
  
  

  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים
  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" חג הפסח תשע''זגליון 

ר  ת ו מ ] [ ם י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .ל

ם  י סח פ ה ן  מ ו ם  י בח הז ן  מ ל  ו לאכ ה  כ ז שנ מח  ש ו שר  כ סח  פ כת  בר ב
ר  ו דמד ו בעמ ע  י פ ו מ ה  ר ו בת ם  י ל ג ל " ג   . טי

  ה.ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ם עַ מָ ם ְׁש צֶ עֶ ים ּבְ זִ ּמְ רַ ים מְ מִ עָ ּטְ הַ 
ִמי ֶׁשּזֹוֵרק ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְוכֹוֵר ִּבְכִריָכה ָס"ֶמ  רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ל רוֹ ַזְרָקא ֶסג דה סוֹ זֶ ) בהעלותך( 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹותר 'פֶ סֵ ּבְ 

ִביִעי ַאף ֶׁשָאנּו ֻמָּנִחין ַּבָּגלּות ְרִביִעי ַהֶּזה ַמְהַּפ ַּפְׁשָטא ֶׁשַּיֲהֹפ הקב"ה ְוִיְפׁשֹוט רְ ֻמַּנח  ,הְּג"אּוָלה ִל"ְתִפּלָ 
 היֶ ִּכי ָקָטן ַיֲעֹקב ְוִיְזקֹוף הקב"ה ַהָּקָטן ַּבָּגלּות ִיהְ  רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ָזֵקף ָקָטן ר ,ָהֲעִקימּות ֶׁשל ָנָחׁש ֶׁשָּכרּו ַעל ֲעֵקבוֹ 

 ןכֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ ה. וְ רָ י תוֹ מֵ עֲ טַ  ּוּלּגַ תְ ז יִ ָאה ׁשֶ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ם עַ מָ ם ְׁש צֶ עֶ ים ּבְ זִ ּמְ רַ ים מְ מִ עָ ּטְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ָזֵקף ָּגדֹול הְלֶאֶלף ְוִיְהיֶ 
 עַ דּוּיָ י ׁשֶ פִ כְ , ּוִנּגּוןָלעֹוָלם ַהֶּזה ּבְ ל ׁשֵ לְ ּתַ ׁשְ מִ  ַּטַעםְנַין הַ ִלְרֹמז ֶׁשעִ  ְטָעִמיםֶׁשל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם  ָּתֵוי ַהְּנִגיָנה

ֵאין ַּבַּגְׁשִמּיּות ַּדק  (עולם הבא) ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּגמּול' ָלַרְמַּב"ן .ּהַ בֹ ל ּגָ עַ מֵ  ּהַ בֹ א גָ ה הּוינָ גִ ּנְ ם הַ לַ עוֹ ב ׁשֶ לַ סְ רֶ ּבְ ן מִ מָ חְ י נַ ּבִ רַ מֵ 
   .ַטַעם ְּבִגיַמְטִרָּיאִּניגּון שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני .אַּכּמּוִזיקָ 

א ִנְכַּתב ָּבּה, ְּכִעְנַין ַהְּתנּועֹות  )ח(בראשית לט, י' יֵ חְ ּבַ  נּוּבֵ 'רַ ּבָ  ִמּתֹו ַהְּטָעִמים ֶׁשַּבּתֹוָרה ָאנּו ְמִביִנים ַמה ֶּׁש
ַוֹּיאֶמר " , ח)בראשית מז(ב תּוּכָ ת הַ ר אֶ אֵ ּבֵ "א ׁשֶ רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ה ּבְ זֶ א לָ מָ גְ י דֻ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ . ִּמּתֹוָכם ֵנַדע ַּכָּוַנת ִלּבוֹ ֶׁשָּבָאָדם ׁשֶ 

: ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִׁשים ּוְמַאת  ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי
י ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם א ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשנֵ  יּויו הָ תָ נוֹ ְּׁש ה ׁשֶ עֹ ְר פַ ב לְ קֹ עֲ ר יַ ּפֵ סִ  עַ ּוּדה מַ רָ אוֹ כְ לִ  ".ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְו

 ינּויְ ל, הַ ַאה ׁשָ עֹ ְר ּפַ ׁשֶ ה" ַּכּמָ "ת בַ ל ּתֵ עַ  ׁשּיֵ ׁשֶ  לדוֹ ף ּגָ קֵ זָ ם עַ ּטַ הַ ים מֵ אִ רוֹ ר ׁשֶ אֵ בֵ יל, ּוּגִ ל הַ ק עַ ל רַ ַאה ׁשָ עֹ ְר י ּפַ רֵ , הֲ ְמַעט ְוָרִעים
א ּוהף ׁשֶ יו, ַאלָ עָ  רּובְ עָ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ ל הַ לַ גְ ר ּבִ ּגָ בֻ ה מְ אֶ ְר ּנִ ב ׁשֶ קֹ עֲ יַ  ה לוֹ נָ ה עָ ל זֶ עַ ר, וְ ּגָ בֻ מְ  ל ּכָ ב ּכָ קֹ עֲ ה יַ אֶ ְר נִ  עַ ּוּדא מַ ּלֵ ּפַ תְ ה הִ עֹ ְר ּפַ ׁשֶ 
   יו.תָ בוֹ אֲ ס לַ חַ יַ יר ּבְ עִ יל צָ גִ ן ּבְ יִ דַ עֲ 
  

ל ּכָ ר מִ תֵ ים יוֹ מִ עָ ל טְ ים ׁשֶ גִ י סּוּוּבִר  וֹ ּב ׁשּיֵ ק ׁשֶ סּוּפָ הַ 
  ה.רָ וֹ ּתי הַ קֵ סּוּפְ 

ם קוֹ ּמָ אן הַ כָ ה, וְ רָ וֹ ּתי הַ קֵ סּוּפְ ל ּכָ ר מִ תֵ ים יוֹ מִ עָ ל טְ ים ׁשֶ גִ י סּוּוּבִר  וֹ ּב ׁשּיֵ ק ׁשֶ סּוּפָ הַ ר שליט"א ׁשֶ נֶ פְ הוֹ  חַ הרה"ג ר' נֹ מֵ 
מ   ה " (במדבר לה, ה) :מוֹ ן יוֹ ח ּבֶ רַ יֶ ה וְ רָ י ּפָ נֵ ְר קַ  ׁשּיֵ יד ׁשֶ חִ ּיָ הַ  א  ם ב    י  פ    ל  ה א  מ  ד  ת־ק   א  ת־פ   יר א  ו ץ ל ע   ח  ם מ  ד  ת   ֟  ו מ  ָ ּ  ַ ֽ ָ ּ    ִ ֪ ַּ  ְ ַ   ָ ְ ֣ ֵ    ַ ְ ּ    ֶ    ֗ ִ  ָ    ּ  ֣ ִ   ֞ ֶ ֹ ּ ַ  ּ

ם ב     י  פ    ל  ם׀ א  ת־ י   א  ת־פ   א  ה ו  מ    א  ם ב   י  פ    ל  ג ב  א  ת־נ  א  ת־פ   א  ִ    ָּֽ ו  ֣ ַּ  ְ ַ    ֣ ָ     ַ ְ ּ    ֶ  ְ  ָ֜ ּ ַ ָ ּ    ִ ַ֨ ּ  ְ  ַ   ֩  ֶ  ֶ   ַ ְ ּ    ֶ יר ְ  ע   ה  מ   ה ו  א  ם ב   י  פ    ל  ן א  ו  פ  א  ת צ  ת פ   א   ה ו  מ    ֣   א  ִ  ָ  ְ  ֖ ָ ּ ַ ָ ּ    ִ ֥ ַּ  ְ ַ    ֹ  ֛  ָ   ֥  ַ ְ ּ   ֨ ֵ  ְ   ָ֗ ּ  ַ

ים ר   ע  ש   י ה  ר  ג  ם מ  ה ל ה   י   ה  ה י  ך  ז   ת   ו  ֽ  ב   ִ ָ  ֶ   ֖ ֵ ׁ ְ  ְ ִ   ֔ ֶ  ָ   ֣ ֶ ְ  ִ  ֚ ֶ   ְ  ֶ֑ ָ ָאַמר  ,ַאְלַּפִים ַאָּמה ְמָנא ָלן .)עירובין נא(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ ה ּׁשֶ י מַ פִ ר לְ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ וְ  ".ּ ַ ּ

  א בָ מּו

  א בָ מּו

  י ּתִ עְ מַ ׁשָ 



ָסה ִמִּניָסה ְוִניָסה ִמְּגבּול ּוְגבּול ִמְּגבּול ּוְגבּול ִמחּוץ ְוחּוץ יָסה ְונִ יָּמקֹום ּוָמקֹום ִמּנִ ַרב ַחְסּדא ָלַמְדנּו ָמקֹום מִ 
ת ּבָ ם ׁשַ חּותְ ה לִ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ ין ַאּדִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ְוגֹו' "ּוַמֹּדֶתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ְּפַאת ֵקְדָמה ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה"ִּדְכִתיב  ,ִמחּוץ

ָאסּור ָלֵצאת חּוץ ְלַאְלַּפִים  (פ' תרומה ע' קפד)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַהִּלּקּוִטים רפֶ סֵ 'ּבְ א בָ ּוּמים. ּוּיִ וִ ּלְ י הַ ׁשֵ ְר גְ ל מִ ה ׁשֶ ּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ ד מֵ מָ לְ נִ 
ַעד ַאְלַּפִים ַאָּמה ֶׁשהּוא ְמקֹום  ק ַאְלַּפִים ַאָּמה, ְוָלֵכןַאָּמה, ְוַהַּטַעם, ֶׁשֵּבין ְּבִריָאה ַלֲאִצילּות ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ֶמְרחַ 

ֶׁשהּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְמקֹום ָהֲאִצילּות ְּדֻכָּלא ַחד, ֲאָבל ַּבְּבִריָאה הּוא ְרׁשּות ַאֵחר, ְוָלֶזה ִאי  ָהֲאִצילּות, ָיכֹול ֵלילֵ 
ת ּבָ ׁשַ ת ּבְ כֶ לֶ ר לָ ּתָ ּמֻ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ם ַאָּמה ֵאין ָמקֹום ַלְּקִלָּפה ָׁשם.ֶאְפָׁשר ִלָּכֵנס, ִּכי ַּבְּבִריָאה ֵיׁש ְקִלָּפה, ֲאָבל ְּבֵאּלּו ָהַאְלַּפיִ 

 נּוסְ נַ כְ א נִ ן יִ דַ עֲ ל, וַ ל חוֹ ה ׁשֶ יָאִר ּבְ הַ  תוֹ ת לְ ּבָ ל ׁשַ ת ׁשֶ ילּוצִ אֲ ת הָ רַ ָאאת הֶ צֵ ה יוֹ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ י ַאה, ּכִ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ ד ַאם עַ חּוּתְ ץ לַ חּו
ה רָ וֹ ּתה הַ רָ מְ ן ָאכֵ יב, לָ בִ ּסָ ּמִ ים ׁשֶ ִר עָ ס לֶ חַ יַ ת ּבְ ילּוצִ ת אֲ ינַ חִ ם ּבְ ם הֵ ּיִ וִ ּלְ י הַ רֵ ם עָ ּגַ "ל ׁשֶ יזַ ִר אֲ י הָ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ ה. וְ יָאִר ּבְ ם הַ לַ עוֹ לְ 
 תוֹ ת ּבְ ילּוצִ אֲ ת הָ רַ ָאת הֶ טּוְּׁש ּפַ תְ הִ ה, וְ יָאִר ּבְ ת לַ ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ר עוֹ ּוּבת חִ ים אֶ לִ ּמְ סַ ה מְ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ י ַאיב, ּכִ בִ ּסָ ה מִ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ ת ַאתֵ לָ 
יד קִ פְ תַ ת, וְ ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ד עוֹ גֶ נֶ ם ּכְ ים הֵ מִ עָ י טְ ים, ּכִ קִ סּוּפְ ר הַ ַאְּׁש ר מִ תֵ ים יוֹ מִ עָ ה טְ ּזֶ ק הַ סּוּפָ ּבַ  ׁשן יֵ כֵ לָ ה. וְ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ יא ַאה הִ יָאִר ּבְ הַ 
ד' ל הַ ר עַ ּבֵ דַ ּמְ ק ׁשֶ סּוּפָ ן ּבַ כֵ ה, לָ רָ וֹ ּת"ס הַ ּדֵ ְר ת ּפַ ר אֶ ּבֵ חַ לְ ה, ּויָאִר ּבְ ם הַ לַ עוֹ ה לְ צָ חּות הַ ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ת עוֹ רַ ָאת הֶ יר אֶ אִ הָ ים לְ מִ עָ ּטְ הַ 
, ףין סוֹ אֵ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  הּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ ַאן כֵ וְ ים. מִ עָ ר טְ תֵ וֹ ּיה ׁשֶ ּמָ יא ּכַ בִ הָ י לְ אּורָ ן הָ ה מִ צָ חּוים הַ טִ ְּׁש ּפַ תְ ּמִ ה ׁשֶ ּמָ ם אַ יִ ּפַ לְ ל ַאים ׁשֶ דִ דָ צְ 
ם עִ ת וֹ ּמים אַ יִ ּפַ לְ ַאשליט"א ׁשֶ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי  ף.ין סוֹ א אֵ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ָהֲאִצילּותם לַ עוֹ  ׁשָ מְ ם נִ ד ׁשָ י עַ ּכִ 
ה ּפָ ירוֹ אֵ ים ּבְ הִ בוֹ ּגְ הַ  יםּפִ לְ ַאי הָ רֵ ם הָ ׁשֵ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ ן כֵ ּתָ ן יִ כֵ וְ  ת.ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ת עוֹ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  רתֶ ּכֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיאים ּלִ ּמִ הַ 
ת ילּוצִ אֲ ת הָ רַ ָאל הֶ ׁשֶ ַאְלַּפִים ַאָּמה הָ ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ  ּוּלים אֵ ִר הָ ת, וְ ילּוצִ ת אֲ ינַ חִ יא ּבְ ל הִ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ י אֶ ה, ּכִ ּמָ אַ ם יִ ּפַ לְ ַאן וֹ ׁשּלְ מִ 
יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  ה.יָאִר ּבְ ת הַ אוֹ לְ פְ ת נִ ת אֶ אוֹ ְר ם לִ לָ עוֹ ל הָ ּכָ ם מִ יהֶ לֵ ים אֲ אִ ן ּבָ כֵ ץ, לָ רֶ ָאץ לָ ת חּוינַ חִ יא ּבְ הִ ׁשֶ  היָאִר ּבְ הַ  תוֹ ת ּבְ סֶ נֶ כְ ּנִ ׁשֶ 

ת כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  מוֹ ן יוֹ ח ּבֶ רַ י יֶ ח, ּכִ רָ זְ מִ  ינּויְ הַ  המָ דְ קֵ  דל צַ ם ׁשֶ יִ ּפַ לְ ַאל הָ עַ  יעַ פִ מוֹ  מוֹ ן יוֹ ח ּבֶ רַ יֶ ם עַ ּטַ ן הַ כֵ ּלָ ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
  ם.וֹ ּייר הַ אִ ם מֵ ּׁשָ ּמִ ח ׁשֶ רָ זְ ד מִ ד צַ גֶ נֶ א ּכְ הּות ׁשֶ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ ת מֵ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ׁשֶ 
  

רֹוִאים ְּבַטֲעֵמי ָּפָרַׁשת ְיהּוָדה ְוָתָמר, ֶׁשְּבאֹותֹו ִנּגּון 
  ה לֹו.ֶׁשְּיהּוָדה ִּדֵּבר ֵאֶליָה, ִהיא ָעְנתָ 

ר ֵאֶליָה, ִהיא ָעְנָתה ֵמהרה"ג ר' ָּדִנֵּיאל פּוָאה שליט"א ֶׁשרֹוִאים ְּבַטֲעֵמי ָּפָרַׁשת ְיהּוָדה ְוָתָמר, ֶׁשְּבאֹותֹו ִנּגּון ֶׁשְּיהּוָדה ִּדּבֵ 
(בראשית לח,  ִמְתַיֵחס ֵאֶליָה, ִהיא ִּתְתַיֵחס ֵאָליו.לֹו. ּוִמֶּזה מּוָסר ִלְׁשלֹום ַּבִית ֶׁשַהַּבַעל ָיִבין ֶׁשְּבאֹוָתּה צּוָרה ֶׁשהּוא 

ֶר " טז) יָה ֶאל־ַהֶּד֗ ט ֵאֶל֜ אֶמ֙ר ַוֵּי֨ ֹ֙ וא ַוּי י ַכָּל֖תֹו ִה֑ ע ִּכ֥ א ָיַד֔ ֹ֣ י ל ִי ִּכ֚ ָבה־ָּנ֙א ָא֣בֹוא ֵאַל֔ אֶמר֙ ָהֽ י׃  ַוּתֹ֙ י ָת֖בֹוא ֵאָלֽ י ִּכ֥ אֶמרַמה־ִּתֶּתן־ִּל֔ ֹ֕ י ֲאַׁשּלַ֥  ַוּי ח ָאֹנִכ֛
אן  ֹ֑ ים ִמן־ַהּצ י־ִעִּז֖ אֶמרְּגִדֽ ֹ֕ ׃  ַוּת ד ָׁשְלֶחֽ ן ֵעָר֖בֹון ַע֥ אֶמרִאם־ִּתֵּת֥ ֹ֗ ֒  ַוּי ר ֶאֶּתן־ָּל ֵעָרבֹו֮ן ֲאֶׁש֣ ה ֽהָ אֶמרָמ֣ ר ְּבָיֶד֑ ַוּתֹ֗ ֖ ֲאֶׁש֣ ֙ ּוְפִתיֶל֔ ּוַמְּט ְמ   ".ֹחָתֽ

"ָזֵקף ְוַהַּטַעם  ֶחֶסד,ֶׁשַהִּנּגּון ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ְוֶנֱחָלׁש, הּוא ִּבְבִחיַנת  "ְרִביִעי"ַּטַעם ֶׁשהַ  (בראשית כד:)ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַהֹּזַהר 
ז ּמֵ רַ מְ הַ  ַּפְׁשָטאם עַ ם טַ יהֶ ינֵ ּבֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ּבַ  ׁשה יֵ ּלָ חִ ְת ן ּבִ כֵ לָ  ְּגבּוָרה.ֶׁשַהִּנּגּון ֶׁשּלֹו הֹוֵל ּוִמְתַּגֵּבר, הּוא ִּבְבִחיַנת  ָּגדֹול"

 ְרִביִעים עַ ּטַ הַ  יעַ ּגִ ף מַ וֹ ּסבַ . ּותוֹ ר אוֹ צֹ עֲ לַ  ְּגבּוָרהל ּמֵ סַ מְ הַ ָּזֵקף ָּגדֹול ם הַ יהֶ ינֵ ּבֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ס ּבַ נַ כְ ן נִ כֵ לָ , וְ ָּפׁשּוטד הַ סֶ חֶ ל הַ עַ 
 ּהבָ ם הוי"ה, ּול ׁשֵ ׁשֶ  ְרִביִעיתת הָ אוֹ יא הָ הִ ׁשֶ ת כּולְ ּמַ ר לַ בֹ עֲ לַ  ּהה לָ נָ תְ נָ ה, וְ רָ צְ א עָ ה רָ בּוּגְ הַ ׁשֶ  ֶחֶסדת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 
  ג.ּוּוּזִ ה לַ מָ ּכָ סְ הַ ת הַ ת אֶ נֶ תֶ ר נוֹ מָ ּתָ 

   ָׁשַמְעִּתי

   ְוִנְרֶאה



ַעל ֵּתַבת "ְוַאָּתה" ג' ְּפָעִמים ְּבָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה  ַהְּטָעִמים
  .ַמְרִאים ַעל ֶקֶׁשר ֵּביֵניֶהם ְלג' ָּבֵּתי ִמְקָּדׁשֹות

ְּפָעִמים ְוָכל ַהג' ִּבְתִחיַלת  ג' "ְוַאָּתה"ֵּתַבת  מֹוִפיָעה ְּתַצֶּוהאל ּפּוָאה שליט"א ֶׁשְּבָכל ָּפָרַׁשת ֵמהרה"ג ר' ָּדִנּיֵ 
ז ַרּמֵ לְ  ֵּגְרַׁשִיםְּתַצֶּוה" ֵיׁש ַטַעם  "ְוַאָּתהַהָּפָרָׁשה, ְוַהְּטָעִמים ֲעֵליֶהם ַמְרִאים ַעל ֶקֶׁשר ֵּביֵניֶהם ְלג' ָּבֵּתי ִמְקָּדׁשֹות: 

" ֵיׁש ַטַעם  "ְוַאָּתהֵמַאְרֵצנּו.  ֹּגַרְׁשנּוַעל ַּבִית ִראׁשֹון ׁשֶ   "ְוַאָּתהְּבָכל ָהעֹוָלם.  ֻּפַּזְרנּוַרֵּמז ַעל ַּבִית ֵׁשִני ׁשֶ לְ  ָּפֵזרַהְקֵרב ֵאֶלי
 "ְוַאָּתה" ְוֵכן .ְרִביָעהָּׁשֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ִיחּוד ִנְקָרא ַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי ּבֹו ִיְהֶיה ַהִּיחּוד הַ ַרֵּמז ַעל הַ לְ  ְרִביִעיְּתַדֵּבר" ֵיׁש ַטַעם 

ר יׁשֶ ן פִ מָ לְ הרה"ג ר' זַ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  ד.חּויִ ת ַהַּמְלכּות לְ ה אֶ לֶ עֲ מַ  ייעִ בִ ְר ם עַ ּטַ הַ ׁשֶ  (תיקונים מז:). ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ַּבִית ְּבִגיַמְטִרָּיא
  ת.נּוטְ ת קַ ינַ חִ בְ ר לִ ּוּזל ּפִ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ  "ן,טָ קָ ן יַ נְ מִ ים ּכְ מִ עָ ּפְ  159ה רָ וֹ ּתל הַ כָ ּבְ  יעַ פִ מוֹ  רזֵ ּפָ ם עַ ּטַ שליט"א ׁשֶ 

  

  "א.רָ ּגְ ' לַ קֹול ֵאִלָּיהּו'
ד ּוּבעְ ִּׁש י הַ ִׁש ּקֳ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ אלָ זְ ַאא וְ מָ דְ קַ ל ים ׁשֶ מִ עָ ם טְ ׁשָ  ׁשּיֵ ׁשֶ  "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם"ב תּוּכָ ל הַ "א עַ רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ 
א לָ זְ ַאא וְ מָ דְ ּקַ יף ׁשֶ סִ ' מוֹ יׁשת אִ ּכַ ְר ר 'ּבִ פֶ סֵ בְ ן. ּומַ ּזְ י הַ נֵ פְ ת לִ לּוּגָ ן הַ מִ  לּוזְ ָאץ ׁשֶ ּקֵ ת הַ אֶ  יםּדִ קְ הִ ם יהֶ ּיֵ ת חַ אֶ  רּורֲ ּמָ ׁשֶ 
ם מָ צְ ים עַ מִ עָ ּטְ ם הַ ּׁשֵ מִ  ִּגיַמְטִרָּיאת וֹ ׂשעֲ ר לַ ׁשָ פְ אֶ ים ׁשֶ אִ אן רוֹ ּכָ מִ ן. ּומַ ּזְ י הַ נֵ פְ לִ  אּוצְ יָ ץ וְ ּקֵ ם הַ ּדַ ְק הּוים ׁשֶ נִ ׁשָ  "ץקֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ת ה'.רַ וֹ ּתת מִ אוֹ לָ פְ ת נִ וֹ ּלגַ לְ ּו
 המַ ּו ה,לָ עְ מַ לְ  הינָ תִ נְ  תרֶ רֶ עוֹ מְ  ְלַמָּטה הינָ תִ ּנְ הַ ׁשֶ  זּמֵ רַ לְ  פּוהָ וְ  רׁשָ יָ  אתרֵ קְ נִ  נּותְ נָ וְ  הּלָ ּמִ הַ ׁשֶ  יב) ל, (שמות ים'ִר ּוּטהַ  לעַ 'ּבַ ּבְ  אבָ מּו
 ר,זֵ חוֹ וְ  לֵ הוֹ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ",נּותְ נָ "וְ ה ּלָ ּמִ ל הַ עַ א לָ זְ ַאא וְ מָ דְ קַ ם עַ טַ  ׁשן יֵ כֵ ּלָ ם ׁשֶ יף ׁשָ סִ "א מוֹ רָ ּגְ הַ וְ  יו.לָ אֵ  רזֹ חֲ יַ  הקָ דָ צְ לִ  ןתֵ נוֹ  םדָ ָאּׁשֶ 

 סֹוד' רפֶ ְּבסֵ  מּוָבא ְוֵכן .ִיְהֶיה "לוֹ  ְלַעְצמוֹ  נֹוֵתן ַלֹּכֵהן ֶׁשּנֹוֵתן ְּדִמי ִיְהֶיה", לוֹ  ֵהןַלּכֹ  ִיֵּתן ֲאֶׁשר "ִאיׁש י) ה, (במדבר בתּוּכָ ׁשֶ  וֹ ּוְכמ
ָקה ְצדָ  ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשָאָדם ְלַרֵּמז ,ּוּפהִ ּבְ  ְצָדָק"ה אֹוִתּיֹות ׁשּוב יאהִ  ב"ש ְּבא"ת ְּצָדָק"הׁשֶ  )71 (ע' שליט"א ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ַהִּׂשְמָחה

  ְלַמָּטה עֹוִׂשים ִאּתֹו ְצָדָקה ִמְּלַמְעָלה. 
ָּבא ַּבְתָרא , ִהֵּנה ִאיָתא ַּבְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ּבָ "ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד ְוגֹו'" )ח ,דברים טו("א רָ ּגְ ' לַ קֹול ֵאִלָּיהּו'א ּבְ בָ מּו

א  ב ִחָּיאָאַמר ֵליּה רַ  ,יְׁשַּתִּמיט ַּכְרֵעיּה ָּבֵעי ְלֵמיַפלָּפָּפא ֲהָוה ְסִליק ְּבַדְרָּגא אִ  ברַ  ַּדף י' ֶׁשָּמא ָעִני ָּבא ְלָיְד ְו
ָפֹתַח "ְּדִהֵּנה ַהֵּתבֹות  ׁש לֹוַמרְּדָהֹעֶנׁש ָהָיה ִמְּפֵני ֶזה, ְויֵ  ב ִחָּיאִּפְרַנְסּתֹו, ְוִלְכאֹוָרה ְצִריִכין ְלָהִבין ִמָּנא ֵליּה ְלרַ 

  ַּדְרָּגא ַתְחָּתיו.  ,ִּתָּׁשֵבר, מּוְטָעִמים ְּבַדְרָּגא ְתִביר ִלְרמֹוז ֶרֶמז ְלַהִּמְתַעֵּלם ִמן ַהְּצָדָקה ַּתְבָרא "ִּתְפַּתח
ַהְּנִגינֹות ַעל ִהֵּנה  ",ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְוגֹו'" (בראשית מד, יח)"א רָ ּגְ ' לַ קֹול ֵאִלָּיהּו'ֵסֶפר א ּבְ בָ מּו

ֵּקץ ְּכִתיב ַהִּמּלֹות ַהָּללּו ֵהם ַקְדָמא ְוַאְזָלא ְרִביִעי ַזְרָקא ֻמַּנח ֶסֹּגל, ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִמּׁשּום ִּדְלַמְעָלה ְּבָפָרַׁשת מִ 
א ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני ְוָחָטאִתי לְ "ֶׁשָאַמר ְיהּוָדה ְלַיֹעקב ָאִביו  ְוִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש  ", ָּכל ַהָּיִמיםִאם 

ה צֶ וֹ ר ,ַהְיינּו ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוֹזאת ִהיא ְמֻרָּמז ְּבַהְּנִגינֹות ָהֵאֶּלה, ַקְדָמא ְוַאְזָלא ְרִביִעי "ְוָחָטאִתי ְל ָּכל ַהָּיִמים"
ִלְראּוֵבן ִלָּכֵנס ָּבֳעִבי ַהּקֹוָרה  יּהא לֵ ְוִלְכאֹוָרה ֲהוָ  ,הָלָמה ָקַדם ְוָאַזל ְליֹוֵסף ָהְרִביִעי ַלָּבִנים ֶׁשהּוא ְיהּודָ  רמַ לוֹ 

א ְיהּוָדה ֶׁשהּוא ְרִביִעי ַלָּבִנים. ּוְמָפֵרׁש ִמּׁשּום ְּדַזְרָקא ֻמַּנח ֶסֹּגל, ר הֲעבּור ִּבְנָיִמין ְּדהּוא ָהיָ   רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ַהְּבכֹור ְו
א ְיִביֵאהּו ֶאל ָאִביו, ָלֵכן ִנְכַנס  אּבָ ם הַ לָ ם ְסגָֻּלה ֶׁשָּפַסק ֶאת ַעְצמֹו ֵמעוֹ ְּדָזַרק ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלהּוַנח ְּבתֹו עַ  ִאם 

א ַאֵחר.   הּוא ָּבֳעִבי ַהּקֹוָרה ְו

   ָׁשַמְעִּתי

  א בָ מּו

   ןכֵ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 



  בד' מקומות בתורה. ַעם ַׁשְלֶׁשֶלתטַ 
א' ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבתֹו ַהְיסֹוד ּוִביַאת ַחֵּכה לֹו" ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ֵחטְ ִיְתַמְהַמּה "ִאם  (חבקוק ב, ג)

ַיְמִׁשי ְלהֹוִליד ֶאת ָּכל ַהְׁשָּפעֹות  ּכָ ר ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָדה ֶׁשָּבּה ַהְיסֹוד ַיְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו ְּכמֹו ְּבֵלָדה, ְוַאחַ 
"ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים  (בראשית יט, טז)ה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַעל ִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל לֹוט ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן ִנְראֶ 

ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ְּבאֹותֹו ְזָמן, ָהָיה ְּדִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ְּכלּוָלה ְּבאֹותֹו ַהְּזָמן ְּבלֹוט, ְוֵכיָון ֶׁשּלֹוט ָעַמד ְלהֹוִליד ֶאת  ְּבָידֹו"
ת צוֹ יצוֹ ּנִ ר הַ רּור ּבֵ מַ ּגְ  רֶ צֹ יא לְ הִ  יחַ ִׁש ּמָ הַ ֶׁשִהְתַמְהְמהּות  מוֹ כְ ּו ֹקֶדם ֵלַדת ָמִׁשיַח. הָצִרי ִלְהיֹות ִלְפֵני ֶזה ִעְנַין ַהִהְתַמְהְמהּות ֶׁשָּבָא

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ַטַעם  ת.צוֹ יצוֹ יא נִ צִ הוֹ לְ ם ּודֹ ּסְ מִ  וֹ ׁשכּות ְר חַ קַ י לָ דֵ ּכְ  ּהַ מֵ הְ מַ תְ ט הִ לוֹ  , ּכָ ַהְּגֻאָּלהת דַ ם לֵ דֶ ר קוֹ ּוּבעִ ן הָ מַ זְ ה ּבִ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ 
 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים' רפֶ ת, ַּכּמּוָבא ְּבסֵ ְלַרֵּמז ַעל ָּכ ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ִהיא ְּבתֹו ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ַׁשְלֶׁשלֶ  "ַוִּיְתַמְהָמּה"ַעל ִמַּלת  ַׁשְלֶׁשֶלת
ד ֶׁשַּטַעם ַׁשְלֶׁשֶלת ְמַסֵּמל ִּתְפֶאֶרת ִויסֹוד. ְואאמו"ר שליט"א הֹוִסיף ֶׁשַהַּטַעם ַׁשְלֶׁשֶלת ְמַרֵּמז ַעל חּוט ֶׁשּיֹורֵ  (שער כט פ"ג)ָלרמ"ק 

 ים ִלְמֹׁש ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ַצד ְוגֹוְרִמים ֶאת ַהֲחָבִלים ְוַהִהְתַמְהְמהּות ְּבתֹו ַהְיסֹוד.ְלַמָּטה ְּבצּוָרה ְמֻפֶּתֶלת, ְלַרֵּמז ֶׁשַהִחיצֹוִנים ְמַנּסִ 
  ת. לֶ ׁשֶ לְ ׁשַ  מוֹ ת ּכְ לֶ ּתֶ פֻ מְ  תוֹ רָ צּו, וְ יחַ ׁשִ מָ  אְּבִגיַמְטִרּיָ א הּוׁשֶ  ׁשחָ ּנָ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  תלֶ ׁשֶ לְ ׁשַ ן כֵ וְ 

ְּדִעְנַין ַהְּׁשִחיָטה הּוא ְלַהֲעלֹות ּוְלַזֵּכ ֶאת ַהְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף  ,(ויקרא ח, כג)ב תּוּכָ ּבַ  ט"חָ ׁשְ ּיִ "וַ ה ּלָ ּמִ ל הַ עַ  ֶלתַׁשְלׁשֶ ם עַ טַ  ינּוצִ מָ 
ה ּיָ לִ עֲ  ׁשאן יֵ ם ּכָ גַ . וְ ַּבמהרש"אם ן ׁשָ ּיֵ עַ ְוִנּקּוי,  ִחּטּויִהיא ִמְּלׁשֹון  ְּׁשִחיָטהׁשֶ  כז.) (חוליןֵמַהְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

  .ׁשחָ ּנָ ה ּבַ מָ חָ לְ ּמִ ם הַ ד עִ סוֹ יְ ּבַ 
ם ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ ף לְ סֵ ה יוֹ כָ אן זָ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ן",אֵ מָ יְ "וַ  )ח, בראשית לט( ְּבִמַּלת ּהּמָ ת עִ נוֹ זְ ב לִ רֵ ף סֵ סֵ וֹ ּיׁשֶ ת ּכְ לֶ ׁשֶ לְ ם ׁשַ עַ טַ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ 
ת ׁשֶ ם אֵ עִ  דסוֹ יְ ּבַ  אטֹ חֲ ן לַ אֵ ּמֵ ׁשֶ ּכְ  דסוֹ יְ הַ ף סֵ ל יוֹ עַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ , ּכְ  ת,לֶ ׁשֶ לְ ם ׁשַ עַ טַ ת ּבְ זוֹ מָ ְר ּנִ ד הַ סוֹ יְ הַ ת וְ רֶ אֶ פְ ּתִ ת הַ ירוֹ פִ סְ 

ת ירוֹ פִ ם סְ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ ף לְ סֵ ה יוֹ כָ אן זָ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ן",אֵ מָ יְ "וַ  ְּבִמַּלתת לֶ ׁשֶ לְ ם ׁשַ עַ טַ  ׁשּיֵ וְ  ן".אֵ מָ יְ "וַ  (בראשית לט, ח)ב תּור, ּכָ יפַ טִ וֹ ּפ
ם ד עִ סוֹ יְ ה ּבַ ּיָ לִ עֲ  ׁשאן יֵ ם ּכָ גַ וְ  ').גרק שער כט פ( ָלרמ"ק 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ּמּוָבא ְּבֵסֶפר ת, ּכַ לֶ ׁשֶ לְ ם ׁשַ עַ טַ ת ּבְ זוֹ מָ ְר ּנִ ד הַ סוֹ יְ הַ ת וְ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבֲאָתה ְּדיֹוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו  )סוטה לו:( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ י שליט"א ׁשֶ נִ מָ חְ נַ  הּוּיָ לִ ' אֵ יף הרה"ג רסִ הוֹ . וְ ׁשחָ ּנָ ה ּבַ מָ חָ לְ ּמִ הַ 

יט"א ן שלמַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ד.יסוֹ ת וִ רֶ אֶ פְ ר ּתִ ּוּבחִ  ׁשּמָ א מַ יו הּובִ ם ָאף עִ סֵ ר יוֹ ּוּבחִ וְ  .ְוִנְרֲאָתה לֹו ַּבַחּלֹון
  ד. סוֹ יְ הַ ת וְ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ  רֶ ּדֶ  ֶׁשִּמְתַחְּבִרים הוי"ה אדנ"ית מוֹ ׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ן"אֵ "מָ ׁשֶ 

ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעׂשֵ  ה' ַוֹּיאַמר" , יב)בראשית כד(ב תּוּכָ ה ּבַ רָ וֹ ּתד ּבַ חָ אֶ  תלֶ ׁשֶ לְ ׁשַ ם עַ ד טַ עוֹ  ה ֱא
ת לֶ ׁשֶ לְ ם ׁשַ עַ טַ  ׁשן יֵ כֵ ק, לָ חָ צְ יִ לְ  ּוּדִּׁש ת הַ ל אֶ עוֹ פְ ד לִ סוֹ יְ ת הַ ירַ פִ ם סְ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ ר הִ זֶ יעֶ לִ אן אֱ ם ּכָ גַ ". וְ ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם

  .ּוּדִּׁש ת הַ אֶ  עַ נוֹ מְ לִ  ּוּסּנִ ן ׁשֶ בָ לָ ל וְ אֵ תּוא ּבְ הּוׁשֶ  ׁשחָ ּנָ ה ּבַ מָ חָ לְ ּמִ ם הַ ד עִ סוֹ יְ ה ּבַ ּיָ לִ עֲ  ׁשאן יֵ ם ּכָ גַ ד. וְ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 
  

  ל.א זצ"זְ עלְ ּבֶ מִ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ "ר רַ מוֹ דְ ַאהָ מֵ ה ׂשֶ עֲ מַ 
ג, גֵ וֹ ׁשח ּבְ סַ פֶ ץ ּבְ מֵ ת חָ ילַ כִ ל אֲ ן עַ ּוּקּתִ  ׁשּקֵ בַ יו לְ ידָ סִ חֲ ד מֵ חַ יו ַאלָ א אֵ ּבָ א זצ"ל ׁשֶ זְ עלְ ּבֶ מִ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ "ר רַ מוֹ דְ ַאל הָ ה עַ ׂשֶ עֲ מַ 
ִּכי ָּכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה " (שמות יב, יט)ק סּוּפָ הַ ד מֵ מָ לְ ץ נִ מֵ ל חָ ת עַ רֵ ּכָ  ׁשנֶ י עֹ ל, ּכִ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ת לְ לוֹ עֲ לַ  ר לוֹ מַ ָאוְ 

ת מוֹ קוֹ ר מְ ַאְׁש ן ּבִ כֵ לָ יו. וְ לָ ר עָ ּפֵ כַ מְ  ׁשרּוּגֵ  ׁשנֶ עֹ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  "ְוִנְכְרָתה" הּלָ ּמִ ל הַ עַ  םיִ ׁשַ ְר ּגֵ ם עַ טַ  ׁשיֵ וְ  "ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל
ת זֶ מֶ ְר ּנִ ה ׁשֶ יתָ מִ ה לְ נָ ּוָ ּכַ ת הַ מוֹ קוֹ ר מְ ַאְׁש ּבִ ף ׁשֶ ַאז ׁשֶ ּמֵ רַ ם, לְ יִ ׁשַ ְר גֵ  יעַ פִ אן מוֹ ק ּכָ רַ וְ ה", תָ ְר כְ נִ "וְ ל עַ  ירבִ תְ ם עַ טַ  יעַ פִ ה מוֹ רָ וֹ ּתּבַ 
ל ים עַ נִ הֲ ת ּכֹ רַ וֹ ּתהַ יא מֵ בִ ּמֵ "י ׁשֶ ִּׁש י רַ רֵ בְ ת ּדִ ר אֶ אֵ ה ּבֵ י זֶ פִ לְ . ּוםיִ ׁשַ ְר גֵ ז ּבְ מָ ְר ּנִ ׁשֶ  ׁשרּוּגֵ יק ּפִ סְ אן מַ , ּכָ הירָ בִ ׁשְ ן וֹ ׁשא לְ הּוׁשֶ  ירבִ תְ ּבִ 

  ָּכתּוב 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 

   ינּוצִ מָ 

  י ּתִ עְ מַ ׁשָ 



ָיכֹול ִמַּצד ֶזה ְלַצד ֶזה  "ְוִנְכְרָתה"  )ג ,ויקרא כב( :ה"תָ ְר כְ נִ "וְ ל עַ  םיִ ׁשַ ְר ּגֵ  םעַ טַ  יעַ פִ ם מוֹ ם ּגַ ּׁשָ ה ׁשֶ ָאמְ טֻ ים ּבְ ִׁש דָ ל קֳ כַ ָאן ׁשֶ הֵ ּכֹ 
ים דִ מְ אן לוֹ א ּכָ קָ וְ ּדַ  עַ ּוּדמַ  לּואֲ ּׁשָ ׁשֶ  ׁשיֵ וְ . ֲאִני ה' ְּבָכל ָמקֹום ָאִניר מַ ד לוֹ מּולְ ִיָּכֵרת ִמְּמקֹומֹו ְוִיְתַיֵּׁשב ְּבָמקֹום ַאֵחר ּתַ 

א בָ ת, ּורֵ ּכָ ת הַ ר אֶ טוֹ פְ יִ  ׁשרּוּגֵ ר ׁשֶ מַ ם לוֹ קוֹ ה מָ יָ הָ  םיִ ׁשַ ְר ּגֵ  ׁשּיֵ ן ׁשֶ יוָ ר ּכֵ אֵ בֵ ת, ּולּוגָ  אוְ  ׁשּמָ ת מַ רֵ ה ּכָ נָ ּוָ ּכַ ת הַ רֵ ּכָ ד ׁשֶ חָ יֻ ד מְ ּוּמּלִ מִ 
ָּגְלָתה ְיהּוָדה " (איכ"ר א, כח) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ר. וְ ּפֵ כַ ן מְ ּכֵ  ׁשרּוּגֵ ד, הַ חָ יֻ ד מְ ּוּמין לִ אֵ ח ׁשֶ סַ פֶ ל ּבְ בָ ה, אֲ ת זֶ ל אֶ לוֹ ְׁש ד לִ חָ יֻ מְ ד הַ ּוּמּלִ הַ 

א ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ר "מַ אֲ  ּתְ אַ ה ּדְ ַעל ֶׁשָאְכלּו ָחֵמץ ְּבֶפַסח ְּכמָ  "ֵמֹעִני
ְוִלְבֵני " , ו)בראשית כה(ב: תּוּכָ ּבַ  ׁשרּוּגֵ  ּהעָ מָ ְׁש ּמַ ה ׁשֶ בָ ל ּתֵ עַ  םיִ ׁשַ ְר ּגֵ ם עַ טַ  ׁשּיֵ ס ל. שליט"א ׁשֶ חָ נְ הרה"ג ר' ּפִ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ".ֹעִני

  ".ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם ַוְיַׁשְּלֵחםַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת 
  
  

  ים.ְקָרסִ  2ת רַ צּוי ַזְרָקא ּכְ מֵ עֲ טַ  2 ׁשיֵ ַהָּפֹרֶ֘כת֮ ת בַ ל ּתֵ עַ מֵ 
ְוִנְקָרא  ,ְרָקא ַמַּקף ׁשֹוָפר הֹוֵל ְסגָֻּלָתא. ִראׁשֹוָנה ַזְרָקא הּוא ַהַּמְלכּותזַ ְּבֵבאּור  )א, (פרדס רמונים כט"ק ּמַ רַ ּבָ 

 יּתִ ׁשְ רַ ֶתר ִּכְדּפֵ ַזְרָקא ֶּבֱהיֹוָתּה ִנְזֶרֶקת ְּכַלֵּפי ְמקֹוָרּה ַהֶּנֱעָלם ְועֹוֶלה ּוִמְתַאֶחֶדת ְּבסֹוד ַהָחְכָמה ַעד ַהּכֶ 
סֹוף ַהַּמְדֵרגֹות ַּבַּׁשַער ַהּקֹוֵדם ְּבחֹוָלם. ְוָלֶזה ִנְמָצא ֶׁשִהיא חֹוֶזֶרת ִמּסֹוף ַהֵּתָבה ְלֹראָׁשּה ְלהֹורֹות ִּכי ִהיא ְלַמָּטה ּבְ 

ל ֶׁשַפע ַרב ְוֹרב טּוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִביָה ִּכְנעּוֶריָה ּוִמֶּלֶחם ָאִביָה ֹּתאַכל ּוְתַקּבֵ ָאְוִלְפָעִמים חֹוֶזֶרת ֶאל ֵּבית 
ה לָ עוֹ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ל הַ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ ים ׁשֶ אִ רוֹ  . ַמֲחנֹוֶתיָה ַוֲחָילֹוֶתיָה ַהְמַצִּפים ֵעת ּבֹוָאּה ָלֵתת ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוָחק ְלַנֲערֹוֶתיָה.

ים מִ עָ ּטְ ּבַ ל ׁשֶ ּגֹ ת סֶ ינַ חִ ת ּבְ יוֹ הְ ת לִ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ  ּהלָ עֲ ת ּבַ ה אֶ לָ עֲ יא מַ ה הִ זֶ  חַ כֹ בְ ר, ּותֶ ּכֶ ד הַ עַ  תקֶ רֶ זְ ּנִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ אקָ ְר זַ את רֵ קְ ר נִ תֶ ּכֶ ד הַ עַ 
א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ א קָ ְר זַ ן כֵ ה. וְ ינָ בִ ה ּומָ כְ חָ ה מֵ לָ עְ מַ א לְ הּור ׁשֶ תֶ ּכֶ הַ ה מֵ רָ ָאהֶ  לוֹ  ׁשּיֵ ן ׁשֶ יוָ ה. ּכֵ רָ בּוגְ ד ּוסֶ ל חֶ ת ׁשֶ וֹ ּדקֻ ּנְ י הַ ּתֵ ל ְׁש עַ מֵ  תוֹ דָ קֻ ּנְ ׁשֶ 
י פִ לְ  "וֹ ּצקֻ ן הֵ  "אקָ ְר זַ י נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ ה. וְ לָ עְ מַ ים לְ קִ רָ זְ ּנִ ין ׁשֶ בִ קְ ין נּוּיִ ּמַ ת הַ ים אֶ לִ עֲ ם מַ ּׁשָ ּמִ א ׁשֶ בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ל יְ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ  יץִר חָ 
ן כֵ ם הוי"ה. וְ ל ׁשֵ ׁשֶ "ד ל יוֹ ׁשֶ  וֹ ּצקֻ ז ּבְ מָ ְר ּנִ ר ׁשֶ תֶ ּכֶ ד הַ ה עַ לֶ א עוֹ קָ ְר ּזַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ם, לְ לּוין ּכְ י א' אֵ נֵ פְ ּלִ י' ׁשֶ חָ  יׁשן אִ 'ּבֶ ל הַ ה ׁשֶ יטָ ִּׁש הַ 
ל ת ּכָ ל אֶ ּטֵ בַ א מְ קָ ְר ּזַ הַ "ק ׁשֶ ּמַ רַ י הָ רֵ בְ ּדִ ים מִ אִ ן רוֹ כֵ ג. וְ דָ ז ּבְ מָ ְר ּנִ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ד הָ חּוּיִ ן הַ מַ זְ  ינּויְ , הַ "ג"ת ּדָ עֵ ת וֹ ּיתִ א"ת ב"ש אוֹ ּבְ  "אקָ ְר זַ 
ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו קלֵ מָ עֲ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ א ּבְ הּוׁשֶ  רלָ וֹ ּדל הַ ל ׁשֶ מֶ ּסֵ ת הַ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ ּלָ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ ת, וְ כּולְ ּמַ ם לַ צּועָ  חַ ן ּכֹ תֵ נוֹ ת וְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 
י ם, ּכִ חָ ל ּכֹ כָ א ּבְ קָ ְר ּזַ ם ּבַ חֵ ּלָ הִ ים לְ ּסִ נַ ק מְ לֵ מָ עֲ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ל, לְ כוֹ יָ בְ א ּכַ קָ ְר ּזַ ת הַ ל אֶ ּטֵ בַ ּמְ ׁשֶ  ום קַ א עִ קָ ְר זַ ת רַ צּוה, ּכְ ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ הַ 
ר לָ וֹ ּדל הַ מֶ ּסֵ י ׁשֶ לִ  ירּועִ הֵ ה. וְ ת זֶ ּמַ עֻ ה לְ ת זֶ ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  א,קָ ְר זַ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ק ּבְ לֵ מָ יא עֲ הִ ׁשֶ  היָ נְ מַ ְר ּגֶ ן כֵ ם. וְ תָ ת אוֹ לֶ ּטֶ בַ א מְ קָ ְר ּזַ הַ 
ם ּׁשֵ הַ  ינּויְ ת, הַ כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ץ מְ רֶ אֶ ית. וְ ִר ּבְ הַ  תצוֹ ְר ַאל ׁשֶ  ץרֶ אֶ ה ּלָ ּמִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ית ׁשֶ לִ גְ נְ ַאת ּבְ אוֹ ד הָ גֶ נֶ א ּכְ ם הּותָ ינָ חִ ּבְ מִ 
ים מִ חָ לְ ם נִ ן הֵ כֵ ה. לָ ּפָ לִ קְ ד ּדִ סוֹ יְ א הַ הּוׁשֶ  יתִר ּבְ הַ ת מֵ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ׁשֶ  ץרֶ אֶ את רֵ קְ ּנִ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  יתִר ּבְ ת הַ צוֹ ְר ַא
, ץרֶ אֶ את רֵ קְ ּנִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ּיַ לִ ד עֲ א סוֹ א, הּוקָ ְר ּזַ ד הַ סוֹ ר ּבְ תֶ ּכֶ ת לַ כּולְ ּמַ ת הַ ּיַ לִ עֲ "ן' ׁשֶ רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּק'לִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ 
  .ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ ם אוֹ יהֶ נֵ י ְׁש ּכִ  ן,צוֹ רָ את רֵ קְ ּנִ ר ׁשֶ תֶ ּכֶ ת הַ ירַ פִ סְ לִ 

ִים ִּדְלַאַחר ֶׁשִחְּברּו ַהְיִריעֹות ַיַחד, ַנֲעׂשּו ְׁשֵּתי ְיִריעֹות ְּגדֹולֹות ּתַ ָהיּו ֲארּוִגים ְּכרּוִבים, ָהיּו ְׁש  ןְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשֲעֵליהֶ 
. (שמות כו, לב)ִבְמקֹום ִחּבּור ֶזה ָהְיָתה ְּתלּוָיה ַהָּפֹרֶכת, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י , ּואקָ ְר זַ ת רַ צּום ּכְ תָ רָ ּוּצׁשֶ  ִּבְקָרִסיםֶׁשְּמֻחָּברֹות 

ָּבּה ִּבְבִחיַנת ָזָכר ּוְנֵקָבה, הּוא ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָלֵכן ֶזה ַהָּמקֹום ִלְתלֹות ֶאת ַהָּפֹרֶכת ׁשֶ  ןִּדְמקֹום ִחּבּור ַהב' ְיִריעֹות ֶׁשהֵ 
ָאַמר ַרב ְקִטיָנא ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִלין  (יומא נד.)ִהְתַּגְּלָתה ְּבִחיַנת ַהִּזּוּוג ֶׁשל קב"ה ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ים ֶזה ָּבֶזה ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו ִחַּבְתֶכם ָלֶרֶגל ְמַגְּלִלין ָלֶהם ֶאת ַהָּפֹרֶכת ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו ְמֹעִר 

  א בָ מּו

  ן כֵ וְ 



"ְוִחַּבְרָּת ֶאת ַהְיִריֹעת ִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה ַּבְּקָרִסים ְוָהָיה  (שמות כו, ו), ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר ּוְנֵקָבה
ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַהְּקָרִסים ַּבֻּלָלֹאת" (שמות כו, יא)ְוֵכן ַהָּכתּוב  ."ֶאָחד"יַנת ַהִּזּוּוג . ְּדַעל ְיֵדי ִחּבּור ֶזה ִנְהְיָתה ְּבחִ ד"חָ ַהִּמְׁשָּכן אֶ 

 רַוְיַחּבֵ  בהָ זָ  י"ַוַּיַעׂש ֲחִמִּׁשים ַקְרסֵ  (שמות לו, יג). ְּדִחּבּור ֶזה ִמְתַחֵּבר ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג. ְוֵכן ַהָּכתּוב ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות
ר שליט"א זֶ לָ י גְ בִ ם הרה"ג ר' צְ ׁשֵ י ּבְ ִּת עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .ְׁשִכיָנהאֹו  ָזָכר ְנֵקָבהְּבִגיַמְטִרָּיא  ַקְרֵסי ָזָהב. ְוֵכן ְּבִרי"תַהְיִריֹעת" ס"ת  תאֶ 
ה ֶאת־ "(שמות כו, לג) בתּוּכָ ל הַ עַ  ֶכ֮ת ְוָנַתָּת֣ ַחת ַהְּקָרִסים֒ ַהָּפֹר֘ ל עַ י מֵ , ּכִ ַּתַחת ַהְּקָרִסיםאת צֵ מְ ן נִ כֵ ָאָּפֹרֶכת הַ ם ׁשֶ יאִ רוֹ ׁשֶ " ַּת֣
ֶכ֮ת  תבַ ּתֵ    ְקָרִסים. 2ת רַ צּוּכְ  ַזְרָקאי מֵ עֲ טַ  2 ׁשיֵ  ַהָּפֹר֘

ָּכן ַּכּכֹוָכִבים ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ְקָרִסים ֶׁשל ָזָהב ִנְרִאין ַּבִּמׁשְ  (ילקוט תרומה שסט)ַּבִּמְדָרׁש 
 ְקָרִסים ֲחִמִּׁשים ָהיּו . רֹוִאים ֶׁשַהְּקָרִסים ֵהם ְּבִחיַנת ּכֹוָכִבים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְוֵכןַהְּקבּוִעים ָּבָרִקיעַ 

, ֶׁשָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני הּוא ִּבְבִחיַנת 'ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני ַמלַהַחְׁש  חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ִּדְנָבֵאר ו), כו, (שמות ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ַּבִּמְׁשָּכן,
 יפִ ּכְ  י,ינִ מִ ְּׁש לַ  רּוּבחִ הַ  תאֶ  תלוֹ ּמְ סַ מְ  יםסִ רָ ּקְ הַ  סּונְ כְ נִ  ןהֶ ּבָ ׁשֶ  ֻּלָלֹאתהַ  ןכֵ וְ  .]ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע[ט "עֹוַלם ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמ

ד. גֶ ּבֶ  תינַ חִ בְ ּבִ  אהּוׁשֶ  יינִ מִ ְּׁש לַ  יםִר ּבְ חַ תְ מִ  וֹ ּכְר ּדַ ׁשֶ  הָאּלָ עִ  אּמָ אִ  דסוֹ יְ  תאֶ  תלֶ ּמֶ סַ מְ  הָאלָ ּוּלׁשֶ  י'ינִ מִ ְּׁש הַ  םלַ 'עוֹ  רמַ אֲ מַ ּבְ  ראֵ בָ ּנְ ׁשֶ 
ת ה אֶ לֶ עֲ ּמַ א ׁשֶ קָ ְר ּזַ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ים מְ סִ רָ ּקְ הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו י.ינִ מִ ׁשְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  יםסִ רָ ּקְ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 
  א.ּמָ אִ א וְ ּבָ ם אַ קוֹ מְ י ּבִ ינִ מִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ ד ּבָ חּוּיִ ת לַ כּולְ ּמַ הַ 
  

  .ְטָעִמיםק"ן ְמַטֵהר ֶאת ַהֶּׁשֶרץ ּבְ 
א הּו"ן ּקֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ְטָעִמים. ק"ן ץ ּבְ ַּתְלִמיד ָוִתיק ָהָיה ְבַיְבֶנה, ֶׁשָהָיה ְמַטֵהר ֶאת ַהֶּׁשרֶ  (עירובין יג:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 
ֶׁשַהָחְכָמה ְוַהֶּׁשֶמן ֵהם  (שמות ו, א)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי א בָ ּוּמה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה. נִ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ סוֹ ה, וְ רָ וֹ י ּתמֵ עֲ ל טַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ 

ָמה ֵהם ָהֵראִׁשית ְוַהָּמקֹור, ָּכ ַהֵּקן הּוא ָהֵראִׁשית ְוַהָּמקֹור ֶׁשל ָהעֹופֹות. ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ִּבְבִחיַנת ֵקן ֶׁשל עֹופֹות. ְּכמֹו ֶׁשַהֶּׁשֶמן ְוַהָחכְ 
ֶאָּלא  ֵקןן זָ ֵאי (קידושין לב:)א רָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ ז ּבִ ּמָ רֻ מְ  "ןקֵ ן כֵ וְ  . ָקָנִני ִמְּלׁשֹון ֵקן, ְּדָחְכָמה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵקן."ה' ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו"

ן ּקֵ הַ ה מֵ מָ כְ חָ ה לְ כָ ּזָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ א לְ ּלָ אֶ  .ֶׁשָּקָנה ָחְכָמהלֹוַמר ֶׁשָּלַמד ָחְכָמה, ּוַמּדּוַע ַהָּלׁשֹון ה ָצִרי ָהיָ ה ִּלְכאֹורָ ף ׁשֶ ַאוְ  .ה ָחְכָמהָּקנָ ִמי ׁשֶ 
   ן.יוֹ לְ עֶ הָ 

ַּבְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ֵערּוִבין ַּתְלִמיד ָוִתיק ָהָיה ְּבַיְבֶנה ֶׁשָהָיה ְמַטֵהר ֶאת  )כח ,במות ל(ש"א רָ ּגְ ' לַ קֹול ֵאִלָּיהּו'ֵסֶפר א ּבְ בָ מּו
ְמָאה ַהֶּׁשֶרץ ְּבֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ְטָעִמים ְוכּו' ָאַמר ַרִּביָנא ֲאִני ָאדּון ַוֲאַטֲהֵרנּו ַמה ָּנָחׁש ֶׁשֵּמִמית ּוֵמִביא טֻ 

א ְיַטֵּמא, ֵיׁש ְלָפֵרׁש ְּדָמִצינּו ְלַהַּקְדמֹוִנים ֹוָלם ָטהֹור, ֶׁשֶרץ ֶׁשאֵ עלְ  ינֹו ֵמִמית ּוֵמִביא ֻטְמָאה ָלעֹוָלם ֵאינֹו ִדין ֶׁש
ים , ְוַהְּנִגינֹות ְוַהְּטָעמִ "ֹאֶר ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאָּמה ְוֹרַחב ֲחִמִּׁשים ַּבֲחִמִּׁשים"ֶׁשָּדְרׁשּו ַטֲעֵמי ּוְנִגינֹות ַהִּמְקָרא, ּוְכִתיב 

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהָּנָחׁש ֶׁשִּבְתִחיָלה  ,ְוַעל ֲחִמִּׁשים ַּבֲחִמִּׁשים ֻמַּנח ְרִביִעי ,ֶׁשל ַהֵּתבֹות ֵמָאה ָּבַאָּמה ֵהם ַקְדָמא ְוַאְזָלא
" ָאְרִחי ְוִרְבִעי"ִמְּלׁשֹון ֻמַּנח ְרִביִעי  הר זֶ ָהָיה הֹוֵל ַעל ַאְרַּבע ְוָקִדים ָוָאִזיל, ָערּום ּוָמִהיר ִמָּכל ַהַחּיֹות, ְוַאחַ 

ַּכְמֹבָאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ז"ל ְּדקֹוֶדם ֶשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון זּוֲהַמת ַהָּנָחׁש . ֶׁשהֹוֵל ַעל ָּגחֹון
ֻרָּמז ַּבּתֹוָרה ַּבָּפסּוק ֹאֶר ַהִּמְׁשָּכן ְוגֹו', ְוַעל ֶזה ְּבסֹוד ַקְדָמא ְוַאְזָלא, ְוַאַחר ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ְּבסֹוד ֻמַּנח ְרִביִעי ּומְ 

ְטָעִמים ֶׁשל ָאַמר ַּתְלִמיד ָוִתיק ָהָיה ְּבַיְבֶנה ֶׁשָהָיה ְמַטֵהר ֶאת ַהֶּׁשֶרץ ְּבֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ְטָעִמים, ַהְיינּו ִּבְנִגיָנה ּו
א ָידְ  עּו ַרָּבָנן ַמאי ְקָאַמר ּוָבא ַרִּביָנא ְוָאַמר ֲאִני ָאדּון ַוֲאַטֲהֵרנּו, ְרצֹונֹו לֹוַמר ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים, ֶׁשהּוא ַהָּנָחׁש, ְו

א ָּבא ֶאָּלא ְלָפֵרׁש ִּדְברֵ    ד.י ַהַּתְלִמיֲאִני ֲאָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַהאי ַּתְלִמיד ָוִתיק ַמה ָּנָחׁש ֶׁשֵּמִמית ְוכּו' ְוִאם ֵּכן 

  ָמִצינּו 

   ינּוצִ מָ 

  ן כֵ וְ 



י מֵ עֲ טַ ים לְ קִ קְ וֹ ּתְׁש ּמִ ח ׁשֶ סַ פֶ ה ּבְ רָ תוֹ י מֵ עֲ טַ לְ  ַמְׁשָמעּות
  .יםמִ עָ טְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןיסָ נִ וְ  הרָ תוֹ 

ֶזה ַהִּׁשיר אֹוֶמֶרת ְּבִפיָה ְּבָגלּוָתּה ּוְבַאְלָמנּוָתּה ִמי ִיֵּתן ְוִיָּׁשֵקִני  "ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו" (שה"ש א, ב)"י ִּׁש רַ ּבְ 
ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו ְּכמֹו ֵמָאז ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוְׁשִקין ַעל ַּגב ַהָּיד ְוַעל ַהָּכֵתף ַא ֲאִני  המֹ ַהֶּמֶל ׁשְ 

ַעל ֵׁשם  ּלוֹ ִמְתֲאָוה ְוׁשֹוֶקֶקת ֶלֱהיֹותֹו נֹוֵהג ִעִּמי ַּכִּמְנָהג ָהִראׁשֹון ְּכָחָתן ֶאל ַּכָּלה ֶּפה ֶאל ֶּפה. ְוֹנאַמר ֻּדְגָמא ׁשֶ 
ּוֻמְבָטִחים ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ּתֹוָרתֹו ְוִדֵבר ִעָּמֶהם ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ְואֹוָתם ּדֹוִדים עֹוָדם ֲעֵרִבים ֲעֵליֶהם ִמָּכל ַׁשֲעׁשּוַע 

ְלַקֵּים ְּדָברֹו ְוֶזהּו ִיָּׁשֵקִני ֵמִאּתֹו ְלהֹוִפיַע עֹוד ֲעֵליֶהם ְלָבֵאר ָלֶהם סֹוד ַטֲעֶמיָה ּוִמְסַּתר ְצפּונֹוֶתיָה ּוְמַחִּלים ָּפָניו 
ן כֵ ר, וְ חֵ ר ַאבָ ל ּדָ ּכָ ר מִ תֵ ה יוֹ זֶ ת לָ קֶ קֶ וֹ ּתְׁש ה מִ ינָ כִ ְּׁש הַ ׁשֶ  ְנִׁשיקֹות ִּפיהּות ינַ חִ א ּבְ ה הּורָ י תוֹ מֵ עֲ י טַ ּוּלּגִ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו

ם עַ ּטַ ת הַ ר אֶ אֵ בָ ים לְ כִ וֹ ּזׁשֶ כְ ד, ּווֹ ּסד הַ גֶ נֶ ם ּכְ ים הֵ מִ עָ ּטְ הַ , וְ דסוֹ  ׁשרּוז ּדְ מֶ ט רֶ ׁשָ ּפְ ד גֶ נֶ ם ּכְ הֵ ת וֹ ּיתִ ין אוֹ ּגִ ת ּתַ וֹ ּדקֻ ים נְ מִ עָ ּטְ הַ 
ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ה ׁשֶ לָ יְ ּלַ א הַ הּוח ׁשֶ סַ יל ּפֶ לֵ ּבְ ס ל. שליט"א ׁשֶ חָ נְ הרה"ג ר' ּפִ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ ין. וְ זִ רָ ין ּדְ זִ ל רָ ה ׁשֶ ינָ חִ אן ּבְ ּכָ  ׁשם, יֵ עַ ּטַ ל הַ ׁשֶ 
יר ׁשִ ת ּלַ גִ ת מְ ין אֶ ִר ח קוֹ סַ פֶ ן ּבְ כֵ ה, וְ רָ י תוֹ מֵ עֲ טַ ים לְ קִ קְ וֹ ּתְׁש ּמִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ הם מַ ּול ׁשה עַ ר זֶ רוֹ ה, מָ ם מַ ּול ׁשעַ  ה זוֹ ּצָ מַ ים ִר מְ אוֹ 
ֹמה ֵמְרדֹוְמְסק זצ"לם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ ּבָ סִ  ּהתָ אוֹ מֵ  יםיִר ּׁשִ הַ  ֶמז רֶ ֻרׁש ּדְ ֹוד סר"ת  ר"ֵסדֶ ִּכי  ֵליל ַהֵּסֶדר ארָ קְ ח נִ סַ יל ּפֶ ּלֵ ׁשֶ  ַרִּבי ְׁש
י פִ "ם, ּכְ ינִ ּפָ ן הֵ  "םעַ טַ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ וְ  "ם.עַ טַ ן ח' הֵ סַ ר ּפֶ ּוּדסִ  "לסַ 'חֲ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ . וְ ַהְּפָׁשטֵמִעְנַין  ּהַ בֹ ח ּגָ סַ יל ּפֶ לֵ וְ 

 ןיסָ נִ ן כֵ . וְ יםנִ ּפָ ת ינַ חִ בְ ּבִ  רוֹ דְ סִ ם הוי"ה ּכְ ׁשֵ  וֹ יר ּבאִ מֵ  ןיסָ נִ  ׁשדֶ ן חֹ כֵ . וְ יםנִ פָ ים ּבְ נִ ּפָ ין יקִ ִׁש נְ א הּו םעַ ּטַ הַ "י ׁשֶ ִּׁש ר רַ מֵ אוֹ ׁשֶ 
 נ'ת וֹ ּיתִ אוֹ י ּתֵ ׁשְ , ּויםנִ ּפָ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ "ן מְ ּסָ ל נִ ׁשֶ  ס'ת אוֹ ם שליט"א ׁשֶ יְ וֹ ּבלְ טֶ יְ ל טַ אֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ  ים.מִ עָ טְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

, תהילים ד(ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  יםנִ פָ ן לְ יסָ נִ ין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ הַ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ים. וְ נִ ּפָ י הַ ּדֵ י צִ נֵ ְּׁש מִ  תאוֹ ּפֵ י הַ ּתֵ ׁשְ ל ת עַ זוֹ ּמְ רַ מְ 
  ה'". ָּפֶניָעֵלינּו אֹור  ְנָסה" ז)

 (בשלח סו.)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ד. וְ הוֹ הַ ח וְ צַ ּנֶ ת הַ ד אֶ חֵ ַאמְ ד הַ סוֹ ת יְ ינַ חִ א ּבְ ס הּוּנֵ ׁשֶ  תסז) (חנוכה ח"ב"ל יזַ ִר אֲ הָ פרע"ח לְ א ּבְ בָ מּו
ָהֹרֶׁשם  ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ְׁשמֹו ֶׁשל אֹותֹו ִמְזֵּבַח. ה' ִנִּסי, ַעל ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְפְרעּו ְוִהְתַּגָּלה אֹותֹו אֹות ְּבִרית

" אֹות אֹו מֹוֵפת ְוָנַתן ֵאֶלי" (דברים יג, ב)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ֵנס ִנְקָרא אֹות, ּכְ  ה' ִנִּסי. ,ְּׁשמוֹ ַהָּקדֹוׁש. ַמה 
ֹות ִמְתַּגּלֹות ָּבאֹות ה' ַּבֶּטַבע. אְּדָהאֹות ִהיא ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ֵּבין ָהאֹות ו' ָלאֹות ה' ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּטַבע, ְוַהְׁשָּפעֹות הָ 
א ֶּדֶר ָהאֹות ה'. ְוָלֵכן ּוְכֶׁשִּמְתַּגָּלה ַהַהְׁשָּפָעה ְּבֶדֶר ֵנס ֵמַעל ַהֶּטַבע ֲהֵרי רֹוִאים ָּכאן ֶאת ָהאֹות ו' ַמֲעֵׂשי ה' ְּכִפי ֶׁשהּוא ּבְ  ַעְצמֹו, ְו

 ת ה'.בַ הֲ ַאלְ  ןימָ סִ א הּו תאוֹ י ּכִ  "ןימָ סִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  י"םּסִ נִ ן כֵ וְ  ו' ְּבַעְצמֹו. ִאים ָּכאן ֶאת ַהאֹותו', ְּדרוֹ  אֹות ,ִנְפָלאֹות ,אֹותַהֵּנס ִנְקָרא 
(בראשית ּו ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנ אבָ ן מּוכֵ ֶׁשֵּנס ֵּפרּוׁשֹו ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ֵמַעל ַהֶּטַבע ַּגם ִאם הּוא ָּבא ְלֻפְרָענּות. וְ  (חולין קכז.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ן, יוֹ ּסָ נִ  , אוֹ סנֶ ת אוֹ בוֹ תֵ ז ּבְ מָ ְר נִ  סנֵ ן כֵ וְ  ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע.ת אֶ  ֶׁשְּמַׁשֵּדדַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ֵנס  ַׁשַּדיֶׁשֵּׁשם  יז, א)
 "סנֵ ן כֵ י. וְ עִ בְ ּטִ ם הַ לָ עוֹ הָ מֵ ת ּויאּוצִ ּמְ הַ ה מֵ יחָ ִר בְ ּו הסָ נּומְ  ַעל ְמַרֵּמז, חַ רֵ בוֹ ּו סּנָ ם ׁשֶ דָ ן ָאכֵ ת. וְ ילּוגִ ְר הָ ע וְ בַ ּטֶ ל הַ עַ ּמֵ ים ׁשֶ ִר בָ ם ּדְ הֵ ׁשֶ 
י ּוּלמִ ּבְ "ס נֵ ב שליט"א ׁשֶ יף הרה"ג ר' ד. לֵ סִ הוֹ ע. וְ בַ ּטֶ ל הַ עַ א מֵ צָ מְ ּנִ ׁשֶ  מ"הי ּוּלמִ ם הוי"ה ּבְ ת ׁשֵ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  מ"הא"ט ב"ח ּבְ 
ים ּסִ ּנִ לַ  ינּוכִ ם זָ י ׁשָ נַ יסִ ז ּבְ מָ ְר נִ  סנֵ ן שליט"א ׁשֶ מַ דְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ רה"ג ר' ַאיף הָ סִ הוֹ . וְ עבַ ּטֶ ל הַ עַ מֵ  ִגיַמְטִרָּיאּבְ , "מֶ "ן סָ נּות וֹ ּיתִ אוֹ הָ 
 מוֹ ר ּכְ ּפָ סְ מִ  תוֹ א אוֹ הּו "מֶ סָ  ן"נֻ "סנֵ י ּוּלּמִ שליט"א ׁשֶ ער נֶ יטְ יְ ד לַ וִ הרה"ג ר' ּדָ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ ע. בַ ּטֶ ל הַ עַ מֵ ר לְ ּבֵ חַ תְ הִ לְ ים ּולִ דוֹ ּגְ הַ 
כי הם עוסקים במה  נאס"א,ס. והוסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א שהשתלשל שם ארגון החלל נֵ  תוֹ ס ּבְ ל נֵ ז עַ ּמֵ רַ ט לְ ּוׁשּפָ הַ 

  שלמעלה.

  א בָ מּו

  ן כֵ וְ 



ָלָּמה  (עירובין יג:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ר' ֵמִאיר ָמְצאּו ָּכתּוב ָּכְתנֹות אֹור.  (ילקוט בראשית לד)ַּבִּמְדָרׁש 
י ֲחָכִמים ַּבֲהָלָכה.  ְקָרא ְׁשמֹו ַרִּבי ֵמִאיר, ֶׁשָהָיה ֵמִאיר ֵעינֵ ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר ָאַמר ֶׁשֵּיׁש  (ב"ר צב, ו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ִנ

יד תִ עָ ה לֶ ּלֶ ּגַ תְ יִ , וְ ׁשמֶ ּׁשֶ ז ּבַ נַ גְ ּנִ ׁשֶ  ב"י טוֹ ר ּכִ "אוֹ א רָ קְ ּנִ ז ׁשֶ נּוּגָ ר הַ אוֹ הָ  ינּויְ הַ ׁש, ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה ַעל אֹור ַהֶּׁשמֶ  ִּכי טֹוב,לֹו ָאח ֶׁשְּׁשמֹו 
 ".ִׁשיםּוֶבן ָּדן חּו"ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ָמְצאּו ָּכתּוב (ב"ר צד, ט)  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ּהיקָ ִּת ְר ּנַ ה מִ ּמָ יא חַ צִ ה' יוֹ ׁשֶ א ּכְ בֹ לָ 
ת וֹ ּיתִ א אוֹ הּוׁשֶ י"ם ׁשִ חּוז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ןּבֶ  ּהב ּבָ תּוה ּכָ יָ ן הָ כֵ ה, לָ רָ וֹ ּתל הַ י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ הַ  ראוֹ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ  יראִ מֵ י ּבִ ל רַ ׁשֶ  תוֹ רָ וֹ ּתן ׁשֶ יוָ ּכֵ 
א הּו י"ראִ "י מֵ ּבִ רַ  ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות .תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "ןי ּבֵ ּוּלמִ הוי"ה ּבְ ם ׁשֵ לְ  ּיָ , ׁשַ י"חַ ׁשִ מָ 

 סּנֵ ל הַ עַ ּבַ א רָ קְ יר נִ אִ י מֵ ּבִ ן רַ כֵ ים. וְ תִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ תְ ד לִ ּיָ ן מִ כָ ה מּויֶ הְ ּיִ ד ׁשֶ ּמָ עֻ מְ  הּורּוּבְ קְ ּיִ ׁשֶ  ׁשּקֵ יר ּבִ אִ י מֵ ּבִ ן רַ כֵ . וְ ׁשּדָ קְ מִ ן יַ נְ מִ ּכְ  444
ל ׁשֶ  תוֹ רָ וֹ יא ּתהִ ז ׁשֶ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ת ּתל אֶ ּמֵ סַ מְ  ןיסָ נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ה, ּכְ ּלָ אֻ ּגְ הַ וְ  יםּסִ ּנִ הַ  ׁשדֶ א חֹ הּוׁשֶ ן יסָ נִ  ׁשדֶ ל חֹ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ מֵ 
יף סִ הוֹ ה, וְ ּטָ ה מַ ּטָ מַ ח לְ סַ ל ּפֶ ר ׁשֶ אוֹ ת הָ ידַ ִר ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ י נִ ח ׁשֵ סַ פֶ א ּבְ ס הּוּנֵ ל הַ עַ יר ּבַ אִ י מֵ ּבִ ל רַ א ׁשֶ לָ ּוּלהִ ם הַ ן יוֹ כֵ . וְ יחַ ִׁש מָ 

(עיין 'בן יהוידע' ר"ה ס. ּנֵ הַ ל עַ ּבַ יר אִ מֵ י ּבִ רַ ז ּבְ מָ ְר ח נִ סַ ל ּפֶ ד ׁשֶ סֶ חֶ ר הַ ת אוֹ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  "םהָ רָ בְ ַא ׁשרֶ ּׁשֹ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 
 יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא יא הִ ה, וְ לָ דוֹ ת ּגְ דֶ ּמֶ לֻ ה מְ תָ יְ יר הָ אִ י מֵ ּבִ ת רַ ׁשֶ אֵ  היָ ְר רּוּבְ שליט"א ְׁש  ִסיּבֹוִניְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד  יז:).
, יראִ י מֵ ּבִ רַ  הנָ ׁשְ ם מִ תַ ּסְ ס ל. שליט"א ׁשֶ חָ נְ יף הרה"ג ר' ּפִ סִ הוֹ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ׁשֶ  ררּוּבֵ ד הַ ל סוֹ עַ  ּהמָ ְׁש ת ּבִ זֶ ּמֶ רַ ם מְ יא גַ הִ . וְ דוִ ן ּדָ ּבֶ 
ס"ת  ".ֶמלֶ  יַמֲעַדּנֵ  ןִיּתֵ  אְוהּו וֹ ַלְחמ הְׁשֵמנָ  ר"ֵמָאׁשֵ  ראשית מט, כ)(בב תּוּכָ ן הַ כֵ ים. וְ מִ כָ י חֲ ינֵ יר עֵ אִ ּמֵ ׁשֶ  ןמֶ ׁשֶ ן וֹ ׁשּלְ יא מִ הִ  הנָ ׁשְ מִ ּו
ְלָאֵׁשר ָאַמר ָּברּו ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ּו" (ויחי רמו.)ַּבֹּזַהר  אבָ ּוּמּכַ . יראִ מֵ י ּבִ ל רַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  א"ירַ הוֹ נְ ּכִ 

. רֹוִאים אֹותֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו", ְלַהְראֹות ֵהיָכן הּוא ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִּבְמקֹומֹו, ֶׁשהּוא מֹוׁשֵ 
ר ּיָ צֻ ן מְ מֶ ּׁשֶ ר הַ אוֹ ה לְ מֶ וֹ ּד תוֹ ּפָ ע מַ בַ צֶ  ָאֵׁשר (במדבר ב, ב)ְּלַמְעָלה. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשָאֵׁשר ֵיׁש לֹו ֶקֶׁשר ְלעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ׁשֶ 

ֵׁשֶבט  (במדב"ר ב, י) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ן.מֶ ׁשֶ לְ  לּוְׁש מְ ּנִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ סוֹ לְ  כּור זָ ׁשֵ ט אָ בֶ ּׁשֵ ׁשֶ  (ויצא)' חַ קֵ 'רוֹ א ּבָ בָ ן מּוכֵ . וְ תיִ ן זַ ילַ אִ  ּהּבָ 
ר. ַעל ֵׁשם ". ר"ת ֵמִאי"ָּברּו ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי" )כד ,ברים לג(דים' ִר ּוּטל הַ עַ 'ּבַ א ּבַ בָ ן מּוכֵ . וְ ָאֵׁשר ֵמִאיר ַעל ַהֹחשֶ 

. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֵמִאיר ָּבְטלּו מֹוְׁשֵלי ְמָׁשִלים (סוטה מט.) ָמָראַּבּגְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ֶׁשַהֶּׁשֶמן ֶׁשהּוא ֵמִאיר ְּפֵניֶהם ּוֵמִאיר ַלְּמנֹוָרה
יף הרה"ג ר' א. סִ הוֹ . וְ ָמָׁשל ְוִנְמָׁשלִּבְבִחיַנת  תדֶ מֶ לְ ּנִ ׁשֶ  הרָ וֹ ּתהַ  תּוּיימִ נִ ּפְ ַהְמַסֵּמל ֶאת  ָמָׁש"לְחמֹו" ר"ת לַ ֵמָנה ׁשְ ָאֵׁשר מֵ " בתּוּכָ הַ וְ 

מֹ ֶׁשר לִ ִרים אֲ ִׁשיר ַהִּׁשי" (שה"ש א, א)ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ "ל ׁשָ ּמָ ם הַ ד עִ חַ יַ  רי"אִ מֵ י ּבִ רַ ה. שליט"א ׁשֶ    ".הְׁש
  

ב של רֶ עֵ י וָ תִ ּׁשְ ת הַ וֹ ּפלִ ת קְ יל אֶ ִׁש מְ י מַ אלִ רמ"ד וָ הָ 
י תִ ת ְׁש רַ צּום ּכְ תָ רָ ּוּצז ׁשֶ גוֹ אֱ הָ  תוֹ ּבְ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הנוצרים לַ 

  ב.רֶ עֵ וָ 
ְקִלָּפתֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק, ֶׁשִהיא סֹוד ַהְּקִלָּפה  ןיַ ְּכָבר ִּדַּבְרנּו ִּבְמקֹומֹות ַהְרֵּבה ְּבִענְ  (הליקוטים עמוד ס"ט)י ואלִ רמ"ד וָ ּבָ 

ֲחִוים ַהְמנָֻּגִעים, ֲאֶׁשר ָלּה ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשּתַ  , ְוִהיא סֹוד ַהּצּוָרה ֶׁשל ְׁשִתי ָוֵעֶרבזוֹ ַהִּמְתַמַּצַעת ֵּבין ִׁשֳּבֵלי ָהֱאג
ָּכמֹוהּו. ִּכי ָכל ין , ֲאֶׁשר אֵ יןַקִּדיׁשִ  יןַהְמַנְּגִדים. ְוסֹוָדּה ַהֵּפרּוד ֶהָעצּום ְוַהְּפִניִמי ֵּבין ְּדָרגִ  ּבֹוֲעִרים ָּבָעם ֵמָהֵאדֹוִמִּיים

ְּבַמֶּסֶכת ֵערּוִבין: ָּכל  םרָ מָ ה אֲ ֵּנה זֶ את ָהְרָׁשָעה ִנְכְנָסה ִלְפַני ְוִלְפִנים. ְוהִ זֹ וְ ְׁשַאר ַהְּקִלּפֹות סֹוְבבֹות ּוַמִּקיפֹות, 
א ָעׂשּו ְמִחיָצהיְוֶׁשל ֵעֶרב ֵאיָנּה ְמִחיָצה, ֶׁשָּכל ְׁשַאר ַהְּקִלּפֹות ַהחִ  ְמִחיָצה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ְׁשִתי ְּכֵׁשם  צֹונֹות 

ֶרב, ֶׁשִהיא ְראּוָיה ְלִהָּקֵרא ְבֵׁשם ְמִחיָצה ַמָּמׁש. ָועֵ  ֶׁשָעְׂשָתה ֹזאת ַהְּקִלָּפה ַהְּפִניִמית ֶׁשִהיא ַהְּמִחיָצה ֶׁשל ְׁשִתי

  ָמִצינּו 

  א בָ מּו



רמ"ד הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ָּכמֹוהּו יןַהֵּפרּוד ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשאֵ  ְוָיְצָאה ִמּתֹו ָהֵאיָפה ִמְּפֵני ִׂשְנַאת ִחָּנם ֶׁשל ְּבֵני ַעֵּמנּו ֶׁשָּגַרם
 ר'פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ י הַ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ ב, וְ רֶ עֵ י וָ תִ ת ְׁש רַ צּום ּכְ תָ רָ ּוּצׁשֶ  זגוֹ אֱ הָ  תוֹ ּבְ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ לַ  ברֶ עֵ י וָ תִ ּׁשְ ת הַ וֹ ּפלִ ת קְ יל אֶ ִׁש מְ י מַ אלִ וָ 

ל "א עַ רָ ּגְ הַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ מּוּו .נ'ֹוָטִריקֹון ְּת'מּוָרה הִּג'ַּנ'ת' ר"ת ִּג'ַמְטִרּיָ  "ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי"('תורת משה' דרוש לח' טבת) 
א יפָ ּקִ י ּתַ יהִ אִ א ּדְ נָ יָ ּנְ א ּתִ יּפָ לִ קְ לִ  טּוד מָ כַ ה. וְ ָאּכָ הַ  יִר ין צָ אֵ  ּהבָ , ּוהּוט, ּתֹ ׁשָ ן ּפְ וֹ יׁשה ּפִ ּקָ רֻ ה יְ ּפָ לִ קְ  (פקודי רנה:) רהַ ּזֹ הַ 
ל עַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ן.א לוֹ יָ ׁשְ י קַ יהִ אִ  ׁשחָ י נָ אם הַ ׁשָ ", וְ תוֹ רָ בֻ ת קְ אֶ  יׁשע אִ דַ א יָ ן", "וְ חוֹ ל ּגָ עַ  לֵ ל הוֹ ם "ּכָ , ׁשָ הּוז, בֹ מֶ רֶ 
ְקִלַּפת ַהְּׁשִתי ָוֵעֶרב א ה הּוּזֶ הַ  ׁשחָ ּנָ הַ ן. וְ חוֹ א גָ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ  ׁשרֶ ן ׁשֹ יחוֹ ר גִ הַ נְ ת לִ כֶ ּיֶ יא ׁשַ הִ יף, וְ ּקִ תַ ק וְ זָ חָ  ׁשחָ נָ  ׁשז יֵ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ּת
א בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ  ",ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" (ישעי' מ, ד)ק סּוּפָ ל הַ "א עַ רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ א ּבְ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ה, ּוּלָ אֻ ּגְ ה לַ ּכֶ זְ נִ וְ  זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ת ּתה אֶ ּלֶ גַ יְ  ּהלָ ּוּטּבִ ׁשֶ 
 ה.מָ כְ חָ ת לַ אוֹ רָ ּפְ ְר ת ּפַ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  ּוּל", אֵ ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" (תיקונים קכ:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ז. וְ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ד ּתאֹ ם מְ מֵ רוֹ תְ תִ א וְ ּׂשֵ ּנָ ּתִ 
ב רֶ עֶ ּבְ  "ּוׁשה יֵ לָ תְ נִ  בוֹ ה ּוּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשדֶ א חֹ הּוׁשֶ  ןיסָ נִ  ׁשדֶ ן חֹ כֵ וְ  .יחַ ׁשִ מָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ֶׁשהּוא ׁש"ָנחָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ת לְ כוֹ מּוסְ  "זמֶ רֶ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ 
ח סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ּבְ  "ּוׁשת יֵ אֶ  בּולְ ּצָ ר ׁשֶ חַ ַאלְ  ינּויְ הַ  .יםזִ גוֹ אֱ  חסַ פֶ ים ּבְ לִ כְ אוֹ וְ  יס.נִ  יׁשידִ אִ ים ּבְ אִ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  יםזִ גוֹ אֱ  ׁשרֶ ל ׁשֹ ז עַ ּמֵ רַ ח, מְ סַ ּפֶ 
  ים. זִ גוֹ אֱ הָ  חַ ת מֹ ל אֶ כוֹ אֱ ן לֶ מַ ּזְ ה הַ ז, זֶ גוֹ אֱ הָ  תוֹ ּבְ ב ׁשֶ לָ ּצְ ת הַ ּפַ לִ ת קְ אֶ  לּוּטְ בִ וְ 

 יִר ָא ְּבִגיַמְטִרָּיאאן ּקַ ּפֶ ז גוֹ ן אֱ כֵ ם. וְ ים ּבָ נִ מּוּטְ ׁשֶ ת כּולְ ּמַ ת הַ צוֹ יצוֹ ל נִ ז עַ ּמֵ רַ , לְ לֶ מֶ י זֵ גוֹ ם אֱ יאִ רָ קְ ּנִ ים ׁשֶ זִ גוֹ ל אֱ עַ 
 הּיָ מְ דְ קַ מְ ז גוֹ ן אֱ כֵ ל. וְ לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ה לֶ ל עוֹ דוֹ ר ּגָ ּפָ סְ מִ בְ ּו ת.כּולְ ּמַ ר הַ תֶ ת ּכֶ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

   ז.מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ּתֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  ןוֹ ּבׁשְ חֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןמוֹ ְר עַ ז גוֹ ן אֱ כֵ ר. וְ תֶ ּכֶ ם הַ לַ עוֹ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  ןמוֹ דְ קַ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו ןמוֹ דְ קַ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 
ַהְמַסֵּמל  ׁשחָ ת נָ רַ צּו לוֹ  ׁשז יֵ ּוּלם הַ צֶ עֶ ׁשֶ  (תולדות קלז.) רהַ ּזֹ ּבַ  ּוינצִ מָ ּו. זלּוא רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  םקוֹ מְ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  זלּוז גוֹ אֱ 

ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ן כֵ . וְ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ל ה ׁשֶ ּכָ לְ ה מַ ּוֶ לַ ת מְ ּדַ עֻ סְ ה מִ ונָ ּזם נִ דָ ָאּבָ ז ּוּלם הַ צֶ ן עֶ כֵ וְ  .ּוּנּמֶ ק מִ ינוֹ א לִ ּבָ א ׁשֶ רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ הַ  ֶאת
ם הוֹ ּתְ הַ ג ׁשֶ ַאד ּדָ וִ ן ּדָ כֵ , לָ ְנֻקַּדת ִצּיֹוןד סוֹ ּבְ  ֵבית ַהִּמְקָּדׁשד ּבְ וִ ל ּדָ ׁשֶ  נוֹ בְ יא ַאי הִ , ּכִ ָדִוד ַהֶּמֶלה לְ רָ ּוׁשם קְ לָ עוֹ ל הָ ׁשֶ ַהּלּוז  ֶעֶצםיא הִ ׁשֶ 

ת ּבַ ר 'חִ פֶ סֵ ּבְ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ א מֵ בָ ּוּמ, ּכַ ָדִוד ַהֶּמֶלר לְ ּוׁשז קָ ּוּלּבַ ז ׁשֶ ּוּלא הַ הּוׁשֶ ֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ן הַ כֵ ה. וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ ם מֵ לָ עוֹ ת הָ ף אֶ טֹ ְׁש א תִ 
(סוטה ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ם.לָ עוֹ ב לְ רָ חֱ נֶ  ינוֹ ן אֵ כֵ , לָ ֵבית ַהִּמְקָּדׁשה לְ נָ ּבָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ת ׁשֶ דוֹ סוֹ יְ ל הַ ה עַ נָ בְ נִ ֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי הַ ם' ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

, ַהָּגֶון ֶׁשָּלּה זֹו ַהְּתֵכֶלת ִהיא סֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ  (שלח קעה:)ִצינּו ַּבֹּזַהר מָ ּו, ַּתְנָיא ִהיא לּוז ֶׁשּצֹוְבִעין ָּבּה ְּתֵכֶלת )מו:
יר עִ הָ א ׁשֶ צֵ ה, יוֹ ת זֶ אֶ  חּוקְ ם לָ ּׁשָ ּמִ ת ׁשֶ רֶ ּנֶ ּכִ ם לַ קוֹ ת מָ יכּומִ סְ ת ּבִ לֶ כֵ ּתְ ת הַ אֶ  עּובְ ּצָ ר ׁשֶ אמַ ם נֹ אִ וְ . ְּבַים ִּכֶּנֶרת יֹוֵצא ִמָּדג ֶׁשהֹולֵ 

, זֹו ַהְּתֵכֶלת ִהיא סֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ  ,(שלח קעה:) ַּבֹּזַהר אבָ ּוּמּכַ  ,לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ר לְ ּׁשֵ קַ תְ ּמִ ת הַ רֶ ּנֶ ּכִ ם לַ קוֹ ת מָ יכּומִ סְ יא ּבִ ז הִ לּו
   .ְּבַים ִּכֶּנֶרת, ְוַעל ֵּכן ִּכּנֹור ֶׁשל ָּדִוד ְמַנֵּגן ֵמֵאָליו ְוַהָּגֶון ֶׁשָּלּה יֹוֵצא ִמָּדג ֶׁשהֹולֵ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ז, ּכְ גוֹ אֱ ל הָ ית ׁשֶ נִ חָ רּוה הָ ּפָ לִ ּקְ ף הַ ּוּלת קִ ינַ חִ בְ , ּבִ יםזִ גוֹ ל אֱ ת ׁשֶ לוֹ ּקְ ף מַ ּוּלקִ י דֵ ל יְ ן עַ בָ לָ ם ּבְ חַ לְ נִ  ינּובִ ב ָאקֹ עֲ יַ 
ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות " ז:ּוּלל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ל"זק סּוק ל' ּפָ רֶ פֶ ּבְ 

 ,לּוז ִּנְקָראׁשֶ  ְקָּדׁשַהּמִ  ֵּביתל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "לּוז" לּקֵ ; מַ ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ ל ּבֵ ים עַ זִ ּמְ רַ ת מְ לוֹ ְּק ּמַ ל הַ כָ וְ  ".ַמְחׂשף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמְקלֹות
 "ַמַּקלן כֵ וְ  .ֵיֵׁשב" ִמְׁשָּפטוֹ  ַעל "ְוַאְרמֹון יח) ל, (ירמיה בתּוֶׁשּכָ  וֹ ְּכמ .ַאְרמֹון ֶׁשִּנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית לז עַ ּמֵ רַ מְ  "ַעְרמֹון"ל ּקֵ מַ ּו

ת ל אֶ מֵ סַ ּמְ " ׁשֶ ַהַּבְרֶזלַוָּיֶצף "ב תּוּכָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות"ן כֵ . וְ "ַהְּלָבנֹון" ֶׁשִּנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַעל ְמַרֵּמז ,ִלְבֶנה"
ין ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ ְר מַ , ּוילזִ רַ ּבְ  ץרֶ אֶ ים מֵ אִ ּבָ ׁשֶ  יםאִ ילָ זִ רַ ים ּבְ זִ גוֹ אֱ  ְּבַגְׁשִמּיּות לּוְׁש לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ הַ מֵ  "ּוׁשל יֵ ץ ׁשֶ יצּוּנִ ת הַ ַאצָ הוֹ 
  . לזֵ ְר בַ לְ  זגוֹ אֱ הָ 

ן דֶ ן עֵ ח ּגַ תַ ם ּפֶ ּׁשָ ׁשֶ ן רוֹ בְ חֶ  אוֹ ה בָ ּכָ ְר מֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא סקּוקֹ  זגוֹ א אֱ רָ קְ ּנִ ים ׁשֶ זִ גוֹ אֱ י הָ גֵ ּוּסד מִ חָ אֶ  ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותה אֶ ְר נִ 
ז. מֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ ת ּבְ מוֹ לָ י עוֹ רֵ ּוּבת חִ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  הּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ן יַ נְ מִ ן ּכְ הֵ  סקּוקֹ  ׁשרֶ ׁשֹ  "סקוֹ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ . וְ תמוֹ לָ עוֹ הָ  ירֵ ּוּבחִ וְ 

 ׁשיֵ ר, וְ תֵ יוֹ ים ּבְ הִ בוֹ ּגְ ת הַ מוֹ לָ עוֹ ל הָ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ הָ ן בֶ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ב, ּורֵ עָ  מוֹ עֲ טַ ג וְ לֶ ּׁשֶ ּכַ  ןבָ לָ א ים הּונִ פְ ּבִ ס ׁשֶ קּווֹ ּקז הַ גוֹ אֱ ים ּבֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

  ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 



ית ּתִ חְ תַ ם ּבְ צּומְ ּצִ ף הַ ת סוֹ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ת, ּורוֹ עָ ְׂש  ּהּבָ  ׁשיֵ ה וְ רָ חוֹ ְׁש ה ּוׁשָ קָ  תוֹ ּפָ לִ ץ קְ חּוּבַ מִ ת, ּוהוֹ בוֹ ת ּגְ גוֹ ְר ל ּדַ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  בלָ חָ  םגַ  וֹ ּב
ְוֵכן מּוָבא ֵמָהַאְדמֹו"ר ר' . עַ דּוּיָ ת ּכַ מוֹ לָ ת עוֹ רֶ ּבֶ חַ ה מְ ינָ גִ נְ ה, ּוינָ גִ י נְ לֵ ס ּכְ קּוי קוֹ אֵ צָ חֲ ים מֵ ׂשִ עוֹ ׁשֶ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ן כֵ ת. וְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ִנְרֶאה ִּכְפֵני ַחי. ְואֹוָתם ְיֶחְזֵקאל ִמִּׁשיָנאָווא זצ"ל ֶׁשֱאגֹוז ַהָּקאקֹוס הּוא ְמֻמָּצע ֵּבין צֹוֵמַח ֶלָחי, ָלֵכן ֵיׁש ָעָליו ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות, וְ 
  י. חָ הֶ וְ  חַ מֵ וֹ ּצל הַ ת ׁשֶ מוֹ לָ י עוֹ רֵ ּוּבל חִ ּמֵ סַ ס מְ קּווֹ ּקהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  תֹוָכם ַמִים ֵהם ִמין ָזָכר, ְואֹוָתם ֶׁשְּבתֹוָכם ָחָלב ֵהם ִמין ְנֵקָבה.ֶׁשּבְ 

  

  "ק.ּמַ רַ ' לָ ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ֵּסֶפר ים מִ מִ עָ ּטְ ת הַ עּומָ ְׁש מַ 
ַהְּטָעִמים ִּבְׁשָמם ְוצּוָרָתם  "א)שער כט פ(ר: הַ ּזֹ י הַ ל ּפִ "ק עַ ּמַ רַ ' לָ ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ֵּסֶפר ים מִ מִ עָ ּטְ ת הַ עּומָ ְׁש ל מַ ים עַ ִר בָ ר ּדְ ּוּציא קִ בִ נָ 

, ְסֹגְּלָתא, ָּפֵזר ָּגדֹול, ֶיַרח ֶּבן יֹומֹו, ַקְרֵני ָּפָרה, ַּגְעָיא, ַּתְלָׁשא, ֵהם ֵאּלּו: ַאְזָלא, ֶּגֶרׁש,  ַזְרָקא, ַמָּקף, ׁשֹוָפר הֹוֵל
, ַקְדָמא, ָזֵקף ָקָטן, ָזֵקף ָּגדֹול, ַׁשְלֶׁשֶלת, ְׁשֵני ְּגִריִׁשין, ְּתֵרי ַטֲעֵמי, ּדַ  , ְּפִסיק, ְרִביַע, ׁשֹוָפר ְמֻהָּפ ְרָּגא, ְתִביר, ַמֲאִרי

 .ֵהא, ְׁשָבא ַגְעָיא, ַּגְעָיא ְׁשָבא, סֹוף ָּפסּוקִטְרָחא, ֶאְתַנח, ָרָפה, ָּדֵגׁש, ְיִתיב, ִּתְרָצא, ִׁשֹּבֶלת, ִסֹּבֶלת, ַמִּפיק ּבָ 
הּוא ַהַּמְלכּות ְוִנְקָרא ַזְרָקא  'ַזְרָקא'ִראׁשֹוָנה  ל]גוֹ ח סֶ ּנַ א מֻ קָ רְ ח זַ ּנַ [מֻ  ַזְרָקא ַמָּקף ׁשֹוָפר הֹוֵל ְסֹגְּלָתא.'ְּבֵבאּור 

  .ּוִמְתַאֶחֶּדת ְּבסֹוד ַהָחְכָמה ַעד ַהֶּכֶתרֶּבֱהיֹוָתּה ִנְזֶרֶקת ְּכַלֵּפי ְמקֹוָרּה ַהֶּנֱעָלם ְועֹוָלה 
ם הּוא ְּבסֹוד ַהַּדַעת ָהעֹוֵמד נָ ִּכי ֶזה ַהַּטַעם הּוא ְּבָחְכָמה ְּכמֹו ַהַּפַּתח ַהִּנְרֶמֶזת ְּבָחְכָמה ְוָאמְ  יה לִ אֶ ְר נִ  'ַמָּקף'

  .ִחּבּור ְּכמֹו ֵאין ַמִּקיִפין ב' ָחִבּיֹות ןוֹ ׁשַמָּקף ִמּלְ ן וֹ ׁשּולְ , ּוַמִּקיף ּוְמַחֵּבר ּוְמַיֵחד ב' ַהִּמּדֹות ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה
ֹון ֹׁשָפר ִהיא ַהִּביָנה ְוֵכן ִהיא ׁשֹוָפר ֶׁשָעֶליָה ָאנּו אֹוְמִרים ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ִּכי ָבּה ַהֵחרּות. ּוְלׁש 'ׁשֹוָפר'

  ָלד ֶׁשִהיא ְמִניָקה ָחָלב ְלת"ת ּוְמַיָּפה אֹותֹו ְּבַהְׁשָּפָעָתּה.ִּכי ִהיא ִׁשְפָרה ַהְמַׁשֶּפֶרת ֶאל ַהּוָ 
רּוַח ְוֵהם ָידּוַע ֶׁשִּמן ַהּׁשֹוָפר יֹוֵצא ֵאׁש ּוַמִים ְורּוַח ִּכי ַהּקֹול ָּכלּול ִמְּׁשָלְׁשָּתן ֶׁשֵהם ג' ְיסֹודֹות ֵאׁש ַמִים וְ  ְסֹגְּלָתא

  א ֶׁשֵהם ג' ְנֻקּדֹות. ְּגֻדָּלה ְגבּוָרה ת"ת ְוֵהם ְסֹגְּלתָ 
ִּפַּזר ָנַתן "ַהַּטַעם ַהֶּזה הּוא ָהִעָּקר ַּבִּתְפֶאֶרת ִעם ְּכָללּות ֵׁשׁש ְקָצוֹות ֶׁשּבֹו ְוִנְקָרא ָּפֵזר ָּגדֹול ִמְּלׁשֹון  'ָּפֵזר ָּגדֹול'

ַמְלכּות ֲעִנָּי"ה ּוְׁשֵניֶהם ֶאְביֹוִנים ּוְתֵאִבים ְלָכל ִּכי הּוא ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ְלב' ֶאְביֹוִנים ֶׁשֵהם ְיסֹוד ָעִני ּו "ָלֶאְביֹוִנים
 ׁשרֵ ר ּפֵ חֵ ם ַאקוֹ מָ בְ ּוְתנּוָעתֹו ְקַצת ִּבְתִמָּיה ְלהֹורֹות ַעל ִחּיּותֹו ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהִּבְנָין ּוְקַצת ַמְתִמיַּה. ּו ַמה ֶּׁשַּיְׁשִּפיעַ 

י ָכל ַמה ֶּׁשֵאַרע ְלַיֲעֹקב ֵאַרע ְליֹוֵסף. ִּכי ַאַחר ֶׁשהּוא ַמְׁשִּפיַע ַּבְיסֹוד ַנֲעָׂשה ִּכי ַהָּפֵזר ַּבְיסֹוד. ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ּכִ 
  .ַהְיסֹוד ֶמָפֵזר ְונֹוָסף עֹוד

ן יֹומֹו ְלִפי ֶׁשִהיא ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשִּנְקָרא ֶיַרח ּבֶ  יה לִ אֶ ְר נִ וְ ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשהּוא ַהַּמְלכּות ֶׁשהּוא ַהֶּיַרח  ׁשרֵ ּפֵ  'ֶיַרח ֶּבן יֹומוֹ '
 ִמְתַנֶהֶרת ֵמַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשהּוא יֹום ָׁשֵלם ְוֶזהּו ֶּבן יֹומֹו. 

 ֵהם ֶנַצח ְוהֹוד ֶׁשֵהם ְׁשֵּתי ַקְרַנִים ֶזה ֶאל ַהָּיִמין ְוֶזה ֶאל ַהְּׂשֹמאל ְוִנְקָרִאים ַקְרנֵי ָּפָרה ִהיא ַהַּמְלכּות 'ַקְרֵני ָּפָרה'
  ָּמ"ה ְּכֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּוָרה. דֻ אֲ ֶׁשִּנְקֵראת ָּפָר"ה 

א ַהַּטַעם ַהֶּזה מֹוֶרה ַעל ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשהּוא סֹוד ָוא"ו ָאְמנָם מֹוֶרה ַעל ְיִניָקתֹו ִמן ַהִּדין ֶׁשהּוא גֹוָעה ּבֹו ְוהּו 'ַּגְעָיא'
  .ִדין ָחָזק

ּבֹו ֵּת"ל ֵא"ׁש,  ׁשרֵ ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ַהַּתְלָׁשא ֶאל ַהְּׂשֹמאל ּופֵ  ׁשרֵ ּפֵ ה] לָ דוֹ א גְ יׁשָ לִ ה ּתְ ּנָ טַ א קְ יׁשָ לִ [ּתְ  'ַּתְלָׁשא ִּתְרָצא'
ין, ֵמַהֶחֶסד ֶאל ְוִתְרָצא ֶאל ַהָּיִמין. ְונּוַכל לֹוַמר ִּכי ָהֶרֶמז ִּבְׁשֵניֶהם ֶאל ַהְיסֹוד. ְונֹוַדע ֶׁשַהְיסֹוד ְמַקֵּבל ִמְּׁשֵני ַקּוִ 



ָרצֹון, ּוְכֶׁשהּוא ְמַקֵּבל  ןוֹ ׁשל ַהְּׂשֹמאל. ּוְלִפיָכ ְּכֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ִמן ַהָּיִמין הּוא ִּתְרָצא לְ ַהָּיִמין ּוִמְּגבּוָרה אֶ 
   .ֵמַהְּׂשֹמאל ִנְקָרא ַּתְלָׁשא ֵּת"ל ֵא"ׁש

ֵאּלּו ַהְּטָעִמים הּוא ִּכי ֵהם ַהְּזרֹועֹות ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשֵהם ְׁשֵּתי ְזרֹועֹות. ְוַהִּנְרֶאה ּבְ  ׁשרֵ ּפֵ א] לָ זְ ַאא וְ מָ דְ ' [קַ ַאְזָלא ֶגֶרׁש'
ַאְזָלא ֶׁשהּוא ַהָּיִמין ֹּכַח ֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ַהִּנְׁשָּפִעים  דחָ ָהאֶ  ארָ ְוָלֵכן ִנקְ . ְּבֵעת ִהְתַיֲחָדם ַּבת"ת ֶאל ַקו ָהֶאְמָצִעי

ֹמאל ִנְקָרא ָגִריׁש ֶׁשהֹוא ֹּכַח ַהִּדין ַהְמָגֵרׁש ֶאת ַעְצמֹו ֵמֲאֵליֶהם ְּכַדְרָּכם ְוֵהם הֹוְלִכים ְּבֶדֶר ֲהִליָכָתם. ֲאָבל ַהּׂשְ 
 .ִמְּמקֹומֹו ֶאל ַצד ָהַרֲחִמים

  .הּוא ַהְיסֹוד ַהּפֹוֵסק ּוַמְבִּדיל ֵּבין ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ָלעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון 'ְּפִסיק'
רֹוֵמז ֶאל ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ְנֻקָּדה ֶנֱעֶלֶמת ְוִנְקֵראת ֵּכן ֶׁשִהיא ְּכִאָּמא  ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ָהְרִביעַ  ׁשרֵ ּפֵ  י]יעִ בִ ח ְר ּנַ ' [מֻ ְרִביעַ '

ֶמז ּבֹו ֶאל ְרִביָעא ַעל ִּבְנָין ּוְתנּוָעתֹו ָּבֲעִלָּיה ֶׁשרֹוֵמז ֶאל ַהִּתְפֶאֶרת ָהעֹוָלה ְלִהְתַעֵּלם ָּבֵאם. ִנְמָצא ָהְרִביַע ָהרֶ 
 .ה ֶּבֱהיֹות ַהִּביָנה רֹוֶבֶצת ַעל ַהָּבִניםַהִּתְפֶאֶרת ִמְתַעֵּלם ַּבִּבינָ 

 .הּוא ַהִּתְפֶאֶרת ַהְמַקֵּבל ִמן ַהִּדין ְלַהְלקֹות ַלַחָּיִבים 'ַקְדָמא'
 .הּוא ַהֶחֶסד ְוַהִּדין ְלָבד. ְוִנְקָרא ָקָטן ְּבֵעֶר ֶׁשֵאין ִּתְגֹּבֶרת ַהֶחֶסד ַעל ַהְּגבּוָרה 'ָזֵקף ָקָטן'
ְלַמְעָלה ְלהֹורֹות ַעל ִּתְגֹּבֶרת  דחָ ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ַהְּׁשֵּתי ְנֻקּדֹות ֵהם ַהֶחֶס"ד ְוַהְּגבּוָר"ה ּוְלִפיָכ ָהאֶ  ׁשרֵ ּפֵ ' ָזֵקף ָּגדֹול'

  .ַהֶחֶסד ַעל ַהְּגבּוָרה ְוָלֵכן ִנְקָרא ָגדֹול ִמְּלׁשֹון ְּגֻדָּלה
ְונּוַכל לֹוַמר ְּכֵדי ְלַחֵּלק ֵּבין ַׁשְלֶׁשֶלת ְלַאְזָלא ֶּגֶרׁש ִּכי ַהַּשְלֶׁשֶלת ִנְרָמז  ת.רֶ אֶ פְ ָהַרְׁשִּב"י ִּכי הּוא ַּבּתִ  ׁשרֵ ּפֵ  'ַׁשְלֶׁשֶלת'

ּוִמַּטַעם  ,ְּבֵעת ֶׁשּקֹוֵׁשר ֵּבין ָחְכָמה ּוִביָנה ּוֵבין ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ּוֵבין ֶנַצח ְוהֹוד ְּדגּוף ּוְבִרית ַחְׁשִביַנן ַחד תרֶ אֶ פְ ַּבּתִ 
ָׁשה ְמקֹומֹות ַהָּללּו ְּבסֹוד ַהַהְכָרָעהֶזה ַּבַּׁשלְ  ּוַמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעָתם ַעד ְלַמָּטה  ,ֶׁשֶלת ג' ֲחטֹוְטרֹות ְלַהְראֹות ֶקֶׁשר ְׁש

  .ְּבסֹוד ַהְּנֻקָּדה ַהַּתְחּתֹוָנה ֲאֶׁשר ּבֹו ֶׁשהּוא סֹוד ַהַהְׁשָּפָעה ַהִּמְתַקֶּבֶצת ַּבַּמְלכּות
ֶׁשהּוא  תרֶ אֶ פְ ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ֵהם ְתֵרין ְּדרֹוִעין ְונּוַכל לֹוַמר ִּכי ֵהם ְּתֵרי ַהְּזרֹועֹות ִנְכָללֹות ַּבּתִ  ׁשרֵ ְׁשֵני ְּגִריִׁשין ּפֵ 

ֹועֹות ָׁשִוים ַהְּזרַהַּמְכִריַע ֵּבין ָהֵאׁש ְוַהַּמִים ְוהּוא ַמֶּטה אֹוָתם ְמיָֻחדֹות ְּכַלֵּפי ֶחֶסד. ְוָלֵכן ְׁשֵני ְּגִריִׁשין ֵהם ְׁשֵּתי 
   .ְׁשֵני ְגִריִׁשי"ם ִמְּפֵני ֶׁשִּמִּצָּדם ִנְתַחְּיבּו ְׁשֵני ֵגרּוִׁשין ֵּגרּוׁש ַּבִית ִראׁשֹון ְוֵגרּוׁש ַּבִית ֵׁשִני אתרֵ ְוִנקְ . נֹוֶטה ְלַצד ַהָּיִמין

ים ֶאל ַהָּיִמין ְלַהְמִׁשי ַהֶחֶסד ְוֵהם מֹוִרים ַעל ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשֵהם ֶנַצח ְוהֹוד נֹוטִ  ׁשרֵ ּפֵ  ה]לָ פּוא ּכְ כָ ְר ' [מֶ ְּתֵרי ַטֲעֵמי'
 ַהָּזָכר ַהּפֹוֵסק ְיֵרָכיו ְלִהְתַיֵחד ִעם ַהְּנֵקָבה ֶׁשִהיא ֶאְתַנ"ח ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר. 

ם ְוהּוא ְׁשִליׁש ַהַּׁשְלֶׁשֶלת. ְוֶאְפָׁשר ִּכי ַהַּדְרָּגא הּוא ִיחּוד ֶנַצח ְוהֹוד ִעם ַהְיסֹוד ַהְמַיֲחָדם ְוַהְמַזְּוגָ  יה לִ אֶ ְר ' נִ ַּדְרָּגא'
 .סֹודִּכי ַהַּדְרָּגא הּוא ַּבַּמְלכּות ִּכי הּוא ַמְדֵרָגה ַאַחת ְוִנְקָרא ַדְרָּגא ֶּבֱהיֹות ַהִּיחּוד ַהֶּזה ָּבא ַעל ְיֵדי ַהיְ 

יַע ַהְּקִלּפֹות ְוָלֵכן ָּבא ַהְּנֻקָּדה ְלַצד ְׂשֹמאל ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ִּבְתִביר הּוא ִיחּוד ת"ת ּוַמְלכּות ְלׁשַ  ׁשרֵ ּפֵ ' ְּתִביר' ֵּבר ּוְלַהְכִנ
 .ָבה ּוְלַרֲחִמיםְלהֹורֹות ֶאל ֹּתֶקף ַהִּדין ֶׁשְּיִניָקָתּה ִמן ַהְּׂשֹמאל ְונֹוֶטה ְלַצד ַהָּיִמין ְלהֹורֹות ִּכי ַהִּדין ַהֶּזה הּוא ְלטוֹ 

ָּבֶזה ַהַּטַעם ִּכי ַהַּמֲאִרי הּוא ִמַּצד ַהֶחֶסד ְוַהִּטְרָחא הּוא ַהְּגבּוָרה. אֹו  יה לִ אֶ ְר א] נִ חָ ּפְ א טִ כָ ְר ' [מֶ ַמֲאִרי ִטְרָחא'
  .גֶאְפָׁשר ִּכי ַהַּמֲאִרי ְוַהִּטְרָחא ֵהם ֶמֶׁש ַהֶחֶסד ְוִהְתעֹוְררּות ַהִּדין ֶאל ַהַּמְלכּות ְלָהִעיָרּה ֶאל ַהִּזּוּו

ָהַרְׁשִּב"י ַּבַּמְלכּות ְוָהֶרֶמז ִּכי ִהיא ְמַפֶּׂשֶקת ֶאת ַרְגֶליָה ְלַקֵּבל ֶזַרע ַהָּזָכר ַּבֲעָלּה ְּבִׂשְמָחה  ׁשרֵ ּפֵ  א]ּתָ חְ נַ תְ ' [אֶ ֶאְתַנח'
  .ְוֵכן ִנּגּונֹו ִּבְׁשִתיָקה ּוְבטּוב ֵלָבב ִּכי ִעְנַין ַהִּזּוּוג ְבִיּׁשּוב ּוִבְׁשִתיָקה ָלֵכן ִנְקָרא ֶאְתַנח ְלׁשֹון ִיּׁשּוב



ְּכָבר ֵּבַאְרנּו ַּבְּׁשָעִרים ַהּקֹוְדִמים ְמִציאּות ָהָרֶפה ֶׁשהּוא סֹוד ָהַרֲחִמים ּוְמִציאּות ַהָּדֵגׁש ֶׁשהּוא סֹוד  'ֶפה ָּדֵגׁשרָ '
א ַרֲחֵמי ַהֶחֶסד ַמָּמׁש ֶאָּלא ָהָרֶפה הּוא סֹוד הַ  ,ַהִּדין ד ְוָהַרֲחִמים ֶׁשהּוא ַהָּזָכר ּוְנִטָּיתֹו ֶאל ַהֶחסֶ  תרֶ אֶ פְ ּתִ ֲאָבל 

  .ְוַהָּדֵגׁש הּוא סֹוד ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ַהְּנֵקָבה ֶׁשְּנִטָּיָתּה ֶאל ַהִּדין
ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ַהִּדין ִמְתַּפֵּׁשט ְוָהעֹוָלם ִנּדֹון ". ָלָמה ה' ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק"הּוא סֹוד ִעּכּוב ַהֶּׁשַפע ַּבָחְכָמה ְּבסֹוד  'ְיִתיב'

  .ִמן ַהְּׂשֹמאל ֶאל ַהָּיִמין ְוַהֶחֶרב נֹוֵקם ָנָקם ְּבִרית הֹוֵפ ָּפָניו
ים ַהִּנְרֶאה ִמּתֹו ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו ִּכי ָהאֹות ַהֶּזה ָהֶרֶמז ֶׁשָּלּה ַּבִּביָנה ְוִהיא ֶרֶמז ֶאל ג' ַקִּוים ַהִּנְמָׁשכִ  'ֶלתּבֹ ִׁשֹּבֶלת סִ '

  ִמֶּמָּנה ֶׁשֵהם ג' ָאבֹות. 
ים ֶׁשִהיא ַּבִּביָנה ְוִהיא ְּבָחְכָמה ַּתָּתָאה ַמְלכּות. ִּכי ְׁשֵניֶהם הִ ָּבֶזה ַהַּטַעם ִמְתַּגֶּלה סֹוד ֵה"י ִמן ֱא 'ַמִּפיק ַּבֵהא'

ִהים ִּכְדֵּפַרְׁשנּו ְּבַׁשַער ַהֵּׁשמֹות.    ִנְקָרִאים ֱא
ּלּו ֵהם ְלַמָּטה ְּבסֹוד ַהִּנּקּוד ְלהֹורֹות ֶׁשָחְזרּו ְׁשֵּתיֶהם ְלסֹוד ֶאָּלא ֶׁשאֵ  ,הּוא ַמָּמׁש ַעל ֶּדֶר ַהָּזֵקף ָּגדֹול 'ְׁשָבא ַגְעָיא'

ַּפַּתח ֶׁשהּוא ַרֲחִמים ֶׁשהּוא ֵסֶדר ַהָּזָכר  ַהָּיִמין ְּבסֹוד ָהַרֲחִמים ְוָלֵכן ְּתנּוַעת ַהְּׁשָב"א ֶׁשהּוא ִדין ָחְזָרה ֶאל ְּתנּוַעת
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהְּׁשָב"א ַגְעָי"א ְלַמָּטה מֹוֶרה ַעל ַהְיסֹוד ַהַּמֵּטה ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ְלַצד ַהִּמְתַיֵחד ֶׁשהּוא ַהַּגְעָיא. עֹוד 

ְוֶזה ִיְתַהֵּפ ְלַגְעָיא ֶׁשָּבא ְלִעִּתים ֶׁשהּוא ַמֵּטה ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ְלַצד ְׂשֹמאל ְּבסֹוד ֶׁשהּוא  ,ָיִמין ִּכְדֵּפַרְׁשנּו ְּבָזֵקף ָּגדֹול
  .ֶטה ְלַצד ַהִּדיןנוֹ 
ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ִחּלּוק ָּגדֹול ֵּביֵניֶהם ִּכי ַהְּפִסיק ֵיׁש ַאֲחָריו  ,ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ְּכמֹו ַהְּפִסיק ַעְצמוֹ  יה לִ אֶ ְר ' נִ סֹוף ָּפסּוק'

י ַלֲאִצילּות. ֲאָבל סֹוף ָּפסּוק מֹוֶרה ַמְלכּות ִמַּדְרָּגה ֲעִׂשיִרית ְּבסֹוד ְמִציאּוָתּה ְלַמָּטה ַאַחר ִמעּוט ְוַהְיסֹוד ְּתִׁשיעִ 
ְוַהְיסֹוד ֲעִשיִרי סֹוף ָהֲאִצילּות ּוַמְפִסיקֹו  "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה"ֶׁשהּוא ֲעִׂשיִרי ְוַהַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד 

ם ֶׁשֵהם ְמַטְטרּון ַסְנַּדְלפֹון ְוֵאיָנם ְּתלּוִיים ִּבְכָתב ֶאָּלא ְוֵאין ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו ֶאָּלא סֹוד ַהְּכרּוִבים ֶׁשַהִּכֵּסא ָנכֹון ֲעֵליהֶ 
  ֵהם ב' ְנֻקּדֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו. 

  
  רמ"ד וואלי זצ"ל.ים מִ מִ עָ ּטְ ת הַ עּומָ ְׁש מַ 

כבר ידוע שיש ד' בחינות: ט'עמים נ'קודות ת'גין א'ותיות,  (ספר הליקוטים ע' שלו) הרמ"ד ואלי מבאר באופן אחר
עמים הם באבא, נקודות באימא, תגין בז"א, ואותיות בנוק'. אך דע כי גם בכל פרצוף ופרצוף בפני והט

עצמו יש בו כל הד' בחינות הנזכרים. דרך משל בנוק' עצמה, יש בחינת הטעמים בחכמה שלה, נקודות 
ין בפרט בבינה שלה, תגין בת"ת שלה, ואותיות פשוטות במלכות שלה, כי אין בכלל אלא מה שבפרט וא

אלא מה שבכלל. והנה בענין הטעמים כבר ידוע שיש מהם ג' בחינות: מלכים משרתים ועבדים הנקראים 
, המלכים הם בג"ר, המשרתים בג' אמצעיות, והעבדים הנקרא קוצים ראה לעניות דעתיקוצים, ולפי מה שנ

קוצים כסוחים באש בג' תחתונות. והטעם שנקרא "קוצים" מפני שהרגלים הם היורדים אל הקליפות כ
   יצתו.

ובתחלה נדבר בענין המלכים שהם זרקא ראש המלכים. ואולי שהיא סוד א"א, שזורק מטובו לכל 
הספירות התחתונות, זקן אהרן שיורד על פי מדותיו. שרי או סגולתא בכללו, הוא סוד חבור של ג' 

וד אבא, שהשכינה סוד כתר הוא ס ,ראשונות, ולכן הוא בדמות סגול של ג' נקודות מחוברות. ובפרט



מלכות שורה עליו והוא סגולתו, בסוד "ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים" שאין דבר רע נוגע בו, דאיהו 
  טמיר וגניז. 

פזר גדול היסוד שלו, שהוא המפזר הגדול לכל הספירות התחתונות ונוסף בו תמיד מצד א"א, והוי נהר 
ו פוסק והולך. גם יש לומר שהוא בחי בור יסוד אימא שאינו מתפרט לעלמין, ומפני זה גם הוא נקרא שאינ

  "פזר גדול" פזר מצד עצמו, וגדול מצד אבא, וכלא רזא חדא. 
  עילאה, שהוא נקרא פר והיא נקראת פרה, והם בסוד קרנות המזבח.  נצח הוד של אמאקרני פרה 

תלישא קטנה ביסוד הנוק'  ו, שהשפע נתלש ממנו ויורד אל התחתונים, וכנגדמאתלישא גדולה יסוד א
שהוא מן המשרתים. אזלא במלכים הוא סוד השפע שנוסע ממקומו והולך למטה, וכנגדו קדמא במשרתים 

  שעולה ונוסע ממקומו לקבל אותו. 
  רביעא, הוא סוד הזיווג שנעשה למעלה ועדיין אינו נשלם לרדת ולהשפיע.  רביע מלשון

וג, וגורשים אותם הב' הקליפות הנאחזים בהם, שהם רגל השור שני גרישין סוד חו"ג המתחברים בסוד הזו
והחמור. פסק כשנפסק הזווג, ויגיד עליו רעו שהוא לגרמיה שדומה לו, ומשמעו שאחר הזווג כל בחינה 

  ובחינה עומדת לעצמה זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן. 
בסוד "כי שבע יפול צדיק וקם", וכנגדו זקף  זקף גדול סוד היסוד עצמו כשהוא מזדקף וקם לתכלית הזווג,

  קטון, הגדול יסוד אבא והקטון יסוד הזעיר. 
טרחא סוד הטורח והעמל שעמלים דרגין קדישין לעשות הזיווג המבוקש, מפני הקליפות המתמצעים. 

  ואחריה יבא אתנח כשיתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. 
גדים הלוחמים, וכנגדו במשרתים דרגא שהוא סוד התחתון תביר סוד הגבורות שמשברים את כח הבו

  שעולה אחר כך, על ידי הגבורות עצמם שפנו לו דרך והרימו מכשול ומעלים אותו למקומו. 
שלשלת סוד חוט אין סוף שיורד דרך המדרגות וקושר אותם, אחד באחד יגשו יתלכדו ולא יפרדו. והוא גם 

  רד בדרך ישר וקושר קשרין ומייחד דרגין. כן סוד יב"ק אהי"ה הוי"ה ואדנ"י שיו
יתיב ואחריו סוף פסוק סוד יסוד ומלכות, "יתיב", הוא היסוד שעומד בתוך המלכות לסעדה ולתמכה 

  במשפט, ומלכות עצמה נקראת "סוף פסוק" כי היא סופא דכל דרגין. 
רא אור הישר, שופר ישר שופר הפוך שהם סוד המשרתים שניהם מצד שמאל, "שופר ישר" הוד דדכו

וכנגדו "שופר הפוך" הוד דנוק' שהוא סוד אור חוזר. ותוקעים שניהם מצד שופר הגדול שהוא סוד הבינה, 
ומערבים את השטן ומבריחים את החיצונים. או אפשר גם שיהיו "שופר ישר ושופר הפוך" שהם סוד 

קוצים, "שופר מכרבל ושופר המשרתים, בג' אמצעיות גבורה דנוק' וגבורה דדכורא, וכנגדם בעבדים או 
  עלוי" שהם סוד הנזכר למעלה הוד דדכורא והוד דנוק'. 

גם אפשר לומר ש"זקף גדול" הוא סוד החסד דדכורא, ו"זקף קטון" חסד דנוק', ושניהם הפירושים כאחד 
  טובים לרואי השמש. 

, שמשרתת לנצח ירח בן יומו שמשרתת לקרני פרה בלבד, היא סוד המלכות דנוק' או עילאה או תתאה
הוד שלה שהם קרנותיה. תרין חוטרין סוד חו"ג דנוק', שהם כנגד שני גרישין חו"ג דדכורא, ושייך בהם 

  הענין הראשון בסוד הנזכר לעיל. 



מאריך המשרת לטרחא או לסוף פסוק, ונקרא גם כן "מתג" הוא סוד הקו האמצעי, שתלוי יפה לפי הסוד 
מלא מקומו, להפיק איזו מנוחה, אך אינה שלמה כמו האתנח, וסוד הנזכר. סחפא שהוא בדמות אתנח ומ

המאיילא שהוא האחרון מן הקוצים, סודו גם הוא קו המכריע, להאריך קצת אך לא כמו המאריך עצמו, כי 
  זה בדרגין תתאין בלבד, ומאריך עילאין, ודי בזה עד אשר ירחיב ה' לנו ופרינו בארץ.

ל רוח ונפש זו"ן, כי התיבה היא סוד הנפש, והניקוד סוד הרוח המביאה, הנקודות הם סוד הזווג התחתון ש
ולכן נקראים תנועות מלשון נענוע. והמשקל אל השיר על ידי התנועות, שהם במקום הפייר"י של 
הלועזים. וזה סוד שאמר יעקב על עצמו שהיה "לרגל המלאכה ולרגל הילדים" כי "המלאכה" היא סוד 

נו"ה, והוא הת"ת, סוד הרוח המוציא והמביא כרגל הנושא את הגוף, נמצא שהוא  הנוק' נפש, "והילדים"
  עצמו היה לרגל. 

והטעמים הם סוד זווג העליון של או"א, כי על ידי הטעמים הנועם אל השיר, והוא דבר עליון ורוחני מאד 
יודעים איך שכל ידו מתדבקת הנפש בשרשה, אלא שבעונותינו הרבים אבדה חכמה מפנים ואין אנחנו 

היה משקל השיר האמיתי שהיו נוהגים קדמונינו, והוא היה על ידי התנועות בלי ספק. וכל שכן שלא ידענו 
נועם הטעמים ומשפטם שהם במקום הנוט"י מוזיקאל"י של הנוצרים בלי ספק, אלא שאין אתנו יודע על 

מזער שנוהגים בכל קהלה מה נתייסד טוב טעמם, ואיך יהיה משפט כל אחד מהם, כי אם אותו המעט 
וקהלה ובכל עיר ועיר כדי שלא לאבדנו באורך גלותנו ועוצם דלותנו, ולא נהיה לבוז בכל העמים, ומן 
המעט יוכל האדם להקיש אל המרובה שנכלל בהם. רק זה נוכל לומר עליהם, שנועם כל טעם וטעם יהיה 

ים הקול, השרי שנחים בו, הפזר בלי ספק כמו שמורה שמו אשר נקרא לו, דרך משל: הזרקא שזורק
שמפזרים את הקול, הזקף שמרימים את הקול, ואם הוא גדול הרמת הקול גדולה, ואם הוא קטון הרמתו 

  קטנה, ומזה תקיש אל השאר.
  
  

ִהיא ָהאֹות  ָמרֹורִמְּתִחיַלת ַהּתֹוָרה ְּכִמְנַין  446ָהאֹות הַ 
ִהים ִּכי טוֹ    ".בב' ַּבָּפסּוק "ַוַּיְרא ֱא

א ְּדֵאין ַרע יֹוֵרד ִמְלַמְעָלה. ְוָכל ַהִּיּסּוִרים ְוָהַרע ֶׁשָּבִאים ַעל ָהָאָדם, ֶּבֱאֶמת ְּבָׁשְרָׁשם ֵהם טֹוב ְמֹאד, ְו (חוקת סב.)ְּבלק"ת 
א  ָּבא ִליֵדי ִּגּלּוי ַוֲעַדִין ֵאינֹו ֻמָּׂשג. ְוֵכן ַרק ֶׁשֵהם טֹוב, ֶאָּלא ֶׁשְּטמּונֹות ָּבֶהם טֹובֹות יֹוֵתר ַנֲעלֹות ֵמֲאֶׁשר ַּבֲחָסִדים, ַרק ֶׁש

ַהַחִּיים, "ְמֹאד", ֶזה  "ְוִהֵּנה טֹוב", ֶזה ַצד ַהָּיִמין, "ְמֹאד", ֶזה ַצד ַהְּׂשֹמאל, "טֹוב" ֶזה ַמְלאַ  (יתרו סח:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
, רֹוִאים ֶׁשַהְּׂשֹמאל ְוָהַרע ְוַהַּמְלַא ַהָּמֶות, ְסַּתְּכִלים ְּבסֹוד ַהָחְכָמהַהָּמֶות, ְוַהֹּכל סֹוד ֶאָחד, סֹוד הּוא ְלֵאּלּו ֶׁשּמִ  ַמְלאַ 

ַעל ָּדִוד  (ברכות י.). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא "טֹוב", ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן, ַהָּיִמין ּוַמְלַא ַהַחִּיים, ֵהם ַרק ִּבְבִחיַנת "טֹוב ְמֹאד"ֵהם ִּבְבִחיַנת 
ָאֶרץ", ְוֵכן ס"ת ַהָּכתּוב הָ ֵגל ּתָ  ָלמָ "ה י"הו (תהלים צז, א)ר"ת ַהָּכתּוב  ִמיָת"ה. ְוֵכן ְסַּתֵּכל ְּביֹום ַהִּמיָתה ְוָאַמר ִׁשיָרהנִ ַהֶּמֶל 

ִמְּתִחיַלת ַהּתֹוָרה  446אֹות הַ ָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה" ְּבֵצרּוף ְׁשֵּתי ִמִּלים. ְוֵכן הָ ְותֵ  ֶאָחדָמקֹום  ".םֶאְתכֶ  ההוי" תֵמַאֲהבַ  י"ּכִ  (דברים ז, ח)
ִהים ִּכי טוֹ  (בראשית א, יב)ִהיא ָהאֹות ב' ַּבָּפסּוק  ָמרֹורְּכִמְנַין  ַהָּמרֹור  ְוִעְנַין (פסח)ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר 'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'  ".ב"ַוַּיְרא ֱא

ָּמרֹור ְלֵזֶכר "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם", ְׁשַמע ִמיַנּה ֶׁשֶּזהּו ַּגם ֵּכן ִמְדָּכַתב ָלנּו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶלֱאֹכל הַ 

  ָבא מּו



א ָהָיה ַהְּגֻאָּלה ְוֶזהּו ִעַּקר מֹוִחין ְּדַגְדלּות.  והוסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א שלכן מובא ֵמִעְנָיֵני ַהְּגֻאָּלה ּוְבָלא ֶזה 
רב פסח כדי לאכול את המרור לתיאבון, לרמז שצריך לגלות את הטעם שיש מנהג לא לאכול מרור בע (או"ח תעא)ברמ"א 

  הפנימי הטעים שיש במרור שהוא הטוב הטמון בגבורות.
ִמַּדת ַהִּדין הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ְלׁשֹון ִּתְגֹּבֶרת, ֶׁשֹּכַח ַהִחּיּות ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּבא  (נח ט:)ְּב'תֹוָרה אֹור' 

ְלַמָּטה ַמָּטה, ֲאָבל הּוא ָּבא ִּבְבִחיַנת ְקִרירּות, ַמה ֶּׁשֵאין  רּות יֹוֵתר ִמְּבִחיַנת ַהֶחֶסד, ֶׁשהּוא ִנְמׁשָ ְּבִהְתַּגּבְ 
ַּתְלְׁשלּות ִהׁשְ  רֶ ֵּכן ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ֶׁשָּבא ַהִחּיּות ֵמאֹור ֵאין סֹוף ְּבִהְתַּגְּברּות ַרב ִלְמֹאד, ַעל ֵּכן ִמֵּמיָלא ְּכֶׁשָּבא ְּבדֶ 

ְּבִהְתַּגְּברּות ַרב, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן  ְלַמָּטה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת ִּדין, ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלַקֵּבל ַהַהְׁשָּפָעה, ִמְּפֵני ֶׁשַהִחּיּות ִנְמׁשָ 
ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ַעל ַהֹּזַהר ה. ּוְלִהְתַּפֵּׁשט ַמָּטה ַמּטָ  ְּבִחיַנת ֶחֶסד ֶׁשָּבא ַהִחּיּות ִּבְקִרירּות, יּוַכל ִלְמׁשֹ 

ֲחָסִדים ֶׁשְּבַדַעת ְּדז"א. ְוֵכן ֶׁשְּנָׁשמֹות ֶׁשָּׁשְרָׁשן ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשְּבַדַעת ְּדז"א, ֲחׁשּובֹות ּוְמֻעּלֹות יֹוֵתר ֵמַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּׁשְרָׁשן ֵמהַ  (פקודי רכז:)
ם ֶׁשַהָּדם ְוָהֵאׁש ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּדָבֶהם ִמְתַּגָּלה ִּתְגֹּבֶרת ַהִחּיּות ָּבעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאי )216(טו ע' ַנֵחם' מּוָבא ְּב'תֹוַרת מְ 

 (בראשית כד:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ים ִקְמָעא ִקְמָעא.ֶׁשַהָּדם הּוא ַהֶּנֶפׁש, ְוֵכן ֵאׁש ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַמֵהר, ְלֻעַּמת ַמִים ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶחֶסד ֶׁשִּנְמָׁשכִ 
ּון ֶׁשּלֹו הֹוֵל ּוִמְתַּגֵּבר, הּוא ִּבְבִחיַנת ֶׁשַהַּטַעם "ְרִביִעי" ֶׁשַהִּנּגּון ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ְוֶנֱחָלׁש, הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ְוַהַּטַעם "ָזֵקף ָּגדֹול" ֶׁשַהִּנּג

א ִמְתַּפֵּׁשט ְלַמָּטה, ֶחֶסד  (תרומה קסח:)ינּו ַּבֹּזַהר ְּגבּוָרה. ְוֵכן ָמצִ  "ַא טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני", טֹוב ּכֹוֵלל ַהֹּכל ְּבתֹוכֹו ְו
א נִ יֹוֵרד ּוִמְתַּפֵּׁשט ְלַמָּטה.   ְקָרא טֹוב. ְוֵכן ָמִצינּורֹוִאים ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהְמַצֶמֶצֶמת ִהיא ִנְקֵראת טֹוב, ְוַהֶחֶסד ִנְקָרא ֶחֶסד ְו

. רֹוִאים ֶׁשי"ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ְמַרְּמזֹות ַעל ִמַּדת ַהִּיְרָאה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה. י"ה ִיְרָאה ו"ה ַאֲהָבה (השמטות רנג.)ַּבֹּזַהר 
ְמֻרֶּמֶזת ַּבּתֹוָרה ְּבָכל  ִיְרָא"הל ִמַּדת ָהַאֲהָבה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהֶחֶסד. ְוֵכן ְוַהו"ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה ֶׁשֵהן ַּדְרָּגה ְנמּוָכה יֹוֵתר, ְמַרְּמזֹות עַ 

ִהים ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהִּדין. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א הִ אֱ א רָ קְ ּיִ ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב "וַ  ים" ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות, ְּדִיְרָאה ְוֵׁשם ֱא
אֹוִתּיֹות  ֵחֶקר, וְ ְּגֻדָּלהִמַּדת ַהֶחֶסד ִנְקֵראת  "ָּגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר", (תהילים קמה, ג)ֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ׁשֶ 

 (תהילים קמה, ג)ְוֵכן  בּוָרה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֹקַרח.ְמַסֵּמל ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהִּדין. ְוִהְתַּגְּברּות ַהֶחֶסד ַעד ֵאין ֵחֶקר ִהיא ַּדְוָקא ֶּדֶר ַהּגְ הַ  ֹקַרח
  .ֵאין ֵחֶקרְמַסֵּמל ָּדָבר ֶׁשִּנְמָּתח ּוִמְתַּפֵּׁשט ַעד הַ  ּגּוִמ"יֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר" ר"ת מְ ְמֻהָּלל ּו"ה ידֹול הוּגָ "

א הּור וְ תֵ ק יוֹ זָ ֶׁשַהֶחֶסד חָ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . רגוֹ ּטֵ ּקַ ר מִ תֵ ד יוֹ חָ אֶ  ָּיאְּבִגיַמְטִר  רגוֹ ּנֵ סַ מהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ָׁשַמְעִּתי 
ַּכּמּוָבא  ,ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ לֵ וֹ י ּכ, ּכִ רגוֹ ּנֵ סַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ללֵ וֹ ּכם הַ עִ  רגוֹ ּטֵ קַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ר נִ חֵ ן ַאפֶ אֹ בְ ר. ּובֵ גוֹ 

ר, גוֹ ּנֵ ּסַ ל הַ ד ׁשֶ סֶ חֶ הַ ם מֵ א גַ ר הּוגוֹ ּטֵ ּקַ ל הַ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ וְ  ֶׁשּכֹוֵלל ְמַסֵּמל ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה(פתחי שערים מ"ד ומ"ן פי"ז), י"א ֶחֶבר זצ"ל ֵמָהר
, ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּמרֹור ָּבא ַחָּסהִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם ֶׁשל ָמרֹור ים. ְוֵכן דִ סָ חֲ הַ ת מֵ רוֹ בּוּגְ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ י ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות' ׁשֶ פִ ּכְ 

 ֶׁשָחָס"הֶרג ר"ת הֶ ִקיָלה סְ ֶנק חֶ ֵרָפה ׂשְ הקב"ה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן ָהר"ת ֶׁשל ַהד' ִמיתֹות ֵּבית ִּדין  ַחסֵמָהַרֲחִמים ַהְּגדֹוִלים ׁשֶ 
. ִמִּדיָנּהְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהּכֹוֵלל  ֵּגיִהָּנםָאָדם, ָנְתָנה לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלִהָּתֵקן ַעל ְיֵדי ד' ִמיתֹות. ְוֵכן ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשָחָסה ַהּתֹוָרה ַעל ֶנֶפׁש הָ 

  .יִהָּנםִמִּדיָנּה ֶׁשל ּגֵ ְלַרֵּמז ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהֵּגיִהָּנם ֶׁשִּנְרָמז ַּבּכֹוֵלל הּוא ְּבִמַּדת ַהִּדין. ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה 
"ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק  (שמות טו, ט)ְּבֵׁשם ַהבעש"ט ֶׁשַהָּכתּוב  (בראשית א)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף' 

ְסַּתֵּתר ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם. ְואֹות א' ְמַסֶּמֶלת ִּגּלּוי ֵיׁש ּבֹו ה' ֲאֶלִפי"ן ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ְלַרֵּמז ֶׁשְּבתֹו ָהְרִדיפֹות ְוַהָּצרֹות מִ  ָׁשָלל".
קּות ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְמאֹור ֵעיַנִים'  יד) סט, (שם ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' ַעל ַהָּכתּוב (חיי שרה). ֱא

. ְוֵכן ַהְּכָלל ֶׁשל ֲחַז"ל "ּדֶ סְ ב חַ רָ "ּבְ ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, הּוא ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול, ים" הִ "אֱ ֶׁשֵּׁשם  ",ךּדֶ סְ ב חַ רָ ים ּבְ הִ "אֱ 
ֶאת  ְלַרּבֹותיא יֹוֵתר ָּגדֹול, ַהַּתְכִלית הִ  ִצְמצּום ַאַחר ִצְמצּוםְמַרֵּמז ֶׁשְּכָכל ֶׁשִּיְהֶיה ֵאין ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט ֶאָּלא ְלַרּבֹות 

ַהְיינּו  ִּבְרָכָתא ְוִחילּוָפּה.הּוא ְמַתְרֵּגם  "ְּבָרָכה ּוְקָלָלה", (דברים יא, כו)ָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ַעל ַהָּכתּוב ַהֶחֶסד. ְוֵכן רֹוִאים ְּבַתְרּגּום יֹונָ 

  מּוָבא 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 



ִּמְתַחֵּלף ְלצּוַרת ְּבָרָכה ַאֶחֶרת. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵריְיְסִקין שליט"א ֶׁשַהְּקָלָלה ֵאיָנּה ֵהיֶפ ַהְּבָרָכה, ַרק ִחּלּוף, ֶׁשהּוא אֹותֹו ָּדָבר ׁשֶ 
ֹחֶש ְּפָעִמים ב' שליט"א ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר  ָּכל ַמאי ַּדֲעִביד ַרְחָמָנא ְלַטב ֲעִביד.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּגבּורֹותׁשֶ 

  .ָׂשׂשֹוןיַמְטִרָּיא ְּבגִ ִּבְבִחיַנת ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט 
ֱאֶמת ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ֶׁשֹּנַּסח ַהְּתִפָּלה 

 4321ְּבִגיַמְטִרָּיא  ר ַהֶּזה ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ֱאֶמתָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהָּדבָ ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאִּדיר ּוְמֻתָּקן ּוְמקּו
ָאהּוב ְוכּו', ַהְיינּו ֵסֶמל ְלִמַּדת ַהִּדין ִּבְבִחיַנת ָאחֹור, ַהֹּכל  3לְ  4ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּגם ִאם ַהִּמְסָּפִרים הֹוְלִכים ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה מֵ 

  ְוכּו' ְּבַתְכִלית ַהֶחֶסד.ָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה א ְוַאִּדיר ּוְמֻתָּקן ּוְמקּוְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹורָ 
, והמסקנא שאור לילהאו  יוםפירושו  אוררואים שבסוגיא שפותחת את מסכת פסחים הגמרא דנה בכמה דפים האם 

כאורה מדוע סוגיא זו לארבעה עשר בודקין את החמץ. ול אורפירושו לילה ולא יום. ואחד הראיות מהמשנה שם 
פותחת את מסכת פסחים ומה השיכות לפסח. ומבואר לדברינו כיון שפסח הוא זמן החסד של השנה זה הזמן לדון מה הוא 
החסד האמיתי, האם יום או לילה, היינו האם החסד שיוצא מתוך הגבורה הוא האור האמיתי או החסד שיוצא בתוך החסד 

החסד שיוצא מתוך הגבורה בבחינת לילה הוא החסד האמיתי, ולו ראוי לקרוא אור, הוא החסד האמיתי, והמסקנא שאכן 
  ומביאים ראיה לזה מפתיחת מסכת פסחים שהיא בעצם מסכת החסד.

  

שבת הכוס חמישי כנגד קוצו של יו"ד, וכנגד 
  חמישית שבת הגדול.ה

ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי  ,ַּבר ֲחִניָנה ֵאין ַמְפִסיִקין ֵּבין ָּפָרה ְלַהֹחֶדׁש ָחָמא ִּביַרִּבי ֵלִוי ְּבֵׁשם רַ  :)מגילה כה(' ְירּוַׁשְלִמי'ּבַ 
א ִיְׁשֶּתה ,ֶּתהׁשְ ִסיָמנֵיהֹון ְּדִאיִלין ַּפְרָׁשָתא ֵּבין ַהּכֹוסֹות ַהָּללּו ִאם ָרָצה ִלְׁשּתֹות יִ  . ֵּבין ַהְּׁשִליִׁשי ָלְרִביִעי 

י יׁשִ לִ ס ְׁש וֹ ין ּכת ּבֵ וֹ ּתְׁש ין לִ יקִ סִ פְ ין מַ אֵ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ח, ּוסַ יל ּפֶ לֵ ים ּבְ תִ וֹ ּׁשׁשֶ ד' ּכֹוסֹות לַ ד' ַּפְרִׁשּיֹות ת הַ ר אֶ ּׁשֵ קַ י מְ וִ י לֵ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 
אור לשמים' מבאר שהם כנגד ד' ת. ובספר 'וֹ ּיִׁש ְר ּפַ ד' הַ ית ּבְ יעִ בִ ְר הָ ית וְ יׁשִ לִ ְּׁש ן הַ הֵ ׁשֶ  ׁשדֶ חֹ הַ ה לְ רָ ין ּפָ ּבֵ ֵאין ַמְפִסיִקין  י, ּכָ יעִ בִ ְר לִ 

אותיות הוי"ה מהסוף להתחלה, לכן בשתים האחרונים אסור להפסיק כי הם כנגד י"ה של שם הוי"ה שהם תרין רעין דלא 
מתפרשין. והוסיף הרה"ג ר' פנחס ל. שליט"א שכמו שד' כוסות יש להם כוס חמישי שהוא כנגד קוצו של יו"ד ספירת הכתר, 

על הגאולה העתידה. כך ד' פרשיות יש להם שבת חמישית שנקראת שבת הגדול שהיא כנגד קוצו  שמדברוהבאתי וכנגד 
והנורא". וכן חדש ניסן  הגדולבגלל הפסוק בהפטרה שמדבר על הגאולה העתידה "לפני בא יום ה'  הגדולשל יו"ד. ונקראת 

ל עַ  ה זוֹ ּצָ מַ ים ִר מְ ה אוֹ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ה ׁשֶ לָ יְ ּלַ א הַ הּוח ׁשֶ סַ יל ּפֶ לֵ ּבְ  וכן .כתרמאירה בו הארת ה יםנִ ּפָ ת ינַ חִ בְ ּבִ  רוֹ דְ סִ ם הוי"ה ּכְ שׁשֵ 
ן כֵ וְ . יםמִ עָ טְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיסָ נִ ן כֵ ה שהם בחינת כתר. וְ רָ י תוֹ מֵ עֲ טַ ים לְ קִ קְ וֹ ּתְׁש ּמִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ הם מַ ּול ׁשה עַ ר זֶ רוֹ ה, מָ ם מַ ּוׁש
ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ "ן מְ ּסָ ל נִ ׁשֶ  ס'ת אוֹ ם שליט"א ׁשֶ יְ וֹ ּבלְ טֶ יְ ל טַ אֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ ה. ּבָ סִ  ּהתָ אוֹ מֵ  יםיִר ּׁשִ הַ יר ׁשִ ת ּלַ גִ ת מְ ין אֶ ִר ח קוֹ סַ פֶ ּבְ 
ן יסָ נִ ין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ הַ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ים. וְ נִ ּפָ י הַ ּדֵ י צִ נֵ ְּׁש מִ  תאוֹ ּפֵ י הַ ּתֵ ׁשְ ל ת עַ זוֹ ּמְ רַ מְ  נ'ת וֹ ּיתִ אוֹ י ּתֵ ׁשְ , ּויםנִ ּפָ הַ 
  ה'". ָּפֶניָעֵלינּו אֹור  ְנָסה" , ז)תהילים ד(ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  יםנִ פָ לְ 
  

  
  

  ְוֵכן 

  וכן 

   ינּוצִ מָ 



  .זווגאת הכוס מלשון  זוגשר המשקים תפקידו למ
ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת ִּכְדַבר ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ַהָּׁשִליׁש, ֲאֶׁשר ִנְרַמס  (אות ש')ְּבֵסֶפר 'ִּגְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות' ָלרמ"ע ִמָּפאנֹו 

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשה' ַיְׁשִּפיַע ּפַ  ְרָנָסה ֱאִליָׁשע, ִּכי ָאַמר "ְוִהֵּנה ה' ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמִים", [ְו
א ָאַכל, ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ְוַגם  א ָסר ֵמֵעינֹו ָרָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִיְׂשָרֵאל], ּוְבֵעינֹו ָרָאה ּוִמָּׁשם  ַּפַעם ַאֶחֶרת 

ַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי ִנְתָמֵע ַּפַעם ַאֶחֶרת, ִּכי ֵעינֹו ָרָאה ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכ אּוְכלִֻסין ַּכִּנזְ  ָּכר ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ְּבִעְנ
ֶׁשַּפְרֹעה הּוא ִּבְבִחיַנת ָהֹעֶרף ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע  (וישב ע' צ')א ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל מּובָ  ְוָקְראּו ְלאֹותֹו ֶּפַסח, ֶּפַסח ְמעּוִכין.

ִּבְׂשֹמאל, ְוַׂשר  ת ֵוֶׁשט ֶׁשִּנְמָצאְלג' ָׂשִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגרֹון, ַׂשר ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין, ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחינַ 
ַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּמֲאָכל ְוַהַּפְרָנָסה ַהַּטָּבִחים הּוא ְּבִחיַנת ַהְּוִריִדים ֶׁשָּבֶאְמַצע. ְורֹוִאים ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּצּנֹור ַהְּׂשָמאִלי ׁשֶ 

ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'. ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי ָהרמ"ע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ָּבא ְלָכל ִׁשְבִעים ָהֻאּמֹות ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמַּפְרֹעה ִּכְדֵבַאְרנּו 
א ָחַלם ָרֵאל. ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוְּבִגְלּגּול עֹוד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ּוְבָכל ג' ַהְּפָעִמים הּוא ֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל ִיְׂש 
"ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים",  (בראשית מ, טז)ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְׁשִקים ֶאת ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַּכּמּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים' 

ָאְמרֹו "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים", ֶאת ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֹיאְכלּו ָהֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלים ְלעֹופֹות, ּכְ 
ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה הֹוִביל ֶאת יֹוֵסף ִלְהיֹות ֶמֶל ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע  ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלֶחם ִּדְכִתיב "ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם".

 ְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּות ּוְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם. ְּבִגְלּגּולוֹ ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשּתַ 
א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמת ִּבְזַמן ֶׁשִּקְּבלּו ת ַהֶּׁשַפע. ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי הּוא  אֶ ַהֵּׁשִני הּוא ָהָיה ַהָּׁשִליׁש ֶׁש
ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנְמַע  ִנָּסה ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבַהר ַהַּבִית, ּוְלעֹוֵרר

".(בראשית מ, יט) , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאַכל ֶאת ְּבָׂשרוֹ ָהִראׁשֹון ָהעֹוף  ַלָּמֶות. ּוְכמו ֶׁשְּבִגְלּגּולוֹ  ָּכ ִּבְׁשֵני  "ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְר
(בבאור זה ר, ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו. . ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת ַּבָּבׂשָ ְּבָׂשרֹו ִנְמַעַהִּגְלּגּוִלים ַהָּבִאים 

   סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א).
"ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ַוֹּיאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל  (שם מ, טז)

ל ַמֲאַכל ַּפְרֹעה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל ֹראִׁשי: ַוַּיַען יֹוֵסף ֹראִׁשי: ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמּכֹ 
י ְוָתָלה ַוֹּיאֶמר ֶזה ִּפְתֹרנֹו ְׁשלֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵהם: ְּבעֹוד ְׁשלֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת ֹראְׁש ֵמָעלֶ 

"אֹוְת ַעל ֵעץ ְוָא ָשה ַסֵּלי ֹחִרי ְמַרְּמִזים ַעל ג' ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו, ַהַּסל ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְר ֵמָעֶלי . ִנְרֶאה ִּדְׁש
אֹותֹו סֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ָׁשם ַעל ִמיָתתֹו ְּבִגְלּגּול ָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָּפַתר לֹו, ְוַאַחר ָּכ ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני ַסִּלים ּבְ 

ְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי  ַסֵּלי ֹחִרי" ַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין חֹוִרין ְוֶדֶר מֹוְכֵרי ַּפת ִּכְסִנין ְלִתָּתם ְּבאֹוָתן ַסִּלים." (טז)
  ה ֶׁשִהיא ֶלֶחם ְמֹחָרר, ֶׁשִּבְזכּות ֹּכַח ַהַּמָּצה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַּפְרָנָסה ְלִיְשָרֵאל, הּוא ֶנֱהַרג ג' ְּפָעִמים. ֶלֶחם ְמֹחָרִרין ְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמּצָ 

 הגליות,הרה"ג ר' פנחס ל. שליט"א ששר המשקים היה הלעומת זה של שר האופים, וכמו ששר האופים ראה את 
"ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּבָיִדי", ִמָּכאן ָקְבעּו ֲחָכִמים ד'  (ב"ר פח, ה)ַּבִּמְדָרׁש  , כמובאהגאולותשר המשקים ראה את 

י, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ּכֹוסֹות ֶׁשל ֵליל ֶּפַסח ְּכֶנֶגד ד' ְּגֻאּלֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִמְצַרִים ְוהֹוֵצאִתי ְוִהַּצְלִּתי ְוָגַאְלִּתי ְוָלַקְחּתִ 
. וכן שר המשקים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָּכאן, "ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּבָיִדי", "ְוָנַתָּת כֹוס ַּפְרֹעה ְוגֹו'"ַנְחָמן ָאַמר ְּכֶנֶגד 

, מאידך שר האופים מרמז על זמן הגלות שעדין נמצאים בתוך התנור הלוהט. וכן זיווגאת הכוס מלשון  זוגתפקידו למ
(שבת ע' עז להאריז"ל  'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ּבְ  הכוס.מזיגת שפע עובר בזמן רואים בכונות הרש"ש לבריתצ מילה שעיקר ה

ַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּנֵקָבה, ְוַהַּיִין ֶׁשִּקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת ַמְמִׁשי ֶׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ְּבֹאֶפן ֶׁשַהְמַקֵּדׁש ְמַסֵּמל ֶאת ַהָּזָכר ְוַהּכֹוס מְ  וע' עט)
  .ְמָזג ַלּכֹוס הּוא ַהֶּׁשַפע ֶׁשעֹוֵבר ֵמַהָּזָכר ַלְּנֵקָבהַהּנִ 

  מּוָבא 

  ָּכתּוב 

  והוסיף 



  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.
יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו בכל  איך

  צלת עם ישראל?הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר לה
יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם  איך

  ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה  האם

תובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות שרוצים את העצה היחידה שכ
  הזהר.

בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר  היכן
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים 

  ימיות התורה?שעוסקים בפנ
יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא  איך

עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 
פרנסה בהרחבה גם בזמנים של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ו

  הקשים?
נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,  איך

 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?
  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו יְּדַחּיֵ  ֵמִאיָלָנא

 עֹוְסִקיםם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ  עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ׁשִ ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ 

ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ וְ ים ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ   .יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ׁשְ מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו  .ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ יׁשִ נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת

ההשפעות, ומתמסכן עמוד  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", בל, ליושבי ת
, ירצה על המשכן משכן העדות אשר "ומכר מאחוזתו. "הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה 
יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני  זהבקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת  מסקנת    .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב
מונה פשוטה בדברי שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך א

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.

  
  
  
  



  מדור גלגלים בתורה
  שמואל פיש שליט"א תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר'

  ב' מצוות כנגד אחת חשובה מהן    036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

   הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל
ב': או ב' מצוות רגילות או מצוה  בפתחי תשובה [יו"ד סי' רפ"ה סק"ב] מסתפק באופן שלאדם יש אפשרות אחת מתוך א.

יחידה שהיא חשובה משתיהן (באלו שחז"ל והפוסקים קבעו בהן חשיבות יתר), מה עדיף. וכך מסופק גם הפמ"ג בספרו 
שושנת העמקים ריש כלל ב', ועי' נמי בחתן סופר, הובא במשברי ים עדל"ת סי' י"ד אות ז' והאריך בזה. והגלגל שלנו יסדנו 

  ים עדיפי ועיין בהוספה.לפי הצד שהשת
נ"ל שלפי צד זה שצריך להעדיף את השתים, באופן שבצד אחד יש לו חשובה יחידה ואילו בצד השני יש לו פחותה אחת  ב.

וספק שיצליח שם לקיים ג"כ פחותה נוספת, שלפי המהלך שאומרים אסממ"ו אז צריך להכריע שילך לקיים את החשובה 
  היחידה.

הדין באופן שבמערב יוכל לקיים בודאי ב' פחותות ואילו במזרח יש לו ודאי חשובה וספק שיוכל נסתפקתי לפ"ז מה  ג.
לצרף עמה עוד פחותה כאלו, האם נגדיר שהודאי נמצא אצל הפחותות והספק במזרח וממילא הן תגברנה, או דילמא 

ריבוי זהו ספק (כי שמא גם שההגדרה שהחשובה היא ודאי במעלת החשיבות ואילו לפחותות שרוצים להעניק מעלת ה
במזרח יצליח לקיים ב' מצוות) וממילא מטעם אסממ"ו נעדיף את המזרח. ונ"ל כצד ב' וכך אמר לי הג"ר משה גרינולד 

  שליט"א, וכך יסדנו גלגלנו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ב'] המזרח עדיף על הצפון [יסוד

המערב 
עדיף על 
המזרח, 
לצד זה 
בפת"ש 
[יסוד א']

  
  

  מי שיש לו בחירה של אחת מתוך ג':
  ,במזרח מצוה יחידה החשובה מכולן [=דרגה א']
  ,במערב ב' מצוות הפחותות מכולן [=דרגה ג']

בצפון אחת בינונית [=דרגה ב'] וספק שיוכל להוסיף 
  .]דרגה ג'גם פחותה [שם 

  ?לאן ילך
  
 

  ון עדיף על המערב [יסוד ג']הצפ

  
  
  
והגלגל   

חוזר 
 חלילה.
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אבל נ"ל דגם לגבי  הגלגל שלנו יסדנו לגבי דחייה (שיכול לקיים רק אחד) דבזה מיירו השושנת העמקים והפת"ש. הערה:
קדימה אפשר להסתפק בספק זה, דהיינו כשיכול לקיים בשיהוי זמן גם החשובה במזרח וגם ב' המצוות במערב את איזה 
יקדים. דכיון דזריזין מקדימין למצוות יש לדון דיקיים תחילה הב' ולא ישתהה עמם עד לאחר שיגמור את החשובה ושוב 

כא.  [ואינו צריך להיות זהה למה שנכריע בדחייה, דבכמה דוכתי מצינו חילוק בין דחייה יספיק להגיע למערב, ויש לדון איפ
  לבין קדימה, וכגון לגבי פרסו"נ ותדיר] וממילא נוכל לייסד גלגל גם לגבי קדימה.

נוכל לצייר את גלגלנו גם אם נסבור שהספק (של השושנת העמקים והפת"ש) אינו מוכרע ואיזה שירצה יעשה:  הוספה:
באופן שלמצוות שבמערב יש מעלה עצמית נוספת פחותה מכל המעלות הנזכרות, ולמשל כשהן מצוות מהודרות. וכגון 
בדוגמא של הפת"ש שחשיבות החשובה היא בתפילין כנגד מזוזה וציצית, זה פשיטא הרי שתפילין דוחים מזוזה (או"ח סי' 

חים ציצית. וכמו כן פשיטא שב' מצוות דוחים אחת בדרגתם ל"ח ויו"ד סי' רפ"ה) גם כשקיומה מהודר וכן בתפילין שדו
אפילו כשהיא מהודרת. ומ"מ כשהענין שקול (וכנ"ל אם נפסוק שאיזה שירצה יעשה בספק הפת"ש) אז נכריע לקיים את 
המהודרת. וממילא המערב עדיף על המזרח, ובכל זאת הצפון עדיף על המערב כי אין הידור דוחה מעלת מצוה החשובה 

תר. ואם נצייר את הגלגל לגבי קדימה (עי' לעיל בהערה) נוכל לצייר ציור נוסף, כאשר המצוות שבמערב חל זמן חיובן יו
ברישא שזה סיבה להקדימן לפמ"ש בנחלת בנימין תשובה י"ט והארצה"ח סי' כ"ה (וגם לפי האחרונים הנוספים שהביא 

ממעלת תדיר, כאשר המעלה כאן במזרח ובצפון היא אלימא טפי בספר "תדיר קודם" בכללים סי' ט' דס"ל שזה עדיף  טפי 
ממעלת חל זמן החיוב תחילה). דלגבי דחייה לא מצאתי שהוזכרה מעלה זו, ומסופקני אם תהני להכריע אפי' כשאין מעלות 

                                      .חשובות טפי



    
  מח"ל הר נוף ירושליםקישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון ר  15326537343או בפקס  בלבדגדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר לפי הוראת  3109982305טל:  fish@neto.net.il  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E  
  קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד

https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk  ת י ל י ע תר  י ב ב ו  י סל כ ט  " י ר  ו ע שי דת  ר הו ל ר  ו ש ב  קי " ה אר ב פ  מ טרא רת  חי ב ל א  י נ הת ל  ע ב ן  י ב שר  הק  : ר ו ע י ש ה א  ש ו   כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת     https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuSmwwTWZ6aDBCUnc  נ
http://beta.hebrewbooks.org/53606  

 http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722  ע"גתש -לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 
  http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12030&Page=1  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
  קישור לארכיון השיעורים והעלונים  http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12834&Page=1  תשע"ה קישור להורדת עלוני סוד החשמל

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit   סירטונים 400סוד החשמל  
XOPxMOg0L8LFD-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT   סירטונים 37סידור הרש''ש  

VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM   חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא  https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1  
  בעזהשי"ת

  אנו שמחים להודיע על
  קו טלפון של סוד החשמל

  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 
  025805801  < 1  <01  <  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801

  קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503 
 למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים 


