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  בגירסא חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז 
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view  

  
  

  ַמֲאַמר 'ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור'

ֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ׁשֵ  6000

  ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים. 

  ]ט"וחלק  - [מתפרסם מחדש עם הוספות חדשות 
  

  ַהָּׁשָנה ָהֶאְמָצִעית ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן. – 2707
"ְּביֹום ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָּתִקים ֶאת  (שמות מ, ב) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוקמּוָבא 

ָהְיָתה ַהָּׁשָנה ָהֶאְמָצִעית ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2707ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוְׁשַנת  2707הּוא ַהָּפסּוק הַ  ַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד"ִמׁשְ 

 2928ִּבְׁשַנת ְוִהְתִחילּו ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  2488ֶׁשֲהֵרי ִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִּבְׁשַנת  ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,

  ִהיא ְנֻקַּדת ָהֶאְמַצע ֶׁשל ְזַמן ַהִּמְׁשָּכן. 2707ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ָהָארֹון ִלירּוָׁשַלִים, יֹוֵצא ֶׁשְּׁשַנת 

  

  ַהָּׁשָנה ָהֶאְמָצִעית ֶׁשל ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח. – 2711
ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ִלְפֵני ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל  "ְוָנַתָּתה (שמות מ, ו) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוקמּוָבא 

ָהְיָתה ַהָּׁשָנה ָהֶאְמָצִעית ֶׁשל ָהֵאׁש ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2711ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוְׁשַנת  2711הּוא ַהָּפסּוק הַ  מֹוֵעד"

, ְוָאז 2935ִּבְׁשַנת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִסְּימּו ִלְבנֹות את  2488ְׁשַנת ֶׁשֲהֵרי ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ ּבִ  ֶׁשל ַמְעָלה ֶׁשָּיְרָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח,

ִהיא ְנֻקַּדת ָהֶאְמַצע ֶׁשל ְזַמן ָהֵאׁש ֶׁשָּיְרָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח  2711ָעְבָרה ָהֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ַלִּמְזֵּבַח ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש, יֹוֵצא ֶׁשְּׁשַנת 

א ִנְסַּתְּלָקה ֵמַעל ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת,  (זבחים סא:) ָבא ַּבְּגָמָראֶׁשַּבִּמְׁשָּכן, ַּכּמּו ֵאׁש ֶׁשָּיְרָדה ִמן ַהָּׁשַמִים ִּביֵמי ֹמֶׁשה, 

ֹמה,  מֹ  ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"יֶאָּלא ִביֵמי ְׁש ֹמה' ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ִמָּׁשם ַלִּמְזַּבח ֲאָבִנים ֶׁשָעָׂשה ְׁש . ה'ֶאָּלא ִּביֵמי ְׁש

ֹמהְורֹוִאים ֶׁשאֹוָתּה ָהֵאׁש ֶׁשָהְיָתה ֵאֶצל ֹמֶשה ָעְבָרה  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשְּׁשַנת  .ַלִּמְזַּבח ֲאָבִנים ֶׁשָעָׂשה ְׁש

  ֵא"ׁש ַּבִי"ת.אֹוִתּיֹות  ב'תשי"אִהיא  2711



ב 

  

  ִּגְדעֹון ְוַהִּמְזֵּבַח. – 2715
"ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוִקַּדְׁשָּת  (שמות מ, י) יט"א ֶׁשַהָּפסּוקֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שלמּוָבא 

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2715ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוְׁשַנת  2715הּוא ַהָּפסּוק הַ   ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים"

עֹוָלה,  ִמְזַּבחֹוָנה ֶׁשל ִּגְדעֹון, ֶׁשָזָכה ְלַמְלַא ה' ֶׁשִהְתַּגָּלה ֵאָליו ְוָיְרָדה ֵאׁש ֵמַהָּׁשַמִים ְוכּו', ְוֵהִקים ִהיא ַהָּׁשָנה ָהַאֲחר

ֶׁשר ְּבָידֹו "ַוִּיְׁשַלח ַמְלַא ה' ֶאת ְקֵצה ַהִּמְׁשֶעֶנת אֲ  (שופטים ו, כא) ָהֲאֵׁשָרה ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִמְזַּבחְוִהְכִרית ֶאת 

ֵעיָניו: ַוִּיַּגע ַּבָּבָׂשר ּוַבַּמּצֹות ַוַּתַעל ָהֵאׁש ִמן ַהּצּור ַוֹּתאַכל ֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְלַא ה' ָהַל מֵ 

ַמְלַא ְיֹדָוד ָּפִנים ֶאל  ַוַּיְרא ִּגְדעֹון ִּכי ַמְלַא ה' הּוא ַוֹּיאֶמר ִּגְדעֹון ֲאָהּה ֲאֹדָני יֱֹדִוד ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי

א ָּתמּות: ַוִּיֶבן ָׁשם ִּגְדעֹון ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיְקָרא לֹו ה' ָׁשל ֹום ַעד ָּפִנים: ַוֹּיאֶמר לֹו ה' ָׁשלֹום ְל ַאל ִּתיָרא 

ה' ַקח ֶאת ַּפר ַהּׁשֹור ֲאֶׁשר ְלָאִבי  ַהּיֹום ַהֶּזה עֹוֶדּנּו ְּבַעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִרי: ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֹּיאֶמר לוֹ 

ָבִניָת ּוַפר ַהֵּׁשִני ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוָהַרְסָּת ֶאת ִמְזַּבח ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ְלָאִבי ְוֶאת ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָליו ִּתְכֹרת: ּו

ֶהי ַעל ֹראׁש ַהָּמעֹוז ַהֶּזה ַּבַּמֲעָרָכה ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהָּפר ַהֵּׁשִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ַּבֲעֵצי ָהֲאֵׁשָרה  ִמְזֵּבַח לה' ֱא

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ַהָּפסּוק  2733ְוַגם ְלִפי ִׁשיַטת 'ֵסֶדר עֹוָלם ַרָּבה' ֶׁשּסֹוף ְׁשנֹות ִּגְדעֹון ָהיּו ִּבְׁשַנת  ֲאֶׁשר ִּתְכֹרת".

"ְוֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן  (שמות מ, כט)ר ַעל ַהִּמְזֵּבַח: ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְלִפי ַטַעם ֶעְליֹון ַּגם ְמַדּבֵ  2733הַ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ.  ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹדָוד ֶאת מֶׁשה".

ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּבְ  ְּׁשִתָּיהַהְיינּו ַהִחּבּור ֶׁשל ְנֻקַּדת הַ ְׁשִתָּי"ה. ַּבִי"ת אֹוִתּיֹות  ב'תשי"הִהיא  2715שליט"א ֶׁשְּׁשַנת 

  ."ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים", ְּכִפי ֶׁשְּמַרֵּמז ַהָּפסּוק ֶׁשִהְזַּכְרנּו ִּמְזֵּבחַ ֶׁשּׁשֹוָתה ֶאת ַהְּנָסִכים ֶׁשל הַ 
  

  יל ִלְׁשּפֹוט ֶאת ִיְׂשָרֵאל.ֲאִביֶמֶל ֶּבן ִּגְדעֹון ִהְתחִ  – 2716
הּוא  "ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּכֹּיר ְוֶאת ַּכּנֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו" (שמות מ, יא) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוקמּוָבא 

ׁש ָׁשִנים, ּבֹו ֹות' ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ּכֹוֵתב 'ֵסֶדר ַהּדֹור 2716ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוְׁשַנת  2716ַהָּפסּוק הַ  ֲאִביֶמֶל ָׁשַפט ָׁש

ִאָּׁשה" ִנְתַקן ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּגָרר ִּכי ָהָיה ַחָּיב ִמיָתה ַעל ְלִקיַחת ָׂשָרה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהַּמְלָא "ִהְּנ ֵמת ַעל הָ 

ַּמְלָא "ִהְּנ ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה" רֹוֶצה לֹוַמר ָוֵמת ַעל ְיֵדי ִאָּׁשה ֶׁשִהְׁשִליָכה ָעָליו ֶּפַלח ָהֶרֶכב. ְוֶזה ָרַמז הַ 

ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים, ָלֵכן הּוא ַמְקִּביל  ְצִניעּותֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  ַהִּכּיֹורַהְיינּו ֵּכיָון ֶׁשַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ַעל ִאָּׁשה ַהֹּזאת. 

 .ִאָּׁשהִּנָּסה ִלְפּגֹום ֶאת ַהְּצִניעּות ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ְוָלֵכן ַהִּתּקּון ֶׁשּלֹו ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ְלִגְלּגּול ְוִתּקּון ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּגָרר ׁשֶ 

 ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְלִפי 2734ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ַהָּפסּוק הַ  2734ְוַגם ְלִפי ִׁשיַטת 'ֵסֶדר עֹוָלם ַרָּבה' ֶׁשֲאִביֶמֶל ָמַל ִּבְׁשַנת 

"ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכֹּיר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ָׁשָּמה ַמִים  (שמות מ, ל)ַטַעם ֶעְליֹון ַּגם ְמַדֵּבר ַעל ַהִּכּיֹור: 

  . ְלָרְחָצה"

  

  ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה ִהְתִחיל ִלְׁשּפֹוט ֶאת ִיְׂשָרֵאל. – 2719
"ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת: ּוָמַׁשְחָּת  (שמות מ, יד) ט"א ֶׁשַהָּפסּוקֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שלימּוָבא 

הּוא  ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ֶאת ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהֹית ָלֶהם ָמְׁשָחָתם ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְלֹדֹרָתם"



ג 

ֹּתוָלע ֶּבן ּפּוָאה ָׁשַפט כ"ג ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ּכֹוֵתב 'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'  2719ֹוָרה, ְוַעל ְׁשַנת ִמְּתִחַּלת ַהּת 2719ַהָּפסּוק הַ 

ָׁשָנה ִמן תשי"ט ַעד תשמ"ב, הּוא ָיַׁשב ְּבָׁשִמיר ִּכי הּוא ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ֶׁשֵהִביא ַהָּׁשִמיר, ַּגם ּתֹוָלע 

ַהְיינּו ֵּכיָון ֶׁשַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ַעל ְמִׁשיַחת ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים, ָזָכה ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ֹּכֵהן ָּגדֹול ֹוַלַעת. ָרַמז ַלָּׁשִמיר ִּכי הּוא ּת

  ְלִהְתַמּנֹות ְלֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשָנה ֶׁשַּמְקִּביָלה ַלָּפסּוק ַהֶּזה.

  

  ן.ִיְפָּתח ִהְקִריב ֶאת ִּבּתֹו ָקְרּבָ  – 2781
הּוא ַהָּפסּוק  "ְוִאם ִמן ַהֹּצאן ָקְרָּבנֹו ְלֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ָזָכר אֹו ְנֵקָבה ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו" (ויקרא ג, ו) ַהָּפסּוק

ִּבְגַמר  ְרָּבןִהְקִריב ִיְפָּתח ֶאת ִּבּתֹו ְלקָ ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2781ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְלִפי ַטַעם ֶעְליֹון, ּוִבְׁשַנת  2781הַ 

א ָהָיה ֶּבן ּתֹוָרה ִאֵּבד ֶאת ִּבּתֹו,  (תנחומא בחוקותי ה)ַהִּנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש:  ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ִמְּפֵני ֶׁש

ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ְוגֹו' ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ְוגֹו' ֵאיָמַתי ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְלַחם ִעם ְּבֵני ַעּמֹון ְוָנַדר ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשֶּנֱאַמר "

ְוָהָיה ַלה' ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה", ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ָעָליו ַּכַעס ִמן הקב"ה ָאַמר ִאּלּו ָיָצא ִמֵּביתֹו ֶּכֶלב אֹו 

"ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְוגֹו' ַוְיִהי ִכְראֹותֹו ֲחִזיר אֹו ָגָמל ָהָיה ַמְקִריב אֹותֹו ְלָפַני ְלָכ ִזֵּמן לֹו ִּבּתֹו, 

א אּוַכל ָלׁשּוב", ָהְיָתה ּבֹוָכה  אֹוָתּה ַוִיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוֹּיאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ְוגֹו' ְוָאֹנִכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל ה' ְו

ְמָחה ְוַאָּתה ׁשֹוֵחט אֹוִתי, ֶׁשָּמא ָּכַתב הקב"ה ַּבּתֹוָרה ְלָפָניו ָאְמָרה לֹו ִּבּתֹו ָאִבי ָיָצאִתי ִלְקָראְת ְּבִׂש 

ִמן ֶׁשְּיהּו ִיְׂשָרֵאל ַמְקִריִבין ִלְפֵני הקב"ה ַנְפׁשֹות ָאָדם, ְּכִתיב ַּבּתֹוָרה "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' 

א ִמן ְּבֵני ָאָדם ְוכּו', ָעלָ  ה ְוָׁשֲחָטּה ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ֹצַּוַחת ְנָפׁשֹות ָהִייִתי רֹוֶצה ַהְּבֵהָמה", ִמן ַהְּבֵהָמה ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלִּבי".  א ִדַּבְרִּתי ְו א ִצִּויִתי ְו ְוִיָּתֵכן ֶׁשִּיְפָּתח ִהְתעֹוֵרר ְמֹאד ְלַהְקִריב ֶׁשַּתְקִריב ְלָפַני "ֲאֶׁשר 

א ָהָיה ֶּבן ּתֹוָרה ָנַדר "ְוִאם ִמן ַהֹּצאן ָקְרָּבנֹו ְלֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה'", ק ָקְרָּבן, ִּכי ֹזאת ַהָּׁשָנה ֶׁשְּכֶנֶגד ַהָּפסּו ְוהֹוִאיל ְו

א ִמן ְּבֹאֶפן ֶׁשֵאינֹו ָנכֹון ְוָיָצא ַמה ֶּׁשָּיָצא, ְוָלֵכן ִהְזִּכיָרה לֹו ִּבּתֹו ֶׁשַהּתֹוָרה ִדְּבָרה ַעל ַהְקָרַבת ָקְרּבָ  נֹות ִמן ַהְּבֵהָמה ְו

  ָאָדם, ַחס ְוָׁשלֹום.הָ 

  

  ַהָּׁשִנים ָּבֶהן ָׁשַפט ִׁשְמׁשֹון. - 2811
ָהיו  (ויקרא ד, כב)ֶׁשל ָּפָרַׁשת "ָנִׂשיא ֶיֱחָטא", ַהְּפסּוִקים  "ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה' ֱא

א ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם: אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר  ֲאֶׁשר 

ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים: ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה ִלְפֵני ה' 

ל ַקְרֹנת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ָּדמֹו ִיְׁשֹּפ ֶאל ְיסֹוד ַחָּטאת הּוא: ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן עַ 

ְוִנְסַלח  ִמְזַּבח ָהֹעָלה: ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתוֹ 

ָׁשַפט ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְוֵהם ְּכֶנֶגד ַהָּׁשִנים ָּבֶהן  2819ה ַעד ָּפסּוק ִמְּתִחַּלת ַהּתֹורָ  2815ַמְתִחיִלים ֵמַהָּפסּוק הַ לֹו". 

ְמַדְּבִרים ַעל ֵחְטא ָנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּבַוַּדאי חֹוֵטא  ַהְּפסּוִקים] וְ 2831ַעד  2811[ִׁשְמׁשֹון ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל מִ  .ִׁשְמׁשֹון

 (סוטה י.)ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַמֲהָלָכיו ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון'. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְלֵׁשם ָׁשַמִיםן ֶׁשָחָטא ְּכמֹו ִׁשְמׁשוֹ  ְלֵׁשם ָׁשַמִים

 ַחן"ַוְיִהי טֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים", ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ֵאין "ְטִחיָנה" ֶאָּלא ְלׁשֹון ֲעֵבָרה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, "ִּתטְ 

ם, ְלַאֵחר ִאְׁשִּתי, ְוָעֶליָה ִיְכְרעּון ֲאֵחִרין", ְמַלֵּמד, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵהִביא לֹו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלֵבית ָהֲאסּוִרי

ֶּנֱאַמר, "ָּדן ׁשֶ ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַעֵּבר ִמֶּמּנּו. ְוכּו', ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ִׁשְמׁשֹון ָּדן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאִביֶהם ֶׁשַּבָׁשַמִים, 



ד 

ֱאַמר, "ִּכי ָיִדין ַעּמֹו, ְּכַאַחד" ְוגֹו'. ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ִׁשְמׁשֹון, ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְקָרא, ֶׁשּנֶ 

א ִיָּמֵחק, ֶאָּלא ֵמֵעין ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ּבָ  ִהים". ֶאָּלא ֵמַעָּתה  רּו הּוא, ָמה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה' ֱא

רֹוִאים ֶׁשַהְּגָמָרא ַמְזִּכיָרה ַעל ִׁשְמׁשֹון  ָּברּו הּוא ָמֵגן ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ַאף ִׁשְמׁשֹון ֵהֵגן ְּבדֹורֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל.

ֹוהֹות, ֶׁשֵאין ְסִתיָרה ֵּבין ַהְּדָבִרים, ֵּכיָון ֶׁשַהַּמֲהָל ֲחָטִאים ֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר, ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ ַמְזִּכיִרים ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ַהְּגב

"ָנִׂשיא ּה. ָלֵכן ָּפָרַׁשת ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהֹּכל ָהָיה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְוִעם ָּכל ֶזה ְּבַוַּדאי ָהָיה ָצִרי ַּכָּפָרה ְּכִדין ָּכל ֲעֵבָרה ְלְׁשמָ 

ְׁשנֹות ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ָּכִליל שליט"א ֶׁשּמּוָבא ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'  ִנְמֵצאת ֻּכָּלּה ְּבתֹו ֶיֱחָטא"

א ָרָצה ָלֵׂשאת ִאָּׁשה ְוֶנֱעַנׁש ֶׁשִּנְכַׁשל ִּבְבנֹות ָהֲעֵרִלים. ְורֹוִאים ׁשֶ  ם ָׁשַמִים ָהָיה ָּכאן ֵחְטא ְלׁשֵ ֶׁשִּׁשְמׁשֹון ָהָיה ִגְלּגּול ָנָדב ֶׁש

  ִּבְבִחיַנת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶׁשִהְתַּכְּונּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

   

  ָחְפִני ּוִפְנָחס. – 2851

ְוָהָיה ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר " (ויקרא ה, כג)ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוק מּוָבא 

ַהּתֹוָרה,  ִמְּתִחַּלת 2851הּוא ַהָּפסּוק הַ  ",ר ָעָׁשק אֹו ֶאת ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאּתוֹ ָּגָזל אֹו ֶאת ָהעֶׁשק ֲאׁשֶ 

ַעד ְׁשַנת  2830ָׁשָנה ִמְּׁשַנת  40ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ַהָּׁשָנה ָהֶאְמָצִעית ִּבְתקּוַפת ֵעִלי ֶׁשָּׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל  2851ּוְׁשַנת 

(ש"א ַּכּמּוָבא ָּב'ֲאַבְרַּבֵּנאל'  ֶׁשָּגְזלּו ֶאת ַהָּקְרְּבנֹות., ְמַרֵּמז ַעל ְּבֵני ֵעִלי ָקְרַּבן ָאָׁשם ְּגֵזלֹותָּפסּוק ַהְמַדֵּבר ַעל , ְוהַ 2870

ִּיְרֶצה, ָהָיה ִעם ֱהיֹות ֶׁשֹּיאְמרּו ַהְּבָעִלים ֶׁשָראּוי ִראׁשֹוָנה ְלַקֵּטר ַהֵחֶלב ְוַאַחר ָּכ ִיַּקח ַהַּנַער ַמה ּׁשֶ  ב)

א, ִיָּקֵחהּו ֵמהֶ  ם ְמִׁשיֵבהּו ַהַּנַער ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ָּבֶזה, ִּכי ִאם ֶׁשִּיֵּתן ַהָּבָׂשר ָחי קֹוֶדם ַהַהְקָטָרה ְוִאם 

ָׂשִמים ֻׁשְלָחָנם ְּבָחְזָקה. ְוֶזה ָהָיה ָחָמס ּוִבָּזיֹון ַלָּקְרָּבנֹות, ֶׁשֵהם ָהיּו לֹוְקִחים אֹוָתם ִלְרִדיַפת ַּתֲאָוה וְ 

ָחְפִני ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק, ְוֵכן  "ְוָאֵׁשם"ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָחְפִני ִּפְנָחסְוֵכן קֹוֶדם ְלֻּׁשְלָחן ָּגֹבַּה ְּכִאּלּו ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא. 

ֶׁשָּמְסרּו ֶנֶפׁש ְלָהִביא ֵעִצים ְּבֵני ּגֹוְנֵבי ֲעִלי ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשִּיָּתֵכן ׁשֶ ָקְרָּבן. ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּוִפְנָחס

ָּתנּו ַרָּבָנן ַמה ֵהם ְּבֵני ּגֹוְנֵבי  (תענית כח.). ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ָּגְנבּוׁשֶ ְבֵני ֵעִלי ּוִבּכּוִרים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָעׂשּו ִּתּקּון לִ 

א ָיִביאּו ֵעִצים  ֲעִלי, ּוַמה ֵהם קֹוְצֵעי ְקִציעֹות, ָאְמרּו, ַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה ַהַּמְלכּות ְּגֵזָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁש

א ָיִביאּו ִבּכּוִרים ִלירּוָׁשַלִים. ְוהֹוִׁשיבּו ְּפרּוְזָּדאֹות ַעל ַהְּדָרִכים ְּכֶדֶר ֶׁשהֹוִׁשי ב ְיָרְבָעם ֶּבן ַלַּמֲעָרָכה, ְוֶׁש

א ַיֲעלּו ִיְׂשָראֵ  ל ָלֶרֶגל. ֶמה ָעׂשּו ִיְרֵאי ֵחְטא ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור, ֵהִביאּו ַסֵּלי ִבּכּוִרים, ְוִחּפּום ְנָבט, ֶׁש

ִכים ִּבְקִציעֹות ּוְנָטלּום, ַוֲעִלי ַעל ְּכֵתָפם, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ֵאֶצל ַּפְרְסָּדאֹות, ָאְמרּו ָלֶהם, ְלֵהיָכן ַאֶּתם הֹולְ 

ּגּוֵלי ְּדֵבָלה ַּבַמְכֶּתֶׁשת ֶׁשְּלָפֵנינּו ּוַבֲעִלי ֶׁשַעל ִּכְתֵפנּו, ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו ֵמֶהם, ִעְטרּום ָאְמרּו, ַלֲעׂשֹות ְׁשֵני עִ 

  ְּבַסִּלים ֶוֱהִביאּום ִלירּוָׁשַלִים. 

  

  ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ָּפסּוק ְּכֶנֶגד ָּכל ָׁשָנה ָּכך ֵיׁש אֹות ְּכֶנֶגד ָּכל ָׁשבּוַע 
(כי , ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה' ָׁשבּועַ ְּכֶנֶגד ָּכל  אֹותָּכך ֵיׁש  ָׁשָנהְּכֶנֶגד ָּכל  ָּפסּוקְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ְלהֹוִסיף ׁשֶ  ָחׁשּוב

"ִּכי אֹות ִהיא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְוגֹו' ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם. ַעל ִּפי ַהשל"ה ִּכי ס'  תשא)

ֻּכּלֹו ּבֹוא ְנָׁשמֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ְוס' ִרּבֹוא ַׁשָּבתֹות, ִׁשי"ן ֲאָלִפים ְּבִׁשית ַאְלֵפי ָׁשִני, ְוִׁשי"ן ֲאָלִפים ְּביֹום ׁשֶ ִר 

, ְוַהְיינּו ַׁשָּבת ְּדהּוא ֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי, ְוָכל ְנָׁשָמה ֶנְחְצָבה ִמַּׁשָּבת ֶאָחד, ְוַהְיינּו ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֶּבן  זּוֵג



ה 

ל ְנָׁשָמה ִּכי ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם ָלֶכם ַּדְיָקא ְוָהֵבן. ְוַהְיינּו ִּכי אֹות ִהיא, ְּדָידּוַע ְּדס' ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה, ְוכָ 

ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת הּוא ַמָּמׁש  ֵיׁש ָלּה אֹות ַאַחת, ְויּוַבן ִמֶּזה ְּדָכל ַׁשָּבת ַּגם ֵּכן ֶנְחָצב ֵמאֹות ַאַחת, ְוִאם ֵּכן ָּכל

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ֶעְברֹון ֵאיֶזה אֹות ְּבַהּתֹוָרה ָּכל ַׁשָּבת אֹות ַאֵחר, ְוֶזה ֶׁשָאַמר "ִּכי אֹות ִהיא". 

ָׁשבּועֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ָׁשָנה  52.178ּבְ  5845שליט"א ֶׁשִאם ַנְכִּפיל ֶאת ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָּפסּוק ַּבּתֹוָרה ַהְיינּו 

  .]304.805[ֶׁשהּוא ְּבֶעֶר ִמְסַּפר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבּתֹורה.  304.980ְנַקֵּבל 

  

א ָהָיה ִּכֵּסא.   ַמּדּוַע ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ּוְמנֹוָרה ְו
ַהר ִצּיֹון הּוא סֹוד ֵאל ח"י, ְוַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא סֹוד  ירה התשיעית)(השער השני הספְּבֵסֶפר 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'  מּוָבא

 אדנ"י, ֶׁשהּוא סֹוד ְירּוָׁשַלִים. ְוֵאין הקב"ה ַמְׁשִּפיַע טּובֹו ְוׁשֹוֵכן ִּבירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִצּיֹו"ן, ְּכמוֹ 

. ׁשֹוֵכן ִּבירּוָׁשַלִיםּוֵפירּוׁש ַהָּפסּוק ֵמִעם ִצּיֹו"ן ְוַעל ְיֵדי ִצּיֹון הּוא  ֶׁשָּכתּוב: ָּברּו ה' ִמִּצּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוָׁשַלִים

, ָּכָאמּור: "ְּכַטל ֶחְרמֹון ִּבירּוָׁשַלִיםְוֵאין ְּבָרָכה ָּבָאה ָלעֹוָלם ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִצּיֹון ְּכֶׁשהּוא ֵמִריק ִּבְרכֹוָתיו 

ם ִצָּוה ה' ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם", ְוַהְרֵרי ִצּיֹון ֵהם ֶנַצ"ח ְוהֹו"ד, ּוִמָּׁשם ֶׁשֹּיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ׁשָ 

. ּוְלִפיָכ ַּדע ִּכי ַהר ִצּיֹון הּוא סֹוד ֵאל ח"י, ְוַהר ִלירּוָׁשַלִיםֶׁשֶמן ַהּטֹוב ִנְמָׁש ַעל ִצּיֹון, ּוִמָּׁשם יֹוֵרד 

ית ַהִּמְקָּדׁש ִוירּוָׁשַלִים ִּבְכָלל, ְוַהר ֵעָׂשו הּוא ַהַּצד ַהְמַקְטֵרג ִמַּצד ְׂשֹמאל ִמַּבחּוץ, ַהּמֹוִרָּיה הּוא סֹוד ּבֵ 

ר ַהּמֹוִרָּיה, ַעד ְוַהּסֹוד: ִמְלָחָמה ַלה' ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹור ּדֹור. ְוֶזהּו ַהְמַעֵּכב ְּבִבְנַין ַהר ִצּיֹון ּוְּבִבְנַין ַהִּמְזֵּבַח ְּבהַ 

"י ִצּיֹון, יַע ְזַמן ּפּוְרָענּותֹו ֶׁשל ֱאדֹום ְלַקֵּבל ַהְּנָקָמה ִמֶּמּנּו. ְוֵאיָמַתי ִּבְזַמן ֶׁשִּיְלְּבׁשּו ִּבְגֵדי ָנָקם ַהְררֵ ֶׁשַּיּגִ 

ִהים ְצָבאֹות, ְוִיְתַיְּׁשבּו ַעל ַהר ִצּיֹון. ְוֵאּלּו ֵהן ַהִּנְקָרִאין מֹוִׁשיִעים, ֵאּל ּו ֵהם ֶׁשֵהם הוי"ה ְצָבאֹות ֱא

ִהים ְצָבאֹות, ְוַהּסֹוד "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו", ֶזהּו ֲעָמֵלק ְּבנֹו ֶׁשל עֵ  ָׂשו, הוי"ה ֱא

ָיד ִּבְבִרית ֶׁשֵּיׁש ַלה' ּבֹו ִמְלָחָמה, ְוהּוא ַהְמַקְטֵרג ְּכֶנֶגד ַהר ִצּיֹון, ְוהּוא ַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשָּׁשַלח 

יא ְׁשלֹוִמים. ַמה ְּכִתיב ַּבְתֵריּה ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה, ֶׁשִהיא סֹוד ַהַּמְלכּות, ֶׁשִהיא סֹוד ַהר ַהּמֹוִרָּיה, ֶׁשהִ 

ט ֶאת ַהר ֵעָׂשו. ְוֵכן ָנִביא ִלְׁשּפוֹ  רֹוִאים ֶׁשַהּמֹוִׁשיִעים ַיֲעלּו ְּבַהר ִצּיֹון ִּבירּוָׁשַלִים סֹוד ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשִהיא סֹוד אדנ"י.

ִצּיֹון, ּוִמָּׁשם ִיָּמֵׁש ְלַקָּמן ֵמַהגרי"מ מֹוְרֶּגְנְׁשֶטְרן שליט"א ַעל ֶקֶבר ָּדִוד ַהֶּמֶל ע"ה, ֶׁשּקֹוֶדם ַהְּגֻאָּלה ַיֲעׂשּו ִּתּקּון ְּבַהר 

ֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' "ְוָעלּו מ (עובדיה א, כא)ַהִּתּקּון ִלירּוָׁשַלִים. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַהְיינּו ֶׁשעֹוְצִרים  "ַהר ֵעָׂשו",ֶאת  ׁשֹוְפִטיםֶׁשָּׁשם  "ְּבַהר ִצּיֹון",ְורֹוִאים ֶׁשְּתִחַּלת ֲעִלַּית ַהּמֹוִׁשיִעים ִהיא  ַהְּמלּוָכה".

ַהֵּסֶמל ֶׁשל ַהּנֹוְצִרים  ְצָל"ב,ְׁשֹּפט" ר"ת לִ ּיֹון צִ ַהר "ּבְ ְוֵכן  ָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה"."וְ ֶאת ַהְיִניָקה ֶׁשל ֵעָׂשו ִמִּצּיֹון ְוָאז 

. ְוֵכן ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַעל ְיֵדי ַהְפָסַקת ְיִניָקָתם, ּוְכֶׁשֶּזה נֹוֵפל ֶזה ָקם ֶׁשִּמְתנֹוֵסס ְּבַהר ִצּיֹון, ֶׁשּבֹו ַיֲעׂשּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְּברּוָחִנּיּות

ִעם ַהּכֹוֵלל, ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְמֶׁשֶלת ִלְלָבָנה ִמְסַּתֶּתֶרת  ְלָבָנהְּכִמְנַין  88הּוא  ְצָל"בַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות 

  ְּבתֹו ַהְּצָלב ֶׁשִהְתַלֵּבׁש ָעֶליָה.

. ָׁשַמְעִּתי יר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה""ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית קִ  (מלכים ב' ד, י)ָּכתּוב 

א ָהָיה  ִּכֵּסא, ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו קּוְׁשָיא ֵמהרה"ג ר' ְׁשמּוֵאל ִזיְלֶּבר שליט"א ַמּדּוַע ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ּוְמנֹוָרה ְו

ֵּבית ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא  (סנהדרין צה:). ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּגָמָרא "ֲחַדר ַהִּמּטֹות"ֶׁשֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִנְקָרא  ב) (מ"ב יא,ַּבָּכתּוב 

ין ְויֹוְצִאין ַּבָּפֹרֶכת ְוָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ּדֹוֲחִקין ּובֹוְלטִ  (יומא נד.)ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְמלֹונוֹ 



ו 

ה ֶׁשָהיּו ְוִנְרִאין ִּכְׁשֵני ַּדֵּדי ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֱאַמר "ְצרֹור ַהֹּמר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין", ָאַמר ַרב ְקִטיָנא ְּבָׁשעָ 

ם ֶׁשָהיּו ְמֹעִרים ֶזה ָבֶזה, ִיְׂשָרֵאל עֹוִלין ָלֶרֶגל ְמַגְּלִלין ָלֶהם ֶאת ַהָּפֹרֶכת ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבי

ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  (יומא ט:). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר ּוְנֵקָבה

ִמָּטה . ְוֵכיָון ׁשֶ ִליָנ"הַהַּכֹּפֶרת" ס"ת  לעַ  הֵאָראֶ  ןָענָ ּבֶ  י"ּכִ  (ויקרא טז ב)ֶׁשִהיא ִמָּטה. ְוֵכן ַהָּכתּוב  ַמָּצעִנְקָרא ַּבָּכתּוב ְּבֵׁשם 

(ע' ֵהם ד' ִּתּקּוֵני ַהְּׁשִכיָנה, ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ֵסֶמל ְלֻכָּלם ַּבִּמְקָּדׁש, ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵּבית ִיַׁשי'  ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה

 אְוִכּסֵ  ןְוֻׁשְלחָ  הֶׁש"ִמּטָ  ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט"א. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִמְׁשָּכ"ן,ר ר"ת נֵ ֵּסא ּכִ ְלָחן ׁשֻ ָּטה ּמִ ׁשֶ  שכז)

ַהר ִצּיֹון , ְוִעַּקר ְמקֹום ַהַּמְלכּות ּבְ ַּמְלכּותְמַסֵּמל ֶאת הַ  ִּכֵּסא. ְוִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ְלִפי ְדָבֵרינּו ֵּכיָון ׁשֶ ֲהָנָא"ה, ס"ת ה"ּוְמנֹורָ 

א ִסְּמלּו ִּבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ֶאת ַהִּכֵּסא, ִּכי  ֵאין ְיִׁשיָבה ָּבֲעָזָרה ְוָלֵכן  ַהר ִצּיֹון הּוא ַהִּכֵּסא,ֶׁשָּסמּו ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה, 

ַהִּכֵּסא, ָלֵכן ְמִביִאים לֹו ִּכֵּסא ֶׁשֵּיֵׁשב ָּבֲעָזָרה, ֲאָבל , ִּכי ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַהֶּמֶל ַּכְבָיכֹול ַמִּגיַע ֶאָּלא ְלַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד ִּבְלָבד

  ְמקֹום ַהִּכֵּסא הּוא ְּבַהר ִצּיֹון.

ָהם ֶׁשָעָׂשה ְּבִרית ִעם ַאְברָ  ֲאִביֶמֶלַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִּבְמצּוַדת ִצּיֹון,  רּגָ ִּבְזַמן ָהָאבֹות, ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשעֹוד קֹוֶדם ָלֵכן, ָהָיה  ןכֵ וְ 

א ָרצּו ִלְכֹּבש ֶאת ְמצּוַדת ִצּיֹון ִמֶּנְכֵדי ֲאִביֶמֶל ִּבְגַלל ְׁשבּוַעת ָהָא בֹות. ּוְכֶׁשָּבא ָּדִוד ִלְמ ְוִיְצָחק. ִויהֹוֻׁשַע ְוַהּׁשֹוְפִטים 

ֵכן הּוא ָּפָנה קֹוֶדם ְלָׁשם, ְוֵכיָון ֶׁשְּכָבר ָעַבר ַהְּזַמן ַׁשֶּיֶכת ְלָמקֹום ֶזה, לָ  ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשהִּבירּוָׁשַלִים הּוא ָיַדע ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ 

, ְועֹוד ְטָעִמים, ַעֵּין ָׁשם ַּבְמָפְרִׁשים, ָּדִוד ָּכַבׁש ֶאת ַהָּמקוֹ  ְמֻרֶּמֶזת  ִצּיֹו"ןם. ְוֵכן ֶׁשל ַהְּבִרית ֶׁשָּכְרתּו ָהָאבֹות ִעם ֲאִביֶמֶל

  ֶני ֵׁשב".יב ְּבעֵ וֹ י ַּבּטנֶ י ְלפָ צִ ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ִהֵּנה ַאְר  (בראשית כ, טו) ֶל ְלַאְבָרָהםְּבִדְבֵרי ֲאִבימֶ  ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית

 ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲאִביֶמלֶ , ׁשֶ ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'סֹוד ַהֵחִצי'ִּדְקְלָּפה,  ,ֶמלֶ  ֲאִבי ִּבְבִחיַנת ָהָיה ֲאִביֶמֶל ְוֵכן

 ְוֵכן ֵחִצי. ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת ַלַּמְלכּות ְּדַהַהְׁשָּפָעה ָהאֹוִתּיֹות, ִעם ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲאִביֶמלֶ  ְוֵכן, ַהַּמְלכּות ֶאת ַסֶּמֶלתַהמְ 

 ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם ָמִצינּו ְוֵכן ָרֵאל.ִיׂשְ  ֶמֶל ֶׁשָהָיה ְּבהֹוְרּדּוס ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֲאִביֶמֶל א) נשמות' ('גלגולי ִמָּפאנוֹ  ָּברמ"ע מּוָבא

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַבע ְבֵארּבִ , ַהַּמְלכּות ֶאתַהְמַסֵּמל  ֶׁשַבעֶׁשִהיא ְּבסֹוד ִמְסַּפר  ְׁשבּוָעה ְּבִרית ֲאִביֶמֶל ִעם ָעׂשּו

ְוִכְמַעט ָלַקח  ָׂשָרה ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח יֶמֶל ִנָּסה ִלְפֹּגם ֶאת ַהַּמְלכּותְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲאבִ  ָּדם'. 'ַחְׁשַמל ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ַהַּמְלכּות

'ֶאת  ְוָגֵדל"  ָהלוֹ  "ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּילֶ  (ב"ר סד, ז)ַעל ַהִּמְדָרׁש  (תשנ"ב ע' מא, מד) ִרְבָקה. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

א ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמלֶ א"ר ָחִנין ַעד ֶׁשָהיּו אוֹ  . ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ְו

ק ַּכּמּוָבא ִוד הּוא ִמִּיְצחָ ֲאִביֶמֶל יֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק, ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה. ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ּדָ 

  .ֶּבן ִצּיֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק. ְוֵכן (וישלח קסח:)ַּבֹּזַהר 

ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת  ְלכּותְּבַמֲאַמר 'ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש' ֶׁשִּצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים ַׁשָּיכֹות ִליסֹוד ַהּנּוְקָבא, ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּבּמַ  ֵּבַאְרנּו

ִצּיֹון  (אות ב' דרך ג') ִצּיֹון ִהיא ְּפִניִמּיּות ַהְיסֹוד נּוְקָבא, ִוירּוָׁשַלִים ִהיא ַהִחיצֹוִנּיּות. ּוִבְלׁשֹון ַהֵּסֶפר 'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'ַהֶּׁשַפע, 

ְּלָׁשם ַמִּגיַע ָּכל ַהֶּׁשַפע, ָּכל ְוֵכיָון ׁשֶ  ִהיא ּגּוף ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא, ִוירּוָׁשַלִים ִהיא ַהָּבָׂשר ַהָּתפּוַח ֶׁשִּביסֹוד נּוְקָבא.

ֶר ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ַהְּסִפירֹות ִמְתַאֲחדֹות ִּבְמקֹומֹות ֵאּלּו, ְוָׁשם ִנְמָצא ִסּיּום ַהַּקו ְוחּוט ֶׁשּיֹוֵרד ְלָהִאיר ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּדֶ 

יִרים קֹוֶדם ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ֶׁשִהיא ַהְּפִניִמי, ְוַאַחר ָּכ ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן רֹוִאים ִּבְתִפַּלת 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ֶׁשַּמְזּכִ 

. ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ֶׁשִהיא ַהִחיצֹון. ְוַאַחר ָּכ ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמָּׁשם.  ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד

. ְוֵכן רֹוִאים ְּב'ִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש' ֶׁשְּביֹום ִּכּפּור ְמַתְּקִנים ֶאת ִצּיֹון ֶׁשִהיא ַהְּפִניִמי, . ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאלָקְדֶׁש

ִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' "ִּכי מִ  (ישעי' ב, ג)ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַתְּקִנים ֶאת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִהיא ַהִחיצֹון. ְוֵכן ָּכתּוב 



ז 

ם" ִחיצֹוִנית . ְורֹוִאים ֶׁשִּמִּצּיֹון יֹוֵצאת ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּפִניִמית ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, ּוִמירּוָׁשַלִים יֹוֵצאת ְנבּוָאה, ֶׁשִהיא ִמירּוָׁשָלִ

"ְוַהֵּנַצח" זֹו  (ברכות נח.)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ִּמָּׁשם יֹוְנִקים ְנִביִאים,ְּבַיַחס ַלּתֹוָרה, ְוִהיא ְקׁשּוָרה ִעם ְסִפירֹות ַהֶּנַצח ְוַההֹוד ׁשֶ 

, ֶׁשַאַחת ֶהָעִרים ַהְּגדֹולֹות ַּפַנַּמהְּבֶאֶרץ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות[ְוֵכן  ְירּוָׁשַלִים. "ְוַההֹוד" זֹו ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְּבַפַנַּמה ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרב ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָהעֹוָלמֹות, ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ׁשֶ  ְּפִניִמּיּותת ְלַסֵּמל אֶ  ָּדִודִנְקֵראת 

  ֵלִוי זצ"ל.] ִצּיֹוןָׁשִנים ַעד תשס"ח הרה"ג ר'  57ָהָראִׁשי ּבְ 

, ְוִלְפָעִמים ַּגם ַהר ַהַּבִית ִנְקָרא ַהר ִצּיֹון, ִעיר ָּדִודם ִהיא ַּבְּכתּוִבי "ַהר ִצּיֹון"ֶׁשַּפְׁשטּות  (תהילים פז, א)ָּבַרַּד"ק  ַעֵּין

ֶׁש"ַהר ִצּיֹון" ַהַּכָּוָנה ְלִעיר  (תהילים מח, ג)ְוֵכן מּוָבא ִּב'ְמצּוַדת ָּדִוד'  "ַהְרֵרי ִצּיֹון".אֹו  "ַהְרֵרי ֹקֶדׁש"ִּבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ְלׁשֹון 

ָׁשִנים ִּבְמצּוַדת ִצּיֹון, ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָּמַל  33ֵרס ֵמַהגרי"מ מֹוְרֶּגְנְׁשֶטְרן שליט"א ֶׁשָּדִוד ִהְתּגֹוֵרר ָּדִוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבֻקְנטְ 

ַח. ִמֵּמיָלא ֹרב ם ַהִּמְזּבֵ ִּבירּוָׁשַלִים, ְוֶאת ַהר ַהַּבִית הּוא ִּגָּלה ְּבַוָּדאּות, ַרק ְּבסֹוף ָיָמיו, ְּכֶׁשָּגד ַהָּנִביא ֶהְרָאה לֹו ֶאת ְמקוֹ 

(ישעי' סד, ְוֵכן ָּכתּוב  (עיין ב'כפתור ופרח' פרק מ"א).ַהְּמקֹומֹות ָּבֶהם ָּדִוד ַמְזִּכיר ִצּיֹון ַּבְּכתּוִבים, ִעַּקר ַהַּכָּוָנה ִלְמצּוַדת ִצּיֹון. 

ם ְׁשָמָמה: ֵּבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרּתֵ ט)   נּו ֲאֶׁשר ִהְללּו ֲאֹבֵתינּו ָהָיה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש"."ִצּיֹון ִמְדָּבר ָהָיָתה ְירּוָׁשַלִ

ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּכֹוֵלל ַּגם ֶאת ִצּיֹון ְּבֶאֶבן  ִצּיֹון, ְירּוָׁשַלִים, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש.ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ג' ְמקֹומֹות; 

, ִּכי ַהר ַהַּבִית ְירּוָׁשַלִיםְּכִמְנַין  596הּוא  ַה"ר ַהַּבִי"ת ִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותְוֵכן הַ ַהְּׁשִתָּיה, ְוַגם ֶאת ְירּוָׁשַלִים. 

ֹמה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָראֵׁשי  (מלכים א' ח, א)הּוא ֹׁשֶרׁש ָּכל ְירּוָׁשַלִים. ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּכתּוִבים  "ָאז ַיְקֵהל ְׁש

ֹמה ְירּוָׁשָלם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ֵמִעיר ָּדִוד ַהַּמּט ֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶל ְׁש

א ֶאְׁשקֹוט". (ישעי' סב, א) .ִהיא ִצּיֹון" ם  א ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִ "ִּכי ָמַל ה'  (ישעי' כד, כג) "ְלַמַען ִצּיֹון 

ם".צְ    .ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים ְוֵכן אֹוְמִרים ְּבֹנַסח "ַנֵחם" ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב, ָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִ

ֵּבית ָּדִוד ָחַקְרִּתי ַעל ְּדַבר ִצּיֹון ֶׁשהּוא ִעיר מֹוַׁשב ַמְלֵכי ְוָנִביא ִצּטּוִטים ִּבְקָצָרה ֵמַהֵּסֶפר "ְּתבּואֹות ָהָאֶרץ'' 

א ַׁשָּי ּבֹו ׁשּום ְקֻדָּׁשה, ְוֵאינֹו ְמקֹום ַהְּׁשִכיָנה. ְוַוַּדאי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַּגם ֵאינָ  ם ְטהֹוִרים ֶׁשהּוא ְּבַהר ִצּיֹון ְו

א ִנְמְצָאה ְקֻדָּׁשה ּוְׁשִכיָנה ִּכי ִאם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֲאֶׁשר  ֻמָּתִרים ִלְכֹנס ָׁשם. ְוַגם ַּבת ַּפְרֹעה ָיְׁשָבה ָׁשם, ְו

 "ַוֲאִני ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. ְוָלָמה ְמַכֶּנה ָּדִוד ֶאת ַהר ִצּיֹון ְּבֵׁשם ְקֻדָּׁשה, ְּכִמְקַּדׁש ה' ּוְכֹאֶהל ַהְּׁשִכיָנה ּוְכמוֹ 

ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל", ָנַסְכִּתי ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי", ּו"ָּברּו ה' ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ", "

ִכיָנה. "ְיָבֶרְכ ה' ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ", ְוַרִּבים ָּכֵאֶּלה ֵאין ִמְסָּפר ֶׁשּמֹוִרים ֶׁשִּצּיֹון הּוא ְמקֹום ַהּׁשְ 

מֹות ְמֻעּלֹות ְוִנְכָּבדֹות. ּוְביֹוֵתר ֵיׁש ִלְׁשֹאל ְוַגם ַאַחר ֶׁשִּנְבָנה ַהַּבִית ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה ְמֻכֶּנה ִצּיֹון ְּבׁשֵ 

. ְוָאַמְרִּתי ּוְלַהְתִמיַּה ַעל ַהָּנִביא ִיְרִמָּיה ֶׁשְּמקֹוֵנן ּוִמְתַמְרֵמר ְּבִקינֹוָתיו ַעל ֻחְרַּבן ַהר ִצּיֹון. ַמה ִהיא ַהִּסָּבה

ּוְנָפֵרׁש ִמְקָראֹות ַהְרֵּבה ֵאין ִמְסָּפר ְוֵנַדע ַּכָּוַנת ַהְּנִביִאים  ְבִלִּבי ְּכָלל ָּגדֹול ַּבָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ּבֹו ְנָבֵאר

ָעָליו,  ַהְּקדֹוִׁשים. ְמִציאּות ּוַמהּות ִיְׂשָרֵאל עֹוְמדֹות ַעל ב' ַעּמּוִדים ַעּמּוֵדי ַהִּבְנָין ֲאֶׁשר ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשָען

ָקִרים ָהֵאֶּלה ִנְבֲחרּו ב' ְׁשָבִטים ִמִּׁשְבֵטי ָיה ֵלִוי ִויהּוָדה. ּוְכֶנֶגד ְׁשֵני ְוֵהם ַמְלכּות ּוְכֻהָּנה. ְוַלְּדָבִרים ַהיְ 

ִעיר ָּדִוד,  ַהְּכָתִרים ָהֵאֶּלה ִנְבֲחרּו ִּבירּוָׁשַלִים ב' ָהִרים. ַהר ִצּיֹון ְלַמְלכּות, ְוַהר ַהּמֹוִרָּיה ִלְכֻהָּנה. ִּכי ִצּיֹון

ֵּבית ָּדִוד ָׁשם ָהָיה ַהִּמְבָצר ַהִּמְגָּדל ְוַהֶּנֶׁשק ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדיֶהם מֹוְׁשִלים ְורֹוִדים ָׁשם ָהָיה מֹוַׁשב ַמְלכּות 

א ָיֹבא ׂשֹוֵנא ְוַצַער ָּבִעיר ִּכי ִהיא ַהְּנֻקָּדה ַהְּגבֹוָהה ְּבָכל הָ  ִעיר ְּבָכל ָהִעיר ּוָמִגִּנים ַעל יֹוְׁשֶביָה. ִּכי 

ְמקֹומֹות ַאֵחִרים. ְוֵכן ַהָּדָבר ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה ָׁשם ֵּבית ה' ַהִּמְקָּדׁש ַהְמֻקָּדׁש ְוָׁשם ַׁשַער ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאַרְכִּתי ּבִ 



ח 

ְיהּוָדה  ַהָּׁשַמִים. ְוַכֲאֶׁשר ָנסֹובּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַוֲעוֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשֶּנְחְרָבה ְירּוָׁשַלִים, ֻהְׁשַּבת ַמְלכּות ֵּבית

ר ִצּיֹון. ְוַגם ֻהְׁשַּבת ֲעבֹוַדת ַהְּכֻהָּנה ֶׁשֶּנְחַרב ַהר ַהּמֹוִרָּיה ַהר ַהַּבִית, הּוא ֵּבית ִמְׁשַּכן ה', ְוָכל ֶׁשֶּנְחַרב הַ 

ת ִקינֹות ִויָללֹות ַהָּנִביא ַעל ב' ְּדָבִרים ֵאֶּלה ֵהן. ַעל ֲהָׁשַבת ַהַּמְלכּות ְוַעל ֲהָׁשַבת ָהֲעבֹוָדה. ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבי

א רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשְּמקֹוֵנן ַעל ֲהָׁשַבת ֶמְמֶשֶלת ְיהּודָ ַהִּמקְ  א ֲעבֹוָדה ְו א ֹּכֵהן ְו ה ָּדׁש ְוֵאין ָלנּו 

ְרַית מֹוֲעֵדנּו קִ  ִהְזִּכיר ִצּיֹון. ּוְכֶׁשְּמקֹוֵנן ַעל ֲהָׁשַבת ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש ְוַהְּכֻהָּנה ִהְזִּכיר ְירּוָׁשַלִים. ''ָחָזה ִצּיֹון

ְּמלּוָכה, ֵעיֶני ִתְרֶאָּנה ְירּוָׁשַלִים" ִהְזִּכיר ב' ְּדָבִרים ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים. ַמְלכּות ּוְכֻהָּנה. ּוְמַיֵחס ְלִצּיֹון הַ 

", ְוֵכן "ּוָמַל ה' ֲעֵליֶהם ְּבַהר ִצּיֹון". "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ָהִי ַהר ָקְדִׁשי ְוכּו'  "אֹוֵמר ְלִצּיֹון ָמַל ֱא

א ְמֻכֶּנה ְּכָלל ְוִעּקָ  ר עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון", מֹוֶרה ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה. ְוֵאין ֲאִני ַמְחִליט ֶׁשִּצּיֹון 

ֵהיֶכם ׁשֹוֵכן ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי" ׁשֶ  א ִנְמָצא "ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱא ְּמַכֶּנה 'ִצּיֹון' ְּבֵׁשם ַהר ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה, ֲה

ְּבַחְצרֹות ַהֹּקֶדׁש ְמקֹום ִמְׁשָּכן. ְוֵכן ָאַמְרנּו ִּבְתִפָּלֵתנּו 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון'. ִּכי ה' ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל 

ָבר ְּבִצּיֹון. ּוַמה ֶּׁשִּמְתַּפְּלִלין 'ַהַּמֲחִזיר ַהְּמָלִכים ַהַּצִּדיִקים, ְוַגם ֵּבית ַהֶּמֶל ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם ִמְקָּדׁש ֵּכן ַהּדָ 

  ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּתְׁשֹּכן ְׁשִכיָנתֹו ְּבַהר ִצּיֹון ַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד.

ִחיַנת ֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה, ְוהקב"ה ַמְׁשִּכים ְלִצּיֹון ֶׁשִּצּיֹון ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵּבית ַהֵּסֶפר, ִוירּוָׁשַלִים ִהיא ִּבבְ ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ןכֵ וְ 

"ְוֶאְבֶּכה יֹוָמם ָוַלְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת ַעִּמי", ִמי ָּבָכה  (ילקוט איכה תתרכב)ּוַמֲעִריב ִלירּוָׁשַלִים. ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: 

ִּכים ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַהֵּסֶפר ַמֲעִריב ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַּכְבָיכֹול הקב"ה, ּדֹוֶמה ְלָחָכם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני ָבִנים ַמׁשְ 

 ֵּכיָון ַהִּמְׁשֶּתה. ַאַחר ָיִמים ֵמתּו לֹו ְׁשֵניֶהם ְוָהָיה ַמְׁשִּכים ְוהֹוֵל ְלֵבית ַהֵּסֶפר ּוְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ּובֹוֶכה, ּכָ 

א ָהָיה מֹוֵצא ֶׁשָחְרָבה ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים ָהָיה הקב"ה ַמְׁשּכִ  ים ְוהֹוֵל ְלִצּיֹון ּוְמַבֵּקׁש ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָׁשָּמה ְו

א ָהָיה מֹוֵצא ָׁשם ׁשּום ִּבְר    ָיה.ָׁשם ִּבְרָיה, ּוַמֲעִריב ְוהֹוֵל ִלירּוָׁשַלִים ּוְמַבֵּקׁש ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָׁשָּמה ְו

ֹון ִוירּוָׁשַלִים ֵהן ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות, ְוֵיׁש ָלֶהן ְמקֹומֹות ֲחֻלִּקים ְּבַגְשִמּיּות, ֵּכיָון ֶׁשֵהן ַׁשָּיכֹות ְוָחׁשּוב ְלַצֵּין ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּצּי

ֶמל ֶׁשל ִצּיֹון ׁש ָהָיה ַהּסֵ ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֵהן ִמְתַאֲחדֹות. ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל אֹות' ֶׁשֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ְּבֵבית ַהִּמְקּדָ 

, ּובֹו ְמַתְּקִנים ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּכִדְלֵעיל. ִּכי  ֶׁשָהָיה ָׁשם, ְוֵכן רֹוִאים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ֶׁשהּוא יֹום ָהאּוְׁשִּפיִזין ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

ְוזֹו ְקׁשּוָרה ְּבזֹו. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ַעל ַהָּכתּוב  ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִוירּוָׁשַלִים ֵהן ְׁשֵני ְצָדִדים ֶׁשל אֹותֹו ַמְטֵּבַע,

"ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד" ְכָמא ָטב ּוְכָמא ְּבִסים ְלִמַטב ִצּיֹון  (תהילים קלג, א)

 ּיֹון ִוירּוָׁשַלִים ֵהן ִּכְׁשֵני ַאִחים ַהְמֻחָּבִרים ַיַחד. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפרְורֹוִאים ֶׁשּצִ ִוירּוְׁשֶלם ִּכְתֵרין ַאִחין, ְּבַרם ַּכֲחָדא. 

 (שלח קסא:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  עֹוָלם. ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים ִּצּיֹוןׁשֶ  שליט"א ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב ֵׁשׁש' ַהִּמְסָּפר 'סֹוד

, ִּכי ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמָתם ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה, ּוֻמָּתר ָלֶהם ָלֶׁשֶבת ָׁשם, ֲעָזָרה ֶאָּלא ְלַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד ִּבְלָבדֵאין ְיִׁשיָבה ּבָ ׁשֶ 

(במדבר  ְמֻרָּמז ְּבר"ת ְּבָקְרָּבנֹות הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא שפ"וְּדָׁשם ְמקֹוָמם. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ַחִּיים ֲעָדִני שליט"א ֶׁשֵּׁשם 

  יִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם". אֵ ְבָעה ִׁש ִרים ּפָ ְּׁשִביִעי הַ "ּוַבּיֹום  כט, לב)

ר ִצּיֹון. ַּכּמּוָבא הרה"ג ר' ַיֲעֹקב ִסיִביְלָיה שליט"א ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ּפֹוִנים ּוִמְתַּפְּלִלים ְלַצד ַמֲעָרב ֶׁשָּׁשם הַ  ְוהֹוִסיף

ָהְפכּו ְּפֵניֶהן ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב ְוָאְמרּו ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ַהֵהיָכל  (סוכה נא.)ַּבִּמְׁשָנה 

ֵאין עֹוִׂשין ּבּוְרְסִקי (ב"ב כה.) ְּגָמָרא ּבַ ְוֵכן ָמִצינּו . ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה, ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֵקְדָמה ְוָאנּו ְלָיּה ּוְלָיּה ֵעיֵנינּו

 ֶאָּלא ְלִמְזַרח ָהִעיר, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְלָכל רּוַח הּוא עֹוֶׂשה חּוץ ִמַּמֲעָרָבה ְוכּו', ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּתִדיָרא



ט 

ֹוֵתינּו ֶׁשהֹוִדיעּו ְמקֹום ְּתִפָּלה ִּדְכִתיב ַּבְּׁשִכיָנה, ְּדָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ּבֹואּו ְוַנְחִזיק טֹוָבה ַלֲאב

ִּכי ָדִוד ַה"ר ִצּיֹו"ן. ְּכִמְנַין  361הּוא  ֶמְרָּכָב"הְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות  ."ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְל ִמְׁשַּתֲחִוים"

  מּות ַהֶּמְרָּכָבה.ַהֶּמֶל הּוא ֶרֶגל ְרִביִעי ֶׁשל ַהֶּמְרָּכָבה ּוְׁשלֵ 

  

  ִיְׂשָרֵאל ֶנֱהנּו ִמְּסֻעָּדתֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ֵעֶגל ַהָּזָהב.
ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ּבֹוא ּוְרֵאה ְּכֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַמֲעֶׂשה ַההּוא ְוָגְרמּו ַלֵחְטא ַההּוא,  (פקודי רלו:)ַּבֹּזַהר 

א ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאֶחֶרת, ֶׁשֲהֵרי ִמן ַצד ְּבִחיַנת ַהָּזָהב יֹוֵצא ְּפֹסֶלת, ּוִמָּׁשם מִ  ְּפֵני ָמה ֵעֶגל ְו

ַאֲהֹרן  ִמְתַּפְּׁשִטים ָּכל ַהֹּכחֹות ֶׁשל ַצד ַהְּׂשֹמאל, ּוְדמּות ַּתְבִניתֹו ְּכֵעֶגל ְוכּו'. ּבֹוא ּוְרֵאה ַּבֹּכל ָהָיה ָצִרי

א ָהָיה יֹוֵצא ָהֵעֶגל, ִמְּפֵני ָמה ְלִפי ֶׁשַאֲהֹרן הּוא ִּבְבִחיַנת ַהָּיִמין ְלִהָּטֵהר,  א ָעָׂשה ַהְּפֻעָּלה  ֶׁשִאּלּו הּוא 

א ִנְתַּגֵּבר רּוַח ַהֻּטְמָאה ְלִהְתַּכֵּלל ּבַ  ָּזָהב. ְוהּוא ֹּתֶקף ַהֶּׁשֶמׁש, ְוַהָּזָהב הּוא ִמן ַהֶּׁשֶמׁש, ֶׁשּלּוֵלא ַאֲהֹרן 

ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ְּדַאֲהֹרן ֶׁשָהָיה ַמְקִטיר  ַהָּזָהבִּדְקִלָּפה, ֶׁשָּיְנָקה ִמַּמְדֵרַגת  ַהָּזָהברֹוִאים ֶׁשָהֵעֶגל ָהָיה ַמְדֵרַגת 

  ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֵעֶגל. ִּדְקֻדָּׁשה, ּוִמֶּמּנּו ָיְנקּו  ַהָּזָהב, הּוא ָהָיה ֵסֶמל ַמְדֵרַגת ַהָּזָהבְקֹטֶרת ְּבִמְזַּבח 

ֶׁשַאֲהֹרן ָטָעה ְּבָכ ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהָּזָהב ִמַּיד ָהֵעֶרב ַרב ְלָידֹו, ְּדַהְינּו ִמָּיד ְלָיד ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  (כי תשא קצב.)ַּבֹּזַהר 

א ָהָיה נֹוֵתן ֹּכַח ַלִּסְטָרא  . ְּדִאּלּוְוגֹו'" "ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט (שמות לב, ד) א ָלַקח ִמָּיד ְלָיד 

ִיְּפלּו, ּוִבְׁשִביל ֵחְטא ֶזה  ְׁשֵני ָבֶני ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאֲהֹרן ַחֶּיי (שם קצג.)ַאֲחָרא. ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

"ָוַאְׁשִמיד  (עמוס ג)ְׁשִמידֹו" ַמהּו ְלַהְׁשִמידֹו ֵאּלּו ָבָניו, ַּכָּכתּוב ָימּותּו, ֶזה ֶׁשָּכתּוב "ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ה' ְלהַ 

, ְוָלַקח ֶאת ַהָּזָהב. ִנְרֶאה ְּדָהְיָתה ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ֶׁשַאֲהֹרן ָטָעה ְּבַמְדֵרַגת ִּפְריֹו ִמַּמַעל" ֶׁשְּפִרי ָהָאָדם ָּבָניו ֵהם

ַרב, ְוָגַרם ֶׁשָּיָצא ָהֵעֶגל. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ַּכָּוַנת ַאֲהֹרן ָהְיָתה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָּבָנה ִמְזֵּבַח ַלה' ֵמָהֵעֶרב ִמָּיד ְלָיד ַהָּזָהב 

א ִנְזַהר  "ַחג ַלה' ָמָחר", (שם ה)ְוָאַמר  ְוָלַקח ִמָּיד ְוִהְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ָׁשם, ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁש

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתַּכְּונּו ְלֵׁשם ַהָּזָהבְּבִמְזַּבח  ַּבָּיַדִיםְלָיד, ֶהֱעִניׁשֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּבָניו ִנְכְנסּו ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת 

א ִנְזֲהרּו, ְוִנְכְנסּו ְׁשתּוֵיי ַיִין ָוֵמתּו, ְוֶזה ָהָיה ִמּדָ  א ִנְזַהר ְּבַמְדֵרַגת ָׁשַמִים, ֲאָבל  ה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַאֲהֹרן 

א ִנְזֲהרּו ַּבְּקֹטֶרת ְּבַמְדֵרַגת ַהָּזָהב ֶׁשָּלֶהם ָוֵמתּו. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר'  ְוֵכן מ. פ. שליט"א ַהָּזָהב ֶנֱעַנׁש ֶׁשָּבָניו 

. ְוֵכן ִּיְתָחְרטּוְמַרֵּמז ַעל ַּכָּוַנת ַאֲהֹרן ִלְמׁשֹו ֶאת ַהְּזַמן ְּכֵדי ׁשֶ  "ַּבֶחֶרט"ַהָּכתּוב ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

לּוֵלי ֹמֶׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית" אֹוִתּיֹות  ְלַהְׁשִמיָדם"ַוֹּיאֶמר  (תהילים קו, כג)ַהָּכתּוב 

  .ְלָיָדם, ִמָּיד ַאֲהֹרן ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהֵחְטא ָהָיה ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשל ָיָד"םֹמֶש"ה לְ 

ֵהי ָזָהב"ְלָבֵאר ָהִעְנָין ֶׁשל ֵעֶגל ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ַּבִּמְדָּבר ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָכתּוב . ּדְ (שמות לב, לא) "ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱא

ִהים". (קהלת ז, יד) ּוְכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַמְדֵרגֹות ַּבְּקֻדָּׁשה ְוֵיׁש ִמְזַּבח ַהָּזָהב, ָּכ ֵיׁש  "ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱא

ָהב ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ְּבִחיַנת ַמְדֵרגֹות ַּבֻּטְמָאה, ְוַהַּמְדֵרָגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָזָהב, ָלֵכן ָעׂשּו ֵעֶגל ִמּזָ 

ָזָרה ַּבַּדְרָּגה ֲהִכי  ַהָּזָהב ֶׁשַּבְּקִלָּפה. ְוַהֵחְטא ַהֶּזה ָהָיה ָחמּור ִמָּכל ַהֲחָטִאים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְדָּבר, ִמּׁשּום ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה

ֶׁשָּפְרקּו ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַמְדֵרַגת ַהָּזָהב  ָּפָרקּו ְוגֹו'","ָוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהתְ  (שמות לב, כד)ְּגבֹוָהה, ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב 

"ַוִּיְתָּפְרקּו ְלׁשֹון ְּפִריַקת  (שם ג)ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִמַּמַּתן ּתֹוָרה, ְוָנְתנּו ֶאת ֶזה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַרִּׁש"י 

   ַמָּׂשא".

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



י 

"ְּבַהְרֹאתֹו ֶאת עֶׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו", ר' ֵלִוי ָאַמר ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְּגדֹוָלה ֶהְרָאה  רבה ב, א) (אסתרַּבִּמְדָרׁש 

. ִנְרֶאה ְּדִבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָחְטאּו "ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים" ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש (יא). ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ָלֶהם

 ַהָּזָהבָהְיָתה ְּבַיד ַהְּלֻעַּמת ֶזה, ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ֵעֶגל  ַהָּזָהבתֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ָּגְרמּו ֶׁשַּמְדֵרַגת ְוֶנֱהנּו ִמְּסֻעּדָ 

ַחְׁשֵורֹוׁש ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּכִדְלֵעיל. ָלֵכן ְּבֹרב ַהָּׁשִנים ּפּוִרים ַׁשָּי ְלָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא ָּבּה מּוָבא ִעְנַין ֵחְטא ָהֵעֶגל, ְוָלֵכן אֲ 

, ּוִבְכֵלי ַהִּמְקָּדׁש. ּוְלַאַחר ֶׁשָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְוָהְפכּו ֶאת ָהָרע ְלטֹוב, הֹוִציאּו ֶאת ְּבִבְגֵדי ַהָּזָהב ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן

ִאּת"ֹו אֹוִתּיֹות  "ְּבַהְרֹאתֹו". פ. שליט"א ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ ַמְדֵרַגת ַהָּזָהב ִמָּיָדיו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה.

  .ְּבֹהר ָהָהר, ַהְיינּו ֶׁשָּיְנקּו ֵמַאֲהֹרן ֶׁשָּקבּור ָּבָה"ר

, ְלַסֵּמל ֶׁשַּמְדֵרַגת ַהָּזָהב יֹוֵצאת ִמֶּמּנּו ְועֹוֶבֶרת ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן הֹוִׁשיט ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהבֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ָלֵכן

ַהְמַסֵּמל ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְיהּוִדי ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ְּברֹו"ׁש" ס"ת בָזהָ  רזֵ  וֹ ל ׂש"ַוַּיעַ  (שמות לז, ב, או יא, או כו)ְּפסּוִקים הַ 

ֵּמז ֶׁשָּזכּו ֵמָחָדׁש ְלִבְגֵדי ְּכֻהָּנה . ְוֵכן ּפּוִרים יֹוֵצא ַעל ִּפי ֹרב ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ֶׁשִהיא ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה, ְלרַ (מגילה י:)

. ּוְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ּפּוִריםְּבִגיַמְטִרָּיא  ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן. ְוֵכן מּוָבא ֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט"א ׁשֶ 

נּו ִּדְבפּוִרים ָזכּו ְלַמְדֵרַגת ִמְזַּבח ַהָּזָהב, ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשל . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵריָעָליו ֵזר ָזָהב""ְוָעִׂשיָת  (שמות כה, יא)

, ְׁשֵני ֲאָדִריםִּכי ֶיְׁשָנם  ֲאָדר ב' ַּפֲעַמִיםְּבִגיַמְטִרָּיא ֹחֶדׁש ָהר הָ  ֹהרְוֵכן ַאֲהֹרן ִנְקַּבר ּבְ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ְּכִדְלֵעיל ֵמַהֹּזַהר. 

  ִּכי ַאֲהֹרן ִנְפַטר ְּבֹחֶדׁש ָאב.ִמֶׁשִּנְכָנס ָאב ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה, , ּוָאבְלֹחֶדׁש  ֲאָדרן ֹחֶדׁש ְוָלֵכן ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבי

ַרִּבי ִּפְנָחס אֹוֵמר ְׁשֵני ֲעִׁשיִרים ָעְמדּו ָּבעֹוָלם, ֶאָחד ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוֶאָחד  (מט)ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'  ָמִצינּו

ָהעֹוָלם, ֹקַרח ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָהָמן ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֹקַרח ֶׁשָּמָצא אֹוָצרֹות ֶׁשל ָזָהב ֶׁשל יֹוֵסף, ְוָהָמן  ְּבֻאּמֹות

ֲעֶׂשֶרת ֶׁשָּלַקח ָּכל אֹוָצרֹות ֶׁשל ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְוֶאת ָּכל אֹוָצרֹות ֶׁשל ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים, ְוָרָאה ַהֶּמֶל ָעְׁשרֹו וַ 

ֶאת ָהָמן ֶּבן ָניו סֹוְפִרים ְוכֹוְתִבין ְלָפָניו ְוָרָצה ַהֶּמֶל ְלַגְּדלֹו ּוְלרֹוְממֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּגַּדל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּבָ 

ה ֶמה ָעָׂשה ַהְּמָדָתא" ְוִצָּוה ַהֶּמֶל ִלְהיֹות ָּכל ַעם ָוָעם ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָפָניו ְוכּו'. ְּבאֹוָתּה ָׁשעָ 

ית ֵאִלָּיהּו ז"ל ִנְדֶמה ְלַחְרבֹוָנא ֶאָחד ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל ָאַמר לֹו ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ֵיׁש ֵעץ ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהָמן ִמּבֵ 

ים ַאָּמה ָאְרּכֹו ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ְוגֹו' ְוֵאת אּוָלם ָהַעּמּוִדים ֲחִמּׁשִ 

ר ּוְׁשלִׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו" ִמָּיד ִצָּוה ַהֶּמֶל ִלְתלֹותֹו ּוְכִתיב "ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן", ָלַקח ַהֶּמֶל ֶאת ָּכל ֲאׁשֶ 

ּו לֹו ֵמַהְיִניָקה ִמַּמְדֵרַגת ַאֲהֹרן ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשָּכל ַהֹּכַח ְוַהַּגְדלּות ֶׁשל ָהָמן ָּבא ְלָהָמן ְוָנַתן ְלָמְרֳּדַכי ּוְלֶאְסֵּתר.

ל ָהֵעץ ֶׁשָּלַקח ַהֹּכֵהן, ֶׁשִהְתַעֵּׁשר ֵמאֹוְצרֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהַרע ִהְתַהֵּפ ְלטֹוב, ְוָתלּו ֶאת ָהָמן עַ 

ִּמְדָרׁש ְמַקֵּׁשר ֶאת ֹקַרח ְוָהָמן ֶׁשֵהם ְׁשֵני ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשרֹוִאים ֶׁשהַ  .ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים

   ֶׁשִהיא ַהָּׁשָנה ָּבּה ָּתלּו ֶאת ָהָמן. ת"הִעם ַהִּמִּלים עֹוֶלה  ֹקַרח ָהָמןָהֲעִׁשיִרים ֶׁשָעְמדּו ָּבעֹוָלם, ְוָאֵכן ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל 

, ִּכי ַּפְרִׁשּיֹות ֵעֶגל ַהָּזָהבָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ָסמּו ְלָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא ּוְלֵחְטא  , ִהיא ְּבסֹוףִמְזַּבח ַהָּזָהבְוֵכן ָּפָרַׁשת ֲעִׂשַּית 

. ְועֹוד ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ָּדִנֵּיאל ַׁשְרִביט ַהָּזָהבֵאּלּו ַׁשָּיכֹות ְּבֹרב ַהָּׁשִנים ִליֵמי ַהּפּוִרים ֶׁשֵּמִאיר ָּבֶהם ָהאֹור ֶׁשל 

ְבָטַחת ַמּדּוַע ִעְנַין ִמְזַּבח ַהָּזָהב הּוא ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ֲאַחֵרי ִסּיּום ַהִּצּוּוי ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ְוהַ  פּוָאה שליט"א

א ִהְכִניסּו ֶאת ַהִּצּוּוי ַעל הַ  ַהחּוָצה,ֶאת ַהָּפָרָׁשה  הֹוִציאּוַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְוַכְבָיכֹול  ִּמְזֵּבַח ַיַחד ִעם ְׁשַאר ּוַמּדּוַע 

ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ַלֲהֹפ ֶאת  ַהחּוָצהַהֵּכִלים, ְּכמֹו ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל. ּוֵבֵאר ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהֹּכַח ֶׁשל ַהְּקֹטֶרת ָלֵצאת 

ְקטֹור ֶׁשִהיא ִמְּלׁשֹון לִ  ְּקֹטֶרתְוִחּבּור, ְוֶזה ִעְנַין הַ  ְוָתאצַ הּוא ִמְּלׁשֹון  ְּתַצֶּוהְוֵכן . ְלָבֵרר ֶאת ַהִּניצֹוצֹותָהָרע ְלטֹוב, ּו

ָמִצינּו 



יא 

ִמְּׁשַאר ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן,  ַהחּוָצהְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשַּגם ָּפָרַׁשת ַהִּכּיֹור ָיְצָאה  ֶאת ַמה ֶּׁשַּבחּוץ ְלַמה ֶּׁשִּבְפִנים. ְקׁשֹורְולִ 

א ִהְכִניסּו ֶאת ַהִּצּוּוי ַעל ַהִּכּיֹור ַיַחד ִעם ְׁשַאר ַהֵּכִלים, ְּכמֹו ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל.  א,ְוֶנֶאְמָרה ַרק ְּבָפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ  ּוַמּדּוַע 

ֹור ָלֵצאת ל ַהִּכּיּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהִּכּיֹור ְמֹיָעד ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמַהֹּכֲהִנים, ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהֹּכַח ׁשֶ 

  ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות.  ַהחּוָצה

ֶׁשי"א ַסְמָמֵני ַהְּקֹטֶרת ֵהם ְּכֶנֶגד י"א ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו, ּוְכֶנֶגד  (וישלח ע' צה)ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ִמ'ֵּסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל  ְוֵכן

, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ְּבָׂשִמים ֹראׁש ָמר ְּדרֹור" "ַקח לְ ָרה ְּבָכתּוב ֶזה, ֶׁשל ָהָמן ְוי' ָּבָניו. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָמְרֳּדַכי ִנְרָמז ַּבּתוֹ 

ְּדֶזהּו ָהאֹור ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, אֹור . ָמְרֳּדַכי ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ִּדְכִתיב "ָמר ְּדרֹור" ּוְמַּתְרְּגִמיַנן ֵמיָרא ַדְכָיא (חולין קלט:)

. ְוִעם ֵמיָרא ַּדְכָיא. ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל הוי"הְּפָעִמים ֵׁשם  י"אְּבִגיַמְטִרָּיא  ּפּורְזַּבח ַהָּזָהב. ְוֵכן ַהְּקֹטֶרת ֶׁשָּבא ִמּמִ 

. ְתֵבי ָהֲאִריַז"לַהְיינּו ָמְרֳּדַכי ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלָדִוד, ֶׁשהּוא ַהּסֹוד ֶׁשל ּפּוִרים ְּבכִ  ָמְרֳּדַכי ָּדִוד,ַהִּמִּלים ֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל 

. ַוֲהָדס ַּגם ֵּכן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּקֶׁשר ִלְבָׂשִמים. ְוֵכן ָמְרֳּדַכי ִטֵהר ֶאת ַהָּטֵמא, ֲהָדסַעל ֵׁשם  ֲהַדָּסהְוֵכן ֶאְסֵּתר ִנְקֵראת 

ַּמְדֵרַגת ּפּוִרים ִהיא ֲהִפיַכת ָהַרע ְלטֹוב, ַּכּמּוָבא ַּבְּמִגָּלה ֶׁשָּלַקח ֶאת ֵּבית ָהָמן ְוִטֵהר אֹותֹו ְוכּו'. ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ׁשֶ 

, ֶהְכֵׁש"רֶאת ֵּבית ָהָמן" ס"ת  הַהַּמְלּכָ  רְלֶאְסּתֵ  ׁשֲאַחְׁשֵורוֹ  "ָנַתן ַהֶּמלֶ  (אסתר ח, א)ִּבְבִחיַנת ְקֹטֶרת. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ַרע ְלטֹוב. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַמייֶזעְלס ְּדָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ִהְכִׁשירּו ֶאת ֵּבית ָהָמן ְוָהְפכּו אֹותֹו מֵ 

י. ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה. ְרֳּדכַ  מָ רּון ּבָ מָ ר הָ רּוֵהן ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּבתֹו אָ ְּכָמ"ר ְּדרֹו"ר שליט"א ִמּמֹוְנְטִריאֹול ַקָּנָדה ׁשֶ 

ַעד ְּדָלא ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּו ֶאת ֲהִפיַכת ָהַרע ְלטֹוב, ִּבְבִחיַנת ֶׁשָּמר ְּדרֹור ְמַסֵּמל  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

ִהי"םְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשֵּׁשם  ָמְרֳּדַכי. ֶׁשִּמְתַהֵּפ ִמּטֹוב ְלָרע ִנְרָמז ָּבר"ת ֶׁשל ַהֹּנַּסח ַעד ְּדָלא  ֱא

 ִּגיְנְזּבּוְרג שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ְּבתֹו ַהָּכתּוב ִיְצָחק ר' ָהרה"ג ְּבֵׁשם מּוָבא ְוֵכן .ְרֳּדַכימָ ָברּו לְ ָמן הָ רּור אָ ַדע ֵּבין יָ 

ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְפִנים ֵיׁש ִניצֹוץ ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ֵמִאיָד  .ָמְרֳּדַכיה" ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיא ּזֶ ע הַ רָ ן הָ מָ ב הָ אֹויֵ ׁש ַצר וְ י"אִ  (אסתר ז, ו)

  .צֹוָא"הע". ר"ת ָהרָ ָמן הָ אֹוֵיב וְ ר צַ יׁש אִ ַּבחּוץ ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל "מִ 

 ְוִהיא ַרע, ֶׁשֵריָחּה ֶׁשַּבְּקֹטֶרת ַהֶחְלְּבָנה ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשָהָמן זכור) לשבת דרוש שמות (ספר ַּבשל"ה מּוָבא ְוֵכן

 ַּגם ָהַפ ּוָמְרֳּדַכי ְּדרֹור. ָמר ִּבְבִחיַנת הּוא ָלֵכן ַהְּקֹטֶרת, ְּבִחיַנת אהּו ּוָמְרֳּדַכי ַּבְּקֹטֶרת, ְּביֹוֵתר ַהָּנמּו ַהַּסְמָמן

 ַּגם ַהְּקֹטֶרת ְיֵדי ְּדַעל ְּבַרק, ִּבְבֵני ּתֹוָרה ָלְמדּו ָהָמן ֶׁשל ָּבָניו ִמְּבֵני ָּדָבר ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופוֹ  ָּבֶזה ְלטֹוב, ָהָמן ֶאת

 ְּבֵׁשם מּוָבא ְוֵכן .ֶחְלְּבָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמןׁשֶ  קפט) (אופן ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות' ְלטֹוב. ֶנֱהֶפֶכת ַהֶחְלְּבָנה

ס"מ ְוֵכן הַ  ֲעָמֵלק". ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה" ַעל ְמַרֶּמֶזת ְקֹטֶרת, ֶׁשל ַּמְחָּתהׁשֶ  שליט"א ִּגיְנְזּבּוְרג ִיְצָחק ר' ָהרה"ג

ְלָכל יֹום,  ָמֶנהְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשַהְּקֹטֶרת ָהְיָתה . ֲעָמֵלקְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֹמר"ּו ם","ַסִּמיִנְרָמז ּבְ 

ִים, ֵּבין ָהַעְרּבַ  ְפָרסְּבַׁשֲחִרית ּו ְּפָרס ְוֵכן ַהְּקֹטֶרת ָהְיָתה . ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא הֹוֶפֶכת ֶאת ְּבִחיַנת ָהָמן ְלטֹוב.ָהָמןאֹוִתּיֹות 

  ֶׁשָּׁשם ָהָיה ֵנס ּפּוִרים.  ָּפַרס ּוְמַרֶּמֶזת ַעל ַמְלכּות

'  ְוֵכן  הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים" "ְוַנֲהפוֹ  (אסתר ט, א)ֶׁשַהָּכתּוב (תש"ס ע' קכב) מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ִּבְבִחיַנת  הּוא" "ְוַנֲהפוֹ . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו, ִּדְבפּוִרים ָזכּו לְ ר ְקֹטֶרת""ִמְזֵּבַח ִמְקטַ  (שמות ל, א)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב 

ְורֹוִאים  ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה" "ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהּפַ  (שם ט, כב), ֲהִפיַכת ָהָרע ַעְצמֹו ְלטֹוב. ְוֵכן ָּכתּוב ְקֹטֶרת

, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּיִין ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשְּמַגֶּלה ֶאת ְׁשִתָּיהְּבִגיַמְטִרָּיא  ְקטֹוֶרת. ְוֵכן ִפיָכהַההֲ ֶׁשְּבפּוִרים ָזכּו ִלְבִחיַנת 

ֶאְסֵּתר ֶיְׁשָנם ַהְּפִניִמּיּות, ְוהֹוֵפ ֶאת ָהַרע ְלטֹוב. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ֶׁשִּבְמִגַּלת 
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". ְּפסּוִקים ְּכִמְנַין  קס"ז , ְמַרֵּמז ַעל ֹחֶדׁש 'ַאְּדרַ ְוֵכן "ְוַנֲהפֹו . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִעְנַין ֲאָדרָּבה' ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו ַלֲהֹפ

 ְׁשבּוִיים,ְטִרָּיא ָמִנים ֶׁשַּבְּקֹטֶרת ְּבִגימַ שס"ח ַהִהּפּו הּוא ַמהּות ֶהָחג. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

 ְקִליָּפ"ה,ן ִמְסַּפר ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּקֹטֶרת יֹוֶרֶדת ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּׁשבּויֹות ָׁשם. ְוֵכן ַהֶהְפֵרׁש ֵּבי

ּוְלָבְררֹו. ְוֵכן  ִּנּצֹוץְלַהִּגיַע לַ  ְּקִלָּפההַ  ַסְּמָמֵני ַהְּקֹטֶרת ּפֹוֲעִלים ְּבתֹוי"א , ְלַרֵּמז ׁשֶ י"אהּוא  ִנּצֹו"ץְלִמְסַּפר 

ַאף ַהַּמִּזיִקין. ְלַרֵּמז ֹׁשֶרׁש י"א ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, וְ  (אבות ה, ו)ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבִּמְׁשָנה 

ְלבּו"ׁש ֵהן  ַאֲהֹר"ן ַהֹּכֵה"ןף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּלְפֵני . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוסֵ י"א ַהַּמִּזיִקים ִמִּמְסַּפר

"ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס  (אסתר ו, ט)ְלַרֵּמז ַעל ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשָלה ֶּדֶר ְלבּוׁש ְוסּוס. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְוסּו"ס

ַאֲהֹרן ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ׁשֶ  ֶאת ַהּסּוס ְוגֹו', ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס".ְוגֹו', ַמֵהר ַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש וְ 

  .ּפּוִריםְּבִגיַמְטִרָּיא ַהֹּכֵהן 

ֵאׁש ַוִּיְטַחן ַעד "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשֹרף ּבָ  (שמות לב, כו)ֶׁשָעָׂשה מֶׁשה ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ָּכתּוב 

ִנְרֶאה ְּדמֶׁשה ָרָצה ְלַהֲחִזיר ֶאת ִניצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְלָׁשְרָׁשם ָלֵכן ָטַחן ֶאת ֶזה ַּדק, ְלַהֲחִזיָרּה  ֲאֶׁשר ָּדק",

ל ַהָּזָהב ָהָיה ֵמַהְּקֹטֶרת ֶׁשל ְּדֹׁשֶרׁש ֵעגֶ  "ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה"(ויקרא טז, יב) ִלְבִחיַנת ַהַּדק ֶׁשַּבְּקֹטֶרת. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

א ִהְסִּפיק ֵּכיָון ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן. ּומֶׁשה ִנָּסה ְלַתֵּקן ֶאת ַהָּזָהב ּוְלַהֲחִזירֹו ְלָׁשְרׁשֹו ִלְבִחיַנת ַהָּזָהב ִּדְקֻדָּׁשה, ֲאָבל ּכָ  אן ֶזה 

ָתן. ֲאָבל ַהְּקֹטֶרת ִהיא ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה ֶׁשְּמֹעֶרֶבת טֹוב ָוָרע, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֶּזה ָהָיה ִמג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלוֹ 

, ְּדֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ַעל (שם לד)ְלַהֲעלֹוָתּה ַלה'. ְוַעד ַהּיֹום ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל סֹוֵבל ֲעבּור ֵחְטא ָהֵעֶגל. ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

בא"ת ב"ש, ַּד"ק ֶׁשֵצרּוף אֹוִתּיֹות (שה"ש פב.) ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש ת ִמִּפְרעֹון ֲעוֹון ָהֵעֶגל. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ָּבּה ְקצָ 

ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ְקֹטֶרת תרי"ג ִמְצֹות ּוִבְלַבד ֶׁשַּתֲחִליף  (במדבר ז, כ) ְּבַרִּׁש"יְוֵכן ָמִצינּו  .ְקֻדָּׁשה ּוְקִלָּפהְמַחְּברֹות 

 ד"ק,ְורֹוִאים ֶׁשַהְּקֹטֶרת ְקׁשּוָרה ְלתרי"ג ִמְצֹות, ֶּדֶר ִחּלּוף אֹוִתּיֹות ָדֶל"ת ַעל ְיֵדי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק. קֹו"ף ּבְ 

. ְקִליַּפת ֹנַגּהְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַעד ֲאֶׁשר ָּדק"ְוֵכן  .ֶׁשַּתֲחִליף קֹו"ף ְּבָדֶל"תֹטֶרת קְ ֶׁשל  ק'ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר ַרִּׁש"י ֶׁשהַ 

ִׂשים ִלְקִלַּפת ֹנַגּה. ְוֵכן ְפֻעָּלה זֹו ַנֲעֵׂשית ְּבֶדֶר ְּכָלל ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה, ּומֶׁשה ִנָּסה ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעֶגל ְּבאֹותֹו סּוג ִּתּקּון ֶׁשעוֹ ּדִ 

, ְּדַהַּנַחל ַהּיֹוֵרד ֵמַהר ִסיַני ּתֹוָרה " ְּבִגיַמְטִרָּיאַהַּנַחל ַהֹּיֵרד ִמן ָהָהר"ָוַאְׁשִל ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל  (דברים ט, כא)ַהָּכתּוב 

ִלי ֲעָפרֹו ְלַנַחל הּוא ַנַחל ַהּתֹוָרה ֶׁשֻּמְׁשָּפע ִמָּׁשם. ּומֶׁשה ִנָּסה ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעֶגל ּוְלַהֲחִזירֹו ְלָׁשְרׁשֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשִהְׁש 

ְמַסֵּמל  ּכֹוֵלל, ִּכי ּכֹוֵללִעם הַ  ֵעֶגלְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַּדק"א ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּיֹוֵרד ֵמַהר ִסיַני. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"

ּוֹמֶשה ִנָּסה ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעֶגל ַעל ְיֵדי ַהֲחָזָרתֹו  (פתחי שערים מ"ד ומ"ן פי"ז), ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה ַּכּמּוָבא ֵמָהרי"א ֶחֶבר זצ"ל,

א ָיַכל ְלַתְקנֹו. ְוֵכן ג' קְ יַמְטִרָּיא ְּבגִ  ֵעֶגלְוֵכן  ְלָׁשְרׁשֹו ַּבְּקֻדָּׁשה.  ֵּפָרעֹוןִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְוֹזאת ָהְיָתה ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶשה 

  ִמִּפְרעֹון ֲעוֹון ָהֵעֶגל.ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַרִּׁש"י ֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות סֹוְבִלים  ֲעֹו"ן ָּפ"ר,אֹוִתּיֹות 

ֵּכיָון ְּדָחָמא ַאֲהֹרן ַמְדְּבָחא ְּבַקְרנֹוי ְמַדִּמי ְלִעיְגָלא, ִאיְסְּתִפי ְלִמיְקַרב  א ט, ז)(ויקר ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן מּוָבא

.  ְלַגֵּביּה, ְּבֵכן ָאַמר ֵליּה ֹמֶשה ָאִניס ַמְנְּדָע ְוָקִריב ְלַמְדְּבָחא ְוָלא ִּתְסְּתִפי ְוִעיֵבד ָית ַחָּטאָת ְוָית ֲעָלָת

ַהִּמְזֵּבַח ָהיּו ִנְדמֹות ְלַאֲהֹרן ְּכַקְרֵני ֵעֶגל, ּוִבְגַלל ֵחְטא ָהֵעֶגל הּוא ָּפַחד ַלֲעֹבד ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  רֹוִאים ֶׁשַּקְרנֹות

ָהיּו ִנְדמֹות  חַ ֶׁשַּקְרנֹות ַהִּמְזּבֵ ְוָצִרי ְלָהִבין ַמה ַּׁשָּי לֹוַמר "ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְוגֹו'". ַלִּמּלּוִאים, ַעד ֶׁשֹּמֶשה ָאַמר לֹו 

ק ַהִחיצֹוִני , ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֵעֶגל ַהָּזָהב נֹוַצר ֵמַהֹּכַח ֶׁשל ִמְזַּבח ַהָּזָהב, ּוִמְזַּבח ַהְּנֹחֶשת הּוא ַהֵחלֶ ְּכַקְרֵני ֵעֶגל

ָרָאה ֶאת אֹותֹו אֹור ֶׁשָּיָצא ַהחּוָצה ִמִּמְזַּבח ַהָּזָהב  ֶׁשל ִמְזַּבח ַהָּזָהב, ְּכֶׁשָרָאה ַאֲהֹרן ֶאת ַקְרנֹות ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶשת הּוא

ּוַבִּתּקּון 
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ת ְלִמְזַּבח ַהְּנֹחֶשת ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֵעֶגל, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָהָיה ֻׁשָּתף ַּבֲעִׂשַּית ָהֵעֶגל, ַאף ֶׁשִּכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים, הּוא ָּפַחד ָלֶגׁשֶ 

   ַהחּוָצה ִמִּמְזַּבח ַהָּזָהב. ּוְלִהְתַעֵּסק ׁשּוב ִעם ָהאֹור ֶׁשּיֹוֵצא

ְּכִתיָבה ְיָוִנית, ְוָהָיה אֹותֹו  ִׁשְבִעים ְזֵקִנים ָּכְתבּו ַהּתֹוָרה ְלַתְלַמי ַהֶּמלֶ  (מסכת ספר תורה א, ח)ַּבֲחַז"ל 

ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ֶׁשהֹוִרידּו ֶאת , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדְכֵׁשם ׁשֶ ַהּיֹום ָקֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ַּכּיֹום ֶׁשָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל

ָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְלָלׁשֹון ַמְדֵרַגת ַהָּזָהב ֶׁשל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְוָיָצא ִמֶּזה ָהֵעֶגל, ָּכ ָּכאן ֶׁשהֹוִרידּו ֶאת ַהּתוֹ 

  ִחיָנה ֶׁשל ֵחְטא ָהֵעֶגל. ְיָוִני, ֶׁשַּׁשָּי ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ָהְיָתה ָּבֶזה ּבְ 

 ִמֶּמָּנה (ירמיה ל, ז) ִיָּוֵׁשַע" ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעֹקב ִהיא ָצָרה "ֵעת ֶׁשֶּנֱאַמר ָהֲעִתיָדה ַלְּגֻאָּלה ִנְזֶּכה

 ְוזֹוִכים ְּגֻאָּלה,לַ  ְוזֹוִכים ְּתׁשּוָבה ֶׁשעֹוִׂשים ַעד ְּכָהָמן, ָקֶׁשה ֶמֶל ֲעֵליֶהם ֶׁשַּמֲעִמיד ,ֵמָהָמן אֹוִתּיֹות

  ָאֵמן. ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ַהָּזָהב ִמְזַּבח ְלַמְדֵרַגת

  

  ְׁשמֹות ָהְרחֹובֹות ִּבְׁשכּוַנת ִּגְבַעת ָׁשאּול ִּבירּוָׁשַלִים 
חֹוִצים ֶאת ַהְּׁשכּוָנה, ְרחֹוב ַרִּבי ַחִּיים ִּבְׁשכּוַנת ִּגְבַעת ָׁשאּול ִּבירּוָׁשַלִים ְׁשמֹות ָהְרחֹובֹות הַ  ְּבַגְׁשִמּיּות ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ןכֵ וְ 

ֹמה ֶאְלָקֵבץ זצ"ל, ּוְרחֹוב ַרִּבי ֹמֶׁשה קֹוְרּדוֹ  ֵבירֹו זצ"ל. ָּכל ִויַטאל זצ"ל, ְרחֹוב ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַנאַג'ָרה זצ"ל, ְרחֹוב ַרִּבי ְׁש

ם ָּגאֹון זצ"ל, ְרחֹוב ַנְטרֹוַנאי ָּגאֹון זצ"ל, ּוְרחֹוב ַּבַעל ַהְׁשִאיְלּתֹות זצ"ל, ֵאּלּו ִמַּצד ָיִמין, ּוָבֶהְמֵׁש ִמַּצד ְׂשֹמאל ְרחֹוב ַעְמרָ 

ּוִזיֵאל, ּוְרחֹוב אּוְנְקלֹוס ְורֹוִאים ְּדַבר ֶּפֶלא ֶׁשָהְרחֹובֹות ַהְמַחְּבִרים ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַּקָּבָלה ְלַבֲעֵלי ַהְּפָׁשט, ֵהם ְרחֹוב יֹוָנָתן ֶּבן ע

ַהּתֹוָרה ֵּבין ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּׁשֵני ֵאּלּו ֶׁשִּתְרְּגמּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְלהֹוִריָדּה ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם, ֵהם סֹוד ַהִחּבּור ֶׁשל עֹוָלמֹות  ַהֵּגר, ְוֵיׁש

ם ַהַּגְׁשִמי ְוַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהּסֹוד ַלְּפָׁשט, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשִחּבּור ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשי ֶאת ַהִחּבּוִרים ַעד ִעְמֵקי ָהעֹולָ 

א מֹוָצא ְועֹוִלים ֵאָליו  ַּתְרּגּום. ְוֵכן רֹוִאים ְּדַבר ֶּפֶלא ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ִּבְרחֹוב ַחִּיים ִויַטל ֶׁשָּקֶׁשה ְלִהָּכֵנס ֵאָליו, ְוהּוא ְל

א ַקל לְ  ִהָּכֵנס ֲאֵליֶהם ְועֹוִלים ֲאֵליֶהם ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה, ְוֵכן ַהִּסְמָטאֹות ֶׁשִּנְכָנסֹות ְּבַמְדֵרגֹות, ְלַרֵּמז ַעל ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ֶׁש

א ִמְדָרָכה, ְלַרֵּמז ַעל ַהֹּקִׁשי ְלִהּכָ  ֵנס ְלִלּמּוד ִּכְתֵבי ָלְרחֹוב ַהְיינּו יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ְואּוְנְקלֹוס, ֵהן ָצרֹות ּוְקַטּנֹות ְל

יָד ְרחֹובֹות "ל. ְוֵכן ִּבְרחֹוב קֹוְרּדֹוֵבירֹו ִהְׁשַּתְלֵׁשל אֹותֹו ָדָבר ַמָּמׁש, ְלַרֵּמז ֶׁשָּקֶׁשה ְלִהָּכֵנס ְלִכְתֵבי ָהרמ"ק. ֵמאִ ָהֲאִריזַ 

'ה ִרּבֹון' ּו'ְלָכה דֹוִדי' ִנְׁשֲארּו ַנאַג'ָרה ְוֶאְלָקֵבץ ַאף ֶׁשָהיּו ְמֻקָּבִלים, הֹוִאיל ְוִחְּברּו ִׁשיִרים ּוִפּיּוִטים ַלֲהמֹון ָהָעם, ְּכמֹו 'יָ 

ְרחֹוב ְוֵכן רֹוִאים ׁשֶ  .ְרחֹובֹות ְּפתּוִחים ִעם ְּכִניָסה זֹוֶרֶמת, ֵּכיָון ֶׁשֵהם ִחְּברּו ֶאת ַהַּקָּבָלה ְלָכל ָהָעם ְּבִׁשיֵריֶהם ּוִפּיּוֵטיֶהם

ּומּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב' ֶׁשַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהֶּדֶר  ְמַחֵּבר ֶאת ָּכל ָהְרחֹובֹות ֶׁשִהְזַּכְרנּוַּכְנֵפי ְנָׁשִרים 

ְוָלָמה ִעַּקְמָּת ַהֶּדֶר ְלהֹוִליֵכנּו ְלִמְדָּבר ָׁשֵמם, ַהַּטַעם  (יתרו)[ְרחֹוב] ֶׁשַּמְתִאים ְלַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה, ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: 

ָּכְנסּו ָלָאֶרץ ִּתְהיּו ְטרּוִדים ְּבַמֲחָׁשָבה ּוְבַמֲעֶׂשה, ֲאָבל ַעָּתה ֶׁשֵאין ָלֶכם ׁשּום ִטְרָּדה הּוא ִּכי ַאַחר ֶׁשּתִ 

ֶאְתֶכם, ֵאין ָׁשָעה טֹוָבה ָּכזּו  ֵמַהְּטָרדֹות, ַוֲאִפּלּו ִטְרַּדת ְּדָרִכים ֵאין ָלֶכם, ִּכי ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ֲאִני מֹוִלי

ה ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֶאְפַרִים ַצֶּלער שליט"א ֶׁשַּגם ָּבִעיר 'ְּבֵני ְּבַרק' ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְרחֹוב ָהֲאִר"י ְּכִסְמָטה ְקַטּנָ  ָרה.ְלַקֵּבל ַהּתוֹ 

יָבה מּול ַהִּסְמָטה ֶיְׁשנֹו ֶׁשִּנְכָנִסים ֵאֶליָה ַרק ֵמַהַּצד, ּוֶפֶלא ֶׁשַהִּסְמָטה ַהֹּזאת ִמְסַּתֶּיֶמת ִּביִׁשיַבת ּפֹוִניֶב'ז ּוֵמֲאחֹוֵרי ַהְּיִׁש 

ְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ּוְלַׁשֵּלב ֶאת ְרחֹוב ַאַּבֵּיי ְוָרָבא, אּוַלי ְלַרֵּמז ַעל ֵאם ַהְּיִׁשיבֹות ֶׁשַּתְפִקיָדּה ְלַחֵּבר ֶאת ֲהָויֹות ְּדַאַּבֵיי ְוָרָבא ְלכִ 

  ָּכל ַהַּפְרֵּד"ס ַיַחד.

  

ָמִצינּו 

ֵּכן



יד 

  ָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו".ִצי"ץ תשע"ו ִנְרָמז ַּבָּכתּוב "אֹויְ 
ר ֶׁשַהְּבׂשֹוָרה ַעל ַהְּגֻאָּלה ָּתֹבא ֶּדֶר ַהּתֹוָרה, ְוָהָהר ַהָּגֹבַּה ֶׁשְּמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ַּתֲעֶלה ָעָליו, הּוא הַ  (שלח קעג:) ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

ל ַהר ָּגֹבַּה ֲעִלי ָל ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ְוגֹו'". "ַעל ַהר ָּגֹבַּה" ֶזה ַוַּדאי ַהר "עַ ָהֲעָבִרים ֶׁשל ֹמֶשה. ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: 

. ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ָהֲעָבִרים, ָמקֹום ֶׁשֹּמֶׁשה ִנְקַּבר ּבֹו. ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה, ֶׁשְּׁשִכיָנה ַתֲעֶלה ְלָׁשם ּוְתַבֵּׂשר ָלעֹוָלם

א ְלַפֵחד. ַמּדּוַע ַהָּפסּוק אֹוֵמר לַ  "ַעל ַהר ָּגֹבַה ֲעִלי ָל ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבֹּכַח קֹוֵל  (ישעי' מ, ט)ְמַבֵּׂשר 

ֵהיֶכם". ם ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱא ֵּכיָון ֶׁשַהְּבׂשֹוָרה ִהיא ֶּדֶר ַהּתֹוָרה  ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשָלִ

. וֶמֶל ז:) תענית( ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ,ֶּמַצחְוֵכן ַעּזּות ְקׁשּוָרה ִעם הַ  ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ִלְלֹחם ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ָצִרי

ֶאת ְׁשִביַרת ַהז' ֶהָחָדׁש ַהְמַתֵּקן  מ"הְוֵכן רֹוִאים ָּבעֹוָלמֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵּׁשם  .ֶמַצח, אֹוִתּיֹות ֶצַמחַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא 

 ִּציץְוֵכן מּוָבא ָּברמ"ד ָואִלי ׁשֶ  .הברודים פרק ג)( ְּדא"ק, ַּכּמּוָבא ְּב'אֹוְצרֹות ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ֶּמַצחְמָלִכים יֹוֵצא מִ 

 (תהילים קלב, יח)ֲהָרַמת ֶקֶרן ָּדִוד:  ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעלִנְרָמז  ִצי"ץ תשע"וְוֵכן . ֵקץ ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשּלֹוְבִׁשים ַעל ַהֶּמַצח 

  ִנְזרֹו". ִציץָליו יָ ֶׁשת ְועָ "אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ּבֹ 

, ְּדִבְגֵדי ְּכֻהָּנה ּוְלִתְפָאֶרת""ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי ְלָכבֹוד  (שמות כח, ב) ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ּתֹוַר"ת ֶּפֶל"א ְוֵכן

ם ְלעֹוָלם. ת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשַּמְלִּביִׁשים ִּבְבִחיַנת ְלבּוׁש ֶזה ַעל ֶזה, ּוַמֲעִביִרים ֶאת ַהּתֹוָרה ֶּדֶר ְּבִחיַנת ֶּפֶלא ֵמעֹולָ ְמַסְּמִלים אֶ 

ׁשֹו ִלְכבֹוד ַהָּזָקן , ּוֵמֹראְּבֹראׁש ַהֶּמלֶ  "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש", ְואֹותֹו ֶׁשֶמן ִנְמׁשָ  (ויקרא ז:)ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם, ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב "ֶׁשֹּיֵרד ַעל ִּפי  ְלָכל ֵאּלּו ְלבּוֵׁשי ָּכבֹוד ֶׁשַהֶּמלֶ  ַהָּקדֹוׁש, ּוִמָּׁשם ִנְמׁשָ 

מֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשָאר ְּבָגִדים, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע . ְּדַהָּזָקן ְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשְּלַמְעָלה, ּוִמֶּמּנּו יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ָלעֹולָ ִמּדֹוָתיו"

"ֹיֵרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו"  (פ' תולדות ע' פב)ָלֵאפֹוד, ּוִמֶּמּנּו ַלחֶׁשן, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

. ֶּפֶל"אֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות  ֶאֶלףסֹוד הָ  1000 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹּתַר"תן . ְוכֵ ֵּפרּוׁש ַעל ִמַּדת י"ו ֶׁשֵהם ְׂשָערֹות, ֶׁשֵהם י"ו

. ִּתְפֶאֶרת, ְּדֵהם ְמַסְּמִלים ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ְׁשֶמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּנְקָרא ִּתְפֶאֶרתְוָלֵכן ְּבָגִדים ֵאּלּו ֵהם ִּבְבִחיַנת 

אֹוִתּיֹות ֶׁשִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  כ"בֶׁשל ָּוָלד , ַהְיינּו ַהְּבָגִדים ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשֵהם הַ "בָוָל"ד כאֹוִתּיֹות  "ְלָכבֹוד"ְוֵכן 

ד ַהְּלבּוִׁשים ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּבסוֹ  (פקודי רלב:). ְוֵכן ָמִצינּו ַעל ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ַּבֹּזַהר ֶפֶלאֶׁשִּמְׁשַּתְלֶׁשֶלת לְ  ָאֶל"ףֵמָהאֹות 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ִׁשִּתי"ן " ס"ת ןְלַאֲהרֹ  ׁשֹקדֶ  יִבְגדֵ  תָ . ְוֵכן "ְוָעִׂשיַהֵּׁשׁש

  אֹות'. 

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי  ל ֶאת ִחּבּור ָהעֹוָלמֹות.ֶׁשְּמַסּמֵ "נֹוָרא ְתִהּלֹות ֹעֵׂשה ֶפֶלא" אֹוְמִרים ִלְפֵני ָהֲעִמיָדה ֶאת ַהָּפסּוק  ְוָלֵכן

ָּׁשלֹום, ִּכי ָכאן ְמַסְּיִמים ִלְבנֹות ֶאת ַהד' ּבַ ְׂשָרֵאל יִ ּמֹו עַ ת אֶ ר"ת ַהְמָבֵר ַאִּבי"ַע הרה"ג ר' ָּדִנֵּיאל ְטִויטֹו שליט"א ׁשֶ מֵ 

ְוֵכן ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ַאֲחֵרי ְׁשְּמַכְּוִנים ְּבִסּדּור ָהַרַׁש"ׁש  י ַהְּתִפָּלה.עֹוָלמֹות ֶׁשֶּמֻחָּבִרים ַיַחד ִלְפֵני ֶׁשּיֹוְרִדים ִלְמקֹוָמם ַאֲחרֵ 

(בביאור זה ַאִּבי"ַע ר"ת ".  ָּׁשלֹוםּבַ ּמֹו עַ ת אֶ ָבֵר יְ ַּדֲאִצילּות, אֹוְמִרים "ה'  ֲאִצילּותַּדֲאִצילּות לַ  בי"עְלַהֲעלֹות ֶאת 

  סייעני הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א).
  אנו שמחים להודיע על פתיחת  זהשי"תבע

  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה  קו טלפון של סוד החשמל
  למערכת שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים
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  קישור להורדת השיעורים
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טו 

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

  בכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

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

מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות  האם
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם 

  לימוד נגלות הזהר.

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

  הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?

יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,  איך
ש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא ועדין לא עשינו שום חשבון נפ

עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע 
  ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?

נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו  איך
 ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? להצילם, האם
  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל

ם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  ל ברמה', על אידרא רבא)(בהקדמה לספרו 'קוח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ִׁש 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  עֹוְסִקים

ת ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ְׁש מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ 
  .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ן מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ 
ים יִׁש 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 ּתלּוּגָ הַ 

  .ל ּכָ ם עַ תָ אוֹ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול,  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו

ההשפעות,  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", והערה ליושבי תבל, 
ה על , ירצ"ומכר מאחוזתו. "ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי 
יגאל ה'  בזהגאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' 
  .עלבון הבית העלוב

  
ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו  הדברים: כל מסקנת

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 

   יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו. במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה,
  



טז 

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

  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 

  כבוד רבו, רבו של רבו, ואביו
  ר מרדכי גולדמן שליט"א][מכתבי הג"

  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

פשיטא שחייב, והנידון  כבד את רבו של רבו (בתורת כבוד תלמיד חכםיש נידון באחרונים אם אדם חייב ל א.

לגבי דין "כבוד רבו" שהוא כיבוד חמור ועדיף יותר). שיטת השארית יוסף שחייב לכבדו והוא גם קודם לרבו 

  שאתה ורבך חייבים בכבודו. מטעם

במשנה [ב"מ ל"ג ע"א] תנן שאע"פ שרבו קודם לאביו אבל אם אביו חכם אז אבידת אביו קודמת. ואילו גירסת  ב.

  הרי"ף ושאר ראשונים שדווקא אם אביו שקול כרבו אז אביו קודם לרבו. ולגירסא ושיטה זו מיוסד גלגלנו.

יד התחכם ונהיה גאון יותר מרבו עדיין מחוייב לכבד את רבו. (ויש פסקו הריטב"א והר"ן והב"י שגם אם תלמ ג.

  חולקים) ולשיטה זו מיוסד גלגלנו.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 יו קודם לרב רבו [יסוד ב']אב

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

  

  

  ג' אבידות נזדמנו לו ויכול לטרוח כעת רק באחת:

  של רבו, של רב רבו, ושל אביו.

  אביו חכם ושקול כנגד רב רבו,

  אבל רבו חכם יותר משניהם.

  אבידת מי תיקדם?

 

  
  

  רב רבו קודם לרבו [יסוד א' וג']

  

  

והגלגל 

חוזר 

 חלילה.
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 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ

  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
.net.ilfish@neto  :3109982305טל 

גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך  גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללאלפי הוראת 
  15326537343או בפקס  מייל חוזר בלבד

  כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת 
beta.hebrewbooks.org/53606http://  

  
  קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת כי לה' המלוכה

www.sod1820.org/sod.pdf  
  

  תשע"ג - לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722 

  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12030&Page=1  

  תשע"ה ישור להורדת עלוני סוד החשמלק
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12834&Page=1  

  קישור לארכיון השיעורים והעלונים
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  

  
  שיעורים בקבר דוד המלך: לעשרים ואחדקישורים 

rg/f/k1.mp4www.sod1820.o  
www.sod1820.org/f/k2.mp4  
www.sod1820.org/f/k3.mp4  
www.sod1820.org/f/k4.mp4  
www.sod1820.org/f/k5.mp4  
www.sod1820.org/f/k6.mp4  
www.sod1820.org/f/k7.mp4  

g/f/k8.mp4www.sod1820.or  
www.sod1820.org/f/k9.mp4  
www.sod1820.org/f/k10.mp4  
www.sod1820.org/f/k11.mp4  
www.sod1820.org/f/k12.mp4  
www.sod1820.org/f/k13.mp4  
www.sod1820.org/f/k14.mp4 

sod1820.org/f/k15.mp4www. 
www.sod1820.org/f/k16.mp4 
www.sod1820.org/f/k17.mp4 
www.sod1820.org/f/k18.mp4 
www.sod1820.org/f/k19.mp4  
www.sod1820.org/f/k20.mp4  
www.sod1820.org/f/k21.mp4  

  
 
 


