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ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוַחאי ִנְמׁשַ ּבַ

ֶדׁש,  ת ַהּקֹ ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת ֹקֶדׁש, ִנְמַשׁ ֶמן ִמְשׁ ר יֹוָחאי, ֶשׁ ּבַ
ֵאֶרָך: ָך ּפְ ֶדׁש, ָחבּוׁש ַעל ֹראְשׁ אָת ִציץ ֵנֶזר ַהּקֹ ָנָשׂ

 , ַרְחּתָ ר ּבָ , יֹום ֲאֶשׁ בּתָ, יֹום ַנְסּתָ ב טֹוב ָיַשׁ ר יֹוָחאי, מֹוַשׁ ּבַ
ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: , ָשׁ ָעַמְדּתָ ְמָעַרת צּוִרים ֶשׁ ּבִ

ים עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ה' ֵהם לֹוְמִדים, אֹור  ּטִ ר יֹוָחאי, ֲעֵצי ִשׁ ּבַ
ה יֹורּוָך מֹוֶריָך: ֻמְפֶלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים, ֲהלֹא ֵהּמָ

ֵדה ַתּפּוִחים,  ָעִליתָ ִלְלקֹוט ּבֹו ֶמְרָקִחים,  ר יֹוָחאי, ְוִלְשׂ ּבַ
ֲעבּוֶרָך:  ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעֶשׂ סֹוד ּתֹוָרה ּכְ

ְעָרה,  ת ַהַשׁ ְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ּדַ ר יֹוָחאי, ֶנֱאָזְרּתָ ּבִ ּבַ
ַלְפּתָ ֶנֶגד צֹוְרֶריָך: ְעָרּה, ָשׁ ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ

ם  ְעָת ִלְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, ּגַ ִיׁש,  ִהּגַ ר יֹוָחאי, ִלְמקֹום ַאְבֵני ַשׁ ּבַ
י ְיׁשּוֶרָך: ׁשּורי ּוּמִ ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש, ּתָ ּלַ ּגֻ

ַבע  ים, ֶשׁ ׁש ֳחָדִשׁ ים, ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ ֹקֶדׁש ַהָקָדִשׁ ר יֹוָחאי, ּבְ ּבַ
ֶריָך: י"ן ְקָשׁ ֵרי ִשׁ ְרּתָ ִקְשׁ ים, ָקַשׁ תֹות סֹוד ֲחִמיִשׁ ּבָ ַשׁ
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ַקְפּתָ ִלְכבֹודֹו ְפִניָמה,  ר יֹוָחאי, יּו"ד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהְשׁ ּבַ
ח ִזיו אֹוֶרָך: רּוב ִמְמַשׁ רּוָמה, ַאּתְ ּכְ ית ּתְ ֵל"ב ְנִתיבֹות ֵראִשׁ

י ַרב  יט ּכִ ר יֹוָחאי, אֹור ֻמְפֶלא רּום ַמְעָלה, ָיְראָת ִמְלַהּבִ ּבַ
ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוָרא ָלּה,  ַנְמּתָ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרָך: ָלּה, ּתַ

ֵרי  ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדָך, ְוַאְשׁ ָך, ַאְשׁ ֵרי יֹוַלְדּתֶ ר יֹוָחאי, ַאְשׁ ּבַ
יָך ְואּוֶריָך: ּמֶ ן ּתֻ י חֶשׁ ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך, ְלבּוֵשׁ
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ַהְקָּדָמה

ְוָזִכיִתי  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלִקי  ֶׁשָּׂשם  ָמרֹום  ֵלאֹלֵקי  ִאַּכף  ַלה'  ָאִׁשיב  ָמה 
ָיָפה ּוְבֶנֶפׁש  ְּבַעִין  ְלַחֵּבר ִחּבּוִרים ּוְלַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשים ֶׁשִּנְתַקְּבלּו ִּבְקַהל ַהּלֹוְמִדים 
ֲחֵפָצה. ֵּכן ְיַזֵּכִני ה' ְלַהְמִׁשיְך ַהְלָאה ָוַהְלָאה ִלְגֹּדל ְּבתֹוָרה ְוִיְרָאה ִמּתֹוְך ַהְׁשֵקט 

ָוֶבַטח ְוָכל טּוב ֶסָלה ָאֵמן.

⋅ ⋅ ⋅

ְוִנְפָלִאים ֶׁשִחֵּבר  ְיָקִרים  ִנְגִלים סֹודֹות  ְו'ָתֵגל ָה'ָאֶרץ ַּבּיֹום ּבֹו  ִי'ְׂשְמחּו ַה'ָּׁשַמִים 
ַרִּבי  ַקִּדיָׁשא  ּבֹוִציָנא  ַּתָּנא  ַהאי  ַעל  זצוק"ל  ָלִביא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן.

ֹלא  ַהִּׁשיר  ֵּתבֹות  ֹרב  ְּגדֹוִלים.  סֹודֹות  ּבֹו  ֶׁשְּטמּוִנים  רֹוֶאה  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ַהּקֹוֵרא 
מּוָבנֹות ְלָאָדם ִמן ַהּׁשּוָרה, ַיַען ֶׁשְּמַחֵּבר ַהִּפּיּוט ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה 

ַׂשר ֵּבית ַהֹּזַה'ר - ִהְטִמין ְוֶהְחִּביא סֹודֹות ּוְׁשָבִחים ֲעצּוִמים ְּבִׁשיר ֶזה.

ֹלא ִהְתַיַּמְרִּתי ָלֶרֶדת ֶאל ֵחֶקר ֹעֶמק ַהִּׁשִּטין ְּבסֹודֹות ַהִּׁשיר, ֶאָּלא ִלַּקְטִּתי ְוִקַּבְצִּתי 
ִּכְתֵבי  ִמָּכל  ְיָׁשִנים  ִעם  ֲחָדִׁשים  ׁשֹוִנים,  ִּבְסָפִרים  ֶּׁשִּנְכַּתב  ִמַּמה  ֹּגְרָנה  ֶּכָעִמיר 
ָטִעיִתי  ְוִאם  ֶׁשַחַּנִני ה',  ִמַּמה  ִמִּדיִלי  ֹנֶפְך  ְמַעט  ְוהֹוַסְפִּתי  ְלָפַני,  ֶׁשָהיּו  ַרּבֹוֵתינּו 

ָחִליָלה ְּבָדָבר ָּכל ֶׁשהּוא ְּבתֹוָרה ִנְׂשָּגָבה זֹו, ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון. 

⋅ ⋅ ⋅

ְוֶאְקַּבע ְּבָרָכה ֶׁשל ַקָּיָמא ְלהֹוַרי ַהְיָקִרים ּוְלָכל ִמְׁשַּפְחִּתי ֶׁשִּיְחיּו, ְוַגם ְלַרּבֹות הֹוֵרי 
ִאְׁשִּתי ּוִמְׁשַּפְחָּתם ֶׁשִּיְחיּו ַהְמַסְּיִעים ַרּבֹות ְלַמַען אּוַכל ַלֲעֹסק ְּכֶחְפִצי ּוְרצֹוִני ַעל 
ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְוִזּכּוי ָהַרִּבים, ֹּכה ִיֵּתן ה' ָלֶהם ְוֹכה 
יֹוִסיף ֶׁשָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלָּבם ִיְתַקְּימּו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ּוְזכּות ָהַרב ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט 

ּוְזכּות ַהאי ַּתָּנא ַקִּדיָׁשא ַרְׁשִּב"י ֶׁשָעָליו ַהִּפּיּוט, ַּתֲעֹמד ָלֶהם. 

⋅ ⋅ ⋅

ְוִלְתעּוָדה  ְלתֹוָרה  ְּפָעִלים  ַרב  ַחִיל  ִאיׁש  ַהָּיָקר  ִליִדיִדי  ַיְעֶטה מֹוֶרה  ְּבָרכֹות  ַּגם 
ִמְּגדֹוֵלי ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ַּבֲאֶמִריָקה ּוְמצּוָדתֹו ְּפרּוָסה ְּבָכל ָהעֹוָלם, ַרִּבי ָירֹון ְראּוֵבן 
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ֵנרֹו ָיִאיר ְוִיְזַרח ְוִציץ ֶיַׁשע ָעָליו ִיְפַרח, ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים" ְוֹראׁש 
ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ָּדָבר  ְּבָכל  ַוֲחִריצּותֹו  ָהַרָּבה  ִהְׁשַּתְּדלּותֹו  ַעל  ַהֵּׁשם",  "ְּבֶעְזַרת  ִאְרּגּון 
ְוִזּכּוי ָהַרִּבים ְוִסּיּועֹו ְּבַעִין ָיָפה ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ְּכֶהְרֵּגלֹו ַּבֹּקֶדׁש. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְתָּבֵרְך 
ְּבֶׁשַפע ְּבָרכֹות הּוא ְוִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ְוָכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבֶׁשַפע ְּבָרָכה ִמְּמקֹור ַהְּבָרכֹות 

ָאֵמן.

⋅ ⋅ ⋅

ַוֲאָבֵרְך ִמֶּקֶרב ִלִּבי ְלִאְׁשִּתי ַהְיָקָרה ָהַרָּבִנית ָׂשָרה ֶׁשִּתְחֶיה, ֲאֶׁשר ָּפְרָקה ֵמַעל ַצָּואִרי 
ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ְלִנהּול  ְוַנְפָׁשּה  ּגּוָפּה  ּומֹוֶסֶרת  ָהַרִּבים  ִחְּׁשבֹונֹות  ֹעל 
ְלַמַען אּוַכל ֵליֵׁשב ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ֱאֹלֵקי 
ְוַׁשְלָוה,  ַנַחת  ֵאיָתָנה,  ְּבִריאּות  ִּכְפַלִים,  ְּבֶכֶפל  ְותּוִׁשָּיה  ֹעז  ָלּה  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַהָּׁשַמִים 

ּוְׂשָכָרּה ִאָּתּה ָּבֶזה ּוַבָּבא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.



7

ִנְתַּפְרֵסם ְּבָכל ְּתפּוצֹות  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ֶהָחָכם, ַהְמֻקָּבל, ָהרֹוֵפא ְוַהְמׁשֹוֵרר, 
ַׁשָּבת  ְּבֵלילֹות  ַהּמּוָׁשר  יֹוָחאי",  "ַּבר  ִּפּיּוטֹו  ִּבְזכּות  ּוַבַּמֲעָרב,  ַּבִּמְזָרח  ִיְׂשָרֵאל, 

ּוִבְמֻיָחד ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר ְּבֶרֶגׁש ַרב ּוְבִחָּבה ְמֻיֶחֶדת, ְוֵכן ְּבֵפרּוׁשֹו ַלֹּזַהר "ֶּכֶתם ָּפז".

⋅ ⋅ ⋅

ַרִּבי ִׁשְמעֹון נֹוַלד ִּבְסָפַרד ִּבְׁשנֹות ַהְּׁשמֹוִנים ֶׁשל ַהֵּמָאה ַה – ט"ז, ָׁשִנים ִמְסָּפר 
ַהָּצִעיר  ִׁשְמעֹון  ֶאת  ֵהִביא   )1492( ִּבְׁשַנת הרנ"ב  ְסָפַרד  ֵּגרּוׁש  ְסָפַרד,  ֵּגרּוׁש  ִלְפֵני 
1472-( ְמֹגָרִׁשים ַרִּבים ְלָמרֹוקֹו. ְּבאֹוָתּה ֵעת ָׁשַלט ְּבָמרֹוקֹו מּוַלאי ֵׁשיְך  ַיַחד ִעם 

1505(, ְמַיְּסָדּה ֶׁשל ׁשֹוֶׁשֶלת ַׁשִּליִטים ִמְּבֵני ַוואַטס, ַהָּידּוַע ְּבַאֲהָדתֹו ַלְּיהּוִדים. הּוא 

ִקֵּבל ֶאת ַהְמֹגָרִׁשים ִּבְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות, ְוֵהם ִנְקְלטּו ֵהיֵטב ְּבַאְרצֹו. ִׁשְמעֹון ַהָּקָטן 
ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִהְתַיְּׁשבּו ָּבִעיר ַפאס ֶׁשְּקִהָּלָתּה ִנְתַּפְרְסָמה ַּבֲחָכֶמיָה. ֵמֶהם ָלַמד ֶאת 

ּתֹוָרתֹו, ְלַרּבֹות ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ּתֹוַרת ַהַּקָּבָלה.

ְּכִמיָהתֹו ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְוִכּסּוָפיו ַלְּגֻאָּלה ֹלא ָנְתנּו לֹו ָמנֹוַח, ְוהּוא ֶהְחִליט ַלֲעלֹות 
ַפאס  ֶאת  ָעַזב   ,)1551( ִּבְׁשַנת השי"א  ְוֵיׁש אֹוְמִרים   ,)1549( ִּבְׁשַנת הש"ט  ַאְרָצה. 

ְוָיָצא ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ְּבַדְרּכֹו ִהִּגיַע ִלְטִריּפֹוִלי ְוִהְתַיֵּׁשב ָּבּה.

ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני  ָעָליו:  ָּכַתב  ַהְּגדֹוִלים,  ֵׁשם  ְּבִסְפרֹו  ֲאזּוַלאי  ָּדִוד  יֹוֵסף  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְּדָהַרב ַהִּנְזָּכר ָהָיה ַּדְעּתֹו ִלַּסע ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ּוְכֶׁשָּבא ִלְטִריּפֹוִלי ָרָאה ֶׁשֹּלא ָהיּו 
יֹוְדִעין ָּדת ָוִדין, ְוָאַמר ְּבִלּבֹו ִּכי טֹוב לֹו ְלָקְרָבם ַלּתֹוָרה ּוְלַלְּמָדם ּתֹוָרה ּוְלִיְרָאה 
ֶאת ה', ְוֶזה יֹוֵתר ֵמֲהִליַכת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן ָעָׂשה. ְוִהְרִּביץ ּתֹוָרה ָׁשם, ְוָהָיה ֶזה 

ְׁשַנת ש"ט )1549(.

ַהַּׁשִּליט ַהּתּוְרִּכי  ַהֵּביי -  ְוִׁשֵּמׁש רֹוְפאֹו ֶׁשל  ָהָיה ַּגם רֹוֵפא,  ָלִביא  ִׁשְמעֹון  ָחָכם 
ַהְּקִהָּלה  ֶׁשל  ַלִהְתאֹוְׁשׁשּות  ִסְּיעּו  ַהּמֹוֵׁשל  ִעם  ָהִאיִׁשִּיים  ְקָׁשָריו  ָּפאָׁשה.  ִיְחָיא 
ַהְּיהּוִדית ִּבְטִריּפֹוִלי. ְּבָחסּות ַהִּׁשְלטֹון ָהעֹוְת'ָמאִני, ְיהּוִדים ֶׁשָּבְרחּו ִלְפִנים ָהָאֶרץ 

ּתֹוְלדֹות ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא 
ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט "ַּבר יֹוָחאי"
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ְּבֶׁשל ְרִדיפֹות ַהְּסָפַרִּדים ְוַהַּמְלֵטִזים, ֵהֵחּלּו ַלֲחֹזר ִלְטִריּפֹוִלי, ִהְתַחְּדָׁשה ֲהִגיַרת 
ַּכְלָּכִלית,  ִהְתאֹוְׁשׁשּות  ְוֵהֵחָּלה  ּוִמִּליוֹוְרנֹו,  ּופֹוְרטּוָגל  ְסָפַרד  ִמְּמֹגָרֵׁשי  ְיהּוִדים 

ְּבֶׁשל ַהְרָחַבת ַהִּמְסָחר ִעם ַהֵּקיָסרּות ָהעֹוְת'ָמאִנית ְוָעֵרי ֵאירֹוָּפה.

ַלְמרֹות ֶׁשִּנְׁשַאר ִּבְטִריּפֹוִלי, ִלּבֹו ְורּוחֹו ָהיּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְׁשִאיָפתֹו ַהְּתִמיִדית 
ְּבִמְנֲהֵגי  ְּכֶׁשָּדן  ָּפז.  ֶּכֶתם  ּוְבִסְפרֹו  ְּבִחּבּוָריו  ַּגם  ִנֶּכֶרת  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 
ִּפּיּוִטים  ְּבל"ב  ָׁשבּועֹות  א'  ֵליל  ְּבָכל  נֹוֲהִגין  "ֲאַנְחנּו  ּכֹוֵתב:  הּוא  ָׁשבּועֹות, 
ַהְמֻיָּסִדים ֶאְצֵלנּו ַעל ִּפי סֹוד ַהָחְכָמה, ֵא-ל ֱא-ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַיַעְזֵרנּו ְלָאְמָרם ָּבָאֶרץ 
"ָאִחיָלה  ַלֹּזַהר:  ֵּפרּוׁשֹו  ְּבִסּיּום  ַּגם  זֹו  ִלּבֹו  ִמְׁשֶאֶלת  ַעל  חֹוֵזר  ְוהּוא  ַהְּקדֹוָׁשה". 

ָלֵא-ל ְיִקיֵמנּו ְוֶאְחֶיה ְלָפָניו ַעד ַהְׁשִליִמי ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה".

⋅ ⋅ ⋅ 

ֶאת  ָלֶהם  הֹוָרה  ָׁשִנים,  ל"ט  ְּבֶמֶׁשְך  ְטִריּפֹוִלי  ְקִהַּלת  ֶאת  ִהְנִהיג  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְּכִמְנַהג  ְּתִפּלֹות  ֵסֶדר  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ַיֲעׂשּון.  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך 

ַהְּסָפַרִּדים, ְוִתֵּקן מֹוִרים ְלַנֲעֵרי ַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ּוֵמַהְּגָדִיים ַנֲעׂשּו ְּתָיִׁשים.

ִעם ֱהיֹותֹו מֹוֵרה-הֹוָרָאה ִׁשֵּמׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ַּגם ְּכַדָּין. ְּבַתְפִקיד ֶזה "ָׂשם 
ָלֶהם )ִלְבֵני ְטִריּפֹוִלי( ֹחק ּוִמְׁשָּפט" ְוִהִּניַח ֶאת ַהְיסֹודֹות ְלֵבית-ַהִּדין ֶׁשִּבְטִריּפֹוִלי, 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ֶאָחד ִמָּבֵּתי-ַהִּדין ַהְמֻפְרָסִמים ִּבְצפֹון ַאְפִריָקה.

⋅ ⋅ ⋅

ְּבִקיאּותֹו ּוְגאֹונּותֹו ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד ַיַחד ִעם ַּדֲאָגתֹו ֶׁשִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִיְהיּו 
ְּברּוִרים ּומּוָבִנים, ֵהִביאּו ִליֵדי ָּכְך ֶׁשִחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול ֶּכֶתם ָּפז – ֵּפרּוׁש ַעל 

ִּדְבֵרי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ִּבְכָתב-ָיד,  ָּגנּוז  ַלֹּזַהר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ָהָיה  ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ְּכָמאַתִים 
)ִּבְׁשֵני ֲחָלִקים(,  ְוַרק ִּבְׁשַנת התקנ"ה )1795( ָרָאה אֹור ַהֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶדר ְּבֵראִׁשית 
ְּבִהְׁשַּתְּדלּוָתם ֶׁשל ֲעִׁשיֵרי ְטִריּפֹוִלי. ַהֵּׁשם "ֶּכֶתם ָּפז" ֹלא ִנְקַּבע ַעל-ְיֵדי ַהְמַחֵּבר 
ַעְצמֹו, ֶׁשֶּטֶרם ִסֵּים ֶאת ֵּפרּוׁשֹו ְלָכל ַהֹּזַהר, ֶאָּלא ִנְקַּבע ַעל-ְיֵדי ַרִּבי ַחִּיים יֹוֵסף ָּדִוד 
ֲאזּוַלאי )ָהַרב ִחיָד"א(, ֶׁשָּׁשָהה ִּבְזַמן ַהְדָּפָסתֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר ְּבִליוֹוְרנֹו ֶׁשְּבִאיַטְלָיה. ַרִּבי 
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ִׁשְמעֹון ָלִביא ִחֵּבר ַּגם ֵּפרּוׁש ְל"ִמּלֹות ָזרֹות" ֶׁשַּבֹּזַהר, ֵּפרּוׁש ֶׁשִּנְדַּפס ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר 
"ָיד ֶנֱאָמן" ְלַרִּבי ַחִּיים ַאְבָרָהם ִמיַראְנָדה. 

⋅ ⋅ ⋅

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ִנְפַטר ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ֵמָאה ָׁשִנים, ְּביֹום ט"ו ְּבָאב ִּבְׁשַנת שמ"ה 
 .)1585(

ַנֲעִנים  ָעָליו  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ַהָּבִאים  ִּכי  ֻסַּפר  ִקְברֹו.  ְסִביב  ִנְרְקמּו  ׁשֹונֹות  ַאָּגדֹות 
ָּכל  ִמֶּמָּנה  ָּבְרחּו  ְטִריּפֹוִלי,  ֶאת  ִאיַטְלָיה  ָּכְבָׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ְונֹוָׁשִעים.  ִּבְתִפָּלָתם 
ּתֹוָׁשֶביָה ָהַעְרִבִּיים, ְוָהִעיר ֶנֶהְרָסה. ִּבְׁשַנת תרע"א )1911( ְלַאַחר ַהִּכּבּוׁש, הֹוִדיעּו 
ַלֻּמְסְלִמים  ַהְּיהּוִדים  ֵּבין  ַהִּסְכסּוְך  ָלֶהם.  ַׁשָּיְך  ֶזה  ְסֻגָּלה  ַּבַעל  ֶקֶבר  ִּכי  ָהַעְרִבים 
ַעל ִקְברֹו  ָּגַבר, ַעד ֶׁשָּיְצָאה ִמְׁשַלַחת ֵמרֹוָמא ִלְבֹּדק ֶאת ַהֶּקֶבר. ְּכֶׁשִּנְפַּתח ַהֶּקֶבר, 

ִנְמָצא ָׁשם ר' ִׁשְמעֹון, ָׁשֵלם ְּבגּופֹו ְוָעטּוף ְּבַטִּלית ְמֻצֶּיֶצת ִּכְביֹום ְּפִטיָרתֹו.

ַהִּפּיּוט "ַּבר יֹוָחאי" ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל

ַלִּפּיּוט "ַּבר יֹוָחאי" ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא, נֹוַדע ָמקֹום ִנְכָּבד ֵּבין ַהִּפּיּוִטים 
ַהַּקָּבִלִּיים ֶׁשָּזכּו ִלְתפּוָצה ַרָּבה ְּבָכל ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל.

ֶאת ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ָעָׂשה ַהִּפּיּוט "ַּבר יֹוָחאי" ִּבְטִריּפֹוִלי – ָׁשם הּוַׁשר ַּבְּנִעיָמה 
ֶׁשִהְלִחין ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלִביא ְּבַעְצמֹו, ְוהּוא ַּגם הּוַׁשר ְּבַתְרּגּום ָלַעְרִבית ַהְּיהּוִדית. 
ִּבְרבֹות ַהָּׁשִנים ִהִּגיַע ְלָעֵרי ְצַפת ֶׁשְּבֶאֶרץ - ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה ִנְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ּוִבְקֻדָּׁשה 
ַעל-ְיֵדי ַּתְלִמיֵדי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ַז"ל ֶׁשִהִּכירּו ִּבְקֻדַּׁשת ַהִּפּיּוט ַהּנֹוָרא ַהֶּזה. ֵמֶאֶרץ 
ְוַרִּבי ֹמֶׁשה קֹוְרּדֹוֵבירֹו  ִיְׂשָרֵאל הּוַפץ ַהִּפּיּוט ַעל-ְיֵדי ַּתְלִמיֵדיֶהם ֶׁשל ָהֲאִר"י   -

ַּבּגֹוָלה ֻּכָּלּה, ְוהּוא ִנְדַּפס ָלִראׁשֹוָנה ְּכָבר ְּבֵראִׁשית ַהֵּמָאה ַה- י"ז.

ַּגם ִּבְקִהּלֹות ַאְׁשְּכַנז ִהְתַקֵּבל ַהִּפּיּוט, ְוַרִּבי ִיָּׂששָכר ֶּבער ִמְּקֶרעְמִניץ ִהְדִּפיסֹו 
"ִמּלֹות  ַעל  ֵּבאּור  ִביָנה",  "ִאְמֵרי  ִסְפרֹו  ְּבֹראׁש   )1611( השע"א  ִּבְׁשַנת  ִּבְפַראג 
ָזרֹות" ַּבֹּזַהר, ְּבֶׁשל ֱהיֹותֹו "ִׁשיר ֶׁשַבח ְלָהַרְׁשִּב"י ַזַצ"ל, ֶׁשהּוָבא ֵמֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה". 
ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְדַּפס ִּבְקָראָקא ַּבֵּסֶפר "ִּתּקּוֵני ַׁשָּבת". ְּכֶׁשִּנְדַּפס ְּבִליוֹוְרנֹו ִּבְׁשַנת 
1795 ִסְפרֹו "ֶּכֶתם ָּפז", ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַלֹּזַהר, ֻּכְּנסּו ְּבסֹופֹו ִׁשירֹו "ַּבר 
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יֹוָחאי" ּוִפּיּוִטים נֹוָסִפים ֶׁשִחֵּבר.

⋅ ⋅ ⋅

ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  יֹוָחאי"  "ַּבר  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ִהְקִּדיׁש  ָלִביא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַהְמַחֵּבר  ֶׁשל  ְּבִקיאּותֹו  ִנֶּכֶרת  ַהִּפּיּוט  ֶׁשל  ׁשּורֹוָתיו  ִמֵּבין  יֹוָחאי.  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ְּבתֹוַרת ַהִּׁשיר ְוַהִּמְׁשָקל ּוְבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה. ַהִּׁשיר ָּכתּוב ַעל-ִּפי ַהִּסְגנֹון ָהִאיַטְלִקי, 
ְוַרְעיֹונֹות  ַמֲאָמִרים  ִמְקָרִאִּיים,  ִּבּטּוִיים  ּבֹו  ְמֻׁשָּבִצים  ַהְּתנּועֹות.  ְּבִׁשַּטת  ְּכלֹוַמר 
ִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל, ְוֵכן ִּבּטּוִיים ִמן ַהֹּזַהר ּוֵמעֹוַלם ַהַּקָּבָלה. ַהִּׁשיר ָּבנּוי ֲעָׂשָרה ָּבִּתים, 

ֶׁשְּבֵראִׁשיתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם מֹוִפיָעה אֹות ַאַחת ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ַהְמַחֵּבר.

ַרּבֹות  ִּבְקִהּלֹות  ְוהּוא מּוָׁשר  ּוַפְרִסית,  ָלִדינֹו  ְלַעְרִבית-ְיהּוִדית,  ֻּתְרַּגם  ַהִּפּיּוט 
ֵליל  ִּבְסעּוַדת  ּוְבֶחְלָקן  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּבֶחְלָקן   – ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ּוַבִּמְזָרח  ַּבַּמֲעָרב 

ַהַּׁשָּבת - ּוְבַל"ג ָּבֹעֶמר. 
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1. ִאם ִנְתּבֹוֵנן, ְּבָכל ִּפּיּוט ֶזה ֹלא ִנְזָּכר 
ַרְׁשִּב"י ִּכי ִאם ַּבֹּתַאר ַּבר יֹוָחאי, ְוָאִביו 

ַּבזַֹּהר  ַּכְמֹבָאר  ָּגדֹול,  ָאָדם  ָהָיה  יֹוָחאי 

ַהָּקדֹוׁש )הקדמה דף יא ע"א(, ְּדר' ִּפיְנָחס 

ֲהָוה ְׁשִכיַח ַקֵּמּה ְּדר' 

ַיָּמא  ְּבֵכיף  ְרחּוַמאי 

ַרב  ַנׁש  ּוַבר  ְּדִגּנֹוָסר 

ְּדיֹוִמין  ְוַקִּׁשיָׁשא 

ִאְסַּתְּלקּו  ְוֵעינֹוי  ֲהָוה 

ִמְּלֶמֱחֵמי, ָאַמר ְלַרִּבי 

ַחְבָרָנא  ְּדיֹוָחאי  ְׁשַמְעָנא  ַוַּדאי  ִּפיְנָחס 

ִאית ֵלּה ַמְרָּגִלית ֶאֶבן ָטָבא, ְוכּו'. ַעד 

ַקִּדיָׁשא  ֵמַהַחְבַרָּיא  ֶׁשָהָיה  ֲהֵרי  ָּכאן. 

ֶׁשל  ִּגּלּוי  ָּכל  ְוִהֵּנה  ַהַּתָּנִאים.  ֵאּלּו  ֶׁשל 

ְּבִהְתַּגּלּות  ַמִּגיִעים  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 

ִנְסָּתִמים  ִּדיִנים  ֵיׁש  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהֲחָסִדים, 

ַׁשֲעֵרי סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוַהֲחָסִדים יֹוְנִקים 

ֶׁשִּקֵּבל  ַהֶּׁשַפע  ֶׁשָּכל  ִנְמָצא  ֵמָהָאב, 

ַרְׁשִּב"י ְוִגּלּוי סֹודֹוָתיו הּוא ֵמָאִביו, ְוֵכן 

)תניינא תורה ס(,   ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָּכַתב 

ִמַּצד  ֲחָסִדים  לֹו  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ְּדַרְׁשִּב"י 

ְּבִיְׂשָרֵאל.  ָּגדֹול  ֶׁשָהָיה  יֹוָחאי,  ָאִביו ר' 

ְוַעל ֵּכן ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרִּבי ֲעִקיָבא 

ֲאִני  ָלאו  ְוִאם  ע"א(,  קיב  )דף  ִּבְפָסִחים 

אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  ַהְינּו  ַאָּבא,  ְליֹוָחאי  אֹוֵמר 

ַאָּבא,  יֹוָחאי  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְלַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּמָּׁשם  ָהָאב,  ִמַּצד  ַהֲחָסִדים  ְּבִחיַנת 

ַהּתֹוָרה  ִהְתַּגּלּות  ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ִהְתַּגּלּות 

ְוַעל  ַהֲחָסִדים. ַעד ָּכאן.  ִהְתַּגּלּות  הּוא 

ְׁשמֹו  ֶאת  ַהִּפּיּוט  ְּבָכל  ַהַּפָּיט  ָּכַתב  ֵּכן 

ֶׁשל ָאִביו יֹוָחאי – ְלהֹורֹות ֶׁשָּכל ַמֲעָלתֹו 

ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ְּבִגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהִּגיעּו 

ֵמָאִביו.

ְלׁשֹון  2. הּוא 
ְוַכְמֹבָאר  ְּגֻדָּלה, 

"ַוֲאִני  ַּבָּכתּוב 

ֶאת  ְלָך  ָנַתִּתי  ִהֵּנה 

ְּתרּוֹמָתי  ִמְׁשֶמֶרת 

ְנַתִּתים  ְלָך  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָקְדֵׁשי  ְלָכל 

ֲחַז"ל  ּוֵפְרׁשּו  ח(,  יח,  )במדבר  ְלָמְׁשָחה" 

ְּבסֹוָטה )דף טו ע"א(, ְלָמְׁשָחה - ִלְגֻדָּלה, 

עֹוד  ְוַעֵּין  אֹוְכִלין.  ֶׁשַהְּמָלִכים  ְּכֶדֶרְך 

ִּבְזָבִחים )דף כח ע"א(. 

ֶּצֶדק  "ָאַהְבָּת  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  3. ְּכָבר 
ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן  ַעל  ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא 

)תהילים  ֵמֲחֵבֶרָך"  ָׂשׂשֹון  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך 

ְּגֻדָּלה  ְלׁשֹון  ָּכל  ַרִׁש"י  ּוֵפַרׁש  ח(,  מה, 

ְּכָדת  ֶׁשֶמן  ְמִׁשיַחת  ְלׁשֹון  ָעֶליָה  נֹוֵפל 

ַהְּמָלִכים. ַעד ָּכאן. ְוָהִאְּבן ֶעְזָרא ֵּפַרׁש 

ּוֵמֲחֵבֶרָך  ַהָּמִׁשיַח,  ַעל  ֶנֱאַמר  ְּדַהִּמְזמֹור 

- ֵהם ֲחִסיִדים ֲאֵחִרים ְּבדֹורֹו. ַעד ָּכאן. 

ֶׁשִּקֵּבל  ַרְׁשִּב"י  ַעל  ַהַּפָּיט  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ְוִנְרֶאה  ֵמֲחֵבָריו.  יֹוֵתר  ְּגֻדָּלה  ֹּתַאר 

ַּבזַֹּהר  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ַהְּגֻדָּלה הּוא  ֶׁשֹּתַאר 

ָּדא  ְּבִסְפָרא  ע"ב(  קכד  דף  )ח"ג  ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשְּמֹבָאר  ָׁשם  ְוַעֵּין  ָּגלּוָתא,  ִמן  ִיְּפקּון 
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עֹוד יֹוֵתר ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהֵּסֶפר ַהזַֹּהר ְּבָדא 

ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ּוְבֵסֶפר  ָּגלּוָתא.  ִמן  ִיְּפקּון 

ֶאְפַרִים )פרשת בשלח שמות יד, ח(,  ְּדֶזהּו 

ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים" - 

ַהְינּו ִמן ַהָּגלּות, "ְּבָיד 

ְוַתְרּגּומֹו   - ָרָמה" 

ְּבֵרי"ׁש  ְּגִלי,  ְּבֵריׁש 

ַר'ִּבי  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   -

י'ֹוָחאי,  ַּב'ר  ִׁש'ְמעֹון 

ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה   - ְּגִלי 

ֵסֶפר  ַהָּקדֹוׁש  ִסְפרֹו 

ַהזַֹּהר, ָאז ְּבָדא ִיְּפקּון 

ִמן ָּגלּוָתא. ַעד ָּכאן.

4. ַּבזַֹּהר )רעיא מהימנא פרשת בהר דף קט 
ע"ב( ִאיָתא, "ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש" )שמות 

ל, כה( ִאיהּו ִמִּסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא ְּדִאְּתַמר 

ָּכאן.  ַעד  ַהְלִוִּים".  ֶאת  "ְוִקַּדְׁשָּת  ַּבּה 

ַהִּדין,  ִמַּדת  ִמֹּכַח  ֵהם  ֶׁשַהְלִוִּים  ְוַהְינּו 

ְּבֶׁשֶמן  ִנְמַׁשח  ֶׁשַרְׁשִּב"י  ַהַּפָּיט  ְוָאַמר 

ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש – ַהְינּו ִמִּמַּדת ַהִּדין, ֶׁשֵּכן 

ֵאין ַהִּדין ִמְתַמֵּתק ֶאָּלא ְּבָׁשְרׁשֹו. ּוְכָבר 

ָּכַתב ִריָקאָנִטי )פרשת תצוה שמות פרק כח 

פסוק א(, ְוַאל ִּתְתַמּה ַאֲחֵרי ֶׁשֹּכַח ַהְלִוִּים 

ָיָצא  ֵאיְך  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ַהִּדין  ִמַּדת  הּוא 

ַאֲהֹרן ֵמֶהם ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ִמָּדָתם, ִּכי ָּכְך 

ִיְתַעֶּלה, מֹוִציא ֵאׁש  ַּדְרּכֹו ֶׁשל הקב"ה 

ְמלּוִחין  ַמִים  ִמּתֹוְך  ֵמֵאׁש,  ּוַמִים  ִמַּמִים 

ַהְּמִרירּות  ּוְבֹתֶקף  ַהְּמתּוִקים  מֹוִציא 

ָּכאן.  ַעד  ְלַמְּתָקן.  ִּפְלאֹו  ָׁשם  ַמְזִריַח 

ּוְמֹבָאר  ַרְׁשִּב"י.  ֵאֶצל  ַהָּדָבר  ָהָיה  ְוֵכן 

ְּדֹׁשֶרׁש  ע"ב(,  י  דף  ויקרא  )פרשת  ַּבזַֹּהר 

ַהִּדיִנים ַּבִּביָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּביָנה ִּדיִנין 

"ֲאִני  ִמַּנּה,  ִמְתָעִרין 

ְגבּוָרה"  ִלי  ִביָנה 

ְוֵׁשם  יד(.  ח,  )משלי 

]ַעֵּין  ַּבִּביָנה.  מ"ב 

ְּבִלּקּוֵטי  ָּבֶזה  עֹוד 

מא[,  ּתֹוָרה  מֹוֲהַר"ן 

ִּבְמִגָּלה  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 

ְּדִביָנה  ע"ב(  יז  )דף 

ְוַהְינּו  ְקֻדָּׁשה.  ַאֲחֵרי 

ֶׁשִּתְּקנּו ֶאת ִּבְרַּכת ַאָּתה חֹוֵנן – ֶׁשהּוא 

ֶׁשֵּכן  ְקֻדָּׁשה,  ַאֲחֵרי  ִּביָנה,  ַעל  ַּבָּקָׁשה 

ְוֶזהּו  ַהִּביָנה.  יֹוֵצאת  ַהְּקֻדָּׁשה  ִמֹּׁשֶרׁש 

ֶׁשָאַמר ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת ַהֹּקֶדׁש – ְּדֶׁשֶמן 

ִמַּדת  ֹּכַח  ֶׁשֵהם  ַהִּביָנה  ֶׁשהּוא  ַהֹּקֶדׁש 

ַהִּדין, ָׁשְרׁשֹו ְּבִמַּדת ַהֹּקֶדׁש. 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּמַּדת  ִהְתָּבֵאר  5. ְּכָבר 
ֶׁשֶּזה  ְוָידּוַע  ַהְּקֻדָּׁשה.  ִּדיֵני  ְּבֹתֶקף 

ַהִּדיִנים  ְוֹתֶקף  ֱאֹלִקים,  ָעָׂשה  ֶזה  ְּכֶנֶגד 

ִנְמָּתִקים  ָאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֹּכחֹות  ֶׁשל 

ֶׁשִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל  ַּבְּגבּורֹות 

ְוַעֵּין  ע"ה.  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְּבִחיָנתֹו 

ִסּדּורֹו  ְּבֵסֶפר  ָּבֶזה  ֶּׁשָּכַתב  ְּבַמה  עֹוד 

ֶׁשל ַׁשָּבת )ח"א שורש ו ענף א(, ְוֵאין ָּכאן 

ִּבְזָבִחים  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ְלַהֲאִריְך.  ָמקֹום 



13

ע"א(  טז  )דף  ּוַבֲעָרִכין  ע"ב(  פח  )דף 

ַּבִּציץ  ָּפִנים,  ַעּזּות  ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשַהִּציץ 

ְּכִתיב "ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן" )שמות כח, 

לח(, ּוְבַעּזּות ָּפִנים ְּכִתיב "ּוֵמַצח ִאָּׁשה 

זֹוָנה ָהָיה ָלְך" )ירמיה 

ג, ג(. ַעד ָּכאן. ְוַהְינּו 

ְּדֻטְמָאה  ֶׁשַעּזּות 

ִמְתַּכֶּפֶרת ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. ּוִמָּדתֹו ֶׁשל 

ַרְׁשִּב"י ָהְיָתה ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֹּלא ַחת 

ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהחֹוְטִאים ְוַאף ִהְקִּפיד ַעל 

ֵאּלּו ֶׁשָעְזבּו ַחֵּיי ָׁשָעה, ַּכְמֹבָאר ְּבַׁשָּבת 

)דף לג ע"ב(, ְוֶזה ַהַּטַעם ֶׁשְּמֹבָאר ִּבְנָדִרים 

)דף סו ע"ב(, ַההּוא ְּדָאַמר ַלּה ִלְדִביְתהּו 

קֹוָנם ֶׁשִאי ַאְּת ֶנֱהֵנית ִלי ַעד ֶׁשַּתְטִעיִמי 

ִׁשְמעֹון,  ּוְלַרִּבי  ְיהּוָדה  ְלַרִּבי  ַּתְבִׁשיֵלְך 

ָוֹחֶמר,  ַקל  ָאַמר:  ָטִעים,  ְיהּוָדה  ר' 

ְלִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ֵּבין  ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  ּוָמה 

ִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשִּנְכַּתב  ְׁשִמי  ּתֹוָרה  ָאְמָרה   -

ִיָּמֶחה ַעל ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ְּבָסֵפק, ַוֲאִני 

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוַכָּמה;  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל   -

ָלא ָטִעים, ָאַמר: ָימּותּו ָּכל ְּבֵני ַאְלָמָנה 

ִּכי  ְועֹוד,  ִמְּמקֹומֹו,  ִׁשְמעֹון  ָיזּוז  ְוַאל 

ָּכאן.  ַעד  ְלִמְנַּדר.  ִלְתַרְּגֵלי  ְּדָלא  ֵהיִכי 

ּוְסַתם ַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא ַרְׁשִּב"י, ֶׁשָּׁשַמר 

ַעל ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. 

 – ַהֹּקֶדׁש  ֵנֶזר  ִציץ  ָנָׂשאָת  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַהֹּכֵהן  ַּכִּציץ ֶׁשַעל ֵמַצח  ָהְיָתה  ֶׁשִּמָּדתֹו 

ָּפִנים,  ַעּזּות  ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול 

ִּבְבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. 

ַמה  ִיְתָּבֵאר  ֶּׁשֵּבַאְרנּו  ַמה  ִּפי  6. ַעל 
ֶּׁשָאַמר ָחבּוׁש ַעל ֹראְׁשָך ְּפֵאֶרָך – ֶׁשֵּכן 

ָעֶליָך"  ֲחבֹוׁש  "ְּפֵאְרָך  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר 

ִּבְבָרכֹות  ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו  יז(  כד,  )יחזקאל 

)דף יא ע"א( ְּדֵאּלּו ֵהם 

ַהִּנְקָרִאים  ַהְּתִפִּלין 

ַהְּתִפִּלין  ְוַהְינּו  ְּפֵאר. 

"ָלׂשּום  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ֶׁשֵּכן  ֶׁשָּבֹראׁש, 

ַּתַחת  ְּפֵאר  ָלֶהם  ָלֵתת  ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי 

ְּתִפִּלין  ַעל  ְוַהְינּו  ג(,  )ישעיהו סא,  ֵאֶפר" 

ֲחַז"ל ְּבַתֲעִנית  ֶׁשָּבֹראׁש, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ְלֵאֶפר  ְלהּו  ַמַּנח  ְוֵהיָכא  ע"א(  טז  )דף 

ֶׁשּנֹוְתִנים ְּבַתֲעִנית? - ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: 

ִּבְמקֹום ְּתִפִּלין, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי 

ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר". ּוֵפַרׁש 

ַרִׁש"י ְּדַהְינּו ְּבָמקֹום ֶׁשֹּמחֹו ֶׁשל ִּתינֹוק 

רֹוֵפס. ַעֵּין ָׁשם. ּוְתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש סֹוָדם 

ַמה  סֹוד  ְוֶזהּו  ַּבְּגבּורֹות,   ֵּכן  ַּגם  הּוא 

ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי 

ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך" ְוָדְרׁשּו 

ֲחַז"ל ִּבְבָרכֹות  )דף ו ע"א(, ְּדֵהם ְּתִפִּלין 

ֵהם  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּדַהְּגבּורֹות  ֶׁשָּבֹראׁש, 

ַהְּגבּורֹות  ֶאת  ּוַמְכִניִעים  ַהִּמְתמֹוְדִדים 

ֶׁשַּבִּסְטָרא ָאֲחָרא. ְוֶזהּו ַנִּמי ַמה ֶּׁשָאְמרּו 

ֲחַז"ל ִּבְבָרכֹות )דף ז ע"א(, "ְוָרִאיָת ֶאת 

ֲאֹחָרי" – ֶׁשֶהְרָאה הקב"ה ְלֹמֶׁשה ֶקֶׁשר 

ֶׁשל ְּתִפִּלין. ַעֵּין ָׁשם. ְוַהְינּו סֹוד ֲאחֹוַרִים 

ֵמָהֲאחֹוַרִים  ַהּיֹוֶנֶקת  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶׁשֵהם 

ֶׁשֵהם ַהְּגבּורֹות, ֶׁשָּפסּוק ֶזה הּוא ַמְרֶאה 
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יֹוָחאי, ר  ּבַ

ְּבֹזַהר  ְוַכְמֹבָאר  ַהִּדיִנים  ִהְתַּגְּברּות  ַעל 

ָחָדׁש )פרשת אחרי מות דף עח ע"ב(, ְוָאִריְך 

ְּבחֹוֵביהֹון  ְּדִאְסְּתַלקּו  ַאִּפין  ִמן  ֻרְגָזא 

"ְוָרִאיָת  ִּדְכִתיב  הּוא  ָהָדא  ְּדִיְׂשָרֵאל 

ֹלא  ּוָפַני  ֲאֹחָרי  ֶאת 

ָּכאן.   ַעד  ֵיָראּו". 

ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש  ְוֶזהּו 

ַהַּפָּיט ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב 

ֹראְׁשָך  ַעל  ָחבּוׁש 

ֵאּלּו  ִּדְפֵאר   - ְּפֵאֶרָך 

ְּתִפִּלין ֶׁשָּבֹראׁש, ְוֵהם 

ִּדְקֻדָּׁשה,  ִּבְגבּורֹות  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ִמָּדתֹו 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר. ְוַעֵּין עֹוד ְּבַמה ֶּׁשִּנְכֹּתב 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּגָּלה  ַהְּתִפִּלין  ְּבסֹוד  ְלַקָּמן 

ּוִמָּׁשם ֵּבֵאָרה.

מ"ג(,  )פ"ו  ְּבָאבֹות  ֲחַז"ל  ָאְמרּו    .7
ְּדֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה. ְוֶזהּו מֹוָׁשב טֹוב 

ָיַׁשְבָּת, ֶׁשֵּכן ְמֹבָאר ַּבְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת )דף 

לג ע"ב(, ֶׁשַּבְּתִחָּלה ֲאַזל ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 

ּומֹוָׁשבֹו  ַלְּמָעָרה.  ָּבַרח  ָּכְך  ַאַחר  ְוַרק 

ה'.  ְּבֵבית  טֹוב,  מֹוָׁשב  ָהָיה  ַּבְּתִחָּלה 

ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשִאְׁשּתֹו ְּתַגֶּלה ֵהיָכן 

ִויַיְּסרּוָה,  ָהרֹוָמִאים  ִיְתְּפסּוָה  ִאם  הּוא 

ַּבְּמָעָרה  ְוִהְתַחֵּבא  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ָיָצא 

ִמחּוץ ָלִעיר, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ַהְּמָערֹות ֶׁשָהיּו 

ִמָּסִביב ָלִעיר ְוֹלא ְּבתֹוְך ָהִעיר ֶׁשֶאְפָׁשר 

)דף  ַקָּמא  ָּבָבא  ַּכְמֹבָאר  ֵמֵהן  ְלִהָּנֵזק 

נ ע"ב(. 

ַהַּמְלִּבי"ם )שמואל א פרק יט  8.  ָּכַתב 
פסוק יח( ְּדֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ִניָסה ּוְבִריָחה, 

אֹו  ַאֲחָריו,  רֹוְדִפים  ִאם  ִהיא  ֶׁשַהִּניָסה 

ַהַּסָּכָנה  ֵאין  ְוַכֲאֶׁשר  ְקרֹוָבה,  ֶׁשַהַּסָּכָנה 

ָּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה 

ַעד  ַוִּיְבַרח.  ְּכִתיב 

ָאַמר  ְוָכאן  ָּכאן. 

ָנס  ְּדַבְּתִחָּלה  ַהַּפָּיט 

ְּכֶׁשָּיָצא  ֶׁשֵּכן  ַרְׁשִּב"י 

ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָהְיָתה 

ְקרֹוָבה,  ַהַּסָּכָנה 

ֶאָּלא  ָנס  ֹלא  ְּכָבר  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ְוַאֲחֵרי 

ַנְסָּת, יֹום ֲאֶׁשר  יֹום  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ָּבַרח, 

ָּבַרְחָּת. ִּבְמָעַרת צּוִרים – ֶׁשהּוא ָמקֹום 

ְמֻבָּדד ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתַעּלֹות ּבֹו ַּבּתֹוָרה, 

ַעל  ָהֵעָדה  ָקְרַּבן  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 

ֶׁשָהָאָדם  ה"ג(  )פ"א  ַׁשָּבת  ַהְּירּוַׁשְלִמי 

ֶׁשִּיְתּבֹוֵדד  ָצִריְך  ֵחְטא  ְיֵרא  ֶׁשהּוא 

אֹו  ַּבִּמְדָּבר  ְוֵיֵׁשב  ֲאָנִׁשים  ֵמֶחְבַרת 

ִראׁשֹוִנים  ֶׁשָעׂשּו  ְּכמֹו  צּוִרים  ִּבְמָעַרת 

ַהֹּקֶדׁש.  רּוַח  ְׁשִרַּית  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ַעד ָּכאן

)עיין  ְלַמְלכּות,  ִּכּנּוי  הּוא  9. צּור 
במתוק מדבש פרשת בשלח דף סד ע"א עמוד 

תשי(, ְּדַהַּטַעם ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת צּור 

ְּדֵהִהי"ן  ֱאֹלִהי"ם  ֵׁשם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי 

מ"ם  יו"ד  ה"ה  למ"ד  אל"ף  ָּכֶזה" 

צּור.  ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוֶלה  ַהּכֹוֵלל  ֶׁשִעם 
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ַהַּמְלכּות  ִמְׁשַּכן  ִלְמקֹום  ֶׁשִהִּגיַע  ְוַהְינּו 

ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָתּה.  

10.  ְּבָאְמרֹו ָׁשם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך 
ִמַּדת  ַעל  ִיְרֹמז   –

ַההֹוד  ּוְבִמַּדת  ַההֹוד, 

ִּדין  ֵּכן  ַּגם  ָּבּה  ֵיׁש 

ַהְּצַל"ח  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 

ִּבְבָרכֹות )דף נח ע"א( ִּכי ִמַּדת ַההֹוד ֵיׁש 

הּוא  ְלַמְפֵרַע  הֹוד  ִּכי  ַהִּדין,  ִמַּדת  ּבֹו 

ֶנְהַּפְך  "ְוהֹוִדי  ַּבָּפסּוק  ָּכתּוב  ְוֵכן  ָּדָוה, 

ָעַלי ְלַמְׁשִחית" )דניאל י, ח(, ָרַמז ָּבֶזה ִּכי 

ְלַמְׁשִחית.  ֶנְהַּפְך ַההֹוד ָאז הּוא  ַּכֲאֶׁשר 

ַההֹוד,  ְלִמַּדת  ַרְׁשִּב"י  ְוָזָכה  ָּכאן.  ַעד 

ָאָדם  ַעל  ַמְקִּפיד  ְּכֶׁשָהָיה  ִמָּיד  ֵּכן  ְוַעל 

ָּכל ֶׁשהּוא ָהָיה ִנּזֹוק אֹותֹו ָאָדם ַּכְמֹבָאר 

ֶׁשָּנַתן  ְּבַׁשָּבת )דף לג ע"ב(, ֶׁשָּכל ָמקֹום 

ְּבַמה  ע"א(,  לד  )דף  ְוָׁשם  ִנְׂשַרף,  ֵעיָניו 

ֶּׁשִהְקִּפיד ַעל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָוֵמתּו, ְועֹוד. 

רמזי  )ויקרא  ָוֶׁשֶמׁש  ָמאֹור  ְּבֵסֶפר  ְוָכַתב 

ל"ג בעומר(, ִּדְביֹום ל"ג ַלְּסִפיָרה ֶׁשהּוא 

'הֹוד ֶׁשַּבהֹוד' ָאז ִנְמְּתקּו ָּכל ַהְּגבּורֹות 

ְלַהֲחָסִדים  מֹוִדין  ְוַהְּגבּורֹות  ְּבָׁשְרָׁשן 

ְלַתְלִמיֵדי  ֶנְהַּפְך  ָלֵכן  ַהִּמָּדה,  זֹו  ִנַּתֵּקן 

ְלַחִּיים.  ִמָּמֶות  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 

ָּתִמיד  ָהָיה  יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי 

ָהַאְחּדּות,  ַעל  ִּדיֵלּה  ְלַחְבַרָּיא  ַמְזִהיר 

ְיֵדי  ְוָהָיה ַמֲעֶלה ַהְּגבּורֹות ְלָׁשְרָׁשן ַעל 

ְלַהֲחָסִדים  מֹוִדים  ְוַהְּגבּורֹות  ְּתׁשּוָבה, 

ָאנּו  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ַעל  ֶׁשִּיְתַּגּלּו 

ִּדיֵלּה יֹום - טֹוב,  ְּביֹום ִהּלּוָלא  עֹוִׂשין 

ֶׁשַּבהֹוד  הֹוד  ֶׁשהּוא  ָּבֹעֶמר  ל"ג  ֶׁשּיֹום 

ִנְמְּתקּו ָּכל ַהְּגבּורֹות ְּבָׁשְרָׁשן. ַעד ָּכאן. 

ֶׁשִּמַּדת  ָידּוַע  ּוְכָבר 

ִמָּדתֹו  ִהיא  ַההֹוד 

ַהֹּכֵהן,  ַאֲהֹרן  ֶׁשל 

ָצדֹוק  ר'  ְוָכַתב  

ַצִּדיק  ְּפִרי  ְּבֵסֶפר  ִמּלּוְּבִלין   ַהֹּכֵהן 

ְּדַעל  ב(,  אות  לחנוכה  במאמרו  )בראשית 

ֹכֵהן  ִׂשְפֵתי  "ִּכי  ֶנֱאַמר  ַהֹּכֵהן  ַאֲהֹרן 

ִמִּפיהּו"  ְיַבְקׁשּו  ְותֹוָרה  ַדַעת  ִיְׁשְמרּו 

ּתֹוָרה  ֹׁשֶרׁש  הּוא  ְוַאֲהֹרן  ז(,  ב,  )מלאכי 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוהּוא ַהֶּמְרָּכָבה ְלִמַּדת הֹוד. 

ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ֹׁשֶרׁש ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 

ֶׁשהּוא ִמיִמיָנא הּוא ֶמְרָּכָבה ְלִמַּדת ֶנַצח 

ִנְתּבֹוֵנן  ְוִאם  ָּכאן.  ַעד  ִמָּיִמין.  ֶׁשהּוא 

ְוָחְכַמת  ֶׁשִעַּקר ָּכל ּתֹוַרת ַהּסֹוד  ִנְרֶאה 

ִהיא  ַרְׁשִּב"י  ִמּתֹוַרת  ַהּיֹוְצִאים  ַהַּקָּבָלה 

ְּבתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוְלָהִכי ִנְקָרא ְׁשָמּה 

ֶאת  ָהָאָדם  ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת 

ָלֶזה  ְוַהַּטַעם  ִאיׁש.  ִמִּפי  ִאיׁש  ַהְּדָבִרים 

ֶׁשִּמַּדת ַרְׁשִּב"י ִהיא ִמַּדת ַההֹוד ּוְכַאֲהֹרן 

ַהֹּכֵהן ֶׁשִּמָּדתֹו הֹוד, ְוָהָיה ַהֹּׁשֶרׁש ּתֹוָרה 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ַהזַֹּהר  ֵסֶפר  ִהְתַּגָּלה  ֶׁשֹּלא  ַהַּטַעם  ְוֶזהּו 

ָּבֶאֶלף  ַרק  ֶאָּלא  ַרְׁשִּב"י  ְּבֵעת  ִמָּיד 

ַהֹּכֵהן  ָצדֹוק  ר'  ָּכַתב  ֶׁשְּכָבר  ַהֲחִמיִׁשי, 
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)בראשית  ַצִּדיק  ְּפִרי  ְּבִסְפרֹו  ִמּלּוְּבִלין 

ַּבזַֹּהר  ְּדִאיָתא  ג(,  אות  לחנוכה  במאמרו 

)ח"ג דף רמג ע"א( ְּדָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי הּוא 

ֶׁשָּכתּוב ּבֹו "ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה" )איכה א, יג(, 

ִּכי ָאז ָהָיה ַהְתָחַלת ַהְּׁשֵני ֲאָלִפים ְימֹות 

ַהָּמִׁשיַח ִאּלּו ָזכּו ִיְׂשָרֵאל. ְוִהְתִחילּו ָאז 

ּדֹורֹות ָהָאמֹוָרִאים ִויסֹוד ַּתְלמּוד ַּבְבִלי 

ִהְתַּפְּׁשטּות  ְוָהָיה  ְלָבֶבל  ַרב  ֲאָתא  ִמִּכי 

הֹוד  ִמִּמַּדת  ֶׁשהּוא  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה 

ְוִנַּתֵּקן  ְּגֵזרֹות ַרּבֹות  ִיְׂשָרֵאל ָאז  ְוָסְבלּו 

ֵּתַבת ָּדָוה ִלְהיֹות הֹוד. ְוָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי 

ְּכֶנֶגד ִמַּדת הֹוד ַּכָּידּוַע. ַעד ָּכאן. ּוִמַּדת 

ְוַעל ֵּכן  ַרְׁשִּב"י ִהיא ַּגם ֵּכן ִמַּדת הֹוד, 

הֹוד,  ֶׁשִּמָּדתֹו  ַהֲחִמיִׁשי  ָּבֶאֶלף  ַּדְוָקא 

ִהְתַּגָּלה ֵסֶפר ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש. 

הֹוד  ִמָּדתֹו  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִאם  ִּתְתַמּה  ְוַאל 

ְלֹמֶׁשה  ְוֹלא  ְלַאֲהֹרן  יֹוֵתר  ַׁשָּיְך  ֵּכן  ִאם 

ָהֲאִר"י  ָּכַתב  ְּכָבר  ַוֲהֹלא  ֶנַצח,  ֶׁשִּמָּדתֹו 

בראשית(  פרשת  רשב"י  מאמרי  )שער 

ְוַעֵּין  ַרֵּבנּו.  ִניצֹוץ ֹמֶׁשה  ֶׁשַרְׁשִּב"י הּוא 

ִחיָד"א  ָהַרב  ָּבֶזה  ֶּׁשָּכַתב  ְּבַמה  עֹוד 

יד(.  דף  )הקדמה  ַהָּקדֹוׁש  ַהזַֹּהר  ְּבִגְליֹון 

ָצִריְך  ָהָיה  ָהֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְלִפי 

ָּכַתב  ִּדְכָבר  ַאֲהֹרן?,  ִניצֹוץ  ִלְהיֹות 

ְּפִרי   - ִמּלּוְּבִלין  ַהֹּכֵהן  ָצדֹוק  ְּבר' 

ַצִּדיק )דברים פרשת כי תצא אות יג( ְּדַאף 

הֹוד,  ְלִמַּדת  ֶמְרָּכָבה  ַהֹּכֵהן  ְּדַאֲהֹרן 

ַרֵּבנּו  ְלֹמֶׁשה  ִנְּתָנה  ַההֹוד  ִמַּדת  ַרק 

ֶּכֶתר  ִמַּדת  ַעד  ְלַהִּׂשיג  ָזָכה  ָיָדּה  ְוַעל 

ֶעְליֹון. ְודו"ק. 

ַעל  ְיֹבַאר  ַוֲהָדֶרָך –  הֹוְדָך  ֶּׁשָאַמר  ּוַמה 

ַהַּדף  ַעל  ַּדף  ְּבֵסֶפר  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי 

ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְלָבֵאר  ע"ב(  פח  )דף  ַׁשָּבת 

ַעל  הֹוְדָך  ְּתָנה  "ֲאֶׁשר  ַהַּמְלָאִכים 

ִּפי  ַעל  ְוהּוא  ב(,  ח,  )תהילים  ַהָּׁשָמִים" 

ַהּתֹוָרה  ְּבִסְפרֹו  ַהַּמְלִּבי"ם  ֶּׁשָּכַתב  ַמה 

ובביאור  לח  סימן  קדושים  )פרשת  ְוַהִּמְצָוה 

המילות על התהילים פרק צו פסוק ו(, ֵּבאּור 

הּוא  ֶׁשָהָדר  ְלָהָדר,  הֹוד  ֶׁשֵּבין  ַהִחּלּוק 

ָהָדר",  ֵעץ  "ְּפִרי  ְּכמֹו  ַהִחיצֹוִני,  ַהֹּיִפי 

ְוָלֶזה  ַהְּפִניִמי,  ַהֹּיִפי  הּוא  הֹוד  ְוִאּלּו 

ָאְמרּו ַּדְיָקא ְּתָנה "הֹוְדָך" ַהְינּו ְּפִניִמּיּות 

ַהּתֹוָרה, אֹוָתּה ִּתֵּתן ַעל ַהָּׁשָמִים. ְוָלֶזה 

ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלֶהם  ָעָנה 

ֶׁשְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה ַהַּמֲעִׂשּיֹות 

ֶאְפָׁשר  ִמְּבִלי  ַיַחד,  ּוְכרּוכֹות  ְמֻׁשָּלבֹות 

ֶׁשִּמְצֹות  ְוֵכיָון  ֵּביֵניֶהם,  ְלַהְפִריד 

ַהַּמֲעִׂשּיֹות ֹלא ַׁשָּיְך ֵאֶצל ַהַּמְלָאִכים, ַּגם 

ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְּבַעל ָּכְרָחם ִנַּתן ִלְבֵני 

ָאַמר  ְוָכאן  ְּדָבָריו.  ָּכאן  ַעד  ִיְׂשָרֵאל. 

ַהְינּו   – ַוֲהָדֶרָך  הֹוְדָך  ָקִניָת  ָׁשם  ַהַּפָּיט 

ְּבסֹודֹות  ֵּבין  ְלִהְתַעּלֹות  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּזָכה 

ְוֶזהּו  ֶׁשָּבּה  ַהִּנְגֶלה  ְּבֵחֶלק  ּוֵבין  ַהּתֹוָרה 

ַהֵחֶלק   – ַוֲהָדֶרָך  ַהּסֹוד,  ֵחֶלק   – הֹוְדָך 

ַהִּנְגֶלה. ְוִהְקִּדים הֹוְדָך ַלֲהָדֶרָך ֶׁשֵּכן ָזָכה 

ַרְׁשִּב"י ְלִהְתַעּלֹות ְּבֵחֶלק ַהּסֹוד יֹוֵתר. 
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ר יֹוָחאי, ּבַ

ָקִניָת  ָׁשם  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ַנִּמי  ִיְרֹמז  ְוָלֶזה 

הוי"ה  ֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָׁש"ם  ְּדֵתַבת   –

ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ַהִּנְסָּתר, ְוֵׁשם שד"י ֶׁשהּוא 

ִמחּוץ  ִנְכָּתב  ּוְלָכְך  ַהִּנְגֶלה,  ַהֵּׁשם 

ַלְּמזּוָזה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב 

ְׁשמּוֵאל  ְיִדיְדָיּה  ַרִּבי 

ֶּבן  ְּבִסְפרֹו  ָטאִריָקה 

ָהַרְמָּב"ם  ַעל  ְיִדיד 

ומזוזה  תפילין  )הלכות 

וספר תורה פרק ה הלכה 

ד( ְּדֵׁשם שד"י ַהּנֹוֲהִגים ִלְכֹּתב ִמַּבחּוץ 

חֹוָתמֹות  ֶׁשּכֹוְתִבים  ּוְכמֹו  ַהּׁשֹוֵמר  הּוא 

ַעל ַּגֵּבי ַהְּמזּוָזה ִלְׁשִמיָרה ְוַעל ֶזה הּוא 

ְּדָקָאַמר ַרב הּוָנא ְּבֶפֶרק ַהּקֹוֵמץ ִּכי ֵהיִכי 

ְּדַנְטֵרּה ְּדִביֵמי ַהַּתְלמּוד ַנִּמי ָהיּו נֹוֲהִגים 

ִלְׁשִמיָרה  ַּבְּמזּוָזה  ֵׁשם שד"י  ִלְכֹּתב  ֵּכן 

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּבֵסֶפר ַהזַֹּהר ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן 

ְּדֵׁשם  ְּבֶהְדָיא  ִנְרֶאה  ְוָׁשם  ע"א(  רסו  )דף 

שד"י הּוא ַהּׁשֹוֵמר ְוָדֲחִלין ְוָעְרִקין ְוָלא 

ָקְרִבין ַהַּמִּזיִקין ְלִפְתָחא ַעֵּין ָׁשם ְוָלֵכן 

ְּדִעַּקר  ִּבְפִנים  ּכֹוְתִבין אֹותֹו ַּבחּוץ ֹלא 

ְמזּוָזה ָלאו ִלְׁשִמיָרה. ַעד ָּכאן.    

ָאַמר  )דף מה ע"ב(,  ְּבֻסָּכה  11. ִאיָתא 
ַרִּבי  ִמּׁשּום  ִיְרְמָיה  ַרִּבי  ָאַמר  ִחְזִקָּיה 

ֵאין  ֻּכָּלן  ַהִּמְצֹות  ָּכל  יֹוָחי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 

ְּגִדיָלָתן,  ֶּדֶרְך  ֶאָּלא  ָּבֶהן  יֹוֵצא  ָאָדם 

)שמות  ֹעְמִדים"  ִׁשִּטים  "ֲעֵצי  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ָהִכי:  ַנִּמי  ַּתְנָיא  טו(.  כו, 

ֹעְמִדים - ֶׁשעֹוְמִדים ֶּדֶרְך ְּגִדיָלָתן. ָּדָבר 

ַאֵחר: ֹעְמִדים - ֶׁשַּמֲעִמיִדין ֶאת ִצּפּוָין. 

ֹּתאַמר  ֶׁשָּמא   - ֹעְמִדים  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ָאַבד ִסְבָרם ּוָבַטל ִסּכּוָין, ַּתְלמּוד לֹוַמר 

ֹעְמִדים  ִׁשִּטים  ֲעֵצי 

ְלעֹוָלם  ֶׁשעֹוְמִדים 

עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי 

ֶׁשג'  ָחִזיַנן  ָּכאן.  ַעד 

ַּבֲעֵצי  ֶנֶאְמרּו  ְּדָבִרים 

ֶׁשעֹוְמִדים  ִׁשִּטים, 

ִצּפּוָים,  ֶאת  ֶׁשַּמֲעִמיִדים  ְּגִדיָלָתן,  ֶּדֶרְך 

עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ֶׁשעֹוְמִדים 

ֵסֶדר,  ַעל  ֵיָראּו  ֵאּלּו  ַמֲעלֹות  ְוִהֵּנה 

ִמַּדת  ְוַעל  ְּגִדיָלָתן,  ֶּדֶרְך  ֶׁשעֹוְמִדים 

ִעם  ְּבֹעל  נֹוֵׂשא  ּוְבִחיַנת  ַהַּסְבָלנּות 

ֲחֵברֹו ְוַהְינּו ֶׁשַּמֲעִמיִדים ֶאת ִצּפּוָים ְוֹלא 

ְמַסְּלִקים ֶאת ִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמֶהם אֹו ּדֹוֶמה 

ֹחֶזק  ַעל  ַהַּמְרֶאה  ְּתִמיִדי  ְוִקּיּום  ָלֶהם, 

ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ֶׁשֵּכן  ַהָּדָבר,  ַוֲאִמּתּות 

יב,  )משלי  ָלַעד"  ִּתּכֹון  ֱאֶמת  "ְׂשַפת 

יט(, ְוג' ְּבִחינֹות ֵאּלּו ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ָלַרב 

ְמֻסָּדר,  ֶׁשְּיַלֵּמד  ַּתְלִמיָדיו,  ֶאת  ַהְמַלֵּמד 

ְוִיְהֶיה ַסְבָלן ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל ְּבָאבֹות )פ"ב 

מ"ה(, ֹלא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, ְוֶׁשְּיַלֵּמד ּתֹוַרת 

ְוָאְמרּו  ְלעֹוָלם,  ַקֶּיֶמת  ֶׁשִּתְהֶיה  ֱאֶמת 

ִאם  ע"א(,  יז  )דף  ָקָטן  ְּבמֹוֵעד  ֲחַז"ל 

ְיַבְקׁשּו  ְצָבאֹות  ְלַמְלַאְך ה'  ַרְּבָך ּדֹוֶמה 

)פרשת  ּוַבזַֹּהר  ָּכאן.  ַעד  ִמִּפיהּו.  ּתֹוָרה 

"ְוָעִׂשיָת ֶאת  ִאיָתא,  תרומה דף קע ע"א( 
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ֹעְמִדים"  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַלִּמְׁשָּכן  ַהְּקָרִׁשים 

)שמות כו, טו(, ּוְכִתיב  "ְׂשָרִפים ֹעְמִדים 

ו,  )ישעיה  ְוגֹו'"  ְּכָנַפִים  ֵׁשׁש  לֹו  ִמַּמַעל 

ְקָרִׁשים  ְּבִאּנּון  ְּדַמְׁשְּכָנא  עֹוָבָדא  ב( 

ִאֵּלין  ֲאָתר(  )ְּבַהאי  ְׂשָרִפים  ְּדִאּנּון  ְּכַגְוָנא 

ַעד  ְוכּו',  עֹוְמִדים,  ְוִאֵּלין  עֹוְמִדים 

ְּכֶנֶגד  ֵהם  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשַּקְרֵׁשי  ְוַהְינּו  ָּכאן. 

ַמְלֲאֵכי ָׁשַמִים. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהַּפָּיט ֲעֵצי 

ִׁשִּטים עֹוְמִדים – ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלֲאֵכי 

ֵאֶליָה,  ְלַהִּגיַע  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּזָכה  ַהָּׁשֵרת 

ְוִהְתַקֵּים ּבֹו ִאם ַרְּבָך ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' 

ּבֹו  ְוָהיּו  ִמִּפיהּו.  ְיַבְקׁשּו ּתֹוָרה  ְצָבאֹות 

ַּגם ג' ַהַּמֲעלֹות ַהִּנְצָרכֹות ָלַרב ַהְמַלֵּמד 

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר  ִלּמּוֵדי ה' ֵהם  ַּתְלִמיִדים, 

ְּכִתְקָנּה  ה'  ּתֹוַרת  ְוַהּלֹוְמִדים  לֹוְמִדים. 

ּוַבֲאִמּתּוָתּה ְּבֵסֶדר ָנאֹות ְוַכהֹוֵגן ִעם ַרב 

ַהַּמְסִּביר ָלֶהם ָּפִנים, זֹוִכים ְלאֹור ֻמְפֶלא 

ֶׁשַהּתֹוָרה   – יֹוְקִדים  ֵהם  ַהְיקֹוד  אֹור 

ָּכֵאׁש  ְדָבִרי  ֹכה  "ֲהֹלא  ַּבּה  ִּדְכִתיב 

ְנֻאם ה'" )ירמיה כג, כט(, עֹוָלה ּובֹוֶעֶרת 

ְוַכַּמֲעֶׂשה ַהּמּוָבא ַּבּתֹוָספֹות ַּבֲחִגיָגה )דף 

ַהַּתָּנִאים ֶׁשָּלְמדּו  טו ע"א ד"ה שובו(, ַעל 

ּתֹוָרה ְּבֵליל ַהִּמיָלה ֶׁשל ֱאִליָׁשע ַאֵחר. 

ְוָאַמר ֲהֹלא ֵהָּמה  ְוֶזהּו ֶׁשִּסֵּים  ַעֵּין ָׁשם. 

ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּו  ֶׁשַרק   - מֹוֶריָך  יֹורּוָך 

ְּבִחינֹות ֵאּלּו ֶׁשִּיְהיּו ַהּמֹוִרים ְוַהְמַלְּמִדים 

ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל.   

ָׁשם  ֲחַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְלָבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 

ֶׁשעֹוְמִדים   - ֹעְמִדים"  ִׁשִּטים  "ֲעֵצי 

ְוָאַמר  עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם 

ַרִּבי  ִמּׁשּום  ִיְרְמָיה  ַרִּבי  ָאַמר  ִחְזִקָּיה 

ִלְפֹטר  ֲאִני  ָיכֹול  יֹוָחאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 

ִמּיֹום  ַהִּדין  ִמן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת 

ֶׁשִּנְבֵראִתי ַעד ַעָּתה, ְוִאְלָמֵלא ֱאִליֶעֶזר 

ְוַעד  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ִמּיֹום   - ִעִּמי  ְּבִני 

ִעָּמנּו  ֻעִּזָּיהּו  ֶּבן  יֹוָתם  ְוִאְלָמֵלא  ַעְכָׁשו, 

סֹופֹו.  ַעד  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ִמּיֹום   -

ַמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ָּכאן.  ַעד 

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ֵמיְמַרת  ֵּבין  ֵיׁש  ְּסִמיכּות 

ָיכֹוְלִני  ַרְׁשִּב"י  ֶּׁשָאַמר  ְלַמה  עֹוְמִדים 

ַהִּדין?  ִמן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ִלְפֹטר 

ֶׁשֲעֵצי  ִּדְכמֹו  ָּבֶזה,  ְלָבֵאר  ְוִנְרֶאה 

ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ַקָּיִמים  ַהִּׁשִּטים 

ְוֶזהּו  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ְזכּותֹו  ֵּכן  עֹוָלִמים, 

עֹוְמִדים  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  יֹוָחאי  ַּבר  ֶׁשָאַמר 

ְּכמֹו  ִהיא  יֹוָחאי  ַּבר  ֶׁשל  ֶׁשְּזכּותֹו   –

ֶׁשֵּכן  ְלעֹוָלם  ֶׁשַּקָּיִמים  ִׁשִּטים  ָהֲעֵצי 

ִמן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ִלְפֹטר  ָיכֹול 

ִּבְכַלל ִלּמּוֵדי  ְוֵכן ָּכל ֵאּלּו ֶׁשֵהם  ַהִּדין, 

ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבֹכַח  לֹוְמִדים,  ֵהם  ה' 

ְזכּות ִנְצִחית ְללֹוְמֶדיָה ּוְמַלְּמֶדיָה, ֶׁשֵהם 

ַמְגִּביִרים ֶאת ָהאֹור ַהֻּמְפֶלא הּוא אֹוָרּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה ַהּיֹוֵקד ָּבָאָדם ּוְמַחֵּיהּו ְּכִדְבֵרי 

ֲחַז"ל ִּבְכֻתּבֹות )דף קיא ע"ב(, אֹור ּתֹוָרה 

ְמַחֵּיהּו. ּוְמַסֵּים ְואֹוֵמר ֲהֹלא ֵהָּמה יֹורּוָך 

מֹוֶריָך – ֶׁשֵאֶצל ָּכֵאֶּלה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ֵּתֵלְך ִלְלֹמד ּוְלַקֵּבל הֹוָראֹוֵתיֶהם.  
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ר יֹוָחאי, ּבַ

ֶּׁשָּכַתְבנּו  ַמה  ְלַקָּמן  עֹוד  12. ַעֵּין 
ְלָפֵרׁש ְּבֵתבֹות אֹור ֻמְפֶלא רּום ַמְעָלה, 

ַמהּו ָהאֹור ַהֻּמְפֶלא ּוִמָּׁשם ֵּבֵאָרה. 

ַהָּמקֹום  13. ִהֵּנה 
ְׂשֵדה  ֶׁשִּנְקָרא 

ִּבְלׁשֹון  הּוא  ַּתּפּוִחים 

ֲחַקל  ַהָּקדֹוׁש  ַהזַֹּהר 

ְמקֹום  ְוהּוא  ַּתּפּוִחין, 

ַהְּנָפׁשֹות  ִמְׁשַּכן 

ְוַכְמֹבָאר  ָהרּוָחִנּיֹות, 

ְּבִׁשיר  ַּבַּמְלִּבי"ם 

"ַּתַחת  ַהָּפסּוק  ַעל  ח(  )פרק  ַהִּׁשיִרים 

ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך" ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֶזה הּוא 

ַיַען ֶׁשַהֶּנֶפׁש ַהְיָקָרה ַהֹּזאת ִהיא ֲאצּוָלה 

ִּכי  ִּתְתַהֵּלְך.  ָקדֹוׁש  ּוִמָּמקֹום  ִמָּמרֹום 

ָלֶרֶדת  ִמְּמקֹוְמָך  אֹוְתָך  עֹוַרְרִּתי  ְּבֵעת 

ַּבֲחַקל  ַהַּתּפּוַח  ַּתַחת  ָהִייָת  ַהְּגִוָּיה,  ֶאל 

ָהֶעְליֹון  ָּבֲאִצילּות  ַקִּדיִׁשין  ַּתּפּוִחין 

ַהְּנָׁשמֹות,  ְמקֹור  ֶׁשָּׁשם  ָהאֹוָרה  ְּבעֹוַלם 

ִנְקַׁשְרָּת  ְּבֵעת  ִאֶּמָך  ִחְּבַלְתָך  ָׁשָּמה 

ַהְּגִוָּיה  ֶׁשִהיא  ִאֶּמָך  ֶאל  יֹוֵלָדה  ְּבֶחְבֵלי 

ְוַגם  ָהֶעְליֹון,  ַהַּתּפּוַח  ָהִייָת ַּתַחת  ָׁשָּמה 

ָׁשְרְׁשָך,  ָׁשם  ִּכי  ְיָלַדְתָך  ִחְּבַלְתָך  ָׁשָּמה 

ְוָהִייָת ָׁשם ֶעֶצם רּוָחִני ִנְבָּדל ַחָּיה ְוַרַּבת 

ְּפָעִלים. ַעד ָּכאן. ּוְמֹפָרׁש ַּבזַֹּהר )פרשת 

בשלח דף סא ע"ב ובפירוש מתוק מדבש עמוד 

תרפג - תרפד(, ָּתא ֲחִזי ָּכל יֹוָמא ְויֹוָמא 

ִלְזֵעיר  ַקִּדיָׁשא  ֵמַעִּתיָקא  ַטָּלא  ָנִטיף 

ַּתּפּוִחין  ֲחַקל  ָּכל  ּוִמְתָּבְרָכאן  ַאִּפין 

ַקִּדיִׁשין, ּוֵמַההּוא ַטָּלא ִאְּנִגיד ]ִנְמָׁשְך[ 

ַקִּדיִׁשין  ּוַמְלָאִכין  ִּדְלַתָּתא,  ְלִאּנּון 

ִאְּתָזנּו ִמֵּנּה, ָּכל ַחד ְוַחד ְּכפּום ֵמיְכֵלּה. 

ִּדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 

ַאִּביִרים  "ֶלֶחם 

)תהילים  ִאיׁש"  ָאַכל 

ּוֵמַההּוא  כה(,  עח, 

ִיְׂשָרֵאל  ֲאַכלּו  ְמזֹוָנא 

ַרִּבי  ָאַמר  ְּבַמְדְּבָרא. 

ְּבֵני  ַּכָּמה  ִׁשְמעֹון 

ְּבַהאי  ִמְּתָזִנין  ָנָׁשא 

ַחְבַרָּיא  ִאֵּלין  ִאּנּון  ּוַמאן  ִמֵּנּה,  ִזְמָנא 

ְוִכי  ְוֵליֵלי,  יֹוֵמי  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּדִמְׁשַּתְּדִלי 

ָסְלָקא ַּדְעָּתְך ֵמַההּוא ְמזֹוָנא ַמָּמׁש, ָלא, 

ֶאָּלא ְּכֵעין ַההּוא ְמזֹוָנא ַמָּמׁש, ְּדָׁשִקיל 

ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשַּמֲאַכל  ]ַהְינּו  ְּתֵרין  ַחד  ַעל 

ַהֲחָכִמים הּוא יֹוֵתר ֶעְליֹון ֵמַהָּמן, ּוְכמֹו 

ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש[. 

ֶׁשַּתְלִמיֵדי  יֹוֵצא  ּוְמֹפָרׁש  ָּכאן.  ַעד 

ֵמַהַּטל  ֶׁשִּנּזֹוִנים  ֵאֶּלה  ֵהם  ַהֲחָכִמים 

ְּכאֹוְכֵלי  ָהֱאֹלִקי  ּוֵמַהֶּׁשַפע  ַהָּקדֹוׁש 

ַהָּמן, ּוֵמֵעין ֶזה ְמֹבָאר ַּבְּמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי 

דויהי  מסכתא   - בשלח  )פרשת  ִיְׁשָמֵעאל 

יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  פתיחתא(, 

ֶאָּלא  ִלְדֹרׁש  ַהּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ֹלא  אֹוֵמר 

יֹוֵצא  ּוְמֹפָרׁש  ָּכאן.  ַעד  ַהָּמן.  ְלאֹוְכֵלי 

ֹקֶדם  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשִּנּזֹונֹות  ֶׁשֵּמַהָּמקֹום 

ִּביָאָתן ָלעֹוָלם, ִמָּׁשם ִנּזֹוִנים ַהַּצִּדיִקים, 
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ְוַאְּדַרָּבה ַהַּצִּדיִקים ִנּזֹוִנים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה 

ַתּפּוִחים  ְוִלְׂשֵדה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  יֹוֵתר, 

ַהְּנָׁשמֹות  ִמְׁשַּכן  ְמקֹום  ְלאֹותֹו  ַהְינּו   –

ַרִּבי  ָעָלה  ָהֱאֹלִקי,  ֵמַהֶּׁשַפע  ַהִּנּזֹונֹות 

יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 

ֶמְרָקִחים,  ּבֹו  ִלְלֹקט 

ַהֶּׁשַפע  ֶאת  ּוְלַקֵּבל 

ָהֱאֹלִקי  ָהרּוָחִני 

ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵּכן  ִמָּׁשם. 

ָודֹור  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל 

ִמֶּמּנּו יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ָהֱאֹלִקי ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב 

)ָהָיה  ַאְׁשְּכַנִּזי  ֵאִלָּיהּו  ֱאִליֶעֶזר ב"ר  ַרִּבי 

ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף קֹולֹון - ַמֲהִרי"ק, ְּגדֹול ַחְכֵמי 

ַמֲעֵׂשי  ָהִראׁשֹוִנים(  ְּתקּוַפת  ְּבסֹוף  ִאיַטְלָיה 

ה' ַמֲעֵׂשי ָאבֹות )פרק ב פרשת לך - לך( 

ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  "ְוִנְבְרכּו  ַהָּפסּוק  ַעל 

ֶׁשָּכל  ֵּפרּוׁשֹו  ג(,  יב,  )בראשית  ָהֲאָדָמה" 

ָהעֹוָלם ִיְתָּבְרכּו ּבֹו ִויַקְּבלּו ְּבָרָכה ְוֶׁשַפע 

ַעל ָידֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא ְּבַתֲעִנית 

ִּבְׁשִביל  ִנּזֹון  ָהעֹוָלם  ָּכל  ע"ב(  כד  )דף 

ֲחִניָנא ְּבִני, ִּכי ִמְּפֵני ַהַּצִּדיק ִיְתָּבֵרְך ָּכל 

ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָּכַתב  ְוֵכן  ָּכאן.  ַעד  ַהּדֹור. 

ְּדַמיין,  ְפַרְנְקפּוְרט  ֶׁשל  ַרָּבּה  הֹוְרִויץ 

ְּבִסְפרֹו ָּפִנים ָיפֹות ַעל ַהּתֹוָרה )במדבר 

פרק כ פסוק א(. ַעֵּין ָׁשם. ּוְבֵסֶפר ִאְמֵרי 

ֱאֶמת )בראשית תרע"ג( ֵהִביא ַמה ֶּׁשָאְמרּו 

ִמֵּׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְמָבֲאִרים, ֶׁשַרִּבי 

ְלהֹוָרַדת  ְׁשִביל  ָעָׂשה  ּדֹוָסא  ֶּבן  ֲחִניָנא 

ִּבְׁשִביל  ְוֶזהּו  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ַהֶּׁשַפע 

ַרִּבי  ֶׁשָּפַתח  ַהְּׁשִביל  ְּבאֹותֹו   – ֲחִניָנא 

ֲחִניָנא ְּבִני.

דף  בלק  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  14. ּוַבזַֹּהר 
ַמהּו  ִאיָתא  ע"א(  רט 

ְּדַאְּת  ְּכָמה  ֶמְרָקִחים 

ַאְבַקת  "ִמֹּכל  ָאַמר 

ָּכאן.  ַעד  רֹוֵכל". 

ּוֵפַרׁש ַּבָּמתֹוק ִמְּדַבׁש 

תרעו(  )עמוד  ָׁשם 

ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ֵהם  ְּדַהֶּמְרָקִחים 

ַהּנֹוְתִנים ֵריַח טֹוב ְּבתֹוָרָתם. ְוִׁשַּבח ֶאת 

ַקִּדיִׁשין  ַּתּפּוִחין  ַלֲחַקל  ֶׁשָעָלה  ַרְׁשִּב"י 

ִלְלֹקט סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמִּנְׁשמֹות ְקדֹוֵׁשי 

ֶעְליֹון ַהִּנְמָצִאים ָׁשם. 

ַּבֲחַקל ַּתּפּוִחין  ָּלַקט  15. ְמָפֵרׁש ַמה 
ֶאָּלא  ַּבֶּׁשַפע  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ַקִּדיִׁשין, 

ְּכִציִצים  ּתֹוָרה  סֹודֹות  ּבֹו  ְלַהְרּבֹות 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ּוְלַׁשֵּבַח  ְלָפֵאר  ּוְפָרִחים, 

ָּבּה.  ַהְּטמּוִנים  סֹודֹוֶתיָה  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל 

ֵסֶדר  ִּפי  ֶׁשַעל  ָּבֶזה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוֵיׁש 

ַהִּמְקָרא ּוְמִציאּות ָהִעְנָין ָהָיה לֹו לֹוַמר 

ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ֶׁשֵּכן  ְוִציִצים  ִּכְפָרִחים 

ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים"  ַוָּיֵצץ ִציץ  ֶפַרח  "ַוֹּיֵצא 

)במדבר יז, כג(

פרק  )ישעיהו  ִצּיֹון  ַּבְּמצּוַדת  ָּכַתב  ְוֵכן 

ְוָגדֹול  ַהֶּפַרח  ְּכֵעין   - ָיִציץ  ו(  פסוק  כז 
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ַמְתִחיל  ֶׁשַּבְּתִחָּלה  ְוַהְינּו  ִמֶּמָּנה. 

ָלֶזה  ָחׁש  ְוֹלא  ַהִּציץ.  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהֶּפַרח 

ַהִּׁשיר,  ִמְׁשַקל  ַלֲהֹרס  ֶׁשֹּלא  ַהְמַחֵּבר 

ֵּתַבת  ִעם  עֹוָלה  ֶמְרָקִחים  ְּדֵתַבת 

ְּפָרִחים. 

ִלְרֹמז  16. ִנְרֶאה 
ַמה  ִּפי  ַעל  ָּבֶזה 

ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר  ֶּׁשָאְמרּו 

ִּדְבֵׁשם  )דף רסא ע"ב ובתומ"ד עמוד תקו(, 

לה"י  אֹוִתּיֹות  ָּגַרע  אכדט"ם  ֶׁשל  ֶזה 

ְלאֹוִתּיֹות  מ"ה,  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיא  ְּדאלהי"ם 

ֶזה  ְוֵׁשם  ל"ג.  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיא  כד"ט 

ּוַמְמִּתיק  ָהַרֲחִמים,  ֵׁשם  הּוא  )אכדט"ם(, 

ָּכאן.  ַעד  ֶׁשַּבְּגבּוָרה.  ֱאֹלִהי"ם  ֵׁשם 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשַעל  ִלְרֹמז  ִנְרֶאה  ֶזה  ּוְלִפי 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהעֹוֶלה  'ָאָדם'  ֹּתַאר  ֶנֱאַמר 

מ"ה, ָהרֹוֵמז ַעל אֹוִתּיֹות לה"י ֶׁשְּבֵׁשם 

ְוַרְׁשִּב"י  ַהִּדין,  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ֱאֹלִהי"ם 

ּוְכמֹו  ַהִּדין,  ֶאת  ִמֵּתק  ּוְגבּוָרתֹו  ְּבֹכחֹו 

ָיכֹוְלִני  ע"ב(,  מה  )דף  ְּבֻסָּכה  ֶׁשָאַמר 

ִמן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ִלְפֹטר 

ֵאּלּו  אֹוִתּיֹות  ְוִׁשָּנה  ָּכאן.  ַעד  ַהִּדין. 

ְוֵׁשם  ל"ג,  ָהעֹוִלים  כד"ט  ְלאֹוִתּיֹות 

אכדט"ם  ְלֵׁשם  ֶׁשַּבְּגבּוָרה  ֱאֹלִהי"ם 

ֶׁשּיֹום  לֹו  ִזּכּו  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  ֶׁשָּבַרֲחִמים, 

ֶׁשּלֹו,  ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִיְהֶיה  ָּבֹעֶמר  ַל"ג 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוִלים  אֹוִתּיֹות כד"ט  ֶׁשֵּכן 

ְודו"ק. ל"ג. 

ּוְלִפי ֶזה ֵיׁש ִלְדֹרׁש עֹוד ֶׁשְּלָכְך ַרְׁשִּב"י 

הּוא ֶזה ֶׁשָּדַרׁש ְוָאַמר ַּבְּגָמָרא ִּביָבמֹות 

ְקרּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ע"א(,  סא  )דף 

ָאָדם ְוֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרּוִיים ָאָדם, 

זֹוֶכה  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשֵּכן 

ְוִהִּכיר  'ָאָדם'  ְלֹתַאר 

ַׁשֶּיֶכת  זֹו  ֶׁשַּמֲעָלה 

ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד.      

ָהרּוָחִני  ַהֶהֵּׂשג  ֵּבֵאר  17. ָּכאן 
ִּבְׂשֵדה  ִמְּלִקיָטתֹו  ַרְׁשִּב"י  ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיַע 

ַהַּתּפּוִחים – הּוא ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, 

ְלַעְצמֹו  ַהֶּׁשַפע  ְּבאֹותֹו  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא 

ַרק  ֶאָּלא  ַּגְׁשִמִּיים,  ִעְנָיִנים  ְלֹצֶרְך 

ּתֹוָרה  סֹוד  ְוֶזהּו  רּוָחִנִּיים,  ְלִעְנָיִנים 

ַהְּטָעִמים  ֶׁשֵהם  ּוְפָרִחים,  ְּכִציִצים 

ֶׁשֵּיׁש  ַהְמֻיָחִדים  ְוָהְרָמִזים  ַהִּנְפָלִאים 

ְּבָכל אֹות ַּבּתֹוָרה, ְוָאָדם ֶׁשֵּמִבין ֶׁשּזֹוִהי 

ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה, ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה, ּוְכמֹו 

ע"ב(  צט  )דף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 

)איוב  יּוָּלד"  ְלָעָמל  "ָאָדם  ַהָּכתּוב  ַעל 

ִלְׁשֹקַע  ְוֹלא  ּתֹוָרה,  ֲעַמל  ְּדַהְינּו  ז(  ה, 

ָּכֶזה  ָאָדם  ּוִבְׁשִביל  ַּגְׁשִמִּיים,  ְּבִעְנָיִנים 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֵּכן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש 

ַרָּבה )בראשית פרשה א אות א(, "ְּבֵראִׁשית 

ִּבְׁשִביל  א(,  א,  )בראשית  ֱאֹלִקים"  ָּבָרא 

ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ֵראִׁשית, ּוִמֶּנֶגד ָּדְרׁשּו 

ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  )שם(,  ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש 

ְוַעל ִּפי  ְוָהא ֵּכיַצד?  ֶׁשִּנְקְראּו ֵראִׁשית, 
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ר יֹוָחאי, ּבַ

ָהָאמּור ְיֹבַאר ֶׁשֶּזהּו ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ּוִבְׁשִביל  ַּבּתֹוָרה  ַעְצָמם  ֶׁשַּיְׁשִקיעּו 

ְוֶזהּו  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  זֹו  ַנֲעֵלית  ַמָּטָרה 

הקב"ה  ֶּׁשָאַמר  ֶׁשַּמה   – ָאָדם  ַנֲעֶׂשה 

"ַנֲעֶׂשה  ַלַּמְלָאִכים 

ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם 

)בראשית  ִּכְדמּוֵתנּו" 

ָלָאָדם  ִהְתַּכֵּון  כו(,  א, 

ַּבְּבִחיָנה  ַהָּׁשֵלם 

ָזָכה  ְוָלֶזה  ֶׁשָאַמְרנּו, 

ַרְׁשִּב"י,  ְלַהִּגיַע 

ֲעִכירּות  ָּכל  ֶׁשִּבֵּטל 

ְּכֶׁשָהָיה  ַהֹחֶמר 

ַּבְּמָעָרה, ְוִהְתַרֵחק ִמָּכל ָּדָבר ַּגְׁשִמי. 

18. ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה, ֶׁשַהַּפָּיט ִׁשֵּלב 
ָהרּוָחִנִּיים  ְוֶהֵּׂשָגיו  ַמֲעלֹוָתיו  ָּכל  ֵּבין 

ִעם  ֶׁשּלֹו  ַהִּמְלָחָמה  ֶאת  ַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל 

ְּבֶׁשַבח  ְוׁשֹוֶנה  ְוׁשּוב חֹוֵזר  ַהְמַקְטְרִגים, 

ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י, ְוַהַּטַעם ָלֶזה ְלִפי 

ָראּוי  ַהֵּמת  ְוֵאין  ַהֵּמת,  ֶאת  ֶׁשַהְמַׁשֵּבַח 

ְלֶׁשַבח ֶזה - ַמֲעֶלה ִקְטרּוִגים ַעל אֹותֹו 

)דף  ִּבְבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא  ָאָדם, 

סב ע"א(

ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְפָרִעים ִמן ַהֵּמִתים ָּכְך ִנְפָרִעין 

ְּבמֹוֵעד  ָהֹרא"ׁש  ְוָכַתב  ַהַּסְפָּדִנים.  ִמן 

ֵּפרּוׁש  סג(,  סי'  מגלחין  אלו  )פרק  ָקָטן 

ְּכֶׁשַּמְסִּפיִדים  ַהֵּמִתים  ִמן  ִנְפָרִעין 

לֹו  ְּכָלל הּוא  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ָּדָבר  ַהֵּמת  ֶאת 

יֹוֵסף  ַּבֵּבית  עֹוד  ְוַעֵּין  ָעֹון.  ְלַמְזֶּכֶרת 

)יו"ד סימן שמד סעיף א( ְוֵכן ִנְפַסק ַּבֻּׁשְלָחן 

ַהֵּמת  ֶאת  ְלַהְסִּפיד  ֶׁשֹּלא  )שם(,  ָערּוְך 

ֶזה  ְוָדָבר  ִמַּדי.  יֹוֵתר 

ֵאֶצל  ַׁשָּיְך  ָהָיה  ֹלא 

ֵקץ  ֶׁשֵאין  ַרְׁשִּב"י 

ִׁשֵּלב  ְוָלֵכן  ְלִׁשְבחֹו, 

ְוָאַמר ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ִמי 

ִיְרצּו  ֵמַהְמַקְטְרִגים 

ַרְׁשִּב"י  ֶאת  ִלְתֹּפס 

ֶּׁשְּמַׁשְּבִחים  ְּבַמה 

ּוַמְרִּבים  אֹותֹו 

ֵיׁש  ַרְׁשִּב"י  ִּכי  ָלחּוׁש  ֵאין  ְּבַמֲעלֹוָתיו, 

ְּבֹכחֹו ְלַסֵּלק ַהְמַקְטְרִגים ּוְלַהְכִניָעם. 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּתֹוָרה  זֹו  ָּדת  19. ֵאׁש 
ב(,  לג,  )דברים  ָלמֹו"  ָּדת  ֵאׁש  "ִמיִמינֹו 

ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ִּבְבָרכֹות )דף ו ע"א( ֵּכן ַעל 

ַהּתֹוָרה. ְוַהְינּו ֶׁשִּנְלַחם ִמְלֲחמֹות ַהּתֹוָרה, 

ָצִריְך  ּוְכֶׁשָהָיה  ְלִאיׁש,  ָּפִנים  ָנָׂשא  ְוֹלא 

הֹוִקיַע,  ָהרֹוִמִּיים  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ְלהֹוִקיַע 

ַּכְמֹבָאר  ְּבַנְפׁשֹו,  ֶׁשִהְסַּתֵּכן  ַלְמרֹות 

ְּדתֹוַרת  ע"ב(,  לג  )דף  ְּבַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 

ֱאֶמת ְּכִתיב ֵּבּה, ּוְכֹכל ֶׁשֵּיׁש ָּבָאָדם יֹוֵתר 

ּתֹוָרה ֵּכן ָּדֵבק הּוא ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת. 

20. ְלֵעיל ִׁשַּבח ֶאת ַרְׁשִּב"י ְּבַמֲעַלת 
ֶּׁשָּכַתְבנּו  ַמה  ָׁשם  ְוַעֵּין  ְוָהָדר,  ַההֹוד 
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ְוִהֵּנה  ָּבֶזה.  ְלָבֵאר  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא 

ע"א(  פו  דף  חקת  )פרשת  ָחָדׁש   ְּבֹזַהר 

)שיר  ָּנרּוָצה"  ַאֲחֶריָך  "ָמְׁשֵכִני  ִאיָתא, 

"ֲחגֹור  ְּכִתיב  ָּדא  ָלֳקֵבל  ד(,  א,  השירים 

ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור" 

ָּדא  ד(.  מה,  )תהילים 

ָמְלָאה  ַלה'  "ֶחֶרב 

ָדם" )ישעיה לד, ו(, ְלִאְתְּפָרָעא ֵמַחָּיַבָּיא 

ָקְרִבית  ִמְּלֵעָּלא  ֵּפרּוָדא  ַלּה  ְּדָגְרִמין 

ְוִתְתַּבְּסמּון  ָעְלָמא  ְלַרֲחָמא  ְלַגָּבְך  ָיַתּה 

ִאְתַלַּבׁש  ֵּבּה  ִאְתְקִריַבת  ְוַכד  ַּכֲחָדא. 

"הֹוד  ִּדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  ְוָהָדר  ְּבהֹוד 

ַעד  א(.  קד,  )תהילים  ָלָבְׁשָּת"  ְוָהָדר 

ַהחֹוְטִאים  ָהֵאֶּלה  ֶׁשאֹוָתם  ְוַהְינּו  ָּכאן. 

ָהֶעְליֹוִנים,  ָּבעֹוָלמֹות  ֵּפרּוד  ְוגֹוְרִמים 

ְוֶזהּו ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב  ָעְנָׁשם ַּבֶחֶרב, 

ּוְלַאַחר  ָדם",  ָמְלָאה  ַלה'  "ֶחֶרב 

ְוַהּגֹוְרִמים  ַהַּמְפִריִעים  ֶׁשִהְסַּתְּלקּו 

ַלֵּפרּוד ּוִמְתָקְרִבים ָהעֹוָלמֹות, ִמְתַלֵּבׁש 

ָּבֶהם ְּבִחיַנת הֹוד ְוָהָדר. ִנְמָצא ֶׁשַהֶחֶרב 

ַהַּמֲעִניָׁשה ִהיא ֵחֶלק ֵמָהִעְנָין ֶׁשל ִחּבּור 

הֹוֵצאָת  ְוֶחֶרב  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ָהעֹוָלמֹות. 

ָּתִמיד  ֹלא  ֶׁשַהֶחֶרב  ַהְינּו   – ִמַּתְעָרּה 

ְמֻכָּסה  ִנְמֵצאת  ְּכָלל  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ְּגלּוָיה, 

ַּבָּכתּוב  ַּכְמֹבָאר  ְנָדָנּה  ַהְינּו  ]ַּתְעָרּה 

ָׁשם[,  ּוַבַּתְרּגּום  יא  נז,  א,  ְׁשמּוֵאל 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵאין  ְלהֹורֹות 

ַרק  ֶאָּלא  ַהְּזַמן,  ָּכל  ַהִּדין  ְּבִמַּדת 

ְּכֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעִניׁש ַלחֹוְטִאים, ֶׁשַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך – עֹוִׂשים ֵּכן. 

ְוֵכן ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ֶׁשֶהֱעִניׁש 

ָהעֹוָלמֹות  ֶאת  ַהַּמְפִריִדים  ַלחֹוְטִאים 

ָהֶעְליֹוִנים ַּבֲחָטֵאיֶהם, ְוַכְמֹבָאר ַּבְּגָמָרא 

לג  דף  )שבת  ְּבַׁשָּבת 

ע"ב – לד ע"א(. 

ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבַכָּמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  21. ֵיׁש 
ַלַּמְלכּות  ִנְזָקק  ָהָיה  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּבֶהם 

ְלַׁשְּבָרם  ְּבֹכחֹו  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ְוֹלא  ָהרֹוִמית, 

ַּבִהְׁשַּתְּדלּות  ֶאָּלא  ּוְלַהְכִריָתם, 

ַהּמּוָבא  ַהַּמֲעֶׂשה  ּוְכֻדְגַמת  ַהִּטְבִעית, 

ֶׁשָהַלְך  ע"ב(,  לג  )דף  ְּבַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 

ְוֶנְחָּבא ַּבְּמָעָרה – ְוֹלא ִהְתַּפֵּלל ֶׁשָּימּותּו 

ַּבְּגָמָרא  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  אֹותֹו.  ָהרֹוְדִפים 

ֶאת  ֶׁשִּבֵּטל  ב(,  עמוד  יז  )דף  ִּבְמִעיָלה 

ְוֹלא  ְּתַמְליֹון,  ֶּבן  ַהֵּׁשד  ְיֵדי  ַעל  ַהְּגֵזָרה 

ְוִנְׂשְרָפה.  רֹוִמית  ְּבַמְלכּות  ֵעיָניו  ָנַתן 

ָמָצאנּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּכַלֵּפי  ּוִמֶּנֶגד 

ְוַכְמֹבָאר  ֶׁשֶהֱעִניׁש ֶאת ַהחֹוְטִאים ִמָּיד, 

ע"א(  לד   – ע"ב  לג  )דף  ְּבַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 

ְועֹוד  ְׁשָנא?  ּוַמאי  ַמֲעִׂשּיֹות.  ְּבַכָּמה 

ֶנֶגד  ָׁשַלְפָּת  ַהַּפָּיט  אֹוֵמר  ֶׁשֵּכן  ֻיְקֶׁשה 

ָהיּו  ַרְׁשִּב"י  צֹוְרֵרי  ַוֲהֹלא   – צֹוְרֶריָך 

ָהרֹוִמִּיים ְואֹוָתם ֹלא ֶהֱעִניׁש?

ְוִהֵּנה ַעל ַהָּכתּוב "ְוַצְרִּתי ֶאת  ֹצְרֶריָך" 

ַוֲאִעיק  ֻאְנְקלֹוס  ִּתְרֵּגם  כב(  כג,  )שמות 

ֶׁשָאִציק  ּוֵפרּוׁשֹו  ָלְך.  ְלִדְמִעיִקין 
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ַלְמִציִקים ְלָך. ֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ְלָך מּוָעָקה 

ֵהם  ֶׁשּצֹוְרֶריָך  ֲהֵרי  ֲעֵליֶהם.  ָאִעיק 

ְמִעיֶקיָך, ְוַהָּדָבר ֶׁשֵּמִעיק הּוא ְּבַהְרָּגַׁשת 

ַהֵּלב. ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֵאין לֹו ָּדָבר ֶׁשֵּמִעיק 

ָעָליו ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָאפּוף ָצרֹות ַרּבֹות, 

ֶׁשֵּכן ְּכָבר ָאַמר ַהָּכתּוב "ַהְׁשֵלְך ַעל ה' 

כג(,  נה,  )תהילים  ְיַכְלְּכֶלָך"  ְוהּוא  ְיָהְבָך 

ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה )דף כו ע"ב(, 

ֶׁשְּיָהְבָך ַהְינּו ַמָּׂשֲאָך. 

ְוֵצא ּוְלַמד ַמה ֶּׁשָּכַתב ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְּבֵסֶפר 

)בהקדמה לספר  ָהַרְמָּב"ם  ַעל  ֶעְזִרי  ֲאִבי 

)לא,  ַוֵּיֶלְך  ְּבָפָרַׁשת  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  נשים(, 

יז( ֶנֱאַמר, "ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות 

ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַהי 

ְוֵיׁש  ָהֵאֶּלה".  ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי 

ְלַדְקֵּדק ֶׁשַּמְתִחיל ְּבָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות 

ּוְמַסֵּים ְּבָרעֹות ְלַבד, ְוֹלא ָאַמר ְמָצאּונּו 

ָהָרעֹות ְוַהָּצרֹות ָהֵאֶּלה? ּוֵבַאְרִּתי ֶׁשְּלִפי 

ְּפׁשּוטֹו ָרעֹות ִנְקָרא ּגּוף ָהָרָעה, ְוָצרֹות 

ְמַתְרֵּגם  ְוֻאְנְקלֹוס  ַצר,  ִמְּלׁשֹון  הּוא 

ְוָעָקן ַהְינּו ֶׁשֵּמִעיק ְלָהָאָדם, ֶׁשִּלְפָעִמים 

לֹו  ֶׁשַּצר  ָּכֶזה  ְּבַמָּצב  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְמָצא 

רּוחֹו  ְוִנְׁשַּבר  ַּבֲעדֹו,  ָחַׁשְך  ְוָהעֹוָלם 

ַעל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהִּיּסּוִרין  חּוץ  ְּבִקְרּבֹו 

ָלָאָדם ַעל  ְוֶזה ָּבא לֹו  ָהָרָעה,  ְיֵדי ּגּוף 

ְשֵאין  ַּבה'  ּוִבָּטחֹון  ָהֱאמּוָנה  ֹחֶסר  ְיֵדי 

ָּכל  ְוָרצּוץ  ָעׁשּוק  הּוא  ְוָאז  ְּבִקְרּבֹו, 

ַהָּיִמים. ֲאָבל ִמי ֶׁשִּיְרַאת ה' ָנַגע ִּבְלָבבֹו 

ַהְּפָרִטית  ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו  ַּבה'  ּוַמֲאִמין 

ַהָּצרֹות ֵאיָנן ָצרֹות ְוֵאין ֵמִעיק לֹו ְוֵאין 

ֵמֵצר לֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך "ַּגם 

ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי 

ַּבֹּכל  ִּכי  ד(,  כג,  )תהילים  ִעָּמִדי"  ַאָּתה 

ִיְמָצא ָמנֹוַח ְוַתְנחּוִמין, ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו 

ֹכַח, ּוִמּׁשּום ָּכְך ַאֲחֵרי ֶׁשָּבָאה לֹו ַהַהָּכָרה 

ֵלאֹמר ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַהי ְּבִקְרִּבי, ָּבְטלּו 

ִמֵּמיָלא ַהָּצרֹות ְוַרק ָהָרעֹות ֵהן ָרעֹות, 

ָהֵאֶּלה  ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  ָאַמר  ֵּכן  ְוַעל 

ְיֹבַאר  ֶזה  ּוְלִפי  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ְוכּו', 

ַהְמִעיִקים  ַהְינּו  ָהֲאִמִּתִּיים  ֶׁשַהּצֹוְרֶריָך 

ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ֹלא ָהיּו ָהרֹוִמִּיים אֹו ָּכל ֻאָּמה 

ְוָלׁשֹון ַאֶחֶרת, ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ַהחֹוְטִאים 

ַעל  ֵהִעיקּו  ֵהם  הקב"ה  ֶאת  ֶׁשִּצֲערּו 

ְוָלֵכן הּוא ִנְלַחם ָּבֶהם ּוְכֶנְגָּדם  ַרְׁשִּב"י, 

ָׁשַלף ֶאת ַהֶחֶרב, ַאְך ְּכַלֵּפי ָהרֹוִמִּיים ֹלא 

ַהְּקדֹוָׁשה  ַהֶחֶרב  ְּבֹכַח  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָטַרח 

ּוִמַּדת ַהִּדין. 

ַרָּבה  ֶׁשְּבִמְדַרׁש  ָּיֶאה  ּוַמה  ָּנֶאה  ּוַמה 

אות  כא  פרשה  פינחס  פרשת  וילנא  )במדבר 

ַהֵּמיְמָרא  ַּבַעל  הּוא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ד(, 

ָהאֹוֵמר, ֶׁשַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהָאָדם יֹוֵתר ִמן 

ַההֹוְרגֹו ֶׁשַההֹוֵרג הֹוֵרג ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵיׁש 

לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהַּמֲחִטיא הֹוְרגֹו 

ָּכאן.  ַעד  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ָהֲאִמִּתִּיים.  ַהּצֹוְרִרים  ֶׁשֵהם  ּוְלהֹורֹות 

ַהִּמְדָיִנים  ַעל  ָאְמָרה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוְכמֹו 
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ר יֹוָחאי, ּבַ

"ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם. ִּכי 

ִנְּכלּו  ֲאֶׁשר  ְּבִנְכֵליֶהם  ָלֶכם  ֵהם  ֹצְרִרים 

ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת 

ְנִׂשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה 

ְּפעֹור"  ְּדַבר  ַעל 

)במדבר כה יז – יח(, ְוַגם 

ֻאְנְקלֹוס  ִּתְרֵּגם  ָׁשם 

ָצרֹור ָאִעיק – ָּתִציק. 

ֶאת  ֶּׁשִהְכִׁשילּו  ֶׁשַּמה 

ַהָּדָבר  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל 

ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְוָלֵכן  ְּביֹוֵתר,  ַהֵּמִעיק 

ָצִריְך ְלָהִעיק ֲעֵליֶהם.  

22. ְיֹבַאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַּבֲחִגיָגה 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ע"ב(  יד  )דף 

ְוכּו'.  ַׁשִיׁש  ַאְבֵני  ִלְמקֹום  ְּכֶׁשַּתִּגיעּו 

ּוְמֹפָרׁש ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש )פרשת בראשית דף 

כו ע"ב( ּוַבִּתּקּוִנים )תיקון מ(, ְּדהּוא סֹוד 

ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות. ַעֵּין ָׁשם. ְוַרְׁשִּב"י ֲהַגם 

ֶׁשֹּלא ְמֹבָאר ֶׁשִּנְכַנס ַלַּפְרֵּדס ַּכְמֹבָאר ַעל 

ִמָּכל  ָׁשם,  ַּבְּגָמָרא  ַהְּקדּוִמים  ַהַּתָּנִאים 

ָמקֹום ֵּבֵאר ְּבָחְכָמתֹו ֶאת סֹוד ְׁשִביַרת 

ַהּלּוחֹות ֶׁשֵהם ְמקֹום ַאְבֵני ַׁשִיׁש, ְוִהִּגיַע 

ַלֵּבאּור ָהֲאִמִּתי ָּבִעְנָין ַוֲהֵרי הּוא ְּכִנְכָנס 

ַלַּפְרֵּדס ְּבָׁשלֹום ְוָיָצא ְּבָׁשלֹום.

ֶאת  ַהָּכתּוב  ֶׁשִהְמִׁשיל  23. ָמָצאנּו 
ה'  "ַאֲחֵרי  ְוַכָּכתּוב  ְלַאְרֵיה,  הקב"ה 

ְוֵכן  י(,  יא,  )הושע  ִיְׁשָאג"  ְּכַאְרֵיה  ֵיְלכּו 

ע"ב(,  נט  )דף  ְּבֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא  ְמֹבָאר 

ְׁשמֹוָתיו  ִמִּׁשָּׁשה  ֶאָחד  הּוא  ַלִיׁש  ְוֵכן 

)דף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ַּכְמֹבָאר  ָהַאְרֵיה  ֶׁשל 

נח  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבזַֹּהר  ע"א(.  צה 

ִאיָתא  ע"א(,  סג  דף 

ְּבִחינֹות  ב'  ֶׁשֵּיׁש 

ַהִּנְקָרא  ַלְיסֹוד 

ֹאֵבד"  "ַלִיׁש   - ַלִיׁש 

ְּכֶׁשֹּלא  יא(,  ד,  )איוב 

ַלַּמְלכּות,  ַמְׁשִּפיַע 

ְּכֶׁשַּמְׁשִּפיַע.  ל(  ל,  )משלי  ִּגּבֹור"  ְו"ַלִיׁש 

ּוְלָכְך ִהְקִּדים ְוָאַמר ִהַּגְעָּת ִלְפֵני ַאְרֵיה 

ְלֹחֶזק ְועֹוֶלה  ַלִיׁש, ֶׁשָהַאְרֵיה הּוא ִּכּנּוי 

ֶׁשַהַּלִיׁש  ְלהֹורֹות  ְּגבּוָרה,  ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוַהְינּו ֶׁשַרְׁשִּב"י  ָּכאן הּוא "ַלִיׁש ִּגּבֹור", 

ַהֶּׁשַפע  ֶאת  ִהְגִּביר  ּתֹוָרתֹו  ְיֵדי  ַעל 

ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשּיּוַכל  ַהְיסֹוד  ֶׁשְּבִמַּדת 

ַלִיׁש  ְּבֵתַבת  ַּדְוָקא  ֵּכן  ְוָרַמז  ַלַּמְלכּות. 

ְוֵׁשם  הוי"ה  ְּכֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהעֹוָלה 

ְוַעֵּין עֹוד ְּבַמה ֶּׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן  שד"י. 

ַעל ַהִּמִּלים ָׁשם ָקִניָת.

ַעל  ֶׁשַבח  ְּדַהאי  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ַנִּמי  ִאי 

ַאְרֵיה  ְלַדְרַּגת  ֶׁשִהִּגיַע  ָקֵאי  ַרְׁשִּב"י 

ִּגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִמָּדתֹו. ְוהֹוִסיף 

לֹוַמר ַאְרֵיה ַלִיׁש ּוְמֹבָאר ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי 

ָנָתן )פרק מג ד"ה ז' שמות(, ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשַהֹּכל 

ַנֲעָׂשה ְּבִפיו ְּכמֹו ְּבֵצק ִליָׁשה. ַעֵּין ָׁשם. 

ַהְינּו ֶׁשֹּכַח ִּפיו ָּגדֹול ְמֹאד ּוְבֹכחֹו ְלַאֵּבד 
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ֶׁשל  ֶׁשֲחֵבָריו  ָמָצאנּו  ְוִהֵּנה  ָּדָבר.  ָּכל 

ַרְׁשִּב"י ָהיּו ְיֵרִאים ִמֶּמּנּו ֲהַגם ֶׁשָהיּו ַּגם 

ָמָצאנּו  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַּבּתֹוָרה,  ֲאָריֹות  ֵהם 

ְוִכְדִאיָתא  ַהַּתָּנִאים  ִּבְׁשָאר  ִּכְמַעט 

יז  )דף  ִּבְמִעיָלה 

ַאְרֵיה  ְוֶזהּו  ע"ב(, 

ִמִּפיו  ֶׁשָחְׁשׁשּו  ַלִיׁש, 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשְּבֹכַח ִּפיו ָיכֹול ְלַאֵּבד ַהֹּכל. ְוֵכן ְמֹבָאר 

ע"א(  טו  דף  שמות  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר 

ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: ר' ִׁשְמעֹון 

ְּבֵרּה  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ַאְרָיא,  יֹוָחאי  ֶּבן 

ַאְרָיא, ְוָלאו ר' ִׁשְמעֹון ִּכְׁשָאר ַאְרָיָוָתא, 

ִייָרא  ֹלא  ִמי  ָׁשָאג  "ַאְרֵיה  ְּכִתיב  ֲעֵלּה 

ִּדְלֵעָּלא  ָעְלִמין  ּוָמה  ח(,  ג,  )עמוס  ְוגֹו'" 

ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֲאָנן  ִמֵּנּה  ִמְזַּדְעְזִעין 

ְוַכָּמה, ַּגְבָרא ְּדָלא ָּגַזר ַּתֲעִניָתא ְלָעְלִמין 

ּגֹוֵזר  הּוא  ֶאָּלא  ּוָבֵעי  ְּדָׁשִאיל  ַמה  ַעל 

ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְמַקֵּים קּוְדָׁשא ְּבִריְך 

הּוא ּגֹוֵזר ְוִאיהּו ְמַבֵּטל ְוַהְינּו ִּדְתָנן ַמאי 

מֹוֵׁשל  ַצִּדיק  ָּבָאָדם  "מֹוֵׁשל  ִּדְכִתיב 

ִיְרַאת ֱאֹלִהים" )שמואל ב, כג(. ַעד ָּכאן. 

)א,  ִּבְמָלִכים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  24. הּוא 
ְּבַמה  ְוַעֵּין  ִקּׁשּוט.  ְלׁשֹון  ְוהּוא  מא(,  ז, 

ֶּׁשְּיֹבַאר ָּבֶזה ְלַקָּמן. 

25. ַעִיׁש הּוא ֶאָחד ִמּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים. 
נט   - נח ע"ב  )דף  ִּבְבָרכֹות  ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו 

ֶאת  ּוְמַבֵּקׁש  ָחֵסר  ָהַעִיׁש  ֶׁשּכֹוַכב  ע"א( 

ְּבָׁשָעה  ֶׁשֵּכן  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשֶּנְחְסרּו  ַהּכֹוָכִבים 

ְלָהִביא  ִּבֵּקׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ַמּבּול ָלעֹוָלם, ָנַטל ְׁשֵני ּכֹוָכִבים ִמִּכיָמה 

ְוֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם, 

ְלָסְתָמּה  ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש 

ּכֹוָכִבים  ְׁשֵני  ָנַטל   -

ַעד  ּוְסָתָמּה.  ֵמַעִיׁש 

לב(  פסוק  לח  )פרק  ְּבִאּיֹוב  ְוַרִׁש"י  ָּכאן. 

ְוַעִיׁש  ַהָּפסּוק  ַעל  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּׁשם  ָּכַתב 

ָּגדֹול  ּכֹוָכב   - ְוַעִיׁש  ַתְנֵחם,  ָּבֶניָה  ַעל 

ּבֹו  ְקבּוִעים  ּכֹוָכִבים  ְוַהְרֵּבה  ֶׁשְּבִכיָמה 

ְוָנַטל ְׁשֵני ּכֹוָכִבים ִמֶּמָּנה ִלְפֹּתַח ֲאֻרּבֹות 

ְוָעִתיד  ָטֶלה  ְּבַמַּזל  ְוִנְבְקעּו  ַהַּמּבּול 

ָלּה[.  ְלַהֲחִזיָרם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ְּבִמְדַרׁש ְּתִהִּלים )בובר מזמור לו  ּוְמֹבָאר 

ְּבָיָמיו,  ִנְרֲאָתה  ֹלא  ֶׁשַהֶּקֶׁשת  ח(,  פסוק 

ְלעֹוָלם  ַמּבּול  ֶׁשָּיֹבא  ֲחָׁשׁש  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 

ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י. ְוַעל ֵּכן ָזַכר ַהַּפָּיט 

ִּבְלׁשֹונֹו ַהִּפּיּוִטית ֶׁשָהַעִיׁש ֲעָׂשאֹו ְּכֶכֶתר 

ָחַׁשׁש  ֹלא  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּבְזכּות  ְוִקּׁשּוט, 

ֶׁשִּיְּטלּו ִמֶּמּנּו עֹוד ּכֹוָכִבים.

ָּכְתבּו  ֶׁשָּמָצאִתי  ַהְּדפּוִסים  26. ְּבֹרב 
ַעל  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְוַהְינּו  ְנֵקָבה,  ִּבְלׁשֹון  ֵּכן 

ֵעינֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ָהרֹוָאה ְוצֹוָפה ְלֵמָרחֹוק 

ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן. ְוָרַמז ָלֶזה ֶׁשֵּתַבת 

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוָלה  ָּתׁשּוִרי 

ְּבָכל  ְוָאְמָנם  ַהּכֹוֵלל.  ִעם  יֹוָחאי  ַּבר 
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יֹוָחאי, ר  ּבַ

ִסּדּוֵרי ַהֵּתיָמִנים ִּתְּכַלאל ֻהְדַּפס ָּתׁשּור 

ַרב  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַנִּמי  ]ְוהּוא  ָזָכר  ְלׁשֹון 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ִעם ַהּכֹוֵלל[.

הּוא  27. ָּתׁשּור 
ְלׁשֹון ְרִאָּיה ּוְכַמֲאַמר 

"ָּתׁשּוִרי  ַהָּכתּוב 

)שיר  ֲאָמָנה"  ֵמֹראׁש 

ּוֵפַרׁש  ח(  ד,  השירים 

ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ַרִׁש"י 

ָרָאה  ֶׁשַרְׁשִּב"י  ַהַּפָּיט  ּוְמַׁשֵּבַח  ְרִאָּיה. 

ָהעֹוָלם,  ָּכל  ֶאת  ְורּוחֹו  ָקְדׁשֹו  ְּבֵעיֵני 

ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  עֹוֵסק  ֶׁשָהָיה  ּוְבָׁשָעה 

ַּכְמֹבָאר  ַּכֶּׁשֶמׁש,  ְמִאיִרים  ָּפָניו  ָהיּו 

ע"א(  טו  דף  שמות  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר 

ְוֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָפָניו, ְּדִמי 

יּוַכל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֶּׁשֶמׁש ]עיין חולין 

ְלֹמֶׁשה  ִנְדָמה  ָּבֶזה  ְוַגם  ע"א[.  ס  דף 

ַרֵּבנּו ְּבֵקרּון ְוֶהָאַרת עֹור ַהָּפִנים ]עיין 

ֶׁשָהָיה ּבֹו  ְוֵכיָון  בשמות לד, כט – ל[ 

ָזָכה  ְוָכָאמּור,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ִניצֹוץ 

ְלַכָּמה ִמַּמֲעלֹוָתיו. 

28. ַרְׁשִּב"י ְּבסֹודֹוָתיו ִּגָּלה ֶאת ֹקֶדׁש 
ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ֹלא  ֶׁשֵאָליו  ַהֳּקָדִׁשים 

ְלִהָּכֵנס, ָלֵכן ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש 

ְואֹוי  אֹוַמר  ִאם  ִלי  אֹוי  ַרְׁשִּב"י  ּכֹוֵתב 

ִלי ִאם ֹלא אֹוַמר ]עיין בזוהר הקדוש 

בהקדמה דף יא ע"ב, ובפרשת פיקודי 

דף רנז ע"ב, ובפרשת אחרי מות דף 

נשא  פרשת  רבא  ובאדרא  ע"ב,  עד 

ֶאת  ֶׁשִהְׁשָוה  ְוַהִּסָּבה  ע"ב[.  קכז  דף 

ּוְכמֹו  ַהֳּקָדִׁשים,  ְלֹקֶדׁש  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 

ַהֳּקָדִׁשים  ֶׁשְּבֹקֶדׁש 

ִאם ָהָיה ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול 

ְלָׁשם  ְּכֶׁשִּנְכַנס 

ַהַּדַעת  ֶאת  ַמִּסיַח 

ֵּכן  ְּבַנְפׁשֹו,  ִמְתַחֵּיב 

ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות 

ּוַמְגִׁשים אֹוָתם  ַהַּדַעת  ֶאת  ֶׁשַּמִּסיַח  ִמי 

ֶׁשַהזַֹּהר  ַלְמרֹות  ֶׁשֵּכן  ְּבַנְפׁשֹו,  ִמְתַחֵּיב 

ַהָּקדֹוׁש ּוְׁשָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים ְמֵלִאים 

ִמַּלְחֹׁשב  ָחִליָלה  ִויִצירֹות  ְּבַפְרצּוִפים 

ּוְכָבר  ַהּגּוף,  ּוְדמּות  ּגּוף  ַלקב"ה  ֶׁשֵּיׁש 

ִהְזִהירּו ַעל ֶזה ָּכל לֹוְמֵדי ַהַּקָּבָלה. ּוְכמֹו 

ֶׁשָּכַתב ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַּבַהְקָּדָמה ְלַתְלמּוד 

ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  קנו(  )אות  ַהְּסִפירֹות  ֶעֶׂשר 

ְּבָחְכָמה  ָהֵעֶסק  ְּבֵעת  ֵיׁש  ָחמּור  ְּתַנאי 

ְּבִעְנָיִנים  ַהְּדָבִרים  ַיְגִׁשימּו  ֶׁשֹּלא  ֹזאת, 

ַעל  ָּבֶזה  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַגְׁשִמִּיים,  ְמֻדִּמים 

ְּתמּוָנה"  ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  "ֹלא 

ַאְּדַרָּבה  ָאז,  ִּכי  ָחִליָלה,  ד(,  כ,  )שמות 

ְוַהָּגאֹון  ִּבְמקֹום ּתֹוֶעֶלת.  ֶנֶזק  ְמַקְּבִלים 

ְּבִאְּגרֹוָתיו  ַזַצ"ל  קּוק  ָהראי"ה  ַהָּקדֹוׁש 

)חלק א אות קסב( ָּכַתב, ִנְבַהְלִּתי ִלְראֹות 

"ָאָדם  ַלֻּמָּׂשג  ַּגְׁשִמית  צּוָרה  ִצְּירּו  ֵאיְך 

ֻמָּׂשג  ַרק  ֶׁשהּוא  ַהַּקָּבָלה,  ֶׁשל  ַקְדמֹון" 

ֵמָטִפיִזי ַעל ֶּדֶרְך ַהֵּׂשֶכל ָהֱאֹלִקי ְוָחִליָלה 
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ֻמָּׂשִגים  ְלַהְגִׁשים  ְלַעְצֵמנּו  ְלַהְרׁשֹות 

ְקדֹוִׁשים ָּכֵאֶּלה, ֲאִפּלּו ְּבֶדֶרְך ִלּמּוד. 

ַּבֲחִגיָגה  ַּבְּגָמָרא  ֲחַז"ל  29. ָאְמרּו 
ָיֹרק  ַקו  ע"א(  יב  )דף 

ָּכל  ֶאת  ַהַּמִּקיף 

ּוָמָצאִתי  ָהעֹוָלם, 

)ַה'ַּמִּגיד'  הֹוְפְׁשֵטיין  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ְלַהָּגאֹון 

ִיְׂשָרֵאל  ֲעבֹוַדת  ְּבִסְפרֹו  ַזַצ"ל  ִמּקֹוְז'ִניץ( 

ְּבֵבאּור  ֶׁשָּכַתב  בלק(  פרשת  )במדבר 

ָהִעְנָין, ִּכי ִעְנַין ַהָּקו הּוא ַהְתָחַלת צּוַרת 

ַהְּנֻקָּדה  ִהיא  לֹו  ֵראִׁשית  ִּכי  ָּדָבר,  ָּכל 

ַהִּנְקָרא י' ֶׁשהּוא ְּכמֹו ֹּגֶלם, ָרָצה לֹוַמר 

ְוִצֵּיר  ָצַבע  ָּדָבר  ָּכל  ַּתְבִנית  ִּבְתִחַּלת 

ָלֹאֶרְך  אֹו  ִמְתַּפֵּׁשט  ָּכְך  ְוַאַחר  ִצּיּוִרין, 

אֹו ָלֹרַחב ְוהּוא ִעְנַין ַהָּקו ְוִהְתַּפְּׁשטּות. 

ִּכי  א, ד(  )בראשית רבה  ַז"ל  ָאְמרּו  ְוִהֵּנה 

עֹוֵׂשי  ּוִבְׁשִביל  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעלּו  ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֻּכָּלם  ֵּפרּוׁש  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ְרצֹונֹו 

ִהיא  כד(  קד,  )תהלים  ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה 

ַהּיֹו"ד, ֶׁשָהָיה ַעל ֵׁשם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶנֱאַמר. 

ְוָחְכָמה ִּגיַמְטִרָּיא ֹּגֶלם, ֶׁשהּוא ִהְתַּגְּבלּות 

ָהִראׁשֹון ֵמֵאין סֹוף ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ִלְבִחיַנת 

ְוַאַחר  עֹוָלם,  ִלְבֹרא  ּוְלַמֲחָׁשָבה  ָחְכָמה 

ְוָכל  ִצּיּוִרין,  ַהְמַצֵּיר  ְלִביָנה  ָּבא  ָּכְך 

ָהָאבֹות  ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִעְנַין 

ְרצֹון  ֶׁשָעׂשּו  עֹוָלם  ְיסֹוֵדי  ְוָהִאָּמהֹות 

ִיְצָחק  ַאֲהָבה,  ִּבְבִחיַנת  ַאְבָרָהם  קֹוָנם, 

ְוהּוא  ִמֻּכָּלם,  ָּכלּול  ְוַיֲעֹקב  ְּבַפַחד, 

ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא. ְוִהֵּנה ַמְרֶאה ָיֹרק 

ֵאין  ִּכי  ְוָהָאֹדם,  ַהָּלָבן  ִמן  ְמֹעָרב  הּוא 

ְלָך ַמְרֵאה ַעְצִמּיּות ַרק ַהָּלָבן אֹו ָהָאֹדם, 

ְוַהאי ָׁשֹחר ָאֹדם הּוא ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַז"ל 

ע"ב(.  לג  )דף  ְּבִנָּדה 

ּוַמְרֶאה ָיֹרק הּוא ְלִפי 

ַסְמָמֵני  ִהְתָעְרבּות 

ַהַּצָּבִעים ַּכּנֹוָדע ְלָכל יֹוֵדַע ְּבִטיב ַהֶּצַבע: 

ְּבִחיַנת  ִּכי  ַהִּנְמָׁשל,  יּוַבן  ַהָּמָׁשל  ּוִמן 

ְּדֶאְמָצִעיָתא  ָהַעּמּוָדא  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל 

ָיֹרק  ָקו  הּוא  ָוַפַחד,  ַאֲהָבה  ִמן  ֻמְרָּכב 

ַהַּמִּקיף ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְּבַמֲחָׁשָבה ַּדָּקה 

ִיְׂשָרֵאל  ַּבֲעבֹוַדת  ְוִהְׁשַּתְעַׁשע  ֶׁשִהִּביט 

ּוִבְׁשִביל עֹוֵׂשי ְרצֹונֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ַעד 

ִּבְדָבָריו  ְלֵמִדים  ִנְמֵצאנּו  ְּדָבָריו.  ָּכאן 

ַלַּמֲחָׁשָבה  ֻמְׁשָאל  ֻמָּׂשג  הּוא  ָיֹרק  ֶׁשָּקו 

ְוִהְׁשַּתְעַׁשע  הקב"ה  ֶׁשִהִּביט  ַהַּדָּקה 

ִיְׂשָרֵאל  ַצִּדיֵקי  ַהְנָהַגת   ִּבְׁשֵלמּות 

ֶזה  ּוֵמַעָּתה  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא  ֶׁשִּבְׁשִביָלם 

ַמה ֶּׁשָאַמר ַהַּפָּיט ְוָרַמז ְּבָאְמרֹו ָקו ָיֹרק 

ַהַּמֲחָׁשָבה  ִּבְכַלל  ָהָיה  ֶׁשַרְׁשִּב"י  ַהְינּו 

ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשִהְׁשַּתְעַׁשע ָּבּה ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך 

הּוא ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם. 

ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשהקב"ה  ּוֵמַאַחר 

ַהַּצִּדיִקים ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ּוְכֵדי ִלְבֹרא 

ְלַיֵּצר  הקב"ה  ָצִריְך  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ִּבְׁשִביל  ְזַמן  ֶׁשל  ֻמָּׂשג 

ְּתלּויֹות  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ִמְצֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשֵּכן 
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ַּבְּזַמן ּוְבָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ֶׁשֹּלא ִיָּתְכנּו ְלֹלא 

ְמִציאּות ֶׁשל ְזַמן ּוִבְכַלל ֶזה ָּכל ִמְצֹות 

ַמה  ְּבִחיַנת  ְוַהְינּו  ְּגָרָמן.  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה 

תרומה  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר  ֶּׁשָאְמרּו 

קּוְדָׁשא  דף קסא ע"א( 

ִאְסַּתַּכל  הּוא  ְּבִריְך 

ּוְבָרא  ְּבאֹוַרְיָתא 

ֶׁשֵּמַאַחר  ָעְלָמא, 

ֶׁשל  ְמִציאּות  ֶׁשֵּיׁש  ְמֹבָאר  ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ִּפי  ַעל  ִמְצֹוֶתיָה,  ִקּיּום  ִּפי  ַעל  ְזַמִּנים 

ַהְּזַמן  ְמִציאּות  ֶאת  הקב"ה  ָּבָרא  ֶזה 

ֶׁשָּקְדָמה ָלעֹוָלם. ְוֶזהּו ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 

אֹו  ְּבִתְׁשֵרי  יא ע"א(,  )דף  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש 

ֶׁשְּמִציאּות  ְוַהְינּו  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ְּבִניָסן 

ָהעֹוָלם,  ְמִציאּות  ֹקֶדם  נֹוְצָרה  ַהְּזַמן 

ּוִבְכַלל ֶזה ַּגם ְמִציאּות ֶהֳחָדִׁשים, ְוֵסֶדר 

ָקו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ַהְּלָבָנה.  ֶׁשל  ִחּדּוָׁשּה 

ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהַּמֲחָׁשָבה  ַהְינּו  ָיֹרק – 

ַהַּצִּדיִקים,  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ָרָאה  הּוא 

ָּבָרא  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה   - ֳחָדִׁשים  ְמַחֵּדׁש 

ֹקֶדם  ֶזה  ְוָהָיה  ֶהֳחָדִׁשים,  ִחּדּוׁש  ֶאת 

ְמִציאּות ָהעֹוָלם. 

30. ִהֵּנה ִּבְכַלל ְמִציאּות ַהְּזַמן ְּכלּוִלים 
ְוֵסֶדר  ַּגם ִחּדּוׁש ַהִּמְסָּפִרים, ֶׁשֵּכן ַהְּזַמן 

ַהִּמְסָּפִרים ִמְׁשַּתְּלִבים ַיַחד, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר 

ַהָּכתּוב "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד" 

ְמִציאּות  ּבֹו  ֶׁשִהְתַחֵּדׁש  ה(,  א,  )בראשית 

ֶׁשל ְזַמן ְוֶׁשל ִמְסָּפר ַיַחד. 

ַעד  ַׁשָּיִכים  ְוַהִּמְסָּפר  ַהְּזַמן  ּוְמִציאּות 

נ'  ֵיׁש  ֶׁשֵּכן  ָהרּוָחִנּיֹות,  ַלְּבִחינֹות  ְמֹאד 

ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ּוְכֶנְגָּדם נ' ַׁשֲעֵרי ְקֻדָּׁשה, 

ְלַאַחר  ִהְתַחֵּדׁש  ַהִּנְזָּכר  ַהָּסְך  ּוְמִציאּות 

הקב"ה  ּוָבָרא  ֶׁשָּיַצר 

ֶׁשל  ַהֻּמָּׂשג  ֶאת 

ְזַמן ּוִמְסָּפר.

סֹוד  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ָאְמרֹו  ֶזהּו  ּוֵמַעָּתה 

ֲחִמִּׁשים - ֶׁשְּכָבר ְמֹפָרׁש ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש 

)פרשת אמור דף צז ע"א(, ֶׁשִּמְצַות ְסִפיַרת 

ָהֹעֶמר ֶׁשָאנּו סֹוְפִרים ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות, 

ִהיא ְּכֶנֶגד ִמְצַות ַהִּנָּדה ַהּסֹוֶפֶרת ִׁשְבָעה 

ָיִמים ְוִנְטֶהֶרת ְלַבְעָלּה, ְוָכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל 

הֹוֵלְך ְוִנְטָהר ִלְפֵני ה' ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ּוִבְבִחיַנת  ַהֻחָּפה  יֹום  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשהּוא 

השירים  )שיר  ֲחָדָריו"  ַהֶּמֶלְך  "ֱהִביַאִני 

א, ד(, ְוִאּלּו ֹלא ָּבָרא הקב"ה ֻמָּׂשג ֶׁשל 

ִמְסָּפִרים, ֹלא ָהיּו ַּגם נ' ַׁשֲעֵרי ְקֻדָּׁשה, 

יֹום  ּוְכֶנֶגד  ַהְּקֻדָּׁשה  ַּתְכִלית  ֶׁשֵהם 

ַהֲחִמִּׁשים ַּבְּסִפיָרה ֶׁשהּוא ַחג ַהָּׁשבּועֹות. 

ְּבֵסֶפר  ָהֲאִר"י  ַרֵּבנּו  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְוָידּוַע 

ִמְּׁשמֹו  ֵהִביא  ְוֵכן  מא(,  )פרק  ַהִּגְלּגּוִלים 

)ויקרא  ֲאָנְך  ָהַרב ִחיָד"א ְּבִסְפרֹו חֹוַמת 

ֲעִקיָבא  ֶׁשַרִּבי  ב(,  אות  א  פסוק  א  פרק 

ַמה  ַּבְּקֻדָּׁשה,  ַהֲחִמִּׁשים  ְלַׁשַער  ִהִּגיַע 

]ְוַעֵּין  ַרֵּבנּו.  ֹמֶׁשה  ֲאִפּלּו  ִהִּגיַע  ֶּׁשֹּלא 

)ברנ"ב  ֲעֻמּקֹות  ְמַגֶּלה  ְּבֵסֶפר  ָּבֶזה  עֹוד 
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באופן  ה'"  אל  ואתחנן  הפסוק  על  אופנים 

הי"ב(. ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִריְך[ ְוִנְרֶאה 

זֹו  ְלַדְרָּגה  ִהִּגיַע  ַּתְלִמידֹו  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשַּגם 

ֶׁשֵּכן ָאְמרּו  ַּבְּגָמָרא ְּבִגִּטין )דף סז ע"א(, 

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר 

ְלַתְלִמיָדיו: ָּבַני, ְׁשנּו 

ֶׁשִּמּדֹוַתי  ִמּדֹוַתי, 

ַרִּבי  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ִמְּתרּומֹות  ְּתרּומֹות 

ְצִבי  ָחָכם  ְּבׁשּו"ת  עֹוד  ]ְוַעֵּין  ֲעִקיָבא. 

ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ִּדְכַלֵּפי  ֶׁשָּכַתב,  י(  )סימן 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַתְלִמיָדיו ָּבַני ְׁשנּו ִמּדֹוַתי 

ִמּדֹוָתיו  ִמְּתרּומֹות  ְּתרּומֹות  ֶׁשִּמּדֹוַתי 

ֶׁשֹּלא  ֵהיָכא  ֵּכן  ִאם  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשל 

ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ֶנְחְלקּו 

ֶׁשָּבֶהם   - ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְּכגֹון 

ַּכְמֹבָאר  ְּכִדְבֵריֶהם  ַּדֲהָלָכה  ַהְּכָלל 

א(  הלכה  )פ"ג  ְּתרּומֹות  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 

ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ְיהּוָדה, ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי 

ֶנֶגד  ַּדֲהָלָכה ְּכמֹותֹו  ֵיׁש לֹוַמר  ֲעִקיָבא, 

ְּבַוַּדאי  ֶׁשֲהֵרי  ַיֲעֹקב,  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 

ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ֵהם ַוֲהָלָכה ְּכמֹותֹו ֶנֶגד ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן 

ַיֲעֹקב[. ְוִנְרָמז ָּבֶזה ֶׁשָאַמר ְלׁשֹון ְּתרּוָמה 

ְּדִמַּדת ַהְּתרּוָמה ֶׁשְּבָכל ָאָדם ַהֵּבינֹוִנית 

ִּבְכֻתּבֹות   ַּכְמֹבָאר  ֵמֲחִמִּׁשים  ֶאָחד  ִהיא 

ָהֶאָחד  ַהֵחֶלק  ַעל  ְוִיְרֹמז  ע"ב(,  צט  )דף 

ֶׁשָהָיה ָחֵסר ֵאֶצל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵמֲחִמִּׁשים 

ַהָּכתּוב  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְוֶזהּו  ִביָנה,  ַׁשֲעֵרי 

ְוַכְמֹבָאר  ֵמֱאֹלִקים"  ְּמַעט  "ַוְּתַחְּסֵרהּו 

ָׁשם.  ַעֵּין   ,) ע"ב  כא  )דף  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש 

ֶעְליֹוָנה  ְלַמֲעָלה  ְלַהִּגיַע  ָזָכה  ְוַרְׁשִּב"י 

זֹו ֵמַרּבֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא. ְוֶזהּו ֶׁשָרַמז ָּכאן 

ַהַהְׁשָאָלה  ְּבֶדֶרְך 

ְסִפיַרת  ִמְצַות  ַעל 

ַּדְרַּגת  ְוַעל  ָהֹעֶמר 

ֶׁשַבע  ְּבָאְמרֹו  ַרְׁשִּב"י  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 

ַׁשָּבתֹות סֹוד ֲחִמִּׁשים, ֶׁשהּוא סֹוד ַׁשַער 

ֶׁשֶאְפָׁשר  ָהֶעְליֹוָנה  ַהְּקֻדָּׁשה  ַהֲחִמִּׁשים, 

ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה. 

ֶׁשל  ֶקֶׁשר  סֹוד  ַעל  רֹוֵמז  31. ָּכאן 
ֶׁשָּזָכה  ַהֲחִמִּׁשים  סֹוד  ֶׁשהּוא  ְּתִפִּלין 

ֶּׁשֹּלא  ַמה  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ֵאָליו  ְלַהִּגיַע 

ְּבִמְדַרׁש  ְוַכְמֹבָאר  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ָזָכה 

ַרָּבה )במדבר פרשה יד אות י(, ַעל ַהָּפסּוק  

י(,  כח,  )איוב  ֵעינֹו"  ָרֲאָתה  ְיָקר  "ְוָכל 

ְלַרִּבי  ִנְגלּו  ְלֹמֶׁשה  ִנְגלּו  ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים 

ַּבְיֵדי  ָׁשם  ּוֵפַרׁש  ְוַלֲחֵבָריו.  ֲעִקיָבא 

ִּבְמִגָּלה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  "ְיָקר"  ִּכי  ֹמֶׁשה, 

)דף טז ע"ב( ַעל ַהָּפסּוק "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 

אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר" )אסתר ח, טז( 

ֲעִקיָבא  ֶׁשְּלַרִּבי  ִנְמָצא  ְּתִפִּלין,  ֶזהּו    -

ִנְגָלה ַהְּתִפִּלין, ְוִאּלּו ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו 

ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ֲאחֹוֵרי  ַרק  ִנְגָלה  ַהָּׁשלֹום 

ֹראׁש ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ִּבְבָרכֹות )דף ז ע"א( 

ַעל ַהָּפסּוק "ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני ֹלא 

ְּתִפִּלין  ֶקֶׁשר  ֶזהּו  כג(,  לג,  )שמות  ֵיָראּו" 
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ַהְינּו   - "ָקַׁשְרָּת"  ְוָאְמרֹו  ֹראׁש.  ֶׁשל 

ֶׁשִהְתַחֵּבר ְלֹעֶמק ַהּסֹוד ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 

"ָקְׁשֵרם ַעל ִלֶּבָך"  )משלי ו, כא(, ִקְׁשֵרי 

ְּתִפִּלין  ִמְצַות  ֶׁשל  ֶקֶׁשר  ַהְינּו   - ִׁשי"ן 

ַּבָּים  ְוַכְמֹבָאר  ִׁשי"ן  ְּבֵתַבת  ַהִּנְרֶמֶזת 

אות  א  )פרק  ֵּביָצה  ַמֶּסֶכת  ְׁשֹלֹמה  ֶׁשל 

ְלַהִּניַח  ֶסֶמְך  ָמָצאִתי  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  נא( 

ִנְקָרא  ִּכי ֵׁשם ה'  ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד,  ְּתִפִּלין 

ִׁשין  ַעל  ָהרֹוֵמז[  ִׁשי"ן,  ֵּתבֹות  ]ָראֵׁשי 

ֶׁשל ְּתִפִּלין, ִּכי ִׁשי"ן ְסכּום ְימֹות ַהָּׁשָנה 

ְּכֶׁשָּתִסיר  ֶׁשֲהֵרי  ְּתִפִּלין,  ָּבם  ֶׁשַּמִּניִחין 

ִמן  טֹוִבים  ָיִמים  ְוי"ג  ַׁשָּבתֹות  נ"ב 

ַעד  ָיִמים.  ִׁשי"ן  ִנְׁשֲארּו  ָיִמים  שס"ה 

ַהּסֹוד  ֶאת  ָיַדע  ְוַרְׁשִּב"י  ְּדָבָריו.  ָּכאן 

ַהַּדְרָּגה  ֶׁשִהיא  ְּתִפִּלין  ֶׁשל  ֶקֶׁשר  ֶׁשל 

ֵאֶליָה  ֶׁשִהִּגיַע  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַׁשֲעֵרי  ַהמ"ט 

ַהְּקָׁשִרים  ֶאת  ַרק  ְוֹלא  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה 

ֶׁשל ַהִּׁשי"ן ָהרֹוֶמֶזת ֶאת ִמְצַות ְּתִפִּלין, 

ֶאָּלא ַּגם ֶאל ַהִּׁשי"ן ְּבַעְצָמּה ֶׁשֶּזהּו סֹוד 

ַהְּתִפִּלין ַעְצָמם - ֶׁשֵהם ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, 

ָזָכה ְלַהִּגיַע. ְוֶזהּו ִקְׁשֵרי ִׁשין - ַּגם ֶאת 

ַהֶּקֶׁשר ְוַגם ֶאת ַהִּׁשי"ן, ְקָׁשֶריָך - ִנְקַׁשר 

ְוִהְתַחֵּבר ַלֲהִביָנם. 

עֹוד ִיְרֹמז ְּבָאְמרֹו ִקְׁשֵרי ִׁשי"ן - ֶׁשֵּתַבת 

ֶרֶמז  ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ש"ס  עֹוָלה  ִׁשי"ן 

ְלִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ֶׁשֵהם ִעַּקר ַהּתֹוָרה 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוְכָבר ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶׁשַרְׁשִּב"י 

ָהָיה סֹוד ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ַהְּׁשָל"ה  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל  ִיְרֹמז  עֹוד 

קמט(  אות  שמורה  )מצה  ְּפָסִחים  ְּבַמֶּסֶכת 

ֵמם[  יֹוד,  ֵהי,  ָלֶמד,  ]ָאֶלף,  'ֱאֹלִהים' 

ְּבִמּלּואֹו, עֹוֶלה ש', ְּדִמּלּוי ִׁשי'ן', עֹוֶלה 

ס', ִהְתַּפְּׁשטּות ַהִּדין ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות, ְוָכל 

ָאַמר  ְוָכאן  ָּכאן.  ַעד  ִמי'.  ָּכלּול  ֶאָחד 

ֶאת  ִלְקֹׁשר  ָהָיה  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ֶׁשְּבֹכחֹו 

ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשֹּלא ִּתְתַּפֵּׁשט. 

ְוָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ְלָפַני ְלָבֵאר ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהָיה ְלַיֵחד ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות, 

ָּבעֹוָלמֹות  ֵּפרּוד  ְּכֶׁשֵאין  ּוִמֵּמיָלא 

ָהֶעְליֹוִנים ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ִיחּוד, ִמֵּמיָלא 

ָׁשלֹום  ֵיׁש  ַהַּתְחּתֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ַּגם 

ְוַאֲהָבה ְוֶׁשַפע ָעצּום. ְוָלֵכן ָאַמר ַרְׁשִּב"י 

ִמן  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ִלְפֹטר  ָיכֹוְלִני 

ַהִּדין, ַּכְמֹבָאר ְּבֻסָּכה )דף מה ע"ב(, ְוִיחּוד 

"ַּבּיֹום  ְוַכֶּנֱאָמר  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ִיְהֶיה  ֶזה 

ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" )זכריה 

יד, ט(. ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשֹּלא ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת 

)בובר  ְּתִהִּלים  ְּבִמְדַרׁש  ַּכְמֹבָאר  ְּבָיָמיו 

ָהַרִּבים  ִיחּוָדיו  ֶׁשִעם  ח(,  לו פסוק  מזמור 

ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָּגַרם  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ְלַיֵחד 

ַּכַעס ְּבׁשּום ֶרַגע, ֶׁשֵּכן ַהֶּקֶׁשת ִהיא אֹות 

ִּבְמָפְרֵׁשי  ַּכְמֹבָאר  ַּבָּׁשַמִים  ַּכַעס  ַעל 

ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  "ֶאת  ַהָּפסּוק  ַעל  ַהּתֹוָרה 

ַחִּיים  ר'  ּוֵמֶהם  יג(  ט,  )בראשית  ֶּבָעָנן" 

ָׁשם,  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַּפְלִטיֵאל 

ְּכאֹוֵיב"  ַקְׁשּתֹו  "ָּדַרְך  ְקָרא  ֵלּה  ְוָסִמיְך 
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)איכה ב, ד(. ְוַעֵּין עֹוד ְּבֵסֶפר חֹוַמת ֲאָנְך 

ְלָהַרב ִחיָד"א )פרשת נח בפסוק הנ"ל אות 

ְּבסֹוד  הּוא  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ָּפֳעלֹו  ְוָכל  יג(, 

ָּבאֹות  ַהִּנְרָמז  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו  ֶׁשל  ַהִּיחּוד 

הּוא  ֶׁשְּבִמּלּוָאּה  ָאֶל"ף  אֹות  ָהִראׁשֹוָנה 

111 ְלהֹורֹות ֶׁשהּוא ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד, 

ּוֶבָעִתיד  ַּבֹהֶוה  ֶּבָעָבר  ְוִיְהֶיה,  ֹהֶוה  ָהָיה 

]ְוֶזהּו ָהֶרֶמז ְּבג' ְּפָעִמים 1[. ְוִהֵּנה ֵּתַבת 

ֶקֶׁשת ]קֹוף, ִׁשין, ָּתף[ ְּבִמּלּוָאּה עֹוָלה 

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוֵתבֹות   ,1026 ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ,915 ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוִלים  יֹוָחאי  ַּבר 

ְוֵתַבת ָאֶלף ֶׁשִהיא סֹוד ַהִּיחּוד ֶׁשל ָּכל 

ַיַחד   111 ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוֶלה  ָהעֹוָלמֹות 

ִיחּוד  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָנַתן  ְלהֹורֹות   ,1026

ְוֹלא  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֵּבין  ְוִיֵחד  ִחֵּבר  ֶזה 

ֹלא  ּוִמֵּמיָלא  הקב"ה,  ִלְפֵני  ַּכַעס  ָהָיה 

ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת. 

ִנְפְּתחּו  ַהִּדְּברֹות  ֶׁשֲעֶׂשֶרת  ַהַּטַעם  ְוֶזה 

ֱאֹלֶקיָך"  ה'  "ָאֹנִכי  ַּבִּצּוּוי  ָאֶלף  ָּבאֹות 

ַעל  מֹוָרה  ָאֶלף  ֶׁשָהאֹות  ב(,  כ,  )שמות 

ַאְחּדּותֹו ַהְּגמּוָרה. 

ֱאֹלֶקיָך"  ה'  "ָאֹנִכי  ַהִּצּוּוי  ַעל  ְוִהֵּנה 

ִאיָתא ְּבֹזַהר ָחָדׁש )פרשת ויצא דף מו ע"ב( 

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך" - ְמַלֵּמד ֶׁשָּצִריְך ָאָדם 

ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ֵאיַמת  ָעָליו  ְלַקֵּבל 

ֶּׁשֵאינֹו  ְּבַמה  ְלַהְרֵהר  ְרׁשּות  לֹו  ְוֵאין 

ָאֹנִכי  ִּדְכִתיב  ַמְׁשַמע  ְלַהִּׂשיג,  ָיכֹול 

ָמָצאנּו  נֹוָסף  ִלּמּוד  ְסָתם.  ֱאֹלֶהיָך  ה' 

ַּבזַֹּהר )פרשת שמות דף ג ע"ב( ִמָּפסּוק ֶזה, 

ְּדִמי ֶׁשְּמַׁשֵּקר  ִעְנְיֵני ִנאּוף,  ַאְזָהָרה ַעל 

ַהֶּמֶלְך,  חֹוַתם  ֶׁשהּוא  ַהְּבִרית  ְּבחֹוַתם 

ֲהֵרי  ָּכאן.  ַעד  ַעְצמֹו.  ַּבֶּמֶלְך  ְמַׁשֵּקר 

ָלנּו ֶׁשָּפסּוק "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך" ַהּפֹוֵתַח 

ַהֵּׁשם  ִיחּוד  ַעל  ַהּמֹוָרה  ָאֶל"ף  ָּבאֹות 

ַהְגָּבַלת ַהַּמֲחָׁשָבה  ַמְזִהיר ַעל  ַהְּתִמיִדי, 

ּוְזִהירּות ִּבְׁשִמיַרת ַהְּבִרית. 

ְּבִלּקּוֵטי  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ּוָמָצאִתי 

ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשָּכַתב  ה(  תורה  )תניינא  מֹוֲהַר"ן 

סֹוד ַהְּתִפִּלין ֶׁשֵּכן ִנְקְראּו ַהְּתִפִּלין ְיָקר, 

ִּבְמִגָּלה )דף טז ע"ב(  ֲחַז"ל  ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ַהְּתִפִּלין  ִּכי  ְּתִפִּלין.  ֵאּלּו   - "ִויָקר"  

ִנאּוף,  ַּתֲאַות  ִּתּקּון  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעִׂשין 

ְיָקָרה  ֶנֶפׁש  ִאיׁש  "ֵאֶׁשת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְוכּו'  כו(,  ו,  )משלי  ָתצּוד" 

שד"י ֶׁשל ְּתִפִּלין, ֶזה ְּבִחיַנת ַהִּצְמצּום, 

ֶאת  ְלַצְמֵצם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשָּצִריְך 

ַהֹּמַח  ֶאת  ְלַהִּניַח  ֶׁשֹּלא  ְוִׂשְכלֹו,  ֹמחֹו 

ָלֵצאת חּוץ ַלְּגבּול ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 

ְרׁשּות  לֹו  ֶּׁשֵאין  ְּבַמה  ַהֹּמַח  ְמׁשֹוֵטט 

ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו. ַעד ָּכאן. ֲהֵרי ֶׁשְּבִמְצַות 

ַהְּתִפִּלין ַעְצָמּה ֵיׁש ֶאת ָּכל ג' ָהִעְנָיִנים 

ַהָּללּו ֶׁשֵהם ִיחּוד ה', ְׁשִמיַרת ַהַּמֲחָׁשָבה, 

ַהְּדָבִרים  ֵאּלּו  ּוְבָכל  ַהְּבִרית.  ּוְׁשִמיַרת 

ַהַּפָּיט  ֶׁשָרַמז  ּוְכמֹו  ַרְׁשִּב"י  ִהְׁשַּתַּבח 

 - ְקָׁשֶריָך  ִׁשי"ן  ִקְׁשֵרי  ָקַׁשְרָּת  ְּבָאְמרֹו 
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יֹוָחאי, ר  ּבַ

ָהרֹוֵמז ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין ְוָכל ַהַּנ"ל. 

32. ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש )פרשת ויקהל דף ריב 
ע"ב ובמתומ"ד עמ' שצד( ְמֹבָאר ֶׁשָהעֹוָלם 

ְּפָתִחים  ְלד'  ְמֻחָּלק 

ָהעֹוָלם,  רּוחֹות  ְּכד' 

ּבֹו  ֵיׁש  ֶּפַתח  ּוְבָכל 

ִמֵּׁשם  ַאַחת  אֹות 

ּוַבֶּפַתח  ַאְדנּות, 

ּבֹו  ֵיׁש  ָּדרֹום  ֶׁשְּבַצד 

ּוֶפַתח  י',  ָהאֹות  ֶאת 

ֶׁשל  ַּבֶחֶסד  הּוא  ֶזה 

ֶׁשַּצד  ָלַמְדנּו  ּוְכָבר  ָּכאן.  ַעד  ָהָרִקיַע. 

ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַהָחְכָמה  ַצד  הּוא  ָּדרֹום 

ֲחַז"ל ְּבָבָבא ָּבְתָרא )דף כה ע"ב( ָהרֹוֶצה 

ֶׁשַּיְחִּכים ַיְדִרים. ִנְמָצא ֶׁשָהאֹות י' ְּבֵׁשם 

ַאְדנּות ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַצד ָּדרֹום מֹוָרה ַעל 

ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן  ַהָחְכָמה. 

ָהִראׁשֹוָנה  י'  ֶׁשָהאֹות  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבזַֹּהר 

ַעֵּין  ָחְכָמה,  ַעל  מֹוָרה  הוי"ה  ֶׁשְּבֵׁשם 

ַּבזַֹּהר )פרשת משפטים דף קכג עמוד ב( י' 

ְּדִאיִהי ָחְכָמה, ְועֹוד. 

 - ְקדּוָמה  ָחְכָמה  י'  ָּכאן  33. ְוָאַמר 
ַעְצָמּה,  ַלָחְכָמה  ַרק  ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו 

ּוְמֹפָרׁש  ַהְּקדּוָמה,  ַלָחְכָמה  ָזָכה  ֶאָּלא 

ְּבֹזַהר ָחָדׁש )תיקונים דף סז ע"א( ִּדְׁשָמא 

ְקדּוָמה.  ָחְכָמה  ְּדִאיהּו  ִעָּלָאה  ְּדִכְתָרא 

ַעד ָּכאן. ְּדַהְינּו ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּכֶתר ָהֶעְליֹון 

ֶׁשַרְׁשִּב"י  ַהְּקדּוָמה,  ַהָחְכָמה  סֹוד  הּוא 

ָיַדע.  ִאי ַנִּמי ֵיׁש לֹוַמר - ֶׁשָרַמז ָּכאן ַעל 

ָחְכַמת ַהּתֹוָרה, ַהִּנְקֵראת ָחְכָמה ְקדּוָמה 

ּדֹורֹות  תתקע"ד  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּקְדָמה 

)דף  ִּבְזָבִחים  ַּכְמֹבָאר 

ְוַרְׁשִּב"י  ע"א(,  קטז 

ְּבָחְכַמת  ְוָיַדע  ִהִּכיר 

ַהּתֹוָרה ִלְפַני ְוִלְפִנים, 

ְוסֹודֹוֶתיָה.  ָרֶזיָה  ַעל 

ַעל  מֹוָרה  י'  ְוָהאֹות 

ַהְּקדּוָמה  ַהָחְכָמה 

ּוְכמֹו ֶׁשְּיֹבַאר ְלַקָּמן.

ֵאֶצל  ַהַהְׁשָקָפה  ֶׁשִעְנַין  34. ָמָצאנּו 
ֶׁשַעל  ַמֲעֵׂשהּו,  ִּכְבָיכֹול  הּוא  הקב"ה 

ְוַכְמֹבָאר  ְמָבֵרְך,  ָידֹו  ְוַעל  ַמֲעִניׁש  ָידֹו 

)פרק כו פסוק  ִלְדָבִרים  ַּתָּנִאים  ְּבִמְדַרׁש 

טו(, ְּכֶׁשָּפַרע ִמן ַהִּמְצִרים ֹלא ָּפַרע ֵמֵהן 

ֶאָּלא ְּבַהְׁשָקָפה ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוַּיְׁשֵקף ה' ֶאל 

ַמֲחֵנה ִמְצַרִים" )שמות יד, כד(, ּוְכֶׁשְּמָבֵרְך 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ְמָבְרָכן ֶאָּלא ְּבַהְׁשָקָפה 

ִמן  ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִיְׂשָרֵאל"  ֶאת  ַעְּמָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָּׁשַמִים 

ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ָּכאן.  ַעד  טו(.  כו,  )דברים 

ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר   - זּוָטא  ְּבִמְדָרׁש  ִאיָתא 

)בובר פרשה וסימן י(, "ִמי ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה 

ְּכמֹו ָׁשַחר" )שיר השירים ו, י( - ְּכֶׁשהקב"ה 

הּוא  ְּבַהְׁשָקָפה  ָלעֹוָלם  טֹוָבה  ֵמִביא 

ְמִביָאּה. ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוַּיְׁשֵקף ה' ֶאל ַמֲחֵנה 
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ִמְצַרִים" )שמות יד, כד(. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָּכאן 

ִּכְבָיכֹול  ִהְׁשִקיף  ֶׁשהקב"ה   - ִהְׁשַקְפָּת 

ַּבּתֹוָרה ְוהֹוִסיף ָּבּה ְטָעִמים ִלְכבֹודֹו ֶׁשל 

ַרְׁשִּב"י, ֶׁשֵּכן ַרְׁשִּב"י ִּגָּלה ְצפּונֹוֶתיָה. 

ֶּׁשָאַמר  ַמה  ַנִּמי  ִאי 

ָּכאן ִהְׁשַקְפָּת ִלְכבֹודֹו 

ַרְׁשִּב"י  ַעל  ְּפִניָמה - 

ֶׁשִהְׁשִקיף ִלְכבֹוד הקב"ה ִּבְפִניִמּיּות ַעל 

ַהּתֹוָרה.

ְמֹפָרׁש  ִעְנָיָנם  ְנִתיבֹות  35. ֵל"ב 
ּוַבזַֹּהר  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבזַֹּהר  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 

עמ'  ובמתומ"ד  ע"ב  ריב  דף  ויקהל  )פרשת 

ֶׁשֵּיׁש  ַהָחְכָמה  ְׁשִביֵלי  ֶׁשֵהם ל"ב  שצה(, 

אֹוִתּיֹות  ד'  ֶׁשֵהם  אֹוִתּיֹות  ל"ב  ָּבֶהם 

ְּדֵׁשם  אֹוִתּיֹות  ְוכ"ח  ָּפׁשּוט,  הוי"ה 

]ַהְינּו  ָּכאן.  ַעד  ְּדָמֵלא.  ְּדָמֵלא  הוי"ה 

ֶׁשַהִּמּלּוי ֶׁשל ַהִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם הוי"ה ֵיׁש 

ָּכֶזה יו"ד וא"ו דל"ת  ּבֹו כ"ח אֹוִתּיֹות 

וא"ו  וא"ו אל"ף  )ה'(,  )י'(, ה"א אל"ף 

)ו'(, ה"א אל"ף )ה'([. 

"ֵראִׁשית  אֹוֵמר  36. ַהָּכתּוב 
ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה" )במדבר 

טו, כ(, ּוְכָבר ֵּפַרְׁשנּו ֶׁשֵּל"ב ְנִתיבֹות ֵהם 

ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה, ּוְמֹבָאר ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש 

"ְּבֵראִׁשית  ע"ב(  ל  דף  בראשית  )פרשת 

ָּבָרא ֱאֹלִהים", ָרָזא ְּדֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם 

ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה, ָּדא ָחְכָמה ִעָּלָאה 

ְּדָעְלָמא  ֵּביָתא  ב'  ֵראִׁשית,  ְּדִאיִהי 

ֶׁשָהֵראִׁשית ְּתרּוָמה  ֲהֵרי  ַעֵּין ָׁשם.  ְוכּו' 

ַהאי  ַעל  מֹוָרה  ַּגם  ַחָּלה  ִמְצַות  ֶׁשִהיא 

ְּדִאיִהי  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ֵראִׁשית ְּתרּוָמה. ְוֶזהּו 

ַהַּפְּיָטן ֶׁשל"ב  ֶׁשָאַמר 

ַהָחְכָמה  ְנִתיבֹות 

ַהאי  ַעל  ַהּמֹוִרים  ְּתרּוָמה  ֵראִׁשית  ֵהם 

ַהזַֹּהר  ְּבִתּקּוֵני  ְוִאיָתא  ִעָּלָאה.  ָחְכָמה 

"ְוַהָחְכָמה  ע"ב(,  קלג  דף  שבעין  )תקונא 

י'  ְּדִאיהּו  יב(,  כח,  )איוב  ִּתָּמֵצא"  ֵמַאִין 

ֵמַאִין ְּדֵבּה ָצֵייר ָּכל ִצּיּוִרין ְּדָעְלָמא ֵּבּה 

ְּדחֹוָטָמא  נּוְקִבין  ְוחֹוָטָמא  ַעְיִנין  ָצֵייר 

ִנּקּוִדין  ָּכל  ּוִפיָמא  ְּדאּוְדִנין  נּוְקִבין 

ְוִאיִהי  י'  ְלָאת  ִעְזָקא  ְּדִאּנּון  ְוִצּיּוִרין 

ָּכאן.  ַעד  ִעְזָקא.  ְּבֵריׁש  ְּכַאְבָנא  ְּבהֹון 

ְוֵכן  ָחְכָמה  ִעְנָיָנּה  י'  ֶׁשָהאֹות  ָלנּו  ֲהֵרי 

ַּגם  ַחָּלה  ִמְצַות   - ֲעִרֹסֵתֶכם"  "ֵראִׁשית 

ֵּכן ִעְנָיָנּה ַּבָחְכָמה. 

ְלָהַרב  טֹוָבה  ַמְרָּגִלּיֹות  ְּבֵסֶפר  ְוָרִאיִתי 

ֵּגְרׁשֹון  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהְמֻקָּבל  ַהָּקדֹוׁש 

ֶקֶרְסטּור  ִּדין  ֵּבית  ַאב  ַזַצ"ל  ְּגִריְנַוְלד 

ֶׁשַהַּצִּדיק  ֶׁשָּכַתב,  יט(  עמוד  נח  )פרשת 

ִנְקָרא ַחָּלתֹו ֶׁשל עֹוָלם )עיין באבות דרבי 

ֶׁשָּכל  ּוִמּׁשּום  שלש(,  על  ד"ה  ט  פרק  נתן 

ֵּבַאְרנּו  ּוְכָבר  ִּבְזכּותֹו.  יֹוֵרד  ַהֶּׁשַפע 

ּוְלָכְך  ַרְׁשִּב"י.  ֵאֶצל  ָהָיה  ֶׁשֵּכן  ְלֵעיל 
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ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה  ְּבַמֲעַלת  ִׁשְּבחֹו 

ִמְצַות ַחָּלה, ֶׁשַהַּצִּדיק ְּכֶנְגָּדּה. ְודו"ק. 

ְנֵקָבה  ְלׁשֹון  ָּכאן  ֶּׁשָאַמר  37. ַמה 
ְטָעִמים,  ִמַּכָּמה 

הּוא  ְּדֵכן  ֲחָדא 

ְועֹוד  ֲאָרִמי,  ְּבָלׁשֹון 

ִמַּדת  ַעל  ֶׁשְּמַדֵּבר 

ּוְכמֹו  ְנֵקָבה,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה 

ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָה" 

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ִּדְכָבר  ְועֹוד  יב(.  ז,  )קהלת 

ִאיִׁשים  "ֲאֵליֶכם  ע"א(  עא  )דף  ְּביֹוָמא 

ֶאְקָרא" )משלי ח, ד(, ָאַמר ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה: 

ְלָנִׁשים  ֶׁשּדֹוִמין  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ֵאּלּו 

ִהְזִּכיר  ָלֵכן  ַּכֲאָנִׁשים,  ְּגבּוָרה  ְועֹוִׂשין 

ָּכאן ְלׁשֹון ְנֵקָבה. 

יד(,  כח,  )יחזקאל  ַּבָּכתּוב  38. ְמֹבָאר 
ִמְמַׁשח  ְּכרּוב  ָּדִוד  ִּבְמצּוַדת  ּוֵפַרׁש 

ַּבֲחִׁשיבּות   ָּגדֹול  ַהַּמֲעָלה  ַרב  ָאָדם   -

ּוִמְמַׁשח  ַעּמֹו.  ַעל  ְּכָנָפיו  ִּבְסַכְך  ַהֵּמֵגן 

ִּבְמצּוַדת  ָׁשם  ַעֵּין  ֲחִׁשיבּות  ְלׁשֹון  הּוא 

ִהְצִליַח  ּתֹוָרתֹו  ְּבָחְכַמת  ְוַרְׁשִּב"י  ִצּיֹון. 

ִלְהיֹות ָמֵגן ְוִצָּנה ַעל ָּכל ּדֹורֹו.

כי  )פרשת  ָיפֹות  ָּפִנים  39. ְּבֵסֶפר 
ְּדַהֵּׁשם  ָּכַתב  ב(,  פסוק  לא  פרק  תשא 

ְוִנְקָרא  ְלַחִּכיִמין  ָחְכָמה  ָיֵהיב  ִיְתָּבַרְך 

ֵל"ב  ֵׁשם  ַעל  ו(  לא,  )שמות  ֵלב"  "ֲחַכם 

ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְּכִלי 

מּוָכן ְלַקֵּבל ּבֹו אֹור ַהָחְכָמה. ַעד ָּכאן 

ְּדָבָריו. ֲהֵרי ֶׁשַהָחְכָמה ַהִּנֶּתֶנת ֻמְׁשַּפַעת 

ִמל"ב ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה ֶׁשֵהם ְּכִלי ְלאֹור 

ַהָחְכָמה. ְוָכאן ְמַׁשֵּבַח 

ַרְׁשִּב"י  ֶאת  ַהַּפָּיט 

ְׁשַלֵּבי  ְלָכל  ֶׁשָּזָכה 

ִעָּלָאה.  ָחְכָמה  ַהאי 

ְוֵהִכין ַהֵּכִלים ְלאֹור ַהָחְכָמה ְּדַהְינּו ל"ב 

ַהָחְכָמה.  ְלאֹור  ַּגם  ָזָכה  ְוָלֵכן  ְנִתיבֹות 

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ִזיו אֹוֶרָך, ֶׁשָּזָכה ַּגם ְלאֹור 

ַהָחְכָמה. ְוֶלְך ָנא ְרֵאה ְלַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרב 

ְקֻדַּׁשת ֵלִוי )קדושות לחנוכה קדושה חמישית 

ד"ה והנה ביארנו(, ֶׁשָּכל ַהַּמִּׂשיג ָּדָבר הּוא 

ִהְסַּתְּכלּות ָהרּוָחִנּיּות, ְורֹוֶאה אֹותֹו ְּבִלי 

ּוְמַחֵּבר  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ִהְסַּתְּפקּות  ׁשּום 

ּוַמִּביט  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְּבֹזאת  ַעְצמֹו  ֶאת 

ָּבּה ְּבֹזאת ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבֵעין ֵׂשֶכל, ִנְקָרא 

ֵמֵעיֵני  'ְוִאם  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפַרׁש  ְּכמֹו  אֹור, 

ָהֵעָדה' )במדבר טו, כד( ֵהם ַחְכֵמי ָהֵעָדה, 

ְוהּוא אֹור ַהָחְכָמה, ָלֵכן ַהַהָּׂשָגה ִנְקָרא 

ִיְהֶיה  ַהַהָּׂשָגה  ּוְבִרּבּוי  ָּכאן.  ַעד  אֹור. 

ַמָּמׁש אֹור ַעל ְּפֵני ַהּלֹוֵמד ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא 

ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ַעל ַּכָּמה ֵמַרּבֹוֵתינּו ּוֵמֶהם 

ח  פרשה  וילנא  )קהלת  ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש 

ַהָּקדֹוׁש   ּוַבזַֹּהר  ַאָּבהּו.  ַרִּבי  ַעל  ד(  אות 

ִחָּיא  ַרִּבי  ַעל  ע"א(  קצ  דף  וישב  )פרשת 

ְּדִיְׂשָרֵאל  ְלַאְרָעא  ֵמָהָתם  ֲאָתא  ְּדַכד 

ְקָרא ְּבאֹוַרְיָתא ַעד ַּדֲהוֹו ַאְנּפֹוי ְנִהיִרין 



36

ר יֹוָחאי, ּבַ

ְּכִׁשְמָׁשא. ְוַעל ַהַּתָּנא ַרִּבי ִיְצָחק ַּבזַֹּהר 

עֹוד  ּוְמֹפָרׁש  ע"א(,  ריח  דף  ויחי  )פרשת 

ע"א(  טו  דף  שמות  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר 

ָיִתיב  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ּוְבנֹו  ַרְׁשִּב"י  ַעל  ַּגם 

ר' ִׁשְמעֹון ְור' ֶאְלָעָזר 

ּוְמָפֵרׁש  ָקִאים  ְּבֵרּה 

ְּדָחְכְמָתא  ְּדָרֵזי  ִמֵּלי 

ְנִהיִרין  ַאְנּפֹוי  ַוֲהוֹו 

ּוִמִּלין  ְּכִׁשְמָׁשא 

ְוָטאִסין  ִמְתַּבְּדִרין 

ִּבְרִקיָעא, ְיַתבּו ְּתֵרין יֹוִמין ְּדָלא ֲאַכלּו 

ֲהָוה  ִאי  ָיְדִעין  ֲהוֹו  ְוָלא  ְׁשתֹו  ְוָלא 

ְיָמָמא אֹו ֵליְלָיא. ַעד ָּכאן. ְוֶנֱהנּו ֵמאֹור 

ַהָחְכָמה ְוֹלא ֻהְצְרכּו ֶלֱאֹכל, ְּדָהא ְּכִתיב 

ְבָעֶליָה"  ְּתַחֶּיה  "ַהָחְכָמה  ְּבָחְכָמה  ֵּבּה 

ֶׁשָּזָכה  ַהָחְכָמה  ּוְבאֹור  יב(.  ז,  )קהלת 

ְוֶזהּו ַאְּת ְּכרּוב  ִהְׁשִּפיַע ַעל ְּכַלל ַהּדֹור 

ַעל  ּוֵמֵגן  ַהּסֹוֵכְך   - אֹוֶרָך  ִזיו  ִמְמַׁשח 

ַהּדֹור ּוַמְׁשִּפיַע ִמִּזיו אֹורֹו.

ַמהּו  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ָהִעְנָין  40. ְלֵבאּור 
ַהַּפָּיט,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֻּמְזָּכר  ַהֻּמְפֶלא  ָהאֹור 

מעין  )אייזנשטיין  ַהִּמְדָרִׁשים  ּוְבאֹוַצר 

ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  מֹוֶנה   ,)310 עמוד  החכמה 

ָהֱאֹלִקי,  ֵמָהאֹור  ַהּיֹוְצִאים  ַהְּגָוִנים 

ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֻמְפֶלא  אֹור  הּוא  ְוָהִראׁשֹון 

ְלַמְרָאה  ּדֹוֶמה  ְוהּוא  ָּגָון  ָּכל  ְוהּוא  ָּגָון 

ִּכי  ָּגָון,  ּבֹו  ְוֵאין  ְּבתֹוכֹו  ִנְרִאין  ֶׁשַהֹּכל 

ָהאֹור ַהֻּמְפֶלא ְמַקֵּבל ַהִחּלּוף ִמן ָהאֹור 

ַהֶּנְחָׁשְך ֵמָהאֹור, ְוהּוא ֹראׁש ְלָכל ַהְּגָוִנים 

ְּתֵכֶלת.  ְּכֵעין  ְוהּוא  ָקבּוַע  ָּגָון  ּבֹו  ְוֵאין 

ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ְוִהֵּנה  ָּכאן.  ַעד 

ֶׁשָהאֹור  ַהִּמְדָרׁש  אֹוֵמר  ֶאָחד  ֶׁשִּמַּצד 

ָּגָון  ּבֹו  ֵאין  ַהֻּמְפֶלא 

ָּכל  הּוא  ֵׁשִני  ּוִמַּצד 

ָּגָון ְוָהא ֵּכיַצד? ְוָדָבר 

ְלָלְמדֹו  ֶאְפָׁשר  ֶזה 

ַהּגֹוִים,  ֵמָחְכַמת 

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ִּדְכָבר 

אות  ב  פרשה  וילנא  רבה  )איכה  ַּבִּמְדָרׁש 

ּוְבֶמְחָקרֹו  ַּתֲאִמין.  ַּבּגֹוִים  ָחְכָמה  יג(, 

ְניּוטֹון  ַאייִזיק  ַהִפיִזיָקִאי  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון 

ָהאֹוְּפִטיָקה.  ִּבְתחּום  ָהָיה  ִּכְפרֹוֶפסֹור, 

ֶׁשַהֶּצַבע  ֶהֱאִמינּו  ְּתקּוָפה,  אֹוָתּה  ַעד 

ַהָּלָבן הּוא ֶאָחד ִמִּצְבֵעי ַהְיסֹוד ַּבֶּטַבע. 

ְניּוטֹון ִּגָּלה ֶׁשַהֶּצַבע ַהָּלָבן הּוא ְלַמֲעֶׂשה 

ִׁשּלּוב ֶׁשל ָּכל ֶקֶׁשת ַהְּצָבִעים. ְּבֶעְזַרת 

ְלָפֵרק  ִהְצִליַח  ְמֻיֶחֶדת(,  )ְזכּוִכית  ִמְנָסָרה 

אֹוָתּה.  ֶׁשַּמְרִּכיִבים  ַלְּצָבִעים  אֹור  ֶקֶרן 

ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשַהֶּצַבע ַהָּלָבן הּוא ְּבֶעֶצם ֵאין 

ַמָּמׁש  ָּגָון  ִמָּכל  ֻמְרָּכב  הּוא  ַאְך  ָּגָון  ּבֹו 

ַהִּמְדָרׁש  ּוַמְמִׁשיְך  ַהִּמְדָרׁש.  ְּכִדְבֵרי 

הּוא  ְּגָוִנים  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֶׁשַּלְמרֹות  ְואֹוֵמר 

הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשָהאֹור  ְוַהְינּו  ְּתֵכֶלת.  ְּכֵעין 

ַרִּבים,  ִמְּגָוִנים  ַהֻּמְרָּכב  ַהָּלָבן  ַמְרֵאה 

ּוַמְרֶאה ְּכֵעין ַהְּתֵכֶלת.

ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות  ַּבזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש  ּוָמָצאנּו 

בזוהר  ]עיין  ִּדין  ַעל  מֹוֶרה  ֶׁשַהְּתֵכֶלת 
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פרשת בראשית דף נא ע"ב, ובפרשת 

קמז  דף  ושם  ע"א,  קלט  דף  תרומה 

ַהְנָהַגת  ָהְיָתה  ּוַבְּתִחָּלה  ועוד[,  ע"א, 

ִּדין  ַהְנָהַגת  ֵמַהְּמָעָרה  ְּכֶׁשָּיָצא  ַרְׁשִּב"י 

ֶׁשְּבָכל  ע"ב(,  לג  )דף  ְּבַׁשָּבת  ְוַכְמֹבָאר 

ִנְׂשָרף.  ָהָיה  ֵעיָניו  נֹוֵתן  ֶׁשָהָיה  ָמקֹום 

ַהָּקדֹוׁש  ַּבזַֹּהר  ְמֹבָאר  ָלֶזה  ְוַהַּטַעם 

)פרשת צו דף לג ע"א(, ְוַהאי ְּתֵכֶלת ְּדִאיִהי 

ְׁשִכיְנָּתא ִאיִהי ִּדיָנא, ַּדֲאִכיַלת ָקְרְּבִנין 

ְּדִאּנּון  ָנָׁשא  ְּבֵני  ַאְׁשְּכַחת  ִאי  ַוֲעָלָון, 

ְּפִתילֹות  ְּדִאּנּון  ְּכַגָּוָנא  ְיֵבִׁשים  ֵעִצים 

ְיֵבִׁשין ְּבָלא ִמְׁשָחא ְּדִאיִהי אֹוַרְיָתא ַרֲחֵמי 

ִאיהּו לֹון )ְּדִלּדֹוִנין( ְׂשֵרָפה ְואֹוִקיַדת לֹון, 

ְּכַמה  ְּבִעיָרן  ִאּנּון  ָהָאֶרץ  ְּדַעֵּמי  ּוְבִגין 

ְּדִאיִהי  ְּתֵכֶלת  ֶׁשֶקץ,  ְּדִאּנּון  ְּדאֹוְקמּוָה, 

ֲאֹדָני, אֹוִקיַדת לֹון ְּבִגין ִּדְקִריִבין ְלַגַּבּה 

ִעם ֶׁשֶרץ ְּדִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע ָזר ֲהָדא הּוא 

ִּדְכִתיב  "ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת" )במדבר ג, 

לח(, ֲהֵרי ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ִּכְגַון ַהְּתֵכֶלת 

ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ָהָאֶרץ  ְּבַעֵּמי  ִּדין  עֹוָׂשה 

ּתֹוָרה. ּוַמָּמׁש ְּכַרְׁשִּב"י ֶׁשָּיָצא ֵמַהְּמָעָרה 

ַחֵּיי  ֶׁשעֹוְזִבים  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ַעל  ְוָכַעס 

ּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ְּבַחֵּיי ָׁשָעה, ְוָכל ָמקֹום 

ָּכְך  ַאַחר  ְואּוָלם  ִנְׂשַרף.  ֵעיָניו  ֶׁשָּנַתן 

ְוַכֻּמְזָּכר  ְוָהַרֲחִמים  ֶנְהַּפְך ְלִמַּדת ַהֶחֶסד 

ָׁשם ַּבְּגָמָרא ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַהַּבת קֹול ָאְמָרה 

ִחְזרּו  ָּבאֶתם  עֹוָלִמי  ְלַהֲחִריב  ָלֶהם 

ָׁשָנה,  ְלַאַחר  ְוָיְצאּו  ָחְזרּו  ִלְמָעַרְתֶכם, 

ֵּבַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ָמקֹום  ְוָכל 

ִׁשְמעֹון ׂשֹוֵרף ְּבֵעיָניו ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ִמַּדת  ֶׁשָהַפְך  ְוַהְינּו  ָׁשם.  ַעֵּין  ְמַרֵּפא. 

ְוַרֲחִמים  ְלֶחֶסד  ַהְּתֵכֶלת  ְּגַון  ֶׁשל  ַהִּדין 

ַעל ְיֵדי ֹּכַח ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו. ּוְמֹבָאר ַּבזַֹּהר 

ע"ב(,  קנב  דף  תרומה  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש 

ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ַהאי ְּדָאַמר ֹמר ְּתֵכֶלת 

ָקְיָמא  ִאיִהי  ְוַכד  ִאיִהי  ְּדִדיָנא  ָּכְרְסָיא 

ְלֵמיַדן  ָּכְרְסָיא  ִאיִהי  ְּכֵדין  ָּדא  ְּבַגָּוָנא, 

ְּבַרֲחֵמי,  ִאיִהי  ֵאיָמַתי  ַנְפָׁשאן,  ִּדיֵני 

ַמְהְּדָרן  ִּדְכרּוִבים  ְּבַׁשֲעָתא  ֵלּה  ָאַמר 

ַאְנִּפין  ּוִמְסַּתְּכָלן  ָּדא  ִעם  ָּדא  ַאְנַּפְיהּו 

ִמְסַּתְּכָלן  ְּכרּוִבים  ְּדִאּנּון  ֵּכיָון  ְּבַאְנִּפין, 

ַאְנִּפין ְּבַאְנִּפין ְּכֵדין ָּכל ַּגָּוִנין ִמְתַּתְּקָנן 

ְוִאְתֲהַפְך ְּגַון ִּתְכָלא ְלָגָון ָאֲחָרא. ְוַהְינּו 

ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשל ָמקֹום ְוַהְּכרּוִבים "ְּפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל 

ִמְסַּתֵּלק  ִמֵּמיָלא  כ(,  כה,  )שמות  ָאִחיו" 

ֹּכַח ַהִּדין ּוְגַון ַהְּתֵכֶלת ְוֶנְהָּפְך ְלַרֲחִמים, 

ַהֹּלֶבן  ּבֹו  ֶׁשִּמְתָעֵרב  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 

ַהּמֹוֶרה ַעל ְמִחיַלת ַהֲחָטִאים, ּוְכַמֲאַמר 

ַּכָּׁשִנים  ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  "ִאם  ַהָּכתּוב 

ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו" )ישעיה א, יח(.   

ַיַחד,  ְוַהָּלָבן  ַהְּתֵכֶלת  ְּבִצְבֵעי  ְוִהֵּנה 

ָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )במדבר פרק 

טו פסוק לט(, ָרַׁשם ְּבָדת ָהֵאל ִּבְמָנחֹות 

)דף לט ע"א( ַלֲעׂשֹות ֶקֶׁשר ַהְּתֵכֶלת ִעם 

ַהָּלָבן  ִּכי  ֶנֱעָלם  ְּבֻמְׂשָּכל  ְלָהִעיר  ַהָּלָבן 

סֹוד  הּוא  ְוַהְּתֵכֶלת  ַהֶחֶסד  סֹוד  הּוא 
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ָהַרֲחִמים. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ּוְכָבר ִהְזַּכְרנּו 

ְלַהְׁשרֹות  ְּבֹכחֹו  ָהָיה  ֶׁשַרְׁשִּב"י  ְלֵעיל 

ֹלא  ְּבָיָמיו  ֶׁשֵּכן  ָּבעֹוָלם,  ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד 

ְוָאַמר ֶׁשָּיכֹוְלִני ִלְפֹטר  ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, 

ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת 

ִמן ַהִּדין. ְוֶזה ֶׁשָאַמר 

ֶׁשַרְׁשִּב"י  ַהַּפָּיט 

ֻמְפֶלא  ָהאֹור  ְּבַהְנָהַגת  ָהְיָתה  ַהְנָהָגתֹו 

ִּבְׁשֵמי  ַהְינּו  ַמְעָלה  ְּברּום  ֶׁשִּנְמָצא 

ְּגָוֵני  ֵמֲעָׂשָרה  ָהִראׁשֹון  ְוהּוא  ְמרֹוִמים 

ַהּמֹוֶרה  ַּבִּמְדָרׁש,  ַהֻּמְזָּכִרים  ָהאֹורֹות 

סֹוד  ֶאת  ְוַהְּתֵכֶלת,  ַהָּלָבן   - ִּבְגָוָניו 

ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים.

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִהְׁשַּתַּבח  ִהְתָּבֵאר  41. ְּכָבר 
ָהַרַׁש"ר  ְוָכַתב  ַהְּתֵכֶלת  ִּכְגַון  ְּבִמָּדתֹו 

ח(,   - ג  פסוקים  כה  פרק  )שמות  ִהיְרׁש 

ַהַּמְרֶאה  ַהֶּצַבע  הּוא  ַהְּתֵכֶלת  ֶׁשֶּצַבע 

ְוֶאל  ָאְפֵקנּו  ֶׁשל  )ַה"ִּתְכָלה"(  ַהְּגבּול  ֶאל 

ֱהֵוה  ְרִאָּיֵתנּו,  ִלְתחּום  ֶּׁשֵּמֵעֶבר  ַמה 

ַעד  ָהֱאֹלִהי.  ֶאל  ַהִּנְסָּתר,  ֶאל  אֹוֵמר: 

ָּכאן ְּדָבָריו. ֲהֵרי ֶׁשֶּצַבע ַהְּתֵכֶלת מֹוֶרה 

ַעל ִּתְכָלה ָוֵקץ ִלְתחּום ַהָּׂשָגֵתנּו, ְוִהֵּנה 

ָמָצאנּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָזָכה ְלִגּלּוי 

ֹמֶׁשה  "ַוַּיְסֵּתר  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ַהְּׁשִכיָנה 

ָהֱאֹלִהים"  ֶאל  ֵמַהִּביט  ָיֵרא  ִּכי  ָּפָניו 

ַרְׁשִּב"י  ַהְנָהַגת  ָהְיָתה  ְוָכְך  ו(.  ג,  )שמות 

ֶׁשָהָיה ִניצֹוץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּכֻּמְזָּכר ְלֵעיל, 

ִמַּדְרָּגתֹו.  ֶׁשִּנְׂשַּגב  ֵהיָכן  ִהִּביט  ֶׁשֹּלא 

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר "ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט" - ְּכֹמֶׁשה 

ַרֵּבנּו ִּבְׁשָעתֹו. "ִּכי ַרב ָלּה" - ֶׁשּזֹו ַּדְרָּגה 

ְּגבֹוָהה ַוֲעצּוָמה ]ְוַרב ִמְּלׁשֹון ַרב ְוָעצּום 

ַעֵּין ְׁשמֹות א, ט[ ֶׁשִהִּכיר ְּבַעְצמֹו ֶׁשֹּלא 

ָראּוי ָלֶזה.    

חֹוֵזר  42. ָּכאן 
ְלָבֵאר ֶאת ָהאֹור ַהֻּמְפֶלא ְוָאַמר ֶׁשהּוא 

ִּבְבִחיַנת ַּתֲעלּוָמה ֶׁשֶּנֱעָלם ֵמַהִחיצֹוִנים. 

ּוְכָבר ָּכַתב ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִמְּטֶׁשְרנֹוִביץ 

ְּבִסְפרֹו ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת )חלק א שורש ז 

ֹנַגּה  ָּגנּוז אֹור  ֲאֶׁשר אֹור  ָידּוַע  ענף ב(, 

ַהְמֻׁשָּמר  ַיִין  ִנְקָרא  ַהָּלֶזה  ֻמְפֶלא  אֹור 

הּוא  ִּכי  ְבֵראִׁשית  ְיֵמי  ִמֵּׁשֶׁשת  ַּבֲעָנָביו 

ְׁשָזַפּתּו  ְוֹלא  ָנְכִרי.  ַמַּגע  ִמָּכל  ְמֻׁשָּמר 

ְוַהִּסְטָרא  ָהָרע  ְּבִחיַנת  ִמָּכל  רֹוֶאה  ֵעין 

ֹקֶדׁש  ִּכי  ֵאָליו  ִיְקַרב  ֹלא  ְוָזר  ַאֲחָרא 

"ַעִין  ֶנֱאַמר  זֹו  ַהִּמָּדה  ְוַעל  ָלֶהם.  הּוא 

סד,  )ישעיה  זּוָלְתָך"  ֱאֹלִהים  ָרָאָתה  ֹלא 

ְוֵחרּות  ְוַהּיֹוֵבל  ַהֵחרּות  ְמקֹום  ְוִהיא  ג( 

ְוֻכָּלם  ָהָרִעים  ּוִמָּכל ִּכּתֹות  ָהָרע  ִמֵּיֶצר 

ִמְתַּפֲחִדין ּוִמְתַחְּבִאין ּובֹוְרִחין ּוַמֲחִׁשיְך 

ַההּוא.  ַהָּגדֹול  ָּבאֹור  ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם 

ּוְבַמה ֶּׁשִהְתָּבֵאר ֶׁשָהאֹור ַהֶּזה הּוא ִּבְגַון 

ַהְּתֵכֶלת ְיֹבַאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרב 

ֵסֶדר  ְּבֵסֶפר  ְּדָבָריו  ַחי הּוְבאּו  ִאיׁש  ֶּבן 

ַהּיֹום )ליקוט מכל ספרי הבן איש חי הוצאת 

א בחלק הדרוש על מצות  אהבת שלום חלק 

ציצית(, ֶׁשֶּצַבע ַהְּתֵכֶלת ְסֻגָּלתֹו ְלַהְבִריַח 
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ָּבאֹור  ִנְזָּכִרים  ֶׁשֵּכן  ַהִחיצֹוִנים,  ֶאת 

ַהֻּמְפֶלא ִּכְגַון ַהְּתֵכֶלת ֶׁשֵאין ָלֶהם ְרׁשּות 

ְיֹבַאר  ֶזה  ִּפי  ]ְוַעל  ֵאָליו.  ְלִהְתָקֵרב 

ַהִחּנּוְך  ְּבֵסֶפר  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ַהּסֹוד  ְּבֶדֶרְך 

ֶׁשֶּצַבע  שפו(  )מצוה 

ַהְּתֵכֶלת ֹלא ָהָיה ָיֶפה 

ְּבִפְׁשָּתן ְלעֹוָלם ֶאָּלא 

ְּבֶצֶמר. ַעד ָּכאן. ּומּוָבא ְּבִתּקּוֵני ַהזַֹּהר 

)תקונא שתין ותשע דף קיח ע"א(, ְּדִפְׁשִּתים 

ִהְתָּבֵאר  ּוְכָבר  ְּדֶעְרָוה.  ִמִּסְטָרא  ִאיהּו 

ַהְּתֵכֶלת,  ִּכְגַון  הּוא  ַהֻּמְפֶלא  ֶׁשָהאֹור 

ֹלא  ְוָלֵכן  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ּבֹוְרִחים  ּוִמֶּמּנּו 

ִנְקַלט ַהְּתֵכֶלת ְּבִפְׁשָּתן ֶׁשִּכְבָיכֹול ּבֹוֵרַח 

ּוִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו[. 

ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ֵּבַאְרנּו  43. ְּכָבר 
ַהִּדין  ִמַּדת  ְלַהֵּפְך  ְּבֹכחֹו  ָהָיה  ֶׁשַרְׁשִּב"י 

ְלִמַּדת ָהַרֲחִמים ַעל ְיֵדי ִיחּוָדיו ְותֹוָרתֹו. 

ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ִיחּוד  הּוא  ַהִּיחּוד  ְוִעַּקר 

ַהְּגבּורֹות  ֶאת  ּוְלַמֵּתק  ּוְׁשִכיְנֵּתּה.  הּוא 

ַעל ְיֵדי ֶזה. עֹוד ִהְתָּבֵאר ֶׁשְּגַון ַהְּתֵכֶלת 

ַהְּׁשִכיָנה  ְוַהְינּו  ַהֻּמְפֶלא  ָהאֹור  הּוא 

ַהַּמֲעִניָׁשה ֶאת ַהחֹוְטִאים ְוַרְׁשִּב"י ָהַפְך 

ֶאת ְּגָוָנּה ִמִּדין ְלַרֲחִמים. ּוְבִתּקּוֵני ַהזַֹּהר 

)תקונא שבעין דף קכז ע"א( ִאיָתא "ֵמַאִין 

א'  ַאִי"ן  א(,  קכא,  )תהילים  ֶעְזִרי"  ָיֹבא 

ְוִעַּקר  ִּביָנה.  ן'  ָחְכָמה  י'  ִעָּלָאה  ֶּכֶתר 

ַעד  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ְלַעּלֹות  הּוא  ַהִּיחּוד 

יג  )תיקון  ַהזַֹּהר  ְּבִתּקּוֵני  ַּכְמֹבָאר  ַלֶּכֶתר 

דף כז ע"ב וע"ש במתומ"ד עמוד תכג(, ְוֶזהּו 

ֹּכַח  ַהּנֹוְתִנים  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל 

ּוְכֹכל  נּוְקִבין,  ַמִיין  ְלַעּלֹות  ַלַּמְלכּות 

ֶׁשֻּתְׁשַּפע ַהַּמְלכּות ְּבֶׁשַפע ַמִיין נּוְקִבין 

ָּכְך  ָהָאָדם,  ִמַּמֲעֵׂשה 

ַעד  ְוַתִּגיַע  ַּתֲעֶלה 

ֹראׁש  ֶׁשהּוא  ַהֶּכֶתר 

ַהָּׁשֵלם.  ַלִּיחּוד  ְוַתִּגיַע  ַהְּסִפירֹות,  ְלָכל 

ֶׁשַאִי"ן  ֹקָרא ָלּה" -  "ְוַאִין  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ֹקָרא  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ַהֶּכֶתר  ַעל  ָהרֹוֵמז 

ַמִיין  לֹו  ֶׁשֶהֶעְלָתה  ְלַאַחר  ַלַּמְלכּות, 

נּוְקִבין.   

ּוְכמֹו  ֲאִמיָרה,  ְלׁשֹון  הּוא  44. ַנְמָּת 
תפלת  )סדר  ַאּבּוֶדְרֶהם  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב 

"ְזֹכר  ַהִּפּיּוט  ְלָפֵרׁש  הכפורים(  יום 

ְוהּוא  ֶּׁשָאַמְרָּת  ַמה  ְזֹכר  ֵּפרּוׁשֹו  ַנְמָּת" 

וע"ש  ט  כב,  )בראשית  ה'"  "ְנֻאם  ִמְּלׁשֹון 

ְּבׁשּו"ת  עֹוד  ְוַעֵּין  אונקלוס(.  בתרגום 

ב(  סימן  או"ח  )מהדו"ק  ִּביהּוָדה  נֹוָדע 

ִמֻּכֵּלּה  ַהֵּפרּוׁש  הּוא  ֶׁשֵּכן  ֶׁשהֹוִכיַח 

ְלָפֵרׁש  ֶׁשָחַׁשב  ְּכִמי  ּוְדָלא  ַּתְלמּוָדא, 

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ֵׁשָנה. ַעֵּין ָׁשם. ְוִהֵּנה ִעַּקר 

ְּבִדּבּורֹו  ָהָיה  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ְוֹכחֹו  ֵחילֹו 

סֹודֹות  ֶאת  ּוְמַגֶּלה  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ֶׁשָהָיה 

ַנַחת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה, 

ְּגדֹוִלים,  ְוִיחּוִדים  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  רּוַח 

ָהַרֲחִמים.  ְלִמַּדת  ַהִּדין  ִמַּדת  ּוְמַהֵּפְך 

 - "ַנְמָּת"   ַרְׁשִּב"י  ַעל  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
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יֹוָחאי, ר  ּבַ

ִּבְׁשַעת ַהִּדּבּור ְוָהֲאִמיָרה ֶׁשְּלָך ְּבסֹודֹות 

ַעִין  ֵאין   - ְתׁשּוֶרָך  ֹלא  ַעִין  ַהּתֹוָרה. 

ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְראֹות ֶאת ַהּסֹודֹות ְוַהִּיחּוִדים 

ֶׁשל  ִמִּלּמּוד ּתֹוָרתֹו  ַהּיֹוְצִאים  ַהְּגדֹוִלים 

סֹודֹות  ְוִגּלּוי  ַרְׁשִּב"י 

ַהּתֹוָרה. 

ֵּפַרְׁשנּו  45. ְּכָבר 
ַהְיכֹוָלה  ַעִין  ֶׁשֵאין 

ַהּסֹודֹות  ֶאת  ִלְראֹות 

ַהְּגדֹוִלים  ְוַהִּיחּוִדים 

ִמִּלּמּוד  ַהּיֹוְצִאים 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו 

ְוִגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה. 

ֶּׁשָּכַתְבנּו  ְּבַמה  ְוַעֵּין 

ְלָפֵרׁש ְּבִדְבֵרי ַהַּפָּיט ָּתׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך 

ְודּון ִמֵּנּה.

ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  46. ֶׁשַבח 
פרשת  )וילנא  ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש  ְוִכְדִאיָתא 

כי תשא פרשה מה אות ד( "ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי 

אֹוְמִרים  ָהיּו  ֶמה  ח(  לג,  )שמות  ֹמֶׁשה" 

ַעד  יֹוַלְדּתֹו.  ַאְׁשֵרי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאַמר 

ָּכאן. ּוְכָבר ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶׁשַרְׁשִּב"י הּוא 

ִניצֹוץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ְוִׁשְּבחֹו ְּבֶׁשַבח ֶזה. 

ָאַמר  ֶׁשֹּלא  ִיְרֶאה  47. ַהְמַדְקֵּדק 
ֶאָּלא  ּתֹוָרֶתָך,  ַהּלֹוְמִדים  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדיָך, ַהּלֹוְמִדים ֶאת 

ַרְׁשִּב"י ַעְצמֹו ְוֶאת ַהְנָהגֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות 

ְּבָכל ִעְנָין ְוִעְנָין. 

ֹלא  ָּכאן  48. ַּגם 
ַהּלֹוְמִדים  ִהְזִּכיר 
ֶאת סֹוֶדָך ֶאָּלא ָאַמר 

סֹוֶדָך,  ַעל  ָהעֹוְמִדים 

ַעל  עֹוְמִדים  ְּדַהְינּו 

ְוֵאין  ַהּסֹודֹות,  ֹעֶמק 

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ֲעִמיָדה 

רש"י  ]עיין  ַעָּכָבה 

ג  פרק  בישעיה 

פסוק יג, ובחזקוני על התורה פרשת 

נשא פרק ה פסוק טז[, ֶׁשֵּיׁש ְלִהְתַעֵּכב 

ַלֲעֹמד  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  ּוְלַהֲעִמיק 

ַעל ָׁשְרָׁשם. 

ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶאת  ִּכָּנה  49. ָּכאן 
ֹּכֲהִנים,  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ַעל  ָהעֹוְמִדים 

ע"א(  סב  )דף  ִּבְנָדִרים  ֶׁשָּמָצאנּו  ּוְכמֹו 

ְלֹכֲהִנים.  ֻהְׁשוּו  ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי 

ַעֵּין ָׁשם.
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והתחנך  למד  ישראל,  נתניה,  בעיר  נולד  כחלון,  אפרים  הרב 
"נחלת דוד"  נכנס לישיבת   13 "עוללים". בגיל  בתלמוד תורה 
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.

"יורו  במוסדות  ודיינות  רבנות  בלימודי  החל  נישואיו,  לאחר 
עשר  קיבל  בירושלים,  משה  בן  גדעון  הרב  של  משפטיך" 
הסמכתו  לקבלת  באינטנסיביות  ולומד  לרבנות,  הסמכות 

כדיין.

ביניהם:  משלו,  ספרים   7 פרסם  כחלון  הרב  השנים,  במהלך 
מגוונים  הלכה  בנושאי  שו"ת  לישראל"-  טוב  "אך  סדרת 
עיניים  מאירי  חידושים  טוב"-  "דורש  סדרת  ורלוונטים, 
ישראל  מועדי  השבוע,  פרשות  על  מעניינים  וסיפורים 
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.

הפצת  חברת  את  ראובן,  ירון  הרב  עם  יחד  יסד   2016 בשנת 
מוסרים  ראובן  והרב  כחלון  הרב  השם".  "בעזרת  התורה 
לה,  ומחוצה  בארץ  הרצאות  נותנים  אינטרנטיים,  שיעורים 
והתקרבות  בתשובה  לחזרה  רבים,  של  חייהם  על   והשפיעו 

לחיי תורה. 

מקוונות  הרצאות   600 מעל  כיום  ישנן  דשמיא,  בסיעתא 
בנושאים שונים, כולל הלכה, מוסר, אנטי-מיסיונרים, פרשת 

השבוע, פרקי אבות, תיקון המידות ועוד. 

חינמי(  באופן  )גם  ומפיץ  לאור  מוציא  השם"  "בעזרת  ארגון 
פוסטרים  הלכה,  ספרי  תורה,  שיעורי  המכילים  דיסקים 
הקשורים לנושאים תורניים, וערכות קירוב המכילות ספרים 
אנשים  מלווה  השם"  "בעזרת  ארגון  בנוסף,  תורה;  ושיעורי 
הדרכה,  שיעורים,  בנתינת  הדרך,  כל  לאורך  גיור  בתהליך 

ואף  רגשית  תמיכה 
דרך  לגיור  כלכלי  מימון 
אורתודוקסיים  דין  בתי 
בכל  ומסייע  מוכרים,  
לעזור  כדי  הנצרך, 
לבעלי תשובה וגרי-צדק 
להתקרב לתורה ומצוות.

www.BeEzratHaShem.org
RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org
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