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סוג הגביע
 

של הרה"ק רבי שמחה בונם  עם כלות ימי השבעה לפטירתו

זיע"א ביום י"ב אלול תקפ"ז, נמנו וגמרו חלק מהחסידים  מפרשיסחא

אשר הסתופפו בצל הקודש כי בימים הנוראים של תחילת שנת 

. בליל ראש השנה, לאחר "ח יפול דבר בהנהגת חסידי פרשיסחאתקפ

מעריב, ניגשו החסידים אל הרה"ק רבי יצחק מווארקא זיע"א תפילת 

ואיחלו לו "גוט יום טוב", כנהוג אצל חסידים לרבם, ואף הוסיפו 

להם וביקשו ממנו כי יערוך את השולחן הטהור לכבוד יום טוב. נענה 

ואכן נכנס לעריכת השולחן. הרה"ק זיע"א הרה"ק מווארקא 

לעשות קידוש. על ימינו עמד  מווארקא נעמד בראש השולחן והתכונן

, ואתו עמו עוד זיע"א בנו של הרבי הקודם, הרה"ק רבי אברהם משה

רבים מגדולי החסידים, הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זיע"א, 

הרה"ק רבי אלכסנדר זושא מפלאצק זיע"א, רבי שרגא פייבל מגריצא 

 זיע"א ועוד. 

יין בתוך הגביע ומזג מלוא הזיע"א קם הרה"ק רבי אברהם משה 

שעמד לפני הרה"ק מווארקא ואף הרימו ונתנו על ידו של הרה"ק 

מווארקא. ברוב שרעפיו בקרבו התעכב הרה"ק מווארקא מלהתחיל 

בסדר הקידוש, עיניו זלגו דמעות רותחות וכולו היה אש להבה. ואז, 

לפתע פתאום, התנער הרה"ק מווארקא ממחשבותיו, הושיט את ידו 

ביע הקידוש, והניחו על ידו של הרה"ק רבי אברהם בה היה נתון ג

משה, ואמר לו בחרדת קודש: "עשו אתם קידוש, שכן אתם זכיתם 

בנזר הנהגת הציבור". לא סירב הרה"ק רבי אברהם משה ומיד קידש 

, כשהרה"ק ה למנהיג החסידים שנותרו בפרשיסחאעל היין, ובכך הי

 מיד לפני רבו.מווארקא, שהיה מבוגר ממנו, מתבטל אליו כתל

* * * 

אשר  גם אצל חלק הארי של חסידי פרשיסחאבדיוק כך היה 

קבלו על עצמם את מרותו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק 

. בליל שבת קודש, כאשר , כפי שמסופר ב"מאיר עיני הגולה"זיע"א

 הרה"ק מקאצק עמד לערוך את שולחנו, עמד בסמוך אליו הרה"ק

רבי יצחק מאיר מגור, החידושי הרי"ם זיע"א, והוא בכבודו ובעצמו 

פתח את בקבוק היין ומזג את הגביע של הקידוש עבור הרה"ק 

מקאצק. בין הנוכחים היו כאלה שלא השלימו עם כך שהחידושי 

הרי"ם אינו מקבל על עצמו את עול ההנהגה, ובטרם לקח הרה"ק 

קם אחד מהחסידים, רבי נתן  הגביע לידו בכדי לקדש בו,מקאצק את 

סטוטשינער מווארשא, ולקח את הגביע והעמידו על ידו של החידושי 

לכן יקדש נא  –הרי"ם באומרו לו: "העולם רוצה לשמוע קידוש 

רבינו". החידושי הרי"ם לא ענה כלום, ובשתיקה לקח את הגביע 

והעמידו על ידו של הרה"ק מקוצק. ואף הרה"ק מקאצק הביט על 

רבי נתקי ואמר לו: "נתקי, עוד תבוא אלי בפוזמקאות בכדי  החסיד

 לקבל נזיפה".

* * * 

סודו של הגביע שבו קבלו קדושי עליון על עצמם את עול  ומה

הנהגת החסידים? בוודאי שאין אנחנו יכולים להשיג את סודם של 

דברים, אולם עניינו של הגביע בפרשת השבוע, הגביע של יוסף, 

משול לגביע, וכדברי קדשו של הרה"ק רבי מלמד אותנו כי הצדיק 

הוא יסוד צדיק, ישראל, המגיד מקוזניץ זיע"א, בספרו נזר ישראל: 

גביע של יוסף, כי הצדיק אינו אלא כגביע שמקבל בתוכו להשפיע 

ובוודאי עניין הגביע אשר ניתן על ידי הצדיקים  לכל ישראל כל טוב.

נורות להשפיע שפע הוא לאות ולסימן שעל ידי כך יהיה בידם הצי

 ברכה והצלחה על כל המסתופפים בצילם.

* * * 

בנויה  'גביעתיבת 'כתב ב"מגלה עמוקות" (פרשת ויגש) כי 

אבות, י"ב  ': גתורומזוהאותיות המרכיבות אותה ע, -יב-גמהאותיות: 

ג'  גבי"ע:בתיבת רמז לעוד כתב (ויעוין שם במה ש ע' נפששבטים, 

ויש  .)שנים עשר מעינות ושבעים תמרים ,עדרי צאן רובצים עליה

שבעים הזקנים, ' רומזת לעהאות ש ,בספריםלהשלים עם המבואר 

התורה אשר קיבל משה מסיני ומסרה ליהושע על ידם נמסרה 

הרי לנו מן  .בתחילת מסכת אבותששנינו כמו  ויהושע לזקנים,

האמור, כי בבחינת הגביע נרמזים שורשי בני ישראל, המה השורשים 

אשר קיבלו, מהם יצאו הענפים להנחיל דת ההשפעה במסירת 

 ורות הבאים.מורשה לד

הרה"ק השפת אמת זיע"א (במדבר תרל"ד): ראה דברי בא ו

. וקשה 'ו' לא ימד ולא יספרוגוהיה מספר בני ישראל כחול 'ובמדרש 

כו'. והתירוץ כי עיקר הרצון להיות ממשיכין מספר ורישא לסיפא 

כי שורש בני ישראל ג' אבות י"ב שבטים ע'  ,שלהם עד אין תכלית

ואח"כ אין מספר. וצריכין תמיד להיות דבוק בשורש  ,נפש ס' ריבוא

האבות והוא אחדות אחד. וכשמתרחבין באופן זה אין נפרדים 

מתברכין להיות משורשם וחל עליהם ברכה. וכפי הביטול להשורש כן 

 ודבקו בשורשו יהיכשית 'זרעך הכה יהי' ה שאמריותר אין מספר. וז

 .אין מספר כנ"ל

 שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'



באבות הקדושים ובניהם  ותהתאחדה ,הדביקות בשורש

אחריהם, זה סוד המשכת ההשפעה לדורות הבאים, והוא בחינת 

והא לך דברי הגביע, להיות כלי ראוי לקבל את השפע הנמשך. 

שמות כה במעשה המנורה בפרשת תרומה על הפסוקים (ריקאנטי ה

ְׁשָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח ּוְׁשָׁשה ') לד-גל

ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוָפַרח ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים 

וה ': ציֶחיָה יָה ּוְפָר ּוַבְּמנָֹרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפּתֶֹר  .ִמן ַהְּמנָֹרה

להיות בכל קנה מן הששה שלשה גביעים ובאמצעי ארבעה ובין כולם 

כ"ב, לרמוז לכ"ב אותיות התורה, וכ"ב אלף מרכבות שהיו במתן 

תורה כולן באותה מראה שראה יחזקאל. הג' גביעים רומזים לג' 

וה לעשותן בצורת גביע, כי הם מקבלים ושואבים יוצאבות העליונים, 

 . ן להשפיע לאשר תחתםממקור העליו

כוונת יוסף הצדיק ברמזו להם במעשיו עוד כי כן היתה אפשר ו

ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר 'עם הגביע ובמאמרו אליהם (בראשית מד טו) 

לא על גניבת ש', ַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹניֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַנֵחׁש יְ 

הגביע כיוון בזה, שהרי ידע שלא הם גנבוהו כי אם הניחו אותו להם 

כיצד זה לשאול אותם: בלא ידיעתם, אלא אודות מעשה המכירה רמז 

עשו מעשה היפך האחדות, שעל ידו הפרידו את הענפים מהשורשים 

ָהִאיׁש 'יז) שם פסוק (לפגום בסוד הגביע. ותיכף הוסיף לומר להם 

ְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאֶׁשר נִ 

רמז בכך כי על ידי שהגביע נמצא כעת בידו של בנימין, ו', ֲאִביֶכם

אחיו הקטון, מי שלא היה שותף למכירתו, על ידו יעלה להם התיקון 

השלם להתאחד שוב באחדות של י"ב השבטים גם יחד, וזה טעם 

בית המקדש עלה בחלקו של בנימין, כי שם שורש אחדות בני ש

והוא נרמז גם בסוד המקדש, כדברי המגלה עמוקות עוד: [ ישראל.

ורזא דמלה ארון וכפורת וכרובים  ,ולפי שבנימין אושפיזא לשכינה

 ,ושכינתא על כולא ג' של גביע ,בחולקא דבנימין דאתייליד באורחא

 ,וכן עשה שלמה הים של שנים עשר בקר והים עליהם י"ב של גביע

ה ז ,וכן עשה שלמה שבעים מנורות כנגד שבעים שרים ע' של גביע

 .]ביע באמתחת בנימין לתשלום המרכבהג סוד

* * * 

האופן בו מתוכנו של הגביע יש לנו ללמוד הוראה למעשה, שו

ה של יכולים לקבל את ההשפעות מהצדיק הוא גם באותה בחינ

שהדרך להיות זוכים לבחינה זו מקבל, בבחינת הגביע, דהיינו להיות 

על ידי ענווה בכללות והביטול אל הצדיק בפרטות, שעל ידי היא 

הוא הרי שהאדם משפיל עצמו ומשים את כלי הקיבול שלו למטה, 

 יכול לקבל את ההשפעה הבאה עליו ממרומים.

זיע"א בבואו דבר זה למדנו הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב 

ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת 'לפרש את דברי יוסף (בראשית מד יז): 

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל 

, ואלו דבריו: על פי 'מאוד מאוד הוי שפל רוח' (אבות פ"ד 'ֲאִביֶכם

מ"ד), כי אם ירצה האדם להריק מכלי אל כלי אזי זה הכלי שהוא 

משפיע ומוריק צריך להיות למעלה, והכלי שמקבל צריך להיות 

למטה. לכן אמר 'מאד מאד הוי שפל רוח' כדי שתוכל לקבל מכל 

צא הגביע בידו הוא יהיה האיש אשר נמ'אדם איזה מידה טובה, וזה 

, היינו שיוכל לעשות את עצמו כלי המקבל כמו הגביע שיוכל 'לי עבד

לקבל כל דבר, כן אתה תוכל לקבל מכל אדם מדות טובות ותוכחות, 

היינו להשם יתברך,  ',הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם'

גיל היינו אם כנ"ל, וזה באם האדם זורק המידות המגונות מה שר

 מילדותו (חידושי הרמ"ל פרשת מקץ).

* * * 

בספרו זיע"א חיד"א הרב ההגאון דברים, העלה  ן שלובעומק

דיוסף שלח לומר  ,: בכללות ענין הגביעכך 'פני דוד' (פרשת מקץ)

 ה שכתבשהשבטים גנבוהו ונמצא באמתחת בנימין, אפשר לומר במ

ף אחי את בזהר הקדוש (פרשת ויצא סוף דף קנג) אמר בנימין הא יוס

כיון דאיהו אתאביד  ,דהא ברית סיומא דגופא איהו ,קיימא דאבא הוה

אנא אהא נטיר אתריה דאחי וכו' ע"ש. והנה 'גביע' גימטריא 'היסוד' 

ובגימטריא 'מילה'. 'הכסף', ה' כסף רמז לה' חסדים שבחינתם ביסוד. 

כי יוסף הוא  ,וזו היתה כונת יוסף הצדיק לומר שהם גנבו בחינת יסוד

בחינת יסוד ומכרוהו לערות הארץ והוא פגם גדול. והגביע נמצא 

למה 'באמתחת בנימין דנטיר אתריה דאחוה יוסף. ואמר להם 

כיוון להשי"ת אשר ברא אתכם ומטיב  ',שלמתם רעה תחת טובה

עמכם תדיר... והם השיבו 'חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה' ומעולם 

דוש ושהסט"א תגנוב מהקדושה ותשלוט לא ס"ד לפגום ביסוד הק

אחרי כן בא לידי לקוטי תורה לגורי האר"י זצ"ל וזכיתי ומצאתי ח"ו... 

 ,סוד הגביע של יוסף הוא לפי שיוסף הוא היסוד ה לשונו:שם שכתב וז

והנה ה'  '.אך טוב וחסד'וכל חסד נקרא טוב  ,שבו בחינת הה' חסדים

עולה  'מילה'ונלע"ד חיים כי כן  '.גביע'עולים בגימטריא  'טוב'פעמים 

 ה שכתבתיעלץ לבי שקצת ממ , עכ"ל,שהוא ביסוד 'גביע'כמנין 

בעניותי כיונתי לדעת קדושים רבינו האר"י ותלמידו רבינו מהרח"ו 

ז"ל. אך בשער הפסוקים אשר יסד הרב מהר"ש ויטאל ז"ל לא מצאתי 

 ע"כ לשונו. זה בספר שלפני.

הגביע, בחינת כי הדרך לבוא אל  ,כן לומר כי הא בהא תליאוית

בחינת שהוא כאמור עניין מידת היסוד והמילה, הוא דווקא על ידי 

שהגביע מסמל את עניין לפי לעיל, ענוה והכנעה כפי שנתבאר 

הענווה והשפלות עם הביטול אל הצדיקים המשפיעים את הטובה 

 על ישראל, ובכוחם אפשר לבוא לידי התיקון השלם.


