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א

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
]מאמר זה זכה להגהות והוספות מהגאון המקובל ר' עמרם אופמן
שליט"א מו"ץ העדה החרדית ור"מ בישיבת שער השמים[
קוֶֹדם

ֶשַׁנְּתִחיל ַנְקִדּים ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַה ָגּאוֹן ַה ְמ ֻק ָבּל הגרי"מ ֶשְׁכֶטר שליט"א ֶשֵׁאין
ַחס ְוָשׁלוֹם ַכָּוָּנה ָלֵתת ִחזּוּק ְל ֵאלּוּ ֶשָׁנְּתנוּ ֶאת ַהֵשּׁם ַחְשַׁמלְ ,ל ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק

ַהַגְּשִׁמי ,וְּכִפי ֶשָׁיּדוַּע ֶשַׁהְרֵבּה ִמְגּדוֵֹלי ִיְשָׂרֵאל זיע"א ִהְתַנְגּדּוּ ַלֵשּׁם ַחְשַׁמל ַעל
עלז לֹא הוִֹציא ִמִפּיו ֶאת ַהִמָּלּה ַחְשַׁמל ַעל ַהַגְּשִׁמי,
ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמיְ ,וָהרה"ק ִמֶבּ ְ
ְדַּחְשַׁמל הוּא ֵשׁם ָקדוֹשׁ ְוֵאין ָראוּי ְלִהְשַׁתֵּמּשׁ בּוֹ ִלְדָבִרים ַגְּשִׁמ ִיּים.

ַהַמֲּאָמר

יאלְ ,וַרב ַהאי ָגּאוֹן ְוַרִשּׁ"י ְוָהַרְמַבּ"ם
ֶשְׁלָּפֵנינוּ ַמְרֶאה ֶשַׁהַתְּרגּוּם יוָֹנָתן ֶבּן עוּ ִז ֵ
ְועוֹד ִראשׁוִֹנים ִהְמִשׁילוּ ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשָׁראָה ְי ֶח ְז ֵקאל ִבְּנבוּאָתוֹ

ַבְּבָּרִקים ַהַגְּשִׁמ ִיּים ֶשַׁעל ִפּי ַהַמָּדּע ֵהם ֶעֶלְקְטִריק ַגְּשִׁמיְ .וֵכן ָהִראשׁוִֹנים ְוָהאֲַחרוִֹנים
וּנ ָב ֵאר ֶשׁ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
ִהְשַׁתְּמּשׁוּ ַבַּמְּגֶנט ַהַגְּשִׁמי ִלְמָשִׁלים ַעל ַהַחְשַׁמל ָהרוָּח ִניְ ,
ָקשׁוּר ְבּאֶֹפן ַמהוִּתי ִעם כַֹּח ַהַמּ ְגֶנטְ ,וֶאְפָשׁר ְלִהְשַׁתֵּמּשׁ בּוֹ ְכָּמָשׁל.

אַף

ַעל ִפּי ֶשְׁלִּפי ֶזה יוֵֹצא ֶשָׁנְּתנוּ ֵשׁם ַמְתִאים ,מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַים ַהָחְכָמה' ֵמַהגרי"מ
מוְֹרֶגּ ְנְשֶׁטְרן שליט"א )תשס"ט בהקדמה( ְבֵּשׁם ר' אְַבָרָהם אַבּוֲּעַלְפָיה ֶשַׁגּם ְלשׁוֹנוֹת

ַהגּוֹ ִיים ֵהן ֵמהשי"ת ְבִּחלּוֵּפי ֶאְתָווןְ ,כִּפי ֶשׁרוִֹאים ַבּ ְגּ ָמ ָרא ֶשָׁדְּרשׁוּ ט"ט ְבַּכְתֵפי ְשַׁתִּים,
ַפּת ְבּאְַפִר ִ
יקי ְשַׁתִּיםְ ,וֵכן ֵמִביא ְבִּסְפרוֹ 'ְשֵׁאִרית ַיֲעקֹב' )מגילה וִ (.מַבַּעל ַה' ֻסּ ָלּם' ֶשָׁכּל
ֵשׁם ַהִנָּתּן ְלָדָבר ֲאִפלּוּ ַעל ְיֵדי עכו"ם ְבַּוַדּאי ַהכֹּל ִמְלַמְעָלה ֵמהקב"ה ,אַף ַעל ִפּי
ֶשָׁהַעכּוּ"ם נוֵֹתן ֶאת ַהֵשּׁם ִמְטָּעִמים ֶשׁלּוֵֹ ,ישׁ ַטַעם ִמְלַמְעָלה ְלָכל ֵשׁם ְוֵשׁםְ .וֵכן ֵתַּבת
אָנִֹכי ֶשַׁעם ִיְשָׂרֵאל ָשַׁמע ְבַּמַתּן תּוָֹרה ִמִפּי ַהְגּבוָּרה ִהיא ְבָּלשׁוֹן ִמְצִריַ .כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ
אָמר ַר ִבּי ְנ ֶח ְמ ָיה ַמהוּ אָנֹ ִכי ָלשׁוֹן ִמ ְצ ִריְ .וֵכן מוָּבא ְבִּמְדַרשׁ 'ֵאֶלּה
)ילקוט שמות רפו( ַ
יסר ֶשָׁהַרג ֶאת ֲעָשָׂרה ֲהרוֵּגי
ֶא ְזְכָּרה' )מובא ב'מעם לועז' איכה בענין עשרה הרוגי מלוכה( ֶשַׁהֵקּ ָ
ירת יוֵֹסףְ ,ורוִֹאים ֶשׁהקב"ה ָשׂם
ַמְלכוּת אַָמר ָלֶהםֶ ,שׁהוּא הוֵֹרג אוָֹתם ְכּעֶֹנשׁ ַעל ְמִכ ַ
יגה ַכּמּוָּבא ְבֶּהְמֵשְׁך ַהִמְּדָרשׁ ָשׁםְ ,דֵּישׁ ִאיהוּ
ְבִּפיו ֶשׁל גּוֹי ָרָשׁע ֶאת ַהַטַּעם ָהֲאִמִתּי ַלֲהִר ָ

ב

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ָלא ָחֵזי ַמְזֵּליהּ ָחֵזי ַגּם ְבִּעְמֵקי ַהְקִּלפּוֹתְ ,וָכל ַהְדָּבִרים ַנֲעִשׂים ְבָּחְכָמהְ .וֵכן מוָּבא
ְבּ' ִל ֵ
ישׁה ַעל ְלשׁוֹן ַהקֶֹּדשׁ,
קּוּטי מוהר"ן' )א ,יט( ֶשְׁשַּׂפת ָהֻאמּוֹת ִהיא ַהְקִּלָפּה ַהַמְּלִבּ ָ

ינת ַח ְשׁ ַמ"ל
ְויוֶֹנֶקת ִמְלּשׁוֹן ַהקֶֹּדשׁ ,וְּמַקֵשּׁר ִעְנָין ֶזה ִעם ַהַחְשַׁמלְ ,וֶזה ְלשׁוֹנוְֹ .ו ֶזה ְבּ ִח ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵבּר ֵאשׁ
ינת ְלשׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ֶשׁ ַעל ָידוֹ ִמ ְת ַמ ֵלּל ִ
ַחיּוֹת ֵאשׁ ְמ ַמ ְלּלוֹתְ ,בּ ִח ַ
דוּרה ֶשׁל ִשׁ ְב ִעין ְ
ַה ְמּ ָ
דוּרה
ינת ְמ ָ
ינת ַמ"ל ֵמ ַח ְשׁ ַמ"לֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִח ַ
כּוֹכ ִביןְ .ו ֶזה ְבּ ִח ַ
כּוֹכ ִביןֶ ,שׁ ִנּ ְת ַמ ֵלּל ְו ִנ ְת ַבּ ֵטּל ַעל ְי ֵדי ְלשׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ וכו'ְ ,ו ֵעץ ַה ַדּ ַעת
ֶשׁל ִשׁ ְב ִעין ְ
וּבין ָלשׁוֹן ֶשׁל
טוֹב ָו ָרע ֶזה ְלשׁוֹן ַתּ ְרגּוּםֶ ,שׁהוּא ֶא ְמ ָצ ִעי ֵבּין ְלשׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ֵ
ִשׁ ְב ִעין ֲע ָמ ִמיןְ .
רוֹצים ִלינֹק ִמ ְלּשׁוֹן ַהקֹּ ֶדשִׁ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶהם
וּלשׁוֹן ֲע ָמ ִמיןְ ,כּ ֶשׁ ִ
ִלינֹק ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָלּא ַעל ְי ֵדי ְלשׁוֹן ַתּ ְרגּוּם.

]וֶּבֱאֶמת

ִאם ִנְבדֹּק ַמדּוַּע ָנְתנוּ ֶאת ַהֵשּׁם ַחְשַׁמל ְלֶעֶלְקְטִריִ ,נְמָצא ֶשַׁהָמּקוֹר ֶשָׁלֶּהם
וני ַעִתּיק ַעל ַהַתַּנ"ְך ִמִלְּפֵני
ָהָיה ֵסֶפר 'ַתְּרגּוּם ַהִשְּׁבִעים' ֶשׁהוּא ִתְּרגּוּם ְיָו ִ

יוִניתְ .וָשׁם ְמֻתְרֶגֶּמת
ָ 2300שָׁנהֶ ,שֻׁרבּוֹ ְמֻיָחס ַלַסְּנֶהְדִּרין ֶשֻׁאְלּצוּ ְלַתְרֵגּם ֶאת ַהתּוָֹרה ִל ָ
ַהִמָּלּה ַחְשַׁמל ַהֻמּ ְזֶכֶּרת ִבּ ֶ
יח ְזְקֵאל ְבַּכָמּה ְמקוֹמוֹת ְלֶעֶלְקְטָראְ .דִּב ְזַמָנּם ְכָּבר ָהָיה ָידוַּע כַֹּח
ָהֶעֶלְקְטָרא ַהְסַּטִטּי ְבִּשְׁפשׁוּף ֳחָמִריםֶ ,שׁהוּא ַהָמּקוֹר ַלִמָּלּה ֶעֶלְקְטָרא ְבָּכל ְשׂפוֹת ָהעוָֹלם.
ְוֵכ ָ
יון ֶשֵׁסֶּפר 'ַתְּרגּוּם ַהִשְּׁבִעים' ִתְּרֵגּם ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ְלֶעֶלְקְטָראָ ,נְתנוּ ֶאת ַהֵשּׁם
ַחְשַׁמל ָלֶעֶלְקְטָרא ַהַגְּשִׁמי .וְּגדוֵֹלי ִיְשָׂרֵאל ִהְתַנְגּדּוּ ָלֶזה ְבּתֶֹקףְ ,דַּגם ִאם ָהֶעֶלְקְטָרא
ַמְמִשׁיל ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניֵ ,אין ִלְקרֹא ָלֶעֶלְקְטָרא ְבֵּשׁם ָקדוֹשְׁ ,וֵאין ִלְקרֹא ַלָמָּשׁל
ְבֵּשׁם ַהִנְּמָשׁלְ .ואכמ"לַ .על ָכּל ָפִּנים ַהִדּמּוּי ֵבּין ְשֵׁני ַהְדָּבִרים ֵאינוֹ ְמֻיָחס ָלֶהם[.

יהי
ִו ִ

ָרצוֹן ֶשׁלֹּא ֵתֵצא ַחס ְוָשׁלוֹם שׁוּם ַתָּקָּלה ִמַתַּחת ָיֵדינוּ ְו ִיְהיוּ ָכל ַמֲעֵשׂינוּ ְלֵשׁם
ָשַׁמ ִים ְלאַָקָמא ְשִׁכְינָתּא ֵמֲעָפָרא ִמ ְ
תּוֹך ַרֲחִמים ַוֲחָסִדיםְ] .לאַָקָמא ְשִׁכְינָתּא
ֵמֲעָפָרא ר"ת ָמָשׁ"ל[.

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ג

ַה ַח ְשׁ ַמל ֶשָׁראָה ְיֶח ְזֵקאל ִבְּנבוּאָתוֹ
ְבּ ֵבאוּר

וּבזֹּ ַהר
יח ְז ֵקאלָ ,מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )חגיגה יגֶ (.שׁ ַה ַח ְשׁ ַמל הוּא ַחיּוֹת ֵאשַׁ .
ַה ַח ְשׁ ַמל ַה ֻמּ ְז ָכּר ִבּ ֶ

) ז" ח

ינת ַה ְיסוֹד ַה ִנּ ְק ָרא ַשׂ ֲע ָרהְ ,והוּא
תיקונים קיד :תיקונים לחָ (:מ ִצינוּ ֶשׁ ַה ַח ְשׁ ַמל הוּא ְבּ ִח ַ

ֶה ְמ ֵשׁ ְך ֶשׁל חוּט ַה ִשּׁ ְד ָרהְ .ו ֵכן ְבּ ַר ְמ ַח"ל )תיקונים חדשים תריסר( ָמ ִצינוּ ֶשׁ ַח ְשׁ ַמל הוּא ְשׂ ָערוֹת.

ְבּ ֵס ֶפר

רוּח ִנית,
ָ
וּשׂ ָערוֹת ֶשׁל ֵאשׁ
חוּטים ְ
ִ
ינת
'סוֹד ַה ַח ְשׁ ַמל' ֵבּאְַרנוּ ֶשׁ ַה ַח ְשׁ ַמל הוּא ִבּ ְב ִח ַ
ירה ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֵמ ַה ָקּ ָבּ"ה ַל ִנּ ְב ָר ִאיםְ ,ו ֵכן
אָכים ְו ַחיּוֹת ַהקֹּ ֶדשְׁ ,ו ֵאשׁ זוֹ ַמ ֲע ִב ָ
ַה ֻמּ ְר ֶכּ ֶבת ֵמ ַה ַמּ ְל ִ

ינת
ירה ַה ְמ ַק ֵשּׁר ִבּ ְב ִח ַ
אָכים הוּא עוַֹלם ַהְיִצ ָ
עוֹלם ַה ַמּ ְל ִ
רוּתא ִד ְל ַת ָתּא ִמ ְלּ ַמ ָטּהְ .דּ ַ
יתּ ַע ָ
ַמ ֲע ָלה ֶאת ָה ִא ְ
עוֹלם ָהֲעִשָׂיּה ַה ַתּ ְחתּוֹן.
יוֹניםָ .ל ָ
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְל ִ
חוּט ֵבּין ָה ָ

מוּבא
ָ

יז"ל
ְבּ ֵעץ ַח ִיּים ְל ָה ֲא ִר ַ

)שער א'(

וּל ַה ֲא ִציל
עוֹלמוֹת ְ
ַכ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ִבּ ְרצוֹנוֹ ַה ָפּשׁוּט ִל ְברֹא ָה ָ

ַה ֶנּ ֱא ָצ ִלים ִצ ְמ ֵצם ֶאת ַע ְצמוֹ ֵאין סוֹף ַבּ ְנּ ֻק ָדּה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ֲא ֶשׁר בּוֹ ְבּ ֶא ְמ ַצע אוֹרוֹ
יך ִמן אוֹר ֵאין סוֹף ַקו ֶא ָחד ָי ָשׁר ִמן ָהאוֹר ֶה ָעגֹל ֶשׁלּוֹ ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה,
ַמ ָמּשׁ ְואָז ִה ְמ ִשׁ ְ
נוֹג ַע
תּוֹך ֶה ָח ָלל ַההוּא ְורֹאשׁ ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ַה ַקּו ִנ ְמ ָשׁ ְך ִמן ָה ֵאין סוֹף ַע ְצמוֹ ְו ֵ
יוֹרד ְ
וּמ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְו ֵ
ִ
בּוְֹ .ו ֶד ֶר ְך ַה ַקּו ַה ֶזּה ִנ ְמ ָשׁ ְך ְו ִנ ְת ַפּ ֵשּׁט אוֹר ֵאין סוֹף ְל ַמ ָטּהְ ,ו ַקו ֶזה ְכּ ֵעין ִצנּוֹר ַדּק ֶא ָחד ֲא ֶשׁר
עוֹלמוֹת ֲא ֶשׁר ִבּ ְמקוֹם ָה ֲא ִויר
ימי אוֹר ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ֵאין סוֹף ֶאל ָה ָ
בּוֹ ִמ ְת ַפּ ֵשּׁט ְו ִנ ְמ ָשׁ ְך ֵמ ֵ
ינת ַקו ְוחוּט.
יוֹרד ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
עוֹלמוֹת ֻכּ ָלּם ֵ
רוֹאים ֶשׁ ָכּל ַה ֶשּׁ ַפע ְו ַה ִחיּוּת ַה ָבּא ֶאל ָכּל ָה ָ
ְו ֶה ָח ָלל ַההוּאִ .
אָדם
אָדם ְו ָ
עוֹלמוֹת ָכּל ֶשׁ ַפע ְו ֶשׁ ַפע ְל ָכל ָ
תוֹך ָה ָ
וּב ְ
תוֹך ַה ַקּו ְוחוּט ְ
ְבּ ֵס ֶפר 'סוֹד ַה ַח ְשׁ ַמל' ֵבּאְַרנוּ ֶשׁ ְבּ ְ
וּל ָכל ְבּ ִר ָיּה ֶנ ֱא ַצל ִבּ ְב ִח ַ
ְ
קוֹרם ַבּ ַקּו ְוחוּט ַה ְכּ ָל ִליֶ .א ָלּא
חוּטים ִנ ְכ ָל ִלים ִבּ ְמ ָ
ינת חוּטַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָכּל ַה ִ
ירה ֶשׁהוּא עוַֹלם
אַרנוּ ֶשׁעוַֹלם ַה ְיִצ ָ
וּב ְ
יוֹר ִדים ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְל ִפי ַמה ֶשּׁ ָראוּי לוֵֹ .
ֶשׁ ֶנּ ֱא ָצ ִלים ְו ְ
אָכים ְלהוִֹריד ֶאת
פּוֹעל ֶדּ ֶר ְך ַה ַח ְשׁ ַמל ְו ַה ַמּ ְל ִ
ירת ַה ְיסוֹד ָבּעוָֹלמוֹתְ ,והוּא ֵ
ינת ְס ִפ ַ
אָכים ,הוּא ְבִּח ַ
ַה ַמּ ְל ִ
ַהְשָׁפַּעת ַה ַקּו ְוחוּט ְל ַמ ָטּה ָלעוָֹלם ַהַגְּשִׁמי.

וְּבֶיֶתר

ֵבּאוּר ֵישׁ ְבַּקו ֵאין סוֹף ה' עוָֹלמוֹת ֶשֵׁהם עוָֹלם אָָדם ַקְדמוֹןֶ ,שׁהוּא ָהֶעְליוֹן ְבּיוֵֹתר
ינת ָחְכָמה אוֹ
ינת ֶכֶּתר ,אוֹ קוּצוֹ ֶשׁל יוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה .עוַֹלם ָהֲאִצילוּת ,הוּא ְבִּח ַ
ִבְּבִח ַ

ינה אוֹ אוֹת ה' ִראשׁוָֹנה ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה.
ינת ִבּ ָ
אוֹת יוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה .עוַֹלם ַהְבִּריאָה ,הוּא ְבִּח ַ

ירה ,הוּא ְבִּחַינת ֵשׁשׁ ְס ִפירוֹת ַהִנְּכָללוֹת ַבְּיסוֹד אוֹ אוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"הְ .ועוַֹלם
עוַֹלם ַהְיִצ ָ
רוֹנה ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"הְ .ועוָֹלמוֹת אָָדם ַקְדמוֹן ֲאִצילוּת
אַח ָ
ינת ַמְלכוּת אוֹ אוֹת ה' ֲ
ָהֲעִשָׂיּה ,הוּא ְבִּח ַ

ד

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ינת ֵשׁשׁ
ירה ֶשׁהוּא ִבְּבִח ַ
יוֹרד ְלעוַֹלם ַהְיִּצ ָ
ינת שֶֹׁרשׁ ַהַחְשַׁמל .וּ ְכ ֶשׁ ָהאוֹר ֵאין סוֹף ֵ
וְּבִריאָה ֵהם ְבִּח ַ
ְס ִפירוֹת ַהִנְּכָללוֹת ַבְּיסוֹד אוֹ אוֹת ו'ָ ,כּאן הוּא ְמ ַק ֵבּל ֶאת ַה ֵשּׁם ַחְשַׁמל וַּמְלאְָךִ .דְּבָמקוֹם ֶזה חוֵּטי
ָהאוֹר ֵאין סוֹף ֶנ ֱא ָצ ִלים ְלַמְלאִָכים.

ָמ ִצינוּ

ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )יתרו מחֶ (.שׁ ַה ַח ְשׁ ַמל הוּא ְנ ִהירוּ ַד ִקּיק ] ַה ְיינוּ אוֹר ַדּק[ְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר
וּמוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי
ָ
)בראשית להֶ (:שׁ ְנּ ִטיעוֹת ַה ֵשּׁם ] ַה ְיינוּ ַה ְסּ ִפירוֹת[ ֵהן ְנ ִהירוּ ַד ִקּיק.

חוּטיםְ .וֵכן
ינת ִ
רוֹאים ֶשׁ ַה ַח ְשׁ ַמל הוּא ִבּ ְב ִח ַ
חוּטי ַשׁ ְל ֲה ִביּוֹתְ ,ו ִ
)במדבר ו ,ג( ֶשׁ ְנּ ִטיעוֹת ַה ֵשּׁם ֵהן ְכּ ֵעין ֵ
אַרנוּ ֶשׁ ִע ְנ ָינוֹ ֶשׁל
וּב ְ
ימ ְט ִר ָיּא ִצנּוֹרֵ ,
ירה ְבּ ִג ַ
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים לטֶ (.שׁ ַה ְסּ ִפירוֹת ֵהן ִצנּוֹרוֹתְ .ו ֵכן ְס ִפ ָ
ַה ַח ְשׁ ַמל ְו ַה ְיסוֹד ְל ַק ֵבּל ֶאת ֶשׁ ַפע ָכּל ַה ִצּנּוֹרוֹת ְל ַה ֲע ִביר ַל ַמּ ְלכוּת.

ְוהוִֹסיף

יט"א ֶשָׁמִּצינוּ ְבַּרִשּׁ"י )עירובין קדְ " (.ו ַה ַחיּוֹת ָרצוֹא
ָהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ַעְמָרם אוְֹפַמן ְשִׁל ָ
ָושׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּ ָזק"ָ ,כּאוֹר ַהיּוֵֹצא ִמֵבּין ֶהָחָרִסים ֶשׁצּוְֹרִפין ָבֶּהן ָזָהב ְוֵהם

ינת אוֹר
רוֹאים ְבּ ִח ַ
ְנקוִּבים וְּסדוִּקיםְ ,וַלַהב ַהיּוֵֹצא ַבֶּנֶּקב ֵישׁ בּוֹ ְכַּמְרֶאה ְיַרְקַרק אוֹ ֲאַדְמַדםְ .ו ִ
ירה'
ַדּק ִבּ ְפ ֻע ַלּת ַה ַחיּוֹתְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּפרוּשׁ ָהראב"ד ְל'ֵסֶפר ְיִצ ָ

)פ"א ,מ"ו(

"ְכַּמְרֵאה ַהָבָּזק" ָכּאוֹר

ֶשׁיּוֵֹצא ִמֵבּין ַהֲחָרִסים ,וֵּפרוּשׁ ִאלּוּ ִתַּקּח ֶחֶרס ָנקוּב ְנָקִבים ְנָקִבים ַדִּקּים ַעל ְפֵּני ֻכּלּוֹ,
וְּתַכֶסּה בוֹ ָהֵאשׁ ְוִתְנַפּח ְבַּמפּוַּח ָבֵּאשׁ ַעד ֶשִׁיְּתַלֵהבִ ,יָמְּשׁכוּ ִמְנִּתיבוֹת ַהְנָּקִבים ֲאֶשׁר ְבָּכל
יני ְצָבִעים עוִֹלים ְויוְֹרִדין ִבְּנִתיבוֹת
ֶנֶקב ְוֶנֶקב ֶשַׁבֶּחֶרס חוִּטין ַשְׁלֶהְביוֹת ְצבוּעוֹת ְבָּכל ִמ ֵ
ַהְנָּקִביםֵ ,כּן ְצִפַיּת ַהַחיּוֹת ְוכוּ' ִיְשְׁלחוּ ִניצוֵֹצי זַֹהר ַבַּחְשַׁמל.

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)תיקונים ג(.

לוּלים
אוֹפ ִנּים ְו ָכל ֶע ֶשׂר ִכּתּוֹת ֶשׁ ְכּ ִ
אָכים ֶשׁ ֵהם ַחיּוֹת ְו ַ
ַכּ ָמּה ַמ ְל ִ

אָכים ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ֶאת ַה ְסּ ִפירוֹתְ .ו ֵכן
רוֹאים ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
ָבּ ֶהם ֶשׁ ְמּ ַשׁ ְמּ ִשׁים ְל ֶע ֶשׂר ְס ִפירוֹתִ ,
אָכיםְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ
וּב ֶהם ִנ ְק ְראוּ ַה ַמּ ְל ִ
דוּע ָ
אַחת ֵישׁ ָלהּ ֵשׁם ָי ַ
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )שם יזַ (.ה ְסּ ִפירוֹת ָכּל ַ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
קוֹמםְ .
וּשׂ ָר ִפים ִמ ְמּ ָ
אָכים ְ
וּמ ְל ִ
עוֹקר ַחיּוֹת ַ
ַבּזֹּ ַהר )שם קבַ (:ה ְמ ַק ֵצּץ ַבּ ְנּ ִטיעוֹת ֵ
יעים ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ְסּ ִפירוֹת ְכּ ִפי ֶשׁמּוָּבא ְבּ'ָמבוֹא ְשָׁעִרים'
אָכים ֵהם ַמ ְשׁ ִפּ ִ
ְדּ ַה ַח ְשׁ ַמל ְו ַה ַמּ ְל ִ
וּטי ָהאוֹר ֵאין
אַח ִדים ִעם ח ֵ
אָכים ִמ ְת ֲ
ימ ְט ִר ָיּא חוּטְ ,דּ ַה ַחיּוֹת ֵאשׁ ְו ַה ַמּ ְל ִ
יז"ל )שכו( ֶשׁ ַח ָיּה ְבּ ִג ַ
ְלָהֲאִר ַ

אמר ֱאלֹ ִהים ְי ִהי אוֹר"
סוֹף ָל ֵכן ֵהם ְבּ ַע ְצ ָמם ִבּ ְב ִח ַינת חוּטְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )בראשית גַ " (.ויֹּ ֶ
אָכים ֵהם ָהאוֹר ֵאין סוֹף ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ֶנּ ֱא ַצל
רוֹאים ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
אָכיםִ .
ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת ָהאוֹר ְל ַמ ָטּה ֵאלּוּ ַה ַמּ ְל ִ
אַחד ֶאת ְשׁמוֹת ֲה ָו ָי"ה ֲאדֹ ָנ"יְ .ו ַעֵיּן ַבּזֹּ ַהר
ְל ַמ ָטּהְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ז"ח תיקונים קידֶ (:שׁ ַה ַח ְשׁ ַמל ְמ ֵ

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

)תיקונים ג(.

ה

וּכ ִפי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ְבּ ֵס ֶפר 'סוֹד ַה ַח ְשׁ ַמל'
אַחדוֹת ֶאת ְשׁמוֹת ֲה ָו ָי"ה ֲאדֹ ָנ"יְ .
ֶשׁ ַה ְסּ ִפירוֹת ְמ ֲ

אָכים.
תּוֹנים ַנ ֲע ֶשׂה ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
עוֹלמוֹת ַה ַתּ ְח ִ
בּוּרם ָבּ ָ
אָך ְדּ ִח ָ
ימ ְט ִר ָיּא ַמ ְל ְ
ֶשׁ ֵשּׁמוֹת ֲה ָו ָי"ה ֲאדֹ ָנ"י ֵהם ְבּ ִג ַ

ַע ָתּה ְנ ָב ֵאר ֶאת ַהֶקֶּשׁר ַל ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר )בא מגֶ (.שַׁהַמְּלאִָכים ֵהם ֲעָנִניםְ .וֵכן מוָּבא ָבּרס"ג )דניאל ז ,יג( ֶשׁ ָה ֲע ָנ ִנים
ֵהם ַמ ְל ִ
יצת
יז"ל )ע' מז' וע' נא'( ֶשׁ ְקּ ִפ ַ
אַמ ֵרי ַר ַזּ"ל' ְל ָה ֲא ִר ַ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַמ ְ
אָכיםְ .ו ֵכן ָ

רוֹכב ֲע ֵל ֶ
אָדם ַכּ ֲע ָנ ִנים ְו ֵ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
יהםֵ .בּ ְ
אָכים ֶשׁ ִנּ ְד ִמים ָל ָ
ַה ֶדּ ֶר ְך ַנ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
ימיּוּת ָהֲעָנִנים ַהַגְּשִׁמ ִיּים ִהיא
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשַׁעמּוּד ֶהָעָנן ָהָיה ַמְלאְַך ֱאלִֹהיםְ ,וֵכן ְפִּנ ִ
' ֵ
ַמְלאִָכיםְ .כּמוֹ ֶשְׁפִּנ ִ
אָכיםְ ,וִנְרִאים ֵאֵלינוּ ְבּתוְֹך
ימיּוּת ַהַחָמּה וְּלָבָנה ְוכוָֹכִבים ִהיא ַמ ְל ִ
ינת ַמ ִיּין נוְּקִבּין ָבֵּאד ֶשׁעוֶֹלה ִמן ָהאֶָרץ,
ְקִלַפּת נַֹגהּ ְכִּפי ֶשִׁנְּרִאיםְ .וָלֵכן ֵישׁ ַבֲּעָנִנים ְבִּח ַ
יעים.
וַּמ ִיּין ְדּכוִּרין ַבֶּגֶּשׁם ֶשֵׁהם ַמְשִׁפּ ִ

ְלִפי

ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ַהְבָּרִקים ֶשׁנּוָֹצִרים ֵמָהֲעָנִנים ַהַגְּשִׁמ ִיּים .מוָּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי

אָכיו רוּחוֹת
אָכים ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר "עֹ ֶשׂה ַמ ְל ָ
)שמות יט ,טז( ַה ְבּ ָר ִקים ֵהם ַמ ְל ִ
רוֹאים ֶשׁ ַה ְבּ ָר ִקים
יוֹצא ָב ָרק"ִ .
וּמן ָה ֵאשׁ ֵ
וּכ ִתיב " ְונֹ ַגהּ ָל ֵאשׁ ִ
ְמ ָשׁ ֲר ָתיו ֵאשׁ לֹ ֵהט" ְ
ֵהם ַמ ְל ִ
יוֹצא
וּמן ָה ֵאשׁ ֵ
אָכיםְ ,כּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּ ָר ִקים ִבּ ְנבוּאַת ַה ַח ְשׁ ַמל )יחזקאל א ,יג( " ִ
חוּטי ֵאשִׁ .נ ְר ֶאה
צוּרת ֵ
צוּר ָתם ְכּ ַ
נּוֹצ ִרים ֵמ ָה ֲע ָנ ִנים ַה ַגּ ְשׁ ִמ ִיּיםָ ,
רוֹאים ַבּ ְבּ ָר ִקים ֶשׁ ָ
ָב ָרק"ְ .ו ִ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל ָהרוָּחִני ֶשֵׁהם ַחיּוֹת ֵאשׁ.
ְדּ ֶזה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ָה ֲע ָנ ִנים ְוַהְבָּרִקים ְל ֵ
ימ ְט ִר ָיּא ֵאשׁ.
ְו ֵכן ָבּ ָרק ְבּ ִג ַ
ְוהוִֹסיף ָהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ַעְמָרם אוְֹפַמן שליט"א ֶשׁמּוָּבא ְבֵּסֶפר ְיִצ ָ
ירה )פ"א מ"ו( ֶעֶשׂר
ְסִפירוֹת ְבִּלי ָמה ְצִפָיּ ָ
יתן ֵאין ָלֶהן ֵקץַ .ה ְיינוּ
יתן ְכַּמְרֵאה ַהָבָּזק ְוַתְכִל ָ
ֶשׁ ְיֶּח ְזֵקאל ָצָפה ִבְּנבוּאָתוֹ ְבֶּעֶשׂר ְסִפירוֹת ֶשׁל ָהאוֹר ֵאין סוֹף ְוָראָה אוָֹתן ְבּצוַּרת ַחיּוֹת

ֵאשׁ ְכַּמְרֵאה ַהָבָּזק .וְּמָבֵאר ָהר"מ בּוְּטִריל ְבֵּשׁם ַרב ַהאי ָגּאוֹן ְועוֹד ְמ ֻק ָבּ ִלים " ְו ַה ַחיּוֹת
ָרצוֹא ָושׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵאה ַה ָבּ ָזק"ְ ,והוּא ַקל וָּמִהיר ַהיּוֵֹרד ִמן ַהָשַּׁמִים ְבּיוֹם ַסְגִריר,
ְוהוּא ִנְראָה ָלאָָדם ְכֶּהֶרף ַעִין ְוכוּ'ָ ,בָּזק הוּא ְכּמוֹ ָבָּרקִ ,כּי ַהַזִי"ן ִבְּמקוֹם ֵרי"שׁ,
ֶשׁהוּא ִמְתַלֵהט ִבְּמֵהָרה וַּמֲעֶלה ַלַהב עוֶֹלה ְויוֵֹרד ַהַלַּהבְ ,וַעל ֶדֶּר ְך ַהָפּסוּק
"ַכְּבָּרִקים ְירוֵֹצצוּ" ָנָקט "ָרצוֹא" .רוִֹאים ֶשַׁרב ַהאי ָגּאוֹן ָלַמד ְפַּשׁט ַבָּפּסוּק ֶשׁ ְיֶּח ְזֵקאל

ו

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יאל ְכֵּחיזוּ
ָראָה ֶאת ַהַחיּוֹת ֵאשׁ ְכַּמְרֵאה ַהְבָּרִקים ַה ַגּ ְשׁ ִמ ִיּיםְ .וֵכן ְמַתְרֵגּם יוָֹנָתן ֶבּן עוּ ִז ֵ
ַבְרָקאְ .וֵכן ְמָבֵאר ַרִשּׁ"י )יחזקאל א ,יד( ָבָּזק ְכּמוֹ ָבָּרקְ .וֵכן מוָּבא ָבַּרְמַבּ"ם )מורה נבוכים
ח"ג פ"ב( ָבָּזק ֵשׁם ַהָבָּרקְ .וִאם ִנְבדֹּק ַמה ֵהם ַהְבָּרִקים ַה ַגּ ְשׁ ִמ ִיּיםִ ,נְמָצא ֶשֵׁהם
ֶעֶלְקְטִריקַ ,כּמּוָּבא ַבַּמְּלִבּי"ם )ירמי' י ,יג( " ְבּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה" ְבּ ֵעת ִי ְר ֶצה ֶשׁ ֵיּ ֵרד
מוֹצא
עק ְט ִרי ְו ִי ְת ֲה ֶוה ַה ָבּ ָרקְ ,וַעל ְיֵדי ֶזה " ֵ
ַה ָמּ ָטר ִי ָפּ ֵרד ֵמ ֶהם ְיסוֹד ָה ֵאשׁ ְו ָה ֶע ֶל ְ
יוֹציא ְיסוֹד ָה ַ
רוֹתיו" ִ
אוֹצ ָ
רוּח ֵמ ְ
ַ
רוּח ָהאָצוּר ָבּ ֵא ִדיםְ ,וַעל ְיֵדי ֵכן ִי ְת ֲה ֶוה ַה ָמּ ָטר
ַכּ ַ
נּוֹדע ְבּ ָח ְכ ַמת ַה ֶטּ ַבעְ .ויוֵֹצא ֶשִׁהְמִשׁילוּ ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשׁ ְיּ ֶח ְז ֵקאל ָראָה
ימְטִרָיּא ֶאֶלְּקְטִריקְ .והוִֹסיף
ָבֶּעֶלְקְטִריק ַהַגְּשִׁמי ַמָמּשְׁ .וֵכן סוֹד ַחְשַׁמל ִעם ַהִמִּלּים ְבִּג ַ
ימְטִרָיּא ֶמַתּח.
ָהרה"ג ר' מֶֹשה ְגּנוּט שליט"א ֶשׁסוֹד ַחְשַׁמל ְבִּג ַ
ימית
ְלַהָלּן ָנִביא ִצטּוּט ַעל ַהֻמָּשּׂג ָבָּרק ְלִפי ַהַמָּדּעָ .בָּרק הוּא תּוָֹפָעה אְַקִל ִ
ֶשְׁבַּמֲהָלָכהּ ִנְפָרק ֶעֶלְקְטִריק ְסַטִטּי ַהִנְּמָצא ַבֲּעָנִניםַ .הָבָּרק ִנְראָה ְכֶּפֶרץ
אוֹר ָעזְ ,וַיַחד ִאתּוֹ נוַֹצר ָהַרַעםַ ,הַמִּגּ ַ
יע ֵאֵלינוּ ְזַמן ָמה ְלאַַחר ַהָבָּרקְ ,כּתוָֹצאָה
ֵמַהֶהְבֵדּל ַהָגּדוֹל ֶשֵׁבּין ְמִהירוּת ָהאוֹר ִלְמִהירוּת ַהקּוֹלַ .הָבָּרק נוָֹצר ִמשּׁוּם
ילי ָגּדוֹל ְמאֹד.
ֶשְׁבַּתְחִתּית ַעְנֵני ְסָעָרה נוֶֹטה ְלִהְצַטֵבּר ִמְטָען ֶעֶלְקְטִרי ְשִׁל ִ
ַהֶמַּתּח ָהֶעֶלְקְטִרי ֵבּין ַתְּחִתּית ֶהָעָנן ְלֵבין ַהַקְּרַקע ָנע ֵבּין ְ 20לִ 100-מְלּיוֹן
ָו ְ
יעה ֶשׁל ָבָּרק
יע ַעד  10,000אְַמֶפּרְ .פִּג ָ
ולט .עְֹצַמת ֶזֶרם ַהָבָּרק ֲעשׂוָּיה ְלַהִגּ ַ
יעת ַהָבָּרק ִהיא ְלַמֲעֶשׂה
ְבּגוּף ַחי אוֹ דּוֵֹמם ַעל ָהֲאָדָמה ִנְקֵראת ַמַכּת ָבָּרקְ .פִּג ַ
ַמַכּת ֶעֶלְקְטִריקֶ ,שָׁבּהּ עוֵֹבר ֶזֶרם ֶעֶלְקְטִרי ַבַּעל ֶמַתּח ָגּבַֹהּ ְמאֹדְ ,מָהֲא ִויר ֶאל
ַהגּוּף ֶשִׁנְּפַגּע.

ְוהוִֹסיף

יאל ַעל
ָהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ַעְמָרם אוְֹפַמן שליט"א ֶשׁמּוָּבא ְבַּתְרגּוּם יוָֹנָתן ֶבּן עוּ ִז ֵ

יהם ֵי ָר ֶאה ְו ָי ָצא ַכ ָבּ ָרק ִחצּוֹ"ַ .ו ָיי ֲע ֵליהוֹן
ַהָפּסוּק )זכריה ט ,יד( " ַויהֹ ָוה ֲע ֵל ֶ
ִי ְת ְג ֵלי ִויהוֹן ַנ ְפ ִקין ִכּ ְב ָר ִקין ִפּ ְת ָגּ ִ
מוֹהיְ .ורוִֹאים ֶשַׁהְשָׁפַּעת ַהתּוָֹרה ְו ַה ְנּבוּאָה ֵמהקב"ה
ִנְמֶשֶׁלת ִלְבָּרִקיםְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )יתרו פבַ (.על ַה ָכּתוּב ֶשֶׁנֱּאַמר ְבַּמַתּן תּוָֹרהְ " ,ו ָכל ָה ָעם
וּב ָר ִקים".
רֹ ִאים ֶאת ַהקּוֹלֹת" ֶשׁ ָראוּ ֶאת ַה ַח ְשׁ ַמלְ ,וֵכן ָכּתוּב )שמות יט ,טז( " ַו ְי ִהי קֹלֹת ְ
ְוֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים עדְ (:בּ ָר ִקים ִמ ַצּד ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר בּוֹ " ְו ָי ָצא ַכ ָבּ ָרק ִחצּוֹ".

ז

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יז"ל
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִר ַ
רוֹאים ֶשׁ ַה ְבּ ָר ִקים ָבּ ִאים ֵמ ַה ְיסוֹדְ .ו ֵכן ָ
ִ

)שופטים ע' רפט(

" ְו ָי ָצא

ַכ ָבּ ָרק ִחצּוֹ" ֶשׁהוּא ִט ַפּת ַה ֶזּ ַרע ַה ֶ
יּוֹרה ַכּ ֵחץ.

ְו ִיָתֵּכן

ֶשֵׁשּׁם ָהִעיר ְבֵּני ְבַּרק הוּא ִמְלּשׁוֹן ְבֵּני ָבָּרקַ ,הְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני,

ימי ֲחַז"לַ ,כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ )ויק"ר כא ,ח( ַר ִבּי
ְדָּמקוֹם ֶזה ָהָיה ְמקוֹם תּוָֹרה ְכָּבר ִבּ ֵ
ֲח ַנ ְנ ָיא ֶבּן ֲח ִכ ַ
יבא
תּוֹרה ֵא ֶצל ר' ֲעִק ָ
ינאי ְור' ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן יוֹ ַחאי ָה ְלכוּ ִל ְלמֹד ָ
יע ֶזר
ִבּ ְב ֵני ְבּ ַרק ָשׁהוּ ָשׁם י"ג ָשׁ ָנהְ .וֵכן מוָּבא ָבַּהָגָּדה ֶשׁל ֶפַּסח ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
יבא ְו ַר ִבּי ַט ְרפוֹן ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻס ִבּין
הוֹשׁ ַע ְו ַר ִבּי ֶא ְל ָע ָזר ֶבּן ֲע ַז ְר ָיה ְו ַר ִבּי ֲע ִק ָ
ְו ַר ִבּי ְי ֻ
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים ָכּל אוֹתוֹ ַה ַלּ ְי ָלה ַעד ֶשׁ ָבּאוּ
ִבּ ְב ֵני ְב ַרקְ ,ו ָהיוּ ְמ ַס ְפּ ִרים ִבּ ִ
יהם ְו ְ
יד ֶ
ַת ְל ִמ ֵ
יע ְז ַמן ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית.
בּוֹתינוּ ִה ִגּ ַ
אָמרוּ ָל ֶהם ַר ֵ

מוָּבא

ְבּ ֵס ֶפר 'ֲחזוֹן ִאישׁ' )או"ח מועד ס' נ' סק"ט( ֶשַׁהְפָעַלת ֶאֶלְּקְטִריק ַגְּשִׁמי ְבַּשָׁבּת ַשֶׁיֶּכת
אכת
אכת בּוֶֹנה ,חוּץ ִמַכָּמּה ְמקוֹמוֹת ֶשֵׁיּשׁ ָבּהּ ַגם ְמֶל ֶ
ְבּרֹב ַהִמְּקִרים ִלְמֶל ֶ

ַמְבִעירְ .דָּכל ָדָּבר ֶשֵׁאין בּוֹ ִחיּוּת וְּמַח ִיּים אוֹתוֹ הוּא ִנְקָרא בּוֶֹנהְ .וֵכן ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִני
ִמי ֶשִׁמְּתַחֵבּר ֵאָליו הוּא ִבְּבִח ַ
ינת בּוֶֹנהַ .כּמּוָּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)סנהדרין צט(:

עוֹסק
ָכּל ָה ֵ

ַבּ ָ
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ ְכּ ִאלּוּ ָבּ ָנה ַפּ ְל ֵט ִרין ֶשׁל ַמ ְע ָלה ְו ֶשׁל ַמ ָטּהְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)שבת

עוֹס ִקים ְבּ ִב ְנ ָינוֹ
ידי ֲח ָכ ִמים ִנ ְק ָר ִאים ' ַבּ ָנּ ִאין' ִמ ְפּ ֵני ֶשׁ ְ
יוֹח ָנןַ ,תּ ְל ִמ ֵ
אָמר ַר ִבּי ָ
קידַ (.
עוֹלם ָכּל ְי ֵמ ֶ
ֶשׁל ָ
אָמר ַר ִבּי
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָע ָזרַ ,
יהםְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ברכות סדַ (.
ֲח ִנ ָ
בּוֹנ ִי ְך " .וְּמָבֵאר ַה'ֶנֶּפשׁ ַהַח ִיּים' )א ,ג( אַל ִתּ ְק ִרי
ינא ,אַל ִתּ ְק ֵריָ " ,בּ ָנ ִי ְך " ֶא ָלּא " ָ
ָבּ ַנ ִי ְך ֶא ָלּא ָ
בוֹנה ַה ְמ ַס ֵדּר ִבּ ְנ ָינוֹ.
יוֹנים ְכּ ֶ
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְל ִ
בּוֹנ ִי ְך ִ .כּי ֵה ָמּה ַה ְמ ַס ְדּ ִרים ָ
ְוֵכן מוָּבא ְבּ'ִתקּוִּנים ֲחָדִשׁים' ָלַרְמַח"ל )לח( ְדּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִאינוּן ִבּ ְנ ָי ָנא ַמ ָמּשׁ ִדּ ְשׁ ִכ ְינ ָתּא.
ְו ֵכן ִבּ ְנבוּאַת ַה ַח ְשׁ ַמל ָמ ִצינוּ ְבּ ִח ַינת ַבּ ִיתְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב )יחזקאל א ,כז( " ָו ֵא ֶרא ְכּ ֵעין
ַח ְשׁ ַמל ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ֵבּית ָלהּ ָס ִביב".

מוָּבא

ְבֵּשׁם ֶה'ָחֵפץ ַח ִיּים'

)הובא בירחון 'דאס אידישע ווארט' תשרי תשמ"ד בשם חתנו הגר"מ

זקס( ֶשֵׁאַרע ַפַּעם ֶשָׁשְּׁכחוּ ְלַהְדִליק ֶאת ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק קֶֹדם ַשָׁבּת ְבֵּביתוֹ ֶשׁל
יע ַעד ַהַבּ ִית
ֶה'ָחֵפץ ַח ִיּים'ְ ,וֶה'ָחֵפץ ַח ִיּים' אַָמר ֲהֵרי אָנוּ יוְֹדִעים ֶשׁ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַמִגּ ַ
יך ִלְלחֹץ ַעל ַהַכְּפתּוֹרָ ,כְּך
ימה ְלתוְֹך ַהַבּ ִית ָצִר ְ
ַמָמּשֶׁ ,אָלּא ֶשְׁכֵּדי ְלַהְכִניס ֶאת ָהאוֹר ְפִּנ ָ
ַהְשִּׁכ ָ
ינת
יך ַלֲעשׂוֹת ְפּ ֻעלּוֹת ִבְּבִח ַ
ינה ַהְקּדוָֹשׁה ְמלֹא ָכל ָהאֶָרץ ְכּבוֹדוֶֹ ,אָלּא ֶשָׁצִּר ְ

ח

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ינה ֶשְׁכָּבר ִנְמֵצאת ְוֶשָׁתִּאיר ְבּתוֵֹכנוּ,
יצה ַעל ַהַכְּפתּוֹרְ ,כֵּדי ְלַגלּוֹת ֶאת ַהְשִּׁכ ָ
ְלִח ָ
ינה ַהְקּדוָֹשׁה ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי.
ְורוִֹאים ֶשֶׁה'ָחֵפץ ַח ִיּים' ִהְמִשׁיל ֶאת ַהְשִּׁכ ָ

ִנְרֶאה

ְדּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ָהאוֹר ֵאין סוֹף ֶשֶׁנֱּאָצל
ְלַמְלאִָכים ְכֶּשׁיּוֵֹרד ְלעוְֹלמוֹת ְבִּריאָה ְיִצ ָ
יחה ַל ֵסּ ֶפר.
אַרנוּ ַבּ ְפּ ִת ָ
ירה ֲעִשָׂיּהִ ,כּ ְד ֵב ְ

ְכֵּשׁם ֶשׁרוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשַׁהֶזֶּרם הוּא אִָחיד ְבָּכל ַהְמּקוֹמוֹת וְּבָכל ָמקוֹם
יסים אוֹתוֹ הוּא פּוֵֹעל ְפּ ֻע ָלּתוֹ ְלִפי אוֹתוֹ ְכִּליְ ,כּגוֹן ְלָהִאיר וְּלַכֵבּס ְוכוּ'ָ ,כְּך ָהאוֹר
ֶשַׁמְּכִנ ִ
ֵאין סוֹף ָהרוָּחִני הוּא אִָחיד ְבָּכל ַהְמּקוֹמוֹת וִּמְתַגֶּלּה ַבַּמְּלכוּת ְבַּהְרֵבּה ֳאָפִניםְ .דָּכל
ָמקוֹם וָּמקוֹם עוֶֹשׂה ְפּ ֻע ָלּתוֹ ָבּאוֹר ְלִפי ַהְכִּלי ֶשׁלּוָֹ .לֵכן ָכּל אָָדם שׁוֶֹנה ִמזּוָּלתוֹ .אַף ַעל
ילא הוּא
ִפּי ֶשָׁכּל אָָדם ְמַקֵבּל ֶאת אוֹתוֹ אוֹר ֵאין סוֹףַ ,הְכִּלי ֶשׁלּוֹ ַבַּמְּלכוּת שׁוֶֹנה וִּמֵמּ ָ
ִמְשַׁתֵּמּשׁ ָבּאוֹר ֵאין סוֹף ְלִפי ִעְנָיָניוְ ,וֵכן ְבָּכל ָדָּבר ְוָדָבר ָבּעוָֹלםְ] .כִּלי ֵאין ַהַכָּוָּנה ַדּ ְוָקא
יך[.
ימ ִיּים ַהַשָּׁיִּכים ַלְנָּשָׁמה ְוֵאין ָכּאן ַהָמּקוֹם ְלַהֲאִר ְ
ְלגוּףְ ,דֵּישׁ ַגּם ֵכִּלים ְפִּנ ִ

וְּכֵשׁם

ֶשׁרוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשַׁהֶזֶּרם זוֵֹרם ְבּתוְֹך חוִּטיםָ ,כְּך ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני
ינת חוִּטים וְּשָׂערוֹת,
ֶשׁהוּא ָהאוֹר ֵאין סוֹף ָהרוָּחִני יוֵֹרד ָלעוָֹלם ֶדֶּרְך ְבִּח ַ

ִכּ ְד ֵב ְ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשַׁהַמְּלאִָכים ֵהם ְבּסוֹד חוִּטיםְ ,וֵכן רוִֹאים
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
ירים ֶאת ַהֶזֶּרם ִמָמּקוֹם ְלָמקוֹםִ ,כּי
ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשְׁבֶּדֶרְך ְכָּלל חוֵּטי ְנחֶֹשת ַמֲעִב ִ
ַהְנּחֶֹשת ַמֲעִב ָ
ירה ֲהִכי טוֹב ֶאת ַהֶזֶּרם ,וַּבַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ָמִצינוּ ְבַּמְרֶאה ַהַמְּלאִָכים

)יחזקאל ב ,ו( " ְוּזרֹעֹ ָתיו וּ ַמ ְר ְגּלֹ ָתיו ְכּ ֵעין ְנחֹ ֶשת ָק ָלל"ְ .וֵכן ָכּתוּב )יחזקאל מ ,ג( " ְו ִה ֵנּה
וּמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י " ְכּ ַמ ְר ֵאה ְנחֹ ֶשת" ְכּ ֵעין ִזיו ַה ַחיּוֹת
ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה ְנחֹ ֶשת"ְ ,
ינהּ
ְונְֹצ ִצים ְכּ ֵעין ְנחֹ ֶשת ָק ָללְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )נדה יגֶ (:שְׁנּחֶֹשת ִהיא ַמֶתֶּכת ֶשֵׁא ָ
בּוַֹלַעת ְכָּללְ ,וֶזה ִעְנַין ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ְלַשֵׁמּשׁ ְכִּצנּוֹר ַהַמֲּעִביר ִמָמּקוֹם ְלָמקוֹם ְולֹא
ִלְבלַֹע ְלַעְצמוֹ.

ְוֵכן

ָשַׁמְעִתּי ְבֵּשׁם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִגְּינ ְזבּוְּרג שליט"א ֶשׁאוִֹתיּוֹת ח"ש ֶשְׁבֵּתַבת ְנחֶֹשת,
ְמַרְמּזוֹת ַעל אוִֹתיּוֹת ח"ש ֶשְׁבֵּתַבת ַחְשַׁמלְ .וֵכן ְנחֶֹש"ת ר"ת ַמֲאַמר ַהִמְּדָרשׁ

)ב"ר

וֹרה .וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדִּמְדָרשׁ ֶזה ְמַרֵמּז ַעל ִצְמצוּם
וֹבלוֹת ָח ְכ ָמה ֶשׁ ְל ַמ ְע ָלה תּ ָ
יז ,ה( נ ְ

ָהאוֹר ֵאין סוֹףַ ,כּמּוָּבא ְבּ'ִלקּוֵּטי ֲהָלכוֹת' ְלָהר"נ ִמְבֶּרְסַלב )עדות ד( ֵאין אָנוּ ְמ ַק ְבּ ִלין ִכּי
ִאם ַעל ְי ֵדי ִצ ְמ ִ
ינת
בוּשׁים ֵאלּוֶּ .שׁ ֶזּהוּ ְבּ ִח ַ
תּוֹרה ִבּ ְל ִ
צוּמיםַ ,על ְי ֵדי ֶשׁ ִנּ ְת ַל ְבּ ָשׁה ַה ָ

ט

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

תּוֹרהְ .וִצְמצוּם ָהאוֹר ֶשַׁנֲּעָשׂה ֶדֶּרְך ַהַחְשַׁמלַ ,נֲעָשׂה ֶדֶּרְך
נוֹבלוֹת ָח ְכ ָמה ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ָ
ְ
יתדוָֹתיו ַבִּמְּשָׁכּן ָהיוּ ִמְנּחֶֹשתְ ,דּאְַדֵני ֶהָחֵצר
ינת ְנחֶֹשתְ .וֵכן ִנְרֶאה ֶשׁאְַדֵני ֶהָחֵצר ִו ֵ
ְבִּח ַ
ִו ֵ
ידת ָהאוֹר ְלַמָטּה
יר ַ
יתדוָֹתיו ְמַסְמִּלים ֶאת ָהאוֹר ֶשׁיּוֵֹרד ְלַמָטּה ְלתוְֹך ָהעוָֹלם ַהַגְּשִׁמיִ ,ו ִ
ִהיא ְבִּח ַ
ינת ְנחֶֹשתְ .וֵכן שֶֹׁרשׁ ַהָנָּחשׁ הוּא ֵמַהְנּחֶֹשת ְכִּפי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל
ידת ָהאוֹר ַלְקִּלפּוֹת ְבַּתְכִלית ַהִצְּמצוּם.
ֵחְטא'ְ ,וָנָחשׁ ְמַסֵמּל ֶאת ְיִר ַ

ָנִביא

ְלַקָמּן ֵמָהרה"ג ר' מֶֹשה ַשׁץ שליט"א ֶשׁכַֹּח ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי הוּא כַֹּח ֶאֶנְּרִגָּיּה
ָפִּעיל ֶשֵׁא ֶ
יננּוּ יוְֹדִעים ַמהוּתוֹ ְוָשְׁרשׁוְֹ ,וֵכן ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני לֹא נוַּכל ְלַהִשּׂיג
ַמהוּתוֹ ְוָשְׁרשׁוֹ ַרק ְפּ ֻעלּוָֹתיו ִבְּלָבד.

ְוִאם

ִנְבדֹּק ֵא ֶ
יזה ֵשׁם ִהְשַׁתְּלֵשׁל ְבַּגְשִׁמיּוּת ַלכַֹּח ַהָשְּׁרִשׁי ֶשׁל ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשֵׁאין
ָידוַּע ַמהוּתוִֹ ,נְמָצא ֶשָׁקְּראוּ לוֹ ְבֵּשׁם ַמְגֶנט ,אוֹ ֶאֶלְּקְטרוֹ ַמְגֶנטְ ,דּכַֹח ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק

ַהָשְּׁרִשׁי הוּא ַמְגֶנט ֶשַׁמְּכִנ ִ
יסים בּוֹ ֶאֶנְר ִגָּיּה ֶשׁיּוֶֹצֶרת ֶאת ַהֶזֶּרם .וְּרֵאה ֶפֶּלא ֶשְׁכָּבר
ִהְמִשׁילוּ ַרבּוֵֹתינוּ ָהִראשׁוֹ ִנים ְוָהאֲַחרוִֹנים ֶאת ָהאוֹר ֵאין סוֹף ְלַמ ְגֶנטַ ,כּמּוָּבא ַבְּשָּׁל"ה

יאל ] ַרבּוֹ ֶשׁל ָה ַר ְמ ַבּ"ן[ ִדּ ָמּה
)תולדות אדם בית אחרון ד( ֲהלֹא ֶה ָח ָכם ר' ֶע ְז ִר ֵ
מּוֹשׁ ֶכת ַה ַבּ ְר ֶזל ִבּ ְס ֻג ָלּ ָתהֵּ .תּן
שּׁוֹא ֶבת ַה ֶ
ָה ֲא ִצילוּת ֵא ֶצל ָה ֵאין סוֹף ְכּ ֶא ֶבן ַה ֶ
יך ַבּ ִדּ ְמיוֹן ַה ֶזּה ִכּי הוּא ֵ
ינ ָ
ֵע ֶ
וּפ ָנּה ָבּ ֲא ִצילוּתְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר
צוֹדק ִמ ָכּל ַצד ִ
'ַשֲׁעֵרי אוָֹרה' ֵמָהַרב יוֵֹסף ִגּ ַ
יקִטְלֶייא ֶשָׁהָיה ֵמָהִראשׁוִֹנים )השער השני( ְו ֶזהוּ ַהסּוֹד
ַה ֻמּ ְפ ָלא ִבּ ְהיוֹת אדנ"י ִמ ְשׁ ֵ
וּמ ְת ֲא ֶוּה
תּוֹקק ְו ִנ ְכ ָסף ְל ִה ְת ֲעלוֹת ְבּ ִעלּוּי ֶאל ח"יִ ,
עוֹלם ַה ֶזּהֲ :הלֹא ִת ְר ֶאה
ַל ֲעלוֹת ֵא ָליו ָתּ ִמידְ .ואַל ִתּ ְת ַמהֶּ ,שׁ ֲה ֵרי ֵישׁ ֻדּ ְג ָמא ָבּ ָ
נוֹשׂאתְ ,ל ַמ ָטּה
וּמה ֶשּׁ ִהיא ֵ
יהְ ,ו ִהיא ְל ַמ ְע ָלהַ ,
מוֹשׁ ֶכת ֵא ֶל ָ
ֶ
שּׁוֹא ֶבת
ָה ֶא ֶבן ַה ֶ
ִמ ֶמּ ָנהּ .רוִֹאים ֶשַׁה'ַשֲׁעֵרי אוָֹרה' ַמְמִשׁיל ִיחוּד קב"ה וְּשִׁכְינֵתּיהּ ְלֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת,
ְוַהַחְשַׁמל עוֶֹשׂה ֶאת ַה ִיּחוּד ִכּ ְד ֵב ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֻס ָלּם'ְ .וֵכן ִיָתֵּכן ֶשֵׁיּשׁ ֶקֶשׁר ֵבּין
ַהְבָּרִקים ֶשְׁמַּסְמִּלים ֶאת ַהַחְשַׁמל ַלַמּ ְגֶנט ַהְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמלְ ,דֵּישׁ ִשׁיטוֹת ַמָדִּעיּוֹת
ֶשׁאְַבֵני ַהַמּ ְגֶנט ֵהם ֲאָבִנים ֶשִׁקְבּלוּ ַמַכּת ָבָּרק.

ְוֵכן

ינת
מוָּבא ָבּ'אוֹר ַהַח ִיּים' )בראשית מז ,כז .שמות יט ,ה( ֶשׁכַֹּח ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ָבּעוָֹלם הוּא ִבְּבִח ַ
ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבתֶ ,שׁשּׁוֶֹאֶבת ֶאת ִניצוֹצוֹת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשִׁנְּתַפּ ְזּרוּ ָבּעוָֹלםְ ,וַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני

הוּא כַֹּח ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ִנְּמָצא ָבּעוָֹלם .וּמוִֹסיף ָשׁם ַעל ַהָכּתוּב

)שמות יט ,ה(

יתם ִלי
" ִו ְה ִי ֶ

י

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ינת ֶאֶבן ְסֻגָלּהֶ ,שִׁהיא ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת,
ְס ֻג ָלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים" ֶשַׁעם ִיְשָׂרֵאל ֵהם ִבְּבִח ַ
ִלְשׁאֹב ֶאת ַה ִנּיצוֹצוֹת " ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים" .וְּרֵאה ֶזה ֶפֶלא ֶשַׁהָפּסוּק ַהֶזּה ר"ת שׁוֶֹאֶב"ת ְבּג'
יתם ִלי ְס ֻג ָלּה ִמ ָכּל
יתי ִו ְה ִי ֶ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּקֹ ִלי וּ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
ֳאָפִניםְ " ,ו ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
ָה ַע ִמּים".

ְוֵכן

מוָּבא ְבִּמְכְתֵּבי ַבַּעל ַה'ֶלֶּשׁם'

)וישלח תרמ"ד הודפס ב'משנת חסידים' הוצאת מכון הגר"א(

ַמה ֶשָּׁכַּתב ַמר ְבִּעְנַין ַהֲחָסִדים וְּגבוּרוֹת ֶשֵׁהם ְלַמָטּה ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ַהב'
ינִתי ָבֶּהם ְבֶּדֶר ְך ְכָּלל ֵהם
כֹּחוֹת ִטְבִעִיּים כַֹּח ַהַמְּגֶנִטיזוּםִ ,הֵנּה ְלִפי ִמיעוּט ִבּ ָ
ְדָּבִרים ְטהוִֹרים וְּנכוִֹנים ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי ֵהם ִנְלְקחוּ ַמה ֶשּׁאָנוּ מוְֹצִאים ְבָּחְכַמת
יה ,וְּכבוֹד תּוָֹרתוֹ ֶהֱעָלה אוָֹתם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְבָּגְבֵהי
ַהְמִּציאוּת וְּבכֹחוֶֹת ָ
ְמרוִֹמים ִלְראוֹת ְיסוֹדוָֹתם ְבַּהְרֵרי קֶֹדשִׁ ,הֵנּה ְבֻּמְשָׂכּלוֹת ְטהוִֹרים ָכֵּאֶלּה ִיְרֶבּה
ַדַעת ְויוִֹסיף ֶלַקח ְוָיפוּצוּ ַמְעָינוָֹתיו חוָּצהִ ,כּי ָכל ַמה ֶשָּׁזִּכינוּ ִלְראוֹת ְבִּמְדְרֵשׁי
ָהַרְשִׁבּ"י ְוָהַרב ְוַהָגּאוֹןֵ ,הם הוְֹלִכים ֻכָּלּם ַרק ַעל ֶדֶּר ְך ֶזהְ ,וָכל ָחְכַמת ָהֱאֶמת
הוּא ִכְּמַעט ִנְתַיֵסּד ַרק ַעל ֶזהְ ,לַגלּוֹת ֶאת ָכּל ָשְׁרֵשׁי ַהְמִּציאוּת ֻכּלּוֹ ֵאי ְך ֶשֵׁהם
ְתּלוִּיים וֻּמְשָּׁרִשׁים ְבּאוֹר ְרצוֹנוֹ ִיְתָבֵּר ְך ְשׁמוֹ ַהִמְּתַגֶּלּה ָבֲּאִצילוּתִ ,כּי ָהֱאֶמת
הוּא ֶשָׁכּל ַמה ֶשִּׁנְּמָצא ְבִּהְתַהווּת ְדָּהעוָֹלם ַהֶזּה ֵהם ֶיְשָׁנהּ ַבְּמִּציאוּת ַמָמּשׁ
ינת ַהְמִּציאוּת ַהִמְּתַיֵחס ְלָשׁםְ ,וֵכן הוּא ַגּם ֵכּן ֲאִפלּוּ
ְבָּכל עוָֹלם ְועוָֹלם ְלִפי ְבִּח ַ
ְבּעוַֹלם ָהֲאִצילוּת.
ְועוֹד מוָּבא ַבְּשָּׁל"ה )תולדות אדם השער הגדול ו( ְו ֶזה ְלשׁוֹן ָה ַרב ַה ַח ָיּט ְבּ ַשׁ ַער
אוֹמר
ֵ
וּמ ְפּ ֵני ֶשׁ ַה ָכּתוּב
יוֹניםִ ,
עוֹר ִרים ֶאת ָה ֶע ְל ִ
תּוֹנים ְמ ְ
ֶמ ְר ָכּ ָבהַ ,ה ַתּ ְח ִ
"וִּמ ְבּ ָשׂ ִרי ֶא ֱח ֶזה ֱא ַ
אוֹתיו"ִ ,כּי ְבּ ֶא ְמ ָצ ִעית
לוֹהּ"ְ ,ו ַגם ְכּ ִתיב " ֵז ֶכר ָע ָשׂה ְל ִנ ְפ ְל ָ
יוֹניםֵ .ישׁ ֶר ֶמז ָגדוֹל ְל ֶזה ַבּ ֶטּ ַבע ֵמ ִע ְנ ַין ָה ֶא ֶבן
תּוֹנים ַנ ִשּׂיג ָה ֶע ְל ִ
ַה ְדּ ָב ִרים ַה ַתּ ְח ִ
ַמ ְג ִניטוּ"ס ַה ֶ
יה,
יג ָ
יה ָכּל ִס ֶ
יטב ְו ָת ִסיר ֵמ ָע ֶל ָ
שּׁוֹא ֶבת ַה ַבּ ְר ֶזלִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ְתּ ַז ְקּ ֶק ָנּה ֵה ֵ
ְו ַ
אַחת ְבּ ֶק ֶרן ָז ִוית ֶא ָחד,
יכה ָה ַ
אַחר ָכְּך ְתּ ַשׁ ְבּ ֶר ָנּה ִל ְשׁ ַתּ ִיםְ ,ו ָת ִשׂים ַה ֲח ִת ָ
אַח ֶרת ְבּ ֶק ֶרן ָז ִוית ֶ
ְו ָה ֶ
אַח ֶרתֲ ,א ִפלּוּ ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ְמ ֻר ָח ִקים זוֹ ִמזּוֹ ָכּל ַמה ֶשּׁ ִתּ ְר ֶצה,
ֲא ִפלּוּ ֶא ֶלף ִמ ִ
מוּך ְל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ִתיכוֹת ָה ֵא ֶלּהִ ,תּ ְמ ָצא ִכּי ָכל
יח ַה ַבּ ְר ֶזל ָס ְ
יליןְ ,ו ָת ִנ ַ
אַח ֶרת ְבּ ָ
עוֹשׂה ָה ֶ
יכה ָ
אוֹתהּ ַה ֲח ִת ָ
עוֹשׂה ָ
ַה ְתּנוּעוֹת ֶשׁ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַע ְצ ָמהִּ .מ ָכּל

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יא

רשׁם ְל ַמ ְע ָלהְ ,ו ָכל
עוֹשׂה ַגּם ֵכּן ֶ
אָדם ֶ
ֵאלּוּ ַה ְדּ ָב ִרים ֵישׁ ֵעדוּת ֶנ ֱא ָמ ָנה ַעל ֶשׁ ָה ָ
יעוֹתיו ֶשׁהוּא פּוֹ ֵס ַע ְל ַמ ָטּה ֵבּין ְלטוֹב ֵ
ְפּ ִס ָ
וּבין ְל ָרעְ .ו ֶזה ֵמ ַה ַצּד ֶשׁ ִנּ ְב ָרא
ֵמ ָה ֶע ְל ִ
קוֹשׁרוֹ ִעם ֱאלֹ ָקיוְ ,כּמוֹ
ְ
יוֹנים ְבּ ֶצ ֶלם ֱאלֹ ִהיםְ ,ו ֶזה ַה ֶצּ ֶלם ָה ֱאלֹ ִהי
נוּע
חוּל ָיא ַה ְשּׁ ֵפ ָלה ֶשׁ ָבּהּ ָתּ ַ
יע ַה ְ
לוּיה ָבּ ֲא ִוירִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ָתּ ִנ ַ
ַה ַשּׁ ְר ֶשׁ ֶרת ֶשׁל ַבּ ְר ֶזל ַה ְתּ ָ
יוֹנה.
ַגם ָה ֶע ְל ָ
ְועוֹד ֵישׁ ָל ֶזה ֶר ֶמז ָגּדוֹל ְבּ ִע ְנ ַין ַה ַיּ ִין ְבּ ָח ִביתִ ,כּי ָבּ ֵעת ֶשׁ ָה ֵאם ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ִמּ ֶמּ ָנּהּ
פּוֹר ַחת ָע ְל ָתה ִנ ָצּהַּ ,גּם ַה ַיּ ִין
ָי ָצא ְו ִהיא ַה ֶגּ ֶפן ֵישׁ ָבּהּ ִשׁנּוּיְ ,ו ֶזהוּ ְכּ ֶשׁ ִהיא ַ
ֶשׁ ְבּתוֹ ְך ֶה ָח ִבית ְמ ַק ֵבּל ִשׁנּוּי ְבּאוֹתוֹ ַה ְזּ ָמן ַע ְצמוֹ ִמ ַצּד ַה ִשּׁנּוּי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ָה ֵאם
ֶשׁלּוֹ ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ַה ַיּ ִין ַההוּא ָרחוֹק ְו ִנ ְפ ָרד ֵמ ַה ֶגּ ֶפן .רוִֹאים ֶשַׁבַּיּ ִין ֵישׁ ְתּכוַּנת ַמְגֶנט,
וֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ָדּם ְוַי ִין' ֶשַׁהַיּ ִין ְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל.

אַב ָנא ִד ְמ ַק ְבּ ָלא ַפּ ְר ְז ָלאַ ,כּד ָח ֵמי
הוּדהַ ,האי ְ
אָמר ַר ִבּי ְי ָ
וּ ְמ ֻר ָמּז ַבּזַֹּהר )שמות כאַ (.
יני ְכּ ֶשׁ ִנּ ְראוּ ֶזה ִעם ֶזה ִדּ ֵלּג
ֵליהּ ַמ ֲח ָטא ְמ ַד ְל ָגא ִעי ָל ֵויָ ,כּ ְך מֹ ֶשה ְו ַהר ִס ַ
אַבּא,
אָמר ַר ִבּי ָ
ָע ָליוֲ ,ה ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב " ַו ָיּבֹא ֶאל ַהר ָה ֱאלֹ ִהי"ם חֹ ֵר ָבה"ַ ,
אשׁית ֶזה ִעם ֶזהְ ,ואוֹתוֹ ַהיּוֹם ִנ ְת ַר ֵגּשׁ ָה ָהר ְלמוּל
מוּכ ִנים ָהיוּ ִמ ֵשּׁ ֶשׁת ְי ֵמי ְב ֵר ִ
ָ
יני ִנְמַשׁל
יון ֶשׁ ָראָהוּ ֶשׁ ִנּ ְכ ָנס ְלתוֹכוֹ ְו ִד ֵלּג בּוָֹ ,ע ַמד ָה ָהר .רוִֹאים ֶשַׁהר ִס ַ
מֹ ֶשהְ ,ו ֵכ ָ
ְלַמְגֶנטְ ,וַהר ִס ַ
יני הוּא ָמקוֹם ֶשׁשּׁוֶֹרה ַהַחְשַמל ָהרוָּחִני ַכּמּוָּבא ְבַּרֵבּנוּ ַבְּחֵיי

)שמות כה ,ב(.

יני וּמֹ ֶשה ִמ ְז ַדּ ְמּ ִנים ֶזה
וּמוִֹסיף ָהרמ"ע ִמָפּאנוֹ )'מעין גנים' ח"ג( ְכּ ֶד ֶר ְך ֶשׁ ָהיוּ ַהר ִס ַ
יעת ַי ֲעקֹב ְבּ ַהר
שּׁוֹא ֶבתֵ ,כּן ְפּ ִג ַ
ָל ֶזה ְו ִכ ְמ ַשׁל ֲח ָכ ִמים ַל ַבּ ְר ֵזל ִעם ָה ֶא ֶבן ַה ֶ
ַה ִ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֻס ָלּם' ֶשֵׁבּית ַהִמְּקָדּשׁ הוּא ָמקוֹם ֶשׁשּׁוֶֹרה ַהַחְשַמל
מּוֹר ָיּה .וּ ֵב ְ
ָהרוָּחִניְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר' אְַבָרָהם ֶפְלְדַּמן שליט"א ששתי האותיות הראשונות של
אבן שתיה הן שאב"ת ,ואבן שתיה הוא היסוד של בית המקדש .והאותיות

שנשארו הם נה"י ר"ת נצח הוד יסוד ,שנכללים ביסוד של בית המקדש .וכן נה"י
יחד עם האות ה' של השתיה בגימטריא יין ,שהיה נשאב במקום הזה ,מהיין שהיו
מנסכים על המזבח ,ובארנו לעיל שביין יש תכונת מגנט.

מוּבא ַבּ' ַתּ ְנ ָיא' )'אגרת התשובה' ה( " ִכּי ֵח ֶלק ה' ַעמּוֹ ַי ֲעקֹב ֶח ֶבל ַנ ֲח ָלתוֹ" ְכּמוֹ
ָ
ֶח ֶבל ֶשׁרֹאשׁוֹ ָקשׁוּר ְל ַמ ְע ָלה ְו ָק ֵצהוּ ְל ַמ ָטּהְ ,ו ֶזה ִע ְנ ַין ַה ָכּ ֵרת ֶשׁ ִנּ ְכ ָרת

יב

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

וּכמוֹ ֶשָׁכּתוּב " ְו ִנ ְכ ְר ָתה
ְו ִנ ְפ ָסק ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ָשׁ ָכה ִמ ֵשּׁם ֲה ָו ָי"ה ָבּרוּ ְך הוּאְ ,
ַה ֶנּ ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפ ַני" ִמ ְלּ ָפ ַני ַדּ ְי ָקאְ ,והוּא ַעל ֶדּ ֶר ְך ָמ ָשׁל ֵמ ֶח ֶבל ָעב ָשׁזוּר
ִמ ַתּ ְר ַי"ג ֲח ָב ִלים ַדּ ִקּיםָ ,כּ ָכה ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ָשׁ ָכה הנ"ל ָכּלוּל ִמ ַתּ ְר ַי"ג ִמ ְצוֹת,
עוֹבר ַחס ְוָשׁלוֹם ַעל ַ
וּכ ֶשׁ ֵ
ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
אַחת ֵמ ֵה ָנּה ִנ ְפ ָסק ֶח ֶבל ַה ַדּקֵ .בּ ְ
יתת
' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא' ֶשֲׁחָטִאים פּוְֹגִמים ְבּחוֵּטי ַהַחְשַׁמל ֶשׁל ָהאָָדםְ ,וָלֵכן ָכֵּרת הוּא ְכִּר ַ
ַהחוּטְ .וֵכן ַהָכּתוּב

ְו ֵכן

)ויקרא יז ,ד(

" ְו ִנ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ" ,ס"ת שׁוֶֹאֶב"ת.

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ע"ז מדֶ (.שָׁה ְיָתה ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת ֵמַעל ַהֶכֶּתר ֶשׁל ָדּ ִוד ַהֶמֶּלְךְ ,וִהיא
ָע ְזָרה לוֹ ָלֵשׂאת ֶאת ַהֶכֶּתר ַהָכֵּבד ַעל רֹאשׁוֹ ,וֵּבאְַרנוּ ַבַּמֲאָמִרים 'ַחְשַׁמל ָדּם'

יע ְלָכל
יע ְלָד ִוד ַהַמְּשִׁפּ ַ
ְו'ַחְשַׁמל לוָּלב' ֶשִׁכְּתרוֹ ֶשׁל ָדּ ִוד ִסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשַׁמְּשִׁפּ ַ
ינת
ַהַמְּלכוּתִ ,נְרֶאה ְדָּלֵכן ָה ְיָתה ָשׁם ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת ְלַרֵמּז ַעל ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ִבְּבִח ַ
ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת.

ְו ֵכן

ָמ ִצינוּ ַמֲחלֶֹקת ַבּ ְגּ ָמ ָרא )סוטה מזַ (.על ָהֲעבוָֹדה ָזָרה ֶשׁל ְשֵׁני ֶעְגֵלי ַהָזָּהב ֶשָׁעָשׂה
ידה ֶאת ָהֲעָגִלים ֵבּין
ְיָרְבָעםְ ,לַמאן ְדּאַָמר ֶאָחד ָה ְיָתה ָשׁם ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת ֶשֶׁהֱעִמ ָ

יהםְ .ורוִֹאים ֶשִׁהְשַׁתְּמּשׁוּ
ָשַׁמ ִים ָלאֶָרץ ,וְּלַמאן ְדּאַָמר ַהֵשִּׁני ָחְקקוּ ָלֶהם ֵשׁם ָקדוֹשׁ ְבִּפ ֶ
ְבֶּאֶבן שׁוֶֹאֶבת ַלֲעשׂוֹת ִסָמּן ֶלֱאלֹקוּת.

ַהַמְּדָּעִנים

ִגּלּוּ ֶשִׁמְּלַבד כַֹּח ַהְמִּשׁ ָ
יכה ֶשֵׁיּשׁ ְבַּכדּוּר ָהאֶָרץֵ ,ישׁ ַגם ָשֶׂדה ֶאֶלְּקְטרוֹ ַמ ְגֶנִטי
יכן
ַהיּוֵֹצא ִמַכּדּוּר ָהאֶָרץַ ,מִקּיף אוֹתוֹ ,וִּמְתַפֵּשּׁט ְבָּכל ָהעוָֹלם ַהַגְּשִׁמי ַעד ֵה ָ

ֶשַׁיּד ָהאָָדם ַמֶשֶּׂגת ִלְראוֹתִ .נְרֶאה ְדֵּישׁ ָכּאן ֶרֶמז ַלַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ְמַמֵלּא ָכּל
ָעְלִמיןְ ,וֵלית ֲאַתר ָפּנוּי ִמ ֵ
יניהְּ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר' מֶֹשה ְגּנוּט שליט"א ֶשַׁהַמָּדּע לֹא
ִהְצִל ַ
יח ִליצוֹר ָמקוֹם ְוָחָלל ֶשֵׁאין בּוֹ שׁוּם ֶחְלִקיק ֵמַהכַֹּח ֶאֶלְּקְטרוֹ ַמ ְגֶנִטיְ ,וַהָמּקוֹם ִיְהֶיה
יניהּ.
ָחָלל ֲאִמִתּי ַה ְיינוּ ָוואקוּםְ ,דַּגם ְבַּגְשִׁמיּוּת ִמְתַגָּלּה ַהְמִּציאוּת ֶשֵׁלּית ֲאַתר ָפּנוּי ִמ ֵ

ְוֵכן

מוָּבא ְבּ'ִאְבּן ֶע ְזָרא' )ספר למשאלה שער א( ֶשֵׁיּשׁ כַֹּח ַמְגֶנט ֵבּין ַהכּוָֹכִבים וַּמָזּלוֹת ְלָכל
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַח ָמּה' ֶשַׁהכּוָֹכִבים ֵהם ַחְשַׁמלְ .וֵכן
ַהְדָּבִרים ֶשָׁבּאֶָרץ ,וּ ֵב ְ

ֵבּאְַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל אוֹת' ֶשַׁהַמָּזּלוֹת ֵהם ַחְשַׁמלְ .וֶאאמוֹ"ר הוִֹסיף ֶשַׁבַּמּ ְגֶנט ַהַגְּשִׁמי
ֵישׁ כַֹּח ִלְשאֹב ֶאת ַמה ֶשָּׁראוּיְ ,וִלְדחוֹת ֶאת ַמה ֶשֵּׁאינוֹ ָראוּיְ ,וֵכן ָבּרוָּחִני ִמי ֶשָׁראוּי
ִמְתַחֵבּר ,וִּמי ֶשֵׁאינוֹ ָראוּיַ ,ה ְקּ ֻד ָשּׁה דּוָֹחה אוֹתוֹ וּמוַֹנַעת ִקְרָבתוֹ.

יג

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
ְוֵכן

ינת ָזָכר
ָידוַּע ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשִׁאם ַמְגֶנט ֶאָחד נוֵֹתן ְוַהֵשִּׁני ְמַקֵבּלִ ,בְּבִח ַ
ינת ְשֵׁני ְזָכִרים ,אוֹ
יהם נוְֹתִנים ִבְּבִח ַ
יהםְ ,וִאם ְשֵׁנ ֶ
ינ ֶ
יכה ֵבּ ֵ
וּ ְנֵקָבה ,אָז ֵישׁ כַֹּח ְמִשׁ ָ

יהםְ ,וֶזה ְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל
ינ ֶ
ינת ְשֵׁתּי ְנֵקבוֹתֵ ,ישׁ כַֹּח ְדִּחָיה ֵבּ ֵ
יהם ְמַקְבִּלים ִבְּבִח ַ
ְשֵׁנ ֶ
ינת ָזָכר וּ ְנֵקָבה.
ָהרוָּחִני ֶשַׁהַהְשָׁפָּעה ַנֲעֵשׂית ֶדֶּרְך ַהִזּוּוִּגים ְבָּכל ָהעוָֹלמוֹת ִבְּבִח ַ

אכתּוֹ ֶשׁהוּא ַמֲעַבר
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'עוַֹלת ָתִּמיד' ְלָהֲאִרַיז"ל )ע' ג(ַ ,הְיסוֹד ִמְלַּבד ְמַל ְ
ַהֶזַּרע ֶאל ַהְנֵּקָבהֵ ,ישׁ לוֹ ְמִציאוּת אֵַחר ְבּסוֹד אוֹרוֹ ַהחוֵֹזר ִכּי בּוֹ ַמֲעֶלה
ְתִּפָלָּתן ֶשׁל ִיְשָׂרֵאל ְלַמְעָלהַ .ה ְיינוּ ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִני ְכֶּשֶׁיְּשָׁנם ְשֵׁני ַהַקּ ִוּים ֶשׁל ֶחֶסד
וְּגבוָּרה ַיַחד ְכּמוֹ ְבַּעמּוּד ָהֶאְמַצע ַהכּוֵֹלל ְסִפירוֹת ַדַּעת ִתְּפֶאֶרת ִויסוֹדָ ,שׁם ָהאוֹר עוֶֹלה
ְויוֵֹרד ֵמעוָֹלם ְלעוָֹלם ֶדֶּרְך ַהִזּוּוִּגים ַהַנֲּעִשׂיםְ ,וָהאוֹר הוֵֹלְך ְוחוֵֹזר ַמ ִיּין נוְּקִבּין וַּמ ִיּין
ְדּכוִּרין ,וְּכֶשֵׁיּשׁ ַקו ֶאָחד ְכּגוֹן ִבְּסִפירוֹת חח"ן וּבג"ה ָהאוֹר ַרק יוֵֹרד ְלַמָטּה ַדְּרָכּםְ ,ולֹא
ָמִצינוּ אוֹרוֹת ֶשׁעוִֹלים ַדְּרָכּם ֵמעוָֹלם ְלעוָֹלם ֲחָזָרה ְלַמְעָלהְ .ואְַדַּרָבּה ֵאין ְלאֵַחד ֶאת
יז"ל
ַהַקּ ִוּים ֶשְׁמּיָֹעִדים ִלְהיוֹת ָכּל ֶאָחד ְבִּנְפַרדַ ,כּמּוָּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ִמּ ְצווֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ

)עקב פח(

אָסוּר ְלאָָדם ְלַחֵבּר וְּלַשֵׁלּב ֶאְצָבּעוֹת ַיד ְיִמינוֹ ִעם ֶאְצָבּעוֹת ַיד ְשׂמֹאלוְֹ ,כּמוֹ
ֶשׁנּוֲֹהִגים ְבֵּני אָָדם ַלֲעשׂוֹת ְלִפי ֻתָּמּםְ ,וַהַטַּעם הוּא ְלִפי ֶשֵׁהם כֹּחוֹת ֶעְליוִֹנים
ְיִמִינִיּים וְּשָׂמ ִ
אלִיּים ְוֵאין ְלָעְרָבםְ .וֵכן ָידוַּע ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשִׁאם ֵישׁ חוּט
ילי ַהְמַסְמִּלים ֶחֶסד וְּגבוָּרה ְכִּדְלַקָמּן ,אָז ֵישׁ ֶזֶרם ֶשׁהוֵֹלְך ְוחוֵֹזרְ ,וִאם
ִחיּוִּבי ְוחוּט ְשִׁל ִ
ירת ַה ְיסוֹד,
ֵישׁ ַרק חוּט ִחיּוִּבי ַהֶזֶּרם הוֵֹלְך ְוֵאינוֹ חוֵֹזרְ .וֵכן ִעַקּר ַהֵשּׁם אוֹרַ ,שָׁיְּך ִלְסִפ ַ

ְולֹא ִלְשׁאַר ַהְסִּפירוֹתַ ,כּמּוָּבא ְבּזַֹהר )תרומה קסזֶ (.זַרע ֶשׁהוּא אוֹרֶ ,שֲׁהֵרי אוֹר ֶשׁל ָכּל
ֵאָבֵרי ַהגּוּף הוּא אוֹתוֹ ֶזַרע ,וִּמשּׁוּם ָכְּך הוּא אוֹרֶ ,שָכּתוּב "אוֹר ָז ֻר ַע" ,אוֹתוֹ
ֶזַרע ַמָמּשׁ.
ָמִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )פנחס רכטֵ (:ס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁבּוֹ ַחיּוֹת ֵאשׁ ְמ ַמ ְלּלוֹת ְו ֶזה הוּא " ָו ֵא ֶרא
ְכּ ֵעין ַח ְשׁ ַמל ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ ֵבּית ָלהּ ָס ִביב" ֶזה הוּא סוֹד ַה ַח ְשׁ ַמל .וְּרֵאה
שׁבוּ ֵא ָתיוּ" ר"ת
ֶזה ֶפֶלא ֶשַׁהָכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ְתִּפָלּה) ,ישעי' כא ,יב( "ִאם ִתּ ְב ָעיוּן ְבּ ָעיוּ ֻ
שֶֹׁאֶב"ת ְבּב' ֳאָפִניםְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר' אְַבָרָהם ֶפְלְדַמן שליט"א שהר"ת של אדני
שפתי תפתח יחד עם האות ב' של ברוך הן שאב"ת.

ְועוֹד

רוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשַׁהחוּט ֻמְרָכּב ְבֶּדֶרְך ְכָּלל ִמג' חוִּטיםָ ,כְּך ַבַּחְשַׁמל

יד

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ָהרוָּחִני ַהחוּט ֻמְרָכּב ִמג' חוִּטים ֶשֵׁהם ֶחֶסדְ ,גּבוָּרהִ ,תְּפֶאֶרתִ ,כְּדֵבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל
יע ֶאת ַהֶזֶּרם,
אוֹת'ְ .וחוּט ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ַה ִנְּקָרא ִחיּוִּבי ְמַסֵמּל ֶאת ַהֶחֶסד ֶשַׁמְּשִׁפּ ַ
ְוחוּט ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ַהִנְּקָרא ְשִׁל ִ
ילי ְמַסֵמּל ֶאת חוּט ַהְגּבוָּרה ֶשִׁעְנָינוֹ ַלֲעצֹר ֶאת
יהםֶ ,שׁלֹּא ִיְהֶיה ִמַדּי ֶחֶסד ְולֹא
ינ ֶ
ַהֶחֶסדְ .וחוּט ָהאְַרָקה ְמַסֵמּל ֶאת ַהִתְּפֶאֶרת ֶשְׁמַּוֵסּת ֵבּ ֵ
ִמַדּי ְגּבוָּרה ,חוּט ָהאְַרָקה ִנְקָרא אְַרָקה ַעל ֵשׁם ֶשִׁמְּתַחֵבּר ָלֲאָדָמה ֶשְׁשָּׁמהּ אְַרָקהְ ,וֵכן
ינת ֲאָדָמה.
ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִני ַהִתְּפֶאֶרת ִמְתַחֶבֶּרת ַלַמְּלכוּת ֶשִׁהיא ְבִּח ַ

ְועוֹד

ָידוַּע ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשֵׁיּשׁ ְבָּשְׁרשׁוֹ ְשֵׁני ֳחָמִרים ,חֶֹמר ֶאָחד ִחיּוִּבי ַהִנְּקָרא
ילי יוֵֹצר ֶאת ַהֶזֶּרם,
ילי ַה ִנְּקָרא ֶאֶלְּקְטרוִֹניםְ ,וַהחֶֹמר ַהְשִּׁל ִ
ְפּרוּטוִֹניםְ ,וחֶֹמר ְשִׁל ִ

אַרנוּ
ְורוִֹאים ֶשַׁצּד ַהְגּבוָּרה ַמֲעִביר ֶאת ַהַהְשָׁפָּעה ִמָמּקוֹם ְלָמקוֹםְ ,וֵכן ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֵבּ ְ
בוּרה
וּוּגים ֶדּ ֶר ְך ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניַ ,נֲעשׂוֹת ֶדֶּרְך ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ְבּ ַמ ֲא ַמר 'סוֹד ַה ֵח ִצי' ֶשׁ ַה ְשׁ ְפּעוֹת ַה ִזּ ִ
יעה ַבּ ֲח ִמימוּת ִבּ ְב ִח ַ
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ
ירה ֶאת ַהֶשַּׁפע ֵמעוָֹלם ְלעוָֹלםְ .וֵכן
ינת ֵאשְׁ ,וַרק ַה ְגּבוָּרה ַמֲעִב ָ

אג ֶנעט ֶשׁ ִיּ ְפ ֶנה ָתּ ִמיד
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַהְבִּרית' )ח"א מאמר י"ב פ"ג( ְס ֻג ָלּה ִהיא ְבּ ֶא ֶבן ַה ַמּ ְ
עוֹלםְ ] .וֶזה סוֹד ַהַמְּצֵפּן ֶשָׁשִּׂמים בּוֹ ַמְגֶנט ֶשׁפּוֶֹנה ָתִּמיד ְלַצד ָצפוֹן[.
ְל ַצד ְצפוֹן ָה ָ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשָׁהאוֹר ֵאין סוֹף ֶשׁזּוֹ ֵרם
ְוַצד ָצפוֹן ַשָׁיְּך ְלַצד ַה ְגּבוָּרהְ .וֵכן ֵבּאְַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
ַבּ ִ
ינת ֵאשָׁ ,לֵכן ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ִנְקָרא ַחיּוֹת
בוּרה ֶשִׁהיא ִבְּבִח ַ
חוּטים פּוֵֹעל ֶדֶּרְך ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ֵאשׁ ,וֵּבאְַרנוּ ָשׁם ַעל ִפּי ַה' ָ
רוֹאים ָבּ ֵאשׁ ַהַגְּשִׁמי ֶאת כֹּ ַח ָה ֵאין סוֹף,
תּוֹרה אוֹר' )מקץ לטֶ (.שׁ ִ
ינת חוּט ַה ְמ ַק ֵשּׁרְ ,כּמוֹ
ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְד ִליק ֵאשׁ ֵמ ֵאשְׁ ,ו ֵאינוֹ ָח ֵסר ְכּלוּםְ ,ו ֵכן רוִֹאים ָבּ ֵאשׁ ְבּ ִח ַ
מּוּבא ְבַּרִשּׁ"י )ע"ז לג.(.
בוּקה ִמ ְלּשׁוֹן ֲא ִביקֶ ,שׁהוּא ֶק ֶשׁר ַכּ ָ
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ָה ֵאשׁ ִנ ְק ֵראת ֲא ָ

ִנְרֶאה

ינת ְסֻגָלּה ֶשִׁהיא
ִדְּכֵשׁם ֶשְׁמָּבֵאר ָה'אוֹר ַהַח ִיּים' ֶשַׁעם ִיְשָׂרֵאל ִבְּלָבד ֵהם ִבְּבִח ַ
ינת
ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבתָ ,כְּך ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶשִׁהיא ֵחֶלק ִמ ִנְּשַׁמת ַעם ִיְשָׂרֵאלִ ,היא ִבְּבִח ַ

ֶאֶבן שׁוֶֹאֶבת ַהְמַסֶמֶּלת ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניְ .וֵכן ַהָכּתוּב )במדבר יד ,ח( " ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִהוא
וּד ָבשׁ" ס"ת שֶֹׁאֶב"ת.
ָז ַבת ָח ָלב ְ

וֶּבֱאֶמת

ָבּאֶָרץ ֵישׁ כַֹּח ְמִשׁ ָ
יכה ַמְגֶנִטי ַגְּשִׁמיְ ,ואַף ַעל ִפּי ֶשַׁהכַֹּח ַהֶזּה ִנְמָצא ְבָּכל

קוּדא ] ְנ ֻק ַדּת ִציּוֹן[
ַכּדּוּר ָהאֶָרץָ ,מ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )רות צגַ (.ה ִהיא ְנ ָ
עוֹלם ִ
ִהיא ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ָ
יהְ .ורוִֹאים ֶשָׁהאֶָרץ
אָרץ ְל ָכל רוּחֹ ֶת ָ
וּמ ָשּׁם ִנ ְת ַפּ ְשּׁ ָטה ָה ֶ
ָהֲאִמִתּית ִהיא ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאלְ ,וָכל ַהְשּׁאָר הוּא ַרק ִהְתַפְּשּׁטוּת.

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
ְוהוִֹסיף

טו

ָהרה"ג ר' אְַבָרָהם ֶפְלְדַמן שליט"א ֶשׁ ִיָּתֵּכן ֶשֶׁשֶֹּׁרשׁ ַהִמָּלּה ֶאֶלְּקְטָרא ִהיא
ִמשֶֹּׁרשׁ ֵאל ְקָטר ֶשׁהוּא ֶקֶשׁר ְלֵאלְ ,דֶּאֶלְּקְטָרא ְמַסֵמּל ֶאת ַהחוִּטים

ָהרוָּחִנ ִיּים ַהְמַקְשִּׁרים אוָֹתנוּ ַלה'ְ .ואַף ַעל ִפּי ֶשֶׁשֶֹּׁרשׁ ַהִמָּלּה ָבּא ְכָּכל ַהִנְּרֶאה ִמְשַּׂפת
יטין ֶשֲׁחַז"ל ִהְשַׁתְּמּשׁוּ ְבִּמִלּים ְיָוִניּוֹת ְכּמוֹ
ֻאמּוֹת ָהעוָֹלםֲ ,הֵרי ָמִצינוּ ַבִּמְּשָׁנה ְבֶּפֶרק ג' ְדִּג ִ
יקיְ ,ורוִֹאים ֶשַׁגּם ְלִמִלּים ִבְּשַׂפת ָהֻאמּוֹת ֵישׁ ִלְפָעִמים ַמְשָׁמעוּת
ְפּרוּ ְזבּוּל ְואַפּוִֹתּ ֵ
ְפִּנ ִ
ימְטִרָיּא ְנָשָׁמהְ ,דֶּזֶרם ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ְמַסֵמּל ֶאת ַהַחְשַׁמל
ימיתְ .וֵכן ֶאֶלְּקְטרוֹן ְבִּג ַ
ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ַהְנָּשָמה ֶשׁל ָהעוָֹלם.

ָשַׁמְעִתּי

ְבֵּשׁם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִגְּינ ְזבּוְּרג שליט"א ֶשַׁהִמְּסָפּר ַהִפְּלִאי ְוֶהָחשׁוּב ְבּיוֵֹתר
יקה הוּא ִמְסַפּר ְ 137כִּמְנַין ֵתַּבת אוַֹפן אוֹ ַקָבָּלה.
ֶשִׁהְתַגָּלּה ְבָּחְכַמת ַהִפִיז ָ

וֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ְכּרוִּבים' ֶשַׁהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ָבּעוַֹלם ָהֲעִשָׂיּה ֶנֱאָצל ְלאוַֹפִנּים,
ַכּמּוָּבא ְבּ'ֵסֶפר ַה ִלּ ִ
ירה,
עוֹלם ַה ְי ִצ ָ
יז"ל )תרומה ע' קעט(ֶ ,שׁ ַה ַחיּוֹת ִנ ְמ ָצאוֹת ְבּ ַ
קּוּטים' ְל ָה ֲא ִר ַ
אוֹפ ִנּיםְ .וֵכן ָחְכַמת ַהַקָּבָּלה ְמַדֶבֶּרת ְבִּעְנ ְיֵני
עוֹלם ָה ֲע ִשׂ ָיּהֵ ,הם ָה ַ
ְו ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ֶשׁ ָלּ ֶהן ְבּ ַ
ֱאלֹקוּת ֶשַׁהִמְּסָפּר ַהֶזּה ְמַסֵמּלְ .וֵכן ָשַׁמְעִתּי ִבְּשׁמוֹ ֶשׁאְַבָרָהם ָהָיה ִבּ ְזַמן ָהֲעֵקָדה ְבִּגיל
ירת ַהחוּטְ ,וִהְתַחְבּרוּת
יצית' ֶשֲׁעֵקָדה ְמַרֶמֶּזת ַעל ְקִשׁ ַ
 ,137וֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ִצ ִ
ַלַחְשַׁמל ָהרוָּחִניְ .וֵכן רוֶֹצה לוַֹמר ֶשִׁאם מֶֹשה ָהָיה ִנְכָנס ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ָהָיה ַחי עוֹד 17
ימי אִָביו ַעְמָרם ֶשַׁחי ָ 137שָׁנהְ ,ויוֵֹצא ֶשַׁהִמְּסָפּר ַהֶזּה ְמַרֵמּז ַעל ְשֵׁלמוּתוֹ
יע ִל ֵ
ָשָׁנה ְלַהִגּ ַ
ֶשׁל מֶֹשה.

ְועוֹד

ינסוֹף ְלָכל ְנ ֻק ַדּת ַהְתָחָלה
רוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשִׁהְשַׁתְּלֵשׁל בּוֹ ַהֵשּׁם ֵא ְ
ינהּ
ֶשׁל ָשֶׂדה ֶאֶלְּקְטרוִֹניְ ,דַּהַמְּדָּעִנים ִגּלּוּ ֶשַׁהַהְתָחָלה ֶשׁל ְשֶׂדה ֶאֶלְּקְטרוִֹני ֵא ָ

ַהְתָחָלה ֲאִמִתּיתִ ,היא ַרק ַה ְנּ ֻק ַדּת ַהְמֻרֶחֶקת ְבּיוֵֹתר ֶשֵׁהם ַמִשִּׂיגיםְ ,וֵאין ֵהם ַמִשִּׂיגים
ֶאת ְנ ֻק ַדּת ַהַהְתָחָלה ָהֲאִמִתּיתְ ,וֵכן ָהאוֹר ָהרוָּחִני ִנְקָרא ֵאין סוֹף ִכּי ֶבֱּאֶמת ֵאין לוֹ סוֹף.

ְוֵכן

רוִֹאים ְבּכַֹח ָהאָטוֹם ְוַהַגְּרִעין ֶשִׁהְתַגָּלּה ְבַּגְשִׁמיּוּת ָהעוָֹלםְ ,כֶּשְׁמָּפְרִקים ֶאת ַהחֶֹמר
יוֵֹתר ְויוֵֹתר וַּמִגּ ִ
יעים ַלשֶֹּׁרשׁ ֶשׁלּוַֹ ,ה ְיינוּ ַלַגְּרִעין ֶשׁלּוְֹ ,מַגִלּים בּוֹ ֶאֶנְרִגָּיּה יוֵֹתר

ְויוֵֹתר ֲחָזָקה ֶשׁלֹּא ְלִפי ֶעֶרְך ְכָּללְ ,וַהֶדֶּרְך ְלַגלּוֹת ֶאת ָהֶאֶנְרִגָּיּה ַהַגְּרִעִינית ִהיא ַעל ְיֵדי
ארֵדי ֲחָלִקים ַעד ְלַמָצּב ֶשִׁאי ֶאְפָשׁר ְלַחְלּקוֹ
ֲח ֻל ַקּת ַהחֶֹמר ַהָקֶּשׁה ֶשׁ ִנְּקָרא ְפּרוּטוֹן ְלִמְלַי ְ
יוֵֹתרְ ,ואָז ְמַנִסּים ִלְבקַֹע אוֹתוֹ ַעל ְיֵדי ְיִצ ַ
ירת ִהְתַנ ְגּדּוּת ֶשׁל חֶֹמר ֵזֶהה ,וְּכֶשְׁמַּנִסּים

טז

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ִלְבקַֹע ִמְתַגָּלּה ָהֶאֶנְרִגָּיּה ַהַגְּרִעִינית ַהֲחָזָקה ַהְמַרֶמֶּזת ַעל ֵאין סוֹףְ .וָהֶאֶנְרִגָּיּה ַהזֹּאת
יך ְלבוֵֹדד ֶאת ַהְפּרוּטוֹן ְוכוּ' .וִּמָכּל
ַקֶיֶּמת ְבָּכל חֶֹמר ָבּעוָֹלם ,וִּבְשִׁביל ְלַגלּוֹת אוָֹתהּ ָצִר ְ
יעים ְלשֶֹׁרשׁ ַהחֶֹמר
ֶזה רוִֹאים ֵסֶמל ָלֱאלֹקוּת ְבַּגְשִׁמיּוּת ָהעוָֹלםְ .וֶזה ִמְתַגֶּלּה ְכֶּשַׁמִּגּ ִ
ַה ְיינוּ ַלַגְּרִעין ֶשׁלּוְֹ ,לַרֵמּז ֶשֵׁאין עוֹד ִמְלַּבדּוֹ ַגם ְבִּעְמֵקי ַהְקִּלפּוֹת ְבַּגְשִׁמיּוּת ָהעוָֹלם,
וִּמַגְּרִגּיר ֶשׁלֹּא ִנָתּן ִלְראוֹתוֹ ְבַּע ִין ְרִג ָ
יע ַעל
ילהָ ,יכוֹל ָלֵצאת אוֹר ְוֶאֶנְרִגָּיּה ֶשָׁיּכוֹל ְלַהְשִׁפּ ַ
ינת חוּטְ ,וֶשָׁכּל ַהַהְשָׁפּעוֹת
ָכּל ָהעוָֹלםְ .וַגם ְבּכַֹח ַהַגְּרִעין ַהַמָּדּע ִגָּלּה ֶשׁהוּא פּוֵֹעל ִבְּבִח ַ
ינת חוִּטיםְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר' ְיהוָּדה ַס ְ
ֵהן ִבְּבִח ַ
אפִרין שליט"א ֶשׁסּוֹד ָהאָטוֹם ְמַרֵמּז ַעל
יך ְלַקֵלּף ֶאת
ינהּ ִמְסַתֶּלֶּקת ְלעוָֹלםְ ,וַרק ָצִר ְ
ְנֻקַדּת ַהְקֻּדָשּׁה ֶשַׁקֶּיֶּמת ְבָּכל ְיהוִּדי ְוֵא ָ
ַהְקִּלפּוֹת ְלַגלּוֹת אוָֹתהּ.

ְוֵכן

מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַמְעַין מֶֹשה' ֵמהרה"ג ַהְמֻקָבּל ר' מֶֹשה ַשׁץ שליט"א

)עמוד נה(

יך ָיָצא ַהְכִּלי ִמתּוְֹך ָהאוֹר ַעְצמוִֹ ,כּי ָהאוֹר כּוֵֹלל ְבּתוֹכוֹ ֶאת
יז"ל ֵבֵּאר ֵא ְ
ָהֲאִר ַ
ַהְכִּלי ְבּסוֹד אוֹר ַהַגּסֲ ,אֶשׁר הוּא ֶעֶצם ֶאָחד ִעם אוֹר ַהַזְּךְ .וִהֵנּה ְיסוֹד ֶזה ְכָּבר
ינת
ינת אוֹר ַהַגְּשִׁמי[ ְוֶגֶשׁםְ] ,בִּח ַ
ִגּלּוּ ַבַּגְּשִׁמיּוּתֶ ,שְׁכָּבר הוִֹכיחוּ ֶשֶׁאֶנְרִגָּיּהְ] ,בִּח ַ
ְכִּלי ַהַגְּשִׁמי[ֵ ,הם ְשֵׁני ְצָדִדים ֶשׁל אוֹתוֹ חֶֹמרֶ ,שֲׁהֵרי ָכּל חֶֹמר ַגְּשִׁמי ֲאִפלּוּ
ַהָקָּטן ְבּיוֵֹתר ֵישׁ בּוֹ ָכּל ָכְּך ַהְרֵבּה ֶאֶנְרִגָּיּהַ ,עד ֶשֶׁאְפָשׁר ִליצוֹר ִמֶמּנּוּ ְפָּצָצה
אַטּוִֹמיתֶ ,שִׁהיא ִשְׁחרוּר ָהֶאֶנְרִגָּיּה ֶשׁבּוְֹ ,בִּמִלּים אֵַחרוֹת ַהחֶֹמר ֵאינוֹ חֶֹמר
ַבּמּוָּבן ַהָפּשׁוּטֶ ,אָלּא הוּא ֶאֶנְרִגָּיּה ִמסּוּג אֵַחר.

ְוהוִֹסיף

ָהרה"ג ר' ֵל ִוי ִיְצָחק ֶלֶדְּרַמן שליט"א ֶשְׁכֵּשׁם ֶשׁרוִֹאים ְבִּתְקשֶֹׁרת ַהַמְּחֵשִׁבים
ֶשָׁהאָָדם ָיכוֹל ְבֶּרַגע ָקָטן ְלַהְשִׁפּ ַ
יע ַעל ָכּל ָהעוָֹלםְ ,וָכל ָהעוָֹלם ָיכוֹל ִלְראוֹת

ְוִלְשׁמַֹע וְּלַקֵבּל ָכּל ְפֻּעָלּה וְּפֻעָלּהֶ .זה ְמַסֵמּל ֶאת ַהכַֹּח ֶשֵׁיּשׁ ְלָכל ְפֻּעָלּה וְּפֻעָלּה ֶשׁל
יע ְבָּכל ָהעוָֹלמוֹת ֻכָּלּם.
ָהאָָדם ְלַהְשִׁפּ ַ

ְוֵכן מוָּבא ְבּ'ֶהָערוֹת ַעל ֵסֶפר ֲעֵקַדת ִיְצָחק' )שער לט הערה א'( ַח ְכ ֵמי ֶט ַבע ִח ְלּקוּ ָכּל
עוֹלם ַה ַתּ ְחתּוֹן ְל ְ
רוּאי ָה ָ
ְבּ ֵ
יני
כּוֹלל ָכּל ִמ ֵ
סוּגיםַ ,הסּוּג ָה ִראשׁוֹן ַה ֵ
אַר ָבּ ָעה ִ
דּוֹמם"ַ ,י ַען ִכּי ְל ַד ְע ָתּם ֵאין לוֹ ִחיּוּת
ֶה ָע ָפר ָה ֲא ָב ִנים ְו ַה ַמּ ָתּכוֹת ְק ָראוּהוּ " ַה ֵ
ְכּ ָללְ ,
דּוֹמם ֵישׁ
וֹמ ִריםִ ,כּי ַגם ַל ֵ
חוֹל ִקים ַעל ֶזה ְוא ְ
אַך ַה ֶמּ ְח ָק ִרים ַה ֲח ָד ִשׁים ְ
מוּנה ְו ֶנ ֱע ֶל ֶמת ֵמ ֵע ֵ
ְק ָצת ִחיּוּתַ ,רק ֶשׁ ִהיא ְט ָ
ינינוְּ ,ו ַרק ִל ְפ ָע ִמים ֵי ָר ֶאה ָלנוּ כֹּ ַח

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יז

נוֹטה
מּשׁ ְך ַה ַבּ ְר ֵזל ְו ֶ
יסמוּסַ ,ה ֵ
עס ִט ְ
אג ֶנ ְ
יּוּנית ֶשׁלּוַֹ ,על ְיֵדי ְפּ ֻעלּוֹת ַה ַמּ ְ
ִח ִ
יצ ַ
עק ְט ִר ִ
ַל ָצּפוֹןְ ,ו ַעל ְיֵדי ְפּ ֻע ַלּת ָה ֶע ֶל ְ
יטאט.

ְוֵכן

רוִֹאים ֶשׁצוַּרת ַהִשּׁמּוּשׁ ָבּ ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ִמְשַׁתָּנּה ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץְ .וֵכן ָבּרוָּחִני ֵישׁ
ינת ַמְלבּוּשׁ
ַמְלאִָכים ֶשׁל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ,וַּמְלֲאֵכי חוּץ ָלאֶָרץְ .וֵכן ָבּרוָּחִני ֵישׁ ְבִּח ַ

ְואוֹר ַמִקּיף ,וַּבַגְּשִׁמי ַהחוּט ַמִקּיף ַלֶזֶּרם ֶשׁזּוֵֹרם ְבּתוֹכוְֹ ,וַהֶזֶּרם ַהַגְּשִׁמי ְמַרֵמּז ַעל ַהַחיּוֹת
ימי ֶשֵׁיּשׁ ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִני.
ֵאשׁ ֶשַׁשָּׁיִּכים ְלַהְשָׁפַּעת ָהאוֹר ְפִּנ ִ

מוּבא
ָ

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַה ְק ָדּמוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ
יז"ל

)ע' רכ(

דּוֹמה ַל ַח ְשׁ ַמל
ֵאין ַה ַח ְשׁ ַמל ְדּ ַשׁ ָבּת ֶ

ְדּ ִב ֵ
ימי ַהחֹלְ .וֵכן רוִֹאים ֶשִׁהְשַׁתְּלֵשׁל ְבַּגְשִׁמיּוּת ֶשֵׁיּשׁ ַהִמְּשַׁתְּמִּשׁים ְבַּשָׁבּת
ְבּ ֶע ֶל ְק ְט ִריק אֵַחר ]ֶגֶּנַרטוֹר[ְ ,וֵכן אוִֹתיּוֹת ַשָׁבּ"ת ִנְמָצאוֹת ְבֶּאֶבן שֶֹׁאֶבת.

ָכּתוּב )יחזקאל א ,ד( " ְכּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמל ִמתּוֹ ְך ָה ֵאשׁ"ְ ,ו ֵכן ָכּתוּב )שם כז( " ְכּ ֵעין ַח ְשׁ ַמל
רוֹאים
ְכּ ַמ ְר ֵאה ֵאשׁ"ְ ,ו ֵכן ָכּתוּב )שם ח ,ב( " ְכּ ַמ ְר ֵאה זֹ ַהר ְכּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמ ָלה"ִ .
ֶשׁ ַה ָכּתוּב ַמ ְז ִכּיר ַח ְשׁ ַמל ַי ַחד ִעם ַע ִיןְ " ,כּ ֵעין ַה ַח ְשׁ ַמל" ,וּמוָּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם )א ,ד( " ְכּ ֵעין
ַה ַח ְשׁ ַמל"ְ ,ו ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ְיּ ֵהא ַח ְשׁ ַמל ֵשׁם ָה ַע ִיןֶ ,שׁהוּא ָקרוֹב ְל ֵעין ָה ֵאשׁ .רוִֹאים
ֶשַׁהַחְשַׁמל ְוָהַע ִין ֵהם ֶאָחדְ .וָשַׁמְעִתּי ֵמָהרה"ג ר' מֶֹשה ְגּנוּט שליט"א ֶשׁחוּשׁ ָהְרִאָיּ'ה ֶשׁל
ינה ָהֶאֶלְּקְטרוֹ ַמְגֶנִטית ֶשֵׁיּשׁ ָבּעוָֹלםִ ,כּי ָכל
ָהאָָדם הוּא ַהחוּשׁ ַהָיִּחיד ֶשָׁרִגישׁ ַלְקִּר ָ
ינה ֶאֶלְּקְטרוֹ ַמ ְגֶנִטית
ַמֲעֶרֶכת ָהאוֹר ַהַגְּשִׁמי ִהיא ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהסּוִּגים ָהַרִבּים ֶשׁל ְקִר ָ
ֶשֵׁיּשׁ ָבּעוָֹלםְ .וֵכן ָבֶּעֶלְקְטִריק ַהַגְּשִׁמי ִהְשַׁתְּלֵשׁל ַהֵשּׁם ַע ִין ֶאֶלְּקְטרוִֹניתְ .וֵכן ַגֵּלּי ָהֶרְנְטֶגּן
ֶשׁחוְֹדִרים ֲעָצִמים ְורוִֹאים ַמה ֶשִּׁבְּפִניםְ .וִהְתַפְּתּחוּת ֲעִשַׂיּת ַהְתּמוּנוֹת ֶדֶּרְך כַֹּח
ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריקָ .כּל ֵאלּוּ ַמְרִאים ֶשַׁגּם ָבֶּעֶלְקְטִריק ַהַגְּשִׁמי ֵישׁ כַֹּח ְרִאָיּ'ה.

אַרנוּ
ֵבּ ְ

ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַח ָמּה' ֶשַׁהֶשֶּׁמשׁ ְמַסֶמֶּלת ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניְ .ואוֹר ַהֶשֶּׁמשׁ
ַהַגְּשִׁמי הוּא תּוָֹפָעה ֶאֶלְּקְטרוֹ ַמְגֶנִטיתְ .וֵכן רוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשֶׁאְפָשׁר

עוֹלם ַה ְשּׁ ִמ ִיני' ֶשַׁגֵּלּי ַהָיּם ְמַסְמִּלים ֶאת ַהְשָׁפַּעת
ַלֲעשׂוֹתוֹ ֵמַהֶשֶּׁמשְׁ .וֵכן ֵבּאְַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ָ
ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניְ ,ורוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשֶׁאְפָשׁר ַלֲעשׂוֹתוֹ ִמַגֵּלּי ַהָיּם.

ִנְרֶאה

ְדָּלֵכן ַה ַנּ ְר ִתּיק ֶשׁל ַה ְלּ ָב ָנה ְבּ ְ
ינת ֶא ֶבןְ ,כּ ִפי ֶשׁ ִגּלּוּ ֵאלּוּ
תוֹך ְק ִל ַפּת נֹ ַגהּ ,הוּא ִבּ ְב ִח ַ
ינם
ידְך ַהַנְּרִתּיק ֶשׁל ַהַחָמּהְ ,וַהַחָמּהֵ ,א ָ
ֶשׁ ָעלוּ ַל ָיּ ֵר ַח ֶשׁ ַה ָיּ ֵר ַח הוּא ֶא ֶבןֵ ,מִא ָ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַח ָמּה'
ֻמָצִּקים ,וֻּמְרָכִּבים ִמַגִּזּים ְוֳחָמִרים ְכּמוֹ ָעָנן ֶשֵׁאינוֹ ֻמָצּקְ .דּ ֵב ְ

יח

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ירת ַהַמְּלכוּת .וַּמְלכוּת
ירת ַה ְיסוֹדְ ,וַהְלָּבָנה ְמַסֶמֶּלת ֶאת ְסִפ ַ
ֶשַׁהַחָמּה ְמַסֶמֶּלת ֶאת ְסִפ ַ
ִהיא ְבִּח ַ
ינהּ ֻמֶצֶּקת ִכְּדֵבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר
ינת רוַּח ֶשֵׁא ָ
ינת ֶאֶבן ַהֻמֶּצֶּקתִ ,ויסוֹד הוּא ְבִּח ַ
'חוֵּטי ַהַחְשַׁמל'.

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)פנחס רכו(:

ילנוֹת
אוֹפ ִנּים ְו ַחיּוֹת ַהקֹּ ֶדשׁ ָכּל ֵאלּוּ ִנ ְק ָר ִאים ַי ַער ִא ָ
ָה ַ

לוּלב' ֵמ ַהזֹּ ַהר )פקודי רלגֶ (:שׁ ָה ֲע ֵצי
וּנ ִטיעוֹת ֶשׁבּוְֹ .ו ֵכן ֵה ֵבאנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָ
ְ
ְ
עוֹמ ִדיםְ ,מ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ְשּׂ ָר ִפים
ְ
ִשׁ ִטּים
עוֹמ ִדים .וֵּבאְַרנוּ ָשׁם ֶשָׁהֵעִצים ַהַגְּשִׁמ ִיּים
ְמַסְמִּלים ֶאת ַהַחְשַׁמל ְוַהַמְּלאִָכים ֶשׁ ִנְּקָרִאים ְנִטיעוֹת ה'ְ .וֵכן ִהְשַׁתְּלֵשׁל ְבַּגְשִׁמיּוּת
ֶשָׁהֵעִצים ַהַגְּשִׁמ ִיּים ִניזוִֹנים ֵמָהאוֹר ַהַגְּשִׁמי ֶשׁהוּא תּוָֹפָעה ַמְגֶנִטית.

ְוהוִֹסיף

הבה"ח ְיהוָֹנָתן ַו ְיְסקוֹף שליט"א ֶשַׁגּם ְבּמַֹח ָהאָָדם ֵישׁ ֶע ֶל ְק ְט ִריק ֶשַׁמֲּעִביר
חוּטי
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
ֶזֶרם ְלָכל ַהגּוּף ֶדֶּרְך ַמֲעֶרֶכת ָהֲעָצִבּים ְוחוּט ַהִשְּׁדָרה ,וּ ֵב ְ

ינת מַֹח ְויוֵֹרד ֶדֶּרְך חוּט ַהִשְּׁדָרה ְלָכל ָהֵאָבִרים.
ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשַׁהַחְשַׁמל ָהרוָּח ִני ָבּא ִמְבִּח ַ
ְוהוִֹסיף ָהרה"ג ר' יוֵֹסף ָצדוֹק שליט"א ֶשַׁגֵּלּי ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ְבּמַֹח ָהאָָדם ִנְמָצִאים ֵבּין
יראְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר'
ַהְקּרוּם ַלמַֹּחְ ,וֵכן ִמְשַׁכּן ַה ְנָּשָׁמה הוּא ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם ִבְּקרוָּמא ַדֲּא ִו ָ
אְַבָרָהם ֶפְלְדַמן שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַבּ ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּוְֹת ִנים ַמַכּת ֶעֶלְקְטִרי ְלאָָדם ַהנּוֶֹטה
ָלמוּת ְלַהֲחיוֹתוְֹ ,לַסֵמּל ֶשַׁהַח ִיּים ָבִּאים ֵמַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִניְ .ו ִיָתֵּכן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִלְקרֹא
ְלַקָבַּלת מוִֹחיןַ ,הְבָרָקה ,מַֹח ַמְבִריקִ ,מְלּשׁוֹן ָבָּרקְ ,לַרֵמּז ֶשַׁהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ְבּסוֹד
יע ָחְכָמהְ .וֵכן מוָּבא ְבִּכְתֵבי רי"א ָחֵבר )'פתחי שערים' פנימיות וחיצוניות
ָבָּרק ִהְשִׁפּ ַ

מוֹחין ֲח ָד ִשׁים ִמן ַה ַה ְנ ָה ָגה
ִ
ידת
יע הוּא סוֹד ְי ִר ַ
נוֹצץ ָבּ ָר ִק ַ
כא( ַה ָבּ ָרק ַה ִמּ ְת ֵ
יוֹנה.
ָה ֶע ְל ָ

מוּבא
ָ

ְבּפרע"ח ְל ָה ֲא ִר ַ
יז"ל )קריאת שמע שעל המיטה ע' שמא( ֶשׁ ְבּ ִזוּוּג ֵליל ַשָׁבּת
ְמַכ ְוִּנים ֵשׁמוֹת צמרכ"ד אזבוג"ה ַהיּוְֹצִאים ִמְפּסוֵּקי ָפָּרָשׁה ִראשׁוָֹנה ֶשׁל

אשׁית ְואָז ָיִשׁירֶ ,שֵׁהם ְבִּג ַ
ְבֵּר ִ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשַׁהְשָׁפַּעת
ימְטִרָיּא ַחְשַׁמ"ל .וּ ֵב ְ

ַה ְיסוֹד ְמַסֶמֶּלת ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ,וָּמִצינוּ ֶשַׁהְשָׁפַּעת ַה ְיסוֹד ִנְקֵראת ֶזֶרם
ימְטִרָיּא
ְכּמוֹ ֶשָׁכּתוּב )יחזקאל כג ,כ( " ְו ִזְרַמת סוִּסים ִזְרָמָתם"ְ .וֵכן ֶזֶרם עה"כ ְבִּג ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
רמ"חְ ,דַּהְשָׁפַּעת ַה ְיסוֹד כּוֶֹלֶלת ֶאת ָכּל ָהרמ"ח ֵאָבִרים ִכּ ְד ֵב ְ
תּוֹרה'.
ָ

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יט

יתי ְבֵּסֶפר ֶשְׁכֶּשָׁבּנוּ ַרֶכֶּבת ַחְשַׁמִלּית
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'אָ ְזַנ ִים ַלתּוָֹרה' )פ' כי תצא( ָרִא ִ
ָבִּעיר ִקיּוּב לֹא ָזז ַהָקּרוֹן ִמְמּקוֹמוֹ ,וָּבְדקוּ ַהְמַהְנֵדִּסים ֶאת ַהֶחֶבל ֶשַׁעל
ַהָקּרוֹן וָּמְצאוּ ֶשׁהוּא ָקלוַּע ִמֶצֶּמר וִּפְשִׁתּים ,וְּכֶשֶׁהְחִליפוּ ְבֶּחֶבל ָנִקי אָז ָעַבר
ֶזֶרם ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ֶדֶּר ְך ַהֶחֶבלְ ,וַהָקּרוֹן ָהַל ְך ְלַדְרכּוֹ .וְּכֵעין ֶזה מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַהֲעֵמק
ָדָּבר' )פ' קדושים( ְוהוּא ִמְסְתֵּרי ַהֶטַּבע ִוידוִּעים ְלַחְכֵמי ַהֶטַּבע ֶשַׁהקּוֵֹשׁר חוּט ָשׁזוּר
על ְ
ֶשׁל ֶצֶמר וִּפְשִׁתּים ַיְחָדּו ַעל חוּט ַהַבְּרֵזל ֶשׁל ַהֶטּ ֶ
עגַראף ַמְפִסיק ֶאת ַהְמָשַׁכת
ַהִדּבּוּר ֶשְׁנַּדֵבּר ִמֶמְּרָחקַ ,וֲהֵרי הוּא ְמַשֶׁנּה ֶטַבע ַהַבְּרֵזל ְו ֻח ֵקּי ַהֶטַּבעֵ .הֵבאנוּ
ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ִמ ָ
יעהְ ,דֶּזה
ילה' ֵמָהַרֵבּנוּ ַבְּחֵיי )קדושים יט ,יט( ֶשִׁכְּלאַ ִים הוּא ִמְלּשׁוֹן ְמִנ ָ
גּוֵֹרם ְמִנ ַ
יעת ַהֶשַּׁפע .וֵּבאְַרנוּ ָשׁם ֶשׁחוֵּטי ַהֶצֶּמר ְמַסְמִּלים ֶאת ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ִדּ ְק ֻד ָשּׁה
ישׁים ֶאת
ְוחוֵּטי ַהִפְּשָׁתּן ְמַסְמִּלים ֶאת חוֵּטי ַהִסְּטָרא אֲַחָרא ,וְּכֶשְׁמַּעְרְבִּבים אוָֹתם ַמְלִבּ ִ
ַהָנָּחשׁ ַעל ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני וּמוְֹנִעים ֵמַהֶשַּׁפע ָלֶרֶדתְ .וָכאן רוִֹאים ֶשָׁדָּבר ֶזה ִהְשַׁתְּלֵשׁל
ְבּחוֵּטי ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמ ִיּים ַמָמּשׁ ֶשִׁכְּלאַ ִים מוֵֹנַע ֵמַהֶזֶּרם ַלֲעבֹר בּוֹ] .אַף ַעל ִפּי ֶשֵׁיּשׁ
ַטַעם ְבַּגְשִׁמיּוּת ַעל ִפּי ַהַמָּדּע ַמדּוַּע ֶזה קוֶֹרה ,שֶֹׁרשׁ ַהְדָּבִרים ַבִּהְשַׁתְּלְשׁלוּת ַבַּגְּשִׁמיּוּת
הוּא ְכִּפי ֶשֵׁבּאְַרנוְּ [.וֵכן ַהָכּתוּב )דברים כב ,יא( "לֹא ִתְלַבּשׁ ַשַׁעְטֵנז ֶצֶמר וִּפְשִׁתּים" ס"ת
ֶזֶר"םְ ,דַּשַׁעְטֵנז פּוֵֹגם ַבֶּזֶּרם ָהרוָּחִני.

וְּכמוֹ

ֶשׁרוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשִׁאם ָהאָָדם ִמְתַחֵבּר ֵאָליו ְבּצוָּרה לֹא ְנכוָֹנה,
הוּא ָעלוּל ְלַקֵבּל ֶזֶרם ְמֻסָכּןָ ,כְּך ַבַּחְשַׁמל ָהרוָּחִניַ ,הֶדֶּרְך ְלִהְתַחֵבּר ֵאָליו ִהיא ַרק

ֶדֶּרְך ַהתּוָֹרה ְוַהִמְּצווֹת ְכִּפי ֶשׁה' ִצָוּנוְּ ,וִאם ָהאָָדם מוִֹסיף ֵמַעְצמוְֹ ,ועוֶֹשׂה ְדָּבִרים ֶשֵׁאין
ָלֶהם ָמקוֹר ַבּתּוָֹרה ,אַף ֶשְׁמַּכֵוּן ְלֵשׁם ָשַׁמ ִים ,הוּא חוֵֹטא וְּמַסֵכּן ֶאת ַעְצמוֹ.

ְכּמוֹ

ֵכן ָידוַּע ֵמֲאָנִשׁים ֶשָׁעְברוּ ָמֶות ְקִלִיני ל"ע ֶשֻׁרָבּם ְכֻּכָלּם ְמַסְפִּרים ֶשַׁה ְנָּשָׁמה
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
יוֵֹצאת ֵמַהגּוּף ְועוָֹלה ְלַמְעָלה ֶדֶּרְך חוּט אוֹ ַעמּוּד ֶשׁל אוֹר ,וּ ֵב ְ

יתה ַהְנָּשָׁמה ִמְתַקֶשֶּׁרת ְלָשְׁרָשׁה ֶדֶּרְך חוֵּטי ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִנ ִיּים
' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשִׁבּ ְזַמן ִמ ָ
ֶשֵׁהם שֶֹׁרשׁ ַהְנָּשָׁמה.

ְוֵכן

ָשַׁמְעִתּי ֵמהרה"ג ר' זַֹהר ֶרֶווס שליט"א ֶשׁרוִֹאים ְבּ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי ֶשָׁכּל ַהְזָּמן
ָבּא ֶזֶרם ָחָדשׁ ֶשַׁמְּפִעיל ֶאת ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריקְ ,ולֹא רוִֹאים ֶשָׁהאוֹר ָכֶּבה ְו ִנְדָלק ְבָּכל ֶרַגע,

ינהּ ְמאְַפֶשֶׁרת ִלְראוֹת ֶאת ַהִהְתַחְדּשׁוּתָ .כְּך
ְדִּהְתַחְדּשׁוּת ַהֶזֶּרם ִהיא ִבְּמִהירוּת ֶשֵׁא ָ

כ

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

אשׁית ,אַף ַעל ִפּי ֶשֵׁאין ֶזה ֻמְרָגּשׁ
ַבְּבִּריאָה הקב"ה ְמַחֵדּשׁ ְבָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע ַמֲעֵשׂה ְבֵר ִ
יוֹסף ֵ
סוֹפר שליט"א ֶשׁאוִֹתיּוֹת קוֹ"ל ָבּאוֹת קוֶֹדם
ְבּחוּשְׁ .ו ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָהרה"ג ר' ֵ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשַׁהַחְשַׁמל
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
אוִֹתיּוֹת ֶזֶר"םְ ,לַרֵמּז ֶשׁקּוֹל ִמְתַחֵבּר ְלֶזֶרם ,וּ ֵב ְ
ָהרוָּחִני הוּא ִבְּבִח ַ
ינת קוֹלְ .וֵכן ָהאוִֹתיּוֹת ָנָח"שׁ ָבּאוֹת אֲַחֵרי אוִֹתיּוֹת ֶזֶר"םְ ,כִּפי
ינת ָעְרָלה
ֶשֵׁבּאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ֵחְטא' ֶשַׁהָנָּחשׁ ִמְתַלֵבּשׁ ַעל ַהַחְשַׁמל ִבְּבִח ַ
ַהִמְּתַלֶבֶּשׁת ַעל ַה ְיסוֹדְ .וֵכן ֶזֶר"ם הוּא אוִֹתיּוֹת ֶזֶמ"רְ ,לַרֵמּז ֶשַׁהֶזֶּרם ָהרוָּחִני ְמַזֵמּר
אַרנוּ
ילה ֶשׁחוֶֹתֶכת ֶאת ַהְקִּלפּוֹת ֵמַהַחְשַׁמלִ ,כּ ְד ֵב ְ
ְוחוֵֹתְך ֶאת ַהְקִּלפּוֹת ְבּסוֹד ְבִּרית ִמ ָ
ילה'.
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ִמ ָ

ְוהוִֹסיף

ָהרה"ג ר' אְַבָרָהם קוְֹסַמן שליט"א ֶשִׁבְּשִׁביל ִליצוֹר ֶאֶנְרִגָּיּה ֵמַהַמּ ְגֶנט
ימיִ ,דְּסִליל ֶשִׁמְּסתּוֵֹבב
ינת ַמִקּיף וְּפִנ ִ
ִמְשַׁתְּמִּשׁים ִבְּסִליל חוּט ַהְמַרֵמּז ַעל ְבִּח ַ

ימיְ ,וֵכן ְסִליל
ְמַרֵמּז ַעל ַהַמִּקּיף ,וְּבסוֹפוֹ ֶשׁל ָדָּבר הוּא ִנְהָיה ְכּמוֹ ַמֵקּל ַהְמַרֵמּז ַעל ַהְפִּנ ִ
ְמַרֵמּז ַעל ֲעבוַֹדת ה' ֶשׁאַף ַעל ִפּי ֶשִׁלְּכאוָֹרה ִהיא חוֶֹזֶרת ַעל ַעְצָמהּ ָכּל ַהְזָּמן ְכּמוֹ ְסִליל
ֶשׁעוֶֹשׂה ִסבּוּב ְועוֹד ִסבּוּבֵ ,ישׁ ְמִציאוּת ֶשׁל ֲעִלָיּה ְכּמוֹ ֶשׁרוִֹאים ַבְּסִּליל ֶשׁהוּא עוֶֹלה
ינה.
ְועוֶֹלה ְבִּסבּוָּביוְ .וֵכן ֵסֶפר תּוָֹרה ִנ ְגָלל ְבּצוַּרת ְסִליל ְבּאוָֹתהּ ְבִּח ָ

עק ְט ֵריי ֱאלֹ ִקיַ ,כּ ֲא ֶשׁר
אָדם הוּא ֶע ֶל ְ
ְו ֶזה ְלשׁוֹן ַה'ֶמֶּשְׁך ָחְכָמה' )שמות טו ,יח( ִכּי ָכל ָ
ִי ְת ֵ
נוֹצץ ְבּמֹחוֹ ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַל ֲעשׂוֹת ֶזה ִמ ָיּד ֵי ֵל ְך זֹאת ַה ַה ְר ָגּ ָשׁה ֶאל ָה ֵא ָב ִרים
יזה ֵא ָבר ְכּ ִפי ַמה
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ֵלּב ַל ֲעשׂוֹתוְֹ ,ו ֵת ֶכף ַי ֲע ֶשׂה ֶזה ַה ָיּד אוֹ ָה ֶר ֶגל אוֹ ֵא ֶ
יזה ֵא ָבר לֹא ִי ְתנֹ ֲע ֵנ ַע
ֶשּׁ ַי ֲע ֶלה ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ,לֹא ֵכן ִאם הוּא ָדּ ָבר ַה ַמּ ִזּיק ֶאל ֵא ֶ
ָה ֵא ָבר ֵתּ ֶכף ַל ֲעשׂוֹת ֶזה ַרק ָצ ִרי ְך ְל ִה ְת ַע ֵמּק ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְמאֹד ַעד ִכּי ִי ְת ַרצּוּ ָל ֶזה
ָה ֵא ָב ִרים.
אָמר ִכּי
מּוֹרה ַ
מוֹנים ֶנ ְח ְלקוּ ְבּ ַט ַעם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתַ ,ה ֶ
ְועוֹד מוָּבא ָשׁם )ויקרא א ,ב( ַה ַקּ ְד ִ
אָמרוּ ִכּי הוּא
יעתוֹ ְ
הוּא ְל ַה ְר ִחיק ֵלב ָהאָָדם ֵמֲעבוָֹדה ָזָרהְ ,ו ָהרמב"ן ְו ִס ָ
עוֹלמוֹתְ ,והוּא ִע ְנ ַין ֶע ֶל ְ
ְל ָק ֵרב כֹּל ַהכֹּחוֹת ָה ָ
רוּח ִני ֲא ֶשׁר ִבּ ְפ ֻעלּוֹת ַהכֹּ ֵהן
עק ְט ִרי ָ
שׁוֹנים ַכּ ָיּ ַ
עוֹלמוֹת ִ
ַי ֲע ֶשה ְגּבוֹהוֹת ְבּ ָ
אוֹתיּוֹת.
פּוּך ִ
דוּעְ .ו ֵכן ָבּ ָרק ְמ ֻר ָמּז ְבּ ֵת ַבת ָק ְר ָבּן ְבּ ִה ְ
רוֹבץ
אַר ֵיה ֶא ָחד ָח ָזק ֵ
יא"ל ְכּ ַמ ְר ֵאה ְ
אוּר ֵ
עוֹלה ְו ִנ ְראָה ִ
ְו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )צו לבְ (:בּ ִמ ְז ַבּח ָ

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

כא

דוֹשׁה
יוֹנה ְק ָ
אַח ֶרת ֶע ְל ָ
רוֹאים כֹּ ֲה ִנים ְו ִי ְשׂ ָר ֵאל ְשׂ ֵמ ִחיםְ ,ו ֵאשׁ ֶ
ַעל ַט ְרפּוְֹ ,ו ָהיוּ ִ
יוֹר ֶדת ְל ַק ֵבּל ֵאשׁ ַתּ ְח ָ
ֶ
יאל הוּא ְבּסוֹד ַח ְשׁ ַמל.
תּוֹנה .וּ ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )יתרו עחֶ (.שׁאוִּר ֵ
ְו ֶזה ְלשׁוֹן ַה'ִלּקּוֵּטי ִשׂיחוֹת' )חלק לה ע' ִ (288הֵנּה כַֹּח ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק הוּא
ֵמַהכֹּחוֹת ַהִנְּסָתִּרים ֶשַׁבֶּטַּבעִ ,כּי כַֹּח ֶזה ַעְצמוֹ ֵאינוֹ ְבֶּגֶדר ֲהָשָׂגה
ְבּאַַחד ֵמֲחֵמֶשׁת ַהחוִּשׁיםְ ,ואוֹר כַֹּח ִנְסָתּר ֶזה דּוֶֹחה ֲאֵפָלה ְוכוּ'ָ ,כּ ְך
ְבּרוָּחִניּוּת ַהִנְּסָתּר ֶשַׁבּתּוָֹרה דּוֶֹחה ֲאֵפַלת ַהחֶֹמר וֵּמִאיר חֶֹש ְך ַהֶגֶּשׁם.
יז"ל ְבּסוֹד ַה ַטּ ִלּית
מוּנת ִע ֶתּ ָיך' )תש"ס ע' קסג'( ְמבֹאָר ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ֲא ִר ַ
ְו ֶזה ְלשׁוֹן ַה ֵסֶּפר ' ֱא ַ
ֶשׁהוּא ְבּ ִח ַ
יצית ֶא ָלּא ֶשׁ ֵמּ ֲח ַמת
ינת עֹ ֶטה אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמה ְו ָגדוֹל ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֵמ ַה ִצּ ִ
עוֹלם ְו ָל ֵכן ַה ֲה ָל ָכה ֶשׁ ַה ַטּ ִלּית
עֹ ֶצם ַמ ֲע ַלת ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֵאינוֹ ָיכוֹל ְל ִה ָתּ ֵפס ְבּ ֶזה ָה ָ
יכים ְק ֻד ָשּׁה ִמן ַה ַטּ ִלּיתְ ,ו ַעל ְיֵדי ֶזה
יצית ֵהם ַמ ְמ ִשׁ ִ
חוּטי ַה ִצּ ִ
ֵאין בּוֹ ְק ֻד ָשּׁהְ ,ו ֵ
יצית ֵישׁ בּוֹ ִדּין
חוּטי ַה ִצּ ִ
עוֹלם ַה ֶזּה ְו ָל ֵכן ְבּ ֵ
תּוּכל ָלחוּל ָבּ ָ
ִנ ְת ֶפּ ֶסת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ַ
ְק ֻד ָשּׁהְ ,ו ֵישׁ ְל ַה ְמ ִשׁיל ָה ִע ְנ ָין ְלכֹ ַח ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ
כוֹלים
יכים ִמ ֶמּנּוּ ְי ִ
חוּטים ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁ ִ
ִבּ ְמקוֹרוֹ ֵמ ֲח ַמת עֹ ֶצם ַהכֹּ ַחְ ,ו ַרק ַעל ְי ֵדי ַה ִ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ.
יצית ֵהם
חוּטי ַה ִצּ ִ
יז"ל )שער מא ח"ב ע' רצד( ֶשׁ ֵ
וּמוּבא ְבּ' ֵעץ ַח ִיּים' ְל ָה ֲא ִר ַ
ָ
רוּח ִני.
ְבּסוֹד ְשׂ ָערוֹת ֶשׁל ַח ְשׁ ַמל ָה ָ

ְוֶזה ְלשׁוֹן ָהרה"ג ַהְמּ ֻק ָבּל ר' מֶֹשה ַשׁץ שליט"א )בהסכמה לספר 'סוד החשמל'( ַהְמַחֵבּר
ִה ְזִכּיר ֶשֵׁיּשׁ ִדְּמיוֹן ֵבּין ַהַחְשַׁמל ָהרוָּחִני ְלֵבין ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמיְ .ונוַּכל
ימיּוּת ֶשׁל ַהִחיצוִֹניּוּת ְוַגם ַהִחיצוִֹניּוּת ֶשׁל
ְלהוִֹסיף ְכּמוֹ ֶשַׁהַחְשַׁמל הוּא ְפִּנ ִ
ַהְפִּנ ִ
ימיּוּת ֶשׁל ַהִחיצוִֹניּוּת ְוִחיצוִֹניּוּת
ימיּוּתֵ ,כּן ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי הוּא ְפִּנ ִ
ימיּוּת ֲאֶשׁר לֹא ָידוַּע
ימיּוּתְ .דַּהְיינוָּ ,ה ֶע ֶל ְק ְט ִריק הוּא ִחיצוִֹניּוּת ֶאל ְפִּנ ִ
ֶשׁל ַהְפִּנ ִ
ָלנוּ ַמהוּ.
וְּכֵעין ֶזה ָכַּתב ַבַּעל ַה'ֻסָּלּם' )קול התור ע' יב( ַגּם ְבַּהְמִּציאוּת ַהַגְּשִׁמי ָהֲערוָּכה ֶנֶגד
יסה
חוֵּשׁינוּ ִנְמָצִאים ְדָּבִרים ַמָמִּשִׁיּים ,אַף ַעל ִפּי ֶשֵׁאין ָלנוּ שׁוּם ְתִּפ ָ
יהם .וֵּמַעָתּה תּוַּכל
ְוִדְמיוֹן ְבַּעְצמוָּתםְ ,כּמוֹ ָהֶאֶלְּקְטרוַֹ ,הַחְשַׁמלְ ,וַהַמְּגֶנטְ ,ודוֵֹמ ֶ
ְלַהְשִׂכּיל ְבָּנֵקל ֲאֶשׁר ָכּל ַהֵשּׁמוֹת ְוַהִכּנּוִּיים ַהָבִּאים ְבִּסְפֵרי ַה ַקּ ָבּ ָלה ֵהָמּה ַגּם ֵכּן
ִריאִַלִיּים וַּמָמִּשִׁיּים ,אַף ַעל ִפּי ֶשֵׁאין ָלנוּ שׁוּם ֲהָשָׂגה ְבַּהנּוֵֹשׂא.

כב

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

אָמר
אוֹתוֹנין ָנ ֶאה ַ
ִ
אָמר ַר ִבּי אַבוּן ְל ֶמ ֶל ְך ֶשׁ ָה ָיה לוֹ
וְּמֻרָמּז ַבִּמְּדָרשׁ )שיהש"ר ג ,כה( ַ
ְל ֶבן ֵבּיתוֹ ֲע ֵשׂה ִלי ְכּ ָ
דוֹני ַה ֶמּ ֶל ְך ְו ִכי ָיכוֹל ֲא ִני ַל ֲעשׂוֹת
אָמר ֲא ִ
מוֹתהַּ ,
ְכּ ָ
אָמר לוֹ הקב"ה ְלמֹ ֶשה
בוֹדיָ ,כּ ְך ַ
יך ַו ֲא ִני ִבּ ְכ ִ
אַתּ ְבּ ַס ְמּ ָמ ֶנ ָ
אָמר לוֹ ְ
מוֹתהַּ ,
אָמר
לוֹהּ ֲא ִני ֶשׁ ֶא ֱע ֶשׂה ְכּמוֹתוַֹ ,
אָמר ְל ָפ ָניו ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוָֹלם ֱא ַ
וּר ֵאה ַו ֲע ֵשׂה" ַ
" ְ
לוֹ " ְבּ ַת ְב ִנ ָ
עוֹשׂה
אַתּ ֶ
רוֹאה ְל ַמ ְע ָלה ֲע ֵשׂה ְל ַמ ָטּה ְוכוּ'ְ ,ו ִאם ְ
אַתּה ֶ
יתם" ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָ
וּמ ַצְמ ֵצם
יוֹרד ְ
יח ַס ְנ ְק ִליטוֹן ֶשׁ ִלּי ֶשׁל ַמ ְע ָלה ְו ֵ
ָל ֶזה ֶשׁל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּהֲ ,א ִני ַמ ִנּ ַ
עוֹמ ִדים אַף ְל ַמ ָטּה ֲע ֵצי
יצד ַמה ְלּ ַמ ְע ָלה ְשׂ ָר ִפים ְ
יכם ְל ַמ ָטּהֵ ,כּ ַ
ינ ֶ
ינ ִתי ֵבּ ֵ
ְשׁ ִכ ָ
עוֹמ ִדיםַ ,מה ְלּ ַמ ְע ָלה ָ
ִשׁ ִטּים ְ
אַבּא
כּוֹכ ִבים ,אַָמר ַרב ִח ָיּא ַבּר ָ
כּוֹכ ִבים אַף ְל ַמ ָטּה ָ
יע .הקב"ה ָרַמז
כּוֹכ ִבים ַה ִנּ ְר ִאים ָבּ ָר ִק ַ
ְמ ַל ֵמּד ֶשׁ ָהיוּ ַק ְר ֵסי ָז ָהב ִנ ְר ִאים ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן ַכּ ָ
יח ַס ְנ ְק ִליטוֹן ֶשׁ ִלּי ֶשׁל ַמ ְע ָלה
ְלמֶֹשה ַעל סוֹד ַהִצְּמצוּם ְכִּפי ֶשַׁהִמְּדָרשׁ ַמ ְזִכּיר ֲא ִני ַמ ִנּ ַ
יוֹרד ְ
ְו ֵ
יכם ְל ַמ ָטּהְ ,ואַָמר לוֹ ְכֵּשׁם ֶשְׁלַּמְעָלה ָהאוֹר ִהְצַטְמֵצם
ינ ֶ
ינ ִתי ֵבּ ֵ
וּמ ַצְמ ֵצם ְשׁ ִכ ָ
ִלְשָׂרִפים ְוכוָֹכִבים ֶשֵׁהם ַמְלאִָכיםָ ,כְּך הוּא ָיכוֹל ְלִהְצַטְמֵצם ְלַמָטּה ִבְּקָרִשׁים וְּקָרִסים,
ִאם ֵהם ֶיָעשׂוּ ְבּאוֹתוֹ סוֹד ְכִּפי ִצוּוּי ה'.

אַך ָה ֱאלֹ ִהים ַההֹ ֵל ְך ִל ְפ ֵני ַמ ֲח ֵנה
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר לה ,ג( ְכּ ִתיב " ַו ִיּ ַסּע ַמ ְל ְ
תוּחה ְכּ ֶנ ֶגד
יהם" ,אוֹתוֹ ִמ ַדּת ַה ִדּין ֶשׁ ָה ְי ָתה ְמ ָ
אַח ֵר ֶ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ַו ֵיּ ֶל ְך ֵמ ֲ
אַך
קוֹרא ְל ַמ ְל ְ
ֵ
וּמ ָת ָחהּ ְכּ ֶנ ֶגד ִמ ְצ ַר ִיםִ .נ ְר ֶאה ְדּ ַה ִמּ ְד ָרשׁ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲה ָפ ָכהּ הקב"ה ְ
אָך ֶזה ָה ָיה
תוּחהִ ,מ ְלּשׁוֹן ְמ ִתי ַחת חוּטְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַמּ ְל ְ
ָה ֱאלֹ ִהים ְבּ ֵשׁם ִמ ַדּת ַה ִדּין ְמ ָ
יחת חוּט ְמַרֶמֶּזת ַעל ָהֶעֶלְקְטִריק ַהַגְּשִׁמי
יהםְ .וֵכן ְמִת ַ
תוּח ֲע ֵל ֶ
ינת חוּט ֶשׁ ָה ָיה ָמ ַ
ִבּ ְב ִח ַ
ֶשִׁהְשַׁתְּלְשָׁלה בּוֹ ַהָלּשׁוֹן ֶמַתּחְ .וֵכן ֶמַתּ"ח ְמֻרָמּז ַבְּפּסוִּקים ַהְמַדְבִּרים ַעל ַהַחְשַׁמל,
וּדמוּת
אוֹפ ִנּים ִי ָנּ ְשׂאוּ ְל ֻע ָמּ ָתם") .יחזקאל א ,יג( ְ
)יחזקאל א ,כ( " ָשׁ ָמּה ָהרוַּח ָל ֶל ֶכת ְו ָה ַ
יהם ְכּ ַג ֲח ֵלי ֵאשׁ") .בראשית א ,ב( ְורוַּח ֱאלֹ ִהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפּ ֵני ַה ָמּ ִים".
ַהַחיּוֹת ַמ ְר ֵא ֶ
ְדּ ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )בלק סזֶ (:שׁ" ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפּ ֵני ַה ָמּ ִים" הוּא ַה ַח ְשׁ ַמלְ .וֵכן ֶמַתּ"ח
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא'
אַפּיו ִנ ְשׁ ַמת ַח ִיּים" ,וּ ֵב ְ
ְמֻרָמּז ַבָּכּתוּב )בראשית ב ,ז( " ַו ִיּ ַפּח ְבּ ָ
ֶשַׁהְשָׁפַּעת ַהַח ִיּים ָלאָָדם ָבּאָה ֶדֶּרְך ַהַחְשַׁמלַ ,כּמּוָּבא ְבֵּסֶפר ' ֶנ ֶפשׁ ַה ַח ִיּים'

)שער ח' פרק יט'(

ימת ִפּיו ִי ְת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ,
אָדם ֶשׁ ִמּ ְת ֶ
ַה ִנּ ְשׁ ַמת ַח ִיּים ֶשׁל ָה ָ
אַצּ ֶלת ַכּ ְב ָיכוֹל ִמ ְנּ ִשׁ ַ
רוּח ַבּ ֶנּ ֶפשַׁ ,עד
רוּחְ ,ו ָה ַ
וּמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת ִעם ָה ַ
וּמ ָשּׁם ִמ ְשׁ ַתּ ְל ֶשׁ ֶלת ְכּ ֻס ָלּם ְו ַשׁ ְל ֶשׁ ֶלתִ ,
ִ
אָדם.
עוֹלם ְבּגוּף ָה ָ
ִר ְד ָתּהּ ְל ֶזה ָה ָ

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

כג

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
עוֹלם .וּ ֵב ְ
ְו ֵכן ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ָה ְי ָתה ִבּ ְשׁ ַנת ב' ֲא ָל ִפים מת"ח ִל ְב ִריאַת ָה ָ
שָׁכּתוּב )במדבר
' ַח ְשׁ ַמל אוֹת' ֶשׁ ְיּ ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ָה ְיָתה ֶדֶּרְך ַהַחְשַׁמל ְוַהַמְּלאִָכיםְ ,כּמוֹ ֶ
מ"ל ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )שם יג ,יח(
כ ,טו( " ַו ִיּ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָ ְך ַויֹּ ִצ ֵאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָר ִים"ְ .ו ֵכן ַח ְשׁ ַ
אוֹתיּוֹתְ .וֵכן ָמִצינוּ ְלשׁוֹן ֶמַתּח
"ַוֲחֻמִשׁים ָעלוּ ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים" ְבּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי ִ
ַעל ַהְשָׁפַּעת ַה ְיסוֹד ַכּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ )ב"ר פז ,ז( ִנְמְתָּחה ַהֶקֶּשׁת.

וּמ ֲע ֵשׂה
ָמ ִצינוּ ַבּ ְמּכוֹנוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ְבּ ֵבית ַהִמְּקָדּשׁ ָכּתוּב )מלכים א' ז ,לג( " ַ
אוֹפן ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה",
וּב ַר ַדּ"ק ָשׁם " ַ
אוֹפן ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה"ְ ,
ַ
אוֹפ ִנּים ְכּ ַמ ֲע ֵשׂה
ָה ַ
יח ְז ֵקאלַ ,ה ְיינוּ ֶשׁ ְשּׁלֹמֹה ָע ָשׂה ֶאת
ֶמ ְר ֶכּ ֶבת ַהקֹּ ֶדשׁ ַה ִנּ ְר ֵאית ְבּ ַמ ְר ֵאה ַה ְנּבוּאָה ִל ֶ
אוֹפ ִנּים ְוכוּ'ְ ,כּ ֻד ְג ַמת ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ֶשׁ ָראָה ְי ֶח ְז ֵקאל,
רוּבים ֲא ָריוֹת ְו ַ
ַה ְמּכוֹנוֹת ִעם ְכּ ִ

)וכן מובא

אָמ ְר ִתּי ְל ַה ְע ִתּיק ָכּאן ַמה
בשמו"ר לג ,ד( .וּמוָּבא ְבֵּסֶפר 'ֵשׁם ַהְגּדוִֹלים' ַלחיד"א )עט( ַ
אָמרוֹ
פוֹנוֹג ָרף ְבּ ְ
ְ
כוֹנת ַה
לוֹצץ ַבּ ֲח ַז"ל ְבּ ֵעת ִה ָגּלוּת ְמ ַ
ֶשּׁ ֵה ַשׁ ְב ִתּי ְל ֶאָחד ֶשׁ ָה ָיה ִמ ְת ֵ
וּנצוּרוֹת ָכּ ֵאלּוְּ ,ואַף ֲא ִני ֵה ַשׁ ְב ִתּי לוֹ ְכּ ֶר ַגע
נוֹדע ַגּם ַל ֲח ַז"ל ֲח ָדשׁוֹת ְ
דּוּע לֹא ַ
ַמ ַ
אַדּ ַר ָבּה ְכּ ָבר ִנ ְמ ָצא ָכּזֹאת ְבּ ִד ְב ֵרי ֲח ַז"לִ ,כּ ֵסּא ֶשׁל ְשׁלֹמֹה ֵשׁשׁ ַמ ֲעלוֹת ַל ִכּ ֵסּא
ְ
אשׁוֹנה ַה ָכּרוּז ַמ ְכ ִריז לֹא ַי ְר ֶבּה לוֹ ָנ ִשׁים ְו ֵכן ֻכּ ָלּם ֲה ֵרי
ָ
ְוכוּ'ָ ,ע ָלה ַבּ ַמּ ֲע ָלה ָה ִר
הוֹציאוֹ ַעל ְיֵדי כֹּ ַח
כוֹנה ָכּזוֹ ַה ְמ ַק ֶבּ ֶלת קוֹל ְו ִדבּוּרְ ,ו ִ
ְל ֶה ְד ָיא ְדּ ִנ ְג ָלה ִל ְשׁלֹמֹה ְמ ָ
ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריְ .ורוִֹאים ֶשִׁכֵּסּא ְשׁלֹמֹה ָהָיה ֻמְפָעל ַעל ְיֵדי ֶעֶלְקְטִרי ַגְּשִׁמיְ ,ו ִיָתֵּכן ֶשְׁשּׁלֹמֹה
רוּח ִניְ ,כִּפי ֶשׁרוִֹאים ֶשְׁשּׁלֹמֹה ָהָיה
אכת ָהֶעֶלְקְטִרי ַהַגְּשִׁמי ֵמ ַה ַח ְשׁ ַמל ָה ָ
ָלַמד ֶאת ְמֶל ֶ
ָבִּקי ְבּסוֹדוָֹתיוְ .וֵכן ַהָכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ִכֵּסּא

ְשׁלֹמֹה

)דבהי"ב ט(

" ְו ֵשׁשׁ ַמ ֲעלוֹת

ַל ִכּ ֵסּא ְו ֶכ ֶבשׁ ַבּ ָזּ ָהב ַל ִכּ ֵסּא" ס"ת שֶֹׁאֶב"תְ .וֵכן ֵשׁשׁ ַמ ֲעלוֹתְ ,מַרְמּזוֹת ַעל ַהַחְשַׁמל
ינת ְיסוֹד ַהַשָּׁיְּך ְלִמְסַפּר ֵשׁשׁ.
ָהרוָּחִני ֶשׁהוּא ְבִּח ַ

ְוֶהְראָה ִלי אִָחי ָהרה"ג ר' ְשׁמוֵּאל ִפישׁ שליט"א ְבַּשׁ"ס ְמִתְיבָתּא )גיטין סחִ (.הְקָשׁה
יח ַלֲעשׂוֹת ֶאת ְמִסַלּת
ְבֵּסֶפר ְבָּנָיהוּ ַמדּוַּע ְשׁלֹמֹה ַהֶמֶּלְך לֹא ִהְצִל ַ
יך עוִֹשׂים אוָֹתהּ ,וֶּבֱאֶמת ָעָשׂה ֵכּן
ַהַבְּרֵזל ]ַרֶכֶּבת[ .וֵּבֵאר ֶשְׁשּלֹמֹה ַהֶמֶּלְך ָיַדע ֵא ְ
ידָתא ֶשׁהוֶֹלֶכת ַמֵהר
ְבֶּמְרַכְּבתּוֹ וְּבֶמְרֶכֶּבת ַהַמְּלָכּהְ ,וֶזה ַמה ֶשָּׁכְּתָבה ַה ְגּ ָמ ָרא ִשׁ ָ
יך עוִֹשׂים אוָֹתהּ ֵכּיָון ֶשָׁחַשׁשׁ
ְכּמוֹ ֵשׁדֶ ,אָלּא ֶשׁלֹּא ָרָצה ְלַגלּוֹת ְלָכל ָהָעם ֵא ְ
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ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

יך עוִֹשׂיםְ ,וָראָה ְבּרוַּח ַהקֶֹּדשׁ ֶשָׁיּבֹאוּ
ֶשִׁתְּתַפֵּשּׁט ַגם ְלֻאמּוֹת ָהעוָֹלם ַהָחְכָמה ֵא ְ
ַעל ַעם ִיְשָׂרֵאל ָגֻּליּוֹתְ ,וָלֵכן לֹא ָרָצה ֶשׁיּוְּכלוּ ָלבֹא ַמֵהר.
אוֹפ ִנּים ֶשׁ ִמּ ִמּ ְז ָרח
וּמ ֵקּל ָעב ְואָרֹ ְך ִנ ְת ַחב ִבּ ְשׁ ֵני ָה ַ
מוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )מלכים א' ז ,לז( ַ
ָ
רוֹמ ִיּיםְ ,ו ֵאלּוּ ַה ַמּ ְקלוֹת ְק ָראָם ַה ָכּתוּב " ָידוֹת",
ְל ַמ ֲע ָרבְ ,ו ֵכן ַבּ ְשּׁ ַנ ִים ַה ְדּ ִ
אוֹפ ִנּים ַבּ ְמּכוֹנוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ָהיוּ ְמ ֻח ָבּ ִרים ַעל ְי ֵדי ַמ ְקלוֹתִ ,נ ְר ֶאה ְדּ ֶזה
רוֹאים ֶשׁ ָה ַ
ִ
חוּטיםָ ,כּ ְך ִח ֵבּר ְשׁלֹמֹה ֶאת
אוֹפ ִנּים ְמ ֻח ָבּ ִרים ַל ַחיּוֹת ְו ַל ִ
ְכּ ֻד ְג ַמת ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ְל ַמ ְע ָלהֶ ,שׁ ָה ַ
חוּטיםְ .ו ָל ֵכן ְק ָראָם ַה ָכּתוּב " ָידוֹת" ְדּ ָיד ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת
ינת ִ
אוֹפ ִנּים ַל ַמּ ְקלוֹת ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִח ַ
ָה ַ
אוֹפן ֶא ָחד ֵא ֶצל
ַהחוּט ְכִּפי ֶשׁ ְנּ ָב ֵאר ְבּ ַמ ֲא ַמר 'ַח ְשׁ ַמל אוֹת'ְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב )יחזקאל י ,ט( " ְו ַ
יוֹסף ַה ְיסוֹד ִדּ ְק ֻד ָשּׁה.
ינת ֶא ָחד ,הוּא ֵ
אוֹפן ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ָקּשׁוּר ִל ְב ִח ַ
יוֹסףְ .דּ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ֵ
ַה ְכּרוּב" ְבּ ִג ַ
עוֹתיו ְכִּדְלַקָמּן.
ימ ְט ִר ָיּא סוּ ָלם אוֹ קוֹל אוֹ ָממוֹן ַה ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ַח ְשׁ ַמל ְו ַה ְשׁ ָפּ ָ
אוֹפן ְבּ ִג ַ
ְו ֵכן ַ
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַבּ ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ָנּ ְתנוּ ַה ֵשּׁם ֲא ִסימוֹן ְל ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁ ֵיּשׁ בּוֹ חוֹרְ ,דּ ַמ ְט ֵבּ ַע ֶזה הוּא
אוֹפ ִנּיםְ ,ו ֵשׁם ֶא ָחד
אוֹפןְ ,כּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )פקודי רמטֶ (:שׁ ְמּ ָפ ֵרט ָשׁם ְשׁמוֹת ַהד' ַ
ינת ַ
ִבְּבִח ַ
ֵמ ֶהם ֲא ִסימוֹן.

ְועוֹד

רוִֹאים ְבּכַֹח ַהִתְּקשֶֹׁרת ֶשִׁהְתַגָּלּה ָבּעוָֹלם ֶדֶּרְך ָהֶעֶלְקְטִריק ַהַגְּשִׁמיֶ ,שְׁמַּקֵשּׁר
וְּמאֵַחד ֲאָנִשׁים ְבָּכל ֶדֶּרְך וְּבָכל ְזָמן וְּבָכל ָמקוֹםְ ,וֶזה ְמַסֵמּל ֶאת ָהֱאלֹקוּת

ֶשְׁמּאֶַחֶדת ֶאת ֻכָּלּםְ ,וֻכָלּם ִנְכָלִלים ָבּהּ וִּמְתאֲַחִדים ִאָתּהְּ .ו ִי ָתּ ֵכן ַגּם ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ַה ִמּ ָלּה
ֶט ֶלפוֹן  -פוֹן ,הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ַ
גּוּלים,
פוֹפ ֶרת ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַנ ֲע ֵשׂית ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ִמ ְשּׁ ֵני ִע ִ
אוֹפןִ .דּ ְשׁ ֶ
אוֹפן,
ינת ַ
פּוּמית ֲע ֻג ָלּהִ ,בּ ְב ִח ַ
תוֹך ִ
ְו ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶר ֶמז ֶשׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ַהקּוֹל ַה ַגּ ְשׁ ִמי ִנ ְכ ָנס ְל ְ
אוֹפ ִנּים ָה ָ
תוֹך ָה ַ
רוּח ִני ִנ ְכ ָנס ְל ְ
ָכּ ְך ַהקּוֹל ָה ָ
רוּח ִנ ִיּיםְ ,ו ֵהם ַמ ֲע ִלים ֶאת ֶזה ַל ַחיּוֹתְ ,ו ַה ַחיּוֹת
יז"ל
קּוּטים' ְל ָה ֲא ִר ַ
רוּבים' ִמ'ֵסֶּפר ַה ִלּ ִ
ַל ְשּׂ ָר ִפיםְ .כּ ִפי ֶשׁ ָנּ ִביא ְל ַק ָמּן ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ְכּ ִ
ירה ְו ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵהם
עוֹלם ַה ְי ִצ ָ
)תרומה ע' קעט(ֶ ,שׁ ַה ַחיּוֹת ִנ ְמ ָצ ִאים ְל ַמ ְע ָלהְ ,בּ ַ
אוֹפ ִנּים ְל ַמ ָטּה ְבּ ַ
ָה ַ
עוֹלם ָה ֲע ִשׂ ָיּהְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר' מֶֹשה ְגּנוּט שליט"א ֶשׁפוֹן ֵפּרוּשׁוֹ
יקה.
יוִנית ַעִתּ ָ
יעה ִבּ ָ
ְשִׁמ ָ

ְו ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר ֶשׁ ַה ַתּ ָנּ ִאים ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ְבּ ִ
יוֹני דֹּאַר[ ְכּ ֵדי ְל ַה ֲע ִביר ְמ ָס ִרים ֵמ ִאישׁ
יוֹנים ] ֵ
וּנ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל עוֹף' ֶשׁ ָהעוֹפוֹת ַה ַגּ ְשׁ ִמ ִיּים ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת
ְל ֵר ֵעהוְּ ,

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
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מּוּבא
אָכים ְו ַה ַחיּוֹתְ .ו ֵכן דֹּאַר ַהְמַסֵמּל ִשׁלּוַּח ִאְגּרוֹת ַכּ ָ
רוּח ִנ ִיּים ֶשׁ ֵהם ַה ַמּ ְל ִ
ָהעוֹפוֹת ָה ָ
ימ ְט ִר ָיּא ַצ ִדּיק ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְיסוֹדְ .ו ֵכן ָה ִעיר דֹּאר ְבּ ֶא ֶרץ
ְבּ ַר ִשּׁ"י )שבת יט .ד"ה דואר( ְבּ ִג ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ָה ְי ָתה ְבּ ַנ ֲח ַלת ְבּ ֵני ֶא ְפ ַר ִים ַה ָבּ ִאים ִמ ֵ
יּוֹסף ַה ְיסוֹד) ,ע' ביהושע יז ,יא(.

ָשַׁמְעִתּי

ימ ְט ִר ָיּא פּוִּריםִ .נְרֶאה
ֵמָהרה"ג ר' אְַבָרָהם ֶפְלְדַּמן שליט"א ֶשֶׁסלוָֹלִרי ְבּ ִג ַ
ִדְּכֵשׁם ֶשְׁבּפוִּרים ֵישׁ ִהְתַגּלּוּת ֱאלֹקוּת ָבּעוָֹלם יוֵֹתר ִמַשָּׁבּתְ ,והוּא ַהיּוֹם ַהָגּדוֹל

ְבּיוֵֹתר ַבָּשָּׁנהְ ,כִּפי ֶשׁ ֵבּ ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל אוֹת' ֶשְׁבּפוִּרים ָכּל ָהעוָֹלם ַהַגְּשִׁמי ַגּם ַהל"ט
ְמָלאכוֹת ִמְתַקְדּשׁוֹת ִבְּקֻדַשּׁת ַשָׁבּתָ ,כְּך ַהכַֹּח ַהֶסּלוָֹלִרי ְוָהַל ְוָין ְוָהַרְדיוֹ ְמַסְמִּלים ֶאת
ַהַדְּרָגּה ַהְגּבוָֹהה ְבּיוֵֹתר ֶשׁל ָהֶעֶלְקְטִריק ֶשׁפּוֵֹעל ֶדֶּרְך ֲא ִויר ָהעוָֹלם ְבִּלי חוִּטים ,וּפוֵֹעל ַגּם
רוֹאה ֶזֶרם
ֵמֵעֶבר ָלאְַטמוְֹסֶפָרה ְבָּמקוֹם ֶשֵׁאין ֲא ִויר ְכָּלל ,וּפוֵֹעל יוֵֹתר ַמֵהרְ .וַהַמָּדּע ֵאינוֹ ֶ
ינה ֶשֵׁאין ָלהּ שׁוּם ַמָמּשׁוּתַ .רק
אוֹ ֶאֶלְּקְטרוִֹנים ֶשׁעוְֹבִרים ִמָמּקוֹם ְלָמקוֹםִ ,מְלַּבד ַהְקִּר ָ

יוְֹדִעים ֶשׁאְַנֶטָנּה פֹּהְ ,ואְַנֶטָנּה פֹּה ְמַגִלּים ַמה ֶשֵּׁיּשׁ ְבַּצד ֶאָחד ַלַצּד ַהֵשִּׁניְ .וֵכן ֶסלוָֹלִר"י
וּסים ְולֹא ָי ִשׁיב ֶאת ָה ָעם ִמ ְצ ַר ְי ָמה" ְוַל ְוָי"ן
ר"ת ַהָכּתוּב )דברים יז ,טז( "ַרק לֹא ַי ְר ֶבּה לּוֹ ס ִ
ר"ת ֶהְמֵשְׁך ַהָכּתוּב ָשׁם )יז( " ְולֹא ַי ְר ֶבּה לּוֹ ָנ ִשׁים ְולֹא ָיסוּר ְל ָבבוֹ" ְבּד' ֳאָפִנים .אַף ַעל ִפּי
ֶשֵׁשּׁמוֹת ֵאלּוּ ֵא ָ
ינן
ינם ַשָׁיִּכים ִלְלשׁוֹן ַהקֶֹּדשׁ ְולֹא ְמֻקָבּל ְלַקֵשּׁר ְבּתוַֹרת ָהֶרֶמז ֵתּבוֹת ֶשֵא ָ
ִמְלּשׁוֹן ַהקֶֹּדשִׁ ,יָתֵּכן ֶשֵׁשּׁמוֹת ֵאלּוּ ֶשִׁהְשַׁתְּלְשׁלוּ ַבְּקִּלָפּה ִנְרָמ ִזים ִבְּפסוִּקים ֵאלּוּ ְלַלֵמּד
ֶשָׁצִּר ְ
יך ְלִהָזֵּהר ִמְדָּבִרים ֵאלּוְּ ,כּמוֹ ֶשַׁהֶמֶּלְך ָצִריְך ְלִהָזֵּהר לֹא ְלַהְרבּוֹת ָנִשׁים ְוסוִּסים
ֶשׁלֹּא ַיטּוּ ֶאת ַהֵלּב ֵמַהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּאְ .ו ִיָתֵּכן ֶשָׁלֵּכן ִהְפִעיל ְשׁלֹמֹה ֶאת ַהִכֵּסּא
ָהֶעֶלְקְטִרי ֶשַׁיְּשִׁמ ַ
יע ֶאת ַהְפּסוִּקים ָהֵאלּוְּ ,כִּפי ֶשֵׁהֵבאנוּ ְלֵעיל ֵמַהחיד"אְ ,לַה ְזִכּיר ֶשְׁכֵּשׁם
ֶשֵׁאין ְלַהְרבּוֹת ְבָּנִשׁים ְוסוִּסיםָ ,כְּך ֵאין ְלַהְרבּוֹת ְבֶּעֶלְקְטִריקְ .וֵכן ַרְדי"וֹ ִנְרָמז ַבָּפּסוּק ֶשׁל
ימ ְט ִר ָיּא ְקִלָפּה.
ֲעֶשֶׂרת ְבֵּני ָהָמן) ,אסתר ט ,ט( " ְו ֵאת ֲא ִר ַדי ְו ֵאת ַו ְי ָז ָתא"ְ .וֵכן ַרְדָיא ְבּ ִג ַ

ידי ֲח ִזי ִלי ַהאי ִר ְד ָיאַ ,דּ ְמ ָיא ְל ֶע ְג ָלא
אָמר ַר ָבּהְ ,ל ִד ִ
ָמִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )תענית כהַ (:
ילאָה.
הוֹמה ִע ָ
הוֹמא ַתּ ָתּאָה ִל ְת ָ
יטא ִשׂ ְפ ָו ֵתיהְּ .ו ָק ְי ָמא ֵבין ְתּ ָ
וּפ ִר ָ
ִתּ ְל ָתּאְ ,
יךִ ,ל ְת ָ
ימ ָ
אָמר ֵליהֲּ ,חשׁוֹר ֵמ ֶ
ילּאָה ַ
הוֹמא ִע ָ
ִל ְת ָ
אַבּע
הוֹמא ַתּ ָתּאָה אָ ַמר ֵליהַּ " ,
יךֶ .שׁ ֶנּ ֱא ַמרַ " ,ה ִנּ ָצ ִנים ִנ ְראוּ ָב ֶ
ימ ָ
ֵמ ֶ
יעְ ,וקוֹל ַהתּוֹר ִנ ְשׁ ָמע
אָרץֵ ,עת ַה ָזּ ִמיר ִה ִגּ ַ
ְבּ ְ
וּמ ָב ֵאר ַרִשּׁ"י )יומא כא .ד"ה וי"א( ֶשַׁהַמְּלאְָך ַהְמֻמֶנּה ְלַחֵבּר ָשַׁמִים ָואֶָרץ,
אַר ֵצנוּ"ְ .
ַה ְיינוּ ְלַהֲעלוֹת ֶאת ָהֵאד ִמְלַמָטּה ְלַמְעָלה ,וְּלהוִֹריד ֶאת ַהְגָּשִׁמים ִמְלַמְעָלה ְלַמָטּה,

כו

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי

ִנְקָרא ִרְדָיאְ .וֵישׁ ָכּאן ֶרֶמז ַעל כַֹּח ָהַרְדיוֹ ַהַגְּשִׁמי ֶשׁעוֶֹלה ְויוֵֹרד ְבָּכל ָהעוָֹלם ַהַגְּשִׁמי.
שֶׁלֶּשׁתְ ,דֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'סוֹד ַהֵחִצי' ֶשֶׁעְגָלא
ְוָלֵכן ִנְראָה ַהַמְּלאְָך ְכּמוֹ ֶעְגָלא ְמ ֻ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
ינת ְמֻשָׁלּשְׁ ,וֵכן ֵבּ ְ
ינת שׁוֹר ,וְּבִח ַ
ְמֻשֶׁלֶּשׁת ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ְיסוֹדֶ ,שׁהוּא ְבִּח ַ
' ַח ְשׁ ַמל עוֹף' ֶשַׁהָכּתוּב " ְוקוֹל ַהתּוֹר" ְמַרֵמּז ַעל ַהַחְשַׁמלְ .וֵכן ָשַׁמְעִתּי ְבֵּשׁם ָהרה"ג ר'
ינת ַהשּׁוֹר.
יך ְמַרֵמּז ַעל ְבִּח ַ
ימ ָ
ִיְצָחק ִגְּינ ְזבּוְּרג שליט"א ֶשׁ ֲחשׁוֹר ֵמ ֶ

ְוֵכן

ָשַׁמְעִתּי ִבְּשׁמוֹ ֶשְׁכֵּשׁם ֶשֶׁצַבע ָהאָדֹם ְמַסֵמּל ֶאת ְסִפ ַ
ירת ַהְגּבוָּרהָ ,כְּך ִהְשַׁתְּלֵשׁל
ְבַּגְשִׁמיּוּת ְבּכַֹח ָהִאְינְפָרא אָדֹם ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּעֶלְקְטִריק ַה ַגּ ְשׁ ִמיֶ ,שְׁכָּכל ֶשַׁהְתִּדירוּת ֶשׁלּוֹ

יוֵֹתר ְנמוָּכה ִבְּבִח ַ
ירת
ינת ְגּבוָּרה ,הוּא יוֵֹתר אָדֹםְ .ועוֹד ָשַׁמְעִתּי ִבְּשמוֹ ֶשְׁכֵּשׁם ֶשְׁסִּפ ַ
ַהַמְּלכוּת ִהיא ִבְּבִח ַ
יה ֶאת ַהֶשַּׁפעָ ,כְּך ָהֲאָדָמה ַה ַגּ ְשׁ ִמית
ינת ְמַקֵבּל ,וּמוֶֹשֶׁכת ֵאֶל ָ
יכה ַגּ ְשׁ ִמי.
ירת ַהַמְּלכוּת ֵישׁ ָבּהּ כַֹּח ְמִשׁ ָ
ֶשְׁמַּסֶמֶּלת ֶאת ְסִפ ַ

אשׁית ֵהם ִנ ְג ֶלה ְו ִנ ְס ָתּר,
ְו ֶזה ְלשׁוֹן ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי )בראשית ב ,ז( ָכּל ִע ְנ ְי ֵני ַמ ֲע ֵשׂה ְבּ ֵר ִ
יוֹנים ,וּ ִמ ְפּ ֵני ֶזה ֵישׁ ְל ָך ְל ָה ִבין ַה ִנּ ְס ָתּר ִמן
רוֹמז ָבּ ֶע ְל ִ
תּוֹנים ְו ֵ
ְמבֹאָר ַבּ ַתּ ְח ִ
ַה ִנּ ְג ֶלהְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )תולדות קמה (:אַָמר ר' יוֵֹסי ַוַדּאי ָכּל ַמה ֶשּׁעוֶֹשׂה ַהָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ ְך הוּא ָבּאֶָרץ ַהכֹּל הוּא ְבּסוֹד ַהָחְכָמהְ ,וַהכֹּל ְכֵּדי ְלַהְראוֹת ַהָחְכָמה
ָהֶעְליוָֹנה ִלְבֵני אָָדםְ ,כֵּדי ֶשִׁיְּלְמדוּ ֵמאוֹתוֹ ַמֲעֶשׂה סוֹדוֹת ַהָחְכָמה.
מצינו בזהר )וירא קטז (:בשש מאות שנה לאלף השישי יפתחו שערי החכמה
למעלה ומעינות החכמה למטה ,ויתכונן העולם להכנס בשביעי ,כבן אדם
שמתכונן ביום שישי משמעריב השמש להכנס בשבת .ורואים שההכנה
לגאולה היא פתיחת מעינות החכמה למטה בעולם הקליפות ,כל התפתחות
הטכנולגיה וכו' .ומבואר לדברינו שאי אפשר להבין את פנימיות התורה השייכת
לעולמות העליונים בלי להתבונן במשלים של העולם התחתון ,על כן חייבים
שיפתחו מעינות החכמה למטה ,והעולם התחתון יגיע לשלמותו הגשמית לתת את
כל המשלים הנצרכים ,ובפרט לפי מה שהראנו שהמשלים הטובים ביותר והאמתיים
ביותר באים מהגילויים המדעיים שהתגלו בפתיחת מעינות החכמה למטה.

ְר ָמ ִזים וּ ְמ ָשׁ ִלים ַהִנְּלָמִדים ֵמ ָה ֶע ֶל ְק ְט ִריק ַהַגְּשִׁמי
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