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"א ֹויְבָ יו אַלְ בִּ ישׁ בּ ֶֹשׁת וְ עָ לָיו י ִָציץ ִ זְ רוֹ" ר"ת אֲ ַחכֶּה ל ֹו בְ כָל
יוֹם ֶשׁיָּבוֹא.

אַרצָ ם עַ ד ֶשׁכָּפְ רוּ בַּ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאֶ ,שׁכָּתוּב "אֵ ין ָל וּ
מָ צִ י וּ בַּ זֹּהַ ר )אחרי סט (:אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א ,א גָלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ְ
חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד וְ א ַחֲ לָה בְּ בֶ ן י ִַשׁי" .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמואל קו( ָתּ ֵי ר' ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחַ אי אוֹמֵ ר בִּ ְשׁ ָשה

ְדּבָ ִרים עֲ ִת ִידים לִ ְמאֹס ,בְּ מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם ,וּבְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,וּבְ בִ ְ יַן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,הֲ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב "וַ יֹּאמֶ ר אֵ ין

"אישׁ לְ אֹהָ לָיו י ְִשׂ ָראֵ ל" וְ א
ָל וּ חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד" ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם" ,וְ א ַחֲ לָה ָל וּ בְּ בֶ ן י ִַשׁי" ז ֹו מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ִ

לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .א"ר ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ְמ ְַסיָא אֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל רו ִֹאין ִסימַ ן גְּאֻ לָּה לְ ע ֹולָם עַ ד ֶשׁיּ ְַחזְרוּ וִ יבַ ְקּשׁוּ ְשׁל ְָשׁ ָתּם,

הֲ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב "אַחַ ר יָשֻׁ בוּ בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יהֶ ם" ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם" ,וְ אֵ ת דָּ וִ ד מַ לְ כָּם" ז ֹו
מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד" ,וּפָ חֲ דוּ אֶ ל ה' וְ אֶ ל טוּבוֹ" זֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .רו ִֹאים ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל יָצָ א ַלגָּלוּת בִּ גְ לַל ֶשׁזִּ לְ זְ לוּ בְּ דָּ וִ ד בֶּ ן

ִשׁי ,וְ ִיגָּאֲ לוּ כְּ ֶשׁיְּבַ ְקּשׁוּ אֶ ת דָּ וִ ד בֶּ ן י ִַשׁי .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז בַּ פְּ סוּ ִקים
י ַ

)תהילים קלב ,יז(

"וְ כֹהֲ ֶיהָ אַלְ בִּ ישׁ י ֶַשׁע וַ חֲ ִסידֶ יהָ ַרנֵּן י ְַר ֵנּ וָּ :שׁם

ֹשׁת וְ עָ לָיו י ִָציץ ִ זְ ר ֹו" ר"ת אֲ חַ ֶכּה ל ֹו ְב ָכל י ֹום ֶשׁ ָיּב ֹוא ,הַ ְיי וּ כְּ ֶשׁנְּ ַח ֶכּה
יחי :א ֹויְבָ יו אַלְ בִּ ישׁ בּ ֶ
יח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד עָ ַרכְ ִתּי ֵר לִ ְמ ִשׁ ִ
אַצ ִמ ַ
ְ
בֶּ אֱ מֶ ת ִ זְ ֶכּה ָל ֶזה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ע ֹוד "אַלְ בִּ ישׁ" אֶ חָ ד בְּ ָכל הַ ַתּ ַ "

)ישעיה

 ,ג( "אַלְ בִּ ישׁ ָשׁמַ יִם ַק ְדרוּת וְ ַשׂק

סוּתם" ,הַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל זְ מַ ן הַ חֻ ְרבָּ ן ֶשׁנִּ ְמ ָשׁל ַלעֲ ָ ִ ים ְשׁח ֹו ִרים ,אֲ בָ ל טָ מוּן ָכּאן ֶרמֶ ז ַגּם עַ ל הַ ֶגּ ֶשׁם ֶשׁיּ ֹו ֵרד מֵ עֲ ָ ִ ים אֵ לּוּ
ָא ִשׂים כְּ ָ

ַכּמּוּבָ א בַּ ַמּלְ בִּ י"ם ָשׁם ,הַ ְיי וּ ֶשׁבְּ ת ֹו הַ חֻ ְרבָּ ן ֹו ַלד מָ ִשׁיחַ ַ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ ִיּים' ֶשׁ ֶגּ ֶשׁ"ם ר"ת גְּ אֻ ָלּה ְשׁ ֵלמָ ה ְמהֵ ָרה .וְ ֵכן

אַלְ בִּ ישׁ ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ֶג ֶשׁם ,וְ ֵכן ג' פְּ עָ ִמים אַלְ בִּ ישׁ ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ָכל הַ ַתּ ַנּ" ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ עַ ל ְשׁ ֵלמוּת הַ ֶגּ ֶשׁם) :ב"ר יג ,יג( אָמַ ר
א

אָרץ ע ֹולָה כְּ ֶגְדּ ֹו ִטפַּ יִם ,מַ ה טַּ עַ ם " ְתּהוֹם אֶ ל ְתּהוֹם
ַרבִּ י ִשׁ ְמע ֹון בֶּ ן אֶ לְ עָ זָר אֵ ין לְ ִטפָּ ה יו ֵֹרד ִמלְ מַ ְעלָה ֶשׁאֵ ין הָ ֶ
קו ֵֹרא לְ קוֹל ִצנּו ֶֹרי וְ גוֹ'" ,אָמַ ר ַר ִבּי לֵוִ י הַ מַּ יִם הָ עֶ לְ י ֹו ִים זְ כ ִָרים וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹו ִים ְֵקבוֹת וְ הֵ ן או ְֹמ ִרים אֵ לּוּ לְ אֵ לּוּ

ַקבְּ לוּ או ָֹת וּ ,אַ ֶתּם בְּ ִריּו ָֹתיו ֶשׁל הקב"ה וְ אָ וּ ְשׁלוּחָ יו ִמיָּד הֵ ם ְמ ַקבְּ לִ ים או ָֹתן ,הֲ ָדא הוּא ִדכְ ִתיב " ִתּפְ ַתּח אֶ ֶרץ"

גְּשׁ ִמים" ,אֲ ִ י ה'
וּצ ָד ָקה ַתצְ ִמיחַ יַחַ ד" י ְִרידַ ת ָ
כִּ ְקֵ בָ ה ז ֹו ֶשׁ ִהיא פּו ַֹתחַ ת ַל ָזּכָר" ,וְ יִפְ רוּ י ֶַשׁע" ֶשׁהֵ ן פָּ ִרין וְ ָרבִ יןְ " ,

אתיו ל ְִתקּוּ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם וּלְ יִשּׁוּב ֹו .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִי ְשׂמַ ח מֹ ֶשה' )בשלח( ֶשׁ ֵיּשׁ ֶג ֶשׁ"ם ִמצְ ו ֹות ֶשׁחֲ סֵ ר ֹות
אתיו" לְ ָכ בְּ ָר ִ
בְּ ָר ִ

לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּזְ מַ ן הַ ָגּלוּת ,וְ ַת ְח ֹז ְר ָ ה בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)תע ית ז(.

גְּשׁ ִמים כְּ יוֹם
ְהוּדה גָּדוֹל יוֹם הַ ָ
אָמַ ר ַרב י ָ

אָרה ִממָּ קוֹם ָגּ ֹבהַּ  ,כְּ דֵ י
ֹתר ִמיּוֹם ֶשׁנּ ְִתּ ָה בּ ֹו תּו ָֹרהְ .דּבִ ְשׁבִ יל לְ הו ִֹריד גּ ֶֶשׁם גּ ְַשׁ ִמי ,צָ ִרי הֶ ָ
ֶשׁנּ ְִתּ ָה בּ ֹו תּו ָֹרהָ ,רבָ א אָמַ ר יו ֵ
ֶשׁיּוּכַל ל ֶָרדֶ ת לְ ַמטָּ ה בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ,וְ ֵלהָ פֵ לְ ג ֶֶשׁם גּ ְַשׁ ִמי .וּלְ ָרבָ א זֶה מָ קוֹם כָּל ָכּ ָגּ ֹבהַּ ֶשׁהוּא לְ מַ ְעלָה ִמן הָ אוֹר ֶשׁהָ יָה בַּ יּוֹם ֶשׁנִּ ְתּ ָה בּ ֹו

"רחָ ם" ז ֹו
ְהוּדה זֶה בְּ או ָֹתהּ ַדּ ְרגָּה כְּ מ ֹו הָ אוֹר ֶשׁהָ יָה בְּ מַ ַתּן תּו ָֹרה .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )חולין סג (.אָמַ ר ַרבִּ י יְהוּדָ הָ ,
הַ תּו ָֹרה ,וּלְ ַרב י ָ
"רחָ ם" אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן ,כֵּיוָ ן ֶשׁבָּ אָה ָרחָ ם ,בָּ אוּ ַרחֲ ִמים לָע ֹולָם] .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ַרחֲ ִמים,
ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ לָמָּ ה ְִק ָרא ְשׁמָ ה ָ

אַתי
אַרעָ א וְ ָשׁ ִריק ִ
"שׁ ַר ְק ַרק" ,וּג ְִמ ִירי ְדּ ִאי י ִָתיב אֲ ְ
יבּי בַּ ר אַ בַּ יֵי ,וְ הוּא ְדּי ִָתיב אֲ ִמידֵ י ,וְ עָ בִ יד ְ
ָמ ָטר[ .אָמַ ר ַרב בִּ ִ
יד ִאי וְ הָ א הַ הוּא
ימי לְ מַ ר בַּ ר ַרב ִא ַ
אַדא בַּ ר ַרב ִשׁ ִ
ְמ ִשׁיחָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .אָמַ ר לֵיהּ ַרב ָ

ְידּא הֲ וָ ה .ר ֹו ִאים ֶשׁ ַכּאֲ ֶשׁר ע ֹוף הַ ְשּׁ ַר ְק ַרק
אָתא ְגּלָל אַפְ ְס ֵקיהּ ְלמוֹחֵ יהּ אָמַ ר לֵיהּ ,הַ הוּא בַּ י ָ
ְדּי ִָתיב בֵּ י כּ ְַרבָ א וְ ָשׁ ַרק וְ ָ

וּמבֹאָר
ֹי ֵשׁב עַ ל ַמ ֶשּׁהוּ וְ שׁ ֹו ֵרקֶ ,זה ִסימָ ן ֶשׁמַּ גִּ יעַ ֶגּ ֶשׁם ָלע ֹו ָלם ,וְ ִאם הוּא ֹי ֵשׁב עַ ל הָ אָ ֶרץ וְ שׁ ֹו ֵרקֶ ,זה ִסימָ ן ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ מַ גִּ יעַ ְ ,

לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ ֶגּ ֶשׁם ְמ ָק ֵרב אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ הַ גְּ מָ ָרא שׁ ֹואֶ ֶלת מַ דּוּעַ הָ ָיה ְשׁ ַר ְק ַרק אֶ חָ ד ֶשׁ ָשּׁ ַרק וּמָ ִשׁיחַ א ִהגִּ יעַ  ,וְ הַ גְּ מָ ָרא א ֹומֶ ֶרת ֶשׁא ֹות ֹו

ְשׁ ַר ְק ַרק הָ ָיה ַשׁ ְק ָרן ,וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִאם הוּא ַשׁ ְק ָרן הוּא ג ֹו ֵרם הַ הֵ פֶ  ,עֲ ִצ ַירת הַ ֶגּ ֶשׁםַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)תע ית ח(:

יאים וְ רוּחַ
אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן אֵ ין הַ גּ ְָשׁ ִמים ְֶעצָ ִרים אֶ לָּא בִ ְשׁבִ יל פּו ְֹס ֵקי ְצ ָד ָקה בָּ ַרבִּ ים ,וְ אֵ ין ו ְֹת ִים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ְִשׂ ִ

וְ ג ֶֶשׁם אָיִןִ ,אישׁ ִמ ְתהַ לֵּל בְּ מַ ַתּת ָשׁ ֶקר".

ִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ְמ ְַס ָיא אוֹמֵ ר ֶשׁבַּ ָקּ ַשׁת הַ גְּ אֻ לָּה ָתּבִ יא ִסימַ ן גְּ אֻ לָּה ,כְּ פִ י ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א

ִסּי"ם בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת ,הַ יְי וּ ֶשׁהוּא שׁוֹבֵ ר אֶ ת הַ טֶּ בַ ע לְ ַמטָּ ה ,וְ ז ֹוכֶה לְ אוֹר ֶשׁל ִִסּים מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע ֶשׁהוּא
ֶשׁמסי" או ִֹתיּוֹת ִ

הָ אוֹר הַ ח ֹוזֵר ֶשׁל הַ ְמ ִסירוּת ֶפֶ שׁ ,לָ כֵן זֶה בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת .וְ ְִראֶ ה ֶשׁהֵ ן גַּם או ִֹתיּוֹת ִסימָ "ן כִּ י ִִסּים ְִק ָר ִאים אוֹתוֹת וּמו ְֹפ ִתים ,וְ אוֹת
יסי"ם או ִֹתיּוֹת ְשׁ ִמי ִ י ִאם ַחֲ לִ יף אֶ ת הַ ס' בְּ ש' בָּ או ִֹתיּוֹת זסשר"ץ ,וְ אוֹר הַ גְּאֻ לָּה
נִּסּים הֵ ם ִסימָ ן לְ אַהֲ בַ ת ה' .וְ כֵן ִ ִ
ִהיא ִסימָ ן ,כֵּיוָן ֶשׁהַ ִ
נִּסּים .וְ כֵן
יציאַת ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן ְמ ִסירוּת ֶפֶ שׁ ר"ת וְ ס"ת ִ ְשׁמַ "ת ,הַ ְתּ ִפלָּה ֶשׁנֶּאֱמֶ ֶרת כְּ הו ָֹדיָה עַ ל הַ ִ
יָבֹא מֵ הַ ְשּׁ ִמי ִי ְבּ ִִסּים וְ ְִפלָאוֹת כְּ מ ֹו בִּ ִ

הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי מ"ן ר"ת ְמ ִסירוּת ֶ פֶ שׁ ,הֵ ן "ס.

וְ כֵן

אָדם וּבָ ָה אֶ צְ ל ֹו צִ יּוּן" .וְ רו ִֹאים
ישׁ ָא ְד ִסימָ ָא הוּאִ ,דּכְ ִתיב" ,וְ ָראָה עֶ צֶ ם ָ
ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין דִ (:ציּוּן לִ ְ

ֶשׁצִּ יּוּן פֵּ רוּשׁ ֹו ִסימָ ן ,וּ ְ בָ אֵ ר ֶשׁ ִצּיּוּן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ר ִציּוֹן ְמקוֹמ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ,וְ כַאשֲ ר י ְַחזְ רוּ וִ יבַ ְקּשׁוּ אֶ ת ָדּוִ ד ֶשׁהוּא בְּ סוֹד ִסימָ ן

ֶשׁל מסי"  ,יִזְ כּוּ לְ ִסימַ ן גְּאֻ לָּה .וְ כֵן ִסימָ ן ִ ְרמָ ז גַּם בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ְמּ ַדבֶּ ֶרת עַ ל ִה ְתחַ ְדּשׁוּת הַ מַּ לְ כוּת בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה:

"דּוִ ד מֶ ֶל י ְִשׁ ָראֵ ל חַ י וְ ַקיָּם".
וּשׁלַח לִ י ִסימָ ָא ָ
אָמַ ר לֵיהּ ַרבִּ י לְ ַרבִּ י ִחיָּא ,זִ יל לְ עֵ ין טַ ב וְ ַק ְדּ ֵשׁיהּ לְ י ְַרחָ אְ ,

וְ כֵן

)ר"ה כה(.

אתי דָּ וִ ד עַ בְ ִדּי" ,וְ כֵן כָּתוּב
ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )יבמות עזֶ (.שׁמַּ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ִ ְק ֵראת ְמ ִציאָה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים פט ,כא( "מָ צָ ִ
)בראשית יט ,טו(

"שׁ ֵתּי בְ ֹ ֶתי
ְ

וּמבֹאָר
וּמ ִציאָהְ .
ִמצָ אֹת" ,וְ לִ כְ או ָֹרה ָק ֶשׁה מַ ה ַשּׁ ָיּ אֵ צֶ ל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֲ בֵ ָדה ְ
הַ נּ ְ

אתי
לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּמַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁכִ י ָה הַ ְקּדו ָֹשׁה ֶשׁ ִהיא הַ נְּ ֵקבָ ה הַ כְּ לָלִ ית ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אוֹמֵ ר עָ לֶיהָ "מָ צָ ִ
ב

ָדּוִ ד עַ בְ ִדּי" .וְ כֵן ְמ ִציאָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אַפְ לָל" ֹו ֶשׁהוּא ֵשׁם אֵ ֶשׁת ָדּן בֶּ ן יַעֲ קֹ ב כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר הַ יּ ָָשׁר .וְ ִהיא אַחַ ת הָ ִאמָּ הוֹת ֶשׁל

יח ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
הַ ָמּ ִשׁ ַ

)ילקוט ויחי קס(

ְהוּדה" ,זֶה מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁיָּצָ א ִמ ְשּׁ ֵי ְשׁבָ ִטים ,אָבִ יו ִמיהוּדָ ה
אַריֵה י ָ
"גּוּר ְ

וּמבָ אֵ ר
וְ ִאמּ ֹו ִמ ָדּן .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )ס הדרין צזְ (.שׁ ָשׁה בָּ ִאין בְּ הֶ סַּ ח הַ ַדּעַ ת ,אֵ לּוּ הֵ ן ,מָ ִשׁיחַ ְ ,מ ִציאָה וְ עַ ְק ָרבְ .

הַ מהרש"א ֶשׁכְּ ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ ָיבֹא ,לְ חֵ לֶק מֵ הָ אֲ ִָשׁים ִתּ ְהיֶה בִּ יאָת ֹו בְּ ִחי ַת ְמ ִציאָה ֶשׁיָּבִ יא לָהֶ ם ִשׂ ְמחָ ה .וּלְ חֵ לֶק מֵ הָ אֲ ִָשׁים ִתּ ְהיֶה

ְבּ ִחי ַת ְ ִשׁיכַת עַ ְק ָרב .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ יָבֹא בִּ בְ ִחי ַת ְמ ִציאָה לְ ִמי ֶשׁיְבַ קֵּ שׁ אוֹת ֹו וְ יִזְ כֶּה לְ ִסימָ ן ֶשׁמֵּ בִ יא אֶ ת הַ ְמּצִ יאָה.

וְ כֵן

"הוא מוּצֵ את",
יהוּדה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ֹולַד שׁ ֶֹרשׁ דָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל  ,מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה י (:עַ ל הַ כָּתוּב )בראשית לח ,כה( ִ
ְבּ ַמעֲ ֶשׂה ָתּמָ ר וִ ָ

יהוּדה ,וְ גַבְ ִריאֵ ל ִה ְמ ִציא לָהּ או ָֹתם ,וְ הַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִהיא מָ צְ אָה אֶ ת
ֶשׁ ַסּ ָמּאֵ "ל ִאבֵּ ד ִממֶּ נָּהּ אֶ ת הַ ִסּימָ ִים ֶשׁ ִקּבְּ לָה ִמ ָ

"הוא" בְּ ו"ו בִּ לְ שׁוֹן ָזכָר ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל
הַ ִסּימָ ִים וְ א ִ ְשׂ ְרפָ ה ,וְ רו ִֹאים ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד בָּ א לָע ֹולָם בְּ כֹחַ ְמ ִציאָה וְ ִסימָ ִים ,וְ ָלכֵן כָּתוּב ִ

אָדם א יַחֲ שֹׁב ֶשׁמסי" ִהיא ָדבָ ר ֶשׁמֵּ בִ יא מָ ֶות וְ כוּ' ,לְ הֵ יפֶ ַ ,דּוְ ָקא בִּ זְ כוּת הַ מסי" ֶשׁל
ְמ ִציאַת ָדּוִ ד .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ כָּאן לִ מּוּד גָּדוֹל ֶשׁ ָ

ָתּ ָמר ִהיא זָכְ ָתה לְ ִ ִסּים מֵ הַ מַּ לְ אָ גַּבְ ִריאֵ ל לִ ְמצֹ א אֶ ת הַ ִסּימָ ן.

וְ כֵן

שּׂ"ר ,כִּ י בַּ זְּ מַ ן ֶשׁ ִהגִּ יעוּ בָּ ִ ים עַ ד מַ ְשׁבֵּ ר ֶשׁל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,זֶה הַ זְּ ַמן ֶשׁל
' ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ְמ ְַסיָא' ר"ת ַמ ְשׁבֵּ "ר ,א ֹו ְמבַ ֵ

הַ ְמבַ ֵשּׂר ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אֶ ת זֶהָ .לכֵן הוּא ו ֵֹתן עֵ צוֹת לְ הָ ִחישׁ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ בִּ זְ מַ ן ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים בְּ מַ ְשׁבֵּ ר ,כְּ מ ֹו הָ ִא ָשּׁה הַ יּ ֹולֶדֶ ת ֶשׁיּו ֶֹשׁבֶ ת

עַ ל הַ ַמּ ְשׁבֵּ ר .וְ כֵן בִּ גְ אֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם מָ ִצי וּ ֶשׁהָ יוּ ִסימָ ִים לַגְּ אֻ לָּה יַחַ ד ִעם הַ לּ ֵָדה עַ ל הַ מַּ ְשׁבֵּ "ר כְּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל מֹ ֶשׁה לִ ְהיוֹת הַ ְמבַ שֵּׂ "ר.

כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קעד( ָכּ אָמַ ר הקב"ה "פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם" ִסימָ ן הָ יָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל גּוֹאֵ ל ֶשׁבָּ א בַּ לָּשׁוֹן
הַ זֶּה ֶשׁהוּא גוֹאֵ ל ֶשׁל אֱ מֶ ת.

מוּבָ א

בוּשׁים.
ַרבִּ י ַשׁ ְמלָאי דָ ַרשׁ ִע ְ ָי ֵי לְ ִ

בוּשׁים .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
'תּ ְ יָא' )פ"ה( ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִהיא בִּ בְ ִחי ַת מָ זוֹן ,וְ הַ ִמּ ְצווֹת הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת לְ ִ
בַּ ַ

)תיקו ים כב(.

מָ זוֹן הוּא

"תּפִ לָּה לְ עָ ִי כִ י יַעֲ טֹף".
וּתפִ לִּ ין ֶשׁל יָד ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בָּ הּ ְ
יצית ,וַ עֲ ִטיפָ ה ֶשׁלּוְֹ ,
תּו ָֹרה ,כְּ סוּת זֶה כִּ סּוּי ֶשׁל צִ ִ

בוּשׁים .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
רו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִהיא בְּ ִחי ַת מָ זוֹן ,וְ הַ ִמּ ְצווֹת הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת לְ ִ

)פקודי רכט(:

הֲ ֵרי הֶ ע ֱִמידוּהוּ ֶשׁמַּ עֲ ִשׂים

אָדם ֶשׁעו ֶֹשׂה בְּ זֶה הָ ע ֹולָם אֵ לּוּ מַ עֲ ִשׂים מו ְֹשׁכִ ים מֵ אוֹר הַ זִּיו הָ עֶ לְיוֹן לְ בוּשׁ לְ ִה ָתּ ֵקן בּ ֹו לְ אוֹת ֹו ע ֹולָם
טוֹבִ ים ֶשׁל ָ

ירה.
לְ הֵ ָראוֹת לִ פְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וּבְ אוֹת ֹו לְ בוּשׁ ֶשׁלּוֹבֵ שׁ ֶ ֱה ֶה וְ רוֹאֶ ה תּ ֹו מַ ְראָה ֶשׁ ְמּ ִא ָ

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)רות רבה ה ,יב(

"וְ ָרחַ צְ ְתּ וָ סַ כְ ְתּ וְ ַשׂ ְמ ְתּ ִשׂ ְמ ַת ִי עָ ַל ִי " ,וְ כִ י עֲ רֻ מָּ ה הָ י ְָתה אֶ לָּא אֵ לּוּ בִּ גְדֵ י ַשׁבְּ ָתא,

אָדם לִ ְהיוֹת ל ֹו ְשׁ ֵי עֲ טֵ פִ ים אֶ חָ ד לְ חֹל וְ אֶ חָ ד לְ ַשׁבָּ ת ,וְ כֵן ְדּ ָר ָשׁהּ ר' ִשׂ ְמלַאי
ָ
ִמכָּאן אָמַ ר ַרבִּ י חֲ ִי ָא צָ ִרי

בּוּרא .רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י ִשׂ ְמלַאי ָדּ ַרשׁ ָדּבָ ר זֶה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא
בְּ צִ ָ

)סוטה ה(.

ָדּ ַרשׁ ַרבִּ י ַשׁ ְמלָאי תּו ָֹרה ְתּ ִחלּ ָָתהּ גּ ְִמילוּת

אָדם וּלְ ִא ְשׁתּ ֹו כּ ְָת וֹת עוֹר
חֲ סָ ִדים ,וְ סוֹפָ הּ גּ ְִמילוּת חֲ סָ ִדיםְ .תּ ִחלּ ָָתהּ גּ ְִמילוּת חֲ סָ ִדים ִדּכְ ִתיב "וַ יַעַ שׂ ה' אֱ ִהים לְ ָ
בוּשׁים ֶשׁל כּ ְָת וֹת
וַ יַּלְ בִּ ֵשׁם" .וְ סוֹפָ הּ גּ ְִמילוּת חֲ סָ ִדים ִדּכְ ִתיב "וַ יּ ְִקבֹּר אֹת ֹו בַ גַּי" .רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י ַשׁ ְמלָאי ָד ַרשׁ ִע ְ ָי ֵי לְ ִ

בוּרה ִהיא בְּ ִחי ַת לְ בוּשׁ לַנִּ ְקבָּ ר יַחַ ד ִעם הַ ַתּכְ ִריכִ ים ,כַּמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם'
עוֹר ,וְ כֵן ְק ָ

)מעין ד הר ב(

עִ ְ יַן לְ בוּשׁ

ַשׁ ִמי ֶשׁמּוֹלִ י עִ מּ ֹו.
הַ מֵּ ִתים ,כִּ י כְ מ ֹו ֶשׁנִּכְ ִָסים בַּ ֵקּבֶ ר כֵּן מַ מָּ שׁ ִמ ְתלַבֵּ שׁ הַ ֹכּחַ הַ הוּא ֶשׁבַּ ֵקּבֶ ר בְּ רוּחָ ִיּוּת הַ לְּ בוּשׁ הַ גּ ְ
בוּשׁין.
וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )כתובות קיאִ (:חטָּ ה ֶשׁנּ ְִקבְּ ָרה עֲ רֻ מָּ ה יוֹצְ אָה בְּ כַמָּ ה לְ ִ

ג

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)מכות י(.

משׁה ָשׁלשׁ עָ ִרים בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמזְ ְרחָ ה ָשׁמֶ שׁ,
ָדּ ַרשׁ ַרבִּ י ִשׁ ְמלַאי מַ אי ִדכְ ִתיב אָז יַבְ ִדּיל ֶ

משׁה הַ ְז ַרח ֶשׁמֶ שׁ לָרו ְֹצ ִחיםְ ִ .ראֶ ה ְדּ ַרבִּ י ִשׁ ְמלַאי אָמַ ר ָדּבָ ר זֶהְ ,דּהוּא הָ יָה בִּ בְ ִחי ַת ִשׂ ְמלָה
אָמַ ר ל ֹו הקב"ה לְ ֶ

משׁה ָשׁ שׁ עָ ִרים" ס"ת ִשׂ ְמלָ"ה.
הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ ִקּיף ֶשׁהָ יָה בְּ עָ ֵרי ִמ ְקלָט .וְ כֵן "יַבְ ִדּיל ֶ

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)מכות כג(:

ֹשׁה ְשסַ "ה לָאוִ ין ,כְּ ִמ ְ יַן יְמוֹת הַ חַ מָּ ה.
ָדּ ַרשׁ ַרבִּ י ַשׁ ְמל ִָאיַ ,תּ ְריַ"ג ִמ ְצוֹת ֶאֶ ְמרוּ ל ֹו לְ מ ֶ

מֹשׁה" .תּו ָֹרה
אָדם .אָמַ ר ַרבִּ י הַ ְמ ֹו ָא ,מַ אי ְק ָרא "תּו ָֹרה ִצוָּ ה ָל וּ ֶ
ְרמַ "ח עֲ ֵשׂה כְּ ֶ גֶד אֵ בָ ָריו ֶשׁל ָ

ְבוּרה ְשׁמַ עֲ וּם .שׁוֹאֶ לֶת הַ גְּ מָ ָרא ִמ ַנּיִן יו ְֹד ִעים
בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִשׁית מֵ אָה וְ חַ ד ְס ֵרי הַ וְ יָין" ,אָ ֹ כִ י" ,וְ " א י ְִהיֶה לְ "ִ ,מפִּ י הַ גּ ָ

ֶשׁיּ ְֶשׁ ָן ִ 613מ ְצווֹת ,וְ ַרב הַ ְמ וּ ָא ְמבָ אֵ ר ֶשׁלּו ְֹמ ִדים זֹאת ִמגִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל הַ ִמּלָּה תּו ָֹרה וּמו ִֹסיפִ ים עַ ל זֶה אֶ ת ְשׁ ֵי הַ ִדּ ְבּרוֹת

בוּשׁיםְ ִ .ראֶ ה ֶשׁ ַרב הַ ְמ וּ ָא ְמ ַרמֵּ ז
הָ ִראשׁ ֹו ִ ים .רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י ִשׂ ְמלַאי ָדּ ַרשׁ אֶ ת יְסוֹד ַתּ ְריַ"ג ִמ ְצוֹת וְ הַ ִמּ ְצווֹת הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת לְ ִ

ֶשׁ ְשּׁ ֵי הַ ִדּ ְבּרוֹת אָ ֹ כִ י וְ א י ְִהיֶה לְ ְמחַ בְּ ִרים אֶ ת ִמ ְספַּ ר ֶ 611שׁל תּו ָֹר"ה ,ל ִַמּ ְספָּ ר ֶ 613שׁל הַ ִמּ ְצוֹת ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ְשּׁ ֵי ִדּבְּ רוֹת אֵ לּוּ הֵ ם

וּמחַ בֵּ ר בֵּ י ֵיהֶ ם ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
ִבּ ְב ִחי ַת בְּ ִרי"ת ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֹו ְ 612

)שמות לד ,כז(

משׁה כְּ ָתב לְ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים
"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

אַרבָּ עִ ים ַל ְילָה
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
הָ אֵ לֶּה כִּ י עַ ל פִּ י הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כּ ַָר ִתּי ִא ְתּ בְּ ִרית וְ אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל :וַ י ְִהי ָשׁם ִעם ה' ְ

לּחֹת אֵ ת ִדּבְ ֵרי הַ בְּ ִרית עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְדּבָ ִרים" .וְ רו ִֹאים ֶשׁבַּ עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ִדּ ְבּרוֹת
לֶחֶ ם א אָכַל וּמַ יִם א ָשׁ ָתה וַ יִּכְ תֹּב עַ ל הַ ֻ

ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם ִבּ ְשׁ ֵי ִדּבְּ רוֹת ִראשׁ ֹו ִ ים הָ י ְָתה בְּ ִרית ֶשׁל ִחבּוּר בֵּ ין קב"ה וְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן ִדּבְּ רוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ִרית .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כֵּיוָ ן ֶשׁהָ יָה ָשׁם ִתּקּוּן הַ בְּ ִרית ,וְ ָזכָה
מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁמַּ עֲ ֶשׂה פִּ ְחָ ס בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְ ,613

לִ בְ ִרית ָשׁלוֹםִ ,ממֵּ ילָא ָזכָה לְ ֶ 613שׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר לַבְּ ִרית .וְ עוֹד הו ִֹסיף ֶשׁלְּ שׁוֹן הַ ִמּ ְשׁ ָה ִקנִּין וּפִ ְתחֵ י ִָדּה ,הֵ ן הֵ ן גּוּפֵ י הֲ לָכוֹת.

ְתּקוּפוֹת וְ גִמַּ ְט ִריָּאוֹת ,פַּ ְרפְּ ָראוֹת לַחָ כְ מָ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְ ד ֹולָה ֶ 6130רמֶ ז עַ ל סוֹד תרי"ג ִמ ְצוֹת ֶשׁנִּ לְ מָ דוֹת ִמגִּימַ ְט ִריָּא,

ימ ְט ִריָּא
וּב ו ָֹסף עֹמֶ ק הַ תרי"ג ִמ ְצווֹת ִמ ְת ַגּלֶּה דֶ ֶר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ כֵן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְרגִ ילָה ע ֹולֶה ֶ 4244רמֶ ז לְ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן דָּ וִ ד בְּ גִ ַ
ְ

ָשׂא"ֶ ,שׁלֶּעָ ִתיד ָלבֹא ִתּנּ ֵָשּׂא וְ ִת ְתרוֹמֵ ם
ֶ 424שׁ ִבּזְ ַמנּ ֹו ִתּ ְת ֵַשּׂא תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ,כַּמּוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ פָּ סוּק )ישעי' מ ,ד( "כָּל ֶגּיא ִינּ ֵ

ְמאֹ ד תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

וְ כֵן

)תיקו ים קכ(:

'שׁם ע ֹולָם' מֵ הֶ 'חָ פֵ ץ חַ יִּים',
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ֵ

ָשׂא" ,אֵ לּוּ גִּימַ ְט ִריָּאוֹת פַּ ְרפְּ ָראוֹת לַחָ כְ מָ ה.
"כָּל גֶּיא ִינּ ֵ
)ח"א יד(

יָדוּעַ ְדּכָל הַ נִּבְ ָר ִאים ,אֲ פִ לּוּ הַ נּ ְִמצָ ִאים בַּ ָשּׁמַ יִם וְ הֵ ם הַ ְמ ֻכנִּים

בַּ שֵּׁ ם ְצבָ א הַ ָשּׁמַ יִםֻ ,כּלָּם ְצ ִריכִ ים לְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר  ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ אַ ָתּה ְמחַ יֶּה אֶ ת ֻכּלָּם" ,אַ אֵ ין

אָמרוּ חז"ל זֶהוּ
הַ ְשׁפָּ עַ ת ְמז ֹו ָם כְּ מ ֹו ֶשׁ ָלּ וּ ֶשׁהוּא מָ זוֹן רוּחָ ִי וְ ַדק ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "לֶחֶ ם אַ בִּ ִירים אָכַל ִאישׁ" ,וְ ְ

אתהּ מֵ הַ גּוּף הַ חָ ְמ ִרי צְ ִרי ָכה מָ זוֹן ,וְ גֶדֶ ר
לֶחֶ ם ֶשׁמַּ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת אוֹכְ לִ ין אוֹתוֹ .וּלְ פִ י זֶה פָּ שׁוּט ְדּאַף הַ נּ ְָשׁמָ ה בְּ צֵ ָ

ְמז ֹו ָהּ ָכּ הוּא ,בְּ עֵ ת אֲ ֶשׁר הַ נֶּפֶ שׁ ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה בַּ לְּ בוּשׁ הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁלָּהָּ ,קבַ ע הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ְמז ֹו ָהּ
חוּשׁים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן אַחַ ר ָכּ אֵ י ָהּ יְכ ֹולָה לִ ְחיוֹת ִמדָּ בָ ר הַ גּ ְַשׁ ִמי ,אֶ חָ ד
גַּם כֵּן ָדּבָ ר ֶשׁיְּכוֹלִ ים לְ ַקבְּ ל ֹו בַּ ִ

ִמצַּ ד ֶשׁהוּא גּ ְַשׁ ִמי ,וְ עוֹד ֶשׁהַ מָּ זוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ִמכֵּיוָ ן ֶשׁבְּ ִריאָת ֹו פֹּ ה הוּא בְּ ע ֹולַם הַ גְּבוּל ַתּחַ ת הַ זְּ מָ ן ,אַף ִאם הַ מָּ זוֹן

אָדם ַרק לִ ְזמָ ן ָקצָ ר ,וְ הַ נּ ְָשׁמָ ה הֲ א ִהיא ָשׁם ְִצ ִחית ,וְ צָ ִרי גַּם כֵּן ֶשׁיּ ְִהיֶה ְמז ֹו ָהּ
הוּא טוֹב ְמאֹד א יָזוּן אֶ ת הָ ָ

דַּ ק רוּחָ ִי ְִצ ִחי .לְ ָכ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בְּ רֹב חַ ְסדּ ֹו ַָתן ָל וּ הַ תּו ָֹרה הַ ְקּדו ָֹשׁה ֶשׁ ִהיא גַּם כֵּן ִ צְ ִחית ,וְ עַ ל יְדֵ י
ִקיּוּמָ הּ מֵ ִאיר אוֹר ה' עַ ל ַפְ ֵשׁ וּ וּמֵ אוֹת ֹו הָ אוֹר אָ וּ ִמ ְתעַ ְנּגִים ֶשׁהוּא ִמין ַתּעֲ וּג רוּחָ ִי ,כִּ י הַ תּו ָֹרה ִהיא ַלנֶּפֶ שׁ
כְּ מ ֹו עֵ ץ הַ חַ יִּים ֶשׁבְּ גַן עֵ דֶ ן ֶשׁהָ ֹאכֵל ִמפִּ ְרי ֹו הָ יָה חַ י חַ יֵּי הַ נֶּצַ ח .וּכְ ֵשׁם ֶשׁהַ גּוּף צָ ִרי לְ מַ לְ בּוּשׁ וּבְ לִ י מַ לְ בּוּשׁ ִאי

אֶ פְ ָשׁר לֵי ֵל  ,כֵּן הוּא מַ מָּ שׁ ִע ְ יַן הַ נֶּפֶ שׁ ,אַ בְּ עו ָֹדהּ בְּ זֶה הָ ע ֹולָם הַ מַּ לְ בּוּשׁ ֶשׁלָּהּ הוּא הָ עוֹר וְ הַ בָּ ָשׂר ,וּכְ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
ד

ישׁ ִי וְ גוֹ'" ,וְ א לָעַ ד ִמ ְת ַקיֵּם זֶה הַ מַּ לְ בּוּשׁ .וְ כֵן פֵּ ֵרשׁ הַ גר"א "בְּ כָל עֵ ת י ְִהיוּ בְ גָדֶ י לְ בָ ִים" ְדּ ָק ִאי
"עוֹר וּבָ ָשׂר ַתּלְ בִּ ֵ
עַ ל מַ עֲ ֵשׂה הַ ִמּצְ ווֹת ֶשׁיּ ְִהיוּ כּ ָָראוּיְ ,דּעַ ל יְדֵ י זֶה יְתֻ ַקּן עֲ בוּר ֹו לְ ַפְ שׁ ֹו בְּ ג ִָדים לְ בָ ִים ֶשׁיּ ְִהיֶה יָכוֹל לַעֲ מֹד בָּ הֶ ם לִ פְ ֵי

הַ שֵּׁ ם י ְִתבָּ ַר  .וּבָ זֶה י ְֻמ ַתּק מַ אֲ מַ ר הַ כָּתוּב "וַ יּ ְֵדעוּ כִּ י עֵ ירֻ ִמּם הֵ ם" ,וּפֵ ֵרשׁ ַר ִשּׁ"י ִמצְ וָ ה אַחַ ת הָ י ְָתה בְּ יָדָ ם

וְ ְִתעַ ְר ְטלוּ הֵ ימֶ ָה .וְ לִ ְדבָ ֵרי וּ הוּא כִּ פְּ שׁוּט ֹו מַ מָּ שְׁ ,דּ ִמ ְת ִחלָּה כְּ ֶשׁ ִקּיְּמוּ אֶ ת הַ ִמּצְ וָ ה וְ א אָכְ לוּ ,הָ יָה עַ ל גּוּפָ ם בְּ ַגן

בּוּשׁי הוֹד ֶשׁבָּ זֶה הָ יוּ ְראוּיִם לַעֲ מֹד לִ פְ ֵי הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר כְּ מ ֹו הַ יּוֹם כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל אַחַ ר פְּ ִט ָיר ָתם בְּ גַן עֵ דֶ ן,
עֵ דֶ ן מַ לְ ֵ
בּשׁשׁוּ" ,וְ אַחַ ר ָכּ כְּ ֶשׁחָ ְטאוּ ְִתעַ ְר ְטלוּ מֵ הַ ִמּצְ וָה
אָדם וְ ִא ְשׁתּ ֹו וְ א י ְִת ָ
רוּמּים הָ ָ
וְ ָלכֵן כְּ ִתיב "וַ יּ ְִהיוּ ְשׁ ֵיהֶ ם עֲ ִ

יתא בַּ זֹּהַ ר
רוּמים ,וְ יֻכְ ַרח לִ ְהיוֹת חוּץ לַמַּ חֲ ֶה ִעם ְשׁאַר עַ ְר ִטיל ִָאים וּכְ מ ֹו ְדּ ִא ָ
וְ הוּסַ ר מֵ עֲ לֵיהֶ ם הַ מַּ לְבּוּשׁ וְ ְִשׁאֲ רוּ עֲ ִ

בּוּשׁיו הַ נּ ְִצ ִחיִּים ֶשׁיַּעֲ מֹד בָּ הֶ ן לִ פְ ֵי מֶ ֶל הַ כָּבוֹד הֵ ם
אָדם ֶשׁמַּ לְ ָ
הַ ָקּדוֹשׁ פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה .וְ ִהנֵּה כַּאֲ ֶשׁר י ְִתבּ ֹו ֵן הָ ָ
ַעֲ ִשׂים ַרק ִממַּ עֲ ֵשׂה הַ ִמּצְ וֹת גּוּפָ א ,כַּמָּ ה צָ ִרי לִ ְהיוֹת ז ִָהיר וְ ז ִָריז ֶשׁיּ ְִהיוּ ַעֲ ִשׂים עַ ל גֶדֶ ר הַ ְשּׁלֵמוּת ,בֵּ ין בִּ בְ ִחי ַת

הַ מַּ עֲ ֶשׂה ֶשׁ א ֶי חֶ ְסרוּ הַ פְּ ָר ִטים הַ ְצּ ִריכִ ים ָלזֶהְ ,דּ ִאי לָאו הָ כִ י א י ְִהיֶה הַ בֶּ גֶד בִּ ְשׁלֵמוּת כּ ָָראוּי כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב בַּ ֹזּהַ ר

הַ ָקּדוֹשׁ ה "ל כְּ גַוְּ ָא ְדּ ִאיהוּ ִא ְשׁ ְתּ ַדל גּ ְָרמֵ יהּ וְ כוּ' ,וּבֵ ין בִּ בְ ִחי ַת הַ מַּ חֲ ָשׁבָ ה ֶשׁ א יְעָ ֵרב בָּ הֶ ן מַ חֲ ֶשׁבֶ ת גַּאֲ וָה
וְ ִק ְטוּרְ ,דּ ִאי לָאו הָ כִ י בְּ וַ ַדּאי יִמָּ ְצאוּ עַ ל הַ בֶּ גֶד כְּ ָת ִמים ֶשׁל חֶ לְ אַת הַ זֻּהֲ מָ א ֶשׁל הָ עָ וֹן ,וּכְ מ ֹו ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר בִּ ְזכ ְַריָה
"הָ ִסירוּ הַ בְּ ג ִָדים הַ צּ ִֹאים מֵ עָ לָיו וְ גוֹ'" וְ י ְִתבַּ יֵּשׁ לַעֲ מֹד בָּ הֶ ן לְ פָ ָיו י ְִתבָּ ַר  .וְ כֵן ַתּ ְריַ"ג ִמצְ וֹת ְמרֻ מָּ זוֹת בְּ אוֹת ְשׁ ִ יָּה

בַּ ָכּתוּב )אסתר ד ,א( "וַ ִיּ ְק ַרע מָ ְרדֳּ כַי אֶ ת בְּ ָג ָדיו" ,כִּ י מָ ְרדֳּ כַי ָק ַרע גַם אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים הָ רוּחָ ִ יִּים כַּבְ יָכוֹל ֶשׁהֵ ם הַ ִמּ ְצווֹת ,כְּ ֶשׁ ָגּזַר צוֹם

ְבּלֵיל הַ סֵּ דֶ ר וּבִ טֵּ ל ִמ ְצוַ ת אֲ כִ ילַת מַ צָּ ה וּמָ רוֹר וְ ד' כּוֹסוֹת וְ כוּ'.

'שׁיּ ְִהיֶה ִמ ְמ בָּ צָ ל אֲ בָ ל חֲ ִסידוּת תֹּאמַ ר'.
'תּ ְ יָא' אָמַ ר ֶ
בַ עַ ל הַ ַ

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )מש ת ר"א יב( ֶשׁעֲ ָוָ ה ִהיא בִּ בְ ִחי ַת סֻ לָּם ,וּמָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)ויצא קמט(:

ֶשׁסֻּ לָּם ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ,וְ כֵן סוּלָם

ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא עֲ ָוָ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ ייזֶעלְ ס שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בִּ ְ בוּאַת הַ סֻּ לָּם,

)בראשית כח,

יג( "וְ ִהנֵּה הוי"ה ִ צָּ ב עָ ָליו" ר"ת עָ ָי"וֶ .שׁ ִע ְ יַן הָ עֲ ָוָ ה הוּא לִ ְהיוֹת ְמחֻ בָּ ר לַקב"ה בִּ בְ ִחי ַת ֶשׁה' ִצָּ ב עָ לָיו כָּל הַ זְּ מַ ןָ ,לכֵן זֶה
ָאָרץ.
אַרצָ ה" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הֶ עָ ָיו ֶשׁהוּא ְשׁפַ ל רוּחַ ָקרוֹב ל ֶ
ִ ְר ָמז ְבּ ִמלִּ ים אֵ לּוּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹ ב יוֹסֵ ף' ֶשׁ "סֻ לָּם מֻ צָּ ב ְ

וְ כָל זֶה אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ"וְ רֹאשׁ ֹו מַ גִּיעַ הַ ָשּׁמָ יְמָ ה" .וְ כֵן ִמלּוּי או ִֹתיּוֹת ָשׁפֵ "ל ִשׁי"ן פֵּ "א ָלמֶ "ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִאישׁ צַ ִדּיק ְדּ ִמלּוּי ְמ ַרמֵּ ז

ימיּוּת ֶשׁל ִמ ַדּת הַ ִשּׁפְ לוּת וְ הָ עֲ ָוָ ה ִהיא הַ ִחבּוּר דֶּ ֶר הַ יְסוֹד הַ נִּ ְק ָרא ִאישׁ צַ ִדּיק .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' גּ ְֵרשׁוֹן
ימיּוּת ,וְ הַ פְּ ִ ִ
עַ ל ְפּ ִ ִ

ְשׁ ַטי ְי ְ בֶּ ְרג זצ"ל ֶשׁסֻּ לָּם עוֹמֵ ד כָּפוּף ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ ְשׁבִ יל לְ ִה ְתחַ בֵּ ר ל ַָשּׁמַ יִם צָ ִרי לִ ְהיוֹת כָּפוּף בִּ כְ ִ יעָ ה כְּ מ ֹו הַ סֻּ לָּם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ.

פ .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ אַ ְ גְּ לִ ית הַ ֵשּׁם ֶשׁל ָקטָ ן ְסמוֹל או ִֹתיּוֹת סוּלָם.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ יִּים' עַ ל הַ כָּתוּב ֶשׁיַּעֲ קֹ ב אָבִ י וּ אָמַ ר) ,בראשית לב ,יא( " ָק ֹט ְ ִתּי ִמכֹּל הַ חֲ סָ ִדים וּ ִמכָּל הָ אֱ מֶ ת" ר"ת

"ק ֹט ְִתּי" יוֹ"ד
טּוּרים' ָ
ט ְִתּי" .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל הַ ִ
"ק ֹ
אָדם ִמ ְתכּוֹפֵ ף וְ ז ֹוכֶה לִ בְ ִחי ַת עֲ ָוָ ה ֶשׁל ָ
ִמ ְקוֶ"ה .כִּ י בַּ ִמּ ְקוֶה הָ ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּ ִמ ְקוֶה הוּא סוֹד הַ ִה ְתבַּ ְטּלוּת וְ ִה ְתכַּלְּ לוּת ,וְ זֶה סוֹד הָ עֲ ָוָ ה .וְ כֵן מוּבָ א
ְהוּדי ִמ ְתכּוֹפֵ ףְ .
כְּ פוּפָ ה .הַ יְי וּ ֶשׁהַ יּ ִ

ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם אֲ ִי י ֵָרא ֶשׁמָּ א ִמ ֶשׁ ִהבְ טַ ְח ַתּנִּי ְִתלַכְ לַכְ ִתּי בְּ חֵ ְטא וְ ִי ְגרֹם לִ י לְ ִהמָּ סֵ ר בְּ יַד עֵ ָשׂו .וְ רו ִֹאים ֶשׁיַּעֲ קֹב פָּ ַחד

ִמלִּ כְ לוּ ֶשׁצָּ ִרי טֳ הָ ָרה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּן ְמ ַחבֵּ ר שליט"א ֶשׁנִּ ְתלַכְ לַכְ ִתּי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 960שׁהוּא ִשׁעוּר לוּגִ ין ֶשׁל

ה

ֹשׁת וְ עָ לָיו יָצִ יץ ִזְ רוֹ" ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת
הַ ִמּ ְקוֶה .וְ כֵן ָשׁמַ עְ ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א עַ ל הַ כָּתוּב )תהילים קלב ,יח( "אַלְ בִּ ישׁ בּ ֶ

אָדם ַמ ְרכִּ ין אֶ ת הָ רֹאשׁ בַּ ִמּ ְקוֶה הוּא ז ֹוכֶה
ֹשׁת ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ִמ ְקוֶ"ה הֵ ן ִ ְזר"וֹ ,הַ יְי וּ אַחֲ ֵרי ֶשׁ ָ
אַחֲ ֵרי רֹא"שׁ הֵ ן בּ ֶ
בּוּשׁה ,וְ אָז ז ֹוכֶה לְ ִה ְתרו ְֹממוּת ֶשׁיּ ִָציץ ִ זְר ֹו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ ִתּקּוּן הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁל י"ג
ָ
לְ הַ כְ ָעָ ה ִבּבְ ִחי ַת
יק ָא הוּא ִתּקּוּן וְ ֵַקּה ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִ ְקיוֹן הַ ִמּ ְקוֶה ,וּבִּ פְ ָרט בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁל חֲ ֻ ָכּה ֶשׁ ְמּכֻוָּ ן כְּ ֶ גֶד הַ ִתּקּוּן וְ ַקֵּ ה ,לְ ִפי בֵּ ית
ִתּקּוּ ֵי ִד ְ
יקים ְשׁמ ֹו ָה ֵרוֹת.
ִהלֵּל יֵשׁ כָּאן ְשׁ ִמי ִי ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִית ,כִּ י מַ ְדלִ ִ

וְ כֵן

ָשׁ ַמ ְע ִתּי מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁלְּ עֵ ָשׂו הָ י ְָתה עֲ ָוָ ה פְּ גוּמָ ה ,וְ ָלכֵן הוּא אָמַ ר

)בראשית כה ,לב(

"וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו ִהנֵּה אָ ֹ כִ י

אָדם
ה ֹו ֵל לָמוּת וְ לָמָּ ה זֶּה לִ י בְּ כ ָֹרה" ,הַ יְי וּ ֶשׁהָ יָה מַ צָּ ב ֶשׁל אֵ בֶ ל ֶשׁאַבְ ָרהָ ם ִ ְפטַ ר ,וְ עֵ ָשׂו כּוֹפֵ ף אֶ ת עַ ְצמ ֹו ֶשׁהו ִֹאיל וְ הָ ָ

וּשׂ ָר ָרה .וְ כֵן בְּ ִדבְ ֵרי עֵ ָשׂו ָשׁם "הַ לְ עִ יטֵ ִ י ָא ִמן הָ אָדֹם הָ אָדֹם הַ זֶּה" ֶשׁהוּא
הוּא כְּ לוּם וּמֵ ת בַּ סּוֹף ,בִּ ְשבִ יל מָ ה הוּא צָ ִרי בְּ כו ָֹרה ְ

ַמאֲ כַל אֲ בֵ לִ יםְ ִ ,רמָ זִ ים ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְשׁ ָה )אבות ד ,ד( ַרבִּ י לְ וִ יטָ ס ִאישׁ יַבְ ֶה אוֹמֵ רְ ,מאֹד ְמאֹד ֱהוֵי ְשׁפַ ל רוּחַ ֶ ,שׁ ִתּ ְקוַ ת אֱ וֹשׁ ִר ָמּה.
אָדם צָ ִרי לְ הַ גְ בִּ יהַּ עַ ְצמ ֹו
אֶ לָּא ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם לְ ַקבֵּ ל ִשׁפְ לוּת כְּ לַפֵּ י ה' ,הוּא ִקבֵּ ל ִשׁפְ לוּת כְּ לַפֵּ י ִקיּוּם הַ ִמּ ְצווֹת ֶשׁעֲ לֵיהֶ ן ֶאֱ מַ ר ֶשׁ ָ

)דהי"ב

אָמ ָם כְּ ֶשׁעֵ ָשׂו הֵ בִ ין ֶשׁבִּ גְ לַל הָ עֲ ָוָ ה הַ ְמע ָֻשּׂה ֶשׁלּ ֹו הוּא מַ פְ ִסיד גַּם אֶ ת בִּ ְרכַּת אָבִ יו ֶשׁנּו ֶֹת ֶת ל ֹו
יז ,ו( "וַ ִיּגְבַּ הּ לִ בּ ֹו בְּ ַד ְרכֵי ה'"ְ .

ַתּעֲ וּגֵי ע ֹולָם הַ זֶּה ,הוּא ִה ְתחָ ֵרט מֵ ִע ְ יַן הַ ְמּאֹד וְ הָ ִרמָּ ה ֶשׁל ִתּ ְקוַת אֱ וֹשׁ ִרמָּ ה .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית כז ,לד( "כִּ ְשׁמֹ עַ עֵ ָשׂו אֶ ת
אָביו וַ יִּצְ עַ ק ְצעָ ָקה גְּ ֹדלָה וּמָ ָרה עַ ד ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר לְ אָבִ יו בָּ רֲ ֵכ ִ י גַם אָ ִ י אָבִ י".
ִדּ ְב ֵרי ִ

וְ כֵן

ט ְִתּי וְ גוֹ'" ,הוּא הַ כָּתוּב הַ ְשּׁ ִמי ִ י בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ ְשּׁ ִמי ִית ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ מָ ָרא
"ק ֹ
מוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א ֶשׁהַ כָּתוּב ָ

)סוטה

הֶ (.שׁ ַתּלְ ִמיד חָ כָם צָ ִרי ֶשׁיּ ְִהיֶה ל ֹו ַרק אֶ חָ ד ִמ ְשּׁמ ֹו ֶה ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִ ית ֶשׁל גַּאֲ וָ ה .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ַדּת הָ עֲ ָוָ ה.

וְ כֵן ִאם ְ ַחלֵּק אֶ ת ִמ ְספַּ ר הַ ִמּלָּה עֲ ָוָ ה ֶשׁהוּא  131לְ  8.8בִּ בְ ִחי ַת ְשׁ ִמי ִ י ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִ יַ ְ ,קבֵּ ל אֶ ת ִמ ְספַּ ר גַּאֲ וָ "ה .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר

הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת גַּאֲ וָ "ה הוּא .8

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ הַ ְקדָּ מַ ת סֵ פֶ ר הַ מַּ ְק ֶה עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא

)ב"ב טו(.

ֹשׁה" וְ כוּ' עַ ד כָּאן הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אוֹמֵ ר,
"וַ יָּמָ ת ָשׁם מ ֶ

וּמשׁה כּו ֵֹתב בְּ דֶ מַ עֶ .שׁבַּ פָּ סוּק הַ ְשּׁ ִמי ִ י ִמ ְשׁמ ֹו ָה
ֶ
וּמשׁה אוֹמֵ ר וְ כו ֵֹתבִ ,מכָּאן וָ אֵ י ָל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אוֹמֵ ר,
ֶ

משׁה לְ עֵ י ֵי כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל"
סוּקים אֵ לּוּ ,בַּ ִמּלָּה הַ ְשּׁ ִמי ִית מֵ הַ סּוֹף לָהַ ְתחָ לָה" :וּלְ כֹל הַ יָּד הַ חֲ ז ָָקה וּלְ כֹל הַ מּו ָֹרא הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
פְּ ִ

ִ ְר ָמז ִע ְ יָן ֶשׁ ַתּלְ ִמיד חָ כָם צָ ִרי ֶשׁיּ ְִהיֶה ל ֹו ַרק אֶ חָ ד ִמ ְשּׁמ ֹו ֶה ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִית ֶשׁל גַּאֲ וָ ה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁגַּם

ט ְִתּי ִמכֹּל הַ חֲ סָ ִדים" ֶשׁהָ יָה י ֵָרא ֶשׁנִּ ְתלַכְ ֵל בְּ חֵ ְטא.
"ק ֹ
כָּאן רו ִֹאים ֶשׁהָ ִע ְ יָן ִ ְרמָ ז בַּ ֵתּבָ ה ֶשׁל י ְִראַת ָשׁ ַמיִם כְּ מ ֹו ָ

וְ כֵן

ות וּת ֹו ֶשׁל
ית וּ' ֶשׁזּו ִֹהי עַ ְ ָ
מוּבָ א מֵ הַ בעש"ט עַ ל מַ אֲ מַ ר חֲ זַ"ל 'עַ ְוְ ָת וּת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י זְ כ ְַריָה בֶּ ן אֲ בִ ִקילַס הֶ חֱ ִריבָ ה אֶ ת בֵּ ֵ

הָ אוֹמֵ ר ִמי אָ ֹ כִ י ֶשׁאֶ לְ מַ ד ַקבָּ לָה ,כֵּיוָ ן ֶשׁצָּ ִרי לִ ְהיוֹת 'וַ ִיּגְבַּ הּ לִ בּ ֹו בְּ ַד ְרכֵי ה' .וְ אֶ ת הָ 'עֲ ָוִ ים' הַ לָּלוֶּ ,שׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בַּ עֲ ָ וָה

אָרץ" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א
ֶשׁ א ִבּ ְמקוֹמָ הּ יוֹכִ יחַ מָ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵק וּ כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ הוֹכִ יחַ בְּ ִמישׁוֹר לְ עַ ְ וֵי ֶ

ֶשׁהַ ַח ְשׁמ ֹו ִָאים י ְָדעוּ אֶ ת הַ סּוֹד ֶשׁל ְשׁ ִמי ִית ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִית ֶשׁל גַּאֲ וָ ה ֶשׁצָּ ִרי לָצֵ את וּלְ ִהלָּחֵ ם ִמלְ חֶ מֶ ת ה'ָ ,לכֵן הֵ ם זָכוּ ֶשׁנִּ גְ לָה

לָהֶ ם הַ פַּ ח ֶשׁמֶ ן ֶשׁ ָדּלַק ְשׁמ ֹו ָה י ִָמים ,בְּ סוֹד ְשׁמ ֹו ֶה ֶשׁבִּ ְשׁמ ֹו ֶה .וְ כֵן הַ פָּ סוּק "וַ יִּגְבַּ הּ לִ בּ ֹו בְּ ַד ְרכֵי ה'" ֶאֱ מַ ר עַ ל יְהו ָֹשׁפָ ט
וּמנָּה ַדּ ָיּ ִ ים ֶשׁיְ ל ְַמּדוּ תּו ָֹרה בְּ כָל מָ קוֹם וּמָ קוֹם .וְ זֶה כְּ דֻ גְ מַ ת הַ חַ ְשׁמ ֹו ִָאים ֶשׁהֵ פִ יצוּ תּו ָֹרה
ימ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י .וְ כָתוּב ָשׁם ֶשׁהָ ַל ִ
ְבּגִ ַ

ְוּקדֻ ָשּׁה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן ַדּיָּן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 64שׁהוּא  8כָּפוּל  .8וְ כֵן ֵשׁם ס"ג הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 64שׁהוּא 8

'תּ ְ יָא' ֶשׁאֶ ָחד
כָּפוּל  .8וְ כֵן הַ פָּ סוּק "וַ יִּגְ בַּ הּ לִ בּ ֹו ְבּ ַד ְרכֵי הוי"ה" ר"ת יוֹבֵ "ל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י .וְ כֵן מוּבָ א מַ עֲ ֶשׂה ִמבַּ עַ ל הַ ַ

'שׁיּ ְִהיֶה ִמ ְמ בָּ צָ ל אֲ בָ ל חֲ ִסידוּת
אָמר ֶ
'תּ ְ יָא' ַ
ידיו א ָרצָ ה לְ לַמֵּ ד חֲ ִסידוּת בְּ טַ עֲ ָה ֶשׁהַ ָדּבָ ר מֵ בִ יא ל ֹו גַאֲ וָ ה ,וּבַ עַ ל הַ ַ
מֵ חֲ ִס ָ
ו

רוּח
אַרצָ ה" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הֶ עָ ָיו ֶשׁהוּא ְשׁפַ ל ַ
תֹּאמַ ר' .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁ ָרמַ ז ל ֹו על סוֹד הָ עֲ ָוָ ה בִּ בְ ִחי ַת "סֻ לָּם מֻ צָּ ב ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צִ יבֶּ ל[ ְ
ָאָרץ .וְ כָל זֶה אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ"וְ רֹאשׁ ֹו מַ גִּיעַ הַ ָשּׁמָ יְמָ ה" כְּ ֶשׁצָּ ִרי לְ ַצֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ ית ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמי ִ ית ,וְ זֶה סוֹד הַ בָּ צָ ל ֶשׁ ְמ ַסמֵּ ל
ָקרוֹב ל ֶ

אֶ ת ִחבּוּר הָ ע ֹולָמוֹת הַ גְּ בו ִֹהים וְ הַ נְּ מוּכִ ים וְ עו ֶֹשׂה או ָֹתם אֶ חָ ד.

ִמילוּי סֻ פְ ָגּ ִ יָּ"ה ,סָ מֶ " פֵּ "א גִּ ימֶ "ל וּ"ן יוֹ"ד הֵ "י ע ֹולֶה כְּ ִמ ְ יַן
הַ טַּ עַ ם

ִריבָּ "ה.

ַשּׁמֶ ן הָ רוּחָ ִ י בְּ י ִָמים אֵ לּוּ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ַר ִשּׁ"י
לְ ִמ ְ הַ ג י ְִשׂ ָראֵ ל לֶאֱ כֹל בַּ חֲ ֻכָּה מַ אֲ כָלִ ים ְמטֻ ָגּ ִ ים בְּ ֶשׁמֶ ן ,לְ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִחבּוּר ל ֶ
ידי ְדּ ִאית בַּ הּ ֶשׁמֶ ן ְק ִרי ִטגּוּן ,וְ ִטגּוּן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִבּי ָה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,וְ כֵן ִעסָּ ה
)מ חות קד :ד"ה חמשה( כָּל ִמ ִ

יקה כַּמּוּבָ א
ְמטֻ ֶגּ ֶת ִ ְק ֵראת בַּ תּו ָֹרה ָר ִקיק ,וְ ָר ִקיק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י .וְ כֵן ְשׁמוֹת הַ חֳ ָד ִשׁים ְמקו ָֹרם מֵ הַ ָשּׂפָ ה הַ פַּ ְר ִסית הָ עֲ ִתּ ָ

וּמב ָֹר בִּ גְ ָשׁ ִמים .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז
בָּ רמב"ן )שמות יב ,ב( ,וּמַ ְשׁ ָמעוּת הַ ֵשּׁם כִּ ְסלֵיו ִהיא עָ בֶ ה וְ ָשׁמֵ ן ,כֵּיוָ ן ֶשׁחֹדֶ שׁ כִּ ְסלֵיו ָשׁמֵ ן ְ

מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם בּוֹקוֹבְ זָה שליט"א לְ ִמ ְ הַ ג ִמלּוּי הַ סּוּפְ ָגּ ִ יָּה בְּ ִרבָּ ה ,כִּ י ִמלּוּי סֻ פְ ָגּ ִ יָּ"ה ,סָ מֶ " פֵּ "א גִּ ימֶ "ל וּ"ן יוֹ"ד הֵ "י
גְבוּרה ִעם הַ כּ ֹולֵל ,הַ יְי וּ סוֹד הַ ְמ ָתּ ַקת
ָ
ע ֹולֶה ְבּ ִדיּוּק כְּ ִמ ְ יַן ִריבָּ "ה .וְ כֵן סֻ פְ ָגּ ִ יָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִרבָּ ה .וְ כֵן ִריבָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא

הַ גְּ בוּרוֹת כְּ ֶשׁעו ְֹטפִ ים או ָֹתם ִעם הַ חֲ סָ ִדים ,דּוֹמֶ ה לַאֲ כִ ילַת הַ ְקּ ֶרעפְּ לַא בְּ עֶ ֶרב יוֹם כִּ פּוּר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִאם
בוּרה ֶשׁחו ֶֹתכֶת ֶשׁפַ ע,
תּ אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ֵשׁם חת"ך לִ ַ ְ 2קבֵּ ל ִמ ְספַּ ר סוּפְ ָגּ ִ יָּה ,כִּ י ֵשׁם חת"ך ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ַ ְח ֹ

וּממַ לְּ ִאים בָּ הּ ֶשׁפַ ע מָ תוֹק ֶשׁל ִרבָּ ה .וְ כֵן סֻ פְ ָגּ ִ יָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יִצְ חָ ק
בוּרהָ ,לכֵן חו ְֹתכִ ים אֶ ת הַ סּוּפְ ָגּ ִ יָּה ְ
וְ כָאן ְטמוּ ָה הַ ְמ ָתּ ַקת הַ גְּ ָ
בוּרה.
הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן הַ ֶשּׁמֶ ן הַ גּ ְַשׁ ִמי צָ ף עַ ל גַּבֵּ י הַ מַּ יִם וְ אֵ י ֹו ִמ ְתעַ ְרבֵּ ב ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע מֵ ע ֹולַם הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,וְ ָלכֵן גַּם כְּ ֶשׁיּ ַָרד

צוּרת מַ ִקּיף ֶשׁהוּא צָ ף ,וְ כֵן בַּ ֶשּׁמֶ ן ֶאֱ מַ ר בַּ גְּ מָ ָרא )שבת פוִ (.סיכָה כִּ ְשׁ ִתיָּהְ ,דּ ִע ַקּר פְּ ֻעלַּת הַ ֶשּׁמֶ ן
לְ ַמטָּ ה בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת י ַָרד בְּ ַ

ימי כַּאֲ כִ ילָה ,וְ כֵן הַ ִשּׁמּוּשׁ בַּ ֶשּׁמֶ ן לַאֲ כִ ילָה ,הוּא בְּ ִע ָקּר לְ ִטגּוּן ֶשׁמַּ ִקּיף ִמבַּ חוּץ ,וְ א ְבּאֹ פֶ ן
ִהיא ַמ ִקּיף ִמבַּ חוּץ בִּ בְ ִחי ַת ִסיכָה ,וְ א פְּ ִ ִ

וּמ ַשׁמֶּ ֶרת אֶ ת גּוּף הַ מֵּ ת מֵ הַ ְקּלִ פּוֹת.
'מ ו ָֹרה עַ יִן' ֶשׁחֲ ִ יטַ ת גּוּף הַ מֵּ ת בְּ ֶשׁמֶ ן ,מַ ִקּיפָ ה ְ
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר ְ
ימי .וְ כֵן בֵּ ְ
ְפּ ִ ִ

ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא פִּ ְרסוּמֵ י ִ יסָ א ,וּכְ ִפי ֶשׁהוּא ְמ ַרמֵּ ז ִבּ ְשׁמ ֹו
כָּתוּב

)תהילים קכד ,ו(

עַ ל הָ אוֹר הַ ִמּ ְתפַּ ְרסֵ ם בָּ ִעיר.

"בָּ רוּ ה' ֶשׁ א ְָת ָ וּ טֶ ֶרף לְ ִשׁנֵּיהֶ םַ :פְ ֵשׁ וּ כְּ ִצפּוֹר ְִמלְ טָ ה ִמפַּ ח יו ְֹק ִשׁים הַ פַּ ח ְִשׁבָּ ר

ִשׁבָּ ר עַ ל
וַ אֲ ְַח וּ ְִמל ְָט וּ" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְפּרוֹזְ דּוֹר חֶ דֶ ר ר"ת פ"ח כִּ י בְּ ֶרגַע ֶשׁהַ פַּ "ח ְ

מַ ְשׁבֵּ ר הַ לּ ֵָדה לְ ב' פְּ עָ ִמים ָדּם ,כְּ ֶ גֶד ַדּם טֹהַ ר וְ ַדם טָ מֵ א ֶשׁיֵּשׁ בַּ לּ ֵָדה" ,אֲ ְַח וּ ְִמל ְָט וּ" ִמלְּ שׁוֹן ִה ְמלִ יטָ ה ָז ָכר .וְ הו ִֹסיף

טוּר ְקיָה ֶשׁנִּ ְק ָרא פֶּ חָ הֶ ,שׁיּ ִָשּׁבֵ ר בִּ זְ מַ ן ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֵ ר
הרה"ג ר' ְראוּבֵ ן פְ ֶר ְ ֵקל שליט"א ֶשׁפַּ ח ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מו ֵֹשׁל ְ

יסת בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁהָ ְי ָתה בְּ ִחי ַת ל ֵָדה ,הָ י ְָתה
ִשׁבָּ ר" .וְ כֵן כְּ ִ ַ
ַק ְר ַ יִם ֶשׁ ָשּׁם הַ ַשּׂר ֶשׁל הַ כְּ לָבִ ים פַּ ח ,בְּ סוֹד "הַ פַּ ח ְ

ז

אשׁי לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
יִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ יָמֵ י וּ ֶשׁ ַשּׁעַ ר הַ כְּ ִ יסָ ה הָ ָר ִ
בִּ ְשׁ ַת ב' אֲ לָפִ ים תפ"ח ֶשׁאָז ִ פְ ַתּח הַ פֶּ ַתח ֶשׁל אֶ ֶרץ ְ
הוּא בָּ ִעיר ל ֹוד או ִֹתיּוֹת וָ לָד .וְ כֵן פַּ "ח א ֹו פֶּ ַתח ְמרֻ מָּ זִ ים בַּ ִמּלָּה ַתּפּוּחַ הַ ְמסַ מֵּ ל זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּתַ ,כּ ָכּתוּב

)שה"ש ח ,ה(

פּוּרים ,כְּ ִמ ְ יַן ְמגִילָה א ֹו לְ גִימָ ה ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת ְסע ַֻדּת
"תּחַ ת הַ ַתּפּוּחַ עו ַֹר ְר ִתּי " .וְ כֵן מָ ִצי וּ אֶ ת סוֹד הַ פַּ "ח בִּ גְאֻ לַּת ִ
ַ

פּוּרים ,א ֹו גּ ְִמילָה ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת ,א ֹו ִמילְ גָּה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת מַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִים ,א ֹו גְּלִ ימָ ה ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת את הַ ַתּ ְחפֹּ ֶשת
ִ

פּוּרים גַּם ָקשׁוּר לִ בְ ִרית ִמילָה .וְ כֵן פ"ח
פּוּרים ,וְ אֶ ת חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ֶשׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן אַ דֶּ ֶרתֶ ,שׁ ִהיא גְּלִ ימָ ה .וְ כֵן ִהיגָּמֵ "ל כִּ י ִ
ֶשׁל ִ
ימיּוּת
ימ ְט ִריָּא ֶ 88שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִאמָּ א ִעלָּאָה ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה בִּ בְ ִחי ַת ל ֵָדה ,וְ ִהיא בְּ סוֹד הַ ִמּ ְספָּ ר  .8וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁפ"ח ר"ת פְּ ִ ִ
בְּ גִ ַ
ִימיּוּת וְ ִחיצ ֹו ִ יּוּת ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,וּ ְ חַ בֵּ ר י ַַחד אֶ ת כָּל
ִחיצ ֹו ִ יּוּת ,הַ יְי וּ ֶשׁסּוֹד הַ גְּאֻ לָּה הוּא כְּ ֶשׁנִּ ְשׁבֹּר אֶ ת הַ פ"ח הַ מַּ פְ ִריד בֵּ ין פְּ ִ

פּוּרים.
הַ פַּ ְרדֵּ "ס בְּ סוֹד ִכְ ַס ַייִן יָצָ א סוֹד הַ חוּצָ ה לִ ְמקוֹם הַ ִחיצ ֹו ִ יּוּת ֶשׁל הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁהוּא הָ אוֹר ֶשׁל ִ

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ אֶ ת סוֹד הַ פַּ "ח בִּ גְ אֻ לַּת חֲ ֻכָּ ה ,כְּ ֶשׁמָּ ְצאוּ פַּ ח ֶשׁמֶ ן ,וּפַ "ח ִ ְשׁבָּ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מ"ד ֵרוֹת חֲ ֻ ָכּהֶ ,שׁהֵ ם חֲ ִצי ִמ ִמּ ְספַּ ר

'שׂיחַ
יקים בְּ פֶ ַתח הַ בַּ יִ ת .וְ כֵן לְ הַ ְדלִ יק ֵ ר חֲ ֻ ָכּה ר"ת בְּ גִימַ ְט ִריָּא פ"ח .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ
פ"ח ,וְ כֵן ֵרוֹת חֲ ֻכָּ ה מַ ְדלִ ִ

ִי ְצ ָחק'

)שמ"ט(

יקים ֶשׁ ָזּכוּ לְ ֵס חֲ ֻ ָכּה ,זֶה
יעים בַּ ָמּקוֹם בּ ֹו הָ יוּ הַ מַּ כַּבִּ ים הַ צַּ ִדּ ִ
ְהוּדים בָּ ִעיר מו ִֹד ִ
ֶשׁיֵּשׁ מָ ס ֶֹרת כַּאֲ ֶשׁר י ְִתי ְַשּׁבוּ י ִ

הוּדים שׁו ְֹמ ֵרי תּו ָֹרה וְ יֵשׁ בָּ הּ י ְִשׁיבוֹת וְ כוֹלְ לִ ים .וְ כֵן
ימן לְ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  ,וּב"ה זָכִ י וּ ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּם בְּ יָמֵ י וּ ֶשׁ ִה ְתי ְַשּׁבוּ ָשׁם יְ ִ
ִס ָ
חֲ וּכָּה ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא פ"ח ִעם הַ כּ ֹולֵל.

וְ כֵן

ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁט"ו פְּ עָ ִמים חֲ וּכָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ 1335מ ְספַּ ר הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּ ִ יֵּאל ,כִּ י ט"ו ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
ָמוּתא ,וּכְ ֶשׁיֵּעָ ֶשׂה ִחבּוּר מֻ ְשׁלָם בֵּ ין הַ מַּ לְ כוּת לַבִּ י ָה ֶשׁ ִהיא סוֹד אוֹר הַ חֲ ֻכָּה ,זֶה סוֹד
ְשׁלֵמוּת הַ מַּ לְ כוּת כְּ ֶשׁ ִסּיהֲ ָרא בְּ ִא ְשׁל ָ

הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ט"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  7וְ עוֹד ֶ 8שׁ ְמּסַ ְמּלִ ים ִחבּוּר בִּ י ָה וּמַ לְ כוּת .וְ כֵן הַ ֵקּץ ֶשׁקּוֹדֵ ם ל ֹו  1290בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י"ד פְּ עָ ִמים חֲ וּכָּה
וְ עוֹד מ"ד ֵרוֹת חֲ ֻכָּה ,וְ כָל זֶה ִ ְרמָ ז בְּ ִדבְ ֵרי דָ וִ ד

)תהילים קיט .יא(

"בְּ לִ בִּ י צָ פַ ְִתּי ִא ְמ ָר ֶת " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,1335וּ"בְּ לִ בִּ י"

יעים
יתי ,וּכְ ֶשׁעוֹבְ רוֹת עוֹד ָ 45שׁ ָה ַמגִּ ִ
ימ ְט ִריָּא  ,44הַ יְי וּ ֶשׁבִּ ְת ִחילָה יֵשׁ מַ צָּ ב ֶשׁל ֶ 1290שׁאָז הַ ֵקּץ צָ פוּן בַּ לֵּב ,וְ ַרק לְ לִ בִּ י גִלִּ ִ
ְבּגִ ַ

'א ְמ ֵרי אֱ מֶ ת' )פקודי( ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ זֶּה ָקשׁוּר ִעם הַ פָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ ַמר עַ ל
לְ "בְּ לִ בִּ י צָ פַ ְִתּי ִא ְמ ָר ֶת " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .1335וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ

זְ ַמן הַ גְּ אֻ לָּה "מָ ה ַרב טוּבְ אֲ ֶשׁר צָ פַ ְ ָתּ לִּ ֵיראֶ י " ,וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם "בְּ לִ בִּ י צָ פַ ְִתּי ִא ְמ ָר ֶת לְ מַ עַ ן א אֶ חֱ טָ א ָל " ר"ת
בְּ צַ לְ אֵ "ל .וְ כֵן מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)עירובין סג(.

ַרב ִה ְמ וּ ָא ָר ִמי כְּ ִתיב "בְּ לִ בִּ י צָ פַ ְִתּי ִא ְמ ָר ֶת " ,וּכְ ִתיב "בִּ ָשּׂ ְר ִתּי צֶ דֶ ק בְּ ָקהָ ל

ירי ַקיָּם .רו ִֹאים ֶשׁפָּ סוּק זֶה ָקשׁוּר ִעם
ָרב" ,לָא ַק ְשׁיָא כָּאן בִּ זְמַ ן ְשׁ ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי ַקיָּם ,כָּאן בִּ זְמַ ן ֶשׁאֵ ין ִע ָירא הַ יּ ִָא ִ

וּמ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל אוֹר הַ חֲ ֻכָּה וְ אוֹר הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פִּ ְרסוּמֵ י ִיסָ א
ירי ֶשׁהָ יָה ַרבּ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ְ
עִ ָירא הַ יּ ִָא ִ

ֶשׁל חֲ ֻכָּה .וּכְ פִ י ֶשׁהוּא ְמ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל הָ אוֹר הַ ִמּ ְתפַּ ְרסֵ ם בָּ ִעיר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ְגּ ָמ ָרא ָשׁם אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א בַ ר זַבְ דָּ א כָּל
הַ ְמּ ַשׁגֵּר מַ ְתּ ו ָֹתיו לְ כֹהֵ ן אֶ חָ ד מֵ בִ יא ָרעָ ב לָע ֹולָםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ גַם ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי הָ יָה כֹּהֵ ן לְ ָדוִ ד" וְ גוֹ' .וְ כִ י לְ דָ וִ ד הוּא

דַ הֲ וֵי כֹהֵ ן לְ ֻכלֵּי עַ לְ מָ א לָא הֲ וֵי כֹהֵ ן אֶ לָּא ֶשׁהָ יָה ְמ ַשׁגֵּר ל ֹו כָּל מַ ְתּ ו ָֹתיו .וּכְ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ "וַ י ְִהי ָרעָ ב בִּ ימֵ י דָּ וִ ד ָשׁ שׁ

ָשׁ ִ ים" .רו ִֹאים ֶשׁ ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי הָ יָה כֹּהֵ ן ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ סוֹד הָ אוֹר ֶשׁל חֲ ֻכָּה ,וְ כֵן חֲ וּכָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כֹּהֵ ן ָדּוִ ד.

ְשׁמ ֹו ֶה הוּא ִמלְּ שׁוֹן מ ֹו ֶה וְ סוֹפֵ ר.

'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )שער ה'( לְ סוֹף ְשׁמ ֹו ֶה ְספִ ירוֹת יֵשׁ אֶ בֶ ן אַחֶ ֶרת י ְָק ָרה ִמפְּ ִי ִים וְ ִהיא הַ מַּ ֶקּפֶ ת הַ סּוֹבֶ בֶ ת
מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ַ
עַ ל ֶשׁבַ ע ְספִ ירוֹת ֶשׁלְּ מַ טָּ ה ִממֶּ נָּה ,וּלְ פִ י ָכ

ְִק ֵראת סֹחֶ ֶרת ִמלְּ שׁוֹן הַ ָקּפָ ה סָ בִ יב ,כִּ י ַתּ ְרגּוּם סָ בִ יב ְסחוֹר
ח

ְסחוֹר וּלְ פִ י ֶשׁהָ אֶ בֶ ן הַ זֹּאת ִהיא הַ ְסּפִ ָירה הַ ְשּׁ ִמי ִית הַ נּ ְִק ֵראת בִּ י ָה יו ֶֹשׁבֶ ת לְ מַ עְ לָה לְ מַ עְ לָה ,וְ ִהיא סוֹבֶ בֶ ת

וּמַ ֶקּפֶ ת עַ ל הַ כֹּלְִ ,ק ֵראת סֹחֶ ֶרת .וְ הָ אֶ בֶ ן הַ ֵשּׁ ִית הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָה ֶשׁ ִהיא סוֹד הַ ְשּׁכִ י ָה הַ ָדּ ָרה עִ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ָתּ ִמיד ִהיא

ִ ְק ֵראת דַּ ר ,וְ ִהיא ִדּ ָירה ָאָה ,וּלְ פִ י ָכ ְשׁ ֵתּי הָ אֲ בָ ִים הַ לָּלוּ עֶ לְ י ֹו ָה וְ ַת ְחתּ ֹו ָה ְִק ֵראת ַדּר וְ סֹחָ ֶרת ,הָ עֶ לְ י ֹו ָה

ִשׂ ָראֵ ל ,רו ִֹאים ֶשׁ ַדּר וְ סֹחָ ֶרת ְמ ַס ְמּלוֹת
סֹחֶ ֶרת ,לְ פִ י ֶשׁ ִהיא מַ ֶקּפֶ ת עַ ל ז' ְספִ ירוֹת ,וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָה ַדּר לְ ִפי ֶשׁ ִהיא ָדּ ָרה עִ ם י ְ

אֶ ת הַ ִבּי ָה וְ הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן ַדּר וְ סֹחָ ֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּתְ ,דּהַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ְמ ַק ֵשּׁר בֵּ ין הַ ַדּר לְ מַ טָּ ה ַלסֹּחֶ ֶרת לְ ַמ ְעלָה.

וְ כֵן דַּ ר וְ סֹחָ ֶרת ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ "ד בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ָדּלֶ"ת וָ "ו ָדּלֶ"ת .כִּ י ָדוִ ד הָ יָה גַּם בְּ ִחי ַת ב' הָ אֲ בָ ִ ים ְשׁ ִמי ִ י
'מאֲ מָ ֵרי חֲ ֻכָּה' ,וְ שׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד מֵ הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים אֶ בֶ "ן ְמרֻ ָמּזוֹת
אַר וּ בְּ ַ
וּמלְ כוּת כִּ ְדבֵ ְ
ַ

ִסּוּרי מָ ִשׁיחַ ְבּחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ )איכה ד ,כ( "רוּחַ אַ פֵּ י וּ ְמ ִשׁיחַ הוי"ה ִ לְ כַּד ִבּ ְשׁ ִחיתו ָֹתם אֲ ֶשׁר אָ מַ ְר וּ בְּ ִצלּ ֹו ִ ְחיֶה
ְבּר"ת ְבּי ֵ

"תּ ְשׁ ַתּפֵּ כְ ָה אַבְ ֵי קֹ דֶ שׁ בְּ רֹאשׁ כָּל חוּצוֹת" .כִּ י ִע ַקּר הַ חֻ ְרבָּ ן הָ יָה ִסלּוּק הַ ְשּׁכִ י ָה ֶשׁנִּ ְרמֶ זֶת בָּ אֶ בֶ ן
בַ גּ ֹויִם" וְ ָלכֵן כָּתוּב )איכה ד ,א( ִ
הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן וּ"ן הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים אֶ בֶ ן .וְ ָלכֵן בּ ֹו ִ ים ִעם ַקו הַ ִמּ ָדּה ,כִּ י ַקו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' ְפּעָ ִמים

אֶ בֶ ן .וְ ָלכֵן כָּתוּב )חבקוק ב ,יא( "כִּ י אֶ בֶ ן ִמ ִקּיר ִתּזְעָ ק וְ כָפִ יס מֵ עֵ ץ יַעֲ ֶ נָּה" ֶשׁהָ אֶ בֶ ן הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָה ִ ְשׁאֲ ָרה לִ זְ עוֹק עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן,

ֹאשׁיָּה"וּ הַ מֶּ ֶל ֶשׁעָ לָיו ֶאֱ מַ ר הַ כָּתוּב "רוּחַ אַ פֵּ י וּ ְמ ִשׁיחַ הוי"ה ִ לְ כַּד בִּ ְשׁ ִחיתו ָֹתם"
וְ הָ אֶ בֶ ן הָ עֶ לְ י ֹו ָה ִה ְס ַתּלְּ ָקה .וְ כֵן י ִ

ִסּוּרים עַ ל
ימ ְט ִריָּא הָ ר"ת ֶשׁל " ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי''ה אֱ הֵ י וּ הוי''ה אֶ חָ ד" וְ כִ ְמעַ ט או ָֹתן או ִֹתיּוֹת ,כִּ י עַ ל זֶה הָ י ְָתה הַ זְּ עָ ָקה וְ הַ יּ ִ
ְבּגִ ַ

'שׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל' .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁעַ ל כָּל הַ ְמּלָכִ ים ֶאֱ מַ ר ֶשׁיּ ֶֶתר ִדּבְ ֵריהֶ ם ִ כְ ְתּבוּ
הַ פֵּ רוּד ֶשׁל הָ אֶ בֶ ן הָ עֶ לְ י ֹו ָה מֵ הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָה ֶשׁ ִמּ ְתאַחֵ ד בִּ ְ

ֹאשׁיָּהוּ כָּתוּב ֹ סַּ ח ֶשׁ א ִ כְ ָתּב עַ ל אַף מֶ ֶל ,
ְבּסֵ פֶ ר ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים ,וְ עַ ל י ִ

)דהי"ב לה ,כו(

ֹאשׁיָּהוּ וַ חֲ סָ דָ יו ַכּכָּתוּב
"וְ י ֶֶתר ִדּבְ ֵרי י ִ

בְּ תו ַֹרת ה'" ,הַ יְי וּ ֶשׁ ִקּיֵּם אֶ ת כָּל הַ תּו ָֹרה ,וּבַ תּו ָֹרה כְּ תוּבִ ים ִדּבְ ֵרי יָמָ יוֶ ,שׁעָ סַ ק בָּ הּ בְּ כָל כֹּחוֹ .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁהַ נָּבִ יא ַָתן ל ֹו שֵׁ ם

ֹאשׁיָּהוּ ְשׁמוֹ"ְ .דּמוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
"הנֵּה בֵ ן ֹולָד לְ בֵ ית ָדּוִ ד י ִ
עַ ְשׂרוֹת ָשׁ ִ ים עוֹד קוֹדֶ ם ֶשׁנּ ֹולַד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )מ"א יג ,ב( ִ
)קריאת שמע ח"א ע' קעא( הַ מַּ לְ כוּת ְִק ֵראת ֵשׁם וְ הַ בֵּ אוּר הוּא ְדּ ֵשׁם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ַלשּׁ ֶֹרשׁ הַ ַשּׁ ֶיּכֶת ַרק דֶּ ֶר הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן

שׁ"ם חָ "י.
מָ ִשׁי"חַ או ִֹתיּוֹת ֵ

מוּבָ א

ְבּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )בראשית מו ,כז( ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע בָּ א ָתּ ִמיד בְּ תוֹסֶ פֶ ת אַחַ ת ,כְּ גוֹן ִשׁבְ ִעים ֶפֶ שׁ ֶשׁיּ ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִם בְּ תוֹסֶ פֶ ת יַעֲ קֹ ב,
משׁהִ ,שׁבְ ִעים סַ ְ הֶ ְד ִרין בְּ תוֹסֶ פֶ ת הַ נּ ִָשׂיאִ ,שׁבְ עִ ים אֻ מּוֹת בְּ תוֹסֶ פֶ ת י ְִשׂ ָראֵ לִ ,שׁבְ ִעים ַמחֲ וֹת
ִשׁבְ ִעים זְ ֵק ִ ים בְּ תוֹסֶ פֶ ת ֶ

ַמלְ אָכִ ים הַ סּוֹבְ בִ ים אֶ ת כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד ִעם ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ִ ְראֶ ה ִדּבְ כָל אֵ לּוּ הַ תּוֹסֶ פֶ ת אַחַ ת ִהיא גְּ ב ֹוהָ ה יו ֵֹתר מֵ הַ ֶשּׁבַ ע ,הֱיוֹת
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר ָ'דּגִ ים ִמ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע'ֶ ,שׁבַּ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע יֵשׁ זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה ,מַ ה
ֶשׁ ִהיא בָּ אָה לְ סַ מֵּ ל אֶ ת הַ קֶּ ֶשׁר ל ְַשּׁ ִמי ִ י ֶשׁמֵּ עַ ל הַ ֶשּׁבַ ע .וְ כִ ְדבֵ ְ
קשׁט פֵּ רוּשׁ ֹו אֱ מֶ ת כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
קשׁט א ֹו ֶשׁ ֶקטְ ,דּ ְ
ֶשּׁאֵ ין כֵּן בַּ ְשּׁ ִמי ִ י הַ כֹּל ְקדֻ ָשּׁהִ .דּ ְשׁ ִמי ִי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָקדוֹשׁ ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא ְ

)משלי

אמֶ ת" .וְ ֶשׁ ֶקט ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )מ"א יט ,יב( "וְ אַחַ ר הָ אֵ שׁ קוֹל ְדּמָ מָ ה דַ ָקּה"] .וְ כֵן
"קשׁט ִא ְמ ֵרי ֱ
ְ
כב ,כא(

ְבּ ֵתבַ ת אֱ מֶ ת יֵשׁ ְשׁמ ֹו ֶה ְ קֻ דּוֹת[ .וְ כֵן ְשׁ ַת הַ יּוֹבֵ ל ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ִ ְק ֵראת ְדּרוֹר ,גִּ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י וְ גִ ימַ ְט ִריָּא ָקדוֹשׁ,

קשׁט א ֹו ֶשׁ ֶקט .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁ ָשּׁם הַ ִחבּוּר ל ְַשּׁ ִמי ִ י בְּ קֹ דֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁיםִ ,מ ְשׁכָּן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִי
ימ ְט ִריָּא אַחַ ת וְ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ
וְ גִ ַ

קשׁט א ֹו ֶשׁ ֶקט .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ְ הו ָֹרא ְדּיוֹסֵ ף ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר ְדּרוֹר הוּא כְּ ִמ ְ יַן ת"י
ימ ְט ִריָּא ָקדוֹשׁ ,וְ גִ ימַ ְט ִריָּא אַחַ ת וְ גִ ימַ ְט ִריָּא ְ
וּבגִ ַ
ְ

ְיט ֶ ער שליט"א ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ֶה
ָשׁ ִ ים ֶשׁעָ ַמד הַ בַּ יִת הָ ִראשׁוֹן ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת בִּ י ָה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד ַלי ְ

הוּא ִמלְּ שׁוֹן מ ֹו ֶה וְ סוֹפֵ ר ,הַ יְי וּ ֶשׁהַ ְשּׁמ ֹו ֶה הוּא הָ אוֹר ֶשׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע וְ הַ גְ בָּ לוֹת הַ ִמּ ְספָּ ִרים ,אֲ בָ ל הַ ְשּׁמ ֹו ֶה מו ִֹריד אֶ ת הָ אוֹר לְ ַמ ָטּה

ט

וּשׁ ַתּיִם ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהוּא מ ֹו ֶה וְ סוֹפֵ ר לְ הו ִֹריד אֶ ת הָ אוֹר לִ ְמקוֹמוֹת
לִ ְמקוֹם הַ ֶשּׁבַ עָ ,לכֵן הַ ְשּׁמ ֹו ֶה מ ֹו ֶה ,אַחַ ת וְ אַחַ ת אַחַ ת ְ
הַ ִמּ ְספָּ ִרים.

וְ כֵן

ִ ְראֶ ה ְדּחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִ ְק ָרא בְּ ֵשׁם חֻ ְרבָּ ןְ ,דּחֻ ְרבָּ ן או ִֹתיּוֹת חו ֵֹרב ' ,וּבְ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶחֱ ַרב הַ יְסוֹד ֶשׁ ִחבֵּ ר אֶ ת

י ְִשׂ ָראֵ ל ל ַַשּׁעַ ר הַ ' .וְ כָל אֵ לּוּ הֵ ם גַּם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל אָבוֹת וְ ֶשׁל אֵ לִ יָּהוּ מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁאוֹר הַ גְּ אֻ לָּה בָּ א מֵ הַ ְשּׁ ִמי ִ י בִּ זְ כוּת אָבוֹת.

וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁלָּשׁוֹן הַ קּוֹדֶ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ 800עם הַ כּ ֹולֵל .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִהיא ַשׁ ֶיּכֶת ל ְַשּׁ ִמי ִ י ֶשׁמֵּ עַ ל

הַ ִשּׁ ְב ִעים לָשׁוֹןֶ ,שׁל אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם .וְ כֵן ִשׁבְ ִעים וְ אֶ חָ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ מֶ ת .וְ כֵן ֵתּבַ ת ָקדוֹשׁ ֶשׁבַּ מ"ב ֵתּבוֹת ֶשׁיֵּשׁ בְּ 'אָ נָּא בְ כ ַֹח'ִ ,היא

כְּ ֶ גֶד הַ חֲ ִ יָּה הַ כ"ה חַ ְשׁמ ֹו ָה ,הַ ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל חֲ ֻכָּהֶ ,שׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת ל ְַשּׁ ִמי ִ י כְּ ִדלְ ַקמָּ ןִ ,מתּ ֹו מ"ב ַמסָּ עוֹת ֶשׁבִּ ְת ִחלַּת פָּ ָר ַשׁת ַמ ְסעֵ י .וְ ִהיא
ימ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י.
ְבּגִ ַ

ת וֹת ֶשׁהֵ ן ִרבּוּעַ בְּ ת ֹו ִעגּוּל לַעֲ שׂוֹת ְפּ ִתילוֹת לְ בֵ ית
ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ בִּ כְ ֹ
מָ צִ י וּ

הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.

בַּ גְּ מָ ָרא )גיטין חֶ (.שׁזִּ וּוּג ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ִ ְמ ָשׁל לְ ֵר ,יְסוֹד הָ ִאישׁ הוּא בְּ ִחי ַת הַ פְּ ִתילָה ֶשׁבַּ נֵּר ,וִ יסוֹד הָ ִא ָשּׁה בְּ ִחי ַת הַ כְּ לִ י
ֶשׁבַּ נֵּר .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י'

)פ' בראשית ש ה ש יה(

יתי
יקין בְּ לֵיל ַשׁבָּ ת ְשׁ ֵתּי ֵרוֹת ָר ִא ִ
וְ ִהנֵּה מַ ה ֶשּׁמַּ ְדלִ ִ

טַ עַ ם בַּ ְסּפָ ִרים כִּ י ב' פְּ עָ ִמים ֵר ע ֹולֶה ת"ק ,וְ הָ ִאישׁ וְ ִא ְשׁתּ ֹו הֵ ם גּוּף אֶ חָ ד ,וּבִ פְ ָרט בְּ לֵיל ַשׁבָּ ת ֶשׁהוּא זְמַ ן הַ ִזּוּוּג,

וּבָ ִאישׁ יֵשׁ רמ"ח אֵ יבָ ִרים וּבָ ִא ָשּׁה ר "ב ,וְ סַ

הַ כֹּל ת"ק כְּ ִמ ְ יַן ב' פְּ עָ ִמים ֵר .וְ רו ִֹאים ֶשׁנֵּר ַשׁבָּ ת ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ זִּ וּוּג .וְ כֵן

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ח וכה ח"ב ע' שכח ומקורו מהזוהר תרומה קסוֶ (:שׁרמ"ח אֵ יבָ ִרין הַ ְמחַ בְּ ִקים אֶ ת הַ נְּ ֵקבָ ה יַחַ ד ִעם הַ ב'
מוּבָ א ְבּ ַ

זְ רוֹעוֹת הֵ ם כְּ ִמ ְספַּ ר ֵר ,וְ הֵ ם בְּ ִחי ַת ֵר ַשׁבָּ ת .וְ כֵן ב' פְּ עָ ִמים ֵר ִעם או ִֹתיּוֹת יָ"הּ ֶשׁבְּ ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גֹּ ֶרן אֲ ַרוְ ָה ֶשׁ ָשּׁם

וּשׁכִ י ְ ֵתּיהּ .וְ כֵן בַּ ִמּלִּ ים ֹגּ ֶרן אֲ ַרוְ ָה יֵשׁ פַּ עֲ מַ יִם או ִֹתיּוֹת ֵר .וְ כֵן מוּבָ א בָּ רמ"ע ִמפָּ א ֹו
ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשְׁ ,מקוֹם הַ זִּ וּוּג ֶשׁל קב"ה ְ

)'גלגולי שמות' אות ב'( ֶשׁהו ְֹרדּוּס ֶשׁבָּ ָה אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,הָ יָה גִּ לְ גּוּל ֵר אֲ בִ י ָשׁאוּלֶ ,שׁהָ יָה מַ ְדלִ יק ֵרוֹת בַּ ְמּבוֹאוֹת הָ אֲ פֵ לוֹת,
וְ קוֹדֶ ם ָלכֵן הוּא הָ יָה בָּ ָרק בַּ עֲ לָהּ ֶשׁל ְדּבו ָֹרה הַ נְּ בִ יאָהֶ ,שׁהָ יָה מֵ כִ ין פְּ ִתילוֹת לְ ֵרוֹת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ רו ִֹאים ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ ִ בְ ָה דֶּ ֶר

אָדם ֶשׁהָ יָה ִמשּׁ ֶֹרשׁ הַ נֵּרוֹת .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם בָּ רמ"ע ִמפָּ א ֹו )אות א( ֶשׁהו ְֹרדּוּס הָ יָה גִּ לְ גּוּל אֲ בִ ימֶ ֶל  .וְ עַ יֵּן בְּ 'מֵ עַ ם עֵ ז'
ָ

)ש"ב כד ,כג(

ישׁה עַ ל הַ יְסוֹד בִּ בְ ִחי ַת אֲ בִ י
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד הַ חֵ ִצי' ֶשׁאֲ ִבימֶ ֶל הוּא הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ֶשׁאֲ ַרוְ ָה הָ יָה ִמצֶּ אֱ צָ אֵ י אֲ בִ ימֶ ֶל  ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
מֶ ֶל  .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין אֲ ַרוְ ָה ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַת ֵר ,לְ הו ְֹרדּוּס ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַת ֵר.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חַ יִּים ֶשׁל תּו ָֹרה' )בראשית ע' תטו( ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת ֵ"ר ִ ְמצָ אוֹת בְּ מֶ ְרכַּז הַ ִמּלִּ ים ֶשׁל הַ כָּתוּב )שמות כט ,מה( "וְ ָשׁ ַכ ְ ִתּי

וּשׁכִ י ְ ֵתּיהִּ ,היא בִּ בְ ִחי ַת ֵר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ
ְבּת ֹו בְּ ֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְשׁ ָראַת הַ ְשּׁכִ י ָה עַ ל יְדֵ י יִחוּד קוב"ה ְ

)תיקו ים

בּוּרם הוּא בְּ ִחי ַת ִחבּוּר ָזכָר וּ ְ ֵקבָ הְ .דּ ֶפֶ שׁ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ְ ֵקבָ ה ,וְ רוּחַ
קטזֶ (:שׁנֵּ"ר ר"ת ֶ פֶ שׁ רוּחַ ֶשׁ ִח ָ

ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ָזּכָר .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'וַ ְיכֻלּוּ' מֵ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א

)ע' מז'(

ֶשׁב' פְּ עָ ִמים ֵר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "פְּ רוּ ְוּרבוּ" .וְ כֵן ִֵרי

ימ ְט ִריָּא ֶדּ ֶר הֲ וָ יָ"הְ ,דּמָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )קידושין בֶ (:שׁבִּ יאָה ִ ְק ֵראת דֶּ ֶר  ,וְ ֵר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל זִ וּוּג ִדּ ְקדֻ ָשּׁה הוּא בִּ בְ ִחי ַת דֶּ ֶר הֲ ָויָ"ה.
ְבּגִ ַ

י

וְ כֵן

וּמ ַזוֵּג אֶ ת הָ ִאישׁ לְ ִא ְשׁתּוְֹ .דּהַ בַּ עַ ל מֵ כִ ין אֶ ת הַ פְּ ִתילָה )ע' מ"ב רסד ,כח(,
אוּרי יוּ ְ גְ ַרייז שליט"אֶ ,שׁנֵּר ַשׁבָּ ת ְמחַ בֵּ ר ְ
מוּבָ א מֵ הָ ַרב ִ
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
יקה אֶ ת הַ נֵּר .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
וְ הָ ִא ָשּׁה מַ ְדלִ ָ

)קבלת שבת ח"ב ע' ה(

ֶשׁנֵּ"ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁמוֹת הֲ וָ יָ"ה

וּמ ַרמֵּ ז עַ ל כָּל בְּ ִחי וֹת הַ יִּחוּד ֶשׁל הָ ע ֹולָם הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת ָזכָר ,עִ ם הָ ע ֹולָם
אֶ ְהיֶ"ה הֲ וָ יָ"ה אֱ ִהי"ם הֲ וָ יָ"ה אֲ ֹד ָ"יְ ,

הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת ְ ֵקבָ ה .וְ כֵן מוּבָ א בָּ רש"שׁ ) הר שלום מֶ (.שׁפְּ ִתילָה בְּ ת ֹו

ֵר ִהיא בְּ סוֹד יְסוֹד הַ נְּ ֵקבָ ה ֶשׁנִּ ְק ָרא ְ קֻ ַדּת ִציּוֹן,

וּקבִּ ין .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'דּו ְֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת' )ע' קכט( בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר
יקים אֶ ת הָ אֵ שׁ מַ ְת ִחיל הַ זִּ וּוּג וְ ִהיא מַ ְת ִחילָה לְ הַ עֲ לוֹת מַ יִּין ְ
וּכְ ֶשׁ ַמּ ְדלִ ִ

אָדם" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חָ ָתן ַכּלָּה בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת חֵ "ת ָתּי"ו וּ"ן כַּ"ף לָמֶ "ד הֵ "א.
'אֹ הֶ ל תּו ָֹרה' ֶשׁהַ כָּתוּב " ֵר הוי"ה ְִשׁמַ ת ָ

מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת כגֶ (:שׁנֵּר ַשׁבָּ ת מֵ בִ יא ְשׁלוֹם בַּ יִת .וּמָ ִצי וּ ֶשׁע ֹו ָה ְמבִ יאָה ְשׁלוֹם בַּ יִת ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שם ק ב (.מֵ ִשׂים
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּ ֵר ַשׁבָּ ת הוּא בִּ בְ ִחי ַת ע ֹו ָה ֶשׁבֵּ ין
ָשׁלוֹם בַּ בַּ יִת בָּ טֵ לְ ] .שׁלוֹם בַּ יִת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּבָ ר ֶשׁבָּ עֶ ְרוָ ה[ְ .

הָ ִאישׁ וְ הָ ִא ָשּׁה ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁע ֹו ָה ְמבִ יאָה ְשׁלוֹם בַּ יִתָ ,כּ ֵר ַשׁבָּ ת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ע ֹו ָה מֵ בִ יא ְשׁלוֹם בַּ יִת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )שם כג (:אָמַ ר

וּמי ֶשׁ ָרגִ יל בּ ֹו
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּ ֵר ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹו ָה ִדּ ְקדֻ ָשּׁהִ ,
ַרב הוּ ָא הָ ָרגִיל בְּ ֵר הָ וְ יָין לֵיהּ בָּ ִים ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמיםְ ,

יקים אֶ ת הַ נֵּר ַדּוְ ָקא לִ כְ בוֹד ַשׁבָּ תְ ,דּ ַשׁבָּ ת ִהיא הַ זְּ מָ ן ֶשׁל ע ֹו ָה ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר
ז ֹוכֶה לְ בָ ִ ים ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים ,וְ ָלכֵן מַ ְדלִ ִ

ישׁית הֲ פוּכָה בַּ כָּתוּב
הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ֵ"ר ַשׁבָּ "ת הוּא  846כְּ ִמ ְ יַן תּ ֹולָדוֹת .וְ כֵן ֵ"ר ַשׁבָּ "ת ְמרֻ מָּ ז בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
ב( "וַ ַתּהַ ר ַו ֵתּלֶד ָשׂ ָרה לְ אַבְ ָרהָ ם בֵּ ן לִ זְ קֻ ָ יו".

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

) דרים סו(:

)בראשית כא,

ְיתי לִ י ְתּ ֵרין
לְאַרעָ א ְדּי ְִשׂ ָראֵ לִָ ,סיב ִא ְתּ ָתא וְ כוּ' ,אָמַ ר לָהּ ,אַי ִ
ְ
הַ הוּא בַּ ר בָּ בֶ ל ְדּסָ לִיק

ְיתיאַת לֵיהּ ְתּ ֵרין ְשׁ ָר ִגין .אָמַ ר לָהְּ ,תּבַ ר י ְָתהוֹן עַ ל בָּ בָ א .הֲ וָ ה י ִָתיב בָּ בָ א בֶּ ן בּוּטָ א עַ ל בָּ בָ א,
בּוּצי ִין ,אַי ִ
ִ

אָמ ָרה לֵיהָּ ,כּ צִ וַּ ִי בַּ עְ לִ י .אָמַ ר לָהּ ,אַ ְתּ
ישׁיהּ .אָמַ ר לָהּ ,מָ ה הַ דֵּ ין ְדּעַ בְ ִדיתְ ,
וְ ָקא ָדּ ִאין ִדּי ָאַ .תּבְ ַרת י ְָתהוֹן עַ ל ֵר ֵ

עָ ִשׂית ְרצוֹן בַּ עְ לֵי  ,הַ מָּ קוֹם יו ִֹציא ִממֵּ ְשׁ ֵי בָּ ִים כְּ בָ בָ א בֶּ ן בּוּטָ א .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי בֵּ אוּר מֵ הרה"ג ר' עֶ זְ ִריאֵ ל ַקרפְּ ף שליט"א

בּוּטא,
ֶשׁכֵּיוָ ן ֶשׁהָ י ְָתה ִא ָשּׁה כְּ ֵשׁ ָרה הָ עו ָֹשׂה ְרצוֹן בַּ עֲ לָהָּ ,לכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ מַּ עֲ ֶשׂה ִעם ב' ֵרוֹת ֶשּׁ ָשּׁבְ ָרה עַ ל רֹאשׁ הַ ַתּנָּא בָּ בָּ א בֶּ ן ָ

וּסגֻלָּה
וּרבוּ"ְ ,
כֵּיוָ ן ֶשׁ ָח ְשׁבָ ה ֶשׁזֶּה ְרצוֹן בַּ עֲ לָהּ .וֶהֱיוֹת ֶשׁב' פְּ עָ ִמים ֵ"ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ִא ָשּׁה לְ בַ עֲ לָהּ ,וְ זֶה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "פְּ רוּ ְ
יקים.
לְ בָ ִ ים צַ ִדּי ִקיםָ ,לכֵן בָּ בָּ א בֶּ ן בּוּטָ א בֵּ ֵר או ָֹתהּ בְּ בָ ִ ים צַ ִדּ ִ

מָ צִ י וּ

בוּרה ִ ְק ָרא רֹחַ ב ,וְ הַ יְסוֹד ִ ְק ָרא ָשׁם ַקו הַ ִמּ ָדּהִ ,עגּוּלָא.
ְבּזֹהַ ר חָ ָדשׁ )ואתח ן עֶ ,(.שׁ ַקּו הַ חֶ סֶ ד ִ ְק ָרא אֹ ֶר וְ ַקו הַ גְּ ָ
'אבְּ ן עֶ זְ ָרא'
וְ הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ סוֹד ִרבּוּעַ  .וּמוּבָ א בָּ ִ

)שמות כח ,לו(

ת ֶת ַתּ ְשׁבֵּ ץַ .רבִּ י ְסעַ ְדיָה ִתּ ְרגֵּם וְ ִשׁבַּ צְ ָתּ ְתּעַ יֵּן.
כְּ ֹ

ת וֹת אֵ לּוּ ֶשׁבָּ לוּ לַעֲ שׂוֹת פְּ ִתילוֹת
צוּרת הַ מַּ ְטבֵּ עַ ְמרֻ בָּ ע עָ שׂוּי בְּ ת ֹו הָ עִ גּוּל .וְ ְִראֶ ה ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ בִּ כְ ֹ
וְ הוּא כִּ ְדמוּת ַ

ת וֹת ֶשׁהֵ ן ִרבּוּעַ בְּ ת ֹו עִ גּוּל ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל
לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כִּ י הַ פְּ ִתילוֹת ְמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת הַ יִּ חוּד הָ עֶ לְ יוֹןִ ,מן הָ ָראוּי לַעֲ שׂו ָֹתן מֵ הַ כְּ ֹ
אֶ ת הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן.

)ביאור כעין זה מובא בספר ציץ השדה מהגר"י פראג שליט"א(.

כְּ ַזיִת ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ מֶ ת.

וּתאֵ ָה וְ ִרמּוֹן
וּשׂע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ְ
מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות מא (.כָּל הַ מֻּ ְק ָדּם בְּ כָתוּב זֶה מֻ ְק ָדּם לִ בְ ָרכָה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "אֶ ֶרץ ִחטָּ ה ְ
וּדבָ שׁ" ,רו ִֹאים ֶשׁהַ ַזּיִת סָ מוּ ל ִַמּלָּה אֶ ֶרץ וְ הוּא חָ שׁוּב ִמ ֻכּלָּם ,חוּץ ִמן הַ ִחטָּ ה
אֶ ֶרץ זֵית ֶשׁמֶ ן ְ

)ע' בשו"ע ס'

ריא(,

ֵיתים קו ְֹד ִמים לַעֲ ָבִ יםְ ,דּהַ ֶשּׁמֶ ן הוּא לְ מַ ְעלָה ִמן הַ ַיּיִן ,וְ ִאם הָ י ְָתה בְּ ָרכָה ְמיֻחֶ דֶ ת עַ ל ֶשׁמֶ ן ,בְּ וַ ַדּאי בִּ ְרכַּת הַ ֶשּׁמֶ ן הָ י ְָתה
וְ ז ִ

יא

אָדם .כַּמּוּבָ א בַּ גְּמָ ָרא )שם לה .(:וְ ְִראֶ ה
קוֹדֶ מֶ ת לְ בִ ְרכַּת הַ ַיּיִן ,אֶ לָּא ֶשׁ א ִתּ ְקּ וּ בְּ ָרכָ ה ְמיֻחֶ דֶ ת עַ ל הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁאֵ י ֹו מַ ְשׂבִּ יעַ אֶ ת הָ ָ
אָדם ,וְ ָלכֵן
ַדּחֲ ִשׁיבוּת הַ ִחטָּ ה יו ֵֹתר ִמן הַ זַּיִ ת ִהיא ַדּוְ ָקא לְ עִ ְ יַן בְּ ָרכָ ה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר לָע ֹולָם בְּ א ִחטָּ הֶ ,שׁ ִהיא ִע ַקּר ְמזוֹן הָ ָ

הָ יָה אָסוּר לְ הַ ְשׁ ִאיר אֶ ת הַ שֻּׁ לְ חָ ן בַּ ִמּ ְשׁכָּ ן לְ א לֶחֶ םְ ,דּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ לֶּחֶ ם ִ ְצ ֶרכֶת לְ ִקיּוּם הָ ע ֹולָם ,וְ חַ יָּבִ ים ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ָתּ ִמיד לֶחֶ ם עַ ל

הַ שֻּׁ לְ ָחן בַּ ִמּ ְשׁכָּ ןֶ ,שׁמַּ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ לֶּחֶ ם לָע ֹולָם .וְ כֵן הַ לֶּחֶ ם הָ רוּחָ ִ י הַ נִּ גְ לֶה ְדּתו ָֹרהְ ִ ,צ ָר לְ ִקיּוּם הָ ע ֹולָם ,וְ ִאם יִפָּ סֵ ק בָּ ע ֹולָם חַ ס

וְ ָשׁלוֹם לִ מּוּד הַ תּו ָֹרה אֲ פִ לּוּ לְ ֶרגַע אֶ ָחד הָ ע ֹולָם יֵחָ ֵרב .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ַזיִת ,כֵּיוָ ן ֶשׁאֵ י ֹו הֶ כְ ֵר ִחי לְ ִקיּוּם הָ ע ֹולָםָ ,לכֵן בָּ א בַּ כָּתוּב

אַחר הַ ִח ָטּה ,וְ כֵן הַ ְמּ ו ָֹרה א הָ י ְָתה חַ יֶּבֶ ת לִ ְד ק ָתּ ִמידְ ,דּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֶשּׁמֶ ן הָ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין ,אֵ י ָהּ הֶ כְ ֵר ִחית לְ ִקיּוּם הָ ע ֹולָם ,אֲ בָ ל
ַ

יבוּתם בְּ וַ ַדּאי הַ זַּיִ ת חָ שׁוּב מֵ הַ ִחטָּ ה .וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא ָשׁם ֶשׁהַ ַיּיִן הוּא חָ שׁוּב מֵ הַ לֶּחֶ םְ ,דּהַ לֶּחֶ ם ַרק מַ ְשׂבִּ יעַ ,
ִמצַּ ד חֲ ִשׁ ָ

וְ הַ ַיּ ִין גַּם ַמ ְשׂבִּ יעַ וְ גַם ְמ ַשׂמֵּ חַ  ,וְ הַ ַטּעַ ם ֶשׁ ְמּבָ ְרכִ ים בִּ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן ַרק עַ ל הַ לֶּחֶ םִ ,משּׁוּם ֶשׁאֲ ָ ִשׁים ְרגִ ילִ ים לִ ְקבֹּעַ ְסע ָֻדּה ַרק עַ ל
אַר וּ ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן ָחשׁוּב ִמן הַ ַיּיִן ,בְּ וַ ַדּאי ֶשׁהוּא חָ שׁוּב ִמן הַ ִחטָּ ה .וְ כֵן
וּמצַּ ד עֶ צֶ ם הַ ְדּבָ ִרים ,הַ יַּיִ ן יו ֵֹתר חָ שׁוּב .וּלְ פִ י מַ ה ֶשּׁבֵּ ְ
הַ לֶּחֶ םִ ,
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת מָ זוֹ"ן הוּא  78כְּ ִמ ְ יַן לֶחֶ "ם .כִּ י לֶחֶ ם הוּא הַ מָּ זוֹן ֶשׁזָּן אֶ ת הָ אָדָ ם.

ֵית
כָּתוּב )דברים כד ,כ( "כִּ י ַת ְחבֹּט ז ְ

א ְתפַ אֵ ר אַחֲ ֶרי וְ גוֹ' כִּ י ִתבְ צֹר כּ ְַר ְמ

ִית בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם עַ ל כֵּן אָ ֹכִ י ְמצַ וְּ
הָ י ָ

א ְתע ֹולֵל אַחֲ ֶרי וְ גוֹ' וְ ָזכ ְַר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד

אָדם לוֹמֵ ד ָרזִ ין,
לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה"ְִ ,ראֶ ה ְדּהַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז ִאם ָ

א ֹו ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין א יְפָ אֵ ר וְ א יְע ֹולֵל אַחֲ ֶרי ֶ ,שׁהַ תּו ָֹרה א ֵת ֵל לִ בְ ִחי ַת אֲ חו ַֹריִם ֶשׁזֶּה הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָראֶ ,שׁנִּ ְק ָרא אֱ ִהים
אֲ חֵ ִריםְ ,דּהַ יְ וּ ֶשׁ ְיִּראֶ ה ֶשׁהַ לִּ מּוּד תּו ָֹרה יִ ְהיֶה בָּ אֹפֶ ן הָ ָראוּי וְ הַ נָּכוֹן ֶשׁהַ תּו ָֹרה א ֵתּ ֵל ַחס וְ ָשׁלוֹם ל ִַסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא .וּמַ ְמ ִשׁי

ִית בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם עַ ל כֵּן אָ ֹ כִ י ְמצַ וְּ
הַ כָּתוּב "וְ ָזכ ְַר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד הָ י ָ

ית עֶ בֶ ד בְּ ִמ ְצ ַריִם
לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה" ,כֵּיוָ ן ֶשׁהָ ִי ָ

ִית ְמשֻׁ ָקּע בְּ מ"ט ַשׁעֲ ֵרי טֻ ְמאָה ,עַ ל כֵּן אָ ֹכִ י ְמצַ וְּ הַ ָדּבָ ר הַ זֶּהֶ ,שׁחַ ס וְ ָשׁלוֹם א ִתּ ְהיֶה ָקשׁוּר עוֹד פַּ עַ ם ִעם כֹּחוֹת
וְ ָשׁם הָ י ָ

הַ טֻּ ְמאָה.

וְ ֵכן

ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ לָּשׁוֹן עוֹלְ לוֹת " א ְתע ֹולֵל" בְּ יַיִ ןֶ ,שׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ָשּׁם יֵשׁ עִ לָּה וְ עָ לוּל ַכּיָּדוּעַ  .וְ כֵן הַ לָּשׁוֹן

ֵיתיםְ ,דּ ִע ְ יָן ֶשׁל פְּ אֵ ר וְ יֹפִ י ַשׁ ָיּ בַּ ֶשּׁמֶ ןֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א
פְּ אֵ ר " ,א ְתפַ אֵ ר" בְּ ז ִ

קוּשׁיּוֹת וְ ַאבַּ עֲ יוֹת.
וּמ ָת ֵרץ ִ
ֶשׁ" א ְתפַ אֵ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִתּ ְשבִּ י ֶשׁ ְמּ ַגלֶּה אֶ ת סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ְ

וְ כֵן

הַ ְדל ַָקת הַ ְמּ ו ָֹרה כְּ ֵשׁ ָרה בְּ זָר ,לִ ְרמֹז ֶשׁ ִע ְ יַן הַ חָ כְ מָ ה וְ לִ מּוּד הַ תּו ָֹרהַ ,שׁ ָיּ לְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ א ַרק ַלכֹּהֲ ִ יםַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)'אבות דרבי

מוּבָ א

תן' מא ,א( ג' כְּ ָת ִרים הֵ ם ,כּ ֶֶתר תּו ָֹרה כָּל הָ רוֹצֶ ה לִ יטֹל יָבוֹא וְ ִיטֹּל.

בָּ רמב"ם

)מעשי הקרב ות פי"ב(

וּמ ְחַ ת סוֹטָ הְ ִ ,ראֶ ה
כָּל הַ ְמּ ָחוֹת ְטעוּ וֹת ֶשׁמֶ ן ַז ִית ,חוּץ ִמ ִמּ ְחַ ת חוֹטֵ אִ ,

ְדּכֵיוָ ן ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חָ כְ מָ ה ,אֵ י ֹו ַשׁ ָיּ בְּ חוֹטֵ א וּבְ סוֹטָ הְ ,דּהַ חֵ ְטא בָּ א ִמ ְשּׁטוּתַ ,כּמּוּבָ א בַּ ְגּמָ ָרא

)סוטה ג(.

אֵ ין

וּשׁטוּת ִהיא הֵ פֶ
"אישׁ ִאישׁ כִּ י ִת ְשׂטֶ ה ִא ְשׁתּוֹ" ְ
אָדם עוֹבֵ ר עֲ בֵ ָרה אֶ לָּא ִאם כֵּן ִכְ ְסָ ה בּ ֹו רוּחַ ְשׁטוּתֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
ָ
וּמדֻ יָּק בַּ כָּ תוּב לְ גַבֵּ י סוֹטָ ה
הַ ָחכְ ָמה ,וְ ָלכֵן בָּ הֶ ם אֵ ין ֶשׁמֶ ן בְּ ִמ ְ ָח ָתםְ .

)במדבר ה ,טו(

" א ִיצֹק עָ לָיו ֶשׁמֶ ן וְ א י ִֵתּן עָ לָיו

לְ ֹב ָה ,כִּ י ִמ ְחַ ת ְק ָ אֹת הוּא ִמ ְחַ ת ִזכָּרוֹן מַ ְזכּ ֶֶרת עָ וֹן" ,הַ יְי וּ ,בִּ גְ לַל ֶשׁזֶּה מַ זְ כּ ֶֶרת עָ וֹן לא ִיצֹק ֶשׁמֶ ן .וְ כֵן בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם

חשׁ  ,וּבְ ִ'שׂפְ ֵתי חֲ כ ִָמים' ָשׁם ְדּ ֶשׁמֶ ן הַ יְי וּ יִצְ הָ ר ,וְ הוּא לְ שׁ ֹון צֹהַ ר ,צָ הֳ ַריִם,
ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן ָקרוּי אוֹר וְ ִהיא עָ ְשׂ ָתה בַּ ֶ
וּשׁטוּת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
ֶשׁהוּא אוֹר .וְ הֵ ם ְדּבָ ֵרי וֶּ ,שׁהַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת אוֹר הַ תּו ָֹרה וְ הַ חָ כְ מָ ה ,א ַשׁ ָיּ בִּ ְמקוֹם חֵ ְטא ְ
)ויחי רמח(.

ֶשׁ ָשּׂ ִמים ֶשׁמֶ ן בַּ ְמּ ָחוֹת ,כְּ דֵ י לְ ַחבֵּ ר אֶ ת הַ ֹסּלֶת הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹןִ ,עם הַ ֶשּׁמֶ ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹולָם

'חנּוּ '
הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ִ

)שסו(

הַ ֶשּׁמֶ ן עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּל הַ מַּ ְשׁ ִקיןֶ ,שׁהוּא צָ ף עַ ל ֻכּלָּן ,עַ ָתּה הַ סּוֹטָ ה ֶשׁ ִקּלְ ְקלָה
יב

מַ עֲ ֶשׂיהָ  ,וְ ְִתּ ָה לְמַ טָּ ה בְּ ֵשׁפֶ ל וּבִ זָּיוֹן ,אֵ ין ָראוּי ְלהָ בִ יא בְּ ָק ְרבָּ ָהּ הַ ֶשּׁמֶ ן הַ נִּכְ בָּ ד ֶשׁהוּא ָכוֹן לְ או ָֹרה וְ לִ גְדֻ לָּה
לְ מָ ְשׁחָ ה בּ ֹו הַ ְמּלָכִ ים ,וְ הַ כֹּהֲ ִים הַ גְּדוֹלִ ים.

מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שיר השירים רבה א ,יט( הַ תּו ָֹרה ְִמ ְשׁלָה לְ ֶשׁמֶ ן מַ ה ֶשּׁמֶ ן ְמעַ דֵּ ן הָ רֹאשׁ וְ הַ גּוּףָ ,כּ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה ְמעַ ְדּ ִים
הָ רֹאשׁ וְ הַ גּוּף .רו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרהֶ ,שׁנִּ ְמ ְשׁלָה לְ ֶשׁמֶ ן ,הַ יְי וּ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ יןַ ,רק ְמעַ דֵּ ן אֶ ת הָ רֹאשׁ וְ הַ גּוּף ִמבַּ חוּץ ,וְ א בְּ אֹפֶ ן

ימיּוּת.
ימיְ ,דּבָ ע ֹולָם הַ זֶּה ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת מַ ְד ֵרגַת הַ ֶשּׁמֶ ן בִּ פְ ִ ִ
פְּ ִ ִ

כָּתוּב

)בראשית כח ,יז(

"אֵ ין זֶה כִּ י ִאם בֵּ ית אֱ ִהים ,וְ זֶה ַשׁעַ ר הַ ָשּׁמָ יִם ,וַ יּ ְַשׁכֵּם יַעֲ קֹב בַּ בּ ֶֹקר ,וַ יּ ִַקּח אֶ ת הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר

ֹאשׁהּ" .כְּ ֶשׁיַּעֲ קֹב ְמ ַגלֶּה ֶשׁזֶּה ַשׁעַ ר הַ ָשּׁמַ יִם ,וְ ָכאן יֵשׁ
ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו ,וַ יּ ֶָשׂם א ָֹתהּ מַ צֵּ בָ ה ,וַ ִיּ ֹצק ֶשׁמֶ ן עַ ל ר ָ

ִחבּוּר ל ַַמּ ְד ֵרגָה הַ ְשּׁ ִמי ִ ית ֶשׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע ,יוֹצֵ ק ֶשׁמֶ ןֶ ,שׁ ְמּ ַסמֵּ ל ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין ,עַ ל הָ אֶ בֶ ן ֶשׁבְּ מָ קוֹם זֶה ,כְּ דֵ י לְ הַ ְראוֹת ֶשׁ ָכּאן ַשׁעַ ר

הַ ָשּׁ ַמיִם ,וְ כָ אן יֵשׁ ִחבּוּר בֵּ ין ע ֹולַם הַ ֶשּׁמֶ ן לָאֶ בֶ ן הַ גּ ְַשׁ ִמית .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת

)ברכה צט(:

"וַ יּ ִַקּח מֵ אַבְ ֵי הַ מָּ קוֹם" בְּ ִחי ַת

מַ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא מַ ְד ֵרגָה הַ יּו ֵֹתר ַתּ ְחתּ ֹו ָה] ,אֶ בֶ ן – דּוֹמֵ ם[ "וַ יּ ֶָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו"ֶ ,שׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ ִמבְּ ִחי ַת הַ יּוֹתֵ ר ָגּבֹהַּ לְ מַ עְ לָה,

"וַ ִיּצֹק עָ לֶיהָ ָשׁמֶ ן"ִ ,ה ְמ ִשׁי בְּ ִחי ַת מו ִֹחין עֶ לְ י ֹו ִיםֶ ,שׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת קֹדֶ שׁ ,בְּ ִחי ַת חָ כְ מָ ה ִעלָּאָה.

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן מָ ְשׁחוּ מֶ ֶל וְ כֹהֵ ן גָּדוֹל ַדּוְ ָקא בְּ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ,כִּ י ֶשׁמֶ ן הוּא הֲ כִ י ָגּבֹהַּ  .וְ כֵן בְּ זֶמֶ ר 'בַּ ר יוֹחָ אי' מוּבָ אֶ ,שׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת

קֹדֶ שׁ ,וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)אמור פח(:

"כּ ֶַשּׁמֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ רֹאשׁ ,זֶה ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת קֹדֶ שׁ עֶ לְ יוֹןֶ ,שׁנּ ְִמ ָשׁ וְ יוֹצֵ א

תוּמים .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ְגּמָ ָרא
אשׁיםְ ,סתוּם כָּל הַ ְסּ ִ
ִממָּ קוֹם ֶשׁמֵּ ִאיר הֶ עָ מֹק ֶשׁל הַ ֹכּלֶ ,שׁנּ ְִמ ָשׁ וְ יוֹצֵ א מֵ רֹאשׁ ֶשׁל כָּל ָר ִ
)ברכות ג(:

דשׁים" אֵ לּוּ מַ יִם אַחֲ ר ֹו ִים" ,כִּ י ָקדוֹשׁ אָ ִי" זֶה ֶשׁמֶ ן
ִיתם ְק ִ
"וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם" אֵ לּוּ מַ יִם ִראשׁ ֹו ִים" ,וִ ְהי ֶ

הַ טּוֹב ,רו ִֹאים ֶשׁ ֶשּׁמֶ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְקדֻ ָשּׁה עֶ לְ י ֹו ָה .וְ כֵן מָ צִ י וּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)ברכות ז(.

הָ רוֹאֶ ה ֶשׁמֶ ן ַזיִת בַּ חֲ לוֹם יְצַ פֶּ ה לִ ְמאוֹר

תּו ָֹרה .רו ִֹאים ֶשׁ ֶשּׁמֶ ן ַזיִת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מ חות פה" (:אָמַ ר ר' יוֹחָ ָן ִמתּ ֹו ֶשׁ ְרגִילִ ין בְּ ֶשׁמֶ ן
ַזיִת חָ כְ מָ ה ְמצוּיָה בָּ הֶ ן.

מָ צִ י וּ בַּ זֹּהַ ר )שמי י לט (.ר' אַ בָּ א אָמַ ר ִממָּ קוֹם אֶ חָ ד יָצְ אוּ ַייִן וְ ֶשׁמֶ ן וּמַ יִם ,מַ יִם וְ ֶשׁמֶ ן ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַת י ִָמין ו ְֹטלִ ים
ַשּׁמֶ ן הַ טּוֹב
הַ כֹּהֲ ִים בַּ נַּחֲ לָה ,וְ ֶשׁמֶ ן י ו ֵֹתר מֵ הַ כֹּל ,לְ פִ י ֶשׁהוּא מו ֶֹרה עַ ל ִשׂ ְמחָ ה בִּ ְת ִחלָּה וּבַ סּוֹףֶ ,שׁכָּתוּב "כּ ֶ

וּמצַּ ד הַ יּ ִָמין וְ כוּ',
עַ ל הָ רֹאשׁ י ֵֹרד" וְ גוֹ' וְ ַייִן ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַת ְשׂמֹאל ָחֲ לוּ הַ לְ וִ יִּים וְ כוּ' ,וְ ֶשׁמֶ ן בָּ א ִמצַּ ד הַ מַּ חֲ ָשׁבָ ה ִ

רו ִֹאים מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁ ֶשּׁמֶ ן יו ֵֹתר ָגּבֹהַּ ִמ ַיּיִן.

יקי וֹןֶ ,שׁמֶ ן ַזיִת ֶשׁ א הֵ בִ יא ְשׁלִ ישׁ ,וְ לָמָּ ה סָ כִ ין אוֹתוֶֹ ,שׁמֵּ ִשּׁיר
ְהוּדה אוֹמֵ ר אַ ְפִ ִ
מָ צִ י וּ בַּ ְגּמָ ָרא )שבת פַ (:תּ ְ יָא ר' י ָ

ִדּי ִ ים,

וּמעַ דֵּ ן אֶ ת הַ בָּ ָשׂרְִ .ראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּ אן ֶרמֶ ז ֶשׁלִּ מּוּד הַ תּו ָֹרה בִּ בְ ִחי ַת ֶשׁמֶ ן ,מֵ ִשּׁיר אֶ ת הַ ֵשּׂעָ ר הַ ְמסַ מֵּ ל
אֶ ת הַ ֵשּׂעָ ר ְ

)ע' לק"ת פ' קרח(.

אָדם.
וְ הַ בָּ ָשׂר ֶשׁבָּ ָ

כָּתוּב

)קהלת ט ,ח(

הַ יְי וּ ֶשׁלִּ מּוּד הָ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ יןְ ,מ ַסלֵּק אֶ ת הַ ִדּי ִ ים ,וְ כֵן ְמעַ דֵּ ן אֶ ת הַ בָּ ָשׂרְ ,דּהוּא ְמ ַז ֵכּ אֶ ת הַ חָ ְמ ִריּוּת

ֹאשׁ אַל י ְֶחסָ ר"ְִ .ראֶ ה ִדּבְ ג ִָדים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִע ְ ְי ֵי תּו ָֹרה
"בְּ כָל עֵ ת י ְִהיוּ בְ גָדֶ י לְ בָ ִים וְ ֶשׁמֶ ן עַ ל ר ְ

ֹאשׁ "ֶ ,שׁהוּא הָ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ יןֶ ,שׁ א י ְֶח ַסר .וְ כֵן מָ ִצי וּ
וּמ ְצווֹת )ע' ת יא פ"ד(ֶ ,שׁצָּ ִרי ֶשׁיִּ ְהיוּ לְ בָ ִ ים וּ ְ ִקיִּים" ,וְ ֶשׁמֶ ן עַ ל ר ְ
ִ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )קהלת רבה ט ,ח( "בְּ כָל עֵ ת י ְִהיוּ בְ גָדֶ י לְ בָ ִים" ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן בֶּ ן ַזכַּאי ִאם בִּ בְ ג ִָדים לְ בָ ִים הַ כָּתוּב ְמ ַדבֵּ ר,

כַּמָּ ה בְּ ג ִָדים טוֹבִ ים יֵשׁ לְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ,וְ ִאם בִּ ְשׁמָ ִים טוֹבִ ים הַ כָּתוּב ְמ ַדבֵּ ר ,כַּמָּ ה ְשׁמָ ִים טוֹבִ ים יֵשׁ לְ אֻ מּוֹת
הָ ע ֹולָם ,הָ א אֵ י ֹו ְמ ַדבֵּ ר אֶ לָּא בְּ ִמ ְצווֹת ,וּמַ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים ,וּבַ תּו ָֹרה.
יג

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְשׁ ָה

)ביכורים ג ,ג(

הַ שּׁוֹר ה ֹו ֵל לִ פְ ֵיהֶ ם ,וְ ַק ְר ָיו ְמצֻפּוֹת זָהָ ב ,וַ עֲ טָ ָרה ֶשׁל ַזיִת בְּ רֹאשׁוֹ ,וּמוּבָ א בָּ רמב"ם

)פירוש המש יות שם( לְ ִפי ֶשׁאֵ ין בָּ ִאי ָל וֹת ָאֶ ה כְּ מ ֹו הַ ַזּיִת ,הָ יוּ עו ִֹשׂין הָ עֲ טָ ָרה מֵ עַ ְפֵ י הַ ַזּיִת בִּ לְ בַ ד .רו ִֹאים ֶשׁעֵ ץ

וּמבֹאָר לְ פִ י ְדּבָ ֵרי וּ ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ עָ ,לכֵן הוּא ָאֶ ה יו ֵֹתר ִמכָּל הָ ִאי ָל ֹות
הַ ַזּיִת הוּא הַ נָּאֶ ה בְּ יו ֵֹתר ִמכָּל הָ ִאי ָל וֹתְ ,

ֶשׁ ַשּׁיָּכִ ים לַטֶּ בַ ע.

ִ ְראֶ ה

עוּרי תּו ָֹרה הֵ ם בְּ כַ ַזּיִת ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא
ְדּ ָלכֵן רֹב ִשׁ ֵ

)ברכות מא(:

ֵיתים ,כֵּיוָ ן
עוּריהָ כְּ ז ִ
"אֶ ֶרץ זֵית ֶשׁמֶ ן" אֶ ֶרץ ֶשׁרֹב ִשׁ ֶ

ֶשׁהַ זַּיִת הוּא הַ ָגּבֹהַּ בְּ יו ֵֹתר ,וְ ָשׁ ְרשׁ ֹו מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע ,הֲ ֵרי הוּא הַ מֻּ ְסמָ בְּ יו ֵֹתר לֶאֱ מֹד אֶ ת הָ אֱ מֶ ת ,כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא הֲ כִ י ָקרוֹב

לַקב"ה ,וְ ִאם גּ ְָדל ֹו ֶשׁל הַ זַּיִת כָּ וְ כָ ֶ ,זה ִסימָ ן ֶשׁזֶּה הַ גֹּדֶ ל הָ אֲ ִמ ִתּי ֶשׁל פְּ ִרי ָשׁלֵם ,וְ זֶה כְּ מ ֹו ֶשׁלּ ְָקחוּ פְּ ִרי ִמגַּן עֵ דֶ ןֶ ,והֱ בִ יאוּהוּ
לָע ֹולָם הַ זֶּה ,וּמָ ְדדוּ אֶ ת ִשׁעוּרוֹ .וְ ִאם ִשׁעוּר ֹו כָּ וְ כָ ִסימָ ן ֶשׁזֶּה ִשׁעוּר ֶשׁל פְּ ִרי ָשׁלֵם ,וְ ִאם ה' ָקבַ ע ֶשׁ ִשּׁעוּר ָכּזֶה הוּא פְּ ִרי

ָשׁלֵם ,בְּ וַ ַדּאי יֵשׁ בּ ֹו ִשׁעוּר אֲ כִ ילָהְ .דּהקב"ה א יִבְ ָרא בְּ גַן עֵ דֶ ן בִּ ְמקוֹם הָ אֱ מֶ ת ,פְּ ִרי ָשׁלֵם ֶשׁאֵ ין בּ ֹו ִשׁעוּר אֲ כִ ילָה .וְ כֵן מוּבָ א
בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי

)בראשית ח ,יא(

ֶשׁהַ יּ ֹו ָה הֵ בִ יאָה אֶ ת עֲ לֵה הַ ַזּיִת ִמגַּן עֵ דֶ ן ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ַזּיִת הוּא בִּ בְ ִחי ַת פְּ ִרי ֶשׁל גַּן עֵ דֶ ן ,וְ ָלכֵן

ְמ ַשׁעֲ ִרים בְּ ַזיִת אֶ גו ִֹרי ֶשׁ ַשּׁ ְמ ֹו אָגוּר בְּ תוֹכוֹ ,כַּ מּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שם לטְ ,(.דּ ַזיִת ָכּזֶה ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ֶשׁמֶ ן וְ הוּא ָקשׁוּר ל ֶַשּׁמֶ ן וְ ל ְַשּׁ ִמי ִי,

הוּא הַ ַזּיִת הֶ חָ שׁוּב ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְסמֹ עַ ל גּ ְָדל ֹו וְ לִ ְקבֹּעַ בּ ֹו ִשׁעוּר אֲ כִ ילָה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁכְּ ַזיִת

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁפְּ ִרי הַ זַּיִת ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ אֱ מֶ ת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב
ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ מֶ תְ ,

עוּרים הוּא לְ פִ י הַ ַזּיִת.
אשׁהּ" ר"ת ִשׁעוּ"ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁסּוֹד הַ ִשּׁ ִ
עַ ל ֶשׁמֶ ן ַזיִת )בראשית כח ,יח( "וַ ִיּצֹק ֶשׁמֶ ן עַ ל ֹר ָ

מָ צִ י וּ

בַּ ְגּמָ ָרא

)חגיגה יג(.

זָכוּר אוֹת ֹו הָ ִאישׁ לְ טוֹב וַ חֲ ַ ְ יָה בֶּ ן ִח ְז ִקיָּה ְשׁמוִֹ ,אלְ מָ לֵא הוּאְ ִ ,ג ַז סֵ פֶ ר יְחֶ זְ ֵקאלֶ ,שׁהָ יוּ

וּד ָרשׁ ֹו .וְ גַם כָּאן
ְדּבָ ָריו סו ְֹת ִרין ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה ,מֶ ה עָ ָשׂה ,הֶ עֱלוּ ל ֹו ְשׁלָשׁ מֵ אוֹת גּ ְַרבֵּ י ֶשׁמֶ ן ,וְ י ַָשׁב בָּ עֲ לִ יָּה ְ

ִ ְראֶ ה ְדּהֶ עֱלוּ ל ֹו ֶשׁמֶ ן ,לִ ְרמֹז ל ֹו עַ ל הַ ַמּעֲ ֵשׂה מֶ ְרכָּבָ ה וְ הָ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין ֶשׁבְּ סֵ פֶ ר יְחֶ זְ ֵקאלֶ ,שׁלָּמַ ד וּבֵ אֵ ר בָּ עֲ לִ יָּה ָשׁם.

וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ גְּמָ ָרא )שם ידְ (:שׁ ֵה לִ י פֶּ ֶרק אֶ חָ ד בְּ מַ עֲ ֵשׂה מֶ ְרכָּבָ ה וְ כוּ' י ַָרד ר' יוֹחָ ָן בֶּ ן ַזכַּאי מֵ עַ ל הַ חֲ מוֹר ,וְ ְִתעַ טֵּ ף
וְ י ַָשׁב עַ ל הָ אֶ בֶ ן ַתּחַ ת הַ ַזּיִת .וְ גַם כָּאן רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין זַיִ ת לְ ַמעֲ ֵשׂה מֶ ְרכָּבָ ה.

הָ רֹאשׁ

כּוּשׁ"י.
יעים ר"ת ִ
ַכּלֵּה ֵשׂ ִעיר וְ חו ְֹת וֹ ,וְ ַיעֲ לוּ לְ ִציּוֹן מו ִֹשׁ ִ

מוּסלְ ִמי] ,עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁ ָמעֵ אל[,
ְ
ֶשׁל גּוֹג וּמָ גוֹג הוּא הָ רֹאשׁ ֶשׁל כָּל הַ ִשּבְ ִעים אֻ מּוֹתָ ,לכֵן אוֹבָּ אמָ ה הוּא גַּם ו ְֹצ ִרי וְ גַם

בוּרה ִדּ ְקלִ פָּ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁ ָשּׁחוֹ"ר ְִר ָמז
ֶשׁהֵ ם ב' הַ שֳּׁ ָר ִשׁים ֶשׁל כָּל הָ אֻ מּוֹת ,חֶ סֶ ד וּגְ ָ

אַר וּ ֶשׁ ִע ַקּר הַ סַּ ָכּ ָה הוּא הַ ִחבּוּר ֶשׁל עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁמָ עֵ אל ,וְ יֵשׁ לְ כַלּוֹת אֶ ת
ְבּשׁוֹר חֲ מוֹר ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁמָ עֵ אל .וְ כֵן בֵּ ְ
יעים ר"ת
יעים .וְ כֵן ַכּלֵּה ֵשׂ ִעיר וְ ח ֹו ְת וֹ ,וְ ַיעֲ לוּ לְ ִציּוֹן מו ִֹשׁ ִ
הַ ִחבּוּר ֶשׁלָּהֶ ם ,בְּ ִק ְשׁ ֵרי ִחתּוּןֵ ,שׂ ִעיר וְ חו ְֹת ֹו ,וְ אָז יַעֲ לוּ לְ ִציּוֹן מו ִֹשׁ ִ

כּוּשׁ"י.
ִ

מוּבָ א

'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת'
ְבּסֵ פֶ ר ְ

)אופן עא(

יתא בַּ זֹּהַ ר פָּ ָר ַשׁת בְּ ַשׁלַח עַ ל פָּ סוּק
ָשׁמַ ְע וּ מֵ אָבִ י וּ סוֹד מֻ פְ לָא מַ ה ֶשּׁ ִא ָ

יפוּתא ִדּילְ הוֹן ֶכּלֶב ,וְ דָ א חֲ צִ יפָ א
" א ַתחֲ רֹש בְּ שׁוֹר וּבַ חֲ מוֹר י ְַח ָדּו"ִ ,מבֵּ ין ִס ְט ִרין ִדּלְ הוֹן ָפִ יק ִמ ְתּ ִק ָ

ִמכֻּלְּ הוּ .הַ כַּוָּ ָה עַ ל חֻ ְשׁבַּ ן או ִֹתיּוֹת הָ אֶ ְמצָ עוֹתְ ,דּהַ יְי וּ אוֹת ו' ֶשׁבְּ ִמלַּת שׁוֹ"ר וְ אוֹת מֵ "ם וְ אוֹת ו' ֶשׁבְּ ִמלַּת
חֲ מוֹ"רֶ ,שׁעוֹלִ ין ִמ ְ יַן "ב כְּ חֻ ְשׁבַּ ן ֶכּלֶ"ב .רו ִֹאים ֶשׁמֵּ ִחבּוּר שׁוֹר וַ חֲ מוֹר יוֹצֵ את ְקלִ פַּ ת ֶכּלֶב ֶשׁעָ לֶיהָ כָּתוּב

יד

)ישעי' ו ,יא(

"וְ הַ כְּ לָבִ ים עַ זֵּי ֶפֶ שׁ" .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)וישלח קעג(.

ֶשׁ ִחבּוּר שׁוֹר וַ חֲ מוֹר ִדּ ְקלִ פָּ ה ,הוּא ְמסֻ כָּן ְמאֹ ד לְ יַעֲ קֹ ב וּבָ ָיו] ,שׁוֹר

וּמּכִ ַירת יוֹסֵ ף ל ִַמּ ְצ ִרים ְָת ָה כֹּחַ לִ ְקלִ פַּ ת ִמ ְצ ַריִם ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד חֲ מוֹר ִדּ ְקלִ פָּ ה כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "בְּ ַשׂר
שׁוּח ָרר[ְ ,
חֲ ֹמר או ִֹתיּוֹת ְמ ְ
וּמכֹּחַ זֶה ִשׁ ְעבְּ דוּ הַ ִמּ ְצ ִרים אֶ ת בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כָּל
חֲ מו ִֹרים בְּ ָשׂ ָרם"ִ ,מיּוֹסֵ ף ֶשׁהוּא שׁוֹר ִדּ ְקדֻ ָשּׁה וְ ִ זְ ַדּוְּ גוּ שׁוֹר וַ חֲ מוֹר ִדּ ְקלִ פָּ הִ ,

הַ ָשּׁ ִ ים ֶשׁהָ יוּ ָשׁם .לְ פִ י זֶה ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת לְ שׁוֹן הַ פִּ יּוּט ֶשׁאו ְֹמ ִרים בִּ ְסלִ יחוֹתַ ,כּלֵּה ֵשׂעִ יר וְ חו ְֹת ֹו וְ יַעֲ לוּ לְ צִ יּוֹן
ֹשׁיעִ ים .וְ א אָמַ ר ַכּלֵּה עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁמָ עֵ אלְ ,דּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁעִ ַקּר הַ סַּ ָכּ ָה הוּא הַ ִחבּוּר ֶשׁל עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁמָ עֵ אל ,וְ יֵשׁ לְ כַלּוֹת אֶ ת
מו ִ

יעים.
הַ ִחבּוּר ֶשׁלָּהֶ ם ,בְּ ִק ְשׁ ֵרי ִחתּוּןֵ ,שׂעִ יר וְ חו ְֹת ֹו ,וְ אָז יַעֲ לוּ לְ ִציּוֹן מו ִֹשׁ ִ

וְ כֵן

אַדמוֹן בְּ צֵ ל צַ לְ מוֹן כִּ י חֲ ֻכָּה הוּא זְמַ ן
יֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ִה ְתגַּבְּ רוּת עַ ל ִחבּוּר עֵ ָשׂו וְ י ְִשׁמָ עֵ אל בַּ חֲ ֻכָּה בַּ פִּ יּוּט 'מָ עוֹז צוּר' ְדּחֵ ה ְ

ְמסֻ גָּל לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל ִחבּוּר שׁוֹר וַ חֲ מוֹר .כַּמּוּבָ א בִּ ְמגִ לַּת ַתּעֲ ִ ית )פ"ב( ֶשׁהַ יְּוָ ִ ים גָּזְ רוּ כִּ ְתבוּ ָל ֶכם עַ ל ֶק ֶרן הַ שּׁוֹר וְ עַ ל ִמצְ ח ֹו

ִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' יַעֲ קֹ ב כּ ְַרמֶ ל שליט"א ֶשׁ ִדּיֵּק מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ
ֶשׁל חֲ מוֹר אֵ ין ָל וּ חֵ לֶק בֵּ א ֵקי י ְ

)ב"ר פד ,ג ,ושמו"ר כו ,א(

וּמדֻ יָּק מֵ הַ ִמּ ְד ָר ִשׁים ָשׁם ֶשׁצָּ ַרת ִדּי ָה
ֶשׁד' הַ צָּ רוֹת ֶשׁל יַעֲ קֹב עֵ ָשׂו ,לָבָ ןִ ,דּי ָה וְ יוֹסֵ ף ,הֵ ן כְּ ֶ גֶד ד' ָגּלֻיּוֹת בָּ בֶ ל ,מָ ַדי ,יָוָ ן וֶאֱ דוֹםְ .

ֶשׁהָ י ְָתה מֵ ִחבּוּר שׁוֹר וַ חֲ מוֹר ִהיא כְּ ֶ גֶד גָּלוּת יָוָ ן.

ִע ַיראק או ִֹתיּוֹת ִעיר א"ק ,אָ ָדם ַק ְדמוֹן ֶשׁהוּא ע ֹולַם הַ כּ ֶֶתר.

מוּבָ א

וּמדּוּעַ
'שּׂפַ ת אֱ מֶ ת' )ח וכה תר "ג( ֶשׁ ֵשּׁם וְ יֶפֶ ת עָ שׂוּ ְשׁ ֵיהֶ ם אֶ ת הַ ִמּ ְצוָ ה לְ כַסּוֹת אֶ ת אֲ בִ יהֶ םַ ,
'שׁבִ ילֵי פִּ ְ חָ ס' עַ ל פִּ י הַ ְ
ְבּסֵ פֶ ר ְ

וּמבָ אֵ ר ֶשׁ ֵשּׁם עָ ָשׂה לִ ְשׁמָ הּ ,וְ יֶפֶ ת הוּא ִמלְּ שׁוֹן
וּמיֶּפֶ ת י ְָצאוּ הַ יְוָ ִ ים הָ ְר ָשׁ ִעיםְ .
ֵשׁם ָזכָה ֶשׁיָּצָ א ִממֶּ נּוּ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לִ ,

אַר וּ בְּ מַ אֲ ָמר 'תּו ָֹרה לִ ְשׁמָ הּ' אֶ ת ִע ְ יַן לִ ְשׁמָ הֶּ ,שׁפֵּ רוּשׁ ֹו לְ ֵשׁם
אָדם .בֵּ ְ
לְ ִה ְתיַפּוֹתֶ ,שׁעו ֶֹשׂה ֶשׁ א לִ ְשׁמָ הּ ַרק לְ ִה ְתיַפּוֹת לִ פְ ֵי בְּ ֵי ָ

וּשׁכִ י ְ ֵתּיהְּ ִ .ראֶ ה ְדּגַם הַ יְוָ ִ ים הַ נְּ כ ִָדים ֶשׁל יֶפֶ ת אֵ י ָם ִמ ְת ַגְּ ִדים
ה' ,לְ ֵשׁם יִחוּד הַ ה' ֶשׁבְּ תוֹכִ י ִעם הקב"ה ,וְ זֶה ִע ְ יַן יִחוּד קוב"ה ְ

ימיּוּת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת אֶ ת בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לַקב"ה,
לַעֲ ִשׂיַּת הַ ִמּ ְצווֹת ֶשׁ א לִ ְשׁמָ הּ .וְ כָל ִמלְ חֶ מֶ ת הַ יְוָ ִ ים ,הָ י ְָתה לַעֲ קֹ ר אֶ ת פְּ ִ ִ
ִשׂ ָראֵ ל ,וּבָ זֶה ִ לְ חֲ מוּ
אָמרוּ כִּ ְתבוּ ָלכֶם עַ ל ֶק ֶרן הַ שּׁוֹר ֶשׁאֵ ין ָלכֶם חֵ לֶק בֵּ א הֵ י י ְ
כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר טז ,ד( ֶשׁהַ יְוָ ִ ים ְ

ִשׂ ָראֵ ל ,וּכְ ֶשׁמָּ ְסרוּ ַפְ ָשׁם בַּ ִמּלְ ָחמָ ה ,זָכוּ הַ ַמּכּ ִַבּים
בַּ ִה ְתאַחֲ דוּת ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל ִעם הקב"ה ,בַּ חֵ לֶק ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל ִעם אֱ הֵ י י ְ

ית ֵשׁם גָּדוֹל
ֶשׁהַ יְשׁוּעָ ה ָתּבוֹא לָהֶ ם מֵ אוֹת ֹו ע ֹולָם גָּבֹ הַּ ֶשׁל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וּכְ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בִּ ְתפִ לַּת עַ ל הַ נִּ ִסּים ,וּלְ עָ ִשׂ ָ

וְ ָקדוֹשׁ בְּ ע ֹולָמֶ ֶ ,שׁהַ יְשׁוּעָ ה בָּ אָה ִממָּ קוֹם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ,וְ ַעֲ ָשׂה בָּ ע ֹולָם ֵשׁם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ קֻ ְ ְט ֵרס ְר ִשׁימוֹת
"מ ִטּיט הַ ָיּוֵן" ,כֵּיוָ ן ֶשׁחָ כְ מָ ָתם ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ִטיטֶ ,שׁ ְמּע ֶֹרב בּ ֹו עָ פָ ר הַ ְמ ַסמֵּ ל
אַדמוֹ"ר מֵ חב"ד זצ"ל ֶשׁיָּוָ ן פֵּ רוּשׁ ֹו ִטיט ,כְּ מ ֹו ִ
מֵ הָ ְ

צּוּרת הַ מַּ פָּ ה ֶשׁל אֶ ֶרץ יָוָ ן ִהיא כְּ מ ֹו אוֹת וּ"ן הֲ פוּכָה.
ָח ְמ ִריּוּת י ַַחד ִעם הַ מַּ יִם .וְ כֵן הֶ ְראַ נִּ י הרה"ג ר' שֵ .ריי ְְס ִקין שליט"א ֶשׁ ַ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה.
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהֵ ם הוֹפְ כִ ים אֶ ת הַ נּוּ"ן הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ַשׁעַ ר הַ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁל פְּ ִ ִ
ְ

וְ כֵן

"ישׁב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְ יוֹן" ֶשׁ"עֶ לְ יוֹן" הוּא או ִֹתיּוֹת עַ ל יָוָ ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ יְשׁוּעָ ה עַ ל ָיוָן
מוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים ֶרמֶ ז מֵ הַ כָּתוּב )תהלים צא( ֵ

"ישׁב בְּ סֵ ֶתר"ֶ ,שׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים ֶשׁחֲ ֻכָּה הוּא זְ מַ ן ְמסֻ גָּל לְ לִ מּוּד סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א
בָּ אָה ִממַּ ְד ֵרגַת ֵ

משׁה ַרבֵּ וּ ,וְ עַ יֵּן בַּ 'נְּ ִצי"ב'
'מ ְ הֲ גֵי הַ חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )פרק ט' אות א( ֶשׁבַּ חֲ ֻכָּה ִ ְמ ְסרוּ סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה לְ ֶ
ְבּסֵ פֶ ר ִ

)'העמק דבר' סוף שא(

מּשׁה הָ יָה ַמבִּ יט בְּ ֵרוֹת הַ מַּ עֲ ָרכָה כְּ ֶשׁ ָרצָ ה לְ הָ בִ ין אֵ ת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א בַּ מהר"ל )שם( ֶשׁחֲ ֻכָּה הוּא זְ מָ ן ֶשׁהָ אוֹר ַמ ְת ִחיל
ֶשׁ ֶ

חשׁ וְ הַ יּ ִָמים ַעֲ ִשׂים יו ֵֹתר אֲ רֻ כִּ ים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁזְּ מָ ן זֶה ְמסֻ גָּל לְ אוֹר הַ תּו ָֹרה הַ בָּ א מֵ הַ ְשּׁ ִמי ִ י .וְ כֵן ְמבָ אֵ ר הַ מהר"ל אֶ ת
לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל הַ ֶ

טו

הַ כָּתוּב "וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים י ְִהי אוֹר"ֶ ,שׁ"י ְִהי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כ"ה ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל כ"ה כִּ ְסלֵוֶ ,שׁאָז הַ זְּ מָ ן לְ אוֹר הַ תּו ָֹרה ,וְ כֵן הַ ֵתּבָ ה "אוֹר"

ימ ְט ִריָּא
ִהיא הַ ֵתּבָ ה הַ כ"ה בַּ תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בְּ ֵי י ִָשּשׂכָר' ֶשׁחֲ וּכָּ"ה בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת חֵ י"ת וּ"ן וָ "ו כַּ"ף הֵ "ה בְּ גִ ַ

ירוּשׁלְ ִמיֶ ,שׁ ָשּׁם ְטמוּ ִ ים סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁחֲ ֻכָּה ִ ְק ָרא עַ ל ֵשׁם חָ וּ כ"ה,
ַ
בַּ בְ לִ י וִ

ְרוּשׁלְ ִמי .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ֵ"ר חֲ ֻכָּה הֵ ן ַשׁ"ס .וְ כֵן
וְ ִאם ַעֲ ֶשׂה חָ "וּ פְּ עָ ִמים כ"ה יוֹצֵ א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י ַתּלְ מוּד י ַ

אר ָא ַרבִּ י ְ ַת ְ אֵ ל ַספְ ִרין שליט"א ֶשׁבִּ ְתפִ לַּת 'עַ ל הַ נִּ ִסּים' מֻ זְ כּ ִָרים
אַחֲ ֵרי אַהֲ רֹ"ן הֵ ן בּ" ֹו ַשׁ"ס .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הָ אַ ְדמוֹ"ר ִמ ָקּמַ ְ

ְשׁמ ֹו ָה ִ ִסּים ,וּבַ נֵּס הַ ְשּׁ ִמי ִ י מֻ זְ כּ ֶֶרת תּו ָֹרהַ .רבְ ָתּ אֶ ת ִריבָ םַ .דּ ְָתּ אֶ ת ִדּי ָםַָ .ק ְמ ָתּ אֶ ת ִ ְקמָ ָתם .מָ סַ ְר ָתּ גִבּו ִֹרים בְּ יַד
יקים .וְ ז ִֵדים בְּ יַד עו ְֹסקֵ י ת ֹו ָר ֶת  .לְ ַרמֵּ ז
וּטמֵ ִאים בְּ יַד ְטהו ִֹריםְ .וּר ָשׁ ִעים בְּ יַד צַ ִדּ ִ
חַ לּ ִָשׁים .וְ ַרבִּ ים בְּ יַד ְמעַ ִטּיםְ .

ְיס ִקין שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ז ִֵדי"ם הֵ ן חֲ ֻכָּ"ה.
ֶשׁאוֹר הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁל חֲ ֻכָּה הוּא אוֹר הַ תּו ָֹרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְ

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י לֵוִ י י ְִצחָ ק' ֶשׁ ָרבִ י ָא וְ ַרב אָ ִשׁי ֶשׁכּ ְָתבוּ אֶ ת הַ ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ יְ ,מ ַר ְמּזִ ים בִּ ְשׁמו ֵֹתיהֶ ם עַ ל הָ אוֹר ֶשׁל חֲ ֻכָּה.
ָרבִ י ָא הוּא ִמלְּ שׁוֹן בִּ י ָה .וְ ַרב אָ ִשׁי ִמלְּ שׁ ֹון אֵ שׁ .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שמות כד ,ז( "וַ יּ ִַקּח סֵ פֶ ר הַ בְּ ִרית וַ יּ ְִק ָרא בְּ אָזְ ֵ י הָ עָ ם" ס"ת

אֲ ַר ִמּי"ת .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית א ,ד( "וַ יּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת הָ א ֹור כִּ י טוֹב" ס"ת אֲ ַר ִמּי"ת הַ ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י ֶשׁנִּ כְ ַתּב ְבּלָשׁוֹן

ישׁית בַּ כָּתוּב "וַ ַיּ ְרא אֱ ִהים
אֲ ַר ִמּית .וְ כֵן "אֶ ת הָ א ֹור כִּ י ט ֹוב" ס"ת בְּ ִרי"ת הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן תּו ָֹר"ה ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
אֶ ת הָ א ֹור כִּ י טוֹב".

וְ כֵן

ֶתר .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁנִּ יצוֹצוֹת הַ כּ ֶֶתר ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ְטּמוּ ִ ים
בָּ בֶ ל ִ ְק ֵראת בַּ כָּתוּב )בראשית י ,י( "אֶ ֶרץ ִשׁ ְעָ ר" וְ ִשׁ ְעָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כּ ֶ

ֶתר.
בַּ ַתּלְ מוּד הַ בַּ בְ לִ י הָ יוּ ְטמוּ ִ ים בִּ ְקלִ פַּ ת בָּ בֶ ל .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה וֶ (.שׁ ָקּ ְראוּ לְ בָ בֶ ל בְּ ֵשׁם ֵשׁ ַשׁ  ,וְ ֵשׁ ַשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כּ ֶ

ֶתר.
וְ כֵן בָּ בֶ ל ְבּא"ת ב"ש ֵשׁ ַשׁ  ,וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ֶשׁל בָּ בֶ ל בְּ יָמֵ י וּ ִע ַיראק או ִֹתיּוֹת ִעיר א"קָ ,א ָדם ַק ְדמוֹן ֶשׁהוּא ע ֹולַם הַ כּ ֶ

ֶתר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י סוֹד הוי"ה .וְ עוֹד הו ִֹסיפוּ ֶשׁבִּ ַירת ִע ַיראק בֶּ ג ְַדּד ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁכּ ֶ

בֶּ גֶד דָּ ד ,הַ יְי וּ בְּ ִחי ִ ת הַ ַדּ ִדּים הַ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,וְ כֵן בֶּ גֶד ְמסַ מֵּ ל ע ֹולָם מַ ִקּיף עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן בֶּ ג ְַדּד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י"ג א ֹו
אֶ חָ "ד הַ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ מַּ ְד ֵרגוֹת הַ גְּ בוֹהוֹת.

וְ כֵן

מוּבָ א בַּ זֹּהַ ר ָשׁם ֶשׁהָ אוֹר הַ ָגּ וּז ִ גְ ַז בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וּמוּבָ א בָּ 'רו ֵֹקחַ ' ֶשׁל"ו ֵרוֹת חֲ ֻ ָכּה הֵ ם כְּ ֶ גֶד ל"ו ָשׁעוֹת ֶשׁהֵ ִאיר הָ אוֹר
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּבַ חֲ ֻכָּה אָ וּ זוֹכִ ים לְ ִמ ְספָּ ר ל"ו הַ נִּ ְמ ָשׁ מֵ הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,וּבְ קֻ ְ ְט ֵרס 'יְמֵ י
הַ ָגּ וּז בִּ ְת ִחלַּת הַ בְּ ִריאָה ,וְ ִ גְ ַז בַּ תּו ָֹרהְ ,

הַ חֲ ֻכָּה' מֵ הָ ַרב ָק ֵרלִ י ְ ְשׁטֵ יין )ע' יד( מֵ בִ יא ֶשׁאוֹר זֶה ִ גְ ָז בְּ ל"ו מַ סֶּ כְ תּוֹת ֶשׁל ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י ,וְ כֵן מֵ בִ יא )שם( ֶשׁל"ו פְּ עָ ִמים מֻ זְ כּ ִָרים

בַּ תּו ָֹרה אוֹרֵ ,רוֹתְ ,מאוֹרוֹת .וְ כֵן ֵר חֲ וּכָּה ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא סֵ פֶ ר ,כִּ י ֵר חֲ וּכָּה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,וְ הַ כּ ֹולֵל

ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁהוּא הַ סֵּ פֶ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁח' ְפּעָ ִמים

וּמחֲ זִ ָירה
ימ ְט ִריָּא כּ ְָת וֹת עוֹר .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְדל ַָקת ֵר חֲ ֻ ָכּה ְמבַ טֶּ לֶת אֶ ת הַ כּ ְָת וֹת עוֹרַ ,
הַ ְדל ָָקה הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אוֹר ֶשׁל חֲ ֻכָּה ,בְּ גִ ַ

או ָֹת וּ לְ כ ְָת וֹת אוֹר .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל י"ב פְּ עָ ִמים ַהֲ מָ א ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ִדּבְ ֵרי הָ אֲ ִריזַ"ל עַ ל הָ אוֹר הַ ָגּ וּז ְי ַגלֵּה לָן טַ עֲ מֵ י.
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר ְבּמַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁמַ ל שׁוֹפָ ר' .וְ כֵן
ְדּבִ ְת ֵריסַ ר ַהֲ מָ א .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ְתּ ַקע בְּ שֹׁפָ ר ,כִּ י הַ שּׁוֹפָ ר ְמחַ בֵּ ר ל ְַשּׁ ִמי ִ י ,כִּ ְדבֵ ְ

הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי פְּ ָשׁ"ט בִּ ְקפִ יצָ ה ֶשׁל ג' מֵ עֲ לֵיהֶ ם ,הֵ ם צ"ו ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי ֶרמֶ "ז בִּ ְקפִ יצָ ה ֶשׁל ב' מֵ עֲ לֵיהֶ ם הֵ ם צכ"ה ,יַחַ ד יוֹצֵ א
ִצוֹץ כ"ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִה ְת וֹצְ צוּת הָ א ֹור ֶשׁל כ"ה בְּ כִ ְסלֵוִ ,היא תּו ַֹרת הַ סּוֹד ֶשׁנִּ ְמצֵ את ג' מַ ְד ֵרגוֹת מֵ עַ ל הַ פְּ ָשׁט ,וּב' מַ ְד ֵרגוֹת מֵ עַ ל

הָ ֶרמֶ ז.

טז
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אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'פֶּ ַתח לְ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ'
בַּ גְּ מָ ָרא )כתובות גֶ (:שׁהַ יְוָ ִ ים גָּזְ רוּ עַ ל כָּל בְּ תוּלָה ֶשׁנִּ ֵשׂאת ֶשׁ ִתּבָּ עֵ ל לָהֶ גְ מוֹן ְתּ ִחלָּה ,בֵּ ְ

וּמפְ ִקיד בְּ ת ֹוכָהּ רוּחַ ֶ ,שׁנִּ ְשׁאָר בָּ הּ לְ ָכל חַ יֶּיהָ  ,וּמֵ רוּחַ זֶה ִהיא
ֶשׁבְּ בִ יאָה ִראשׁ ֹו ָה עו ֶֹשׂה הַ ָזּכָר אֶ ת יְסוֹד הַ בְּ תוּלָה לִ כְ לִ יַ ,

בוּשׁים לְ כָל הַ ְיל ִָדים ֶשׁיִּוָּ לְ דוּ לָהְּ ִ .ראֶ ה ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁהַ יְוָ ִ ים ָרצוּ לִ פְ גֹּ ם בַּ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל
וּקבִּ ין וְ יוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ לְּ ִ
ַמעֲ לָה אֶ ת הַ מַּ ִיּין ְ
וּקבִּ ין ֶשׁל בְּ וֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ,עַ ל יְדֵ י
וּקבִּ ין ֶשׁכְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל מַ עֲ לִ יםָ ,כּ הֵ ם ִ סּוּ לִ פְ גֹּ ם בַּ מַּ יִּין ְ
ִעם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ לִ פְ גֹּ ם אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ

הַ ְפ ָק ַדת רוּחַ ֶשׁל ָכְ ִרי בְּ ת ֹוכָן.

מוּבָ א ְבּ'קֻ ְ ְט ֵרס לְ חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת' מֵ הָ ר' ָק ֵרלִ י ְ ְשׁטֵ יין זצ"ל )ע' קלו( וּבֶ אֱ מֶ ת בְּ כָל מָ קוֹם הַ תּו ָֹרה ִהיא ִמ ְספָּ ר ' אַחֲ ֵרי מ"ט,
אשׁית וְ חֻ מָּ שׁ ְשׁמוֹת ְדּאַחֲ ֵרי אוֹת ת' הָ ִראשׁ ֹו ָה יֵשׁ
וְ דו ְֹר ֵשׁי ְרשׁוּמ ֹות בָּ ְדקוּ וּמָ ְצאוּ בִּ ְת ִחלַּת חֻ מָּ שׁ בְּ ֵר ִ

מ"ט או ִֹתיּוֹת ,וְ אַחֲ ֵריהֶ ם אוֹת ו' וְ אַחַ ר ָכּ עוֹד מ"ט או ִֹתיּוֹת ,וְ אַחֲ ֵריהֶ ם אוֹת ר' ,וְ אַחַ ר ָכּ עוֹד מ"ט או ִֹתיּוֹת
וְ אַחֲ ֵריהֶ ם אוֹת ה' ,וְ כֵן הָ לְ אָה וָ הָ ְלאָהָ ,תּ ִמיד אַחֲ ֵרי מ"ט או ִֹתיּוֹת יוֹצֵ א צֵ רוּף הַ ֵתּבָ ה תּו ָֹרה ,וְ זֶה לִ ְרמֹז לְ הָ עִ ְ יָן

"שׂאוּ מָ רוֹם עֵ י ֵיכֶם ְוּראוּ ִמי
'שׁאֵ ִרית ָָתן' ֶשׁכּ ַָתב עַ ל הַ כָּתוּב ְ
ה "לְ ,דּתו ָֹרה הוּא ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן .וְ עַ יֵּן עוֹד בְּ סֵ פֶ ר ְ

יס ַתּכַּל בְּ או ָֹרי ְָתא וּבָ ָרא עָ לְ מָ א ,וְ זֶה הָ ֶרמֶ ז ִמ"י בָ ָרא אֵ לֶּה ,כִּ י ִמ"י
אָמרוּ חז"ל ִא ְ
בָ ָרא אֵ לֶּה" ִמ"י בְּ גִימַ ְט ִריָּא ' ,וְ ְ

וּמ ַרמֵּ ז
רוֹמֵ ז לַתּו ָֹרה ,וְ עַ ל פִּ י הַ תּו ָֹרה בָּ ָרא אֵ לֶּ"ה ֶשׁהוּא הָ ע ֹולָם הַ זֶּהְ ִ .ראֶ ה לְ הו ִֹסיף עַ ל ְדּבָ ָריו ְדּ"אֵ לֶּה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ל"ו ְ

וּמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ִמ ְספָּ ר
עַ ל ל"ו ַמסֶּ כְ תּוֹת ֶשׁל ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י ֶשׁנִּ ְמ ָשׁכִ ים ִמ ַשּׁעַ ר הַ נּוּ"ןְ ,דּ ִמ ְספָּ ר ל"ו הוּא פַּ עֲ מַ יִם חַ "יְ ,

אַר וּ ְבּ ַמאֲ ַמר
אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁמַ ל לוּלָב' וְ הַ יְסוֹד מַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ תּו ָֹרה מֵ הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת ִמי ,כִּ ְדבֵ ְ
פַּ עֲ ַמיִם ַח"י ,כִּ ְדבֵ ְ

ַ
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ישעי' ע' רל( ֶשׁ"אֵ לֶּה" ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן אֵ לָּה הוּא גַּם ֵשׁם ֶשׁל ִאילָן
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
'ח ְשׁ ַמל תּו ָֹרה' .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן יֵשׁ ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֵשּׁשׁ ִ ְמ ָשׁ מֵ הַ ְשּׁמ ֹו ֶה ְדּשׁ ֶֹרשׁ הַ תּו ָֹרה בְּ ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן ֶשׁהוּא

ְבּ ִחי ַת ְשׁ ִמי ִ י ,וְ הַ תּו ָֹרה יו ֶֹרדֶ ת לְ מַ טָּ ה דֶּ ֶר הַ ֵשּׁשׁ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן ר"ת " ִשׁ ָשּׁה ְסדָ ִרים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁלשׁ מֵ אוֹת ִשׁ ִשּׁים
'מ ְדבַּ ר ְקדֵ מוֹת' )תרע"א( ֶשׁהָ אוֹת ח' בְּ הַ כְ פָּ לָה )הי ו א+ב+ג וכו'( בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ל"ו.
הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספָּ ר ל"ו .וְ כֵן מוּבָ א בַּ סֵּ פֶ ר ִ
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בַּ זֹּהַ ר לְ גַבֵּ י הָ אוֹר הַ ָגּ וּז

)השמטות רסה(.

י ַָשׁב ר' בֶּ ֶרכְ יָה וְ ָד ַרשׁ עָ לָה בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה לִ בְ רֹא אוֹר גָּדוֹל לְ הָ ִאיר ,וְ ִבְ ָרא

אוֹר גָּדוֹל ֶשׁאֵ ין כָּל בְּ ִריָּה יְכ ֹולָה לִ ְשׁ ט בּוֹ ,צָ פָ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁאֵ י ָם יְכוֹלִ ים לְ סָ בְ ל ֹו ל ַָקח ְשׁבִ יעִ י

יעי .וְ הו ִֹסיף
יקים לֶעָ ִתיד לָבוֹא .רו ִֹאים ֶשׁהָ אוֹר הַ ָגּ וּז ַשׁ ָיּ ל ְַשּׁ ִמי ִ יֶ ,שׁמֵּ עַ ל הַ ְשּׁבִ ִ
וְ ָשׂם לָהֶ ם בִּ ְמקוֹמוֹ ,וְ הַ ְשּׁאָר ְגּ ָז ֹו לַצַּ ִדּ ִ

יקים
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁ ָגּ וּ"ז באח"ס בט"ע ְשׁ ִמי ִ"י .וְ כֵן אוֹר הַ ָגּ וּז ְמסֻ גָּל לִ ְרפוּאָהֶ ,שׁהֲ ֵרי לֶעָ ִתיד ָלבֹא צַ ִדּ ִ

ִמ ְת ַר ְפּ ִאים בּוֹ .וְ אוֹר הַ חֲ ֻכָּה גַם ְמסֻ גָּל לִ ְרפוּאָהָ ,לכֵן ֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה 'כִּ י אֵ ל מֶ ֶל רוֹפֵ א ֶ אֱ מָ ן וְ ַרחֲ מָ ן ָא ָתּה' ר"ת ֵ"ר ִאמָּ "א כ"ו.
יק"הּ ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר  8פְּ עָ ִמים חֲ ֻכָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁבָּ אוֹר
וְ כֵן ִאם ֹו ִציא ִמ ְספַּ ר חַ מָּ "ה ִמ ִמּ ְספַּ ר ִמנּ ְַר ִתּ ָ
הַ ָגּ וּ"ז יֵשׁ או ִֹתיּוֹת מֵ א' עַ ד ז' יַחַ ד ִעם הָ אוֹת ' ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,וּבָ או ִֹתיּוֹת מֵ א' עַ ד ז' חֲ סֵ רוֹת הָ או ִֹתיּוֹת אב"ד ,לְ ַרמֵּ ז

ֶשׁהָ אוֹר ֶ אֱ בַ "ד ִמ ִמּ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ֶשׁנִּ ְרמָּ ז בָּ או ִֹתיּוֹת א' עד ז' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁאָבַ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ז'.
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לְ שׁוֹן חֲ בִ יבוּת בְּ ֵר חֲ ֻכָּהְ ,דּמוּבָ א בָּ רמב"ם

)הל' ח וכה ד ,יב(

ִמ ְצוַ ת ֵר חֲ ֻכָּה חֲ בִ יבָ ה עַ ד ְמאֹד וְ כֵן עַ ל ִע ְ יַן "דֹּדֶ י "

ֹתר ִמיֵּי ָהּ ֶשׁל תּו ָֹרה ,וְ הָ אַחֲ ר ֹו ִ ים
יבין ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים יו ֵ
ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שיהש"ר א ,יח( "כִּ י טוֹבִ ים דֹּדֶ י ִמ ָיּיִן" חֲ בִ ִ

ל ְָמדוּ בָּ רמב"ם ֶשׁלּ ַָמד אֶ ת ִע ְ יַן הַ חֲ בִ יבוּת בְּ ֵר חֲ ֻכָּה ִמ ִמּ ְד ָרשׁ זֶה ,וּמַ ְק ִשׁים ,מַ דּוּעַ ַדּוְ ָקא בְּ ֵר חֲ ֻכָּה אוֹמֵ ר הָ רמב"ם חֲ ִביבָ ה ,וְ א

וּמבֹאָר לְ פִ י ְדּבָ ֵרי וּ ְדּ ִדבְ ֵרי סוֹפְ ִרים כָּאן הַ כַּוָּ ָ ה לְ ִדבְ ֵרי סוֹפְ ִרים בְּ מַ ְד ֵרגַת "דֹּדֶ י "
ִבּ ְשׁאָר ִמ ְצווֹת ְדּ ַרבָּ ָןֶ ,שׁ ִמּ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִריםְ .

וּמכָּאן ל ַָקח הָ ַר ְמבַּ "ם אֶ ת הַ חֲ בִ יבוּת ֶשׁל ֵר חֲ ֻכָּהֶ ,שׁ ַשּׁ ָיּ
ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים ָרזִ ין ְדּ ָרזִ יןֶ ,שׁלָּהֶ ם יֵשׁ חֲ בִ יבוּת יו ֵֹתר ִמן הַ ַיּיִן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ָרזִ יןִ ,

יז

אָתיָא לֵיהּ ִמ ְד ְר ָשׁא חֲ בִ יבָ א
יידי ְדּ ְ
לְ ַמ ְד ֵרגָה זוֹ .וְ כֵן סוֹפְ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ֹמ ָה .וְ כֵן ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ ה ֶשּׁמָּ ִצי וּ הַ ְרבֵּ ה בַּ ַשּׁ"ס אֵ ִ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ
לֵיהּ .הַ יְי וּ ֶשׁהַ ַתּ ָא בַּ ִמּ ְשׁ ָה ְמחַ בֵּ ב יו ֵֹתר אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הַ נִּלְ מָ ִדים ִמ ְדּ ָר ָשׁא ,מֵ הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁכְּ תוּבִ ים ְמפֹ ָרשׁ בַּ תּו ָֹרהְ .

כֵּיוָ ן ֶשׁהַ ְדּבָ ִרים ֶשׁנִּ לְ מָ ִדים ִמ ְדּ ָר ָשׁא ָשׁ ְר ָשׁם מֵ ע ֹולַם הַ בְּ ִריאָה ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת ְדּרוּשׁ הַ ָקּרוֹב לַסּוֹד ,הֵ ם יו ֵֹתר גְּ בו ִֹהים מֵ הַ ְדּבָ ִרים

ית דּוֹר ֶשׁחֲ בִ יבִ ין עֲ לֵיהֶ ן ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה ,יָפוּצוּ מַ עֲ ָי ו ֶֹתי חוּצָ ה .וְ ִאם
ֶשׁ ַשּׁיָּכִ ים לַפְּ ָשׁט .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )משלי ה( ִאם ָר ִא ָ
לָאו ,י ְִהי לְ לְ בַ דֶּ ִ .הלֵּל הַ זּ ֵָקן אוֹמֵ ר ,בִּ ְשׁעַ ת הַ ְמּ ַכנּ ְִסין פַּ זֵּר .וּבִ ְשׁעַ ת הַ ְמפַ ִזְּרין ַכּנֵּס .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאַ ָתּה רוֹאֶ ה
ימיּוּת
ִשׂ ָראֵ ל וְ הַ כֹּל ְשׂמֵ ִחין בָּ הֱּ ,הוֵי ְמפַ זֵּר .וְ רו ִֹאים אֶ ת לְ שׁוֹן חֲ בִ יבוּת עַ ל הֲ פָ צַ ת מַ עֲ ָי וֹת ְפּ ִ ִ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה חֲ בִ יבָ ה עַ ל י ְ

אתי מַ ר לִ כְ ֶשׁיָּפוּצוּ מַ עֲ ָי ו ֶֹתי חוּצָ ה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם
הַ תּו ָֹרה חוּצָ ה ,כִּ לְ שׁ ֹו ֹו הַ יְדוּעָ ה ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ לַבעש"ט אֵ מָ ַתי ָק ִ

בּוּרג שליט"א ֶשׁחֲ בִ יבוּת ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ָחכְ מָ ה ִבּי ָה ֶשׁהֵ ן ְתּ ֵרין ֵר ִעין ְדּלָא ִמ ְתפָּ ְר ִשׁין .וְ הֵ ם ְדּבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ חֲ ִביבוּת
הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ְ זְ ְ

בָּ אָה מֵ הַ ֶשּׁמֶ ן וְ הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁהֵ ם חָ כְ מָ ה וּבִ י ָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת אחרי דֹּדֶ י" הֵ ן הֲ ָלכָ"ה ,לְ ַרמֵּ ז
ֶשׁהַ הֲ ָלכָה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁלֶת מֵ הַ סּוֹד ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת דֹּדֶ י .

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ לְ שׁוֹן ְ ִעימוּת עַ ל ֵר חֲ ֻכָּהְ ,דּמוּבָ א בְּ 'מַ סֶּ כֶת סוֹפְ ִרים' )כ ,ה( "מַ ה יָּפִ ית" בַּ ְמּזוּזָה "וּמַ ה נָּעַ ְמ ְתּ" בְּ ֵר חֲ ֻכָּה,

וּמ ִצי וּ לְ שׁוֹן ְ ִעימוּת עַ ל תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )ויחי רמב" (:וַ יּ ְַרא ְמ ֻחָ ה כִּ י טוֹב" ז ֹו תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב" ,וְ אֶ ת
ָ

ימים ,וְ ָלכֵן גַּם ֵר
אָרץ כִּ י ָעֵ מָ ה" ז ֹו תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ הְ ִ ,ראֶ ה ְדּתו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה הַ כַּוָּ ָה לְ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ יןֶ ,שׁהֵ ם הַ חֲ בִ יבִ ים וְ הַ נְּ ִע ִ
הָ ֶ

חֲ ֻכָּה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אוֹר זֶה הוּא חָ בִ יב וְ ִָעים ,וַ עֲ לֵיהֶ ם ֶאֱ מַ ר "לְ הַ ְצ ִהיל פָּ ִים ִמ ָשּׁמֶ ן" ,כְּ פִ י ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )תע ית חֶ (.שׁהַ ִמּ ְשׁ ָה
ִהיא ִבּ ְב ִחי ַת פָּ ִ ים .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )פ חס רמזֶ (.שׁהַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ֶשׁמֶ ן .וְ כֵן ִא ְמ ֵרי ֹ עַ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י .וְ כֵן

וּבפְ ָרט בְּ אַ גָּדוֹת חז"ל ֶשׁ ָשּׁם ְטמוּ ִ ים כָּל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁכָּל הַ ַתּלְ מוּד ֵישׁ ל ֹו פֵּ רוּשׁ עַ ל פִּ י סוֹדִ ,

ְשׁים" הֵ ם ְשׁמ ֹו ִים ִספְ ֵרי אַ גּ ָָדה .רו ִֹאים ֶשׁהַ זֹּהַ ר ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת אַ גָּדוֹת חז"ל ל ִַמּ ְספָּ ר ְשׁמ ֹו ֶה.
"שׁ ֹמ ִ ים פִּ י ַלג ִ
בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים קמדְ (:

וְ כֵן אַ גּ ְַד ָתּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בְּ אֵ ר מַ יִם חַ יִּים' )שער התפילה( הַ נּ ְָשׁמָ ה ְִק ֵראת ָעֳ ִמי ,עֲ בוּר הַ נְּעִ ימוּת

אָדם מֵ אוֹר ֹ עַ ם ְִעימוּת ִאימָ א ִעלָּאָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁנָּעֳ ִמי ָרחֵ ל
הַ נִּפְ לָאָה הַ בָּ אָה אֶ ל הָ ָ
ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִי.

וְ כֵן

מ ָה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ לָהּ ֶק ֶשׁר
ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים עהֶ (.שׁבַּ עֲ לֵי הַ ִמּ ְשׁ ָה הֵ ם בִּ בְ ִחי ַת ַזיִת .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּ ִמ ְשׁ ָה ִהיא או ִֹתיּוֹת ְשׁ ֹ

ל ְַשּׁ ִמי ִ י דֶּ ֶר הַ סּוֹדוֹת ֶשׁ ְטּמוּ ִ ים בָּ הּ .וְ כֵן בְּ ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָה יֵשׁ תקכ"ט פְּ ָר ִקים כְּ ִמ ְ יַן ַתּעֲ וּג ,וְ כֵן ִדּין ִמ ְדּ ַרבָּ ָן

ימ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ י .וְ כֵן ָשׁמַ עְ ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם קו ְֹסמַ ן שליט"א ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ֶה פְּ עָ ִמים מֻ זְ כָּר בַּ ִשּׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָה ִע ְ ָי ֵי חֲ ֻכָּה.
ְבּגִ ַ

אָמ ָם ֵתּבַ ת חֲ ֻכָּה מֻ זְ כּ ֶֶרת ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים ,אֲ בָ ל יֵשׁ עוֹד מָ קוֹם )תע ית ד ,ה( ֶשׁמֻּ זְ כָּר הַ הַ לֵּל ֶשׁל חֲ ֻכָּה .וְ כֵן תּו ָֹרה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "פָּ ִים
ְ
ִמ ָשּׁמֶ ן" ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )שה"ש ד ,י( "מַ ה יָּפוּ ד ַֹד ִי אֲ ח ִֹתי ַכלָּה מַ ה טֹּבוּ ד ַֹד ִי ִמ ַיּיִן" .וְ כֵן הַ כָּתוּב

)שמות לג ,יא(

"פָּ ִים

ימ ְט ִריָּא
אֶ ל פָּ ִים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁמֶ ן .וְ כֵן הַ כָּתוּב )במדבר ו ,כה( "פָּ ָיו אֵ לֶי " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יִצְ חָ ק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י כְּ ִדלְ עֵ יל ,וּבְ גִ ַ

אַרבֶּ ה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י כְּ ִדלְ ַקמָּ ן ְדּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ִהיא בִּ בְ ִחי ַת פָּ ִ ים .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ַתּלְ מוּ"ד הוּא
ְ

לוּריָ"א ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ אֲ ִריזַ"ל.
 416כְּ ִמ ְ יַן ַזיִת .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ְ

מָ צִ י וּ

משׁה ִ גְלוּ לְ ר' עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו .וּבְ לק"ת )קורח דְ (:מבָ אֵ ר הַ כָּתוּב
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יט ,ו( ְדּבָ ִרים ֶשׁ א ִ גְלוּ ְל ֶ

משׁה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּמָ ָרא
"וּפָ ַי א י ֵָראוּ" ֶשׁבְּ ִחי ַת פָּ ִ ים "לְ הַ צְ ִהיל פָּ ִים ִמ ָשּׁמֶ ן" הַ יְי וּ הָ ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין ,א ִגְ לְ ָתה לְ ֶ

משׁה בְּ חַ יָּיו .וּמוּבָ א בָּ ַ'ר"ן' ) דרים לח .ד"ה חוץ( ֶשׁמַּ ְד ֵרגָה ז ֹו ִהיא
)ר"ה כאֶ (:שׁמַּ ְד ֵרגַת ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,א ִ גְ לְ ָתה לְ ֶ

יח

משׁה ' ,הַ יְי וּ ֶשׁמַּ ְד ֵרגַת הַ נּוּ"ן
י ְִדיעַ ת השי"ת עַ ל אֲ ִמ ָתּת ֹו .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּהַ ֵשּׁם ִמ ְשׁ ָה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל זֶהְ ,דּ ִמ ְשׁ ָה ִהיא או ִֹתיּוֹת ֶ
משׁה ְִתגַּלּוּ ִע ָקּ ֵרי
משׁה בְּ חַ יָּיו ְטמוּ ָה בַּ ִמּ ְשׁ ָה בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים' )ויקרא יג ,לז( ֶשׁלְּ ֶ
ֶשׁ א ִ גְ לְ ָתה לְ ֶ

הַ ְדּבָ ִרים ֻכּלָּם ,אֲ בָ ל א ִ ְת ַגּלָּה ל ֹו הֵ יכָן הַ ְדּבָ ִרים ְרמוּזִ ים בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,וְ ִע ְ ָי ִ ים אֵ לּוּ ִ ְתבָּ אֲ רוּ בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן ָמ ִצי וּ

בַּ גְּ ָמ ָרא

)מ חות כט(:

משׁה לַמָּ רוֹם ְמצָ א ֹו ְלהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁיּו ֵֹשׁב וְ קו ֵֹשׁר כְּ ָת ִרים לָאו ִֹתיּוֹת ,אָמַ ר
בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁעָ לָה ֶ

אָדם אֶ חָ ד יֵשׁ ֶשׁעָ ִתיד לִ ְהיוֹת בְּ סוֹף כַּמָּ ה דּוֹרוֹת וַ עֲ ִקיבָ א בֶּ ן
לְ פָ ָיו ִרבּ ֹו ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ִמי ְמעַ כֵּב עַ ל י ְָד  ,אָמַ ר ל ֹו ָ

יוֹסֵ ף ְשׁמוֶֹ ,שׁעָ ִתיד לִ ְדרוֹשׁ עַ ל כָּל קוֹץ וְ קוֹץ ִתּילִ ין ִתּילִ ין ֶשׁל הֲ לָכוֹת ,אָמַ ר לְ פָ ָיו ִרבּ ֹו ֹו ֶשׁל ע ֹולָם הַ ְראֵ הוּ לִ י,

אוּרי ַאגָּדוֹת
ָשׁב בְּ סוֹף ְשׁמ ֹו ֶה שׁוּרוֹת וְ א הָ יָה יוֹדֵ עַ מָ ה הֵ ן או ְֹמ ִרין .וְ עַ יֵּן בְּ סֵ פֶ ר 'בֵּ ֵ
אָמַ ר ל ֹו חֲ זוֹר לַאֲ חו ֶֹר  ,הָ ַל וְ י ַ

'מ ְטעַ ִמּים' הַ טַּ עַ ם ֶשׁמַּ זְ כִּ ִירים י'
מּשׁה א ָזכָה לוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ
יקי יָם' ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ֶה שׁוּרוֹת ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁ ֶ
אֲ ִפ ֵ

אַחר ֶשׁ ַרבִּ י ָא וְ ַרב אָ ִשׁי ִסיְּמוּ לְ כ ְָתבוֹ .וְ כָל מָ קוֹם ֶשׁכָּתוּב "פָּ ִ ים
יהים ֶשׁל הַ ַשּׁ"ס לְ ַ
בָּ ָיו ֶשׁל ַרב פָּ פָּ א בְּ ִסיּוּם מַ סֶּ כֶת ,כִּ י הֵ ם הָ יוּ הַ מַּ גִּ ִ
אֶ ל פָּ ִ ים" ר"ת פָּ פָּ "א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ְַחמָ ִ י שליט"א ֶשׁפָּ פָּ א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם אהי"ה בְּ ִמלּוּי יו ִֹדי"ן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת

הַ ְשּׁ ִמי ִ י .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁמָּ ִצי וּ בְּ ַר ִשּׁ"י )ב"ק יֶ (:שׁ ַרב פָּ פָּ א הָ יָה בַּ עַ ל בָּ ָשׂר ,וְ שֻׁ מָּ ן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹולָם

הַ ְשּׁ ִמי ִי הַ מַּ ִקּיף ,בִּ בְ ִחי ַת בָּ ָשׂר ֶשׁמַּ ִקּיף אֶ ת הַ גּוּף .וְ כֵן ַרב פָּ פָּ א ִ ְק ָרא פָּ פָּ א בַּ ר אַ בָּ א ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל בְּ ִחי ַת הַ ְשּׁ ִמי ִי

ֶשׁנִּ ְק ָרא ִא ָמּא ֶשׁ ִהיא בַּ ת ֶשׁל אַ בָּ א .כִּ י כָל ְ ֵקבָ ה ִהיא בְּ ִחי ַת בַּ ת ֶשׁל בַּ עֲ לָהּ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁיֵּשׁ ֶשׁ ְמּכַנִּ ים את אֲ בִ יהֶ ם ְבּ ֵשׁם

פָּ פָּ א.

וְ כֵן

ָשׁר ,פָּ סוּל ,אָסוּר ,מֻ ָתּר ,חַ יָּבַ ,זכַּאיָ ,טמֵ א,
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ יִל' )ע' מ'( ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה יֵשׁ ְשׁמ ֹו ָה ַדּ ְרגִּ ין וְ הֵ ם :כּ ֵ

ָטהוֹר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)משפטים קכג(.

ֶשׁהָ אוֹת ח' ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמ ֹו ֶה[ְ ,מסַ מֶּ לֶת אֶ ת אוֹר הַ חָ כְ מָ הֶ ,שׁ א ְִמצָ א ,וְ א

א וֹשׁ עֶ ְרכָּהּ" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'תו ָֹרה אוֹר' )וארא ט (:עַ ל מַ עֲ לַת תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁ ִהיא לְ מַ עְ לָה ִמתּו ָֹרה
מֻ ָשּׂגֶ ,שׁכָּתוּב " א י ַָדע ֱ

ֶשׁ ִבּכְ ָתב וְ ָשׁ ְר ָשׁהּ בְּ ע ֹולַם הָ ָרצוֹן ֶשׁהוּא לְ מַ ְעלָה מֵ ע ֹולַם הַ חָ כְ מָ ה הַ ַשּׁ ָיּ לַתּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת )במדבר י (:עַ ל ַחג
הַ ָשּׁבוּעוֹת בַּ יּוֹם הַ 'ֶ ,שׁבּ ֹו ִמ ְת ַגּלָּה הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת ל ַַשּׁעַ ר הַ נּוּ"ןְ ,דּמ"ט ְשׁעָ ִרים הֵ ם כְּ ֶ גֶד ִמ ְספָּ ר ֶשׁבַ עֶ ,שׁכָּל אֶ חָ ד כָּלוּל ִמ ֶשּׁבַ ע,

וְ ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן הוּא מֵ עַ ל ִמ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ,וּב ֹו ִמ ְתאַחֲ ִדים כָּל הַ ֶשּׁבַ ע.

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
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שימו לב לשיעורים חדשים ש כ סים למערכת
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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 יֵּי ְ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.
כ

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 :

תדיר ,חובת הגוף מקודש

]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות ה חוצות להב ת הגלגל
א .הירושלמי ]מגילה פ"ד הי"ב[ דן מי שיכול לקיים או תפילין או מזוזה במה

יבחר .שיטת שמואל שמזוזה קודמת שכן

והגת בשבתות ויו"ט )וביארו המפרשים דהיי ו מטעם תדיר( .שיטת רב הו א שתפילין עדיפים שכן והג זה בהולכי

מדבריות .ומבאר רעק"א )קמא תשובה ט'( דהיי ו "חובת הגוף" שמוטל עליו החיוב בכל מצב ,משא"כ מזוזה שאם ירצה יגור
בבית שכור או בלי בית .ומביא הירושלמי ברייתא להכריע כשמואל ולסייע לו דת יא שמזוזה מקודשת יותר מתפילין.

ב .הרא"ש פוסק כרב הו א שיעדיף תפילין מפ י שמצות הגוף עדיפה] .ו פסק בשו"ע הל' תפילין והל' מזוזה[ .ומבאר השיירי

קרבן אע"ג דהירושלמי הכריע כשמואל ,מכיון דשיטת הבבלי שתפילין מקודשים ממזוזה ממילא מוכח כרב הו א .עכ"ד.

מקשה רעק"א ]שם בתשובה[ הרי להלכה מקודש אי ו עדיף מתדיר .אכן יש ליישב דברי השיי"ק דאין הכוו ה בירושלמי

שטעם מקודש בלבדו מכריע את חוה"ג של תפילין ,אלא שמצטרף עם תדיר להכריע את חוה"ג אפי' אם חוה"ג היא המעלה
העליו ה )וממילא מסיק השיי"ק דאפילו אם סבור שתדיר דוחה חוה"ג ,אבל בסיוע מקודש אז יגברו ב' המעלות הקט ות

דהיי ו מקודש וחוה"ג וידחו את המעלה העליו ה של תדיר( ]וכ"כ הגרש"ב ליברמן זצ"ל בספרו בשבילי הקדושה ,והגר"ש

אריאלי שליט"א בביאורים והערות לתשובות רעק"א[ .וכך דייקתי ברא"ש שלא הזכיר כלל שהתפילין מקודשים טפי ,והיי ו

כמו ש תבאר שסגי בהא שסילק ו מהמזוזה את מעלת מקודש מלסייע לתדיר וכבר ממילא גוברת מעלת חובת הגוף דתפילין
לדחות את התדיר .ויסד ו את גלגל ו לפי שיטת שמואל שתדיר דוחה חובת הגוף ובכל זאת כאשר מקודש מסייע לחוה"ג
אזי יחדיו זה דוחה את תדיר וכמו ש תבאר.

ג.

לפי שיטה זו ראה לדון שמקודש דוחה חוה"ג .שהרי לגבי תדיר כ גד מקודש )מי ידחה את מי( מסופקת הגמ' ]במ חות

מ"ט[ ולא פשט ,וא"כ חזי ן שהמעלות קרובות להיות שקולות זל"ז ,וממילא כשם שלשמואל תדיר דוחה את חוה"ג א"כ
מקודש מי.

ד .תדיר דוחה מקודש ,לפי צד אחד בגמ' מ חות מ"ט .וכן לאחרו ים המשוים דחייה והקדמה בזה א"כ לט"ז וסיעתו שתדיר

קדים למקודש יסברו דה"הדדוחה.

כא

1
הראשונה דוחה את השלישית
]יסוד ד'[

מי שבאפשרותו לרכוש מצוה אחת בלבד מתוך ג':

2

השניה
דוחה את
הראשונה
]יסוד ב'[

 .1תדירה ואינה חובת הגוף ואינה מקודשת.
 .2מקודשת קצת וחובת הגוף ואינה תדירה.

ו

 .3מקודשת מאד ואינה חוה"ג ושוה בתדירותה לשניה.

את מה ירכוש לפי שמואל?

הגלגל
חוזר
חלילה.

4

השלישית דוחה את השניה ]יסוד ג'[
3
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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

כב

