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ְרמָ זִ ים בְּ חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים עַ ל חֵ ְטא ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף.
כָּתוּב

)בראשית מב ,ט(

"וַ יִּזְ כֹּר יוֹסֵ ף אֵ ת הַ חֲ מוֹת אֲ ֶשׁר חָ לַם לָהֶ ם וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ְמ ַרגְּ לִ ים אַ ֶתּם לִ ְראוֹת אֶ ת

אָרץ
אתם" .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיּוֹסֵ ף ָר ַמז לְ אֶ חָ יו " ְמ ַרגְּ לִ ים אַ ֶתּם לִ ְראוֹת אֶ ת עֶ ְרוַ "ת הָ ֶ
אָרץ בָּ ֶ
עֶ ְרוַ ת הָ ֶ
וּתאֵ נִ ים .כְּ מ ֹו הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ֶשׁ ָשּׁלַח מֹ ֶשה .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרינוּ ֶשׁיּוֹסֵ ף ָרמַ ז לָהֶ ם עַ ל חֵ ְטא
אתם" ר"ת עֲ נָבִ ים ִרמּוֹנִ ים ְ
בָּ ֶ

ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ֶשׁהוּא בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ יםְ ,דּחֵ ְטא ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף הָ יָה ֶשׁהו ִֹרידוּ אֶ ת יוֹסֵ ף הַ יְסוֹד ֶשׁבּ ֹו סוֹד
לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁל ִמ ְצ ַריִם ,וְ ָקנוּ בְּ כֶסֶ ף ְמכִ ָירת ֹו נַעֲ ַליִם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁמּו ִֹר ִידים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל יוֹסֵ ף לְ ִע ְמ ֵקי הָ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי
לִ בְ ִחינַת נַעַ ל ,וְ אֵ ינָם ְמעֻ נְ יָנִ ים בַּ סּוֹד וּבַ נִּ ְס ָתּר .וְ זֶה בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ֶשׁלּ ְָקחוּ עֲ נָבִ ים וְ א עָ שׂוּ מֵ הֶ ם ַייִן,
וְ ִה ְתחַ בְּ רוּ לַחֵ לֶק הַ ִחיצוֹנִ י בְּ לִ י לְ ִה ָכּנֵס לַסּוֹד .וְ כֵן עֶ ְרוַ "ת ר"ת עָ פָ ר ִרמָּ ה וְ ת ֹו ֵלעָ הֶ ,שׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת.

וְ כֵן

ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ַשׂר ָשׁלוֹם נ ְַח ָמנִ י שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ְרמָ זִ ים בְּ חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים עַ ל חֵ ְטא ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ,כִּ י רו ִֹאים

ֶשׁמֻּ זְ כּ ֶֶרת ֵתּבַ ת "כֵּנִ י"ם" בִּ ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ה' פְּ עָ ִמים ר"ת ְיהוֹשֻׁ עַ ָכּלֵב נו ְֹתרוּ מֵ הֶ ם :וְ כֵן כֵּנִ י"ם ר"ת ְיהוֹשֻׁ עַ ָכּ ֵלב נוּן ְי ֻפנֶּה
ְמ ַרגְּ לִ ים) .בראשית מב( "כֵּנִ ים אֲ נ ְַחנוּ א הָ יוּ עֲ בָ דֶ י ְמ ַרגְּ לִ ים וְ גוֹ'ִ ,אם כֵּנִ ים אַ ֶתּם אֲ ִחיכֶם אֶ חָ ד יֵאָסֵ ר בְּ בֵ ית ִמ ְשׁמַ ְרכֶם וְ גוֹ',
וַ נֹּ אמֶ ר אֵ לָיו כֵּנִ ים אֲ נ ְָחנוּ א הָ יִינוּ ְמ ַרגְּ לִ ים וְ גוֹ'ְ ,בּזֹאת אֵ ַדע כִּ י כֵנִ ים אַ ֶתּם וְ גוֹ' ,וְ הָ בִ יאוּ אֶ ת אֲ ִחיכֶם הַ ָקּטֹן אֵ לַי וְ אֵ ְדעָ ה כִּ י
א ְמ ַרגְּ לִ ים ַא ֶתּם כִּ י כֵנִ ים אַ ֶתּם" .וְ כֵן ה' פְּ עָ ִמים "כֵּנִ ים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  600הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יוֹסֵ ף הַ יְסוֹד .וְ כֵן יֵשׁ ְר ָמזִ ים בִּ ְשׁמוֹת
הַ ְמ ַרגְּ לִ ים עַ ל הַ ְשּׁבָ ִטים בִּ ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף) :במדבר יג( "לְ מַ טֵּ ה ְראוּבֵ ן ַשׁמּוּעַ בֶּ ן זַכּוּר" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ ַמר עַ ל ְראוּבֵ ן בִּ ְמכִ ַירת
יוֹסֵ ף )בראשית לז ,כא( "וַ יּ ְִשׁמַ ע ְראוּבֵ ן וַ יּ ִַצּלֵהוּ ִמיּ ָָדם"" .לְ מַ טֵּ ה ִשׁ ְמעוֹן ָשׁפָ ט בֶּ ן חו ִֹרי" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׁ ְמעוֹן ֶשׁ ָשּׁפַ ט אֶ ת יוֹסֵ ף
ְהוּדה ָכּלֵב בֶּ ן ְי ֻפנֶּה" ֶשׁנִּ צַּ ל מֵ עֲ צַ ת ְמ ַרגְּ לִ ים בִּ זְ כוּת אָבוֹת ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּטֵּ חַ עַ ל ִק ְב ֵרי
הַ בֶּ ן חו ִֹרין לָמוּת בִּ ְמכִ ָירתוֹ" .לְ מַ טֵּ ה י ָ
אָבוֹת ְבּחֶ בְ רוֹן .וְ כֵן י ָ
אָחינוּ" וּבֶ צַ "ע
ְהוּדה אֶ ל אֶ חָ יו מַ ה בֶּ צַ ע כִּ י נַהֲ רֹג אֶ ת ִ
ְהוּדה אָמַ ר בִּ ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף )בראשית לז ,כו( "וַ יֹּאמֶ ר י ָ

הֵ ן הָ או ִֹתיּוֹת הַ ְשּׁנִ יּוֹת ֶשׁל ַאבְ ָרהָ ם ִי ְצחָ ק ַיעֲ קֹ ב" .לְ מַ טֵּ ה י ִָשּׂשׂכָר יִגְאָל בֶּ ן יוֹסֵ ף" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָשּׂכָר ֶשׁלּ ְָקחוּ ִמ ְמּכִ ַירת יוֹסֵ ף
עֲ בוּר ְקנִ יַּת נַעֲ ַליִם ,וּגְ אֻ לָּה ִהיא לְ שׁוֹן ְמכִ ָירה" .לְ מַ טֵּ ה אֶ פְ ָריִם הו ֵֹשׁעַ בִּ ן נוּן" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל יוֹסֵ ף עַ ְצמ ֹו כִּ י יְהוֹשֻׁ עַ הָ יָה
גִ לְ גּוּל יוֹסֵ ף ,וְ ָלכֵן ִה ְתפַּ לֵּל עָ לָיו מֹ ֶשׁה ֶשׁ א ִת ְק ֶרה ל ֹו שׁוּב בְּ ִחינָה ֶשׁל ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף" .לְ מַ טֵּ ה בִ נְ י ִָמן פַּ לְ ִטי בֶּ ן ָרפוּא" ְמ ַרמֵּ ז
עַ ל בִּ נְ י ִָמין ֶשׁפָּ לַט וְ נִ צַּ ל ִמ ְמּכִ ַירת יוֹסֵ ף בִּ גְ לַל הֱ יוֹת ֹו ָרפֶ ה וְ חָ לָשׁ" .לְ מַ טֵּ ה זְ בוּלֻן גּ ִַדּיאֵ ל בֶּ ן סו ִֹדי" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשּׁבָ ִטים

ֶשׁ ִה ְשׁבִּ יעוּ א לְ הַ גִּ יד אֶ ת הַ סּוֹד ֶשׁל ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ,וְ כֵן "סו ִֹדי" או ִֹתיּוֹת יְסוֹד הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יוֹסֵ ף" .לְ מַ טֵּ ה יוֹסֵ ף לְ מַ טֵּ ה
סוּסי ֶשׁהָ יָה ִמ ֵשּׁבֶ ט יוֹסֵ ף ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ַליְסוֹדְ ,מ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל בְּ ִחינַת גָּד וּבְ ִחינַת סוּס ֶשׁ ַשּׁיָּכִ ים
סוּסי"ְ ,דּגּ ִַדּי בֶּ ן ִ
ְמנ ֶַשּׁה גּ ִַדּי בֶּ ן ִ

ַליְסוֹד ,כְּ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים מאֶ (.שׁגָּד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל גִּ יד הַ יְסוֹד ,וְ הוּא ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ,וְ כֵן גּ ִַדּי או ִֹתיּוֹת גִּ יד.
וְ כֵן סוּס ָקשׁוּר ַליְסוֹד ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)יחזקאל כג ,כ(

סוּסים" לְ שׁוֹן ִרבּוּי ַתּ ְשׁ ִמישׁ ֶשׁמַּ ְרבִּ ים ַתּ ְשׁ ִמישׁ יו ֵֹתר
ִ
"וְ זִ ְרמַ ת

ְשׁימוֹת .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
ִמ ְשּׁאָר כָּל הַ זְּ כ ִָרים ֶשׁבַּ בְּ הֵ מָ ה .וְ כֵן ֵשׁנַת הַ סּוּס ִהיא ִשׁ ִשּׁים נ ִ

)פסחים קיג(:

ִשׁ ָשּׁה ְדבָ ִרים

סוּסי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צַ ִדּיק" .לְ מַ טֵּ ה ָדן עַ ִמּיאֵ ל בֶּ ן גְּ מַ לִּ י" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁאַף ֶשׁיּוֹסֵ ף הָ יָה ִעמָּ הֶ ם א
ִ
נֶאֶ ְמרוּ בַּ סּוּס .וְ כֵן "גּ ִַדּי בֶּ ן
ג ְָמלוּ ִעמּ ֹו חֶ סֶ ד וְ ָדנוּ אוֹת ֹו לְ כַף חוֹבָ ה" .לְ מַ טֵּ ה ָא ֵשׁר ְסתוּר בֶּ ן ִמיכָאֵ ל" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁסָּ ְתרוּ אֶ ת ִמיכָאֵ ל מַ לְ אַ הַ חֶ סֶ ד מֵ הַ ְמלָצַ ת
טוֹב עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל" .לְ מַ טֵּ ה נַפְ ָתּלִ י נ ְַחבִּ י בֶּ ן וָ פְ ִסי" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהֶ ְחבִּ יאוּ אֶ ת יוֹסֵ ף ,וּבִּ פְ ָרט ֶשׁנַּפְ ָתּלִ י הֵ בִ יא לְ יַעֲ קֹ ב אֶ ת הַ כְּ ֹתנֶת
ְטבוּלָה בְּ ַדם ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים וְ הֶ ְחבִּ יא אֶ ת ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף" .לְ מַ טֵּ ה גָד גְּ אוּאֵ ל בֶּ ן מָ כִ י" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כְּ ֹתנֶת ֶשׁנִּ גְ אֲ לָה בְּ ָדם וְ עָ שׂוּ
אֶ ת יוֹסֵ ף מָ ך.

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה.
חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ֶשׁ א נִ כְ נְ סוּ לִ פְ נִ ִ
כָּתוּב

אָרץ,
כּוּרי עֲ נָבִ ים"ֶ ,שׁ ְצּ ִריכִ ים לְ ִה ְתחַ זֵּק וְ ל ַָקחַ ת ִמפְּ ִרי הָ ֶ
אָרץ וְ הַ יּ ִָמים יְמֵ י בִּ ֵ
"וְ ִה ְתחַ זּ ְַק ֶתּם וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמפְּ ִרי הָ ֶ

וּמשׁה ֶשׁיּ ַָדע עַ ל הַ חֵ ְטא ֶשׁעֲ ִת ִידים
ֶ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה,
כּוּרי עֲ נָבִ ים"ִ ,דּפְ ִרי הָ עֲ נָבִ יםְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ נִ ִ
וְ אֵ יזֶה פְּ ִרי" ,הַ יּ ִָמים יְמֵ י בִּ ֵ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ,כְּ דֵ י
לַחֲ טֹא ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא )סוטה לדֶ (:שׁאָמַ ר לִ יהוֹשֻׁ עַ יָהּ יו ִֹשׁיעֲ מֵ עֲ צַ ת ְמ ַרגְּ לִ יםָ ,רמַ ז לָהֶ ם ֶשׁיּ ְִת ַחזְּ קוּ בִּ ְפנִ ִ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה,
לִ ְמנֹ עַ אֶ ת חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים .אֶ לָּא ֶשׁהַ ְמ ַרגְּ לִ ים ל ְָקחוּ אֶ ת הָ אֶ ְשׁכּוֹל וְ א עָ שׂוּ ִממֶּ נּוּ ַייִן ,הַ יְינוּ ֶשׁ א נִ כְ נְ סוּ לִ ְפנִ ִ

ֶשׁה' הוּא מֵ עַ ל הַ כֹּל ,וְ שׁ ֹולֵט עַ ל הַ כֹּל ,וְ הֶ חֱ ִשׁיבוּ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים כְּ בַ עֲ לֵי כֹּחַ עַ ְצ ִמי ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שם לא( "כִּ י חָ זָק הוּא ִממֶּ נּוּ",
וּמרֻ מָּ ז בַּ זֹּהַ ר
אָמרוֶּ .שׁחַ ס וְ ָשׁלוֹם ה' אֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ נַצֵּ חַ אֶ ת הָ עֲ נ ִָקים ,וְ זֶה הָ יָה חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ יםְ .
וּבְ ַר ִשּׁ"י כְּ לַפֵּ י מַ ְעלָה ְ

)שלח

קנז (.בֹּא ְוּראֵ הְ ,שׁנֵי עֵ ִצים הֵ ם ,אֶ חָ ד לְ מַ ְעלָה וְ אֶ חָ ד לְ מַ טָּ ה ,בָּ זֶה חַ יִּים וּבָ זֶה מָ וֶתִ .מי ֶשׁמַּ חֲ לִ יפָ ם ,גּו ֵֹרם ל ֹו מָ וֶת
בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ,וְ אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א .אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ ק ,מֹ ֶשׁה נ ַָקט עֵ ץ הַ חַ יִּים ,וְ ָלכֵן ָרצָ ה ל ַָדעַ ת ִאם הָ יָה מָ צוּי
אָרץֶ .שׁהֲ ֵרי עֵ ץ הַ חַ ִיּים
וּמשּׁוּם זֶה אָמַ ר הֲ יֶשׁ בָּ הּ עֵ ץ ִאם אַיִן וְ ִה ְתחַ זּ ְַק ֶתּם וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמפְּ ִרי הָ ֶ
אָרץ ִאם אִ ,
בָּ ֶ
נ ְֶחמָ ד ַלכֹּל .וְ הֵ ם

וּתאֵ ִנים ,בְּ ִאילָן אַחֵ ר ְתּלוּיִים וַ אֲ חוּזִ ים .רו ִֹאים ֶשׁחֵ ְטא
א הֵ בִ יאוּ אֶ לָּא עֲ נָבִ ים וְ ִרמּוֹנִ ים ְ

ימיּוּת
אַרנוּ ֶשׁ א ָרצוּ לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר לִ פְ נִ ִ
הַ ְמ ַרגְּ לִ ים הָ יָה ֶשׁלּ ְָקחוּ ִמפֵּ ירוֹת עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ,בִּ ְמקוֹם ל ַָק ַחת ִמפֵּ ירוֹת עֵ ץ הַ חַ יִּים ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא תּו ַֹרת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ָלכֵן לְ אַחַ ר חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים אָמַ ר מֹ ֶשׁה )במדבר יד ,יז( "וְ עַ ָתּה ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "הֲ יֵשׁ בָּ הּ עֵ ץ[
"אם אַיִן"ִ ,עם הַ ִמּלִּ ים[.
יִגְ ַדּל נָא ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ

וְ כֵן

כּוּרי עֲ נָבִ ים",
מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תשנ"ז ע' רפב( בְּ ֵשׁם הר"ש או ְֹסטוֹפֶּ לֶער עַ ל הַ כָּתוּב "וְ הַ יּ ִָמים יְמֵ י בִּ ֵ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ֹקּדֶ ם עֲ נָבִ ים ֵישׁ סַ מָּ אֵ ל ,וְ צָ ִרי לְ ִה ָכּנֵס בִּ פְ נִ ים וּלְ ִהזָּהֵ ר
ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁבָּ אוֹת קֹ דֶ ם הַ ִמּלָּה עֲ נָבִ ם הֵ ן סַ מָּ אֵ לְ ,
וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ ֶשׁנִּ ְפגַּם עַ ל
כּוּרי עֲ נָבִ ים"ִ ,עם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יַעֲ קֹב ָרחֵ ל ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים יִחוּד קב"ה ְ
ִמסָּ ָמּאֵ ל ֶשׁבַּ חוּץ .וְ כֵן "בִּ ֵ
יְדֵ י הַ ְמ ַרגְּ לִ ים.

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר ִשׁיטַ ת ַרבִּ י אַ בָּ א ֶשׁח ֹולֵק עַ ל הַ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ְשּׁמ ֹונָה נ ְָטלוּ אֶ ְשׁכּוֹל ,וְ ַרק יְהוֹשֻׁ עַ וְ ָכלֵב יָכְ לוּ ָל ֵשׂאת אֶ ת הָ אֶ ְשׁכּוֹל,

וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו:

)שלח קס(:

"וַ ָיּבֹאוּ עַ ד נַחַ ל אֶ ְשׁכּוֹל וְ גוֹ'"ַ .רבִּ י אַ בָּ א אָמַ ר כּ ְָרתוּ אוֹת ֹו אֶ ְשׁכּוֹל ,בָּ אוּ לַהֲ ִרימ ֹו א

יָכְ לוּ .בָּ אוּ לְ ַק ְחתּוֹ ,א יָכְ לוּ .בָּ אוּ ָכלֵב וִ יהוֹשֻׁ עַ וּלְ ָקחוּהוּ וְ הֶ עֱלוּהוּ ,וְ עָ לָה עַ ל י ָָדם .זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב וַ יּ ִָשּׂאֻ הוּ בַ מּוֹט
ָשׂאת אוֹתוֹ,
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ַרק יְהוֹשֻׁ עַ וְ ָכלֵב ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ בִּ פְ נִ ים הָ אֶ ְשׁכּוֹל יָכְ לוּ ל ֵ
ידיםְ .
בִּ ְשׁ ָניִם .בִּ ְשׁ ָניִם ,בְּ או ָֹתם ְשׁ ַניִם י ְִח ִ
וּלְ ַסמָּ אֵ ל א הָ י ְָתה ְשׁלִ יטָ ה עֲ לֵיהֶ ם.

וְ כֵן

אָרץ" .וּמוּבָ א ְבּ ַרבֵּ נוּ
מָ ִצינוּ ֶשׁפְּ עֻ לַּת הַ ְמ ַרגְּ לִ ים נִ ְק ֵראת ְבּ ֵשׁם חֲ פִ ָירה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )דברים א ,כב( "וְ י ְַחפְּ רוּ לָנוּ אֶ ת הָ ֶ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁחֵ ְטא הַ ְמ ַרגְּ לִ ים הָ יָה,
ירה כִּ י הַ חוֹפֵ ר יְחַ פֵּ שׂ מַ ה ֶשּׁבַּ סֵּ ֶתרְ .
בַּ ְחיֵי )שם( ְיכַנּוּ הַ כְּ תוּבִ ים הָ ִרגּוּל בְּ ֵשׁם חֲ פִ ָ
'מחֲ ַמדֵּ י
ימיּוּת הַ תּו ָֹרהִ ,ח ְפּשׂוּ אֶ ת הַ נִּ ְס ָתּר הַ ִחיצוֹנִ י ֶשׁבַּ גּ ְַשׁ ִמי .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ
רוּחנִ י ֶשׁל פְּ נִ ִ
ֶשׁבִּ ְמקוֹם לְ חַ פֵּ שׂ אֶ ת הַ נִּ ְס ָתּר הָ ָ
ֶ
אָרץ' ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות הַ ְשּׁנִ יּ ֹות ִמסּ ֹוף הַ ָכּתוּב "נִ ְשׁלְ חָ ה אֲ נ ִָשׁים לְ פָ נֵינוּ וְ י ְַחפְּ רוּ ָלנוּ" הֵ ן נרנח"י ,ר"ת ֶנפֶ שׁ רוּחַ נְ ָשׁמָ ה חַ ָיּה
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה.
ידה ,הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת פְּ נִ ִ
ְי ִח ָ

לְ פִ י

זֶה ְמבֹ אָר מַ דּוּעַ ִה ְס ִמיכָה הַ תּו ָֹרה אֶ ת פָּ ָר ַשׁת נְ סָ כִ ים לְ פָ ָר ַשׁת הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִרי לַעֲ שׂוֹת ַייִן מֵ הָ עֲ נָבִ ים ,וְ א

אָדם ֶשׁהֵ ם ְבּ ִחינַת
לְ הַ ְשׁ ִא ָירם כְּ מ ֹו ֶשׁהֵ ם .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק זָאגָא שליט"א ֶשׁנְּ סָ כִ ים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְשׁמ ֹונָה נְ ִסיכֵי ָ

אָדם".
וּשׁמֹ נָה נ ְִסיכֵי ָ
הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמינִ י ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סוכה נב" (:וַ הֲ ֵקמֹ נוּ עָ לָיו ִשׁבְ עָ ה ר ִֹעים ְ
ימינוֹ .אַבְ ָרהָ ם ,וְ יַעֲ קֹב ,וּמֹ ֶשׁה ִמ ְשּׂמֹ אלוֹ.
"שׁבְ עָ ה רו ִֹעים"ָ ,דּוִ ד בַּ אֶ ְמצַ עָ ,
מַ אן נִ ינְ הוּ ִ
תוּשׁלַח ִמ ִ
וּמ ֶ
אָדםֵ ,שׁתְ ,
וּשׁמוּאֵ ל ,וְ עָ מוֹסְ ,צפַ נְ יָהִ ,חזְ ִק ָיּהוּ ,וּמָ ִשׁיחַ וְ אֵ לִ יָּהוּ.
וּמַ אן נִ ינְ הוּ ְ
אָדם" ,י ִַשׁי ,וְ ָשׁאוּלְ ,
"שׁמֹ נָה נְ ִסיכֵי ָ
'שׁלַח' .וְ ָלכֵן ָשׁלַח מֹ ֶשה אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ ַרק לְ אַחַ ר ֶשׁאָמַ ר
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְמ ַרגְּ לִ ים ִעם י"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְ

לִ יהוֹשֻׁ עַ יָהּ יו ִֹשׁיעֲ

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ֶשׁנִּ ְרמֶ זֶת
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁמֹּ ֶשה ָר ַמז לִ יהוֹשֻׁ עַ ֶשׁצָּ ִרי לִ ָדּבֵ ק בִּ פְ נִ ִ
מֵ עֲ צַ ת ְמ ַרגְּ לִ יםְ .

בְּ או ִֹתיּוֹת י"ה ֶשׁל ֵשׁם הֲ וָ יָ"הֶ ,שׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד הַ חֵ ִצי הָ עֶ לְ יוֹן הַ נִּ ְס ָתּר .וְ כֵן יְהוֹשֻׁ עַ נִ ְק ָרא בִּ ן נוּן לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו ִמ ַשּׁעַ ר הַ נּוּ"ן ֶשׁהוּא
ע ֹו ַלם הַ ֶשּׁמֶ ן הַ ְשּׁ ִמינִ י ֶשׁלְּ ַמ ְעלָה .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְמפָ ְר ִשׁים ֶשׁ ְיּהוֹשֻׁ עַ נִ ְק ָרא בִּ ן נוּן בְּ ִח ִיריק וְ א ְבּסֶ גֹ ל ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל בִּ י ָנה הַ ְמסַ מֶּ לֶת

ֹשה ַרבֵּ נוּ" ,וּמַ נְ ְדּעָ א לְ י ְָדעֵ י בִ ינָה" זֶה
ימין" ֶזה מ ֶ
אֶ ת הַ ְשּׁ ִמינִ י .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט דניאל תתרס( " ָיהֵ ב חָ כְ ְמ ָתא לְ חַ כִּ ִ
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )ואתחנן יב( ֶשׁ ְיּהוֹשֻׁ עַ ָז ָכה לְ גִ לּוּי ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן ָל ֵכן הוּא נִ ְק ָרא בִּ ן נוּן .וְ כֵן מָ ִצינוּ
יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְ
בַּ גְּ מָ ָרא )מכות יאֶ (.שׁיְּהוֹשֻׁ עַ ָכּ ַתב אֶ ת ְשׁמ ֹו ַנת הַ פְּ סוּ ִקים הָ אַחֲ ר ֹונִ ים בַּ תּו ָֹרה .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת חֵ "ת הוּא
 392כְּ ִמנְ ַין ְיה ֹושֻׁ עַ  .וְ ֵכן ְיה ֹושֻׁ עַ ִהנְ ִהיג אֶ ת הַ יּ ֹובֵ ל הָ ִראשׁ ֹון לִ בְ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ָלאָ ֶרץ ,וְ י ֹובֵ ל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁ ִמינִ י .וְ כֵן
יְהוֹשֻׁ עַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁמֶ ן .וְ כֵן הַ כָּתוּב )דברים א ,לח( " ְיהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן הָ עֹמֵ ד" ר"ת בִּ ינָ"ה.

וְ כֵן

מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'יַם הַ ָחכְ מָ ה' )תשס"ט( בְּ ֵשׁם הָ צֶ מַ ח ֶשׁעֲ נָבִ י"ם ,ר"ת עֲ קֻ ִדּים נְ קֻ ִדּים בְ רֻ ִדּים ְיסוֹד מַ לְ כוּת ,הַ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל

פְּ נִ ִ
משׁה ָרמַ ז לָהֶ ם ֶשׁיּ ְִתחַ זְּ קוּ בְּ סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה
אָרץ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כָּל ָרז סו ְֹד ְ ,דּ ֶ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שם יט( "וּמָ ה הָ ֶ
אָרץ הַ ְשּׁמֵ נָה ִהוא ]או ִֹתיּוֹת ִמ ְשׁנָה[ִ .אם
"וּמה הָ ֶ
וּבָ זֶה ִינּ ְָצלוּ .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הַ ג"ר בְּ ָניָהוּ ְשׁמוּאֵ לִ י שליט"א ֶשׁמֹּ ֶשה ָרמַ ז לָהֶ ם ָ
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ
כּוּרי עֲ נָבִ ים"ְ .
אָרץ וְ הַ יּ ִָמים יְמֵ י בִּ ֵ
ָרזָה ]או ִֹתיּוֹת זֹהַ ר[ .הֲ יֶשׁ בָּ הּ עֵ ץ ִאם אַיִן וְ ִה ְת ַחזּ ְַק ֶתּם וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמ ְפּ ִרי הָ ֶ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁ ִהיא תּו ַֹרת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק מוֹפִ יעַ
ֶשׁמֹּ ֶשה ָר ַמז לָהֶ ם לְ ִה ְתחַ בֵּ ר לִ פְ נִ ִ
אַרנוּ בְּ ַמאֲ מַ ר 'ע ֹולַם הַ ְשּׁ ִמינִ י' .וְ כֵן עֲ נָבִ י"ם או ִֹתיּוֹת ע' בָּ נִ ים,
בְּ פֶ ֶרק י"ג פָּ סוּק כ' יַחַ ד ל"ג ,הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל רשב"י כִּ ְדבֵ ְ
ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ע' נֶפֶ שׁ ֶשׁיּ ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִם ֶשׁהֵ ם כְּ ֶנגֶד ע' פָּ נִ ים לַתּו ָֹרה .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מָ בוֹא לְ ָחכְ מַ ת הַ ַקּבָּ לָה'

)ח"א ש"ג פ"ז(

יֵינָהּ ֶשׁל תּו ָֹרהַ ,ייִן נִ ַתּן בְּ ִשׁבְ ִעים ,וְ נִ ְד ֶר ֶשׁת בְּ ע' פָּ נִ ים לְ ע' נֶפֶ שׁ ְדּיַעֲ קֹב.

כָּתוּב

)במדבר לב ,יב( "בִּ לְ ִתּי ָכּלֵב בֶּ ן ְי ֻפנֶּה הַ ְקּנִ זִּ י וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן כִּ י ִמלְ אוּ אַחֲ ֵרי הֲ וָ יָ"ה" ,נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז
שׁוּרים
ֶשׁיְּהוֹשֻׁ עַ וְ ָכלֵב ִמלְּ אוּ אֶ ת הָ אַחֲ ֵרי וְ הָ אֲ חו ַֹריִם הַ ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ִענְ ְינֵי ע ֹולָם הַ זֶּה ,אַחֲ ֵרי הֲ וָ יָ"הֶ ,שׁגַּם הֵ ם ְק ִ

בַּ הֲ וָ יָ"ה ,וְ אֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ דּוֹ ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בִּ ְשׁאָר הַ ְמ ַרגְּ לִ ים כָּתוּב )שם יא( " א ִמלְ אוּ אַחֲ ָרי"ֶ ,שׁ א ִמלְּ אוּ אֶ ת הָ אַחֲ ַרי
וְ הָ אֲ חו ַֹריִם ,וְ ְ
מּשׁה אָמַ ר
אָמרוּ ֶשׁ ַחס וְ ָשׁלוֹם ה' אֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ נַצֵּ חַ או ָֹתם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תשנ"ז ע' רפד( ֶשׁ ֶ
יתם אֶ ת הָ הָ ר" ,לִ ְרמֹ ז לָהֶ ם לְ ִה ְתחַ זֵּק בַּ תּו ָֹרהְ .דּ"אֶ ת הָ הָ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרה .וְ ֶנ ֶגב זֶה
ל ְַמ ַרגְּ לִ ים "עֲ לוּ זֶה בַּ ֶנּגֶב וַ עֲ לִ ֶ

"שׁ ַלח לְ אֲ נ ִָשׁים וְ יָתֻ רוּ
ָדּרוֹםְ ,דּהָ רוֹצֶ ה לְ הַ ְחכִּ ים י ְַד ִרים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נִ פְ לָאוֹת ִמתּו ָֹר ֶת ' )ערך חכמות( ֶשׁהַ כָּתוּב )שם יג ,ב( ְ

אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן" ס"ת חָ כְ מוֹ"תְ ,דּהַ ְמ ַרגְּ לִ ים נִ ְצטַ וּוּ לִ ְדבֹּק בַּ חָ כְ ָמה וּבַ תּ ֹו ָרה ֶשׁשּׁו ָֹרה ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר

ימיּוּת
לוּחין ִטפְּ ִשׁין .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ָדּבְ קוּ בַּ פְּ ָשׁט כְּ פִ י ֶשׁיּו ֵֹרד ל ְַקּלִ פּוֹת לִ ְמקוֹם הַ ִטּפֵּ שׁ ,וְ א נִ כְ נְ סוּ לִ פְ נִ ִ
טז ,ב( ֶשׁהָ יוּ ְשׁ ִ
הַ תּו ָֹרה .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בְּ נֵי י ִָשּשׂכָר'

)סיון ה(

ְמבֹאָר בַּ זֹּהַ ר הַ ָקּדוֹשׁ וּבַ ְמקֻ בָּ לִ ים ֹענֶשׁ ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ אֲ ִמין בְּ נִ ְס ָתּרוֹת

יד"א זלה"ה בַּ תּו ָֹרה יֵשׁ ד' חֶ לְ ֵקי
ֶשׁבַּ תּו ָֹרה וְ סוֹדו ֶֹתיהָ וְ אוֹמֵ ר ֶשׁאֵ ין בָּ הּ ַרק הַ פְּ ָשׁט ,וְ ִהנֵּה כּ ַָתב הָ ַרב הַ גָּדוֹל ִח ָ
פַּ ְרדֵּ "ס כַּנּו ַֹדעִ ,מי ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ אֲ ִמין בַּ סּוֹד הוּא פֶּ ֶר"ד ,וּ ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ אֲ ִמין ַרק פְּ ָשׁט הוּא ִטפֵּ "שׁ ,אֶ ְתוָ ון ַדּ ִדּין כְּ אֶ ְתוָ ון
ִדּ ִידין" ,טָ פַ "שׁ כַּחֵ לֶב לִ בָּ ם" ,וְ יֵשׁ לְ בָ אֵ ר ֶשׁזֶּה ִה ְתפָּ אֲ רוּת הַ תּו ָֹרה בַּ פָּ סוּק "וָ אֶ ְהיֶה אֶ ְצל ֹו אָמוֹן" הַ יְינוּ ְמכ ִֻסּים
בוּשׁים בִּ פְ ָשׁטֵ י הַ תּו ָֹרה ,וְ זֶהוּ ֶשׁאָמַ ר ָדּוִ ד "טָ פַ שׁ
וּמ ְתפָּ אֶ ֶרת אֶ ת עַ ְצמָ הּ הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא ְמכֻסָּ ה בִּ לְ ִ
בוּשׁי מֶ ִשׁיִ ,
בִּ לְ ֵ
אתי ִמתּ ֹו הַ פְּ ָשׁט ַשׁעֲ שׁוּעֵ י הַ מֶּ ֶל
כַּחֵ לֶב לִ בָּ ם"ֶ ,שׁאֵ ינָם מַ אֲ ִמינִ ים ַרק בַּ פְּ ָשׁ"ט "אֲ נִ י תּו ָֹר ְת ִשׁעֲ ָשׁ ְע ִתּי" ,אֲ נִ י הוֹצֵ ִ
סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה לְ אֵ ין ִמ ְשׁעָ ר.

סוֹפֵ י ֵתּבוֹת ֶשׁל "צַ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר יִפְ ָרח" ק ַֹר"ח.
מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תהילים ע' שמו( ֶשׁסּוֹפֵ י ֵתּבוֹת ֶשׁל "צַ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר

יִפְ ָרח" הֵ ם ק ַֹר"ח .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ְדּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת

ֹאמרוּ לְ י ְִצחָ ק כִּ י אַ ָתּה אָבִ ינוּ הַ יְנוּ ֶשׁלֶּעָ ִתיד ָלבֹא ִתּ ְהיֶה הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה דֶּ ֶר הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁל י ְִצחָ ק,
פטֶ (:שׁלֶּעָ ִתיד לָבוֹא י ְ
ֶשׁהֵ ם לְ מַ ְעלָה מֵ הַ חֲ סָ ִדים )ע' במאמרי 'מעלת הגבורות'( ,וְ ָלכֵן סוֹפֵ י הַ ֵתּבוֹת הֵ ם ֹק ַרח ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבַּ סּוֹף י ְִהיֶה הָ עַ מּוּד וְ הַ ָתּמָ ר ,אֵ צֶ ל ק ַֹרח
יצית'ֶ ,שׁבָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ֹק ַרח הוּא ִמלְּ שׁוֹן ָק ְרחָ הֶ ,שׁצָּ ִרי לְ ַגלֵּחַ אֶ ת הַ ְשּׂעָ רוֹתְ ,דּהַ ְשׁפָּ עָ ת ֹו ִהיא
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ִצ ִ
וְ הַ לְ וִ יִּים ,וְ כִ ְדבֵ ְ
גְּ בוּרוֹת ָקשׁוֹת .מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן לֶעָ ִתיד ָלבֹא כְּ ֶשׁהַ גְּ בוּרוֹת י ְַשׁפִּ יעוּ אֶ ת הַ טּוֹב הַ טָּ מוּן בָּ הֶ םֶ ,שׁהוּא לְ מַ ְעלָה מֵ הַ חֲ סָ ִדים ,אָז אַ ְדּ ַרבָּ ה
ַתּמָ ר" י ְִהיֶה ֹק ַרח .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהָ א ֹות הַ ְשּׁנִ ָיּה
ֹאמרוּ לְ י ְִצחָ ק וְ לַגְּ בוּרוֹת ,כִּ י אַ ָתּה אָבִ ינוּ ,וְ אָז "צַ ִדּיק כּ ָ
י ְ

ישׁית ֶשׁל "צַ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר יִפְ ָרח" ִהיא מֶ ִר"י ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ְה ֶיה פְּ דוּת
ֶשׁל "צַ ִדּיק ַכּ ָתּמָ ר ִיפְ ָרח" ִהיא פְ דֻ "ת ,וְ הָ א ֹות הַ ְשּׁלִ ִ
ַלעֲ ַדת קֹ ַרח ֶשׁנִּ ְק ָר ִאין בַּ ת ֹו ָרה בְּ ֵני מֶ ִרי .וְ ֵכן בַּ עַ ל הַ 'טּוּ ִרים' עַ ל הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת קֹ ַרח) ,במדבר יז ,כ( "וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר
אֶ בְ חַ ר בּ ֹו מַ טֵּ הוּ יִפְ ָרח" ְמ ַק ֵשּׁר ֹזאת לְ "צַ ִדּיק ַכּ ָתּמָ ר ִיפְ ַרח" וְ ַלפָּ סוּק " ִיפְ ַרח בְּ ָימָ יו צַ ִדּיק" ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז
ֶשׁפָּ ָר ַשׁת ֹק ַרח ְקשׁוּ ָרה לִ ְשׁ ֵני פְּ סוּ ִקים אֵ לּוּ וְ ָשׁם ִהיא ִתּ ְס ַתּ ֵיּם.
בוּרהְ ,דּמוּבָ א בְּ לק"ת )חקת סאֶ (.שׁאֶ ֶרז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י ְִצחָ ק הַ ְמסַ מֵּ ל
ִשׂגֶּה"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
וְ כֵן הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב "כְּ אֶ ֶרז בַּ לְּ בָ נוֹן י ְ
אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
בוּרה .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )יהושע כד ,ג( "וָ אֵ ֶתּן ל ֹו אֶ ת ִי ְצחָ ק" ס"ת ִתּקּוּ"ןְ ,דּבִ זְ מַ ן הַ ִתּקּוּן הַ ָשּׁ ֵלם נְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת ִי ְצחָ ק,

וְ ֵכן ִתּקּוּ"ן ס"ת הַ פְּ סוּ ִקים )בראשית כז ,א( "וַ ְי ִהי כִּ י ָז ֵקן ִי ְצחָ ק וַ ִתּכְ הֶ ין ָ עֵ י ָניו מֵ ְר ֹאת" )בראשית כא ,ד( "וַ ָיּמָ ל אַבְ ָרהָ ם אֶ ת ִי ְצחָ ק בְּ נ ֹו
בֶּ ן ְשׁמֹ ַנת ָי ִמים" בְּ ב' אֳ פָ נִ ים.

מוּבָ א

משׁה
בְּ ' ִמ ְד ַרשׁ פְּ לִ יאָה' )אות קעו( "וַ יּ ִַקּח ק ַֹרח" מַ ה לּ ַָקח אֱ מֶ ת ל ַָקח .נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁלַּמַּ חֲ ֶקת ֶשׁל קֹ ַרח עַ ל ֶ

הָ יָה שׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל אֱ מֶ ת בַּ ְקּדֻ ָשּׁה .כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁלֶּעָ ִתיד ָלבֹא קֹ ַרח י ְִהיֶה הַ מַּ נְ ִהיג ,אֶ לָּא ֶשׁעֲ ַדיִן א ִהגִּ יעַ הַ זְּ מָ ן וְ קֹ ַרח פָּ עַ ל דֶּ ֶר
הַ ְקּלִ פָּ ה ,וְ ָלכֵן הוּא ֶנ ֱענַשׁ .וְ ֵכן ְמסֻ פָּ ר עַ ל הַ 'ח ֹו ֶזה ִמלּוּבְּ לִ ין' ֶשׁהָ ָיה ְמיֻחָ ס לִ ְשׁמוּאֵ ל הַ ָנּבִ יא וּלְ ֹק ַרח ,כְּ ֶשׁהָ ָיה מַ זְ כִּ יר אֶ ת ֹק ַרח ,הָ ָיה

א ֹומֵ ר הַ סַּ בָּ א הַ ָקּד ֹושׁ קֹ ַרח.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ַים הַ חָ כְ מָ ה' )קרח תשס"ו(

עַ ל ַר ִשּׁ"י "וַ יּ ִַקּח קֹ ַרח" פָּ ָר ָשׁה ז ֹו ָיפֶ ה נִ ְד ֶר ֶשׁת

בְּ ִמ ְד ַרשׁ ַרבִּ י ַתּנְ חוּמָ אֶ ,שׁהָ רה"ק מֵ ָראפְּ ִשׁיץ בֵּ אֵ ר ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז לְ עָ ִתיד ָל ֹבא ,כִּ י ָיפֶ "ה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִיחוּד ֵשׁמ ֹות יהי"ה אדנ"י,
"תּנְ חוּמָ א" ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ נְּ חָ מָ ה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה לְ עָ ִתיד ָל ֹבא .וְ כֵן ֹק ַרח בֶּ ן י ְִצהָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עַ מּוּ"ד בְּ ִמלּוּי
ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה לְ עָ ִתיד ָל ֹבא .וְ ֵכן ַ

הָ או ִֹתיּוֹת עַ יִ"ן מֵ "ם וָ "ו ָדּלֵי"ת .וְ ֵכן בְּ פָ ָר ַשׁת ֹק ַרח ֵישׁ צ"ה פְּ סוּ ִקים כמנין ָיפֶ "ה .וְ כֵן ֹק ַרח אָמַ ר " ָכּל הָ עֵ ָדה ֻכּ ָלּם ְקד ֹו ִשׁים"
הַ יְינוּ ֶשׁלְּ כָל אֶ חָ ד יֵשׁ ִתּקּוּן ְוּרפוּאָה לִ ְהיוֹת ָקדוֹשׁ וְ טָ הוֹר,

ֵיהנָּם ֶשׁ ִהיא אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים ֶשׁ ְמּ ַרפְּ אָה
וְ ָלכֵן אָמַ ר ל ֹו מֹ ֶשה ִאם אַ ָתּה ָכּזֶה רוֹפֵ א טוֹבֵ ,תּ ֵרד ַלגּ ִ

כּ ָלּםַ ,כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )ויקהל קצט(:
אֶ ת ֻ

יה ָנּם לַעֲ זוֹר בָּ ִרפּוּי
אָרץ ְרפָ ִאים ַתּפִּ יל" ,מַ ה זֶּה ְרפָ ִאיםֶ ,שׁ ִקּבְּ לוּ ְרפוּאָה כְּ ִמקֹּדֶ ם .וְ ָלכֵן הַ טּ ֹוב ֶשׁבָּ ר ֹופְ ִאים ַל ֵגּ ִ
"וָ ֶ
יה ָנּם לְ ַרפֵּ א אֶ ת ֻכּלָּם ,וְ ז ֹו ִתּ ְהיֶה הַ נְּ חָ מָ ה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא
ֶשׁנַּעֲ ָשׂה ָשׁם .וְ גַם אַ ָתּה קֹ ַרח או ִֹתיּוֹת ֹר ֵקחַ ֵתּ ֵרד לִ ְר ֹקחַ ְתּרוּפוֹת וְ לַעֲ זוֹר בַּ ֵגּ ִ
א ָלה" א ֹו ִתיּ ֹות אֵ לִ ָיּה מָ ִשׁיחַ  .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁמָּ ִשׁיחַ וְ אֵ לִ ָיּהוּ
כְּ ֶשׁ ֻכּלָּם יְתֻ ְקּנוּ .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ִ'שׂפְ ֵתי ֹכּהֵ ן' )קרח( ֶשׁהַ ָכּתוּב "חַ ִיּים ְשׁ ֹ
יה ָנּם לְ אֵ לִ ָיּהוּ וּמָ ִשׁיחַ לְ ַת ֵקּן אֶ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ע ֹוד ֶרמֶ ז ֶשׁ ֹקּ ַרח מֵ כִ ין אֶ ת הַ דֶּ ֶר בַּ ֵגּ ִ
הַ ָנּבִ יא י ֹו ִציאוּ אֶ ת קֹ ַרח מֵ הַ ֵגּ ִה ָנּםְ .
חק ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא
ֻכּ ָלּם .וְ ֵכן קֹ ַרח וַ עֲ ָדת ֹו בְּ גִימַ ְט ִריָּא ֵישׁ עָ ִתיד .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ֹקּ ַרח א ֹו ִתיּ ֹות ָר ֹ
ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ זְּ מַ ן הָ ָרח ֹוק ֶשׁל ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ְשׁטֶ ְרן זצ"ל ֶשׁבְּ פָ ָר ַשׁת ֹק ַרח ֵישׁ צ"ה פְּ סוּ ִקים ר"ת צַ ִדּיק
הַ דּ ֹור ,כִּ י הַ מַּ חֲ ֶקת הָ ְי ָתה ִמי צַ ִדּיק הַ דּ ֹור ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ֹקּ ַרח ַגּם הָ ָיה צַ ִדּיק הַ דּ ֹור ,אֲ בָ ל עֲ ַדיִן א ִהגִּ יעַ זְ מַ נּ ֹו לִ ְהיוֹת מַ נְ ִהיג.
ֵיהנָּם ְמ ַרפֵּ א דֶ ֶר הָ אֵ פֶ ר,
ֵיהנָּם .וְ כֵן הַ גּ ִ
ֵיהנָּם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ נְ ִהיג ע ֹולֶה מֵ הַ גּ ִ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁמַּ נְ ִהיג או ִֹתיּוֹת גּ ִ
כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )מלאכי ג ,כא(

"וְ עַ סּו ֶֹתם ְר ָשׁ ִעים כִּ י י ְִהיוּ אֵ פֶ ר ַתּחַ ת כַּפּוֹת ַרגְ לֵיכֶם" .וְ כֵן "וְ עַ סּו ֶֹתם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְרפוּאָה

ֵיהנָּם.
ֹתם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִתּקּוּן ֶשׁל הָ ְר ָשׁ ִעים מֵ הַ גּ ִ
אַסיָא ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בַּ ַשּׁ" )במדבר יט ,ב( ֶשׁ"וְ עַ סּו ֶ
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ְ

'שׁעַ ר הַ ִגּלְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הקדמה לב( נִ ְק ָרא ְשׁמ ֹו
ישׁע הָ יָה גִ לְ גּוּל ַקיִן .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )מלכים ב( אֱ לִ ָ
ישׁע ,לִ ְרמֹ ז כִּ י בְ ַקיִן נֶאֱ מַ ר "וְ אֶ ל ַקיִן וְ אֶ ל ִמנְ חָ ת ֹו א ָשׁעָ ה" ,וְ יַעַ ן ֶשׁנִּ ְת ַקן ַקיִן נִ ְק ָרא אֱ לִ ָ
ישׁע ,כְּ לוֹמַ ר לִ י ָשׁעָ ה
אֱ לִ ָ
אָמרוּ ל ֹו עֲ לֵה ֵק ֵרחַ עֲ לֵה
הקב"ה ,מַ ה ֶשּׁ א ָשׁעָ ה אֶ ל ַקיִן בֶּ הֱ יוֹת ֹו בְּ לִ י ִתּקּוּן .וְ זֶה סוֹד מַ ה ֶשּׁצָּ חֲ קוּ ב ֹו הַ ְיל ִָדים וְ ְ
ֵק ֵרחַ  ,וְ הָ ִענְ יָן הוּא בְּ מַ ה ֶשּׁיּ ְִתבָּ אֵ ר כִּ י ק ַֹרח בֶּ ן י ְִצהָ ר ,הוּא רוּח ֹו ֶשׁל ַקיִן ִמצַּ ד הָ ָרע ,וְ ָלכֵן י ַָרד חַ יִּים ְשׁא ֹולָה,
אָמרוּ ל ֹו הַ ְיל ִָדים לְ בַ יְּשׁ ֹו וּלְ ג ְַדּפוֹ ,כִּ י ִהנֵּה ק ַֹרח י ַָרד ְשׁא ֹולָה ,וְ צָ ִרי לַעֲ לוֹת ,וְ אַ ָתּה ִנ ְמ ָשׁ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ק ַֹרח ,וְ אֵ י
וְ ְ
ישׁע
אַ ָתּה רוֹצֶ ה לַעֲ לוֹת .גַּם ָר ְמזוּ ,כִּ י ִהנֵּה ק ַֹרח בֶּ ן י ְִצהָ ר גִּ לְּ ח ֹו מֹ ֶשׁה ,וְ הָ יָה ֵק ֵרחַ בְּ ַשׂעֲ רו ָֹתיו כַּנּו ַֹדע ,וְ ָלכֵן גַּם אֱ לִ ָ
הָ יָה ֵק ֵרחַ בְּ ַשׂעֲ רו ָֹתיו כָּמוֹהוּ ,כִּ י שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ת ֹו יֵשׁ בָּ הּ חֵ לֶק וַ אֲ ִחיזָה ִמן ֹק ַרחַ .גּם כְּ מ ֹו ֶשׁמּ ֶ
ֹשׁה ִהזְ כִּ יר ֵשׁם בֶּ ן
ישׁע ִהזְ כִּ יר ֵשׁם בֶּ ן מ"ב ,וְ הָ ַרג מ"ב ְיל ִָדים אֵ לּוּ כַּנִּ זְ כָּר
מ"ב ,וְ הָ ַרג אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי ֶשׁהוּא נֶפֶ שׁ ַקיִן ִמצַּ ד הָ ָרע ,כֵּן אֱ לִ ָ
ישׁע הָ יָה
ישׁע בֶ ן ָשׁפָ ט ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים כִּ י אֱ לִ ָ
בַּ זֹּהַ ר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ"צַּ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ לִ ָ
נִ יצוֹץ ֶשׁל ֹק ַרח ֶשׁ ַ
ישׁע בֶ ן ָשׁפָ ט בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ לֵה ֵק ֵרחַ עֲ לֵה ֵק ֵרחַ יַחַ ד ִעם ֵשׁם
תּוּקן בִּ בְ ִחינַת צַ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר יִפְ ָרח ,וְ כֵן אֱ לִ ָ
ישׁ"ע או ִֹתיּוֹת יָעֵ "ל אֵ "שׁ.
ֵיהנָּם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹאֵ ל טַ יְטֶ לְ בּ ֹויְם שליט"א ֶשׁאֱ לִ ָ
הוי"ה ֶשׁמַּ עֲ לֶה אוֹת ֹו מֵ הַ גּ ִ
"רב ָל אַל תּוֹסֶ ף ַדּבֵּ ר אֵ לַי עוֹד בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה".
אָמרוּ ל ֹו ַ
"רב ָלכֶם בְּ נֵי לֵוִ י" ְ
מּשׁה אָמַ ר ַ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יגֶ (:שׁבִּ גְ לַל ֶשׁ ֶ
"רב ָלכֶם בְּ נֵי לֵוִ י"ְ ,דּבָ זֶה הוּא עָ צַ ר
משׁה ֶשׁאָמַ ר ַ
וְ ָשׁמַ ְע ִתּי פֵּ רוּשׁ מֵ הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְי ַשׁ ְע ָיה בְּ לוֹי שליט"אֶ ,שׁהָ י ְָתה טַ עֲ נָה עַ ל ֶ
או ָֹתם לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ הָ יָה צָ ִרי לְ ַכוֵּן אֶ ת הַ ְשּׁ ִאיפָ ה ֶשׁלָּהֶ ם לְ דֶ ֶר טוֹבָ ה .וְ ָלכֵן עָ ְצרוּ אֶ ת הַ ְשּׁ ִאיפָ ה ֶשׁלּ ֹו לְ ִה ָכּנֵס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לְ .דּ ִאם יֵשׁ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּכָל
ָאָדם ְשׁ ִאיפָ ה לְ ָדבָ ר ְמסֻ יָּם ,אָסוּר לְ עָ ְצר ֹו לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ יֵשׁ לִ ְמצֹא אֶ ת הַ דֶּ ֶר לְ ַכוֵּן אֶ ת הַ ְשּׁ ִאיפָ ה לַדֶּ ֶר הַ נְּ כ ֹונָהְ .
ל ָ
ְשׁ ִאיפָ ה יֵשׁ לָהּ שׁ ֶֹרשׁ בַּ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ צָ ִרי לִ ְמצֹא אֶ ת הַ דֶּ ֶר לְ ַכוֵּן או ָֹתהּ לַדֶּ ֶר הַ נְּ כ ֹונָה .כְּ גוֹן אֵ צֶ ל ֹק ַרח לְ הַ ְסבִּ יר ל ֹו ֶשׁעֲ ַדיִן א ִהגִּ יעַ הַ זְּ מָ ן,
וְ לֶעָ ִתיד ָלבֹא אָכֵן הוּא יִזְ כֶּה לִ ְהיוֹת הַ מַּ נְ ִהיג ,וּלְ נַסּוֹת לְ ַרצּוֹת אוֹת ֹו בֵּ ינְ ַתּיִם בְּ ִענְ יָן אַחֵ ר וְ כַדּוֹמֶ ה.

מוּבָ א

משׁה אֶ ת ִמ ְספַּ ר הֶ בֶ ל נִ ְשׁאָר ק ַֹרח .וּמוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר
בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )קרח ע' ריז( ֶשׁ ִאם מו ִֹר ִידים מֵ הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ֶ
הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁהֶ בֶ ל הוּא בְּ ִחי ַנת חֶ סֶ ד .נִ ְראֶ ה ְדּ ִאם מו ִֹר ִידים ִמ ֶ
וּשׂמֹ אל,
מּשׁה ֶשׁהָ יָה עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁכּ ֹולֵל י ִָמין ְ

משׁה .וְ ָל ֵכן
מּשׁה ,נִ ְשׁאָר ֹות ַרק הַ גְּ בוּרוֹת כְּ ִמנְ יַן ֹק ַרחְ .דּ ֹק ַרח הוּא בְּ ִחינַת הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁבְּ ֶ
יאים אֶ ת הַ חֲ סָ ִדים ִמ ֶ
כְּ ִמנְ יַן הֶ בֶ ל ,הַ ְיינוּ מו ִֹצ ִ

שּׁ ֶרשׁ
קֹ ַרח ִי ְה ֶיה הַ מַּ נְ ִהיג ֶלעָ ִתיד ָל ֹבאְ ,דּ ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא ְיאַ ְמּצוּ אֶ ת הַ גְּ בוּר ֹות ,וְ ֹק ַרח הוּא הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁבְּ מֹ ֶשה .אַף עַ ל פִּ י ֶשׁמֹּ ֶשה הָ ָיה ִמ ֹ
שׁ ֶרשׁ
שׁ ֶרשׁ כְּ ָלל ,עַ ֵיּן בְּ 'לִ קּוּטֵ י תּ ֹו ָרה' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל ָשׁם ֶשׁ ִע ַקּר ֹ
שּׁ ֶרשׁ ַק ִין כְּ פִ י ֶשׁ ָנּבִ יא לְ ַקמָּ ן ,וְ לִ כְ א ֹו ָרה מַ ְשׁמַ ע ֶשׁאֵ י ָנם א ֹות ֹו ֹ
הֶ בֶ ל ,וְ קֹ ַרח ִמ ֹ
'שׁעַ ר הַ פְּ סוּ ִקים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בראשית כה(
קֹ ַרח הוּא מֵ הֶ בֶ ל אֶ ָלּא ֶשׁנִּ ְתעַ בְּ ָרה בּ ֹו רוּחַ ַק ִין כְּ דֵ י ַלעֲ שׂ ֹות ִתּקּוּן בְּ ַק ִין כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַ

שׁ ֶרשׁ ֶשׁל ֹק ַרח .וְ כֵן
שׁ ֶרשׁ ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ֶשׁל מֹ ֶשה ֶשׁ ִהיא הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁלּ ֹו הָ ְי ָתה בַּ ת ִי ְתר ֹו ֶשׁהָ ָיה מֵ א ֹות ֹו ֹ
ֶשׁ ִיּ ְתר ֹו וְ קֹ ַרח הֵ ם א ֹות ֹו ֹ
בּוּרג שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים קֹ ַרח בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִי ְתר ֹו .וְ ֹק ַרח ִי ְצהָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ,וְ ָכל
מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִיּ ְתר ֹו כְּ ָלל ַגּם אֶ ת הַ חֲ סָ ִדים וְ ַגם אֶ ת הַ גְּ בוּר ֹות ,וְ ֹק ַרח הָ ָיה בְּ ִחי ַנת הַ גְּ בוּר ֹות לְ בַ ד .וְ ֵכן
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ע ֹו ֶלה תרי"גְ .
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁלּ ֹו ֶשׁכּ ֹו ֵלל ַגּם אֶ ת הַ חֲ סָ ִדיםַ ,מגִּ יעַ ַל ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ֶשׁכּ ֹו ֵלל ָכּל הַ ַתּ ְר ַי"ג ִמ ְצו ֹות,
ֹק ַרח ִעם ִי ְצהָ ר אָבִ יו ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֹ
ַגּם אֶ ת הָ רמ"ח ִמ ְצ ֹות עֲ ֵשׂה ֶשׁכְּ ֶנ ֶגד הַ חֲ סָ ִדים ,וְ ַגם אֶ ת הַ שס"ה א ַתעֲ ֶשׂה ֶשׁהֵ ם כְּ ֶנ ֶגד הַ גְּ בוּר ֹות.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )קורח רנב( עַ ל הַ ָכּתוּב )במדבר טז(

משׁה ְמאֹ ד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל
"וַ יִּחַ ר לְ ֶ

ִמנְ חָ ָתם"ֶ .שׁ ֹמּ ֶשה הוּא בְּ ס ֹוד חֲ סָ ִדים וְ ֹק ַרח הוּא בְּ ס ֹוד גְּ בוּר ֹות ,וּמֹ ֶשה נִ סָּ ה לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁל ֹק ַרח עַ ל ְידֵ י הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁלּ ֹו,
וּכְ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחַ חָ ָרה ל ֹו ְמ ֹאדִ ,דּכְ ֶשׁאֵ ין הַ ְמ ָתּ ָקה ַגם הַ חֲ סָ ִדים נִ פְ ָגּ ִמים ,וְ חָ ָרה ל ֹו עַ ל ֹחסֶ ר הַ ִתּקּוּן ֶשׁלּ ֹו עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ֶנּ ְחסַ ר ל ֹו כְּ ת ֹוצָ אָה
מֵ הַ מַּ חֲ ֶקת .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֹקּ ַרח הוּא בְּ ִחי ַנת הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁבְּ מֹ ֶשה.

לְ פִ י

ֶזה מוּבָ ן מַ דּוּעַ א ֹומֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֹקּ ַרח אֱ מֶ ת ָל ַקח כְּ ִדלְ עֵ יל ,וּמַ דּוּעַ נִ ְמ ְשׁכוּ אַחֲ ָריו הַ ְרבֵּ ה ִמגְּ ד ֹו ֵלי ִי ְשׂ ָראֵ ל ,כִּ י ֹרב הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא

קּ ַר"ח ֶשׁבּ ֹו ,וְ ַרק ִמ ְספַּ ר ל"ז כְּ ִמנְ ַין הֶ בֶ ל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת חֵ ֶלק הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁהָ ָיה לְ מֹ ֶשה י ֹו ֵתר ִמ ִמּ ְספַּ ר ֹק ַר"ח ,וְ ֹק ַרח
ֶשׁל מֹ ֶשה הוּא הַ ֹ
ִה ְרגִּ ישׁ וְ ָי ַדע ֶשׁעַ ל פִּ י הָ אֱ מֶ ת ֵישׁ ל ֹו נִ יצ ֹוץ ֶשׁל מַ נְ ִהיג .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יח ,ו(

"וַ ַיּ ְקהֵ ל עֲ לֵיהֶ ם ק ַֹרח" אָמַ ר לָהֶ ם כָּל

הָ עֵ ָדה ֻכּלָּם ְקדו ִֹשׁים וְ ֻכלָּם ָשׁ ְמעוּ בְּ ִסינַי אָנֹ כִ י ה' אֱ הֶ י וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ עַ ל ְקהַ ל ה'ִ ,אלְ מָ לֵא אַ ֶתּם ְשׁמַ ְע ֶתּם
ִיתם או ְֹמ ִרים ,עַ כְ ָשׁו ֻכּלָּם ָשׁ ְמעוּ וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוִּ ,מיָּד נִ זְ ַדּ ְעזֵעַ מֹ ֶשה ִמפְּ נֵי הַ מַּ חֲ ֶקת.
לְ בַ ְדּכֶם וְ הֵ ם א ָשׁ ְמעוּ הֱ י ֶ
ר ֹו ִאים ֶשׁ ֹקּ ַרח ָגּ ַרם ַזעֲ זוּעַ לְ מֹ ֶשה ,וּבֵ אַ ְרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ִמי ָלה' בְּ ִענְ ַין הַ ַזּ ְעזוּעַ ֶשׁיּ ֹוסֵ ף ָגּ ַרם ַל ְשּׁבָ ִטים בְּ ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁ ִאם ֵישׁ ַזעֲ זוּעַ
חַ ָיּב לִ ְהי ֹות נִ יצ ֹוץ אֱ מֶ ת בַּ טַּ עֲ ָנה .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מֶ ה הָ ָיה ִע ַקּר הַ חֵ ְטא ֶשׁל ֹק ַרחְ ,דּאַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ֵיּשׁ נִ יצ ֹוץ אֱ מֶ ת בְּ טַ עֲ נ ֹו ָתיו ,הוּא צָ ִרי
לִ פְ נ ֹות ַלקב"ה בִּ ְתפִ ָלּה ֶשׁ ַגּם הוּא ִיזְ ֶכּה לִ ְהי ֹות ֹכּהֵ ן ָגּד ֹול ,וְ א ַלעֲ שׂ ֹות מַ עֲ ֶשׂה עַ ל ַדּעַ ת עַ ְצמ ֹו ,כִּ י ְבּס ֹופ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר הקב"ה בָּ חַ ר
בְּ מֹ ֶשה וְ הֶ ֱע ָלה א ֹות ֹו לְ הַ ר ִסי ַני וְ כוּ' ,וְ הקב"ה בָּ חַ ר בְּ אַהֲ ֹרן לִ ְהי ֹות ֹכּהֵ ן ָגּד ֹול ,וְ ִאם הוּא ח ֹו ֵלק עַ ל מֹ ֶשה ,הוּא בָ א בְּ מַ חֲ ֶקת ֶנ ֶגד ה'.

מוּבָ א

'שׁעַ ר הַ פְּ סוּ ִקים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בראשית כה( ֶשׁ ֹקּ ַרח בִּ זְ מַ ן הַ מַּ חֲ ֶקת נִ ְתעַ בְּ ָרה בּ ֹו רוּחַ ַק ִין ,וּמֹ ֶשה ֶשׁהוּא גִּ לְ גּוּל הֶ בֶ ל ִהכְ נִ יס
בְּ ַ

ק ַרח ִהכְ נִ יס א ֹות ֹו ָלאֲ ָדמָ ה .וְ ָל ֵכן ָכּתוּב )בראשית ד ,כד(
אֶ ת ֹק ַרח ָלאֲ ָדמָ ה כִּ נְ ָקמָ ה עַ ל הַ גִּ לְ גּוּל הַ קּ ֹודֶ ם ֶשׁבּ ֹו ַק ִין ֶשׁהוּא ֹ

" ִשׁבְ עָ ַתיִם

"שׁבְ עָ ַת ִים" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מֹ ֶשה ֶשׁהָ יוּ ל ֹו ֶשׁבַ ע ֵשׁמ ֹותֶ ,שׁ ָנּ ַקם בְּ ַק ִין וְ ִת ֵקּן אֶ ת ַק ִין" ,י ַֻקּם" ִמלְּ שׁ ֹון נְ ָקמָ ה וּ ִמלְּ שׁ ֹון ְתּקוּמָ ה.
י ַֻקּם ָקיִן"ִ ,
ימ ָנאָ ,נ ַקם אֶ ת נִ ְקמַ ת הֶ בֶ ל ֶשׁהָ ָיה ר ֹועֶ ה ֹצאן .נִ ְראֶ ה ְדּ ֵישׁ ֶרמֶ ז בַּ פְּ סוּ ִקים עַ ל ִדּבְ ֵרי
מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )תיקונים קיטֶ (:שׁ ֹמּ ֶשה ַר ְע ָיא ְמהֵ ְ
שׂה ַק ִין ִה ְת ִחיל בַּ ָכּתוּב )בראשית ד ,ה(
הָ אֲ ִרי ַז"לְ ,דּמַ עֲ ֵ

"וְ אֶ ל ַקיִן וְ אֶ ל ִמנְ חָ ת ֹו א ָשׁעָ ה וַ יִּחַ ר לְ ַקיִן ְמאֹד" .וְ ָכאן "וַ יִּחַ ר

משׁה" ְמ ַרמֵּ ז
משׁה ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ ָתם" .וְ ר ֹו ִאים א ֹו ָתהּ ָלשׁ ֹון ִבּ ְשׁ ֵתּי הַ פַּ ְר ִשׁיּ ֹות .וְ ֵכן "וַ יִּחַ ר לְ ֶ
לְ ֶ
קּ ַרח נ ֹוטָ ִריק ֹון ַק ִין רוּ ַח.
ֶשׁ ִה ְתע ֹו ְר ָרה אֵ צֶ ל מֹ ֶשה הַ נְּ ָקמָ ה עַ ל רוּחַ ַק ִין .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ֹ
ִשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד".
"שׁמַ ע י ְ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ ֹק ַרח ַק ִין בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְ

וְ ֵכן

פָּ ָר ַשׁת ַק ִין ִה ְת ִחי ָלה ִמ ִקּנְ אָת ֹו בְּ הֶ בֶ ל בְּ ִענְ ַין הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות ,וּפָ ָר ַשׁת ֹק ַרח ִה ְת ִחי ָלה ִמ ִקּנְ אַת ֹק ַרח בְּ ִענְ ַין הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות ֶשׁ ָרצָ ה לִ ְהי ֹות

ֹכּהֵ ן ָגד ֹול.

וְ כֵן

רו ִֹאים בִּ ְשׁנֵי הַ ְמּקוֹמוֹת נְ פִ י ַלת פָּ נִ ים ,אֵ צֶ ל ַק ִין ָכּתוּב )בראשית ד ,ה( "וַ יִּחַ ר לְ ַקיִן ְמאֹד וַ יִּפְּ לוּ פָּ נָיו" ,וְ אֵ צֶ ל מֹ ֶשה וְ אַהֲ ֹרן
ֹאמרוּ" .וְ כֵן רו ִֹאים בִּ ְשׁנֵי הַ ְמּקוֹמוֹת ֶשׁ ָיּ ְר ָדה אֵ שׁ מֵ הַ ָשּׁמַ ִיםַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י עַ ל
ָכּתוּב )במדבר טז ,כב( "וַ יִּפְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם וַ יּ ְ

ָק ְרבַּ ן הֶ בֶ ל )בראשית ד ,ד(

ָי ְר ָדה אֵ שׁ וְ לִ חֲ ָכה ִמנְ חָ ת ֹו,

וְ אֵ צֶ ל קֹ ַרח ָכּתוּב )במדבר טז ,לה(

"וְ אֵ שׁ י ְָצאָה מֵ אֵ ת ה' וַ תֹּאכַל אֵ ת

אתיִם ִאישׁ מַ ְק ִריבֵ י הַ ְקּט ֶֹרת" .וְ ֵכן ר ֹו ִאים אֵ צֶ ל ַק ִין ֶשׁעָ ָשׂה ְתּשׁוּבָ ה עַ ל עֲ ֹונ ֹו ,וַ ה' בִּ טֵּ ל מֵ עָ ָליו אֶ ת הָ ֹע ֶנשׁ
הַ חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ַ
ֵשׁב בְּ אֶ ֶרץ נוֹד ִק ְדמַ ת עֵ דֶ ן"ֶ ,שׁהוּא ָי ַשׁב ִמחוּץ לְ ַגן עֵ דֶ ן בְּ א ֹות ֹו מָ ק ֹום ֶשׁאֵ ָליו ֵגּ ְרשׁוּ
הַ ָקּ ֶשׁה ֶשׁל ָנע וָ ָנד ,וְ ָג ַזר עָ ָליו )שם טז( "וַ יּ ֶ
אֶ ת אָבִ יוַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם .וְ ֵכן אֵ צֶ ל בְּ ֵני קֹ ַרח מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כו ,יא( ֶשׁעָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה וּבִ ְטּלוּ מֵ עֲ ֵליהֶ ם אֶ ת הָ ֹע ֶנשׁ הַ ָקּ ֶשׁה
יה ָנּם.
יה ָנּם וְ נִ ְשׁאֲ רוּ בֵּ ין ַגּן עֵ דֵ ן ַל ֵגּ ִ
ֶשׁל הַ ֵגּ ִ

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )יתרו קסו(

קֹ ַרח ל ַָקח מֶ ַקּח ַרע לְ עַ ְצמוֹ ,וְ נִ ְתלַבֵּ שׁ בּ ֹו נֶפֶ שׁ ַקיִן .וְ ָלזֶה "וַ יָּקֻ מוּ

אָחי צֹעֲ ִקים אֵ לַי ִמן הָ אֲ ָדמָ ה"ָ ,לזֶה "וַ יּ ְֵרדוּ הֵ ם וְ כָל אֲ ֶשׁר
משׁה"ֶ ,נגֶד "וַ יּ ָָקם ַק ִין" .וּכְ ֶנגֶד "קוֹל ְדּמֵ י ִ
לִ פְ נֵי ֶ
אלָה" ,וְ צוֹעֲ ִקים וְ או ְֹמ ִרים מֹ ֶשה אֱ מֶ ת וְ ת ֹו ָרת ֹו אֱ מֶ ת ,וַ אֲ נ ְַחנוּ בַּ ָדּ ִאים .הַ יְינוּ ֶשׁר ֹו ִאים בִּ ְשׁ ֵני הַ ְמּק ֹומ ֹות
לָהֶ ם חַ יִּים ְשׁ ֹ

אָחי צֹעֲ ִקים אֵ לַי ִמן הָ אֲ ָדמָ ה",
ְצעָ ָקה ִמן הָ אֲ ָדמָ ה; אֵ צֶ ל ַק ִין ָכּתוּב )בראשית ד ,י( "קוֹל ְדּמֵ י ִ

ק ַרח ָכּתוּב )במדבר טז ,לד(
וְ אֵ צֶ ל ֹ

ֹתיהֶ ם נָסוּ לְ ֹקלָם" ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ב"ב עדֶ (.שׁבְּ לוּעֵ י ֹק ַרח צ ֹועֲ ִקים ִמן הָ אֲ ָדמָ ה מֹ ֶשה אֱ מֶ ת
"וְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְסבִ יב ֵ
וְ ת ֹו ָרת ֹו אֱ מֶ ת.

אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וּבָ לְ עָ ה כָּל אֲ ֶשׁר
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י תּ ֹו ָרה' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )מלכים ב רחצ( קֹ ַרח סוֹד גִּ לְ גּוּל ַקיִן ָלכֵן פָּ ְצ ָתה הָ ֶ
רוּרה הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר פָּ ְצ ָתה אֶ ת פִּ יהָ " הַ נִּ זְ ָכּר בְּ הֶ בֶ ל .הַ ְיינוּ ֶשׁר ֹו ִאים בִּ ְשׁ ֵני הַ ְמּק ֹומ ֹות אֶ ת בְּ לִ יעַ ת
לְ קֹ ַרח בְּ סוֹד "אֲ ָ

אָחי
הַ אֲ ָדמָ ה בְּ א ֹו ָתהּ ָלשׁ ֹון; אֵ צֶ ל ַק ִין ָכּתוּב )שם ד ,יא( "אָרוּר אָ ָתּה ִמן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר פָּ ְצ ָתה אֶ ת פִּ יהָ ל ַָקחַ ת אֶ ת ְדּמֵ י ִ
ִמ ָיּדֶ " ,וְ אֵ צֶ ל ֹק ַרח ָכּתוּב )במדבר טז ,ל( "וְ ִאם בְּ ִריאָה יִבְ ָרא ה' וּפָ ְצ ָתה הָ אֲ ָדמָ ה אֶ ת פִּ יהָ ".

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין לז(:

אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וְ ִקבַּ לְ תּ ֹו לְ ָדמ ֹו ֶשׁל
ְהוּדה בְּ ֵריהּ ְדּ ַרבִּ י ִחיָּא ִמיּוֹם ֶשׁפָּ ְתחָ ה הָ ֶ
ֶשׁ ְמּ ַק ֶשּׁ ֶרת אֶ ת ְשׁ ֵני הָ ִענְ ָינִ ים .אָמַ ר ַרב י ָ
אָרץ,
אָרץ וְ א ִמפִּ י הָ ֶ
אָרץ זְ ִמירוֹת ָשׁמַ ְענוּ ְצבִ י לַצַּ ִדּיק" ִמכְּ נַף הָ ֶ
הֶ בֶ ל שׁוּב א פָּ ְתחָ הֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר " ִמכְּ נַף הָ ֶ
אָרץ אֶ ת פִּ יהָ " אָמַ ר לֵיהּ לְ ָרעָ ה פָּ ְתחָ ה לְ טוֹבָ ה א פָּ ְתחָ ה.
אָחיו "וַ ִתּפְ ַתּח הָ ֶ
ִא ִ
יתיבֵ יהּ ִחזְ ִקיָּה ִ
יתא בְּ ַת ְרגּוּם
וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְ'שּׁ ָל"ה' )קרח( ַקיִן כְּ ֶשׁעָ ָשׂה מַ חֲ ֶקת ִעם הֶ בֶ ל ,אָמַ ר לֵית ִדּין וְ לֵית ַדּיָּן וְ לֵית ע ֹולָם אַחֵ ר ,כִּ ְד ִא ָ
אשׁית .וְ כֵן ק ַֹרח כָּפַ ר בִּ נְ בוּאַת מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ע"ה וּבְ תּו ָֹרה ִמן הַ ָשּׁמַ יִם .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים'
י ֹונ ָָתן פָּ ָר ַשׁת בְּ ֵר ִ
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )יתרו קסו( ֶשׁבְּ ֵני ֹק ַרח צוֹעֲ ִקים וְ או ְֹמ ִרים מֹ ֶשה אֱ מֶ ת וְ תו ָֹרת ֹו אֱ מֶ ת ,וַ אֲ נ ְַחנוּ בַּ ָדּ ִאים ,לְ ַת ֵקּן אֶ ת מַ ה ֶשּׁפָּ ַגם ַק ִין כְּ ֶשׁאָמַ ר ֵלית
ִדּין וְ ֵלית ַדּ ָיּן.

אָבוּתא ִמצַּ ד הַ נָּחָ שׁ ,וְ זֶה ֶרמֶ ז
ָ
וְ ע ֹוד מוּבָ א בַּ 'של"ה' ָשׁם מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ע"ה ָרמַ ז חֵ ְטא ק ַֹרח ֶשׁהוּא ִמ ַקּיִן ִקינָא ְדּ ִמ ְס
בַּ מֶּ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר "בּ ֶֹקר וְ י ַֹדע ה'" ,עַ ָתּה עֵ ת ִשׁכְ רוּת ִהיא ,כִּ י הַ חֵ ְטא הַ בָּ א מֵ הַ נָּחָ שׁ סָ חֲ טָ ה אֶ ְשׁכּוֹל ֶשׁל עֲ נָבִ ים,
הוּא ַייִן הַ ְמ ַשׁכֵּר וְ א ַייִן הַ ְמ ַשׂמֵּ חַ  ,זֶהוּ עַ ָתּה עֵ ת ִשׁכְ רוּת.
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ פְּ לִ יאָה' )ד"ה את הרי כאן( ִמי ֶשׁאָמַ ר ֹק ַרח וְ ַקיִן כַּוָּ נ ָָתם אַחַ ת לָהֶ ם הַ ִדּין ִעמּ ֹו ,כִּ י ַקיִן בְּ ִמנְ חָ ת ֹו חָ טָ א
אָרץ אֵ שׁ ִמבְּ לִ י מָ יִם ,וְ כֵן ֹק ַרח עָ מַ ד בְּ ִמ ָדּת ֹו אֵ שׁ ִמבְּ לִ י מָ יִם .הַ ְיינוּ ֶשׁ ָקּ ְרבַּ ן ַק ִין הָ ָיה מֵ הַ פִּ ְשׁ ָתּן
ֶשׁהֵ בִ יא ִמזּ ֶַרע הָ ֶ
הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ בוּ ָרה ֶשׁ ָשּׁם ָשׁ ְרשׁ ֹו ,וְ א הֵ בִ יא מַ ֶשּׁהוּ ֶשׁל חֶ סֶ ד לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין .וְ ֵכן קֹ ַרח נִ ְדבַּ ק בְּ ִמ ַדּת הַ גְּ בוּ ָרה ַלעֲ שׂ ֹות
מַ חֲ ֶקת ,וְ א ִה ְסכִּ ים ַלעֲ שׂ ֹות ָשׁל ֹום לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יח ,ג(

יצית ,אָמַ ר
טוּרה ִמן הַ ִצּ ִ
ָקפַ ץ ֹק ַרח וְ אָמַ ר לְ מֹ ֶשה טַ לִּ ית ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶת מַ הוּ ֶשׁ ְתּהֵ א פְּ ָ

חוּטין פּו ְֹטרוֹת או ָֹתהּ.
ִ
אַרבַּ ע
יצית ,אָמַ ר ל ֹו ק ַֹרח טַ לִּ ית ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶת אֵ ין פּוֹטֶ ֶרת עַ ְצמָ הּ ְ
ל ֹו חַ יֶּבֶ ת בְּ ִצ ִ
שׁ ֶרשׁ הַ מַּ חֲ ֶקת ֶשׁל קֹ ַרח בְּ ִענְ ַין הַ ִצּ ִ
שׁ ֶרשׁ הַ מַּ חֲ ֶקת ֶשׁהָ ְי ָתה בֵּ ין ַק ִין לְ הֶ בֶ לְ ,דּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא
יצית ,הוּא א ֹות ֹו ֹ
נִ ְראֶ ה ְדּ ֹ
בראשית ט(

"וַ יָּבֵ א ַקיִן ִמפְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה" וְ כוּ' ז ֶַרע פִּ ְשׁ ָתּן הָ יָה" ,וְ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא גַּם הוּא" צֶ מֶ ר וְ כוּ' ,לְ פִ י ָכ נֶאֱ סָ ר צֶ מֶ ר

וּפִ ְשׁ ִתּים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " א ִתלְ בַּ שׁ ַשׁעַ ְטנֵז" ,וְ אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֵ ינ ֹו ִדּין ֶשׁיּ ְִתעָ ֵרב ִמנְ חַ ת הַ חוֹטֵ א ִעם ִמנְ חַ ת
]ק ִין וְ הֶ בֶ ל[ עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כִּ י בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
ַזכַּאי לְ פִ י ָכ נֶאֱ סָ ר .וּמוּבָ א בַּ מהר"ל )'גור אריה' בראשית ד ,י( הָ יוּ חוֹלְ ִקים ַ
וּמפְּ נֵי זֶה הָ יָה
הוּתּר צֶ מֶ ר וּפִ ְשׁ ָתּן בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשִׁ ,
ַ
בֶּ אֱ מֶ ת הוּא כָּלוּל ִמ ְשּׁנֵי כֹּחוֹת ֶשׁל הֶ בֶ ל וְ ַקיִןְ ,וּראָ ָי'ה ָלזֶה כִּ י
כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד חָ פֵ ץ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כְּ לוֹמַ ר ֶשׁהָ יוּ חוֹלְ ִקים בְּ מָ קוֹם ֶשׁהוּא ְמשֻׁ ָתּף לִ ְשׁנֵיהֶ ם .וּכְ ֵשׁם ֶשׁ ַקּ ִין וְ הֶ בֶ ל
יצית,
ֶנ ְחלְ קוּ בְּ ִענְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמשּׁוּם ֶשׁאֵ ין ִאסּוּר כִּ לְ אַ ִים בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ הוּא ָכּלוּל ִמצֶּ מֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיוָ ,כּ ֶנ ְח ָלק קֹ ַרח בְּ ִענְ ַין הַ ִצּ ִ
יצית וְ ִהיא כְּ לוּ ָלה ִמצֶּ מֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.
ְדּאֵ ין ִאסּוּר כִּ לְ אַ ִים בְּ ִצ ִ
וְ נִ ְראֶ ה ְדּ ָל ֵכן ֹק ַרח אָמַ ר טַ לִּ ית ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶתְ ,דּמָ ִצינוּ ִשׁיטַ ת ָר ִמי בַּ ר חָ מָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מנחות לחֶ (:שׁ ִאם הַ טַּ לִּ ית ֻכּ ָלּהּ לְ בָ ָנה ָשׂ ִמים
בָּ הּ ק ֹודֶ ם אֶ ת חוּטֵ י הַ ָלּבָ ן וְ אַחַ ר ָכּ אֶ ת חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכ ֶלת .וְ ִאם הַ טַּ לִּ ית ֻכּ ָלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת ָשׂ ִמים בָּ הּ ק ֹודֶ ם אֶ ת חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכ ֶלת וְ אַחַ ר ָכּ אֶ ת
שּׁ ֶרשׁ הַ ְתּ ֵכ ֶלת הוּא ִהזְ כִּ יר טַ לִּ ית ֻכּ ָלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָשּׁם ר ֹו ִאים ֶשׁ ֵיּשׁ מַ צָּ ב ֶשׁ ָשּׂ ִמים אֶ ת הַ ְתּ ֵכ ֶלת
חוּטֵ י הַ ָלּבָ ן .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁ ֹקּ ַרח הָ ָיה ִמ ֹ
לִ פְ ֵני הַ ָלּבָ ן ,וּ ִממֵּ י ָלא הוּא צָ ִרי לִ ְהי ֹות לִ פְ ֵני מֹ ֶשה.

מוּבָ א

בְּ ' ַשׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )לו( ֶשׁ ִיּ ְתר ֹו הָ ָיה גִּ לְ גּוּל ַק ִין ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁ ַקּ ִין חָ מַ ד אֶ ת ְתּא ֹומָ ת ֹו ֶשׁל הֶ בֶ לִ ,י ְתר ֹו ִתּ ֵקּן אֶ ת ֶזה בִּ נְ ִתי ַנת
ִצפּ ֹו ָרה לְ מֹ ֶשהְ ,דּ ִצפּ ֹו ָרה הָ ְי ָתה בְּ ס ֹוד ְתּא ֹומָ ת ֹו ֶשׁל הֶ בֶ ל ,וּבִ נְ ִתי ַנת ִצפּ ֹו ָרה הוּא הֶ חֱ זִ יר אֶ ת הַ גְּ ֵז ָלה ֶשׁ ָגּ ַזל בַּ גִּ לְ גּוּל הַ קּ ֹודֶ ם.

וּמוּבָ א בַּ ' ְמ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )קרח(

קֹ ַרח ֶשׁבָּ א לַחֲ ק עַ ל ְתּאוֹמָ ה י ְֵת ָירה ֶשׁלְּ ָקחָ הּ ֶשׁהָ י ְָתה ִצפּו ָֹרה אֵ ֶשׁת מֹ ֶשה ,וְ עָ לָיו

נִ ְת ַקנֵּא הוּא בָּ הֶּ ,זה ס ֹוד "וַ יּ ְִשׁמַ ע מֹ ֶשה וַ יִּפֹּ ל עַ ל פָּ נָיו"ֶ ,שׁחֲ ָשׁדוּהוּ בְּ אֵ ֶשׁת ִאישׁ עַ ל ֶשׁלּ ַָקח ְתּאוֹמָ ה י ְֵת ָירה ֶשׁלּ ֹו,
וּמ ְדיָנִ ים כִּ בְ ִריחַ
אָחיו ֶשׁל מֹ ֶשה ,וּמֶ ה הָ ָיה מַ חֲ ְקת ֹו " ִ
ָלכֵן ָדּ ְרשׁוּ רז"ל "אָח נִ פְ ָשׁע ִמ ִקּ ְריַת עֹז" עַ ל קֹ ַרח ֶשׁהָ ָיה ִ
אַרמוֹן" ,עַ ל הַ ִמּ ְדיָנִ ית נֶחֱ לָק ,עַ ל ֶשׁלּ ַָקח ִצפּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא ְתּאוֹמָ ת ֹו ֶשׁנּ ֹולְ ָדה ִעם הֶ בֶ ל ,וְ ַקיִן אָמַ ר ֶשׁ ִהיא ֶשׁלּ ֹו ,וְ הָ ַרג
ְ
אָחיו עַ ל זֶה ,וְ י ְִתר ֹו חֶ בֶ ר הַ ֵקּינִ י נִ פְ ַרד ִמ ַקּיִן וְ ִת ֵקּן אוֹת ֹו הַ ַקּלְ ָקלָה ,וְ עַ ָתּה חָ זַר וְ ִקלְ ֵקל ק ַֹרח אוֹת ֹו הַ חֵ ְטא
ַקיִן הֶ בֶ ל ִ
וַ חֲ ָשׁד ֹו בְּ אֵ ֶשׁת ִאישׁ .וְ ַגם ָכּאן ר ֹו ִאים ֶשׁ ֹקּ ַרח ָרצָ ה ָל ַקחַ ת אֶ ת ִצפּ ֹו ָרה לְ ִא ָשּׁה ,כְּ מ ֹו ֶשׁבְּ גִ לְ גּוּל ֹו הַ קּ ֹודֶ ם ִצפּ ֹו ָרה הָ ְי ָתה ִא ְשׁתּ ֹו לְ אַחַ ר
ֶשׁחָ מַ ד א ֹו ָתהּ מֵ הֶ בֶ ל אָ ִחיו .וְ ָל ֵכן הוּא חָ ַשׁד אֶ ת מֹ ֶשה בְּ ִאסּוּר אֵ ֶשׁת ִאישׁ ֶשׁ ַכּבְ ָיכ ֹול מֹ ֶשה ָל ַקח אֶ ת ִצפּ ֹו ָרה ֶשׁ ִהיא ִא ְשׁתּ ֹו.

מָ ִצינוּ

בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדּר"א' )כא(

ֶשׁהָ ְי ָתה ְתּאוֹמָ ת ֹו ֶשׁל הֶ בֶ ל יָפָ ה בַּ נּ ִָשׁים וְ חָ מַ ד או ָֹתהּ בְּ לִ בּ ֹו ,וְ א עוֹד אֶ לָּא ֶשׁאָמַ ר

אָחי וָ אֶ ַקח אֶ ת ְתּאוֹמָ ת ֹו ִממֶּ נּוֶּ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי בִּ ְהיו ָֹתם בַּ ָשּׂדֶ ה" וְ אֵ ין ָשׂדֶ ה אֶ לָּא ִא ָשּׁה .וְ ֵכן עַ ל
ֶשׁאַהֲ רֹג אֶ ת הֶ בֶ ל ִ
ִצפּ ֹו ָרה מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר יב ,א(

"הָ ִא ָשּׁה הַ כּ ִֻשּׁית" ,מַ גִּ יד ֶשׁהַ כֹּל מו ִֹדים בְּ יָפְ יָהּ כְּ ֵשׁם ֶשׁהַ כֹּל מו ִֹדים בְּ ַשׁחֲ רוּת ֹו ֶשׁל

כּוּשׁית בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא יְפַ ת מַ ְראֶ ה.
כּוּשׁיִ ,
ִ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר כב ,ז( ֶשׁהֶ בֶ ל אָמַ ר לְ ַקיִן ֶשׁיִּפְ שֹׁט אֶ ת בְּ ג ָָדיו ֶשׁ ַשּׁיָּכִ ים לוֹ ,הֱ יוֹת ֶשׁהֵ ם ִמטַּ לְ ְטלִ ין ,וְ ַקיִן אָמַ ר לְ הֶ בֶ ל לִ פְ רֹחַ בָּ אֲ וִ יר,
שּׁ ֶרשׁ בִּ י ָנה ,וְ הֶ בֶ ל
מֵ אַחַ ר ֶשׁהָ אֲ ָדמָ ה ַשׁ ֶיּכֶת אֵ לָיו וְ אֵ ינֶנּוּ מַ ְר ֶשׁה ל ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הּ .בֵּ אַ ְרנוּ בַּ מַּ אֲ מָ ר 'ע ֹולַם הַ ְשּׁ ִמינִ י' ֶשׁ ַקּיִן הָ ָיה ִמ ֹ
שּׁ ֶרשׁ ִתּפְ אֶ ֶרת ,וּמַ חֲ ְק ָתם הָ ְי ָתה מַ ה יּ ֹו ֵתר חָ שׁוּב ,הַ ִאם הָ אֲ ָדמָ ה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ בִּ י ָנה א ֹו הָ אֲ וִ יר וְ הַ ְמּטַ לְ ְטלִ ין ֶשׁ ַשּׁ ָיּכִ ים ַל ִתּפְ אֶ ֶרת.
ִמ ֹ

וְ ַגם אֵ צֶ ל קֹ ַרח ר ֹו ִאים ֶשׁהוּא חָ ַלק עַ ל מֹ ֶשה בִּ גְ ַלל ָשׁ ְרשׁ ֹו בְּ ע ֹו ַלם הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁהוּא ע ֹו ַלם הַ בִּ י ָנהַ .כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יח ,טז( אָ ַמר
ירשׁ וְ י ְִצהָ ֶר "ִ ,תּירוֹשׁ זֶה ַייִן,
משׁה ,אָמַ ר ,אֲ נִ י בְּ נ ֹו ֶשׁל ֶשׁמֶ ן בֶּ ן י ְִצהָ רֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִת ְ
ַרבִּ י לֵוִ י לָמָּ ה חָ לַק ק ַֹרח עַ ל ֶ
וְ י ְִצהָ ֶר זֶה הַ ֶשּׁמֶ ן ,וּבְ כָל מַ ְשׁ ִקים ֶשׁ ִתּ ֵתּן אֶ ת הַ ֶשּׁמֶ ן הוּא נִ ְמצָ א עֶ לְ יוֹן וְ כוּ' ,אֲ נִ י ֶשׁאֲ נִ י בְּ נ ֹו ֶשׁל ֶשׁמֶ ן אֵ ינִ י נִ ְמ ָשׁח
משׁה
וְ נַעֲ ֶשׂה כֹּהֵ ן וָ מֶ ֶל ִ ,מיָּד נֶחֱ לַק עַ ל ֶ

לְ ִסכּוּם ִנ ְראֶ ה אֶ ת הַ הַ ְקבָּ ל ֹות בֵּ ין פָּ ָר ַשׁת ַק ִין וְ הֶ בֶ ל לְ פָ ָר ַשׁת ֹק ַרח וּמֹ ֶשה.

פָּ ָר ַשׁת ַק ִין וְ הֶ בֶ ל

פָּ ָר ַשׁת ֹק ַרח וּמֹ ֶשה

ַק ִין ָקבַ ר אֶ ת הֶ בֶ ל.

מֹ ֶשה ֶשׁהוּא הֶ בֶ לָ ,קבַ ר אֶ ת קֹ ַרח ֶשׁהוּא ַק ִין.

פָּ ָר ַשׁת ַק ִין ִה ְת ִחי ָלה ִמ ִקּנְ אָת ֹו בְּ הֶ בֶ ל בְּ ִענְ ַין
הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות.

פָּ ָר ַשׁת קֹ ַרח ִה ְת ִחי ָלה ִמ ִקּנְ אַת קֹ ַרח בְּ ִענְ ַין הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות ֶשׁ ָרצָ ה לִ ְהי ֹות ֹכּהֵ ן
ָגד ֹול.

)בראשית ד ח( "וַ יּ ָָקם ַק ִין"
)בראשית ד ,ה( "וְ אֶ ל ַקיִן וְ אֶ ל ִמנְ חָ ת ֹו א
ָשׁעָ ה"
)בראשית ד ,ה( "וַ יִּחַ ר לְ ַקיִן ְמאֹ ד".
)בראשית ד ,ה( "וַ יִּפְּ לוּ פָּ נָיו".
אָחי צֹעֲ ִקים אֵ לַי ִמן
)בראשית ד ,י( "קוֹל ְדּמֵ י ִ
הָ אֲ ָדמָ ה".
)בראשית ד ,יא( "הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר פָּ ְצ ָתה אֶ ת
פִּ יהָ ".
עַ ל ָק ְרבַּ ן הֶ בֶ ל )רש"י בראשית ד ,ד( ָי ְר ָדה אֵ שׁ
וְ לִ חֲ ָכה ִמנְ חָ ת ֹו.

משׁה"
)במדבר טז ,ב( "וַ יָּקֻ מוּ לִ פְ נֵי ֶ
)במדבר טז ,טו( "וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ ָתם".

)רש"י בראשית ד ,טז( ַק ִין עָ ָשׂה ְתּשׁוּבָ ה עַ ל עֲ ֹונ ֹו,
וַ ה' ָג ַזר עָ ָליו ֶשׁהוּא ָי ַשׁב ִמחוּץ לְ ַגן עֵ דֶ ן בְּ א ֹות ֹו
מָ ק ֹום ֶשׁ ֵגּ ְרשׁוּ אֶ ת אָבִ יו.
)'גור אריה' בראשית ד ,י( ַק ִין וְ הֶ בֶ ל ֶנ ְחלְ קוּ ְבּ ִענְ ַין
בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמשּׁוּם ֶשׁאֵ ין ִאסּוּר כִּ לְ אַ ִים בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ
וְ הוּא ָכּלוּל ִמצֶּ מֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.
)'פרקי דר"א' כא( ַק ִין חָ מַ ד אֶ ת ְתּא ֹומָ ת ֹו ֶשׁל הֶ בֶ ל.

)'פרקי דר"א' כא( ֶשׁהָ ְי ָתה ְתּאוֹמָ ת ֹו ֶשׁל הֶ בֶ ל
יָפָ ה בַּ נּ ִָשׁים וְ חָ מַ ד או ָֹתהּ בְּ לִ בּ ֹו.

משׁה ְמאֹד".
)במדבר טז ,טו( "וַ יִּחַ ר לְ ֶ
)במדבר טז ,כב( "וַ יִּפְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם".
)במדבר טז ,לד( "וְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְסבִ יב ֵֹתיהֶ ם נָסוּ לְ ֹקלָם".
)במדבר טז ,ל( "וּפָ ְצ ָתה הָ אֲ ָדמָ ה אֶ ת פִּ יהָ ".
)במדבר טז ,לה( "וְ אֵ שׁ י ְָצאָה מֵ אֵ ת ה' וַ תֹּאכַל אֵ ת הַ חֲ ִמ ִשּׁים
אתיִם ִאישׁ מַ ְק ִריבֵ י הַ ְקּט ֶֹרת".
וּמָ ַ
)רש"י במדבר כו ,יא( ֶשׁבְּ ֵני קֹ ַרח עָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה וּבִ ְטּלוּ מֵ עֲ ֵליהֶ ם אֶ ת הָ ֹע ֶנשׁ
יה ָנּם.
יה ָנּם וְ נִ ְשׁאֲ רוּ בֵּ ין ַגּן עֵ דֵ ן ַל ֵגּ ִ
הַ ָקּ ֶשׁה ֶשׁל הַ ֵגּ ִ
יצית וְ ִהיא כְּ לוּ ָלה
יציתְ ,דּאֵ ין ִאסּוּר כִּ לְ אַ ִים בְּ ִצ ִ
קֹ ַרח ֶנ ְח ָלק בְּ ִענְ ַין הַ ִצּ ִ
ִמצֶּ מֶ ר וּ ִפ ְשׁ ִתּים ַי ְח ָדּיו.
)'מגלה עמוקות' קורח( קֹ ַרח ָרצָ ה ָל ַק ַחת אֶ ת ִצפּ ֹו ָרה לְ ִא ָשּׁה.

)של"ה קרח( ַקיִן כְּ ֶשׁעָ ָשׂה מַ חֲ ֶקת ִעם הֶ בֶ ל,
אָמַ ר לֵית ִדּין וְ לֵית ַדּיָּן וְ לֵית ע ֹולָם אַחֵ ר.

)רש"י במדבר יב ,א( "הָ ִא ָשּׁה הַ כּ ִֻשּׁית" ,מַ ִגּיד ֶשׁהַ כֹּל מו ִֹדים בְּ יָפְ יָהּ
כּוּשׁית בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא יְפַ ת
כּוּשׁיִ ,
כְּ ֵשׁם ֶשׁהַ כֹּל מו ִֹדים בְּ ַשׁחֲ רוּת ֹו ֶשׁל ִ
מַ ְראֶ ה.
)של"ה קרח( ֹק ַרח כָּפַ ר בִּ נְבוּאַת מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ע"ה וּבְ תו ָֹרה ִמן
הַ ָשּׁמַ יִם.

)של"ה קרח( ַק ִין חָ טָ א כִּ י נִ ְד ְבּ ָקה בּ ֹו ִמזֻּהֲ ַמת חֵ ְטא
עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ֶשׁ ָח ְטאוּ בְּ ַי ִין הַ ְמ ַשׁ ֵכּר.

)של"ה קרח( מֹ ֶשה אָמַ ר " ֹבּ ֶקר וְ ֹי ַדע ה'" ,כִּ י עַ ָתּה עֵ ת ִשׁכְ רוּת ,לְ ַרמֵּ ז
ָלהֶ ם ֶשׁנִּ ְד ְבּ ָקה בָּ הֶ ם ִמזֻּהֲ מַ ת חֵ ְטא עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ֶשׁל הַ ַיּ ִין הַ ְמ ַשׁ ֵכּר.

)ספר הפליאה ד"ה את הרי כאן( ַקיִן בְּ ִמנְ חָ ת ֹו חָ טָ א
אָרץ ]פִּ ְשׁ ָתּן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
ֶשׁהֵ בִ יא ִמזּ ֶַרע הָ ֶ
הַ גְּ בוּר ֹות[ אֵ שׁ ִמבְּ לִ י מַ יִם .וְ א ִה ְמ ִתּיק אֶ ת

)ספר הפליאה ד"ה את הרי כאן( ֹק ַרח עָ מַ ד בְּ ִמ ָדּת ֹו אֵ שׁ ִמבְּ לִ י מַ יִם.

הַ ִדּין.
שּׁ ֶרשׁ
בֵּ אַ ְרנוּ בַּ ַמּאֲ ָמר 'ע ֹולַם הַ ְשּׁ ִמינִ י' ֶשׁ ַקּיִן הָ ָיה ִמ ֹ
שּׁ ֶרשׁ ִתּ ְפאֶ ֶרת ,וּמַ חֲ ְק ָתם הָ ְי ָתה
בִּ י ָנה ,וְ הֶ בֶ ל ִמ ֹ
מַ ה יּ ֹו ֵתר חָ שׁוּב.

ֶשׁ ֹקּ ַרח א ִה ְסכִּ ים ַלעֲ שׂ ֹות ָשׁל ֹום לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין.

משׁה ,אָמַ ר ,אֲ נִ י
)במדב"ר יח ,טז( אָמַ ר ַרבִּ י לֵוִ י לָמָּ ה חָ לַק ֹק ַרח עַ ל ֶ
ֶשׁאֲ נִ י בְּ נ ֹו ֶשׁל ֶשׁמֶ ן אֵ ינִ י נִ ְמ ָשׁח וְ נַעֲ ֶשׂה כֹּהֵ ן וָ מֶ ֶל ִ ,מיָּד נֶחֱ לַק עַ ל
משׁה .ר ֹו ִאים ֶשׁהוּא ָח ַלק עַ ל מֹ ֶשה ִבּגְ ַלל ָשׁ ְרשׁ ֹו בְּ ע ֹו ַלם הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁהוּא
ֶ
ע ֹו ַלם הַ בִּ י ָנה.

חלזון ארגמון קהה קוצים בגימטריא תשע"ו.
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יז (.הָ יָה ַרבִּ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה ְתּ ֵכלֶת ִמכָּל ִמינֵי ִצבְ עוֹנִ יןִ ,מפְּ נֵי ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמָ ה ַליָּם,
וְ יָם דּוֹמֶ ה לְ ָר ִקיעַ  ,וְ ָר ִקיעַ דּוֹמֶ ה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמָ ה ַליָּם בָּ א לְ ל ְַמּדֵ נוּ ֶשׁכָּל
יצית כְּ ִאלּוּ ִה ְקבִּ יל פְּ נֵי ְשׁכִ ינָה .וכן מובא בְּ 'סֵ פֶ ר הַ ִחנּוּ ' )שפו( חוּטֵ י הַ לָּבָ ן ֶרמֶ ז לַגּוּף ,וְ הַ ְתּ ֵכלֶת ֶרמֶ ז
הַ ְמ ַקיֵּם ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
אָמרוּ
אָמרוּ כְּ ֶשׁכּו ְֹרכִ ין חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכלֶת עַ ל הַ לָּבָ ןֶ ,שׁהַ נֶּפֶ שׁ ִהיא הָ עֶ לְ י ֹונָה ,וְ הַ גּוּף הוּא ַתּ ְחתּוֹן .וְ ְ
וּמפְּ נֵי כֵן ְ
ַלנֶּפֶ שִׁ ,
אָמרוּ הַ פּוֹחֵ ת א
יעים וְ הָ אֲ וִ ִירים ֶשׁבֵּ ינֵיהֶ ם .כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
ֶשׁעו ִֹשׂין ִממֶּ נּוּ ֶשׁבַ ע כְּ ִריכוֹת א ֹו ְשׁ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ,לְ ַרמֵּ ז הָ ְר ִק ִ
יעים וְ ִשׁ ָשּׁה אֲ וִ ִירים
יִפְ חֹת ִמ ֶשּׁבַ ע כְּ ֶנגֶד ִשׁבְ עָ ה ְר ִק ִ
יעים ,וְ הַ מּו ִֹסיף א יו ִֹסיף עַ ל ְשׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה כְּ ֶנגֶד ִשׁבְ עָ ה ְר ִק ִ
יעים.
יצית ל ְָר ִק ִ
ֶשׁבֵּ ינֵיהֶ ם .רו ִֹאים ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת חוּטֵ י הַ ִצּ ִ

נִ ְראֶ ה

יציתְ ,דּחוּטֵ י הַ ְתּ ֵכלֶת ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת
ְדּ ָלכֵן ִסבְּ בוּ ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ֶשׁ א יִמָּ צֵ א ְתּ ֵכלֶת בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ,וְ א י ִָשׂימוּ חוּטֵ י ְתּ ֵכלֶת בַּ ִצּ ִ
בוּרה ִהיא ִדּינִ ים ָק ִשׁים ,אֵ ין מָ קוֹם לְ הַ ְשׁפָּ עָ ה ז ֹו כְּ ִדלְ עֵ יל .מַ ה
הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ גְּ בוּרוֹת כְּ ִדלְ עֵ ילָ ,לכֵן בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ גְּ ָ

ֶשּׁאֵ ין כֵּן לֶעָ ִתיד לָבוֹא כְּ ֶשׁהַ גְּ בוּרוֹת י ְִתהַ פְּ כוּ לַחֲ סָ ִדים ,וְ הָ ַרע יֵהָ פֵ לְ טוֹב ,י ְַחזְ רוּ צֶ בַ ע הַ ְתּ ֵכלֶת וְ חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכלֶת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תש"ס ע' י( בְּ ֵשׁם הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁאֵ ין ְתּ ֵכלֶת בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּתִ ,דּ ְת ֵכלֶת דּוֹמָ ה ל ָָר ִקיעַ  .וּבִ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ֶשׁהָ ָר ִקיעַ אֵ ינ ֹו בָּ ִהיר בָּ טֵ ל
ִענְ יַן הַ ְתּ ֵכלֶת .נְ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל צַ ִדּיק' ֶשׁהָ ָר ִקיעַ הוּא הַ יְסוֹד ,נִ ְראֶ ה ְדּזֶה ְמ ַרמֵּ ז הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁבִּ זְ מַ ן ֶשׁהָ ָר ִקיעַ אֵ ינ ֹו בָּ ִהיר,
אֵ ין מָ קוֹם ל ְַתּ ֵכלֶתְ ,דּהַ ְשׁפָּ עָ ת ֹו ִתּ ְהיֶה ִדּינִ ים ָק ִשׁים .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בַּ ְתּ ֵכ ֶלת ֶשׁ ִה ְת ַגּלְּ ָתה בַּ ָשּׁנִ ים הָ אַחֲ ר ֹונ ֹות ֶשׁבִּ ְת ִח ָלּה
חר ,וּבַ חֲ ִשׂיפָ ת ֹו ַל ֶשּׁמֶ שׁ י ֹוצֵ א ִממֶּ נּוּ הַ חֵ ֶלק הָ אָ ֹדם ֶשׁבַּ סָּ גֹ ל וְ ה ֹופֵ לְ זָהָ ב וּכְ ֶשׁיּ ֹוצֵ א ָלאֲ וִ יר הוּא
ִצבְ ע ֹו סָ גֹ ל וּכְ ֶשׁ ִמּ ְת ַיבֵּ שׁ ה ֹופֵ לְ ָשׁ ֹ
לת .וּ ְמרֻ מָּ ז בַּ ֹזּהַ ר )תרומה קמט(:
ה ֹופֵ לִ ְת ֵכ ֶ

וּת ֵכלֶת הָ אָדֹם הוּא
נִצבַּ ע בִּ ְשׁנֵי גְ וָ ִנים אָדֹם וְ ָשׁחֹרְ .
ְתּ ֵכלֶת זֶה הַ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ יְ ,

ֶשׁלּ ֹו מֵ הַ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י מַ מָּ שׁ ,כְּ עֵ ין גּוֹן הָ אֵ שׁ ,וְ זֶהוּ אֱ ִהים ,וְ י ַָרשׁ גּוֹן הַ זָּהָ בֶ ,שׁהַ כֹּל ָגּוֶן אֶ חָ דְ .תּ ֵכלֶת יוֹצֵ את ִמתּ ֹו
אוֹת ֹו ָגּוֶן אָדֹם ,וּכְ ֶשׁיּו ֵֹרד לְ מַ טָּ ה ִה ְת ַרחֵ ק ָגּוֶן אָדֹם ,וְ נִ כְ נָס לְ ת ֹו אוֹת ֹו מָ קוֹםֶ ,שׁהוּא הַ יָּם ,וְ נִ ְצבָּ ע בְּ ָגוֶן ְתּ ֵכלֶת.
אוֹת ֹו אָדֹם נִכְ נָס לְ ת ֹו הַ יָּם וְ נֶחֱ לָשׁ גּוֹנ ֹו וְ הוֹפֵ לִ ְת ֵכלֶת ,וְ זֶהוּ אֱ ִהים ,אֲ בָ ל אֵ ינ ֹו חָ זָק כְּ מ ֹו הָ ִראשׁוֹן .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז

עַ ל הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּינִ ים וְ ה ֹוצָ אַת הָ אַ ְד ִמימוּת מֵ הֶ ם .וכן השם שהשתלשל לחלזון שממנו מוציאים את התכלת :חלזון ארגמון
קהה קוצים עם האותיות בגימטריא תשע"ו ועם המילים והכולל בגימטריא ה'תשע"ו.
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁצֶּ בַ ע הַ ְתּ ֵכ ֶלת א ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ צּ ֹומֵ חַ וּבְּ בַ עֲ ֵלי חַ ִיּים ַרק בַּ ָדּגִ ים ֶשׁבַּ ָיּם ,וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל

ס ֹוד הָ עֵ י ַנ ִים ֶשׁ ְקּשׁוּ ִרים לִ ְת ֵכ ֶלת וְ ַל ִצּ ִיצית וְ ַל ָדּגִ יםַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שלח תשנ( ר' אֶ לְ עָ זָר בְּ ר' ִשׁ ְמעוֹן אוֹמֵ ר לָמָּ ה נִ ְק ָרא
ְשׁמָ הּ ְתּ ֵכלֶת עַ ל ֵשׁם ֶשׁנִּ ְתכַּלּוּ הַ ִמּ ְצ ִרים בִּ בְ כו ֵֹריהֶ םָ ,דּבָ ר אַחֵ ר עַ ל ֶשׁכָּלוּ הַ ִמּ ְצ ִרים עַ ל הַ יָּםַ ,רבִּ י אוֹמֵ ר לָמָּ ה
ֹתינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "מֵ ִציץ ִמן הַ חֲ ַרכִּ ים" .רו ִֹאים
נִ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ִצ ִ
יצית עַ ל ֵשׁם ֶשׁהֵ ִציץ הַ מָּ קוֹם עַ ל בָּ ֵתּי אֲ בו ֵ

יתם
יצית ִהיא ִמלְּ שׁוֹן לְ הָ ִציץ וּלְ ִה ְס ַתּכֵּל .וְ ֶזה ס ֹוד הַ ְתּ ֵכ ֶלת ֶשׁעָ ֶליהָ ִצוְּ ָתה הַ תּו ָֹרה " ְוּר ִא ֶ
ֶשׁהַ ִצּ ִ

את ֹו"ַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ד,
ֹ

יתם
אָדם לְ "וּזְ כ ְַר ֶתּם וַ עֲ ִשׂ ֶ
יג( ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה לְ יָם וְ יָם דּוֹמֶ ה לְ ָר ִקיעַ וְ ָר ִקיעַ דּוֹמֶ ה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד .וְ עַ ל ְידֵ י ֶזה ָיבֹא הָ ָ
אֶ ת כָּל ִמ ְצוֹת ה'" .וּמַ ְמ ִשׁי הַ כָּתוּב "וְ א ָתתוּרוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲ ֵרי

עֵ ינֵיכֶם" ,וְ ֵכן מוּבָ א בַּ 'שֻּׁ לְ חָ ן עָ רוּ ' )או"ח כד ,ד(

וּמנְ הָ ג יָפֶ ה הוּא וְ ִחבּוּבֵ י
יתם ֹאת ֹו ,וְ לִ ֵתּן או ָֹתם עַ ל הָ עֵ י ַניִםִ ,
יעים לְ ְוּר ִא ֶ
יצית כְּ ֶשׁמַּ גִּ ִ
יֵשׁ נוֹהֲ גִ ין לְ ִה ְס ַתּכֵּל בַּ ִצּ ִ
ִמ ְצוָ ה

וּבַ ִמּ ְשׁ ָנה בְּ רוּ ָרה ָשׁם )סק"ז(

יצית,
יצית עַ ל עֵ ינָיו כְּ ֶשׁקּו ֵֹרא פָּ ָר ָשׁה ִצ ִ
נִ ְמצָ א בְּ ֵשׁם הַ ַקּ ְדמוֹנִ ים ֶשׁכָּל הַ מַּ עֲ בִ יר ִצ ִ

יציתָ 8] ,כּפוּל ָ 8כּפוּל  [4הֵ ם
יְהֵ א מֻ בְ טָ ח ֶשׁ א יָבוֹא לִ ידֵ י ִסמּוּי עֵ י ַניִם .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )נח( ֶשׁרנ"ו חוּטֵ י הַ ִצּ ִ

יצית בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ת"ר נִ ְרמֶ ֶזת בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר
כְּ ִמנְ ַין עַ ִי"ן בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות עַ ִי"ן י ֹו"ד נוּ"ן .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִצּ ִ
יצית עַ ל ְשׁ ִמ ַירת הָ עֵ י ַנ ִים "וְ א ָתתוּרוּ".
בְּ פָ ָר ַשׁת ִצ ִ

וְ ֵכן

ָדּגִ ים הֵ ם בְּ ִחי ַנת עַ ִיןַ ,כּ ָיּדוּעַ ֶשׁעֵ ינֵי הַ ָדּג ְמ ַר ְמּזוֹת עַ ל עֵ ינָא פְּ ִקיחָ א ֶשׁאַף פַּ עַ ם אֵ ינָהּ ֶנעֱצֶ מֶ ת ,וְ ָל ֵכן ָנהַ ג הָ רה"ק מֵ רוּזִ ין

ֶלאֱ כֹל עַ יִן ֶשׁל ָדּג בְּ ַשׁבָּ ת לְ עו ֵֹרר אֶ ת הָ עֵ ינָא פְּ ִקיחָ א .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות כֶ (.שׁ ָדּגִ ים אֵ ין שׁ ֹולֶטֶ ת בָּ הֶ ם עַ יִן הָ ָרע ,וְ ֵכן מָ ִצינוּ
בַּ גְּ מָ ָרא )נדרים נד(:

ֶשׁאֲ כִ י ַלת ָדּגִ ים

ְמבִ יאָה ְרפוּאָה בְּ ס ֹוף מַ חֲ ַלת עֵ י ַנ ִים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'טַ עֲ מֵ י הַ ִמּנְ הָ גִ ים' )ע' קמד בשם כתבי האר"י(

ֶשׁצַּ ִדּ ִ
יקים ִמ ְתגַּלְ גְּ לִ ים בְּ ָדגִ ים ,וְ כֵן הַ ָדּגִ ים א מֵ תוּ בַּ מַּ בּוּל .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר כ ,ג( ֶשׁהַ ָדּג הוּא בַּ עַ ל הַ חַ ִיּים הַ יּ ִָחיד חוּץ
מֵ הַ נָּחָ שֶׁ ,שׁמָּ ִצינוּ ֶשׁהַ ְשּׁכִ ינָה ִדּבְּ ָרה ִאתּ ֹו ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )יונה ב( "וַ יֹּאמֶ ר ה' ל ַָדּג" .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁע ֹולַם הַ ָדּגִ ים יֵשׁ בּ ֹו יו ֵֹתר יֹפִ י
ִחיצוֹנִ י ִמ ְשּׁאָר בַּ עֲ לֵי הַ חַ יִּיםְ ,דּרו ִֹאים ָשׁם ְצבָ ִעים וְ צוּרוֹת יָפוֹת יו ֵֹתר ִממַּ ה ֶשּׁרו ִֹאים בַּ יַּבָּ ָשׁה .וְ זֶה גַּם מַ ְראֶ ה ֶשׁזֶּה יו ֵֹתר רוּחָ נִ י,

לשׁה ֶשׁ ְמּ ַשׁ ְמּ ִשׁין פָּ נִ ים כְּ ֶנגֶד פָּ נִ ים,
וְ יו ֵֹתר עֶ לְ יוֹן .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )בכורות ח (.הַ כֹּל ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁין פָּ נִ ים כְּ ֶנגֶד ע ֶֹרף ,חוּץ ִמ ְשּׁ ָ
אָדםָ ,דּג ,וְ ָנחָ שׁ.
וְ אֵ לּוּ הֵ ןָ ,

כָּתוּב

יצית
ֹתם" וְ צָ ִרי לְ הָ בִ ין מַ דּוּעַ ְר ִאיַּת הַ ִצּ ִ
יתם א ָ
יתם ֹאת ֹו וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת כָּל ִמ ְצוֹת ה' וַ עֲ ִשׂ ֶ
"וּר ִא ֶ
)במדבר טו ,לט( ְ

ימ ְט ִריָּא וְ כוּ' לְ הַ זְ כִּ יר אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְצווֹת ,מַ דּוּעַ זֶה ְמ ַשׁכְ נֵעַ אֶ ת
מַ זְ כִּ ָירה ל ָ
ָאָדם אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְצווֹת ,וְ גַם ִאם יֵשׁ בָּ זֶה אֵ יזֶה ֶרמֶ ז בְּ גִ ַ
אתוֹ" וְ א בִּ לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה אֹ ָתהּ ,וְ כֵן צָ ִרי לְ הָ בִ ין
אָדם לַעֲ שׂוֹת אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְצווֹת .וְ כֵן צָ ִרי לְ הָ בִ ין מַ דּוּעַ נֶאֱ מַ ר ִבּלְ שׁוֹן ָזכָר " ֹ
הָ ָ
יצית ,כַּמּוּבָ א בַּ כָּתוּב
אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם לְ פָ ָר ַשׁת ִצ ִ

)שם מא(

אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ
"אֲ נִ י ה' אֱ ֵקיכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ

ִמ ְצ ַריִם וְ גוֹ'".

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תרומה קמזְ (.תּ ֵכלֶת ִהיא חֲ ז ָָקה ,וְ אֵ ין ִמי ֶשׁשּׁ ֹולֵט עָ לֶיהָ לְ חַ יִּיםֶ ,שׁ ִהיא כִּ סֵּ א הַ ִדּין לִ ְשׁרוֹת בּ ֹו ִדּין חָ זָק.
וְ כֵן ָשׁם )קמחְ (.תּ ֵכלֶת י ֶֶר ְשׂמֹ אל ,וְ כֵן ָשׁם )קמט (:בַּ יָּם נִ ְצבָּ ע בּ ֹו ָגּוֶן ְתּ ֵכלֶת ֶשׁהוּא כִּ סֵּ א ִדּין .רו ִֹאים ֶשׁצֶּ בַ ע

בוּרה ֶשׁנִּ ְמצָ א בִּ ְשׂמֹ אל ,וְ כִ סֵּ א ִדּין הַ כַּוָּ נָה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )שלח קעה (:מַ ִהי ְתּ ֵכלֶת ר'
הַ ְתּ ֵכלֶת ְמ ַסמֵּ ל כִּ סֵּ א ִדּין וּגְ ָ
בוּרה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ְהוּדה אוֹמֵ ר כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד נִ ְק ֵראת ,הַ יְינוּ ֶשׁ ְתּ ֵכלֶת וְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
י ָ

)במדב"ר ד,

יג( ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה לְ ָים וְ יָם דּוֹמֶ ה לְ ָר ִקיעַ וְ ָר ִקיעַ דּוֹמֶ ה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד.

עַ ל

יצית ,וּבַ ִצּיץ ֶשׁל כֹּהֵ ן גָּדוֹל ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
פִּ י זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ "פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת"ֶ ,שׁמָּ ִצינוּ בְּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִ

)במדבר טו ,לט(

את ֹו עַ ל פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת",
ית ִצּיץ זָהָ ב טָ הוֹר וְ גוֹ' וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֹ
יצת הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת" )שמות כח ,לו( "וְ עָ ִשׂ ָ
"וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
יציתִ ,היא ִמלְּ שׁוֹן לְ הָ ִציץ וּלְ ִה ְס ַתּכֵּלֶ ,שׁצָּ ִרי לְ ִה ְתבּ ֹונֵן בַּ ִצּיץ וּבַ ִצּ ִ
ְדּהַ לָּשׁוֹן ִציץ וְ ִצ ִ
יצית ,וְ לִ ְראוֹת אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת ,וּלְ ִה ָזּכֵר בְּ כִ סֵּ א
וּמ ְצווֹת.
אָדם לְ ִקיּוּם תּו ָֹרה ִ
הַ כָּבוֹדֶ ,שׁ ָשּׁם ָדּנִ ים כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ,וְ ָשׁם גּוֹזְ ִרים עַ ל ִענְ ְינֵי הַ ָשּׂכָר וְ הָ ֹענֶשׁ וְ כוּ' ,וְ זֶה יָבִ יא אֶ ת הָ ָ
יצית וְ הַ ְתּ ֵכלֶת ,בָּ ִאים לְ ִקיּוּם
א ָתם"ֶ ,שׁעַ ל יְדֵ י ְר ִאיַּת הַ ִצּ ִ
יתם ֹ
יתם ֹאת ֹו וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת כָּל ִמ ְצוֹת ה' וַ עֲ ִשׂ ֶ
"וּר ִא ֶ
וְ זֶה ֶשׁכָּתוּב ְ
יצית אֶ ת הקב"ה וְ כִ סֵּ א
אתוֹ" בִּ לְ שׁוֹן ָזכָר וְ א או ָֹתן בִּ לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ הְ ,דּצָ ִרי לִ ְראוֹת בַּ ִצּ ִ
יתם ֹ
"וּר ִא ֶ
כָּל הַ ִמּ ְצווֹת .וְ ָלכֵן כָּתוּב ְ
"צּיץ זָהָ ב טָ הוֹר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ,כְּ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ֶשׁמַּ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד
יתם ֹאתוֹ" .וְ כֵן ִ
"וּר ִא ֶ
הַ כָּבוֹד ,וְ עָ לָיו ֶנאֱ מָ ר ְ

ִהיא בְּ סוֹד הַ ְתּ ֵכלֶת וְ כִ סֵּ א ִדין .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב עַ ל הַ ִצּיץ) ,שמות כח ,לח( "וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח
אַהֲ רֹן" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ יד בֶּ ן י ִַשׁי.
יצית ָגּוֶן ְתּ ֵכלֶתֶ ,שׁ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,מַ ה כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד עו ֶֹשׂה
וְ כֵן מוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )שלח קעה (.וְ עַ ל כֵּן ע ֹולֶה בַּ ִצּ ִ
ָאָדם ֶשׁ ֵיּ ֵל בְּ דֶ ֶר הַ יּ ָָשׁר בְּ וַ ַדּאי .וְ כֵן בַּ ִצּיץ מוּבָ א בַּ זֹּהַ ר
ָאָדם ֶשׁ ֵיּ ֵל בְּ דֶ ֶר הַ יּ ָָשׁר לְ טָ הֳ רוֹ ,אַף ְתּ ֵכלֶת זֶה עו ֶֹשׂה ל ָ
ל ָ
)תצוה ריז :וכעין זה בזוהר ויקהל ריח(:

ית ִצּיץ זָהָ ב טָ הוֹר אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן ִמפְּ נֵי מָ ה נִ ְק ָרא ִציץ מַ ְשׁמָ עוּת ֹו
וְ עָ ִשׂ ָ

ִה ְס ַתּכְּ לוּת ,לְ ִה ְס ַתּכֵּל בּוֹ ,וְ כָל ִמי ֶשׁ ִה ְס ַתּכֵּל נָפְ לוּ פָּ נָיו מֵ אֵ ימָ ה וְ הָ יָה נִ ְשׁבָּ ר לִ בּ ֹו ,וְ כֵן כָּתוּב )שמות כח ,לח( "וְ הָ יָה עַ ל

ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד"ְ ,דּיֵשׁ ִענְ יָן ֶשׁהַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל יִלְ בַּ שׁ אֶ ת הַ ִצּיץ כַּמָּ ה ֶשׁיּו ֵֹתר ,כֵּיוָ ן ֶשׁזֶּה ְמעו ֵֹרר אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְתשׁוּבָ ה .וְ כֵן הַ כָּתוּב
יצית
בּוּרג שליט"א ֶשׁ ִצּיץ וְ ִצ ִ
יתי הוי"ה לְ נֶגְ ִדּי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְתּ ֵכלֶת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
"שׁוִּ ִ
)תהילים טז ,ח( ִ
מֻ זְ כּ ִָרים בַּ תּו ָֹרה ,כָּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ָשׁ ש פְּ עָ ִמים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א ֶשׁ ְתּ ֵכלֶת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא טוֹ"ב פְּ עָ ִמים יָ"ם.
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ טּוֹב ֶשׁבַּ יָּם ֶשׁ ְמּעו ֵֹרר לִ ְתשׁוּבָ ה.
ְ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)שבת יב(.

אָדם לְ מַ ְשׁמֵ שׁ בַּ ְתּפִ ילִ ין כָּל ָשׁעָ ה וְ ָשׁעָ ה ַקל וָ חוֹמֶ ר ִמ ִצּיץ,
אָמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר ַרב הוּנָא ,חַ יָּב ָ

אָמ ָרה תּו ָֹרה" ,וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד" ֶשׁ א י ִָסּיחַ ַדּעֲ תּ ֹו ִממֶּ נוְּ ,תּפִ לִּ ין
מַ ה ִצּיץ ְשׁאֵ ין בּ ֹו אֶ לָא אַזְ כּ ָָרה אַחַ תְ ,
וּמבֹ אָר
וּתפִ לִּ ין גְּ בו ִֹהים יו ֵֹתר ִמ ִצּיץְ .
ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ם אַזְ כָּרוֹת הַ ְרבֵּ ה ,עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה .רו ִֹאים ֶשׁ ְתּפִ לִּ ין הֵ ם בְּ ִחינַת ִציץְ ,

יציתָ ,כּ הֵ ם גְּ בו ִֹהים יו ֵֹתר מֵ הַ ִצּיץ .וְ כֵן ִציץ
יצית ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁ ְתּ ִפלִּ ין גְּ בו ִֹהים יו ֵֹתר ִמ ִצּ ִ
לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהֲ ֵרי ִציץ הוּא ְבּ ִחינַת ִצ ִ
יצית ,כִּ י עַ ל הַ ִצּיץ הָ יָה כָּתוּב קוֹדֶ שׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פנחס רנדֶ (:שׁ ְמּ ִעיל הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל הָ יָה בִּ בְ ִחינַת
קוֹדֶ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִצ ִ
יצית ,וְ הַ ִצּיץ הָ יָה בִּ בְ ִחינַת ְתּפִ לִּ ין.
ִצ ִ

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "וְ כָל ִא ָשּׁה
כָּתוּב )במדבר לא ,יז( "וְ עַ ָתּה ִה ְרגוּ כָל ָזכָר בַּ טָּ ף וְ כָל ִא ָשּׁה י ַֹדעַ ת ִאישׁ לְ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר הֲ רֹגוּ" ְ
י ַֹדעַ ת ִאישׁ" ְראוּיָה לִ בָּ עֵ ל ,וְ לִ פְ נֵי הַ ִצּיץ הֶ עֱבִ ירוּם וְ הָ ְראוּיָה לִ בָּ עֵ ל פָּ נֶיהָ מו ִֹריק ֹות ,נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הֶ עֱבִ ירוּם
בוּרה וְ הַ ִדּיןִ ,
לִ פְ נֵי הַ ִצּיץ ַדּוְ ָקאְ ,דּהַ ְתּ ֵכלֶת ֶשׁבַּ ִצּיץ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
יתה ,הָ יוּ פָּ נֶיהָ מו ִֹריקוֹת לִ פְ נֵי
וּמי ֶשׁהָ י ְָתה חַ יֶּבֶ ת ִמ ָ
הַ ִצּיץ.

אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ
יצית אֶ ת י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "אֲ נִ י ה' אֱ ֵקיכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
וְ ָלכֵן מַ זְ כִּ ָירה הַ תּו ָֹרה בְּ פָ ָר ַשׁת ִצ ִ
בוּרה וְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד,
יציאַת ִמ ְצ ַריִם הָ י ְָתה ִה ְתגַּלּוּת ֶשׁל ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ִמ ְצ ַריִם לִ ְהיוֹת ָלכֶם לֵא ִהים אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם" .כֵּיוָ ן ֶשׁבִּ ִ
יצית .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת כִּ לְּ ָתה אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרים גַּם בְּ יַם סוּף ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת ל ִַצּ ִ

)במדב"ר

ד ,יג( ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה לְ יָם .וְ כֵן ְתּ ֵכלֶת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּהֶ ,שׁשּׁוֹאֲ לִ ים ְבּ ֵליל פֶּ סַ ח ,כִּ י הַ ְתּ ֵכלֶת עָ ְשׂ ָתה אֶ ת הַ ִשּׁנּוּי
בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כְּ ֶשׁהָ ְרגָה ַרק אֶ ת הַ בְּ כו ִֹרים ֶשׁל הַ ִמּ ְצ ִרים .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת חָ מֵ "ץ נִ ְרמָ זוֹת בַּ כָּתוּב עַ ל הַ ִצּיץ" :וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד"
יצית ֶשׁהוֹפֵ אֶ ת הֶ ָחמֵ ץ לְ מַ צָּ ה בְּ סוֹד גְּ אֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם.
בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִצּיץ הוּא בְּ ִחינַת ִצ ִ

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)תרומה קלה(.

ְתּ ֵכלֶת זֶה פֶּ סַ ח ִשׁלְ טוֹן סוֹד הָ אֱ מוּנָהִ ,מפְּ נֵי ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת

א ָשׁלְ טָ ה עַ ד

בוּרהִ ,היא ז ֹו ֶשׁהָ ְרגָה אֶ ת בְּ כו ֵֹרי ִמ ְצ ַריִם.
וּמ ַדּת הַ גְּ ָ
ֶשׁכִּ לְּ ָתה וְ הָ ְרגָה כָּל בְּ כו ֵֹרי ִמ ְצ ַריִם .רו ִֹאים ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת ִ
בוּרה ִטבְ עָ הּ לְ כַלּוֹת כָּל ָדּבָ ר כְּ מ ֹו ְתּ ֵכלֶת .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י שׁו ַֹשׁנִּ ים' ְבּ ֵשׁם
וְ כֵן הָ אֵ שׁ ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ֵיהנָּם בָּ אָה ִמכִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד .כַּמּוּבָ א בָּ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו
ֵיהנָּם יֵשׁ תת"ן חֲ ָד ִרים כְּ ִמנְ יַן ְתּ ֵכלֶ"ת .וְ כֵן הָ אֵ שׁ ֶשׁל גּ ִ
סֵ פֶ ר הַ פְּ לִ יאָה ֶשׁבַּ גּ ִ
ֵיהנָּם בָּ אָה ִמנְּ הַ ר ִדּינוֹר הַ נִּ ְמ ָשׁ ִמזֵּעָ ָתן ֶשׁל ַחיּוֹת הַ קֹּדֶ שׁ ֶשׁנּו ְֹשׂאוֹת אֶ ת
)'עשרה מאמרות' מאמר חיקור דין ח"ג פ"ב(ֶ ,שׁהָ אֵ שׁ ֶשׁל גּ ִ
כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד.

מָ ִצינוּ

בְּ ַר ִשּׁ"י

)במדבר טו ,מא(

"פְ ִתיל ְתּ ֵכלֶת" ,עַ ל ֵשׁם ִשׁכּוּל בְּ כוֹרוֹתַ ,תּ ְרגּוּם ֶשׁל ִשׁכּוּל ִתּכְ לָא ,וּמַ כּ ָָתם הָ י ְָתה

בַּ ַלּ ְילָה ,וְ כֵן צֶ בַ ע הַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה ל ָָר ִקיעַ הַ מַּ ְשׁ ִחיר לְ עֵ ת עֶ ֶרב .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ ְתּ ֵכלֶת ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ַלּ ְילָה ,וּבַ ַלּ ְילָה
הָ ָר ִקיעַ ְמ ַקבֵּ ל צֶ בַ ע ְתּ ֵכלֶתְ ,דּבַ ַלּ ְילָה שׁ ֹולֶטֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
וּממֵּ ילָא זֶה הַ זְּ מָ ן
בוּרה בִּ בְ ִחינַת ְתּ ֵכלֶת ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )וילך רפדִ ,(.
ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת פּוֹעֶ לֶת בָּ ע ֹולָם.

יצית
מוּבָ א בִּ ְ'תשׁוּבוֹת הָ רשב"א' )ח"א תתעח( הָ ִע ָקּר הוּא הַ ְתּ ֵכלֶתִ ,מכָּל מָ קוֹם בְּ ָרכָה ְמבָ ְרכִ ינַן עֲ ַליְיהוּ לְ ִה ְתעַ טֵּ ף בַּ ִצּ ִ
יצית הוּא חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכלֶת ,וְ א חוּטֵ י הַ לָּבָ ן ,וְ אָנוּ
ִמסָּ פֵ ק ,כִּ י אֵ ין זֶה אֶ לָּא סָ פֵ ק בְּ ָרכָה לְ בַ טָּ לָה .רו ִֹאים ֶשׁהָ ִע ָקּר בַּ ִצּ ִ
יצית הוּא חוּטֵ י הַ ְתּ ֵכ ֶלתֶ ,שׁמַּ זְ כִּ ִירים אֶ ת כִּ סֵּ א
ֶשׁאֵ ין לָנוּ ְתּ ֵכלֶת אָנוּ ְמבָ ְרכִ ים ִמסָּ פֵ קְ .
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּ ִע ַקּר ַתּכְ לִ ית הַ ִצּ ִ

בוּרהֶ ,שׁמֵּ ִביא לְ ִקיּוּם ָכּל הַ ִמּ ְצווֹתַ ,מה ֶשּׁאֵ ין כֵּן חוּטֵ י הַ לָּבָ ן ַשׁיָּכִ ים ַליּ ִָמין ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תיקונים קכז.(.
וּמ ַדּת הַ גְּ ָ
הַ כָּבוֹד ִ
ְ
יתם
"וּר ִא ֶ
יצית לְ ִה ְס ַתּכֵּלְ ,
יתם ֹאתוֹ"ֶ ,שׁהַ ְתּ ֵכלֶת י ְִהיֶה לְ ִצ ִ
יצת ְוּר ִא ֶ
וּמדֻ יָּק בַּ כָּתוּב "הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִצ ִ
את ֹו אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י'
ֹ

)שנה ראשונה פ' נח(

יצית ,וִ י ַכוֵּן וִ יצַ יֵּר בְּ מַ ְח ַשׁבְ תּ ֹו
נָכוֹן לְ ִה ְס ַתּכֵּל בַּ ִצּ ִ

כְּ ִאלּוּ יֵשׁ בָּ הֶ ם חוּט מַ ְראֵ ה ְתּ ֵכלֶת .וְ כֵן ָשׁלְ חוּ לִ י מַ אֲ מָ ר מַ ָדּ ִעי לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִענְ יַן הַ ְצּבָ ִעים עַ ל פִּ י מַ ָדּע ֶשׁהַ צֶּ בַ ע בָּ א ִמ ַקּ ְרנֵי
אוֹר אֲ ֶשׁר הַ מּ ֹולֶקוּלָה ק ֹולֶטֶ ת ְ
וּמ ַשׁ ֶקּפֶ ת ,וְ הֵ ם מו ְֹד ִדים ֹזאת בְּ ִמ ָדּה הַ נִּ ְק ֵראת נָנוֹמֶ טֶ ר .וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ גוֹן הַ ְתּ ֵכלֶת ֶשׁמּוּפָ ק
שׁוּרה
מֵ הַ ִחלָּזוֹן ֶשׁהַ נָּנוֹמֶ טֶ ר ֶשׁלּ ֹו הוּא ִמ ְספַּ ר  ,613וְ הוּא הַ גָּבֹ הַּ בְּ יו ֵֹתר בַּ גְּ ָרףִ ,מכָּל גּ ֹונֵי הַ ְתּ ֵכלֶת .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת ְק ָ
אָדם לְ ִקיּוּם תרי"ג ִמ ְצווֹת.
לְ כָל הַ ִ 613מ ְצווֹת ,כִּ י ְר ִאיַּת הַ ְתּ ֵכלֶת ְמבִ יאָה אֶ ת הָ ָ

מוּבָ א

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'מַ עֲ לַת הַ גְּ בוּרוֹת' ֶשׁמֶּ לַח וְ ַים הַ מֶּ לַח
בַּ סמ"ג )עשה כו( ֶשׁהַ ְתּ ֵכלֶת בָּ א ִמ ָדּג ִחלָּזוֹן ֶשׁנִּ ְמצָ א בְּ יַם הַ מֶּ לַח .וּבֵ ְ
בוּרה .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ָדּג הַ ִחלָּזוֹן ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ צֶּ בַ ע ל ְַתּ ֵכלֶת נִ ְמצָ א בְּ יַם הַ מֶּ לַחְ ,דּיַם
ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

הַ מֶּ לַח הוּא ְמקוֹם הַ גְּ בוּרוֹת.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תנחומא קרח ב(

יצת וְ גוֹ'" ,טַ לִּ ית ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶת
משׁה אַ ָתּה אוֹמֵ ר "וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
ָקפַ ץ ֹק ַרח וְ אָמַ ר לְ ֶ

משׁה חַ יֶּבֶ ת בְּ ִצ ִצּית ,אָמַ ר ל ֹו קֹ ַרח ,טַ לִּ ית ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶת
יצית ,אָמַ ר ל ֹו ֶ
מַ ה ִהיא ֶשׁיְּהֵ א פּו ְֹט ָרהּ ִמן ִצ ִ
וּמלִּ בְּ
ִ
אַרבָּ עָ ה
אֵ ינָהּ פּוֹטֶ ֶרת עַ ְצמָ הּ ,וְ ְ
ית עֲ לֵיהֶ םִ ,
חוּטין פּוֹטֵ ר או ָֹתהּ ,אָמַ ר ל ֹו ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ א נִ ְצטַ וִּ ָ

אַ ָתּה

חוּטים כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִראוּ אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת וְ יִזְ כְּ רוּ אֶ ת כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,הֲ ֵרי בְּ טַ לִּ ית
בּו ְֹדאָם .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֹקּ ַרח טָ עַ ן כֵּיוָ ן ֶשׁכָּל ַתּכְ לִ ית הַ ִ

משׁה ֶשׁיּ ִָתּכֵן ֶשׁעַ ל פִּ י ְסבָ ָרה הוּא צוֹדֵ ק ,אֲ בָ ל א
חוּטים .וְ עָ נָה ל ֹו ֶ
ִ
ֶשׁ ֻכּלָּהּ ְתּ ֵכלֶת ,הוּא רוֹאֶ ה ְתּ ֵכלֶת ,וּלְ ֵשׁם מָ ה צָ ִרי
וּמלִּ בְּ
ית ִ
נִ ְצטַ וִּ ָ

אַ ָתּה בּו ְֹדאָם.

ית אֶ ת ְמ ִעיל
נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ בֶּ גֶד הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל ,הָ יָה הַ ְמּ ִעילֶ ,שׁהָ יָה כֻּלּ ֹו ְתּ ֵכלֶת ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שמות כח ,לא( "וְ עָ ִשׂ ָ
הָ אֵ פוֹד כְּ לִ יל ְתּ ֵכלֶת" ,כְּ דֵ י ֶשׁהָ עוֹלִ ים לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,י ְִראוּ אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת עַ ל הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל וְ יִזְ כְּ רוּ אֶ ת כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד,
וְ יַעֲ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלאֶ (.שׁהַ כֹּהֵ ן הוּא י ִָמיןָ ,לכֵן לָבַ שׁ ְמ ִעיל ְתּ ֵכלֶת ,לְ הַ כְ לִ יל ְשׂמֹ אל בְּ י ִָמין .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְמּ ִעיל
בוּרה .וְ נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ ְמּ ִעיל ְתּ ֵכלֶת הָ יָה ִמלְ מַ ְעלָה עַ ד לְ מַ ָטּה ,וְ נ ַָשׁק אֶ ת ַרגְ לֵי הַ כֹּהֵ ן ,לְ סַ מֵּ ל
הַ ְתּ ֵכלֶת ִסמֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְתּ ֵכלֶת וְ הַ גְּ בוּרוֹת ,יו ֶֹרדֶ ת עַ ד לְ מַ ָטּה מַ טָּ הְ .דּמַ ה ֶשּׁיּו ֵֹתר לְ מַ טָּ ה זֶה יו ֵֹתר ִצ ְמצוּם ,וְ יו ֵֹתר ַשׁ ָיּ לְ ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
בוּרה וְ כֵן
יצית ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְמּ ִעיל ֶשׁהָ יָה כְּ לִ יל ְתּ ֵכלֶת הוּא בְּ סוֹד ִצי ִצית,
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים כהֶ (:שׁהַ פַּ עֲ מוֹן וְ ִרמּוֹן הֵ ם בִּ בְ ִחינַת חוּטֵ י ִצ ִ
יצית הוּא הַ ְתּ ֵכלֶת.
הַ יְינוּ ֶשׁהָ ִע ָקּר בַּ ִצּ ִ

מוּבָ א

בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'מָּ תוֹק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל הַ זֹּהַ ר

)בראשית לט(.

אָדם
כּ ַָתב הָ אֲ ִריזַ"ל בְּ סֵ פֶ ר לִ מּוּדֵ י אֲ ִצילוּתַ ,דּע כְּ ֶשׁנֶּהֱ ַרג ָ

פוּרפִ ָירא
ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל יְדֵ י גּוֹיִ ,מיָּד בָּ א הַ מַּ לְ אָ אורפניא"ל וְ לו ֵֹקחַ נִ ְשׁמָ תוֹ ,וְ חו ֵֹקק נִ ְשׁמָ ת ֹו וּמָ ה ֶשּׁאֵ ַרע בָּ הּ בְּ ְ
ְדּמַ לְ כָּא הַ נִּ ְק ָרא בֶּ גֶד ְתּ ֵכלֶת ,וְ לֶעָ ִתיד ָלבֹא י ְִתלַבֵּ שׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בִּ לְ בוּשׁ זֶה וְ יִנְ ֹקם ִנ ְקמַ ת ַדּם עֲ בָ ָדיו הַ ָשּׁפוּ .
רו ִֹאים ֶשׁבֶּ ֶגד ְתּ ֵכלֶת ְמ ַשׁמֵּ שׁ כְּ בֶ גֶד ֶשׁל ִדּין לִ נְ קֹ ם נִ ְק ַמת ַדּם עֲ בָ ָדיו הַ ָשּׁפוּ .

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שלח קעה (.הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא כִּ סֵּ א לְ בֵ ית ָדּוִ ד ,וְ ִתקּוּן ֶשׁלּוֹ ,וְ זֶה ִהיא הַ יּ ְִראָה ִמלִּ פְ נֵי ה' לְ ִה ְתי ֵָרא מֵ הַ מָּ קוֹם
הַ הוּא ,וְ זֶה הַ כִּ סֵּ א ֶשׁ ָדּנִ ים בּ ֹו ִדּינֵי נְפָ שׁוֹת .רו ִֹאים ֶשׁהַ זֹּהַ ר ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל וְ אֶ ת כִּ סֵּ א ָדּוִ ד ,ל ְַתּ ֵכלֶת וּלְ כִ סֵּ א
בוּרה וְ הַ ִדּיןִ ,מ ְת ַגּלֵּית ְבּכִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִהיוּ י ְֵר ִאים וְ יֵלְ כוּ ְבּדֶ ֶר
הַ כָּבוֹד ,נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁבָּ ע ֹולָם הָ עֶ לְ יוֹן ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
הַ יּ ָָשׁרָ ,כּ בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ִמ ְת ַגּלָּה הַ גְּ ָ
בוּרה וְ הַ ִדּין בְּ כִ סֵּ א ָדּוִ דֶ ,שׁהָ יָה ָדּן ִדּינִ ים ,וְ הָ יוּ י ְֵר ִאים ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ ַמּלְ כוּת מַ ִטּילָה מו ָֹרא עַ ל
כוּתא ִדּינָא ,רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין
הָ עָ ם ,כְּ דֵ י ֶשׁיֵּלְ כוּ בְּ דֶ ֶר הַ יּ ָָשׁר .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פנחס רכז (.ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא ִדּיןִ ,דּינָא ְדמַ לְ ָ
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁמֵּ ִע ַקּר הַ ִדּין הָ יוּ ְצ ִריכִ ים ל ִָשׂים חוּט ְתּ ֵכלֶת ַרק בַּ ָכּנָף
הַ ְתּ ֵכלֶת לְ ִדין הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ַ

יעית מֵ הַ ד' כַּנְ פוֹת ֶשׁ ְמּ ֻכ ֶוּנֶת כְּ ֶנגֶד הַ מַּ לְ כוּת ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו:
הָ ְרבִ ִ

)ציצית ד(

בְּ ִחינַת הַ ְתּ ֵכלֶת הוּא מַ לְ כוּת כַּנּו ַֹדע אֲ ֶשׁר

חוּטין אָנוּ לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת
הוּא סוֹד הַ ה' אַחֲ ר ֹונָה ַדּהֲ וָ יָה הַ חֲ סֵ ָרה ִמ ֵשּׁם יה"ו וּכְ דֵ י לְ הַ ְשׁלִ ים חֶ ְשׁבּוֹן הַ ל"ב ִ
יעי וְ א בְּ כָל
ֶשׁ ִהיא הַ ְתּ ֵכלֶת ִעמָּ הֶ ן כְּ דֵ י לְ הַ ְשׁלִ ימָ ן אֲ בָ ל כְּ פִ י זֶה א הָ יָה צָ ִרי לִ ְהיוֹת הַ ְתּ ֵכלֶת אֶ לָּא חוּט בִּ כְ נַף ְרבִ ִ
יעי ֶשׁהוּא בְּ ִמלּוּי הֵ ִהין
חוּטין הוּא בִּ כְ נַף ְרבִ ִ
ִ
יציּוֹת מֵ הַ ד' ,אֲ בָ ל הָ ִענְ יָן הוּא כִּ י ִע ַקּר הַ בְּ ִחינָה הַ מַּ ְשׁלֶמֶ ת לְ ל"ב
ִצ ִ
יחים בָּ הֶ ם ְתּ ֵכלֶת דֶּ ֶר ֶרמֶ ז בִּ לְ בָ ד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י.
יציּוֹת אָנוּ מַ נִּ ִ
ֶשׁהוּא סוֹד הַ נְּ ֵקבָ ה ,אֶ לָּא ֶשׁגַּם בִּ ְשׁאַר ג' ִצ ִ

אָרץ" ,הַ יְינוּ ֶשׁנְּ מַ לֵּא אֶ ת
שליט"א ֶשׁהָ ִענְ יָן ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב )במדבר יד ,כא( "וְ אוּלָם חַ י אָנִ י וְ יִמָּ לֵא כְ בוֹד הוי"ה אֶ ת כָּל הָ ֶ

הַ ל"א או ִֹתיּוֹת ֶשׁל ֵשׁם יה"ו בְּ ִמלּוּי ֶשׁחֲ סֵ ָרה ל ֹו הָ אוֹת הַ ל"ב כְּ ִמנְ יַן "כָּבוֹד" אז נִ זְ כֶּה לְ אוֹר הַ ְתּ ֵכלֶת ֶשׁהוּא אוֹר הַ ל"ב
אָרץ".
ֶשׁיּ ִָאיר לֶעָ ִתיד לָבֹא וִ יקֻ יַּם הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב "וְ יִמָּ לֵא כְ בוֹד הוי"ה אֶ ת כָּל הָ ֶ

וְ הו ִֹסיף

ֹאשׁם כְּ מַ ְראֵ ה אֶ בֶ ן
"וּממַּ עַ ל ל ָָר ִקיעַ אֲ ֶשׁר עַ ל ר ָ
הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א ֶשׁכִּ סֵ "א ָדּוִ "ד ר"ת הַ כָּתוּב )יחזקאל א ,כו( ִ

ֶת"ר.
אָדם עָ לָיו ִמלְ מָ ְעלָה" .וְ כֵן ְתּ ֵכלֶת ָר ִקיעַ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ר"ת כּ ֶ
סַ פִּ יר ְדּמוּת כִּ סֵּ א וְ עַ ל ְדּמוּת הַ כִּ סֵּ א ְדּמוּת כְּ מַ ְראֵ ה ָ
והוסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שהַ כָּתוּב )שם טז( "וַ תֹּאמֶ ר מַ ה ִתּ ֶתּן לִ י כִּ י ָתבוֹא אֵ לָי" ר"ת מַ לְ כוּ"ת ,או ְתּ ֵכלֶ"ת ְדּ ָת ָמר
יהוּדה ֶשׁבַּ ָקּ ָשׁ ָתהּ הָ אֲ ִמ ִתּית ִהיא הֲ ָקמַ ת הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עוֹלְ לוֹת אֶ פְ ַריִם'
ָר ְמזָה לִ ָ

)מאמר תג(

הַ חו ֶֹתמֶ ת ֶרמֶ ז

יצית וְ הַ מַּ טֶּ ה ֶרמֶ ז לַמַּ לְ כוּת.
ל ִַמּילָהֶ ,שׁכֵּן אָנוּ או ְֹמ ִרים "וְ צֶ אֱ צָ אָיו חָ ַתם בְּ אוֹת בְּ ִרית קֹדֶ שׁ" ,וְ הַ פְּ ִתילִ ים ֶרמֶ ז ל ִַצּ ִ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
בּוּרג שליט"א ֶשׁמַּ לְ כוּת או ִֹתיּוֹת כַּלּו ָֹתם .וְ זֶה ַממָּ שׁ ְבּ ִחינַת הַ ִדּין ֶשׁבַּ ְתּ ֵכלֶת ֶשׁ ִהיא
'אדֶּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ' לַ'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )פ' אמור( ֶשׁאֶ ְתרוֹג הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת,
ִמלְּ שׁוֹן כִּ לּוּי וְ כִּ לָיוֹן כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ
או ִֹתיּוֹת אַ ְתּ גּוּרְ ,דּהַ מַּ לְ כוּת מַ ִטּילָה פַּ חַ ד וּמו ָֹרא.

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר

)שלח קעה(:

ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא סוֹד ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ הַ ָגּ ֶון ֶשׁלָּהּ יוֹצֵ א ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת ,וְ עַ ל כֵּן

כִּ נּוֹר ֶשׁל ָדּוִ ד ְמ ַנגֵּן מֵ אֵ לָיו ,רו ִֹאים ֶשׁהַ זֹּהַ ר ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת ִעם כִּ נּוֹר ָדּוִ דֶ ,שׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן כִּ נּ ֶֶרתֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם
לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ ָדּג לְ צֶ בַ ע הַ ְתּ ֵכלֶת ,וְ צָ ִרי בֵּ אוּר .מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )עקב ע' רמח( ֶשׁכִּ נּ ֶֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תרע"א ֶשׁהוּא ֵשׁם
אֲ ֹדנָ"י בְּ ִמלּוּיְ ,דּכִ נּ ֶֶרת ִהיא בִּ בְ ִחינַת מַ לְ כוּת .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות ג(:

בַּ חֲ צוֹת הַ ַלּ ְילָה הָ י ְָתה ְמנ ֶַשּׁבֶ ת רוּחַ ְצפוֹנִ ית עַ ל

כִּ נּוֹר ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ,וְ הָ יָה ְמ ַנגֵּן ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה ִה ְתעו ֵֹרר ָדּוִ ד לַעֲ בו ַֹדת ה' .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הָ י ְָתה ְמנ ֶַשּׁבֶ ת רוּחַ ְצפוֹנִ ית ,הו ִֹאיל וְ ִהיא
בָּ אָה ִמצַּ ד הַ צָּ פוֹן וְ הַ ְשּׂמֹ אלִ ,היא מַ זְ כִּ ָירה לְ ָדוִ ד ֶשׁיֵּשׁ ִדּינִ ים וְ ִק ְטרוּגִ ים ,וְ צָ ִרי לְ ִה ְתעו ֵֹרר לַעֲ בו ַֹדת ה' ,וְ ָלכֵן ְמ ַק ֵשּׁר הַ זֹּהַ ר אֶ ת
כִּ נּוֹר ָדּוִ ד ִעם הַ ְתּ ֵכלֶתֶ ,שׁבָּ א ִמיַּם כִּ נּ ֶֶרתְ ,דּכִ נּוֹר זֶה ַתּפְ ִקיד ֹו לְ עו ֵֹרר לְ ָדוִ ד אֶ ת ִענְ יַן הַ ְתּ ֵכלֶת וְ הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁבָּ ִאים ִמיַּם כִּ נּ ֶֶרת
בוּרה ,כְּ דֵ י ֶשׁיָּקוּם לַעֲ בו ַֹדת ה' .וְ ָלכֵן ל ְָקחוּ אֶ ת הַ ְתּ ֵכלֶת ִמ ָדּג ֶשׁ ַחי בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת,
ֶשׁהוּא ִבּבְ ִחינַת מַ לְ כוּת הַ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

בוּרה ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ְתּ ֵכלֶת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת )מסעי צד (:רוּחַ ְצפוֹנִ ית ֶשׁהָ יָה ְמנ ֶַשּׁבֶ ת בְּ כִ נּוֹר
ְדּכִ נּ ֶֶרת ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ְבוּרה .וְ כֵן הַ כָּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד
ָדּוִ ד הוּא ִה ְתעו ְֹררוּת הַ גּ ָ

)תהילים צג ,ב(

"נָכוֹן כִּ ְסאֲ מֵ אָז" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כִּ נּוֹר

בוּרה ֶשׁל כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד .וְ כֵן כִּ נּוֹר ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ְריָם ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁכִּ נּוֹר ָדּוִ ד ָקשׁוּר לְ יַם כִּ נּ ֶֶרת,
ְדּכִ נּוֹר ָדּוִ ד ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
שׁוּרה לְ יַם כִּ נּ ֶֶרת ,כַּמּוּבָ א בְּ ַ
ָכּ ִמ ְריָם ְק ָ
'שׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הקדמה לז( ֶשׁבְּ אֵ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְריָם נִ ְמצָ א בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת .וְ כֵן ִמ ְריָם
הָ י ְָתה אַחַ ת הָ ִאמָּ הוֹת ֶשׁל בֵּ ית ָדּוִ ד .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יא (:וְ הַ מהרש"א ָשׁם ְמבָ אֵ ר )ד"ה דדוד( ֶשׁ ָדּוִ ד הָ יָה ֶנכֶד ֶשׁל ִמ ְריָם
ְהוּדה ָתּמָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כִּ נּ ֶֶרת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
ִמצַּ ד ִאמּוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּנַת ִע ֶתּי ' )תש"ס ע' רסה( ֶשׁיּ ָ
ֶשׁכִּ נּ ֶֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ ֶרץ ָר ִקיעַ  ,כִּ י ִמ ָשּׁם ְמחַ בְּ ִרים אֶ ֶרץ ל ָָר ִקיעַ דֶּ ֶר הַ ְתּ ֵכלֶת ֶשׁדּוֹמֶ ה ל ָָר ִקיעַ .

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ד ,יג( ר' נ ָָתן אוֹמֵ ר חָ בִ יב מַ עֲ ֵשׂה הָ אָרוֹן כְּ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ֶשׁל מַ ְעלָהֶ ,שׁבְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יוּ נו ְֹס ִעים
אַרגָּמָ ן וְ א תּ ֹולַעַ ת ָשׁנִ י אֶ לָּא בֶ גֶד כְּ לִ יל ְתּ ֵכלֶתֶ ,שׁהַ ְתּ ֵכלֶת דּוֹמֶ ה לְ יָם וְ יָם
א הָ יוּ פּו ְֹר ִסין עָ לָיו א בֶּ גֶד ְ

דּוֹמֶ ה לְ ָר ִקיעַ וְ ָר ִקיעַ דּוֹמֶ ה לְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,מַ עֲ ֵשׂה הַ שֻּׁ לְ חָ ן כְּ ֶנגֶד מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ֶשׁהַ שֻּׁ לְ חָ ן ְמכ ִַסּין בִּ ְת ֵכלֶת כְּ ֶנגֶד
ָדּוִ ד ֶשׁהָ יָה צַ ִדּיק וְ כוּ' .רו ִֹאים ֶשׁ ְמּכ ִַסּין אֶ ת הַ שֻּׁ לְ חָ ן בְּ בֶ גֶד ְתּ ֵכלֶתִ ,משּׁוּם ֶשׁהוּא כְּ ֶנגֶד ָדּוִ ד ,וּ ְמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוְּ ,דּ ָדוִ ד ַשׁ ָיּ
לְ שׁ ֶֹרשׁ הַ ְתּ ֵכלֶת וְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד.

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים נא (:בַּ ְתּ ִקיעָ ה הוּא קוֹל אָ ֹר בְּ נִ גּוּן ,עַ ד ֶשׁהָ יָה ע ֹולֶה ל ֹו לְ גַבֵּ י י ִָמין ֶשׁהוּא חֶ סֶ ד ,בַּ ְשּׁבָ ִרים הָ יָה
עשׁר ,כְּ מ ֹו ֶשׁהֶ ע ֱִמידוּהוּ הָ רוֹצֶ ה
בוּרה ,וְ הָ יָה יו ֵֹרד ִממֶּ נּוּ בְּ ִשׂ ְמחָ ה חָ כְ מָ ה וָ ֶ
ע ֹולֶה קוֹל ֶשׁל נִ גּוּן לְ גַבֵּ י גְּ ָ
לְ הַ ְחכִּ ים י ְַד ִרים ,לְ הַ עֲ ִשׁיר י ְַצפִּ ין ,בִּ ְתרוּעָ ה הָ יָה ע ֹולֶה קוֹל ֶשׁל נִ גּוּן לְ גַבֵּ י עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ,נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ְתּ ִקיעָ ה
ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל ְ
יד ְשׁבָ ִרים ֶשׁשּׁוֹבְ ִרים אֶ ת
אַב ָרהָ םִ .דּ ְת ִקיעָ ה ִהיא קוֹל פָּ שׁוּט ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ לְ א הַ פְ ָס ָקה .מֵ ִא ָ
הַ ְתּ ִקיעָ הְ ,מ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
בוּרה הַ שּׁוֹבֶ ֶרת וְ עוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ חֶ סֶ ד הַ נִּ ְשׁפָּ ע ִמ ִמּ ַדּת הַ חֶ סֶ ד .וּ ְתרוּעָ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת
בוּרה בְּ ת ֹוכָהּ כְּ ִפי
אָמנָם עוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ ְתּ ִקיעָ ה אֲ בָ ל בַּ עֲ ִדינוּת ,וְ נו ֶֹתנֶת ל ְַתּ ִקיעָ ה ְמעַ ט גְּ ָ
בוּרה ֶשׁ ְ
הַ ְממֻ צַּ עַ ת בֵּ ין הַ חֶ סֶ ד וְ הַ גְּ ָ
"מי יְמַ לֵּל גְּבוּרוֹת ה'"ֶ ,שׁהוּא סוֹד הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּינִ ים
הַ צּ ֶֹר  .וְ כֵן ְתּרוּעָ ה ְמפו ֶֹר ֶרת אֶ ת הַ ְשּׁבָ ִרים לְ פֵ ר ִוּרים ַדּ ִקּים בְּ סוֹד ִ
וּת ִקיעָ ה בַּ סּוֹף לְ ַרמֵּ ז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ כֹּל וְ ַתכְ לִ ית הַ כֹּל הוּא חֶ סֶ ד פָּ שׁוּט,
כְּ ִדלְ עֵ יל .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן סֵ דֶ ר הַ ְתּ ִקיעוֹת הוּא ְתּ ִקיעָ ה בִּ ְת ִחלָּה ְ
וּמֵ הַ ְתּ ִקיעָ ה ֶשׁ ִהיא חֶ סֶ ד פָּ שׁוּט י ְָצאוּ הַ ְשּׁבָ ִרים וְ הַ ְתּרוּעָ ה ֶשׁ ְמּצַ ְמ ְצ ִמים הַ ֶשּׁפַ ע ,וְ הַ כֹּל כְּ דֵ י לְ הַ גִּ יעַ ל ְַתּ ִקיעָ ה בַּ סּוֹף ֶשׁ ִהיא גַּם כֵּן
יצית לְ פִ י הַ ִשּׁיטָ ה ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בְּ חוּט ְתּ ֵכלֶת לַעֲ שׂוֹת
חֶ סֶ ד פָּ שׁוּט ְדּבַ סּוֹף ְיגַלּוּ ֶשׁהַ כֹּל חֶ סֶ ד .וְ כֵן רו ִֹאים בִּ ְק ִשׁ ַירת הַ ְתּ ֵכלֶת בַּ ִצּ ִ
אֶ ת הַ חֻ לִ יּוֹת ,הֵ ם עו ִֹשׂים אֶ ת הָ ִראשׁוֹן וְ הָ אַחֲ רוֹן ִעם הַ לָּבָ ןְ ,
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כִּ י הַ לָּבָ ן הוּא חֶ סֶ ד וְ הַ ְתּ ֵכלֶת הוּא ִדין,
יקים אֶ ת הַ ִדּינִ ים בְּ ָשׁ ְר ָשׁם.
וּכְ ֶשׁעו ִֹשׂים אֶ ת הָ ִראשׁוֹן וְ הָ אַחֲ רוֹן ִעם הַ לָּבָ ן ְמסַ ְמּלִ ים ֶשׁהַ כֹּל בָּ א ִמשּׁ ֶֹרשׁ הַ חֶ סֶ ד וּמַ ְמ ִתּ ִ

עוד רמזים על שנת תשע"ו.
וּמי דוֹמֶ ה ָל  .אֵ ין עֲ ר ֹו לְ ה'
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁנֹּ ַסּח הַ ְתּ ִפ ָלּה אֵ ין עֲ ר ֹו לְ וְ אֵ ין זוּל ֶָת אֶ פֶ ס בִּ לְ ֶתּ ִ
אֱ הֵ ינוּ בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה .וְ אֵ ין זוּל ְָת מַ לְ כֵּנוּ לְ חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א .אֶ פֶ ס בִּ לְ ְתּ גּוֹאֲ לֵנוּ לִ ימוֹת הַ ָמּ ִשׁיחַ  .וְ אֵ ין דּוֹמֶ ה לְּ מו ִֹשׁיעֵ נוּ,

ימ ְט ִריָּא תשע"ו.
לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתיםִ .עם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ַ
אַרצָ ם עַ ד ֶשׁכָּפְ רוּ בַּ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאֶ ,שׁכָּתוּב "אֵ ין לָנוּ
מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )אחרי סט (:אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א ,א גָלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ְ
חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד וְ א נַחֲ לָה בְּ בֶ ן י ִַשׁי" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמואל קו( ָתּנֵי ר' ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחַ אי אוֹמֵ ר בִּ ְשׁ ָשה ְדּבָ ִרים
עֲ ִת ִידים לִ ְמאֹ ס ,בְּ מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם ,וּבְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,וּבְ בִ נְ יַן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,הֲ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב "וַ יֹּאמֶ ר אֵ ין לָנוּ
חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד" ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם" ,וְ א נַחֲ לָה לָנוּ בְּ בֶ ן י ִַשׁי" ז ֹו מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד " ִאישׁ לְ ֹאהָ לָיו י ְִשׂ ָראֵ ל" וְ א לְ בֵ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .א"ר ִשׁ ְמע ֹון בַּ ר ְמנ ְַסיָא אֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל רו ִֹאין ִסימַ ן גְּ אֻ לָּה לְ ע ֹולָם עַ ד ֶשׁיּ ְַחזְ רוּ וִ יבַ ְקּשׁוּ ְשׁל ְָשׁ ָתּם ,הֲ ָדא הוּא
ִדּכְ ִתיב "אַחַ ר יָשֻׁ בוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יהֶ ם" ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם" ,וְ אֵ ת ָדּוִ ד מַ לְ כָּם" ז ֹו מַ לְ כוּת בֵּ ית
ִשׁי ,וְ ִי ָגּאֲ לוּ
ָדּוִ ד" ,וּפָ חֲ דוּ אֶ ל ה' וְ אֶ ל טוּב ֹו" זֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .ר ֹו ִאים ֶשׁעַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ָיצָ א ַל ָגּלוּת בִּ גְ ַלל ֶשׁזִּ לְ זְ לוּ בְּ ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
ִשׁי ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ ֶשׁבְּ ֵשׁם ֶזה ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן
כְּ ֶשׁ ְיּבַ ְקּשׁוּ אֶ ת ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי .וְ ר ֹו ִאים אֶ ת הַ הַ ְד ָגּ ָשׁה ֶשׁל הַ פָּ סוּק בְּ ֵשׁם ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
ִשׂ ָראֵ ל בְּ ִג ימַ ְט ִר ָיּ א
חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד נַחֲ לָה בְּ בֶ ן י ִַשׁי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִסּימַ ן גְּ אוּלָּה לְ י ְ

תשע"ו.

וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ רוֹן שליט"א ֶשׁעַ ם ְסגוּלָה ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וְ ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ ם' סו ִֹפית בְּ ִמ ְספַּ ר 40
אַתחַ לְ ָתּא ִד ְגאֻ לָּה בִּ בְ ִחינַת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבְּ ָשׁנָה ז ֹו אָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ ְ
זֶה יוֹצֵ א ִעם הַ ִמּלִּ ים ֶ 216שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָשּׁנָה הַ לּוֹעֲ זִ ית ְ ,2016
כְּ נִ יסַ ת הַ ַשּׁבָּ ת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ְסּגֻלָּ"ה ר"ת ִסימַ ן גְּ אוּלָּה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל.
ָלוּתא י ֹוצֵ א א ֹות ֹו ִמ ְספָּ ר.
וְ ר ֹו ִאים ְדּבַ ר פֶּ ֶלא ֶשׁ ַגּם בִּ לְ שׁ ֹון הַ ֹקּדֶ שׁ בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו וְ ַגם בַּ אֲ ָר ִמית יִפְ קוּן ִמן גּ ָ

וְ ֵכן ִיפְ קוּן ִמן ָגּלוּ ָתא ר"ת וְ ס"ת מָ ֵג"ן אֲ נִ "י ,כִּ י ת ֹו ָרת ֹו ֶשׁל רשב"י מָ ֵגן ָלנוּ .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ עַ לּ ֹון 'כִּ י ַלה' הַ ְמּלוּ ָכה' ֶשׁתשע"ו
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות יוֹד פֵּ י קוֹף
בְּ ִמלִּ ים חֲ מֵ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ִשׁבְ ִעים וָ ֵשׁשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יִפְּ קוּן ִמן גּ ָ
וָ יו נוּן מֶ ם נוּן גִּ ימֶ ל לָמֶ ד וָ יו ָתּיו אָלֶף בֵּ ית ֵרישׁ חֵ ית מֶ ם יוֹד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ע .טוּבִּ י שליט"א ֶשׁנֹּ סַּ ח הַ פִּ יּוּט 'וְ אַ פֵּ ק
ַית עַ מֵּ

ִמגּ ֹו ָגלוּ ָתא' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ֵכן הַ ְישׁוּעָ ה בְּ חֶ סֶ ד וּבְ ַרחֲ ִמים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה.

שליט"א ֶשׁ ִשּׁ ְמע ֹו"ן ִנ ְרמָ ז בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ ָלּה לְ מַ עַ ן ְשׁמ ֹו בְּ אַהֲ בָ הֶ ,שׁבִּ זְ כוּת לִ מּוּד תּ ֹו ָרת ֹו נִ זְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה בְּ אַהֲ בָ ה.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה י(.

ְהוּדה אָמַ ר ַרב ֶשׁבֵּ ְרכ ֹו בָּ אַ מָּ תוֹ,
"וַ יִּגְ ַדּל הַ נַּעַ ר וַ יְבָ ְרכֵהוּ הוי"ה" ,בַּ מֶּ ה בֵּ ְרכ ֹו אָמַ ר ַרב י ָ

אָדם וְ ז ְַרע ֹו כְּ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף .רו ִֹאים ֶשׁ ִשּׁ ְמשׁוֹן הָ יָה ְמב ָֹר בְּ כֹחַ הַ יְסוֹד .וּמוּבָ א בַּ מהר"ל ָשׁם וְ יָדוּעַ כִּ י ִמן הָ רֹאשׁ
אַ מָּ ת ֹו כִּ בְ נֵי ָ
יִמָּ ֵשׁ הַ זּ ֶַרע אֶ ל אֵ יבְ ֵרי הַ ִמּ ְשׁגָּל ,דֶּ ֶר חוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה ,וְ זֶה ֶשׁאָמַ ר כִּ י הָ יָה אַ מָּ ת ֹו כִּ בְ נֵי ָ
אָדם וְ ז ְַרע ֹו כְּ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף ,כִּ י
הָ יָה הַ זּ ֶַרע הַ נִּ ְמ ָשׁ ִמן הָ רֹאשׁ הַ ְמ ַקבֵּ ל ְקדֻ ָשּׁה אֱ ִקיתֶ ,שׁהָ יָה ִשׁ ְמשׁוֹן נְ זִ יר אֱ ִקיםְ ,מ ַקבֵּ ל רֹאשׁ ֹו הַ ְקּדֻ ָשּׁה
ֹתר ִמכָּל אָ ָדם .רו ִֹאים ֶשׁהַ מהר"ל ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת ְקדֻ ַשּׁת הָ רֹאשׁ וְ הַ ְשּׂעָ רוֹת ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן לְ כֹחַ הַ יְסוֹד ֶשׁהָ יָה לוֹ .וְ כֵן
הָ אֱ ִקית יו ֵ

וּמבָ אֵ ר הַ מהר"ל ָרצָ ה ל ֹומַ ר כִּ י
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא ָשׁם ַתּנְ יָא אָמַ ר ר' ִשׁ ְמעוֹן הֶ חָ ִסיד בֵּ ין כְּ ֵתפ ֹו ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן ִשׁ ִשּׁים אַ מָּ הְ .
כֹּחַ ִשׁ ִשּׁים

כֹּח ֹו ,הַ יְנוּ כֹּחַ הַ יְסוֹד .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל ִשׁ ְמשׁ ֹון) ,שופטים טז ,ד(

וּשׁמָ הּ
"וַ יֶּאֱ הַ ב ִא ָשּׁה בְּ נַחַ ל שו ֵֹרק ְ

ְדּלִ ילָה"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְיס ֹוד ,כִּ י שׂ ֹו ֵרק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ,וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים טו :עם פירוש 'מתוק מדבש'( ֶשׁנִּ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק
שּׁר בֵּ ין נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ַלכָּתוּב )ירמי' ב ,כא(
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ,וְ עַ יֵּן בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קיחֶ (.שׁ ְמּ ַק ֵ

"וְ אָנֹ כִ י נְ טַ ְע ִתּי שׂו ֵֹרק"

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' ֶשׁזְּ מוֹרוֹת הַ גֶּפֶ ן ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד
וּמוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ כָּתוּב ָשׁם שׂו ֵֹרק הוּא זְ מוֹרוֹת גֶּפֶ ן טוֹב .וּבֵ ְ
ֶשׁל יוֹסֵ ף ֶשׁנִּ ְק ָרא עָ נָף ֶשׁל גֶּפֶ ן ,בַּ כָּתוּב "בֵּ ן פֹּ ָרת יוֹסֵ ף" .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מו ָֹרד שליט"א ֶשׁשּׁוּרוּק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ִרית.

וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִשּׁ ְמשׁ ֹון א ֹו ִתיּ ֹות ֵשׁ"ן שּׁוּ"ם
לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁיֹּאכְ לוּ שׁוּם בְּ עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת ֶשׁמַּ ְרבֶּ ה אֶ ת הַ זּ ֶַרע.

ֶשׁמַ ְרבֶּ ה ֶז ַרע ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ב"ק פב(.

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )תרומות ט ,ו(

עֶ זְ ָרא ִתּ ֵקּן לָהֶ ם

ֶשׁשּׁוּם הוּא מֵ הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁאֵ ין

אָדם ע ֹור ַדּק ֶשׁנִּ ְמצָ א בֵּ ין נ ֶֶקב הַ זּ ֶַרע לְ נ ֶֶקב הַ מֵּ י
ז ְַרעָ ם ָכּלֶה בָּ אֲ ָדמָ ה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )לד( ֶשׁיֵּשׁ בִּ יס ֹוד הָ ָ
ִשׂ ָראֵ ל לְ פָ ַני כִּ ְקלִ פַּ ת הַ שּׁוּם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר'
ַרגְ ַל ִים ֶשׁנִּ ְמ ַשׁל לִ ְקלִ פַּ ת הַ שּׁוּם ,וְ עַ ל ֶזה ָרמַ ז בֶּ ן עַ זַּאי ֶשׁאָמַ ר ָכּל חַ כְ מֵ י י ְ
ִשׁ ְמשׁ ֹון אָ ֵשׁר שליט"א ֶשׁ ִשּׁ ְמשׁ ֹו"ן ר"ת נֹ סַּ ח הַ גְּ מָ ָרא )שבת לאִ (:מי ֶשׁאָכַל שׁוּם וְ ֵריח ֹו נוֹדֵ ף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
שּׂוּמשׂוּם ֶשׁנָּהוּג לְ פַ זֵּר עַ ל הַ חַ לּוֹת ֶשׁל ַשׁבָּ ת ֹקדֶ שׁ גַּם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִרבּוּי הַ זּ ֶַרע ֶשׁל הַ שּׁוּם ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁנְּ מָ לִ ים ֶשׁהוֹלְ כוֹת
ֶשׁהַ ְ

שׂוּמ ָשׂנִ י,
ְ
יַחַ ד בְּ ִרבּוּי גָדוֹל ,נִ ְק ָראוֹת

)נדרים כד(:

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ֵקן נְ מָ לִ ים ֶשׁנִּ ְר ִאים הַ ְרבֵּ ה
שׂוּמ ָשׂנִ י חָ זָא ְ
וְ ִדילְ מָ א ִקנָּא ְד ְ

שּׂוּמשׂוּם ְמכִ ינִים ְט ִחינָה ֶשׁהוּא מַ אֲ כָל ֶשׁנֶּאֱ כָל ִעם שׁוּם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א
כְּ יו ְֹצאֵ י ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן מֵ הַ ְ

ֶשׁ ְטּ ִח י ָנה ְמכִ ינִ ים ִמ ְטּ ִחי ַנת הַ שּׂוּ ְמשׂוּם ,וְ ָל ֵכן ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׁ ְמשׁ ֹון ֶשׁנִּ ְק ָרא ט ֹוחֵ ן,

וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה י(.

" ַו ְי ִה י

סוּרים"ְ ,מ ַלמֵּ דֶ ,שׁ ָכּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הֵ בִ יא ל ֹו אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו לְ בֵ ית הָ אֲ ִ
סוּרים ,כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְתעַ בֵּ ר
טוֹחֵ ן בְּ בֵ ית הָ אֲ ִ
ִמ מֶּ נּוּ .וְ ֵכן א ֹו ִתיּ ֹות שׁוּ"ם ְמסַ ְמּל ֹות ִיחוּד ְיס ֹוד וּמַ לְ כוּת ,כִּ י הַ ו' ִהיא ְיס ֹוד ֶשׁנִּ כְ ָנס בְּ ת ֹו א ֹו ִתיּ ֹות ש"ם ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות מַ לְ כוּת
ַכּמּוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )קריאת שמע ח"א ע' קעא( הַ מַּ לְ כוּת נִ ְק ֵראת ֵשׁם .וְ ֵכן עֶ זְ ָרא סוֹפֵ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא שׁוּם ז ֶַרע .והוסיף
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שזרע נרמז בעזרא .וכן עזרא תיקן טבילה לבעלי קרי.

זעקת השכינה.
איך
איך

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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?

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 י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
לוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמ ָגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם עו ְֹס ִקים
ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל ִ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 הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
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 ִ
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.
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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 :

נטילת ידים – טעינה
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .הרואה את חבירו עומד בדרך וצריך עזרה בהטענת משא ,חייב ללכת לעזור לו בכך )"הקם תקים עמו"( .ודווקא כשהוא
בסמיכות לו בתוך ריס ]=רס"ו אמות[ ,אבל כשהוא רחוק יותר מריס פטור מהמצוה ואינו זקוק לעזור לו] .ב"מ דף ל"ג ,חו"מ
רע"ב סעיף ה'[.
ב .מי שחפץ לאכול פת ואין לו מים לנטילת ידים ,אם יש מים בתוך שיעור מיל ]=אלפיים אמה[ ילך ויטול )ואם הוא בדרך,
ובהמשך לכיוון מגמת חפצו ישנם מים ,אז צריך ללכת שיעור ד' מיל( ,ואם רחוקים יותר יכרוך ידיו במפה ויאכל בלי נט"י.
]שו"ע או"ח קס"ג סעיף א'[.

ג.

כשיכול אדם לבחור אחת בלבד מב' מצוות אלו :או נט"י או טעינה ליהודי ,פשיטא שיקיים טעינה כי היא מדאורייתא

והנטילת ידים שרק מדרבנן תידחה.
1
עבור טעינה פטור מללכת
מרחק כזה ויוכל להשאר בביתו ]ואם הוא
באמצע לימוד תורה ויגרם לו ביטול
אם ילך ,אז נורה לו להמשיך ללמוד באופן כזה שפטור מהמצוה[.

אחיסמך ניצב בחצרו ,וראה בריחוק ארבע מאות אמות
ועבור
נט"י
צריך לעזוב עליו .כמו כן חפץ בדיוק אחיסמך לאכול פת ואין לו מים
את ביתו
בביתו ,וליד עידו יש באר .אם יגיע לשם לא יוכל גם
וללכת עד
שיעור מיל ליטול ידיו וגם להטעין )כגון שהאבן גדולה על פי הבאר
]יסוד ב'[

את עידו עומד בדרך עם חמורו ונזקק לעזרה להטעין

2

ונצרך כח רב לגוללה( .מה נפסוק לו לעשות?

נכריע לו שיקיים
ואם ילך הרי יח
מצות טעינה ]יסוד ג'[

3

והגלגל
חוזר
חלילה ,שנצדד
שכבר ישאר
בביתו ,כי בין
כך לא יטול
במים וממצות
טעינה הרי הוא
פטור.

4

נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343

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

קישור לארכיון השיעורים והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

בעזהשי"ת

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

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>025805801 > 1 > 01
קישור להורדת השיעורים

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

שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
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