
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע  ֲאָלִפים 'ה גליון פרשת וירא

נּו" ֲע ָּׁש ִה ֵעץ  ַּתַחת ְו ֵּצלד סֹו," ָה     ַה

 ָאַמר ,ָאַמר ִסיָמֵאי 'ר ְּבֵׁשם א"ר )י ,מח ר"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

 ,"ָהֵעץ ַּתַחת ְוִהָּׁשֲענּו" ָאַמְרָּת ַאָּתה ְלַאְבָרָהם ה"ַהָּקָּב

 ָּפַרׂש" ,ָלבֹא ּוֶלָעִתיד ,ּוַבִּיׁשּוב ,ַּבִּמְדָּבר ָךְלָבֶני ּפֹוֵרַע ֶׁשֲאִני ָךַחֶּיי

 ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת" ִמַּנִין ָּבָאֶרץ ,ַּבִּמְדָּבר יֲהֵר ,"ְךְלָמָס ָעָנן

 ֵמחֶֹרב יֹוָמם ְלֵצל ִּתְהֶיה ְוֻסָּכה" ִמַּנִין ָלבֹוא ֶלָעִתיד ,"ָיִמים

 ָהֵעץ ֵּבין ַהֶּקֶׁשר ְלָבֵאר ִנְרֶאה ".ּוִמָּמָטר ִמֶּזֶרם ּוְלִמְסּתֹור ּוְלַמְחֶסה

 ַהָּׂשָכר ְלֵבין ,ַהֶּׁשֶמׁש ִמן ֵצל ָלֶהם ֶׁשִּיְהֶיה יםַלַּמְלָאִכ ַאְבָרָהם ֶׁשָּנַתן

 ֶלָעִתיד ְוַהֻּסָּכה ,ֻסָּכה ּוִמְצַות ,ַהָּכבֹוד ַעְנֵני ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ָּבָניו ֶׁשִּקְּבלּו

 ְּכמֹו ,ִמַּבחּוץ ָלָאָדם ֶׁשָּבִאים ַמְפִריִעים ִמְּפֵני ֲהָגָנה הּוא ְּדֵצל .ָלבֹא

 ַעל ְלָהֵגן ָהיּו ַהָּכבֹוד ַעְנֵני ְוֵכן ,ִמַּבחּוץ ַהְפָרָעה ֶׁשִהיא ,ׁשַהֶּׁשֶמ ַהְפָרַעת

 ָעָנן ָּפַרׂש" )לט ,קה תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִחיצֹוִנּיֹות ֵמַהְפָרעֹות ִיְׂשָרֵאל

 תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ְוַכּמּוָבא ,ַרע ִמָּכל ּוֵמֵגן סֹוֵכְך ָהָיה ֶׁשֶהָעָנן ,"ְךְלָמָס

 רּוחֹות ּוֵמַאְרַּבע ּוִמְּלַמָּטה ִמְלַמְעָלה ָהיּו ֲעָנִנים ִׁשְבָעה )ב רבמדב

 ,ְוַעְקַרִּבים ְנָחִׁשים ָלֶהם ּוַמֶּכה ִלְפֵניֶהם ְךהֹוֵל ְוֶאָחד ,ָהעֹוָלם

 .ַהּקֹוִצים ֶאת ְוׂשֹוֵרף ָהֲעָמִקים ְוֶאת ֶהָהִרים ֶאת ָלֶהם ּוַמְׁשֶוה

 ִמיֵני ִמָּכל ,ֶׁשַּמִּקיף ֵצל ִּבְבִחיַנת ָהָאָדם ַעל הְמִגָּנ ַהֻּסָּכה ִמְצַות ְוֵכן

 ְּביֹום ְּבֻסּכֹה ִיְצְּפֵנִני ִּכי" )כז תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ֶׁשִּמַּבחּוץ ַהְפָרעֹות

 ַּתְכִליָתּה ,ָלבֹא ֶלָעִתיד ַהֻּסָּכה ְוֵכן ,"ָאֳהלֹו ְּבֵסֶתר ַיְסִּתֵרִני ָרָעה

 ֶׁשֵהם ,"ּוִמָּמָטר ִמֶּזֶרם ּוְלִמְסּתֹור ּוְלַמְחֶסה" םָׁש ַּבָּכתּוב ַּכְמבָֹאר

 ָזכּו ,ַלַּמְלָאִכים ֵצל ָנַתן םֶׁשַאְבָרָה ִּבְׂשַכר ְוָלֵכן ,ַּבחּוץ ֶׁשָּבאֹות ַהְפָרעֹות

 ֵהם ֵאּלּו ֶׁשָּכל ,ָלבֹא ֶלָעִתיד ְוַלֻּסָּכה ,ֻסָּכה ּוְלִמְצַות ,ָכבֹוד ְלַעְנֵני ָבָניו

 י"ְּבַרִּׁש אמּוָב ןְוֵכ .ַהחּוץ ִמן ֶׁשָּבאֹות ֵמַהְפָרעֹות ַוֲהָגָנה ֵצל ִּבְבִחיַנת

 ְךָמָס ָקרּוי ,ִמְּכֶנֶגד ֵּבין ,ְלַמְעָלה ֵּבין ַהֵּמֵגן ָּדָבר ָּכל )יב ,לה שמות(

 ִמַּסָּכנֹות ְׁשִמיָרה ִעְנָיָנּה ְוחֹוָמה ,חֹוָמה ֲאִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵצל ְוֵכן .ְךּוְסַכ

   ףַהַּמִּקי רָהאֹו תֶא לַהְמַסֵּמ ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵצל ְוֵכן .ִמַּבחּוץ ָּבאֹותֶׁש

  .)כט ק"אגה( 'אַּתְנָי'ַּב אַּכּמּוָב  

 ִּבְגֵדי ֶאת ְוִגֲהצּו ֶׁשִּכְּבסּו ֵאּלּו ֵהם ָּכבֹודַה ַעְנֵני ַּדְוָקא ְּדָלֵכן

 ֲהָגָנה אהּו ְּדֶבֶגד ,)ד ,ח דברים( י"ַרִּׁשְּב ַּכּמּוָבא ,ַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל

 ,ָּכבֹודַה ַעְנֵני ָלֵכן ',ְוַכּדֹו קֹר ,חֹם ,ִחיצֹוִנּיֹות ֵמַהְפָרעֹות ָלָאָדם

   ַלְּבָגִדים ַּגם ָּדֲאגּו ֵהם ,ִחיצֹוִנּיֹות ַהְפָרעֹות ִמָּכל ֲהָגָנה ָהָיה ֶׁשַּתְפִקיָדם

   .ִמַּבחּוץ ֶׁשָּבאֹות ֵמַהַהְפָרעֹות ַהֲהָגָנה םִלְתחּו ֶׁשַּׁשָּיִכים ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל  

 ִאיָלן ּוְרֵאה ּבֹוא :)קב וירא( ַהּזַֹהר ִּפי ַעל ְלָפֵרׁש ִנְרֶאה ַטַעם

 ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַחז ִמי יֹוֵדַע ָהָיה ִאיָלן ּוְבאֹותֹו ,ַאְבָרָהם ָנַטע

 ָהִאיָלן ,ה"ַּבָּקָּב ֶׁשֶּנֱאַחז ִמי ,ָזָרה ַּבֲעבֹוָדה ֶׁשֶּנֱאַחז ּוִמי ,ה"ַּבָּקָּב

 ּוִמי ,ָנֶאה ֵצל ָעָליו ְועֹוֶׂשה ,רֹאׁשֹו ַעל ְוחֹוֶפה ֲעָנָפיו ּפֹוֵרׂש ָהָיה

 ָהיּו ַוֲעָנָפיו עֹוֶלה ָהָיה ִאיָלן אֹותֹו ,ָזָרה ֲעבֹוָדה ְּבַצד ֶׁשֶּנֱאַחז

 ָסר ְולֹא ,אֹותֹו ּוַמְזִהיר ַאְבָרָהם יֹוֵדַע ָהָיה ָאז ,ְלַמְעָלה עֹוִלים

 ַאְבָרָהם ֶׁשל ֶׁשַהֵּצל ּוְכֵׁשם .ה"ַהָּקָּב ֶּבֱאמּוַנת ֶׁשֶּנֱאַחז ַעד ִמָּׁשם

 ,ָאָדם ִּבְבֵני הְּפִניָמ רֶׁשַּתְחּדֹ ףַמִּקי תִּבְבִחיַנ אֶׁשִהי ָהֱאמּוָנה ֶאת ֵהִביא

 אמור( ַּבּזַֹהר ּוָבאַּכּמ ,ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֱאמּוָנה ֶאת ַמֲחִדיר ַהֻּסָּכה ֶׁשל ַהֵּצל ָּכְך

   ַהֵּצל ִּבְזכּות ָלֵכן ,ָהֱאמּוָנה ֵצל ִדְמֵהיְמנּוָתא ִצָּלא ִהיא ֶׁשַהֻּסָּכה .)קג

   .ָהֱאמּוָנה ֵצל ַהֻּסָּכה ְלֵצל זֹוִכים ָאנּו ,ָהֱאמּוָנה ֵצל אֶׁשהּו ַאְבָרָהם ֶׁשל  

 יֹוָנָתן ר"א יַנְחָמִנ ַּבר ְׁשמּוֵאל 'ר ָאַמר .)נה ברכות( 'ַּבְּגָמ
 לֹו ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה ,ִנְקָרא ָחְכָמתֹו ֵׁשם ַעל ְּבַצְלֵאל

 ,ְוֵכִלים ָארֹון ִמְׁשָּכן ִלי ֲעֵׂשה ִלְבַצְלֵאל ֱאמֹר ְךֵל ְלמֶׁשה ה"ַהָּקָּב
 ָאָדם עֹוָלם ֶׁשל ִמְנָהגֹו ]ְּבַצְלֵאל[ לֹו ָאַמר ,ְךְוָהַפ מֶׁשה ְךָהַל

 ֶׁשָּמא ]מֶׁשה[ לֹו ָאַמר ,ֵּכִלים ְלתֹוכֹו ַמְכִניס ְךָּכ רְוַאַח ַּבִית ּבֹוֶנה
 ,ְלמֶׁשה ְּבַצְלֵאל ֵּבין ַהַּמֲחלֶֹקת ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ְוָיַדְעָּת ָהִייָת ֵאל-ְּבֵצל

 ֲאִפּלּו ,ָּדָבר ְלׁשּום ְצִריִכים ֵאיָנם ְוַהֵּכִלים ֶׁשָהָארֹון ָהְיָתה מֶׁשה ְּדִׁשיַטת

 ְּבַעְצמֹו ֶׁשּמֶׁשה ִּדְכמֹו ,ַעְצָמם ִמַּצד ִקּיּום ְיכֶֹלת ָלֶהם ְוֵיׁש ,ְלַבִית לֹא

 יֹום ַאְרָּבִעים ְוֵכן ,ִאְׁשּתֹו זֹו ֵּביתֹו ,ָהִאָּׁשה ִמן ָּפַרׁש ,ּתֹוָרה ֻּכּלֹו ֶׁשָהָיה

 מֶׁשה ָחַׁשב ָּכְך ,ַהַּגְׁשִמּיּות ִמן ּוָפַרׁש ,ָׁשָתה לֹא ּוַמִים ָאַכל לֹא ֶלֶחם

 ִמַּצד ִלְכלּום ְצִריִכים ֵאיָנם ,ַהֵּכִלים ְׁשָאר ְוֵכן ,ֶׁשּבֹו ְוַהּלּוחֹות ֹוןֶׁשָהָאר

 קֶֹדם ַנֲעֶׂשה ֵּכן ִאם ',ה ִצּוּוי ִמּׁשּום ֶזה ַּבִית ַלֲעׂשֹות ַהִחּיּוב ְוָכל ,ַעְצָמם

 תֶא ַנֲעֶׂשה ְךָּכ רְוַאַח ,ַהֵּכִלים ֶׁשֵהם ,יֹוֵתר ַהֲחׁשּוִבים ַהְּדָבִרים תֶא

 ָאָדם ֶׁשּקֶֹדם ָהְיָתה ְּבַצְלֵאל ְוִׁשיַטת .םַהֵּכִלי לֶׁש תַהַּבִי אֶׁשהּו ַהִּמְׁשָּכן

 ִלְלמֹד ֶאְפָׁשר ְךָּכ רַאַח ְוַרק ',ְוכּו ְוִאָּׁשה ַּבִית ְּכמֹו ,ַהֵּכִלים תֶא ָצִריְך

 בראשית( "ָׁשֵלם ַיֲעקֹב ַוָּיבֹא" ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֵאֶצל ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ּתֹוָרה

 קֶֹדם ,ְּבתֹוָרתֹו ָׁשֵלם ,ְּבָממֹונֹו ָׁשֵלם ,ְּבגּופֹו ָׁשֵלם י"ּוְבַרִּׁש ,)יח ,לג

 ְךָּכ רְוַאַח ,ָממֹונֹו ְךָּכ רְוַאַח ,ַהּגּוף ִעְנְיֵני ּוְׁשָאר ִאְׁשּתֹו זֹו ּגּופֹו ָצִריְך

 ַהָּׁשרּוי ָּכל :)סב ותיבמ( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא .ַלּתֹוָרה ִלְזּכֹות ֶאְפָׁשר ּתֹוָרתֹו
   קֶֹדם ֶׁשָּצִריְך ְלמֶׁשה ָטַען ְּבַצְלֵאל ְוָלֵכן ,ּתֹוָרה ְּבלֹא ָׁשרּוי ִאָּׁשה ְּבלֹא

   .ַהֵּכִלים תֶא ְךָּכ רְוַאַח ַהַּבִית תֶא ַלֲעׂשֹות  

 המֶׁש הֶׁשָעָׂש דֶאָח תֲארֹונֹו יְׁשֵּת ֶׁשָהיּו )א ,י דברים( י"ְּבַרִּׁש

 םִעָּמֶה איֹוֵצ הָהָי המֶׁש לֶׁש ַוֲארֹונֹו ,לְּבַצְלֵא הֶׁשָעָׂש דְוֶאָח

 יֵעִל יִּביֵמ אֶאָּל הַלִּמְלָחָמ אָיָצ אלֹ לְּבַצְלֵא הֶׁשָעָׂש ְואֹותֹו ,הַלִּמְלָחָמ

 אְולֹ הַלִּמְלָחָמ איֹוֵצ הָהָי המֶׁש לֶׁש ַּדֲארֹונֹו הִנְרֶא .הְוִנְׁשָּב וָעָלי ְוֶנֶעְנׁשּו

 תַּבִי ָצִריְך אלֹ ןֶׁשָהָארֹו ,מֶׁשה תִׁשיַט ּבֹו הָהְיָת הֶז ןְּדָארֹו וָעָלי ׁשּוֶנֶעְנ

 רׁשֹוֵמ הּוא ,הְוַאְּדַרָּב ,ַעְצמֹו תִּבְזכּו םָמקֹו לְּבָכ םּוְלִהְתַקֵּי רִלָּׁשֵמ לְוָיכֹו

 לְּבַצְלֵא לֶׁש ֲארֹונֹו ןֵּכ ןֶּׁשֵאי הַמ .הַלִּמְלָחָמ ִעּמֹו ָיְצאּו ןָלֵכ ,םֲאֵחִרי לַע

 הַלִּמְלָחָמ ִעּמֹו ּוְכֶׁשָּיְצאּו ,תַּבִי ָצִריְך ןֶׁשָהָארֹו לְּבַצְלֵא תִׁשיַט ּבֹו הָהְיָת

   ןְוֵאי הְׁשִמיָר ָצִריְך הֶז ֶׁשָארֹון זִלְרמֹ ,הִנְׁשָּב ןְוָהָארֹו וָעָלי ֶנֶעְנׁשּו

  .ְלהֹוִציאֹו  

 ְךִנְמַׁש ֶׁשִּמְּתִחָּלה ֹותֻסּכ ְּבִחיַנת :)עו האזינו( ת"ְּבלק
 ,ִמַּמַעל ַהּסֹוֶבֶבת ֻסָּכה ִמְצַות ִעְנַין ְוהּוא ,ַמִּקיף ִּבְבִחיַנת

 ְוִנְתֶּפֶסת ,ַהֶהָאָרה ִנְכֶנֶסת ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני ְךָּכ רְוַאַח
 ֵאל-ְּבֵצל ְּבַצְלֵאל ַּגֵּבי ל"מארז יּוַבן הֶז ְךֶרֶּד לְוַע ,ִּבְפִניִמּיּוָתם

 ,ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחָּלה ַלֲעׂשֹות ָאַמר ֶּׁשְּבַצְלֵאל ַמה ִּכי ,ְוָיַדְעָּת יָתָהִי
 ֶׁשָּכל הֶז ְךֶרֶּד לַע ֵּכן ַּגם ַהְיינּו ,ְוַהֵּכִלים ָהָארֹון ְךָּכ רְוַאַח

 ִּבְבִחיַנת ָהאֹור ְךִנְמָׁש ִלְהיֹות ְךָצִרי ְלַמָּטה ִמְלַמְעָלה ַהְמָׁשָכה
 ַהְיינּו .ְּפִניִמית ִּבְבִחיַנת ְךֻיְמַׁש ָּדְייָקא ְךָּכ רְוַאַח ,הִּבְתִחָּל ַמִּקיף

 אֶׁשהּו לֹו זִלְרמֹ .ְוָיַדְעָּת ָהִייָת ֵאל-ְּבֵצל ֶׁשָּמא ִלְבַצְלֵאל ראֹוֵמ ֶׁשּמֶׁשה

 ,ּתֹוָרה ְלִׂשְמַחת ַהֲהָכָנה הּוא ְּדֻסּכֹות ,ֻסּכֹות ֶׁשל ַהֵּצל ֵמִעְנַין ֶזה ֶאת ָלַמד

 ָעָליו ֶׁשָּיֵגן ַהֻּסָּכה ֶׁשל ַהֵּצל ֶאת ָצִריְך הּוא ַלּתֹוָרה זֹוֶכה ֶׁשָאָדם ֵניְוִלְפ

 מגילה( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןְוֵכ .ּתֹוָרה ִלְלמֹד ַהַּדַעת ִיּׁשּוב תֶא לֹו ְוִיֵּתן ,ַרע ִמָּכל

ָמִצינּו 

 ִנְרֶאה

 ְועֹוד

 ָמִצינּו

 אמּוָב

 מּוָבא



 ןֵגֵמ ֶׁשַהֵּצל ְּכמֹו ,ֵצל ִמְּלׁשֹון .ִציּלּוָתא ְּבָעא ְׁשַמְעָּתָתא :)כח

 לֹו ֵיׁש ,ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהַהְפָרעֹות ִמָּכל ֶׁשּמּוָגן ָאָדם ָּכְך ,ִחיצֹוִנּיֹות ֵמַהְפָרעֹות

 ָהִייָת ֵאל-ְּבֵצל ,ִלְבַצְלֵאל מֶׁשה ֶׁשָאַמר ְוֶזה .ַּבּתֹוָרה ַלֲעסֹק ְצלּוָלה ַּדַעת
 ֶאְפָׁשר ְךָּכ רְוַאַח ,ּוַבִית ָּכןִמְׁש ָצִריְך ֶׁשּקֶֹדם ָלַמְדָּת ַהֻּסָּכה ֶׁשִּמֵּצל ,ְוָיַדְעָּת

   לֵּמַסְמַה הֵוְקִמ ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵאְלַצְּב ןֵכְו .ְוַהּתֹוָרה ָהָארֹון ֶאת ְלַהְכִניס

  .'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו יףִּקַּמַה ראֹוָה תֶא  

 ּוְבֵצל ָךְּבִפי ְּדָבַרי ָוָאִׂשם" )טז ,נא 'ישעי( ַהָּכתּוב רְלָבֵא הִנְרֶא
 ָצִריְך ,ָךְּבִפי ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶׁשִּיְהיּו ֶׁשִּבְׁשִביל ַהְינּו ".ָךִּכִּסיִתי ָיִדי

 ּוְלַדַעת .ְצלּוָלה ַּדַעת לֹו ְוִיֵּתן ָהָאָדם ַעל ֶׁשָּיֵגן "ָיִדי ְּבֵצל" ,ַהֵּצל ִעְנַין תֶא

 ,ָלֱאמּוָנה ֶׁשּזֹוֶכה ּוִמי ,ָהֱאמּוָנה ֵצל אִהיֶׁש ,ַהֻּסָּכה ְיֵדי ַעל זֹוִכים ְצלּוָלה

 ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ַּבּתֹוָרה ַלֲעסֹק ַהַּדַעת ִיּׁשּוב לֹו ְוֵיׁש ,ָּדָבר ָחֵסר ֵאינֹו

 ְוֶזה ,ֶׁשּלֹו ֵמָהֱאמּוָנה ַחי ֶׁשַּצִּדיק ,"ִיְחֶיה ֶּבֱאמּוָנתֹו ַצִּדיק" )ב חבקוק(

 'ַהד ְוֵכן .ָצִריְך ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ְוַהִּיׁשּוב ְוַהִּׂשְמָחה מּותַהְּׁשֵל ָּכל תֶא לֹו נֹוֵתן

 ִמן ֶׁשָּבאֹות ַהְפָרעֹות ִמיֵני ִמָּכל ַמִּציִלים ֵהם ,ְּבֻסּכֹות ֶׁשּלֹוְקִחים ִמיִנים

 יֹוֵסי ר"א עּוְקָבא ַּבר ָחָמא ר"א :)לז סוכה( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא ,ַהחּוץ
   ַמֲעֶלה ,ָרעֹות רּוחֹות ַלֲעצֹר ְּכֵדי ,ּוֵמִביא ְךִלימֹו ,ֲחִניָנא ְּבַרִּבי

   .ָרִעים ְטָלִלים ַלֲעצֹר ְּכֵדי ּומֹוִריד  

 קֶֹדם ַּבְּתִפָּלה ֶּׁשאֹוְמִרים הַמ לַע .)צא האזינו( ת"ְּבלקו מּוָבא

 ילְּדִבְׁשִב ,ָךְּבתֹוָרֶת ֶחְלֵקנּו ְוֵתן ְךָּכ רְוַאַח ,ָךְּבִמְצָוְת ַקְּדֵׁשנּו

 םֶׁשֵה ,ִמּקֶֹדם ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ַהִהְתַקְּדׁשּות תֶא ָצִריְך ,ּתֹוָרהַּב ִלְזּכֹות

   ֶׁשּיּוַכל ,ַרע ִמָּכל ָׁשמּור ְּכִלי ָהָאָדם ֶאת ְועֹוֶׂשה ֶׁשַּמְכִׁשיר ,ֵצל ִּבְבִחיַנת

   .ּתֹוָרהַּב ִלְזּכֹות  

 ֲעֻגָּלה ְּבַטַּבַעת ,ִקּדּוִׁשין םקֶֹד ָצִריְך ֶׁשָּבִאָּׁשה ָׁשם ת"ְּבלק ְמָבֵאר

 ְוִעְנַין ,ְוַכָּלה ֶהָחָתן ַעל ַטִּלית ֶּׁשּפֹוְרִסין ַמה ְוֵכן ,ַמִּקיף ִּבְבִחיַנת

 רַאַח ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי ,ְוִהְתַקְּדׁשּות ְׁשִמיָרה לֶׁש ,ֵצל ִּבְבִחיַנת ֶזה ֶׁשָּכל ,ַהֻחָּפה

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ןְוֵכ .ִּבְׁשֵלמּות יָאהַהִּב ֶׁשל ַהְּפִניִמי ַהֶּקֶׁשר ְךָּכ

 ְּפִניִמי ְלאֹור ֲהָכָנה ,ַמִּקיף אֹור ִּבְבִחיַנת ִהיא ,ְּתִפִּלין ֶׁשִּמְצַות 'ִציִצית

 ְרצּועֹות ֶׁשְּכִריַכת אֹוֵמר ַהּזַֹהר ְוָלֵכן ,ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ְךָּכ רַאַח ֶׁשָּבא

 ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ןְוֵכ .ִקּדּוִׁשין ַטַּבַעת ִּבְבִחיַנת ִהיא ְצַּבעָהֶא ַעל ַהְּתִפִּלין

   ֲהָכָנה ,ַמִּקיף אֹור אּוה ֶׁשֶּפַסח ,'ְּבִמְצֹוֶתיָך ַקְּדֵׁשנּו ִמְצַרִים ִויִציַאת ֶּפַסח'

  .ְּפִניִמי אֹור ְלָׁשבּועֹות  

 ָךְל אַֹמר ִאם ,ָךְכֲאָבֶר ַּבָּמה ,ִאיָלן ִאיָלן :)ה תענית( 'ַּבְּגָמ
 ֶׁשְּיֵהא ,ְמתּוִקין ָךֵּפרֹוֶתי ֲהֵרי ,ְמתּוִקין ָךֵּפרֹוֶתי ֶׁשִּיְהיּו

 ,ָךַּתְחֶּתי עֹוֶבֶרת ַהַּמִים ַאַּמת ֶׁשְּתֵהא ,ָנֶאה ָךִצְּל ֲהֵרי ,ָנֶאה ָךִצְּל
 יעֹותְנִט ֶׁשָּכל ָרצֹון ְיִהי ֶאָּלא ,ָךַּתְחֶּתי עֹוֶבֶרת ַהַּמִים ַאַּמת ֲהֵרי

 ִאם ,ָךֲאָבֶרְכ ַּבָּמה ַאָּתה ַאף ,ָךְּכמֹוְת ִיְהיּו ָךִמְּמ ֶׁשּנֹוְטִעין
 ִאם ,עֶׁשר ָךְל ֵיׁש ֲהֵרי ,ְּבעֶׁשר ִאם ,ּתֹוָרה ָךְל ֵיׁש ֲהֵרי ,ַּבּתֹוָרה
 ֶצֱאָצֵאי ָּכל ֶׁשִּיְהיּו ָרצֹון ְיִהי ֶאָּלא ,ָּבִנים ָךְל ֵיׁש ֲהֵרי ,ְּבָבִנים
 ַהֵּצל ְוֶאת ,ַלּתֹוָרה ַהֵּפרֹות תֶא ַמְמִׁשיָלה 'ֶׁשַהְּגָמ רֹוִאים .ָךֹוְתְּכמ ָךֵמֶעי

 ָלָאָדם ֵיׁש ְּדֵמַהֵּפרֹות ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ְלָבִנים ַהַּמִים ַאַּמת ְוֶאת ,ְלעֶׁשר

 תְּבֻדְגַמ ,ִּבְפִניִמּיּות ֶנֱהֶנה ָהָאָדם ֵמַהּתֹוָרה ְוֵכן ,ִּבְפִניִמּיּות הֲאִכיָל תֲהָנַא

 ִהיא ְּדַהּתֹוָרה ,"ְבַלֲחִמי ַלֲחמּו ְלכּו" )ה ,ט משלי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֲאִכיָלה

 ַהַהְפָרעֹות ְלָהִסיר אהּו ְּדֵצל ,ְלעֶׁשר ְמַדֶּמה ְוַהֵּצל ,לְּכִדְלֵעי ְּפִניִמי אֹור

 יוֵמָעָל ְלָהִסיר ָהֶאְפָׁשרּות תֶא ָלָאָדם נֹוֵתן ,ָהעֶׁשר ְוֵכן ,ַהִחיצֹוִנּיֹות

 ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו .ַּבּתֹוָרה ְוַלֲעסֹק ',ְוכּו ַהַּפְרָנָסה ְוַדֲאַגת ,ִחיצֹוִנּיֹות ַהְפָרעֹות

 ַלָחְכָמה ִלְזּכֹות ְּדִבְׁשִביל ".ַהָּכֶסף ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל" )יב ,ז קהלת(

 ְּבֵצל" ָאַמרֶּׁש ּוַמה .ַלּתֹוָרה ַהַּדַעת ִיּׁשּוב ֶׁשִּיֵּתן ַהֶּכֶסף ֵצל ֶאת ָצִריְך

 'ַּתְנָיא'ַּב ןֵּיַע ,ֵצל ִּבְבִחיַנת ֵּכן ַּגם ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְׁשַמע ,"ַהָחְכָמה

 ֶׁשִהיא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְוַהּתֹוָרה ַהָחְכָמה ַעל ֶזה ָּכתּוב ֶׁשְּמָבֵאר )ו"פכ(

 ֶׁשֶּזה ,ֲאִכיָלה ֻדְגַמתְּב ְּפִניִמית ֲהָנָאה ְולֹא ,ִחיצֹוִנית ַוֲהָנָאה ֵצל ִּבְבִחיַנת

 תְּבִחיַנ םַּג ֵיׁש הֶׁשַּבּתֹוָר 'ןָמזֹו הּתֹוָר' רְּבַמֲאַמ ןֵּיְוַע .ָלבֹא ֶלָעִתיד ִיְהֶיה

   ְּדַאַּמת ,ְלָבִנים ְמַדֶּמה ַהַּמִים ְוַאַּמת .ףַמִּקי ראֹו תְּבִחיַנ םְוַג יְּפִניִמ ראֹו

  ..)פו יתרו( ַּבּזַֹהר אַּכּמּוָב ַאָּמה ֶׁשִּנְקָרא ַהְיסֹוד יאִה ָּבָאָדם ַהַּמִים  

 ִּכי ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ִּתיְראּו ַאל ְוַאֶּתם" )ט ,יד במדבר(
 ,"ִצָּלם ָסר" י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ".ֵמֲעֵליֶהם ִצָּלם ָסר ֵהם ַלְחֵמנּו

 ןֵמֵג ֶׁשָהָיה ִאּיֹוב ְוֶזהּו ,ֵמתּו ֶׁשָּבֶהם ְּכֵׁשִרים ,ְוָחְזָקם ָמִגָּנם
 ָמִצינּו ןְוֵכ .ְׁשִמיָרה אהּו ֶׁשֵּצל רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .ִּבְזכּותֹו ֲעֵליֶהם

 ֵאּלּו "ַהְּצָלִלים ְוָנסּו" :)נג שלח תורה תלמוד ילקוט ילמדנו( ַּבִּמְדָרׁש
   ,"ֵמֲעֵליֶהם ִצָּלם ָסר" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֵצל ְקָרָאם מֶׁשה ְוַאף ,ַהַּמְלֻכּיֹות

   .ַהּתֹוָׁשִבים ַעל ֶׁשְּמִגִּנים ִמּׁשּום ְוֶזה ,ֵצל ִנְקָראֹות ֻכּיֹותֶׁשַהַּמְל רֹוִאים  

 ִעם ֵצל 'ְוכּו ,"יֹוָמם ְלֵצל ִּתְהֶיה ְוֻסָּכה" :)רנה פנחס( ַּבּזַֹהר
 'ם ".ִאיׁש ְךִיְתַהֶּל ְּבֶצֶלם ְךַא" ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֶצֶלם הּוא 'ם
 ַהֻּסָּכה ֵצל ֶאת ְמַקֵּׁשר ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים .ְּדָפנֹות 'ד ָלּה ֵיׁש ְסתּוָמה

 'ד תֶׁשְּמַסֶּמֶל 'ם ִעם ַיַחד ,ַהֻּסָּכה ֵצל ִּבְבִחיַנת אּוה ֶׁשֶצֶלם ,ְלֶצֶלם

 ִמְדַרׁש'ְּב ַּכּמּוָבא .ֻפְרָעִנּיֹות ִמיֵני ִמָּכל ָהָאָדם ַעל ֵמֵגן ֶזה ְוֶצֶלם ,ְּדָפנֹות

 ֵמֵגן ֶׁשהּוא ה"ַהָּקָּב ֶׁשל ִצּלֹו ִאְלָמֵלא ֹוָנָתןְיה 'ְור ַרִּבי )קד( 'ְּתִהִּלים
   ִצָּלם ָסר" ֶׁשֶּנֱאַמר ,אֹותֹו הֹוְרִגין ַהַּמִּזיִקין ָהיּו ,ָהָאָדם ַעל

   ."ִּתיָרֻאם ַאל ִאָּתנּו 'ַוה ֵמֲעֵליֶהם  

 ָיפּוַח ֶׁשּלֹא ַעד ,"ַהּיֹום ֶׁשָּיפּוַח ַעד" :)יג ויקרא( ַּבּזַֹהר
 ֶׁשִּיְתַּבע ,ָחָזק יֹום אֹותֹו ְוָיבֹוא ,ָהעֹוָלם ֶזה ֶׁשל םַהּיֹו

 הּוא ֶזה "ַהְּצָלִלים ְוָנסּו" ,ָהעֹוָלם ִמֶּזה ָלֵצאת ִּדין ְךַהֶּמֶל אֹוָתּה
 ָהָאָדם ְזַמן ֶׁשַּמִּגיַע ֶׁשְּבָׁשָעה ,אֹוְמִרים ֲאֶׁשר ַהֲחֵבִרים ֵּבין סֹוד

 ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרִּבי ,ִמֶּמּנּו ָמֳעָבר ָהָאָדם ֶצֶלם ,ָהעֹוָלם ִמן ָלֵצאת
 ,ָּגדֹול ֶאָחד ,ְּבִקּיּומֹו הּוא ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ַלֶּבן לֹו ֵיׁש ְצָלִלים ְׁשֵני

 ְּבַיַחד ִנְמָצִאים ְוַכֲאֶׁשר ,ְׁשַנִים ,"ַהְּצָלִלים" ֶׁשָּכתּוב ,ָקָטן ְוֶאָחד
 ָאָדם ֶּבן ְךָצִרי ָאז ,"ִליםַהְּצָל ְוָנסּו" ,ְּבִקּיּומֹו ָאָדם ֶּבן הּוא ָאז

 .ֲעֵליֶהם ְויֹוֶדה ,ֲאדֹונֹו ִלְפֵני אֹוָתם ּוְלַתֵּקן ,ְּבַמֲעָׂשיו ְלִהְתּבֹוֵנן
 ַּכּמּוָבא ,ָעָליו ֶׁשּׁשֹוְמִרים רּוָחִנִּיים ְצָלִלים ְׁשֵני ָלָאָדם ֶׁשֵּיׁש ִּדְכמֹו ִנְרֶאה

 ,ַּגְׁשִמִּיים ְצָלִלים ְׁשֵני ֵיׁש ֶׁשָּלָאָדם ְׁשִמּיּותְּבַג ִמְתַּבֵּטא ֶזה ָּדָבר ָּכְך ,ַּבּזַֹהר

 ֶׁשל ֵצל ַהְיינּו ,ְּדָבבּוָאה ָּבבּוָאה ֵיׁש ֶׁשָּלָאָדם .)סו גיטין( 'ַּבְּגָמ ְּדָמִצינּו

 ח"ּוְבפרע .ֶאָחד ֵצל ַהְיינּו ָּבבּוָאה ַרק ֵיׁש ַלֵּׁשִדים ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ַהֵּצל

 ְוֵצל ,ֵמָאִביו ֵצל ְמַקֵּבל ֶׁשָהָאָדם ְמָבֵאר )תרמא 'ע בהלול( ל"ְלָהֲאִריַז

 ַרק לֹו ֵיׁש ְוָלֵכן ,ְלַבָּטָלה ֶזַרע ִמִּטּפֹות נֹוַצר ַהֵּׁשד ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ֵמִאּמֹו

 תֶא ֶׁשְּמַקֵּׁשר םָׁש ל"ֵמָהֲאִריַז ְורֹוִאים .ְנֵקָבה לֹו ְּדֵאין ,ַהָּזָכר ִמן ֶאָחד ֵצל

 ַהַּגְׁשִמי ַהֵּצל ִעם ,ְוִאּמֹו ֵמָאִביו ְמַקֵּבל ֶׁשָאָדם ָהרּוָחִנִּיים ַהְּצָלִלים

 ַהַּגְׁשִמִּיים ַּבְּדָבִרים ֶזה ֶאת ְלַהְמִׁשיל ֶׁשֶאְפָׁשר ְוִנְרֶאה .ָׁשם 'ַּבְּגָמ ֶׁשֻּמְזָּכר

 ,ָאָדםָה ֶאת ְמַׁשְּמִׁשים ֵאּלּו ִּדְׁשֵני ,ּוַבִית ְלבּוׁש ,ָלָאָדם םֶׁשְּמַׁשְּמִׁשי

 ָיכֹול ֵאינֹו ָהָאָדם זֹאת ְּבָכל ,ָמזֹון ְּכמֹו ִּבְפִניִמּיּותֹו ִנְכָנִסים ְוֵאיָנם

   ְּכֻדְגַמת אהּו ָקָטן ֶאָחד ,ַּבּזַֹהר ֶׁשֻּמְזָּכִרים ַהְּצָלִלים ָּכְך .ִּבְלֲעֵדיֶהם

  .ַהַּבִית ְּכֻדְגַמת ָּגדֹול ְוֶאָחד ,ַהְּלבּוׁש  

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְּדָיָרק .ֵצל ִמְּלׁשֹון ָּבָצל ִנְקָרא ,לַהָּבָצ ְּדָיָרק

 .ְּבָצִלים ְּכִגְלֵדי ֶזה ֶאת ֶזה ַמִּקיִפים ֶׁשֵהם ְּכִפי ,ָהעֹוָלמֹות צּוַרת

   ַמִּקיף ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהָּבָצל ֶׁשִּגְלֵדי ְוֵכיָון ,)ב ,ג ת"יסוה( ם"ָּבַרְמַּב ַּכּמּוָבא

  .ָּבָצל ְּבֵׁשם הָלֶז ָקְראּו ָלֵכן ,ְוֵצל  

  
 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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