לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פרשת פקודי תשע" ו תהא שנת עתה ואחישנה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד כ"א.
קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view

"בְּ טֶ ֶרם יָבוֹא חֵ בֶ ל לָהּ וְ ִה ְמלִ יטָ ה ָזכָר" בִּ זְ כוּת ִמ ְצוַ ת
הַ פְ ָר ַשׁת חַ ָלּה ֶשׁהָ פְ כָה אֶ ת הַ חֶ בֶ ל לְ חָ לָב.
מוּבָ א

'ק ִהלַּת יַעֲ קֹב' )ערך קב(
בְּ סֵ פֶ ר ְ

ַקב גִּ ימַ ְט ִריָּא אהיה יהו"ה אהו"ה אהו"י וְ ט"ז או ִֹתיּוֹת ,וְ הוּא סוֹד

אַרבַּ ע פַּ ְר ִשׁיּוֹת ִדּ ְתפִ לִּ ין
ְבוּרה ְדּ ַדעַ ת הֵ ן אהו"ה אהו"י ,וְ הוּא סוֹד ְ
חָ כְ מָ ה בִּ ינָה יהו"ה אהיה ,וְ חֶ סֶ ד וּג ָ
וּמ ְתיַחֶ דֶ ת ִעם דּ ֹו ָדהּ,
ְ
אַרבַּ ע מו ִֹחין ְדּג ְַדלוּת ,וְ הַ מַּ לְ כוּת ְמ ַקבֶּ לֶת יִחוּד זֶה בַּ יּוֹם כְּ ֶשׁע ֹולֶה אֶ ל הָ אֲ ִצילוּת ִ
וְ הוּא סוֹד ְתּפִ לִּ ין ְדּיָד ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בַּ ַלּ ְילָה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לְ מַ טָּ ה לִ בְ ִריאָה י ְִצ ָירה עֲ ִשׂיָּה אָז אֵ ין לָהּ יִחוּד זֶה,
וְ עֵ ל כֵּן אֵ ין ְתּפִ לִּ ין בַּ ַלּ ְילָה ,וְ זֶה סוֹד רוֹצָ ה ִא ָשּׁה בַּ ַקּב ֶשׁלָּהּ וְ ִתיפְ לוּת ִמ ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין וּפְ ִרישׁוּתַ ,קב רוֹמֵ ז
אֶ ל יִחוּד הַ לָּז הוי"ה אהיה אהו"ה אהו"י ,סוֹד חָ כְ מָ ה בִּ ינָה ַדעַ ת ,סוֹד הַ מּו ִֹחין ,סוֹד הַ ְתּפִ לִּ ין ,וְ זֶה
ֶשׁאָמַ ר וְ ִתפְ לוּת לְ שׁוֹן יִחוּד ֶשׁאָז ִהיא ְמיֻחֶ דֶ ת ִעם דּו ָֹדהּ בְּ סוֹד ֶק ֶשׁר יוֹד ִדּ ְתפִ לִּ ין ְדּיָד ,וְ גַם ִתּפְ לוּת לְ שׁוֹן
ְתּפִ לִּ ין ֶשׁהַ ק"ב הַ לָּז הוּא בְּ ִחינַת ְתּפִ לִּ ין ,מט' ַקבִּ ין וּפְ ִרישׁוּת רוֹמֵ ז כַּאֲ ֶשׁר יו ֶֹרדֶ ת לְ מַ טָּ ה לִ בְ ִריאָה י ְִצ ָירה
עֲ ִשׂיָּה וְ נִ פְ ֶר ֶשׁת ִמדּו ָֹדהּ ,ט' פְּ עָ ִמים ַקב גִּ ימַ ְט ִריָּא בְ ִריאָה י ְִצ ָירה עֲ ִשׂיָּה בִּ ְמכֻוָּ ן ,וְ זֶה מט' ַקבִּ ין ט' פְּ עָ ִמים
ק"ב גִּ ימַ ְט ִריָּא בְ ִריאָה י ְִצ ָירה עֲ ִשׂיָּה ,וּפְ ִרישׁוּת ֶשׁאָז ִהיא נִ פְ ֶר ֶשׁת ִמדּו ָֹדהּ וְ ִהיא בְּ ִחינ ָָתהּ בַּ ַלּ ְילָה ,וְ עַ ל כֵּן
אֵ ין ְתּפִ לִּ ין בַּ ַלּ ְילָה .רו ִֹאים ֶשׁיּ ְֶשׁנָם ְשׁנֵי ַקבִּ ים ֶשׁהַ ַמּלְ כוּת ְמ ַקבֶּ לֶת בִּ זְ מַ ן הַ יִּחוּדַ ,ק"ב אֶ חָ ד הוּא בְּ ִחינַת ַקב ֶשׁבָּ א
]קב וְ נ ִָקי[ ,וְ ַקב אֶ חָ ד ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו אֲ ִחיזָה ל ִַחיצוֹנִ ים וְ הוּא בְּ ִחינַת אָחוֹר ֶשׁנִּ ְק ָרא ַקב חֲ רוּבִ ין ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג
ִמבְּ ִחינַת פָּ נִ יםַ ,
ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ַק"ב נִ ְרמָ ז בִּ נְ ֵקבָ ה ,וְ כֵן אָחוֹר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חָ רוּב .וְ כֵן חָ רוּב ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ְמחוּבָּ ר ל ָָרע ,וְ ָלכֵן רוֹצֶ ה
אָדם בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ָתּלוּשׁ מֵ הָ ַרע .וְ כֵן חֹדֶ שׁ אֲ ָדר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ַק"ב ,כִּ י חֹדֶ שׁ אֲ ָדר הוּא בְּ ִחינַת
ָ
עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ֶשׁכּ ֹו ֶללֶת אֶ ת ְשׁנֵיהֶ ם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער יט ח"א ע' רע( ֶשׁ ֵיּשׁ ק"ב אוֹרוֹת ֶשׁהַ יְסוֹד
מַ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת ,וְ זֶה כְּ ִמנְ יַן נִ ימָ א] .וּכְ ִמ ְנ יַן בַּ עַ לִ ,ה ְת ַקבֵּ ל מֵ הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א[ .וְ כֵן ק"ב זֹאת ִמ ָדּה

וּמ ָדּה ז ֹו ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ִמ ְספָּ ר ֵשׁשׁ
ֶשׁל ִשׁ ִשּׁית הַ ְסּאָה )ע' רמב"ם פה"מ כלאים ב ,א( ִ

א

הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד.

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פנחס רטזֶ (:שׁ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא בֶּ ן דּוֹסָ א הָ יָה ָדּחוּק בְּ פַ ְרנָסָ ה וְ הָ יָה ל ֹו ַרק ַקב חֲ רוּבִ ין מֵ עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת לְ עֶ ֶרב

וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ ,וְ הוּא פָּ גַם בָּ אוֹת י'
ַשׁבָּ ת .אַף עַ ל פִּ י ֶשׁכָּל הָ ע ֹולָם נִ זּוֹן בִּ זְ כוּתוִֹ ,משּׁוּם ֶשׁבְּ גִ לְ גּוּל קוֹדֶ ם הוּא א יִחֵ ד קב"ה ְ
ֶשׁל ֵשׁם יב"ק ֶשׁהוּא ר"ת ִיחוּד בְּ ָרכָה ְקדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן הוּא ֶנ ֱענַשׁ ֶשׁנִּ ְשׁאַר ל ֹו ַרק הַ ַקּ"ב ִמיב"ק ,וְ נִ זּוֹן ַרק ִמ ַקּ"ב

חֲ רוּבִ ין.

'אָדם רוֹצֶ ה בְּ ַקב ֶשׁלּ ֹו ִמ ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין ֶשׁל חֲ בֵ ירוֹ' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד
לְ פִ י זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ גְּ מָ ָרא )ב"מ לחָ (.
ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל ,בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל הָ ִא ָשּׁה ֶשׁרוֹצָ ה ַקב וְ ִתפְ לוּת .כִּ י בַּ ַקּב הַ י' הַ זֶּה כְּ לוּלִ ים כָּל הָ עֶ ֶשׂר כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא
נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִאם נַחֲ לִ יף ק' בְּ כ' הַ יְינוּ כ"ב ֶשׁלּ ֹו בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁזּ ֹוכֶה לְ תו ָֹרה
פּוּרים ֶשׁ ִקּבְּ לוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה,
חֲ ָד ָשׁה וּלְ ִה ְתנ ְַשּׂאוּת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁכְּ לוּלָה בְּ כ"ב או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן ֶשׁלּ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ
אָרת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ כֵן
פוּרים מֵ ִאיר הֶ ַ
פוּרים לְ שׁוֹן ַרבִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כ"ב פְּ עָ ִמים ֵשׁם הוי"ה ,כִּ י בְּ ִ
וּב' פְּ עָ ִמים פּוּר ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ ִ

אָדם רוֹצֶ ה בְּ ַקב ֶשׁלּ ֹו בְּ גִימַ ְט ִריָּא י' תשע"ו
ָ

הַ יְינוּ הַ ַקּב

הָ עֲ ִשׂ ִירי

ֶשׁהוּא סוֹד הַ ֵקּץ ֶשׁל

תשע"ו,

ָלכֵן הוּא

יו ֵֹתר

ִמ ִתּ ְשׁעָ ה ,הַ יְינוּ אֶ חָ ד יו ֵֹתר ִמ ְשׁנַת תשע"ה .וְ כֵן אָ ָדם רוֹצֶ ה בְּ ַקב ֶשׁלּ ֹו ר"ת בָּ רֹא"שׁ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד,

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא סַ נְ הֶ ְדּ ִרין ַדּף ק"ב ע"א" :אַחַ ר הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה א ָשׁב י ָָרבְ עָ ם ִמ ַדּ ְרכּ ֹו הָ ָרעָ ה" מַ אי אַחַ ר ,אָמַ ר ַרבִּ י
אַ בָּ א אַחַ ר ֶשׁ ְתּפָ שׂ ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ י ָָרבְ עָ ם בְּ בִ גְ דוֹ ,אָמַ ר ל ֹו חֲ זֹר בְּ  ,וַ אֲ נִ י וְ אַ ָתּה וּבֶ ן י ִַשׁי נְ טַ יֵּל בְּ גַן
וּמי בָּ רֹאשׁ ,אָמַ ר לוֹ ,בֶּ ן י ִַשׁי בָּ רֹאשׁ .אָמַ ר ִאי הָ כִ י לָא בָּ ִעינָא .וְ כֵן ַקב בְּ גִימַ ְט ִריָּא אֱ מוּנָה
עֵ דֶ ן .אָמַ ר ל ֹו ִ
ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת.

וְ כֵן

יעים לַמַּ לְ כוּת
'יו ֵֹתר ִמ ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין ֶשׁל חֲ בֵ ירוֹ' ר"ת ְשׁחָ ִקי"ם ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת ְספִ ירוֹת הַ נֶּצַ ח וְ הַ הוֹד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ ִ

וּמ ַקבֶּ לֶת בְּ לִ י יִחוּד ִמ ְסּפִ ירוֹת אֵ לּוּ ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת ַרגְ ַליִם וְ יו ְֹר ִדים לְ מַ טָּ הָ .לכֵן הֵ ם שׁוֹחֲ ִקים מָ ן
כְּ ֶשׁ ִהיא לְ מַ טָּ ה בַּ בְּ ִריאָהְ ,
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 90שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער י"ט פ"ג( ֶשׁהַ ַקּב חֲ רוּבִ ין הֵ ם סוֹד
שׁוּרים ִעם הַ נֶּצַ ח וְ הוֹד ֶשׁהֵ ם ַרגְ ַליִם .וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר
הַ ִמּ ְשׁנָה הַ ִקּטֵּ עַ יוֹצֵ א בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ַקּב חֲ רוּבִ ים ְק ִ
'שׁעַ ר הַ ִמּ ְצוֹת' )בשלח(
הָ אֲ ִריזַ"ל בְּ ַ

וֶהֱ יוֹת ֹו ִנ ְק ָרא ִקטֵּ עַ הוּא לַטַּ עַ ם ֶשׁנִּ ְתבָּ אֵ ר אֶ ְצלֵנוּ בְּ ִענְ יַן ַקבָּ לַת ַשׁבָּ ת ֶשׁאָז

נה"י ֶשׁבְּ כָל ע ֹולָם ִמ ְתעַ לִּ ים לְ מַ ְעלָה בִּ ְמקוֹם חג"ת וְ נִ ְשׁאָר ְמקוֹמָ ם פָּ נוּי בִּ בְ ִחינַת ָשׂדֶ ה וְ אֵ ין אֲ ִחיזָה
ל ִַחיצוֹנִ ים בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת אֶ לָּא ָשׁם וְ א לְ מַ ְעלָה וְ ָלכֵן נִ ְק ָרא ז"א ִקטֵּ עַ כִּ י נִ ְתעַ לּוּ ַרגְ לָיו ֶשׁהֵ ם נה"י בְּ חג"ת
ֶשׁבּ ֹו וְ נִ ְראֶ ה כְּ ִקטֵּ עַ ֶשׁאֵ ין ל ֹו ַרגְ ַליִם .וְ כֵן ַק"ב

מוּבָ א

חֲ רוּבִ ין או ִֹתיּוֹת ַקבִּ ין חֲ בֵ יר ֹו.

בְּ 'מָ בוֹא ְשׁעָ ִרים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ש"ג ח"ב פי"ד(

ב' ַקבִּ ים הֵ ם הָ אֶ חָ ד בְּ סוֹד אֲ חו ַֹריִם ְדּע"ב ס"ג מ"ה ב"ן

ֶשׁחֶ ְשׁבּוֹן או ִֹתיּוֹת אֲ חו ַֹריִם ֶשׁלָּהֶ ם בְּ סוֹד ִמלּוּאֵ יהֶ ם הֵ ם ק"ב או ִֹתיּוֹת ,כ"ו ְדּע"ב כ"ו ְדּס"ג כ"ו ְדּמ"ה
כ"ו ְדּב"ן ,וְ זֶה הַ ק"ב אֵ ינ ֹו כָּל ָכּ טָ הוֹר לְ פִ י ֶשׁהוּא ִמבְּ ִחינַת אֲ חו ַֹריִם ֶשׁבָּ הֶ ם נֶאֱ חָ זִ ים הַ ְקּלִ פּוֹת .וְ יֵשׁ ַקב
אָמנָם בֶּ הֱ יו ָֹתם בְּ סוֹד
ֵשׁנִ י טָ הוֹר כֻּלּ ֹו בְּ סוֹד הַ פָּ נִ ים ֶשׁהֵ ם ִמלּוּאֵ י ע"ב ס"ג מ"ה ֶשׁהוּא גִ ימַ ְט ִריָּא ק"בְ .
ִמלּוּי ֶשׁהוּא ִדין ָלכֵן ַגּם ִממֶּ נּוּ נִ ְמ ָשׁ מָ זוֹן ל ִַחיצ ֹו ִנים בְּ יוֹם ַשׁבָּ ת .וְ ַדע ֶשׁזֶּהוּ מַ חֲ ֶקת בֵּ ית ַשׁמַּ אי וּבֵ ית
ִהלֵּלֶ ,שׁבֵּ ית ַשׁמַּ אי או ְֹמ ִרים ַקב לְ חַ לָּה ,וּבֵ ית ִהלֵּל או ְֹמ ִרים ַקבִּ ים לְ חַ לָּה ,כִּ י חַ לָּה מַ לְ כוּת כַּנּו ַֹדע
וְ נוֹטֶ לֶת ב' ַקבִּ ים אֵ לּוּ .אַ

בֵּ ית ַשׁמַּ אי א חָ ְשׁשׁוּ אֶ לָּא לְ ַק"ב אֶ חָ ד לְ בַ דּ ֹו הַ טָּ הוֹר .הַ יְינוּ לְ פִ י בֵּ ית ַשׁמַּ אי

ִמ ְתיַחֲ ִסים ַרק ל ַַקּב הַ נּ ִָקי וְ הַ טָּ הוֹרָ ,לכֵן ִשׁעוּר חַ לָּה הוּא ַקב אֶ חָ ד ,כִּ י בֵ ית ַשׁמַּ אי הֵ ם בְּ סוֹד גְּ ָ
בוּרה הַ ְמצַ ְמצֶ מֶ ת לְ ַקבֵּ ל ַקב
נ ִָקי .וּלְ בֵ ית ִהלֵּל צָ ִרי ְשׁנֵי ַקבִּ ים לְ סַ מֵּ ל גַּם אֶ ת הַ ַקּב חֲ רוּבִ ים ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ְמ ַקבֶּ לֶת כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁהַ ַקּב ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ
נוּקבִּ ין אֶ ת
מוּרה הַ מַּ לְ כוּת מַ עֲ לָה מַ יִּין ְ
ישׁים חַ לָּה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ָזּכָר בַּ יִּחוּד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ק"ב אוֹרוֹת ,וּבִ ְת ָ
מַ פְ ִר ִ

ב

הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה .וְ ָלכֵן הַ הֲ ָלכָה כְּ מ ֹו חֲ כ ִָמים ֶשׁ ִשׁעוּר חַ לָּה חֲ מֵ ֶשׁת ְרבָ ִעים ַקב ,כִּ י תוֹסֶ פֶ ת הַ חֹמֶ שׁ מַ עֲ לָה אֶ ת הַ ַקּב ִמד'
ְרבָ ִעים לְ ה' ְרבָ ִעים ,וְ זֶה סוֹד הַ יִּחוּד ֶשׁמַּ עֲ לֶה אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת מֵ אוֹת ד' לְ אוֹת ה' .וְ עוֹד רו ִֹאים בָּ ִענְ יָן הַ זֶּה ֶשׁאַף עַ ל פִּ י
ֶשׁהָ אֲ ִריזַ"ל א ִהזְ כִּ יר כִּ ְמעַ ט מַ אֲ מָ ֵרי חֲ זַ"ל בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' ,בְּ ִענְ יַן הַ ַקּב הֶ אֱ ִרי הָ אֲ ִריזַ"ל לְ הָ בִ יא ַכּמָּ ה מַ אֲ מָ ֵרי חֲ זַ"ל ,עַ ל ִענְ יַן
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבַּ סּוֹד הַ זֶּה טָ מוּן הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ לֶת הַ מַּ לְ כוּת בִּ זְ מַ ן
אָדם רוֹצֶ ה בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו וְ כוּ'ְ ,
הַ חַ לָּה ,וְ הַ ִקּטֵּ עַ  ,וְ ָ
וּמן הָ ָראוּי לְ הַ אֲ ִרי בָּ זֶה וּלְ הו ִֹריד אֶ ת הָ אוֹר לְ תו ַֹרת הַ נִּ גְ לֶה כְּ דֵ י לְ עו ֵֹרר אֶ ת הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה לַמַּ לְ כוּת.
הַ יִּחוּדִ ,

וְ כֵן נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ ִמּ ְשׁנָה )שבת לא (:עַ ל ָשׁלשׁ עֲ בֵ רוֹת נ ִָשׁים מֵ תוֹת בִּ ְשׁעַ ת ל ֵָד ָתן ,עַ ל ֶשׁאֵ ינָן זְ ִהירוֹת בְּ נִ ָדּה
בְּ חַ לָּה וּבְ הַ ְדל ַָקת הַ נֵּר כֵּיוָ ן ֶשׁבִּ זְ מַ ן ל ֵָדה קו ְֹצ ִרים אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יִּחוּד ,זֶה הַ זְּ מַ ן לִ בְ דֹּק ִאם הָ י ְָתה הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה כּ ָָראוּי.
נוּקבִּ ין ֶשׁעוֹלִ ים ִמ ְבּ ִחינַת
וְ כֵן נֵר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד ,וְ כֵן ְשׁ ִמ ַירת הַ טֳּ הָ ָרה .וְ ָלכֵן חַ לָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ
ָדּם ֶשׁ ֶנּ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב ֶשׁהוּא גַם כֵּן ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּה ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )יתרו פֶ (:שׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הֶ חָ לָב ִהיא
נוּקבִּ ין הַ ַשּׁיָּכִ ים לִ יסוֹד הָ ִא ָשּׁה ,וְ ָלכֵן י ְָפיָהּ נִ כָּר בְּ מָ קוֹם זֶה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
בִּ בְ ִחינַת מַ יִּין ְ
ַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם ֶשׁל ִמטַּ ת ִתּינוֹק עֲ ִריסָ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּי ֶשׁרוֹצֶ ה לִ זְ כּוֹת ַלעֲ ִריסָ ה ,צָ ִרי לְ ַקיֵּם הַ כָּתוּב ֶשׁכָּתוּב )במדבר טו ,כ(
בְּ ג ְ

ֹתכֶם חַ לָּה ָתּ ִרימוּ".
אשׁית עֲ ִרס ֵ
"ר ִ
ֵ

וְ כֵן

יֵשׁ ֶרמֶ ז בַּ פָּ סוּק )ישעיה סו ,ז( "בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָיל ָָדה בְּ טֶ ֶרם יָבוֹא חֵ בֶ ל לָהּ וְ ִה ְמלִ יטָ ה ָזכָרִ :מי ָשׁמַ ע ָכּזֹאת ִמי ָראָה

כָּאֵ לֶּה הֲ יוּחַ ל אֶ ֶרץ בְּ יוֹם אֶ חָ ד ִאם יִוָּ לֵד גּוֹי פַּ עַ ם אֶ חָ ת כִּ י חָ לָה גַּם יָלְ ָדה ִציּוֹן אֶ ת בָּ נֶיהָ " .הַ יְינוּ ֶשׁהַ חֶ בֶ ל ל ֵָדה וְ הַ לַּחַ ץ,
נוּקבִּ ין ֶשׁ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב
ִה ְתבַּ טֵּ ל בִּ זְ כוּת הַ חַ לָּה ֶשׁהָ פְ כָה אֶ ת הַ חֶ בֶ ל וְ הַ לַּחַ ץ לְ חָ לָב ,בְּ סוֹד הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
נוּקבִּ ין
לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּינִ ים .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ פָּ סוּק הַ ְרבֵּ ה אֶ ת צֵ ירוּפֵ י הָ או ִֹתיּוֹת ח"ל ֶשׁל חֶ בֶ "ל וְ חַ ָלּ"ה ,וְ כֵן חֵ ִצ"י הַ מַּ יִּין ְ
ֶשׁעוֹלִ ים ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ ְעלָה נִ ְרמָ ז בְּ "חָ לָה גַּם ָילְ ָדה ִציּוֹן" .וְ הַ "גַּם" בָּ אֶ ְמצַ ע בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּה .וְ ר"ת ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג
ֶשׁ ִמּ ְתמַ ֶתּ ֶקת יַחַ ד ִעם הַ ְמ ָתּ ַקת חֶ בְ לֵי ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ יִּים' )קאמרנא( ֶשׁנָּחָ "ש ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ [,

ר"ת נִ ָדּה חַ לָּה נֵר ַשׁבָּ ת א ֹו נִ ָדּה חַ לָּה ֶשׁמֶ ןְ .דּג' ִמ ְצווֹת אֵ לּוּ ְמ ַת ְקּנוֹת אֶ ת חֵ ְטא הַ נָּחָ שׁ וּמוֹלִ ידוֹת אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת
נְזְבּוּרג שליט"א ֶשׁחַ לָּ"ה ר"ת חֵ לֶק ָלע ֹולָם הַ בָּ אְ ,
ְ
בְּ ַרחֲ ִמים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ
חַ לָּה ְמ ָק ֶרבֶ ת אֶ ת הַ מַּ עֲ בָ ר לָע ֹולָם הַ בָּ א ֶשׁכֻּלּ ֹו טוֹב .וְ כֵן חַ לָּה נִ ָדּה הַ ְדל ַָקת הַ נֵּר ,ר"ת חַ נָּה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִאמָּ א ִעלָּאָה
ְ
ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד ע ֹולָם הַ בָּ א .וְ כֵן מוּבָ א בְּ
'אַבוּד ָרהָ ם' ֶשׁחַ וָּ "ה ר"ת חַ לָּה ֶוסֶּ ת הַ ְדל ָָקהִ ,דּבְ ג' ְדבָ ִרים אֵ לּוּ ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ ת חֵ ְטא
חַ וָּ ה.

את
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ויצא קנ" (.גַּם ְיהֹוָ ''ה הֶ עֱבִ יר חַ טָּ ְ

א ָתמוּת" .בַּ ''גַּם'' הַ זֶּה ִה ְתכַּפֵּ ר ָדּוִ ד ,וְ זֶהוּ ִשׁעוּר ֶשׁל

יצים ֶשׁל הַ פְ ָר ַשׁת ַחלָּה,
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּסוֹד הַ ג"ם בֵּ ִ
יצים וְ תוֹסֶ פֶ ת חֹמֶ שׁ בֵּ יצָ הְ .
אַרבָּ ִעים וְ ָשׁ שׁ בֵּ ִ
הַ חַ לָּהְ ,
יקה אֶ ת ִדּינֵי הַ מַּ לְ כוּת ,וְ ָלכֵן בַּ ''גַּם'' הַ זֶּה ִה ְתכַּפֵּ ר ָדּוִ ד .וְ כֵן
נוּקבִּ ין לִ בְ ִחינַת ָחלָבֶ ,שׁמַּ ְמ ִתּ ָ
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
את
"הֶ עֱבִ יר חַ טָּ ְ

אַרנוּ סוֹד
א" ר"ת חַ לָּ"ה .וְ כֵן ש"ד בְּ אי"ק בכ"ר ִמ ְתחַ לֵּף לְ ג"ם .וּבְ א"ת ב"ש ִמ ְתחַ לֵּף לְ ק"ב כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

הַ ַקּב וְ נ ִָקי .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ נֵי ש"ד הֵ ן ג"ר ר"ת ג' ִראשׁוֹנוֹת .הַ יְינוּ ֶשׁהַ ָשּׁ ַדיִם ִמ ְתחַ בְּ רוֹת לַג' ְספִ ירוֹת ִראשׁוֹנוֹת

וְ עוֹלוֹת לְ מַ ְעלָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .ב .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ ְשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ָרן הגר"ח ַקנְ יֶבְ ְס ִקי שליט"א או ִֹתיּוֹת ַק"ב
נ ִָק"י ,וְ עוֹד ס"י כְּ ִמנְ יַן ִשׁבְ ִעים הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵשׁם ְספָ ָריו 'דֶּ ֶר אֱ מוּנָה' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַקב ,וְ הָ ַרבָּ נִ ית בַּ ת ֶשׁבַ ע
זצ"ל עָ ְס ָקה הַ ְרבֵּ ה בְּ ִמ ְצוַ ת הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה לְ הַ ְמ ִשׁי יְשׂוּעוֹת לִ בְ נוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן ַקב נ ִָקי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ אָרוֹן ,א ֹו
אֲ ַרוְ נָה ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ָקנָה ָדוִ ד אֶ ת ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָשּׁם הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן .וְ ז ֹו גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל אַהֲ רוֹןֶ ,שׁ ָקּשׁוּר לְ ִמ ְצוַ ת

ג

חַ לָּה ,כְּ פִ י ֶשׁחֲ זַ"ל קו ְֹר ִאים לָהּ חַ לַּת אַהֲ רוֹן .וְ כֵן הָ אוֹת ס' ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הָ ִעגּוּל ֶשׁהוּא סוֹד הַ חַ לָּה ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר

יתין עָ ג ֻעגָּה ,וְ ִהיא
צוּרה הָ ִעגּוּלִ ית ֶשׁבָּ הּ ,כִּ בְ מַ ְתנִ ִ
'הַ כְּ ָתב וְ הַ ַקּבָּ לָה' )ויקרא ח ,כו( לֶחֶ ם הַ נִּ ְק ָרא ֻעגָּה הוּא עַ ל ָ
ְר ִשׁימָ ה ִעגּוּלִ ית כְּ מ ֹו ֻעגָּה .וְ כֵן כִּ כַּר לֶחֶ ם אַחַ ת ִתּ ְר ֵגּם י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל ִעגּוּל ְדּלֶחֶ ם .וּמַ ה ֶשּׁנִּ ְק ָרא בְּ פִ י
ֹתינוּ גִּ לְ גֵּל בְּ חַ ִמּיםִ ,עיסָ ה ְמגֻלְ ֶגּלֶת.
ַרבּו ֵ

וְ כֵן

יצים וְ חֹמֶ שׁ בֵּ יצָ ה הוּא עֹמֶ ר ֶשׁהָ יָה הַ ִשּׁעוּר
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הֲ לָכוֹת גְּ דוֹלוֹת' )חלה ה( ֶשׁ ִשׁעוּר חַ לָּה מ"ג בֵּ ִ

וּמ ָשּׁם לו ְֹמ ִדים אֶ ת הַ ִדּין ֶשׁל חַ לָּה .וּמָ ִצינוּ ֶשׁהַ מָּ ן הָ יָה בִּ בְ ִחינַת חֲ לֵב
ֶשׁ ִקּבְּ לוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מָ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ כָל אֶ חָ ד כָּל יוֹםִ ,
אֵ ם וּבִּ בְ ִחינַת ְדּבַ שׁ ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שמות טז ,לא(

הַ ָשּׁמֶ ן" ַרבּו ֵֹתינוּ פֵּ ְרשׁוּהוּ לְ שׁוֹן ָשׁ ַדיִם.

יחת
"כְּ צַ פִּ ִ

בִּ ְדבָ שׁ" .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר יא ,ח(

'ספְ ִרי' )בהעלותך יא ,ח(
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ִ

"כְּ טַ עַ ם לְ ַשׁד

מַ ה ַדּד זֶה ִע ָקּר ל ִַתּינוֹק ,וְ הַ כֹּל

טָ פֵ לָ ,כּ הָ יָה הַ מָּ ן ִע ָקּר לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הַ כֹּל טָ פֵ ל לוֹ ,מָ ה הַ ַדּד הַ זֶּה אֲ פִ לּוּ ִתּינוֹק י ֹונֵק הֵ ימֶ נּוּ כָּל הַ יּוֹם אֵ ין
מַ זִּ יקוָֹ ,כּ הַ מָּ ן ,אֲ פִ לּוּ י ְִשׂ ָראֵ ל אוֹכְ ל ֹו כָּל הַ יּוֹם אֵ ין מַ זִּ יקוֹ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא עה (.מַ ה ַשּׁד זֶה ִתּינוֹק
טוֹעֵ ם בּ ֹו כַּמָּ ה ְטעָ ִמים אַף הַ מָּ ן .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ִ'ספְ ִרי' )בהעלותך יא ,ה( אָמַ ר ר' ִשׁ ְמעוֹן ִמפְּ נֵי מָ ה הַ מָּ ן ִמ ְשׁ ַתּנֶּה
]ק ִ
לְ כָל ָדּבָ ר חוּץ מֵ אֵ לּוּ ִ
שׁוּמים[ִ ,מפְּ נֵי ֶשׁהֵ ם ָק ִשׁים לַמֵּ ינִ יקוֹת,
יחים ,חָ ִציר בְּ צָ לִ ים וְ ִ
שּׁוּאים ,אֲ בַ ִטּ ִ
או ְֹמ ִרים ל ִָא ָשּׁה אַל תֹּאכְ לִ י שׁוּם וּבָ צָ ל ִמפְּ נֵי הַ ִתּינוֹק.

כָּתוּב

)שמות כג ,יט ,וכן לד ,כו(

אַדמָ ְת ָתּבִ יא בֵּ ית הוי"ה אֱ הֶ י
כּוּרי ְ
אשׁית בִּ ֵ
"ר ִ
ֵ

א ְתבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב

כּוּרים לְ ִאסּוּר בָּ ָשׂר בְּ חָ לָב .כֵּיוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת חַ לָּה ִהיא
ִאמּוֹ" .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ תּו ָֹרה ִה ְס ִמיכָה בְּ ג' ְמקוֹמוֹת אֶ ת ִמ ְצוַ ת בִּ ִ
כּוּרים
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' ֶשׁ ִאסּוּר בָּ ָשׂר בְּ חָ לָב פּ ֹוגֵם בַּ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן ִמ ְצוַ ת בִּ ִ
כּוּרים ֶשׁל הַ ְתּבוּאָה ,וּבֵ ְ
בִּ ִ
נַעֲ ֵשׂית דֶּ ֶר הַ טֶּ נֶא הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת .וְ הַ תּו ָֹרה ְמ ַרמֶּ זֶת ֶשׁצָּ ִרי לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת עַ ל יְדֵ י
כּוּרים ֶשׁכּ ֹו ֶללֶת אֶ ת ִמ ְצוַ ת חַ לָּה ,וְ ִאסּוּר בָּ ָשׂר בְּ חָ לָבְ ,דּ ִמ ְצווֹת אֵ לּוּ ְמ ַק ְדּשׁוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן מָ ִצינוּ
ִמ ְצוַ ת בִּ ִ
כּוּרים לְ ִאסּוּר בָּ ָשׂר בְּ חָ לָבֶ ,שׁבִּ ְשׁנֵי הָ ִענְ יָנִ ים דּו ִֹחים אֶ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא
בַּ זֹּהַ ר )משפטים קכדֶ (:שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר בֵּ ין ִמ ְצוַ ת בִּ ִ
אַרנוּ בַּ מַּ אֲ מָ ר
כּוּרי אַ ְדמָ ְת " ר"ת בְּ אֵ "ר הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְיסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת כִּ ְדבֵ ְ
אשׁית בִּ ֵ
מֵ הַ ְדּ ָרגוֹת הַ ַתּ ְחתּוֹנוֹת .וְ כֵן " ֵר ִ

ָשׁם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )משפטים קכד " (:א ְתבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ִאמּוֹ" ֶשׁ א לְ עָ ֵרב ָדּבָ ר ַתּ ְחתּוֹן בְּ עֶ לְ יוֹןֶ ,שׁ א יִינַק
ימי ,זֶה ֶשׁלַּחוּץ מֵ הַ צַּ ד הַ טָּ מֵ א וְ זֶה ֶשׁלִּ פְ נִ ים בְּ צַ ד ָקדוֹשׁ .רו ִֹאים ֶשׁבִּ שּׁוּל בָּ ָשׂר
הַ צַּ ד הַ ִחיצוֹן מֵ הַ צַּ ד הַ פְּ ִנ ִ
יקה ל ְַדּ ָרגוֹת הַ ַתּ ְחתּוֹנוֹת מֵ הַ ְדּ ָרגוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹת ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ זֹּהַ ר ָשׁם ֶשׁהַ כָּתוּב מַ ְס ִמי אֶ ת ִמ ְצוַ ת
בְּ חָ לָב נו ֵֹתן יְנִ ָ

אַדמָ ְת ָתּבִ יא בֵּ ית ה' אֱ הֶ י
כּוּרי ְ
אשׁית בִּ ֵ
"ר ִ
כּוּרים לְ ִאסּוּר בָּ ָשׂר בְּ חָ לָב) ,שמות כג,יט( ֵ
בִּ ִ

א ְתבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב

כּוּרים דּו ִֹחים אֶ ת הַ ְדּ ָרגוֹת הַ ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֶשׁ א יִינְ קוּ מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה וּמֵ הַ ְדּ ָרגוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹתָ .לכֵן מַ זְ כִּ ִירים
ִאמּוֹ"ְ .דּגַם בְּ ִמ ְצוַ ת בִּ ִ
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִענְ יָנִ ים אֵ לּוּ ְמ ַק ְדּ ִשׁים אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת
כּוּרים אֶ ת לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמּי ,כְּ דֵ י לִ ְדחוֹת אוֹת ֹו לַחוּץְ .
בַּ בִּ ִ
'דּם ֶנ ֱעכָר וְ נַעֲ ֶשׂה חָ לָב' וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תבא ע' רעט(
בִּ בְ ִחינַת ָ

כּוּרים הוּא סוֹד חֲ ז ַָרת
ִמ ְצוַ ת הַ בִּ ִ

נּוּקבָ א לַחֶ סֶ ד ֶשׁהוּא כֹּהֵ ן .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְצווֹת אֵ לּוּ מַ עֲ לוֹת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת לִ בְ ִחינַת הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁנִּ ְרמָ זִ ים בֶּ חָ לָב.
אוֹרוֹת הַ ְ

וְ כֵן

מָ ִצינוּ לְ שׁוֹן חַ לָּה עַ ל ָדּם ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טו" (.וַ ִתּ ְתחַ לְ חַ ל" ַרב אָמַ ר ֶשׁפֵּ ְרסָ ה נִ ָדּה .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סוטה כ(:

יתוּתא ְמ ַרפְּ יָאִ ,אין ִדּכְ ִתיב "וַ ִתּ ְתחַ לְ חַ ל הַ מַּ לְ כָּה ְמאֹד" וְ אָמַ ר ַרב ֶשׁפֵּ ְרסָ ה נִ ָדּה,
ָ
ימ ָרא ְדּבִ עֲ
לְ מֵ ְ

תוּתא ְמ ַרפְּ יָא .וְ רו ִֹאים ֶשׁיּ ְֶשׁנָן ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת בְּ חַ לְ חָ לָה,
וְ הָ א אֲ נָן ְתּנָן חֲ ָר ָדה ְמסַ לּ ֶֶקת ָדּ ִמים פַּ ְח ָדּא ְצ ִמית בִּ יעֲ ָ
יֵשׁ סוֹד ֶשׁמֵּ בִ יא ָדם וְ יֵשׁ סוֹד ֶשׁעוֹצֵ ר אֶ ת הַ ָדּם .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁיּ ְֶשׁנָן ְשׁ ֵתּי בְּ ִחינוֹת בְּ הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה; יֵשׁ

ד

בְּ ִחינָה ֶשׁל ָדּם ,וְ יֵשׁ בְּ ִחינָה ֶשׁעוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ ָדּם עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ גְ זֵרוֹת ֶשׁל חֲ זַ"ל

אָדם יַפְ ִרישׁ פַּ עֲ מַ יִם חַ לָּה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁנָה )חלה ד ,ח( ְשׁ ֵתּי חַ לּוֹת ,אַחַ ת לָאוּר וְ אַחַ ת ַלכֹּהֵ ןֶ .שׁל אוּר יֶשׁ לָהּ
ֶשׁ ָ
ִשׁעוּר ,וְ ֶשׁל כֹהֵ ן אֵ ין לָהּ ִשׁעוּר.
ישׁי ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ נִ ְראֶ ה
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁפָּ ָר ַשׁת חַ לָּה מוֹפִ יעָ ה בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁלַח בַּ עֲ לִ יַּת ִשׁ ִ
ִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד חַ לָּה ,כְּ פִ י
ְדּ ָלכֵן הָ ִענְ יָן כָּתוּב בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁלַח אַחֲ ֵרי חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ,כִּ י הַ ְמ ַרגְּ לִ ים פָּ גְ מוּ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְ
וּדבַ שׁ .כִּ י ִהיא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּת ֶשׁע ֹולָה לִ ְמקוֹם הֶ חָ לָב וְ הַ ְדּבַ שׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ
אַרנוּ מַ דּוּעַ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל זָבַ ת חָ לָב ְ
ֶשׁבֵּ ְ
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט במדבר תשמז(

אָרץ לְ הַ פְ ִרישׁ חַ לָּה
אָרץ ֶשׁכְּ ֶשׁ ָתּבוֹא אֶ ל הָ ֶ
ַקבֵּ ל עָ לֶי עַ ד ֶשׁ א ָתבֹא אֶ ל הָ ֶ

ָאָרץ,
אָרץ .יָכוֹל כֵּיוָ ן ֶשׁבָּ אוּ יְהוּ חֲ יָבִ ין לְ הַ פְ ִרישׁ בְּ חַ לָּה בְּ חוּצָ ה ל ֶ
ֶשׁבִּ זְ כוּת ֶשׁ ְתּ ַקבֵּ ל עָ לֶי אַ ָתּה בָּ א אֶ ל הָ ֶ
אָמַ ְר ְתּ א אָמַ ְר ִתּי אֶ לָּא אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מֵ בִ יא אֶ ְתכֶם ָשׁמָּ הָ ,שׁמָּ ה אַ ֶתּם חֲ יָבִ ין לְ הַ פְ ִרישׁ חַ לָּה וְ א בְּ חוּצָ ה
ִיתי אוֹמֵ ר ִמ ָשּׁעָ ה ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ לָהּ ב' א ֹו ְשׁ ָשׁה ְמ ַרגְּ לִ יםַ ,תּלְ מוּד
ָאָרץַ .תּנְ יָא ִאלּוּ נֶאֱ מַ ר וְ כִ י ָתבֹאוּ הָ י ִ
ל ֶ
לוֹמַ ר "בְּ בוֹאֲ כֶם" בְּ בִ יאַת כֻּלְּ כֶם אָמַ ְר ִתּי וְ א בְּ בִ יאַת ִמ ְקּצַ ְתכֶם .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ כְּ נִ יסָ ה לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ בִ יאָה אֶ ת

אַרבָּ ִעים יוֹם :וַ יֵּלְ כוּ
אָרץ ִמ ֵקּץ ְ
ְרוּשׁלְ ִמי עַ ל הַ ְמ ַרגְּ לִ ים) ,תענית כג" (:וַ יָּשֻׁ בוּ ִמתּוּר הָ ֶ
ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת חַ לָּה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ י ַ
ָאָרץ אֵ ין
וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל ֶ
אָמרוּ לָהֶ ן ל ֶ
יקין בְּ ִהלְ כוֹת חַ לָּה וְ עָ ְרלָהְ ,
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ גוֹ'" אַ תּוּן אַ ְשׁכְּ ִחינָן עֲ ִס ִ
סוּקין בְּ ִהלְ כוֹת חַ לָּה וְ עָ ְרלָה ִמיַּד "וַ ִתּ ָשּׂא כָּל הָ עֵ ָדה וַ יּ ְִתּנוּ אֶ ת ק ֹולָם וַ יִּבְ כּוּ".
אַ ֶתּם נִ כְ נ ִָסין וְ אַ ֶתּם עֲ ִ
ֹשׁה וְ אַהֲ רֹן עָ ְסקוּ בְּ ִמ ְצוַ ת חַ לָּה בִּ זְ מַ ן חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ פּ ֹוגֵם בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל פּ ֹוגֵם בְּ ִמ ְצוַ ת חַ לָּה.
וְ רו ִֹאים ֶשׁמּ ֶ

וְ ֵכן

יהוּדה הוּא מַ לְ כוּת .וְ כֵן הַ לְּ חָ ַייִם הֵ ן ַדּפְ נוֹת הַ פֶּ ה
ָ
ְהוּדה בְּ ֵשׁם חַ לְ חוּל .וִ
מָ ִצינוּ )יהושע טו ,נח( ֶשׁיֵּשׁ ִעיר בְּ נַחֲ לַת י ָ

הַ ְמסַ מֵּ לים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת ח"ל נִ ְמצָ א בְּ ָרחֵ "ל וּבְ ֶלחֶ "ם הַ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם'.
הַ מַּ לְ כוּת ,וּבְ "אֵ ֶשׁת חַ ִיל" ,כִּ י חַ יִל פֵּ רוּשׁ ֹו ָממוֹן ֶשׁהוּא הָ אוֹר ֶשׁל הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
וְ כֵן יְסוֹד הַ מַּ לְ כוּת נִ ְמ ָשׁל לְ ַנחַ ל ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו או ִֹתיּוֹת ח"ל .וּבַ ַשּׁ"ס כְּ ֶשׁאו ְֹמ ִרים חָ "ל חֲ לוֹ"ת ,הַ יְינוּ ֶשׁקּו ֶֹרה מַ ֶשּׁהוּ
נּוּקבָ א ַל ַדּ ְרגָּה
בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ,וְ ָחלָה ְקדֻ ָשּׁה חֲ ָד ָשׁה ,א ֹו ְמ ִציאוּת חֲ ָד ָשׁה בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ,כִּ י הַ מֻּ ָשּׂג חֲ לוֹת ַשׁ ָיּ לִ בְ ִחינַת הַ ְ
וּמכָּאן גַּם הַ שּׁ ֶֹרשׁ
הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ,וּכְ ֶשׁחָ ל מַ ֶשּׁהוּ ֶזה חָ ל בְּ ע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְמ ְשלָה לִ נְ ֵקבָ הִ .
חֹל ,חֻ לִּ יןִ ,חלּוּל לְ סַ מֵּ ל ָדּבָ ר ֶשׁאֵ ין בּ ֹו ְקדֻ ָשּׁה וְ ַשׁ ָיּ ל ַַדּ ְרגָּה הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה .וּכְ פִ י ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁיֵּשׁ ְשׁ ֵתּי
לוּחית ,הַ הֶ פֵ ִמלַּחְ .
ֶשׁחֹל הוּא הַ הֶ פֵ ִמלַּח ,כִּ י חֹל הוּא הַ יָּבֵ שׁ בְּ יו ֵֹתר ֶשׁאֵ ין בּ ֹו שׁוּם ל ְַח ִ
ַדּ ְרגּוֹת בִּ יסוֹד הַ מַּ לְ כוּת; יֵשׁ ַדּ ְרגָּה ַתּ ְחתּ ֹונָה ֶשׁל חֹ"ל וְ חֶ בְ ֵלי ל ֵָדהֶ ,שׁבָּ הֶ ם הַ ח' קוֹדֶ מֶ ת ַלל' ,וּכְ ֶשׁהַ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ ָלב

לוּחית כְּ מ ֹו הַ לּוּחוֹת ,וּב ֹו הַ ל'
נַעֲ ָשׂה ל"ח בְּ סוֹד לוּחוֹת הַ בְּ ִרית ֶשׁהָ יוּ אַבְ נֵי ַשׁיִשׁ ֶשׁהֵ ם מַ יִם ,כִּ י בַּ ְקּדֻ ָשּׁה יֵשׁ ל ְַח ִ
וּמכָּאן הַ לָּשׁוֹן לְ צַ פּוֹת וּלְ ַיחֵ ל לִ ישׁוּעָ ה ,כִּ י שׁ ֶֹרשׁ הַ יְשׁוּעוֹת בָּ א ִמ ִצּיּוֹן ִמיסוֹד הַ מַּ לְ כוּת מֵ הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בָּ הּ
קוֹדֶ מֶ ת ַלח'ִ ,
אָדם רוֹצֶ ה בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו יֵשׁ בּ ֹו
הַ ל' קוֹדֶ מֶ ת ַלח' .וְ כָאן גַּם שׁ ֶֹרשׁ הַ ְמּ ִחי ָלה וְ הַ חֶ ְמ ָלה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָ
בוּשׁל ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת לַחֶ ,שׁעֲ ִדיפִ ים מֵ חֲ בֵ ר ֹו ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל
א ֹו ִתיּוֹת ָשׁלוּק ,א ֹו בְּ אֹפֶ ן אַחֵ ר 'בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו ִמ ֵתּ ַשׁע' או ִֹתיּוֹת ְמ ָ
אָרץֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הֶ פֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן
חָ רוּב וְ יָבֵ שׁ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם חוּ"ל ר"ת חוּץ ָל ֶ
רו ִֹאים בַּ ִמּ ְדבָּ ִריּוֹת ֶשׁהַ כֹּל חֹל ,הָ ִרים מֵ חֹל ,עֲ מָ ִקים מֵ חֹלְ ,דּהַ ִמּ ְדבָּ ר הוּא ְמקוֹם ִמ ְשׁכַּן הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא וְ הַ ְקּלִ פּוֹת ,כַּמּוּבָ א
ֹתר ,מַ ְת ִאים ל ִַסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא לִ ְשׁכֹּן ָשׁם .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שמות לב ,יא(
בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלו ,(:וְ כֵיוָ ן ֶשׁחֹל הוּא הַ ָדּבָ ר הַ חָ ְמ ִרי בְּ יו ֵ

משׁה מֵ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁיּ ְִסלַח לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,בִּ גְ לַל הַ חוֹל
משׁה אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ הָ יו" .וַ יְחַ ל לְ שׁוֹן חֹלֶ .שׁבִּ ֵקּשׁ ֶ
"וַ יְחַ ל ֶ

ה

וּשׁמ ֹו
אָדם בְּ פִ י הַ טַּ בַּ עַ ת אֵ בָ ר ְ
וְ הַ גּוּף ֶשׁ ָגּ ְרמוּ אֶ ת הַ חֵ ְטא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ גוּף הָ ָ
חֻ לְ ח ֹולֶת ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ ִחינַת הַ ח"ל ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת ל ִַחיצוֹנִ ים ֶשׁיּוֹנְ ִקים ִמ ָשּׁם.

שׁוּרים לְ ִמ ְצוַ ת הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה.
חַ לּוֹת ְדּבַ שׁ ְק ִ
וְ כֵן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִענְ יַן חַ לּוֹת

ְדּבַ שׁ ,וְ הוֹצָ אַת הַ ְדּבַ שׁ מֵ הַ ַכּוּ ֶֶרת נִ ְק ֵראת בַּ כָּתוּב )שופטים יד ,ט(

"ר ָדה הַ ְדּבַ שׁ" כְּ מ ֹו ְר ִדיַּת
ָ

הַ חַ לּוֹת מֵ הַ ַתּנּוּר ,וְ כֵן ַכּוּ ֶֶרת ֶשׁ ִהיא בֵּ ית הַ ְדּבו ִֹריםְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל בֵּ ית כּוּר ֶשׁל ְתּבוּאָהְ .וּקבוּצַ ת ְדּבו ִֹרים נִ ְק ֵראת נְ ִחילֵי
אָדםָ ,כּ מָ ִצינוּ ֶשׁ ְדּבַ שׁ מַ ְשׂבִּ יעַ
ְדבו ִֹרים .וּכְ מ ֹו ֶשׁהַ חַ לָּה ֶשׁל הַ לֶּחֶ ם מַ ְשׂבִּ יעָ ה אֶ ת הָ ָ

אָדם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים
אֶ ת הָ ָ

את אֱ כֹל ַדּ ֶיּ ָךּ פֶּ ן ִתּ ְשׂבָּ עֶ נּוּ וַ הֲ ֵקאתוֹ".
"דּבַ שׁ מָ צָ ָ
"וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂבִּ יעֶ " ,וְ כֵן כָּתוּב )משלי כה ,טז( ְ
פא ,יז( ִ

וְ כֵן

וּדבָ שׁ" ,וְ הַ זִּ יבָ ה
ְדּבַ שׁ בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִא ָשּׁה ,וְ כֵן אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּת נִ ְק ֵראת "אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ

ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת זִ יבַ ת הַ ָדּם ֶשׁ ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב .וְ ָלכֵן חֲ לֵב אֵ ם הוּא בִּ בְ ִחינַת ְדּבַ שׁ .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )דברים לב ,יג( "וַ יֵּנִ ֵקהוּ
ְדבַ שׁ ִמסֶּ לַע" ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהֲ נ ָָקה ִהיא בְּ ִחינַת ְדּבַ שׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כג ,ח( ֶשׁבְּ נוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ יוֹלְ דוֹת בְּ ִמ ְצ ַריִם
"דיִם נִ ְרמָ זוֹת בַּ ְדּבַ שׁ .וְ כֵן הַ כָּתוּב )דברים לב ,יג( "וַ ֵיּנ ִֵקהוּ
בַּ ָשּׂדֶ ה ,וְ הקב"ה הֶ אֱ כִ יל אֶ ת הַ ִתּינוֹקוֹת חָ לָב ְוּדבַ שׁ .וְ כֵן ב' ָשׁ ַ
ְדּבַ שׁ ִמסֶּ לַע" ר"ת ָדּ"ם לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ הוּא בְּ ִחינַת ָדּם ֶשׁ ֶנּ ֱעכַּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב .וּכְ מ ֹו ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ הוּא ָדּבָ ר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א

לִ ְהיוֹת טָ הוֹרָ ,כּ בַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא ִא ָשּׁה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְדּבַ שׁ יֵשׁ ְשׁ ֵתּי ַדּ ְרגּוֹת; יֵשׁ בְּ ִחינַת ְדּבַ שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עָ ְרלָה
ֶשׁהוּא מַ אֲ כָל ֹו ֶשׁל הַ נָּחָ שׁ ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תיקונים עח .(:וְ ָלכֵן ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ נּ ָָחשׁ פֶּ ֶתן או ִֹתיּוֹת נֹ פֶ ת ֶשׁהוּא כִּ נּוּי לִ ְדבַ שׁ ,וְ יֵשׁ
ְדּבַ שׁ ֶשׁע ֹולֶה לְ מַ ְעלָה לִ ְהיוֹת חָ לָב) .בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א .ה .שליט"א(.

וְ כֵן

וּמ ַרמֵּ ז עַ ל עֲ לִ יָּה בְּ ַד ְרגָּה ֶשׁיֵּשׁ בִּ ְתכוּנָתוֹ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א
הַ ְדּבַ שׁ הוּא טָ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א ִמטָּ מֵ א ְ

ֶשׁכָּתוּב אֵ צֶ ל ִשׁ ְמשׁוֹן עַ ל הַ ְדּבַ שׁ "מֵ עַ ז יָצָ א מָ תוֹק" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת הַ טָּ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א .וְ כֵן חֲ זַ"ל
קו ְֹר ִאים ל ְַדּבַ שׁ ֶשׁ ִה ְת ַקלְ ֵקל ְדּבַ שׁ ֶשׁ ִה ְדבִּ ישׁ ,הַ יְינוּ ֶשׁעֲ ַדיִן יֵשׁ ל ֹו ֵשׁם ְדּבַ שׁ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ ַדּ ְרגּוֹת בִּ ְדבַ שׁ ,וְ גַם כְּ ֶשׁ ִה ְת ַקלְ ֵקל

ְיתא ִדּ ְקט ֶֹרת ָתּנֵי בַּ ר ַקפָּ ָרא ִאלּוּ הָ יָה נו ֵֹתן בָּ הּ קו ְֹרטוֹב ֶשׁל ְדּבַ שׁ .אֵ ין
עֲ ַדיִן ֵשׁם ְדּבַ שׁ עָ לָיו .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ בָּ ַרי ָ
שאֹ ר וְ כָל ְדּבַ שׁ
ָ
אָמ ָרה כִּ י כָל ְ ֹ
אָדם יָכוֹל לַעֲ מוֹד ִמפְּ נֵי ֵריחָ הּ .וְ לָמָ ה אֵ ין ְמעָ ְרבִ ין בָּ הּ ְדּבַ שׁ ִמפְּ נֵי ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְ
א ַת ְק ִטירוּ ִממֶּ נּוּ ִא ֶשּׁה לה' .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ ְמסֻ גָּל לְ הו ִֹציא טָ הוֹר ִמטָּ מֵ אֶ ,שׁזֶּה ִענְ ָינָהּ ֶשׁל הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁהוֹפֶ כֶת אֶ ת
הָ ָרע לְ טוֹב ,וְ קו ְֹרטוֹב ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא יָכוֹל לַהֲ פ ֹו גַּם אֶ ת הַ קּוֹר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ מָ לֵק לְ טוֹבַ .כּיָּדוּעַ ֶשׁחֶ לְ בְּ נָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
הָ מָ ן ,וְ הַ ְקּט ֶֹרת הוֹפֶ כֶת גַּם אֶ ת עֲ מָ לֵק וּמו ִֹציא ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת הַ טּוֹבִ ים ֶשׁבּוֹ .וְ כֵן עַ ל הַ פָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ מָּ ן
יחת בִּ ְדבָ שׁ" ְמ ַת ְרגֵּם אוּנְ ְקלוֹס כְּ ִא ְס ְק ֵריטָ וָ ן בִּ ְדבָ שׁ .וְ רו ִֹאים לָשׁוֹן דּוֹמָ ה לְ קו ְֹרטוֹב ֶשׁל ְדּבַ שׁ.
)שמות טז ,לא( "כְּ צַ פִּ ִ
וּמבֹאָר עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ מָּ ן הָ יָה בְּ סוֹד הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה ֶשׁל הַ ְדּבַ שׁ וְ הֶ חָ לָב.
אַף עַ ל פִּ י ֶשׁהַ מַּ ְשׁמָ עוּת כָּאן אַחֶ ֶרת ִמ ָשּׁםְ ,
אָדם רוֹצֶ ה
אַרנוּ ֶשׁזֶּה הַ סּוֹד ֶשׁל ִשׁעוּר ַקב בַּ חַ לָּהְ ,מדֻ בָּ ר ָשׁם עַ ל ָכּ ֶשׁ ָ
אָדם רוֹצֶ ה בַּ ַקּב ֶשׁלּ ֹו ֶשׁבֵּ ְ
וְ כֵן הַ גְּ מָ ָרא עַ ל ָ
יקוּתם הַ ְמיֻחֶ דֶ ת ,וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִענְ יַן הַ ַקּב ֶשׁלּ ֹו נֶאֱ מַ ר עַ ל ְמ ִתיקוּת הַ פֵּ רוֹת ֶשׁ ִהיא סוֹד
ַדּוְ ָקא אֶ ת ַקב הַ פֵּ רוֹת ֶשׁלּ ֹו ִבּגְ לַל ְמ ִת ָ
ֶורת נִ ְרמֶ זֶת בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה,
הַ ְדּבַ שׁ ֶשׁבַּ פֵּ רוֹת ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ס ֹוד הַ ַקּב ֶשׁבַּ חַ לָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ַכּוּ ֶ

ְבוּסי וְ הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי ל ֵָתת לְ ז ְַרעוֹ .כִּ י הוֹצָ אַת הָ אָ ֶרץ
וְ כָרוֹת ִעמּ ֹו הַ בְּ ִרית ל ֵָתת אֶ ת אֶ ֶרץ הַ כְּ נַעֲ נִי הַ ִח ִתּי הָ אֱ מֹ ִרי וְ הַ פְּ ִרזִּ י וְ הַ י ִ
וּדבַ שׁ ִמידֵ י הַ ִשּׁבְ עָ ה עֲ מָ ִמיןִ ,היא בְּ ִחינַת הוֹצָ אַת הַ טָּ הוֹר מֵ הַ טָּ מֵ א כְּ מ ֹו הַ ְדּבַ שׁ.
זָבַ ת חָ לָב ְ

ו

וְ הו ִֹסיף

ָקה .וְ כֵן כָּתוּב )תהילים פא ,יז(
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל הֲ נ ָ
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁ ְדּבַ שׁ נִ ְק ָרא בְּ ִא ִידישׁ הָ אנִ יקְ ,
הרה"ג ר' שֵ .רי ְ

"וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂבִּ יעֶ "ִ .דּ ְדבַ שׁ ַשׁ ָיּ
ִ

"אֶ בֶ ן מָ אֲ סוּ

לַמַּ לְ כוּת ,וְ הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ִחינַת אֶ בֶ ן וְ סֶ לַע .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים קיח ,כב(

הַ בּוֹנִ ים" .וְ כֵן כָּתוּב )ישעי' כח ,טז(

"הנְ נִ י יִסַּ ד בְּ ִציּוֹן אָבֶ ן" .וְ כֵן ְדּבַ "שׁ
ִ

ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )תהילים עב ,כ(

" ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי" בְּ ִדלּוּג ג' או ִֹתיּוֹת ,וְ כֵן הַ כָּתוּב )משלי א ,א( " ְשׁ מֹ ה בֶ ן ָדּוִ ד" ר"ת ְדּבַ "שׁ .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הָ רה"ג ר'

בּוּרג שליט"א ֶשׁ ָדּוִ ד בַּ ת ֶשׁבַ ע ר"ת ְדּבַ "שׁ וְ ס"ת ַדּעַ "ת הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יִּחוּד .וְ כֵן ָדּוִ ד בַּ ת ֶשׁבַ ע
י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁלוֹם בַּ יִת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ד .הַ נָּה שליט"א ֶשׁזָּבַ ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בַּ ת ֶשׁבַ ע  ,ז' בת  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
יַעֲ קֹב צַ יְיגֶּר שליט"א ֶשׁ ְדּבַ שׁ וְ חָ לָב ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )חגיגה יגֶ (.שׁדּו ֶֹר ֶשׁת אֶ ת
ִשׁי א ֹו ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו
"דּבַ שׁ וְ חָ לָב ַתּחַ ת לְ שׁ ֹו ֵנ " עַ ל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן לָשׁוֹן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
הַ פָּ סוּק ְ
ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שיהש"ר א ,יט(

יקין הַ גּוּף ָכּ
מַ ה ְדּבַ שׁ וְ חָ לָב כְּ ֶשׁ ְמּע ָֹרבִ ים זֶה בָּ זֶה אֵ ין מַ זִּ ִ

וּמ ַרפֵּ א
"רפְ אוּת ְתּ ִהי לְ ָשׁ ֶר " ,כִּ י חַ יִּים הֵ ם לְ מו ְֹצאֵ יהֶ ם" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְדּבַ שׁ הוּא מו ִֹעיל ְ
ִדּבְ ֵרי תו ָֹרה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ִ
אַרנוּ ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ עָ לָה לְ ַד ְרגַּת הֶ חָ לָב ,וְ לִ בְ ִחינָה ז ֹו נִ ְמ ְשׁלָה הַ תּו ָֹרה.
כְּ ֶשׁהוּא ְמע ָֹרב ִעם חָ לָב ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
נוּקבִּ ין ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד
וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁיּ ְָרבְ עָ ם ָשׁלַח ִמנְ חָ ה ַלנָּבִ יא "בַּ ְקבֻּק ְדּבַ שׁ" ,וְ ָרמַ ז ל ֹו עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ מַּ יִּין ְ
ְדּבַ שְׁ ,
וּמ ַקבֶּ לֶת ב' פְּ עָ ִמים ק"ב

שׁכָּתוּב )מ"א יד ,א(
ֶשׁ ִנּ ְרמָ ז בְּ בַ ְקבֻּ"ק .כְּ מ ֹו ֶ

"בָּ עֵ ת הַ ִהיא חָ לָה אֲ בִ יָּה בֶ ן י ָָרבְ עָ ם:

קוּמי נָא וְ ִה ְשׁ ַתּנִּ ית וְ א י ְֵדעוּ כִּ י אַ ְתּי אֵ ֶשׁת י ָָרבְ עָ ם וְ הָ לַכְ ְתּ ִשׁ ה ִהנֵּה ָשׁם
ִ
וַ יֹּאמֶ ר י ָָרבְ עָ ם לְ ִא ְשׁתּ ֹו
אֲ ִחיָּה הַ נָּבִ יא הוּא ִדבֶּ ר עָ לַי לְ מֶ ֶל עַ ל הָ עָ ם הַ זֶּה :וְ ל ַָקחַ ְתּ בְּ יָדֵ עֲ ָשׂ ָרה לֶחֶ ם וְ נִ קֻּ ִדים וּבַ ְקבֻּק ְדּבַ שׁ
וּבָ את אֵ לָיו הוּא יַגִּ יד ָל מַ ה יּ ְִהיֶה ַלנָּעַ ר".
וְ כֵן כְּ ֶשׁנִּ בָּ א י ְִר ִמיָּהוּ הַ נָּבִ יא בְּ ִציוֹן עַ ל חֻ ְרבַּ ן הַ מַּ לְ כוּת ,ה' אָמַ ר ל ֹו לִ ְקנוֹת בַּ ְקבֻּ"ק ,וּלְ ָשׁבְ ר ֹו לְ סַ מֵּ ל אֶ ת ְשׁבִ ַירת הַ ְשׁפָּ עַ ת

ב' פְּ עָ ִמים ק"ב ֶשׁנִּ ְרמֶ זֶת בְּ בַ ְקבֻּ"ק

בִּ זְ מַ ן הַ חֻ ְרבָּ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ירמיה יט ,א(

ית בַ ְקבֻּק
"כֹּה אָמַ ר ה' הָ ל ֹו וְ ָקנִ ָ

את
את אֶ ל גֵּיא בֶ ן ִהנֹּ ם אֲ ֶשׁר פֶּ ַתח ַשׁעַ ר הַ חַ ְר ִסית וְ ָק ָר ָ
וּמזִּ ְקנֵי הָ עָ ם ִ
יוֹצֵ ר חָ ֶרשׂ ִ
וּמזִּ ְקנֵי הַ כֹּהֲ נִ ים :וְ יָצָ ָ
ְרוּשׁלָם כֹּה אָמַ ר ה'
ְהוּדה וְ י ְֹשׁבֵ י י ָ
ָשּׁם אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶי  :וְ אָמַ ְר ָתּ ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר ה' מַ לְ כֵי י ָ
ְצבָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִה ְנ ִני מֵ בִ יא ָרעָ ה עַ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר כָּל שׁ ְֹמעָ הּ ִתּצַּ לְ נָה אָזְ נָיו :יַעַ ן אֲ ֶשׁר עֲ ָזבֻנִ י
ְהוּדה
וַ ְינַכְּ רוּ אֶ ת הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וַ י ְַק ְטּרוּ ב ֹו לֵא ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶשׁר א י ְָדעוּם הֵ מָּ ה וַ אֲ בו ֵֹתיהֶ ם וּמַ לְ כֵי י ָ
וּמָ לְ אוּ אֶ ת הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ַדּם נְ ִקיִּם :וּבָ נוּ אֶ ת בָּ מוֹת הַ בַּ עַ ל לִ ְשׂרֹף אֶ ת בְּ נֵיהֶ ם בָּ אֵ שׁ עֹלוֹת לַבָּ עַ ל אֲ ֶשׁר
יתי וְ א ִדבַּ ְר ִתּי וְ א עָ לְ ָתה עַ ל לִ בִּ יָ :לכֵן ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְ אֻ ם ה' וְ א י ִָקּ ֵרא לַמָּ קוֹם הַ זֶּה עוֹד
א ִצוִּ ִ
ירוּשׁלַם בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה וְ ִהפַּ לְ ִתּים
ָ
ְהוּדה וִ
הַ תֹּפֶ ת וְ גֵיא בֶ ן ִהנֹּ ם כִּ י ִאם גֵּיא הַ הֲ ֵרגָה :וּבַ קּ ִֹתי אֶ ת עֲ צַ ת י ָ
אָרץ:
בַּ חֶ ֶרב לִ פְ נֵי ֹאיְבֵ יהֶ ם וּבְ יַד ְמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת נִ בְ ל ָָתם לְ מַ אֲ כָל לְ עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם וּלְ בֶ הֱ מַ ת הָ ֶ
וְ ַשׂ ְמ ִתּי אֶ ת הָ ִעיר הַ זֹּאת לְ ַשׁמָּ ה וְ לִ ְשׁ ֵר ָקה כֹּל עֹבֵ ר עָ לֶיהָ ִישֹּׁם וְ י ְִשׁרֹק עַ ל כָּל מַ כּ ֶֹתהָ  :וְ הַ אֲ כַלְ ִתּים אֶ ת
בְּ ַשׂר בְּ נֵיהֶ ם וְ אֵ ת בְּ ַשׂר בְּ נֹ ֵתיהֶ ם וְ ִאישׁ בְּ ַשׂר ֵרעֵ הוּ יֹאכֵלוּ בְּ מָ צ ֹור וּבְ מָ צוֹק אֲ ֶשׁר י ִָציקוּ לָהֶ ם ֹאיְבֵ יהֶ ם
וּמבַ ְק ֵשׁי נַפְ ָשׁם :וְ ָשׁבַ ְר ָתּ הַ בַּ ְקבֻּק לְ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הַ הֹלְ כִ ים או ָֹת  :וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵיהֶ ם כֹּה אָמַ ר ה' ְצבָ אוֹת
ְ
ָכּכָה אֶ ְשׁבֹּר אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּה וְ אֶ ת הָ ִעיר הַ זֹּאת כַּאֲ ֶשׁר י ְִשׁבֹּר אֶ ת כְּ לִ י הַ יּוֹצֵ ר אֲ ֶשׁר א יוּכַל לְ הֵ ָרפֵ ה עוֹד
וּבְ תֹפֶ ת י ְִקבְּ רוּ מֵ אֵ ין מָ קוֹם לִ ְקבּוֹר".

)בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א .ה .שליט"א(.

ז

אַבְ ָרהָ ם עָ לָה בָּ ֶרחֶ ם ִאמּ ֹו לְ מַ ְעלָה לִ ְמקוֹם הַ ַדּ ִדּים.
בְּ סֵ פֶ ר

'שׁבֶ ט מוּסָ ר' מוּבָ א ִמ ְד ָרשׁ )פרק נ"ב( :לִ פְ נֵי ֶשׁנּ ֹולַד אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ חָ זָה נִ ְמרוֹד בַּ כּ ֹוכָבִ ים ֶשׁיִּוָּ לֵד ֶילֶד ֶשׁיַּעֲ מֹ ד
ֵ

נֶגְ דּוֹ ,וְ ָגזַר לַהֲ רֹג אֶ ת כָּל הַ בָּ נִים הַ זְּ כ ִָרים ֶשׁיִּוָּ לְ דוּ ,וְ הָ ַרג ִשׁבְ ִעים אֶ לֶף זְ כ ִָרים .וַ ה' עָ ָשׂה נֵס לְ אֵ ֶשׁת ֶתּ ַרח ֶשׁאַבְ ָרהָ ם עָ ָלה
בַּ בֶּ טֶ ן ִמ ַתּחַ ת לֶחָ זֶה ,וְ הַ וָּ לָד א הָ יָה נִ כָּר וְ ָכ נִ צַּ ל אַבְ ָרהָ ם .נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ מַּ עֲ ֶשׂה הַ זֶּה לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁל
יקים אֶ ת הַ גְּ בוּרוֹת בְּ סוֹד הָ עֲ לִ יָּה בָּ ֶרחֶ ם ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ ְעלָה לִ ְמקוֹם הַ ַדּ ִדּים .וְ עוֹד ְמסֻ פָּ ר ֶשׁם ֶשׁהַ מַּ לְ אָ
אַבְ ָרהָ ם ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
ידה אוֹת ֹו בִּ ְמעָ ָרה וְ ִה ְשׁ ִא ָירה אוֹת ֹו לְ בַ ד ִמפַּ חַ ד נִ ְמרוֹד .וְ כֵן ֵשׁם
גַּבְ ִריאֵ ל הֵ נִ יק אֶ ת אַבְ ָרהָ ם מֵ אֶ ְצבָּ ע ֹו אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִאמּ ֹו הוֹלִ ָ
אַמ ְתּלָא מַ דּוּעַ אֵ ינָהּ נִ ָדּה ,כְּ פִ י ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ָשׁם
אַמ ְתּלַאי ,בִּ בְ ִחינַת נִ ָדּה ֶשׁנּו ֶֹתנֶת ְ
ִאמּ ֹו ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם הָ יָה ְ

אַמ ְתּלָא ֶשׁ ִהיא ח ֹולָה כְּ ֶשׁחֲ ָשׁדוּהָ ֶשׁ ִהיא ְמעֻ בֶּ ֶרת ִעם אַבְ ָרהָ ם וְ ָרצוּ לְ הָ ְרגוֹ ,וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ב"ב צא (.אָמַ ר ַרב
ֶשׁנּ ְָתנָה ְ
אַמ ְתּלַאי בַּ ת עו ַֹרבְ ָתּא.
אַמ ְתּלַאי בַ ת כּ ְַרנְ בוִֹ .אימֵּ יהּ ְדּהָ מָ ן ְ
חָ ָנן בַּ ר ָרבָ א אָמַ ר ַרבִ ,אימֵּ יהּ ְדּאַבְ ָרהָ ם ְ
אַמ ְתּלַאי ְמ ַרמֵּ ז עַ ל לֵאָה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִאמָּ א ִעלָּאָה ֶשׁ ִהיא
וְ ִסימָ נֵי טָ מֵ א טָ מֵ א ,טָ הוֹר טָ הוֹר .נ ְִראֶ ה ְדּהַ ֵשּׁם ְ
בִּ בְ ִחינַת ַדּ ִדּים ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁכּ ְַרנְ ב ֹו וְ עו ֵֹרב הֵ ם אוֹת ֹו גִּ ימַ ְט ִריָּא ,הַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין שׁ ֶֹרשׁ אַבְ ָרהָ ם לְ שׁ ֶֹרשׁ הָ מָ ן ,הוּא ֶשׁאַבְ ָרהָ ם
אַמ ְתּלַאי בַּ ת כּ ְַרנְ ב ֹו ִמלַּשׁוֹן ַכּוּ ֶֶרת הַ ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ִמין טָ הוֹר הַ יּוֹצֵ א ִמן הַ טָּ מֵ א ,וְ כֵן כּ ְַרנְ ב ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל צֹאן
בָּ א מֵ ְ
אַמ ְתּלַאי בַּ ת עו ַֹרבְ ָתּא ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הָ עו ֵֹרב ֶשׁהוּא ִמין טָ מֵ א ֶשׁאֵ ין ל ֹו ִתּקּוּן.
ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים כּ ִָרים ,כַּמּוּבָ א בָּ רשב"ם ָשׁם .וְ ְ
'שׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )לח( ֶשׁ ֶתּ ַרח ִהזְ ַדּוֵּג ִעם ִא ְשׁתּ ֹו כְּ ֶשׁהָ י ְָתה נִ ָדּה ,וּמֵ זִּ וּוּג זֶה נ ֹולַד אַבְ ָרהָ ם .וְ עַ יֵּן
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
סוּקים' )איוב רע( ֶשׁ ֶתּ ַרח אָנַס אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ י ְָתה ָשׁם אַמַ ְתּלָא לְ טַ הֵ ר אֶ ת הַ זִּ וּוּג ִבּגְ לַל טַ עֲ נַת א ֹונֶס.
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
בְּ ַ
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )איוב רע( ֶשׁ ִאיּוֹב הָ יָה גִּ לְ גּוּל ֶתּ ַרח אֲ בִ י אַבְ ָרהָ ם ,וְ ִא ְשׁתּ ֹו ִדּינָה בַּ ת לֵאָה הָ י ְָתה
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
ידה .כִּ י ִהיא בָ אָה לְ ַת ֵקּן
אַמ ְתּלַאי ִאמּ ֹו ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף גּ ְֶר ְטנֶר שליט"א ֶש ִדּינָה או ִֹתיּוֹת נִ ָ
גִּ לְ גּוּל ְ
אֶ ת הַ גִּ לְ גּוּל הַ קּוֹדֶ ם ֶשׁנִּ בְ עֲ לָה כְּ ֶשׁהָ י ְָתה נִ ָדּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁאַבְ ָרהָ ם הָ יָה הַ פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל

עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,לכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ל ֵָדת ֹו הָ ִענְ יָן ֶשׁל א ֹונֶס ַרחֲ מָ נָא פַּ ְט ֵריהּ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת מַ אֲ כַל הַ פִּ ְט ִריּוֹת
אָרץ
יקה מֵ הָ ֶ
ֶשׁגְּ דֵ לִ ים מֵ הָ אֲ וִ יר וְ א ַרק מֵ הָ אֲ ָדמָ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת הַ פֶּ טֶ ר הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ְמּ ַקבֵּ ל כֹּח ֹו מֵ הַ ָשּׁמַ יִם ,כִּ י הַ יְנִ ָ
ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ַקבָּ ַלת הַ כֹּחַ ִמ ִמּי ֶשׁ ָקּ ַדם לוֹ ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן הַ יְנִ ָ
יקה מֵ הָ אֲ וִ יר ְמסַ מֶּ לֶת י ְִצ ָירה ֶשׁל ָדּבָ ר חָ ָדשׁ מֵ הַ ָשּׁמַ יִם.

וְ כֵן

ִתּן טָ הוֹר ִמטָּ מֵ א א אֶ חָ ד" כְּ גוֹן אַבְ ָרהָ ם ִמ ֶתּ ַרח .וְ רו ִֹאים ֶשׁאַבְ ָרהָ ם
"מי י ֵ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יט ,א( ִ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁאַבְ ָרהָ ם עָ לָה לִ ְמקוֹם הֶ חָ לָב ,בְּ סוֹד ַדּם
ֶשׁיָּצָ א ִמ ֶתּ ַרח הוּא בְּ ִחינַת הַ ְדּבַ שׁ הַ טָּ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ אְ ,
ֶנ ֱעכָר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב ,שהוּא טָ הוֹר הַ יּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א .וְ כֵן רו ִֹאים ָשׁם בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ִדּ ְמיוֹן בֵּ ין נִ ְמרוֹד לְ פַ ְרעֹהֶ ,שׁ ְשּׁנֵיהֶ ם גָּזְ רוּ לַהֲ רֹג
וּשׁנֵיהֶ ם עָ שׂוּ עַ ְצמָ ם לֶאֱ לוֹהַּ  ,וּכְ מ ֹו ֶשׁאַבְ ָרהָ ם נִ צֵּ חַ אֶ ת נִ ְמרוֹד ָכּ מֹ ֶשׁה נִ צֵּ חַ אֶ ת פַּ ְרעֹה ,וּבֵ אֵ ר
אֶ ת הַ ִתּינוֹקוֹת הַ זְּ כ ִָריםְ ,
קּוּטים'
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁכֵּיוָ ן ֶשׁפַּ ְרעֹה הָ יָה גִּ לְ גּוּל נִ ְמרוֹדָ ,לכֵן חָ זְ רוּ עַ ל עַ ְצמָ ם הַ פְּ ָר ִטים ,כַּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )נח מא(

ִמי הָ יָה פַ ְרעֹה ,נִ ְמרוֹד .וּכְ מ ֹו ֶשׁאָמַ ר ָשׁם "הָ בָ ה נִ בְ נֶה לָנוּ ִעיר"ָ ,כּ אָמַ ר פֹּ ה "הָ בָ ה

נִ ְתחַ כְּ מָ ה לוֹ".

וְ הרה"ג

ר' מ .פ .שליט"א בֵּ אֵ ר בְּ אֹפֶ ן אַחֵ ר ֶשׁעֲ בו ַֹדת אַבְ ָרהָ ם כָּל יְמֵ י חַ יָּיו הָ י ְָתה לִ ְמצֹא אַמַ ְתלָא ֶשׁאֲ נ ִָשׁים יְבָ ְרכוּ

יד הָ מָ ן ִחפֵּ שׂ אַמַ ְתלָא לְ הַ ְשׁ ִמיד וְ לַהֲ רוֹג
אֶ ת ה' ,וְ נ ַָתן לַאֲ נ ִָשׁים לֶאֱ כֹל וְ לִ ְשׁתּוֹת כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִהיֶה כּ ְַרנְ ב ֹו או ִֹתיּוֹת נְ בָ ְרכוֹ ,מֵ ִא ָ
עוּרבְ ָתאְ ,דּהָ עו ֵֹרב ִמ ָדּת ֹו אַכְ זְ ִריּוּת ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין כבֶ (.שׁהָ עו ֵֹרב אַכְ ז ִָרי עַ ל בָּ נָיו וְ עַ ל בְּ נֵי בֵ יתוֹ ,וְ כֵן
וּלְ אַ בֵּ ד כְּ מ ֹו ְ

ח

יק ָרא,
הָ עו ֵֹרב הוּא ַשׁ ְק ָרן ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )גיטין מה (.עו ְֹרבָ א ִשׁ ְ

וְ יֵשׁ לָשׁוֹן בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'אוצר המדרשים'  -איייזנשטיין ע' לה(

ֶשׁהָ עו ֵֹרב הוּא ָר ָשׁע וְ ַגנָּב וּמַ זִּ יק.

מָ ִצינוּ

אַרצָ ם עַ ד ֶשׁכָּפְ רוּ בַּ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאֶ ,שׁ ָכּתוּב
בַּ זֹּהַ ר )אחרי סט (:אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א ,א גָלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ְ

ִשׁי" .רו ִֹאים ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל יָצָ א ַלגָּלוּת בִּ גְ לַל ֶשׁזִּ לְ זְ לוּ ב"חֵ ֶלק בְּ ָדוִ ד"
"אֵ ין לָנוּ חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד וְ א נַחֲ לָה בְּ בֶ ן י ַ
וּבְ " ַנחֲ לָה בְּ בֶ ן י ִַשׁי" ,וְ ִיגָּאֲ לוּ כְּ ֶשׁיְּבַ ְקּשׁוּ אֶ ת ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי ֶשׁהוּא בְּ סוֹד חֵ ֶלק וְ ַנחֲ לָה.

סוֹד הַ לּוּז הוּא בְּ ִחינַת חַ לָּה.
מָ ִצינוּ

ָתן לָהּ ִמ ְצוַ ת חַ לָּה .רו ִֹאים ֶשׁהֶ עָ פָ ר ֶשׁל כָּל
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא נח א( ִהיא ִט ְמּאָה חַ לָּת ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ִתּנּ ֵ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ
אָדם הָ ִראשׁוֹן הָ י ְָתה בִּ בְ ִחינַת הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה עַ ל יְדֵ י ה'ְ .
הָ ע ֹולָם הוּא בִּ בְ ִחינַת הַ בָּ צֵ ק ֶשׁל ה' ,וּבְ ִריאַת ָ
אָדם ַק ְדמוֹןֶ ,שׁהוּא נְ קֻ ַדּת אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁ ָשּׁם הַ יְסוֹד
כֵּיוָ ן ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ָתם ֶשׁל אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ הוּא מֵ ע ֹולַם ָ
שּׁ ֶרשׁ הַ זֶּה נִ ְק ָרא חַ לָּת ֹו ֶשׁל ע ֹולָם .וְ כֵן חַ לָּ"ה בְּ אי"ק בכ"ר נֶפֶ "שׁ ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת
ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁהוּא בְּ סוֹד חַ לָּהָ ,לכֵן הַ ֹ
וּמסַ מֶּ לֶת אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁבְּ אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ,וְ ָלכֵן חַ לָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּם ,כִּ י ִהיא ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ַדּם הַ נֶּפֶ שׁ ֶשׁל
ָדּם ְ
הָ ע ֹולָם .וְ כֵן ָמ ִצינוּ ֶשׁחַ לָּה ִהיא בְּ ִחינַת הָ רֹאשׁ ֶשׁל הַ בָּ צֵ ק ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )במדבר טו ,כ(

אשׁית עֲ ִרס ֵֹתכֶם חַ לָּה
"ר ִ
ֵ

ְצוּרים.
אָדם הָ ִראשׁוֹן הָ יָה רֹאשׁ ַלי ִ
ָתּ ִרימוּ" .וְ כֵן ָ

וְ כֵן

וּמ ָשּׁם
'ח ְשׁמַ ל מַ טֶּ ה' ֶשׁאֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִת ָיּה ִהיא בְּ ִחינַת עֶ צֶ ם הַ לּוּז ֶשׁל הָ ע ֹולָם ֶשׁאֵ ינָהּ נִ פְ גֶּמֶ תִ ,
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר ַ
בֵּ ְ

י ְִתחַ דֵּ שׁ הָ ע ֹולָם לֶעָ ִתיד לָבֹ א ,וּמוּבָ א בָּ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו )'יונת אלם' א ,י( כְּ ֵשׁם ֶשׁיֵּשׁ לוּז לַגּוּף י ְֶשׁנ ֹו גַּם כֵּן ַלנֶּפֶ שׁ רוּחַ
וּממֶּ נּוּ י ִַקּח לְ חֵ לֶק חֲ בֵ ר ֹו בְּ ִהבָּ ְראוֹ .וְ ִהנֵּה לוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּהֶ ,שׁזְּ מַ ן הֲ ָרמָ ָתהּ ִמ ֶשּׁ ְתּגַלְ גֵּל
וּנְ ָשׁמָ הִ ,
אָדם ָדּוִ ד
אַרנוּ ֶשׁנְּ קֻ ַדּת אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמוֹת ָ
בַּ ִח ִטּים .וְ רו ִֹאים ֶשׁסּוֹד הַ לּוּז הוּא בְּ ִחינַת חַ לָּה ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
אַרנוּ
אָדם בָּ ע ֶֹרף בִּ ְמק ֹום הַ ַדּעַ ת ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
מָ ִשׁיחַ ִהיא בְּ ִחינַת יְסוֹד הַ ְ
נּוּקבָ א ֶשׁהוּא בְּ סוֹד חַ לָּה .וְ ָלכֵן עֶ צֶ ם הַ לּוּז נִ ְרמֶ זֶת בָּ ָ
ֶשׁהַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה מַ עֲ לָה או ָֹתהּ לְ מַ ְעלָה דֶּ ֶר הַ יְסוֹד ,וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִהיא ע ֹולָה לִ ְמקוֹם הַ ַדּ ִדּיםִ ,היא יְכ ֹולָה לַעֲ לוֹת בִּ זְ מַ ן הַ יִּחוּד עַ ד
ימ ְט ִריָּא לוּז וְ יֵשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין
ַנּוּקבָ א ִהיא בְּ גִ ַ
הַ ַדּעַ ת ֶשׁבָּ ע ֶֹרף ,כִּ י הַ יְסוֹד ע ֹולֶה ל ַַדּעַ ת ַכּיָּדוּעַ ָ .לכֵן ִמ ְצוַ ת חַ לָּה ֶשׁ ַשּ ֶיּכֶת ל ְ
שׁוּרים
"שׁנֵי עֳ פָ ִרים" וְ יֵשׁ ֶרמֶ ז ֶשׁהֵ ם ְק ִ
נּוּקבָ א לִ ְמקוֹם הַ לּוּז בָּ ע ֶֹרף .וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁהַ ַדּ ִדּים נִ ְק ָר ִאים בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים ְ
יְסוֹד הַ ְ
לַלּוּז ֶשׁנִּ ְמצָ א בָּ ע ֶֹרף ,כִּ י הַ חַ לָּה ע ֹולָה ל ַַדּ ִדּים ,וְ ע ֹולָה ל ַַדּעַ ת ֶשׁבָּ ע ֶֹרף .וְ כֵן הַ פָּ סוּק ֶשׁהֵ בֵ אנוּ עַ ל הַ ְמ ָתּ ַקת הַ לּ ֵָדה בְּ סוֹד
הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה ֶשׁע ֹולֶה לִ ְמקוֹם הֶ חָ לָב) ,ישעיה סו ,ז( "בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָיל ָָדה בְּ טֶ ֶרם יָבוֹא חֵ בֶ ל ָלהּ וְ ִה ְמלִ יטָ ה ָזכָר" ר"ת לוּ"ז.

אָדם ֶשׁאֵ ינ ֹו נֶהֱ נֶה ִמשּׁוּם אֲ כִ ילָה,
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )שנה שנייה ויצא( כּ ְָתבוּ הַ ְמּקֻ בָּ לִ ים יֵשׁ עֶ צֶ ם בָּ ָ
יעית ְדּמוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת ,וְ עֶ צֶ ם זֶה נִ ְשׁאָר ַקיָּם בַּ ֶקּבֶ ר וְ אֵ ין שׁ ֹולֵט בּ ֹו ִר ָקּבוֹן ,וְ הוּא
אֶ לָּא ַרק ִמן ְסעֻ ָדּה ְרבִ ִ
נִ ְק ָרא נ ְַסכוֹי ,וְ גַם ִנ ְק ָרא לוּז .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ לּוּז נֶהֱ נָה ַרק ִמ ְסּעֻ ַדּת ְמ ַלוֶּה מַ לְ כָּה ֶשׁ ִהיא ְסעֻ ַדּת ָדּוִ ד מַ לְ כָּא ְמ ִשׁיחָ א ,וּכְ פִ י
'מ ְד ַרשׁ ַתּלְ פִּ יּוֹת'
נּוּקבָ א ֶשׁהוּא הַ לּוּז ֶשׁל הָ ע ֹולָם .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ִ
אַרנוּ ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד מֵ אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁ ָשּׁם יְסוֹד הַ ְ
ֶשׁבֵּ ְ
צוּרת רֹאשׁ נָחָ שׁ ,וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר
צּוּרת ֹו כְּ ַ
)ערך אדם( ֶשׁחוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה הוּא בְּ ִחינַת נָחָ שׁ ,וְ רֹאשׁ הַ ִשּׁ ְד ָרה הוּא עֶ צֶ ם הַ לּוּז ֶשׁ ָ
בֵּ ין הַ לּוּז ַלנָּחָ שׁ ,וְ ָדוִ ד ְמ ִשׁיחַ ה' הוּא בְּ סוֹד נָחָ שׁ ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ַכּיָּדוּעַ ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נָחָ שׁ.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוֹהֲ ָר"ן' )פה(

ְשׁ ָשׁה ָשׁבוּעוֹת ֶשׁהֵ ם עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד יוֹם ֶשׁבֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,וּכְ נֶגְ דּ ֹו בְּ ִאילַן

לוּז .בִּ ְשׁבִ יל זֶה נוֹהֲ גִ ין לֶאֱ כֹל בֵּ יצָ ה בַּ ְסּע ָֻדּה הַ מַּ פֶ סֶ ֶקת בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב ,כִּ י הַ בֵּ יצָ ה נִ גְ מֶ ֶרת בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד
ט

יוֹם ,כְּ מַ אֲ מַ ר חֲ כָמֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה ַתּ ְרנְ גֹ לֶת מ ֹולֶדֶ ת לְ עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד יוֹם וְ כוּ' ,וּכְ נֶגְ דּ ֹו בְּ ִאי ַלן לוּז.
יצים
וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִאילַן הַ לּוּז ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ַתּהֲ לִ י ִבּשּׁוּל הַ בֵּ יצָ ה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת פְּ עֻ לַּת הָ ֶרחֶ ם .וְ כֵן ִשׁעוּר חַ לָּה הוּא ג"ם בֵּ ִ
כְּ ִמנְ יַן חַ לָּ"ה.

וְ כֵן

מַ ה ֶשּׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הָ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו ֶשׁלוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּהֶ ,שׁזְּ מַ ן הֲ ָרמָ ָתהּ ִמ ֶשּׁ ְתּגַלְ גֵּל בַּ ִח ִטּים .נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן

ֶרמֶ ז ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁ ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ִתּ ְהיֶה דֶּ ֶר הַ לּוּזָ ,כּ סוֹד הַ גִּ לְ גּוּל בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה נַעֲ ֶשׂה דֶּ ֶר הַ לּוּז ֶשׁנּו ֵֹתן כֹּחַ ַלנֶּפֶ שׁ רוּחַ
ישׁים או ָֹתהּ כְּ ֶשׁ ִמּ ְתגַּלְ ֶגּלֶת בַּ ִח ִטּים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בַּ לּוּז לְ צ ֶֹר
נְ ָשׁמָ ה לְ ִה ְתגַּלְ גֵּל .וְ ָלכֵן לוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּה ֶשׁמַּ פְ ִר ִ

הַ גִּ לְ גּוּלִ ים .וְ כֵן בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים מָ ִצינוּ לְ שׁוֹן גִּ לְ גּוּל ְמ ִחילוֹתֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל גִּ לְ גּוּל
ג(

הַ חַ לָּה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא ויחי

בוּרת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁמֵּ ֵתי אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל חָ יִין
אָמַ ר ַרבִּ י בְּ ֵשׁם ַרבִּ י חֶ לְ בּ ֹו לָמָ ה הָ אָבוֹת ְמחַ בְּ בִ ין ְק ַ

ָאָרץ ,אֶ לָּא
בוּרין בְּ חוּץ ל ֶ
יקים הַ ְקּ ִ
ְתּ ִחלָּה לִ ימוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ וְ כוּ' ,אָמַ ר לֵיהּ ַרבִּ י ִסימוֹן ִאם כֵּן ִהפְ ִסידוּ הַ צַּ ִדּ ִ
אָרץ ,וְ עו ֶֹשׂה או ָֹתן כִּ ְמעָ רוֹת הַ לָּלוּ וְ הֵ ן ִמ ְתגַּלְ גְּ לִ ין
מָ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עו ֶֹשׂה ,עו ֶֹשׂה לָהֶ ם ְמ ִחילוֹת בָּ ֶ
יעין לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא נו ֵֹתן בָּ הֶ ם רוּחַ ֶשׁל
יעין לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,כֵּיוָ ן ֶשׁמַּ גִּ ִ
וּבָ ִאין עַ ד ֶשׁמַּ גִּ ִ
אַדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל"
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל ְ
ֵיתי אֶ ְתכֶם ִמ ִקּבְ רו ֵֹתיכֶם עַ ִמּי וְ הֵ בֵ ִ
חַ יִּים וְ הֵ ן עו ְֹמ ִדיןֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הַ עֲ ל ִ
ִיתם".
רוּחי בָ כֶם וִ ְחי ֶ
וְ אַחַ ר ָכּ "וְ נ ַָת ִתּי ִ

וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ כְּ ָתב וְ הַ ַקּבָּ לָה' )ויקרא ח ,כו(

לֶחֶ ם הַ נִּ ְק ָרא ֻעגָּה

יתין עָ ג ֻעגָּה ,וְ ִהיא ְר ִשׁימָ ה ִעגּוּלִ ית כְּ מ ֹו ֻעגָּה .וְ כֵן כִּ כַּר לֶחֶ ם
צוּרה הָ ִעגּוּלִ ית ֶשׁבָּ הּ ,כִּ בְ מַ ְתנִ ִ
הוּא עַ ל ָ
אַחַ ת ִתּ ְרגֵּם י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל ִעגּוּל ְדּלֶחֶ ם .וּמַ ה ֶשּׁנִּ ְק ָרא בְּ פִ י ַרבּו ֵֹתינוּ גִּלְ גֵּל בְּ חַ ִמּיםִ ,עיסָ ה ְמגֻלְ ֶגּלֶת
ישׁ ָתהּ עו ִֹשׂים
ַדּוּריֶ ,שׁהָ ִעיסָ ה בִּ גְ מַ ר לִ ָ
הוּא הַ נִּ ְק ָרא בִּ לְ שׁוֹן ִמ ְק ָרא חַ לָּה ,גִּ לְ גּוּל הוּא ֵשׁם לְ ָדבָ ר עָ גוֹל וְ כ ִ
ישׁה.
ַדּוּרית הַ נַּעֲ ָשׂה בִּ גְ מַ ר הַ לִּ ָ
או ָֹתהּ ִעגּוּלָ ,כּכָה נִ ְק ָרא בִּ לְ שׁוֹן ִמ ְק ָרא חַ לָּה ,כְּ לוֹמַ ר ִעיסָ ה ִעגּוּלִ ית וְ כ ִ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ֵשּׁם חַ לָּה הוּא ִמלְּ שׁוֹן גַּלְ גַּל.

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה מו(:

ַתּנְ יָא ִהיא לוּז ֶשׁצּוֹבְ ִעין בָּ הּ

כלֶת ,וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שלח קעה(:
ְתּ ֵ

סוֹד ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,הַ ָגּוֶן ֶשׁלָּהּ יוֹצֵ א ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת.

ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא

ְרוּשׁלְ ִמי )שביעית יב(:
וּלְ פִ י זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ י ַ

וּמבָ אֵ ר הַ 'פְּ נֵי מֹ ֶשה' מָ חוֹז ֶשׁל ְטבֶ ְריָא הַ נִּ ְק ָרא כֵּן ,וְ הָ יָה
ַרבִּ י ִחיָּא בַּ ר בָּ א ִמ ְתעַ גֵּל בַּ הֲ ָדא אֱ לִ יסוּס ִדּ ְטבֶ ְריָאְ .
מוּקה לַעֲ שׂוֹת לְ עַ ְצמ ֹו
אָרץ .נִ ְראֶ ה ְדּ ַרבִּ י ִחיָּא הָ י ְָתה ל ֹו כַּוָּ נָה עֲ ָ
אָרץ ִמפְּ נֵי ִחבּוּב ְקדֻ ַשּׁת הָ ֶ
ִמ ְתעַ גֵּל עַ ְצמ ֹו עַ ל הָ ֶ
ִתּקּוּן ֶשׁ א י ְִצטָ ֵר ָלבֹא בְּ גִ לְ גּוּלָ ,לכֵן הוּא ִה ְתגַּלְ גֵּל עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה בְּ ְטבֶ ְריָה ֶשׁ ָשּׁם בְּ ִחינַת הַ לּוּז ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ גִּ לְ גּוּלִ ים נַעֲ ִשׂים
דֶּ ֶר הַ לּוּז ,וּבָ זֶה ֶשׁהוּא ִמ ְתגַּלְ גֵּל עַ ל הַ לּוּז הוּא יוֹצֵ א יְדֵ י חוֹבַ ת גִּ לְ גּוּל .וְ כֵן כִּ נּ ֶֶרת ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל שׁ ֶֹרשׁ הַ ַכּוּ ֶֶרת ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת
אֶ ת הַ ְדּבַ שׁ.

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שופטים שנט( "וְ אוּלָם לוּז ֵשׁם הָ ִעיר ל ִָראשׁ ֹונָה" ,פֵּ רוּשׁ ְשׁמָ הּ ֶשׁל לֵאָה
וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
הָ ִראשׁ ֹונָה ֶשׁ ִהיא לֵאָה ֶשׁבָּ אֲ ִצילוּת ,נִ ְק ָרא לוּז .וְ נִ ְק ָרא ֵשׁם זֶה ,לְ פִ י ֶשׁפֵּ ְרשׁוּ חז"ל ֶשׁיֵּשׁ עֶ צֶ ם אֶ חָ ד
וּממֶּ נּוּ ִמ ְתגַּדֵּ ל גּוּף הָ ָ
בִּ ְמקוֹם הֲ נָחַ ת ֶק ֶשׁר ֶשׁל ְתּפִ לִּ ין ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְת ַר ֵקּב לְ ע ֹולָםִ ,
אָדם לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,וְ הָ עֶ צֶ ם
זֶה נִ ְק ָרא לוּז .וּלְ פִ י ֶשׁלֵּאָה ִהיא מֵ אֲ חו ֵֹרי ז"א ,בִּ ְמקוֹם הֲ נָחַ ת ֶק ֶשׁר ֶשׁל ְתּפִ לִּ יןָ ,לזֶה ִנ ְק ֵראת לוּז .וְ שׁ ֶֹרשׁ
יהוּדה הַ בֵּ ן ֶשׁל ֵלאָה ַכּיָּדוּעַ .
ָדּוִ ד הוּא ִמ ָ

אָדם נִ ְשׁאַר עֶ צֶ ם
וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְמחַ "ל )'אוצרות רמח"ל' ע' רנא( ֶשׁהַ כּ ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י הוּא בְּ ִחינַת לוּז ֶשׁבְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,בָּ ָ
אֶ חָ ד בַּ ֶקּבֶ ר הַ נִּ ְק ָרא לוּז ,וְ עָ לָיו יִבָּ נֶה הַ גּוּף בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ,וְ יֵשׁ ָשׁם ַגּם חֵ לֶק מֵ הַ נֶּפֶ שׁ וְ ִהיא הַ נִּ ְק ֵראת
י

הֶ בְ לָא ְדג ְַרמֵ י ,וְ כֵן הוּא בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְשׁאַר הַ כּו ֶֹתל הָ מַּ עֲ ָרבִ י ,וְ הוּא סוֹד זֶה הַ לּוּז ֶשׁעָ לָיו יִבָּ ֶנה הַ בִּ ְניָן
לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,וְ או ָֹתהּ הַ ְקּדֻ ָשּׁה הַ שּׁו ָֹרה עָ לָיו נִ ְק ֵראת הֶ בְ לָא ְד ַג ְרמֵ י.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י הַ ַשּׁ"ס' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )יומא(

משאז"ל ְקדֻ ָשּׁה ִראשׁ ֹונָה ִק ְד ָשׁה לְ ַשׁ ְע ָתּהּ וְ ִק ְֹד ָשה לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,זֶה יוּבָ ן בְּ מַ ה ֶשּׁנִּ ְתבָּ אֵ ר אֶ ְצלֵנוּ כִּ י בְּ כָל
מָ קוֹם ֶשׁהָ יָה ָשׁם ְקדֻ ָשּׁה ִהיא מַ נַּחַ ת ָשׁם ְר ִשׁימוּ בִּ ְמקוֹמָ הּ ,וְ זֶה סוֹד ֶשׁארז"ל ֶשׁ א ָזזָה הַ ְשּׁכִ ינָה
ִמכּו ֶֹתל מַ עֲ ָרבִ י ,וְ זֶה הוּא כְּ עֵ ין הֶ בֶ ל ְדּג ְַרמֵ י הַ נִּ זְ כָּר בְּ ִענְ יַן הַ ְתּ ִחיָּה ֶשׁהוּא ר ֶֹשם אוֹר הַ נְּ ָשׁמָ ה ֶשׁהָ י ְָתה
בַ גּוּף וְ ָלכֵן ִנ ְשׁאֲ ָרה גַם כֵּן הַ ְקּדֻ ָשּׁה לֶעָ ִתיד ָלבֹא.

וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁכָּל ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָרא לוּז ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית

שׁנָה" ,זֶה ִמשּׁוּם ֶשׁ ָשּׁם נִ ְמצֵ את אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁ ִהיא הַ לּוּז הַ כְּ לָלִ י ֶשׁל כָּל הָ ע ֹולָם
כח ,יט( "וְ אוּלָם לוּז ֵשׁם הָ ִעיר ל ִָרא ֹ
הוּשׁ ַתּת הָ ע ֹולָם .אֲ בָ ל הַ כּ ֶֹתל הוּא בְּ ִחינַת לוּז ֶשׁבַּ לּוּז ,הַ יְינוּ הַ לּוּז הַ פְּ ָר ִטי ֶשׁל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁ ָשּׁם נִ ְשׁאַר
ְ
ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה
וּמ ָשּׁם יִבָּ נֶה מֵ חָ ָדשׁ .וְ שׁוּב רו ִֹאים ֶשׁהַ לּוּז ָקשׁוּר לִ נְ קֻ ַדּת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ צַ ד מַ עֲ ָרב ַכּיָּדוּעַ ,
הָ ְר ִשׁימוּ ֶשׁל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשִׁ ,

אַדמוֹ"ר ִמ ָקּאמַ ְרנָא שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים כּו ֶֹתל
וְ ָלכֵן הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁ ִהיא מַ לְ כוּת אֵ ינָהּ ָזזָה ִמכּ ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י .וְ כֵן הו ִֹסיף הָ ְ
אשׁית .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א
אשׁית הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עֶ צֶ ם הַ לּוּז ֶשׁהוּא נְ קֻ ַדּת הָ ֵר ִ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ֵר ִ
ֶשׁהַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ כּו ֶֹתל "אַחַ ר כּ ְָתלֵנוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִתיָּה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ כּו ֶֹתל הַ לּוּז הַ פְּ ָר ִטי ֶשׁל בֵּ ית

הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,לְ אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁ ִהיא הַ לּוּז הַ כְּ לָלִ י ֶשׁל כָּל הָ ע ֹולָם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .ריי ְְס ִקין שליט"א ֶשׁכּו ֶֹתל מַ עֲ ָרבִ י
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁעֶ צֶ ם הַ לּוּז ְשׁמָ הּ נ ְֶסכּוֹי ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ בֵ ית

הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִהיא אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה ֶשׁשּׁו ָֹתה אֶ ת הַ נְּ סָ כִ ים .וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁהַ לּוּז הוּא בְּ ִחינַת אֶ בֶ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)בראשית כח ,יח(

ֹאשׁהּ:
"וַ יּ ְַשׁכֵּם יַעֲ קֹב בַּ בּ ֶֹקר וַ יּ ִַקּח אֶ ת הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו וַ יּ ֶָשׂם ֹא ָתהּ מַ צֵּ בָ ה וַ ִיּצֹק ֶשׁמֶ ן עַ ל ר ָ
שׁנָה".
וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא בֵּ ית אֵ ל וְ אוּלָם לוּז ֵשׁם הָ ִעיר ל ִָרא ֹ

וּמוּבָ א בַּ מָּ ְרדֳּ כַי )מועד קטן תתקלד

ֹאשׁם לֵיל ט' בְּ אָב וְ ֶרמֶ ז ל ַָדּבָ ר "וַ יּ ִַקּח מֵ אַבְ נֵי
ימין אֶ בֶ ן ַתּחַ ת ר ָ
אָדם ֶשׁ ְמּ ִשׂ ִ
והובא בשו"ע או"ח תקנה ג( יֵשׁ בְּ נֵי ָ
הַ מָּ קוֹם וְ גוֹ'" ,וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ָראָה ,וְ חֻ ְרבָּ ן ָראָה .הַ יְינוּ ֶשׁה' ָרמַ ז לְ יַעֲ קֹב ֶשׁיֵּשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין הָ אֶ בֶ ן ֶשׁהוּא ָשׂם בַּ אֲ חו ֵֹרי
רֹאשׁ ֹו בִּ ְמקוֹם עֶ צֶ ם הַ לּוּז ,לְ מַ צָּ ב ֶשׁל הַ חֻ ְרבָּ ן ,הַ יְינוּ ֶשׁגַּם אַחֲ ֵרי הַ חֻ ְרבָּ ן ִתּ ָשּׁאֵ ר אֶ בֶ ן הַ כּ ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת הַ לּוּז
ֶשׁנִּ ְמצָ א בַּ אֲ חו ֵֹרי הָ רֹאשׁ .וְ ָלכֵן ֵזכֶר ָלזֶה אָנוּ נוֹהֲ גִ ים ל ִָשׂים אֶ בֶ ן בִּ ְמקוֹם הַ לּוּז בְּ לֵיל ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב ,כְּ דֵ י לְ ִה ְתחַ בֵּ ר לְ אוֹר
הַ לּוּז ֶשׁבַּ כּו ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ יִבָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁי .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שם מח ,ג( "נִ ְראָה אֵ לַי בְּ לוּז" ר"ת אֶ בֶ "ן ,לְ ַרמֵּ ז
עַ ל הָ אֶ בֶ ן ֶשׁיַּעֲ קֹב ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעמָּ הּ בִּ בְ ִחינַת לוּז.

הַ ְמ ָתּ ַקת ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ְתּלוּיָה בְּ סוֹד הַ ַדּ ִדּים
יקים אֶ ת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ .
ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
אתי לְ פָ נֶי בְּ נִ ָדּה בְּ חַ לָּה
לשׁה חָ טָ ִ
אָמ ָרה לְ פָ נָיו ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם בִּ ְש ָ
נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט יהושע ט( ְ
לשׁה ְמחוֹל לִ י בְּ חֶ בֶ ל בְּ חַ לּוֹן וּבְ חוֹמָ הְ .דּ ָרחָ ב ִה ְתפַּ לְּ לָה ֶשבִּ זְ כוּת חֶ בֶ ל ִהיא ְת ַת ֵקּן אֶ ת הַ ַחלָּה,
וּבְ הַ ְדל ָָקה ,בִּ ְשׁ ָ
וּבִ זְ כוּת חַ לּוֹן ִהיא ְת ַת ֵקּן הַ נֵּר ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת חַ לּוֹן ֶשׁמֵּ ִאיר ,וּבִ זְ כוּת חוֹמָ ה ִהיא ְת ַת ֵקּן אֶ ת עֲ וֹן נִ ָדּה ,כִּ י חוֹמָ ה ִהיא
מַ ִקּיף כְּ מו טָ הֳ ַרת נִ ָדּה ֶשׁהַ ִמּ ְקוֶה הוּא מַ ִקּיף .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ִענְ יַן ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ֶשׁ ְמּקוֹם הַ ַדּ ִדּים נִ ְק ָרא בִ ינָה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת

הַ חֵ ִצי הָ עֶ לְ יוֹן .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות יָ (.ינַק ִמ ְשּׁדֵ י ִאמּ ֹו וְ נִ ְס ַתּכֵּל בְּ ַדדֶּ יהָ וְ אָמַ ר ִשׁ ָירהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,בָּ ְרכִ י נַפְ ִשׁי
יא

אֶ ת ה' ,וְ אַל ִתּ ְשׁכְּ ִחי כָּל גְּ מוּלָיו" ,מַ אי "כָּל גְּ מוּלָיו" ,אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ הוֶּ ,שׁעָ ָשׂה לָהּ ַדּ ִדּים בִּ ְמקוֹם בִּ ינָה.
נּוּקבָ א ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לַחֵ ִצי הַ ַתּ ְחתּוֹן ,וְ ע ֹולֶה לְ מַ ְעלָה לִ ְמקוֹם הַ ַדּד בְּ סוֹד ָדּם
וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ָדּוִ ד ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ָדּם ֶשׁבִּ יסוֹד הַ ְ

ֶנ ֱע ָכר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָבָ .לכֵן ָדּוִ ד או ִֹתיּוֹת ו' ַדּ"ד ,הַ יְינוּ ֶשׁע ֹולֶה דֶּ ֶר הַ ו' ֶשׁבַּ יְסוֹד לִ ְמקוֹם הַ ַדּד .וְ כֵן ַדּ ִדּים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד
ָדּם .וְ כֵן ֶנ ֱעכָּר וְ ַנעֲ ָשׂה ר"ת נוּ"ן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ בִּ ינָה .וְ כֵן עֶ בֶ ד ִעבְ ִרי

שׁיחַ  .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )קידושין יז(.
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִ

חָ לָה ָשׁ שׁ וְ עָ בַ ד ָשׁ שׁ אֵ ינ ֹו חַ יָּב לְ הַ ְשׁלִ ים חָ לָה כָּל ֵשׁשׁ חַ יָּב לְ הַ ְשׁלִ ים ,הַ יְינוּ ֶשׁמֻּ ָתּר ל ֹו לִ ְהיוֹת חָ לָה חֲ ִצי
מֵ הַ זְּ מַ ן.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן

)במדבר יא ,כז(

וּשׁנֵיהֶ ם
ידד ִה ְתנַבֵּ א עַ ל הַ ְשּׂלָוְ .
ֹשה מֵ ת וִ יהוֹשֻׁ עַ מַ כְ נִ יס .וּמֵ ָ
ֶשׁאֶ לְ ָדּד ִה ְתנַבֵּ א ֶשׁמּ ֶ

יַחַ ד ִה ְתנַבְּ אוּ עַ ל גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ נָבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנוֹ .אֶ לְ ָדּד הֲ וָ ה ִמ ְתנַבֵּ י וַ אֲ מַ ר הָ א מֹ ֶשה ִמ ְתכְּ נִ ישׁ ִמן עַ לְ מָ א וִ יהוֹשֻׁ עַ
יתא ָק ִאי ִמן בַּ ְת ֵריהְּ ,
בַּ ר נוּן ְמ ַשׁמֵּ שׁ מַ ְשׁ ִר ָ
אַרע כְּ נַעֲ נָאֵ י,
וּמ ַדבֵּ ר עַ מָּ א בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ יעַ ל י ְַתהוֹן לְ ַ
יתא ְדי ְִשׂ ָראֵ ל,
וּמַ חֲ ִסין י ָָתהּ לְ הוֹן .מֵ ָ
ידד הֲ וָ ה ִמ ְתנַבֵּ י וַ אֲ מַ ר הָ א סַ לְ וֵי סַ לְ ִקין ִמן יַמָּ א וְ חַ פְ יַין כָּל מַ ְשׁ ִר ָ
אַרעָ א ְדּמָ גוֹג בְּ סוֹף
אָמ ִרין הָ א מַ לְ כָּא ְסלִ יק ִמן ְ
תוּקלָא .בְּ ַרם ְתּ ֵריהוֹן כַּחֲ ָדא ִמ ְתנַבִּ ין וְ ְ
וְ יֶהֱ וֵי לְ עַ מָּ א לְ ְ
וּמסַ ְדּ ִרין
יוֹמַ יָּא ,וּמַ כְ נַשׁ מַ לְ כִ ין ִק ְט ֵרי ַתגִּ ין וְ אַפַ ְרכִ ין לוֹבְ ֵשׁי ִשׁ ְריוֹנִ ין ,וְ כָל עַ ְממַ יָּא י ְִשׁ ַתּ ְמעוּן לֵיהּ ְ
ִשׂ ָראֵ ל .נ ְִראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ
אַרעָ א ְדי ְ
טוּריָּא ְדּ ְ
אַרעָ א ְדי ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל בְּ נֵי גַּלְ וָ ָתא ,וְ נָפְ לִ ין פִּ גְ ֵריהוֹן עַ ל ַ
ְק ָרבָ א בְּ ְ
הֵ ם ִה ְתנַבְּ אוּ עַ ל ְדּבָ ִרים אֵ לֶּה ַדּוְ ָקאְ ,דּאֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )בהעלותך
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
ידד הֵ ם בְּ סוֹד ַדּדֵּ י ִא ָשּׁה ,כַּמּוּבָ א בְּ ַ
יקים אֶ ת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה בְּ כֹחַ מֹ ֶשׁה
קע( ,וְ הַ ְמ ָתּ ַקת ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ְתּלוּיָה בְּ סוֹד הַ ַדּ ִדּים ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
ֹשה נִ ְק ָרא בַּ עַ ל ְתּשׁוּבָ ה ,הַ יְינוּ ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו
ֶשׁ ְמּ ַגלֶּה אֶ ת סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ֶשׁהֵ ם סוֹד הֶ חָ לָב ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תצא רעחֶ (.שׁמּ ֶ
מֹּשה נ ֹולַד בְּ ז' בַּ אֲ ָדר ב' בְּ ָשׁנָה ְמעֻ בֶּ ֶרת ,וּלְ פִ י זֶה
ִחבּוּר לְ ִאמָּ א ִעלָּאָה ֶשׁנִּ ְק ֵראת ְתּשׁוּבָ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' ֶשׁ ֶ
פּוּרים בּ ֹו יֵשׁ ִחבּוּר ָגּבֹהַּ ל ְַשּׁ ִמינִי ,הָ יָה הַ יּוֹם הַ ג'
ִה ְתעַ בְּ ָרה י ֹוכֶבֶ ד בְּ מֹ ֶשה בְּ יוֹם ז' בְּ ִת ְשׁ ֵרי בַּ עֲ ֶשׂ ֶרת יְמֵ י ְתשׁוּבָ ה ,וְ יוֹם הַ כִּ ִ
בּ ֹו נִ ְקלַט הַ זּ ֶַרע .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות ב ,י(

יתהוּ" כְּ ַת ְרגּוּמ ֹו ְשׁחַ לְ ֵתּיהּ ,הוּא לְ שׁוֹן הוֹצָ אָה ,כְּ ִמ ְשׁחַ ל
"מ ִשׁ ִ
ְ

יתא מֵ חֲ לָבָ א ,וְ ַשׂעֲ ָרה הַ נִּ ְמ ֶשׁכֶת מֵ הֶ חָ לָבְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יָּם הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ִאמָּ א ֶשׁהַ ְשׁפָּ עָ ָתהּ ִהיא
בִ נִ ָ
מּשׁה ִה ְשׁ ִפּיעַ לָע ֹולָם ִהיא בִּ בְ ִחינַת חֲ לֵב אֵ ם כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שיה"ש תתקצד( עַ ל
חָ לָב ,וְ כֵן הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ֶ

"שׁנֵי
"דּדֶּ יהָ י ְַר ֻוּ בְ כָל עֵ ת" .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא שמות יב( מֹ ֶשה וְ אַהֲ רֹן ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בָּ הֶ ן ְ
הַ כָּתוּב )משלי ה ,יט( ַ
ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי עֳ פָ ִרים ְתּאוֹמֵ י ְצבִ יָּה".

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )בתי מדרשות א'(

"שׁנֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי עֳ פָ ִרים וְ גוֹ" ,זֶה
ְ

מֹ ֶשה וְ אַהֲ רֹן ,מַ ה ָשּׁ ַדיִם הַ לָּלוּ הו ָֹדהּ ֶשׁל ִא ָשּׁה ָכּ הָ יוּ מֹ ֶשה וְ אַהֲ רֹן הו ָֹדן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .מַ ה הַ ָשּׁ ַדיִם הַ לָּלוּ
הֲ ָד ָרהּ ֶשׁל ִא ָשּׁה ָכּ הָ יוּ מֹ ֶשה וְ אַהֲ רֹן הֲ ָד ָרן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .מַ ה הַ ָשּׁ ַדיִם הַ לָּלוּ נ ֹויָהּ ֶשׁל ִא ָשּׁה ָכּ הָ יוּ מֹ ֶשה
וְ אַהֲ רֹן נ ֹויָן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ָכ נֶאֱ מַ ר "וְ אֵ לֶּה תּוֹלְ דֹת אַהֲ רֹן וּמֹ ֶשה".
אָדם פְּ לוֹנִ י
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ְגּמָ ָרא )ר"ה כהָ (.תּנוּ ַרבָּ נָן לָמָ ה א נִ ְתפָּ ְרשׁוּ ְשׁמו ָֹתם ֶשׁל זְ ֵקנִ ים הַ לָּלוּ ֶשׁ א יֹאמַ ר ָ
ידד .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַרק מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן וְ נ ָָדב וַ אֲ בִ יהוּא וְ אֶ לְ ָדּד
כְּ מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן ,פְּ לוֹנִ י כְּ נ ָָדב וַ אֲ בִ יהוּא ,פְּ לוֹנִ י כְּ אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
וּמֵ ָ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ַרק בָּ הֶ ם בְּ ִחינַת ַדּ ִדּים ֶשׁ ִמּ ְת ַגּלָה הַ חוּצָ ה לְ אַחַ ר הַ הַ ְמ ָתּ ָקה ֶשׁל ָדּם ֶנ ֱעכָּר
ידד נִ ְתפָּ ְרשׁוּ ְשׁמו ָֹתםְ ,
וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם הֶ הָ ָדר וְ הַ יּוֹפִ י ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ְשׁאָר הַ ִשּׁבְ ִעים זְ ֵקנִ ים ַשׁיָּכִ ים לִ ְב ִחינַת הַ ָדּם לִ ְפנֵי
ימ ְט ִריָּא
ֶשׁנַּעֲ ָשׂה חָ לָב ,כִּ י ִמ ְספַּ ר ִשׁבְ ִעים ֶשׁבַּ סַּ נְ הֶ ְדּ ִרין ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת ָדּם ,וְ כֵן ִשׁבְ ִעים הוּא הַ גִּ ַ

ֶשׁל ַייִן ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת ָדּם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )משלי כג ,לא( "אַל ֵתּ ֶרא ַייִן כִּ י י ְִתאַ ָדּם" .וּבַ מַּ לְ בִּ י"ם ָשׁם א ִתּ ְתאַ וֶּה אֶ ל
יב

יטיב אֶ ל הַ ָדּם ֶשׁהוּא הַ נֶּפֶ שׁ
הַ ַיּיִן ִמצַּ ד ֶשׁאַ ָתּה רוֹאֶ ה ֶשׁ ִצּבְ ע ֹו אָדֹםֶ ,שׁזֶּה מו ֶֹרה ֶשׁהוּא ַייִן טוֹב ,וּמֵ ִ
הַ ִחיּוּנִ י .וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁהַ ַיּיִן נִ ְק ָרא בְּ ֵשׁם ָדּם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )דברים לב ,יד( "וְ ַדם עֵ נָב ִתּ ְשׁ ֶתּה חָ מֶ ר" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ
בַּ ְחיֵי )בראשית ג ,ו( ֶשׁ ַלּ ַיּיִן יֵשׁ צֶ בַ ע אָדֹם לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ָקשׁוּר לְ ָדם .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ ֶשׁהַ סַּ נְ הֶ ְד ִרין הֵ ם בְּ ִחינַת ַייִן ,כַּמּוּבָ א
בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין לז(.

"שׁ ְר ֵר אַ גַּן הַ סַּ הַ ר אַל י ְֶחסַ ר הַ מָּ זֶג" וְ גוֹ' ָשׁ ְר ֵר ז ֹו סַ נְ הֶ ְדּ ִרין לָמָ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ָשׁ ְר ֵר
ָ

ֶשׁ ִהיא יו ֶֹשׁבֶ ת בְּ ִטבּוּר ֹו ֶשׁל ע ֹולָם" ,אַ גַּן" ֶשׁ ִהיא מָ גֵינָה עַ ל כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּוֹ" ,הַ סַּ הַ ר" ֶשׁ ִהיא דוֹמָ ה לְ סַ הַ ר,
וּשׁ ָשׁה כְּ ֶנגֶד סַ נְ הֶ ְדּ ִרי ְקטַ ָנּה
הוּצ ַר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לָצֵ את רו ִֹאין ִאם יֵשׁ עֶ ְשׂ ִרים ְ
"אַל י ְֶחסַ ר הַ מָּ זֶג" ֶשׁ ִאם ְ
יוֹצֵ א וְ ִאם לָאו אֵ ינ ֹו יוֹצֵ א .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ

בַּ ְחיֵי )דברים א ,יז(,

בוּרה" ,כִּ י
ֶשׁהַ סַּ נְ הֶ ְדּ ִרין ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

תּ  ,וְ ָלכֵן הֵ ם יו ְֹשׁבִ ים בְּ לִ ְשׁכַּת
בוּרה הוּא ל ְַח ֹ
הַ ִמּ ְשׁפָּ ט לֵא ִהים הוּא" ,וְ ָלכֵן הֵ ם חו ְֹתכִ ים אֶ ת הַ ִדּיןְ ,דּ ִענְ ָינָהּ ֶשׁל הַ גְּ ָ
בוּרה ִהיא בִּ בְ ִחינַת ָדּם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא יטֶ (.שׁלִּ ְשׁכַּת הַ גָּזִ ית הָ י ְָתה בְּ צַ ד צָ פוֹן
הַ גָּזִ יתִ ,מלְּ שׁוֹן ִחתּוּ  .וּ ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
בוּרה.
ֶשׁל הָ עֲ ז ָָרה ,וְ צַ ד צָ פוֹן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

בִּ ְמגִ לַּת ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים מֻ זְ כּ ִָרים כָּל ִשׁבְ עַ ת הַ מַּ ְשׁ ִקין
חוּץ ִמ ָדּם.
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְשׁנָה )מכשירין ו ,ד(

וּדבַ שׁ
ִשׁבְ עָ ה מַ ְשׁ ִקין הֵ ן ,הַ טַּ ל ,וְ הַ מַּ יִם ,וְ הַ ַיּיִן ,וְ הַ ֶשּׁמֶ ן ,וְ הַ ָדּם ,וְ הֶ חָ לָבְ ,

ְדּבו ִֹרים .וְ רו ִֹאים ְדּבַ ר פֶּ לֶא ֶשׁבִּ ְמגִ לַּת ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד דּו ִֹדי וְ דוֹדֶ י ֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל מַ ְד ֵרגַת הֶ חָ לָב הַ גְּ בוֹהָ ה
ירים ,וְ כֵן
ֶשׁבָּ אָה מֵ הַ ַדּ ִדּים ,מֻ זְ כּ ִָרים כָּל ִשׁבְ עַ ת הַ מַּ ְשׁ ִקין חוּץ ִמ ָדּם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִ

הַ ַדּ ִדּים הֵ ם סוֹד ִשׁ ָירה ֶשׁל ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים

ֶשׁל מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא) ,ברכות י(.

ָינַק ִמ ְשּׁדֵ י ִאמּ ֹו

וְ נִ ְס ַתּכֵּל בְּ ַדדֶּ יהָ וְ אָמַ ר ִשׁ ָירהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,בָּ ְרכִ י נַפְ ִשׁי אֶ ת ה' ,וְ אַל ִתּ ְשׁכְּ ִחי כָּל גְּ מוּלָיו" ,מַ אי "כָּל גְּ מוּלָיו",
אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ הוֶּ ,שׁעָ ָשׂה לָהּ ַדּ ִדּים בִּ ְמקוֹם בִּ ינָה.

ירה בָּ אָה כְּ ֶשׁ ִמּ ְתחַ בְּ ִרים לַבִּ ינָה ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תיקונים
כֵּיוָ ן ֶשׁ ִשּׁ ָ

אָרה מֵ הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמינִ י ֶשׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע ,וְ זֶה סוֹד הַ כָּתוּב )שמות טו ,א( "אָז י ִָשׁיר" ְדּ"אָז"
כחֶ (:שׁבִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף הָ י ְָתה הֶ ָ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ח' .וְ כֵן רו ִֹאים ְבּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ מֻ זְ כָּר יַחַ ד ִעם הֶ חָ לָב) ,שיר השירים ד ,יא( "נֹ פֶ ת ִתּטֹּפְ נָה ִשׂפְ תו ַֹת ִי

ַכּלָּה ְדּבַ שׁ וְ חָ לָב ַתּחַ ת לְ שׁ ֹו ֵנ " ,וְ כֵן רו ִֹאים בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים ֶשׁהַ ַיּיִן

מֻ זְ כָּר יַחַ ד ִעם הֶ ָחלָב) ,שיר השירים ה ,א(

יתי
"שׁ ִת ִ
ָ

אַרנוּ ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ ע ֹולֶה לְ ַד ְרגַּת הֶ חָ לָב ,וְ כֵן הַ ַיּיִן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ַדּ ְרגָּה הַ נְּ מוּכָה ֶשׁצָּ ִרי לְ הַ עֲ לוֹת אוֹת ֹו
יֵינִ י ִעם חֲ לָבִ י" כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

לִ ְמקוֹם הֶ חָ לָב .וְ כֵן הַ ַיּיִן

שּׁמֶ ן) ,שיר השירים א ,ב(
מֻ זְ כָּר כְּ ַד ְרגָּה נְ מוּכָה בְּ יַחַ ס ַל ֶ

"כִּ י טו ִֹבים דֹּדֶ י ִמ ָיּיִן :לְ ֵריחַ ְשׁמָ נֶי

ַשּׁמֶ ן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה וְ הַ בִּ י ָנה ֶשׁ ָשּׁם ְמקוֹם
תּוּרק ְשׁמֶ " ,כִּ י הַ ַיּיִן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ַדּ ְרגָּה הַ נְּ מוּכָה בְּ יַחַ ס ל ֶ
טוֹבִ ים ֶשׁמֶ ן ַ
הֶ חָ לָב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ַיּיִן ֶשׁהֶ ְח ִמיץ נִ ְק ָרא חָ ָלא .וְ כֵן מֻ זְ כּ ִָרים מַ יִם בְּ אֹפֶ ן ָכּזֶה ֶשׁהֵ ם אֵ ינָם יְכוֹלִ ים

לְ כַבּוֹת אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה הַ גְּ ד ֹולָה ֶשׁיֵּשׁ בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים) ,שיר השירים ח ,ז( "מַ יִם ַרבִּ ים א יוּכְ לוּ לְ כַבּוֹת אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה",
הַ יְינוּ ֶשׁ ִשּׁיר הַ ִשּׁ ִ
ירים הוּא בְּ ַד ְרגַּת הַ ֶשּׁמֶ ן וְ הֶ חָ לָב ֶשׁמֵּ עַ ל הַ מַּ יִם .וְ כֵן מֻ זְ כָּר טַ ל ,פַּ עַ ם אַחַ ת בַּ פָּ סוּק )שיר השירים ה ,ב(
ירה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִשּׁ ָירה
אָמ ָרה ִשׁ ָ
ֹאשׁי נִ ְמלָא טָ ל" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ְדּבו ָֹרה הַ נְּ בִ יאָה ְ
"שׁר ִ
ֶ
שׁוּרה לִ בְ ִחינַת הֶ חָ לָב וְ הַ ְדּבַ שׁ ֶשׁבָּ א מֵ הַ ְדּבו ִֹרים.
ְק ָ

יג

יקי
גָּמָ ל הוּא ִמלְּ שׁוֹן הַ כָּתוּב "גְּ מוּלֵי מֵ חָ לָב עַ ִתּ ֵ
ִמ ָשּׁ ָדיִם".
ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁגָּמָ ל מַ ְת ִחיל בְּ שׁ ֶֹרשׁ ג"ם ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ לָּה כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ יֵשׁ ל ֹו ַדּבֶּ ֶשׁת

ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ְדּבַ שׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא ב"מ ַדּף ל"חֶ :שׁהַ ְדּבַ שׁ ֶשׁ ִה ְת ַקלְ ֵקל ְמ ַשׁמֵּ שׁ לִ ְרפוּאַת הַ פְּ צָ ִעים ֶשׁל הַ גָּמָ ל .וְ עַ יֵּן
"דּבֶּ ֶשׁת" הוּא בִּ גְ לַל ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ ֶשׁ ִה ְת ַקלְ ֵקל ְמ ַשׁמֵּ שׁ לִ ְרפוּאַת הַ פְּ צָ ִעים ֶשׁל הַ גָּמָ ל .וְ ִנ ְראֶ ה
בְּ ַר ִשּׁ"י )ישעי' ל ,ו( ֶשׁהַ ֵשּׁם ַ
צוּרת הַ ַדּ ִדּים .וְ כֵן בַּ ִמּנְ חָ ה ֶשׁ ָשּׁלַח
צוּרת הַ ַדּבֶּ ֶשׁת כְּ ַ
אָקה ִמשּׁ ֶֹרשׁ הֲ נ ָָקה ,וְ כֵן ַ
לְ הו ִֹסיף ֶשׁגַּם ֵשׁם נִ ְקבַ ת הַ גָּמָ ל הוּא נְ ָ

יַעֲ קֹב לְ עֵ ָשׂוַ ,רק בַּ גְּ מַ לִּ ים כָּתוּב )בראשית לב ,טז( "גְּ מַ לִּ ים מֵ ינִ יקוֹת".

וְ ִנ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הַ זֹּהַ ר )תיקונים יד(.

ֶשׁגָּמָ ל

יקי ִמ ָשּׁ ָדיִם" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל' בְּ ֵשׁם הָ אַחֲ רוֹנִ ים
הוּא ִמלְּ שׁוֹן הַ כָּתוּב )ישעי' כח ,ט( "גְּ מוּלֵי מֵ חָ לָב עַ ִתּ ֵ
וּמלְּ שׁוֹן ְשׁלֵמוּת כְּ מ ֹו "וַ יִּגְ ַדּל הַ ֶיּלֶד וַ ִיּגָּמַ ל" .וְ כֵן גָּמָ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֶ סֶ ד .וְ כֵן
ֶשׁהַ גָּמָ ל נִ ְק ָרא גָּמָ ל ִמלְּ שׁוֹן גְּ ִמילוּת חֶ סֶ ד ִ
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ גָּמָ ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל גְּ ִמילוּת חֶ סֶ ד יו ֵֹתר מֵ הָ ָרגִ יל ,וּכְ מ ֹו ֶשׁעָ ְשׂ ָתה ִרבְ ָקה לֶאֱ לִ יעֶ זֶר

ֶשׁנּ ְָתנָה גַם לַגְּ מַ לִּ ים לִ ְשׁתּוֹת ,יו ֵֹתר ִממַּ ה ֶשּׁבִּ ֵקּשׁ ,הוּא בִּ ֵקּשׁ ֶשׁ ִהיא ִתּ ֵתּן ל ֹו ְמעַ ט מַ יִם ,וְ ִהיא אָ ְמ ָרה )בראשית כד ,יט( "גַּם
יקים אֶ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ גָּמָ ל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
לִ גְ מַ לֶּי אֶ ְשׁאָב עַ ד ִאם כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּת" .תּוֹסֶ פֶ ת הַ גַּםְ ,
הַ גְּ בוּרוֹת בְּ סוֹד ָדּם ֶשׁ ֶנּ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב ,כְּ מ ֹו ֶשׁאַבְ ָרהָ ם עָ לָה בְּ בֶ טֶ ן ִאמּ ֹו לִ ְמקוֹם הֶ חָ לָב כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ָלכֵן הַ גָּמָ ל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל ִרבְ ָקה ֶשׁבִּ זְ כוּת זֶה ִהיא נִ לְ ְקחָ ה לְ י ְִצחָ ק ,כִּ י ִהיא חַ יֶּבֶ ת ֶשׁ ִתּ ְהיֶה לָהּ ְתּכוּנַת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל הַ גָּמָ ל לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת
הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁל י ְִצחָ ק .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית כד ,יט( "גַּם לִ גְ מַ לֶּי אֶ ְשׁאָב עַ ד ִאם כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּת" .תּוֹסֶ פֶ ת הַ גַּם ִהיא ִמ ַדּת

חַ ְסדּ ֹו ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁמּו ִֹסיף מֵ עֵ בֶ ר ל ְָרגִ ילוּת ,וּמֵ עֵ בֶ ר לְ מַ ה ֶשּׁבִּ ְקּשׁוּ ִממֶּ נּוּ .וְ כֵן הַ פָּ סוּק הַ זֶּה הוּא פָּ סוּק י"ט בְּ פֶ ֶרק כ"ד
יַחַ ד כְּ ִמנְ יַן גַּ"ם ,וּ ִמ ְספַּ ר הַ פֶּ ֶרק כ"ד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כַּד מַ יִם ֶשׁלָּהּ .וְ ָלכֵן זֶה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּ ִענְ יַן הַ גְּ מַ לִּ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת
יאינִ י נָא ְמעַ ט מַ יִם ִמכַּדֵּ "ֶ ,שׁהוּא רוֹצֶ ה ֶשׁ ִהיא ִתּנְ הַ ג
וּמ ָדּהֶ .ואֱ לִ יעֶ זֶר ָרמַ ז לָהּ "הַ גְ ִמ ִ
הַ חֶ סֶ ד הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁנּו ֵֹתן בְּ לִ י גְ בוּל ִ

"מכַּדֵּ " ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספָּ ר אֶ חָ ד פָּ חוֹת ִמכַּדֵּ
בְּ ִמ ַדּת הַ "גַּם" .וְ כֵן ִ
אֵ לֶיהָ הַ ִטּי נָא כַדֵּ

כְּ ִמנְ יַן גַּ"ם .וְ ָלכֵן הוּא אָמַ ר "וְ הָ יָה הַ נַּעֲ ָר אֲ ֶשׁר אֹמַ ר

ית חֶ סֶ ד
אֹתהּ ֹהכ ְַח ָתּ לְ עַ בְ ְדּ לְ י ְִצחָ ק וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י עָ ִשׂ ָ
אָמ ָרה ְשׁ ֵתה וְ גַם גְּ מַ לֶּי אַ ְשׁ ֶקה ָ
וְ אֶ ְשׁ ֶתּה וְ ְ

ִעם אֲ דֹנִ י" .הַ יְינוּ הַ נַּעֲ ָרה אֲ ֶשׁר ַתּטֶּ ה אֶ ת ִמ ְספַּ ר כַּדֵּ " כְּ לַפֵּ י מַ טָּ ה ,לְ ִמ ְספָּ ר אֶ חָ ד פָּ חוֹת כְּ ִמנְ יַן גַּ"ם ,וְ תֹאמַ ר "וְ גַם ְגּמַ לֶּי
ית חֶ סֶ ד ִעם אֲ דֹנִ י" .וְ כֵן ִרבְ ָקה
אַ ְשׁ ֶקה" ,זֹאת הָ ְראָיָ'ה ֶשׁ ִהיא ְמחֻ בֶּ ֶרת לְ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם "וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י עָ ִשׂ ָ

הָ י ְָתה בַ ת ג' ָשׁנִ ים בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן ,וְ י ְִצחָ ק הָ יָה בֶּ ן מ' ָשׁנִ ים יַחַ ד כְּ ִמנְ יַן גַּ"ם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות ה (:אֶ חָ ד הַ מַּ ְרבֶּ ה
ַשּׁמַ יִם .וְ הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁבָּ אוֹת לִ פְ נֵי לֵב הֵ ן אַ" ֶשׁהוּא לְ שׁוֹן ִמעוּט ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת
וְ אֶ חָ ד הַ מַּ ְמ ִעיט וּבִ לְ בַ ד ֶשׁ ְיּ ַכוֵּן לִ בּ ֹו ל ָ
ֶשׁבָּ אוֹת לְ אַחַ ר לֵב הֵ ן גַּם לְ שׁוֹן ִרבּוּי .כִּ י הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁאַחֲ ֵרי הֵ ן בְּ ִחינַת ִרבּוּי כִּ י הַ ִמּ ְספָּ ר ע ֹולֶה ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁלִּ פְ נֵי הֵ ן
בְּ ִחינַת ִמעוּט כִּ י הַ ִמּ ְספָּ ר יו ֵֹרד .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת מַ אֲ כָל הַ מַּ ְס ִטיק ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ אַנְ גְּלִ ית גַּם ,וּבַ מַּ אֲ כָל הַ זֶּה יֵשׁ בְּ ִחינָה
ֶשׁל ִרבּוּי ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְס ַתּיֵּם אַף פַּ עַ ם .וְ כֵן ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד נִ ְק ֵראת גְּ דֻ לָּה וְ יֵשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב )תהילים קמה ,ג( " ָגּדוֹל הוי"ה וּ ְמהֻ לָּל
וּמ ְתפַּ ֵשּׁט ,בִּ בְ ִחינַת גַּ"ם .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ָדּבָ ר
גּוּמ "י הַ ְמסַ מֵּ ל ָדּבָ ר ֶשׁנִּ ְמ ָתּח ִ
ְמאֹד וְ לִ ְגדֻ לָּת ֹו אֵ ין חֵ ֶקר" ר"ת ִ
ַ'מ בּ ֹו  ,הַ יְינוּ גַּם בּ ֹוֶ ,שׁיֵּשׁ בּ ֹו בְּ ִחינַת גַּם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ְדּבָ ִרים גְּ דוֹלִ ים .וְ כֵן גַּם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גָּדוֹל .וְ כֵן בְּ חֻ מָּ שׁ
גָּדוֹל נִ ְק ָרא ג ְ
אשׁית יֵשׁ ג"ם פַּ ְר ִשׁיּוֹת פְּ תוּחוֹת ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁפְּ תוּחָ ה לְ הַ ְשׁפִּ יעַ  ,וְ יֵשׁ ח"ם פַּ ְר ִשׁיּוֹת ְסתוּמוֹת
בְּ ֵר ִ

יד

ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ ִדּין ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת אֵ שׁ חַ מָּ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ב .צ .ג .שליט"א ֶשׁבְּ ִמזְ מוֹר לְ תו ָֹדה יֵשׁ ג"ם ֵתּבוֹת,
'מזְ מוֹר
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְמ ָתּ ַקת הַ לּ ֵָדה ֶשׁ ַשׁ ֶיּכֶת לִ בְ ִחינַת גַּם ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים לוֹמַ ר ִ
וּ"לְ תוֹדָ ה" או ִֹתיּוֹת תּ ֹו ָל דָ "הְ ,

אַרגָּז מָ לֵא עָ פָ ר,
לְ תו ָֹדה' אַחֲ ֵרי ל ֵָדה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )תענית כא (.עַ ל נַחוּם ִאישׁ גַּם זוֶֹ ,שׁבְּ כֹחַ הָ אֱ מוּנָה הֵ ִביא לַמֶּ ֶל ְ
או ִֹתיּוֹת ע ֶֹר"ף ,וְ הֶ ֱעלָה אוֹת ֹו בְּ כֹחַ הַ גַּם ז ֹו לְ טוֹבָ ה לִ ְהיוֹת כַּעֲ פָ ר ֹו ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁנֶּהֱ פָ לַחֲ ָרבוֹת ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה.

שליט"א ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ עֲ לָאַת הַ ַקּב חֲ רוּבִ ין ַלחֲ ָרבוֹת.

יד
מֵ ִא ָ

יֵשׁ בַּ גָּמָ ל גַּם ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַדּ ְרגָּה הַ ְנּמוּכָה ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ אֲ ִחיזָה ל ִַחיצוֹנִ ים ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל' מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ

ֶשׁ ַרגְ לֵי הַ גָּמָ ל ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת ַרגְ לֵי הַ נָּחָ שׁ לִ פְ נֵי ֶשׁנִּ ְק ְצצוּ .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם מֵ הַ גְּ מָ ָרא )בכורות חֶ (.שׁגָּמָ ל ִמזְ ַדּוֵּג אָחוֹר כְּ ֶנגֶד

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י רוֹכְ בֵ י גְּ מַ לִּ ים אֵ בָ ֵריהֶ ם ִמ ְתחַ ְמּ ִמים
אָחוֹר .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )נדה יד (.רוֹכְ בֵ י גְּ מַ לִּ ים ֻכּלָּם ְר ָשׁ ִעיםְ ,
צוּרת חֲ ִצי י ֵָרחַ
יאים ז ֶַרע .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ כָּתוּב )שופטים ח ,כא( ֶשׁהָ יוּ תּוֹלִ ים לַגְּ מַ לִּ ים ַתּכְ ִשׁיט בְּ ַ
בִּ בְ ַשׂר הַ גָּמָ ל וּמו ִֹצ ִ
הַ נִּ ְק ָרא ַשׂהֲ רוֹן ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ גָּמָ ל ַשׁ ָיּ לִ בְ ִחינַת חֲ ִצי י ֵָרחַ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ הו ִֹסיף חָ כָם אֶ חָ ד שליט"א ֶשׁ ְמּקוֹם
הַ גְּ מַ לִּ ים נִ ְק ָרא ִמ ְדבַּ ר סַ הֲ ָרה ִמלְּ שׁוֹן י ֵָרחַ הַ נִּ ְק ָרא ִסיהֲ ָראְ ,דּבַ ִמּ ְדבָּ ר רוֹכְ בִ ים עַ ל גְּ מַ לִּ ים וְ הוֹלְ כִ ים לְ אוֹר הַ יּ ֵָרחַ  .וְ כֵן
ירה' )פרק ה(
מָ ִצינוּ בְּ 'פֶ ֶרק ִשׁ ָ

וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁ ֹו י ִֵתּן קוֹל ֹו ָשׁ ֹאג י ְִשׁאַג
גָּמָ ל מָ ה הוּא אוֹמֵ ר "ה' ִממָּ רוֹם י ְִשׁאָג ִ

עַ ל ָנוֵהוּ" .וְ רו ִֹאים ֶשׁמַּ פְ ִריעַ ַלגָּמָ ל חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא ָקשּוּר לַמַּ לְ כוּת .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁהַ גָּמָ ל ָקשׁוּר

יתה נִ ְקנְ סָ ה ל ֹו ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ,וְ ִה ִצּילוּהוּ ִממֶּ נָּה .אָמַ ר ַרבִּ י
לְ גָלוּת וְ לִ ְגאֻ לָּה) :ברכות נו (:הָ רוֹאֶ ה גָּמָ ל בַּ חֲ לוֹםִ ,מ ָ
חָ מָ א בְּ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא ,מַ אי ְק ָראָה" ,אָנֹ כִ י אֵ ֵרד ִע ְמּ ִמ ְצ ַריְמָ ה ,וְ אָנֹ כִ י אַעֲ לְ גַם עָ ה".

וְ כֵן

ָרחֵ ל ִהנִּיחָ ה אֶ ת הַ ְתּ ָר ִפים בְּ כַר הַ גָּמָ ל כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית לא ,לד( "וַ ְתּ ִשׂמֵ ם בְּ כַר הַ גָּמָ ל" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְתּ ָרפִ ים הֵ ם

שׁנִּ ְמ ְשׁלָה לְ ַדם נִ ָדּה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁנָה )שבת פב(.
עֲ בו ָֹדה ז ָָרה ֶ

אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אִ ,מ ַנּיִן לַעֲ בו ָֹדה ז ָָרה ֶשׁ ְמּטַ ְמּאָה

'שּׁלָ"ה' )ויצא( מַ דּוּעַ כְּ ֶשׁיּ ְָשׁבָ ה ָרחֵ ל עַ ל
"תּזְ ֵרם כְּ מ ֹו ָדוָ ה צֵ א תֹּאמַ ר לוֹ" .וְ כֵן ְמבָ אֵ ר הַ ְ
בְ מַ ָשּׂא כַּנִּ ָדּהֶ .שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
וּמבָ אֵ ר ֶשׁ ִהיא ִדּבְּ ָרה אֱ מֶ תֶ ,שׁ ִהיא בְּ ִחינַת נִ ָדּה
אָמ ָרה )בראשית לא ,לה( "דֶ ֶר נ ִָשׁים לִ י" ,הֲ ֵרי זֶה ֶשׁ ֶקרְ ,
הַ ְתּ ָרפִ ים ִהיא ְ
ִמשּׁוּם ֶשׁיּו ֶֹשׁבֶ ת עַ ל עֲ בו ָֹדה ז ָָרה .וְ ָרחֵ ל ָר ְמזָה ֶשׁכְּ מ ֹו ֶשׁ ַדּם נִ ָדּה אֶ פְ ָשׁר לְ בַ טֵּ ל וְ לַהֲ פֹ לְ חָ לָב בְּ סוֹד הַ גּ ָָמלָ ,כּ אֶ ת הָ עֲ בו ָֹדה
ז ָָרה צָ ִרי לְ בַ טֵּ ל וּלְ הַ עֲ לוֹת לִ בְ ִחינַת גָּמָ ל .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'עֵ ץ ַחיִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ע' רט( ֶשׁ ְתּ ָרפִ ים הֵ ם ִמלְּ שׁוֹן תּ ֶֹרף הַ ְמסַ מֵּ ל
אֶ ת ְמקוֹם הָ עֶ ְרוָ ה.

ִרבְ ָקה ִהיא סוֹד הַ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב.
אָדם ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁנָה )עירובין יזְ (:רבָ קוֹת
מוּבָ א בְּ 'תו ָֹרה אוֹר' )תולדות יחֶ (.שׁ ִרבְ ָקה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ נֶּפֶ שׁ הַ בַּ הֲ ִמית ֶשׁבָּ ָ
ֶשׁל ָשׁלשׁ ָשׁלשׁ בָּ ָקר ,הַ יְינוּ ֶשׁצֶּ מֶ ד בָּ ָקר נִ ְק ָרא ְרבָ קוֹתָ ,כּ ִרבְ ָקה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ נֶּפֶ שׁ הַ בַּ הֲ ִמית ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
חשׁ נ ְֶהפָּ לְ אוֹר ,וְ נִ כְ לָל בַּ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ ָל ֵכן כָּתוּב אַחַ ר ָכּ
)בראשית כד ,טו( "וְ ִהנֵּה ִרבְ ָקה יֹצֵ את" ֶשׁיּוֹצֵ את ִמ ְקּלִ פַּ ת נֹ גַהּ ,וְ הַ ֶ
)שם טז( "וַ ֵתּ ֶרד הָ עַ ְינָה וַ ְתּמַ לֵּא כ ַָדּהּ" ֶשׁעַ ל יְדֵ י בֵּ רוּר וּבִ טּוּל נֶפֶ שׁ הַ בַּ הֲ ִמית זוֹכִ ים לַתּו ָֹרה ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ כ"ד ְספָ ִרים
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִרבְ ָקה ִהיא סוֹד הַ ָדּם ֶנ ֱעכָּר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ גְּ בוּרוֹת
ֶשׁנִּ ְשׁאֲ בוּ ִמיַּם הַ חָ כְ מָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָהְ .

שׁוּרה ַלבָּ ָקר ֶשׁ ְמּיַצֵּ ר חָ לָב כִּ י ִהיא מֻ ְמּ ִחית ְבּשׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ָתהּ לְ יַצֵּ ר חָ לָב.
ֶשׁל י ְִצחָ ק ִממֵּ ילָא ִהיא ְק ָ

וְ כֵן כָּתוּב )בראשית

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י
אַרבָּ ִעים ָשׁ ָנה בְּ ַק ְחתּ ֹו אֶ ת ִרבְ ָקה בַּ ת בְּ תוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי ִמפַּ ַדּן אֲ ָרםְ .
כה ,כ( "וַ י ְִהי י ְִצחָ ק בֶּ ן ְ

"מפַּ ַדּן אֲ ָרם" עַ ל ֵשׁם ֶשׁ ְשּׁנֵי אֲ ָרם הָ יוּ ,אֲ ַרם נַהֲ ַריִם וַ אֲ ַרם צוֹבָ ה ,קו ֵֹרא אוֹת ֹו פַּ ַדּן לְ שׁוֹן צֶ מֶ ד בָּ ָקר,
ִ
טו

ַתּ ְרגּוּם פַּ ַדּן תּו ִֹרין .וְ גַם כָּאן רו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְמצַ ֶיּנֶת אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִרבְ ָקה ֶשׁנּוֹלְ ָדה בְּ פַּ ַדּן אֲ ָרם הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל צֶ מֶ ד בָּ ָקר.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לְ ִמכְ סֶ ה עַ ִתּיק' בְּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ ֶשׁהַ ֵשּׁם ֶשׁל ִאמָּ הּ ֶשׁל ִרבְ ָקה הָ יָה ְדּבו ָֹרה ֶשׁ ְמּיַצֶּ ֶרת ְדּבַ שָׁ ,לכֵן ִרבְ ָקה
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְדּבַ שׁ וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא ִא ָשּׁהְ ,דּ ִא ָשּׁה ִהיא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּת ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת ל ְַדּ ָרגוֹת ֶשׁלְּ מַ טָּ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה.
שליט"א ֶשׁק"ב ֶשׁנִּ ְרמָ ז בִּ ְנ ֵקבָ ה ,נִ ְרמָ ז בְּ ִרבְ ָקה .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ָשּלְ חוּ ִעם ִרבְ ָקה לְ י ְִצחָ ק אֶ ת הַ מֵּ ינ ֶֶקת ֶשׁלָּהּ,
ֹתם וְ אֶ ת מֵ נִ ְק ָתּהּ" ,וְ ֵשׁם הַ מֵּ ינ ֶֶקת הָ יָה ְדבו ָֹרה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית כד ,נט( "וַ י ְַשׁלְּ חוּ אֶ ת ִרבְ ָקה אֲ ח ָ
)בראשית לה ,ח( "וַ ָתּמָ ת ְדּב ָֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִרבְ ָקה" .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ְדּבו ָֹרה לִ וְּ ָתה אֶ ת ִרבְ ָקה עַ ד יוֹם מו ָֹתהּ ,וְ נִ פְ ְטרוּ יַחַ ד,

כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא כי תצא ד( "וַ ָתּמָ ת ְדּב ָֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִרבְ ָקה וְ גוֹ' וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו אַ לּוֹן בָּ כוּת"ֶ ,שׁבָּ כוּ ְשׁ ֵתּי
יק ָתּהּ בָּ אָה ל ֹו בְּ שׂו ַֹרת ִאמּ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יּ ֵָרא אֱ ִהים אֶ ל יַעֲ קֹב
וּמ ַשׁמֵּ ר אֵ צֶ ל מֵ נִ ְ
בְּ כִ יּוֹת עַ ד ֶשׁיַּעֲ קֹב יו ֵֹשׁב ְ
אתוֹ" מַ ה בְּ ָרכָה בֵּ ְרכ ֹו בִּ ְרכַּת אֲ בֵ לִ ים .וְ כֵן בְּ ל ֵַדת י ְִצחָ ק הָ יָה מַ עֲ ֶשׂה בְּ ִענְ יַן הַ הֲ נ ָָקה ֶשׁל
וְ גוֹ' ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַ יְבָ ֶר ֹ

ָשׂ ָרה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא תולדות ג( "אֵ לֶּה תּוֹלְ דוֹת י ְִצחָ ק" לָמָ ה חָ זַר וְ אָמַ ר "אַבְ ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶ ת י ְִצחָ ק"
אֶ לָּא ֶשׁהָ יוּ ְמ ַרנְּ נִ ין אַחֲ ֵריהֶ ם וְ או ְֹמ ִרים אֶ פְ ָשׁר ז ֵָקן בֶּ ן מֵ אָה ָשׁנָה וּזְ ֵקנָה בַ ת ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה מוֹלִ ִידין אֵ ין
זֶה בְּ נָהּ אֶ לָּא ֶשׁהֵ בִ יאָה אוֹת ֹו ִמן הַ שּׁוּק ,וְ כֵן אַ ָתּה מוֹצֵ א בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁגָּמַ ל אַבְ ָרהָ ם אֶ ת י ְִצחָ ק עָ ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה
וְ זִ מֵּ ן כָּל גְּ ד ֹולֵי הַ מַּ לְ כוּת אַף ָשׂ ָרה ָק ְראָה כָּל נְ שׁו ֵֹתיהֶ ן לִ ְסעֻ ָדּה מֶ ה עָ שׂוּ או ָֹתן הַ נּ ִָשׁים עַ כְ ָשׁיו ִיוָּ ַדע
הַ ָדּבָ ר ִאם הוּא בְּ נָהּ וְ ִאם לָאו ,כָּל אַחַ ת וְ אַחַ ת הֵ בִ יאָה בְּ נָהּ ִעמָּ הּ וְ א הֵ בִ יאָה מֵ נִ ְק ָתּהִּ ,מיָּד הָ יוּ הַ בָּ ִנים
אתי מֵ ִנ ְק ִתּי ,בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה הָ יָה שׁוֹפֵ עַ וְ יו ֵֹרד חָ לָב ִמ ַדּדֶּ יהָ ֶשׁל
בּוֹכִ ין וְ כָל אַחַ ת אוֹמֶ ֶרת ָשׁכ ְַח ִתּי וְ א הֵ בֵ ִ
יקה
יקה בָ נִ ים ָשׂ ָרה" וְ כֵן ֻכּלָּן או ְֹמרוֹת בֶּ אֱ מֶ ת הֵ ינִ ָ
יקה או ָֹתן ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "הֵ ינִ ָ
ָשׂ ָרה וְ נ ְָטלָה כָּל בְּ נֵיהֶ ן וְ הֵ נִ ָ
בָ נִ ים ָשׂ ָרה וּלְ ָכ נֶאֱ מַ ר "אַבְ ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶ ת י ְִצחָ ק".

וְ כֵן

אַרמוֹנִ י' בְּ ֵשׁם ִסדּוּר 'בֵּ ית יַעֲ קֹב' ֶשׁעֶ צֶ ם הַ לּוּז נִ ְק ָרא בְּ תוּאֵ ל ַרמָּ אָהְ ,דּאַף עַ ל פִּ י ֶשׁהוּא
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי עֵ ץ ְ

נִ ְראֶ ה מֵ ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ תוּאֵ ל ,הוּא ַרמַּ אי ,כֵּיוָ ן ֶשׁעַ ל פִּ י הָ אֱ מֶ ת הוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ חַ יִּים .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ִדּבְ תוּאֵ ל או ִֹתיּוֹת בְּ תוּל
אֵ ל,

הַ ְיינוּ הַ ֵשּׁם אֵ ל ֶשׁהוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ חֶ סֶ ד וְ הַ חַ יִּים סָ תוּם בְּ תוֹכוֹ ,וְ י ְִת ַגּלֶּה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תולדות קלז(.

"בַּ ת בְּ תוּאֵ ל" ,בַּ ת בִּ תּ ֹו ֶשׁל אֵ ל .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְבּתוּאֵ ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁם אֵ "ל ֶשׁהוּא הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל הֶ חָ לָב ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אֶ ת
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ חַ לָּה
ימ ְט ִריָּא חַ לָּהְ ,
הַ ִדּינִ ים ,וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל ִרבְ ָקה בִּ תּ ֹו ֶשׁל בְּ תוּאֵ ל כְּ ִדלְ עֵ ילָ ,לכֵן עֶ צֶ ם הַ לּוּז ֶשׁהוּא בְּ גִ ַ
יקה אֶ ת הַ ָדּם וְ עו ָֹשׂה אוֹת ֹו
כְּ ִדלְ עֵ יל ָקשׁוּר גַּם ַלשּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל ִרבְ ָקה וּבְ תוּאֵ ל ,כִּ י ִהיא אוֹת ֹו סוֹד ֶשׁל הַ פְ ָר ַשׁת חַ לָּה ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ָ

חָ לָב .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'שׁבִ ילֵי פִּ נְ חָ ס' ֶשׁיַּעֲ קֹב ָק ָרא ל ִָעיר לוּז בְּ ֵשׁם בֵּ ית אֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית כח ,יט( "וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת
שׁנָה" .לְ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הַ לּוּז ִעם בְּ תוּאֵ ל וְ ֵשׁם
ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא בֵּ ית אֵ ל וְ אוּלָם לוּז ֵשׁם הָ ִעיר ל ִָרא ֹ
אֵ ל.

ְדּבַ שׁ ,בָּ ְטנִ יםְ ,שׁ ֵק ִדים.
כָּתוּב

)בראשית מג ,יא(

אָרץ
"וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ בִ יהֶ ם ִאם כֵּן אֵ פוֹא זֹאת עֲ שׂוּ ְקחוּ ִמזִּ ְמ ַרת הָ ֶ

וּשׁ ֵק ִדים" .נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן
בִּ כְ לֵיכֶם וְ הו ִֹרידוּ ל ִָאישׁ ִמנְ חָ ה ְמעַ ט צֳ ִרי ְ
וּמעַ ט ְדּבַ שׁ נְ כֹאת וָ ט בָּ ְטנִ ים ְ
נוּקבִּ ין
ֶרמֶ ז ֶשׁבִּ ְשׁבִ יל לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ לֶּחֶ ם וְ הַ פַּ ְרנָסָ ה ִמיּוֹסֵ ף ,צָ ִרי לְ הָ כִ ין אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה ִמקֹּדֶ ם ,הַ יְינוּ לְ הַ עֲ לוֹת מַ יִּין ְ
אָרץ בִּ כְ לֵי ֶכם" ,ס"ת
"קחוּ ִמזִּ ְמ ַרת הָ ֶ
רוּתא ִדּלְ ַת ָתּא .וְ כֵן יַעֲ קֹב ָרמַ ז לָהֶ ם בְּ ִמנְ חָ ה ז ֹו ִענְ יָן זֶה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שם יא( ְ
בְּ ִא ְתעָ ָ

טז

ִמ ְצוֹ"תְ ,דּעַ ל יְדֵ י הַ ִמּ ְצווֹת וּמַ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים ְמכִ ינִ ים אֶ ת הַ ִמּנְ חָ ה .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּנְ חָ ה מֻ ְרכֶּבֶ ת ִמ ִשּׁ ָשּׁה חֳ מָ ִרים צֳ ִרי,
וּשׁ ֵק ִדים ,כִּ י ִמ ְספַּ ר ֵשׁשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ,וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁהַ ִמּנְ חָ ה ְמחֻ לּ ֶֶקת לִ ְשׁ ַניִם; ְשׁ ָשׁה
ְדּבַ שׁ ,נְ כֹאת ,וָ ט ,בָּ ְטנִ יםְ ,

חֳ מָ ִרים ֶשׁ ְמּיֹעָ ִדים לְ ֵריחַ וְ א לַאֲ כִ ילָה צֳ ִרי ,נְ כֹאת ,וָ ט ,י ְָרדוּ ִעם יוֹסֵ ף לְ ִמ ְצ ַריִם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)בראשית לז ,כה(

וּצ ִרי וָ ט הוֹלְ כִ ים לְ הו ִֹריד ִמ ְצ ָריְמָ ה" .וְ הַ ְשּׁ ָשׁה הָ אַחֵ ִרים ֶשׁ ְמּיֹעָ ִדים לַאֲ כִ ילָה ְדּבַ שׁ,
"וּגְ מַ לֵּיהֶ ם נֹ ְשׂ ִאים נְ כֹאת ְ
נוּקבִּ ין ֶשׁעוֹלִ ים בַּ בֶּ טֶ ן לִ ְהיוֹת חָ לָב ֶשׁהוּא ְדבַ שָׁ ,לכֵן בֶּ טֶ ן
בָּ ְטנִ יםְ ,שׁ ֵק ִדיםֶ ,שׁהֵ ם ר"ת ְדּבַ "שְׁ ,מסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ
הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת כַּמּוּבָ א בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קלגְ (:מרֻ מֶּ זֶת ב"בָּ ְטנִ ים" ,וּ ְדּבַ שׁ ָשׁ ֵקד יֵשׁ בָּ הֶ ם ב' פְּ עָ ִמים ש"ד
ִעם או ִֹתיּוֹת ק"בֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ַקּב ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ ִמ ְצוַ ת חַ לָּהֶ ,שׁע ֹולָה בַּ יִּחוּד לִ בְ ִחינַת חָ לָב כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן ָשׁ ֵקד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
הֶ חָ לָב ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וַ יִּגְ מֹ ל ְשׁ ֵק ִדים" ,וּכְ פִ י ֶשׁיָּדוּעַ בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁאֲ כִ ילַת ְשׁ ֵק ִדים מַ ְרבָּ ה אֶ ת הֶ חָ לָב .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה
צוּרת הַ בָּ ְטנִ ים בִּ ְקלִ פָּ ָתם ֶשׁהֵ ם ְשׁ ַניִם ְשׁ ַניִם וְ דו ִֹמים לִ ְשׁנֵי ָשׁ ַדיִם ֶשׁבַּ בֶּ טֶ ן .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ פְ ִתיחַ ת הַ בָּ ְטנִ ים
ַ

חוּטים ְקטַ נִּ ים בְּ בֶ טֶ ן ִאמּוֹ ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ ִחנּוּ ' )שפו( ְתּ ִחלַּת בְּ ִריאַת הַ גּוּף
ִ
רו ִֹאים בְּ ִחינַת ִתּינוֹק ֶשׁיּו ְֹצ ִאים ִממֶּ נּוּ
חוּטין ֶשׁל זְ הו ִֹרית ְשׁ ֵתּי
ִ
הוּא כְּ עֵ ין
ִ
אָמרוּ ז"ל אָמַ ר ַרב עַ ְמ ָרם ָתּנָא ְשׁ ֵתּי י ְֵרכו ָֹתיו כִּ ְשׁנֵי
חוּטין כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
ישׁה עַ ל הַ וָּ לָד .וְ כֵן
חוּטין ֶשׁל זְ הו ִֹרית .וְ כֵן יֵשׁ עַ ל הַ בָּ ְטנִ ים ְקלִ פָּ ה ַדּ ָקּה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ִשּׁלְ יָה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ז ְַרעו ָֹתיו כִּ ְשׁנֵי ִ

ָרחֵ "ל

הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּתְ ,מרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב )שם מג ,יא(

"וְ הו ִֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמנְ חָ ה ְמעַ ט צֳ ִרי" בְּ ִדלּוּג הָ פוּ ֶשׁל ֵשׁשׁ

או ִֹתיּוֹת ,וְ כֵן הַ כָּתוּב )שם כו( "וַ יָּבִ יאוּ ל ֹו אֶ ת הַ ִמּ ְנחָ ה אֲ ֶשׁר בְּ י ָָדם הַ בָּ י ְָתה" ר"ת אַהֲ בָ "הַ ,דּהֲ בָ אַת הַ ִמּנְ חָ ה הָ י ְָתה
בִּ בְ ִחינַת זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּת הַ נַּעֲ ֶשׂה בְּ אַהֲ בָ ה.

יתי יֵינִ י ִעם חֲ לָבִ י" וּמוּבָ א בָּ ַר ַדּ"ק )ש"א יד ,כז( "בְּ י ְַע ַרת
כָּתוּב )שיר השירים ה ,א( "אָכַלְ ִתּי י ְַע ִרי ִעם ִדּבְ ִשׁי ָשׁ ִת ִ
הַ ְדּבָ שׁ" הוּא חַ לַּת הַ ְדּבַ שׁ כְּ מ ֹו "אָכַלְ ִתּי יַעֲ ִרי ִעם ִדּבְ ִשׁי" ,וְ ִת ְרגֵּם י ֹונ ָָתן וְ ִקינָא ְדּדוּבְ ָשׁא לְ פִ י ֶשׁהַ חַ לָּה
עֲ שׂוּיָה ִק ִנּים ִקנִּ ים.

וּמָ ִצינוּ ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל נִ ְק ָרא בַּ כָּתוּב )ש"ב כא ,יט(

"אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן י ְַע ֵרי א ְֹרגִ ים בֵּ ית הַ לּ ְַח ִמי"

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ָשׁם "אֶ לְ חָ נָן" ָדּוִ ד" .בֶּ ן י ְַע ֵרי א ְֹרגִ ים" ֶשׁהָ יוּ ִמ ְשּפַּ ְחתּ ֹו או ְֹרגִ ים פָּ ֹרכֶת ל ִַמּ ְק ָדּשׁ הַ ָקּרוּי "יַעַ ר
ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד ִמיסוֹד הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת חַ לּוֹת ְדּבַ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים יַעַ רָ .לכֵן הוּא
הַ לְּ בָ נוֹן"ְ .

נִ ְק ָרא "בֶּ ן י ְַע ֵרי" ,וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא עַ ל ִחסָּ רוֹן בִּ ְצנִ יעוּת ֶשׁפּ ֹוגֵם אֶ ת הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה )שבת סב" (:וַ ה' פָּ ְתהֵ ן יְעָ ֶרה" ַרב
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י כְּ ִקיתוֹן שׁוֹפְ כוֹת ַדּם
וּשׁמוּאֵ ל חַ ד אָמַ ר ֶשׁנִּ ְשׁפְּ כוּ כְּ ִקיתוֹן וְ חַ ד אָמַ ר ֶשׁנַּעֲ שׂוּ פִּ ְתחֵ יהֶ ן כְּ יַעַ רְ .
ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ מָּ קוֹם
אָרץ' ֶשׁיַעַ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פ"ר ִדּינִיםְ .
זִ יבָ ה ,כְּ יַעַ ר נִ ְתמַ לְּ אוּ ֵשׂעָ ר .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ חֲ מַ דֵּ י ֶ
הוּא בְ סוֹד יַעַ רָ ,לכֵן נֶעֶ נְ שׁוּ עָ לָיו בִּ בְ ִחינַת יַעַ ר .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ח"ג רכו(.

"עם ִדּבְ ִשׁי" ָדּא ְק ִריאַת
ִ

יוּשׁב.
"אָכַלְ ִתּי י ְַע ִרי" ָדּא ְצלו ָֹתא ִדּ ְמ ָ

נוּקבִּ ין .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ח"ג ד(.
ְשׁמַ ע .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמסַ מֵּ ל הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ

"עם ִדּבְ ִשׁי הוֹד" ַדּ ְרגָּא
בוּרה פַּ חַ ד י ְִצּחָ קִ .
י ְַע ִרי" ָדּא גְּ ָ

ְדּ ָדוד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ח"ג סח(.

"אָכַלְ ִתּי

"קוֹל ְייָ' יְח ֹולֵל

אַ יָּלוֹת וַ יֶּחשׂוֹף יְעָ רוֹת" כְּ מָ ה ְדאַ ְתּ אָמֵ ר "בְּ י ְַע ַרת הַ ְדּבָ שׁ" ,וּכְ ִתיב "אָכַלְ ִתּי י ְַע ִרי ִעם ִדּבְ ִשׁי" .וְ רו ִֹאים

יעי הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ָקשׁוּר לְ יַעֲ ַרת הַ ְדּבַ שׁ .וְ ָלכֵן כָּתוּב "וַ יֶּחשׂוֹף ְיעָ רוֹת" .וְ כֵן "וַ יֶּחשׂוֹף"
ֶשׁהַ קּוֹל הַ ְשּׁבִ ִ
ִשׁי .וְ כֵן יְעָ רוֹת או ִֹתיּוֹת
או ִֹתיּוֹת שפ"ו ח"י ,בִּ בְ ִחינַת ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַקיָּם ,כִּ י ֵשׁם שפ"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
נוּקבִּ ין בְּ סוֹד ָדּם ֶנ ֱעכָר וְ נַעֲ ָשׂה חָ לָב
עֲ ָריוֹת א ֹו "וַ יּ ְֶע ַתּר" ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל ְתּפִ לַּת י ְִצחָ ק וְ ִרבְ ָקה ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
ימ ְט ִריָּא י ְִצחָ ק ִרבְ ָקה .וְ זֶה גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
נוּקבִּ ין בְּ גִ ַ
כְּ ִדלְ עיל .וְ כֵן ְתּפִ לָּה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ

יתת ִרבְ ָקה) ,בראשית לה ,ח( "וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו אַ לּוֹן בָּ כוּת" .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א ֶשׁ"וַ יּ ְֶע ַתּר"
בְּ ִמ ַ
יז

נוּקבִּ ין בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סג ,ה(
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַתּזְ ִריעַ ֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ

עַ ל הַ כָּתוּב "וַ יּ ְֶע ַתּר

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר ְ'צנִ יעוּת
י ְִצחָ ק לַה לְ נֹ כַח ִא ְשׁתּוֹ"ֶ ,שׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן עֲ ִשׁירוּת ,כְּ מ ֹו עָ ִתירֶ ,שׁיּ ְִצחָ ק ָשׁפַ ְתּפִ לּוֹת בְּ ע ֶֹשר .וּבֵ ְ
בוּרה .וְ ָלכֵן בִּ זְ כוּת הַ יִּחוּד בָּ אָה הַ ְבּ ָרכָה.
נוּקבִּ ין ֶשׁהָ ִא ָשּׁה מַ זְ ַרעַ ת ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ מָּ מוֹן ֶשׁבָּ א ִמצַּ ד הַ גְּ ָ
הָ ִא ָשּׁה' ֶשׁמַּ יִּין ְ
ַשׁ ִמיּוּת כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית כו ,יב(
וְ כֵן י ְִצחָ ק הָ יָה עָ ִשׁיר בְּ ג ְ

מֵ אָה ְשׁעָ ִרים וַ יְבָ רֲ כֵהוּ ה'".

אָרץ הַ ִהוא וַ יּ ְִמצָ א בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא
"וַ יִּזְ ַרע י ְִצחָ ק בָּ ֶ

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר נג ,ז(

"וַ יּ ְִק ָרא אַבְ ָרהָ ם אֶ ת ֶשׁם בְּ נ ֹו י ְִצחָ ק" יָצָ א חֹק

וּמבָ אֵ ר הַ 'הַ עֲ מֵ ק דָּ בָ ר' )בראשית כא ,ג( ֶשׁבִּ זְ כוּת י ְִצחָ ק בָּ ִאים הַ ְמּזוֹנוֹת ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים חֹק .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'דּו ְֹר ֵשׁי
לָע ֹולָםְ .
ְרשׁוּמוֹת' )ע' קלה( ֶשׁיּ ְִצחָ ק אָבִ ינוּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ מוֹן בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת מֵ "ם מֵ "ם וָ "ו נוּ"ן .וְ כֵן ִשׁיר נִ ְרמָ ז בְּ ֵתבַ ת
ירה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י ְִצחָ ק ִרבְ ָקה .וְ כֵן בַּ ִשּׁיר 'שׁ ֹוכֵן עַ ד' ֶשׁ ְמּז ְַמּ ִרים בְּ ַשבָּ ת וְ יוֹם טוֹב נִ ְר ְמזוּ י ְִצחָ ק ִרבְ ָקה .וְ כֵן
עָ ִשׁיר ,וְ ִשׁ ָ
יְעָ רוֹת א ֹו עֲ ָריוֹת א ֹו "וַ יּ ְֶע ַתּר" א ֹו ַתּזְ ִריעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פֵּ רוֹת ֶשׁבָּ ִאים בְּ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יִּחוּד .וְ כֵן אֶ חָ ד ִמכָּל אֵ לּוּ יַחַ ד ִעם
נוּק ִבּין ֶשׁל ְתּפִ לָּה נִ ְמ ְשׁלוּ לְ מַ יִם בַּ פָּ סוּק
נוּקבִּ ין ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וּבִּ פְ ָרט ֶשׁמַּ יִּין ְ
ִמ ְספַּ ר מַ יִם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ
"שׁפְ כִ י ַכּמַּ יִם לִ בֵּ " ,וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל ְשׁנַת תשע"ו או ִֹתיּוֹת ַשׁוְ עַ ת עֲ נִ יִּים ֶשׁ ִהיא ְתּפִ לָּה.
ִ

יקאָה.
יטים ֶשׁבָּ אָה ִמ ְשּׁבֶ ְדיָה ִא ֶ
חֶ בְ ַרת ָר ִה ִ

יקאָה ,בִּ בְ ִחינַת
יטים ֶשׁבָּ אָה ִמ ְשּׁבֶ ְדיָה ִא ֶ
ֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ֵשׁם חֶ בְ ַרת ָר ִה ִ
וְ הו ִ
הַ ִקּיא ֶשׁל הַ ְדּבו ָֹרה ֶשׁהוּא ְדבַ שָׁ ,לכֵן הֵ ם פּוֹעֲ לִ ים בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְב ִחינַת הַ טָּ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א כְּ מ ֹו הַ ְדּבַ שׁ.
שׁוּרים לִ ְדבַ שׁ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ,וּכְ מ ֹו
וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ אֶ ֶרץ ז ֹו ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם מֶ ֶל  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם ְק ִ
ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל הַ ְדּבו ִֹרים ֶשׁ ְמּי ְַצּ ִרים אֶ ת הַ ְדּבַ שׁ ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם מַ לְ כָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ ְשׁבֶ ְדיָה ֶשׁהֵ ם
אָמר עַ ל זֶה
אַריֵה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ הוּא ַ
נו ְֹתנִ ים פְּ ָרס נוֹבֶּ ל ,וְ כָתוּב אֵ צֶ ל ִשׁ ְמשׁוֹן ֶשׁ ָר ָדה ְדּבַ שׁ ִמנְּ בֵ לַת הָ ְ
"מֵ עַ ז יָצָ א מָ תוֹק" בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל הַ טָּ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א כְּ מ ֹו הַ ְדּבַ שׁ:

)שופטים יד ,ח(

"וַ יּ ָָשׁב ִמיּ ִָמים

אַריֵה ְ
אַריֵה וְ ִהנֵּה עֲ ַדת ְדּב ִֹרים בִּ גְ וִ יַּת הָ ְ
לְ ַק ְח ָתּהּ וַ יָּסַ ר לִ ְראוֹת אֵ ת מַ פֶּ לֶת הָ ְ
וּדבָ שׁ :וַ יּ ְִרדֵּ הוּ אֶ ל כַּפָּ יו וַ ֵיּ ֶל
אַריֵה ָר ָדה הַ ְדּבָ שׁ
הָ ל ֹו וְ אָכֹל וַ ֵיּ ֶל אֶ ל אָבִ יו וְ אֶ ל ִאמּ ֹו וַ יּ ִֵתּן לָהֶ ם וַ יֹּאכֵלוּ וְ א ִהגִּ יד לָהֶ ם כִּ י ִמגְּ וִ יַּת הָ ְ
וְ גוֹ' ,וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם מֵ הָ ֹ
אכֵל יָצָ א מַ אֲ כָל וּמֵ עַ ז יָצָ א מָ תוֹק".
כוּרין ֶשׁל ֶשׁל הַ יִּחוּד.
דֶּ ֶר או ִֹתיּוֹת ְדּכַרֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ יִּין ְדּ ִ

וְ הוּא גַם לְ שׁוֹן זְ כִ ָירה בַּ אֲ ָר ִמית כְּ מ ֹו ְדּכִ ְירנָא.
בַּ ַתּ ְרגּוּם

ִשׂ ָראֵ ל" ,הוּא ְמ ַת ְרגֵּם ֶשׁכּ ֹוכָב וְ ֵשׁבֶ ט הַ כַּוָּ נָה לְ מֶ ֶל
"דּ ַר כּ ֹוכָב ִמיַּעֲ קֹב וְ ָקם ֵשׁבֶ ט ִמיּ ְ
עַ ל הַ כָּתוּב ָ

הַ ָמּ ִשׁיחַ )עין שם ברמב"ן( נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן אוֹמֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ
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בַּ ִשּׁ ִשּׁית י ְִצמַ ח כּ ֹוכָב אֶ חָ ד בַּ ִמּזְ ָרח

וּבְ רֹאשׁ ֹו ֵשׁבֶ ט ,וְ הוּא כּ ֹוכָב ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אָז י ְִצמַ ח מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ פָּ סוּק הַ זֶּה .וְ כֵן מוּבָ א

בַּ גְּ ָר"א )'אדרת אליהו' בלק( " ָדּ ַר כּ ֹוכָב ִמיַּעֲ קֹב" זֶה מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף" .וְ ָקם ֵשׁבֶ ט" הוּא כּ ֹוכָבָ א ְדּ ָשׁבִ יט ,וְ הוּא
מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ כֵן ִמתשע"ו עַ ד סוֹף הָ אֶ לֶף י ִָשּׁאֲ רוּ ָ 224שׁנִ ים כְּ ִמנְ יַן ָדּ ַר"  .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)קידושין ב(:

בִּ יאָה

ִא ָקּ ֵרי דֶּ ֶר ִ ,דּכְ ִתיב "וְ דֶ ֶר גֶּבֶ ר בְּ עַ לְ מָ ה" ,וְ הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם ְמבָ אֶ ֶרת ֶשׁדֶּ ֶר ִהיא גַּם לְ שׁוֹן ָזכָר וְ גַם לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה.
ְ
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִהגִּ יעַ זְ מַ ן הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)עירובין ק(:

ֶשׁזִּ וּוּג ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה נִ ְק ָרא דֶּ ֶר אֶ ֶרץ.

נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ יְסוֹד הוּא בְּ ִחינַת דֶּ ֶר ִ ,דּכְ ֵשׁם ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁכָּל הַ ֶשּׁפַ ע הַ בָּ א ל ִָעיר בָּ א דֶּ ֶר הַ דֶּ ֶר הַ מּוֹבִ ילָה ל ִָעירָ ,כּ

שׁלֵחַ מַ לְ אָכִ י וּפִ נָּה
הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁבָּ א לָע ֹולָם ,בָּ א דֶּ ֶר הַ יְסוֹד הָ רוּחָ נִ י ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת דֶּ ֶר  .וְ כֵן הַ כָּתוּב )מלאכי ג ,א( ִ
"הנְ נִ י ֹ
יח

דֶ ֶר לְ פָ נָי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק .וְ כֵן מוּבָ א בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קכגֶ (:שׁ ְקּפִ יצַ ת הַ דֶּ ֶר נַעֲ ֵשׂית דֶּ ֶר הָ אוֹת ו'
ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי דֶ ֶר" הֵ ן מֹ ֶש"ה ֶשׁהוּא גוֹאֵ ל ִראשׁוֹן וְ גוֹאֵ ל אַחֲ רוֹן .וְ הו ִֹסיף

כוּרין ֶשׁל הַ יִּחוּד .וְ הוּא גַם לְ שׁוֹן זְ כִ ָירה
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף רוּזִ ין שליט"א ֶשׁדֶּ ֶר או ִֹתיּוֹת ְדּכַרֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ יִּין ְדּ ִ
יתי".
בַּ אֲ ָר ִמית כְּ מ ֹו ְדּכִ ְירנָא .וְ הַ גְּ אֻ לָּה ִהיא בְּ סוֹד זְ כִ ָירה" ,וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת בְּ ִר ִ
הַ ְשּׁ ַר ְק ַרק ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות שר"ק.

"רחָ ם" אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן,
"רחָ ם" ז ֹו ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ ה ָ
ְהוּדהָ ,
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )חולין סג (.אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
"שׁ ַר ְק ַרק",
כֵּיוָ ן ֶשׁבָּ אָה ָרחָ ם ,בָּ אוּ ַרחֲ ִמים לָע ֹולָם .אָמַ ר ַרב בִּ יבִּ י בַּ ר אַ בַּ יֵי ,וְ הוּא ְדּי ִָתיב אֲ ִמידֵ י ,וְ עָ בִ יד ְ
שׁ ֶרשׁ
אַרעָ א וְ ָשׁ ִריק ִ
וּגְ ִמ ִירי ְדּ ִאי י ִָתיב אֲ ְ
אַתי ְמ ִשׁיחָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .נִ ְראֶ ה ְדּ ֹ
הַ ְשּׁ ַר ְק ַרק ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות שר"ק ֶשׁה ֹולְ כ ֹות ִמסּ ֹוף הָ א ֹו ִתיּ ֹות ָלהַ ְתחָ ָלה ,וּכְ ֶשׁ ַנּ ְשׂכִּ יל לְ הָ בִ ין אֶ ת תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז
ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְק ֹרא ָכּל ָדּבָ ר ָי ָשׁר וְ הָ פוּ  ,וּבְ נ ֹוסָ ף נִ זְ ֶכּה ֶשׁהַ ְשּׁ ַר ְק ַרק ֵי ֵשׁב עַ ל הָ אָ ֶרץ וְ ִי ְשׁר ֹוק ,הַ ְיינוּ ֶשׁנּ ֹו ִריד אֶ ת תּ ֹו ַרת
הָ ֶרמֶ ז עַ ד לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה בְּ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּ ֹות בָּ ע ֹו ָלם הַ ַגּ ְשׁ ִמי לְ הַ ְרא ֹות אֶ ת הָ אֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,אָז נִ זְ ֶכּה לְ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן
מוּבָ א בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר ע"ה א נִ ְתבָּ ֵרר ִאם נִ ְתּ ָנה תּ ֹו ָרה בְּ סֵ דֶ ר א' ב' ,א ֹו דֶ ֶר תשר"ק ,וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבַּ תּ ֹו ָרה אֵ ין
הַ גְ בָּ ל ֹות ,צָ ִרי ַלהֲ פֹ בָּ הּ וְ ַלהֲ פֹ בָּ הּ ְדּ ֻכ ֵלּהּ בָ הּ.
"וְ י ֵָשׂם לְ דֶ ֶר פְּ עָ מָ יו".
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)תיקונים ד(.

בְּ ַד ְרגַּת יַעֲ קֹב ָתּלוּי ֵקץ הַ גְּ אֻ לָּהֶ ,שׁ ַדּ ְרגָּת ֹו אֱ מֶ ת .זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב ִתּ ֵתּן אֱ מֶ ''ת לְ יַעֲ קֹב,

אתיִם וְ ִת ְשׁ ִעים ,לְ ַקיֵּם בָּ הֶ ם "אֱ מֶ ''ת מֵ אֶ ֶר''ץ
אתיִם ִתּ ְשׁ ִעים .אֶ ֶרץ אֶ לֶף ָר''ץ ,מָ ַ
ֶשׁהוּא ִסימָ ן אֶ לֶף מָ ַ
ִתּ ְצמָ ח" ,כְּ ֶשׁיּ ְִהיוּ בַ חוּץ כְּ חֶ ְשׁבּוֹן אֶ ֶר''ץ .הַ זֹּהַ ר ְמבָ אֵ ר ֶשׁהַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּנִ יֵּאל ָ 1290שׁנָה ָרמוּז בְּ ֵתבַ ת אֶ ֶר"ץ ֶשׁ ִהיא אֶ לֶף
כוּתהּ נִ גָּאֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "אֱ מֶ ''ת מֵ אֶ ֶר''ץ ִתּ ְצמָ ח" .וְ כֵן אֶ לֶף
ר"ץ ,וְ כָל זֶה ָקשׁוּר לְ ִמ ַדּת הָ אֱ מֶ ת ֶשׁל יַעֲ קֹב ֶשׁבִּ זְ ָ
אתיִם ִתּ ְשׁ ִעים ר"ת אֱ מֶ ''ת .וְ ֵכן "אֱ מֶ ת מֵ אֶ ֶרץ" ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְמנַחֵ ם
מָ ַ
בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ִאם נו ִֹסיף לְ  1290אֶ ת הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל כָּל הַ פָּ סוּק

)דניאל יב ,יא(

"וּמֵ עֵ ת הוּסַ ר הַ ָתּ ִמיד וְ ל ֵָתת

ִשׁקּוּץ שֹׁמֵ ם י ִָמים אֶ לֶף מָ ַ
אתיִם וְ ִת ְשׁ ִעים" יוֹצֵ א  .5776וְ ֵכן הַ פְּ סוּ ִקים )תהילים פה ,יב( "אֱ מֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּ ְצמָ ח
וְ צֶ דֶ ק ִמ ָשּׁמַ יִם נִ ְשׁ ָקף :גַּם הוי"ה י ִֵתּן הַ טּוֹב וְ ְ
אַרצֵ נוּ ִתּ ֵתּן יְבוּלָהּ :צֶ דֶ ק לְ פָ נָיו יְהַ ֵלּ וְ י ֵָשׂם לְ דֶ ֶר פְּ עָ מָ יו"
ַיחַ ד ִעם ִמ ְספָּ ר אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ֵקץ הַ ָיּ ִמין ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .5776וּבְ נ ֹוסָ ף ֵישׁ בִּ פְ סוּ ִקים אֵ לּוּ  76א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן ְשׁ ַנת
תשע"ו ִהיא דֶּ ֶר" ָשׁנִ ים ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף ,וְ ָכתוּב "וְ י ֵָשׂם לְ דֶ ֶר פְּ עָ מָ יו".

בעזהשי"ת אנו שמחים להודיע על פתיחת
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
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שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
יט

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.

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 .ניתן להשיג בטל036188995 :

שומר שכר על צאן שבאו בשבת זאבים לטורפם,
האם חייב להציל ע"י שישכור פועלים נכרים
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .שומר שכר על בהמות שבאו זאבים לטורפם ,חייב לשכור פועלים להציל את הבהמות .ואילו שומר חנם חייב
רק כאשר משיג בחנם ולא כאשר צריך ליתן שכר] .גמ' ב"מ צ"ג ע"ב ושו"ע סי' [.
ב .כתב בספר קצות החושן ]סי' ס"ו ס"ק מ"ו[ דבאופן שאירע זה ביום השבת שאסור לשכור פועלים אינו מתחייב
כאשר לא שכר והזאבים טרפו את הבהמות .שכיון שנמנע מלשכור פועלים מחמת איסור שכירת פועלים בשבת
הרי הוא כאנוס.
ג .האיסור לשכור פועלים בשבת הוא אפילו לדבר מצוה כמפורש באו"ח סי' ש"ז אבל זה דווקא כאשר קובע
איתם את הסכום שישלם להם אבל באופן שאינו מזכיר הסכום צידד הביאור הלכה שם שאין איסור לשכור בשבת
לדבר מצוה] .נידון זה נתעורר מתוך משא ומתן עם ידידי הג"ר משה אמסלם שליט"א[.

1

כאשר ישכור פועלים בלא קביעת הסכום הרי
יקיים השבת אבידה והרי זה חפצי שמים

2

וא"כ
יכול
לשכור ואף
חייב בכך
אך אם
נתחייב
שוב דואג
לממונו
שלא יופסד
ואין כאן
חפצי
שמים

יש לעיין בחידוש הקצות החושן )שבשבת אין השומר
שכר חייב לשכור פועלים להציל את הבהמות מן
הזאב כיון שאסור לשכור פועלים בשבת( ,שהרי
לדבר מצוה כאשר אינו מזכיר הסכום מותר וא"כ הרי
והגלגל
יכול השומר שכר גם בשבת לשכור פועלים כאשר לא
יקבע עמהם את הסכום .אלא שאם נחייבנו לעשות כך חוזר
שוב זה לא יחשב לחפצי שמים ]כי אם לא ישכור הרי
חלילה.
יתחייב לשלם לבעלים ונמצא שדואג רק לעצמו שלא
יופסד ממונו[ ושוב יחזור האיסור לשכור בשבת.

ואם נורה לו שלא ישכור הרי שוב זה נחשב לחפצי שמים
מחמת השבת אבידה
3

כא

4

עיונים:
א[ מדין מצות השבת אבידה אין אדם חייב לשכור פועלים בשכר להציל את אבידת חבירו ]דמי יודע אם כספו
יוחזר לו ואין חיוב הוצאת דמים על מצות השבת אבידה[ ,אבל נראה שאם שכר מקיים מצוה ויחשב לחפצי
שמים] .ואף שלאחר שנעשה שומר אבידה להלכה שהוא כשומר שכר חייב לשכור פועלים כל זה לאחר הגבהת
האבידה שנעשה לשומר אבל קודם לכן אין המצוה מחייבתו רק כחיובי שומר חנם כמפורש באחיעזר ]ח"ג סי' ו'
הובא בהרחבה במשברי ים עניני שומרים סי' ח'[.
ויש מן החכמים שטענו שהשבת אבידה שהיא מצוה ממונית להציל ממונו של אדם בכה"ג אי"ז נחשב לחפצי
שמים דכמו לאדם אסור להציל את ממון עצמו כמו כן עבור להציל את ממונו של חבירו לא מתירים איסור
להצילו עכ"ד.
ב[ במשנה בפ' הזהב מפורש ששומר חנם על חפצי הקדש אינו נשבע וכתבו תוס' ]דף נ"ז ע"ב[ שלאו דוקא אינו
נשבע אלא גם אינו משלם אם פשע ,וכן כתב הרא"ש ]ונדחקו לפרש שהמשנה נקטה לענין שבועה אגב מתני'
דשבועות[.
והוכיחו כן מסוגית הגמ' בדף נ"ח ע"א שהגמ' שואלת על דין זה מברייתא דמי שהוא נשכר להיות שומר על הפרה
או הזרעים אם לא שמר הדין תלוי שאם הוא שכיר יום שאינו נוטל שכר שבת פטור ואם הוא שכיר שבוע שמקבל
שכר שבת בהבלעה חייב באחריות הרי למדנו שיש חיוב שומרין בהקדשות ]ומתרצת הגמ' שמדובר בקנו מידו
שעשו קנין מיוחד להתחייב בשמירה[ .ואם נאמר שגם בהקדשות בפשיעה חייב בתשלומין היה לגמ' לתרץ דחייב
באחריות היינו בפשיעה ,ועל כרחך דמפשיעה נמי פטור.
ותמה הש"ך על ראיה זו שהרי מפורש בברייתא חילוק בין שכיר יום )שאינו נוטל שכר שבת( לשכיר שבוע )שרשאי
ליטול שכר עבור יום זה( לענין חיוב האחריות ואם נעמיד לחיוב פשיעה מאי שנא בחינם או בשכר הרי שניהם
חייבים בפשיעה.
וכתב התומים שבהיותו בימי חורפו אצל חכמי פראג המופלגים הרצה לפניהם ישוב על קושית הש"ך והוטב
בעיניהם .והוא שעדיין אפשר להעמיד הברייתא לענין פשיעה ורק שומר שכר חייב בה ומשכחת לה בגוונא שבאו
זאבים או חיה רעה אחרת לקלקל את ההקדש דשומר שכר שלא שכר פועלים הוי פושע משא"כ שומר חנם שפטור
מלהוציא ממון אין זה פשיעה אצלו כלל] .וכתב שאף שלא נראה שלזה כוונו תוס' מ"מ זו ראיה נכבדה לדבריהם[.
ועל ישוב זה תמה בקצוה"ח ]סי' ס"ו ס"ק מ"ו[ )שהבאנו בגלגלנו הנ"ל( הרי בשבת אסור לשכור פועלים א"כ גם
שומר שכר בשבת פטור שהאיסור לשכור גורם שאינו מחויב בכך.
ובמעייני החכמה למהרא"ל צינץ ב"מ ]דף מ"ב ע"ב[ כתב ששמע קושיא זו ]של הקצוה"ח[ על דברי דודו זקנו בעל
התומים ותי' דיש אכתי נ"מ לענין בין השמשות ששכיר יום כיון שבשבת אינו שכיר א"כ הו"ל ספק ממון ופטור
מלשכור פועלים משא"כ בשומר שכר כיון שאף בשבת מחויב אלא שהאיסור פוטרו בבין השמשות דהשבותים
הותרו שפיר יוכל לשכור ומחויב בכך עכ"ד.
ונראה בעהי"ת ליישב עוד דברי התומים .שהרי הברייתא כאן איירי בשומר הקדשות דהוי חפצי שמים ,ובזה הרי
צידד הביאור הלכה שכאשר אינו מזכיר את הסכום שפיר יכול לשכור אף בשבת .א"כ הדר ישוב התומים שכאן גם
בשבת יתחייב השומר שכר לשכור בלא להזכיר הסכום שבאופן זה לחפצי שמים שפיר יכול לשכור אף בשבת.
ובהקדש גם אם יהיה מחויב לשכור זה נשאר חפצי שמים שהרי צריך לדאוג לחפץ בעין שצריך אותו למצותו.
]וחתני המופלג הג"ר מרדכי אפטרגוט שליט"א העירני מדברי התוס' בנדרים דף ל"ו ע"ב שכתבו על הך ברייתא
דאם אבדו אינו חייב באחריותו וז"ל :ואין להקשות חפצי שמים הוא דקבלת שכר לאו חפצי שמים היא עכ"ל .הרי
דנקטו דכיון שמקבל שכר אי"ז חפצי שמים וא"כ הדרה קו' הקצוה"ח על התומים .אך יתכן לפרש שכונת תוס' היא
רק לענין קבלת השכר דזה לא מיקרי חפצי שמים משא"כ גוף השמירה שפיר מיקרי חפצי שמים .וכן ראינו שפי'
בשו"ת אבן הראשה סי' ג' ע"ש שהרחיב בדברי התוס' ,וע"ש שהביא מהרז"ה והר"ן שמפרשים לשמור את הזרעים
בזרעים דעלמא ולא בהקדש ולהמבואר ראית התומים קיימא רק לשיטת רש"י ודעמי' דאיירי הכל בשל הקדש[.
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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

כג

