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מַ אֲ מַ ר 'בִּ ינוּ ְשׁנוֹת דּוֹר וָ דוֹר'
סוּקים בַּ תּו ָֹרה כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה
 6000פְּ ִ
ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם.
]מתפרסם מחדש עם הוספות חדשות  -חלק ט"ו[

 – 2707הַ ָשּׁנָה הָ אֶ ְמצָ ִעית ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁכָּן.
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )שמות מ ,ב(

"בְּ יוֹם הַ חֹדֶ שׁ הָ ִראשׁוֹן בְּ אֶ חָ ד ַלחֹדֶ שׁ ָתּ ִקים אֶ ת

וּשׁנַת  2707לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ י ְָתה הַ ָשּׁנָה הָ אֶ ְמצָ ִעית
אהֶ ל מוֹעֵ ד" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2707מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,
ִמ ְשׁכַּן ֹ
ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁכָּן בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁהֲ ֵרי נִ כְ נְ סוּ לְ אֶ ֶרץ בִּ ְשׁנַת  2488וְ ִה ְת ִחילוּ לִ בְ נוֹת אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְשׁנַת 2928
ירוּשׁ ַליִם ,יוֹצֵ א ֶשׁ ְשּׁנַת ִ 2707היא נְקֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל זְ מַ ן הַ ִמּ ְשׁכָּן.
ָ
וְ הֶ עֱבִ ירוּ אֶ ת הָ אָרוֹן לִ

 – 2711הַ ָשּׁנָה הָ אֶ ְמצָ ִעית ֶשׁל אֵ שׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )שמות מ ,ו(

"וְ נ ַָת ָתּה אֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה לִ פְ נֵי פֶּ ַתח ִמ ְשׁכַּן ֹאהֶ ל

וּשׁנַת  2711לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ י ְָתה הַ ָשּׁנָה הָ אֶ ְמצָ ִעית ֶשׁל הָ אֵ שׁ
מוֹעֵ ד" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2711מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,
ָאָרץ בִּ ְשׁנַת  2488וְ ִסיְּמוּ לִ בְ נוֹת את בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְשׁנַת  ,2935וְ אָז
ֶשׁל מַ ְעלָה ֶשׁיּ ְָר ָדה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֶ ,שׁהֲ ֵרי נִ כְ נְ סוּ ל ֶ
עָ בְ ָרה הָ אֵ שׁ ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ל ִַמּזְ בֵּ חַ ֶשׁבַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ,יוֹצֵ א ֶשׁ ְשּׁנַת ִ 2711היא נְקֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל זְ מַ ן הָ אֵ שׁ ֶשׁיּ ְָר ָדה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ

ֹשׁת,
ֶשׁבַּ ִמּ ְשׁכָּן ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )זבחים סא (:אֵ שׁ ֶשׁיּ ְָר ָדה ִמן הַ ָשּׁמַ יִם בִּ ימֵ י מֹ ֶשׁה ,א נִ ְס ַתּלְּ ָקה מֵ עַ ל ִמזְ בַּ ח הַ נְּ ח ֶ
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י 'אֶ לָּא בִּ ימֵ י ְשׁ מֹ ה' ֶשׁנִּ ְס ַתּלְּ ָקה ִמ ָשּׁם ל ִַמּזְ בַּ ח אֲ בָ נִ ים ֶשׁעָ ָשׂה ְשׁ מֹ ה.
אֶ לָּא בִ ימֵ י ְשׁ מֹ הְ ,
וְ רו ִֹאים ֶשׁאו ָֹתהּ הָ אֵ שׁ ֶשׁהָ י ְָתה אֵ צֶ ל מֹ ֶשה עָ בְ ָרה ל ִַמּזְ בַּ ח אֲ בָ נִ ים ֶשׁעָ ָשׂה ְשׁ מֹ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת

ִ 2711היא ב'תשי"א או ִֹתיּוֹת אֵ "שׁ בַּ יִ"ת.
א

 – 2715גִּ ְדעוֹן וְ הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )שמות מ ,י(

"וּמָ ַשׁ ְח ָתּ אֶ ת ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה וְ אֶ ת כָּל ֵכּלָיו וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ

וּשׁנַת  2715לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ הָ יָה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֹקדֶ שׁ ָקדָ ִשׁים" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2715מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,
ִהיא הַ ָשּׁנָה הָ אַחֲ ר ֹונָה ֶשׁל ִגּ ְדעוֹןֶ ,שׁ ָזכָה לְ מַ לְ אַ ה' ֶשׁ ִה ְת ַגּלָּה אֵ לָיו וְ י ְָר ָדה אֵ שׁ מֵ הַ ָשּׁמַ יִם וְ כוּ' ,וְ הֵ ִקים ִמזְ בַּ ח ע ֹולָה,

וְ ִהכְ ִרית אֶ ת ִמזְ בַּ ח הָ אֲ ֵשׁ ָרה וְ כוּ' ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שופטים ו ,כא( "וַ יּ ְִשׁלַח מַ לְ אַ ה' אֶ ת ְקצֵ ה הַ ִמּ ְשׁעֶ נֶת אֲ ֶשׁר בְּ יָד ֹו
וַ ִיּגַּע בַּ בָּ ָשׂר וּבַ מַּ צּוֹת וַ ַתּעַ ל הָ אֵ שׁ ִמן הַ צּוּר וַ תֹּאכַל אֶ ת הַ בָּ ָשׂר וְ אֶ ת הַ מַּ צּוֹת וּמַ לְ אַ ה' הָ ַל מֵ עֵ ינָיו:
יתי מַ לְ אַ ְידֹוָ ד פָּ נִ ים אֶ ל
וַ יּ ְַרא גִּ ְדעוֹן כִּ י מַ לְ אַ ה' הוּא וַ יֹּאמֶ ר גִּ ְדעוֹן אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יֱדֹוִ ד כִּ י עַ ל כֵּן ָר ִא ִ
פָּ נִ ים :וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ה' ָשׁלוֹם לְ אַל ִתּ ָירא א ָתּמוּת :וַ יִּבֶ ן ָשׁם גִּ ְדעוֹן ִמזְ בֵּ חַ לַה' וַ יּ ְִק ָרא ל ֹו ה' ָשׁלוֹם עַ ד
הַ יּוֹם הַ זֶּה עוֹדֶ נּוּ בְּ עַ פְ ָרת אֲ בִ י הָ עֶ זְ ִרי :וַ י ְִהי בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ה' ַקח אֶ ת פַּ ר הַ שּׁוֹר אֲ ֶשׁר לְ אָבִ י
ית
וּפַ ר הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים וְ הָ ַר ְס ָתּ אֶ ת ִמזְ בַּ ח הַ בַּ עַ ל אֲ ֶשׁר לְ אָבִ י וְ אֶ ת הָ אֲ ֵשׁ ָרה אֲ ֶשׁר עָ לָיו ִתּכְ רֹת :וּבָ נִ ָ
ית ע ֹולָה בַּ עֲ צֵ י הָ אֲ ֵשׁ ָרה
ִמזְ בֵּ חַ לה' אֱ הֶ י עַ ל רֹאשׁ הַ מָּ עוֹז הַ זֶּה בַּ מַּ עֲ ָרכָה וְ ל ַָק ְח ָתּ אֶ ת הַ פָּ ר הַ ֵשּׁנִ י וְ הַ עֲ לִ ָ
אֲ ֶשׁר ִתּכְ רֹת" .וְ גַם לְ פִ י ִשׁיטַ ת 'סֵ דֶ ר ע ֹולָם ַרבָּ ה' ֶשׁסּוֹף ְשׁנוֹת גִּ ְדעוֹן הָ יוּ בִּ ְשׁנַת  2733לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,הַ פָּ סוּק

הַ ִ 2733מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י טַ עַ ם עֶ לְ יוֹן גַּם ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ) :שמות מ ,כט( "וְ אֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה ָשׂם פֶּ ַתח ִמ ְשׁכַּן
משׁה" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ.
ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד וַ יַּעַ ל עָ לָיו אֶ ת הָ ֹעלָה וְ אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ְידֹוָ ד אֶ ת ֶ

שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת ִ 2715היא ב'תשי"ה או ִֹתיּוֹת בַּ יִ"ת ְשׁ ִתיָּ"ה .הַ יְינוּ הַ ִחבּוּר ֶשׁל נְ קֻ ַדּת הַ ְשּׁ ִתיָּה בְּ קֹ דֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים
ֶשׁשּׁו ָֹתה אֶ ת הַ נְּ סָ כִ ים ֶשׁל הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,כְּ פִ י ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז הַ פָּ סוּק ֶשׁ ִהזְ כּ ְַרנוּ "וְ הָ יָה הַ ִמּזְ בֵּ חַ קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים".

 – 2716אֲ בִ ימֶ ֶל בֶּ ן גִּ ְדעוֹן ִה ְת ִחיל לִ ְשׁפּוֹט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל.
מוּבָ א

אתוֹ" הוּא
מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )שמות מ ,יא( "וּמָ ַשׁ ְח ָתּ אֶ ת הַ כִּ יֹּר וְ אֶ ת כַּנּ ֹו וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ֹ

וּשׁנַת  2716לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם כּו ֵֹתב 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' אֲ בִ ימֶ ֶל ָשׁפַ ט ָשׁ שׁ ָשׁנִ ים ,בּ ֹו
הַ פָּ סוּק הַ ִ 2716מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,
"הנְּ מֵ ת עַ ל הָ ִא ָשּׁה"
ִ
יתה עַ ל לְ ִקיחַ ת ָשׂ ָרה כְּ מ ֹו ֶשׁאָמַ ר הַ מַּ לְ אָ
נִ ְת ַקן אֲ בִ ימֶ ֶל מֶ ֶל גְּ ָרר כִּ י הָ יָה חַ יָּב ִמ ָ
"הנְּ מֵ ת עַ ל הָ ִא ָשּׁה" רוֹצֶ ה לוֹמַ ר
ִ
וָ מֵ ת עַ ל יְדֵ י ִא ָשּׁה ֶשׁ ִה ְשׁלִ יכָה עָ לָיו פֶּ לַח הָ ֶרכֶב .וְ זֶה ָרמַ ז הַ מַּ לְ אָ
ִא ָשּׁה הַ זֹּאת .הַ יְינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ כִּ יּוֹר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְצנִ יעוּת בְּ נוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִםָ ,לכֵן הוּא מַ ְקבִּ יל
לְ גִ לְ גּוּל וְ ִתקּוּן אֲ בִ ימֶ ֶל מֶ ֶל גְּ ָרר ֶשׁנִּ סָּ ה לִ פְ גּוֹם אֶ ת הַ ְצּנִ יעוּת ֶשׁל ָשׂ ָרה ִאמֵּ נוּ ,וְ ָלכֵן הַ ִתּקּוּן ֶשׁלּ ֹו נַעֲ ָשׂה עַ ל יְדֵ י ִא ָשּׁה.
וְ גַם לְ פִ י ִשׁיטַ ת 'סֵ דֶ ר ע ֹולָם ַרבָּ ה' ֶשׁאֲ בִ ימֶ ֶל מָ ַל בִּ ְשׁנַת  2734לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,הַ פָּ סוּק הַ ִ 2734מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י

טַ עַ ם עֶ לְ יוֹן גַּם ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ כִּ יּוֹר) :שמות מ ,ל( "וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת הַ כִּ יֹּר בֵּ ין ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ וַ יּ ִֵתּן ָשׁמָּ ה מַ יִם
לְ ָר ְחצָ ה".

 – 2719תּ ֹולָע בֶּ ן פּוּאָה ִה ְת ִחיל לִ ְשׁפּוֹט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל.
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )שמות מ ,יד( "וְ אֶ ת בָּ נָיו ַתּ ְק ִריב וְ ִהלְ בַּ ְשׁ ָתּ ֹא ָתם כֻּתֳּ נֹ ת :וּמָ ַשׁ ְח ָתּ
ְתה לִ ְהיֹת לָהֶ ם מָ ְשׁחָ ָתם לִ כְ הֻ נַּת ע ֹולָם לְ ֹדר ָֹתם" הוּא
ֹא ָתם כַּאֲ ֶשׁר מָ ַשׁ ְח ָתּ אֶ ת אֲ בִ יהֶ ם וְ כִ הֲ נוּ לִ י וְ הָ י ָ

ב

הַ פָּ סוּק הַ ִ 2719מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וְ עַ ל ְשׁנַת  2719לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם כּו ֵֹתב 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' תֹּולָע בֶּ ן פּוּאָה ָשׁפַ ט כ"ג
ָשׁנָה ִמן תשי"ט עַ ד תשמ"ב ,הוּא י ַָשׁב בְּ ָשׁ ִמיר כִּ י הוּא בְּ ָניָהוּ בֶ ן יְה ֹוי ָָדע ֶשׁהֵ בִ יא הַ ָשּׁ ִמיר ,גַּם תּ ֹולָע
ַשּׁ ִמיר כִּ י הוּא תּ ֹולַעַ ת .הַ יְינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ְמ ִשׁיחַ ת בְּ נֵי הַ כֹּהֲ נִ יםָ ,זכָה בְּ ָניָהוּ בֶ ן יְה ֹוי ָָדע כֹּהֵ ן גָּדוֹל
ָרמַ ז ל ָ
לְ ִה ְתמַ נּוֹת לְ מֶ ֶל עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ָשּׁנָה ֶשׁמַּ ְקבִּ ילָה לַפָּ סוּק הַ זֶּה.

 – 2781יִפְ ָתּח ִה ְק ִריב אֶ ת בִּ תּ ֹו ָק ְרבָּ ן.
הַ פָּ סוּק )ויקרא ג ,ו( "וְ ִאם ִמן הַ צֹּאן ָק ְרבָּ נ ֹו לְ זֶבַ ח ְשׁל ִָמים לַה' ָזכָר א ֹו נְ ֵקבָ ה ָתּ ִמים י ְַק ִריבֶ נּוּ" הוּא הַ פָּ סוּק
הַ ִ 2781מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י טַ עַ ם עֶ לְ יוֹן ,וּבִ ְשׁנַת  2781לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ִה ְק ִריב יִפְ ָתּח אֶ ת בִּ תּ ֹו לְ ָק ְרבָּ ן בִּ גְ מַ ר

הַ נִּ צָּ חוֹן בַּ ִמּלְ חָ מָ ה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ) :תנחומא בחוקותי ה( יִפְ ָתּח הַ גִּ לְ עָ ִדי ִמפְּ נֵי ֶשׁ א הָ יָה בֶּ ן תּו ָֹרה ִאבֵּ ד אֶ ת בִּ תּוֹ,
אֵ ימָ ַתי בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנִּ לְ חַ ם ִעם בְּ נֵי עַ מּוֹן וְ נ ַָדר בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יּ ִַדּר יִפְ ָתּח נֶדֶ ר וְ גוֹ' וְ הָ יָה הַ יּוֹצֵ א וְ גוֹ'
יתהוּ ע ֹולָה" ,בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה הָ יָה עָ לָיו כַּעַ ס ִמן הקב"ה אָמַ ר ִאלּוּ יָצָ א ִמבֵּ ית ֹו ֶכּלֶב א ֹו
וְ הָ יָה לַה' וְ הַ עֲ לִ ִ
חֲ זִ יר א ֹו גָמָ ל הָ יָה מַ ְק ִריב אוֹת ֹו לְ פָ נַי לְ ָכ זִ מֵּ ן ל ֹו בִּ תּוֹ" ,וְ ִהנֵּה בִ תּ ֹו יֹצֵ את לִ ְק ָראת ֹו וְ גוֹ' וַ י ְִהי כִ ְראוֹת ֹו
יתי פִ י אֶ ל ה' וְ א אוּכַל לָשׁוּב" ,הָ י ְָתה בּ ֹוכָה
או ָֹתהּ וַ י ְִק ַרע אֶ ת בְּ ג ָָדיו וַ יֹּאמֶ ר אֲ הָ הּ בִּ ִתּי וְ גוֹ' וְ אָנֹ כִ י פָּ ִצ ִ
את בְּ ִשׂ ְמחָ ה וְ אַ ָתּה שׁוֹחֵ ט או ִֹתיֶ ,שׁמָּ א כּ ַָתב הקב"ה בַּ תּו ָֹרה
אתי לִ ְק ָר ְ
אָמ ָרה ל ֹו בִּ תּ ֹו אָבִ י יָצָ ִ
לְ פָ נָיו ְ
"אָדם כִּ י י ְַק ִריב ִמכֶּם ָק ְרבָּ ן לַה' ִמן
אָדם ,כְּ ִתיב בַּ תּו ָֹרה ָ
ֶשׁיְּהוּ י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְק ִריבִ ין לִ פְ נֵי הקב"ה נַפְ שׁוֹת ָ
ִיתי רוֹצֶ ה
אָדם וְ כוּ' ,עָ ָלה וְ ָשׁחֲ טָ הּ וְ רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ צֹוַּ חַ ת נְ פָ שׁוֹת הָ י ִ
הַ בְּ הֵ מָ ה"ִ ,מן הַ בְּ הֵ מָ ה וְ א ִמן בְּ נֵי ָ
ֶשׁ ַתּ ְק ִריב לְ פָ נַי "אֲ ֶשׁר א ִצוִּ ִ
יתי וְ א ִדבַּ ְר ִתּי וְ א עָ לְ ָתה עַ ל לִ בִּ י" .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁיִּפְ ָתּח ִה ְתעו ֵֹרר ְמאֹד לְ הַ ְק ִריב
ָק ְרבָּ ן ,כִּ י זֹאת הַ ָשּׁנָה ֶשׁכְּ ֶנגֶד הַ פָּ סוּק "וְ ִאם ִמן הַ צֹּאן ָק ְרבָּ נ ֹו לְ זֶבַ ח ְשׁל ִָמים לַה'" ,וְ הו ִֹאיל וְ א הָ יָה בֶּ ן תּו ָֹרה נ ַָדר
בְּ אֹפֶ ן ֶשׁאֵ ינ ֹו נָכוֹן וְ יָצָ א מַ ה ֶשּׁיָּצָ א ,וְ ָלכֵן ִהזְ כִּ ָירה ל ֹו בִּ תּ ֹו ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִדבְּ ָרה עַ ל הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבָּ נוֹת ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה וְ א ִמן
אָדם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם.
הָ ָ

 - 2811הַ ָשּׁנִ ים בָּ הֶ ן ָשׁפַ ט ִשׁ ְמשׁוֹן.
סוּקים
הַ פְּ ִ

ָשׂיא יֶחֱ טָ א") ,ויקרא ד ,כב(
ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת "נ ִ

"אֲ ֶשׁר נ ִָשׂיא יֶחֱ טָ א וְ עָ ָשׂה אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה' אֱ הָ יו

אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂינָה בִּ ְשׁ ָגגָה וְ אָ ֵשׁם :א ֹו הו ַֹדע אֵ לָיו חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א בָּ הּ וְ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ְשׂ ִעיר
ִעזִּ ים ָזכָר ָתּ ִמים :וְ סָ מַ יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ הַ ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁחַ ט ֹאת ֹו בִּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחַ ט אֶ ת הָ ֹעלָה לִ פְ נֵי ה'
חַ טָּ את הוּא :וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן ִמ ַדּם הַ חַ טָּ את בְּ אֶ ְצבָּ ע ֹו וְ נ ַָתן עַ ל ַק ְרנֹ ת ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה וְ אֶ ת ָדּמ ֹו י ְִשׁפֹּ אֶ ל יְסוֹד
ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה :וְ אֶ ת כָּל חֶ לְ בּ ֹו י ְַק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה כְּ חֵ לֶב זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן מֵ חַ טָּ את ֹו וְ נִ ְסלַח
לוֹ" .מַ ְת ִחילִ ים מֵ הַ פָּ סוּק הַ ִ 2815מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה עַ ד פָּ סוּק ִ 2819מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה וְ הֵ ם כְּ ֶנגֶד הַ ָשּׁנִ ים בָּ הֶ ן ָשׁפַ ט
סוּקים ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל חֵ ְטא נ ִָשׂיא בְּ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁבְּ וַ ַדּאי חוֹטֵ א
]שׁ ְמשׁוֹן ָשׁפַ ט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ 2811עַ ד  [2831וְ הַ פְּ ִ
ִשׁ ְמשׁוֹןִ .

לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם כְּ מ ֹו ִשׁ ְמשׁ ֹון ֶשׁחָ טָ א לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'מַ הֲ ָלכָיו ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן' .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה י(.
כִּ ְדבֵ ְ

"תּ ְטחַ ן
"ט ִחינָה" אֶ לָּא לְ שׁוֹן עֲ בֵ ָרה ,וְ כֵן הוּא אוֹמֵ רִ ,
סוּרים" ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ,אֵ ין ְ
"וַ י ְִהי טוֹחֵ ן בְּ בֵ ית הָ אֲ ִ
סוּרים,
לְ אַחֵ ר ִא ְשׁ ִתּי ,וְ עָ לֶיהָ יִכְ ְרעוּן אֲ חֵ ִרין"ְ ,מלַמֵּ דֶ ,שׁכָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הֵ בִ יא ל ֹו אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו לְ בֵ ית הָ אֲ ִ
"דּן
כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְתעַ בֵּ ר ִממֶּ נּוּ .וְ כוּ' ,וְ אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָןִ ,שׁ ְמשׁוֹן ָדּן אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ בִ יהֶ ם ֶשׁבַּ ָשׁמַ יִםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רָ ,
ג

י ִָדין עַ מּוֹ ,כְּ אַחַ ד" וְ גוֹ' .וְ אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָןִ ,שׁ ְמשׁוֹן ,עַ ל ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא נִ ְק ָראֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר" ,כִּ י
ֶשׁמֶ שׁ וּמָ גֵן ה' אֱ ִהים" .אֶ לָּא מֵ עַ ָתּה א יִמָּ חֵ ק ,אֶ לָּא מֵ עֵ ין ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,מָ ה הַ ָקּדוֹשׁ
ִשׂ ָראֵ ל .רו ִֹאים ֶשׁהַ גְּ מָ ָרא מַ זְ כִּ ָירה עַ ל ִשׁ ְמשׁוֹן
בָּ רוּ הוּא מָ גֵן עַ ל כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּוֹ ,אַף ִשׁ ְמשׁוֹן הֵ גֵן בְּ דוֹר ֹו עַ ל י ְ
וּמיָּד אַחַ ר ָכּ מַ זְ כִּ ִירים אֶ ת מַ עֲ לו ָֹתיו הַ גְּ בוֹהוֹתֶ ,שׁאֵ ין ְס ִת ָירה בֵּ ין הַ ְדּבָ ִרים ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ ַמּהֲ ָל
מוּרים בְּ יו ֵֹתרִ ,
חֲ טָ ִאים חֲ ִ

ימי ֶשׁל הַ כֹּל הָ יָה לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם ,וְ ִעם כָּל זֶה בְּ וַ ַדּאי הָ יָה צָ ִרי כַּפָּ ָרה כְּ ִדין כָּל עֲ בֵ ָרה לְ ְשׁמָ הָּ .לכֵן פָּ ָר ַשׁת "נ ִָשׂיא
הַ פְּ נִ ִ
יֶחֱ טָ א" נִ ְמצֵ את ֻכּלָּהּ בְּ ת ֹו ְשׁנוֹת הַ הַ נְ הָ גָה ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .כָּלִ יל שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בְּ 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת'
ָשׂאת ִא ָשּׁה וְ ֶנ ֱענַשׁ ֶשׁנִּ כְ ַשׁל בִּ בְ נוֹת הָ עֲ ֵרלִ ים .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ יָה כָּאן חֵ ְטא לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם
ֶשׁ ִשּׁ ְמשׁוֹן הָ יָה גִ לְ גּוּל נ ָָדב ֶשׁ א ָרצָ ה ל ֵ
בִּ בְ ִחינַת נ ָָדב וַ אֲ בִ יהוּא ֶשׁ ִה ְתכַּוְּ נוּ לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם.

 – 2851חָ פְ נִ י וּפִ נְ חָ ס.
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא ה ,כג(

"וְ הָ יָה כִּ י יֶחֱ טָ א וְ אָ ֵשׁם וְ הֵ ִשׁיב אֶ ת הַ גְּ ֵזלָה אֲ ֶשׁר

עשׁק אֲ ֶשׁר עָ ָשׁק א ֹו אֶ ת הַ פִּ ָקּדוֹן אֲ ֶשׁר הָ פְ ַקד ִאתּ ֹו" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2851מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
ָגּזָל א ֹו אֶ ת הָ ֶ
ְ
וּשׁנַת  2851לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ י ְָתה הַ ָשּׁנָה הָ אֶ ְמצָ ִעית בִּ ְתקוּפַ ת עֵ לִ י ֶשׁ ָשּׁפַ ט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ָ 40שׁנָה ִמ ְשּׁנַת  2830עַ ד ְשׁנַת

 ,2870וְ הַ פָּ סוּק הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ָק ְרבַּ ן אָ ָשׁם גְּ זֵלוֹתְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ נֵי עֵ לִ י ֶשׁגָּזְ לוּ אֶ ת הַ ָקּ ְרבְּ נוֹת.
ב(

כַּמּוּבָ א בָּ 'אֲ בַ ְרבַּ נֵּאל' )ש"א

ֹאמרוּ הַ בְּ עָ לִ ים ֶשׁ ָראוּי ִראשׁ ֹונָה לְ ַקטֵּ ר הַ חֵ לֶב וְ אַחַ ר ָכּ י ִַקּח הַ נַּעַ ר מַ ה ֶשּׁיּ ְִרצֶ ה ,הָ יָה
ִעם הֱ יוֹת ֶשׁיּ ְ

ְמ ִשׁיבֵ הוּ הַ נַּעַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו רוֹצֶ ה בָּ זֶה ,כִּ י ִאם ֶשׁיּ ִֵתּן הַ בָּ ָשׂר חָ י קוֹדֶ ם הַ הַ ְקטָ ָרה וְ ִאם א ,י ִָקּחֵ הוּ מֵ הֶ ם
בְּ חָ זְ ָקה .וְ זֶה הָ יָה חָ מָ ס וּבִ זָּיוֹן ל ַָקּ ְרבָּ נוֹתֶ ,שׁהֵ ם הָ יוּ לו ְֹק ִחים או ָֹתם לִ ְר ִדיפַ ת ַתּאֲ וָ ה וְ ָשׂ ִמים שֻׁ לְ חָ נָם
קוֹדֶ ם לְ שֻּׁ לְ חָ ן ָגּבֹהַּ כְּ ִאלּוּ שֻׁ לְ חַ ן ה' נִ בְ זֶה הוּא .וְ כֵן חָ פְ נִ י פִּ נְ חָ ס בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "וְ אָ ֵשׁם" ֶשׁכָּתוּב בַּ פָּ סוּק ,וְ כֵן חָ פְ נִ י
וּפִ נְ חָ ס בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָק ְרבָּ ן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיּ ִָתּכֵן ֶשׁבְּ נֵי גּוֹנְ בֵ י עֲ לִ י ֶשׁמָּ ְסרוּ נֶפֶ שׁ לְ הָ בִ יא עֵ ִצים

כּוּרים לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,עָ שׂוּ ִתּקּוּן לִ בְ נֵי עֵ לִ י
וּבִ ִ

שׁגָּנְ בוּ .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )תענית כח(.
ֶ

ָתּנוּ ַרבָּ נָן מַ ה הֵ ם בְּ נֵי גּוֹנְ בֵ י

אָמרוּ ,פַּ עַ ם אַחַ ת גָּזְ ָרה הַ מַּ לְ כוּת גְּ ז ֵָרה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ א יָבִ יאוּ עֵ ִצים
עֲ לִ י ,וּמַ ה הֵ ם קו ְֹצעֵ י ְק ִציעוֹתְ ,
ירוּשׁ ַליִם .וְ הו ִֹשׁיבוּ פְּ רוּזְ ָדּאוֹת עַ ל הַ ְדּ ָרכִ ים כְּ דֶ ֶר ֶשׁהו ִֹשׁיב י ְָרבְ עָ ם בֶּ ן
ָ
כּוּרים לִ
לַמַּ עֲ ָרכָה ,וְ ֶשׁ א יָבִ יאוּ בִ ִ
כּוּרים ,וְ ִחפּוּם
נְ בָ טֶ ,שׁ א יַעֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֶָרגֶל .מֶ ה עָ שׂוּ י ְִראֵ י חֵ ְטא ֶשׁבְּ אוֹת ֹו הַ דּוֹר ,הֵ בִ יאוּ סַ לֵּי בִ ִ
אָמרוּ לָהֶ ם ,לְ הֵ יכָן אַ ֶתּם הוֹלְ כִ ים
בִּ ְק ִציעוֹת וּ ְנטָ לוּם ,וַ עֲ לִ י עַ ל כְּ ֵתפָ ם ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעוּ אֵ צֶ ל פַּ ְר ְס ָדּאוֹתְ ,
אָמרוּ ,לַעֲ שׂוֹת ְשׁנֵי ִעגּוּלֵי ְדּבֵ לָה בַּ מַ כְ ֶתּ ֶשׁת ֶשׁלְּ פָ נֵינוּ וּבַ עֲ לִ י ֶשׁעַ ל כִּ ְתפֵ נוּ ,כֵּיוָ ן ֶשׁעָ בְ רוּ מֵ הֶ םִ ,ע ְטרוּם
ְ
ירוּשׁ ַליִם.
ָ
בְּ סַ לִּ ים וֶהֱ בִ יאוּם לִ

כְּ ֵשׁם ֶשׁיֵּשׁ פָּ סוּק כְּ ֶנגֶד כָּל ָשׁנָה כָּך יֵשׁ אוֹת כְּ ֶנגֶד כָּל ָשׁבוּעַ
חָ שׁוּב
תשא(

לְ הו ִֹסיף ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיֵּשׁ פָּ סוּק כְּ ֶנגֶד כָּל ָשׁנָה כָּך יֵשׁ אוֹת כְּ ֶנגֶד כָּל ָשׁבוּעַ  ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'י ְִשׂמַ ח מֹ ֶשׁה'

)כי

וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת כִּ י קֹדֶ שׁ ִהיא ָלכֶם .עַ ל פִּ י הַ של"ה כִּ י ס'
"כִּ י אוֹת ִהיא בֵּ ינִ י וּבֵ ינֵיכֶם וְ גוֹ' ְ

ִרבּוֹא נְ ָשׁמוֹת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ס' ִרבּוֹא ַשׁבָּ תוֹתִ ,שׁי"ן אֲ לָפִ ים בְּ ִשׁית אַלְ פֵ י ָשׁנִ י ,וְ ִשׁי"ן אֲ לָפִ ים בְּ יוֹם ֶשׁכֻּלּ ֹו
יעי ,וְ כָל נְ ָשׁמָ ה נ ְֶח ְצבָ ה ִמ ַשּׁבָּ ת אֶ חָ ד ,וְ הַ יְינוּ כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה בֶּ ן זוּ ֵג  ,וְ הַ יְינוּ
ַשׁבָּ ת ְדּהוּא אֶ לֶף הַ ְשּׁבִ ִ
ד

כִּ י קֹדֶ שׁ ִהיא ָלכֶם ָלכֶם ַדּי ְָקא וְ הָ בֵ ן .וְ הַ יְינוּ כִּ י אוֹת ִהיאְ ,דּיָדוּעַ ְדּס' ִרבּוֹא או ִֹתיּוֹת לַתּו ָֹרה ,וְ ָכל נְ ָשׁמָ ה
יֵשׁ לָהּ אוֹת אַחַ ת ,וְ יוּבַ ן ִמזֶּה ְדּכָל ַשׁבָּ ת גַּם כֵּן נ ְֶחצָ ב מֵ אוֹת אַחַ ת ,וְ ִאם כֵּן כָּל ַשׁבָּ ת וְ ַשׁבָּ ת הוּא מַ מָּ שׁ
אֵ יזֶה אוֹת בְּ הַ תּו ָֹרה כָּל ַשׁבָּ ת אוֹת אַחֵ ר ,וְ זֶה ֶשׁאָמַ ר "כִּ י אוֹת ִהיא" .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ ְברוֹן
שליט"א ֶשׁ ִאם נַכְ פִּ יל אֶ ת ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁנִ ים ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם פָּ סוּק בַּ תּו ָֹרה הַ יְינוּ  5845בְּ ָ 52.178שׁבוּעוֹת ֶשׁיֵּשׁ לְ כָל ָשׁנָה
נְ ַקבֵּ ל ֶ 304.980שׁהוּא בְּ עֶ ֶר ִמ ְספַּ ר הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁבַּ תּוֹרה.[304.805] .

וּמנו ָֹרה וְ א הָ יָה כִּ סֵּ א.
מַ דּוּעַ הָ יוּ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמטָּ ה וְ שֻׁ לְ חָ ן ְ
מוּבָ א

'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )השער השני הספירה התשיעית(
בְּ סֵ פֶ ר ַ

הַ ר ִציּוֹן הוּא סוֹד אֵ ל ח"י ,וְ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה הוּא סוֹד

אדנ"יֶ ,שׁהוּא סוֹד י ָ
ירוּשׁ ַליִם אֶ לָּא עַ ל יְדֵ י ִציּוֹ"ן ,כְּ מ ֹו
ָ
ְרוּשׁ ַליִם .וְ אֵ ין הקב"ה מַ ְשׁפִּ יעַ טוּב ֹו וְ שׁ ֹוכֵן בִּ
ירוּשׁ ַליִם.
ָ
ְרוּשׁ ַליִם וּפֵ ירוּשׁ הַ פָּ סוּק מֵ ִעם ִציּוֹ"ן וְ עַ ל יְדֵ י ִציּוֹן הוּא שׁ ֹוכֵן בִּ
ֶשׁכָּתוּב :בָּ רוּ ה' ִמ ִצּיּוֹן שׁ ֹוכֵן י ָ
ירוּשׁ ַליִם ,כָּאָמוּר" :כְּ טַ ל חֶ ְרמוֹן
ָ
וְ אֵ ין בְּ ָרכָה בָּ אָה לָע ֹולָם אֶ לָּא עַ ל יְדֵ י ִציּוֹן כְּ ֶשׁהוּא מֵ ִריק בִּ ְרכו ָֹתיו בִּ
וּמ ָשּׁם
ֶשׁיּ ֵֹרד עַ ל הַ ְר ֵרי ִציּוֹן כִּ י ָשׁם ִצוָּ ה ה' אֶ ת הַ בְּ ָרכָה חַ יִּים עַ ד הָ ע ֹולָם" ,וְ הַ ְר ֵרי ִציּוֹן הֵ ם נֶצַ "ח וְ הוֹ"דִ ,
ירוּשׁ ַליִם .וּלְ פִ י ָכ ַדּע כִּ י הַ ר ִציּוֹן הוּא סוֹד אֵ ל ח"י ,וְ הַ ר
ָ
וּמ ָשּׁם יו ֵֹרד לִ
ֶשׁמֶ ן הַ טּוֹב נִ ְמ ָשׁ עַ ל ִציּוֹןִ ,
ָ
הַ מּו ִֹריָּה הוּא סוֹד בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וִ
ירוּשׁ ַליִם בִּ כְ לָל ,וְ הַ ר עֵ ָשׂו הוּא הַ צַּ ד הַ ְמ ַק ְט ֵרג ִמצַּ ד ְשׂמֹ אל ִמבַּ חוּץ,
וְ הַ סּוֹדִ :מלְ חָ מָ ה לַה' בַּ עֲ מָ לֵק ִמדּוֹר דּוֹר .וְ זֶהוּ הַ ְמעַ כֵּב בְּ בִ נְ יַן הַ ר ִציּוֹן וּבְּ בִ נְ יַן הַ ִמּזְ בֵּ חַ בְּ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה ,עַ ד
פּוּרעָ נוּת ֹו ֶשׁל אֱ דוֹם לְ ַקבֵּ ל הַ נְּ ָקמָ ה ִממֶּ נּוּ .וְ אֵ ימָ ַתי בִּ זְ מַ ן ֶשׁיִּלְ בְּ שׁוּ בִּ גְ דֵ י נ ָָקם הַ ְר ֵר"י ִציּוֹן,
ֶשׁיַּגִּ יעַ זְ מַ ן ְ
יעים ,אֵ לּוּ הֵ ם
ֶשׁהֵ ם הוי"ה ְצבָ אוֹת אֱ ִהים ְצבָ אוֹת ,וְ י ְִתי ְַשּׁבוּ עַ ל הַ ר ִציּוֹן .וְ אֵ לּוּ הֵ ן הַ נִּ ְק ָר ִאין מו ִֹשׁ ִ
הוי"ה אֱ ִהים ְצבָ אוֹת ,וְ הַ סּוֹד "וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו" ,זֶהוּ עֲ מָ לֵק בְּ נ ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו,
ֶשׁיֵּשׁ לַה' בּ ֹו ִמלְ חָ מָ ה ,וְ הוּא הַ ְמ ַק ְט ֵרג כְּ ֶנגֶד הַ ר ִציּוֹן ,וְ הוּא סַ מָּ אֵ ל ָשׂר ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו ֶשׁ ָשּׁלַח יָד בִּ בְ ִרית
ְשׁלו ִֹמים .מַ ה כְּ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ וְ הָ י ְָתה לַה' הַ ְמּלוּכָהֶ ,שׁ ִהיא סוֹד הַ מַּ לְ כוּתֶ ,שׁ ִהיא סוֹד הַ ר הַ מּו ִֹריָּהֶ ,שׁ ִהיא
ירוּשׁ ַליִם לִ ְשׁפּ ֹוט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו .וְ כֵן נָבִ יא
ָ
יעים יַעֲ לוּ בְּ הַ ר ִציּוֹן בִּ
ְרוּשׁ ַליִםֶ ,שׁ ִהיא סוֹד אדנ"י .רו ִֹאים ֶשׁהַ מּו ִֹשׁ ִ
סוֹד י ָ
וּמ ָשּׁם יִמָּ ֵשׁ
לְ ַקמָּ ן מֵ הַ גרי"מ מו ְֹרגֶּנְ ְשׁטֶ ְרן שליט"א עַ ל ֶקבֶ ר ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ע"הֶ ,שׁקּוֹדֶ ם הַ גְּ אֻ לָּה יַעֲ שׂוּ ִתּקּוּן בְּ הַ ר ִציּוֹןִ ,
ָ
הַ ִתּקּוּן לִ
ירוּשׁ ַליִם .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )עובדיה א ,כא(

"וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו וְ הָ י ְָתה לַה'

יעים ִהיא "בְּ הַ ר ִציּוֹן"ֶ ,שׁ ָשּׁם שׁוֹפְ ִטים אֶ ת "הַ ר עֵ ָשׂו" ,הַ יְינוּ ֶשׁעו ְֹצ ִרים
הַ ְמּלוּכָה" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְתּ ִחלַּת עֲ לִ יַּת הַ מּו ִֹשׁ ִ
ְתה לַה' הַ ְמּלוּכָה" .וְ כֵן "בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט" ר"ת ְצלָ"ב ,הַ סֵּ מֶ ל ֶשׁל הַ נּו ְֹצ ִרים
אֶ ת הַ יְנִ ָיקה ֶשׁל עֵ ָשׂו ִמ ִצּיּוֹן וְ אָז "וְ הָ י ָ
יק ָתם ,וּכְ ֶשׁזֶּה נוֹפֵ ל זֶה ָקם .וְ כֵן
ֶשׁ ִמּ ְתנוֹסֵ ס בְּ הַ ר ִציּוֹןֶ ,שׁבּ ֹו יַעֲ שׂוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ט בְּ רוּחָ נִ יּוּת וּבְ ג ְַשׁ ִמיּוּת ,עַ ל יְדֵ י הַ פְ סָ ַקת יְנִ ָ
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ְצלָ"ב הוּא  88כְּ ִמנְ יַן לְ בָ נָה ִעם הַ כּ ֹולֵל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁלֶת לִ לְ בָ נָה ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת
בְּ ת ֹו הַ ְצּלָב ֶשׁ ִה ְתלַבֵּ שׁ עָ לֶיהָ .

כָּתוּב

וּמנו ָֹרה"ָ .שׁמַ ְע ִתּי
)מלכים ב' ד ,י( "נַעֲ ֶשׂה נָּא עֲ לִ יַּת ִקיר ְקטַ נָּה וְ נ ִָשׂים ל ֹו ָשׁם ִמטָּ ה וְ שֻׁ לְ חָ ן וְ כִ סֵּ א ְ

וּמנו ָֹרה וְ א הָ יָה כִּ סֵּ א ,כְּ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ
קוּשׁיָא מֵ הרה"ג ר' ְשׁמוּאֵ ל זִ ילְ בֶּ ר שליט"א מַ דּוּעַ הָ יוּ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמטָּ ה וְ שֻׁ לְ חָ ן ְ
ְ

בַּ כָּתוּב )מ"ב יא ,ב( ֶשׁקֹּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים נִ ְק ָרא "חֲ ַדר הַ ִמּטּוֹת" .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צהֶ (:שׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָרא בֵּ ית
אשׁי הַ בַּ ִדּים דּוֹחֲ ִקין וּבוֹלְ ִטין וְ יו ְֹצ ִאין בַּ פָּ ֹרכֶת
ְמלוֹנ ֹו ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא נד (.וְ ָראוּ ָר ֵ
ה

"צרוֹר הַ מֹּר דּו ִֹדי לִ י בֵּ ין ָשׁ ַדי יָלִ ין" ,אָמַ ר ַרב ְק ִטינָא בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יוּ
וְ נִ ְר ִאין כִּ ְשׁנֵי ַדּדֵּ י ִא ָשּׁה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹלִ ין 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 בָ זֶה,
וְ או ְֹמ ִרים לָהֶ ם ְראוּ ִחבַּ ְתכֶם לִ פְ נֵי הַ מָּ קוֹם כְּ ִחבַּ ת ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא טֶ (:שׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ

נִ ְק ָרא בַּ כָּתוּב בְּ ֵשׁם מַ צָּ ע ֶשׁ ִהיא ִמטָּ ה .וְ כֵן הַ כָּתוּב )ויקרא טז ב( "כִּ י בֶּ עָ ָנן אֵ ָראֶ ה עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת" ס"ת לִ ינָ"ה .וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ִמטָּ ה
וּמנו ָֹרה
וְ שֻׁ לְ חָ ן וְ כִ סֵּ א ְ

ִשׁי' )ע'
הֵ ם ד' ִתּקּוּנֵי הַ ְשּׁכִ ינָה ,הָ יָה צָ ִרי לִ ְהיוֹת סֵ מֶ ל לְ ֻכלָּם בַּ ִמּ ְקדָּ שׁ ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֵּ ית י ַ

"מטָּ ה וְ שֻׁ לְ חָ ן וְ כִ סֵּ א
בּוּרג שליט"א ֶשׁ ִ
שכז( ֶשׁ ִמּטָּ ה שֻׁ לְ חָ ן כִּ סֵּ א ֵנר ר"ת ִמ ְשׁכָּ"ן .,וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
וּמנו ָֹרה" ,ס"ת הֲ נָאָ"ה .וְ נִ ְראֶ ה לְ י ֵַשּׁב לְ פִ י ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁכִּ סֵּ א ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ ִע ַקּר ְמקוֹם הַ מַּ לְ כוּת בְּ הַ ר ִציּוֹן
ְ

ֶשׁסָּ מוּ לְ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה ,א ִס ְמּלוּ בִּ ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשׁ אֶ ת הַ כִּ סֵּ א ,כִּ י הַ ר ִציּוֹן הוּא הַ כִּ סֵּ א ,וְ ָלכֵן אֵ ין י ְִשׁיבָ ה בָּ עֲ ז ָָרה
יאים ל ֹו כִּ סֵּ א ֶשׁיּ ֵֵשׁב בָּ עֲ ז ָָרה ,אֲ בָ ל
אֶ לָּא לְ מַ לְ כֵי בֵּ ית ָדּוִ ד בִּ לְ בָ ד ,כִּ י כְּ ֶשׁמַּ גִּ יעַ הַ מֶּ ֶל כַּבְ יָכוֹל מַ גִּ יעַ הַ כִּ סֵּ אָ ,לכֵן ְמבִ ִ
ְמקוֹם הַ כִּ סֵּ א הוּא בְּ הַ ר ִציּוֹן.

וְ ֵכן

צוּדת ִציּוֹן ,אֲ בִ ימֶ ֶל ֶשׁעָ ָשׂה ְבּ ִרית ִעם אַבְ ָרהָ ם
בִּ זְ מַ ן הָ אָבוֹת ,וְ כַנִּ ְראֶ ה ֶשׁעוֹד קוֹדֶ ם ָלכֵן ,הָ יָה ָגּר בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה בִּ ְמ ַ

צוּדת ִציּוֹן ִמנֶּכְ דֵ י אֲ בִ ימֶ ֶל בִּ גְ לַל ְשׁבוּעַ ת הָ אָבוֹת .וּכְ ֶשׁבָּ א ָדּוִ ד לִ ְמ
וְ י ְִצחָ ק .וִ יהוֹשֻׁ עַ וְ הַ שּׁוֹפְ ִטים א ָרצוּ לִ כְ בֹּש אֶ ת ְמ ַ
ָ
בִּ
ירוּשׁ ַליִם הוּא י ַָדע אֶ ת הַ סּוֹד ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ַשׁ ֶיּכֶת לְ מָ קוֹם זֶהָ ,לכֵן הוּא פָּ נָה קוֹדֶ ם לְ ָשׁם ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁכְּ בָ ר עָ בַ ר הַ זְּ מַ ן
ֶשׁל הַ בְּ ִרית ֶשׁכּ ְָרתוּ הָ אָבוֹת ִעם אֲ בִ ימֶ ֶל  ,וְ עוֹד ְטעָ ִמים ,עַ יֵּן ָשׁם בַּ ְמפָ ְר ִשׁיםָ ,דּוִ ד כָּבַ שׁ אֶ ת הַ מָּ ק ֹום .וְ כֵן ִציּוֹ"ן ְמרֻ מֶּ זֶת
אַר ִצי לְ פָ ֶני בַּ טּ ֹוב בְּ עֵ ינֶי ֵשׁב".
ישׁית בְּ ִדבְ ֵרי אֲ בִ ימֶ ֶל לְ אַבְ ָרהָ ם )בראשית כ ,טו( וַ יֹּאמֶ ר אֲ בִ ימֶ ֶל ִהנֵּה ְ
בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד הַ חֵ ִצי' ,שֶׁ אֲ בִ ימֶ ֶל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמנְ חָ ה
וְ כֵן אֲ בִ ימֶ ֶל הָ יָה בִּ בְ ִחינַת אֲ בִ י מֶ ֶל ִ ,דּ ְק ְל פָּ ה ,כִּ ְדבֵ ְ
הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ כֵן אֲ בִ ימֶ ֶל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֵ ִצי ִעם הָ או ִֹתיּוֹתְ ,דּהַ הַ ְשׁפָּ עָ ה לַמַּ לְ כוּת ִמ ְתחַ לּ ֶֶקת לְ חֵ ִצי חֵ ִצי .וְ כֵן
ִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁאַבְ ָרהָ ם וְ י ְִצחָ ק
מוּבָ א בָּ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו )'גלגולי נשמות' א( ֶשׁאֲ בִ ימֶ ֶל נִ ְתגַּלְ גֵּל בְּ הו ְֹרדּוּס ֶשׁהָ יָה מֶ ֶל י ְ
עָ שׂוּ ִעם אֲ ִבימֶ ֶל בְּ ִרית ְשׁבוּעָ ה שֶׁ ִה יא בְּ סוֹד ִמ ְס פַּ ר ֶשׁבַ ע הַ ְמ סַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,בִּ בְ אֵ ר ֶשׁבַ ע הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁאֲ בִ ימֶ ֶל נִ סָּ ה לִ פְ גֹּם אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת כְּ ֶשׁלּ ַָקח אֶ ת ָשׂ ָרה וְ כִ ְמעַ ט ל ַָקח
הַ מַּ לְ כוּת ,כִּ ְדבֵ ְ

אֶ ת ִרבְ ָקה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תשנ"ב ע' מא ,מד( עַ ל הַ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סד ,ז( "וַ ִיּ ְג ַדּל הָ ִאישׁ וַ ֵיּ ֶל הָ ל ֹו וְ גָדֵ ל"
א"ר חָ נִ ין עַ ד ֶשׁהָ יוּ א ֹו ְמ ִרים זֶבֶ ל פִּ ְרדּו ָֹתיו ֶשׁל י ְִצחָ ק וְ א כּ ְַספּ ֹו וּזְ הָ ב ֹו ֶשׁל אֲ בִ ימֶ ֶל ֶ .שׁכּ ְַספּ ֹו וּזְ הָ ב ֹו ֶשׁל
יקת הַ ְקּלִ פָּ ה ִהיא מֵ הַ צּוֹאָה .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד הוּא ִמיּ ְִצחָ ק כַּמּוּבָ א
אֲ בִ ימֶ ֶל יוֹנְ ִקים ִמזֶּבֶ ל פִּ ְרדּו ָֹתיו ֶשׁל י ְִצחָ קִ ,דּינִ ַ
בַּ זֹּהַ ר )וישלח קסח .(:וְ כֵן י ְִצחָ ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בֶּ ן ִציּוֹן.
נּוּקבָ אֶ ,שׁהוּא הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ְמּ ַקבֵּ ל אֶ ת
ירוּשׁ ַליִם ַשׁיָּכוֹת לִ יסוֹד הַ ְ
ָ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'פֶּ ַתח לְ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ' ֶשׁ ִצּיּוֹן וִ
בֵּ ְ

'שׁעֲ ֵרי גַּן עֵ דֶ ן' )אות ב' דרך ג'( ִציּוֹן
ירוּשׁ ַליִם ִהיא הַ ִחיצוֹנִ יּוּת .וּבִ לְ שׁוֹן הַ סֵּ פֶ ר ַ
ָ
נוּקבָ א ,וִ
ימיּוּת הַ יְסוֹד ְ
הַ ֶשּׁפַ עִ ,ציּוֹן ִהיא פְּ נִ ִ
נוּקבָ א .וְ כֵיוָ ן ֶשׁלְּ ָשׁם ַמגִּ יעַ כָּל הַ ֶשּׁפַ ע ,כָּל
ירוּשׁ ַליִם ִהיא הַ בָּ ָשׂר הַ ָתּפוּחַ ֶשׁבִּ יסוֹד ְ
ָ
נּוּקבָ א ,וִ
ִהיא גּוּף יְסוֹד הַ ְ
הַ ְסּפִ ירוֹת ִמ ְתאַחֲ דוֹת בִּ ְמקוֹמוֹת אֵ לּוּ ,וְ ָשׁם נִ ְמצָ א ִסיּוּם הַ ַקּו וְ חוּט ֶשׁיּו ֵֹרד לְ הָ ִאיר ְבּכָל הָ ע ֹולָמוֹת דֶּ ֶר בְּ ִחינַת הַ יְסוֹד
ְרוּשׁ ַל ִים
ימי ,וְ אַחַ ר ָכּ אֶ ת י ָ
כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן רו ִֹאים בִּ ְתפִ לַּת 'יַעֲ לֶה וְ יָבוֹא' ֶשׁמַּ זְ כִּ ִירים קוֹדֶ ם אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ֶשׁ ִהיא הַ פְּ נִ ִ

ְרוּשׁ ַליִם ִעיר
ֶשׁ ִהיא הַ ִחיצוֹן .וְ אַחַ ר ָכּ אֶ ת כָּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לִ ים ִמ ָשּׁם .וְ זִ כְ רוֹן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד עַ בְ דֶּ  .וְ זִ כְ רוֹן י ָ
ימי,
'סדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ' ֶשׁבְּ יוֹם כִּ פּוּר ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ ת ִציּוֹן ֶשׁ ִהיא הַ פְּ נִ ִ
ִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן רו ִֹאים בְּ ִ
ָק ְד ֶשׁ  .וְ זִ כְ רוֹן כָּל עַ ְמּ בֵּ ית י ְ
ְרוּשׁ ַליִם ֶשׁ ִהיא הַ ִחיצוֹן .וְ כֵן כָּתוּב )ישעי' ב ,ג(
וּבְ הו ַֹשׁ ְענָא ַרבָּ א ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ ת י ָ

ו

וּדבַ ר ה'
"כִּ י ִמ ִצּיּוֹן ֵתּצֵ א תו ָֹרה ְ

ירוּשׁ ַליִם יוֹצֵ את נְ בוּאָהֶ ,שׁ ִהיא ִחיצוֹנִ ית
וּמ ָ
ימית בִּ בְ ִחינַת יְסוֹדִ ,
ירוּשׁ ִ ָלם" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ִצּיּוֹן יוֹצֵ את תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא פְּ נִ ִ
ִמ ָ

יאים ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות נח" (.וְ הַ נֵּצַ ח" ז ֹו
שׁוּרה ִעם ְספִ ירוֹת הַ נֶּצַ ח וְ הַ הוֹד ֶשׁ ִמּ ָשּׁם יוֹנְ ִקים נְ בִ ִ
בְּ יַחַ ס לַתּו ָֹרה ,וְ ִהיא ְק ָ
ְרוּשׁ ַליִם" .וְ הַ הוֹד" ז ֹו בִּ נְ יַן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ] .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ אֶ ֶרץ פַּ נַמַּ הֶ ,שׁאַחַ ת הֶ עָ ִרים הַ גְּ דוֹלוֹת
י ָ
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ פַ נַמַּ ה ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ ַרב
ימיּוּת הָ ע ֹולָמוֹת ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
נִ ְק ֵראת ָדּוִ ד לְ סַ מֵּ ל אֶ ת פְּ נִ ִ
אשׁי בְּ ָ 57שׁנִ ים עַ ד תשס"ח הרה"ג ר' ִציּוֹן לֵוִ י זצ"ל[.
הָ ָר ִ

עַ יֵּן

בָּ ַר ַדּ"ק )תהילים פז ,א( ֶשׁפַּ ְשׁטוּת "הַ ר ִציּוֹן" בַּ כְּ תוּבִ ים ִהיא ִעיר ָדּוִ ד ,וְ לִ פְ עָ ִמים גַּם הַ ר הַ בַּ יִת נִ ְק ָרא הַ ר ִציּוֹן,

'מצוּדַ ת ָדּוִ ד' )תהילים מח ,ג( ֶשׁ"הַ ר ִציּוֹן" הַ כַּוָּ נָה לְ ִעיר
בִּ פְ ָרט כְּ ֶשׁיֵּשׁ לְ שׁוֹן "הַ ְר ֵרי קֹדֶ שׁ" א ֹו "הַ ְר ֵרי ִציּוֹן" .וְ כֵן מוּבָ א בִּ ְ
צוּדת ִציּוֹן ,כָּל הַ ָשּׁנִ ים ֶשׁמָּ ַל
ָדּוִ ד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ קֻ נְ ְט ֵרס מֵ הַ גרי"מ מו ְֹר ֶגּנ ְְשׁטֶ ְרן שליט"א ֶשׁ ָדּוִ ד ִה ְתגּו ֵֹרר ָ 33שׁנִ ים בִּ ְמ ַ
ירוּשׁ ַליִם ,וְ אֶ ת הַ ר הַ בַּ יִת הוּא גִּ לָּה בְּ וַ ָדּאוּתַ ,רק בְּ סוֹף יָמָ יו ,כְּ ֶשׁגָּד הַ נָּבִ יא הֶ ְראָה ל ֹו אֶ ת ְמק ֹום הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ .ממֵּ ילָא רֹב
ָ
בִּ
צוּדת ִציּוֹן) .עיין ב'כפתור ופרח' פרק מ"א( .וְ כֵן כָּתוּב )ישעי' סד,
הַ ְמּקוֹמוֹת בָּ הֶ ם ָדּוִ ד מַ זְ כִּ יר ִציּוֹן בַּ כְּ תוּבִ יםִ ,ע ַקּר הַ כַּוָּ נָה לִ ְמ ַ

אַר ֵתּנוּ אֲ ֶשׁר ִהלְ לוּ אֲ ב ֵֹתינוּ הָ יָה לִ ְשׂ ֵרפַ ת אֵ שׁ".
ְרוּשׁ ִ ַלם ְשׁמָ מָ ה :בֵּ ית ָק ְד ֵשׁנוּ וְ ִתפְ ְ
"ציּוֹן ִמ ְדבָּ ר הָ י ָָתה י ָ
ט( ִ
ְרוּשׁ ַליִם ,וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וּכְ פִ י ֶשׁנְּבָ אֵ ר ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כּ ֹולֵל גַּם אֶ ת ִציּוֹן ְבּאֶ בֶ ן
וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ג' ְמקוֹמוֹת; ִציּוֹן ,י ָ
הַ ְשּׁ ִתיָּה ,וְ גַם אֶ ת י ָ
ְרוּשׁ ַליִם ,כִּ י הַ ר הַ בַּ יִת
ְרוּשׁ ַליִם .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת הַ "ר הַ בַּ יִ"ת הוּא  596כְּ ִמנְ יַן י ָ
הוּא שׁ ֶֹרשׁ כָּל י ָ
אשׁי
ְרוּשׁ ַליִם .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ כְּ תוּבִ ים )מלכים א' ח ,א( "אָז י ְַקהֵ ל ְשׁ מֹ ה אֶ ת זִ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת כָּל ָר ֵ

הַ מַּ טּוֹת נְ ִשׂיאֵ י הָ אָבוֹת לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹ ה י ָ
ְרוּשׁלָם לְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' מֵ ִעיר ָדּוִ ד
ִהיא

ִציּוֹן") .ישעי' סב ,א(

ְרוּשׁ ִ ַלם א אֶ ְשׁקוֹט".
"לְ מַ עַ ן ִציּוֹן א אֶ חֱ ֶשׁה וּלְ מַ עַ ן י ָ

)ישעי' כד ,כג(

"כִּ י מָ ַל ה'

ְרוּשׁ ָליִם.
ירוּשׁ ִ ַלם" .וְ כֵן או ְֹמ ִרים בְּ נֹ סַ ח "נַחֵ ם" בְּ ִת ְשׁעָ ה ְבּאָבְ ,מנַחֵ ם ִציּוֹן וּב ֹונֵה י ָ
ָ
ְצבָ אוֹת בְּ הַ ר ִציּוֹן וּבִ

אָרץ'' חָ ַק ְר ִתּי עַ ל ְדּבַ ר ִציּוֹן ֶשׁהוּא ִעיר מו ַֹשׁב מַ לְ כֵי בֵּ ית ָדּוִ ד
"תּבוּאוֹת הָ ֶ
טּוּטים בִּ ְקצָ ָרה מֵ הַ סֵּ פֶ ר ְ
וְ נָבִ יא ִצ ִ
ֶשׁהוּא בְּ הַ ר ִציּוֹן וְ א ַשׁ ָיּ בּ ֹו שׁוּם ְקדֻ ָשּׁה ,וְ אֵ ינ ֹו ְמקוֹם הַ ְשּׁכִ ינָה .וְ וַ ַדּאי כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל גַּם אֵ י ָנם ְטהו ִֹרים
וּשׁכִ ינָה כִּ י ִאם בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ אֲ ֶשׁר
מֻ ָתּ ִרים לִ כְ נֹ ס ָשׁם .וְ גַם בַּ ת פַּ ְרעֹה י ְָשׁבָ ה ָשׁם ,וְ א נִ ְמ ְצאָה ְקדֻ ָשּׁה ְ
בְּ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה .וְ לָמָ ה ְמ ַכנֶּה ָדּוִ ד אֶ ת הַ ר ִציּוֹן בְּ ֵשׁם ְקדֻ ָשּׁה ,כְּ ִמ ְק ַדּשׁ ה' וּכְ ֹאהֶ ל הַ ְשּׁכִ ינָה וּכְ מ ֹו "וַ אֲ נִ י
אָרץ"ִ " ,מי י ִֵתּן ִמ ִצּיּוֹן יְשׁוּעַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל",
נָסַ כְ ִתּי עַ ל ִציּוֹן הַ ר ָק ְד ִשׁי" ,וּ"בָּ רוּ ה' ִמ ִצּיּוֹן ע ֵֹשׂה ָשׁמַ יִם וָ ֶ
אָרץ" ,וְ ַרבִּ ים כָּאֵ לֶּה אֵ ין ִמ ְספָּ ר ֶשׁמּו ִֹרים ֶשׁ ִצּיּוֹן הוּא ְמקוֹם הַ ְשּׁכִ ינָה.
ֹשׂה ָשׁמַ יִם וָ ֶ
"יְבָ ֶרכְ ה' ִמ ִצּיּוֹן ע ֵ
וְ גַם אַחַ ר ֶשׁנִּ בְ נָה הַ בַּ יִת בְּ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה ְמ ֻכנֶּה ִציּוֹן בְּ ֵשׁמוֹת ְמעֻ לּוֹת וְ נִ כְ בָּ דוֹת .וּבְ יו ֵֹתר יֵשׁ לִ ְשׁאֹ ל
וּמ ְתמַ ְרמֵ ר בְּ ִקינו ָֹתיו עַ ל חֻ ְרבַּ ן הַ ר ִציּוֹן .מַ ה ִהיא הַ ִסּבָּ ה .וְ אָמַ ְר ִתּי
וּלְ הַ ְת ִמיהַּ עַ ל הַ נָּבִ יא י ְִר ִמיָּה ֶשׁ ְמּק ֹונֵן ִ
יאים
בְ לִ בִּ י כְּ לָל גָּדוֹל בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר בּ ֹו נְ בָ אֵ ר וּנְ פָ ֵרשׁ ִמ ְק ָראוֹת הַ ְרבֵּ ה אֵ ין ִמ ְספָּ ר וְ נ ֵַדע כַּוָּ נַת הַ נְּ בִ ִ
מּוּדים עַ מּוּדֵ י הַ בִּ נְ יָן אֲ ֶשׁר כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְשׁעָ ן עָ לָיו,
הַ ְקּדו ִֹשׁיםְ .מ ִציאוּת וּמַ הוּת י ְִשׂ ָראֵ ל עו ְֹמדוֹת עַ ל ב' עַ ִ
יהוּדה .וּכְ ֶנגֶד ְשׁנֵי
ָ
וְ הֵ ם מַ לְ כוּת וּכְ הֻ נָּה .וְ ל ְַדּבָ ִרים הַ ְי ָק ִרים הָ אֵ לֶּה נִבְ חֲ רוּ ב' ְשׁבָ ִטים ִמ ִשּׁבְ טֵ י יָה לֵוִ י וִ
ירוּשׁ ַליִם ב' הָ ִרים .הַ ר ִציּוֹן לְ מַ לְ כוּת ,וְ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה לִ כְ הֻ נָּה .כִּ י ִציּוֹן ִעיר ָדּוִ ד,
ָ
הַ כְּ ָת ִרים הָ אֵ לֶּה נִ בְ חֲ רוּ בִּ
ָשׁם הָ יָה מו ַֹשׁב מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ָשׁם הָ יָה הַ ִמּבְ צָ ר הַ ִמּגְ ָדּל וְ הַ נּ ֶֶשׁק אֲ ֶשׁר עַ ל יְדֵ יהֶ ם מו ְֹשׁלִ ים וְ רו ִֹדים
בְּ כָל הָ ִעיר וּמָ גִ נִּ ים עַ ל יו ְֹשׁבֶ יהָ  .כִּ י א ָיבֹא שׂ ֹונֵא וְ צַ עַ ר בָּ ִעיר כִּ י ִהיא הַ נְּ קֻ ָדּה הַ ְגּבוֹהָ ה בְּ כָל הָ ִעיר
כַּאֲ ֶשׁר הֶ אֱ ַרכְ ִתּי בִּ ְמקוֹמוֹת אַחֵ ִרים .וְ כֵן הַ ָדּבָ ר בְּ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה ָשׁם בֵּ ית ה' הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְמקֻ ָדּשׁ וְ ָשׁם ַשׁעַ ר
ז

ְהוּדה
ְרוּשׁ ַליִם ,הֻ ְשׁבַּ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית י ָ
הַ ָשּׁמַ יִם .וְ כַאֲ ֶשׁר נָסוֹבוּ עֲ ווֹנו ֵֹתינוּ וַ עֲ ווֹנוֹת אֲ בו ֵֹתינוּ ֶשׁנּ ְֶח ְרבָ ה י ָ
ֶשׁנּ ְֶח ַרב הַ ר ִציּוֹן .וְ גַם הֻ ְשׁבַּ ת עֲ בו ַֹדת הַ כְּ הֻ נָּה ֶשׁנּ ְֶח ַרב הַ ר הַ מּו ִֹריָּה הַ ר הַ בַּ יִת ,הוּא בֵּ ית ִמ ְשׁכַּן ה' ,וְ כָל
ִקינוֹת וִ ילָלוֹת הַ נָּבִ יא עַ ל ב' ְדּבָ ִרים אֵ לֶּה הֵ ן .עַ ל הֲ ָשׁבַ ת הַ מַּ לְ כוּת וְ עַ ל הֲ ָשׁבַ ת הָ עֲ בו ָֹדהֶ .שׁנּ ְֶח ַרב בֵּ ית
ְהוּדה
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ אֵ ין לָנוּ א כֹּהֵ ן וְ א עֲ בו ָֹדה וְ א רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ .וּבְ כָל פַּ עַ ם ֶשׁ ְמּק ֹונֵן עַ ל הֲ ָשׁבַ ת מֶ ְמ ֶשלֶת י ָ
ְרוּשׁ ַליִם'' .חָ זָה ִציּוֹן ִק ְריַת מוֹעֲ דֵ נוּ
ִהזְ כִּ יר ִציּוֹן .וּכְ ֶשׁ ְמּק ֹונֵן עַ ל הֲ ָשׁבַ ת עֲ בו ַֹדת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ הַ כְּ הֻ נָּה ִהזְ כִּ יר י ָ
וּמיַחֵ ס לְ ִציּוֹן הַ ְמּלוּכָה,
עֵ ינֶי ִת ְראֶ נָּה י ָ
ירוּשׁ ַליִם .מַ לְ כוּת וּכְ הֻ נָּהְ .
ָ
ְרוּשׁ ַליִם" ִהזְ כִּ יר ב' ְדּבָ ִרים ִציּוֹן וִ
"אוֹמֵ ר לְ ִציּוֹן מָ ַל אֱ הָ ִי " ,וְ כֵן "וּמָ ַל ה' עֲ לֵיהֶ ם בְּ הַ ר ִציּוֹן"" .וַ הֲ בִ יאו ִֹתים אֶ ל הַ ר ָק ְד ִשׁי וְ כוּ'
עוֹלו ֵֹתיהֶ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶ ם לְ ָרצוֹן" ,מו ֶֹרה עַ ל הַ ר הַ מּו ִֹריָּה .וְ אֵ ין אֲ נִ י מַ ְחלִ יט ֶשׁ ִצּיּוֹן א ְמ ֻכנֶּה כְּ לָל וְ ִע ָקּר
יד ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם שׁ ֹוכֵן בְּ ִציּוֹן הַ ר ָק ְד ִשׁי" ֶשׁ ְמּ ַכנֶּה ִ'ציּוֹן' בְּ ֵשׁם הַ ר
בְּ ֵשׁם ְשׁכִ ינָה ,הֲ א נִ ְמצָ א "וִ ַ
הַ קֹּדֶ שׁ ְמקוֹם ִמ ְשׁכָּן .וְ כֵן אָמַ ְרנוּ בִּ ְתפִ לּ ֵָתנוּ 'הַ מַּ חֲ זִ יר ְשׁכִ ינָת ֹו לְ ִציּוֹן' .כִּ י ה' נִ צָּ ב בַּ עֲ ַדת אֵ ל בְּ חַ ְצרוֹת
יקים ,וְ גַם בֵּ ית הַ מֶּ ֶל ְמ ֻכנֶּה בְּ ֵשׁם ִמ ְק ָדּשׁ כֵּן הַ ָדּבָ ר בְּ ִציּוֹן .וּמַ ה ֶשּׁ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ין 'הַ מַּ חֲ זִ יר
הַ ְמּלָכִ ים הַ צַּ ִדּ ִ
ְשׁכִ ינָת ֹו לְ ִציּוֹן' הַ כַּוָּ נָה ֶשׁ ִתּ ְשׁכֹּן ְשׁכִ ינָת ֹו בְּ הַ ר ִציּוֹן עַ ל מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד.

וְ ֵכן

ירוּשׁ ַליִם ִהיא בִּ בְ ִחינַת בֵּ ית הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה ,וְ הקב"ה מַ ְשׁכִּ ים לְ ִציּוֹן
ָ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ִצּיּוֹן ִהיא בִּ בְ ִחינַת בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר ,וִ

ָ
וּמַ עֲ ִריב לִ
ירוּשׁ ַליִם .וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) :ילקוט איכה תתרכב( "וְ אֶ בְ כֶּה יוֹמָ ם וָ ַל ְילָה אֵ ת חַ לְ לֵי בַ ת עַ ִמּי"ִ ,מי בָּ כָה

כַּבְ יָכוֹל הקב"ה ,דּוֹמֶ ה לְ חָ כָם ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ְשׁנֵי בָ נִ ים מַ ְשׁכִּ ים וּמוֹלִ יכָן לְ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר מַ עֲ ִריב וּמוֹלִ יכָן לְ בֵ ית
הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה .אַחַ ר י ִָמים מֵ תוּ ל ֹו ְשׁנֵיהֶ ם וְ הָ יָה מַ ְשׁכִּ ים וְ ה ֹו ֵל לְ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר וּלְ בֵ ית הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה וּב ֹוכֶהָ ,כּ כֵּיוָ ן
וּמבַ ֵקּשׁ אֶ חָ ד ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁמָּ ה וְ א הָ יָה מוֹצֵ א
ירוּשׁ ַליִם הָ יָה הקב"ה מַ ְשׁכִּ ים וְ ה ֹו ֵל לְ ִציּוֹן ְ
ָ
ֶשׁחָ ְרבָ ה ִציּוֹן וִ
וּמבַ ֵקּשׁ אֶ חָ ד ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁמָּ ה וְ א הָ יָה מוֹצֵ א ָשׁם שׁוּם בִּ ְריָה.
ירוּשׁ ַליִם ְ
ָ
ָשׁם בִּ ְריָה ,וּמַ עֲ ִריב וְ ה ֹו ֵל לִ
ירוּשׁ ַליִם הֵ ן ְשׁ ֵתּי בְּ ִחינוֹת ,וְ יֵשׁ לָהֶ ן ְמקוֹמוֹת חֲ ל ִֻקּים בְּ ג ְַש ִמיּוּת ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ן ַשׁיָּכוֹת
ָ
וְ חָ שׁוּב לְ צַ יֵּן ֶשׁאַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ִצּיּוֹן וִ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל אוֹת' ֶשׁאֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה הַ סֵּ מֶ ל ֶשׁל ִציּוֹן
לְ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה הֵ ן ִמ ְתאַחֲ דוֹת .כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
ְרוּשׁ ַליִם כְּ ִדלְ עֵ יל .כִּ י
אוּשׁפִּ יזִ ין ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וּב ֹו ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ ת י ָ
ֶשׁהָ יָה ָשׁם ,וְ כֵן רו ִֹאים בְּ הו ַֹשׁ ְענָא ַרבָּ א ֶשׁהוּא יוֹם הָ ְ
שׁוּרה בְּ זוֹ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן עַ ל הַ כָּתוּב
ירוּשׁ ַליִם הֵ ן ְשׁנֵי ְצ ָד ִדים ֶשׁל אוֹת ֹו מַ ְטבֵּ עַ  ,וְ ז ֹו ְק ָ
ָ
מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד וִ
)תהילים קלג ,א(

אַחים גַּם יָחַ ד" כְ מָ א טָ ב וּכְ מָ א בְּ ִסים לְ ִמטַ ב ִציּוֹן
"הנֵּה מַ ה טּוֹב וּמַ ה נּ ִָעים ֶשׁבֶ ת ִ
ִ

אַחים הַ ְמחֻ בָּ ִרים יַחַ ד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
ירוּשׁ ַליִם הֵ ן כִּ ְשׁנֵי ִ
ָ
אַחין ,בְּ ַרם כַּחֲ ָדא .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִצּיּוֹן וִ
ְ
וִ
ירוּשׁלֶם כִּ ְת ֵרין ִ

ירוּשׁ ַליִם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ִרית ע ֹולָם.
ָ
'סוֹד הַ ִמּ ְספָּ ר ֵשׁשׁ' מֵ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א ֶשׁ ִצּיּוֹן וִ

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שלח קסא(:

ְשׁיבָ ה בָּ עֲ ז ָָרה אֶ לָּא לְ מַ לְ כֵי בֵּ ית ָדּוִ ד בִּ לְ בָ ד ,כִּ י שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ָתם מֵ הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ,וּמֻ ָתּר לָהֶ ם ל ֶָשׁבֶ ת ָשׁם,
ֶשׁאֵ ין י ִ

ְדּ ָשׁם ְמקוֹמָ ם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' חַ יִּים עֲ ָדנִ י שליט"א ֶשׁ ֵשּׁם שפ"ו

ֹשׁ ְענָא ַרבָּ א )במדבר
ְמרֻ מָּ ז בְּ ר"ת בְּ ָק ְרבָּ נוֹת הו ַ

ימם".
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ
יעי פָּ ִרים ִשׁבְ עָ ה אֵ ילִ ם ְשׁ ָניִם כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה ְ
כט ,לב( "וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
וּמ ְתפַּ לְּ לִ ים לְ צַ ד מַ עֲ ָרב ֶשׁ ָשּׁם הַ ר ִציּוֹן .כַּמּוּבָ א
ֹסיף הרה"ג ר' יַעֲ קֹב ִסיבִ ילְ יָה שליט"א ֶשׁבְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יוּ פּוֹנִ ים ִ
וְ הו ִ

אָמרוּ אֲ בו ֵֹתינוּ ֶשׁהָ יוּ בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֲ חו ֵֹריהֶ ם אֶ ל הַ הֵ יכָל
בַּ ִמּ ְשׁנָה )סוכה נא (.הָ פְ כוּ פְּ נֵיהֶ ן ִמ ִמּזְ ָרח לְ מַ עֲ ָרב וְ ְ
בּוּר ְס ִקי
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים ֵק ְדמָ ה וְ אָנוּ לְ יָהּ וּלְ יָהּ עֵ ינֵינוּ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ב"ב כה (.אֵ ין עו ִֹשׂין ְ
וּפְ נֵיהֶ ם ֵק ְדמָ הִ ,
אֶ לָּא לְ ִמזְ ַרח הָ ִעירַ ,רבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר לְ כָל רוּחַ הוּא עו ֶֹשׂה חוּץ ִממַּ עֲ ָרבָ ה וְ כוּ'ִ ,מפְּ נֵי ֶשׁ ִהיא ְתּ ִד ָירא
ח

בַּ ְשּׁכִ ינָהְ ,דּאָמַ ר ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י בּוֹאוּ וְ נ ְַחזִ יק טוֹבָ ה לַאֲ בו ֵֹתינוּ ֶשׁהו ִֹדיעוּ ְמקוֹם ְתּפִ לָּה ִדּכְ ִתיב
"וּצבָ א הַ ָשּׁמַ יִם לְ ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים" .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת מֶ ְרכָּבָ "ה הוּא  361כְּ ִמנְ יַן הַ "ר ִציּוֹ"ן .כִּ י ָדוִ ד
ְ
וּשׁ ֵלמוּת הַ מֶּ ְרכָּבָ ה.
יעי ֶשׁל הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ְ
הַ מֶּ ֶל הוּא ֶרגֶל ְרבִ ִ

י ְִשׂ ָראֵ ל נֶהֱ נוּ ִמ ְסּ ֻע ָדּת ֹו ֶשׁל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל עֵ גֶל הַ זָּהָ ב.
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלו (:אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בּוֹא ְוּראֵ ה כְּ ֶשׁעָ שׂוּ י ְִשׂ ָראֵ ל מַ עֲ ֶשׂה הַ הוּא וְ ג ְָרמוּ לַחֵ ְטא הַ הוּא,
וּמ ָשּׁם
ִמפְּ נֵי מָ ה עֵ גֶל וְ א עֲ בו ָֹדה ז ָָרה אַחֶ ֶרתֶ ,שׁהֲ ֵרי ִמן צַ ד בְּ ִחינַת הַ זָּהָ ב יוֹצֵ א פְּ ֹסלֶתִ ,
וּדמוּת ַתּבְ נִ ית ֹו כְּ עֵ גֶל וְ כוּ' .בּוֹא ְוּראֵ ה בַּ כֹּל הָ יָה צָ ִרי אַהֲ רֹן
ִמ ְתפַּ ְשּׁ ִטים כָּל הַ כֹּחוֹת ֶשׁל צַ ד הַ ְשּׂמֹ אלְ ,
לְ ִהטָּ הֵ רֶ ,שׁ ִאלּוּ הוּא א עָ ָשׂה הַ פְּ ֻעלָּה א הָ יָה יוֹצֵ א הָ עֵ גֶלִ ,מפְּ נֵי מָ ה לְ פִ י ֶשׁאַהֲ רֹן הוּא בִּ בְ ִחינַת הַ יּ ִָמין
וְ הוּא תּ ֶֹקף הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,וְ הַ זָּהָ ב הוּא ִמן הַ ֶשּׁמֶ שֶׁ ,שׁלּוּלֵא אַהֲ רֹן א נִ ְתגַּבֵּ ר רוּחַ הַ טֻּ ְמאָה לְ ִה ְת ַכּלֵּל בַּ זָּהָ ב.
רו ִֹאים ֶשׁהָ עֵ גֶל הָ יָה מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ִדּ ְקלִ פָּ הֶ ,שׁיָּנְ ָקה ִמ ַמּ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ןְ ,דּאַהֲ רֹן ֶשׁהָ יָה מַ ְק ִטיר
וּממֶּ נּוּ יָנְ קוּ כֹּחַ לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הָ עֵ גֶל.
ְקט ֶֹרת בְּ ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב ,הוּא הָ יָה סֵ מֶ ל מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ִדּ ְקדֻ ָשּׁהִ ,

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר )כי תשא קצבֶ (.שׁאַהֲ רֹן טָ עָ ה בְּ ָכ ֶשׁלּ ַָקח אֶ ת הַ זָּהָ ב ִמיַּד הָ עֵ ֶרב ַרב לְ יָדוְֹ ,דּהַ יְנוּ ִמיָּד לְ יָד כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
את ֹו בַּ חֶ ֶרט וְ גוֹ'"ְ .דּ ִאלּוּ א ל ַָקח ִמיָּד לְ יָד א הָ יָה נו ֵֹתן כֹּחַ ל ִַסּ ְט ָרא
)שמות לב ,ד( "וַ יּ ִַקּח ִמיּ ָָדם וַ יָּצַ ר ֹ

אַחֲ ָרא .וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שם קצג (.אָמַ ר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ אַהֲ רֹן חַ יֶּי ְשׁנֵי בָ נֶי יִפְּ לוּ ,וּבִ ְשׁבִ יל חֵ ְטא זֶה
יָמוּתוּ ,זֶה ֶשׁכָּתוּב "וּבְ אַהֲ רֹן ִה ְתאַ נַּף ה' לְ הַ ְשׁ ִמידוֹ" מַ הוּ לְ הַ ְשׁ ִמיד ֹו אֵ לּוּ בָ נָיוַ ,כּכָּתוּב

)עמוס ג(

"וָ אַ ְשׁ ִמיד

אָדם בָּ נָיו הֵ ם .נִ ְראֶ ה ְדּהָ י ְָתה ִמ ָדּה כְּ ֶנגֶד ִמ ָדּהֶ ,שׁאַהֲ רֹן טָ עָ ה בְּ מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ,וְ ל ַָקח אֶ ת
פִּ ְרי ֹו ִממַּ עַ ל" ֶשׁפְּ ִרי הָ ָ
הַ זָּהָ ב ִמיָּד לְ יָד מֵ הָ עֵ ֶרב ַרב ,וְ ג ַָרם ֶשׁיָּצָ א הָ עֵ גֶל .וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁכָּל כַּוָּ נַת אַהֲ רֹן הָ י ְָתה לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִםֶ ,שׁבָּ נָה ִמזְ בֵּ חַ לַה'
אָמר )שם ה( "חַ ג לַה' מָ חָ ר" ,וְ ִה ְת ַכּוֵּן לַעֲ שׂוֹת לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה כּ ְַמבֹ אָר בַּ זֹּהַ ר ָשׁם ,אֲ בָ ל כֵּיוָ ן ֶשׁ א נִ זְ הַ ר וְ ל ַָקח ִמיָּד
וְ ַ
לְ יָד ,הֶ עֱנִ ישׁ ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁבָּ נָיו נִ כְ נְ סוּ לְ הַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת בַּ יּ ַָדיִם בְּ ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁנִּ ְתכַּוְּ נוּ לְ ֵשׁם
ָשׁמַ יִם ,אֲ בָ ל א נִ זְ הֲ רוּ ,וְ נִ כְ נְ סוּ ְשׁתוּיֵי ַייִן וָ מֵ תוּ ,וְ זֶה הָ יָה ִמ ָדּה כְּ ֶנגֶד ִמ ָדּה ,בְּ ִדיּוּק כְּ מ ֹו ֶשׁאַהֲ רֹן א נִ זְ הַ ר בְּ מַ ְד ֵרגַת
הַ זָּהָ ב ֶנ ֱענַשׁ ֶשׁבָּ נָיו א נִ זְ הֲ רוּ בַּ ְקּט ֶֹרת בְּ מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ֶשׁלָּהֶ ם וָ מֵ תוּ .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א וְ כֵן
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב "בַּ חֶ ֶרט" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל כַּוָּ נַת אַהֲ רֹן לִ ְמשׁ ֹו אֶ ת הַ זְּ מַ ן כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִתחָ ְרטוּ .וְ כֵן
ידם לוּלֵי מֹ ֶשׁה בְ ִחיר ֹו עָ מַ ד בַּ פֶּ ֶרץ לְ פָ נָיו לְ הָ ִשׁיב חֲ מָ ת ֹו מֵ הַ ְשׁ ִחית" או ִֹתיּוֹת
הַ כָּתוּב )תהילים קו ,כג( "וַ יֹּאמֶ ר לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ חֵ ְטא הָ יָה ֶשׁלּ ְָקחוּ אֶ ת הַ כֹּחַ ֶשׁל מֹ ֶשה וְ אַהֲ רֹןִ ,מיָּד אַהֲ רֹן לְ י ָָדם.
מֹ ֶש"ה לְ י ָָד"םְ ,

נִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר הָ ִענְ יָן ֶשׁל עֵ גֶל הַ זָּהָ ב ֶשׁהָ יָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וַ יַּעֲ שׂוּ לָהֶ ם אֱ הֵ י זָהָ ב" )שמות לב ,לא(ְ .דּכָתוּב
)קהלת ז ,יד( "זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה עָ ָשׂה הָ אֱ ִהים" .וּכְ מ ֹו ֶשׁיֵּשׁ מַ ְד ֵרגוֹת בַּ ְקּדֻ ָשּׁה וְ יֵשׁ ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ בָ ,כּ יֵשׁ

מַ ְד ֵרגוֹת בַּ טֻּ ְמאָה ,וְ הַ ַמּ ְד ֵרגָה הַ גְּ בוֹהָ ה ֶשׁל עֲ בו ָֹדה ז ָָרה ִהיא בִּ בְ ִחינַת זָהָ בָ ,לכֵן עָ שׂוּ עֵ גֶל ִמ ָזּהָ ב לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם בְּ ִחינַת
הַ זָּהָ ב ֶשׁבַּ ְקּלִ פָּ ה .וְ הַ חֵ ְטא הַ זֶּה הָ יָה ָחמוּר ִמכָּל הַ חֲ טָ ִאים ֶשׁהָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ רִ ,משּׁוּם ֶשׁעָ בְ דוּ עֲ בו ָֹדה ז ָָרה בַּ ַדּ ְרגָּה הֲ כִ י
גְּ בוֹהָ ה ,וְ זֶה ֶשׁכָּתוּב )שמות לב ,כד( "וָ אֹ מַ ר לָהֶ ם לְ ִמי זָהָ ב ִה ְתפָּ ָרקוּ וְ גוֹ'"ֶ ,שׁפָּ ְרקוּ מֵ עֲ לֵיהֶ ם אֶ ת ַמ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב

יקת
אָמר ַר ִשּׁ"י )שם ג( "וַ יּ ְִתפָּ ְרקוּ לְ שׁוֹן פְּ ִר ַ
ִדּ ְקדֻ ָשּׁהֶ ,שׁהָ יָה לָהֶ ם ִממַּ ַתּן תּו ָֹרה ,וְ נ ְָתנוּ אֶ ת זֶה ל ִַסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ,וְ זֶה ֶשׁ ַ
מַ ָשּׂא".
ט

עשׁר כְּ בוֹד מַ לְ כוּתוֹ" ,ר' לֵוִ י אָמַ ר בִּ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּה גְּ ד ֹולָה הֶ ְראָה
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסתר רבה ב ,א( "בְּ הַ ְר ֹאת ֹו אֶ ת ֶ
לָהֶ ם .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )יא( "וְ כֵלִ ים ִמכֵּלִ ים שׁוֹנִ ים" כְּ לֵי בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .נִ ְראֶ ה ְדּבִ זְ מַ ן ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל חָ ְטאוּ

וְ נֶהֱ נוּ ִמ ְסּעֻ ָדּת ֹו ֶשׁל אֲ ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ,גּ ְָרמוּ ֶשׁ ַמּ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב הָ י ְָתה בְּ יַד הַ לְּ עֻ מַּ ת זֶהְ ,בּאו ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל עֵ גֶל הַ זָּהָ ב
פּוּרים ַשׁ ָיּ לְ פָ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא בָּ הּ מוּבָ א ִענְ יַן חֵ ְטא הָ עֵ גֶל ,וְ ָלכֵן אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
כְּ ִדלְ עֵ ילָ .לכֵן בְּ רֹב הַ ָשּׁנִ ים ִ
בְּ בִ גְ דֵ י הַ זָּהָ ב ֶשׁל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,וּבִ כְ לֵי הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וּלְ אַחַ ר ֶשׁעָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה וְ הָ פְ כוּ אֶ ת הָ ָרע לְ טוֹב ,הו ִֹציאוּ אֶ ת

מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ִמיּ ָָדיו ֶשׁל אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ"בְּ הַ ְר ֹאתוֹ" או ִֹתיּוֹת ִאתּ" ֹו
בָּ הָ "ר ,הַ יְינוּ ֶשׁיָּנְ קוּ מֵ אַהֲ רֹן ֶשׁ ָקּבוּר בְּ הֹר הָ הָ ר.

ָלכֵן

אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ הו ִֹשׁיט אֶ ת ַשׁ ְרבִ יט הַ זָּהָ ב ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁמַּ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב יוֹצֵ את ִממֶּ נּוּ וְ עוֹבֶ ֶרת לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ כֵן

ְהוּדי כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא
סוּקים )שמות לז ,ב ,או יא ,או כו( "וַ יַּעַ שׂ ל ֹו ֵזר זָהָ ב" ס"ת בְּ רוֹ"שׁ הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי הַ י ִ
הַ פְּ ִ
פּוּרים יוֹצֵ א עַ ל פִּ י רֹב בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ֶשׁ ִהיא הַ פָּ ָר ָשׁה ֶשׁל בִּ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁזָּכוּ מֵ חָ ָדשׁ לְ בִ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּה
)מגילה י .(:וְ כֵן ִ
ֶשׁל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הָ ַרב ִ
פּוּרים .וּבְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב
אוּרי יוּנְ גְ ַרייז שליט"א ֶשׁאַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ
פוּרים זָכוּ לְ מַ ְד ֵרגַת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ בֶ ,שׁ ִהיא מַ ְד ֵרגָת ֹו ֶשׁל
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ִדּבְ ִ
ית עָ לָיו זֵר זָהָ ב"ְ .
)שמות כה ,יא( "וְ עָ ִשׂ ָ
אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,כְּ ִדלְ עֵ יל מֵ הַ זֹּהַ ר .וְ כֵן אַהֲ רֹן נִ ְקבַּ ר בְּ הֹר הָ הָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ב' פַּ עֲ מַ יִם כִּ י י ְֶשׁנָם ְשׁנֵי אֲ ָד ִרים,
וְ ָלכֵן יֵשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין חֹדֶ שׁ אֲ ָדר לְ חֹדֶ שׁ אָב ,וּ ִמ ֶשׁנִּ כְ נָס אָב ְממַ עֲ ִטין בְּ ִשׂ ְמחָ ה ,כִּ י אַהֲ רֹן נִ פְ טַ ר בְּ ֹחדֶ שׁ אָב.

מָ ִצינוּ

בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר'

)מט(

ַרבִּ י פִּ נְ חָ ס אוֹמֵ ר ְשׁנֵי עֲ ִשׁ ִירים עָ ְמדוּ בָּ ע ֹולָם ,אֶ חָ ד בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אֶ חָ ד

בְּ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ,ק ַֹרח בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הָ מָ ן בְּ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ,ק ַֹרח ֶשׁמָּ צָ א אוֹצָ רוֹת ֶשׁל זָהָ ב ֶשׁל יוֹסֵ ף ,וְ הָ מָ ן
ְהוּדה וְ אֶ ת כָּל אוֹצָ רוֹת ֶשׁל ָק ְד ֵשׁי הַ קֳּ ָד ִשׁים ,וְ ָראָה הַ מֶּ ֶל עָ ְשׁר ֹו וַ עֲ ֶשׂ ֶרת
ֶשׁלּ ַָקח כָּל אוֹצָ רוֹת ֶשׁל מַ לְ כֵי י ָ
בָּ נָיו סוֹפְ ִרים וְ כו ְֹתבִ ין לְ פָ נָיו וְ ָרצָ ה הַ מֶּ ֶל לְ ג ְַדּל ֹו וּלְ רו ְֹממוֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "גִּ ַדּל הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֶ ת הָ מָ ן בֶּ ן
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לְ פָ נָיו וְ כוּ' .בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה מֶ ה עָ ָשׂה
הַ ְמּ ָד ָתא" וְ ִצוָּ ה הַ מֶּ ֶל לִ ְהיוֹת כָּל עַ ם וָ עָ ם כּו ְֹר ִעים ִ
אֵ לִ יָּהוּ ז"ל ִנ ְדמֶ ה לְ חַ ְרב ֹונָא אֶ חָ ד ִמסָּ ִריסֵ י הַ מֶּ ֶל אָמַ ר ל ֹו אֲ דֹנִ י הַ מֶּ ֶל יֵשׁ עֵ ץ בְּ בֵ ית ֹו ֶשׁל הָ מָ ן ִמבֵּ ית
אָרכּ ֹו
מּוּדים חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה ְ
ָק ְד ֵשׁי הַ קֳּ דָ ִשׁים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יִּבֶ ן אֶ ת בֵּ ית יַעַ ר הַ לְּ בָ נוֹן וְ גוֹ' וְ אֵ ת אוּלָם הָ עַ ִ
לשׁים אַ מָּ ה ָר ְחבּוֹ" ִמיָּד ִצוָּ ה הַ מֶּ ֶל לִ ְתלוֹת ֹו וּכְ ִתיב "וַ יּ ְִתלוּ אֶ ת הָ מָ ן" ,ל ַָקח הַ מֶּ ֶל אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר
וּשׁ ִ
ְ
יקה ִממַּ ְד ֵרגַת אַהֲ רֹן
לְ הָ מָ ן וְ נ ַָתן לְ מָ ְרדֳּ כַי וּלְ אֶ ְס ֵתּר .וְ גַם כָּאן רו ִֹאים ֶשׁכָּל הַ כֹּחַ וְ הַ גּ ְַדלוּת ֶשׁל הָ מָ ן בָּ אוּ ל ֹו מֵ הַ יְנִ ָ
הַ כֹּהֵ ןֶ ,שׁ ִה ְתעַ ֵשּׁר מֵ או ְֹצרוֹת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וּבְ סוֹפ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר הָ ַרע ִה ְתהַ פֵּ לְ טוֹב ,וְ ָתלוּ אֶ ת הָ מָ ן עַ ל הָ עֵ ץ ֶשׁלּ ַָקח
ִמקֹּדֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת קֹ ַרח וְ הָ מָ ן ֶשׁהֵ ם ְשׁנֵי
הָ עֲ ִשׁ ִירים ֶשׁעָ ְמדוּ בָּ ע ֹולָם ,וְ אָכֵן הַ גִּ ַ
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל קֹ ַרח הָ מָ ן ִעם הַ ִמּלִּ ים ע ֹולֶה ת"ה ֶשׁ ִהיא הַ ָשּׁנָה בָּ הּ ָתּלוּ אֶ ת הָ מָ ן.
וְ כֵן פָּ ָר ַשׁת עֲ ִשׂיַּת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ בִ ,היא בְּ סוֹף פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה סָ מוּ לְ פָ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא וּלְ חֵ ְטא עֵ גֶל הַ זָּהָ ב ,כִּ י פַּ ְר ִשׁיּוֹת
פּוּרים ֶשׁמֵּ ִאיר בָּ הֶ ם הָ אוֹר ֶשׁל ַשׁ ְרבִ יט הַ זָּהָ ב .וְ עוֹד ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּנִ יֵּאל
אֵ לּוּ ַשׁיָּכוֹת ְבּרֹב הַ ָשּׁנִ ים לִ ימֵ י הַ ִ
פוּאָה שליט"א מַ דּוּעַ ִענְ יַן ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב הוּא ְבּסוֹף פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ,אֲ ַח ֵרי ִסיּוּם הַ ִצּוּוּי עַ ל ְמלֶאכֶת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ הַ ְבטָ ַחת
הַ ְשׁ ָראַת הַ ְשּׁכִ ינָה ,וְ כַבְ יָכוֹל הו ִֹציאוּ אֶ ת הַ פָּ ָר ָשׁה הַ חוּצָ ה ,וּמַ דּוּעַ א ִהכְ נִ יסוּ אֶ ת הַ ִצּוּוּי עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ יַחַ ד ִעם ְשׁאַר
הַ כֵּלִ ים ,כְּ מ ֹו ְבּפָ ָר ַשׁת וַ יּ ְַקהֵ ל .וּבֵ אֵ ר ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ כֹּחַ ֶשׁל הַ ְקּט ֶֹרת לָצֵ את הַ חוּצָ ה לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת לַהֲ פֹ אֶ ת

הָ ָרע לְ טוֹב ,וּלְ בָ ֵרר אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת .וְ כֵן ְתּצַ וֶּה הוּא ִמלְּ שׁוֹן צַ וְ ָתא וְ ִחבּוּר ,וְ זֶה ִענְ יַן הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁ ִהיא ִמלְּ שׁוֹן לִ ְקטוֹר
י

וְ לִ ְקשׁוֹר אֶ ת מַ ה ֶשּׁבַּ חוּץ לְ מַ ה ֶשּׁבִּ פְ נִ ים .וְ נִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ֶשׁגַּם פָּ ָר ַשׁת הַ כִּ יּוֹר י ְָצאָה הַ חוּצָ ה ִמ ְשּׁאַר כְּ לֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן,
וּמדּוּעַ א ִהכְ נִ יסוּ אֶ ת הַ ִצּוּוּי עַ ל הַ כִּ יּוֹר יַחַ ד ִעם ְשׁאַר הַ כֵּלִ ים ,כְּ מ ֹו בְּ פָ ָר ַשׁת וַ יּ ְַקהֵ ל.
וְ נֶאֶ ְמ ָרה ַרק ְבּפָ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂאַ ,
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁהַ כִּ יּוֹר ְמיֹעָ ד לְ סַ לֵּק אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת מֵ הַ כֹּהֲ נִ ים ,יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ כֹּחַ ֶשׁל הַ כִּ יּוֹר לָצֵ את
ְ
הַ חוּצָ ה לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת.
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וישלח ע' צה( ֶשׁי"א סַ ְממָ נֵי הַ ְקּט ֶֹרת הֵ ם כְּ ֶנגֶד י"א אַ לּוּפֵ י עֵ ָשׂו ,וּכְ ֶנגֶד
וְ כֵן הֵ בֵ אנוּ לְ עֵ יל ִמ'סֵּ פֶ ר הַ לִּ ִ
"קח לְ בְּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ מָ ר ְדּרוֹר" ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא
הָ מָ ן וְ י' בָּ נָיו .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ָמ ְרדֳּ כַי נִ ְרמָ ז בַּ תּ ֹו ָרה בְּ כָתוּב זֶהֶ ,שׁל ַ
ירא ַדכְ יָאְ .דּזֶהוּ הָ אוֹר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ,אוֹר
וּמ ַתּ ְרגְּ ִמינַן מֵ ָ
)חולין קלט (:מָ ְרדֳּ כַי ִמן הַ תּו ָֹרה ִמ ַנּיִן ִדּכְ ִתיב "מָ ר ְדּרוֹר" ְ
ירא ַדּכְ יָא .וְ ִעם
הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁבָּ א ִמ ִמּזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב .וְ כֵן פּוּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י"א פְּ עָ ִמים ֵשׁם הוי"ה .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מֵ ָ
פּוּרים בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִריזַ"ל.
הַ ִמּלִּ ים זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ָדּוִ ד ,הַ יְינוּ ָמ ְרדֳּ כַי ֶשׁ ַמּ ְשׁפִּ יעַ לְ ָדוִ דֶ ,שׁהוּא הַ סּוֹד ֶשׁל ִ
וְ כֵן אֶ ְס ֵתּר נִ ְק ֵראת הֲ ַדסָּ ה עַ ל ֵשׁם הֲ ָדס .וַ הֲ ָדס גַּם כֵּן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר לִ בְ ָשׂ ִמים .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי ִטהֵ ר אֶ ת הַ ָטּמֵ א,
פּוּרים ִהיא הֲ ִפיכַת הָ ַרע לְ טוֹב,
כַּמּוּבָ א בַּ ְמּגִ לָּה ֶשׁלּ ַָקח אֶ ת בֵּ ית הָ מָ ן וְ ִטהֵ ר אוֹת ֹו וְ כוּ' .וְ גַם כָּאן רו ִֹאים ֶשׁמַּ ְד ֵרגַת ִ
בִּ בְ ִחינַת ְקט ֶֹרת .וְ כֵן הַ כָּתוּב )אסתר ח ,א( "נ ַָתן הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵר ֹושׁ לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה אֶ ת בֵּ ית הָ ָמן" ס"ת הֶ כְ ֵשׁ"ר,
ְדּמָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּר ִהכְ ִשׁירוּ אֶ ת בֵּ ית הָ מָ ן וְ הָ ְפכוּ אוֹת ֹו מֵ ַרע לְ טוֹב .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ ייזֶעלְ ס
שליט"א ִממּוֹנְ ְט ִריאוֹל ַקנּ ָָדה ֶשׁכְּ מָ "ר ְדּרוֹ"ר הֵ ן הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁבְּ ת ֹו אָ רוּר הָ מָ ן בָּ רוּ מָ ְרדֳּ ַכי .מֵ הַ סּוֹף לָהַ ְתחָ לָה.
ְ
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁמָּ ר ְדּרוֹר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הֲ פִ יכַת הָ ַרע לְ טוֹב ,בִּ בְ ִחינַת עַ ד ְדּלָא י ַָדע בֵּ ין אָרוּר הָ מָ ן לְ בָ רוּ
מָ ְרדֳּ כַי .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ֵשּׁם אֱ ִהי"ם ֶשׁ ִמּ ְתהַ פֵּ ִמטּוֹב לְ ָרע נִ ְרמָ ז בָּ ר"ת ֶשׁל הַ נֹּ סַּ ח עַ ד ְדּלָא
בּוּרג שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת בְּ ת ֹו הַ כָּתוּב
ָי ַדע בֵּ ין אָ רוּר הָ מָ ן לְ בָ רוּ מָ ְרדֳּ כַי .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
יד
ימ ְט ִריָּא מָ ְרדֳּ כַי .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ ְפנִ ים יֵשׁ נִ יצוֹץ ֶשׁל ָמ ְרדֳּ כַי ,מֵ ִא ָ
"אישׁ צַ ר וְ א ֹו ֵיב הָ מָ ן הָ ָרע הַ ֶזּה" הֵ ן בְּ גִ ַ
)אסתר ז ,ו( ִ
ִמבַּ חוּץ הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁל " ִאישׁ צַ ר וְ א ֹויֵב הָ מָ ן הָ ָרע" .ר"ת צוֹאָ"ה.

וְ כֵן

מוּבָ א בַּ של"ה )ספר שמות דרוש לשבת זכור( ֶשׁהָ מָ ן הוּא ְבּ ִחינַת הַ חֶ לְ ְבּנָה ֶשׁבַּ ְקּט ֶֹרת ֶשׁ ֵריחָ הּ ַרע ,וְ ִהיא

הַ סַּ ְממָ ן הַ נָּמוּ בְּ יו ֵֹתר בַּ ְקּט ֶֹרת ,וּמָ ְרדֳּ כַי הוּא בְּ ִחינַת הַ ְקּט ֶֹרתָ ,לכֵן הוּא בִּ בְ ִחינַת מָ ר ְדּרוֹר .וּמָ ְרדֳּ כַי הָ פַ

גַּם

אֶ ת הָ מָ ן לְ טוֹב ,בָּ זֶה ֶשׁבְּ סוֹפ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר ִמבְּ נֵי בָּ נָיו ֶשׁל הָ מָ ן ל ְָמדוּ תּו ָֹרה בִּ ְבנֵי בְּ ַרקְ ,דּעַ ל יְדֵ י הַ ְקּט ֶֹרת גַּם
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )אופן קפט( ֶשׁהָ מָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֶ לְ בְּ נָה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם
הַ חֶ לְ ְבּנָה נֶהֱ פֶ כֶת לְ טוֹב .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ
הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
בּוּרג שליט"א ֶשׁמַּ ְח ָתּה ֶשׁל ְקט ֶֹרתְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל " ִתּ ְמחֶ ה אֶ ת ֵזכֶר עֲ מָ לֵק" .וְ כֵן הַ ס"מ
נִ ְרמָ ז בְּ "סַ ִמּים" ,וּ"מֹ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ מָ לֵק .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהַ ְקּט ֶֹרת הָ י ְָתה מָ נֶה לְ כָל יוֹם,
או ִֹתיּוֹת הָ מָ ן .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִהיא הוֹפֶ כֶת אֶ ת בְּ ִחינַת הָ מָ ן לְ טוֹב .וְ כֵן הַ ְקּט ֶֹרת הָ י ְָתה פְּ ָרס בְּ ַשׁחֲ ִרית וּפְ ָרס בֵּ ין הָ עַ ְרבַּ יִם,
ְ
פּוּרים.
וּמ ַרמֶּ זֶת עַ ל מַ לְ כוּת פָּ ַרס ֶשׁ ָשּׁם הָ יָה נֵס ִ

וְ כֵן

מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תש"ס ע' קכב( ֶשׁהַ כָּתוּב

)אסתר ט ,א(

ְהוּדים"
"וְ נַהֲ פ ֹו הוּא אֲ ֶשׁר י ְִשׁלְ טוּ הַ יּ ִ

פוּרים זָכוּ לְ "וְ נַהֲ פ ֹו הוּא" בִּ בְ ִחינַת
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוִּ ,דּבְ ִ
"מזְ בֵּ חַ ִמ ְקטַ ר ְקט ֶֹרת"ְ .
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )שמות ל ,א( ִ
ְקט ֶֹרת ,הֲ פִ יכַת הָ ָרע עַ ְצמ ֹו לְ טוֹב .וְ כֵן כָּתוּב

)שם ט ,כב(

"וְ הַ חֹדֶ שׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ

לָהֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה" וְ רו ִֹאים

פּוּרים ֶשׁ ְמּ ַגלֶּה אֶ ת
פוּרים זָכוּ לִ בְ ִחינַת הַ הֲ פִ יכָה .וְ כֵן ְקטו ֶֹרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִתיָּה ,הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ַיּיִן ֶשׁל ִ
ֶשׁבְּ ִ
ימיּוּת ,וְ הוֹפֵ אֶ ת הָ ַרע לְ טוֹב .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
בּוּרג שליט"א ֶשׁבִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר י ְֶשׁנָם
הַ פְּ נִ ִ

יא

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִענְ יַן
סוּקים כְּ ִמנְ יַן "וְ נַהֲ פ ֹו " .וְ כֵן 'אַ ְדּ ַרבָּ ה' ֶשׁמַּ ְשׁמָ עוּת ֹו לַהֲ פֹ ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ֹחדֶ שׁ אֲ ָדרְ .
קס"ז פְּ ִ

ימ ְט ִריָּא ְשׁבוּיִים,
הַ ִהפּוּ הוּא ַמהוּת הֶ חָ ג .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁשס"ח מָ נִ ים ֶשׁבַּ ְקּט ֶֹרת בְּ גִ ַ
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְקּט ֶֹרת יו ֶֹרדֶ ת לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת לְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת הַ נְּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ְשּׁבוּיוֹת ָשׁם .וְ כֵן הַ הֶ ְפ ֵרשׁ בֵּ ין ִמ ְספַּ ר ְקלִ יפָּ "ה,
לְ ִמ ְספַּ ר נִ צּוֹ"ץ הוּא י"א ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁי"א סַ ְמּמָ נֵי הַ ְקּט ֶֹרת פּוֹעֲ לִ ים בְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה לְ הַ גִּ יעַ ַלנִּ צּוֹץ וּלְ בָ ְררוֹ .וְ כֵן
יקין .לְ ַרמֵּ ז שׁ ֶֹרשׁ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ ִמּ ְשׁנָה )אבות ה ,ו( עֲ ָשׂ ָרה ְדבָ ִרים נִ בְ ְראוּ ְבּעֶ ֶרב ַשׁבָּ ת בֵּ ין הַ ְשּׁ ָמשׁוֹת ,וְ י"א אַף הַ מַּ זִּ ִ

הַ מַּ זִּ ִיקים ִמ ִמּ ְספַּ ר י"א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁלִּ ְפנֵי אַהֲ רֹ"ן הַ כֹּהֵ "ן הֵ ן לְ בוּ"שׁ
פּוּרים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה דֶּ ֶר לְ בוּשׁ וְ סוּס .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
וְ סוּ"ס לְ ַרמֵּ ז עַ ל יְשׁוּעַ ת ִ

)אסתר ו ,ט(

"וְ נָתוֹן הַ לְּ בוּשׁ וְ הַ סּוּס

אַרנוּ ֶשׁאַהֲ רֹן
וְ גוֹ' ,מַ הֵ ר ַקח אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס וְ גוֹ' ,וַ יּ ִַקּח הָ מָ ן אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס" .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
פּוּרים.
הַ כֹּהֵ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ

משׁה לְ חֵ ְטא הָ עֵ גֶל כָּתוּב )שמות לב ,כו( "וַ יּ ִַקּח אֶ ת הָ עֵ גֶל אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ וַ יּ ְִשׂרֹף בָּ אֵ שׁ וַ יּ ְִטחַ ן עַ ד
וּבַ ִתּקּוּן ֶשׁעָ ָשׂה ֶ
משׁה ָרצָ ה לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת נִ יצוֹצוֹת הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְ ָשׁ ְר ָשׁם ָלכֵן טָ חַ ן אֶ ת זֶה ַדּק ,לְ הַ חֲ זִ ָירהּ
אֲ ֶשׁר ָדּק" ,נִ ְראֶ ה ְדּ ֶ
"קט ֶֹרת סַ ִמּים ַדּ ָקּה" ְדּשׁ ֶֹרשׁ עֵ ֶגל הַ זָּהָ ב הָ יָה מֵ הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁל
לִ בְ ִחינַת הַ ַדּק ֶשׁבַּ ְקּט ֶֹרת .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ויקרא טז ,יב( ְ
וּמשׁה נִ ָסּה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הַ זָּהָ ב וּלְ הַ חֲ זִ יר ֹו לְ ָשׁ ְרשׁ ֹו לִ ְב ִחינַת הַ זָּהָ ב ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,אֲ בָ ל ָכּאן זֶה א ִה ְספִּ יק כֵּיוָ ן
ֶ
אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן.
ֶשׁזֶּה הָ יָה ִמג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ֶשׁ ִאי אֶ ְפ ָשׁר לְ הַ עֲ ל ֹו ָתן .אֲ בָ ל הַ ְקּט ֶֹרת ִהיא ִמ ְקּלִ פַּ ת נֹ גַהּ ֶשׁ ְמּע ֶֹרבֶ ת טוֹב וָ ָרע ,וְ אֶ פְ ָשׁר

לְ הַ עֲ לו ָֹתהּ לַה' .וְ עַ ד הַ יּוֹם כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל סוֹבֵ ל עֲ בוּר חֵ ְטא הָ עֵ גֶל .כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שם לד(ְ ,דּאֵ ין פּ ְֻרעָ נוּת בָּ אָה עַ ל
י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁאֵ ין בָּ הּ ְקצָ ת ִמפִּ ְרעוֹן עֲ ווֹן הָ עֵ גֶל .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר ָח ָדשׁ )שה"ש פבֶ (.שׁצֵ רוּף או ִֹתיּוֹת ַדּ"ק בא"ת ב"ש,
ְמחַ בְּ רוֹת ְקדֻ ָשּׁה ְ
וּקלִ פָּ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י

)במדבר ז ,כ(

גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ְקט ֶֹרת תרי"ג ִמ ְצוֹת וּבִ לְ בַ ד ֶשׁ ַתּחֲ לִ יף

שׁוּרה לְ תרי"ג ִמ ְצוֹת ,דֶּ ֶר ִחלּוּף או ִֹתיּוֹת ד"ק,
קוֹ"ף בְּ ָדלֶ"ת עַ ל יְדֵ י א"ת ב"ש ג"ר ד"ק .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְקּט ֶֹרת ְק ָ
כְּ פִ י ֶשׁאוֹמֵ ר ַר ִשּׁ"י ֶשׁהַ ק' ֶשׁל ְקט ֶֹרת ֶשׁ ַתּחֲ לִ יף קוֹ"ף בְּ ָדלֶ"ת .וְ כֵן "עַ ד אֲ ֶשׁר ָדּק" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְקלִ יפַּ ת נֹ גַהּ.
ֶ
ִדּפְ עֻ לָּה ז ֹו נַעֲ ֵשׂית בְּ דֶ ֶר כְּ לָל בִּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ,
וּמשׁה נִ סָּ ה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ עֵ גֶל בְּ אוֹת ֹו סוּג ִתּקּוּן ֶשׁע ֹו ִשׂים לִ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ .וְ כֵן
הַ כָּתוּב )דברים ט ,כא( "וָ אַ ְשׁלִ אֶ ת עֲ פָ ר ֹו אֶ ל הַ נַּחַ ל הַ יּ ֵֹרד ִמן הָ הָ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרהְ ,דּהַ נַּחַ ל הַ יּו ֵֹרד מֵ הַ ר ִסינַי
וּמשׁה נִ סָּ ה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ עֵ גֶל וּלְ הַ חֲ זִ יר ֹו לְ ָשׁ ְרשׁ ֹו עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ִה ְשׁלִ י עֲ פָ ר ֹו לְ נַחַ ל
ֶ
הוּא נ ַַחל הַ תּו ָֹרה ֶשׁמֻּ ְשׁפָּ ע ִמ ָשּׁם.
"דּק" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ גֶל ִעם הַ כּ ֹולֵל ,כִּ י כּ ֹולֵל ְמסַ מֵּ ל
הַ תּו ָֹרה הַ יּו ֵֹרד מֵ הַ ר ִסינַי .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ַ
אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה כַּמּוּבָ א מֵ הָ רי"א חֶ בֶ ר זצ"ל) ,פתחי שערים מ"ד ומ"ן פי"ז( ,וּמֹ ֶשה נִ ָסּה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ עֵ גֶל עַ ל יְדֵ י הַ חֲ ז ָָרת ֹו

לְ ָשׁ ְרשׁ ֹו בַּ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ כֵן עֵ גֶל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ,וְ זֹאת הָ י ְָתה הַ ִסּבָּ ה ֶשׁמֹּ ֶשה א ָיכַל לְ ַת ְקנוֹ .וְ כֵן פֵּ ָרעוֹן
או ִֹתיּוֹת עֲ וֹ"ן פָּ "ר ,כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ ַר ִשּׁ"י ֶשׁכָּל הַ דּוֹרוֹת סוֹבְ לִ ים ִמפִּ ְרעוֹן עֲ ווֹן הָ עֵ גֶל.

מוּבָ א

בְּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן

)ויקרא ט ,ז(

יק ַרב
יס ְתּפִ י לְ ִמ ְ
כֵּיוָ ן ְדּחָ מָ א אַהֲ רֹן מַ ְדבְּ חָ א בְּ ַק ְרנוֹי ְמ ַד ִמּי לְ ִעיגְ לָאִ ,א ְ

את וְ יָת עֲ ל ָָת .
לְ גַבֵּ יהּ ,בְּ כֵן אָמַ ר לֵיהּ מֹ ֶשה אָנִ יס מַ נְ ְדּעָ וְ ָק ִריב לְ מַ ְדבְּ חָ א וְ לָא ִתּ ְס ְתּפִ י וְ ִעיבֵ ד יָת חַ טָּ ָ
רו ִֹאים ֶשׁ ַקּ ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ הָ יוּ נִ ְדמוֹת לְ אַהֲ רֹן כְּ ַק ְרנֵי עֵ גֶל ,וּבִ גְ לַל חֵ ְטא הָ עֵ גֶל הוּא פָּ חַ ד לַעֲ בֹ ד בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י
לּוּאים ,עַ ד ֶשׁמֹּ ֶשה ַ
ל ִַמּ ִ
"ק ַרב אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ גוֹ'" .וְ צָ ִרי לְ הָ בִ ין מַ ה ַשּׁ ָיּ לו ַֹמר ֶשׁ ַקּ ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ הָ יוּ נִ ְדמוֹת
אָמר ל ֹו ְ
ֹשת הוּא הַ חֵ ֶלק הַ ִחיצוֹנִ י
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁעֵ גֶל הַ זָּהָ ב נוֹצַ ר מֵ הַ כֹּחַ ֶשׁל ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ בִ ,
כְּ ַק ְרנֵי עֵ גֶלְ ,
וּמזְ בַּ ח הַ נְּ ח ֶ
ֶשׁל ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב ,כְּ ֶשׁ ָראָה אַהֲ רֹן אֶ ת ַק ְרנוֹת ִמזְ בַּ ח הַ נְּ ֶ
חֹשת הוּא ָראָה אֶ ת אוֹת ֹו אוֹר ֶשׁיָּצָ א הַ חוּצָ ה ִמ ִמּזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב

יב

ֹשת
לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הָ עֵ גֶל ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁהוּא הָ יָה שֻׁ ָתּף בַּ עֲ ִשׂיַּת הָ עֵ גֶל ,אַף ֶשׁכִּ וֵּן לְ ֵשׁם ָשׁמַ יִם ,הוּא פָּ חַ ד ָלג ֶֶשׁת לְ ִמזְ בַּ ח הַ נְּ ח ֶ
וּלְ ִה ְתעַ סֵּ ק שׁוּב ִעם הָ אוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א הַ חוּצָ ה ִמ ִמּזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב.

מָ ִצינוּ בַּ חֲ זַ"ל )מסכת ספר תורה א ,ח( ִשׁבְ ִעים זְ ֵק ִנים כּ ְָתבוּ הַ תּו ָֹרה לְ ַתלְ מַ י הַ מֶּ ֶל כְּ ִתיבָ ה יְוָ נִ ית ,וְ הָ יָה אוֹת ֹו
ִשׂ ָראֵ ל כַּיּוֹם ֶשׁעָ שׂוּ אֶ ת הָ עֵ גֶל ,נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁחֵ ְטא הָ עֵ גֶל הָ יָה ֶשׁהו ִֹרידוּ אֶ ת
הַ יּוֹם ָק ֶשׁה לְ י ְ
מַ ְד ֵרגַת הַ זָּהָ ב ֶשׁל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ל ְַקּלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ,וְ יָצָ א ִמזֶּה הָ עֵ גֶלָ ,כּ כָּאן ֶשׁהו ִֹרידוּ אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה הַ ְקּדו ָֹשׁה לְ לָשׁוֹן
יְוָ נִ יֶ ,שׁ ַשּׁ ָיּ ל ְַקּלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ,הָ י ְָתה בָּ זֶה בְּ ִחינָה ֶשׁל חֵ ְטא הָ עֵ גֶל.

וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ "
כֵּן נִ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָידה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ
או ִֹתיּוֹת מֵ הָ מָ ןֶ ,שׁמַּ עֲ ִמיד עֲ לֵיהֶ ם מֶ ֶל

)ירמיה ל ,ז(

ִממֶּ נָּה

ָק ֶשׁה כְּ הָ מָ ן ,עַ ד ֶשׁעו ִֹשׂים ְתּשׁוּבָ ה וְ זוֹכִ ים ַלגְּ אֻ לָּה ,וְ זוֹכִ ים

לְ מַ ְד ֵרגַת ִמזְ בַּ ח הַ זָּהָ ב בִּ ְמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינוּ אָמֵ ן.

ירוּשׁ ַליִם
ָ
ְשׁמוֹת הָ ְרחוֹבוֹת בִּ ְשׁכוּנַת גִּ בְ עַ ת ָשׁאוּל בִּ
וְ ֵכן

ירוּשׁ ַליִם ְשׁמוֹת הָ ְרחוֹבוֹת הַ חו ִֹצים אֶ ת הַ ְשּׁכוּנָהְ ,רחוֹב ַרבִּ י חַ יִּים
ָ
ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ִבּ ְשׁכוּנַת גִּ בְ עַ ת ָשׁאוּל בִּ

וִ יטַ אל זצ"לְ ,רחוֹב ַרבִּ י י ְִשׂ ָראֵ ל נַאג ַָ'רה זצ"לְ ,רחוֹב ַרבִּ י ְשׁ מֹ ה אֶ לְ ָקבֵ ץ זצ"לְ ,וּרחוֹב ַרבִּ י מֹ ֶשׁה קו ְֹרדּ ֹובֵ יר ֹו זצ"ל .כָּל
אֵ לּוּ ִמצַּ ד י ִָמין ,וּבָ הֶ ְמ ֵשׁ ִמצַּ ד ְשׂמֹ אל ְרחוֹב עַ ְמ ָרם גָּאוֹן זצ"לְ ,רחוֹב נ ְַטר ֹונַאי גָּאוֹן זצ"לְ ,וּרחוֹב בַּ עַ ל הַ ְשׁ ִאילְ תּוֹת זצ"ל,
וְ רו ִֹאים ְדּבַ ר פֶּ לֶא ֶשׁהָ ְרחוֹבוֹת הַ ְמחַ בְּ ִרים אֶ ת בַּ עֲ לֵי הַ ַקּבָּ לָה לְ בַ עֲ לֵי הַ פְּ ָשׁט ,הֵ ם ְרחוֹב י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ לְ ,וּרחוֹב אוּנְ ְקלוֹס
ידהּ מֵ ע ֹולָם לְ ע ֹולָם ,הֵ ם סוֹד הַ ִחבּוּר ֶשׁל ע ֹולָמוֹת הַ תּו ָֹרה בֵּ ין
הַ גֵּר ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ְשּׁנֵי אֵ לּוּ ֶשׁ ִתּ ְרגְּ מוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה לְ הו ִֹר ָ
בּוּרים עַ ד ִע ְמ ֵקי הָ ע ֹו ָלם הַ גּ ְַשׁ ִמי וְ הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת
הַ סּוֹד לַפְּ ָשׁט ,כְּ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ֶשׁ ִחבּוּר חֶ לְ ֵקי הַ תּו ָֹרה מַ ְמ ִשׁי אֶ ת הַ ִח ִ
ַתּ ְרגּוּם .וְ כֵן רו ִֹאים ְדּבַ ר פֶּ לֶא ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ ְרחוֹב חַ יִּים וִ יטַ ל ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לְ ִה ָכּנֵס אֵ לָיו ,וְ הוּא לְ א מוֹצָ א וְ עוֹלִ ים אֵ לָיו
בְּ מַ ְד ֵרגוֹת ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל כִּ ְתבֵ י הָ אֲ ִר"י ֶשׁ א ַקל לְ ִה ָכּנֵס אֲ לֵיהֶ ם וְ עוֹלִ ים אֲ לֵיהֶ ם ִמ ַדּ ְרגָּה לְ ַד ְרגָּה ,וְ כֵן הַ ִסּ ְמטָ אוֹת ֶשׁנִּ כְ נָסוֹת
וּקטַ נּוֹת לְ א ִמ ְד ָרכָה ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ קּ ִֹשׁי לְ ִה ָכּנֵס לְ לִ מּוּד כִּ ְתבֵ י
ל ְָרחוֹב הַ יְינוּ י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל וְ אוּנְ ְקלוֹס ,הֵ ן צָ רוֹת ְ
יד ְרחוֹבוֹת
הָ אֲ ִרי ַז"ל .וְ כֵן בִּ ְרחוֹב קו ְֹרדּוֹבֵ יר ֹו ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אוֹת ֹו ָדבָ ר מַ מָּ שׁ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לְ ִה ָכּנֵס לְ כִ ְתבֵ י הָ רמ"ק .מֵ ִא ָ
יּוּטים לַהֲ מוֹן הָ עָ ם ,כְּ מ ֹו ' ָי'ה ִרבּוֹן' וּ'לְ כָה דו ִֹדי' נִ ְשׁאֲ רוּ
נַאג ַָ'רה וְ אֶ לְ ָקבֵ ץ אַף ֶשׁהָ יוּ ְמקֻ בָּ לִ ים ,הו ִֹאיל וְ ִחבְּ רוּ ִשׁ ִירים וּפִ ִ
ְרחוֹבוֹת ְפּ ִ
תוּחים ִעם כְּ נִ יסָ ה זו ֶֹרמֶ ת ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם ִחבְּ רוּ אֶ ת הַ ַקּבָּ לָה לְ כָל הָ עָ ם בְּ ִשׁ ֵיריהֶ ם וּפִ יּוּטֵ יהֶ ם .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ְרחוֹב
כַּנְ פֵ י נְ ָשׁ ִרים ְמחַ בֵּ ר אֶ ת כָּל הָ ְרחוֹבוֹת ֶשׁ ִהזְ כּ ְַרנוּ וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֵ ץ הַ ַדּעַ ת טוֹב' ֶשׁכַּנְ פֵ י נְ ָשׁ ִרים ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ דֶּ ֶר

ְ]רחוֹב[ ֶשׁמַּ ְת ִאים לְ הַ ָשּׂגַת הַ תּו ָֹרה ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) :יתרו( וְ לָמָ ה ִע ַקּ ְמ ָתּ הַ דֶּ ֶר לְ הוֹלִ יכֵנוּ לְ ִמ ְדבָּ ר ָשׁמֵ ם ,הַ טַּ עַ ם
ָאָרץ ִתּ ְהיוּ ְט ִ
הוּא כִּ י אַחַ ר ֶשׁ ִתּכָּנְ סוּ ל ֶ
רוּדים בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה וּבְ מַ עֲ ֶשׂה ,אֲ בָ ל עַ ָתּה ֶשׁאֵ ין ָלכֶם שׁוּם ִט ְר ָדּה
מֵ הַ ְטּ ָרדוֹת ,וַ אֲ פִ לּוּ ִט ְר ַדּת ְדּ ָרכִ ים אֵ ין ָלכֶם ,כִּ י עַ ל כַּנְ פֵ י נְ ָשׁ ִרים אֲ נִ י מוֹלִ י אֶ ְתכֶם ,אֵ ין ָשׁעָ ה טוֹבָ ה כָּזוּ
לְ ַקבֵּ ל הַ תּ ֹו ָרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֶ פְ ַריִם צַ לֶּער שליט"א ֶשׁגַּם בָּ ִעיר ְ'בּנֵי בְּ ַרק' ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְרחוֹב הָ אֲ ִר"י כְּ ִס ְמטָ ה ְקטַ ָנּה
ישׁיבַ ת פּוֹנִ יבֶ 'ז וּמֵ אֲ חו ֵֹרי הַ יּ ְִשׁיבָ ה מוּל הַ ִסּ ְמטָ ה י ְֶשׁנ ֹו
ֶשׁנִּ כְ נ ִָסים אֵ לֶיהָ ַרק מֵ הַ צַּ ד ,וּפֶ לֶא ֶשׁהַ ִסּ ְמטָ ה הַ זֹּאת ִמ ְס ַתּיֶּמֶ ת בִּ ִ
ידהּ לְ חַ בֵּ ר אֶ ת הֲ וָ יוֹת ְדּאַ בַּ יֵי וְ ָרבָ א לְ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִריזַ"ל ,וּלְ ַשׁלֵּב אֶ ת
ְרחוֹב אַ בַּ יֵּי וְ ָרבָ א ,אוּלַי לְ ַרמֵּ ז עַ ל אֵ ם הַ יּ ְִשׁיבוֹת ֶשׁ ַתּפְ ִק ָ
כָּל הַ פַּ ְרדֵּ "ס יַחַ ד.

יג

ֹשׁת וְ עָ לָיו י ִָציץ נִ זְ רוֹ".
ִצי"ץ תשע"ו נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב "א ֹו ְיבָ יו אַלְ בִּ ישׁ בּ ֶ
מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר )שלח קעגֶ (:שׁהַ בְּ שׂו ָֹרה עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה ָתּ ֹבא דֶּ ֶר הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ הָ ר הַ ָגּבֹהַּ ֶשׁ ְמּבַ ֶשּׂ ֶרת ִציּוֹן ַתּעֲ לֶה עָ לָיו ,הוּא הַ ר

הָ עֲ בָ ִרים ֶשׁל מֹ ֶשה .וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו" :עַ ל הַ ר ָגּבֹהַּ עֲ לִ י ָל ְמבַ ֶשּׂ ֶרת ִציּוֹן וְ גוֹ'"" .עַ ל הַ ר ָגּבֹהַּ " זֶה וַ ַדּאי הַ ר
וּתבַ ֵשּׂר לָע ֹולָם .וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר
הָ עֲ בָ ִרים ,מָ קוֹם ֶשׁמּ ֶ
ֹשׁה נִ ְקבַּ ר בּוֹ .וַ הֲ ֵרי פֵּ ְרשׁוּהָ ֶ ,שׁ ְשּׁכִ ינָה ַתעֲ לֶה לְ ָשׁם ְ
מַ דּוּעַ הַ פָּ סוּק אוֹמֵ ר ַל ְמבַ ֵשּׂר

א לְ פַ חֵ ד) .ישעי' מ ,ט(

ימי בַ כֹּחַ ק ֹו ֵל
"עַ ל הַ ר ָגּבֹהַ עֲ לִ י ָל ְמבַ ֶשּׂ ֶרת ִציּוֹן הָ ִר ִ

ְהוּדה ִהנֵּה אֱ הֵ יכֶם" .כֵּיוָ ן ֶשׁהַ בְּ שׂו ָֹרה ִהיא דֶּ ֶר הַ תּו ָֹרה
ְרוּשׁ ִ ָלם הָ ִר ִ
ְמבַ ֶשּׂ ֶרת י ָ
ימי אַל ִתּ ָיר ִאי ִא ְמ ִרי לְ עָ ֵרי י ָ
שׁוּרה ִעם הַ מֶּ צַ ח ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )תענית ז .(:ומֶ ֶל
צָ ִרי עֹז וְ ַתעֲ צוּמוֹת לִ לְ חֹם ִמלְ חַ ְמ ָתּהּ ֶשׁל תּו ָֹרה .וְ כֵן עַ זּוּת ְק ָ
הַ מָּ ִשׁיחַ נִ ְק ָרא צֶ מַ ח ,או ִֹתיּוֹת מֶ צַ ח .וְ כֵן רו ִֹאים בָּ ע ֹולָמוֹת הָ רוּחָ נִ יִּים ֶשׁ ֵשּׁם מ"ה הֶ חָ ָדשׁ הַ ְמ ַת ֵקּן אֶ ת ְשׁבִ ַירת הַ ז'

ְמלָכִ ים יוֹצֵ א ִממֶּ צַ ח

ְדּא"ק ,כַּמּוּבָ א בְּ 'או ְֹצרוֹת חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הברודים פרק ג(.

וְ כֵן מוּבָ א בָּ רמ"ד וָ אלִ י ֶשׁ ִצּיץ

ֶשׁלּוֹבְ ִשׁים עַ ל הַ מֶּ צַ ח בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵקץ .וְ כֵן ִצי"ץ תשע"ו נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן ָדּוִ ד:

)תהילים קלב ,יח(

"א ֹויְבָ יו אַלְ בִּ ישׁ ֹבּ ֶשׁת וְ עָ לָיו ָי ִציץ נִזְ רוֹ".

וְ כֵן

אָרת"ְ ,דּבִ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּה
אָחי לְ כָבוֹד וּלְ ִתפְ ֶ
ית בִ גְ דֵ י קֹ דֶ שׁ לְ אַהֲ רֹן ִ
תּו ַֹר"ת פֶּ לֶ"א נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב )שמות כח ,ב( "וְ עָ ִשׂ ָ

ישׁים בִּ בְ ִחינַת לְ בוּשׁ זֶה עַ ל זֶה ,וּמַ עֲ בִ ִירים אֶ ת הַ תּו ָֹרה דֶּ ֶר בְּ ִחינַת פֶּ לֶא מֵ ע ֹו ָלם לְ ע ֹולָם.
ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת ֶשׁמַּ לְ בִּ ִ

ַשּׁמֶ ן הַ טּוֹב עַ ל הָ רֹאשׁ" ,וְ אוֹת ֹו ֶשׁמֶ ן נִ ְמ ָשׁ בְּ רֹאשׁ הַ מֶּ ֶל  ,וּמֵ רֹאשׁ ֹו לִ כְ בוֹד הַ זּ ָָקן
כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )ויקרא ז" (:כּ ֶ
"שׁיּ ֵֹרד עַ ל פִּ י
בוּשׁי כָּבוֹד ֶשׁהַ מֶּ ֶל ִמ ְתלַבֵּ שׁ בָּ הֶ ם ,זֶה הוּא ֶשׁכָּתוּב ֶ
וּמ ָשּׁם נִ ְמ ָשׁ לְ כָל אֵ לּוּ לְ ֵ
הַ ָקּדוֹשִׁ ,
וּממֶּ נּוּ יו ֵֹרד הַ ֶשּׁפַ ע לָע ֹו ָלמוֹת ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת ְשׁאָר ְבּג ִָדים ,עַ ד ֶשׁמַּ גִּ יעַ
ִמדּו ָֹתיו"ְ .דּהַ זּ ָָקן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹולָם ֶשׁלְּ מַ ְעלָהִ ,
ַחשׁןֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹולָם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' תולדות ע' פב(
וּממֶּ נּוּ ל ֶ
לָאֵ פוֹדִ ,

"י ֵֹרד עַ ל פִּ י ִמדּו ָֹתיו"

פֵּ רוּשׁ עַ ל ִמ ַדּת י"ו ֶשׁהֵ ם ְשׂעָ רוֹתֶ ,שׁהֵ ם י"ו .וְ ֵכן תּ ַֹר"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1000סוֹד הָ אֶ לֶף ֶשׁהוּא או ִֹתיּוֹת פֶּ לֶ"א.
וְ ָלכֵן בְּ ג ִָדים אֵ לּוּ הֵ ם בִּ בְ ִחינַת ִתּפְ אֶ ֶרתְ ,דּהֵ ם ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ְשׁמֶ חַ בֵּ ר אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת ֶשׁנִּ ְק ָרא ִתּפְ אֶ ֶרת.
וְ כֵן "לְ כָבוֹד" או ִֹתיּוֹת וָ לָ"ד כ"ב ,הַ יְינוּ הַ בְּ ג ִָדים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת ֶשׁהֵ ם הַ וָּ לָד ֶשׁל כ"ב או ִֹתיּוֹת ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ְשׁלִ ים

מֵ הָ אוֹת אָלֶ"ף

ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁלֶת לְ פֶ לֶא .וְ כֵן מָ ִצינוּ עַ ל בִּ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּה בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלב(:

בוּשׁים ֻכּלָּם עו ְֹמ ִדים בְּ ס ֹוד
הַ לְּ ִ

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל
הַ ֵשּׁשׁ .וְ כֵן "וְ עָ ִשׂי ָת בִ גְ דֵ י קֹדֶ שׁ לְ אַהֲ ֹרן" ס"ת ִשׁ ִתּי"ן הַ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ יְסוֹד בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כִּ ְדבֵ ְ
אוֹת'.

וְ ָלכֵן

ֹשׂה פֶ לֶא" ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִחבּוּר הָ ע ֹולָמוֹת .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי
או ְֹמ ִרים לִ פְ נֵי הָ עֲ ִמ ָידה אֶ ת הַ פָּ סוּק "נו ָֹרא ְת ִהלּוֹת ע ֵ

מֵ הרה"ג ר' ָדּנִ יֵּאל ְטוִ יט ֹו שליט"א ֶשׁאַ בִּ י"עַ ר"ת הַ ְמבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו ִי ְשׂ ָראֵ ל בַּ ָשּׁלוֹם ,כִּ י כָאן ְמסַ יּ ְִמים לִ בְ נוֹת אֶ ת הַ ד'
ע ֹולָמוֹת ֶשׁמֶּ חֻ בָּ ִרים יַחַ ד לִ פְ נֵי ֶשׁיּו ְֹר ִדים לִ ְמקוֹמָ ם אַחֲ ֵרי הַ ְתּפִ לָּה .וְ כֵן ְבּ ַקבָּ לַת ַשׁבָּ ת אַחֲ ֵרי ְשׁ ְמּכַוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשׁ"שׁ

לְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת בי"ע ַדּאֲ ִצילוּת ַלאֲ ִצילוּת ַדּאֲ ִצילוּת ,או ְֹמ ִרים "ה' ְיבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו בַּ ָשּׁלוֹם" .ר"ת אַ בִּ י"עַ
סייעני הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א(.

בעזהשי"ת אנו שמחים להודיע על פתיחת
קו טלפון של סוד החשמל מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
> 025805801 > 1 > 3
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503
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)בביאור זה

זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

איך

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

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם
לימוד נגלות הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר
הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,
ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא
עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע
ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו
להצילם ,האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָנשׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם
ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
עו ְֹס ִקים 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 ִעיר וָ ִעיר כְּ מ ֹו ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶננּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶניהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת
הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ חַ ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ נִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן
ישׁים
הַ ָגּלוּת תּ ֹובְ ִעים 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 נִ ִ
א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
רבנו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול,
והערה ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות,
ומתמסכן עמוד הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על
המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר 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 אדוני הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה'
עלבון הבית העלוב.
מסקנת 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 אמונה
פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו' ,ומי שאצלו
במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה ,יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.

טו

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 .ניתן להשיג בטל036188995 :

כבוד רבו ,רבו של רבו ,ואביו
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .יש נידון באחרונים אם אדם חייב לכבד את רבו של רבו )בתורת כבוד תלמיד חכם פשיטא שחייב ,והנידון
לגבי דין "כבוד רבו" שהוא כיבוד חמור ועדיף יותר( .שיטת השארית יוסף שחייב לכבדו והוא גם קודם לרבו
מטעם שאתה ורבך חייבים בכבודו.
ב .במשנה ]ב"מ ל"ג ע"א[ תנן שאע"פ שרבו קודם לאביו אבל אם אביו חכם אז אבידת אביו קודמת .ואילו גירסת
הרי"ף ושאר ראשונים שדווקא אם אביו שקול כרבו אז אביו קודם לרבו .ולגירסא ושיטה זו מיוסד גלגלנו.
ג .פסקו הריטב"א והר"ן והב"י שגם אם תלמיד התחכם ונהיה גאון יותר מרבו עדיין מחוייב לכבד את רבו) .ויש
חולקים( ולשיטה זו מיוסד גלגלנו.
1

אביו קודם לרב רבו ]יסוד ב'[

2

רבו
קודם
לאביו
לשיטת
הרי"ף
וסיעתו
]יסוד ב'[

ג' אבידות נזדמנו לו ויכול לטרוח כעת רק באחת:
של רבו ,של רב רבו ,ושל אביו.

והגלגל

אביו חכם ושקול כנגד רב רבו,

חוזר

אבל רבו חכם יותר משניהם.
אבידת מי תיקדם?

רב רבו קודם לרבו ]יסוד א' וג'[

3

טז

חלילה.

4

נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
.יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
0533109982 : טלfish@neto.net.il
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך
15326537343 מייל חוזר בלבד או בפקס

 כרכים של ספר סוד החשמל5 חדש קישור להורדת
http://beta.hebrewbooks.org/53606
קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת כי לה' המלוכה
www.sod1820.org/sod.pdf

 תשע"ג- קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע
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 והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

 סירטונים400 סוד החשמל
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

 סירטונים37 סידור הרש''ש
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

:קישורים לעשרים ואחד שיעורים בקבר דוד המלך
www.sod1820.org/f/k1.mp4
www.sod1820.org/f/k2.mp4
www.sod1820.org/f/k3.mp4
www.sod1820.org/f/k4.mp4
www.sod1820.org/f/k5.mp4
www.sod1820.org/f/k6.mp4
www.sod1820.org/f/k7.mp4
www.sod1820.org/f/k8.mp4
www.sod1820.org/f/k9.mp4
www.sod1820.org/f/k10.mp4
www.sod1820.org/f/k11.mp4
www.sod1820.org/f/k12.mp4
www.sod1820.org/f/k13.mp4
www.sod1820.org/f/k14.mp4
www.sod1820.org/f/k15.mp4
www.sod1820.org/f/k16.mp4
www.sod1820.org/f/k17.mp4
www.sod1820.org/f/k18.mp4
www.sod1820.org/f/k19.mp4
www.sod1820.org/f/k20.mp4
www.sod1820.org/f/k21.mp4
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