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שעומדת לצאת אי"ה בקרוב
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

ַהֶקֶּשׁר ֵבּין ַל''ג ָבּעֶֹמר ְלַחג ַהָשּׁבוּעוֹת
ַמדּוַּע קוִֹרין ְמִגַלּת רוּת ְבַּחג ַהָשּׁבוּעוֹת ,אֲַחֵרי ָכּל ַהְטָּעִמים ֲעַדִין ָקֶשׁהְ ,דֶּאְפָשׁר ִלְמצֹא ְטָעִמים טוִֹבים ִלְקרֹא ְלָמָשׁל ְמִגַלּת ֶאְסֵתּר ֶשִׁקְּבּלוּ ֶאת ַהתּוָֹרה
ירים ַהְמַדֵבּר ַעל "יוֹם ֲחֻתָנּתוֹ" ֶזה ַמַתּן תּוָֹרהְ .וֶאְפָשׁר ִלְמצֹא ְטָעִמים ִלְשׁאַר ַהְמִּגלּוֹת ְכּמוֹ ַהְטָּעִמים ֶשְׁמָּבֲאִרים ֶאת ַהֶקֶּשׁר ֶשׁל
ְבּאֲַהָבה ,אוֹ ִשׁיר ַהִשּׁ ִ
ְמִגַלּת רוּת ְלתוָֹרה.

אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם ה'ֵ :עדֹ ֶתי ָך ֶנ ֶא ְמנוּ ְמאֹד".
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ָים ִ
אַדּ ִ
ַמדּוַּע ִנְמֶשֶׁלת ַהְשָׁפַּעת ַהתּוָֹרה ְלִיְשָׂרֵאל ְלַגֵלּי ַהָיּםְ .כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב " ִ
ַמדּוַּע ִנְקֵראת ְפִּנ ִ
ינהּ ָחְכַמת ֱאֶמת.
ימיּוּת ַהתּוָֹרה ָחְכַמת ָהֱאֶמתַ .הִאם ַהִנְּגֶלה ֵא ָ
ַמדּוַּע ָזָכה ַרְשִׁבּ"י ְבּיוֹם ַהִהלּוָּלא ֶשׁלּוֹ ַמה ֶשּׁלֹּא ָזכוּ ְשׁאַר ַהַתָּנִּאים ְוָהאַמּוָֹרִאיםַ ,וֲאִפלּוּ ָהאָבוֹת ַהְקּדוִֹשׁים.
יך".
וּסגֹר ְדּ ָל ְת ָ
יך ְ
ירת ָהעֶֹמרֶ ,שָׁצִּרְיך ִלְהיוֹת )ישעי' כו ,כ( " ֵל ְך ַע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶר ָ
ימי ִדּין ֶשׁל ְסִפ ַ
ַמדּוַּע יוְֹצִאים ְבַּל"ג ָבּעֶֹמר ִלְרחוָֹבהּ ֶשׁל ִעיר ִבּ ֵ
מוָּבא ְבַּהְקָדַּמת ַה'ָמּתוֹק ִמְדַּבשׁ' ְלִסְפָרא ִדְּצִניעוָּתא ְבֵּשׁם ַתְּלִמיד
ָהֲאִר ַ
יז"ל ֶשַׁרְשִׁבּ"י ָהָיה ִניצוֹץ מֶֹשה ַרֵבּינוּ ,וְּכֵשׁם ֶשׁמֶֹּשה ָכַּתב ֲחִמָשּׁה
חוְּמֵשׁי תּוָֹרהָ ,כְּך ַרְשִׁבּ"י ָכַּתב ֲחִמָשּׁה ְפָּרִקים ֶשׁל ִסְפָרא ִדְּצִניעוָּתא,
ֶשׁכּוְֹלִלים ֶאת ָכּל ְיסוֹדוֹת תּוַֹרת ַהַקָּבָּלהְ .וֵכן ָמִצינוּ ַכָּמּה ְרָמ ִזים
ַהְמַקְשִּׁרים ֵבּין ַרְשִׁבּ"י ְלמֶֹשהְ .דּיוֹם ל"ג ָבּעֶֹמר ָחל ָתִּמיד ְבּאוֹתוֹ יוֹם
ֶשָׁיּחוּל בּוֹ ָהאוְּשִׁפִּיזין ֶשׁל מֶֹשה ְבַּחג ַהֻסּכּוֹתְ .וֵישׁ אוְֹמִרים ֶשַׁרְשִׁבּ"י נוַֹלד
ְבּיוֹם ַחג ַהָשּׁבוּעוֹתְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ֶעְרֵכּי ַהקֶֹּדשׁ' )אות ל( ֶשׁ ַר ְשׁ ִבּ"י הוּא
ְבּסוֹד ַהַמְּלאְָך ְמַטְטרוּ"ןָ ,לֵכן ַהִהלּוָּלא ֶשׁלּוֹ ִהיא ְבּח"י ִאָיּר ְכִּמְנַין ט"ט
משׁ"ה
ֶשִׁבּ ְמ ַט ְטרוּ"ןְ ,וָהאוִֹתיּוֹת מרו"ן ְמַרְמּזוֹת ַעל ְמקוֹם ַהִהלּוָּלאְ ,וֵכן ֶ
הוּא ר"ת ְמַטְטרוּ"ן ַשׂר ַהְפִּניםְ .ו ֵכן ְשׁמוֹ ֶשׁל מֶֹשה ְבַּשָׁגּם ְבּא"ת ב"ש
משׁה.
ימ ְט ִר ָיּא ֶ
נוֹך ְל ִוין ֶשַׁלּ"ג ָבּעֹ ֶמר ְבּ ִג ַ
מוּבא ְבּ ֵשׁם ָה ַרב ֲח ְ
ַרְשִׁבּ"יְ .ו ֵכן ָ
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ִלקּוֵּטי ֲהָלכוֹת' )ר"ח ג( ַל"ג ָבּעֹ ֶמר ִהיא יוֹם ַה ָשּ ַגת

לּוּלא ַר ָבּא ְדּ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
ירה ִכּי הוּא יוֹם ִה ָ
ַהתּוֹ ָרה ֶשׁל ְי ֵמי ַה ְסּ ִפ ָ
יוֹחאי ֶשׁ ִה ִשּיג אָז ַמה ֶשּׁ ִה ִשּיגְ .ו ַעל ֵכּן הוּא ָחל ַבּיּוֹם ֶשׁ ָחל
ַבּר ָ
ִ
יני
ינת " ַגּל ֵע ַ
פּוּריםִ] ,נְּכָנס ַיִין ָיָצא סוֹד[ְ ,ו ֶזה ַל"ג ָבּעֹ ֶמרְ ,בּ ִח ַ
יטה ִנ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
אַבּ ָ
ְו ִ
תּוֹר ֶת ָך"ְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ְבֵּני ִיָשׂשָׂכר' וָּבֶזה
ָתִּבין ִמְנַהג ִיְשָׂרֵאל תּוָֹרה ְלַהְדִליק ֵנרוֹת וְּמאוֹרוֹת ְבּיוֹם ֶזה,
ִלְכבוֹד ָהאוֹר ִכּי טוֹב ֶשַׁמְּתִחיל ְלִהְתנוֵֹצץ ְבּיוֹם ֶזה ַהָיָּקר ַל"ג
ָבּעֶֹמר ,טוֹ"ב ָיִמים קוֶֹדם ַמַתּן תּוָֹרהְ ,וִלְכבוֹד ִנְשַׁמת ְמאוֹר
ַה ָ
תּוֹרה ֲאֶשׁר ִנְתַגָּלּה ְבּיוֹם ֶזה ,וַּביּוֹם ַהֶזּה ָעָלה ִלְשֵׁמי ְמרוִֹמים,
ִלְכבוֹד ִסְפרוֹ ַהָקּדוֹשׁ זַֹהר ַהֵמִּאיר וַּמְבִהיק ִמסּוֹף ָהעוָֹלם ְוַעד
רוֹאים ֶשׁ ִמּיּוֹם ַל"ג ָבּעֹ ֶמר ַמ ְת ִחיל ְל ָה ִאיר ָהאוֹר ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁל ִא ָמּא
סוֹפוִֹ .
ִע ָלּאָהֶ ,שׁ ֵמּ ִאיר ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )נשא קכח .עם 'מתוק
מדבש'( ְכּ ֶשׁ ָפּ ַתח ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְל ָפ ֵרשׁ סוֹד ֶשׁ ְבּ ֵס ֶפר ָר ָזא ְדּ ָר ִזין,

יני ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר בּוֹ " ַו ֶיּ ֱח ַרד
ִנ ְז ַדּ ְע ֵז ַע ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָיּ ְשׁבוּ ָשׁםְ ,כּ ִד ְמיוֹן ַהר ִס ַ
ָכּל ָה ָהר ְמאֹד"ְ ,ו ַה ֲח ֵב ִרים ִנ ְת ַח ְל ְחלוּ ְו ִנ ְר ֲעדוְּ ,כּ ִד ְמיוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל
תּוֹרה.
ְבּ ַמ ַתּן ָ
וְּלִפי ֶזה מוָּבן ַמדּוַּע ָזָכה ַרְשִׁבּ"י ַמה ֶשּׁלֹּא ָזכוּ ְשׁאַר ַהַתָּנִּאים
ְוַהאַמּוָֹרִאיםַ ,וֲאִפלּוּ ָהאָבוֹת ַהְקּדוִֹשׁים וּמֶֹשה ַרֵבּנוּ ֶשֵׁאין ְמַצְיִּנים ֶאת
ירת ַרְשִׁבּ"י ,וַּמדּוַּע יוְֹצִאים ִלְרחוָֹבהּ ֶשׁל
ירָתם ְכּמוֹ ֶאת יוֹם ְפִּט ַ
יוֹם ְפִּט ָ
ימי ְסִפ ַ
ִעיר ִבּ ֵ
ירת ָהעֶֹמר ֶשֵׁהם ְיֵמי ִדּין ֶשָׁצִּרְיך ִלְהיוֹת )ישעי' כו ,כ( "ֵל ְך
וּסגֹר ְדּ ָל ְת ָ
יך ְ
ַע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶר ָ
ימיּוּת
יך"ְ .דּיוֹם ֶזה הוּא יוֹם ַחג ַמַתּן ְפִּנ ִ
תּוָֹרֵתנוּ ֶשִׁמְּתעוֵֹרר ְבָּכל ָשָׁנה ֵמָחָדשְׁ ,וִשְׂמַחת ַהיּוֹם ַהֶזּה ִהיא ִלְכבוֹד ִגּלּוּי
ְפִּנ ִ
ימיּוּת ַהתּוָֹרה בּוֹ ָזִּכינוּ ֶדֶּרְך ַרְשִׁבּ"יְ ,וִבְּפָרט ְבּיוֹם ִהְסַתְּלּקוּתוֹ בּוֹ ִגָּלּה
ֶאת ָהָר ִזין ְדָּר ִזין ,וִּמְתעוֵֹרר ְבָּכל ָשָׁנה ֵמָחָדשְׁ .וֵכן תּוָֹרה זוֹ ִהיא
יה ֶנֱאַמר ַבִּמְּדָרשׁ )קה"ר יא ,ח( תּוָֹרה
יח ֶשָׁעֶל ָ
ִהְתנוְֹצצוּת ִמתּוַֹרת ָמִשׁ ַ
יח.
ֶשׁאָָדם לוֵֹמד ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ֶהֶבל ִהיא ִלְפֵני תּוָֹרתוֹ ֶשׁל ָמִשׁ ַ
יקה ֶאת ָכּל ַהִדִּינים וּמוִֹר ָ
וְּמַרְמּ ִזים ֶשַׁהתּוָֹרה ַהזֹּאת ַמְמִתּ ָ
ידה ֶאת ָהאוֹר
ַלְמּקוֹמוֹת ַהְנּמוִּכים ְבּיוֵֹתר ַעד ִלְרחוָֹבהּ ֶשׁל ִעיר.

וְֵכן רוִֹאים ְבּ'ִסדּוּר ָהַרַשּׁ"שׁ' ֶשׁיּוֹם ֶזה הוּא ְכֶּנֶגד ִשְׂמָלה ְדִּשְׂמָלה.
מוּבא ְבּ' ָ
וּ ָ
תּוֹרה אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת ָמזוֹן,
תוֹרה אוֹר' )בראשית בַ (.ה ָ

ִהיא ַגּם ֵכּן ִבּ ְב ִח ַ
ינת ְלבוּשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )תהילים קד ,ב( "עֹ ֶטה אוֹר
ינת "אוֹר ַכּ ַשּׂ ְל ָמה".
תּוֹרה ִהיא ִבּ ְב ִח ַ
רוֹאים ֶשׁ ְלּבוּשׁ ַה ָ
ַכּ ַשּׂ ְל ָמה"ִ .
אָרה ֶשׁל
וְֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ְקֻדַשּׁת ֵל ִוי' )ויצא( ִמ ַלּ"ג ָבּעֹ ֶמר ַמ ְת ִחיל ַה ֶה ָ
יני ֶשׁ ִהיא ַק ָבּ ַלת ַה ָ
תּוֹרהְ .ו ֶזהוּ " ַו ִיּ ְק ָרא לוֹ ַי ֲעקֹב ַגּל
ַמ ֲע ַמד ַהר ִס ָ
יע ַגּ"ל ֶשׁהוּא ְמ ֻר ָמּז ַעל ַל"ג ָבּעֹ ֶמר אָז
יון ֶשׁ ַמּ ִגּ ַ
לוֹמר ֵכּ ָ
ֵעד"ְ ,כּ ַ
תּוֹרה.
אָרה ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ילין ְל ָה ִאיר ְבּ ִחינוֹת ֶה ָ
ַמ ְת ִח ִ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )ספירת העומר( ְו ֶזה סוֹד ַמה
ָ
וְ ֵכן
ֶשּׁאַָמר ַי ֲעקֹב "ֵע"ד ַה ַגּ"ל ַה ֶזּה" ָר ַמז ֶאל ַה ֵשּׁם ַה ִנּ ְזָכּר ֶשׁהוּא ְבּגי'
אוֹתיּוֹת ַה ִמּ ְת ַח ְלּפוֹת בּוֹ ֵהם ְבּ ִג ַ
ע"דְ .ו ְ
ימְטִרָיּא ַגּ"ל ְו ִה ֵנּה
אָמ ָנם ָה ִ
אוֹתיּוֹת
ְבּ ִה ָגּלוֹת ִנ ְגלוֹת ַה ֵשּׁם ַה ִנּ ְזָכּר ְבּיוֹם ַל"ג ָלעֹ ֶמר ֶשׁהוּא סוֹד ִ
ַה ִמּ ְת ַח ְלּפוֹת ֶשׁהוּא ֵ
יוֹתר ַר ֲח ִמים ַכּ ִנּ ְזָכּר אָז ָפּ ְסקוּ ִמ ָלּמוּת .רוִֹאים
ֶשָׁהֲאִר ַ
יז"ל ְמַקֵשּׁר ֶאת ַהַגּל ֶשׁל ַיֲעקֹב ְלַל"ג ָבּעֶֹמר ,וְּנָבֵאר ֶשַׁהַגּל ֶשׁל
ימיּוּת ַהתּוָֹרה,
ַיֲעקֹב ָהָיה ֵסֶמל ַלתּוָֹרהְ .וֵכן ַגּל ֵעדְ ,מַרֵמּז ַעל ַהְשָׁפַּעת ְפִּנ ִ
ַגּל הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ִגּלּוּיְ ,ו ֵעדוּת ְמ ַג ָלּה ֶאת ַה ִנּ ְס ָתּר ְל ֵבית ִדּיןְ ,ו ִהיא ְמ ַס ֶמּ ֶלת
ֶאת ִגּלּוּי ַה ִנּ ְס ָתּרוֹתְ .וֵכן ִנְרֶאה ֶשֵׁיּשׁ ֶרֶמז ַבָּכּתוּב ֶשׁאַָמר ַיֲעקֹב ְלָלָבן
אַח ָרי"ַ ,על ָהֵאשׁ ֶשׁל ַל"ג ָבּעֶֹמר.
)בראשית לא ,לו( " ִכּי ָד ַל ְק ָתּ ֲ
אָמר ַה ָכּתוּב
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא ויצא יג'( " ֵעד ַה ַגּל ַה ֶזּה"ֶ ,זהוּ ֶשׁ ַ

" ַו ִתּ ְל ַחץ ֶאת ֶר ֶגל ִבּ ְל ָעם ֶאל ַה ִקּיר"ַ ,ה ַגּל הוּא ַה ִקּירְ ,ל ִפי ֶשׁ ָע ַבר
אַתּה לֹא
בוּעה ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַבּע ְל ַי ֲעקֹב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְו ִאם ָ
ִבּ ְל ָעם ֶאת ַה ְשּׁ ָ
מוּבא ָשׁם )בלק ח(
וּב ְל ָעם ֶזה ָל ָבןְ .ו ֵכן ָ
ַת ֲעבֹר ֵא ַלי ֶאת ַה ַגּל ַה ֶזּה"ִ ,
יהם
יד ֶ
אַתּה ָיכוֹל ִל ְשׁלֹט ָבּ ֶהםֶ ,שׁ ִבּ ֵ
"ָגּ ֵדר ִמ ֶזּה ְו ָג ֵדר ִמ ֶזּה"ֵ ,אין ָ
וּמ ֶזּה"ִ ,מ ְשּׁ ֵני ֶע ְב ֵר ֶ
תוּבים ִמ ֶזּה ִ
" ְשׁ ֵני ֻלחוֹת ֲא ָב ִנים ְכּ ִ
רוֹאים
יהםִ .
ֶשׁ ַה ִקּיר ֶשׁ ָע ַצר ֶאת ִבּ ְל ָעם ִמ ָלּבוֹא ְל ַה ִזּיק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ָה ָיה ִקיר ֲא ָב ִנים ֶשׁהוּא
ינת ַה ַגּל ֲא ָב ִנים ֶשׁ ַמּ ְפ ִריד ֵבּין ַי ֲעקֹב ְל ָל ָבן.
וּבּ ְב ִח ַ
ינת לוּחוֹת ֲא ָב ִנים ִ
ִבּ ְב ִח ַ
עוֹצ ֶרת ֶאת
תּוֹרה ֶשׁ ֶ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּלוּחוֹת ָה ֲא ָב ִנים ְו ַגל ָה ֲא ָב ִנים ֵהם ַה ָ
ְ
ִבּ ְל ָעם ִמ ָלּבוֹא ְל ַה ִזּיק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ֵכן ַהָכּתוּב )במדבר כב ,כה( "ַוִתָּלֵּחץ ֶאל
ַהִקּיר ַוִתְּלַחץ ֶאת ֶר ֶגל ִבּ ְל ָעם ֶאל ַה ִקּיר" ר"ת אוָֹר"ה ַהְמַסֶמֶּלת ֶאת
ַהתּוָֹרה.
ילי ָז ָהב" ֵאלּוּ ְשׁ ֵני לוּחוֹת
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יג ,טו  -טז( " ְגּ ִל ֵ

ַה ְבּ ִריתָ ,מה ַה ַגּ ִלּים ַה ָלּלוּ ֵבּין ַגּל ָגּדוֹל ְל ַגל ָגּדוֹלַ ,גּ ִלּים ְק ַט ִנּים,
יה ֶשׁל
תוּבים,
תּוֹרה ָהיוּ ְכּ ִ
ָ
יּוֹת ָ
ָכּ ְך ֵבּין ָכּל ִדּבּוּר ְו ִדבּוּר ָפּ ָר ִשׁ ֶ
דּוּק ָ
ְו ִד ְק ֶ
תּוֹרה ֵמַהלּוּחוֹת
רוֹאים ֶשׁ ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַמ ְמ ִשׁיל ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ָ
יהִ .
ְלַגִלּים.

וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים עבַ" (:גּן ָנעוּל ֲאחֹ ִתי ַכ ָלּה ַגּל ָנעוּל ַמ ְע ָין
תּוֹרהַ " ,גּל"
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ֶשׁהוּא ַגּ"ן ִס ְד ֵרי ַה ָ
ָחתוּם"ַ " ,גּן" הוּא ָ
ִהיא ָ
תּוֹרה ְו ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁ ָבּאוֹת
רוֹאים ֶשׁ ַה ַגּן ְו ַה ַגּל ֵהם ַה ָ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּהִ .
ִמ ְל ַמ ְע ָלהְ .ו ֵכן חֹ ֶדשׁ ִא ָיּר ִנ ְק ָרא ִזיוֶ ,שֵׁפּרוּשׁוֹ אוֹרְ ,ו ֵכן ְמ ַז ְמּ ִרים ְבּ ֶז ֶמר ' ַבּר

יוֹחאי' "אְַתּ ְכּרוּב ִמְמַשׁח ִזיו אוֶֹר ָך " ְוֵכן ְשׁמוֹת ַהֳחָדִשׁים ְמקוָֹרם
ַ
יקהַ ,כּמּוָּבא ָבַּרְמַבֹּ"ן )שמות יב ,ב(ְ ,וַהֵשּׁם ִאָייר ֵפּרוּשׁוֹ אוֹר
ִמַפְּרִסית ַהַעִתּ ָ
ְכּמוֹ ִזיוְ .וֵכן ֵצרוּף ֵשׁם הוי"ה ֶשׁל ַהחֶֹדשׁ יוֵֹצא ֵמַהָכּתוּב )ירמי' ט ,כג(
אוֹתי" .וְּמַרֵמּז ַעל אוֹר ַהתּוָֹרה ֶשׁל
ִ
" ִי ְת ַה ֵלּל ַה ִמּ ְת ַה ֵלּל ַה ְשׂ ֵכּל ְו ָידֹ ַע
ַרְשִׁבּ"י ֶשִׁמְּתַגֶּלּה ַבּחֶֹדשׁ ַהֶזּהְ .וֵכן מוָּבא ַבּ'ֲחַתם סוֵֹפר' )יו"ד רלג( ֶשְׁבּיוֹם
ַל"ג ָבּעֶֹמר ִהְתִחיל ָלֶרֶדת ַהָמּן ְלִיְשָׂרֵאל ,וְּמֻרָמּז ַבָּכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ַהָמּן
)שמות טז ,טז( "עֶֹמר ַלֻגְּלגֶֹּלת"ְ .וַהָמּן ָהָיה ַהֶהְכֵשׁר ְלַקָבַּלת ַהתּוָֹרהְ ,וָהָיה
ֵחֶלק ֵמַהתּוָֹרה ַמָמּשׁ ְכִּפי ֶשַׁהזַֹּהר )תיקונים מא (:קוֵֹרא לוֹ ַמָנּא

יתא.
ְדּאוַֹרְי ָ

וְַעָתּה ָנבוֹא ְלָבֵאר ַמדּוַּע קוִֹרין ְמִגַלּת רוּת ְבַּחג ַהָשּׁבוּעוֹתִ .נְרֶאה ְדָּלֵכן
ָדּ ִוד ַהֶמֶּלְך נוַֹלד ְוִנְפַטר ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ְלַרֵמּז ֶשַׁמַּתּן תּוָֹרה ָהֲאִמִתּי ִיְהֶיה
ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶדֶּרְך שֶֹׁרשׁ ָדּ ִודַ ,כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ )קה"ר יא ,ח( תּוָֹרה ֶשׁאָָדם
יחְ .וָלֵכן קוִֹרין
לוֵֹמד ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ֶהֶבל ִהיא ִלְפֵני תּוָֹרתוֹ ֶשׁל ָמִשׁ ַ
ְמ ִג ַלּת רוּת ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ְלַרֵמּז ֶשִׁמְּשׁתּוְֹקִקים ְלַקָבַּלת ַהתּוָֹרה ֶדֶּרְך
ַהָמִּשׁ ַ
יח ֶשָׁבּא ֵמרוּתְ .וֵכן ְגּ ֻא ָלּה ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן ַגּלְ ,דּ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ִבּ ְז ַמן
תּוֹרה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
ינת ַגּלְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויחי רטו(:
ַה ְגּ ֻא ָלּה ִי ְזכּוּ ְל ָח ְכ ַמת ַה ָ
אַר ֵצנוּ" ְמַרֵמּז ַעל קוֹל ַהתּוָֹרה .וּ ָמ ִצינוּ
ֶשַׁהָכּתוּב " ְוקוֹל ַהתּוֹר ִנ ְשׁ ַמע ְבּ ְ
ינת "קוֹל ַהתּוֹר"
ינת תּוָֹרה ְוִהיא ְבִּח ַ
ַבּזֹּ ַהר )תיקונים עהֶ (:שׁרוּת ִהיא ְבִּח ַ
ַה ֻמּ ְז ָכּר ַבּ ָכּתוּבְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )רות צוֶ (:שׁ ְשּׁ ָמהּ ֶשׁל רוּת קֹ ֶדם
ילית ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ִגּלּוּי סוֹדוֹת ַהתּוָֹרהְ ,ו ֵכן ָמ ִצינוּ
יליתְ ,ו ִגּ ִ
ֶשׁ ִה ְת ַגּ ְיּ ָרה ָה ָיה ִגּ ִ
ַבּ ַתּ ְרגּוּם ַעל ַה ָכּתוּב )שם ג ,ז( "ַוָתּבֹא ַבָלּט" ְוָעַלת רוּת ְבָּרזְ .וֵכן רוּת
ָהְיָתה ִמֶזַּרע ִיְתרוַֹ ,כּמּוָּבא ַבּזֹּ ַהר )בלק קצוֶ (:שׁ ָבּ ָלק ָה ָיה ִמ ְבּ ֵני ָב ָניו ֶשׁל
ִי ְתרוְֹ .וִיְתרוֹ ְמַרֵמּז ִבְּשׁמוֹ ַעל רוּתְ ,וַעל "קוֹל ַהתּוֹר"ְ ,וֵכן ִיְתרוֹ ָהָיה ֵגּר
ֶשָׁבּא ְלַקֵבּל תּוָֹרה ְכּמוֹ רוּתְ .וֵכן ָכַּתב ַבַּעל ַה'טּוִּרים' )שמות יח ,א( ֶשִׁיְּתרוֹ
ְמַרֵמּז ַעל י' ִדְּבּרוֹת ְותר"ו ִמְצווֹת ֶשִׁקֵּבּל ָעָליו ִמְלַּבד ז' ִמְצווֹת ְבֵּני נַֹח
ֶשְׁכָּבר ָהיוּ לוֹ.
יון ֶשֶׁלָּעִתיד
ָכּתוּב )תהלים קכו( "אָז ִי ָמּ ֵלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ"ִ .נ ְר ֶאה ְלָבֵאר ֵכּ ָ
ָלבֹא ִנ ְזֶכּה ִלְשׁמַֹע תּוָֹרה ִמָדּ ִוד ַהֶמֶּלְך ֶשִׁנְּקָרא ַבְּדַחן ַהֶמֶּל ְך ְכִּדְבֵרי ַהזַֹּהר
מּוּבא ַבּזֹּ ַהר )וישלח
)משפטים קזְ ,(:וָשְׁרשׁוֹ ִמִיְּצָחק שֶֹׁרשׁ ַהְצּחוֹק ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ַכּ ָ
קסחִ .(:נְשַׁמע ֵפּרוּשׁ ַעל ַהתּוָֹרה ְבֶּדֶרְך ַהְצּחוֹקְ ,וִנ ְזֶכּה ֶשִׁיָּמֵּלא ְשׂחוֹק ִפּינוּ.
יקים ַדּ ַעת
ְוֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )תולדות קלהְ (.בּאוֹתוֹ ְז ָמן ַי ִשּׂיגוּ ַה ַצּ ִדּ ִ

יּוּתהִּ .בּ ְהיוֹתוֹ ֵ
עוֹסק ְבּ ָח ְכ ַמת ַה ִמּ ְשׁ ָנה
ימ ָ
תּוֹרהַ ,ה ִנּ ְג ָנ ִזים ִבּ ְפ ִנ ִ
ַה ָ
וּס ָת ֶר ָ
יהִ ,כּי
תּוֹרה ְ
ְו ַה ַתּ ְלמוּד ַבּ ְב ִלי ְולֹא ִי ֵתּן ֵח ֶלק ַגּם ֶאל סוֹדוֹת ַה ָ
דּוֹמה ַלגּוּף ַה ֵ
עוֹס ִקים
אָדם ָה ְ
יּוֹשׁב ַבּחֹ ֶשׁ ְך ִבּ ְל ִתּי ִנ ְשׁ ַמת ָ
ֲה ֵרי ֶזה ֶ
תּוֹרה.
בוּשׁי ַה ָ
ְבּ ַת ְלמוּד ַבּ ְב ִלי ִבּ ְל ַבד ְמ ַג ְשּׁ ִשׁים ְכּ ִע ְוּ ִרים ִקיר ִבּ ְל ֵ

יני ֶאת ַהגּוּף ֶשׁל ַהתּוָֹרהָ ,כְּך
חשׁוּב ְלהוִֹסיף ֶשְׁכֵּשׁם ֶשִׁקַּבְּלנוּ ְבִּס ַ
ְו ָ
ַרְשִׁבּ"י ִגָּלּה ֶאת ַהְנָּשָׁמה ֶשׁל ַהתּוָֹרהֲ ,אָבל ֲעַדִין ֵהם ָכּל ֶאָחד ְלַבדְ ,וָחֵסר
ינ ֶ
ַהִחבּוּר ֵבּ ֵ
יהםַ ,הְיינוּ ִלְלמֹד ֶאת תּוַֹרת ַהִנְּגֶלה ַעל ִפּי ְיסוֹדוֹת ַהַקָּבָּלה
ֶשִׁהְתַגּלּוּ ַעל ְיֵדי ַרְשִׁבּ"יְ ,וִחבּוּר ְשֵׁתּי ַהתּוֹרוֹת ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא ַעל ְיֵדי
יּוֹצא ֵמרוּת ְכּ ִד ְל ֵעילְ ,ואָז ֲהָבַנת ַהתּוָֹרה ִתְּהֶיה ִבְּשֵׁלמוּת.
יח ַה ֵ
ֶמֶלְך ַהָמִּשׁ ַ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב
ְו ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )רות קדֶ (:שׁ ְמּ ִג ַלּת רוּת ִהיא ְבּסוֹד ָ
וּנ ֵק ָבהְ .וֶזה ְמַרֵמּז ַעל
ינת ִזוּוּג ָז ָכר ְ
תוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְבּ ִרים ִבּ ְב ִח ַ
ְו ָ
ִחבּוּר ַהִנְּגֶלה ְוַהִנְּסָתּר ַיַחד ֶשׁיּוֵֹצא ִמַזְּרָעהּ ֶשׁל רוּתְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר
ישׁים ַתֲּענוּג,
ינם ַמ ְר ִגּ ִ
)תרומה קעוֶ (:שַׁהלּוְֹמִדים ֶאת ַהסּוֹד ִבְּפֵני ַעְצמוֹ ֵא ָ
יך ִמָשּׁם
ינָתהְּ ,וַהלּוְֹמִדים סוֹד וְּמִבִינים ֵא ְ
ְכּמוֹ ָהאוְֹכִלים ִחָטּה ִלְפֵני ְטִח ָ
ִמְשַׁתְּלֶשֶׁלת תּוַֹרת ַהִנְּגֶלהְ ,וָכל ָהעוָֹלם ַה ַגּ ְשׁ ִמי ,זוִֹכים ְלַתֲענוּג ָגּדוֹל
ְבִּלמּוּד ַהתּוָֹרהְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּשׁם ַהְגָּר"א ֶשְׁבִּלמּוּד ַהִנְּגֶלה ְבִּלי ַהסּוֹד ַהָטּמוּן
ָבּהּ ֵאין ַתֲּענוּג.
אָמר
תוֹרה ֵמ ִא ִתּי ֵת ֵצא"ַ ,
סוֹפר' )דף תז( " ִכּי ָ
מוּבא ִבּ' ְד ָרשׁוֹת ֲח ַתם ֵ
ָ

רוּך הוּא ִחדּוּשׁ ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
תּוֹרה
אוֹתהּ ָ
תּוֹרה ֵמ ִא ִתּי ֵת ֵצאֵ .פּרוּשׁ ָ
ֶשׁ ִח ֵדּשׁ ָכּל ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ְבּדוֹרוֹת ֶשׁ ָע ְברוּ ַה ִנּ ְק ֵראת ָ
תּוֹרה ֲח ָד ָשׁה,
תּוֹרה ַה ִהיא ֵמ ִא ִתּי ֵת ֵצא ְל ֵעין כֹּל ִי ְשׁ ְמעוּ ִמ ִפּי ִכּי ָכל ִדּ ְב ֵרי
ַה ָ
יון ֶשׁ ְי ַח ְבּרוּ ֶאת ַה ִנּ ְג ֶלה ַל ִנּ ְס ָתּר ְי ַגלּוּ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ
ֲח ָכ ִמים ַק ָיּ ִמיםְ .
יון ֶשׁ ֵהם ַמ ְת ִא ִ
דּוּשׁי ַה ָ
יך ָכּל ִח ֵ
ֵא ְ
ימים
תּוֹרה ֶשׁל ָכּל ַהדּוֹרוֹת ֲא ִמ ִתּ ִיּיםֵ ,כּ ָ
תּוֹרה.
ימיּוּת ַה ָ
ִל ְפ ִנ ִ
מוָּבא ְבּשו"ע )או"ח תכח( ֶשָׁתִּמיד ָיחוּל ַל"ג ָבּעֶֹמר ַבּיּוֹם ֶשָׁיּחוּל פּוִּרים.
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּל"ג ָבּעֶֹמר ְמַגֶלּה ֶאת סוֹדוֹת ַהתּוָֹרהֶ ,דֶּרְך ַרְשִׁבּ"י
ְ
ֶשׁהוּא ְבּסוֹד מֶֹשהְ ,כּמוֹ ְבּפוִּרים ֶשִׁנְּכָנס ַיִין ָיָצא סוֹד ְלַגלּוֹת ֶאת סוֹדוֹת
ַהתּוָֹרה ,וְּכֵשׁם ֶשׁרוִֹאים ְבּפוִּרים ֶשׁ ָזּכוּ ְלַקֵבּל ֶאת ַהתּוָֹרה ֵמאֲַהָבה ִעם
ַתֲּענוּגִ ,בּ ְזכוּת ַהַיִּין ֶשְׁמַּגֶלּה ֶאת ַהסּוֹד ְבּתוְֹך ַהְפָּשׁטָ ,כְּך ְבַּל"ג ָבּעֹ ֶמר
ינת פּוִּרים זוִֹכים ְלַתֲענוּג ְבִּלמּוּד ַהתּוָֹרה ִבּ ְזכוּת ַהסּוֹד.
ֶשׁהוּא ְבִּח ַ
ינה ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת ַים ַהָחְכָמה
ירת ַה ִבּ ָ
מ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )תיקונים קכדֶ (:שׁ ְסּ ִפ ַ
ָ
יז"ל
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִר ַ
ינת ַגּ ִלּיםְ .וֵכן ָ
יעה ַה ְשׁ ָפּ ָע ָתהּ ִבּ ְב ִח ַ
ָהֶעְליוָֹנהַ ,מ ְשׁ ִפּ ָ

אַב ָר ָהם",
תּוֹלדוֹת ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
ְשׁ ֵל ָמה ְוכוּ'ָ ,ה ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב " ְו ֵא ֶלּה ְ
עוֹלם ְבּאוֹתוֹ ְז ָמן.
תּוֹלדוֹת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ְו ַה ְשּׂחוֹק ֶשׁ ְיּ ֵהא ָבּ ָ
ֵאלּוּ ֵהם ְ
ימיּוּת ַהתּוָֹרה ָחְכַמת ָהֱאֶמתְ ,וִכי
וְַעָתּה ָנבוֹא ְלָבֵאר ַמדּוַּע ִנְקֵראת ְפִּנ ִ

אַתּה ְת ַשׁ ְבּ ֵחם"ַ ,דּע ִכּי ָכּל ְמ ִציאוּת ַגּ ִלּים
)תהילים( " ְבּשׂוֹא ַג ָלּיו ָ
ֵאלּוּ ֵהם ֻכּ ָלּם ְבּסוֹד ַה ְשּׂ ָערוֹתְ ,ו ֵאלּוּ ַה ְשּׂ ָערוֹת ַנ ֲע ִשׂים ַגּ ִלּים.

תּוַֹרת ַהִנְּגֶלה ֵא ָ
ינהּ תּוַֹרת ֱאֶמתְ ,כֵּשׁם ֶשָׁהרוֶֹאה אָָדם ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ,רוֶֹאה
ַרק ֶהאָָרה ְקלוָּשׁה ֶשׁל ַהְנָּשָׁמה ֶשׁיּוֵֹצאת ֶדֶּרְך ַהגּוּףְ ,וֶאת ֶעֶצם ָהאָָדם
ֶשׁהוּא ִנְשָׁמתוֹ ֲאִפלּוּ ָנִביא ֵאינוֹ ָיכוֹל ִלְראוֹתְ .כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב )ש"א טז ,ז(

רוִֹאים ֶשַׁגֵּלּי ַהָיּם ְמַסְמִּלים ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהָיּם ְכּמוֹ ְשָׂערוֹת ֶשַׁמְּשִׁפּיעוֹת
ֶאת ַהְשָׁפַּעת ָהאָָדםְ .לִפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ִעְנַין ַהל"ג – ג"ל ֶשְׁמַּגֶלּה
ֶאת סוֹדוֹת ַהתּוָֹרהְ .דּ ָ
ינת
משׁה הוּא ִמ ְבּ ִח ַ
מוּבא ְבּלק"ת )עקב יז (.שֹׁ ֶרשׁ ֶ

קוֹמתוֹ
מוּאל אַל ַתּ ֵבּט ֶאל ַמ ְר ֵאהוּ ְו ֶאל ְגּבֹ ַהּ ָ
אמר ְיהֹ ָוה ֶאל ְשׁ ֵ
" ַויֹּ ֶ
ינ ִים
אָדם ִי ְר ֶאה ַל ֵע ַ
אָדם ִכּי ָה ָ
אַס ִתּיהוּ ִכּי לֹא ֲא ֶשׁר ִי ְר ֶאה ָה ָ
ִכּי ְמ ְ
ינת גּוּף ֶשׁל ַהתּוָֹרהְ ,ואַף
ַויהֹ ָוה ִי ְר ֶאה ַל ֵלּ ָבב"ָ .כְּך תּוַֹרת ַהִנְּגֶלה ִהיא ְבִּח ַ

ְמקוֹר ַה ָח ְכ ָמהִ " ,כּי ִמן ַה ַמּ ִים ְמ ִשׁ ִ
ינת ַים ָח ְכ ָמה
יתהוּ" ִבּ ְב ִח ַ

ֶשֵׁיּשׁ ֶהאָָרה ְקלוָּשׁה ֶשׁל ִנְשַׁמת ַהתּוָֹרה ֶשִׁמְּתַגָּלּה ֶדֶּרְך ַהגּוּףִ ,אי ֶאְפָשׁר
לוַֹמר ֶשׁרוִֹאים ֶאת ַהתּוָֹרה ַעְצָמהּ ,וִּמֵמּ ָ
ינהּ
ילא ֵאין זוֹ ֱאֶמתְ ,דָּחְכָמה זוֹ ֵא ָ
ָחְכַמת ַהתּוָֹרה ָהֲאִמִתּיתַ ,רק ֶהאָָרה ַהיּוֵֹצאת ֵמַהָחְכָמה ָהֲאִמִתּיתַ ,מה
ֶשֵּׁאין ֵכּן ַהלּוֵֹמד סוֹד רוֶֹאה ֶאת ַהתּוָֹרה ַעְצָמהּ ְולוֵֹמד ֶאת ַהָחְכָמה
ָהֲאִמִתּית ֶשׁל ַה ָ
תּוֹרהְ .וֵכן ֵישׁ ִעְנָיִנים ַבִּנְּגֶלה ֶשֵׁאין ָבֶּהם ְפָּשׁט ַרק ַעל ִפּי
סוֹדְ ,דֶּהאַָרת ַהְנָּשָׁמה ְסתוָּמה ִבְּמקוֹם ַהגּוּף ַהֶזּהְ ,כּמוֹ ֶשׁרוִֹאים ַבּגּוּף
ַהַגְּשִׁמי ֶשֵׁיּשׁ ֲחָלִקים ֶשׁלֹּא ִמְתַגָּלּה ָבֶּהם ִכְּמַעט ִחיּוּת ַהְנָּשָׁמהְ ,וַחָיִּבים
ָלַדַעת ֶאת ַהסּוֹדְ ,כֵּדי ְלָהִבין ַמִהי ַהְנָּשָׁמה ֶשׁל אוָֹתם ִעְנָיִניםְ .וֵכן רוִֹאים
ֶשִׁבְּפִנ ִ
ימיּוּת ַהתּוָֹרה ֵאין ִכְּמַעט קוְּשׁיוֹת ְוֵתירוִּצים ,וַּמֲחלֹקוֹתַ ,הכֹּל ָשִׁריר
וָּברוּרִ ,כּי תּוְֹפִסים ֶאת ָהֱאֱמתְ ,וַהכֹּל ִמְסַתֵּדּר ְבִּלי קוְּשׁיוֹתַ ,מה ֶשֵּׁאין ֵכּן
ַבִּנְּגֶלה ֶשָׁהאוֹר ָקלוּשׁ ְוָקֶשׁה ְלַהִשּׂיגוֹ ,וָּבאוֹת קוְּשׁיוֹת ֵמַהְקִּלפּוֹת
ֶשַׁמֲּעִלימוֹת ֶאת ָהאוֹרְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )בהעלתך קנגְ (.וַעל ְיֵדי סוֹדוֹת

ַהתּוָֹרה ֶשִׁנְּתַגּלּוּ ַעל ָיְדָך "ַוִיְּמְתּקוּ ַהַמִּים"ְ ,כּמוֹ ֶמַלח ֶשַׁמְּמִתּיק
ֶאת ַהָבָּשׂרָ ,כְּך ֻיְמְתּקוּ ַעל ְיֵדי סוֹדוֹת ֶשִׁנְּתַגּלּוּ ַעל ָיְדָך ָכּל אוָֹתם
קוְּשׁיוֹת וַּמֲחלֹקוֹת ֶשׁל ַהַמִּים ַהָמִּרים ֶשׁל ַהתּוָֹרה ֶשְׁבַּעל ֶפּה
ְוַיְח ְזרוּ ִלְהיוֹת ַמ ִים ְמתוִּקים.
וְֵכן מוָּבא ְבַּהְקָדַּמת מהרח"ו ְלֵסֶפר 'ֵעץ ַחִיּים' ֵע ֶסק ַה ִמּ ְשׁ ָנה ְכּ ִפי
בוּשׁין ְ
ְפּ ָשׁ ֵטיהּ ֵאין ָס ֵפק ֶשׁ ֵהם ְל ִ
יצוֹנים ֵא ֶצל סוֹדוֹת
וּק ִל ִפּין ִח ִ

ֶע ְל ָ
מּשׁה ִנ ְמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ָיּם ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהְ .וֵכן ַרְשִׁבּ"י ֶשָׁהָיה ִניצוֹץ
רוֹאים ֶשׁ ֶ
יוֹנהִ .
מֶֹשה ָה ָיה ִבּ ְב ִח ַינת ַגּל ֶשׁ ִנּ ְמ ָשׁ ְך ִמ ַיּם ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה " ִמן ַה ַמּ ִים
ְמ ִשׁ ִ
זוֹה ָרא ְדּ ִא ָמּא
יתהוּ"ְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )נשא קכדֵ (:ס ֶפר ַהזֹּ ַהר ִמן ֲ
ינה ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת ִאָמּא
ירת ַה ִבּ ָ
ִע ָלּאָה .רוִֹאים ֶשֵׁסֶּפר ַהזַֹּהר הוּא אוֹר ֶשׁל ְס ִפ ַ
ִעָלּאָה.
וּבּבוֹא יוֹם ל"ג
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )ספירת העומר ח"ב קצ( ְ
ָ
ָלעֹ ֶמר אָז ִנ ְת ַגּ ָלּה ַק ְטנוּת ב' ֶשׁל ִא ָמּא ֶשׁהוּא ֵשׁם אכדט"ם ֲא ֶשׁר
ָבּ ִאָמּא ְו ִה ֵנּה הוּא ִחלּוּף ֵשׁם ֱאלֹ ִהים ֲא ֶשׁר הוּא ְבּ ִחיַנת ַר ֲח ִמים
ְבּסוֹד ֱאלֹ ִהים ַח ִיּים .רוִֹאים ֶשְׁבַּל"ג ָבּעֶֹמר ֵישׁ ַהְשָׁפָּעה ֵמִאָמּא ְלַהְמִתּיק
אוֹתיּוֹת
ֶאת ַהִדִּינים .וְּמָבֵאר ָשׁם ֶאת סוֹד ַהְמָתַּקת ָהִאָמּא ְבּיוֹם ֶזהֶ ,שׁ ָה ִ
ַה ְפּ ִנ ִ
אוֹתיּוֹת
אוֹתיּוֹת לה"י ִמ ְת ַח ְלּפוֹת ְל ִ
ימיּוֹת ֶשׁל ֵשׁם ֱאלֹ ִהיםֶ ,שׁ ֵהן ָה ִ
וּב ַי ַחד ִעם
ימ ְט ִר ָיּא ל"גְ ,
כד"ט .כ' ִל ְפ ֵני ל'ְ ,וד' ִל ְפ ֵני ה'ְ ,וט' ִל ְפ ֵני י'ְ ,בּ ִג ַ
ָהא' ְו ַהמ'ֶ ,זה ֵא"ם ַגּ"לְ .וֵשׁמוֹת ֵאלּוּ ִמְתַגִּלּים ְבַּל"ג ָבּעֶֹמר ֶדֶּרְך ָהִאָמּא
וּמבֹאָר
ְלַהְמִתּיק ֶאת ַהִדִּיניםְ .וֵהם ְבּסוֹד ַהַגּל ֶשִׁהְפִריד ֵבּין ַיֲעקֹב ְלָלָבןְ .
אַרנוּ ֶשַׁהַגּל ֶשִׁהְפִריד ֵבּין ַיֲעקֹב ְלָלָבן ָהָיה ְבּסוֹד תּוָֹרהְ .וֵכן
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵב ְ
יעה ֶאת
ינה ֶשִׁנְּקֵראת ֵא"ם ֶשַׁמְּשִׁפּ ָ
ירת ַהִבּ ָ
ְמַרֵמּז ָהֵא"ם ַגּ"ל ַעל ְסִפ ַ
ַהתּוָֹרה ֶדֶּרְך ְבִּח ַ
שׁוּעה'
מוּבא ְבּ ֵסֶפר ' ֲע ֶט ֶרת ְי ָ
ינת ַגּ"לֶ ,שׁהוּא ַרְשִׁבּ"יְ .ו ֵכן ָ
ימ ְט ִר ָיּא ֶגּ ֶשׁםְ .וַהְשָׁפַּעת ַהֶגֶּשׁם ָבּאָה ִמַיּם
)פ' במדבר( ֶשַׁלּ"ג עֹ ֶמר ְבּ ִג ַ
מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ' )תענית יְ .(.וֵכן ָמִצינוּ
ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ֵמַהַמִּים ָהֶעְליוִֹניםַ ,כּ ָ
ַבּזַֹּהר )אחרי נטֶ (:שָׁהיוּ ָבִּאים ְלַרִבּי ִשְׁמעוֹן ְכֶּשָׁהעוָֹלם ָהָיה ָזקוּק ְלֶגֶשׁם.

ָכּתוּב )תהילים צג ,א ואילך( "הוי"ה ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשׁ ְוגוֹ' ָנכוֹן ִכּ ְס ֲא ָך
עוֹלם ָ
ֵמאָז ֵמ ָ
קוֹלם ִי ְשׂאוּ
אָתּהָ :נ ְשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ה' ָנ ְשׂאוּ ְנ ָהרוֹת ָ
אַדּיר
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ָים ִ
אַדּ ִ
ְנ ָהרוֹת ָדּ ְכ ָיםִ :מקֹּלוֹת ַמ ִים ַר ִבּים ִ
צוּדת ִציּוֹן' ָשׁם " ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי
וּב' ְמ ַ
ַבּ ָמּרוֹם ה'ֵ :עדֹ ֶתי ָך ֶנ ֶא ְמנוּ ְמאֹד ְוגוֹ'"ִ .
ָים"ֵ ,הם ַגּ ֵלּי ַה ָיּםְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב "הוי"ה ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשׁ" ר"ת ַגּ ִלּי"ם.
רוִֹאים ֶשַׁהְשָׁפַּעת ַהתּוָֹרה ִבְּבִח ַ
תּוֹרה,
ינת ֵעדוּת ֶשׁ ְמ ַג ָלּה ֶאת ַה ִנּ ְס ָתּר ֶשׁ ַבּ ָ
ִהיא ִבְּבִח ַ
חוֹז ִרים
אַחר ָכּ ְך ְ
יוֹצ ִאים ִמן ַה ָיּם ְו ַ
וּכ ֵשׁם ֶשַׁהַגִּלּים ְ
ינת ַגִּלּיםְ .
יך ִל ְלמֹד ְו ִל ְשׁלֹ ַח
זּוֹכה ְל ַג ֵלּי ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהָ ,צ ִר ְ
אָדם ֶשׁ ֶ
ַל ָיּםָ ,כּ ְך ָה ָ
תּוֹרתוֹ ֲח ָז ָרה ַל ָיּם ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהִ ,דּ ְל ַ
ָ
יך
ילּא ָצ ִר ְ
רוּתא ִד ְל ֵע ָ
יתּ ַע ָ
אַחר ָה ִא ְ
יתּ ַע ָ
ִא ְ
תּוֹרה ֲח ָז ָרה ְל ַמ ְע ָלהְ .כּ ִפי ֶשָׁמִּצינוּ
רוּתא ִד ְל ַת ָתּא ְל ַה ֲעלוֹת ֶאת ַה ָ
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי
אַדּ ִ
ַבּזַֹהר )תיקונים סאְ .(:וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים מזִ " (.

ָים"ֵ ,אלּוּ ַט ֲע ֵמי ַה ָ
תּוֹרה ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ָבּ ֶהם " ָכּל ִמ ְשׁ ָבּ ֶרי ָך ְו ַג ֶלּי ָך ָע ַלי
ָע ָברוּ"ְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַמֲחַמֵדּי ֶאֶרץ' ֶשׁ" ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי" אוִֹתיּוֹת ֵמַרְשִׁבּ"י,
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּהְשָׁפַּעת ַהַגִּלּים ִמַיּם ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ִהיא ַה ְשׁ ָפּ ַעת
ְ
יז"ל )קבלת שבת( ֶשׁ ַה ָכּתוּב
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ
ָ
ַרְשִׁבּ"יְ .ו ֵכן
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ָים ר"ת ִא ִמּ"יְ .וֵכן רוִֹאים ְבַּגְשִׁמיּוּת ְבֵּאזוֹר ִמירוֹן
"אַ ִדּ ִ
ֶשְׁמַּגְדִּלים ָשׁם ֲעֵצי ַזִית ַרִבּיםְ ,וֶשֶׁמן ְמַסֵמּל ָחְכָמהְ .ו ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָהרה"ג
ימ ְט ִר ָיּא ַרְשִׁבּ"יְ .וֵכן ל"ג י"ח
יט"א ֶשַׁהר ִמירוֹן ְבּ ִג ַ
סוֹפר ְשׁ ִל ָ
יוֹסף ֵ
ר' ֵ
ֵהן ָהאוִֹתיּוֹת ֶשׁקּוֶֹדם ַהֵשּׁם אכדט"ם ,חוּץ ֵמָהאוֹת א' ֶשֵׁאין אוֹת
יהְ ,דּאוִֹתיּוֹת ל"ג י"ח ְמַרְמּזוֹת ַעל ַל"ג ָבּעֶֹמר ֶשָׁחל ְבּי"ח ְבִּאָיּרְ .וֵכן
ְלָפֶנ ָ
ל"ג י"ח ֵהן אוִֹתיּוֹת ְיַגֵלַּח ַהְמַרֵמּז ַעל ִתְּגַלַחת ַהְשָּׂערוֹת ְבּיוֹם ֶזה.
אה ְדּשֶֹׁרשׁ ֵתַּבת ִתְּגַלַחת ִהיא ַגּל חַ ,הְיינוּ ַגּל ֶשָׁבּא ֵמָהִאָמּא ֶשִׁהיא
נְִר ֶ
ְבִּח ַ
ירה ֶאת ַהִחיצוִֹנים ִמַשֲּׂערוֹת ָהרֹאשׁ,
ינת ח'ְ ,לַרֵמּז ֶשִׁתְּגַלַחת ְמִס ָ
ְוָהאָָדם זוֶֹכה ְלִהְתַחֵבּר ֶדֶּרְך ַהְשָּׂערוֹת ְלַגֵלּי ַהָחְכָמה ֵמִאָמּאֶ ,שָׁבִּאים
וּמ ְת ַח ְבּ ִרים ָלאָָדם ֶדֶּרְך ַשֲׂערוֹת רֹאשׁוְֹ ,כִּפי
ֵמ"ַהֶשֶּׁמן ַהטּוֹב ַעל ָהרֹאשׁ"ִ ,
ֶשֵׁבּאְַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ְנָדִרים' ֶשֵׁשָּׂער הוּא ִמְלּשׁוֹן ַשַׁער וֶּפַתח ְלַקֵבּל
ֶאת ַהְשְׁפּעוֹת ַהָחְכָמה ָלאָָדם .וְּכִפי ֶשֵׁהֵבאנוּ ָשׁם ֵמָהַרְבּנוּ ַבּ ְח ֵיי )במדבר ו,
ג(ְ ,לַגֵבּי ָנ ִזירְ .וָלֵכן יוֹם ַל"ג ָבּעֶֹמר הוּא יוֹם ִתְּגַלַחתְ ,דּיוֹם ֶזה הוּא יוֹם
ְמֻסָגּל ְלִהְתַחֵבּר ְלַגֵלּי ַהָחְכָמה ֶשָׁבִּאים ֵמָהִאָמּאְ .וָלֵכן אוִֹתיּוֹת ְיַגֵלּ"ַח
ְסמוּכוֹת ְלאוִֹתיּוֹת ֵשׁם אכדט"םְ ,דֵּשׁם ֶזה ְמַסֵמּל ֶאת ַהַגִּלּים ֶשָׁבִּאים
ֵמִאָמּא ְכִּדְלֵעילְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ֲעֶטֶרת ְישׁוָּעה' )מועדים( ֶשַׁהָפּסוּק
יע הוּא " ְוִהְתַגָּלּח" ִעם ג' ְגּדוָֹלה ְלַרֵמּז ֶשְׁבֵּני ג'
ַהל"ג ְבָּפָרַשׁת ַתּ ְזִר ַ
ִמְתַגְּלִּחים ְבּיוֹם ַהַלּ"גְ .
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ְנ ָג ִעים'
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵב ְ
יזת ַהִחיצוִֹנים ַבְּשָּׂערוֹת ֶשׁלּוְֹ ,וָלֵכן
יך ְלִהְתַגֵּלַּח ִבְּגַלל ֲאִח ַ
ֶשַׁהְמצוָֹרע ָצִר ְ
יני ִעם "לֹג ֶשֶׁמן"ְ ,לַרֵמּז ֶשׁהוּא חוֵֹזר ְלִהְתַחֵבּר
הוּא ִנְטָהר ַבּיּוֹם ַהְשִּׁמ ִ
ָלִאָמּא ֶשִׁהיא ִבְּבִח ַ
ינת "לֹג" ַהְמַרֵמּז
ינת ֶשֶׁמן וְּשִׁמִיני ְכֶּשִׁנְּטָהר ֶדֶּרְך ְבִּח ַ
ַעל ַהַגּלְ .וֶזה ַהסּוֹד ֶשׁל ִתְּגַלַחת ַל"ג ָבּעֶֹמרְ .וִנְרֶאה ְדֶּזה גּוָּפא ַהַטַּעם
ֶשׁרֹאשׁ ִנְקָרא ֻגְּלגֶֹּלת ְלַרֵמּז ֶשָׁהרֹאשׁ ְמַקֵבּל ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהַגִּלּים.
ירת
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ִהְלכוֹת ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל' ִמְתּקוַּפת ַהְגּאוִֹניםֶ ,שׁיֹּום ְפִּט ַ
ְיהוֹֻשַׁע ִבּן נוּן הוּא ל''ג ָבּעֶֹמרְ .ורוִֹאים ֶקֶשׁר ֵבּין יוֹם ל"ג ָבּעֶֹמר,
יע ֶאת ַהתּוָֹרה ְלִיְשָׂרֵאל ִמַמּה ֶשָּׁלַּמד ִממֶֹּשה
ִליהוֹֻשַׁע ִבּן נוּן ֶשָׁהָיה ַמְשִׁפּ ַ
הוֹשׁ ַע ָזָכה ְלִגלּוּי ַשַׁער
ַרֵבּנוְּ .וֵכן מוָּבא ַבּ' ְמ ַג ֵלּה ֲע ֻמקּוֹת' )ואתחנן יב( ֶשְׁיּ ֻ
ינהָ ,לֵכן הוּא ִנְקָרא ִבּן נוּןְ .ורוִֹאים ֶקֶשׁר ֵבּין ְיהוֹֻשַׁע
ַהנּוּ"ן ֶשׁל ַה ִבּ ָ
ַלִבָּינהְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ )ילקוט דניאל תתרס( "ָי ֵהב ָח ְכ ְמ ָתא

ימין" ֶזה מֹ ֶשה ַר ֵבּנוַּ " ,
ְל ַח ִכּ ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן
ינה" ֶזה ְי ֻ
וּמ ְנ ְדּ ָעא ְל ָי ְד ֵעי ִב ָ
ינ"הְ .ו ֵכן
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ָהעֹ ֵמד" ר"ת ִבּ ָ
נוּןְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב )דברים א ,לח( " ְי ֻ
הוֹשׁ ַע ָלן ְבּ ִגּ ְל ָגּל ְבּ ֻע ְמ ָקהּ ֶשׁל ֲה ָל ָכה.
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )עירובין סגֶ (:שׁ ְיּ ֻ
ְו ִ
ינת ַגּ"לְ .וֵכן אוְֹמִרים
רוֹאים ֶשׁ ָזּכוּ ָל ֶזה ְבִּג ְל ָגּל ַהְמַרֶמֶּזת ַעל ְבִּח ַ
ינינוּ ַגלֲ .ע ֵננוּ
תּוֹר ְת ָך ֵע ֵ
ָ
אָתנוּ ְו ִל ְמאוֹר
ִבְּסִליחוֹת ַט ֵהר ֻט ְמ ֵ
ְכּ ֶשׁ ָע ִנ ָ
יהוֹשׁ ַע ַבּ ִגּ ְל ָגּלְ .ורוִֹאים ֶשִׁגְּלָגּל ְמַרֶמֶּזת ַעל ִגּלּוּי סוֹדוֹת
ית ִל ֻ
ַהתּוָֹרה ִבְּבִחַינת ַגּלְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )השמטות רנגָ " (.כּל ַה ֶנּ ֶפשׁ ַה ָבּאָה
ְל ַי ֲעקֹב ְוכוּ' ָכּל ֶנ ֶפשׁ ִשׁ ִשּׁים ָו ֵשׁשׁ" " ִשׁ ִשּׁים ָו ֵשׁשׁ" ֵהם ִשׁ ִשּׁים
רוֹאים ֶשׁ ַה ִמּ ְס ָפּר ִשׁ ִשּׁים ָו ֵשׁשׁ ְכּ ִמ ְנ ַין
ַמ ֶסּ ְכתּוֹת ְו ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָנהִ ,
תּוֹרה.
ִגּ ְל ָגּלָ ,קשׁוּר ִעם ַה ָ
יאַני ֶאל ֵבּית ַה ָיּ ִין ְו ִד ְגלוֹ ָע ַלי
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ב ג( " ֱה ִב ִ
אַה ָבה" ֶזה ִס ַ
ֲ
יני ָי ְרדוּ ִעמּוֹ
יני ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִנּ ְג ָלה ַה ָקּ ָבּ"ה ַעל ַהר ִס ַ
שׂוּים ְדּ ָג ִלים ְדּ ָג ִלים,
אָכיםְ .ו ָהיוּ ֻכּ ָלּן ֲע ִ
כ"ב ְר ָבבוֹת ֶשׁל ַמ ְל ִ
אַוּים ַל ְדּ ָג ִליםִ .נְרֶאה ְדֶּדֶגל הוּא ד' ַגּלַ ,הְמַרֵמּז ַעל
ִה ְת ִחילוּ ִמ ְת ִ

יע
יני ַהָקָּבּ"ה ִהְשִׁפּ ַ
ַהְשָׁפַּעת ַהַגִּלּים ֵמָהִאָמּא ֶשִׁהיא ְבּסוֹד ָהאוֹת ד'ִ ,דְּבִס ַ
ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהתּוָֹרה ֶדֶּרְך ַהַגִּלּים.
מִצינוּ ַבּזַֹּהר )בראשית מֶ (:שֳׁאִנָיּה ְמַסֶמֶּלת ֶאת ַהְשָׁפַּעת ַהָיּםְ .וֵכן ָמִצינוּ
ָ
ַבּזַֹּהר )ויחי רמבֶ (.שַׁהָכּתוּב "ְלחוֹף ֳאִניֹּת" ְמַרֵמּז ַעל ַהָשָּׂכר ֶשִׁיְּהֶיה
ימ ְט ִר ָיּא
ינהִ ,נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ֳא ִנ ָיּה ְבּ ִג ַ
ָבּעוָֹלם ַהָבּאֶ ,שׁהוּא ַהָשָּׂכר ֶשָׁבּא ֵמַהִבּ ָ
סוּקים ֵאלּוּ
ינת ַגּלְ .ו ֵכן ְפּ ִ
ב' ְפּ ָע ִמים ַגּלְ ,דַּהְשָׁפַּעת ַה ָיּםַ ,נ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
ַה ְמ ַר ְמּ ִזים ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ָח ְכ ָמהֵ ,הם ס"ת ֳא ִנ ָיּ"ה) .איוב כח( " ְו ַה ָח ְכ ָמה
ֵמ ִ
תוֹרה"ְ .ו ֵכן
ינה") ,ישעי' ב ,ג( "ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
אַין ָתּבוֹא ְו ֵאי ֶזה ְמקוֹם ִבּ ָ
מוּבא ְבּפרע"ח
ימ ְט ִר ָיּא ָרזְ .ו ֵכן ָ
ַה ָכּתוּב )ירמי' נא( " ַה ָיּם ַבּ ֲהמוֹן ַגּ ָלּיו" ְבּ ִג ַ
ְל ָה ֲא ִר ַ
אַח ֵרי ֵשׁם ֶא ְה ֶי"ה
אוֹתיּוֹת ַה ָבּאוֹת ֲ
יז"ל )הקדישים ע' קלב( ֶשׁ ָה ִ
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִאָמּא ֵהן בוכ"וְ ,דּ ֵשׁם בוכ"ו ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ִאָמּא ֶדֶּרְך
ימ ְט ִר ָיּא ַגּל ְל ַר ֵמּז ֶשָׁהִאָמּא ֶשִׁהיא
ֵשׁם ֶא ְהֶי"הִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן בוכ"ו ְבּ ִג ַ
ינת ַגּל.
יעה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
ינת ָים ַמְשִׁפּ ָ
ְבּ ִח ַ
ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )ב"ק מאֶ (:שִׁחדּוֵּשׁי תּוָֹרה ִנְמָשִׁלים ְלַצָיּד ֶשׁשּׁוֶֹלה ָדִּגים ִמן
ַהָיּםְ .וֵכן ְבִּקינוֹת ְלִתְשָׁעה ְבּאָב ֶנֱאַמר תּוָֹרה תּוָֹרה ִחְגִרי ַשׂק

ְוִהְתַפְּלִּשׁי ָבֲּאָפִריםַ ,על תּוְֹפֵשׂי ְמשׁוַֹטִיְך וּפוְֹרֵשׂי ִמְכמוִֹרים,
ינת
ירים .רוִֹאים ֶשׁלּוְֹמֵדי ַהתּוָֹרה ֵהם ִבְּבִח ַ
ַמָלַּחִיְך ְוחוְֹבַלִיְך ְבַּמִים ֲאִד ִ
ינת ַדָּיִּגים ֶשׁפּוְֹרִשׂים ִמְכמוֹרוֹתִ .נ ְר ֶאה
ַמָלִּחים ַהַמְּנִהִיגים ֳאִניּוֹת ,וִּבְּבִח ַ
יע ֶאת ַה ָדּ ִגים
עוֹתיו ֶדּ ֶר ְך ַה ַגּ ִלּיםָ ,כּ ְך הוּא ַמ ְשׁ ִפּ ַ
יע ַה ְשׁ ָפּ ָ
ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַה ָיּם ַמ ְשׁ ִפּ ַ
חוּטים ַהְמַרְמּ ִזים
חוּטי ַה ַדּ ָיּ ִגיםְ .דּ ִר ְשׁתוֹת ַה ַדּ ָיּ ִגים ְו ַה ַחכּוֹת ֲעשׂוּיוֹת ֵמ ִ
ֶדּ ֶר ְך ֵ
ימ ְט ִר ָיּא ַגּל.
חוּטים ַה ִנּ ְמ ָשׁ ִכים ֵמ ַה ְשּׁ ִמ ִיניְ .ו ֵכן ַח ָכּה ְבּ ִג ַ
ַעל ַה ִ

ָכּתוּב )בראשית מו ,טו( " ֵא ֶלּה ְבּ ֵני ֵלאָה ֲא ֶשׁר ָי ְל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ַפ ַדּן
לשׁים ְו ָשׁלשׁ" ִנ ְר ֶאה
נוֹתיו ְשׁ ִ
וּב ָ
ינה ִבתּוֹ ָכּל ֶנ ֶפשׁ ָבּ ָניו ְ
ֲא ָרם ְו ֵאת ִדּ ָ
ְדּ ָל ֵכן ֵלאָה ֵה ִביאָה ָל ָ
עוֹלם ְשׁל ִשׁים ְו ָשׁלשׁ ְנ ָפשׁוֹת ְכּ ִמ ְנ ַין ַגּ"לְ ,דּ ֵלאָה
מּוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַמ ְ
ינה ַכּ ָ
עוֹלם ַה ִבּ ָ
ְקשׁוָּרה ְל ַ
יז"ל )ע' קעב(,
אַמ ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י' ְל ָה ֲא ִר ַ
עוֹלם ְבּ ִמ ְס ַפּר ַגּ"ל ְנ ָפשׁוֹתְ ,ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַעל ָד ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך
יעה ָל ָ
ָל ֵכן ִהיא ַמ ְשׁ ִפּ ָ
ירוּשׁ ַלִים ָמ ַל ְך ְשׁלֹ ִשׁים ְו ָשׁלֹשׁ
וּב ָ
ִמ ַזּ ְר ָעהּ ֶשׁל ֵלאָה )מלכים א ,ב( " ִ
תּוֹרה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ֶשִׁהיא
ָשׁ ִנים" ְכּ ִמ ְנ ַין ַגּ"לְ .וָד ִוד ָקשׁוּר ִעם ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ָ
ינת ַגּל ְכּ ִד ְל ֵעיל.
ִבּ ְב ִח ַ
יתי
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )הקדמה א (:סוֹד ֶזה לֹא ִנ ְג ָלה ,חוּץ ִמיּוֹם ֶא ָחד ֶשׁ ָה ִי ִ

אָמר ִלי ַר ִבּי ָי ַד ְע ָתּ ַמה הוּא " ִמי ָב ָרא
וּבא ֵא ִל ָיּהוּ ְו ַ
ַעל ְשׂ ַפת ַה ָיּםָ ,
אָמר ִלי ַר ִבּי ָדּ ָבר ָסתוּם ָה ָיה ִל ְפ ֵני ַה ָקּ ָבּ"ה ְו ִג ָלּה
ֵא ֶלּה" ְוכוּ'ַ ,
יוֹנה ְוכוּ'ִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ְשׂ ַפת ַה ָיּם הוּא ָמקוֹם ְמ ֻס ָגּל ְל ִגלּוּי
יבה ֶע ְל ָ
ישׁ ָ
ִבּ ִ
תּוֹרה ִדּ ְמקוֹם ַה ַגּ ִלּים ַה ַגּ ְשׁ ִמ ִיּים ְמ ֻס ָגּל ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַה ַגּ ִלּים
סוֹדוֹת ַה ָ
תּוֹרה ֶשָׁבִּאים ִמַיּם ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה.
רוּח ִנ ִיּים ֶשׁ ְמּ ַג ִלּים ֶאת סוֹדוֹת ַה ָ
ָה ָ
ְוָלֵכן אוֵֹמר ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ֶשׁסּוֹד ֶזה ִנְגָלה לוֹ ַרק ַעל ְשַׂפת ַהָיּםְ ,דּסוֹד ֶזה
יעה ַלִתְּפֶאֶרת
הוּא ַעל ָהִאָמּא ֶשִׁנְּקֵראת " ִמי" ֶשִׁהיא אוִֹתיּוֹת ָיםֶ ,שַׁמְּשִׁפּ ָ
יהם ַיַחד ֵהם אוִֹתיּוֹת ֱאלִֹהיםְ ,כִּפי ֶשְׁמָּבֵאר ָשׁם
ֶשִׁנְּקָרא " ֵא ֶלּה" ,וְּשֵׁנ ֶ
ַהזַֹּהרְ .וֶזה אוֹתוֹ סוֹד ֶשׁל ֵשׁם ֵא"ם ַגּ"ל ֶשׁהוּא ִחלּוּף ֵשׁם ֱאלִֹהיםְ ,כִּפי
יז"ל ,וֵּבאְַרנוּ ֶשָׁהֵא"ם ַמְשִׁפּ ָ
ֶשֵׁהֵבאנוּ ְלֵעיל ֵמָהֲאִר ַ
יעה ֶאת ַהַגּלְ .וֵכן
ימ ְט ִר ָיּא ֵאֶלּהְ .וַעל
" ֵא ֶלּה" ְמַרֵמּז ַעל ַהַגּלְ ,דַּגל ִעם ָהאוִֹתיּוֹת ְוַהכּוֵֹלל ְבּ ִג ַ
אָתא ַר ִבּי ֶא ְל ָע ָזר ְו ֻכ ְלהוּ
ַהסּוֹד ַהֶזּה מוֵּבאת ָשׁם ַבּזַֹּהר ַהָלּשׁוֹןָ :

ינא
אַת ָ
אָמרוּ ִא ְל ָמ ֵלא לֹא ִ
ֶח ְב ַר ָיּא ְו ִא ְשַׁתְּטחוּ ָק ֵמיהָּ ,בּכוּ ְו ְ
ְל ָע ְל ָמא ֶא ָלּא ְל ִמ ְשׁ ַמע ָדּא ָדּי.
וְֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַמֲחַמֵדּי ֶאֶרץ' ֶשֵׁשּׁם ֱאלִֹהים ְמַסֵמּל ֶאת ַהְשָׁפַּעת ִאָמּא,
ְדּאוִֹתיּוֹת ֵא"ם ְמַסְמּלוֹת ֶאת ִאָמּאְ ,ואוִֹתיּוֹת לה"י ר"ת ֵלָדה ֶהָריוֹן
יקהַ ,הְמַסְמִּלים ֶאת ַהְשָׁפַּעת ִאָמּא .וְּבֶיֶתר ֵבּאוּר ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמדּוַּע
ְיִנ ָ
ַהְשָׁפַּעת ַהַגִּלּים ֵמָהִאָמּא ִמְתַקֶשֶּׁרת ִעם ֵשׁם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵמּל ֶאת ִמַדּת
ינין ִמְתָעִרין ַכּמּוָּבא ַבּזַֹּהר
ינהּ ִדּ ִ
ַהִדּיןְ ,דִּאָמּא ִהיא שֶֹׁרשׁ ַקו ַהְגּבוָּרה וִּמ ָ
)אחרי סהָ ,(.לֵכן "ִמי ָבָרא ֵאֶלּה" ְוֵא"ם ַגּ"ל ַהְמַסְמִּלים ֶאת ַהְשָׁפַּעת
תּוֹרה ְבּ ָפ ָר ַשׁת
תוּבה ַבּ ָ
תּוֹכ ָחה ְכּ ָ
ִאָמּא ִמְתַקְשִּׁרים ִעם ֵשׁם ֱאלִֹהיםְ .וֵכן ַה ֵ
ְבּ ֻחקֹּ ַתיְ ,
וֹרהְ ,דּ ִע ְנ ַין
וּב ָפָרַשׁת ִכּי ָתבֹאֶ ,שׁ ֵהן ַה ָפּ ָר ִשׁיּוֹת ַהג"ל ְו ַהנ' ֶשׁ ַבּתּ ָ
יון ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ַהִדּין ָבּא ֵמ ַה ַגּל ַה ִנּ ְמ ָשְׁך
תּוֹכ ָחה ְו ַה ְקּ ָללוֹת ָבּא ִמ ַצּד ַהִדּיןְ .ו ֵכ ָ
ַה ֵ
וּב ָפּ ָר ָשׁה ַהנ'.
ינהָ ,ל ֵכן ֶזה ִנ ְכ ַתּב ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַהג"לַ .
ֵמ ַהנ' ַשֲׁעֵרי ִבּ ָ
אָמר ַר ִבּי ִי ְר ְמ ָיה
אָמר ַר ִבּי ִח ְז ִק ָיּהַ ,
וְֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )סוכה מהַ (:

ִמשּׁוּם ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
עוֹלם ֻכּלּוֹ
יוֹחאיָ ,יכוֹל ֲא ִני ִל ְפטֹר ֶאת ָכּל ָה ָ
אתי ְו ַעד ַע ְכ ָשׁיוְ .ו ִא ְל ָמ ֵלי ֶא ְל ָע ָזר ְבּ ִני ִע ִמּי,
ִמן ַה ִדּין ִמיּוֹם ֶשׁ ִנּ ְב ֵר ִ
יוֹתם ֶבּן ֻע ִזּ ָיּהוּ ִע ָמּנוּ,
עוֹלם ְו ַעד ַע ְכ ָשׁיוְ .ו ִא ְל ָמ ֵלי ָ
ִמיּוֹם ֶשׁ ִנּ ְב ָרא ָה ָ

יון ֶשֵׁיּשׁ ְלַרְשִׁבּ"י
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ
עוֹלם ְו ַעד סוֹפוְֹ .
ִמיּוֹם ֶשׁ ִנּ ְב ָרא ָה ָ
ִחבּוּר ְלִאָמּא ִעָלּאָה ֶשִׁמֶּמָּנּה שֶֹׁרשׁ ַהִדִּינים ,הוּא ָיכוֹל ְלַהְמִתּיק ֶאת
ַהִדִּינים ְבָּשְׁרָשׁםֶ ,שָׁשּׁם ֵהם ַרֲחִמים ְגּמוִּרים .וְּמֻרָמּז ְבֶּזֶמר 'ַוֲאַמְרֶתּם כֹּה
עוֹלםִ ,גּ ָלּה ִמ ְד ָרשׁ ַה ֶנּ ְע ָלםָ ,יכוֹל ִל ְפטוֹר
ֶלָחי'ַ ,צ ִדּיק ְיסוֹד ָה ָ
ָה ָ
יוֹחאיַ .הְיינוּ ֵכָּיון ֶשַׁרִבּי ִשְׁמעוֹן הוּא ְיסוֹד
דוֹננוּ ַבּר ָ
עוֹלםֲ ,א ֵ
עוֹלם.
ֶשִׁמְּתַחֵבּר ָלִאָמּא ְלַגלּוֹת ִמ ְד ָרשׁ ַה ֶנּ ְע ָלםָ ,לֵכן ָיכוֹל ִל ְפטוֹר ָה ָ
וְֵכן רוִֹאים ְבִּמ ְזמוֹר 'ַלְמַנֵצַּח ִבְּנִגינוֹת' ֶשֵׁיּשׁ בּוֹ מ"ט ֵתּבוֹת ְכֶּנֶגד ְיֵמי
ָהעֶֹמר ,יוֹם ַל"ג ָבּעֶֹמר הוּא ְכֶּנֶגד ֵתַּבת ֱאלִֹהיםְ .והוִֹסיף ָהרה"ג ר'
ְשׁמוֵּאל ֶאְנֶגּל ְשִׁל ָ
יט"א ֶשְׁבֵּתבוֹת אָָנּא ְבּכַֹח יוֹם ַל"ג ָבּעֶֹמר הוּא ְכֶּנֶגד
ימ ְט ִר ָיּא ֱאלִֹהיםְ .וֵכן ַהֲחָסִדים וְּגבוּרוֹת ֶשׁל יוֹם
ֵתַּבת ַנֵהל ֶשִׁהיא ְבּ ִג ַ
ֶזה ֶשִׁנְּדִחים ְלהוֹד ֶשְׁבּהוֹד ְמַרְמּ ִזים ַעל ִמַדּת ַהִדּיןְ ,דּהוֹד הוּא ִדּין.
ְוֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַמֲחַמֵדּי ֶאֶרץ' ֶשׁהוֹד ְמַרֵמּז ַעל סוֹדוֹת ַהתּוָֹרהַ ,כּמּוָּבא
לוֹמר ְל ָך
ימ ְט ִר ָיּא ַהסּוֹדַ .
הוֹד ָך" ְבּ ִג ַ
ְבּ'ַבַעל ַהטּוִּרים' )במדבר כז ,כ( " ֵמ ְ

אשׁית.
וּמ ֲע ֶשׂה ְב ֵר ִ
ֶשׁ ָמּ ַסר לוֹ סוֹד ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ַ
יתי
אַחת ָה ִי ִ
יאל ַפּ ַעם ַ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )יבמות קכאַ (.תּ ְנ ָיא א"ר ַגּ ְמ ִל ֵ
ְמ ַה ֵלּ ְך ַבּ ְסּ ִפ ָ
יתי ִמ ְצ ַט ֵער
אַחת ֶשׁ ִנּ ְשׁ ְבּ ָרהְ ,ו ָה ִי ִ
ינה ַ
יתי ְס ִפ ָ
ינה ְו ָר ִא ִ
וּכ ֶשׁ ָע ִל ִ
וּמנּוּ ַר ִבּי ֲע ִק ָ
ַעל ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ֶשׁ ָבּהּ ַ
יתי ַבּ ַיּ ָבּ ָשׁה ָבּא
יבאְ ,
אָמר ִלי ַדּף
אָמ ְר ִתּי לוֹ ְבּ ִני ִמי ֶה ֶע ְל ָך ַ
ְו ָי ַשׁב ְו ָדן ְל ָפ ַני ַבּ ֲה ָל ָכהַ ,
ֶשׁל ְס ִפ ָ
אשׁי.
ינה ִנ ְז ַדּ ֵמּן ִלי ְו ָכל ַגּל ְו ַגל ֶשׁ ָבּא ָע ַלי ִנ ְע ַנ ְע ִתּי לוֹ רֹ ִ
ינה ְל ַר ֵמּז ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ִחבּוּר ַל ָיּם
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן הוּא ִנ ַצּל ַעל ְי ֵדי ַדּף ֶשׁל ְס ִפ ָ
ינת ַה ְסּ ִפ ָ
ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִח ַ
ירא
מוּבא ְבּ ֵשׁם ַה ַמּ ֲה ַר"ם ַשׁ ִפּ ָ
ינה ַה ִמּ ְת ַח ֶבּ ֶרת ַל ָיּםְ .ו ֵכן ָ
ִמ ְ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִחבּוּרוֹ
ינה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַדּ ֵפּי ַה ְגּ ָמ'ְ .
לּוּבּ ִלין ֶשׁ ַדּף ֶשׁל ְס ִפ ָ
ינה ָה ָיה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
יבא ַל ִבּ ָ
ֶשׁל ר' ֲע ִק ָ
וּכ ִפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ַבּ ַמּ ֲא ָמר 'ַחְשַׁמל
תּוֹרהְ .
ֻסָלּם' ֶשׁר' ֲע ִק ָ
אָמר ר'
ינה ְבּ ַח ָיּיוְ ,ו ֶזה ֶשׁ ַ
יבא ָז ָכה ַל ַשּׁ ַער ַהנּוּ"ן ֶשׁל ַה ִבּ ָ
ֲע ִק ָ
יבא ֶשׁ ַעל ָכּל ַגּל ְו ַגל ִנ ְע ַנע ְבּרֹאשׁוְֹ ,דּ ָכל ַח ָיּיו ָה ָיה ָקשׁוּר ְל ַג ִלּים ֵאלּוּ
וּמ ַנ ְע ֵנ ַע ָל ֶהם רֹאשׁוָֹ ,ל ֵכן ָז ָכה ִל ָנּ ֵצל.
ְ
ינת ְיסוֹד נוְּקָבאְ ,כּמוֹ
מוָּבא ְבִּסְפֵרי ַה'ֶבּן ִאישׁ ַחי' ֶשַׁגּל הוּא ְבִּח ַ
ֶשׁ ָכּתוּב )שיה"ש ד ,יב( " ַגּן ָנעוּל ֲאחֹ ִתי ַכ ָלּה ַגּל ָנעוּל ַמ ְע ָין ָחתוּם,
ינת ִאָמּאְ ,וַגֵלּי ַהָיּם ֶשְׁמַּסְמִּלים ֶאת
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדָּים הוּא ְבִּח ַ
ְ
ַהְשָׁפַּעת ַהָיּם ֵהם ְבִּח ַ
יעה ֶאת
ינת ַהְיסוֹד ְדִּאָמּאֶ ,שִׁמָּשּׁם ִהיא ַמְשִׁפּ ָ
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהֵלּ ָ
ידהְ ,וֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ֶהָחָלב ֶשָׁבּא ֵמַהָדּם ֶשַׁבְּיסוֹד ֶשֶׁנְּעָכּר
ְוַנֲעָשׂה ָחָלב.
וּפה
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אוצר המדרשים ע' שד ,ד"ה מנין שכל( ָלשׁוֹן ֶ

ִנ ְמ ְשׁלוּ ַבּ ָיּם ְ
עוֹלהָ ,כּ ְך
וּב ַג ָלּיוְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַה ָיּםַ ,גּל ֶשׁבּוֹ ִמ ְת ַגּ ֵבּר ְו ֶ
ַה ֶפּה ָלשׁוֹן ֶשׁבּוֹ ִמ ְת ַגּ ֵבּר ְו ֶ
עוֹלהְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַגּל ַה ָיּם ְמ ַצ ְפ ֵצףָ ,כּ ְך
ְלשׁוֹן ַה ֶפּה ְמ ַצ ְפ ֵצףְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַגּל ַה ָיּם ַהכֹּל ִמ ְת ָי ְר ִאין ִמ ֶמּנּוּ ָכּ ְך
ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל ָ
רוֹאים ֶשׁ ֶפּה ְו ָלשׁוֹן ִנ ְמ ְשׁלוּ ַל ָיּם
אָדם ִמ ְת ָי ְר ִאין ִמ ֶמּנּוִּ .
אָדם ַעל ְי ֵדי
ימיּוּת ָה ָ
ְו ַג ָלּיוִ .נ ְר ֶאה ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַה ֶפּה ְו ַה ָלּשׁוֹן ְמ ַג ִלּים ֶאת ְפּ ִנ ִ
יוֹנה.
ימיּוּת ַה ָח ְכ ָמה ָה ֶע ְל ָ
עוֹלםַ ,ה ָיּם ְו ַג ָלּיוְ ,מ ַג ִלּים ֶאת ְפּ ִנ ִ
ַה ִדּבּוּרָ ,כּ ְך ָבּ ָ
שׁוֹננוּ ִר ָנּה ַכּ ֲהמוֹן ַגּ ָלּיו.
וּל ֵ
ְו ֵכן ִבּ ְת ִפ ַלּת " ִנ ְשׁ ַמת" ֶנ ֱא ַמר ְ
יז"ל )וירא ע' נא( ֶשְׁכֵּשׁם ֶשֵׁיּשׁ ִזוּוּג ֵבּין
מוָּבא ְבּ'ַשַׁער ַהְפּסוִּקים' ְלָהֲאִר ַ
ָזָכר וְּנֵקָבהֵ ,ישׁ ִזוּוּג ִמ ֵ
יניהּ וֵּביהּ ְבּתוְֹך ַהָזָּכר וְּבתוְֹך ַהְנֵּקָבהְ ,להוִֹליד
ֶאת ַהַמִּיּין ְדּכוִּרין ֵאֶצל ַהָזָּכר ,וְּלהוִֹליד ֶאת ַהַמִּיּין נוְּקִבּין ֵאֶצל ַהְנֵּקָבה.
ְו ִזוּוּג ֶזה הוּא ָמָשׁל ְל ִזוּוּג אַָבּא ְוִאָמּא ְבּסוֹד מַֹח ַהָחְכָמה ֶשִׁמְּתַפֵּשּׁט ַעד
יךֶ ,שִׁמּ ְזַדֵּוּג ִעם מַֹח ַהִבּ ָ
ַהֵח ְ
ינה ֶשִׁמְּתַפֵּשּׁט ַעד ַהָגּרוֹןְ ,וַהָלּשׁוֹן ִהיא
ְבִּח ַ
ינת ַהְיסוֹד ֶשׁל אַָבּא ְוֶשׁל ִאָמּא ֶשְׁמַּז ְוָּגם .וְּלִפי ֶזה ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ֶאת
ידי ֶשׁל
סוֹד ַהַגִּלּיםְ ,דּ ֶפה ְמַסֵמּל ֶאת ַים ַהָחְכָמה ֶשׁ ָשּׁם ֵישׁ ִזוּוּג ְתִּמ ִ
אַָבּא ְוִאָמּא ְבִּלי ֶהְפֵסקְ ,וַהַהְשָׁפָּעה יוֵֹצאת ֵמַהְיסוֹד ְדִּאָמּא ֶשׁהוּא
יון ֶשַׁגֵּלּי ַהָיּם ֵהם ְבִּח ַ
ינת ָלשׁוֹןְ ,וֵכ ָ
ְבִּח ַ
ינת
ינת ַהָלּשׁוֹןֲ ,הֵרי ֵהם ְבִּח ַ
יע ֶאת ֶשַׁפע ַהָיּם.
ַהְיסוֹד ְדּ ִא ָמּאֶ ,שַׁמְּשִׁפּ ַ
אה ְדַּגֵלּי ַהָיּם ַהִנְּמָצִאים ְבֶּלב ָים ְמַסְמִּלים ֶאת ַהְיסוֹד ֶשְׁמַּזֵוּג ֶאת
וְנְִר ֶ
ַהָחְכָמה וִּב ָ
ינהְ .וַהַגִּלּים ַהִמְּתַחְבִּרים ַלַיָּבָּשׁה ְמַסְמִּלים ֶאת ַהַהְשָׁפָּעה
יה.
ידה ְוָחָלב ָלעוָֹלמוֹת ֶשַׁתְּחֶתּ ָ
ינת ֵל ָ
ֶשׁיּוֵֹצאת ֵמַהְיסוֹד ְדִּאָמּאִ ,בְּבִח ַ

וּפ ֲע ַמ ִים ַגּ"ל
יּוֹל ֶדת ָז ָכר ַגּ"ל ְי ֵמי ָט ֳה ָרה ַדּם טֹ ַהרַ ,
אה ְדּ ָל ֵכן ֵישׁ ַל ֶ
נִ ְר ֶ
יוֹל ֶדת ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת ִליסוֹד נוְּקָבא ִבּ ְז ַמן
יוֹל ֶדת ְנ ֵק ָבה) ,ע' ריש תזריע(ְ .דּ ֶ
ְל ֶ
יה
יעה ָע ֶל ָ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא'ְ ,ו ִה ְת ַק ְשּׁרוּת זוֹ ַמ ְשׁ ִפּ ָ
ַה ֵלּ ָדה ִכּ ְד ֵב ְ
ינה זוֹ ִמ ְת ַגּ ָלּה ְבּ ַדם ַה ְיסוֹד ֶשׁל
ֶאת ְבּ ִח ַ
וּב ִח ָ
ינת ַה ַגּלַ ,גּל ְי ֵמי ָט ֳה ָרהְ .
ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ִנּ ְה ֶיה ַדּם ָטהוֹרְ .ו ֵכן ַגּ ִלּי"ם ְמ ֻר ָמּ ִזים ַבּ ָכּתוּב )ויקרא יב ,ד(
וּשׁלֹ ִשׁים יוֹם ְ
" ְ
וּשׁלֹ ֶשׁת ָי ִמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְבּ ָכל קֹ ֶדשׁ לֹא ִתָגּע"
אוֹתיּוֹת.
פוּך ֶשׁל ז' ִ
ְבּ ִדלּוּג ָה ְ
הוֹד ָך
ית ְ
צוּרים ֶשׁ ָע ַמ ְד ָתָּ ,שׁם ָק ִנ ָ
מוָּבא ְבֶּזֶמר 'ַבּר יוַֹחאי' ִבּ ְמ ָערוֹת ִ
ַו ֲה ָד ֶר ָך .רוִֹאים ֶשִׁבּ ְזכוּת ַהְמָּעָרה ַרְשִׁבּ"י ָזָכה ְלסוֹדוֹת ַהתּוָֹרהְ ,כִּפי
ֶשֵׁהֵבאנוּ ְלֵעיל ִמ'ַבַּעל ַהטּוִּרים' ֶשׁהוְֹדָך ְמַסֵמּל ֶאת תּוַֹרת ַהסּוֹד .וּמוָּבא
יקי ָים' )ב"ב נחְ (.בֵּשׁם ַהְגָּר"א ֶשְׁכֵּשׁם ֶשַׁהר
אַגּדוֹת ֲא ִפ ֵ
אוּרי ָ
ְבּ ֵסֶפר ' ֵבּ ֵ
ְמַסֵמּל ֶאת ְיסוֹד ַהָזָּכרָ ,כְּך ְמָעָרה ְמַסֶמֶּלת ֶאת ְיסוֹד ַהְנֵּקָבהְ ,מָעָרה
יון ֶשַׁרְשִׁבּ"י ִקֵבּל ֶאת סוֹדוֹת ַהתּוָֹרה
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ
ִמְלּשׁוֹן ֶעְרָוהְ .
ִמיסוֹד ִאָמּאָ ,הָיה ֶזה ַבְּמָּעָרה ַהְמַסֶמֶּלת ֶאת ְיסוֹד ִאָמּאְ .וֵכן מוָּבא
ְבּ'ָערוְּך ַהֻשְּׁלָחן' )תצ"ג ,ז( ֶשַׁרְשִׁבּ"י ָיָצא ֵמַהְמָּעָרה ְבּיוֹם ַל"ג ָבּעֶֹמר .יוֵֹצא
יציאַת ַהסּוֹדוֹת ִמיסוֹד ִא ָמּא ַהחוָּצה
ֶשַׁבּיּוֹם ַהֶזּה ָהָיה ִגּלּוּי ַהְמָּעָרה ִו ִ
ָלעוָֹלםְ .וֵכן מוָּבא ְבּ ֵס ֶפר 'ִלְבַנת ַהַסִּפּיר' ִמְבּנוֹ ֶשׁל ר"י ֶהָחִסיד )פ'
בראשית( ֶשַׁרְשִׁבּ"י ִהְסַתֵּתּר ְבּאוָֹתהּ ְמָעָרה ָבּהּ ה' ִהְתַגָּלּה ְלמֶֹשה וְּלֵאִלָיּהוּ
ַהָנִּביא .וָּמִצינוּ ַבְּגָּמ' )פסחים נדֲ (.ע ָשׂ ָרה ְדּ ָב ִרים ִנ ְב ְראוּ ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת
וּמ ָע ָרה ֶשׁ ָע ַמד ָבּהּ מֹ ֶשׁה ְו ֵא ִל ָיּהוּ .רוִֹאים
ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹתְ ,וכוּ'ְ ,
ֶשְׁמָּעַרת ַרְשִׁבּ"י ָהְיָתה ָמקוֹם ָגּבַֹהּ ְמאֹדְ .וֵכן ַהַמְּלאְָך ְמַטְטרוּ"ן ֶשׁהוּא
ְבִּח ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
ימ ְט ִר ָיּא ְמָעָרה .וְּכִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
וּמשׁה ְכִּדְלֵעילְ ,בּ ִג ַ
ינת ַרְשִׁבּ"י ֶ
' ַח ְשׁ ַמל ִצ ִ
ינת ִתְּפֶאֶרת ַהִמְּתַחֶבֶּרת
יצית' ֶשַׁמְּלאְַך ְמַטְטרוּ"ן הוּא ְבִּח ַ
ְלִאָמּא ִעָלּאָהְ .ו ֵכן
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ֲח ַמ ֵדּי ֶא ֶרץ' ֶשְׁמָּעָר"ה ר"ת מֶֹשה
ָ
יבא ַרְשִׁבּ"י ָהֲאִר"יַ ,דְּרָכּם ִהְשַׁתְּלְשָׁלה תּוַֹרת ַהסּוֹד ָלעוָֹלם.
ֲעִק ָ
יח ֶשְׁמַּגֶלּה ֶאת
וְֵכן ַמֲעֵשׂה לוֹט ִעם ְבּנוָֹתיו ֶשִׁמֶּמּנּוּ ָיָצא ֶמֶלְך ַהָמִּשׁ ַ
סוֹדוֹת ַהתּוָֹרהָ ,הָיה ִבְּמָעָרהְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב )בראשית יט ,ל( " ַו ַיּ ַעל לוֹט

צּוֹער ַו ֵיּ ֶשׁב ָבּ ָהר ְ
ִמ ַ
צוֹער ַו ֵיּ ֶשׁב
וּשׁ ֵתּי ְבנֹ ָתיו ִעמּוֹ ִכּי ָי ֵרא ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַ
ַבּ ְמּ ָע ָרה הוּא ְ
וּשׁ ֵתּי ְבנֹ ָתיו"ְ .וֵכן ְבַּמֲעֵשׂה בַֹּעז ְורוּת ֶשָׁהָיה ֶהְמֵשְׁך
יח ,מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַגְּלַגּל
ַהַמֲּעֶשׂה ֶשׁל לוֹט ִעם ְבּנוָֹתיו ְלהוִֹליד ֶאת ַהָמִּשׁ ַ
שהָכּתוּב )רות ג' ז( " ַו ָיּבֹא
יט"א ַ
ַהַחִיּים' ֵמָהרה"ג ר' יוֵֹסף ַהכֵֹּהן ְשִׁל ָ
ִל ְשׁ ַכּב ִבּ ְק ֵצה ָה ֲע ֵר ָמה" ,אוִֹתיּוֹת ַהְמָּעָרה.
וְֵכן ֻסְגַּית ַרְשִׁבּ"י ַבְּמָּעָרה ֶשָׁבּהּ ָזָכה ְלִגלּוּי סוֹדוֹת ַהתּוָֹרה ִהיא ְבַּמֶסֶּכת
ינת ַגּל ְמַגלּוֹת ֶאת סוֹדוֹת
ינת ַשָׁבּת וְּבִח ַ
ַשָׁבּתַ ,דּף ל"גְ ,לַרֵמּז ֶשְׁבִּח ַ
ארי ֵליהּ ְלר' ִשׁ ְמעוֹן
הוּדה ָק ֵ
ַהתּוָֹרהְ ,דָּמִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )נשא קמדַ (:ר ִבּי ְי ָ
יתּא ֵ
ַשׁ ָבּת ְדּ ֻכ ְלּהוּ ִשׁ ָ
רוֹאים ֶשׁ ַר ְשׁ ִבּ"י הוּא
ינּהּ ִמ ְת ָבּ ְר ִכיןְ .ו ִ
יוֹמי ִמ ַ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ֱא ַ
ינת ַשׁ ָבּתְ .ו ֵכן ָ
ְבּ ִח ַ
מוּנת ִע ֶתּ ָיך' )תש"ס ע' רמה( ֶשׁ ִשּׁ ְמעוֹן
ַבּר ַ
ימ ְט ִר ָיּא ָר ָזא
יוֹחי ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא ַשׁ ָבּתְ .ו ֵכן ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹחאי ְבּ ִג ַ
מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ' )שבת קנז.(.
ְד ַשׁ ָבּתְ .ו ָל ֵכן ֲה ָל ָכה ְכּ ַר ְשׁ ִבּ"י ְבּ ָכל ַמ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּתַ ,כּ ָ
ייהּ
וְּבסוֹף ַהֻסְּגָיא ְבַּמֶסֶּכת ַשָׁבּתַ ,דּף ל"ג ,מוָּבא ַעל ַרִבּי ִשְׁמעוֹןַ ,ח ְז ֵ
אָמרֲ ,ע ַד ִיין ֵישׁ ָל ֶזה ָב ָ
הוּדה ֶבן ֵגּ ִריםַ ,
ִל ְי ָ
יניו
עוֹלםָ ,נ ָתן בּוֹ ֵע ָ
יך ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ָפַּעל ְבּכַֹח ַהַגּל.
ְו ָע ָשׂהוּ ַגּל ֶשׁל ֲע ָצמוֹתְ .ושׁוּב רוִֹאים ֵא ְ
יט"א ֶשׁמּוָּבא
מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ַגְּלַגּל ַהַחִיּים' ֵמָהרה"ג ר' יוֵֹסף ַהכֵֹּהן ְשִׁל ָ
יון
ְבֵּסֶדר ַהדּוֹרוֹת ֶשְׁיּהוָּדה ֶבּן ֵגִּרים ָהָיה ִגְּלגּוּל ַהִמְּצִרי ֶשָׁהַרג מֶֹשהְ ,וֵכ ָ
ֶשַׁרְשִׁבּ"י ָהָיה ִגְּלגּוּל מֶֹשה ,הוּא ָהַרג ֶאת ְיהוָּדה ֶבּן ֵגִּריםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ַבּ ִגּ ְלגּוּל
ַהקּוֶֹדם הוּא ָהַרג ֶאת ַהִמְּצִריְ .וִנְרֶאה ְלהוִֹסיף ֶשָׁלֵּכן ַרְשִׁבּ"י אַָמר ַעל
יון
עוֹלםֵ ,כּ ָ
ְיהוָּדה ֶבּן ֵגִּרים ְכֶּשָׁיָּצא ֵמַהְמָּעָרהֲ ,ע ַד ִיין ֵישׁ ָל ֶזה ָב ָ
ֶשׁ ַבּ ִגּ ְלגּוּל ַהקּוֶֹדם הוּא קוֶֹדם ָהַרג ֶאת ַהִמְּצִריְ ,ואַַחר ָכְּך ָבַּרחָ ,כְּך ָהָיה
ָצִר ְ
יך ִלְהיוֹת ָכּאן ,קוֶֹדם ַלֲהרֹג ֶאת ְיהוָּדה ֶבּן ֵגִּרים ֶשִׁהְלִשׁין ָעָליו
ַלַמְּלכוּתְ ,ואַַחר ָכְּך ִלְברַֹחָ ,לֵכן הוּא ִהְתַפֵּלּא ֶשֲׁעַדִין הוּא ָבּעוָֹלם ִדְּלִפי
יך ָלמוּת קוֶֹדם ֶשָׁבַּרח ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ַלְמָּעָרה .וְּכֵשׁם
ַהֵסֶּדר הוּא ָהָיה ָצִר ְ
ֶשׁמֶֹּשה ָהַרג ֶאת ַהִמְּצִרי ַבֵּשּׁם ַהְמפָֹרשָׁ ,כְּך ַרְשִׁבּ"י ָהַרג ֶאת ְיהוָּדה ֶבּן
ֵגִּרים ְבּכַֹח ַהַגּל ַה ָקּשׁוּר ִעם ֵשׁם ֱאלִֹהים ְכִּדְלֵעיל.
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