מבוא לתוכנה מאת הרב יקותיאל פיש שליט"א
מחבר ספר 'סוד החשמל'.
פֶּ ֶרק א .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת ִחלּוּפֵ י א ֹו ִתיּ ֹות.
מוּבָ א

בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )שה"ש פבֶ (.שׁ ִחבּוּר או ִֹתיּוֹת א"ת ב"ש ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִחבּוּר בְּ ִחינַת ָזכָר לִ ְב ִחינַת נְ ֵקבָ ה .כִּ י ִחלּוּף א"ת ב"ש

ְמסַ מֵּ ל פָּ נִ ים וְ אָח ֹור ֶשׁל הַ ָדּבָ ר .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ חֲ מַ דֵּ י ָשׁמַ ִים' )חלק שני תצד(

הָ א ֹו ִתיּ ֹות א' עַ ד ו' הֵ ם ַרחֲ ִמים

גְּ מוּ ִרים ,הָ א ֹו ִתיּ ֹות ז' עַ ד י' הֵ ם ַרחֲ ִמים ְס ָתם ,הָ א ֹו ִתיּ ֹות כ' עַ ד ע' ְמ ַזוְּ גִ ים ִדּין וְ ַרחֲ ִמים ,הָ א ֹו ִתיּ ֹות פ' עַ ד
ת' הֵ ם ִדּיןִ .דּכְ ָכל ֶשׁהָ א ֹות ְקר ֹובָ ה לְ כִ וּוּן הָ א' ִהיא י ֹו ֵתר פָּ נִ ים וְ י ֹו ֵתר חֶ סֶ ד ,וּכְ ָכל ֶשׁהָ א ֹות ִמ ְת ַרחֶ ֶקת ִהיא י ֹו ֵתר אָח ֹור
וְ י ֹו ֵתר ִדּין .וְ נִ ְראֶ ה ְדּ ָל ֵכן הַ חֲ ֻל ָקּה ִהיא לְ אַ ְרבַּ ע חֲ ֻלקּ ֹות כְּ ָללִ יּ ֹות ,כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁ ִענְ ָי ֵני פָּ נִ ים וְ אָח ֹור

ִמ ְתחַ לְּ ִקים לְ אַ ְרבַּ ע חֲ ֻלקּ ֹות ,פָּ נִ ים ְדּפָ נִ ים ֶשׁהוּא הַ יּ ֹו ֵתר פָּ נִ ים ,אָח ֹור ְדּאָח ֹור ֶשׁהוּא הַ יּ ֹו ֵתר אָח ֹור ,פָּ נִ ים ְדּאָח ֹור
וְ אָח ֹור ְדּפָ נִ ים ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים בָּ אֶ ְמצַ ע בֵּ י ֵניהֶ ם .וּלְ פִ י ֶזה נִ ְראֶ ה ְדּ ִחלּוּף א"ת ב"ש ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת הָ הַ ְתחָ ָלה ִעם הַ סּ ֹוף הָ ָרח ֹוק
בְּ י ֹו ֵתר ,הוּא בְּ ִחי ַנת ִחלּוּף פָּ נִ ים ְדּפָ נִ ים בְּ אָח ֹור ְדּאָח ֹור .מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן ִחלּוּף א"ט ב"ח ֶשׁמַּ חֲ לִ יף או ִֹתיּוֹת ְסמוּכ ֹות י ֹו ֵתר,
הוּא בִּ בְ ִחי ַנת מַ חֲ לִ יף פָּ נִ ים ְדּפָ נִ ים בְּ אָח ֹור ְדּפָ נִ ים .וְ ִחלּוּף א"ל ב"ם ֶשׁמַּ ְר ִחיק ע ֹוד ְקצַ ת הוּא בְּ ִחי ַנת מַ חֲ לִ יף פָּ נִ ים ְדּפָ נִ ים

בְּ פָ נִ ים ְדּאָח ֹור ,וְ ֵכן הָ לְ אָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף מֵ ִאיר ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָנהּ ְראָ ָי'ה מֵ הַ גְּ מָ ָרא )סוכה נב (:אָמַ ר ַרבִּ י
אָדם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ,וּמֵ ִעיד עָ לָיו לָע ֹולָם הַ בָּ א,
ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִ י ,אָמַ ר ַרבִּ י י ֹונ ָָתן ,יֵצֶ ר הָ ַרע מַ ִסּית ֹו לְ ָ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ְמפַ נֵּק ִמנֹּ עַ ר עַ בְ דּ ֹו וְ אַחֲ ִרית ֹו י ְִהיֶה מָ נוֹן"ֶ ,שׁכֵּן בְּ אטב"ח ְדּבֵ י ַרבִּ י ִחיָּא ,קו ִֹרין לְ 'סַ הֲ ָדה' מָ נוֹן.
וְ ר ֹו ִאים ֶשׁא"ט הוּא בִּ בְ ִחי ַנת ֵשׁם נִ ְר ָדּף לְ א ֹות ֹו ִענְ ָין מַ מָּ שׁ ,וְ א בְּ ִחי ָנה אַחֶ ֶרת ֶשׁלּ ֹו ִמצַּ ד אַחֵ ר כְּ מ ֹו בְּ ִחלּוּף א"ת ב"ש.

מוּבָ א בַּ ִח ָיד"א )'פתח עינים' בשם ספר קדמון( אבג"ד ִתּ ְקּנוּ אַנְ ֵשׁי כְּ ֶנסֶ ת הַ גְּ ד ֹו ָלה .אתב"ש ִתּ ֵקּן אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ.
אח"ס בט"ע ִתּ ֵקּן ַרבֵּ נוּ הַ ָקּד ֹושׁ .אטב"ח ִתּ ֵקּן ַרבִּ י ִח ָיּא .אלב"ם ִתּ ֵקּן ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .אי"ק בכ"ר ִתּ ֵקּן
רשב"י.

פֶּ ֶרק ב .דֻּ גְ מָ א ֹות ִחלּוּפֵ י א"ת ב"ש.
ַרבִּ "י,

בְּ אַ "ת בַּ "שׁ ֶגּ ֶשׁם ,כִּ י או ִֹתיּוֹת ַרבִּ "י הֵ ן רֻ בָּ ן בַּ פָּ נִ ים ,וְ הָ אָח ֹור ֶשׁ ָלּהֶ ן הֵ ן או ִֹתיּוֹת ֶגּ ֶשׁ"ם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת הַ צַּ ִדּיק

ז ֹוכִ ים לְ ֶג ֶשׁם ,וְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֶגּ ֶשׁם ִהיא בְּ ִחי ַנת הָ אָח ֹור ֶשׁל הַ צַּ ִדּיק ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ַל ַגּ ְשׁ ִמי לְ מַ טָּ ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר
שליט"א שֶׁ פְּ ַג"ם בְּ ִרי"ת בְּ א"ת ב"ש א ֹו ִת יּ ֹו ת אֲ וִ י"ר ֶגּ ֶשׁ"םְ ,ל ַר מֵּ ז שֶׁ הוּ א ע ֹו צֵ ר אֶ ת הַ ְשׁ פָּ עַ ת הַ ֶג שֶׁ םַ .כּמּוּבָ א
בַּ ֹזּהַ ר )וישב קפטֶ (:שׁעֲ ִצ ַירת ְגּ ָשׁ ִמים בָּ אָה בַּ עֲ ֹון פְּ ַגם הַ בְּ ִרית.

מוּבָ א

יצית הֵ ם סֵ מֶ ל
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ ִצּ ִ
יצית בְּ א"ת ב"ש בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כִּ ְס ִאיְ .
טּוּרים' )במדבר טו ,לח( ִצ ִ
בְּ 'בַ עַ ל הַ ִ

יצית בְּ רֻ בָּ ן אֲ ח ֹו ִריּ ֹות לְ או ִֹתיּוֹת כִּ ְס ִאי.
לְ כִ סֵּ א הַ ָכּב ֹוד בִּ בְ ִחי ַנת הָ אָח ֹור ֶשׁלּ ֹו ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ מַ טָּ הָ .ל ֵכן הָ או ִֹתיּוֹת ִצ ִ

בֶּ ֶג"ד

בְּ ִחלּוּף א"ת ב"ש הוּא א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁ ֶק"ר ,כִּ י הַ ֶשּׁ ֶקר הוּא בֶּ ן זוּג ֶשׁל הַ בֶּ ֶגד ֶשׁ ְמּ ַנסֶּ ה לְ ַכסּ ֹות אֶ ת הָ אֱ מֶ ת.

ט ֹוב

הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד ַכּמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר מַ אֲ מָ ֵרי ַר ְשׁבִּ "י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ע' מה( בְּ אַ "ת בַּ "שׁ ֶנפֶ שׁ ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת

ֶשׁ ִהיא נְ ֵקבָ ה.

הָ אוֹת

וָ א"ו הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ,בְּ א"ת ב"ש ִהיא הַ מַּ ְקבִּ ילָה ֶשׁל הָ אוֹת פֵּ "ה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת

פֶּ ה .וְ ֵכן א"ת ב"ש א ֹו ִתיּ ֹות ַשׁבְּ ָת"א ֶשׁ ְמּ ַיחֶ דֶ ת בְּ ִחי ַנת ָז ָכר לִ בְ ִחי ַנת נְ ֵקבָ ה.

מוּבָ א

בוּרה
בְּ סֵ פֶ ר 'ז ֶַרע ֹקדֶ שׁ' ֶשׁהַ ֵשּׁם יהי"ה ֶשׁיּ ְִשׁ ט לֶעָ ִתיד ָל ֹבא בְּ א"ת ב"ש צמצ"ם הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

הַ ְמצַ ְמצֶ מֶ ת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ַלמַּ לְ כוּת.

ָדּ"ג

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר ' ִציּוֹן
בְּ א"ת ב"ש ֹק"ר ,כִּ י הַ קֹּר הוּא אָחוֹר ֶשׁל הַ ָדּג ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד וּמַ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,כִּ ְדבֵ ְ

ירוּשׁ ַליִם' ,וְ הַ ֹקּ"ר מַ לְ בִּ ישׁ עָ לָיו בִּ בְ ִחינַת אָחוֹר וּבִּ בְ ִחינַת עָ ְרלָהְ .דּשׁ ֶֹרשׁ עֲ מָ לֵק מֵ הָ או ִֹתיּוֹת ק"ר ֶשׁהֵ ן או ִֹתיּוֹת
ָ
וִ
הַ ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת צַ ד הָ ַרע.

ִתּ ְשׁ ֵר"י

ימ ְט ִריָּא בפו"ג בְּ א"ת ב"ש שׁ ֹופָ ר ֶשׁהוּא
הוּא הַ הֶ פֵ מֵ אָבִ י"בֶ ,שׁהֵ ם חֶ סֶ ד וּגְ בוּ ָרה מַ ְקבִּ ילִ ים .סוּ ָכּה בְּ גִ ַ

הָ אָח ֹור ֶשׁל סֻ כּ ֹות ,כִּ י סֻ כּ ֹות הוּא זְ מַ ן הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל ִתּ ְשׁ ֵרי ,וְ ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה הוּא זְ מַ ן הַ ִדּין ֶשׁל ִתּ ְשׁ ֵרי.

מָ ִצינוּ

אשׁית" ,יֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ִחלּוּף או ִֹתיּוֹת א"ת ב"ש .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהָ א"ב נִ ְמצָ א ֹות
בַּ זֹּהַ ר )תיקונים קיגֶ (:שׁבְּ ֵתבַ ת "בְּ ֵר ִ

בִּ ְת ִח ָלּה ,וְ הַ ש"ת בַּ סּ ֹוף.

מוּבָ א

ָשׂא"ֶ ,שׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ָנּ ֵשּׂא וְ ִת ְתר ֹומֵ ם ְמ ֹאד תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז .וּבֵ אֵ ר
בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ פָּ סוּק )ישעי' מ ,ד( "כָּל גֶּיא ִינּ ֵ

וּמ ֹבאָר
הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁ"גֶּיא" בְּ א"ת ב"ש א ֹו ִתיּ ֹות ָתּמָ "ר הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְתּמוּר ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּת ֹו ַרת הָ ֶרמֶ זְ .
לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות ָתּמָ "ר הֵ ם בְּ ִחי ַנת הַ נְּ ֵקבָ ה ֶשׁל הַ " ֶגּיא" ָל ֵכן הֵ ם ְתּמוּר ֹות ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ נְּ ֵקבָ ה.

ֵשׁם

הַ פַּ ְר ָנסָ ה פא"י ֶשׁיּ ֹוצֵ א מֵ ר"ת הַ פָּ סוּק "פּ ֹו ֵתחַ אֶ ת ָידֶ י " בְּ א"ת ב"ש מָ ֶו"ת ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְרנָסָ ה יֵשׁ

אָדם ֶשׁמַּ עֲ ִמיד ֹו עַ ל ַרגְ לָיו .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
בְּ ת ֹוכָהּ גַּם הַ ְשׁפָּ עַ ת חַ יִּים ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים קיט (.מָ מוֹנ ֹו ֶשׁל ָ
)קידושין ל (:עַ ל הַ כָּתוּב )קהלת ט ,ט( " ְראֵ ה חַ יִּים"ֶ ,שׁה ֹו ֵל עַ ל אֻ מָּ נוּת וּפַ ְרנָסָ ה ֶשׁהֵ ם נִ ְק ָר ִאים חַ יִּים .וְ ָל ֵכן מָ ֶו"ת הוּא
הָ אָח ֹור ֶשׁל ֵשׁם פא"י בִּ בְ ִחי ַנת הַ הֵ פֶ ִממֶּ נּוּ ֶשׁהוּא חַ ִיּים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .מ .שליט"א ֶשׁחָ "י בְּ א"ת ב"ש
ס"מ ֶשׁהוּא מַ לְ אַ הַ מָּ ֶות.

ֵנ"ר

ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל זִ וּוּג ,בְּ א"ת ב"ש ג"ט ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל פֵּ רוּד .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ְשׁטֶ ְרן זצ"ל ֶשׁ ֵשּׁם ַשׁ ַדּ"י בְּ א"ת ב"ש

בק"ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בִּ לְ עָ ם ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עָ ָליו "מַ חֲ ֵזה ַשׁ ַדּי ֶיחֱ ֶזה".

מוּבָ א

וּמבֹאָר
בּוּרג שליט"א ֶשׁהָ ע ֹו ָל"ם בְּ א"ת ב"ש בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא א ֹור אֵ ין ס ֹוף א ֹו ָרזְ ,
בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ

לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ הֵ פֶ מֵ הֶ ְע ֵלם הָ א ֹור הוּא הַ גִּ לּוּי ֶשׁל א ֹור אֵ ין ס ֹוף דֶּ ֶר הָ ָרזָ ,ל ֵכן ֶזה בְּ א"ת ב"ש .וְ ע ֹוד נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף
ס"ד ,וְ הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי הָ ע ֹו ָל"ם הֵ ן פִּ זְ מ ֹו"ן ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו ִשׁיר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ ע ֹו ָלם ָשׁר
ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ ְפ ֵני הָ ע ֹו ָל"ם הֵ ן הַ ֹכּ"ל ֹ
ִשׁ ָירה ַלה' כְּ דֵ י לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ הֶ ְע ֵלם וּלְ ַגלּ ֹות אֶ ת הָ א ֹור דֶּ ֶר הַ ְדּבֵ קוּת ֶשׁל הַ ִשּׁ ָירה.

נִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ְצ ָד ָק"ה וַ אֲ כִ י ַל"ת מַ צָּ "ה בְּ א"ת ב"ש י ֹוצֵ א שׁוּב א ֹות ֹו ָדבָ רֵ ,כּיוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ְצ ָד ָק"ה ְמסַ ֶלּ ֶקת אֶ ת

הַ ִדּין וְ אֶ ת הַ ָנּחָ שָׁ ,ל ֵכן ַגּם בָּ אָח ֹור ֶשׁ ָלּהּ י ֹוצֵ א שׁוּב ְצ ָד ָק"ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאֵ ין אָח ֹור וְ הַ ֹכּל ִנ ְה ָיה פָּ נִ ים .וְ ֵכן אֲ כִ י ַל"ת מַ צָּ "ה
ִהיא ִמ ְצוָ ה ֶשׁמַּ ְשׁמָ עוּ ָתהּ חֶ סֶ דֶ ,שׁ ְמּסַ ֶלּ ֶקת אֶ ת הַ ְשּׂא ֹור ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ָנּחָ שׁ ,וְ ִהיא בְּ פֶ ַסח כְּ ֶשׁשּׁ ֹו ֶלטֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ִדּין
ִמ ְס ַתּ ֵלּקָ ,ל ֵכן י ֹוצֵ א שׁוּב אֲ כִ י ַל"ת מַ צָּ "ה.

ָשׁמַ ְע ִתּי

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ
מֵ הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁאֶ ְת ֹר"ג בְּ ִחלּוּף א ֹו ִתיּ ֹות א"ת ב"ש הוּא שׁוּב אֶ ְת ֹר"גְ .

ְדּמוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר מַ אַ ְמ ֵרי ַר ְשׁבִּ "י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )תצוה ע' קנג( ֶשׁ ְסּפִ ַירת הַ ְיס ֹוד ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת פָּ נִ ים בִּ לְ בָ ד וְ אֵ ין ָלהּ אָח ֹור ,כְּ מ ֹו
ֶשׁר ֹו ִאים בָּ אָ ָדם ֶשׁהַ ְיס ֹוד נִ ְמצָ א בְּ צַ ד הַ פָּ נִ יםָ .ל ֵכן הָ אֶ ְת ֹרג ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַנת עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד ַגּם הָ אָח ֹור ֶשׁלּ ֹו ח ֹו ֵזר לִ ְהי ֹות
פָּ נִ ים.

וּלְ פִ י

ֶזה אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר ע ֹוד טַ עַ ם מַ דּוּעַ ְצ ָד ָק"ה בְּ א"ת ב"ש י ֹוצֵ א שׁוּב א ֹות ֹו ָדבָ ר ,כִּ י ַגם ְצ ָד ָקה ִהיא בְּ ִחי ַנת עֲ טֶ ֶרת

הַ ְיס ֹודַ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ַשׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )שער ב'( ֶשׁהַ נּו ֵֹתן ְצ ָד ָקה הוּא בִּ בְ ִחינַת צַ ִדּיק יְסוֹד ,וְ הֶ עָ נִ י הַ ְמ ַקבֵּ ל הוּא ִבּבְ ִחינַת
הַ נְּ ֵקבָ ה מַ לְ כוּת ,וְ הַ ְצּ ָד ָקה עַ ְצמָ הּ ִהיא בִּ בְ ִחינַת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד הַ ְמ ַז ֶוּגֶת .וְ ֵכן בַּ מַּ לְ אָכִ ים הַ ַשּׁ ָיּכִ ים לְ ע ֹו ַלם הַ ְי ִצ ָירה ֶשׁהוּא
ירה )פ"א(
בְּ ִחי ַנת ְיס ֹוד ,אֵ ין בְּ ִחי ַנת אָח ֹור ַכּמּוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הָ ר"י ְדּ ִמן עַ כּ ֹו לְ סֵ פֶ ר ְי ִצ ָ

ֵירת פָּ נִ ים,
לְ שׁוֹן אוֹפַ נִּ ים ִמגְּ ז ַ

לוֹמַ ר ֶשׁלְּ כָל מָ קוֹם ֶשׁח ֹוזֵר ָשׁם פּ ֹונֶה כִּ י הוּא עָ גֹ ל .וְ ֵכן פָּ נִ ים נִ ְרמָ זִ ים ְבּ ֵתבַ ת א ֹופַ נִּ ים.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב )תהילים נה ,טו( "בְּ בֵ ית אֱ ִהים נְ הַ ֵלּ בְּ ָרגֶשׁ" בְּ א"ת ב"ש י ֹוצֵ א

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁ"בְּ ָר ֶגשׁ" הַ ַכּוָּ ָנה בְּ אַ ְחדּוּת וּבַ חֲ בוּ ָרה אַחַ תַ ,כּמּוּבָ א בַּ ְמפָ ְר ִשׁים ָשׁם ,אֵ ין בְּ ִחי ַנת
שׁוּב בְּ ָר ֶג"שְׁ .
אָח ֹור בָּ אַ ְחדּוּת ,כִּ י ֻכּ ָלּם נִ כְ ָללִ ים ְבּפָ נִ ים בְּ ֹכחַ הָ אַ ְחדּוּת.

וְ ָיכ ֹול

לִ ְהי ֹות א ֹות ֹו ָדבָ ר ַגּם לְ הֵ פֶ ָ ,דּבָ ר ֶשׁמַּ ְשׁמָ עוּת ֹו אָח ֹור כְּ מ ֹו לכל"ךַ ,גּם בַּ הֲ פִ י ָכת ֹו בְּ א"ת ב"ש ִי ָשּׁאֵ ר לכל"ך,

הַ ְיינוּ ֶשׁ ַגּם הַ פָּ נִ ים ֶשׁלּ ֹו הוּא בְּ ִחי ַנת אָח ֹור ,כִּ י ָכל ְמ ִציאוּת ֹו ַשׁ ֶיּ ֶכת ָלאָח ֹור ְמק ֹום הָ ְר ִעי וְ הַ לִּ כְ לוּ  .וְ ֵכן עַ זּוּ"ת אַ פַּ ִי"ם,
ֶשׁהוּא הַ הֶ פֵ מֵ אֶ ֶר אַ פַּ ִים ,וְ הוּא ַכּבְ ָיכ ֹול פּ ֹו ֵגם בִּ בְ ִחי ַנת הָ אַף ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ַלפָּ ִנים י ֹוצֵ א שׁוּב בְּ א"ת ב"ש עַ זּוּ"ת אַ פַּ ִי"ם ,כִּ י
הוּא הָ פַ אֶ ת הַ פָּ נִ ים ָלאָח ֹור.

וְ ָיכ ֹול

לִ ְהי ֹות ַגּם ָדּבָ ר ֶשׁנִּ ְמצָ א בָּ אֶ ְמצַ ע בֵּ ין הַ פָּ נִ ים ָלאָח ֹור כְּ מ ֹו ֶגּ ֶשׁ"ר דֶּ בֶ "ק ֶשׁ ְמּחַ בְּ ִרים ְשׁ ֵני ְצ ָד ִדים ,בְּ א"ת ב"ש י ֹוצֵ א

שׁוּב ֶגּ ֶשׁ"ר דֶּ בֶ "ק ,כִּ י הֵ ם ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת מַ ה ֶשּׁבְּ אֶ ְמצַ ע בֵּ ין הַ פָּ נִ ים ָלאָח ֹורָ ,ל ֵכן הֵ ם י ֹו ְצ ִאים שׁוּב א ֹות ֹו ָדבָ ר מֵ הַ צַּ ד
הַ ֵשּׁנִ י ,וְ ֵכן הָ לְ אָה בְּ ָכל ִענְ ָין.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁפָּ נִ ים ְדּפָ נִ ים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ב' פְּ עָ ִמים פָּ נִ ים בְּ גִימַ ְט ִריָּא  360מַ עֲ ל ֹותֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל

ִעגּוּל ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַנת פָּ נִ ים ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ בְּ ִענְ ַין הָ א ֹופַ נִּ ים .וּב' פְּ עָ ִמים אָח ֹור ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל אָח ֹור ְדּאָח ֹור בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
 ,430כְּ ִמנְ ַין ְשׁנ ֹות ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁהָ ִיינוּ בִּ ְמק ֹום הָ אָח ֹור .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות ִמפ' עַ ד ת' הֵ ן ִדּין וְ אָח ֹור ,כי פ"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
לִ ילִ ית ֶשׁ ִהיא הַ נּוּ ְקבָ א ֶשׁל הַ ס"מ ֹראשׁ הַ ְקּלִ פָּ ה.

פֶּ ֶרק ג .דֻּ גְ מָ א ֹות ִחלּוּפֵ י א"ט ב"ח.
ִחלּוּפֵ י
ָשׁמַ ְע ִתּי

א"ט ב"ח ֵישׁ בָּ הֶ ם מַ חֲ ֶקת ַר ִשּׁ"י וְ ַרבֵּ נוּ חֲ ַננְ אֵ ל בְּ סֻ ָכּה נב :עַ ל ֵכּן ִס ַדּ ְרנוּ לְ פִ י ְשׁ ֵתּי הַ ִשּׁיט ֹות.
מֵ הָ רה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁהַ "ר ִסי ַנ"י בְּ ִחלּוּף א ֹו ִתיּ ֹות א"ט ב"ח י ֹוצֵ א נִ צ ֹ"ץ מֹ ֶש"הַ ,כּמּוּבָ א

ֹשה ִמזְ ַדּ ְמּנִ ים זֶה ָלזֶה כִּ ְמ ַשׁל חֲ כ ִָמים לַבַּ ְרזֵל ִעם הָ אֶ בֶ ן הַ שּׁוֹאֶ בֶ ת.
בָּ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו )'מעין גנים' ח"ג( הַ ר ִסינַי וּמ ֶ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ָלּ ֵכן הַ ִחלּוּף הוּא בְּ א"ט ב"ח לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְדּבָ ִרים ְקר ֹובִ ים י ֹו ֵתר ֶזה ָל ֶזה ,וְ א ְשׁ ֵתּי ְקצָ ו ֹות ְרח ֹוק ֹות כְּ מ ֹו
ְ
א"ת ב"ש.

וְ ָנבִ יא ע ֹוד דֻּ גְ מָ א ֹות ֶשׁל ִחלּוּפֵ י א"ט ב"ח ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מהנ"לֶ ,שׁבַ "ע הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת בְּ א"ט ב"ח ָרחֵ "ל
הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת.

מַ ְשׁ ֶק"ה
תּ ֹו ָר"ה בְּ ִחלּוּף א"ט ב"ח י ֹוצֵ א ַשׁ ְק ָד"ן.
נענ"ע בְּ א"ט ב"ח א ֹו ִתיּ ֹות הַ הַ ֵלּ"ל וְ ָל ֵכן ְמ ַנ ְע ְנ ִעים בְּ הַ ֵלּל.
תּ"ן ְצ ָד ָק"ה בְּ א"ט ב"ח ִתּיקוּ"ן ה' הַ ְיינוּ ִתּקּוּן הַ ְשּׁכִ י ָנה.
ֵ
ְשׁ ֵנ"י הֲ ָד"ס בְּ ִחלּוּף א"ט ב"ח י ֹוצֵ א ֵנ"ר ִמ ְצוָ "ה ,כִּ י ְשׁ ֵניהֶ ם כְּ ֶנ ֶגד ָזכ ֹור וְ ָשׁמ ֹור ַכּ ָיּדוּעַ .
ְשׁכִ י ָנה בְּ ִחלּוּף א"ט ב"ח י ֹוצֵ א נֹ צֵ "ר פֶּ "ה.
אֵ שׁ ְקט ֶֹרת בְּ א"ט ב"ח י ֹוצֵ א שׁוּב או ִֹתיּוֹת אֵ שׁ ְקט ֶֹרת ,כִּ י הַ ְקּ ֹט ֶרת פּ ֹועֶ ֶלת לְ בַ ד בְּ ת ֹו
בְּ ִחלּוּף א"ט ב"ח י ֹוצֵ א נִ ְס ָתּ"ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ ְשׁ ֶקה ְמ ַג ֶלּה אֶ ת הַ נִּ ְס ָתּר ֹות.

הַ ְקּלִ פּ ֹות ,וְ אֵ ין ָלהּ בְּ סָ מוּ ָלהּ

ע ֹוד בְּ ִחי ָנה דּ ֹומָ ה ֶשׁע ֹו ֶז ֶרת ָלהּ ַכּבְ ָיכ ֹולָ .ל ֵכן הַ ִחלּוּף ח ֹו ֵזר לְ א ֹות ֹו מָ ק ֹום.

ָיוָ "ן
הָ ר"ת ֶשׁל עֵ ץ חַ ִיּים עֵ ץ ַדּעַ ת בְּ א"ט ב"ח לוּ ָל"בֵ .כּיוָ ן ֶשׁלוּ ָלב דּ ֹומֶ ה ַל ִשּׁ ְד ָרה ֶשׁע ֹו ֶלה מֵ הַ ְיס ֹוד עַ ד הַ ַדּעַ תָ ,ל ֵכן הוּא
בְּ א"ט ב"ח צֵ ָד"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֲ נוּכִּ ָיּה ,כִּ י ָיוָ ן י ֹונְ ִקים וְ צָ ִדים מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ הַ חֲ נוּכִּ ָיּה מַ ִצּי ָלה מֵ הֶ ם.

ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עֵ ץ הַ חַ ִיּים וְ עֵ ץ הַ ַדּעַ תַ .כּמּוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )פ' בראשית ע' טו( ֶשׁ"עֵ ץ הַ חַ יִּים" הוּא בִּ בְ ִחינַת ַדּעַ ת
ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁאֵ ין ָשׁם ַרע כְּ לָל ,וְ "עֵ ץ הַ ַדּעַ ת טוֹב וָ ָרע" הוּא ַדּעַ ת ֶשׁלְּ מַ טָּ ה יו ֵֹתר.

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר לְ גַבֵּ י הָ אוֹר הַ גָּנוּז )השמטות רסה(.

י ַָשׁב ר' בֶּ ֶרכְ יָה וְ ָד ַרשׁ עָ לָה בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה לִ בְ רֹא אוֹר גָּדוֹל לְ הָ ִאיר,

וְ נִ בְ ָרא אוֹר גָּדוֹל ֶשׁאֵ ין כָּל בְּ ִריָּה יְכ ֹולָה לִ ְשׁ ט בּ ֹו ,צָ פָ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁאֵ ינָם יְכוֹלִ ים לְ סָ בְ ל ֹו ל ַָקח
יקים לֶעָ ִתיד לָבוֹא .רו ִֹאים ֶשׁהָ אוֹר הַ גָּנוּז ַשׁ ָיּ ל ְַשּׁ ִמינִ יֶ ,שׁמֵּ עַ ל
יעי וְ ָשׂם לָהֶ ם בִּ ְמקוֹמ ֹו ,וְ הַ ְשּׁאָר גְּ נָז ֹו לַצַּ ִדּ ִ
ְשׁבִ ִ
יעי .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף מֵ ִאיר ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁ ָגּנוּ"ז באח"ס בט"ע ְשׁ ִמינִ "יִ ] .שׁיטַ ת הַ ִחלּוּף בְּ א ֹו ִתיּ ֹות אי"ק
הַ ְשּׁבִ ִ
בכ"ר וְ אח"ס בט"ע ֵישׁ בָּ הּ ַכּמָּ ה ִשׁיט ֹות וְ ִס ַדּ ְרנוּ לְ פִ י ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )תפילת השחר ג(

כְּ ֶשׁ ִתּ ְרצֶ ה לְ ה ֹו ִציא ֹו

וּלְ הַ חֲ לִ יפ ֹו בְּ אי"ק בכ"ר לְ ע ֹו ָלם צָ ִרי ֶשׁ ִתּ ַקּח הָ א ֹות הַ ִהיא ֶשׁאַ ָתּה ר ֹוצֶ ה וְ ַתחֲ לִ יפֶ ָנה בָּ א ֹות ֶשׁאַחֲ ֶריהָ
הַ יּ ֹו ֵתר ְסמוּ ָכה כְּ ג ֹון א' ְדּאי"ק ַתּחֲ לִ יפֶ ָנה בָּ א ֹות י' וְ א ֹות י' ַתּחֲ לִ יפֶ נָה בָּ א ֹות ק' ,וְ ִאם ִהיא א ֹות אַחֲ ר ֹו ָנה
כְּ ג ֹון ק' ,א ֹות ק' ַתּ ְח ֹזר ָלא ֹות הָ ִראשׁ ֹו ָנה וְ ַתחֲ לִ יפֶ נָה בָּ א ֹות א' .וְ עַ ל דֶּ ֶר ֶזה בִּ ְשׁאַר הָ אַלְ פָ א בֵּ ית ֹות ֶשׁהֵ ם
הַ ג' א ֹו ִתיּ ֹות אח"ס בט"ע וְ ַכיּ ֹוצֵ א[.

פֶּ ֶרק ד .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת ִחלּוּף א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני וְ אַחֲ ֵרי.
א ֹו ִתיּ ֹות

יד א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי הֵ ן
שּׁ ֶרשׁ וְ הָ אַ בָּ א ֶשׁל הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁאַחֲ ֵריהֶ ן .מֵ ִא ָ
לִ פְ ֵני נִ ְק ָרא ֹות א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עַ ל ,בִּ בְ ִחי ַנת הַ ֹ

הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל הָ א ֹו ִתיּ ֹות בִּ בְ ִחי ַנת הַ בָּ נִ ים ֶשׁ ָלּהֶ ן וְ הַ ְשׁפָּ עָ ָתן הָ לְ אָהִ .חלּוּפִ ים אֵ לּוּ נִ ְק ָר ִאים בַּ חֲ ַז"ל ִחלּוּף א"ב ג"דֶ .י ְשׁ ָנן
ָשׁ ש ִשׁיט ֹות בְּ ִחלּוּף הָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵניִ :שׁיטַ ת הָ אֲ ִרי ַז"ל הַ ְידוּעָ ה ִמ ֵשּׁם אֱ ִהי"ם ֶשׁ ִמּ ְתחַ ֵלּף לְ אכדט"ם ,הָ אֲ ִרי ַז"ל ְמ ַלמֵּ ד
יד ם' ס ֹופִ ית ִמ ְתחַ ֶלּפֶ ת לְ מ' ְרגִ י ָלה ,וְ ח ֹו ֶז ֶרת לִ ְהי ֹות ם' ס ֹופִ ית ִמשּׁוּם ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוף ִמ ָלּה.
ֶשׁא ֹות א' נִ ְשׁאֶ ֶרת א' ,מֵ ִא ָ
ִשׁיטַ ת 'פַּ ְע ֵנחַ ָר ָזא' ֶשׁהָ ָיה אַחַ ד הָ ' ִראשׁ ֹונִ ים' )פרשת בראשית( ֶשׁ ֵשּׁם אֱ ִהים ִמ ְתחַ ֵלּף לְ תכדט"ל ,הַ ְיינוּ ֶשׁא' ִמ ְת ַח ֶלּפֶ ת
בְּ ת' וְ א ֹו ִתיּ ֹות כמנפ"ץ ִמ ְתחַ לְּ פ ֹות כְּ מ ֹו הָ ְרגִ יל ֹות לְ א ִשׁנּוּיָ ,ל ֵכן הַ ם' ְסתוּמָ ה ִמ ְתחַ ֶלּפֶ ת בְּ ל' .וְ ִשׁיטַ ת הַ 'בֶּ ן ִאישׁ חָ י' בְּ סֵ פֶ ר

'בְּ ָנ ָיהוּ' )פרשיות בראשית וארא( ֶשׁלִּ פְ ֵני א' אֵ ין שׁוּם א ֹות ,הַ ְיינוּ נִ ְשׁאָר ֵריק ,וְ א ֹו ִתיּ ֹות כמנפ"ץ בָּ א ֹות אַחֲ ֵרי ת' ,עַ ל ֵכּן לִ ְפ ֵני
ך' ס ֹופִ ית ִתּ ְה ֶיה ת' ,וְ לִ פְ ֵני ם' ס ֹופִ ית ִתּ ְה ֶיה ך' ס ֹופִ ית וְ ֵכן הָ לְ אָה.

וְ ָנבִ יא

דֻּ גְ מָ א ֹות ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי דֹּדֶ י" הֵ ן הֲ ָל ָכ"ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ הֲ ָלכָה

ִמ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁלֶת מֵ הַ סּוֹד ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת דֹּדֶ י .

הָ או ִֹתיּוֹת

לִ פְ נֵי ֵנ"ר הַ ַשּׁבָּ "ת הֵ ן ְמק ֹו"ר אֵ "שׁ לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִמ ְצוַ ת נֵר ַשׁבָּ ת הוּא ִמ ְמּקוֹר הָ אֵ שׁ ֶשׁל

עַ מּוּד הָ אֵ שׁ ֶשׁהָ יָה בַּ ִמּ ְדבָּ רַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שבת כגֶ (:שׁנֵּר ַשׁבָּ ת הוּא ִבּבְ ִחינַת עַ מּוּד הָ אֵ שְׁ .דּר' יוֹסֵ ף אָמַ ר לְ ִא ְשׁתּ ֹו
לְ הַ ְדלִ יק אֶ ת הַ נֵּר מֻ ְק ָדּם ִמבְּ עוֹד יוֹם ,כְּ ֵשׁם ֶשׁעַ מּוּד הָ אֵ שׁ הָ יָה בָּ א לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִמבְּ עוֹד יוֹם.

הָ או ִֹתיּוֹת

לִ פְ נֵי הָ מָ "ן ז ֶֶר"שׁ ,הֵ ן או ִֹתיּוֹת ֵנ"ר דּ ֹו ֵל"ק ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת נֵר ִדּ ְקלִ פָּ ה ַכּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מָ בוֹא לְ חָ כְ מַ ת

הַ ַקּבָּ לָה' )ח"א ש"ד פ"א(ֶ ,שׁהָ מָ ן ז ֶֶרשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֵ שׁ אֵ שְׁ ,דּאֵ שׁ אֵ שׁ הוּא זִ וּוּג ִדּ ְקלִ פָּ ה.

הָ א ֹו ִתיּ ֹות

יתּ ְקטַ ְרנָא ,וְ ָל ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני ,הַ ְיינוּ
ירא ִא ְ
לִ פְ ֵני ַר ְשׁבִּ "י הֵ ן קטרא ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ חַ ד ְק ִט ָ

מֵ עַ ל א ֹו ִתיּ ֹות ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁ ַדּ ְר ָכּן הוּא ִמ ְת ַקטֵּ ר ְבּחַ ד ְק ִט ָירא.

הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי ֹיחַ א"י הֵ ן ֹכּ ַכ"ב ט' ,כִּ י ַר ְשׁבִּ "י נ ֹו ַלד ִמ ֹיּחַ אי וְ הוּא נִ ְרמָ ז בָּ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ָריו ,וְ ַר ְשׁבִּ "י הָ ָיה הַ כּ ֹו ָכב
בִּ בְ ִחי ַנת חֵ ץ ִמ ֶקּ ֶשׁתֶ ,שׁנּ ֹו ַלד מֵ הַ ט'
כּ ֹוכָב" לְ שׁוֹן " ָדּ ַר

הָ א ֹו ִתיּ ֹות

ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד ֶשׁיּ ֹו ֶרה ִח ִצּים  -כּ ֹו ָכבִ יםַ .כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כד ,יז(

" ָדּ ַר

ַק ְשׁתּ ֹו"ֶ ,שׁהַ כּ ֹוכָב עוֹבֵ ר כַּחֵ ץ.

לִ פְ ֵני הָ ר"ת ֶשׁל ֶשׁבַ ע הַ מַּ ָזּל ֹות שצ"ם חנכ"ל ,הַ ְיינוּ הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עֲ ֵליהֶ ן ,הֵ ן יפז"ר למ"ך ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָנהּ

הַ נְ הָ ָגה עֶ לְ י ֹו ָנה ֶשׁל ְיפַ ֵזּר ַלמָּ ֶשׁ ִהיא מֵ עַ ל הַ מַּ ָזּל ֹות .וּ ִמי ֶשׁ ְמּפַ ֵזּר ְצ ָד ָקה ַלמָּ בָּ ע ֹו ָלם הַ ֶזּהִ ,מ ְת ַק ֵשּׁר ִעם מַ ְד ֵר ָגה ז ֹוָ .ל ֵכן
ְצ ָד ָקה מַ ִצּי ָלה ִממָּ ֶות וּ ִמ ָכּל ָרע ,כִּ י ִהיא ע ֹו ָלה מֵ עַ ל הַ מַּ ָזּל ֶשׁבּ ֹו נִ גְ ַזר הַ מָּ ֶות א ֹו ְשׁאַר גְּ ֵזר ֹות ָרע ֹות.

הָ א ֹו ִתיּ ֹות

ידה ִהיא
לִ פְ ֵני ַכּגּ ֹו ִים הֵ ן ְטבִ י ָלה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁלִּ פְ ֵני הַ ְטּבִ י ָלה אֲ ַנ ְחנוּ בִּ בְ ִחי ַנת גּ ֹו ִים .כִּ י הַ טֻּ ְמאָה ֶשׁהַ ְטּבִ י ָלה מ ֹו ִר ָ

ידה מֵ הַ גּ ֹוי ֶשׁ ִמּ ְת ַג ֵיּר.
בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁ ִהיא מ ֹו ִר ָ

הָ א ֹו ִתיּ ֹות

לִ פְ ֵני וְ אַחֲ ֵרי ָר"ז הֵ ן ְשׂח ֹו"ק ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁגִּ לּוּי הָ ָרז עַ ל ְידֵ י הַ מָּ ִשׁיחַ ְיע ֹו ֵרר אֶ ת הַ ְשּׂח ֹוק .וְ ֵכן ְשׂח ֹוק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא

ב' פְּ עָ ִמים ָרז .וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא א ֹור אֵ ין ס ֹוף.
הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ְמ ַל ֶוּ"ה מַ לְ ָכּ"ה ,הֵ ן מָ מ ֹו"ן

נ ֹו ֵז"ל .כִּ י ְסעֻ ַדּת ְמ ַלוֶּה מַ לְ כָּה מַ ְמ ִשׁיכָה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְמֵ י

הַ חוֹלְ ,וּמבִ יאָה אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ ָמּמוֹן ֶשׁהוּא בְּ סוֹד מַ זָּל הַ נּ ֹוזֵלָ .לכֵן או ְֹמ ִרים בִּ ְסעֻ ָדּה ז ֹו ִסימָ ן טוֹב וּמַ זָּל טוֹב יְהֵ א לָנוּ וּלְ כָל
וּמבַ ְקּ ִשׁים עַ ל פַּ ְרנ ָָסה.
ִשׂ ָראֵ לְ .
יְ

הָ א ֹו ִתיּ ֹות

לִ פְ ֵני מַ זִּ י"ק ,הֵ ן צֵ "ל ט"ו .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ צֵּ ל ֶשׁל י ֹום ט"ו ִתּ ְשׁ ֵרי בַּ סֻּ ָכּה נִ ְמצָ א לִ פְ ֵני הַ מַּ זִּ יק ,וּמַ ְמ ִתּיק ֹו בְּ ָשׁ ְרשׁ ֹו.

וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני וְ אַחֲ ֵרי לוּ ָל"ב; כהכ"א ,מזמ"ג ,בְּ א"ת ב"ש הֵ ן עָ צַ "ר לִ ילִ י"ת.
הָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני שֹׁחַ "ד הֵ ן ָגּ ַז"ר ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ֹשׁחַ "ד ַתּטֶּ "ה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֹשּׁחַ ד מַ טֶּ ה אֶ ת גְּ ַזר

תּ אֶ ת
הַ ִדּין ,וְ ג ֹו ֵרם ַל ְח ֹ

הַ ִדּין בְּ צוּ ָרה א נְ כ ֹו ָנה.

הָ או ִֹתיּוֹת
הָ או ִֹתיּוֹת

אָדם לִ לְ מֹ ד תּו ָֹרה.
אַחֲ ֵרי ִמי ָל"ה הֵ ן מוּ ָכ"ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאַחֲ ֵרי בְּ ִרית ִמילָה מוּכָן הָ ָ
אַחֲ ֵרי מֶ ַל"ח ָק ְרבָּ "ן ,הֵ ן ְמג ֵָר"שׁ סָ טָ "ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִריךִ לִ הַ ְק ִריב מֶ לַח ִעם כָּל ָק ְרבָּ ן ,כִּ י מֶ ַלח ְמסַ מֵּ ל אֶ ת

שׁ ֶֹרשׁ הַ גְּ בוּרוֹת ,כִּ ְדבֵ ְ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'מַ עֲ לַת הַ גְּ בוּרוֹתָ ,לכֵן יֵשׁ ל ֹו כֹּחַ לְ סַ לֵּק אֶ ת הַ ָשּׂטָ ן ִמבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.

הָ א ֹו ִתיּ ֹות
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר

יט"ל ,הַ בֶּ ֶגד ֶשׁל י ֹום כִּ פּוּר ֶשׁבּ ֹו אָנוּ נִ ְד ִמים לְ מַ לְ אָכִ ים.
לִ פְ ֵני י ֹום כִּ פּוּר הֵ ן ִק ְ
אָרץ' ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי אַבְ ָרהָ "ם ,הֵ ן א ֹו ִתיּ ֹות בְּ ג ֹו ֶשׁ"ןֶ ,שׁבִּ זְ כוּת אַבְ ָרהָ ם ִה ְמ ִשׁיכוּ בָּ ָניו
'מַ חֲ מַ דֵּ י ֶ

לְ ה ֹו ִציא אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות ִמגֹּ ֶשן וְ ה ֹולִ ידוּ אֶ ת כְּ ַלל ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַר ִים.

הָ א ֹו ִתיּ ֹות מֵ עַ ל א ֹו ִתיּ ֹות ֶגּ ֶשׁ"ם ,הַ ְיינוּ לִ פְ ֵניהֶ ן רל"ב ,הֵ ן הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל ד' ִמלּוּ ֵיי ֵשׁמ ֹות הֲ וָ ָי"ה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן,
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֶגּ ֶשׁם ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִמ ֵשּׁם הוי"ה .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת ל ֶַק"ח הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )משלי ד ,ב( "כִּ י ל ֶַקח טוֹב
נ ַָת ִתּי ָלכֶם תּו ָֹר ִתי אַל ַתּעֲ זֹבוּ" קו ְֹדמוֹת לְ או ִֹתיּוֹת מָ טָ "ר .וְ מָ טָ ר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת ִמלְ מַ ְעלָה לְ מַ טָּ ה,
ידה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע
ַכּכָּתוּב )דברים לב ,ב( "יַעֲ רֹף ַכּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי" .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי מָ טָ "ר הֵ ן ִשׁי"ןֵ ,כּיוָ ן ֶשׁהָ א ֹות ִשׁי"ן מ ֹו ִר ָ
ידת הַ ֶשּׁפַ ע לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה עַ ד ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּ ֹותָ ,ל ֵכן ִהיא הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל הַ מָּ טָ ר ֶשׁנִּ ְרמָ ז
מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ַל ְקּלִ פָּ ה ,וּ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ְי ִר ַ
בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁאַחֲ ֵרי מָ טָ "ר.

אֵ י"ן ע ֹו"ד בְּ ִחלּוּף אח"ס בט"ע ְמחַ פֵּ "שׂ כ"ב ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִאם ר ֹו ִצים לְ ַגלּ ֹות אֵ י אֵ ין ע ֹוד ִמלְ בַ דּ ֹו ְתּחַ פֵּ שׂ בְּ כ"ב
א ֹו ִתיּ ֹות ,וְ ִת ְראֶ ה אֵ י ה' ִמ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ָכל ָדּבָ ר בָּ ע ֹו ָלם דֶּ ֶר הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף מֵ ִאיר ס ֹופֵ ר שליט"א
שׁב חָ לִ י ָלה
ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי אֵ י"ן ע ֹו"ד הֵ ן ֶכּסֶ "ף ָזהָ "ב לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ַגּם בְּ ֶכסֶ ף וְ ָזהָ ב אֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,וְ ֶשׁהָ אָ ָדם א ַיחֲ ֹ
ֶשׁ ֹכּ ִחי וְ ֹעצֶ ם ָי ִדי עָ ָשׂה ל ֹו אֶ ת הַ חַ ִיל ֶשׁל הַ מָּ מ ֹון ,אֶ ָלּא הַ ֹכּל נִ ְמ ָשׁ מֵ הָ אֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,וְ ָל ֵכן ֶזה בָּ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי.
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פֶּ ֶרק ה .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת ִמלּוּי א ֹו ִתיּ ֹות.
אָרץ וְ עַ ד ל ָָר ִקיעַ מַ הֲ ַל ת"ק ָשׁנָה ,וְ עָ בְ י ֹו ֶשׁל ָר ִקיעַ מַ הֲ ַל ת"ק ָשׁנָה ,וְ כֵן בֵּ ין
מָ ִצינוּ בַּ ְגּמָ ָרא )חגיגה יגִ (.מן הָ ֶ
כָּל ָר ִקיעַ וְ ָר ִקיעַ  .וּבַ תּו ְֹספ ֹות ָשׁם )יב .ד"ה מסוף( ְמבָ אֵ ר ,מַ הֲ ַל ת"ק ָשׁנָה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ַשׁ ַדּי ֶשׁאָמַ ר ַדּי ֶשׁ א לְ הַ ְר ִחיב
יו ֵ
ֹתר ,בְּ ַשׁ ַדּ"י יֵשׁ ג' או ִֹתיּוֹת ִשׁי"ן ָדּ ֶל"ת י ֹו"דַ ,קח י"ן ל"ת ו"ד הַ ֶנּ ֱעלָם ִמן ַשׁ ַדּי וְ יַעֲ לֶה ת"ק .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר
בוּרה ֶשׁאוֹמֵ ר ַדּי
ִדּבְ ֵרי הַ תּו ְֹספ ֹות ֶשׁעֳ בִ י הָ ָר ִקיעַ הוּא מַ הֲ ַל ת"ק ָשׁנָהִ ,מ ְספַּ ר הַ ִמּלּוּי ֶשׁל הַ ֵשּׁם ַשׁ ַדּיְ ,דּ ֵשׁם ַשׁ ַדּי ְמסַ מֵּ ל גְּ ָ
וְ עוֹצֵ ר אֶ ת ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת הָ ע ֹולָם .וְ הַ ִמּ ָדּה עַ ד כַּמָּ ה הוּא נ ַָתן לָע ֹולָם לְ ִה ְתפַּ ֵשּׁטְ ,מרֻ מֶּ זֶת ְבּאו ִֹתיּוֹת הַ ִמּלּוּי ֶשׁל ַשׁ ַדּי ֶשׁע ֹולֶה
שּׁט ,וְ אַחַ ר ָכּ אָמַ ר ַדּיְ .דּמוּבָ א בְּ 'או ְֹצרוֹת חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שער רפח'
ת"קֶ ,שׁעַ ד הַ ִמּ ְספָּ ר הַ זֶּה הוּא נ ַָתן לָע ֹולָם לְ ִה ְתפַּ ֵ

יציאַת אוֹרו ֵֹתיהֶ ן לַחוּץ .וְ כֵן ִמלּוּי או ִֹתיּוֹת ֵשׁם ַשׁ ַדּי ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
טוּתן וִ ִ
ניצוצין פ"א( ֶשׁ ִמּלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִה ְתפַּ ְשּׁ ָ
יציאַת אוֹרו ָֹתיו לַחוּץ ,עַ ד לְ אָן ִה ְתפַּ ֵשּׁט ,וְ עַ ד לְ ִמלּוּי זֶה אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ ע ֹולָמ ֹו ַדּי.
ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת ֹו ֶשׁל ֵשׁם ַשׁ ַדּי וִ ִ
בוּרה ֶשׁעוֹצֶ ֶרת אֶ ת
וְ כֵן מוּבָ א בְּ הָ אֲ ִרי ַז"ל ָשׁם ֶשׁהַ ִמּלָּה ִמלּוּי ִהיא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ ִהיםְ ,דּ ֵשׁם אֱ ִהים ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת הָ או ִֹתיּוֹת ,וְ אוֹמֶ ֶרת לָהֶ ם עַ ד הֵ יכָן לְ ִה ְתפַּ ֵשּׁט .וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁ ֶזּה ַגם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל פֵּ אָה ֶשׁפֵּ רוּ ָשׁהּ ָקצֶ ה
וְ ס ֹוףַ ,כּ ָיּדוּעַ ִמ ִמּ ְצוַ ת פֵּ אָה בַּ ָשּׂדֶ ה וּבָ ֹראשׁ וְ ָז ָקן .וְ ֵכן הַ צֶּ מַ ח ִממֶּ נּוּ ְמ ַי ְצּ ִרים אֶ ת הַ צֶּ בַ ע הָ אָ ֹדם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל גְּ בוּ ָרהִ ,נ ְק ָרא

פוּאָהִ ,מלְּ שׁ ֹון פֵּ אָה ֶשׁ ִהיא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֱ ִהיםַ .כּמּוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם )פיה"מ שבת ט ,ה( פוּאָה ,הֵ ם ָשׁ ְר ֵשׁי עֵ ֶשׂב אַדוּ ִמים
צוֹבְ ִעין בָּ הֶ ם אָדֹם .וְ ִנ ְרמָ ז ַגּם בְּ ִענְ ַין הָ ְרפוּאָה ֶשׁבָּ אָה ִמ ִמּ ַדּת הַ גְּ בוּ ָרה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִמלּוּי ְמ ַרמֵּ ז
בוּרה.
עַ ל ֵשבֶ ט לֵוִ י הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

וְ כֵן

אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ע' ריא(
מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר מַ ְ

בְּ כָל ע ֹולָם וְ ע ֹולָם יֵשׁ בּ ֹו בְּ ִחינַת הַ יְסוֹד הַ נִּ ְק ָרא ַשׁ ַדּי,

אֲ ֶשׁר הוּא נו ֵ
ֹתן ִק ְצבָּ ה לְ כָל הָ ע ֹולָמוֹת .וּמוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ הַ ְק ָדּמוֹת' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ע' רנד( ֶשׁאו ִֹתיּוֹת הַ ִמּלּוּי הֵ ן בְּ סוֹד
נְ ֵקבָ ה .וְ ֵכן ת"ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ לְ כוּת ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹותְ .דּמַ לְ כוּת ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת בְּ ִחי ַנת הַ נְּ ֵקבָ ה וְ הַ ִמּלּוּי בְּ ָכל ע ֹו ָלם ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לִ ים
אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ,וְ הַ מַּ לְ כוּת ִהיא ִסיּוּם הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה .וְ כֵן ת"ק בְּ גִימַ ְט ִריָּא רמ"ח רנ"ב ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת אֶ ת הָ רמ"ח ֶשׁל הַ ָזּכָר לָרנ"ב
ֶשׁל הַ נְּ ֵקבָ ה.

וְ ֵכן

מָ ִצינוּ בְּ ֹזהַ ר חָ ָדשׁ )שה"ש צאֶ (:שׁהָ א ֹות עַ ְצמָ הּ ִהיא בְּ ִחי ַנת ֵשׁבֶ ט ֶשׁהָ ָיה ֹראשׁ דֶּ ֶגל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וּ ִמלּוּי הָ א ֹות הוּא בְּ ִחי ַנת

הַ ְשּׁבָ ִטים ֶשׁח ֹונִ ים וּ ְסמוּכִ ים לְ ֹראשׁ הַ דֶּ ֶגל לְ הַ ְשׁלִ ימ ֹו.

ִמלּוּ ֵיי א ֹו ִתיּ ֹות
למ"ד – למי"ד
מ"ם
נו"ן
סמ"ך
עי"ן – עיי"ן
פ"י -פ"א – פ"ה
צד"י – צדי"ק
קו"ף
רי"ש – ר"ש
שי"ן – ש"ן
תי"ו – תא"ו – ת"ו

אל"ף – אלי"ף
בי"ת – ב"ת
גימ"ל – גמ"ל
דל"ת  -דלי"ת
ה"י – ה"א  -ה"ה
וי"ו – וא"ו  -ו"ו
זי"ן – זיי"ן
חי"ת – ח"ת
טי"ת – ט"ת
יו"ד
כ"ף
ט

גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות ֶשׁל נִ קּוּד עַ ל פִּ י ִתּקּוּ ֵני ֹזהַ ר ַדּף ז.
קמץ = 16
פתח = 6
סגול = 30
צירי = 20
שוא = 20
קובוץ = 30
חיריק = 10
חטף סגול = 50
חטף פתח = 26
חטף קמץ = 36
שורוק = 10
חולם = 10

פֶּ ֶרק ו .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת הַ גִּ ימַ ְט ְר ָיּא.
מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'דֶּ גֶל מַ חֲ נֵה אֶ פְ ַריִם' )חוקת(

ֹאמרוּ הַ מּ ְֹשלִ ים בֹּאוּ חֶ ְשׁבּוֹן"ְ .דּ ִהנֵּה לִ פְ עָ ִמים כָּתוּב
"עַ ל כֵּן י ְ

בַּ כַּוָּ נוֹת אֵ יזֶה סוֹד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ,וּכְ ֶשׁאֵ ינ ֹו ע ֹולָה הַ ֵתּבָ ה לְ הַ ִמּ ְספָּ ר הַ הוּא אֲ זַי כָּתוּב ִעם הַ כּ ֹולֵל ,וְ לִ פְ עָ ִמים
ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ,וְ צָ ִרי לְ הָ בִ ין זֶה ,אַ לְ פִ י עֲ נִ יּוּת ַדּ ְע ִתּי נִ ְראֶ ה ֶשׁהוּא עַ ל דֶּ ֶר ֶשׁאו ְֹמ ִרים מָ ָשׁל ,וְ לָמָ ה הוּא
כִּ י הָ אוֹמֵ ר הוּא מֵ בִ ין ֶשׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר לָהֶ ם ֶשׁיָּבִ ינוּ אוֹת ֹו הַ ָדּבָ ר ָכּ  ,כִּ י ִאם ֶשׁיָּבִ ין לָהֶ ם בְּ דָ בָ ר ֶשׁ ְרגִ ילִ ים בּ ֹו
יקים
וּמתּוֹכ ֹו יַעַ ְמדוּ עַ ל הַ ָדּבָ ר וְ ִי ָכּנֵס בְּ לִ בָּ ם .כֵּן הוּא הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת הָ אֲ ִר"י ז"ל וְ כֵן כָּל הַ צַּ ִדּ ִ
ִ
ֶשׁבַּ דּוֹר הַ פּו ְֹת ִחים פֶּ ַתח בַּ תּו ָֹרה הַ ְקּדו ָֹשׁה לְ הָ בִ ין אֵ יזֶה ָדבָ ר וְ או ְֹמ ִרים גִּ ימַ ְט ִריָּא עַ ל זֶה הֵ ם הֵ בִ ינוּ בְּ רוּחַ
ָק ְד ָשׁם שׁ ֶֹרשׁ הַ ָדּבָ ר הַ הוּא ֶשׁיֵּשׁ בְּ אוֹת ֹו הַ ָדּבָ ר סוֹד הַ הוּא ,אַ לְ הַ לְ בִּ ישׁ הַ ָדּבָ ר לִ פְ נֵי הַ שּׁו ְֹמ ִעים צָ ִרי
ֶשׁיֹּאמַ ר בְּ ִענְ יַן גִּ ימַ ְט ִריָּא ,לְ ָכ אוֹמֵ ר ָתּ ִמיד לְ פִ י מַ ה ֶשּׁהוּא ע ֹולֶה א ֹו ִעם הַ ֵתּב ֹות וְ הַ נְּ קֻ דּוֹת כְּ דֵ י לְ הַ לְ בִּ ישׁ
הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁיּוּכְ לוּ לְ הָ בִ ינָם ֶשׁ ְמּרֻ מָּ ז בּ ֹו סוֹד זֶה ,וְ זֶה יֵשׁ לוֹמַ ר ֶשׁ ְמּרֻ מָּ ז בַּ פָּ סוּק כִּ י "כֵּן" הוּא ִמ ְספַּ ר ס ֹו"ד,
ֹאמרוּ הַ מּ ְֹשלִ ים" הַ יְינוּ
וְ הוּא ֶשׁאָמַ ר "עַ ל כֵּן" הַ יְינוּ עַ ל אֵ יזֶה סוֹד כְּ ֶשׁרו ִֹצים אַנְ ֵשׁי הַ ֵשּׁם לְ גַלּוֹת" ,י ְ
יאים אוֹת ֹו אֶ ל חֶ ְשׁבּוֹן
או ָֹתם הַ דּו ְֹר ִשׁים הַ תּו ָֹרה בִּ בְ ִחינַת מָ ָשׁל" ,בֹּאוּ חֶ ְשׁבּוֹן" ָרצָ ה לוֹמַ ר ֶשׁ ְמּבִ ִ
וְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כְּ דֵ י לְ הָ בִ ינָם .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁגִּ ימַ ְט ִר ָיּא ִהיא בְּ ִחי ַנת מָ ָשׁל ֶשׁמּ ֹו ִריד אֶ ת הָ א ֹור לְ ַד ְר ָגּה נְ מוּ ָכה י ֹו ֵתר כְּ דֵ י ֶשׁנּוּ ַכל
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל ָכּל ָדּבָ ר
שׁ ֶרשׁ וּנְ ָשׁמָ ה בָּ ע ֹו ָלמ ֹות הָ עֶ לְ י ֹונִ ים .הַ ֹ
לְ הָ בִ ינ ֹו .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ְדּבָ ָריו ֶשׁהֲ ֵרי ָכּל ָדּבָ ר הַ ַקּ ָיּם בָּ ע ֹו ָלם ֵישׁ ל ֹו ֹ
לְ מַ ְע ָלה הוּא מֵ א ֹו ִתיּ ֹות הַ תּ ֹו ָרה ,כְּ מַ אֲ מַ ר חֲ ַז"ל ִא ְס ַתּ ֵכּל בְּ א ֹו ַר ְי ָתא וּבָ ָרא עָ לְ מָ א .הָ א ֹו ִתיּ ֹות הֵ ן א ֹור אֵ ין ס ֹופִ י ֶשׁאֵ ין בּ ֹו
הַ גְ בָּ ָלה ,אָ ְמ ָנם כְּ ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות הַ תּ ֹו ָרה ֶנאֱ צָ ל ֹות לְ נִ בְ ָר ִאים ַגּ ְשׁ ִמ ִיּים הֵ ן ֶנ ְהפָ כ ֹות לְ ִמ ְספָּ ִריםָ ,כּ ָראוּי ָלע ֹו ָלם הַ ַגּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ֵיּשׁ בּ ֹו
הַ גְ בָּ ל ֹות וּ ִמ ְספָּ ִריםִ ] .מ ְספָּ ר ְמסַ מֵּ ל גְּ בוּלֶ ,שׁהַ ָדּבָ ר מַ גִּ יעַ עַ ד לְ ִמ ְספָּ ר ְמסֻ ָיּם וְ א י ֹו ֵתר[ .וּכְ ֶשׁאָנוּ ר ֹו ִאים ְשׁ ֵני ְדבָ ִרים
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ הֶ ם א ֹות ֹו ִמ ְספָּ ר  -גִּ ימַ ְט ִר ָיּאֶ ,זה א ֹומֵ ר ֶשׁחַ ָיּב לִ ְהי ֹות ֶק ֶשׁר בֵּ י ֵניהֶ ם ,וְ הַ ִמּ ְספָּ ר הוּא בְּ ִחי ַנת מָ ָשׁל לְ הָ בִ ין אֶ ת
הַ נִּ ְמ ָשׁל ֶשׁהוּא ע ֹו ַלם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עָ ָליו .וְ י ֹוצֵ א לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ְרמָ זִ ים הַ יּ ֹו ְצ ִאים מֵ ִחלּוּפֵ י א ֹו ִתיּ ֹות וּ ִמלּוּ ֵיי א ֹו ִתיּ ֹות ,גְּ ב ֹו ִהים
י

בְּ הַ ְרבֵּ ה ,מֵ ְרמָ זִ ים הַ יּ ֹו ְצ ִאים ִמגִּ ימַ ְט ִר ָיּא וּ ְשׁאַר הָ ְרמָ זִ ים ֶשׁבַּ ִמּ ְספָּ ר .כִּ י הֵ ם מַ ְר ִאים אֶ ת הָ ֶרמֶ ז בְּ ק ֹומַ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות עַ ְצמָ הּ
שּׁ ֶרשׁ ,ע ֹוד לִ פְ ֵני ֶשׁ ָיּ ְר ָדה לְ ק ֹומַ ת הַ ִמּ ְספָּ ִרים.
בַּ ֹ

ק ֹומַ ת

הַ ִמּ ְספָּ ִרים ִמ ְשׁ ַתּ ֶיּ ֶכת עַ ל פִּ י תּ ֹו ַרת הַ סּ ֹוד לִ ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה ִמ ָכּל הַ ְסּפִ יר ֹות ,הַ ְיינוּ כְּ ֶשׁא ֹור

בּוּרג שליט"א
הַ תּ ֹו ָרה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ מַ טָּ ה ַלמַּ לְ כוּת הוּא ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ַגּם ַל ִמּ ְספָּ ִרים .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ

ֶשׁהַ ִמּ ָלּה ְספִ ָירה ִהיא בִּ לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה כִּ י ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ִחי ַנת נְ ֵקבָ ה ,וְ ֵכן ָכּל הַ ְסּפָ ר ֹות אַחַ ת ְשׁ ַתּ ִים ָשׁ ש וְ כוּ'
ֶנאֶ ְמרוּ בִּ לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל חֶ ְשׁבּ ֹון הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות )שיר השירים ז ,ה( "עֵ י ַנ ִי בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן" ֶנאֱ מַ ר
עַ ל ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת בִּ לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה.

כַּאֲ ֶשׁר

ר ֹו ִאים ְשׁ ֵני ְדבָ ִרים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ הֶ ם א ֹות ֹו ִמ ְספָּ ר  -גִּ ימַ ְט ִר ָיּאֶ ,זה א ֹומֵ ר ֶשׁחַ ָיּב לִ ְהי ֹות ֶק ֶשׁר בֵּ י ֵניהֶ ם .אַף ֶשׁ א

ָת ִמיד אֲ ַנ ְחנוּ ְמבִ ינִ ים אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ,וּפְ עָ ִמים הֵ ם נִ ְר ִאים כְּ ָדבָ ר וְ ִהפּוּכ ֹוִ ,י ָתּ ֵכן ֶק ֶשׁר בִּ ְב ִחי ַנת ֶזה לְ עֻ מַּ ת ֶזה ,הַ ְיינוּ ֶשׁאֶ חָ ד
הוּא בַּ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ הַ ֵשּׁנִ י הוּא הַ ַמּ ְקבִּ יל ֶשׁלּ ֹו בַּ טֻּ ְמאָה.

אָ ְמ ָנם

ַרבִּ ים הַ ִמּ ְק ִרים ֶשׁר ֹו ִאים ִמ ָיּד ֶק ֶשׁר בֵּ ין ְשׁ ֵני ִמ ְספָּ ִרים כְּ מ ֹו לְ דֻ גְ מָ א ָתּמָ ר וְ ֶשׁמֶ שׁ ֶשׁע ֹולִ ים ָכּל אֶ חָ ד לְ ִמ ְספָּ ר

 ,640וְ נִ ָתּן לְ הַ ְסבִּ יר בְּ ַקלּוּת אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ י ֵניהֶ ם; כִּ י הַ צַּ ִדּיק ֶשׁמֵּ ִאיר אֶ ת הָ ע ֹו ָלם נִ ְמ ָשׁל לְ ָתמָ ר ,וְ נִ ְמ ָשׁל לְ ֶשׁמֶ שׁ.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א )'קול התור'( ָכּל הָ ְרמָ זִ ים כְּ לוּלִ ים בְּ ִמ ְספָּ ִרים לְ פִ י ס ֹוד "הַ מּו ִֹציא בְ ִמ ְספָּ ר ְצבָ אָם לְ ֻכלָּם
בְּ ֵשׁם י ְִק ָרא" הַ ְיינוּ ֶשׁ ָכּל נִ בְ ָרא מֵ הַ נִּ בְ ָר ִאים ֵישׁ ל ֹו ִמ ְספָּ ר ְיס ֹו ִדי בִּ פְ ֵני עַ ְצמ ֹו ,וְ הַ ֵיּעוּד ֶשׁל ָכּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
לְ פִ י ְשׁמ ֹו וּ ִמ ְספָּ ר ֹו הַ ְיס ֹו ִדי נִ ְרמָ ז בַּ תּ ֹו ָרה בְּ ס ֹוד מַ עֲ ֶשׂה וְ חֶ ְשׁבּ ֹון הַ ְיינוּ בַּ חֻ ְשׁבְּ ָנא ֶשׁבְּ א ֹו ִתיּ ֹות הַ תּ ֹו ָרה
יק ִרי ַשׁמּ ֹות
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּאוֹת וְ נ ֹוטָ ִריק ֹון .וּכְ אָ ְמ ָרם" :לְ כוּ חֲ זוּ ִמפְ עֲ לוֹת ה' אֲ ֶשׁר ָשׂם ַשׁמּוֹת בָּ אָ ֶרץ" אַל ִתּ ְ
אֶ ָלּא ֵשׁמ ֹות .פַּ ְרפְּ ָרא ֹות ַלחָ כְ מָ ה הֵ ם הַ ֵכּלִ ים הַ ְמ ַקבְּ לִ ים אֶ ת הַ ְסּגֻלּ ֹות הָ עֶ לְ י ֹונ ֹות מֵ ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת
ידיו הַ כְּ ָללִ ִיּים וְ הַ פְּ ָר ִטיִּים ְמרֻ מָּ זִ ין
בְּ ִמלּוּ ִיין וּ ִמלּוּ ִיין ְדּ ִמלּוּ ִיין עַ ד אֵ ין ס ֹוף ,וְ ָכל ְי ִצ ָירה וְ ָכל אָ ָדם לְ פִ י ַתּפְ ִק ָ
בִּ ְשׁמ ֹו ֶשׁל ָכּל אֶ חָ ד ,וּ ְמרֻ מָּ ז בַּ תּ ֹו ָרה בְּ ִמ ְספַּ ר גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות .וְ הַ כְּ ָלל כִּ י ָכל מַ ה ֶשּׁהָ ָיה ֹה ֶוה וְ ִי ְה ֶיה עַ ד ע ֹו ָלם
הַ ֹכּל ָכּלוּל בַּ תּ ֹו ָרה ִמבְּ ֵר ִ
אשׁית עַ ד לְ עֵ י ֵני ָכּל ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ א הַ כְּ ָללִ ים בִּ לְ בָ ד אֶ ָלּא אֲ פִ לּוּ פְּ ָרטָ יו ֶשׁל ָכּל ִמין
וְ ִמין וְ ֶשׁל כָּל אָ ָדם בִּ פְ ָרט ,וְ ָכל מַ ה ֶשּׁאֵ ַרע ל ֹו ִמיּ ֹום ִהוָּ לְ ד ֹו עַ ד ס ֹופ ֹו וְ ָכל גִּ לְ גּוּ ָליו וְ ָכל פְּ ָרטָ יו וּפְ ָרטֵ י
פְּ ָרטָ יו וְ ֵכן ֶשׁל ָכּל ִמין בְּ הֵ מָ ה וְ חַ ָיּה וְ ָכל בַּ עֲ ֵלי חָ י ֶשׁבָּ ע ֹו ָלם וְ ָכל עֵ ֶשׂב וְ צ ֹומֵ חַ וְ ד ֹומֵ ם וְ ָכל פְּ ָרטֵ יהֶ ם
ישׁי הַ ִמּינִ ים עַ ד לְ ע ֹו ָלם וּמַ ה ֶשּׁ ֶיּ ַ
וּפְ ָרטֵ י פְּ ָרטֵ יהֶ ם בְּ ָכל ִמין וְ ִמין וְ ִא ֵ
ארע ָלהֶ ם וְ ָשׁ ְר ָשׁם .בְּ ִע ְקבְ ָתא
ימיּוּת הַ תּ ֹו ָרה וְ ֶנ ֶגד גִּ לּוּי הַ סּ ֹוד ֹות ֶשׁל חֶ ְשׁבּ ֹונ ֹות
ִד ְמ ִשׁיחָ א ִמ ְת ַגּבֵּ ר הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא בַּ ֹכּל ,בְּ ִיחוּד לְ ַגבֵּ י פְּ נִ ִ
הַ גִּ ימַ ְט ִריָּאוֹת הַ נּ ֹוגְ ִעים לְ ִע ְקב ֹות ְמ ִשׁיחָ א ,אֲ ֶשׁר עַ ל ֶזה ַכּוָּ ַנת חֲ ַז"ל חָ כְ מַ ת ס ֹופְ ִרים ִתּ ְס ַרח ,וְ עַ ל ֶזה
ֶנאֱ מַ ר "אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ ִע ְקב ֹות ְמ ִשׁיחֶ " .אַ

בְּ הַ גִּ יעַ הַ ֵקּץ הָ אַחֲ ר ֹוןֵ ,קץ הַ ָיּ ִמיםְ ,יקֻ ַיּם הַ ֶנּאֱ מַ ר " ָכּל ֶגּיא

ִי ָנּ ֵשׂא" ִאינוּן גִּ ימַ ְט ִריָּאוֹת וְ כוּ' .הַ ְרבֵּ ה ְרמָ זִ ין ָראָה ַרבֵּ נוּ בַּ תנ"ך עַ ל ְשׁלִ יחוּת ֹו הַ ְקּד ֹו ָשׁה בָּ אַ ְתחַ לְ ָתּא
ִדּגְ אֻ ָלּה ,וְ ָכל ֶרמֶ ז הָ ָיה ָגד ֹול וְ ָקד ֹושׁ בְּ עֵ י ָניו כְּ אוּ ִרים וְ תֻ ִמּים עַ ל פִּ י חֲ ַז"ל " ֶשׁמָּ א ָג ִרים" ,הַ ְיינוּ הַ ֵשּׁם גּ ֹו ֵרם
לְ ָכל אֶ חָ ד ָל ַדעַ ת אֶ ת ְשׁלִ יחוּת ֹו ִמן הַ ָשּׁמַ ִים .כְּ ָלל ָגּד ֹול הוּא בְּ ִר ְמ ֵזי נ ֹוטָ ִריק ֹון וְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֹותָ ,כּל ֶרמֶ ז
יס ָקא הַ ְמפֹ ֶר ֶשת בַּ תנ"ך א ֹו בַּ חֲ ַז"ל כִּ כְ ָתבָ הּ וְ כִ לְ שׁ ֹו ָנהּ ,וְ ָכל
הַ ְמ ַרמֵּ ז לְ הַ נִּ ְרמָ ז צָ ִרי לִ ְהי ֹות בַּ ִמּ ָלּה א ֹו בַּ פִ ְ
נִ ְרמָ ז הַ בָּ נוּי עַ ל פִּ ְ
יס ָקא ֶשׁל הֶ ְר ֵכּב ִמלִּ ים ֶשׁאֵ ינ ֹו נִ ְמצָ א בְּ צוּ ָרת ֹו בַּ תנ"ך א ֹו בַּ חֲ ַז"ל אֵ ין ל ֹו שׁוּם עֵ ֶר
ישׁין.
בָּ ְר ִמיזִ ין ַק ִדּ ִ
יא

מָ ִצינוּ

ִסּוּרים לְ כַפֵּ ר עֲ ווֹנו ֵֹתיהֶ ם ֶשׁל
בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צחֶ (.שׁהַ מָּ ִשׁיחַ יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעֲ ֵרי הָ ִעיר רו ִֹמי וְ ָשׁם הוּא סוֹבֵ ל י ִ

י ְִשׂ ָראֵ ל .נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הוּא יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הָ ִעיר ְדּ ַשׁעַ ר הָ ִעיר הַ גּ ְַשׁ ִמי ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ַשׁעַ ר הָ ִעיר הָ רוּ ָחנִ י לְ מַ ְעלָה .וּכְ ֵשׁם
וּבמָ קוֹם זֶה נִ ְמצָ ִאים
ֶשׁדֶּ ֶר ַשׁעַ ר הָ ִעיר הַ גּ ְַשׁ ִמי נִ כְ נָס כָּל הַ ֶשּׁפַ ע הַ גּ ְַשׁ ִמי הַ בָּ א ל ִָעירָ ,כּ זֶה בְּ ַשׁעַ ר הָ ִעיר הָ רוּחָ נִ יְ ,
הַ ְמ ַק ְט ְרגִ ים ֶשׁמּוֹנְ ִעים מֵ הַ ֶשּׁפַ ע לְ ִה ָכּנֵס ל ִָעירָ ,לכֵן בְּ מָ קוֹם ֶזה סוֹבֵ ל הַ ָמּ ִשׁ ַ
ִסּוּרים אֵ לּוּ ְמסַ לְּ ִקים אֶ ת
יחְ .דּי ִ
הַ ְמ ַק ְט ְרגִ ים וְ הַ ֶשּׁפַ ע ַמ ְמ ִשׁי לִ זְ רֹם ל ִָעיר .וְ כֵן בֵּ ְ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל אוֹת' ֶשׁ ַשּׁעַ ר הַ מֶּ ֶל הוּא בִּ בְ ִחינַת עֲ ָט ָרה
ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁ ָשּׁם עוֹבֵ ר הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ דֶּ ֶר הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ל ִָעיר הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה

)זבחים נג(.

אשׁי חֳ ָד ִשׁים וְ ֶשׁל מוֹעֲ דוֹת ְשׁ ִחיטָ ָתן בַּ צָּ פוֹן
חַ טֹּאת הַ ִצּבּוּר וְ הַ יּ ִָחיד .אֵ לּוּ הֵ ן חַ טֹּאת הַ ִצּבּוּרְ .שׂ ִע ֵירי ָר ֵ
אַרבַּ ע ְק ָרנוֹת .כֵּיצַ ד .עָ לָה בַ כֶּבֶ שׁ וּפָ נָה
אַרבַּ ע מַ ָתּנוֹת עַ ל ְ
וְ ִקבּוּל ָדּמָ ן בִּ כְ לִ י ָשׁ ֵרת בַּ צָּ פוֹן וְ ָדמָ ן טָ עוּן ְ
לַסּוֹבֵ ב וּבָ א ל ֹו לְ ֶק ֶרן ְדּרו ִֹמית ִמזְ ָר ִחיתִ .מזְ ָר ִחית ְצפוֹנִ יתְ .צפוֹנִ ית מַ עֲ ָרבִ ית .מַ עֲ ָרבִ ית ְדּרו ִֹמיתְ .שׁי ֵָרי
הַ ָדּם הָ יָה שׁוֹפֵ עַ ל יְסוֹד ְדּרו ִֹמי .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ְשׁי ֵָרי הַ ָדּם הָ יָה שׁוֹפֵ עַ ל יְסוֹד ְדּרו ִֹמי.
ִסּוּרים ֶשׁל פְּ צָ ִעים
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאֶ ת ְשׁי ֵָרי הַ ִדּינִ ים הַ נִּ ְרמָ זִ ים בְּ ָדם ,שׁוֹפְ כִ ים עַ ל הַ ָמּ ִשׁיחַ ֶשׁיּו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעֲ ֵרי רו ִֹמי ,וְ סוֹבֵ ל י ִ

וְ ָדם לְ כַפֵּ ר עֲ וֹנו ֵֹתיהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,כִּ י יְסוֹד הוּא בְּ ִחינַת ַשׁעַ ר כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן הַ ְמ ַק ְט ֵרג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,357וְ ָשׂטָ ן
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,359וְ הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁמַּ פְ ִריד בֵּ ינֵיהֶ ם וּמ ֹונֵעַ מֵ הַ ָשּׂטָ ן לְ ַק ְט ֵרג ,הוּא מָ ִשׁיחַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .358וְ הו ִֹסיף הָ רמ"ז
שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב )ישעי' ח ,י( "עֻ צוּ עֵ צָ ה וְ תֻ פָ ר ַדּבְּ רוּ ָדבָ ר וְ א יָקוּם כִּ י ִעמָּ נוּ אֵ ל" .ר"ת ָדּוִ "ד וְ ס"ת רוֹמָ "א ,לְ ַרמֵּ ז
אשׁי הַ ֵתּבוֹת ,בִּ בְ ִחינַת ַשׁעַ ר הָ ִעיר ,ה' מֵ פֵ ר אֶ ת עֲ צַ ת רוֹמָ "א ֶשׁיּו ְֹשׁבִ ים בְּ סוֹפֵ י הַ ֵתּבוֹת.
ֶשׁבִּ זְ כוּת ָדּוִ "ד ֶשׁיּו ֵֹשׁב בְּ ָר ֵ
כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ לִּ ִ
אשׁי ֵתבוֹת הֵ ם בְּ ִחינַת חֲ סָ ִדים ,וְ סוֹפֵ י ֵתבוֹת הֵ ם בְּ ִחינַת
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל ) בראשית כט ( ֶשׁ ָר ֵ
יקים אֶ ת הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁל רו ִֹמי] .ולפי זה יוצא שמימצאים באות שניה
גְּ בוּרוֹת ,וְ הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל מַ ְמ ִתּ ִ
ושלישית באמצע התבה יהיו בחינת קו האמצע של התבות שהוא הגבוה מכולם ומבריח מהקצה לקצה ,היינו
מהכתר עד המלכות והיחיד שנקרא אמת וכו'[.

פֶּ ֶרק ז .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת ה ֹוסָ פַ ת כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא.
מוּבָ א בְּ ' ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי' )במדבר ו ,כג( "אָמוֹר לָהֶ ם" .אָמוֹר מָ לֵאֶ ,שׁהוּא רמ"ח ִעם הַ ִמּלָּה ,כִּ י הַ בְּ ָרכָה נִ בְ לַעַ ת
בָּ רמ"ח אֵ יבָ ִרים ֶשׁבָּ ָ
אָדם ,וְ חֶ ְסרוֹן הָ אֶ חָ ד הוּא אֵ בַ ר הַ לֵּב ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ י ְִשׂ ָתּ ְרגוּ כָּל ְשׁאַר הָ אֵ יבָ ִרים וְ ֻכלָּן
ְתּלוּיִם בּ ֹו ,וּמַ ה ֶשּׁנִּ ְס ָתּר ִמן הַ ִמּ ְספָּ ר כִּ י הוּא כְּ ֶנגֶד הַ ְשּׁכִ ינָה הַ שּׁו ָֹרה עַ ל כַּפֵּ י הַ כֹּהֵ ן וְ נִ ְס ֶתּ ֶרת ָשׁם ֶשׁ ִהיא
לֵב הַ ָשּׁמַ יִם ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ י ְִתבָּ ְרכוּ הָ עֶ לְ יוֹנִ ים וְ הַ ַתּ ְחתּוֹנִ ים.

וְ כֵן

מוּבָ א בָּ ' ַר ַדּ"ק' )שופטים ט ,ה(

ִמנְ הַ ג הַ לָּשׁוֹן הוּא בִּ ְמקוֹמוֹת ֶשׁ א יִפְ חוֹת חֶ ְשׁבּוֹן הַ כּ ֹולֵל בַּ עֲ בוּר אֶ חָ ד,

אַרבָּ ִעים ַיכֶּנּוּ".
כְּ מ ֹו "כָּל הַ נֶּפֶ שׁ הַ בָּ אָה לְ יַעֲ קֹב ִמ ְצ ַריְמָ ה ִשׁבְ ִעים"ְ " ,
וּמנ ֶַשּׁה כִּ ְראוּבֵ ן וְ ִשׁ ְמעוֹן י ְִהיוּ לִ י" כֵּיוָ ן ֶשׁאֶ פְ ַריִם ְמנ ֶַשּׁה
טּוּרים' ֶשׁיַּעֲ קֹב אָמַ ר "אֶ פְ ַר ִים ְ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ בַ עַ ל הַ ' ִ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן ,וּבְ סֵ פֶ ר 'בְּ נֵי י ִָשּשׂכָר' לוֹמֵ ד ִמכָּאן ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לְ הו ִֹסיף כּ ֹולֵל ,כִּ י ְמנ ֶַשּׁה אֶ פְ ַריִם הֵ ם ִמ ְספָּ ר אֶ חָ ד
צוּריאֵ ל שליט"א ֶשׁכּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם אֱ ִהים ,כַּמּוּבָ א
מֹשה ִ
יו ֵֹתר .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ֶ
מֵ הָ רי"א חֶ בֶ ר זצ"ל )פתחי שערים מ"ד ומ"ן פי"ז( ֶשׁכּ ֹולֵל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה .וְ י ֹוצֵ א לְ פִ י זֶה ֶשׁ ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן הֵ ם
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ַשּׁה אֶ פְ ַריִם ִעם הַ כּ ֹולֵל .כִּ י בַּ כּ ֹולֵל ֶשׁהוּא הַ שּׁ ֶֹרשׁ ,הָ יוּ ְמנ ֶַשּׁה וְ אֶ פְ ַריִם ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹת כְּ מ ֹו ְראוּבֵ ן
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמנ ֶ
וְ ִשׁ ְמעוֹן וּלְ ִהוָּ לֵד ִמיַּעֲ קֹב.

בַּ ִתּקּוּן

משׁה לְ חֵ ְטא הָ עֵ גֶל כָּתוּב )שמות לב ,כ(
ֶשׁעָ ָשׂה ֶ

"וַ יּ ִַקּח אֶ ת הָ עֵ גֶל אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ וַ יּ ְִשׂרֹף בָּ אֵ שׁ וַ יּ ְִטחַ ן עַ ד

אֲ ֶשׁר ָדּק" .עֵ גֶל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא " ַדּק" ִעם הַ כּ ֹולֵל ,כִּ י כּ ֹולֵל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה וּמֹ ֶשה נִ סָּ ה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ עֵ גֶל עַ ל יְדֵ י
הַ ְחז ָָרת ֹו לְ ָשׁ ְרשׁ ֹו בַּ ְקּדֻ ָשּׁה.

ָשׁמַ ְע ִתּי מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁסַ ֵנּג ֹור בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ חָ ד י ֹו ֵתר ִמ ַקּטֵּ ג ֹור .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ַקטֵּ ג ֹור
אַרנוּ
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל הַ ַקּטֵּ ג ֹור ֶשׁהוּא ַגם מֵ הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל הַ סַּ ֵנּג ֹור ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
ִעם הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִריָּא סַ ֵנּג ֹור ,כִּ י כּ ֹו ֵלל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ
ֵיהנָּם ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִמ ִדּינָהּ .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ
אַמ ֵרי 'מַ עֲ לַת הַ גְּ בוּרוֹת' ֶשׁ ֹשּׁ ֶרשׁ הַ גְּ בוּר ֹות מֵ הַ חֲ סָ ִדים .וְ כֵן גּ ִ
בְּ מַ ְ

ֵיהנָּם.
ֵיהנָּם ֶשׁנִּ ְרמָ ז בַּ כּ ֹולֵל הוּא בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין .וּכְ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בַּ ְתּפִ לָּה ִמ ִדּינָהּ ֶשׁל גּ ִ
הַ גּ ִ

מוּבָ א

בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )סוכות ח"ב ע' רצז( ,וְ כֵן נִ פְ סַ ק בַּ ' ִמּ ְשׁ ָנה בְּ רוּ ָרה' )תרנב סק"ד(ֶ ,שׁיֵּשׁ ִהדּוּר וַ עֲ ִדיפוּת

ימיָ ,לכֵן יֵשׁ ִענְ יָן לְ נַעֲ נֵעַ אֶ ת הַ לּוּלָב
לְ בָ ֵר וּלְ נַעֲ נֵעַ אֶ ת הַ לּוּלָב בְּ ת ֹו הַ סֻּ כָּה ַדּוְ ָקאְ .דּסֻ כָּה ִהיא הַ מַּ ִקּיף ,וְ לוּלָב הוּא הַ פְּ נִ ִ
שּׁ ֶרשׁ ע ֹו ֶלה
בַּ סֻּ כָּה כְּ דֵ י לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ מַּ ִקּיף יַחַ ד ִעם הַ פְּ נִ ִ
ימי ,וְ ֵכן צ' ַנעֲ נוּ ִעים ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ָכל י ֹום ִעם הַ כּ ֹו ֵלל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ
שּׁ ֶרשׁ .וְ ֵכן סַ ָכּל הַ ַנּעֲ נוּ ִעים
צ"א כְּ ִמנְ ַין סוּ ָכּ"ה ,כִּ י הַ סּוּ ָכּה ִהיא הַ כּ ֹו ֵלל ֶשׁל הַ לּוּ ָלב ,הַ ְיינוּ הַ מַּ ִקּיף הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ

בְּ ִשׁ ָשּׁה ָי ִמים ִ 540עם הַ כּ ֹו ֵלל

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִי ְשׂ ָראֵ לַ .כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט אמור תרנא(

לְ פִ י ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָשׂ ֵרי אֻ מּוֹת

וּממַּ ה ֶשּׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל יו ְֹצ ִאין ִמלִּ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
הָ ע ֹולָם נִ כְ נ ִָסים לְ ִדין לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאִ ,
וְ לוּלְ בֵ יהֶ ן בִּ ידֵ יהֶ ן ,אֲ נַן יו ְֹד ִעין ְדּי ְִשׂ ָראֵ ל ִאינוּן נְ צַ חוּיָא.
רשׁם הַ ָקּדוֹשׁ נִ ְק ָרא בְּ ִרית,
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )אחרי מות עג (:הַ תּו ָֹרה נִ ְק ֵראת בְּ ִרית ,וְ הקב"ה נִ ְק ָרא בְּ ִרית ,וְ זֶה הָ ֶ
וְ עַ ל כֵּן הַ כֹּל נִ ְק ָשׁר זֶה בָּ זֶה ,וְ א נִ בְ ַדּל זֶה ִמן זֶה .וּמוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ְשׁטֶ ְרן זצ"ל ֶשׁבְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל ִעם
הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּ ֹו ָרה ,וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ צָ ִרי לְ ה ֹו ִסיף אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁהֵ ן הַ כּ ֹולְ לִ ים ,כִּ י כּ ֹו ֵלל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל הוּא בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת א ֹו ָתם ַלקב"ה.
שּׁ ֶרשׁ .וְ הַ ֹ
הַ ֹ

כָּתוּב

)בראשית כד  ,מב( "וָ אָבֹא הַ יּוֹם אֶ ל הָ עָ יִן וְ ג ֹו'" .אֱ לִ יעֶ ֶזר בְּ לִ י הָ א ֹות ע' ֶשׁבּ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אַבְ ָרהָ ם ,וּכְ ֶשׁאֱ לִ יעֶ ֶזר

עָ ָשׂה אֶ ת הַ ְשּׁלִ יחוּת הַ חֲ שׁוּבָ ה בְּ יו ֵֹתר לְ אַבְ ָרהָ ם ,לְ הָ בִ יא ִשׁדּוּ לְ י ְִצחָ ק ,הוּא ִהגִּ יעַ לְ מַ ְד ֵר ַגת ְשׁמ ֹו בְּ לִ י הָ א ֹות עַ ִי"ן ,לִ ְהי ֹות
כְּ ִמ ְספַּ ר אַבְ ָרהָ ם ְשׁלוּח ֹו כְּ מ ֹות ֹו מַ מָּ שׁ .וְ ֵכן אֱ לִ יעֶ ֶזר ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא עֶ בֶ ד אַבְ ָרהָ םָ ,ל ֵכן הוּא אָמַ ר בְּ א ֹות ֹו
י ֹום )בראשית כד ,לד( "וַ יֹּאמַ ר עֶ בֶ ד אַבְ ָרהָ ם אָנֹ כִ י"ֶ ,שׁ ָזּ ָכה לִ ְהי ֹות עֶ בֶ ד אַבְ ָרהָ ם בְּ עַ ְצמוּת ֹו בִּ בְ ִחי ַנת "אָנֹ כִ י" ,וְ ָל ֵכן
שּׁ ֶרשׁ ִמ ָשּׁם הוּא ָי ַנק) .בביאור זה סייעני הרה"ג ר'
צָ ִרי לְ ה ֹו ִסיף ַלגִּ ימַ ְט ִר ָיּא אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹותֶ ,שׁהֵ ן הַ כּ ֹולְ לִ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ֹ
מ .פ .שליט"א(.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות לב(:

אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר גְּ ד ֹולָה ַתּעֲ נִ ית יו ֵֹתר ִמן הַ ְצּ ָד ָקהְ ,דּזֶה בְּ גוּפ ֹו וְ זֶה בְּ מָ מוֹנ ֹו,

יקים מָ מ ֹונָם חָ בִ יב ִמגּוּפָ ם .נִ ְראֶ ה לְ י ֵַשּׁב
וְ לִ כְ או ָֹרה ָק ֶשׁה מַ דּוּעַ גְּ ד ֹולָה ַתּעֲ נִ ית ֶשׁ ִהיא בְּ גוּפ ֹוִ ,מ ְצּ ָד ָקה ֶשׁבְּ מָ מוֹנ ֹו ,הֲ ֵרי לַצַּ ִדּ ִ
ְדּאַף עַ ל פִּ י ֶשׁבַּ ְצּ ָד ָקה מֻ נָּח בַּ מָּ מוֹן כָּל כֹּחַ גּוּפ ֹו וְ נַפְ שׁ ֹוִ ,מכָּל מָ קוֹם בְּ ַתעֲ נִ ית זֶה מַ מָּ שׁ חֶ לְ בּ ֹו וְ ָדמ ֹו ,וּמַ עֲ לֶה אֶ ת כָּל גּוּפ ֹו
לַה' מַ מָּ שׁ ,עַ ל יְדֵ י הַ ַתּעֲ נִ ית ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בַּ ְצּ ָד ָקה ֶשׁכָּל כֹּחַ גּוּפ ֹו ְמלֻבָּ שׁ בַּ ְצּ ָד ָקה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קמֶ (:שׁכְּ ַדאי
יאים לַגּוּף ,אַף ֶשׁלִּ כְ או ָֹרה יֵשׁ כָּאן "בַּ ל ַתּ ְשׁ ִחית" לַמָּ מוֹן ,בַּ ל ַתּ ְשׁ ִחית ְדּגוּפָ א עָ ִדיף.
לְ בַ זְ בֵּ ז מָ מוֹן עַ ל מַ אֲ כָלִ ים בְּ ִר ִ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ גּוּף חָ שׁוּב יו ֵֹתר מֵ הַ מָּ מוֹן .וְ כֵן ַתּעֲ נִ ית ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ע ֹולָם ָשׁנָה נֶפֶ שׁ ,כִּ י כּ ֹולֵל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הַ שּׁ ֶֹרשׁ ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ ַתּעֲ נִ ית ִמכָּל הָ ע ֹולָם ָשׁנָה נֶפֶ שׁ ,וְ ִהיא יו ֵֹתר ִממָּ מוֹן ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו נֶפֶ שׁ בִּ לְ בָ ד.
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פֶּ ֶרק ח .עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת הֲ פִ י ַכת ִמ ְספָּ ִרים חֲ ָז ָרה לְ א ֹו ִתיּ ֹות.
ֵישׁ

פְּ עָ ִמים ֶשׁר ֹו ִצים לְ הַ ְראוֹת אֶ ת ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ מַּ ְד ֵרג ֹות מֵ הַ תּ ֹו ָרה לְ ע ֹו ָלמ ֹות נְ מוּכִ ים י ֹו ֵתר בְּ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּ ֹות ,בָּ ֹאפֶ ן

הַ ֶזּה ְצ ִריכִ ים ַגּם לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ ֶרמֶ ז לְ ה ֹו ִריד א ֹות ֹו ִמ ַדּ ְר ָגּה לְ ַד ְר ָגּה ,הַ ְיינוּ ַלהֲ פֹ

א ֹו ִתיּ ֹות לְ ִמ ְספָּ ִרים ,וְ ַלהֲ פֹ

שׁוּב אֶ ת

הַ ִמּ ְספָּ ִרים לְ א ֹו ִתיּ ֹות ,לְ דֻ גְ מָ א א' ֶשׁ ִמּ ְספָּ ָרהּ ַ 1תּהֲ פֹ לְ אֶ חָ ד ,וְ אֶ ת הָ אֶ חָ ד ַנהֲ פֹ שׁוּב לְ ִמ ְספַּ ר  13א ֹו לְ ֶרמֶ ז אַחֵ ר ֶשׁטָּ מוּן
בּ ֹו.

לְ דֻ גְ מָ

אִ ,מ ְצוַ ת ְתּפִ לִּ ין :הַ תּ ֹו ָרה ק ֹו ֵראת לִ ְתפִ לִּ ין בִּ ְשׂפַ ת אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלםַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מנחות לד(:

"לְ טֹטָ פֹ ת בֵּ ין

עֵ ינֶי " טַ ט בְּ כ ְַתפִ י ְשׁ ַתּיִם ,פַּ ת בְּ אַפְ ִר ֵ
יקי ְשׁ ַתּיִם ,וְ אָנוּ קו ְֹר ִאים ל ְַתּפִ לִּ ין בְּ ֵשׁם ְתּפִ לִּ ין ֶשׁהוּא לְ שׁוֹן ַתּ ְרגּוּם ,לְ ַרמֵּ ז
ֶשׁהַ ֵשׁם ְתּפִ לִּ ין י ַָרד לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת לִ בְ ִחינַת ַתּ ְרגּוּם .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁהָ ר"ת ֶשׁל הָ א ֹו ִתיּ ֹות
טטָ פֹ "ת ,חחע"ש ,וְ ָל ֵכן הוּא נִ ְרמָ ז
ֶשׁל הַ ִמּ ְספָּ ר ֵשׁם יהו"ה עֶ ֶשׂר חָ מֵ שֵׁ ,שׁשׁ חָ מֵ שְׁ ,מרֻ מָּ ז בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁקּ ֹודֶ ם ֹ
טטָ פֹ "ת בַּ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל ֹו .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁהָ א ֹור י ֹו ֵרד לְ מָ ק ֹום ָנמוּ ָ ,ל ֵכן הָ ֶרמֶ ז הוּא בִּ בְ ִחי ַנת הָ א ֹו ִתיּ ֹות
בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עַ ל הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֹ
ֶשׁל הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ַלמַּ ְד ֵרג ֹות הַ ַתּ ְחתּ ֹונ ֹות.

פֶּ ֶרק ט .הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר.
מוּבָ א בָּ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁהָ א ֹות י' ִהיא בְּ ִחי ַנת חָ כְ מָ ה ,וְ הָ א ֹות ה' ִהיא בְּ ִחי ַנת בִּ י ָנה ,וְ הָ ֶר ֶגל הַ ְקּטַ ָנּה ֶשׁל הָ א ֹות ה' ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת
נְ קֻ ַדּת הַ חָ כְ מָ ה ֶשׁנִּ ְמצֵ את ָתּ ִמיד בְּ ת ֹו הַ בִּ י ָנה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְשׁ מֹ ה ָתּם שליט"א ֶשׁהַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין
א ֹו ִתיּ ֹות חָ כְ מָ "ה ,הַ ְיינוּ בֵּ ין הַ ח' ַלכ' ,וּבֵ ין הַ כ' ַלמ' ,וּבֵ ין הַ מ' ַלה' ,ע ֹו ֶלה כְּ ִמנְ ַין בִּ י ָנ"ה ֶשׁ ְמּחֻ בֶּ ֶרת ָתּ ִמיד ִעם הַ חָ כְ מָ ה.
וְ הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין א ֹו ִתיּ ֹות בִּ י ָנ"ה עַ ל א ֹו ָתהּ דֶּ ֶר  ,ע ֹו ֶלה כְּ חָ כְ מָ "ה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְסּפִ ַירת הַ ִבּי ָנה דּ ֹומָ ה ַלחָ כְ מָ ה,
כְּ חָ כְ מָ ה ִמשּׁוּם ֶשׁהַ חָ כְ מָ ה ְמחֻ בֶּ ֶרת אֵ ֶליהָ ָתּ ִמיד .וְ ֵכן חָ כְ מָ ה וּבִ י ָנה נִ ְמ ְשׁלוּ לְ ֶשׁמֶ ן וּ ְשׁ ִמינִ י ,וְ הַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין ֶשׁמֶ ן לִ ְשׁ ִמי ִני,
הוּא ֶשׁבַּ ְשּׁ ִמינִ י נ ֹו ְספוּ ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות י' מֵ עֵ בֶ ר ַל ֶשּׁמֶ "ן ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ִמּ ְספָּ ר כ' נ ֹוסָ ף ַלבִּ י ָנה י ֹו ֵתר מֵ הַ חָ כְ מָ ה בִּ גְ ַלל ֶשׁ ֵיּשׁ
בַּ בִּ י ָנה ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת .וְ ָל ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְתּר ֹות בֵּ ין א ֹו ִתיּ ֹות בִּ י ָנה הֵ ן כְּ חָ כְ מָ "ה בְּ ת ֹוסֶ פֶ ת כ' .וְ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן
שליט"א בֵּ אֵ ר ֶשׁכְּ חָ כְ מָ "ה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֹכּ"חַ הַ חָ כְ מָ ה ֶשׁטָּ מוּן בַּ ִבּי ָנה.
וכן המספר שמסתתר בין אותיות ממו"ן הוא מספר  78כמנין לח"ם לרמז שהשפעת הלחם מסתתרת בממון.

אָרץ כָּל
ובתוך אותיות לח"ם מסתתר מספר  54כמנין מט"ה ,וכמו שכתוב )תהילים קה ,טז( "וַ יּ ְִק ָרא ָרעָ ב עַ ל הָ ֶ
מַ טֵּ ה לֶחֶ ם ָשׁבָ ר" .וכן המספר שמסתתר בתוך אותיות אח"ד הוא  11המסמל אחדות ה' .וכן המספר שמסתתר

בתוך אותיות גש"ם הוא  557כמנין תקון עם הכולל .כמובא ב' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )העמידה רמג( ֶשׁטַ ל מָ טָ ר
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רפ"ח] ,א ֹו ח ֶֹרף[ וּכְ ֶשׁ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ים וְ ֵתן טַ ל וּמָ טָ ר לִ בְ ָר ָכהְ ,מ ַכוְּ נִ ים לְ בָ ֵרר רפ"ח ,כי הגשם עושה את
התיקונים הגדולים ביותר .וכן המספר שמסתתר בתוך אותיות מט"ר הוא  222כמנין יאי"ר ,כמובא בַּ ְגּמָ ָרא
)תענית זֶ (:שׁהַ ֶגּ ֶשׁם נִ ְק ָרא א ֹור.

יד

פֶּ ֶרק י .חֻ מָּ שׁ 'בִּ ינוּ ְשׁנ ֹות דּ ֹור וָ ד ֹור'.
סוּקים בַּ תּו ָֹרה כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם.
 6000פְּ ִ
]פרק זה נכתב בסיוע הרה"ג ר' א .כליל שליט"א שהוציא לאור חומש 'בינו שנות דור ודור' .ובסיוע הרה"ג ר' אברהם
מייזלעס שליט"א ממונטריאול שכתב מאמר בענין הזה בספרו 'מטבע של אברהם'[.

סוּקים כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ עֲ ֵשׂה תּ ֹו ָרה' בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א )שער מ"ט( ֶשׁיֵשׁ בַּ תּו ָֹרה ָקרוֹב לְ  6000פְּ ִ
שׁל מֵ הַ תּ ֹו ָרה וְ הוּא חֵ ֶלק ִממֶּ ָנּהַּ .כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )תרומה קסא(.
שׁ ַתּלְ ֵ
ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם .כִּ י הָ ע ֹו ָלם ִמ ְ

וּבָ ָרא

עַ לְ מָ א .וְ ֵכן מוּבָ א בָּ 'רו ֵֹקחַ ' )מעשה רוקח וילך עמוד מג(

יתא
ִא ְס ַתּ ֵכּל בְּ א ֹו ַר ְי ָ

ְמלַמֵּ ד ֶשׁנ' ַשׁעֲ ֵרי בִ ינָה הַ כֹּל נִ כְ לָל בְּ ת ֹו הַ תּו ָֹרה,

סוּקים
וְ ָלזֶה נִ ְראֶ ה לַעֲ נִ יּוּת ַדּ ְע ִתּי לוֹמַ ר בְּ דֶ ֶר אֶ פְ ָשׁר ְדּבֶ אֱ מֶ ת בַּ תּו ָֹרה ֶשׁל מַ ְעלָה יֵשׁ ִשׁ ָשּׁה אֲ לָפִ ים פְּ ִ
בִּ ְמכֻוָּ ן כְּ ֶנגֶד ְשׁנוֹת ע ֹולָם ]פָּ סוּק לְ ָשׁנָה פָּ סוּק לְ ָשׁנָה[ אַ

לְ מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ עָ לָיו הַ ָשּׁלוֹם נ ַָתן ַרק מ"ט

ְשׁעָ ִרים ְדּהַ יְינוּ  5880פְּ ִ
סוּקים] .כְּ ֶשׁ ְתּחַ לֵּק ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים לְ נ' חֲ ל ִָקים מַ גִּ יעַ לְ כָל חֵ לֶק ק"כ וּלְ ָכ נ ְֶחסַ ר
בַּ תּו ָֹרה ֶשׁלָּנוּ ק"כ פְּ ִ
סוּקים ,וְ ְנִראֶ ה
סוּקים[ אַ י ְִק ֶשׁה לְ ֶשׁהֲ ֵרי לְ פִ י הַ גְּ מָ ָרא ]קידושין ל [.י ְֶשׁנָן  5888פְּ ִ
לַעֲ נִ יּוּת ַדּ ְע ִתּי ְדּ ָדבָ ר זֶה י ְִשׁבוּ חֲ ַז"ל ,וּמֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ָזכָה בְּ יוֹם מוֹת ֹו ל ַַשּׁעַ ר הַ חֲ ִמ ִ
ישׁים ,וְ זֶהוּ כַּוָּ נַת הַ פָּ סוּק
"וַ יַּעַ ל מֹ ֶשה מֵ עַ ְרבוֹת מוֹאָב" ]מוֹאָב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מ"ט[" ,אֶ ל הַ ר נְ ב" ֹו" כְּ לוֹמַ ר נ' בּ ֹוֶ ,שׁ ִה ִשּׂיג בְּ ַשׁעַ ר הַ 'נ'.
סוּקים כְּ ֶנגֶד ָ 6000שׁנִ ים ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם ,פָּ סוּק כְּ ֶנגֶד ָשׁנָה .וּלְ מַ עֲ ֶשׂה חֲ סֵ ִרים 120
הַ יְינוּ ֶשׁיֵּשׁ בַּ תּו ָֹרה בַּ ָשּׁמַ יִם  6000פְּ ִ
סוּקים בְּ סוֹף הַ תּו ָֹרה ,זֶה
פְּ סוּ ִקים ֶשׁהֵ ם אֶ חָ ד חֶ לְ ֵקי נ' ִמ ,6000כִּ י מֹ ֶשה א ִה ִשּׂיג אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' .וּמַ ה ֶשּׁנּו ְֹספוּ עוֹד  8פְּ ִ
יתת ֹו אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' כְּ ֶשׁעָ לָה עַ ל הַ ר נְ ב ֹו ,נ' בּ ֹו ,וְ אֵ לּוּ הַ  8פְּ סוּ ִקים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ הֲ ָשׂגָה
ֹשה ִה ִשּׂיג בִּ זְ מַ ן ִמ ָ
ִמטַּ עַ ם ֶשׁמּ ֶ
יתת מֹ ֶשה.
בִּ זְ מַ ן ִמ ַ

וְ ֵכן

ש ֵיּשׁ  5888פְּ סוּ ִקים בַּ תּ ֹו ָרה ,סֵ פֶ ר הַ תּ ֹו ָרה
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁאָ ְמ ָנם בַּ גְּ מָ ָרא )קידושין ל (.מוּבָ א ֶׁ

ֶשׁ ָלּנוּ ִמ ְתחַ ֵלּק לְ פִ י הַ ְמּס ֹו ָרה כְּ ִדלְ ַקמָּ ן לְ  5845פְּ סוּ ִקים ,וַ חֲ סֵ ִרים ָלנוּ  43פְּ סוּ ִקים ,וְ ָרצָ ה לְ ַי ֵשּׁב ֶשׁאוּ ַלי צָ ִרי לְ חַ ֵלּק אֶ ת
ִשׁ ַירת הַ אֲ זִ ינוּ לִ ְשׁ ַנ ִים ,כִּ י ֵישׁ בָּ הּ  43פְּ סוּ ִקים ,וּכְ מ ֹו ֶשׁר ֹו ִאים אֶ ת צוּ ַרת ִשׁ ַירת הַ אֲ זִ ינוּ ֶשׁ ִהיא נִ כְ ֶתּבֶ ת בַּ סֵּ פֶ ר תּ ֹו ָרה
ְמחֻ ֶלּ ֶקת לִ ְשׁ ַנ ִים.

וּנְ בָ אֵ ר

אֶ ת ְיס ֹוד ֹות ִמנְ ַין הַ פְּ סוּ ִקים :מוּבָ א בְּ מָ ֹס ֶרת הַ ַשּׁ"ס )קידושין לֶ (.שׁ ֵיּשׁ ְשׁ ֵתּי מָ ס ֹור ֹות בַּ חֲ ַז"ל בְּ ִמנְ ַין הַ פְּ סוּ ִקים ,א ֹו

 ,5845א ֹו  ,5842וּלְ מַ עֲ ֶשׂה ִאם נִ ְמ ֶנה אֶ ת הַ פְּ סוּ ִקים בַּ חֻ מָּ ִשׁים ֶשׁבְּ ָידֵ ינוּ ַנגִּ יעַ לְ  ,5846וְ הַ בֵּ אוּר בְּ ָכל ֶזה הוּאֶ :שׁבַּ עֲ ֶשׂ ֶרת
הַ ִדּבְּ ר ֹות ֶי ְשׁ ָנם ג' מַ הֲ ָלכִ ים בְּ ִמנְ ַין הַ פְּ סוּ ִקים; הַ ִמּנְ ָין בַּ חֻ מָּ ִשׁים נ ֹו ֵתן י"ג פְּ סוּ ִקים ַגּם ְבּפָ ָר ַשׁת י ְִתר ֹו וְ ַגם בְּ פָ ָר ַשׁת וָ אֶ ְתחַ ָנּן,
הַ ִמּנְ ָין ֶשׁל טַ עַ ם ַתּ ְחתּ ֹון בַּ סֵּ פֶ ר תּ ֹו ָרה נ ֹו ֵתן י"ב פְּ סוּ ִקים בְּ ָכל אֶ חָ ד ,וְ הַ ִמּ ְנ ָין ֶשׁל טַ עַ ם עֶ לְ י ֹון נ ֹו ֵתן ט' פְּ סוּ ִקים בְּ ָכל אֶ חָ ד.

אָרץ הַ ִהוא וַ ֵיּ ֶל ְראוּבֵ ן וַ יּ ְִשׁכַּב אֶ ת בִּ לְ הָ ה פִּ י ֶלגֶשׁ
וּבְ נ ֹוסָ ף ֶי ְשׁנ ֹו הַ פָּ סוּק )בראשית לה ,כב( "וַ י ְִהי בִּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ֶ
ִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְִהיוּ בְ נֵי יַעֲ קֹב ְשׁנֵים עָ ָשׂר"ֶ ,שׁבַּ טַּ עַ ם הַ ַתּ ְחתּ ֹון הוּא ְשׁ ֵני פְּ סוּ ִקים וּבַ טַּ עַ ם הַ עֶ לְ י ֹון הוּא
אָבִ יו וַ יּ ְִשׁמַ ע י ְ
פָּ סוּק אֶ חָ ד .וּלְ פִ י ֶזה נְ בָ אֵ ר אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ִשּׁיט ֹות בְּ מָ ֹס ֶרת הַ ַשּׁ"ס :הַ ִשּׁיטָ ה ֶשׁמָּ נְ ָתה  5845מ ֹו ָנה לְ פִ י טַ עַ ם ַתּ ְחתּ ֹון ֶשׁמַּ גִּ יעַ
לְ  ,5845וְ הַ ִשּׁיטָ ה ֶשׁל  5842מ ֹו ָנה אֶ ת הַ ִדּ ְבּר ֹות ֶשׁל ִי ְתר ֹו לְ פִ י טַ עַ ם ַתּ ְחתּ ֹון ,וְ אֶ ת הַ ִדּ ְבּר ֹות ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת וָ אֶ ְתחַ ָנּן לְ פִ י טַ עַ ם
עֶ לְ י ֹון ,א ֹו הַ הֵ פֶ  ,וְ ָל ֵכן ִהיא מ ֹו ִר ָ
ידה ג' פְּ סוּ ִקים] .בַּ תּ ֹוכְ ָנה ִהכְ ַנ ְסנוּ אֶ ת הַ ִמּנְ ָין לְ פִ י הַ מָּ ֹס ֶרת ֶשׁל  ,5845כִּ י הַ ִמּנְ ָין ֶשׁל 5846
הוּא לְ א מָ ֹס ֶרת וְ א ָידוּעַ ְמק ֹור ֹו .עַ ל ֵכּן אָנֹ כִ י וְ א ִי ְה ֶיה לְ ִי ְהיוּ פָּ סוּק אֶ חָ ד ,וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁל "וַ י ְִהי בִּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָראֵ ל"

טו

ִמ ְתחַ ֵלּק לִ ְשׁ ַנ ִים .בְּ נ ֹוסָ ףָ ,תּ ִמיד אֶ פְ ָשׁר לְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ פָּ סוּק "וַ י ְִהי בִּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָראֵ ל" כְּ מ ֹו טַ עַ ם עֶ לְ יוֹן ,וְ נוּ ַכל ָתּ ִמיד לְ ִה ְת ַיחֵ ס
ַלפָּ סוּק ֶשׁלְּ פָ נָיו בַּ ִמּ ְספָּ ר[.

וְ ָנבִ יא
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל אַלְ פַּ יִם ְשׁנוֹת תּו ָֹרה.
סוּקי הַ תּו ָֹרהְ ,
ִשׁמַ ע י ְִתר ֹו וְ ג ֹו'" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2002מ ְתּ ִחלַּת פְּ ֵ
הַ פָּ סוּק "וַ יּ ְ
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל אַלְ פַּ יִם ְשׁנוֹת
סוּקי הַ תּו ָֹרהְ ,
ְהוּדה" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 4000מ ְתּ ִחלַּת פְּ ֵ
הַ פָּ סוּק "וַ יִּסַּ ע דֶּ גֶל מַ חֲ נֵה בְ נֵי י ָ
ַכּמָּ ה דֻּ גְ מָ א ֹות ִמתּ ֹו מַ אֲ מָ ר נִ ְרחָ ב ֶשׁ ָכּ ַתבְ נוּ בָּ ִענְ ָין ,נִ ָתּן לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ מַּ אֲ מָ ר הַ מָּ ֵלא בְּ בַ ָקּ ָשׁה ַלמֵּ ייל ִדּלְ ַקמָּ ן.

מָ ִשׁיחַ .

הַ פָּ סוּק

)בראשית לב ,א( "וְ יַעֲ קֹב הָ ַל לְ ַד ְרכּ ֹו" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 930מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  930לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם

אָדם הָ ִראשׁוֹן.
נִ פְ טַ ר אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ב"מ פד (.שׁוּפְ ֵריהּ ְדּיַעֲ קֹב אָבִ ינוּ מֵ עֵ ין שׁוּפְ ֵריהּ ְדּ ָ

הַ פְּ סוּ ִקים

ֶשׁל גְּ ֵז ַרת "וַ יְצַ ו פַּ ְרעֹה לְ כָל עַ מּ ֹו לֵאמֹ ר כָּל הַ בֵּ ן הַ יִּלּוֹד הַ ְיא ָֹרה ַתּ ְשׁלִ יכֻהוּ" ,וּגְ ֵז ַרת הָ עֲ ב ֹו ַדת פָּ ֶר

בְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ חֵ ל מֵ הַ פָּ סוּק הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל חֻ מָּ שׁ ְשׁמ ֹותֶ ,שׁהוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 1536מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,מַ ְקבִּ ילִ ים ַל ָשּׁנִ ים בָּ הֶ ן בָּ ָנה נֹ חַ
אֶ ת הַ ֵתּבָ ה ִמ ְשּׁ ַנת  1536לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם וָ אֵ י ָל  .וּמוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁבְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ יוּ גִּ לְ גּוּל
ֶשׁל דּ ֹור הַ מַּ בּוּל ,וְ הַ סֵּ בֶ ל בְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה ַכּפָּ ָרה עַ ל מַ ה ֶשּׁפָּ גְ מוּ בְּ גִ לְ גּוּ ָלם הַ קּ ֹודֵ ם בַּ ְתּקוּפָ ה ֶשׁלִּ פְ ֵני הַ מַּ בּוּל.

סוּקים ֶשׁל מֹ ֶשה בַּ ֵתּבָ ה כְּ ֶשׁהָ ָיה ִתּינ ֹוק )שמות ב ,ג( "וְ א יָכְ לָה עוֹד הַ ְצּפִ ינ ֹו וַ ִתּ ַקּח ל ֹו ֵתּבַ ת גֹּ מֶ א וַ ַתּ ְח ְמ ָרה
הַ פְּ ִ
בַ חֵ מָ ר וּבַ זָּפֶ ת וַ ָתּ ֶשׂם בָּ הּ אֶ ת הַ ֶיּלֶד וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְאֹ ר וגו'" ,הֵ ם הַ פְּ סוּ ִקים ִ 1559מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
וּפְ סוּ ִקים אֵ לּוּ מַ ְקבִּ ילִ ים ַל ְתּקוּפָ ה ֶשׁנֹּ חַ בָּ ָנה ֵתּבָ ה בְּ מֶ ֶשׁ מֵ אָה עֶ ְשׂ ִרים ָשׁ ָנהִ .מ ְשּׁ ַנת  1536לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם
וָ אֵ י ָל  .וּמוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בראשית ע' לח(

וּמשׁה הוּא הַ ְיסוֹד ,וְ ָלזֶה נִ כְ נְ סוּ
ֶ
נֹ חַ הוּא הַ יְסוֹד

ְשׁנֵיהֶ ם בַּ ֵתּבָ ה.

הַ פָּ סוּק הַ ְמדַ בֵּ ר עַ ל ֵל ַדת ֹמ ֶשה ַרבֵּ ינוּ) ,שמות ב ,ב( "וַ ַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה וַ ֵתּלֶד בֵּ ן וַ ֵתּ ֶרא ֹאת ֹו כִּ י טוֹב הוּא וַ ִתּ ְצפְּ נֵהוּ
ְשׁ ָ
לשׁה י ְָר ִחים" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 1558מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  1558לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ֹו ַלד ֵשׁם בֶּ ן נֹ חַ ֶ ,שׁהוּא
מֹ ֶשה בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁ ֹון.

הַ פָּ סוּק

)שמות ה ,כג( "וְ הַ צֵּ ל א ִהצַּ לְ ָתּ אֶ ת עַ מֶּ " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 1656מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ פָּ סוּק

"וַ ִיּ ְהיוּ בְ ֵני ַיעֲ ֹקב ְשׁ ֵנים עָ ָשׂר" כְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ פָּ סוּק הַ קּ ֹודֵ ם כְּ ִדלְ עֵ יל ,וּבִ ְשׁנַת  1656לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם אֵ ַרע הַ מַּ בּוּל וּמֵ תוּ
ב ֹו ָשׁ ְר ֵשׁי ִשׁ ִשּׁים ִרבּ ֹוא נִ ְשׁמ ֹות ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ גִ לְ גּוּ ָלם הָ ִראשׁ ֹון חוּץ ִמנֹּ חַ ֶשׁהוּא מֹ ֶשה בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁ ֹוןַ .כּמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר
הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )פסח דרוש א' ח"ב ע' קלז( .וְ ָל ֵכן מֹ ֶשה א ֹומֵ ר ַלה' בְּ ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁבַּ מַּ בּוּל הוּא ַכּבְ ָיכ ֹול א ִה ִצּיל אֶ ת עַ ם
ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ ַרק הוּא בְּ עַ ְצמ ֹו נִ צַּ ל בֶּ הֱ י ֹות ֹו נֹ חַ .

הַ פָּ סוּק

משׁה י ְַדבֵּ ר וְ הָ אֱ ִהים יַעֲ נֶנּוּ בְ קוֹל" הוּא הַ פָּ סוּק
)שמות יט ,יט( "וַ י ְִהי קוֹל הַ שֹּׁפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹד ֶ

וּב ְשׁנַת  2047לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ ְתבַּ ֵשּׂר אַבְ ָרהָ ם עַ ל ל ֵַדת י ְִצחָ ק בַּ ָשּׁ ָנה ֶשׁאַחֲ ֶריהָ ְ .דּמוּבָ א
הַ ִ 2047מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהִ ,
בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר' )ל( ֶשׁבַּ שּׁוֹפָ ר ֶשׁל הָ אַיִל ֶשׁל י ְִצחָ ק ָתּ ַקע הקב"ה בְּ הַ ר ִסי ַני.

הַ פָּ סוּק )שמות יט ,יח( "וְ הַ ר ִסינַי עָ ַשׁן כֻּלּ ֹו ִמפְּ נֵי אֲ ֶשׁר י ַָרד עָ לָיו ה' בָּ אֵ שׁ וַ יַּעַ ל עֲ ָשׁנ ֹו כְּ עֶ ֶשׁן הַ כִּ בְ ָשׁן וַ יֶּחֱ ַרד
כָּל הָ הָ ר ְמאֹד" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2047מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י ִחשּׁוּב הַ פָּ סוּק "וַ ִיּ ְהיוּ בְ ֵני ַיעֲ ֹקב ְשׁ ֵנים עָ ָשׂר" כְּ הֶ ְמ ֵשׁ

הַ פָּ סוּק הַ קּ ֹודֵ ם כְּ ִדלְ עֵ יל .וּבִ ְשׁנַת  2047לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ְֶח ְרבָ ה ְסדוֹם ,וְ ָשׁם כָּתוּב )בראשית יט ,כז( "וַ יּ ְַשׁכֵּם אַבְ ָרהָ ם
בַּ בּ ֶֹקר וְ ג ֹו' ,וַ יּ ְַשׁ ֵקף עַ ל פְּ נֵי ְסדֹם וְ ג ֹו' וְ ִהנֵּה עָ לָה ִקיטֹר הָ ֶ
אָרץ כְּ ִקיטֹר הַ כִּ בְ ָשׁן".
טז

הַ פָּ סוּק )שמות כא ,לג( "וְ כִ י יִפְ ַתּח ִאישׁ בּוֹר א ֹו כִּ י יִכְ ֶרה ִאישׁ בֹּר וְ א ְיכַסֶּ נּוּ וְ נָפַ ל ָשׁמָּ ה שּׁוֹר א ֹו חֲ מוֹר",
הוּא הַ פָּ סוּק הַ  ,2108וּבִ ְשׁנַת  2108לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נוֹלְ דוּ יַעֲ קֹב וְ עֵ ָשׂיו ֶשׁנִּ ְמ ְשׁלוּ לְ שׁ ֹור וַ חֲ מ ֹורַ ,כּמּוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל

הַ טּוּ ִרים' )בראשית לב ,ו( .

הַ פָּ סוּק

אָרכּ ֹו וְ אַ מָּ ה ָר ְחבּ ֹו וְ אַ מָּ ה וָ חֵ ִצי קֹמָ ת ֹו" ,הוּא
ית שֻׁ לְ חָ ן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים אַ מָּ ַתיִם ְ
)שמות כה ,כג( "וְ עָ ִשׂ ָ

ָשׂאת ִא ָשּׁה לְ הוֹלִ יד אֶ ת
ְהוּדה ל ֵ
ידת י ָ
הַ פָּ סוּק הַ ִ 2216מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2216לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ יָה מַ עֲ ֵשׂה י ְִר ַ
ֶתר מַ לְ כוּת זֶה הַ שֻּׁ לְ חָ ן ִדּכְ ִתיב בּ ֹו "זֵר זָהָ ב סָ בִ יב".
הַ מַּ לְ כוּת ,וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר לד ,ב( כּ ֶ

הַ פָּ סוּק

ית אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ל ִַמּ ְשׁכָּן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2248מ ְתּ ִחלַּת
)שמות כו ,טו( "וְ עָ ִשׂ ָ

הַ תּו ָֹרה ,וּפָ ָר ַשׁת הַ ְקּ ָר ִשׁים ִהיא  16פְּ סוּ ִקים ,עַ ד הַ פָּ סוּק  2263וּבְ ָשׁנִ ים אֵ לּוּ הָ ָיה יַעֲ ֹקב אָבִ ינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִם ,וְ ָנטַ ע אֶ ת עֲ צֵ י
הַ ִשּׁ ִטּים ֶשׁמֵּ הֶ ם ַנעֲ ָשׂה הַ ְקּ ָר ִשׁים ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט תרומה שסט( ֶשׁ ַיּעֲ ֹקב ָנטַ ע אֲ ָרזִ ים בְּ ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁמֵּ הֶ ם ַנעֲ שׂוּ ַק ְר ֵשׁי
הַ ִמּ ְשׁ ָכּן.

אַרגָּמָ ן תּ ֹולַעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ
סוּקים ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת הָ אֵ פֹ ד וְ הַ ֹח ֶשן )שמות כח ,ו( "וְ עָ שׂוּ אֶ ת הָ אֵ פֹ ד זָהָ ב ְתּ ֵכלֶת וְ ְ
הַ פְּ ִ
מָ ְשׁזָר מַ עֲ ֵשׂה ֵ
חשׁב כְּ מַ עֲ ֵשׂה אֵ פֹ ד ַתּעֲ ֶשׂנּוּ וְ ג ֹו'" ,מַ ְת ִחילִ ים מֵ הַ פָּ סוּק
חשׁן ִמ ְשׁפָּ ט מַ עֲ ֵשׂה ֵ
ית ֶ
חשׁב וְ ג ֹו' ,וְ עָ ִשׂ ָ
הַ ִ 2297מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה עַ ד פָּ סוּק ִ 2380מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וְ הֵ ם כְּ ֶנגֶד הַ ָשּׁנִ ים בָּ הֶ ן נִ פְ ְטרוּ כָּל הַ י"ב ְשׁבָ ִטים הָ ְרמוּזִ ים
בָּ אֵ פֹ ד וּבַ ֹח ֶשן.

הַ פָּ סוּק

)שמות כט ,ל(

" ִשׁבְ עַ ת י ִָמים יִלְ בָּ ָשׁם הַ כֹּהֵ ן ַתּ ְח ָתּיו ִמבָּ נָיו אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ל ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ָשׁ ֵרת

בַּ קֹּדֶ שׁ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2364מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2364לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ֹולַד אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן.

הַ פָּ סוּק

א ָתם בֶּ הָ ִרים" .הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2448מ ְתּ ִחלַּת
ֹאמרוּ ִמ ְצ ַריִם לֵאמֹ ר בְּ ָרעָ ה הו ִֹציאָם לַהֲ רֹג ֹ
"לָמָּ ה י ְ

הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2448לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ָי ְצאוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ,וְ הָ ָיה חֵ ְטא הָ עֵ ֶגל עָ ָליו ְמ ַדבֵּ ר הַ פָּ סוּק.

הַ פָּ סוּק
וָ אֵ ָדעֲ

)שמות לג ,יז(

את חֵ ן בְּ עֵ ינַי
ֱשׂה כִּ י מָ צָ ָ
משׁה גַּם אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ אֶ ע ֶ
"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

בְּ ֵשׁם" .הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2488מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2488לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ְי ָתה ִה ְס ַתּלְּ קוּת מֹ ֶשה בְּ הַ ר

נְ ב ֹוֶ ,שׁאָז ָז ָכה מֹ ֶשה ָלהַ ָשּׂג ֹות הַ גְּ ב ֹוה ֹות.

הַ פָּ סוּק

נְחשׁת" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2651מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
ֶ
)שמות לח ,כ( "וְ כָל הַ י ְֵתדֹת ל ִַמּ ְשׁ ָכּן וְ לֶחָ צֵ ר סָ בִ יב

וְ הַ פָּ סוּק ְקצַ ת אַחֲ ָריו "וְ אֵ ת כָּל י ְִתדֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ אֶ ת כָּל י ְִתדֹת הֶ חָ צֵ ר סָ בִ יב" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2662מ ְתּ ִחלַּת
ְתדוֹת ,בִּ ְשׁנַת  2656לִ בְ ִריאַת
הַ תּו ָֹרה ,וּבְ ִדיּוּק בָּ אֶ ְמצַ ע ,בַּ ָשּׁ ָנה ֶשׁמַּ ְקבִּ י ָלה ַל ָשּׁ ָנה ֶשׁבֵּ ין ְשׁ ֵני הַ פְּ סוּ ִקים הַ ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל י ֵ
יס ָרא.
הָ ע ֹולָםָ ,תּ ְקעָ ה ָיעֵ ל אֶ ת הַ יּ ֵָתד בְּ ַר ָקּת ֹו ֶשׁל ִס ְ

הַ פָּ סוּק

)ויקרא כ ,ג( "לְ מַ עַ ן טַ מֵּ א אֶ ת ִמ ְק ָדּ ִשׁי וּלְ חַ לֵּל אֶ ת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3319מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,

ְרוּשׁ ַליִם.
וּבִ ְשׁנַת  3319לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מָ ַל נְ בוּכ ְַדנֶצַּ ר הָ ָר ָשׁע ֶשׁהֶ חֱ ִריב אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וּבְ א ֹו ָתהּ ָשׁ ָנה צַ ר עַ ל י ָ

הַ פָּ סוּק

ָשׁבֶ ת בָּ הּ" הוּא הַ פָּ סוּק
אָרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מֵ בִ יא אֶ ְתכֶם ָשׁמָּ ה ל ֶ
)ויקרא כ ,כב( "וְ א ָת ִקיא אֶ ְתכֶם הָ ֶ

וּב ְשׁנַת  3338לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ָיה חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ ִראשׁוֹן.
הַ ִ 3338מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהִ ,

סוּקים
הַ פְּ ִ

ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת ס ֹוטָ ה )במדבר ה ,יב( " ִאישׁ ִאישׁ כִּ י ִת ְשׂטֶ ה ִא ְשׁתּ ֹו וּמָ עֲ לָה ב ֹו מָ עַ ל וְ ג ֹו'" ,מַ ְת ִחילִ ים

מֵ הַ פָּ סוּק הַ ִ 3802מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה וְ הֵ ם כְּ ֶנגֶד הַ ָשּׁנִ ים ֶשׁל הַ ַתּ ָנּא ַרבִּ י י ֹו ָח ָנן בֶּ ן ַז ַכּאי לִ פְ ֵני חֻ ְרבַּ ן בַּ ִית ֵשׁנִ י .וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָנה

)סוטה מזֶ (.שׁ ַרבִּ י י ֹוחָ ָנן בֶּ ן ַז ַכּאי בִּ טֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁ ָקאַת הַ סּ ֹוטָ ה.
יז

הַ פָּ סוּק

משׁה בֵּ אֵ ר אֶ ת הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת לֵאמֹ ר" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 4895מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
)דברים א ,ה( "הו ִֹאיל ֶ

וּבִ ְשׁנַת  4895לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ֹולַד ַרבֵּ נוּ מֹ ֶשה בֶּ ן מַ יְמוֹן ,הָ ַר ְמבַּ "ם .וְ ָל ֵכן ֶזה מ ֹופִ יעַ בִּ ְת ִחי ַלת חֻ מָּ שׁ ִמ ְשׁנֵה
תּו ָֹרה ] ְדּבָ ִרים[ ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל סֵ פֶ ר ' ִמ ְשׁנֶה תּו ָֹרה וְ יָד הַ חֲ ז ָָקה'

ָל ַר ְמבַּ "ם .וּכְ פִ י ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵיּם סֵ פֶ ר ִמ ְשׁ ֵנה תּ ֹו ָרה )דברים לד ,יב(

משׁה לְ עֵ ינֵי כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל".
"וּלְ כֹל הַ יָּד הַ חֲ ז ָָקה וּלְ כֹל הַ מּו ָֹרא הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ

הַ פָּ סוּק

יראוּם כִּ י ה' אֱ הֵ יכֶם הוּא הַ נִּ לְ חָ ם ָלכֶם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 4995מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
)דברים ג ,כב( " א ִתּ ָ

וּבִ ְשׁנַת  4995לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ֹולַד ַרבֵּ נוּ הרשב"אֶ .שׁהָ ָיה ִמגְּ ד ֹו ֵלי הַ לּוֹחֲ ִמים ֶנ ֶגד הַ הַ ְשׂ ָכּ ָלה וְ כוּ'.

הַ פָּ סוּק

)דברים ד ,ט(

וּשׁמֹ ר נַפְ ְשׁ ְמאֹד פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּח אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר ָראוּ עֵ ינֶי וּפֶ ן
ְ
" ַרק ִה ָשּׁמֶ ר לְ

יָסוּרוּ ִמלְּ בָ בְ כֹּל יְמֵ י חַ יֶּי וְ הו ַֹד ְע ָתּם לְ בָ נֶי וְ לִ בְ נֵי בָ נֶי " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5011מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה .וּבִ ְשׁנַת 5011
לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ י ְָתה ְשׂ ֵרפַ ת הַ ַתּלְ מוּד בְּ צָ ְרפַ תָ ,ל ֵכן מַ זְ ִהיר הַ פָּ סוּק "פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּח אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים".

הַ פָּ סוּק

)דברים יא ,יט(

ית וּבְ לֶכְ ְתּ בַ דֶּ ֶר וּבְ ָשׁכְ בְּ
"וְ לִ מַּ ְד ֶתּם ֹא ָתם אֶ ת בְּ נֵיכֶם לְ ַדבֵּ ר בָּ ם בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ בֵ ֶ

וּבְ קוּמֶ " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5221מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהִ ,וּב ְשׁנַת  5221לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם יָצָ א ל ִָראשׁ ֹונָה סֵ פֶ ר ֹקדֶ שׁ
ִממַּ כְ בֵּ שׁ הַ ְדּפוּס
הַ פָּ סוּק )דברים יב ,כ( "כִּ י י ְַר ִחיב ה' אֱ הֶ י אֶ ת גְּ בֻלְ ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ָל וְ אָמַ ְר ָתּ אֹ כְ לָה בָ ָשׂר כִּ י ְתאַ וֶּה נַפְ ְשׁ
לֶאֱ כֹל בָּ ָשׂר בְּ כָל אַ וַּ ת נַפְ ְשׁ תֹּאכַל בָּ ָשׂר" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5254מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5254לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
יקה.
יקה לְ אַחַ ר ֶשׁ ִה ְת ַרחֲ בוּ גְ בוּלוֹת הָ ע ֹולָם בְּ גִ לּוּי ַיבֶּ ֶשׁת אַ מֶּ ִר ָ
ִה ְתי ֵַשּׁב קוֹלו ְֹמבּוּס בְּ אַ מֶּ ִר ָ

הַ פָּ סוּק )דברים יח ,ו( "וְ כִ י ָיבֹא הַ לֵּוִ י מֵ אַחַ ד ְשׁעָ ֶרי ִמכָּל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הוּא גָּר ָשׁם וּבָ א בְּ כָל אַ וַּ ת נַפְ שׁ ֹו
אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה'" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5381מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י הַ מָּ ֹס ֶרת ֶשׁכְּ ַלל הַ פְּ סוּ ִקים בְּ ָכל הַ תּ ֹו ָרה ִהיא

 5842כִּ ְדבֵ אַ ְרנוּ בָּ הַ ְק ָדּמָ ה ,וּבִ ְשׁנַת  5381לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם עָ לָה ַרבֵּ נוּ י ְַשׁ ְע ָי' הַ לֵּוִ י הו ְֹרבִ יץ זצ"ל ְמחַ בֵּ ר סֵ פֶ ר
הַ ְשּׁ ָל"ה לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
הַ פָּ סוּק )דברים יח ,כב( "אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר הַ נָּבִ יא בְּ ֵשׁם ה' וְ א י ְִהיֶה הַ ָדּבָ ר וְ א ָיבֹא הוּא הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר א ִדבְּ ר ֹו
ה' בְּ זָדוֹן ִדּבְּ ר ֹו הַ נָּבִ יא א ָתגוּר ִממֶּ נּוּ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5400מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5400לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
הֵ חֵ ל ְמ ִשׁיחַ הַ ֶשּׁ ֶקר ַשׁבְּ ַתאי ְצבִ י שר"י לְ הַ ְשׁ ִמיעַ אֶ ת נְ בוּאוֹת הַ ֶשּׁ ֶקר ַכּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּ ֹו ַרת הַ ְקּ ָנא ֹות'
מֵ הַ יעב"ץ.

הַ פָּ סוּק

)דברים כג ,ז( " א ִת ְדרשׁ ְשׁ מָ ם וְ טֹבָ ָתם כָּל יָמֶ י לְ ע ֹולָם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5500מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,

ִשׂ ָראֵ ל ַרבִּ י לֵוִ י י ְִצחָ ק ִמבֶּ ְר ִדּיצָ 'ב זצ"ל ֶשׁ ָדּ ַרשׁ ְשׁל ֹומָ ם
וּבִ ְשׁנַת  5500לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נ ֹולַד סַ נֵּגו ָֹרן ֶשׁל י ְ
וְ ט ֹובָ ָתם ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל ָכּל הַ ָיּ ִמים ,וְ ִק ֵיּם אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ ָכּתוּב הַ ֶזּה ֶשׁ ַרק ַלגּ ֹו ִים הָ ְר ָשׁ ִעים אָסוּר לִ ְד ֹרש ְשׁל ֹומָ ם וְ ט ֹובָ ָתם ,מַ ה
ֶשּׁאֵ ין ֵכּן עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ,חַ ָיּבִ ים לִ ְד ֹרש ְשׁל ֹומָ ם וְ ט ֹובָ ָתם ָתּ ִמיד.

הַ פָּ סוּק

וּב ְשׁנַת  5534לִ בְ ִריאַת
)דברים כד ,טו( "וְ אֵ לָיו הוּא נֹ ֵשׂא אֶ ת נַפְ שׁ ֹו" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5534מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהִ ,

ֹתן אֲ וִ יר לַאֲ נ ִָשׁים ִעם ְק ָשׁיֵי נְ ִשׁימָ ה ,וּמַ אֲ ִרי אֶ ת חַ ֵיּיהֶ ם.
יס ְטלִ י אֶ ת גַּז הַ חַ ְמצָ ן ֶשׁנּו ֵ
הָ ע ֹולָם גִּ לָּה הַ מַּ ְדעָ ן פְּ ִר ְ

הַ פָּ סוּק

אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5546מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת
)דברים כה ,ה( "כִּ י י ְֵשׁבוּ ִ

 5546לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ פְ טַ ר ַרבֵּ נוּ הַ 'נֹּ עַ ם אֱ לִ ימֶ ֶל ' זצ"ל כְּ ֶשׁאָ ִחיו ַרבִּ י זוּ ָשׁא זצ"ל ע ֹוד הָ ָיה חָ י ,וּ ְשׁ ֵניהֶ ם הָ יוּ

אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא זִ י ָשׁא
ְמ ֻפ ְרסָ ִמים כְּ אַ ִחים צַ ִדּ ִיקיםִ ,מגְּ ד ֹו ֵלי הַ דּ ֹור .וְ ֵכן "כִּ י י ְֵשׁבוּ ִ
זוּשׁא אֱ לִ ימֶ ֶל .
אַחים י ְַח ָדּיו" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָ
מֵ אַ נִּ יפּוֹלִ י ֶואֱ לִ ימֶ ֶל ִמלִּ י ֶז'נְ ְסק .וְ ֵכן "כִּ י י ְֵשׁבוּ ִ
יח

הַ פָּ סוּק )דברים כה ,טו( "אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה וָ צֶ דֶ ק י ְִהיֶה ָלּ אֵ יפָ ה ְשׁלֵמָ ה וָ צֶ דֶ ק י ְִהיֶה ָלּ לְ מַ עַ ן יַאֲ ִריכוּ יָמֶ י עַ ל
הָ אֲ ָדמָ ה" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5556מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְת ִחי ַלת ְשׁ ַנת  5558לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם בְּ חַ ג הַ סֻּ כּ ֹות ,נִ פְ טַ ר ַרבֵּ נוּ

הַ גְּ ָר"א ִמוִּ ילְ ָנאֶ ,שׁאָמַ ר עַ ל עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ְמרֻ מָּ ז בַּ פָּ סוּק הַ ֶזּה" ,אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה" אֵ לִ ָיּהוּ בֶּ ן ְשׁ מֹ ה" ,וָ צֶ דֶ ק י ְִהיֶה ָלּ "
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם ִאמּ ֹו ְט ַריְינָא.

אַר ְצ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן
אשׁית כָּל פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ָתּבִ יא מֵ ְ
הַ פְּ סוּ ִקים )דברים כו ,ב ואילך( "וְ ל ַָק ְח ָתּ מֵ ֵר ִ
ָל וְ ַשׂ ְמ ָתּ בַ טֶּ נֶא וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּן ְשׁמ ֹו ָשׁם וגו'" הֵ ם הַ פְּ סוּ ִקים הַ 5562
ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה וָ אֵ י ָל  ,וּבְ ָשׁנִ ים אֵ לּוּ לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ִה ְת ִחילוּ אֶ ת הַ מֶּ ְח ָקר ִממֶּ נּוּ י ְִצּרוּ ל ִָראשׁ ֹונָה קוּפְ סָ א ֹות
ִשׁ ִ
מּוּרים לְ ִא ְחסוּן מָ זוֹן .פְּ סוּ ִקים אֵ לּוּ ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל ִמ ְצוַ ת בִּ כּוּ ִרים בָּ הּ מַ עֲ לִ ים מָ ז ֹון מֵ ָרח ֹוק ,לִ ירוּ ָשׁ ַל ִים .וְ הַ פְּ סוּ ִקים
ִמ ְת ַיחֲ ִסים ַגּם לְ ִא ְחסוּן; "וְ ַשׂ ְמ ָתּ בַ טֶּ נֶא".

הַ פָּ סוּק

וּדבָ שׁ" ,הוּא
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
)דברים כו ,ט( "וַ יְבִ אֵ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וַ יּ ִֶתּן לָנוּ אֶ ת הָ ֶ

ָאָרץ ַתּלְ ִמידֵ י הַ גְּ ָר"א בְּ ָראשׁוּת הַ ג"ר
הַ פָּ סוּק הַ ִ 5569מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5569לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם עָ לוּ ל ֶ
ְמנַחֵ ם מֶ נְ ְדּל ִמ ִשּׁ ְקלוֹב זצ"ל.

הַ פָּ סוּק

)דברים כו ,יא(

ית אַ ָתּה וְ הַ לֵּוִ י וְ הַ גֵּר אֲ ֶשׁר
"וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְ כָל הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נ ַָתן לְ ה' אֱ הֶ י וּלְ בֵ ֶ

בְּ ִק ְרבֶּ " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5571מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5571לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ פְ טַ ר ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ִמבְּ ֶר ְסלַב זצ"ל
ֶשׁעָ בַ ד ַרבּ ֹות עַ ל ִמ ַדּת הַ ִשּׂ ְמחָ ה.

הַ פָּ סוּק )דברים כו ,טו( "הַ ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ִמן הַ ָשּׁמַ יִם וּבָ ֵר אֶ ת עַ ְמּ אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל" הוּא הַ פָּ סוּק הַ 5575
ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5575לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ פְ טַ ר הַ ח ֹוזֶה ִמלּוּבְּ לִ ין זצ"ל ֶשׁנִּ ְק ָרא ח ֹו ֶזה בִּ גְ ַלל הָ ְר ִא ָיּה לְ מֵ ָרח ֹוק

ֶשׁהָ ְי ָתה ל ֹו ,וְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בִּ ְר ִא ָיּת ֹו לְ בָ ֵר אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ נִ ְר ְמ ָזה בַּ פָּ סוּק מַ ְד ֵר ַגת הָ ְר ִא ָיּ'ה "הַ ְשׁ ִקיפָ ה וְ ג ֹו' וּבָ ֵר אֶ ת עַ ְמּ
אֶ ת י ְ
ִשׂ ָראֵ ל".

הַ פָּ סוּק

)דברים כז ,ב(

"וַ הֲ ֵקמֹ ָת לְ

א ָתם בַּ ִשּׂיד" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5581מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
אֲ בָ נִ ים גְּ דֹלוֹת וְ ַשׂ ְד ָתּ ֹ

יסי בְּ ַתעֲ ִשׂ ַיּת
וּבִ ְשׁנַת  5581לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ָר ַשׁם הַ מַּ ְדעָ ן פוּ ְר ְסט אֶ ת פַּ טֶּ נְ ט ַתּגְ לִ ית הַ מֶּ ֶלט ֶשׁ ֶנּ ְהפַ ַלמּ ֹוצָ ר הַ בְּ ִס ִ
הַ בְּ נִ ָיּה ִמ ָשּׁנִ ים אֵ לּוּ וָ אֵ י ָל  .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת ה'תקפ"א ָנ ְת ָנה תֻּ ְקפָ א וְ ֹח ֶזק ַלבְּ נִ ָיּה.

הַ פָּ סוּק

)דברים כח ,כד( "אָבָ ק וְ עָ פָ ר ִמן הַ ָשּׁמַ יִם י ֵֵרד עָ לֶי עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5629מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,

וּבִ ְשׁנַת  5629לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ִה ְת ִחילוּ לְ יַצֵּ ר פְּ צָ צוֹת מֵ חֹמֶ ר נֶפֶ ץ הַ נִּ ְק ָרא ִדּינ ִַמּיט ,לְ אַחַ ר ֶשׁהַ ִדּי ַנ ִמּיט ִה ְת ַגּ ָלּה
בָּ ע ֹו ָלם ְשׁ ָנ ַת ִים ק ֹודֶ ם ָל ֵכן ,עַ ל ְידֵ י הַ מַּ ְדעָ ן נ ֹובֶּ ל לְ צָ ְר ֵכי ָשׁל ֹום.

הַ פָּ סוּק

ִית ְמשֻׁ גָּע ִממַּ ְראֵ ה עֵ ינֶי אֲ ֶשׁר ִתּ ְראֶ ה" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5639מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,
)דברים כח ,לד( "וְ הָ י ָ

נּוּרה בִּ ְתחוּם הָ אֱ ל ְֶק ְט ִריק ֶשׁהֵ בִ יאוּ
וּבִ ְשׁנַת  5639לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם גִּ לָּה הַ מַּ ְדעָ ן אֱ ִדיסוֹן אֶ ת ַתּגְ לִ יּוֹת הַ ָ
אוּרה וְ הָ ְר ִאיָּה ,וְ כַבְ יָכוֹל אֲ נ ִָשׁים נִ ְהיוּ ְמשֻׁ גּ ִָעים ִממַּ ה ֶשּׁ ָראוּ.
מַ הֲ פֵּ כָה בָּ ע ֹולָם בְּ ִענְ יַן הַ ְתּ ָ

הַ פָּ סוּק

)דברים כח ,מז( " ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר א עָ בַ ְד ָתּ אֶ ת ה' אֱ הֶ י בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבְ טוּב לֵבָ ב מֵ רֹב כֹּל" הוּא הַ פָּ סוּק

הַ ִ 5652מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּ ִב ְשׁנַת  5652לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ֶנע ֱַר נִ תּוּחַ הַ לֵּב הָ ִראשׁוֹן בָּ ע ֹולָם.

הַ פָּ סוּק

)דברים כח ,מט(

אָרץ כַּאֲ ֶשׁר י ְִדאֶ ה הַ נּ ֶָשׁר" הוּא הַ פָּ סוּק הַ 5654
"י ִָשּׂא ה' עָ לֶי גּוֹי מֵ ָרחֹק ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ

ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5654לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ ְר ָשׁם ל ִָראשׁ ֹונָה בָּ ע ֹולָם פַּ טֶּ נְ ט ֶשׁל ַר ְחפָ ן ִעם כְּ נָפַ יִם עַ ל יְדֵ י
יט

אַחים ַריְיט .וְ ה ֹו ִסיף
הַ מַּ ְדעָ ן לִ ילְ יֶנְ טַ ל ,וְ זֶה הוֹבִ יל בְּ או ָֹתן ָשׁנִ ים לְ יִצּוּר כְּ לֵי הַ טַּ יִס הָ ִראשׁוֹנִ ים עַ ל יְדֵ י הָ ִ

הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת ה'תרנ"ד ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ מָּ ט ֹוס ֶשׁהוּא ָתּ"ר אַחַ ר ְיעָ ָדיו תּ ֹו כְּ דֵ י ֶשׁהוּא ָנ"ד.

הַ פָּ סוּק

)דברים כח ,סו( "וְ הָ יוּ חַ יֶּי ְתּל ִֻאים לְ ִמ ֶנּגֶד וּפָ חַ ְד ָתּ ַל ְילָה וְ יוֹמָ ם וְ א ַתאֲ ִמין בְּ חַ יֶּי " הוּא הַ פָּ סוּק

סוּקים לְ טַ עַ ם עֶ לְ י ֹון ,וּבִ ְשׁנַת  5674לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם פָּ ְרצָ ה ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם
הַ ִ 5674מ ְתּ ִחלַּת הַ תּ ֹו ָרה ,לְ פִ י ִמנְ ַין הַ פְּ ִ
הָ ִראשׁ ֹונָה ,וְ עַ ם י ְ
ִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ בְּ פַ חַ ד גָּדוֹל וּבָ ְרחוּ ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם וְ כוּ' .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן
שליט"א ֶשׁ ֶזּה הָ ָיה בִּ ְשׁ ַנת ה' ִתּ ְרעַ "דֶ ,שׁ ִענְ ָי ָנהּ פַּ חַ ד.

הַ פָּ סוּק

אָרץ הַ ִהוא לְ הָ בִ יא עָ לֶיהָ אֶ ת כָּל הַ ְקּ ָללָה הַ כְּ תוּבָ ה בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה" הוּא
)דברים כט ,כו( "וַ יִּחַ ר אַף ה' בָּ ֶ

הַ פָּ סוּק הַ ִ 5700מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5700לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ִה ְת ִחי ָלה שׁוֹאַת אֵ ירוֹפָּ א ,וְ ֵכן הֶ ְמ ֵשׁ הַ פְּ סוּ ִקים הֵ ם

אַדמָ ָתם בְּ אַף וּבְ חֵ מָ ה וּבְ ֶקצֶ ף גָּדוֹל וַ יּ ְַשׁלִ כֵם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֶ ֶרת כַּיּוֹם
כְּ ֶנ ֶגד ְשׁנ ֹות הַ שּׁ ֹואָה "וַ יּ ְִתּ ֵשׁם ה' מֵ עַ ל ְ
הַ זֶּה :הַ נִּ ְס ָתּרֹת לַה' אֱ הֵ ינוּ וְ הַ נִּ גְ ת לָנוּ וּלְ בָ נֵינוּ עַ ד ע ֹולָם לַעֲ שׂוֹת אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת".
יצ
בוּת וְ ִרחֲ מֶ וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ ִמכָּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ פִ ְ
הַ פְּ סוּ ִקים )דברים ל ,ג ואילך( "וְ ָשׁב ה' אֱ הֶ י אֶ ת ְשׁ ְ
וּמ ָשּׁם י ִָקּחֶ  :וֶהֱ בִ יאֲ ה'
ה' אֱ הֶ י ָשׁמָּ הִ :אם י ְִהיֶה נִ ַדּחֲ בִּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁמָ יִם ִמ ָשּׁם י ְַקבֶּ ְצ ה' אֱ הֶ י ִ
יטבְ וְ ִה ְרבְּ
אָרץ אֲ ֶשׁר י ְָרשׁוּ אֲ ב ֶֹתי וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ הֵ ִ
אֱ הֶ י אֶ ל הָ ֶ

מֵ אֲ ב ֶ
סוּקים הַ ִ 5705מ ְתּ ִחלַּת
ֹתי " הֵ ם הַ פְּ ִ

הַ תּו ָֹרה וָ אֵ י ָל  ,וּבְ ָשׁנִ ים אֵ לּוּ לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם עָ לוּ הֲ מ ֹונֵי בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
הַ פָּ סוּק )דברים לא ,ו( " ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ אַל ִתּ ְיראוּ וְ אַל ַתּעַ ְרצוּ ִמפְּ נֵיהֶ ם כִּ י ה' אֱ הֶ י הוּא הַ ֹה ֵל ִעמָּ

א

י ְַרפְּ וְ א יַעַ זְ בֶ ָךּ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5728מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  5728לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ְי ָתה ִמלְ חֶ מֶ ת ֵשׁ ֶשׁת
הַ יּ ִָמים ֶשׁה' עָ ָשׂה נִ ִסּים וְ נִ פְ ָלא ֹות ִעם עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל.

שׁוּ ַרת ִסיּוּם.
ָר ִאינוּ

ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה מֻ ְר ֶכּבֶ ת מֵ  4ק ֹומ ֹות ֶשׁ ְשּׁמָ ן פַּ ְרדֵּ "ס; פְּ ָשׁטֶ ,רמֶ זְ ,דּרוּשׁ ,ס ֹוד .ע ֹו ֶשׂה ֹר ֶשם ֶשׁעַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בִּ כְ ָללוּת ִדּ ֵלּג

עַ ל ק ֹומַ ת הָ ֶרמֶ ז ,וְ כִ ְמעַ ט א עָ ְסקוּ בָ הּ בְּ מֶ ֶשׁ הַ ָשּׁנִ ים .אָ ְמ ָנם עָ ְסקוּ בָּ ֶרמֶ ז ֶשׁבַּ פְּ ָשׁט ,וּבָ ֶרמֶ ז ֶשׁבַּ סּ ֹוד ,אֲ בָ ל בְּ ת ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז
הָ אֲ ִמ ִתּית ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת בֵּ ין הַ פְּ ָשׁט ַל ְדּרוּשׁ וְ ַלסּ ֹוד כִּ ְמעַ ט א ָנ ְגעוּ.

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר הַ ָקּדוֹשׁ )בלק רבִ (.דּבְ ֵרי תּו ָֹרה יֵשׁ בָּ הֶ ם פְּ ָשׁט ְדּרוּשׁ ֶרמֶ ז וְ סוֹד .הַ זֹּהַ ר נו ֵֹקט הַ סֵּ דֶ ר ֶשׁל פְּ ָשׁט ְדּרוּשׁ

ֶרמֶ ז סוֹד לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְדּרוּשׁ וְ הָ ֶרמֶ ז ְמחַ בְּ ִרים בֵּ ין הַ פְּ ָשׁט לַסּוֹד .הַ יְינוּ ֶשׁדֶּ ֶר הַ ְדּרוּשׁ וְ הָ ֶרמֶ ז אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ פְּ ָשׁט עַ ל פִּ י
אָדם ל ַָדעַ ת לְ מַ ְעלָה .וְ ֶזה
הַ סּוֹד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )בראשית ג (:גִּ ימַ ְט ִריָּאוֹת וְ חֶ ְשׁבּוֹן וְ כוּ' ִמ ָשּׁם נִ כְ נָס הָ ָ
לְ שׁ ֹון הָ רמ"ק בְּ ִספְ ר ֹו 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּוֹנִ ים' )ע' סח(:

י ְִדיעַ ת סוֹדוֹת תּו ָֹר ֵתנוּ הַ ְקּדו ָֹשׁה הוּא עַ ל ְידֵ י הַ צֵּ רוּפִ ים,

וְ הַ גִּ ימַ ְט ִריָּאוֹת ,וְ הַ ְתּמוּרוֹת ,וְ ָר ֵ
סוּקים ,וְ סוֹפֵ י
אשׁי פְּ ִ
אשׁי ֵתּבוֹת ,סוֹפֵ י ֵתּבוֹת ,וְ ת ֹוכֵי או ִֹתיּוֹת ,וְ ָר ֵ
פְּ ִ
סוּקים ,וְ ִדלּוּג או ִֹתיּוֹת וְ צֵ רוּף או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ גְּ ָר"א )משלי א ,כ( ֶרמֶ ז הוּא פֶּ ַתח ַשׁעַ ר לְ הַ סּ ֹוד ֹות .רו ִֹאים
יעים
ֶשׁיּ ְִדיעַ ת סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ִהיא דֶּ ֶר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ ֵכן א ֹו ִתיּ ֹות ָרז נִ ְמצָ א ֹות בְּ ֶרמֶ ז בְּ ֵתבַ ת ֶרמֶ ז ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁדֶּ ֶר הָ ֶרמֶ ז מַ גִּ ִ
ָל ָרז .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ֹזהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קכב (:פַּ ְרדֵּ "ס ,פְּ ַשׁט ְר ִא ָיה ְדּ ָר ָשׁא ס ֹוד ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהָ ֶרמֶ ז נִ ְק ָרא בְּ ֵשׁם ְר ִא ָיה כְּ מ ֹו
הַ סּ ֹוד .וְ ֵכן גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות בְּ ִגימַ ְט ִר ָיּא ֶתּפֶ ר כִּ י הֵ ן תּ ֹופְ ר ֹות אֶ ת חֶ לְ ֵקי הַ תּ ֹו ָרה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ אַ ְדמ ֹו"ר ִמ ָקּאמַ ְר ָנא הָ ַרב

נְ ַתנְ אֵ ל סַ פְ ִרין שליט"א ֶשׁגִּ ימַ ְט ִר ָיּא ע ֹו ָשׂה אֶ ת ְשׁ ֵני הַ ְדּבָ ִרים לְ אֶ חָ ד מַ מָּ שׁ ,וּ ְראָ ָי'ה ִמירוּ ַשׁלְ ִמי )ברכות יזַ (.רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן

כ

יוּדן בְּ ֵריהּ ְדּר' אַיְיבוּ אָמַ ר ְמנַחֵ ם ְשׁמ ֹו ,אָמַ ר חֲ נִ ינָה בְּ ֵריהּ ְדּר' אֲ בָ הוּ וְ א פְּ לִ יגִי
לֵוִ י אָמַ ר צֶ מַ ח ְשׁמ ֹו ,ר' ָ
חוּשׁבְּ נֵיהּ ְדּהָ דֵ ין הוּא צֶ מַ ח הוּא ְמנַחֵ ם.
חוּשׁבְּ נֵיהּ ְדּהָ דֵ ין כְּ ְ
ְ

מוּבָ א

בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ פָּ סוּק

)ישעי' מ ,ד(

ָשׂא"ֶ ,שׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ָנּ ֵשּׂא וְ ִת ְתר ֹומֵ ם ְמ ֹאד תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז.
"כָּל גֶּיא ִינּ ֵ

ַכּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )תיקונים קכ" (:כָּל גֶּיא ִינּ ֵָשׂא" ,אֵ לּוּ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות פַּ ְרפְּ ָרא ֹות ַלחָ כְ מָ ה.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְע ֵנחַ ָר ָזא' ֶשׁהַ ָכּתוּב

ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט דברים תתעג(

)דברים לב ,מז(

"כִּ י א ָדבָ ר ֵרק הוּא ִמכֶּם" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות .וּכְ פִ י

"כִּ י א ָדבָ ר ֵרק הוּא ִמכֶּם"ָ ,דּבָ ר ֶשׁאַ ֶתּם או ְֹמ ִרים ֵרק ִמכֶּם הוּאֶ .שׁמָּ א

תֹאמַ ר לָמַ ְד ִתּי הֲ לָכוֹת ַדּי לִ יַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר "כָּל הַ ִמּ ְצוָ ה" ,לְ מוֹד ִמ ְד ָרשׁ הֲ לָכוֹת וְ אַ גָּדוֹת .וְ ֵכן ָשׁם

)תתקמח(

יקם בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ִאם ִתּ ְד ְר ֶשׁנּוּ ֶשׁאֵ ין בּ ֹו מַ ַתּן ָשׂכָר בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה
"כִּ י א ָדבָ ר ֵרק הוּא ִמכֶּם" אֵ ין לְ ָדבָ ר ֵר ָ
וְ הַ ֶקּ ֶרן ַקיֶּמֶ ת ל ֹו לָע ֹולָם הַ בָּ א.

וְ ֵכן

ֵישׁ ְיס ֹוד נ ֹו ָרא ֶשׁלִּ מֵּ ד הַ 'חֲ ַתם ס ֹופֵ ר' ,מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר ֶשׁהַ פְּ ָשׁט הוּא בְּ ִחי ַנת ְקלִ פָּ ה בְּ ַיחַ ס ַלסּ ֹוד ֶשׁהוּא הַ פְּ ִרי

ֶשׁבִּ פְ נִ יםַ ,גּם תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז ִעם הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֹות וְ הַ ְתּמוּר ֹות וְ הַ ִחלּוּפִ יםַ ,שׁ ֶיּ ֶכת לִ בְ ִחי ַנת הַ פְּ ִרי ֶשׁבִּ פְ נִ ים .וְ ָנבִ יא אֶ ת

מוּרה וְ כוּ' ,וְ עַ ל
ְדּבָ ָריו') :תורת משה' דרוש לח' טבת( "אֶ ל גִּ נַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי" גִּ ' ַנּ'ת' ר"ת גִּ 'מַ ְט ִר ָיּה נ'וֹטָ ִריקוֹן ְתּ' ָ
כֵּן יֵשׁ בָּ אֱ גוֹז ד' ְקלִ פּוֹת ,הָ עֶ לְ י ֹונָה ָרע וָ מַ ר ,וְ אֵ ינֶנּוּ ָראוּי אֶ לָּא לִ ְצבִ יעָ ה ,וְ ִהיא הַ ְקּלִ פָּ ה חָ כְ מַ ת יְוָ נִ ית ָרע
וָ מַ ר וְ אֵ ינ ֹו אֶ לָּא צָ בוּעַ ְ ,קלִ פָּ ה ְשׁנִ יָּה הַ ְמ ַשׁמֶּ ֶרת הַ פְּ ִרי ִהיא פֵּ רוּשׁ הַ פָּ שׁוּט ֶשׁאֵ ין ִמ ְק ָרא יוֹצֵ א ִמידֵ י
פְּ שׁוּט ֹו ,וְ הוּא ְמ ַשׁמֵּ ר תּוֹכ ֹו וְ עַ ל יָד ֹו ְמטַ לְ ְטלִ ים הַ פְּ ִרי ,וְ הַ ְקּלִ פָּ ה הַ ַדּ ָקּה הַ נֶּאֱ ֶכלֶת ִעם הַ פְּ ִריִ ,היא כָּל
וּמ ְשׁפָּ ִטים עַ ל דֶּ ֶר הַ פְּ ָשׁט ,וְ ִע ַקּר הַ מַּ אֲ כָל הוּא
ְדּ ָר ַשׁת חֲ ַז"ל לְ הו ִֹציא מֵ הֶ ם ִע ָקּ ֵרי הַ ִמּ ְצוֹתִ ,דּינִ ים חֻ ִקּים ִ
מַ עֲ ֵשׂה מֶ ְרכָּבָ ה וְ סוֹדוֹת הַ ִמּ ְצוֹת ,וְ הַ יְינוּ גִּ נַּת "אֱ גוֹז".

נ ֹודֶ ה

ְמ ֹאד לְ ָכל ִמי ֶשׁ ִיּ ְשׁ ַלח ִחדּוּ ִשׁים בְּ תו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז לְ מַ עֲ ֶרכֶת 'ס ֹוד הַ חַ ְשׁמַ ל' לְ זִ כּוּי הָ ַרבִּ יםִ ,חדּוּ ִשׁים ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ ִעם ֵשׁם,
נְ פַ ְרסֵ ם בְּ ֵשׁם א ֹו ְמ ָרם ,לְ הָ בִ יא גְ אֻ ָלּה ָלע ֹו ָלם.

ניתן לשלוח למייל bezeqint.net@26
או לפקס 15326537343
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מאגר ערכים
גד – דג = 7
אז = 8
זאב = 9
חג = 11
ט' אב = 12
אחד – אהבה – חגב = 13
זהב – דוד -יד – אוז = 14
אביב  -גאוה = 15
אזוב – איה = 16
גיד – טוב – זבוב = 17
חטא – חי – ביאה = 18
איוב  -אחי = 19
דיו = 20
אהיה – ביט  -ודאי = 21
אבידה – זווג = 22
חוט – חיה = 23
דודי – דויד – זיז =24
כה = 25
הוי"ה – ודוי  -כבד = 26
ידיד= 28
יהודה = 30
זיווג – חיטה – לב – כבוד  -יחיד = 32
גל – חכה =33
יהודי = 35
לאה – כוי =36
יחידה – להב – הבל =37
טל  -גאלה = 39
חבל – גבול  -גואל = 40
טבל = 41
כב

לבוד -בלהה -יבל = 42
זול – לוז – גיל  -גם = 43
דם – חול = 44
זבול – אדם –גאולה  -הגבלה = 45
אמה – אליה -הבדלה  -לוי = 46
יובל – כוכב = 48
אב ואם – אדמה – כל = 50
לויה = 51
אליהו – בהמה -מגוג = 52
אבן – חמה – גן = 53
מטה =54
טמאה  -דמאי = 55
יום = 56
דגים – מזבח =57
נח – נגה – אזן =58
זנב – חוליה = 59
טנא – כלי – הלכה  -גאון = 60
אדון  -אין – אני – מזיד -הנאה 61 = -
ווים = 62
חגבים – חוטם – חנה – ס"ג = 63
נוגה – אוזן  -דין = 64
אדנ"י  -מזוזה – הלל  -היכל = 65
גלגל – סוס – אניה  -אכילה = 66
אלול – גחון – בינה = 67
חיים – לולב – חכם – זונה = 68
הדס – אביון = 69
יין – סוד – סבוב = 70
יונה = 71
חסד – מכבי – בכים = 72
החיים – חוטים – הלולב – חכמה =73
כג

הדסה – כהן – לילה = 75
אבני בהו – עבד = 76
גיחון – מגדל – מזל = 77
מלח – לחם = 78
בעז – עט – עוג  -דעה = 79
סוטה – גזע – יסוד  -כהנה = 80
טבע –מהול -אנכי = 81
אלומה –לבן-נבל = 82
גלים – מחלה  -יגע = 83
חלום – חנוך = 84
סכה -גביע -היסוד-מילה-פה-אפד-בועז = 85
כוס – אלהים – פאה -לוים = 86
לבנה = 87
נחל = 88
חנוכה – עיט – גוף – דממה -פדה = 89
מלך – כים – מן = 90
אילן – מלאך – מאכל – הוי"ה אדנ"י – אפוד – סוכה –
יהלום  -גחלים =91
פחד = מאה אמה = 92
מחילה – לבונה  -חפה =93
מאה באמה – חלון = 94
חלזון – דניאל – זבולן – המן  -מלכה =95
מלאכה= 96
מלוכה -זמן = 97
כוכבים – מנהג = 98
סגול =99
כלים -פך – סכך – ס"מ = 100
זבולון – נימא – מלאכי = 101
צבי – אמונה = 102
צהוב – מנחה -מחנה – אבק – אבימלך – 103
כד

כלימה= 105
ביצה = 107
חצי – יחץ – גהינם = 108
עגול – צידה = 109
ימין – סדום – טומטום = 110
יקב – יב"ק = 112
סליחה = 113
פלגא-עלטה = 114
סנה – עזאזל = 115
כסליו – ינון = 116
מבעה = 117
דמעה = 119
מסך – עמוד -מועד – צל = 120
עבים=122
נגע = 123
לפיד – עדן = 124
נדוניה = 125
אלמנה – מגמגם = 126
ים החכמה =128
סלם – כפל – עין -קל – עני – סביבון – צהלה = 130
אפן – עונה – סמא"ל = 131
ים המלח = 133
דקל – סיחון = 134
מצה – קהל = 135
ממון – סולם – קול – צום -עינוי = 136
אופן – קבלה – יום ולילה -יופיא"ל =137
חקל – צמח – חמץ -מחץ– מנחם = 138
סכין – פס – הקהל = 140
חליצה = 143
צאן – מלאכים – מצוה = 141
כה

בלעם = 142
חסכון = 144
מציאה – עולם -נסכוי= 146
שני חיי יעקב = 147
פסח – נצח – קמח = 148
מעיל – נעל – כעס – עכס –כנף -מינים = 150
ויקהל – מקוה – נוצה = 151
בנימן = 152
קנה – נעלה = 155
עוף – סילון – ציון – יוסף – קנאה = 156
זקן – נקבה = 157
אמא עילאה = 158
קטן = 159
סימן – סלע -עץ -קין -נקי-כסף -נקוד -צלם = 160
בנימין  -בצע = 162
אצבע = 163
עצוב = 168
ענן – מקל – מעין – ניסן -נעמי = 170
בקע  -עקב = 172
נגעים = 173
שני חיי יצחק = 180
יעקב = 182
עקיבא = 183
פקד -דפק =184
קוף – מקום – אלקנה = 186
עקיבה = 187
פסים -נקם = 190
חפציבה = 195
צדקה = 199
כנפים – ענף -עצם -צלף = 200
כו

באר = 203
צדיק – צחוק = 204
אדר  -ספינה = 205
רות – תור – דבר – ברד = 206
רהב= 207
ארבה – פינחס -ארז -יצחק -בור = 208
רבבה =209
קנין – חרב = 210
אורה  -רבי – חדר – זהר  -דבור – נכסי מלוג = 212
אביר = 213
רוח – ארובה = 214
אורח – מעקה – קלפה = 215
חגרה – גבורה – יראה – נקיון-אידרא -אריה -ראיה =
216
אויר – חטר – טבור – 217
ירח – ריח = 218
אייר  -יאיר 221 -
חגורה – דיבור  -רכב – ברך – כבר = 222
דרך = 224
קליפה – בחירה = 225
צפון  -אביגדור = 226
בכרה -ברכה –זכר -כברה = 227
בכור – כרוב -אכזר = 228
אביי ורבא – יברך – ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן = 232
עץ החיים – רגל = 233
יריחו = 234
רחל = 238
גורל = 239
עמלק – פעמן – פצע  -צפע= 240
ראם = 241
כז

קולמוס – חרדל – אריאל = 242
פעמון – כורך = 246
זמר – מאור = 247
רמ"ח – רחם – חמר – אברהם = 248
נר – צעיף – דרום = 250
מאיר= 251
נדר = 254
נהר – מזרח = 255
אהרן = 256
אורים = 257
ראובן = 259
כרם = 260
מוריה = 261
אהרון = 262
ירדן = 264
סהר = 265
חברון = 266
נזיר – מרכבה = 267
רע – ער = 270
איסר – הריון = 271
ערב – רבע = 272
רגע = 273
מרדכי = 274
כנור – עור = 276
זרע – עזר = 277
בכורים – כרובים -חרכים -ערוב -עורב = 278
נכרי – עיר = 280
עראי – ערוה  -הורדוס = 281
ערבי  -עברי = 282
זכרון = 283
כח

עטרה = 284
פרה = 285
ממזר = 287
ביכורים = 288
מרים – כנור דוד – כרמל = 290
חרפה = 293
טל ומטר – ארגמן = 294
פריה – מנרה -צרדא – עמוד הענן -צהר -אפרוח = 295
צואר – רחמים – בצרה = 297
צבור = 298
פרוטה – יצר – קנקן = 300
אש – מנורה= 301
קבר – בקר -ברק =302
צוואר = 303
רוצח – נדרים – שד = 304
רננה -ירצה – כפרה – ערלה – יצהר – שה = 305
רימון – דבש = 306
חריץ – קרוב – קרח – רחק -פפוס בן יהודה = 308
שדה = 309
יש -ירק – יקר – שי –עמר – קיר – קרי = 310
שבט – מים העליונים – איש = 311
מערב – שחד – חדש – שוגג = 312
בושה = 313
מרדכי היהודי – השדה – שד"י – מטטרו"ן = 314
רעמה = 315
ירוק – ערום = 316
שחי= 318
נער – שוטה = 320
ירבעם = 322
שיחה – מרגלים  -ארבעים = 323
כט

פרוזבול – נערה = 325
עמוד האמצע – 326
ישיבה = 327
חשך = 328
צמר – שדוך = 330
אפרים = 331
שלג – גרעין =333
אשלג = 334
סערה = 335
אהרן הכהן – פורים = 336
שאול = 337
לבוש = 338
שם – ספר = 340
פרה אדומה – מנחם בן עמיאל = 341
משה – שילה = 345
צנור – רצון = 346
שליח – שמח = 348
עפר – ערף  -קרן – ספיר – שן – עפר -פרע – עמרם =
350
אשכל – קרנא – שמאי = 351
שמחה = 353
שדים – שמיטה – דשן = 354
פרעה – ספירה = 355
צינור – שנאה = 356
אשכול = 357
משיח – נחש – חשן – עבד עברי = 358
משה דוד = 359
שכם – כרפס – מלצר – עציץ = 360
נשיא – הר ציון = 361
משיחה = 363
ל

ארץ החיים – חושן – חשון = 364
שינה – שס"ה -יוסף הצדיק – צרעה = 365
צוער = 366
משל = 370
רצועה – שמאל = 371
שבע – עקרב = 372
עשה – שמלה – שעה = 375
עשו – צפור – שלום -מושל =376
שמואל = 377
חשמל – מלבוש = 378
אבשלום = 379
מצרים – רקיע – צאן ברזל = 380
שועה = 381
שם מ"ב = 382
חוט שני – שבועה – 383
זכר נקבה = 384
שכינה – הפקר – שפה – פוטיפר = 385
עשיו – ציפור – לשון – שפ"ו = 386
שלחן – שחף = 388
שמים – שמן – אנדרוגינוס = 390
ישועה – יהושע = 391
נחשול – שולחן – 394
ישפה – מנשה – שמנה – פרנסה – משנה =395
פטיש = 399
שק – קש -נשים – משכיל – נפרע =400
ישעיהו = 401
עכביש = 402
שועל = 406
אות = 407
זאת – בורר = 408
לא

אחת – קשט – שקט = 409
משכן – קדוש – דרור – שמיני -שמע – שפל = 410
תהו – טבת = 411
בית – תאוה = 412
אות ו' = 413
אות ז' – נחשון – שחוק – יתד – תבואה – אור אין
סוף=414
תודה = 415
זית = 417
אחדות = 419
ברוריה – זוית = 423
משיח בן דוד – כדת = 424
שמעיה = 425
עמוד האש = 426
משפט = 429
שקל – נפש – צדיק יסוד עולם – רעמסס = 430
זכות = 433
דלת = 434
בצל ירוק = 438
שוקלד  -משק = 440
אמת = 441
מקדש – חתול – 444
ינשוף – מרור = 446
טלית = 449
לוחות – מצות – שפע = 450
ישמעאל = 451
מלך המשיח = 453
חותם = 454
תאנה – כותל – ד' אמהות – פרצוף = 456
אתון = 457
לב

חתן – שחקים = 458
נתיב = 462
חתנה -תנובה = 463
שמעון = 466
משקל – קרקע = 470
הר המוריה = 471
ערב רב – דעת = 474
כותים = 476
אתמול = 477
תלמוד – פת – עדות – קידושין – לילי"ת = 480
טבעת = 481
תלמיד = 484
תעודה – טעות – תהילים = 485
תמים – פדות – שקץ = 490
תפוח = 494
תמנה = 495
צרור – לויתן – מלכות – תאומים =496
טטפת = 498
צבאות = 499
רמ"ח רנ"ב – פרו ורבו – יעקב יוסף בנימין = 500
שאר – אשר – ראש – תנומה – תמונה = 501
שרה = 505
שור = 506
אות ק' – שאור = 507
חרש – שרח – שחר = 508
שדרה – שטר = 509
שיר – תנין = 510
תקוה = 511
חתן כלה = 513
סליחות  -תחנון = 514
לג

תפלה – שירה – איש צדיק – ירשה – שוטר – דרך ארץ =
515
יושר – יונתן – תיקו = 516
קו תהו = 517
חתן וכלה – גוף נפש = 519
חלונות – נכסי צאן ברזל = 520
ירושה – שרביט – פתיל – יהונתן = 521
מרגלים = 523
פתילה – תפילה = 525
מופת – קן צפור – שרוך – רכוש – שכור = 526
מפתח = 528
תענוג = 529
קן ציפור – מצות – עניות = 536
אצילות = 537
נחל איתן = 540
ישראל = 541
תעלמה = 545
כח"ב חג"ת נהי"ם – מתוק – שומר = 546
שמיר – נשר = 550
תעלומה = 551
שמירה = 555
תקון – שרון = 556
תמנע = 560
צלמות = 566
תפלין  -נפתלי – צפת – תקע – רשע = 570
נבוכדראצר = 573
שערה – באר שבע – יצר הרע= 575
מקלות = 576
שפר – שעיר – תפילין – גשמי ברכה = 580
שעורה – יסוד המלכות = 581
ירושלם – שופר = 586
צצית – שרץ = 590
ירושלים = 596
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פנימיות = 597
ציצית – קשר – קרש -שש – שקר = 600
קרני ראם – משה אהרן = 601
מציץ מן החרכים – בני ישראל – משה רבנו = 603
אתרג = 604
אדרת = 605
תור – רות – שורק = 606
אדם הראשון – בהרת = 607
תבור = 608
אתרוג – מעשר = 610
תורה – חגרת = 611
ברית – רבית = 612
תרי"ג – משה רבינו = 613
חרות = 614
ארובות – יתרו = 615
אוריתא = 618
כתר – חכמה בינה ודעת – כרת = 620
הר הבית = 622
זהירות = 628
עץ הדעת = 639
תמר – שמש = 640
מארת = 647
תרדמה – תרגום = 649
תרומה = 651
מאורות = 653
ששון – תנור = 656
אסתר = 661
עטרה שביסוד – רכילות = 666
מספר פרשיות התורה = 669
כנרת = 670
קליפת נגה = 678
גימטראות = 679
פרת – תפר =680
לה

תרועה = 681
קליפת נוגה – פורת – תופר = 686
תרנגול = 689
שמשון – צללפונית = 696
כפרת – כפתר – פרכת – שת = 700
שבת – יפה תאר = 702
שררה = 705
אשתו = 707
תושב = 708
קטרת = 709
תיש = 710
תשבי = 712
תשובה = דתן ואבירם = 713
נקודת ציון – מטרוניתא – מקל לבנה לח ולוז וערמון – יתוש =
716

שעיר עיזים = 717
אור זרע לצדיק = 718
מנחם שילה ינון חנינה = 722
תרפים = 730
חוט שני = 733
משתה = 745
שמות – שפרה פועה = 746
וצדיק באמונתו יחיה = 748
ספירות = 756
נחשת – משחית = 758
שתין – צרעת  -תשליך = 760
עטרת היסוד = 764
שיתין = 770
אבן השתיה = 773
משמר = 780
תשועה = 781
הר סיני = 782
לשון הקדש = 795

לו

לא תעשה = 806
שמעתא = 811
גרוגרת = 812
הר תבור = 813
דוד מלך ישראל חי וקים = 819
מכירת יוסף = 826
פשתן  -יששכר = 830
ארץ ישראל – שירה חדשה = 832
תכלת = 850
קדש קדשים = 858
משענת – קליפת עמלק = 860
בית המקדש – ראש השנה = 861
צדיק כתמר = 864
מים אש רוח ארץ = 896
אליהו הנביא – דר וסחרת – יסוד שבמלכות = 878
ראובן = 909
בראשית = 913
רבי שמעון בר יוחאי = 915
תירוש = 916
תלפיות = 926
תענית – עולם שנה נפש -תתק"ל =930
מבשרת = 942
רשות היחיד = 943
ספר תורה = 951
נר שבת = 952
שער החמשים = 973
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא = 990
מחתרת = 1048
שלשלת – כנת פסים = 1060
שפופרת = 1066
תפארת = 1081
כתנות אור = 1083
מבשרת ציון = 1098
לז

מתן תורה = 1101
שבת קדש – שתות = 1106
שבת קודש = 1112
נחש הנחושת = 1127
צדיק כתמר יפרח  -כתבת קעקע = 1162
רשות הרבים = 1163
שמיני עצרת = 1170
תרשיש = 1210
נרות שבת = 1358

לח

