
  

 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                הספרים דף מתוך סדרת                   

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

ִלּפֹות ֵהָאֲחזּות ְּק ִׁשים   ַה ָּל ַח   ַּב

ת ֱהיֹו, ָׁשִנים' ְלָבֵאר ַהַּטַעם ְלִאּסּור ָעְרָלה ג .)קדושים ל(ת "ְּבלק

ְוֵיׁש , ַוֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ְלכֹחֹו ּוְׁשֵלמּותֹו, ָהֵעץ ֲעַדִין ָצִעירֶׁש

כֹחֹו ֶׁשָהֵעץ ַמִּגיַע ְלְּכָׁשִנים '  ּוְלַאַחר ג.ַלְּקִלּפֹות ֲאִחיָזה ֲחָזָקה ָּבֵעץ

ְוֶאְפָׁשר , ִּבְבִחיַנת אֹור ֶׁשּדֹוֶחה חֶׁשְך,  ַהְּקִלּפֹותתּוְׁשֵלמּותֹו הּוא ּדֹוֶחה ֶא

 ַּבת ָׁשלׁש ָׁשִנים ְויֹום :)נדה מד('  ַהְּגָמתֶא םָׁש ְוֵכן ְמָבֵאר .ֶלֱאכֹל ֵמָהֵעץ

 תֹוְּקִלּפֹות ֶנֱאָחזְוַה, קֶֹדם ָלֵכן ֵאיֶנָּנה ְּבכָֹחּהֶּׁש .ֶאָחד ִמְתַקֶּדֶׁשת ְּבִביָאה

. ַהְּקִלּפֹותת ְּכָבר ֵמִאיר ָּבּה ּכָֹחּה ְודֹוֶחה ֶא, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבת ָׁשלׁש, ָּבּה

 ֶּבן ָׁשלׁש ָׁשִנים ִהִּכיר ַאְבָרָהם .)נדרים לב('  ַהְּגָמתֶא םָׁש ְוֵכן ְמָבֵאר

ְוֶזה ָּגַרם ֶׁשֲעַדִין , ה ַלְּקִלּפֹותַעד ָׁשלׁש ָׁשִנים ֲעַדִין ֵיׁש ֲאִחיָזֶּׁש, ֶאת ּבֹוְראֹו

ֶׁשִּתינֹוק ַעד , )תנחומא קדושים יד (ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּון  ְוֵכ.לֹא ִהִּכיר ֶאת ּבֹוְראֹו

. ֹוָרהּתּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ָאִביו ַמְקִּדיׁשֹו ַל, ָׁשִנים הּוא ִּבְבִחיַנת ָעְרָלה' ג

, תֹוּפִלְּקת ַהת ֶאחֹוְדל ִלכֹו ָיינֹוֵא ְוׁשָלא ָחק הּוינֹוִּתַהן ֶׁשיָוא ֵּכר הּואּוֵּבַהְו

ל ת ַעֶרֶמֹוּׁשה ֶׁשָּפִל ְקמֹוְּכ, יוָל ָערּוְמְׁשִּיי ֶׁשֵד ְּכֹוה ּביָזִחת ֲאֹוּפִלְּקים ַלִנְתנֹו

  ים ִנֱהֶנת ְוֹוּפִלְּקת ַהים ֶאִפְּלַקל ְמֵדא ָּגהּוֶׁשְכּו, לֵדא ָּגהּוד ֶׁשי ַעִרְּפַה

  .היָרִמ ְׁשיְךִרק ָצינֹוִתְּד, היָרִמְׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  קֹוּנִּתן ֵכְו, יִרְּפַהֵמ  

 ְסָעָרה רּוַח )שכז 'ע האזינו 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב

 ִּבְתִחָּלתֹו ַהֶּצַמח ִּבְהיֹות ְּדַהְינּו ,ַהֶּדֶׁשא ֶאל מֹוִעיל

 ְמַיֵּבׁש ָהרּוַח ,ֶׁשַּבַּקְרַקע ַהִּטיט ֶאל ָּדבּוק אְוהּו ,ַהַּקְטנּות ְּבַתְכִלית

 ָּבא ְךָּכ רְוַאַח ַּבַּקְרַקע ָּדבּוק ְיֵהא ֶׁשּלֹא אֹותֹו ּוַמְפִריד ,ַהִּטיט

 ַהְיינּו ָהרּוָחִני ְסָעָרה ֶׁשָהרּוַח ְּדֵכיָון ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְלַגְּדלֹו ַהָּמָטר

 ֶׁשָהרּוַח ְּבַגְׁשִמּיּות ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֶזה ,ִּבְתִחָּלתֹו ַהֶּצַמח ֶאת ִריםְמַׁשְּמ ,ַהְּקִלּפֹות

 אֹותֹו ּוַמְפִריד ַהִּטיט תֶא ֶׁשְּמַיֵּבׁש ְיֵדי ַעל ,ִּבְתִחָּלתֹו ליֹוִעי תַהַּגְׁשִמי ְסָעָרה

   ץָחֵמ תִתּיֹואֹו חֶצַמ ןְוֵכ .ְלַגְּדלֹו ַהָּמָטר אֹובָיְו ,ַּבַּקְרַקע ָּדבּוק ְיֵהא ֶׁשּלֹא

  .ְצִמיָחתֹו ןִּבְזַמ חַהֶּצַמ לַע רׁשֹוֵמ עָהַר דְּדַצ ,עָהַר דַצ תֶא לַהְמַסֵּמ  

בראשית (ַהָּכתּוב ל ַע )ק' וישלח ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני  ")לא, לו

ְוִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך , ֶׁשַהְּקִלָּפה קֹוֶדֶמת ַלְּפִרי"  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלְך ֶמֶלְךְמָל

ּוְמָבֵאר ָׁשם ֶׁשָּלֵכן . "ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו"ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶיְׁשָנן ַהְּקִלּפֹות 

, ַיֲעקֹב ם ַלְּפִריַהְּקִלָּפה קֹוֵד ְּדֵעָׂשו, ֵעָׂשו נֹוַלד ְוָיָצא ָלעֹוָלם ִלְפֵני ַיֲעקֹב

ִלּקּוֵטי 'ְּבא מּוָבן ְוֵכ ."ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו"ְוָלֵכן ָאַמר ַיֲעקֹב 

  ,  ֶׁשָהָגר הֹוִליָדה ְלַאְבָרָהם ִלְפֵני ָׂשָרה)נא'  עלך לך( ל" ְלָהֲאִריַז'ּתֹוָרה

  .ִּבְבִחיַנת ְקִלָּפה ֶׁשּקֹוֶדֶמת ַלְּפִרי  

 ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ָך ַוְיַזֵּנב ְּבְך ַּבֶּדֶרָךֲאֶׁשר ָקְר ")יח, דברים כה(

ַחְסֵרי ּכַֹח , "ָךָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ".ָךַאֲחֶרי

,  ַּבַחָּלִׁשיםיםֶנֱאָחִז,  ֶׁשַהְּקִלּפֹות ַוֲעָמֵלקםרֹוִאין ָּכאם ְוַג, ֵמֲחַמת ֶחְטָאם

ָּכל  :)משפטים קח(ַּבּזַֹהר  ְוֵכן ָמִצינּו .ַח ֵמֲחַמת ֶחְטָאםֵאּלּו ֶׁשַחְסֵרי ּכֹ

ר ְוַאַח, ה ָּבִראׁשֹוָנה ַמְקִּדים אֹותֹו ֶׁשַּלחּוץ"ַמֲעִׂשים ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּקָּב

ְוַהּמַֹח , ֶׁשֲהֵרי ָּכל ְקִלָּפה ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ִהיא,  ַהּמַֹח ֶׁשִּבְפִניםְךָּכ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ַמְקִּדים ּוִמְתַרֶּבה ְוָגֵדל ְוׁשֹוֵמר ְוָתִמיד , ִמן ַהּמַֹח

ין ָרָׁשע ְוַצִּדיק ִכָיְו, ֵּכיָון ֶׁשִּמְתַרֶּבה זֹוְרִקים אֹותֹו ַלחּוץ, ַהְּפִרי

 ְקִלָּפהְוֵכן  .זֹוְרִקים ֶאת ַהְּקִלָּפה ּוְמָבְרִכים ַלַּצִּדיק, ִיְלָּבׁש

  ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו  ,הָרבּוְּגת ַהַּדִמ ְלְךָּיה ַׁשיָרִמְּׁש ַהַחכֹ ְּד,ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .'ּכַֹח ָהַאְחדּות'ְּבַמֲאַמר   

 לֹא ַאְבָרם ִאם ַהָּדָבר סֹוד ּוְרֵאה ּבֹוא .)פג לך לך( ַּבּזַֹהר

 ֵחֶלק ִיְהֶיה לֹא ,ִּבְתִחָּלה ָׁשם ִיְצָטֵרף ְולֹא ,ְלִמְצַרִים ֵיֵרד

 ַלֲעׂשֹות ה"ַהָּקָּב ָרָצה ַּכֲאֶׁשר ְלָבָניו ָּדָבר אֹותֹו ,ה"ָּקָּבְּבַה ּגֹוָרלֹו

 ֵיְרדּו לֹא ִאם ,ְלַגָּביו אֹוָתם ּוְלָקֵרב ,ָׁשֵלם ַעם ,ֶאָחד ֵׁשם אֹוָתם

 ֵכן ְּכמֹו ,ֶׁשּלֹו ַהָּיִחיד ָהָעם ָהיּו לֹא ,ָׁשם ִיְצָטְרפּו ְולֹא ,ְלִמְצַרִים

 לֹא ,ָּבּה ְוִיְׁשלֹט ,ִמֶּקֶדם ִלְכַנַען ֶדׁשַהּקֹ ֶאֶרץ ִנְּתָנה לֹא ִאם

 ְוַגם .ֶאָחד סֹוד ְוַהּכֹל ,ה"ַהָּקָּב ֶׁשל ְוגֹוָרלֹו ֶחְלקֹו ָהָאֶרץ ָהְיָתה

 ִּבְתִחַּלת ,ִיְׂשָרֵאל ְוֶאֶרץ ,ִיְׂשָרֵאל ְוַעם ,ָאִבינּו ֶׁשַאְבָרָהם רֹוִאים ָּכאן

 ְוַאַחר ,ֵמֶהם ִויִניָקה ֲאִחיָזה ָהְיָתה ְּקִלּפֹותְוַל ,ַהְּקִלּפֹות ְּבתֹוְך ָהיּו ַּדְרָּכם

 ִליִציַאת ֵמִביא ְוֶזה ,ַהחֶׁשְך ֶאת ּדֹוֶחה ָהאֹור ְּבכָֹחם ְּכֶׁשִהְתַחְּזקּו ָּכְך

   ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְוִלְגֻאַּלת ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ַעם ְוִליִציַאת ,ִמִּמְצַרִים ַאְבָרָהם

   .ַהְּכַנֲעִנים ִמיֵדי  

 ֶׁשַבע ַּבת ֶׁשל ַהּסֹוד :)עג נח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ָּדִוד ֵאֶׁשת ֶׁשַבע ַּבת ַעל

 ַמּדּוַע ,ְוִתְמָצא ְוַדֵּיק ֵצא ,ָּבִראׁשֹוָנה ַהִחִּתי ְלאּוִרָּיה ֶׁשִּנְּתָנה

 ָברָּד ְוִתְמָצא ,ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ֶׁשּלֹא ַעד ִלְכַנַען ַהְּקדֹוָׁשה ָהָאֶרץ ִנְּתָנה

 ֶׁשל ַהּכַֹח ֶׁשָּיַרד ַהָּגלּות ִּבְזַמן רֹוִאים ְוֵכן .ֶאָחד ְוָדָבר ֶאָחד סֹוד ַהּכֹל ֶזה

 ּוִבְפָרט .ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ַהְּקִלּפֹות ֶנֱאָחזֹות ׁשּוב ,ֶחְטָאם ֵמֲחַמת ִיְׂשָרֵאל ַעם

 ָלֶהם ֵּיׁשֶׁש ְּדִמּׁשּום ,יֹוֵתר ָחרּוב יֹוֵתר ַהָּקדֹוׁש ָּכל ,ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּמקֹומֹות

 ִּביֵדי ִנְמָצִאים ִיְׂשָרֵאל ַעם ְוֵכן .ְּביֹוֵתר ָׁשם ֶנֱאָחזֹות ןֵה ָלֵכן ְיִניָקה יֹוֵתר

 ְוָהאֹור ִלְׁשֵלמּוָתם ְוַיִּגיעּו ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּיֲעׂשּו ַעד ,ַהְּקִלּפֹות ןֵּבי ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

 .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב ַהְּׁשֵלָמה ַלְּגֻאָּלה ִיְזּכּו ָלאּוִמֵּמי ,ַהְּקִלּפֹות תֶא ִיְדֶחה

 ִויִניָקה ֲאִחיָזה ְלָלָבן ְוָלֵתת ְלָלָבן ָלֶלֶכת ָצִריְך ָהָיה ַּדְרּכֹו ִּבְתִחַּלת ַיֲעקֹב ְוֵכן

 דֶׁשּנֹוַל ַעד ,"ָךִּבְגָלֶל 'ה ֵכִניַוְיָבֲר" )כז ,ל בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִמֶּמּנּו

   ְוָאז )כה שם( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֵעָׂשו ֶנֶגד ָחָזק ַמְסִּפיק ִהְרִּגיׁש ְוַיֲעקֹב ,יֹוֵסף

   .ִמָּלָבן ָלֵצאת ְּכֵדי םַּג ָחָזק ַמְסִּפיק ִהְרִּגיׁש  

 "ַעְבִּדי ָּדִוד ָמָצאִתי" )ד ,מא ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש מּוָבא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַעל

 ,ַאֲחָרא ְּדִסְטָרא ַלְּׂשמֹאל ַׁשָּיְך ָהָיה ְולֹוט ,ִּבְסדֹום יוְמָצאִת ֵהיָכן

 רֵאָבְמּו ,"ְׂשמֹאל ַעל אֹו ָיִמין ַעל ְוֶאְפֶנה" )מט ,כד בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו

 ַהָּגרּוַע הּוא ַאֲחָרא ְּדִסְטָרא ּוְׂשמֹאל ,לֹוט ְׂשמֹאל ,ִיְׁשָמֵעאל ָיִמין ,י"ִּׁשַר

 ַהְּבִכיָרה ֵמַהַּבת ֶאָּלא ,לֹוט ְסַתם ְולֹא ..)נג בראשית( ַּבּזַֹהר אּוָבַּכּמ ,ְּביֹוֵתר

 ַּכּמּוָבא ,ַהְּצִעיָרה ֵמַהַּבת ִמְרַׁשַעת ְויֹוֵתר ֲחצּוָפה יֹוֵתר ֶׁשָהְיָתה ,לֹוט ֶׁשל

   יֵדיִּב ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה ָּדִוד ֶׁשִּנְׁשַמת רֹוִאים ָּכאן ְוַגם ,)יא ,נא שם( ,ַּבִּמְדָרׁש

  .םְסדֹו אְּבִגיַמְטִרָּי ְךַהֶּמֶל דָּדִו ןְוֵכ .ַהְּגרּועֹות ַהְּקִלּפֹות  

א מּוָב

 מּוָבא

 אמּוָב

ָּכתּוב 

 ָמִצינּו

 ְוֵכן

  ְוֵכן



  

 ּוְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבַעם ָאִבינּו ְּבַאְבָרָהם ֶׁשֶּנֶאְחזּו ֶׁשַהְּקִלּפֹות רֹוִאים

 )ג ,יח יקראו( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ְּביֹוֵתר ַהְּגרּועֹות ַהְּקִלּפֹות ןֵה ,ִיְׂשָרֵאל

 ִמָּכל ְמֻקְלָקִלים ְּכַנֲעִנִּיים ְוֶׁשל ִמְצַרִים ֶׁשל ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ַמִּגיד

 יֹוֵתר ְמֻקְלָקִלים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכְבׁשּו ֲעָמִמים ֶׁשאֹוָתן ,ָהֻאּמֹות

 ַאף .ְּביֹוֵתר ַהָּקָׁשה ַהְּקִלָּפה ֶנֱאֶחֶזת ְּביֹוֵתר ַהְּגדֹוָלה ְּדַבְּקֻדָּׁשה .ִמֻּכָּלם

 ֶׁשל ַּבַחָּלִׁשים ַרק ֶנֱאֶחֶזת ִהיא ,ַּבַחָּלִׁשים ַרק ֶנֱאֶחֶזת ֶׁשַהְּקִלָּפה ִּפי ַעל

 ,ִמְתַּגֶּבֶרת ַהְּקִלָּפה ֲאִחיַזת ,ָקדֹוׁש יֹוֵתר ֶׁשַהָּדָבר ּוְכָכל .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד

 ַנֲעׂשּו ַהּתֹוָרה ְּבלּוֶׁשִּק ְיֵדי ַעל )א ,יט במדבר( 'יםִּיַהַח ראֹו'ָּב ַּכּמּוָבא

 ְלִהָּדֵבק ְּתֵאִבים ַהְּׁשָפִלים ֶׁשָהרּוָחִנים ָּדָבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעם

 ַּגם ְּבַחֵּייֶהם ,ֶעְליֹוָנה ְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֲחִטיָבה ִלְהיֹוָתם ,ָּבֶהם

 ֵּמתֶׁשַּב ַהֻּטְמָאה ָּבֶהם ִּתְדַּבק ַּבֵּמת ֶׁשְּבנֹוֵגַע ְּבַחֵּייֶהם ,ְּבמֹוָתם

 ַּבִּמְצָוה 'ה ָחַקק ֲאֶׁשר ָּגדֹול ְּבכַֹח לֹא ִאם ְלִהָּפֵרד ַּתְחּפֹץ ְולֹא

 ִּתְתַרֶּבה ֵּכן ַּגם ּוְבמֹוָתם ,ֲאֻדָּמה ָּפָרה ֶׁשל ָּבִעְנָין ָהֲאמּוָרה

 ִיְׂשָרֵאל ,"ְּבאֶֹהל ָימּות ִּכי ָאָדם" ַּבָּכתּוב ל"ַז ְּכָאְמָרם ,ַהֻּטְמָאה

 ַהְינּו .ָּבאֶֹהל ְמַטְּמִאים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ְוֵאין אֶֹהלָּב ְמַטְּמִאים

 ַהֻּטְמָאה רּוַח תֶא תֹוֶׁשּגֹוְרמ ְּדַהְּקִלּפֹות ,ְמַטֵּמא ְוֵאינֹו ִנְטָמא ֵאינֹו ֶׁשַהּגֹוי

 ֶׁשֵּמת ִמִּיְׂשָרֵאל ָאָדם ,ָׁשם ֶׁשַּמְמִׁשיְך ְּכִפי ,ַלּגֹוִים תֹוִנְדָּבק ןֵאיָנ ,תֵּמַּב

 ְוִנְתרֹוֵקן ַהֶּנֶפׁש ְּבֵצאת ,ְוָהֲעֵרָבה ַהְּמתּוָקה ְקֻדָּׁשה ָמֵלא יֹותֹוִלְה

 ,ַהֻּטְמָאה ּכֹחֹות ֶׁשֵהם ,ֵקץ ְלֵאין ַהְּקִלּפֹות ָּכל ִיְתַקְּבצּו ,ַהּגּוף

 :ח תענית( 'תפֹוּתֹוְס'ַּב אמּוָב ןְוֵכ .ַּבְּקֻדָּׁשה ְלִהָּדֵבק ָּתִמיד ַהְּתֵאִבים

 ֵיׁש ,ּבֹו הְׁשרּוָי הֶׁשַהְּבָרָכ ןָהַעִי ןִמ יֶׁשָּסמּו םְּבָמקֹו ַּדְוָקאֶׁש )אלא ה"ד

 ןֶׁשֵאי דְוַהָּמדּו לַהָּׁשקּו רְּבָדָב ןֵּכ ןֶּׁשֵאי הַמ .םִמָּׁש תָלַקַח םַלֵּׁשִדי תְרׁשּו

 ינּוִלְדָבֵר רּוְמבָֹא .הָּבֶז תָלַגַע תְרׁשּו םַלֵּׁשִדי ןֵאי ,ּבֹו הְׁשרּוָי הַהְּבָרָכ

   םְוֵׁשִדי תְקִלּפֹו ֵיׁש הְקֻדָּׁש ֵיׁש םְוִא ,הְקֻדָּׁש ֵיׁש הְּבָרָכ ֶׁשֵּיׁש םִּדְבָמקֹו

  .םָׁש םֶׁשִּמְתַלְּבִׁשי  

ַמה ,  ַזַּכאי ֵחֶלק מֶׁשה ַהָּנִביא ַהֶּנֱאָמן:)יתרו סט( ַּבּזַֹהר

 ְךִמּתֹוֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש '  הְךַוֵּיָרא ַמְלַא"ָּכתּוב ּבֹו 

ִמי ִיֵּתן ָטהֹור "ְוסֹוד ֶזה ,  ָטֵמאְךֵאין ָטהֹור ֶאָּלא ִמּתֹו, "ַהְּסֶנה

ֶׁשּמֶׁשה , ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְלָבֵאר. ְקִלָּפה ּומַֹח ֶזה ְּבֶזה עֹוֶלה" ִמָּטֵמא

ה ִנְגָלה ֵאָליו ָלִראׁשֹוָנה ִמּתֹוְך ַהְּסֶנ' ה, ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו

  ְוָלֵכן , ִלְרמֹז ְלמֶׁשה ֶׁשֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ִלְׁשֵלמּותֹו, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּקִלּפֹות

  . ַהִּדּבּור ֵאָליו ַעְכָׁשו הּוא ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה  

ן ַלֲעׂשֹוָתח קַֹרי ַאְנֵׁשל ֶׁשת ַּבַּמְחּתֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁשה "ַהָּקָּבה ִצָּון ְּדָלֵכ

 )ג, במדבר יז (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב. הֲעֵבָרן ָּבֶה ֶׁשָעְברּוף ַא ִּמְזֵּבַחַלי ִצּפּו

ְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי  ְּבַנְפׁשָֹתם ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה"

ת ֵמֲחַמן ָּבֶהה ֲאִחיָזה ַלְּקִלָּפ ֶׁשֵּיׁש ֵאּלּות ְּדַמְחּתֹו. "ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח

 ַלִּמְזֵּבַחי ִצּפּו ְוִיְהיּו, יַהְּפִרל ַעת ֶׁשּׁשֹוֶמֶרה ְקִלָּפת ִּבְבִחיַנ יּוִיְה, אַהֵחְט

   ,ם"ַחִּיית "ס" ַח ַלִּמְזֵּבי ִצּפּום ַפִחייִרֻּקֵע"ב ַהָּכתּון ְוֵכ. ַלִּמְזֵּבַחה ּוְׁשִמיָר

  .םְלַחִּיי ִיְזּכּוה ֶזת ְּדִבְזכּו  

 ְּבחּוץ ָעְרָלה ְלַגֵּבי ָאמֹוָרִאים ֶקתלַֹמֲח :)לח קידושין( 'ַּבְּגָמ

 ְלמֶׁשה ֲהָלָכה ֶׁשֶּזה אֹו ,ִמְּדַרָּבָנן ַרק ַחָּיב ֶזה ִאם ,ָלָאֶרץ

 ָעְרָלה ְלַגֵּבי ַרק ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ַהְמפָֹרׁש ָהִאּסּור ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ִמִּסיַני

 ִנְדָּבקֹות ָׁשם ,יֹוֵתר הְקדֹוָׁש ֶׁשִהיא ִיְׂשָרֵאל ְּדֶאֶרץ ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ

  ַהְּקִלּפֹות ֵמֲחַמת הּוא ָעְרָלה ֶׁשִאּסּור ְוֵכיָון .ְּביֹוֵתר ַהְּקִלּפֹות

  .ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ֶנֱאַמר ָהִאּסּור ִעַּקר ָלֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ַלְּפִרי ֶׁשִּנְדָּבקֹות  

ל ַעל ַהְּקִלָּפה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשל  ֶׁשִאּסּור ָעְרָלה ָח:)ברכות לו(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ּוִבְפִרי . ַאְך ְוַרק ִאם ַהְּקִלָּפה ַהַּגְׁשִמית ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי, ַהְּפִרי

ַהְּפִרי , ְוַגם ִאם ַהְּקִלָּפה ִּתּפֹל, ף ֶׁשַהְּקִלָּפה ֵאיָנּה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִריָלָּצַה

ַהָּׁשִנים '  ְּבגּהָלְכָאּוֻמָּתר ְל, ָלה ַעל ְקִלָּפתֹולֹא ָחל ִאּסּור ָעְר, ַיְמִׁשיְך ִלְגּדֹל

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדִאּסּור ָעְרָלה ָּבא ְּכתֹוָצָאה ִמֶּזה . ָהִראׁשֹונֹות

ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם " ֶׁשַהָּקָּבהַהִּסָּבְו. ֶׁשַהְּקִלּפֹות ָהרּוָחִנּיֹות ִנְדְּבקּו ַלְּפִרי

ֶפן ֶזה ֶׁשַהְּקִלּפֹות ָהרּוָחִנּיֹות ִּתָּדַבְקָנה ַלְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ִּבְתִחַּלת ְּבאֹ

ּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּדֵהן ׁשֹוְמרֹות ֲעֵליֶהם ִּבְבִחיַנת ְקִלָּפה , ַּדְרָּכם ְּכֶׁשֵהם ַחָּלִׁשים

ה ַלְּקִלּפֹות "ן ָנַתן ַהָּקָּבָלֵכ. ָצִריְך ְׁשִמיָרה ְּביֹוֵתר, ְּדָכל ַהָּקדֹוׁש יֹוֵתר. ַהְּפִרי

ְּכֵדי ֶׁשֵהן ִּתְׁשמְֹרָנה , ְיִניָקה ַוֲהָנָאה ֵמַהָּדָבר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאָליו ֵהן ִנְצָמדֹות

. ְוָאז הּוא יֹוֵצא ֵמֶהן, ְוֵאינֹו ָצִריְך ִלְׁשִמיָרָתן, ָעָליו ַעד ֶׁשהּוא ִיְגַּדל ְוִיְתַחֵּזק

, א ִּבְגַלל ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּנְדָּבקֹות ַלְּפִרי ְוׁשֹוְמרֹות ָעָליוְוֵכיָון ֶׁשִאּסּור ָעְרָלה הּו

ְּדַהְּקִלּפֹות .  ָחל ַּגם ַעל ַהְּקִלָּפה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרירּוּסִאָלֵכן ָה

ֵהן ְּד, ָהרּוָחִנּיֹות ִנְצָמדֹות ַּגם ַלְּקִלָּפה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

ְוַדְוָקא ִאם . ְוׁשֹוְמרֹות ַעל ְקִלָּפתֹו ֶׁשִּתְׁשמֹר, ְמֻעְנָינֹות ֶׁשַהְּפִרי ִיָּׁשֵמר

ּוִבְפִרי ַהָּצָלף ֶׁשְּקִלָּפתֹו ַהַּגְׁשִמית ֵאיָנּה . ַהְּקִלָּפה ָאֵכן ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

ְוָלֵכן , ְּקִלָּפה ַהַּגְׁשִמיתֵאין ַהְּקִלּפֹות ָהרּוָחִנּיֹות ִנְצָמדֹות ַל, ׁשֹוֶמֶרת ָעָליו

  ַהָּׁשִנים ' ּוֻמָּתר ְלָאְכָלּה ַּגם ְּבג, לֹא ָחל ִאּסּור ָעְרָלה ַעל ְקִלָּפתֹו ַהַּגְׁשִמית

  . ָהִראׁשֹונֹות  

 )כ, תהילים לא(ב ֶׁשַהָּכתּו )ערך צלף(' ִמּתֹוָרֶתָךת ִנְפָלאֹו'ר ֶפְּבֵס

ת "ר" ַעְלָּת ַלחִֹסים ָּבְךָּפיֵרֶאיָך ִּל ַפְנָּתָצֲאֶׁשר  ָמה ַרב טּוְבָך"

א ְללֹן ְלָמזֹו ֶׁשִּיְזּכּוה ִיְהֶיא ָלבֹד ֶלָעִתיר ְּדַהָּׂשָכ ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. ף"ָצָל

ה ַהִחָּטל ַע' אֵחְטל ַחְׁשַמ'ר ְּבַמֲאַמ ֶׁשֵּבַאְרנּוי ְּכִפ. ףָצָלת ִּבְבִחיַנת ְקִלּפֹו

י ֶׁשְּפִר :)שבת ל(' ַהְּגָמת ֶאם ָׁשא ֵמִבין ְוֵכ. ץַהּמֹי ְּבִלה ֶיֶׁשִּתְה, אָלבֹד ֶלָעִתי

ן ֶׁשֲעִתיִדיא ָלבֹד ֶלָעִתית ָהִאיָלנֹות ְּכֻדְגַמ. םיֹול ְּבָכת ֵּפרֹוא מֹוִציף ַהָּצָל

  ת ַׁשָּבר ֶׁשָּׁשַמד ָחִסיל ַע :)שם קנ(' ַהְּגָמת ֶאא ֵמִבין ְוֵכ. םיֹול ְּבָכת ֵּפרֹון ִלֵּת

  .ְּבָׂשֵדהּול ֶׁשָּגַדף ִמָּצָלר ָׂשָכל ְוִקֵּב  

ק "ומקורו מהירושלמי פ', א', מעשר שני ונטע רבעי י' הל(ם "ָּבַרְמַּב

ְוָכל ֶׁשָּפטּור , יִעָּכל ֶׁשהּוא ַחָּיב ְּבָעְרָלה ֵיׁש לֹו ְרָב )דערלה

ים ִיְהֶיה ָלֶכם ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשלֹׁש ָׁשִנ. יִעִמן ָהָעְרָלה ֵאינֹו ַחָּיב ִּבְרָב

בשם הפרדס : קדושים כט(ת "מּוָבא ְּבלק. ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית' ֲעֵרִלים ְוגֹו

ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית , ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות' ָׁשִנים ֶׁשל ָעְרָלה ְּכֶנֶגד ג'  ֶׁשג)שער כד

ְקִלּפֹות ' ְּדִמי ֶׁשַהג, ּוי ָּבֶזהִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶזה ָּתל. ְּכֶנֶגד ְקִלַּפת נַֹגּה, יִעֶנַטע ְרָב

, ְוָהָיה ָעָליו ִאּסּור ָעְרָלה, ַהָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות' ַהְּטֵמאֹות ִנְדְּבקּו ָעָליו ְּבג

, ְּדָעָליו ִנְדֶּבֶקת ְקִלַּפת נַֹגּה ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד. יִעָחל ָעָליו ִאּסּור ֶנַטע ְרָב

ִעם ', ת ַעל ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַהֵּפרֹות ִלירּוָׁשַלִים ְוכּוֶׁשַּמְצִריְך ִהְתַקְּדׁשּות ְמֻיֶחֶד

ַּגם , ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות לֹא ִנְדְּבקּו ָעָליו' ּוִמי ֶׁשַהג. יִעָּכל ִּדיֵני ֶנַטע ְרָב

  לֹא ,  ְוָלֵכן ְּפִרי ֶׁשּלֹא ָחל ָעָליו ִאּסּור ָעְרָלה,ְקִלַּפת נַֹגּה לֹא ִנְדֶּבֶקת ֵאָליו

  .יִע ִאּסּור ֶנַטע ְרָבָחל ָעָליו  
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