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ַּבר יוֹ ַחאי נ ְִמׁ ַש ְח ָּת ַאׁ ְש ֶר ָיך ׁ ֶש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָיך:
ת ִמ ִּמ ַּדת ַה ּ ֹק ֶדׁש,
ַּבר יוֹ ָחאיֶ ׁ ,ש ֶמן ִמׁ ְש ַחת קֹ ֶדׁש ,נ ְִמׁ ַש ְח ּ ָ
אש ָך ּ ְפ ֵא ֶר ָך:
את צִ יץ נֵזֶ ר ַה ּ ֹק ֶדׁשָ ,חבוּׁש ַעל רֹ ׁ ְ
ָש ָ
נ ָׂ
בתָ ,יוֹ ם נ ְַס ָּת ,יוֹ ם ֲאׁ ֶשר ָּב ַר ְח ָּת,
ַּבר יוֹ ָחאי ,מוֹ ׁ ַשב טוֹ ב יׁ ַָש ּ
ִית הוֹ ְד ָך וַ ֲה ָד ֶר ָך:
ִּב ְמ ָע ַרת צו ִּרים ׁ ֶש ָע ַמ ְד ָּתָ ׁ ,שם ָקנ ָ
ַּבר יוֹ ָחאיֲ ,עצֵ י ׁ ִש ּ ִטים עוֹ ְמ ִדיםִ ,ל ּמו ֵּדי ה' ֵהם לוֹ ְמ ִדים ,אוֹ ר
ֻמפְ ֶלא אוֹ ר ַהיְקוֹ ד ֵהם יוֹ ְק ִדיםֲ ,הל ֹא ֵה ָּמה יוֹ רו ָּך מוֹ ֶר ָיך:
ַּבר יוֹ ָחאי ,וְ ִל ְ ׂש ֵדה ַת ּפו ִּחיםָ ,ע ִליתָ ִל ְלקוֹ ט ּבוֹ ֶמ ְר ָק ִחים,
סוֹ ד ּתוֹ ָרה ְּכצִ יצִ ים וּפְ ָר ִחים ,נ ֲַע ֶ ׂשה ָא ָדם נ ֱֶא ַמר ַּב ֲעבו ֶּר ָך:
ַּבר יוֹ ָחאי ,נ ֱֶאזָ ְר ָּת ִּבגְ בו ָּרה ,ו ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ֵאׁש ַ ּדת ַהׁ ַש ְע ָרה,
את ִמ ַּת ְע ָר ּהָ ׁ ,ש ַלפְ ָּת נֶגֶ ד צוֹ ְר ֶר ָיך:
וְ ֶח ֶרב הוֹ צֵ ָ
ַּבר יוֹ ָחאיִ ,ל ְמקוֹ ם ַא ְבנֵי ׁ ַשיִׁשִ ,ה ַ ּג ְע ָת ִלפְ נֵי ַא ְריֵה ַליִׁשּ ַ ,גם
ֻ ּג ַ ּלת ּכוֹ ֶת ֶרת ַעל ַעיִׁשָּ ,תׁשוּרי ו ִּּמי יְׁשו ֶּר ָך:
ַּבר יוֹ ָחאיְּ ,בקֹ ֶדׁש ַה ָק ָדׁ ִשיםַ ,קו יָרוֹ ק ְמ ַח ֵּדׁש ֳח ָדׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ַבע
ישיםָ ,קׁ ַש ְר ָּת ִקׁ ְש ֵרי ׁ ִשי"ן ְקׁ ָש ֶר ָיך:
ׁ ַש ָּבתוֹ ת סוֹ ד ֲח ִמ ׁ ִ
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ִימה,
ַּבר יוֹ ָחאי ,יוּ"ד ָח ְכ ָמה ְקדו ָּמהִ ,הׁ ְש ַקפְ ָּת ִל ְכבוֹ דוֹ פְ נ ָ
אשית ְּתרו ָּמהַ ,א ְּת ְּכרוּב ִמ ְמׁ ַשח זִ יו אוֹ ֶר ָך:
ֵל"ב נ ְִתיבוֹ ת ֵר ׁ ִ
את ִמ ְל ַה ִּביט ִּכי ַרב
ַּבר יוֹ ָחאי ,אוֹ ר ֻמפְ ֶלא רוּם ַמ ְע ָלה ,י ְָר ָ
ָל ּהַּ ,ת ֲעלו ָּמה וְ ַאיִן קוֹ ָרא ָל ּה ,נ ְַמ ָּת ַעיִן ל ֹא ְתׁשו ֶּר ָך:
ַּבר יוֹ ָחאיַ ,אׁ ְש ֵרי יוֹ ַל ְד ֶּת ָךַ ,אׁ ְש ֵרי ָה ָעם ֵהם לוֹ ְמ ֶד ָך ,וְ ַאׁ ְש ֵרי
חשן ֻּת ֶּמ ָיך וְ או ֶּר ָיך:
ָהעוֹ ְמ ִדים ַעל סוֹ ֶד ָךְ ,לבו ׁ ֵּשי ׁ ֶ
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ַה ְק ָּד ָמה
יתי
ּיֹוׁש ֵבי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשְ ,וזָ כִ ִ
אֹלקי ָמרֹום ֶׁש ָּׂשם ֶחלְ ִקי ִמ ְ
ָמה ָא ִׁשיב לַ ה' ִאּכַ ף לֵ ֵ
ּובנֶ ֶפׁש
ּלֹומ ִדים ְּב ַעיִ ן יָ ָפה ְ
ּדּוׁשים ֶׁשּנִ ְת ַק ְּבלּו ִּב ְק ַהל ַה ְ
ּבּורים ּולְ ַח ֵּדׁש ִח ִ
לְ ַח ֵּבר ִח ִ
תֹורה ְויִ ְר ָאה ִמּתֹוְך ַה ְׁש ֵקט
ֲח ֵפ ָצהּ .כֵ ן יְ זַ ּכֵ נִ י ה' לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַהלְ ָאה ָו ַהלְ ָאה לִ גְ ּדֹל ְּב ָ
ָו ֶב ַטח ְוכָ ל טּוב ֶסלָ ה ָא ֵמן.
⋅⋅⋅
'ּׁש ַמיִ ם ְו ָ'תגֵ ל ָה ָ'א ֶרץ ַּבּיֹום ּבֹו נִ גְ לִ ים סֹודֹות יְ ָק ִרים ְונִ ְפלָ ִאים ֶׁש ִח ֵּבר
'ׂש ְמחּו ַה ָ
יִ ְ
יׁשא ַר ִּבי
ּבֹוצינָ א ַק ִּד ָ
ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא זצוק"ל ַעל ַהאי ַּתּנָ א ִ
יֹוחאי זְ כּותֹו ָּתגֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמן.
ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
רֹואה ֶׁש ְּטמּונִ ים ּבֹו סֹודֹות ּגְ דֹולִ ים .רֹב ֵּתבֹות ַה ִּׁשיר ֹלא
ּקֹורא ֶאת ַה ִּפּיּוט ֶ
ַה ֵ
ּׁשּורה ,יַ ַען ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר ַה ִּפּיּוט ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא זַ ַצ"לֶׁ ,ש ָהיָ ה
מּובנֹות לְ ָא ָדם ִמן ַה ָ
ָ
צּומים ְּב ִׁשיר זֶ ה.
ּוׁש ָב ִחים ֲע ִ
ַׂשר ֵּבית ַהּז ַֹה'ר ִ -ה ְט ִמין ְו ֶה ְח ִּביא סֹודֹות ְ
ֹלא ִה ְתיַ ַּמ ְר ִּתי לָ ֶר ֶדת ֶאל ֵח ֶקר ע ֶֹמק ַה ִּׁש ִּטין ְּבסֹודֹות ַה ִּׁשירֶ ,אּלָ א לִ ַּק ְט ִּתי ְו ִק ַּב ְצ ִּתי
ּכֶ ָע ִמיר ּג ְֹרנָ ה ִמ ַּמה ֶּׁשּנִ כְ ַּתב ִּב ְס ָפ ִרים ׁשֹונִ יםֲ ,ח ָד ִׁשים ִעם יְ ָׁשנִ ים ִמּכָ ל ּכִ ְת ֵבי
יתי
הֹוס ְפ ִּתי ְמ ַעט נ ֶֹפְך ִמ ִּדילִ י ִמ ַּמה ֶׁש ַחּנַ נִ י ה'ְ ,ו ִאם ָט ִע ִ
ּבֹותינּו ֶׁש ָהיּו לְ ָפנַ יְ ,ו ַ
ַר ֵ
תֹורה נִ ְׂשּגָ ָבה זֹוְ ,והּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעוֹן.
ָחלִ ילָ ה ְּב ָד ָבר ּכָ ל ֶׁשהּוא ְּב ָ
⋅⋅⋅
הֹורי
הֹורי ַהיְ ָק ִרים ּולְ כָ ל ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ֶׁשּיִ ְחיּוְ ,וגַ ם לְ ַרּבֹות ֵ
ְו ֶא ְק ַּבע ְּב ָרכָ ה ֶׁשל ַקּיָ ָמא לְ ַ
ּומ ְׁש ַּפ ְח ָּתם ֶׁשּיִ ְחיּו ַה ְמ ַסּיְ ִעים ַרּבֹות לְ ַמ ַען אּוכַ ל לַ ֲעסֹק ּכְ ֶח ְפ ִצי ְּורצֹונִ י ַעל
ִא ְׁש ִּתי ִ
בֹודה ְו ַעל ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ְוזִ ּכּוי ָה ַר ִּביםּ ,כֹה יִ ֵּתן ה' לָ ֶהם ְוכֹה
ּתֹורה ְו ַעל ָה ֲע ָ
ַה ָ
טֹובה ְולִ ְב ָרכָ הּ .וזְ כּות ָה ַרב ְמ ַח ֵּבר ַה ִּפּיּוט
יֹוסיף ֶׁשּכָ ל ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ָּבם יִ ְת ַקּיְ מּו לְ ָ
ִ
יׁשא ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ָעלָ יו ַה ִּפּיּוטַּ ,ת ֲעמֹד לָ ֶהם.
ּוזְ כּות ַהאי ַּתּנָ א ַק ִּד ָ
⋅⋅⋅
עּודה
תֹורה ְולִ ְת ָ
מֹורה לִ ִיד ִידי ַהּיָ ָקר ִאיׁש ַחיִ ל ַרב ְּפ ָעלִ ים לְ ָ
ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ ְע ֶטה ֶ
אּובן
רּוסה ְּבכָ ל ָהעֹולָ םַ ,ר ִּבי יָ רֹון ְר ֵ
צּודתֹו ְּפ ָ
ּומ ָ
ִמּגְ דֹולֵ י ְמזַ ּכֵ י ָה ַר ִּבים ַּב ֲא ֶמ ִר ָיקה ְ
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נֵ רֹו יָ ִאיר ְויִ זְ ַרח ְו ִציץ יֶ ַׁשע ָעלָ יו יִ ְפ ַרחְ ,מ ַח ֵּבר ֵס ֶפר "יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם" ְורֹאׁש
"ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּׁשם"ַ ,על ִה ְׁש ַּת ְּדלּותֹו ָה ַר ָּבה ַו ֲח ִריצּותֹו ְּבכָ ל ָּד ָבר ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
ִא ְרּגּון ְ
ּובנֶ ֶפׁש ֲח ֵפ ָצה ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו ַּבּק ֶֹדׁש .יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵרְך
ְוזִ ּכּוי ָה ַר ִּבים ְו ִסּיּועֹו ְּב ַעיִ ן יָ ָפה ְ
ְּב ֶׁש ַפע ְּב ָרכֹות הּוא ְו ִא ְׁשּתֹו ָה ַר ָּבנִ ית ְוכָ ל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְּב ֶׁש ַפע ְּב ָרכָ ה ִמ ְּמקֹור ַה ְּב ָרכֹות
ָא ֵמן.
⋅⋅⋅
ארי
ַו ֲא ָב ֵרְך ִמ ֶּק ֶרב לִ ִּבי לְ ִא ְׁש ִּתי ַהיְ ָק ָרה ָה ַר ָּבנִ ית ָׂש ָרה ֶׁש ִּת ְחיֶ הֲ ,א ֶׁשר ָּפ ְר ָקה ֵמ ַעל ַצ ָּו ִ
ּומחּוץ
ּגּופּה ְונַ ְפ ָׁשּה לְ נִ הּול ּכָ ל ָה ִענְ יָ נִ ים ִמ ַּביִ ת ִ
ּומֹוס ֶרת ָ
ֶ
עֹל ִח ְּׁשבֹונֹות ָה ַר ִּבים
ֹלקי
יׁשב ְּב ֵבית ה' ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיַ י ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו .יְ ִהי ָרצֹון ִמּלִ ְפנֵ י ֱא ֵ
לְ ַמ ַען אּוכַ ל לֵ ֵ
יתנָ ה ,נַ ַחת ְו ַׁשלְ ָוה,
תּוׁשּיָ ה ְּבכֶ ֶפל ּכִ ְפלַ יִ םְּ ,ב ִריאּות ֵא ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשּיִ ְׁשלַ ח לָ ּה עֹז ְו ִ
ּוב ָּבא ָא ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
ּוׂשכָ ָרּה ִא ָּתּה ָּבזֶ ה ַ
ְ
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ּתֹולדֹות ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ָל ִביא
ְ
יֹוחאי"
"ּבר ָ
ְמ ַח ֵּבר ַה ִּפּיּוט ַ

ׁשֹורר ,נִ ְת ַּפ ְר ֵסם ְּבכָ ל ְּתפּוצֹות
רֹופא ְו ַה ְמ ֵ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ֶה ָחכָ םַ ,ה ְמ ֻק ָּבלָ ,ה ֵ
ּמּוׁשר ְּבלֵ ילֹות ַׁש ָּבת
יֹוחאי"ַ ,ה ָ
"ּבר ָ
ּוב ַּמ ֲע ָרבִּ ,בזְ כּות ִּפּיּוטֹו ַ
יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,ב ִּמזְ ָרח ַ
ּוב ִח ָּבה ְמיֻ ֶח ֶדתְ ,וכֵ ן ְּב ֵפרּוׁשֹו לַ ּז ַֹהר "ּכֶ ֶתם ָּפז".
ּוב ְמיֻ ָחד ְּבלַ "ג ָּבע ֶֹמר ְּב ֶרגֶ ׁש ַרב ְ
ִ
⋅⋅⋅
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון נֹולַ ד ִּב ְס ָפ ַרד ִּב ְׁשנֹות ַה ְּׁשמֹונִ ים ֶׁשל ַה ֵּמ ָאה ַה – ט"זָׁ ,שנִ ים ִמ ְס ָּפר
לִ ְפנֵ י ּגֵ רּוׁש ְס ָפ ַרדּ ,גֵ רּוׁש ְס ָפ ַרד ִּב ְׁשנַ ת הרנ"ב (ֵ )1492ה ִביא ֶאת ִׁש ְמעֹון ַה ָּצ ִעיר
אֹותּה ֵעת ָׁשלַ ט ְּב ָמרֹוקֹו מּולַ אי ֵׁשיְך (1472-
יַ ַחד ִעם ְמג ָֹר ִׁשים ַר ִּבים לְ ָמרֹוקֹוְּ .ב ָ
הּודים .הּוא
דּוע ְּב ַא ֲה ָדתֹו לַ ּיְ ִ
ואטסַ ,הּיָ ַ
יטים ִמ ְּבנֵ י ַו ַ
ׁשֹוׁשלֶ ת ַׁשּלִ ִ
ְ ,)1505מיַ ְּס ָדּה ֶׁשל ֶ
יטב ְּב ַא ְרצֹוִׁ .ש ְמעֹון ַה ָּק ָטן
ִק ֵּבל ֶאת ַה ְמג ָֹר ִׁשים ִּבזְ רֹועֹות ְּפתּוחֹותְ ,ו ֵהם נִ ְקלְ טּו ֵה ֵ
יהֵ .מ ֶהם לָ ַמד ֶאת
ּובנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ִה ְתיַ ְּׁשבּו ָּב ִעיר ַפאס ֶׁש ְּק ִהּלָ ָתּה נִ ְת ַּפ ְר ְס ָמה ַּב ֲחכָ ֶמ ָ
ְ
ּתֹורת ַה ַּק ָּבלָ ה.
ּתֹורת ַהּסֹודַ ,
ּתֹורתֹו ,לְ ַרּבֹות ֶאת ַ
ָ
נֹוחְ ,והּוא ֶה ְחלִ יט לַ ֲעלֹות
ּסּופיו לַ ּגְ ֻאּלָ ה ֹלא נָ ְתנּו לֹו ָמ ַ
יהתֹו לְ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל ְוכִ ָ
ּכְ ִמ ָ
אֹומ ִרים ִּב ְׁשנַ ת השי"א (ָ ,)1551עזַ ב ֶאת ַפאס
ַא ְר ָצהִּ .ב ְׁשנַ ת הש"ט (ְ ,)1549ויֵ ׁש ְ
יע לִ ְט ִריּפֹולִ י ְו ִה ְתיַ ֵּׁשב ָּבּה.
ְויָ ָצא לְ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ַד ְרּכֹו ִהּגִ ַ
יֹוסף ָּד ִוד ֲאזּולַ אי ְּב ִס ְפרֹו ֵׁשם ַהּגְ דֹולִ יםּ ,כָ ַתב ָעלָ יוַ :ו ֲאנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי
ַר ִּבי ַחּיִ ים ֵ
ְּד ָה ַרב ַהּנִ זְ ּכָ ר ָהיָ ה ַּד ְעּתֹו לִ ַּסע לְ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,וכְ ֶׁש ָּבא לִ ְט ִריּפֹולִ י ָר ָאה ֶׁשֹּלא ָהיּו
ּתֹורה ּולְ יִ ְר ָאה
ּתֹורה ּולְ לַ ְּמ ָדם ָ
יֹוד ִעין ָּדת ָו ִדיןְ ,ו ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ּכִ י טֹוב לֹו לְ ָק ְר ָבם לַ ָ
ְ
ּתֹורה ָׁשםְ ,ו ָהיָ ה זֶ ה
יֹותר ֵמ ֲהלִ יכַ ת ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,וכֵ ן ָע ָׂשהְ .ו ִה ְר ִּביץ ָ
ֶאת ה'ְ ,וזֶ ה ֵ
ְׁשנַ ת ש"ט (.)1549
ּתּורּכִ י
רֹופאֹו ֶׁשל ַה ֵּביי ַ -ה ַּׁשּלִ יט ַה ְ
רֹופאְ ,ו ִׁש ֵּמׁש ְ
ָחכָ ם ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ָהיָ ה ּגַ ם ֵ
אֹוׁשׁשּות ֶׁשל ַה ְּק ִהּלָ ה
ּמֹוׁשל ִסּיְ עּו לַ ִה ְת ְ
יׁשּיִ ים ִעם ַה ֵ
אׁשהְ .ק ָׁש ָריו ָה ִא ִ
יִ ְחיָ א ָּפ ָ
הּודים ֶׁש ָּב ְרחּו לִ ְפנִ ים ָה ָא ֶרץ
עֹות ָ'מאנִ י ,יְ ִ
הּודית ִּב ְט ִריּפֹולִ יְּ .ב ָחסּות ַה ִּׁשלְ טֹון ָה ְ
ַהּיְ ִ
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ְּב ֶׁשל ְר ִדיפֹות ַה ְּס ָפ ַר ִּדים ְו ַה ַּמלְ ֵטזִ יםֵ ,ה ֵחּלּו לַ ֲחזֹר לִ ְט ִריּפֹולִ יִ ,ה ְת ַח ְּד ָׁשה ֲהגִ ַירת
אֹוׁשׁשּות ּכַ לְ ּכָ לִ ית,
יוֹורנֹוְ ,ו ֵה ֵחּלָ ה ִה ְת ְ
ּומּלִ ְ
ּופֹורטּוגָ ל ִ
ְ
הּודים ִמ ְּמג ָֹר ֵׁשי ְס ָפ ַרד
יְ ִ
ירֹוּפה.
עֹות ָ'מאנִ ית ְו ָע ֵרי ֵא ָ
יסרּות ָה ְ
ְּב ֶׁשל ַה ְר ָח ַבת ַה ִּמ ְס ָחר ִעם ַה ֵּק ָ
יפתֹו ַה ְּת ִמ ִידית
ַל ְמרֹות ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ִּב ְט ִריּפֹולִ י ,לִ ּבֹו ְורּוחֹו ָהיּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .ש ִא ָ
ּוב ִס ְפרֹו ּכֶ ֶתם ָּפזּ .כְ ֶׁש ָּדן ְּב ִמנְ ֲהגֵ י
ּבּוריו ְ
לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ּכֶ ֶרת ּגַ ם ְּב ִח ָ
ּיּוטים
נֹוהגִ ין ְּבכָ ל לֵ יל א' ָׁשבּועֹות ְּבל"ב ִּפ ִ
"אנַ ְחנּו ֲ
ּכֹותבֲ :
ָׁשבּועֹות ,הּוא ֵ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ַעזְ ֵרנּו לְ ָא ְמ ָרם ָּב ָא ֶרץַה ְמיֻ ָּס ִדים ֶא ְצלֵ נּו ַעל ִּפי סֹוד ַה ָחכְ ָמהֵ ,א-ל ֱא ֵ
"א ִחילָ ה
דֹוׁשה"ְ .והּוא חֹוזֵ ר ַעל ִמ ְׁש ֶאלֶ ת לִ ּבֹו זֹו ּגַ ם ְּב ִסּיּום ֵּפרּוׁשֹו לַ ּז ַֹהרָ :
ַה ְּק ָ
דֹוׁשה".
ימי ּכָ ל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ָּב ָא ֶרץ ַה ְּק ָ
ימנּו ְו ֶא ְחיֶ ה לְ ָפנָ יו ַעד ַה ְׁשלִ ִ
לָ ֵא-ל יְ ִק ֵ
⋅⋅⋅

הֹורה לָ ֶהם ֶאת
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ִהנְ ִהיג ֶאת ְק ִהּלַ ת ְט ִריּפֹולִ י ְּב ֶמ ֶׁשְך ל"ט ָׁשנִ יםָ ,
ַה ֶּד ֶרְך יֵ לְ כּו ָבּה ְו ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר יַ ֲעׂשּוןִּ .ת ֵּקן לָ ֶהם ֵס ֶדר ְּת ִפּלֹות ּכְ ִמנְ ַהג
ּומ ַהּגְ ָדיִ ים נַ ֲעׂשּו ְּתיָ ִׁשים.
ּתֹורהֵ .
מֹורים לְ נַ ֲע ֵרי ַּתלְ מּוד ָ
ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםְ ,ו ִת ֵּקן ִ
"ׂשם
ה-הֹור ָאה ִׁש ֵּמׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ּגַ ם ּכְ ַדּיָ ןְּ .ב ַת ְפ ִקיד זֶ ה ָ
ָ
מֹור
ִעם ֱהיֹותֹו ֵ
ית-ה ִּדין ֶׁש ִּב ְט ִריּפֹולִ י,
יח ֶאת ַהיְ סֹודֹות לְ ֵב ַ
ּומ ְׁש ָּפט" ְו ִהּנִ ַ
לָ ֶהם (לִ ְבנֵ י ְט ִריּפֹולִ י) חֹק ִ
י-ה ִּדין ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ִּב ְצפֹון ַא ְפ ִר ָיקה.
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִּב ְרבֹות ַהּיָ ִמים ֶא ָחד ִמ ָּב ֵּת ַ
⋅⋅⋅
תֹורת ַהּסֹוד יַ ַחד ִעם ַּד ֲאגָ תֹו ֶׁש ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש יִ ְהיּו
ְּב ִקיאּותֹו ּוגְ אֹונּותֹו ְּב ַ
ּומּובנִ יםֵ ,ה ִביאּו לִ ֵידי ּכָ ְך ֶׁש ִח ֵּבר ֶאת ִס ְפרֹו ַהּגָ דֹול ּכֶ ֶתם ָּפז – ֵּפרּוׁש ַעל
ָ
רּורים
ְּב ִ
ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.
ֹלׁשים ָׁשנָ ה ָהיָ ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לַ ּז ַֹהר ּגָ נּוז ִּבכְ ָתב-יָ ד,
ּוׁש ִ
אתיִ ם ְ
ּכְ ָמ ַ
אׁשית ִ(ּב ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים),
ְו ַרק ִּב ְׁשנַ ת התקנ"ה (ָ )1795ר ָאה אֹור ַה ֵּפרּוׁש ַעל ֵס ֶדר ְּב ֵר ִ
לּותם ֶׁשל ֲע ִׁש ֵירי ְט ִריּפֹולִ יַ .ה ֵּׁשם "ּכֶ ֶתם ָּפז" ֹלא נִ ְק ַּבע ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ַח ֵּבר
ְּב ִה ְׁש ַּת ְּד ָ
יֹוסף ָּד ִוד
ַע ְצמֹוֶׁ ,ש ֶּט ֶרם ִסּיֵ ם ֶאת ֵּפרּוׁשֹו לְ כָ ל ַהּז ַֹהרֶ ,אּלָ א נִ ְק ַּבע ַעל-יְ ֵדי ַר ִּבי ַחּיִ ים ֵ
יטלְ יָ הַ .ר ִּבי
יוֹורנֹו ֶׁש ְּב ִא ַ
ֲאזּולַ אי ָ(ה ַרב ִח ָיד"א)ֶׁ ,ש ָּׁש ָהה ִּבזְ ַמן ַה ְד ָּפ ָסתֹו ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ְּבלִ ְ
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"מּלֹות זָ רֹות" ֶׁש ַּבּז ַֹהרֵּ ,פרּוׁש ֶׁשּנִ ְד ַּפס ְּבסֹוף ַה ֵּס ֶפר
ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ִח ֵּבר ּגַ ם ֵּפרּוׁש לְ ִ
"יָ ד נֶ ֱא ָמן" לְ ַר ִּבי ַחּיִ ים ַא ְב ָר ָהם ִמ ַיראנְ ָדה.
⋅⋅⋅
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא נִ ְפ ַטר ִּב ְהיֹותֹו ֶּבן ֵמ ָאה ָׁשנִ יםְּ ,ביֹום ט"ו ְּב ָאב ִּב ְׁשנַ ת שמ"ה
(.)1585
ַאּגָ דֹות ׁשֹונֹות נִ ְר ְקמּו ְס ִביב ִק ְברֹוֻ .ס ַּפר ּכִ י ַה ָּב ִאים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ָעלָ יו נַ ֲענִ ים
יטלְ יָ ה ֶאת ְט ִריּפֹולִ יָּ ,ב ְרחּו ִמ ֶּמּנָ ה ּכָ ל
נֹוׁש ִעיםּ .כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ְב ָׁשה ִא ַ
ִּב ְת ִפּלָ ָתם ְו ָ
הֹודיעּו
יה ָה ַע ְר ִבּיִ יםְ ,ו ָה ִעיר נֶ ֶה ְר ָסהִּ .ב ְׁשנַ ת תרע"א ( )1911לְ ַא ַחר ַהּכִ ּבּוׁשִ ,
ּתֹוׁש ֶב ָ
ָ
הּודים לַ ֻּמ ְסלְ ִמים
ָה ַע ְר ִבים ּכִ י ֶק ֶבר ַּב ַעל ְסגֻ ּלָ ה זֶ ה ַׁשּיָ ְך לָ ֶהםַ .ה ִּסכְ סּוְך ֵּבין ַהּיְ ִ
רֹומא לִ ְבּדֹק ֶאת ַה ֶּק ֶברּ .כְ ֶׁשּנִ ְפ ַּתח ַה ֶּק ֶבר,
ַעל ִק ְברֹו ּגָ ַברַ ,עד ֶׁשּיָ ְצ ָאה ִמ ְׁשלַ ַחת ֵמ ָ
נִ ְמ ָצא ָׁשם ר' ִׁש ְמעֹוןָׁ ,שלֵ ם ְּבגּופֹו ְו ָעטּוף ְּב ַטּלִ ית ְמ ֻצּיֶ ֶצת ּכִ ְביֹום ְּפ ִט ָירתֹו.

יֹוחאי" ִּב ְק ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
"ּבר ָ
ַה ִּפּיּוט ַ
ּיּוטים
נֹודע ָמקֹום נִ כְ ָּבד ֵּבין ַה ִּפ ִ
יֹוחאי" ֶׁש ִח ֵּבר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביאַ ,
"ּבר ָ
ַל ִּפּיּוט ַ
פּוצה ַר ָּבה ְּבכָ ל ְק ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל.
ַה ַּק ָּבלִ ּיִ ים ֶׁשּזָ כּו לִ ְת ָ
ימה
הּוׁשר ַּבּנְ ִע ָ
יֹוחאי" ִּב ְט ִריּפֹולִ י – ָׁשם ַ
"ּבר ָ
אׁשית ַּד ְרּכֹו ָע ָׂשה ַה ִּפּיּוט ַ
ֶאת ֵר ִ
הּודית.
הּוׁשר ְּב ַת ְרּגּום לָ ַע ְר ִבית ַהּיְ ִ
ֶׁש ִהלְ ִחין ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ְּב ַע ְצמֹוְ ,והּוא ּגַ ם ַ
ּוב ְק ֻד ָּׁשה
יע לְ ָע ֵרי ְצ ַפת ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ  -יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,בּה נִ ְת ַק ֵּבל ְּב ַא ֲה ָבה ִ
ִּב ְרבֹות ַה ָּׁשנִ ים ִהּגִ ַ
ּנֹורא ַהּזֶ הֵ .מ ֶא ֶרץ
ַעל-יְ ֵדי ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י זַ "ל ֶׁש ִהּכִ ירּו ִּב ְק ֻד ַּׁשת ַה ִּפּיּוט ַה ָ
ּדֹובירֹו
קֹור ֵ
יהם ֶׁשל ָה ֲא ִר"י ְו ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ְ
הּופץ ַה ִּפּיּוט ַעל-יְ ֵדי ַּתלְ ִמ ֵיד ֶ
 יִ ְׂש ָר ֵאל ַאׁשית ַה ֵּמ ָאה ַה -י"ז.
ַּבּגֹולָ ה ּכֻ ּלָ ּהְ ,והּוא נִ ְד ַּפס לָ ִראׁשֹונָ ה ּכְ ָבר ְּב ֵר ִ
עמנִ יץ ִה ְד ִּפיסֹו
ּגַ ם ִּב ְק ִהּלֹות ַא ְׁשּכְ נַ ז ִה ְת ַק ֵּבל ַה ִּפּיּוטְ ,ו ַר ִּבי יִ ָּׂששכָ ר ֶּבער ִמ ְּק ֶר ְ
"מּלֹות
"א ְמ ֵרי ִבינָ ה"ֵּ ,באּור ַעל ִ
ִּב ְפ ַראג ִּב ְׁשנַ ת השע"א (ְּ )1611ברֹאׁש ִס ְפרֹו ִ
דֹוׁשה".
הּובא ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְּק ָ
"ׁשיר ֶׁש ַבח לְ ָה ַר ְׁש ִּב"י זַ ַצ"לֶׁ ,ש ָ
זָ רֹות" ַּבּז ַֹהרְּ ,ב ֶׁשל ֱהיֹותֹו ִ
יוֹורנֹו ִּב ְׁשנַ ת
"ּתּקּונֵ י ַׁש ָּבת"ּ .כְ ֶׁשּנִ ְד ַּפס ְּבלִ ְ
אקא ַּב ֵּס ֶפר ִ
ָׁשנָ ה לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן נִ ְד ַּפס ִּב ְק ָר ָ
"ּבר
ִ 1795ס ְפרֹו "ּכֶ ֶתם ָּפז"ֵּ ,פרּוׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לַ ּז ַֹהרּ ,כֻ ּנְ סּו ְּבסֹופֹו ִׁשירֹו ַ
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נֹוס ִפים ֶׁש ִח ֵּבר.
ּיּוטים ָ
ּופ ִ
יֹוחאי" ִ
ָ
⋅⋅⋅
יֹוחאי" לִ כְ בֹודֹו ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי
"ּבר ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לָ ִביא ִה ְק ִּדיׁש ֶאת ַה ִּפּיּוט ַ
ׁשּורֹותיו ֶׁשל ַה ִּפּיּוט נִ ּכֶ ֶרת ְּב ִקיאּותֹו ֶׁשל ַה ְמ ַח ֵּבר
ָ
יֹוחאיִ .מ ֵּבין
ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
יטלְ ִקי,
לּ-פי ַה ִּסגְ נֹון ָה ִא ַ
תֹורת ַה ַּק ָּבלָ הַ .ה ִּׁשיר ּכָ תּוב ַע ִ
ּוב ַ
תֹורת ַה ִּׁשיר ְו ַה ִּמ ְׁש ָקל ְ
ְּב ַ
לֹומר ְּב ִׁש ַּטת ַה ְּתנּועֹותְ .מ ֻׁש ָּב ִצים ּבֹו ִּבּטּויִ ים ִמ ְק ָר ִאּיִ יםַ ,מ ֲא ָמ ִרים ְו ַר ְעיֹונֹות
ּכְ ַ
ּומעֹולַ ם ַה ַּק ָּבלָ הַ .ה ִּׁשיר ָּבנּוי ֲע ָׂש ָרה ָּב ִּתים,
ִמ ִּד ְב ֵרי ֲחזַ "לְ ,וכֵ ן ִּבּטּויִ ים ִמן ַהּז ַֹהר ֵ
יעה אֹות ַא ַחת ִמ ְּׁשמֹו ֶׁשל ַה ְמ ַח ֵּבר.
מֹופ ָ
אׁשיתֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִ
ֶׁש ְּב ֵר ִ
מּוׁשר ִּב ְק ִהּלֹות ַרּבֹות
ָ
ּופ ְר ִסיתְ ,והּוא
הּודית ,לָ ִדינֹו ַ
ַה ִּפּיּוט ֻּת ְרּגַ ם לְ ַע ְר ִבית-יְ ִ
עּודת לֵ יל
ּוב ֶחלְ ָקן ִּב ְס ַ
ּוב ִּמזְ ָרח ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת – ְּב ֶחלְ ָקן ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתְ ,
ַּב ַּמ ֲע ָרב ַ
ּובלַ "ג ָּבע ֶֹמר.
ַה ַּׁש ָּבת ְ -
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ִ .1אם נִ ְתּבֹונֵ ןְּ ,בכָ ל ִּפּיּוט זֶ ה ֹלא נִ זְ ּכָ ר
יֹוחאי ,וְ ָא ִביו
ַר ְׁש ִּב"י ּכִ י ִאם ַּבּת ַֹאר ַּבר ָ
יֹוחאי ָהיָ ה ָא ָדם ּגָ דֹולּ ,כַ ְמב ָֹאר ַּבזֹ ַּהר
ָ
ַה ָּקדֹוׁש (הקדמה דף יא ע"א)ְּ ,דר' ִּפינְ ָחס
יח ַק ֵּמּה ְּדר'
ֲהוָ ה ְׁשכִ ַ
ְר ַ
חּומאי ְּבכֵ יף יַ ָּמא ַּבר יוֹ ַחאי
ּובר נַ ׁש ַרב
ּנֹוסר ַ
ְּדגִ ָ
יֹומין
ְּד ִ
יׁשא
וְ ַק ִּׁש ָ
ֲהוָ ה וְ ֵעינֹוי ִא ְס ַּתּלְ קּו
ִמּלְ ֶמ ֱח ֵמיָ ,א ַמר לְ ַר ִּבי
יֹוחאי ַח ְב ָרנָ א
ִּפינְ ָחס וַ ַּדאי ְׁש ַמ ְענָ א ְּד ָ
ִאית לֵ ּה ַמ ְרּגָ לִ ית ֶא ֶבן ָט ָבא ,וְ כּו'ַ .עד
יׁשא
ּכָ אןֲ .ה ֵרי ֶׁש ָהיָ ה ֵמ ַה ַח ְב ַרּיָ א ַק ִּד ָ
ֶׁשל ֵאּלּו ַה ַּתּנָ ִאים .וְ ִהּנֵ ה ּכָ ל ּגִ ּלּוי ֶׁשל
יעים ְּב ִה ְתּגַ ּלּות
ּתֹורה ַמּגִ ִ
סֹודֹות ַה ָ
ַה ֲח ָס ִדיםֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ִּדינִ ים נִ ְס ָּת ִמים
ּתֹורה .וְ ַה ֲח ָס ִדים יֹונְ ִקים
ַׁש ֲע ֵרי סֹודֹות ַה ָ
ֵמ ָה ָאב ,נִ ְמ ָצא ֶׁשּכָ ל ַה ֶּׁש ַפע ֶׁש ִּק ֵּבל
סֹודֹותיו הּוא ֵמ ָא ִביו ,וְ כֵ ן
ָ
ַר ְׁש ִּב"י וְ גִ ּלּוי
מֹוה ַר"ן (תניינא תורה ס),
ּקּוטי ֲ
ּכָ ַתב ְּבלִ ֵ
ְּד ַר ְׁש ִּב"י ְּבוַ ַּדאי ָהיָ ה לֹו ֲח ָס ִדים ִמ ַּצד
יֹוחאיֶׁ ,ש ָהיָ ה ּגָ דֹול ְּביִ ְׂש ָר ֵאל.
ָא ִביו ר' ָ
יבא
וְ ַעל ּכֵ ן ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לְ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ִּב ְפ ָס ִחים (דף קיב ע"א) ,וְ ִאם לָ או ֲאנִ י
אֹומר
יֹוחאי ַא ָּבאַ ,היְ נּו ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹומר לְ ָ
ֵ
יֹוחאי ַא ָּבא,
ּתֹורה ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ָ
לְ ַה ָ
ְּב ִחינַ ת ַה ֲח ָס ִדים ִמ ַּצד ָה ָאבֶׁ ,ש ִּמ ָּׁשם
ּתֹורה
ּתֹורהּ .כִ י ִה ְתּגַ ּלּות ַה ָ
ִה ְתּגַ ּלּות ַה ָ
הּוא ִה ְתּגַ ּלּות ַה ֲח ָס ִדיםַ .עד ּכָ אן .וְ ַעל
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ּכֵ ן ּכָ ַתב ַה ַּפּיָ ט ְּבכָ ל ַה ִּפּיּוט ֶאת ְׁשמֹו
יֹוחאי – לְ הֹורֹות ֶׁשּכָ ל ַמ ֲעלָ תֹו
ֶׁשל ָא ִביו ָ
ּתֹורה ִהּגִ יעּו
ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ְּבגִ ּלּוי סֹודֹות ַה ָ
ֵמ ָא ִביו.
לְ ׁשֹון
 .2הּוא
וְ כַ ְמב ָֹאר
ּגְ ֻדּלָ ה,
"וַ ֲאנִ י
ַּבּכָ תּוב
ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי לְ ָך ֶאת
ְּתרּומ ָֹתי
ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
לְ כָ ל ָק ְד ֵׁשי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך נְ ַת ִּתים
ּופ ְרׁשּו ֲחזַ "ל
לְ ָמ ְׁש ָחה" (במדבר יח ,ח)ֵ ,
סֹוטה (דף טו ע"א) ,לְ ָמ ְׁש ָחה  -לִ גְ ֻדּלָ ה,
ְּב ָ
ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַה ְּמלָ כִ ים אֹוכְ לִ ין .וְ ַעּיֵ ן עֹוד
ִּבזְ ָב ִחים (דף כח ע"א).
"א ַה ְב ָּת ֶּצ ֶדק
אֹומר ַהּכָ תּוב ָ
ּ .3כְ ָבר ֵ
ֹלהים
וַ ִּת ְׂשנָ א ֶר ַׁשע ַעל ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא ִ
ֹלהיָך ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון ֵמ ֲח ֵב ֶרָך" (תהילים
ֱא ֶ
ּופ ַרׁש ַר ִׁש"י ּכָ ל לְ ׁשֹון ּגְ ֻדּלָ ה
מה ,ח)ֵ ,
יחת ֶׁש ֶמן ּכְ ָדת
יה לְ ׁשֹון ְמ ִׁש ַ
נֹופל ָעלֶ ָ
ֵ
ַה ְּמלָ כִ יםַ .עד ּכָ אן .וְ ָה ִא ְּבן ֶעזְ ָרא ֵּפ ַרׁש
ּומ ֲח ֵב ֶרָך
יחֵ ,
ְּד ַה ִּמזְ מֹור נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ָּמ ִׁש ַ
 ֵהם ֲח ִס ִידים ֲא ֵח ִרים ְּבדֹורֹוַ .עד ּכָ אן.וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַה ַּפּיָ ט ַעל ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ִּק ֵּבל
יֹותר ֵמ ֲח ֵב ָריו .וְ נִ ְר ֶאה
ֵ
ּת ַֹאר ּגְ ֻדּלָ ה
ֶׁשּת ַֹאר ַהּגְ ֻדּלָ ה הּוא ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ַּבזֹ ַּהר
ַה ָּקדֹוׁש (ח"ג דף קכד ע"ב) ְּב ִס ְפ ָרא ָּדא
לּותא ,וְ ַעּיֵ ן ָׁשם ֶׁש ְּמב ָֹאר
יִ ְּפקּון ִמן ּגָ ָ

יח ָׁשם ִּפלְ אֹו לְ ַמ ְּת ָקןַ .עד ּכָ אן.
ַמזְ ִר ַ
יֹותר ּכְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלֶ ה ַה ֵּס ֶפר ַהזֹ ַּהר ְּב ָדא
עֹוד ֵ
ּומב ָֹאר
ּוב ֵס ֶפר ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה וְ כֵ ן ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ֵא ֶצל ַר ְׁש ִּב"יְ .
לּותאְ .
יִ ְּפקּון ִמן ּגָ ָ
ַּבזֹ ַּהר (פרשת ויקרא דף י ע"ב)ְּ ,דׁש ֶֹרׁש
ֶא ְפ ַריִ ם (פרשת בשלח שמות יד ,ח)ְּ ,דזֶ הּו
ַה ִּדינִ ים ַּב ִּבינָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִּבינָ ה ִּדינִ ין
"ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים" -
ֶׁש ְּמ ֻר ָּמז ַּב ָּפסּוק ְ
"אנִ י
ִמ ְת ָע ִרין ִמּנַ ּהֲ ,
"ּביָ ד
ַהיְ נּו ִמן ַהּגָ לּותְ ,
אי,
ח
ָ
יוֹ
ר
ב
ּ
ַ
בּורה"
ִבינָ ה לִ י גְ ָ
ָר ָמה"  -וְ ַת ְרּגּומֹו
(משלי ח ,יד) .וְ ֵׁשם
ְּב ֵריׁש ּגְ לִ יְּ ,ב ֵרי"ׁש
אׁשי ֵּתבֹות ַר ִ'ּבי
 ָר ֵ[עּיֵ ן
ַ
מ"ב ַּב ִּבינָ ה.
ִׁש ְ'מעֹון ַּב'ר י'ו ָֹחאי,
ּקּוטי
עֹוד ָּבזֶ ה ְּבלִ ֵ
ּגְ לִ י ּ -כְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלֶ ה
ּתֹורה מא],
מֹוה ַר"ן ָ
ֲ
ִס ְפרֹו ַה ָּקדֹוׁש ֵס ֶפר
וְ ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ִּב ְמגִ ּלָ ה
ַהזֹ ַּהרָ ,אז ְּב ָדא יִ ְּפקּון
(דף יז ע"ב) ְּד ִבינָ ה
לּותאַ .עד ּכָ אן.
ִמן ּגָ ָ
ַא ֲח ֵרי ְק ֻד ָּׁשה .וְ ַהיְ נּו
ֶׁש ִּת ְּקנּו ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַא ָּתה חֹונֵ ן – ֶׁשהּוא
ַּב ָּק ָׁשה ַעל ִּבינָ הַ ,א ֲח ֵרי ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,שּכֵ ן
ַּבזֹ ַּהר (רעיא מהימנא פרשת בהר דף קט
.4
יֹוצאת ַה ִּבינָ ה .וְ זֶ הּו
ִמּׁש ֶֹרׁש ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֵ
"ׁש ֶמן ִמ ְׁש ַחת ק ֶֹדׁש" (שמות
יתאֶ ,
ע"ב) ִא ָ
ֶׁש ָא ַמר נִ ְמ ַׁש ְח ָּת ִמ ִּמ ַּדת ַהּק ֶֹדׁש – ְּד ֶׁש ֶמן
ל ,כה) ִאיהּו ִמ ִּס ְט ָרא ִּד ְׂש ָמאלָ א ְּד ִא ְּת ַמר
ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשהּוא ַה ִּבינָ ה ֶׁש ֵהם ּכ ַֹח ִמ ַּדת
ַּבּה "וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם"ַ .עד ּכָ אן.
ַה ִּדיןָׁ ,ש ְרׁשֹו ְּב ִמ ַּדת ַהּק ֶֹדׁש.
וְ ַהיְ נּו ֶׁש ַהלְ וִ ּיִ ם ֵהם ִמּכ ַֹח ִמ ַּדת ַה ִּדין,
וְ ָא ַמר ַה ַּפּיָ ט ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י נִ ְמ ַׁשח ְּב ֶׁש ֶמן
ִמ ְׁש ַחת ק ֶֹדׁש – ַהיְ נּו ִמ ִּמ ַּדת ַה ִּדיןֶׁ ,שּכֵ ן ּ .5כְ ָבר ִה ְת ָּב ֵאר ֶׁש ִּמ ַּדת ַר ְׁש ִּב"י
ֵאין ַה ִּדין ִמ ְת ַמ ֵּתק ֶאּלָ א ְּב ָׁש ְרׁשֹוּ .וכְ ָבר
דּוע ֶׁשּזֶ ה
ְּבת ֶֹקף ִּדינֵ י ַה ְּק ֻד ָּׁשה .וְ יָ ַ
ֹלקים ,וְ ת ֶֹקף ַה ִּדינִ ים
יקאנָ ִטי (פרשת תצוה שמות פרק כח ּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה ָע ָׂשה ֱא ִ
ּכָ ַתב ִר ָ
ֶׁשל ּכֹחֹות ַה ִּס ְט ָרא ָא ֲח ָרא נִ ְמ ָּת ִקים
פסוק א) ,וְ ַאל ִּת ְת ַמּה ַא ֲח ֵרי ֶׁשּכ ַֹח ַהלְ וִ ּיִ ם
ַּבּגְ בּורֹות ֶׁשל ַה ִּס ְט ָרא ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֶׁש ִהיא
הּוא ִמ ַּדת ַה ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ הֵ ,איְך יָ ָצא
ְּב ִחינָ תֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ע"ה .וְ ַעּיֵ ן
ַא ֲהרֹן ֵמ ֶהם ֶׁשהּוא ֵה ֶפְך ִמ ָּד ָתםּ ,כִ י ּכָ ְך
מֹוציא ֵאׁש עֹוד ְּב ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ָּבזֶ ה ְּב ֵס ֶפר ִסּדּורֹו
ַּד ְרּכֹו ֶׁשל הקב"ה יִ ְת ַעּלֶ הִ ,
ֶׁשל ַׁש ָּבת (ח"א שורש ו ענף א) ,וְ ֵאין ּכָ אן
לּוחין
ּומיִ ם ֵמ ֵאׁשִ ,מּתֹוְך ַמיִ ם ְמ ִ
ִמ ַּמיִ ם ַ
ּובת ֶֹקף ַה ְּמ ִרירּות
תּוקים ְ
מֹוציא ַה ְּמ ִ
ִ
ָמקֹום לְ ַה ֲא ִריְך .וְ ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ִּבזְ ָב ִחים
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ּוב ֲע ָרכִ ין
(דף פח ע"ב) ַ
ֶׁש ַה ִּציץ ְמכַ ֵּפר ַעל ַעּזּות ָּפנִ יםַּ ,ב ִּציץ
ּכְ ִתיב "וְ ָהיָ ה ַעל ֵמ ַצח ַא ֲהרֹן" (שמות כח,
"ּומ ַצח ִא ָּׁשה
ּוב ַעּזּות ָּפנִ ים ּכְ ִתיב ֵ
לח)ְ ,
זֹונָ ה ָהיָ ה לָ ְך" (ירמיה
ג ,ג)ַ .עד ּכָ אן .וְ ַהיְ נּו
ְּד ֻט ְמ ָאה
ֶׁש ַעּזּות
ּומ ָּדתֹו ֶׁשל
ִמ ְתּכַ ֶּפ ֶרת ְּב ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהִ .
ַר ְׁש ִּב"י ָהיְ ָתה ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,שֹּלא ַחת
חֹוט ִאים וְ ַאף ִה ְק ִּפיד ַעל
יח ֶאת ַה ְ
לְ הֹוכִ ַ
ֵאּלּו ֶׁש ָעזְ בּו ַחּיֵ י ָׁש ָעהּ ,כַ ְמב ָֹאר ְּב ַׁש ָּבת
(דף לג ע"ב) ,וְ זֶ ה ַה ַּט ַעם ֶׁש ְּמב ָֹאר ִּבנְ ָד ִרים
יתהּו
(דף סו ע"ב)ַ ,ההּוא ְּד ָא ַמר לַ ּה לִ ְד ִב ְ
ימי
קֹונָ ם ֶׁש ִאי ַא ְּת נֶ ֱהנֵ ית לִ י ַעד ֶׁש ַּת ְט ִע ִ
הּודה ּולְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון,
ַּת ְב ִׁשילֵ ְך לְ ַר ִּבי יְ ָ
הּודה ָט ִעיםָ ,א ַמרַ :קל וָ ח ֶֹמר,
ר' יְ ָ
ּומה לַ ֲעׂשֹות ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש לְ ִא ְׁשּתֹו
ָ
ּתֹורה ְׁש ִמי ֶׁשּנִ כְ ַּתב ִּב ְק ֻד ָּׁשה
 ָא ְמ ָרה ָיִ ָּמ ֶחה ַעל ַה ַּמיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים ְּב ָס ֵפק ,וַ ֲאנִ י
 ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה; ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןלָ א ָט ִעיםָ ,א ַמר :יָ מּותּו ּכָ ל ְּבנֵ י ַאלְ ָמנָ ה
וְ ַאל יָ זּוז ִׁש ְמעֹון ִמ ְּמקֹומֹו ,וְ עֹודּ ,כִ י
ֵהיכִ י ְּדלָ א לִ ְת ַרּגְ לֵ י לְ ִמנְ ַּדרַ .עד ּכָ אן.
ּוס ַתם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון הּוא ַר ְׁש ִּב"יֶׁ ,ש ָּׁש ַמר
ְ
ּתֹורה ְּב ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה.
בֹודּה ֶׁשל ָ
ַעל ּכְ ָ
את ִציץ נֵ זֶ ר ַהּק ֶֹדׁש –
וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר נָ ָׂש ָ
ֶׁש ִּמ ָּדתֹו ָהיְ ָתה ּכַ ִּציץ ֶׁש ַעל ֵמ ַצח ַהּכ ֵֹהן
ַהּגָ דֹול ֶׁש ָהיָ ה ְמכַ ֵּפר ַעל ַעּזּות ָּפנִ ים,
ִּב ְב ִחינַ ת ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה.

ַ .6על ִּפי ַמה ֶּׁש ֵּב ַא ְרנּו יִ ְת ָּב ֵאר ַמה
ֹאׁשָך ְּפ ֵא ֶרָך – ֶׁשּכֵ ן
ֶּׁש ָא ַמר ָחבּוׁש ַעל ר ְ
"ּפ ֵא ְרָך ֲחבֹוׁש ָעלֶ יָך"
אֹומר ַהּכָ תּוב ְ
ֵ
(יחזקאל כד ,יז) וְ ָד ְרׁשּו ֲחזַ "ל ִּב ְב ָרכֹות
(דף יא ע"א) ְּד ֵאּלּו ֵהם
ַה ְּת ִפּלִ ין ַהּנִ ְק ָר ִאים
ְּפ ֵאר .וְ ַהיְ נּו ַה ְּת ִפּלִ ין
אֹומר ַהּכָ תּוב "לָ ׂשּום
ֵ
ֶׁש ָּברֹאׁשֶׁ ,שּכֵ ן
לַ ֲא ֵבלֵ י ִצּיֹון לָ ֵתת לָ ֶהם ְּפ ֵאר ַּת ַחת
ֵא ֶפר" (ישעיהו סא ,ג) ,וְ ַהיְ נּו ַעל ְּת ִפּלִ ין
ֶׁש ָּברֹאׁשּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ְּב ַת ֲענִ ית
(דף טז ע"א) וְ ֵהיכָ א ַמּנַ ח לְ הּו לְ ֵא ֶפר
ּנֹותנִ ים ְּב ַת ֲענִ ית? ָ -א ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק:
ֶׁש ְ
ִּב ְמקֹום ְּת ִפּלִ יןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "לָ ׂשּום לַ ֲא ֵבלֵ י
ּופ ַרׁש
ִצּיֹון לָ ֵתת לָ ֶהם ְּפ ֵאר ַּת ַחת ֵא ֶפר"ֵ .
ַר ִׁש"י ְּד ַהיְ נּו ְּב ָמקֹום ֶׁשּמֹחֹו ֶׁשל ִּתינֹוק
סֹודם
ּות ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש ָ
רֹופסַ .עּיֵ ן ָׁשםְ .
ֵ
הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ַּבּגְ בּורֹות ,וְ זֶ הּו סֹוד ַמה
ֶּׁש ָא ַמר ַהּכָ תּוב "וְ ָראּו ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י
ֵׁשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ יָך וְ יָ ְראּו ִמ ֶּמּךָ" וְ ָד ְרׁשּו
ֲחזַ "ל ִּב ְב ָרכֹות (דף ו ע"א)ְּ ,ד ֵהם ְּת ִפּלִ ין
ֶׁש ָּברֹאׁשְּ ,ד ַהּגְ בּורֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֵהם
יעים ֶאת ַהּגְ בּורֹות
ּומכְ נִ ִ
מֹוד ִדים ַ
ַה ִּמ ְת ְ
ֶׁש ַּב ִּס ְט ָרא ָא ֲח ָרא .וְ זֶ הּו נַ ִּמי ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו
ית ֶאת
ֲחזַ "ל ִּב ְב ָרכֹות (דף ז ע"א)" ,וְ ָר ִא ָ
ֲאח ָֹרי" – ֶׁש ֶה ְר ָאה הקב"ה לְ מ ֶֹׁשה ֶק ֶׁשר
חֹוריִ ם
ֶׁשל ְּת ִפּלִ יןַ .עּיֵ ן ָׁשם .וְ ַהיְ נּו סֹוד ֲא ַ
חֹוריִ ם
ֶׁש ֵהם ִמ ַּדת ַה ִּדין ַהּיֹונֶ ֶקת ֵמ ָה ֲא ַ
ֶׁש ֵהם ַהּגְ בּורֹותֶׁ ,ש ָּפסּוק זֶ ה הּוא ַמ ְר ֶאה

(דף טז ע"א)
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ַעל ִה ְתּגַ ְּברּות ַה ִּדינִ ים וְ כַ ְמב ָֹאר ְּבז ַֹהר ּ .8כָ ַתב ַה ַּמלְ ִּבי"ם
יחה,
ּוב ִר ָ
יסה ְ
ָח ָדׁש (פרשת אחרי מות דף עח ע"ב) ,וְ ָא ִריְך פסוק יח) ְּדיֵ ׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין נִ ָ
חֹוביהֹון
ֻרגְ זָ א ִמן ַא ִּפין ְּד ִא ְס ְּתלַ קּו ְּב ֵ
רֹוד ִפים ַא ֲח ָריו ,אֹו
יסה ִהיא ִאם ְ
ֶׁש ַהּנִ ָ
ית
ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל ָה ָדא הּוא ִּדכְ ִתיב "וְ ָר ִא ָ
רֹובה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ֵאין ַה ַּסּכָ נָ ה
ֶׁש ַה ַּסּכָ נָ ה ְק ָ
ּופנַ י ֹלא
ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
ּגְ דֹולָ ה ּכָ ל ּכָ ְך,
אי,
ח
ָ
יוֹ
ר
ב
ּ
ַ
יֵ ָראּו"ַ .עד ּכָ אן.
ּכְ ִתיב וַ ּיִ ְב ַרחַ .עד
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
וְ זֶ הּו
ּכָ אן .וְ כָ אן ָא ַמר
ַה ַּפּיָ ט ִּבלְ ׁשֹון ַהּכָ תּוב
ַה ַּפּיָ ט ְּד ַב ְּת ִחּלָ ה נָ ס
ֹאׁשָך
ָחבּוׁש ַעל ר ְ
ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּכֵ ן ּכְ ֶׁשּיָ ָצא
ְּפ ֵא ֶרָך ִּ -ד ְפ ֵאר ֵאּלּו
ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ָהיְ ָתה
ְּת ִפּלִ ין ֶׁש ָּברֹאׁש ,וְ ֵהם
רֹובה,
ְק ָ
ַה ַּסּכָ נָ ה
ִמ ָּדתֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ִּבגְ בּורֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְת ַר ֵחק ּכְ ָבר ֹלא נָ ס ֶאּלָ א
ּוכְ מֹו ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵאר .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּב ַמה ֶּׁשּנִ כְ ּתֹב
ָּב ַרח ,וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר יֹום נַ ְס ָּת ,יֹום ֲא ֶׁשר
לְ ַק ָּמן ְּבסֹוד ַה ְּת ִפּלִ ין ֶׁשּגִ ּלָ ה ַר ְׁש ִּב"י
צּורים – ֶׁשהּוא ָמקֹום
ָּב ַר ְח ָּתִּ .ב ְמ ָע ַרת ִ
ּומ ָּׁשם ֵּב ֵא ָרה.
ִ
ּתֹורה,
ְמ ֻב ָּדד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַעּלֹות ּבֹו ַּב ָ
ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ְּב ֵפרּוׁש ָק ְר ַּבן ָה ֵע ָדה ַעל
ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ְּב ָאבֹות (פ"ו מ"ג),
רּוׁשלְ ִמי ַׁש ָּבת (פ"א ה"ג) ֶׁש ָה ָא ָדם
ַהּיְ ַ
.7
מֹוׁשב טֹוב
ּתֹורה .וְ זֶ הּו ָ
ְּד ֵאין טֹוב ֶאּלָ א ָ
ּבֹודד
ֶׁשהּוא יְ ֵרא ֵח ְטא ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ֵ
יָ ַׁש ְב ָּתֶׁ ,שּכֵ ן ְמב ָֹאר ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַׁש ָּבת (דף
ֵמ ֶח ְב ַרת ֲאנָ ִׁשים וְ יֵ ֵׁשב ַּב ִּמ ְד ָּבר אֹו
לג ע"ב)ֶׁ ,ש ַּב ְּת ִחּלָ ה ֲאזַ ל לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
צּורים ּכְ מֹו ֶׁש ָעׂשּו ִראׁשֹונִ ים
ִּב ְמ ָע ַרת ִ
ָ
וְ ַרק ַא ַחר ּכָ ְך ָּב ַרח לַ ְּמ ָע ָרה.
רּוח ַהּק ֶֹדׁש.
ּומֹוׁשבֹו וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִע ַּקר ְׁש ִרּיַ ת ַ
מֹוׁשב טֹובְּ ,ב ֵבית ה'.
ָ
ַּב ְּת ִחּלָ ה ָהיָ ה
ַעד ּכָ אן
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁש ָח ַׁשׁש ֶׁש ִא ְׁשּתֹו ְּתגַ ּלֶ ה ֵהיכָ ן
רּוה,
רֹומ ִאים וִ ייַ ְּס ָ
סּוה ָה ָ
הּוא ִאם יִ ְת ְּפ ָ
 .9צּור הּוא ּכִ ּנּוי לְ ַמלְ כּות( ,עיין
יָ ָצא ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ ִה ְת ַח ֵּבא ַּב ְּמ ָע ָרה
במתוק מדבש פרשת בשלח דף סד ע"א עמוד
ִמחּוץ לָ ִעירֶׁ ,שּכֵ ן ֶּד ֶרְך ַה ְּמ ָערֹות ֶׁש ָהיּו תשי)ְּ ,ד ַה ַּט ַעם ֶׁש ַה ַּמלְ כּות נִ ְק ֵראת צּור
ֹלהי"ם ְּד ֵה ִהי"ן
ִמ ָּס ִביב לָ ִעיר וְ ֹלא ְּבתֹוְך ָה ִעיר ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ִפי ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ֵׁשם ֱא ִ
לְ ִהּנָ זֵ ק ֵמ ֵהן ּכַ ְמב ָֹאר ָּב ָבא ַק ָּמא (דף ּכָ זֶ ה" אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד מ"ם
נ ע"ב).
ימ ְט ִרּיָ א צּור.
ֶׁש ִעם ַהּכֹולֵ ל עֹולֶ ה ְּבגִ ַ
(שמואל א פרק יט
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ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלּו ַעל ּכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל ,לָ כֵ ן ָאנּו
עֹוׂשין ְּביֹום ִהּלּולָ א ִּדילֵ ּה יֹום  -טֹוב,
ִ
ֶׁשּיֹום ל"ג ָּבע ֶֹמר ֶׁשהּוא הֹוד ֶׁש ַּבהֹוד
נִ ְמ ְּתקּו ּכָ ל ַהּגְ בּורֹות ְּב ָׁש ְר ָׁשןַ .עד ּכָ אן.
דּוע ֶׁש ִּמ ַּדת
ּוכְ ָבר יָ ַ
ַההֹוד ִהיא ִמ ָּדתֹו
ֶׁשל ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן,
ר' ָצדֹוק
וְ כָ ַתב
ְּב ֵס ֶפר ְּפ ִרי ַצ ִּדיק
ּלּוּבלִ ין
ַהּכ ֵֹהן ִמ ְ
(בראשית במאמרו לחנוכה אות ב)ְּ ,ד ַעל
ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן נֶ ֱא ַמר "ּכִ י ִׂש ְפ ֵתי כ ֵֹהן
תֹורה יְ ַב ְקׁשּו ִמ ִּפיהּו"
יִ ְׁש ְמרּו ַד ַעת וְ ָ
ּתֹורה
(מלאכי ב ,ז) ,וְ ַא ֲהרֹן הּוא ׁש ֶֹרׁש ָ
ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה וְ הּוא ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה לְ ִמ ַּדת הֹוד.
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב
ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁשהּוא ׁש ֶֹרׁש ָ
ימינָ א הּוא ֶמ ְרּכָ ָבה לְ ִמ ַּדת נֶ ַצח
ֶׁשהּוא ִמ ִ
ֶׁשהּוא ִמּיָ ִמיןַ .עד ּכָ אן .וְ ִאם נִ ְתּבֹונֵ ן
ּתֹורת ַהּסֹוד וְ ָחכְ ַמת
נִ ְר ֶאה ֶׁש ִע ַּקר ּכָ ל ַ
ּתֹורת ַר ְׁש ִּב"י ִהיא
ּיֹוצ ִאים ִמ ַ
ַה ַּק ָּבלָ ה ַה ְ
תֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהּ ,ולְ ָהכִ י נִ ְק ָרא ְׁש ָמּה
ְּב ָ
ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ָה ָא ָדם ֶאת
ַה ְּד ָב ִרים ִאיׁש ִמ ִּפי ִאיׁש .וְ ַה ַּט ַעם לָ זֶ ה
ֶׁש ִּמ ַּדת ַר ְׁש ִּב"י ִהיא ִמ ַּדת ַההֹוד ּוכְ ַא ֲהרֹן
ּתֹורה
ַהּכ ֵֹהן ֶׁש ִּמ ָּדתֹו הֹוד ,וְ ָהיָ ה ַהּׁש ֶֹרׁש ָ
ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה.

יע לִ ְמקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ַה ַּמלְ כּות
וְ ַהיְ נּו ֶׁש ִהּגִ ַ
לֹותּה.
ּכְ ֵדי לְ ַה ֲע ָ
הֹודָך וַ ֲה ָד ֶרָך
ית ְ
ְּב ָא ְמרֹו ָׁשם ָקנִ ָ
.10
– יִ ְרמֹז ַעל ִמ ַּדת
ּוב ִמ ַּדת ַההֹוד
ַההֹודְ ,
יֵ ׁש ָּבּה ּגַ ם ּכֵ ן ִּדין
ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַה ְּצלַ "ח
ִּב ְב ָרכֹות (דף נח ע"א) ּכִ י ִמ ַּדת ַההֹוד יֵ ׁש
ּבֹו ִמ ַּדת ַה ִּדיןּ ,כִ י הֹוד לְ ַמ ְפ ֵר ַע הּוא
הֹודי נֶ ְה ַּפְך
ָּדוָ ה ,וְ כֵ ן ּכָ תּוב ַּב ָּפסּוק "וְ ִ
ָעלַ י לְ ַמ ְׁש ִחית" (דניאל י ,ח)ָ ,ר ַמז ָּבזֶ ה ּכִ י
ּכַ ֲא ֶׁשר נֶ ְה ַּפְך ַההֹוד ָאז הּוא לְ ַמ ְׁש ִחית.
ַעד ּכָ אן .וְ זָ כָ ה ַר ְׁש ִּב"י לְ ִמ ַּדת ַההֹוד,
וְ ַעל ּכֵ ן ִמּיָ ד ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְק ִּפיד ַעל ָא ָדם
ּכָ ל ֶׁשהּוא ָהיָ ה נִ ּזֹוק אֹותֹו ָא ָדם ּכַ ְמב ָֹאר
ְּב ַׁש ָּבת (דף לג ע"ב)ֶׁ ,שּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנָ ַתן
ֵעינָ יו נִ ְׂש ַרף ,וְ ָׁשם (דף לד ע"א)ְּ ,ב ַמה
ֶּׁש ִה ְק ִּפיד ַעל ּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים וָ ֵמתּו ,וְ עֹוד.
וְ כָ ַתב ְּב ֵס ֶפר ָמאֹור וָ ֶׁש ֶמׁש (ויקרא רמזי
ל"ג בעומר)ִּ ,ד ְביֹום ל"ג לַ ְּס ִפ ָירה ֶׁשהּוא
'הֹוד ֶׁש ַּבהֹוד' ָאז נִ ְמ ְּתקּו ּכָ ל ַהּגְ בּורֹות
מֹודין לְ ַה ֲח ָס ִדים
ִ
ְּב ָׁש ְר ָׁשן וְ ַהּגְ בּורֹות
נִ ַּת ֵּקן זֹו ַה ִּמ ָּדה ,לָ כֵ ן נֶ ְה ַּפְך לְ ַתלְ ִמ ֵידי
יבא ַהּיֹום ַהּזֶ ה ִמ ָּמוֶ ת לְ ַחּיִ ים.
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יֹוחאי ָהיָ ה ָּת ִמיד
וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
ַמזְ ִהיר לְ ַח ְב ַרּיָ א ִּדילֵ ּה ַעל ָה ַא ְחּדּות,
וְ ָהיָ ה ַמ ֲעלֶ ה ַהּגְ בּורֹות לְ ָׁש ְר ָׁשן ַעל יְ ֵדי
מֹודים לְ ַה ֲח ָס ִדים
ׁשּובה ,וְ ַהּגְ בּורֹות ִ
ְּת ָ

וְ זֶ הּו ַה ַּט ַעם ֶׁשֹּלא ִה ְתּגַ ּלָ ה ֵס ֶפר ַהזֹ ַּהר
ִמּיָ ד ְּב ֵעת ַר ְׁש ִּב"י ֶאּלָ א ַרק ָּב ֶאלֶ ף
יׁשיֶׁ ,שּכְ ָבר ּכָ ַתב ר' ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהן
ַה ֲח ִמ ִ
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וְ ַעל יָ ָדּה זָ כָ ה לְ ַה ִּׂשיג ַעד ִמ ַּדת ּכֶ ֶתר
ֶעלְ יֹון .וְ דו"ק.

ּלּוּבלִ ין ְּב ִס ְפרֹו ְּפ ִרי ַצ ִּדיק
ִמ ְ
יתא ַּבזֹ ַּהר
במאמרו לחנוכה אות ג)ְּ ,ד ִא ָ
יׁשי הּוא
(ח"ג דף רמג ע"א) ְּד ָה ֶאלֶ ף ַה ֲח ִמ ִ
ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו "ּכָ ל ַהּיֹום ָּדוָ ה" (איכה א ,יג),
ּכִ י ָאז ָהיָ ה ַה ְת ָחלַ ת ַה ְּׁשנֵ י ֲאלָ ִפים יְ מֹות
יח ִאּלּו זָ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ִה ְת ִחילּו ָאז
ַה ָּמ ִׁש ַ
מֹור ִאים וִ יסֹוד ַּתלְ מּוד ַּב ְבלִ י
ּדֹורֹות ָה ָא ָ
ִמּכִ י ֲא ָתא ַרב לְ ָב ֶבל וְ ָהיָ ה ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ֶׁשהּוא ִמ ִּמ ַּדת הֹוד
ָ
וְ ָס ְבלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ָאז ּגְ זֵ רֹות ַרּבֹות וְ נִ ַּת ֵּקן
יׁשי
ֵּת ַבת ָּדוָ ה לִ ְהיֹות הֹוד .וְ ָה ֶאלֶ ף ַה ֲח ִמ ִ
ּומ ַּדת
דּועַ .עד ּכָ אןִ .
ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ַּדת הֹוד ּכַ ּיָ ַ
ַר ְׁש ִּב"י ִהיא ּגַ ם ּכֵ ן ִמ ַּדת הֹוד ,וְ ַעל ּכֵ ן
יׁשי ֶׁש ִּמ ָּדתֹו הֹוד,
ַּדוְ ָקא ָּב ֶאלֶ ף ַה ֲח ִמ ִ
ִה ְתּגַ ּלָ ה ֵס ֶפר ַהזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש.
(בראשית

הֹודָך וַ ֲה ָד ֶרָך – יְ ב ַֹאר ַעל
ּומה ֶּׁש ָא ַמר ְ
ַ
ִּפי ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ְּב ֵס ֶפר ַּדף ַעל ַה ַּדף
ַׁש ָּבת (דף פח ע"ב) לְ ָב ֵאר ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו
הֹודָך ַעל
ְ
"א ֶׁשר ְּתנָ ה
ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֲ
ַה ָּׁש ָמיִ ם" (תהילים ח ,ב) ,וְ הּוא ַעל ִּפי
ּתֹורה
ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ַה ַּמלְ ִּבי"ם ְּב ִס ְפרֹו ַה ָ
וְ ַה ִּמ ְצוָ ה (פרשת קדושים סימן לח ובביאור
המילות על התהילים פרק צו פסוק ו)ֵּ ,באּור
ַה ִחּלּוק ֶׁש ֵּבין הֹוד לְ ָה ָדרֶׁ ,ש ָה ָדר הּוא
"ּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר",
ַהּי ִֹפי ַה ִחיצֹונִ יּ ,כְ מֹו ְ
ימי ,וְ לָ זֶ ה
וְ ִאּלּו הֹוד הּוא ַהּי ִֹפי ַה ְּפנִ ִ
ימּיּות
"הֹודָך" ַהיְ נּו ְּפנִ ִ
ָא ְמרּו ַּדיְ ָקא ְּתנָ ה ְ
אֹותּה ִּת ֵּתן ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם .וְ לָ זֶ ה
ּתֹורהָ ,
ַה ָ
ָענָ ה לָ ֶהם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום
יה ַה ַּמ ֲע ִׂשּיֹות
ּומ ְצו ֶֹת ָ
ּתֹורה ִ
ימּיּות ַה ָ
ֶׁש ְּפנִ ִ
ְמ ֻׁשּלָ בֹות ּוכְ רּוכֹות יַ ַחדִ ,מ ְּבלִ י ֶא ְפ ָׁשר
יהם ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִּמ ְצוֹת
לְ ַה ְפ ִריד ֵּבינֵ ֶ
ַה ַּמ ֲע ִׂשּיֹות ֹלא ַׁשּיָ ְך ֵא ֶצל ַה ַּמלְ ָאכִ יםּ ,גַ ם
ּתֹורה ְּב ַעל ּכָ ְר ָחם נִ ַּתן לִ ְבנֵ י
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ
יִ ְׂש ָר ֵאלַ .עד ּכָ אן ְּד ָב ָריו .וְ כָ אן ָא ַמר
הֹודָך וַ ֲה ָד ֶרָך – ַהיְ נּו
ית ְ
ַה ַּפּיָ ט ָׁשם ָקנִ ָ
ֶׁשּזָ כָ ה ַר ְׁש ִּב"י לְ ִה ְת ַעּלֹות ֵּבין ְּבסֹודֹות
ּובין ְּב ֵחלֶ ק ַהּנִ גְ לֶ ה ֶׁש ָּבּה וְ זֶ הּו
ּתֹורה ֵ
ַה ָ
הֹודָך – ֵחלֶ ק ַהּסֹוד ,וַ ֲה ָד ֶרָך – ַה ֵחלֶ ק
ְ
הֹודָך לַ ֲה ָד ֶרָך ֶׁשּכֵ ן זָ כָ ה
ַהּנִ גְ לֶ ה .וְ ִה ְק ִּדים ְ
יֹותר.
ַר ְׁש ִּב"י לְ ִה ְת ַעּלֹות ְּב ֵחלֶ ק ַהּסֹוד ֵ

וְ ַאל ִּת ְת ַמּה ֶׁש ִאם ַר ְׁש ִּב"י ִמ ָּדתֹו הֹוד
יֹותר לְ ַא ֲהרֹן וְ ֹלא לְ מ ֶֹׁשה
ִאם ּכֵ ן ַׁשּיָ ְך ֵ
ֶׁש ִּמ ָּדתֹו נֶ ַצח ,וַ ֲהֹלא ּכְ ָבר ּכָ ַתב ָה ֲא ִר"י
(שער

מאמרי

רשב"י

פרשת

בראשית)

ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י הּוא נִ יצֹוץ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .וְ ַעּיֵ ן
עֹוד ְּב ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ָּבזֶ ה ָה ַרב ִח ָיד"א
ְּבגִ לְ יֹון ַהזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (הקדמה דף יד).
מּורים ָהיָ ה ָצ ִריְך
ּולְ ִפי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֲא ִ
לִ ְהיֹות נִ יצֹוץ ַא ֲהרֹן?ִּ ,דכְ ָבר ּכָ ַתב
ּלּוּבלִ ין ְּ -פ ִרי
ְּבר' ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהן ִמ ְ
ַצ ִּדיק (דברים פרשת כי תצא אות יג) ְּד ַאף
ְּד ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֶמ ְרּכָ ָבה לְ ִמ ַּדת הֹוד,
ַרק ִמ ַּדת ַההֹוד נִ ְּתנָ ה לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
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ית
וְ לָ זֶ ה יִ ְרמֹז נַ ִּמי ַמה ֶּׁש ָא ַמר ָׁשם ָקנִ ָ
ימ ְט ִרּיָ א ֵׁשם הוי"ה
– ְּד ֵת ַבת ָׁש"ם ְּבגִ ַ
ֶׁשהּוא ַה ֵּׁשם ַהּנִ ְס ָּתר ,וְ ֵׁשם שד"י ֶׁשהּוא
ַה ֵּׁשם ַהּנִ גְ לֶ הּ ,ולְ כָ ְך נִ כְ ָּתב ִמחּוץ
לַ ְּמזּוזָ הּ ,וכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב
מּואל ַּבר יוֹ ָחאי,
ַר ִּבי יְ ִד ְידיָ ּה ְׁש ֵ
יקה ְּב ִס ְפרֹו ֶּבן
אר ָ
ָט ִ
יְ ִדיד ַעל ָה ַר ְמ ָּב"ם
(הלכות תפילין ומזוזה
וספר תורה פרק ה הלכה

ּנֹוהגִ ים לִ כְ ּתֹב ִמ ַּבחּוץ
ד) ְּד ֵׁשם שד"י ַה ֲ
חֹותמֹות
ּכֹות ִבים ָ
ּׁשֹומר ּוכְ מֹו ֶׁש ְ
הּוא ַה ֵ
ַעל ּגַ ֵּבי ַה ְּמזּוזָ ה לִ ְׁש ִמ ָירה וְ ַעל זֶ ה הּוא
ּקֹומץ ּכִ י ֵהיכִ י
ְּד ָק ָא ַמר ַרב הּונָ א ְּב ֶפ ֶרק ַה ֵ
נֹוהגִ ים
ימי ַה ַּתלְ מּוד נַ ִּמי ָהיּו ֲ
ְּדנַ ְט ֵרּה ְּד ִב ֵ
ּכֵ ן לִ כְ ּתֹב ֵׁשם שד"י ַּב ְּמזּוזָ ה לִ ְׁש ִמ ָירה
וְ כֵ ן נִ ְר ֶאה ְּב ֵס ֶפר ַהזֹ ַּהר ָּפ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחּנַ ן
(דף רסו ע"א) וְ ָׁשם נִ ְר ֶאה ְּב ֶה ְדיָ א ְּד ֵׁשם
ּׁשֹומר וְ ָד ֲחלִ ין וְ ָע ְר ִקין וְ לָ א
שד"י הּוא ַה ֵ
יקין לְ ִפ ְת ָחא ַעּיֵ ן ָׁשם וְ לָ כֵ ן
ָק ְר ִבין ַה ַּמּזִ ִ
ּכֹות ִבין אֹותֹו ַּבחּוץ ֹלא ִּב ְפנִ ים ְּד ִע ַּקר
ְ
ְמזּוזָ ה לָ או לִ ְׁש ִמ ָירהַ .עד ּכָ אן.
יתא ְּב ֻסּכָ ה (דף מה ע"ב)ָ ,א ַמר
ִ .11א ָ
ִחזְ ִקּיָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ִמּׁשּום ַר ִּבי
יֹוחיּ :כָ ל ַה ִּמ ְצוֹת ּכֻ ּלָ ן ֵאין
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
יֹוצא ָּב ֶהן ֶאּלָ א ֶּד ֶרְך ּגְ ִדילָ ָתן,
ָא ָדם ֵ
"ע ֵצי ִׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים" (שמות
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֲ
כו ,טו)ַּ .תנְ יָ א נַ ִּמי ָהכִ יֲ :ע ֵצי ִׁש ִּטים
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עֹומ ִדים ֶּד ֶרְך ּגְ ִדילָ ָתןָּ .ד ָבר
ע ְֹמ ִדים ֶׁ -ש ְ
ַא ֵחר :ע ְֹמ ִדים ֶׁ -ש ַּמ ֲע ִמ ִידין ֶאת ִצּפּויָ ן.
ֹאמר
ָּד ָבר ַא ֵחר :ע ְֹמ ִדים ֶׁ -ש ָּמא ּת ַ
לֹומר
ּוב ַטל ִסּכּויָ ןַּ ,תלְ מּוד ַ
ָא ַבד ִס ְב ָרם ָ
ֲע ֵצי ִׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים
עֹומ ִדים לְ עֹולָ ם
ֶׁש ְ
ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים.
ַעד ּכָ אןָ .חזִ ינַ ן ֶׁשג'
ְּד ָב ִרים נֶ ֶא ְמרּו ַּב ֲע ֵצי
עֹומ ִדים
ֶׁש ְ
ִׁש ִּטים,
ֶּד ֶרְך ּגְ ִדילָ ָתןֶׁ ,ש ַּמ ֲע ִמ ִידים ֶאת ִצּפּויָ ם,
עֹומ ִדים לְ עֹולָ ם ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים.
ֶׁש ְ
וְ ִהּנֵ ה ַמ ֲעלֹות ֵאּלּו יֵ ָראּו ַעל ֵס ֶדר,
עֹומ ִדים ֶּד ֶרְך ּגְ ִדילָ ָתן ,וְ ַעל ִמ ַּדת
ֶׁש ְ
נֹוׂשא ְּבעֹל ִעם
ֵ
ּוב ִחינַ ת
ַה ַּס ְבלָ נּות ְ
ֲח ֵברֹו וְ ַהיְ נּו ֶׁש ַּמ ֲע ִמ ִידים ֶאת ִצּפּויָ ם וְ ֹלא
ּדֹומה
ְמ ַסּלְ ִקים ֶאת ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ֶהם אֹו ֶ
לָ ֶהם ,וְ ִקּיּום ְּת ִמ ִידי ַה ַּמ ְר ֶאה ַעל חֹזֶ ק
אֹומר ַהּכָ תּוב
ֵ
וַ ֲא ִמּתּות ַה ָּד ָברֶׁ ,שּכֵ ן
"ׂש ַפת ֱא ֶמת ִּתּכֹון לָ ַעד" (משלי יב,
ְ
יט) ,וְ ג' ְּב ִחינֹות ֵאּלּו ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיּו לָ ַרב
ַה ְמלַ ֵּמד ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיוֶׁ ,שּיְ לַ ֵּמד ְמ ֻס ָּדר,
וְ יִ ְהיֶ ה ַס ְבלָ ן ּכְ ַמ ֲא ַמר ֲחזַ "ל ְּב ָאבֹות (פ"ב
ּתֹורת
מ"ה)ֹ ,לא ַה ַּק ְּפ ָדן ְמלַ ֵּמד ,וְ ֶׁשּיְ לַ ֵּמד ַ
ֱא ֶמת ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַקּיֶ ֶמת לְ עֹולָ ם ,וְ ָא ְמרּו
מֹועד ָק ָטן (דף יז ע"א)ִ ,אם
ֲחזַ "ל ְּב ֵ
ּדֹומה לְ ַמלְ ַאְך ה' ְצ ָבאֹות יְ ַב ְקׁשּו
ַר ְּבָך ֶ
ּובזֹ ַּהר (פרשת
ּתֹורה ִמ ִּפיהּוַ .עד ּכָ אןַ .
ָ
ית ֶאת
יתא" ,וְ ָע ִׂש ָ
תרומה דף קע ע"א) ִא ָ

עֹומ ִדים
"ע ֵצי ִׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים" ֶׁ -ש ְ
ֲ
לְ עֹולָ ם ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים .וְ ָא ַמר
ִחזְ ִקּיָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ִמּׁשּום ַר ִּבי
יֹוחאי :יָ כֹול ֲאנִ י לִ ְפטֹר
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמן ַה ִּדין ִמּיֹום
יעזֶ ר
אתי ַעד ַע ָּתה ,וְ ִאלְ ָמלֵ א ֱאלִ ֶ
ֶׁשּנִ ְב ֵר ִ
ְּבנִ י ִע ִּמי ִ -מּיֹום ֶׁשּנִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם וְ ַעד
יֹותם ֶּבן ֻעּזִ ּיָ הּו ִע ָּמנּו
ַעכְ ָׁשו ,וְ ִאלְ ָמלֵ א ָ
 ִמּיֹום ֶׁשּנִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ַעד סֹופֹו.אֹורה יֵ ׁש לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ַמה
ַעד ּכָ אן .וְ לִ כְ ָ
ימ ַרת ֲע ֵצי ִׁש ִּטים
ְּס ִמיכּות יֵ ׁש ֵּבין ֵמ ְ
עֹומ ִדים לְ ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַר ְׁש ִּב"י יָ כֹולְ נִ י
ְ
לִ ְפטֹר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמן ַה ִּדין?
וְ נִ ְר ֶאה לְ ָב ֵאר ָּבזֶ הִּ ,דכְ מֹו ֶׁש ֲע ֵצי
ַה ִּׁש ִּטים ַקּיָ ִמים לְ עֹולָ ם ּולְ עֹולְ ֵמי
עֹולָ ִמיםּ ,כֵ ן זְ כּותֹו ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק ,וְ זֶ הּו
עֹומ ִדים
יֹוחאי ֲע ֵצי ִׁש ִּטים ְ
ֶׁש ָא ַמר ַּבר ָ
יֹוחאי ִהיא ּכְ מֹו
– ֶׁשּזְ כּותֹו ֶׁשל ַּבר ָ
ָה ֲע ֵצי ִׁש ִּטים ֶׁש ַּקּיָ ִמים לְ עֹולָ ם ֶׁשּכֵ ן
יָ כֹול לִ ְפטֹר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמן
ּמּודי
ַה ִּדין ,וְ כֵ ן ּכָ ל ֵאּלּו ֶׁש ֵהם ִּבכְ לַ ל לִ ֵ
ּתֹורה יֵ ׁש
לֹומ ִדיםֶׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַה ָ
ה' ֵהם ְ
יהֶׁ ,ש ֵהם
ּומלַ ְּמ ֶד ָ
יה ְ
לֹומ ֶד ָ
זְ כּות נִ ְצ ִחית לְ ְ
אֹורּה
ַמגְ ִּב ִירים ֶאת ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א הּוא ָ
ּומ ַחּיֵ הּו ּכְ ִד ְב ֵרי
ּיֹוקד ָּב ָא ָדם ְ
ּתֹורה ַה ֵ
ֶׁשל ָ
ּתֹורה
ֲחזַ "ל ִּבכְ ֻתּבֹות (דף קיא ע"ב) ,אֹור ָ
אֹומר ֲהֹלא ֵה ָּמה יֹורּוָך
ּומ ַסּיֵ ם וְ ֵ
ְמ ַחּיֵ הּוְ .
מֹוריָך – ֶׁש ֵא ֶצל ּכָ ֵאּלֶ ה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ֶ
יהם.
אֹות ֶ
הֹור ֵ
ֵּתלֵ ְך לִ לְ מֹד ּולְ ַק ֵּבל ָ

ַה ְּק ָר ִׁשים לַ ִּמ ְׁשּכָ ן ֲע ֵצי ִׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים"
"ׂש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים
(שמות כו ,טו)ּ ,וכְ ִתיב ְ
ִמ ַּמ ַעל לֹו ֵׁשׁש ּכְ נָ ַפיִ ם וְ גֹו'" (ישעיה ו,
עֹוב ָדא ְּד ַמ ְׁשּכְ נָ א ְּב ִאּנּון ְק ָר ִׁשים
ָ
ב)
ּכְ גַ וְ נָ א ְּד ִאּנּון ְׂש ָר ִפים ְ(ּב ַהאי ֲא ָתר) ִאּלֵ ין
עֹומ ִדים ,וְ כּו'ַ ,עד
ְ
עֹומ ִדים וְ ִאּלֵ ין
ְ
ּכָ אן .וְ ַהיְ נּו ֶׁש ַּק ְר ֵׁשי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵהם ּכְ נֶ גֶ ד
ַמלְ ֲאכֵ י ָׁש ַמיִ ם .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַה ַּפּיָ ט ֲע ֵצי
עֹומ ִדים – ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַמלְ ֲאכֵ י
ִׁש ִּטים ְ
יה,
יע ֵאלֶ ָ
ַה ָּׁש ֵרת ֶׁשּזָ כָ ה ַר ְׁש ִּב"י לְ ַהּגִ ַ
ּדֹומה לְ ַמלְ ַאְך ה'
וְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּבֹו ִאם ַר ְּבָך ֶ
ּתֹורה ִמ ִּפיהּו .וְ ָהיּו ּבֹו
ְצ ָבאֹות יְ ַב ְקׁשּו ָ
ּגַ ם ג' ַה ַּמ ֲעלֹות ַהּנִ ְצ ָרכֹות לָ ַרב ַה ְמלַ ֵּמד
ּמּודי ה' ֵהם
ַּתלְ ִמ ִידים ,וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר לִ ֵ
ּתֹורת ה' ּכְ ִת ְקנָ ּה
ּלֹומ ִדים ַ
לֹומ ִדים .וְ ַה ְ
ְ
ּתּותּה ְּב ֵס ֶדר נָ אֹות וְ כַ הֹוגֵ ן ִעם ַרב
ּוב ֲא ִמ ָ
ַ
ַה ַּמ ְס ִּביר לָ ֶהם ָּפנִ ים ,זֹוכִ ים לְ אֹור ֻמ ְפלֶ א
ּתֹורה
יֹוק ִדים – ֶׁש ַה ָ
אֹור ַהיְ קֹוד ֵהם ְ
"הֹלא כֹה ְד ָב ִרי ּכָ ֵאׁש
ִּדכְ ִתיב ַּבּה ֲ
ּובֹוע ֶרת
ֶ
נְ ֻאם ה'" (ירמיה כג ,כט) ,עֹולָ ה
ּתֹוספֹות ַּב ֲחגִ יגָ ה (דף
ּמּובא ַּב ָ
וְ כַ ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ָ
טו ע"א ד"ה שובו)ַ ,על ַה ַּתּנָ ִאים ֶׁשּלָ ְמדּו
יׁשע ַא ֵחר.
ּתֹורה ְּבלֵ יל ַה ִּמילָ ה ֶׁשל ֱאלִ ָ
ָ
ַעּיֵ ן ָׁשם .וְ זֶ הּו ֶׁש ִּסּיֵ ם וְ ָא ַמר ֲהֹלא ֵה ָּמה
מֹוריָך ֶׁ -ש ַרק ֵאּלּו ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם
יֹורּוָך ֶ
ּמֹורים וְ ַה ְמלַ ְּמ ִדים
ְּב ִחינֹות ֵאּלּו ֶׁשּיִ ְהיּו ַה ִ
ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
עֹוד יֵ ׁש לְ ָב ֵאר ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ָׁשם
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ַ .12עּיֵ ן עֹוד לְ ַק ָּמן ַמה ֶּׁשּכָ ַת ְבנּו
לְ ָפ ֵרׁש ְּב ֵתבֹות אֹור ֻמ ְפלֶ א רּום ַמ ְעלָ ה,
ּומ ָּׁשם ֵּב ֵא ָרה.
ַמהּו ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א ִ
ִ .13הּנֵ ה ַה ָּמקֹום
ְׂש ֵדה
ֶׁשּנִ ְק ָרא
ּפּוחים הּוא ִּבלְ ׁשֹון
ַּת ִ
ַהזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש ֲח ַקל
ּפּוחין ,וְ הּוא ְמקֹום
ַּת ִ
ַהּנְ ָפׁשֹות ַּבר יוֹ ָחאי,
ִמ ְׁשּכַ ן
רּוחנִ ּיֹות ,וְ כַ ְמב ָֹאר
ָה ָ
ְּב ִׁשיר
ַּב ַּמלְ ִּבי"ם
"ּת ַחת
ַה ִּׁש ִירים (פרק ח) ַעל ַה ָּפסּוק ַ
עֹור ְר ִּתיָך" וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ,זֶ ה הּוא
ּפּוח ַ
ַה ַּת ַ
יַ ַען ֶׁש ַהּנֶ ֶפׁש ַהיְ ָק ָרה ַהּזֹאת ִהיא ֲאצּולָ ה
ּומ ָּמקֹום ָקדֹוׁש ִּת ְת ַהּלֵ ְךּ .כִ י
ִמ ָּמרֹום ִ
קֹומָך לָ ֶר ֶדת
אֹותָך ִמ ְּמ ְ
ְ
עֹור ְר ִּתי
ְּב ֵעת ַ
ּפּוח ַּב ֲח ַקל
ית ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ֶאל ַהּגְ וִ ּיָ הָ ,היִ ָ
יׁשין ָּב ֲא ִצילּות ָה ֶעלְ יֹון
ּפּוחין ַק ִּד ִ
ַּת ִ
אֹורה ֶׁש ָּׁשם ְמקֹור ַהּנְ ָׁשמֹות,
ְּבעֹולַ ם ָה ָ
ָׁש ָּמה ִח ְּבלַ ְתָך ִא ֶּמָך ְּב ֵעת נִ ְק ַׁש ְר ָּת
ְּב ֶח ְבלֵ י יֹולֵ ָדה ֶאל ִא ֶּמָך ֶׁש ִהיא ַהּגְ וִ ּיָ ה
ּפּוח ָה ֶעלְ יֹון ,וְ גַ ם
ית ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ָׁש ָּמה ָהיִ ָ
ָׁש ָּמה ִח ְּבלַ ְתָך יְ לָ ַד ְתָך ּכִ י ָׁשם ָׁש ְר ְׁשָך,
רּוחנִ י נִ ְב ָּדל ַחּיָ ה וְ ַר ַּבת
ית ָׁשם ֶע ֶצם ָ
וְ ָהיִ ָ
ּומפ ָֹרׁש ַּבזֹ ַּהר (פרשת
ְּפ ָעלִ יםַ .עד ּכָ אןְ .
בשלח דף סא ע"ב ובפירוש מתוק מדבש עמוד

יֹומא
יֹומא וְ ָ
תרפג  -תרפד)ָּ ,תא ֲחזִ י ּכָ ל ָ
יׁשא לִ זְ ֵעיר
יקא ַק ִּד ָ
נָ ִטיף ַטּלָ א ֵמ ַע ִּת ָ
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ּפּוחין
ּומ ְת ָּב ְרכָ אן ּכָ ל ֲח ַקל ַּת ִ
ַא ִּפין ִ
ּומ ַההּוא ַטּלָ א ִאּנְ גִ יד [נִ ְמ ָׁשְך]
יׁשיןֵ ,
ַק ִּד ִ
יׁשין
ּומלְ ָאכִ ין ַק ִּד ִ
לְ ִאּנּון ִּדלְ ַת ָּתאַ ,
ִא ְּתזָ נּו ִמּנֵ ּהּ ,כָ ל ַחד וְ ַחד ּכְ פּום ֵמיכְ לֵ ּה.
ֲה ָדא הּוא ִּדכְ ִתיב
ַא ִּב ִירים
"לֶ ֶחם
ָאכַ ל ִאיׁש" (תהילים
ּומ ַההּוא
ֵ
עח ,כה),
ְמזֹונָ א ֲאכַ לּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ְּב ַמ ְד ְּב ָראָ .א ַמר ַר ִּבי
ִׁש ְמעֹון ּכַ ָּמה ְּבנֵ י
נָ ָׁשא ִמ ְּתזָ נִ ין ְּב ַהאי
ּומאן ִאּנּון ִאּלֵ ין ַח ְב ַרּיָ א
זִ ְמנָ א ִמּנֵ ּהַ ,
יֹומי וְ לֵ ילֵ י ,וְ כִ י
אֹוריְ ָתא ֵ
ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ י ְּב ַ
ָסלְ ָקא ַּד ְע ָּתְך ֵמ ַההּוא ְמזֹונָ א ַמ ָּמׁש ,לָ א,
ֶאּלָ א ּכְ ֵעין ַההּוא ְמזֹונָ א ַמ ָּמׁשְּ ,ד ָׁש ִקיל
[היְ נּו ֶׁש ַּמ ֲאכַ ל ַּתלְ ִמ ֵידי
ַעל ַחד ְּת ֵרין ַ
יֹותר ֶעלְ יֹון ֵמ ַה ָּמןּ ,וכְ מֹו
ַה ֲחכָ ִמים הּוא ֵ
ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ִּד ְב ֵרי ַהזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש].
יֹוצא ֶׁש ַּתלְ ִמ ֵידי
ֵ
ּומפ ָֹרׁש
ַעד ּכָ אןְ .
ַה ֲחכָ ִמים ֵהם ֵאּלֶ ה ֶׁשּנִ ּזֹונִ ים ֵמ ַה ַּטל
ֹלקי ּכְ אֹוכְ לֵ י
ּומ ַה ֶּׁש ַפע ָה ֱא ִ
ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ּומ ֵעין זֶ ה ְמב ָֹאר ַּב ְּמכִ ילְ ָּתא ְּד ַר ִּבי
ַה ָּמןֵ ,
יִ ְׁש ָמ ֵעאל (פרשת בשלח  -מסכתא דויהי
יֹוחאי
פתיחתא)ֶׁ ,ש ָהיָ ה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
ּתֹורה לִ ְדרֹׁש ֶאּלָ א
אֹומר ֹלא נִ ְּתנָ ה ַה ָ
ֵ
יֹוצא
ּומפ ָֹרׁש ֵ
לְ אֹוכְ לֵ י ַה ָּמןַ .עד ּכָ אןְ .
ֶׁש ֵּמ ַה ָּמקֹום ֶׁשּנִ ּזֹונֹות ַהּנְ ָׁשמֹות ק ֶֹדם
יקים,
יא ָתן לָ עֹולָ םִ ,מ ָּׁשם נִ ּזֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִ
ִּב ָ

ֲחנִ ינָ א – ְּבאֹותֹו ַה ְּׁש ִביל ֶׁש ָּפ ַתח ַר ִּבי
ֲחנִ ינָ א ְּבנִ י.

בֹוּה
יקים נִ ּזֹונִ ים ִמ ָּמקֹום ּגָ ַ
וְ ַא ְּד ַר ָּבה ַה ַּצ ִּד ִ
ּפּוחים
יֹותר ,וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר וְ לִ ְׂש ֵדה ַת ִ
ֵ
– ַהיְ נּו לְ אֹותֹו ְמקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ַהּנְ ָׁשמֹות
ֹלקיָ ,עלָ ה ַר ִּבי
ַהּנִ ּזֹונֹות ֵמ ַה ֶּׁש ַפע ָה ֱא ִ
יֹוחאי
ָ
ִׁש ְמעֹון ַּבר
לִ לְ קֹט ּבֹו ֶמ ְר ָק ִחים,
ּולְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ֶּׁש ַפע
ֹלקי
ָה ֱא ִ
רּוחנִ י
ָה ָ
ִמ ָּׁשםֶׁ .שּכֵ ן ַה ַּצ ִּדיק
ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור
ֹלקי ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב
יֹורד ַה ֶּׁש ַפע ָה ֱא ִ
ִמ ֶּמּנּו ֵ
(היָ ה
יעזֶ ר ב"ר ֵאלִ ּיָ הּו ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י ָ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
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יתא ַמהּו
רט ע"א) ִא ָ
ֶמ ְר ָק ִחים ּכְ ָמה ְּד ַא ְּת
"מּכֹל ַא ְב ַקת
ָא ַמר ִ
רֹוכֵ ל"ַ .עד ּכָ אן.
ּופ ַרׁש ַּב ָּמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש
ֵ
(עמוד תרעו)
ָׁשם
יקים
ְּד ַה ֶּמ ְר ָק ִחים ֵהם נִ ְׁשמֹות ַה ַּצ ִּד ִ
תֹור ָתם .וְ ִׁש ַּבח ֶאת
יח טֹוב ְּב ָ
ּנֹותנִ ים ֵר ַ
ַה ְ
יׁשין
ּפּוחין ַק ִּד ִ
ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ָעלָ ה לַ ֲח ַקל ַּת ִ
דֹוׁשי
ּתֹורה ִמּנִ ְׁשמֹות ְק ֵ
לִ לְ קֹט סֹודֹות ַה ָ
ֶעלְ יֹון ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ָׁשם.

יֹוסף קֹולֹון ַ -מ ֲה ִרי"קּ ,גְ דֹול ַחכְ ֵמי
נֶ כְ ּדֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֵ
קּופת ָה ִראׁשֹונִ ים)
יטלְ יָ ה ְּבסֹוף ְּת ַ
ִא ַ

ּובזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש
ַ

(פרשת בלק דף

ַמ ֲע ֵׂשי

ה' ַמ ֲע ֵׂשי ָאבֹות
ַעל ַה ָּפסּוק "וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך ּכֹל ִמ ְׁש ְּפחֹת
ָה ֲא ָד ָמה" (בראשית יב ,ג)ֵּ ,פרּוׁשֹו ֶׁשּכָ ל
יק ְּבלּו ְּב ָרכָ ה וְ ֶׁש ַפע
ָהעֹולָ ם יִ ְת ָּב ְרכּו ּבֹו וִ ַ
ַעל יָ דֹוּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַת ֲענִ ית
(דף כד ע"ב) ּכָ ל ָהעֹולָ ם נִ ּזֹון ִּב ְׁש ִביל
ֲחנִ ינָ א ְּבנִ יּ ,כִ י ִמ ְּפנֵ י ַה ַּצ ִּדיק יִ ְת ָּב ֵרְך ּכָ ל
ַהּדֹורַ .עד ּכָ אן .וְ כֵ ן ּכָ ַתב ַר ִּבי ִּפינְ ָחס
פּורט ְּד ַמיין,
הֹורוִ יץ ַר ָּבּה ֶׁשל ְפ ַרנְ ְק ְ
ְ
ּתֹורה (במדבר
ְּב ִס ְפרֹו ָּפנִ ים יָ פֹות ַעל ַה ָ
ּוב ֵס ֶפר ִא ְמ ֵרי
פרק כ פסוק א)ַ .עּיֵ ן ָׁשםְ .
ֱא ֶמת (בראשית תרע"ג) ֵה ִביא ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו
ִמ ֵּׁשם ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ְמ ָב ֲא ִריםֶׁ ,ש ַר ִּבי
הֹור ַדת
ּדֹוסא ָע ָׂשה ְׁש ִביל לְ ָ
ֲחנִ ינָ א ֶּבן ָ
ַה ֶּׁש ַפע לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ זֶ הּו ִּב ְׁש ִביל
(פרק ב פרשת לך  -לך)

ּפּוחין
ְ .15מ ָפ ֵרׁש ַמה ּלָ ַקט ַּב ֲח ַקל ַּת ִ
יׁשיןֶׁ ,שֹּלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֶּׁש ַפע ֶאּלָ א
ַק ִּד ִ
יצים
ּתֹורה ּכְ ִצ ִ
ָ
לְ ַה ְרּבֹות ּבֹו סֹודֹות
ּתֹורה
ּופ ָר ִחים ,לְ ָפ ֵאר ּולְ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַה ָ
ְ
יה ַה ְּטמּונִ ים ָּבּה.
סֹודֹות ָ
ֶ
ַעל יְ ֵדי ּגִ ּלּוי
וְ יֵ ׁש לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָּבזֶ ה ֶׁש ַעל ִּפי ֵס ֶדר
לֹומר
ּומ ִציאּות ָה ִענְ יָ ן ָהיָ ה לֹו ַ
ַה ִּמ ְק ָרא ְ
אֹומר ַהּכָ תּוב
ֵ
יצים ֶׁשּכֵ ן
ּכִ ְפ ָר ִחים וְ ִצ ִ
"וַ ּי ֵֹצא ֶפ ַרח וַ ּיָ ֵצץ ִציץ וַ ּיִ גְ מֹל ְׁש ֵק ִדים"
(במדבר יז ,כג)

צּודת ִצּיֹון
וְ כֵ ן ּכָ ַתב ַּב ְּמ ַ
כז פסוק ו) יָ ִציץ ּ -כְ ֵעין ַה ֶּפ ַרח וְ גָ דֹול

(ישעיהו פרק
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ּולְ ִפי זֶ ה יֵ ׁש לִ ְדרֹׁש עֹוד ֶׁשּלְ כָ ְך ַר ְׁש ִּב"י
יבמֹות
הּוא זֶ ה ֶׁש ָּד ַרׁש וְ ָא ַמר ַּבּגְ ָמ ָרא ִּב ָ
(דף סא ע"א)ֶׁ ,ש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְקרּויִ ים
ָא ָדם וְ ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ְקרּויִ ים ָא ָדם,
ֶׁשּכֵ ן ַר ְׁש ִּב"י זֹוכֶ ה
לְ ת ַֹאר ָ'א ָדם' וְ ִהּכִ יר
ֶׁש ַּמ ֲעלָ ה זֹו ַׁשּיֶ כֶ ת
לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבלְ ַבד.

ִמ ֶּמּנָ ה .וְ ַהיְ נּו ֶׁש ַּב ְּת ִחּלָ ה ַמ ְת ִחיל
ַה ֶּפ ַרח וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַה ִּציץ .וְ ֹלא ָחׁש לָ זֶ ה
ַה ְמ ַח ֵּבר ֶׁשֹּלא לַ ֲהרֹס ִמ ְׁש ַקל ַה ִּׁשיר,
ְּד ֵת ַבת ֶמ ְר ָק ִחים עֹולָ ה ִעם ֵּת ַבת
ְּפ ָר ִחים.
 .16נִ ְר ֶאה לִ ְרמֹז
ָּבזֶ ה ַעל ִּפי ַמה
קּודי
ֶּׁש ָא ְמרּו ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש ָּפ ָר ַׁשת ְּפ ֵ
(דף רסא ע"ב ובתומ"ד עמוד תקו)ִּ ,ד ְב ֵׁשם
אֹותּיֹות לה"י
ִ
זֶ ה ֶׁשל אכדט"ם ּגָ ַרע
אֹותּיֹות
ימ ְט ִרּיָ א מ"ה ,לְ ִ
ְּדאלהי"ם ֶׁשּגִ ַ
ימ ְט ִרּיָ א ל"ג .וְ ֵׁשם זֶ ה
כד"ט ֶׁשּגִ ַ
ּומ ְמ ִּתיק
(אכדט"ם) ,הּוא ֵׁשם ָה ַר ֲח ִמיםַ ,
בּורהַ .עד ּכָ אן.
ֹלהי"ם ֶׁש ַּבּגְ ָ
ֵׁשם ֱא ִ
ּולְ ִפי זֶ ה נִ ְר ֶאה לִ ְרמֹז ֶׁש ַעל ַר ְׁש ִּב"י
ימ ְט ִרּיָ א
נֶ ֱא ַמר ּת ַֹאר ָ'א ָדם' ָהעֹולֶ ה ְּבגִ ַ
אֹותּיֹות לה"י ֶׁש ְּב ֵׁשם
רֹומז ַעל ִ
מ"הָ ,ה ֵ
ּמֹורה ַעל ַה ִּדין ,וְ ַר ְׁש ִּב"י
ֹלהי"ם ַה ֶ
ֱא ִ
בּורתֹו ִמ ֵּתק ֶאת ַה ִּדיןּ ,וכְ מֹו
ְּבכֹחֹו ּוגְ ָ
ֶׁש ָא ַמר ְּב ֻסּכָ ה (דף מה ע"ב) ,יָ כֹולְ נִ י
לִ ְפטֹר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמן
אֹותּיֹות ֵאּלּו
ִ
ַה ִּדיןַ .עד ּכָ אן .וְ ִׁשּנָ ה
אֹותּיֹות כד"ט ָהעֹולִ ים ל"ג ,וְ ֵׁשם
לְ ִ
בּורה לְ ֵׁשם אכדט"ם
ֹלהי"ם ֶׁש ַּבּגְ ָ
ֱא ִ
ּומן ַה ָּׁש ַמיִ ם זִ ּכּו לֹו ֶׁשּיֹום
ֶׁש ָּב ַר ֲח ִמיםִ ,
לַ "ג ָּבע ֶֹמר יִ ְהיֶ ה יֹום ַה ִהּלּולָ א ֶׁשּלֹו,
ימ ְט ִרּיָ א
אֹותּיֹות כד"ט עֹולִ ים ְּבגִ ַ
ֶׁשּכֵ ן ִ
ל"ג .וְ דו"ק.

רּוחנִ י
ּ .17כָ אן ֵּב ֵאר ַה ֶה ֵּׂשג ָה ָ
יטתֹו ִּב ְׂש ֵדה
יע ֵאלָ יו ַר ְׁש ִּב"י ִמּלְ ִק ָ
ֶׁש ִהּגִ ַ
יׁשין,
ּפּוחין ַק ִּד ִ
ּפּוחים – הּוא ֲח ַקל ַּת ִ
ַה ַּת ִ
ֶׁשֹּלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבאֹותֹו ַה ֶּׁש ַפע לְ ַע ְצמֹו
לְ צ ֶֹרְך ִענְ יָ נִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ יםֶ ,אּלָ א ַרק
ּתֹורה
ָ
רּוחנִ ּיִ ים ,וְ זֶ הּו סֹוד
ָ
לְ ִענְ יָ נִ ים
ּופ ָר ִחיםֶׁ ,ש ֵהם ַה ְּט ָע ִמים
ְ
יצים
ּכְ ִצ ִ
ַהּנִ ְפלָ ִאים וְ ָה ְר ָמזִ ים ַה ְמיֻ ָח ִדים ֶׁשּיֵ ׁש
ּזֹוהי
ּתֹורה ,וְ ָא ָדם ֶׁש ֵּמ ִבין ֶׁש ִ
ְּבכָ ל אֹות ַּב ָ
ּתֹורהּ ,וכְ מֹו
יאה ,לַ ֲעמֹל ַּב ָ
ַּתכְ לִ ית ַה ְּב ִר ָ
ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין (דף צט ע"ב)
"א ָדם לְ ָע ָמל יּוּלָ ד" (איוב
ַעל ַהּכָ תּוב ָ
ּתֹורה ,וְ ֹלא לִ ְׁשק ַֹע
ה ,ז) ְּד ַהיְ נּו ֲע ַמל ָ
ּוב ְׁש ִביל ָא ָדם ּכָ זֶ ה
ְּב ִענְ יָ נִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ יםִ ,
נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םֶׁ ,שּכֵ ן ָּד ְרׁשּו ֲחזַ "ל ְּב ִמ ְד ַרׁש
אׁשית
"ּב ֵר ִ
ַר ָּבה (בראשית פרשה א אות א)ְ ,
ֹלקים" (בראשית א ,א)ִּ ,ב ְׁש ִביל
ָּב ָרא ֱא ִ
ּומּנֶ גֶ ד ָּד ְרׁשּו
אׁשיתִ ,
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְק ֵראת ֵר ִ
ַה ָ
ְּב ִמ ְד ַרׁש ַר ָּבה (שם)ִּ ,ב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל
יצד? וְ ַעל ִּפי
אׁשית ,וְ ָהא ּכֵ ַ
ֶׁשּנִ ְק ְראּו ֵר ִ
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ָה ָאמּור יְ ב ַֹאר ֶׁשּזֶ הּו ִּב ְׁש ִביל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוב ְׁש ִביל
ּתֹורה ִ
ֶׁשּיַ ְׁש ִקיעּו ַע ְצ ָמם ַּב ָ
ַמ ָּט ָרה נַ ֲעלֵ ית זֹו נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ,וְ זֶ הּו
נַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם – ֶׁש ַּמה ֶּׁש ָא ַמר הקב"ה
לַ ַּמלְ ָאכִ ים "נַ ֲע ֶׂשה
ָא ָדם
ְּב ַצלְ ֵמנּו ַּבר יוֹ ָחאי,
מּותנּו" (בראשית
ּכִ ְד ֵ
א ,כו)ִ ,ה ְתּכַ ּוֵ ן לָ ָא ָדם
ַּב ְּב ִחינָ ה
ַה ָּׁשלֵ ם
ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ,וְ לָ זֶ ה זָ כָ ה
ַר ְׁש ִּב"י,
יע
לְ ַהּגִ ַ
ֶׁש ִּב ֵּטל ּכָ ל ֲעכִ ירּות
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה
ַהח ֶֹמר
ַּב ְּמ ָע ָרה ,וְ ִה ְת ַר ֵחק ִמּכָ ל ָּד ָבר ּגַ ְׁש ִמי.
ִ .18אם נִ ְתּבֹונֵ ן נִ ְר ֶאהֶׁ ,ש ַה ַּפּיָ ט ִׁשּלֵ ב
רּוחנִ ּיִ ים
לֹותיו וְ ֶה ֵּׂשגָ יו ָה ָ
ֵּבין ּכָ ל ַמ ֲע ָ
ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"יֶ ,את ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶׁשּלֹו ִעם
ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ,וְ ׁשּוב חֹוזֵ ר וְ ׁשֹונֶ ה ְּב ֶׁש ַבח
לֹותיו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ,וְ ַה ַּט ַעם לָ זֶ ה לְ ִפי
ַמ ֲע ָ
ֶׁש ַה ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַה ֵּמת ,וְ ֵאין ַה ֵּמת ָראּוי
לְ ֶׁש ַבח זֶ ה ַ -מ ֲעלֶ ה ִק ְטרּוגִ ים ַעל אֹותֹו
יתא ַּבּגְ ָמ ָרא ִּב ְב ָרכֹות (דף
ָא ָדם ,וְ כִ ְד ִא ָ

ֶאת ַה ֵּמת ָּד ָבר ֶׁש ֵאין ּבֹו ּכְ לָ ל הּוא לֹו
יֹוסף
לְ ַמזְ ּכֶ ֶרת ָעוֹן .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ַּב ֵּבית ֵ
(יו"ד סימן שמד סעיף א) וְ כֵ ן נִ ְפ ַסק ַּב ֻּׁשלְ ָחן
ָערּוְך (שם)ֶׁ ,שֹּלא לְ ַה ְס ִּפיד ֶאת ַה ֵּמת
יֹותר ִמ ַּדי .וְ ָד ָבר זֶ ה
ֵ
ֹלא ָהיָ ה ַׁשּיָ ְך ֵא ֶצל
ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ֵאין ֵקץ
לְ ִׁש ְבחֹו ,וְ לָ כֵ ן ִׁשּלֵ ב
וְ ָא ַמר ֶׁש ֲא ִפּלּו ִאם ִמי
ֵמ ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים יִ ְרצּו
לִ ְתּפֹס ֶאת ַר ְׁש ִּב"י
ֶּׁש ְּמ ַׁש ְּב ִחים
ְּב ַמה
ּומ ְר ִּבים
ַ
אֹותֹו
לֹותיוֵ ,אין לָ חּוׁש ּכִ י ַר ְׁש ִּב"י יֵ ׁש
ְּב ַמ ֲע ָ
יעם.
ְּבכֹחֹו לְ ַסּלֵ ק ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ּולְ ַהכְ נִ ָ
ּתֹורה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ֵ .19אׁש ָּדת זֹו ַה ָ
ימינֹו ֵאׁש ָּדת לָ מֹו" (דברים לג ,ב),
"מ ִ
ִ
וְ ָד ְרׁשּו ֲחזַ "ל ִּב ְב ָרכֹות (דף ו ע"א) ּכֵ ן ַעל
ּתֹורה,
ּתֹורה .וְ ַהיְ נּו ֶׁשּנִ לְ ַחם ִמלְ ֲחמֹות ַה ָ
ַה ָ
וְ ֹלא נָ ָׂשא ָּפנִ ים לְ ִאיׁשּ ,וכְ ֶׁש ָהיָ ה ָצ ִריְך
יע,
הֹוק ַ
רֹומּיִ ים ִ
יע ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה ָה ִ
הֹוק ַ
לְ ִ
לַ ְמרֹות ֶׁש ִה ְס ַּתּכֵ ן ְּבנַ ְפׁשֹוּ ,כַ ְמב ָֹאר
תֹורת
ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַׁש ָּבת (דף לג ע"ב)ְּ ,ד ַ
יֹותר
ֱא ֶמת ּכְ ִתיב ֵּבּהּ ,וכְ כֹל ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ָא ָדם ֵ
ּתֹורה ּכֵ ן ָּד ֵבק הּוא ְּב ִמ ַּדת ָה ֱא ֶמת.
ָ

סב ע"א)

ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְפ ָר ִעים ִמן ַה ֵּמ ִתים ּכָ ְך נִ ְפ ָר ִעין
מֹועד
ִמן ַה ַּס ְפ ָּדנִ ים .וְ כָ ַתב ָהרֹא"ׁש ְּב ֵ
ָק ָטן (פרק אלו מגלחין סי' סג)ֵּ ,פרּוׁש
נִ ְפ ָר ִעין ִמן ַה ֵּמ ִתים ּכְ ֶׁש ַּמ ְס ִּפ ִידים

 .20לְ ֵעיל ִׁש ַּבח ֶאת ַר ְׁש ִּב"י ְּב ַמ ֲעלַ ת
ַההֹוד וְ ָה ָדר ,וְ ַעּיֵ ן ָׁשם ַמה ֶּׁשּכָ ַת ְבנּו
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עֹוׂשים ּכֵ ן.
זֶ ה יִ ְת ַק ֵּדׁש ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך – ִ
וְ כֵ ן ָהיְ ָתה ַהנְ ָהגָ תֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ֶה ֱענִ יׁש
חֹוט ִאים ַה ַּמ ְפ ִר ִידים ֶאת ָהעֹולָ מֹות
לַ ְ
יהם ,וְ כַ ְמב ָֹאר ַּבּגְ ָמ ָרא
ָה ֶעלְ יֹונִ ים ַּב ֲח ָט ֵא ֶ
ְּב ַׁש ָּבת (שבת דף לג
ע"ב – לד ע"א).

ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א לְ ָב ֵאר ָּבזֶ ה .וְ ִהּנֵ ה
ְּבז ַֹהר ָח ָדׁש (פרשת חקת דף פו ע"א)
רּוצה" (שיר
"מ ְׁשכֵ נִ י ַא ֲח ֶריָך ּנָ ָ
יתאָ ,
ִא ָ
"חגֹור
השירים א ,ד) ,לָ ֳק ֵבל ָּדא ּכְ ִתיב ֲ
ַח ְר ְּבָך ַעל יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור"
(תהילים מה ,ד)ָּ .דא
"ח ֶרב לַ ה' ָמלְ ָאה
ֶ
ָדם" (ישעיה לד ,ו) ,לְ ִא ְת ְּפ ָר ָעא ֵמ ַחּיָ ַבּיָ א
רּודא ִמּלְ ֵעּלָ א ָק ְר ִבית
ְּדגָ ְר ִמין לַ ּה ֵּפ ָ
יָ ַתּה לְ גַ ָּבְך לְ ַר ֲח ָמא ָעלְ ָמא וְ ִת ְת ַּב ְּסמּון
יבת ֵּבּה ִא ְתלַ ַּבׁש
ּכַ ֲח ָדא .וְ כַ ד ִא ְת ְק ִר ַ
ְּבהֹוד וְ ָה ָדר ֲה ָדא הּוא ִּדכְ ִתיב "הֹוד
וְ ָה ָדר לָ ָב ְׁש ָּת" (תהילים קד ,א)ַ .עד
חֹוט ִאים
אֹותם ָה ֵאּלֶ ה ַה ְ
ּכָ אן .וְ ַהיְ נּו ֶׁש ָ
גֹור ִמים ֵּפרּוד ָּבעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים,
וְ ְ
ָענְ ָׁשם ַּב ֶח ֶרב ,וְ זֶ הּו ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַהּכָ תּוב
"ח ֶרב לַ ה' ָמלְ ָאה ָדם"ּ ,ולְ ַא ַחר
ֶ
ּגֹור ִמים
יעים וְ ַה ְ
ַה ַּמ ְפ ִר ִ
ֶׁש ִה ְס ַּתּלְ קּו
ּומ ְת ָק ְר ִבים ָהעֹולָ מֹותִ ,מ ְתלַ ֵּבׁש
לַ ֵּפרּוד ִ
ָּב ֶהם ְּב ִחינַ ת הֹוד וְ ָה ָדר .נִ ְמ ָצא ֶׁש ַה ֶח ֶרב
יׁשה ִהיא ֵחלֶ ק ֵמ ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל ִחּבּור
ַה ַּמ ֲענִ ָ
את
הֹוצ ָ
ָהעֹולָ מֹות .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר וְ ֶח ֶרב ֵ
ִמ ַּת ְע ָרּה – ַהיְ נּו ֶׁש ַה ֶח ֶרב ֹלא ָּת ִמיד
ּגְ לּויָ הֶׁ ,ש ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל נִ ְמ ֵצאת ְמכֻ ָּסה
[ּת ְע ָרּה ַהיְ נּו נְ ָדנָ ּה ּכַ ְמב ָֹאר ַּבּכָ תּוב
ַ
ּוב ַּת ְרּגּום ָׁשם],
מּואל א ,נז ,יא ַ
ְׁש ֵ
יקים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים
לְ הֹורֹות ֶׁש ֵאין ַה ַּצ ִּד ִ
ְּב ִמ ַּדת ַה ִּדין ּכָ ל ַהּזְ ַמןֶ ,אּלָ א ַרק
חֹוט ִאיםֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי
ּכְ ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ֲענִ יׁש לַ ְ

 .21יֵ ׁש לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּבכַ ָּמה ַמ ֲע ִׂשּיֹות
ֶׁש ָּב ֶהם ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה נִ זְ ָקק לַ ַּמלְ כּות
רֹומית ,וְ ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכֹחֹו לְ ַׁש ְּב ָרם
ָה ִ
ַּב ִה ְׁש ַּת ְּדלּות
ֶאּלָ א
יתם,
ּולְ ַהכְ ִר ָ
ּמּובא
ַה ִּט ְב ִעיתּ ,וכְ ֻדגְ ַמת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ָ
ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַׁש ָּבת (דף לג ע"ב)ֶׁ ,ש ָהלַ ְך
וְ נֶ ְח ָּבא ַּב ְּמ ָע ָרה – וְ ֹלא ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשּיָ מּותּו
ּיֹוצא ָּבזֶ ה ַּבּגְ ָמ ָרא
רֹוד ִפים אֹותֹו .וְ כַ ֵ
ָה ְ
ִּב ְמ ִעילָ ה (דף יז עמוד ב)ֶׁ ,ש ִּב ֵּטל ֶאת
ַהּגְ זֵ ָרה ַעל יְ ֵדי ַה ֵּׁשד ֶּבן ְּת ַמלְ יֹון ,וְ ֹלא
רֹומית וְ נִ ְׂש ְר ָפה.
ִ
נָ ַתן ֵעינָ יו ְּב ַמלְ כּות
ּומּנֶ גֶ ד ּכְ לַ ֵּפי ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָמ ָצאנּו
ִ
חֹוט ִאים ִמּיָ ד ,וְ כַ ְמב ָֹאר
ֶׁש ֶה ֱענִ יׁש ֶאת ַה ְ
ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַׁש ָּבת (דף לג ע"ב – לד ע"א)
ּומאי ְׁשנָ א? וְ עֹוד
ְּבכַ ָּמה ַמ ֲע ִׂשּיֹותַ .
אֹומר ַה ַּפּיָ ט ָׁשלַ ְפ ָּת נֶ גֶ ד
ֵ
יֻ ְק ֶׁשה ֶׁשּכֵ ן
צֹור ֵרי ַר ְׁש ִּב"י ָהיּו
צֹור ֶריָך – וַ ֲהֹלא ְ
ְ
אֹותם ֹלא ֶה ֱענִ יׁש?
רֹומּיִ ים וְ ָ
ָה ִ
וְ ִהּנֵ ה ַעל ַהּכָ תּוב "וְ ַצ ְר ִּתי ֶאת צ ְֹר ֶריָך"
(שמות כג ,כב) ִּת ְרּגֵ ם ֻאנְ ְקלֹוס וַ ֲא ִעיק
ּופרּוׁשֹו ֶׁש ָא ִציק
ֵ
יקין לָ ְך.
לְ ִד ְמ ִע ִ
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ּוב ַה ְׁשּגָ ָחתֹו ַה ְּפ ָר ִטית
ּומ ֲא ִמין ַּבה' ְ
ַ
ַה ָּצרֹות ֵאינָ ן ָצרֹות וְ ֵאין ֵמ ִעיק לֹו וְ ֵאין
ֵמ ֵצר לֹוּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך "ּגַ ם
ּכִ י ֵאלֵ ְך ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת ֹלא ִא ָירא ָרע ּכִ י
ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי" (תהילים כג ,ד)ּ ,כִ י ַּבּכֹל
חּומין ,וְ קֹויֵ ה' יַ ֲחלִ יפּו
נֹוח וְ ַתנְ ִ
יִ ְמ ָצא ָמ ַ
ּומּׁשּום ּכָ ְך ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּב ָאה לֹו ַה ַהּכָ ָרה
כ ַֹחִ ,
ֹלהי ְּב ִק ְר ִּביָּ ,ב ְטלּו
לֵ אמֹר ַעל ּכִ י ֵאין ֱא ַ
ִמ ֵּמילָ א ַה ָּצרֹות וְ ַרק ָה ָרעֹות ֵהן ָרעֹות,
וְ ַעל ּכֵ ן ָא ַמר ְמ ָצאּונִ י ָה ָרעֹות ָה ֵאּלֶ ה
וְ כּו'ַ ,עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹוּ .ולְ ִפי זֶ ה יְ ב ַֹאר
יקים
ּצֹור ֶריָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ַהיְ נּו ַה ְמ ִע ִ
ֶׁש ַה ְ
רֹומּיִ ים אֹו ּכָ ל ֻא ָּמה
ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ֹלא ָהיּו ָה ִ
חֹוט ִאים
וְ לָ ׁשֹון ַא ֶח ֶרתֶ ,אּלָ א ַאְך וְ ַרק ַה ְ
ֶׁש ִּצ ֲערּו ֶאת הקב"ה ֵהם ֵה ִעיקּו ַעל
ַר ְׁש ִּב"י ,וְ לָ כֵ ן הּוא נִ לְ ַחם ָּב ֶהם ּוכְ נֶ גְ ָּדם
רֹומּיִ ים ֹלא
ָׁשלַ ף ֶאת ַה ֶח ֶרבַ ,אְך ּכְ לַ ֵּפי ָה ִ
דֹוׁשה
ָט ַרח לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכ ַֹח ַה ֶח ֶרב ַה ְּק ָ
ּומ ַּדת ַה ִּדין.
ִ

מּוע ָקה
עֹוׂשים לְ ָך ָ
יקים לְ ָךֵ .אּלּו ֶׁש ִ
לַ ְמ ִצ ִ
ּצֹור ֶריָך ֵהם
יהםֲ .ה ֵרי ֶׁש ְ
ָא ִעיק ֲעלֵ ֶ
יקיָך ,וְ ַה ָּד ָבר ֶׁש ֵּמ ִעיק הּוא ְּב ַה ְרּגָ ַׁשת
ְמ ִע ֶ
ּבֹוט ַח ַּבה' ֵאין לֹו ָּד ָבר ֶׁש ֵּמ ִעיק
ַהּלֵ ב .וְ ַה ֵ
ָעלָ יו לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ָאפּוף ָצרֹות ַרּבֹות,
"ה ְׁשלֵ ְך ַעל ה'
ֶׁשּכֵ ן ּכְ ָבר ָא ַמר ַהּכָ תּוב ַ
יְ ָה ְבָך וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך" (תהילים נה ,כג),
ּופ ְרׁשּו ֲחזַ "ל ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (דף כו ע"ב),
ֵ
ֶׁשּיְ ָה ְבָך ַהיְ נּו ַמ ָּׂש ֲאָך.
ּיֹוצא ָּבזֶ ה ְּב ֵס ֶפר
וְ ֵצא ּולְ ַמד ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ּכַ ֵ
ֲא ִבי ֶעזְ ִרי ַעל ָה ַר ְמ ָּב"ם (בהקדמה לספר
נשים) ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוְּ ,ב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ לֶ ְך (לא,
"ּומ ָצ ֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות וְ ָצרֹות
יז) נֶ ֱא ַמרְ ,
ֹלהי
וְ ָא ַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ּכִ י ֵאין ֱא ַ
ְּב ִק ְר ִּבי ְמ ָצאּונִ י ָה ָרעֹות ָה ֵאּלֶ ה" .וְ יֵ ׁש
לְ ַד ְק ֵּדק ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ְּב ָרעֹות ַרּבֹות וְ ָצרֹות
ּומ ַסּיֵ ם ְּב ָרעֹות לְ ַבד ,וְ ֹלא ָא ַמר ְמ ָצאּונּו
ְ
ּוב ַא ְר ִּתי ֶׁשּלְ ִפי
ָה ָרעֹות וְ ַה ָּצרֹות ָה ֵאּלֶ ה? ֵ
ְּפׁשּוטֹו ָרעֹות נִ ְק ָרא ּגּוף ָה ָר ָעה ,וְ ָצרֹות
הּוא ִמּלְ ׁשֹון ַצר ,וְ ֻאנְ ְקלֹוס ְמ ַת ְרּגֵ ם
וְ ָע ָקן ַהיְ נּו ֶׁש ֵּמ ִעיק לְ ָה ָא ָדםֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים
ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָה ָא ָדם ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה ֶׁש ַּצר לֹו
וְ ָהעֹולָ ם ָח ַׁשְך ַּב ֲעדֹו ,וְ נִ ְׁש ַּבר רּוחֹו
ּסּורין ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַעל
ְּב ִק ְרּבֹו חּוץ ֵמ ַהּיִ ִ
יְ ֵדי ּגּוף ָה ָר ָעה ,וְ זֶ ה ָּבא לֹו לָ ָא ָדם ַעל
ּוב ָּטחֹון ַּבה' ְש ֵאין
יְ ֵדי ח ֶֹסר ָה ֱאמּונָ ה ִ
ְּב ִק ְרּבֹו ,וְ ָאז הּוא ָעׁשּוק וְ ָרצּוץ ּכָ ל
ַהּיָ ִמיםֲ .א ָבל ִמי ֶׁשּיִ ְר ַאת ה' נָ גַ ע ִּבלְ ָבבֹו

ּומה ּיָ ֶאה ֶׁש ְּב ִמ ְד ַרׁש ַר ָּבה
ּומה ּנָ ֶאה ַ
ַ
(במדבר וילנא פרשת פינחס פרשה כא אות

ימ ָרא
ד)ַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעֹון הּוא ַּב ַעל ַה ֵּמ ְ
יֹותר ִמן
אֹומרֶׁ ,ש ַה ַּמ ֲח ִטיא ֶאת ָה ָא ָדם ֵ
ָה ֵ
הֹורג ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ יֵ ׁש
הֹורג ֵ
הֹורגֹו ֶׁש ַה ֵ
ַה ְ
הֹורגֹו
לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ,וְ ַה ַּמ ֲח ִטיא ְ
ּובעֹולָ ם ַה ָּבאַ .עד ּכָ אן.
ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ָ
ּצֹור ִרים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים.
ּולְ הֹורֹות ֶׁש ֵהם ַה ְ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה ַעל ַה ִּמ ְדיָ נִ ים
ּוכְ מֹו ֶׁש ַה ָ
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אֹותםּ .כִ י
יתם ָ
"צרֹור ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ים וְ ִהּכִ ֶ
ָ
יהם ֲא ֶׁשר נִ ּכְ לּו
צ ְֹר ִרים ֵהם לָ כֶ ם ְּבנִ כְ לֵ ֶ
לָ כֶ ם ַעל ְּד ַבר ְּפעֹור וְ ַעל ְּד ַבר ּכָ זְ ִּבי ַבת
נְ ִׂשיא ִמ ְדיָ ן ֲאח ָֹתם ַה ֻּמּכָ ה ְביֹום ַה ַּמּגֵ ָפה
ַעל ְּד ַבר ְּפעֹור"
(במדבר כה יז – יח) ,וְ גַ ם ַּבר יוֹ ָחאי,
ָׁשם ִּת ְרּגֵ ם ֻאנְ ְקלֹוס
ָצרֹור ָא ִעיק – ָּת ִציק.
ֶׁש ַּמה ֶּׁש ִהכְ ִׁשילּו ֶאת
יִ ְׂש ָר ֵאל זֶ ה ַה ָּד ָבר
יֹותר ,וְ לָ כֵ ן ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה
ַה ֵּמ ִעיק ְּב ֵ
יהם.
ָצ ִריְך לְ ָה ִעיק ֲעלֵ ֶ
 .22יְ ב ַֹאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ַּב ֲחגִ יגָ ה
יבא
(דף יד ע"ב) ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ּכְ ֶׁש ַּתּגִ יעּו לִ ְמקֹום ַא ְבנֵ י ַׁשיִ ׁש וְ כּו'.
ּומפ ָֹרׁש ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת בראשית דף
ְ
ּוב ִּתּקּונִ ים (תיקון מ)ְּ ,דהּוא סֹוד
כו ע"ב) ַ
ְׁש ִב ַירת ַהּלּוחֹותַ .עּיֵ ן ָׁשם .וְ ַר ְׁש ִּב"י ֲהגַ ם
ֶׁשֹּלא ְמב ָֹאר ֶׁשּנִ כְ נַ ס לַ ַּפ ְר ֵּדס ּכַ ְמב ָֹאר ַעל
דּומים ַּבּגְ ָמ ָרא ָׁשםִ ,מּכָ ל
ַה ַּתּנָ ִאים ַה ְּק ִ
ָמקֹום ֵּב ֵאר ְּב ָחכְ ָמתֹו ֶאת סֹוד ְׁש ִב ַירת
יע
ַהּלּוחֹות ֶׁש ֵהם ְמקֹום ַא ְבנֵ י ַׁשיִ ׁש ,וְ ִהּגִ ַ
לַ ֵּבאּור ָה ֲא ִמ ִּתי ָּב ִענְ יָ ן וַ ֲה ֵרי הּוא ּכְ נִ כְ נָ ס
לַ ַּפ ְר ֵּדס ְּב ָׁשלֹום וְ יָ ָצא ְּב ָׁשלֹום.

ְמב ָֹאר ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ֻחּלִ ין (דף נט ע"ב),
מֹותיו
וְ כֵ ן לַ יִ ׁש הּוא ֶא ָחד ִמ ִּׁש ָּׁשה ְׁש ָ
ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה ּכַ ְמב ָֹאר ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין (דף
ּובזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת נח
צה ע"א)ַ .
יתא
דף סג ע"א)ִ ,א ָ
ֶׁשּיֵ ׁש ב' ְּב ִחינֹות
ַהּנִ ְק ָרא
לַ יְ סֹוד
לַ יִ ׁש " -לַ יִ ׁש א ֵֹבד"
(איוב ד ,יא)ּ ,כְ ֶׁשֹּלא
יע לַ ַּמלְ כּות,
ַמ ְׁש ִּפ ַ
יע.
וְ "לַ יִ ׁש ּגִ ּבֹור" (משלי ל ,ל) ּכְ ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ּולְ כָ ְך ִה ְק ִּדים וְ ָא ַמר ִהּגַ ְע ָּת לִ ְפנֵ י ַא ְריֵ ה
לַ יִ ׁשֶׁ ,ש ָה ַא ְריֵ ה הּוא ּכִ ּנּוי לְ חֹזֶ ק וְ עֹולֶ ה
בּורה ,לְ הֹורֹות ֶׁש ַהּלַ יִ ׁש
ימ ְט ִרּיָ א ּגְ ָ
ְּבגִ ַ
ּכָ אן הּוא "לַ יִ ׁש ּגִ ּבֹור" ,וְ ַהיְ נּו ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י
ּתֹורתֹו ִהגְ ִּביר ֶאת ַה ֶּׁש ַפע
ָ
ַעל יְ ֵדי
יע
ֶׁש ְּב ִמ ַּדת ַהיְ סֹוד ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
לַ ַּמלְ כּות .וְ ָר ַמז ּכֵ ן ַּדוְ ָקא ְּב ֵת ַבת לַ יִ ׁש
ימ ְט ִרּיָ א ּכְ ֵׁשם הוי"ה וְ ֵׁשם
ָהעֹולָ ה ְּבגִ ַ
שד"י .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּב ַמה ֶּׁשּיִ ְת ָּב ֵאר לְ ַק ָּמן
ית.
ַעל ַה ִּמּלִ ים ָׁשם ָקנִ ָ
ִאי נַ ִּמי יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש ְּד ַהאי ֶׁש ַבח ַעל
יע לְ ַד ְרּגַ ת ַא ְריֵ ה
ַר ְׁש ִּב"י ָק ֵאי ֶׁש ִהּגִ ַ
הֹוסיף
בּורה ֶׁש ִהיא ִמ ָּדתֹו .וְ ִ
ימ ְט ִרּיָ א ּגְ ָ
ּגִ ַ
ּומב ָֹאר ְּב ָאבֹות ְּד ַר ִּבי
לֹומר ַא ְריֵ ה לַ יִ ׁש ְ
ַ
נָ ָתן (פרק מג ד"ה ז' שמות)ֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ֶׁש ַהּכֹל
יׁשהַ .עּיֵ ן ָׁשם.
נַ ֲע ָׂשה ְּב ִפיו ּכְ מֹו ְּב ֵצק לִ ָ
ּובכֹחֹו לְ ַא ֵּבד
ַהיְ נּו ֶׁשּכ ַֹח ִּפיו ּגָ דֹול ְמאֹד ְ

ָ .23מ ָצאנּו ֶׁש ִה ְמ ִׁשיל ַהּכָ תּוב ֶאת
"א ֲח ֵרי ה'
הקב"ה לְ ַא ְריֵ ה ,וְ כַ ּכָ תּוב ַ
יֵ לְ כּו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ ְׁש ָאג" (הושע יא ,י) ,וְ כֵ ן
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ּכָ ל ָּד ָבר .וְ ִהּנֵ ה ָמ ָצאנּו ֶׁש ֲח ֵב ָריו ֶׁשל
ַר ְׁש ִּב"י ָהיּו יְ ֵר ִאים ִמ ֶּמּנּו ֲהגַ ם ֶׁש ָהיּו ּגַ ם
ּתֹורהַ ,מה ֶּׁשֹּלא ָמ ָצאנּו
ֵהם ֲא ָריֹות ַּב ָ
יתא
ּכִ ְמ ַעט ִּב ְׁש ָאר ַה ַּתּנָ ִאים וְ כִ ְד ִא ָ
(דף יז
ִּב ְמ ִעילָ ה
ע"ב) ,וְ זֶ הּו ַא ְריֵ ה
לַ יִ ׁשֶׁ ,ש ָח ְׁשׁשּו ִמ ִּפיו
ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י
ֶׁש ְּבכ ַֹח ִּפיו יָ כֹול לְ ַא ֵּבד ַהּכֹל .וְ כֵ ן ְמב ָֹאר
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת שמות דף טו ע"א)
יאל :ר' ִׁש ְמעֹון
ָא ַמר ר' ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יֹוחאי ַא ְריָ א ,וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵרּה
ֶּבן ָ
ַא ְריָ א ,וְ לָ או ר' ִׁש ְמעֹון ּכִ ְׁש ָאר ַא ְריָ וָ ָתא,
"א ְריֵ ה ָׁש ָאג ִמי ֹלא יִ ָירא
ֲעלֵ ּה ּכְ ִתיב ַ
ּומה ָעלְ ִמין ִּדלְ ֵעּלָ א
וְ גֹו'" (עמוס ג ,ח)ָ ,
ִמזְ ַּד ְעזְ ִעין ִמּנֵ ּה ֲאנָ ן ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה
יתא לְ ָעלְ ִמין
וְ כַ ָּמהּ ,גַ ְב ָרא ְּדלָ א ּגָ זַ ר ַּת ֲענִ ָ
ּוב ֵעי ֶאּלָ א הּוא ּגֹוזֵ ר
ַעל ַמה ְּד ָׁש ִאיל ָ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְמ ַקּיֵ ם ְ
וְ ְ
הּוא ּגֹוזֵ ר וְ ִאיהּו ְמ ַב ֵּטל וְ ַהיְ נּו ִּד ְתנָ ן ַמאי
מֹוׁשל
ֵ
"מֹוׁשל ָּב ָא ָדם ַצ ִּדיק
ֵ
ִּדכְ ִתיב
ֹלהים" (שמואל ב ,כג)ַ .עד ּכָ אן.
יִ ְר ַאת ֱא ִ

ּומ ַב ֵּקׁש ֶאת
ע"א) ֶׁשּכֹוכַ ב ָה ַעיִ ׁש ָח ֵסר ְ
ַהּכֹוכָ ִבים ֶׁשּנֶ ְח ְסרּו ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,שּכֵ ן ְּב ָׁש ָעה
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּב ֵּקׁש לְ ָה ִביא
ימה
ַמּבּול לָ עֹולָ ם ,נָ ַטל ְׁשנֵ י ּכֹוכָ ִבים ִמּכִ ָ
וְ ֵה ִביא ַמּבּול לָ עֹולָ ם,
ּוכְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש לְ ָס ְת ָמּה
 נָ ַטל ְׁשנֵ י ּכֹוכָ ִביםּוס ָת ָמּהַ .עד
ֵמ ַעיִ ׁש ְ
ּכָ אן .וְ ַר ִׁש"י ְּב ִאּיֹוב (פרק לח פסוק לב)
ּכָ ַתב ִמ ֵּׁשם ַה ִּמ ְד ָרׁש ַעל ַה ָּפסּוק וְ ַעיִ ׁש
יה ַתנְ ֵחם ,וְ ַעיִ ׁש ּ -כֹוכָ ב ּגָ דֹול
ַעל ָּבנֶ ָ
בּועים ּבֹו
ימה וְ ַה ְר ֵּבה ּכֹוכָ ִבים ְק ִ
ֶׁש ְּבכִ ָ
וְ נָ ַטל ְׁשנֵ י ּכֹוכָ ִבים ִמ ֶּמּנָ ה לִ ְפּת ַֹח ֲא ֻרּבֹות
ַה ַּמּבּול וְ נִ ְב ְקעּו ְּב ַמּזַ ל ָטלֶ ה וְ ָע ִתיד
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ ַה ֲחזִ ָירם לָ ּה].
ּומב ָֹאר ְּב ִמ ְד ַרׁש ְּת ִהּלִ ים (בובר מזמור לו
ְ
פסוק ח)ֶׁ ,ש ַה ֶּק ֶׁשת ֹלא נִ ְר ֲא ָתה ְּביָ ָמיו,
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ֲח ָׁשׁש ֶׁשּיָ בֹא ַמּבּול לְ עֹולָ ם
ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י .וְ ַעל ּכֵ ן זָ כַ ר ַה ַּפּיָ ט
ּיּוטית ֶׁש ָה ַעיִ ׁש ֲע ָׂשאֹו ּכְ כֶ ֶתר
ִּבלְ ׁשֹונֹו ַה ִּפ ִ
וְ ִקּׁשּוטֶׁ ,ש ִּבזְ כּות ַר ְׁש ִּב"י ֹלא ָח ַׁשׁש
ֶׁשּיִ ְּטלּו ִמ ֶּמּנּו עֹוד ּכֹוכָ ִבים.

(א,

אתי ּכָ ְתבּו
פּוסים ֶׁש ָּמ ָצ ִ
ְּ .26ברֹב ַה ְּד ִ
ּכֵ ן ִּבלְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה ,וְ ַהיְ נּו ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ַעל
צֹופה לְ ֵמ ָרחֹוק
רֹואה וְ ָ
ֵעינֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ָה ָ
ּוכְ מֹו ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר לְ ַק ָּמן .וְ ָר ַמז לָ זֶ ה ֶׁש ֵּת ַבת
ימ ְט ִרּיָ א ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ׁשּורי עֹולָ ה ְּבגִ ַ
ָּת ִ
יֹוחאי ִעם ַהּכֹולֵ ל .וְ ָא ְמנָ ם ְּבכָ ל
ַּבר ָ

 .24הּוא לְ ׁשֹון ַהּכָ תּוב ִּב ְמלָ כִ ים
ז ,מא) ,וְ הּוא לְ ׁשֹון ִקּׁשּוט .וְ ַעּיֵ ן ְּב ַמה
ֶּׁשּיְ ב ַֹאר ָּבזֶ ה לְ ַק ָּמן.

ַ .25עיִ ׁש הּוא ֶא ָחד ִמּכֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם.
וְ ָד ְרׁשּו ֲחזַ "ל ִּב ְב ָרכֹות (דף נח ע"ב  -נט
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ימנִ ים ִּתּכְ לַ אל ֻה ְד ַּפס ָּתׁשּור דף רנז ע"ב ,ובפרשת אחרי מות דף
ּדּורי ַה ֵּת ָ
ִס ֵ
ימ ְט ִרּיָ א ַרב עד ע"ב ,ובאדרא רבא פרשת נשא
לְ ׁשֹון זָ כָ ר [וְ הּוא נַ ִּמי ְּבגִ ַ
דף קכז ע"ב] .וְ ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִה ְׁשוָ ה ֶאת
יֹוחאי ִעם ַהּכֹולֵ ל].
ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ּתֹורה לְ ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשיםּ ,וכְ מֹו
סֹודֹות ַה ָ
ֶׁש ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים
ָּ .27תׁשּור הּוא
ִאם ָהיָ ה ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
לְ ׁשֹון ְר ִאּיָ ה ּוכְ ַמ ֲא ַמר
לְ ָׁשם
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס
"ּת ִ
ָ
ַהּכָ תּוב
ׁשּורי ַּבר יוֹ ָחאי,
יח ֶאת ַה ַּד ַעת
ַמ ִּס ַ
ֵמרֹאׁש ֲא ָמנָ ה" (שיר
ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹוּ ,כֵ ן
ּופ ַרׁש
השירים ד ,ח) ֵ
ּתֹורה,
ַה ָ
ְּבסֹודֹות
ַר ִׁש"י ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון
אֹותם
ּומגְ ִׁשים ָ
יח ֶאת ַה ַּד ַעת ַ
ִמי ֶׁש ַּמ ִּס ַ
ּומ ַׁש ֵּב ַח ַה ַּפּיָ ט ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ָר ָאה
ְר ִאּיָ הְ .
ִמ ְת ַחּיֵ ב ְּבנַ ְפׁשֹוֶׁ ,שּכֵ ן לַ ְמרֹות ֶׁש ַהזֹ ַּהר
ְּב ֵעינֵ י ָק ְדׁשֹו וְ רּוחֹו ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם,
ּוׁש ָאר ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ֻק ָּבלִ ים ְמלֵ ִאים
ַה ָּקדֹוׁש ְ
ּתֹורה
עֹוסק ְּבסֹודֹות ַה ָ
ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ְ
יצירֹות ָחלִ ילָ ה ִמּלַ ְחׁשֹב
צּופים וִ ִ
ְּב ַפ ְר ִ
ָהיּו ָּפנָ יו ְמ ִא ִירים ּכַ ֶּׁש ֶמׁשּ ,כַ ְמב ָֹאר
ֶׁשּיֵ ׁש לַ קב"ה ּגּוף ְּודמּות ַהּגּוףּ ,וכְ ָבר
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת שמות דף טו ע"א)
לֹומ ֵדי ַה ַּק ָּבלָ הּ .וכְ מֹו
ִהזְ ִהירּו ַעל זֶ ה ּכָ ל ְ
וְ ֹלא ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ְּב ָפנָ יוְּ ,ד ִמי
ֶׁשּכָ ַתב ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ַּב ַה ְק ָּד ָמה לְ ַתלְ מּוד
יּוכַ ל לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַה ֶּׁש ֶמׁש [עיין חולין
ֶע ֶׂשר ַה ְּס ִפירֹות (אות קנו) וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו,
דף ס ע"א] .וְ גַ ם ָּבזֶ ה נִ ְד ָמה לְ מ ֶֹׁשה
ְּתנַ אי ָחמּור יֵ ׁש ְּב ֵעת ָה ֵע ֶסק ְּב ָחכְ ָמה
ַר ֵּבנּו ְּב ֵקרּון וְ ֶה ָא ַרת עֹור ַה ָּפנִ ים [עיין
בשמות לד ,כט – ל] וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו זֹאתֶׁ ,שֹּלא יַ גְ ִׁשימּו ַה ְּד ָב ִרים ְּב ִענְ יָ נִ ים
עֹוב ִרים ָּבזֶ ה ַעל
ְמ ֻד ִּמים וְ גַ ְׁש ִמּיִ יםֶׁ ,ש ְ
נִ יצֹוץ ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו וְ כָ ָאמּור ,זָ כָ ה
"ֹלא ַת ֲע ֶׂשה לְ ָך ֶפ ֶסל וְ כָ ל ְּתמּונָ ה"
לֹותיו.
לְ כַ ָּמה ִמ ַּמ ֲע ָ
(שמות כ ,ד)ָ ,חלִ ילָ הּ ,כִ י ָאזַ ,א ְּד ַר ָּבה
ּתֹועלֶ ת .וְ ַהּגָ אֹון
ֶ
ְמ ַק ְּבלִ ים נֶ זֶ ק ִּב ְמקֹום
סֹודֹותיו ּגִ ּלָ ה ֶאת ק ֶֹדׁש
ָ
ַ .28ר ְׁש ִּב"י ְּב
רֹותיו
ַה ָּקדֹוׁש ָהראי"ה קּוק זַ ַצ"ל ְּב ִאּגְ ָ
ַה ֳּק ָד ִׁשים ֶׁש ֵאלָ יו ֹלא יָ כֹול ּכָ ל ָא ָדם
לְ ִהּכָ נֵ ס ,לָ כֵ ן ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (חלק א אות קסב) ּכָ ַתב ,נִ ְב ַהלְ ִּתי לִ ְראֹות
"א ָדם
צּורה ּגַ ְׁש ִמית לַ ֻּמ ָּׂשג ָ
ֵאיְך ִצּיְ רּו ָ
אֹומר וְ אֹוי
ַ
ּכֹותב ַר ְׁש ִּב"י אֹוי לִ י ִאם
ֵ
ַק ְדמֹון" ֶׁשל ַה ַּק ָּבלָ הֶׁ ,שהּוא ַרק ֻמ ָּׂשג
אֹומר [עיין בזוהר הקדוש
לִ י ִאם ֹלא ַ
ֹלקי וְ ָחלִ ילָ ה
ֵמ ָט ִפיזִ י ַעל ֶּד ֶרְך ַה ֵּׂשכֶ ל ָה ֱא ִ
בהקדמה דף יא ע"ב ,ובפרשת פיקודי
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יתא .וְ ִהּנֵ ה ַמ ְר ֶאה יָ רֹק
ּמּודא ְּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ַע ָ
הּוא ְמע ָֹרב ִמן ַהּלָ ָבן וְ ָה ָאדֹםּ ,כִ י ֵאין
לְ ָך ַמ ְר ֵאה ַע ְצ ִמּיּות ַרק ַהּלָ ָבן אֹו ָה ָאדֹם,
וְ ַהאי ָׁשחֹר ָאדֹם הּוא ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו זַ "ל
ְּבנִ ָּדה (דף לג ע"ב).
ּומ ְר ֶאה יָ רֹק הּוא לְ ִפי
ַ
ַס ְמ ָמנֵ י
ִה ְת ָע ְרבּות
יֹוד ַע ְּב ִטיב ַה ֶּצ ַבע:
ּנֹודע לְ כָ ל ֵ
ַה ַּצ ָּב ִעים ּכַ ָ
יּובן ַהּנִ ְמ ָׁשלּ ,כִ י ְּב ִחינַ ת
ּומן ַה ָּמ ָׁשל ַ
ִ
יתא
ּמּודא ְּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ הּוא ָה ַע ָ
ֻמ ְרּכָ ב ִמן ַא ֲה ָבה וָ ַפ ַחד ,הּוא ָקו יָ רֹק
ַה ַּמ ִּקיף ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ַּד ָּקה
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁש ִה ִּביט וְ ִה ְׁש ַּת ְע ַׁשע ַּב ֲע ַ
עֹוׂשי ְרצֹונֹו נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םַ .עד
ּוב ְׁש ִביל ֵ
ִ
ּכָ אן ְּד ָב ָריו .נִ ְמ ֵצאנּו לְ ֵמ ִדים ִּב ְד ָב ָריו
ֶׁש ָּקו יָ רֹק הּוא ֻמ ָּׂשג ֻמ ְׁש ָאל לַ ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ַה ַּד ָּקה ֶׁש ִה ִּביט הקב"ה וְ ִה ְׁש ַּת ְע ַׁשע
יקי יִ ְׂש ָר ֵאל
ַצ ִּד ֵ
ִּב ְׁשלֵ מּות ַהנְ ָהגַ ת
ּומ ַע ָּתה זֶ ה
ֶׁש ִּב ְׁש ִבילָ ם נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םֵ .
ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַה ַּפּיָ ט וְ ָר ַמז ְּב ָא ְמרֹו ָקו יָ רֹק
ַהיְ נּו ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה ִּבכְ לַ ל ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ּבֹורא ָּברּוְך
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְע ַׁשע ָּבּה ַה ֵ
הּוא ק ֶֹדם ֶׁשּנִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם.

לְ ַה ְרׁשֹות לְ ַע ְצ ֵמנּו לְ ַהגְ ִׁשים ֻמ ָּׂשגִ ים
דֹוׁשים ּכָ ֵאּלֶ הֲ ,א ִפּלּו ְּב ֶד ֶרְך לִ ּמּוד.
ְק ִ
ָ .29א ְמרּו ֲחזַ "ל ַּבּגְ ָמ ָרא ַּב ֲחגִ יגָ ה
(דף יב ע"א) ַקו יָ רֹק
ֶאת ּכָ ל
ַה ַּמ ִּקיף
אתי
ּומ ָצ ִ
ָ
ָהעֹולָ ם,
(ה ַ'ּמּגִ יד'
הֹופ ְׁש ֵטיין ַ
לְ ַהּגָ אֹון ר' יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל
ִמּקֹוזְ 'נִ יץ) זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרֹו ֲע ַ
(במדבר פרשת בלק) ֶׁשּכָ ַתב ְּב ֵבאּור
צּורת
ָה ִענְ יָ ןּ ,כִ י ִענְ יַ ן ַה ָּקו הּוא ַה ְת ָחלַ ת ַ
אׁשית לֹו ִהיא ַהּנְ ֻק ָּדה
ּכָ ל ָּד ָברּ ,כִ י ֵר ִ
לֹומר
ַהּנִ ְק ָרא י' ֶׁשהּוא ּכְ מֹו ּגֹלֶ םָ ,ר ָצה ַ
ִּב ְת ִחּלַ ת ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ָּד ָבר ָצ ַבע וְ ִצּיֵ ר
ּיּורין ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט אֹו לָ א ֶֹרְך
ִצ ִ
אֹו לָ ר ַֹחב וְ הּוא ִענְ יַ ן ַה ָּקו וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות.
וְ ִהּנֵ ה ָא ְמרּו זַ "ל (בראשית רבה א ,ד) ּכִ י
עֹוׂשי
ֵ
ּוב ְׁש ִביל
יִ ְׂש ָר ֵאל ָעלּו ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ִ
ְרצֹונֹו נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םֵּ ,פרּוׁש ֶׁשּכֻ ּלָ ם
ית (תהלים קד ,כד) ִהיא
ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָ
ַהּיֹו"דֶׁ ,ש ָהיָ ה ַעל ֵׁשם ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה נֶ ֱא ַמר.
ימ ְט ִרּיָ א ּגֹלֶ םֶׁ ,שהּוא ִה ְתּגַ ְּבלּות
וְ ָחכְ ָמה ּגִ ַ
ָה ִראׁשֹון ֵמ ֵאין סֹוף ֶׁש ִה ְׁש ַּתלְ ֵׁשל לִ ְב ִחינַ ת
ָחכְ ָמה ּולְ ַמ ֲח ָׁש ָבה לִ ְברֹא עֹולָ ם ,וְ ַא ַחר
ּיּורין ,וְ כָ ל
ּכָ ְך ָּבא לְ ִבינָ ה ַה ְמ ַצּיֵ ר ִצ ִ
ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ָהיְ ָתה ִּב ְׁש ִביל ָה ָאבֹות
סֹודי עֹולָ ם ֶׁש ָעׂשּו ְרצֹון
וְ ָה ִא ָּמהֹות יְ ֵ
קֹונָ םַ ,א ְב ָר ָהם ִּב ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ,יִ ְצ ָחק
ְּב ַפ ַחד ,וְ יַ ֲעקֹב ּכָ לּול ִמּכֻ ּלָ ם ,וְ הּוא

ּומ ַא ַחר ֶׁשהקב"ה ָר ָאה ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה
ֵ
יקים ָּב ָרא ֶאת ָהעֹולָ םּ ,וכְ ֵדי לִ ְברֹא
ַה ַּצ ִּד ִ
ֶאת ָהעֹולָ ם ָהיָ ה ָצ ִריְך הקב"ה לְ יַ ֵּצר
ֻמ ָּׂשג ֶׁשל זְ ַמן ִּב ְׁש ִביל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּתֹורה ְּתלּויֹות
ֶׁשּכֵ ן ַה ְר ֵּבה ִמ ְצוֹת ֶׁש ַּב ָ
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ּוב ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה ֶׁשֹּלא יִ ָּתכְ נּו לְ ֹלא
ַּבּזְ ַמן ְ
ּובכְ לַ ל זֶ ה ּכָ ל ִמ ְצוֹת
ְמ ִציאּות ֶׁשל זְ ַמן ִ
ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמן .וְ ַהיְ נּו ְּב ִחינַ ת ַמה
ֶּׁש ָא ְמרּו ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת תרומה
קּוד ָׁשא
דף קסא ע"א) ְ
ְּב ִריְך הּוא ִא ְס ַּתּכַ ל
ּוב ָרא
ְ
אֹוריְ ָתא
ְּב ַ
ֶׁש ֵּמ ַא ַחר
ָעלְ ָמא,
ּתֹורה ְמב ָֹאר ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ִציאּות ֶׁשל
ֶׁש ַּב ָ
יהַ ,על ִּפי
זְ ַמּנִ ים ַעל ִּפי ִקּיּום ִמ ְצו ֶֹת ָ
זֶ ה ָּב ָרא הקב"ה ֶאת ְמ ִציאּות ַהּזְ ַמן
ֶׁש ָּק ְד ָמה לָ עֹולָ ם .וְ זֶ הּו ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (דף יא ע"א)ְּ ,ב ִת ְׁש ֵרי אֹו
יסן נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ,וְ ַהיְ נּו ֶׁש ְּמ ִציאּות
ְּבנִ ָ
נֹוצ ָרה ק ֶֹדם ְמ ִציאּות ָהעֹולָ ם,
ַהּזְ ַמן ְ
ּובכְ לַ ל זֶ ה ּגַ ם ְמ ִציאּות ֶה ֳח ָד ִׁשים ,וְ ֵס ֶדר
ִ
ּדּוׁשּה ֶׁשל ַהּלְ ָבנָ ה .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ָקו
ִח ָ
יָ רֹק – ַהיְ נּו ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
יקים,
הּוא ָר ָאה ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה ַה ַּצ ִּד ִ
אֹותּה ָה ֵעת ָּב ָרא
ְמ ַח ֵּדׁש ֳח ָד ִׁשים ְּ -ב ָ
ֶאת ִחּדּוׁש ֶה ֳח ָד ִׁשים ,וְ ָהיָ ה זֶ ה ק ֶֹדם
ְמ ִציאּות ָהעֹולָ ם.

ּומ ִציאּות ַהּזְ ַמן וְ ַה ִּמ ְס ָּפר ַׁשּיָ כִ ים ַעד
ְ
רּוחנִ ּיֹותֶׁ ,שּכֵ ן יֵ ׁש נ'
ְמאֹד לַ ְּב ִחינֹות ָה ָ
ַׁש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה ּוכְ נֶ גְ ָּדם נ' ַׁש ֲע ֵרי ְק ֻד ָּׁשה,
ּומ ִציאּות ַה ָּסְך ַהּנִ זְ ּכָ ר ִה ְת ַח ֵּדׁש לְ ַא ַחר
ְ
ּוב ָרא הקב"ה
ֶׁשּיָ ַצר ָ
ֶׁשל
ַה ֻּמ ָּׂשג
ֶאת
ּומ ְס ָּפר.
זְ ַמן ִ
ּומ ַע ָּתה זֶ הּו ָא ְמרֹו ֶׁש ַבע ַׁש ָּבתֹות סֹוד
ֵ
ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁ -שּכְ ָבר ְמפ ָֹרׁש ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש
(פרשת אמור דף צז ע"א)ֶׁ ,ש ִּמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת
סֹופ ִרים ִׁש ְב ָעה ָׁשבּועֹות,
ָהע ֶֹמר ֶׁש ָאנּו ְ
ּסֹופ ֶרת ִׁש ְב ָעה
ִהיא ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ְצוַ ת ַהּנִ ָּדה ַה ֶ
יָ ִמים וְ נִ ְט ֶה ֶרת לְ ַב ְעלָ ּה ,וְ כָ ְך ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
הֹולֵ ְך וְ נִ ְט ָהר לִ ְפנֵ י ה' ַעד ַחג ַה ָּׁשבּועֹות
ּוב ְב ִחינַ ת
ֶׁשהּוא ּכִ ְביָ כֹול יֹום ַה ֻח ָּפה ִ
יאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו" (שיר השירים
"ה ִב ַ
ֱ
א ,ד) ,וְ ִאּלּו ֹלא ָּב ָרא הקב"ה ֻמ ָּׂשג ֶׁשל
ִמ ְס ָּפ ִריםֹ ,לא ָהיּו ּגַ ם נ' ַׁש ֲע ֵרי ְק ֻד ָּׁשה,
ֶׁש ֵהם ַּתכְ לִ ית ַה ְּק ֻד ָּׁשה ּוכְ נֶ גֶ ד יֹום
ַה ֲח ִמ ִּׁשים ַּב ְּס ִפ ָירה ֶׁשהּוא ַחג ַה ָּׁשבּועֹות.
דּוע ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י ְּב ֵס ֶפר
וְ יָ ַ
ַהּגִ לְ ּגּולִ ים (פרק מא) ,וְ כֵ ן ֵה ִביא ִמ ְּׁשמֹו
חֹומת ֲאנָ ְך (ויקרא
ָה ַרב ִח ָיד"א ְּב ִס ְפרֹו ַ
יבא
פרק א פסוק א אות ב)ֶׁ ,ש ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יע לְ ַׁש ַער ַה ֲח ִמ ִּׁשים ַּב ְּק ֻד ָּׁשהַ ,מה
ִהּגִ ַ
יע ֲא ִפּלּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו[ .וְ ַעּיֵ ן
ֶּׁשֹּלא ִהּגִ ַ
עֹוד ָּבזֶ ה ְּב ֵס ֶפר ְמגַ ּלֶ ה ֲע ֻמּקֹות (ברנ"ב

ִ .30הּנֵ ה ִּבכְ לַ ל ְמ ִציאּות ַהּזְ ַמן ּכְ לּולִ ים
ּגַ ם ִחּדּוׁש ַה ִּמ ְס ָּפ ִריםֶׁ ,שּכֵ ן ַהּזְ ַמן וְ ֵס ֶדר
ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ִמ ְׁש ַּתּלְ ִבים יַ ַחד ,וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר
ַהּכָ תּוב "וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ֶא ָחד"
(בראשית א ,ה)ֶׁ ,ש ִה ְת ַח ֵּדׁש ּבֹו ְמ ִציאּות
ֶׁשל זְ ַמן וְ ֶׁשל ִמ ְס ָּפר יַ ַחד.
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ֹלקים" וְ כַ ְמב ָֹאר
"וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמ ַעט ֵמ ֱא ִ
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (דף כא ע"ב )ַ ,עּיֵ ן ָׁשם.
יע לְ ַמ ֲעלָ ה ֶעלְ יֹונָ ה
וְ ַר ְׁש ִּב"י זָ כָ ה לְ ַהּגִ ַ
יבא .וְ זֶ הּו ֶׁש ָר ַמז ּכָ אן
זֹו ֵמ ַרּבֹו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַה ַה ְׁש ָאלָ ה
ְּב ֶד ֶרְך
ַעל ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת
ָהע ֶֹמר וְ ַעל ַּד ְרּגַ ת
ַה ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ַר ְׁש ִּב"י ְּב ָא ְמרֹו ֶׁש ַבע
ַׁש ָּבתֹות סֹוד ֲח ִמ ִּׁשיםֶׁ ,שהּוא סֹוד ַׁש ַער
ַה ֲח ִמ ִּׁשיםַ ,ה ְּק ֻד ָּׁשה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
יה.
יע ֵאלֶ ָ
לְ ַהּגִ ַ

אופנים על הפסוק ואתחנן אל ה'" באופן

הי"ב) .וְ ֵאין ּכָ אן ָמקֹום לְ ַה ֲא ִריְך] וְ נִ ְר ֶאה
יע לְ ַד ְרּגָ ה זֹו
ֶׁשּגַ ם ַר ְׁש ִּב"י ַּתלְ ִמידֹו ִהּגִ ַ
ֶׁשּכֵ ן ָא ְמרּו ַּבּגְ ָמ ָרא ְּבגִ ִּטין (דף סז ע"א),
ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
לְ ַתלְ ִמ ָידיוָּ :בנַ יְׁ ,שנּו
ּדֹותי
ֶׁש ִּמ ַ
ּדֹותי,
ִמ ַ
ּדֹותיו ֶׁשל ַר ִּבי
ְּתרּומֹות ִמ ְּתרּומֹות ִמ ָ
יבא[ .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּבׁשּו"ת ָחכָ ם ְצ ִבי
ֲע ִק ָ
(סימן י) ֶׁשּכָ ַתבִּ ,דכְ לַ ֵּפי ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם
ּדֹותי
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לְ ַתלְ ִמ ָידיו ָּבנַ י ְׁשנּו ִמ ַ
ּדֹותיו
ּדֹותי ְּתרּומֹות ִמ ְּתרּומֹות ִמ ָ
ֶׁש ִּמ ַ
יבא ִאם ּכֵ ן ֵהיכָ א ֶׁשֹּלא
ֶׁשל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
נֶ ְחלְ קּו ַעל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו
הּודה ֶׁ -ש ָּב ֶהם
יֹוסי וְ ַר ִּבי יְ ָ
ּכְ גֹון ַר ִּבי ֵ
יהם ּכַ ְמב ָֹאר
ַהּכְ לָ ל ַּד ֲהלָ כָ ה ּכְ ִד ְב ֵר ֶ
רּוׁשלְ ִמי ְּתרּומֹות (פ"ג הלכה א)
ַּבּיְ ַ
הּודה ֲהלָ כָ ה ּכְ ַר ִּבי
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון וְ ַר ִּבי יְ ָ
הּודהֶׁ ,ש ֵהם ּגַ ם ּכֵ ן ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַר ִּבי
יְ ָ
לֹומר ַּד ֲהלָ כָ ה ּכְ מֹותֹו נֶ גֶ ד
יבא ,יֵ ׁש ַ
ֲע ִק ָ
יעזֶ ר ֶּבן יַ ֲעקֹבֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְּבוַ ַּדאי
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יבא
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יעזֶ ר ֶּבן
ֵהם וַ ֲהלָ כָ ה ּכְ מֹותֹו נֶ גֶ ד ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
רּומה
יַ ֲעקֹב] .וְ נִ ְר ָמז ָּבזֶ ה ֶׁש ָא ַמר לְ ׁשֹון ְּת ָ
רּומה ֶׁש ְּבכָ ל ָא ָדם ַה ֵּבינֹונִ ית
ְּד ִמ ַּדת ַה ְּת ָ
ִהיא ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים ּכַ ְמב ָֹאר ִּבכְ ֻתּבֹות
(דף צט ע"ב) ,וְ יִ ְרמֹז ַעל ַה ֵחלֶ ק ָה ֶא ָחד
ֶׁש ָהיָ ה ָח ֵסר ֵא ֶצל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים
ַׁש ֲע ֵרי ִבינָ ה ,וְ זֶ הּו ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַהּכָ תּוב

רֹומז ַעל סֹוד ֶק ֶׁשר ֶׁשל
ֵ
ּ .31כָ אן
ְּת ִפּלִ ין ֶׁשהּוא סֹוד ַה ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁשּזָ כָ ה
יבאַ ,מה ֶּׁשֹּלא
יע ֵאלָ יו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
לְ ַהּגִ ַ
זָ כָ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,וְ כַ ְמב ָֹאר ְּב ִמ ְד ַרׁש
ַר ָּבה (במדבר פרשה יד אות י)ַ ,על ַה ָּפסּוק
"וְ כָ ל יְ ָקר ָר ֲא ָתה ֵעינֹו" (איוב כח ,י),
ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא נִ גְ לּו לְ מ ֶֹׁשה נִ גְ לּו לְ ַר ִּבי
ּופ ַרׁש ָׁשם ַּביְ ֵדי
יבא וְ לַ ֲח ֵב ָריוֵ .
ֲע ִק ָ
מ ֶֹׁשהּ ,כִ י "יְ ָקר" ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ִּב ְמגִ ּלָ ה
הּודים ָהיְ ָתה
(דף טז ע"ב) ַעל ַה ָּפסּוק "לַ ּיְ ִ
יקר" (אסתר ח ,טז)
אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחה וְ ָׂשׂשֹן וִ ָ
ָ
יבא
 זֶ הּו ְּת ִפּלִ ין ,נִ ְמ ָצא ֶׁשּלְ ַר ִּבי ֲע ִק ָנִ גְ לָ ה ַה ְּת ִפּלִ ין ,וְ ִאּלּו לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָעלָ יו
חֹורי ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל
ַה ָּׁשלֹום נִ גְ לָ ה ַרק ֲא ֵ
רֹאׁש ּכְ מֹו ֶׁש ָּד ְרׁשּו ִּב ְב ָרכֹות (דף ז ע"א)
ּופנַ י ֹלא
ית ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
ַעל ַה ָּפסּוק "וְ ָר ִא ָ
יֵ ָראּו" (שמות לג ,כג) ,זֶ הּו ֶק ֶׁשר ְּת ִפּלִ ין
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"ק ַׁש ְר ָּת" ַ -היְ נּו
ֶׁשל רֹאׁש .וְ ָא ְמרֹו ָ
ֶׁש ִה ְת ַח ֵּבר לְ ע ֶֹמק ַהּסֹוד ִמּלְ ׁשֹון ַהּכָ תּוב
"ק ְׁש ֵרם ַעל לִ ֶּבָך" (משלי ו ,כא)ִ ,ק ְׁש ֵרי
ָ
ִׁשי"ן ַ -היְ נּו ֶק ֶׁשר ֶׁשל ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין
ַהּנִ ְר ֶמזֶ ת ְּב ֵת ַבת ִׁשי"ן וְ כַ ְמב ָֹאר ַּבּיָ ם
יצה (פרק א אות
ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ַמ ֶּסכֶ ת ֵּב ָ
יח
אתי ֶס ֶמְך לְ ַהּנִ ַ
נא) וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוָ ,מ ָצ ִ
ּמֹועדּ ,כִ י ֵׁשם ה' נִ ְק ָרא
ְּת ִפּלִ ין ְּבחֹל ַה ֵ
רֹומז] ַעל ִׁשין
אׁשי ֵּתבֹות ִׁשי"ןָ ,ה ֵ
ָ[ר ֵ
ֶׁשל ְּת ִפּלִ יןּ ,כִ י ִׁשי"ן ְסכּום יְ מֹות ַה ָּׁשנָ ה
יחין ָּבם ְּת ִפּלִ יןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכְ ֶׁש ָּת ִסיר
ֶׁש ַּמּנִ ִ
טֹובים ִמן
ִ
נ"ב ַׁש ָּבתֹות וְ י"ג יָ ִמים
שס"ה יָ ִמים נִ ְׁש ֲארּו ִׁשי"ן יָ ִמיםַ .עד
ּכָ אן ְּד ָב ָריו .וְ ַר ְׁש ִּב"י יָ ַדע ֶאת ַהּסֹוד
ֶׁשל ֶק ֶׁשר ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין ֶׁש ִהיא ַה ַּד ְרּגָ ה
יה
יע ֵאלֶ ָ
ַהמ"ט ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ִהּגִ ַ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,וְ ֹלא ַרק ֶאת ַה ְּק ָׁש ִרים
רֹומזֶ ת ֶאת ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין,
ֶׁשל ַה ִּׁשי"ן ָה ֶ
ֶאּלָ א ּגַ ם ֶאל ַה ִּׁשי"ן ְּב ַע ְצ ָמּה ֶׁשּזֶ הּו סֹוד
ַה ְּת ִפּלִ ין ַע ְצ ָמם ֶׁ -ש ֵהם ַׁש ַער ַה ֲח ִמ ִּׁשים,
יע .וְ זֶ הּו ִק ְׁש ֵרי ִׁשין ּ -גַ ם ֶאת
זָ כָ ה לְ ַהּגִ ַ
ַה ֶּק ֶׁשר וְ גַ ם ֶאת ַה ִּׁשי"ןְ ,ק ָׁש ֶריָך  -נִ ְק ַׁשר
וְ ִה ְת ַח ֵּבר לַ ֲה ִבינָ ם.

עֹוד יִ ְרמֹז ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ַה ְּׁשלָ "ה
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים (מצה שמורה אות קמט)
[אלֶ ף ,לָ ֶמדֵ ,הי ,יֹודֵ ,מם]
ֹלהים' ָ
ֱ'א ִ
ְּב ִמּלּואֹו ,עֹולֶ ה ש'ְּ ,ד ִמּלּוי ִׁשי'ן' ,עֹולֶ ה
ס'ִ ,ה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ִּדין ְּב ֵׁשׁש ְק ָצוֹות ,וְ כָ ל
ֶא ָחד ּכָ לּול ִמי'ַ .עד ּכָ אן .וְ כָ אן ָא ַמר
ֶׁש ְּבכֹחֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה לִ ְקׁשֹר ֶאת
ִמ ַּדת ַה ִּדין ֶׁשֹּלא ִּת ְת ַּפ ֵּׁשט.
וְ ָעלָ ה ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה לְ ָפנַ י לְ ָב ֵאר ֶׁשּכֹחֹו ֶׁשל
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ָהיָ ה לְ יַ ֵחד ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות,
ּומ ֵּמילָ א ּכְ ֶׁש ֵאין ֵּפרּוד ָּבעֹולָ מֹות
ִ
ָה ֶעלְ יֹונִ ים ֶאּלָ א ַאְך וְ ַרק יִ חּודִ ,מ ֵּמילָ א
ּגַ ם ָּבעֹולָ מֹות ַה ַּת ְחּתֹונִ ים יֵ ׁש ָׁשלֹום
וְ ַא ֲה ָבה וְ ֶׁש ַפע ָעצּום .וְ לָ כֵ ן ָא ַמר ַר ְׁש ִּב"י
יָ כֹולְ נִ י לִ ְפטֹר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמן
ַה ִּדיןּ ,כַ ְמב ָֹאר ְּב ֻסּכָ ה (דף מה ע"ב) ,וְ יִ חּוד
"ּבּיֹום
זֶ ה יִ ְהיֶ ה לֶ ָע ִתיד לָ בֹא וְ כַ ּנֶ ֱא ָמר ַ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד" (זכריה
ַההּוא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ְ
יד ,ט) .וְ זֶ הּו ַה ַּט ַעם ֶׁשֹּלא נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶּק ֶׁשת
ְּביָ ָמיו ּכַ ְמב ָֹאר ְּב ִמ ְד ַרׁש ְּת ִהּלִ ים (בובר
חּודיו ָה ַר ִּבים
מזמור לו פסוק ח)ֶׁ ,ש ִעם יִ ָ
לְ יַ ֵחד ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות ּגָ ַרם ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה
ּכַ ַעס ְּבׁשּום ֶרגַ עֶׁ ,שּכֵ ן ַה ֶּק ֶׁשת ִהיא אֹות
ַעל ּכַ ַעס ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכַ ְמב ָֹאר ִּב ְמ ָפ ְר ֵׁשי
"את ַק ְׁש ִּתי נָ ַת ִּתי
ּתֹורה ַעל ַה ָּפסּוק ֶ
ַה ָ
ּומ ֶהם ר' ַחּיִ ים
ֶּב ָענָ ן" (בראשית ט ,יג) ֵ
ּתֹורה ָׁשם,
יאל ְּב ֵפרּוׁשֹו ַעל ַה ָ
ַּפלְ ִט ֵ
וְ ָס ִמיְך לֵ ּה ְק ָרא ָ"ּד ַרְך ַק ְׁשּתֹו ּכְ אֹויֵ ב"

עֹוד יִ ְרמֹז ְּב ָא ְמרֹו ִק ְׁש ֵרי ִׁשי"ן ֶׁ -ש ֵּת ַבת
ימ ְט ִרּיָ אֶ ,ר ֶמז
ִׁשי"ן עֹולָ ה ש"ס ְּבגִ ַ
ּתֹורה
לְ ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ֶׁש ֵהם ִע ַּקר ַה ָ
ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהּ ,וכְ ָבר ֵה ֵבאנּו לְ ֵעיל ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה.
ָהיָ ה סֹוד ַה ָ
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נֹוסף ָמ ָצאנּו
ֹלהיָך ְס ָתם .לִ ּמּוד ָ
ה' ֱא ֶ
ַּבזֹ ַּהר (פרשת שמות דף ג ע"ב) ִמ ָּפסּוק זֶ ה,
ַאזְ ָה ָרה ַעל ִענְ יְ נֵ י נִ אּוףְּ ,ד ִמי ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּקר
חֹותם ַה ֶּמלֶ ְך,
ַ
חֹותם ַה ְּב ִרית ֶׁשהּוא
ְּב ַ
ְמ ַׁש ֵּקר ַּב ֶּמלֶ ְך ַע ְצמֹוַ .עד ּכָ אןֲ .ה ֵרי
ּפֹות ַח
ֹלקיָך" ַה ֵ
"אנֹכִ י ה' ֱא ֶ
לָ נּו ֶׁש ָּפסּוק ָ
ּמֹורה ַעל יִ חּוד ַה ֵּׁשם
ָּבאֹות ָאלֶ "ף ַה ָ
ַה ְּת ִמ ִידיַ ,מזְ ִהיר ַעל ַהגְ ָּבלַ ת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ּוזְ ִהירּות ִּב ְׁש ִמ ַירת ַה ְּב ִרית.

חֹומת ֲאנָ ְך
(איכה ב ,ד) .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּב ֵס ֶפר ַ
יד"א (פרשת נח בפסוק הנ"ל אות
לְ ָה ַרב ִח ָ
יג) ,וְ כָ ל ָּפ ֳעלֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י הּוא ְּבסֹוד
ַהּיִ חּוד ֶׁשל ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך ַהּנִ ְר ָמז ָּבאֹות
ּלּואּה הּוא
ָה ִראׁשֹונָ ה אֹות ָאלֶ "ף ֶׁש ְּב ִמ ָ
ּומיֻ ָחד,
 111לְ הֹורֹות ֶׁשהּוא ֶא ָחד יָ ִחיד ְ
ּוב ָע ִתיד
ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ הֶּ ,ב ָע ָבר ַּבהֹוֶ ה ֶ
[וְ זֶ הּו ָה ֶר ֶמז ְּבג' ְּפ ָע ִמים  .]1וְ ִהּנֵ ה ֵּת ַבת
ּלּואּה עֹולָ ה
ֶק ֶׁשת [קֹוףִׁ ,שיןָּ ,תף] ְּב ִמ ָ
ימ ְט ִרּיָ א  ,1026וְ ֵתבֹות ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ְּבגִ ַ
ימ ְט ִרּיָ א ,915
יֹוחאי עֹולִ ים ְּבגִ ַ
ָ
ַּבר
וְ ֵת ַבת ָאלֶ ף ֶׁש ִהיא סֹוד ַהּיִ חּוד ֶׁשל ּכָ ל
ימ ְט ִרּיָ א  111יַ ַחד
ָהעֹולָ מֹות עֹולֶ ה ְּבגִ ַ
 ,1026לְ הֹורֹות נָ ַתן ֶׁש ַעל יְ ֵדי יִ חּוד
זֶ ה ִח ֵּבר וְ יִ ֵחד ֵּבין ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות וְ ֹלא
ּומ ֵּמילָ א ֹלא
ָהיָ ה ּכַ ַעס לִ ְפנֵ י הקב"הִ ,
נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶּק ֶׁשת.

ּקּוטי
אתי ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ְּבלִ ֵ
ּומ ָצ ִ
ָ
מֹוה ַר"ן (תניינא תורה ה) ֶׁשּכָ ַתב ֶׁשּזֶ הּו
ֲ
סֹוד ַה ְּת ִפּלִ ין ֶׁשּכֵ ן נִ ְק ְראּו ַה ְּת ִפּלִ ין יְ ָקר,
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ִּב ְמגִ ּלָ ה (דף טז ע"ב)
יקר" ֵ -אּלּו ְּת ִפּלִ יןּ .כִ י ַה ְּת ִפּלִ ין
"וִ ָ
נַ ֲע ִׂשין ַעל יְ ֵדי ִּתּקּון ַּת ֲאוַ ת נִ אּוף,
"א ֶׁשת ִאיׁש נֶ ֶפׁש יְ ָק ָרה
ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ֵ
ָתצּוד" (משלי ו ,כו) ,וְ כּו' וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת
שד"י ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַה ִּצ ְמצּום,
ֶׁש ָּצ ִריְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ַצ ְמ ֵצם ֶאת
יח ֶאת ַהּמ ַֹח
מֹחֹו וְ ִׂשכְ לֹוֶׁ ,שֹּלא לְ ַהּנִ ַ
לָ ֵצאת חּוץ לַ ּגְ בּול ֶׁשּיֵ ׁש לֹוֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה
ׁשֹוטט ַהּמ ַֹח ְּב ַמה ֶּׁש ֵאין לֹו ְרׁשּות
ְמ ֵ
לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תֹוַ .עד ּכָ אןֲ .ה ֵרי ֶׁש ְּב ִמ ְצוַ ת
ַה ְּת ִפּלִ ין ַע ְצ ָמּה יֵ ׁש ֶאת ּכָ ל ג' ָה ִענְ יָ נִ ים
ַהּלָ לּו ֶׁש ֵהם יִ חּוד ה'ְׁ ,ש ִמ ַירת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה,
ּובכָ ל ֵאּלּו ַה ְּד ָב ִרים
ּוׁש ִמ ַירת ַה ְּב ִריתְ .
ְ
ִה ְׁש ַּת ַּבח ַר ְׁש ִּב"י ּוכְ מֹו ֶׁש ָר ַמז ַה ַּפּיָ ט
ְּב ָא ְמרֹו ָק ַׁש ְר ָּת ִק ְׁש ֵרי ִׁשי"ן ְק ָׁש ֶריָך -

וְ זֶ ה ַה ַּט ַעם ֶׁש ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות נִ ְפ ְּתחּו
ֹלקיָך"
"אנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ָּבאֹות ָאלֶ ף ַּב ִּצּוּוי ָ
מֹורה ַעל
(שמות כ ,ב)ֶׁ ,ש ָהאֹות ָאלֶ ף ָ
מּורה.
ַא ְחּדּותֹו ַהּגְ ָ
ֹלקיָך"
"אנֹכִ י ה' ֱא ֶ
וְ ִהּנֵ ה ַעל ַה ִּצּוּוי ָ
יתא ְּבז ַֹהר ָח ָדׁש (פרשת ויצא דף מו ע"ב)
ִא ָ
ֹלהיָך" ְ -מלַ ֵּמד ֶׁש ָּצ ִריְך ָא ָדם
"אנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ָ
ימת עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם
לְ ַק ֵּבל ָעלָ יו ֵא ַ
וְ ֵאין לֹו ְרׁשּות לְ ַה ְר ֵהר ְּב ַמה ֶּׁש ֵאינֹו
יָ כֹול לְ ַה ִּׂשיגַ ,מ ְׁש ַמע ִּדכְ ִתיב ָאנֹכִ י

32

דּומהֶׁ ,ש ַר ְׁש ִּב"י
הּוא סֹוד ַה ָחכְ ָמה ַה ְּק ָ
רֹומז ַעל ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין וְ כָ ל ַהּנַ "ל.
ָה ֵ
לֹומר ֶׁ -ש ָר ַמז ּכָ אן ַעל
יָ ַדעִ .אי נַ ִּמי יֵ ׁש ַ
דּומה
ּתֹורהַ ,הּנִ ְק ֵראת ָחכְ ָמה ְק ָ
ָחכְ ַמת ַה ָ
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת ויקהל דף ריב
.32
ֶׁש ָּק ְד ָמה לָ עֹולָ ם תתקע"ד ּדֹורֹות
ע"ב ובמתומ"ד עמ' שצד) ְמב ָֹאר ֶׁש ָהעֹולָ ם
ּכַ ְמב ָֹאר ִּבזְ ָב ִחים (דף
ְמ ֻחּלָ ק לְ ד' ְּפ ָת ִחים
אי,
ח
ָ
יוֹ
ר
ב
ּ
ַ
קטז ע"א) ,וְ ַר ְׁש ִּב"י
ּכְ ד' רּוחֹות ָהעֹולָ ם,
ִהּכִ יר וְ יָ ַדע ְּב ָחכְ ַמת
ּובכָ ל ֶּפ ַתח יֵ ׁש ּבֹו
ְ
ּתֹורה לִ ְפנַ י וְ לִ ְפנִ ים,
ַה ָ
אֹות ַא ַחת ִמ ֵּׁשם
יה.
סֹודֹות ָ
ֶ
יה וְ
ַעל ָרזֶ ָ
ּוב ֶּפ ַתח
ַ
ַא ְדנּות,
מֹורה ַעל
וְ ָהאֹות י' ָ
ֶׁש ְּב ַצד ָּדרֹום יֵ ׁש ּבֹו
דּומה
ַה ְּק ָ
ַה ָחכְ ָמה
ּופ ַתח
ֶאת ָהאֹות י'ֶ ,
ּוכְ מֹו ֶׁשּיְ ב ַֹאר לְ ַק ָּמן.
זֶ ה הּוא ַּב ֶח ֶסד ֶׁשל
יעַ .עד ּכָ אןּ .וכְ ָבר לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַּצד
ָה ָר ִק ַ
ָּדרֹום הּוא ַצד ַה ָחכְ ָמה ּוכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ָ .34מ ָצאנּו ֶׁש ִענְ יַ ן ַה ַה ְׁש ָק ָפה ֵא ֶצל
ֲחזַ "ל ְּב ָב ָבא ָּב ְת ָרא (דף כה ע"ב) ָה ֶ
רֹוצה הקב"ה הּוא ּכִ ְביָ כֹול ַמ ֲע ֵׂשהּוֶׁ ,ש ַעל
ֶׁשּיַ ְחּכִ ים יַ ְד ִרים .נִ ְמ ָצא ֶׁש ָהאֹות י' ְּב ֵׁשם יָ דֹו ַמ ֲענִ יׁש וְ ַעל יָ דֹו ְמ ָב ֵרְך ,וְ כַ ְמב ָֹאר
מֹורה ַעל
ַא ְדנּות ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ְּב ַצד ָּדרֹום ָ
ְּב ִמ ְד ַרׁש ַּתּנָ ִאים לִ ְד ָב ִרים (פרק כו פסוק
ַה ָחכְ ָמה .וְ כֵ ן ְמפ ָֹרׁש ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות טו)ּ ,כְ ֶׁש ָּפ ַרע ִמן ַה ִּמ ְצ ִרים ֹלא ָּפ ַרע ֵמ ֵהן
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,ש ָהאֹות י' ָה ִראׁשֹונָ ה
ֶאּלָ א ְּב ַה ְׁש ָק ָפה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "וַ ּיַ ְׁש ֵקף ה' ֶאל
מֹורה ַעל ָחכְ ָמהַ ,עּיֵ ן
ֶׁש ְּב ֵׁשם הוי"ה ָ
ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם" (שמות יד ,כד)ּ ,וכְ ֶׁש ְּמ ָב ֵרְך
ַּבזֹ ַּהר (פרשת משפטים דף קכג עמוד ב) י'
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאינֹו ְמ ָב ְרכָ ן ֶאּלָ א ְּב ַה ְׁש ָק ָפה
יפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך ִמן
"ה ְׁש ִק ָ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַ
יהי ָחכְ ָמה ,וְ עֹוד.
ְּד ִא ִ
ּוב ֵרְך ֶאת ַע ְּמָך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל"
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָ
ּיֹוצא ָּבזֶ ה
דּומה ( -דברים כו ,טו)ַ .עד ּכָ אן .וְ כַ ֵ
 .33וְ ָא ַמר ּכָ אן י' ָח ְכ ָמה ְק ָ
זּוטא ִׁ -שיר ַה ִּׁש ִירים
יתא ְּב ִמ ְד ָרׁש ָ
ִא ָ
ְּד ַהיְ נּו ֶׁשֹּלא זָ כָ ה ַרק לַ ָחכְ ָמה ַע ְצ ָמּה,
"מי זֹאת ַהּנִ ְׁש ָק ָפה
ּומפ ָֹרׁש (בובר פרשה וסימן י)ִ ,
דּומהְ ,
ֶאּלָ א זָ כָ ה לַ ָחכְ ָמה ַה ְּק ָ
ְּבז ַֹהר ָח ָדׁש (תיקונים דף סז ע"א) ִּד ְׁש ָמא ּכְ מֹו ָׁש ַחר" (שיר השירים ו ,י) ּ -כְ ֶׁשהקב"ה
טֹובה לָ עֹולָ ם ְּב ַה ְׁש ָק ָפה הּוא
ָ
ֵמ ִביא
דּומה.
ְּדכִ ְת ָרא ִעּלָ ָאה ְּד ִאיהּו ָחכְ ָמה ְק ָ
יאּהֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר "וַ ּיַ ְׁש ֵקף ה' ֶאל ַמ ֲחנֵ ה
ְמ ִב ָ
ַעד ּכָ אןְּ .ד ַהיְ נּו ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּכֶ ֶתר ָה ֶעלְ יֹון
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רּומהָּ ,דא ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאה
ַחּלָ ה ָּת ִרימּו ְת ָ
יתא ְּד ָעלְ ָמא
אׁשית ,ב' ֵּב ָ
יהי ֵר ִ
ְּד ִא ִ
רּומה
אׁשית ְּת ָ
וְ כּו' ַעּיֵ ן ָׁשםֲ .ה ֵרי ֶׁש ָה ֵר ִ
מֹורה ַעל ַהאי
ֶׁש ִהיא ִמ ְצוַ ת ַחּלָ ה ּגַ ם ָ
יהי
ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאה ְּד ִא ִ
רּומה .וְ זֶ הּו
אׁשית ְּת ָ
ֵר ִ
ֶׁש ָא ַמר ַה ַּפּיְ ָטן ֶׁשל"ב
ַה ָחכְ ָמה
נְ ִתיבֹות
ּמֹורים ַעל ַהאי
רּומה ַה ִ
אׁשית ְּת ָ
ֵהם ֵר ִ
יתא ְּב ִתּקּונֵ י ַהזֹ ַּהר
ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאה .וְ ִא ָ
(תקונא שבעין דף קלג ע"ב)" ,וְ ַה ָחכְ ָמה
ֵמ ַאיִ ן ִּת ָּמ ֵצא" (איוב כח ,יב)ְּ ,ד ִאיהּו י'
ּיּורין ְּד ָעלְ ָמא ֵּבּה
ֵמ ַאיִ ן ְּד ֵבּה ָציֵ יר ּכָ ל ִצ ִ
חֹוט ָמא
נּוק ִבין ְּד ָ
חֹוט ָמא ְ
ָציֵ יר ַעיְ נִ ין וְ ָ
ּקּודין
ימא ּכָ ל נִ ִ
ּופ ָ
אּודנִ ין ִ
נּוק ִבין ְּד ְ
ְ
יהי
ּיּורין ְּד ִאּנּון ִעזְ ָקא לְ ָאת י' וְ ִא ִ
וְ ִצ ִ
ְּבהֹון ּכְ ַא ְבנָ א ְּב ֵריׁש ִעזְ ָקאַ .עד ּכָ אן.
ֲה ֵרי לָ נּו ֶׁש ָהאֹות י' ִענְ יָ נָ ּה ָחכְ ָמה וְ כֵ ן
אׁשית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם" ִ -מ ְצוַ ת ַחּלָ ה ּגַ ם
ֵ"ר ִ
ּכֵ ן ִענְ יָ נָ ּה ַּב ָחכְ ָמה.

ִמ ְצ ַריִ ם" (שמות יד ,כד) .וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ּכָ אן
ִה ְׁש ַק ְפ ָּת ֶׁ -שהקב"ה ִה ְׁש ִקיף ּכִ ְביָ כֹול
הֹוסיף ָּבּה ְט ָע ִמים לִ כְ בֹודֹו ֶׁשל
ּתֹורה וְ ִ
ַּב ָ
יה.
פּונֹות ָ
ֶ
ַר ְׁש ִּב"יֶׁ ,שּכֵ ן ַר ְׁש ִּב"י ּגִ ּלָ ה ְצ
ִאי נַ ִּמי ַמה ֶּׁש ָא ַמר
ּכָ אן ִה ְׁש ַק ְפ ָּת לִ ְכבֹודֹו
ימה ַ -על ַר ְׁש ִּב"י
ְּפנִ ָ
ימּיּות ַעל
ֶׁש ִה ְׁש ִקיף לִ כְ בֹוד הקב"ה ִּב ְפנִ ִ
ּתֹורה.
ַה ָ
 .35לֵ "ב נְ ִתיבֹות ִענְ יָ נָ ם ְמפ ָֹרׁש
ּובזֹ ַּהר
ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,
(פרשת ויקהל דף ריב ע"ב ובמתומ"ד עמ'

שצה)ֶׁ ,ש ֵהם ל"ב ְׁש ִבילֵ י ַה ָחכְ ָמה ֶׁשּיֵ ׁש
אֹותּיֹות
ִ
אֹותּיֹות ֶׁש ֵהם ד'
ִ
ָּב ֶהם ל"ב
אֹותּיֹות ְּד ֵׁשם
ִ
הוי"ה ָּפׁשּוט ,וְ כ"ח
[היְ נּו
הוי"ה ְּד ָמלֵ א ְּד ָמלֵ אַ .עד ּכָ אןַ .
ֶׁש ַה ִּמּלּוי ֶׁשל ַה ִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם הוי"ה יֵ ׁש
אֹותּיֹות ּכָ זֶ ה יו"ד וא"ו דל"ת
ּבֹו כ"ח ִ
(י') ,ה"א אל"ף (ה') ,וא"ו אל"ף וא"ו
(ו') ,ה"א אל"ף (ה')].

טֹובה לְ ָה ַרב
ָ
יתי ְּב ֵס ֶפר ַמ ְרּגָ לִ ּיֹות
וְ ָר ִא ִ
ַה ָּקדֹוׁש ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ּגֵ ְרׁשֹון
ּגְ ִרינְ וַ לְ ד זַ ַצ"ל ַאב ֵּבית ִּדין ֶק ֶר ְסטּור
(פרשת נח עמוד יט) ֶׁשּכָ ַתבֶׁ ,ש ַה ַּצ ִּדיק
נִ ְק ָרא ַחּלָ תֹו ֶׁשל עֹולָ ם (עיין באבות דרבי
ּומּׁשּום ֶׁשּכָ ל
נתן פרק ט ד"ה על שלש)ִ ,
יֹורד ִּבזְ כּותֹוּ .וכְ ָבר ֵּב ַא ְרנּו
ַה ֶּׁש ַפע ֵ
לְ ֵעיל ֶׁשּכֵ ן ָהיָ ה ֵא ֶצל ַר ְׁש ִּב"יּ .ולְ כָ ְך

אׁשית
ֵ"ר ִ
אֹומר
ֵ
ַ .36הּכָ תּוב
רּומה" (במדבר
ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַחּלָ ה ָּת ִרימּו ְת ָ
טו ,כ)ּ ,וכְ ָבר ֵּפ ַר ְׁשנּו ֶׁשּלֵ "ב נְ ִתיבֹות ֵהם
ּומב ָֹאר ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש
נְ ִתיבֹות ַה ָחכְ ָמהְ ,
אׁשית
"ּב ֵר ִ
(פרשת בראשית דף ל ע"ב) ְ
אׁשית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם
ֹלהים"ָ ,רזָ א ְּד ֵר ִ
ָּב ָרא ֱא ִ
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נְ ִתיבֹות ַה ָחכְ ָמה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה הּוא ּכְ לִ י
מּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ּבֹו אֹור ַה ָחכְ ָמהַ .עד ּכָ אן
ְּד ָב ָריוֲ .ה ֵרי ֶׁש ַה ָחכְ ָמה ַהּנִ ֶּתנֶ ת ֻמ ְׁש ַּפ ַעת
ִמל"ב נְ ִתיבֹות ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ֵהם ּכְ לִ י לְ אֹור
ַה ָחכְ ָמה .וְ כָ אן ְמ ַׁש ֵּב ַח
ַה ַּפּיָ ט ֶאת ַר ְׁש ִּב"י
ֶׁשּזָ כָ ה לְ כָ ל ְׁשלַ ֵּבי
ַהאי ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאה.
וְ ֵהכִ ין ַהּכֵ לִ ים לְ אֹור ַה ָחכְ ָמה ְּד ַהיְ נּו ל"ב
נְ ִתיבֹות וְ לָ כֵ ן זָ כָ ה ּגַ ם לְ אֹור ַה ָחכְ ָמה.
אֹורָךֶׁ ,שּזָ כָ ה ּגַ ם לְ אֹור
וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר זִ יו ֶ
ַה ָחכְ ָמה .וְ לֶ ְך נָ א ְר ֵאה לְ ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ָה ַרב
ְק ֻד ַּׁשת לֵ וִ י (קדושות לחנוכה קדושה חמישית
ד"ה והנה ביארנו)ֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּמ ִּׂשיג ָּד ָבר הּוא
רֹואה אֹותֹו ְּבלִ י
רּוחנִ ּיּות ,וְ ֶ
ִה ְס ַּתּכְ לּות ָה ָ
ּומ ַח ֵּבר
ׁשּום ִה ְס ַּת ְּפקּות ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבהְ ,
ּומ ִּביט
ֶאת ַע ְצמֹו ְּבזֹאת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבהַ ,
ָּבּה ְּבזֹאת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ְּב ֵעין ֵׂשכֶ ל ,נִ ְק ָרא
אֹורּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַרׁש ַר ִׁש"י 'וְ ִאם ֵמ ֵעינֵ י
ָה ֵע ָדה' (במדבר טו ,כד) ֵהם ַחכְ ֵמי ָה ֵע ָדה,
וְ הּוא אֹור ַה ָחכְ ָמה ,לָ כֵ ן ַה ַה ָּׂשגָ ה נִ ְק ָרא
ּוב ִרּבּוי ַה ַה ָּׂשגָ ה יִ ְהיֶ ה
אֹורַ .עד ּכָ אןְ .
ּמּובא
ּלֹומד ּוכְ מֹו ֶׁש ָ
ַמ ָּמׁש אֹור ַעל ְּפנֵ י ַה ֵ
ּומ ֶהם
ּבֹותינּו ֵ
ְּב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ַעל ּכַ ָּמה ֵמ ַר ֵ
ְּב ִמ ְד ַרׁש ַר ָּבה (קהלת וילנא פרשה ח
ּובזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש
אות ד) ַעל ַר ִּבי ַא ָּבהּוַ .
(פרשת וישב דף קצ ע"א) ַעל ַר ִּבי ִחּיָ א
ְּדכַ ד ֲא ָתא ֵמ ָה ָתם לְ ַא ְר ָעא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל
אֹוריְ ָתא ַעד ַּד ֲהוֹו ַאנְ ּפֹוי נְ ִה ִירין
ְק ָרא ְּב ַ

ִׁש ְּבחֹו ְּב ַמ ֲעלַ ת ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא ּכְ נֶ גֶ ד
ִמ ְצוַ ת ַחּלָ הֶׁ ,ש ַה ַּצ ִּדיק ּכְ נֶ גְ ָּדּה .וְ דו"ק.
ַ .37מה ֶּׁש ָא ַמר ּכָ אן לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה
ְט ָע ִמים,
ִמּכַ ָּמה
ְּדכֵ ן הּוא
ֲח ָדא
ְּבלָ ׁשֹון ֲא ָר ִמי ,וְ עֹוד
ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ַעל ִמ ַּדת
ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת נְ ֵק ָבהּ ,וכְ מֹו
יה"
"ה ָחכְ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְב ָעלֶ ָ
ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּוב ַ
(קהלת ז ,יב) .וְ עֹוד ִּדכְ ָבר ָא ְמרּו ֲחזַ "ל
יׁשים
"אלֵ יכֶ ם ִא ִ
יֹומא (דף עא ע"א) ֲ
ְּב ָ
ֶא ְק ָרא" (משלי ח ,ד)ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶּב ֶרכְ יָ ה:
ּדֹומין לְ נָ ִׁשים
ֵאּלּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ִ
בּורה ּכַ ֲאנָ ִׁשים ,לָ כֵ ן ִהזְ ּכִ יר
עֹוׂשין ּגְ ָ
וְ ִ
ּכָ אן לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה.
ְ .38מב ָֹאר ַּבּכָ תּוב (יחזקאל כח ,יד),
צּודת ָּדוִ ד ְּכרּוב ִמ ְמ ַׁשח
ּופ ַרׁש ִּב ְמ ַ
ֵ
 ָא ָדם ַרב ַה ַּמ ֲעלָ ה ּגָ דֹול ַּב ֲח ִׁשיבּותּומ ְמ ַׁשח
ַה ֵּמגֵ ן ִּב ְסכַ ְך ּכְ נָ ָפיו ַעל ַעּמֹוִ .
צּודת
הּוא לְ ׁשֹון ֲח ִׁשיבּות ַעּיֵ ן ָׁשם ִּב ְמ ַ
יח
ּתֹורתֹו ִה ְצלִ ַ
ִצּיֹון .וְ ַר ְׁש ִּב"י ְּב ָחכְ ַמת ָ
לִ ְהיֹות ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה ַעל ּכָ ל ּדֹורֹו.
ְּ .39ב ֵס ֶפר ָּפנִ ים יָ פֹות
תשא פרק לא פסוק ב)ּ ,כָ ַתב ְּד ַה ֵּׁשם
ימין וְ נִ ְק ָרא
יִ ְת ָּב ַרְך יָ ֵהיב ָחכְ ָמה לְ ַחּכִ ִ
"חכַ ם לֵ ב" (שמות לא ,ו) ַעל ֵׁשם לֵ "ב
ֲ

(פרשת כי
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ּכְ ִׁש ְמ ָׁשא .וְ ַעל ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַּבזֹ ַּהר
ּומפ ָֹרׁש עֹוד
(פרשת ויחי דף ריח ע"א)ְ ,
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש (פרשת שמות דף טו ע"א)
ּובנֹו וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ,יָ ִתיב
ּגַ ם ַעל ַר ְׁש ִּב"י ְ
ר' ִׁש ְמעֹון וְ ר' ֶאלְ ָעזָ ר
ְּב ֵרּה ָק ִאים ְּומ ָפ ֵרׁש ַּבר יוֹ ָחאי,
ִמּלֵ י ְּד ָרזֵ י ְּד ָחכְ ְמ ָתא
וַ ֲהוֹו ַאנְ ּפֹוי נְ ִה ִירין
ּומּלִ ין
ִ
ּכְ ִׁש ְמ ָׁשא
אסין
ִמ ְת ַּב ְּד ִרין וְ ָט ִ
יֹומין ְּדלָ א ֲאכַ לּו
יעא ,יְ ַתבּו ְּת ֵרין ִ
ִּב ְר ִק ָ
וְ לָ א ְׁשתֹו וְ לָ א ֲהוֹו יָ ְד ִעין ִאי ֲהוָ ה
יְ ָמ ָמא אֹו לֵ ילְ יָ אַ .עד ּכָ אן .וְ נֶ ֱהנּו ֵמאֹור
ַה ָחכְ ָמה וְ ֹלא ֻה ְצ ְרכּו לֶ ֱאכֹלְּ ,ד ָהא ּכְ ִתיב
יה"
"ה ָחכְ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְב ָעלֶ ָ
ֵּבּה ְּב ָחכְ ָמה ַ
ּובאֹור ַה ָחכְ ָמה ֶׁשּזָ כָ ה
(קהלת ז ,יב)ְ .
יע ַעל ּכְ לַ ל ַהּדֹור וְ זֶ הּו ַא ְּת ְּכרּוב
ִה ְׁש ִּפ ַ
ּומגֵ ן ַעל
אֹורָך ַ -הּסֹוכֵ ְך ֵ
ִמ ְמ ַׁשח זִ יו ֶ
יע ִמּזִ יו אֹורֹו.
ּומ ְׁש ִּפ ַ
ַהּדֹור ַ
 .40לְ ֵבאּור ָה ִענְ יָ ן יֵ ׁש לְ ָב ֵאר ַמהּו
ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א ֶׁש ֻּמזְ ּכָ ר ְּב ִד ְב ֵרי ַה ַּפּיָ ט,
אֹוצר ַה ִּמ ְד ָר ִׁשים (אייזנשטיין מעין
ּוב ַ
ְ
החכמה עמוד  ,)310מֹונֶ ה ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת
ֹלקי,
ּיֹוצ ִאים ֵמ ָהאֹור ָה ֱא ִ
ַהּגְ וָ נִ ים ַה ְ
וְ ָה ִראׁשֹון הּוא אֹור ֻמ ְפלֶ א ֶׁש ֵאין ּבֹו
ּדֹומה לְ ַמ ְר ָאה
ּגָ וָ ן וְ הּוא ּכָ ל ּגָ וָ ן וְ הּוא ֶ
ֶׁש ַהּכֹל נִ ְר ִאין ְּבתֹוכֹו וְ ֵאין ּבֹו ּגָ וָ ןּ ,כִ י
ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א ְמ ַק ֵּבל ַה ִחּלּוף ִמן ָהאֹור

ַהּנֶ ְח ָׁשְך ֵמ ָהאֹור ,וְ הּוא רֹאׁש לְ כָ ל ַהּגְ וָ נִ ים
בּוע וְ הּוא ּכְ ֵעין ְּתכֵ לֶ ת.
וְ ֵאין ּבֹו ּגָ וָ ן ָק ַ
ַעד ּכָ אן .וְ ִהּנֵ ה ִאם נִ ְתּבֹונֵ ן נִ ְר ֶאה
אֹומר ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁש ָהאֹור
ֵ
ֶׁש ִּמ ַּצד ֶא ָחד
ַה ֻּמ ְפלֶ א ֵאין ּבֹו ּגָ וָ ן
ּומ ַּצד ֵׁשנִ י הּוא ּכָ ל
ִ
יצד? וְ ָד ָבר
ּגָ וָ ן וְ ָהא ּכֵ ַ
זֶ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ לָ ְמדֹו
ַהּגֹויִ ם,
ֵמ ָחכְ ַמת
ִּדכְ ָבר ָא ְמרּו ֲחזַ "ל
ַּב ִּמ ְד ָרׁש (איכה רבה וילנא פרשה ב אות
ּוב ֶמ ְח ָקרֹו
יג)ָ ,חכְ ָמה ַּבּגֹויִ ם ַּת ֲא ִמיןְ .
יק ִאי ַאייזִ יק נְ יּוטֹון
ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ִפיזִ ָ
יקה.
אֹוּפ ִט ָ
רֹופסֹורָ ,היָ ה ִּב ְתחּום ָה ְ
ּכִ ְפ ֶ
קּופהֶ ,ה ֱא ִמינּו ֶׁש ַה ֶּצ ַבע
אֹותּה ְּת ָ
ָ
ַעד
ַהּלָ ָבן הּוא ֶא ָחד ִמ ִּצ ְב ֵעי ַהיְ סֹוד ַּב ֶּט ַבע.
נְ יּוטֹון ּגִ ּלָ ה ֶׁש ַה ֶּצ ַבע ַהּלָ ָבן הּוא לְ ַמ ֲע ֶׂשה
ִׁשּלּוב ֶׁשל ּכָ ל ֶק ֶׁשת ַה ְּצ ָב ִעיםְּ .ב ֶעזְ ַרת
יח לְ ָפ ֵרק
ִמנְ ָס ָרה (זְ כּוכִ ית ְמיֻ ֶח ֶדת)ִ ,ה ְצלִ ַ
אֹותּה.
יבים ָ
ֶק ֶרן אֹור לַ ְּצ ָב ִעים ֶׁש ַּמ ְרּכִ ִ
ֲה ֵרי לָ נּו ֶׁש ַה ֶּצ ַבע ַהּלָ ָבן הּוא ְּב ֶע ֶצם ֵאין
ּבֹו ּגָ וָ ן ַאְך הּוא ֻמ ְרּכָ ב ִמּכָ ל ּגָ וָ ן ַמ ָּמׁש
ּומ ְמ ִׁשיְך ַה ִּמ ְד ָרׁש
ּכְ ִד ְב ֵרי ַה ִּמ ְד ָרׁשַ .
אֹומר ֶׁשּלַ ְמרֹות ֶׁש ֵאין ּבֹו ּגְ וָ נִ ים הּוא
וְ ֵ
ּכְ ֵעין ְּתכֵ לֶ ת .וְ ַהיְ נּו ֶׁש ָהאֹור ַהּזֶ ה הּוא
ַמ ְר ֵאה ַהּלָ ָבן ַה ֻּמ ְרּכָ ב ִמּגְ וָ נִ ים ַר ִּבים,
ּומ ְר ֶאה ּכְ ֵעין ַה ְּתכֵ לֶ ת.
ַ
ּומ ָצאנּו ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות
ָ
מֹורה ַעל ִּדין [עיין בזוהר
ֶׁש ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶ
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ׂשֹורף ְּב ֵעינָ יו ָהיָ ה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ִׁש ְמעֹון ֵ
ְמ ַר ֵּפאַ .עּיֵ ן ָׁשם .וְ ַהיְ נּו ֶׁש ָה ַפְך ִמ ַּדת
ַה ִּדין ֶׁשל ּגְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת לְ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ּומב ָֹאר ַּבזֹ ַּהר
ּתֹורה ֶׁשּלֹוְ .
ַעל יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ָ
ַה ָּקדֹוׁש (פרשת תרומה דף קנב ע"ב),
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַהאי ְּד ָא ַמר מֹר ְּתכֵ לֶ ת
יהי ָקיְ ָמא
יהי וְ כַ ד ִא ִ
ּכָ ְר ְסיָ א ְּד ִדינָ א ִא ִ
יהי ּכָ ְר ְסיָ א לְ ֵמ ַידן
ְּבגַ ּוָ נָ אָּ ,דא ּכְ ֵדין ִא ִ
יהי ְּב ַר ֲח ֵמי,
ימ ַתי ִא ִ
ִּדינֵ י נַ ְפ ָׁשאןֵ ,א ָ
רּובים ַמ ְה ְּד ָרן
ָא ַמר לֵ ּה ְּב ַׁש ֲע ָתא ִּדכְ ִ
ּומ ְס ַּתּכְ לָ ן ַאנְ ִּפין
ַאנְ ַּפיְ הּו ָּדא ִעם ָּדא ִ
רּובים ִמ ְס ַּתּכְ לָ ן
ְּב ַאנְ ִּפיןּ ,כֵ יוָ ן ְּד ִאּנּון ּכְ ִ
ַאנְ ִּפין ְּב ַאנְ ִּפין ּכְ ֵדין ּכָ ל ּגַ ּוָ נִ ין ִמ ְת ַּת ְּקנָ ן
וְ ִא ְת ֲה ַפְך ּגְ וַ ן ִּתכְ לָ א לְ גָ וָ ן ָא ֲח ָרא .וְ ַהיְ נּו
עֹוׂשים ְרצֹונֹו
ִ
ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
יהם ִאיׁש ֶאל
"ּפנֵ ֶ
רּובים ְ
ֶׁשל ָמקֹום וְ ַהּכְ ִ
ָא ִחיו" (שמות כה ,כ)ִ ,מ ֵּמילָ א ִמ ְס ַּתּלֵ ק
ּכ ַֹח ַה ִּדין ּוגְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת וְ נֶ ְה ָּפְך לְ ַר ֲח ִמים,
ֹּלבן
וְ ַהיְ נּו ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִּמ ְת ָע ֵרב ּבֹו ַה ֶ
ּמֹורה ַעל ְמ ִחילַ ת ַה ֲח ָט ִאיםּ ,וכְ ַמ ֲא ַמר
ַה ֶ
"אם יִ ְהיּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם ּכַ ָּׁשנִ ים
ַהּכָ תּוב ִ
ּכַ ֶּׁשלֶ ג יַ לְ ִּבינּו" (ישעיה א ,יח).

פרשת בראשית דף נא ע"ב ,ובפרשת
תרומה דף קלט ע"א ,ושם דף קמז
ּוב ְּת ִחּלָ ה ָהיְ ָתה ַהנְ ָהגַ ת
ע"א ,ועוד]ַ ,
ַר ְׁש ִּב"י ּכְ ֶׁשּיָ ָצא ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה ַהנְ ָהגַ ת ִּדין
וְ כַ ְמב ָֹאר ְּב ַׁש ָּבת (דף לג ע"ב)ֶׁ ,ש ְּבכָ ל
נֹותן ֵעינָ יו ָהיָ ה נִ ְׂש ָרף.
ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ֵ
וְ ַה ַּט ַעם לָ זֶ ה ְמב ָֹאר ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדֹוׁש
יהי
(פרשת צו דף לג ע"א) ,וְ ַהאי ְּתכֵ לֶ ת ְּד ִא ִ
יהי ִּדינָ אַּ ,ד ֲאכִ ילַ ת ָק ְר ְּבנִ ין
ְׁשכִ ינְ ָּתא ִא ִ
וַ ֲעלָ וָ ןִ ,אי ַא ְׁשּכְ ַחת ְּבנֵ י נָ ָׁשא ְּד ִאּנּון
ֵע ִצים יְ ֵב ִׁשים ּכְ גַ ּוָ נָ א ְּד ִאּנּון ְּפ ִתילֹות
אֹוריְ ָתא ַר ֲח ֵמי
יהי ַ
יְ ֵב ִׁשין ְּבלָ א ִמ ְׁש ָחא ְּד ִא ִ
אֹוק ַידת לֹון,
ִאיהּו לֹון ְ(ּדלִ ּדֹונִ ין) ְׂש ֵר ָפה וְ ִ
ּובגִ ין ְּד ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִאּנּון ְּב ִע ָירן ּכְ ַמה
ְ
יהי
מּוהְּ ,ד ִאּנּון ֶׁש ֶקץְּ ,תכֵ לֶ ת ְּד ִא ִ
אֹוק ָ
ְּד ְ
יבין לְ גַ ַּבּה
אֹוק ַידת לֹון ְּבגִ ין ִּד ְק ִר ִ
ֲאדֹנָ יִ ,
ִעם ֶׁש ֶרץ ְּד ִאיהּו יֵ ֶצר ָה ָרע זָ ר ֲה ָדא הּוא
יּומת" (במדבר ג,
ִּדכְ ִתיב "וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב ָ
לח)ֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ִהיא ּכִ גְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת
עֹוׂשה ִּדין ְּב ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם
ָ
ּומ ָּמׁש ּכְ ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיָ ָצא ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה
ּתֹורהַ .
ָ
וְ כָ ַעס ַעל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֶׁשעֹוזְ ִבים ַחּיֵ י
עֹוס ִקים ְּב ַחּיֵ י ָׁש ָעה ,וְ כָ ל ָמקֹום
ּתֹורה וְ ְ
ָ
ֶׁשּנָ ַתן ֵעינָ יו נִ ְׂש ַרף .וְ אּולָ ם ַא ַחר ּכָ ְך
נֶ ְה ַּפְך לְ ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַר ֲח ִמים וְ כַ ֻּמזְ ּכָ ר
ָׁשם ַּבּגְ ָמ ָרא ֶׁשּלְ ַא ַחר ֶׁש ַה ַּבת קֹול ָא ְמ ָרה
אתם ִחזְ רּו
לָ ֶהם לְ ַה ֲח ִריב עֹולָ ִמי ָּב ֶ
לִ ְמ ָע ַר ְתכֶ םָ ,חזְ רּו וְ יָ ְצאּו לְ ַא ַחר ָׁשנָ ה,
יעזֶ ר ֵּב ַר ִּבי
וְ כָ ל ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי ֱאלִ ֶ

וְ ִהּנֵ ה ְּב ִצ ְב ֵעי ַה ְּתכֵ לֶ ת וְ ַהּלָ ָבן יַ ַחד,
ּכָ ַתב ָהאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש (במדבר פרק
טו פסוק לט)ָ ,ר ַׁשם ְּב ָדת ָה ֵאל ִּב ְמנָ חֹות
(דף לט ע"א) לַ ֲעׂשֹות ֶק ֶׁשר ַה ְּתכֵ לֶ ת ִעם
ַהּלָ ָבן לְ ָה ִעיר ְּב ֻמ ְׂשּכָ ל נֶ ֱעלָ ם ּכִ י ַהּלָ ָבן
הּוא סֹוד ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת הּוא סֹוד
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את ִמּלְ ַה ִּביט" ּ -כְ מ ֶֹׁשה
וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר "יָ ֵר ָ
"ּכי ַרב לָ ּה" ֶׁ -שּזֹו ַּד ְרּגָ ה
ַר ֵּבנּו ִּב ְׁש ָעתֹוִ .
צּומה [וְ ַרב ִמּלְ ׁשֹון ַרב וְ ָעצּום
בֹוהה וַ ֲע ָ
ּגְ ָ
ַעּיֵ ן ְׁשמֹות א ,ט] ֶׁש ִהּכִ יר ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשֹּלא
ָראּוי לָ זֶ ה.

ָה ַר ֲח ִמיםַ .עד ּכָ אן ְּד ָב ָריוּ .וכְ ָבר ִהזְ ּכַ ְרנּו
לְ ֵעיל ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה ְּבכֹחֹו לְ ַה ְׁשרֹות
ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָּבעֹולָ םֶׁ ,שּכֵ ן ְּביָ ָמיו ֹלא
נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶּק ֶׁשת ,וְ ָא ַמר ֶׁשּיָ כֹולְ נִ י לִ ְפטֹר
ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
ִמן ַה ִּדין .וְ זֶ ה ֶׁש ָא ַמר
ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י
ַה ַּפּיָ ט
ַהנְ ָהגָ תֹו ָהיְ ָתה ְּב ַהנְ ָהגַ ת ָהאֹור ֻמ ְפלֶ א
ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּברּום ַמ ְעלָ ה ַהיְ נּו ִּב ְׁש ֵמי
רֹומים וְ הּוא ָה ִראׁשֹון ֵמ ֲע ָׂש ָרה ּגְ וָ נֵ י
ְמ ִ
ּמֹורה
ָהאֹורֹות ַה ֻּמזְ ּכָ ִרים ַּב ִּמ ְד ָרׁשַ ,ה ֶ
ִּבגְ וָ נָ יו ַ -הּלָ ָבן וְ ַה ְּתכֵ לֶ תֶ ,את סֹוד
ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַר ֲח ִמים.

חֹוזֵ ר
ּ .42כָ אן
לְ ָב ֵאר ֶאת ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א וְ ָא ַמר ֶׁשהּוא
לּומה ֶׁשּנֶ ֱעלָ ם ֵמ ַה ִחיצֹונִ ים.
ִּב ְב ִחינַ ת ַּת ֲע ָ
נֹוביץ
ּוכְ ָבר ּכָ ַתב ָה ַרב ַר ִּבי ַחּיִ ים ִמ ְּט ֶׁש ְר ִ
ְּב ִס ְפרֹו ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁש ָּבת (חלק א שורש ז
דּוע ֲא ֶׁשר אֹור ּגָ נּוז אֹור נֹגַ ּה
ענף ב) ,יָ ַ
אֹור ֻמ ְפלֶ א ַהּלָ זֶ ה נִ ְק ָרא יַ יִ ן ַה ְמ ֻׁש ָּמר
אׁשית ּכִ י הּוא
ַּב ֲענָ ָביו ִמ ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְב ֵר ִ
ְמ ֻׁש ָּמר ִמּכָ ל ַמּגַ ע נָ כְ ִרי .וְ ֹלא ְׁשזָ ַפּתּו
רֹואה ִמּכָ ל ְּב ִחינַ ת ָה ָרע וְ ַה ִּס ְט ָרא
ֵעין ֶ
ַא ֲח ָרא וְ זָ ר ֹלא יִ ְק ַרב ֵאלָ יו ּכִ י ק ֶֹדׁש
"עיִ ן
הּוא לָ ֶהם .וְ ַעל ַה ִּמ ָּדה זֹו נֶ ֱא ַמר ַ
ֹלהים זּולָ ְתָך" (ישעיה סד,
ֹלא ָר ָא ָתה ֱא ִ
ּיֹובל וְ ֵחרּות
ג) וְ ִהיא ְמקֹום ַה ֵחרּות וְ ַה ֵ
ּומּכָ ל ּכִ ּתֹות ָה ָר ִעים וְ כֻ ּלָ ם
ִמּיֵ ֶצר ָה ָרע ִ
ּומ ֲח ִׁשיְך
ּובֹור ִחין ַ
ּומ ְת ַח ְּב ִאין ְ
ִמ ְת ַּפ ֲח ִדין ִ
יהם ֵמ ְראֹות ָּבאֹור ַהּגָ דֹול ַההּוא.
ֵעינֵ ֶ
ּוב ַמה ֶּׁש ִה ְת ָּב ֵאר ֶׁש ָהאֹור ַהּזֶ ה הּוא ִּבגְ וַ ן
ְ
ַה ְּתכֵ לֶ ת יְ ב ַֹאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ָה ַרב
הּובאּו ְּד ָב ָריו ְּב ֵס ֶפר ֵס ֶדר
ֶּבן ִאיׁש ַחי ְ
ַהּיֹום (ליקוט מכל ספרי הבן איש חי הוצאת

ּ .41כְ ָבר ִה ְת ָּב ֵאר ֶׁש ִה ְׁש ַּת ַּבח ַר ְׁש ִּב"י
ְּב ִמ ָּדתֹו ּכִ גְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת וְ כָ ַתב ָה ַר ַׁש"ר
ִה ְירׁש (שמות פרק כה פסוקים ג  -ח),
ֶׁש ֶּצ ַבע ַה ְּתכֵ לֶ ת הּוא ַה ֶּצ ַבע ַה ַּמ ְר ֶאה
ֶאל ַהּגְ בּול ַ(ה ִ"ּתכְ לָ ה") ֶׁשל ָא ְפ ֵקנּו וְ ֶאל
ַמה ֶּׁש ֵּמ ֵע ֶבר לִ ְתחּום ְר ִאּיָ ֵתנּוֱ ,הוֵ ה
ֹלהיַ .עד
אֹומרֶ :אל ַהּנִ ְס ָּתרֶ ,אל ָה ֱא ִ
ֵ
מֹורה
ּכָ אן ְּד ָב ָריוֲ .ה ֵרי ֶׁש ֶּצ ַבע ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶ
ַעל ִּתכְ לָ ה וָ ֵקץ לִ ְתחּום ַה ָּׂשגָ ֵתנּו ,וְ ִהּנֵ ה
ָמ ָצאנּו ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו זָ כָ ה לְ גִ ּלּוי
אֹומר ַהּכָ תּוב "וַ ּיַ ְס ֵּתר מ ֶֹׁשה
ֵ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ֹלהים"
ָּפנָ יו ּכִ י יָ ֵרא ֵמ ַה ִּביט ֶאל ָה ֱא ִ
(שמות ג ,ו) .וְ כָ ְך ָהיְ ָתה ַהנְ ָהגַ ת ַר ְׁש ִּב"י
ֶׁש ָהיָ ה נִ יצֹוץ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּכַ ֻּמזְ ּכָ ר לְ ֵעיל,
ֶׁשֹּלא ִה ִּביט ֵהיכָ ן ֶׁשּנִ ְׂשּגַ ב ִמ ַּד ְרּגָ תֹו.

אהבת שלום חלק א בחלק הדרוש על מצות

יח
ציצית)ֶׁ ,ש ֶּצ ַבע ַה ְּתכֵ לֶ ת ְסגֻ ּלָ תֹו לְ ַה ְב ִר ַ
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ֶאת ַה ִחיצֹונִ יםֶׁ ,שּכֵ ן נִ זְ ּכָ ִרים ָּבאֹור
ַה ֻּמ ְפלֶ א ּכִ גְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ְרׁשּות
לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו[ .וְ ַעל ִּפי זֶ ה יְ ב ַֹאר
ְּב ֶד ֶרְך ַהּסֹוד ַמה ֶּׁשּכָ ַתב ְּב ֵס ֶפר ַה ִחּנּוְך
(מצוה שפו) ֶׁש ֶּצ ַבע
ַה ְּתכֵ לֶ ת ֹלא ָהיָ ה יָ ֶפה
ְּב ִפ ְׁש ָּתן לְ עֹולָ ם ֶאּלָ א
ּומּובא ְּב ִתּקּונֵ י ַהזֹ ַּהר
ָ
ְּב ֶצ ֶמרַ .עד ּכָ אן.
(תקונא שתין ותשע דף קיח ע"א)ְּ ,ד ִפ ְׁש ִּתים
ִאיהּו ִמ ִּס ְט ָרא ְּד ֶע ְרוָ הּ .וכְ ָבר ִה ְת ָּב ֵאר
ֶׁש ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א הּוא ּכִ גְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת,
ּבֹור ִחים ּכָ ל ַה ְּקלִ ּפֹות וְ לָ כֵ ן ֹלא
ּומ ֶּמּנּו ְ
ִ
ּבֹור ַח
נִ ְקלַ ט ַה ְּתכֵ לֶ ת ְּב ִפ ְׁש ָּתן ֶׁשּכִ ְביָ כֹול ֵ
ּומ ְס ַּתּלֵ ק ִמ ֶּמּנּו].
ִ

דף כז ע"ב וע"ש במתומ"ד עמוד תכג) ,וְ זֶ הּו
ּנֹותנִ ים ּכ ַֹח
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְ
ַעל יְ ֵדי ַה ָ
נּוק ִביןּ ,וכְ כֹל
לַ ַּמלְ כּות לְ ַעּלֹות ַמיִ ין ְ
נּוק ִבין
ֶׁש ֻּת ְׁש ַּפע ַה ַּמלְ כּות ְּב ֶׁש ַפע ַמיִ ין ְ
ִמ ַּמ ֲע ֵׂשה ָה ָא ָדםּ ,כָ ְך
יע ַעד
ַּת ֲעלֶ ה וְ ַתּגִ ַ
ַהּכֶ ֶתר ֶׁשהּוא רֹאׁש
יע לַ ּיִ חּוד ַה ָּׁשלֵ ם.
לְ כָ ל ַה ְּס ִפירֹות ,וְ ַתּגִ ַ
וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר "וְ ַאיִ ן ק ָֹרא לָ ּה" ֶׁ -ש ַאיִ "ן
ּובינָ ה ,ק ָֹרא
רֹומז ַעל ַהּכֶ ֶתר ָחכְ ָמה ִ
ָה ֵ
לַ ַּמלְ כּות ,לְ ַא ַחר ֶׁש ֶה ֶעלְ ָתה לֹו ַמיִ ין
נּוק ִבין.
ְ
 .44נַ ְמ ָּת הּוא לְ ׁשֹון ֲא ִמ ָירהּ ,וכְ מֹו
ּבּוד ְר ֶהם (סדר תפלת
ֶׁשּכָ ַתב ְּב ֵס ֶפר ַא ֶ
יום הכפורים) לְ ָפ ֵרׁש ַה ִּפּיּוט "זְ כֹר
נַ ְמ ָּת" ֵּפרּוׁשֹו זְ כֹר ַמה ֶּׁש ָא ַמ ְר ָּת וְ הּוא
ִמּלְ ׁשֹון "נְ ֻאם ה'" (בראשית כב ,ט וע"ש
בתרגום אונקלוס) .וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּבׁשּו"ת
יהּודה (מהדו"ק או"ח סימן ב)
נֹודע ִּב ָ
ָ
יח ֶׁשּכֵ ן הּוא ַה ֵּפרּוׁש ִמּכֻ ּלֵ ּה
ֶׁשהֹוכִ ַ
מּודאְּ ,ודלָ א ּכְ ִמי ֶׁש ָח ַׁשב לְ ָפ ֵרׁש
ַּתלְ ָ
ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון ֵׁשנָ הַ .עּיֵ ן ָׁשם .וְ ִהּנֵ ה ִע ַּקר
ֵחילֹו וְ כֹחֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה ְּב ִדּבּורֹו
ּומגַ ּלֶ ה ֶאת סֹודֹות
ּתֹורה ְ
לֹומד ָ
ֶׁש ָהיָ ה ֵ
עֹוׂשה נַ ַחת
ֶ
ּתֹורה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָהיָ ה
ַה ָ
חּודים ּגְ דֹולִ ים,
רּוח ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות וְ יִ ִ
ַ
ּומ ַה ֵּפְך ִמ ַּדת ַה ִּדין לְ ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים.
ְ
וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ַעל ַר ְׁש ִּב"י "נַ ְמ ָּת" -

ּ .43כְ ָבר ֵּב ַא ְרנּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א
ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ָהיָ ה ְּבכֹחֹו לְ ַה ֵּפְך ִמ ַּדת ַה ִּדין
תֹורתֹו.
חּודיו וְ ָ
לְ ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים ַעל יְ ֵדי יִ ָ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך
וְ ִע ַּקר ַהּיִ חּוד הּוא יִ חּוד ְ
ּוׁשכִ ינְ ֵּתּהּ .ולְ ַמ ֵּתק ֶאת ַהּגְ בּורֹות
הּוא ְ
ַעל יְ ֵדי זֶ ה .עֹוד ִה ְת ָּב ֵאר ֶׁשּגְ וַ ן ַה ְּתכֵ לֶ ת
הּוא ָהאֹור ַה ֻּמ ְפלֶ א וְ ַהיְ נּו ַה ְּׁשכִ ינָ ה
חֹוט ִאים וְ ַר ְׁש ִּב"י ָה ַפְך
יׁשה ֶאת ַה ְ
ַה ַּמ ֲענִ ָ
ּוב ִתּקּונֵ י ַהזֹ ַּהר
ֶאת ּגְ וָ נָ ּה ִמ ִּדין לְ ַר ֲח ִמיםְ .
"מ ַאיִ ן
יתא ֵ
(תקונא שבעין דף קכז ע"א) ִא ָ
יָ בֹא ֶעזְ ִרי" (תהילים קכא ,א)ַ ,איִ "ן א'
ּכֶ ֶתר ִעּלָ ָאה י' ָחכְ ָמה ן' ִּבינָ ה .וְ ִע ַּקר
ַהּיִ חּוד הּוא לְ ַעּלֹות ֶאת ַה ַּמלְ כּות ַעד
לַ ּכֶ ֶתר ּכַ ְמב ָֹאר ְּב ִתּקּונֵ י ַהזֹ ַּהר (תיקון יג
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ִּב ְׁש ַעת ַה ִּדּבּור וְ ָה ֲא ִמ ָירה ֶׁשּלְ ָך ְּבסֹודֹות
ׁשּורָך ֵ -אין ַעיִ ן
ּתֹורהַ .עיִ ן ֹלא ְת ֶ
ַה ָ
חּודים
ֶׁשּיְ כֹולָ ה לִ ְראֹות ֶאת ַהּסֹודֹות וְ ַהּיִ ִ
ּתֹורתֹו ֶׁשל
ּיֹוצ ִאים ִמּלִ ּמּוד ָ
ַהּגְ דֹולִ ים ַה ְ
ַר ְׁש ִּב"י וְ גִ ּלּוי סֹודֹות
ּתֹורה.
ַה ָ

ַ .47ה ְמ ַד ְק ֵּדק יִ ְר ֶאה ֶׁשֹּלא ָא ַמר
ּתֹור ֶתָךֶ ,אּלָ א
ּלֹומ ִדים ָ
ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם ַה ְ
ּלֹומ ִדים ֶאת
לֹומ ֶדיָךַ ,ה ְ
ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם ֵהם ְ
גֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות
ַר ְׁש ִּב"י ַע ְצמֹו וְ ֶאת ַהנְ ָה ָ
ְּבכָ ל ִענְ יָ ן וְ ִענְ יָ ן.

ּ .48גַ ם ָּכאן ֹלא
ַּבר יוֹ ָחאי,
ּ .45כְ ָבר ֵּפ ַר ְׁשנּו
ּלֹומ ִדים
ַה ְ
ִהזְ ִּכיר
ֶׁש ֵאין ַעיִ ן ַהיְ כֹולָ ה
סֹודָך ֶאּלָ א ָא ַמר
ֶאת ֶ
לִ ְראֹות ֶאת ַהּסֹודֹות
סֹודָך,
עֹומ ִדים ַעל ֶ
ָה ְ
חּודים ַהּגְ דֹולִ ים
וְ ַהּיִ ִ
עֹומ ִדים ַעל
ְ
ְּד ַהיְ נּו
ִמּלִ ּמּוד
ּיֹוצ ִאים
ַה ְ
ע ֶֹמק ַהּסֹודֹות ,וְ ֵאין
ּתֹורתֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י
ָ
ֲע ִמ ָידה ֶאּלָ א לְ ׁשֹון
ּתֹורה.
וְ גִ ּלּוי סֹודֹות ַה ָ
ַעּכָ ָבה [עיין רש"י
וְ ַעּיֵ ן ְּב ַמה ֶּׁשּכָ ַת ְבנּו
בישעיה פרק ג
ּומי יְ ֶ
ׁשּורי ִ
לְ ָפ ֵרׁש ְּב ִד ְב ֵרי ַה ַּפּיָ ט ָּת ִ
ׁשּורָך פסוק יג ,ובחזקוני על התורה פרשת
וְ דּון ִמּנֵ ּה.
נשא פרק ה פסוק טז]ֶׁ ,שּיֵ ׁש לְ ִה ְת ַעּכֵ ב
ּתֹורה ּכְ ֵדי לַ ֲעמֹד
ּולְ ַה ֲע ִמיק ְּבסֹודֹות ַה ָ
ֶׁ .46ש ַבח זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ַעל ָׁש ְר ָׁשם.
יתא ְּב ִמ ְד ַרׁש ַר ָּבה (וילנא פרשת
וְ כִ ְד ִא ָ
כי תשא פרשה מה אות ד) "וְ ִה ִּביטּו ַא ֲח ֵרי ּ .49כָ אן ּכִ ּנָ ה ֶאת ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים
אֹומ ִרים
ְ
מ ֶֹׁשה" (שמות לג ,ח) ֶמה ָהיּו
ּתֹורה ּכ ֲֹהנִ ים,
עֹומ ִדים ַעל סֹודֹות ַה ָ
ָה ְ
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַא ְׁש ֵרי יֹולַ ְדּתֹוַ .עד
ּוכְ מֹו ֶׁש ָּמ ָצאנּו ִּבנְ ָד ִרים (דף סב ע"א)
ּכָ אןּ .וכְ ָבר ֵה ֵבאנּו לְ ֵעיל ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י הּוא
ֶׁש ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֻה ְׁשוּו לְ כ ֲֹהנִ ים.
נִ יצֹוץ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .וְ ִׁש ְּבחֹו ְּב ֶׁש ַבח זֶ ה.
ַעּיֵ ן ָׁשם.
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הרב אפרים כחלון ,נולד בעיר נתניה ,ישראל ,למד והתחנך
בתלמוד תורה "עוללים" .בגיל  13נכנס לישיבת "נחלת דוד"
בפתח תקווה .במהלך לימודיו בישיבה עד נישואיו עם הרבנית
שרה שתחיה ,סיים את הש"ס בבלי וירושלמי מספר פעמים,
מסר שיעורי תורה והלכה ,ואף הוציא את ספרו הראשון "אך
טוב לישראל" ,עוד לפני היותו בן .20
לאחר נישואיו ,החל בלימודי רבנות ודיינות במוסדות "יורו
משפטיך" של הרב גדעון בן משה בירושלים ,קיבל עשר
הסמכות לרבנות ,ולומד באינטנסיביות לקבלת הסמכתו
כדיין.
במהלך השנים ,הרב כחלון פרסם  7ספרים משלו ,ביניהם:
סדרת "אך טוב לישראל" -שו"ת בנושאי הלכה מגוונים
ורלוונטים ,סדרת "דורש טוב" -חידושים מאירי עיניים
וסיפורים מעניינים על פרשות השבוע ,מועדי ישראל
ואירועים יהודים שונים ,פירוש על מגילת אסתר ,ועוד .בנוסף,
ערך ושיכתב כ 40-ספרים אחרים עבור רבנים גדולים ,וספרו
החדש "אך טוב לישראל-חלק ג" יצא לאור באדר תשע"ח.
בשנת  2016יסד יחד עם הרב ירון ראובן ,את חברת הפצת
התורה "בעזרת השם" .הרב כחלון והרב ראובן מוסרים
שיעורים אינטרנטיים ,נותנים הרצאות בארץ ומחוצה לה,
והשפיעו על חייהם של רבים ,לחזרה בתשובה והתקרבות
לחיי תורה.
בסיעתא דשמיא ,ישנן כיום מעל  600הרצאות מקוונות
בנושאים שונים ,כולל הלכה ,מוסר ,אנטי-מיסיונרים ,פרשת
השבוע ,פרקי אבות ,תיקון המידות ועוד.
ארגון "בעזרת השם" מוציא לאור ומפיץ (גם באופן חינמי)
דיסקים המכילים שיעורי תורה ,ספרי הלכה ,פוסטרים
הקשורים לנושאים תורניים ,וערכות קירוב המכילות ספרים
ושיעורי תורה; בנוסף ,ארגון "בעזרת השם" מלווה אנשים
בתהליך גיור לאורך כל הדרך ,בנתינת שיעורים ,הדרכה,
תמיכה רגשית ואף
מימון כלכלי לגיור דרך
בתי דין אורתודוקסיים
מוכרים ,ומסייע בכל
הנצרך ,כדי לעזור
לבעלי תשובה וגרי-צדק www.BeEzratHaShem.org
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org
להתקרב לתורה ומצוות.

