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  .ְּבֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ַעל ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ְרָמִזים

מֹות ֵאת יֹוֵסף "ַוִּיְזֹּכר ט) מב, (בראשית ָּכתּוב  ֶאת ִלְראֹות ַאֶּתם ְמַרְּגִלים ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ָחַלם ֲאֶׁשר ַהֲח

ָהָאֶרץ  ֶעְרַו"תֶאת  ַאֶּתם ִלְראֹות ְמַרְּגִליםּוֵבֵאר הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשּיֹוֵסף ָרַמז ְלֶאָחיו "ָּבאֶתם".  ָהָאֶרץ ֶעְרַות

ֶׁשּיֹוֵסף ָרַמז ָלֶהם ַעל ֵחְטא  ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאהֶׁשָּׁשַלח ֹמֶשה.  ְמַרְּגִליםהַ ֵאִנים. ְּכמֹו ּותְ ּמֹוִנים ִר ָנִבים עֲ ָּבאֶתם" ר"ת 

 סֹודֶׁשּבֹו  ְיסֹודָהָיה ֶׁשהֹוִרידּו ֶאת יֹוֵסף הַ ְמִכיַרת יֹוֵסף , ְּדֵחְטא ֵחְטא ַהְמַרְּגִליםְמִכיַרת יֹוֵסף ֶׁשהּוא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל 

ף ְלִעְמֵקי ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ֶׁשל ִמְצַרִים, ְוָקנּו ְּבֶכֶסף ְמִכיָרתֹו ַנֲעַלִים, ְלַרֵּמז ֶׁשּמֹוִריִדים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל יֹוסֵ 

א ָעׂשּו ֵמֶהם ַיִין,  ֵחְטא ַהְמַרְּגִליםִחיָנה ֶׁשל ִלְבִחיַנת ַנַעל, ְוֵאיָנם ְמֻעְנָיִנים ַּבּסֹוד ּוַבִּנְסָּתר. ְוֶזה ְּבאֹוָתּה ּבְ  ֶׁשָּלְקחּו ֲעָנִבים ְו

   . ִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹותה, ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת עָ לֵ וֹ תוְ ה ּמָ ִר ר פָ עָ ר"ת  "תוַ ְר עֶ  ְוִהְתַחְּברּו ַלֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ְּבִלי ְלִהָּכֵנס ַלּסֹוד. ְוֵכן

ַעל ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף, ִּכי רֹוִאים  ֵחְטא ַהְמַרְּגִליםה"ג ר' ַׂשר ָׁשלֹום ַנְחָמִני שליט"א ֶׁשֵּיׁש ְרָמִזים ּבְ ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הר ְוֵכן

ֻפֶּנה יְ ּון נב לֵ ּכָ הֹוֻׁשַע יְ ר"ת  ֵּכִני"םֶהם: ְוֵכן מֵ ֹוְתרּו נֵלב ּכָ הֹוֻׁשַע יְ ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף ה' ְּפָעִמים ר"ת  "ֵּכִני"ם"ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ֵּתַבת 

א ָהיּו ֲעָבֶדי ְמַרְּגִלים ְוגֹו', ִאם  "ֵּכִנים (בראשית מב)ַרְּגִלים. מְ  ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוגֹו',  ֵּכִניםֲאַנְחנּו 

א ָהִיינּו ְמַרְּגִלים ְוגֹו', ְּבֹזאת ֵאַדע ּכִ  ֵּכִניםַוֹּנאֶמר ֵאָליו  ַאֶּתם ְוגֹו', ְוָהִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי  ֵכִניםי ֲאָנְחנּו 

. ְוֵכן ֵיׁש ְרָמִזים ִּבְׁשמֹות יֹוֵסף ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל 600ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֵּכִנים"ְּפָעִמים  ה'ַאֶּתם". ְוֵכן ֵכִנים א ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי 

ֶּבן ַזּכּור" ְמַרֵּמז ַעל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַעל ְראּוֵבן ִּבְמִכיַרת  ְראּוֵבן ַׁשּמּועַ "ְלַמֵּטה  (במדבר יג)ָבִטים ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף: ַהְמַרְּגִלים ַעל ַהְּׁש 

ֶאת יֹוֵסף  ִׁשְמעֹון ֶׁשָּׁשַפטז ַעל ְמַרּמֵ ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי" ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם". "ְלַמֵּטה  "ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן(בראשית לז, כא)  יֹוֵסף

ֶׁשִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבֵרי  ִּבְזכּות ָאבֹותֶׁשִּנַּצל ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים  "ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה"ִּבְמִכיָרתֹו. ֶּבן חֹוִרין ָלמּות הַ 

ֶבַצ"ע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת ָאִחינּו" ּו ֶּבַצע"ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה  אשית לז, כו)(בר ָאבֹות ְּבֶחְברֹון. ְוֵכן ְיהּוָדה ָאַמר ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף

 יֹוֵסףֶׁשָּלְקחּו ִמְּמִכיַרת  ָּׂשָכרְמַרֵּמז ַעל הַ  "ְלַמֵּטה ִיָּׂשׂשָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף"ֹקב. עֲ ָחק יַ צְ ָרָהם יִ בְ ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ַהְּׁשִנּיֹות ֶׁשל אַ 

ְיהֹוֻׁשַע ָהָיה ְמַרֵּמז ַעל יֹוֵסף ַעְצמֹו ִּכי  "ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון". ְמִכיָרהִהיא ְלׁשֹון ְגֻאָּלה ר ְקִנַּית ַנֲעַלִים, ּוֲעבּו

א ִתְקֶרה לֹו ׁשּוב ְּבִחיָנה ֶׁשל ְמִכיַרת יֹוֵסף.  ִגְלּגּול יֹוֵסף, ְמַרֵּמז  ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא""ְלַמֵּטה ְוָלֵכן ִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֹמֶׁשה ֶׁש

ְמַרֵּמז ַעל ַהְּׁשָבִטים  סֹוִדי"ֶּבן  ַּגִּדיֵאלְוָחָלׁש. "ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן  ָרֶפהְוִנַּצל ִמְּמִכיַרת יֹוֵסף ִּבְגַלל ֱהיֹותֹו  ִּבְנָיִמין ֶׁשָּפַלטַעל 

א  "ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה  .יֹוֵסף ֶאת ַהְמַסֵּמל ְיסֹודאֹוִתּיֹות  "סֹוִדי"ִכיַרת יֹוֵסף, ְוֵכן ֶׁשל מְ  ַהּסֹודֶאת  ְלַהִּגידֶׁשִהְׁשִּביעּו 

ֶׁשַּׁשָּיִכים  סּוסּוְבִחיַנת  ָּגדֶׁשָהָיה ִמֵּׁשֶבט יֹוֵסף ֶׁשַּׁשָּי ַלְיסֹוד, ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ְּבִחיַנת  ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי, ּדְ ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי"



. ִּגידאֹוִתּיֹות  ַּגִּדיַהְיסֹוד, ְוהּוא ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ְוֵכן  ִּגידְמַרֵּמז ַעל  ָּגדׁשֶ  (תיקונים מא.)ַלְיסֹוד, ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ַמת סּוִסים" ְלׁשֹון ִרּבּוי ַּתְׁשִמיׁש ֶׁשַּמְרִּבים ַּתְׁשִמיׁש יֹוֵתר "ְוִזְר  (יחזקאל כג, כ)ְּבַרִּׁש"י ַּכּמּוָבא  סּוס ָקׁשּור ַלְיסֹוד, ְוֵכן

ִׁשָּׁשה ְדָבִרים  (פסחים קיג:). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ִׁשִּׁשים ְנִׁשימֹות. ְוֵכן ֵׁשַנת ַהּסּוס ִהיא ִמְּׁשָאר ָּכל ַהְּזָכִרים ֶׁשַּבְּבֵהָמה

א  ִעָּמֶהםְמַרֵּמז ֶׁשַאף ֶׁשּיֹוֵסף ָהָיה  ְּגַמִּלי"ֶּבן ָדן ַעִּמיֵאל "ְלַמֵּטה  .ַצִּדיקְּבִגיַמְטִרָּיא  י ֶּבן סּוִסי""ַּגּדִ ְוֵכן  ֶנֶאְמרּו ַּבּסּוס.

 ַהֶחֶסד ֵמַהְמָלַצת ַמְלאַ  ִמיָכֵאלֶאת ָּסְתרּו ְמַרֵּמז ׁשֶ  ִמיָכֵאל"ֶּבן  ְסתּוראֹותֹו ְלַכף חֹוָבה. "ְלַמֵּטה ָאֵׁשר  ָדנּוִעּמֹו ֶחֶסד וְ ָגְמלּו 

, ּוִּבְפָרט ֶׁשַּנְפָּתִלי ֵהִביא ְלַיֲעֹקב ֶאת ַהְּכֹתֶנת יֹוֵסףֶאת  ֶהְחִּביאּוְמַרֵּמז ׁשֶ  ָוְפִסי"ֶּבן ַנְחִּבי טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל. "ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי 

ְּבָדם ְוָעׂשּו  ִּנְגֲאָלהְמַרֵּמז ַעל ַהְּכֹתֶנת ׁשֶ  ָמִכי"ֶּבן  ְּגאּוֵאלָגד  ְטבּוָלה ְּבַדם ְׂשִעיר ִעִּזים ְוֶהְחִּביא ֶאת ְמִכיַרת יֹוֵסף. "ְלַמֵּטה

  .ָמךֶאת יֹוֵסף 

א ִנְכְנסּו ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים   .ֶׁש

, ִמְּפִרי ָהָאֶרץֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְוָלַקַחת  ","ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים ָּכתּוב

, ִּדְפִרי ָהֲעָנִבים, ְמַרֵּמז ַעל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּומֶׁשה ֶׁשָּיַדע ַעל ַהֵחְטא ֶׁשֲעִתיִדים "ַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים"ְוֵאיֶזה ְּפִרי, 

, ָרַמז ָלֶהם ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים ָיּה יֹוִׁשיעֲ ֶׁשָאַמר ִליהֹוֻׁשַע  :)(סוטה לדַלֲחֹטא, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

א ָעׂשּו ִמֶּמּנּו ַיִין, ַהְיינּו ׁשֶ  ְכְנסּו ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, א נִ ִלְמֹנַע ֶאת ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים. ֶאָּלא ֶׁשַהְמַרְּגִלים ָלְקחּו ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול ְו

 "ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו", (שם לא)ֶׁשה' הּוא ֵמַעל ַהֹּכל, ְוׁשֹוֵלט ַעל ַהֹּכל, ְוֶהֱחִׁשיבּו ֶאת ַהְּדָבִרים ְּכַבֲעֵלי ֹּכַח ַעְצִמי, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

(שלח נֹו ָיכֹול ְלַנֵּצַח ֶאת ָהֲעָנִקים, ְוֶזה ָהָיה ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים. ּוְמֻרָּמז ַּבֹּזַהר . ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ה' ֵאיְּכַלֵּפי ַמְעָלה ָאְמרּוּוְבַרִּׁש"י 

לֹו ָמֶות ֹּבא ּוְרֵאה, ְׁשֵני ֵעִצים ֵהם, ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמָּטה, ָּבֶזה ַחִּיים ּוָבֶזה ָמֶות. ִמי ֶׁשַּמֲחִליָפם, ּגֹוֵרם  קנז.)

ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ֹמֶׁשה ָנַקט ֵעץ ַהַחִּיים, ְוָלֵכן ָרָצה ָלַדַעת ִאם ָהָיה ָמצּוי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, וְ 

א, ּוִמּׁשּום ֶזה ָאַמר ֲהֶיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאִין  ים ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ. ֶׁשֲהֵרי ֵעץ ַהַחּיִ ָּבָאֶרץ ִאם 

א ֵהִביאּו ֶאָּלא ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים ּוְתֵאִנים, ְּבִאיָלן ַאֵחר ְּתלּוִיים ַוֲאחּוִזים. רֹוִאים ֶׁשֵחְטא  ֶנְחָמד ַלֹּכל. ְוֵהם 

א ָרצּו ְלִהְתַקֵּׁשר ִלְפִניִמּיּות ַהְמַרְּגִלים ָהָיה ֶׁשָּלְקחּו ִמֵּפירֹות ֵעץ ַהַּדַעת, ִּבְמקֹום ָלַקַחת ִמֵּפירֹות ֵעץ ַהַחִּיים, ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְר  נּו ֶׁש

 ]"ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ[ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְוַעָּתה (במדבר יד, יז)ֶׁשִהיא ּתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן ְלַאַחר ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ָאַמר ֹמֶׁשה  ַהּתֹוָרה

  ים].ִעם ַהִּמּלִ  "ִאם ַאִין",[ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְגַּדל ָנא 

'  ְוֵכן , "ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים"ְּבֵׁשם הר"ש אֹוְסטֹוֶּפֶלער ַעל ַהָּכתּוב  (תשנ"ז ע' רפב)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ׁש ַסָּמֵאל, ְוָצִרי ְלִהָּכֵנס ִּבְפִנים ּוְלִהָּזֵהר , ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֹּקֶדם ֲעָנִבים יֵ ַסָּמֵאלֵהן  ֲעָנִבםֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבאֹות ֹקֶדם ַהִּמָּלה 

ֶׁשְּמַסְּמִלים ִיחּוד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ֶׁשִּנְפַּגם ַעל  ַיֲעֹקב ָרֵחל, ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים" ְוֵכן ִמָּסָּמֵאל ֶׁשַּבחּוץ.

  ְיֵדי ַהְמַרְּגִלים.

ֵׂשאת ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול, ַּבֹּזַהר ִׁשיַטת ַרִּבי ַאָּבא ֶׁשחֹוֵלק ַעל ַהְּגָמָרא ֶׁשְּׁשמֹוָנה ָנְטלּו ֶאְׁשּכֹול, ְוַרק ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ָיְכלּו לָ  ָמִצינּו ְוֵכן

א "ַוָּיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ְוגֹו'". ַרִּבי ַאָּבא ָאַמר ָּכְרתּו  (שלח קס:)ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו:  אֹותֹו ֶאְׁשּכֹול, ָּבאּו ַלֲהִרימֹו 

א ָיְכלּו. ָּבאּו ָכֵלב ִויהֹוֻׁשַע ּוְלָקחּוהּו ְוֶהֱעלּוהּו, ְוָעָלה ַעל ָיָדם. ֶזהּו ֶׁשָּכת ּוב ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ָיְכלּו. ָּבאּו ְלַקְחּתֹו, 

ר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַרק ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ֶׁשִּנְכְנסּו ִּבְפִנים ָהֶאְׁשּכֹול ָיְכלּו ָלֵׂשאת אֹותֹו, . ּוְמֹבָאִּבְׁשָנִים. ִּבְׁשָנִים, ְּבאֹוָתם ְׁשַנִים ְיִחיִדים

א ָהְיתָ    ה ְׁשִליָטה ֲעֵליֶהם.ּוְלַסָּמֵאל 



ּומּוָבא ְּבַרֵּבנּו ְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ". "ְוַיחְ  (דברים א, כב)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ ֲחִפיָרהָמִצינּו ֶׁשְּפֻעַּלת ַהְמַרְּגִלים ִנְקֵראת ְּבֵׁשם  ְוֵכן

. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ָהָיה, ְיַכּנּו ַהְּכתּוִבים ָהִרּגּול ְּבֵׁשם ֲחִפיָרה ִּכי ַהחֹוֵפר ְיַחֵּפׂש ַמה ֶּׁשַּבֵּסֶתר (שם)ַּבְחֵיי 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲחַמֵּדי  ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִחְּפׂשּו ֶאת ַהִּנְסָּתר ַהִחיצֹוִני ֶׁשַּבַּגְׁשִמי. ֶׁשִּבְמקֹום ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהִּנְסָּתר ָהרּוָחִני

ה ּיָ חַ ה מָ ׁשָ נְ  חַ ּור ׁשפֶ נֶ , ר"ת נרנח"ין ּו" הֵ נּו לָ רּו ְוַיְחּפְ נם ְלָפֵנייה ֲאָנִׁש חָ ב "ִנְׁשלְ תּוּכָ ף הַ וֹ ּסת מִ וֹ ּינִ ְּׁש ת הַ וֹ ּיִת אוֹ הָ ָאֶרץ' ׁשֶ 

   ת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה.ל אֶ ּמֵ סַ מְ ה, הַ ידָ חִ יְ 

א ֶזה ְמֹבָאר ַמּדּוַע ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת  ְלִפי ְנָסִכים ְלָפָרַׁשת ַהְמַרְּגִלים, ְלַרֵּמז ֶׁשָּצִרי ַלֲעׂשֹות ַיִין ֵמָהֲעָנִבים, ְו

ָאָדם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְנִסיֵכי ְמַרְּמִזים ַעל ְׁשמֹוָנה  ְּנָסִכיםָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ִיְצָחק ָזאָגא שליט"א ׁשֶ  ְוֵכןְלַהְׁשִאיָרם ְּכמֹו ֶׁשֵהם. 

ְנִסיֵכי ָאָדם". "ַוֲהֵקֹמנּו ָעָליו ִׁשְבָעה ֹרִעים ּוְׁשֹמָנה  (סוכה נב:)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה.

ֹמאלֹו. ַמאן ִניְנהּו "ִׁשְבָעה רֹוִעים", ָּדִוד ַּבֶאְמַצע, ָאָדם, ֵׁשת, ּוְמתּוֶׁשַלח ִמיִמינֹו. ַאְבָרָהם, ְוַיֲעֹקב, ּוֹמֶׁשה ִמְּׂש 

  הּו, ּוָמִׁשיַח ְוֵאִלָּיהּו.ּוַמאן ִניְנהּו "ְׁשֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם", ִיַׁשי, ְוָׁשאּול, ּוְׁשמּוֵאל, ְוָעמֹוס, ְצַפְנָיה, ִחְזִקּיָ 

ֹמֶשה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַרק ְלַאַחר ֶׁשָאַמר  ָׁשַלחְוָלֵכן  .'ְׁשַלח'ְּבִגיַמְטִרָּיא  י"הִעם  ְמַרְּגִליםהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף

ַמז ִליהֹוֻׁשַע ֶׁשָּצִרי ִלָּדֵבק ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְרֶמֶזת . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֹּמֶשה רָ ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים ָיּה יֹוִׁשיעֲ ִליהֹוֻׁשַע 

ְרׁשֹו ִמַּׁשַער ַהּנּו"ן ֶׁשהּוא ּׁשָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ִּבן נּוןְּבאֹוִתּיֹות י"ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְסָּתר. ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע ִנְקָרא 

ה ַהְמַסֶּמֶלת ינָ ל ּבִ ז עַ ּמֵ רַ ל, לְ גֹ סֶ א ּבְ יק וְ יִר חִ ּבְ  ִּבן נּוןא רָ קְ הֹוֻׁשַע נִ ּיְ א ַּבְמָפְרִׁשים ׁשֶ בָ ן מּוכֵ ֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני ֶׁשְּלַמְעָלה. וְ ם הַ עֹולַ 

ה ֹמֶשה ַרֵּבנּו, "ּוַמְנְּדָעא ְלָיְדֵעי ִביָנה" ֶזה ֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמין" זֶ "יָ  (ילקוט דניאל תתרס) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ֶאת ַהְּׁשִמיִני. וְ 

ן. ְוֵכן ָמִצינּו ן נּוא ּבִ רָ קְ א נִ ן הּוכֵ "ן לָ ּוּנר הַ עַ י ׁשַ ּוּלגִ ה לְ כָ הֹוֻׁשַע זָ ּיְ ׁשֶ  (ואתחנן יב) א ַּב'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'בָ ן מּוכֵ וְ  ִּבן נּון. ְיהֹוֻׁשעַ 

א הּו "תחֵ  ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותים ַּבּתֹוָרה. נִ רוֹ חֲ ַאים הָ קִ סּוּפְ הַ  תנַ מוֹ ְׁש ת ב אֶ תַ ּכָ ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  (מכות יא.)ַּבְּגָמָרא 

י. ְוֵכן ינִ מִ ְּׁש ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ בֵ יוֹ ץ, וְ רֶ ָאלָ  סּונְ כְ ּנִ ׁשֶ ל ּכְ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ ן לִ וֹ אׁשִר הָ  לבֵ וֹ ּית הַ יג אֶ הִ נְ הִ  עַ ׁשֻ הוֹ ן יְ כֵ . וְ עַ ׁשֻ הוֹ יְ ן יַ נְ מִ ּכְ  392

   .ִּביָנ"הֹעֵמד" ר"ת הָ ּון נן ּבִ הֹוֻׁשַע יְ " (דברים א, לח). ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶמןְּבִגיַמְטִרָּיא  ְיהֹוֻׁשעַ 

כּות, ַהְמַרְּמִזים ַעל לְ מַ סֹוד יְ ֻרִּדים בְ ֻקִּדים נְ ֻקִּדים עֲ ר"ת  ֲעָנִבי"ם,ְּבֵׁשם ָהֶצַמח ׁשֶ  (תשס"ט)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַים ַהָחְכָמה'  ְוֵכן

, ְּדמֶׁשה ָרַמז ָלֶהם ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָּכל ָרז סֹודְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ּוָמה ָהָאֶרץ" (שם יט)ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

]. ִאם ִמְׁשָנהִהוא [אֹוִתּיֹות  ְּׁשֵמָנהֹּמֶשה ָרַמז ָלֶהם "ּוָמה ָהָאֶרץ הַ ַהג"ר ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי שליט"א ׁשֶ ּוָבֶזה ִיָּנְצלּו. ְוֵכן מּוָבא מֵ 

ר ִלְדָבֵרינּו ]. ֲהֶיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים". ּוְמֹבָאֹזַהר[אֹוִתּיֹות  ָרָזה

ק מֹוִפיַע ַמז ָלֶהם ְלִהְתַחֵּבר ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ֶׁשִהיא ּתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשַהָּפסּוֶׁשֹּמֶשה רָ 

, ע' ָּבִניםאֹוִתּיֹות י"ם ֲעָנבִ ַהִּמְסָּפר ֶׁשל רשב"י ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'. ְוֵכן  ל"ג,ַיַחד  כ'ָּפסּוק  י"גְּבֶפֶרק 

 (ח"א ש"ג פ"ז)ַלּתֹוָרה. ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה'  ע' ָּפִניםֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד  ע' ֶנֶפׁשֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל 

  ים ְלע' ֶנֶפׁש ְּדַיֲעֹקב.ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַיִין ִנַּתן ְּבִׁשְבִעים, ְוִנְדֶרֶׁשת ְּבע' ָּפנִ 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז  "ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ֲהָוָי"ה", (במדבר לב, יב)

ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה, ַאֲחֵרי ֲהָוָי"ה, ֶׁשַּגם ֵהם ְקׁשּוִרים  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ִמְּלאּו ֶאת ָהַאֲחֵרי ְוָהֲאחֹוַרִים ַהְמַסְּמִלים ֶאת

א ִמְלאּו ַאֲחָרי", (שם יא)ַּבֲהָוָי"ה, ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְׁשָאר ַהְמַרְּגִלים ָּכתּוב  א ִמְּלאּו ֶאת ָהַאֲחַרי  " ֶׁש

' ְוָהֲאחֹוַרִים, ְוָאְמרּו ֶׁשַחס ְוָׁשל ֶׁשּמֶׁשה ָאַמר  (תשנ"ז ע' רפד)ֹום ה' ֵאינֹו ָיכֹול ְלַנֵּצַח אֹוָתם. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ב ֶזה . ְוֶנגֶ ּתֹוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶאת ָהָהר", ִלְרֹמז ָלֶהם ְלִהְתַחֵּזק ַּבּתֹוָרה. ּדְ "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר"ַלְמַרְּגִלים 

 '  ּוְוָיֻתר םֲאָנִׁשי לְ  ח"ְׁשלַ  (שם יג, ב)ֶׁשַהָּכתּוב  (ערך חכמות)ָּדרֹום, ְּדָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת

ָּכתּוב 



(במדב"ר ָרה ֶׁשּׁשֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ְּדַהְמַרְּגִלים ִנְצַטּוּו ִלְדֹּבק ַּבָחְכָמה ּוַבּתוֹ ָחְכמֹו"תֶאֶרץ ְּכַנַען" ס"ת  תאֶ 

א ִנְכְנסּו ִלְפִניִמּיּות ִּטֵּפׁשְּכִפי ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקִלּפֹות ִלְמקֹום הַ ְּפָׁשט ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָּדְבקּו ּבַ  ֶׁשָהיּו ְׁשלּוִחין ִטְּפִׁשין. טז, ב) , ְו

ְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבְמֻקָּבִלים ֹעֶנׁש ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ְּבִנְסָּתרֹות   (סיון ה)ָבא ְּבֵסֶפר 'ְּבֵני ִיָּשׂשָכר' ַּכּמּו ַהּתֹוָרה.

ֵיׁש ד' ֶחְלֵקי ֶׁשַּבּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ְואֹוֵמר ֶׁשֵאין ָּבּה ַרק ַהְּפָׁשט, ְוִהֵּנה ָּכַתב ָהַרב ַהָּגדֹול ִחיָד"א זלה"ה ַּבּתֹוָרה 

ַּדִּדין ְּכֶאְתָוון ַרק ְּפָׁשט הּוא ִטֵּפ"ׁש, ֶאְתָוון ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ַּפְרֵּד"ס ַּכּנֹוַדע, ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבּסֹוד הּוא ֶּפֶר"ד, ּו

סּוק "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון" ַהְיינּו ְמֻכִּסים ִּדיִדין, "ָטַפ"ׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם", ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶׁשֶּזה ִהְתָּפֲארּות ַהּתֹוָרה ַּבּפָ 

ָטַפׁש ַמר ָּדִוד "ִּבְלבּוֵׁשי ֶמִׁשי, ּוִמְתָּפֶאֶרת ֶאת ַעְצָמּה ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְמֻכָּסה ִּבְלבּוִׁשים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו ֶׁשָא

ִני ּתֹוָרְת ִׁשֲעָׁשְעִּתי", ֲאִני הֹוֵצאִתי ִמּתֹו ַהְּפָׁשט ַׁשֲעׁשּוֵעי ַהֶּמֶל ", ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ַרק ַּבְּפָׁש"ט "אֲ ַּכֵחֶלב ִלָּבם

  סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְלֵאין ִמְׁשָער.

  .ח"ֹקרַ " חִיְפרָ  רַּכָּתמָ  קסֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל "ַצִּדי

(שבת . ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ח"ֹקרַ " ֵהם חִיְפרָ  רַּכָּתמָ  קיֶׁשּסֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל "ַצּדִ  (תהילים ע' שמו)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

ַהְינּו ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ִּתְהֶיה ַהַהְׁשָּפָעה ֶּדֶר ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ִיְצָחק,  ֹיאְמרּו ְלִיְצָחק ִּכי ַאָּתה ָאִבינּוֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא  פט:)

ִיְהֶיה ָהַעּמּוד ְוַהָּתָמר, ֵאֶצל ֹקַרח  ּסֹוףַהֵּתבֹות ֵהם ֹקַרח, ְלַרֵּמז ֶׁשּבַ  סֹוֵפי, ְוָלֵכן )רי 'מעלת הגבורות'(ע' במאמים ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהֲחָסדִ 

ְלַגֵּלַח ֶאת ַהְּׂשָערֹות, ְּדַהְׁשָּפָעתֹו ִהיא ְוַהְלִוִּיים, ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ִציִצית', ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֹקַרח הּוא ִמְּלׁשֹון ָקְרָחה, ֶׁשָּצִרי 

ֶׁשַהְּגבּורֹות ַיְׁשִּפיעּו ֶאת ַהּטֹוב ַהָּטמּון ָּבֶהם, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֲחָסִדים, ָאז ַאְּדַרָּבה ּכְ ֶלָעִתיד ָלֹבא  ןין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ מַ  .ְּגבּורֹות ָקׁשֹות

 הּיָ נִ ְּׁש הַ ת אוֹ הָ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ ִיְהֶיה ֹקַרח. "ַצִּדיק ַּכָּתָמר" , ְוָאז ה ָאִבינּוִּכי ַאּתָ ְוַלְּגבּורֹות,  ֹיאְמרּו ְלִיְצָחק

 תדּוּפְ ה יֶ הְ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  "י,ִר מֶ יא הִ  ח"רָ ר ִיפְ מָ ק ַּכּתָ יֶׁשל "ַצּדִ  יתיִׁש לִ ְּׁש ת הַ אוֹ הָ וְ  "ת,דֻ פְ יא הִ  ָרח"פְ ָמר יִ ּתָ יק ּכַ ּדִ ֶׁשל "צַ 

ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר " , כ)במדבר יז(ח, רַ ת קֹ ׁשַ רָ פָ ר ּבְ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ל הַ ים' עַ ִר ּו'ּטל הַ עַ ן ּבַ כֵ . וְ יִר מֶ י נֵ ה ּבְ רָ תוֹ ין ּבַ אִ רָ קְ ּנִ ח ׁשֶ רַ ת קֹ דַ עֲ לַ 

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ , וְ יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ר עַ מַ אֱ ּנֶ יק" ׁשֶ ּדִ יו צַ מָ יָ ּבְ  חרַ פְ "יִ ק סּוּפָ לַ וְ  ח"רַ פְ יִ ר מָ ּתָ יק ּכַ ּדִ "צַ את לְ ר זֹ ּׁשֵ קַ מְ  "ִיְפָרחֶאְבַחר ּבֹו ַמֵּטהּו 

  ם.ּיֵ ּתַ סְ יא ּתִ ם הִ ׁשָ וְ  ּוּלים אֵ קִ סּוי ּפְ נֵ ְׁש ה לִ רָ ּוׁשח קְ רַ ת קֹ ׁשַ רָ ּפָ ׁשֶ 

ַהְמַסֵּמל  ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא  זרֶ אֶ ׁשֶ  (חקת סא.) לק"תא ּבְ בָ מּו, ּדְ ַהְּגבּוָרה, ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת "ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה"ֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב  ְוֵכן

ק, חָ צְ ת יִ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ל אֶ ּבֵ קַ ם נְ לֵ ּׁשָ הַ  ןּוּקּתִ ן הַ מַ זְ בִ ּדְ , "ןּוּקּתִ  ס"ת" קחָ צְ יִ  תאֶ  וֹ ל ןּתֶ אֵ "וָ  (יהושע כד, ג) בתּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ָ יהֶ כְ ּתִ וַ ק חָ צְ יִ  ןקֵ י זָ י ּכִ הִ יְ "וַ  (בראשית כז, א) יםִק סּוּפְ ס"ת הַ  "ןּוּקּתִ  ןכֵ וְ   וֹ נּבְ  קחָ צְ יִ  תם אֶ הָ רָ בְ ל ַאמָ ּיָ "וַ  (בראשית כא, ד)" תאֹ ְר מֵ  ויינָ עֵ  ן

  .ְּבב' ֳאָפִניםים" מִ יָ  תנַ מֹ ְׁש  ןּבֶ 

ֶקת ֶׁשל ֹקַרח ַעל מֶׁשה ת ָלַקח"ַוִּיַּקח ֹקַרח" ַמה ָּלַקח ֱאמֶ  (אות קעו) 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ּבְ  מּוָבא . ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּלַּמֲח

א ִהִּגיַע ַהְּזָמן ְוֹקַרח ָּפַעל ֶּדֶר  ָהָיה ֹׁשֶרׁש ֶׁשל ֱאֶמת ַּבְּקֻדָּׁשה. ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ֹקַרח ִיְהֶיה ַהַּמְנִהיג, ֶאָּלא ֶׁשֲעַדִין 

ה יָ ח, הָ רַ ת קֹ יר אֶ ּכִ זְ ה מַ יָ הָ ׁשֶ ח, ּכְ רַ קֹ לְ יא ּובִ ּנָ ל הַ אֵ מּוְׁש ס לִ חָ יֻ ה מְ יָ הָ ין' ׁשֶ לִ ּבְ ּוּלה מִ זֶ 'חוֹ ל הַ ר עַ ּפָ סֻ ן מְ כֵ וְ ְוָלֵכן הּוא ֶנֱעַנׁש. ַהְּקִלָּפה, 

ת ׁשֶ רֶ דְ ה נִ פֶ יָ  ה זוֹ ׁשָ רָ " ּפָ ִּיַּקח ֹקַרחוַ " "יִּׁש ל רַ עַ  (קרח תשס"ו)ה' מָ כְ חָ ם הַ ר 'יַ פֶ ְּבסֵ א בָ ן מּוכֵ וְ  ח.רַ קֹ  ׁשדוֹ ּקָ א הַ ּבָ ּסַ הַ ר מֵ אוֹ 

, יהי"ה אדנ"ית מוֹ ד ׁשֵ חּול יִ ז עַ ּמֵ רַ מְ  "הפֶ יָ י , ּכִ אבֹ יד לָ תִ עָ לְ ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ר ׁשֶ אֵ יץ ּבֵ ִׁש אּפְ רָ רה"ק מֵ הָ , ׁשֶ אמָ חּונְ י ּתַ ּבִ רַ  ׁשרַ דְ מִ ּבְ 

ְּבִמּלּוי  ַעּמּו"דְּבִגיַמְטִרָּיא  ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהרְוֵכן  א.בֹ יד לָ תִ עָ ה לְ יֶ הְ ּתִ ׁשֶ  המָ חָ ּנְ הַ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  א"מָ חּונְ "ּתַ ן כֵ א. וְ בֹ יד לָ תִ עָ לְ ה יֶ הְ ּיִ ׁשֶ 

מּוָבא 



 "יםׁשִ דוֹ ם קְ ּלָ ה ּכֻ דָ עֵ ל הָ "ּכָ ְוֵכן ֹקַרח ָאַמר  ."הפֶ יָ ים כמנין קִ סּוּפְ  צ"ה ׁשח יֵ רַ ת קֹ ׁשַ רָ פָ ן ּבְ כֵ וְ  .ַעִי"ן ֵמ"ם ָו"ו ָּדֵלי"תָהאֹוִתּיֹות 

  ַהְיינּו ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִּתּקּון ּוְרפּוָאה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, 

 (ויקהל קצט:)ר הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמּכַ  ,םּלָ ת ּכֻ אֶ ה ָאּפְ רַ ּמְ ים ׁשֶ אִ פָ ְר  ָאַמר לֹו ֹמֶשה ִאם ַאָּתה ָּכֶזה רֹוֵפא טֹוב, ֵּתֵרד ַלֵּגיִהָּנם ֶׁשִהיא ֶאֶרץ ְוָלֵכן

ַלֲעזֹור ָּבִרּפּוי  םּנָ יהִ ּגֵ ים לַ אִ פְ רוֹ ּבָ ב ׁשֶ וֹ ּטהַ ְוָלֵכן  ֶׁשִּקְּבלּו ְרפּוָאה ְּכִמֹּקֶדם.  ,ַמה ֶּזה ְרָפִאים ",ַּתִּפיל ָוָאֶרץ ְרָפִאים"

, ְוזֹו ִּתְהֶיה ַהְּנָחָמה ֶלָעִתיד ָלֹבא ָּלםֶאת ּכֻ ְלַרֵּפא ם ּנָ יהִ ּגֵ ּבַ ֵּתֵרד ִלְרֹקַח ְּתרּופֹות ְוַלֲעזֹור  חַ קֵ רֹ אֹוִתּיֹות  חרַ קֹ ֶׁשַּנֲעָׂשה ָׁשם. ְוַגם ַאָּתה 

 הּוּיָ לִ אֵ וְ  יחַ ִׁש ּמָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ . לְ יחַ ׁשִ ה מָ ּיָ לִ אֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ה"לָ אֹ ים ְׁש ּיִ "חַ ב תּוּכָ הַ ׁשֶ  (קרח)ן' הֵ י ּכֹ תֵ פְ ר 'ִׂש פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ְּכֶׁשֻּכָּלם ְיֻתְּקנּו. 

ת ן אֶ ּקֵ תַ לְ  יחַ ִׁש מָ ּו הּוּיָ לִ אֵ ם לְ ּנָ יהִ ּגֵ ּבַ  רֶ ּדֶ ת הַ ין אֶ כִ ח מֵ רַ ּקֹ ז ׁשֶ מֶ ד רֶ אן עוֹ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ם. ּנָ הִ ּגֵ הַ ח מֵ רַ ת קֹ אֶ  יאּוצִ יא יוֹ בִ ּנָ הַ 

א הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ק,חֹ רָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  חרַ ּקֹ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ . וְ ידתִ עָ  ׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  תוֹ דָ עֲ ח וַ רַ קֹ ן כֵ וְ ם. ּלָ ּכֻ 

יק ּדִ צַ ים ר"ת קִ סּוּפְ  צ"ה ׁשח יֵ רַ ת קֹ ׁשַ רָ פָ ּבְ ן זצ"ל ׁשֶ ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  א.בֹ יד לָ תִ עָ ל לֶ ק ׁשֶ חוֹ רָ ן הָ מַ ּזְ ם הַ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ 

א ִהִּגיַע ְזַמּנֹו ִלְהיֹות ַמְנִהיג. ר, וֹ ּדיק הַ ּדִ ה צַ יָ ם הָ ח ּגַ רַ ּקֹ ׁשֶ ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ ר, וְ וֹ ּדיק הַ ּדִ י צַ ה מִ תָ יְ ת הָ קֶ חֲ ּמַ י הַ ר, ּכִ וֹ ּדהַ  ֲאָבל ֲעַדִין 

, ֵאֶפרֶדֶר הָ  ַרֵּפא, ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְנִהיג עֹוֶלה ֵמַהֵּגיִהָּנם. ְוֵכן ַהֵּגיִהָּנם מְ ֵּגיִהָּנםאֹוִתּיֹות ַּמְנִהיג ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

 ְרפּוָאהְמַרֵּמז ַעל "ְוַעּסֹוֶתם" ְוֵכן  "ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם". (מלאכי ג, כא)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

  ָהְרָׁשִעים ֵמַהֵּגיִהָּנם. ֶׁשל ַהִּתּקּוןְמַרֵּמז ַעל  "ְוַעּסֹוֶתם"ׁשֶ (במדבר יט, ב) , ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבַּׁש" ַאְסָיאֶׁשִּנְקֵראת 

ִנְקָרא ְׁשמֹו  (הקדמה לב). ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל ֱאִליָׁשע ָהָיה ִגְלּגּול ַקִין (מלכים ב)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל  מּוָבא

א ׁשָ  ָעה", ְוַיַען ֶׁשִּנְתַקן ַקִין ִנְקָרא ֱאִליָׁשע, ְּכלֹוַמר ִלי ָׁשָעה ֱאִליָׁשע, ִלְרֹמז ִּכי ְבַקִין ֶנֱאַמר "ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו 

א ָׁשָעה ֶאל ַקִין ֶּבֱהיֹותֹו ְּבִלי ִּתּקּון. ְוֶזה סֹוד ַמה ֶּׁשָּצֲחקּו בֹו ַהְיָלִדים ְוָאְמרּו לֹו עֲ  ֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה הקב"ה, ַמה ֶּׁש

ָּבֵאר ִּכי ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר, הּוא רּוחֹו ֶׁשל ַקִין ִמַּצד ָהָרע, ְוָלֵכן ָיַרד ַחִּיים ְׁשאֹוָלה, ֵקֵרַח, ְוָהִעְנָין הּוא ְּבַמה ֶּׁשִּיתְ 

ִמֹּׁשֶרׁש ֹקַרח, ְוֵאי ְוָאְמרּו לֹו ַהְיָלִדים ְלַבְּיׁשֹו ּוְלַגְּדפֹו, ִּכי ִהֵּנה ֹקַרח ָיַרד ְׁשאֹוָלה, ְוָצִרי ַלֲעלֹות, ְוַאָּתה ִנְמָׁש 

ִּגְּלחֹו ֹמֶׁשה, ְוָהָיה ֵקֵרַח ְּבַׂשֲערֹוָתיו ַּכּנֹוַדע, ְוָלֵכן ַּגם ֱאִליָׁשע  ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהרָּתה רֹוֶצה ַלֲעלֹות. ַּגם ָרְמזּו, ִּכי ִהֵּנה אַ 

ם ְּכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה ִהְזִּכיר ֵׁשם ֶּבן ָהָיה ֵקֵרַח ְּבַׂשֲערֹוָתיו ָּכמֹוהּו, ִּכי ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ֵיׁש ָּבּה ֵחֶלק ַוֲאִחיָזה ִמן ֹקַרח. ּגַ 

ּלּו ַּכִּנְזָּכר מ"ב, ְוָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי ֶׁשהּוא ֶנֶפׁש ַקִין ִמַּצד ָהָרע, ֵּכן ֱאִליָׁשע ִהְזִּכיר ֵׁשם ֶּבן מ"ב, ְוָהַרג מ"ב ְיָלִדים אֵ 

ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּלים ִּכי ֱאִליָׁשע ָהָיה  ֱאִליָׁשע ֶבן ָׁשָפט יַמְטִרָּיאְּבגִ  "ַּצִּדיק ַּכָּתָמר"ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ ַּבֹּזַהר. 

 ֵׁשםַיַחד ִעם  ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאִליָׁשע ֶבן ָׁשָפט ִניצֹוץ ֶׁשל ֹקַרח ֶׁשּתּוַקן ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ְוֵכן

  .ָיֵע"ל ֵא"ׁשאֹוִתּיֹות ֱאִליָׁש"ע ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵאל ַטְיֶטְלּבֹוְים שליט"א ׁשֶ  אֹותֹו ֵמַהֵּגיִהָּנם. ֶׁשַּמֲעֶלה הוי"ה

 .ַהֶּזה" ָברַּבּדָ  עֹוד ֵאַלי ַּדֵּבר ּתֹוֶסף ַאל לָ  "ַרב לוֹ  ָאְמרּו ֵלִוי" ְּבֵני ָלֶכם "ַרב ָאַמר ֶׁשּמֶׁשה ֶׁשִּבְגַלל יג:) (סוטה ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ָעַצר הּוא ְּדָבֶזה ֵלִוי", ְּבֵני ָלֶכם "ַרב ֶׁשָאַמר מֶׁשה ַעל ַטֲעָנה ֶׁשָהְיָתה שליט"א, ְּבלֹוי היָ עְ ׁשַ יְ  ןרֹ הֲ ַא ר' רה"גֵמה ֵּפרּוׁש ְוָׁשַמְעִּתי

 ֵיׁש ְּדִאם ִיְׂשָרֵאל. ְלֶאֶרץ ְלִהָּכֵנס ֶׁשּלוֹ  ַהְּׁשִאיָפה ֶאת ָעְצרּו ָלֵכןוְ  טֹוָבה. ְלֶדֶר ֶׁשָּלֶהם ַהְּׁשִאיָפה ֶאת ְלַכֵּון ָצִרי ְוָהָיה ְלַגְמֵרי, אֹוָתם

 ְּדָכל ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ַהְּנכֹוָנה. ַלֶּדֶר ַהְּׁשִאיָפה ֶאת ְלַכֵּון ַהֶּדֶר ֶאת ִלְמֹצא ְוֵיׁש ְלַגְמֵרי, ְלָעְצרוֹ  ָאסּור ְמֻסָּים, ְלָדָבר ְׁשִאיָפה ָלָאָדם

 ַהְּזָמן, ִהִּגיעַ  א ֶׁשֲעַדִין לוֹ  ְלַהְסִּביר ֹקַרח ֵאֶצל ְּכגֹון ַהְּנכֹוָנה. ַלֶּדֶר אֹוָתּה ְלַכֵּון ַהֶּדֶר ֶאת ִלְמֹצא ְוָצִרי ַּבְּקֻדָּׁשה, ֹׁשֶרׁש ָלּה ֵיׁש ִאיָפהְׁש 

  ְוַכּדֹוֶמה. ַאֵחר ְּבִעְנָין ֵּביְנַּתִים אֹותוֹ  ַרּצֹותלְ  ּוְלַנּסֹות ַהַּמְנִהיג, ִלְהיֹות ִיְזֶּכה הּוא ָאֵכן ָלֹבא ְוֶלָעִתיד

 ַׁשַער'ּבְ  מּוָבאּו .ֹקַרח ִנְׁשָאר ֶהֶבל ִמְסַּפר ֶאת מֶׁשה ֶׁשל ֵמַהִּגיַמְטִרָּיא מֹוִריִדים ֶׁשִאם ריז) ע' (קרח ְלָהֲאִריַז"ל ְּבלק"ת

 ּוְׂשֹמאל, ָיִמין ֶׁשּכֹוֵלל ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶׁשָהָיה ִמּמֶׁשה מֹוִריִדים ְּדִאם ִנְרֶאה .דסֶ חֶ  תינַ חִ ּבְ  הּוא ֶׁשֶהֶבל ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּגְלּגּוִלים

 ןכֵ לָ וְ  .הֶׁשְּבמׁשֶ  ַהְּגבּורֹות ְּבִחיַנת הּוא ְּדֹקַרח ֹקַרח. ְּכִמְנַין ַהְּגבּורֹות ַרק תוֹ ִנְׁשָאר ִמּמֶׁשה, ַהֲחָסִדים ֶאת מֹוִציִאים נּויַהיְ  ֶהֶבל, ְּכִמְנַין

  מּוָבא



 ׁשרֶ ּׁשֹ מִ  היָ הָ  השֶ ּמֹ ׁשֶ  יּפִ  לעַ  ףַא ה.שֶ מֹ ּבְ ׁשֶ  תרוֹ בּוּגְ הַ  אהּו חרַ קֹ וְ  ת,רוֹ בּוּגְ הַ  תאֶ  צּוּמְ אַ יְ  אבֹ לָ  ידתִ עָ לֶ ּדְ  א,בֹ לָ  ידתִ עָ לֶ  יגהִ נְ ּמַ הַ  היֶ הְ יִ  חרַ קֹ 

 ׁשרֶ ׁשֹ  רּקַ עִ ׁשֶ  םׁשָ  "ליזַ ִר אֲ הָ לְ  ה'רָ וֹ ּת יטֵ ּוּק'לִ ּבְ  ןּיֵ עַ  ל,לָ ּכְ  ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ  םינָ אֵ ׁשֶ  עמַ ְׁש מַ  הרָ אוֹ כְ לִ וְ  ן,ּמָ קַ לְ  יאבִ ּנָ ׁשֶ  יפִ ּכְ  ןיִ קַ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ  חרַ קֹ וְ  ל,בֶ הֶ 

 כה) (בראשית "ליזַ ִר אֲ הָ לְ  ים'קִ סּוּפְ הַ  רעַ 'ׁשַ ּבְ  אבָ מּו ןכֵ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ןיִ קַ ּבְ  ןּוּקִּת  תוֹ ׂשעֲ לַ  ידֵ ּכְ  ןיִ קַ  חַ רּו וֹ ּב הרָ ּבְ עַ תְ ּנִ ׁשֶ  אּלָ אֶ  לבֶ הֶ מֵ  אהּו חרַ קֹ 

ְוֵכן ח. רַ קֹ  לׁשֶ  ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ מֵ  היָ הָ ׁשֶ  רוֹ תְ יִ  תּבַ  התָ יְ הָ  וֹ ּלׁשֶ  תרוֹ בּוּגְ הַ  יאהִ ׁשֶ  השֶ מֹ  לׁשֶ  וֹ ּתְׁש אִ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  ,ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ  םהֵ  חרַ קֹ וְ  רוֹ תְ ּיִ ׁשֶ 

ל כָ , וְ ינּוּבֵ ה רַ שֶ מֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא ר הָ צְ ח יִ רַ קֹ . וְ רוֹ תְ יִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  חרַ קֹ ים מִ עָ ּפְ ב' שליט"א ׁשֶ  מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג

ן כֵ ד. וְ בַ ת לְ רוֹ בּוּגְ ת הַ ינַ חִ ה ּבְ יָ ח הָ רַ קֹ ת, וְ רוֹ בּוּגְ ת הַ ם אֶ גַ ים וְ דִ סָ חֲ ת הַ ם אֶ ל ּגַ לָ ּכְ  רוֹ תְ ּיִ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  תרי"ג.ה לֶ ם עוֹ הֶ ד מֵ חָ אֶ 

ת, ווֹ צְ "ג מִ יַ ְר ּתַ ל הַ ל ּכָ לֵ וֹ ּכׁשֶ  ינּוּבֵ ה רַ שֶ ל מֹ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ לַ  יעַ ּגִ ים, מַ דִ סָ חֲ ת הַ ם אֶ ל ּגַ לֵ וֹ ּכׁשֶ  וֹ ּלׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ יו ׁשֶ בִ ר ָאהָ צְ ם יִ ח עִ רַ קֹ 

  ת.רוֹ בּוּגְ ד הַ גֶ נֶ ם ּכְ הֵ ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ א תַ שס"ה ת הַ ם אֶ גַ ים, וְ דִ סָ חֲ ד הַ גֶ נֶ ּכְ ה ׁשֶ ׂשֵ ת עֲ וֹ צְ רמ"ח מִ ת הָ ם אֶ ּגַ 

 ֶאל ֵּתֶפן ַאל ה' ֶאל ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ְלמֶׁשה ַוִּיַחר" טז) (במדבר בתּוּכָ הַ  לעַ  רנב) (קורח ְלָהֲאִריַז"ל ים'טִ ּוּקּלִ הַ  רפֶ 'סֵ ּבְ  אבָ מּו

 ,וֹ ּלׁשֶ  יםדִ סָ חֲ הַ  ידֵ יְ  לעַ  חרַ קֹ  לׁשֶ  תרוֹ בּוּגְ הַ  תאֶ  יקּתִ מְ הַ לְ  הּסָ נִ  השֶ מֹ ּו ת,רוֹ בּוּגְ  דסוֹ ּבְ  אהּו חרַ קֹ וְ  יםדִ סָ חֲ  דסוֹ ּבְ  אהּו השֶ ּמֹ ׁשֶ  ם".ִמְנָחתָ 

 הָאצָ תוֹ ּכְ  לוֹ  רסַ חְ ּנֶ ׁשֶ  מוֹ צְ עַ  וֹ ּלׁשֶ  ןּוּקּתִ הַ  רסֶ חֹ  לעַ  לוֹ  הרָ חָ וְ  ים,מִ ּגָ פְ נִ  יםדִ סָ חֲ הַ  םגַ  הקָ ּתָ מְ הַ  יןאֵ ׁשֶ כְ ּדִ  ד,אֹ מְ  לוֹ  הרָ חָ  יחַ לִ צְ הִ  אׁשֶ כְ ּו

ֶקתּמַ הַ מֵ    ה.שֶ מֹ ּבְ ׁשֶ  תרוֹ בּוּגְ הַ  תינַ חִ ּבְ  אהּו חרַ ּקֹ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  .ֲח

א ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ב הַ י רֹ ל, ּכִ אֵ רָ ְׂש י יִ לֵ דוֹ ּגְ ה מִ ּבֵ ְר יו הַ רָ חֲ ַא כּוְׁש מְ נִ  עַ ּוּדמַ יל, ּועֵ לְ דִ ּכְ  חקַ ת לָ מֶ אֱ ח רַ ּקֹ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ר הַ מֵ אוֹ  עַ ּוּדן מַ בָ ה מּוזֶ  יפִ לְ 

ח רַ קֹ וְ "ח, רַ קֹ ר ּפַ סְ ּמִ ר מִ תֵ ה יוֹ שֶ מֹ ה לְ יָ הָ ים ׁשֶ דִ סָ חֲ ק הַ לֶ ת חֵ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  לבֶ הֶ ן יַ נְ מִ ּכְ  ל"זר ּפַ סְ ק מִ רַ , וְ וֹ ּבׁשֶ "ח רַ ּקֹ הַ  אה הּושֶ ל מֹ ׁשֶ 

ָאַמר ָלֶהם ָּכל  "ְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרחַוּיַ " (במדב"ר יח, ו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש יג. הִ נְ ל מַ ץ ׁשֶ יצוֹ נִ  לוֹ  ׁשת יֵ מֶ אֱ י הָ ל ּפִ עַ ע ׁשֶ דַ יָ וְ  יׁשּגִ ְר הִ 

ֶהי ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה' ִאְלָמֵלא ַאֶּתם ְׁשַמְעֶּתם  ,ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדֹוִׁשים ְוֻכָּלם ָׁשְמעּו ְּבִסיַני ָאֹנִכי ה' ֱא

א ָׁשְמעּו ֱהִייֶתם אֹוְמִרים ֶקת ,ְמעּו ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּוַעְכָׁשו ֻּכָּלם ׁשָ  ,ְלַבְּדֶכם ְוֵהם   .ִמָּיד ִנְזַּדְעֵזַע ֹמֶשה ִמְּפֵני ַהַּמֲח

 עַ זּועֲ זַ  ׁשם יֵ אִ ם, ׁשֶ יִ רַ צְ מִ ים ּבְ טִ בָ ְּׁש ם לַ רַ ף ּגָ סֵ וֹ ּיׁשֶ  עַ זּועְ ּזַ ן הַ יַ נְ עִ ה' ּבְ ילָ ל מִ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ה, ּושֶ מֹ לְ  עַ זּועֲ ם זַ רַ ח ּגָ רַ ּקֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

 ָצִריא יו, הּותָ נוֹ עֲ טַ ת ּבְ מֶ ץ אֱ יצוֹ נִ  ׁשּיֵ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאח, ּדְ רַ ל קֹ א ׁשֶ טְ חֵ ר הַ ּקַ ה עִ יָ ה הָ ר מֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ ה. וְ נָ עֲ ּטַ ת ּבַ מֶ ץ אֱ יצוֹ ת נִ יוֹ הְ ב לִ ּיָ חַ 

ר חַ ר הקב"ה ּבָ בָ ל ּדָ ׁשֶ  פוֹ סוֹ י ּבְ , ּכִ מוֹ צְ ת עַ עַ ל ּדַ ה עַ ׂשֶ עֲ ת מַ וֹ ׂשעֲ א לַ ל, וְ דוֹ ן ּגָ הֵ ת ּכֹ יוֹ הְ ה לִ ּכֶ זְ א יִ ם הּוּגַ ה ׁשֶ ּלָ פִ תְ קב"ה ּבִ ת לַ נוֹ פְ לִ 

  ד ה'.גֶ ת נֶ קֶ חֲ מַ א ּבְ א בָ ה, הּושֶ ל מֹ ק עַ לֵ א חוֹ ם הּואִ ל, וְ דוֹ ן ּגָ הֵ ת ּכֹ יוֹ הְ ן לִ רֹ הֲ ַאר ּבְ חַ הקב"ה ּבָ ', וְ כּוי וְ ינַ ר סִ הַ לְ  תוֹ ה אוֹ לָ עֱ הֶ ה וְ שֶ מֹ ּבְ 

ֶקתן הַ מַ זְ ח ּבִ רַ ּקֹ ׁשֶ  (בראשית כה)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ קִ סּוּפְ הַ  רעַ 'ׁשַ ּבְ  אבָ מּו יס נִ כְ ל הִ בֶ ל הֶ ּוּגלְ א ּגִ הּוה ׁשֶ שֶ מֹ ן, ּויִ קַ  חַ רּו וֹ ה ּברָ ּבְ עַ תְ נִ  ַּמֲח

 ִׁשְבָעַתִים" (בראשית ד, כד)ב תּון ּכָ כֵ לָ ה. וְ מָ דָ אֲ לָ  תוֹ יס אוֹ נִ כְ ח הִ רַ א קֹ הּון ׁשֶ יִ קַ  וֹ ּבם ׁשֶ דֶ וֹ ּקל הַ ּוּגלְ ּגִ ל הַ ה עַ מָ קָ נְ ה ּכִ מָ דָ אֲ ח לָ רַ ת קֹ אֶ 

ה. מָ קּון ּתְ וֹ ׁשּלְ מִ ה ּומָ קָ ן נְ וֹ ׁשּלְ " מִ יַֻּקםן, "יִ ת קַ ן אֶ ּקֵ תִ ן וְ יִ קַ ם ּבְ קַ ּנָ ת, ׁשֶ מוֹ ע ׁשֵ בַ ׁשֶ  לוֹ  יּוהָ ה ׁשֶ שֶ ל מֹ ז עַ ּמֵ רַ ם" מְ יִ תַ עָ בְ "ִׁש  ",יַֻּקם ָקִין

י רֵ בְ ל ּדִ ים עַ ִק סּוּפְ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשיֵ ה ּדְ אֶ ְר אן. נִ צֹ  העֶ רוֹ ה יָ הָ ל ׁשֶ בֶ ת הֶ מַ קְ ת נִ ם אֶ קַ א, נָ נָ ימְ הֵ מְ  איָ עְ רַ ה שֶ ּמֹ ׁשֶ  (תיקונים קיט:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

א ָׁשָעה ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד" (בראשית ד, ה)ב תּוּכָ יל ּבַ חִ תְ ן הִ יִ ה קַ ׂשֵ עֲ מַ "ל, ּדְ יזַ ִר אֲ הָ  ַוִּיַחר " אןכָ וְ  ".ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו 

 זּמֵ רַ ה" מְ ְלמׁשֶ ַוִּיַחר "ן כֵ ת. וְ וֹ ּיִׁש ְר ּפַ י הַ ּתֵ ְׁש ן ּבִ וֹ ׁשלָ  ּהתָ ים אוֹ אִ רוֹ וְ  ם".ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחתָ  ה'ְלמֶׁשה ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל 

. חַ ּורן יִ קַ ן יקוֹ ִר טָ נוֹ  חרַ ּקֹ ג שליט"א ׁשֶ ְר ּוּבזְ נְ ּגִ  קחָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ן. וְ יִ קַ  חַ רּול ה עַ מָ קָ ּנְ ה הַ שֶ ל מֹ צֶ ה אֵ רָ ְר עוֹ תְ הִ ׁשֶ 

ֵהינּו הוי"ה ֶאָחד"ְּבִגיַמְטִרָּיא ן יִ ח קַ רַ קֹ י שליט"א ׁשֶ ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ    ."ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל הוי"ה ֱא

ת יוֹ הְ ה לִ צָ רָ ת ׁשֶ נוֹ ּבָ ְר ּקָ ן הַ יַ נְ עִ ח ּבְ רַ ת קֹ ַאנְ ּקִ ה מִ ילָ חִ תְ ח הִ רַ ת קֹ ׁשַ רָ פָ ת, ּונוֹ ּבָ ְר ּקָ ן הַ יַ נְ עִ ל ּבְ בֶ הֶ ּבְ  תוֹ ָאנְ ִּק ה מִ ילָ חִ תְ ן הִ יִ ת קַ ׁשַ רָ ּפָ  ןכֵ וְ 

  ל.דוֹ ן גָ הֵ ּכֹ 

ן רֹ הֲ ַאה וְ שֶ ל מֹ צֶ אֵ וְ ", ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִּיְּפלּו ָּפָניו" (בראשית ד, ה)ב תּון ּכָ יִ ל קַ צֶ ים, אֵ נִ ת ּפָ ילַ פִ נְ רֹוִאים ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות 

ל "י עַ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמם, ּכַ יִ מַ ּׁשָ הַ מֵ  ׁשה אֵ דָ ְר ּיָ ׁשֶ ְוֵכן רֹוִאים ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות  ".ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוֹּיאְמרּו" כב)במדבר טז, (ב תּוּכָ 

  ןכֵ וְ 

ְוֵכן 



ַוֹּתאַכל ֵאת  ה'ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת " (במדבר טז, לה)ב תּוח ּכָ רַ ל קֹ צֶ אֵ וְ  ,תוֹ חָ נְ ה מִ כָ חֲ לִ וְ  ׁשה אֵ דָ ְר יָ  (בראשית ד, ד)ל בֶ ן הֶ ּבַ ְר קָ 

 ׁשנֶ עֹ ת הָ יו אֶ לָ עָ ל מֵ ּטֵ ה' ּבִ , וַ נוֹ וֹ ל עֲ ה עַ בָ ּוׁשה ּתְ ׂשָ עָ ן ׁשֶ יִ ל קַ צֶ ים אֵ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ".ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת

 ּוׁשְר יו ּגֵ לָ אֵ ם ׁשֶ קוֹ מָ  תוֹ אוֹ ן ּבְ דֶ ן עֵ גַ ץ לְ חּוב מִ ׁשַ א יָ הּוׁשֶ  ן",ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעדֶ " ם טז)(שיו לָ ר עָ זַ גָ ד, וְ נָ ע וָ ל נָ ה ׁשֶ ׁשֶ ּקָ הַ 

ה ׁשֶ ּקָ הַ  ׁשנֶ עֹ ת הָ ם אֶ יהֶ לֵ עֲ מֵ  לּוּטְ בִ ה ּובָ ּוׁשּתְ  ּוׂשעָ ׁשֶ  (במדבר כו, יא)"י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ח מּורַ י קֹ נֵ ל ּבְ צֶ ן אֵ כֵ ם. וְ "י ׁשָ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמיו, ּכַ בִ ת ָאאֶ 

  ם.ּנָ יהִ ּגֵ ן לַ דֵ ן עֵ ין ּגַ ּבֵ  רּואֲ ְׁש נִ ם וְ ּנָ יהִ ּגֵ ל הַ ׁשֶ 

ַוָּיֻקמּו "ַרח ָלַקח ֶמַּקח ַרע ְלַעְצמֹו, ְוִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ֶנֶפׁש ַקִין. ְוָלֶזה קֹ  (יתרו קסו)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ טִ ּוּקּלִ ר הַ פֶ 'סֵ א ּבְ בָ מּו

ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר "ָלֶזה ", ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה קֹול ְּדֵמי ָאִחי"ּוְכֶנֶגד  ן".ַוָּיָקם ַקיִ "ֶנֶגד , "ִלְפֵני מֶׁשה

ת מוֹ קוֹ ּמְ י הַ נֵ ְׁש ים ּבִ אִ רוֹ ׁשֶ  ַהְיינּו , ַוֲאַנְחנּו ַּבָּדִאים.תמֶ אֱ  תוֹ רָ תוֹ ת וְ מֶ ה אֱ שֶ מֹ , ְוצֹוֲעִקים ְואֹוְמִרים "ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה

 (במדבר טז, לד)ב תּוח ּכָ רַ ל קֹ צֶ אֵ וְ  ",ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה קֹול ְּדֵמי ָאִחי" (בראשית ד, י)ב תּון ּכָ יִ ל קַ צֶ ה; אֵ מָ דָ אֲ ן הָ ה מִ קָ עָ צְ 

ת מֶ ה אֱ שֶ ה מֹ מָ דָ אֲ ן הָ ים מִ קִ עֲ ח צוֹ רַ י קֹ עֵ לּוּבְ ׁשֶ  (ב"ב עד.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו ,"ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם"

  ת.מֶ אֱ  תוֹ רָ תוֹ וְ 

ֹקַרח סֹוד ִּגְלּגּול ַקִין ָלֵכן ָּפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ָּכל ֲאֶׁשר  (מלכים ב רחצ)"ל יזַ ִר אֲ הָ ה' לְ רָ וֹ י ּתטֵ ּוּק'לִ א ּבְ בָ מּו

ת יעַ לִ ת ּבְ ת אֶ מוֹ קוֹ ּמְ י הַ נֵ ְׁש ים ּבִ אִ רוֹ ׁשֶ  ינּויְ הַ  .ְּבֶהֶבל רּכָ זְ ּנִ " הַ ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיהָ ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה "ְלֹקַרח ְּבסֹוד 

 ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחי" יא)שם ד, (ב תּון ּכָ יִ ל קַ צֶ ן; אֵ וֹ ׁשלָ  ּהתָ אוֹ ה ּבְ מָ דָ אֲ הַ 

 (סנהדרין לז:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיהָ  ה'ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא " ל)במדבר טז, (ב תּוח ּכָ רַ ל קֹ צֶ אֵ וְ ", דֶ ִמּיָ 

ץ ֶאת ִּפיָה ְוִקַּבְלּתֹו ְלָדמֹו ֶׁשל ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ְּבֵריּה ְּדַרִּבי ִחָּיא ִמּיֹום ֶׁשָּפְתָחה ָהָארֶ ים. נִ יָ נְ עִ י הָ נֵ ת ְׁש ת אֶ רֶ ּׁשֶ קַ ּמְ ׁשֶ 

א ָּפְתָחה א ִמִּפי ָהָאֶרץ "ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק"ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ֶהֶבל ׁשּוב   ,ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְו

א ָּפְתָחהָאַמר ֵליּה ְלָרעָ  "ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיהָ "ִאיִתיֵביּה ִחְזִקָּיה ָאִחיו    .ה ָּפְתָחה ְלטֹוָבה 

ֶקת ְּכֶׁשָעָׂשה ַקִין (קרח) "ה'לָ 'ְּׁש ּבַ  אבָ מּו  ְּבַתְרּגּום ִּכְדִאיָתא ַאֵחר, עֹוָלם ְוֵלית ַּדָּין ְוֵלית ִּדין ֵלית ָאַמר ֶהֶבל, ִעם ַמֲח

 ים'טִ ּוּקּלִ הַ  רפֶ 'סֵ ּבְ  אבָ מּו ןכֵ וְ  .ַהָּׁשַמִים ִמן ּוְבּתֹוָרה ע"ה ֵּבינּורַ  ֹמֶשה ִּבְנבּוַאת ָּכַפר ֹקַרח ְוֵכן ְּבֵראִׁשית. ָּפָרַׁשת יֹוָנָתן

 יתלֵ  רמַ ָאׁשֶ ּכְ  ןיִ קַ  םגַ ּפָ ּׁשֶ  המַ  תאֶ  ןּקֵ תַ לְ  ,ַּבָּדִאים ַוֲאַנְחנּו ֱאֶמת, ְותֹוָרתוֹ  ֱאֶמת ֹמֶשה ְואֹוְמִרים צֹוֲעִקים חרַ קֹ  ינֵ ּבְ ׁשֶ  קסו) (יתרו "ליזַ ִר אֲ הָ לְ 

  ן.ּיָ ּדַ  יתלֵ וְ  יןּדִ 

 ֶרֶמז ְוֶזה ַהָּנָחׁש, ִמַּצד ְּדִמְסָאבּוָתא ִקיָנא ִמַּקִין ֶׁשהּוא ֹקַרח ֵחְטא ָרַמז ע"ה ַרֵּבינּו ֹמֶשה םׁשָ  "ה'ַּב'של אבָ מּו

 ֲעָנִבים, ֶׁשל ֶאְׁשּכֹול הָסֲחטָ  ֵמַהָּנָחׁש ַהָּבא ַהֵחְטא ִּכי ִהיא, ִׁשְכרּות ֵעת ַעָּתה ,"ה' ְוֹיַדע ֹּבֶקר" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבֶּמה

א ַהְמַׁשֵּכר ַיִין הּוא   ִׁשְכרּות. ֵעת ַעָּתה ֶזהּו ַהְמַׂשֵּמַח, ַיִין ְו

 ָחָטא ְּבִמְנָחתוֹ  ַקִין ִּכי ,ִעּמוֹ  ַהִּדין ָלֶהם ַאַחת ַּכָּוָנָתם ְוַקִין ֹקַרח ֶׁשָאַמר ִמי כאן) הרי את (ד"ה ה'יָאלִ ּפְ הַ  רפֶ 'סֵ ּבְ  אבָ מּו

 ןּתָ ְׁש ּפִ הַ מֵ  היָ הָ  ןיִ קַ  ןּבַ ְר ּקָ ׁשֶ  ינּויְ הַ  .ָמִים ִמְּבִלי ֵאׁש ְּבִמָּדתוֹ  ָעַמד ֹקַרח ְוֵכן ,ָמִים ִמְּבִלי ֵאׁש ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ֶׁשֵהִביא

 תוֹ ׂשעֲ לַ  הרָ בּוּגְ הַ  תּדַ מִ ּבְ  קּבַ דְ נִ  חרַ קֹ  ןכֵ וְ  ין.ּדִ הַ  תאֶ  יקּתִ מְ הַ לְ  דסֶ חֶ  לׁשֶ  הּוּׁשֶ מַ  יאבִ הֵ  אוְ  ,וֹ ׁשְר ׁשָ  םּׁשָ ׁשֶ  הרָ בּוּגְ הַ  תּדַ מִ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ 

  ין.ּדִ הַ  תאֶ  יקּתִ מְ הַ לְ  םלוֹ ׁשָ  תוֹ ׂשעֲ לַ  יםּכִ סְ הִ  אוְ  ת,קֶ חֲ מַ 

ר מַ ָא ,יִציתַמהּו ֶׁשְּתֵהא ְּפטּוָרה ִמן ַהּצִ  ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלתֹקַרח ְוָאַמר ְלֹמֶשה ַטִּלית  ָקַפץ (במדב"ר יח, ג) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

 .ֵאין ּפֹוֶטֶרת ַעְצָמּה ַאְרַּבע חּוִטין ּפֹוְטרֹות אֹוָתּה ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלתֹקַרח ַטִּלית  וֹ לר מַ ָא ,ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית וֹ ל

(תנחומא  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ ּדְ  ל,בֶ הֶ ן לְ יִ ין קַ ה ּבֵ תָ יְ הָ ת ׁשֶ קֶ חֲ ּמַ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ א אוֹ ית, הּויצִ ּצִ ן הַ יַ נְ עִ ח ּבְ רַ ל קֹ ת ׁשֶ קֶ חֲ ּמַ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ ה ּדְ אֶ ְר נִ 

ֶנֱאָסר ֶצֶמר  ְלִפיכָ  ',כּווְ ֶצֶמר " ְוֶהֶבל ֵהִביא ַּגם הּוא" ,ֶזַרע ִּפְׁשָּתן ָהָיה 'כּווְ  "ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ַוָּיֵבא" בראשית ט)

  ןכֵ וְ 

  ןכֵ וְ 

  ןכֵ וְ 

  דעוֹ וְ 

  ןכֵ וְ 

  ינּוצִ מָ 



ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ִּדין ֶׁשִּיְתָעֵרב ִמְנַחת ַהחֹוֵטא ִעם ִמְנַחת ְוָאַמר  ",א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנזר "מַ ּוִפְׁשִּתים ֶׁשֶּנאֱ 

ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ל]בֶ הֶ ן וְ יִ [קַ  ָהיּו חֹוְלִקים ('גור אריה' בראשית ד, י)"ל ַּבמהרא בָ מּו. ּוֶנֱאָסר ַזַּכאי ְלִפיכָ 

ֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוִמְּפֵני ֶזה ָהָיה ּבְ ה ָלֶזה ִּכי הּוַּתר ֶצֶמר ּוִפְׁשָּתן 'ֵני ֹּכחֹות ֶׁשל ֶהֶבל ְוַקִין, ּוְרָאיָ ֶּבֱאֶמת הּוא ָּכלּול ִמּׁשְ 

ל בֶ הֶ ן וְ יִ ּקַ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ּו. ִלְׁשֵניֶהם ֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכלֹוַמר ֶׁשָהיּו חֹוְלִקים ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּתףּבְ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָחֵפץ 

ית, יצִ ּצִ ן הַ יַ נְ עִ ח ּבְ רַ ק קֹ לָ חְ נֶ  יו, ּכָ ּדָ חְ ים יַ ּתִ ְׁש פִ ר ּומֶ ּצֶ ל מִ לּוא ּכָ הּווְ  ׁשּדָ קְ ּמִ ם ּבַ יִ ַאלְ ר ּכִ ּוּסין אִ אֵ ם ׁשֶ ּוּׁשמִ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן יַ נְ עִ ּבְ  קּולְ חְ נֶ 

  יו.ּדָ חְ ים יַ ּתִ ְׁש פִ ר ּומֶ ּצֶ ה מִ לָ לּויא ּכְ הִ ית וְ יצִ צִ ם ּבְ יִ ַאלְ ר ּכִ ּוּסין אִ אֵ ּדְ 

ים מִ ה ׂשָ נָ בָ לְ  ּהּלָ ית ּכֻ ּלִ ּטַ ם הַ אִ ׁשֶ  (מנחות לח:)א רָ מָ ּגְ א ּבַ מָ ר חָ י ּבַ מִ ת רָ יטַ ִׁש  ינּוצִ מָ , ּדְ ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלתַטִּלית ר מַ ח ָארַ ן קֹ כֵ לָ ּדְ  ְוִנְרֶאה

ת אֶ  ר ּכָ חַ ַאת וְ לֶ כֵ ּתְ י הַ טֵ ת חּום אֶ דֶ קוֹ  ּהים ּבָ מִ ת ׂשָ לֶ כֵ ּתְ  ּהּלָ ית ּכֻ ּלִ ּטַ ם הַ אִ ת. וְ לֶ כֵ ּתְ י הַ טֵ ת חּואֶ  ר ּכָ חַ ַאן וְ בָ ּלָ י הַ טֵ ת חּום אֶ דֶ קוֹ  ּהּבָ 

ת לֶ כֵ ּתְ ת הַ ים אֶ מִ ּׂשָ ב ׁשֶ ּצָ מַ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ ם רוֹ ּׁשָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ת, לְ לֶ כֵ ּתְ  ּהּלָ ית ּכֻ ּלִ יר טַ ּכִ זְ א הִ ת הּולֶ כֵ ּתְ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ ח הָ רַ ּקֹ ן ׁשֶ יוָ כֵ ן. וְ בָ ּלָ י הַ טֵ חּו

  ה.שֶ י מֹ נֵ פְ ת לִ יוֹ הְ לִ  יִר א צָ א הּוילָ ּמֵ מִ ן, ּובָ ּלָ י הַ נֵ פְ לִ 

 תינַ תִ נְ ּבִ  הזֶ  תאֶ  ןּקֵ ּתִ  רוֹ תְ יִ  ל,בֶ הֶ  לׁשֶ  תוֹ מָ אוֹ ּתְ  תאֶ  דמַ חָ  ןיִ ּקַ ׁשֶ  ןיוָ כֵ וְ  ן,יִ קַ  לּוּגלְ ּגִ  היָ הָ  רוֹ תְ ּיִ ׁשֶ  (לו) "לְלָהֲאִריזַ  ם'ַהִּגְלּגּוִלי רַׁשעַ 'ּבְ 

 ם.דֶ וֹ ּקהַ  לּוּגלְ ּגִ ּבַ  לזַ ּגָ ׁשֶ  הלָ זֵ ּגְ הַ  תאֶ  ירזִ חֱ הֶ  אהּו הרָ וֹ ּפצִ  תינַ תִ נְ בִ ּו ל,בֶ הֶ  לׁשֶ  תוֹ מָ אוֹ ּתְ  דסוֹ ּבְ  התָ יְ הָ  הרָ וֹ ּפצִ ּדְ  ה,שֶ מֹ לְ  הרָ וֹ ּפצִ 

ק ֶׁשָּבא ֹקַרח (קרח) 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה'ּבַ  אבָ מּוּו  ְוָעָליו ,ֹמֶשה ֵאֶׁשת ִצּפֹוָרה ֶׁשָהְיָתה ְּלָקָחּהׁשֶ  ְיֵתיָרה ְּתאֹוָמה ַעל ַלֲח

 ,ֶׁשּלוֹ  ְיֵתיָרה ְּתאֹוָמה ֶׁשָּלַקח ַעל ִאיׁש ְּבֵאֶׁשת ֶׁשֲחָׁשדּוהּו ",ָּפָניו ַעל ַוִּיֹּפל ֹמֶשה ַוִּיְׁשַמע" דסוֹ  הזֶ  ,ָּבּה הּוא ִנְתַקֵּנא

ְקתוֹ  הָהיָ  ּוֶמה ,ֹמֶשה ֶׁשל ָאִחיו הֶׁשָהיָ  ֹקַרח ַעל "ֹעז ִמִּקְרַית ִנְפָׁשע ָאח" רז"ל ָּדְרׁשּו ָלֵכן  ִּכְבִריחַ  ּוִמְדָיִנים" ַמֲח

 ְוָהַרג ,ֶׁשּלוֹ  ֶׁשִהיא ָאַמר ְוַקִין ,ֶהֶבל ִעם ְלָדהוֹ ֶׁשּנ ְּתאֹוָמתוֹ  ֶׁשִהיא ִצּפֹוָרה ֶׁשָּלַקח ַעל ,ֶנֱחָלק ַהִּמְדָיִנית ַעל ",ַאְרמֹון

 ַהֵחְטא אֹותוֹ  ֹקַרח ְוִקְלֵקל ָחַזר ְוַעָּתה ,ַהַּקְלָקָלה אֹותוֹ  ְוִתֵּקן ִמַּקִין ִנְפַרד ִנייַהּקֵ  ֶחֶבר ְוִיְתרוֹ  ,ֶזה ַעל ָאִחיו ֶהֶבל ַקִין

 רחַ ַאלְ  וֹ ּתְׁש אִ  התָ יְ הָ  הרָ וֹ ּפצִ  םדֶ וֹ ּקהַ  לוֹ ּוּגלְ גִ ּבְ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ה,ּׁשָ אִ לְ  הרָ וֹ ּפצִ  תאֶ  תחַ קַ לָ  הצָ רָ  חרַ ּקֹ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  אןּכָ  םגַ וְ  .ִאיׁש ְּבֵאֶׁשת ַוֲחָׁשדוֹ 

  .וֹ ּתְׁש אִ  יאהִ ׁשֶ  הרָ וֹ ּפצִ  תאֶ  חקַ לָ  השֶ מֹ  לכוֹ יָ בְ ּכַ ׁשֶ  יׁשאִ  תׁשֶ אֵ  רּוּסאִ ּבְ  השֶ מֹ  תאֶ  דׁשַ חָ  אהּו ןכֵ לָ וְ  יו.חִ ָא לבֶ הֶ מֵ  ּהתָ אוֹ  דמַ חָ ׁשֶ 

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָאַמר  ,ָּנִׁשים ְוָחַמד אֹוָתּה ְּבִלּבוֹ ְּתאֹוָמתֹו ֶׁשל ֶהֶבל ָיָפה ּבַ  ָתהיְ ֶׁשהָ  (כא)ר"א' י ּדְ קֵ ְר 'פִ ּבְ  ינּוצִ מָ  ְו

ל ן עַ כֵ וְ  .ְוֵאין ָׂשֶדה ֶאָּלא ִאָּׁשה "ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה" רמַ אֱ ֶׁשּנֶ  ,ֶׁשַאֲהֹרג ֶאת ֶהֶבל ָאִחי ָוֶאַקח ֶאת ְּתאֹוָמתֹו ִמֶּמּנּו

ַמִּגיד ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבָיְפָיּה ְּכֵׁשם ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבַׁשֲחרּותֹו ֶׁשל  ",ָהִאָּׁשה ַהֻּכִּׁשית" (במדבר יב, א)"י ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ ה מָ רָ וֹ ּפצִ 

  .ְיַפת ַמְרֶאה אּיָ ִר טְ ּכּוִׁשית ְּבִגימַ  ,ּכּוִׁשי

 ָּבֲאִויר, ִלְפֹרחַ  ְלֶהֶבל ָאַמר ְוַקִין ִמַּטְלְטִלין, ֶׁשֵהם ֱהיֹות לֹו, יםֶׁשַּׁשָּיכִ  ְּבָגָדיו ֶאת ֶׁשִּיְפֹׁשט ְלַקִין ָאַמר ֶׁשֶהֶבל ז) ,בכ (ב"ר ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ מָ 

 לבֶ הֶ וְ  ה,ינָ ּבִ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ  היָ הָ  ֶׁשַּקִין 'ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ַּבַּמֲאָמר נּוְר ַאּבֵ  ָּבּה. ְלִהְׁשַּתֵּמׁש לוֹ  ַמְרֶׁשה ְוֵאיֶנּנּו ֵאָליו ַׁשֶּיֶכת ֶׁשָהֲאָדָמה ֵמַאַחר

 ת.רֶ אֶ פְ ּתִ לַ  יםכִ ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  יןלִ טְ לְ טַ ּמְ הַ וְ  ירוִ אֲ הָ  אוֹ  הינָ ּבִ הַ  תאֶ  תלֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  המָ דָ אֲ הָ  םאִ הַ  ב,ּוׁשחָ  רתֵ וֹ ּי המַ  התָ יְ הָ  םתָ קְ חֲ מַ ּו ת,רֶ אֶ פְ ּתִ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 

 רמַ ָא טז) יח, (במדב"ר ַּבִּמְדָרׁש אבָ ּוּמּכַ  ה.ינָ ּבִ הַ  םלַ עוֹ  אהּוׁשֶ  ןמֶ ּׁשֶ הַ  םלַ עוֹ ּבְ  וֹ ׁשְר ׁשָ  ללַ גְ ּבִ  השֶ מֹ  לעַ  קלַ חָ  אהּוׁשֶ  יםאִ רוֹ  חרַ קֹ  לצֶ אֵ  םגַ וְ 

 ַיִין, ֶזה ִּתירֹוׁש ",ְוִיְצָהרֶ  "ְוִתירׁשְ  ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְצָהר, ֶּבן ֶׁשֶמן ֶׁשל ְּבנוֹ  ֲאִני ָאַמר, מֶׁשה, ַעל ֹקַרח ָחַלק ָלָּמה ֵלִוי יּבִ רַ 

 ִנְמָׁשח ֵאיִני ֶׁשֶמן ֶׁשל ְּבנוֹ  ֶׁשֲאִני ֲאִני ',כּווְ  ֶעְליֹון ִנְמָצא הּוא ַהֶּׁשֶמן ֶאת ֶׁשִּתֵּתן ַמְׁשִקים ָכלּובְ  ַהֶּׁשֶמן, ֶזה ְוִיְצָהרֶ 

  מֶׁשה ַעל ֶנֱחַלק ִמָּיד ,ָוֶמלֶ  ֹּכֵהן ְוַנֲעֶׂשה

  

  

  אמּובָ 



  ה.שֶ מֹ ח ּורַ ת קֹ ׁשַ רָ פָ ל לְ בֶ הֶ ן וְ יִ ת קַ ׁשַ רָ ין ּפָ ת ּבֵ לוֹ ּבָ קְ הַ ת הַ ה אֶ אֶ ְר ם נִ ּוּכסִ לְ 

  השֶ מֹ ח ּורַ ת קֹ ׁשַ רָ ּפָ   לבֶ הֶ ן וְ יִ ת קַ ׁשַ רָ ּפָ 

  ן.יִ קַ  אהּוׁשֶ  חרַ קֹ  תאֶ  רבַ קָ  ל,בֶ הֶ  אהּוׁשֶ  השֶ מֹ  ל.בֶ הֶ  תאֶ  רבַ קָ  ןיִ קַ 

 ןיַ נְ עִ ּבְ  לבֶ הֶ ּבְ  תוֹ ָאנְ ּקִ מִ  הילָ חִ תְ הִ  ןיִ קַ  תׁשַ רָ ּפָ 

 ת.נוֹ ּבָ ְר ּקָ הַ 

 ןהֵ ּכֹ  תיוֹ הְ לִ  הצָ רָ ׁשֶ  תנוֹ ּבָ ְר ּקָ הַ  ןיַ נְ עִ ּבְ  חרַ קֹ  תַאנְ ּקִ מִ  הילָ חִ תְ הִ  חרַ קֹ  תׁשַ רָ ּפָ 

  ל.דוֹ גָ 

 "מֶׁשה ִלְפֵני ַוָּיֻקמּו" ב) טז, (במדבר ן"ַקיִ  ַוָּיָקם" ח) ד (בראשית

 א ִמְנָחתוֹ  ְוֶאל ַקִין ְוֶאל" ה) ד, (בראשית

   "ָׁשָעה

  ם".ִמְנָחתָ  ֶאל ֵּתֶפן ַאל ה' ֶאל ַוֹּיאֶמר" טו) טז, (במדבר

  ".ְמֹאד ְלמֶׁשה ַוִּיַחר" טו) טז, (במדבר  ".ְמֹאד ְלַקִין ַוִּיַחר" ה) ד, ת(בראשי

  ".ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו" כב) טז, במדבר(  ".ָּפָניו ַוִּיְּפלּו" ה) ד, (בראשית

 ִמן ֵאַלי ֹצֲעִקים ָאִחי ְּדֵמי קֹול" י) ד, (בראשית

  ".ָהֲאָדָמה

  ".ְלֹקָלם ָנסּו ְסִביֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְוָכל" לד) טז, (במדבר

 ֶאת ָּפְצָתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה" יא) ד, בראשית(

  ".ִּפיהָ 

  ".ִּפיהָ  ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה" ל) טז, במדבר(

 ׁשאֵ  הדָ ְר יָ  ד) ד, בראשית (רש"י לבֶ הֶ  ןּבַ ְר קָ  לעַ 

  .תוֹ חָ נְ מִ  הכָ חֲ לִ וְ 

 ַהֲחִמִּׁשים ֵאת ֹּתאַכלוַ  ה' ֵמֵאת ָיְצָאה ְוֵאׁש" לה) טז, (במדבר

  ".ַהְּקֹטֶרת ַמְקִריֵבי ִאיׁש ּוָמאַתִים

, נוֹ וֹ ל עֲ ה עַ בָ ּוׁשה ּתְ ׂשָ ן עָ יִ קַ  (רש"י בראשית ד, טז) 

 תוֹ אוֹ ן ּבְ דֶ ן עֵ גַ ץ לְ חּוב מִ ׁשַ א יָ הּויו ׁשֶ לָ ר עָ זַ ה' גָ וַ 

  .יובִ ת ָאאֶ  ּוׁשְר ּגֵ ם ׁשֶ קוֹ מָ 

 ׁשנֶ עֹ ת הָ ם אֶ יהֶ לֵ עֲ מֵ  לּוּטְ בִ ה ּובָ ּוׁשּתְ  ּוׂשעָ  חרַ י קֹ נֵ ּבְ ׁשֶ  (רש"י במדבר כו, יא) 

  ם.ּנָ יהִ ּגֵ ן לַ דֵ ן עֵ ין ּגַ ּבֵ  רּואֲ ְׁש נִ ם וְ ּנָ יהִ ּגֵ ל הַ ה ׁשֶ ׁשֶ ּקָ הַ 

ן יַ נְ עִ ּבְ  קּולְ חְ ל נֶ בֶ הֶ ן וְ יִ קַ  ('גור אריה' בראשית ד, י) 

 ׁשּדָ קְ ּמִ ם ּבַ יִ ַאלְ ר ּכִ ּוּסין אִ אֵ ם ׁשֶ ּוּׁשמִ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

  .יוּדָ חְ ים יַ ּתִ ְׁש פִ ר ּומֶ ּצֶ ל מִ לּוא ּכָ הּווְ 

ה לָ לּויא ּכְ הִ ית וְ יצִ צִ ם ּבְ יִ ַאלְ ר ּכִ ּוּסין אִ אֵ ית, ּדְ יצִ ּצִ ן הַ יַ נְ עִ ק ּבְ לָ חְ נֶ  חרַ קֹ 

  יו.ּדָ חְ ים יַ ּתִ ְׁש פִ ר ּומֶ ּצֶ מִ 

  ה.ּׁשָ אִ ה לְ רָ וֹ ּפת צִ ת אֶ חַ קַ ה לָ צָ ח רָ רַ קֹ  ('מגלה עמוקות' קורח)  .לבֶ ל הֶ ׁשֶ  תוֹ מָ אוֹ ת ּתְ ד אֶ מַ ן חָ יִ קַ ('פרקי דר"א' כא) 

ְּתאֹוָמתֹו ֶׁשל ֶהֶבל  ָתהיְ ֶׁשהָ  ('פרקי דר"א' כא) 
  .ָיָפה ַּבָּנִׁשים ְוָחַמד אֹוָתּה ְּבִלּבוֹ 

ַמִּגיד ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבָיְפָיּה  ",ָהִאָּׁשה ַהֻּכִּׁשית" (רש"י במדבר יב, א) 
ְיַפת  אּיָ ִר טְ ּכּוִׁשית ְּבִגימַ  ,רּותֹו ֶׁשל ּכּוִׁשיְּכֵׁשם ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבַׁשחֲ 

  .ַמְרֶאה

ֶקת ִעם ֶהֶבל,  (של"ה קרח)  ַקִין ְּכֶׁשָעָׂשה ַמֲח
 ָאַמר ֵלית ִּדין ְוֵלית ַּדָּין ְוֵלית עֹוָלם ַאֵחר.

ֹקַרח ָּכַפר ִּבְנבּוַאת ֹמֶשה ַרֵּבינּו ע"ה ּוְבתֹוָרה ִמן  (של"ה קרח) 
  .ַהָּׁשַמִים

 

א טְ חֵ  ֻּזֲהַמתמִ  וֹ ה ּבקָ ּבְ דְ י נִ א ּכִ טָ ן חָ יִ קַ  (של"ה קרח) 

 ר.ּכֵ ׁשַ מְ ן הַ יִ יַ ּבְ  אּוטְ חָ ת ׁשֶ עַ ּדַ ץ הַ עֵ 

ז ּמֵ רַ לְ ת, רּוכְ ת ִׁש ה עֵ ּתָ י עַ ע ה'", ּכִ דַ יֹ ר וְ קֶ "ּבֹ ר מַ ה ָאשֶ מֹ  (של"ה קרח) 

  ר.ּכֵ ׁשַ מְ ן הַ יִ ּיַ ל הַ ת ׁשֶ עַ ּדַ ץ הַ א עֵ טְ חֵ  ֻּזֲהַמתם מִ הֶ ה ּבָ קָ ּבְ דְ ּנִ ם ׁשֶ הֶ לָ 

ַקִין ְּבִמְנָחתֹו ָחָטא  (ספר הפליאה ד"ה את הרי כאן) 
ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ן הַ ּתָ ׁשְ [ּפִ  ֶׁשֵהִביא ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ

ת יק אֶ ּתִ מְ א הִ וְ . ֵאׁש ִמְּבִלי ַמִים ת]רוֹ בּוּגְ הַ 

 ין.ּדִ הַ 

 .ִלי ַמִיםֹקַרח ָעַמד ְּבִמָּדתֹו ֵאׁש ִמּבְ  (ספר הפליאה ד"ה את הרי כאן) 
  ין.ּדִ ת הַ יק אֶ ּתִ מְ הַ ם לְ לוֹ ת ׁשָ וֹ ׂשעֲ ים לַ ּכִ סְ א הִ ח רַ ּקֹ ׁשֶ 

 ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ הָ  ֶׁשַּקִין 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ַּבַּמֲאָמר  נּוְר ַאּבֵ 

ה תָ יְ ם הָ תָ קְ חֲ מַ ת, ּורֶ אֶ פְ ּתִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ל מִ בֶ הֶ ה, וְ ינָ ּבִ 

  ב.ּוׁשר חָ תֵ וֹ ה ּימַ 

ֵלִוי ָלָּמה ָחַלק ֹקַרח ַעל מֶׁשה, ָאַמר, ֲאִני  יּבִ רַ ר מַ ָא (במדב"ר יח, טז)
, ִמָּיד ֶנֱחַלק ַעל ֶׁשֲאִני ְּבנֹו ֶׁשל ֶׁשֶמן ֵאיִני ִנְמָׁשח ְוַנֲעֶׂשה ֹּכֵהן ָוֶמלֶ 

א הּון ׁשֶ מֶ ּׁשֶ ם הַ לַ עוֹ ּבְ  וֹ ׁשְר ל ׁשָ לַ גְ ה ּבִ שֶ ל מֹ ק עַ לַ א חָ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ  .מֶׁשה

  ה.ינָ ּבִ ם הַ לַ עוֹ 

  



  .תשע"ו בגימטריא ון ארגמון קהה קוציםחלז

אֹוֵמר ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ְּתֵכֶלת ִמָּכל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוָמה ַלָּים,  יראִ מֵ י ּבִ ָהָיה רַ  (סוטה יז.)ַּבְּגָמָרא 

ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל  ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוָמה ַלָּים "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע, ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד

חּוֵטי ַהָּלָבן ֶרֶמז ַלּגּוף, ְוַהְּתֵכֶלת ֶרֶמז  (שפו) 'ַהִחּנּו ֵסֶפר'ּבְ  וכן מובא. ַהְמַקֵּים ִמְצַות ִציִצית ְּכִאּלּו ִהְקִּביל ְּפֵני ְׁשִכיָנה

ְּכֶׁשּכֹוְרִכין חּוֵטי ַהְּתֵכֶלת ַעל ַהָּלָבן, ֶׁשַהֶּנֶפׁש ִהיא ָהֶעְליֹוָנה, ְוַהּגּוף הּוא ַּתְחּתֹון. ְוָאְמרּו ַלֶּנֶפׁש, ּוִמְּפֵני ֵכן ָאְמרּו 

ׁש ֶעְׂשֵרה, ְלַרֵּמז ָהְרִקיִעים ְוָהֲאִויִרים ֶׁשֵּביֵניֶהם. ְּכמֹו ֶׁשָאמְ  א רּו ַהּפֹוחֵ ֶׁשעֹוִׂשין ִמֶּמּנּו ֶׁשַבע ְּכִריכֹות אֹו ְׁש ת 

א יֹוִסיף ַעל ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה ְרִקיִעים ְוׁשִ  ָּׁשה ֲאִויִרים ִיְפֹחת ִמֶּׁשַבע ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה ְרִקיִעים, ְוַהּמֹוִסיף 

  . רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת חּוֵטי ַהִּציִצית ָלְרִקיִעים. ֶׁשֵּביֵניֶהם

א ָיִׂשימּו חּוֵטי ְּתֵכֶלת ַּבִּציִצית, ְּדחּוֵטי ַהְּתֵכֶלת ְמַסּמְ ְּדָלֵכן ִסְּבבּו ִמן ַהּׁשָ  א ִיָּמֵצא ְּתֵכֶלת ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ְו ת אֶ ִלים ַמִים ֶׁש

ֹום ְלַהְׁשָּפָעה זֹו ְּכִדְלֵעיל. ַמה ָלֵכן ִּבְזַמן ַהָּגלּות ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּדיִנים ָקִׁשים, ֵאין ָמק ,ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות ְּכִדְלֵעיל

 ְּבֵסֶפרמּוָבא ן כֵ וְ ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת ְוחּוֵטי ַהְּתֵכֶלת.  ּורזְ ֶׁשַהְּגבּורֹות ִיְתַהְּפכּו ַלֲחָסִדים, ְוָהַרע ֵיָהֵפ ְלטֹוב, ַיחְ ּכְ ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא 

"ל ֶׁשֵאין ְּתֵכֶלת ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ִּדְתֵכֶלת ּדֹוָמה ָלָרִקיַע. ּוִבְזַמן ַהָּגלּות ֶׁשָהָרִקיַע ֵאינֹו ָּבִהיר ָּבֵטל ְּבֵׁשם ָהֲאִריזַ  (תש"ס ע' י) 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי'

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהָרִקיַע ֵאינֹו ָּבִהיר,  ִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ָהֲאִריַז"ל ,ֶׁשָהָרִקיַע הּוא ַהְיסֹוד 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ִעְנַין ַהְּתֵכֶלת. ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

ה ּלָ חִ תְ ּבִ ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאים הָ נִ ּׁשָ ה ּבַ תָ ּלְ ּגַ תְ הִ ת ׁשֶ לֶ כֵ ּתְ ּבַ ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות  ָמקֹום ַלְּתֵכֶלת, ְּדַהְׁשָּפָעתֹו ִּתְהֶיה ִּדיִנים ָקִׁשים.ֵאין 

א הּו ֲאִוירא לָ צֵ וֹ ּיׁשֶ כְ ּו ָזָהבלְ  פֵ הוֹ ל וְ גֹ ּסָ ּבַ ׁשֶ ם דֹ ָאק הָ לֶ חֵ הַ  ּוּנּמֶ א מִ צֵ יוֹ  ׁשמֶ ּׁשֶ לַ  תוֹ יפָ ִׂש חֲ בַ ּור, חֹ ׁשָ לְ  פֵ הוֹ  ׁשּבֵ יַ תְ ּמִ ׁשֶ כְ ּו לגֹ סָ  עוֹ בְ צִ 

ֹחר. ּוְתֵכֶלת ָהָאֹדם הּוא ְּתֵכֶלת ֶזה ַהּיֹום ַהֵּׁשִני, ִנְצַּבע ִּבְׁשֵני ְגָוִנים ָאֹדם ְוׁשָ  (תרומה קמט:)ר הַ ּזֹ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ . ּותלֶ כֵ תְ לִ  פֵ הוֹ 

ִהים, ְוָיַרׁש ּגֹון ַהָּזָהב, ֶׁשַהֹּכל ָּגֶון ֶאָחד. ְּתֵכֶלת יֹוֵצאת ִמּתֹו  ֶׁשּלֹו ֵמַהּיֹום ַהֵּׁשִני ַמָּמׁש, ְּכֵעין ּגֹון ָהֵאׁש, ְוֶזהּו ֱא

ָנס ְלתֹו אֹותֹו ָמקֹום, ֶׁשהּוא ַהָּים, ְוִנְצָּבע ְּבָגֶון ְּתֵכֶלת. אֹותֹו ָּגֶון ָאֹדם, ּוְכֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ִהְתַרֵחק ָּגֶון ָאֹדם, ְוִנכְ 

ִהים, ֲאָבל ֵאינֹו ָחָזק ְּכמֹו ָהִרא ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ ׁשֹון. אֹותֹו ָאֹדם ִנְכָנס ְלתֹו ַהָּים ְוֶנֱחָלׁש ּגֹונֹו ְוהֹוֵפ ִלְתֵכֶלת, ְוֶזהּו ֱא

חלזון ארגמון וכן השם שהשתלשל לחלזון שממנו מוציאים את התכלת:  ם.הֶ ת מֵ ימּומִ דְ ַאהָ ת ַאצָ הוֹ ים וְ ינִ ּדִ ת הַ קַ ּתָ מְ ל הַ עַ 

  .ה'תשע"וועם המילים והכולל בגימטריא  תשע"ועם האותיות בגימטריא  קהה קוצים

ל ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ ם, וְ ּיָ ּבַ ים ׁשֶ גִ ּדָ ק ּבַ ים רַ ּיִ י חַ לֵ עֲ בַ ּבְ ּו חַ מֵ וֹ ּצל ּבַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש א הִ ת לֶ כֵ ּתְ ע הַ בַ ּצֶ ׁשֶ הרה"ג ר' א. י. שליט"א  יףסִ הוֹ וְ 

ר' ֶאְלָעָזר ְּבר' ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ָלָּמה ִנְקָרא  (ילקוט שלח תשנ)ַּבִּמְדָרׁש א בָ ּוּמּכַ  ים,גִ ּדָ לַ ית וְ יצִ ּצִ לַ ת וְ לֶ כֵ תְ ים לִ ִר ּוׁשּקְ ם ׁשֶ יִ ינַ עֵ ד הָ סוֹ 

ִּנְתַּכּלּו ַהִּמְצִרים ִּבְבכֹוֵריֶהם, ָּדָבר ַאֵחר ַעל ֶׁשָּכלּו ַהִּמְצִרים ַעל ַהָּים, ַרִּבי אֹוֵמר ָלָּמה ְׁשָמּה ְּתֵכֶלת ַעל ֵׁשם ׁשֶ 

רֹוִאים  ם".ִנְקָרא ְׁשָמּה ִציִצית ַעל ֵׁשם ֶׁשֵהִציץ ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכי

(במדב"ר ד, ַּבִּמְדָרׁש  אבָ ּוּמּכַ  ,"ּוְרִאיֶתם ֹאתוֹ "ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה  יהָ לֶ עָ ת ׁשֶ לֶ כֵ ּתְ ד הַ ה סוֹ זֶ ּוְלִהְסַּתֵּכל. וְ  ְלָהִציץיא ִמְּלׁשֹון הִ  יִציתּצִ ֶׁשהַ 

 ַוֲעִׂשיֶתם ּוְזַכְרֶּתם"ה ָיֹבא ָהָאָדם לְ י זֶ דֵ יְ  לְועַ  ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלָים ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד. יג)

א ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". ּוַמְמִׁשי ַהָּכתּוב ה'" ֶאת ָּכל ִמְצֹות  (או"ח כד, ד)' רּון עָ חָ לְ 'ּׁשֻ ּבַ  אבָ ן מּוכֵ , וְ "ְו

, ְוִלֵּתן אֹוָתם ַעל ָהֵעיַנִים, ּוִמְנָהג ָיֶפה הּוא ְוִחּבּוֵבי ּוְרִאיֶתם ֹאתוֹ יִעים לְ ֵיׁש נֹוֲהִגין ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּציִצית ְּכֶׁשַּמּגִ 

ִנְמָצא ְּבֵׁשם ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשָּכל ַהַּמֲעִביר ִציִצית ַעל ֵעיָניו ְּכֶׁשּקֹוֵרא ָּפָרָׁשה ִציִצית,  (סק"ז)ה ָׁשם רָ רּוה ּבְ נָ ְׁש ּמִ ּובַ  ִמְצָוה

ם ] הֵ 4ל פּוּכָ  8ל פּוּכָ  8ית, [יצִ ּצִ י הַ טֵ חּורנ"ו ׁשֶ  (נח)י' חַ  יׁשן אִ ר 'ּבֶ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ . וְ א ָיבֹוא ִליֵדי ִסּמּוי ֵעיַנִיםְיֵהא ֻמְבָטח ׁשֶ 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



ר מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ת ּבַ זֶ מֶ ְר נִ  ת"רא ְּבִגיַמְטִרּיָ  יתיצִ ּצִ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  "ן."ד נּו"ן יוֹ יִ עַ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ "ן ּבְ יִ ן עַ יַ נְ מִ ּכְ 

  ". רּותּותָ א ם "וְ יִ ינַ עֵ ת הָ ירַ מִ ל ְׁש ית עַ יצִ ת צִ ׁשַ רָ פָ ּבְ 

רּוִזין ָהרה"ק מֵ ג הַ נָ  ןכֵ לָ וְ ֵאיָנּה ֶנֱעֶצֶמת,  ֶׁשַאף ַּפַעם ֵעיָנא ְּפִקיָחאֵעיֵני ַהָּדג ְמַרְּמזֹות ַעל ׁשֶ  עַ דּוּיָ , ּכַ ןיִ עַ ת ינַ חִ ם ּבְ הֵ  יםגִ ּדָ  ןכֵ וְ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ַעִין ָהָרע,ָּבֶהם  תֵאין ׁשֹוֶלטֶ  ָּדִגיםׁשֶ  (ברכות כ.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ְּבַׁשָּבת ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֵעיָנא ְּפִקיָחא. ָּדגֶׁשל  ַעִיןֱאֹכל לֶ 

 (ע' קמד בשם כתבי האר"י) 'ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים'ְוֵכן מּוָבא ּבְ . םיִ ינַ עֵ ת לַ חֲ ף מַ סוֹ ה ּבְ ָאפּוה ְר יָאבִ מְ  יםגִ ּדָ ת ילַ כִ אֲ ׁשֶ  (נדרים נד:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

א ֵמתּו ַּבַּמּבּול ַהָּיִחיד חּוץ  יםַחּיִ הַ ֶׁשַהָּדג הּוא ַּבַעל  (ב"ר כ, ג)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֶׁשַּצִּדיִקים ִמְתַּגְלְּגִלים ְּבָדִגים, ְוֵכן ַהָּדִגים 

. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשעֹוַלם ַהָּדִגים ֵיׁש ּבֹו יֹוֵתר ֹיִפי "ַוֹּיאֶמר ה' ַלָּדג" (יונה ב) בתּוֶׁשּכָ  וֹ ְּכמ ,ָּמִצינּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּדְּבָרה ִאּתוֹ ֵמַהָּנָחׁש, ׁשֶ 

ים ַּבַּיָּבָׁשה. ְוֶזה ַּגם ַמְרֶאה ֶׁשֶּזה יֹוֵתר רּוָחִני, ַחִּיים, ְּדרֹוִאים ָׁשם ְצָבִעים ְוצּורֹות ָיפֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשרֹואִ הַ ִחיצֹוִני ִמְּׁשָאר ַּבֲעֵלי 

ַהֹּכל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד ֹעֶרף, חּוץ ִמְּׁשלָׁשה ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים,  (בכורות ח.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן כֵ וְ  ְויֹוֵתר ֶעְליֹון.

   ָחׁש.ְוֵאּלּו ֵהן, ָאָדם, ָּדג, ְונָ 

ְוָצִרי ְלָהִבין ַמּדּוַע ְרִאַּית ַהִּציִצית  ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם" "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם (במדבר טו, לט)ָּכתּוב 

ִּכיר ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, ַמּדּוַע ֶזה ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ַמְזִּכיָרה ָלָאָדם ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, ְוַגם ִאם ֵיׁש ָּבֶזה ֵאיֶזה ֶרֶמז ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוכּו' ְלַהזְ 

א ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה  "ֹאתֹו"ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות. ְוֵכן ָצִרי ְלָהִבין ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ִּבְלׁשֹון ָזָכר  , ְוֵכן ָצִרי ְלָהִבין ֹאָתּהְו

ֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  (שם מא)ְלָפָרַׁשת ִציִצית, ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים  "ֲאִני ה' ֱא

  . ִמְצַרִים ְוגֹו'"

 ּבֹו ִּדין ָחָזק.ְּתֵכֶלת ִהיא ֲחָזָקה, ְוֵאין ִמי ֶׁשּׁשֹוֵלט ָעֶליָה ְלַחִּיים, ֶׁשִהיא ִּכֵּסא ַהִּדין ִלְׁשרֹות  (תרומה קמז.)ַּבֹּזַהר 

. רֹוִאים ֶׁשֶּצַבע ַּבָּים ִנְצָּבע ּבֹו ָּגֶון ְּתֵכֶלת ֶׁשהּוא ִּכֵּסא ִּדין (קמט:), ְוֵכן ָׁשם ְׂשֹמאל ְּתֵכֶלת ֶירֶ  (קמח.)ְוֵכן ָׁשם 

ַמִהי ְּתֵכֶלת ר'  (שלח קעה:)ִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ַהְּתֵכֶלת ְמַסֵּמל ִּכֵּסא ִּדין ּוְגבּוָרה ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשֹמאל, ְוִכֵּסא ִּדין ַהַּכָּוָנה לְ 

(במדב"ר ד, ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן  , ַהְיינּו ֶׁשְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה.ְיהּוָדה אֹוֵמר ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ִנְקֵראת

   ם ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד.ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְליָ  יג)

 (במדבר טו, לט), ֶׁשָּמִצינּו ְּבִמְצַות ִציִצית, ּוַבִּציץ ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְּפִתיל ְּתֵכֶלת"ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת הַ 

, "ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ְוגֹו' ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת" (שמות כח, לו) ל ְּתֵכֶלת""ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתי

ִהָּזֵכר ְּבִכֵּסא ְראֹות ֶאת ַהְּתֵכֶלת, ּולְ ְּדַהָּלׁשֹון ִציץ ְוִציִצית, ִהיא ִמְּלׁשֹון ְלָהִציץ ּוְלִהְסַּתֵּכל, ֶׁשָּצִרי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבִּציץ ּוַבִּציִצית, ְולִ 

ָהָאָדם ְלִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.  ַהָּכבֹוד, ֶׁשָּׁשם ָּדִנים ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוָׁשם ּגֹוְזִרים ַעל ִעְנְיֵני ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש ְוכּו', ְוֶזה ָיִביא ֶאת

, ֶׁשַעל ְיֵדי ְרִאַּית ַהִּציִצית ְוַהְּתֵכֶלת, ָּבִאים ְלִקּיּום יֶתם ֹאָתם""ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה' ַוֲעׂשִ ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב 

א אֹוָתן ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְּדָצִרי ִלְראֹות ַּבִּציִצית ֶאת הקב"ה ְוִכֵּסא  "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו"ְוָלֵכן ָּכתּוב  ַהִּמְצוֹות. ָּכל ִּבְלׁשֹון ָזָכר ְו

, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשַּמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִּציץ ָזָהב ָטהֹור"ְוֵכן "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו". ֱאָמר ַהָּכבֹוד, ְוָעָליו נֶ 

ֵמַצח "ְוָהָיה ַעל  , לח), (שמות כחיץּצִ ל הַ ב עַ תּוּכָ הַ ׁשֶ  ִהיא ְּבסֹוד ַהְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא ִדין. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א

  ָּדִויד ֶּבן ִיַׁשי.ְּבִגיַמְטִרָּיא ים ּלִ ּמִ ם הַ עִ  ַאֲהֹרן"

ְוַעל ֵּכן עֹוֶלה ַּבִּציִצית ָּגֶון ְּתֵכֶלת, ֶׁשְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ַמה ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד עֹוֶׂשה  (שלח קעה.)מּוָבא ַּבֹּזַהר  ְוֵכן

ְוֵכן ַּבִּציץ מּוָבא ַּבֹּזַהר  ַהָּיָׁשר ְּבַוַּדאי. ְּבֶדרֶ  ַהָּיָׁשר ְלָטֳהרֹו, ַאף ְּתֵכֶלת ֶזה עֹוֶׂשה ָלָאָדם ֶׁשֵּילֵ  ְּבֶדרֶ  ָלָאָדם ֶׁשֵּילֵ 

ַמְׁשָמעּותֹו  ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמְּפֵני ָמה ִנְקָרא ִציץ (תצוה ריז: וכעין זה בזוהר ויקהל ריח:)

"ְוָהָיה ַעל  (שמות כח, לח), ְוֵכן ָּכתּוב ִהְסַּתְּכלּות, ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, ְוָכל ִמי ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָנְפלּו ָּפָניו ֵמֵאיָמה ְוָהָיה ִנְׁשָּבר ִלּבוֹ 

ָמִצינּו 

ַעל 



ֹוֵתר, ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ְמעֹוֵרר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָבה. ְוֵכן ַהָּכתּוב ְּדֵיׁש ִעְנָין ֶׁשַהֹּכֵהן ָּגדֹול ִיְלַּבׁש ֶאת ַהִּציץ ַּכָּמה ֶׁשּי ִמְצחֹו ָּתִמיד",

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ֶׁשִּציץ ְוִציִצית ְּתֵכֶלתְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִׁשִּויִתי הוי"ה ְלֶנְגִּדי" (תהילים טז, ח)

ש ְּפָעִמים. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. ש. צּור שליט"א ׁשֶ ֻמְזָּכִרים ַּבּתֹורָ  . ָי"םְּפָעִמים  טֹו"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתֵכֶלתה, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָׁש

  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהְּתֵכֶלת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשַּבָּים ֶׁשְּמעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה.

ִמִּציץ,  רַמר ַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא, ַחָּיב ָאָדם ְלַמְׁשֵמׁש ַּבְּתִפיִלין ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ַקל ָוחֹומֶ ָא (שבת יב.)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

א ָיִּסיַח ַּדֲעּתֹו ִמּמֶ  נּו, ְּתִפִּלין ַמה ִּציץ ְׁשֵאין ּבֹו ֶאָלא ַאְזָּכָרה ַאַחת, ָאְמָרה ּתֹוָרה, "ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד" ֶׁש

ּוְמֹבָאר רֹוִאים ֶׁשְּתִפִּלין ֵהם ְּבִחיַנת ִציץ, ּוְתִפִּלין ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ִמִּציץ. ׁש ָּבֶהם ַאְזָּכרֹות ַהְרֵּבה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ֶׁשּיֵ 

ִציץ ָּכ ֵהם ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ֵמַהִּציץ. ְוֵכן  , ּוְכֵׁשם ֶׁשְּתִפִּלין ְּגבֹוִהים יֹוֵתר ִמִּציִצית,ִציִציתהּוא ְּבִחיַנת  ִציץֶׁשֲהֵרי ִלְדָבֵרינּו 

ָּגדֹול ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֹּכֵהן הַ ֶׁשְּמִעיל הַ  (פנחס רנד:) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר. קֹוֶדׁשָהָיה ָּכתּוב  ִּציץ, ִּכי ַעל הַ ִציִצית ְּבִגיַמְטִרָּיא קֹוֶדׁש

   .ןִּבְבִחיַנת ְּתִפִּליִציִצית, ְוַהִּציץ ָהָיה 

"ְוָכל ִאָּׁשה ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י  "ְוַעָּתה ִהְרגּו ָכל ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל ִאָּׁשה ֹיַדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר ֲהֹרגּו" (במדבר לא, יז)

, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶהֱעִבירּום תֹיַדַעת ִאיׁש" ְראּוָיה ִלָּבֵעל, ְוִלְפֵני ַהִּציץ ֶהֱעִבירּום ְוָהְראּוָיה ִלָּבֵעל ָּפֶניָה מֹוִריקוֹ 

יָתה, ָהיּו ָּפֶניָה מֹוִריקֹות ִלְפֵני ִלְפֵני ַהִּציץ ַּדְוָקא, ְּדַהְּתֵכֶלת ֶׁשַּבִּציץ ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדין, ּוִמי ֶׁשָהְיָתה ַחֶּיֶבת מִ 

  ַהִּציץ. 

ֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ת ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ִציִצי ְוָלֵכן "ֲאִני ה' ֱא

ֵהיֶכם". ִהים ֲאִני ה' ֱא ֵּכיָון ֶׁשִּביִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ִהְתַּגּלּות ֶׁשל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד,  ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא

(במדב"ר ַּבִּמְדָרׁש  ֶּיֶכת ַלִּציִצית. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. ש. צּור שליט"א ֶׁשַהְּתֵכֶלת ִּכְּלָתה ֶאת ַהִּמְצִרים ַּגם ְּבַים סּוף, ַּכּמּוָבאֶׁשּׁשַ 

יל ֶּפַסח, ִּכי ַהְּתֵכֶלת ָעְׂשָתה ֶאת ַהִּׁשּנּוי , ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ְּבלֵ ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתֵכֶלתְוֵכן  ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלָים. ד, יג)

ֹו ָּתִמיד" ִמְצח"ְוָהָיה ַעל ִּציץ: ִנְרָמזֹות ַּבָּכתּוב ַעל הַ  ָחֵמ"ץַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְּכֶׁשָהְרָגה ַרק ֶאת ַהְּבכֹוִרים ֶׁשל ַהִּמְצִרים. ְוֵכן אֹוִתּיֹות 

  ֶׁשהֹוֵפ ֶאת ֶהָחֵמץ ְלַמָּצה ְּבסֹוד ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים.  ִציִציתהּוא ְּבִחיַנת  ִּציץְּבִהּפּו אֹוִתּיֹות, ְלַרֵּמז ֶׁשהַ 

 ַעד ָׁשְלָטה א ֶׁשַהְּתֵכֶלת ִמְּפֵני ָהֱאמּוָנה, סֹוד ִׁשְלטֹון ֶּפַסח ֶזה ְּתֵכֶלת קלה.) (תרומה ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

 ִמְצַרִים. ְּבכֹוֵרי ֶאת ֶׁשָהְרָגה זוֹ  ִהיא ַהְּגבּוָרה, ּוִמַּדת ֶׁשַהְּתֵכֶלת רֹוִאים .ִיםִמְצרַ  ְּבכֹוֵרי ָּכל ְוָהְרָגה ֶׁשִּכְּלָתה

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים' ְּבֵׁשם  .ְּתֵכֶלת ְּכמוֹ  ָּדָבר ָּכל ְלַכּלֹות ִטְבָעּה ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ָהֵאׁש ְוֵכן

ְוֵכן ָהֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהָּנם ָּבָאה ִמִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ַּכּמּוָבא ָּברמ"ע ִמָּפאנֹו  ְּתֵכֶל"ת.ֲחָדִרים ְּכִמְנַין  תת"ןְּפִליָאה ֶׁשַּבֵּגיִהָּנם ֵיׁש ֵסֶפר הַ 

ִמֵּזָעָתן ֶׁשל ַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש ֶׁשּנֹוְׂשאֹות ֶאת  ֶׁשָהֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהָּנם ָּבָאה ִמְּנַהר ִּדינֹור ַהִּנְמָׁש ('עשרה מאמרות' מאמר חיקור דין ח"ג פ"ב),

  ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד.

"ְפִתיל ְּתֵכֶלת", ַעל ֵׁשם ִׁשּכּול ְּבכֹורֹות, ַּתְרּגּום ֶׁשל ִׁשּכּול ִּתְכָלא, ּוַמָּכָתם ָהְיָתה  (במדבר טו, מא)ְּבַרִּׁש"י 

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּתֵכֶלת ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּלְיָלה, ּוַבַּלְיָלה ה ָלָרִקיַע ַהַּמְׁשִחיר ְלֵעת ֶעֶרבַּבַּלְיָלה, ְוֵכן ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת ּדֹומֶ 

ַהְּזָמן ּוִמֵּמיָלא ֶזה  (וילך רפד.),ָהָרִקיַע ְמַקֵּבל ֶצַבע ְּתֵכֶלת, ְּדַבַּלְיָלה ׁשֹוֶלֶטת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת ְּתֵכֶלת, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

  ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּפֹוֶעֶלת ָּבעֹוָלם. 

ָהִעָּקר הּוא ַהְּתֵכֶלת, ִמָּכל ָמקֹום ְּבָרָכה ְמָבְרִכיַנן ֲעַלְייהּו ְלִהְתַעֵּטף ַּבִּציִצית  (ח"א תתעח)ִּב'ְתׁשּובֹות ָהרשב"א' 

א חּוֵטי ַהָּלָבן, ְוָאנּו רֹוִאים ֶׁשהָ  ִמָּסֵפק, ִּכי ֵאין ֶזה ֶאָּלא ָסֵפק ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה. ִעָּקר ַּבִּציִצית הּוא חּוֵטי ַהְּתֵכֶלת, ְו

ת, ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ִּכֵּסא ֶׁשֵאין ָלנּו ְּתֵכֶלת ָאנּו ְמָבְרִכים ִמָּסֵפק. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִעַּקר ַּתְכִלית ַהִּציִצית הּוא חּוֵטי ַהְּתֵכלֶ 

ָּכתּוב 

 ְוֵכן

ָמִצינּו 

מּוָבא 



. (תיקונים קכז.)בּוָרה, ֶׁשֵּמִביא ְלִקּיּום ָּכל ַהִּמְצוֹות, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן חּוֵטי ַהָּלָבן ַׁשָּיִכים ַלָּיִמין, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ַהָּכבֹוד ּוִמַּדת ַהּגְ 

"ּוְרִאיֶתם ְלִהְסַּתֵּכל,  יִציתְלצִ ֶׁשַהְּתֵכֶלת ִיְהֶיה "ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו", ּוְמֻדָּיק ַּבָּכתּוב 

ָנכֹון ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּציִצית, ִויַכֵּון ִויַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  (שנה ראשונה פ' נח)ֶאת ַהְּתֵכֶלת. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'  ֹאתוֹ 

ָבֵאר ֶאת ִעְנַין ַהְּצָבִעים ַעל ִּפי ַמָּדע ֶׁשַהֶּצַבע ָּבא ִמַּקְרֵני ַמָּדִעי לְ  ְוֵכן ָׁשְלחּו ִלי ַמֲאָמר ְּכִאּלּו ֵיׁש ָּבֶהם חּוט ַמְרֵאה ְּתֵכֶלת.

ָפק את ְּבִמָּדה ַהִּנְקֵראת ָננֹוֶמֶטר. ְוִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבגֹון ַהְּתֵכֶלת ֶׁשּמּוָלה קֹוֶלֶטת ּוְמַׁשֶּקֶפת, ְוֵהם מֹוְדִדים זֹ אֹור ֲאֶׁשר ַהּמֹוֶלקּו

ְוהּוא ַהָּגֹבַּה ְּביֹוֵתר ַּבְּגָרף, ִמָּכל ּגֹוֵני ַהְּתֵכֶלת. ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְּתֵכֶלת ְקׁשּוָרה  ,613ִמְסַּפר ַהָּננֹוֶמֶטר ֶׁשּלֹו הּוא ֵמַהִחָּלזֹון ׁשֶ 

  ִמְצוֹות. תרי"גִמְצוֹות, ִּכי ְרִאַּית ַהְּתֵכֶלת ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ְלִקּיּום  613ְלָכל הַ 

ם ַהֶּמַלח ֶׁשַהְּתֵכֶלת ָּבא ִמָּדג ִחָּלזֹון ֶׁשִּנְמָצא ְּבַים ַהֶּמַלח. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות' ֶׁשֶּמַלח ְויַ  (עשה כו)מ"ג ַּבס

ַלְּתֵכֶלת ִנְמָצא ְּבַים ַהֶּמַלח, ְּדַים ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּדג ַהִחָּלזֹון ֶׁשִּמֶּמּנּו לֹוְקִחים ֶאת ַהֶּצַבע 

  ַהֶּמַלח הּוא ְמקֹום ַהְּגבּורֹות.

ָקַפץ ֹקַרח ְוָאַמר ְלמֶׁשה ַאָּתה אֹוֵמר "ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ְוגֹו'", ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת  (תנחומא קרח ב)ַּבִּמְדָרׁש 

ית, ָאַמר לֹו מֶׁשה ַחֶּיֶבת ְּבִצִּצית, ָאַמר לֹו ֹקַרח, ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ַמה ִהיא ֶׁשְּיֵהא ּפֹוְטָרּה ִמן ִציצִ 

א ִנְצַטִּויָת ֲעֵליֶהם, ּוִמּלִ  ַאָּתה  ּבְ ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ַעְצָמּה, ְוַאְרָּבָעה חּוִטין ּפֹוֵטר אֹוָתּה, ָאַמר לֹו ְּדָבִרים ֵאּלּו 

ְּבַטִּלית ֹּקַרח ָטַען ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַּתְכִלית ַהחּוִטים ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ֶאת ַהְּתֵכֶלת ְוִיְזְּכרּו ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֲהֵרי ִנְרֶאה ְלָבֵאר ׁשֶ  ּבֹוְדָאם.

א ָבָרה הּוא צֹוֵדק, ֲאָבל ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת, הּוא רֹוֶאה ְּתֵכֶלת, ּוְלֵׁשם ָמה ָצִרי חּוִטים. ְוָעָנה לֹו מֶׁשה ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשַעל ִּפי סְ 

  . ַאָּתה ּבֹוְדָאם ִנְצַטִּויָת ּוִמִּלּבְ 

"ְוָעִׂשיָת ֶאת ְמִעיל  (שמות כח, לא)ְּדָלֵכן ַהֶּבֶגד ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֹּכֵהן ָּגדֹול, ָהָיה ַהְּמִעיל, ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ְּתֵכֶלת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ְּכֵדי ֶׁשָהעֹוִלים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִיְראּו ֶאת ַהְּתֵכֶלת ַעל ַהֹּכֵהן ָּגדֹול ְוִיְזְּכרּו ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד,  ֶלת",ָהֵאפֹוד ְּכִליל ְּתכֵ 

ֹמאל ְּבָיִמין. ְורֹוִאים ֶׁשְּמִעיל ֶׁשַהֹּכֵהן הּוא ָיִמין, ָלֵכן ָלַבׁש ְמִעיל ְּתֵכֶלת, ְלַהְכִליל ְׂש  (פקודי רלא.) ְוַיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר

ַרְגֵלי ַהֹּכֵהן, ְלַסֵּמל ַהְּתֵכֶלת ִסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּמִעיל ְּתֵכֶלת ָהָיה ִמְלַמְעָלה ַעד ְלַמָּטה, ְוָנַׁשק ֶאת 

ְוֵכן  ָּטה. ְּדַמה ֶּׁשּיֹוֵתר ְלַמָּטה ֶזה יֹוֵתר ִצְמצּום, ְויֹוֵתר ַׁשָּי ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרהֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְּתֵכֶלת ְוַהְּגבּורֹות, יֹוֶרֶדת ַעד ְלַמָּטה מַ 

ִצית, ְורֹוִאים ֶׁשַהְּמִעיל ֶׁשָהָיה ְּכִליל ְּתֵכֶלת הּוא ְּבסֹוד ִצי ֶׁשַהַּפֲעמֹון ְוִרּמֹון ֵהם ִּבְבִחיַנת חּוֵטי ִציִצית, (תיקונים כה:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

  ַהְיינּו ֶׁשָהִעָּקר ַּבִּציִצית הּוא ַהְּתֵכֶלת.

ָּכַתב ָהֲאִריַז"ל ְּבֵסֶפר ִלּמּוֵדי ֲאִצילּות, ַּדע ְּכֶׁשֶּנֱהַרג ָאָדם  (בראשית לט.)ְּבֵפרּוׁש ַה'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ַעל ַהֹּזַהר  מּוָבא

 פניא"ל ְולֹוֵקַח ִנְׁשָמתֹו, ְוחֹוֵקק ִנְׁשָמתֹו ּוָמה ֶּׁשֵאַרע ָּבּה ְּבפּוְרִפיָראִמִּיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ּגֹוי, ִמָּיד ָּבא ַהַּמְלָא אור

. ת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוְּדַמְלָּכא ַהִּנְקָרא ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת, ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְתַלֵּבׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלבּוׁש ֶזה ְוִיְנֹקם ִנְקמַ 

  .ְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוד ְּתֵכֶלת ְמַׁשֵּמׁש ְּכֶבֶגד ֶׁשל ִּדין ִלְנֹקם נִ רֹוִאים ֶׁשֶּבגֶ 

ַהְּתֵכֶלת ִהיא ִּכֵּסא ְלֵבית ָּדִוד, ְוִתּקּון ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ִהיא ַהִּיְרָאה ִמִּלְפֵני ה' ְלִהְתָיֵרא ֵמַהָּמקֹום  (שלח קעה.)ַּבֹּזַהר 

רֹוִאים ֶׁשַהֹּזַהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ְוֶאת ִּכֵּסא ָּדִוד, ַלְּתֵכֶלת ּוְלִכֵּסא  א ֶׁשָּדִנים ּבֹו ִּדיֵני ְנָפׁשֹות.ַההּוא, ְוֶזה ַהִּכּסֵ 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְיֵרִאים ְוֵיְלכּו ְּבֶדֶר  ַהָּכבֹוד, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדין, ִמְתַּגֵּלית ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד,

ם ִמֶּמּנּו, ְּדַהַּמְלכּות ַמִּטיָלה מֹוָרא ַעל ַהָּיָׁשר, ָּכ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמְתַּגָּלה ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדין ְּבִכֵּסא ָּדִוד, ֶׁשָהָיה ָּדן ִּדיִנים, ְוָהיּו ְיֵרִאי

רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין  זֹו ַהְּתֵכֶלת ִהיא ִּדין, ִּדיָנא ְדַמְלכּוָתא ִּדיָנא, (פנחס רכז.) ַהָּיָׁשר. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ָהָעם, ְּכֵדי ֶׁשֵּיְלכּו ְּבֶדרֶ 

חּוט ְּתֵכֶלת ַרק ַּבָּכָנף  יםַהְּתֵכֶלת ְלִדין ַהַּמְלכּות. ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל ֶׁשֵּמִעַּקר ַהִּדין ָהיּו ְצִריִכים ָלִׂש 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 



ְּבִחיַנת ַהְּתֵכֶלת הּוא ַמְלכּות ַּכּנֹוַדע ֲאֶׁשר  (ציצית ד)ָהְרִביִעית ֵמַהד' ַּכְנפֹות ֶׁשְּמֻכֶּוֶנת ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות, ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: 

ִלים ֶחְׁשּבֹון ַהל"ב חּוִטין ָאנּו לֹוְקִחים ֶאת ַהַּמְלכּות הּוא סֹוד ַהה' ַאֲחרֹוָנה ַּדֲהָוָיה ַהֲחֵסָרה ִמֵּׁשם יה"ו ּוְכֵדי ְלַהְׁש 

א ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ַהְּתֵכֶלת ֶאָּלא חּוט ִּבְכַנף  א ְּבָכל ֶׁשִהיא ַהְּתֵכֶלת ִעָּמֶהן ְּכֵדי ְלַהְׁשִליָמן ֲאָבל ְּכִפי ֶזה  ְרִביִעי ְו

ַהְּבִחיָנה ַהַּמְׁשֶלֶמת ְלל"ב חּוִטין הּוא ִּבְכַנף ְרִביִעי ֶׁשהּוא ְּבִמּלּוי ֵהִהין ַּקר ִציִצּיֹות ֵמַהד', ֲאָבל ָהִעְנָין הּוא ִּכי עִ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י.  ֶׁשהּוא סֹוד ַהְּנֵקָבה, ֶאָּלא ֶׁשַּגם ִּבְׁשַאר ג' ִציִצּיֹות ָאנּו ַמִּניִחים ָּבֶהם ְּתֵכֶלת ֶּדֶר ֶרֶמז ִּבְלָבד.

ֶאת  ְּנַמֵּלאַהְיינּו ׁשֶ  ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד הוי"ה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ", "ְואּוָלם (במדבר יד, כא)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ָיןשליט"א ֶׁשָהִענְ 

ל"ב א אֹור הַ אז ִנְזֶּכה ְלאֹור ַהְּתֵכֶלת ֶׁשהּו "ָּכבֹוד"ְּכִמְנַין ל"ב ְּבִמּלּוי ֶׁשֲחֵסָרה לֹו ָהאֹות הַ  יה"ואֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם ל"א הַ 

  "ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד הוי"ה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ".ֶׁשָּיִאיר ֶלָעִתיד ָלֹבא ִויֻקַּים ֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב 

ֶבן אֶ "ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל ֹראָׁשם ְּכַמְרֵאה  כו) (יחזקאל א,ר"ת ַהָּכתּוב ִּכֵס"א ָּדִו"ד הרה"ג ר' ד. ֵלב שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף

  .ֶּכֶת"רֵּסא ַהָּכבֹוד ר"ת כִ ִקיַע רָ ֵכֶלת ּתְ מּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה". ְוֵכן ּדְ ַעל וְ ֵּסא ּכִ מּות ּדְ יר ּפִ סַ 

ְּדָתָמר ְּתֵכֶל"ת  אוַמְלכּו"ת, בֹוא ֵאָלי" ר"ת תָ י ּכִ י לִ ֶּתן ּתִ ה מַ ֹּתאֶמר וַ " (שם טז)והוסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א שַהָּכתּוב 

 ֶרֶמז ַהחֹוֶתֶמת תג) (מאמר ֶאְפַרִים' ָרְמָזה ִליהּוָדה ֶׁשַּבָּקָׁשָתּה ָהֲאִמִּתית ִהיא ֲהָקַמת ַהַּמְלכּות. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'עֹוְללֹות

 .ַלַּמְלכּות ֶרֶמז ְוַהַּמֶּטה ַלִּציִצית ֶרֶמז םְוַהְּפִתיִלי ֹקֶדׁש", ְּבִרית ְּבאֹות ָחַתם "ְוֶצֱאָצָאיו אֹוְמִרים ָאנּו ֶׁשֵּכן ַלִּמיָלה,

ֶׁשִהיא  ְּתֵכֶלתְוֶזה ַמָּמׁש ְּבִחיַנת ַהִּדין ֶׁשּבַ  ַּכּלֹוָתם.אֹוִתּיֹות  ַּמְלכּותְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ׁשֶ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות,  ֶאְתרֹוגׁשֶ  (פ' אמור)א ְּבֵסֶפר 'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן מּובָ  ִּכָליֹוןוְ ִּכּלּוי ִמְּלׁשֹון 

  , ְּדַהַּמְלכּות ַמִּטיָלה ַּפַחד ּומֹוָרא.ַאְּת ּגּוראֹוִתּיֹות 

ְּבַים ִּכֶּנֶרת, ְוַעל ֵּכן  ן ֶׁשָּלּה יֹוֵצא ִמָּדג ֶׁשהֹולֵ , ְוַהָּגוֶ זֹו ַהְּתֵכֶלת ִהיא סֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ  (שלח קעה:)ַּבֹּזַהר 

, רֹוִאים ֶׁשַהֹּזַהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּתֵכֶלת ִעם ִּכּנֹור ָּדִוד, ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון ִּכֶּנֶרת, ֶׁשִּמָּׁשם ִּכּנֹור ֶׁשל ָּדִוד ְמַנֵּגן ֵמֵאָליו

ֶׁשהּוא ֵׁשם  תרע"אְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּכֶּנֶרתׁשֶ  (עקב ע' רמח)ָצִרי ֵּבאּור. מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל לֹוְקִחים ֶאת ַהָּדג ְלֶצַבע ַהְּתֵכֶלת, וְ 

ית ַעל ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָהְיָתה ְמַנֶּׁשֶבת רּוַח ְצפֹונִ  (ברכות ג:)ְּבִמּלּוי, ְּדִכֶּנֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות. ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ֲאֹדָנ"י

, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהְתעֹוֵרר ָּדִוד ַלֲעבֹוַדת ה'. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהְיָתה ְמַנֶּׁשֶבת רּוַח ְצפֹוִנית, הֹוִאיל ְוִהיא ִּכּנֹורֹו ֶׁשל ָּדִוד, ְוָהָיה ְמַנֵּגן

ּוִגים, ְוָצִרי ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוַדת ה', ְוָלֵכן ְמַקֵּׁשר ַהֹּזַהר ֶאת ָּבָאה ִמַּצד ַהָּצפֹון ְוַהְּׂשֹמאל, ִהיא ַמְזִּכיָרה ְלָדִוד ֶׁשֵּיׁש ִּדיִנים ְוִקְטר

ְוַהְּגבּורֹות ֶׁשָּבִאים ִמַּים ִּכֶּנֶרת ִּכּנֹור ָּדִוד ִעם ַהְּתֵכֶלת, ֶׁשָּבא ִמַּים ִּכֶּנֶרת, ְּדִכּנֹור ֶזה ַּתְפִקידֹו ְלעֹוֵרר ְלָדִוד ֶאת ִעְנַין ַהְּתֵכֶלת 

ַחי ְּבַים ִּכֶּנֶרת, ְבִחיַנת ַמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּכֵדי ֶׁשָּיקּום ַלֲעבֹוַדת ה'. ְוָלֵכן ָלְקחּו ֶאת ַהְּתֵכֶלת ִמָּדג ׁשֶ ֶׁשהּוא ּבִ 

רּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשָהָיה ְמַנֶּׁשֶבת ְּבִכּנֹור  (מסעי צד:)ְּדִכֶּנֶרת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּתֵכֶלת. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת 

 ִּכּנֹורְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵמָאז" "ָנכֹון ִּכְסאֲ  (תהילים צג, ב). ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ָּדִוד הּוא ִהְתעֹוְררּות ַהְּגבּוָרה

ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּכּנֹור ָּדִוד ָקׁשּור ְלַים ִּכֶּנֶרת,  ִמְרָיםְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּכּנֹור ָּדִודל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ְוֵכן ְּדִכּנֹור ָּדִוד ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ׁשֶ 

 ִמְרָיםָצא ְּבַים ִּכֶּנֶרת. ְוֵכן ֶׁשְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ִנמְ  (הקדמה לז)ָּכ ִמְרָים ְקׁשּוָרה ְלַים ִּכֶּנֶרת, ַּכּמּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשָּדִוד ָהָיה ֶנֶכד ֶׁשל ִמְרָים  (ד"ה דדוד)ְוַהמהרש"א ָׁשם ְמָבֵאר  (סוטה יא:)ָהְיָתה ַאַחת ָהִאָּמהֹות ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

 ' . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ִּכֶּנֶרתְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּיהּוָדה ָּתָמרׁשֶ  (תש"ס ע' רסה)ִמַּצד ִאּמֹו. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

  ִּכי ִמָּׁשם ְמַחְּבִרים ֶאֶרץ ָלָרִקיַע ֶּדֶר ַהְּתֵכֶלת ֶׁשּדֹוֶמה ָלָרִקיַע. ֶאֶרץ ָרִקיַע,ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּכֶּנֶרתׁשֶ 

ֹוֵמר ָחִביב ַמֲעֵׂשה ָהָארֹון ְּכִכֵּסא ַהָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו נֹוְסִעים ר' ָנָתן א (במדב"ר ד, יג)ַּבִּמְדָרׁש 

א ּתֹוַלַעת ָׁשִני ֶאָּלא ֶבֶגד ְּכִליל ְּתֵכֶלת, ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה א ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן ְו ְלָים ְוָים  א ָהיּו ּפֹוְרִסין ָעָליו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ֶנֶגד ִקיַע ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ַמֲעֵׂשה ַהֻּׁשְלָחן ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ְמַכִּסין ִּבְתֵכֶלת ּכְ ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע ְורָ 

ְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו, ְּדָדִוד ַׁשָּי . רֹוִאים ֶׁשְּמַכִּסין ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְּבֶבֶגד ְּתֵכֶלת, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ָּדִוד, ּוָּדִוד ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ְוכּו'

  ְלֹׁשֶרׁש ַהְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד.

ְּבִנּגּון, ַעד ֶׁשָהָיה עֹוֶלה לֹו ְלַגֵּבי ָיִמין ֶׁשהּוא ֶחֶסד, ַּבְּׁשָבִרים ָהָיה  ַּבְּתִקיָעה הּוא קֹול ָארֹ  (תיקונים נא:)ַּבֹּזַהר 

ן ְלַגֵּבי ְּגבּוָרה, ְוָהָיה יֹוֵרד ִמֶּמּנּו ְּבִׂשְמָחה ָחְכָמה ָועֶׁשר, ְּכמֹו ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו ָהרֹוֶצה עֹוֶלה קֹול ֶׁשל ִנּגּו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּתִקיָעה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים, ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין, ִּבְתרּוָעה ָהָיה עֹוֶלה קֹול ֶׁשל ִנּגּון ְלַגֵּבי ַעּמּוד ָהֶאְמַצע, 

א ַהְפָסָקה. ֵמִאיָד ְתִקיָעה ֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם. ּדִ ְמסַ  ֶׁשּׁשֹוְבִרים ֶאת  ְׁשָבִריםִהיא קֹול ָּפׁשּוט ֶׁשִּנְמָׁש ְל

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת  ְתרּוָעהד. ּוַהְּתִקיָעה, ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהּׁשֹוֶבֶרת ְועֹוֶצֶרת ֶאת ַהֶחֶסד ַהִּנְׁשָּפע ִמִּמַּדת ַהֶחסֶ 

ְּגבּוָרה ְּבתֹוָכּה ְּכִפי  ַהְמֻמַּצַעת ֵּבין ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשָאְמָנם עֹוֶצֶרת ֶאת ַהְּתִקיָעה ֲאָבל ַּבֲעִדינּות, ְונֹוֶתֶנת ַלְּתִקיָעה ְמַעט

. ְוֵכן ְּתרּוָעה ְמפֹוֶרֶרת ֶאת ַהְּׁשָבִרים ְלֵפר ֶׁשהּוא סֹוד ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים "ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה'",  ּוִרים ַּדִּקים ְּבסֹודַהֹּצֶר

ַּבּסֹוף ְלַרֵּמז ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהֹּכל ְוַתְכִלית ַהֹּכל הּוא ֶחֶסד ָּפׁשּוט, ְּכִדְלֵעיל. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵסֶדר ַהְּתִקיעֹות הּוא ְּתִקיָעה ִּבְתִחָּלה ּוְתִקיָעה 

ַלְּתִקיָעה ַּבּסֹוף ֶׁשִהיא ַּגם ֵּכן ַהְּתִקיָעה ֶׁשִהיא ֶחֶסד ָּפׁשּוט ָיְצאּו ַהְּׁשָבִרים ְוַהְּתרּוָעה ֶׁשְּמַצְמְצִמים ַהֶּׁשַפע, ְוַהֹּכל ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ּומֵ 

ִּציִצית ְלִפי ַהִּׁשיָטה ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבחּוט ְּתֵכֶלת ַלֲעׂשֹות ְוֵכן רֹוִאים ִּבְקִׁשיַרת ַהְּתֵכֶלת ּבַ ֶחֶסד ָּפׁשּוט ְּדַבּסֹוף ְיַגּלּו ֶׁשַהֹּכל ֶחֶסד. 

ֵכֶלת הּוא ִדין, ֶאת ַהֻחִלּיֹות, ֵהם עֹוִׂשים ֶאת ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ִעם ַהָּלָבן, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ִּכי ַהָּלָבן הּוא ֶחֶסד ְוַהּתְ 

  .ֲחרֹון ִעם ַהָּלָבן ְמַסְּמִלים ֶׁשַהֹּכל ָּבא ִמֹּׁשֶרׁש ַהֶחֶסד ּוַמְמִּתיִקים ֶאת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשםּוְכֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ָהִראׁשֹון ְוָהַא

  עוד רמזים על שנת תשע"ו.

 ה' . ֵאין ֲערֹו לְ ֶאֶפס ִּבְלֶּת ּוִמי דֹוֶמה ָל ֵאין ֲערֹו ְל ְוֵאין זּוָלֶתה ּלָ פִ ּתְ ח הַ ּסַ ּנֹ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ֵהינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוֵאין זּוָלְת ַמְלֵּכנּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ֶאֶפס ִּבְלְּת ּגֹוֲאֵלנּו ִלימֹות ַהּמָ  ִׁשיַח. ְוֵאין ּדֹוֶמה ְּל מֹוִׁשיֵענּו, ֱא

  תשע"ו.ְּבִגיַמְטִרָּיא ל לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ הַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ . עִ ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים

א ָגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ֶׁשָּכְפרּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשָּכתּוב  (אחרי סט:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ  ֵאין ָלנּו "ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, 

א ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי ָשה ְּדָבִרים  ִׁשְמעֹון ָּתֵני ר' (ילקוט שמואל קו) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ֵחֶלק ְּבָדִוד ְו ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר ִּבְׁש

ֹּיאֶמר ֵאין ָלנּו "וַ ֲעִתיִדים ִלְמֹאס, ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ּוְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ּוְבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב 

א ַנֲחָלה ָלנּו " ,זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים "ֵחֶלק ְּבָדִוד א ְלֵבית  "ִאיׁש ְלֹאָהָליו ִיְׂשָרֵאל"זֹו ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד  "ְּבֶבן ִיַׁשיְו ְו

ַּבר ְמַנְסָיא ֵאין ִיְׂשָרֵאל רֹוִאין ִסיַמן ְּגֻאָּלה ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ִויַבְּקׁשּו ְׁשָלְׁשָּתם, ֲהָדא הּוא  ןעוֹ מְ ִׁש א"ר  .ַהִּמְקָּדׁש

ֵהיֶהם ה'ּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ַאַחר ָיֻׁשב" ִּדְכִתיב זֹו ַמְלכּות ֵּבית  "ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם" ,זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים "ֱא

 לּואֲ ּגָ יִ , וְ ֶּבן ִיַׁשיָּדִוד ּבְ  לּוזְ לְ ּזִ ל ׁשֶ לַ גְ ת ּבִ לּוּגָ א לַ צָ ל יָ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש" וֹ ְוֶאל טּוב ה'ּוָפֲחדּו ֶאל " ָּדִוד,

ן כֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוה ּתְ ם זֶ ׁשֵ ּבְ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשים ׁשֵ ק ּבְ סּוּפָ ל הַ ה ׁשֶ ׁשָ ּגָ דְ הַ ת הַ ים אֶ אִ רוֹ י. וְ ׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ת ּדָ אֶ  ּוׁשּקְ בַ ּיְ ׁשֶ ּכְ 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ְלִיְׂשָרֵאל ִּסיַמן ְּגאּוָּלהיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  .רתֶ ּכֶ  אְּבִגיַמְטִרּיָ  ֵחֶלק ְּבָדִוד ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי

  תשע"ו.

ָמִצינּו 



 40, ְוִאם ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהם' סֹוִפית ְּבִמְסַּפר תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהִּמִּלים  ְסגּוָלה ַעםְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ֶעְברֹון שליט"א ׁשֶ 

, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּבָׁשָנה זֹו ָאנּו ְמַצִּפים ְלַאְתַחְלָּתא ִדְגֻאָּלה ִּבְבִחיַנת 2016ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזית  216יֹוֵצא ִעם ַהִּמִּלים  ֶזה

  .ִיְׂשָרֵאללְ  אּוָּלהּגְ יַמן סִ  ר"תה ְּסגָֻּל"יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת.

ר. ּפָ סְ מִ  תוֹ א אוֹ צֵ יוֹ  ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון יתמִ רָ אֲ ם ּבַ גַ וְ  תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ יַאּבִ  ׁשדֶ ּקֹ ן הַ וֹ ׁשלְ ם ּבִ ּגַ א ׁשֶ לֶ ר ּפֶ בַ ים ּדְ אִ רוֹ וְ 

תשע"ו ה' ׁשֶ כָ לּוּמְ ה' הַ י לַ ן 'ּכִ וֹ ּלעַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ . וְ נּון לָ גֵ מָ ל רשב"י ׁשֶ  תוֹ רָ י תוֹ , ּכִ "ינִ "ן אֲ גֵ מָ ס"ת ר"ת וְ  אתָ לּון ּגָ מִ  ןקּופְ יִ ן כֵ וְ 

יֹוד ֵּפי קֹוף  תוֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ  ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמין מִ  ִיְּפקּון ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ָוֵׁשׁש יםּלִ מִ ּבְ 

ק ּפֵ אַ 'וְ ט ּוּיּפִ ח הַ ּסַ ּנֹ י שליט"א ׁשֶ ּבִ יף הרה"ג ר' ע. טּוסִ הוֹ וְ . יו ָּתיו ָאֶלף ֵּבית ֵריׁש ֵחית ֶמם יֹודָויו נּון ֶמם נּון ִּגיֶמל ָלֶמד וָ 

יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ וְ . תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא  יםמִ חֲ רַ בְ ד ּוסֶ חֶ ה ּבְ עָ ּוׁשיְ הַ ן כֵ וְ  תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיאא' תָ לּוגָ  וֹ ּגמִ  ּמֵ ת עַ יַ 

  .הבָ הֲ ַאּבְ ה ּלָ אֻ ּגְ ה לַ ּכֶ זְ נִ  תוֹ רָ וֹ ד ּתּוּמת לִ כּוזְ ּבִ ה, ׁשֶ בָ הֲ ַאּבְ  מוֹ ן ְׁש עַ מַ ה לְ ּלָ פִ ּתְ ח הַ ּסַ נֹ ז ּבְ מָ ְר נִ "ן עוֹ מְ ִּׁש יט"א ׁשֶ של

ַמר ַרב ֶׁשֵּבְרכֹו ָּבַאָּמתֹו, "ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ַוְיָבְרֵכהּו הוי"ה", ַּבֶּמה ֵּבְרכֹו ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָא (סוטה י.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ְוָידּוַע ִּכי ִמן ָהֹראׁש רֹוִאים ֶׁשִּׁשְמׁשֹון ָהָיה ְמֹבָר ְּבֹכַח ַהְיסֹוד. ּומּוָבא ַּבמהר"ל ָׁשם  ַאָּמתֹו ִּכְבֵני ָאָדם ְוַזְרעֹו ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף.

ְדָרה, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ִּכי ָהָיה ַאָּמתֹו ִּכְבֵני ָאָדם ְוַזְרעֹו ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף, ִּכי חּוט ַהִּׁש  ַהֶּזַרע ֶאל ֵאיְבֵרי ַהִּמְׁשָּגל, ֶּדרֶ  ִיָּמׁשֵ 

ִקים, ְמַקֵּבל ֹראׁשֹו ַהְּקֻדָּׁשה  ָהָיה ַהֶּזַרע ַהִּנְמׁשָ  ִקית, ֶׁשָהָיה ִׁשְמׁשֹון ְנִזיר ֱא ִמן ָהֹראׁש ַהְמַקֵּבל ְקֻדָּׁשה ֱא

ִקית יֹוֵתר ִמָּכל ָא ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון ְלֹכַח ַהְיסֹוד ֶׁשָהָיה לֹו. ְוֵכן  ַהְּׂשָערֹותרֹוִאים ֶׁשַהמהר"ל ְמַקֵּׁשר ֶאת ְקֻדַּׁשת ָהֹראׁש וְ  ָדם.ָהֱא

ִּכי  רמַ ה לוֹ צָ רָ . ּוְמָבֵאר ַהמהר"ל ַּתְנָיא ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ֶהָחִסיד ֵּבין ְּכֵתפֹו ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון ִׁשִּׁשים ַאָּמהָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם 

ַוֶּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל שֹוֵרק ּוְׁשָמּה " ד)שופטים טז, (ן, וֹ ׁשמְ ל ִׁש ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ן הַ כֵ וְ , ַהְינּו ֹּכַח ַהְיסֹוד. ֹּכַח ִׁשִּׁשים ֹּכחוֹ 

 ּׁשּוֻרקֶׁשִּנּקּוד הַ  (תיקונים טו: עם פירוש 'מתוק מדבש')ינּו ַּבֹּזַהר ּוָמצִ , ּׁשּוֻרקהַ ד ּוּקל נִ ז עַ ּמֵ רַ מְ  קרֵ וֹ ׂשי ד, ּכִ סוֹ יְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ",ְּדִליָלה

 ׂשֹוֵרק" "ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתי (ירמי' ב, כא)ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ַלָּכתּוב  (תיקונים קיח.)ְוַעֵּין ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ,ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם' ֶׁשְּזמֹורֹות ַהֶּגֶפן ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְיסֹוד ׂשֹוֵרק הּוא ְזמֹורֹות ֶּגֶפן טֹובַהָּכתּוב ָׁשם  ּומּוָבא ְּבַרִּׁש"י ַעל

  . ְּבִריתְּבִגיַמְטִרָּיא  ּׁשּורּוקט"א ׁשֶ . ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף מֹוָרד שלי"ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף"ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשִּנְקָרא ָעָנף ֶׁשל ֶּגֶפן, ַּבָּכתּוב 

ֶעְזָרא ִּתֵּקן ָלֶהם  (ב"ק פב.)ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמע ּכַ רַ ה זֶ ּבֶ ְר מַ ׁשֶ  "םּו"ן ּׁשׁשֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןוֹ ׁשמְ ִּׁש הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 

ֵאין ֶׁשּׁשּום הּוא ֵמַהְּדָבִרים ׁשֶ  (תרומות ט, ו)ַּבִּמְׁשָנה  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֶּבה ֶאת ַהֶּזַרע.ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּיאְכלּו ׁשּום ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשַּמְר 

י ַהּמֵ ב ֶנקֶ לְ ע ַהֶּזרַ ב ֶנקֶ ן ֵּביא ֶׁשִּנְמצָ ק ּדַ ר עוֹ ם ָהָאדָ ד ִּביסוֹ  ֶׁשֵּיׁש (לד)"ל ְלָהֲאִריזַ ם' ַהִּגְלּגּוִליר ַׁשעַ 'ּבְ א בָ ן מּוכֵ . וְ ָּבֲאָדָמהַזְרָעם ָּכֶלה 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ם.ַהּׁשּות ִּכְקִלּפַ י ְלָפנַ ל ִיְׂשָראֵ י ַחְכמֵ ל ּכָ ר ֶׁשָאמַ י ַעַּזאן ּבֶ ז ָרמַ ה זֶ ל ְועַ , םַהּׁשּות ְקִלּפַ לִ ל ֶׁשִּנְמׁשַ ם ַרְגַליִ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א . ֹוֵדףנ ֵריחוֹ וְ  ּוםׁש ָאַכלׁשֶ  ימִ  )שבת לא:(א רָ מָ ּגְ ח הַ ּסַ ר"ת נֹ "ן וֹ ׁשמְ ִּׁש ר שליט"א ׁשֶ ׁשֵ ן אָ וֹ ׁשמְ ִׁש 

, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ֶׁשְּנָמִלים ֶׁשהֹוְלכֹות ּׁשּוםֶׁשָּנהּוג ְלַפֵּזר ַעל ַהַחּלֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ַּגם ְמַרֵּמז ַעל ִרּבּוי ַהֶּזַרע ֶׁשל הַ  ּׂשּוְמׂשּוםֶׁשהַ 

ֵקן ְנָמִלים ֶׁשִּנְרִאים ַהְרֵּבה ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י  ְוִדיְלָמא ִקָּנא ְדׂשּוְמָׂשִני ָחָזא (נדרים כד:) ׂשּוְמָׂשִני,ֹות ַיַחד ְּבִרּבּוי ָגדֹול, ִנְקָרא

"א יף הרה"ג ר' א. ה. שליטסִ הוֹ וְ . ׁשּוםֶׁשהּוא ַמֲאָכל ֶׁשֶּנֱאָכל ִעם  ְטִחיָנהְמִכיִנים ּׂשּוְמׂשּום ְוֵכן ֵמהַ  ְּכיֹוְצֵאי ִמְצַרִים.

"ַוְיִהי  (סוטה י.) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו ן,חֵ טוֹ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ןוֹ ׁשמְ ִׁש ל ז עַ ּמֵ רַ ה מְ ן זֶ כֵ לָ , וְ םּוׂשמְ ּוּׂשת הַ ינַ חִ ּטְ ים מִ ינִ כִ מְ  הינָ חִ ּטְ ׁשֶ 

ֲאסּוִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַעֵּבר ְוֶאָחד ֵהִביא לֹו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלֵבית הָ טֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים", ְמַלֵּמד, ֶׁשָּכל ֶאָחד 

 תכּולְ ת מַ לוֹ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ש"םת וֹ ּיתִ אוֹ  תוֹ ס ּבְ נָ כְ ּנִ ד ׁשֶ סוֹ יא יְ הִ  ו'י הַ ת, ּכִ כּולְ מַ ד ּוסוֹ ד יְ חּות יִ לוֹ ּמְ סַ מְ  "םּוׁשת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ ִמֶּמּנּו. 

והוסיף  .ׁשּום ֶזַרעְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶעְזָרא סֹוֵפרן כֵ וְ  .םאת ׁשֵ רֵ קְ ת נִ כּולְ ּמַ הַ  (קריאת שמע ח"א ע' קעא)ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל  אבָ ּוּמּכַ 

  א. וכן עזרא תיקן טבילה לבעלי קרי.עזרנרמז ב זרעהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ש
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  [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
  הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

ת העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים א 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
ד נגלות שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימו

  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 

  שעוסקים בפנימיות התורה?

דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא  יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של איך
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים 

  הקשים?

כינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם, נוכל להתעלם מזעקת הש 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?

  . לּוָתא ְּבַרֲחֵמיִמּגָ  ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵ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 ּכְ יר עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ  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 

  .יחַ ִׁש ּמָ ת הַ 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 
ת לּוּגָ ן הַ 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 
  .ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ 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

פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו
ומתמסכן עמוד  ההשפעות, םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", ליושבי תבל, 

, 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  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו
  .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב

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

שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי 

רבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ב

   תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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  מדור גלגלים בתורה
  תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א

  036188995. ניתן להשיג בטל: בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה
  טעינה –נטילת ידים 

  מרדכי גולדמן שליט"א] [מכתבי הג"ר
  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

הרואה את חבירו עומד בדרך וצריך עזרה בהטענת משא, חייב ללכת לעזור לו בכך ("הקם תקים עמו"). ודווקא כשהוא  א.

עזור לו. [ב"מ דף ל"ג, חו"מ בסמיכות לו בתוך ריס [=רס"ו אמות], אבל כשהוא רחוק יותר מריס פטור מהמצוה ואינו זקוק ל

  רע"ב סעיף ה'].

מי שחפץ לאכול פת ואין לו מים לנטילת ידים, אם יש מים בתוך שיעור מיל [=אלפיים אמה] ילך ויטול (ואם הוא בדרך,  ב.

ט"י. ובהמשך לכיוון מגמת חפצו ישנם מים, אז צריך ללכת שיעור ד' מיל), ואם רחוקים יותר יכרוך ידיו במפה ויאכל בלי נ

  [שו"ע או"ח קס"ג סעיף א'].

 רייתאכשיכול אדם לבחור אחת בלבד מב' מצוות אלו: או נט"י או טעינה ליהודי, פשיטא שיקיים טעינה כי היא מדאו ג.

  שרק מדרבנן תידחה. ילת ידיםוהנט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עבור טעינה פטור מללכת 
  מרחק כזה ויוכל להשאר בביתו [ואם הוא 

  באמצע לימוד תורה ויגרם לו ביטול 
 כזה שפטור מהמצוה]. אז נורה לו להמשיך ללמוד באופן ,אם ילך

ועבור
נט"י
צריך לעזוב
את ביתו
וללכת עד
שיעור מיל
[יסוד ב']

  

  
  

  

רו, וראה בריחוק ארבע מאות אמות אחיסמך ניצב בחצ

את עידו עומד בדרך עם חמורו ונזקק לעזרה להטעין 

עליו. כמו כן חפץ בדיוק אחיסמך לאכול פת ואין לו מים 

יגיע לשם לא יוכל גם  בביתו, וליד עידו יש באר. אם

ליטול ידיו וגם להטעין (כגון שהאבן גדולה על פי הבאר 

 מה נפסוק לו לעשות?ונצרך כח רב לגוללה). 

  
  

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

  
  
  
  

  והגלגל
  חוזר 

חלילה, שנצדד
שכבר ישאר 

בביתו, כי בין 
כך לא יטול 

במים וממצות 
טעינה הרי הוא

 פטור.
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 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ
  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

fish@neto.net.il  :3109982305טל 
בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר  גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייללפי הוראת 

  15326537343או בפקס  בלבד

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

  
  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 קישור להורדת עלוני סוד החשמל

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  

  
  
 

  בעזהשי"ת
  אנו שמחים להודיע על 
  קו טלפון של סוד החשמל

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

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>  01>  1 >  025805801  
  קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503 
 ם למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסי


