א

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ָמ ִצינוּ

ָרץ
" ָויּ ָ

ַשׁ ִמית ֶשׁל ֵע ָשׂוִ ,מזֶּה לֹא
יכה גּ ְ
ָהיָה ִמ ְנּ ִשׁ ָ

ְח ְבּ ֵקהוּ",
ַוי ַ

רוּח ִנית ַבּ ַצּוָּאר,
יכה ָ
ַעקֹב ָפּ ַחד ִמ ְנּ ִשׁ ָ
ָפּ ַחד ,י ֲ

ַע ָשׂה ַצוָּארוֹ ֶשׁל
ָשׁכוֹ ,וְ נ ֲ
ִבּ ֵקּשׁ ֵע ָשׂו ְלנ ְ

יִהיֶה ֵח ְטא ,וְ זֶה ְיִגרֹם
ֶשׁ ָמּא ַחס וְ ָשׁלוֹם ְ

יֲ
ַעקֹב ְל ַשׁיִשִׁ ,נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ֵע ָשׂו ִבּ ֵקּשׁ

ַעקֹב,
ִל ְנ ִשׁ ָ
חוּטים ֶשׁל י ֲ
יכה ֶשׁל ֵע ָשׂו ַבּ ִ

ִל ְנשׁ ְֹך ַבּ ַצּוָּאר ַדּוְ ָקאְ ,דּ ֵע ָשׂו ַה ְמּ ַס ֵמּל ֶאת

אַח ָרא.
חוּטים ַתּ ֲעבֹר ַל ִסּ ְט ָרא ֲ
וְ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ִ

ַסּה ִל ָכּנֵס ַבּ ַצּוָּאר
אַח ָראְ ,מנ ֶ
ֲ
ַה ִסּ ְט ָרא

משׁה
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֵא ֶצל ֶ

וּל ַה ֲע ִביר ֶאת
ַעקֹבְ ,
חוּטים ֶשׁל י ֲ
וּ ַב ִ

רוֹאים
ַע ָשׂה ַצוָּארוֹ ְכּ ַעמּוּד ֶשׁל ַשׁ ִישִׁ .
נֲ

יקה
חוּטים ֵא ָליוֶ ,שׁ ִתּ ְהיֶה לוֹ ִיְנ ָ
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ִ

ֶשׁ ַה ַצּוָּאר הוּא ְבּ ִחינַת ַעמּוּד.

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

ֵע ָשׂו

)תנחומא וישלח ד(

ִל ְק ָראתוֹ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא' ,וְ ֵכן
ִמזֶּה ִכּ ְד ֵב ְ

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)ע' רש"י שמות יח ,ד(

)נח סד(.

" ֲא ַזי ָע ַבר ַעל

)איכה קיא .עם פירוש

ַנ ְפ ֵשׁנוּ ַה ַמּ ִים ַה ֵזּידוֹנִ יםָ :בּרוּ ְך

ֵצר ָה ָרע ֶשׁ ַמּ ֲח ִטיא ֶאת
'מתוק מדבש'( ֶשׁיּ ֶ

יהם" וְ ִכי ֵישׁ
ה' ֶשׁלֹּא נְ ָת ָננוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁ ֵנּ ֶ

יך ַה ִמּ ְד ָרשׁ
וּמ ְמ ִשׁ ְ
נוֹשׁ ְך אוֹתוַֹ .
אָדם הוּא ֵ
ָה ָ

יקת
ִשׁ ַנּ ִים ַל ַמּ ִים וְ כוּ' .וּ ְמ ָב ֵאר ָשׁם ֶשׁיְּ ִנ ַ

ַע ָשׂה ַצוַּאר
בּוֹכה ַעל ֶשׁנּ ֲ
" ַויּ ְִבכּוּ" ֵע ָשׂו ֶ

ֻשּׁה ִהיא ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת ִשׁ ַנּיִ ם.
ַה ְקּ ִל ָפּה ֵמ ַה ְקּד ָ

בּוֹכה ֶשׁ ָמּא
ֶ
ַעקֹב
ַעקֹב ְכּ ַשׁיִשׁ ,וְ י ֲ
יֲ

יכת ֵע ָשׂו
קוֹרא ִל ְנ ִשׁ ַ
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַה ָכּתוּב ֵ

יֲ
ַעקֹב לֹא
ַחזֹר ֵע ָשׂו וְ ִינְ ְשׁ ֶכנּוַּ ,ה ֶבּ ִכי ֶשׁל י ֲ

יקהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ְבּ ֵשׁם ְנ ִשׁ ָ

ָמ ִצינוּ ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ

)בראשית לג ,ד(

ב

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

יקת ֵע ָשׂו
ִשּׁ ֵקהוּ"ִ ,דּ ְנ ִשׁ ַ
ָרץ ֵע ָשׂו וְ גוֹ' ַויּ ָ
" ַויּ ָ

ְק ֻד ָשּׁה וּ ְק ִל ָפּהְ ,בּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה

יכה ֵהן אוֹ ָתן
יקה וּ ְנ ִשׁ ָ
יכתוְֹ ] .נ ִשׁ ָ
זוֹהי ְנ ִשׁ ָ
ִ

ִבּ ְת ִח ָלּה שׁוֹ ֵל ַח ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך

אוֹ ִתיּוֹתְ ,דּק' וְ כ' ִמ ְת ַח ְלּפוֹת[ .וְ ַעל יְ ֵדי

יהם ִלינוֹק ֵמ ֶהם .וּ ְב ָפ ָר ַשׁת
רוֹ ֵדף אַ ֲח ֵר ֶ

וּמ ְת ָק ֵרב
יִשׂ ָר ֵאל ִ
ַשּׁק ֶאת ְ
ֶשׁהוּא ְמנ ֵ

יקה
ְשׁ ַלח ָה ָיה ִשׁלּוּ ַח ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים ֶשׁ ָנּ ַתן יְ ִנ ָ

אוֹתם
נוֹשׁ ְך ָ
אוֹתם וְ ֵ
יהם ,הוּא ַמ ֲח ִטיא ָ
ֲא ֵל ֶ

ְגּדוֹ ָלה ַל ְקּ ִל ָפּה .וְ ֵכן ְלשׁוֹן ִשׁלּוּ ַח ְמ ַר ֶמּ ֶזת

ִשּׁ ֵקהוּ
ָארםִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַעל ַה ִמּ ָלּה ַויּ ָ
ְבּ ַצוּ ָ

יקה
ַעל ָשׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח ֶשׁנּוֹ ְת ִנים יְ ִנ ָ

ֶכת
יֵשׁ ֵשׁשׁ ְנ ֻקדּוֹתְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ְפּ ֻע ָלּה זוֹ ַשׁיּ ֶ

ַל ְקּ ִל ָפּה ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ.

ַליְסוֹדִ ,מ ְס ָפּר ֵשׁשׁ .וּ ְב ֵס ֶפר ' ְנהוֹ ָרא ְדּיוֹ ֵסף'
רוֹ ֶצה לוֹ ַמר ֶשׁ ִנּ ְשׁ ְבּרוּ ְל ֵע ָשׂו ֵשׁשׁ ִשׁ ַנּיִ ם

וְ ֵכן

מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ָפּ ִנים ָיפוֹת' ְל ַב ַעל
ַה' ַה ְפ ָלאָה'

)וישלח(

ֶשׁ ִיּ ְצ ָחק

ְל ַמ ְע ָלה ,וְ ֵשׁשׁ ִשׁ ַנּיִ ם ְל ַמ ָטּה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ

ימ ְט ִריָּא ְשׁמוֹ ֶנה ְפּ ָע ִמים ֵשׁם הוי"ה,
ְבּ ִג ַ

ְבּ ַר ִשּׁ"י )בראשית לג ,יח( ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁיל ֶאת ַי ֲעקֹב

וְ הוּא הוֹ ִרישׁ ֶשׁ ַבע ְשׁמוֹת הוי"ה ְל ַי ֲעקֹב,

ֶשׁ ָיּ ָצא ִמיּ ֵדי ָל ָבן וְ ֵע ָשׂוְ ,כּאָ ָדם ַהיּוֹ ֵצא ִמ ֵבּין

ימ ְט ִריָּא ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים
ָל ֵכן ַי ֲעקֹב ְבּ ִג ַ

ִשׁ ֵנּי ֲא ָריוֹת.

ֵשׁם הוי"ה ,וְ ֵשׁם הוי"ה ֶא ָחד הוֹ ִרישׁ

וְ הוֹ ִסיף

ָהרה"ג ר' ָמ ְר ֳדּ ַכי ְפ ַר ְנק שליט"א

יקתוָֹ ,ל ֵכן ֵשׁם
יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָשׂו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם יְ ִנ ָ

ֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַי ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂו ִנ ְק ֵראת

ימ ְט ִריָּא
הוי"ה ִעם אוֹ ִתיּוֹת ֵשׁ"ן ְבּ ִג ַ

יקת ֵע ָשׂו ִמ ַיּ ֲעקֹב
" ַו ִיּ ְשׁ ַלח"ְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁיְּ ִנ ַ

ֵע ָשׂו .וּ ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ֵשּׁן ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ְכּ ָללוּת

ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ָנּיו ִהיא ִבּ ְב ִחי ַנת ִשׁלּוּ ַחַ ,כּמּוּ ָבא

ִשׁ ְב ַעת כֹּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה ֶשׁל ֵע ָשׂוֵ ,שׁן

ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ק גֶ (.שׁ ְלּשׁוֹן ִשׁלּוּ ַח ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל

ימ ְט ִריָּא ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ָט ֵמא ,וְ ָל ֵכן
ְבּ ִג ַ

"וְ ֶשׁן

ַי ֲעקֹב ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָוה ְל ֵע ָשׂו ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים

ְבּ ֵהמֹת ֲא ַשׁ ַלּח ָבּם" .וְ ָל ֵכן ָפּ ָר ַשׁת ַויִּ ְשׁ ַלח

ְל ַב ֵטּל ֶאת ִשׁ ְב ַעת כֹּחוֹת ַה ֻטּ ְמאָה ֶשׁלּוֹ,

ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ַי ֲעקֹב ֶשׁ ָשּׁ ַלח ַמ ָתּ ָנה ְל ֵע ָשׂו,

" ַעד גִּ ְשׁתּוֹ ַעד אָ ִחיו" ִל ְנ ֻק ַדּת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה

יקה ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ָנּיו
ְדּ ִשׁלּוּ ַח ֶזה ָה ָיה ָל ֵתת לוֹ יְ ִנ ָ

ֶשׁבּוֹ ֶשׁ ִהיא ֵשׁם הוי"ה ְכּ ִמ ְנ ַין אָ ִחיו,

ֶשׁלֹּא יִ ָלּ ֵחם בּוֹ .וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ְדּ ַפ ְר ִשׁיּוֹת

וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )קידושין כטַ (:על

ְבּ ַשׁ ַלּח וּ ְשׁ ַלחֶ ,נ ֶא ְמרוּ ִבּ ְלשׁוֹן ִשׁלּוּ ַח

אוֹתוֹ ָח ִסיד ֶשׁ ָכּ ַרע ֶשׁ ַבע ְכּ ִריעוֹת וְ ִעם ָכּל

ַה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ֵשׁןְ ,דּ ַגם ָבּ ֶהם ֵישׁ ִחבּוּר

יעה ָנ ַשׁר רֹאשׁ ֶא ָחד ֵמאוֹתוֹ
יעה וּ ְכ ִר ָ
ְכּ ִר ָ

ֵשׁןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

)דברים לב ,כד(

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ָנ ָחשׁ ֶשׁ ָה ָיה ָשׁרוּי ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ .וְ רוֹ ִאים

ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)ב"ק ג(:

ג

אָמר
מוּאל ַ
וּשׁ ֵ
ְ

ֶשׁ ַמּהוּתוֹ ֶשׁל ֵע ָשׂו ַה ִנּ ְר ֶמ ֶזת ִבּ ְשׁמוֹ ִהיא

ַמ ְב ֶעה זֶה ַה ֵשּׁן ִדּ ְכ ִתיב " ֵאי ְך

יקתוֹ ִמ ֵשּׁם הוי"ה ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ָנּיו .וְ הוֹ ִסיף
יְ ִנ ָ

ֶח ְפּשׂוּ ֵע ָשׂו נִ ְבעוּ ַמ ְצ ֻפּנָיו"ַ ,מאי
נְ

סוֹפר שליט"א ֶשׁאוֹ ִתיּוֹת
יוֹסף ֵ
ָהרה"ג ר' ֵ

יכ ֵדין
יוֹסף ֵא ְ
ַמ ְשׁ ַמע ְכּ ִד ְמ ַת ְרגֵּם ַרב ֵ

נוֹ ֵשׁ" ְך ֵהן ֵשׁ"ן כ"וְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ֵשּׁ"ן

רוֹהי.
ַליָן ַמ ְט ְמ ִ
ית ְבּ ֵלישׁ ֵע ָשׂו ִא ְתגּ ְ
ִא ְ

ִדּ ְק ִל ָפּה נוֹ ֶשׁ ֶכת ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁ ָבּא ִמ ֵשּׁם

רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ַמּ ְטמוֹ ִנים ֶשׁל ֵע ָשׂו ִנ ְת ַגּלּוּ

הוי"ה ְכּ ִמ ְנ ַין כ"ו.

יקת ֵע ָשׂו
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ִינ ַ
ְבּ ִשׁ ָנּיוְ ,

וְ ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )וישלח קעבֶ (.שׁ ִשּׁ ָנּיו
ֶשׁל

ֵע ָשׂו

ִבּזְ ַמן

ָגּ ְדלוּ

ֻשּׁה ִהיא ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ָנּיו וְ ָשׁם ִנ ְמ ָצ ִאים
ֵמ ַה ְקּד ָ

ֶשׁ ָר ָצה

ִל ְנשֹׁ ְך ֶאת ַי ֲעקֹב ,וְ ִנ ְר ֶאה ְדּ ֵישׁ ָכּאן

ַמ ְטמוֹ ָניו.

מוּבא
ָ

ְבּ ֵס ֶפר ' ָמבוֹא ְל ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלה'

יקתוֹ ְגּ ֵד ָלה ִבּזְ ַמן ֶזה ,וְ ֵכן
ֶר ֶמז ֶשׁיְּ ִנ ָ

עוֹלם
קּוֹמת ָה ַרע ָבּ ָ
)ח"א ש"ו פ"ה( ֶשׁ ַ

ְדּ ִמ ָשּׁם

אַל ֵפי
וּמוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְ
ָ
שׁוּעל.
ִנ ְק ֵראת ְבּ ֵשׁם ָ

)ב"ק ג(:

שּׁוּעל ֵאינָהּ
יכת ַה ָ
יִשׂ ָר ֵאל' )ערך שועל( ֶשׁ ְנּ ִשׁ ַ
ְ

ֶשׁ ֵע ָשׂו הוּא ִבּ ְב ִחינַת ֵשׁן ַה ַמּ ִזּיק ,וְ ֵכן

יסתוְֹ ,דּ ַה ִשּׁנַּיִ ם ֶשׁלּוֹ ְכּפוּפוֹת,
ֶשׁת ִבּ ְכ ִנ ָ
ֻמ ְרגּ ֶ

)בראשית כה ,כה(

כּוֹאב.
ֶא ָחז ַבּ ָבּ ָשׂר וְ זֶה ֵ
יּוֹצא הוּא נ ֱ
וְ ַרק ְכּ ֶשׁ ֵ

נוֹלד ִעם ִשׁנַּיִ ם .וְ ֵכן רוֹ ִאים
ַ
ֶשׁ ֵע ָשׂו

יכת
יכה זוֹ ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ְנ ִשׁ ַ
ִנ ְר ֶאה ִדּ ְנ ִשׁ ָ

ַבּ ָכּתוּב) ,דניאל ז ,ז( ֶשׁכֹּחוֹ ֶשׁל ֵע ָשׂו

ֶשׁת
אַח ָראֶ ,שׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ֵאינָהּ ֻמ ְרגּ ֶ
ַה ִסּ ְט ָרא ֲ

יעאָה
ְר ִב ָ

אַחר
יקהֲ .א ָבל ַ
אַדּ ַר ָבּה ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ְנ ִשׁ ָ
וְ ְ

ירה
ַתּ ָ
יפא י ִ
ימ ָתנִ י וְ ַת ִקּ ָ
ילה וְ ֵא ְ
ְדּ ִח ָ

יִסּוּרים
ִ
יך
ישׁים ֶאת ַה ְכּ ֵאב ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ָכּ ְך ַמ ְר ִגּ ִ

ְבּ' ַב ַעל

אַח ָרא
ְל ַכ ֵפּר ַעל ַה ֵח ְטאְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֲ

ימ ְט ִריָּא
טּוּרים' )בראשית לג ,ד( ֶשׁ ֵע ָשׂו ְבּ ִג ַ
ַה ִ

חוּצהַ .עיֵּן ַבּזּ ַֹהר )בראשית נדֶ (:שׁ ַקּיִן
ֵצא ַה ָ
יֵ

ִשׁינָיו .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַעל ֵע ָשׂו

ָה ַרג ֶאת ֶה ֶבל ַעל יְ ֵדי ֶשׁ ְנּ ָשׁכוֹ ְבּ ִשׁנָּיו ְכּמוֹ

יך ֶתּ ְליְ ָך
)בראשית כז ,ג( "וְ ַע ָתּה ָשׂא ָנא ֵכ ֶל ָ

אַח ָרא ִנ ְל ָחם
רוֹאים ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֲ
ָחשׁ ,וְ ִ
נָ

צוּדה ִלּי ָציִ ד" ר"ת
וְ ַק ְשׁ ֶתּ ָך וְ ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה וְ ָ

ֻשּׁה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא
ְבּ ִשׁנָּיו ְבּ ַצד ַה ְקּד ָ

נוֹ ֵשׁ" ְך.

יקים ֶאת ָהאָ ָדם ַעל
)גיטין סזֶ (:שׁ ַה ֵשּׁ ִדים ַמ ִזּ ִ

ֵע ָשׂיו

יכה
נְ ִשׁ ָ

ימ ְט ִריָּא
ְבּ ִג ַ

מוּבא ַבּמהרש"א
ָ
יקתוֹ .וְ ֵכן
יְ ִנ ָ
ָתן
מוּבא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנ ָ
ָ

הוּא

ַבּ ִשּׁ ַנּיִ ם,

" ֵחיוָה

וְ ִשׁ ַנּ ִין ִדּי ַפ ְרזֶל ַלהּ".

וְ ַע ֵיּן

ד

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
)ב"ב עג.

ֶשׁאוֹ ִתיּוֹת ש"ן ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּ ֵתבוֹת ָשׂ ָטן וְ ָנ ָחשׁ,

וברשב"ם שם( ֶשׁ ָר ָבה ַבּר ַבּר ָח ָנה ָראָה ֶאת

ֻשּׁה ֶשׁ ָלּ ֶהן ,וְ אוֹ ִתיּוֹת ח"ט
ֵהן אוֹ ִתיּוֹת ַה ְקּד ָ

יכה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא
יְ ֵדי ְנ ִשׁ ָ

ַה ֵשּׁ ִדים ָר ִצים ַעל ִשׁ ֵנּי ַהחוֹ ָמה.

ָמ ִצינוּ

ֵהן אוֹ ִתיּוֹת ַה ֻטּ ְמאָה ֶשׁ ָלּ ֶהן.

)עיין בפרוש

ַבּזּ ַֹהר )הקדמה בֶ (:שׁ ָהאוֹת שׁ' ִהיא

הגר"א על תיקוני זהר תיקון יט( ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן

ֻשּׁה ,וְ ג'
וּקד ָ
אוֹת ֶשׁל ֱא ֶמת ְ

ַעקֹב,
נוֹשׁ ְך ְבּ ִשׁנָּיוֶ ,את ַצוָּארוֹ ֶשׁל י ֲ
ֵע ָשׂו ֵ

ַה ַקּוִּ ים ֶשׁ ָבּהּ ֵהם ְכּ ֶנגֶד ג' אָבוֹת .וְ אוֹת

אוֹתיּוֹת ְדּר"ע'
ִ
ְדּ ָמ ִצינוּ ְבּ' ִמ ְד ַרשׁ

יקה
זֹאת ִמ ְת ַח ֶבּ ֶרת ַל ְקּ ִל ָפּה ָל ֵתת יְ ִנ ָ

ֶשׁ ַה ֵשּׁן ִהיא ִבּ ְב ִחינַת אוֹת ִשׁי"ן .וְ ֵכן ַל ֵשּׁן

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ַה ַשׁ ֶיּ ֶכת
ַל ְקּ ִל ָפּהַ .היְ ינוּ ֶשׁיְּ ִנ ַ

צוּרת אוֹת
ַחד ִעם ַה ָשּׁ ָר ִשׁים ֶשׁ ָלּהּ יֵשׁ ַ
יַ

ָלאוֹ ִתיּוֹת ק' וְ ר' ִהיא ֵמ ָהאוֹת ש'ֶ ,שׁ ִהיא

ִשׁי"ן ְכּ ִפי ֶשׁ ֶה ְר ֵאנוּ ְל ֵעיל ַבּ ִצּלּוּם ַה ִשּׁ ַנּיִ ם.

מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער
ָ
ֻשּׁה .וְ ֵכן
אוֹת ֶשׁל ְקד ָ

וְ ֵכן שׁוּ ָעל ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת קוֹ ַמת ָה ָרע

)בין המצרים ח"ב ע' רה(

ְכּ ִד ְל ֵעיל ַמ ְת ִחיל ָבּאוֹת ִשׁי"ן ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ִמּ ָשּׁם

ימי ֵבּין
ירים ִבּ ֵ
לּוּפי ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה ַה ְמּ ִא ִ
ֶשׁ ִח ֵ

ילא ַה ִשּׁנַּיִ ם ֶשׁל ֵע ָשׂו ְמ ַס ְמּלוֹת
יקתוִֹ .מ ֵמּ ָ
יְ ִנ ָ

יּוֹר ֶדת
וּמ ַר ְמּזִ ים ַעל ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁ ֶ
ַה ְמּ ָצ ִרים ְ

ֶאת ָהאוֹת ִשׁי"ן ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ֵיּשׁ ָבּהּ ִניצוֹצוֹת

ִמ ֵשּׁם ֲה ָו ָי"ה ַל ְקּ ִל ָפּהֵ ,הם ְבּסוֹד ָהאוֹת

ֻשּׁה ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּ ִשׁ ָנּיו הוּא
ֻשּׁה ,וְ ֶד ֶר ְך ַה ְקּד ָ
ְקד ָ

לּוּפים טדה"ד ,כוז"ו,
ִשׁי"ןְ ,דּג' ַה ִח ִ

ַעקֹב ִלינֹק ִמ ֶמּנּוּ.
ַסּה ִל ָכּנֵס ַלחוּט ֶשׁל י ֲ
ְמנ ֶ

ימ ְט ִריָּא ִשׁי"ן .וכן צרה
מצפ"ץ ֵהם ְבּ ִג ַ

אַמ ֵרי ַר ַזּ"ל' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
ֻמּז ְבּ' ַשׁ ַער ַמ ְ
וּמר ָ
ְ

ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)אות ש'(

)ע'

עם שם אדנ"י בגימטריא שי"ן ,וזה

מ'(

הסוד של בין המצרים ,בין שתי אותיות

יצוֹצי
ְבּ ִפיו"ִ ,ל ְהיוֹת ִכּי ָהיָה לוֹ ַצד נִ ֵ

שי"ן ,אחד של הג' חילופים ,והשני של

בוּרה ֶשׁל י ְִצ ָחק
ֻשּׁה ֵמ ֵח ֶלק ַהגְּ ָ
ַה ְקּד ָ

סוּקים'
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ְפּ ִ
צר"ה אדנ"י .וְ ֵכן ָ

אָבינוּ נְ תוּנִ ים ְבּ ִפיו.
ִ

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )בלק קפה( ֶשׁ ִבּ ְל ָעם ִק ֵבּל ְנבוּאָתוֹ
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב
ֵמ ָהאוֹת ִשׁי"ן ,וּ ְמר ָ

)במדבר כד ,ד(

" ַמ ֲחזֵה ַשׁ ַדּי ֶי ֱחזֶה נֹ ֵפל" ,ר"ת ִשׁי"ן.

מוּבא
ָ

ֶא ַהב י ְִצ ָחק ֶאת ֵע ָשׂו ִכּי ַציִד
" ַויּ ֱ

מצינו

בזהר )וישלח קעא (:שהנסיון של
עשו לנשוך בצואר של יעקב,

מרמז על חורבן בית המקדש השני

)ערך

שנחרב על ידי זרעו של עשו ,דבית

חמס( ְבּ ֵשׁם ַהבעש"ט וְ ַהגר"א

המקדש נמשל לצואר .ומבואר לדברינו

תּוֹר ֶת ָך'
ְבּ ֵס ֶפר ' ִנ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ

ה

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ששינים הם בחינת האות שי"ן ,שהיא
סוד החורבן והבין המצרים כדלעיל.

ָמ ִצינוּ

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר סג ,ח(

" ַויּ ְִק ְראוּ

אתי
ְשׁמוֹ ֵע ָשׂו" ָהא ָשׁוְ א ֶשׁ ָבּ ָר ִ

דּוֹ ָמה

ְלאַ ְב ֵני

ַה ַשּׁיִ שׁ

ַה ַשּׁ ָיּ ִכים

ְל ַצד

ֻשּׁה ַמ ִצּיל ֵמ ַה ֵשּׁן
ֻשּׁה .וְ ַה ַשּׁיִּ שׁ ִדּ ְקד ָ
ַה ְקּד ָ
ִדּ ְק ִל ָפּהֶ ,שׁ ֲעשׂוּ ָיה ֵמ ֶא ֶבן ֶשׁדּוֹ ֶמה ְל ַשׁיִּ שׁ.
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר א ,לא .שיהש"ר ז,

ְבּ ָ
עוֹל ִמי .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵע ָשׂו הוּא

ט(

ִמ ְלּשׁוֹן ָשׁוְ א וְ ֶשׁ ֶקרֵ .כּי ָון ֶשׁהוּא יוֹ ֵנק

ארם ֶנ ְה ַפּ ְך
ֶנ ֱא ַמר ַעל ַי ֲעקֹב וּמֹ ֶשה ְכּ ֶשׁ ַצּ ָוּ ָ

ֵמ ָהאוֹת ִשׁי"ן ֶשׁ ְבּ ֵת ַבת ֶשׁ ֶקר.

ְל ַשׁיִּ שׁ ,וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ָכּתוּב קוֹ ֵרא ְל ַשׁיִּ שׁ ֵשׁן.

וְ ֵכן

אריץ
מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ִפּ ְנ ָחס ִמ ָקּ ִ

אר ְך ְכּ ִמ ְג ַדּל ַה ֵשּׁן",
ֶשׁ ַה ָכּתוּב " ַצ ָוּ ֵ

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)תיקונים

כו(.

ֶשׁ ִשׁי"ן

זצ"ל ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַשׁ ֵקּר ,לֹא יוּ ְכלוּ

ימ ְט ִריָּא ש"סִ .נ ְר ֶאה ְדּ ֵישׁ ָכּאן
ְבּ ִג ַ

יכה ַהתּוֹ ָרה "לֹא
ִל ְגנֹב ִמ ֶמּנּוְּ .כּמוֹ ֶשׁ ִה ְס ִמ ָ

ֶר ֶמז ֶשׁ ָהאוֹת ִשׁי"ן ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַהמּוֹ ִחין

ִתּגְ נֹבוּ וְ לֹא ְת ַכ ֲחשׁוּ" .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ

יקה ֶשׁ ֵיּשׁ ָבּ ֶהם ש"ס אוֹרוֹתִ ,כּ ְד ֵבאַ ְרנוּ
ִדּ ִינ ָ

ְדּ ֶשׁ ֶקר נוֹ ֵתן ַל ְקּ ִלפּוֹת ֶא ְפ ָשׁרוּת ִל ְגנֹב

יקת
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֶפּ ַתח ְל ִסדּוּר ָה ַר ַשּׁ"שׁ'ִ ,דּ ִינ ַ

ֵמ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶדּ ֶר ְך ָהאוֹת ִשׁי"ןָ ,ל ֵכן ַה ְמ ַשׁ ֵקּר

יקה .וְ ֵכן
ַה ִחיצוֹ ִנים ִהיא ֵמ ַהמּוֹ ִחין ִדּ ִינ ָ

ֶנ ֱע ָנשׁ ֶשׁגּוֹ ְנ ִבים ִמ ֶמּנּוִּ .מ ָדּה ְכּ ֶנ ֶגד ִמ ָדּה,

יקה,
ָמ ִצינוּ ֶק ֶשׁר ֵבּין ִשׁ ַנּיִ ם ְלמוֹ ִחין ִדּ ִינ ָ

ֵכּי ָון ֶשׁהוּא ָגּ ַרם ֶאת ְגּ ֵנ ַבת ֶשׁ ַפע ַה ְקּ ֻד ָשּׁה.

וּל ֶבן ִשׁ ַנּיִם
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מט ,יב( " ְ

משׁה
ארם ֶשׁל ַי ֲעקֹב וּ ֶ
ְדּ ָל ֵכן ַצ ָוּ ָ

יקה.
ֵמ ָח ָלב" ,וְ ָח ָלב ְמ ַר ֵמּז ַעל מוֹ ִחין ִדּ ִינ ָ

שׁיִ שְׁ ,דּ ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תקונים
ֶנ ְה ַפ ְך ְל ַ

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ִהיא ְבּ ִחי ַנת
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֶשׁיְּ ִנ ַ

פֶ (:שׁ ְשּׁנֵי לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית ִנ ְק ָר ִאים אַ ְב ֵני

ִשׁ ַנּיִ ם ֶשׁיּוֹ ְנקוֹת ָח ָלבַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

משׁה ֶשׁ ָהיוּ
ַשׁיִ שׁ ,וְ ַצ ָוּא ָרם ֶשׁל ַי ֲעקֹב וּ ֶ

)תדבא"ר

אָמרוּ ֶשׁ ֶלּ ָע ִתיד
ְ
ִמ ָכּאן

ַעמּוּ ֵדי ַהתּוֹ ָרהָ ,ה ָיה ִבּ ְב ִחי ַנת ַה ַשּׁיִ שׁ ֶשׁל

ֵיהם ֶשׁל
ִלימוֹת ֶבּן ָדּוִ ד ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ִשׁנּ ֶ

יכת ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא.
ַהלֻּחוֹת ֶשׁ ַמּ ִצּיל ִמ ְנּ ִשׁ ַ

ִשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָשׁ ִכין כ"ד אַמּוֹת,
אוֹכ ֵלי י ְ
ְ

ימ ְט ִריָּא
וְ ֵכן ַשׁיִ שׁ ִעם ג' ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ

ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים ְשׁל ִֹשים וְ ָשׁלֹש

)ב"ק ב :ד"ה

וּמה ִנּ ְשׁ ַתּנָּה ל"ג ִמן ֶע ְשׂ ִרים
אַמּוֹתַ ,

וּמבֹאָר
כאשר( ֶשׁ ַה ֵשּׁן דּוֹ ָמה ְל ֶא ֶבן ַשׁיִ שְׁ ,

אַר ַבּעֶ ,א ָלּא ְכּ ֶנגֶד ִתּ ְשׁ ָעה ֳח ָד ִשׁים
וְ ְ

ֻשּׁה ִהיא
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵשׁן ֶשׁיּוֹ ֶנ ֶקת ֵמ ַה ְקּד ָ

אַר ָבּ ָעה
וְ ְ

נִ ְר ֶאה

תרי"ג .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּתּוֹ ְספוֹת

כו(

ִל ְמ ֻע ֶבּ ֶרת

וְ ֶע ְשׂ ִרים

ו

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

אַמּה
ִל ְמנִ יקוֹתְ ,כּ ֶנגֶד ָכּל ח ֶֹדשׁ וְ ח ֶֹדשׁ ָ

יקה ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ִהיא
כּוֹלל ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ִיְנ ָ
ַה ֵ

אַחת.
ַ

כּוֹלל ֶשׁלּוֶֹ ,שׁ ָבּאָה ֵמ ָהאוֹת ִשׁי"ןַ .עיֵּן
ַה ֵ

וְ ֵכן ָהאוֹת ִשׁי"ן ֶשׁ ִנּ ְמ ֵצאת ַבּ ִמּ ָלּה ָר ָשׁע
ֻשּׁה ֶשׁבּוֹ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ְקּד ָ

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

רוּח ִניּוּת
סא( ֶשׁי"א ַס ְמ ָמנֵי ַה ְקּט ֶֹרת ֶשׁ ֵהן ָה ָ
יוֹנ ִקים ֵמ ָהאוֹת ִשׁי"ן.
ֶשׁל ַה ְקּ ִלפּוֹת ְ

מּוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁלֹמֹה'
הוּא יוֹנֵקַ ,כּ ָ
)פורים( ַעל ַה ָכּתוּב

)התפילין ח"א ע'

" ִיגְ ָמר נָא ַרע מוּ ָבא

נוֹציא ֵמ ָה ָר ָשׁע ֶאת ָהאוֹת
ְר ָשׁ ִעים" ֶשׁ ִאם ִ

ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק ִגּ ְינזְ בּוּ ְרג
שליט"א ַעל ַה ָכּתוּב

)דברים טז ,יח(

ָמר
יִשּׁ ֵאר ַרק ָרע הוּא יִ גּ ֵ
ִשׁי"ן וְ הוּא ָ

יך
"שֹׁ ְפ ִטים וְ שֹׁ ְט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ

ֻשּׁה.
יקה ֵמ ַה ְקּד ָ
וְ יָמוּתְ ,דּלֹא ִתּ ָשּׁ ֵאר לוֹ ַהיְ ִנ ָ

יך
יך נ ֵֹתן ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
ֲא ֶשׁר יְ הֹוָה ֱאל ֶֹה ָ

ימ ְט ִריָּא ִשׁנָּיו ַצ ִדּיק ִדּ ְב ִשׁנָּיו
וְ ֵכן ָר ָשׁע ְבּ ִג ַ

וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ִמ ְשׁ ַפּט ֶצ ֶדק"ֶ .שׁ ֵיּשׁ בּוֹ

ִנ ְמ ֵצאת ָהאוֹת ִשׁי"ן ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת

ז' אוֹ ִתיּוֹת ִשׁי"ן ְכּ ֶנ ֶגד ז' ְשׁ ָע ִרים ֶשׁ ֵיּשׁ

ֻשּׁה ֶדּ ֶר ְך
יקה ֵמ ַה ְקּד ָ
ַצ ִדּיק ְדּ ָשׁם יֵשׁ לוֹ ִיְנ ָ

יך ִל ְשׁמֹרִ .נ ְר ֶאה
יהם ָצ ִר ְ
ְבּרֹאשׁ ָהאָ ָדםֲ ,ע ֵל ֶ

ימ ְט ִריָּא
לּוּפי ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה ,וְ ֵכן ֵשׁן ְבּ ִג ַ
ִח ֵ

ְלהוֹ ִסיף ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ֶשׁ ַשּׁ ַער הוּא

ֵשׂ ֶכל ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְדּ ָרגוֹת ַה ְגּבוֹהוֹת

אוֹ ִתיּוֹת ש' ָרעְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ֵיּשׁ

ֻשּׁה,
אָדם ֶשׁ ָשּׁם עוֹד יֵשׁ לוֹ ַשׁיָּכוּת ַל ְקּד ָ
ֶשׁ ָבּ ָ

ַשׁ ַער ֶשׁ ִמּ ָשּׁם יוֹ ֵצא ֶשׁ ַפעֵ ,ישׁ אוֹת ִשׁי"ן

וְ ֵכן אוֹת ִשׁי"ן ִמ ְת ַח ֶלּ ֶפת ָבּאוֹת ַצ ִדּי"ק

ֶשׁ ְמּ ַח ֶבּ ֶרת ָל ַרע ִאם ֵאין ָהאָ ָדם שׁוֹ ֵמר ַעל

אוֹתיּוֹת ַה ִשּׁ ַנּ ִים .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָח ָכם
ְבּ ִ

ְשׁ ָע ָריו .וְ ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ֵער וְ ִל ְשׁמֹר ֶשׁ ָה ַרע

וּפ ַרשׁ
ֶא ָחד ֶשׁ ֵשּׁן ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן ָשׁנָה ֵ

לֹא יִ ָכּ ֵנס ֶדּ ֶר ְך ַה ִשּׁי"ן.

ֻשּׁה
ֶכת ִל ְב ִחינַת ַה ְקּד ָ
)פסחים מטְ (:דּ ַה ֵשּׁן ַשׁיּ ֶ

ַעל

ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמדּוּ ַע ָה ָמן

ֶשׁבּוְֹ ,כּ ֶשׁ ָהיָה ָשׁנָה ק ֶֹדם ֶשׁ ֵפּ ַרשׁ .וְ ֵכן

ִנ ְתּ ָלה ַדּוְ ָקא ְבּ ֶפ ַסחֵ .כּי ָון ֶשׁ ַה ִנּיצוֹץ

יכה
אוֹתיּוֹת ְשׁ ִכי ָנה ְדּ ֶד ֶר ְך ַה ְנּ ִשׁ ָ
ִ
יכה
נְ ִשׁ ָ

ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ֶה ֱח ָיה אוֹתוֹ ָה ָיה ַרב ְשׁמוּ ֵאל ַבּר

ֵהם ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ַל ְשּ ִכי ָנה .וְ ַעיֵּן ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵי

ילת ֶשׁ ָה ָיה ִמ ְבּ ֵני ָב ָניו וְ ָה ָיה ְמ ַל ֵמּד
ִשׁ ַ

)דברים כח ,י( ֶשׁ ָהאוֹת ִשׁי"ן ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת

ִתּינוֹקוֹת ִבּ ְב ֵני ְבּ ַרקְ .בּ ֶפ ַסח ֶשׁהוּא ַה ְזּ ָמן

אָדם .וְ ֵכן ָשׂ ָט"ן
שּׁוֹרה ַעל ָה ָ
ַה ְשּׁ ִכינָה ֶשׁ ָ

ֶשׁל "וְ ִה ַגּ ְד ָתּ ְל ִב ְנ ָך"ִ ,ה ְצ ִליחוּ ְלהוֹ ִציא ֶאת

ימ ְט ִריָּא ִשׁי"ןְ ,דּ ָשׂ ָטן ִעם
כּוֹלל ְבּ ִג ַ
ִעם ַה ֵ

ַה ִנּיצוֹץ ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ְמּ ַח ֵיהוּ ְבּכֹ ַח ָה ֲעבוֹ ָדה ִעם

ז

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ילא ִה ְת ַגּ ְבּרוּ
ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן ,וּ ִמ ֵמּ ָ

יסים אוֹתוֹ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך  ,וְ ַה ֶמּ ֶל ְך
וּמ ְכנִ ִ
ַ

ילת ָהאוֹת
ַעל ָה ָמן .וְ ֵכן ְשׁמוּ ֵאל וְ ִשׁ ַ

וּמוֹריד,
ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ְמ ַשׁ ֵבּר ֵאלּוּ ְק ָשׁ ִרים

ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִהיא ִשׁי"ןְ ,ל ַר ֵמּז

אוֹתוֹ ֵח ְטא ] ְפּגַם ַה ְבּ ִרית[ ֵמ ַעל

ֶשׁ ָהיְ ָתה ַל ְקּ ִל ָפּה יְ ִני ָקה ֵמ ֶהם.

ֻפּר
ַצוָּארוֹ ,וְ ַעל סוֹד זֶה ָכּתוּב " ִאם ְיכ ַ

מוּ ָבא

ירא
ְבּ ִס ְפ ֵרי ַר ִבּי ַי ֲעקֹב אַבּוּ ֲח ִצ ָ

ֶה ָעוֹן ַהזֶּה ָל ֶכם ַעד ְתּ ֻמתוּן" .רוֹ ִאים

אוֹ ִתיּוֹת

ֶשׁ ְפּ ַגם ַהיְ סוֹד פּוֹ ֵגם ַבּ ַצּוָּארְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ

אתי ש' ,נִ ְר ֶאה ְדּ ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ִל ְד ָב ֵרינוּ
ָבּ ָר ִ

ֶשׁ ָשּׁם ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא נוֹ ֵשׁ ְך ְכּתוֹ ָצאָה

ֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ְכּלוּ ָלה ָבּאוֹת ש' ֶשׁ ְמּ ַח ֶבּ ֶרת

ֵמ ַה ֵח ְטא,

ֵמאוֹת

ירה ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע
ֻשּׁה ַל ְקּ ִל ָפּה ,וּ ַמ ֲע ִב ָ
ֵבּין ַה ְקּד ָ

אַח ֵרי אוֹתוֹ ֶבּן
רוֹד ִפים ֲ
ְ
וֹט ִרים
שׁ ְ

ְל ָכל ָהעוֹ ָלם ַה ַגּ ְשׁ ִמי .וְ ֵכן ָהאוֹת ב'

ָ
אָדם ,וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ְשׁלשׁ ֵמאוֹת

אשׁית ֶשׁ ָבּהּ ִנ ְכ ֶל ֶלת ָכּל
ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶשׁל ְבּ ֵר ִ

הוּא ַה ִמּ ְנ ָין ֶשׁל ָהאוֹת ש'ַ ,דּ ְר ָכּהּ ַנ ֲע ָשׂה

ַה ְבּ ִריאָהְ ,בּא"ת ב"ש ש' .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם

ַה ְפּ ָגם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

אָמר
ַ

הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק ִגּ ְינזְ בּוּ ְרג שליט"א

יוֹחנָן ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ִמינֵי ֵשׁ ִדים
ַר ִבּי ָ

אשׁית
ֶשׁ ְבּ ֵר ִ

זצ"ל

אשׁית
ֶשׁ ְבּ ֵר ִ

ימ ְט ִריָּא
ְבּ ִג ַ

תרי"ג

וְ רוֹ ִאים

)גיטין סח(.

ָהיוּ.

ש',

וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ִנ ְכ ֶל ֶלת

ֶשׁ ְשׁלֹשׁ

נִ ְר ֶאה ְדּאוֹת ִשׁי"ן

ֻמּזֶת
ְמר ֶ

ְבּ ֵת ַבת

תרי"ג,

ֵשׁי ָנהְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֵשּׁ ָנה ִהיא ְבּסוֹד

]וְ ֵכן

ֻשּׁה
ָהאוֹת ִשׁי"ן ַה ְמ ַח ֶבּ ֶרת ֶאת ַה ְקּד ָ

ַשׁ ִמיּוּת ִל ְקרֹא ְל ֶר ַגע ָה ֱא ֶמת
ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּג ְ

ַל ְקּ ִל ָפּהְ ,דּאָ ָדם ָי ֵשׁן ָעלוּל ִליפּוֹל ְבּ ַקלּוּת

ְשׁ ַעת ַה ִשּׁי"ןְ ,דּאוֹת ִשׁי"ן ִהיא ָה ֱא ֶמת

ְל ַצד ָה ַרעְ ,כּ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ֶשׁאוֹ ִתיּוֹת ַרע

ֶשׁ ְמּ ַח ָיּה ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת וּפוֹ ֶע ֶלת ָבּעוֹ ָלם

מוּבא ְבּ' ָמ ֵגן
ָ
ֵהן ַה ֵה ֶפ ְך ֵמ ֵער .וְ ֵכן

ַבּ ְקּ ֻד ָשּׁה

ֶשׁ ִהיא

יעה
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ

ִבּ ְב ִחי ַנת

ַל ְקּ ִל ָפּה

ֶדּ ֶר ְך

ַהש'.

ַה ֶזּה[.

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)השמטות לס' שמות רעג(.

אָדם,
ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵמּת אוֹתוֹ ֶבּן ָ

אַ ְב ָר ָהם'

)ס' תקפג(

ָשׁן
יוֹשׁב ָבּ ֵטל ְכּי ֵ
ֵ

ָדּ ֵמי .וְ ֵכן מוּ ָבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ם

)תשובה ג ,ז(

עוּרוּ ְי ֵשׁנִ ים ִמ ַתּ ְר ֵדּ ַמ ְת ֶכם ,וְ ַח ְפּשׂוּ

אַח ֵרי
רוֹד ִפים ֲ
שׁוֹט ִרים ְ
ְ
ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת

יכם
ְבּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶ

תוֹפ ִסים אוֹתוֹ,
אָדם ,וְ ְ
ָ
אוֹתוֹ ֶבּן

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

וְ ִחזְ רוּ

שׁוּבה.
ִבּ ְת ָ

)ברכות נז(:

וְ ֵכן

ֵשׁנָה ֶא ָחד

ח

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

יתה ,וְ ַה ְקּ ִלפּוֹת ִנ ְק ָר ִאים
ִמ ִשּׁ ִשּׁים ְל ִמ ָ

ַתּ ְמ ִעיטוּ אוֹת ֶא ָחד ִמ ִשּׁ ְמ ֶכם ֲא ַד ֵלּג

ָמ ֶות.

ֶאת ַה ֵקּץ ,אָ ַמר ִי ְצ ָחק ַקח ִשׁי"ן וְ ֵתן

מוּבא
ָ

)פסח

ִבּ ְמקוֹ ָמהּ ָצ ִד"י ִי ָשּׁ ֵאר רד"ו ְכּ ִי ְתרוֹן

ימ ְט ִריָּא
ח"ב קסז( ֶשׁ ַכּ ְר ַפּס הוּא ְבּ ִג ַ

ַה ִשּׁי"ן ִמן ַה ָצּ ִד"יַ .היְ ינוּ ֶשׁיִּ ְצ ָחק ֶה ֱח ִליף

ִשׁי"ן וְ הוּא ְבּסוֹד ָהאוֹת ִשׁי"ן ,וְ ַכ ְמבֹאָר

ֶאת ָהאוֹת ִשׁי"ן ִמיִּ ְשׂ ָחק ְליִ ְצ ָחק ,וּ ִבזְ כוּת

ִבּ ְד ָב ֵרינוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשׁ ַכּ ְר ַפּס

ֶזה ִמ ֵהר הקב"ה ֶאת ַה ֵקּץ ֶשׁיִּ ְה ֶיה רד"ו

הוּא אוֹ ִתיּוֹת ס' ָפּ ֶר ְך  ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל ִשׁ ִשּׁים

ָשׁ ָנה ִבּ ְמקוֹם ת' ָשׁ ָנה .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ

ָפּ ֶר ְך

ֶשׁהוֹ ִציאוּ ֶאת ַה ִשּׁי"ן ֶשׁ ִבּ ְשׁמוֹת ָהאָבוֹת

יקה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְבּסוֹד
ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶזה ָנ ַתן יְ ִנ ָ

ֶשׁ ִמּ ֶמּ ָנּה ָי ְנקוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ,וּ ִמ ֵמּי ָלא ִמ ֲהרוּ

ִרבּוֹא

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

יִ ְשׂ ָר ֵאל

ֶשׁ ָע ְבדוּ

ֲעבוֹ ַדת

ָהאוֹת ִשׁי"ן .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
יקר' שמות יב ,כו(

ֶאת ַהיְ ִציאָה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.

)הובא ב'כלי

ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ְשׁרוּ י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ֵכן

ֶאת ַה ָטּ ֶלה ְבּ ַכ ְר ֵעי ַה ִמּ ָטּה ָהיוּ ִשׁנֵּי
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָט ֶלה
ַה ִמּ ְצ ִרים ֵקהוֹתְ .

תוּבים ֶשׁ ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ָמ ִצינוּ ְר ָמזִ ים ַבּ ְכּ ִ
ֵיהםְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ָבּ ְר ָשׁ ִעים ִהיא ְבּ ִשׁנּ ֶ

)תהילים ג ,ח( " ִשׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים ִשׁ ַבּ ְר ָתּ".

)שם

ַחרֹק
" ָר ָשׁע י ְִר ֶאה וְ ָכ ָעס ִשׁנָּיו י ֲ

וּמזָּל ֶשׁל ִמ ְצ ַריִ םַ ,דּ ְרכּוֹ ָהיְ ָתה
ָהיָה ַה ָשּׂר ַ

קיב ,י(

יִשׂ ָר ֵאל
וּכ ֶשׁ ָקּ ְשׁרוּ ְ
ֻשּׁהְ .
יקה ֵמ ַה ְקּד ָ
ָל ֶהם ִיְנ ָ

וְ נ ָ
ָמס" ,וְ ֶזה ְלשׁוֹן ַה ִמּ ְד ָרשׁ

)'אותיות דר"ע'

" ִשׁנֵּי ְר ָשׁ ִעים ִשׁ ַבּ ְר ָתּ" וְ כוּ',

יקת ַה ִמּ ְצ ִריםָ ,ל ֵכן
ֶאת ַה ָטּ ֶלה ִבּ ְטּלוּ ֶאת ִיְנ ַ

אות שי"ן(

ַעשׂוּ ֵקהוֹת .וְ ֵכן ַמה
ָרם ֶשׁ ִשּׁנּ ֶ
זֶה גּ ַ
ֵיהם נ ֲ

אוֹכ ִלין ָממוֹן
ְ
ֵיהם ֶשׁל
ידין ִשׁנּ ֶ
ֶשׁ ֲע ִת ִ

אַתּה
ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח וְ אַף ָ
ֶשּׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ַהגּ ָ

יח ִל ְהיוֹת
ִשׂ ָר ֵאל ִבּימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁל י ְ

ַה ְק ֵהה ֶאת ִשׁנָּיו ִנ ְר ֶאה ִדּ ְמ ַר ְמּזִ ים ֶשׁ ָכּל

יהן כ"ב אַמּוֹת ,וְ ָכל ָבּ ֵאי
יוֹצא ִמ ִפּ ֶ
ֵ

ֻשּׁה ,וְ ִאם ִנ ְשׁבֹּר
יקת ָה ָר ָשׁע ִהיא ֵמ ַה ְקּד ָ
ִיְנ ַ

אוֹמ ִרים ֶמה ָח ְטאוּ
רוֹאין וְ ְ
ִ
עוֹלם
ָה ָ

ָמר ִחיּוּתוֹ.
ֶאת ִשׁנָּיו ִתּגּ ֵ

יהן,
ֵיהם ִמ ִפּ ֶ
יוֹצ ִאין ִשׁנּ ֶ
ְ
ֵאלּוּ ֶשׁ ָכּ ְך

מוּ ָבא

יד"א )'יוסף תהילות' מז ,ב( ְבּ ֵשׁם
ַבּ ִח ָ

אָכלוּ ָממוֹן
אוֹמ ִרים ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ְ
יבין וְ ְ
ְמ ִשׁ ִ

ִי ְשׂ ָר ֵאל

רוֹאים ֶשׁ ָה ְר ָשׁ ִעים ֶנ ֱע ָנ ִשׁים
ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאלִ .

ְבּ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָר ָצה הקב"ה ְל ַמ ֵהר ֶאת

ֵיהם ֵהם ְמ ַכ ִלּים
ֵיהם ִמשּׁוּם ֶשׁ ְבּ ִשׁנּ ֶ
ְבּ ִשׁנּ ֶ

ַה ֵקּץ ,אָ ַמר הקב"ה ָלאָבוֹת ִאם

אַרנוּ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
וּכ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
יִשׂ ָר ֵאלְ .
ָממוֹנָם ֶשׁל ְ

ִמ ְד ָרשׁ,

ְכּ ֶשׁ ָהיוּ

ט

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
לוֹק ִחים ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע
וּמ ָשּׁם ֵהם ְ
יק ָתםִ ,
ִיְנ ָ

ִלינְ קַ .היְ ינוּ ִלינֹק ֵמ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה .וְ הוֹ ִסיף

ילם .וְ ָל ֵכן ָהעֹ ֶנשׁ הוּא
יִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁ ִב ָ
ֶשׁל ְ

הרה"ג ר' ַחיִּ ים ַגּ ַל ְנ ָדאר שליט"א ֶשׁ ִלינְ ק

ֻלּם ֶאת גֹּ ֶדל
ְבּ ַה ְג ָדּ ַלת ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ְל ַה ְראוֹת ְלכ ָ

ידישׁ הוּא ְשׂמֹאל ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת
ִבּ ְשׂ ַפת ָה ִא ִ

יקה ֶשׁ ָיּ ְנקוּ ִמיִּ ְשׁ ָר ֵאל .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ַהיְ ִנ ָ

ַה ְקּ ִל ָפּה .וְ הוֹ ִסיף ָהרה"ג ר' ֵלוִ י יִ ְצ ָחק

ָשׁם ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ִשּׁי"ן ֶזה ֵישׁ לוֹ ְשׁלֹ ָשה

ֶל ֶדּ ְר ַמן שליט"א ֶשׁ ַה ַמּ ְח ֵשׁב ִנ ְר ָמז ְכּאַ ַחד

ֲע ָנ ִפיםָ ,כּ ְך ְמ ַשׁ ֵבּר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא

יחאְ ,בּ' ִפ ְר ֵקי
ימ ִנים ֶשׁל ִע ְק ְב ָתא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
ַה ִסּ ָ

יהם ֶשׁל ְר ָשׁ ִעים ָשׁלֹש ְפּ ָע ִמים.
ִשׁ ֵנּ ֶ

יע ֶזר'
ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ

ַר ִבּי ִי ְשׁ ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר

וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְמ ַר ֵמּז ֶאת

ידין ְבּ ֵני
ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ְדּ ָב ִרים ֲע ִת ִ

יהםִ ,בּ ְג ַלל
ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ֶנּ ֱע ָנ ִשׁים ָה ְר ָשׁ ִעים ְבּ ִשׁ ֵנּ ֶ

ִי ְשׂ ָר ֵאל

ְבּאַ ֲח ִרית

יהם.
יקה ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶדּ ֶר ְך ָהאוֹת ִשׁי"ןֶ ,שׁ ְבּ ִשׁ ֵנּ ֶ
ַהיְ ִנ ָ

ַה ָיּ ִמים וְ כוּ' ,וְ ִי ָקּ ֵמל ַהנְּ ָיר וְ ַהקּוּ ְלמוֹס.

ימ ְט ִריָּא ֻמ ְר ָסן ֶשׁהוּא ַה ְקּ ִל ָפּה
וְ ֵכן ֵשׁן ְבּ ִג ַ

מוּ ָבא

)כט(

ַל ֲעשׂוֹת

ָבּאָ ֶרץ

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ִמּ ְצווֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)עקב

ַה ַדּ ָקּה ֶשׁ ִנּ ְשׁ ֶא ֶרת ְבּתוֹ ְך ַה ֶקּ ַמחְ ,דּ ֵשׁן

קד( ְתּ ַכ ֵוּין ִל ְטחֹן ַה ֶלּ ֶחם ַעל ְי ֵדי

ֻשּׁה ,וְ ֵכן
יסה ֶאת ַה ְקּ ִל ָפּה ְבּתוֹ ְך ַה ְקּד ָ
ַמ ְכ ִנ ָ

ל"ב ִשׁ ַנּ ִים ,וְ ַעל ְי ֵדי ֵכּן ִי ְת ָבּ ֵרר ָהאֹ ֶכל

ַה ָכּתוּב ֶשׁה' אָ ַמר ְלמֹ ֶשה ְל ָה ִסיר ֶאת

וְ ַה ְקּד ָ
ֻשּׁה ִמתּוֹ ְך ַה ְפּסֹ ֶלת וְ ַה ְקּ ִל ָפּה.

ַה ְקּ ִלפּוֹת )שמות ג ,ה( " ַשׁל ְנ ָע ֶל ָיך" ר"ת ֵשׁ"ן.

רוֹ ִאים ֶשׁ ְפּ ֻע ַלּת ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ִהיא ְל ַה ְפ ִריד

יקםִ ,דּ ְק ִל ָפּה ֵאין
ימ ְט ִריָּא ֵר ָ
ֵשׁן ְבּ ִג ַ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּי ָון
ַהטּוֹב ֵמ ָה ַרעְ ,

יקם .וְ ָל ֵכן אָנוּ
ָבּהּ ְכּלוּם וְ ִהיא ֵר ָ

ֻשּׁה וּ ְק ִל ָפּהֵ ,הן
ֶשׁ ִשּׁ ַנּיִ ם ְמ ַח ְבּרוֹת ְקד ָ

יקם אַל
וּמ ְלּ ָפנֶי ָך ַמ ְל ֵכּנוֵּ .ר ָ
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִ

יוֹ ְדעוֹת ַמה טּוֹב וּ ָמה ָרע ,וִ יכוֹלוֹת ְל ָב ֵרר

יבנוֶּ .שׁיִּ ְת ַק ְבּלוּ ְתּ ִפלּוֹ ֵתינוּ ,וְ לֹא
ְתּ ִשׁ ֵ

ֻשּׁה
ֶאת ַהטּוֹב ֵמ ָה ַרע ִאם אָ ָדם אוֹ ֵכל ִבּ ְקד ָ

ִתּ ְה ֶיה ֲא ִחי ַזת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ֵהן ִבּ ְב ִחי ַנת

וּ ְמ ַכ ֵוּין ְל ָכ ְך.

וְ ֵכן

ימ ְט ִריָּא
יקם ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ָלּנוּ .וְ ֵכן ֵשׁן ְבּ ִג ַ
ֵר ָ

מוּבא
ָ

דּוּע ַה ְשּׁ ִכינָה
ְבּלק"ת )אמור לחַ (:מ ַ

ַמ ְח ֵשׁבֶ ,שׁבּוֹ ִנ ְמ ָצ ִאים ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ֶשׁל ַה ְקּ ִל ָפּה

יִשׂ ָר ֵאל ִנ ְק ָר ִאים
וּכ ַלל ְ
דוֹשׁה ְ
ַה ְקּ ָ

)ישעי' ח,

ָר ֵחלָ .ר ֵחל ַה ְינוּ ֶכּ ֶבשׂ ,וְ הוּא ְבּ ִחינַת

רוּשׁ ָליִ ם".
יוֹשׁב יְ ָ
מוֹקשׁ ְל ֵ
וּל ֵ
יד( " ְל ַפח ְ

ַמ ְלכוּת

ְל ִפי

ַה ִחבּוּר ִל ְק ִל ַפּת ַה ַמּ ְח ֵשׁב ִנ ְק ָרא ִבּ ְשׂ ָפ ָתם

ָעה
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ָר ֵחל ֶט ַבע ַה ַה ְכנ ָ

ְבּ ָי ֵמינוּ .וְ ֵכן ַמ ְח ֵשׁ"ב ס"ת ַה ָכּתוּב

ֶשׁנִּ ְמ ְשׁ ָלה

ְל ָר ֵחל,

י

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

קוֹלהּ קוֹל
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ְבּ ֵהמוֹת ,וְ ָ
ֵ

ֻשּׁה
ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּי ָון ֶשׁ ִשּׁ ַנּיִ ם ַשׁ ָיּכוֹת ַל ְקּד ָ

ַחת ֶאת
עוֹרר ַר ֲח ָמנוּת ,וְ גַם ֶשׁ ַמּנּ ַ
ַה ְמ ֵ

ֶשׁ ָבּאָ ָדם ָע ִדיף לֹא ַל ֲעקוֹר אוֹ ָתן ,וְ ָל ֵכן

קוֹלהַּ ,מה
יע ָ
ַע ְצ ָמהּ ִל ְגזֹז וְ לֹא ַתּ ְשׁ ִמ ַ

ִשׁ ַנּיִ ם ְגּדוֹלוֹת ָהיוּ ֶשׁ ַבח ְל ַרב יְ הוּ ָדה,

ִשׁקֹטוּ
ֶשּׁ ֵאין ֵכּן ָכּל ַה ְבּ ֵהמוֹת לֹא י ְ

ְדּ ִשׁ ַנּיִ ם ְגּדוֹלוֹת ְמ ַס ְמּלוֹת ִחבּוּר ָגּדוֹל

וְ לֹא יָנוּחוּ ְכּ ֶשׁיָּבוֹאוּ ְלגָזְ זָם וְ ַהדֻּגְ ָמא

ֻשּׁה.
ַל ְקּד ָ

יוֹר ֶדת ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ָלזֶה ַבּ ְשּׁ ִכינָהֲ ,א ֶשׁר ֶ
יע ,וּ ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

סוֹב ֶלת
וּמ ַחיָּה גַּם ֶאת ַה ִחיצוֹנִ ים ,וְ ֶ
ְ

הוּדהִ ,דּ ְת ֵלי
מוּאל ְל ָרב ְי ָ
ְשׁ ֵ

)שופטים

אָמר
יב ָרא ְדּ ַד ָשׁא ,וְ ָקא ַב ֵכיַ ,
אַע ְ
וְ ָק ֵאי ִ

ע' שסב( ֶשׁ ַה ָכּתוּב )בראשית ד ,ז( " ַל ֶפּ ַתח

אָמר
אַמאי ָקא ָב ִכית ַ
ֵליהִּ ,שׁינְ נָאָ ,

יקת
ַח ָטּאת רֹ ֵבץ" ר"ת ָר ֵח"ל ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ִיְּנ ַ

זוט ָרא ַמאי ִדּ ְכ ִתיב ְבּהוּ
ְ
ֵליהִּ ,מי

צוֹנים ִהיא ִמ ְבּ ִחינַת ָר ֵחל .וּ ָמ ִצינוּ
ַה ִחי ִ

ֵ
סוֹפר אַיֵה
ְבּ ַר ָבּנָן" ,אַיֵּה ֵ
שׁוֹקל אַיֵּה

)שה"ש

סוֹפר"
ֵ
סוֹפר ֶאת ַה ִמּגְ ָדּ ִלים" .אַיֵּה
ֵ

וּמבֹאָר
ו ,ו( " ִשׁ ַנּי ְִך ְכּ ֵע ֶדר ָה ְר ֵח ִלים"ְ .

תּוֹרה.
סוֹפ ִרים ְל ָכל אוֹ ִתיוֹת ֶשׁ ַבּ ָ
ֶשׁ ָהיוּ ְ

יקת
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִשׁ ַנּיִ ם ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת ִיְנ ַ

שׁוֹק ִלים ָכּל ַק ִלים
שׁוֹקל" ֶשׁ ָהיוּ ְ
"אַיֵּה ֵ

ֻשּׁה.
יצוֹנים ֵמ ַה ְקּד ָ
ַה ִח ִ

סוֹפר ֶאת
תּוֹרה" .אַיֵּה ֵ
מוּרים ֶשׁ ַבּ ָ
ַח ִ
וֲ

זֶה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

ֶשׁ ִשּׁ ַנּיִ ם ִנ ְמ ְשׁלוּ ְל ָר ֵחל ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

וְ אאמו"ר

)חגיגה טו(:

אַשׁ ְכּ ֵחיהּ
ְ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

ַה ִמּגְ ָדּ ִלים" ֶשׁ ָהיוּ שׁוֹנִ ים ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת

)פסחים קיגֶ (.שׁ ִאם ֵישׁ ָלאָ ָדם

אָמר
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ יר .וְ ַ
ַה ָלכוֹת ַבּ ִמגְ ָדּל ַה ֵ

ֵשׁן חוֹ ָלה ֶשׁיְּ ַר ֵפּא אוֹ ָתהּ וְ לֹא ַי ֲעקוֹר

דּוֹאג
אַמיְ ,שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ַבּ ְעיֵיָ ,בּעוּ ֵ
ַרב ִ

אוֹ ָתהּ .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ַבּ ַשּׁ"ס

פּוֹר ַח ַבּ ֲאוִ יר,
יתוֹפל ַבּ ִמ ְג ָדּל ַה ֵ
ַא ִח ֶ
וֲ

ֶשׁ ַרב יְ הוּ ָדה ִנ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ִשׁינְ ָנא .וּ ְמבֹאָר

אַר ָבּ ָעה
וְ ְ

הוֹ ִסיף

ֶשׁ ָמּ ִצינוּ

וּתנַן,
ְ

לשׁה
ְשׁ ָ

ְמ ָל ִכים

ָכּ ַתב ַר ֵבּינוּ

ֶה ְדיוֹטוֹת ֵאין ָל ֶהם ֵח ֶלק ָל ָ
עוֹלם ַה ָבּא.

אָמר ֵליהּ
ַהאי גָּאוֹן ז"ל ִשׁי ָננָא ַדּ ֲהוָה ַ

אָמר ֵליהּ,
ַ
יהוֵי ַע ָלן,
אַנָן ָמה ִתּ ְ

הוּדה ְפּשׁוּטוֹ ִבּ ְלשׁוֹן
מוּאל ְל ַרב ְי ָ
ְשׁ ֵ

ִשׁינְ נָאִ ,טינָא ָה ְי ָתה ְבּ ִל ָבּםִ .נ ְר ֶאה ְדּ ַרב

ֲא ָר ִמי ֶשׁ ִשּׁנָּיו גְּ דוֹלוֹת .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ִשּׁ ַנּיִ ם

יְ הוּ ָדה ָבּ ָכה ַעל דּוֹ ֵאג ַו ֲא ִחיתוֹ ֶפל ֶשׁ ָיּ ְצאוּ

וּמבֹאָר
ְגּדוֹלוֹת ָהיוּ ֶשׁ ַבח ְל ַרב יְ הוּ ָדהְ .

ְל ַת ְרבּוּת ָר ָעה וְ ָח ַשׁשׁ ַעל ַע ְצמוִֹ ,דּ ְכ ֵשׁם

יטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת'
ַבּ' ִשּׁ ָ

)כתובות יד(.

יא

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ֶשׁ ֵהם ָהיוּ שׁוֹ ִנים ִשׁי"ן ֲה ָלכוֹת ְבּ ִמ ְג ָדּל

ישׁ ָנא אַ ֲח ִרי ָנא ָגּ ָלל ֶזה ְר ִעי,
ְמ ֻכ ֶסּהִ ,ל ְ

ַהפּוֹ ֵר ַח ָבּ ֲאוִ יר ,וְ ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ָלּ ֶהם ִעם ַה ְקּ ִל ָפּה

ֶשׁ ַה ֵשּׁן ַמ ְב ֶע ֶרת ַל ַמּ ֲא ָכל ,וְ ַנ ֲע ֵשׂית ָגּ ָלל

ָה ָיה ַרק ֶדּ ֶר ְך ַה ִשּׁי"ן ,וְ ִנ ְג ְררוּ אַ ַחר ַה ְקּ ִל ָפּה

ְכּמוֹ גְּ ָל ֵלי אָ ָדםִ .נ ְר ֶאה ִדּ ְשׁ ֵני ַה ֵפּרוּ ִשׁים

וְ ָנ ְפלוּ ְל ַג ְמ ֵרי ְבּ ַיד ַה ְקּ ִל ָפּהָ ,כּ ְך הוּא ָח ַשׁשׁ

ֻשּׁה
ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל יְ ִני ַקת ַה ֵשּׁן ֵמ ַה ְקּד ָ

ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁלֹּא יִ ָגּ ֵרר אַ ַחר ִשׁ ָנּיו וְ יִ פּוֹל

יע ַל ְקּ ִל ָפּהִ .דּ ְפ ָע ִמים ְמ ֻכ ֶסּה ְמ ַר ֵמּז
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ

ידי ַה ְקּ ִל ָפּה ְכּמוֹ דּוֹ ֵאג ַו ֲא ִחיתוֹ ֶפלָ .ל ֵכן
ִבּ ֵ

ֻשּׁה ֶשׁ ִהיא
ֶשׁ ִלּ ְפ ָע ִמים ַה ֵשּׁן ַשׁ ֶיּ ֶכת ַל ְקּד ָ

הוּא ֻמזְ ָכּר ְבּ ֵשׁם ִשׁינְ ָנא ְל ַר ֵמּז ַעל ֲח ָשׁשוֹ.

ִבּ ְב ִחי ַנת ְמ ֻכ ֶסּה ,וּ ְפ ָע ִמים ְמ ֻג ֶלּה ְמ ַר ֵמּז

ִמ ַבּ ַעל

יע ַל ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ְמּ ֻגלּוֹת
ֶשׁ ַה ֵשּׁן יוֹ ֶר ֶדת ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ

יתי
ָר ִא ִ

ַבּחוּץ .וְ ֵכן ַה ֵפּרוּשׁ ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁ ַה ֵשּׁן ִנ ְק ֵראת

ְבּ ֵס ֶפר תּוֹ ְלדוֹת אָ ָדם ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ַה ִשּׁ ַנּ ִים

ָגּ ָלל ֶשׁ ִהיא ַמ ְב ֶע ֶרת ֶאת ַה ַמּ ֲא ָכל ֶשׁ ַנּ ֲע ָשׂה

ֶשׁלּוֹ ִנ ְר ָקבוֹתַ ,ח ָיּיו ְק ָצ ִרים ,וְ ֶא ְפ ָשׁר

ְגּ ָל ִליםְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ַל ְקּ ִלפּוֹת

ֶשׁ ֶזּהוּ ַמה ֶשּׁאָ ְמרוּ ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת נִ ָדּה ַדּף

ֶשׁיּוֹ ְנ ִקים ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת ַהצּוֹאָה וְ ַה ְגּ ָל ִלים.

ס"ה ֵכּי ָון ֶשׁנִּ ְתּקוּ ִשׁ ָנּיו ֶשׁל אָ ָדם,

וְ ֵכן ָגּ ָל"ל ר"ת וְ ס"ת ַה ְפּסוּ ִקים ַה ְמ ַר ְמּזִ ים

נִ ְת ָמ ֲעטוּ ְמזוֹנוֹ ָתיו .וְ ַה ְיינוּ ִמשּׁוּם

ֻשּׁה וּ ְק ִל ָפּה
ַעל ִחבּוּר ְקד ָ

ֶשׁ ִמּ ְת ַק ְצּ ִרים ַח ָיּיו וּ ְמזוֹנוֹ ָתיו מוּ ָע ִטין,

יטה ְגּדֹ ָלה",
"וּ ְל ַה ֲחיוֹת ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּי ָון
ִכּי ְבּ ָקרוֹב ָימוּתְ .

כח( " ְלהוֹרֹת ְל ָפ ָניו גּ ְשׁ ָנה") .ש"א ל ,ח( " ִכּי

מוּ ָבא

ְבּ ֵס ֶפר

' ְמ ִעיל

ַה' ֵשּׁ ֶבט מוּ ָסר'

ְצ ָד ָקה'
)סי' תרס"ו(

)בראשית מה ,ז(

יקה ִמ ֶמּנּוַּ ,ה ְקּ ִלפּוֹת ֵאי ָנן
ֶשׁ ֵאין ַל ְקּ ִל ָפּה יְ ִנ ָ

ַה ֵשּׂג ַתּ ִשּׂיג וְ ַה ֵצּל

שׁוֹ ְמרוֹת ָע ָליו ,וְ ַח ָיּיו ְק ָצ ִרים .וְ ֵכן מוּ ָבא

ֶשׁמּוֹ ִציאָה ֵמ ַה ְקּ ִל ָפּה ִהיא מוֹ ִציאָה ֶאת

ְבּ ֵשׁם ַבּ ַעל ַה' ְכּ ָתב סוֹ ֵפר' ,וּ ַב ַעל ַה' ְקּ ִהלּוֹת

ֻשּׁה ֶשׁ ֵיּשׁ ַבּ ְקּ ִל ָפּה ֶשׁ ֵהם
ִניצוֹצוֹת ַה ְקּד ָ

ַי ֲעקֹב' וְ עוֹד אַ ֲחרוֹ ִנים ֶשׁ ָח ְשׁשׁוּ ַל ְגּ ָמ'

ֻמּז ַבּ ָכּתוּב
ִבּ ְב ִחי ַנת ָגּ ָלל .וְ ֵכן ָגּ ָל"ל ְמר ָ

ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל וְ לֹא ָע ְקרוּ ִשׁ ַנּיִ םַ ,גּם

ֻשּׁה
יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ֵמ ַה ְקּד ָ
ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל יְ ִנ ַ

ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל ְכּ ֵא ִבים וְ יִ סּוּ ִרים.

ָמ ִצינוּ

)שמות טו ,ט(

ַתּ ִצּיל"

)שם מו,

ֻשּׁה
ִדּ ְקד ָ

"אָ ַמר אוֹ ֵיב ֶא ְרדֹּף אַ ִשּׂיג

ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ק בֶ (:שׁ ַה ֵשּׁן ִנ ְק ֵראת

אַ ֲח ֵלּק ָשׁ ָלל" ְבּ ִדלּוּג ג' אוֹ ִתיּוֹת .וְ ֵכן ָגּ ָל"ל

ְבּ ֵשׁם ָגּ ָלל ,וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י ַה ָגּ ָלל,

ר"ת ְבּב' ֳא ָפ ִנים ֶשׁל ַה ָכּתוּב

ֻלּה וּ ְפ ָע ִמים
ַה ְינוּ ֵשׁןֶ ,שׁ ְפּ ָע ִמים ְמג ֶ

)מ"א ג ,כו(

" ַגּם ִלי ַגם ָל ְך לֹא יִ ְה ֶיה" ְדּ ֶזה ֶדּ ֶר ְך

יב

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ַה ְקּ ִל ָפּה ָל ַק ַחת ַגם ְבּאֹ ֶפן ֶשׁ ְלּאַף ֶא ָחד לֹא

ֵיהם" ר"ת נִ ְטלְ ,דּ ֵליל
ְנ ָתנָנוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁנּ ֶ

יִ ְה ֶיהַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )תענית חֶ (.שׁ ַלּ ָנּ ָחשׁ

יקת ַה ְקּ ִלפּוֹת.
ִנ ְטל הוּא ַה ַלּיְ ָלה ֶשׁל יְ ִנ ַ

וְ ֵכן

יכתוֹ.
ֵאין ֲה ָנאָה ִבּ ְנ ִשׁ ָ

מוּבא
ָ

יֵשׁ ֶר ֶמז ַבּ ָכּתוּב

)תהילים לז ,יב(

"ז ֵֹמם

ְבּ ֵס ֶפר 'קוֹל ֵא ִליָּהוּ' ַלגר"א ַעל

ָר ָשׁע ַל ַצּ ִדּיק וְ ח ֵֹרק ָע ָליו ִשׁנָּיו",

ֶא ֶרס ָנ ָחשׁ

זוֹמם ִל ָכּנֵס ְבּ ִשׁנָּיו ַבּ ַצּ ִדּיקִ ,לינֹק
ָה ָר ָשׁע ֵ

ָחשׁ
ֵבּין ִשׁ ָנּיו הוּא עוֹ ֵמדֶ .שׁ ָשּׂ ָטן וְ נ ָ

ִמ ֶמּנּוּ .וְ ֵכן ְלאַ ַחר ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

אוֹתיּוֹת ֵשׁן ֵשׁן ֵחטְ .נ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ְבּ ַמ ֲא ַמר
ִ

יקת ַה ְקּ ִלפּוֹתָ ,כּתוּב
ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַגּ ְבּ ָרה יְ ִנ ַ

ַה ְגּ ָמ ָרא

)סנהדרין עח(.

)איכה

יהם ָכּל אֹ ְי ַב ִי ְך
" ָפּצוּ ָע ַל ִי ְך ִפּ ֶ

' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא'ֶ ,שׁ ֵח ְטא ִמ ְלּשׁוֹן חוּטְ ,דּ ַעל

ב ,טז(

יְ ֵדי ַה ֵח ְטא ִנ ְפגָּם ַהחוּט ,וְ זֹאת ְפּ ֻע ָלּ ָתם ֶשׁל

ָשׁ ְרקוּ ַו ַיּ ַח ְרקוּ ֵשׁן אָ ְמרוּ ִבּ ָלּ ְענוּ"ֵ ,הם

ֵיהם ַבּחוּט
ָסים ְבּ ִשׁנּ ֶ
ָחשׁ ֶשׁ ִנּ ְכנ ִ
ַה ָשּׂ ָטן וְ ַהנּ ָ

ָח ְרקוּ וְ ָט ֲחנוּ ֶאת ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ֵאלּוּ ְבּ ֵאלּוִּ ,כּי

תוֹצאָה ִמן ַה ֵח ְטאָ .ל ֵכן
יוֹנ ִקים ִמ ָשּׁםְ ,כּ ָ
וְ ְ

ֻשּׁה
יקה ַה ְגּדוֹ ָלה ֵמ ַה ְקּד ָ
ִה ְר ִגּישׁוּ ֶאת ַהיְ ִנ ָ

יקת ַה ָנּ ָחשׁ
ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ֵשׁן ֵשׁן ֵחט .וְ ֵכן יְ ִנ ַ

יהם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר
ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ֵנּ ֶ

)תיקונים לט(:

)ישעי' סה ,נה(

ֶשׁ" ָשׁ ְרקוּ" ְמ ַר ֵמּז ַעל ִנקּוּד ַהשׁוּ ֻר"ק

ימ ְט ִר ָיּא
ָחשׁ ָע ָפר ַל ְחמוֹ" ,וְ ָע ָפר ְבּ ִג ַ
"וְ נ ָ

ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹדַ " ,ו ַיּ ַח ְרקוּ" ְמ ַר ֵמּז ַעל

יצת ַה ָנּ ָחשׁ
ֵשׁן .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֲע ִק ַ

יריק ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת,
ִנקּוּד ַה ִח ִ

ֵכּיוָן

ְדּ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָפּ ַגם ְבּזִ וּוּג יְ סוֹד

ַשׁ ָבּת

וּמ ְלכוּת.
ַ

ִהיא ֵמ ֶה ָע ָפר ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

יכה,
ִנ ְק ֵראת ְנ ִשׁ ָ

ֶשׁ ָשּׁ ְק ָעה

)פסיקתא רבתי יג(

ַה ַח ָמּה

מוֹצ ֵאי
ְבּ ָ

ֹש ְך ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ָ
ִה ְת ִחיל ַהח ֶ
וּבא ,וְ נִ ְתי ֵָרא מוּ ָבא

ירה'
ְבּ ֵס ֶפר 'יְ ִצ ָ

אָמר אוֹי ִלי ֶשׁ ָמּא ָנ ָחשׁ
אָדם ָה ִראשׁוֹןַ ,
ָ

ש' שׁוֹ ֶר ֶקת .וּ ְמ ָב ֵאר ַה ְגּ ָר"א ש'

ָשׁ ֵכנוֶּ ,שׁ ָמּא אוֹתוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב בּוֹ
ָבּא ְלנ ְ

שׁוֹ ֶר ֶקת ֶשׁ ִהיא ֵמ ַה ָלּשׁוֹן ַבּ ִשּׁ ַנּ ִים ,וְ ִהיא

"הוּא י ְ
ָשׁ ֵכנִ י .וְ ֵכן
ְשׁוּפ ָך רֹאשׁ" ָבּא ְלנ ְ

שׁוֹ ֶר ֶקת יוֹ ֵתר ִמ ָכּל ָהאוֹ ִתיּוֹת .רוֹ ִאים

יקת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֵמ ַה ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל ָהיְ ָתה
יְ ִנ ַ

יקה ָבּאָה ֵמ ַה ִשּׁ ַנּיִ ם וּ ֵמ ָהאוֹת ִשׁי"ן.
ֶשׁ ְשּׁ ִר ָ

ַעל ֵשׁן ֶס ַלעַ ,כּמּוּ ָבא ִבּ ְת ִפ ַלּת מוּ ָסף ְליוֹם

ֵבּאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל אוֹת' ֶשׁ ָהאוֹת ש'

ִכּפּוּר ֵשׁן ֶס ַלע ָה ְדפוּ וְ גִ ְל ֵגּל וְ ָי ַרד .וְ ֵכן

ִהיא ַה ְשּׁ ֵלמוּת ֶשׁל ָהאוֹת ו' וְ ֵישׁ ָבּהּ ג'

רוּך יְהוָה ֶשׁלּא
ַה ָכּתוּב )תהילים קכד ,ו( " ָבּ ְ

ָווִ ים ְל ַס ֵמּל ֶאת ג' ַה ַקּוִּ ים ֶשׁ ֵיּשׁ ַבּיְ סוֹד.

)ב א(

מ' דּוֹ ֶמ ֶמת,

יג

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַהזֹּ ַהר ְמ ַק ֵשּׁר ֶאת ִנקּוּד

" ָשׁ ְרקוּ ַו ַיּ ַח ְרקוּ ֵשׁן" .וְ ֵכן מוּ ָבא ָבּ'אוֹר

יקהֵ ,כּי ָון
ַהשּׁוּ ֻרק ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַנת יְ סוֹד ַל ְשּׁ ִר ָ

וּ ְכ ֶנ ֶגד גְּ ֻא ָלּה

ַה ַחיִּ ים'

)בראשית מט ,א(

ִשׁי"ן

ידה ְבּ ֵע ֶזר ַה ֵשּׁם ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ְבּ ָי ֵמינוּ
ָה ֲע ִת ָ

ֶשׁ ְמּ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַהיְ סוֹדָ ,ל ֵכן ִהיא ְבּ ִחי ַנת

אָ ַמר "וְ ַלשֹּׂ ֵר ָקה"ֵ ,פּרוּשׁ ָבּ ֵעת ֲא ֶשׁר

ִנקּוּד ַהשּׁוּ ֻרק ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן

ִי ְשׁרֹק ה' ִדּ ְכ ִתיב " ֶא ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם

יקה ַנ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ְשׁ ֵתּי ֶא ְצ ָבּעוֹת
צוּ ַרת ַה ְשּׁ ִר ָ

ַו ֲא ַק ְבּ ֵצם" .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַהיעב"ץ ַעל

ַי ַחד ִעם ַה ָלּשׁוֹן ֶשׁיּוֹ ֶצ ֶרת ֶאת צוּ ַרת ָהאוֹת

ַה ְגּ ָמ ָרא

ָהרוֹ ֶאה שׂ ֵר ָקה

ִשׁי"ן.

ַבּ ֲחלוֹם

יקה
ֶשׁ ְשּׁ ִר ָ

מוּ ָבא

ְקשׁוּ ָרה

ִעם

ָהאוֹת

)ברכות

ְי ַצ ֶפּה

נז(

ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר

יח.
ַל ָמּ ִשׁ ַ

יל ָיא
יק ִט ְ
ְבּ ֵס ֶפר ' ַה ִנּיקוּד' ָלר"י ִגּ ְ

"אֹ ְס ִרי ַל ֶגּ ֶפן ִעירֹה וְ ַלשּׂ ֵר ָקה ְבּנִ י

ְכּ ִתיב " ֶא ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם ַו ֲא ַק ְבּ ֵצם

ָל ֶהם

ֲאתֹנוֹ".

וּ ְכ ִתיב

" ֶא ְשׁ ְר ָקה

יתים"ִ ,כּי ִבּ ְהיוֹת ַהשּׁוּ ֻרק ָשׁרוּי
ִכּי ְפ ִד ִ

ַו ֲא ַק ְבּ ֵצם" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

ַבּ ַמּ ְלכוּת ֲא ַזי ִי ְת ַק ְבּצוּ נִ ְד ֵחי ִי ְשׂ ָר ֵאל,

ְהוּדהָ " ,ר ָחם" זוֹ ְשׁ ַר ְק ַרק.
אָמר ַר ִבּי י ָ
ַ

וְ ָכל ֶזה ֶבּ ֱהיוֹתוֹ שׁוֹ ֵכן ִמ ְל ַמ ְע ָלהֲ ,א ָבל

אָמר ַר ִבּי
וְ ָל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁ ָמה " ָר ָחם" ַ

ִבּ ְשׁ ַעת ַה ֻח ְר ָבּן ְכּ ֶשׁנִּ ְפ ַרד ַהשּׁוּ ֻרק ִמן

יוֹחנָןֵ ,כּיוָן ֶשׁ ָבּאָה ָר ָחםָ ,בּאוּ ַר ֲח ִמים
ָ

ירקֶ ,נ ֱח ַרב ַה ַבּ ִית וְ ָגלוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַה ִח ִ

אַבּיֵי ,וְ הוּא
יבּי ַבּר ַ
עוֹלם .אָ ַמר ַרב ִבּ ִ
ָל ָ

ִנ ְר ֶאה ְדּסוֹד ַה ְשּׁ ִרי ָקה הוּא ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ִעם

ידי ,וְ ָע ִביד " ְשׁ ַר ְק ַרק",
ָתיב ֲא ִמ ֵ
ְדּי ִ

ָהאוֹת ִשׁי"ן ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת יְ סוֹדֶ ,שׁ ְמּ ַח ֶיּה

אַר ָעא וְ ָשׁ ִריק
ָתיב ֲא ְ
ירי ְדּ ִאי י ִ
וּג ִמ ִ
ְ

ֶאת ַה ְקּ ִל ָפּה ,שרק אוֹ ִתיּוֹת ֶשׁ ֶקר .וּ ְכ ֶשׁ ֵיּשׁ

ֶא ַמרֶ " ,א ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם
יחאֶ ,שׁנּ ֱ
אַתי ְמ ִשׁ ָ
ִ

יריק,
זִ וּוּג יְ סוֹד וּ ַמ ְלכוּת ְבּסוֹד שׁוּ ֻר"ק וְ ִח ִ

ַא ַק ְבּ ֵצם".
וֲ

יקה ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ִשּׁי"ן
ֶא ְפ ָשׁר ַעל יְ ֵדי ְשׁ ִר ָ

אָמר ֵרישׁ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין נבַ (.

ידי
ֶשׁהוּא שׁוּ ֻר"ק .וּ ְלהוֹ ִציא אוֹתוֹ ִמ ֵ

ָל ִקישַׁ ,מאי ִדּ ְכ ִתיב " ְבּ ַחנְ ֵפי ַל ֲעגֵי

יקה
ַה ְקּ ִל ָפּהָ .ל ֵכן ַה ְגּ ֻא ָלּה ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ְשׁ ִר ָ

ֻפּה
ָמעוֹגָ ,חרֹק ָע ַלי ִשׁנֵּימוֹ" ִבּ ְשׁ ִביל ֲחנ ָ

" ֶא ְשׁ ְר ָקה ַו ֲא ַק ְבּ ֵצם"ַ .מה ֶשּׁ ֵאין ֵכּן ִבּזְ ַמן

ימה,
ֶשׁ ֶה ֱחנִ יפוּ ְלק ַֹרח ַעל ִע ְס ֵקי ְלגִ ָ

ַה ָגּלוּת ֶשׁ ַהיְ סוֹד ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ַמּ ְלכוּת.

יהם ַשׂר ֶשׁל גּ ִ
ָח ַרק ֲע ֵל ֶ
ֵיהנּוֹם ִשׁנָּיו.

ַה ִשּׁי"ן ְבּ ַיד ַה ְקּ ִל ָפּה ,וְ ַה ְקּ ִל ָפּה שׁוֹ ֶר ֶקת.

יה ָנּםַ ,ה ַשּׂר ֶשׁל
רוֹ ִאים ֶשׁ ִמּי ֶשׁנּוֹ ֵפל ַבּ ֵגּ ִ

)חולין סג(.

יד

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

יקה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה
יה ָנּם חוֹ ֵרק ָע ָליו ִשׁ ַנּיִ ם ֵמ ַהיְ ִנ ָ
ֵגּ ִ

ָבּ ָשׂר .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

לוֹ ִמ ֶמּנּוּ.

וְ עוֹד

וּב ִריאוֹת
ְבּ ִמ ְר ֵעה ָשׁ ֵמן ֶשׁ ֵהן ְשׁ ֵמנוֹת ְ
)שבת לב(:

ָמ ִצינוּ ַעל ֵשׁן ֶשׁ ְמּ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַתּ ֲענוּ ֵגי

" ִשׁ ְמעוּ ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ָפּרוֹת ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר

טו(

ַדּ ִלּים,

ַבּ ָכּתוּב

ַה ְקּ ִל ָפּה

)עמוס

ג,

יתי ֵבית ַהח ֶֹרף ַעל ֵבּית ַה ָקּיִץ
"וְ ִה ֵכּ ִ
וְ ְ
אָבדוּ ָבּ ֵתּי ַה ֵשּׁן" .וְ ֵכן ָכּתוּב

)עמוס ו ,ד(

שׁוֹמרוֹן,
ְ

ְבּ ַהר

עוֹשׁקוֹת
ָה ְ

אָמר ָר ָבאְ ,כּגוֹן
רוֹצצוֹת ֶא ְביוֹנִ ים"ַ .
ָה ְ
אָכ ָלן וְ ָלא ָע ְב ָדן.
ָהנֵי נְ ֵשׁי ִדּ ְמחוֹזָאְ ,דּ ְ

ֻחים ַעל ָכּתוּב
וּסר ִ
" ַהשּׁ ְֹכ ִבים ַעל ִמטּוֹת ֵשׁן ְ

)שה"ש ה ,יד(

שׂוֹתם וְ א ְֹכ ִלים ָכּ ִרים ִמצֹּאן".
ַע ְר ָ

ְמ ֻמ ָלּ ִאים ַבּ ַתּ ְר ִשׁישׁ ֵמ ָעיו ֶע ֶשׁת

שּׁוֹכ ִבים
" ַה ְ

ירים" רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ֵמּ ַעיִ ם
ֵשׁן ְמ ֻע ֶלּ ֶפת ַס ִפּ ִ

ַעל

ֵהם ְבּ ִחי ַנת ֵשׁן .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָמ ִצינוּ

אָדם ֶשׁ ָהיוּ
שׂוֹתם" וְ כוּ'ֵ ,אלּוּ ְבנֵי ָ
ַע ְר ָ

ְבּ ַר ִשּׁ"י

הוֹל ְך ַעל גָּחוֹן",
" ֵ

דוֹב ִקין
שׁוֹתים זֶה ָבזֶה ,וְ ְ
אוֹכ ִלים וְ ִ
ְ

הוֹל ְך
וּלשׁוֹן גָּחוֹן ְשׁ ִחיָּהֶ ,שׁ ֵ
ָחשְׁ ,
זֶה נ ָ

יהן
שׁוֹת ֶ
יפים נְ ֵ
וּמ ְח ִל ִ
יהן זוּ ְבזוַּ ,
טּוֹת ֶ
ִמ ֵ

ָחשׁ
רוֹאים ֶשׁ ַהנּ ָ
נוֹפל ַעל ֵמ ָעיוִ .
וְ ָשׁח וְ ֵ

וּמ ְס ִר ִ
סוֹתם
יחין ַע ְר ָ
זֶה ִעם זֶהַ ,

הוּא ְבּ ִחינַת ֵמ ַע ִים ,וְ ָל ֵכן הוּא ִנ ְק ָרא גָּחוֹן,

ֶרע ֶשׁ ֵאינוֹ ֶשׁ ָלּ ֶהם.
ְבּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ

זוֹחל ַעל ֵמ ָעיו .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ
ֵכּיוָן ֶשׁהוּא ֵ

וּ ְמ ָב ֶא ֶרת ַה ְגּ ָמ ָרא

ַעל

וְ ֵכן

ִמטּוֹת

)שבת סב(:

ֵשׁן,

רוּחים
וּס ִ
ְ

)ויקרא יא ,מב(

ָהב
ילי ז ָ
ָדיו גְּ ִל ֵ
"י ָ

ְנ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ֶשׁ ָבּ ָשׁן ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל

ַבּזּ ַֹהר

ֻשּׁה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת
יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ֵמ ַה ְקּד ָ
יְ ִנ ַ

וּמ ְשׁ ֶתּהֶ ,זה הוּא
ֶא ָלּא ִמתּוֹ ְך ַמ ֲא ָכל ִ

" ִשׁ ְמעוּ ַה ָדּ ָבר

וְ ִכ ַח ְשׁ ִתּי",

ִשׁ ַנּ ִים .וְ ָכתוּב

)עמוס ד ,א(

)תרומה קנב(:

ֶשׁ ָכּתוּב

" ֶפּן

ֵצר ָה ָרע לֹא נִ ְמ ָצא
יֶ
ֶא ְשׂ ַבּע

ַהזֶּה ָפּרוֹת ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ְבּ ַהר שׁ ְֹמרוֹן

ָדל
ֵצר ָה ָרע גּ ֵ
וּמ ְשׁ ֶתּה י ֶ
ֶשׁ ִמּתּוֹ ְך ַמ ֲא ָכל ִ

עשׁקוֹת ַדּ ִלּים ָהר ְֹצצוֹת ֶא ְביוֹנִ ים
ָה ְ

אָדם .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ִע ַקּר ֲא ִחיזַת
ִבּ ְמ ֵעי ָה ָ

ֵיהם ָה ִביאָה וְ ִנ ְשׁ ֶתּה".
ָהא ְֹמרֹת ַל ֲאדֹנ ֶ

ָחשׁ ִהיא ַבּ ֵמּ ַעיִ םְ ,כּ ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ֶשׁהוּא
ַהנּ ָ

וּ ְמ ָב ֵאר ַה' ְמּצוּ ַדת ָדּוִ ד' ָשׁם " ָפּרוֹת

אָדם ,וְ ָל ֵכן הוּא ַע ְצמוֹ
ָדל ִבּ ְמ ֵעי ָה ָ
גֵּ

ַה ָבּ ָשׁן" ֵהם נְ ֵשׁי ַה ָשּׂ ִרים ְבּשׁ ְֹמרוֹן וְ ַעל

ִבּ ְב ִחינַת ֵמ ַעיִ ם וְ גָחוֹן .וְ ָל ֵכן ַה ֵמּ ַעיִ ם ֵהם

וּשׁ ֵמנוֹת ֵמרֹב כֹּל,
ִכּי ָהיוּ ִמ ְת ַענְּ גוֹת ְ

ְבּ ִחי ַנת ֵשׁן .וְ ֵכן ָדּ ִנ ֵיאל ָראָה ֶאת ַמ ְלכוּת

ילם ֶאל ַה ָפּרוֹת ָהרוֹעוֹת ַבּ ָבּ ָשׁן
ִה ְמ ִשׁ ָ

יר ַכיִ ם ִמ ְנּחֹ ֶשת
ָי ָון ְבּצוּ ָרה ֶשׁל ֶבּ ֶטן וִ ֵ

טו

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
עוֹהי וְ י ְַר ָכ ֵתהּ ִדּי
" ְמ ִ

ְל ֶה ֵזּ ָ
יקה
יקהַ .היְ נוּ ָכּל ֶה ֵזּק ֶשׁ ְבּ ֵה ָמה ַמ ִזּ ָ

נְ ָחשׁ" .וּ ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא'

וְ ֵישׁ ָלהּ ֲה ָנאָה ֵמ ַה ֶה ֵזּקַ ,שׁ ָיּ ְך ִל ְב ִחי ַנת ֵשׁן

ֶשׁ ַה ְנּחֹ ֶשת ִהיא שֹׁ ֶרשׁ ַה ָנּ ָחשׁ.

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵשׁן ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת
ַה ַמּ ִזּיקְ .

ַכּ ָכּתוּב

וְ ֵכן

)דניאל ב ,לב(

מּוּבא
ֵע ָשׂו ִנ ְק ָרא ֵע ָשׂו ָה ָר ָשׁע ַכּ ָ

ֻשּׁה ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ֵישׁ ָבּהּ
יקה ֵמ ַה ְקּד ָ
ַהיְ ִנ ָ

יקת ֵע ָשׂו
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סה ,טו(ִ .דּ ִינ ַ

ֲה ָנאָה ,חוּץ ֵמ ַה ָנּ ָחשׁ ֶשׁנּוֹ ֵשׁ ְך ְבּ ִלי ֲה ָנאָה

ִהיא ֵמ ָה ִשׁי"ן ֶשׁ ִנּ ְמ ֵצאת ַבּ ִמּ ָלּה ָר ָשׁע .וְ ֵכן

ְכּ ִד ְל ֵעיל .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )שם כהֶ (:שׁ ֵשּׁן

ַיִּק ְראוּ
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב )בראשית כה( "ו ְ
ָר ָשׁ"ע ְמר ָ

וּמבֹאָר
וְ ֶר ֶגל ְפּטוּ ִרים ִבּ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּיםְ ,

אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן ו'
ִ
ְשׁמוֹ ֵע ָשׂו" ְבּ ִדלּוּג ג'

יקה
נוֹת ִנים ֶאת ַה ִיְנ ָ
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֵשׁן וְ ֶרגֶל ְ

יקת
ימ ְט ִריָּא ָר ָשׁעִ ,דּ ִינ ַ
ְפּ ָע ִמים ָה ָמן ְבּ ִג ַ

ַל ְקּ ִל ָפּהְ ] ,דּ ֶר ֶגל יוֹ ֶר ֶדת ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת[,

ֻשּׁה
ָה ָמן ֶשׁ ָבּא ִמשּׁ ֶֹרשׁ ֵע ָשׂו ֵמ ָהאוֹת ו' ִדּ ְקד ָ

יטת
וְ ֵכיוָן ֶשׁ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים הוּא ְמקוֹם ְשׁ ִל ַ

ַעקֹב
ִהיא סוֹד ַה ִמּ ָלּה ָר ָשׁע .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁיּ ֲ

ַה ְקּ ִלפּוֹת,

' ַח ְשׁ ַמל

יקם
אָמר ְל ָל ָבן )בראשית לא ,מב( " ִכּי ַע ָתּה ֵר ָ
ַ

יך ָהאָ ָדם ִל ְשׁמֹר ֶאת ֲח ָפ ָציו
לוּלב'ָ ,צ ִר ְ
ָ

ַעקֹב
ִשׁ ַלּ ְח ָתּ ִני" ר"ת ָר ָשׁ"עְ ,דּ ִבזְ כוּת י ֲ

ִמ ֵשּׁן וְ ֶר ֶגל ֶשׁ ֵהם ַכּ ְב ָיכוֹל ֲח ָז ִקים ְמאֹד

)בראשית ל,

ִבּ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים ,וְ ַה ַמּ ִזּיק ָפּטוּר .וְ ֵכן

ְב ֶר ְך ה' א ְֹת ָך ְל ַרגְ ִלי" .וְ זֶה ֶשׁ ָלּ ָבן
ל( " ַוי ָ

יטת
ַמ ְב ֶע"ה ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ֵשּׁן ְל ִשׁ ַ

ַעקֹב ְכּלוּם ,זֶה ֶה ְראָה
לֹא ָר ָצה ָל ֵתת ְלי ֲ

ְשׁמוּ ֵאל ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ק ג ,(:ר"ת ַה ְפּסוּ ִקים

גּ ֶֹדל ִר ְשׁעוּתוֶֹ .שׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁ ָכּל ִבּ ְר ָכתוֹ

ֻשּׁה,
יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ֵמ ַה ְקּד ָ
ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ִיְנ ַ

ַעקֹבֶ ,דּ ֶר ְך ַה ִשּׁי"ן ֶשׁ ַבּ ִמּ ָלּה
יקתוֹ ִהיא ִמיּ ֲ
וִ ִינ ָ

)ויקרא יג ,ג( "וּ ַמ ְר ֵאה ַה ֶנּ ַגע ָעמֹק ֵמעוֹר

ַעקֹב ְכּלוּם .וְ ֵכן
נוֹתן ְלי ֲ
ֵ
ָר ָשׁעֵ ,אינֶנּוּ

ְבּ ָשׂרוֹ ֶנ ַגע ָצ ַר ַעת הוּא") ,שם טז ,טז( "וְ ִכ ֶפּר

ימ ְט ִריָּא ֵשׁן .וְ ֵכן ֵשׁ"ן ס"ת
יקם" ְבּ ִג ַ
" ֵר ָ

ַעל ַהקֹּ ֶדשׁ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל",

ַה ְפּסוּ ִקים ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ִחבּוּר ָל ָבן ְל ַי ֲעקֹב

טו ,לב( " ְמקֹ ֵשׁשׁ ֵע ִצים ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת"

ָהיְ ָתה ְל ָל ָבן ְבּ ָר ָכהְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

)בראשית לא ,לד( " ַויְ ַמ ֵשּׁשׁ ָל ָבן",

)שם ל ,כח(

אמר ָנ ְק ָבה ְשׂ ָכ ְר ָך".
" ַויֹּ ַ

ָמ ִצינוּ

אַרנוּ
ִכּ ְד ֵב ְ

ְבּ ַמ ֲא ַמר

)במדבר
)שם

יז ,ז( " ַויְ ִהי ְבּ ִה ָקּ ֵהל ָה ֵע ָדה ַעל מֹ ֶשׁה"
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם",
)דברים ה ,טז( " ֶע ֶבד ָהיִ ָ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ק גֶ (.שׁ ַה ְג ָדּ ַרת ֵשׁן

יכם ָהיוּ ַמ ְב ִדּ ִלים
)ישעי' נט ,ב( " ֲעוֹנֹ ֵת ֶ

ַה ַמּ ִזּיק ִבּ ְב ֵה ָמה ִהיא ֵישׁ ֲה ָנאָה

ֵבּי ֵנ ֶכם".

טז

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ָמ ִצינוּ

ֶשׁ ִשּׁ ַנּיִ ם

ֻשּׁה
ִגּיחוֹן ַמ ֲע ִביר ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֵמ ַה ְקּד ָ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

אָמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ
ִנ ְק ָראוֹת ֶע ֶצםַ ,

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
ַל ְקּ ִל ָפּה ֶדּ ֶר ְך כּוּשׁ ִכּ ְד ֵב ְ

)ערכין

טו(:

אָדם
רוּך הוּא ַל ָלּשׁוֹן ָכּל ֵא ָב ָריו ֶשׁל ָ
ָבּ ְ

' ַח ְשׁ ַמל אוֹת'.

קוּפים וְ ָ
זְ ִ
אַתּה ֻמ ָטּלָ ,כּל ֵא ָב ָריו ֶשׁל מוּ ָבא

ְבּ' ַפ ְר ֵדּס ִרמּוֹ ִנים' ָל ַר ַמּ"ק

אַתּה ִמ ִבּ ְפנִ ים וְ לֹא עוֹד
אָדם ִמ ַבּחוּץ וְ ָ
ָ

פ"א .ובפי' לס' יצירה פ"ב( ֶשׁ ָהאוֹת

אַחת
ֶא ָלּא ֶשׁ ֵה ַק ְפ ִתּי ְל ָך ְשׁ ֵתּי חוֹמוֹת ַ

ֶמ"ם ִהיא ְבּסוֹד ְדּ ָמ ָמה ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת

אַחת ֶשׁל ָבּ ָשׂר .וְ ֶע ֶצם
ֶשׁל ֶע ֶצם וְ ַ

ַה ַמּיִ ם וְ ֶאת ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד .וְ ָהאוֹת ִשׁי"ן ִהיא

ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ָח ְמ ִרי ְבּיוֹ ֵתר ְבּגוּף

יקה ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֵאשׁ וְ ֶאת
ְבּסוֹד ְשׁ ִר ָ

ָהאָ ָדםֶ ,שׁבּוֹ ֵישׁ ַל ְקּ ִל ָפּה יוֹ ֵתר ֲא ִחי ָזה.

בוּרה .וְ ֵכן ִשׁ ַנּיִ ם ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת
ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

ָמ ִצינוּ

)שער כג

ַבּזּ ַֹהר )תיקונים קמאֶ (:שׁ ַתּ ְל ִמיד

בוּרהַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער
שׁ ֶֹרשׁ ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

אָרץ ֲה ֵרי
נּוֹשׂא ַבּת ַעם ָה ֶ
ָח ָכם ֶשׁ ֵ

ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )ר"ה ח"ב ע' רסד(ִ .נ ְר ֶאה

רוֹאים
ָחשׁ ָקשׁוּר ַעל ַצוָּארוִֹ .
ִהיא ְכּנ ָ

ֻשּׁה ִהיא ֶדּ ֶר ְך
יקת ָה ְר ָשׁ ִעים ֵמ ַה ְקּד ָ
ְדּ ָל ֵכן ִיְנ ַ

אַרנוּ
ָחשָׁ ,קשׁוּר ַעל ַה ַצּוָּארִ ,כּ ְד ֵב ְ
ֶשׁ ַהנּ ָ

יקת
ְבּ ִחינַת ִשׁנַּיִ ם וְ אוֹת ִשׁי"ןֵ .כּיוָן ֶשׁ ִיְּנ ַ

ַסּה ִל ָכּנֵס ָשׁם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר
ֶשׁהוּא ְמנ ֶ

בוּרה,
ָה ְר ָשׁ ִעים ִהיא ֶדּ ֶר ְך ַצד ַה ְשּׂמֹאל וְ ַה ְגּ ָ

הוֹרג ְבּ ִשׁנָּיו ,וְ ֵכן ַקיִ ן
ָחשׁ ֵ
)פקודי רלאֶ (:שׁ ַהנּ ָ

יוֹנ ִקים ֶדּ ֶר ְך ַה ִשּׁנַּיִ ם וְ ָהאוֹת ִשׁי"ן.
ָל ֵכן ֵהם ְ

ָחשׁ ָה ַרג ֶאת ֶה ֶבל ְבּ ִשׁנָּיו.
ֶשׁ ָהיָה ִמשּׁ ֶֹרשׁ ַהנּ ָ

וְ ָל ֵכן ַה ִשּׁנַּיִ ם וְ ָהאוֹת ִשׁי"ן ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת

ָחשׁ ֶשׁ ָבּא ַל ֲהרֹג הוּא
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּנ ָ
ְ

ַצד

ֵהם

ָבּא ִל ְטרֹף ֶט ֶרף וְ ִלינֹק ִמ ְפּ ֻע ָלּה זוָֹ ,ל ֵכן

ֻשּׁהְ ,דּ ִשׁנַּיִ ם וְ אוֹת ִשׁי"ן
ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ַל ְקּד ָ

עוֹשׂה ֶאת זֶה ְבּ ִשׁנָּיו .וְ ֵכן ָכּ ָכ"א
ֶ
הוּא

בוּרה ְכּ ִפי ֶשׁ ִהיא
ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת שׁ ֶֹרשׁ ַה ְגּ ָ

ֶשׁ ֵפּרוּשׁוֹ ֵשׁן ַבּ ֲא ָר ִמית ר"ת ַה ְפּסוּ ִקים

ְל ַמ ְע ָלה ק ֶֹדם ֶשׁיּ ְָר ָדה ְל ַמ ָטּה ַל ְקּ ִלפּוֹת.

)בראשית מז,

יוֹנ ִקים
וּלשׁ ֶֹרשׁ זֶה ֵהם ִמ ְת ַח ְבּ ִרים וְ ְ
ְ

יוֹסף ֵלאמֹר
טו( " ַו ָיּבֹאוּ ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ֶאל ֵ

בוּרה ְל ַמ ָטּה
ידים ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ַל ְגּ ָ
וּמוֹר ִ
ִ

ָה ָבה ָלּנוּ ֶל ֶחם וְ ָל ָמּה נָמוּת נ ְֶג ֶדּ ָך ִכּי אָ ֵפס

וְ ִל ְשׂמֹאל ִדּ ְק ִל ָפּה .וְ ֵכן ְפּ ֻע ַלּת ַה ִשּׁ ַנּיִ ם

ָהר ַה ֵשּׁ ִני ִגּיחוֹן
ָכּ ֶסף") .שם ב ,יג( "וְ ֵשׁם ַהנּ ָ

ִנ ְק ֵראת חוֹ ֵרק ְכּ ִד ְל ֵעיל ,וְ חוֹ ֵרק אוֹ ִתיּוֹת

סּוֹבב ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ כּוּשׁ"ִ .דּ ְנ ַהר
הוּא ַה ֵ

קוֹ ַרח ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּבוּ ָרה.

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה.
ַה ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל יְ ִנ ַ

ֻשּׁה
ַה ְקּד ָ

ֶשׁ ָבּ ְר ָשׁ ִעים

ַדּ ְרכּוֹ

יז

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
וְ ֵכן

ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמה ֶשּׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁנָה

ילין,
יחים ְתּ ִפ ִ
ִשׁי"ן ָי ִמים ְבּ ָשׁ ָנה ֶשׁ ָבּ ֶהם ַמ ִנּ ִ

ְבּ ֶמ ַלח

ילין,
וְ ִנ ְר ָמזִ ים ָבּאוֹת ִשׁי"ן ָה ֲחקוּ ָקה ַבּ ְתּ ִפ ִ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ְמ ֵרי ' ַמ ֲע ַלת
ִל ְרפוּאַת ִשׁנַּיִ םְ ,דּ ֵב ְ

יצית'
וְ ַכ ְמבֹאָר ִבּ ְד ָב ֵרינוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ִצ ִ

ַה ְגּבוּרוֹת' ֶשׁ ֶמּ ַלח ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְגּבוּרוֹת

יעים ֶאת ֶשׁ ַפע ַה ַפּ ְר ָנ ָסה
ֶשׁ ְתּ ִפ ִלּין ַמ ְשׁ ִפּ ִ

ֵרדוּ
ֻשּׁה ְכּ ִפי ֶשׁ ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ק ֶֹדם ֶשׁיּ ְ
ִדּ ְקד ָ

יחים
ֻשּׁהָ ,ל ֵכן ַמ ִנּ ִ
ִמ ַצּד ַה ְגּבוּרוֹת ִדּ ְקד ָ

ְל ַמ ָטּה ַל ְקּ ִל ָפּהָ .ל ֵכן הוּא עוֹזֵר ַל ִשּׁנַּיִ ם,

ְתּ ִפ ִלּין ַעל ַיד ְשׂמֹאל וְ אוֹ ְמ ִרים פּוֹ ֵת ַח ֶאת

אוֹתהּ ְבּ ִחינָה .וְ ֵכן
ֵיהם ַשׁיּ ִָכים ְל ָ
ִדּ ְשׁנ ֶ

יך וְ כוּ' ,וְ ֵכן ָהאוֹת ִשׁי"ן ַשׁ ֶיּ ֶכת ַל ְגּבוּרוֹת
ָי ֶד ָ

ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויחי רמגֶ (:שׁ ִכּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד הוּא

ֻשּׁה ְכּ ִד ְל ֵעיל .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב
ִדּ ְקד ָ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
וּב ְ
ִבּ ְב ִחי ַנת " ִכּ ֵסּא ֵשׁן"ֵ ,

אָרץ ִכּי ֵשׁם הוי"ה ִנ ְק ָרא
"וְ ָראוּ ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ

' ַה ְתּ ֵכ ֶלת וְ ִכ ֵסּא ַה ָכּבוֹד'ֶ ,שׁ ִכּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד

יך וְ י ְָראוּ ִמ ֶמּ ָךּ" ר"ת ִשׁי"ן אוֹ ְשׁ ִכי ָנ"ה.
ָע ֶל ָ

בוּרה .וְ ֵכן מוּ ָבא
ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

] ַבּ ַמּ ֲא ָמר

)שבת

סד(:

ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ

ַח ִדּים

ַה ִנּ ְק ָר ִאים

ִשׂנְ ֲאנִּ ים,

ַה ֻמּ ְסגָּר ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ֻח ְל ַשׁת

ַה ִשּׁנַּיִ ם ִנ ְק ֵראת ַה ְק ֵהה ֶאת

ְבּ ַר ִשּׁ"י )תהילים סח ,יח( ֶשׁ ֵיּשׁ ַמ ְלאָ ִכים
וּמבֹאָר
ְ

)דברים כח ,י(

ִשׁנָּיו .וְ ֵכן ָכּתוּב

)יחזקאל יח ,ב(

" ִתּ ְק ֶהינָה

ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ַמ ְלאָ ִכים ֵאלּוּ ַשׁ ָיּ ִכים ְל ַצד

ָמין וְ ֵכיוָן
ימ ְט ִריָּא י ִ
ִשׁנָּיו"ְ ,דּ ֵק ֶהה ְבּ ִג ַ

ַה ְגּבוּ ָרה ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחי ַנת ֵשׁן ַח ָדּה .וְ ֵכן

ֶשׁ ַה ִשּׁנַּיִ ם ַשׁיָּכוֹת ְל ַצד ַה ְשּׂמֹאלַ ,ה ִמּ ְל ָח ָמה

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ג ,יב( ֵאין ֵשׁן ֶא ָלּא

אַרנוּ
ָמיןְ .כּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
ַע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ַצד ַהיּ ִ
ָבּ ֶהם נ ֲ

ְלשׁוֹן חוֹ ֶזק .וְ חֹ ֶזק ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת

ָמין ִנ ְל ָחם
אַחדוּת' ֶשׁ ַהיּ ִ
ְבּ ַמ ֲא ַמר 'כּ ַֹח ָה ְ

ַה ְגּבוּ ָרה ,וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר

ָמין[.
ַבּ ְשּׂמֹאל וְ ַה ְשּׂמֹאל ַבּיּ ִ

)שמות ג(.

ֶשׁ ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ֵהן ְבּ ִחי ַנת ֲא ָריוֹת,

וְ אַ ְר ֵיה ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר )תיקונים טֶ (.שׁ ְבּב' אוֹ ִתיּוֹת

ימ ְט ִריָּא גְּ בוּ ָרה וּ ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת
ְבּ ִג ַ

ִשׁי"ן ֶשׁל ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל רֹאשׁ ֵישׁ

ימ ְט ִריָּא ַשׁ ַמּאי
בוּרה .וְ ֵכן ֵשׁן ְבּ ִג ַ
ַה ְגּ ָ

ִשׁ ְב ָעה ַקוִּ ים ,אַ ְר ָבּ ָעה ְבּ ִשׁי"ן ֶשׁל אַ ְר ָבּ ָעה,

ֻשּׁה
בוּרה ִדּ ְקד ָ
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

וּ ְשׁלֹ ָשה ְבּ ִשׁי"ן ֶשׁל ְשׁלֹ ָשהְ ,כּ ֶנ ֶגד " ֶשׁ ַבע

יז .(:וְ ֵכן ֶנ ֶשׁ ְך

ַהנְּ ָערוֹת ָה ְר ֻאיוֹת ָל ֶתת ָלהּ ִמ ֵבּית

ַכּמּוּ ָבא ַבּזּ ַֹהר

)בראשית

ימ ְט ִריָּא ְשׂמֹאל.
ְבּ ִג ַ

וְ ֵכן

מוּ ָבא ְבּ' ֵא ִל ָיהוּ ַר ָבּה' )לא ,ב( ֶשׁ ֵיּשׁ

ַה ֶמּ ֶל ְך" .וּ ְכ ֶנ ֶגד ִשׁ ְב ָעה "רֹ ֵאי ְפּ ֵני
ַה ֶמּ ֶל ְך" .וּ ְפסוּ ִקים ֵאלּוּ ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל ִחבּוּר

יח

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

עוֹ ַלם ַה ְבּ ִריאָה וְ ָה ֲא ִצילוּת ַכּמּוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ

ֻשּׁה ַה ִנּ ְר ֶמ ֶזת ַבּ ָיּ ִמיןַ ,ל ְקּ ִל ָפּה ַה ִנּ ְר ֶמ ֶזת
ַה ְקּד ָ

' ָמתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ' ָשׁם .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַגּם ָהאוֹת

ִבּ ְשׂמֹאל ,וְ ֵכן ג' ַק ֵוּי ָהאוֹת ִשׁי"ן ְמ ַס ְמּ ִלים

ִשׁי"ן ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ִחבּוּר ַה ְקּ ִל ָפּה

ֶאת ג' ַק ֵוּי ֶח ֶסד ְגּבוּ ָרה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ַכּמּוּ ָבא

ֻשּׁהִ .דּ ְבעוֹ ַלם ַה ְבּ ִריאָה ֵישׁ ְק ִל ָפּה.
וְ ַה ְקּד ָ

ימ ְט ִריָּא ַכּ ֵפּר,
ַבּזֹּ ַהר )ויקהל רד .(.וְ ֵכן ש' ְבּ ִג ַ

וְ ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַה ִחבּוּר ִנ ְר ָמז ִבּ ְפסוּ ֵקי ְמ ִג ַלּת

ִדּ ְפ ֻע ַלּת ַהשׁ' ֶשׁנּוֹ ֶת ֶנת ֶשׁ ַפע ַל ְקּ ִל ָפּה

ֶא ְס ֵתּרְ ,דּ ָב ֶזה ֶשׁ ֶנּ ֱהנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְסּ ֻע ָדּתוֹ ֶשׁל

יכה ַכּ ָפּ ָרה.
ַמ ְצ ִר ָ

יקה ְגּדוֹ ָלה ַל ְקּ ִל ָפּה,
אוֹתוֹ ָר ָשׁע ָנ ְתנוּ יְ ִנ ָ

אַף

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
ַעל ִפּי ֶשׁ ֵבּ ְ

ְכּ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ֶשׁ ְבּשׁוּ ָשׁן ֵישׁ ְשׁ ֵתּי אוֹ ִתיּוֹת

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ִהיא ֶדּ ֶר ְך
ֵח ְטא' ֶשׁיְּ ִנ ַ

ִשׁי"ן .וּ ְכ ֶשׁ ָעשׂוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִתּקּוּן ָכּתוּב

ִעם

ְבּ ִחי ַנת זִ וּוּג ֶשׁ ַה ְקּ ִל ָפּה ִמזְ ַדּ ֶוּ ֶגת

וּשׁן ְשׁלשׁ
ַה ְרגוּ ְבשׁ ָ
" ַויּ ַ

לוֹמר זִ וּוּג
ַ
אוֹרה ַמה ַשּׁיּ ְָך
ֻשּׁה .וְ ִל ְכ ָ
ַה ְקּד ָ

וּב ִבּזָּה לֹא ָשׁ ְלחוּ ֶאת
ֵמאוֹת ִאישׁ ַ

ֶדּ ֶר ְך ִשׁנַּיִ םַ ,ע ֵיּן ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

יָ
ָדם"ָ .ה ְרגוּ ְשׁלֹש ֵמאוֹת ְכּ ִמ ְנ ַין ִשׁי"ן

)ספירת העומר ח"ב ע' קפח( ֶשׁ ִזּוּוּג ֶשׁיֵּשׁ

יקת ַה ִשּׁי"ן ,וְ לֹא ָשׁ ְלחוּ ָי ָדם
ְל ַנ ֵתּק ֶאת יְ ִנ ַ

ָחשׁ
ֶח ָשׁב ֶשׁ ַהנּ ָ
יצוֹנים ֲא ִחיזָה בּוֹ נ ְ
ַל ִח ִ

יקה ַל ְקּ ִל ָפּה ֵמ ֲה ָנאַת
ַבּ ִבּ ָזּה ֶשׁלֹּא ָל ֵתת יְ ִנ ָ

ֻשּׁה ַעל יְ ֵדי
נּוּק ָבא ִדּ ְקד ָ
ִמזְ ַדּוֵּג ִעם יְסוֹד ַה ְ

ָתּ ִמיד'

יכה ַבּ ַצּוָּאר
נּוֹשׁ ְך ָבּ ֶע ְרוָה ֶשׁ ָלּהּ .וְ ֵכן ַה ְנּ ִשׁ ָ
ֶשׁ ֵ

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )ע' צט( ְבּ ִענְ ַין ְשׁ ֵני ַה ִשּׁינִ ין ֶשׁל

ִהיא ְבּ ִחינַת זִ וּוּגְ ,דּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ ַל ִסּ ְט ָרא

ְתּ ִפ ִלּין ,נִ ְת ָבּ ֵאר ִכּי ֵהם ַהד' מוֹ ִחין

יקה וְ ִחבּוּר ,יֵשׁ ָבּזֶה ְבּ ִחינַת זִ וּוּג.
אַח ָרא ִיְנ ָ
ֲ

ַהמּוֹ ִחין

וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )שבת פבֶ (.שׁ ֵיּשׁ ָשׁלֹש

ְדּ ַק ְטנוּת ֶשׁ ֵהם ֱאלֹ ִהים נִ ְמ ָשׁ ִכים י"א

ִשׁ ֵנּי

)אסתר ט ,טו(

וְ ֵכן

ָממוֹ ָנם.

ְדּ ַק ְטנוּת
ִס ָמּ ֵני

מוּ ָבא

וְ כוּ',
ַה ְקּטֹ ֶרת,

ְבּ'עוֹ ַלת

וּ ֵמ ֵאלּוּ
ֶשׁ ֵהם

רוּ ָחנִ יּוּת

ִשׁ ַנּיִ ם

יקת
ְדּ ַכ ְר ַכּ ְשׁ ָתּא ,וּ ָמקוֹם ֶזה הוּא ְמקוֹם יְ ִנ ַ

יקת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִהיא
ַה ְקּ ִלפּוֹת .רוֹ ִאים ֶשׁיְּ ִנ ַ
ָבּאוֹ ִתיּוֹת ִשׁי"ן ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין.

וְ ֵכן

ִנ ְר ֶאה ְדּאוֹת ִשׁי"ן ִהיא ָהאוֹת
ידה ֶשׁ ֵיּשׁ ָלהּ ִשׁי"ן יְ ָמ ִנית וְ ִשׁי"ן
ַהיְ ִח ָ

אליתְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁאוֹת זוֹ ְמ ַח ֶבּ ֶרת ֵבּין
ְשׂ ָמ ִ

ִבּ ְמקוֹם

ִפּי

ַה ַטּ ַבּ ַעת,

ַה ְקּ ִלפּוֹת ַכּ ָיּדוּ ַע.

וְ ַגם

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ִהיא ֶדּ ֶר ְך
ִאם ְנ ָב ֵאר ֶשׁיְּ ִנ ַ
זִ וּוּג ַמ ָמּשׁ ֶשׁ ֵיּשׁ ַלנּוּ ְק ָבא ִדּ ְק ִל ָפּה ִעם

ֻשּׁהַ ,כּמּוּ ָבא ַבּזֹּ ַהר
ַהיְ סוֹד ִדּ ְקד ָ

)בשלח סא(.

ירשׁ
ְבּסוֹד ַה ָכּתוּב "וְ ִשׁ ְפ ָחה ִכּי ִת ַ

יט

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
יר ָתּהּ"ָ .מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא
גְּ ִב ְ

מא(:

יצית' ֶשׁל"ב ְנ ִתיבוֹת
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ִצ ִ

ֶשׁ ִבּיסוֹד ַה ְנּ ֵק ָבה ֵישׁ ָמקוֹם ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ִשׁ ַנּיִ ם.

ָח ְכ ָמה ִנ ְכ ָל ִלים ַבּיְסוֹד .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב

יכה ִבּ ְב ִחי ַנת זִ וּוּג
יוֹ ֵצא ֶשׁ ֵיּשׁ ַל ְקּ ִל ָפּה ְנ ִשׁ ָ

ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְקּ ִל ָפּה ַהיּוֹ ֶנ ֶקת ֵמ ַה ָח ְכ ָמה

מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַה ְק ָדּמוֹת'
ָ
ַמ ָמּשׁ .וְ ֵכן

" ַו ָיּבֹאוּ ִמ ָכּל

)נדה

ֻשּׁה
ִדּ ְקד ָ

)מ"א

ה,

יד(

ֶשׁ ֵצּרוּף אוֹ ִתיּוֹת ש"ן

ָה ַע ִמּים ִל ְשׁמֹ ַע ֵאת ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה"

ְבּאוֹ ִתיּוֹת א"ט ב"ח ֶשׁבּוֹ ִנים ֶאת ַהנּוּ ְק ָבא

ס"ת ַמ ְל ָתּעוֹ"ת ַה ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת ַה ִשּׁ ַנּיִ ם

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)ע' שנז(

ֻשּׁהֵ ,הם ְכּ ֶנ ֶגד ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּת,
ִדּ ְקד ָ
ַהיְ נוּ ַה ְנּ ֻק ָדּה ַה ְנּמוּ ָכה ְבּיוֹ ֵתר ַבּנּוּ ְק ָבא

ַכּמּוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י

מוּבא
ָ

ְבּ' ַשׁ ַער

)תהלים נח ,ז(.

סוּקים'
ַה ְפּ ִ

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
וּב ְ
ֶשׁ ִהיא ְבּסוֹד חוֹ ָתםֵ .

ָשׁה הוּא
)מטות ע' קצג( ֶשׁ ִגּיד ַהנּ ֶ

יצית' ֶשׁחוֹ ָתם ַשׁ ָיּ ְך ַל ֲע ֶט ֶרת
' ַח ְשׁ ַמל ִצ ִ

יוֹסף ַהיְסוֹד
ַשּׁה ְבּנוֹ ֶשׁל ֵ
ְבּ ִחינַת יְסוֹד .וּ ְמנ ֶ

ַהיְ סוֹד ֶשׁ ַבּ ְנּ ֵק ָבה .וְ ֵכן ַה ִמּ ָלּה ֵשׁשׁ

ָשׁה .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ְבּ ִגיד
הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ִגּיד ַהנּ ֶ

אוֹתיּוֹת
ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַהיְסוֹד ִנ ְכ ֶתּ ֶבת ָבּ ִ

יצוֹנים ָל ֵכן ָהיְ ָתה
ָשׁה יֵשׁ ֲא ִחיזָה ַל ִח ִ
ַהנּ ֶ

ִשׁי"ן ִשׁי"ן ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ִשׁנַּיִ ם .וְ ֵכן

ַשּׁה ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן
ַח ַלת ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמּנ ֶ
נֲ

ימ ְט ִריָּא ִשׁ ִשּׁים
ִמלּוּי אוֹת ִשׁי"ן ְבּ ִג ַ

רוֹאים
יִשׂ ָר ֵאל .וְ ִ
ִמחוּץ ִל ְגבוּלוֹת ֶא ֶרץ ְ

ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּז ַֹהר

ָשׁה הוּא גַּם ִבּ ְב ִחינַת יְסוֹדֶ ,א ָלּא
ֶשׁ ִגּיד ַהנּ ֶ

יכלוֹת ְבּגַן ֵע ֶדן
ָח ָדשׁ )חקת סדֶ (:שׁ ַה ֵה ָ

ָקה .וכן הנשה
ָחשׁ ֲא ִחיזָה ֲחז ָ
ֶשׁ ָשּׁם יֵשׁ ַלנּ ָ

וּנ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן
יכ ֵלי ֵשׁן" ְ
ִנ ְק ָר ִאים " ֵה ְ

בגימטריא שי"ן ,דיניקת הנחש מהיסוד

שׁוֹפר' ֶשׁ ַהגַּן ֵע ֶדן ִנ ְמ ָצא
ָ
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל

היא בסוד האות שי"ן.

ימ ְט ִריָּא ַס ִפּיר ֶשׁהוּא
ַבּיְסוֹד .וְ ֵכן ֵשׁן ְבּ ִג ַ

ָכּתוּב

)דברים כג ,כ(

יך
אָח ָ
יך ְל ִ
"לֹא ַת ִשּׁ ְ

חוּטי
ֵ
ֶא ֶבן ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַהיְ סוֹד וְ ֶאת

ֶשׁ ְך ָכּל
ֶשׁ ְך א ֶֹכל נ ֶ
ֶשׁ ְך ֶכּ ֶסף נ ֶ
נֶ

עוֹלם
' ַ

אָחי ָך
וּל ִ
יך ְ
ָכ ִרי ַת ִשּׁ ְ
ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִי ָשּׁ ְךַ :לנּ ְ

ֻשּׁה,
ַה ְקּד ָ

אַרנוּ
ִכּ ְד ֵב ְ

ְבּ ַמ ֲא ַמר

לֹא ַת ִשּׁ ְ
יך" .רוֹ ִאים ֶשׁ ִאסּוּר ִר ִבּית ִנזְ ָכּר

ַה ְשּׁ ִמ ִיני'.

וְ ֵכן

)ח"ב

יכה .וּ ְמ ָב ֵאר ַבּ ַעל
ַבּתּוֹ ָרה ִבּ ְלשׁוֹן ְנ ִשׁ ָ

שער כח ע' טז( ֶשׁיֵּשׁ ל"ב ִשׁנַּיִ ם

ימ ְט ִריָּא
ֶשׁ ְך ְבּגִ ַ
נֶ

מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
ָ

וּנ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן
ְכּ ֶנגֶד ל"ב ְנ ִתיבוֹת ָח ְכ ָמהְ .

ַה'טּוּ ִרים'

)ויקרא כה ,לו(

נּוֹשׁ ְך
ָחשׁ ֶשׁ ֵ
דּוֹמה ִר ִבּית ְלנ ָ
ָחשֶׁ ,שׁ ָ
זֶה נ ָ

כ

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ָחשׁ .וּמוֹ ִסיף ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי
ְכּנ ָ

)דברים כג ,כ(

ֶשׁל ַה ַמּ ְל ֶוה ְבּ ִר ִבּית .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ' ְכּ ִלי ָי ָקר'

ִשּׁוֹך
ֶשׁ ְך ִמ ְלּשׁוֹן " ִאם י ְ
וְ נִ ְק ָרא ָה ִר ִבּית נ ֶ

)ויקרא

ֶשׁ ְך,
וְ ִהזְ ִכּיר ְלשׁוֹן נ ֶ

ָחשׁ"ְ ,להוֹרוֹת ִכּי ְכ ֵשׁם ֶשׁ ֶא ֶרס
ַהנּ ָ

ֶשׁ ְך ִכּי
וּמ ְר ִבּיתִ ,כּי ֵא ֶצל ַהלֹּוֶה נִ ְק ָרא נ ֶ
ַ

ָשׁוּך
נּוֹש ְך ֶאל ַהנּ ְ
ָחשׁ נִ ְכנָס ִמן ַה ֵ
ַהנּ ָ

נּוֹשׁ ְך
ָחשׁ ֲע ֵלי ֶדּ ֶר ְך ַה ֵ
דּוֹמה ְלנ ָ
ָה ִר ִבּית ָ

ְבּ ֵא ָב ָריו וְ גִ י ָדיוֵ ,כּן עֹנֶשׁ ָה ִאסּוּר ִנ ְכנָס

הוֹל ְך
יטה ְק ַטנָּה וְ ֵ
נּוֹתן ְשׂ ִר ָ
ְבּ ִע ְקבוֹ ַה ֵ

וּמבֹאָר
ְבּ ָממוֹנוֹ ֶשׁל ַמ ְלוֶה ְבּ ִר ִבּיתְ .

וּמ ַב ְצ ֵבּץ וְ ֵ
ְ
וּמ ְתּ ִח ָלּה
נוֹפ ַח ַעד ָק ְד ָקדוִֹ ,

ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּאָ ָדם ַהלּוֹ ֵק ַח ִר ִבּית הוּא לוֹ ֵק ַח

ֵאינוֹ נִ ָכּר ַעד ֲעלוֹת ֲח ָמתוֹ ְל ֵאין

ִמזּוּ ָלתוֹ ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאינוֹ ַשׁ ָיּ ְך לוְֹ ,כּ ֶד ֶר ְך ַה ָנּ ָחשׁ

ַמ ְר ֵפּא ,וְ ֵא ֶצל ַה ַמּ ְלוֶה נִ ְק ָרא ַתּ ְר ִבּית

ֶשׁנּוֹ ֵשׁ ְך ֵמ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ַפע ֶשׁ ֵאינוֹ ַשׁ ָיּ ְך לוָֹ ,ל ֵכן

וּרכוּשׁוֹ ְל ִפי ִדּ ְמיוֹנוֹ ֲא ָבל
ֶשׁ ַמּ ְר ֶבּה הוֹנוֹ ְ

ַה ַמּ ְל ֶוה ְבּ ִר ִבּית ִנ ְק ָרא נוֹ ֵשׁ ְך .וְ ֶזה ְמעוֹ ֵרר

ֶבּ ֱא ֶמת ֶשׁ ְלּסוֹף נְ ָכ ָסיו ִמ ְת ְ
מוֹט ִטין .וְ ֵכן

יכה ֲח ָז ָרה ְלתוֹ ְך ָממוֹנוֹ ְכּ ִפי ֶשׁ ְמּ ָב ֵאר
ְנ ִשׁ ָ

ִר ִבּית ִהיא אוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִרית,

ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵייֶ ,שׁ ֶא ֶרס ַה ָנּ ָחשׁ ִנ ְכ ָנס ְבּ ָממוֹנוֹ

כה,

לו(

ֶשׁ ָשּׁם

ִמ ְת ַל ֶבּ ֶשׁת ָה ָע ְר ָלה ֶשׁל ַה ָנּ ָחשׁ.

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּ ִים ֶשׁל עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן
מובא

)דברים רלד(

ֶתר ָה ְר ָפ ִאים
ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן נִ ְשׁאַר ִמיּ ֶ

עוג הוא עור הפריעה המעכב

ִהנֵּה ַע ְרשׂוֹ ֶע ֶרשׂ ַבּ ְרזֶל ֲהלֹה ִהוא

הברית ,וזהו עג עוגה ,כי היא דקה

ְבּ ַר ַבּת ְבּנֵי ַעמּוֹן"" .הלה" כתיב בה',

וקרובה יותר אל הקדושה .רואים

ללמדך שהיה כתוב על ערשו אות

שעוג מלך הבשן מסמל את קליפת נוגה

אחת משם המפורש והיא ה' ,לפיכך

ולהעביר

אין אדם יכול להזיזה ממקומה.

)תיקונים סט(:

רוֹ ִאים ֶשׁ ְלּעוֹג ָהיְ ָתה ֲא ִחי ָזה ַבּ ְקּ ֻד ָשּׁה ֶדּ ֶר ְך

יעה ְכּ ֶנגֶד ְק ִל ַפּת נֹגַהּ ֶשׁ ִנּ ְמ ֵצאת
ֶשׁ ַה ְפּ ִר ָ

ָהאוֹת ה' וּ ְב ִחי ַנת ִמ ָטּה ֶשׁ ְמּ ַס ְמּ ִלים ֶאת

בעטרת היסוד שהיא בחינת מלכות .וכן

ַה ַמּ ְלכוּת.

שענינה

בלקו"ת להאריז"ל

לינוק

מהקדושה

לקליפה .כפי ש ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר

מובא בספר 'מאור האפלה' " ִכּי ַרק עוֹג

ָמ ִצינוּ

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט במדבר תשס"ח(

כא

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
יעזֶר וּ ַפ ְרסוֹת ַרגְ ָליו
עוֹג הוּא ֱא ִל ֶ

ָע ָשׂה ְל ַע ְצמוֹ ִמ ָטּה ֵמ ַה ֵשּׁן ֶשׁל עוֹגַ .היְ נוּ

אַ ְר ָבּ ִעים ִמיל ,וְ אַ ְב ָר ָהם ָה ָיה טוֹ ְמ ָנם

אַב ָר ָהם ָה ָיה ָפּחוֹת ֵמ ַה ֵשּׁן
ֶשׁ ָכּל ַהגֹּ ֶדל ֶשׁל ְ

ְבּ ַכף ָידוַֹ ,פּ ַעם אַ ַחת ָגּ ַער בּוֹ אַ ְב ָר ָהם

אַב ָר ָהם לֹא
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ְ
ֶשׁל עוֹגְ .

וּ ִמ ִיּ ְראָתוֹ ָנ ַפל ִשׁנּוֹ ִמ ֶמּנּוּ וּ ְנ ָטלוֹ

יקתוֹ ֶשׁל
ָה ָיה ָגּדוֹל ְבּגוּפוֹ ֵמעוֹגֶ ,א ָלּא ֶשׁיְּ ִנ ָ

אַ ְב ָר ָהם ַו ֲע ָשׂאוֹ ִמ ַטּת ֵשׁן וְ ָה ָיה ָי ֵשׁן

ילא אַ ְב ָר ָהם
אַב ָר ָהםִ ,מ ֵמּ ָ
עוֹג ָהיְ ָתה ֵמ ְ

אַחדוּת'
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר 'כּ ַֹח ָה ְ
ָשׁםֵ .בּ ְ

ַכּ ְב ָיכוֹל טוֹ ֵמן אוֹתוֹ ְבּ ַכף ָידוֹ .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ

יע ֶזר ֶע ֶבד
ֶשׁ ִנּ ְמרוֹד וּ ְבנוֹ עוֹג ֶשׁהוּא ֱא ִל ֶ

ַעל אַ ְב ָר ָהם

אָדם ַהגָּדוֹל
" ָה ָ

ָמין ִדּ ְק ִל ָפּה ֶשׁיּוֹ ֵנק
אַב ָר ָהם ַשׁ ָיּ ִכים ַליּ ִ
ְ

ָקים" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ַר ִשּ"י
ָבּ ֲענ ִ

ָמין
ֵמאַ ְב ָר ָהם אָ ִבינוּ ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיּ ִ

וּמבֹאָר
יג( ֶשׁעוֹג ָר ָצה ְל ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ָשׂ ָרה ְ

ֻשּׁהִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַגּ ֲע ַרת אַ ְב ָר ָהם
ִדּ ְקד ָ

אַב ָר ָהם
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָשׂ ָרה ִהיא ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ֶשׁל ְ

ילה ֶאת ִשׁנּוֹ ֶשׁל עוֹגְ ,דּ ַג ֲע ַרת אַ ְב ָר ָהם
ִה ִפּ ָ

יע ְל ַמ ָטּה ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ֵיּשׁ
ֶשׁיּוֹ ֵרד ְל ַה ְש ִפּ ַ

ילא ָנ ְפ ָלה ַה ֵשּׁן,
יקתוֹ ,וּ ִמ ֵמּ ָ
ִבּ ְטּ ָלה ֶאת יְ ִנ ָ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
ַל ְקּ ִל ָפּה ֲא ִחי ָזהִ ,כּ ְד ֵב ְ

וְ ָל ֵכן אַ ְב ָר ָהם ָל ַקח ֶאת ַה ֵשּׁן ְל ִשׁמּוּשׁוֹ,

ָדּם' ,וְ שֹׁ ֶרשׁ עוֹג ַשׁ ָיּ ְך ִל ְב ִחי ָנה זוֹ ְכּ ִד ְל ֵעיל,

ֻשּׁה ֶשׁל עוֹג ֶשׁ ִמּ ֶמּ ָנּה
ְדּ ֵשׁן זוֹ ַשׁ ֶיּ ֶכת ַל ְקּד ָ

ָל ֵכן הוּא ָר ָצה ֶאת ָשׂ ָרה.

הוּא יוֹ ֵנק וְ ָראוּי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּהּ .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ

מוּ ָבא

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר מב ,ח( ָל ָמה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ עוֹג

)יהושע יד ,טו(

ְבּ ֵס ֶפר
ָה'רוֹ ֵק ַח'

' ֶע ְר ֵכי

)בראשית יד,

ַהקֹּ ֶדשׁ'

)סוף פרשת חקת(

ְבּ ֵשׁם

עוֹג

ֶשׁ ָבּא וּ ָמ ָצא ֶאת אַ ְב ָרם יוֹ ֵשׁב וְ עוֹ ֵסק

ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ,נִ ְק ָרא ַה ָבּ ָשׁן ְכּמוֹ ֵבּין

ְבּ ַמצּוֹת ֻעגוֹת .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ָכּל ַה ֵשּׁם ֶשׁלּוֹ

ִשׁ ַנּ ִים ִכּי ִמן ִשׁ ָנּיו ָעשׂוּ ַהחוֹ ָמה.

ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ָשׁ ְרשׁוֹ ,הוּא ֵמ ַה ַמּצּוֹת ֶשׁל

יק ָתם ָהיְ ָתה
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּי ָון ֶשׁ ָכּל יְ ִנ ָ
ְ

ֻשּׁה ֶשׁל
יקת עוֹג ָהיְ ָתה ֵמ ַה ְקּד ָ
אַב ָר ָהםִ ,דּ ִינ ַ
ְ

ֶדּ ֶר ְך ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ֶשׁל עוֹגָ ,ל ֵכן ֵהם ָעשׂוּ ֶאת

יך ַה ִמּ ְד ָרשׁ
אַב ָר ָהם .וְ ִל ְכאוֹ ָרה ָק ֶשׁה ֵא ְ
ְ

ירה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִמ ִשּׁ ַנּיִ ם ֵאלּוּ.
ַהחוֹ ָמה וְ ַה ְשּׁ ִמ ָ

אַב ָר ָהם ָה ָיה טוֹ ֵמן ֶאת ַפּ ְרסוֹת
אוֹ ֵמר ֶשׁ ְ

ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)ברכות נד(:

ֶא ֶבן ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ

ַר ְג ָליו ֶשׁל עוֹג ֶשׁ ָהיוּ אַ ְר ָבּ ִעים ִמיל ְבּ ַכף

עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִלזְ רֹק ַעל

אַב ָר ָהם ָה ָיה ַה ְר ֵבּה יוֹ ֵתר ֲענָק
ָידוַֹ ,היְ נוּ ֶשׁ ְ

ִשׂ ָר ֵאל ַכּ ָמּה ָהוֵי
אָמר ַמ ֲחנֵה י ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,

אַב ָר ָהם
ֵמעוֹג ,וּ ִמ ַצּד ֵשׁ ִני אוֹ ֵמר ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְ

טוּרא
ָ
יע ַקר
ְתּ ָל ָתא ַפּ ְר ֵסיֵ ,איזִ יל וְ ֶא ְ

כב

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ישׁ ֵדּי ֲע ַל ְייהוּ,
ַבּר ְתּ ָל ָתא ַפּ ְר ֵסי וְ ֶא ְ

ֶשׁ ָה ָהר יִ ָכּ ֵר ְך ִמ ָסּ ִביב ַל ַצּוָּאר ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת

טוּרא ַבּר
ָ
יק ְט ִלינְ הוֲּ ,אזַל ֲע ַקר
וְ ִא ְ

ַהחוּט ֶשׁל עוֹגְ ,ל ַר ֵמּז לוֹ ֶשׁ ַהר זֶה ַשׁיּ ְָך

ישׁיהּ,
יתי ַעל ֵר ֵ
ְתּ ָל ָתא ַפּ ְר ֵסי וְ אַ ְי ֵ

חוּטי ַה ִסּ ְט ָרא
ֻשּׁה ֶשׁ ִנּ ְל ָח ִמים ְבּ ֵ
חוּטי ַה ְקּד ָ
ְל ֵ

קוּד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּא ֲע ֵליהּ
ְ
יתי
וְ אַ ְי ֵ

אַח ָרא ַ -צוַּאר עוֹג .וְ ָל ֵכן הוּא ִנ ְל ַחם
ֲ

ַאריהֲּ ,הוָה
בוּה ,וּנְ ֵחית ְבּ ַצוּ ֵ
ַק ָ
ַק ְמ ֵצי וְ נ ְ

יקתוֹ .וְ ֶד ֶר ְך
ַבּ ִשּׁ ַנּ ִים ֶשׁל עוֹגְ ,דּ ָשׁם ִיְנ ָ

ישׁ ְל ַפהּ ָמ ְשׁ ִכי ִשׁינֵּיהּ ְל ַהאי
ָבּ ֵעי ְל ִמ ְ

יקתוֹ הוּא ִנ ָסּה ְל ִה ָלּ ֵחם.
ִיְנ ָ

וּל ַהאי
יסא ְ
גִּ ָ

גִּ ָ
יסאָ .מ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר

מוּ ָבא

ַה ִגּ ְלגּוּ ִלים'

ְבּ' ַשׁ ַער

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

יִשׂ ָר ֵאל
)חקת קפדֶ (.שׁעוֹג ִנ ָסּה ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם ְ

)הקדמה לו( מֹ ֶשה ַר ֵבּנוּ ע"ה ָה ַרג

ילה ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ִנּמּוֹל ַעל יְ ֵדי
ְבּכ ַֹח זְ כוּת ַה ִמּ ָ

ְלעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ,וּבוֹ ָהיָה ָכּלוּל

משׁה
אָמר ְל ֶ
רוּך הוּא ַ
אַב ָר ָהם ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְ

נִ יצוֹץ נִ ְשׁ ַמת ר' ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן נְ ַתנְ ֵאל

ֶשׁ ֵאין לוֹ ַמה ְלּ ַפ ֵחד ֵמעוֹג ְדּעוֹג ִק ְל ֵקל ֶאת

ְי ֵרא ֵח ְטא ,וְ ָל ֵכן הוּא ר"ת ָבּ ָשׁ"ן,

דּוּשׁי
ְבּ' ִח ֵ

ֻשּׁה ַה ְמע ֶֹר ֶבת
ִ
וּמ ְפּנֵי אוֹתוֹ נִ יצוֹץ ְקד ָ

אַגָּדוֹת' ְמ ָב ֵאר ַה ְגּ ָמ ָרא ֶשׁעוֹג ָע ַקר ַהר,

ֹשה
ְבּעוֹגַ ,הנִּ ְק ָרא ְי ֵרא ֵח ְטאָ ,היָה מ ֶ

ַה ַכּ ָוּנָה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ְזּכוּת ֶשׁ ָהיְ ָתה לוֹ ֵא ֶצל

ִמ ְתי ֵ
ָרא ְל ָה ְרגוֹ .וְ רוֹ ִאים ֶשׁמֹּ ֶשה ָפּ ַחד

רוֹאים ֶשׁעוֹג ִנ ָסּה
ִ
אַב ָר ָהם ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ַהר.
ְ

ֵמעוֹג ִבּ ְג ַלל ִניצוֹץ ָקדוֹשׁ ֶשׁל ר' ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן

ֻשּׁה.
יִשׂ ָר ֵאלְ ,בּכֹחוֹת ֶשׁל ְקד ָ
ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְכ ַלל ְ

ְנ ַת ְנ ֵאל ֶשׁ ָה ָיה ָכּלוּל ְבּ ִנ ְשׁ ַמת עוֹג ,וְ רוֹ ִאים

וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ְדּעוֹג ִנ ָסּה ְל ַק ֵשּׁר ַע ְצמוֹ ַעל יְ ֵדי

ֶשׁ ַה ִנּיצוֹץ ָקדוֹשׁ ִנ ְר ָמז ְבּ ֵת ַבת ָבּ ָשׁ"ן ֶשׁ ִהיא

וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
אַב ָר ָהםְ ,
ילה ַלחוּט ֶשׁל ְ
ַה ִמּ ָ

ר"ת ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ְנ ַת ְנ ֵאל.

ְבּ ִריתוֹ

ַבּ ֲח ָטאָיו.

וּברשב"א
ָ

אַב ָר ָהם ֶשׁהוּא
ְ
ֻשּׁה ֶשׁל
ְבּחוּט ַה ְקּד ָ

ָמ ִצינוּ

ְשׁ ֵתּי ִשׁיטוֹת ַבּ ֲח ַז"ל ִמי ָה ָיה עוֹג

ִבּ ְב ִחינַת ֶא ֶבן וְ ַהרִ ,כּ ְד ֵב ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר

ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁןַ ,בּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ

וּבזֹאת ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת
עוֹלם ַה ְשּׁ ִמ ִיני'ָ ,
' ַ

יע ֶזר ֶע ֶבד
מוּבא ֶשׁהוּא ָה ָיה ֱא ִל ֶ
ָ
ְל ֵעיל

רוּך הוּא ָשׁ ַלח
יִשׂ ָר ֵאלָ ,ל ֵכן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְ

אַ ְב ָר ָהםֶ ,שׁ ָהיָה ֵבּן ֶשׁל ִנ ְמרוֹד ,אוֹ ֶע ֶבד

ָבים ֶשׁ ְמּ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁהוּא
ֲחג ִ

ֶשׁל ִנ ְמרוֹד ,וּ ְל ִפי ֶזה יוֹ ֵצא ֶשׁהוּא נוֹ ַלד

חוּטי
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
שׁ ֶֹרשׁ ַהחוּטִ ,כּ ְד ֵב ְ

יאל
ְלאַ ַחר ַה ַמּבּוּל .וּ ְב ַת ְרגּוּם יוֹ ָנ ָתן ֶבּן עוּזִ ֵ

ָרמוּ
וְ ג ְ

ָה ָיה

ַה ַח ְשׁ ַמל

ִמ ְת ַח ְבּ ִרים

ַל ְשּׁ ִמ ִיני',

)בראשית

יד,

יג(

מוּ ָבא

ֶשׁהוּא

כג

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
ילים ֶשׁ ָהיוּ קוֹ ֶדם ַה ַמּבּוּל וְ הוּא ָי ַשׁב
ֵמ ַה ְנּ ִפ ִ

ָה ְר ָפ ִאים

ַעל ֵתּ ַבת נֹ ַח ִמ ַתּ ַחת ַל ֻח ָפּה ֶשׁהוּא ָע ָשׂה,

ָבּ ֶ
אָרץִ .נ ְר ֶאה ִדּ ְשׁ ֵני ַה ֵפּרוּ ִשׁים ְתּלוּיִ ם

וְ נֹ ַח ָע ָשׂה חוֹר ַבּ ֵתּ ָבה וְ ָנ ַתן לוֹ ָמזוֹן ,וְ ָכ ְך

ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ִשּׁיטוֹת ֶשׁ ֵה ֵבאנוִּ .מי ָה ָיה עוֹג,

הוּא ִנ ַצּל ֵמ ַה ַמּבּוּל .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ

ילים קוֹ ֶדם
יטה ֶשׁהוּא ָה ָיה ֵמ ַה ְנּ ִפ ִ
ְל ִפי ַה ִשּׁ ָ

תּוֹרה )דברים( ֶשׁעוֹג ִה ְת ַל ֵבּשׁ
ָהרמח"ל ַעל ַה ָ

ַה ַמּבּוּל,

ֶשׁ ִנּ ְפ ָלט

ַעל ֵתּ ַבת נ ַֹח ִמ ַבּחוּץ ִבּ ְב ִחינַת ָע ְר ָלה

יטה ֶשׁהוּא ָה ָיה
ֵמ ַה ַמּבּוּל ,וּ ְל ִפי ַה ִשּׁ ָ

ֻשּׁהְ ,דּנ ַֹח ַבּ ֵתּ ָבה
חוֹפ ֶפת ַעל ַהיְסוֹד ִדּ ְקד ָ
ַה ֶ

יע ֶזר ,הוּא ָה ָיה ָפּ ִליט ֵמ ָה ְר ָפ ִאים .וְ יוֹ ֵצא
ֱא ִל ֶ

עוֹלם
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ָ
ָהיָה ְבּ ִחינַת יְ סוֹד ִכּ ְד ֵב ְ

יע ֶזר ֶשׁ ָה ָיה ְבּנוֹ ֶשׁל ִנ ְמרוֹד
ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ֱא ִל ֶ

ַסּה ִלינוֹק
רוֹאים ֶשׁעוֹג ְמנ ָ
ַה ְשּׁ ִמ ִיני' .וְ ִ

ִה ְצ ָט ֵרף ָל ְר ָפ ִאים ֶשׁ ָלּ ֲחמוּ ְבּאָ ִביוְ ,דּאַ ְמ ָר ֶפל

ֻשּׁה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ֵמ ַהיְ סוֹד ִדּ ְקד ָ

ֶשׁ ִנּ ְל ַחם ָבּ ְר ָפ ִאים הוּא ִנ ְמרוֹד .וּ ְל ִפי ֶזה

)ילקוט במדבר תשס"ח( ֶשׁעוֹג ָבּ ָנה ִשׁ ִשּׁים

מוּ ָבן ַמדּוּ ַע ַרק הוּא ִנ ַצּל ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְדּאָ ִביו

ֲע ָירוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִשׁ ִשּׁים ִעיר ָכּל

ָחס

וְ יוֹ ֵצא

וּמ ְס ָפּר ֵשׁשׁ ַשׁיּ ְָך ַליְסוֹד.
ֶח ֶבל אַ ְרגּוֹב" ִ

ֶשׁ ְבּאוֹתוֹ יוֹם ֶשׁהוּא ִנ ְפ ַלט ֵמ ָה ְר ָפ ִאים וּ ָבא

)שער מ"ט

ְל ַב ֵשּׂר ַעל לוֹט ֶשׁ ִנּ ְשׁ ָבּה ,אַ ְב ָר ָהם ִמ ַיּד

פ"ט ח"ב שצב( ֶשׁעוֹג הוּא ִבּ ְב ִחי ַנת ַי ֲעקֹב

ֲח ָנכוֹ ְל ִמ ְצווֹת ,וְ ָל ַקח אוֹתוֹ ְל ִה ָלּ ֵחם

עוֹג

ַבּ ְמּ ָל ִכים ְל ַה ִצּיל ֶאת לוֹט .וְ ָשׁם הוּא שׁוּב

מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
וְ ֵכן ָ
ַה ְמ ַס ֵמּל

ֶאת

ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת.

וְ ֵכן

ימ ְט ִריָּא יְסוֹד.
ְבּ ִג ַ

ָמ ִצינוּ

ְבּ ַר ִשּׁ"י

)בראשית יד ,יג(

ֶא ַמר
ֶשׁנּ ֱ

הוּא

ָע ָליו

ילים
ַהנְּ ִפ ִ

ִנ ְק ָרא

וְ ִה ְשׁ ִאירוֹ

ָפּ ִליט

ַבּ ַחיִּ ים.

ָהיוּ

ִנ ְל ַחם ְבּאָ ִביוְ ,דּאַ ְב ָר ָהם ָי ָצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶנ ֶגד

" ַו ָיּבֹא

אַ ְמ ָר ֶפל וּ ְשׁאַר ַה ְמּ ָל ִכים.

ַה ָפּ ִליט"ְ ,ל ִפי ְפּשׁוּטוֹ זֶה עוֹג וְ רוֹ ִאים
ֶשׁ ָפּ ַלט ִמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ,וְ הוּא ֶשׁ ָכּתוּב

ַבּ ַפּ ָר ָשׁה

ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה

יע ֶזר
קוֹ ֵראת ֶל ֱא ִל ֶ

ַהתּוֹ ָרה

)בראשית יד ,יג(

ֶתר ָה ְר ָפ ִאים",
" ִכּי ַרק עוֹג נִ ְשׁאַר ִמיּ ֶ

" ַו ָיּבֹא ַה ָפּ ִליט"ַ ,היְ ינוּ ָפּ ִליט ְס ָתם ְבּ ִלי

אַמ ָר ֶפל
וְ זֶהוּ נִ ְשׁאַרֶ ,שׁלֹּא ֲה ָרגוּהוּ ְ

שׁוּם ֲח ִשׁיבוּת ,וּ ִמ ָיּד אַ ַחר ָכּ ְך ָכּתוּב

ַח ֵב ָריו ְכּ ֶשׁ ִהכּוּ ָה ְר ָפ ִאים ְבּ ַע ְשׁ ְתּרוֹת
וֲ

ידי ֵביתוֹ" וּ ְמ ָב ֵאר
יכיו י ְִל ֵ
ָרק ֶאת ֲחנִ ָ
" ַויּ ֶ

וּמ ְד ַרשׁ ב"ר זֶה
חוּמא[ִ .
ַק ְר ַנ ִיםַ ] .תּנְ ָ

יעזֶר ֶשׁ ֲחנָכוֹ
יכיו" זֶה ֱא ִל ֶ
ַר ִשּׁ"י " ֲחנִ ָ

ֶתר
עוֹג ֶשׁ ָפּ ַלט ִמדּוֹר ַה ַמּבּוּל וְ זֶהוּ ִמיּ ֶ

ְל ִמ ְצווֹת ,וְ רוֹ ִאים ֶשׁהוּא ְכּ ָבר ִנ ְק ָרא ֶי ֶלד

)שם יד(

כד

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ֶשׁל אַ ְב ָר ָהם ֶשׁ ֲח ָנכוֹ ְל ִמ ְצווֹת ְבּאוֹתוֹ יוֹם,

עוֹלם זֶה ִי ְצ ָחק.
ַל ֲעשֹׁק ֲאהוּבוֹ ֶשׁל ָ

)שם טו ,ב(

ֹאבה ָה ִא ָשּׁה" ֶא ֵתּן
אוּלי לֹא ת ֶ
אָמר " ַ
ַ

ַדּ ֶמּ ֶשׂק

אַתּה אָרוּר
לוֹ ִבּ ִתּי .אָ ַמר לוֹ אַ ְב ָר ָהם ָ

ֱא ִל ֶ
וּמ ְשׁ ֶקה
דּוֹלה ַ
יעזֶר" ,וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י ֶ

ְ
וּבנִ י ָבּרוּ ְך וְ ֵאין אָרוּר ִמ ַדּ ֵבּק ְבּ ָברוּ ְך .

וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַהתּוֹ ָרה קוֹ ֵראת לוֹ

וּבן
" ֶ

ֶמ ֶשׁק

יתי
ֵבּ ִ

הוּא

אַח ִרים.
תּוֹרת ַרבּוֹ ְל ֵ
ִמ ַ

וּ ֶב ֱא ֶמת

וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ִפ ְר ֵקי ְדּר"א'

)טז(

אָמר
ַ

ָמ ִצינוּ ְס ִתירוֹת ְבּ ִע ְנ ַין ַמ ֲע ָלתוֹ

אַב ָר ָהם ְלי ְִצ ָחק ְבּנוָֹ ,ה ֶע ֶבד ַהזֶּה ָחשׁוּד
ְ

)בראשית כד,

תּוֹרה ָה ֶע ֶבד ַהזֶּה
ַעל ָכּל ֲע ָריוֹת ֶשׁ ַבּ ָ

יח ָתן
ָפה ִשׂ ָ
אָחא י ָ
אָמר ַר ִבּי ָ
מוּ ָבא ַ

ַען ְבּיָדוֹ מֹאזְ נֵי
ִמ ְר ָמה בּוֶֹ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְכּנ ַ

תּוֹר ָתן
ֶשׁל ַע ְב ֵדּי אָבוֹת ִל ְפנֵי ַה ָמּקוֹם ִמ ָ

ִמ ְר ָמה"ְ ,ר ֵאה ֶשׁ ָמּא ָנגַע ַבּ ִצּנּוֹרָ ,תּ ִביא

יעזֶר
ֶשׁל ָבּנִ יםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁל ֱא ִל ֶ

יה
תוּל ָ
תוֹציא ְבּ ֶ
ַע ָרה ָהא ֱֹה ָלה וְ ִ
ַהנּ ֲ

תּוֹרה לֹא
גּוּפי ָ
תּוֹרה וְ ַה ְר ֵבּה ֵ
פוּלה ַבּ ָ
ְכּ ָ

יה ֲה ֵרי
תוּל ָ
הוֹרה ִבּ ְב ֶ
ְבּ ֶא ְצ ַבּעִ ,אם ְט ָ

יע ֶזר
נִ ְתּנוּ ֶא ָלּא ִבּ ְר ִמיזָה .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֱא ִל ֶ

ִהיא ְראוּיָה ְל ָך ְל ִא ָשּׁה ִמ ְמּ ֵעי ִא ָמּהּ,

ָה ָיה ְבּ ַד ְר ָגּה ְגּבוֹ ָהה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת ֶדּ ֶר ְך

יה ְבּ ֶא ְצ ַבּע וְ ֶה ְראָם
תוּל ָ
הוֹציא ֶאת ְבּ ֶ
וְ ִ

יע ֶזר ִנ ְכ ַנס ַחי ְל ַגן ֵע ֶדן.
ֶא ֶרץ זוּ ָטא )א( ֶשׁ ֱא ִל ֶ

אַחר ָכּ ְך ְל ָק ָחהּ
אָביו ,וְ ַ
אַב ָר ָהם ִ
ְל ְ

אָמר
וּ ִמ ַצּד ֵשׁ ִני ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )יבמות סבַ (.

ְל ִא ָשּׁה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ֵמ ַעם לֹ ֵעז'

מוֹדין ְבּ ֶע ֶבד ֶשׁ ֵאין לוֹ ַח ִיּיס
ַרב ַהכֹּל ִ

קסד( ְבּ ֵשׁם ' ַי ְלקוּט ְראוּ ֵב ִני' ֶשׁמֹּ ֶשה ָפּ ַחד

ִדּ ְכּ ִתיב " ְשׁבוּ ָל ֶכם פֹּה ִעם ַה ֲחמוֹר"

יע ֶזר ֶע ֶבד
ֵמעוֹג ִבּ ְג ַלל ֶשׁהוּא ָה ָיה ֱא ִל ֶ

ָעם ַה ֶ
יע ֶזר
דּוֹמה ַל ֲחמוֹר .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֱא ִל ֶ

אַ ְב ָר ָהם ,וּמֹ ֶשה ָפּ ַחד ֵמ ַה ְזּכֻיּוֹת ֶשׁלּוֹ ,וְ ה'

אַ ֲח ֵרי ָכּל ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת ִנ ְק ָרא ֲחמוֹר .וְ ֵכן

ָע ָנה לוֹ ֶשׁהוּא אָ ַכל ְשׂ ָכרוֹ ָבּעוֹ ָלם ַה ֶזּה.

ֹאמר
" ַויּ ֶ

וּ ְכ ֵעין ֶזה ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )חקת קפדֶ (.שׁעוֹג

אוּלי וְ גוֹ'" ַה ָדּא הוּא
ַ
ֵא ָליו ָה ֶע ֶבד

יִשׂ ָר ֵאל ְבּכ ַֹח זְ כוּת
ִנ ָסּה ְל ִה ָלּ ֵחם ִעם ְ

ַען ְבּיָדוֹ מֹאזְ נֵי ִמ ְר ָמה",
ִדּ ְכּ ִתיב " ְכּנ ַ

אַב ָר ָהם,
ילה ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ִנּמּוֹל ַעל יְ ֵדי ְ
ַה ִמּ ָ

יעזֶרְ " ,בּיָדוֹ מֹאזְ נֵי ִמ ְר ָמה"
ַען זֶה ֱא ִל ֶ
ְכּנ ַ

אָמר ְלמֹ ֶשה ֶשׁ ֵאין לוֹ
רוּך הוּא ַ
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ

וּמ ַשׁ ֵקּל ִבּתּוֹ ִאם ְראוּיָה
ֶשׁ ָהיָה יוֹ ֵשׁב ְ

ַמה ְלּ ַפ ֵחד ֵמעוֹג ְדּעוֹג ִק ְל ֵקל ֶאת ְבּ ִריתוֹ

אָהב",
ִאם ֵאינָהּ ְראוּיָהַ " .ל ֲעשֹׁק ֵ

ַבּ ֲח ָטאָיו.

יע ֶזרְ ,בּ ַר ִשּׁ"י
ֶשׁל ֱא ִל ֶ
מב(

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט בראשית קז(

)דברים א ע'

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
וְ ֵכן

כה

יג(

תוֹכהּ
ְק ָע ָרה ְל ָפנָיו וְ ַסם ַה ָמּוֶת ְבּ ָ

ָדה
" ַו ָיּבֹא ַה ָפּ ִליט"ְ ,בּ ִמ ְד ַרשׁ אַגּ ָ

אַב ָר ָהם נִ ְת ַח ְלּ ָפה ַה ְקּ ָע ָרה
ְ
וּבזְ כוּת
ִ

ָמים ָכּל
]ב"ר מב ,ח[ ַמה ֶשּׁ ֶה ֱא ִרי ְך י ִ

אָמר
ַ
תוּאל ִמ ֶמּנָּה ָו ֵמת.
אָכל ְבּ ֵ
וְ ַ

ֹשה ֶשׁמֹּ ֶשה ַר ֵבּנוּ
ימי נ ַֹח ַעד מ ֶ
ָכּ ְך ִמ ֵ

רוּך הוּא ַמה ֶא ֱע ֶשׂה ָל ֶע ֶבד
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ

ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ֲה ָרגוֶֹ ,א ָלּא ְל ִפי ֶשׁ ָהיָה

אָמר ְל ַמ ְל ֲא ֵכי
ַ
ַהזֶּה ֶשׁ ָהיָה ָחשׁוּד

ִשּׂא
אַב ָר ָהם וְ הוּא י ָ
ֵה ֵרג ְ
ִמ ְת ַכּוֵין ֶשׁיּ ָ

ַה ָשּׁ ֵרת ִה ְכנִ יסוּהוּ ַחי ְבּגַן ֵע ֶדן .הוּא

רוּך
אָמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶאת ָשׂ ָרהַ ,

ֱא ִל ֶ
יעזֶר ֶבּן נִ ְמרוֹד .רוֹ ִאים ְבּאוֹתוֹ ִמ ְד ָרשׁ

אַתּה
ָ
יעוֹתי ָך
הוּא ַחיֶּי ָך ְשׂ ַכר ְפּ ִס ֶ

יע ֶזר ָחשׁוּד ,וְ ה' ִשׁ ֵלּם לוֹ
ִמ ַצּד ֶא ָחד ֱא ִל ֶ

עוֹלם,
ָמים ָבּ ָ
אַתּה ַמ ֲא ִרי ְך י ִ
נוֹטל ֶשׁ ָ
ֵ

ְשׂ ָכרוֹ ָבּעוֹ ָלם ַה ֶזּה ,וְ ָכל ַמה ֶשּׁהוּא ִנ ַצּל

ֲא ָבל ַעל ֶשׁ ָח ַשׁ ְב ָתּ ַל ֲהרֹג ֶאת ַה ַצּ ִדּיק

ִמ ַסּם ַה ָמּ ֶות ָה ָיה ִבּזְ כוּת אַ ְב ָר ָהם ,וְ לֹא

רוֹאה ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים
ֶ
אַתּה
ַחיֶּי ָך ֶשׁ ָ

ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ .וּ ִמ ַצּד ֵשׁ ִני רוֹ ִאים ֶשׁה' ָגּ ַמל

וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ִמ ָבּנָיו וְ ֵאין סוֹפוֹ ֶשׁל

לוֹ ָשׂ ָכר ַעל ֶזה ֶשׁ ָה ָיה ָחשׁוּד ,וְ ִה ְכ ִניסוֹ ַחי

ָדם.
אוֹתוֹ ָה ִאישׁ ִליפּוֹל ֶא ָלּא ְבּי ָ

ְל ַגן ֵע ֶדן.

וְ ֵכן

מוּ ָבא ְבּ' ִחזְ קוּ ִני'

)בראשית

יד,

רוֹ ִאים ְס ִתירוֹת ִמי ֵניהּ וּ ֵביהּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

נִ ְר ֶאה

יע ֶזר ֶע ֶבד אַ ְב ָר ָהם ָכּל
ְדּ ָהיוּ ֶל ֱא ִל ֶ

אַב ָר ָהם
אָמר ְ
ַ

ַה ַמּ ֲעלוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ָכּל עוֹד ֶשׁהוּא

ְל ִי ְצ ָחק ָה ֶע ֶבד ַהזֶּה ָחשׁוּד ַעל ָכּל

ָה ָיה ֶע ֶבד אַ ְב ָר ָהם וּ ְמ ֻח ָבּר ְלאַ ְב ָר ָהםְ ,כּ ִפי

ָמל
וּב ְשׁ ִביל ֶשׁגּ ַ
תּוֹרה וְ כוּ'ִ ,
ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ַבּ ָ

ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ְנ ָג ִעים' ֶשׁ ֶע ֶבד

הוֹציאוֹ ְל ֵחרוּת,
יעזֶר ֶח ֶסד ְל ִי ְצ ָחק ִ
ֱא ִל ֶ

הוּא ְבּ ִחי ַנת ִא ָשּׁה ֶשׁל ָהאָדוֹן ,וּ ְב ֶר ַגע

רוּך הוּא ְשׂ ָכרוֹ
ָתן לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
וְ נ ַ

ֶשׁהוּא ִנ ְפ ַרד ֵמאַ ְב ָר ָהם הוּא ִא ֵבּד ֶאת

ָבּ ָ
עוֹלם ַהזֶּה ,וְ ֶה ֱע ִמידוֹ ְל ֶמ ֶל ְך וְ הוּא

ַמ ְד ֵר ָגתוֹ ַה ְגּדוֹ ָלה ְכּ ִפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַהזֹּ ַהר

עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁןֵ ,כּיוָן ֶשׁ ָראוּ ֶאת

יע ֶזר
ֶשׁה' אָ ַמר ְלמֹ ֶשה ֶשׁעוֹג ֶשׁהוּא ֱא ִל ֶ

יעזֶר,
ידים נִ ְת ַק ְבּצוּ ַל ֲהרֹג ֶל ֱא ִל ֶ
ַה ְצּ ִמ ִ

ֻיּוֹתיו .וְ ָל ֵכן אַ ְב ָר ָהם ָק ָרא לוֹ
ִא ֵבּד ֶאת זְ כ ָ

ָדיו
נוֹטל ב' גְּ ַמ ִלּים ְבּב' י ָ
וְ ָראוּ ֶשׁ ָהיָה ֵ

יע ֶזר ָה ָיה ַע ְבדּוֹ,
ֲחמוֹר ַגּם ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֱא ִל ֶ

ַחל ֵכּיוָן ֶשׁ ָראוּ ֵכּן
ירן ֶאת ַהנּ ַ
וּמ ֲע ִב ָ
ַ

וְ אַ ְב ָר ָהם לֹא ָר ָצה ָל ַק ַחת ֶאת ִבּתּוֹ

ְכוֹלין ְל ָה ְרגוֹ וְ ִהנִּ יחוּ
אָמרוּ ֵאין אָנוּ י ִ
ְ

ְליִ ְצ ָחקְ ,דּאַ ְב ָר ָהם ָי ַדע ֶשׁ ָכּל ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל

)ילקוט בראשית קט(

כו

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

יע ֶזר ִהיא ָבּ ֶזה ֶשׁהוּא ֶע ֶבד ֶשׁלּוֹ ,וְ ֵאין
ֱא ִל ֶ

ֶשׁ ְשּׁנֵי עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ָהיוֶּ ,א ָחד ָר ָשׁע

יך ָל ֶל ֶכת ִאתּוֹ
לוֹ ַמ ֲע ָלה ַע ְצ ִמית ֶשׁ ַתּ ְמ ִשׁ ְ

ֹשה ,וְ ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָה ֶע ֶבד
ֶשׁ ֲה ָרגוֹ מ ֶ

ַגּם ְכּ ֶשׁ ֵהם יִ ָפּ ְרדוּ .וְ ָל ֵכן ֶנ ֱא ַמר ָע ָליו דּוֹ ֶלה

וּמ ֶל ְך ְ ,
ֶ
וּכ ֶשׁ ָמּ ַל ְך נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ עוֹג ִכּי

וּ ַמ ְשׁ ֶקהְ ,דּ ַמ ֲע ָלתוֹ ִהיא ָל ַק ַחת ֵמאַ ְב ָר ָהם

ָכל ַמ ְל ֵכי ַה ָבּ ָשׁן נִ ְק ָר ִאים עוֹג.

וּ ְל ַה ֲע ִביר ָה ְלאָה ,וְ ֵאין לוֹ ַמ ְע ָין ִמ ֶשּׁל ַע ְצמוֹ

ָכּתוּב

)תהילים סח ,טז(

" ַהר ֱאל ִֹהים ַהר

יע ְלאַ ֵח ִרים .וְ ַגם ַמה ֶשּׁ ִנּ ְכ ַנס ַחי ְל ַגן
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ

ַבנֻנִּ ים ַהר ָבּ ָשׁןָ :ל ָמּה
ָבּ ָשׁן ַהר גּ ְ

ֵע ֶדןֶ ,זה ָה ָיה ָשׂ ָכר ַעל ַמה ֶשּׁ ָח ְשׁדוּ בּוֹ

ַבנֻנִּ ים ָה ָהר ָח ַמד
ְתּ ַר ְצּדוּן ָה ִרים גּ ְ

ְס ָתם ,וְ לֹא ִבּ ְג ַלל ַמ ֲע ָלתוֹ ָה ַע ְצ ִמיתַ .ו ֲע ַדיִ ן

ֱאל ִֹהים ְל ִשׁ ְבתּוֹ" .וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י " ָל ָמּה

יך יִ ָתּ ֵכן ֶשׁמֹּ ֶשה ֲה ָרגוֹ וְ ִנ ְכ ָנס ַחי ְל ַגן
צ"ע ֵא ְ

ַבנֻנִּ ים" ָל ָמּה ְתּ ַר ְצּדוּן
ְתּ ַר ְצּדוּן ָה ִרים גּ ְ

)שער מט

בוֹהים
ַהגְּ ִ

ֵע ֶדן .וְ ַע ֵיּן ָבּ' ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

אַתּם
ֶ

ֶה ָה ִרים

ַב ֻננִּ ים
גְּ

יע ֶזר ָהיוּ אוֹ ָתהּ
פ"ט ח"ב שצב( ֶשׁעוֹג ֶו ֱא ִל ֶ

ְל ַה ְשׁ ִחית ֶאת ָה ָהר ֲא ֶשׁר ָח ַמד

יע ֶזר ָה ָיה ֵמ ַה ֵח ֶלק ַהטּוֹב ,וְ עוֹג
ְנ ָשׁ ָמהֱ ,א ִל ֶ

ֱאל ִֹהים ְל ִשׁ ְבתּוֹ ִל ְשׁרוֹת ָע ָליו ְשׁ ִכינָה

ֵמ ַה ֵח ֶלק ָה ָרע .וְ ָהיוּ ִמשֹּׁ ֶרשׁ ַה ַמּ ְלאָ ְך

ֶצח ִי ְשׁכּוֹן
הוּא ַהר ַה ַבּ ִית אַף הוּא ַלנּ ַ

ְמ ַט ְטרוּ"ן ,וְ יוֹ ֵצא ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ֶזה ִנ ְכ ַנס ַפּ ֲע ַמיִ ם

ָ
ֻשּׁת
ֻשּׁתוֹ ְקד ַ
ָשׁם ְקד ָ
עוֹלם .רוֹ ִאים

ַחי ְל ַגן ֵע ֶדןַ ,פּ ַעם אַ ַחת ֲחנוֹ ְך ֶבּן ֶי ֶרד,

וּמבֹאָר
ֶשׁ ַהר ָבּ ָשׁן ִנ ְל ַחם ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,

יע ֶזר.
וּ ַפ ַעם ֵשׁ ִנית ֱא ִל ֶ

יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ִינ ַ

וּ ְב' ַד ַעת

זְ ֵק ִנים' )בראשית כד ,לט( חוֹ ֵלק
ַעל ַהזֹּ ַהר וְ ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ

ִהיא ֶדּ ֶר ְך ַהר ָבּ ָשׁן.

וּ ִב' ְמצוּ ַדת

ָדּוִ ד' ָשׁם ְמ ָב ֵאר ְבּאֹ ֶפן אַ ֵחר

וּ ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ָהיוּ ַכּ ָמּה עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן .ר'

ָרד ָע ָליו
ַהר ִסינַי ֲא ֶשׁר י ַ

אַב ָר ָהם
יעזֶר ֶע ֶבד ְ
אוֹמר ֱא ִל ֶ
יעזֶר ֵ
ֱא ִל ֶ

ֱאל ִֹהים הוּא ָל ֶכם ַהר ָבּ ָשׁן רוֹ ֶצה

הוּא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן וְ כוּ' .וְ ָק ֶשׁה

לוֹ ַמר ְכּמוֹ ֶשׁ ַהר ָבּ ָשׁן הוּא ָדּ ֵשׁן וְ ָשׁ ֵמן

ֹשה ֲה ָרגוֹ
ֶשׁ ֲה ֵרי עוֹג ָר ָשׁע ָהיָה וּמ ֶ

וּמקוֹם ִמ ְר ֶעה ֵכּן הוּא ָל ֶכם ַהר ִסינַי,
ְ

יעזֶר ָהיָה ַצ ִדּיק .וְ גַם ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת
ֶא ִל ֶ
וֱ

תּוֹרה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ֶתּם ָשׁ ָמה ִהיא
ִכּי זְ כוּת ַה ָ

סוֹפ ִרים ָח ִשׁיב ֵליהּ ִמ ִתּ ְשׁ ָעה ֶשׁ ִנּ ְכנְ סוּ
ְ

וּמגֵן ֲע ֵל ֶ
רוֹעה ֶא ְת ֶכם ָ
ָה ָ
יכם .רוֹ ִאים

ְבּגַן ֵע ֶדן ֵמ ַח ִיּים וְ כוּ' .וְ ָצ ִרי ְך לוֹ ַמר

ֶשׁ ַה ָפּסוּק ְמ ַר ֵמּז ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֵאין ֵהם

כז

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן
יכים ְל ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ֶדּ ֶר ְך ַהר ָבּ ָשׁן ֵכּי ָון
ְצ ִר ִ

ֻשּׁה וּ ִמ ֶמּנּוּ יוֹ ֶנ ֶקת
ְבּיוֹ ֵתר ְבּ ַצד ַה ְקּד ָ

ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים ֵמ ַהר ִסי ַני .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

ַה ְקּ ִל ָפּה ,וְ ָל ֵכן ָדּן ִנ ְק ָרא ָנ ָחשׁ ,וְ הוּא

אוֹכל
)שמו"ר ב ,ד( " ַהר ָבּ ָשׁן" ֶשׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ֵ

ימ ְט ִריָּא ַמ ֶטּהְ ,בּסוֹד ַה ַמּ ֶטּה ֶשׁ ֶנּ ְה ַפּ ְך
ְבּ ִג ַ

תּוֹרה ֶשׁנִּ ְתּנָה
אָדם ְבּ ִשׁנָּיו ִבּזְ כוּת ַה ָ
ָ

ְל ָנ ָחשִׁ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ְל ֵשׁ ֶבט ָדּן ֵישׁ ִחבּוּר

אוֹמר " ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי
ֵ
ָבּ ָהר ,וְ ֵכן הוּא

ַל ָבּ ָשׁןִ ,דּ ְב ִחי ַנת ָבּ ָשׁן יוֹ ֶנ ֶקת ִמ ֵשּׁ ֶבט ָדּן .וְ ֵכן

יכם ְבּ ִע ָתּם".
ָת ִתּי גִ ְשׁ ֵמ ֶ
ֵתּ ֵלכוּ וְ גוֹ' וְ נ ַ

ַה ָכּתוּב )בראשית מט ,יז( "יְ ִהי ָדּן ָנ ָחשׁ" ס"ת

רוֹ ִאים ֶשׁ ָבּ ָשׁן ְמ ַר ֵמּז ַעל ִשׁ ַנּ ִים ,וְ ַה ָבּ ָשׁן

ֵשׁ"ן .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַהר ִסי ַני .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ

יע ְל ִפיו ֶשׁל ִלוְ ָי ָתן,
ֶשׁ ַה ַפּ ְמ ַייאס ֶשל ָדּן ַמ ִגּ ַ

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט תהילים תשצו( ִשׁ ָשּׁה ֵשׁמוֹת

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַצ ִדּיק' ֶשׁ ַה ִלּוְ ָי ָתן
וּב ְ
ֵ

נִ ְק ְראוּ לוַֹ ,הר ֱאל ִֹהיםַ ,הר ָבּ ָשׁןַ ,הר

הוּא ַה ִצּנּוֹר ֶשׁ ַמּ ֲע ִביר ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ְל ָכל

חוֹרבַ ,הר ִסינַי.
ַבנוֹןַ ,הר ֶח ֶמדַ ,הר ֵ
גְּ

" ִלוְ ָי ָתן

ַה ְקּ ִל ָפּה ,וְ ֵכן ַה ָכּתוּב

רוּך הוּא
ַהר ָבּ ָשׁן ַהר ֶשׁ ָשּׁ ַכן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָשׁם .וְ ַגם ָכּאן רוֹ ִאים ֶשׁ ַהר ִסי ַני הוּא

)ב"ב

)ישעי' כז ,א(

עד(:

ָנ ָחשׁ" ס"ת ֵשׁ"ן.

ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)גיטין נז(:

ַתּנָּאַ ,מ ֲע ֶשׂה

ַה ָבּ ָשׁן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ עוֹד רוֹ ִאים ֶשׁ ָבּ ָשׁן

ילדוֹת
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְי ָל ִדים וִ ָ
ְבּ ְ

ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְשּׁ ִכי ָנה .וּ ְמבֹאָר ְל ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ

ֶשׁ ִנּ ְשׁבּוּ ְל ָקלוֹןִ ,ה ְרגִּ ישׁוּ ְבּ ַע ְצ ָמן ְל ָמה

יכה אוֹ ִתיּוֹת ְשׁ ִכי ָנהִ .דּ ְכ ֵשׁם
ְל ֵעיל ֶשׁ ְנּ ִשׁ ָ

אָמרוִּ ,אם אָנוּ
ְ
ֵהם ִמ ְת ַבּ ְקּ ִשׁים,

ֻשּׁה ַה ְשּׁ ִכי ָנה ִנ ְק ֵראת ָבּ ָשׁןָ ,כּ ְך
ֶשׁ ַבּ ְקּד ָ

טוֹב ִעים ַבּיָּם ,אָנוּ ָבּ ִאים ְל ַחיֵּי
ְ

יכת ָבּ ָשׁן
יקת ַה ְקּ ִל ָפּה ִהיא ֶדּ ֶר ְך ְנ ִשׁ ַ
יְ ִנ ַ

ָה ָ
עוֹלם ַה ָבּאָ ,דּ ַרשׁ ָל ֶהם ַהגָּדוֹל

ילי
ִדּ ְק ִל ָפּה ַבּ ְשּׁ ִכי ָנהְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר 'ְשִׁב ֵ

אָשׁיב,
ִ
אָמר ה' ִמ ָבּ ָשׁן
ֶשׁ ָבּ ֶהםַ " ,

ינה.
ִפְּנָחס' ֶשָׁבָּשׁ"ן ר"ת נ' ַשֲׁעֵרי ִבּ ָ

אָשׁיב",
אָשׁיב ִמ ְמּ ֻצלוֹת יָם"ִ " .מ ָבּ ָשׁן ִ
ִ

ָכּתוּב )דברים לג ,כב( " ָדּן גּוּר אַ ְר ֵיה ְי ַז ֵנּק

אָשׁיבִ " ,מ ְמּ ֻצלוֹת
ִמ ֵבּין ִשׁנֵּי ֲא ָריוֹת ִ

ִמן ַה ָבּ ָשׁן" וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י ֶשׁ ָה ָיה

יָם"ֵ ,אלּוּ ֶשׁ ְ
טּוֹב ִעין ַבּיָּם .רוֹ ִאים

ַה ַיּ ְר ֵדּן יוֹ ֵצא ֵמ ֶח ְלקוֹ ִמ ְמּ ָע ַרת ַפּ ְמ ַייאס

יקת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִנ ְמ ֶשׁ ֶלת ְל ָבּ ָשׁן ַה ְמ ַר ֵמּז
ֶשׁיְּ ִנ ַ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
וְ כוּ' ,וְ ִקילוּחוֹ ִמן ַה ָבּ ָשׁןֵ .בּ ְ

ַעל ִשׁ ֵנּי ֲא ָריוֹת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ַרשׁ

' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא' ֶשׁ ֵשּׁ ֶבט ָדּן הוּא ַה ַתּ ְחתּוֹן

רוּך הוּא,
אָמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַ

ְתּ ִה ִלּים

)קמ(

כח

סוֹד ַה ִשּׁ ַנּיִם ַ -ה ֵשּׁן ִהיא ְבּסוֹד אוֹת ִשׁי"ן

ֶא ַמר וְ ֵכן
מוֹציא ִמ ֵבּין ִשׁנָּיוֶ .שׁנּ ֱ
ִ
ֲאנִ י

ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים יבֶ (.שׁ ָיּם הוּא

ִ
אָמר ה' ִמ ָבּ ָשׁן
" ַ
אָשׁיב" .וְ ַגם ָכּאן

ְבּ ִחי ַנת ֶכּ ֶלב ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ִסּ ְט ָרא

יקת
רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ָפּסוּק ְמ ַק ֵשּׁר ֶאת יְ ִנ ַ

אַ ֲח ָרא ,וְ חוֹל ַה ָיּם הוּא ְבּ ִחי ַנת ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת

ַה ִשּׁ ַנּיִ ם ְליָםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל ֵמ ַהזֹּ ַהר

ְבּ ַצ ַוּאר ַה ֶכּ ֶלב ,וּ ִמי ֶשׁ ְמּ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת ַמ ִתּיר

ַעל ַה ָפּסוּק " ֲא ַזי ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵשׁנוּ

ֶאת ַה ַשּׁ ְל ֶשׁ ֶלת ִמ ַצּ ַוּאר ַה ֶכּ ֶלב ,וְ גוֹ ֵרם

ַה ַמּ ִים ַה ֵזּידוֹנִ יםָ :בּרוּ ְך ה' ֶשׁלֹּא

ְנ ִשׁיכוֹת ֶשׁל ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא ,וְ רוֹ ִאים

נְ ָת ָננוּ ֶט ֶרף ְל ִשׁ ֵנּ ֶ
יהם" .וְ ַע ֵיּן ְבּ ַמ ֲא ַמר

יכה ֶשׁ ָבּאָה ֵמ ַה ָיּםִ .נ ְר ֶאה
ְבּ ִחי ַנת ְנ ִשׁ ָ

'סוֹד ַה ֵח ִצי' ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶשׁ ָיּם ְמ ַס ֵמּל ֶאת

ְל ָב ֵאר ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ִשׁ ַנּיִ ם ְל ָים,

ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁיּוֹ ֵרד ַל ְקּ ִלפּוֹת ,וְ ַי ָבּ ָשׁה ְמ ַס ֶמּ ֶלת

ְדּ ִשׁ ַנּיִ ם ִנ ְמ ָצאוֹת ַבּ ֶפּה ,וּ ֶפה ִנ ְמ ָשׁל ְל ָים,

ֻשּׁה .וְ ֵכן ָכּתוּב
ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁיּוֹ ֵרד ַל ְקּד ָ

מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ַכּ ָ

)'אותיות דר"ע ' אות אל"ף(

"אַלּוֹנִ ים ִמ ָבּ ָשׁן ָעשׂוּ

לֹא נִ ְמ ְשׁלוּ ֶפּה וְ ָלשׁוֹן ֶא ָלּא ְבּיָם

ִמ ָ
שּׁוֹטי ְִך ַק ְר ֵשׁ ְך ָעשׂוּ ֵשׁן" .וְ רוֹ ִאים

יע ַמ ִים ָכּ ְך
ַלּיוְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַהיָּם ַמ ִבּ ַ
וְ ג ָ

ֶשׁאַ ְנ ֵשׁי צוֹר ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ְבּ ֵע ִצים ֶשׁ ָבּאוּ

תּוֹך
יע ַמ ִיםְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁגַּל ִמ ְ
ַה ֶפּה ַמ ִבּ ַ

יהם.
ִמ ָבּ ָשׁן וּ ְב ִשׁ ַנּיִ םִ ,ל ְבנוֹת ֶאת ְס ִפינוֹ ֵת ֶ

עוֹלה ָכּ ְך ַה ָלּשׁוֹן
ַבּר וְ ֶ
ַהיָּם ִמ ְתגּ ֵ

יקת ַה ָיּם
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּי ָון ֶשׁיְּ ִנ ַ
ְ

ַבּר וְ ֶ
תוֹך ַה ֶפּה ִמ ְתגּ ֵ
ְבּ ְ
וּכ ֵשׁם
עוֹלהְ ,

ֶשׁ ָלּ ֶהם ִהיא ִמ ְבּ ִחי ַנת ָבּ ָשׁן וְ ֵשׁןָ ,בּנוּ

ֶשׁ ַהיָּם יֵשׁ לוֹ ָשׂ ָפה ִמזֶּה וְ ָשׂ ָפה

ַבּ ְסּ ִפינוֹת ַה ָשּׁטוֹת ַבּ ָיּם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים

ִמזֶּהָ ,כּ ְך ָלשׁוֹן יֵשׁ לוֹ ָשׂ ָפה ִמזֶּה

ָה ֵאלּוּ.

וְ ָשׂ ָפה ִמזֶּה.

)יחזקאל כז ,ו(
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