לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

אַה ָבה ַעד ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ"] ,מותר לצלם לזיכוי הרבים[
עוֹררוּ ֶאת ָה ֲ
גליון חג השבועות ה' ֲא ָל ִפים תשע"א " ְתּ ְ

שׁ ָלּ שׁ ְבּ ַמ ַתּ ן תּ וֹ ָר ה
סוֹ ד ַה ְמּ ֻ
ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ'

)שבת פח(.

ָדּ ַרשׁ ַההוּא גְ ִל ָילאָה ֲע ֵליהּ ְדּ ַרב ִח ְס ָדּאָ ,מ ִצינוּ

ַבּזּ ַֹהר

)ויחי רטו(.

רוֹאים
ִ
תּוֹרה.
ָ
ְבּיוֹם ֲח ֻתנָּתוֹ זֶה ַמ ַתּן

ית ִאיְ ,ל ַעם ְתּ ִל ַ
אוּריָין ְתּ ִל ַ
ְ
יהב
יך ַר ְח ָמנָא ִדּ ָ
ְבּ ִר ְ
ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן
תּוֹרה ָהיָה ִבּ ְב ִחינַת זִ וּוּג ֶשׁל ַה ָקּ ָבּ"ה ִעם ְכּנ ֶ
ית ִאיַ ,על יַד ֶשׁ ַמּ ַתּן ָ
ית ִאיְ ,בּי ְַר ָחא ְתּ ִל ַ
ית ִאיְ ,בּיוֹם ְתּ ִל ַ
ְתּ ִל ַ
וּבא ִבּ' ְשׂ ַפת ֱא ֶמת'
יתאי .רוֹ ִאים ֶשׁ ָכּל ִע ְניְ ֵני ַמ ַתּן מ ָ

אַכ ֵלי
ילת ַמ ְ
ְל ָב ֵאר ַה ַטּ ַעם ְל ִמ ְנ ָהג ֲא ִכ ַ

)אמור תר"ס(

יִשׂ ָר ֵאל ֲע ַדיִן ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל
ירת ָהע ֶֹמר ְכּ ַלל ְ
שׁ ָלּשַׁ ,על יְ ֵדי ָח ָלב ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתְ ,דּ ִב ְס ִפ ַ
תּוֹ ָרה ָהיוּ ְבּסוֹד ְמ ֻשׁ ָלּשׁ .תּוֹ ָרה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁתְ ,ל ַעם ְמ ֻ
ֶע ַכר
וּב ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ָדּם נ ֱ
ישׁי ִל ְב ִריאַת ָדּםַ ,דּ ֲע ַדיִן לֹא ָבּ ְררוּ ֶאת ַה ֻטּ ְמאָה ֵמ ֶהםְ .
ישׁיָ ] .בּ ֶא ֶלף ַה ְשּׁ ִל ִ
ישׁיַ ,בּחֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ָשׁלֹשַׁ ,בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ָהעוֹ ָלם[ .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַעל מֹ ֶשה )שמות ב( " ִמי ָשׂ ְמ ָך ְל ִאישׁ ַשׂר"

ר"ת ְמ ֻשׁ ָלּ"שׁ.
יה
יפה ַה ַה ָגּ ָדה אוֹ ִתיּוֹ ֶת ָ
וּמוֹ ִסיף ַרב ִנ ִסּים גָּאוֹן ָשׁם וְ הוֹ ִס ָ
ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁיםְ ,כּלוֹ ַמר ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ֱא ֶמת וּ ִמ ְס ַפּר ֱא ֶמת ָשׁלֹש
הוֹסיף ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה ִנ ְק ֵראת ֱא ֶמת ֶשׁ ִהיא ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁל
אוֹ ִתיּוֹת] .וְ נִ ְר ֶאה ְל ִ
ַהכ"ב אוֹ ִתיּוֹת ,א' ִבּ ְת ִח ָלּה ,מ' ָבּ ֶא ְמ ַצע וְ ת' ַבּסּוֹף ,[.וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵני
ישׁי ,נוֹ ַלד מֹ ֶשה ֶשׁ ַעל ָידוֹ
אָבוֹת ְשׁלֹ ָשה ,וּ ִמן ֵלוִ י ַה ֵשּׁ ֶבט ַה ְשּׁ ִל ִ
נִ ְתּ ָנה תּוֹ ָרהֵ ,לוִ י ֵישׁ בּוֹ ָשׁלֹש אוֹ ִתיּוֹת ,מֹ ֶשה ָשׁלֹש אוֹ ִתיּוֹת,
וְ נִ ְצ ַפּן ָשׁלֹש ְי ָר ִחיםָ ,הא ָל ַמ ְד ָתּה ֶשׁ ָכּל ַמ ֲע ֶשׂה אוֹתוֹ ַהיּוֹם ָה ָיה
ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ,וּ ְכגוֹן ֶזה ֵישׁ עוֹד ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ,תּוֹ ָרה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת תּוֹ ָרה
יאים וּ ְכתוּ ִביםִ ,מ ְשׁ ָנה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ַתּ ְלמוּד ֲה ָלכוֹת וְ אַ ָגּדוֹת,
נְ ִב ִ
ְתּ ִפ ָלּה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ֶע ֶרב ָובֹ ֶקר וְ ָצ ֳה ַריִ םְ ,ק ֻד ָשּׁה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת.

וְ ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ'

)פסחים סח(:

ַע ָשׂה ָח ָלב ְל ַר ֵמּז ַעל ָט ֳה ָר ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם זֶה.
וְ נ ֲ

ָכּתוּב
ַבּזּ ַֹהר

ְבּ ַמ ַתּן תּוֹ ָרה

)השמטות

)שמות יט ,כג(

" ַהגְ ֵבּל ֶאת ָה ָהר וְ ִק ַדּ ְשׁתּו"ָ ,מ ִצינוּ

רנוֶ .(.שׁ ַהר ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹדִ .נ ְר ֶאה ְדֵּישׁ ָכּאן ֶר ֶמז

ילים ֶאת ָה ָהר ַהיְ ינוּ ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהיְ סוֹד ,זוֹ ִכים
ֶשׁ ִאם ַמ ְג ִבּ ִ
ֻשּׁה ֶשׁ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְג ִבּילוּ ֶאת ָה ָהר
ְל"וְ ִק ַדּ ְשׁתּו"ְ .דּ ֶזה סוֹד ַה ְקּד ָ
ֶשׁ ָלּ ֶהם ג' ָי ִמים קוֹ ֶדם ַמ ַתּן תּוֹ ָרה וּ ָפ ְרשׁוּ ִמנְּ שׁוֹ ֵת ֶ
יהם ,וּ ִבזְ כוּת ֶזה ָזכוּ
יע ָל ֶהם ֶאת ַהתּוֹ ָרה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ְל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ָה ָהר ָהרוּ ָח ִני ֶשׁ ִה ְשׁ ִפּ ַ
יט"א ֶשׁ ָהאוֹ ִתיּוֹת ַה ְסּמוּכוֹת
ֵמ ָהרה"ג ר' אַ ֲהרוֹן יְ ַשׁ ְע ָי' ְבּלוֹי ְשׁ ִל ָ
ְלאוֹ ִתיּוֹת ַהר ֵהן קוֹ ֶדשׁ ,ד' וְ ו' ְסמוּכוֹת ְלה' ,ק' וְ ש' ְסמוּכוֹת ְלר',
ֻשּׁה.
ִדּ ְב ַה ְג ָבּ ַלת ָה ָהר ִנ ְכ ָנ ִסים ַל ְקּד ָ

וְ ֵכן

מוּ ָבא ַבּמהרש"א )פסחים מט :ד"ה כאילו( ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה ִנ ְק ֵראת ְמאֹ ָר ָסה

קוֹ ֶדם ֶשׁלּוֹ ְמ ִדים אוֹ ָתהּ ,וּ ְלאַ ַחר ֶשׁלּוֹ ְמ ִדים אוֹ ָתהּ ַכּ ְב ָיכוֹל נוֹ ְשׂ ִאים

יקשׁ ֶשׁ ָי ִכינוּ לוֹ ֶל ָשׁבוּעֹות אוֹ ָתהּ ְל ִא ָשּׁה .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב
ְשׁ ַרב יוֹ ֵסף ִבּ ֵ

)שמות יט ,כ(

ֵרד ֲה ָו ָי"ה ַעל ַהר ִסינַי ֶאל
" ַויּ ֶ

אַרוּס"הְ .דּ ָכתוּב ֶזה ְמ ַד ֵבּר ַעל
ָ
משׁה" ר"ת
יִּק ָרא הוי"ה ְל ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ֶל ֱאכֹל ְבּ ָשׁבוּעוֹת ְל ִביבוֹת ִעם רֹאשׁ ָה ָהר ַו ְ
שׁ ֶלּ ֶשׁת .וְ ֵכן ִמ ְנ ַהג ְ
ֶעגְ ָלה ְמ ֻ
ֻמּזֶת
ֻמּזֶת ְמר ֶ
יד ְך עוֹ ָנ"ה ְמר ֶ
ָשׁלֹש ְצ ָלעוֹת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כח ,א( א"ר ְבּ ֶר ְכיָה ַהלּוּחוֹת קוֹ ֶדם ֶשׁ ָע ָלה מֹ ֶשה ְל ַהר ִסי ַניֵ .מ ִא ָ

אָר ָכּן ִשׁ ָשּׁה ְט ָפ ִחיםַ ,כּ ְביָכוֹל ָהיוּ ְבּיַד ִמי ֶשׁ ַ
ָהיוּ ְ
תוֹך ָה ָהר,
אָמר וְ ָהיָה ַבּ ְפּסוּ ִקים ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ַה ַמּ ָצּב ֶשׁמֹּ ֶשה ְכּ ָבר ְבּ ְ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ֶה ָע ָנן וְ ָה ֲע ָר ֶפל"
ֹשה ְשׁנֵי ְט ָפ ִחיםְ ,
וּביָדוֹ ֶשׁל מ ֶ
עוֹלם ְשׁנֵי ְט ָפ ִחיםְ ,
וּשׁנֵי ְט ָפ ִחים " ָבּ ָהר ִמ ְ
ָה ָ

ָהיוּ ַמ ְפ ִר ִ
ישׁין ֵבּין יָד ְליָד .רוֹ ִאים ֶשׁ ַהלּוּחוֹת ִה ְת ַח ְלּקוּ ְל ָשׁלֹש.

וְ ֵכן

שׁ ָלּשְׁ ,דּ ִמ ְד ַבּר ִסי ַני
ַהר ִסי ַני ִנ ְמ ָצא ְבּ ָמקוֹם ֶשׁצּוּ ָרתוֹ ַבּ ַמּ ָפּה ְמ ֻ

)שמות כד ,יח(

)דברים ה ,יט(

תוֹך
משׁה ְבּ ְ
" ַו ָיּבֹא ֶ

אוֹתיּוֹת.
פוּך ֶשׁל ְשׁ ֵתּי ִ
ֶה ָע ָנן ַו ַיּ ַעל ֶאל ָה ָהר" ְבּ ִדלּוּג ָה ְ

וְ ֵכן

תּוֹרה ָהיוּ
מוּבא ְבּ ַת ְשׁ ֵבּ"ץ )אות תס"ה( ֶשׁ ַה ֶשּׁ ַבע קוֹלוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ַמ ַתּן ָ
ָ

ידים ְבּ ַמ ַתּן
מוּבא ָשׁם ֶשׁ ַה ַלּ ִפּ ִ
שּׂוּאין .וְ ֵכן ָ
ִנ ְמ ָצא ֵבּין ַים סוּף ַה ִמּזְ ָר ִחי ְל ַים סוּף ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ,וְ ֶזה יוֹ ֵצר ַבּ ַמּ ָפּה צוּ ַרת ִבּ ְב ִחינַת ֶשׁ ַבע ְבּ ָרכוֹת ֶשׁל ִנ ִ
תּוֹרה ָהיוּ ִבּ ְב ִחינַת ַהנֵּרוֹת ֶשׁ ַמּ ְד ִל ִ
ָ
יקים ִבּזְ ַמן ַה ֻח ָפּה .וְ ֵכן מוּ ָבא
יך ְל ָה ִבין ַמה סּוֹד ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ ,וּ ַמדּוּ ַע הוּא ָקשׁוּר ְל ַמ ַתּן
ְמ ֻשׁ ָלּשׁ .וְ ָצ ִר ְ
תּוֹ ָרה.

ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ַה' ֵבּית ֶא ְפ ַריִ ם' ַעל ֶא ֶבן ָה ֶע ֶזרֶ ,שׁ ְכּ ִפ ַיּת ָה ָהר ְכּ ִג ִיגית ְבּ ַמ ַתּן
תּוֹ ָרה ָהיְ ָתה ִבּ ְב ִחי ַנת ֻח ָפּה ,וְ ַה ֻלּחוֹת ָהיוּ ִבּ ְב ִחי ַנת ֶכּ ֶסף ִקדּוּ ִשׁין .וְ ֵכן
ֻשּׁת ֶכּ ֶתר ֵישׁ ֶאת ַהיִּ חוּד
רוֹ ִאים ְבּ' ִסדּוּר ָה ַר ַשּׁ"שׁ' ֶשׁ ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ִבּ ְקד ַ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתיהּ ַבּ ְבּ ִחי ָנה ַה ְגּבוֹ ָהה ְבּיוֹ ֵתר ִמ ָכּל ַה ָשּׁ ָנה ,וּ ְמ ַכוְּ ִנים ְבּ ֵת ַבת
קוב"ה ְ
ֶא ָחד ג' זִ וּוּ ִגים ְבּ ֵשׁמוֹת הוי"ה אהי"ה ,הוי"ה ֱאלֹ ִהים ,הוי"ה אדנ"י .וְ ֵכן
ָכּתוּב ַעל ַמ ַתּן ָ
תּוֹרה )דברים ה ,ד( " ָפּ ִנים ְבּ ָפ ִנים ִדּ ֶבּר ה' ִע ָמּ ֶכם".

ָמ ִצינוּ

ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ

)ואתחנן ע,(.

ֶשׁ ַקּו ַה ֶח ֶסד הוּא ִבּ ְב ִחינַת א ֶֹר ְך ,וְ ַקו

גּוּלא.
בוּרה הוּא ִבּ ְב ִחינַת ר ַֹחב .וְ ַהיְּ סוֹד ִנ ְק ָרא ָשׁם ַקו ַה ִמּ ָדּהִ ,ע ָ
ַה ְגּ ָ
וּב ֵפרוּשׁ ' ָמתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ' ְמ ָב ֵאר ָשׁם,
בּוּעְ .
וְ ַה ַמּ ְלכוּת ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ִר ַ
ֶשׁ ַהיְּ סוֹד יֶשׁ לוֹ ג' ַה ְשׁ ָפּעוֹתֶ ,שׁ ֵהן ִבּ ְב ִחינַת ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ,וְ ָכל ְמ ֻשׁ ָלּשׁ הוּא

ִעגּוּל .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַמ ַתּן תּוֹ ָרה ָבּאָה ֵמ ַהיְ סוֹד ְבּסוֹד זִ וּוּגָ ,ל ֵכן ַהכֹּל ָה ָיה ֻמ ְר ָכּב ְל ִפי ֵח ֶלק ֵמ ַה ִשּׁיטוֹת ִמצּוּ ַרת ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ָגּדוֹל וּ ְשׁ ֵני ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁים
ָה ָיה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ.

וְ ֵכן

ְק ַט ִנּים ,וְ ִאם ְנ ָצ ֵרף ֶאת ְשׁ ֵני ַה ְקּ ַט ִנּים ְל ֶא ָחדְ ,נ ַק ֵבּל ַי ַחד ְשׁ ֵני

רוֹ ִאים ְבּ ִסדּוּר ָה ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁ ַה ִזּוּוּ ִגים ַה ְגּדוֹ ִלים ָבּעוֹ ָלמוֹת ֵהם ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁים ְגּדוֹ ִליםַ .ע ֵיּן ְבּ ֵס ֶפר ' ַי ְלקוּט יוֹ ֵסף' )או"ח ו( ֶשׁ ֵמּ ִביא

ְבּ ַת ֲה ִל ְ
יך ֶשׁל ְשׁלֹ ָשה ָי ִמים ,אוֹ ָשׁלֹש ָשׁ ִניםְ ,דּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהיְ סוֹד
ְקשׁוּ ָרה ִעם ִמ ְס ַפּר ָשׁלֹשַ ,ה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְשּׁלֹ ָשה ַקוִּ ים ֶשׁ ֵיּשׁ ַבּיְ סוֹד.

מוּ ָבא

וְ ֵכן

ֶה ְראוּ ִלי ֶשׁ ְבּצוּ ַרת ָמ ֵגן ָדּוִ ד ְרשׁוּמוֹת ָכּל אוֹ ִתיּוֹת א"ב וּמנצפ"ך,

אַך ַה ְבּ ִרית' ֵמ ַה' ֶבּן ִאישׁ
ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ְט ַע ִמּים' )ערך מגן דוד( ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר ' ֶא ֶרץ ַה ַחיִּ ים' ְל ָכל וְ כ"ב אוֹ ִתיּוֹת ִנ ְר ָשׁמוֹת ַבּיְ סוֹדַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ְל ְ

יכל,
ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְכּגוֹן ָפּרֹ ֶכת וּ ִמ ְט ְפּחוֹת ֶס ֶפר תּוֹ ָרה וְ ַעל ַה ֵה ָ
רוֹ ְשׁ ִמים ֵשׁשׁ ְק ָצווֹת וְ קוֹ ְר ִאים אוֹתוֹ ָמ ֵגן ָדּוִ ד ,וְ הוּא ְשׁ ֵני
ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁים ְמ ֻשׁ ָלּ ִבים ֶזה ְבּתוֹ ְך ֶזהִ ,משּׁוּם ֶשׁ ַה ְתּמוּ ָנה ַה ִהיא מוֹ ָרה
ַעל יִ חוּד ה' וּ ַמ ְלכוּתוֹ ְבּ ֵשׁשׁ ְק ָצווֹת .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ הוּא
ילא ְשׁ ֵני ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁים ַי ַחד ֵהם יִ חוּד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר
ְבּ ִחי ַנת יְ סוֹד ,וּ ִמ ֵמּ ָ
ַה ִלּקּוּ ִטים ָלרמ"ד ָו ִ
ואלי ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ַמּ ְלכוּת ִהיא ְכּ ֶנ ֶגד ַה ָפּנִ ים אָז ֵישׁ
ָלהּ צוּ ַרת ַה ָמּ ֵגן ָדּוִ ד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִשׁ ְמעוֹן ַכּץ ִמ ֶפּ ַתח
ִתּ ְק ָוה ֶשׁ ִמּ ְכ ֶסה עוֹר ַה ַתּ ַחשׁ וְ ָה ֵא ִ
ילים ַה ְמאָ ָדּ ִמים ֶשׁ ָה ָיה ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּן,

וְ ֵכן

ִמ ַקּ ְדמוֹ ִנים ְדּ ָב ִרים ְגּדוֹ ִלים ַעל צוּ ַרת ַה ָמּ ֵגן ָדּוִ ד.

לוּלה ִמכ"ב
ָכר ִהיא ְכּ ָ
ֶרע ֶשׁל ַהזּ ָ
ַחי' )פ' וירא( ְבּ ֵשׁם ָה ֲא ִרי ַז"ל ִט ַפּת ַהזּ ַ
ָכר וְ גַם ֵא ֶצל
אוֹתיּוֹת נִ ְר ָשׁ ִמין ַבּיְ סוֹד ֶשׁל ַהזּ ָ
ִ
אוֹתיּוֹתִ ,כּי כ"ב
ִ
ַהנְּ ֵק ָבה נִ ְר ָשׁ ִמים כ"ב ִ
אוֹתיּוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ָבּהּ כּ ַֹח ְל ַק ֵבּל ַה ִטּ ָפּה ֶשׁל
ימ ְט ִריָּא ב' ְפּ ָע ִמים כ"ב,
ָא"ם ְבּגִ ַ
ַצּ ָרהּ ְבּ ַר ְח ָמהּ ,וְ ֵכן אָ"ב ו ֵ
וּלי ְ
ָכר ְ
ַהזּ ָ
ֶל"ד ְבּגִ ַ
וְ ֵכן י ֶ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
ימ ְט ִריָּא ב' ְפּ ָע ִמים כ"ב .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
ילה וְ אוֹת ַשׁ ָבּת וְ עוֹד .וְ ִנ ְר ֶאה ְדּ ַגם ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁל ַמ ַתּן
אוֹת' ַעל אוֹת ִמ ָ
תּוֹ ָרה הוּא ְבּסוֹד אוֹ ִתיּוֹתְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה ִנ ְק ֵראת ֱא ֶמת
ֶשׁ ִהיא ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁל ַהכ"ב אוֹ ִתיּוֹת ,א' ִבּ ְת ִח ָלּה ,מ' ָבּ ֶא ְמ ַצע וְ ת' ַבּסּוֹף.

חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשׁ ְבּ ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים ָהיְ ָתה ֶדּ ֶר ְך ַהיְ סוֹד ֶשׁ ִנּ ְק ָרא
ַעל ָח ְכ ַמת ָי ָון ֶשׁ ִהיא ַה ְלּ ֻע ַמּת ֶזה ֶשׁל ָח ְכ ַמת ַהתּוֹ ָרה ' ֵ

ֶשׁ ִנּ ְתּ ָנה ְבּ ִסי ַניָ ,מ ִצינוּ ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ְמ ֻשׁ ָלּשַׁ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ְבּ ִרית ,וּ ָמ ִצינוּ ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב,

ֹאמר ֵא ָליו ְק ָחה ִלי ֶעגְ ָלה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת וְ ֵעז
ישׁי וְ זוֹ )בראשית טו ,ט( " ַויּ ֶ
)ב"ר צט ,ב( ֵלוִ י ְכּ ֶנגֶד ַמ ְלכוּת ָיוָןֶ ,זה ֵשׁ ֶבט ְשׁ ִל ִ
יה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת וְ אַיִל ְמ ֻ
יּוֹת ָ
אוֹת ֶ
ִ
יּוֹתיו ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁין וְ זוֹ
אוֹת ָ
ִ
ישׁיָּה ,זֶה
ַמ ְלכוּת ְשׁ ִל ִ
שׁ ָלּשׁ" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )משנת ר"א ח(
נוֹפ ֶלת ְבּיַד ְבּנֵי ַח ְשׁמוֹנ ִ
ֶ
ְמ ֻשׁ ָלּ ִשׁיןְ ,בּיַד ִמי ַמ ְלכוּת ָיוָן
ידים
ָאי ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ֶאת ַה ַלּ ִפּיד ֵאשׁ ֶשׁ ָע ַבר ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים ַל ַלּ ִפּ ִ
ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ַמ ַתּן ָ
תּוֹרה ,וְ ֵכן ְמ ַק ֵשּׁר ָשׁם ֵבּין ַה ָכּתוּב )בראשית טו ,יז( " ָע ַבר
ֶשׁ ֵהם ִמ ֶשּׁל ֵלוִ י.
וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )ספירת העומר ח"ב ע' קפח( ֵבּין ַהגְּ ז ִ
יעת ַים סוּף ָה ְי ָתה ַבּ ָמּקוֹם
יעת יַם סוּף ,וּ ְק ִר ַ
ָרים"ִ ,ל ְק ִר ַ
ירת
יעת ַים סוּף ָה ְי ָתה ַבּ ָמּקוֹם ַה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁל ַמ ַתּן תּוֹ ָרה .וּ ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ָמר ' ְמ ַר ְגּ ִלים אַ ֶתּם' ֶשׁ ְי ִצ ַ
יעת ַים סוּף ָה ְי ָתה ְבּסוֹד זִ וּוּג וּ ְק ִר ַ
ֶשׁ ְקּ ִר ַ
יציאַת
ְמה ִבּ ִ
ילה ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים וְ ִה ְס ַתּיּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ְת ִח ָ
ֶפשׁ ֶשׁל ְכּ ַלל י ְ
יעת ַהנּ ֶ
ַה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁל ַמ ַתּן תּוֹ ָרה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ )יתרו מאֶ (.שׁ ְקּ ִר ַ
בוּע.
ישׁי ַבּ ָשּׁ ַ
יַם סוּף ָשׁ ָה ְי ָתה ֲה ָכ ָנה ְל ַמ ַתּן תּוֹ ָרהָ ,הי ְָתה ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ִמ ְצ ַר ִיםָ .ל ֵכן ַ
אַב ָר ָהם ִבּ ְב ִרית ֵבּין ַה ְבּ ָת ִרים )בראשית טו ,יג(
אָמר ַה ָקּ ָבּ"ה ְל ְ

אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה וְ גוֹ'"ְ ,ל ַר ֵמּז לוֹ ֶשׁ ַה ֵבּן ֶשׁהוּא
ַע ָבדוּם וְ ִענּוּ א ָֹתם ְ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויקהל קצחֶ (:שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ִה ְתּנָה ַבּיּוֹם "ו ֲ
ִשׂ ָר ֵאל .וְ ַה ֵלּ ָדה ָה ֲא ִמ ִתּית
הוֹליד הוּא ַרק ַה ְת ָח ַלת ַה ֵלּ ָדה ֶשׁל ְכּ ַלל י ְ
עוֹמד ְל ִ
ֵ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ישׁי ֶשׁל ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ִעם ַה ָיּם ֶשׁ ִיּ ָבּ ַקע ִל ְפ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵכן מוּ ָבא
יוֹציאוּ ֶאת ָכּל ַה ִשּׁ ִשּׁים ִרבּוֹא ֶח ְל ֵקי ַהנּ ֶ
יעת ַים סוּף ִתּ ְהיֶה ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָשׁם ִ
ֶפשׁ ַה ְכּ ָל ִלית.
ְבּ' ַד ַעת זְ ֵק ִנים ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַהתּוֹ ָספוֹת' )בראשית א ,ט( ֶשׁ ְקּ ִר ַ

ימ ְט ִר ָיּא ַצ ִדּיק ְיסוֹד
ֶפשׁ .וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא נ ֶ
וּשׁלֹ ִשׁים ְבּ ִג ַ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְ
ִקּווּ ַה ַמּיִם וְ ֵכן ְ
ישׁי" ,י ָ
ִנ ְר ֶמ ֶזת ַבּ ָכּתוּב ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל ְבּ ִריאַת ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַהיּ ָ
עוֹ ָלם ֶשׁמּוֹ ִליד ֶאת ַה ֶנּ ֶפשׁ.
ַבּ ָשׁה"ְ .בּ ַמ ֲא ַמר
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