ַה ְק ָד ָמה

לט

ְלכוּ ֲחזוּ ִמפְ ֲעלוֹת ה'ִ ,ה ְתגַּ לּוּת נִ פְ ָלא ִמסּוֹד גְּ ֻד ַלּת
יוֹחאי זַ "ל:
קי ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
יוֹחאי ִה ְב ִט ַיח
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
תּוֹר ה
ֶשׁ א ִתּ ְשׁ ַתּ ַכּ ח ָ
מּוּבא ְבּ ִד ְב ֵרי
ִמיִּ ְ ׂש ָר ֵאל ַעל יָ דוֹ כַּ ָ
בּוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם לִ ְב ָר ָכה )שבת
ַר ֵ
בּוֹתינוּ ַלכֶּ ֶרם
קלח ,ב(' :כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ַר ֵ
תּוֹרה
ְבּיַ ְבנֶ ה ָא ְמרוֲּ :ע ִת ָידה ָ
ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַתּכַּ ח ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל' .וְ ָא ַמר ַר ִבּי
יוֹחאי ֶשׁא ִתּ ְשׁ ַתּכַּ ח,
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )דברים לא ,כא(" :כִּ י א
ִת ָשּׁכַ ח ִמפִּ י זַ ְרעוֹ" .וְ כַ ְמבֹ ָאר
ַבּזֹּ ַהר )נשא דף קכד ,ב('ְ :בּ ַהאי
בּוּרא ְדּ ִאיהוּ ֵספֶ ר ַהזֹּ ַהר יִ פְ קוּן
ִח ָ
לוּתא'.
ֵבּהּ ִמן גָּ ָ
וְ ַע ָתּה בּוֹא ְוּר ֵאה וְ ָה ֵבן נִ פְ ְלאוֹת
תּוֹר ֵתנוּ
נִ ְס ָתּרוֹת ֶשׁל ָ
דוֹשׁה .כִּ י ַעל ֵכּן ָס ַמַ ר ִבּי
ַה ְקּ ָ
יוֹחאי ַע ְצמוֹ ַעל זֶ ה
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ַהפָּ סוּק "כִּ י א ִת ָשּׁ ַכח ִמפִּ י
זַ ְרעוֹ" .כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת ְבּזֶ ה ַהפָּ סוּק
ְבּ ַע ְצמוֹ ְמ ֻר ָמּז וְ נִ ְס ָתּר סוֹד ַהזֶּ ה,
יוֹחאיֶ .שׁהוּא
ֶשׁ ַעל־יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ֶשׁל ַ

יוֹחאיַ ,על יָ דוֹ א
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
תּוֹרה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל .כִּ י
ִתּ ְשׁ ַתּ ַכּח ַה ָ
סוֹפֵ י ֵתּבוֹת ֶשׁל זֶ ה ַהפָּ סוּק כִּ י א
אוֹתיּוֹת
ִת ָשּׁ ַכח ִמפִּ י זַ ְרעוֹ ֵהם ִ
יוֹחאי וְ זֶ ה ֶשׁ ְמּ ַר ֵמּז ְוּמגַ ֶלּה ַהפָּ סוּק.
ַ
כִּ י א ִת ָשּׁכַ ח ִמפִּ י זַ ְרעוִֹ ,מפִּ י
זַ ְרעוֹ ַדּיְ ָקאַ ,היְ נוּ ִמפִּ י זַ ְרעוֹ ֶשׁל
זֶ ה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ְמ ֻר ָמּז וְ נִ ְס ָתּר
יוֹחאי
ְבּזֶ ה ַהפָּ סוּקֶ .שׁהוּא ַה ַתּנָּ א ַ
יוֹחאי ֶשׁ ְמּ ֻר ָמּז
כִּ י ַעל־יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ֶשׁל ַ
ְבּזֶ ה ַהפָּ סוּק ְבּסוֹפֵ י ֵתּבוֹת כַּ נַּ "ל,
יוֹחאיַ ,על
ֶשׁהוּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
תּוֹרה ,כִּ י ְבּזֹ ַהר
יָ דוֹ א ִת ָשּׁכַ ח ַה ָ
לוּתא כַּ נַּ "ל.
ָדּא יִ פְ קוּן ִמן גָּ ָ
וְ ַדעֶ ,שׁסּוֹד ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ַע ְצמוֹ
הוּא ְמ ֻר ָמּז ְבּפָ סוּק ַא ֵחר.
כִּ י ַדּע כִּ י ַה ַתּנָּ א ַה ָקּדוֹש ַר ִבּי
ִשׁ ְמעוֹן הוּא ְבּ ִחינַ ת )דניאל ד ,י(:
" ִעיר וְ ַק ִדּישׁ ִמן ְשׁ ַמיָּ א נָ ִחית"
י־תּבוֹת ִשׁ ְמעוֹן וְ כוּ':
אשׁ ֵ
– ָר ֵ

דף א ע"א

מ

יקּוּטי
ֵ
לִ

תּוֹרה א
ָ

מוֹה ַר"ן
ֲ

 ְבּ ֶעזְ ַרת ֵאל ֶע ְליוֹן ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ָקנָ ה .וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת
דּוּשׁים נִ פְ ָל ִאים
תּוֹרתוֹ ִמ ִמּ ְד ָבּר ַמ ָתּנָ ה .נַ ְת ִחיל ְל ַה ְדפִּ יס ִח ִ
ָ
נוֹר ִאים ַעל ַמ ַא ְמ ֵרי ַר ָבּה ַבּר ַבּר ָחנָ ה ִבּזְ כוּת זֶ ה נִ זְ ֶכּה
וְ ָ
ַל ֲעלוֹת ְל ִציּוֹן ִבּ ְרנָ נָ הֶ .אל ִק ְריַ ת ֶמ ֶלָ דּוִ ד ָחנָּ ה:

א
ימי ָד ֶר,
ַא ְשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
תוֹרת
הוֹלכִ ים ְבּ ַ
ַה ְ
ה') :תהלים קיט(
תּוֹר ה
ַדּעִ ,כּ י ַע ל יְ ֵד י ַה ָ
נִ ְת ַק ְבּלִ ים ָכּל ַה ְתּפִ לּוֹת
וְ ָכל ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
וּמ ְתפַּ ְלּלִ ים .וְ ַה ֵחן וְ ַה ֲח ִשׁיבוּת
ִ
רוֹמם
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְת ַע ֶלּה וְ נִ ְת ֵ
רוּחנִי
ִבּפְ נֵ י ָכּל ִמי ֶשׁ ְצּ ִריכִ יןֵ ,הן ְבּ ָ
ווֹנוֹתינוּ
ֵהן ְבּגַ ְשׁ ִמי .כִּ י ַע ְכ ָשׁו ַבּ ֲע ֵ
יתּי
ָה ַר ִבּים ֵחן וַ ֲח ִשׁיבוּת ָה ֲא ִמ ִ
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ פַ ל ,כִּ י ַע ְכ ָשׁו ִע ַקּר
ַה ֲח ִשׁיבוּת וְ ַה ֵחן הוּא ֶא ְצ ָלם,
תּוֹרה נִ ְת ַע ֶלּה
ֲא ָבל ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
ַה ֵחן וְ ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל,
תּוֹרה נִ ְק ֵראת )משלי ה(:
כִּ י ַה ָ
"איֶּ ֶלת ֲא ָה ִבים וְ יַ ֲע ַלת ֵחן";
ַ

יה) ,עירובין
לוֹמ ֶד ָ
ֶשׁ ַמּ ֲע ָלה ֵחן ַעל ְ

נד ,ב( וְ ַעל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְת ַק ְבּלִ ין ָכּל
ַה ְתּפִ לּוֹת וְ ַה ַבּ ָקּשׁוֹת.
כִּ י ִאישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵאלִ י ָצ ִריָ תּ ִמיד
ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁל ָכּל
ָדּ ָבר ְוּל ַק ֵשּׁר ַע ְצמוֹ ֶאל ַה ָח ְכ ָמה
וְ ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ָכל ָדּ ָברְ ,כּ ֵדי
ֶשׁיָּ ִאיר לוֹ ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ָכל
ָדּ ָבר ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר
ַעל־יְ ֵדי אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר ,כִּ י ַה ֵשּׂ ֶכל
וּמ ִאיר לוֹ ְבּ ָכל
הוּא אוֹר גָּ דוֹלֵ ,
ְדּ ָר ָכיוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )קהלת ח,
"ח ְכ ַמ ת ָא ָד ם ָתּ ִא יר
א( ָ :
פָּ נָ יו".
וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ,כִּ י יַ ֲעקֹב
כוֹר ה ֶשׁ הוּא
זָ ָכ ה ַל ְבּ ָ
אשׁיתֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַ ת ָח ְכ ָמה,
ֵר ִ

ֵח ֶלק

תּוֹרה א
ָ

)תיקונים תיקון יד ,זהר משפטים
קכא ,ב( ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )תהלים קיא,

אשׁית ָח ְכ ָמה" .וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת
י("ֵ :ר ִ
)בראשית כז ,לו(" :וַ יַּ ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה
פַ ֲע ַמיִ ם" ,וְ ַת ְרגּוּם אוּנְ ָקלוֹס:
וְ ַח ְכּ ַמנִ י.
וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ֶשׁ ֶמשׁ ,כִּ י ַה ֵשּׂ ֶכל
הוּא ֵמ ִאיר לוֹ ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו
ְכּמוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ .וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת )משלי
ד ,יח(" :וְ ֹ
יקים ְכּאוֹר
א ַרח ַצ ִדּ ִ
הוֹל וָ אוֹר ַעד נְ כוֹן ַהיּוֹם".
נֹגַ הּ ֵ
וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ֵחית – ְלשׁוֹן ִחיּוּת.
כִּ י ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ֵשּׂ ֶכל הוּא ַה ִחיּוּת
ֶשׁל ָכּל ָדּ ָברְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )קהלת
כוּ'.א
ַ
"ה ָח ְכ ָמה ְּת ַחיֶּ ה" וְ
ז ,יב(ַ :
ֵמ ֲח ַמת ֶשׁאוֹר ַה ֵשּׂכֶ ל גָּ דוֹל ְמ ֹ
אד,
ִאי ֶאפְ ָשׁר לִ זְ כּוֹת ֵא ָליו כִּ י ִאם
ַעל־יְ ֵדי ְבּ ִחינַ ת נוּן ֶ ,שׁהוּא
ְבּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
)תהלים עב ,יז(" :לִ פְ נֵ י ֶשׁ ֶמשׁ יִ נּוֹן
ְשׁ מוֹ" ,וּפֵ ֵר שׁ ַר ִשׁ "י'ְ :ל שׁוֹן
ַמ ְלכוּת'.
וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ְל ָבנָ ה ,כִּ י ַה ְלּ ָבנָ ה

א

מא

ֵאין ָלהּ אוֹר ֵמ ַע ְצ ָמהּ ,כִּ י ִאם
ַמה ֶשּׁ ְמּ ַק ֶבּ ֶלת ֵמ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ )זהר
דף קלח ,א ודף רמט ,ב( .וְ זֶ הוּ ְבּ ִחינַ ת
ַמ ְלכוּתְ ,דּ ֵלית ָלהּ ִמגַּ ְר ָמהּ
ְכּלוּםֶ ,א ָלּא ַמה ֶשּׁ ְמ ַק ֶבּ ֶלת ִמן
ַה ֵחיתֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַ ת ָח ְכ ָמה,
ְבּ ִחינַ ת ֶשׁ ֶמשׁ ַכּנַּ "ל ,וְ נַ ֲע ֶשׂה:
"אוֹר ַה ְלּ ָבנָ ה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה".
ֲא ָבל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵשּׁר ַע ְצמוֹ
ֶא ל ַה ֵשּׂ ֶכ ל וְ ַה ָח ְכ ָמ ה
וְ ַה ִחיּוּת ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ָכל ָדּ ָבר ,זֶ ה
כוֹרה,
ְבּ ִחינַ ת ֵע ָשׂו ֶשׁ ִבּזָּ ה ֶאת ַה ְבּ ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית כה ,לד(:
כוֹרה"; ְדּ ַהיְ נוּ
"וַ יִּ ֶבז ֵע ָשׂו ֶאת ַה ְבּ ָ
ַה ֵשּׂ ֶכל ַכּנַּ "לְ ,בּ ִחינַ ת )משלי
יח ,ב(" :א יַ ְחפֹּץ ְכּ ִסיל ִבּ ְתבוּנָ ה
כִּ י ִאם ְבּ ִה ְתגַּ לּוֹת ִלבּוֹ" .וְ זֶ ה
ְבּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעהְ ,בּ ִחינַ ת
יה
ְל ָבנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ָא ָח ָראֶ ,שׁ ָע ֶל ָ
נֶ ֱא ַמר )ישעיה כד ,כג(" :וְ ָחפְ ָרה
ַה ְלּ ָבנָ ה" וְ כוּ'.

וְ זֶ ה

ְבּ ִחינַ ת יֵ ֶצר טוֹב וְ יֵ ֶצר
נִק ָרא
ָה ָרע ,כִּ י ַהיֵּ ֶצר טוֹב ְ

מב

יקּוּטי
ֵ
לִ

תּוֹרה א
ָ

"מ ְס ֵכּן וְ ָח ָכם",
)קהלת ד ,יג(ִ :
ְבּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּתֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַ ת
ֲענִ יָּ ה וְ ַד ָלּה ְדּ ֵלית ָלהּ ִמגַּ ְר ָמהּ
ְכּלוּם כִּ י ִאם ַמה ֶשּׁ ְמּ ַק ֶבּ ֶלת
ֵמ ָח ְכ ָמה .וְ יֵ ֶצר ָה ָרע נִ ְק ָרא )שם(
"מ ֶל זָ ֵקן ְוּכ ִסיל"ְ ,בּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּת
ֶ
א־א ָח ָראֶ ,שׁ ֵאינָ הּ ֲחפֵ ָצה
ְדּ ִס ְט ָר ָ
ְבּ ָח ְכ ָמה וָ ֵשׂ ֶכלְ ,בּ ִחינַ ת "א
יַ ְחפֹּץ ְכּ ִסיל ִבּ ְתבוּנָ ה" וְ כוּ',
ַכּנַּ "ל.
וְ ָצ ִריָ כּ ל ֶא ָח ד ִל ֵתּ ן כֹּ ַח
ִל ְב ִח ינַ ת ַמ ְל כוּת
ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל ַמ ְלכוּת
וּכמוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ
ְדּ ִס ְט ָרא ָא ָח ָראְ ,
בּוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם לִ ְב ָר ָכה )ברכות
ַר ֵ
עוֹלם יַ ְרגִּ יז ָא ָדם יֵ ֶצר
ה ,א('ְ :ל ָ
טוֹב ַעל יֵ ֶצר ָה ָרע' .וְ ַעל־יְ ֵדי
נוֹתן כֹּ ַח ְל ַמּ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה?
ַמה ֵ
עוֹסק
תּוֹרהֶ ,שׁהוּא ֵ
ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
בּוֹתינוּ
)כּמוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַר ֵ
ְבּכֹ ַח ְ
עוֹלם
זִ ְכרוֹנָ ם לִ ְב ָר ָכה )שם( ְ'ל ָ
מוּטב,
יַ ְרגִּ יז וְ כוּ' – ִאי ָאזִ יל – ָ
תּוֹרה'(.
וְ ִאם ָלאו – יַ ֲעסֹק ַבּ ָ
בּוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם
וּכמוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַר ֵ
ְ
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לִ ְב ָר ָכה )קידושין ל ,ב('ִ :אם פָּ גַ ע
ְבְּ מנֻ וָּ ל זֶ הָ ,מ ְשׁ ֵכהוּ ְל ֵבית־
תּוֹרה
ַה ִמּ ְד ָרשׁ' .כִּ י ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
נוֹתן כֹּ ַח ַל ַמּ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה.
ֵ
וַ ֲאזַ י ְמ ַק ֶבּ ֶלת ַה ַמּ ְלכוּתֶ ,שׁ ִהיא
ְבּ ִחינַ ת נִ ,חיּוּת ִמן ַה ָח ְכ ָמה,
ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַ ת ח  ,וְ נִ ְת ַח ֵבּר
וְ נִ ְת ַק ֵשּׁר ַהח וְ ַהנ ,וְ נַ ֲע ֶשׂה אוֹר
ַה ְלּ ָבנָ ה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה.
וּכ ֶשׁזֶּ ה ָקם ,זֶ ה נוֹפֵ ל .וַ ֲאזַ י
ְ
נוֹפֵ ל וְ נִ ְת ַבּ ֵטּל ַמ ְלכוּת
ָה ְר ָשׁ ָעהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )הושע
יד ,י(" :כִּ י יְ ָשׁ ִרים ַדּ ְר ֵכי ה',
יקים יֵ ְלכוּ ָבם ,וּפֹ ְשׁ ִעים
ַצ ִדּ ִ
יִ ָכּ ְשׁלוּ ָבם"ַ .היְ נוּ ַעל־יְ ֵדי ַדּ ְר ֵכי
תּוֹרהַ ,על־יְ ֵדי־זֶ ה
ה'ַ ,היְ נוּ ַה ָ
יקיםֶ ,שׁ ְדּ ֵב ִקים ְבּ ַמ ְלכוּת
ַה ַצּ ִדּ ִ
נִת ַחזְּ ִקים ְוּמ ַק ְבּלִ ים
ִדּ ְק ֻד ָשּׁהֵ ,הם ְ
כֹּ ַח ַעל־יְ ֵדי־זֶ ה" .וּפֹ ְשׁ ִעים יִ ָכּ ְשׁלוּ
ָבם" ְבּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה,
נִכנָ ע
ְבּ ִחינַ ת ַהיֵּ ֶצר ָה ָרעֶ ,שׁנּוֹפֵ ל וְ ְ
תּוֹרהַ ,כּנַּ "ל.
ַעל־יְ ֵדי ַה ָ

וְ ַעל־

יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְת ַק ְבּלִ ים ָכּל
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ַה ְתּפִ לּוֹת וְ ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ,כִּ י ִע ָקּר
ַמה ֶשּׁ ֵאין נִ ְת ַק ְבּלִ ין ַה ַבּ ָקּשׁוֹת
הוּא ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ֵאין ְל ַה ְדּ ָב ִרים
ֵחן ,וְ ֵאין נִ ְכנָ ִסין ַבּ ֵלּב ֶשׁל זֶ ה
ֶשׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין ִמ ֶמּנּוְּ ,כּ ִאלּוּ ֵאין
ְבּלִ בּוֹ ָמקוֹם ֶשׁיִּ ָכּנְ סוּ ַה ְדּ ָב ִרים
ְבּלִ בּוֵֹ ,מ ֲח ַמת ֶשׁ ֵאין ְל ַה ְמ ַב ֵקּשׁ
ֵחןֶ ,שׁיִּ ָכּנְ סוּ ַה ְדּ ָב ִרים ְבּלִ בּוֹ ֶשׁל
זֶ הֶ ,שׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין ִמ ֶמּנּוֲּ .א ָבל ַעל־
תּוֹר הֶ ,שׁ ַע ל־יְ ֵד י־זֶ ה
יְ ֵד י ַה ָ
נִ ְת ַח ְבּ ִרין וְ נִ ְת ַק ְשּׁ ִרין ַהנ וְ ַהח
נִק ֵראת
כַּ נַּ "ל ,וְ נַ ֲע ֶשׂה ֵחן ,וְ ַעל כֵּ ן ְ
תּוֹרה )משלי ה ,יט(" :יַ ֲע ַלת
ַה ָ
זוֹכה ֶשׁ ְדּ ָב ָריו ֵהם
ֵחן" ,וַ ֲאזַ י ֶ
ִדּ ְב ֵרי ֵחן ,וַ ֲאזַ י נִ ְת ַק ְבּלִ ין ְדּ ָב ָריו
שׁוֹתיוְ ,כּמוֹ ִמי ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר
וּב ָקּ ָ
ַ
ִדּ ְב ֵרי ֵחןֶ ,שׁנִּ ְכנָ ִסין ַה ְדּ ָב ִרים
ְבּ ֵלב ַה ִמּ ְת ַבּ ֵקּשְׁ ,דּ ַהיְ נוּ זֶ ה
ֶשׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין ִמ ֶמּנּוּ.

וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ת,

ַהיְ נוּ ַעל־יְ ֵדי

ֶשׁ נִּ ְת ַח ְבּ רוּ וְ נִ ְת ַק ְשּׁ רוּ
ַה ֵחי"ת וְ ַהנּוּ"ן וְ נַ ֲע ָשׂה ְבּ ִחינַ ת
ֵח"ן – ַעל־יְ ֵדי־זֶ ה נַ ֲע ֶשׂה ְבּ ִחינַ ת
יק ה
ָתּ "וֶ ,שׁ הוּא ְל שׁוֹן ֲח ִק ָ

א

מג

ימהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )יחזקאל
ְוּר ִשׁ ָ

ית ָתּ"ו" ,כִּ י ַעל־
ט ,ד(" :וְ ִה ְתוִ ָ
יְ ֵדי ַה ֵחן נֶ ְח ָקק וְ נִ ְר ָשׁם ָמקוֹם
ְבּ ֵלב ַה ִמּ ְת ַבּ ֵקּשׁ ְל ַק ֵבּל ַה ַבּ ָקּ ָשׁה,
ִכּ י ַע ל־יְ ֵד י ַה ֵח ן נִ ְת ַק ְבּ לוּ
ְדּ ָב ָריו.
נִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ְבּ ִחינַ ת ַה ֵח"ן ָח ַקק
ָמ ק וֹ ם ְבּ ֵל ב זֶ ה
ֶשׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁין ִמ ֶמּנּוְּ ,כּ ֵדי ֶשׁיִּ ָכּנְ סוּ
ְדּ ָב ָריו ְבּלִ בּוֹ ,וִ ַיק ֵבּל ַבּ ָק ָשׁתוֹ.
ימה זֶ ה ְבּ ִחינַ ת
וְ ַה ֲח ִק ָיקה ְוּר ִשׁ ָ
ָתּ"ו ַכּנַּ "ל .וְ זֶ הוּ )קהלת ט ,יז(:
נִשׁ ָמ ִעים".
ִ"דּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְבּנַ ַחת ְ
נַ ַחת ַדּיְ ָקאַ ,היְ נוּ ְבּ ִחינַ ת ֵחן
ַהנַּ "ל וְ ַהת ַהנַּ "ל ,וְ ַעל־יְ ֵדי־זֶ ה
אוֹת יּוֹת נַ ַח ת  ,וְ ָא ז
ִ
נַ ֲע ֶשׂ ה
נִ ְשׁ ָמ ִע ים ְדּ ָב ָר יו ,וְ נִ ְת ַק ֵבּ ל
ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ַכּנַּ "ל.
וְ ַעל ֵכּן יַ ֲע ֹ
קב ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַ ת
ַה ֵשּׂ ֶכל ַכּנַּ "לַ ,על ֵכּן זָ ָכה
ְל ֵח ןְ ,כּ מוֹ ֶשׁ ָכּ תוּב )בראשית
קים" וְ כוּ';
לג ,יא(" :כִּ י ַחנַּ נִ י ֱא ִ
וְ ַעל ֵכּן ֵבּ ַרֶ את ַה ְשּׁ ָב ִטים ְבּ ֵחן,
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"היְ ָל ִדים
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )שם ה(ַ :
וּבנְ יָ ִמין א
ֲא ֶשׁר ָחנַ ן" וְ כוּ'  ִ
יוֹסף ְבּ ֵחן,
ָהיָ ה ָאז ,וְ ַעל ֵכּן ֵבּ ְרכוֹ ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מג ,כט(:
יוֹסף
קים יָ ְחנְ ְ בּנִ י".וְ ַדוְ ָקא ֵ
"א ִ
ֱ
יוֹסף
ָהיָ ה יָ כוֹל ְל ָב ְרכוֹ ְבּ ֵחן ,כִּ י ֵ
יוֹתר ִמ ְבּ ִחינַ ת יַ ֲעקֹב,
ָהיָ ה כָּ לוּל ְבּ ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית לז ,א(:
"א ֶלּה ֹ
יוֹסף"
תּ ְלדוֹת יַ ֲעקֹב – ֵ
ֵ
דוֹתיו,
תּוֹל ָ
ְ
כִּ י הוּא ָהיָ ה ִע ַקּר
יבי
יוֹסף ְַכּ ֲח ָדּא ֲח ִשׁ ֵ
כִּ י יַ ֲעקֹב וְ ֵ
)עיין זהר וישלח קעו ,ב ;,וישב

קפב ,ב(.

וְ ַעל

יוֹסף )דברים
ֵכּן נֶ ֱא ַמר ְבּ ֵ

"בּכוֹר שׁוֹרוֹ ָה ָדר
לג ,יז(ְ :
לוֹ"ְ .בּכוֹר הוּא ְבּ ִחינַ ת ַה ֵשּׂ ֶכל
ַכּ נַּ "ל .וְ זֶ הוּ שׁוֹרוֹ – ְל שׁוֹן
ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ,כִּ י ְצ ִריכִ ין ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל
ְבּ ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ָכל ָדּ ָבר ַכּנַּ "ל.
וְ זֶ הוּ ָה ָדר לוֹ – ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ָקלוֹס:
זִ יו ֵליהּ – ְלשׁוֹן אוֹר .כִּ י ַה ֵשּׂ ֶכל
ֵמ ִאיר לוֹ ְבּ ָכל ָדּ ָבר; ֲאפִ לּוּ
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ָהיָ ה ֹ
אפֶ ל וָ חֹ ֶשֵׁ ,מ ִאיר
זּוֹכה ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל
לוֹ ַה ֵשּׂ ֶכלְ ,כּ ֶשׁ ֶ
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ַעל ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁיֵּ שׁ ָשׁם ְבּ ָכל ָדּ ָבר
וּמ ָק ֵרב אוֹתוֹ ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר.
ְ
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ַמה ֶשּׁ ָא ַמר ַר ָבּה
ַבּר ַבּר ָחנָּ ה )בבא בתרא
עג ,א(ַ :האי גַּ ָלּא ְדּ ַמ ְט ַבּע

צוּצ ָיתא
ינְתּא ִמ ְת ַחזֵּ י כִּ י ִ
לִ ְספִ ָ
ישׁא.
נוּרא ִחוַּ ְר ָתּא ְבּ ֵר ָ
ְדּ ָ
וּמ ִח ינָ ן ֵל יהּ ְבּ ַא ְל וָ ָת א
ָ
"א ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר
ְדּ ָח ִקיק ֲע ֵליהּ ֶ
ֶא ְהיֶ ה".

גַּ ָלּא

– הוּא ַה יֵ ֶצ ר ָה ָר ע.

ְדּ ַמ ְט ַבּע ִל ְספִ ינְ ָתּא

– הוּא ַה ֵחן וְ ַה ֲח ִשׁיבוּתְ ,לשׁוֹן
ָספוּן וְ ָחשׁוּב ,כִּ י ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע
וּל ַה ְשׁפִּ ילַ ,חס
רוֹצה ְל ַה ְט ִבּ ַיע ְ
ֶ
וְ ָשׁלוֹםְ ,בּ ִחינַ ת ַה ֵחן וְ ַה ֲח ִשׁיבוּת
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ִחינַ ת ַמ ְלכוּת
ִדּ ְק ֻד ָשּׁה:

נוּרא
צוּצ ָיתא ְדּ ָ
וּמ ְת ַחזֵּ י כִּ י ִ
ִ
ישׁא
ִחוַּ ְר ָתּא ְבּ ֵר ָ
וּמ ְל ָאַ מזִּ יק
)פֵּ ֵרשׁ ַר ְשׁ ַבּ"םֵ :אשׁ ְל ָבנָ ה ַ

הוּא( – כִּ י ִמ ְתּ ִח ָלּה ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע
וּמ ְט ֶעה
ִמ ְת ַל ֵבּשׁ ַע ְצמוֹ ְבּ ִמ ְצווֹת ַ
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ֶאת ָה ָא ָדם ְכּ ִאלּוּ ְמ ִסיתוֹ ַל ֲעשוֹת
יתא
צוּצ ָ
ִמ ְצוָ ה .וְ זֶ הוּ ְבּ ִחינַ ת ִ
נוּרא ִחוַּ ְר ָתּא – ֵאשׁ ְל ָבנָ ה,
ְדּ ָ
י־כ ן ַמ ְל ָא ַ מ זִּ יק
ף־ע ל־פִּ ֵ
ַא ַ
הוּא.

וּמ ִחינָ ן ֵל יהּ ְבּ ַא ְל וָ ָת א
ָ
ְדּ ָח ִק יק ָע ֵל הּ
ֶא ְה יֶ ה וְ כוּ'ַ ,ה יְ נוּ ֶשׁ ִע ַקּ ר
ר־ה ָרע הוּא
ַה ְכנָ ָעתוֹ ֶשׁל ַהיֵּ ֶצ ָ
תּוֹרהֶ ,שׁ ִהיא כֻּ ָלּהּ
ַעל־יְ ֵדי ַה ָ
דוֹשׁ־בּרוּ־
ָ
מוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּ
ְשׁ ָ
תּוֹרה ִהיא ְבּ ִחינַ ת וָ י"ו.
הוּא .וְ ַה ָ
כִּ י ַהלּוּחוֹתָ ,א ְר ָכּן וָ י"ו וְ ָר ְח ָבּן
וָ י"ו.
וְ זֶ הוּ ְבּ ִחינַ ת ַא ְלוָ ָתאְ ,דּ ַהיְ נוּ
ַמ ְקלוֹת ְדּ ָח ִקיק ַע ֵלהּ
ֶא ְהיֶ ה וְ כוּ'ַ ,היְ נוּ ֵשׁמוֹתְ ,בּ ִחינַ ת
תּוֹרהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִחינַ ת וָ י"ו,
ַה ָ
צוּרת ַמ ֵקּל ,וְ ִהיא
וְ ַהוָּ י"ו הוּא ַ
מוֹתיו ֶשׁל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר,
כֻּ ָלּהּ ְשׁ ָ
דוֹשׁה ִהיא
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַהיְ נוּ ֶשׁ ַה ָ
רוֹצה
ַמ ְכנִ ַיע ֶאת ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע ֶשׁ ֶ
ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָה ָא ָדם ְמ ֻשׁגָּ ע ַמ ָמּשׁ,

א

מה

ל־ע ֵב ָרה הוּא
ַחס וְ ָשׁלוֹם .כִּ י ַבּ ַע ֲ
בּוֹתינוּ
ְמ ֻשׁגָּ עְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַר ֵ
זִ ְכרוֹנָ ם לִ ְב ָר ָכה )סוטה ג ,א('ֵ :אין
עוֹבר ֲע ֵב ָרה ֶא ָלא ִאם ֵכּן
ָא ָדם ֵ
וּכמוֹ
־שׁטוּת'ְ .
רוּח ְ
ַ
נִ ְכנַ ס בּוֹ
כּוֹתם
ֶשׁ ַה ְמּ ֻשׁגָּ ִעים ְצ ִריכִ ים ְל ַה ָ
יהם ֵשׁמוֹתְ ,כּמוֹ ֵכן
וְ ָלשׂוּם ֲע ֵל ֶ
עוֹס ִקין הוּא
תּוֹרה ֶשׁ ְ
ַמ ָמּשׁ ַה ָ
ְבּ ִחינַ ת ַמ ְקלוֹת וְ ֵשׁמוֹתֶ ,שׁ ָבּזֶ ה
וּמ ְכנִ ִיעין ֶאת ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע
ַמכִּ ין ַ
וּמגָ ְר ִשׁין ִמן ָה ָא ָדם ֶאת ַה ִשּׁגָּ עוֹן
ְ
נִּכנַ ס בּוְֹ ,בּ ִחינַ ת
רוּח ְשׁטוּת ֶשׁ ְ
וְ ָה ַ
'וּמ ִחינָ ן ֵליהּ ְבּ ַא ְלוָ ָתאְ ,דּ ָח ִקיק
ָ
ֲע ֵליהּ ֵשׁמוֹת' וְ כוּ'ַ ,כּנַּ "ל.
ימי ָד ֶר."
"א ְשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
וְ זֶ הוַּ :
ַא ְשׁ ֵר י – ְל שׁ וֹ ן
ימי ָד ֶר– 
ִה ְס ַתּ ְכּלוּתְ .ת ִמ ֵ
ְבּ ִחינַ ת )בראשית כה ,כז(" :ויַ ֲעקֹב
ִאישׁ ָתּם"; ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַ ת ַה ֵשּׂ ֶכל
ַכּנַּ "לַ .היְ נוּ לִ זְ כּוֹת ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל
ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ָכל ָדּ ָברֶ ,שׁהוּא
ְבּ ִחינַ ת "יַ ֲעקֹב ִאישׁ ָתּם" – זֶ ה
תּוֹרה.
זוֹכִ ין ַעל־יְ ֵדי ַה ָ

מו

יקּוּטי
ֵ
לִ

תּוֹרה ב
ָ

מוֹה ַר"ן
ֲ

תוֹרת
הוֹלכִ ים ְבּ ַ
וְ זֶ הוַּ :ה ְ
לּוֹמד וְ נִ ְת ַק ְבּלִ ים ְדּ ָב ָריו ַכּנַּ "ל ,וַ ֲאזַ י
ה' .כִּ י ַעל־יְ ֵדי ֶשׁ ֵ
ְבּ ִחינַ ת ֵחי"ת ,וַ ֲאזַ י נַ ֲע ֶשׂה ֵחן,

נוֹתן
תּוֹרה ְבּכֹ ַחַ ,על־יְ ֵדי־זֶ ה ֵ
ָ
כֹּ ַח ְל ַמּ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ְבּ ִחינַ ת
נוּ"ןְ ,ל ַק ֵבּל ִמן ַה ֵשּׂ ֶכלֶ ,שׁהוּא

נִ ְת ַע ֶלּה ַה ֵחן וְ ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל
יִשׂ ָר ֵאל ,וְ כָ ל ַה ְתּפִ לּוֹת וְ ַה ַבּ ָקּשׁוֹת
ְ
נִ ְת ַק ְבּלִ ים:

ב
ְלשׁוֹן ַר ֵבּנוּ ,זִ ְכרוֹנוֹ לִ ְב ָר ָכה

אמר ה' ֶאל מֹ ֶשׁהֱ :אמֹר
וַ יּ ֹ ֶ
ֶאל ַהכֹּ ֲהנִ ים ְבּנֵ י ַא ֲה ֹרן,
יהםְ ,לנֶ פֶ שׁ א
וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
יִ ַטּ ָמּא ְבּ ַע ָמּיו) :ויקרא כא(
יעוּתא
יתא ְבּ ִספְ ָרא ִדּ ְצנִ ָ
ִא ָ
פֶּ ֶרק ב )זהר תרומה ,ח"ב
נּוּק ָבא ְדּפַ ְר ַדּ ְשׂ ָקא
קעז ,א('ִ :מ ְ
יחא'.
רוּחא ְדּ ַחיֵּ י לִ ְמ ִשׁ ָ
ָמ ַשָׁ 
א כִּ י ִע ַקּר ְכּ ֵלי־זֵ ינוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַיח
הוּא ַה ְתּ פִ ָלּ הֶ ,שׁ הוּא
ְבּ ִח ינַ ת חֹ ֶט םְ ,כּ מוֹ ֶשׁ ָכּ תוּב
"וּת ִה ָלּ ִתי ֶא ֱח ָטם
)ישעיה מח ,ט(ְ :
וּמ ָשּׁם ִע ַקּר ִחיּוּתוֹ .וְ ָכל
ָלִ ,"
ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה וְ ָכל ַה ְכּ ִבישׁוֹת
ֶשׁ יִּ ְכ בֹּשׁ – ַה כֹּל ִמ ָשּׁ םְ ,כּ מוֹ

ֶשׁ ָכּתוּב )ישעיה יא ,ג(" :וַ ֲה ִריחוֹ
ְבּיִ ְר ַאת ה'" וְ כוּ' .זֶ ה ְבּ ִחינַ ת
חֹ ֶטם .וְ זֶ ה ִע ַקּר ְכּ ֵלי־זֵ ינוְֹ ,כּמוֹ
"בּ ַח ְר ִבּי
ֶשׁכָּ תוּב )בראשית מח ,כב(ְ :
וּב ַק ְשׁ ִתּי" ,וּפֵ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י'ְ :תּפִ ָלּה
ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )תהלים
וּב ָקּ ָשׁה'ְ .
ַ
מד ,ז(" :כִּ י א ְב ַק ְשׁ ִתּי ֶא ְב ָטח
אהים ִה ַלּ ְלנוּ" ְבּ ִחינַ ת:
וְ כוּ' ֵבּ ִ
"תּ ִה ָלּ ִתי ֶא ֱח ָטם ָל."
ְ

ב

וְ זֶ ה ַה ְכּלִ י־זַ יִ ן ָצ ִריְ ל ַק ֵבּל

יוֹסף,
ַעל־יְ ֵדי ְבּ ִחינַ ת ֵ
ַה יְ נוּ ְשׁ ִמ ַיר ת ַה ְבּ ִר יתְ ,כּ מוֹ
"חגוֹר ַח ְר ְבּ
ֶשׁ ָכּתוּב )שם מה ,ד(ֲ :
ַע ל יָ ֵר  . " וּ ְכ מ וֹ ֶשׁ ָכּ ת וּ ב
"מפְּ ִרי ִב ְטנְ 
)תהלים קלב ,יא(ִ :
ָא ִשׁית ְלכִ ֵסּא ָל – "זֶ ה ְבּ ִחינַ ת

ֵח ֶלק

תּוֹרה ב
ָ

"א ם
יח ְ ,בּ ִח ינַ ת ְתּ פִ ָלּ הִ .
ָמ ִשׁ ַ
יתי" )שם(ַ ,היְ נוּ
יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנֶ יְ בּ ִר ִ
יוֹסף.
ַעל־יְ ֵדי ְבּ ִחינַ ת ֵ
יוֹסףֶ ,שׁ ָשּׁ ַמר ֶאת ַה ְבּ ִרית,
וְ ֵ
כוֹר ה,
נָ ַט ל ֶא ת ַה ְבּ ָ
*
בוֹדת ַה ְתּפִ ָלּה
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַ ת ֲע ַ
ְבּ ִחינוֹת פִּ י ְשׁנַ יִ ם ,כִּ י ַה ְתּפִ ָלּה
הוּא פִּ י ְשׁנַ יִ םְ .שׁנַ יִ ם ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהם
וּשׁ ֵא ַלת ְצ ָר ָכיו.
ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ְ
וְ הוּא ְבּ ִחינַ ת )תהלים קמט ,ו(:
"וְ ֶח ֶרב פִּ יפִ יּוֹת ְבּיָ ָדם"ְ .בּ ִחינַ ת
ְשׁ ֵתּי פִּ יּוֹתְ ,בּ ִחינַ ת פִּ י ְשׁנַ יִ ם.
אוּבן ַעל־יְ ֵדי ֶשׁ ִח ֵלּל
וְ נִ ַטּל ֵמ ְר ֵ
צוּע י ָא ִב יוִ ,כּ י ִה יא ָתּ לוּי
יְ ֵ
ִבּ ְשׁ ִמ ַירת ַה ְבּ ִרית.
וּמי ֶשׁזָּ ָכה ַל ֶח ֶרב ַהזֶּ הָ ,צ ִרי
ג ִ
ֵל ַידע ֵאי לִ ְלחֹם ִעם
אוֹתהּ ְליָ ִמין
ַה ֶח ֶרבֶ ,שׁא יַ ֶטּה ָ
יוֹסף ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁזָּ ָכה לִ ְב ִחינַ ת ְתּפִ ָלּהֶ ,שׁ ִהיא
* וְ ַעל ֵכּן ֵ
נּוּק ָבא
נִּמ ָשִׁ מ ְ
ְבּ ִחינַ ת ְתּ ִה ָלּ ִתי ֶא ֱח ָטםְ ,בּ ִחינַ ת ִחיּוּת ַה ְ
יוֹסףֶ ,שׁ ֵהם
פּוֹרת ֵ
ְדּפַ ְר ַדּ ְשׂ ָקא ַכּנַּ "לַ ,על ֵכּן נִ ְק ָרא ֵבּן ָ

ְבּ ִחינַ ת תרפ"ו אוֹרוֹת ֶשׁ ֵהם ִשׁ ְב ָעה ֵשׁמוֹת ,ע"ב,
ס"ג ,מ"ה ,ב"ן ,קס"א ,קנ"א ,קמ"ג,
נּוּק ָבא ְדּפַ ְר ַדּ ְשׂ ָקא ,כִּ י
ֶשׁעוֹלִ ין תרפ"וֶ ,שׁ ְמּ ַק ֵבּל ִמ ְ
ימ ְט ִריָּ א תרפ"ו.
פַּ ְר ַדּ ְשׂ ָקא ְבּגִ ַ

א

מז

קוֹל ַע ֶאל
אוֹ לִ ְשׂמֹאל ,וְ ֶשׁיְּ ֵהא ֵ
ַה ַשּׂ ֲע ָרה וְ א יַ ֲח ִטא .וְ זֶ ה ִאי
ֶאפְ ָשׁר ֶא ָלּא ַעל־יְ ֵדי ְבּ ִחינַ ת
מּוּדא
ִמ ְשׁפָּ ט ,כִּ י ִמ ְשׁפָּ ט הוּא ַע ָ
קּוֹל ַע ִעם
יתאַ ,היְ נוּ ֶשׁ ֵ
ְדּ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְכּ ֵלי־זֵ ינוֹ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַה ָצּ ִרי,
וְ ֵאינוֹ ַמ ֶטּה ְליָ ִמין וְ א לִ ְשׂמֹאל,
ֶא ָלּא ָל ֶא ְמ ַצע .וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת )תהלים
קיב ,ה(  " :יְ ַכ ְל ֵכּ ל ְדּ ָב ָר י ו
ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט".
יוֹסף ֶאת
וּב ְשׁ ִביל זֶ ה ִק ֵבּל ֵ
ִ
כוֹר ה ַדּ וְ ָק א
ַה ְבּ ָ
ִמיַּ ֲעקֹבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית
מח ,כב(" :וַ ֲאנִ י נָ ַת ִתּי ְל "וְ כוּ' –
ֲ'א נִ י' ַדּיְ ָקאֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַ ת
ִמ ְשׁפָּ ט .וְ זֶ ה )תהלים פא ,ה(" :כִּ י
יִשׂ ָר ֵאל הוּא"ְ ,בּ ִחינַ ת ְבּ ִרית,
חֹק ְל ְ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )נוסח ברכת המילה
שבת קלז ,ב(" :חֹק ִבּ ְשׁ ֵארוֹ ָשׂם";
אהי יַ ֲעקֹב" )תהלים
"מ ְשׁפָּ ט ֵל ֵ
ִ
יוֹסף ְל ַק ֵבּל
שם(ַ ,היְ נוּ ֶשׁ ָצּ ִריֵ 
זֹאת ַה ֶח ֶרב ִמ ְבּ ִחינַ ת ִמ ְשׁפָּ ט,
ְכּ ֵדי ֶשׁיְּ ַכ ְל ֵכּל ְדּ ָב ָריו ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט.
"מ ְשׁפָּ ֶטי
וְ זֶ ה )תהלים עב ,א(ִ :

