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 ִנְקָרִאים ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ַהְּכרּוִבים

 ֶׁשְּמֻרָּמז ָּבֶהם ב' ְּפָעִמים ים,ַצֲעֻצעִ 

"ַוְיִהי ֲהפּוִכין ְּבָפָרַׁשת י"ן נִ נּוּובִ  .ֵע"ץ

ים עִ נְ עַ ּוִבְמנַ   ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן"

  ".ה ְוֻתָפרֵעצָ ּו ֻעצִלים". ּוִב"צֶ לְ צֶ ּובְ 
  

ּבֹו ִנְגַאל ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ְלׁשֹון ְּגֻאָּלה. ך"ך ׁשֶ  ַרִּבי (ילקוט לך לך סד) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

. ם"ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים "ֵל ְל ֵמַאְרְצ"ֶׁשֶּנֱאַמר ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 

. "ַהִּציֵלִני ָנא"ֱאַמר ֶׁשּנֶ . ן"ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעֹקב ִמַּיד ֵעָׂשו "ֵל ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד"ֶׁשֶּנֱאַמר 

. ץ"ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ה ִלְגֹאל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות "ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי"ִמִּמְצַרִים  ָרֵאלף"ף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיׂשְ 

ָּבאֹות ץ' סֹוִפית, ַעל ִּפי ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע  ".ַּתְחָּתיו ִיְצָמחמִ ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּו"ֶׁשֶּנֱאַמר ְרִביִעית 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד, ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֶׁשּצּוָרָתן  ֵעץָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ָּדִוד ֶּבן ׁשּוַׁשן שליט"א ֶׁשַהִּמָּלה ַמה ּׁשֶ 

ְמַרְּמזֹות ַעל ִהְתַּפְּׁשטּות ַעְנֵפי ָהֵעץ. [ד' ֲעָנִפים ְּבסֹוד  ְמֻחָּברֹות ֲהפּוָכה, ּוְׁשֵּתיֶהן ַיַחד ע'ִהיא אֹות ץ'  ָׁשָוה, ַהְיינּו ָהאֹות

ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּבְיסֹוד ַהִּנְמָׁשל ְלֵעץ, ָּכל ֶׁשַפע הּוא ָּכפּול ְׁשַנִים. [ְׁשֵני  ְוֵיׁשַּפְרֵּד"ס, ִהְתַקֵּבל ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א]. 

ר ֶׁשַבע ֶׁשל ֹוֵרד ַלְּקֻדָּׁשה, ְוֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקִלָּפה ַּכָּידּוַע. ְואֹות ַעִי"ן ֶׁשִּמְסָּפָרּה ִׁשְבִעים, ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמְסּפָ ִצינֹורֹות]. ֵחִצי ֶׁשּי
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ֵמָהאֹוִתּיֹות מנצפ"ך ֶׁשֵהן ַׁשָּבת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ָלֵכן ִהיא ְּבַצד ָיִמין ֶׁשל ָהֵעץ. ְוָהאֹות ַצִּדי"ק סֹוִפית ֶׁשִהיא 

ז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ְלַצד ִּדיִנים, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַצד ַהְּקִלָּפה, ָלֵכן צּוָרָתּה ְּכצּוַרת אֹות ַעִי"ן ֲהפּוָכה, ְלַרּמֵ 

. ְוָלֵכן ִהיא ְּבַצד ְׂשֹמאל ֶׁשל ָהֵעץ. ָּבאֹות ץ' ֶׁשַּתְפִסיק ְלַהְׁשִּפיַע ַלְּקִלָּפה, ְּתלּוָיה  ַהְּגֻאָּלה ְוָלֵכן ַהְּקִלָּפה ֶׁשּבֹו ַהֹּכל ָהפּו

ִמְּגאּוָלה  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעץְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. ש. צּור שליט"א ׁשֶ . ַהְּגֻאָּלהְוָתֵחל ְלַהְׁשִּפיַע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשהּוא סֹוד 

  ָּדִוד, ַהְיינּו ִחּבּור ַהְּמִׁשיִחים.ֵעץ ֵסף וְ יוֹ ֵעץ  ְּבסֹוד ִחּבּורִלְגאּוָלה 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ץֶׁשל עֵ  צ', ְוָהאֹות ַיִין ְּבִגיַמְטִרָּיאץ עֵ ֶׁשל  ע'ְוהּוא מֹוֵזג ַיִין ְּבַמִים, ִּכי ָהאֹות ַיִין ַמִים  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעץ ְוֵכן

ֶׁשַּמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּורֹות  ַצעהּוא ֵסֶמל ֶׁשל ַקו ָהֶאמְ  ֵעץְּבסֹוד ִמּזּוג ַהַּיִין ְּבַמִים. ִּכי ְוָהֵעץ ְמַחֵּבר ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵאּלּו  ַמִים,

ּבּור ַמִים ְלַיִין ֵיׁש ִעם ַהֲחָסִדים, ְּבסֹוד ִמּתּוק ַהְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַיִין ִעם ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַמִים. ּוָמִצינּו ֶׁשְּבחִ 

ֶׁשָּנָחׁש ֵאינֹו ׁשֹוֶתה ִמַּיִין ֶׁשִּנְמַזג ְּבַמִים, ֲאָבל ִאם הּוא ְּבַעְצמֹו ָמַזג  (ע"ז ל.)ּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ּכַ ֵּבין ַהְּקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפהַמֲאָבק 

ן ַהֶּזה הּוא ׁשֹוֶתה ִמֶּזה. ְוִאם ַהַּיִין ִנְמָזג ִּבְמַעט ֹזאת, ְּכִפי ֶׁשְּמֻסָּפר ָׁשם ַעל ָנָחׁש ֶׁשֵהִביא ַמִים ְּבִפיו ְוָנַתן ְלתֹו ַיִין, ָּבֹאפֶ 

א ִיְמֹסר ֶנֶפׁש ֲעבּור ֶזה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַיֲעֹקב ָמָטר של ְלִפי  ֵעץיט"א ׁשֶ ַמִים ִיָּתֵכן ֶׁשַהָּנָחׁש ִיְׁשֶּתה ִמֶּמּנּו ֲאָבל הּוא 

  ְּבֵני ָהָמן. ֲעֶׂשֶרתִגיַמְטִרָּיא ְגדֹוָלה 

ֶׁשֵהִכין ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ּוַבּסֹוף ָּתלּוהּו ָעָליו, ְלַרֵּמז ֶׁשָּבֵעץ ֵיׁש ַמֲאָבק ֵּבין  ֵעץַהַּמֲאָבק ֵּבין ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ָהָיה ְסִביב הָ  ןְוכֵ 

ְוֵיׁש  ִּביר ֶאת ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ָהֵעץ.ַהְּקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפה ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהָמן ִנְתָלה ַעל ָהֵעץ ֶׁשֵהִכין ִּכי ֵנס ּפּוִרים ִהגְ 

ְּכמֹו ַהָּנָחׁש ֶׁשּמֹוֵזג ְּבַעְצמֹו ְּכֵדי ִלְׁשלֹוט ַעל ַמִים  ַיִין ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשהּוא  ֵעץָּכאן אֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ָהָמן ֶׁשֵהִכין ְּבַעְצמֹו הָ 

ְורֹוִאים ֶׁשָהָמן  ִמַּנִין ְלָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲהִמן ָהֵעץ". (אסתר רבה ח, ב)ׁש ַּבִּמְדרָ  ְוֵכן ָמִצינּוָהֵעץ ְוַהְמִזיָגה. 

ט ָעָליו ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָרע ִיְכֹּפף ֶאת ַהּטֹוב, ְוַהִּנָּצחֹון ַעל ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ִנְרָמז ּבְ  ֶׁשְּמֹעָרב טֹוב ָוָרע, ְוָהָמן ְמַנֶּסה ִלְׁש

(שער , ַּכּמּוָבא ָּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ַּיִיןַהַּדַעת ָהָיה ִעם הַ  ֵעץְוֵכן ֵחְטא  ָהָיה ְּבֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשַהּטֹוב ִהְתַּגֵּבר ַעל ָהָרע.ָהָמן 

"ַוִּתַּקח  "ה מכל חית השדה)(דַהְּפִליָאה'  ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵסֶפרֵחְטא ַחָּוה ָהָיה ֶׁשָּסֲחָטה ֲעָנִבים ְוָנְתָנה לֹו. לח פ"ד ח"ב רי) 

ָסה ּבֹו ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל", ָסֲחָטה ֲעָנִבים ְוֵהִביָאה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶׁשַהַּכָּוָנה הֹוִציָאה ַהְּפִרי ִמְּכָללֹו ְוִהְכִני

ר, ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵמֵסב ְּבַגן ֵעֶדן ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא אֹומֵ  (סנהדרין נט:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה. 

 ְתַקֵּנא ּבֹו.ָהָיה, ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת צֹוִלין לֹו ָּבָׂשר, ּוְמַצְּנִנין לֹו ַיִין, ְוֵהִציץ ּבֹו ָנָחׁש, ְוָרָאה ְּכבֹודֹו, ְונִ 

   ִנים אֹותֹו ְועֹוִׂשים ּבֹו ִׁשּנּוִיים, ְוֵיׁש ַמֲאָבק ִעם ַהָּנָחׁש ַּבְּבִחיָנה ַהֹּזאת..ְורֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש ִמְתַקֵּנא ְּבִעְנַין ַהַּיִין ּוִּבְפָרט ֶׁשְּמַסּנְ 

"ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָנה" ִמַּלת ֵעָצה ּכֹוֶלֶלת ִמְּלׁשֹון ֵעץ, ִּכי הּוא ְקֵצה  (ויקרא ג, ט)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי מּוָבא 

, ִּכי הּוא ֵעץִמְּלׁשֹון  ֵעָצהִנְקָרא חּוט ַהִּׁשְדָרה רֹוִאים ׁשֶ  יו ְוֵכן ַּתְרּגּומֹו ִׁשְדָרָתא.ַהִּׁשְדָרה ְוִנְדֶמה ְלֵעץ ַוֲעָנפָ 

. ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה ּדֹוֶמה ְלֵעץ. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשְּמֻרָּמז ְּבֹנַּסח ַהְּתִפָּלה  ּוְפרֹוֹש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ

.טֹוָבה ִמּלְ  ַהּלּוָלב ְמַסֶּמֶלת ֶאת  ֵעָצהְמַסֶּמֶלת ֶאת אֹור ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּנְמָׁש ֵמִאָּמא ִעָּלָאה, ָּכ הָ  ֻּסָּכהִּדְכֵׁשם ֶׁשהַ  ָפֶני

ה ֵּיׁש ָּבּה ְיִניָקה ַלְּקִלּפֹות ְוֵכן ִמְצַות ֻסּכָ  ֶׁשַּמְמִׁשי ֶאת ָהאֹור ִּבְפִניִמּיּות ֶּדֶר ַהַּצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ֶׁשהּוא דֹוֶמה ַלִּׁשְדָרה

ּכֹוֵתב ֶׁשֶּזה נֹוֵתן ֶאת ַהְיִניָקה ַלְּקִלּפֹות ְלָכל  (נח סד.)ֵמָהע' ָּפִרים ֶׁשַּמְקִריִבים ֲעבּוָרם, ְוֵכן ִמִּנּסּו ַהַּמִים ֶׁשָהָיה ֶּבָחג ְוַהֹּזַהר 

א ַהּגֹוִים ֶאת ֵּיׁש ָלֶהם ָּבא ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ַמֲעִניִׁשיםַהָּׁשָנה ְּכֵדי ְלַהְכִניָעם ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ   ֶאת ָלֹחג ָיבֹואּו ֶׁש

ַהֶּׁשַפע,  ֶאת ְמַקְּבִלים ֵהם ֶׁשִּמָּכאן ְלַהְראֹות ָלֹבא ַחָּיִבים ֵהם ַהֻּסּכֹות ֵמַחג ִהיא ְיִניָקָתם ֶׁשָּכל ֵּכיָון ַהֻּסּכֹות, ַחג

א ְיַקֵּבל ֶּגֶׁשם. ַּגם ַהְפָטַרת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשּקֹוְרִאים ְּבַׁשַּבת חוֹ ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד  א ַיֲעֶלה  ל ַהּמֹוֵעד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן ִמי ֶׁש

ֶׁשד' ִמיִנים ַמְׁשִליִטים  (נח סד.)ַהר ֻסּכֹות, ְמַדֶּבֶרת ַעל ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלֹבא ִמֹּכַח ַחג ַהֻּסּכֹות. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזֹ 



 
 
 

ג

ֶׁשְּבֻסּכֹות ִנְסכּו ַמִים ְוַיִין ַיַחד ְּבָכל ֹּבֶקר ַיַחד ִעם  (תמידין ומוספין י, ו)ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ְוָכַתב ָהַרְמַּב"ם 

ִלי ֶאָחד ְוִנֵּס ָיָצא. רֹוִאים ֶׁשָהְיָתה ְמִזיַגת ַמִים ְּבַיִין ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוַגם ִאם ֵעֵרב אֹוָתם ִּבכְ 

ָיְרדּו ְּגָׁשִמים  (סוכה כח:)ַּבִּמְׁשָנה ְוֵכן ָמִצינּו  ֵעץ. ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּכֶסףְּבֻסּכֹות. ְוֵאּלּו ִנְמְזגּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמְּׁשֵּתי ּכֹוסֹות 

. רֹוִאים ֶׁשִּמְצַות לֹו ִקיתֹון ַעל ָּפָניו ָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ֶׁשָּבא ִלְמֹזג ּכֹוס ְלַרּבֹו, ְוָׁשפַ [ַּבֻּסָּכה] מָ 

ִּנְמָזִגים ַיַחד ַּבּכֹוס ׁשֶ  ַמִים ַיִין ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעץ. ְוַהְּסָכ ָאֵכן ָעׂשּוי מֵ ְמִזיַגת ּכֹוס ֶׁשל ַמִים ְוַיִין ְלַרּבוֹ ֻסָּכה ִהיא ִּבְבִחיַנת 

ֶׁשִּמְצַות ֻסָּכה ְמֹיֶעֶדת ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ְלַרּבֹו. ְוַהּלּוָלב ֶׁשהּוא ֵעץ ּדֹוֶמה ַלִּׁשְדָרה ַמְמִׁשי ֶאת אֹור ַהְּסָכ ִּבְפִניִמּיּות. 

ט ַעל הָ  ַיִיןוְ  םַמיִ ְלַהְכִניַע ֶאת ַהְּקִלּפֹות ָאנּו עֹוִׂשים ֶאת ַהְמִזיָגה ֶׁשל  ּוְלַהְכִניָעם, ִּכי ִאם ֵהם ַיֲעׂשּו ַחס  ֵעץְּכֵדי ִלְׁש

ִהיםֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיאֵעץ ְוָׁשלֹום ֶאת ַהְמִזיָגה ֵהם ִיְׁשְלטּו ְּכמֹו ַהָּנָחׁש ֶׁשּמֹוֵזג ְּבַעְצמֹו. ְוֵכן   אכדט"םְוִחּלּופֹו  ֱא

  ְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ַעל ַל"ג ָּבֹעֶמר.ֶׁשַּמְמִּתיק אֹותֹו ַּכָּידּוַע ִמּדִ 

 ְוָלֵכןה' לְ ּכֹוס ְּדַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסָּכה ְמעֹוְרִרים ֶאת ְמִזיַגת הַ ּכֹוס ה' אֹוִתּיֹות  סּוָּכה. ְוֵכן ָּגִביעַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֻסָּכה  ְוֵכן

קֹוֵראת ַלְּסַכ ְּבֵׁשם  (יט.), ְוַהְּגָמָרא ָׁשם ִמְּפֹסֶלת ֹּגֶרן ְוֶיֶקבַכ ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּסְ  (סוכה יב.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ים ַהחּוָצה ִלְמקֹום . ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהְיִניָקה ֶׁשל ַהְּקִלָּפה ֶׁשּיֹוֶנֶקת ִמְּבִחיַנת ַהְּפֹסֶלת ַּכָּידּוַע, ּוִּבְפָרט ֶׁשּיֹוְצאִ ְּפַסל

. ְוהֹוִסיף ְסכָ ְסמּוכֹות ָלאֹוִתּיֹות  ַיִיןֶׁשאֹוִתּיֹות  (ע' מה)ָבא ְּבֵסֶפר 'ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש' ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א ְוֵכן מּו ַהְּקִלָּפה.

יַלת לּוָלב , ְלַרֵּמז ֶׁשַאֲחֵרי ְנטִ ְסָכ" ָמַז"ג ַמִי"םֵהן  ְנִטיַל"ת לּוָל"בָהרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי 

ֵהן  לּוָל"בְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי . ַהְּסַכַּבֻּסָּכה ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ֶאת ַהַּמִּקיף ִּבְפִניִמּיּות זֹוִכים ְלעֹוֵרר ֶאת ְמִזיַגת ַהַּמִים ַעל ְיֵדי 

(חיי . ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַעְרֵבי ַנַחל' ָצלּו"ל ֵעָנ"בֵהן  ָסֶמ" ַּכ"ף ֵה"אְּבִמּלּוי  ֻסָּכ"ה ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי .ְמַמֵּז"ג

עֹוָלם ַהָּבא סֹוד ַיִין  ֶׁשַּיִין ָצלּול הּוא סֹוד ַהַּיִין ַהָּמזּוג, ְוהּוא ַהַּיִין ַהְמֻׁשָּמר ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: שרה)

ִּתי ְׁשָמִרים, ַרק ִּתּקּונֹו הּוא ֶׁשִּיְצְללּו ַהְּׁשָמִרים ְוִיְּפלּו ְלַמָּטה ְוַהַּיִין ַהְמֻׁשָּמר, ְונֹוַדע ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלַּיִין ִּבלְ 

 329מֹוִפיַע ְּבָכל ַהַּתַּנ"  ֵע"ץְוֵכן ֹׁשֶרׁש ִיָּׁשֵאר ָצלּול ַחְמָרא ַעל ּדּוְרֵּדיּה. ְוִנְבָרִרים ְוִנְׁשֲארּו ְנִקִּיים ְוַזִּכים. 

ַהַּיִין ְלַמִים ֵּכיָון ֶׁשהּוא ַקו ָהֶאְמַצע ֶׁשַּתְפִקידֹו ְלַׁשֵּד ֶאת ַהַּקִּוים. , ְלַרֵּמז ֶׁשָהֵעץ ְמַׁשֵּד ּוְמַמֵּזג ֵּבין ִׁשּדּו"ְּפָעִמים ְּכִמְנַין 

ם גַ  זוֹ  580ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  .ִּגְׁשֵמי ְבָרָכהְּפָעִמים ְּכִמְנַין  580מֹוִפיַע ְּבָכל ַהַּתַּנ"  ַמִי"םְוֵכן ֹׁשֶרׁש 

  .םיִ ּמַ ל הַ ים עַ נִ וֹ ּדנִ  וֹ א ּבּבָ א רַ נָ עְ ׁשַ ם הוֹ ת יוֹ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  קתֶ ּפֶ ל א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ 

 ַרְגָליו דְועַ  ֵמֹראׁש ָהָאָדם ֶׁשְּבגּוף חּוִטין ְׁשֵני ְּכֶנֶגד ַּבַּטָּבעֹות ְּבִריִחים ְׁשֵני י)  כה,  (שמות ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא

 ַנֲעֶׂשה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְלַאַחר ָאָדם ֶׁשל ִׁשְּדרוֹ  טז.) (ב"ק . ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָראְלִצּדוֹ  ָקרֹוב ֶאָחד ְוחּוט ַהִּׁשְדָרה ְוֵהם

ׁש, ְלַרֵּמז ֶׁשִּׁשְּדָרה ְיכֹוָלה ַהָּנחָ  ֶׁשל ְׁשמוֹ  ַּתִּנין ְּבִגיַמְטִרָּיא ִׁשְּדָרה ְוֵכן ְּבמֹוִדים. ְּכַרע ְדָלא ִמיֵּלי ְוָהֵני ָנָחׁש,

ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ַעל  , ַּכּמּוָבאֵּבין ַהְּקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפהְלִהְתַהֵּפ ְלָנָחׁש. ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ַּבִּׁשְדָרה ְׁשֵני חּוִטים ֶׁשִּמְתַחְּלִקים 

ד ֵיׁש ּבֹו ב' ִצּנֹורֹות, ִצּנֹור ַהֶּזַרע, הּוא ְּבסֹוד ז' ְׁשִביִעי ֹקֶדׁש, ַהְיסוֹ  (עקב ע' רמט)ַהְיסֹוד ֶׁשּבֹו ִמְסַּתֶּיֶמת ַהִּׁשְדָרה, 

ֵמי  ְוִצּנֹור ַהּמֹוִציא ַהּמֹוָתרֹות, הּוא ְּבסֹוד ְּבֵני ֵחת ּוִמָּׁשם ִנּזֹוִנים ְּבֵני ֵחת, ִמְּקֵצה ַהִּטָּפה ַהּיֹוֵצאת ִעם

 אֹוִתּיֹות, ֵחַמרהּוא  ַיִין י ַהִּׁשְדָרה ּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל ֶצֶלם ָהָאָדם. ְוֵכן ַהַּתְרּגּום ַעל, ּכִ ֶצֶלםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵעץְוֵכן  ַרְגַלִים.

א יֹוְדעִ ְלַרֵּמז ַעל רמ"ח ֵאָבִרים ֶׁשִּנְכָלִלים ַּבִּׁשְדָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַיִין ַהָּמזּוג. ְוִנְרֶאה ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבּת רמ"ח, ים ֹוָרה ְּכֶׁש

ֶׁשֶּנְהַּפ  ֵעץ, ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֲעַדִין ַמֲאָבק ִעם ַהְּקִלּפֹות ִּבְבִחיַנת הָ ֵע"ץ אֹוִתּיֹות צ"עְלַהְכִריַע ֶאת ַהֲהָלָכה אֹוְמִרים 

 ַהּתֹוָרה ָחְכַמת יִמיםַמֲעלִ  ַהְּקִלּפֹות כ"ו) (אגה"ק ַּב'ַּתְנָיא' ִּכי ַהְּקִלּפֹות ַמֲעִלימֹות ֶאת ַהֲהָלָכה, ַּכּמּוָבא צ"ע,לְ 

ֶּכי  ע"ץ,ַיַחד  צ',ְוָהאֹות ֶׁשל ֹחֶדׁש ְׁשָבט ִהיא  ע',. ְוֵכן ָהאֹות ֶׁשל ֹחֶדׁש ֵטֵבת ְּבֵסֶפר ְיִציָרה ִהיא ְוַתְחּתֹוִנים ֵמֶעְליֹוִנים
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ַהְמַסֶּמֶלת ַהָּנָקה  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעץש. צּור שליט"א ׁשֶ ָּבֳחָדִׁשים ֵאּלּו ִמְתַּגֶּבֶרת ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה ַּכָּידּוַע. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. 

  ְמֻפֶּצֶלת ִלְׁשֵני ַּדִּדים.ֶאת ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה, ְוַהַהָּנָקה 

ֶּזה ֵמַהֵּגיִהָּנם, ְוֵכן ֶׁשַהֲהָדס ְוַהַּיִין ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְמַסְּלִקים ֶאת ָהַעִין ָרָעה ֶׁשעֹוָלה ַּבְּזָמן הַ  (בראשית יז:)ַּבֹּזַהר ָמִצינּו 

, ַהְיינּו ֶׁשְּׁשִתַּית ַהַּיִין ְוֵריַח ַהְּבָׂשִמים ֲעָׂשאּוהּו ָחָכם ְּדָאַמר ָרָבא ַחְמָרא ְוֵריָחֵני ַּפְקִחין (יומא עו:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ּוָבֶאְמַצע ָּכתּוב  ע'ֹבת" ר"ת ג' ְּפָעִמים עָ ץ עֵ ַנף עֲ ֲהָּדִסים, "ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל הַ  ַיִין.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲהָדסּוִפֵּקַח. ְוֵכן 

ָׁשה, ְוַגם לֹוְקִחים ְּבֻסּכֹות ְמֻׁשָּלִׁשיםֶהָעִלים הַ ִנְרֶאה ֶׁשֲהָדס ֵיׁש ּבֹו ִעְנַין  "ֵעץ". ַיִין  ְׁשִליׁשֲהַדִּסים, ְלַרֵּמז ַעל ְמִזיַגת  ְׁש

  ַמִים.ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ּבִ 

א ַלֲעָׂשָרה, ִמַּתַחת ְּפסּוָלה ֶׁשֻּסָּכה ַהַּטַעם ה.) (סוכה ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינ . ְוִנְלָמד ֵמֲעָׂשָרה ְלַמָּטה ְׁשִכיָנה ָיְרָדה ֶׁש

 ְצִריָכה ָּכהֶׁשּסֻ  .ַהַּכֹּפֶרת" ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם ֹסְכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ֹּפְרֵׂשי ַהְּכֻרִבים "ְוָהיּו כ) כה, (שמות ֵמַהָּכתּוב

 ֵע"ץ, ֶׁשְּמֻרָּמז ָּבֶהם ב' ְּפָעִמים ים,ַצֲעצּועִ  ִנְקָרִאים ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ְטָפִחים. ּוָמִצינּו ֶׁשַהְּכרּוִבים ֲעָׂשָרה ְּגבֹוָהה ִלְהיֹות

ְורֹוִאים  ְׁשַנִים ַמֲעֵׁשה ַצֲעֻצִעים"."ַוַּיַעׂש ְּבֵבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּכרּוִבים  י) ג, ב' הימים (דברי ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא

ֹמה ַהֶּמֶל ָעָׂשה  ֵע"ץֶׁשְּמַמֵּזג אֹוִתּיֹות ְסַכ ַהֻּסָּכה ֵהם ְּבסֹוד  ַהְּכרּוִבים ַהּסֹוְכִכיםֶׁשַּגם  ְּבסֹוד ִמּזּוג ַיִין ְּבַמִים. ְוֵכן ְׁש

ְלִפי ֶזה ַּבְּדִביר ְׁשֵני ְכרּוִבים ֲעֵצי ָׁשֶמן ֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו". "ַוַּיַעׂש  (מ"א ו, כג), ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּכרּוִבים ֵמֵעץ

ִנְרָמזֹות ַּבָּכתּוב ַעל ָּדִוד ֶׁשָרַקד ִלְפֵני  ֵע"ץְּפָעִמים  ב'ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ָּדִוד ֶּבן ׁשּוָׁשן שליט"א ׁשֶ 

"ְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ה' ְּבֹכל ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוְבִכֹּנרֹות ּוִבְנָבִלים  (ש"ב ו, ה)ּוִבים: ֲארֹון ה' ֶׁשָעָליו ָהיּו ַהְּכר

הּוא  ִרּקּודִרי"ם' ׁשֶ ִלים". ִּכי ָהִרּקּוד ְמֻסָּגל ְמֹאד ִלְדחֹות ֶאת ַהְּקִלּפֹות. ַּכּמּוָבא ְּב'ִחּדּוֵׁשי הָ צֶ לְ צֶ ים ּובְ עִ נְ עַ ּוְבֻתִּפים ּוִבְמנַ 

ְוֵכיָון ֶׁשַהְּקִלּפֹות ָּבאֹות ִלינֹוק ֵמָהָארֹון ַּבְּזַמן ֶׁשהּוא נֹוֵסַע, ְּכמֹו  ַהְמַסֵּלק ֶאת ַהְּפֹסֶלת ֵמָהֹאֶכל. ְמַרֵּקדִמְּלׁשֹון 

ֶׁשַהְּקִלָּפה יֹוֶנֶקת ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ָלֵכן ָּדִוד ְמַרֵּקד ְּבָכל ַהַּמָּסעֹות ֶׁשָהיּו ַּבִּמְדָּבר ִעם ָהָארֹון ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ָּגֻלּיֹות ִיְׂשָרֵאל 

ְלַרֵּמז ֶׁשָאנּו מֹוְזִגים ְּבַעְצֵמנּו ֶאת סֹוד  ֵע"ץֹּכחֹו ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּקִלּפֹות, ְועֹוֶׂשה ֹזאת ַיַחד ִעם ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות 

א נֹוְתִנים ַלָּנָחׁש ִלְמזֹוג ְוִלינֹוק.  ַהַּצֲעצּוִעים ֶׁשַעל ָהָארֹון ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְסַכ   ַהֻּסָּכה, ְו

ְלַרֵּמז ֶׁשָהִרּקּוד ֶׁשל ָּדִוד ְּכֶנֶגד ָהָארֹון ַמְכִניַע ֶאת ָהאֹוְיִבים ְּבסֹוד ְמִזיַגת  ַצֲעֻצעַ אֹו  ֵעץְּפָעִמים  ב'ְּבִגיַמְטִרָּיא ִרּקּוד  ְוֵכן

ִּכי ִעָּמנּו ֵאל".  םָיקּו אוְ  רבָ דָ  ּוְּברּדַ ה ְוֻתָפר ֵעצָ ּו ֻעצ" י) ח, (ישעי'ִנְרְמזּו ַבָּכתּוב  ֵעץְּפָעִמים  ב' ְוֵכן ֵע"ץ.אֹוִתּיֹות 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. ֶׁשרֹוִאים  .רֹוָמ"אה' ֵמֵפר ֶאת ֲעַצת  ָּדִו"ד, ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְזכּות רֹוָמ"אְוס"ת  ָּדִו"דְוֵיׁש ָּכאן ר"ת 

ְוקֹול ַהּתֹור ַע ת ַהָּזִמיר ִהִּגיץ עֵ ִנים ִנְראּו ָבָארֶ ּצָ "ַהּנִ  (שה"ש ב, יב)ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבָּכתּוב ַעל ַהְּגֻאָּלה:  "ץעֵ ֵצרּוף אֹוִתּיֹות 

ָרֵאל ְלִהָּגֵאל, ִהִּגיַע "ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע" ִהִּגיַע ְזַמָּנן ֶׁשל ִיׂשְ  (שהש"ר ב, לג) נּו", ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשצֵ ְּבַאְר  עִנְׁשמַ 

ַמִים ְזַמָּנּה ֶׁשל ָעְרָלה ְלִהָּזֵמר, ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ּכּוִתים ֶׁשִּתְכֶלה ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ׁשָ 

   .ֶׁשִּתָּגֶּלה. "ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו" ֶזה קֹולֹו ֶׁשל ֶמֶל ַהָּמִׁשיחַ 

, ְלַרֵּמז ֶׁשְּׁשֵני ַהְּכרּוִבים ַהְמסֹוְכִכים ָהיּו ְּבסֹוד ְסָכ ֶׁשהּוא ֵעץ ֶׁשּמֹוֵזג ַיִין ְּבַמִים, ַּגם ֵעץ ַחִּייםְּבִגיַמְטִרָּיא  רּובּכְ  ְוֵכן

ן ַהְּכרּוִבים ָלֵעץ ַחִּיים ַּבָּכתּוב ַהְּכרּוִבים ֵהם ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ְוֵהם סֹוד ָהֲעֵצי ַחִּיים ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ְוֵכן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבי

ֵעץ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת ֶּדֶר  ַהְּכֻרִבים"ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת  (בראשית ג, כד)

ַתח ַּגן ֵעֶדן ׁשֹוְמִרים ֶאת ֶּדֶר ֵעץ ַחִּיים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוָכאן ִנְמָצא ֶׁשַהְּכרּוִבים ְּבפֶ  (בראשית לא:)ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר ַהַחִּיים". 

"ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת" ִמְתַהֵּפ ִמַּמֶּטה ְלָנָחׁש ּוִמָּנָחׁש ְלַמֶּטה. ְוִאם סֹוד ַהְּגֻאָּלה, ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: 

ָיִמין, ְוֵיְצאּו ְבַרֲחִמים. ְוִאם ָלאו ַמֶּטה ְּכַלֵּפי חֹוָבה, ְלַצד ַהְּגבּוָרה, ֶׁשָּׁשם ַהָּנָחׁש ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְּכַלֵּפי ֶחֶסד לְ 



 
 
 

ה

ֶׁשהּוא ֹּבֶקר ֵאל ַאֵחר ֶׁשְּמַבֵּקׁש ִלְׁשֹּפ ָּדם, ְוֶנֱהָרג ָמִׁשיַח ְוַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר "ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶקר", 

ם ֶׁשִּיְהֶיה ַמֶּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד. ּוִבְגַלל ֶזה "ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת", ְוַהֹּכל ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ֶאת ֶׁשל ַאְבָרהָ 

ֵּתר . ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסּתַ ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים, ֶׁשִהיא ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ֵעץ ַחִּיים ִהיא", ְוִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה

ַעל יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין  ַּבָּכתּוב ֳאָפִנים ְּבב' ְּבר"ת ְמֻרָּמז ַצֲעצּו"עַ  ְוֵכן ְּכרּוִבים.ְּכִמְנַין  278הּוא  ַצֲעצּוִעי"םֵּבין אֹוִתּיֹות 

  ֹוד".ע ָּואָריוצַ  לעַ  ֵּיְבּךְ וַ  יוָּוארָ צַ  לעַ  "ַוִּיֹּפל ָּבכּו ַעל ֻחְרַּבן ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁשֹות ִויִניַקת ַהְּקִלָּפה ֵמַהִּמְקָּדׁש,

א ֶנֶאְמָרה נּו"ן ְּבַאְׁשֵרי ִּכי נּו"ן ְמַרֵּמז (ליקוטים ו')  מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ְוֵכן ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ִמְּפֵני ַמה 

ְנֹסַע ָהָאֹרן", ְוהּוא ְמַרֵּמז ַעל ְנִפיָלה ִּדיֵלּה ַעל ַהְּׁשִכיָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר, ְּבסֹוד נ' ֲהפּוָכה ְּד"ַוְיִהי ּבִ 

ַקְלּתֹון, ְּבָגלּוָתא ֵּבין נּוֵני ַיָּמא ַרָּבא ּוְתהֹוָמא ַרָּבא, ְוֵהם ב' נּוִני"ן, ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִריַח, ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש עֲ 

ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש נּוִני"ן ֲהפּוִכין ְּבָפָרַׁשת  ָטה ְּדכּוָרא ִּדְלהֹון.ֶׁשֵהם זו"נ ִּדְלהֹון, נ' ְּכפּוָפה הּוא ַהְּנֵקָבה, ְונ' ְּפׁשּו

. ְוֶאת ֶזה ִנָּסה ָדִוד ִלְמֹנַע ְּכֶׁשָּנַסע נֹוֵסעַ ֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ֵמָהָארֹון ִּבְזַמן ֶׁשהּוא  "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן"

ְּדָהָארֹון ּוֵבית  נֹוָראאֹוִתּיֹות  ָארֹו"ןׁשֶ  (שער לו' פ"ג)ִלירּוָׁשַלִים. ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל  ָהָארֹון ִמִּקְרַית ְיָעִרים

ִהים ִמִּמְקָּדֶׁשי (תהילים סח, לו)ַהִּמְקָּדׁש ֵהם ִּבְבִחיַנת נֹוָרא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  (שער אֹוָרה'  . ּומּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַׁשֲעֵרי""נֹוָרא ֱא

ֶׁשּנֹוָרא הּוא ִּבְבִחיַנת ַיֲעֹקב ֶׁשהּוא ַעּמּוד ַהּתֹוָרה  ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא,ְּבסֹוד ַצע, ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאמְ  ּנֹוָראׁשֶ  ה')

 (בהעלותך)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַנַחל ְקדּוִמים' ַלִחיָד"א  .ַיֲעֹקבְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּבְנֹסעַ ְוֵכן מּוָבא ְּבַבַעל ַה'ּטּוִרים' ׁשֶ  ְּבַקו ָהֶאְמַצע.

ֹוָרה ֲאֻרָּכה ְּכֵסֶפר ָׁשֵלם, ִמֵּסֶפר 'ַּכף ְוָנִקי' ֶׁשָּפָרַׁשת ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ִהיא ֵסֶפר ָׁשֵלם, ְּכַאַחד ַהֻחָּמִׁשים, ְוָהְיָתה ִּבְזַמן ַמַּתן ּת

ַּבּתֹוָרה, ְוֵכיָון ֶׁשְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ִהְפִסיד ֹמֶשה ֶאת ַׁשַער ַהנ', ִנְׁשַּכח ִמֶּמּנּו ַהֹּתֶכן ֶׁשל ַהֵּסֶפר ְוָהְיָתה ְמַלֶּמֶדת ֶאת ַׁשַער ַהנ' ׁשֶ 

ָיה ָטמּון ְוָלֵכן עֹוִׂשין נּוִני"ן ֲהפּוִכין ְלַרֵּמז ֶׁשִהְפַסְדנּו ֶאת ַׁשַער ַהנ' ֶׁשהָ  "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע",ְוִנְׁשֲארּו ַרק פ"ה אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ֶׁשָּטמּון ַּבָּפָרָׁשה ַהֹּזאת. ַּבָּפָרָׁשה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָּפָרָׁשה זֹו ְמַרֶּמֶזת ַעל ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה ֵמָהָארֹון ְוַהֲעָלַמת ַׁשַער ַהנ' 

ְת ֶאת ַהֵּנֹרת",ְוָלֵכן ִהיא ִנְמֵצאת ְּבָפָרַׁשת  , נֹוָרהִנְרָמז ִּבמְ נֹוָרא ֶלת ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ִּכי ַהְּמנֹוָרה ְמַסּמֶ  "ְּבַהְע

ַהָּמקֹום  "ַמה ּנֹוָרא (בראשית כח, יז)ִנְרֶמֶזת ְּבִדְבֵרי ַיֲעֹקב ְּמנֹוָר"ה ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ׁשֶ 

 ַיֲעֹקב ָרֵחלְּבִגיַמְטִרָּיא ֵנ"ר ְּפָעִמים  7 . ְוֵכןְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ַהְּמנֹוָר"הַמְטִרָּיא ְּבִגיְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ַיֲעֹק"בַהֶּזה". ְוֵכן 

ְוֵכן ַהָּכתּוב "ֵּבית  "ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה הוי"ה ֶאת מֶׁשה". (במדבר ח, ד), ּוְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות

  .ְמנֹוָרהיַמְטִרָּיא ְּבגִ  ֵאׁש"ַיֲעֹקב 

 ָמִׁשי"חַ ְואֹוִתּיֹות  סּוָּכ"ה. ְוֵכן אֹוִתּיֹות ָמִׁשיחַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם"ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַהְּכרּוִבים  ְוֵכן

 שפ"ו, אֹו ֵׁשם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשיְּבִגיַמְטִרָּיא  ָלׁשֹוןן. ִּכי ּדֹומֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשֵניֶהם ד' אֹוִתּיֹות ִמד' מֹוָצאֹות ַהֶּפה, ִמְּלַבד ֵמַהָּלׁשוֹ 

"ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ  (משלי טו, ד) ֵאינֹו ָצִרי אֹוִתּיֹות ֵמַהָּלׁשֹון ִּבְׁשמֹו ִּכי ֶזה הּוא ְבַעְצמֹו. ְוֵכן ָּכתּוב ָמִׁשי"חַ ּוִמֵּמיָלא 

 "ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ַחִּיים"ֶׁשֵהם ַהְּכרּוִבים ַהּסֹוְכִכים ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן ֵעץ ַחִּיים לָ  ָּלׁשֹוןְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין הַ  ַחִּיים"

ִמיִנים ֶׁשֵהם ַמְׁשִליִמים ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ַהֻּסָּכה  ְנִטיַלת ד', ַהְיינּו דטלנ"ת. ְואֹוִתּיֹות ַהָּלׁשֹון ֵהן תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ֶׁשִּנְרֶמֶזת ַּבּנּוִנין ַהֲהפּוִכין ֶׁשל ָּפָרָׁשה זֹו ֶׁשְּמַרְּמזֹות ַעלַהּנֹוָפֶלת . ְוָאנּו ְמַצִּפים ֶׁשה' ָיִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ִּבְבִחיַנת ָלׁשֹון

יד ָלֹבא, ְוָאז ִנְזֶּכה ׁשּוב ְלָפָרָׁשה ַהְּׁשִכיָנה ְּכִדְלֵעיל. ַוֲהָקַמת ֻסַּכת ָּדִוד ִּתְהֶיה ִמַּׁשַער ַהנ' ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשַּיְחֹזר ֶלָעתִ  ְנִפיַלת

  זֹו ִּבְׁשֵלמּוָתּה. 

ִּכי ָנח ַנְפֵׁשיּה ְּדִעיָרא ַהָּיִאיִרי, ֲהָוה ַמְתֵני ָּדִוד ְלהּו ְלַרָּבָנן ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע. ָאְמִרי  (מו"ק טז.)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

יל ֲעֵליּה. "הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני" ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֵליּה, ֵליֵתיב ַמר ַאָּכִרים ְוַאְּכָסתֹות ָלא ַקּבִ 



 
 
 

ו

 ִמְּלׁשֹוןָהֶעְצִני רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ִנְקָרא ְמַעֵּדן ַעְצמֹו ְּכתֹוַלַעת. ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵצא ַלִּמְלָחָמה ָהָיה ַמְקֶׁשה ַעְצמֹו ְּכֵעץ. 

, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשּסֹוד ָהֵעץ ַמְכִניַע ֶאת אֹוְיֵבי ה' ְּבסֹוד ָהָארֹון ֶׁשּיֹוֵצא ֵעץה' ִּבְבִחיַנת , ִּכי ָהָיה ִנְלָחם ְּבאֹוְיֵבי ֵעץ

ָחְכָמה, ֶׁשֵּמֶהם יֹוֵצאת הַ  ֲעֵצי ֵעֶדןְמַרֵּמז ַעל  ֲעִדינֹו ָהֶעְצִניְלִמְלָחָמה ִעם ִיְׂשָרֵאל ּוִבְנִסיָעתֹו ֵיׁש ִמּזּוג ָהֵעץ ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן 

ה ֹׁשֶרׁש ַהִּמְלָחָמה ִעם ִּכי ֵעֶדן הּוא ֵׁשם ֶׁשל ָחְכָמה, ּוִמֶּמּנּו יֹוְצִאים ֵעץ ַהַחִּיים ְוַהַּדַעת ֶׁשֵהם ְּבסֹוד ָחְכָמה, ּוְבֵעֶדן ַּגם ָהיָ 

. נ'י ֵיׁש ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות נִ ֹו ָהֶעצְ נֲחָטה ַחָּוה. ְוֵכן ַּבֲעִדיַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ְּבִעְנַין ֵעץ ַהַּדַעת ְוַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ֶדֶר ָהֲעָנִבים ֶׁשּסָ 

 ה'ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהֶעְצִני , וְ כ"חְּפָעִמים ה' ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבֹאֶפן ֶׁשֲעִדינֹו  ָחְכָמ"ה,ְּפָעִמים ה' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲעִדינֹו ָהֶעְצִניְוֵכן 

ְּפָרִקים ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְלַרֵּמז ַעל  נ'ְּפָעִמים ג' ְוֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל ִחֵּבר  ָחְכָמה ִּביָנה.ִגיַמְטִרָּיא ּבְ  ֲעִדינוֹ . ְוֵכן מ"הְּפָעִמים 

ל ֶאת ַהָחְכָמה ּוְמַסּמֵ ַהְּמנֹוָרה ַּפְרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ִמְזמֹור ס"ז ִּבְתִהִּלים ֶׁשִּנְכַּתב ְּבצּוַרת  ַּג"ןֵעֶדן. ְוֵהם ְּכֶנֶגד  ַּגן

ֵעץ אֹוִתּיֹות ְּכִמְנַין  233ִמִּלים, ְוֵכן ֵיׁש ְּבִמְזמֹור ֶזה  ַג"ןיֹנת ִמְזמֹור ִׁשיר" ְוֵיׁש ּבֹו ְנגִ ֶׁשַּבְּמנֹוָרה, ַמְתִחיל "ַלְמַנֵּצַח ּבִ 

  .ַהַחִּיים

"ַוְיִהי ֶׁשְּׁשֵני ַהְּפסּוִקים ֶׁשל  עלותך תשע"ו)(הובא בעלון השבועי שיוצא מתורתו בהמּוָבא ֵמַהגר"מ ְׁשֶטְרְנּבּו שליט"א  ְוֵכן

, ּוְמָבֵאר ֶׁשְּנִסיַעת ָהָארֹון ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֲהָפַצת ַהּתֹוָרה ָלַרִּבים ְיסֹוד ַהּתֹוָרהֵהם ֻחָּמׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִּכי ֵהם ִּבְנֹסַע" 

"ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ֶאת ָּכל ָהאֹוְיִבים ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר  ֶׁשַּתִּגיַע ְלָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ְוֶזה ַהָּדָבר ֶׁשְּמַסֵּלק

," ְוִאם ח"ו ֵאין עֹוִׂשים ֹזאת ְוָנִחים ַּבָּמקֹום  ָהָאֹרן ַוֹּיאֶמר מֶׁשה קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי ִמָּפֶני

ַהְיינּו  "ּוְבנֹֻחה ֹיאַמר ׁשּוָבה ה' ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל"ָכל ָמקֹום, ַמְמִׁשי ַהָּפסּוק ְּבִלי ְלָהִפיץ ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ 

א ַעל ֻּכָּלם. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  "ּוְבנֹֻחה ֹיאַמר ׁשּוָבה  (יבמות סג:)ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה ח"ו ַרק ַעל כ"ב ֲאָלִפים ִמִּיְׂשָרֵאל ְו

 ת ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל" ְמַלֵּמד ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ָּפחֹות ִמְּׁשֵני ֲאָלִפים ּוְׁשֵני ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל.ה' ִרְבבוֹ 

ה ְפֻעּלֹות ִלְרקֹוד ִעם ָעׂשָ ָּדִוד ַהֶּמֶל ְלִפי ְדָבָריו ְמֹבָאר ַמּדּוַע ֵיׁש ִמְלָחָמה ְגדֹוָלה ַּבְּקִלּפֹות ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ׁשֶ 

  ם ַּבָּדָבר ַהֶּזה.ִמּזּוג ָהֵע"ץ ְוכּו', ִּכי ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַמְכִניִעים ֶאת ָּכל ָהאֹוְיִבים ְוַהְּקִלּפֹות ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש ִמְלָחָמה ִאּתָ 

"ְוַיֲעֹקב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי  ב) (בראשית לב,ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ְנִסיַעת ַיֲעֹקב: 

ִהים" אנּו ִמַּבַעל ַעל ְּבִחיַנת ְנִסיַעת ָהָארֹון, ִּכי ַיֲעֹקב הּוא סֹוד ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשִּנְקָרא נֹוָרא אֹוִתּיֹות ָארֹון ְּכִפי ֶׁשֵהבֵ  ֱא

ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתאְמַרֵּמז ַעל  ַּיֲעֹקב. ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ֹקבַיעֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּבְנֹסעַ ַה'ּטּוִרים' ׁשֶ 

ה ַמֲחנֵ  ָרָאם ֶׁשִּמֶּמנּו יֹוֵצא ָמִׁשיַח, ְוַהָּפסּוק ַמְמִׁשי "ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר מֹוָא"בִהים" ר"ת אֱ ְלֲאֵכי מַ ֹ בוִּיְפְּגעּו וַ ְוָלֵכן "

ִהים ֶזה" ר"ת " ִׁשיַח". ָּכאן ֶיְׁשָנם ְרָמִזים ַעל ִנְצחֹון ָּכל ָהאֹוְיִבים ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבָארֹון ֶׁשּנֹוַסַעת מָ ֵּפינּו אַ ּוַח רֱא

  ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּוְמִביָאה ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

"יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות ֹעֵׂשי ְמָלאָכה  ֵרי ַהְּפסּוִקים ְּבֶפֶרק ק"ז ִּבְתִהִּליםֲהפּוִכין ִלְפֵני ְוַאחֲ  נּוִני"ןֵיׁש ִסיָמִנּיֹות ֶׁשל  ְוֵכן

יו: ַיֲעלּו ְּבַמִים ַרִּבים: ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה: ַוֹּיאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגּלָ 

ַהּנּוִני"ן ְלַסֵּמל ׁשֶ ְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג: ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע". ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות נַ 

ָמא ַרָּבא, נּוֵני ַיָּמא ַרָּבא ּוְתהוֹ ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַה'ִּׂשיַח ִיְצָחק' ֶׁשַהּנּוִנין ָנְפלּו לְ  "יֹוְרֵדי ַהָּים"ֵהן ִּבְבִחיַנת ַהֲהפּוִכין 

ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה  ֶלָעִתיד ָלֹבאּוְכֵׁשם ֶׁשַהִּלְוָיָתן ַיֲחֹזר ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִריַח, ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקְלּתֹון, ֶׁשֵהם זו"נ ִּדְקִלָּפה, 

ְוֵכן מּוָבא  תֹו ִעְנָין ֶׁשַּיֲחֹזר ִעם ַׁשַער ַהנ' ֶׁשל ַהּתֹוָרה.ֶׁשֻּכָּלם אוֹ ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת ָּכ ַּתֲחֹזְרָנה ַהּנּוִני"ן ֶׁשָּנְפלּו ְוַתֲחֹזר 

  ֶׁשְּׁשֵּתי ַהּנּוִני"ן ַהֲהפּוִכין ִמְתַחְּברֹות ִלְהיֹות אֹות ָסֶמ" ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה. (בהעלותך)ַּב'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות' 



 
 
 

ז

נּוִנין ֲהפּוִכין רֹוֶצה לֹוַמר ִּכי אֹות נּו"ן ִנְקָרא נּו"ן ְּבֹיֶׁשר ְוִנְקָרא  ברים ד, ט)('חומת אנך' על דמּוָבא ַּבִחיָד"א  ְוֵכן

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות' נּו"ן ְלַמְפֵרַע ְוכּו' ְונּוִנין ֲהפּוִכין ֶׁשעֹוד ֶׁשִּיְתַהֵּפ ֶׁשַּיֲחזֹור ַהָּדָבר ְּכמֹו ֶׁשָהָיה

יַנת ַאַחד ָעָׂשר ַסָּמֵני ַהְּקֹטֶרת ְּכֶנֶגד ַאַחד ָעָׂשר ַאּלּוֵפי ֵעָשו ְוכּו'. ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַאַחד ָעָׂשר ְּבחִ  (נט"י ו)

ִאי ַער ַהּנּון ׁשֶ ְּפסּוִקים ֶׁשַּמְתִחיִלין ְּבנּון ּוְמַסְּיִמין ְּבנּון. נּון ְּבִחיַנת ְנִפיָלה. ְונּון ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ֶׁשַּיִּׂשיג ׁשַ 

ֶׁשְּסִביב ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות ָׁשם ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו. ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהּנּוִנין ֲהפּוִכין 

ֹור הֹודּו. ֶׁשְּמַדֵּבר ָּפָרַׁשת ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ְוכּו'. ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהּנּוִנין ֲהפּוִכין ֶׁשְּבַקִּפיְטיל ק"ז ִּבְתִהִּלים ַּבִּמְזמ

ַהְמַסֵּמל ֶאת  נּו"ןְוֵכן . ת ַהּנּון ֶׁשל ָמִׁשיחַ ִמָּכל ַהָּגֻלּיֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּכֶנֶסת ִיְשָרֵאל ָּבֶהם ֶׁשִּתּקּוָנם ַעל ְיֵדי ְּבִחינַ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּביָנה.  88הּוא  נּו"ןֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסּתַ . ַקוְׁשָעִרים ְּבִגיַמְטִרָּיא  נּו"ןַהִּביָנה ֶׁשֵּיׁש ָלּה 

ִׁשיַח ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ַהּמָ ֶל מֶ ר"ת  מה"מֵהן  נּו"ןֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּקו. ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני  ֶׁשֶמ"ׁשְּבאח"ס בט"ע  נּו"ןְוֵכן 

ן כֵ וְ  "ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו". (תהילים עב, יז). ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ּנּו"ןְׁשִּפיַע לַ ֶׁשּמַ  י'ַהְיינּו  ִיּנֹוןָקְדָמה ָלעֹוָלם ְוִנְקָרא 

ָחׁש, ְוַיֲהֹפ אֹוָתּה נָ  ֶׁשל ַהִּמָּלה נּו"ןֶׁשַהָּמִׁשיַח ִיְׁשֹּבר ֶאת ָהאֹות  (פ' יתרו)א ְּבֵסֶפר 'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי' בָ מּו

 נּו"ןְוֵכן . םיהֶ לֵ ט עֲ לֵ וֹ א ׁשי הּוּכִ  "ןנּות וֹ ּיתִ אוֹ ם לְ דֵ קוֹ  מה"מן כֵ לָ  .ָמִׁשיחַ , ְוָאז ִּתְהֶייָנה אֹוִתּיֹות ִמ"יֹות ְלאֹוִתּי

ַער נּו"ן ּׁשַ ׁשֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון 'ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה'  ו.ּקַ ת ּבַ לוֹ לָ כְ ת נִ ירוֹ פִ ּסְ ל הַ י כָ ּכִ  ְסִפירֹותְּבִגיַמְטִרָּיא ְגדֹוָלה 

 ק"וַּפֲעַמִים  4ְוֵכן  ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל אֹותֹו ִעְנָין. 2626, ּוְבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ְמֻׁשָּלׁש ֶזה יֹוֵצא הוי"הְּפָעִמים  הוי"הְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסֵּמל  ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר' ֶׁשְיהּוָדהְּכִפי ׁשֶ . 4ְלַרֵּמז ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמְתַּפֵּצל ַהַּקו לְ  ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

ַּבֶּמְרָּכָבה, ד' , ְוהּוא ָהֶרֶגל הַ ד'ַמְתִחיל ְוִנְגָמר ָּבאֹות  ָדִוד, וְ ֲהָוָי"ה ד'' ַּבָּבִנים, ְוהּוא אֹוִתּיֹות דהַ  ֶאת ַהַּמְלכּות ָהָיה

  ָׁשָנה. ַאְרָּבִעיםּוָמַל 

ָּתנּו ַרָּבָנן "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה". ָּפָרָׁשה זֹו ָעָׂשה ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  (שבת קטז.)א ַּבְּגָמרָ  ָמִצינּו

א ִמן ַהֵּׁשם הּוא ֶזה, ֶאָּלא ִמּפְ  ֵני הּוא ִסיָמִנּיֹות ִמְלַמֲעָלה ּוִמְלַמָּטה, לֹוַמר ֶׁשֵאין ֶזה ְמקֹוָמּה. ַרִּבי אֹוֵמר 

ֶפר ָחׁשּוב הּוא ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ְּכַמאן ַאְזָלא ָהא ְּדָאַמר ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ַרב יֹוָנָתן "ָחְצָבה ֶׁשּסֵ 

ֶּבן ְמעֹון ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה", ֵאּלּו ִׁשְבָעה ִסְפֵרי ּתֹוָרה, ְּכַמאן ְּכַרִּבי. ַמאן ַּתָּנא ְּדָפִליג ָעֵליּה ְּדַרִּבי ַרָּבן ׁשִ 

ִּבְמקֹוָמּה, ַּגְמִליֵאל ִהיא, ְּדַתְנָיא ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲעִתיָדה ָּפָרָׁשה זֹו ֶׁשֵּתָעֶקר ִמָּכאן ְוִתָּכֵתב 

ִנָיה ַמאי ִהיא ְוָלָּמה ִנְכְתָבה ַּכאן ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ֵּבין ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה ְלפּוְרָענּות ְׁשִנָיה. ּפּוְרָענּות ׁשְ 

"ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֹוְנִנים". ּפּוְרָענּות ִראׁשֹוָנה "ַוִיְסעּו ֵמַהר ה'". ְוָאַמר ַרִּבי ַחָמא ַבר ֲחִניָנא ֶׁשָּסרּו 

 ִסיָמן, וְ ּיֹותִסיָמנִ ִנְקָרִאים ּנּוִני"ן ְורֹוִאים ֶׁשְּׁשֵני הַ ֵמַאֲחֵרי ה'. ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה ָאַמר ַרב ַאִׁשי, ִּבְדָגִלים. 

אֹוִתּיֹות ֵעץ ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשּסֹוד ַהֲהֵפָכה ְוַהְּנִפיָלה ֶׁשל ַהּנּוִנין ִהיא סֹוד ַהֲהֵפָכה ְוַהְּנִפיָלה ֶׁשֵּיׁש ִּבְמִזיַגת  ֵע"ץ,ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ָּבָאה ְלַהְפִריד ֵּבין ַהּפּוְרָענּות ֶׁשָּסרּו ֵמַאֲחֵרי ה', ְלפּוְרָענּות  ְנֹסַע""ַוְיִהי ּבִ ֶׁשִּנְרָמִזים ִּבְׁשֵני ַהְּכרּוִבים. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשָּפָרַׁשת 

ִּבְבִחיַנת ְמִזיַגת ַהַּיִין ְּבַמִים ֶׁשעֹוֶׂשה ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים, ָּכ ִנְכָנס ָּכאן  ַצעַהִּמְתאֹוְנִנים, ְוִנְכְנָסה ָּבֶאמְ 

ְּכִדְלֵעיל, כדי ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ֵּבין ְׁשֵּתי ַהּפּוְרָענֻּיֹות. ּוֵבֵאר הרה"ג ר' א. נֹוָרא ּוא ַקו ָהֶאְמַצע ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשה ָארֹוןהָ 

ִּכי ֵהם  "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע", ֶׁשל ָּפָרַׁשתּנּוִני"ן ַהֲהפּוִכין ְלַרֵּמז ֶׁשָּפְגמּו ּבַ  נּוִני"ןים" ֵיׁש ְׁשֵּתי ְננִ ד. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ַּב"ִּמְתאוֹ 

א  ִּבְּקׁשּו ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְוָלֶרֶדת ְּבַדְרָּגה ֵמֲהָבַנת ַהּתֹוָרה, ִּכי ַּבֲאִכיַלת ָמן ָהיּו ְמֻזָּכִכים ְלָהִבין יֹוֵתר ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוִמֵּמיָלא 

ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם" ְוִהִּפילּו  ַהָּדָגהם ָאְמרּו ָׁשם "ָזַכְרנּו ֶאת , ְוָלֵכן הֵ ֶׁשָּנַפלֶׁשל ַהּתֹוָרה ַׁשַער ַהנ' ָיְכלּו ִלְזּכֹות ּבְ 

נּוֵני ַיָּמא ַרָּבא ּוְתהֹוָמא ַרָּבא, ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִריַח, ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקְלּתֹון, ֶׁשֵהם זו"נ ִּדְקִלָּפה ֶאת ַהּנּו"ן לְ 



 
 
 

ח

ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם". ְּכֵעין ְּדֵגי ָׁשם "ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל  ֹמֶׁשה ָאַמר ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן

  .ָדגהּוא  נּו"ןִּכי  "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה",ֶזה מּוָבא ַּב'ְּכִלי ָיָקר' ַעל ַהּנּו"ן ֲהפּוָכה ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל 

ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִּנְמַחק ִאם ֵיׁש ּבֹו ְלַלֵּקט ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות, ְּכגֹון ָּפָרַׁשת  שבת קטו.)(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

א ְּבִגיַמְטִרּיָ  ֻּסָּכה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ׁשֶ "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע", ַמִּציִלין, [ִמן ַהְּדֵלָקה ְּבַׁשָּבת], ְוִאם ָלאו ֵאין ַמִּציִלין

  ׁש ָּבּה פ"ה אֹוִתּיֹות., ָלֵכן ָּפָרַׁשת ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל סֹוד ַהֻּסָּכה ֶׁשל ְּכֻרִבים סֹוְכִכים ֶׁשּמֹוְזִגין ַיִין ְּבַמִים יֵ פ"ה

ן ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ַאְרַּבע ְּגָוִנים ֵיׁש ָּבַעיִ  (תיקונים קכח.)ַּבֹּזַהר  הרה"ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שמצינו והוסיף

ם ֶׁשל ָּכל ֶׁשל ָּכל ַחָּיה, ּוְׁשֵּתי ַּכְנֵפי ָהַעִין ֶׁשֵהם ַעְפַעַּפִים, ּוְׁשֵני ְּכרּוֵבי ָהַעִין, ֵהם ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְּכָנַפיִ  ָּפִנים

יש  ,העין. ומובא שם בזהר שאם הכרובים אינם מסתכלים זה בזהכרובי העין נקראים  עפעפיורואים ש. ַחָּיה

ם א, צעצעְּבִגיַמְטִרָּיא  עפעפשהנחש מונע את היחוד. ושוב רואים שנפילת השכינה נרמזת כאן. וכן  ימןס כאן

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

עפעפי עינא  )פרשת תרומה( 'זרע קודש'ספר מובא ב . וכןעי"ןהם בעצם אותיות  ע"ץסופית, יוצא שאותיות  נ'ו

לכסות את העין מרמזים על עפעפי עין העליונים, שלפעמים מכוסים כדי להעלים עין מסוררים, 

והם עשויים בחצי עיגול כמו נו"ן כפופה, ומזה הטעם הנו"ן מרמז על נפילה והסתרה מהשגחתו 

ול בבת עין הוא מרמז על קיום העולם , אבל אות סמ"ך שהוא בעיגול כמו העיגברך שמוית

 ברך שמווהעמדתו, על ידי השגחתו, והנה הארון ששם השכינה שורה, ומשם יוצא השגחתו ית

ת עין, ולכן נכתב בהתורה הקדושה הפרשה ויהי בנסוע הארון, בין שני בלכל העולם, מרמז על ב

פיר אמרו חז"ל שהנו"ן שהוא נוני"ן הפוכים, מורה על עפעפי עינא, וביניהם שורה בבת עין, וש

, אבל דוד סמכה ברוח הקודש ס ושלוםדמיון עפעפי עין לכסות העין, הוא מרמז על הנפילה ח

, שלכן נקרא האות העגול סמ"ך לפי שעל ידי השגחתו על הברואים לכל הנופלים שאמר סומך ה'

ים התרגום "נוני" ימא, על דגי ה )פרשת בהעלותך( וכן מובא שם. בשוה, בזה הוא סומך לכל הנופלים

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

א ְמִריִעין. ְּדָלֵכן ָהיּו ּתֹוְקִעין ְּתִקיָעה ַאַחת ּוְתרּוָעה ַרק ִּבְזַמן ַמַּסע ַהַּמֲחנֹות. ְוִאּלּו ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ָהיּו ּתֹוקְ ִנְרֶאה  ִעין ְו

. ְוֵכיָון "ְּתֹרֵעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל" (תהילים ב, ט), ִּדְתרּוָעה הּוא ְלׁשֹון ְׁשִביָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (במדבר י, ז)ּוָבא ְּבַרִּׁש"י ַּכּמ

יָעה ְוַהְּתרּוָעה ָעְזרּו ִלְׁשֹּבר ֶאת ֶׁשִּבְזַמן ַהַּמָּסעֹות ָהיּו ׁשֹוְבִרים ֶאת ַהְּקִלּפֹות ָלֵכן ָהיּו ְמִריִעים ְלַסֵּמל ִעְנָין ֶזה, ְוֵכן ַהְּתקִ 

, ְוֵכן מּוָבא (ר"ה טז.)ָרא ַהְּקִלּפֹות. ְּכֶדֶר ֶׁשָּמִצינּו ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשְּמַבְלֵּבל ֶאת ַהָּׂשָטן. ַּכּמּוָבא ַּבְּגמָ 

  ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַהֲעלֹות ַהִּניצֹוצֹות. ם ֹיְדֵעי ְתרּוָעה""ַאְׁשֵרי ָהעָ ַעל ַהָּכתּוב  (לה, י)ְּב'ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' 

ה ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו "ַוְיִהי ִבְנסֹוַע ָהָארֹון ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה". ָּפָרָׁשה זֹו ָעׂשָ  ָּתנּו ַרָּבָנן (שבת קטז.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ים. ְוֵהיָכן ְמקֹוָמּה ָאַמר ַרב ַאִׁשי, ִּבְדָגלִ  וכו'.ֶׁשֵאין ֶזה ְמקֹוָמּה.  הּוא ִסיָמִנּיֹות ִמְלַמֲעָלה ּוִמְלַמָּטה, לֹוַמר

 (יבמות סג:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ר.תֵ יוֹ ת ּבְ הוֹ בוֹ ּגְ ת הַ גוֹ רֵ דְ ּמַ ה לַ רָ וֹ ּתל הַ נ' ׁשֶ ר הַ עַ ׁשַ ים לְ ִר ּוׁשים קְ לִ גָ ּדְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ם "ּוְבנֹֻחה ֹיאַמר ׁשּוָבה ה' ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל" ְמַלֵּמד ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ָּפחֹות ִמְּׁשֵני ֲאָלִפי

 ַאֲהָבה" ָעַלי ְוִדְגלוֹ  ַהָּיִין ֵּבית ֶאל ֱהִביַאִני"ים לִ גָ ּדְ ל הַ עַ ר מַ אֱ ּנֶ ה ּׁשֶ מַ ר לְ ּבֵ חַ ְת ה מִ זֶ וְ . ּוְׁשֵני ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ַמְלָאִכים. ֶׁשל ְרָבבֹות כ"ב ִעּמוֹ  ָיְרדּו ִסיַני ַהר ַעל הקב"ה ֶׁשִּנְגָלה ְּבָׁשָעה ִסיַני ֶזה



 
 
 

ט

ת אוֹ לָ  י"ןנִ ּוּני הַ נֵ ְׁש ת ים אֶ ִר ְּׁש קַ ּמְ ים ׁשֶ ִר פָ ד סְ עוֹ ש' וְ דֶ ע קֹ רַ 'ּזֶ בַ ּו ַּב'ְמַגֵּלה ֲעמּוקֹות' ינּוצִ ּמָ ם שליט"א ׁשֶ יְ וֹ ּבלְ טֶ יְ ל טַ אֵ יוֹ 

  .לּגֵ עַ מְ הַ י נִ ל חוֹ ׁשֶ  לּוּגעִ ל הָ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  "מֶ סָ ת אוֹ . וְ "מֶ סָ 

 3690א ַהָּפסּוק הַ ְוֵכן ָנָסעּו ִאיׁש ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ַעל ֵּבית ֲאֹבָתיו", הּוָחנּו ְלִדְגֵליֶהם  "ֵּכן (במדבר ב, לד)סּוק ַהּפָ  ןכֵ וְ 

חֹוִני  ְּתקּוַפת'ִחּׁשּוֵבי ַהּדֹורֹות' ְּבֵׁשם 'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ֶׁשִהיא  ֵמִביא ֵסֶפרִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  3691ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשַנת 

ֶׁשה' סֹוֵבב ְסִביב ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִעּגּולהּוא סֹוד הָ  ְּדָגִליםִעּגּול ְוִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶׁשם ְּכִדְלַקָּמן, ְוִעְנַין הַ  ֶׁשָעָׂשהַהְמַעֵּגל 

. ְוֵכן ִעְנַין ַהְּדָגִלים ָהָיה ְלַחֵּבר ֶאת ַעם ְּבָבם ִּבְדָגִלים"ְיֹסְבֶבְנהּו" סִ  (דברים לב, י)ַּבִּמְדָּבר ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

 ֶאל "ֱהִביַאִני ג) (שם ּוְקרֹוִבים ֵאָליו, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ְּבֵני ַבִית ֵאֶצל ה'ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

 ְרָבבֹות כ"ב ִעּמוֹ  ָיְרדּו ִסיַני ַהר ַעל הקב"ה ֶׁשִּנְגָלה ְּבָׁשָעה ִסיַני ֶזה "ַאֲהָבה ָעַלי ְוִדְגלוֹ  ַהָּיִין ֵּבית

 ָאנּו ּכָ  ַהְלַואי ָאְמרּו ַלְּדָגִלים. ִמְתַאִּוים ִהְתִחילּו ְּדָגִלים, ְּדָגִלים ֲעׂשּוִים ֻּכָּלן ְוָהיּו ַמְלָאִכים. ֶׁשל

 לֵ  ְלמֶׁשה ְוָאַמר ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם, ְמַמֵּלא ֶׁשֲאִני ַחֵּייֶכם הקב"ה ָלֶהם ָאַמר ְּכמֹוָתן, ְּדָגִלים ַנֲעִׂשים

 ָהיּו ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה ָּפִנים ֶׁשַהד' ב) ב, (במדבר ֶעְזָרא' ּוָב'ִאְּבן ָּבַרְמַּב"ן ַעֵּין .ֶׁשִּנְתַאּוּו ְּכמוֹ  ְּדָגִלים אֹוָתם ֲעֵׂשה

 ְראּוֵבן ֶּדֶגל ְוַעל ֶנֶׁשר, ְּפֵני ָּדן ֶּדֶגל ַעל ׁשֹור, ְּפֵני יֹוֵסף ֶּדֶגל ַעל ַאְרֵיה, ְּפֵני הּוָדהיְ  ֶּדֶגל ַעל ַהְּדָגִלים. ַעל ְמֻצָּיִרים

 ְנַתְנֵאל, ְּכמוֹ  ֵאל, ְּבֵׁשם ִמְסַּתֵּים ֶׁשְּׁשמוֹ  ֶאָחד ָנִׂשיא ָהָיה ַצד ֶׁשְּבָכל ב) ב, (במדבר ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ְוַעֵּין ָאָדם. ְּפֵני

רֹוִאים  חֹוִני ַהְמַעֵּגלְוַגם ַעל  ֵאל. ְּבֵׁשם ִמְסַּתֵּים ֶׁשְּׁשָמם ֶׁשְּלַמְעָלה ַהַּמְלָאִכים ְּכֶנֶגד ַּפְגִעיֵאל, ַּגְמִליֵאל, ֻלִמיֵאל,ְׁש 

ְתַּפֵּלל ֶׁשֵּיְרדּו ְגָׁשִמים. ַמֲעֶׂשה ֶׁשָאְמרּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעֵּגל, הִ ֵאֶצל ה':  ֶּבן ַּבִיתֶׁשהּוא  (תענית כג.)ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה 

א ָיְרדּו ְגָׁשִמים. ֶמה ָעׂשָ  א ִיּמֹוקּו. ִהְתַּפֵּלל ְו ה, ָעג ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ְוַהְכִניסּו ַתּנּוֵרי ְפָסִחים ִּבְׁשִביל ֶׁש

. ִנְׁשָּבע ֻעָּגה ְוָעַמד ְּבתֹוָכּה, ְוָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבֶני ָׂשמּו ְפֵני ֶהם ָעַלי, ֶׁשֲאִני ְכֶבן ַּבִית ְלָפֶני

. ּוִבְזכּות ָהֶרֶמז ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ַהְּדָגִלים ְלחֹוִני ַהְמַעֵּגל  ֲאִני ְבִׁשְמ ַהָּגדֹול ֶׁשֵאיִני ָזז ִמָּכאן, ַעד ֶׁשְּתַרֵחם ַעל ָּבֶני

ים ֶׁשִּנְתֲאוּו ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשָרצּו ִלְהיֹות ְּדֵבִקים ַּבה' ִּבְבִחיַנת ִנְפַּתַחת ֲהָבָנה ֲחָדָׁשה ֶמה ָהָיה ִעְנַין ַהְּדָגלִ 

, ָּכ ֶגלּדֶ ְּבסֹוד ִעּגּול יַנת הָ ֶׁשל ְּבֵני ַבִית ְּכמֹו ַהַּמְלָאִכים, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאֶצל ַהַּמְלָאִכים ֵיׁש ֶאת ִעְנַין ָהאֹוַפִּנים ְוַהַּגְלַּגִּלים ּוְבחִ 

ֶּדֶר ָהִעּגּול ֶׁשל  ִנְתֲאוּו ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּבר ַלה' ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ְוֶזה ָהָיה ַהּסֹוד ֶׁשל חֹוִני ַהְמַעֵּגל ֶׁשָהָיה ָּדבּוק ַלה'

   ַהַּמְלָאִכים. 

  תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא ּקּוד ׁשּוֻרקינִ 
ְּדַהְיסֹוד קֹוֵׁשר ֶאת ַהְּלַמְעָלה ַלְּלַמָּטה. ּוָמִצינּו  קֹוֵׁשר,אֹוִתּיֹות  ּׁשּוֻרקׁשֶ  ע' רנ) (העמידהְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל  מּוָבא

ֶׁשִּנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּבַמָּצב ֶׁשל ִיחּוד ִעם ַהַּמְלכּות. ְוַעֵּין ְּבֹזַהר  (תיקונים טו: עם פירוש 'מתוק מדבש')ַּבֹּזַהר 

ּומּוָבא ְּבַרִּׁש"י ַעל  ׂשֹוֵרק" "ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתי (ירמי' ב, כא)ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ַלָּכתּוב  תיקונים קיח.)(ָחָדׁש 

ֹות ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל . ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם' ֶׁשְּזמֹורֹות ַהֶּגֶפן ְמַסְּמלׂשֹוֵרק הּוא ְזמֹורֹות ֶּגֶפן טֹובַהָּכתּוב ָׁשם 

 ְוֵכן ֶׁשִהיא ִאָּמּה ֶׁשל ַמְלכּות. רּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשּוֻרקְוֵכן  ."ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף"יֹוֵסף ֶׁשִּנְקָרא ָעָנף ֶׁשל ֶּגֶפן, ַּבָּכתּוב 

ה ֶזַרע ֱאֶמת ׂשֹוֵרק "ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתי ה ֶזַרע ֱאמֶ " ְוֵכן. הלָ אּוּגְ  יםמִ עָ ּפְ  הלָ אּוּגְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֻּכ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֻּכ

הרה"ג ר' פ. ל. י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ  . ְוֵכןְּבִריתְּבִגיַמְטִרָּיא  ּׁשּורּוקְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף מֹוָרד שליט"א ׁשֶ  .תשע"ו



 
 
 

י

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּׁשּורּוקיֹוֵסף מֹוָרד שליט"א ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ר'. תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ּקּוד ׁשּוֻרקינִ ׁשֶ  שליט"א

 . ְּבִרית

 ִּפיֶהם ָּכל ֹאְיַביִ  "ָּפצּו ָעַליִ  (איכה ב, טז)ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות, ָּכתּוב  ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשִהְתַּגְּבָרה ְוֵכן

ַהְמַסֵּמל ֶאת  ׁשּוֻר"קְמַרֵּמז ַעל ִנּקּוד הַ  "ָׁשְרקּו"ׁשֶ  לט:) (תיקונים וָמִצינּו ַּבֹּזַהר ,ָׁשְרקּו ַוַּיַחְרקּו ֵׁשן ָאְמרּו ִּבָּלְענּו"

  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ְּדֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּפַגם ְּבִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות. ִחיִריקְמַרֵּמז ַעל ִנּקּוד הַ ַוַּיַחְרקּו" ַהְיסֹוד, "

ש' ׁשֹוֶרֶקת ֶׁשִהיא ֵמַהָּלׁשֹון ַּבִּׁשַּנִים, ּוְמָבֵאר ַהְּגָר"א מ' ּדֹוֶמֶמת, ש' ׁשֹוֶרֶקת.  (ב א)ְּבֵסֶפר 'ְיִציָרה'  מּוָבא

רֹוִאים ֶׁשְּׁשִריָקה ָּבָאה ֵמַהִּׁשַּנִים ּוֵמָהאֹות ִׁשי"ן. ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל  ְוִהיא ׁשֹוֶרֶקת יֹוֵתר ִמָּכל ָהאֹוִתּיֹות.

ֶאה ְּדָלֵכן ַהֹּזַהר אֹות' ֶׁשָהאֹות ש' ִהיא ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ָהאֹות ו' ְוֵיׁש ָּבּה ג' ָוִוים ְלַסֵּמל ֶאת ג' ַהַּקִּוים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד. ִנְר 

ֶאת ת ִנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַלְּׁשִריָקה, ֵּכיָון ֶׁשְּׁשִריָקה ְקׁשּוָרה ִעם ָהאֹות ִׁשי"ן ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְמַקֵּׁשר אֶ 

ֶאְצָּבעֹות ַיַחד ִעם י ַהְיסֹוד, ָלֵכן ִהיא ְּבִחיַנת ִנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן צּוַרת ַהְּׁשִריָקה ַנֲעֵׂשית ֶּדֶר ְׁשּתֵ 

  ַהָּלׁשֹון ֶׁשּיֹוֶצֶרת ֶאת צּוַרת ָהאֹות ִׁשי"ן.

ְּכִתיב "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתים", ִּכי ִּבְהיֹות ַהּׁשּוֻרק ְּבֵסֶפר 'ַהִּניקּוד' ָלר"י ִּגיְקִטיְלָיא  מּוָבא

ָרֵאל, ְוָכל ֶזה ֶּבֱהיֹותֹו ׁשֹוֵכן ִמְלַמְעָלה, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהֻחְרָּבן ָׁשרּוי ַּבַּמְלכּות ֲאַזי ִיְתַקְּבצּו ִנְדֵחי ִיׂשְ 

ִנְרֶאה ְּדסֹוד ַהְּׁשִריָקה הּוא ִהְתַקְּׁשרּות ִעם ָהאֹות  ְּכֶׁשִּנְפַרד ַהּׁשּוֻרק ִמן ַהִחיִרק, ֶנֱחַרב ַהַּבִית ְוָגלּו ִיְׂשָרֵאל.

. ּוְכֶׁשֵּיׁש ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְּבסֹוד ׁשּוֻר"ק ֶׁשֶקראֹוִתּיֹות  שרקֶּיה ֶאת ַהְּקִלָּפה, ִׁשי"ן ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד, ֶׁשְּמחַ 

ן ַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ֶּדֶר ְוִחיִריק, ֶאְפָׁשר ַעל ְיֵדי ְׁשִריָקה ְלִהְתַקֵּׁשר ַלִּׁשי"ן ֶׁשהּוא ׁשּוֻר"ק. ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ִמיֵדי ַהְּקִלָּפה. ָלכֵ 

. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְזַמן ַהָּגלּות ֶׁשַהְיסֹוד ִהְתַרֵחק ֵמַהַּמְלכּות. ַהִּׁשי"ן ְּבַיד ַהְּקִלָּפה, "ֶאְׁשְרָקה ַוֲאַקְּבֵצם" ִריָקהְׁש 

ֶׁשֵעָׂשו ָהָיה ׁשֹוֵרק ) (בראשית כז, ג. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה'ּטּור' ַעל ַהּתֹוָרה "ָׁשְרקּו ַוַּיַחְרקּו ֵׁשן" ְוַהְּקִלָּפה ׁשֹוֶרֶקת.

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵעָׂשו ּפֹוֵעל ֶּדֶר ְׁשִריָקה ָלצּוד ֶאת ִניצֹוצֹות  "ִּכי ַצִיד ְּבִפיו".ַלַחּיֹות ְוָצד אֹוָתן, ָלֵכן ָּכתּוב 

ה ָהֲעִתיָדה ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם ֶׁשִּתְהֶיה ְּבָיֵמינּו ּוְכֶנֶגד ְּגֻאּלָ  (בראשית מט, א)ַהְּקֻדָּׁשה ְלֶחְלקֹו. ְוֵכן מּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים' 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהיעב"ץ  ָאַמר "ְוַלֹּׂשֵרָקה", ֵּפרּוׁש ָּבֵעת ֲאֶׁשר ִיְׁשֹרק ה' ִּדְכִתיב "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם".

יַח. ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ָהרֹוֶאה ׂשֵרָקה ַּבֲחלֹום ְיַצֶּפה ַלָּמׁשִ  (ברכות נז)ַעל ַהְּגָמָרא 

  . ֲאֹתנֹו". ּוְכִתיב "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם"

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, "ָרָחם" זֹו ְׁשַרְקַרק. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה "ָרָחם" ָאַמר ַרִּבי  (חולין סג.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן

, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם. ָאַמר ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵיי, ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ְוָעִביד יֹוָחָנן

ְוֵכן "ְׁשַרְקַרק", ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם". 

סֹוִפית, ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ּוָבּה ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה  ץ' ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׁשַרְקַרקא ֵמָהר"ש אֹוְסְטרֹוְּפִלי זצ"ל ׁשֶ מּובָ 

ְּגֻאָּלה. ך"ך ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ְלׁשֹון  (ילקוט לך לך סד)ַּבִּמְדָרׁש ָהֲעִתיָדה. ַּכּמּוָבא 

". ם"ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק ִמַּיד ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים  "ֵל ְל ֵמַאְרְצ

ֶׁשֶּנֱאַמר ִמַּיד ֵעָׂשו "ֵל ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד". ן"ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעֹקב ֶׁשֶּנֱאַמר ְּפִלְׁשִּתים 

ל "ַהִּציֵלִני ָנא". ף"ף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים "ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי". ץ"ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ה ִלְגֹאל ְלִיְׂשָראֵ 

ְסְטרֹוְּפִלי זצ"ל ֶׁשָהִעְנָין ּומֹוִסיף ָהר"ש אוֹ  "ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח".ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבסֹוף ַמְלכּות ְרִביִעית 
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ֵהן ַהְּגֻאּלֹות  ִמְּכַנ"ףִּכי אֹוִתּיֹות  ְוגֹו'", ִלי ָרִזי ָוֹאַמר ַלַּצִּדיק ְצִבי ָׁשַמְענּו ְזִמֹרת ָהָאֶרץ "ִמְּכַנףִנְרָמז ַּבָּכתּוב 

   ".ִּדיקַלּצַ  "ְצִבי ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת צ'ֶׁשְּכָבר ָׁשַמְענּו, ְוָאנּו ְמַצִּפים ָלאֹות 

ֶׁשִהיא ִאָּמּה ֶׁשל ַמְלכּות. ְוֵכן ֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות  רּות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶאְׁשְרָקה"הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף

ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ֶׁשְּלָפֶניָה. וְ ק' ֶׁשְּלָפֶניָה, ְוָלאֹות  ר'ֶׁשִהיא ַּבּסֹוף, ָלאֹות ש' הֹוֵל ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה, ֵמָהאֹות  שר"ק

שר"ק  ִנְרֶאה ְּדֹׁשֶרׁש ַהְּׁשַרְקַרק ְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשעֹוִלים ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה.

, ָלַהְתָחָלה, ּוְכֶׁשַּנְׂשִּכיל ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֶׁשֶאפְ  ֶׁשהֹוְלכֹות ִמּסֹוף ָהאֹוִתּיֹות ָׁשר ִלְקֹרא ָּכל ָּדָבר ָיָׁשר ְוָהפּו

ַהְיינּו ֶׁשּנֹוִריד ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ַעד ְלַמָּטה ַמָּטה ְּבִעְמֵקי , ְּׁשַרְקַרק ֵיֵׁשב ַעל ָהָאֶרץ ְוִיְׁשרֹוקּוְבנֹוָסף ִנְזֶּכה ֶׁשהַ 

א ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ע"ה  , ָאז ִנְזֶּכה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.ַהְּקִלּפֹות ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְלַהְראֹות ֶאת ָהֵאין עֹוד ִמְּלַבּדוֹ 

, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵאין ַהְגָּבלֹות, ָצִרי ַלֲהֹפ ִנְתָּבֵרר ִאם ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְּבֵסֶדר א' ב', אֹו ֶדֶר תשר"ק

  ָּבּה ְוַלֲהֹפ ָּבּה ְּדֻכֵּלּה ָבּה.

ּוֵבֵאר הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז  "ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים". (תהילים קכו, א) בָּכתּו

, ַהְיינּו חֹוָלםּו , ְוַיֲעֵׂשהִצּיּוןַהְיינּו ַיֲעֶלה ֶאת ִנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ֶׁשַּבו' ֶׁשל ִׁשיַבת ִצּיֹון, ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. ֶׁשה' ָיִׁשיב ֶאת 

  ְוִנְזֶּכה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְּכֹחְלִמים", , ִיְתַקֵּים ֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב "ָהִיינּוִצּיֹון

 (חולין סג.) ְּגָמָראהַ הי"ד ִנְרָמז ְּבִדְבֵרי  ַׁשְרִקייֹוַחאי  ָׁשלֹוםָהָאסֹון ַאֲחֵרי ֶּפַסח תשע"ה ֶׁשל ְּדִריַסת ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  ַּגם

, ָּבאּו ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, "ָרָחם" זֹו ְׁשַרְקַרק. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה "ָרָחם" ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם

ָיִתיב ַרֲחִמים ָלעֹוָלם. ָאַמר ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵיי, ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ְוָעִביד "ְׁשַרְקַרק", ּוְגִמיִרי ְּדִאי 

ַרֲחִמים ַהְיינּו ֶׁשִּבְפִטיָרתֹו הּוא ִהְמִׁשי  ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם".

ַּמְמִּתיק ֶאת ְיֵמי ָהֹעֶמר ׁשֶ  יֹוַחאיְמַרֵּמז ַעל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  יֹוַחאי ֶׁשל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח. ְוֵכן ְׁשמוֹ  ְוָׁשלֹום ַלְּׁשִריָקה

ַהְּגֻאָּלה. ְוהֹוִסיף  אֹור ְוִריַנתתחי', ְמַרְּמִזים ַעל  ְורֹוִניתשליט"א אּוִרי ֶׁשָּבֶהם ִנְרַצח. ְוֵכן ְׁשמֹות הֹוָריו הרה"ג ר' 

ַלְיין תחי' ֵיׁש אֹוִתּיֹות ִׁשיָרה קְ בדל"א ֶׁשִּנְדְרָסה ְּבאֹותֹו ִּפּגּוַע ת שליט"א ֶׁשַּגם ְּבֵׁשם ַהַּנֲעָרההרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין 

ִמְזָרח הּוא  ַׁשְרק - ַא אווָסט, ְוֵכן  -ֶאל  ַׁשְרק - ַא . ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֵאֶצל ָהֲעָרִבים ֶׁשּקֹוִרין ְלִמְזַרח ַהִּתיכֹון ְׁשִריָק"ה

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַאְבֵני  ַמי"יְוס"ת  ַׁשִי"ׁשְרִקי ר"ת ׁשַ ֹוַחאי י לֹוםׁשָ אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. ְוֵכן ְזִריַחת ַּבֲעָרִבית, ּוְמַרֵּמז ַעל 

ז"ל ֶׁשִּנְדַרס ְּבאֹותֹו ׁשּוְקרֹון . ְוֵכן ַהֶּיֶלד ְּבָנָיהּו רשב"י, סֹוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּקׁשּוָרה לְ ַמִיםָטהֹור ֶׁשֵהם  ַׁשִיׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיאְּבָנָיהּו ׁשּוְקרֹון ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ  .ְּׁשִריָקהֹׁשֶרׁש הַ ָׁשבּוַע ְּבֵבית ֵאל ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל 

  ֶנֱהַרג ְּבקֹוְרִקיֶנט.

ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה "בפסוק הסתירה 

א ְיַאֵחר"לֹו, ִּכי ֹבא יָ    .ֹבא 
שמות (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ה, ּכְ ּלָ אֻ ּגְ ת לַ וֹ ּירֻ ׁשָ פְ י אֶ ּתֵ ל ְׁש ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ ה אוֹ תָ יְ ה הָ נָ רוֹ חֲ ַאה הָ ּלָ אֻ ּגְ ל לַ מֶ יא סֵ הִ ם ׁשֶ יִ רַ צְ ת מִ ּלַ אֻ גְ ּבִ  םּגַ 

ִהים ַוְיִהי ּבְ " , יז)יג ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱא א ָנָחם ֱא ַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְו



 
 
 

יב

ִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר  ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמִׁשים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה: ַוַּיֵּסב ֱא

ף וֹ ּסים מִ נִ ׁשָ  "רֶ ּדֶ יא הִ  תשע"ות נַ ְּׁש ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ים, ּכְ כִ רָ י דְ ּתֵ ן ְׁש נָ ְׁש ּיֶ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ",ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

 ַהְּגֻאָּלהׁשֶ  ינּויְ ל, הַ לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ ה ּכָ נּואת חֲ זֹ ה וְ ּבָ ה רַ נָ עְ ׁשַ הוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתיםֶּדֶר " ׁשיֵ ף, וְ לֶ אֶ הָ 

ֶּדֶר " ׁשיֵ ר, וְ מָ גְ ל נִ ּכֹ ת הַ עוֹ ׁשָ  ׁשׁשָ ּבְ , ׁשֶ וֹ ּלׁשֶ  ׁשֵ מְ הֶ א הַ הּוה ׁשֶ ּכָ נֻאת חֲ ם זֹ יוֹ  ה אוֹ ּבָ ה רַ נָ עְ ׁשַ ל הוֹ ד ׁשֶ סוֹ ר ּבְ הֵ בוא מַ ּתָ 

ת כֶ לֶ הוֹ ע וְ בַ ּטֶ ת ּבַ גֶ רֶ ּבָ תְ ּמִ ים ׁשֶ ִר ּות ּפּלַ אֻ ּגְ  ִּבְבִחיַנתה ּלָ אֻ גְ  ינּויְ , הַ י"םִר ּוּפמִ " ס"ת יְבנֵ  ּוָעל םִׁשיַוֲחמֻ  ףסּו םיַ  רַהִּמְדּבָ 

א ּגַ ' ִּבְבִחיַנתה, ּלֶ גַ מְ  ינוֹ אֵ ׁשֶ  קתֵ וֹ ב ׁשלֵ  ינּויְ הַ , "ׁש"ב חָ לֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ " ְּבַׁשַּלח"ן כֵ ים. וְ ּבִ לַ ְׁש ּבִ   עַ ּוּדמַ ּו' ֵּליִלָּבא ְלפּוָמא 

ה יֶ הְ ּתִ  ַהְּגֻאָּלהע וְ רָ הָ  ׁשּבֵ לַ תְ ּיִ ם ׁשֶ רוֹ גְ ל לִ כוֹ ה יָ ּפֶ י ּבַ ּוּלּגִ הַ ׁשֶ  ינּויְ הַ  "ע,"ה רָ ּפֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ  "ַּפְרֹעה" קסּוּפָ הַ  יִׁש מְ ּמַ י ׁשֶ פִ ּכְ 

 ",ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשתוֹ ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד " ד), ידברים ל(ב תּוּכָ ם הַ ּיֵ קַ תְ יִ ה, וְ בָ ּוׁשּתְ  ּוׂשעֲ ן יַ ם ּכֵ א אִ ּלָ ין. אֶ דִ ּבְ 

 וֹ ּבׁשֶ  שפ"ום ר"ת ׁשֵ  ִויןׁשָ ִלּבֹו וִ יו פִ ַעד ֶׁשִּיְהיּו  (תרומות ג, ח)ה נָ ְׁש ּמִ ח הַ ּסַ ן נֹ כֵ . וְ תשע"ולְ ם גַ , וְ בלֵ ם גַ , וְ הּפֶ ם ּגַ  ינּויְ הַ 

 ח'הַ א מֵ ּבָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ אוֹ  ינּויְ הַ  "ב,לָ ח' ׁשָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ח"ּלַ ׁשַ "ּבְ ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  .ַהְּגֻאָּלהה יָ לּותְ 

יל חִ תְ ז הִ ָא"א ׁשֶ ידָ חִ הַ מֵ  אנּובֵ הֵ , וְ של"בת נַ ְׁש ר ּבִ טַ פְ "ל נִ יזַ ִר אֲ ן הָ כֵ . וְ יםּבִ לַ ְׁש ּבִ  יעַ ּגִ י, מַ ינִ מִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ ת הָ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

  ה.ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ן ׁשֶ וֹ ׁשאִר הָ ב לָ ּׁשָ הַ 

 אּמָ אִ ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ח'הַ א מֵ ּבָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ אוֹ  ינּויְ הַ  "ב,לָ ח' ׁשָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ח"ּלַ ׁשַ "ּבְ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ק נִ מֶ עֹ  רתֶ יֶ בְ ּו

 ג' ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּמָּצהׁשֶ ְחָמִני שליט"א ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל ָּׁשַמְעִּתי ֵמָהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו נַ ה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ , עַ יםּבִ לַ ְׁש ּבִ  יעַ ּגִ מַ ה ּוָאּלָ עִ 

"ַוֹּיאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו  (שמות יב, לט). ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ַמהַהג' ָּבִנים ֶׁשּׁשֹוֲאִלים  , ְּכֶנֶגדמ"ה ְּפָעִמים

א ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁש א ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה".ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ִּכי  ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַמּצֹות ֶׁשֵהן  ּו ִמִּמְצַרִים ְו

א ָיְכלּו "ְלִהתְ  ְּדַמָּצה ִהיא ְּבסֹוד ַאָּבא ֶׁשִּנְקָרא ָחְכָמה.  ב' ְּפָעִמים מ"ה., ֶׁשֶּזה ַרק "ַמְהֵמּהַ ְּבסֹוד ג' ְּפָעִמים מ"ה, ֵהם 

, ְמַרֶּמֶזת ַעל ג' ְּפָעִמים מ"ה ֶׁשֹּזאת ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ֵׁשם מ"ה, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת סֹוד ַהג' ֹּכַח מ"הַהְמַרֶּמֶזת ַעל  ָחְכָמהוְ 

ַאַחת ְּפחּוָתה יא ְּבַדְרָּגה ַמּצֹות ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ג' ַקִּוין. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאָּמא ֶׁשִּנְקֵראת ִּביָנה ִנְרֶמֶזת ְּבב' ְּפָעִמים מ"ה, ֵּכיָון ֶׁשהִ 

] ְוֵכיָון ֶׁשְּבִמְצַרִים ה' ָהַפ ֶאת ַהֵּסֶדר ְוִהְקִּדים ֶאת ָהאֹור ִאָּמא ַמהַמהֵמַאָּבא. [ּוְכמֹו ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ִּבְלׁשֹון לע"ז ַהֵּׁשם ֶׁשל 

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש"ש' ְּבַכָּונֹות ֵליל ֶׁשל ַהָחְכָמה ִלְפֵני ָהאֹור ֶׁשל ַהִּביָנה, ִּבְגַלל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ְּכִפי ׁשֶ 

ֶׁשֶּזה סֹוד ב' ְּפָעִמים מ"ה, ִּכי ַהֹּכַח ֶׁשל ַאָּבא הּוא ג' ְּפָעִמים מ"ה. ַמה ֶּׁשֵאין  א ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה,ֶּפַסח. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ן כֵ וְ ַחֵּכה לֹו". ִיְתַמְהַמּה "ִאם  (חבקוק ב, ג), ְוהֹוֶלֶכת ַעל ִּפי ֵסֶדר, ָּכתּוב העָ מְ קִ  העָ מְ ֵּכן ֶלָעִתיד ָלֹבא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּבָאה קִ 

ים הּוא אֹור ַהִּתּקּון ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ָלֵכן ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה ְּבג' ְּפָעִמים כִ לָ ז' מְ ת הַ ירַ בִ ת ְׁש ן אֶ ּקֵ תַ מְ הַ  ׁשדָ חָ הֶ  מ"הם ׁשֵ 

א ְּכִסְדָרן ְוֵהִאירּו ג' ְּפָעמִ מ"ה,  ים מ"ה ִמַּיד ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ֵׁשם מ"ה. ּוְבִמְצַרִים ֵּכיָון ֶׁשָהאֹורֹות ָּבאּו ֶׁש

, ְּבסֹוד מ"הְּפָעִמים  ב'ֶדם ֵמַהְתָחָלה, ָהָיה ִעְנָין ֶׁשל ִחָּפזֹון ְּכִדְלֵעיל. ּוַבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֶׁשָּבָאה ִקְמָעא ִקְמָעא, ֵמִאיר קוֹ 

. ְוהֹוִסיף מ"הם א ׁשֵ ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  הלָ אּוּגְ ן כֵ ְּפָעִמים מ"ה ְּכמֹו ִּבְגֻאַּלת ִמְצַרִים. וְ ַעד ֶׁשִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ָיִאירּו ג'  "ִיְתַמְהֵמַּה",

ְבָיֶד ַוֹּיאֶמר ַמֶּטה". ְלַרֵּמז לֹו ַמה ֶּזה ֹּיאֶמר ֵאָליו ה' "וַ  (שמות ד, ב)הרה"ג ר' ִיְצָחק ֶּבן ָעָטר שליט"א ֶׁשֵאֶצל ֹמֶשה ֶנֱאַמר 

ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה, ל ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיּנֹון חֹוִרי זצ"ל ׁשֶ ִנְמָצא ְבָידֹו ִלְגאוֹ  מ"הֶׁשֵּׁשם 

 רוֹ ּפָ סְ מִ  מ"הם ּׁשֵ ר שליט"א ׁשֶ גֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ יף הרה"ג ר' מֹ סִ הוֹ וְ  ֶׁשל מ"ה.ּיֹות אֹותִ  ְׁשֵלָמה מ"ה, ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגֻאָּלה

ָלֵכן ּבֹו ְּתלּוָיה ִהְתַמְהְמהּות, ֶׁשִאם הּוא  ָּמִׁשיחַ הַ ֶל מֶ ר"ת  מ"הְוֵכן  .ד'ת וֹ ּיתִ ל אוֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו, ׁשמֵ חָ ים וְ עִ ּבָ ְר ַא
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ם מ"ה ׁשֵ  ּהיר ּבָ אִ ּמֵ , ׁשֶ בי מ"הת וֹ ּיתִ אוֹ  ה,מָ בָ יְ ד סוֹ יא ּבְ ת הִ כּולְ ּמַ הַ ׁשֶ  (תיקונים נו.)ר הַ ּזֹ ּבַ  ּוינצִ ן מָ כֵ ִיְתַמְהֵמַּה ַחֵּכה לֹו. וְ 

   ד.סוֹ יְ א הַ הּוׁשֶ 

א ְיַכֵּזב, ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה לֹו, ִּכי ֹבא  (חבקוק א)מובא באברבנאל'  וכן "ִּכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלֵּקץ ְו

א ְיַאֵחר"יָ  שהמאמר הזה קשיא רישיה אסיפיה לפי המאמר הזה קשה בפירושו מאד  .ֹבא 

 "רחכי בא יבוא לא יא"ובאומרו  ,יורה שתתעכב ביאתו מאד "אם יתמהמה חכה לו"שבאומרו 

. ומבואר לדברינו מורה בהפך שלא יאחר ולא יתמהמה אבל יבוא במהרה ואם כן ראשו סותר לסופו

וע שאותו הוא לא יאחר, אבל המשיח רוצה לבוא קודם והוא מתחיל לבוא קודם, אלא שעומד שאמנם יש זמן קב

כדבארנו, ועל זה אמר הנביא שאף שאנו רואים את  העָ מְ קִ  העָ מְ קִ  בפתח ומתמהמה, היינו שהגאולה באה בשלבים

יאחר ויגמור ביאתו. שלבי הגאולה שמתפרסים על פני כל כך הרבה שנים, יש תאריך אחרון קבוע שאותו הוא לא 

וגם  ִּבְגַלל ָאבֹות ּתֹוִׁשיַע ָּבִנים. ְוָתִביא ְּגאּוָלה ִלְבֵני ְבֵניֶהםבגימטריא נוסח התפילה  מ"הפעמים  מ"הוכן 

וכן לבני בנים,  , והגאולה באה רקבניםהישועה באה ל אבותכאן רואים נוסח של גאולה בשלבים, שבזכות 

יף סִ הוֹ וְ תבות,  מ"הפעמים  מ"היש  (מקץ קח) "ליזַ ִר אֲ הָ לְ  ה'רָ וֹ ּת יטֵ ּוּק'לִ כמובא ּבְ  ץּקֵ ד הַ שהיא סוֹ  ץּקֵ ת מִ ׁשַ רָ ּפָ ב

 מוֹ ים ּכְ קִ סּוּפְ  קמ"ו ׁשץ יֵ ּקֵ ת מִ ׁשַ רָ פָ ן ּבְ כֵ לָ , וְ רתֶ ּכֶ ת הַ ירַ פִ ת סְ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ץמַ קָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ץּקֵ ּמִ הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ 

 קמ"ון כֵ לָ ר. וְ תֶ ּכֶ יא הַ הִ ה ׁשֶ לָ חָ ְת הַ ץ ּבָ עּוץ נָ ּקֵ הַ ף וְ וֹ ּסהַ ן ׁשֶ פָ סוֹ ן ּבְ תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עוֹ נְ ר, ּדִ תֶ ת ּכֶ ינַ חִ יא ּבְ הִ ית ׁשֶ אִׁש רֵ ת ּבְ ׁשַ רָ פָ ּבְ 

ְׁשָנַתִים  ֵּקץי מִ ַוְיהִ ץ : "ּקֵ ת מִ ׁשַ רָ ת ּפָ ילַ חִ תְ ים ּבִ מִ עָ ה ּפְ ּמָ ּכַ תשע"ו וְ  "ץקֵ ת וֹ ּיתִ ף אוֹ רּות צֵ ים אֶ אִ ן רוֹ כֵ . וְ ףסוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְמחֹות ַאֲחֵריֶהן: ַוִּתְבַלְעָנה צֹ ִדים קָ ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּוֹפת  ',גוֹ וְ  ָקץָוִאי ',גוֹ וְ  ַּפְרֹעה ַקץַוִּיי ',גוֹ וְ ָיִמים 

', גוֹ וְ  ף ַעל ֲעָבָדיוָקצַ ַּפְרֹעה ', גוֹ וְ  ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֲחלֹום ַקץַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות ַוִּיי

ִהים  ָנכֹוןְמחֹות ַאֲחֵריֶהם: ִּכי צֹ ִדים קָ ּקֹות ְׁשֻדפֹות ּדַ נֻמֹות צְ ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים  ִהים ּוְמַמֵהר ָהֱא ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱא

ן ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ְוַעָּתה ֵיֵרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבוֹ  ֲעׂשתֹו:לַ 

אן ּכָ  ׁשיֵ , וְ תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיאן" כוֹ "נָ ן כֵ וְ  ".ָּכל ֹאֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטבֹות תּו אֶ צּבְ קְ יִ ע: וְ בָ ּׂשָ ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני הַ 

  ".ְוִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר" )דברים יג, טו(ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ןכוֹ נָ ת וְ מֶ א אֱ ץ הּוּקֵ הַ ז ׁשֶ מֶ ם רֶ ּגַ 

  .תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיאֶהְפֵקר ב"ד ֶהְפֵקר 
ֹמה ֶהְרְׁשקֹוִביץ שליט"א ׁשֶ  ָׁשַמְעִּתי , ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ע"ותשְּבִגיַמְטִרָּיא ֶהְפֵקר ב"ד ֶהְפֵקר ֵמהרה"ג ר' ִיְצָחק ְׁש

ִוד ֶׁשָאז ִנְזֶּכה ַלֶהְפֵקר ָהֲאִמִּתי ּדָ ן ּבֶ ר"ת  ב"דְׁשַנת מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ְלַאַחר ַהֶהְפֵקר ֶׁשל ְׁשִביִעית ֶׁשִּנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה, ִּכי 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִׁשּלּוַח ַהֵּקן ַחָּיב ִלְהיֹות  ֵרא" ְּפָרט ִלְמֻזָּמן."ִּכי ִיּקָ  (חולין קלט:)ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּוִּבְבִחיַנת ְׁשִמיָטה ַלה'. 

ֶׁשֵאין ָלָאָדם ׁשּום ֲאִחיָזה  ְּבִצֳּפֵרי ֶהְפֵקר ֶׁשֵאין ָלֶהן ְּבָעִלים, ְלַרֵּמז ֶׁשַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ִּבְׁשֵלמּות ְּבֹאֶפן

ַהֵּקן ְּבֵקן ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבֲעלּות ַוֲאִחיָזה ּבֹו, הּוא ְּכֻדְגַמת ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַקֵּים ִמְצוֹות ְּבֹאֶפן  ֶׂשה ִׁשּלּוחַ ַּבָּדָבר. ְּדָאָדם ֶׁשעוֹ 

ִני ַהְּנִגיָעה ַוֲאִחיָזה ֶׁשֵּיׁש ַּבָּדָבר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנִגיָעה ַוֲאִחיָזה ַּבָּדָבר. ֶׁשָאְמָנם ִמַּצד ֶאָחד הּוא ַמֲעֶלה ַמִּיין נּוְקִּבין, ֲאָבל ִמַּצד ׁשֵ 

א ַיֲעֶלה ְלַמְעָלהמֹוְנִעים ֵמַהַּמִּיין נּוְקִּבין ַלֲעלֹות, ְּדהּוא ַּכְבָיכֹול ַמֲחִזיק ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶּדֶר ַהְּנִגיָעה ֶׁשּיֵ  . ׁש לֹו ַּבָּדָבר ֶׁש

". ּוְכִתיב "ִּכי ָגֹדל ַעד ָׁשַמִים ָבא ָרִמי ְּכִתיב "ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסּדֶ רָ  (פסחים נ:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 



 
 
 

יד

א ִלְׁשָמּה.ַחְסּדֶ  א ִלְׁשָמּה  ְורֹוִאים ֶׁשִּמְצָוה ". ָהא ֵּכיַצד, ָּכאן ְּבעֹוִׂשין ִלְׁשָמּה, ָּכאן ְּבעֹוִׂשין ֶׁש ִעם ְנִגיָעה ֶׁש

ְּדִחּבּור ַלְּׁשִכיָנה הּוא ֲעבֹוָדה ֶּדֶר ְּבִחיַנת  ְׁשִכיָנה, ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶהְפֵקרְוֵאיָנּה עֹוָלה ֵמַעל ַהָּׁשַמִים. ְוֵכן ִנְׁשֶאֶרת ְלַמָּטה 

ֵּקׁש ָּדָבר ְלַעְצמֹו. ְוֵכן ָמִצינּו ֶהְפֵקר, ֶׁשָאָדם ַּכְבָיכֹול ַמְפִקיר ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו, ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַּתֲעֶׂשה ָּבֶזה ִּכְרצֹוָנּה ְוֵאינֹו ְמבַ 

. ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶשה ַעְצמֹו ְּכִמְדַּבר ֶהְפֵקר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְקנֹות ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהּתֹוָרה (במדב"ר א, ז)ַּבִּמְדָרׁש 

א ְלַהְקִּפיד ַעל ׁשּום ָּדָבר ִמּדִ ּוְמָפֵרׁש ַהמהרז"ו ָׁשם  ֵהם  ְׁשִכיָנה אוֹ  ֶהְפֵקר. ְוֵכן ְבֵרי עֹוָלםְּכִמְדַּבר ֶהְפֵקר ֶׁש

, ַּדֲעבֹוָדה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשִּמֶּמנּו ַמֲעִלים ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ִלְסִפיַרת ָזָכר ְנֵקָבה, אֹו ֲעִׂשָּיהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֵקָבה, ְוִהיא ַמֲעָלה ֶאת ֶזה ַלקב"ה ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ֵמַהְּנֵקָבה ַלָּזָכר. ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת ְׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת נְ 

ַּדֲעבֹוַדת ַהְּתנּוָפה ַּבִּמְקָּדׁש  ֶהְפֵק"ר" ס"ת ףהּונַ  רֲאׁשֶ  הַהְּתרּומָ  ק"ְוִקַּדְׁשָּת ֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשוֹ  (שמות כט, כז)

(טל ִז'ין זצ"ל ָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ֶּדֶר ְּבִחיַנת ֶהְפֵקר. ְוֵכן מּוָבא ֵמַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוְמַרֶּמֶזת ַעל ַהעֲ 

 ָׁשַכחָהָאָדם  ֶאת ִמְצֹות ָהָאָדם ַרק ִאם זֹוֵכרֶׁשהקב"ה  זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות,ַעל ַהְּתִפָּלה ְּבָיִמים נֹוָרִאים,  תורה)

ן ַמִּיין ְּדכּוִרין. אֹוָתם, ֲאָבל ִאם ָהָאָדם ֲעַדִין זֹוֵכר ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשָעָׂשה, הקב"ה ַּכְבָיכֹול ֵאינֹו זֹוֵכר ֹזאת ְלַהְׁשִּפיַע ֲעבּורָ 

ְוֵכן  "ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד".ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְוַרק ֶאת ַהֲחָטִאים ָצִרי ָהָאָדם ִלְזּכֹור ָּתִמיד ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲעֵליֶהם ְּתׁשּוָבה,

א ָׁשַכְחִּתי",ְּבִוּדּוי ַמֲעֵׂשר, ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ִהְפִריׁש ְוִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, הּוא ִמְתַוֶּדה  א  " ִּכי ָלָאָדם ֵיׁש ֵחְטא ְּבָכ ֶׁשהּוא 

ר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִאם ָהָאָדם ֲעַדִין זֹוֵכר ֶאת ַהִּמְצוֹות ְּבֹאֶפן ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְרָּגַׁשת ֵיׁשּות ָׁשַכח ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר ֶׁשִהְפִריׁש. ּוְמֹבָא

א נֹוֵתן ָלּה ִלְפֹרַח לְ  ְוַרק ַמְעָלה ְלַהִּגיַע ַלקב"ה. ֶׁשַּכְבָיכֹול הּוא ָּפַעל ַמֶּׁשהּו, ֵיׁש ָּכאן ְּבִחיַנת ְנִגיָעה ֶׁשהּוא נֹוֵגַע ַּבִּמְצָוה, ְו

  ה ְלִהָּזֵכר ִלְפֵני הקב"ה.ְּכֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהִּמְצָוה, ַהְיינּו ֶׁשַּמְפִקיר ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה, ַהִּמְצָוה עֹוָלה ְלַמְעלָ 

  

 רפֶ סֵ  תאֶ  בתַ 'ין זצ"ל ּכָ זִ ואלָ ּוָ גר"ח מִ הַ 

  5600ת נַ ְׁש ה לִ נָ כָ הֲ ּכַ  'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים'
ָאְמָנם ִיְמֹׁש ִׁשעּור ָּגלּות ַהֶּזה ַעד ֶרֶדת ַמְדֵרגֹות ֵאּלּו זֹו ַאַחר זֹו,  (מעין א' נהר ג)ֶפר 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ְּבסֵ  מּוָבא

ָּמה, ַעד ּכַ ְוַהּיֹוֵדַע ְלַׁשֵער ְוִלְמנֹות ִׁשעּור ַמֲהָל ֶזה ַּכָּמה ָאנּו יֹוְרִדים ִמֵּדי יֹום ְּביֹום, ֵיַדע ִׁשעּור ָּגלּוֵתנּו 

ִּתְׁשַּכב ְוֵיַדע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת", ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא נֹוֶפֶלת ְויֹוֶרֶדת ַעד ׁשֶ 

ְּבַתְכִלית ַהְיִריָדה. ּוִמְסַּפר ֵּתַׁשע רֹוִאים ֶׁשְּגֻאַּלת ְּבִעָּתּה ִּתְהֶיה ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו  ְלָעָפר, ְוָאז "קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו".

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַהְיִריָדה ַהְּגדֹוָלה ְּבדֹוֵרנּו ִהיא ְּבִעְנָיֵני ַהְיסֹוד הּוא ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר ַּבְּסָפרֹות ֶׁשֵהן ֵמֶאָחד ַעד ֵּתַׁשע. ְוֵכן

 ְמֻרֶּמֶזת ִּבְתִהִּלים ְּבִעְנַיןְצִניעּות ְוֵכן  ֹבא ִּתְהֶיה ְיִריָדה ְּגדֹוָלה ְּבִעְנָיֵני ְצִניעּות.ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ֶׁשָאַמר ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָּמִׁשיַח יָ 

ן ָׁשַמְעִּתי . ְוכֵ ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד". ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְזכּות ַהְּצִניעּות ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ֵעתִּכי  ִצּיֹון"ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם  (קב): ַהְּגֻאָּלה

א תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל".(עמוס ה, ב) ֵמהרה"ג ר' ַאֲהֹרן רּוְמְפֶלער שליט"א ֶׁשִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבָּכתּוב   "ָנְפָלה 

ְרֶאה ְלָבֵאר ְלִפי ֶזה ֶׁשְרִעיַדת ְונִ  "קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל".יֹוֵתר ְנִפיָלה ִמֶּמּנּו, ָאז ְּכֶׁשָּנְפָלה ַלַּתְחִּתית ְלָמקֹום ֶׁשֵאין 



 
 
 

טו

ִּכי ֵאין  ְּנִפיָלה רֹוֶעֶדתְּבֹחֶדׁש ִאָּיר תשע"ה ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהְּנִפיָלה ִהִּגיָעה ְּכָבר ַלַּתְחִּתית, ְוַכְבָיכֹול הַ ַנַּפאל ָהֲאָדָמה ְּבֶאֶרץ 

ִּפּגּוִעים ִּבְמקֹומֹות ֶׁשל ֵחְטא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבארה"ב, ְוהקב"ה  יֹוֵתר ְנִפיָלה. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבֹחֶדׁש ִסיָון תשע"ו ֶׁשָהיּו

ֹוֵתר, ַהְיינּו יא וְ חֹות ּפָ א ר"ת  ִיּפֹו"לְמַרֵּמז ַלחֹוְטִאים ֶׁשְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲחֹטא ְוִלּפֹול יֹוֵתר ִּכי ִהִּגיעּו ַלַּתְחִּתית. ְוֵכן 

  ַהְּנִפיָלה ָׁשם ֵאין יֹוֵתר ְנִפיָלה. ֶׁשֵּיׁש ְנֻקָּדה ֶׁשל סֹוף

ם גַ ה, וְ ילָ ּפִ ים הִ לִ לָ ים חֲ ּבִ רַ ט ׁשֶ נֶ ְר טֶ ינְ אִ ט הָ רָ פְ ּבִ . ּונּורֵ דוֹ ים ּבְ ִר ְׁש נוֹ ת, וְ וֹ ּינִ חָ ת רּוילוֹ פִ ה נְ ּבֵ ְר הַ  ל ּכָ ּכָ  ׁשיֵ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ  ׁשיֵ 

ים מִ עֲ טוֹ ים וְ דִ מְ ין לוֹ ם אֵ , אִ ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהד מֹ לְ ם לִ לָ עוֹ לָ  אּוה ּבָ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ וֹ ת ּדמוֹ ְׁש ּנִ ן ׁשֶ יוָ ים. ּכֵ מִ לֵ ְׁש ים ּואִ רֵ יְ ין הַ ּבֵ 

י ּוּלי ּגִ א, ּכִ טְ חֵ ים לַ ִׁש נָ אֲ ת הָ ת אֶ כֶ ׁשֶ ה מוֹ יָ גְ לוֹ נוֹ כְ ּטֶ א הַ קָ וְ ן ּדַ כֵ לָ . וְ ׁשֶ חֹ ת הַ ה אֶ חֶ דְ ּיִ ר ׁשֶ ין אוֹ ה, אֵ מָ ׁשָ ּנְ הַ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ר ׁשֶ אוֹ הָ מֵ 

 ׁשׁשֵ ּבְ  (וירא קטז:) רהַ ּזֹ ּבַ א בָ ּוּמן. ּכַ רוֹ חֲ ַאר הָ וֹ ּדּבַ  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהי ּוּלל ּגִ ת ׁשֶ ּוּימִ ְׁש ּגַ ה ּבַ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ יא הַ ה הִ יָ גְ לוֹ נוֹ כְ ּטֶ ת הַ מַ כְ חָ 

ם לָ עוֹ ן הָ נֵ וֹ ּכתְ יִ ה, וְ ּטָ מַ ה לְ מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יָ עְ מַ ה ּולָ עְ מַ ה לְ מָ כְ חָ י הַ רֵ עֲ ׁשַ  חּותְ ּפָ י יִ ּׁשִ ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ה לָ נָ ת ׁשָ אוֹ מֵ 

ת ת"ר נַ ְּׁש ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ת. ּבָ ׁשַ ס ּבְ נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשמֶ ּׁשֶ יב הַ ִר עֲ ּמַ ּׁשֶ י מִ ּׁשִ ם ִׁש יוֹ ן ּבְ נֵ וֹ ּכתְ ּמִ ם ׁשֶ דָ ן ָאבֶ י, ּכְ יעִ בִ ּׁשְ ס ּבַ נֵ ּכָ הִ לְ 

א ם אִ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ ד הַ ּצַ ה מִ יָ גְ לוֹ נוֹ כְ ּטֶ ת הַ מַ כְ חָ ה, וְ ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ ּצַ מִ  ּיּות ַהּתֹוָרהְּפִנימִ ת ּוּלּגַ תְ הִ ה ּבְ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ נָ כָ הֲ הַ ת פַ קּוה ּתְ ילָ חִ תְ הִ 

 ין לוֹ אֵ ׁשֶ א, ּכְ טָ חְ א יֶ ן וְ ּבֵ ה הַ ׂשֶ עֲ ה ּיַ ים, מַ ִר עָ ְּׁש ל הַ ת ּכָ ת אֶ חַ תַ וֹ ה ּפּפָ לִ ּקְ הַ ה, וְ ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ ּצַ ה מִ מָ ׁשָ ּנְ הַ  ׁשרֶ ת ׁשֹ ים אֶ מִ עֲ טוֹ 

ת יצַ ִר ה ּפְ ׂשָ 'ין זצ"ל עָ זִ ואלָ ּוָ גר"ח מִ הַ זצ"ל ׁשֶ  יּברוֹ טְ ינְ וַ  הּוּיָ לִ ל אֵ אֵ רָ ְׂש ג"ר יִ הַ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  .ׁשֶ חֹ ת הַ ה אֶ חֶ דְ ּיִ ר ׁשֶ וֹ ט אעַ מְ 

ד, חָ אֶ ד וְ חָ ל אֶ כָ לְ  תוֹ ד אוֹ עֵ יִ ה, וְ טָ ּוׁשה ּפְ פָ ׂשָ ה ּבְ לָ ּבָ י קַ נֵ יָ נְ עִ ר ּבְ ּבֵ דַ ּמְ ׁשֶ  'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' רפֶ ב סֵ תַ ּכָ ת ׁשֶ יבוֹ ִׁש יְ ם הַ לָ עוֹ ּבְ  רֶ ּדֶ 

גר"ח ם הַ ׁשֵ יא ּבְ בִ הֵ ה. וְ לָ ּבָ י קַ נֵ יָ נְ עִ ת לְ יבוֹ ִׁש יְ ם הַ לָ עוֹ ּבְ  רֶ ץ ּדֶ רַ ּפָ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר ה הָ יָ ה הָ ּזֶ ר הַ פֶ ּסֵ הַ ל ׁשֶ ּבֵ קַ תְ יק הִ ּדִ ל צַ ׁשֶ  נוֹ צוֹ ְר ּו

ה ּטָ מַ לְ ה ּולָ עְ מַ ה לְ מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יְ עְ מַ  ּהבָ  חּותְ ּפָ ּיִ ר ׁשֶ הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמׁשֶ  5600ת נַ ְׁש לִ ה נָ כָ הֲ ר ּכַ פֶ ּסֵ ת הַ ב אֶ תֵ וֹ א ּכהּור ׁשֶ אֵ ּבֵ זצ"ל ׁשֶ 

ה ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ ה ּבְ מָ כְ ת חָ נוֹ יְ עְ מַ  חַ ּתֹ פְ ים לִ בִ ּיָ חַ ה וְ ּפָ לִ ּקְ ד הַ צַ ּבְ ֶׁשִּיָּפְתחּו ַמְעְינֹות ָחְכָמה ה אֶ א רוֹ י הּוה. ּכִ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ נָ כָ הֲ ּכַ 

ית נֵ הֱ ה נֶ מָ ׁשָ ּנְ הַ , ׁשֶ יחַ רֵ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  רהַ וֹ ּזיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  .אתּזֹ ת הַ נּועָ ְר ּוּפי הַ נֵ פְ יס ּבִ ִר תְ ּכִ  דּומְ עַ ּיַ ׁשֶ 

ְוֵכן . ֱהֶנה ִמֶּמּנּו ֶזה ָהֵריחַ ֵאיֶזהּו ָּדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֵנית ִמֶּמּנּו ְוֵאין ַהּגּוף נֶ  (ברכות מג:) ַּבְּגָמָראא בָ ּוּמ, ּכַ ּוּנּמֶ מִ 

  . גנּועֲ ּתַ ְּכִמְנַין  528א הּו"ת ּוּיימִ נִ ּפְ  ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

ים אִ ּנָ ּתַ ד הַ חַ ַאק מֵ תֶ ּפֶ  יהָ לֶ ף אֵ רָ צֹ ה מְ יָ הָ א, ׁשֶ ּפֵ ְר י מַ בֵ ְׂש ל עִ ת ׁשֶ נֶ צֶ נְ צִ  ינּומֵ יָ ים ּבְ אִ צְ מוֹ  יּום הָ אִ  נּומֵ צְ עַ ר לְ ּיֵ צַ לְ  הּסֶ נַ נְ 

ה לָ חֲ מַ  ּהתָ אוֹ ד ּבְ חָ ה אֶ לֶ ה חוֹ יָ ם הָ אִ א, הַ ּפֵ ְר ת מַ כַ ּוׂשיא חֲ הִ ת ׁשֶ מֶ ּיֶ סֻ ה מְ לָ חֲ א מַ ּפֵ רַ ים לְ לִ ּגָ סֻ מְ  ּוּלים אֵ בִ ׂשָ עֲ ים, ׁשֶ ִׁש דוֹ ּקְ הַ 

ת אוֹ ה מֵ ּמָ י ּכַ נֵ פְ לִ  ּוּלּגִ ׁשֶ ר ּכְ מֶ חֹ ל וָ ל קַ ׁשֶ  נוֹ ן ּבְ ּבֶ  רמֶ חֹ ל וָ קַ ן. וְ ּוּכם סִ ּוין ׁשאֵ ׁשֶ ה ּכְ פָ רּוּתְ ת הַ ת אֶ וֹ ּסנַ ים לְ ּכִ סְ ה מַ יָ א הָ ׁשֶ 

אי זיע"א חַ ר יוֹ ן ּבַ עוֹ מְ י ִׁש ּבִ רַ  ׁשדוֹ ּקָ א הַ ּנָ ּתַ הַ ת ׁשֶ מוֹ קוֹ ה מְ ּמָ כַ ב ּבְ תּום ּכָ הֶ ר, ּבָ הַ ּזֹ ר הַ פֶ ל סֵ ים ׁשֶ בִ תָ ּכְ ת הַ ה אֶ מָ דָ אֲ ים ּבָ נִ ׁשָ 

י דֵ ה, ּכְ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ וֹ , ּדנּוּלָ ר ׁשֶ וֹ ּדהַ  ינּויְ ן, הַ רוֹ חֲ ַאר הָ וֹ ר ּדבּום עֲ ינָ מִ טְ הַ לְ ים ּוִר בָ ּדְ ת הַ ב אֶ ּתֹ כְ א לִ ּבָ י אַ ּבִ רַ  ידוֹ מִ לְ תַ ה לְ רָ הוֹ 

ר וֹ ּדל הַ ים ׁשֶ ּיִ חַ ם הַ צֶ ת עֶ יל אֶ ּצִ יַ , וְ ינּונֵ פָ ה ּבְ נָ דְ מֹ עֲ ּתַ ת ׁשֶ אוֹ רָ וֹ ּנת הַ נוֹ ּכָ ּסַ הַ ה מֵ לָ ּצָ הַ ה וְ עָ ּויׁשה וִ ָאפּויא ְר בִ ה יָ ּזֶ ד הַ ּוּמּלִ הַ ׁשֶ 

יא בִ נָ . וְ ׁשפֶ ל נֶ כָ ים לְ וִ ּׁשָ ים הַ קִ לָ חֲ בַ ר ּוהַ ּזֹ ת הַ לוֹ גְ נִ ד ּבְ ּוּמע לִ ּבַ קְ ת יִ חוֹ פָ ה, לְ פָ רּוְּת ת הַ ה אֶ ּסֶ נַ מְ  ינוֹ אֵ י ׁשֶ ן מִ יִ דַ עֲ  ׁשם יֵ . אִ וֹ ּלּכֻ 

ִמּיֹום בהלולת בעל ה'סולם', אולמי תמיר ירושלים ז' תשרי תשע"ה) (ר שליט"א ּגֶ ְר ּבֶ נְ יְ י ׁשֵ כַ ּדֳ ְר ל ר' מָ ּבָ קֻ מְ ן הַ אוֹ ּגָ ר הַ מַ ָאים ׁשֶ ִר בָ דְ 

ת ְּכמֹו ַהּיֹום, ּוִמי ָעְמִּדי ַעל ַּדְעִּתי ֵאיִני זֹוֵכר ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבַמָּצב ָּכל ָּכ ְמֻסָּכן ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּו

".ֶׁשַהּיֹום ֵאינֹו קֹוֵבַע ִעִּתים ְלִלּמּוד ּפְ  א ַתֲעֹמד ַעל ַּדם ֵרֶע  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא ְּבֶגֶדר "

ִהים ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש ַנְמִּתיק סֹודֲאֶׁשר ַיְחָּדו " (תהילים נה, טו)ב תּוּכָ ז ּבַ מֶ רֶ  י פִ כְ ה, ּוקָ ּתָ מְ הַ  וֹ ּב ׁשד יֵ וֹ ּסד הַ ּוּמּלִ " ׁשֶ ְּבֵבית ֱא

ה יקָ ּתִ מְ מַ ת ּורוֹ בּוּגְ הַ וְ ים דִ סָ חֲ ת הַ ת אֶ דֶ חֶ ַאּמְ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ירַ פִ סְ ר לִ ּׁשֵ קַ ד מְ וֹ ּסד הַ ּוּמלִ , וְ סֹוד וֹ ּבְיסֹוד הַ ר ׁשֶ הַ ּזֹ הַ מֵ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 

  .ֹו"דסן יַ נְ מִ ד ּכְ חַ ים יַ לִ עוֹ ׁשֶ  ט"וק סּוּפָ  נ"הק רֶ פֶ ּבְ  יעַ פִ ק מוֹ סּוּפָ הַ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ם. וְ תָ אוֹ 



 
 
 

טז

  ."ותשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסגּוָלה ַעם
ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻּלה ִמָּכל "ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ּבְ  (שמות יט, ה)ָּכתּוב 

"ְסגָֻּלה", אֹוָצר ָחִביב ְּכמֹו "ּוְסגַֻּלת ְמָלִכים", ָּכל ְיָקר ַוֲאָבִנים טֹובֹות ֶׁשַהְּמָלִכים . ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י ָהַעִּמים"

ְוֵכן מּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים'  ֲאָבִנים טֹובֹות,יַנת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ִּבְבחִ  ְּסגָֻּלהרֹוִאים ׁשֶ  ,ּגֹוְנִזים אֹוָתם

ּוְרֵאה ֶזה ֶפֶלא  "ִמָּכל ָהַעִּמים".ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִּבְבִחיַנת ֶאֶבן ְסגָֻּלה, ֶׁשִהיא ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת, ִלְׁשֹאב ֶאת ַהִּניצֹוצֹות  (שם)

ת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻּלה אֶ ְׁשַמְרֶּתם ּוֹקִלי ּבְ ְׁשְמעּו ּתִ מֹוַע ׁשָ ם אִ ַעָּתה וְ ְּבג' ֳאָפִנים, " ׁשֹוֶאֶב"תֶׁשַהָּפסּוק ַהֶּזה ר"ת 

 ֲעֶטֶרת ְבָׁשלֹום ּבֹוִאי דֹוִדי' ִּבְכִניַסת ַהַּׁשָּבת ִּב'ְלָכה ְסגּוָלהְלִפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַמְזִּכיִרים  ִמָּכל ָהַעִּמים".

. ִּכי ִּבְכִניַסת ַהַּׁשָּבת ַמֲעִלין ַמִּיין נּוְקִּבין ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשֵּבְררּו ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְלעֹוֵרר ֶאת ְסגּוָלה ַעם ּוֵניֱאמ ּתוֹ  ַּבֲעָלּה

ִעם  ְסגּוָלה ַעם"א ׁשֶ , ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ֶעְברֹון שליטְסגּוָלהַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון, ַוֲעִלַּית ַהִּניצֹוצֹות ִנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם 

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהָּׁשָנה  216ֶזה יֹוֵצא ִעם ַהִּמִּלים  40, ְוִאם ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהם' סֹוִפית ְּבִמְסַּפר "ותשעְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּמִּלים 

ְוֵכן ָמִצינּו ֻאָּלה ִּבְבִחיַנת ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת. , ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּבָׁשָנה זֹו ָאנּו ְמַצִּפים ְלַאְתַחְלָּתא ִדגְ 2016ַהּלֹוֲעִזית 

(בראשית מט,  , ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"יָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףְמַסֵּמל ֶאת ֶאְׁשֹּכול ש . ּוֵבַאְרנּוֶאְׁשּכֹולֶזה  ְּסגָֻּלהׁשֶ  (פאה לג.)ִּבירּוַׁשְלִמי 

ִמְתַחְּלפֹות, [ס' ִמְתַחֶּלֶפת  ְׁשּכֹולְואֶ  ֶסּגֹולְוֵכן אֹוִתּיֹות . ֶׁשל ֶּגֶפן ּפֹוִרָּיה "ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף", ִהֵּנה יֹוֵסף הּוא ָעָנף כב)

 ֶאְׁשּכֹולשליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ִסיּבֹוִני .ֶאְׁשּכֹולהּוא ֶצַבע הָ  ַהָּסגֹולְּבש', ְוג' ִמְתַחֶּלֶפת ְּבכ'] ְוֵכן ַהֶּצַבע 

  יַח.ָמִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 דו"דשליט"א ֶׁשְּבג' ַהְּפסּוִקים ַעל ֻהֶּלֶדת ֶּפֶרץ, ֵיׁש ִּבְׁשֵני ַהְּפסּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים  ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג מּוָבא

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֵּבןִנְקֵראת  ֵלַדת ָמִׁשיחַ וְ . הוי"האֹוִתּיֹות ְּכִמְנַין ֵׁשם  ֲחִצי ב"ןאֹוִתּיֹות, ּוַבָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֵיׁש ב"ן ִמִּלים, ּו

י ַעד "ִּכי ֶיֶלד יַֻּלד ָלנּו ֵּבן ִנַּתן ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל ִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאבִ  (ישעיה ט, ה)

ה ָיָצא ָאִחיו ַוֹּתאֶמר ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶלי ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו "ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהּנֵ  ְוֵכן ַהָּפסּוק ַׂשר ָׁשלֹום".

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ש. רֹוֶזְנְּבלּום שליט"א ֶׁשְּבֵלַדת ֶּפֶרץ ָהְיָתה  .5776ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהִּמִּלים ְוָהאֹוִתּיֹות ָּפֶרץ" 

ְוֵכן . "ּוִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים" (מלאכי ג, א)ָּכתּוב ְלַרֵּמז ַעל הַ  ,ִּפְתֹאם ְּבִחיַנת

(ישעיה ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב  ה'תשע"וְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשְּׁשַנת  ִמְלָחָמה ֱאדֹום ּוָפַרס.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֹאםִּפתְ 

  ְכמֹו". ִׁש ל עַ ִּמְׂשָרה הַ ִהי ַוּתְ ֵּבן ִנַּתן ָלנּו  "ִּכי ֶיֶלד יַֻּלד ָלנּו ט, ה)

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשִהְתנֹוֵצץ ֵאֶצל לֹוט אֹור ַהַּמְלכּות, ְוִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח  "ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער ְסֹדם", (בראשית יט, ט)ָּכתּוב 

ָיֵתיב  (סנהדרין צח.)ְּגָמָרא ָהְיָתה ְּכלּוָלה ּבֹו, ָלֵכן הּוא ָיַׁשב ְּבַׁשַער ָהִעיר, ִּדְמקֹומֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא ְּבַׁשַער ָהִעיר, ַּכּמּוָבא ּבַ 

ְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור , הֹוִאיל ְוהִ אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ׁשֶ ַאִּפיְתָחא ְדַקְרָּתא

. ָלֵכן ִמּנּוהּו ְלׁשֹוֵפט ּוֶמֶל ֲעֵליֶהם. ְוֵכן ֵׁשם "ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים" (מיכה ד, ג)ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשָעָליו ָּכתּוב 

ְוהֹוִסיף ָהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ֲחִריָטן שליט"א ט". ָׁשפוֹ ְׁשּפט "ַוּיאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוּיִ (בראשית יט, ט) ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  שפ"ו

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ "ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם".  (רות ד, א)ֶׁשַּגם ֵאֶצל ֹּבַעז ְּכֶׁשִהְתנֹוֵצץ ֶאְצלֹו אֹור ַהַּמְלכּות ָּכתּוב 

ר ּבַ ְמעֹון ִׁש " ר"ת ֵּיֶׁשבֶׁשִּבְזכּותֹו ָתֹבא ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן וַ ֹּזַה"ר " ס"ת ֵסֶפר הַ רַּׁשעַ הַ  הָעלָ  ז"ּוֹבעַ הרה"ג ר' פ. ל. שליט"א ׁשֶ מֵ 
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, ּוְכִפי ֶׁשַמְמִׁשי ַהָּכתּוב "ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות "ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער" ֹוַחאי. ְוֵכן י

  .ה'תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּלים  "ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ְוִהֵּנה ַהֹּגֵאל"". ְוֵכן ֵּנה ַהֹּגֵאל ֹעֵברְוהִ ָׁשם 

ר"ת  ַּמֲחֶנה"ּבַ ְתַנְּבִאים מִ ֵמיָדד ּוְלָּדד אֶ "ַוֹּיאַמר  (במדבר יא, כז)שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב  ֵׁשיְנֶּבְרֶגר יֹוֵסף ר' הרה"ג ְוהֹוִסיף

ת ִויהֹוֻׁשַע ַמְכִניס. ּוֵמיָדד ִהְתַנֵּבא . ּומּוָבא ָׁשם ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ּוְבַתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי ֶׁשֶאְלָּדד ִהְתַנֵּבא ֶׁשֹּמֶשה מֵ אֹוָּבאָמ"א

ָהא ֹמֶשה ִמְתְּכִניׁש  ֶאְלָּדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמרַעל ַהְּׂשָלו. ּוְׁשֵניֶהם ַיַחד ִהְתַנְּבאּו ַעל ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹונֹו. 

ן ַּבְתֵריּה, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמיַעל ַיְתהֹון ִמן ַעְלָמא ִויהֹוֻׁשַע ַּבר נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי מִ 

ל ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי, ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון. ֵמיָדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ְוַחְפַיין ּכָ 

ַרם ְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַמְׁשִריָתא ְדִיְׂשָרֵאל, ְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמא ְלתּוְקָלא. ּבְ 

יֹוַמָּיא, ּוַמְכַנׁש ַמְלִכין ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִנין, ְוָכל ַעְמַמָּיא ִיְׁשַּתְמעּון ַאְרָעא ְּדָמגֹוג ְּבסֹוף 

 ְׂשָרֵאל ַעל ְּבֵני ַּגְלָוָתא, ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל.ֵליּה ּוְמַסְּדִרין ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ְדיִ 

ַהְמַרְּמִזים  ִקיִריס ִאיִטימֹוסֶׁשַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ָׁשם ַמְזִּכיר ֶאת ַהִּמִּלים ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהְמֻקָּבל ָהַרב ַנְחָמִני זצ"ל 

 תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה" ֶׁשִּיְהֶיה ֵחֶלק ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוֵכן ִמיּכּור ַאּטוֹ ַעל 

ּוַבת ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשְּתׁש ַמְכִניס. ֵמת ִויהֻׁשעַ ֹמֶשה  ַּבִּמִּלים ְמֻרָּמז תשע"וֲאָלִפים  מה"יְוֵכן  ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִמיִלים.

"ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם הוי"ה ְנִביִאים ִּכי ִיֵּתן הוי"ה ֶאת  ִהיא "ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה"ֹמֶׁשה ַעל 

(יואל ג,  ֻאָּלה ָהֲעִתיָדהַעל ַהּגְ ֶׁשֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִהְתַנְּבאּו, ַּכּמּוָבא ִּבְנבּוַאת יֹוֵאל  ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה רּוחֹו ֲעֵליֶהם"

"ִיֵּתן ָּכל ַעם הוי"ה ְוֵכן  "ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹו ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם". א)

ה, טּוְמאָ , וְ ָאטּוםז ַעל ְמַרּמֵ  ָאטֹוםְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. מ. שליט"א ׁשֶ  תשע"ו.ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְנִביִאים"

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ֶעְברֹון שליט"א ֶאת ַהֵּלב.  אֹוֶטֶמתׁשֶ  ַהֵּיֶצר ָהָרעֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ֲעָמֵלק ֶׁשֵהם ְקִלַּפת 

ִעם ַהִּמִּלים ְוָהאֹוִתּיֹות  ֵיֶצר ָהָרעֵקץ ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל. ְוֵכן  ַהֵּיֶצר ָהָרעְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ 

ֵהינּו  תשע"וֶׁשְּׁשַנת "ג ר' מ. שליט"א ְוהֹוִסיף הרה .תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּבָרָאנּו ׁשֶ ִנְרֶמֶזת ְּבֹנַּסח ַהְּתִפָּלה ָּברּו הּוא ֱא

שליט"א  ּבּון ׁשרֹ הֲ הרה"ג ר' ַאיף סִ הוֹ וְ ְּבתֹוֵכנּו. ֹוָלם ָנַטע עֹוַרת ֱאֶמת. ְוַחֵּיי ּתִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים. ְוָנַתן ָלנּו וְ ִלְכבֹודֹו. 

  .תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ִׁשיר ָירֹוןְּדַוי ָהֵסר ְוַגם ָחרֹון. ְוָאז ִאֵּלם ּבְ ה ּלָ פִ ּתְ ח הַ ּסַ ּנֹ ׁשֶ 
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  רים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה].[הדב 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?

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

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.

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

  הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?

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

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

שנמצאים בסכנת חיים ובידינו  נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו איך
 ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  להצילם, האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?

  . ִ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  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  יַרּבִ 
 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, 
, ירצה על "ומכר מאחוזתו. "יקר תלוי בהתחתוניםומתמסכן עמוד הקדושה, כי הע

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

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

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

במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה 
מי שאצלו פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ו

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

  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  טעינה לאוהב ולשונא בשיעור ריס

  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]
  

  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

הרואה שחמור של פלוני נופל בדרך תחת משאו, מצוה ללכת ולעזור לפרוק ממנו. וכן הרואה שכבר פרקו את  א.

  להטעינו בצורה מסודרת שלא יפול שוב.המשא ממנו ומתקשה היהודי להטעינו שוב, מצוה ללכת ולעזור לו 

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

  שיעור פגיעה [ב"מ ל"ג ע"א].

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

  
  בהשקפה ראשונה צריך ללכת 

 לרעהו ולעזור לו [יסוד א'וב']

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

  

מרחוק שחמור רעהו נפל, ורעהו ניצב בתוך שיעור יוסף ראה 

"ריס" (כגון בריחוק מאתים אמות ממנו). כשהשקיף למרחקים 

הבחין שבהמשך הדרך גם נפל חמור שונאו שניצב מחוץ 

לשיעור "ריס" (כגון במרחק של מאתים ושמונים אמות ממקום 

עמידתו). ליוסף יש כח ויכולת (או זמן) להטעין פעם אחת 

  בלבד.

  ה יעשה?מ

  
  
  

 ין צריךוא"כ יטען שמכיון ששונאו רחוק ממקום עמידתו יותר מריס, כבר א
  ללכת אליהם כלל.

  

  

  

  

והגלגל חוזר 

 .חלילה
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כ

נתו נכונה כלפי רעהו שאם אגיע אליך וכאן בין כך אינו עוזר לשונא, מ"מ נימא שטע –שהבאנו מהגמרא ביסוד ג' 

  הרי אצטרך להפרד ממך ולהמשיך לשונאי וממילא איני יוצא אליך).

ציירנו לגבי מצות טעינה ולא לגבי פריקה, כי שיטת המנ"ח שהגבלת שיעור ריס לא נאמרה בפריקה מפני  הערה:

ן צער בעלי חיים פטרתו התורה צער בעלי חיים שלכן חייב ללכת גם למרחקים. אבל שיטת הנפש חיה שגם מדי

ביותר מריס, וכמו כן גם למנ"ח כשצריך לפרוק את המשא מעל עגלה שקרסה מהכובד (או סוג מרכבה אחר שאינו 

  בע"ח) יש את הפטור של יותר מריס. ונוכל ממילא לצייר גם בפריקה.

בתוך ריס זקוק לטעינה  ולשיטת הנפש חיה אפשר גם לצייר כשהמרוחק מריס אינו שונאו אלא בציור שהעומד

 .ואילו זה שמחוץ לריס חמורו כורע תחת משאו וזקוק לפריקה והרי הדין שפריקה קודמת לטעינה
  
  
  

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

eto.net.ilfish@n  :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  

  
  תשע"ג - לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 

http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722 
  תשע"ד מלקישור להורדת עלוני סוד החש

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  

  
  
 
 


