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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע גליון חג השבועות

ר[ ת ו ם מ י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .]ל

  

  
  

ר מ א ת מ ו ע ו ב ש ה ג  ח הל כ ל ה ה ל  ו פ ל פ ך  ר ד ל  ע  .  

ה ר ה ת  א מ ר"  ט' ג  י ל ש ך  ב י ל ר ק י  כ ד ר ם "מ י ר פ ס ה ר  ב ח מ ן'א  ו ר ש ה ת  ל צ ב ' ח

ד  ו מ ע ב ע  י פ ו אמ   .'י

, או חמישים אלפי שנים, האם העולם קיים שבעת אלפי שנים

  . והקשר למתן תורה

ְנַהר ִּדינּור ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ינּורִלְנַהר ִּד" ֶאֶלף ַאְלִפין ְיַׁשְמׁשּוֵניּה", ַרב ִיְרִמָיה ַבר ַאָּבא ָאַמר :)חגיגה יג(א ָרָמְּגַּב

 ,ּוְלֵהיָכן ָׁשִפיְך,  ְמֵזיָעָתן ֶׁשל ַחּיֹות,ֵמֵהיָכן ְנָפק. 'ְוגֹו" ֶאֶלף ַאְלִפין ְיַׁשְמׁשּוֵניּה, ָנֵגיד ְוָנֵפק ִמן ָקָדמֹוִהי

ַעל רֹאׁש , ַחָמה ָיְצָאה ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל' ִהֵּנה ַסֲעַרת ה", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַעל ָראֵׁשי ְרָׁשִעים ָיחּול ַּבֵגיִהּנֹם, ָאַמר ַרב

ָנָהר יּוַצק , ֲאֶׁשר ֻקְמטּו ְולֹא ֵעת", ַעל ֲאֶׁשר קּוְּמטּו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוָרב ַאָחא ַבר ַיֲעקֹב ָאַמר". ְרָׁשִעים ָיחּול

ם ְוַאְרַּבע ּדֹורֹות ֶׁשקּוְמטּו ְלִהָּבְראֹות קֹוֵדם ְּתַׁשע ֵמאֹות ְוִׁשְבִעיֵאּלּו , ִּבי ִׁשְמעֹון ֶהָחִסידָאַמר ַר, ַּתְנָיא". ְיסֹוָדם

ר ֵאָבְמּו. ְוֵהן ֵהן ֲעֵזי ָפִנים ֶׁשַּבּדֹור, ָעַמד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְׁשָתָלן ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ְולֹא ִנְבָראּו, ָהעֹוָלםֶׁשִּנְבָרא 

 ְראּוָיה ָהְיָתה "ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור"ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר , ם ַמַּתן ּתֹוָרהִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהָּבְראֹות ִלְהיֹות קֹוֶד י"ִּׁשַר

ּוְנָתָנּה ְלסֹוף ֶעְׂשִרים , ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ְּבלֹא תֹוָרה ָעַמד ּוְטָרָדן, תֹוָרה ְלִהָּנֵתן ְלסֹוף ֶאֶלף ּדֹור

ף ֶל ֶאׁשֵּים ֶׁשּוּׁשִמ, רֹוף ּדֶלף ֶאסֹון ְלֵתָנִהה ְלָרמּוה ֲאָתְיה ָהָרֹוּתַהים ֶׁשִארֹו. ַעד מֶֹשה ַרֵּבינּוָהִראׁשֹון  ְוִׁשָּׁשה דֹורֹות ֵמָאָדם

י ֵּזת ַעֶאְו. םָלעֹות ָהֶאם ֵּיַקי ְלֵדה ְּכָרֹוּתן ַהַּתת ַמים ֶאִּדְקִה' הְו, הָרֹוּתת ַהל ֶאֵּבַקם ְלִיאּום ְריָנֵאים ֶׁשִני ָפֵּזם ַעֶה ָּבׁשֵּיר ֶׁשֹוּד

ה ָראֹוְכִלְו). ש"וברש' י ותוס"ש ברש"ע( .םָּניִהֵּגר ַּבינֹור ִּדַהְנם ִּבָתן אֹוֵּקַתְמר ּוֹוף ּדֶל ֶאְךֶׁשֶמין ְּבִּפין ִטִּפם ִטָלעֹויא ָלִבא ֵמים הּוִנָּפַה

 ֱאלֶֹהיָך הּוא ָהֱאלִֹהים 'הְוָיַדְעָּת ִּכי " ) ט,דברים ז(ב תּון ָּכֵכְו. יםִני ָׁשֵפְלת ַאֶׁשק ֵׁשם ַרָּים ַקָלעֹום ָהר ִאֹוף ּדֶלֶא ָהיּוְהי ִיַתָמ

ל ים ֶׁשִנָפֳא' בת ְּב" רר"ֹוף ּד"ֶלֶאן ֵכְו". ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּדֹור

 ַוֲארּו ֵחיָוה ְרִביָעָאה ְּדִחיָלה ָיאָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזֵוי ֵליְל" )ז, דניאל ז( :רינֹור ִּדַהל ְנ ֶׁשהָאבּוְּנל ַהר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכַה

ֵחיָוָתא ִּדי ָקָדָמּה  ָּכל ְנָיה ִמן ְּבַרְגַלּה ָרְפָסה ְוִהיא ְמַׁשַמְּדָקה ּוְׁשָאָראּו ְכָלהָא ְבְרָבןַר ּהָל ְרֶזלַפ יִּד ִׁשַּנִיןְו ְוַתִּקיָפא ַיִּתיָרה ְוֵאיְמָתִני

ַקְרַנָּיא ַקְדָמָיָתא ִאְתֲעָקָרה ִמן ֳקָדָמּה  ִמְׂשַּתַּכל ֲהֵוית ְּבַקְרַנָּיא ַוֲאלּו ֶקֶרן ָאֳחִרי ְזֵעיָרה ִסְלָקת ֵּביֵניֵהן ּוְתָלת ִמן: ְוַקְרַנִין ֲעַׂשר ָלּה

ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִּדי ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתב ְלבּוֵׁשּה ִּכְתָלג ִחָּור :  ּוֻפם ְמַמִּלל ַרְבְרָבןָדא ֲאָנָׁשא ְּבַקְרָנא ֵניַוֲאלּו ַעְיִנין ְּכַעְי

  ִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ֳקָדמֹו נּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ְנַהר ִּדי:  נּור ָּדִלקַּגְלִּגּלֹוִהינּור   ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקא ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדיַערּוְׂש

   ". ְיקּומּון ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּוָדמֹוִהיְוִרּבֹו ִרְבָון ָק  

  ינּוִצָמ



ב 

  ם ָלְׁשן ֻמּוּקן ִּתֵּקָּתִהת ְלמֹוָׁשְּנל ַהָכ ְלַחֵקן לֹוָמה ְזָּמ ַּכינּוְיַה, םָלעֹום ָהָּין ַקָמה ְזָּמים ַּכִלָּבֻקְמין ַהת ֵּביטֹוִּׁשי ַהֵּתת ְׁשֶא

  .הָני ָׁשֵפְלַא'  זאֹו, הָני ָׁשֵפְלט ַא"ם מִא, םָׁשְרָׁשר ְלזֲֹחַלְו  

ל "חזת ַנָּו ַּכֹוּזֶׁש, ל"י ז"ִרֲאי ָהִרֹוּמים ִמִבָתְּכי ַּביִתִאה ָרֵּנִה )פתח א( ילאִּפב ָקקֲֹעַי' רֵמ' ןֶדן ֵעי ַגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסְּב

ם ָלעֹות ָהיַאִרם ְּבֶדה קֹוָיה ָהל ֶמאְֹׁשר ִלסּוָאֶׁש, ֹוׁשרּוֵּפֶׁש, רחֹוָאה ְּלַמים ּוִנָפה ְּלין ַמִלֲאֹוין ׁשם ֵאָרְמָאְּב

ה ר ֶזַחַאְו, ברּוד ָחַחא ְוָמְלא ָעיָמְּיין ַקִני ְׁשֵפְלא ַאיָתל ִׁש"חזר ַמֲאַמְּכ, םָלעֹוה ָהה ֶזֶלְכִּיי ֶׁשֵרֲחה ַאֶיְהה ִּין ַמֵכְו

ים ִרָבְּדין ַהֵא ֶׁשְךַא. רקְֹחל ַּת ַאָךְּמה ִמֶסכּוְּמַב ּורׁשְדל ִּת ַּבָךְמא ִמָלְפֻּמר ַּבַמֱאה ֶנל ֶזַעְו, היָרִקֲחר ַהסּון ָאָמְּזַה

י ִּכ. ןָמְּזה ַהֶזם ְּבָלעֹו ָהׁשֵּדַחְתה ִיָמָלן ְוָמְּזה ַהם ֶזֶדה קֹוָיה ָהר ֶמתּוָלר ְוקֲֹחר ַלסּוָאר ֶׁשַמלֹו, םָנֹוׁשְלִכם ְוָבָתְכִּכ

 ִיְׁשָמֵעאל ּכֵֹהן יִּבְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקֶנה ְוַר'  ְלרְמֻיָחסַה[ הָנמּוְּתר ַהֶפֵסת ְּבאֹוְריו ֵמיָנח ֵע ָטְךֶרֶּדה ַהֶז ְּבְךֵרֹוּדל ַהָכ

ה יָטִמא ְׁשָרְקים ִנִפָלה ֲאָעְבִּׁש ֶׁשםר ָׁשֵאָבְּמ ֶׁשינּוְיַה, תיטֹוִמְּׁשת ַהגֹוָהְנל ַהָּכ )הקדמה לתמונה ג(ר ָאבֹם ְמָּׁשֶׁש] ָּגדֹול

ם ֵהְו, תירֹוִפר ְסֶׂש ֶעׁשי ֵיִּכ, רַמה לֹוֶצרֹו, דַחַּפת ַהיַטִמא ְׁשָרְק ִנֹו ּבנּור ָאֶׁשה ֲאיָטִמְּׁשה ַהֶּזם ֶׁשר ָׁשָאבְֹמּו. תַחַא

ה "ָמְכר ָח"ֶתֶּכ: םֵהְו, תֹוּלִעל ָהת ָּכַּלל ִעיו ֶׁשָתֹוּדִמיו ּוָתמֹום ְׁשֵהת ֶׁשמֹור ֵׁשֶׂשת ֶעֶמֱאי ָהֵמְכי ַחִפים ְּבִאָרְקִנ

 ׁשֵיְו. ינּוֵנָפר ְלֵאָבְּנ ֶׁשמֹוְּכ" תֹוּיִנמֹוְדים ַקִנָׁש"ְו" םֶדי ֶקֵמְי"ים ִאָרְקִנְו, תנֹוֹואׁשִר'  גאּוְרְקה ִנָשלְֹּׁשה ַהֶזְו, ה"יָנִּב

י ֵמים ְיִאָרְקם ִנֵהְו, תכּוְלד ַמסֹוד ְיח הֹוַצת ֶנֶרֶאְפד ִּתַחד ַּפֶסֶח, יםִאָרְקם ִנֵהת ְוירֹוִפע ְסַבם ֶׁשֶהה ֵמָּטַמד ְלעֹו

ם ה ַּגָיָה, ֹו ּבנּוָאין ֶׁשִנין ְׁשִפָלה ֲאָעְבם ִׁשֵהם ֶׁשָלעֹוה ָה ֶזׁשֵּדַחְתִּנם ֶׁשֶדֹוּקם ֶׁשר ָׁשָאבְֹמּו. םָלת עֹונֹוְׁשם ּוָלעֹו

ן ה ִמָנֹואׁשה ִריָרִפד ְסֶגֶנ, דֶסֶחת ַהיַטִמְׁש' ה איָטִמא ְׁשָרְקה ִנָיָהְו. יןִני ְׁשֵפְלַא' ן זם ֵּכ ַגׁשֵּמִׁשְו, אֵלם ָמָלן עֹוֵּכ

ר ָכה ָׂשָיא ָהלְֹו. היָטִמְּׁשה ַהֶזט ָּבֵלֹוע ׁשָרר ָהֶצה ֵיָיא ָהלֹב ְול טֹוּכֹה ַהָי ָהַהְּׁשִמיָטה זּוְבּו, תירֹוִפה ְסָעְבִּׁשַה

ע ַרר ָהֶצֵּין ַהֵכָלד ְוַחַּפת ַהירֹוִפד ְסֶגא ֶנ הּוֹו ּבנּוָאה ֶׁשיָטִמְּׁשַהְו. ָּבֶזה ַהְּׁשִמיָטהים ִאָצְמִּנים ַהִאָרְבל ִנָכ ְלׁשֶנעְֹו

". הָעָרח ָהַתָּפן ִּתפֹוָּצִמ"ן פֹות ָצַּדא ִמהּוֶׁש, אאָלמְֹׂשא ִּדָרְטִּסיא ִמה ִהיָרִפְּס ַהֹוּזי ֶׁשִפְל, ָּבֶזה ַהְּׁשִמיָטהר ֵבֹוּג

ה ֶז ָּבׁשֶנעֹר ְוָכ ָׂשׁשן ֵיֵכָלְו. םָדי ָאֵנה ְּבֶזן ָּבֵחָּבִה ְלַהְּׁשִמיָטהה ֶזן ָּבַּתא ִנהּוְו, יִנפֹוע ְצַרר ָהֶצֵּיא ַהָרְקן ִנֵכָלְו

  ד סֹוְּב, ףרּוֵּצַהן ְויֹוָּסִּנ ַהרַּקא ִעי הּום ִּכָדי ָאֵנְבה ִלָנְּתה ִניָרִחְּבַהְו. ףרּוֵּצַהן ְויֹוָּסִּנַהְׁשִמיַטת א ָרְקִּנֶׁש, היָטִמְּׁשַה

  . הֶיְה'ם ִיָכָח' ֶהַעֵדֹו'י יִמ' ּונֹוָטִריקֹוןי "ִהְיַו, "הָּי ַחׁשֶפֶנם ְלָדָאי ָהִהְיַו"  

ם ִאְום ָדי ָאֵנְב ִּכנּוים ָאִכָאְלַמים ְּכִנֹואׁשִרם ָהִא, ל" זרּוְמָאה ֶּׁשַמ, לֵּבַקְתִמה ּוֶאר ָנָבי ָּדִּתְרַמה ָאי ֶזִּפ

, אתּזֹה ַהיָטִמְּׁש ַּבׁשת ֵימֹוָׁשה ְנָּמַּכֶׁש, הָנמּוְּתר ַהֶפֵסם ְּבר ָׁשָאבְֹּמֶׁש, יםִרמֹוֲח ַּכנּום ָאָדי ָאֵנְבים ִּכִנֹואׁשִרָה

, "הָיה ָהֶשמֹּו", "הָיף ָהֵסיֹוְו "מֹוְּכ, "הָיָה"ם יֶהֵלְצב ֶאָּתְכִּנים ֶׁשִבתּוְּכה ַּבָּמֵהְו. הָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁשם ַּב ַּגיּום ָהֵהְו

  י ִפְּכ, םיֶהיֵמִּבר ֶׁשֹוּדן ַהּוּקִתה ְליָטִמְּׁשה ַהֶז ָּבלּוְׁשְלַּתְׁשִנה ְוָמדּוְּקה ַהיָטִמְּׁשר ַּבָב ְּכיּוָהז ֶׁשֵּמַרְל, םֶהא ָּבֵצֹוּיַכְו

  .הן ֶזָיְנִעם ְּב ָׁשיְךִרֲאַמּו, ןצֹוָרל ָהַעל ַּב ֶׁשֹוּתְבַׁשֲחַמ ּונֹוצֹוְר  

 ִּכי ֵכיָון ֶׁשָעַבד ַעד ְׁשַנת , ָּכל ְיֵמי עֹוָלם,"ַוֲעָבדֹו ְלעֹוָלם ")ו, שמות כא(. לדֹוָּגל ַהֵבֹוּיל ַהַע' יֵיְח ַּבנּוֵּבַר'א ְּבָבה מּוֶז

ל ַהָּגדֹול ְוהּוא ִעְנַין ּוָבא ִלְרמֹז ִּכי ָכל ְיֵמי ָהעֹוָלם הּוא ַהּיֹוֵב, ַהּיֹוֵבל ֲהֵרי הּוא ָעַבד ָּכל ְיֵמי ָהעֹוָלם

ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם "ה " ְוֵכן ָרַמז ְׁשלֹמֹה ע.ְּכמֹו עֹוָלם ןם ֵּכ ִּכי ּדֹור ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַּג,"רֹוף ּדֶלֶאה ְלָּור ִצָבָּד"ַהָּכתּוב 

  ל ֵבֹוּית ַהל ֶאֵּמַסל ְמֵבֹוּיי ַהִּכ, לֵבֹוּית ַּברּוֵח ְלאתֵצָל בָּיד ַחֶבֶעֶׁש ינּוְי ַה. הּוא עֹוָלמֹו ֶׁשל יֹוֵבל ָהעֹוָלם ְוָהֵבן ֶזה"עֹוֶמֶדת

  .ןָתרּוֵחן ְוָנּוּקִתְלּו, ןָׁשְרָׁשה ְלָנְרזְֹחת ַּתמֹוָׁשְּנל ַהָּכֶׁש, יםִּׁשִמֲחף ַהֶלֶאא ָההּוֶׁש, לדֹוָּגַה  

ה ֶז" דָחם ֶאָדָא", רֹוף ּד"ֶלן ֶאל ִמלּוא ָּכה הּוֶשּמֹ ֶׁשַעדּות ָיֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְּמב ַהַתָּכ )ויקרא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

" רף ּדֶֹלֶאְל", יבִתו ְּכ"אר ָוֵסָח" רף ּדֶֹלֶאה ְלָּור ִצָבָּד"ן ֵכָל, רֹוף ּדֶלֶאל ֵמלּוא ָּכהּו" יאִתָצף ָמֶלֶאֵמ", הֶשמֹ

 יא ִבָנְו

 א ָבמּו

 ל ַעְו

 ין ֵעְכּו

 ן ֵכְו



ג 

  ן יָוֵּכ ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. רף ּדֶֹלת ֶא"ר ר"ָד ֲאׁשֶדחֹק ְּבֵּלַּתְסִהד ְוַלה נֹוֶשּמֹ ֶׁשׁשֵרָפי ְלִּתְרַמָאְו. הֶשא מָֹּיִרְטיַמִגְּב

  . רֹום ּדה ֵהָנָׁש' ל ני ָכִּכ, רֹוף ּדֶלֶאה ֵמָללּויא ְּכִה, הָני ָׁשֵפְלַא' נל ַהָּכה ִמָללּוה ְּכֶשת מַֹמְׁשִּנֶׁש  

ָאַמר ֵליּה ְוַאָּתה לֹא ,  ְּדָעְלָמא ֱאמֹור ִלי ָמה ֲאִניאִרּבֹוָנ מֶֹשה ְוָאַמר )ה ואמר משה"ד(' היָאִלְּפַה'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

, ל ַהֵּבט רֹאׁש ִׁשְמָך ְוסֹוף ִׁשְמָך"א, ֲאָבל ְלִמי ָאִני ]לֶבל ֶהּוּגְלִּג[ ל ָיַדְעִּתי ֶׁשֲאִני ֶּבן ָאָדם ָהִראׁשֹון"ְוא, ָיַדְעָּת

ל ִּכי ִמן ֶהָעָפר ַאָּתה "א, ה ָׁשַמְעִּתי ְולֹא ָיַדְעִּתי"ל מֶֹשה ֵה"א, ה"ל מֶֹש"ֶהֶב' ְוסֹוף ְׁשִמי ה' ל רֹאׁש ְׁשִמי ה"א

ע ֲהִביאֹוְתִני "ל רבש"א, ל ַעד ֶאֶלף ּדֹור נֹוֵהג ִמָּדה ַהּזֹו"א, ל ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ְוַעד ַּכָּמה"א. ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב

ה ֵהִביֲאָך "ל ַּבְּׁשִמָּטה ֶׁשָעַבר לֹא ָּבאָת ְּבִנָּסיֹון ְוהקב"א,  ְלִהְתַחֵּיב ֲהִריָגהַּבְּׁשִמיָטה ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלָמה ִהַּנְחָּתִני

, ל ְוָלָמה ַּבֲהִריָגה"א, ְוָׂשְמָך ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ִעם ַּבַעל ָהעֶֹׂשה ִמְלָחמֹות ְּגדֹולֹות ְולֹא ָעַמְדָּת ְוִנְתַחַּיְבָּת ֲהִריָגה

ל "א,  ַיֲעִמיד ְּבִמְלַחְמּתֹו ְלָהְרגֹו ְוֶזהּו ַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיהּלֹאי ֶזה ַהִּדין ְּבָידֹו ֶׁשל ַהּלֹוֵחם ִמי ֶׁשל ַּדע ְלָך מֶֹשה ִּכ"א

ֹו ל ַּדע ְלָך ִּכי ַּבִּמְשָּפט ָהִראׁשֹון ֵאינ"א,  ְּדָעְלָמא ַאַחר ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּדין ָלָמה ֵהֵבאָת אֹוִתי ַּפֲעַמִיםאִרּבֹוָנ

  ל ְוָלָמה לֹא ְמַנְעַתִּני ִמַּלֲעמֹד ְּבִמְלַחְמִּתי ְּבָחְזִקי ֶׁשּלֹא "א,  ִּדין ִמיָתהןֵּכם ִמְתַּכֵּפר ַהחֹוֵטא ִאם לֹא ֶׁשְּיַקֵּבל ַּג

  .ל ֵאין ְּבָיִדי ִלְמנַֹע"א, ַלֲחטֹא  

" הָיָה "ֹור ּבַמֱאֶּני ֶׁשל ִמָּכ, ל"ם זָרָמֲאַמ ְּבנּוְּוה ִּכֶזָּלר ֶׁשָׁשְפֶא, יִּתְעת ַּדּוּיִנֲע יִפְלּו' ןֶדן ֵעי ַגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵּסַה

 ינּוְי ַהַהַּכָּוָנה' יםִכָאְלַמים ְּכִנֹואׁשִרם ָהִא'ם ָרְמָאן ְּבם ֵּכ ַגנּוְּוה ִּכֶזָלְו, ןָבא מּוהּוְו, הָא ָרׁשָדם ָחָלעֹו

 לּוְּגְלַּגְתִּנ ֶׁשינּוְי ַהנּוָא, םֶהט ָּבֵלֹוע ׁשָרר ָהֶצה ֵיָיא ָהּלֶֹׁש, דֶסֶחַהְׁשִמיַטת ה ָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁש ַּביּוָהת ֶׁשמֹוָׁשן ְנָתאֹו

 יּוָהם ֶׁשָת אֹוינּוְיַה, םָדי ָאֵנְבים ִּכִנֹואׁשִרם ָהִאְו. םֶהט ָּבֵלֹוע ׁשָרר ָהֶצֵּיֶׁש, םָדי ָאֵנְב ִּכּוׂשֲעה ַניָטִמְּׁשה ַהֶזָּב

  י ֵקְמִעים ְּבִעָּבְט ִננּוָאֶׁש, יםִרמֹוֲחה ַּכָׁשָּקה ַהיָטִמְּׁשה ַהֶּז ִמינּוֵתמֹוְׁשִּנ ֶׁשנּוְחַנ ֲאַהְיינּו נּוָא, הָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁשַּב

  . היָטִמְּׁש ַהזּוים ְּבִטְלֹוּׁשת ַהֹוּפִלְּקַה  

ד ַע, אתה זֹיָטִמר ְׁשַח ַאיּוְהִּים ֶׁשָתף אֹוַא, ִמיטֹותַהְּׁשל ת ָּכַגָהְנר ַהֵאָבה ְמָנמּוְּתר ַהֶפֵסי ְּבן ִּכָיְנִעל ָהֶא

א הּו' ים זִמָעְּפ' זְו. יםִפָלֲא' ה זיָטִמל ְׁשָכְבּו. תכּוְלד ַמד ַעֶסן ֶחת ִמירֹוִפְס' ד זֶגת ֶניטֹוִמְׁש'  זלּוְכִּיֶׁש

ה יָנִּבת ַהיַרִפד ְסֶגא ֶנהּוְו, יםִּׁשִמֲחף ַהֶלא ֶאהּול ֶׁשדֹוָּגל ַהֵבֹוּיה ַהֶיְה ִיְךר ָּכַחַאְו. תיטֹוִמְׁש' ם זֶהָבּו, יםִפָלט ֲא"מ

 ׁשֵרד יֹוָחל ֶאָּכֶׁש". ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו"ב תּוָּכר ַהַמֲאַמְּכ, לדֹוָּגל ַהֵבא יֹוָרְקִּנֶׁש

ה י ֶזֵרֲה. הָנמּוְּת ַהֵסֶפרן ֹוׁשאן ְלד ָּכ ַעבּוּוׁש ָייָהֶלֵא ְואּוְצה ָיָּנֶּמִּמֶׁש, םָׁשְרל ָׁש ֶארּוְזְח ֻיַהְּדָבִריםל ָכְו, תֹוָגֵרְדַמ

ן ִמים ְלִנאׁשֹים ִרִמָיא ְלל ָנַאי ְׁשִּכ"יב ִתְכא ִּדָרְּקד ִמָמְלִנ, רחֹוָאה ְּלַמים ּוִנָפה ְּלין ַמִׁשְרֹוין ּד ֵארּוְמָאה ֶּׁשַמ

ה ַמים ּוִנָפה ְּלים ַמִלֲאֹוין ׁשֵאל ְוֵאֹוה ׁשָּתאן ַאָּכ ִמרּוְמָאְו, "ץֶרָהָאל ם ַעָד ָאיםִקלֱֹא' א הָרר ָּבֶׁשם ֲאֹוּיַה

 זֹוה ְלָמְדָּקה ֶׁשיָטִמְּׁשַהְו. היָטִמְּׁש ַהזֹוה ְלָמְדָּקה ֶׁשיָטִמְּׁשַהל ֵמאְֹׁשיר ִלִּתב ַמתּוָּכַה ֶׁשמֹוְצר ַעָבָּדא ַההּו. רחֹוָאְּל

ר ָאבְֹּמ ֶׁשמֹוְּכ, לדֹוָּגל ַהֵבד יֹו ַעׁשֵּמַׁשת ְלידֹוִתֲעת ָהיטֹוִמְּׁשם ַהֵה" יםִנרֹוֲחַאָהְו", יםִנאׁשֹים ִרִמאת ָיֵרְקִנ

 יׁשִאְכ ּותֹוָגָׂשי ֲהִפד ְלָחל ֶאָּכ, הָמְכָחר ַּבתּוָלר ְוקְֹחר ַלָּתֻּמֶׁש, תֶמֱאי ָהֵמְכ ַחרּוְמָאי ֶׁשל ִּפא ַעהּוְו. הָנמּוְּתַּב

יא ִהֶׁש, ם"ָדם ָאֵׁשים ְּבִמָכי ֲחִפים ְּבִאָרְקם ִנֵהְו, תכּוְלד ַמד ַעֶסן ֶח ִמִּדְלַמָּטהת ירֹוִפְס' זא ְּבָקְו ַּדינּוְיַה, תֹוָרבּוְּג

. ל"נת הירֹוִפע ְסַבֶׁשל ְלֵלֹוא ּכהּוְו, "תִית ָּבֶבֶׁשם ָלָדת ָאֶרֶאְפִתְּכ"יב ִתְכִּד, םָדא ָאָרְקִּנת ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהיַרִפד ְססֹו

ה ָיז ָהָאֶׁש, דֶסֶחַהְׁשִמיַטת ם ֶד קֹוינּוְיַה" יםִנָפה ְּלַמ"ל ָבֲא". הָמָדֲאל ָהם ַעָדא ָאָרר ָּבֶׁשם ֲאֹוּין ַהִמְל "הּוֶזְו

 ינּוְיַה" רחֹוָאם ְלַגְו. "הֶנָּבד ִיֶסם ֶחָליב עֹוִתְכִּד, םָלא עֹוָרְקִּנד ַהֶסֶחן ַהה ִמָלְעַמא ְלהּוה ֶׁשיָנִּבר ַה אֹוׁשֵּמַׁשְמ

י יֵמי ִּבִּכ. הָלֵאְּׁשר ַהסּול ָאדֹוָּגל ַהֵבד יֹוא סֹוהּוה ֶׁשיָנִּבר ַה אֹוׁשֵּמַׁשר ְלזֲֹחַית ְויטֹוִמע ְׁשַבֶּׁשל ַה ָּכלּוְכִּיר ֶׁשַחַא

 כּוְרְצה ֻהיָנִּבן ַה ִמאּוְצָּיר ֶׁשַחת ַאֹומָׁשְּני ַהִּכ. אּוְצה ָיָּנֶּמי ִמִּכ, היָנִּבם ַּבָׁשְרל ָׁשים ֶאִרָבְּדל ַה ָּכרּוְזְחל ַיֵבֹוּיַה

 ן ֵכְו

  יְךִׁשְמַמּו

 ר זֹוֲחַנְו



ד 

ים ִּנַּתְׁשה ִמיָטִמְׁשה ּויָטִמל ְׁשָכְּבֶׁש. הָנמּוְּתר ַּבָאבְֹּמ ֶׁשמֹוְּכ, היָטִמְּׁשת ַהַגָהְני ַהִפ ְּכְךָּיַּׁשה ַהָרצּו ְּבׁשֵּבַלְתִהְל

ל ָבֲא. היָטִמְּׁשת ַהַגָהְני ַהִפת ְּכֶרֶחה ַאָרים צּוִׁשְבלֹוה ְוָרּוים צִטְׁשפֹוּו, ףּוּלי ִחֵנ ְּבְךֶרֶדת ְּברֹוְבעֹוְו, תרֹוּוּצַה

ה ָי ָהיְךם ֵאַגְו, לֵבֹוּית ַהַנְׁשה ִּבָגָהְנַהה ַהֶיְה ִייְך ֵאֲאָבל. תֹוָגֵרְדל ַמֶא ְותֹוָּזֻחל ֲא ֶאיׁש ִאבּוּוׁשל ָיֵבֹוּית ַהַנְׁשִּב

ה ָׂשֲעַנ ְוׁשבּו ְלמֹו ְּכבּוְּצַיְתִי ְוגּוְרֶאה ֶנֶּזִמּו )דרך ז(ם  ָׁשְךֵׁשְמֶהָבּו. הָלֵאְּׁשם ַהר ַגסּוד ָאֶסֶחַהְׁשִמיַטת ם ֶדל קֹוֵבֹוּיַּב

, היָרִחְּבַהן ְויֹוָּסִּנת ַהיַטִמא ְׁשהּוֶׁש, היָטִמְּׁשת ַהַגָהְנ ַהְךֶרצֹן ְלצֹוָרל ָהַען ַּבצֹוי ְרִפה ְּכָרֹוּתת ַהַרם צּוֶהֵמ

יא ִהְו', כּום ְוָדי ָאֵנם ְּבֶהין ָּבִחְבַהא ְלָּלת ֶאוֹוְצִּמ ַהנּוְּתא ִנלְֹו, היָטִמְּׁש ַהזֹום ְּב ֵהַּהבֹ ָּגְךֶרה צָֹרֹוּתַּבת ֶׁשוֹוְצִּמַהְו

ר ֶצה ֵיָיא ָהלֹד ְוֶסֶחת ַהיַטִמה ְׁשָיָהה ֶׁשָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁשל ַּבָבֲא. ֲאִצילּותת ַרֹוא ּתלֹה ְויָאִרְּבת ַהַרֹואת ּתֵרְקִנ

 ּהָת אֹוְךֶרצֹה ְלָרֹוּתת ַּבבֹוֵּתת ַהיַגִרה ֲאָין ָהֵכְו, תֶרֶחה ַאָגָהְנַה ְלְךֶרה צָֹיָהא ֶׁשח הּוָרְכֻמ, ׁשֶנעֹר ָוָכא ָׂשלְֹו, עַרָה

, תיטֹוִמע ְׁשַבֶּׁשל ַהל ָּכה ֶׁשָרֹו ּתּהָתיא אֹוה ִהָרֹוּתַהים ֶׁשִארֹוְו. תילּוִצֲאת ָהַרֹום ּתל ֵׁשאת ַעֵרְקה ִנָרֹוּתה ַהָתְיָהְו, הָגָהְנַה

ר ֹוף ּדֶלֶאה ֵמָללּוה ְּכֶשת מַֹמְׁש ִנַעּוּדר ַמָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. היָטִמְּׁש ַהׁשֶרי ׁשִֹפת ְּכֹוּיִתן אֹוָתאֹות ֵמֹוׁשָדת ֲחבֹות ֵּתגֹוָרֱאה ֶניָטִמל ְׁשָכְו

ל  ָּכׁשֶרל ׁשֵֹאָרְׂשת ִימֹוְׁשא ִנֹוּבים ִרִּׁשן ִׁשין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, ּהָּלה ֻּכָרֹוּתל ַהָּכ ִמּהָׁשְרָּׁשית ֶׁשִלָלה ְּכָמָׁשיא ְנה ִהֶשת מַֹמְׁשִנְּד, ילֵעְלִדְּכ

 מֹוְכּו. רֹוף ּדֶלֶאל ָהל ָּכת ֶׁשמֹוָׁשְּנל ַהת ָּכת ֶאֶלֶלֹו ּכתֹוָמְׁשִנ, הָרֹוּתל ַהָּכא ִמה הּוֶש מֹׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵכְו. הָרֹוּתת ַּבַחת ַאאֹוד ֵמָחֶא

ת כּוְלַּמת ַהיַרִפד ְסַּצם ִמָּלת ֻּכת ֶאֶלֶלֹו ּכְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁש ִנְךָּכ, םָּל ֻכאּוְצם ָיָּׁשִּמת ֶׁשנֹויֹוְלֶעת ָהירֹוִפְּסַהה ֵמֶש מֹׁשֶרּׁשֶֹׁש

ת מֹוְׁשין ִנר ֵּבֶׁשֶּקת ַהֶא' םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. תירֹוִפְּסל ַהע ָּכַפת ֶׁשר ֶאָבל ָּד ֶׁשפֹוסֹות ְּבֶלֶּבַקְּמה ֶׁשָנֹוּתְחַּתַה

  ים ִלְּמַסְמם ַהִיַמה ְלָרֹוּתה ַהָלְׁשְמן ִנֵכָּלא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגד ַהא סֹום הּוָרּוּבִחֶׁש, דִוָדה ְוֶשמֹ

  .דֶסֶחת ַהַּטִמְּׁש ִמילּוִחְתִהת ֶׁשיטֹוִמְּׁשל ַה ָּכׁשֶריא ׁשֹה ִהָרֹוּתי ַהִּכ, דֶסֶח  

 .ָמה ִעְנַין ְׁשִמָּטה ֵאֶצל ַהר ִסיַני ַוֲהלֹא ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶנֶאְמרּו ִמִּסיַני )א, ויקרא כה(י "ַרִּׁשת ַּיִׁשב קּוֵּׁשַיה ְלֶאְרה ִני ֶזִּפ

 ׁשֶרּשֹז ֶׁשֵּמַר ְל,ִמִּסיַניְּבָפָרַׁשת ְׁשִמָּטה ֶׁשֶּנֶאְמָרה  זָמְרה ִנֶז, םָלעֹו ָהׁשֶריא ׁשֹה ִהָרֹוּתַהְו, הָרֹוּת ַהׁשֶרא ׁשֹי הּויַנִּסן ֶׁשיָוֵּכ

ע ַבֶׁשת ְלַחט ַאֵּמַׁשר ְלַמָא' הם ֶׁשַעַּטא ַהָפה גּוֶזְו. הָּטִמְּׁשַה - םָלעֹו ָהׁשֶריא ׁשֹה ִהָרֹוּתַהן ֶׁשיָוי ֵּכיַנִּסא ִמם הּוָלעֹול ָהה ֶׁשָּטִמְּׁשַה

  לֹוׁשֵּיב ֶׁשׁשְֹחא ַים לָֹדָאָהֶׁשְו', הר ַלֵזל חֹוּכַֹהְו, םֶה ָּבׁשֵּדַחְתם ִמָלעֹוָהֶׁש, םָלעֹול ָהת ֶׁשֹוּיִלָלְּכת ַהיטֹוִמְּׁשן ַהַיְנת ִעל ֶאֵּמַסְל, יםִנָׁש

ן ֵכ ְו.'הר ַלֵזל חֹוּכַֹה, הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהסֹוְבּו. 'ל הל ֶׁשּכֹא ַהָּלֶּא, תרֹוי דֹוֵרדֹוה ְלָׁשרּויר ְיִאְׁשא ַמהּוְו, םָלעֹון ָּבָיְנה ִקיֶזֵא

  : ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי" )כג, ויקרא כה(ל ֵביֹוה ְוָּטִמת ְׁשַׁשָרָפב ְּבתּוָּכ

  .הן ֶזָיְנל ִעֵּמַסץ ְלֶרָאה ָלָּלֻאת ְּגֵת ָליְךִר ָצְךָּכ, הָּלֻא ְּגׁשם ֵיָלעֹוָּל ֶׁשמֹו ְּכינּוְי ַה".ץֶכם ְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו ָלָאֶרּוְבכֹל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְת  

 ְוַהַּטַעם ִּכי ',כּו ְוב ְּפָעִמים ֵׁשם ֱאלִֹקים"ִּבְבִריַאת עֹוָלם ִנְזָּכר ל )ב"ב פ"שער י(ק "ָלרמ' יםִנֹוּמס ִרֵּדְרַפ'א ְּבָבמּו

 ִהְטִּביָעה ְּבעֹוָלָמּה ְּכִפי ִטְבָעּה היָטִמְּׁשַהְו.  ָהְיָתה ִּבְגבּוָרה ְּכִפי ַהֻּמְסָּכם ֵּבין רֹב ַהְמָפְרִׁשיםהיָטִמְּׁשַה

ֶׁשָרָאה ֶׁשּלֹא ָיכֹול ַלֲעמֹד ְוִׁשֵּתף ְוָלֵכן ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ְּבִדין ָּגמּור ַעד . ּוְרצֹוָנּה ִּכי ַהֶּטַבע ְרצֹון ֱאלִֹקי הּוא

' ְּבֵראִׁשית ל'  ב,ב" ְּברֹאׁש ַהּתֹוָרה ְוסֹוָפּה ל, ַהּזֹאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרההיָטִמְּׁשַה ֱהיֹות ּוְלִפי . ִמַּדת ָהַרֲחִמיםּהִעָּמ

 ְּכמֹו ֶׁשְּנָבֵאר ,' ְּבסֹוָפּה ּוְלָכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוכּו ְוֵכן,ב ַהּיֹוֵצא ִמְּבֵראִׁשית"ּוָבָאה ְּבֵראִׁשיָתּה ֵׁשם מ. ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ב ֶׁשָּׁשם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֲחתּוִמים ְּבֵׁשם ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדין ֶׁשהּוא " ְלהֹורֹות ֶשַהלהֶזל ְוָכ. ַער ְּפָרֵטי ַהֵּׁשמֹותְּבַׁש

ֲאָמרֹות ּובֹו ָהָיה ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְּכמֹו ֶׁשהֹוִכיַח ָּפסּוק ֶׁשל ַמ' ב ְנִתיבֹות ְוי"ב ֵהם ל"ְוֵכן ֵׁשם ֵּבן מ. ב"ֵׁשם מ

, יםִלָּבֻקְמר ַהַאְׁשק ּו"רמת ָהַרָּבְסק ַהֶזה חֶֹרל יֹודֹור ָּגָבָּד )ב"ע' שמות ז(' הָּמַחר ַהאֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ְּבֵראִׁשית

ף ֶלֶאר ָהַחל ַאָבב ֲאֵר ָחינֹום ֵאָלעֹוָהה ֶׁשֶאְרִנ, יןִנָרֲחין ַאיִׁשִּדין ַקִפגּות ְּבָּבר ַׁשַתָבא ְלָׁשְּבַלְתִאם ְלָרְמָאְּב

  יא ה ִהָּתַעת ְוֶרֶאְפת ִּתַּטִמְׁשא ִּדָזים ָרִּלֻער ְמֵת יֹויּוְהִּיק ֶׁש ַרׁשֶפֶנף ְוגּום ְּבָלעֹו ָהׁשֵּדַחְתן ִים ֵּכי ַגיִעִבְּׁשַה

  .הָרבּות ְּגיַטִמְׁש  

 ל ַע

 ן ֵכְו



ה 

, " ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים'הִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְּבָהָאֶרץ ְוָּׁשַמִים ַהֹוְלדֹות תֶּלה ֵא" )ד, בראשית ב(ב תּוָּכן ַהֵכָּליף ֶׁשִסהֹוְל

ם ִיַמָּׁשת ַהדֹוְלתֹוְו, יִמְׁשַּגף ַלין סֹור ֵאאֹות ָהת ֶאֶמֶצְמַצְּמת ֶׁשרֹובּוְּגת ַהַעָּפְׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָאבּוְתִּד. ה"ָאבּוְּתת "ר

ת  ֶאּה ָּבַחּתְֹפת ִלֹוּיִתאֹול ָהָּכ ִמ'בת אֹוָּב' ר הַח ָּבַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרן ִנֵכְו. הָאבּות ְּתיַנִח ְּבְךֶרים ֶּדִׂשֲעה ַנָרבּוְּגת ַהיַטִמְׁשץ ִּבֶרָאָהְו

 'בת ן אֹוֵכְו. 'ת באֹוה ָּבָרֹוּתת ַה ֶאַחּתְֹפי ִלאּוָר, יםִּוַק' גַה ֵמ'בו ַהַּקא ַההּוה ֶׁשָרבּוְּגו ַהַקיא ְּב ִהה זֹויָטִמְּׁשן ֶׁשיָוֵּכ. הָרֹוּתַה

ים ִארֹוי ֶׁשִפְּכ, הָרבּות ְּגיַנִחא ְּבהּו, םָלעֹור ָּבָבל ָּדל ָּכ ֶׁשׁשֶרּׁשֹת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהאׁשרֹן ֵכְו. הָרבּוְּג ַהׁשֶריא ׁשִֹה ֶׁשהיָנִּבל ת ַעֶזֶּמַרְמ

ל  ֶׁש'את אֹוְו, ַעּוּבִרים ָּבִהלֹם ֱאֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא יא ִה, אׁשל רֶֹׁש' רת אֹוֶׁש, רֹאׁש חֶֹדׁשל א ֶׁשבֹוָיה ְוֶלֲעת ַיַנָּוַכ ְּבׁש"ַׁשַרר ָהּוּדִסְּב

ם ֵׁשת ְלכֹוָּי ַׁשאׁשרֹת ָהינֹוִחל ְּבָכְו, יּוּלִמים ְּבִהלֹם ֱאֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא יא  ִהאׁשל רֹ ֶׁש'שת אֹוְו, טּוׁשים ָּפִהלֹם ֱאל ֵׁשת ַעֶזֶּמַר ְמאׁשרֹ

ז ֵּמַרְמ ַהםחֹות ֹוּיִת אֹוַחֹוּמ ֶׁש.)תיקונים סג(ר ַהּזֹא ַּבַּכּמּוָב, ׁשת ֵאיַנִחְבא ִּבם הּוָדָא ָהַחן מֵֹכְו. הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמים ַהִהלֱֹא

' ח ר"בהַהְו .אׁשה רָֹּלִּמ ַּבְמֻרָּמז ׁשֵאן ֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְב ִלְךָּי ַׁשׁשֵאד ָהסֹוְּי ֶׁש)ה, ג(' היָרִצְיר ֵסֶפ'ְּבא ָבן מּוֵכְו. הָרבּוְּגת ַהַּדל ִמַע

  א הּום ֶׁשָּד ַּבתֶנֶכֹוּׁש ַהׁשֶפֶנ, רָפא ָעהּוף ֶׁשּוד ּגֶגֶנם ְּכֵה, רָפם ָעִי ַמַח רּוׁשת ֵאדֹוסֹוה ְיָעָּבְרַאיף ֶׁשִסא הֹו"יָטִלף ְׁשסקֹוְין ַוָתָנהֹוְי

  .ׁשד ֵאֶגֶנ ְּכַחּמַֹּבה ֶׁשָמָׁשְנּו, ַחד רּוֶגֶנ ְּכַחרּו, םִיַמ  

ַאַחר ֻחְרַּבן ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי ְוַאַחר ִּבּטּול ַהּכֹחֹות ַוֲהָסָרָתם ַּתֲחזֹר ַהְּׂשָרָרה  )לג, במדבר י(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבמּו

ִּכי , ְולֹא ָאַמר ּכֹוְנָנה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְיָסָדּה, "ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה"ְוֶזהּו סֹוד ַהָּכתּוב , ֶׁשָהָיהְוִתְתַחֵּדׁש ָּבעֹוָלם ְּכ

ּוִמֶּזה ִּתְמָצא .  ַעל ַהִחּדּוׁשןם ֵּכְוִדֵּבר ַּג, ִּדֵּבר ַעל ַהֻחְרָּבן ִמְּתִחַּלת ַהִּמְזמֹור ֶׁשָּיׁשּוב ַהּכֹל ְלִסָּבה ִראׁשֹוָנה

ְוהּוא סֹוד , ֶרֶמז ַלֲהָוָיה ֶׁשל ַאַחר ַהַּׁשָּבת, "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח" ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת ֶׁשִהְזִּכיר ָׁשם מֹורְּבִמְז

ִיְפַרח ְּבָיָמיו " ְוֶזהּו, ּוְכָבר ִהְזַּכְרִּתי ָׁשם,  ִלְרמֹז ַמֲעֵׂשה ַאַחר ַהַּׁשָּבת"ַלֲעׂשֹות"ֲחִתיַמת ָּפָרַׁשת ַוְיֻכּלּו ְּבִמַּלת 

 ְּטלּוֵּבאּורֹו ֶׁשֵּיֵלְך ָהִעְנָין ֵּכן ַעד ַהּיֹוֵבל ַהָּגדֹול ֶׁשִּיְתַּב, "ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרַח", ְּבָכל ְׁשִמָּטה ּוְׁשִמָּטה, "ַצִּדיק

, "עֹוד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ"ְוַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר . הּו ָובֹהּוְוַיֲחזֹר ָהעֹוָלם ְלתֹ, ְוַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ִּבְכָלָלם, ָּכל ּכֹחֹות ָהעֹוָלם

הּוא עֹוָלמֹו , "ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוֶמֶדת"ּוְלָכְך ִהְזִּכיר ְׁשלֹמֹה , יֹוֶרה ֶׁשֵּיׁש ָלָאֶרץ ְזָמן ָקצּוב ְוִהיא עֹוָלמֹו ֶׁשל יֹוֵבל

ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת " ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב םלֹוָּׁשיו ַהָלָעַּדַעת ָּדִוד ָאִביו ְוֵכן . ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ֶאל לֹא ַתְכִלית, ֶׁשל יֹוֵבל

ּוִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָּתִבין ִּכי ַהִּסּדּור ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשִמּטֹות ָהעֹוָלם ֵיֵלְך , "דמֹּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשָמִים ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲע

ן ִּבְתִחָּלה ּוַבּסֹוף ְלָבֵאר ִּכי ֵיֵלְך ַעד ַהּיֹוֵבל ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ֶאֶלף ּדֹור "ַהָּפָרָׁשה ְמֻסֶּיֶמת ְּבנּוִניְלָכְך , ֶאל לֹא ַתְכִלית

ִאיׁש " ְּכמֹו, "ֵהן ָהָאָדם ָהָיה" ֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה ַעל )כב, בראשית ג(ם א ָׁשָבן מּוֵכ ְו. ָּבֵטל ְוַיֲחזֹר ְלתֹהּו ָובֹהּוםְוָהָיה ָהעֹוָל

  ּוִמַּטַעם ֶזה ִהְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ֵלַדת ַהָּבִנים , ִראׁשֹוָנהָה] היָטִמְּׁשַּב[ּוִמָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו , "ּומֶֹשה ָהָיה", "ָהָיה

  .ִּבְלׁשֹון ְיִדיָעה  

א ָמְלָעה ְּביָטִמר ְׁשַאָּתְׁשה ִיָאיָעִבְּׁשַבּו, יןִנף ְׁשֶלית ֶאִׁשא ְּבהּוה ְּדָאיָתִתא ְׁשָמ יֹו:)בראשית טז( ׁשָדר ָחַהזְֹּב

א לְֹו, םֶדֹוּקִמ מֹו ְּכׁשֵּדַחְתם ִיָלעֹוי ָהיִנִמְּׁשף ַהֶלֶאָּבע ֶׁשַמְׁשַמּו. יןִמָדְקְלִמא ְּכָמְל ָעׁשֵּדַחְתה ִיָאיָנִמְתִבּו, ברּוָח

ע ַבא ֶׁשָהְּד, יתאִׁשֵרת ְּבָּב ַׁשיהּוִאְּד" יתאִׁשֵרְּב" :)תיקונים עז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הָּיִנְּׁשה ַהיָטִּׁש ַהמֹוְּכ הָּגְרַדה ְלָּגְרַּדת ִמֹוּיִלֲע

א "ָרְּגר ַהֵאָבְמ ּו.יםִנף ָׁשֶלא ֶא הּויְךִרא ְּבָׁשְּדֻקא ְּדָמל יֹוָכְו, הֶׂשֲעַּמי ַהֵמית ְי ִׁשיּהית ֵלד ִאל ַחָכְלּו, ןינּות ִאתֹוָּבַׁש

י ִרְּבְתי ִאֵרְׁשִתה ְּב"ן לּוּקִתב ְּבַתָּכ ֶׁשמֹוְכּו, הָּיִנְּׁשן ַּבָנֲאַו, תֹוּטִמע ְׁשַבֶׁשים ְּדִנֹואׁשִרי ָהֵרְבִדע ְּכַמְׁשַמאן ָּכִמ

, א ְּכָוֵתיּה ְּדַרב ְקִטיָנאַּתְנָי .)סנהדרין צז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.אָנָיְנת ִּתָּבן ַׁשָּמי ַּתֵרְׁשאי ִּתל ַהַעא ְו"ן מּוּקִתְבּו, אָמְלָע

, ָּכְך ָהעֹוָלם ְמַׁשֵּמט ֶאֶלף ָׁשִנים ְלִׁשְבַעת ֲאָלִפים ָׁשָנה, ְּכֵׁשם ֶׁשַהְּׁשִביִעית ְמַׁשֶּמֶטת ָׁשָנה ַאַחת ְלֶׁשַבע ָׁשִנים

ִּכי ֶאֶלף " ְואֹוֵמר, יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת" ַּׁשָּבתִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַה", ְואֹוֵמר". ּואְלַבּדֹו ַבּיֹום ַהה' ְוִנְׂשַּגב ה", ֶׁשֶּנֱאַמר

  ה ָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשל ֵׁשָכְו. יםִנָּׁש ַּבמֹום ְּכָלעֹות ָּביטֹוִמה ְׁשָּמ ַּכׁשֵּיא ֶׁשָרָמְּגַהע ֵמַמְׁשַמ ּו".ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹר

  .]בֶרם ֶעִיַרֳהר ָצֶקֹוה ּבָלְיַלא ָּיִרְטיַמִג ְּבףֶלֶא[ .דָחף ֶאֶלט ֶאֵּמַׁשם ְמָלעֹוָה  

 ה ֶאְרִנְו

 ן ֵכְו

 ז ָּמֻרְמּו



ו 

ד ָחֶאץ ֵמה חּוֶשמֹ ְלרּוְסְמִנם ְוָלעֹו ָּבאּוְרְבה ִניָני ִבֵרֲעים ַׁשִּׁשִמֲח )ג"ג פרק ל"ח(א "רמ ָל'ָהעֹוָלהת ַרֹוּת'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

י ֵמְּיה ֶׁשָני ָׁשֵפְלים ַאִעָּבְרַאה ְוָעְׁשם ִּתה ֵהיָני ִבֵרֲעים ַׁשִעָּבְרַאה ְוָעְׁשי ִּתים ִּכִלָּבֻקְּמת ַהַצְּק ִמבּוְתָכְו, ןֶהֵמ

ר ָׁשְפי ֶאי ִאיִעִבְּׁשף ַהֶלים ֶאיִקִּדַּצר ַהַאְׁשן ִלֵכְו, לֵבֹוּיד ַהא סֹו הּור לֹוַסְמא ִנים לִֹּׁשִמֲחף ַהֶלֶאְו, םָּים ַקָלעֹוָה

  ף ֶלֶאת ָה ֶאּוּלִפ ֲאִהִּׂשיגּוא ים לֹיִקִּדר ַצַאְׁשּו, יםִּׁשִמֲחף ַהֶלֶאת ָהיג ֶאִּׂשא ִהה לֶֹשּמֹ ֶׁשינּוְי ַה.בֵר ָחתֹויֹוְהא ִּבָּל ֶאֹון ּבֵנֹוּבְתִהְל

  .תֹוים אֹויִגִּׂשא ַמי לִֹּכ, םָלעֹוב ָהֵרָחי ֵייִעִבְּׁשף ַהֶלֶאן ָּבֵכָל, ייִעִבְּׁשַה  

 , ֵאין ָלֶהם ִּדין זֹו ַהְּׁשִמיָטה ֶׁשהּוא ְׁשִחיָטה, ִמְּׁשִמָּטה ֶׁשָעְבָרהםַהָּדִגים ֵה )ה סוד דגים"ד(' הֶנָּקַה'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 ַּבֲעבּור ,ּוְרֵאה ְּבִני ִאם ֵיׁש ָלֶהם ָקֶנה ְוֶוֶׁשט,  ִּכי ֵאיָנם ְמעָֹרִבין ְּבִדין,ֲהלֹא ִתְרֶאה ִאם ַיֲעלּו ַהַּיָּבָׁשה ָימּותּו

 לֹא ָהיּו ָלֶהם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֶאָּלא ָחִיים ְוַקָּיִמים ִמִּזיו ָהֶעְליֹון ְּכִעְנַין ַהַּמְלָאִכים ְּבזֹו ֶׁשִּמְּׁשִמָּטה ֶׁשָּבאּו

א יָנל ֵעת ַעֹוזְּמַרג ְמָּדי ַהיֵנֵעְו. הָרבּוְּגת ַהַּדל ִמם ֶׁשצּוְמִּצַהה ֵמָאָּבה ֶׁשיָנם ֵׁשֶהין ָּבים ֵאִגָּדַהיף ֶׁשִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו. ַהְּׁשִמיָטה

ן ֵכְו. איָחִקא ְּפיָנֵעת ָהר ֶאֵרעֹות ְלָּבַׁשג ְּבל ָּדן ֶׁשִיל ַעֵכה אֹוָיָהין ֶׁשִזרּוק ֵמ"רהל ָה ַעַעדּוָּיי ֶׁשִפְּכ, תֶמֶצֱע ֶנּהיָנ ֵאםַעף ַּפַאא ֶׁשיָחִקְּפ

ים ִאָצְמים ִנִגָּדן ַהֵכְו. הָרבּול ְּגם ֶׁשצּוְמִצל ְובּו ְּגּהין ָּבֵאד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדל ִמז ַעֵּמַרה ְמֶזְו, קֵסְפי ֶהִלן ְּבָמְּזל ַהה ָכֶתֹוג ׁשָּדַהים ֶׁשִארֹו

סֹוד 'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י ֶׁשִפְּכ, יןִּד ַהְךּוּתת ִחת ֶאֶלֶּמַסה ְמיָטִחי ְׁשִּכ, היָטִחם ְׁשֶהין ָּבן ֵאֵכָלְו, דֶסֶחת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמם ַהִיַּמַּב

ה ֶשת מַֹמְׁש ִנׁשֶרּשֹ ֶׁשנּוְרַאֵב ּו,"הּויִתִׁשם ְמִיַּמן ַהִמ", גד ָּדסֹויא ְּבה ִהֶשת מַֹמְׁשן ִנֵכְו. ְךּוּת ִחְךֶרת ֶּדֶלֶעֹוין ּפִּדת ַהַּדִּמ ֶׁש'יַהֵחִצ

. רֹוף ּדֶלֶאל ֵמלּוד ָּכִוָּדיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבּו, יםִגד ָּדסֹון ְּביו ֵהָנָבד ּוִות ָּדמֹוְׁשִּנֶׁש' םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. רֹוף ּדֶלֶאל ָהָּכִמ

  י ֵדל ְיט ַעַחְׁשא ִנה לֶֹשמֹּו. גל ָּדא ֶׁשיָחִקא ְפיָנד ֵעסֹו ְּב"ינֹוה ֵעָתֲהא ָכלֹ"ה ֶשּמֹא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .היָטִחין ְׁשים ֵאִגָּדַּל ֶׁשמֹוְּכ, תֶוָּמ ַהְךַאְלַמ  

 יִּפ לר ַעָאבְֹמּו. יםִגָּדת ֹוּיִתא אֹוהּו, חַסיל ֶּפֵלים ְּבִרְמאֹו ֶׁשידִּגַּמא ֶׁש"א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ִּבְׂשַכר ָנִׁשים  :)סוטה יא( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ןֵכְו. דֶסֶחת ַהַּדל ִמה ֶׁשָלְיַּלא ַהח הּוַסיל ֶּפֵּלֶׁש' יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמח ְלָּפְסִּנ ַּבינּוֵרָבְּד

 הּוא ְמַזֵּמן ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ְּבָׁשָעה ֶׁשהֹוְלכֹות ִלְׁשאֹב ַמִים, ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

ַאַחת ֶׁשל , ּוָבאֹות ְוׁשֹוְפתֹות ְׁשֵּתי ְקֵדרֹות, ְוׁשֹוֲאבֹות ֶמֱחָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגים, ָלֶהם ָּדִגים ְקַטִּנים ְּבַכֵּדיֶהן

  , ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתן, ְוָסכֹות אֹוָתן, ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתן, ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ַּבֲעֵליֶהן ַלָּׂשֶדה, ְוַאַחת ֶׁשל ָּדִגים, ַחִּמין

  . יםִג ָּדְךֶרה ֶּדָלְׁשְלַּתְׁשם ִהִיַרְצת ִמיַאִצְּיים ֶׁשִארֹוְו .'ְוכּו, ְזָקקֹות ָלֶהן ֵּבין ְׂשָפַתִיםְוִנ, ּוַמְׁשקֹות אֹוָתן  

 ָנַפל ֶאָחד ָטעּות ִעְנַין ְלהֹוִדיֲעָך הּוא ַהָּדָבר ּוִבְכַלל ,הֶז לַע קֵלחֹו )ריב( 'י"רשב יֵרָמֲאַמ רַעַׁש'ְּב אליַטִו יםִּיַח 'ר

 ְוָכל ָּבעֹוָלם ִיְהיּו ְׁשִמיטֹות ֶׁשַבע ִּכי םָהאֹוְמִרי ַהְּתמּוָנה ַּבַעל ְוֵסֶפר ָקֶנה ֵסֶפר ְּכמֹו ,ַהְמֻקָּבִלים ְקַצת ִפיְּב

 ֶאל ֶזתָהרֹוֶמ 'ַהב ַּבְּׁשִמיָטה ַעָּתה ַוֲאַנְחנּו ,ִראׁשֹוִנה ְׁשִמיָטה ָעְבָרה ּוְכָבר ,ַאַחת ְׁשִמיָטה ֵהם ָׁשָנה ֶאֶלף ִׁשְבָעה

 ָהֵאּלּו ַּבְּדָבִרים ְלַהֲאִמין ֵאין ִּכי אֹוִדיֲעָך ְוַעָּתה ,ֵכן לֹא ֲאֶׁשר ִּבְדָבִרים ֶהֱאִריכּו הָּבֶז ְוַכּיֹוֵצא ,ַהְּגבּוָרה ְסִפיַרת

 ָהֶעֶׂשר ֶאת ָהֶעְליֹון ַהַּמֲאִציל ילֶהֱאִצ ַּכֲאֶׁשר ִּכי ַּדע .ֵאֶּלה ִּבְדָבֵרינּו ִיְתָּבֵאר ַהֶּזה ָטעּות ִליֵדי ֶׁשֱהִביָאם ִמי ַּבתִסְו

 ,ָהֶעְליֹון ַׁשָּבת סֹוד הּוא ָאז ִּכי ָיַדְעָּת ְּכָבר ֲאֶׁשר ִראׁשֹונֹות ַהָּׁשלֹש ֶאת ֶהֱאִציל ִּבְתִחָּלה ִהֵּנה ַּדֲאִצילּות ְסִפירֹות

 ,רָּכַהִּנְז ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת יֹום ּוִמְסָּפר ְּבֶחְׁשּבֹון ָעָלה לֹא ֵכןְוָל ַהּצֶֹרְך ְּכִפי ָּגמּור ְּבִתּקּון ָהיּו לֹא ֶהֱאִציָלם ַּכֲאֶׁשר ֲאָבל

 ַהְּמָלִכים ְוֵאֶּלה" ַּבָּפסּוק ַהִּנְרָמִזים םְמָלִכי ִׁשְבָעה ֶהֱאִציל ַאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבָעה ֶׁשֵהם ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשבּוַע ְךָּכ רְוַאַח

 ִאְׁשּתֹו ְוֵׁשם דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְּׁשִמיִני ַהֶּמֶלְך ֶנֱאַצל ַהּזֹאת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשְּבסֹוף ַהַּׁשָּבת יֹוםּוְב ,"ֱאדֹום ְּבֶאֶרץ ָמְלכּו ֲאֶׁשר

 אֹור ִלְסּבֹל ָיְכלּו לֹא םְמָלִכי ַהִּׁשְבָעה ֵאּלּו ָלֵכן ְמֻתָּקנֹות ָהיּו לֹא ָהִראׁשֹונֹות ְׁשלָֹשה ֲאֶׁשר ּוְלִסַּבת ,ְמֵהיַטְבֵאל

 יֹוֵתר ָיָצא דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְּׁשִמיִני ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשָּיָצא ַהָאְמָנם ,ְוִנְתַּבְּטלּו ָוֵמתּו ִּדיִנין ְּבִחיַנת ֻּכָּלם ָהיּו ְוָלֵכן ִצילַהַּמֲא

 ַאָּמה ְּבַהאי נּוְקָבא ִּתּקּוֵני ְסמּוְוִאְתַּב .דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְיסֹוד ְּבסֹוד הּוא ַהֶּזה ְוַהֶּמֶלְך ֶאְצֵלנּו ַּכְמבָֹאר ִמֻּכָּלם ְמֻתָּקן

 ֶחֶסד ְּבֵׁשם ֶאְצֵלנּו ִנְקָרִאים ֵהם ֲאֶׁשר .ַּתְחּתֹונֹות ְסִפירֹות ִׁשְבָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבָּׁשבּוַע ָיְצאּו ְוָאז ,ֶחֶסד ְּדִאְקִרי

 ַהִּׁשְבָעה ִּכי ל"ז ַהַּקְדמֹוִנים ֵמַרּבֹוָתם ִקְּבלּו ֵהם ִּכי יםִרָּכַהִּנְז ַהְמֻקָּבִלים ָטעּות ָּתִבין ּוָבֶזה ,'כּוְו תֶרֶאְפִּת ְּגבּוָרה

 ן ֵכְו

 ן ֵכְו

 ן ֵכְו

  ְךיָדִאֵמ



ז 

 ַאְלֵפי ִׁשְבָעה סֹוד ֵהם ֲאֶׁשר ַמְלכּות ְיסֹוד הֹוד ֶנַצח תֶרֶאְפִּת ּוְגבּוָרה ֶחֶסד אֹוָתם קֹוְרִאים ֶׁשָאנּו ָהֵאּלּו ְסִפירֹות

 לֹוַמר ָטעּו ּוִמֶּזה ,ֱאדֹום ַמְלֵכי ַהִּנְקָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ְמָלִכים ַהִּׁשְבָעה ַאַחר ֶנֶאְצלּו ֵהם ִהֵּנה ,ָעְלָמא ֶּדֱהֵוי ְׁשֵני

 ָׁשָנה ֲאָלִפים ִׁשְבָעה ֶהְמֵׁשְך ָּבֶהם ָהָיה ֱאדֹום ַמְלֵכי ַהִּנְקָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ְמָלִכים 'ְּבז ַגם ִּכי ִנְמָצא ֵּכן ְּדִאם

 הֹוִסיפּו ּוִמֶּזה .ְׁשִנָּיה ִּבְׁשִמיָטה ַעָּתה ָאנּו ְּכָבר ִּכי ְוִנְמָצא ,ָהַאֵחרֹות ְסִפירֹות ַהִּׁשְבָעה ְּבֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְּכמֹו ַאֵחִרים

 ְוֵאין ְׁשִמיטֹות ֶׁשַבע ַּתְׁשלּום ַעד ָהעֹוָלם ִיְתַּגְלֵּגל ָּכְך ֵּכן ִאם ְׁשִמיטֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֵּכיָון רַמְולֹו ִלְטעֹות עֹוד

 ְוֵתֶכף .]יםִמָי הָעְבִׁש ינּוְיַה[ ִּבְלָבד ֶאָחד ַׁשָּבת יֹום ַרק ִנְמְׁשכּו לֹא ֶּדֱאדֹום ְמָלִכים ַהִּׁשְבָעה ָאְמָנם .ֵּכן ָּדָברַה

 ִיָּמֵׁשְך ְסִפירֹות ְבָעהַהִּׁש ֵאּלּו ּוְכֶנֶגד .ְמֻתָּקנֹות ֶׁשָהיּו רָּכַּכִּנְז ָהַאֵחרֹות ְסִפירֹות ִׁשְבָעה ֶנֶאְצלּו ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשבּוַע

 סָחֻיְמַה הָנמּוְּתַה רֶפֵס לַע קֵלחֹו ל"ָהֲאִריַז ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ איָנִפָּתְסִמְּד אֵללּו .עֹוד ְוֵאין ָׁשָנה ֲאָלִפים ִׁשְבָעה ָהעֹוָלם

 ,הָרבּוְּגַה דַּצִמ אהּו ל"יַזִרֲאָה תַמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָוֵּכ .נּוְרַּכְזִהֶׁש יםִנֹואׁשִרָה לַע ןֵכְו ,א"ָרְּגַה ׁשרּוֵּפ יִפְל אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה לַע ןֵכְו ,ל"ַזֲחַל

 תֹוּיִעָצְמֶאָה תֹוּיִתאֹוָה ןֵכְו .הָרבּוְּג אָּיִרְטיַמִגְּב י"ִרֲאָה ןֵכְו ,הָרבּוְּגַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמ קָחְצִי מֹוְׁש ןֵכְו ,ַעדּוָּיַּכ דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ דסֹוְּב

 ַעדּוָּיַּכ ,ֹוׁשְרָׁשְל תֶכֶּיַּׁשַה יתִחְכֹוּנַה הָּטִמְּׁשַה תֶא תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹּבֶׁש ֹוׁשְדָק ַחרּוְּב הָאָר אהּו .הָרבּוְּג ןַיְנִמְּכ ו"רי ןֵה אָיְרּול מֹוְׁשִּב

י ִפיא ְלִהאי ֶׁשַּמַׁשל ְוֵּלת ִהֶקלְֹחת ַמר ֶאֵאָבה ְמָמָּדְקַהר ָּבַהּזַֹהי ֶׁשִפְכ ּו.תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ יִפְל ׁשֶדּקַֹה ַחרּוְּב יגִּׂשַמ יקִּדַּצַה יםִמָעְפִּלֶׁש

  א ּלֹל ֶׁש"יַזִרֲאָל, הָנמּוְּתר ַהֶפי ֵסֵרְבת ִּד ֶאלּוְּבִּקק ֶׁש"רמָהא ְו"ָרְּגַהר ְוַהּזֹין ַהאן ֵּבת ָּכֶקלְֹחַּמ ַהְךָּכ, הָרבּוְגִבד ּוֶסֶחם ְּבָתָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹ

  .םָתָמְׁש ִנׁשֶרי ׁשִֹפה ְלֶיְהִּת, יוָרָבת ְּדל ֶאֵּבִק  

 ִּבְׁשָלָמא ַמה ְּלַמְעָלה ַמה .ּוי לֹו ֶׁשּלֹא ָבא ָלעֹוָלםאָּכל ַהִּמְסַּתֵּכל ְּבַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ָר :)חגיגה טז(ַּבְּגָמָרא 

 ָמָׁשל , ַרִּבי יֹוָחָנן ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּדָאְמִרי ַּתְרַוְייהּו,ַמה ַּדֲהָוה ֲהָוה ֶאָּלא ְלָפִנים ,ְּלַמָּטה ַמה ְּלָאחֹור ְלַחֵּיי

 ֶלְך ֵאין ְרצֹונֹו ֶׁשל ֶמ, ָהְלכּו ּוָבנּו לֹו,ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָאַמר ַלֲעָבָדיו ְּבנּו ִלי ַּפְלִטיִרין ְּגדֹוִלין ַעל ָהַאְׁשָּפה

ה ל ֶמַאְׁשם ִיָדָאה ֶׁשֶצא רֹוא לֹ הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, הָּפְׁשַאל ְלָׁשְמה ִניָאִרְּבם ַהֶדל קֹוב ֶׁשָּצַּמַהים ֶׁשִארֹו. ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ַאְׁשָּפה

, יםִכָלְּמת ַהיַרִבה ְׁשָתְים ָהָלֹועא ָהָרְבִּנם ֶׁשֶדֹוּקן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָּפְׁשַאת ָהיר ֶאִּכְזַהא ְלּלֹי ֶׁשֵדְּכ, היָאִרְּבם ַהֶדה קֹוָיָה

א ָרְבִּנ ֶׁשֶׁשּקֹוֶדםת רֹוְבֹוּסת ֶׁשיטֹוִּׁשי ַהִפם ְלַגְו. םָלעֹוע ָּבַרת ָהֶכֶרֲעת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָּפְׁשַאל ְלָׁשְמה ִני ֶזֵרֲה, עַרב ְּבֵרָעְתב ִנֹוּטַהְו

  ל ן ֶׁשֶדן ֵעַּגת ַהַּמֻעה ְלָּפְׁשת ַאיַנִחא ְּבד הּוֶסֶחת ַהיַטִמל ְׁשן ֶׁשֶדן ֵעַּגַה .דֶסֶחת ַהיַטִמל ְׁשה ֶׁשָנים ָׁשִפָלת ֲאַעְב ִׁשיּוה ָהֶּזם ַהָלעֹוָה

  .רֵתיֹוים ְּבִלֲעַּנים ַהִדָסֲחים ַהִנמּוה ְטָרבּוְּגַּבֶׁש 'תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרְמַאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ , הָרבּוְּגת ַהיַטִמְׁש  

ה "הקבְו, לדֹוָּגין ַהִּדם ַהה יֹוֶיְהף ִיֹוּסַהְו, יןִּדת ַהַּדִמא ְּבָרְבם ִנָלעֹוָה, תיטֹוִמד ְׁשין עֹוֵאל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהִפם ְלַּגיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ

' תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרָמֲאת ַמַּלִחְת ִּבנּוְרַאֵבְדִּכ, בֵרָחא ֵים לָֹלעֹוָהי ֶׁשֵדה ְּכיָאִרְּבן ַהַמְזים ִּבִמֲחַרת ָהַּדת ִמף ֶאֵּתק ִׁשַר

ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו " )ה, הושע ג(ב תּון ָּכֵכְו. יןִּדת ַהַּד ִמְךֶרל ֶּדֵהַנְתא ִמהּוֶׁש, יאם ִהָלעֹול ָהית ֶׁשִּתִמֲאת ָהֶמֱאָהֶׁש

  ה ָבָטֲהם ַהַּגים ֶׁשִארֹו ְו".ְוֶאל טּובֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ה"הוי ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ּוָפֲחדּו ֶאל ה"הויֶאת 

  ". ְוֶאל טּובֹוה"הויֶאל ּוָפֲחדּו ". הָרבּוְּגת ַהַּדִמים ְלִכָּיַּׁשד ֶׁשַחַפה ָוָאְר ִיְךֶריא ֶּדִה, יםִמָּיית ַהִרֲחַאְּב  

ִּכי ְיֻרָּׁשה " )ה, דברים ב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָׁשרּון ְיֹוׁשה ְלָרֹוּת ַּבינּוִצו ָמָׂש ֵעלֶצֵאל ֶׁש"ר זצֶנְטק הּוָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

 ינּוְי ַה".ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת" )י, בראשית כא(ב תּואל ָּכֵעָמְׁשל ִיֶצ ֵאְךיָדִא ֵמ".ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר

 ".ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם" )מג, בראשית לו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָלעֹו ָּבֹוּלֶּׁשית ִמִּתִמה ֲאָלֲח ַנ לֹוׁשו ֵיָׂשֵעֶׁש

ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני " )טז, בראשית כה(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. םָלעֹואי ָּבַרת ֲעיַנִחְבא ִּבהּוְו, ֹוּלֶּׁשי ִמִּתִמם ֲאקֹו ָמין לֹואל ֵאֵעָמְׁש ִיְךיָדִאֵמ

ה ָלֲחַנם ְוקֹו ָמׁשֵרא יֹוין הּוִּד ַהׁשֶרּׁשֹא ִמו הּוָׂשֵען ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו". ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם

 ה זֹויָטִמְׁשית ִּבִּתִמה ֲאָלֲחַנה ְוָׁשרּו ְיין לֹוד ֵאֶסֶחת ַהַּדִּמ ִמֹוׁשְרָּׁשאל ֶׁשֵעָמְׁשן ִיין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, יןִּדת ַהיַטִמְׁשם ִּבָלעֹוים ָּבִעבּוְק

  ין ִמָּיד ַהת ַצֹוּפִלְּקֶׁש' יןִמָּיץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, יןִמָּיץ ַהֵּקה ִמָאָּבה ֶׁשָּלֻאְּג ַהְךֶרצֹק ְלא ַרא ָּבהּוְו. יָהֶל ֵאֹוׁשְרָׁש ְּבְךָּי ַׁשינֹוֵאֶׁש

  . הָּלֻאְּג ַלרּוְזַעַי  
ת  ו א ר ל ן  ת י ר נ מ א מ ה ל  ע ר  ו ע י רש ו ש י ק   .ב
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ח 

  .ה" עד שנת תשעב"תשעשנת מוספות למאמר קץ הגאולה ה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

 חשוב , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות שכתבנוהקץשמאחר 

 לא ל"וחז, ל"חזהזהר הוא מדרש כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "שעת שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים ,  את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמהמנו

 גם ל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . לפי שיטת בעל המאור

  .ג"לגבי שנת תשע

 72יסתיימו ה] ג שלנו"שהיא תשע[ב "ף תשעועוד חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסו

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,שנים של חבלי משיח ולידת משיח

יה  תה]ד"תשע[ג " בתשעוהזהר לא ציין מתי. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

 ל במקומות אחרים"ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,או באמצע, בתחילת השנה, המלחמה

 לא מוזכר תאריך ]ד"תשע [ג"בזהר על תשע,  בסוכות והנצחון יהיההמלחמהגמר ש

 ה" תשע והגמר יהיה בסוכות]ד"תשע [ג"ויתכן שהמלחמה תתחיל בסוף תשע. מדוייק

וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו המלחמות שלפני ביאת , שלאחר מכן

ל שכתב מפורש על "יז הבאנו מהארוכן. ה תהיה שנת שמיטה"ושנת תשע, המשיח

  .והארכנו במאמר, ה שתהיה סוף הבירור"תשע

 חישב את קץ ]דניאל ז[ם "המלבי. גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

, ד"ומלחמת העולם הראשונה פרצה בבין המצרים של שנת תרע. ג"דניאל על שנת תרע

 של תאריכים הם אלו כל.ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

  .מיד יבא יזכו ואם .לבא חייב שמשיח האחרון הזמן שהוא בעיתה גאולת
 תֶא יַחִכהֹוֶׁש )יב 'ג הקדמה 'המלך עמק'ב הובא( ל"יַזִרֲאָהֵמ הֶׂשֲעַּמַה ַעדּוָיְו ,הֶּבְרַא ייֵלִחְנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לַע טּוְׁשָּפ ּוּלֵא יםִמָיְּב

 רַמָא ל"יַזִרֲאָהְו .הָרָזֲחַּב רּוְזָחְו אּוָּבֶׁש הֶּבְרַא ייֵלִחְנ אּוָר ,ֹוּב ְךמְֹתִל זּוְרָּדְזִהֶׁשְכּו .תַפְּצִמ םָכָח ידִמְלַּת יִנָעְּב כּוְמָת אּלֶֹׁש יויָדִמְלַּת

 הָלדֹוְּג הֶּבְרַא תַּכַמ לַע אָּבִנ ,לֵאיֹו יאִבָּנַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .יםִּיִנֲעָּב היָעִגְּפ לַע ׁשֶנעְֹּכ הָאָּבֶׁש הֶּבְרַא תַפֵּגַּמִמ תַפְצ תֶא ילּוִּצִהֶׁש םֶהָל

 'דְו 'ג יםִקָרְפִּבּו ,הֶּבְרַאָה לַע יאִה הָאבּוְּנַה 'בּו 'א יםִקָרְפִּב .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַהְו גגֹוָמּו גֹוּג לַע אָּבִנ ְךָּכ רַחַא דָּיִמּו ,יוָמָיְּב הָתְיָהֶׁש

 ְוִנְּבאּו ָּבָׂשר ָּכל ַעל רּוִחי ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ֵכן ַאֲחֵרי ְוָהָיה" :ילִחְתַמ 'ג קֶרֶפּו .יםִמָּיַה יתִרֲחַא לַע יאִה הָאבּוְּנַה יםִנרֹוֲחַאָה

 הֶּבְרַאָה תַּכַמ רַחַא ינּוְיַה ,"ֵכן ַאֲחֵרי" הֶיְהִּת היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַהֶׁש רַמָא ַעּוּדַמ יםִּׁשַקְתִמ םָׁש יםִׁשְרָפְמַה ברֹ ".ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם

 ,היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע זֶמֶר םֶהָּב ׁשֵי יםִנֹואׁשִרָה יםִקָרְּפַה םַּגֶׁש רֵאָבְמ םָׁש ם"יִּבְלַּמַהְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַא יֵנְפִל הֵּבְרַה םָּנַמְזִּב הָתְיָהֶׁש

 ִּכי ַלּיֹום ֲאָהּה ',גֹוְו ,ִמְסָּפר ְוֵאין ָעצּום ַאְרִצי ַעל ָעָלה גֹוי ִּכי" :יםִקסּוְּפַּב םָׁש יםִארֹוֶׁש יִפְכּו ,"ןֵכ יֵרֲחַא" רַמָא ןֵכָלְו

 ָּפֻרׂש ְּכַׁשַחר ַוֲעָרֶפל ָעָנן יֹום ַוֲאֵפָלה חֶׁשְך יֹום ָקרֹוב ִּכי 'ה יֹום ָבא ִּכי ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי ּכֹל ִיְרְּגזּו ',גֹוְו 'ה יֹום ָקרֹוב

 ִלְפֵני קֹולֹו ָנַתן 'וה" :ָודֹור ּדֹור ְׁשֵני ַעד יֹוֵסף לֹא ְוַאֲחָריו ָהעֹוָלם ִמן ִנְהָיה לֹא ָּכמֹהּו ְוָעצּום ַרב םַע ֶהָהִרים ַעל

 ְלַעּמֹו ַוּיֹאֶמר 'ה ַוַּיַען :ְיִכיֶלּנּו ּוִמי ְמאֹד ְונֹוָרא 'ה יֹום ָגדֹול ִּכי ְדָברֹו עֵֹׂשה ָעצּום ִּכי ַמֲחֵנהּו ְמאֹד ַרב ִּכי ֵחילֹו

 ַהְּצפֹוִני ְוֶאת ַּבּגֹוִים ֶחְרָּפה עֹוד ֶאְתֶכם ֶאֵּתן ְולֹא אֹתֹו ּוְׂשַבְעֶּתם ְוַהִּיְצָהר ְוַהִּתירֹוׁש ַהָּדָגן ֶאת ָלֶכם ׁשֵֹלַח ִהְנִני

 לַע םַּג יםִזְּמַרְּמֶׁש ררּוָּב יםִארֹוֶׁש רֵאָבְמ ם"יִּבְלַּמַה לָבֲא ,הֶּבְרַאָה לַע יםִרְּבַדְמ תטּוְׁשַפְּב לּוָּלַה יםִקסּוְּפַה לָּכ ".ֵמֲעֵליֶכם ַאְרִחיק



ט 

 ָּבָׂשר ָּכל ַעל רּוִחי ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ֵכן ַאֲחֵרי ְוָהָיה" :ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה לֶׁש הָאבּוְּנַה היָלִחְתַמ ְךָּכ רַחַאְו .ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה

 ַהְּׁשָפחֹות ְוַעל ָהֲעָבִדים ַעל ְוַגם :ִיְראּו ֶחְזיֹנֹות ַּבחּוֵריֶכם ַיֲחלֹמּון ֲחלֹמֹות םִזְקֵניֶכ ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם ְוִנְּבאּו

 ֵיָהֵפְך ַהֶּׁשֶמׁש :ָעָׁשן ְוִתיְמרֹות ָוֵאׁש ָּדם ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי :רּוִחי ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ָהֵהָּמה ַּבָּיִמים

 ִצּיֹון ְּבַהר ִּכי ִיָּמֵלט 'ה ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ּכֹל ְוָהָיה :ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול 'ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ְלָדם ְוַהָּיֵרַח ְלחֶֹׁשְך

 הָּלֻאְּגַה יֵנְפִּלֶׁש זַמָר לֵאיֹו יאִבָּנַהֶׁש הֶז לָּכִמ אֵציֹו ".קֵֹרא 'ה ֲאֶׁשר ּוַבְּׂשִריִדים 'ה ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ּוִבירּוָׁשַלִם

 ְךֶרֶּד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל םִיַרְצִּמִמ רּוְבָע יםִבָגֲח יֵדאְרַייְלִּמֶׁש )ג"תשע אייר ט"כ( יםִרְמאֹו ןֵכְו .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא תַמְדַא לַע הֶּבְרַא תַּכַמ אבָֹת

  .ייִּבִּב טֶנֶּב ַלִּפיד ְּבִגיַמְטִרָּיא הֶּבְרַאֶׁש א"שליט ִסיּבֹוִני ָּדִוד ִצּיֹון 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .ןָבָל לַחַנ

ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן ָהִראׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול " )יג, דניאל יא( בתּוָּכ

ְוָיבֹא :  ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּוּוְבֵני ָּפִריֵציּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב :  ָרבּוִבְרכּוׁש

ְוַיַעׂש : ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹד

ד ְלֶפיְנה ֵׁשָדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ". עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹוַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין

ין ֵּבה ָיפּוְּצה ַהָמָחְלִּמיא ַהִהֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלל ִמ ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶארּוֲאִּבֶׁש, א"ל שליטיֵחַיְמד ַהִוָד' ג ר"א והרה"שליט

, ןפֹוָּצת ַּבאֹוָצְמִּנה ֶׁשָּפירֹוֵאב ְו"ם ארה ֵה"ֶמֶלְך ַהָּצפֹון"ּו, םרֹוָּדאת ַּבֵצְמִּנֶׁש, אןיַרא ִא הּו"ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב". אןיַרִאב ְל"ארה

 ינּוְיַה ,"ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב"ה ָּלִחְתִּב: יםִמָּיית ַהִרֲחַאה ְּבָמָחְלִּמת ַהחּוְּתַּפְתל ִה ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהים ֶאִאים רֹוִקסּוְּפַבּו

 "ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו", לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְּבֹוּיים ַהִטְלֹוּׁש ַהּוּל ֵא"ָּפִריֵצי ַעְּמָך"ּו, אןיַרל ִאת ַעציֹוְקְנ ַסילּוִטָי ְומּוְּיַאְי

ת ֶׁשֶבֹוב ּכ" ארה,"ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות" ְךר ָּכַחַאְו, לּוְׁשָּכִיְואן יַרת ִאף ֶאקְֹת ִלּוּסַנ ְיינּוְיַה

ה ֶלֲע ַּתב" ארהְךר ָּכַחַאְו. זמּוְרי הּוֵריָצת ֵמיַמִס ֲחְךֶרם ֶּדָלעֹול ָהת ָּכים ֶאִרְּצַבְּמ ֶׁשינּוְיַה, תרֹוָצְביר ִמיא ִעִהאן ֶׁשיַרת ִאֶא

 "ָּפִריֵצי ַעְּמָך"א ֶׁש"ר שליט צּו'ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו "םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמְל

. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמיו ֶׁשָתֹוּלֻעל ְּפת ַעֹויׁשִּבְלַּמת ַהֹוּפִלְּקם ַהֵהן ֶׁשיָוֵּכ,  ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל,ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשמֹוא ְׁשָּיִרְטיַמִגְּב

 מֹוְּׁשן ֶׁשט ָּדֶבֵּׁשִמ'  גיַחִׁש ָמׁשֵּי ֶׁש:)ג קצד"ח(ר ַהּזֹן ַּבֵּיַע .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,הָיְמֶחְנּו, הָיָרְׁש, םֵחַנְמ: יםיִחִׁשְּמַה' ת גמֹון ֵׁשֵכְו

ִיְהֶיה ִמְלָחָמה ַאֶמִריָקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ףֵסיֹון  ֶּביַחִׁשָמר ְלזֲֹע ַלידֹוִקְפַתה ְוָיָרְׁש

 ְבִגיַמְטִרָּיאּו ,ַּגְרִעיִנית ִמְלָחָמה ְּבִגיַמְטִרָּיאָּנִׂשיא ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבָמה ַהֶׁש, א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ִאיַראן

 ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה ַאְסֶּפה" )כב ,לב דברים(ק סּוָּפַהא ֶׁש"ן שליטָׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש "בתּוָּכַה

 תַּלִחְּתִמ יםִקסּוְּפַה ןַיְנִמְּב ב"תשע יםִפָלֲא 'ה רַּפְסִמא ְּבה הּוק ֶזסּוָפּו. אןהַפְסִאי ְּבאִניַרִאי ָהיִנִעְרַּגר ַהּוּכל ַהז ַעֵּמַרְמ". ָּבם

  .תצֹוָצְפים ּויִלל ִטז ַעֵּמַר ְמ"ֲאַכֶּלה ָּבם ִחַּצי"א ֶׁש"יל שליטִל ְּכ.א' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .הָרֹוּתַה

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ֶאֶלף ָׁשָנה ,"ֶרבְוָהָיה ְלֵעת ֶע" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכ

ל ב ֶׁשֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרת ֶעֵעְל"א ָרְקל ִמ ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו. ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרֵאלַגּהִיְהֶיה אֹור ַהּנֹ

 "תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" ןֵכְו. ]ב" תשעאֹו [א"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָה

ית יִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשף ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ"ראֹו"ן ֵכ ְו,"רה אֹוֶיְהִי", ב"תשעת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִגְּב

ע ַבֶּטל ַהַעֵּמה ֶּׁשת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהיִנִמְּׁשה ַהָעָּׁשים ַלִסָנְכ ִננּוְחַנז ֲאָאְו, יםִנ ָׁשר"אֹוף ֶלֶאף ָהד סֹוה ַעָּנֶּמר ִמֵאָּׁשִּיֶׁש, ב"תשצְּב

ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה ְוָהָיה " בתּוָּכַהֶׁשא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ִיְהֶיה" םד ֵׁשסֹוְּב. אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְבִּבּו

ם ִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשה ְוָאע ֵמַבף ֶׁשֶלה ֶאָּׁשִמֲח ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְבּו. ב''ים תשעִפָלֲא' ן הַמְז ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"אֹור

'  מרנןסברי'ובגימטריא  .א"ב בבֶרֶען ָהַמְזה ִּבֶּלַּגְתִּיֶׁש, זנּור ָּגאֹו ְּבִגיַמְטִרָּיאב ֶרֶעי ֶׁשִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָנָׁש



י 

 משיח בן דוד מר נן מרמז על מרנןוכן . את מלכות בית דוד שמסמלת שאומרים לפני שמברכים על כוס של ברכה

  .נון בגלל שורשו בשער ה ינוןשנקרא

ת מֹוָלעֹוה ָּבָלדֹוה ְּגָחְנ ִמֶׁשִּבְזַמןן יָו ֵּכִלְדָבֵרינּור ָאבְֹמּו. הָלדֹוה ְּגָחְנל ִמֵּלַּפְתה ִמָי ָהינּוִבם ָאָהָרְבַא ֶׁש:)יומא כח(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ל דֹוָּגר ַהאֹור ָלֵּבַחְתִהה ְלָלדֹוה ְּגָחְנל ִמֵּלַּפְתִהז ְלֵרָּדְזם ִהָהָרְבן ַאֵכָל, לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגִלא ְובֹם ָלָהָרְבל ַאר ֶׁשֶקּבֹר ַהץ אֹוֵצנֹוְתִמ

 רֶבֵעא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. יִרְבִעם ָהָהָרְבַאז ְּבָמְר ִנבֶרֶעָהן ַמן ְזֵכְו .הֶּזן ַהַמְּזץ ַּבֵצנֹוְתִּמֶׁש

  .בֶרֶעד ָהא סֹוהּו] דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ[ד ִול ָּדֶׁשד ֹוּסַה ֶׁשּוִלְדָבֵרינר ָאבְֹמּו. דִו ָּדןַיְנִמן ְּכֹואׁשִרם ָהָדָא ֵמד"יר ַהֹוּדא ַההּו] בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו[

ֶׁשעֹוֶלה ְּכִמְנַין , ו"תקפן ְּבִסיָמן ִנְקְּבעּו ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָלֵכן ִהְלכֹות ְּתִקיעֹות ֵה' ֻׁשְלָחן ָערּוְך'ַהְוץ ֶׁשִּסיָמֵני ַהּטּור "ֵמָהריעב מּוָבא

 ְלַרֵּמז ֶׁשִּלּמּוד ַּבַּלְיָלה הּוא ל"ָרֵחֶׁשִהְלכֹות ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה ִנְקְּבעּו ְּבִסיַמן ' ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף'ר ְקָּדָמה ְלֵסֶפְוֵכן מּוָבא ַּבַה. ׁשֹוָפר

ֵּכיָון ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּצִניעּות ִנְלָחִמים . ָמֵלקֲע ְּבִגיַמְטִרָּיא מ"רְּד, מ"ְוֵכן ִהְלכֹות ְצִניעּות ֵהם ְּבִסיָמן ר .ִּתּקּון ַלְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְקֵראת ָרֵחל

 הּוא ִהְלכֹות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר מ"ר ִסיָמן 'יֹוֶרה ֵּדָעה'ְוֵכן ְּב. ֶׁשִעְנָינֹו ִלְפּגֹם ַּבְּצִניעּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַּבֲעָמֵלק

ַעל ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַלְּגֻאָּלה . ד ָאב ָוֵאם ִנְלָחִמים ְּבֵעָׂשו ּוַבֲעָמֵלק ֶׁשִהְצַטְּינּו ְּבִמְצָוה זֹוֶׁשַעל ְיֵדי ִמְצַות ִּכּבּו' ַחְׁשַמל ָּדם'

 ְּכֵדי ֶלֱאכֹול ִמָּיד ִיְהֶיה ֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ִמְּבעֹוד יֹוםְמַדֵּבר ַעל ִּדיֵני ֵליל ַהֵּסֶדר ּופֹוֵתַח ' ֻׁשְלָחן ָערּוְך'ַּב ב"תע ִסיָמן :ב"ְּבתשע

 : ּוִפְלֵאי ְּפָלִאים,'ֻׁשְלָחן ָערּוְך'ַּב' שְוִנְבּדֹק ֵאיְך ַמְתִחיל ִסיָמן , ב"תשע ְלַהְׁשִלים ְל'ש ָלנּו ָהאֹות הַוֲעַדִין ֲחֵסָר. ְּכֶׁשֶּתְחַׁשְך

ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר ָאָדם ֻׁשְלָחנֹו  :ַח ּדֹוֶמה ְמאֹד ַלּנַֹסח ֶׁשל ֶּפַסחּופֹוֵת, ַהִּסיָמן ְמַדֵּבר ַעל ִהְלכֹות ְסֻעָּדָתא ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

ּור ּבְנַקֵּבל ִח ב"תע ְוִסיָמן 'ש יֹוֵצא ֶׁשִאם ְנַחֵּבר ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ְוַהְּפִתיָחה ֶׁשל ִסיָמן. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּכֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת

' ּהָמְׁשה ִלָרֹוּת'ת "שון ְּבֵכְו .ט" סֹוד ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָאנּו ְמַיֲחִלים ָלּה ַּבַּלְיָלה ַהָּגדֹול ַהֶּזה הבעלאּוֶׁשה, ֶּפַסחֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִעם ֵליל 

ה ָבּוׁשְּתַהְו. ׁשָּמה ַמָני ָׁשֵפְלת ַאֶׁשֵּׁשף ַהסֹוא ְּב הּוּהָּתִעל ְּבץ ֶׁשֵּקם ַהִאַה ,ב"תען יָמִסה ְּבָלֵאְּׁש ַהתאֵבמּו' י ָחיׁשן ִאֶּב'ַּב

  .יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאם ְּדִיַּבְרַעין ָהל ֵּבה ַעָנָּוַּכַהְו, םֶדים קֹוִנה ָׁשָּמת ַּכיֹוְהח ִלָרְכץ ֻמֵּקַהֶׁש

, ַאַחר זֹוְך ִׁשעּור ָּגלּות ַהֶּזה ַעד ֶרֶדת ַמְדֵרגֹות ֵאּלּו זֹו ׁשֹ ִיְמָאְמָנם )נהר ג' מעין א(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

ְוֵיַדע ,  ֵיַדע ִׁשעּור ָּגלּוֵתנּו ַעד ַּכָּמה,ר ְוִלְמנֹות ִׁשעּור ַמֲהָלְך ֶזה ַּכָּמה ָאנּו יֹוְרִדים ִמֵּדי יֹום ְּביֹום ְלַׁשֵעְוַהּיֹוֵדַע

ְוָאז , ת ְויֹוֶרֶדת ַעד ֶׁשִּתְׁשַּכב ְלָעָפר ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא נֹוֶפֶל,"ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת" בתּוָּכר ַהַמָאה ֶׁשְוֶז, ְזַמן ַהְּגֻאָּלה

יא  ִהְּבדֹוֵרנּוה ָלדֹוְּגה ַהיָדִרְיַה ןֵכְו. היָדִרְיית ַהִלְכַת ְּביּוְהל ִיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁשה ְּכֶיְה ִּתּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגים ֶׁשִא רֹו".קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו"

ת יעּוִנְצן ֵכְו .תיעּוִני ְצֵנָיְנִעה ְּבָלדֹוה ְּגיָדִרה ְיֶיְהא ִּתבֹ ָייַחִׁשָּמי ֶׁשֵנְפִּלר ֶׁשַמָאֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'ם ַהֵׁשא ְּבָבמּוְו. תיעּוִנְצי ֵנָיְנִעְּב

ה ֶּכְזת ִניעּוִנְּצת ַהכּוְזִּבז ֶׁשֵּמַרְל". ָבא מֹוֵעד  ְלֶחְנָנּה ִּכיֵעת  ִּכיִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם  ")קב(: ַהְּגֻאָּלה ןַיְנִעים ְּבִּלִהְתז ִּבָּמֻרְמ

  .הָּלֻאְּגַל
  . שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר ד סדרת שעורי וידאו "הושלמה בס
  .ניתן לקבל בבקשה למייל, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל "ים את סדור הרשיצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המרא
  026537343פרטים בטל . השנה

ניתן להוריד בארכיון ולעקוב מידי . סדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות חדשות: חדש
  .פעם על הוספת שיעורים חדשים

מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא כולל . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  

 תופעה שכל שיעור מתחיל שוב בגמר השיעור בלי נהבשיעורי הוידאו המופיעים בארכיון סוד החשמל יש: הערה חשובה
  .למתשיעור למחשב התופעה נע ובהורדת ה.על עצמו ובעצם כל שיעור הוא קובץ כפול שחוזר .פס קול
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  .הפלפולההלכה ו על דרך לחג השבועותמאמר 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםגש בשינויי עריכה קלים לתועלת המאמר מו[

  .חוץ לתחוםמ ית הראשונים היאך יצאו ישראל ביום מתן תורה שחל בשבתקוש

ב מיל "מגיד שהיו ישראל נרתעים לאחוריהם י, ב מיל"חוץ מי, ויעמדו מרחוק] א"תוספתא ערכין פ[, במדרש

, נמצאו מהלכים באותו היום מאתים וארבעים מיל, יבורד מיל על כל דיבור וד"הרי כ, ב מיל"וחוזרין לפניהם י

  ידודון בהליכה , "מלכי צבאות ידודון ידודון"שנאמר , ה למלאכי השרת דדו וסייעו את אחיכם"באותה שעה אמר הקב

  .שנאמר שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ה"אלא אף הקב, ולא מלאכי השרת בלבד, וידודון בחזרה  

  ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר "אריב, :]בת פחש[מצינו בגמרא 

  .אל תיקרי ידדון אלא ידדון, והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון, מיל  

כ היאך חזרו לאחוריהם "וא, ורהדלכולי עלמא בשבת ניתנה ת:] דף פו[דהלא איתא בשבת , הקשה' זקנים לבעלי התוס

שהיוצא חוץ לתחום לוקה משום אל יצא :] דף יז[כדאיתא בעירובין , והלא אסור לצאת בשבת חוץ לתחום, כל כך

  ודבריהם בישוב קושיא [, ח"קע' הביא להקשות כן בשם הרוקח סי] א"ז ס"שצ' ח סי"או[ובאליהו רבה , איש ממקומו ביום השבת

  ].דר הדבריםזו הובא לקמן לצורך ס  

דאיסור יציאה חוץ לתחום אלפיים אמה אינו אלא :] דף כז[דאף לדעת חכמים בסוטה , הוסיף להקשות] ח"א סק"א[

ז שבת "פכ [ם"מבוכן דעת הר, ב מיל אסור לצאת מן התורה"די] ד"ג ה"פ[ בירושלמי עירובין מובאהלא , מדרבנן

  , הלא איסור יציאה חוץ לתחום זה אסור מדאורייתאב מיל הדרא הקושיא "ץ לישיצאו חוומאחר , ]ד"מצוה כ[והחינוך ]  א"ה

  .ע"וצ, היאך יצאו חוץ לתחום ביום השבתו  

,  שהיה זה למעלה מעשרהיש לומר המלאכים ל ידישהיו מדדים עתירץ דכיון ] ג"ט פ"פ[המשנה על המכילתא 

אן דאמר  כתב ליישב לדעת מ]ט"י' א סי"ח[ובבנין שלמה . ד" דאין תחומין למעלה מעשרה עכ].בעירובין מג[ואמרו 

  , והיינו כשהוקם המשכן, קומואלא אחר זמן כשנצטוו במאמר הכתוב אל יצא איש ממ,  דלא נצטוו על השבת במרה]:בשבת פז[

  .ד" עכ,בשעת מתן תורה עדיין לא נצטוו על השבתו  

וכל מה שהוקשה , ה" דיבורו של הקבל פיהיו אנוסים עש ש לומרדכלפי מה שיצאו חוץ לתחום י, נראה ליישב

ועל , :]דף מא[ כדתנן בעירובין ,אמות'  היוצא חוץ לתחום אין לו אלא דכי,  סינילהראשונים הוא רק על מה שחזרו להר

  יסור החזרה וכל א, שחידש שהיוצא חוץ לתחום מותר לחזור לתחום שביתתו.] דף סז[י יומא " התול פי דברי עש לומרקושיא זו י

  .וכתב שהוא דבר חדש] ו"ד סק"מצוה כ[ח "והובא במנח, אינו אלא מדרבנן  

ב מיל הוא מדת מחניהם והיו הקרובים לדיבור חוזרין מפחד הקול עד קצה "י, ל"כתב וז] ב"ה י"ד[שבת שם 

, יצאו ישראל חוץ לתחום נמצא שלא  זהכ לפ"וא, י דכל ישראל נתרחקו עד קצה המחנה"הנה מבואר מדברי רש, המחנה

  נראה שנתרחקו ' ודעת הרוקח ובעלי התוס, :]דף נה[ וכמבואר בעירובין ,כי הלא היה מותר לכל ישראל לילך עד קצה המחנה

  .וזהו שהוקשה להם דהלא הרחוקים יצאו מחוץ למחנה, ב מיל"י  

 מצינו 

 וכן 

 ובמושב 

 ג "ובפמ

 ובמרכבת 

 עוד 

 י "ברש
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  .ב מיל ולא יותר"בישוב קושית הראשונים דלא הלכו אלא י

  . באיסור תחומיןצי שיעור חוץ לתחום שבת ובדין חוביסוד איסור היציאה

וכן הוא , כ מותר בכך"וא, ב מיל"אלא הלכו י, ב מיל"י נראה שלא יצאו חוץ לי"דהנה בלשון רש, ל קושית הרוקח"י

 תחום', היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה שנאמר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי וכו] א"ז שבת ה"פכ[מ "בר

  , ב מיל איך בכך איסור"וכיון שלא חזרו אלא י, ]ו"ד סק"מצוה כ[ח "ה במנח"וכ, זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל

  .בזה] ט"קל' ח סי"או[ת בית שערים "ויעוין בשו  

הקשה ) ו"ט' סי (והנה בחוות יאיר, ש"יעוי, )'ז' סי(ל דתליא בחקירת הדברי יחזקאל "י, ב מיל בדיוק שרי"הדין אם י

ס "ובחת, ש" יעוידתחום שבת והרי נחשב זה כחצי שיעור מאלפיים אמה, היאך מותר לצאת פסיעה אחת בשבת

  . דף מג(ן "אך להרמב, ב מיל בדיוק מותר"ז בפשוטו י"ולפי, ב מיל הוי מקומו ואין כאן יציאה כלל"דעד י רץתי.] דף עד[שבת 

  .וכפי שיבואר לקמיה, ל בדיוק אסורב מי"ל די"י) ת"ה וא"ד  

ב מיל הוא שיעור "דשיעור של י, וביאור דברי המכילתא', מרחוק'דכתיב ויעמדו , ב מיל"במכילתא שיצאו ישראל מחוץ לי

ב מיל "ושיעור מקום זה הוא י, דתלמיד אסור להורות הלכה בפני הרב במקום הרב:] דף ה[כדמצינו בסנהדרין , של מקום

  ומדכתיב , וחוץ לשיעור זה חשיב רחוק, ב מיל הוא קובע שיעור מקום מסוים לעצמו דחשיב בפני רבו"נו דיהרי מצי, ]פרסאות' ג[

  .ב מיל" שיצאו חוץ ליל כרחךשעמדו מרחוק מקום ע  

דהנה באמת בכל פסיעה ופסיעה , האם יסודו מהלכות שיעורין, חקרו האחרונים בשיעור האמור ביציאה חוץ לתחום

או אלפיים [ב מיל "או דמקום שביתה הוא כל הי, ב מיל"והזהירה תורה לבל יצא כל כך עד כדי שיעור י, מויש יציאה ממקו

  כי אם , צי שיעורואף לא ח, ונמצא דפחות מאלפיים אמה אין חפצא דאיסורא, והאיסור הוא לצאת חוץ לתחומו] מ"אמה לר

  .דהיציאה מחוץ לתחומו הוא האיסור  

, דאין האיסור לצאת חוץ למקום תחומו, בגדר איסור יציאה חוץ לתחום.] דף מג[ן בעירובין "רמבכ ה"האחרונים למש

 חידש ל פי זהוע, שות הרביםאמות באיסור העברה בר' כשיעור ד ,ב מיל"כי אם שהאיסור הוא עצם ההליכה י

  ב מיל כשיעור "א אם ילך עוד י אלן התורהאינו עובר מ,  או לקידוש החודשח נפשמיל לצורך פיקו' שהמהלך י, ן"הרמב

  ].א"ז שבת ה"אבי עזרי פכ' ועי[, תחום שלם  

והרי נחשב זה כחצי שיעור מאיסור הליכת אלפיים אמה , הקשה היאך מותר לילך פסיעה אחת בשבת] ו"ט' סי[יאיר 

ס אינם " כל דברי החתאכן, ב מיל הוי מקומו ואין כאן יציאה כלל"תירץ דעד י.] דף עד[ס שבת "ובחת, דתחום שבת

  למה לא יהא איסור , דלדידיה לכאורה הדרא קושיא לדוכתה, ל דעיקר האיסור הוא עצם ההליכה"ן דס"מכוונים לדעת הרמב

  . אסור מן התורהצי שיעורדח, לפסוע פסיעה אחת  

אז אין ו, רק הלכה, ורההיכא דהשיעור אינו מפורש בת, שיעורכתב ליישב אימת שייך הך דינא דחצי ' ז' יחזקאל סי

עצם , מפסוקנלמד במקום שהשיעור אבל , ענין עונש הלאו בלבדאלא שיעור ל, השיעור חלק מעצמותו של האיסור

  ח למה "ז תירץ קושית האור גדול ביומא פ"ועפי[, ולא שייך לאסור בזה פחות מכשיעור, השיעור הוא גוף החתיכת האיסור

  .מוכרח שלא כדבריו] ה דמוקי"ד: [גשבועות כ' אכן בתוס ].צי שיעורדין חכ מ"לא יאסר לרחוץ אצבע קטנה ביוה  

 אינו שיעור במעשה או אלפיים אמהב מיל "שיעור י כל מקוםמ, דאף אם נימא דאיסורא דתחומין הוא גוף ההליכה

 הם אלפיים אמהאו ב מיל "וי', כשיעור מקום'דהאיסור הוא שלא לילך , אלא שיעור בהחפצא של המלאכה, המלאכה

 ולכאורה 

 ובעיקר 

 ר "שו

 והנה 

 והביאו 

 ובחוות 

 ובדברי 

 , נראה
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   צירוף ל ידיורק ע, כי שיעור פסיעה אחת אינו מקום לעצמו,  לא חזי לאיצטרופי לאיסור שלםחתונמצא דפסיעה א, שיעור מקום

  . הרי הוא חולק שם מקום לעצמו,ואלפים אמהאו ב מיל "של י  

  . אין תחומיןן השמשותבישוב קושית הראשונים דכיון שלא קנו שביתה בבי

 ,גר שטבל ביום השבת אחר שהאיר המזרח בדין תפקמס] ה"ד ה"פ[דהנה בירושלמי עירובין , ב קושית הרוקחלייש

וספיקת , :)]דף מו(דלא כתלמודין ביבמות , ובשיירי קרבן הכריח מזה דטבילת גרות בשבת מותרת להירושלמי[

  האם קונה בשבת שביתה במקום ,  ישראלובהאיר המזרח נעשה, בשעת בין השמשות היה נכרידהנה , הירושלמי הוא בזאת

  . ולא איפשטא, שהיה עומד בבין השמשות  

א עירובין "וריטב' וכמבואר בתוס, ס בירושלמי שם דמן הדין הוא שיקנה שביתה במקום שטבל ונעשה ישראל"בגליון הש

כגון שהיה למעלה , שבת קונה שביתה ביום הן השמשותדכל שלא היה ראוי לקנות שביתה בבי] ה ליקני"ד: דף מה[

  ז "ת' ח סי"ויעוין באו[, ד"דבמקום שיורד לתוך עשרה בשבת קנה שביתה עכ, מעשרה בבין השמשות שאין לו קנין שביתה

  ].ה אם יש קנין שביתה מחודש בשבת"צ סק"ובשעה  

קנה שביתה בבין השמשות והוא דאף דמי שלא , ל והוסיף בה דברים"הביא דברי הירושלמי הנ.] דף מג[ן עירובין "הרמב

 זכות קנין שביתה לכל מקום רב שבתהיינו דוקא אם היה ישראל בבין השמשות שקנה בע, קונה שביתה באמצע השבת

   ם כןוא,  נכרי היה ולא היה לו שום זכות קנין שביתהן השמשותאך זה הגר שטבל בשבת הרי בבי, שיהא קונה שביתה בשבת

  .תר לו לילך לכל מקום שירצה ומואינו קונה שביתה באמצע השבת  

 נמצא דבבין השמשות ,.]דף פז[מעתה נראה דהואיל וישראל קיבלו את התורה ביום השבת בשחרית כמבואר בשבת 

והרי זה , כי עדיין לא ניתן להם כל עיקר דין השביתה וממילא דאף בשבת לא קנו, של אותה שבת לא קנו שביתה

  ד כן אף לדעת "ויל[, ן מותר להם לילך לכל רוח ואין להם איסור תחומין"לדעת הרמב ו, כדין גר שנתגייר ביום השבתממש

  ]. קונה בשבתן השמשותל דאם לא קנה שביתה בבי"הנ' התוס  

אחא בר ' זה תלוי בפלוגתת רבא ור, ]דכיון שלא קנו שביתה בבין השמשות לא קנו שביתה כלל[הנה כל מה שכתבתי ליישב 

וכל דברינו לא יכונו אלא לדעת רבא דלא נצטוו על , האם נצטוו במרה על איסור תחומין:] דף פז [יעקב שנחלקו בשבת

   ,ן השמשות כבר קנו שביתה בבים כן שכבר נצטוו במרה על התחומין אבי אליעזר בן יעקבלדעת ראך , התחומין אלא בסיני

  .חוםהיאך הותר להם לישראל לצאת חוץ לת' ושוב תיקשי קושית הרוקח והתוס  

דעיקר איסור תחומין מדאורייתא הוא רק , חידש.] דף מג[ן עירובין "דהנה בחידושי הרמב, נראה בישוב קושית הרוקח

אם הלך  ל פי זהעוד כתב ע, אין איסור תחומין דאורייתא בספינה הואיל ואין מהלך ברגליו ו,ב מיל"במהלך ברגליו י

  ב מיל " הרי לא הלך יכל מקום אף שאינו בתחום שביתתו דמ, להמשיךהתורהן  מותר מ,ב מיל כגון לפיקוח נפש"בהיתר י

  .ב מיל"וכל עיקר האיסור הוא להלך באיסור י, באיסור  

דהנה ברור דמה שחזרו , ]ד"ל' ר כן באמרי בינה שבת סי"שו[', ן מיושבת היטב קושית הרוקח ובעלי התוס"לדברי הרמב

דכל דיבור :] דף פח[שהרי מבואר בשבת , לא היה כדרך הליכה ברגל, וע המלאכיםי סי"ב מיל ומה שחזרו ע"לאחוריהן י

  לדברי ,  על דרך נס היההכלוכיון ש, מיל' משהם פרסאות ' והלא מהלך אדם ביום הוא י, ב מיל"ודיבור חזרו לאחוריהן י

  .ן אין כאן איסור תחומין מדאורייתא"הרמב  

דגדר איסור תחומין הוא כגדר , האם העובר באיסור תחומין הוי זה חילול שבתשיש לחקור ישובים ' לפלפל בהנך ב

  וכמו , אלא איסור מסוים בשבת, אין זה חפצא של חילול שבתאו ש, אכה שעשייתה הויא חילול שבתאיסור מל

  .אלא הוא מאיסורי שבת, אף שודאי אין בזה חילול שבת, מ אסור בשבת לדון דיני נפשות מן התורה"שלדעת הר  

, אם היוצא חוץ לתחום נעשה מומר לכל התורה, ]ה גם תחומין"ד[ בפתיחה להלכות שבת רי מגדיםבחקירת הפ, מינה

 במה שדנו ועוד נפקא מינה .תלוי במה שהוא מחלל את השבתדדין מומרות , ]ד"ד סקי"ח מצוה כ"והובא במנח[
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  ן  שנוהג אף בכלים מש לומראם דין מסוים הוא לשבות במקומו יד,  אמור גם לענין כליםן התורהאם דין תחומין מהראשונים 

  .א"ז שבת ה"ח ובאבי עזרי פכ"ד סק"ח מצוה כ"ועמנח, אין זה שייך בכלים,  חשיבא מלאכהלתחוםאך אם ההליכה חוץ , התורה  

יקרה של והיינו איסורי מלאכה שהמה ע,  רק החפצא של השבת ניתנה שםכל מקוםמ,  שהשבת ניתנה במרהדאף

, אך שאר איסורי שבת לא ניתנו במרה אלא בסיני, שהעושה מלאכה הרי הוא מחלל את השבת, קדושת השבת

   ממה דכתיב בפרשת ואתחנן שמור את השבת לקדשו כאשר ]:וסנהדרין נו: בשבת פז[דהלא המקור דהשבת ניתנה במרה יליף 

  .והתם שמור כתיב היינו ממלאכות, כאשר צוך במרה, צוך  

נצטוו אן דאמר שדלמ,  בגדר איסור תחומיןשנחלקו,  האם איסור תחומין ניתנו במרההמחלוקתנראה בביאור מעתה 

,  האיסור אינו אלא במהלך ברגליושכלן " הרמבולכן אמר, מגדר איסור מלאכההם  תחומין ם כןא, במרה על התחומין

סובר , המאן דאמר שלא נצטוו במרה על תחומיןו, יסורב מיל ממילא אין כאן שום א"ומאחר שישראל לא הלכו ברגליהם י

  לא נצטוו וכיון ש, דין נוסף הוא שיהא אדם שובת במקומוהוא  ו, ולכן לא נצטוו עליו במרה, לגדר מלאכהשייךאיסור תחומין לא ש

  .וכמו שנתבאר,  מיושבת קושית הרוקח מכל צדוממה נפשך, לא היה איסור תחומין במתן תורהבמרה   

  .עננים היה דין מחיצהשלראשונים הבישוב 

שהעננים היו מקיפים את כל ישראל , כתב ליישב קושיתו היאך הותר לישראל לצאת בשבת חוץ לתחום' התוס

וכן , ד"עכ, שאין בכך איסור יציאה חוץ לתחום, ונמצא דכל מה שהיה בתוך העננים הוי כמו חצר אחת, כמחיצות

  וכיון שעמדו בתוך המחיצות ,  דכיון שהיו בתוך העננים הוי כבתוך המחיצות]א בשם הרוקח"ז ס"שצ' ח סי"או[הביא באליהו רבה 

  .ד"עכ, הרי זה כאילו לא יצאו חוץ לתחום  

, אלא דעדיין יקשה היאך הותר לילך עוד מאחר שכבר יצאו חוץ לתחום, לאנסםתירץ דישראל יצאו חוץ לתחום בשבת 

 כל א ליההו, דמי שהוציאוהו נכרים חוץ לתחום והכניסוהו לעיר אחרת:] דף מא[ין ובזה תירץ דהנה תנן בעירוב

דהשובת בעיר אף ) ה דכולה"ד: דף מז(' תוסיין וע, דהיינו בשיש לעיר מחיצות] ה הוליכוהו"ד[י "ופרש, אמות' העיר לדידיה כד

  ומעתה אף שיצאו ישראל חוץ , ]ו"ה ס"ת'  סיח"או[ע "ה בשו"וכ, והוציאוהו חוץ לתחום שאני, אמות' בלא מחיצות הויא כד

  .ומותרים להלך בו,  הרי הם שובתים באויר מחיצות הענניםכל מקוםמ, לתחום לאנסם  

אמות ומותר להלך את ' דכל עיר נידון כד:] דף נה[דהנה איתא בעירובין , הקשה על דברי הרוקח] ד"ל' סי[בינה שבת 

ר דחשיב כעיר ופריך מדגלי מדב, דאינו נידון כעיר אחת משום דלא קביעי,  בתיהןויושבי צריפין מונין מפתח, כולה

ומשני כיון דכתיב , ולא היה נחשב זה כיציאה חוץ לתחום, שהרי כשהיו נפנים היו צריכים לצאת מחוץ למחנה, אחת לענין תחומין

דאם חשיבי כמחיצה ,  דהעננים לא חשיבי כמחיצהניםל כל פהרי מוכח ע, יסעו כמאן דקביע להו דמי' יחנו ועל פי ה' בהו על פי ה

   כעיר ולכן הם נחשבו, היינו העננים' ס שחנו ונסעו על פי ה"ל דכוונת הש"ותירץ די,  ודאי דכל המחנה נידון כעיר אחתם כןא

  .אחת  

  ם מחיצהמבטליהדין של רבים ענני הכבוד לענין 

דף [ושיעורו נלמד בשבת הלא עיקר דין רשות הרבים ,  כמחיצהנחשביםענני הכבוד ש על דברי הרוקח שואל שם מגדים

, "אל יצא איש ממקומו" מהפסוק שות היחיד לרשות הרבים איסור הוצאה מרלומדים:] דף צו[ובשבת , דגלי מדברמ.] צח

  יש לו , כל רשות הרבים המוקף מחיצותהרי הדין הוא ש , הרביםרשותאיך יתכן שהיה שם , מחיצותנחשבים ענני הכבוד ואם 

  .ע" והניח בצ, רשות היחידדין  

וכתב , והלא מוקפים היו במחיצות ענני הכבוד,  דגלי מדבר נידון כרשות הרבים שלהקשה למה דרך] ג"דרוש י[לציון 

דבמחיצה העשויה בידי שמים אתו ] דילמאה "ד: דף כב[עירובין ' דהנה כתבו בתוס, מבטלים את המחיצהרבים שה

 ונראה 

 הלא 

 בבעלי 

 והרוקח 

 ובאמרי 

 בפרי 

 ובדורש 



טו 

  הדר דינא דאתו רבים ,  מאחר שעשויים בידי שמיםכל מקוםמ, ולכן אף דענני הכבוד נידונים כמחיצה, רבים ומבטלי מחיצה

  .ש"יעויומבטלי מחיצה   

ם דרבים בוקעים דהנה לדעת הדורש לציון כל הריעותא שיש במחיצת העננים הוא רק משו, בזה בביאור דברי הרוקח

  א  "אך לענין תחומין כתב החזו,  רק לענין קביעת דין הרשותוזה, ואתו רבים ומבטלי מחיצות, אל תוך המחיצות

  . כמחיצותהעננים נחשבים ניחא מאד דברי הרוקח דלענין תחומין ם כןוא, דאין ריעותא בבקיעת הרבים במחיצות  

כתבו דרק בהיקף גדול ובמחיצות ] ה"ס' סי[ש בעירובין ובאשכול עירובין "ראה' סדבתו, ריך עיוןדברי הדרוש לציון צ

ם "ושיעורו מבואר במהרש, ]א"ז סק"ק' ח סי"או[א "כ בחזו" וכ, לא אתו רבים ומבטלי מחיצתאי שמיםהעשויות ביד

  כלל [נשמת אדם שבת ' ועי, ]'ט ענף ו"קל' ח סי"או[מ "ה באגרו"וכ, :]בכורות נד' עי[ז מיל "דהיינו מרובע של ט] 'א' ד סי"ח[

  .ע"וצ, ב מיל לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא"כ במחנה ישראל שהיה י"וא, ]ט"מ  

יקר אלא דע, אין זה משום דמעשה אדם שאני, דיסוד החילוק בין מחיצות העשויות בידי אדם לעשויות בידי שמים, תמוה לי

 לפי , מחיצהא נחשבכן מחיצת היקף גדול העשויה בידי שמים לול, י עצמו חצוץ כרשות בפנדין מחיצה חייל במה שהמקום

  כיון שכל עיקרם לא באו אלא להקיף רשות כל ,  ברור דענני הכבוד חשיבי כעשוי בידי אדם זהאשר לפי, שלא נעשתה לחצוץ

  ].ה מתקיף"ד. [ס שבת ו"ר סברא זו בחת"שו, ישראל לעצמה  

  וחמחיצה שאינה עומדת ברנחשבים אם ענני הכבוד ה

אמות ברשות הרבים מקורה ' המעביר ד ד].ה[דהנה מפורש בשבת ,  הקשה על הרוקח]ב"ח סקי"רע' ח סי"או[נזר 

ל וע,  של מחנה ישראל היה מקורה בענני הכבודשות הרביםותמוה דהרי כל ר, פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר

  ודברי הרוקח דענני הכבוד ,  כמחיצה לענין דין תחומיןנים נחשביםמדוע הענ ם כןוא, נחשבים מקום המקורההעננים לא כרחך ש

  .ע"חשיבי כמחיצה צ  

,  מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדברשות הרביםאמות בר' המעביר ד.] דף צח[א בשבת "הריטב' מפורש בחי

דדעת רב הונא דהמעביר , ]ה"ט ה"פ[ובאמת שנחלקו בזה בירושלמי עירובין , ד"פירוש דענני כבוד לא חשוב קירוי עכ

  , ומסיק דלא חשיב קירוי, כ שהרי מחנה ישראל היה מקורה בענני הכבוד"והקשה שם רשב, ר מקורה פטורשות הרבים בראמות' ד

  .ל"הא מיהא לשיטת תלמודין ודאי חשיב כרשות הרבים וכנ  

דכשהיו ישראל .] דף עב[ פי הא דאיתא ביבמות ז על" כתב באבנ,הדבר דענני הכבוד לא חשיבי לא מחיצה ולא תקרה

נמצא שמחיצת העננים אינה עומדת ברוח  ם כןוא, שלא יתפזרו ענני הכבוד, במדבר לא נשבה להם רוח צפונית

  ולכן דרך דגלי מדבר נחשב כרשות הרבים ולא ,  דכל מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה אינו מחיצה]:כד[ואיתא בסוכה , מצויה

  .ידכרשות היח  

שהנשיאים הביאו , בהעלותך' הביא קושית הצדה לדרך בפר, הולך לפניהם יומם'  והל הכתובהמשנה פרשת בשלח ע

  ותירץ במרכבת המשנה שהרי , לא נטמאוו, יה מפסיק בין רגליהם לתהוםהרי הענן הו, חטאת על טומאת קבר התהום

  .ל"כנ: והוכיח לזה גם מסוגיא דעירובין נה, עננים ברוח לא חשיבי מחיצהעוד תירץ דכיון שלא עמדו ה, כשנפנו יצאו מן העננים  

 נמצא שענני הכבוד עומדים לעולם ברוח המצויה ם כןדכיון שלעולם לא נשבה להם רוח צפונית א, באמת יש לעיין דבריו

א מחיצות הבית לא היתה באופן שבל,  דאם עשה מחיצה מסדינים בתוך הבית]ז"ל סקט"תר' סי[א "אכן יעוין במ, שם

  י הביא בשם הלכות קטנות "ובבאר היטב שם סק, כי צריך שתהא ראויה לעמוד ברוח מצויה, עומדת ברוח מצויה אין זו מחיצה

  .ד"ב סקי"נ' א סי"וכן צידד החזו, דחשיב מחיצה' נ' ב סי"ח  

 מצויה  ברוחספינה בגוונא שאינה יכולה לעמודדהעושה סוכה ב. ז הלוי הלכות סוכה בהא דאיתא בסוכה כג"מרן רי' בחי

ה מבואר דשיעור הוא מהלכות "ד סוכה ה"מ בפ"דמדברי הר, דים אבל יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה דהסוכה כשרה

 והנראה 

 אכן 

 עוד 

 ובאבני 

 ומצאתי 

 ובטעם 

 ובמרכבת 

 והנה 

 ויעוין 



טז 

  ואף כשאינה עומדת ברוח מצויה שבים לא איכפת לן כי בהחפצא אית בה , המחיצה שתהא ראויה לעמוד ברוח מצויה דיבשה

  .יצה שעומדת ברוח מצויה דיבשהשיעורא דמח  

, דהוא דין בעצמותה של המחיצה שתהא ראויה לעמוד ברוח מצויה] ח"ב סקמ"וכן נקבע להלכה במ[א "לפי דברי המ

מ זהו "מ, ה לא השיב שם רוח צפונית"כ בנידון דידן נראה דאף שהקב"א, ומחיצות הבית לא סגי לאשוויי הסדינים כמחיצה

  ז לכאורה דלא כדברי הרוקח "וכ, ונמצא דגוף המחיצות עצמן אין ראויין לעמוד ברוח מצויה,  בגופן של מחיצותדבר חיצוני שאינו

  .שלשיטתם היה להעננים דין מחיצה' ובעלי התוס  

דודאי ענני הכבוד היו יכולים לעמוד ברוח מצויה ואדרבה מחמת צפיפות ) ה וראיתי"ד(ח "ר' ח סי"ס או"ד החת"ליישב עפי

ואחר מעשה , ואך שבתחילה היה נס והרוח הצפונית חדרה דרך ענני הכבוד, עננים אין רוח צפונית יכולה לנשב בפניםה

  אלא שאם יחדור הרוח דרך העננים יתפזרו , ס דהעננים אין עומדים ברוח"ונמצא דאין כוונת הש, העגל היו נזופין ופסק הנס

  .כ ניחא מה דהעננים חשיבי כמחיצה"וא, העננים  

  ולדברי , א דהעננים לא חשיבי קירוי"וכדברי הריטב, ע מהמפורש בירושלמי דבדגלי מדבר לא היה תקרה"בודאי עדיין צ

  .ע"וצ, כ הוו נמי כקירוי"חשיבי מחיצה אהרוקח ד  
 
  
  
  

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
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