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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

גילויים נוראים ונפלאים על 
מצות תיקוני עירובי"ן
‰

נ
ואתחנן – וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש 

ראה גם ראה מה שמגלה לנו האדם הגדול בענקים מופת הדור ושר התורה איש אלקים מאור הגולה 
המקובל האלקי קדוש ונורא, מרנא ורבנא קודש קדשים בעל מקובל גדול ונורא מן הקדמונים כקש"ת 
מורינו רבי נתן נטע שפירא זצ"ל זי"ע ועכי"א אב"ד ור"מ דק"ק קראקא המעטירה )בימי רבינו הב"ח זלל"ה( 
בהגה"ק מו"ה שלמה זצ"ל, אשר חיבר ספר הקדוש "מגלה עמוקות", אשר בו מגלה עמיקתא ומסתרתא 
ודורש רנ"ב פנים על הפסוק בפרשת ואתחנן "רב לך". מגלה לנו פלאי פלאות, סודות נוראות ונפלאות 
בעניני מצות עירובין מה שקיבל מפי אליהו זכור לטוב, ]כידוע שהיה לו גילוי אליהו מידי יום ביומו[ 

בספרו הקדוש "מגלה עמוקות" פרשת ואתחנן אופן קכ"ט!
וכה נחקק על מציבתו:

פה נטמן איש אלקי קדוש מן הקדמונים, מגלה עמוקות רזין ומטמונים, הוא שאומרים עליו שדיבר אתו אליהו פנים אל פנים, הגאון 
אב"ד ור"מ מו"ה נתן נטע בן מו"ה שלמה שפירא זצ"ל, נפטר ביום ד' י"ג אב שצ"ג לפ"ק תנצב"ה.

ואלה מחיבוריו הנודעים לנו:
א( מגלה עמוקות, רנ"ב אופנים לסדר ואתחנן בקבלה רמזים וגימטריאות על תפלת משה רבינו, קראקא שצ"ו. ב( מגלה עמוקות על 
כל התורה, לבוב תקנ"ה. ג( זוהר עם כמה חידושים ותוספות, לובלין שפ"ג. ד( מחזור עם הוספות, קראקא שס"ח. ה( סליחה, קראקא 
שצ"א – סליחה לקדושים, קראקא שצ"ח. ו( חידושים על הרי"ף, אמסטערדאם ת"פ. ז( אלף אופנים על אל"ף זעירא של ויקרא )כתב 
יד(. ח( תורת נתן על התורה. ט( דרוש יקר ונכבד על תש"ך צירופי בראשי"ת )הקדמת בנו למגלה עמוקות ואתחנן(. י( ספר על הקבלה 

)לשון בנו שם(. יא( חידושים על הב"י וד' טורים )באוצר ספרי רד"א(. יב( שאלות ותשובות )לשון בנו בהקדמתו(.
)חיבר 1000 אופנים על אל"ף זעירא של ויקרא, 252 אופנים על פסוק ואתחנן, 720 צירופים על פסוק בראשי"ת, 130 אופנים על פסוק 

מאלמים אלומים בתוך השדה, 72 אופנים על ביום השבת, 42 אופנים על וזכרתי את בריתי יעקב(.

תוכן הענינים:
משה רבינו ע"ה רצה לתקן מצות עירובין ונט"י. א. 

למש"ה אותיות שלמ"ה. ב. 
סוד בנבי"א לא קם כמשה אבל במלכי"ם קם )ר"ל שלמה המלך(. ג. 

סוד מאמר חז"ל שאברהם אבינו ע"ה קיים מצות עירובין, ויעב"ר אברהם אותיות עירו"ב. ד. 
התפלל  ההיא"  "עת  ועל  עירובין  מצות  לתקן  המלך  שלמה  שעתיד  ראה  ע"ה  רבינו  משה  ה. 

משה, ונתאוה לזה מאוד לתקן תיקוני עירובין מיד בכניסתו לארץ.
משה רבינו ראה נשמת שלמה המלך באוצר הנשמות שהוא יתקן עירובין. ו. 

הסוד של עירוב יוצא מפסוק ו'יסע ו'יבא ו'יט שהוא שם של ע"ב שמות. ז. 
שם עירו"ב, ע"ב רי"ו, שהוא שם של חסד בסוד ויעבו"ר אברם בארץ )שאברהם מדתו חסד(. ח. 

הסוד של מצות נטילת ידים. ט. 
באלו הב' מצות נט"י ועירובין יצא בת קול מן השמים והיתה שמחה למעלה. י. 

מה  אדם  בני  דברת  על  קולך  השמעת  השמים  שמן  ובארץ",  בשמים  אל  מי  "אשר  סוד  יא. 
שעושים למטה.

נא", שמשה רבינו אמר שאני רוצה עתה לתקן מיד בכניסת הארץ אלו הב'  סוד "אעברה  יב. 
מצות נט"י ועירובין.

סוד "בעת ההיא", שרומז על מצות עירובין. יג. 
עירו"ב רומז על חס"ד וגבור"ה, ע"ב בגי' חס"ד, רי"ו בגי' גבורה. יד. 

ועל זה אמר משה רבינו "את גדלך" שהוא חסד )אותיות ע"ב מן עירוב(, "ואת ידך החזקה"  טו. 
שהוא גבורה )אותיות רי"ו מן עירוב(.

בדיל ויעבו"ר הם בהיפוך מהאותיות שבהם נבראו שמים וארץ, ע"ב רי"ו, ע"י חסד ברא  טז. 
השמים, וע"י גבורה ברא הארץ, בסוד "אף ידי )גבורה( יסדה ארץ וימיני )חסד( טפחה שמים".

סוד "אשר יעשה כמעשיך )חסד – יד ימין( וכגבורותיך )גבורה – יד שמאל(", זה סוד עירוב  יז. 
שתיקן שלמה, לכלול ימין בשמאל ושמאל בימין.

אעבר"ה בסוד ויעבו"ר אברם בארץ. יח. 
אעבר"ה בגימטריא ערו"ב )חסר י'(, אעבר"ה בהיפוך אתוון אערב"ה, שמשה רבינו אמר  יט. 

"אערבה", שאני רוצה לתקן העירוב מיד כשאראה את הארץ.
על זה השיב לו הקב"ה "רב לך". כ. 

באותו הזמן כשתיקן שלמה עירובי"ן היה ניצוצו של משה רבינו אצלו, שלמ"ה היפוך אתוון  כא. 
למש"ה.

פירוש "רב לך", השבת הוא של"ך, משל"ך יתנו לך באותו פרק. כב. 
אל תוסף דבר עתה )בענין זה של עירובי"ן(. כג. 

סוד "צו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבו"ר". כד. 
"צו את יהושע" על ענין תחומין של ארץ ישראל. כה. 

"וחזקהו" בעירובי תחומין". כו. 
ואמצהו" בעירובי חצירות. כז. 

"כי הוא יעבו"ר" בשיתופי מבואות. כח. 
)הגה"ת בנו מו"ה שלמה זצ"ל: שבזה יובן הגמרא בר"ה )כ"א:( על הפסוק ולא קם נביא  כט. 

בישראל כמשה, בנביאים לא קם, אבל במלכים קם, ומנו שלמה(.
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סגולת הרשב"י

:" "     

שאמרוראה ,ידי ונטילת עירובי לתק ופוש שלמה מל משה
בערובי בני(כא:)רז"ל קול בת יצא שעה שבאותו וביבמות

אני ג לבי ישמח לב חכ טו)א כג, בעת(משלי משה נתאוה .
,לאר לכניתו מיד הוא לתק שלמה של בדורו שיהיה מה ההיא

כתיב "ההוא" לכ(ההיא עת על קרי ההיא משה לאמר(שהתפלל שיש מה ,
שראיתי נשמות של באוצר החלות", אתה" אמר זה ועל לדורות,

הבאי כ"ז)בדורות י' תשא תנחומא)ש"ז ,עירובי יתק שלמה הנה ,
בזוהר איתא עירו"ב ודש ,גדל ע"ב])את נ"ה כא תיקו"ז] פ' (עמוד

מפוק שיוצא חד של ש דהיינו רי"ו, ע"ב וד יד,שהוא (שמות
(כאכודיטב אותיות, רי"ו תיבות ע"ב שה ,יט"ו ,ו"יבא ו"יע,

באר אבר [ו])ויעבו"ר י"ב ששיעור(בראשית ,גדל את אמר לכ .
החזקה יד ואת ,ת"חו לפי"א א"ת נוטרי"קו אמה אלפי תחו

יתרו בזוהר כמ"ש ,ידי נטילת וד ובנשאעל (ע"א (ע"ו ר"ג עמוד ([ח"ב]
([ע"א [קמ"ה רע"ד עמוד וכ[ח"ג] ,עילאי רזי לגו גו נש דבר אצבעי

בראשית ע"א)בפרשת כ"א א"ח זוהר)רזי לגו גו נש דבר אצבעי
.עילאי

שמחהועל והיתה השמי מ קול בת שיצא תקנות הב' אלו
השמי שמ ,"ובאר בשמי אל מי אשר" אמר ,למעלה
אמר לכ ,למטה שעושי מה אד בני דברת על קול השמעת
.האר את ואראה כשאבא מיד לתק עתה אני רוצה ,נא אעברה
תחומי' 'עירוב נוטריקו ת"ע כי זה, על רמז ההיא בעת ובמילת
ח"ד הוא ב"עירו וד עירובי על הכל קאי וא ,תבשילי' 'עירוב
בגימטריא רי"ו ח"ד, בגימטריא הוא ע"ב ,עירו"ב שכ ,גבור"ה
את חד, שהוא עירוב מ ע"ב על ,גדל את אמר זה על .גבור"ה
עירו"ב. מ רי"ו בגימטריא שהוא גבור"ה, מדת היא החזקה יד

אתוווזה בהיפו שהוא ,ויעבור בדיל אומרי שאנו ויעבור וד
בשמי אל מי אשר ז"ש ,ואר שמי נבראו שבה רי"ו ע"ב

אר דהי גבורה שהיא ידי א ,שמי טפחה ימיני ישעיהובאר)
(יג ידמח, כנגד וכגבורתי ,ימי יד כנגד כמעשי יעשה אשר ,

בשמאלא ימינא לאכללא שלמה שתיק עירוב וד היה וזה שמאל,
.בימינא ושמאלא

ועלאבר ויעבור בוד שהוא ,אעבר"ה במלת משה רמז זה
אערב"ה, אתוו ובהיפו ,ערו"ב עולה אעבר"ה וכ ,באר

.האר את כשאראה מיד העירוב לתק רוצה אני

שליבהש נצוצו היה שלמה כשתיק פרק באותו ,ל רב הקב"ה
,אצלו בתיקונימשה כדאיתא למש"ה אתוו בהיפו הוא שלמ"ה כי)

([ע"א כ"ח יג פרק,[תיקו"ז באותו ל יתנו משל של הוא והשבת ,
עתה. דבר תו ואל

בעירוביצו וחזקהו ישראל, אר של תחומי עני על יהושע את
בשתופי יעבור הוא כי חצירות, בעירובי ואמצהו ,תחומי

שאמרומבואות. מה יוב מזה זצ"ל) שלמה ר"הר בנו הוא) שלמה הצעיר אמר)
בנביאי ,כמשה בישראל נביא ק ולא י) לד, דברי) וקפ על [ע"ב]) א"כ ד בר"ה

(שלמה ומנו ק במלכי אבל ,ק עכל"ק.לא ,

:  " "    

ואפת""פתיתני ז)י"י כ, שירמיה(ירמיה זמ כל ,הקב"ה שאמר ,
בירושלי לשלוט השונאי יכולי היו לא ,בירושלי
של גלגולו היה הוא שירמיה "לפי הדבר, וטע המקדש. ובית
פרשה בזוהר ואיתא המקדש", בית את בנה והוא המל שלמה

."בעצמו האד מ לוקח הקב"ה שאי" ,ויל
דברים) פרשת התורה על עמוקות מגלה)

חורבגם בשעת כי יעקב, בש נקראי שאז ,נגאלי תשובה עבור
ובישראל אז יעקב, את י"י גאל כי אבל ישראל, תפארת השלי

ז"ש ע"י. הבטחות ואלו ,יעקב עוד יקראו שלא ,יתפאר(נט ש)
.בפי שמתי אשר דברי עבור ג ,עלי אשר ע"ירוחי יוב .נ"ב)

עמוקות במגלה למעלה וכ תפארת, מדת הוא שעירוב ז"ל והאר"י התיקו"ז
משמי השלי (א ב, (איכה הפוק בזה יוב וכ – וגבור"ה ח"ד הוא שעירו"ב
"שמי הוא שעירו"ב עמוקות במגלה למעלה שמבואר מה ע"י ישראל, תפארת אר
,המל ה"שלמ ידי על שנבנה המקדש בית החורב שכל ברור מזה רואי – "ואר

(וד"ל ,המל שלמ"ה שתיק עירובי מצות שהשביתו הצדוקי ע"י (שם).נגר

ש"זשאילו ,לאר בחו קבור להיות משה הוצר כי ,"ל רב"
ולשו אומה שלט לא במקדש, חלק לו והיה ישראל לאר בא
לא צדיקי שבנוה ,תהלה נאוה לישרי ע"פ כמ"ש ,ידיו במעשה
אזי כשחטאו אזי ,ישראל לאר משה בא ואולי ,ולשו אומה שלטה

המקדש. בית על ולא ,עליה העונש במגלהיהיה שכתוב מה יוב בזה)
לא"י משה בא שאילו ,לאר בכניתו מיד "עירובי לתק רצה שמשה הנ"ל עמוקות
וכידוע ידיו, במעשה ולשו אומה שולטי היו לא אזי עירובי תיקוני ש מתק והיה
ע"ה רבינו משה שא יוב ועכשיו ,התיקו עול כבר היה לאר משה בא שא
הקורא אתה – הגאולה אחרי כבר היינו בא"י, "עירובי תיקוני בעצמו מתק היה

מר נשאר ותהיה ,והתבונ הדבריעמוד היכ עד ראה ג ראה ,ומשתומ עיד
(עירובי מצות קדושת עומק ברו הרעיו מבהילי דברי זהו ,מגיעי.

ואתחנן) פרשת התורה על עמוקות (מגלה

ש"ז(פט שכילה(תהלי נחלתי גוי באו אלקי לא מזמור
אל לכ ב"ה, לחרוב ל יש "ל רב" עז"א ,בעצי חמתו
עשו חטאי ב' והנה ישראל. יאבדו שלא עבור עוד אלי דבר תו
לח והתפלל משה בא שניה ועל מקדשות, ב' שהחריבו ישראל
ר"ב" "ער"ב לקח שהוא לו רמז "ל "רב אמר הזה, הע לעו נא
שלח" כד"א ""ל" אמר מרגלי ועל העגל. את גרמו וה עמו,
באופ .אות מצוה איני ,"ל רק שלח לא והקב"ה ,"אנשי "ל

חטא. שבשניה לו רמז "ל "רב (שם)שבתיבת


