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הַ כְּ רוּבִ ים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָר ִאים
צַ עֲ צֻ ִעיםֶ ,שׁ ְמּרֻ מָּ ז בָּ הֶ ם ב' פְּ עָ ִמים

עֵ "ץ .וּבִ נוּנִ י"ן

הֲ פוּכִ ין בְּ פָ ָר ַשׁת "וַ י ְִהי

בִּ נְ סֹעַ הָ אָרֹן" וּבִ ְמ ַנעַ נְ ִעים
וּבְ צֶ לְ צֶ לִ ים" .וּבִ "עֻ צוּ עֵ צָ ה וְ תֻ פָ ר".
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט לך לך סד( ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר חָ מֵ שׁ או ִֹתיּוֹת נִ כְ פְּ לוּ וְ ֻכלָּן לְ שׁוֹן גְּ אֻ לָּה .ך"ך ֶשׁבּ ֹו ִנגְ אַל
אַר ְצ " .ם"ם בּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ י ְִצחָ ק ִמיַּד פְּ לִ ְשׁ ִתּים
אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם מֵ אוּר כּ ְַשׂ ִדּים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ֵל לְ מֵ ְ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ֵל מֵ ִעמָּ נוּ כִּ י עָ צַ ְמ ָתּ ִממֶּ נּוּ ְמאֹד" .ן"ן בּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ יַעֲ קֹב ִמיַּד עֵ ָשׂו ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "הַ ִצּילֵנִ י נָא".
ף"ף בּ ֹו נִ גְ אֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם "פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי" .ץ"ץ בּ ֹו עָ ִתיד הקב"ה לִ גְ אֹ ל לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ סוֹף מַ לְ כוּת
ְרבִ ִ
יעית ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ִאישׁ צֶ מַ ח ְשׁמ ֹו וּ ִמ ַתּ ְח ָתּיו י ְִצמָ ח" .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ הַ גְּ אֻ לָּה ְתּלוּיָה בָּ אוֹת ץ' סוֹפִ ית ,עַ ל פִּ י
צּוּר ָתן
שׁוּשׁן שליט"א ֶשׁהַ ִמּלָּה עֵ ץ הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ,מֻ ְרכֶּבֶ ת ִמ ְשּׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת ֶשׁ ָ
ַ
מַ ה ֶשּׁ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד בֶּ ן
וּשׁ ֵתּיהֶ ן יַחַ ד ְמחֻ בָּ רוֹת ְמ ַר ְמּזוֹת עַ ל ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת עַ נְ פֵ י הָ עֵ ץ] .ד' עֲ נָפִ ים בְּ סוֹד
ָשׁוָ ה ,הַ יְינוּ הָ אוֹת ץ' ִהיא אוֹת ע' הֲ פוּכָהְ ,
]שׁנֵי
פַּ ְרדֵּ "סִ ,ה ְת ַקבֵּ ל מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א[ .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבַּ יְסוֹד הַ נִּ ְמ ָשׁל לְ עֵ ץ ,כָּל ֶשׁפַ ע הוּא כָּפוּל ְשׁ ַניִםְ .
ִצינוֹרוֹת[ .חֵ ִצי ֶשׁיּו ֵֹרד ל ְַקּדֻ ָשּׁה ,וְ חֵ ִצי ֶשׁיּו ֵֹרד ל ְַקּלִ פָּ ה ַכּיָּדוּעַ  .וְ אוֹת עַ יִ"ן ֶשׁ ִמּ ְספָּ ָרהּ ִשׁבְ ִעיםְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל ִמ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ֶשׁל

א

ַשׁבָּ ת ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן ִהיא בְּ צַ ד י ִָמין ֶשׁל הָ עֵ ץ .וְ הָ אוֹת צַ ִדּי"ק סוֹפִ ית ֶשׁ ִהיא מֵ הָ או ִֹתיּוֹת מנצפ"ך ֶשׁהֵ ן
צוּרת אוֹת עַ יִ"ן הֲ פוּכָה ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה לְ צַ ד
צוּר ָתהּ כְּ ַ
ִדּינִ יםְ ,מסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לְ צַ ד הַ ְקּלִ פָּ הָ ,לכֵן ָ
הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁבּ ֹו הַ כֹּל הָ פוּ  .וְ ָלכֵן ִהיא בְּ צַ ד ְשׂמֹ אל ֶשׁל הָ עֵ ץ .וְ ָלכֵן הַ גְּ אֻ לָּה ְתּלוּיָה בָּ אוֹת ץ' ֶשׁ ַתּפְ ִסיק לְ הַ ְשׁפִּ יעַ ל ְַקּלִ פָּ ה,

וְ ָתחֵ ל לְ הַ ְשׁפִּ יעַ לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁהֶ ,שׁהוּא סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א ֶשׁעֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמגְּ אוּלָה
יחים.
לִ גְ אוּלָה בְּ סוֹד ִחבּוּר עֵ ץ י ֹוסֵ ף וְ עֵ ץ ָדּוִ ד ,הַ יְינוּ ִחבּוּר הַ ְמּ ִשׁ ִ

וְ כֵן

עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַייִן מַ יִם וְ הוּא מ ֹוזֵג ַייִן בְּ מַ יִם ,כִּ י הָ אוֹת ע' ֶשׁל עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַייִן ,וְ הָ אוֹת צ' ֶשׁל עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא

מַ יִם ,וְ הָ עֵ ץ ְמחַ בֵּ ר ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת אֵ לּוּ בְּ סוֹד ִמזּוּג הַ ַיּיִן בְּ מַ יִם .כִּ י עֵ ץ הוּא סֵ מֶ ל ֶשׁל ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ גְּ בוּרוֹת
ִעם הַ חֲ סָ ִדים ,בְּ סוֹד ִמתּוּק הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת ַייִן ִעם הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת ַמיִם .וּמָ ִצינוּ ֶשׁבְּ ִחבּוּר מַ יִם לְ ַייִן יֵשׁ
מַ אֲ בָ ק בֵּ ין הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ הַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ע"ז לֶ (.שׁנָּחָ שׁ אֵ ינ ֹו שׁו ֶֹתה ִמ ַיּיִן ֶשׁנִּ ְמזַג ְבּמַ יִם ,אֲ בָ ל ִאם הוּא בְּ עַ ְצמ ֹו מָ זַג
זֹאת ,כְּ פִ י ֶשׁ ְמּסֻ פָּ ר ָשׁם עַ ל נָחָ שׁ ֶשׁהֵ בִ יא ַמיִם בְּ פִ יו וְ נ ַָתן לְ ת ֹו ַייִן ,בָּ ֹאפֶ ן הַ זֶּה הוּא שׁו ֶֹתה ִמזֶּה .וְ ִאם הַ ַיּיִן נִ ְמזָג בִּ ְמעַ ט
מַ יִם י ִָתּכֵן ֶשׁהַ נָּחָ שׁ י ְִשׁ ֶתּה ִממֶּ נּוּ אֲ בָ ל הוּא א י ְִמסֹר נֶפֶ שׁ עֲ בוּר זֶה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יַעֲ קֹב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁעֵ ץ לְ פִ י
גִ ימַ ְט ִריָּא גְ ד ֹולָה עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן.

וְ ֵכן

הַ מַּ אֲ בָ ק בֵּ ין הָ מָ ן לְ מָ ְרדֳּ כַי הָ יָה ְסבִ יב הָ עֵ ץ ֶשׁהֵ כִ ין הָ מָ ן לְ מָ ְרדֳּ כַי וּבַ סּוֹף ָתּלוּהוּ עָ לָיו ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבָּ עֵ ץ יֵשׁ מַ אֲ בָ ק בֵּ ין

הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ ה וּבְ סוֹפ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר הָ מָ ן נִ ְתלָה עַ ל הָ עֵ ץ ֶשׁהֵ כִ ין כִּ י נֵס ִ
פּוּרים ִהגְ בִּ יר אֶ ת צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה בִּ בְ ִחינַת הָ עֵ ץ .וְ יֵשׁ
כָּאן או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ֶשׁל הָ מָ ן ֶשׁהֵ כִ ין בְּ עַ ְצמ ֹו הָ עֵ ץ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַייִן מַ יִם כְּ מ ֹו הַ נָּחָ שׁ ֶשׁמּ ֹוזֵג בְּ עַ ְצמ ֹו כְּ דֵ י לִ ְשׁלוֹט עַ ל
הָ עֵ ץ וְ הַ ְמזִ יגָה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסתר רבה ח ,ב( ִמ ַנּיִן לְ הָ מָ ן ִמן הַ תּו ָֹרה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "הֲ ִמן הָ עֵ ץ" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ מָ ן
נִ ְרמָ ז בְּ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת טוֹב וָ ָרעֶ ,שׁ ְמּע ָֹרב טוֹב וָ ָרע ,וְ הָ מָ ן ְמנַסֶּ ה לִ ְשׁ ט עָ לָיו עַ ל יְדֵ י ֶשׁהָ ָרע יִכְ פֹּ ף אֶ ת הַ טּוֹב ,וְ הַ נִּ צָּ חוֹן עַ ל

הָ מָ ן הָ יָה בְּ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ֶשׁהַ טּוֹב ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל הָ ָרע .וְ כֵן חֵ ְטא עֵ ץ

הַ ַדּעַ ת הָ יָה ִעם הַ ַיּיִן ,כַּמּוּבָ א בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער

לח פ"ד ח"ב רי( חֵ ְטא חַ וָּ ה הָ יָה ֶשׁסָּ חֲ טָ ה עֲ נָבִ ים וְ נ ְָתנָה לוֹ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ'סֵ פֶ ר הַ פְּ לִ יאָה' )ד"ה מכל חית השדה( "וַ ִתּ ַקּח
ִמפִּ ְרי ֹו וַ תֹּאכַל" ,סָ חֲ טָ ה עֲ נָבִ ים וְ הֵ בִ יאָה לְ ָ
אָדם הָ ִראשׁוֹןֶ ,שׁהַ כַּוָּ נָה הו ִֹציאָה הַ פְּ ִרי ִמכְּ לָל ֹו וְ ִהכְ נִ יסָ ה בּ ֹו
כֹּחוֹת הַ טֻּ ְמאָה.

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין נט(:

אָדם הָ ִראשׁוֹן מֵ סֵ ב בְּ גַן עֵ דֶ ן
ְהוּדה בֶּ ן ֵתּימָ א אוֹמֵ רָ ,
ַרבִּ י י ָ

וּמצַ נְּ נִ ין ל ֹו ַייִן ,וְ הֵ ִציץ בּ ֹו נָחָ שׁ ,וְ ָראָה כְּ בוֹדוֹ ,וְ נִ ְת ַקנֵּא בּוֹ.
הָ יָה ,וְ הָ יוּ מַ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת צוֹלִ ין ל ֹו בָּ ָשׂרְ ,
וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ נָּחָ שׁ ִמ ְת ַקנֵּא בְּ ִענְ יַן הַ ַיּיִן וּבִּ פְ ָרט ֶשׁ ְמּסַ נְּ נִ ים אוֹת ֹו וְ עו ִֹשׂים בּ ֹו ִשׁנּוּיִים ,וְ יֵשׁ מַ אֲ בָ ק ִעם הַ נּ ָָחשׁ בַּ בְּ ִחינָה הַ זֹּאת..

מוּבָ א

בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )ויקרא ג ,ט(

"לְ עֻמַּ ת הֶ עָ צֶ ה י ְִס ֶירנָה" ִמלַּת עֵ צָ ה כּ ֹו ֶללֶת ִמלְּ שׁוֹן עֵ ץ ,כִּ י הוּא ְקצֵ ה

הַ ִשּׁ ְד ָרה וְ נִ ְדמֶ ה לְ עֵ ץ וַ עֲ נָפָ יו וְ כֵן ַתּ ְרגּוּמ ֹו ִשׁ ְד ָר ָתא .רו ִֹאים ֶשׁחוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה נ ְִק ָרא עֵ צָ ה ִמלְּ שׁוֹן עֵ ץ ,כִּ י הוּא

ש עָ לֵינוּ סֻ כַּת ְשׁלוֹמֶ  .וְ ַת ְקּנֵנוּ בְּ עֵ צָ ה
דּוֹמֶ ה לְ עֵ ץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְמּרֻ מָּ ז בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה וּפְ ר ֹו ֹ
טוֹבָ ה ִמלְּ פָ נֶי ִ .דּכְ ֵשׁם ֶשׁהַ סֻּ כָּה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת אוֹר הָ אֱ מוּנָה ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ מֵ ִאמָּ א ִעלָּאָהָ ,כּ הָ עֵ צָ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ לּוּלָב
ֶשׁהוּא דוֹמֶ ה ל ִ
יקה ל ְַקּלִ פּוֹת
ימיּוּת דֶּ ֶר הַ צַּ ִדּיק יְסוֹד ע ֹולָם .וְ כֵן ִמ ְצוַ ת סֻ ָכּה יֵּשׁ בָּ הּ יְנִ ָ
ַשּׁ ְד ָרה ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי אֶ ת הָ אוֹר בִּ פְ נִ ִ
יקה ל ְַקּלִ פּוֹת לְ כָל
בוּרם ,וְ כֵן ִמנִּ סּוּ הַ מַּ יִם ֶשׁהָ יָה בֶּ חָ ג וְ הַ זֹּהַ ר )נח סד (.כּו ֵֹתב ֶשׁזֶּה נו ֵֹתן אֶ ת הַ יְנִ ָ
מֵ הָ ע' פָּ ִרים ֶשׁמַּ ְק ִריבִ ים עֲ ָ
ישׁים אֶ ת הַ גּ ֹויִם ֶשׁ א יָבוֹאוּ ָלחֹג אֶ ת
הַ ָשּׁנָה כְּ דֵ י לְ הַ כְ נִ יעָ ם ֶשׁיּ ְֵדעוּ ֶשׁכָּל מַ ה ֶשּׁיֵּשׁ לָהֶ ם בָּ א מֵ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ָלכֵן מַ עֲ נִ ִ
יק ָתם ִהיא מֵ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת הֵ ם חַ יָּבִ ים ָלבֹא לְ הַ ְראוֹת ֶשׁ ִמּכָּאן הֵ ם ְמ ַקבְּ לִ ים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע,
חַ ג הַ סֻּ כּוֹת ,כֵּיוָ ן ֶשׁכָּל יְנִ ָ
וּלְ ִה ְשׁ ַתּ ְעבֵּ ד לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ לָ ,לכֵן ִמי ֶשׁ א יַעֲ לֶה א י ְַקבֵּ ל גּ ֶֶשׁם .גַּם הַ פְ טָ ַרת גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁקּו ְֹר ִאים ְבּ ַשׁבַּ ת ח ֹול הַ מּוֹעֵ ד
יטים
סֻ כּוֹתְ ,מ ַדבֶּ ֶרת עַ ל ִשׁ ְעבּוּד מַ לְ כֻיּוֹת ֶשׁיּ ְִהיֶה לֶעָ ִתיד ָלבֹא ִמכֹּחַ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )נח סדֶ (.שׁד' ִמינִ ים מַ ְשׁלִ ִ

ב

אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם .וְ כ ַָתב הָ ַר ְמבַּ "ם )תמידין ומוספין י ,ו( ֶשׁבְּ סֻ כּוֹת נִ ְסכוּ מַ יִם וְ ַייִן יַחַ ד בְּ כָל בּ ֶֹקר יַחַ ד ִעם
ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁחַ ר עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,וְ גַם ִאם עֵ ֵרב או ָֹתם בִּ כְ לִ י אֶ חָ ד וְ נִ סֵּ יָצָ א .רו ִֹאים ֶשׁהָ י ְָתה ְמזִ יגַת מַ יִם בְּ ַייִן עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ

בְּ סֻ כּוֹת .וְ אֵ לּוּ נִ ְמזְ גוּ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמ ְשּׁ ֵתּי כּוֹסוֹת כֶּסֶ ף בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ ץ.

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )סוכה כח(:

]בַּ סֻּ כָּה[ מָ ָשׁל לְ מָ ה הַ ָדּבָ ר דּוֹמֶ ה לְ עֶ בֶ ד ֶשׁבָּ א לִ ְמזֹג כּוֹס לְ ַרבּוֹ ,וְ ָשׁפַ

י ְָרדוּ גְּ ָשׁ ִמים

ל ֹו ִקיתוֹן עַ ל פָּ נָיו .רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת

סֻ כָּה ִהיא בִּ בְ ִחינַת ְמזִ יגַת כּוֹס ֶשׁל מַ יִם וְ ַייִן לְ ַרבּ ֹו .וְ הַ ְסּ ָכ אָכֵן עָ שׂוּי מֵ עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ יִם ַייִן ֶשׁנִּ ְמזָגִ ים יַחַ ד בַּ כּוֹס
לְ ַרבּוֹ .וְ הַ לּוּלָב ֶשׁהוּא עֵ ץ דּוֹמֶ ה ל ִַשּׁ ְד ָרה מַ ְמ ִשׁי אֶ ת אוֹר הַ ְסּ ָכ בִּ פְ נִ ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת סֻ כָּה ְמיֹעֶ דֶ ת
ימיּוּתְ .
לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת אָנוּ עו ִֹשׂים אֶ ת הַ ְמזִ יגָה ֶשׁל מַ ִים וְ ַייִן כְּ דֵ י לִ ְשׁ ט עַ ל הָ עֵ ץ וּלְ הַ כְ נִ יעָ ם ,כִּ י ִאם הֵ ם יַעֲ שׂוּ חַ ס

וְ ָשׁלוֹם אֶ ת הַ ְמזִ יגָה הֵ ם י ְִשׁלְ טוּ כְּ מ ֹו הַ נָּחָ שׁ ֶשׁמּ ֹוזֵג בְּ עַ ְצמוֹ .וְ כֵן עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם אֱ ִהים וְ ִחלּוּפ ֹו אכדט"ם
ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אוֹת ֹו ַכּיָּדוּעַ ִמ ִדּבְ ֵרי הָ אֲ ִריזַ"ל עַ ל לַ"ג בָּ עֹמֶ ר.

וְ כֵן

סֻ כָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גָּבִ יעַ  .וְ כֵן סוּכָּה או ִֹתיּוֹת כּוֹס ה' ְדּעַ ל יְדֵ י ִמ ְצוַ ת סֻ כָּה ְמעו ְֹר ִרים אֶ ת ְמזִ יגַת הַ כּוֹס לְ ה' וְ ָלכֵן

סלֶת גֹּ ֶרן וְ י ֶֶקב ,וְ הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם )יט (.קו ֵֹראת ל ְַסּ ַכ בְּ ֵשׁם
אָמ ָרה לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ְסּ ַכ ִמפְּ ֹ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוכה יבֶ (.שׁהַ תּו ָֹרה ְ
יקה ֶשׁל הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁיּ ֹונ ֶֶקת ִמבְּ ִחינַת הַ פְּ ֹסלֶת ַכּיָּדוּעַ  ,וּבִּ פְ ָרט ֶשׁיּו ְֹצ ִאים הַ חוּצָ ה לִ ְמקוֹם
פְּ סַ לְ .דּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ יְנִ ָ
הַ ְקּלִ פָּ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לְ שׁוֹן הַ קֹּדֶ שׁ' מֵ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א )ע' מה( ֶשׁאו ִֹתיּוֹת ַייִן ְסמוּכוֹת לָאו ִֹתיּוֹת ְס ָכ  .וְ הו ִֹסיף
הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי נְ ִטילַ"ת לוּלָ"ב הֵ ן ְסכָ" מָ זַ"ג מַ יִ"ם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאַחֲ ֵרי נְ ִטילַת לוּלָב

ימיּוּת זוֹכִ ים לְ עו ֵֹרר אֶ ת ְמזִ יגַת הַ מַּ יִם עַ ל יְדֵ י הַ ְסּ ַכ  .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי לוּלָ"ב הֵ ן
בַּ סֻּ כָּה ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיכִ ים אֶ ת הַ מַּ ִקּיף בִּ פְ נִ ִ

ְממַ זֵּ"ג .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי סֻ כָּ"ה בְּ ִמלּוּי סָ מֶ " כַּ"ף הֵ "א הֵ ן עֵ נָ"ב
שרה(

צָ לוּ"ל .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עַ ְרבֵ י נַחַ ל' )חיי

ֶשׁ ַיּיִן צָ לוּל הוּא סוֹד הַ ַיּיִן הַ מָּ זוּג ,וְ הוּא הַ ַיּיִן הַ ְמשֻׁ מָּ ר לֶעָ ִתיד ָלבֹא .וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו :ע ֹולָם הַ בָּ א סוֹד ַייִן

הַ ְמשֻׁ מָּ ר ,וְ נו ַֹדע ֶשׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר ַל ַיּיִן בִּ לְ ִתּי ְשׁמָ ִריםַ ,רק ִתּקּוּנ ֹו הוּא ֶשׁיּ ְִצלְ לוּ הַ ְשּׁמָ ִרים וְ יִפְּ לוּ לְ מַ טָּ ה וְ הַ ַיּיִן
י ִָשּׁאֵ ר צָ לוּל חַ ְמ ָרא עַ ל ְ
דּוּרדֵּ יהּ .וְ נִבְ ָר ִרים וְ נִ ְשׁאֲ רוּ נְ ִקיִּים וְ זַכִּ ים .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ עֵ "ץ מוֹפִ יעַ בְּ כָל הַ ַתּנַּ" 329
וּממַ זֵּג בֵּ ין הַ ַיּיִן לְ מַ יִם כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ַתּפְ ִקיד ֹו לְ ַשׁדֵּ אֶ ת הַ ַקּוִּ ים.
ְ
פְּ עָ ִמים כְּ ִמנְ יַן ִשׁדּוּ"  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ עֵ ץ ְמ ַשׁדֵּ
וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ מַ יִ"ם מוֹפִ יעַ בְּ כָל הַ ַתּנַּ"  580פְּ עָ ִמים כְּ ִמנְ יַן גִּ ְשׁמֵ י בְ ָרכָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ 580ז ֹו ַגם
גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל פֶּ ֶתק ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת י ֹום ה ֹו ַשׁ ְע ָנא ַרבָּ א בּ ֹו נִ דּ ֹונִ ים עַ ל הַ מַּ ִים.

מוּבָ א

בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )שמות כה ,י(

אָדם מֵ רֹאשׁ וְ עַ ד ַרגְ לָיו
חוּטין ֶשׁבְּ גוּף הָ ָ
ִ
יחים בַּ טַּ בָּ עוֹת כְּ ֶנגֶד ְשׁנֵי
ְשׁנֵי בְּ ִר ִ

וְ הֵ ם הַ ִשּׁ ְד ָרה וְ חוּט אֶ חָ ד ָקרוֹב

לְ ִצדּ ֹו .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ב"ק טז(.

אָדם לְ אַחַ ר ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים נַעֲ ֶשׂה
ִשׁ ְדּר ֹו ֶשׁל ָ

נָחָ שׁ ,וְ הָ נֵי ִמילֵּי ְדלָא כְּ ַרע בְּ מו ִֹדים .וְ כֵן ִשׁ ְדּ ָרה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַתּנִּ ין ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ נָּחָ שׁ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִשּׁ ְדּ ָרה יְכ ֹולָה
חוּטים ֶשׁ ִמּ ְתחַ לְּ ִקים בֵּ ין הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ ה ,כַּמּוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל עַ ל
ִ
לְ ִה ְתהַ פֵּ לְ נָחָ שׁ .נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ בַּ ִשּׁ ְד ָרה ְשׁנֵי

יעי קֹדֶ שׁ,
הַ יְסוֹד ֶשׁבּ ֹו ִמ ְס ַתּיֶּמֶ ת הַ ִשּׁ ְד ָרה) ,עקב ע' רמט( הַ יְס ֹוד יֵשׁ בּ ֹו ב' ִצנּוֹרוֹתִ ,צנּוֹר הַ זּ ֶַרע ,הוּא בְּ סוֹד ז' ְשׁבִ ִ
וּמ ָשּׁם נִ זּוֹנִ ים בְּ נֵי חֵ תִ ,מ ְקּצֵ ה הַ ִטּפָּ ה הַ יּוֹצֵ את ִעם מֵ י
וְ ִצנּוֹר הַ מּו ִֹציא הַ מּו ָֹתרוֹת ,הוּא בְּ סוֹד בְּ נֵי חֵ ת ִ
אָדם .וְ כֵן הַ ַתּ ְרגּוּם עַ ל ַייִן הוּא חֵ מַ ר ,או ִֹתיּוֹת
ַרגְ ַליִם .וְ כֵן עֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צֶ לֶם ,כִּ י הַ ִשּׁ ְד ָרה כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת כָּל צֶ לֶם הָ ָ
רמ"ח ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל רמ"ח אֵ בָ ִרים ֶשׁנִּ כְ לָלִ ים בַּ ִשּׁ ְד ָרה ֶשׁ ִהיא ִבּבְ ִחינַת ַייִן הַ מָּ זוּג .וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ תּו ָֹרה כְּ ֶשׁ א יו ְֹד ִעים
לְ הַ כְ ִריעַ אֶ ת הַ הֲ ָלכָה או ְֹמ ִרים צ"ע או ִֹתיּוֹת עֵ "ץ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ כָּאן עֲ ַדיִן מַ אֲ בָ ק ִעם הַ ְקּלִ פּוֹת בִּ בְ ִחינַת הָ עֵ ץ ֶשׁנּ ְֶהפַּ

לְ צ"ע,

'תּנְ יָא' )אגה"ק כ"ו(
כִּ י הַ ְקּלִ פּוֹת מַ עֲ לִ ימוֹת אֶ ת הַ הֲ ָלכָה ,כַּמּוּבָ א בַּ ַ

ימים חָ כְ מַ ת הַ תּו ָֹרה
הַ ְקּלִ פּוֹת מַ עֲ לִ ִ

מֵ עֶ לְ יוֹנִ ים וְ ַת ְחתּוֹנִ ים .וְ כֵן הָ אוֹת ֶשׁל חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת בְּ סֵ פֶ ר י ְִצ ָירה ִהיא ע' ,וְ הָ אוֹת ֶשׁל חֹדֶ שׁ ְשׁבָ ט ִהיא צ' ,יַחַ ד ע"ץ ,כֶּי

ג

יקת הַ ְקּלִ פָּ ה ַכּיָּדוּעַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א ֶשׁעֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ נּ ָָקה הַ ְמסַ מֶּ לֶת
בָּ חֳ ָד ִשׁים אֵ לּוּ ִמ ְתגַּבֶּ ֶרת יְנִ ַ

אֶ ת יְנִ ַיקת הַ ְקּלִ פָּ ה ,וְ הַ הַ נּ ָָקה ְמפֻצֶּ לֶת לִ ְשׁנֵי ַדּ ִדּים.

מָ ִצינוּ

ֵיהנָּם ,וְ כֵן
בַּ זֹּהַ ר )בראשית יזֶ (:שׁהַ הֲ ָדס וְ הַ ַיּיִן בְּ מוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת ְמסַ לְּ ִקים אֶ ת הָ עַ יִן ָרעָ ה ֶשׁע ֹולָה בַּ זְּ מָ ן הַ זֶּה מֵ הַ גּ ִ

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא עוְ (:דּאָמַ ר ָרבָ א חַ ְמ ָרא וְ ֵריחָ נֵי פַּ ְק ִחין ,הַ יְינוּ ֶשׁ ְשּׁ ִתיַּת הַ ַיּיִן וְ ֵריחַ הַ ְבּ ָשׂ ִמים עֲ ָשׂאוּהוּ חָ כָם
וּפִ ֵקּחַ  .וְ כֵן הֲ ָדס בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַייִן .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ הֲ ָדּ ִסים" ,עֲ נַף עֵ ץ עָ בֹת" ר"ת ג' פְּ עָ ִמים ע' וּבָ אֶ ְמצַ ע כָּתוּב
ָשׁים ,וְ גַם לו ְֹק ִחים בְּ סֻ כּוֹת ְשׁ ָשׁה הֲ ַד ִסּים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ְמזִ יגַת ְשׁלִ ישׁ ַייִן
"עֵ ץ"ִ .נ ְראֶ ה ֶשׁהֲ ָדס יֵשׁ בּ ֹו ִענְ יַן הֶ עָ לִ ים הַ ְמשֻׁ לּ ִ
ישׁי מַ יִם.
בִּ ְשׁנֵי ְשׁלִ ֵ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )סוכה ה (.הַ טַּ עַ ם ֶשׁסֻּ כָּה פְּ סוּלָה ִמ ַתּחַ ת לַעֲ ָשׂ ָרהֶ ,שׁ א י ְָר ָדה ְשׁכִ ינָה לְ מַ טָּ ה מֵ עֲ ָשׂ ָרה .וְ נִ לְ מָ ד

מֵ הַ כָּתוּב )שמות כה ,כ( "וְ הָ יוּ הַ כְּ רֻ בִ ים פֹּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם לְ מַ ְעלָה סֹכְ כִ ים בְּ כַנְ פֵ יהֶ ם עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת"ֶ .שׁסֻּ כָּה ְצ ִריכָה

צוּעיםֶ ,שׁ ְמּרֻ מָּ ז בָּ הֶ ם ב' פְּ עָ ִמים עֵ "ץ,
לִ ְהיוֹת גְּ בוֹהָ ה עֲ ָשׂ ָרה ְטפָ ִחים .וּמָ ִצינוּ ֶשׁהַ כְּ רוּבִ ים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָר ִאים צַ עֲ ִ
כַּמּוּבָ א בַּ כָּתוּב )דברי הימים ב' ג ,י( "וַ יַּעַ שׂ בְּ בֵ ית קֹדֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים כְּ רוּבִ ים ְשׁ ַניִם מַ עֲ ֵשׁה צַ עֲ צ ִֻעים" .וְ רו ִֹאים
ֶשׁגַּם הַ כְּ רוּבִ ים הַ סּוֹכְ כִ ים הֵ ם בְּ סוֹד ְס ַכ הַ סֻּ כָּה ֶשׁ ְמּמַ זֵּג או ִֹתיּוֹת עֵ "ץ בְּ סוֹד ִמזּוּג ַייִן בְּ מַ יִם .וְ כֵן ְשׁ מֹ ה הַ מֶּ ֶל עָ ָשׂה
כְּ רוּבִ ים מֵ עֵ ץ ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )מ"א ו ,כג( "וַ יַּעַ שׂ בַּ ְדּבִ יר ְשׁנֵי כְ רוּבִ ים עֲ צֵ י ָשׁמֶ ן עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת קוֹמָ תוֹ" .לְ פִ י זֶה
ָ
נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ ה ֶשּׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד בֶּ ן
שׁוּשׁן שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים עֵ "ץ נִ ְרמָ זוֹת בַּ כָּתוּב עַ ל ָדּוִ ד ֶשׁ ָר ַקד לִ פְ נֵי
אֲ רוֹן ה' ֶשׁעָ לָיו הָ יוּ הַ כְּ רוּבִ ים) :ש"ב ו ,ה( "וְ ָדוִ ד וְ כָל בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַשׂחֲ ִקים לִ פְ נֵי ה' בְּ כֹל עֲ צֵ י בְ רו ִֹשׁים וּבְ כִ נֹּ רוֹת וּבִ נְ בָ לִ ים
דּוּשׁי הָ ִרי"ם' ֶשׁ ִרקּוּד הוּא
'ח ֵ
וּבְ תֻ פִּ ים וּבִ ְמ ַנעַ ְנ ִעים וּבְ צֶ לְ צֶ לִ ים" .כִּ י הָ ִרקּוּד ְמסֻ גָּל ְמאֹד לִ ְדחוֹת אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת .כַּמּוּבָ א בְּ ִ

ִמלְּ שׁוֹן ְמ ַר ֵקּד הַ ְמסַ לֵּק אֶ ת הַ פְּ ֹסלֶת מֵ הָ ֹאכֶל .וְ כֵיוָ ן ֶשׁהַ ְקּלִ פּוֹת בָּ אוֹת לִ ינוֹק מֵ הָ אָרוֹן בַּ זְּ מַ ן ֶשׁהוּא נוֹסֵ עַ  ,כְּ מ ֹו
הַ מַּ סָּ עוֹת ֶשׁהָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִעם הָ אָרוֹן ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת ָגּלֻיּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה י ֹונ ֶֶקת מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן ָדּוִ ד ְמ ַר ֵקּד ְבּכָל
כֹּח ֹו לְ סַ לֵּק אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ עו ֶֹשׂה זֹאת יַחַ ד ִעם צֵ רוּפֵ י או ִֹתיּוֹת עֵ "ץ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאָנוּ מוֹזְ גִ ים ְבּעַ ְצמֵ נוּ אֶ ת סוֹד
צוּעים ֶשׁעַ ל הָ אָרוֹן ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת ְס ַכ הַ סֻּ כָּה ,וְ א נו ְֹתנִ ים ַלנָּחָ שׁ לִ ְמזוֹג וְ לִ ינוֹק.
הַ צַּ עֲ ִ
וְ כֵן ִרקּוּד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים עֵ ץ א ֹו צַ עֲ ֻצעַ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ ִרקּוּד ֶשׁל ָדּוִ ד כְּ ֶנגֶד הָ אָרוֹן מַ כְ נִ יעַ אֶ ת הָ א ֹויְבִ ים בְּ סוֹד ְמזִ יגַת

או ִֹתיּוֹת עֵ "ץ .וְ כֵן ב' פְּ עָ ִמים עֵ ץ נִ ְר ְמזוּ בַ כָּתוּב )ישעי' ח ,י( "עֻ צוּ עֵ צָ ה וְ תֻ פָ ר ַדּבְּ רוּ ָדבָ ר וְ א יָקוּם כִּ י ִעמָּ נוּ אֵ ל".
וְ יֵשׁ כָּאן ר"ת ָדּוִ "ד וְ ס"ת רוֹמָ "א ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת ָדּוִ "ד ה' מֵ פֵ ר אֶ ת עֲ צַ ת רוֹמָ "א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .הֶ .שׁרו ִֹאים
צֵ רוּף או ִֹתיּוֹת עֵ "ץ כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים בַּ כָּתוּב עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה:
אַרצֵ נוּ" ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
נִ ְשׁמַ ע בְּ ְ

)שהש"ר ב ,לג(

)שה"ש ב ,יב(

אָרץ עֵ ת הַ זּ ִָמיר ִהגִּ יעַ וְ קוֹל הַ תּוֹר
"הַ ִנּצָּ נִים נִ ְראוּ בָ ֶ

"עֵ ת הַ זּ ִָמיר ִהגִּ יעַ " ִהגִּ יעַ זְ מַ נָּן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִהגָּאֵ לִ ,הגִּ יעַ

כּוּתים ֶשׁ ִתּכְ לֶה ִהגִּ יעַ זְ מַ נָּהּ ֶשׁל מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם
ִ
זְ מַ נָּהּ ֶשׁל עָ ְרלָה לְ ִהזָּמֵ רִ ,הגִּ יעַ זְ מַ נָּהּ ֶשׁל מַ לְ כוּת
אַרצֵ נוּ" זֶה קוֹל ֹו ֶשׁל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ .
ֶשׁ ִתּ ָגּלֶּה" .וְ קוֹל הַ תּוֹר נִ ְשׁמַ ע בְּ ְ

וְ כֵן

כְּ רוּב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ ץ חַ יִּים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְשּׁנֵי הַ כְּ רוּבִ ים הַ ְמסוֹכְ כִ ים הָ יוּ בְּ סוֹד ְס ָכ ֶשׁהוּא עֵ ץ ֶשׁמּ ֹוזֵג ַייִן בְּ מַ יִם ,גַּם

הַ כְּ רוּבִ ים הֵ ם בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ,וְ הֵ ם סוֹד הָ עֲ צֵ י חַ יִּים ֶשׁל הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ כְּ רוּבִ ים לָעֵ ץ חַ יִּים בַּ כָּתוּב

אָדם וַ יּ ְַשׁכֵּן ִמ ֶקּדֶ ם לְ גַן עֵ דֶ ן אֶ ת הַ כְּ רֻ בִ ים וְ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת לִ ְשׁמֹ ר אֶ ת דֶּ ֶר עֵ ץ
)בראשית ג ,כד( "וַ ְיג ֶָרשׁ אֶ ת הָ ָ
הַ חַ יִּים" .וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )בראשית לאֶ (:שׁהַ כְּ רוּבִ ים בְּ פֶ ַתח גַּן עֵ דֶ ן שׁו ְֹמ ִרים אֶ ת דֶּ ֶר עֵ ץ חַ יִּים ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,וְ כָאן נִ ְמצָ א

וּמנָּחָ שׁ לְ מַ טֶּ ה .וְ ִאם
סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו" :וְ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת" ִמ ְתהַ פֵּ ִממַּ טֶּ ה לְ נָחָ שׁ ִ
בוּרהֶ ,שׁ ָשּׁם הַ נָּחָ שׁ
זָכוּ י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ לַפֵּ י חֶ סֶ ד לְ י ִָמין ,וְ י ְֵצאוּ בְ ַרחֲ ִמים .וְ ִאם לָאו מַ טֶּ ה כְּ לַפֵּ י חוֹבָ ה ,לְ צַ ד הַ גְּ ָ
ד

"שׁכְ בִ י עַ ד הַ ֶ
אֵ ל אַחֵ ר ֶשׁ ְמּבַ ֵקּשׁ לִ ְשׁפֹּ ָדּם ,וְ נֶהֱ ָרג מָ ִשׁיחַ וְ ַרבִּ ים ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ָלכֵן נֶאֱ מַ ר ִ
בּקר"ֶ ,שׁהוּא בּ ֶֹקר
ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁיּ ְִהיֶה מַ טֶּ ה כְּ לַפֵּ י חֶ סֶ ד .וּבִ גְ לַל זֶה "וְ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת" ,וְ הַ כֹּל כְּ דֵ י לִ ְשׁמֹ ר אֶ ת
דֶּ ֶר עֵ ץ הַ חַ יִּיםֶ ,שׁ ִהיא תּו ָֹרהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר בָּ הּ "עֵ ץ חַ יִּים ִהיא" ,וְ ִהיא תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר
צוּעי"ם הוּא  278כְּ ִמנְ יַן כְּ רוּבִ ים .וְ כֵן צַ עֲ צוּ"עַ ְמרֻ מָּ ז בְּ ר"ת בְּ ב' אֳ פָ נִ ים בַּ כָּתוּב עַ ל יוֹסֵ ף וּבִ נְ י ִָמין
בֵּ ין או ִֹתיּוֹת צַ עֲ ִ
אריו עוֹד".
אריו וַ יֵּבְ ךְּ עַ ל צַ וָּ ָ
יקת הַ ְקּלִ פָּ ה מֵ הַ ִמּ ְק ָדּשׁ" ,וַ יִּפֹּ ל עַ ל צַ וָּ ָ
בָּ כוּ עַ ל חֻ ְרבַּ ן בָּ ֵתּי הַ ִמּ ְק ָדּשׁוֹת וִ ינִ ַ

וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'שׂיחַ י ְִצחָ ק' )ליקוטים ו'( אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ ק ִמפְּ נֵי מַ ה א נֶאֶ ְמ ָרה נוּ"ן בְּ אַ ְשׁ ֵרי כִּ י נוּ"ן ְמ ַרמֵּ ז
עַ ל הַ ְשּׁכִ ינָה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב בַּ זֹּהַ ר ,בְּ סוֹד נ' הֲ פוּכָה ְדּ"וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ הָ אָרֹן" ,וְ הוּא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נְ פִ ילָה ִדּילֵהּ
וּתהוֹמָ א ַרבָּ א ,וְ הֵ ם ב' נוּנִ י"ן ,לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ בָּ ִריחַ  ,וְ לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ עֲ ַקלְ תּוֹן,
ָלוּתא בֵּ ין נוּנֵי יַמָּ א ַרבָּ א ְ
בְּ ג ָ
כוּרא ִדּלְ הוֹן .וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ נוּנִ י"ן הֲ פוּכִ ין בְּ פָ ָר ַשׁת
ֶשׁהֵ ם זו"נ ִדּלְ הוֹן ,נ' כְּ פוּפָ ה הוּא הַ ְנּ ֵקבָ ה ,וְ נ' פְּ שׁוּטָ ה ְדּ ָ
יקת הַ ְקּלִ פּוֹת מֵ הָ אָרוֹן בִּ זְ מַ ן ֶשׁהוּא נוֹסֵ עַ  .וְ אֶ ת זֶה נִ סָּ ה ָדוִ ד לִ ְמנֹ עַ כְּ ֶשׁנָּסַ ע
"וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ הָ אָרֹן" ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל יְנִ ַ
ירוּשׁ ַליִם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער לו' פ"ג( ֶשׁאָרוֹ"ן או ִֹתיּוֹת נו ָֹרא ְדּהָ אָרוֹן וּבֵ ית
ָ
הָ אָרוֹן ִמ ִקּ ְריַת יְעָ ִרים לִ

הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הֵ ם בִּ בְ ִחינַת נו ָֹרא כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים סח ,לו( "נו ָֹרא אֱ ִהים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁי

'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )שער
" .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ

ה'( ֶשׁנּו ָֹרא ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ,בְּ סוֹד הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ הַ נּו ָֹראֶ ,שׁנּו ָֹרא הוּא בִּ בְ ִחינַת יַעֲ ֹקב ֶשׁהוּא עַ מּוּד הַ תּו ָֹרה
בְּ ַקו הָ אֶ ְמצַ ע .וְ כֵן מוּבָ א בְּ בַ עַ ל הַ ִ
'טּוּרים' ֶשׁבִּ נְ סֹעַ

יד"א )בהעלותך(
דוּמים' ל ִַח ָ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יַעֲ ֹקב .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נַחַ ל ְק ִ

ִמסֵּ פֶ ר 'כַּף וְ נ ִָקי' ֶשׁפָּ ָר ַשׁת וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ ִהיא סֵ פֶ ר ָשׁלֵם ,כְּ אַחַ ד הַ חֻ מָּ ִשׁים ,וְ הָ י ְָתה בִּ זְ מַ ן מַ ַתּן תּו ָֹרה אֲ רֻ כָּה כְּ סֵ פֶ ר ָשׁלֵם,
תּכֶן ֶשׁל הַ סֵּ פֶ ר
וְ הָ י ְָתה ְמלַמֶּ דֶ ת אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁבְּ חֵ ְטא הָ עֵ גֶל ִהפְ ִסיד מֹ ֶשה אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' ,נִ ְשׁכַּח ִממֶּ נּוּ הַ ֹ
וְ נִ ְשׁאֲ רוּ ַרק פ"ה או ִֹתיּוֹת ֶשׁל "וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ " ,וְ ָלכֵן עו ִֹשׂין נוּנִ י"ן הֲ פוּכִ ין לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִה ְפסַ ְדנוּ אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁהָ יָה טָ מוּן
יקת הַ ְקּלִ פָּ ה מֵ הָ אָרוֹן וְ הַ עֲ לָמַ ת ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁטָּ מוּן בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ זֹּאת.
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁפָּ ָר ָשׁה ז ֹו ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל יְנִ ַ
בַּ פָּ ָר ָשׁהְ .
וְ ָלכֵן ִהיא נִ ְמצֵ את בְּ פָ ָר ַשׁת "בְּ הַ ְע ְת אֶ ת הַ ֵנּרֹת" ,כִּ י הַ ְמּנו ָֹרה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת חָ כְ מַ ת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן נו ָֹרא נִ ְרמָ ז בִּ ְמנו ָֹרה,
וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א ֶשׁ ְמּנו ָֹר"ה נִ ְרמֶ זֶת בְּ ִדבְ ֵרי יַעֲ קֹב )בראשית כח ,יז( "מַ ה נּו ָֹרא הַ מָּ קוֹם

הַ זֶּה" .וְ כֵן יַעֲ ֹק"ב בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ְמּנו ָֹר"ה בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן  7פְּ עָ ִמים נֵ"ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יַעֲ קֹב ָרחֵ ל
משׁה" .וְ כֵן הַ כָּתוּב "בֵּ ית
בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )במדבר ח ,ד( "כַּמַּ ְראֶ ה אֲ ֶשׁר הֶ ְראָה הוי"ה אֶ ת ֶ
יַעֲ קֹב אֵ שׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמנו ָֹרה.

וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ כְּ רוּבִ ים "סֹכְ כִ ים בְּ כַנְ פֵ יהֶ ם" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת סוּכָּ"ה וְ או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁי"חַ
דּוֹמוֹת ֶשׁיֵּשׁ בִּ ְשׁנֵיהֶ ם ד' או ִֹתיּוֹת ִמד' מוֹצָ אוֹת הַ פֶּ הִ ,מלְּ בַ ד מֵ הַ לָּשׁ ֹון .כִּ י לָשׁוֹן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי ,א ֹו ֵשׁם שפ"ו
וּממֵּ ילָא מָ ִשׁי"חַ
ִ

אֵ ינ ֹו צָ ִרי או ִֹתיּוֹת מֵ הַ לָּשׁוֹן בִּ ְשׁמ ֹו כִּ י זֶה הוּא בְ עַ ְצמוֹ .וְ כֵן כָּתוּב )משלי טו ,ד(

"מַ ְרפֵּ א לָשׁוֹן עֵ ץ

חַ יִּים" וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ לָּשׁוֹן ָלעֵ ץ חַ יִּים ֶשׁהֵ ם הַ כְּ רוּבִ ים הַ סּוֹכְ כִ ים כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן "מַ ְרפֵּ א לָשׁוֹן חַ יִּים"
ימים אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁל הַ סֻּ כָּה
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ או ִֹתיּוֹת הַ לָּשׁוֹן הֵ ן דטלנ"ת ,הַ יְינוּ נְ ִטילַת ד' ִמינִ ים ֶשׁהֵ ם מַ ְשׁלִ ִ
בִּ בְ ִחינַת לָשׁוֹן .וְ אָנוּ ְמצַ פִּ ים ֶשׁה' י ִָקים אֶ ת סֻ כַּת ָדּוִ ד הַ נּוֹפָ לֶת ֶשׁנִּ ְרמֶ זֶת בַּ נּוּנִ ין הַ הֲ פוּכִ ין ֶשׁל פָּ ָר ָשׁה ז ֹו ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזוֹת עַ ל
נְ פִ ילַת הַ ְשּׁכִ ינָה כְּ ִדלְ עֵ יל .וַ הֲ ָקמַ ת סֻ כַּת ָדּוִ ד ִתּ ְהיֶה ִמ ַשּׁעַ ר הַ נ' ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ֶשׁיּ ְַחזֹר לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,וְ אָז נִזְ כֶּה שׁוּב לְ פָ ָר ָשׁה
ֵמוּתהּ.
ז ֹו בִּ ְשׁל ָ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )מו"ק טז(.

אָמ ִרי
כִּ י נָח נַפְ ֵשׁיהּ ְדּ ִע ָירא הַ יּ ִָא ִירי ,הֲ וָ ה מַ ְתנֵי ָדּוִ ד לְ הוּ לְ ַרבָּ נָן עַ ל גַּבֵּ י ַק ְר ַקעְ .

ֵיתיב מַ ר אַ כּ ִָרים וְ אַ כְּ סָ תוֹת לָא ַקבִּ יל עֲ לֵיהּ" .הוּא עֲ ִדינ ֹו הָ עֶ ְצנִ י" בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יָה עוֹסֵ ק בַּ תּו ָֹרה,
לֵיהּ ,ל ֵ
ה

ְמעַ דֵּ ן עַ ְצמ ֹו כְּ ת ֹולַעַ ת .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁיּוֹצֵ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה הָ יָה מַ ְק ֶשׁה עַ ְצמ ֹו כְּ עֵ ץ .רו ִֹאים ֶשׁ ָדּוִ ד נִ ְק ָרא הָ עֶ ְצנִ י ִמלְּ שׁוֹן
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁסּוֹד הָ עֵ ץ מַ כְ נִ יעַ אֶ ת א ֹויְבֵ י ה' בְּ סוֹד הָ אָרוֹן ֶשׁיּוֹצֵ א
עֵ ץ ,כִּ י הָ יָה נִ לְ חָ ם בְּ א ֹויְבֵ י ה' בִּ בְ ִחינַת עֵ ץְ ,
לְ ִמלְ חָ מָ ה ִעם י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ נְ ִסיעָ ת ֹו יֵשׁ ִמזּוּג הָ עֵ ץ כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן עֲ ִדינ ֹו הָ עֶ ְצנִ י ְמ ַרמֵּ ז עַ ל עֲ צֵ י עֵ דֶ ן ֶשׁמֵּ הֶ ם יוֹצֵ את הַ חָ כְ מָ ה,
וּממֶּ נּוּ יו ְֹצ ִאים עֵ ץ הַ חַ יִּים וְ הַ ַדּעַ ת ֶשׁהֵ ם בְּ סוֹד חָ כְ מָ ה ,וּבְ עֵ דֶ ן גַּם הָ ָיה שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלְ חָ מָ ה ִעם
כִּ י עֵ דֶ ן הוּא ֵשׁם ֶשׁל חָ כְ מָ הִ ,
הַ נָּחָ שׁ הַ ַקּ ְדמוֹנִ י בְּ ִענְ יַן עֵ ץ הַ ַדּעַ ת וְ הַ ִמּלְ חָ מָ ה הָ י ְָתה דֶ ֶר הָ עֲ נָבִ ים ֶשׁסָּ חֲ טָ ה חַ וָּ ה .וְ כֵן בַּ עֲ ִדינ ֹו הָ עֶ ְצנִ י יֵשׁ ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת נ'.

וְ כֵן עֲ ִדינ ֹו הָ עֶ ְצנִ י בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה' פְּ עָ ִמים חָ כְ מָ "ה ,בְּ אֹפֶ ן ֶשׁעֲ ִדינ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה' פְּ עָ ִמים כ"ח ,וְ הָ עֶ ְצנִ י בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'
פְּ עָ ִמים מ"ה .וְ כֵן עֲ ִדינ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חָ כְ מָ ה בִּ ינָה .וְ כֵן ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִחבֵּ ר ג' פְּ עָ ִמים נ' פְּ ָר ִקים בְּ סֵ פֶ ר הַ ְתּ ִהלִּ ים לְ ַרמֵּ ז עַ ל
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה
צוּרת הַ ְמּנו ָֹרה ְ
גַּן עֵ דֶ ן .וְ הֵ ם כְּ ֶנגֶד גַּ"ן פַּ ְר ִשׁיּוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן ִמזְ מוֹר ס"ז בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁנִּ כְ ַתּב בְּ ַ

ֶשׁבַּ ְמּנו ָֹרה ,מַ ְת ִחיל "ל ְַמנַצֵּ חַ בִּ נְ גִ ינֹ ת ִמזְ מוֹר ִשׁיר" וְ יֵשׁ בּ ֹו גַ"ן ִמלִּ ים ,וְ כֵן יֵשׁ בְּ ִמזְ מוֹר זֶה  233או ִֹתיּוֹת כְּ ִמנְ יַן עֵ ץ
הַ חַ יִּים.

וְ כֵן

מוּבָ א מֵ הַ גר"מ ְשׁטֶ ְרנְ בּוּ שליט"א )הובא בעלון השבועי שיוצא מתורתו בהעלותך תשע"ו(

סוּקים ֶשׁל "וַ י ְִהי
ֶשׁ ְשּׁנֵי הַ ְפּ ִ

וּמבָ אֵ ר ֶשׁנְּ ִסיעַ ת הָ אָרוֹן ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הֲ פָ צַ ת הַ תּו ָֹרה ל ַָרבִּ ים
בִּ נְ סֹעַ " הֵ ם חֻ מָּ שׁ בִּ פְ נֵי עַ ְצמ ֹו כִּ י הֵ ם יְסוֹד הַ תּו ָֹרהְ ,

ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לְ כָל מָ קוֹם וּמָ קוֹם ,וְ זֶה הַ ָדּבָ ר ֶשׁ ְמּסַ לֵּק אֶ ת כָּל הָ א ֹויְבִ ים מֵ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁהַ פָּ סוּק אוֹמֵ ר "וַ י ְִהי בִּ ְנסֹעַ
משׁה קוּמָ ה ה' וְ ָיפֻצוּ ֹ
הָ אָרֹן וַ יֹּאמֶ ר ֶ
איְבֶ י וְ ָינֻסוּ ְמ ַשׂנְ אֶ י ִמפָּ נֶי " ,וְ ִאם ח"ו אֵ ין עו ִֹשׂים זֹאת וְ נ ִָחים בַּ מָּ קוֹם
ִשׂ ָראֵ ל" הַ יְינוּ
בְּ לִ י לְ הָ פִ יץ אֶ ת הַ תּו ָֹרה בְּ כָל מָ קוֹם ,מַ ְמ ִשׁי הַ פָּ סוּק "וּבְ נֻחֹה יֹאמַ ר שׁוּבָ ה ה' ִרבֲ בוֹת אַלְ פֵ י י ְ

ֶשׁהַ ְשּׁכִ ינָה ִתּ ְשׁ ֶרה ח"ו ַרק עַ ל כ"ב אֲ לָפִ ים ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל וְ א עַ ל ֻכּלָּם .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )יבמות סג" (:וּבְ נֻחֹה יֹאמַ ר שׁוּבָ ה
וּשׁנֵי ְרבָ בוֹת ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל.
ה' ִרבְ ב ֹות אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל" ְמלַמֵּ ד ֶשׁאֵ ין הַ ְשּׁכִ ינָה שׁו ָֹרה עַ ל פָּ חוֹת ִמ ְשּׁנֵי אֲ לָפִ ים ְ
לְ פִ י ְדבָ ָריו ְמבֹאָר מַ דּוּעַ יֵשׁ ִמלְ חָ מָ ה גְ ד ֹולָה בַּ ְקּלִ פּוֹת בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל עָ ָשׂה פְ עֻ לּוֹת לִ ְרקוֹד ִעם
וּממֵּ ילָא יֵשׁ ִמלְ חָ מָ ה ִא ָתּם בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה.
יעים אֶ ת כָּל הָ א ֹויְבִ ים וְ הַ ְקּלִ פּוֹת ִ
ִמזּוּג הָ עֵ "ץ וְ כוּ' ,כִּ י בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה מַ כְ נִ ִ
וְ כֵן נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ְנ ִסיעַ ת יַעֲ קֹב) :בראשית לב ,ב(

"וְ יַעֲ קֹב הָ ַל לְ ַד ְרכּ ֹו וַ יִּפְ גְּ עוּ ב ֹו מַ לְ אֲ כֵי

אֱ ִהים" עַ ל בְּ ִחינַת נְ ִסיעַ ת הָ אָרוֹן ,כִּ י יַעֲ קֹב הוּא סוֹד עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁנִּ ְק ָרא נו ָֹרא או ִֹתיּוֹת אָרוֹן כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ִמבַּ עַ ל
'טּוּרים' ֶשׁבִּ נְ סֹעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יַעֲ ֹקב .וּכְ פִ י ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיַּעֲ ֹקב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ א,
הַ ִ
בו מַ לְ אֲ כֵי אֱ ִהים" ר"ת מוֹאָ"ב ֶשׁ ִמּמֶּ נוּ יוֹצֵ א מָ ִשׁיחַ  ,וְ הַ פָּ סוּק מַ ְמ ִשׁי "וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב כַּאֲ ֶשׁר ָראָם מַ חֲ ֵנה
וְ ָלכֵן "וַ יִּפְ גְּ עוּ ֹ
אֱ ִהים זֶה" ר"ת "רוּחַ אַ פֵּ ינוּ מָ ִשׁיחַ " .כָּאן י ְֶשׁנָם ְרמָ זִ ים עַ ל נִ ְצחוֹן כָּל הָ א ֹויְבִ ים בִּ זְ כוּת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבָּ אָרוֹן ֶשׁנּוֹסַ עַ ת
וּמבִ יאָה אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה.
ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם ְ

ֹשׂי ְמלָאכָה
סוּקים בְּ פֶ ֶרק ק"ז בִּ ְת ִהלִּ ים "יו ְֹרדֵ י הַ יָּם בָּ אֳ נִ יּוֹת ע ֵ
וְ כֵן יֵשׁ ִסימָ נִ יּוֹת ֶשׁל נוּנִ י"ן הֲ פוּכִ ין לִ פְ נֵי וְ אַחֲ ֵרי הַ פְּ ִ
בְּ מַ יִם ַרבִּ ים :הֵ מָּ ה ָראוּ מַ עֲ ֵשׂי ה' וְ נִ פְ לְ או ָֹתיו בִּ ְמצוּלָה :וַ יֹּאמֶ ר וַ יַּעֲ מֵ ד רוּחַ ְסעָ ָרה וַ ְתּרוֹמֵ ם ַגּ ָלּיו :יַעֲ לוּ
ַשּׁכּוֹר וְ כָל חָ כְ מָ ָתם ִתּ ְתבַּ לָּע" .לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ נּוּנִ י"ן
ָשׁמַ יִם י ְֵרדוּ ְתהוֹמוֹת ַנפְ ָשׁם בְּ ָרעָ ה ִת ְתמ ֹוגָג :יָחוֹגּוּ וְ יָנוּעוּ כּ ִ

וּתה ֹומָ א ַרבָּ א,
הַ הֲ פוּכִ ין הֵ ן ִבּבְ ִחינַת "יו ְֹרדֵ י הַ יָּם" כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ ִ'שּׂיחַ י ְִצחָ ק' ֶשׁהַ נּוּנִ ין נָפְ לוּ לְ נוּנֵי יַמָּ א ַרבָּ א ְ
לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ בָּ ִריחַ  ,וְ לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ עֲ ַקלְ תּוֹןֶ ,שׁהֵ ם זו"נ ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁהַ לִּ וְ י ָָתן יַחֲ זֹר לֶעָ ִתיד ָלבֹא לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה
ָכּ ַתּחֲ ז ְֹרנָה הַ נּוּנִ י"ן ֶשׁנָּפְ לוּ וְ ַתחֲ זֹר סֻ כַּת ָדּוִ ד הַ נּוֹפָ לֶת ֶשׁ ֻכּלָּם א ֹות ֹו ִענְ יָן ֶשׁיַּחֲ זֹר ִעם ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁל הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א
יקת הַ ְקּלִ פָּ ה.
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )בהעלותך( ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי הַ נּוּנִ י"ן הַ הֲ פוּכִ ין ִמ ְתחַ ְבּרוֹת לִ ְהיוֹת אוֹת סָ מֶ " ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת יְנִ ַ
בַּ ְ

ו

ֹשׁר וְ נִ ְק ָרא
וְ כֵן מוּבָ א בַּ ִח ָיד"א )'חומת אנך' על דברים ד ,ט( נוּנִ ין הֲ פוּכִ ין רוֹצֶ ה לוֹמַ ר כִּ י אוֹת נוּ"ן נִ ְק ָרא נוּ"ן בְּ י ֶ
נוּ"ן לְ מַ פְ ֵרעַ וְ כוּ' וְ נוּנִ ין הֲ פוּכִ ין ֶשׁעוֹד ֶשׁיּ ְִתהַ פֵּ ֶשׁיַּחֲ זוֹר הַ ָדּבָ ר כְּ מ ֹו ֶשׁהָ יָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י הֲ לָכוֹת'
)נט"י ו(

בְּ ִחינַת אַחַ ד עָ ָשׂר סַ מָּ נֵי הַ ְקּט ֶֹרת כְּ ֶנגֶד אַחַ ד עָ ָשׂר אַ לּוּפֵ י עֵ ָשו וְ כוּ'ֶ .שׁזֶּה בְּ ִחינַת אַחַ ד עָ ָשׂר

וּמסַ יּ ְִמין בְּ נוּן .נוּן בְּ ִחינַת נְ פִ ילָה .וְ נוּן בְּ ִחינַת מָ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ִַשּׂיג ַשׁעַ ר הַ נּוּן ֶשׁ ִאי
סוּקים ֶשׁמַּ ְת ִחילִ ין בְּ נוּן ְ
פְּ ִ
אֶ פְ ָשׁר לַעֲ לוֹת ָשׁם כִּ י ִאם עַ ל יְדֵ י בְּ ִחינַת לִ פְ נֵי ֶשׁמֶ שׁ יִנּוֹן ְשׁמוֶֹ .שׁזֶּהוּ בְּ ִחינַת הַ נּוּנִ ין הֲ פוּכִ ין ֶשׁ ְסּבִ יב
יטיל ק"ז בִּ ְת ִהלִּ ים בַּ ִמּזְ מוֹר הוֹדוֶּ .שׁ ְמּ ַדבֵּ ר
פָּ ָר ַשׁת וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ וְ כוּ' .וְ זֶה בְּ ִחינַת הַ נּוּנִ ין הֲ פוּכִ ין ֶשׁבְּ ַקפִּ ְ
ִמכָּל הַ ָגּלֻיּוֹת ֶשׁנָּפְ לוּ כְּ נֶסֶ ת י ְִש ָראֵ ל בָּ הֶ ם ֶשׁ ִתּקּוּנָם עַ ל יְדֵ י בְּ ִחי ַנת הַ נּוּן ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן נוּ"ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הַ בִּ ינָה ֶשׁיֵּשׁ לָהּ נוּ"ן ְשׁעָ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַקו .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת נוּ"ן הוּא  88הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ בִּ ינָה.
וְ כֵן נוּ"ן בְּ אח"ס בט"ע ֶשׁמֶ "שׁ ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ַקּו .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ נֵי נוּ"ן הֵ ן מה"מ ר"ת מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנִּ ְשׁ ָמת ֹו
ָק ְד ָמה לָע ֹולָם וְ נִ ְק ָרא יִנּוֹן הַ יְינוּ י' ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ַלנּוּ"ן .וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים עב ,יז( "לִ פְ נֵי ֶשׁמֶ שׁ יִנּוֹן ְשׁמוֹ" .וְ ֵכן
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַ דֶּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ' לַ'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )פ' יתרו( ֶשׁהַ ָמּ ִשׁיחַ י ְִשׁבֹּר אֶ ת הָ אוֹת נוּ"ן ֶשׁל הַ ִמּלָּה ָנחָ שׁ ,וְ יַהֲ פֹ או ָֹתהּ

לְ או ִֹתיּוֹת ִמ"י ,וְ אָז ִתּ ְהיֶינָה או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁיחַ ָ .ל ֵכן מה"מ ק ֹודֵ ם לְ א ֹו ִתיּ ֹות נוּ"ן כִּ י הוּא שׁ ֹו ֵלט עֲ ֵליהֶ ם .וְ כֵן נוּ"ן
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְ ד ֹולָה ְספִ ירוֹת כִּ י ָכל הַ ְסּפִ יר ֹות נִ כְ ָלל ֹות בַּ ַקּו .וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י לַה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁ ַשּׁעַ ר נוּ"ן
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הוי"ה פְּ עָ ִמים הוי"ה ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ְמשֻׁ לָּשׁ זֶה יוֹצֵ א ֶ 2626שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל אוֹת ֹו ִענְ יָן .וְ כֵן  4פַּ עֲ מַ יִם ק"ו
ְהוּדה הַ ְמסַ מֵּ ל
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל שׁוֹפָ ר' ֶשׁי ָ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִמ ְתפַּ צֵּ ל הַ ַקּו לְ  .4כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת הָ יָה הַ ד' בַּ בָּ נִ ים ,וְ הוּא או ִֹתיּוֹת הֲ וָ יָ"ה ד' ,וְ ָדוִ ד מַ ְת ִחיל וְ נִ גְ מָ ר בָּ אוֹת ד' ,וְ הוּא הָ ֶרגֶל הַ ד' בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה,
אַרבָּ ִעים ָשׁנָה.
וּמָ ַל ְ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קטז(.

ָתּנוּ ַרבָּ נָן "וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ הָ אָרֹן וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה" .פָּ ָר ָשׁה ז ֹו עָ ָשׂה לָהּ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ

וּמלְ מַ טָּ ה ,לוֹמַ ר ֶשׁאֵ ין זֶה ְמקוֹמָ הַּ .רבִּ י אוֹמֵ ר א ִמן הַ ֵשּׁם הוּא זֶה ,אֶ לָּא ִמפְּ נֵי
הוּא ִסימָ נִ יּוֹת ִמלְ מַ עֲ לָה ִ
ֶשׁסֵּ פֶ ר חָ שׁוּב הוּא בִּ פְ נֵי עַ ְצמוֹ .כְּ מַ אן אַזְ לָא הָ א ְדּאָמַ ר ַרב ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִ י אָמַ ר ַרב י ֹונ ָָתן "חָ ְצבָ ה
עַ מּוּדֶ יהָ ִשׁבְ עָ ה" ,אֵ לּוּ ִשׁבְ עָ ה ִספְ ֵרי תּו ָֹרה ,כְּ מַ אן כְּ ַרבִּ י .מַ אן ַתּנָּא ְדּפָ לִ יג עָ לֵיהּ ְדּ ַרבִּ י ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן
ידה פָּ ָר ָשׁה ז ֹו ֶשׁ ֵתּעָ ֶקר ִמכָּאן וְ ִתכּ ֵָתב בִּ ְמקוֹמָ הּ,
גּ ְַמלִ יאֵ ל ִהיאְ ,דּ ַתנְ יָא ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ,עֲ ִת ָ
פּוּרעָ נוּת ְשׁנִ יָה מַ אי ִהיא
פוּרעָ נוּת ְשׁנִ יָהְ .
פּוּרעָ נוּת ִראשׁ ֹונָה לְ ְ
וְ לָמָּ ה נִ כְ ְתבָ ה כַּאן כְּ דֵ י לְ הַ פְ ִסיק בֵּ ין ְ
פּוּרעָ נוּת ִראשׁ ֹונָה "וַ י ְִסעוּ מֵ הַ ר ה'" .וְ אָמַ ר ַרבִּ י חַ מָ א בַ ר חֲ נִ ינָא ֶשׁסָּ רוּ
"וַ י ְִהי הָ עָ ם כְּ ִמ ְתאוֹנְ נִ ים"ְ .
נִק ָר ִאים ִסימָ נִ יּוֹת ,וְ ִסימָ ן
מֵ אַחֲ ֵרי ה' .וְ הֵ יכָן ְמקוֹמָ הּ אָמַ ר ַרב אַ ִשׁי ,בִּ ְדגָלִ ים .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְשּׁנֵי הַ נּוּנִ י"ן ְ
אַרנוּ ֶשׁסּוֹד הַ הֲ פֵ כָה וְ הַ נְּ פִ ילָה ֶשׁל הַ נּוּנִ ין ִהיא סוֹד הַ הֲ פֵ כָה וְ הַ נְּ פִ ילָה ֶשׁיֵּשׁ בִּ ְמזִ יגַת או ִֹתיּוֹת עֵ ץ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ "ץ ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
פוּרעָ נוּת
פּוּרעָ נוּת ֶשׁסָּ רוּ מֵ אַחֲ ֵרי ה' ,לְ ְ
ֶשׁנִּ ְרמָ זִ ים בִּ ְשׁנֵי הַ כְּ רוּבִ ים .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁפָּ ָר ַשׁת "וַ י ְִהי בִּ ְנסֹעַ " בָּ אָה לְ הַ פְ ִריד בֵּ ין הַ ְ
הַ ִמּ ְתאוֹנְ נִ ים ,וְ נִ כְ נְ סָ ה בָּ אֶ ְמצַ ע בִּ בְ ִחינַת ְמזִ יגַת הַ ַיּיִן בְּ מַ יִם ֶשׁעו ֶֹשׂה עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּינִ יםָ ,כּ נִ כְ נָס כָּאן
פּוּרעָ נֻיּוֹת .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א.
נִּק ָרא נו ָֹרא כְּ ִדלְ עֵ יל ,כדי לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּינִ ים בֵּ ין ְשׁ ֵתּי הַ ְ
הָ אָרוֹן ֶשׁהוּא ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ְ
"מּ ְתא ֹונְ נִ ים" יֵשׁ ְשׁ ֵתּי נוּנִ י"ן לְ ַרמֵּ ז ֶשׁפָּ גְ מוּ בַּ נּוּנִ י"ן הַ הֲ פוּכִ ין ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת "וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ " ,כִּ י הֵ ם
ד .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן בַּ ִ
וּממֵּ ילָא א
בִּ ְקּשׁוּ לֶאֱ כוֹל בָּ ָשׂר וְ ל ֶָרדֶ ת בְּ ַד ְרגָּה מֵ הֲ בָ נַת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י בַּ אֲ כִ ילַת מָ ן הָ יוּ ְמ ֻזכָּכִ ים לְ הָ בִ ין יו ֵֹתר אֶ ת הַ תּו ָֹרהִ ,
אָמרוּ ָשׁם " ָזכ ְַרנוּ אֶ ת הַ ָדּגָה אֲ ֶשׁר נֹ אכַל בְּ ִמ ְצ ַריִם ִחנָּם" וְ ִהפִּ ילוּ
יָכְ לוּ לִ זְ כּוֹת ְבּ ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ֶשׁנָּפַ ל ,וְ ָלכֵן הֵ ם ְ

וּתהוֹמָ א ַרבָּ א ,לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ בָּ ִריחַ  ,וְ לִ וְ י ָָתן נָחָ שׁ עֲ ַקלְ תּוֹןֶ ,שׁהֵ ם זו"נ ִדּ ְקלִ פָּ ה
אֶ ת הַ נּוּ"ן לְ נוּנֵי יַמָּ א ַרבָּ א ְ
ז

ֹשׁה אָמַ ר ָשׁם "הֲ צֹאן וּבָ ָקר י ִָשּׁחֵ ט לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם ִאם אֶ ת כָּל ְדּגֵי הַ יָּם יֵאָסֵ ף לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם" .כְּ עֵ ין
כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן מ ֶ
זֶה מוּבָ א בַּ 'כְּ לִ י י ָָקר' עַ ל הַ נּוּ"ן הֲ פוּכָה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל " ָזכ ְַרנוּ אֶ ת הַ ָדּגָה" ,כִּ י נוּ"ן הוּא ָדג.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קטו(.

סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ֶשׁנִּ ְמחַ ק ִאם יֵשׁ בּ ֹו לְ ל ֵַקּט ְשׁמוֹנִ ים וְ חָ מֵ שׁ או ִֹתיּוֹת ,כְּ גוֹן פָּ ָר ַשׁת

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁסֻּ כָּה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
]מן הַ ְדּל ֵָקה בְּ ַשׁבָּ ת[ ,וְ ִאם לָאו אֵ ין מַ ִצּילִ יןְ .
"וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ " ,מַ ִצּילִ יןִ ,
פ"הָ ,לכֵן פָּ ָר ַשׁת וַ י ְִהי בִּ נְ סֹעַ ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל סוֹד הַ סֻּ כָּה ֶשׁל כְּ רֻ בִ ים סוֹכְ כִ ים ֶשׁמּוֹזְ גִ ין ַייִן בְּ מַ יִם ֵישׁ בָּ הּ פ"ה או ִֹתיּוֹת.

והוסיף

הרה"ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שמצינו בַּ זֹּהַ ר )תיקונים קכח(.

אַרבַּ ע
אַרבַּ ע גְּ וָ נִ ים יֵשׁ בָּ עַ ִין כְּ ֶנגֶד ְ
ְ

אַרבַּ ע כְּ נָפַ ִים ֶשׁל כָּל
וּשׁנֵי כְּ רוּבֵ י הָ עַ יִן ,הֵ ם כְּ ֶנגֶד ְ
וּשׁ ֵתּי כַּנְ פֵ י הָ עַ יִן ֶשׁהֵ ם עַ פְ עַ פַּ יִםְ ,
פָּ נִ ים ֶשׁל כָּל חַ יָּהְ ,
חַ יָּה .ורואים שעפעפי העין נקראים כרובי העין .ומובא שם בזהר שאם הכרובים אינם מסתכלים זה בזה ,יש
כאן סימן שהנחש מונע את היחוד .ושוב רואים שנפילת השכינה נרמזת כאן .וכן עפעפ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צעצע ,אם

נוסיף שתי נקודות דגש להשלים את הגימטריא ,כי כל נקודה עולה  .10וכן האות ץ' סופית נכתבת מאותיות י'
ונ' סופית ,יוצא שאותיות ע"ץ

הם בעצם אותיות עי"ן .וכן מובא בספר 'זרע קודש' )פרשת תרומה(

עפעפי עינא

לכסות את העין מרמזים על עפעפי עין העליונים ,שלפעמים מכוסים כדי להעלים עין מסוררים,
והם עשויים בחצי עיגול כמו נו"ן כפופה ,ומזה הטעם הנו"ן מרמז על נפילה והסתרה מהשגחתו
יתברך שמו ,אבל אות סמ"ך שהוא בעיגול כמו העיגול בבת עין הוא מרמז על קיום העולם
והעמדתו ,על ידי השגחתו ,והנה הארון ששם השכינה שורה ,ומשם יוצא השגחתו יתברך שמו
לכל העולם ,מרמז על בבת עין ,ולכן נכתב בהתורה הקדושה הפרשה ויהי בנסוע הארון ,בין שני
נוני"ן הפוכים ,מורה על עפעפי עינא ,וביניהם שורה בבת עין ,ושפיר אמרו חז"ל שהנו"ן שהוא
דמיון עפעפי עין לכסות העין ,הוא מרמז על הנפילה חס ושלום ,אבל דוד סמכה ברוח הקודש
שאמר סומך ה' לכל הנופלים ,שלכן נקרא האות העגול סמ"ך לפי שעל ידי השגחתו על הברואים
בשוה ,בזה הוא סומך לכל הנופלים.

וכן מובא שם )פרשת בהעלותך(

על דגי הים התרגום "נוני" ימא,

וזהו שרמז כאן בב' נוני"ן הפוכים ,לרמוז שעל ידי הדגלים המשיכו מעינא פקיחא.

נִ ְראֶ ה

יעין.
וּתרוּעָ ה ַרק בִּ זְ מַ ן מַ סַּ ע הַ מַּ חֲ נוֹת .וְ ִאלּוּ לְ ִמ ְק ָרא הָ עֵ ָדה הָ יוּ תּו ְֹק ִעין וְ א ְמ ִר ִ
ְדּ ָלכֵן הָ יוּ תּו ְֹק ִעין ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת ְ

"תּרֹעֵ ם בְּ ֵשׁבֶ ט בַּ ְרזֶל" .וְ כֵיוָ ן
כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר י ,ז(ִ ,דּ ְתרוּעָ ה הוּא לְ שׁוֹן ְשׁבִ ָירה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים ב ,ט( ְ
יעים לְ סַ מֵּ ל ִענְ יָן זֶה ,וְ כֵן הַ ְתּ ִקיעָ ה וְ הַ ְתּרוּעָ ה עָ זְ רוּ לִ ְשׁבֹּר אֶ ת
ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ מַּ סָּ עוֹת הָ יוּ שׁוֹבְ ִרים אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ָלכֵן הָ יוּ ְמ ִר ִ
הַ ְקּלִ פּוֹת .כְּ דֶ ֶר ֶשׁמָּ ִצינוּ בִּ ְת ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁנָהֶ ,שׁ ְמּבַ לְ בֵּ ל אֶ ת הַ ָשּׂטָ ן .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ר"ה טז ,(.וְ כֵן מוּבָ א
בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן' )לה ,י( עַ ל הַ כָּתוּב "אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם י ְֹדעֵ י ְתרוּעָ ה" ֶשׁיּו ְֹד ִעים לְ הַ עֲ לוֹת הַ נִּ יצוֹצוֹת.

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קטזָ (.תּנוּ ַרבָּ נָן "וַ י ְִהי בִ נְ סוֹעַ הָ אָרוֹן וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה" .פָּ ָר ָשׁה ז ֹו עָ ָשׂה לָהּ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ
הוּא ִסימָ נִ יּוֹת ִמלְ מַ עֲ לָה ִ
וּמלְ מַ טָּ ה ,לוֹמַ ר ֶשׁאֵ ין זֶה ְמקוֹמָ הּ .וכו' .וְ הֵ יכָן ְמקוֹמָ הּ אָמַ ר ַרב אַ ִשׁי ,בִּ ְדגָלִ ים.
וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ְדּ ָגלִ ים ְקשׁוּ ִרים לְ ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁל הַ תּ ֹו ָרה ַלמַּ ְד ֵרג ֹות הַ גְּ ב ֹוה ֹות בְּ י ֹו ֵתר .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)יבמות סג(:

"וּבְ נֻחֹה יֹאמַ ר שׁוּבָ ה ה' ִרבְ בוֹת אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל" ְמלַמֵּ ד ֶשׁאֵ ין הַ ְשּׁכִ ינָה שׁו ָֹרה עַ ל פָּ חוֹת ִמ ְשּׁנֵי אֲ לָפִ ים
ְ
וּשׁנֵי ְרבָ בוֹת ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֶזה ִמ ְתחַ בֵּ ר לְ ַמה ֶשּׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל הַ ְדּ ָגלִ ים "הֱ בִ יאַנִ י אֶ ל בֵּ ית הַ ָיּיִן וְ ִדגְ ל ֹו עָ לַי אַהֲ בָ ה"
זֶה ִסינַי בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנִּ גְ לָה הקב"ה עַ ל הַ ר ִסינַי י ְָרדוּ ִעמּ ֹו כ"ב ְרבָ בוֹת ֶשׁל מַ לְ אָכִ ים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר'

ח

'מ ַגלֵּה עֲ מוּקוֹת' וּבַ ' ֶזּ ַרע קֹ דֶ ש' וְ ע ֹוד ְספָ ִרים ֶשׁ ְמּ ַק ְשּׁ ִרים אֶ ת ְשׁ ֵני הַ נּוּנִ י"ן ָלא ֹות
י ֹואֵ ל טַ ְיטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ְ
סָ מֶ "  .וְ א ֹות סָ מֶ " ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הָ ִעגּוּל ֶשׁל ח ֹונִ י הַ ְמעַ ֵגּל.

וְ ֵכן

הַ פָּ סוּק )במדבר ב ,לד(

"כֵּן חָ נוּ לְ ִדגְ לֵיהֶ ם וְ כֵן נָסָ עוּ ִאישׁ לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָֹתיו עַ ל בֵּ ית אֲ ב ָֹתיו" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ 3690

ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהִ ,וּב ְשׁנַת  3691לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מֵ בִ יא סֵ פֶ ר ִ'חשּׁוּבֵ י הַ דּוֹרוֹת' בְּ ֵשׁם 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' ֶשׁ ִהיא ְתּקוּפַ ת חוֹנִ י
הַ ְמעַ גֵּל ֶשׁעָ ָשׂה ִעגּוּל וְ ִה ְתפַּ לֵּל עַ ל הַ גּ ֶֶשׁם כְּ ִדלְ ַקמָּ ן ,וְ ִענְ יַן הַ ְדּגָלִ ים הוּא סוֹד הָ ִעגּוּל ֶשׁה' סוֹבֵ ב ְסבִ יב לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
בַּ ִמּ ְדבָּ ר לְ הָ גֵן עֲ לֵיהֶ ם ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )דברים לב ,י( " ְיסֹבְ בֶ נְ הוּ" ִסבְּ בָ ם בִּ ְדגָלִ ים .וְ כֵן ִענְ יַן הַ ְדּגָלִ ים הָ יָה לְ חַ בֵּ ר אֶ ת עַ ם

י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְהיוֹת כְּ מ ֹו הַ מַּ לְ אָכִ ים ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת בְּ נֵי בַ יִת אֵ צֶ ל ה'

וּקרוֹבִ ים אֵ לָיו ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שם ג(
ְ

"הֱ בִ יאַנִ י אֶ ל

בֵּ ית הַ ָיּיִן וְ ִדגְ ל ֹו עָ לַי אַהֲ בָ ה" זֶה ִסינַי בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִנּגְ לָה הקב"ה עַ ל הַ ר ִסינַי י ְָרדוּ ִעמּ ֹו כ"ב ְרבָ בוֹת
אָמרוּ הַ לְ וַ אי ָכּ אָנוּ
ֶשׁל מַ לְ אָכִ ים .וְ הָ יוּ ֻכּלָּן עֲ שׂוּיִם ְדּגָלִ ים ְדּגָלִ יםִ ,ה ְת ִחילוּ ִמ ְתאַ וִּ ים ל ְַדּגָלִ יםְ .
משׁה ֵל
נַעֲ ִשׂים ְדּגָלִ ים כְּ מו ָֹתן ,אָמַ ר לָהֶ ם הקב"ה חַ יֵּיכֶם ֶשׁאֲ נִ י ְממַ לֵּא ִמ ְשׁאֲ לו ֵֹתיכֶם ,וְ אָמַ ר לְ ֶ
'אבְּ ן עֶ זְ ָרא' )במדבר ב ,ב( ֶשׁהַ ד' פָּ נִ ים ֶשׁבַּ מֶּ ְרכָּבָ ה הָ יוּ
עֲ ֵשׂה או ָֹתם ְדּגָלִ ים כְּ מ ֹו ֶשׁנִּ ְתאַ וּוּ .עַ יֵּן בָּ ַר ְמבַּ "ן וּבָ ִ
הוּדה פְּ נֵי ְ
ְמצֻ יּ ִָרים עַ ל הַ ְדּגָלִ ים .עַ ל דֶּ גֶל ְי ָ
אַריֵה ,עַ ל דֶּ גֶל יוֹסֵ ף פְּ נֵי שׁוֹר ,עַ ל דֶּ גֶל ָדּן פְּ נֵי נ ֶֶשׁר ,וְ עַ ל דֶּ גֶל ְראוּבֵ ן
אָדם .וְ עַ יֵּן בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )במדבר ב ,ב( ֶשׁבְּ כָל צַ ד הָ יָה נ ִָשׂיא אֶ חָ ד ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִמ ְס ַתּיֵּם בְּ ֵשׁם אֵ ל ,כְּ מ ֹו נְ ַתנְ אֵ ל,
פְּ נֵי ָ
ְשׁל ִֻמיאֵ ל ,גּ ְַמלִ יאֵ ל ,פַּ גְ ִעיאֵ ל ,כְּ ֶנגֶד הַ מַּ לְ אָכִ ים ֶשׁלְּ מַ ְעלָה ֶשׁ ְשּׁמָ ם ִמ ְס ַתּיֵּם בְּ ֵשׁם אֵ ל .וְ גַם עַ ל חוֹנִ י הַ ְמעַ גֵּל רו ִֹאים

אָמרוּ ל ֹו לְ חוֹנִ י הַ ְמעַ גֵּלִ ,ה ְתפַּ לֵּל ֶשׁיּ ְֵרדוּ גְ ָשׁ ִמים.
בִּ לְ שׁוֹן הַ ִמּ ְשׁנָה )תענית כגֶ (.שׁהוּא בֶּ ן בַּ יִת אֵ צֶ ל ה' :מַ עֲ ֶשׂה ֶשׁ ְ
נּוּרי פְ סָ ִחים בִּ ְשׁבִ יל ֶשׁ א יִמּוֹקוִּ .ה ְתפַּ לֵּל וְ א י ְָרדוּ גְ ָשׁ ִמים .מֶ ה עָ ָשׂה ,עָ ג
אָמַ ר לָהֶ םְ ,צאוּ וְ הַ כְ נִ יסוּ ַת ֵ
נִשׁבָּ ע
ֻעגָּה וְ עָ מַ ד בְּ ת ֹוכָהּ ,וְ אָמַ ר לְ פָ נָיו ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ,בָּ נֶי ָשׂמוּ פְ נֵיהֶ ם עָ לַיֶ ,שׁאֲ נִ י כְ בֶ ן בַּ יִת לְ פָ נֶי ְ .
אֲ נִ י בְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל ֶשׁאֵ י ִני זָז ִמכָּאן ,עַ ד ֶשׁ ְתּ ַרחֵ ם עַ ל בָּ נֶי  .וּבִ זְ כוּת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר אֶ ת הַ ְדּגָלִ ים לְ חוֹנִ י הַ ְמעַ גֵּל
נִ פְ ַתּחַ ת הֲ בָ נָה חֲ ָד ָשׁה מֶ ה הָ יָה ִענְ יַן הַ ְדּגָלִ ים ֶשׁנִּ ְתאֲ ווּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְהיוֹת כְּ מ ֹו הַ מַּ לְ אָכִ יםֶ ,שׁ ָרצוּ לִ ְהיוֹת ְדּבֵ ִקים בַּ ה' בִּ ְב ִחינַת
ֶשׁל בְּ נֵי בַ יִת כְּ מ ֹו הַ מַּ לְ אָכִ ים ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁאֵ צֶ ל הַ מַּ לְ אָכִ ים יֵשׁ אֶ ת ִענְ יַן הָ אוֹפַ נִּ ים וְ הַ גַּלְ גַּלִּ ים וּבְ ִחינַת הָ ִעגּוּל בְּ סוֹד דֶּ גֶלָ ,כּ
נִ ְתאֲ ווּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִה ְתחַ בֵּ ר לַה' בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחינָה ,וְ זֶה הָ יָה הַ סּוֹד ֶשׁל חוֹנִ י הַ ְמעַ גֵּל ֶשׁהָ יָה ָדּבוּק לַה' דֶּ ֶר הָ ִעגּוּל ֶשׁל
הַ מַּ לְ אָכִ ים.

נִ יקּוּד שׁוּרֻ ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
מוּבָ א

ֹשׁרְ ,דּהַ יְסוֹד קו ֵֹשׁר אֶ ת הַ לְּ מַ ְעלָה לַלְּ מַ ָטּה .וּמָ ִצינוּ
בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )העמידה ע' רנ( ֶשׁשּׁוּרֻ ק או ִֹתיּוֹת קו ֵ

בַּ זֹּהַ ר )תיקונים טו :עם פירוש 'מתוק מדבש'( ֶשׁנִּ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד בְּ מַ צָּ ב ֶשׁל יִחוּד ִעם הַ מַּ לְ כוּת .וְ עַ יֵּן בְּ זֹהַ ר
חָ ָדשׁ )תיקונים קיחֶ (.שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר בֵּ ין נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ַלכָּתוּב )ירמי' ב ,כא( "וְ אָנֹ כִ י נְ טַ ְע ִתּי שׂו ֵֹרק" וּמוּבָ א ְבּ ַר ִשּׁ"י עַ ל
'ח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשׁזְּ מוֹרוֹת הַ גֶּפֶ ן ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁל
אַרנוּ בְּ ַמאֲ מַ ר ַ
הַ כָּתוּב ָשׁם שׂו ֵֹרק הוּא זְ מוֹרוֹת גֶּפֶ ן טוֹב .וּבֵ ְ
יוֹסֵ ף ֶשׁנִּ ְק ָרא עָ נָף ֶשׁל גֶּפֶ ן ,בַּ כָּתוּב "בֵּ ן פֹּ ָרת יוֹסֵ ף" .וְ כֵן שׁוּרֻ ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רוּת ֶשׁ ִהיא ִאמָּ הּ ֶשׁל מַ לְ כוּת .וְ כֵן
"וְ אָנֹ כִ י נְ טַ ְע ִתּי שׂו ֵֹרק ֻכּ ה ז ֶַרע אֱ מֶ ת" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְּ אוּ ָלה פְּ עָ ִמים גְּ אוּ ָלה .וְ כֵן " ֻכּ ה ז ֶַרע אֱ מֶ ת" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
תשע"ו .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מו ָֹרד שליט"א ֶשׁשּׁוּרוּק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ִרית .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' פ .ל.

ט

שליט"א ֶשׁנִ יקּוּד שׁוּרֻ ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מו ָֹרד שליט"א ֶשׁשּׁוּרוּק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
בְּ ִרית.

וְ כֵן

יקת הַ ְקּלִ פּוֹת ,כָּתוּב
לְ אַחַ ר חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כְּ ֶשׁ ִה ְתגַּבְּ ָרה יְנִ ַ

)איכה ב ,טז(

"פָּ צוּ עָ ַל ִי פִּ יהֶ ם כָּל ֹאיְבַ ִי

ָשׁ ְרקוּ וַ יַּחַ ְרקוּ ֵשׁן ְ
"שׁ ְרקוּ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נִ קּוּד הַ שׁוּרֻ "ק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
אָמרוּ בִּ לּ ְָענוּ" ,ומָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים לטֶ (:שׁ ָ
וּמלְ כוּת.
הַ יְסוֹד" ,וַ יַּחַ ְרקוּ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נִ קּוּד הַ ִח ִיריק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּתְ ,דּחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ פָּ גַם ְבּזִ וּוּג יְסוֹד ַ

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'י ְִצ ָירה'

)ב א(

וּמבָ אֵ ר הַ גְּ ָר"א ש' שׁו ֶֹר ֶקת ֶשׁ ִהיא מֵ הַ לָּשׁוֹן בַּ ִשּׁ ַנּיִם,
מ' דּוֹמֶ מֶ ת ,ש' שׁו ֶֹר ֶקתְ .

וְ ִהיא שׁו ֶֹר ֶקת יו ֵ
'ח ְשׁ ַמל
אַרנוּ בְּ ַמאֲ מַ ר ַ
יקה בָּ אָה מֵ הַ ִשּׁ ַנּיִם וּמֵ הָ אוֹת ִשׁי"ן .בֵּ ְ
ֹתר ִמכָּל הָ או ִֹתיּוֹת .רו ִֹאים ֶשׁ ְשּׁ ִר ָ
אוֹת' ֶשׁהָ אוֹת ש' ִהיא הַ ְשּׁלֵמוּת ֶשׁל הָ אוֹת ו' וְ יֵשׁ בָּ הּ ג' וָ וִ ים לְ ַסמֵּ ל אֶ ת ג' הַ ַקּוִּ ים ֶשׁיֵּשׁ בַּ יְסוֹד .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ זֹּהַ ר
שׁוּרה ִעם הָ אוֹת ִשׁי"ן ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת
יקה ְק ָ
יקה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ְשּׁ ִר ָ
ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת יְסוֹד ל ְַשּׁ ִר ָ
יקה נַעֲ ֵשׂית דֶּ ֶר ְשׁ ֵתּי אֶ ְצבָּ עוֹת יַחַ ד ִעם
צוּרת הַ ְשּׁ ִר ָ
הַ יְסוֹדָ ,לכֵן ִהיא בְּ ִחינַת נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן ַ
צוּרת הָ אוֹת ִשׁי"ן.
הַ לָּשׁוֹן ֶשׁיּוֹצֶ ֶרת אֶ ת ַ

יתים" ,כִּ י בִּ ְהיוֹת הַ שּׁוּרֻ ק
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ נִּ יקוּד' לָר"י גִּ ְיק ִטילְ יָא כְּ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם כִּ י פְ ִד ִ
ָשׁרוּי בַּ מַּ לְ כוּת אֲ זַי י ְִת ַקבְּ צוּ נִ ְדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ כָל זֶה בֶּ הֱ יוֹת ֹו שׁ ֹוכֵן ִמלְ מַ ְעלָה ,אֲ בָ ל בִּ ְשׁעַ ת הַ חֻ ְרבָּ ן
יקה הוּא ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ִעם הָ אוֹת
כְּ ֶשׁנִּ פְ ַרד הַ שּׁוּרֻ ק ִמן הַ ִח ִירק ,נֶחֱ ַרב הַ בַּ יִת וְ גָלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל .נִ ְראֶ ה ְדּסוֹד הַ ְשּׁ ִר ָ
ִשׁי"ן ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת יְסוֹדֶ ,שׁ ְמּחַ יֶּה אֶ ת הַ ְקּלִ פָּ ה ,שרק או ִֹתיּוֹת ֶשׁ ֶקר .וּכְ ֶשׁיֵּשׁ זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּת בְּ סוֹד שׁוּרֻ "ק
יקה לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ל ִַשּׁי"ן ֶשׁהוּא שׁוּרֻ "ק .וּלְ הו ִֹציא אוֹת ֹו ִמידֵ י הַ ְקּלִ פָּ הָ .ל ֵכן הַ גְּ אֻ לָּה בָּ אָה דֶּ ֶר
וְ ִח ִיריק ,אֶ פְ ָשׁר עַ ל יְדֵ י ְשׁ ִר ָ
ְשׁ ִר ָ
יקה "אֶ ְשׁ ְר ָקה וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ֶשׁהַ יְסוֹד ִה ְת ַרחֵ ק מֵ הַ מַּ לְ כוּת .הַ ִשּׁי"ן בְּ יַד הַ ְקּלִ פָּ ה,
"שׁ ְרקוּ וַ יַּחַ ְרקוּ ֵשׁן" .וְ כֵן מוּבָ א ְבּפֵ רוּשׁ הַ 'טּוּר' עַ ל הַ תּו ָֹרה )בראשית כז ,ג( ֶשׁעֵ ָשׂו הָ יָה שׁו ֵֹרק
וְ הַ ְקּלִ פָּ ה שׁו ֶֹר ֶקתָ .
יקה לָצוּד אֶ ת נִ יצוֹצוֹת
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁעֵ ָשׂו פּוֹעֵ ל דֶּ ֶר ְשׁ ִר ָ
לַחַ יּוֹת וְ צָ ד או ָֹתןָ ,לכֵן כָּתוּב "כִּ י צַ יִד בְּ פִ יו"ְ .
הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְ חֶ לְ קוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים'

)בראשית מט ,א(

ידה בְּ עֵ זֶר הַ ֵשּׁם ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בְּ יָמֵ ינוּ
וּכְ ֶנגֶד גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

אָמַ ר "וְ ַלשּׂ ֵֹר ָקה" ,פֵּ רוּשׁ בָּ עֵ ת אֲ ֶשׁר י ְִשׁרֹק ה' ִדּכְ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ יעב"ץ
עַ ל הַ גְּ מָ ָרא

)ברכות נז(

ַשּׂר ָקה בְּ נִי
שׂר ָקה בַּ חֲ לוֹם יְצַ פֶּ ה לַמָּ ִשׁיחַ ֶ .שׁנֶּאֱ מַ ר "א ְֹס ִרי ַלגֶּפֶ ן ִעירֹה וְ ל ֵ
הָ רוֹאֶ ה ֵ

אֲ תֹנוֹ" .וּכְ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם".

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)חולין סג(.

"רחָ ם" אָמַ ר ַרבִּ י
"רחָ ם" ז ֹו ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ ה ָ
ְהוּדהָ ,
אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

יוֹחָ נָן ,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
אַתי ְמ ִשׁיחָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .וְ כֵן
אַרעָ א וְ ָשׁ ִריק ִ
"שׁ ַר ְק ַרק" ,וּגְ ִמ ִירי ְדּ ִאי י ִָתיב אֲ ְ
ְ
מוּבָ א מֵ הָ ר"ש או ְֹס ְטרוֹפְּ לִ י זצ"ל ֶשׁ ְשּׁ ַר ְק ַרק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ץ' סוֹפִ יתֶ ,שׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת יְסוֹד וּבָ הּ ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה

הָ עֲ ִת ָידה .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט לך לך סד(

ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר חָ מֵ שׁ או ִֹתיּוֹת נִ כְ פְּ לוּ וְ ֻכלָּן לְ שׁוֹן גְּ אֻ לָּה .ך"ך

אַר ְצ " .ם"ם בּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ י ְִצחָ ק ִמיַּד
ֶשׁבּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם מֵ אוּר כּ ְַשׂ ִדּים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ֵל לְ מֵ ְ
פְּ לִ ְשׁ ִתּים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ֵל מֵ ִעמָּ נוּ כִּ י עָ צַ ְמ ָתּ ִממֶּ נּוּ ְמאֹד" .ן"ן בּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ יַעֲ קֹב ִמיַּד עֵ ָשׂו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
"הַ ִצּילֵנִ י נָא" .ף"ף בּ ֹו נִ ְגאֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם "פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי" .ץ"ץ בּ ֹו עָ ִתיד הקב"ה לִ גְ אֹ ל לְ י ְִשׂ ָראֵ ל
בְּ סוֹף מַ לְ כוּת ְרבִ ִ
וּמ ַתּ ְח ָתּיו י ְִצמָ ח" .וּמו ִֹסיף הָ ר"ש א ֹו ְס ְטרוֹפְּ לִ י זצ"ל ֶשׁהָ ִענְ יָן
"אישׁ צֶ מַ ח ְשׁמ ֹו ִ
יעית ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ִ
י

אמַ ר ָרזִ י לִ י וְ גוֹ'" ,כִּ י או ִֹתיּוֹת ִמכְּ נַ"ף הֵ ן הַ גְּ אֻ לּוֹת
אָרץ זְ ִמרֹת ָשׁמַ ְענוּ ְצבִ י לַצַּ ִדּיק וָ ֹ
"מכְּ נַף הָ ֶ
נִ ְר ָמז בַּ כָּתוּב ִ

"צבִ י לַצַּ ִדּיק".
ֶשׁכְּ בָ ר ָשׁמַ ְענוּ ,וְ אָנוּ ְמצַ פִּ ים לָאוֹת צ' ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ְ

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ"אֶ ְשׁ ְר ָקה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רוּת ֶשׁ ִהיא ִא ָמּהּ ֶשׁל מַ לְ כוּת .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת

שר"ק ה ֹו ֵל מֵ הַ סּוֹף לָהַ ְת ָחלָה ,מֵ הָ אוֹת ש' ֶשׁ ִהיא בַּ סּוֹף ,לָאוֹת ר' ֶשׁלְּ פָ נֶיהָ  ,וְ לָאוֹת ק' ֶשׁלְּ פָ נֶיהָ  .וְ זֶה ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת
הַ מַּ יִּין ְ
נוּקבִּ ין ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁעוֹלִ ים ִמלְּ ַמטָּ ה לְ מַ ְעלָה .נִ ְראֶ ה ְדּשׁ ֶֹרשׁ הַ ְשּׁ ַר ְק ַרק ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ או ִֹתיּוֹת שר"ק
ֶשׁהוֹלְ כוֹת ִמסּוֹף הָ או ִֹתיּוֹת לָהַ ְתחָ לָה ,וּכְ ֶשׁנּ ְַשׂכִּ יל לְ הָ ִבין אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר לִ ְקרֹא כָּל ָדּבָ ר י ָָשׁר וְ הָ פוּ ,
אָרץ וְ י ְִשׁרוֹק ,הַ יְינוּ ֶשׁנּו ִֹריד אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז עַ ד לְ מַ טָּ ה מַ ָטּה בְּ ִע ְמ ֵקי
וּבְ נוֹסָ ף נִ זְ כֶּה ֶשׁהַ ְשּׁ ַר ְק ַרק י ֵֵשׁב עַ ל הָ ֶ

הַ ְקּלִ פּוֹת בָּ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי לְ הַ ְראוֹת אֶ ת הָ אֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,אָז נִ זְ כֶּה לְ בִ יאַת הַ ָמּ ִשׁיחַ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר ע"ה א
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבַּ תּו ָֹרה אֵ ין הַ גְ בָּ לוֹת ,צָ ִרי לַהֲ פֹ
נִ ְתבָּ ֵרר ִאם נִ ְתּנָה תּו ָֹרה בְּ סֵ דֶ ר א' ב' ,א ֹו דֶ ֶר תשר"קְ ,
בָּ הּ וְ לַהֲ פֹ בָּ הּ ְדּ ֻכלֵּהּ בָ הּ.
כָּתוּב )תהילים קכו ,א( "בְּ שׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּוֹן הָ יִינוּ כְּ חֹלְ ִמים" .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז
לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתיםֶ .שׁה' י ִָשׁיב אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּוֹן ,הַ יְינוּ יַעֲ לֶה אֶ ת נִ קּוּד הַ שּׁוּרֻ ק ֶשׁבַּ ו' ֶשׁל ִציּוּן ,וְ יַעֲ ֵשׂהוּ ח ֹולָם ,הַ יְינוּ
ִציּוֹן ,י ְִת ַקיֵּם הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב "הָ יִינוּ כְּ חֹלְ ִמים" ,וְ נִ זְ כֶּה לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים.

גַּם

יסת הַ ָקּדוֹשׁ ַרבִּ י ָשׁלוֹם יוֹחַ אי ַשׁ ְר ִקי הי"ד נִ ְר ָמז בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא
הָ אָסוֹן אַחֲ ֵרי פֶּ סַ ח תשע"ה ֶשׁל ְדּ ִר ַ

)חולין סג(.

"רחָ ם" אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ,כֵּיוָ ן ֶשׁבָּ אָה ָרחָ ם ,בָּ אוּ
"רחָ ם" ז ֹו ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ ה ָ
ְהוּדהָ ,
אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
וּגְמ ִירי ְדּ ִאי י ִָתיב
"שׁ ַר ְק ַרק"ִ ,
ַ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 ְ
אַרעָ א וְ ָשׁ ִריק ִ
אֲ ְ
אַתי ְמ ִשׁיחָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .הַ יְינוּ ֶשׁ ִבּפְ ִט ָירת ֹו הוּא ִה ְמ ִשׁי ַרחֲ ִמים
וְ ָשׁלוֹם ל ְַשּׁ ִר ָ
יח .וְ כֵן ְשׁמ ֹו יוֹחַ אי ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחַ אי ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אֶ ת יְמֵ י הָ עֹמֶ ר
יקה ֶשׁל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁ ַ
אוּרי שליט"א וְ רוֹנִ ית תחי'ְ ,מ ַר ְמּזִ ים עַ ל אוֹר וְ ִרינַת הַ גְּ אֻ לָּה .וְ הו ִֹסיף
ֶשׁבָּ הֶ ם נִ ְרצַ ח .וְ כֵן ְשׁמוֹת הו ָֹריו הרה"ג ר' ִ
הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
ירה ְק ַליְין תחי' יֵשׁ או ִֹתיּוֹת
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁגַּם בְּ ֵשׁם הַ נַּעֲ ָרה ֶשׁנִּ ְד ְרסָ ה בְּ אוֹת ֹו פִּ גּוּעַ תבדל"א ִשׁ ָ

יק"ה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל הָ עֲ ָרבִ ים ֶשׁקּו ִֹרין לְ ִמזְ ַרח הַ ִתּיכוֹן אַ ַ -שׁ ְרק אֶ ל  -אווסָ ט ,וְ כֵן אַ ַ -שׁ ְרק הוּא ִמזְ ָרח
ְשׁ ִר ָ
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל זְ ִריחַ ת אוֹר ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן ָשׁלוֹם יוֹחַ אי ַשׁ ְר ִקי ר"ת ַשׁיִ"שׁ וְ ס"ת מַ י"י ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל אַבְ נֵי
בַּ עֲ ָרבִ יתְ ,
שׁוּקרוֹן ז"ל ֶשׁנִּ ְד ַרס בְּ אוֹת ֹו
ְ
שׁוּרה לְ רשב"י .וְ כֵן הַ ֶיּלֶד בְּ ָניָהוּ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ְקּ ָ
ַשׁיִשׁ טָ הוֹר ֶשׁהֵ ם מַ יִם ,סוֹד פְּ נִ ִ
שׁוּקרוֹן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ְ
יקה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁבְּ ָניָהוּ
ָשׁבוּעַ בְּ בֵ ית אֵ ל ְמ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל שׁ ֶֹרשׁ הַ ְשּׁ ִר ָ

נֶהֱ ַרג בְּ קו ְֹר ִקינֶט.

הסתירה בפסוק " ִאם י ְִתמַ ְהמַ הּ חַ כֵּה
לוֹ ,כִּ י בֹא ָיבֹא א יְאַחֵ ר".
ַגּם

בִּ גְ אֻ ַלּת ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁ ִהיא סֵ מֶ ל ַל ְגּאֻ ָלּה הָ אַחֲ ר ֹו ָנה הָ ְי ָתה א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל ְשׁ ֵתּי אֶ פְ ָשׁרֻ יּ ֹות ַלגְּ אֻ ָלּה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות

יג ,יז(

"וַ י ְִהי בְּ ַשׁלַּח פַּ ְרעֹה אֶ ת הָ עָ ם וְ א נָחָ ם אֱ ִהים דֶּ ֶר אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י ָקרוֹב הוּא כִּ י אָמַ ר אֱ ִהים
יא

פֶּ ן ִינָּחֵ ם הָ עָ ם בִּ ְר ֹא ָתם ִמלְ חָ מָ ה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְמָ ה :וַ יַּסֵּ ב אֱ ִהים אֶ ת הָ עָ ם דֶּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ ר יַם סוּף וַ חֲ מֻ ִשׁים
ִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" ,ר ֹו ִאים ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָנן ְשׁ ֵתּי ְד ָרכִ ים ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ו ִהיא דֶּ ֶר" ָשׁנִ ים ִמסּ ֹוף
עָ לוּ בְ נֵי י ְ
הָ אֶ ֶלף ,וְ ֵישׁ "דֶּ ֶר אֶ ֶרץ פְּ לִ ְשׁ ִתּים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה ֹו ַשׁ ְע ָנה ַרבָּ ה וְ ֹזאת חֲ נוּ ָכּה ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל ,הַ ְיינוּ ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה
ָתּבוא מַ הֵ ר בְּ ס ֹוד ֶשׁל ה ֹו ַשׁ ְע ָנה ַרבָּ ה א ֹו י ֹום ֹזאת חֲ נֻ ָכּה ֶשׁהוּא הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁלּ ֹוֶ ,שׁבְּ ָשׁ שׁ ָשׁע ֹות הַ ֹכּל נִ גְ מָ ר ,וְ ֵישׁ "דֶּ ֶר
הַ ִמּ ְדבָּ ר ַים סוּף וַ חֲ מֻ ִשׁים עָ לוּ בְ ֵני" ס"ת ִמפּוּ ִרי"ם ,הַ ְיינוּ גְ אֻ ָלּה בִּ ְב ִחינַת גְּ אֻ ַלּת פּוּ ִרים ֶשׁ ִמּ ְתבָּ ֶר ֶגת בַּ טֶּ בַ ע וְ ה ֹו ֶל ֶכת
בִּ ְשׁ ַלבִּ ים .וְ ֵכן "בְּ ַשׁלַּח" א ֹו ִתיּ ֹות ֵל"ב חָ "שׁ ,הַ ְיינוּ ֵלב שׁ ֹו ֵתק ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמ ַג ֶלּה ,בִּ בְ ִחינַת 'לִ בָּ א לְ פוּמָ א א ַגּלֵּי' וּמַ דּוּעַ
כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי הַ פָּ סוּק "פַּ ְרעֹה" א ֹו ִתיּ ֹות פֶּ "ה ָר"ע ,הַ ְיינוּ ֶשׁהַ גִּ לּוּי בַּ פֶּ ה ָיכ ֹול לִ גְ ר ֹום ֶשׁ ִיּ ְת ַלבֵּ שׁ הָ ָרע וְ הַ גְּ אֻ לָּה ִתּ ְה ֶיה

בְּ ִדין .אֶ ָלּא ִאם ֵכּן ַיעֲ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה ,וְ ִי ְת ַק ֵיּם הַ ָכּתוּב )דברים ל ,יד( "כִּ י ָקרוֹב אֵ לֶי הַ ָדּבָ ר ְמאֹד בְּ פִ י וּבִ לְ בָ בְ לַעֲ שׂת ֹו",
הַ ְיינוּ ַגּם פֶּ ה ,וְ ַגם ֵלב ,וְ ַגם לְ תשע"ו .וְ ֵכן נֹ סַּ ח הַ ִמּ ְשׁ ָנה )תרומות ג ,ח( עַ ד ֶשׁיּ ְִהיוּ פִ יו וִ לִ בּ ֹו ָשׁוִ ין ר"ת ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו

ְתלוּ ָיה הַ גְּ אֻ לָּה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ"בְּ ַשׁ ַלּח" א ֹו ִתיּ ֹות ח' ָשׁ ָל"ב ,הַ ְיינוּ א ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁבָּ א מֵ הַ ח'
יד"א ֶשׁאָז ִה ְת ִחיל
ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁ ִמינִ י ,מַ גִּ יעַ בִּ ְשׁ ַלבִּ ים .וְ ֵכן הָ אֲ ִרי ַז"ל נִ פְ טַ ר בִּ ְשׁ ַנת של"ב ,וְ הֵ בֵ אנוּ מֵ הַ ִח ָ
הַ ָשּׁ ָלב הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה.

וּבְ ֶי ֶתר ֹעמֶ ק נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ "בְּ ַשׁ ַלּח" א ֹו ִתיּ ֹות ח' ָשׁ ָל"ב ,הַ ְיינוּ א ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁבָּ א מֵ הַ ח' ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִאמָּ א
ִע ָלּאָה וּמַ גִּ יעַ בִּ ְשׁ ַלבִּ ים ,עַ ל פִּ י מַ ה ֶשּׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ַנ ְחמָ נִ י שליט"א בְּ ֵשׁם הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁמַּ צָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ג'
פְּ עָ ִמים מ"ה ,כְּ ֶנגֶד הַ ג' בָּ נִ ים ֶשׁשּׁוֹאֲ לִ ים מַ הִ .נ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ כָּתוּב )שמות יב ,לט( "וַ יֹּאפוּ אֶ ת הַ בָּ צֵ ק אֲ ֶשׁר הו ִֹציאוּ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם עֻגֹ ת מַ צּוֹת כִּ י א חָ מֵ ץ כִּ י גֹ ְרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ א יָכְ לוּ לְ ִה ְתמַ ְהמֵ הַּ " .כֵּיוָ ן ֶשׁהָ יוּ לָהֶ ם מַ צּוֹת ֶשׁהֵ ן
בְּ סוֹד ג' פְּ עָ ִמים מ"ה ,הֵ ם א יָכְ לוּ "לְ ִה ְתמַ ְהמֵ הַּ "ֶ ,שׁזֶּה ַרק ב' פְּ עָ ִמים מ"הְ .דּמַ צָּ ה ִהיא בְּ סוֹד אַ בָּ א ֶשׁנִּ ְק ָרא חָ כְ מָ ה.
אַרנוּ אֶ ת סוֹד הַ ג'
וְ חָ כְ מָ ה הַ ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל כֹּחַ מ"הְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל ג' פְּ עָ ִמים מ"ה ֶשׁזֹּאת הַ ְשּׁלֵמוּת ֶשׁל ֵשׁם מ"ה ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
חוּתה
מַ צּוֹת ֶשׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד ג' ַקוִּ ין .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ִאמָּ א ֶשׁנִּ ְק ֵראת בִּ ינָה נִ ְרמֶ זֶת בְּ ב' פְּ עָ ִמים מ"ה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהיא בְּ ַד ְרגָּה אַחַ ת פְּ ָ
מֵ אַ בָּ א] .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ לְ שׁוֹן לע"ז הַ ֵשּׁם ֶשׁל ִאמָּ א מַ המַ ה[ וְ כֵיוָ ן ֶשׁבְּ ִמ ְצ ַריִם ה' הָ פַ אֶ ת הַ סֵּ דֶ ר וְ ִה ְק ִדּים אֶ ת הָ אוֹר
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'פֶּ ַתח לְ ִסדּוּר הָ רש"ש' בְּ כַוָּ נוֹת לֵיל
ֶשׁל הַ חָ כְ מָ ה לִ פְ נֵי הָ אוֹר ֶשׁל הַ בִּ ינָה ,בִּ גְ לַל אֲ ִחיזַת הַ ִחיצוֹנִ ים ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
פֶּ סַ ח .בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל א יָכְ לוּ לְ ִה ְתמַ ְהמֵ הַּ ֶ ,שׁזֶּה סוֹד ב' ְפּעָ ִמים מ"ה ,כִּ י הַ כֹּחַ ֶשׁל אַ בָּ א הוּא ג' פְּ עָ ִמים מ"ה .מַ ה ֶשּׁאֵ ין
"אם י ְִתמַ ְהמַ הּ חַ כֵּה לוֹ" .וְ ֵכן
כֵּן לֶעָ ִתיד ָלבֹא ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה בָּ אָה ִק ְמעָ ה ִק ְמעָ ה ,וְ ה ֹו ֶלכֶת עַ ל פִּ י סֵ דֶ ר ,כָּתוּב )חבקוק ב ,ג( ִ
ֵשׁם מ"ה הֶ חָ ָדשׁ הַ ְמ ַת ֵקּן אֶ ת ְשׁבִ ַירת הַ ז' ְמ ָלכִ ים הוּא אוֹר הַ ִתּקּוּן ֶשׁמֵּ בִ יא אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּהָ ,לכֵן ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה בְּ ג' פְּ עָ ִמים
מ"ה ,הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשּׁלֵמוּת ֶשׁל ֵשׁם מ"ה .וּבְ ִמ ְצ ַריִם כֵּיוָ ן ֶשׁהָ אוֹרוֹת בָּ אוּ ֶשׁ א כְּ ִס ְד ָרן וְ הֵ ִאירוּ ג' פְּ עָ ִמים מ"ה ִמיַּד
ידה ֶשׁבָּ אָה ִק ְמעָ א ִק ְמעָ א ,מֵ ִאיר ק ֹודֶ ם ב' פְּ עָ ִמים מ"ה ,בְּ סוֹד
מֵ הַ ְתחָ לָה ,הָ יָה ִענְ יָן ֶשׁל ִחפָּ זוֹן כְּ ִדלְ עֵ יל .וּבַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
"י ְִתמַ ְהמֵ הַּ " ,עַ ד ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה י ִָאירוּ ג' פְּ עָ ִמים מ"ה כְּ מ ֹו בִּ גְ אֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם .וְ ֵכן גְּ אוּ ָלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם מ"ה .וְ הו ִֹסיף
ֹשה נֶאֱ מַ ר )שמות ד ,ב( "וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ה' מַ ה זֶּה בְ יָדֶ וַ יֹּאמֶ ר מַ טֶּ ה" .לְ ַרמֵּ ז ל ֹו
הרה"ג ר' י ְִצחָ ק בֶּ ן עָ טָ ר שליט"א ֶשׁאֵ צֶ ל מ ֶ
ֶשׁ ֵשּׁם מ"ה נִ ְמצָ א בְ יָד ֹו לִ גְ א ֹול אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִנּוֹן חו ִֹרי זצ"ל ֶשׁגְּ אוּלָה ְשׁלֵמָ הְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל
גְּ אֻ לָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מ"הְ ,שׁלֵמָ ה או ִֹתיּוֹת ֶשׁל מ"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֹ ֶשה ֶלוִ ינְ ֶגר שליט"א ֶשׁ ֵשּׁם מ"ה ִמ ְספָּ ר ֹו
אַ ְרבָּ ִעים וְ חָ מֵ שׁ ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל א ֹו ִתיּ ֹות ד' .וְ כֵן מ"ה ר"ת מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ָלכֵן בּ ֹו ְתּלוּיָה ִה ְתמַ ְה ְמהוּתֶ ,שׁ ִאם הוּא

יב

י ְִתמַ ְהמֵ הַּ חַ כֵּה לוֹ .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )תיקונים נוֶ (.שׁהַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ס ֹוד ְיבָ מָ ה ,א ֹו ִתיּ ֹות בי מ"הֶ ,שׁמֵּ ִאיר בָּ הּ ֵשׁם מ"ה
ֶשׁהוּא הַ ְיס ֹוד.

וכן

מובא באברבנאל' )חבקוק א(

"כִּ י עוֹד חָ זוֹן לַמּוֹעֵ ד וְ יָפֵ חַ ל ֵַקּץ וְ א ְי ַכזֵּבִ ,אם י ְִתמַ ְהמַ הּ חַ כֵּה לוֹ ,כִּ י בֹא

ָיבֹא א יְאַחֵ ר" .המאמר הזה קשה בפירושו מאד שהמאמר הזה קשיא רישיה אסיפיה לפי
שבאומרו "אם יתמהמה חכה לו" יורה שתתעכב ביאתו מאד ,ובאומרו "כי בא יבוא לא יאחר"
מורה בהפך שלא יאחר ולא יתמהמה אבל יבוא במהרה ואם כן ראשו סותר לסופו .ומבואר לדברינו
שאמנם יש זמן קבוע שאותו הוא לא יאחר ,אבל המשיח רוצה לבוא קודם והוא מתחיל לבוא קודם ,אלא שעומד
בפתח ומתמהמה ,היינו שהגאולה באה בשלבים ִק ְמעָ ה ִק ְמעָ ה כדבארנו ,ועל זה אמר הנביא שאף שאנו רואים את
שלבי הגאולה שמתפרסים על פני כל כך הרבה שנים ,יש תאריך אחרון קבוע שאותו הוא לא יאחר ויגמור ביאתו.
ֹשׁיעַ בָּ נִ ים .וְ ָתבִ יא גְּ אוּלָה לִ בְ נֵי בְ נֵיהֶ ם וגם
וכן מ"ה פעמים מ"ה בגימטריא נוסח התפילה בִּ גְ לַל אָבוֹת תּו ִ
כאן רואים נוסח של גאולה בשלבים ,שבזכות אבות הישועה באה לבנים ,והגאולה באה רק לבני בנים ,וכן
בפָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ שהיא ס ֹוד הַ ֵקּץ כמובא בְּ 'לִ קּוּטֵ י תּ ֹו ָרה' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)מקץ קח(

יש מ"ה פעמים מ"ה תבות ,וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ִמּ ֵקּץ א ֹו ִתיּ ֹות ָקמַ ץ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ ֶכּ ֶתר ,וְ ָל ֵכן בְּ פָ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ֵישׁ קמ"ו פְּ סוּ ִקים כְּ מ ֹו
בְּ פָ ָר ַשׁת בְּ ֵר ִ
אשׁית ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַנת ֶכּ ֶתרִ ,דּנְ ע ֹוץ ְתּ ִח ָלּ ָתן בְּ ס ֹופָ ן ֶשׁהַ סּ ֹוף וְ הַ ֵקּץ ָנעוּץ בָּ הַ ְתחָ ָלה ֶשׁ ִהיא הַ ֶכּ ֶתר .וְ ָל ֵכן קמ"ו
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ס ֹוף .וְ ֵכן ר ֹו ִאים אֶ ת צֵ רוּף א ֹו ִתיּ ֹות ֵק"ץ וְ תשע"ו ַכּמָּ ה פְּ עָ ִמים בִּ ְת ִחי ַלת פָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ " :וַ י ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַָתיִם
וּשׁדוּפֹ ת ָק ִדים ֹצ ְמחוֹת אַחֲ ֵריהֶ ן :וַ ִתּבְ ל ְַענָה
י ִָמים וְ ג ֹו' ,וַ יִּי ַקץ פַּ ְרעֹה וְ ג ֹו' ,וָ ִאי ָקץ וְ ג ֹו' ,וְ ִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים ַדּקּוֹת ְ
הַ ִשּׁבֳּ לִ ים הַ ַדּקּוֹת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ִשּׁבֳּ לִ ים הַ בְּ ִריאוֹת וְ הַ ְמּלֵאוֹת וַ יִּי ַקץ פַּ ְרעֹה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם וְ ג ֹו' ,פַּ ְרעֹה ָקצַ ף עַ ל עֲ בָ ָדיו וְ ג ֹו',
וּממַ הֵ ר הָ אֱ ִהים
וְ ִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים ְצנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת ָק ִדים ֹצ ְמחוֹת אַחֲ ֵריהֶ ם :כִּ י נָכוֹן הַ ָדּבָ ר מֵ ִעם הָ אֱ ִהים ְ
אָרץ וְ ִחמֵּ שׁ
יתהוּ עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :יַעֲ ֶשׂה פַ ְרעֹה וְ יַפְ ֵקד פְּ ִק ִדים עַ ל הָ ֶ
ישׁ ֵ
ַלעֲ שׂתוֹ :וְ עַ ָתּה י ֵֵרא פַ ְרעֹה ִאישׁ נָב ֹון וְ חָ כָם וִ ִ
אֶ ת אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בְּ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵי הַ ָשּׂבָ ע :וְ ִי ְקבְּ צוּ אֶ ת כָּל ֹאכֶל הַ ָשּׁנִ ים הַ טֹּבוֹת" .וְ ֵכן " ָנכ ֹון" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וְ ֵישׁ ָכּאן

ַגּם ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ֵקּץ הוּא אֱ מֶ ת וְ ָנכ ֹון כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )דברים יג ,טו( "וְ ִהנֵּה אֱ מֶ ת נָכוֹן הַ ָדּבָ ר".

הֶ פְ ֵקר ב"ד הֶ פְ ֵקר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק ְשׁ מֹ ה הֶ ְר ְשׁקוֹבִ יץ שליט"א ֶשׁהֶ פְ ֵקר ב"ד הֶ פְ ֵקר בְּ גִימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל

יעית ֶשׁנִּ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה ,כִּ י ב"ד ר"ת בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁאָז נִ זְ כֶּה לַהֶ פְ ֵקר הָ אֲ ִמ ִתּי
יעית לְ אַחַ ר הַ הֶ פְ ֵקר ֶשׁל ְשׁבִ ִ
ְשׁנַת מוֹצָ אֵ י ְשׁבִ ִ
בִּ בְ ִחינַת ְשׁ ִמ ָ
יטה לַה' .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )חולין קלט" (:כִּ י י ִָקּ ֵרא" פְּ ָרט לִ ְמזֻמָּ ן .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן חַ יָּב לִ ְהיוֹת
ָאָדם שׁוּם אֲ ִחיזָה
נוּקבִּ ין חַ יֶּבֶ ת לִ ְהיוֹת ִבּ ְשׁלֵמוּת בְּ אֹפֶ ן ֶשׁאֵ ין ל ָ
בְּ ִצפֳּ ֵרי הֶ פְ ֵקר ֶשׁאֵ ין לָהֶ ן בְּ עָ לִ ים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
וּמ ַקיֵּם ִמ ְצווֹת בְּ אֹפֶ ן
אָדם ֶשׁלּוֹמֵ ד תּו ָֹרה ְ
אָדם ֶשׁע ֹו ֶשׂה ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן בְּ ֵקן ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו בַּ עֲ לוּת וַ אֲ ִחיזָה בּוֹ ,הוּא כְּ דֻ גְ מַ ת ָ
בַּ ָדּבָ רְ .דּ ָ
נוּקבִּ ין ,אֲ בָ ל ִמצַּ ד ֵשׁנִ י הַ נְּ גִ יעָ ה וַ אֲ ִחיזָה ֶשׁיֵּשׁ בַּ ָדּבָ ר
אָמנָם ִמצַּ ד אֶ חָ ד הוּא מַ עֲ לֶה מַ יִּין ְ
ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו נְ גִ יעָ ה וַ אֲ ִחיזָה בַּ ָדּבָ רֶ .שׁ ְ
נוּקבִּ ין דֶּ ֶר הַ נְּ גִ יעָ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו בַּ ָדּבָ ר ֶשׁ א יַעֲ לֶה לְ מַ ְעלָה.
נוּקבִּ ין לַעֲ לוֹתְ ,דּהוּא כַּבְ יָכוֹל מַ חֲ זִ יק אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ
מוֹנְ ִעים מֵ הַ מַּ יִּין ְ
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים נ(:

ָרבָ א ָר ִמי כְּ ִתיב "כִּ י גָדוֹל מֵ עַ ל ָשׁמַ יִם חַ ְסדֶּ " .וּכְ ִתיב "כִּ י ָגדֹל עַ ד ָשׁמַ יִם
יג

חַ ְסדֶּ " .הָ א כֵּיצַ ד ,כָּאן בְּ עו ִֹשׂין לִ ְשׁמָ הּ ,כָּאן בְּ עו ִ
ֹשׂין ֶשׁ א לִ ְשׁמָ הּ .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ִעם נְ גִ יעָ ה ֶשׁ א לִ ְשׁמָ הּ
נִ ְשׁאֶ ֶרת לְ מַ טָּ ה וְ אֵ ינָהּ ע ֹולָה מֵ עַ ל הַ ָשּׁמַ יִם .וְ כֵן הֶ פְ ֵקר בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְשׁכִ ינָהְ ,דּ ִחבּוּר ל ְַשּׁכִ ינָה הוּא עֲ בו ָֹדה דֶּ ֶר בְּ ִחינַת
אָדם כַּבְ יָכוֹל מַ פְ ִקיר אֶ ת הָ עֲ בו ָֹדה ֶשׁלּוֶֹ ,שׁהַ ְשּׁכִ ינָה ַתּעֲ ֶשׂה בָּ זֶה כִּ ְרצ ֹונָהּ וְ אֵ ינ ֹו ְמבַ ֵקּשׁ ָדּבָ ר לְ עַ ְצמוֹ .וְ כֵן מָ ִצינוּ
הֶ פְ ֵקרֶ ,שׁ ָ
ֹשה עַ ְצמ ֹו כְּ ִמ ְדבַּ ר הֶ פְ ֵקר אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְקנוֹת אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה וְ הַ תּו ָֹרה.
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר א ,ז( כָּל ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו עו ֶ
וּמפָ ֵרשׁ הַ מהרז"ו ָשׁם כְּ ִמ ְדבַּ ר הֶ פְ ֵקר ֶשׁ א לְ הַ ְקפִּ יד עַ ל שׁוּם ָדּבָ ר ִמ ִדּבְ ֵרי ע ֹולָם .וְ כֵן הֶ פְ ֵקר א ֹו ְשׁכִ ינָה הֵ ם
ְ
נוּקבִּ ין לִ ְספִ ַירת
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ ִשׂיָּה ,א ֹו ָזכָר נְ ֵקבָ הַ ,דּעֲ בו ָֹדה ז ֹו ַשׁ ֶיּכֶת לְ ע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה ֶשׁ ִמּמֶּ נוּ מַ עֲ לִ ים אֶ ת הַ מַּ יִּין ְ
הַ מַּ לְ כוּת הַ נִּ ְק ֵראת ְשׁכִ ינָה ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת נְ ֵקבָ ה ,וְ ִהיא מַ עֲ לָה אֶ ת זֶה לַקב"ה בִּ בְ ִחינַת זִ וּוּג מֵ הַ נְּ ֵקבָ ה ַל ָזּכָר .וְ כֵן הַ כָּתוּב
)שמות כט ,כז( "וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ אֵ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ אֵ ת שׁ ֹוק הַ ְתּרוּמָ ה אֲ ֶשׁר הוּ ַנף" ס"ת הֶ פְ ֵק"ר ַדּעֲ בו ַֹדת הַ ְתּנוּפָ ה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ
ִשׂ ָראֵ ל מֵ רוּזִ 'ין זצ"ל )טל
נוּקבִּ ין ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ ְעלָה ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית דֶּ ֶר בְּ ִחינַת הֶ פְ ֵקר .וְ כֵן מוּבָ א מֵ ַרבִּ י י ְ
ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
תורה(

אָדם ָשׁכַח
אָדם ַרק ִאם הָ ָ
עַ ל הַ ְתּפִ לָּה בְּ י ִָמים נו ָֹר ִאים ,ז ֹוכֵר כָּל הַ נִּ ְשׁכָּחוֹתֶ ,שׁהקב"ה ז ֹוכֵר אֶ ת ִמ ְצוֹת הָ ָ

כוּרין.
בוּרן מַ יִּין ְדּ ִ
אָדם עֲ ַדיִן ז ֹוכֵר אֶ ת הַ ִמּ ְצווֹת ֶשׁעָ ָשׂה ,הקב"ה כַּבְ יָכוֹל אֵ ינ ֹו ז ֹוכֵר זֹאת לְ הַ ְשׁפִּ יעַ עֲ ָ
או ָֹתם ,אֲ בָ ל ִאם הָ ָ
אתי נֶגְ ִדּי ָת ִמיד" .וְ כֵן
אָדם לִ זְ כּוֹר ָתּ ִמיד כְּ דֵ י לַעֲ שׂוֹת עֲ לֵיהֶ ם ְתּשׁוּבָ ה ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ חַ טָּ ִ
וְ ַרק אֶ ת הַ חֲ טָ ִאים צָ ִרי הָ ָ
בְּ וִ דּוּי מַ עֲ ֵשׂר ,אַחֲ ֵרי ֶשׁהָ ָ
ָאָדם יֵשׁ חֵ ְטא בְּ ָכ ֶשׁהוּא א
אָדם ִהפְ ִרישׁ וְ ִקיֵּם אֶ ת הַ ִמּ ְצוָ ה ,הוּא ִמ ְתוַ דֶּ ה " א ָשׁכ ְַח ִתּי" ,כִּ י ל ָ
אָדם עֲ ַדיִן ז ֹוכֵר אֶ ת הַ ִמּ ְצווֹת בְּ אֹפֶ ן ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו הַ ְרגּ ַָשׁת יֵשׁוּת
ָשׁכַח אֶ ת הַ מַּ עֲ ֵשׂר ֶשׁ ִהפְ ִרישְׁ .
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִאם הָ ָ
ֶשׁכַּבְ יָכוֹל הוּא פָּ עַ ל מַ ֶשּׁהוּ ,יֵשׁ כָּאן בְּ ִחינַת נְ גִ יעָ ה ֶשׁהוּא נ ֹוגֵעַ בַּ ִמּ ְצוָ ה ,וְ א נו ֵֹתן לָהּ לִ ְפרֹחַ לְ מַ ְעלָה לְ הַ גִּ יעַ לַקב"ה .וְ ַרק
אָדם שׁ ֹוכֵחַ אֶ ת הַ ִמּ ְצוָ ה ,הַ יְינוּ ֶשׁמַּ פְ ִקיר אֶ ת זְ כֻיּו ָֹתיו עֲ בוּר הַ ְשּׁכִ ינָה ,הַ ִמּ ְצוָ ה ע ֹולָה לְ מַ ְע ָלה לְ ִה ָזּכֵר לִ פְ נֵי הקב"ה.
כְּ ֶשׁהָ ָ

הַ גר"ח ִמוָּ וא ָלזִ 'ין זצ"ל ָכּ ַתב אֶ ת סֵ פֶ ר
'נֶפֶ שׁ הַ חַ יִּים' ַכּהֲ ָכ ָנה לִ ְשׁ ַנת 5600
שׁ ִשׁעוּר גָּלוּת הַ זֶּה עַ ד ֶרדֶ ת מַ ְד ֵרגוֹת אֵ לּוּ ז ֹו אַחַ ר זוֹ,
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם' )מעין א' נהר ג( ְ
אָמנָם י ְִמ ֹ
ָלוּתנוּ עַ ד ַכּמָּ ה,
וְ הַ יּוֹדֵ עַ לְ ַשׁעֵ ר וְ לִ ְמנוֹת ִשׁעוּר מַ הֲ ָל זֶה כַּמָּ ה אָנוּ יו ְֹר ִדים ִמדֵּ י יוֹם בְּ יוֹם ,י ֵַדע ִשׁעוּר גּ ֵ
וְ י ֵַדע זְ מַ ן הַ ְגּאֻ לָּה ,וְ זֶה ֶשׁאָמַ ר הַ כָּתוּב "סֻ כַּת ָדּוִ ד הַ נּוֹפָ לֶת" ,כִּ י לְ ע ֹולָם ִהיא נוֹפֶ לֶת וְ יו ֶֹרדֶ ת עַ ד ֶשׁ ִתּ ְשׁכַּב
וּמ ְספַּ ר ֵתּ ַשׁע
ידהִ .
לְ עָ פָ ר ,וְ אָז "קוּמָ ה עֶ זְ ָר ָתה לָנוּ" .רו ִֹאים ֶשׁגְּ אֻ לַּת בְּ ִע ָתּהּ ִתּ ְהיֶה כְּ ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיוּ ְבּ ַתכְ לִ ית הַ י ְִר ָ
ידה הַ גְּ ד ֹולָה בְּ דו ֵֹרנוּ ִהיא בְּ ִענְ ָינֵי הַ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם
הוּא הַ ַתּ ְחתּוֹן בְּ יו ֵֹתר בַּ ְסּפָ רוֹת ֶשׁהֵ ן מֵ אֶ חָ ד עַ ד ֵתּ ַשׁע .וְ כֵן הַ י ְִר ָ
ידה גְּ ד ֹולָה בְּ ִענְ ָינֵי ְצנִ יעוּת .וְ כֵן ְצנִ יעוּת ְמרֻ מֶּ זֶת ִבּ ְת ִהלִּ ים בְּ ִענְ יַן
הַ 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' ֶשׁאָמַ ר ֶשׁלִּ פְ נֵי ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ָי ֹבא ִתּ ְהיֶה י ְִר ָ
הַ גְּ אֻ לָּה) :קב( "אַ ָתּה ָתקוּם ְתּ ַרחֵ ם ִציּוֹן כִּ י עֵ ת לְ חֶ נְ נָהּ כִּ י בָ א מוֹעֵ ד" .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת הַ ְצּנִ יעוּת נִ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי

רוּמפְ לֶער שליט"א ֶשׁ ִענְ יָן זֶה נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב )עמוס ה ,ב( "נָפְ לָה א תו ִֹסיף קוּם בְּ תוּלַת י ְִשׂ ָראֵ ל".
מֵ הרה"ג ר' אַהֲ רֹן ְ
ידת
ִשׂ ָראֵ ל" .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר לְ פִ י זֶה ֶשׁ ְר ִע ַ
כְּ ֶשׁנָּפְ לָה ל ַַתּ ְח ִתּית לְ מָ קוֹם ֶשׁאֵ ין יו ֵֹתר נְ פִ ילָה ִממֶּ נּוּ ,אָז "קוּם בְּ תוּלַת י ְ

יד

הָ אֲ ָדמָ ה בְּ אֶ ֶרץ נַפַּ אל בְּ חֹדֶ שׁ ִאיָּר תשע"ה ְמ ַרמֶּ זֶת ֶשׁהַ נְּ פִ ילָה ִהגִּ יעָ ה כְּ בָ ר ל ַַתּ ְח ִתּית ,וְ כַבְ יָכוֹל הַ נְּ פִ ילָה רוֹעֶ דֶ ת כִּ י אֵ ין
גּוּעים בִּ ְמקוֹמוֹת ֶשׁל חֵ ְטא בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וּבְ ארה"ב ,וְ הקב"ה
יו ֵֹתר נְ פִ ילָה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ חֹדֶ שׁ ִסיוָ ן תשע"ו ֶשׁהָ יוּ פִּ ִ
ְמ ַרמֵּ ז לַחו ְֹט ִאים ֶשׁכְּ בָ ר ִאי אֶ פְ ָשׁר לַחֲ טֹא וְ לִ פּוֹל יו ֵֹתר כִּ י ִהגִּ יעוּ ל ַַתּ ְח ִתּית .וְ כֵן יִפּוֹ"ל ר"ת א פָּ חוֹת וְ א יו ֵֹתר ,הַ יְינוּ
ֶשׁיֵּשׁ נְ קֻ ָדּה ֶשׁל סוֹף הַ נְּ פִ ילָה ָשׁם אֵ ין יו ֵֹתר נְ פִ ילָה.

ֵישׁ

לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ֵישׁ ָכּל ָכּ הַ ְרבֵּ ה נְ פִ יל ֹות רוּחָ נִ יּ ֹות ,וְ נ ֹו ְשׁ ִרים בְּ ד ֹו ֵרנוּ .וּבִּ פְ ָרט הָ ִאינְ טֶ ְר ֶנט ֶשׁ ַרבִּ ים חֲ ָללִ ים ִהפִּ י ָלה ,וְ ַגם

ימיּוּת הַ תּו ָֹרהִ ,אם אֵ ין ל ֹו ְמ ִדים וְ ט ֹועֲ ִמים
בֵּ ין הַ ְי ֵר ִאים וּ ְשׁ ֵל ִמיםֵ .כּיוָ ן ֶשׁנִּ ְשׁמ ֹות דּ ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה בָּ אוּ ָלע ֹו ָלם לִ לְ מֹ ד פְּ נִ ִ
שׁ ֶרשׁ הַ נְּ ָשׁמָ ה ,אֵ ין א ֹור ֶשׁ ִיּ ְדחֶ ה אֶ ת הַ ֹח ֶשׁ  .וְ ָל ֵכן ַדּוְ ָקא הַ טֶּ כְ נ ֹול ֹוגְ ָיה מ ֹו ֶשׁ ֶכת אֶ ת הָ אֲ ָנ ִשׁים ַלחֵ ְטא ,כִּ י גִּ לּוּי
מֵ הָ א ֹור ֶשׁ ָשּׁם ֹ

ִימיּוּת הַ תּו ָֹרה בַּ דּ ֹור הָ אַחֲ ר ֹוןַ .כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )וירא קטז (:בְּ ֵשׁשׁ
חָ כְ מַ ת הַ טֶּ כְ נ ֹול ֹוגְ ָיה ִהיא הַ לְּ עֻ מַּ ת ֶזה בַּ ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁל גִּ לּוּי פְּ נ ִ
מֵ א ֹות ָשׁ ָנה ָלאֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִשּׁי ִיפָּ ְתחוּ ַשׁעֲ ֵרי הַ חָ כְ מָ ה לְ מַ ְע ָלה וּמַ ְע ָינ ֹות הַ חָ כְ מָ ה לְ מַ טָּ ה ,וְ ִי ְתכּ ֹו ֵנן הָ ע ֹו ָלם
לְ ִה ָכּ ֵנס בַּ ְשּׁבִ ִ
יעי ,כְּ בֶ ן אָדָ ם ֶשׁ ִמּ ְתכּ ֹו ֵנן בְּ י ֹום ִשׁ ִשּׁי ִמ ֶשּׁמַּ עֲ ִריב הַ ֶשּׁמֶ שׁ לְ ִה ָכּ ֵנס בְּ ַשׁבָּ ת .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּ ְשּׁ ַנת ת"ר
ִה ְת ִחי ָלה ְתּקוּפַ ת הַ הֲ ָכ ָנה ַלגְּ אֻ ָלּה בְּ ִה ְת ַגּלּוּת פְּ נִ ִ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ִמצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ חָ כְ מַ ת הַ טֶּ כְ נ ֹול ֹוגְ ָיה ִמצַּ ד הַ ְקּלִ פָּ ה .וְ ִאם א
שׁ ֶרשׁ הַ נְּ ָשׁמָ ה ִמצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ הַ ְקּלִ פָּ ה פּ ֹו ַתחַ ת אֶ ת ָכּל הַ ְשּׁעָ ִרים ,מַ ה ַיּעֲ ֶשׂה הַ בֵּ ן וְ א ֶי ְחטָ א ,כְּ ֶשׁאֵ ין ל ֹו
ט ֹועֲ ִמים אֶ ת ֹ
ְמעַ ט א ֹור ֶשׁ ִיּ ְדחֶ ה אֶ ת הַ ֹח ֶשׁ  .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הַ ג"ר ִי ְשׂ ָראֵ ל אֵ לִ ָיּהוּ וַ ינְ ְטר ֹויבּ זצ"ל ֶשׁהַ גר"ח ִמוָּ וא ָלזִ 'ין זצ"ל עָ ָשׂה פְּ ִריצַ ת
דֶּ ֶר בְּ ע ֹו ָלם הַ ְי ִשׁיב ֹות ֶשׁ ָכּ ַתב סֵ פֶ ר 'נֶפֶ שׁ הַ חַ יִּים' ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר בְּ ִענְ ָי ֵני ַקבָּ ָלה בְּ ָשׂפָ ה פְּ שׁוּטָ ה ,וְ ִיעֵ ד א ֹות ֹו לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד,
וּ ְרצ ֹונ ֹו ֶשׁל צַ ִדּיק ִה ְת ַקבֵּ ל ֶשׁהַ סֵּ פֶ ר הַ ֶזּה הָ ָיה הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁפָּ ַרץ דֶּ ֶר בְּ ע ֹו ָלם הַ ְי ִשׁיב ֹות לְ ִענְ ָי ֵני ַקבָּ ָלה .וְ הֵ בִ יא בְּ ֵשׁם הַ גר"ח
זצ"ל ֶשׁבֵּ אֵ ר ֶשׁהוּא כּ ֹו ֵתב אֶ ת הַ סֵּ פֶ ר ַכּהֲ ָכ ָנה לִ ְשׁ ַנת ֶ 5600שׁמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר ֶשׁ ִיּפָּ ְתחוּ בָ הּ מַ ְע ְינ ֹות הַ חָ כְ מָ ה לְ מַ ְע ָלה וּלְ מַ טָּ ה
תּ ַח מַ ְע ְינ ֹות חָ כְ מָ ה בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה
ַכּהֲ ָכ ָנה ַלגְּ אֻ ָלּה .כִּ י הוּא ר ֹואֶ ה ֶשׁיִּפָּ ְתחוּ מַ ְעיְנוֹת חָ כְ מָ ה בְּ צַ ד הַ ְקּלִ פָּ ה וְ חַ ָיּבִ ים לִ פְ ֹ
ֶשׁ ַיּעַ ְמדוּ כִּ ְת ִריס בִּ פְ ֵני הַ פּוּ ְרעָ נוּת הַ ֹזּאת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁזּ ֹוהַ ר בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵריחַ ֶ ,שׁהַ נְּ ָשׁמָ ה ֶנהֱ ֵנית
ִממֶּ נּוַּ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות מג (:אֵ יזֶהוּ ָדּבָ ר ֶשׁהַ נְּ ָשׁמָ ה נֶהֱ נֵית ִממֶּ נּוּ וְ אֵ ין הַ גּוּף ֶנהֱ נֶה ִממֶּ נּוּ זֶה הָ ֵריחַ  .וְ כֵן
ימיּוּ"ת הוּא  528כְּ ִמנְ יַן ַתּעֲ נוּג.
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת פְּ נִ ִ

נְ ַנסֶּ ה

לְ צַ ֵיּר לְ עַ ְצמֵ נוּ ִאם הָ יוּ מ ֹו ְצ ִאים בְּ ָימֵ ינוּ ִצנְ צֶ ֶנת ֶשׁל ִע ְשׂבֵ י ַמ ְרפֵּ אֶ ,שׁהָ ָיה ְמ ֹצ ָרף אֵ ֶליהָ פֶּ ֶתק מֵ אַחַ ד הַ ַתּ ָנּ ִאים

הַ ְקּד ֹו ִשׁיםֶ ,שׁעֲ ָשׂבִ ים אֵ לּוּ ְמסֻ ָגּלִ ים לְ ַרפֵּ א מַ חֲ ָלה ְמסֻ ֶיּמֶ ת ֶשׁ ִהיא חֲ שׂוּ ַכת מַ ְרפֵּ א ,הַ ִאם הָ ָיה ח ֹו ֶלה אֶ ָחד בְּ א ֹו ָתהּ מַ חֲ ָלה
ֶשׁ א הָ ָיה מַ ְסכִּ ים לְ ַנסּ ֹות אֶ ת הַ ְתּרוּפָ ה כְּ ֶשׁאֵ ין שׁוּם ִסכּוּן .וְ ַקל וָ ֹחמֶ ר בֶּ ן בְּ נ ֹו ֶשׁל ַקל וָ ֹחמֶ ר כְּ ֶשׁגִּ לּוּ לִ פְ ֵני ַכּמָּ ה מֵ א ֹות
ָשׁנִ ים בָּ אֲ ָדמָ ה אֶ ת הַ כְּ ָת ִבים ֶשׁל סֵ פֶ ר הַ ֹזּהַ ר ,בָּ הֶ ם ָכּתוּב בְּ ַכמָּ ה ְמק ֹומ ֹות ֶשׁהַ ַתּ ָנּא הַ ָקּד ֹושׁ ַרבִּ י ִשׁ ְמע ֹון בַּ ר י ֹוחַ אי זיע"א
תּב אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים וּלְ הַ ְט ִמי ָנם עֲ בוּר דּ ֹור הָ אַחֲ ר ֹון ,הַ ְיינוּ הַ דּ ֹור ֶשׁ ָלּנוּ ,דּ ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ,כְּ דֵ י
ה ֹו ָרה לְ ַתלְ ִמיד ֹו ַרבִּ י אַ בָּ א לִ כְ ֹ
ֶשׁהַ לִּ מּוּד הַ ֶזּה ָיבִ יא ְרפוּאָה וִ ישׁוּעָ ה וְ הַ צָּ ָלה מֵ הַ סַּ ָכּנ ֹות הַ נּ ֹו ָרא ֹות ֶשׁ ַתּעֲ מֹ ְד ָנה בְּ פָ ֵנינוּ ,וְ ַי ִצּיל אֶ ת עֶ צֶ ם הַ חַ ִיּים ֶשׁל הַ דּ ֹור
ֻכּלּ ֹוִ .אם ֵישׁ עֲ ַד ִין ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמ ַנסֶּ ה אֶ ת הַ ְתּרוּפָ ה ,לְ פָ ח ֹות ִי ְקבַּ ע לִ מּוּד בְּ נִ גְ ל ֹות הַ ֹזּהַ ר וּבַ חֲ ָל ִקים הַ ָשּׁוִ ים לְ ָכל ֶנפֶ שׁ .וְ ָנבִ יא

ְדבָ ִרים ֶשׁאָמַ ר הַ ָגּא ֹון הַ ְמקֻ בָּ ל ר' מָ ְרדֳּ ַכי ֵשׁ ְינְ בֶּ ְר ֶגּר שליט"א )בהלולת בעל ה'סולם' ,אולמי תמיר ירושלים ז' תשרי תשע"ה( ִמיּוֹם
וּמי
עָ ְמ ִדּי עַ ל ַדּ ְע ִתּי אֵ ינִ י ז ֹוכֵר ֶשׁכְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ בְּ מַ צָּ ב כָּל ָכּ ְמסֻ כָּן בְּ רוּחָ נִ יּוּת וּבְ ג ְַשׁ ִמיּוּת כְּ מ ֹו הַ יּוֹםִ ,
ֶשׁהַ יּוֹם אֵ ינ ֹו קוֹבֵ עַ ִע ִתּים לְ לִ מּוּד פְּ נִ ִ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה הוּא בְּ גֶדֶ ר " א ַתעֲ מֹ ד עַ ל ַדּם ֵרעֶ " .וְ ֵכן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ
ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב )תהילים נה ,טו( "אֲ ֶשׁר י ְַח ָדּו נ ְַמ ִתּיק סוֹד בְּ בֵ ית אֱ ִהים נְ הַ ֵלּ בְּ ָרגֶשׁ" ֶשׁלִּ מּוּד הַ סּ ֹוד ֵישׁ בּ ֹו הַ ְמ ָתּ ָקה ,וּכְ פִ י
יקה
ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ ֹזּהַ ר ֶשׁהַ יְסוֹד בּ ֹו סוֹד ,וְ לִ מּוּד הַ סּ ֹוד ְמ ַק ֵשּׁר לִ ְספִ ַירת הַ ְיס ֹוד ֶשׁ ְמּאַחֶ דֶ ת אֶ ת הַ חֲ סָ ִדים וְ הַ גְּ בוּר ֹות וּמַ ְמ ִתּ ָ
א ֹו ָתם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק מ ֹופִ יעַ בְּ פֶ ֶרק נ"ה פָּ סוּק ט"ו ֶשׁע ֹולִ ים ַיחַ ד כְּ ִמנְ ַין סוֹ"ד.

טו

עַ ם ְסגוּלָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
כָּתוּב

)שמות יט ,ה(

ִיתם לִ י ְסגֻלָּה ִמכָּל
יתי וִ ְהי ֶ
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת בְּ ִר ִ
"וְ עַ ָתּה ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ בְּ קֹלִ י ְ

"וּסגֻלַּת ְמלָכִ ים" ,כָּל י ְָקר וַ אֲ בָ נִ ים טוֹבוֹת ֶשׁהַ ְמּלָכִ ים
"סגֻלָּה" ,אוֹצָ ר חָ בִ יב כְּ מ ֹו ְ
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ְ
הָ עַ ִמּים"ְ .
גּוֹנְ זִ ים או ָֹתם ,רו ִֹאים ֶשׁ ְסּגֻלָּה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת אֲ בָ נִ ים טוֹבוֹת ,וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים'
"מכָּל הָ עַ ִמּים"ְ .וּראֵ ה זֶה פֶ לֶא
)שם( ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם בִּ בְ ִחינַת אֶ בֶ ן ְסגֻלָּהֶ ,שׁ ִהיא אֶ בֶ ן שׁוֹאֶ בֶ ת ,לִ ְשׁאֹב אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת ִ
ִיתם לִ י ְסגֻלָּה
יתי וִ ְהי ֶ
ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ זֶּה ר"ת שׁוֹאֶ בֶ "ת בְּ ג' אֳ פָ נִ ים" ,וְ עַ ָתּה ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ בְּ ֹקלִ י וּ ְשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת בְּ ִר ִ

ִמכָּל הָ עַ ִמּים" .לְ פִ י זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ מַ זְ כִּ ִירים ְסגוּלָה בִּ כְ נִ יסַ ת הַ ַשּׁבָּ ת בִּ 'לְ כָה דו ִֹדי' בּו ִֹאי בְ ָשׁלוֹם עֲ טֶ ֶרת
נוּק ִבּין אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁבֵּ ְררוּ כָּל הַ ָשּׁבוּעַ לְ עו ֵֹרר אֶ ת
בַּ עֲ לָהּ תּ ֹו אֱ מוּנֵי עַ ם ְסגוּלָה .כִּ י בִּ כְ נִיסַ ת הַ ַשּׁבָּ ת מַ עֲ לִ ין מַ יִּין ְ
הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן ,וַ עֲ לִ יַּת הַ נִּ יצוֹצוֹת נִ ְרמֶ זֶת בְּ ֵשׁם ְסגוּלָה ,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' סוֹפִ ית בְּ ִמ ְספַּ ר  40זֶה יוֹצֵ א ִעם הַ ִמּלִּ ים ֶ 216שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָשּׁנָה
אַתחַ לְ ָתּא ִדגְ אֻ לָּה בִּ בְ ִחינַת כְּ נִ יסַ ת הַ ַשּׁבָּ ת .וְ כֵן מָ ִצינוּ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבְּ ָשׁנָה ז ֹו אָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ ְ
הַ לּוֹעֲ זִ ית ְ ,2016

אַרנוּ שאֶ ְשׁכֹּול ְמסַ מֵּ ל אֶ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן
ירוּשׁלְ ִמי )פאה לגֶ (.שׁ ְסּגֻלָּה זֶה אֶ ְשׁכּוֹל .וּבֵ ְ
ַ
בִּ

יוֹסֵ ף ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית מט,

כב( "בֵּ ן פֹּ ָרת יוֹסֵ ף"ִ ,הנֵּה יוֹסֵ ף הוּא עָ נָף ֶשׁל גֶּפֶ ן פּו ִֹריָּה .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת סֶ גּוֹל וְ אֶ ְשׁכּוֹל ִמ ְתחַ לְּ פוֹת] ,ס' ִמ ְתחַ לֶּפֶ ת

בְּ ש' ,וְ ג' ִמ ְתחַ לֶּפֶ ת בְּ כ'[ וְ כֵן הַ צֶּ בַ ע הַ סָּ גוֹל הוּא צֶ בַ ע הָ אֶ ְשׁכּוֹל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁאֶ ְשׁכּוֹל
גִימ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ .
בְּ ַ
סוּקים הָ אַחֲ רוֹנִ ים דו"ד
סוּקים עַ ל הֻ לֶּדֶ ת פֶּ ֶרץ ,יֵשׁ בִּ ְשׁנֵי הַ פְּ ִ
בּוּרג שליט"א ֶשׁבְּ ג' הַ ְפּ ִ
מוּבָ א בְּ ֵשׁם הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
ִמלִּ ים ,וּב"ן או ִֹתיּוֹת ,וּבַ פָּ סוּק הָ ִראשׁוֹן יֵשׁ חֲ ִצי ב"ן או ִֹתיּוֹת כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם הוי"ה .וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ נִ ְק ֵראת בֵּ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)ישעיה ט ,ה( "כִּ י ֶילֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּ ן נִ ַתּן לָנוּ וַ ְתּ ִהי הַ ִמּ ְשׂ ָרה עַ ל ִשׁכְ מ ֹו וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו פֶּ לֶא יוֹעֵ ץ אֵ ל גִּ בּוֹר אֲ בִ י עַ ד
אָחיו וַ תֹּאמֶ ר מַ ה פָּ ַר ְצ ָתּ עָ לֶי פָּ ֶרץ וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו
ַשׂר ָשׁלוֹם" .וְ כֵן הַ פָּ סוּק "וַ י ְִהי כְּ מֵ ִשׁיב יָד ֹו וְ ִה ֵנּה יָצָ א ִ
פָּ ֶרץ" ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .5776וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ש .ר ֹוזֶנְ בְּ לוּם שליט"א ֶשׁבְּ ל ֵַדת פֶּ ֶרץ הָ י ְָתה
אם יָבוֹא אֶ ל הֵ יכָל ֹו הָ אָדוֹן אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְמבַ ְק ִשׁים" .וְ כֵן
בְּ ִחינַת פִּ ְת ֹאם ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כָּתוּב )מלאכי ג ,א( "וּפִ ְת ֹ
אם בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִמלְ חָ מָ ה אֱ דוֹם וּפָ ַרס .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת ה'תשע"ו נ ְִרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב
פִּ ְת ֹ
ט ,ה(

)ישעיה

"כִּ י ֶילֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּ ן נִ ַתּן לָנוּ וַ ְתּ ִהי הַ ִמּ ְשׂ ָרה עַ ל ִשׁכְ מוֹ".

כָּתוּב

ישׁב בְּ ַשׁעַ ר ְסדֹם" ,נִ ְראֶ ה ְדּכֵיוָ ן ֶשׁ ִה ְתנוֹצֵ ץ אֵ צֶ ל לוֹט אוֹר הַ מַּ לְ כוּת ,וְ נִ ְשׁמַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ
)בראשית יט ,ט( "וְ לוֹט ֵ

הָ י ְָתה כְּ לוּלָה בּוָֹ ,לכֵן הוּא י ַָשׁב בְּ ַשׁעַ ר הָ ִעירִ ,דּ ְמקוֹמ ֹו ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ הוּא ְבּ ַשׁעַ ר הָ ִעיר ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צח (.י ֵָתיב
יתחָ א ְד ַק ְר ָתּא .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם ֶשׁאוֹת ֹו הַ יּוֹם ִמנּוּהוּ שׁוֹפֵ ט עֲ לֵיהֶ ם ,הו ִֹאיל וְ ִה ְת ִחיל לְ ִה ְתנוֹצֵ ץ בּ ֹו אוֹר
אַ פִּ ְ
הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶ ,שׁעָ לָיו כָּתוּב )מיכה ד ,ג( "וְ ָשׁפַ ט בֵּ ין עַ ִמּים ַרבִּ ים"ָ .לכֵן ִמנּוּהוּ לְ שׁוֹפֵ ט וּמֶ ֶל עֲ לֵיהֶ ם .וְ כֵן ֵשׁם
יּאמרוּ הָ אֶ חָ ד בָּ א לָגוּר וַ ִיּ ְשׁפּט ָשׁפ ֹוט" .וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם חֲ ִריטָ ן שליט"א
שפ"ו ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )בראשית יט ,ט( "וַ ְ
ֵשׁב ָשׁם" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
ֶשׁגַּם אֵ צֶ ל בֹּעַ ז כְּ ֶשׁ ִה ְתנוֹצֵ ץ אֶ ְצל ֹו אוֹר הַ מַּ לְ כוּת כָּתוּב )רות ד ,א( "וּבֹעַ ז עָ לָה הַ ַשּׁעַ ר וַ יּ ֶ
ֵשׁב" ר"ת ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר
מֵ הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁ"וּבֹעַ ז עָ ָלה הַ ַשּׁעַ ר" ס"ת סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ "ר ֶשׁבִּ זְ כוּת ֹו ָתבֹא הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן וַ יּ ֶ

טז

יוֹחַ אי .וְ כֵן "וּבֹעַ ז עָ לָה הַ ַשּׁעַ ר" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וּכְ פִ י ֶשׁמַ ְמ ִשׁי הַ כָּתוּב "וּבֹעַ ז עָ לָה הַ ַשּׁעַ ר וַ יּ ֵֶשׁב
ֵשׁב ָשׁם וְ ִהנֵּה הַ גֹּ אֵ ל" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ו.
ָשׁם וְ ִהנֵּה הַ ֹגּאֵ ל עֹבֵ ר" .וְ כֵן "וַ יּ ֶ

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְ בֶּ ְרגֶר שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב

)במדבר יא ,כז(

ידד ִמ ְתנַבְּ ִאים בַּ מַּ חֲ נֶה" ר"ת
"וַ יֹּאמַ ר אֶ לְ דָּ ד וּמֵ ָ

ידד ִה ְתנַבֵּ א
ֹשה מֵ ת וִ יהוֹשֻׁ עַ מַ כְ נִ יס .וּמֵ ָ
ְרוּשׁלְ ִמי ֶשׁאֶ לְ ָדּד ִה ְתנַבֵּ א ֶשׁמּ ֶ
אוֹבָּ אמָ "א .וּמוּבָ א ָשׁם בְּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן וּבְ ַת ְרגּוּם י ַ

וּשׁנֵיהֶ ם 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
עַ ל הַ ְשּׂלָוְ .
וּמ ַדבֵּ ר עַ מָּ א בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ יעַ ל י ְַתהוֹן
יתא ָק ִאי ִמן בַּ ְת ֵריהְּ ,
ִמן עַ לְ מָ א וִ יהוֹשֻׁ עַ בַּ ר נוּן ְמ ַשׁמֵּ שׁ מַ ְשׁ ִר ָ
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 ָכּל
אַרע כְּ נַעֲ נָאֵ י ,וּמַ חֲ ִסין י ָָתהּ לְ הוֹן .מֵ ָ
לְ ַ
אָמ ִרין הָ א מַ לְ כָּא ְסלִ יק ִמן
תוּקלָא .בְּ ַרם ְתּ ֵריהוֹן כַּחֲ ָדא ִמ ְתנַבִּ ין וְ ְ
מַ ְשׁ ִר ָ
יתא ְדי ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ יֶהֱ וֵי לְ עַ מָּ א לְ ְ
אַרעָ א ְדּמָ גוֹג בְּ סוֹף 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
ְ
אַרעָ א ְד ִי ְשׂ ָראֵ ל.
טוּריָּא ְדּ ְ
אַרעָ א ְד ִי ְשׂ ָראֵ ל עַ ל בְּ נֵי גַּלְ וָ ָתא ,וְ נָפְ לִ ין פִּ גְ ֵריהוֹן עַ ל ַ
לֵיהּ ְ
וּמסַ ְדּ ִרין ְק ָרבָ א בְּ ְ
יטימוֹס הַ ְמ ַר ְמּזִ ים
וְ כֵן ָשׁמַ עְ ִתּי בְּ ֵשׁם הַ ְמקֻ בָּ ל הָ ַרב נ ְַחמָ ִני זצ"ל ֶשׁהַ ַתּ ְרגּוּם י ֹונ ָָתן ָשׁם מַ זְ כִּ יר אֶ ת הַ ִמּלִּ ים ִק ִיריס ִא ִ

ידד ִמ ְתנַבְּ ִאים בַּ מַּ חֲ נֶה" בְּ ִגימַ ְט ִריָּא תשע"ו
עַ ל כּוּר אַ טּ ֹו ִמי ֶשׁיּ ְִהיֶה חֵ לֶק ִמ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ כֵן "אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
ֹשה מֵ ת וִ יהשֻׁ עַ מַ כְ נִ יס .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ְתּשׁוּבַ ת
עִ ם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמילִ ים .וְ כֵן מה"י אֲ לָפִ ים תשע"ו ְמרֻ מָּ ז בַּ ִמּלִּ ים מ ֶ

יאים כִּ י ִי ֵתּן הוי"ה אֶ ת
"וּמי ִי ֵתּן כָּל עַ ם הוי"ה נְ בִ ִ
ידד ִמ ְתנַבְּ ִאים בַּ מַּ חֲ נֶה" ִהיא ִ
מֹ ֶשׁה עַ ל "אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
ידה
ידד ִה ְתנַבְּ אוּ ,כַּמּוּבָ א בִּ נְ בוּאַת יוֹאֵ ל עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
ידה ֶשׁאֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
רוּח ֹו עֲ לֵיהֶ ם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְגּאֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
א(

)יואל ג,

רוּחי עַ ל כָּל בָּ ָשׂר וְ נִ בְּ אוּ בְּ נֵיכֶם וּבְ נֹ ֵתיכֶם" .וְ כֵן "י ִֵתּן כָּל עַ ם הוי"ה
"וְ הָ יָה אַחֲ ֵרי כֵן אֶ ְשׁפּ ֹו אֶ ת ִ

טוּמאָ ה,
יאים" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .מ .שליט"א ֶשׁאָטוֹם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל אָטוּם ,וְ ְ
נְ בִ ִ
ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל עֲ מָ לֵק ֶשׁהֵ ם ְקלִ פַּ ת הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁאוֹטֶ מֶ ת אֶ ת הַ לֵּב .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ רוֹן שליט"א
ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל .וְ כֵן ֵקץ יֵצֶ ר הָ ָרע ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הָ או ִֹתיּוֹת
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תשע"ו נ ְִרמֶ זֶת בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה בָּ רוּ הוּא אֱ הֵ ינוּ ֶשׁבְּ ָראָנוּ
לִ כְ בוֹדוֹ .וְ ִהבְ ִדּילָנוּ ִמן הַ תּו ִֹעים .וְ נ ַָתן לָנוּ תּו ַֹרת אֱ מֶ ת .וְ חַ יֵּי ע ֹולָם נָטַ ע בְּ ת ֹוכֵנוּ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן שׁוּבּ שליט"א
ֶשׁנֹּ סַּ ח הַ ְתּפִ ָלּה ְדּוַ י הָ סֵ ר וְ גַם חָ רוֹן .וְ אָז ִאלֵּם בְּ ִשׁיר יָרוֹן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
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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
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 ָ
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.

"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.
יח

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 :

טעינה לאוהב ולשונא בשיעור ריס
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .הרואה שחמור של פלוני נופל בדרך תחת משאו ,מצוה ללכת ולעזור לפרוק ממנו .וכן הרואה שכבר פרקו את
המשא ממנו ומתקשה היהודי להטעינו שוב ,מצוה ללכת ולעזור לו להטעינו בצורה מסודרת שלא יפול שוב.

ב.

מהפסוקים "כי תפגע" "כי תראה" למדו בגמ' שדווקא עד שיעור רס"ו אמה ]=ריס[ חייב ללכת ולעזור ,שזהו

שיעור פגיעה ]ב"מ ל"ג ע"א[.
ג .מצוה להעדיף ולהקדים את השונא לאוהב ,כדי לכוף את יצרו ]ב"מ ל"ב ע"ב[.

1
בהשקפה ראשונה צריך ללכת
לרעהו ולעזור לו ]יסוד א'וב'[

2

אבל הרי
יצטרך משם
להמשיך
לשונא ]כי
כבר רואהו
בשיעור
פגיעה,
שמהאוהב
לשונא יש
פחות מרס"ו
אמות[ ,שהוא
דוחה את
אוהבו ]יסוד
ב'[ ,והאוהב
לא יקבל את
עזרתו.

יוסף ראה מרחוק שחמור רעהו נפל ,ורעהו ניצב בתוך שיעור
"ריס" )כגון בריחוק מאתים אמות ממנו( .כשהשקיף למרחקים
הבחין שבהמשך הדרך גם נפל חמור שונאו שניצב מחוץ
לשיעור "ריס" )כגון במרחק של מאתים ושמונים אמות ממקום
עמידתו( .ליוסף יש כח ויכולת )או זמן( להטעין פעם אחת

והגלגל חוזר

חלילה.

בלבד.
מה יעשה?

וא"כ יטען שמכיון ששונאו רחוק ממקום עמידתו יותר מריס ,כבר אין צריך
ללכת אליהם כלל.
3

עיונים:

יש לעיין האם נכריע שחייב עכ"פ לעזור לאוהב ,כי לשונא בין כך הרי יפטר מלעזור .או דילמא שנכריע

שיכול להשאר במקומו ,כי לאוהב בין כך לא יעזור) .ואע"פ שתכלית הקדמת השונא היא כדי לכוף את יצרו – כמו

יט

4

שהבאנו מהגמרא ביסוד ג' – וכאן בין כך אינו עוזר לשונא ,מ"מ נימא שטענתו נכונה כלפי רעהו שאם אגיע אליך
הרי אצטרך להפרד ממך ולהמשיך לשונאי וממילא איני יוצא אליך(.
הערה :ציירנו לגבי מצות טעינה ולא לגבי פריקה ,כי שיטת המנ"ח שהגבלת שיעור ריס לא נאמרה בפריקה מפני
צער בעלי חיים שלכן חייב ללכת גם למרחקים .אבל שיטת הנפש חיה שגם מדין צער בעלי חיים פטרתו התורה
ביותר מריס ,וכמו כן גם למנ"ח כשצריך לפרוק את המשא מעל עגלה שקרסה מהכובד )או סוג מרכבה אחר שאינו
בע"ח( יש את הפטור של יותר מריס .ונוכל ממילא לצייר גם בפריקה.
ולשיטת הנפש חיה אפשר גם לצייר כשהמרוחק מריס אינו שונאו אלא בציור שהעומד בתוך ריס זקוק לטעינה
ואילו זה שמחוץ לריס חמורו כורע תחת משאו וזקוק לפריקה והרי הדין שפריקה קודמת לטעינה.

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

כ

