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 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                הספרים דף מתוך סדרת                   
  

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

ה ֶּז עֹוָלם ַה ן ָּב ָת ָי ְו ִּל אַה ָּב עֹוָלם ַה    ּוָב

ָּבָרא ָּבעֹוָלם , ָּבָרא ָּבֶעְליֹוִנים ַהַּמְלָאִכים .)שמות כ(ר ַהּזַֹּב

ְלַחֵּבר " ָּבָרא ַּבָּים ִלְוָיָתן ְּכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר ,ַהֶּזה ְּבֵני ָאָדם

ים ִסָרְּקד ַהסֹוא ְּבן הּוָתָיְוִּלַהים ֶׁשִא רֹו".ֶאת ָהאֶֹהל ִלְהיֹות ֶאָחד

 ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ןֵכְו. ןיֹוְלֶעם ָהָלעֹון ָלֹוּתְחַּתם ַהָלעֹות ָהים ֶאִרְּבַחְּמֶׁש

ֶׁשהּוא ְּכָדג ָקָטן ַעל ְׂשַפת , ִלְוָיָתן ְלַמְעָלה ֶזה ַצִּדיק .)תיקונים מג(

 ְךֶזה אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹון ְּבתֹו, "ָנָחׁש ָּבִרַח. "ַהָּים

, ִלְוָיָתן ֶׁשל ַהָּים ֶזה ַצִּדיק', ַהְּקָרִׁשים ְוֶזה ַעּמּוד ָהֶאְמַצע וכו

ֶׁשהּוא , ָהרֹאׁש ֶׁשהּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ַמִּגיַע ַעד ַהָּים ַהְּׁשִביִעי

ְוִׁשעּור ְזַנב ַהָּנָחׁש ַמִּגיַע ַעד ַהָּים ַהְּׁשִביִעי , ָהרֹאׁש ֶׁשל ֻּכָּלם

  ד ּוּמא ַעָרְקִּנן ֶׁשיכֹוִּת ַהיַחִרְּבת ַהיַנִחא ְּבן הּוָתָיְוִּלַהים ֶׁשִא רֹו.ָהַאֲחרֹון

  .ןיֹוְלֶעם ָהָלעֹון ָלֹוּתְחַּתם ַהָלעֹות ָהר ֶאֵּבַחְּמֶׁש, עַצְמֶאָה  

ֶׁשַּמְבִריַח ְּבתֹוְך , ְּדָלֵכן ַהִּלְוָיָתן הּוא ִּבְבִחיַנת ְּבִריַח ַהִּתיכֹון

ף ְוַא, ַהֶּׁשַפעת ֶא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע עַצְמֶאד ָהּוּמַעָיָתן הּוא ְּדַהִּלְו. ַהַּיִּמים

ֲהֵרי ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵיָהֵפְך , ןָּמַקְּכִדְל  ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ִהיא ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלםיל ִּפַע

 ) קדתהילים( בתּוֶׁשָּכ ֹו ְּכמ,ַהֶּׁשַפע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשהת ֶאַהִּלְוָיָתן ְלטֹוב ְוַיְׁשִּפיַע 

ד סֹו ְיְוָאז הּוא ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק, "ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו"

ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשֶּנֱעַבר אֹותֹו , ְוַהּזַֹהר ְמַדֵּבר ַעל ֶלָעִתיד ָלבֹוא. םָלעֹו

ּוְבאֹותֹו ְזַמן הֹוְלכֹות , ׁשֹוֵלט ָנָחׁש ָקדֹוׁש, ָנָחׁש ַרע ִמן ַהָּים

ֶׁשֲהֵרי רּוַח ְסָעָרה ֶנֱעַבר , ֹות ַּבָּים ְּבִבְטָחה ֶׁשּלֹא טֹוְבעֹותֳאִנּי

ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר "ּוְבאֹותֹו ְזַמן , ִׁשְלטֹונֹו ִמן ַים ַהּתֹוָרה

ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ְּגדֹלֹות ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת 

ַהֶּקַטע ת ֶא ְוַאֲחֵרי ֶזה ַמְמִׁשיְך ַהּזַֹהר .ה ָׂשֵמַח ִעָּמֶהםְוִיְהֶי, "ְלַׂשֶחק ּבֹו

רֹוִאים ֶׁשַהִּלְוָיָתן הּוא . 'ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶׁשַהִּלְוָיָתן הּוא ַהַּצִּדיק ְוכּו

רּוַח ֶׁשֲהֵרי ָנָחׁש ָקדֹוׁש  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ֵיָהֵפְך ְלָרע ָנָחׁשִּבְבִחיַנת 

  ָאז , ְּדֶלָעִתיד ְּכֶׁשַּיֲעִבירּו ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמָהעֹוָלם. ִמן ַהָּיםְסָעָרה ֶנֱעַבר 

  . םָלד עֹוסֹו ְי ִּבְבִחיַנת ַצִּדיקְלָנָחׁש ָקדֹוׁשַיֲהפְֹך   

ת ל ֶאֵּמַס ְמ ֶׁשַּפְרעֹה.)ב עה"ב' ומהגמ. בא לד( ֵמַהּזַֹהר ןָּמַקְל

 ת ֶאְכִניס ַמַהִּלְוָיָתןְו, "ם ַהָּגדֹולַהַּתִּני" אָרְקא ִנן הּוֵכָלַהִּלְוָיָתן 

ָמִצינּו  .ַהֶּׁשַפע ְלָכל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹותת ֶאּוַמְׁשִּפיַע ִמָּׁשם , רֹאׁשֹו ְלַגן ֵעֶדן

ָזָכר ּוְנֵקָבה , ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון, ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרַח :)ב עד"ב(' ַּבְּגָמ

ֶמה , ָקִקין ֶזה ָלֶזה ַמֲחִריִבין ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹוְוִאְלָמֵלי ִנְז, ְּבָרָאם

ּוְמָלָחּה ַלַּצִּדיִקים , ְוָהַרג ַהְּנֵקָבה, ה ֵסַרס ֶאת ַהָּזָכר"ָעָׂשה ַהָּקָּב

, ַהֶּׁשַפע ַלְּקִלָּפהת ֶאִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדֵכיָון ֶׁשַהִּלְוָיָתן ַמְׁשִּפיַע . ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ְוִעם ּכַֹח , ָהְיָתה ַהְּקִלָּפה ְמַקֶּבֶלת ּכַֹח ַּגם ִמֶּמָּנה, ת זּוגִאם ָהְיָתה לֹו ַּב

  ת ֶאה "ָלֵכן ָהַרג ַהָּקָּב. ָּגדֹול ָּכֶזה ְיכֹוָלה ַהְּקִלָּפה ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם

  .ַהְּנֵקָבה  

ְעִּתי ְוָׁשַמ. ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ְמָלָחּה ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא

, "ָחֵפץ ַחִּיים"ל ְּבֵׁשם ֶה"ָמְרְּדַכי צּוֶקְרַמן ַזַצ' צ ר"ֵּפרּוׁש ֵמָהרה

ה ָהַרג אֹוָתּה ִלְפֵני ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָהעֹוָלם ָהָיה ְּבַמָּצב ֶׁשל "ֶׁשַהָּקָּב

ל ַּגן ֵעֶדן ֶׁשָהָיה ְּכֵדי ֶׁשַהַּצִּדיִקים ִיְטֲעמּו ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵמַהַּטַעם ֶׁש, ַּגן ֵעֶדן

ְּדֶלָעִתיד ָלבֹוא ,  ְּדָבֵרינּויל ִּפּוְמבָֹאר ַע. ִלְפֵני ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ַיֲחזֹר ָהעֹוָלם ְלַמָּצב ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון , ָנָחׁש ָקדֹוׁשְּכֶׁשַהִּלְוָיָתן ִיְהֶיה 

, ה ְּדָכל ָהָרע ֵיָהֵפְך ְלטֹוב ְוָאז לֹא ִּתְהֶיה ְקִלָּפ,ַמַּצב ַּגן ֵעֶדן, קֶֹדם ַהֵחְטא

  ַחס ְוַאף ֶאָחד לֹא ִיְרֶצה . ְויּוְכלּו ֵלָהנֹות ַּגם ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ֵמַהְּנֵקָבה

  . ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלםְוָׁשלֹום  

 ָהעֹוָלם ֶׁשִּבְבִריַאת )צ 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"ַרְׁשִּב ַמַאָמֵרי ַׁשַער'ְּב

 ֵּבין ְוִהְפִריד ִנֵּסר ה"ַהָּקָּב ,ְּבָאחֹור ָאחֹור יםִּקֻבְּד ָהיּו הָּוַחְו םָדָאֶׁשְּכ

 ,תמֹוָלעֹוָּב היָרִסְנ הָתְׂשָע זֹו היָרִסְנּו ,ִּדְקֻדָּׁשה ּוְנֵקָבה ָזָכר ֶׁשֵהם ְלַחָּוה ָאָדם

 ָאחֹור ֻחָּבִריםְמ ֶׁשָהיּו ִּדְקִלָּפה ְוַהְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֶאת ְוִהְפִריד ִנֵּסר ַּגם הּוא ְוָאז

 ִּדְקִלָּפה ְוַהְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֲאָבל .ְּבָפִנים ָּפִנים ְלִהְזַּדֵּוג ָחְזרּו ְוַחָּוה ְוָאָדם .ְּבָאחֹור

 זּוגֹו ּוַבת ֶׁשַהִּלְוָיָתן תיֹוֱה ,ַהְּנֵקָבה ָהַרג ֶׁשל ָהִעְנָין ְּדֶזה ִנְרֶאה .ְּבֵפרּוד ִנְׁשֲארּו

 לֹא ,ֵמַהָּזָכר ְמַקֶּבֶלת ֵאיָנּה ְּכֶׁשַהְּנֵקָבה .ֵּביֵניֶהם ֶקֶׁשר ֵאיןְו ְּבֵפרּוד ִנְׁשֲארּו

 ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .ֵמָתה ִּבְבִחיַנת ִהיא ,ָּפִנים ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ְולֹא ָאחֹור ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך

 ָּפִנים ְלִהְזַּדֵּוג ְזרּוַיְח םֵה ,ַלְּקֻדָּׁשה ַיְחְזרּו זּוגֹו ּוַבת ְּכֶׁשַהִּלְוָיָתן ָלבֹוא ֶלָעִתיד

   )צב 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"ַרְׁשִּב ַמַאָמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבא ןֵכְו .ֵמֶהם ֶיֱהנּו ְוָאז ְּבָפִנים

   .ֵּפרֹות עֹוֶׂשה ְוֵאינֹו ִנְסָּתֵרס ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֶׁשַהָּזָכר  

ֵעץ 'ַּכּמּוָבא ְּב,  ַעל ַהָּזָכרְּדָלֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִּתְגַּדל ַמֲעַלת ַהְּנֵקָבה

ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב " ַעל ַהָּכתּוב )שלט' ע, שער מד(ל " ְלָהֲאִריַז'ַחִּיים

. ְּדֶלָעִתיד ָלבֹוא ַּגם ַהְּנֵקָבה ִּדְקִלָּפה ֵּתָהֵפְך ְלטֹוב ְוֵיָהנּו ַּגם ִמֶּמָּנה, "ָּגֶבר

ְוִחּדּוׁש ֶזה ְיַגֶּלה ֶאת , א ָהָיה ֵמעֹוָלםְוָאז ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ִּבְבִחיַנת ַהְּנֵקָבה ֶׁשּלֹ

הברדים  (ל" ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ַמֲעַלת ַהְּנֵקָבה ַעל ַהָּזָכר

ה ָמְרָּגים ֶׁשִכָלְּמת ַהיַרִבל ְׁשַלְגיא ִּבה ִהֶּזם ַהָלעֹוה ָּבָבֵקְּנן ַהרֹוְסֶח ֶׁש)ג"פ

י ֵרְמַג ְלֻתַּקןְּתֶׁשא ְּכבֹיד ָלִתָעֶלּו, תמֹוָלעֹול ָהָכְּבה ֶׁשָבֵקְּנת ַהיַנִחְבם ִּבָגְּפ

  ן רֹוְסֶחים ֶׁשִארֹוְו, רָכָּזל ַהה ַעָבֵקְּנת ַהַלֲעת ַמ ֶאּוּלַגים ְיִכָלְּמת ַהיַרִבְׁש

  .ַמָּצב ַהְּקִלּפֹותל ַלְגיא ִּבה ִהֶּזם ַהָלעֹוה ָּבָבֵקְּנַה  

, ִיְׁשֲחטּו ֶאת ַהִּלְוָיָתן ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא )ג, גר י"ויק(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוֵכן ְׁשִחיַטת ַהָּזָכר , ִנְרֶאה ִּדְׁשִחיַטת ַהְּנֵקָבה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם

. ֶׁשּלֹא ַיְׁשִּפיעּו ְלַצד ַהְּקִלָּפה, ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַהַּכָּוָנה ְלֵחֶלק ַהְּקִלָּפה ֶׁשָּבֶהם

ֵאין ַהַּכָּוָנה ֲאִכיָלה ַחד , ה ֶׁשּיֹאְכלּו אֹוָתם ְוֶיֱהנּו ֵמֶהםּוְלַגֵּבי ַצד ַהְּקֻדָּׁש

 ִיְחיּו םֶאָּלא ֵה, ַּכָּידּוַע, ְּדָכל ַהֲהָנאֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵהן ִנְצִחּיֹות, ַּפֲעִמית

ָתם ְוזֹו ִתְהֶיה ָהֲאִכיָלה ֶׁשּיֹאְכלּו אֹו, ְוַיְׁשִּפיעּו ַהְׁשָּפָעָתם ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ִּדְׁשִחיָטה , ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשִּיְׁשֲחטּו ֶאת ַהִּלְוָיָתן ְוָלֵכן ְמֻרָּמז. ְוֶיֱהנּו ֵמֶהם

ַעֵּין ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי .  ֵמַהְּקִלָּפה ַלְּקֻדָּׁשהתֹוה אֹוָלֲעַמּוְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ַהִּלְוָיָתן 

ְוֵכן . ְהֶיה ֲאִכיָלה רּוָחִנית ֶׁשֲאִכיַלת ַהִּלְוָיָתן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִּת)ד, שמות טז(

  ה "יֻאם הו ְנַאֲחִריֵתְךְלְקָוה ִּתֵיׁש ְו ")טז, ירמיה לא(ת ַהָּכתּוב " רן"ִלְוָיָת

  .ְלַרֵּמז ֶׁשַהִּלְוָיָתן ַיֲחזֹר ֶלָעִתיד ָלבֹא, אֹוַפִּנים' ְּבב "ָׁשבּוְו  

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהִּלְוָיָתן .)מג תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ְּדַהִּלְוָיָתן ,)כא 'א בראשית בחיי ברבנו 'ע( .ָּגדֹול ּגּוף ַלִּלְוָיָתן ֵיׁש
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 ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .ּגּוף ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַלְּקִלָּפה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד הּוא

 ,"ֵאַלי ִאיִׁשי ִיָּלֶוה" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ִחּבּור ִמְּלׁשֹון הּוא ֶׁשִּלְוָיָתן ָׁשם ַּבְחֵיי

 .)יג הקדמה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ּוְמַזֵּוג ְמַחֵּבר ְּדַהְיסֹוד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ַׁשָּיִכים ֶׁשֵהם ְורֹוִאים ,ּוְפִריָעה ָעְרָלה ְּכֶנֶגד ֵהם זּוגֹו ּוַבת ֶׁשַהִּלְוָיָתן

 ַהְמַסְּמִלים ּוִבְנָיִמן יֹוֵסף ַיֲעקֹב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָתןִלְוָי ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ַלְיסֹוד

 הּוא ֶׁשַּיֲעקֹב 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש ְּכִפי ַהְיסֹוד ֶחְלֵקי ָּכל ֶאת

   ֶאת ַהְמַסֵּמל ְלִבְנָיִמין ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ְליֹוֵסף ַהַּמְׁשִּפיַע ַהִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת

  .ֶׁשַּבְיסֹוד ָטָרהָהֲע  

 ֶׁשַהְּבִריַח ַהִּתיכֹון )כח, שמות כו(ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל 

. )אשל אברהם(ַנֲעָׂשה ֵמָהֵעץ ֶׁשָּנַטע ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ֶׁשַבע 

, ָהםּוַמְלָאִכים ֱהִביאּוהּו ִלְקִריַעת ַים סּוף ְוִהְכִריזּו ֶׁשֶּזה ָהֵעץ ֶׁשל ַאְבָר

ּוְנָטלּוהּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָעׂשּו ִמֶּמּנּו ְּבִריַח ַהִּתיכֹון ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּקם ְּכמֹו ָנָחׁש 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְלַקח ַלְּבִריַח . ְּבתֹוְך ַהְּקָרִׁשים ּוַמְבִריַח ִמן ַהָּקֶצה ַלָּקֶצה

ִּבְזכּות ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם ִיְזּכּו ִיְׂשָרֵאל  ֶׁש)י, ר מח"ב(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצָמְּדַהִּתיכֹון 

 ָלֵכן ָלְקחּו ֵעץ ֶזה ְלַרֵּמז ֶׁשֵעץ ֶזה ֶנְהָּפְך ְלִלְוָיָתן, ְלֻסָּכה ֵמעֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדאֶֹרְך ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹון ָהָיה ִׁשְבִעים ַאָּמה ְלַרֵּמז . ָנָחׁש ָּבִרַח

ַעֵּין .  ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותֶׁשְּבִריַח ֶזה

 ֶׁשָּלֵכן ֶנֱאַמר ַּבְּבִריַח ַהִּתיכֹון )שיב' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאָמֵרי ַרְׁשִּב'ְּב

יַח ֵּבין ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַמְבִר, ה"ְּבתֹוֶסֶפת ֵה" ָּקֶצהַהָּקֶצה ֶאל ַהַמְבִרַח ִמן "

' ְלה, ה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים"ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ַהה

ת ַּלִחְּת ְוֵכן .ה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים"ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי

 ה"ַחָּנת "ס"  ֶאל ַהָּקֶצההַהָּקֶצן  ִמַחַמְבִר ") כח,שמות כו(ַהָּכתּוב 

  ה "ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאיָּמא ִעיָּלָאה ַהַּׁשֶּיֶכת ָלאֹות הַה

  .)עלינו לשבח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב  

 ֶׁשְּיִניַקת ַּפְרעֹה ִהיא ֵמאֹוִתּיֹות )קלד' וארא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

. ְורֹוִאים ֶׁשַּפְרעֹה ִמְתַחֵּבר ִלְבִחיַנת ָים, יםֱאלִֹה ֶׁשְּבֵׁשם ָים

ֶאת ַהִּלְוָיָתן הּוא ְּבִחיַנת ָרִקיַע ַהְמַחֵּבר ל ֵּמַסְּמַהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַפְרעֹה 

חג המצות (ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. ֵּבין ַהָּים ָהֶעְליֹון ַלָּים ַהַּתְחּתֹון

 ְלַרֵּמז ֶׁשעֹוִׂשים ַּכְבָיכֹול ֶמֶצר ַעל ֶמֶצר ָים אֹוִתּיֹות ַרִיםִּמְצ ֶׁש)תצג' ע

 )י שם"שי ובר, יט' ישעי(ַעֵּין ַּבָּכתּוב . ַהָּים ָהֶעְליֹון ְויֹוְנִקים ִמָּׁשם

ְּכֵדי ִליצֹר , ֶׁשַהִּמְצִרים ָהיּו עֹוִׂשים ְסָכִרים ִלְסּתֹם ֶאת ְזִריַמת ַהַּמִים

 ינּוִצן ָמֵכְו. יתִנָחרּום ָהָתָּלֻעל ְּפז ַעֵּמַרה ְמֶזה ְּדֶאְרִנְו .ְלַעְצָמם ֲאָגִמים

 ,ַּפְרעֹה ָּבָנה לֹו ַּפְלְטִרין ְּבתֹוְך ַהַּמִים )תנחומא בראשית ז( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוַהַּמִים ִמְתַּגְּבִרין ְותֹוִלין ,ְוָסַתם ֵמי ִנילּוס ֶׁשּלֹא ֵיְרדּו ְלתֹוְך ַהָּים

ַּפְרעֹה ֶמֶלְך "ר ַמ ֶׁשֶּנֱא, ּוְנָׂשֻאהּו ְלַמְעָלה,ִהְגִּביהּו אֹותֹוַהַּפְלְטִרין ְו

ה " הקבר לֹוַמ ָא,"יוָראֹ ְיְךתֹוץ ְּבֵברָֹה ַהָּגדֹול םִמְצַרִים ַהַּתִּני

  ְוִנֵער ַּפְרעֹה " ַּבַּמִים ַאָּתה ֵמת ִּדְּכִתיב , ִנְתָּגֵאיָת ַּבַּמִים,ָרָׁשע

  .םִיַּמים ַּבִרָכה ְסֶׂשעֹוְו, םִיַמ ְלָקׁשּורה עְֹרַּפים ֶׁשִא רֹו".ְוֵחילֹו  

, א" ְלָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז ְׁשִליָט'ְקִריַעת ַים סּוף'מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס 

הּוא ַהִּלְוָיָתן ,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַפְרעֹה,ָרִקיַע ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְצַרִיםֶׁש

) ו, בראשית א(ִּבְבִחיַנת ָהָרִקיַע ֶׁשָּכתּוב ָעָליו . ם ְלַמִיםֶׁשַּמְבִּדיל ֵּבין ַמִי

 ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ְךַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו"

ִקיַע ְרֵני ְּפל ַע ")כ, בראשית א(ת ַהָּכתּוב " רה"ַּפְרעְֹוֵכן . "ָלָמִים

, בראשית מא(יַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ַהֶּנֱאָמר ַעל ַּפְרעֹה  ְּבִגִלְוָיָתןְוֵכן ". ָּׁשָמִיםַה

ְוָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ַּפְרעֹה ". ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר ")א

  ֶׁשָעַמד ַעל ַהְיאֹר ְלַהְׁשִּפיַע ַּדְרּכֹו ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'  

ַּפְרעֹה ְּבכֹור ָהָיה ְוִנְׁשַּתֵּיר ִמן  )כט, שמות יב(י "ְּבַרִּׁש

" ָךַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתי"ְוָעָליו הּוא אֹוֵמר , ַהְּבכֹוִרים

ה "ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרָצה ַהָּקָּב.  ֶאת ּכִֹחי ְּבַים סּוףָךַּבֲעבּור ַהְראְֹת

ְּדַפְרעֹה ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשִּמְתַחֵּבר ְלָים , ַים סּוףֶׁשַּפְרעֹה ִיְרֶאה ֶאת ְקִריַעת 

  ִיְרֶאה ֶאת ּכַֹח ַהְיסֹוד , ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ָרִקיַע ֶׁשַּמְבִריַח ִמָּים ְלָים, ִּדְקִלָּפה

  .ְוִיָּכַנע ִמְּלָפָניו, ֶׁשִּמְתַחֵּבר ְלָים ִּדְקֻדָּׁשה ְּבַים סּוף  

 יֵנְפִלְו העְֹרַפ יֵנְפִל הּוֵּטַמ תֶא ןרֲֹהַא ְךֵלְׁשַּיַו" )י ,ז שמות(

 .ְלַתִּנין ֶנְהַּפְך ַאֲהרֹן ֶׁשל ַהַּמֶּטה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ."יןִּנַתְל יִהְיַו יוָדָבֲע

 .ִּדְקִלָּפה ִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַּפְרעֹה 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבְּד

 ִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת ֵהם ְוַאֲהרֹן ֶׁשּמֶׁשה ,'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו

 ְךֶנְהַּפ ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהִּתְפֶאֶרת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַאֲהרֹן ֶׁשל הַהַּמֶּט ָלֵכן .ִּדְקֻדָּׁשה

 'אֹור תֹוָרה'ְּב מּוָבא ןֵכְו .ַּבְּקִלָּפה ֹוֶׁשּל ֶזה ַהְּלֻעַּמת הּוא יןִּנַתְּד ,ְלַתִּנין

 ִנְקָרא ַּדְרִּגין ָּכל ֵמֵריׁש ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵסֶדר ַהְמָׁשַכת ָּכל .)נז וארא(

 ַהַּתִּנים" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ְּדִמְצַרִים ַהְּקִלּפֹות ְמקֹור הּוא ְוַתִּנין ,ַמֶּטה

 ֶנְהָּפְך ֶׁשַהַּמֶּטה ֵאיְך ,]ְלַפְרעֹה[ ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה לֹו ְוֶהְראּו ,"ַהָּגדֹול

 ,ַמֶּטה ַהִּנְקָרא ִּדְקֻדָּׁשה ְוַהְמָׁשָכה אֹור ֶׁשִּמְּבִחיַנת ַהְיינּו ,ְלָנָחׁש

 ִלְהיֹות ֶׁשּיּוַכל ַעד ,ַהְּקִלּפֹות ְמקֹור ְלַהַּתִּנין ְוַהִּקּיּום ַהִחּיּות ְךִנְמָׁש

 לֹו ּוֶהְרא ְךָּכ רְוַאַח ,ַרִּבים ִצְמצּוִמים יֵדְי לַע ְלָנָחׁש ִמַּמֶּטה ְךֶנְהָּפ

 ְלִהְתַּבֵּטל ַהַּתִּנין ְּבִחיַנת ֶׁשָחַזר ַהְיינּו ,ְלַמֶּטה ְךֶנְהָּפ ֶׁשַהָּנָחׁש ְךֵאי

 ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת הּוא ַהַּתִּנין ֶׁשַּפְרעֹה רֹוִאים .ָהֱאלִֹקית ַהְּקֻדָּׁשה ְלַגֵּבי

   .)יב שמות( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ,ִּדְקִלָּפה ִּתְפֶאֶרת ִּבְבִחיַנת ןרֲֹהַאְו מֶֹׁשה

   .יִוֵל טֵבֵּׁשִמ תֶקֶניֹו ןָתָיְוִל תיַנִחְבִּד ,ןָתָיְוִל ןֹוׁשְּלִמ יִוֵל יםִאָרְקִנ יִוֵל טֶבֵּׁשֶׁש 

ר ַמָא" םָתּטֹת ַמן ֶארֲֹהה ַאֵּטע ַמַלְבִּיַו") ז, ר ט"שמו (ַּבִּמְדָרׁש

ה ֵּטה ַמֵּטַּמר ַהַזָחד ֶׁשֵּמַלס ְמ ֵנְךתֹוס ְּבר ֵנָזָעְלי ֶאִּבַר

ה ֶאְרִנ. 'כּור ְוַמָא ְוּהַמ ָּתְךה ָּכעְֹרה ַּפָאָרֶׁשְּכ, ןָתע אֹוַלָב ּותֹוָּיִרְבִּכ

ה ֶּטַּמת ֶׁשֹוׂשֲע ַללּוְכא ָילְֹו, ׁשָחָנה ְלֶּטַּמת ַה ֶאְךפֲֹה ַללּוְכָיַהַחְרֻטִּמים ן ֵכָלְּד

ה ֶּטַּמת ַה ֶאְךפֲֹה ַליְך ֵאַעֵד יֹוְּקִלָּפהַצד ַהְּד, תֹוּטַּמל ַהת ָּכע ֶאַלְבד ִיָחֶא

 ׁשָחָּנַה, היָקִנְית ַהיק ֶאִסְפא ַמם הּון ִא ֵכמֹוְכּו. תֹויָקִני ְיֵדל ְי ַעׁשָחָנְל

ת ֹוּט ַמַעֵלֹוּבה ֶׁשֶּטל ַמָבֲא. ַצד ַהְּקֻדָּׁשהת ל ֶאֵּמַסְמה ַהֶּטת ַמיֹוְהר ִלֵזחֹו

ר ֵת יֹוַצד ַהְּקֻדָּׁשהל ד ֶׁשָח ֶאַחּכֶֹׁש, ד ַהְּקֻדָּׁשהַצ ְךתֹוְּבְּפֻעָּלה ל ז ַעֵּמַרְמ

ַחְרֻטֵּמי  ְלְךָּיא ַׁשה לֹר ֶזָבָדְו. םָת אֹוַעֵלֹול ּבכֹוָיְבַּכים ְוִרֵחת ֲאחֹוּכֹק ִמָזָח

' יםִרּוּטל ַהַעַב'א ְּבָבן מּוֵכְו. אתת זֹֹוׂשֲע ַללּוְכא ָים לֹן ֵהֵכָל, םִיַרְצִמ

. תֹוּטַּמל ַהת ָּכע ֶאַלה ָּבֶּטַּמן ַהרֲֹהה ַאֵּטח ַמַרָּפן ֶׁשַמְזם ִּבַּג ֶׁש)יב, שמות ז(

ל  ַעְקֻדָּׁשהל ד ֶׁשָח ֶאַחת ּכֹרּוְּבַּגְתל ִהַעְמֻדָּבר ם ָׁשְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

   ןֵכָל, יםִטָבְּׁשר ַהָאת ְׁשֹוּטל ַמר ַעֵּבַּגן הְתרֲֹהה ַאֶּטַּמֶׁש, יםִרֵחֲאת ָהחֹוּכַֹה

  .הר ֶזָבָדז ְּבַמְרא ִנהּו  

 ַהַּתִּנים" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְלַתִּנין ִנְדֶמה ַּפְרעֹה )ד ,ט שם( ַּבִּמְדָרׁש

 ֵמֵאֶצל יֹוֵצא מֶֹׁשה ְּכֶׁשָהָיה ,"ְיאָֹריו ְךְּבתֹו ָהרֵֹבץ ַהָּגדֹול

 ֲאִני ,הֹוְרגֹו ֲאִני ַעְמָרם ֶּבן ֶאְצִלי ָיבֹוא ִאם אֹוֵמר ָהָיה ,ַּפְרעֹה

 ַּפְרעֹה ַנֲעֶׂשה ִמָּיד ִנְכָנס מֶֹׁשה ּוְכֶׁשָהָיה ,ׂשֹוְרפֹו ַוֲאִני ,צֹוְלבֹו

 ַהְרֵּבה ִאּתֹו ֵמִביא ָהָיה ,ִנְכָנס מֶֹׁשה ְּכֶׁשָהָיה ,ְמַרֵּמז ְּדַהִּמְדָרׁש ִנְרֶאה .ַמֶּטה

   ִלְזַמן ֶנְהַּפְך ַעְצמֹו ֶׁשַּפְרעֹה ַעד ,ַּפְרעֹה ְקִלַּפת ֶאת ְמַבֶּטֶלת ֶׁשָהְיָתה ְקֻדָּׁשה

  .מֶֹׁשה ֶאת ַלֲהרֹג ְמִזּמֹוָתיו ָּכל ְוָׁשַכח ,ִּדְקֻדָּׁשה ַמֶּטה ִלְבִחיַנת ָקָצר  

ְוִאם ִנְגַזר . ְּדֶזה ְמקֹומֹו ַּבְּלֻעַּמת ֶזה, ִנְרֶאה ְּדמֶֹׁשה ָּגַדל ְּבֵבית ַּפְרעֹה

ְוֵכן ָמִצינּו . ְך ִלְמקֹומֹו ַּבְּלֻעַּמת ֶזההּוא הֹוֵל, ָעָליו ִלְגּדֹל ְּבַצד ַהְּקִלָּפה

 ,ה ֲאִני ְוִלְוָיָתן ֲעָבִדים"ָאַמר מֶֹׁשה ְלַהָּקָּב )אות קפו(ְּבִמְדַרׁש ְּפִליָאה 

ְוִלי ָאַמְרָּת , "ִּתָּקֶחּנּו ְלֶעֶבד עֹוָלם"ָּת ְּבִרית ֶׁשֶּנֱאַמר ַר ָּכִעם ִלְוָיָתן

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ְוֵכן 

ִצינּו ָמ

 בתּוָּכ

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ְוֵכן 
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   ים ֶׁשַהִּמְדָרׁש ְמַקֵּׁשר ֶאת מֶׁשה ַלִּלְוָיָתןרֹוִא, "ֲעֵלה ָּבָהר ּומּות ָׁשם"

  .ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדמֶֹׁשה ְוַהִּלְוָיָתן ֵהם ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה. העְֹרא ַּפהּוֶׁש  

 ִמְצַרִים ְךֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶל" )כז, שמות ו(

ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמִּמְצָרִים הּוא מֶׁשה 

ְּדמֶׁשה , "ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרעֹה"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ָהיּו . "ְוַאֲהרֹן

ּוִמֵּמיָלא ֵהם ְיכֹוִלים ְלַנֵּצַח ֶאת , ְוַאֲהרֹן ֵהם ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ִּדְקֻדָּׁשה

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַּבְּפִגיָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ּוַבְּפִגיָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה . ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְקִלָּפה

ַּבְּפִגיָׁשה . מֶׁשה ָרַמז לֹו ַעל ֶעְליֹונּותֹו ָעָליו, ֶׁשל מֶֹׁשה ִעם ַּפְרעֹה

הּוא נֹוֵטל ְו )כו, ר א"שמו(ָהִראׁשֹוָנה ְּכֶׁשּמֶׁשה ָהָיה ָקָטן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ּוַבְּפִגיָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה ָמִצינּו . ִּכְתרֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ּוְמִׂשימֹו ַעל רֹאׁשֹו

   יׁשִק ָליׁשֵרָאַמר " ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי ָאף" .)זבחים קב(' ַּבְּגָמ

  .ִהָּכהּו ַעל ֶלְחיֹו, ְסָטרֹו י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו .ְסָטרֹו ְוָיָצא  

ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ "סֹוד ַהָחְכָמה ֶׁשל  .)בא לד(ּזַֹהר ַּב

ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת "ִׁשְמעֹון ְוָאַמר ' ָּפַתח ר"  ְיאָֹריוְךְּבתֹו

 רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ָלַמד ֶׁשַּפְרעֹה .ֶזה ִלְוָיָתן ּוַבת זּוגֹו" ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים

ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּתִּנים ַהָּגדֹול הּוא ,  ַהִּלְוָיָתןת ֶאַסֵּמלְמ, ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול

' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ִּבְבִחיַנת ָנָחׁש ְוַגם ַעל ַהִּלְוָיָתן ָמִצינּו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָנָחׁש

  יֹוָחָנן ָאַמר ֶזה ' ר" ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים" :)ב עד"ב(

  .ָיָתן ָנָחׁש ָּבִרַח ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹוןִלְו  

 ִלְדָבֵרינּו ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה ,ָטהֹור ָּדג ִלְוָיָתן :)סז חולין( 'ַּבְּגָמ

 ֵּכיָון ְלַיֵּׁשב ִנְרֶאה ,ִּדְקִלָּפה ָּדג ָטֵמא ָּדג הּוא ֶׁשַּפְרעֹה ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ָקרֹוב ֶׁשהּוא ,ַּבְּקִלָּפה ְּביֹוֵתר ֶהָחׁשּוב ְוהּוא ,ָּפהַהְּקִל ֶׁשל ָהרֹאׁש ֶׁשהּוא

   ְלַהֲעִביר ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַהְיִניָקה ֶאת ְמַקֵּבל ְוהּוא ,ַהְּקִלָּפה ִמָּכל יֹוֵתר ַלְּקֻדָּׁשה

  .ַלְּקֻדָּׁשה ַׁשָּיכּות לֹו ְּדֵיׁש ָטהֹור ִּבְבִחיַנת הּוא ְוָלֵכן .ַהְּקִלָּפה ְלָכל  

 ְלַגן רֹאׁשֹו ַמְכִניס ָרֵעב ֶׁשִּלְוָיָתן ְּבָׁשָעה .)עה ב"ב( 'ַּבְּגָמ ִצינּוָמ

 ֶׁשִּמָּׁשם ֵעֶדן ְלַגן רֹאׁשֹו ַמְכִניס ַהִּלְוָיָתן ֶׁשַּפְרעֹה רֹוִאים 'ְוכּו ֵעֶדן

 ינּוָמִצ ְוֵכן .ַהְּקִלָּפה ְלָכל ְלַהֲעִביר ַהֶּׁשַפע תֶא לֹוֵקַח הּוא ּוִמָּׁשם ,ְיִניָקתֹו

 .ֵעֶדן ִמַּגן ַמִים נֹוְפִלים ֶׁשָּׁשם ַלְיאֹור ִנְכָנס ַהָּגדֹול ֶׁשַהַּתִּנים )שם( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשֶּלָעִתיד ,ָקדֹוׁש ָנָחׁש ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהִּלְוָיָתן ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו ּוְכִפי

   ַהֶּׁשַפע ֶאת ֲעִבירַמ הּוא ַהּיֹום ְוַרק ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלַצד ַהֶּׁשַפע ֶאת ִיֵּתן

  .ַלְּקִלָּפה  

 ַעל ַּבָּכתּוב ְּדָמִצינּו ,ָטהֹור ָּדג הּוא ֶׁשַּפְרעֹה ְרָאָיה ְלָהִביא ִנְרֶאה

 ָךְיאֶֹרי ְדַגת ְוִהְדַּבְקִּתי" )ד ,כט יחזקאל( ַהָּגדֹול ַהַּתִּנים

   'ַּבְּגָמ ּוָמִצינּו .ַקִּׂשיםַקְׂש ֵיׁש ַהָּגדֹול ֶׁשַּלַּתִּנים רֹוִאים ."ָךְּבַקְׂשְקׂשֶֹתי

   .ָטהֹור ָּדג ְוהּוא ,ְסַנִּפיר לֹו ֵיׁש ַקְׂשֶקֶׂשת לֹו ֶׁשֵּיׁש ָּכל :)סו חולין(  

 ִּבְקִריַעת ָטַבע לֹא מֹוְצַע ַּפְרעֹהֶׁש )קעו שמות ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 הָניֹו ןַמְזִּב הֵויְנִנ יֵנְּב םִע הָבּוׁשְּת הָׂשָעְו ,הֵויְנִנְּב ְךַלָמּו ,סּוף ַים

 ןָתָיְוִל תיַנִחְבִּב ָטהֹור ָּדג ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יאִבָּנַה

 בטֹוְל ְךַפֱהֶנ פֹוסֹוְּב העְֹרַּפֶׁש לֵׁשְלַּתְׁשִה הֶּזִמ ,ְּקֻדָּׁשהַה דַצְל רֵזחֹו פֹוסֹוְּבֶׁש

 ,י בראשית( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז העְֹרַּפ תֶא לֵּמַסְמַה ן"יִּנַּת ןֵכְו .הָבּוׁשְּת הָׂשָעְו

 ֻמתָּת" )י ,כג במדבר( רַמָא םָעְלִּבֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו ".הֵויְנִנ תֶא ןֶבִּיַו" )יא

   העְֹרַּפ יֵצֲעֹוּיִמ דָחֶא הָיָהֶׁש םָעְלִבְּד ,ם"יִּנַּת ת"ר "יםִרָׁשְי תֹומ יִׁשְפַנ

   .העְֹרַּפ מֹוְּכ הָבּוׁשְתִּב תמּוָל קֵקֹוּתְׁשִה  

 ,ָּבעֶֹרף ֶׁשֻּמָּנח ְּתִפִּלין ֶׁשל ֶׁשַהֶּקֶׁשר 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 הּוא ְלַמָּטה ּוֵמָהעֶֹרף ,ֵמֵעֶדן ֶׁשּיֹוֵצא ַהָּנָהר ֶאת ְמַסֵּמל

 ַהָּקֶצה ַהְינּו ,ֵעֶדן ַּגן ִיןֲעַד הּוא ַעְצמֹו ָהעֶֹרף ֲאָבל ,ִיָּפֵרד ּוִמָּׁשם ִּבְבִחיַנת

 ,ְלַמָּטה ּוַמְׁשִּפיַע ֵעֶדן ִמַּגן ַהחּוָצה יֹוֵצא ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּמָּׁשם ֵעֶדן ַּגן ֶׁשל

 הּוא ֶׁשַּפְרעֹה )יד 'ע בראשית 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב ּומּוָבא

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָהעֶֹרף ִתּיֹותאֹו ְּבִהּפּוְך ַּפְרעֹה ַהְינּו ָהעֶֹרף ְּבִחיַנת

 ְמקֹום ָהעֶֹרף ִלְמקֹום ֵעֶדן ְלַגן רֹאׁשֹו ֶאת ַמְכִניס ,ַהִּלְוָיָתן ְּדַפְרעֹה

   ַהֶּׁשַפע ֶאת הֹוֵפְך ְּדַפְרעֹה ,אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך ֶזה ְוָלֵכן .ְּתִפִּלין ֶׁשל ַהֶּקֶׁשר

   .ַּפְרעֹה ִלְבִחיַנת ַלְּקִלָּפה ֶׁשֵּיֵלְך ָהעֶֹרף ֶׁשל ִּדְקֻדָּׁשה  

 ,יג בראשית( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,'ה ַּגן ַּבּתֹוָרה ִנְקֵראת ִמְצַרִים ְּדָלֵכן

 ֶּדֶרְך ,ֵעֶדן ְלַגן ְקׁשּוָרה ְּדִמְצַרִים ,"ִמְצַרִים ְּכֶאֶרץ 'ה ְּכַגן" )י

 ֶׁשִּמְצַרִים :)פא לך לך( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְלָׁשם רֹאׁשֹו ֶאת ֶׁשַּמְכִניס ַּפְרעֹה

 ֶׁשּיֹוֵצא ָהִראׁשֹון ֵמַהָּנָהר ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֶּבֶלת ִהיא ִּכי 'ה ַּגן ִנְקֵראת

 יֵֹצא ְוָנָהר" )י ,ב בראשית( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ַהִּפיׁשֹון ְנַהר ֶׁשהּוא ֵמֵעֶדן

 :ָראִׁשים ְלַאְרָּבָעה ָהָיהְו ִיָּפֵרד ּוִמָּׁשם ַהָּגן ֶאת ְלַהְׁשקֹות ֵמֵעֶדן

 ּוְמַקֵּבל ֵעֶדן ִמַּגן ֶׁשּיֹוֵצא ָהִראׁשֹון ֶׁשַהָּנָהר רֹוִאים ."ִּפיׁשֹון ָהֶאָחד ֵׁשם

 ֶׁשהּוא ַהִּנילּוס ְנַהר הּוא ,ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ַלִּנְפָרִדים ְלַהֲעִביר ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ֶׁשַרק רֹוִאים ְוֵכן .'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי .ִמַּפְרעֹה ֵחֶלק

 ֶׁשִהיא ַלְּקֻדָּׁשה ִמְתַחֵּבר ֶזה ְּדָנָהר ,ֶאָחד ַהָּלׁשֹון ֻמְזֶּכֶרת ֶזה ָנָהר ַעל

 ֶׁשָּנָהר )מדבש מתוק 'פ עם :כו בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶאָחד ְּבִחיַנת

 ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּדְרָּגה ֶאת ַהְמַסֵּמל ְּפָׁשט ִּבְבִחיַנת הּוא ִּפיׁשֹון

 "ַהּסֵֹבב הּוא ִּפיׁשֹון ָהֶאָחד ֵׁשם" )יא שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ַהְּקֻדָּׁשה

   ְוֵכן .ֻאּמֹות ַהִּׁשְבִעים ְלָכל ַמְׁשִּפיַע ֶזה ֶׁשָּנָהר ְלַרֵּמז ,ִׁשְבִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא

   .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהּסֵֹבב הּוא"  

 ֶׁשִּבַּזת ַהָּים ְלַאַחר ְקִריַעת ַים סּוף )ט, שמות יד( 'ַתְרּגּום יֹוָנָתן'ְּב

, ה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶׁשָּבאּו ִמַּגן ֵעֶדן ִלְנַהר ַהִּפיׁשֹוןָתָהְי

  אן ֶרֶמז ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכ, ֶׁשֶהֱעִביָרם ְלֶמְרְּכבֹות ַּפְרעֹה ֶׁשִּנְפְלטּו ִמַּים סּוף

  . ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשל ִמְצַרִים ָּבא ִמַּגן ֵעֶדן ֶּדֶרְך ְנַהר ַהִּפיׁשֹון ְּכִדְלֵעיל  

 ֶאל ַּפְרעֹה ִמיָּבֵעי ֵליּה ְךֵל" ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה".) בא לד(ַּבּזַֹהר 

ה ֲחָדִרים ַאַחר "ֶאָּלא ֶׁשִהְכִניס אֹותֹו ַהָּקָּב, ַמהּו ּבֹא

 ַּתִּנין ֶאָחד ֶעְליֹון ָחָזק ֶׁשַּכָּמה ְּדָרגֹות ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות ֲחָדִרים ֵאֶצל

ּומֶׁשה ָּפַחד ִמֶּמּנּו ְולֹא ָקַרב ֶאָּלא ְלַגֵּבי , ִמֶּמּנּו סֹוד ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול

ֲאָבל ֶאְצלֹו ָּפַחד ְולֹא ָקַרב ִמְּפֵני ֶׁשָרָאה אֹותֹו , ֵאּלּו ְיאֹוִרים

 רֹוִאים ֶׁשּמֶׁשה ָּפַחד ִמַּפְרעֹה ֶׁשָרָאה .ִׁשים ֶעְליֹוִניםִמְׁשָּתֵרׁש ְּבָׁשָר

ב "ב('  ּוְכֵעין ֶזה ָמִצינּו ַּבְּגָמ.ַּבְּקֻדָּׁשה אֹותֹו ִמְׁשָּתֵרׁש ְּבָׁשָרִׁשים ֶעְליֹוִנים

 ִעם ִלְוָיָתן )י" ַרִּׁש-ֵציד ַחּיֹות (א ָייְגִנָעִתיד ַּגְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְק:) עד

  רֹוִאים ֶׁשֲאִפּלּו ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל , ה עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו"ֵלא ַהָּקָּבְוִאְלָמ

  .ֵאינֹו ָיכֹול ְלַנֵּצַח ֶאת ַּפְרעֹה ַהִּלְוָיָתן  

יא  ִהןגֶׁשְּד, ןֶדן ֵעַגם ְלִיַרְצל ִמר ֶׁשּוּבִחם ַהקֹויא ְמן ִהֶׁשץ ּגֶרֶאְּד

' ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ּו,ןַּג תֹוּיִת אֹוְךתֹוְּב' שת אֹו

ן ַּגם ִמִיַרְצת ִמיַקִנן ְיֵכְו. 'ת שאֹו ָהְךֶריא ֶּד ִהֵמַהְּקֻדָּׁשהה ָּפִלְּקת ַהיַקִנְּיֶׁש

  ת יב ֶאִׁשף הֹוֵסן יֹוֵכָלְו, ןַּגַל' ר שּוּב ִחׁשם ֵיָּׁשן ֶׁשֶׁשץ ּגֶר ֶאְךֶריא ֶּדן ִהֶדֵע

  .ְּקֻדָּׁשהר ַלּוּב ִחֹו ּבׁשֵּים ֶׁשקֹוָּמם ַהָׁשְּד, ןגֶׁשְּבים ִטָבְּׁשַהב ְוקֲֹעַי  

 ," ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשןַּבֲעבּור" )לד, בראשית מו(י "ִּׁשַרא ְּבָבמּו

ִּכי ּתֹוֲעַבת "', כּוְוְוִהיא ְצִריָכה ָלֶכם ֶׁשִהיא ֶאֶרץ ִמְרֶעה 

ם קֹוה ְמָתְין ָהֶׁשץ ּגֶרֶאים ֶׁשִא רֹו, ְלִפי ֶׁשֵהם ָלֶהם ֱאלֹהּות,"ִמְצַרִים

עם : בא לט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו. םִיַרְצל ִמת ֶׁשהּולֱֹאא ָההּואן ֶׁשל צֹה ֶׁשֶעְרִמ

 ּויׁשִּגְרִהן ֶשיָות ֵּכהּולֱֹאאן ֶלּצֹת ַה ֶאּוׂשים ָעִרְצִּמַה ֶׁש)מתוק מדבש' פי

ת ֶקֶנֹוּי ֶׁשִּתְפֶאֶרת ִּדְקִלָּפהים ַלִרְּׁשַקְתִּמַה, הֶלל ָטַּזַּמִמאן ּוּצַֹהה ֵמיָקִנְי

 ְךֶרה ֶּדָתְי ָהה זֹויָקיִנִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , הָּפִלְּקל ַהָכיר ְלִבֲעַה ְלְּקֻדָּׁשהַהֵמ

ה ָברֹוְּקץ ַהֶרֶאיא ָהן ִהֶׁשן ּגֵכְו. םִיַרְצל ִמאן ֶׁשּצֹם ַהקֹוה ְמָים ָהָּׁשן ֶׁשֶׁשּג

  ר ּוּבִחת ַהם ֶאִיַרְצִמ ְלׁשן ֵיגֶׁשְבִּד, םִיַרְצת ִמצֹוְרַאל ֵמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאר ְלֵתיֹוְּב

  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶאע ֶׁשַפֶּׁשַהק ֵמינֹוִל  

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

 ְוֵכן 

 ְוֵכן

 ְוֵכן

 ֵּבַאְרנּו 

 ִנְרֶאה

א מּוָב

ָמִצינּו 

ה ֶאְרִנ

ן ֵכְו
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, ֶזה ַצִּדיק, "ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו".) ויגש ריא(ַּבּזַֹהר 

, "ָרֵאלִלְקַראת ִיְׂש", "ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְׁשָנה"

ִהְתָקְרבּות ַאַחת ְלִהְתָקֵרב ְּכֶאָחד ְּבִיחּוד , "ּגְׁשָנה", ֶזה סֹוד ָהָאָדם

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמִאיָרה ַהֶּׁשֶמׁש ַּבְּלָבָנה ָאז ְמִאיָרה , "ַוֵּיָרא ֵאָליו"ֶאָחד 

 רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ַהְיסֹוד. ּוְמִאיָרה ְלֻכָּלם ֶׁשְּלַמָּטה, ַהְּלָבָנה

ָלֵכן יֹוֵסף ִנְפַּגׁש ִעם ַיֲעקֹב ְּבגְׁשָנה ְּדיֹוֵסף . ְלִיְׂשָרֵאל ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ּגְׁשָנה

ְוַהַהֲעָבָרה ַלַּמְלכּות ַנֲעֵׂשית . ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמַּיֲעקֹב ְלַהֲעִביר ַלַּמְלכּות

  ה ָנְׁש ּגְךֶרֶּדל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבִקּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹוֵסף . ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ּגְׁשָנה

  . ְלָכל ִיְׂשָרֵאליַעִּפְׁשִהְו  

י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ַיֲעקֹב ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם יֹוֵסף ְּבגְׁשָנה

ְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁש' ַחְׁשַמל ִציִצית' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵב ּו,)כט, בראשית מו(

ת ֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִעם ְּבַּגז ֶׁשֵּמַרְל', ת דאֹות ָּבֶרֶמְגִנְו' ת שאֹו ָּבהיָלִחְתַמ

ְוֵכן ַיֲעקֹב ָקָרא , ֹוּדַבְּלד ִמין עֹוֵאד ְוָחֶא' ה, ד"ות שּיִתאֹוים ְּבִזָמְרִּנַה

 ןֶׁשּגן ֵכְו. היָנִח ְּבּהָתאֹוה ְּבָּפִלְּק ַלְּקֻדָּׁשהר ַהּוּבם ִחקֹוְמִּבְקִריַאת ְׁשַמע 

 ׁשָדְקִּמית ַהל ֵּבע ֶׁשַפֶּׁשַהת ֵמֹוּפִלְּקת ַהקֹוְנ יֹוּוּנֶּמִּמ ֶׁשןֶׁשֶּדְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם ָּׁשִמְּד, ןָטָׂשְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֶׁשֹוּגן ֵכְו', ַהָּזָהב ִמְזַּבח'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְדִּכ

 ַהִּלְוָיָתן ֶלָעִתיד ָלבֹאת יַטִחל ְׁשר ַעֵּבַדְמ ַהת ַהָּכתּוב"ס ן"ֶׁשּגן ֵכְו. תֹויָקִנְי

 ְּבַחְרּבֹו ַהָּקָׁשה ְוַהְּגדֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל 'הַּבּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד " )א, כז' ישעי(

, " ַּבָּיםֲאֶׁשר יןַהַּתִּנ  ֶאתגְוָהַר ןֲעַקָּלתֹו ׁשָנָחִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרַח ְוַעל ִלְוָיָתן 

ת ָנל ְמן ַעֶׁש ּגְךֶרל ֶּדדֹוָּגין ַהִּנַּתה ַהעְֹרת ַּפיַקִנ ְיקּוּתיא ִנ ִהה זֹויָטִחְׁשִּד

א ָבּוּמן ַּכֶׁשּגק ִמֶלה ֵחָתְיָה ֶׁשסֵסְמַעַרן ֵכְו .ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְּקיר ַלִבֲעַהְל

  ר ּוּבה ִחָים ָהָׁש ְּד,םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַצְּבִגיַמְטִרָּיא  ,)יא, בראשית מז(י "ִּׁשַרְּב

  .ְקֻדָּׁשהִּדד סֹוְיַל  

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר ָׂשָרה  )א כו"פרקי דר( ׁשָרְדִּמַּב

 ֵמַאֲהָבתֹו אֹוָתּה ָּכַתב ָלּה ִּבְׁשַטר ,ָהְיָתה ֵאֶׁשת ַּפְרעֹה

 , ֵּבין ֶּכֶסף ֵּבין ָזָהב ֵּבין ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות,ְּכתּוָּבָתּה ָּכל ָממֹונֹו

 ָיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְך ְלִפיָכ,ּה ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ַלֲאחּוָזהְוָכַתב ָל

 ַחכְֹּבֶׁש' הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַא ֵּב, ְּבֶאֶרץ ָׂשָרה ִאָּמם,ןֶׁשּג

. דאֹה ְמָלדֹוה ְּגָתְי ָהה זֹויָקיִנ ִּדׁשָּדְקִּמית ַהב ֵּבַרֱחה ֶנָרָּׂשה ִמעְֹרת ַּפיַקִנְי

ם ִיַרְצת ִמַּפִלת ְקיַקִנת ְיה ֶאָרָּׂשל ִמֵּבַקא ְמהּו ֶׁשיׁשִּגְרה ִהעְֹרַפה ְּדֶאְרִנ

  , ּהָּנֶּמא ִמל ָּבּכַֹה ֶׁשּהז ָלֵּמַר ְלנֹומֹול ָמת ָּכ ֶאּהן ָלַתא ָנן הּוֵכָל, ֵמַהְּקֻדָּׁשה

   .הָלדֹוְּגה ַהיָקִנְיה ַהָאם ָּבָּׁשִמְּד, אָקְון ַּדֶׁשץ ּגֶרת ֶא ֶאּהן ָלַתא ָנן הּוֵכָלְו  

 ֶׁשֶאֶרץ ִמְצַרִים )תמ' תהילים ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ִּדיסֹוד . ֶׁשָּבָאֶרץ ַהְיסֹוד ְּדִהיא ְּבִחיַנת "ֶעְרַות ָהָאֶרץ"ִנְקֵראת 

  ְּדהּוא ַׁשָּיְך , ֻאּמֹותִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַּפְרעֹה הּוא ַהַּמְׁשִּפיַע ְלָכל ָה. ֶעְרָוהִנְקָרא 

  .ַּמְׁשִּפיַע ְלָכל ַהְּקִלָּפהֶׁש, ַלְיסֹוד ִּדְקִלָּפה  

, א" אּוִרי יּוְנְגַרייז ְׁשִליָט'ג ר"הָהרֵמ 'ִּגיַמְטִרָּיאֹות'ְּבֻקְנְטֵרס 

. ַׁשָּיְך ְלעֹוַלם ַהֶּטַבע ֶׁשּבֹו ֵיׁש ַהְגָּבלֹות ּוִמְסָּפִריםִמְסָּפר ֶׁשַהֻּמָּׂשג 

הּוא ִּבְבִחיַנת ֵמַעל ַהִּמְסָּפר ּוֵמִביא ָׁשם , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַמה ֶּׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

 ֶׁשִּמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות הּוא ַּתְכִלית )יג, בראשית טו(ֵמָהַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

, ְרַּבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא ַא', ְוָלֵכן ָהאֹות ת, ַהְינּו ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר, ַהִּמְסָּפר

 ,ִמְסָּפר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְצַרִיםָלֵכן ְדִנְרֶאה . ֶׁשהּוא ַהִּמְסָּפר ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר

ְוָלֵכן ְּבֵני ,  ְלָכל ָהֻאּמֹות ִהיא ַהְּגבֹוָהה ֶׁשַּבִּמְסָּפרהַהַּמְׁשִּפיָע ְּדִמְצַרִים

 ְּכֵדי ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות "ת ָׁשָנהַאְרַּבע ֵמאֹו"ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבָגלּות ִמְצַרִים 

 ָּתנּו .)תענית י( 'ָמְּג ַּבינּוִצ ָמְוֵכן .ֶאת ִמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשל ִמְצַרִים

ַרָּבָנן ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהְוָיא ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ַאְרַּבע ָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא  ֶׁשָּגְד.)קדושים פד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו ַּפְרָסה

ה ן ֶזם ֵהִיַרְצִמל ּוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּד ,ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה

ְּבֻקְנְטֵרס ָׁשם ֶׁשְּבִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ַּבָּדִגים ֵיׁש ִמְסָּפר  ְוֵכן ֵמִביא. ֻעַּמת ֶזהְל

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקְׂשֶקֶׂשת ְו,ַאְרַּבע ֵמאֹותיַמְטִרָּיא  ְּבִגְסַנִּפירַאְרַּבע ֵמאֹות ִּד

  . ַאְרַּבע ֵמאֹותְּפָעִמים' ג  

 אָרֲחַא אָרְטִּסַה יןֵא ,ל"ַחְמַרָל 'יםִּיַח ץֵע ְךֶרֶּד' רַמֲאַמְּב

 לָכְּבֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה הָגֵרְדַּמַה ןִמ םִא יִּכ תֶקֶניֹו

 לֶגֶרָה ףסֹו ,ת"יֵּב ף"ֶלָאְּבֶׁש ו"יָּת תאֹו הֶז דסֹוְו ,תגֹוֵרְדַּמַה

 ּהָּנֶּמִּמֶׁש הָנרֹוֲחַאָה אתּזַֹה הָגֵרְדַּמַה יאִה ּהָּלֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה

 ו"יָּתַה לֶׁש לֶגֶרָהֶׁש יםִארֹו .אתּזַֹה לֶגֶרָה םּוּקִע ןַיְנִע אהּוְו ,יםִקְניֹו

 םִיַרְצִּמֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,הָּפִלְּקַל הָּׁשֻדְּקַהֵמ עַפֶּׁשַה תֶא היָרִבֲעַמ

 יאִה ןֵכָל ,הָּפִלְּקַה לָכְל היָרִבֲעַמ יאִהְו ,הֶּזַה רּוּבִחַה םקֹוְמִּב אתֵצְמִנ

 ָׁשם ְּבֻקְנְטֵרס ְמָבֵאר ְוֵכן ,ו"יָּת תאֹוָה לֶׁש תאֹוֵמ עַּבְרַא רָּפְסִּמַה דסֹוְּב

 ָלׁשֹון ַּידֶׁש "ָלׁשֹון ְּבַיד ְוַחִּיים ָמֶות" )כא ,יח משלי( ַהָּכתּוב תֶא

   יםִּיַחְו תֶוָמ תֶרֶּבַחְמַה יאִה ןֹוׁשָּלַהְו .ֵמאֹות ַאְרַּבע ְּבִגיַמְטִרָּיא

   .הָּפִלְקּו הָּׁשֻדְק יםִלְּמַסְמַה  

ְּבִגיַמְטִרָּיא " ְיֵדי ֵעָׂשו"ְמַקֵּׁשר ָׁשם ֶאת ֵעָׂשו ַלִּמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ִּד

ְוֵכן ֵעָׂשו . "ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו"ְוֵעָׂשו ָּבא . ַאְרַּבע ֵמאֹות

 ַקׁשְו. "ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש" )יח, עובדיה א( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ. הּוא ְּבִחיַנת ַקׁש

  יר ִבֲעַהם ְלִיַרְצִּמע ִמַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקו ְמָׂשֵע ְו.ַאְרַּבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה ָּפִלְּקל ַהָכְל  

 ת"ָּבַׁש תַבֵתְּבֶׁש ו"יָּת תאֹוָהֶׁש )ג בשלח( 'לַחַנ יֵבְרַע' רֶפֵסְּב אָבמּו

 תַּׁשֻדְּקִמ יםִניצֹוִחַה תיַקיִנִו ,לחֹוְל תָּבַּׁשַה רּוּבִח דסֹוְּב יאִה

 ו"יָּת תאֹוָה לֶׁש תאֹוֵמ עַּבְרַא רָּפְסִּמַה דסֹוְּב יאִה ןֹוׁשָּלַה ןֵכְו .תָּבַּׁשַה

 תֶזֶּמַרְמ 'ּת תאֹו ןֵכְו .הָּפִלְקּו הָּׁשֻדְק יםִלְּמַסְמַה יםִּיַחְו תֶוָמ תֶרֶּבַחְמַה

 בתּוָּכַה לַע 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הָּׁשֻדְּקַה יתִּתְחַּת לַע

 לֶׁש לֶגֶרָּב עַגָנ וָׂשֵע לֶׁש רַּׂשַהֶׁש ,"כֹוֵרְי ףַכְּב עַּגִּיַו" )כו ,לב בראשית(

 תֶזֶחאֹ דֹוָיְו" )כה ,כה שם( בתּוָּכַה ןֵכְו .הָּׁשֻדְּקַהֵמ קינִֹל ו"יָּת תאֹוָה

 יקִסְפַהְל יֵדְּכ ,םָּׁשִמ קֵניֹו וָׂשֵעֶׁש 'ת זֵחאֹו בקֲֹעַּיֶׁש זֵּמַרְמ "וָׂשֵע בֵקֲעַּב

 יֵנְבִל ףֶסֶּכ לֶקֶׁש תאֹוֵמ עַּבְרַא םֵּלִׁש םָהָרְבַאֶׁש םָׁש אָבּומ דעֹוְו .תֹוּוּיִח

 .םֶהָּלֶׁש ו"יָּתַה תֶא תֵח יֵנְּבִמ יאִצהֹוְל יֵדְּכ ,הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמ רבּוֲע תֵח

 חיי( אָצְברֹוְטְסאֹוֵמ ר"מֹוְדַאָהֵמ 'הָרֹוּת ראֹו' רֶפֵס םֵשְּב םָׁש יאִבֵמ ןֵכְו

 תַרבּוְק רבּוֲע קַר ףֶסֶּכ לֶקֶׁש תאֹוֵמ עַּבְרַא םֵּלִׁש םָהָרְבַאֶׁש )ב שרה

 הָיָה אלֹ םָׁש יםִרָּבְקִּנַה רַאְׁש רבּוֲעַו ,הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמִּב וָׂשֵע לֶׁש ֹואׁשרֹ

   מּוְּלִׁש ןֵכָל ,תאֹוֵמ עַּבְרַא רַּפְסִמ דסֹוְּב אהּו וָׂשֵעֶׁש רֵאָבְמּו ,םֵּלַׁשְל ְךֶרצֹ

   .הֶּזַה רָּפְסִּמַּב יוָלָע  

    
 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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