לח בר בין תורת ה גלה לתורת ה סתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פרשת דברים תשע" ז תהא ש ת עזות דקדושה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור משמעות לטעמי המקרא מופיע בעמוד י"ט.

בטבלה הבאה א ו רואים את המילים א"ל אקצ"ה ה"ר הבי"ת
א"ב הכל בדילוג  77שמרמז על ח ו ד ש א"ב ש ת תשע"ז והכל
בתוך הפסוקים של אלופי עשו.
הר עשו המקראי מצא בשטח של מדי ת ירדן ששם האזור של ארץ
אדום ומקומו של עשו היכן שהיה חי .יהי רצון שיקויים בקרוב הכתוב
"וְ עָ לוּ מו ִֹשׁעִ ים בְּ הַ ר צִ יּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו וְ הָ י ְָתה ַלה'
הַ ְמּלוּ ָכה" .היי ו שהמושיעים יעלו בהר ציון שהוא הר הבית
לשפוט את הר עשו שהיא ממלכת ירדן שהשתלטה עליו.
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וְ ר ֹו ִאים בַּ טַּ בְ ָלה אֶ ת בָּ ְשׂמַ ת בַּ ת י ְִשׁמָ עֵ אל ֶשׁנִּ ְשּׂאָה לְ עֵ ָשׂוֶ ,שׁא ֹו ְמ ִרים

יעים .וְ א אָמַ ר כַּ ֵלּה
בִּ ְסלִ יח ֹותַ ,כּלֵּה ֵשׂ ִעיר וְ חו ְֹת ֹו וְ יַעֲ לוּ לְ ִציּוֹן מו ִֹשׁ ִ

עֵ ָשׂו וְ ִי ְשׁמָ עֵ אלְ ,דּ ֵישׁ כָּ אן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִע ַקּר הַ סַּ ָכּ ָ ה הוּא הַ ִחבּוּר ֶשׁל עֵ ָשׂו וְ ִי ְשׁמָ עֵ אל,
שׂ ִעיר וְ חו ְֹת ֹו ,וְ אָז ַיעֲ לוּ
וְ ֵישׁ לְ כַ לּ ֹות אֶ ת הַ ִחבּוּר ֶשׁ ָלּהֶ ם ,בְּ ִק ְשׁ ֵרי ִחתּוּןֵ ,

יעים.
לְ ִציּ ֹון מ ֹו ִשׁ ִ
והוסיף הרה"ג ר' א .ב .שליט"א שמצי ו במדרש ]ב"ר סז ,ח[ שהסיבה
שעשו התחתן עם בתו של ישמעאל היתה בשביל להרוג את יעקב ,ו ביא
את דברי המדרש" :וישטום עשו" ו עשה לו שו א ו וקם ו וטר,

רב ן אמרי אם הורגו א י יש שם ועבר יושבין עלי בדין
ואומרים לי למה הרגת את אחיך ,אלא הרי י הולך ומתחתן
לישמעאל והוא בא ועורר עמו על הבכורה והורגו ,וא י עומד
עליו כגואל הדם והורגו ,ויורש א י שתי משפחות.

ומלכות ירדן של ימי ו שמקורבת גם לאדום וגם לישמעאל וכידוע
שהמלכים שלה מתח כים בא גליה וכו' ,הם ההר עשו שמלביש על הר
ציון ,וכשמתעורר מה שמתעורר על הר הבית זה רמז ברור שהמושיעים
כבר פועלים בהר ציון.
עבדללה מלך ירדן הראשון יהל שיחות שלום עם ישראל ובגלל זה הוא
רצח בדיוק לפ י  66ש ים בכ יסה למסגד אל אקצה על ידי מת קש
מוסלמי ששמו מוסטאפה עשו .כביכול הר עשו רמז לו שאסור לו
להתקרב מידי ליהודים בגלל שהר עשו רצה לשלוט עוד בהר ציון.
וכעת באותם תאריכים הכל מת פץ.
רצח עבדללה היה ט"ז תמוז תשי"א ] 20ביולי  [1951וכעת בכ' תמוז תשע"ז
] 14ביולי  [2017התחילו המהומות כשהתחילו ש ת ה 51לכיבוש הר הבית.
וכן עבדלל"ה רמז באות ש יה הפוכה בפסוק "וְ אֵ ֶלּה יַעַ ְמדוּ עַ ל הַ ְקּ ָל ָלה
בְּ הַ ר עֵ יבָ ל".
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אדין יֵּשׁ
'חפֵ ץ חַ יִּים' ַר ִ
ֵשׁם הָ עֲ יּ ָָרה בָּ הּ גָּר הֶ ָ
בָּ הּ או ִֹתיּוֹת י ְַרדֵּ ן.

מוּבָ א

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)דברים ע' רסד(

נּוּקבָ א וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן
וּקבָ א וְ כוּ' אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא הַ ְ
י ְַרדֵּ ן סוֹד יְסוֹד ְדּ ְ

ישׁע ִרפֵּ א אֶ ת הַ צָּ ַרעַ ת בַּ יּ ְַרדֵּ ן ,וְ ָלכֵן הוּא אָמַ ר ל ֹו לִ ְטבֹּל
יְסוֹד .רו ִֹאים ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא בְּ ִחי ַת יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּתָ ,לכֵן אֱ לִ ָ

"שׁבַ ע פְּ עָ ִמים" ,כְּ דֵ י לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם ִמ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ִדּ ְקדֻ ָשּׁהֶ ,שׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ַליּ ְַרדֵּ ן הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת.
ֶ

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ב"ב עד(:

וּמ ְתגַּלְ גֵּל וְ יו ֵֹרד
וּמהַ ֵלּ בְּ יַמָּ הּ ֶשׁל ִסיבְ כִ י וּבְ יַמָּ הּ ֶשׁל ְטבֶ ְריָאִ ,
י ְַרדֵּ ן יוֹצֵ א ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּיַיס ְ

אַר וּ
ִיח י ְַרדֵּ ן אֶ ל פִּ יהוּ" .בֵּ ְ
וּמ ְתגַּלְ גֵּל וְ יו ֵֹרד עַ ד ֶשׁמַּ גִּיעַ לְ פִ יו ֶשׁל לִ וְ י ָָתןֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "יִבְ טַ ח כִּ י ָיג ַ
ַליָּם הַ גָּדוֹלִ ,

וּמ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע לְ הַ עֲ ִביר
'ח ְשׁ ַמל צַ ִדּיק'ֶ ,שׁהַ לִּ וְ י ָָתן הוּא פַּ ְרעֹה הַ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁמַּ כְ ִ יס אֶ ת רֹאשׁ ֹו לְ גַן עֵ דֶ ן לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁהְ ,
ְבּ ַמאֲ ַמר ַ
לְ כָל הַ ְקּלִ פָּ הְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן ִ ְשׁפָּ בְּ סוֹפ ֹו לְ ת ֹו פִּ יו ֶשׁל לִ וְ י ָָתןִ ,דּלְ אַחַ ר ֶשׁהַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְָקחָ ה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ יְסוֹד וּמֵ הַ יּ ְַרדֵּ ן ,הוּא
ִמ ְתגַּלְ גֵּל וְ יו ֵֹרד לְ הַ ְשׁפִּ יעַ גַּם לִ יסוֹד הַ ְקּלִ פָּ ה פִּ יו ֶשׁל לִ וְ י ָָתןְ ,דּ ִע ַקּר אֲ ִחיזַת הַ ְקּלִ פָּ ה ִהיא בַּ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא הַ יְסוֹד

ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ִדּ ִיציאַת הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּיַיס ֶשׁהוּא מָ קוֹם ִ ְס ָתּר ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ָרא בֵּ ית

הַ ְסּ ָת ִרים )ע' במהר"ל ח"א ב"ב עד( .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר כא ,יח(

ֶשׁהַ ְשׁפָּ עָ ה ז ֹו ֶשׁל הַ יּ ְַרדֵּ ן לַלִּ וְ י ָָתן ַעֲ ֵשׂית אַחַ ת לְ ִשׁ ָשּׁה

חֳ דָ ִשׁים .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר ל ִַמּ ְספָּ ר ֵשׁשׁ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן ְמהַ ֵלּ בְּ יַמָּ הּ שֶׁ ל

ידה לִ ְמקוֹם הַ ְקּלִ פָּ הֶ ,שׁ ָשּׁם הַ כֹּל ִמ ְס ַתּבֵּ  .וְ כֵן פַּ ְמיָס בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ ,הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְ קֻ ַדּת הַ סּוֹף ֶשׁל
ִסיבְ כִ י לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ י ְִר ָ
בּוּרהּ ל ְַקּלִ פָּ ה .וְ ִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ֶשׁ ָלּכֵן ְמקוֹר הַ יּ ְַרדֵּ ן הָ יָה בְּ ַחֲ לַת ֵשׁבֶ ט ָדּן ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )דברים לג ,כב( ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן יוֹצֵ א
הַ ְקּדֻ ָשּׁה וְ ִח ָ

ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּיַיס ֶשׁבְּ ַחֲ לַת ֵשׁבֶ ט ָדּןְ .דּ ֵשׁבֶ ט ָדּן ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ְ קֻ ַדּת סוֹף הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁ ָשּׁם ִמ ְתחַ בֶּ ֶרת הַ ְקּלִ פָּ ה .וְ כֵן י ְַרדֵּ ן או ִֹתיּוֹת י ַָרד דָּ "ן.

ֵיהנָּם ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהוּא
וְ ָלכֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן עוֹבֵ ר בִּ ְטבֶ ְריָאֶ ,שׁ ָשּׁם פֶּ ַתח הַ גּ ִֵהנָּם ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שבת לטֶ (.שׁחֲ מֵ י ְטבֶ ְריָה עוֹבְ ִרים עַ ל פֶּ ַתח הַ גּ ִ
ֵיהנָּם.
יו ֵֹרד ל ְַקּלִ פָּ ה לִ ְמקוֹם הַ גּ ִ

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)בכורות ה(.

רוּתיהּ ְדי ְַרדֵּ ָא עִ ָקּר ֹו
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י זַכְ ֵ
רוּתיהּ ְדי ְַרדֵּ ָא ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּיַיסְ .
אָמַ ר ַרב כַּהֲ ָא זַכְ ֵ

וּקבָ א ,וְ הוּא יוֹצֵ א ִמ ְמּעָ ַרת
רוּתיהּ ְדי ְַרדֵּ ָאְ ,דּכֵיוָ ן ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא יְסוֹד ְ
ֶשׁל י ְַרדֵּ ןְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ גְּ מָ ָרא ְָקטָ ה לְ שׁוֹן זַכְ ֵ

פַּ ְמּיַיס ,הֲ ֵרי ֶשׁבִּ ְמעָ ַרת פַּ ְמּיַיס יֵשׁ בְּ ִחי ַת יְסוֹד ָזכָר ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ַל ַיּ ְרדֵּ ן .וְ כֵן י ְַרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַדּם טוֹהַ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד
ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה.

מוּבָ א

ְבּלק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )עקב ע' רמח( ֶשׁכִּ נּ ֶֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תרע"א ֶשׁזֶּה ֵשׁם אֲ ֹד ָ"י בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹתְ ,דּכִ ֶנּ ֶרת ִהיא ִבּ ְב ִחי ַת
נּוּקבָ א הוּא חֵ ֶלק מֵ הַ כִּ נּ ֶֶרת הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת
ַמלְ כוּתְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן עוֹבֵ ר בַּ כִּ נּ ֶֶרת לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן י ְַרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא סַ הַ ר ֶשׁהוּא ֵשׁם ֶשׁל הַ יּ ֵָרחַ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל אַחֲ רוֹן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת

הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ִהיא אַחֲ ר ֹו ָה ל ְַסּפִ ירוֹת .וְ כֵן י ְַרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )בראשית מט ,כ( "מַ עֲ ַדנֵּי מֶ ֶל " .וְ כֵן מוּבָ א בִּ ' ְמ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת'

סא( ֶשׁ ַיּ ְרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י' פְּ עָ ִמים ֵשׁם הֲ וָ יָ"הְ .דּהַ יּ ְַרדֵּ ן ַשׁ ָיּ לְ ִמ ַדּת הַ מַּ לְ כוּת הָ עֲ ִשׂ ִירית.

וְ הו ִֹסיף

)אופן

אדין ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ או ִֹתיּוֹת י ְַרדֵּ ן ,בָּ הּ גָּר הֶ 'חָ פֵ ץ חַ יִּים' זצ"ל
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֵשׁם הָ עֲ יּ ָָרה ַר ִ

ֶשׁ ִדּבֵּ ר עַ ל ָשׁ ש ִמלְ חָ מוֹת ,וְ ִ בָּ א אֶ ת הַ ַתּאֲ ִרי הַ ְמדֻ יָּק ֶשׁל ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִ יָּה ,וְ אָמַ ר ֶשׁ ָתּ ֹבא ִמלְ חֶ מֶ ת ע ֹולָם

וּמ ָשּׁם בָּ א לָע ֹולָם ִע ְ יַן ְשׁ ִמ ַירת הַ ָלּשׁוֹן וְ ִתקּוּן הַ ִדּבּוּר ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ֵשׁם שפ"ו ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת
ישׁית ֶשׁחֵ לֶק מֵ הָ ע ֹולָם יֵחָ ֵרב וְ עוֹדִ ,
ְשׁלִ ִ
3

אָדםְ .דּי ְַרדֵּ ן
נּוּקבָ א וְ ֵשׁם שפ"ו הוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא לָשׁוֹן .וְ כֵן בִּ ְ ָד ִרים ִה ְקפִּ ידוּ עַ ל הַ לָּשׁוֹן וְ הַ ִדּין ִמ ְשׁ ַתּנֶּה לְ פִ י לְ שׁוֹן בְּ ֵי ָ
יְסוֹד הַ ְ

מּוּדים.
או ִֹתיּוֹת ַָדר י' .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )יתרו מג (:פּוּמָ א ִדּילֵיהּ מַ לְ כוּתְ ,תּ ֵרין ִשׂפְ וָ ון ֶצַ ח וָ הוֹד ,יְסוֹד לְ שׁוֹן לִ ִ

נּוּק' ִ ְק ָרא פֶּ ה .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מ חות צח (.פֶ ה ֶשׁלְּ מַ עְ לָה,
וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'או ְֹצרוֹת חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הארות זו"ן פ"ז( ֶשׁיְּסוֹד הַ ְ

וּק'ָ ,לכֵן או ְֹמ ִרים בְּ ִרית הַ לָּשׁוֹן ,וְ א בְּ ִרית הַ פֶּ ה ,כִּ י
פֶּ ה ֶשׁלְּ מַ טָּ הְ .דּפֶ ה בִּ כְ לָלוּת ֹו הוּא מַ לְ כוּת ,וְ הַ לָּשׁוֹן ִהיא בִּ בְ ִחי ַת יְסוֹד ְדּ ְ
וּק'.
הַ ְבּ ִרית ִהיא דֶּ ֶר הַ לָּשׁוֹן ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת יְסוֹד ְדּ ְ

ִ ְראֶ ה

ְדּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ְבּמַ ְמ ֶלכֶת י ְַרדֵּ ןֶ ,שׁיֵּשׁ בָּ הּ מֶ ֶל ִעם גִּ י וּ ֵי מַ לְ כוּת וְ כוּ'ֶ ,שׁכִּ ְמעַ ט אֵ י ֹו מָ צוּי בְּ יָמֵ י וּ ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם הַ ְקּלִ פָּ ה

אַר וּ ְבּמַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ַמטֶּ ה'ָ .לכֵן הַ ַמּלְ כוּת
הַ מַּ לְ בֶּ ֶשׁת עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁהֶ ,שׁ ָשּׁם ְמקוֹמ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,כִּ ְדבֵ ְ

אֶ ְצלָם ִהיא ָדּבָ ר ִע ָקּ ִרי .וְ כֵן מַ ְמ ֶלכֶת מוֹאָב הַ ְקּדוּמָ ה ֶשׁ ִמּמֶ נָּה יָצָ א ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל מֵ רוּת ,הָ י ְָתה בְּ אוֹת ֹו מָ ק ֹום ֶשׁל מַ ְמ ֶלכֶת י ְַרדֵּ ן הַ יּוֹם,

וְ הֵ ם הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל מַ ְמ ֶלכֶת מוֹאָב הַ ְקּדוּמָ ה .וְ ֵכן מֶ ֶל ַי ְרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  354א ֹו ָתן ְספָ ר ֹות ֶשׁל  453בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  ,הַ ְיי וּ

ֶשׁהוּא ה ֹופֵ אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ִמ ְקּדֻ ָשּׁה ַל ְקּלִ פָּ ה .וכן עבדללה מלך ירדן בגימטריא מלכות.

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן ִ ְמצָ א בְּ ַחֲ לַת הַ ְשּׁבָ ִטים יוֹסֵ ף וּבִ ְ י ִָמיןְ .דּמֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַרדֵּ ן הָ י ְָתה ַחֲ לַת חֲ ִצי ֵשׁבֶ ט ְמ ֶַשּׁה ,וּבַ צַּ ד ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל
וּב ְ י ִָמין
הָ י ְָתה ַחֲ לַת הַ חֵ ִצי הַ ֵשּׁ ִ י ֶשׁל ֵשׁבֶ ט ְמ ֶַשּׁה ,וְ ַחֲ לַת אֶ פְ ַריִם וּבִ ְ י ִָמיןְ .דּהַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא בְּ ִחי ַת יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ,וְ יוֹסֵ ף ִ

אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁ ַמל אוֹת' ,וִ יסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִמ ְתחַ בֵּ ר ַל ְיסוֹד .וְ כֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא סָ מוּ לִ ְשׁכֶם,
הֵ ם ְבּ ִחי ַת יְסוֹד וַ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ,כִּ ְדבֵ ְ
וּת וּ לִ י
ֹאמרוּ אֵ ָלי ְ
אַר וּ ֶשׁ ְשּׁכֶם ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית לד ,יב( "הַ ְרבּוּ עָ ַלי ְמאֹ ד מֹ הַ ר וּמַ ָתּן וְ אֶ ְתּ ָה כַּאֲ ֶשׁר תּ ְ
וּבֵ ְ

וּשׁכֶם ָח ַשׁק
אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁ ַמל ִמילָה' ֶשׁ ְשּׁכֶם בֶּ ן חֲ מוֹר הָ יָה הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ הְ ,
אֶ ת הַ נַּעֲ ָרה לְ ִא ָשּׁה" ס"ת י ְַרדֵּ "ןְ ,דּבֵ ְ
לְ ִהזְ ַדּוֵּג ִעם ִדּי ָה ֶשׁ ִהיא יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה בִּ בְ ִחי ַת י ְַרדֵּ ן .וְ זֶה ְמ ַרמֵּ ז הַ כָּתוּב ֶשׁ ְשּׁ ֶכם ִה ְסכִּ ים ל ֵָתת ְ דוּ ְ יָה גְּ ד ֹולָה ִבּ ְשׁבִ יל

יטשׁ ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי י ְַרדֵּ ן הֵ ן ְשׁכִ ָה,
ֶור ְ
לְ ִהזְ ַדּוֵּג ִעם הַ יּ ְַרדֵּ ן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם ר' ָטֶ ע מֵ אָו ִ
כִּ י אַחֲ ֵרי הַ נּוּ"ן יֵשׁ עוֹד וּ"ן.

וְ כֵן

שׁוּרה ַליְסוֹד וְ לָעֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁ ִמּ ְת ַחבֵּ ר
הָ ִעיר י ְִריח ֹו ֶשׁנִּ ְמצֵ את סָ מוּ ַליּ ְַרדֵּ ן וְ ִ ְק ֵראת בַּ כָּתוּב )במדבר לג ,מח( "י ְַרדֵּ ן י ְֵרחוֹ"ְ ,ק ָ

אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁ ַמל לוּלָב' ֶשׁהַ ָתּ ָמר ְמסַ מֵּ ל יְסוֹד וּמַ לְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א
ַליּ ְַרדֵּ ןִ ,דּ ִיריח ֹו ִ ְק ֵראת בַּ כָּתוּב "עִ יר הַ ְתּמָ ִרים" .וּבֵ ְ

ְבּסֵ פֶ ר 'יו ִֹסיפוּן' )פל"ח( ֶשׁיּ ְִריח ֹו ִהיא ִעיר הַ יּ ֵָר ַח ,בָּ הּ ָראוּ ל ִָראשׁ ֹו ָה אֶ ת מ ֹולַד הַ יּ ֵָרחַ לִ פְ ֵי כָּל הַ ְמּקוֹמוֹת ,וְ י ֵָרחַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן הַ ֵשּׁם י ְִריח ֹו הוּא עַ ל ֵשׁם הָ ֵריחַ ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת.

וְ כֵן

אַר וּ ְבּ ַמאֲ ַמר
ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט דברים תתק ז( ָדּ ְשׁ ָהּ ֶשׁל י ְִריח ֹו חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה עַ ל חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה .וּבֵ ְ
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י
'ח ְשׁ ַמל צַ ִדּיק' ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת הוּא ִמלּוּי ֶשׁל ֵשׁם ַשׁ ַדּ"יְ ,
ַ

)במדבר י ,לב(

כְּ ֶשׁהָ יוּ

אָמרוּ ִמי ֶשׁיִּבָּ ֶה
אָרץ הָ יָה ָדּ ְשׁ ָהּ ֶשׁל י ְִריח ֹו ת"ק אַ מָּ ה עַ ל ת"ק אַ מָּ ה וְ ִהנִּיחוּהוּ ִמלַּחֲ לוֹקְ ,
י ְִשׂ ָראֵ ל ְמחַ לְּ ִקין אֶ ת הָ ֶ

בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ חֶ לְ ק ֹו הוּא י ְִטלֶנּוּ .וּמָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה

)מידות ב ,א(

הַ ר הַ בַּ יִת הָ יָה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה עַ ל חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת

אַ מָּ ה .רו ִֹאים ֶשׁ ָדּ ְשׁ ָהּ ֶשׁל י ְִריח ֹו ָקשׁוּר לְ הַ ר הַ בַּ יִת ֶשׁ ְשּׁ ֵיהֶ ם הָ יוּ בְּ ִמ ְספָּ ר ת"ק עַ ל ת"ק אַ מָּ ה .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ספרי בהעלתך(

ֶשׁהֵ ִ יחוּ אֶ ת ַחֲ לַת י ְִריח ֹו לְ ִמי ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ י ְִהיֶה בְ חֶ לְ קוֹ .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )תע ית כזֶ (.שׁחֵ לֶק מֵ הַ ִמּ ְשׁמָ רוֹת הָ יוּ בִּ ִיריחוֹ ,וְ חֵ לֶק

ְרוּשׁ ַליִם.
ירוּשׁ ַליִם ,כִּ י י ְִריח ֹו ִהיא כְּ מ ֹו י ָ
ָ
ירוּשׁ ַליִם .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ראב"ד )תמיד ג ,ח( ֶשׁהָ יוּ שׁו ְֹמ ִעים בִּ ִיריח ֹו בְּ ֵס אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁ ָקּרוּ בִּ
ִבּ ָ

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן ְמקוֹר הַ יּ ְַרדֵּ ן הָ יָה בְּ ַחֲ לַת ֵשׁבֶ ט ָדּן ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )דברים לג ,כב( ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן יוֹצֵ א ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּיַיס ֶשׁבְּ ַחֲ לַת ֵשׁבֶ ט ָדּן.

ַשּׁם
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל סֻ לָּם' .וְ כֵן הַ יּ ְַרדֵּ ן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְס ֹוד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ל ֵ
ְדּ ֵשׁבֶ ט ָדּן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ֵשׁם אֲ ֹד ָ"י כִּ ְדבֵ ְ
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אֲ ֹד ָ"י .וְ כֵן י ְַרדֵּ "ן ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )תהילים קלג ,ג( "כְּ ַטל חֶ ְרמ ֹון ֶשׁיּ ֵֹרד עַ ל הַ ְר ֵרי צִ יּוֹן" בְּ ִדלּוּג הָ פוּ ֶשׁל ד' או ִֹתיּוֹתְ ,דּכָתוּב זֶה ְמ ַרמֵּ ז
אַר וּ בְּ ַמאֲ מַ ר 'חַ ְשׁ ַמל מַ טֶּ ה' .וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן
עַ ל ֶשׁפַ ע הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת טַ ל וְ הָ ר הַ מֻּ ְשׁפָּ ע לְ ִציּוֹן הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ,כִּ ְדבֵ ְ
ַשׁ ָיּ לִ ְב ִחי ַת ִציּוֹן הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת.

וְ כֵן

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ
בוּרהְ .
אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'סוֹד הַ חֵ ִצי' ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הָ יָה גְבוּל בְּ צַ ד הָ רֹחַ ב ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ רוֹחַ ב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְּ ָ
בֵּ ְ

כֵּיוָ ן ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא סֵ מֶ ל ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ִדּין ,וְ הוּא ִמלְּ שׁוֹן ָדן ֶשׁל ֵשׁם אד "י הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִדּיןָ ,לכֵן הוּא גְ בוּל

ְבּצַ ד הָ ר ַֹחב ֶשׁהוּא ִדין .וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ה' סוֹבֵ ב ֶשׁבְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל יַעַ בְ רוּ אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן בְּ יוֹם י' בְּ ִ יסָ ן בִּ ימֵ י עֶ ֶרב פֶּ סַ ח ֶשׁשּׁ ֹולֶטֶ ת בָּ הֶ ם ִמ ַדּת

הַ חֶ סֶ ד ,כְּ דֵ י ֶשׁהַ חֶ סֶ ד י ְַמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיּ ְַרדֵּ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא לֵיל הַ סֵּ דֶ ר.

כָּתוּב

)יהושע ד ,ה(

"וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם יְהוֹשֻׁ עַ ִעבְ רוּ לִ פְ ֵי אֲ רוֹן ה' אֱ הֵ יכֶם אֶ ל תּ ֹו הַ יּ ְַרדֵּ ן וְ הָ ִרימוּ ָלכֶם ִאישׁ אֶ בֶ ן

אַחַ ת עַ ל ִשׁכְ מ ֹו לְ ִמ ְספַּ ר ִשׁבְ טֵ י בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל :לְ מַ עַ ן ִתּ ְהיֶה זֹאת אוֹת בְּ ִק ְרבְּ כֶם כִּ י י ְִשׁאָלוּן בְּ ֵיכֶם מָ חָ ר

לֵאמֹר מָ ה הָ אֲ בָ ִים הָ אֵ לֶּה ָל ֶכם :וַ אֲ מַ ְר ֶתּם לָהֶ ם אֲ ֶשׁר ִכְ ְרתוּ מֵ ימֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמפְּ ֵי אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' בְּ עָ בְ ר ֹו בַּ יּ ְַרדֵּ ן

ִכְ ְרתוּ מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן וְ הָ יוּ הָ אֲ בָ ִים הָ אֵ לֶּה ְל ִזכָּרוֹן לִ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד ע ֹולָם"ְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן ה' ִצ ָוּה אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ ל ַָק ַחת י"ב

אֲ בָ ִים מֵ הַ יּ ְַרדֵּ ןִ .דּכְ ֵשׁם ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף הָ י ְָתה דֶּ ֶר הָ י ְָתה דֶּ ֶר ארו ו ֶשׁל יוֹסֵ ףָ ,כּ בְּ ִקיעַ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הָ י ְָתה דֶּ ֶר אֲ רוֹן בְּ ִרית ה'
וְ הַ לּוּחוֹת ֶשׁבְּ תוֹכוֹ.

ִמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה הוּא ְבּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל יָד.
וְ הַ ד' ְספָ ִרים בְּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל רֹאשׁ.

ִסיח ֹון הוּא ְבּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל רֹאשׁ .וְ ע ֹוג
בְּ עַ ְשׁ ָתּרֹת ְבּאֶ ְד ֶר ִעי ְבּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל יָד.

מוּבָ א בַּ ' ְשּׂפַ ת אֱ מֶ ת' )דברים תר "ט( ִמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה הוּא בְּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל יָד .וְ הַ ד' ְספָ ִרים בְּ ִחי ַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל רֹאשׁ,

ָלכֵן יֵשׁ בְּ ִמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה כָּל הַ נֶּאֱ מַ ר בַּ ד' ְספָ ִרים הַ קּו ְֹד ִמים כְּ מ ֹו בִּ ְתפִ לִּ ין ֶשׁל יָד ֶשׁכָּל הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹת בְּ בַ יִת

אֶ חָ ד ,וְ ָלכֵן ְִק ָרא ְדבָ ִרים ִדּבְ ֵרי ת ֹוכָחוֹת ֶשׁהֵ ם ְמ ָק ְרבִ ין לִ בּוֹת בְּ ֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ תּו ָֹרה .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב בִּ ְתפִ לִּ ין ֶשׁל

וּתפִ לִּ ין ֶשׁל ֹראשׁ ֶ גֶד הַ מֹּחַ ֶשׁהוּא מַ ְד ֵרגָה ֶשׁלְּ מַ ְעלָהֶ ,שׁכֵּן הָ ָיה הַ ְהָ גַת דּוֹר
וּק ַשׁ ְר ָתּם" וְ הוּא ֶ גֶד הַ לֵּבְ .
ָיד " ְ
וּמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה הוּא הַ דֶּ ֶר ֶשׁנִּכְ ְסוּ בְּ ֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל" ,וְ הָ יָה לְ
הַ ִמּ ְדבָּ ר בְּ ִה ְתגַּלּוּת ֶשׁ א כְ דֶ ֶר הַ טֶּ בַ עִ .

וּק ַשׁ ְר ָתּם וַ הֲ ָדר וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹ ת .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ב .צ.
לְ אוֹת עַ ל י ְָד " .בְּ כֹחַ ִמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה ִמ ְת ַדּבְּ ִקין בְּ כָל הַ תּו ָֹרה ְ

ג .שליט"א ֶשׁאָ ֵכן ר ֹו ִאים ֶשׁ ָכּל הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁכְּ תוּבִ ים בַּ ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל הקב"ה ִ ְמצָ ִאים בְּ חֻ מָּ שׁ ְדּבָ ִרים ,וּכְ פִ י ֶשׁהַ גְּ מָ ָרא א ֹומֶ ֶרת ֶשׁ ַגּם

בַּ ְתּ ִפלִּ ין ֶשׁל הקב"ה ָכּל הַ פַּ ְר ִשׁיּ ֹות כְּ תוּב ֹות שׁוּב ַגּם בַּ ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל ָיד .וְ ָ בִ יא אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ ְגּמָ ָרא )ברכות ו (.אָמַ ר ַרבִּ י אַ בִּ ין בַּ ר ַרב
ימי ֹו וּבִ זְרוֹעַ עֻזּוֹ" ,וְ אֵ ין
אַדָ א אָמַ ר ַרבִּ י יִצְ חָ קִ ,מ ַנּיִן ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מַ נִּיחַ ְתּפִ לִּ ין ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ְִשׁבַּ ע ה' בִּ ִ

וּמ ַנּיִן
ימי ֹו אֵ שׁ ָדּת לָמוֹ" .וְ אֵ ין "עֻזּוֹ" אֶ לָּא ְתּפִ לִּ יןֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "ה' עֹז לְ עַ מּ ֹו י ִֵתּן"ִ .
"מ ִ
"י ְִמי וֹ" אֶ לָּא תּו ָֹרהֶ ,שׁ ֶנּ ֱאמַ ר ִ
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אָרץ כִּ י ֵשׁם ה' ְִק ָרא עָ לֶי וְ י ְָראוּ ִממֶּ ךָּ" .וְ ַת ְ יָא ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר
ֶשׁהַ ְתּפִ לִּ ין עֹז הֵ ם ְלי ְִשׂ ָראֵ ל ִדּכְ ִתיב "וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י הָ ֶ

ארי עָ לְ מָ א,
הַ גָּדוֹל אוֹמֵ ר אֵ לּוּ ְתּפִ לִּ ין ֶשׁבָּ רֹאשׁ .אָמַ ר לֵיהּ ַרב ְַחמָ ן בַּ ר יִצְ חָ ק לְ ַרב ִחיָּא בַּ ר אַ ִבּין הַ ֵי ְתּפִ לִּ ין ְדּמָ ֵ
"וּמי כְּ עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל גּוֹי אֶ חָ ד" .אָמַ ר ל ֹו ַרב אַחָ א בְּ ֵריהּ ְדּ ָרבָ א לְ ַרב אַ ִשׁי ֵתּי ַח בְּ חַ ד
מַ ה כְּ ִתיב בְּ הוּ אָמַ ר לֵיהּ ִ

"וּמי גּוֹי גָּדוֹל"" ,אַ ְשׁ ֶרי י ְִשׂ ָראֵ ל"" ,א ֹו הֲ ִ סָּ ה אֱ ִהים"
יתא בִּ ְשׁאָר בָּ ֵתּי מַ אי אָמַ ר לֵיהּ "כִּ י ִמי גּוֹי גָּדוֹל"ִ ,
בֵּ ָ

וּ"מי גוֹי גָּדוֹל"ְ ,דּ ַד ְמיָן לַהֲ דָ דֵ י בְּ חַ ד
ישׁי לְ הוּ טוּבָ א בָּ ֵתּי ,אֶ לָּא "כִּ י ִמי גּוֹי גָּדוֹל"ִ ,
"וּלְ ִת ְתּ עֶ לְ יוֹן"ִ ,אי הָ כִ י ְפִ ֵ

יתא.
יתא" .וּלְ ִת ְתּ עֶ לְ י ֹון" בְּ חַ ד בֵּ ָ
יתא" .א ֹו הֲ ִסָּ ה אֱ ִהים" בְּ חַ ד בֵּ ָ
וּמי כְּ עַ ְמ בְּ חַ ד בֵּ ָ
יתא" .אַ ְשׁ ֶרי י ְִשׂ ָראֵ ל" ִ
בֵּ ָ
וְ כוּלְ הוּ כְּ ִתיבֵ י בְּ אֶ ְד ְרעֵ יהּ.

מוּבָ א

בַּ ' ְשּׂפַ ת אֱ מֶ ת'

)דברים תר"מ(

ִסיחוֹן מֶ ֶל חֶ ְשׁבּוֹן שׁ ֶֹרשׁ הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ָרעוֹת ֶ גֶד ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל רֹאשׁ .עוֹג בְּ עַ ְשׁ ְתּרוֹת

וּ בְ אֶ ְד ֶרעִ י הַ מַּ עֲ ֶשׂה ֶ גֶד ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל ָיד .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁחֻ מָּ שׁ ְדּבָ ִרים פּ ֹו ֵתחַ בַּ פְּ סוּ ִקים ֶשׁל הַ כְ ָ עַ ת ִסיח ֹון וְ ע ֹוג:

)דברים א ,ד(

"אַחֲ ֵרי הַ כֹּת ֹו אֵ ת ִסיחֹן מֶ ֶל הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשׁר יו ֵֹשׁב בְּ חֶ ְשׁבּוֹן וְ אֵ ת עוֹג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר יו ֵֹשׁב בְּ עַ ְשׁ ָתּרֹת בְּ אֶ ְד ֶרעִ י",
וּכְ ִפי ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ֶשׁבְּ אֶ ְד ֶר ִעיְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל ָיד ֶשׁהוּא הַ סּ ֹוד ֶשׁל חֻ מָּ שׁ ְדּבָ ִרים .וְ ִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁהָ א ֹות ִשׁי"ן ֶשׁל ְתּ ִפלִּ ין

ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת ְי ִ ַיקת הַ ְקּלִ פּ ֹות מֵ הַ ְתּפִ לִּ ין כְּ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ רָ ,ל ֵכן הַ ְתּפִ לִּ ין ְקשׁוּר ֹות לְ ִסיח ֹון וְ ע ֹוג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן ֶשׁהוּא ס ֹוד הָ א ֹות ִשׁי"ן
ֶשׁיּ ֹו ֶ ֶקת מֵ הַ ְתּפִ לִּ ין.

מָ צִ י וּ

בַּ ֹזּהַ ר

) ח סד(.

"אֲ ַזי עָ בַ ר עַ ל ַ ְפ ֵשׁ וּ הַ מַּ ִים הַ ֵזּיד ֹו ִ ים :בָּ רוּ ה' ֶשׁ א ְ ָת ָ וּ טֶ ֶרף לְ ִשׁ ֵנּיהֶ ם" וְ כִ י ֵישׁ ִשׁ ַנּ ִים

יקת הַ ְקּלִ פָּ ה מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ִהיא דֶּ ֶר בְּ ִחי ַ ת ִשׁ ַנּ ִים .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ
ַלמַּ ִי ם וְ כוּ' .וּ ְמבָ אֵ ר ָשׁם ֶשׁ ְיּ ִ ַ

אָדם הוּא ו ֵֹשׁ אוֹתוֹ.
'מתוק מדבש'( ֶשׁיֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁמַּ חֲ ִטיא אֶ ת הָ ָ

וְ ֵכן

)איכה קיא .עם פירוש

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פָּ ִ ים ָיפ ֹות' לְ בַ עַ ל הַ 'הַ פְ ָלאָה' )וישלח( ֶשׁ ִיּ ְצחָ ק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמ ֹו ֶ ה פְּ עָ ִמים ֵשׁם הוי"ה ,וְ הוּא ה ֹו ִרישׁ ֶשׁבַ ע

קב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים ֵשׁם הוי"ה ,וְ ֵשׁם הוי"ה אֶ חָ ד ה ֹו ִרישׁ ִי ְצחָ ק לְ עֵ ָשׂו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ְשׁמ ֹות הוי"ה לְ ַיעֲ קֹ בָ ,ל ֵכן ַיעֲ ֹ

יקת ֹוָ ,ל ֵכן ֵשׁם הוי"ה ִעם א ֹו ִתיּ ֹות ֵשׁ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ ָשׂו .וּ ְמבָ אֵ ר ֶשׁ ֵשּׁן ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת כְּ ָללוּת ִשׁבְ עַ ת ֹכּח ֹות הַ טֻּ ְמאָה ֶשׁל עֵ ָשׂו,
ְי ִ ָ

ימ ְט ִריָּא ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים טָ מֵ א ,וְ ָל ֵכן ַיעֲ קֹ ב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ ה לְ עֵ ָשׂו ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים לְ בַ טֵּ ל אֶ ת ִשׁבְ עַ ת ֹכּח ֹות הַ טֻּ ְמאָה ֶשׁלּ ֹו" ,עַ ד
ֵשׁן ְבּגִ ַ

ִגּ ְשׁתּ ֹו עַ ד אָ ִחיו" לִ ְ קֻ ַדּת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁבּ ֹו ֶשׁ ִהיא ֵשׁם הוי"ה כְּ ִמ ְ ַין אָ ִחיו ,וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )קידושין כט (:עַ ל א ֹות ֹו ָח ִסיד
ֶשׁ ָכּ ַרע ֶשׁבַ ע כְּ ִריע ֹות וְ ִעם ָכּל כְּ ִריעָ ה וּכְ ִריעָ ה ָ ַשׁר ֹראשׁ אֶ חָ ד מֵ א ֹות ֹו ָ חָ שׁ ֶשׁהָ ָיה ָשׁרוּי בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמַּ הוּת ֹו ֶשׁל

עֵ ָשׂו הַ נִּ ְרמֶ ֶזת בִּ ְשׁמ ֹו ִהיא ְי ִ ָיקת ֹו ִמ ֵשּׁם הוי"ה דֶּ ֶר ִשׁ ָנּיו .וְ ה ֹו ִסיף הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות ֹו ֵשׁ" הֵ ן ֵשׁ"ן כ"ו,

לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֵשּׁ"ן ִדּ ְקלִ פָּ ה ֹו ֶשׁ ֶכת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁבָּ א ִמ ֵשּׁם הוי"ה כְּ ִמ ְ ַין כ"ו.

וְ ֵכן

מוּבָ א בַּ מהרש"א )ב"ק גֶ (:שׁעֵ ָשׂו הוּא בִּ בְ ִחי ַת ֵשׁן הַ מַּ זִּ יק ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַת ְרגּוּם י ֹו ָָתן )בראשית כה ,כה( ֶשׁעֵ ָשׂו
ֹולַד ִעם ִשׁ ַנּיִם .וְ ֵכן ר ֹו ִאים בַּ ָכּתוּב,

)ד יאל ז ,ז(

ֶשׁ ֹכּח ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו הוּא בַּ ִשּׁ ַנּ ִים" ,חֵ יוָ ה ְרבִ יעָ אָה ְדּ ִחילָה

טּוּרים' )בראשית לג ,ד( ֶשׁעֵ ָשׂו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִשׁי ָיו.
ירה וְ ִשׁ ַנּיִן ִדּי פַ ְרזֶל לַהּ" .וְ עַ ֵיּן בְּ 'בַ עַ ל הַ ִ
ימ ָת ִי וְ ַת ִקּיפָ א י ִַתּ ָ
וְ אֵ ְ

מָ צִ י וּ

וּקדֻ ָשּׁה ,וְ ג' הַ ַקּוִּ ים ֶשׁבָּ הּ הֵ ם כְּ ֶ גֶד ג' אָבוֹת .וְ א ֹות ֹזאת ִמ ְת ַחבֶּ ֶרת
בַּ זֹּהַ ר )הקדמה בֶ (:שׁהָ אוֹת שׁ' ִהיא אוֹת ֶשׁל אֱ מֶ ת ְ

יקת הַ ְקּלִ פָּ ה הַ ַשׁ ֶיּ ֶכת ָלא ֹו ִתיּ ֹות ק' וְ ר' ִהיא מֵ הָ א ֹות ש'ֶ ,שׁ ִהיא א ֹות ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה ,וְ ֶזה
יקה ַל ְקּלִ פָּ ה .הַ ְיי וּ ֶשׁ ְיּ ִ ַ
ַל ְקּלִ פָּ ה ָל ֵתת ְי ִ ָ

ס ֹוד הַ ֶשּׁ ֶק"ר ֶשׁהַ ק"ר י ֹו ְ ִקים מֵ הַ ִשּׁי"ן.

וְ ֵכן

וּמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה
מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )בין המצרים ח"ב ע' רה( ֶשׁ ִחלּוּפֵ י ֵשׁם הֲ וָ יָ"ה הַ ְמּ ִא ִירים בִּ ימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ְ

ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת ִמ ֵשּׁם הֲ וָ יָ"ה ַל ְקּלִ פָּ ה ,הֵ ם בְּ סוֹד הָ אוֹת ִשׁי"ןְ ,דּג' הַ ִחלּוּפִ ים טדה"ד ,כוז"ו ,מצפ"ץ הֵ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִשׁי"ן .וְ ֵכן צָ ָרה ִעם ֵשׁם
אד "י ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא ִשׁי"ן ,וְ ֶזה הַ סּ ֹוד ֶשׁל בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,בֵּ ין ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן ,אֶ חָ ד ֶשׁל הַ ג' ִחלּוּפִ ים ,וְ הַ ֵשּׁ ִ י ֶשל צָ ָר"ה אד "י.
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מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר ' ִ ְפלָאוֹת ִמתּו ָֹר ֶת ' )ערך חמס( בְּ ֵשׁם הַ בעש"ט וְ הַ גר"א ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות ש"ן ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ֵתב ֹות ָשׂטָ ן וְ ָ חָ שׁ ,הֵ ן א ֹו ִתיּ ֹות
הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁ ָלּהֶ ן ,וְ א ֹו ִתיּ ֹות ח"ט הֵ ן א ֹו ִתיּ ֹות הַ טֻּ ְמאָה ֶשׁ ָלּהֶ ן) .עיין בפרוש הגר"א על תיקו י זהר תיקון יט( ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן עֵ ָשׂו ו ֵֹשׁ

ַשּׁן י ַַחד ִעם
בְּ ִשׁנָּיו ,אֶ ת צַ וָּ אר ֹו ֶשׁל יַעֲ קֹבְ ,דּמָ ִצי וּ בְּ ' ִמ ְד ַרשׁ או ִֹתיּוֹת ְדּר"ע' )אות ש'( ֶשׁהַ ֵשּׁן ִהיא בִּ בְ ִחי ַת אוֹת ִשׁי"ן .וְ כֵן ל ֵ
צוּרת אוֹת ִשׁי"ן כְּ פִ י ֶשׁהֶ ְראֵ וּ בַּ ִצּלּוּם הַ ִשּׁ ַנּ ִים .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'מָּ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל הַ ֹזּהַ ר
הַ ָשּׁ ָר ִשׁים ֶשׁלָּהּ יֵשׁ ַ

ֶשׁ ֵשׁ"ן ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא הָ אֲ ח ֹו ַר ִים ֶשׁל ֵשׁמ ֹות ע"ב ס"ג .קפ"ד קס"ו .וַ אֲ ח ֹו ַר ִים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁיּ ֹו ֵרד ַל ְקּלִ פָּ ה.

וְ ה ֹו ִסיף

)בהעלתך ק ד(:

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ ֵשּׁן ִהיא הָ אֵ בָ ר הַ ָיּ ִחיד בְּ גוּף הָ אָ ָדם ֶשׁעָ שׂוּי מֵ אֶ בֶ ן ,וְ ָל ֵכן הַ ְקּלִ פּ ֹות י ֹו ְ ק ֹות דֶּ ֶר הַ ִשּׁ ַנּ ִים כִּ י

אֶ בֶ ן ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ ְד ֵר ָגה הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָ ה בְּ י ֹו ֵתר ֶשׁל הַ דּ ֹומֵ ם ֶשׁ ְקּר ֹובָ ה אֶ ל הַ ְקּלִ פָּ ה .וְ ֵכן סֶ ַל"ע ִ ְרמָ ז בִּ לְ ִעיסָ ה.

אָמרוּ ֶשׁלֶּעָ ִתיד לִ ימוֹת בֶּ ן
וְ ֵכן ָמ ִצי וּ ֶשׁ ְיּ ִ ַיקת הַ ְקּלִ פָּ ה ִהיא בְּ ִחי ַ ת ִשׁ ַנּ ִים ֶשׁיּ ֹו ְ ק ֹות חָ ָלבַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תדבא"ר כו( ִמכָּאן ְ

ָדּוִ ד ֶשׁיּ ְִהיוּ ִשׁנֵּיהֶ ם ֶשׁל אוֹכְ לֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְִמ ָשׁכִ ין כ"ד אַ מּוֹת ,וַ חֲ ָכ ִמים א ֹו ְמ ִרים ְשׁ ִשים וְ ָשׁ ש אַ מּוֹת ,וּמַ ה

אַרבָּ עָ ה לִ ְמ ִיקוֹת ,כְּ ֶ גֶד כָּל חֹדֶ שׁ
אַרבַּ ע ,אֶ לָּא כְּ ֶ גֶד ִתּ ְשׁעָ ה חֳ ָד ִשׁים לִ ְמעֻבֶּ ֶרת וְ עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
נּ ְִשׁ ַתּנָּה ל"ג ִמן עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
וְ חֹדֶ שׁ אַ מָּ ה אַחַ ת.

וְ כֵן

הָ אוֹת ִשׁי"ן ֶשׁנִּ ְמצֵ את בַּ ִמּלָּה ָר ָשׁע ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁבּ ֹו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם הוּא י ֹו ֵק ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִתּ ְפאֶ ֶרת ְשׁ מֹ ה' )פורים( עַ ל
הַ כָּתוּב " ִיגְמָ ר ָא ַרע ְר ָשׁעִ ים" ֶשׁ ִאם וֹצִ יא מֵ הָ ָר ָשׁע אֶ ת הָ אוֹת ִשׁי"ן וְ הוּא י ִָשּׁאֵ ר ַרק ָרע הוּא ִיגָּמֵ ר וְ יָמוּתְ ,דּ א ִתּ ָשּׁאֵ ר

יקה מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת מַ ָקּק בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא עֲ מָ ֵלק ֶשׁ ְמּ ָג ְר ִשׁים א ֹות ֹו
ל ֹו הַ ְי ִ ָ

ְבּאֶ ְמצָ עוּת ַתּ ְר ִסיס ֵק"י  300כְּ ִמ ְ ַין ש' לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ א ֹות ש' מַ כְ ִ יעָ ה אֶ ת עֲ מָ ֵלק וְ י ֹו ֶרדֶ ת אֵ ָליו לְ הַ כְ ִ יע ֹו דֶ ֶר הָ א ֹות ק' הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת

הַ ָנּ ָחשׁ .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת לִ ְק ֹרא לְ ֶר ַגע הָ אֱ מֶ ת ְשׁעַ ת הַ ִשּׁי"ןְ ,דּא ֹות ִשׁי"ן ִהיא הָ אֱ מֶ ת ֶשׁ ְמּחַ ָיּה אֶ ת הַ ְקּלִ פּ ֹות וּפ ֹועֶ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם
הַ ֶזּה.

מוּבָ א

שׁ ְט ִרים ִתּתֶּ ן לְ בְּ כָל ְשׁעָ ֶרי אֲ ֶשׁר הוי"ה
שׁפְ ִטים וְ ֹ
ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק גִּ י ְ זְ בּוּ ְרג שליט"א עַ ל הַ ָכּתוּב )דברים טז ,יח( " ֹ

אֱ הֶ י ֹ ֵתן לְ לִ ְשׁבָ טֶ י וְ ָשׁפְ טוּ אֶ ת הָ עָ ם ִמ ְשׁפַּ ט צֶ דֶ ק"ֶ .שׁ ֵיּשׁ בּ ֹו ז' א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן כְּ ֶ ֶגד ז' ְשׁעָ ִרים ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ֹראשׁ הָ אָ ָדם,

עֲ ֵליהֶ ם צָ ִרי לִ ְשׁמֹ רְ ִ .ראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרי וּ ֶשׁ ַשּׁעַ ר הוּא א ֹו ִתיּ ֹות ש' ָרע ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ ָכל מָ ק ֹום ֶשׁ ֵיּשׁ ַשׁעַ ר ֶשׁ ִמּ ָשּׁם י ֹוצֵ א
ֶשׁפַ עֵ ,ישׁ א ֹות ִשׁי"ן ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת ָל ַרע ִאם אֵ ין הָ אָ ָדם שׁ ֹומֵ ר עַ ל ְשׁעָ ָריו .וְ צָ ִרי לִ ְהי ֹות עֵ ר וְ לִ ְשׁמֹ ר ֶשׁהָ ַרע א ִי ָכּ ֵ ס דֶּ ֶר הַ ִשּׁי"ן.

אָדםְ ,שׁ שׁ מֵ אוֹת שׁו ְֹט ִרים רו ְֹדפִ ים אַחֲ ֵרי אוֹת ֹו בֶּ ן אָדָ ם,
מָ צִ י וּ בַּ ֹזּהַ ר )השמטות לס' שמות רעג (.בִּ ְזמַ ן ֶשׁמֵּ ת אוֹת ֹו בֶּ ן ָ

ִיסים אוֹת ֹו לִ פְ ֵי הַ מֶּ ֶל  ,וְ הַ מֶּ ֶל הַ ָקּדוֹשׁ ְמ ַשׁבֵּ ר אֵ לּוּ ְק ָשׁ ִרים וּמו ִֹריד ,אוֹת ֹו חֵ ְטא
וְ תוֹפְ ִסים אוֹתוֹ ,וּמַ כְ ִ

"אם ְיכֻפַּ ר הֶ עָ וֹן הַ זֶּה ָלכֶם עַ ד ְתּמֻ תוּן" .ר ֹו ִאים ֶשׁ ְשׁ ש מֵ אוֹת
]פְּ גַם הַ בְּ ִרית[ מֵ עַ ל צַ וָּ ארוֹ ,וְ עַ ל סוֹד זֶה כָּתוּב ִ
אָדם ,וּ ְמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ִדּ ְשׁלשׁ מֵ אוֹת הוּא הַ ִמּ ְ ָין ֶשׁל הָ א ֹות ש'ַ ,דּ ְר ָכּהּ ַ עֲ ָשׂה הַ פְּ ָגם .וְ ֵכן
שׁו ְֹט ִרים רו ְֹדפִ ים אַחֲ ֵרי אוֹת ֹו בֶּ ן ָ

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא )גיטין סח (.אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן ְשׁלשׁ מֵ אוֹת ִמי ֵי ֵשׁ ִדים הָ יוּ.
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"שׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים ִשׁבַּ ְר ָתּ".
ָמ ִצי וּ ְרמָ זִ ים בַּ כְּ תוּבִ ים ֶשׁהַ ִמּלְ חָ מָ ה בָּ ְר ָשׁ ִעים ִהיא בְּ ִשׁנֵּיהֶ ם .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )תהילים ג ,ח( ִ
"ר ָשׁע י ְִראֶ ה וְ כָעָ ס ִשׁנָּיו יַחֲ רֹק וְ ָמָ ס" ,וְ ֶזה לְ שׁ ֹון הַ ִמּ ְד ָרשׁ
ָ

)'אותיות דר"ע' אות שי"ן(

)שם קיב ,י(

"שׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים ִשׁבַּ ְר ָתּ" וְ כוּ',
ִ

ֶשׁעֲ ִת ִידין ִשׁנֵּיהֶ ם ֶשׁל אוֹכְ לִ ין מָ מוֹן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ימוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ לִ ְהיוֹת יוֹצֵ א ִמפִּ יהֶ ן כ"ב אַ מּוֹת ,וְ כָל בָּ אֵ י הָ ע ֹולָם
ִשׂ ָראֵ ל.
רו ִֹאין וְ או ְֹמ ִרים מֶ ה חָ ְטאוּ אֵ לּוּ ֶשׁ ָכּ יו ְֹצ ִאין ִשׁנֵּיהֶ ם ִמפִּ יהֶ ןְ ,מ ִשׁיבִ ין וְ או ְֹמ ִרים ִמפְּ ֵי ֶשׁאָכְ לוּ מָ מוֹן ֶשׁל י ְ

וּמ ָשּׁם הֵ ם
יק ָתםִ ,
אַר וּ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְי ִ ָ
רו ִֹאים ֶשׁהָ ְר ָשׁ ִעים ֶ ֱע ָ ִשׁים בְּ ִשׁנֵּיהֶ ם ִמשּׁוּם ֶשׁבְּ ִשׁנֵּיהֶ ם הֵ ם ְמכַלִּ ים ָממ ֹו ָם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

יקה ֶשׁ ָיּ ְ קוּ ִמ ִיּ ְשׁ ָראֵ ל .וְ ֵכן
לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְשׁבִ ילָם .וְ ָל ֵכן הָ ֹע ֶ שׁ הוּא בְּ הַ גְ ָדּ ַלת הַ ִשּׁ ַנּ ִים לְ הַ ְרא ֹות לְ ֻכלָּם אֶ ת גֹּ דֶ ל הַ ְי ִ ָ
שׁ ֶר"שׁ וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ
מוּבָ א ְבּגִ ָלי ֹון 'מֵ ֵריחַ ִ יח ֹוחַ ' מֵ הרה"ג ר' מַ ְסעוּד אַ בּוּחֲ ִצ ָירא שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב " ִשׁנֵּי ְר ָשׁעִ ים ִשׁבַּ ְר ָתּ" ר"ת ֹ

ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁמַּ כִּ ים א ֹו ָתם בַּ ִשּׁ ַנּ ִים ֶשׁ ָשּׁם הַ ֹשּׁ ֶרשׁ ִממֶּ נּוּ הֵ ם י ֹו ְ ִקים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁע ֹו ֶ שׁ א ֹו ִתיּ ֹות עָ ֹו"ן

ש' .כִּ י הָ ֹע ֶ שׁ בָּ א מֵ עָ ֹון ֶשׁ ָיּ ַ ק דֶּ ֶר הַ ש'.

וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁעֲ ִקיצַ ת הַ ָנּחָ שׁ ִ ְק ֵראת ְ ִשׁי ָכה) ,פסיקתא רבתי יג( כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁ ְקעָ ה הַ חַ מָּ ה בְּ מוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת ִה ְת ִחיל הַ ח ֶֹש
אָדם הָ ִראשׁוֹן ,אָמַ ר אוֹי לִ י ֶשׁמָּ א ָחָ שׁ בָּ א לְ ְָשׁ ֵכ וֶּ ,שׁמָּ א אוֹת ֹו ֶשׁכּ ַָתב בּ ֹו "הוּא יְשׁוּפְ
ְמ ַשׁמֵּ שׁ וּבָ א ,וְ ְִתי ֵָרא ָ

ָשׁ ֵכ ִ י .וְ ֵכן ר ֹו ִאים בְּ חֵ ְטא אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁ ֵיּשׁ הַ ְד ָגּ ָשׁה עַ ל הָ א ֹות ִשׁי"ן בַּ ָכּתוּב )בראשית ג ,יג( "הַ ָנּחָ שׁ ִה ִשּׁיאַ ִ י".
רֹאשׁ" בָּ א לְ ְ

יקת הַ ְקּלִ פּ ֹות מֵ הַ ָשּׂ ִעיר לַעֲ זָאזֵל הָ ְי ָתה עַ ל ֵשׁן סֶ ַלע,
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְ ִשׁי ַכת הַ ָנּחָ שׁ ִהיא דֶּ ֶר הַ ֵשּׁן ֶשׁלּ ֹו ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד הָ א ֹות ִשׁי"ן .וְ ֵכן ְי ִ ַ

ַכּמּוּבָ א ִבּ ְתפִ לַּ ת מוּסָ ף לְ י ֹום כִּ פּוּר ֵשׁן סֶ ַלע הָ ְדפוּ וְ ִגלְ ֵגּל וְ ָי ַרד .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )תהילים קכד ,ו( "בָּ רוּ ה' ֶשׁלּא ְ ָת ָ וּ טֶ ֶרף לְ ִשׁנֵּיהֶ ם"

יקת הַ ְקּלִ פּ ֹות.
ר"ת ִ ְטלְ ,דּ ֵליל ִ ְטל הוּא הַ ַלּ ְי ָלה ֶשׁל ְי ִ ַ
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יֵשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב )תהילים לז ,יב( "זֹמֵ ם ָר ָשׁע לַצַּ ִדּיק וְ ח ֵֹרק עָ לָיו ִשׁנָּיו" ,הָ ָר ָשׁע זוֹמֵ ם לִ ָכּ ֵס בְּ ִשׁנָּיו בַּ צַּ ִדּיק ,לִ י ֹ ק ִממֶּ נּוּ .וְ ֵכן

לְ אַ ַחר חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כְּ ֶשׁ ִה ְת ַגּבְּ ָרה ְי ִ ַיקת הַ ְקּלִ פּ ֹותָ ,כּתוּב )איכה ב ,טז( "פָּ צוּ עָ ַל ִי פִּ יהֶ ם ָכּל ֹא ְיבַ ִי ָשׁ ְרקוּ וַ ַיּחַ ְרקוּ

יקה הַ גְּ ד ֹו ָלה מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה דֶּ ֶר ִשׁ ֵנּיהֶ ם .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ
ֵשׁן אָ ְמרוּ בִּ ָלּ ְע וּ" ,הֵ ם חָ ְרקוּ וְ טָ חֲ וּ אֶ ת הַ ִשּׁ ַנּ ִים אֵ לּוּ בְּ אֵ לּוּ ,כִּ י ִה ְרגִּ ישׁוּ אֶ ת הַ ְי ִ ָ

יריק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
"שׁ ְרקוּ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִ קּוּד הַ שׁוּרֻ "ק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד" ,וַ ַיּחַ ְרקוּ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִ קּוּד הַ ִח ִ
בַּ ֹזּהַ ר )תיקו ים לטֶ (:שׁ ָ
הַ ַמּלְ כוּתְ ,דּחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ פָּ ַגם בְּ זִ וּוּג ְיס ֹוד וּמַ לְ כוּת.

מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ' ְי ִצ ָירה' )ב א( מ' דּ ֹומֶ מֶ ת ,ש' שׁ ֹו ֶר ֶקת .וּ ְמבָ אֵ ר הַ גְּ ָר"א ש' שׁ ֹו ֶר ֶקת ֶשׁ ִהיא מֵ הַ ָלּשׁ ֹון בַּ ִשּׁ ַנּ ִים ,וְ ִהיא שׁ ֹו ֶר ֶקת
יקה ַ עֲ ֵשׂית דֶּ ֶר ְשׁ ֵתּי אֶ ְצבָּ ע ֹות ַיחַ ד ִעם הַ ָלּשׁ ֹון ֶשׁיּ ֹוצֶ ֶרת אֶ ת צוּ ַרת הָ א ֹות ִשׁי"ן.
י ֹו ֵת ר ִמ ָכּל הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן צוּ ַרת הַ ְשּׁ ִר ָ

יתים" ,כִּ י בִּ ְהיוֹת הַ שּׁוּרֻ ק ָשׁרוּי
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ נִּ יקוּד' ָלר"י גִּ ְיק ִטילְ ָיא כְּ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה ָלהֶ ם וַאֲ ַקבְּ צֵ ם כִּ י פְ ִד ִ

בַּ מַּ לְ כוּת אֲ זַי י ְִת ַקבְּ צוּ ְִדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ כָל זֶה בֶּ הֱיוֹת ֹו שׁ ֹוכֵן ִמלְ מַ ְעלָה ,אֲ בָ ל בִּ ְשׁעַ ת הַ חֻ ְרבָּ ן כְּ ֶשׁנִּפְ ַרד הַ שּׁוּרֻ ק ִמן
הַ ִח ִירק ֶ ,ח ֱַרב הַ בַּ יִת וְ גָלוּ י ְִשׂ ָראֵ לְ ִ .ראֶ ה ְדּס ֹוד הַ ְשּׁ ִר ָיקה הוּא ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ִעם הָ א ֹות ִשׁי"ן ֶשׁ ְמּחַ ֶיּה אֶ ת הַ ְקּלִ פָּ ה ,שרק

יקה לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ִשּׁי"ן ֶשׁהוּא שׁוּרֻ "ק .וּלְ ה ֹו ִציא
א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁ ֶקר .וּכְ ֶשׁ ֵיּשׁ זִ וּוּג ְיס ֹוד וּמַ לְ כוּת בְּ ס ֹוד שׁוּרֻ "ק וְ ִח ִיריק ,אֶ פְ ָשׁר עַ ל ְידֵ י ְשׁ ִר ָ
יקה "אֶ ְשׁ ְר ָקה וַאֲ ַקבְּ צֵ ם" .מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת ֶשׁהַ ְיס ֹוד ִה ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ַמּלְ כוּת.
א ֹות ֹו ִמידֵ י הַ ְקּלִ פָּ הָ .ל ֵכן הַ גְּ אֻ ָלּה בָּ אָה דֶּ ֶר ְשׁ ִר ָ

הַ ִשּׁי"ן בְּ ַיד הַ ְקּלִ פָּ ה ,וְ הַ ְקּלִ פָּ ה שׁ ֹו ֶר ֶקתָ " .שׁ ְרקוּ וַ יַּחַ ְרקוּ ֵשׁן" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'טּוּר' עַ ל הַ תּ ֹו ָרה )בראשית כז ,ג( ֶשׁעֵ ָשׂו הָ ָיה

יקה ָלצוּד אֶ ת ִ יצ ֹוצ ֹות הַ ְקּדֻ ָשּׁה
שׁ ֹו ֵרק ַל ַחיּ ֹות וְ צָ ד א ֹו ָתןָ ,ל ֵכן ָכּתוּב "כִּ י צַ ִיד בְּ פִ יו" .וּ ְמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁעֵ ָשׂו פּ ֹועֵ ל דֶּ ֶר ְשׁ ִר ָ

לְ חֶ לְ ק ֹו .וְ ֵכן מוּבָ א בָּ 'א ֹור הַ חַ יִּ ים'

)בראשית מט ,א(

ידה בְּ עֵ זֶר הַ ֵשּׁם ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בְּ יָמֵ י וּ אָמַ ר "וְ ַלשּׂ ֵֹר ָקה",
וּכְ ֶ גֶד גְּאֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ

ִשׁרֹק ה' ִדּכְ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה ָלהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ יעב"ץ עַ ל הַ גְּ מָ ָרא
פֵּ רוּשׁ בָּ עֵ ת אֲ ֶשׁר י ְ

)ברכות

ז( הָ ר ֹואֶ ה

ת ֹו" .וּכְ ִתיב "אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַאֲ ַקבְּ צֵ ם".
שׂ ֵר ָקה בַּ חֲ ל ֹום ְיצַ פֶּ ה ַלמָּ ִשׁיחַ ֶ .שׁ ֶנּאֱ מַ ר " ֹא ְס ִרי ַל ֶגּפֶ ן ִעי ֹרה וְ ַלשּׂ ֵר ָקה בְּ ִ י אֲ ֹ
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ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)חולין סג(.

"רחָ ם" אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָן ,כֵּיוָ ן
"רחָ ם" ז ֹו ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ לָמָּ ה ְִק ָרא ְשׁמָ ה ָ
ְהוּדהָ ,
אָמַ ר ַר ִבּי י ָ

"שׁ ַר ְק ַרק" ,וּג ְִמ ִירי
יבּי בַּ ר אַ בַּ יֵי ,וְ הוּא ְדּי ִָתיב אֲ ִמידֵ י ,וְ עָ בִ יד ְ
ֶשׁבָּ אָה ָרחָ ם ,בָּ אוּ ַרחֲ ִמים לָע ֹולָם .אָמַ ר ַרב בִּ ִ

שׁ ֶרשׁ א ֹו ִתיּ ֹות שר"ק ה ֹו ֵל מֵ הַ סּוֹף
אַתי ְמ ִשׁיחָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם" .וְ ֵכן ֹ
אַרעָ א וְ ָשׁ ִריק ִ
ְדּ ִאי י ִָתיב אֲ ְ

לָהַ ְת ָחלָה ,מֵ הָ א ֹות ש' ֶשׁ ִהיא בַּ סּוֹףָ ,לא ֹות ר' ֶשׁלְּ פָ ֶ יהָ  ,וְ ָלא ֹות ק' ֶשׁלְּ פָ ֶ יהָ  .וְ ֶזה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ ִיּין וּ ְקבִּ ין ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁע ֹולִ ים

ִמלְּ ַמ ָטּה לְ ַמ ְע ָלה.

מָ צִ י וּ

בַּ ֹזּהַ ר )תיקו ים טֶ (.שׁבְּ ב' א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן ֶשׁל ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל ֹראשׁ ֵישׁ ִשׁבְ עָ ה ַקוִּ ים ,אַ ְרבָּ עָ ה בְּ ִשׁי"ן ֶשׁל אַ ְרבָּ עָ ה ,וּ ְשׁ ָשה ְבּ ִשׁי"ן
ָתת לָהּ ִמבֵּ ית הַ מֶּ ֶל " .וּכְ ֶ ֶגד ִשׁבְ עָ ה " ֹראֵ י פְּ ֵי הַ מֶּ ֶל " .וּ ְפסוּ ִקים
ֶשׁל ְשׁ ָשה ,כְּ ֶ ֶגד " ֶשׁבַ ע הַ נְּעָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת ל ֶ

אֵ לּוּ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִחבּוּר ע ֹו ַלם הַ בְּ ִריאָה וְ הָ אֲ ִצילוּת ַכּמּוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ 'מָ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' ָשׁם .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ַגּם הָ א ֹות ִשׁי"ן ֶשׁבַּ ְתּפִ לִּ ין ְמ ַרמֶּ ֶזת
עַ ל ִחבּוּר הַ ְקּלִ פָּ ה וְ הַ ְקּדֻ ָשּׁהִ .דּבְ ע ֹו ַלם הַ בְּ ִריאָה ֵישׁ ְקלִ פָּ ה .וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָל ֵכן הַ ִחבּוּר ִ ְרמָ ז בִּ פְ סוּ ֵקי ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּרְ ,דּבָ ֶזה ֶשׁ ֶנּ ֱה וּ ִי ְשׂ ָראֵ ל

יקה גְּ ד ֹו ָלה ַל ְקּלִ פָּ ה ,כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁבְּ שׁוּ ָשׁן ֵישׁ ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן .וּכְ ֶשׁעָ שׂוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ִתּקּוּן
ִמ ְסּ ֻע ָדּת ֹו ֶשׁל א ֹות ֹו ָר ָשׁע ָ ְת וּ ְי ִ ָ
שׁוּשׁן ְשׁלשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וּבַ בִּ זָּה א ָשׁלְ חוּ אֶ ת י ָָדם" .הָ ְרגוּ ְשׁ ש מֵ א ֹות כְּ ִמ ְ ַין ִשׁי"ן לְ ַ ֵתּק
ָ
ָכּתוּב )אסתר ט ,טו( "וַ יַּהַ ְרגוּ בְ

יקה ַל ְקּלִ פָּ ה מֵ הֲ ָ אַת מָ מ ֹו ָ ם.
יקת הַ ִשּׁי"ן ,וְ א ָשׁלְ חוּ ָי ָדם בַּ בִּ ָזּה ֶשׁ א ָל ֵתת ְי ִ ָ
אֶ ת ְי ִ ַ

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'ע ֹו ַלת ָתּ ִמיד' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)ע' צט(

בְּ ִע ְ ַין ְשׁ ֵי הַ ִשּׁי ִ ין ֶשׁל ְתּפִ לִּ יןְ ִ ,תבָּ אֵ ר כִּ י הֵ ם הַ ד' מ ֹו ִחין ְדּ ַק ְט וּת וְ כוּ',

יקת
ט ֶרתֶ ,שׁהֵ ם רוּחָ ִ יּוּת הַ ְקּלִ פּ ֹות .ר ֹו ִאים ֶשׁ ְיּ ִ ַ
וּמֵ אֵ לּוּ הַ מּ ֹו ִחין ְדּ ַק ְט וּת ֶשׁהֵ ם אֱ ִהים ִ ְמ ָשׁכִ ים י"א ִסמָּ ֵ י הַ ְקּ ֹ

יחים ְתּפִ ילִ ין ,וְ ִ ְר ָמזִ ים
הַ ְקּלִ פּ ֹות ִהיא בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן ֶשׁבַּ ְתּפִ לִּ ין .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'אֵ לִ ָיהוּ ַרבָּ ה' )לא ,ב( ֶשׁ ֵיּשׁ ִשׁי"ן ָי ִמים בְּ ָשׁ ָ ה ֶשׁבָּ הֶ ם מַ נִּ ִ

אָרץ כִּ י ֵשׁם הוי"ה ִ ְק ָרא עָ לֶי וְ י ְָראוּ ִממֶּ ךָּ" ר"ת ִשׁי"ן
בָּ א ֹות ִשׁי"ן הָ חֲ קוּ ָקה בַּ ְתּפִ ילִ ין ,וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )דברים כח ,י( "וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י הָ ֶ

א ֹו ְשׁכִ י ָ "ה.

מוּבָ א ְבּלקו"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )דברים רלד( ע ֹוג הוּא ע ֹור הַ פְּ ִריעָ ה הַ ְמעַ ֵכּב הַ בְּ ִרית ,וְ ֶזהוּ עָ ג ֻע ָגּה ,כִּ י ִהיא ַדּ ָקּה וּ ְקר ֹובָ ה
י ֹו ֵתר אֶ ל הַ ְקּדֻ ָשּׁה .ר ֹו ִאים ֶשׁע ֹוג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת ֹ ַגהּ ֶשׁ ִע ְ ָי ָ הּ לִ י ֹוק מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה וּלְ הַ עֲ בִ יר ַל ְקּלִ פָּ ה .כְּ ִפי

ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים סטֶ (:שׁהַ פְּ ִריעָ ה כְּ ֶ גֶד ְקלִ פַּ ת ֹ גַהּ ֶשׁנִּ ְמצֵ את בַּ עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַ ת מַ לְ כוּת .וְ ֵכן פְּ ִריעָ ה ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת

הַ ִהפּוּ ִמטּ ֹוב לְ ָרע וּמֵ ָרע לְ ט ֹוב ֶשׁ ֵיּשׁ בִּ ְקלִ פַּ ת ֹ ַגהֶּ ,שׁהוּא ס ֹוד הֲ פִ י ַכת ע ֹור הַ פְּ ִריעָ ה ,וּכְ פִ י ֵשׁאֶ צֶ ל ע ֹוג הָ ְי ָתה הֲ פִ י ָכה מֵ ָרע לְ ט ֹוב

וְ ָלהֵ יפֶ ְבּמֶ ֶשׁ חַ ָיּיו .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'מא ֹור הָ אֲ פֵ ָלה' "כִּ י ַרק עוֹג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן ְִשׁאַר ִמיּ ֶֶתר הָ ְרפָ ִאים ִהנֵּה עַ ְרשׂ ֹו עֶ ֶרשׂ

בַּ ְרזֶל הֲ ה ִהוא בְּ ַרבַּ ת בְּ ֵי עַ מּוֹן"" .הֲ ה" כְּ ִתיב בְּ ה'ְ ,ל ַלמֶּ ְד ֶשׁהָ ָיה ָכּתוּב עַ ל עַ ְרשׂ ֹו א ֹות אַחַ ת ִמ ֵשּׁם הַ ְמפֹ ָרשׁ

וְ ִהיא ה' ,לְ פִ י ָכ אֵ ין אָ ָדם ָיכ ֹול ְלהַ ִזי ָזהּ ִמ ְמּק ֹומָ הּ .ר ֹו ִאים ֶשׁלְּ ע ֹוג הָ ְי ָתה אֲ ִחי ָזה בַּ ְקּדֻ ָשּׁה דֶּ ֶר הָ א ֹות ה' וּבְ ִחי ַ ת ִמ ָטּה
ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת.

מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט במדבר תשס"ח( ע ֹוג הוּא אֱ לִ יעֶ זֶר וּפַ ְרס ֹות ַר ְג ָליו אַ ְרבָּ ִעים ִמיל ,וְ אַבְ ָרהָ ם הָ ָיה ט ֹו ְמ ָ ם בְּ ַכף ָיד ֹו,
פַּ עַ ם אַחַ ת ָגּעַ ר בּ ֹו אַבְ ָרהָ ם וּ ִמ ִיּ ְראָת ֹו ָ פַ ל ִשׁנּ ֹו ִממֶּ נּוּ וּ ְ טָ ל ֹו אַבְ ָרהָ ם וַ עֲ ָשׂא ֹו ִמטַּ ת ֵשׁן וְ הָ ָיה ָי ֵשׁן ָשׁם.

אַחדוּת' ֶשׁנִּ ְמר ֹוד וּבְ ֹו ע ֹוג ֶשׁהוּא אֱ לִ יעֶ ֶזר עֶ בֶ ד אַבְ ָרהָ ם ַשׁ ָיּכִ ים ַליּ ִָמין ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁיּ ֹו ֵ ק מֵ אַבְ ָרהָ ם אָ ִבי וּ
אַר וּ ְבּ ַמאֲ מַ ר 'כֹּחַ הָ ְ
בֵּ ְ

יקת ֹו ,וּ ִממֵּ י ָלא
הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יּ ִָמין ִדּ ְקדֻ ָשּׁהְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָל ֵכן ַגּעֲ ַרת אַבְ ָרהָ ם ִהפִּ י ָלה אֶ ת ִשׁנּ ֹו ֶשׁל ע ֹוגְ ,דּ ַגעֲ ַרת אַבְ ָרהָ ם בִּ ְטּ ָלה אֶ ת ְי ִ ָ
ָ ְפ ָלה הַ ֵשּׁן ,וְ ָל ֵכן אַבְ ָרהָ ם ָל ַקח אֶ ת הַ ֵשּׁן לְ ִשׁמּוּשׁ ֹוְ ,דּ ֵשׁן ז ֹו ַשׁ ֶיּ ֶכת ל ְַקּדֻ ָשּׁה ֶשׁל ע ֹוג ֶשׁ ִמּמֶּ ָנּה הוּא י ֹו ֵ ק וְ ָראוּי לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הּ .וְ ִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר ַמדּוּעַ הָ יוּ ִ יצ ֹוצ ֹות ְקדֻ ָשּׁה ַדּוְ ָקא בַּ ִמּטָּ ה וּבַ ֵשּׁי ָ ה ֶשׁל ע ֹוג ,וּמַ דּוּעַ עָ ָשׂה אַבְ ָרהָ ם מֵ הַ ֵשּׁן ֶשׁל ע ֹוג ִמיטָ הְ ,דּבֵ אַ ְר וּ ֶשׁא ֹות
ִשׁי"ן וְ ִשׁי ַ ִיםְ ,מרֻ מָּ ז ֹות בְּ ֵתבַ ת ֵשׁי ָ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵשּׁ ָ ה ִהיא בְּ ס ֹוד הָ א ֹות ִשׁי"ן וְ ִשׁ ַנּ ִים ֶשׁ ְמּחַ בְּ ר ֹות אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ַל ְקּלִ פָּ ה .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁע ֹוג
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הָ ָיה ִבּ ְב ִחי ַ ת א ֹות ִשׁי"ן וְ ִשׁ ַנּ ִים ֶשׁ ְמּחַ בְּ ר ֹות ְקדֻ ָשּׁה ַל ְקּלִ פָּ ה ,הָ יוּ ַגם בִּ ְשׁ ָ ת ֹו ִ יצ ֹוצ ֹות ְקדֻ ָשּׁה מֵ הֶ ם ָי ַ ק .וְ אַבְ ָרהָ ם ָשׁאַב ִממֶּ נּוּ אֶ ת
הַ נִּ יצ ֹוצ ֹותִ ,מ ִשּׁ ָנּיו וּ ִמבְּ ִחי ַ ת ִמטָּ ה.

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'עֶ ְר ֵכי הַ קֹּ דֶ שׁ' בְּ ֵשׁם הָ 'ר ֹו ֵקחַ '

)סוף פרשת חקת(

עוֹג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁןְ ִ ,ק ָרא הַ בָּ ָשׁן כְּ מ ֹו בֵּ ין ִשׁ ַנּ ִים כִּ י ִמן ִשׁ ָנּיו

יק ָתם הָ ְי ָתה דֶּ ֶר הַ ִשּׁ ַנּ ִים ֶשׁל ע ֹוגָ ,ל ֵכן הֵ ם עָ שׂוּ אֶ ת הַ ח ֹומָ ה וְ הַ ְשּׁ ִמ ָירה
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֵכּיוָ ן ֶשׁ ָכּל ְי ִ ָ
עָ שׂוּ הַ ח ֹומָ הְ .

ֶשׁ ָלּהֶ ם ִמ ִשּׁ ַנּ ִים אֵ לּוּ .וּ ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב )תהילים לה ,טז( " ְבּחַ ְ פֵ י לַעֲ גֵי מָ עוֹג חָ רֹק עָ לַי ִשׁנֵּימ ֹו".

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות ד(:

אֶ בֶ ן ֶשׁבִּ ֵקּשׁ עוֹג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן לִ זְ רֹק עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ,אָמַ ר מַ חֲ ֵה י ְִשׂ ָראֵ ל כַּמָּ ה הָ וֵי ְתּל ָָתא

טוּרא בַּ ר ְתּל ָָתא
יק ְטלִ י ְהוּ ,אֲ זַל עֲ ַקר ָ
ישׁדֵּ י עֲ ַליְיהוּ ,וְ ִא ְ
טוּרא בַּ ר ְתּל ָָתא פַּ ְרסֵ י וְ אֶ ְ
יע ַקר ָ
פַּ ְרסֵ י ,אֵ י ִזיל וְ אֶ ְ

ישׁלְ פַ הּ
אריהּ ,הֲ וָ ה בָּ עֵ י לְ ִמ ְ
קוּד ָשׁא בְּ ִרי הוּא עֲ לֵיהּ ַק ְמצֵ י וְ ְַקבוּהָ  ,וּ ְחֵ ית בְּ צַ וַּ ֵ
ְיתי ְ
ישׁיהּ ,וְ אַי ֵ
ְיתי עַ ל ֵר ֵ
פַּ ְרסֵ י וְ אַי ֵ
מָ ְשׁכִ י ִשׁינֵּיהּ לְ הַ אי גִּיסָ א וּלְ הַ אי גִּיסָ א .מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )חקת קפדֶ (.שׁעוֹג ִ סָּ ה לְ ִהלָּחֵ ם ִעם י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ כֹחַ זְ כוּת הַ ִמּילָה ֶשׁלּ ֹו

משׁה ֶשׁאֵ ין ל ֹו מַ ה לְּ פַ חֵ ד מֵ עוֹג ְדּעוֹג ִקלְ ֵקל אֶ ת בְּ ִרית ֹו בַּ חֲ טָ אָיו .וּבָ רשב"א
ֶשׁנִּ מּוֹל עַ ל יְדֵ י אַבְ ָרהָ ם ,וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אָמַ ר לְ ֶ

דּוּשׁי ַאגָּדוֹת' ְמבָ אֵ ר הַ גְּ מָ ָרא ֶשׁעוֹג עָ ַקר הַ ר ,הַ כַּוָּ ָה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ זְּ כוּת ֶשׁהָ י ְָתה ל ֹו אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁנִּ ְק ָרא הַ ר .רו ִֹאים ֶשׁעוֹג ִ ָסּה
ְבּ' ִח ֵ

יקת ֹו הוּא ִ ָסּה
יקתוֹ .וְ דֶ ֶר ְי ִ ָ
לְ ִהלָּחֵ ם ִבּכְ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל ,בְּ כֹחוֹת ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁהָ .לכֵן הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ִ לְ חַ ם בַּ ִשּׁ ַנּיִם ֶשׁל עוֹגְ ,דּ ָשׁם ְי ִ ָ

לְ ִהלָּחֵ ם.

'שׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )הקדמה לו( ֹמ ֶשה ַרבֵּ וּ ע"ה הָ ַרג לְ עוֹג מֶ ֶל הַ בָּ ָשׁן ,וּב ֹו הָ יָה כָּלוּל ִ יצוֹץ ְִשׁמַ ת ר'
מוּבָ א ְבּ ַ
וּמפְּ ֵי אוֹת ֹו ִ יצוֹץ ְקדֻ ָשּׁה הַ ְמע ֶֹרבֶ ת בְּ עוֹג ,הַ נּ ְִק ָרא
ִשׁ ְמע ֹון בֶּ ן ְַת ְאֵ ל י ְֵרא חֵ ְטא ,וְ ָלכֵן הוּא ר"ת בָּ ָשׁ"ןִ ,

ֹשה ִמ ְתי ֵָרא לְ הָ ְרג ֹו .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמֹּ ֶשה פָּ חַ ד מֵ ע ֹוג בִּ גְ ַלל ִ יצ ֹוץ ָקד ֹושׁ ֶשׁל ר' ִשׁ ְמע ֹון בֶּ ן ְ ַת ְ אֵ ל ֶשׁהָ ָיה ָכּלוּל
י ְֵרא חֵ ְטא ,הָ יָה מ ֶ
ְבּ ִ ְשׁ ַמת ע ֹוג ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ נִּ יצ ֹוץ ָקד ֹושׁ ִ ְרמָ ז בְּ ֵתבַ ת בָּ ָשׁ"ן ֶשׁ ִהיא ר"ת ִשׁ ְמע ֹון בֶּ ן ְ ַת ְ אֵ ל.

כָּתוּב

אַחים ֶשׁמָּ כְ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף הָ יוּ בִּ בְ ִחי ִת
הָ ִ
גּוֹאֵ ל הַ ָדּם.

)במדבר לה ,כז( "וְ ָרצַ ח גֹּ אֵ ל הַ ָדּם אֶ ת הָ רֹצֵ חַ אֵ ין ל ֹו ָדּם"ְ ִ .ראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהָ רוֹצֵ חַ "אֵ ין ל ֹו ָדּם" וְ ָלכֵן גּוֹאֵ ל

הַ ָדּם ִ ְק ָרא גּוֹאֵ ל הַ ָדּםְ ,דּהוּא בָּ א ַכּבְ יָכוֹל לִ גְ אֹ ל אֶ ת הַ ָדּם ֶשׁנִּ פְ גַּם עַ ל יְדֵ י ְר ִציחָ ה זוֹ .וְ הוּא עו ֶֹשׂה זֹאת ִמתּ ֹו ִמ ַדּת הַ נּ ְָקמָ ה

ִהיא ְתקוּמָ ה ֶשׁבָּ אָה לְ ַת ֵקּן אֶ ת הַ חֵ ְטא ,הַ יְי וּ ֶשׁהָ רוֹצֵ חַ צָ ִרי ִתּקּוּן ,וַ הֲ ִריגָת ֹו ִהיא ִתקּוּ וָֹ .לכֵן גַּם בְּ שׁ ֹוגֵג יֵשׁ ִמ ְצ ָוה עַ ל גּוֹאֵ ל הַ ָדּם
לַעֲ שׂוֹת ִתּקּוּן לָרוֹצֵ חַ עַ ל הַ דָּ ם ֶשׁ ָשּׁפַ  .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה )מכות יא (:לְ ַרבִּ י יוֹסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י ֶשׁיֵּשׁ ִמצְ וָ ה בְּ יַד גּוֹאֵ ל הַ ָדּם לִ ְרצ ַֹח אֶ ת

הָ רוֹצֵ ַח ִמחוּץ לְ עִ יר ִמ ְקלָטוֹ .וְ כֵן שׁוֹפֵ

ָדּ ִמים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ִמּלּוּי ֶשׁל ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י ִשׁי"ן ָדּלֵי"ת יוֹ"ד ְדּשׁוֹפֵ ָדּ ִמים פּ ֹוגֵם ְבּ ִמלּוּי

ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )דברים כא ,א( ֶשׁ ְר ִציחָ ה פּ ֹוגֶמֶ ת בָּ אוֹת ה'ָ ,לכֵן כָּתוּב בְּ פָ ָר ַשׁת עֶ גְ לָה עֲ רוּפָ ה "יָדֵ י וּ א ָשׁפְ כֻה"

אָחי " הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 89מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה כְּ ִמ ְ יַן גּוֹאֵ ל הַ דָּ ם .כִּ י
ְבּהֵ "א .וְ כֵן הַ פָּ סוּק )בראשית ד ,ט( "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַקיִן אֵ י הֶ בֶ ל ִ
הקב"ה הָ יָה בְּ ִחי ַת גּוֹאֵ ל הַ דָּ ם ֶשׁל הֶ בֶ ל .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֶ פְ ַריִם צַ לֶּער שליט"א ֶשׁפֶּ ֶרק עֶ גְ לָה עֲ רוּפָ ה מַ ְת ִחיל ְבּ ַמסֶּ כֶת

סו ָֹטה ְבּ ַדף מ"ד או ִֹתיּוֹת ָדּ"ם.
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מוּבָ א

אָדם לַמָּ קוֹם ,אֶ לָּא ַמחֲ ַמת
יתה ֶשׁל רוֹצֵ חַ אֵ י ֹו מַ חֲ ַמת עֲ בֵ ָרה ֶשׁל בֵּ ין ָ
ְבּסֵ פֶ ר 'מַ ְשׂאַת מֹ ֶשׁה' )ס הדרין סימן כ"ז( ֶשׁ ִחיּוּב ִמ ָ

אָדם לַחֲ בֵ ר ֹו ֶפֶ שׁ ַתּחַ ת ָפֶ שׁ .וּמוֹכִ יחַ זֹאת מֵ הַ ִסּפְ ִרי ֶשׁדּו ֵֹרשׁ הֲ וָ א אַ ִמּי ָא ֶשׁבֵּ ית ִדּין א יַהַ ְרגוּ אֶ ת הָ רוֹצֵ ַח
עֲ בֵ ָרה ֶשׁל בֵּ ין ָ

אָדם לַמָּ קוֹם א הָ יָה ַשׁ ָיּ הֲ וָ א ַא ִמּי ָא
כִּ י אֵ ין בָּ זֶה תּוֹעֶ לֶת ֶשׁיָּמוּת עוֹד אֶ חָ דַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר " א ָתחוֹס עֵ י ְ " .וְ ִאם זֶה בֵּ ין ָ

יתה כְּ ִדבְ ֵרי הַ כָּתוּב "אֵ ין
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהָ רוֹצֵ חַ פָּ גַם אֶ ת הַ ָדּם ֶשׁל חֲ בֵ ר ֹו ָלכֵן הוּא ִהפְ ִסיד אֶ ת הַ ָדּם ֶשׁלּ ֹו וְ הוּא חַ יָּב ִמ ָ
ָכּזֹאתְ .

אָדם לַחֲ בֵ ר ֹו יֵשׁ כָּאן ְפּגָם גַּם
ל ֹו דָּ ם" .וְ ָלכֵן גַּם הו ֵֹרג בְּ שׁ ֹוגֵג יֵשׁ ִמ ְצוָ ה בְּ יַד גּוֹאֵ ל הַ ָדּם לִ ְ קוֹם אֶ ת הַ ָדּם ֶשׁל ְקרוֹבוֹ ,כִּ י ִמצַּ ד בֵּ ין ָ
בָּ הו ֵֹרג ְבּשׁ ֹוגֵג.

אָמ ֵרי ,בּוֹאוּ
ישּׂא ִא ָשּׁה ,לִ ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף[ְ .
ְהוּדה לִ ָ
ידת י ָ
מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר פה ,ב( ִמפְּ ֵי מָ ה ִה ְס ִמי פָּ ָר ָשׁה ז ֹו לְ זוֹ] .י ְִר ַ

וּ ְפַ ְר ֵס עַ ְצמֵ וּ ,לְ ֶשׁעָ בַ ר הָ יָה זָקוּק לְ הַ ִשּׂיאֵ וּ ִָשׁים ,וְ עַ כְ ָשׁיו הוּא עָ סוּק בְּ ַשׂקּ ֹו וּבְ ַתעֲ ִ יתוֹ ,אֵ י ֹו בְּ ִדין

אָמרוּ ל ֹו לִ יהוּדָ ה וְ א אַ ְתּ הוּא הָ רֹאשׁ ֶשׁל ֻכּ ָלּ וּ ,עֲ מוֹד אַ ָתּה וּפַ ְר ֵ ס אֶ ת עַ צְ ְמ ,
ֶשׁיְּהֵ א עָ סוּק ְלהַ ִשּׂיאֵ וּ ִָשׁיםְ .

שּׂוּאין בְּ ֵשׁם פַּ ְר ָסָ הֶ ,שׁהַ נּו ֵֹשׂא ִא ָשּׁה ְמפַ ְר ֵס עַ ְצמוֹ .וּמָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ְהוּדה" .רו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ קו ֵֹרא לְ ִ ִ
ִמיָּד "וַ יּ ֵֶרד י ָ

)ב"ר פד ,ח(

ת ֶת פַּ ִסּים" ,פַּ ִסּים עַ ל ֵשׁם צָ רוֹת ֶשׁ ִהגִּיעוּהוּ ,פֵּ "א פּו ִֹטיפַ ר ,סָ מֶ " סוֹחֲ ִרים ,יוֹ"ד י ְִשׁמָ עֵ אלִ ים ,מֶ "ם
"וְ עָ ָשׂה ל ֹו כְּ ֹ

ִמ ְד ָי ִיםַ ,רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקי שׁ ְבּ ֵשׁם ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה "לְ כוּ ְוּראוּ ִמפְ עֲ לוֹת אֱ ִהים" וּכְ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ "הָ פַ יָם
אַחים ָראוּ בְּ רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ אֶ ת
ִשׂ ְאוּ אוֹתוֹ" בִּ ְשׁבִ יל ֶשׁיּ ְִק ַרע הַ יָּם לִ פְ ֵיהֶ ם פַּ ִסּים ,פַּ ס  -יָם .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ִ
לְ יַבָּ ָשׁה" ,לָמָ ה "וַ יּ ְ

ְק ִריעַ ת יַם סוּף ֶשׁהָ י ְָתה בִּ זְכוּת הַ כְּ ֹת ֶת פַּ ִסּים או ִֹתיּוֹת פַּ ס  -יָם ,וְ ָלכֵן הֵ ם מָ כְ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף לְ פו ִֹטיפַ ר סוֹחֲ ִרים ִי ְשׁ ְמעֵ אלִ ים
ָאַחים
'שּׁם ִמ ְשּׁמוּאֵ ל' )וישב תרע"ה( מָ ה הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף לִ ְק ִריעַ ת יַם סוּף ,וּמַ דּוּעַ זֶה ג ַָרם ל ִ
ִמ ְד ָי ִ ים ר"ת פַּ ִסּי"ם ,וּמַ ְק ֶשׁה הַ ֵ

אַחים אַחֲ ֵרי ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף בּוֹאוּ וּ ְפַ ְר ֵס עַ ְצמֵ וּ כִּ י יוֹסֵ ף הוּא בְּ ִחי ַת יְסוֹד
אָמרוּ הָ ִ
ִק ְ אָה לִ ְמכּוֹר אֶ ת יוֹסֵ ףְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ְ

הַ ָזּכָר הַ כְּ לָלִ י ֶשׁל הַ ְסּפִ ירוֹת ,וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֶ ְצל ֹו ִע ְ יַן ְמכִ ָירה ַל ִמּצְ ִרים ֶשׁ ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם שפ"ו ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת

ַנּוּקבָ א וְ ִהיא
וּק ִ יָּה ֶשׁיֵּשׁ בַּ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן וּבְ כָל ִיחוּדֶ ,שׁהַ ָזּכָר כַּבְ יָכוֹל ִ ְמכָּר ל ְ
נּוּקבָ א ִד ְקדֻ ָשּׁה .לְ ַרמֵּ ז עַ ל עֵ סֶ ק ֶשׁל ְמכִ ָירה ְ
יְסוֹד הַ ְ

וּמבָ אֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ
ְמ ַשׁלֶּמֶ ת ָממוֹן ֶשׁהוּא הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁמּוֹצֵ א הַ ָזּכָר בִּ זְ כוּת הַ זִּ וּוּג .וְ ָלכֵן אַחֲ ֵרי ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף כָּתוּב "וַ יּ ְֵשׁבוּ לֶאֱ כָל לֶחֶ ם"ְ .

)ב"ר פד ,יז( "וַ יּ ְֵשׁבוּ ֶלאֱ כָל לֶחֶ ם" מַ אֲ כִ יל לֶחֶ ם לְ כָל בָּ אֵ י הָ ע ֹולָם ,רו ִֹאים ֶשׁ ְמּכִ ַירת יוֹסֵ ף הֵ בִ יאָה לֶחֶ ם לְ כָל הָ ע ֹולָם וְ גַם

אָמרוּ אַחֲ ֵרי ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף בּוֹאוּ וּ ְפַ ְר ֵס עַ צְ מֵ וּ .וְ ָלכֵן ִ ְמכַּר
לְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ,כִּ י הֵ ם עָ שׂוּ אֶ ת זֶה בִּ פְ גָם דֶּ ֶר הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ ָלכֵן הֵ ם ְ
ת ֶת פַּ ִסּיםֶ ,שׁ ִמּמֶּ נָּה ִת ְהיֶה ְק ִריעַ ת יַם סוּףֶ ,שׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ הַ זִּ וּוּגִ ים וְ הַ פַּ ְר ָסָ ה ֶשׁל כָּל הָ ע ֹולָם .כַּמּוּבָ א
אַחים בַּ כְּ ֹ
יוֹסֵ ף ִבּגְ לַל ִק ְ אַת הָ ִ

אָדם כִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף ,וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא
בַּ גְּ ָמ ָרא )פסחים קיחָ (.ק ִשׁין ְמז ֹו ו ָֹתיו ֶשׁל ָ

)סוטה ב(.

ָק ִשׁין לְ זַוְּ גָן כִּ ְק ִריעַ ת יַם

נּוּקבָ א
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ספירת העומר ח"ב ע' קפח( ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף ֶעֶ ְשׂ ָתה דֶּ ֶר ְק ִריעַ ת יְסוֹד הַ ְ
סוּף .וּכְ ִפי ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ
ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַת יָםֶ ,שׁנִּ ְמצֵ את לְ מַ טָּ ה כְּ דֵ י לְ זַוְּ גָהּ ִעם יְסוֹד הַ ָזּכָר ֶשׁיּ ְִק ַרע אֶ ת הַ יָּם .וְ זֶה ֶשׁאוֹמֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ

)ת חומא

הַ יָּם וַ ָיּ ָס ָראָה אֲ ר ֹו ֹו ֶשׁל יוֹסֵ ףֶ ,שׁהַ יָּם ָראָה אֶ ת יוֹסֵ ף יְסוֹד הַ ָזּכָר ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

שא ל( מָ ה ָראָה

)ק"ש שעל המיטה ע' שמ(

ֶשׁהַ כָּתוּב "וּבְ ֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל הָ לְכוּ בַ יַּבָּ ָשׁה בְּ ת ֹו הַ יָּם"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁנִּ כְ ַס בְּ ת ֹו הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ֵראת יָם ,וְ ָלכֵן יֵשׁ ִע ְ יָן

יעי ֶשׁל פֶּ סַ ח .וְ כֵן תּ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִקישּׁוּי ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּת ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִ ים' לָרמ"ק
לְ ִהזְ ַדּוֵּג ְבּלֵיל ְשׁבִ ִ
סוּקי אָז י ִָשׁיר .וְ כֵן הַ כָּתוּב
)שער טז פ"ו( .וְ כֵן מוּבָ א בְּ הָ אֲ ִריזַ"ל ָשׁם )ע' שמא( ֶשׁבִּ זְ מַ ן זִ וּוּג ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה יֵשׁ לְ ַכוֵּן בַּ ֵשּׁם ֶשׁיּוֹצֵ א ִמפְּ ֵ

)שמות יד ,ל( "וַ יּו ַֹשׁע הוי"ה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל" ר"ת בִּ יאָ"ה בְּ ב' אֳ פָ ִ ים .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שמות יד ,כא( " ַויּ ֹו ֶל הוי"ה אֶ ת הַ יָּם
'ח ְשׁ ַמל ָדּם'.
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר ַ
נּוּקבָ א כִּ ְדבֵ ְ
רוּח" ר"ת ִבּיאָ"ה .וְ כֵן יַם סוּף או ִֹתיּוֹת יוֹסֵ ף ם'ְ ,דּם' ְסתוּמָ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת יְסוֹד הַ ְ
בְּ ַ

וּב ְק ִריעַ ת יַם סוּף הָ יָה ִחבּוּר ֶשׁל בְּ ִחי ַת יוֹסֵ ף הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יְסוֹד הַ ָזּכָרִ ,עם בְּ ִחי ַת הָ אוֹת ם' ְסתוּמָ ה .וְ כֵן יַ"ם סוּ"ף ִ ְר ָמז
ִ

ישׁית בַּ כָּתוּב עַ ל ל ֵַדת יוֹסֵ ף) ,בראשית ל ,כד( "וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו י ֹוסֵ ף לֵאמֹ ר יֹסֵ ף הוי"ה לִ י בֵּ ן אַחֵ ר".
ְבּאוֹת ְשׁלִ ִ
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וְ יוֹצֵ א

וּמ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ
לְ ִפי ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף הָ י ְָתה בִּ בְ ִחי ַת ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁהַ יָּם ָראָה אֶ ת אֲ ר ֹו ֹו ֶשׁל יוֹסֵ ף וְ ִ בְ ַקעִ ,

הַ זִּ וּוּגִ ים וְ הַ פַּ ְר ָסָ ה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּבִ ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף עָ שׂוּ אוֹת ֹו ָדבָ ר דֶּ ֶר הַ ְקּלִ פּוֹת ָלכֵן זֶה ִה ְשׁפִּ יעַ פַּ ְר ָסָ ה לְ כָל הָ ע ֹולָם וְ א

ַרק לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל .וּבְ י ֶֶתר עֹמֶ ק; כֵּיוָ ן ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה קוֹדֶ מֶ ת לַפְּ ִריְ ,מכִ ַירת יוֹסֵ ף הָ י ְָתה הַ הֲ ָכ ָה הַ נִּ ְצ ֶרכֶת לִ ְק ִריעַ ת יַם סוּף ,וְ כֵן ָמ ִצי וּ
בַּ זֹּהַ ר )מקץ קצוֶ (.שׁיּוֹסֵ ף הֵ כִ ין אֶ ת הָ ְרכוּשׁ גָּדוֹל ֶשׁיּ ְִהיֶה לִ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁיּ ְֵצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ִקּבֵּ ץ הַ ֶכּסֶ ף וְ זָהָ ב ִמכָּל הָ ע ֹולָם

עשׁר כֶּסֶ ף וְ זָהָ ב לִ טֹּל י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וַ יּוֹצִ יאֵ ם
ִבּ ְשׁ ֵי הָ ָרעָ ב וְ זֶה לְ שׁוֹן הַ זֹּהַ ר ָשׁם יוֹסֵ ף ֶשׁהוּא צַ ִדּיק הוּא גּ ַָרם ֶ
ָאַחים
ִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ֹ עַ ם אֱ לִ ימֶ ֶל ' )פ' מקץ( ֶשׁיּוֹסֵ ף אָמַ ר ל ִ
וּמן יַד הַ צַּ ִדּיק בָּ א זֶה לְ י ְ
בְּ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב"ִ ,

)בראשית מג ,כג(

"כּ ְַספְּ כֶם בָּ א אֵ לָי" לְ ַרמֵּ ז לָהֶ ם ֶשׁהוּא הַ ִצּנּוֹר ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לָהֶ ם אֶ ת הַ מָּ מוֹן ,וְ כָל הַ מָּ מוֹן ֶשׁהוּא אוֹסֵ ף ִמכָּל הָ ע ֹולָם הוּא בִּ ְשׁ ִבילָם.

וּמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בשלח רמג( ֶשׁלְּ אַחַ ר ֶשׁבְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ ְצּלוּ אֶ ת ִמ ְצ ַריִם וְ א ִ ְשׁאַר לָהֶ ם ְרכוּשׁ ,פָּ ַתח לָהֶ ם פַּ ְרעֹה אֶ ת אוֹצְ רוֹת
ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ִדּבְּ בִ זַּת הַ יָּם ל ְָקחוּ ִמן הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל הַ יְסוֹד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁל יוֹסֵ ף
וּמזֶּה הָ י ְָתה בִּ זַּת הַ יָּםְ .
יוֹסֵ ף ,וְ ָר ְדפוּ אַחֲ ֵרי בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
ֶשׁבָּ ַקע אֶ ת הַ יָּםָ ,לכֵן הָ יָה זֶה מֵ או ְֹצרוֹת יוֹסֵ ף .וְ כֵן פַּ ִסּים ְמרֻ מָּ ז בַּ כְּ תוּבִ ים )דברים יא ,ד( "אֲ ֶשׁר הֵ ִציף אֶ ת מֵ י ַים סוּף",

)יהושע

ב ,י( "אֲ ֶשׁר הוֹבִ ישׁ אֶ ת מֵ י ַים סוּף" בְּ ִדלּוּג הָ פוּ ֶשׁל ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת ,וְ כֵן יַם סוּף או ִֹתיּוֹת פַּ ִסּים ו'ִ ,דּבְ יַם סוּף ִה ְת ַגּלָּה

הַ פַּ ִסּים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִ י ֵי ָדּ ִ יֵאל' ֶשׁמָּ ִצי וּ ב' פְּ עָ ִמים בַּ ת "ך ֵתּבַ ת "אַ פֶּ י " ,בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף) ,שמות טו ,ח( "וּבְ רוּחַ אַ פֶּ י

אָדם כִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף.
ֶעֶ ְרמוּ מַ יִם" .וּבְ פַ ְר ָסָ ה )בראשית ג ,יט( "בְּ זֵעַ ת אַ פֶּ י תֹּאכַל לֶחֶ ם" .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָק ִשׁין ְמז ֹו ו ָֹתיו ֶשׁל ָ

אַר וּ ֶשׁ"רוּחַ אַ פֶּ י " ִהיא אֲ וִ יר חַ ם הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ זִּ וּוּג ֶשׁהָ יָה בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף בַּ חֲ ִמימוּת ,וְ כֵן פַּ ְר ָסָ ה מֻ ְשׁפַּ עַ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וְּ ,דּבֵ ְ
ְ

מֵ או ָֹתהּ ְבּ ִחי ָה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף בְּ ר"ת קי"ס ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל כִּ יס ֶשׁל מָ עוֹת.

לְ פִ י

אַחים ֶשׁמָּ כְ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף הָ יוּ בִּ בְ ִחי ִ ת גּוֹאֵ ל הַ ָדּם ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְראוּבֵ ן הָ יָה בִּ בְ ִחי ַת ִעיר
זֶה ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ הָ ִ

אַחים ֶשׁהָ יוּ גוֹאֵ ל הַ ָדּם:
ִמ ְקלָט ֶשׁרוֹצֶ ה לְ הַ ִצּיל אֶ ת יוֹסֵ ף מֵ הָ ִ

)ב"ר פד ,טו(

"וַ יּ ְִשׁמַ ע ְראוּבֵ ן וַ יַּצִּ לֵהוּ ִמיָּדָ ם" אָמַ ר ל ֹו

חוּמ הֲ דָ א הוּא
ישׁין עָ ֵרי ִמ ְקלָט ְתּ ִחלָּה אֶ לָּא בִ ְת ְ
הקב"ה אַ ָתּה פָּ ַת ְח ָתּ ְתּ ִחלָּה בְּ הַ צָּ לַת ְפָ שׁוֹת חַ יֶּי ֶשׁאֵ ין מַ פְ ִר ִ
אַחים ֶשׁמָּ כְ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף ָרצוּ לְ הָ בִ יא אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה וְ הַ פַּ ְר ָסָ ה כְּ מ ֹו ְק ִריעַ ת יַם סוּף ,וּפַ ְר ָָסה
ִדּכְ ִתיב "אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר" .כִּ י הָ ִ
ִ ְק ֵראת דָּ ִמים ִמלְּ שׁוֹן ָדּם ,וְ הֵ ם ָרצוּ לְ הַ ְמ ִשׁי אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ָדּ ִמים לָע ֹולָם בְּ סוֹד גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ ייזֶעלְ ס

ִשׁמַ ע" בַּ פָּ סוּק
שליט"א ֶשׁהַ ִמּלָּה "וַ יּ ְ

)בראשית לז ,כא(

"וַ יּ ְִשׁמַ ע ְראוּבֵ ן וַ יּ ִַצּלֵהוּ ִמיּ ָָדם וַ יֹּאמֶ ר א ַ כֶּנּוּ ָפֶ שׁ" ִהיא הַ ִמּ ָלּה הַ 14669

ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וְ ִאם ִ ְספֹּ ר אֶ ת הַ ִמּלָּה ִ 14669מסּוֹף הַ תּו ָֹרה לְ מַ פְ ֵרעַ ַגִּ יעַ ל ִַמּלָּה "עַ ל" בַּ פָּ סוּק )במדבר לה ,כד( "וְ ָשׁפְ טוּ הָ עֵ ָדה בֵּ ין

אַחים הָ יָה בִּ בְ ִחי ַת ִדּיּוּן בֵּ ין גּוֹאֲ לֵי הַ ָדּם לַחֲ פֵ ִצים
הַ ַמּכֶּה וּבֵ ין גֹּ אֵ ל הַ ָדּם עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ אֵ לֶּה" .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִדּיּוּן בֵּ ין ְראוּבֵ ן ִעם הָ ִ

לְ הַ ִצּיל ֹו .וְ כֵן רו ִֹאים מֵ הַ כָּתוּב )בראשית מב ,כב( "וַ יַּעַ ן ְראוּבֵ ן א ָֹתם לֵאמֹר הֲ לוֹא אָמַ ְר ִתּי אֲ לֵיכֶם לֵאמֹר אַל ֶתּחֶ ְטאוּ בַ ֶיּלֶד
וְ א ְשׁמַ עְ ֶתּם וְ גַם ָדּמ ֹו ִהנֵּה ְִד ָרשׁ".

וְ כֵן

מוּבָ א בָּ ַר ְשׁבַּ "ם

)בראשית לז,

ב( "וַ יָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶ ת ִדּבָּ ָתם ָרעָ ה" .אֶ ת ִדּבָּ ָתם ֶשׁל אֶ חָ יו ָרעָ ה .בְּ ִמ ְד ַרשׁ אַ גָּדָ ה לְ פִ י

אַחים
רוּשׁם ֶשׁאָמַ ר ְלאָבִ יו ָכּ ְמבַ זִּים הֵ ם בְּ ֵי הַ ְשּׁפָ חוֹת אֲ בָ ל אֲ ִי ְמכַבְּ ָדם וַ אֲ ִי ָרגִיל אֶ צְ לָם .לְ פִ י זֶה י ִָתּכֵן ֶשׁהָ ִ
פֵּ ָ

אֲ ָחזוּהוּ לְ רוֹצֵ חַ הו ִֹאיל וּבִ זָּה או ָֹתם ,וְ הַ מַּ לְ בִּ ין פְּ ֵי חֲ בֵ ר ֹו כְּ ִאלּוּ שׁ ֹופֵ ָדּ ִמיםָ ,לכֵן כָּל אֶ ָחד מֵ הֶ ם הָ יָה בְּ ִחי ָה ֶשׁל גּוֹאֵ ל הַ ָדּם עַ ל ֶרצַ ח

אָחיו עַ ל יְדֵ י הַ בִּ זָּיוֹן.
ִ

וְ כֵן

שׁ ֶֹרשׁ ֵתּבַ ת גּוֹאֵ ל מוֹפִ יעַ בְּ כָל הַ ַתּנַּ" ָדּ"ם פְּ עָ ִמים .כִּ י כְ מ ֹו ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ סָ בַ ל עֲ ֹו ו ֵֹתיהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ הָ יָה ְמצ ָֹרע בְּ ַשׁעֲ ֵרי רו ִֹמי,
יֵשׁ ל ֹו כֹּחַ ֶשׁל ָדּם לְ הַ ְשׁלִ ים לְ אֵ לֶּה ֶשׁחָ סֵ ר לָהֶ ם וְ לִ גְ אֹ ל או ָֹתם .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָקּרוֹב ִמ ְשׁפָּ חָ ה גוֹאֵ ל דֶּ ֶר ֶק ֶשׁר הַ ָדּם ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ,הַ יְי וּ

ֶשׁ ַמּ ְשׁלִ ים לִ ְקרוֹב ֹו אֶ ת הַ ָדּם וְ הַ מָּ מוֹן ֶשׁנִּ ְק ָרא ָד ִמים ִמלְּ שׁוֹן ָדּם ,וּבָ זֶה הוּא גוֹאֵ ל אוֹתוָֹ ,כּ הַ מָּ ִשׁיחַ יֵשׁ ל ֹו כֹּחַ לְ הַ ְשׁלִ ים ָדּם לְ כָל
יקה אֶ ת הַ גּ ֹולָה ֶשׁ ִהיא
י ְִשׂ ָראֵ ל וְ לִ גְ אֹ ל או ָֹתם בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה .וְ כֵן ָדּם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גּ ֹולָה ,וְ הַ גְּאוּלָה מו ִֹסיפָ ה אֶ ת הָ אוֹת א' ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ָ
12

ימים
ָדם ,וְ זֶה סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה לְ הַ ְשׁלִ ים אֶ ת הַ ָדּם בִּ בְ ִחי ַת הַ כּ ֹולֵל ֶשׁל הָ אוֹת א' .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁאֲ ִָשׁים תּו ְֹר ִמים ָדּם וּמַ ְשׁלִ ִ
זֶה ָלזֶה ְבּבַ ְ ק הַ ָדּם ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לְ ִא ְרגּוּן מָ גֵן ָדּוִ ד אָדֹם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל קֶ ֶשׁר לְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל בָּ ִע ְ יָן הַ זֶּה .וְ כֵן הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל ָדּם לַגְּאֻ לָּה
ְִר ָמז בַּ גְּ ָמ ָרא

)ס הדרין צח(.

יסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְתי ֵָרא
ידיו אֶ ת ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְ
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אָמרוּ לוֹ ,אֵ ין אָ וּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ אוֹת .אָמַ ר לָהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁיִּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר
אֲ ִיֶ ,שׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּי אוֹתְ .

אָמרוּ לוַֹ ,רבֵּ וֵּ ,תּן ָל וּ
ְ
יקין לִ בְ וֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
הַ זֶּה ,וְ יִבָּ ֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ יִבָּ ֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ ִ
אָמרוּ לוֹ ,וְ אַף עַ ל פִּ י כֵן,
אוֹת ,אָמַ ר לָהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּי אוֹתְ ,

אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם ָכּ

אַר וּ ֶשׁיִּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ַכּ ָוּ ָ ה לִ ְ ִפילַת
יֵהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמיָס לְ ָדם ,וְ ֶהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וּכְ בָ ר בֵּ ְ

הַ כַּלְ ָכּלָהֶ ,שׁ ִתּפּוֹל פַּ עַ ם אַחַ ר פַּ עַ ם וְ הַ מָּ מוֹן ִ ְק ָרא ָד ִמים ִמלְּ שׁוֹן ָדּם.

מָ צִ י וּ

ְשּׁ ְט ַראמֶ ל ְבּ ִגימַ ְט ִריָּא ְתּפִ ילִ ין.

יחין ְתּפִ לִּ יןְ ,דּהָ אוֹר ֶשׁל ַשׁבָּ ת הוּא בִּ בְ ִחי ַת ְתּפִ לִּ ין .בְּ לֵיל ַשׁבָּ ת הָ אוֹר הוּא
ְבּזֹהַ ר חָ ָדשׁ )שה"ש עטֶ (:שׁבְּ ַשׁבָּ ת אֵ ין מַ נִּ ִ

ִבּבְ ִחי ַת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל יָד ,וּבְ ַשׁבָּ ת בַּ יּוֹם הָ אוֹר הוּא בִּ בְ ִחי ַת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל רֹאשׁ .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )בראשית יז ,כד( ֶשׁאוֹת

וּב ַשׁבָּ ת
וּתפִ לִּ יןְ ,
אָדם .וּבְ חֹל הֵ ם ִמילָה ְ
יקהִ ,משּׁוּם ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי אוֹתוֹת הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת ְשׁ ֵי עֵ ִדים ֶשׁ ְמּלַוִּ ים אֶ ת הָ ָ
הַ ִמּילָה לְ בַ ד א מַ ְספִּ ָ

ִמילָה וְ ַשׁבָּ ת .וּ ְמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּהַ ַשּׁבָּ ת ִהיא אוֹת ,וְ אֵ י ָהּ ְצ ִריכָה לְ אוֹת ֶשׁל ְתּפִ לִּ יןִ .דּ ְשׁ ֵתּי אוֹתוֹת אֵ לּוִּ ,ע ְ ָי ָ ן אֶ חָ ד ,הַ ְשׁפָּ עַ ת

הַ גּ ְַשׁ ִמיּוּת דֶּ ֶר הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ,וְ ִקדּוּשׁ הַ גּ ְַשׁ ִמיּוּת .וּבְ אֶ ְמצַ ע הַ ָשּׁבוּעַ הוּא מֻ ְשׁפָּ ע דֶּ ֶר א ֹות הַ ְתּפִ לִּ ין ,וּבְ ַשׁבָּ ת דֶּ ֶר אוֹת הַ ַשּׁבָּ תָ ,לכֵן

יחין ְתּפִ לִּ ין .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הַ ג"ר ב .צ .ג .שליט"א ֶשׁהַ ְשּׁ ְט ַראמֶ ל ֶשׁח ֹובְ ִשׁים הַ חֲ ִס ִידים בְּ ַשׁבָּ ת ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ְתּפִ ילִ ין.
ְבּ ַשׁבָּ ת אֵ ין מַ נִּ ִ
וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הַ ג"ר ְמ ַ ֶשּׁה ַר ְייזְ מַ אן שליט"א ֶשׁ ַשּׂעֲ ר ֹות הַ ְשּׁ ְט ַראמֶ ל ְמסֻ ָדּר ֹות ִמ ָיּ ִמין לִ ְשׂמֹ אל לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל ְשׁ ְט ַראמֶ ל ִעם

יחים עַ ל ַיד ְשׂמֹ אל .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי ְשׁ ְט ַראמֶ "ל הֵ ן ִתּ ְשׁבִּ "י מֶ "םֶ ,רמֶ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת הַ ְשּׁ ְט ַר ְיימֶ ל הַ ְיי וּ אַחֲ ָריו ִ ,זְ ֶכּה
ְתּ ִפלִּ ין ֶשׁ ַמּנִּ ִ
לְ אֵ לִ ָיּהוּ וּ ָמ ִשׁיחַ  ,וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ְשׁ ְט ַר ְיימֶ "ל הוּא  712כְּ ִמ ְ ַין ִתּ ְשׁבִּ י.

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְשׁ ָ ה )עירובין צהַ (.כּמָּ ה קוּל ֹות ֶשׁהֵ ֵקּלוּ בְּ ַשׁבָּ ת לְ ִמי ֶשׁמּ ֹוצֵ א ְתּפִ לִּ ין בִּ ְרשׁוּת הָ ַרבִּ יםֶ ,שׁיּוּ ַכל לְ טַ לְ ְט ָלם בְּ ַכמָּ ה אֳ פָ ִ ים ֶשׁ א
ִי ְתבַּ זּוּ .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁ ָכּל הַ סּוּגְ ָיא ְמ ַדבֶּ ֶרת ַדּוְ ָקא עַ ל ְתּפִ לִּ ין ,וּמֵ ִקילָה ַדּוְ ָקא בָּ הֶ ם בְּ ַכמָּ ה אֳ פָ ִ ים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ַגּם בָּ הֶ ם ֵישׁ ְקדֻ ָשּׁה

ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחי ַ ת ְקדֻ ַשּׁת ַשׁבָּ ת ,וְ ָראוּי לְ הָ ֵקל בִּ ְקדֻ ַשּׁת ַשׁבָּ ת לִ כְ ב ֹוד ְקדֻ ַשּׁת הַ ְתּפִ לִּ ין .וְ ֵכן ְתּפִ לִּ י"ן בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות ָתּי"ו פֵ "א ָלמֶ "ד

י ֹו"ד וּ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ִרית ִמי ָלה .וְ כֵן ַשׁבָּ "ת בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ִשׁי"ן בֵּ י"ת ָתּי"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב

יָדֶ

)דברים ו ,ח(

"לְ אוֹת עַ ל

וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹ ת בֵּ ין" ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )שמות יג ,ט( "וְ הָ יָה לְ לְ אוֹת עַ ל י ְָד וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ י ֶי " .וְ כֵן מוּבָ א בְּ קֻ ְ ְט ֵרס

' ִעיּוּן ְתּ ִפלָּה' ֶשׁ ְתּפִ לִּ ין בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ָתּי"ו פֵּ "ה לָמֶ "ד יוֹ"ד וּ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַשׁבָּ ת .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א
ֶשׁהַ ֵשּׁם ֶשׁל ְתּפִ לִּ ין פְּ אֵ "ר ,בְּ ִמלּוּי פֵּ "א אָלֶ"ף ֵרי"שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַשׁבָּ ת.

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'בֶּ ן ִאישׁ חַ י'

)ש ה ראשו ה פ' חיי שרה(

ִיחין ְתּפִ לִּ ין אֶ לָּא בְּ ַשׁבָּ ת ,וְ ָשׁמַ עְ ִתּי
יתא בְּ ִמ ְד ַרשׁ פְּ לִ יאָה אֵ ין מַ נּ ִ
ִא ָ

שׁם הַ גָּאוֹן ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֵ יגֶר ז"ל ֶשׁפֵּ ַרשׁ בְּ ַשׁבָּ "ת ר"ת בִּ ְמקוֹם ֵשׂעָ ר בִּ ְמקוֹם ָתּפוּחַ ְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ ִמּ ְד ָרשׁ
בְּ ֵ

יצית' ֶשׁחַ יָּבִ ים לְ הָ ִ יחַ ְתּפִ לִּ ין עַ ל הַ גּוּף הַ גּ ְַשׁ ִמי ַמ ָמּשׁ,
אַר וּ ְבּמַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁמַ ל ִצ ִ
ְמ ַק ֵשּׁר בֵּ ין ַשׁבָּ ת לִ ְמקוֹם הֲ ָחַ ת הַ ְתּפִ לִּ ין עַ ל הַ גּוּףְ .דּבֵ ְ

וּתפִ לִּ ין ִבּ ְ קֻ ָדּה
יעים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע הַ גּ ְַשׁ ִמי בְּ ִע ְ ְי ֵי הַ גּוּף ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁזֶּהוּ ִע ְ ָי ָהּ ֶשׁל ַשׁבָּ תָ ,לכֵן הַ ִמּ ְד ָרשׁ ְמ ַק ֵשּׁר ַשׁבָּ ת ְ
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְתּפִ לִּ ין מַ ְשׁפִּ ִ
זוֹ.
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וְ עוֹד

יצית' ֶשׁאוֹת הַ ְתּפִ לִּ ין מַ ְשׁפִּ יעָ ה אֶ ת הַ מָּ מוֹן
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ִצ ִ
יחים ְתּפִ לִּ יןְ ,דּבֵ ְ
ַטעַ ם ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דוּעַ בְּ ַשׁבָּ ת אֵ ין מַ נִּ ִ

אַר וּ בְּ 'מַ אֲ ְמ ֵרי חֲ ֻ ָכּה'
וּקדֻ ַשּׁת הַ ַשּׁבָּ ת אֵ י ָהּ ְמ ַקדֶּ ֶשׁת אוֹתוֹ ,כִּ ְדבֵ ְ
וְ הַ פַּ ְר ָסָ ה הַ גּ ְַשׁ ִמית .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבְּ ַשׁבָּ ת הַ מָּ מוֹן מֻ ְקצֶ הְ ,

ֶשׁ ְקּדֻ ַשּׁת ַשׁבָּ ת יו ֶֹרדֶ ת ַרק ל ְַדּבָ ִרים הַ מֻּ ָתּ ִרים בְּ ַשׁבָּ ת ,וְ א לְ ל"ט ְמלָאכוֹתָ .לכֵן אוֹת הַ ְתּפִ לִּ ין אֵ י ָ הּ ַשׁ ֶיּ ֶכת לְ ַשׁבָּ ת .מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן

פוּרים אַף עַ ל פִּ י ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ְקדֻ ַשּׁת
אַר וּ בַּ ַמּאֲ מָ ר ָשׁםָ ,לכֵן בְּ ִ
פוּרים יו ֶֹרדֶ ת ְקדֻ ַשּׁת הַ ֶשּׁבַ ע לְ כָל הָ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי וְ גַם לַמָּ מוֹן ,כִּ ְדבֵ ְ
ְבּ ִ

יחים ְתּפִ לִּ ין.
ַשׁבָּ תַ ,מנִּ ִ

ִ ְראֶ ה

וּתפִ לִּ ין ֶשׁ ִמּ ְתחַ לְּ פִ ים בֵּ י ֵיהֶ ם ,כִּ י ג' אוֹתוֹת אֵ לּוּ הֵ ן ִבּ ְב ִחי ַת
לְ בָ אֵ ר ַמדּוּעַ בְּ ִרית ִמילָה ִהיא אוֹת ְקבוּעָ ה ,וְ א כְּ מ ֹו ַשׁבָּ ת ְ

ע ֹולָם ָשׁ ָה ֶפֶ שְׁ ,תּפִ לִּ ין הֵ ם בְּ ִחי ַת מָ קוֹם ,כִּ י הֵ ם ְתּלוּיִם בִּ ְמקוֹם הֲ ָחָ ָתם הַ ְמסֻ יָּםַ .שׁבָּ ת ִהיא בְּ ִחי ַת ָשׁ ָה ,כִּ י ִהיא

אָדם ִהיא בְּ ִחי ַת ֶפֶ שׁ .וְ כֵי ָון ֶשׁכָּל הַ ג' ִ כְ לָלִ ים ַרק בְּ ֶפֶ שׁ ,הַ בְּ ִרית ִמילָה ִהיא
קוּקה בָּ ָ
ַשׁ ֶיּכֶת לְ ַמעֲ ֶרכֶת הַ זְּ מַ ן .וּבְ ִרית ִמילָה ֶשׁחֲ ָ
הַ חֲ שׁוּבָ ה ְבּיו ֵֹתר .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'קדֻ ַשּׁת לֵוִ י' ֶשׁהַ סֵּ דֶ ר הוּא ע ֹולָם ,וְ אַחַ ר ָכּ ע ֹולָם ִ כְ לָל בַּ ָשּׁ ָה ,וְ אַחַ ר ָכּ ְשׁ ֵיהֶ ם ִ כְ לָלִ ים בַּ נֶּפֶ שׁ,

אַחר ָכּ
כְּ מ ֹו ִבּ ְב ִריאַת הָ ע ֹולָם ֶשׁקּוֹדֶ ם הָ יָה ע ֹולָם בְּ ִצ ְמצוּם ֶשׁיָּצַ ר אֶ ת ְמקוֹם הֶ חָ לָל ,וְ אַחַ ר ָכּ ִה ְת ִחילָה מַ עֲ ֶרכֶת הַ זְּ מַ ן ֶשׁל ָשׁ ָה ,וְ ַ

ישׁי כְּ ֶ גֶד ֶפֶ שׁ .וְ רו ִֹאים ֶשׁנֶּפֶ שׁ בָּ אָה בַּ סּוֹף וְ ִהיא כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת ֻכּלָּם ָלכֵן בְּ ִרית ִמילָה ִהיא הַ חֲ שׁוּבָ ה
אָדם הָ ִראשׁוֹן בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִ
ִ ְב ָרא ָ

'מ ַרגְּ לִ ים אַ ֶתּם' ֶשׁלְּ כָל ָדּבָ ר בַּ בְּ ִריאָה יֵשׁ ל ֹו ע ֹולָם ָשׁ ָה ֶפֶ שׁ ,וְ כֵן לְ כָל ְדּבַ ר תּו ָֹרה יֵשׁ ע ֹולָם ָשׁ ָה ֶפֶ שׁ
אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר ְ
ְבּיו ֵֹתר .וְ כֵן בֵּ ְ

אָמר,
ֶשׁהוּא חֵ לֶק ִממֶּ נּוּ ,וְ ָלכֵן ִה ְקפִּ ידוּ יו ֵֹתר לוֹמַ ר אֶ ת הַ חֵ לֶק ֶשׁל הַ נֶּפֶ שׁ יו ֵֹתר מֵ ע ֹולָם וְ ָשׁ ָה ,הַ יְי וּ ַרק לוֹמַ ר ָדּבָ ר בְּ ֵשׁם או ְֹמר ֹו ִמי ַ

וְ א ָמ ַתי אָמַ ר וּבְ אֵ יזֶה מָ קוֹם אָמַ ר ,כִּ י אֵ לּוּ כְּ בָ ר ִ כְ לָלִ ים בַּ נֶּפֶ שׁ בִּ כְ לָלוּת ,הַ יְי וּ כְּ ֶשׁשּׁו ְֹמעִ ים ֶשׁצַּ ִדּיק ְמסֻ יָּם אָמַ ר ְדּבַ ר תּו ָֹרה כְּ בָ ר

יו ְֹד ִעים פָּ חוֹת א ֹו יו ֵֹתר בְּ אֵ לוּ ָשׁ ִ ים וּבְ אֵ יזֶה מָ קוֹם ֶאֶ ְמרוּ הַ ְדּבָ ִרים.

וְ כֵן

יתי יוֹמָ ם ָו ָל ְילָה
"אם א בְ ִר ִ
יקה בַּ נֶּפֶ שׁ" .וְ חוֹק בִּ ְשׁאֵ ר ֹו ָשׂם" .וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ירמי' לג ,כה( ִ
ְבּ ִרית ִמילָה ִהיא בְּ ִחי ַת חֲ ִק ָ

אָרץ א ָשׂ ְמ ִתּי" .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ן )דברים יד ,א( ֶשׁאָסוּר לִ ְשׂרֹט עַ ל מֵ תְ ,דּאָסוּר לְ ִה ְתאַ בֵּ ל עַ ל הַ מֵּ ת יו ֵֹתר
חֻ קּוֹת ָשׁמַ יִם וָ ֶ

ִמ ַדּאיְ ,דּאָ וּ מַ אֲ ִמי ִ ים בְּ ִה ָשּׁאֲ רוּת הַ נֶּפֶ שׁ ,וְ אֵ ין ָראוּי לְ ִה ְתאַ בֵּ ל יו ֵֹתר ִמ ַדּאי .וְ רו ִֹאים ֶשׁהוּא לָמַ ד אֶ ת הַ כָּתוּב )ויקרא יט ,כח( "וְ ֶשׂ ֶרט
יקה בַּ נֶּפֶ שׁ וְ א
יקה בַּ נֶּפֶ שׁ .וְ כֵן בְּ ִרית ִמילָה ֶשׁנִּ כְ ֶסֶ ת בַּ בָּ ָשׂר ְמסַ מֶּ לֶת חֲ ִק ָ
ָל ֶפֶ שׁ א ִת ְתּ וּ בִּ בְ ַשׂ ְרכֶם"ֶ .שׁ ְשּׂ ִריטָ ה ְמסַ מֶּ לֶת חֲ ִק ָ

ַרק בַּ גּוּף .כִּ י כְּ ֶשׁרוֹצִ ים לְ סַ מֵּ ל ֶשׁ ָקּ ָרה מַ ֶשּׁהוּ לַגּוּף קו ְֹר ִעים ְק ִריעָ ה בַּ בֶּ גֶד ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ גּוּף ֶשׁהוּא בֶּ גֶד ִ ְק ַרע .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "עוֹר וּבָ ָשׂר

ישׁ ִ י" ֶשׁהַ גּוּף הוּא ַרק בֶּ גֶד .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ְשׂ ִריטָ ה בַּ בָּ ָשׂר ְמסַ מֶּ לֶת פְּ עֻ ָלּה בַ נֶּפֶ שׁ וְ א ַרק בַּ גּוּף.
ַתּלְ בִּ ֵ

מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מ חות מג (:בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנִּכְ ַס ָדּוִ ד לְ בֵ ית הַ מֶּ ְרחָ ץ וְ ָר אָה עַ ְצמ ֹו עָ רוֹם ,אָמַ ר אוֹי לִ י ֶשׁאֶ ֱעמֹד עָ רוֹם בְּ א
ִמ ְצוָ ה כֵּיוָ ן ֶשׁנִּזְ כַּר בַּ ִמּילָה ֶשׁבִּ בְ ָשׂרוְִֹ ,תי ְַשׁבָ ה ַדּ ְעתּוֹ .לִ כְ או ָֹרה מַ דּוּעַ כְּ ֶשׁנִּ זְ כַּר ָדּוִ ד בַּ ִמּילָה ֶשׁבִּ בְ ָשׂר ֹו ִ ְתי ְַשּׁבָ ה

קוּקה בְּ עֹמֶ ק הַ בָּ ָשׂר ,וְ א
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ִמילָה חֲ ָ
ֹאשׁכֶם' א ֹו ִמ ְצווֹת אַחֵ רוֹתְ ,
ַדּ ְעתּוֹ ,וְ א ִ זְ כַּר בְּ ִמ ְצוַ ת 'בַּ ל ַתּ ִקיפוּ פְּ אַת ר ְ

ימיּוּת
יקה בַּ נֶּפֶ שׁ בַּ פְּ ִ ִ
כְּ מ ֹו בַּ ל ַתּ ִקּיפוּ ֶשׁהוּא בַּ ְשּׂעָ רוֹת ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַת חוּץ לַגּוּף .הַ יְי וּ ֶשׁ ִמּצְ וָ ה ִהיא לְ שׁוֹן צַ וְ ָתּא וְ ִחבּוּר ,וְ הַ חֲ ִק ָ

ימיּוּת יו ֵֹתר.
אָדם בִּ פְ ִ ִ
ְמ ַחבֶּ ֶרת אֶ ת הָ ָ

יֵשׁ

אָדם ֶשׁמֵּ תוּ אֶ ִחיו מַ חֲ מַ ת ִמילָה וְ הוּא עָ ֵרל הַ ִאם ָי ִ יחַ ְתּפִ לִּ ין בְּ ַשׁבָּ ת כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּהיֶי ָה ל ֹו ְשׁ ֵתּי אוֹתוֹת,
ַמחֲ ֶקת הַ פּו ְֹס ִקים בְּ ִע ְ יַן ָ

א ֹו א) .עיין 'תרומת הדשן' ח"ב סק"ח ופמ"ג כ"ט ב( ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר טַ עַ ם הַ מַּ חֲ ֶקת לְ פִ י ְדבָ ֵרי וּ ְדּיֵשׁ סוֹבְ ִרים כֵּיוָ ן ֶשׁחַ סֵ ָרה ל ֹו אוֹת

וּבּפְ ָרט ֶשׁהֵ ם סוֹבְ ִרים ֶשׁאֵ ין ִאסּוּר בַּ ָדּבָ ר .וְ הַ חוֹלְ ִקים סוֹבְ ִרים ֶשׁאַף ֶשׁאֵ ין
הַ ִמּילָה הוּא צָ ִרי לְ הַ ְשׁלִ ים אֶ ת הָ אוֹת ְתּפִ לִּ ין בְּ ַשׁבָּ תִ ,

וּממֵּ ילָא אֵ ין ל ֹו ְשׁלֵמוּת בְּ ִע ְ יַן הָ אוֹתוֹת ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית ַרק בַּ ִמּילָה הַ כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת ֻכּלָּםִ ,ממֵּ ילָא עָ ִדיף לִ ְהיוֹת כְּ מ ֹו ֻכלָּם וְ א
ִאסּוּר ,הו ִֹאיל ִ
לְ ַשׁנּוֹת ְבּ ַשׁבָּ ת לְ הָ ִ יחַ ְתּפִ לִּ ין ,כִּ י ִממֵּ ילָא הוּא א י ְַרוִ יחַ אֶ ת ִע ְ יַן הָ אוֹתוֹת בִּ ְשׁלֵמוּת וְ ָכ ִ ְפסַ ק לָהֲ ָלכָה.
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איך
איך

זעקת השכי ה.

]הדברים כתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

יתכן שכבר באו כל הסימ ים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיק ו בכל
הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

יתכן שדם ישראל שפך כמים ולא מ סים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם
ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

האם מחכים חס ושלום ל הרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מ סים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד גלות
הזהר.

היכן ב י עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא כ ס למדי ות שלהם ,מדוע עדין לא תיק ו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפ ימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפר סה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשי ו שום חשבון פש על מה באה עלי ו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאית ו ,ולא עשי ו שום תק ה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח ל ו מפי חז"ל שיתן ל ו מחסה ושובע ופר סה בהרחבה גם בזמ ים
הקשים?
איך וכל להתעלם מזעקת השכי ה על ב יה התי וקות ש שבו ש מצאים בסכ ת חיים ובידי ו להצילם,
האם וכל לומר ידי ו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָ שׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָל ָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶ יהָ " ֶשׁאֵ י ָ ם עו ְֹס ִקים
ַר ִבּי ַיעֲ ֹקב צֶ ַמח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל עִ יר וָ עִ יר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶ נּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶ יהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ ַח ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ ִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
תּ ֹובְ עִ ים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ ִ ִ
רב ו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ע ין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתו ים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתו ים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעו ותי ו מכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה
קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדו י
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

מסק ת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו במסגרת
שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמו ה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הב ה וכו' ,ומי שאצלו במסגרת עדין לא
תיק ו את התק ה ,יציל את פשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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משמעות לטעמי המקרא
מאת הרה"ג ר' זלמן פישר שליט"א

נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה.

חישוב נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה .החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום
גריניטש  0 0ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.

דברים ראה יב,ה:

את ָ ֽשּׁ ָמּה׃
וּב ָ
יכם ָל ֥שׂוּם ֶאתְ -שׁ ֖מוֹ ָ ֑שׁם ְל ִשׁ ְכ ֥נוֹ ִת ְד ְר ֖שׁוּ ָ ֥
יכ ֙ם ִמ ָכּלִ -שׁ ְב ֵט ֶ֔
ִ֠כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם ֲא ֶשׁרִ -י ְב ַ֨חר ֤ה' ֱא ֽ ֵה ֶ

דברים ראה טז,ו:

את ֥ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽר ִים׃
מוֹﬠד ֵצ ְ
ִ֠כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם ֲא ֶשׁרִ -י ְב ַ֨חר ֤ה' ֱא ֶ֙הי ֙ ְל ַשׁ ֵ ֣כּן ְשׁ ֔מוֹ ָ ֛שׁם ִתּ ְז ַ ֥בּח ֶאתַ -ה ֶ ֖פּ ַסח ָבּ ָ ֑ﬠ ֶרב ְכּ ֣בוֹא ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ֵ ֖

התוכן ִ֠כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר ,ומוצע שבנוסף לדרשות

ההילכתיות הנלמדות מהם ,אחד בא ללמד על קו רוחב של מקום מרכזי במקדש ,ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי

במקדש .התעוררנו לדרישה זאת מתוך לימוד ב-שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח וזה לשונו" בפסוק )דב' ראה יב,ה( ְל ִשׁ ְכ ֥נוֹ ִת ְד ְר ֖שׁוּ
ד־א ְמ ָ ֣צא ָ֭מקוֹם ַל ֑ה' כו' ע"ש בספרי .דה
אחז"ל דרוש ע"פ ביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך ביא כמ"ש בדהע"ה )תה' קלב,ה( ַﬠ ֶ

ה כתיב )דב' ראה יב,ה(

ֲא ֶשׁרִ -י ְב ֨ ַחר ֤ה' ולא גילה להם המקום מיד רק שיהיה בכח דרישת ב י ישראל כי ארץ-ישראל ובית המקדש תלויים בעבודת ב י ישראל וזהו שדרשו חכמי ו

ז"ל דבעיה )שצריך( דרישה .וגו'

מתוך עיונינו בתפקידי תבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת ֠ ִכּי – תלשא ,מרמז לתפקיד שיעור הנלמד מהכתוב אחריו ,וטעמי

המקף בכתוב ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם – מרמזים לתפקיד של ענין בעל מספר חלקים .וגם לפחות מלת ִ ֽאם ואפשר שגם ֠ ִכּי וֶ -אל נראות כיתירות.
מספר דבר בעיתו של הרב מ' גנוט ידענו כי קו הרוחב מקו המשווה ,העובר ירושלים הוא ' 31 ,31 0 46מעלות ו 46-דקות צפון.

תוך קריאת התורה שמנו לב כי גימטרית מלת ֶאל עולה  ,31וגימטרית מלת ִ ֽאם עולה  41ובהוספת גימטרית האות ַה )ממילת המקום(
מתקבל בסה"כ  .46היינו מתקבל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוא ' 31 ,31 0 46מעלות ו 46-דקות צפון.

בשלב הבא חישבנו חלק השניות של קו הרוחב .משולב המידע כי בין שתי דקות בקווי רוחב המרחק הוא כ 1852 -מטר ,והמרחק בין
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שתי שניות הוא כ 30.8666 -מטר .אם מלת ֠ ִכּי גי'  30תהיה הבסיס לשניות ,אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מעל הערך .30
קו הרוחב במע' דק' קו הרוחב במס'
מרחק בשניות קו
גי' התוכן = מרחק
התוכן
עשרוני
שני'
רוחב
במטר
מרחק במטר דרומית מנ"צ מיקום קו הרוחב
המחושב כך:
של פרופ' ר' מיכלסון
 / 30.8666גי'
התוכן
ָמּ ֞קוֹם
31.776674 0 N 0 46' 36.0260" N
 6.026שניות
186
בערך כניסה
31
לאולמות בצפון
110.168
רחבת הכותל
ַה ָמּ ֞קוֹם
31.77671886 0 N 0 46' 36.1879" N
6.1879
191
באולמות
31
105.168
ֶאלַ -ה ָמּ ֞קוֹם
31.77699784 0 N 0 46' 37.1922" N
7.1922
222
צפונית לאולמות
31
74.168
ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם
31.77736681 0 N 0 46' 38.5205" N
8.5205
263
דרומית לכפת הסלע
31
33.168
֠ ִכּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם

קוי הרוחב הנ"ל הם
בין
נקודת ציון של
מסגד אל-אקצא
הר הבית נמצאת
בקצה הדרומי של
רחבת מסגד כפת
הסלע

293
נקודת הציון של
פרופ' ר' מיכלסון
דניאל ,כמטר ממרכז
כפת הסלע
נקודות הציון
הרשמיות

46' 39.4924" N
31
3.168
קו רוחב
קו אורך

9.4924406

0

31.77763679 0 N
בתוך כפת הסלע
31.7776653 0 N
35.2346072 0 E

של המסגדים

קו רוחב
קו אורך
קו רוחב

31 0 46 ' 34 " N
35 0 14 ' 09" E
0
46 ' 39.288 " N
31

31.77617 N
35.23583 E
31.777580 N

קו אורך

14 ' 8.829 " E
35

0

35.235786 E

נשתמש ב)-דב' ראה טז,ו( ֠ ִכּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם ֲא ֶשׁר לחישוב קו האורך לפי מיקום גריניטש 0 0
מלת ֠ ִכּי – גי'  30בסיס למעלות ,ונוסיף עליה גי' אות ַה )ממילת ַה ָמּ ֞קוֹם( בסה"כ  35מעלות
ההפרש בין גי' מלת ִ ֽאם –  41ובין גי' מלת ֶאל –  31הוא רמז ל 10 -דקות ,ההפרש בין גי' אות ַה )ממילת ַה ָמּ ֞קוֹם( ובין גי' אות ֶא
)ממלת ֶאל או מלת ֲא ֶשׁר( הוא רמז לעוד  4דקות ,סה"כ  14 = 4 + 10דקות
בחישוב מדויק בקו הרוחב  (31.776674 =) 31 0 46 ' 36.026 " Nמתקבל המרחק  26.2401מטר בין שתי שניות סמוכות של
קווי אורך .הפרש המרחק בין שניות אורך במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר.
ההנחה היא שגי' מלת ָמּ ֞קוֹם העולה  , 186מבטאה מרחק במטרים של שניות מעלות אורך 7.08838 " = 186 / 26.2401 .שניות.
קו האורך המתקבל הוא בקירוב . (35.23530 = ) 350 14' 7.08838" E
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התוכן

גי' התוכן = מרחק
במטר

ָמּ ֞קוֹם

186

מרחק בשניות קו
אורך
המחושב כך:
 / 26.2401גי'
התוכן
"  7.08838שניות

ַה ָמּ ֞קוֹם

191

" 7.27893

ֶאלַ -ה ָמּ ֞קוֹם

222

8.46033

ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם

263

10.02282

נקודת הציון של
פרופ' ר' מיכלסון
דניאל,

כמטר ממרכז כפת
הסלע

קו האורך במע' דק'
שני'

קו האורך במס'
עשרוני

מרחק במטר מזרחית מנ"צ
של פרופ' ר' מיכלסון

הפרש במעלות אורך
מיקום קו האורך מהכותל

14' 7.08838" E
35
66.12
0
14' 7.27893 " E
35
 70.64מ' ,
0
14' 8.46033" E
35
 101.62מ',
0
14'10.02282" E
35
קו רוחב
קו אורך

35.235302 0 E

0

0.0007

כ 170-מ' מהכותל בכפת הסלע
כ150-מ' ב31.776674 0N-
0

35.235355 E
0.0007478
כ 174 -מ' 155 ,מ'

35.235683 0 E
0.0010758
 205מ' 185 ,מ'

31.7776653 0 N
35.2346072 0 E

קו אורך 35.2346072

נקודת הציון של פרופ' ר' דניאל מיכלסון קו רוחב 31.7776653
והיא נמצאת לפי הסברו כמטר ממרכז כפת הסלע.
הפרש בקווי רוחב בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין אל אקצה  0.00149 = 31.7776653 - 31.77617 Nמעלות
כפול  111.12ק"מ למעלה אחת שווה  0.16556ק"מ או  165.56מטר
הפרש בקווי רוחב בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת ָמּ ֞קוֹם = 31.7776653 - 31.776674 N
 0.0009913מעלות ,כפול  111.12ק"מ למעלה אחת שווה  0.110153ק"מ או 110.15מטר  ,שני שליש המרחק בין נ"צ הסלע ובין
נ"צ אל-אקצה .קו הרוחב הזה הוא בערך בכניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערבי.
הפרש בקווי אורך בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת ָמּ ֞קוֹם 0.0007 = 35.23530 - 35.2346072
מעלות ,כפול  94464.36מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה  66.12מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלסון .לפי
הנספח של הספר הבית השלישי של הרב שטיינברג ,כפת הסלע במרחק של  104מטר מהמשך הכותל המערבי צפונה .נניח שמדובר
במרכז הכפה .אז קו האורך של נקודת הציון נמצא כ 170 = 66 + 104 -מטר מזרחית מן מצד המערבי של הכותל המערבי.
בקו הרוחב המחושב ממלת ָמּ ֞קוֹם  31.776680 Nזה בערך בהמשך לשביל היוצא דרומה מהשער המזרחי של הרחבה של כפת
הסלע ,ברחבה המרוצפת מזרחית לחורשה שמאחורי הכותל המערבי .לפי שרטוט אחד משלושה בנספח של הספר "הבית השלישי"
של הרב שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל .מזה יעלה כי הכותל המערבי אינו קיר העזרה
המערבי אלא קיר המקיף להר הבית.
0
היות והכותל נוטה כ 10 0 -מהצפון אז בקו הרוחב המחושב ממלת ָמּ ֞קוֹם היינו  31.776674 Nהמרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא
170 m – (Tan ( 10 0) * 110.15 m = 19.42 m) = 150.58 m
ע"פ משנה מסכת מידות פ"ב מ"ו העזרה ארכה  187אמה ללא הקירות סביבה .באמה של  0.48מטר זה  89.76מטר .נניח שעובי
הקיר המערבי כ 5-אמה ,ועוד  11אמה עד לכותל המערבי של העזרה ,סה"כ  16אמה השווים  7.68מטר97.44 = 89.76 + 7.68 ,
מטר
 53.12 = 150.58 – 97.44מטר לצד המערבי של כותל המערבי של היום .בקו האורך המחושב ממלת ַה ָמּ ֞קוֹם המרחק הוא
 155.22 = 174.64 - 19.42מ'  57.78 = 155.22 – 97.44 ,מ'  .לפי ארכיטקט שגיב ,במרחק של כ 60-מטר מהכותל המערבי של
היום נמצאת חומה בתוך האדמה שהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש .החישובים סמוכים למדידותיו.
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חישוב נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה .החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש 0
0

ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.

את ָ ֽשּׁ ָמּה׃
וּב ָ
יכ ֙ם ִמ ָכּלִ -שׁ ְב ֵט ֶ֔יכם ָל ֥שׂוּם ֶאתְ -שׁ ֖מוֹ ָ ֑שׁם ְל ִשׁ ְכ ֥נוֹ ִת ְד ְר ֖שׁוּ ָ ֥
דברים ראה יב,הִ֠ :כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם ֲא ֶשׁרִ -י ְב ַ֨חר ֤ה' ֱא ֽ ֵה ֶ
את ֥ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽר ִים׃
מוֹﬠד ֵצ ְ
ﬠ ֶרב ְכּ ֣בוֹא ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ ֵ ֖
דברים ראה טז,וִ֠ :כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם ֲא ֶשׁרִ -י ְב ַ֨חר ֤ה' ֱא ֙ ֶהי ֙ ְל ַשׁ ֵ ֣כּן ְשׁ ֔מוֹ ָ ֛שׁם ִתּ ְז ַ ֥בּח ֶאתַ -ה ֶ ֖פּ ַסח ָבּ ָ ֑

התוכן ִ֠כּי ִ ֽאםֶ -אלַ -ה ָמּ ֞קוֹם הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר ,ומוצע שבנוסף לדרשות ההילכתיות הנלמדות מהם ,אחד בא ללמד על קו רוחב של מקום

מרכזי במקדש ,ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי במקדש .התעוררנו לדרישה זאת מתוך לימוד ב-שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח על )דב' ראה יב,ה( ְל ִשׁ ְכ ֥נוֹ ִת ְד ְר ֖שׁוּ אחז"ל
דרוש ע"פ ביא דרוש ותמצא  ...שיהיה בכח דרישת ב י ישראל

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

,

מרכז שער ניקנור 31 0 46' 36.0260" N 35 0 14' 7.08838" E
מיקום בית המקדש מזרח מערב במקביל לקו המשווה ע"פ ירושלמי עירובין פ"ה,ה"א
שער חריסית )הרב א"מ פרל(.
מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי ,שהוא בנטיה של  10מעלות מערבה
מהצפון .שאר ההסברים לפי שיטה זאת.
מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש
מזבח חלקו בצפון
אולם
היכל  -קדש
קדש הקדשים
כותל מערבי של העזרה במרחק של כ 53-או  57מטר מהצד המערבי של הכותל
המערבי ,סמוך למקום )כ 60-מ'( שאדריכל שגיב טוביה גילה באינפרא אדום כותל
מתחת לפני האדמה.
כותל המערבי והרחבה .המשך קו האמצע של בית המקדש מגיע לכותל סמוך למקום
שלאדמור"י גור ובעלז יש מסורת שהוא הקרוב לקה"ק

2

11

1
4

5

6
7
8
9

10
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3

דברים א,ב:

שׂ ִ ֑עיר ַ ֖עד ָק ֵ ֥דשׁ ַבּ ְר ֵ ֽנ ַע׃
ח ֵ ֔רב ֶ ֖דּ ֶר ַהרֵ -
יוֹם ֵ ֽמ ֹ
שׂר ֙
ַא ַ֨חד ָע ָ ֥

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]דף א עמוד א[

יוֹם ֵ ֽמ ֹח ֵ ֔רב .אלו זכו ישראל היו כ סין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' ש ה:
שׂר ֙
ַא ַ֨חד ָע ָ ֥

יוֹם ֵ ֽמ ֹח ֵ ֔רב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית מרכא פשטא זקף-קטן היא להחיל את אפיון
שׂר ֙
ַא ַ֨חד ָע ָ ֥

הכתוב על חבירו הכתוב לפניו .אפשר שתפקיד התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו .ועוד אופן של
הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה .בפסוק א' נאמר ְבּ ֵ ֖ע ֶבר ַה ַיּ ְר ֵ ֑דּן ולפני לפניו נאמר

)במ' מסעי לו,יג( ֵ ֣א ֶלּה ַה ִמּ ְצ ֞וֹת

מוֹאב ַ ֖על ַי ְר ֵ ֥דּן ְי ֵר ֽחוֹ׃ אפשר שכאן ע"פ פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים
ָ֔
שׁה ֶאלְ -בּ ֵ ֣ני ִי ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַ ֽע ְר ֹ֣בת
מ ֶ֖
ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ֗ ִטים ֲא ֶ֨שׁר ִצ ָ ֧וּה ֛ה' ְבּ ַידֹ -
יוֹם ֵ ֽמ ֹח ֵ ֔רב .אלו זכו ישראל היו כ סין בי"א יום לארץ וגו' ,רוצה לאפיין את המיקום
שׂר ֙
]א א[ הכתוב ַא ַ֨חד ָע ָ ֥

מוֹאב ַ ֖על ַי ְר ֵ ֥דּן ְי ֵר ֽחוֹ׃
ָ֔
ְבּ ַ ֽע ְר ֹ֣בת

כמרוחק אותו מרחק מחורב כמו ירושלים בארץ-ישראל מחורב ,אלו זכו ישראל היו כ סין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן
גלגל הקב"ה למ' יום מ' ש ה :ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד )קדמא מרכא( לתקופה של ארבעים שנה.

ראה מרכא ,קדמא מרכא ]פשטא[]מונח[ זקף-קטן
יוֹם ֵ ֽמ ֹח ֵ ֔רב  -אמר להם משה :ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש בר ע כדרך הר שעיר ,ואף הוא מהלך אחד עשר
שׂר ֙
רש"י )ב( ַא ַ֨חד ָע ָ ֥
יום ,ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים; שהרי בעשרים באייר סעו מחורב ,ש אמר" :ויהי בש ה הש ית בחדש הש י בעשרים בחדש" וגו' )במ' י,יא(,

ובעשרים ותשעה בסיון )ראה תענית כט,א( שלחו את המרגלים מקדש בר ע; צא מהם שלשים יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים )ראה

במ' יא,כ( ,ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים )ראה במ' יב,טו( ,מצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך ,וכל כך היתה השכי ה מתלבטת
בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר ארבעים ש ה.

יוֹם ֵ ֽמ ֹח ֵ ֔רב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,לכתחילה מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר הוא מהלך
שׂר ֙
ַא ַ֨חד ָע ָ ֥

אחד עשר יום ,ובפועל כל כך היתה השכי ה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש ברנע,
אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו המרגלים מקדש ברנע ובשביל שקלקלתם )בשליחה ובבכיה שבאה אחריה( הסב אתכם סביבות
הר שעיר ארבעים ש ה.

לדרך לימוד "לכתחילה ובפועל" לפחות שתי תבניות טעמים תבנית )א( קדמא מרכא פשט זקף-קטן; תבנית )ב( קדמא מרכא זרקא
סגול .יש כ 80-מופעים כאלה בתורה .עד )מנחם-אב התשע"ז( נמצא הסבר בדרך זאת ל 49-מהם.

דוגמת המפתח ההילכתית היא בכתוב

כּן ָי ֽקוּם) .ויקרא
א ֛תוֹ ַה ֹכּ ֵ ֖הן ֵ ֥
ע ִ ֥רי ֹ
וּבין ָ ֑רע ַכּ ֲא ֶ֨שׁר ַי ֲ
יכוֹ ַה ֹכּ ֔ ֵהן ֵ ֥בּין ֖טוֹב ֵ ֣
ע ִר ֙
שׁ ַל ֔ה' ְו ֶ ֽה ֱ
יתוֹ ֹ֨ק ֶד ֙
ְו ֗ ִאישׁ ִ ֽכּיַ -י ְק ִ ֨דּשׁ ֶאתֵ -בּ ֥

בחקתי כז ,יד( .ע"פ ]ספרא בחקתי פרשה ד פרק י )א([ ִ ֽכּיַ -י ְק ִ ֨דּשׁ ֶאתֵ -בּ ֥יתוֹ ֹ֨ק ֶד ֙שׁ ַל ֔ה' משמעו שלכתחילה הכהן העריך שווי הפדיון

ומזה נגזר ערך תוספת החומש .ואם בפועל יש התמחרות )תחרות על שווי הפדיון( והשווי עולה על הערכת הכהן לכתחילה ,בפועל

החומש נשאר לפי השווי הראשון" ,שאין מוסיפין חמישית על עילויו של זה".

בשורה משמחת יתן לקבל את עלון סוד החשמל מודפס בדואר רגיל עד
הבית במחיר  9אגורות לעמוד כולל משלוח דרך חברת פרי ט מייל טלפון
 *5023רשומה 557
יש צורך להיות מ וי במערכת שלהם בתשלום מראש עבור הדפסות
עתידיות בסכות מ ימלי של  30שקל.
20

יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א א ו מ ויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאי טר ט יתן לפ ות אלי ו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1
קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע  -תשע"ג
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלו ים

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה

>025805801 > 1 > 01

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503

שימו לב לשיעורים חדשים ש כ סים למערכת
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