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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 בשלחגליון פרשת 

ם מֶׁשה  ִי ים ַמ יֹוִנ ְל ֶע ָים ,  ָה ְר ִים  ִמ ים  ַמ ּתֹוִנ ְח ַּת   ַה

ֲהֵרי ֵיׁש , ְלָהִבין ַמּדּוַע ֶהְחִּביָאה יֹוֶכֶבד ֶאת מֶׁשה ַּבֵּתָבה ַעל ַהַּמִים

 ְּדָמִצינּו ,ִמְּלַבד ַסָּכַנת ַהִּמְצִרים ֶׁשֲעַדִין ַקֶּיֶמת. ָּבֶזה ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה

ַוֵּתֶרד ַּבת  ")ה, שמות ב( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, םֶׁשָהָיה ֶזה ִּבְמקֹום ַרֲחַצת ֲאָנִׁשי

ֲהֵרי ֵיׁש ָּבֶזה ַּגם ַסָּכָנה ֵמַהַּמִים ֶׁשֲעלּוִלים ',  ְוגֹו"ַּפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹר

סוטה (' ֱאִליֶעֶזר ַּבְּגָמ' ּוְלִפי ר. ִלְסחֹף ֶאת ַהֵּתָבה אֹו ְלַהְטִּביָעּה ַחס ְוָׁשלֹום

,  ְוַהָּים הּוא ְמקֹום ַסָּכָנה.ְּבַים סּוף ַמָּמׁש" ַּבּסּוף"ֹו ִהיא ָׂשָמה אֹות :)יב

, ּוַמּדּוַע לֹא ָנֲהָגה ִּכְׁשָאר ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ַמִּניחֹות ַהִּתינֹוקֹות ַּבָּׂשֶדה

 :)שם יא(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ. ּבֹו ְמצּוִיים ָּפחֹות ֲאָנִׁשים ְוֵאין ַסָּכַנת ְטִביָעה

ה ׁשֹוֵלַח ִמְּׁשֵמי "ְוַהָּקָּב, ְלכֹות ְויֹוְלדֹות ַּבָּׂשֶדה ַּתַחת ַהַּתּפּוַחהֹו

  ֶאָחד , ּוְמַלֵּקט ָלֶהן ְׁשֵני ִעּגּוִלין, ָמרֹום ִמי ֶׁשַּמְנִקיר ּוְמַׁשֵּפר אֹותֹו

  .'ֶׁשל ֶׁשֶמן ְוֶאָחד ֶׁשל ְּדַבׁש ְוכּו  

ְּדַהִּמְצִרים , ֵדי ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהִּמְצִריםְּדָהְיָתה ָּכאן ַּכָּוָנה ֲעֻמָּקה ְּכ

ְוַעל ִּפיֶהם ִנּסּו ִלְפעֹל ֶנֶגד , ָהיּו ְמַכְּׁשִפים ְוָיְדעּו ּכֹחֹות ַהֻּטְמָאה

ֱהיֹות  ,:)שם יב(' ָלֵכן ָּגְזרּו ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהָּבִנים ַלַּמִים ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ. ִיְׂשָרֵאל

  ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש , ְּבֵמי ְמִריָבה,  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָעִתיד ִלְלקֹות ַּבַּמִיםֶׁשָראּו ֶׁשּמֹוִׁשיָען

  .ְוָכְך ִנּסּו ְלִהָּלֵחם ֶנְגּדֹו, לֹו ֵאיזֹו ֻחְלָׁשה ַּבַּמִים  

 ֶׁשַּפְרעֹה ָּגַזר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדְוָקא )כב, שמות א( 'יםִּיַחַהר אֹו'מּוָבא ָּב

ְוִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע הּוא לֹא ָּגַזר , ַהִּתינֹוקֹות ַלְיאֹור ת ֶאַיְׁשִליכּו

אֹו ֶׁשַהִּמְצִרים ִיְקחּו , ֶׁשִּיְמְסרּו אֹוָתם ַלִּמְצִרים ְוַהִּמְצִרים ַיְׁשִליכּו ַלְיאֹור

   ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֶׁשּמֶׁשה ָעִתיד ִלְלקֹות ְּבֵמי ְמִריָבה ַעל ְיֵדי. ְּבכַֹח ְוַיְׁשִליכּו

  .ָלֵכן ָּגְזרּו ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיְׁשִליכּו ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ַלְיאֹור, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  

ְוָאז , ֶׁשּנֹוַלד מֶׁשה ָראּו ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום נֹוַלד מֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ָּגְזרּו ַּגם ַעל ִּתינֹוקֹות ַהִּמְצִרים ֶׁשֻּיְׁשְלכּו ַלְיאֹור

ְּדִמְלַחְמָּתם ֶׁשל ַהִּמְצִרים ָהְיָתה ַהּכֹל ְלִפי ַמה ֶּׁשָחזּו ְּבכֹחֹות , )כב, שמות א(

ֶׁשַהִּמְצִרים ָעְקבּו ִּבְמֻיָחד ַאֲחֵרי  )ג, שם ב(י "ְוֵכן ַמְׁשַמע ֵמַרִּׁש. ַהֻּטְמָאה

ְוַגם , ָרם ְלָקָחּה ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיהֳחָדִׁשים ִמּיֹום ֶׁשַעְמ' ּוָמנּו ָלּה ט, יֹוֶכֶבד

ְוַעְמָרם . זֹאת ִנְרֶאה ֶׁשָהָיה ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָחזּו ְּבכֹחֹות ַהֻּטְמָאה ֶׁשָּלֶהם

, ְוָׂשמּו ֶאת מֶׁשה ַּבֵּתָבה ַעל ַהַּמִים, ְויֹוֶכֶבד ָיְדעּו ָּכל זֹאת ְוִהְתַחְּכמּו ֶנְגָּדם

 ְּבכֹחֹוֵתיֶהם ֶׁשּמֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכָבר ִנְמָצא ַּבַּמִים ְּכֵדי ֶׁשַהִּמְצִרים ִיְראּו

ְוַיְחְׁשבּו ֶׁשְּמִזָּמָתם ִהְצִליָחה ְוהּוא ֻהְׁשַלְך , ְוֻהְׁשַלְך ַעל ְיֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוָכְך . ן ַהָּבִניםְוִלְרּדֹף ַאַחר ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְנַי, ְוַיְחְּדלּו ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו, ַלְיאֹור

, ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשּמֶׁשה הּוַׂשם ַּבֵּתָבה ַעל ַהְיאֹור :)שם יב(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ָקָרה

ִּבְּטלּו ַהִּמְצִרים ֶאת ְּגֵזָרָתם ְלַגְמֵרי ִּכי ָחְׁשבּו ֶׁשּמֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֻהְׁשַלְך 

ים רֹוִאים ִבָכֹוּכים ַּבִזחֹוַהֶׁש' ַמל ַחָּמהַחְׁש'ִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְו ,ַלַּמִים

  א לֹר ְואֹוְּיַלֻהְׁשַלְך ה ֶׁשּמ ֶׁשאּוים ָרִרְצִּמן ַהֵכְו, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ָמה רֹוִאים

  . )ז מובא ברבנו בחיי"פירוש כעי( .הָב ֵּתְךתֹוה ְּבָיָה ֶׁשאּוָר  

ׁש מֶׁשה הּוא ִמְּבִחיַנת  ׁשֶֹר.)עקב יז( 'ַּתְנָיא'ִמַּבַעל ַה ת"ְּבלק

ִּבְבִחיַנת ַים " ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו"ְמקֹור ַהָחְכָמה 

ֵאָליו '  הְךַוֵּיָרא ַמְלַא" :)שמות כא( ּוְמקֹורֹו ֵמַהּזַֹהר ,ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה

ִּכי ִמן "מֶׁשה ָקַרב ָלֵאׁש ְולֹא ִנְׂשַרף ".  ַהְּסֶנהְךְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹו

ְּדַתְנָיא ,  ִמן ַהַּמִים לֹא ְמַפֵחד ֵמֵאׁשְךִמי ֶׁשִּנְמַׁש" ִים ְמִׁשיִתהּוַהַּמ

  ְוֵכן .ְיהּוָדה ִמָּמקֹום ֶׁשֶּנְחַצב מֶׁשה לֹא ֶנְחַצב ָאָדם ַאֵחר' ָאַמר ר

  . מֶׁשה נֹוַלד ִמּיֹוֶכֶבד ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַים ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ְּכִדְלַקָּמן  

ֶׁשָעִתיד ִלְלקֹות ַעל , ֵכן ָהְיָתה ְלמֶׁשה ֻחְלָׁשה ְּבִעְנַין ַהַּמִיםְּדָל

ֱהיֹות ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָהְיָתה ִמּׁשֶֹרׁש ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ִמַּים , ַהַּמִים

ּוַמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶנְחְלקּו ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ֵמַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים , ַהָחְכָמה

ה "ְּבָׁשָעה ֶׁשָחָצה ַהָּקָּב )'עשרת הדברות א(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , יםַהַּגְׁשִמִּי

אֹוָתם ֶׁשְּלַמָּטה ִהְתִחילּו , ֶאת ַהָּים ֶחְציֹו ְלַמְעָלה ְוֶחְציֹו ְלַמָּטה

 .אֹוי ָלנּו ֶׁשּלֹא ָזִכינּו ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ְליֹוְצֵרנּו, ּבֹוִכים ְואֹוְמִרים

ַהַּמִים ֶׁשָּנַתן ְלַמָּטה ָהיּו  )שיא' אוצר המדרשים ע(ִּמְדָרׁש ְוֵכן ָמִצינּו ַּב

ָאְמרּו לֹא ָזִכינּו , ְוקֹוְרִאים ּובֹוִכים, ִמְתַרְּגִׁשים ּוְמַיְּלִלים ְוצֹוְוִחים

ֵהֵעּזּו ְפֵניֶהם ּוָבְקעּו ְּתהֹומֹות , ֶמה ָעׂשּו, ֶׁשִּנְהֶיה ָקרֹוב ְליֹוְצֵרנּו

 רֹוִאים ֶׁשַהַּמִים .ה"ַעד ֶׁשָּגַער ָּבֶהם ַהָּקָּב, ת ַלָּמרֹוםּוִבְקׁשּו ַלֲעלֹו

ָכל ַּפַעם ְּכֶׁשּמֶׁשה ְּבָלֵכן , ַהַּתְחּתֹוִנים ּבֹוִכים ּוְמַקְּנִאים ַּבַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

ָּבא ְּבַמָּגע ִעם ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

 ִּבְגַלל ַהִּקְנָאה ֶׁשֵּיׁש , ָהְיָתה ִהְתַנְּגדּות ֶׁשל ַהַּמִים ַהַּגְׁשִמִּיים ֵאָליו, ִּייםַהַּגְׁשִמ

  . ָלֶהם ָעָליו  

ר ָחָמא ַּבר ֲחִניָנא "א" ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו" .)סוטה יא(' ַּבְּגָמ

ֶׁשְּכָבר , ִיםּבֹאּו ְוִנְתַחֵּכם ְלמֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּוְנדּוָנם ַּבַּמ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהִּמְצִרים . ה ֶׁשֵאינֹו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם"ִנְׁשַּבע ַהָּקָּב

ְּדַהַּמּבּול ִנְהָיה ַעל ְיֵדי ֶׁשִהְתַחְּברּו ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים , ַּמּבּולָּפֲחדּו ִמ

ְוַהִּמְצִרים ָראּו , .)נח סב(ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא . יאּו ָרינֹוֵאן ֶׁשֶפאֹ ְּבַהַּתְחּתֹוִנים

ֵמִאיָדְך הּוא ַׁשָּיְך . ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשְּלמֶׁשה ֵיׁש ֻחְלָׁשה ִעם ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

ְוִיָּתֵכן ֶׁשִאם ְיַנּסּו ְלַהִּזיק לֹו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַחְּברּו אֹותֹו ַלַּמִים , ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

ֶׁשהּוא ִּדין ֶׁשָּבא ְּכתֹוָצָאה ֵמִחּבּור ,  ִיְגְרמּו ְלַעְצָמם ַמּבּול,ַהַּתְחּתֹוִנים

ה "ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַּבע ַהָּקָּבָלֵכן ֵהם ָאְמרּו . ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים

, ְולּוֵלי ֶזה ָהיּו ְמַפֲחִדים ְלַהִּזיק ְלמֶׁשה. ֶׁשֵאינֹו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם

ְוֵהן ֵאיָנן יֹוְדִעין ֶׁשַעל ' ּוַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמ .ָבר ֶזה ִיְגרֹם ָלֶהם ַמּבּולֶׁשָּמא ָּד

ִאי , ֲאָבל ַעל ֻאָּמה ַאַחת הּוא ֵמִביא, ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵאינֹו ֵמִביא

ְוֵכן הּוא . ֲאָבל ֵהן ָּבִאין ְונֹוְפִלין ְּבתֹוכֹו, ָנֵמי הּוא ֵאינֹו ֵמִביא

רֹוִאים ֶׁשְּטִביַעת ַהִּמְצִרים ְּבַים סּוף . "ִים ָנִסים ִלְקָראתֹוּוִמְצַר"אֹוֵמר 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְטִביָעָתם ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ִחּבּור . ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ַמּבּול

ה הּוא ְוִחּבּור ֶז. ֵמַהִּמְדָרׁש ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן, ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים

 ֶׁשִחֵּבר ֶאת ַהַּמִים , ְוֵכן ִחּבּור ֶזה ָהָיה ַעל ְיֵדי מֶׁשה. ְּבִחיַנת ַמּבּול

  .ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים ִּבְקִריַעת ַים סּוף ְּכִדְלַקָּמן  

 ֶׁשּיֹוֶכֶבד ּוִמְרָים ֵהן ִּבְבִחיַנת )קכה' שמות ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ֶׁשֵּלָאה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. ֵלָאה ְוָרֵחל

רֹוִאים ֶׁשִּמְרָים . ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוָרֵחל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

ִנְרֶאה ְּדׁשֶֹרׁש ִמְרָים ָהָיה ֵמַהַּמִים . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

ְּדַהַּמִים ,  ַהְינּו ַמִים ְּבַטַעם ַמרָמִרים ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמְרָיםְּד, םַהַּתְחּתֹוִני

ָצִריְך 

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 

ּוַבּיֹום 

מּוָבא 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

מּוָבא 
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ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהַּיִּמים ְמלּוִחים ְוֵאיָנם ְראּוִיים , ַהַּתְחּתֹוִנים ֵהם ָמִרים

ת ַהְּכתּוִבים "ת ְוס" רם"ִמְרָיְוֵכן . ֶאֶרץ ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְרָיםְוֵכן . ִלְׁשִתָּיה

   יִמְׁשְּבֵר ")ד, תהילים צג(, ַהְמַדְּבִרים ַעל ַהָּים ְוַעל עֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון

  ".ה"יֲעֶׂשיָך הוַמּבּו ַרה ָמ ")כד, שם קד(, "ם ַּבָּמרֹור ַאִּדיםָי  

ֲהֵרי , ָּבאּו ִּבְזכּות ִמְרָים, ְּדַאף ֶׁשַהַּמִים ְלִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר

ְּדַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשָּבִאים , קּוָתם ָהְיָתה ִּבְזכּות מֶׁשהֶׁשְּמִתי

ְוָצִריְך ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל מֶׁשה ֶׁשָּבא , ִּבְזכּות ִמְרָים ֵאיָנם ְראּוִיים ִלְׁשִתָּיה

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַהַּמִים ַהְּמתּוִקים . ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְלַהְמִּתיָקם

ְולֹא ָיְכלּו  ")כג, שמות טו(ְוֵכן ָּכתּוב . ָּבִאים ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשםְוַהֶּג

 ָמִרים ִּכי"ְוִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז , "ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם

, ָמִריםַאְך ָהיּו , ַהְינּו ֶׁשִּבְזכּות ִמְרָים ָאֵכן ָזכּו ְלַמִים,  ֵהםִמְרָיםִּכי " ֵהם

 ְּדמֶׁשה ְּבכַֹח " ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִיםְךֵעץ ַוַּיְׁשֵל' ַוּיֹוֵרהּו ה"ְוָאז 

ַמְמִּתיק ֶאת  )יח, משלי ג( "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה"ַהּתֹוָרה 

שמות ( 'ִכיְלָּתאְמ'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו ְראּוִיים ִלְׁשִתָּיה

ָהָיה ְּדַבר ּתֹוָרה ,  ֶׁשֵּיׁש ַמאן ְּדָאַמר ֶׁשָהֵעץ ֶׁשּמֶׁשה ִהְׁשִליְך ַלַּמִים)כה, טו

. ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִניםִמַּי היָעִּגה ַמָרתֹו ְו.ֶהְרָאה לֹו' ֶׁשה

 )ו, שמות יז( ֶׁשַהָּכתּוב ) משנהערך( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס

  ת "ס" ה מֶׁשן ֵּכׂש ַוַּיַעםְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָע"

  .ְּדמֶׁשה מֹוִציא ֶאת ַהַּמִים ְּבכַֹח ַהּתֹוָרה. ה"ִמְׁשָנ  

 ,ב שמות( בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ,ַּבֵּתָבה ְּכֶׁשָהָיה מֶׁשה ַעל ָׁשְמָרה ִמְרָים ְּדָלֵכן

 ְלמֶֹׁשה ַסָּכָנה ָהְיָתה ָהֱאֶמת ִּפי ְּדַעל ."ֵמָרחֹק ֲאחֹתֹו ַוֵּתַתַּצב" )ד

 ִלְפעֹל ּכַֹח ָהָיה ּוְלִמְרָים ,ְּכִדְלֵעיל ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ִעם ָחָזק ְּבַמָּגע ָלבֹא

   .ִּבְזכּוָתּה ַּבִּמְדָּבר ַמִים ָהיּו לֶׁשְּלִיְׂשָרֵא ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַּבַּמִים

   .ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמַהַּמִים ְּדָׁשְרָׁשּה .ִמְרָים ִּבְזכּות ְּבֵאר .)ט תענית( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא 

ֶׁשָאְמָרה  )א, שמות ב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִּבְזכּות ִמְרָים ָּבא מֶׁשה ָלעֹוָלם

ִאם ַּפְרעֹה ָּגַזר ַעל ,  ָקָׁשה ִמֶּׁשל ַּפְרעֹהָךְת ְּגֵזָר]ְלָאִביָה[לֹו 

ְוֶהֱחִזיָרּה ְוָעָׂשה ָלּה ִלּקּוִחין , ְוַאָּתה ַּגם ֵּכן ַעל ַהְּנֵקבֹות, ַהְּזָכִרים

ְּדַהִּקְטרּוג ְוַהִהְתַנְּגדּות ְלמֶׁשה ָּבאּו ִמן ַהַּמִים .  ְונֹוַלד מֶׁשה,ְׁשִנִּיים

ּוג ֶזה ָּגַרם ְלַעְמָרם ְלָגֵרׁש ֶאת יֹוֶכֶבד ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלַּמִים ְוִקְטר, ַהַּתְחּתֹוִנים

ָהָיה ְּבכָֹחּה , ּוִמְרָים ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ֵמַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ָהֶעְליֹוִנים ְּכִדְלֵעיל

 זֹו ְוָלֵכן ִהיא, ִלְפעֹל ַעל ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ּוְלַבֵּטל ִהְתַנְּגדּוָתם ְוִקְטרּוָגם

  ִמן ַהַּמִים , ְוֵכן ִלְׁשמֹר ָעָליו ַאַחר ָּכְך, ֶׁשָּזְכָתה ְלָהִביא ְלֻהֶּלֶדת מֶׁשה

  . ַהַּתְחּתֹוִנים ְּכֶׁשָהָיה ַּבֵּתָבה  

ְולֹא , ְלַאַחר ֶׁשִּמְרָים ִנְפְטָרה ְוִנְפְסָקה ַהְׁשָּפַעת ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים

. ְוִנְקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן, ְדָּבר ַמִים ִלְׁשּתֹותָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמ

, ה ְלמֶׁשה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע"ֶׁשָאַמר ַהָּקָּב, "ֵמי ְמִריָבה"ָאז ָהְיָתה ָּפָרַׁשת 

ּוִבְגַלל ֵחְטא ֶזה ֶנֱעַנׁש מֶׁשה ְולֹא ִנְכַנס ְלֶאֶרץ . ּומֶׁשה ִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע

, "ֵמי ְמִריָבה" )יג, במדבר כ(ָלֵכן ִנְקֵראת ָּפָרָׁשה זֹו ַּבּתֹוָרה ִנְרֶאה ְּד .ִיְׂשָרֵאל

ה ְלמֶׁשה "ִצָּוה ַהָּקָּב, ִּדְלַאַחר מֹות ִמְרָים, ְּדׁשֶֹרׁש ַהְּמִריָבה ָּבא ִמן ַהַּמִים

ּוָבֶזה ִהְתעֹוְרָרה ׁשּוב ִהְתַנְּגדּות ַהַּמִים , ְלָהִביא ֶׁשַפע ַמִים ְלִיְׂשָרֵאל

ּוִמֶּזה ִנְגַרם , ְוָכאן ִמְרָים ְּכָבר לֹא ָהְיָתה ַלֲעזֹר לֹו, ּתֹוִנים ֶנֶגד מֶׁשהַהַּתְח

  ֵמי ְמִריָבה ְוֵכן . ֵחְטא ֵמי ְמִריָבה ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ָרבּו ִעם מֶׁשה

  . ַמִים ֶעְליֹוִניםְּבִגיַמְטִרָּיא  

ה ָצע ָרַלֶּסת ַהַאָּכַהְּב ֶׁש) רנדחוקת (ל" ַהִּלּקּוִטים ְלָהֲאִריַזרֶפְּבֵס

ל ַכּוּתת ֶׁשכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמל ַהֵחָרן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲעה ַלֶשמֹ

ם ק ִעל ַרֵחם ָרא ִע"זד ְלחּוה ִיָיא ָהר לָֹּבְדִּמ ַּביּוָהֶׁשְכִד, א"ם זד ִעֵחַיְתִהְל

א א לֹהּו, רַמָא' ה ֶׁשמֹור ְּכֵּבא ִּדלֹע ְוַלֶּסת ַהה ֶאָּכה ִהֶשּמֹל ֶׁשַלְגִבּו, הָאֵל

 ׁשֶר ׁשֹתֹון אֹום ֵהָיְרִמל ּוֵחָר ְדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ןּוּקִּתת ַהת ֶאֹוׂשֲע ַליַחִלְצִה

, םָיְר ִמְךֶרת ֶּדכּוְלַּמם ַה ִערּוְּׁשַקְתים ִהִּיַחה ַּבָתְים ָהָיְרִּמן ֶׁשַמְזִבּו, ילֵעְלִדְּכ

ה ֶשמֹ, תכּוְלַּמר ַלֵּׁשַקְתִהת ְלרּוָׁשְפה ֶאָתְיא ָהלֹה ְוָקְּלַּתְסם ִהָיְרִּמר ֶׁשַחַאְלּו

, לֵאָרְׂשִי ְליַעִּפְׁשַהְלד ּוֵחַיְתִהל ְלַכּוּתי ֶׁשֵדת ְּככּוְלַּמן ַּבּוּקת ִּתֹוׂשֲעה ַלָצָר

  אים הּוִנֹוּתְחַּתם ַהִיַּמת ַהדּוְּגַנְתת ִהר ֶאֵרעֹוע ְוַלֶּסת ַהה ֶאָּכה ִהֶשּמֶֹׁשְכּו

  .יַחִלְצא ִהלֹ  

ע ַלֶּסל ַהר ֶאֵּבַדה ְלֶשמֹר ְלַמָא' ה ֶׁש)רנה(ם ל ָׁש"יַזִרֲאא ָּבָבמּו

ת ּוּייִמִנם ְּפֵהים ֶׁשִּיִּתִמֲאם ָהִיַּמת ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵאָרְׂשִי ְליַעִּפְׁשַהְלּו

ת יַנִחְבם ִּבֵהה ֶׁשָרֹוּתת ַהלֹוְגל ִנז ַעֵּמַרְמה ַהֶּטַּמת ַהד ֶאָּית ַּבַחַקָלְו, הָרֹוּתַה

ל ַלְגִּבב ֶׁשַׁשה ָחֶשמֹּו, ףּות ּגַצה ְקֶיְהִּיי ֶׁשֵדְּכ, הָרֹוּתל ַהה ֶׁשָּפִלְּקַהף ְוּוּגַה

ע ַלֶּסת ַהה ֶאָּכא ִההּוְו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפים ִלִיאּוא ְרם לֹב ֵהב ַרֶרֶעָה

י ִלְבד ַּבמּוְלַּתת ַהל ֶאֵאָרְׂשִי ְליַעִּפְׁשַהְלה ּוָרֹוּתת ַהֹוּפִלת ְקר ֶאּבְֹׁשִל

ב ֶרֵעם ָה ַגתּוה ָׁשֶּזִּמֶׁש, "םיָרִעְבה ּוָדֵע ָהְּתְשַּתַו"ב תּון ָּכֵכָלְו, יִמְלַׁשירּוִו

ה ָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפ ֶאיַעִּפְׁשה ַמָיה ָהֶשם מִֹאְו, יםיִרִעְבים ִלִלָׁשְמִּנב ַהַר

ת ּוּייִמִנ ְּפְךֶרים ַלְּגֻאָּלה ֶּדִכזֹוְו, הֶשם מֹל ִעֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאים ְלִסָנְכ ִניּוָה

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאס ְלַנְכא ִנּלֹ ֶׁשׁשַנֱעא ֶנה הּות ֶזע ֶאַנה ָמֶשּמֹל ֶׁשַלְגִבּו. הָרֹוּתַה

 ד ַע, הָרֹוּתת ַהֹוּפִלת ְקר ֶאֵרָבל ְלֵאָרְׂשִיר ְלזֲֹעת ַלֹוֻלּיָּגל ַהָכא ְּבבֹ ָליְךִרָצְו

  .ל"יַזִרֲאי ָהֵרְבאן ִּדד ָּכַע, ַלְּגֻאָּלהה ְוָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפ ִלּוּכְזִּיֶׁש  

 ַהַּמִים אהּוֶׁש הָמְכָחַה םַיְל תֶכֶּיַׁש הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְפִד ִלְדָבֵרינּו

 לֶׁש הָּפִלְקּו ףּוּג תיַנִחְבִל יםִכָּיַׁש הָרֹוּתַה תלֹוְגִנְו ,ָהֶעְליֹוִנים

 רֹוּוּבִדְּב יְךִרָצ הָיָה הֶשמֹּו ,ַהַּתְחּתֹוִנים םִיַּמַה םִע תֶרֶּׁשַקְתִּמַה הָרֹוּתַה

 ַהַּתְחּתֹוִנים םִיַּמַל רּוְּבַחְתִּיֶׁש הָּטַמְל ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים תֶא יַעִּפְׁשַהְל

 ַהַּתְחּתֹוִנים םִיַּמַּב סַנְכִנ אהּו עַלֶּסַה תַאָּכַהְבּו ,םֵלָּׁשַה ןּוּקִּתַה תֶא תֹוׂשֲעַלְו

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .םָגְּפַה הָיָה הֶזְו ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִיםֵמ עַפֶׁש ידִרהֹוְל יִלְּב

 בּוָר ֶׁשרֲא ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה" )יג ,כ במדבר( בתּוָּכַהֶׁש 'יָךֶתָרֹוּתִמ תאֹוָלְפִנ'

  אְטֵחַהֶׁש זֵּמַרְל ,א"ָבָרְו י"ֵיַּבַא ת"ר ,"םָּב ִּיָּקֵדׁשַו הָֹוהְי תֶא ְׂשָרֵאלִי ֵניְב

  .הָרֹוּתַה תדֹוסֹוְל סֵנָּכִהְל םקֹוְמִּב ,אָבָרְו יֵיַּבַאְּד תיֹוָוֲהַּב סּוְנְכִּנֶׁש הָיָה  

ִמָּכאן ַאָּתה " ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה" )תנחומא חוקת יא(ַּבִּמְדָרׁש 

. מֶׁשה ַעל ַהַּמִיםָלֵמד ֶׁשִּמֶּקֶדם ָהָיה ְמֻתָּקן ֶׁשֵּיָעֵנׁש 

ְּכֶׁשֶּנְחְלקּו ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ,  ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלםִּמֶּקֶדםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש

ְּדִמָּׁשם , ָהָיה ְמֻתָּקן ֶׁשֵּיָעֵנׁש מֶׁשה ַעל ַהַּמִים, ְּכָבר ֵמָאז, ֵמַהַּתְחּתֹוִנים

 ְּכֵׁשם , ַהַּכָּוָנה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ֶדםִמֶּקַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ָּפָרַׁשת ֵמי ְמִריָבה ְּד

  ."ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז' ה ")כב, משלי ח (ֶׁשָּכתּוב  

ל ם ַעִיל ַמּוּבַּמת ַהיא ֶאִבי ֵמִנְני ִהִנֲאַו" .)נח סו(ר ַהּזַֹּב

י ֵנ ְּבבּור ָרֶׁשה ֲאיָבִרי ְמה ֵמָּמֵה"ח ַתה ָפָדהּוְי' ר" ץֶרָאָה

 ּהָתאֹום ְּבַגה ָּפיָבִרי ְמא ֵמְטֵחר ֶׁשֵאָבם ְמר ָׁשַהּזַֹהְו. "'ת הל ֶאֵאָרְׂשִי

 ָהָיה ִחּבּור ת מֹוקֹוְּמי ַהֵנְּׁשִבְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , לּוּבַּמה ַּבָתְיָהה ֶׁשיָנִחְּב

  .יאּו ָרינֹוֵאן ֶׁשֶפאֹו ְּבַמִים ָהֶעְליֹוִנים ּוַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים  

ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו " )ז, בראשית יד(

ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵׁשב ְּבַחֲצצֹן 

 ְצבִֹיים ְך ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה ּוֶמֶלְך ְסדֹם ּוֶמֶלְךַוֵּיֵצא ֶמֶל: ָּתָמר

, " ֶּבַלע ִהוא צַֹער ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדיםְךֶלּוֶמ

ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד ֶׁשֲעִתיִדין מֶׁשה  םי ָׁש"ִּׁשַרְבּו

א ָבמּוּו. ְוַאֲהרֹן ְלִהָּׁשֵפט ָׁשם ַעל ִעְסֵקי אֹותֹו ָהַעִין ְוֵהם ֵמי ְמִריָבה

ֵאּלּו ַהְּמָלִכים ְּכֶׁשָּבאּו ַעל  )מח' ע(ל "יַזִרֲאָהְל' ל"ַּזי ַרֵרְמַאר ַמַעַׁש'ְּב

ְסדֹום ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה לֹא ִנְתַּכְּונּו ִּכי ִאם ְלַבֵּקׁש ּתֹוֵאָנה ִלַּקח ֶאת 

ל ַלְגה ִּבָתְיָה, םדֹוד ְסֶגים ֶנִכָלְּמת ַהֶמֶחְל ִמׁשֶרׁשֹה ְּדֶאְרִנ. לֹוט ַּבִּׁשְבָיה

 יַחִׁשָּמַה ְוְךֶלֶּמד ַהִות ָּדמֹוְׁשת ִנַדָלהֹות ְלֹוּפִלְּקל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגת ַהדּוְּגַנְתִהַה

ת ם ֶאדֹוְסיד ִּבִלהֹול ְלַכא יּוּלֹי ֶׁשִבֶּׁשט ַּבת לֹו ֶאחּוְקם ָלן ֵהֵכָל, טֹוּלִמ
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ד ִות ָּדַמְׁשל ִנַלְגם ִּבָּדְגה ֶנָמָחְלִמא ְלָצם ָיָהָרְבַא ְו,ּוּלֵאת ָהמֹוָׁשְּנ ַהׁשֶרׁשֹ

ם קֹוְמה ִּבָתְיה ָהָמָחְלִּמן ַהֵכָלְו. 'ַּתְכִלית ִסּפּוֵרי לֹוט'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ם ִיַּמל ַהה ֶׁשָמָחְלִּמת ַהים ֶאִלְּמַסה ְמיָבִרי ְמֵמְּד, היָבִרי ְמל ֵמא ֶׁשְטֵחַה

ה יָנִּבַהא ֵמד הּוִות ָּדַמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹו, ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִניםד ֶגים ֶנִנֹוּתְחַּתַה

  ד ֶגה ֶנָמָחְלִּמן ַהֵכָלְו', ַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה'ְדֵבַאְרנּו ְּבִּכַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ת ַלֶכֶּיַּׁשַה

   .ַּמִים ָהֶעְליֹוִניםת ַלדּוְּגַנְתִהם ַהקֹוְמה ִּבָתְיד ָהִוָּד  

ה ת מֶׁשמֹוְׁשת ִנַדָלהֹוה ְלָּפִלְּקל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגת ַהדּוְּגַנְתִהר ַהאּוֵּב

ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ה ָּפִלְּקת ַהדּוְּגַנְתת ִהת ֶאֶלֶּמַס ְמיַחִׁשָמד ּוִוָדְו

 ּוּסם ִנם ֵהִיַרְצִמְבּו', ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה ָרֹוּת ַהַחכֹה ְּבֶיְהִּתֶׁש

ים ִכָלְּמַהְו, ילֵעְלִדה ְּכת מֶׁשַמְׁשת ִנַדָלהֹוים ְּבִנֹוּתְחַּתם ַהִיַּמ ַהְךֶרם ֶּדֵחָּלִהְל

, יַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרת ׁשַֹדָלד הֹוֶגֶנַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים  ְךֶרם ֶּדֵחָּלִה ְלּוּסִנ

  י ִפה ְּכיָבִרי ְמד ֵמסֹו ְּבִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהת דּוְּגַנְתִהַה יא ִהת זֹודּוְּגַנְתִהְו

  .םקֹו ָמתֹואֹוה ְּבָיה ָהן ֶזֵכָל, ל"יַזִרֲאָה ֵמאנּוֵבֵהֶׁש  

י "ברש' ע(ְּדָלֵכן מֶׁשה לֹא ִהְלָקה ֶאת ַהְיאֹור ְּבַמַּכת ָּדם ּוְצַפְרֵּדַע 

, ְּכֵדי לֹא ְלִהְתָּגרֹות ְוָלִריב ִעם ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, )יט, שמות ז

ְוַאַחד ָהאֹותֹות ָהָיה ֶׁשָּלַקח , ֹות ִלְפֵני ַּפְרעֹהְוַגם ְּכֶׁשּמֶׁשה ָעָׂשה ֶאת ָהאֹות

 ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב )ט, שמות ד ('יםִּיַחַהר אֹו'מּוָבא ָּב, ַמִים ֵמַהְיאֹור ַוֲהָפָכם ְלָדם

ִּדְלמֶׁשה ָהָיה ָאסּור ,  ְולֹא ַּבָּיַדִים ֶׁשל מֶׁשה"ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת"ָׁשם 

 מֶׁשה ָרַמז :)השמטות רנז( ּוְמֻרָּמז ַּבּזַֹהר .ם ַּבָּיַדִיםְלַהִּזיק ֶאת ַהַּמִי

ִמְּפֵני ֶׁשאֹוָתּה , ְךְוהּוא לֹא ָעָׂשה ָּכ, ְלַאֲהרֹן ָאִחיו ֶׁשַּיֶּכה ֶאת ַהָּים

ה ֶׁשַּיֶּכה "ְולֹא ָרָצה ַהָּקָּב, ּוָבּה ִנְבְראּו, ַּדְרָּגה ֶׁשּלֹו ׁשֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם

ה " ְּבָפָרַׁשת ֵמי ְמִריָבה ַהָּקָּבןֵכָלְו . ָלֶהם ְלאֹוֵיבְךַהֵּפהּוא ְּכֵדי ְלִהְת

ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ָיִביא ֶאת ַהַּמִים , ָאַמר ְלמֶׁשה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע ְולֹא ְלַהּכֹותֹו

שמות ( ְוַאף ֶׁשָּכתּוב .ֶאָּלא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ַנַחת ְוִדּבּור, ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ַהָּכָאה ּוְמִריָבה

ּוַמּדּוַע ָׁשם ִצָּוה , "ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם" )ו, יז

ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֵּכיָון ֶׁשָּׁשם ִמְרָים ֲעַדִין ָהְיָתה , ה ְלַהּכֹות ֶאת ַהֶּסַלע"ַהָּקָּב

ִמֵּמיָלא , ּתֹוִנים ָּכל ָּכְךְולֹא ָהָיה ִקְטרּוג ְוִהְתַנְּגדּות ֶׁשל ַהַּמִים ַהַּתְח, ַּבַחִּיים

  ֲאָבל ְלַהּכֹות ַמִים ַמָּמׁש ָהָיה ָאסּור לֹו , מֶׁשה ָיכֹל ַּגם ְלַהּכֹות ֶאת ַהֶּסַלע

  . ַּגם ְּכֶׁשִּמְרָים ָהְיָתה ַּבַחִּיים  

ָאַמר ְלמֶׁשה ' ָצִריְך ֵּבאּור ְלִפי ְּדָבֵרינּו ַמּדּוַע ִּבְקִריַעת ַים סּוף ה

ְוַאָּתה ָהֵרם  )טז, שמות י( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ּכֹות ֶאת ַהַּמִים ַמָּמׁשְלַה

ויושע ( ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש " ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּוָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָךֶאת ַמְּט

ה ְלמֶׁשה " ַהָּקָּבֹולר ַמְוָא ֶׁשַהָּים ִהְתַנֵּגד ֶׁשִּיְבְקעּו אֹותֹו )ו, ר כא"בשמו' וע

ל מֶׁשה ַמְלִקים אֹותֹו "א, ד ַהְמָסֵרב ְּבַרּבֹו ָמה עֹוִׂשים לֹוֶעֶב

ְוָקֶׁשה ַמּדּוַע , "ָךָהֵרם ֶאת ַמְּט"ה ַאף ַאָּתה " ַהָּקָּבֹולר ַמָא, ַּבַּמֶּטה

 ֶׁשֵהֵבאנּו רַמָאאן ְּדּוְלִפי ַהַּמ, ָּכאן מֶׁשה ַמְלֶקה ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

 ,ז שמות( י"ַרִּׁש ֶׁשל ַלַּטַעם ַּגם ָקֶׁשה ,ַמָּמׁש סּוף ְּבַים ַּבֵּתָבה הָהָי ְלֵעיל ֶׁשּמֶׁשה

   ָּכאן ַמּדּוַע ,ַהּטֹוב ַהָּכַרת ִמּׁשּום ּוְצַפְרֵּדַע ָּדם ְּבַמַּכת ִהְלָקה לֹא ֶׁשּמֶׁשה )יט

   .ַהָּים דֶגֶנ ְּפֻעָּלה עֹוֶׂשה ְוהּוא ,ַלָּים טֹוָבה ַמִּכיר לֹא הּוא  

 ְוַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ֵּבין ִחּבּור ָהָיה סּוף ַים ְּדִבְקִריַעת ְלַיֵּׁשב

 ִׁשְמעֹון 'ְור ֶאְלָעָזר 'ר )ב ,לג( 'נ"ְּדר ָאבֹות'ְּב ַּכּמּוָבא ,ַהַּתְחּתֹוִנים

 ,ַהִּמְצִרִּיים ֶאת ְמַנֲעִרין ָהיּו ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים ַמִים ,אֹוְמִרים

 ַמִים ֶׁשל ֶׁשַהְּבִחיָנה ַהְינּו ."ַהָּים ְךְּבתֹו ִמְצַרִים ֶאת 'ה ַוְיַנֵער" ֶׁשֶּנֱאַמר

 ָמִצינּו ְוֵכן .ַהִּמְצִרים ֶאת ְלַנֵער ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַלַּמִים ִהְתַחְּבָרה ,ָהֶעְליֹוִנים

 ּוִמּׁשּום ,ָיָדיוְּב ְוִנְמחּו ,ֲעֵליֶהם ִהְתעֹוֵרר ָהֶעְליֹון ַהָּים .)נ בשלח( ַּבּזַֹהר

 )ב ,טו שמות( י"ְּבַרִּׁש מּוָבא ְוֵכן .ַהְּדָרגֹות סֹוף ,"סּוף ְבַים ֻטְּבעּו" ְךָּכ

 ֶׁשַהָחְכָמה ַהְינּו ,ְנִביִאים ָראּו ֶּׁשּלֹא ַמה ַהָּים ַעל ִׁשְפָחה ָרֲאָתה

 סּוף ַים ֶׁשִּבְקִריַעת .)ס בשלח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ,ַמָּמׁש ְלַמָּטה ָיְרָדה ָהֶעְליֹוָנה

 ַהָחְכָמה ְרִאַּית ִמּתֹוְך ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ַהִּׁשיָרה ֶאת ַיַחד ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָאְמרּו

 ָלֶהם ְוָיְצאּו "ֵנד ְכמֹו ִנְּצבּו" )י בשלח תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ,ָהֶעְליֹוָנה

 ֵמַהַּמִים ָּבִאים ַהְּמתּוִקים ְוַהַּמִים ,ְמלּוִחין ְךִמּתֹו ְמתּוִקין ַמִים ַּכֵּדי

 ,ְּגָׁשִמים ֵמי ֵּפרֹוֵתיֶהן ָהֶעְליֹוִנים ַמִים .)י תענית( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא ,ָהֶעְליֹוִנים

 ִהיא ָהֶעְליֹוִנים ִמַּמִים ָהָאֶרץ אֹוֵמר ְיהֹוֻׁשַע 'ר )יג א ר"קה( ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן

 ֶאת ְלהֹוִריד ַהּכַֹח תֶא לֹו ָהָיה ,ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ֹוֶׁשָּׁשְרׁש ּומֶׁשה ,ׁשֹוָתה

 ִנְהְיָתה ִמֶּזה ּוְכתֹוָצָאה ַהַּתְחּתֹוִנים ַלַּמִים ֶׁשִּיְתַחְּברּו ְלַמָּטה ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים

 ָךַמְּט ֶאת ָהֵרם ְוַאָּתה" )ה ,א ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשֵּמִביא ְוֶזה .ַהָּים ְּבִקיַעת

 ָיכֹול מֶׁשה ֶׁשַרק ,ּבֹוְקעֹו ַאֵחר ֵאין ּבֹוְקעֹו ַאָּתה ֵאין ֶׁשִאם "ּוְבָקֵעהּו

 ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ֶׁשל ַלִהְתַנְּגדּות ִהְתַיֵחס לֹא מֶׁשה ְוָכאן ,זֹו ְּפֻעָּלה ַלֲעׂשֹות

 ָהְיָתה ַהַּתְחּתֹוִנים םַהַּמִי ִהְתַנְּגדּות ִסַּבת ְּדָכל ,ַהַּמִים ֶאת ִהָּכה ְוהּוא ,ֵאָליו

 ַהַּמִים תֶא ֵמָחָדׁש ִחֵּבר ֶׁשּמֶׁשהְּכ ְוָכאן ,ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת ֶׁשֶּנְחְלקּו ִמּׁשּום

 ַהַּמִים ִהְתַנְּגדּות ִסַּבת ֶאת ִּבֵּטל הּוא ,יאּוָרָה ןֶפאֹוְּב ַלַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים

 ַעל 'אּוְנְקלֹוס ַתְרּגּום'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ַהָּים ֶאת ּכֹותְלַה ָיכֹל ּוִמֵּמיָלא ,ַהַּתְחּתֹוִנים

 ֶׁשַהַּמִים ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר ,ַמָּיא ַחִּכימּו "ַמִים ֶנֶעְרמּו" )ח ,טו שמות( ַהָּכתּוב

 הֶזְו .ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ִעם ֵמַהִחּבּור ְּכתֹוָצָאה ִנְתַחְּכמּו ְּבַעְצָמם ַהַּתְחּתֹוִנים

 יןֵּב םלֹוָׁש הָׂשעֹוֶׁש אבָֹל ידִתָעֶל הֶיְהִּתֶׁש ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות תיַנִחְבִּב הָיָה

   ַחרּוְבּו" )ח ,טו שמות( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ם"ָכָח ןֵכְו .יםִנֹוּתְחַּתַל ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים

  .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ּומְרֶעֶנ ָךיֶּפַא  

 תיַנִחְבִּב יםִנֹוּתְחַּתַהְו ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים רּוּבִח הָיָה ףסּו םַי תיַעִרְקִּבֶׁש

 .הָרֹוּת ןַּתַמ םֶדקֹו הָיָה הֶז יִּכ ,הָמֵלְּׁשַה ַלְּגֻאָּלה כּוָז אלֹ ,אבָֹל ידִתָעֶל

 הָיָה הֶשמֹ םִא הָרֹוּת ןַּתַמ רַחַאְל הָיָהֶׁש היָבִרְמ יֵמ אְטֵחְּב ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ

   ְלֶאֶרץ סָנְכִנ הָיָה אהּו ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִיםֵמ ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות תֶא יְךִׁשְמַמ

  .ילֵעְלִדְּכ הָמֵלְּׁשַה ַלְּגֻאָּלה יםִכזֹו יּוָהְו ,ִיְׂשָרֵאל  

 'ע( ְּבִניָסן 'כא ְּביֹום ִּתְהֶיה ְמִריָבה ֵמי ֶׁשָּפָרַׁשת סֹוֵבב ה"ְּדַהָּקָּב

 ֶּפַסח ֶׁשל ְׁשִביִעי הּוא ֶזה ְּדיֹום )'שכה דף ז"תקפ באב 'ז ס"חת דרשות

   ִעם ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ְלִחּבּור ְמֻסָּגל יֹום הּוא ,סּוף ַים ְקִריַעת ָהְיָתה ֶׁשּבֹו

  .סּוף ַים ִּבְקִריַעת ָהָיה ֶזה ְּדִחּבּור ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים  

 ְּדָהָיה ,סּוף ַים ְקִריַעת ַעל ִׁשיָרה ֶׁשָּׁשרּו ֵאּלּו ָהיּו ָיםּוִמְר מֶׁשה ְּדָלֵכן

 ֶׁשְּמַסֵּמל ּומֶׁשה ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ֵּבין ִחּבּור ָׁשם

   ֲהִכי ֵהם ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ּוִמְרָים ,ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ֶאת

  . ִחּבּור ֶזה ַעל ִׁשיָרה ָלִׁשיר יִמיםַמְתִא  

ה "ָאַמר ָלֶהם ַהָּקָּב )יג, הובא ברבנו בחיי ויקרא ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ֵאין , ְך הֹוִאיל ְוִלְכבֹוִדי ֲעִׂשיֶתן ָּכל ָּכ]ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים[

. לּו ְרׁשּות ִמֶּכםָלֶהן ְרׁשּות ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים לֹוַמר ִׁשיָרה ַעד ֶׁשִּיְּט

רֹוִאים ֶׁשַהִּׁשיָרה ֶׁשל ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְּתלּוָיה ַּבִּׁשיָרה ֶׁשל ַהַּמִים 

ְּדִׁשיָרתֹו ֶׁשל , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִמְרָים ּומֶׁשה ָאְמרּו ִׁשיָרה ַיַחד. ַהַּתְחּתֹוִנים

 לּוָיה ְּבִׁשיַרת ַהַּמִים מֶׁשה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ִׁשיַרת ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשְּת

  .ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ִמְרָים  

 ֵהם ֶׁשִהְמרּו "ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁשם ֵה" )יד, במדבר כז(י "ִּׁשַרְּב

 ֵהם ַעְצָמם ֶׁשִהְמרּו , ֵהם ָהיּו ֶׁשִהְמרּו ְּבַים סּוף,ְּבָמָרה

ין ר ֵּבֵּׁשַקי ְמ"ִּׁש ַרַעּוּדַמ, י"ִּׁשל ַרַעה ֶׁשְקם ַמָׁש' יםִמָכי ֲחֵתְפִּׂש'ַה ְו.ַּבִּמְדָּבר

ף ם סּוַיל ְּבֵאָרְׂשם ִיל ַעים ֶׁשִאָטֲחַל, היָבִרי ְמֵמן ְּברֲֹהַאה ְוֶשל מֹם ֶׁשָאְטֶח

ם ָתאֹו, םִיַּמל ַהר ַעֵּבַדב ְמתּוָּכַה ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. בֵּׁשַי ְמינֹוֵאְו, הָרָמְבּו

ת דּוְּגַנְתִהל ַהַלְגִּב, הָרָמים ְּבִקתּות ְמיֹוְה ִלצּוא ָרּלֶֹׁשים ִנֹוּתְחַּתם ַהִיַמ

. ילֵעְלִדץ ְּכֵעת ָה ֶאיְךִלְׁשה ִהֶשּמֹד ֶׁשַע, יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמר ַלֵּבַחְתִהם ְלֶהָּלֶׁש

ד ַע, ילֵעְלִדם ְּכַע ַטתֹואֹום ֵמָּית ַהיַעִקְב ִלדּוְּגַנְתם ִהף ֵהם סּוַין ְּבֵכְו

ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף " )ט, תהילים קו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹום ְּכֶהר ָּבַעה ָּג"ָּבָּקַהֶׁש

ר ֶתֶיְבּו

ִנְרֶאה 

ַוֲעַדִין 

  ִנְרֶאה

  ףַאְו

  ִנְרֶאה

  ִנְרֶאה

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ
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  ן רֲֹהַאה ְוֶשם מֹ ִעבּוָרֶׁש, "ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁשם ֵה", הֶּלֵאם ָהִיַּמַה. "ַוֶּיֱחָרב

  .יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמים ַלִדְּגַנְתם ִמֵהם ֶׁשַע ַטתֹואֹוֵמ  

ִּכי , ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ֵּבין ֵמיֵמי ּוֵבין ֵמי )כד, מות חש(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ּוְלׁשֹון ֵמי , ְלׁשֹון ֵמיֵמי ִנְזָּכר ַעל ַהַּמִים ָהְראּוִיים ִלְׁשּתֹות

 "ֵמיֵמי"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּכֶׁשָּכתּוב . ִנְזָּכר ַעל ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ִלְׁשּתֹות

 ַמִים ם ֵה"ֵמי"ּוְכֶׁשָּכתּוב , ם ִלְׁשִתָּיהַּבּתֹוָרה ֵהם ַמִים ְמתּוִקים ָהְראּוִיי

ּוְמַרֵּמז ַעל ַהּכַֹח , ֵמי ֵמי,  ַּפֲעַמִים ַמִיםאּוְּדֵמיֵמי ה. ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיים ִלְׁשִתָּיה

ֶׁשל ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשִּנְמָצא ַּבַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ַהָּללּו ּוַמְמִּתיָקם ֶׁשִּיְהיּו 

   ֶזה ַמִים ַּתְחּתֹוִנים ְלַבד ֵמיַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָּכתּוב . ְׁשִתָּיהְראּוִיים ִל

  .ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ִלְׁשִתָּיה  

ִּכי ָּגדֹול " ַרִּבי ִחיְלָפא ְּדרֹוֵמיּה ָאַמר )פסיקתא לג(ַּבִּמְדָרׁש 

ֵאל  ַמה ַהָּים ְמַצֶּפה ִלְרפּוָאה ַאף ִיְׂשָר,"ְךַּכָּים ִׁשְבֵר

ְמַצִּפים ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהַּמִים יֹוְצִאים ִמַּתַחת ֵּבית 

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים " ְּכָמה ֶׁשָּכַתב ,ַהִּמְקָּדׁש

, "ִמירּוָׁשַלִים ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון

ִּכי ָבאּו " ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ,ִסים ָלאֹוְקָינּוס ּוַמְמִּתיִקים אֹותֹוְוֵהם ִנְכָנ

 ְואֹוְקָינּוס יֹוֵצא ַלָּים ּוְמַרֵּפא ,"ָׁשָמּה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ּוְרָפאִתיהּו

 ִמי ֶׁשהּוא ְמַרֵּפא ַמַּכת ַהָּים הּוא ,"ְךִמי ִיְרָּפא ָל" ֶהֵוי ,אֹותֹו

יד ִתָעה ֶלֶיְהם ִּתָּית ַהַאפּוְרֶׁש ְּדָבֵרינּו יל ִּפַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה. ְךְמַרֵּפא ַמָּכֵת

ם ִיַּמַהא ֵמָּבה ֶׁשָמְכָחן ַהַיְעא ַמֵצֵיה ְוָרֹוּתת ַהּוּייִמִנה ְּפֶּלַּגְתִּתֶׁשא ְּכבָֹל

ים ִיאּו ְריּוְהִּיֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ת יק ֶאִּתְמַיְו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ִמִניֹוְלֶעָה

, יםִנֹוּתְחַּתַהְוַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ל  ֶׁשֻמְׁשָלםר ּוּבה ִחֶיְהז ִיָאְו, הָּיִתְׁשִל

 ׁשָּדְקִּמית ַהד ֵּבה סֹוֶזְּד, דַחַיל ְּבֵאָרְׂשִים ְוָּית ַהַאפּויא ְר ִהה זֹוָאפּוְרּו

 ִּכי" )יז, איכה ב(ְדָרׁש ָמִצינּו ַּבִּמן ֵכְו. תמֹוָלעֹוב ָהּו ׁשרּוְּבַחְתִּי ֶׁשַהְּגֻאָּלהְו

ֶזה "ר ָאִבין ִמי ֶׁשֲאַמְרֶּתם לֹו ִׁשיָרה ַעל ַהָּים " א"ְךָּגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵר

  ה ָיָהר ֶׁשּוּב ִחתֹואֹוְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו " ְךהּוא ִיְרָּפא ָל" ,"ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו

 .אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְהיל ִיֵעְלִדף ְּכם סּוַיְּב  
ְּדׁשֶֹרׁש ַהֵחְטא ֶׁשל ִמְרָים ֶׁשִּדְּבָרה ָלׁשֹון ָהָרע ַעל מֶׁשה ֶׁשהּוא 

ָהָיה ִּבְגַלל , )א, במדבר יב(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , ּפֹוֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו

ַלְּפִריׁשּות ֶׁשל ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים , ִהְתַנְּגדּות ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ִמְרָים

ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִים ', ִאְׁשּתֹו ְוכּו, ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה, הֶׁשל מֶׁש

ִאיהּו ְּדִמְרָים ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתּה ֵמַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ָהָיה ָלּה , ַהַּתְחּתֹוִנים

 ִהיא .יֶׁשְּפִריׁשּות מֶׁשה ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלַגְמֵר, ָלא ָחֵזי ַמָּזֵליּה ָחֵזי

ָלֵכן ִסְּפָרה ָלׁשֹון ָהָרע , ְוֶזה נֹוֵגַע ֵאֶליָה, ָּדָבר ֶׁשַּמְפִריַע ָלּה ְלׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתּה

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ֵּבין , )יב, אבות א(ֶׁשהּוא אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום , ְלַאֲהרֹן

  , ִנים ֶׁשֵהם ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזהַלַּמִים ַהַּתְחּתֹו, ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל מֶׁשה

  .ֶׁשְּיַׁשְכֵנַע ֶאת מֶׁשה ְלַהֲחִזיר ֶאת ִאְׁשּתֹו  

ה ָׁשְנֶע ֶנַעּוּדא ַמ"יָטִליין ְׁשֵטְׁשְניֶזַא' ָיְעַׁשְי' ג ר"רהָהא ֵמָיְׁשקּו

ים ִאֹוי רֵרֲה, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלה ָסְנְכא ִנלֹר ְוָּבְדִּמה ַּבָתֵּמם ֶׁשָיְרִמ

ן יָו ֵּכִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו. סֵנָּכִהה ְלָכן ָזה ֵּכֶּנֻפן ְיב ֶּבֵל ָּכּהָלֲעַּבֶׁש

יא ה ִהֶזָּב, ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמׁשֵרֹוּפֶׁש, הֶשל מֹע ַעַרן ָהֹוׁשה ָלָרְמָאֶׁש

ה ָתֵּמֶׁשְכּו, הֶשל מֹ ֶאּתֹוִניםַהַּמִים ַהַּתְחת דּוְּגַנְתת ִהר ֶאֵרעֹוב ְלּוה ׁשָּלִחְתִה

ם ם ַּגַרְגה ִנֶז, ילֵעְלִד ְּכֹוּת ִאבּו ָרַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםע ְוַלֶּסת ַהה ֶאָּכה ִהֶשמֹּו

ם ר ַּגּוׁשה ָקָי ָהּהָּלא ֶׁשְטֵחַהא ֶׁשֵציֹוְו, םָיְרל ִמע ֶׁשַרן ָהֹוׁשָּלַהה ֵמָאָצתֹוְּכ

ס ֵנָּכִהן ְלרֲֹהַאה ְוֶשּמֹע ִמַנה ָמיָבִרי ְמא ֵמְטֵחם ֶׁשֵׁשְכּו, היָבִרי ְמא ֵמְטֵחְּב

 ע ַנה ָמיָבִרי ְמא ֵמְטֵחם ְלֵרֹוה ּגָיָהם ֶׁשָיְרל ִמא ֶׁשְטֵח ַהְךָּכ, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  . ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלס ֵנָּכִהם ְלָיְרִּמִמ  

ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֶּפה  ֶׁשַהִּתְקָרה )שער כח( 'ָאְרחֹות ַצִּדיִקים' רֶפְּבֵס

ִהיא ִּבְבִחיַנת ָהָרִקיַע ֶׁשַּמְבִּדיל ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים , ָהָאָדם

ּוֵבין ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים , ַהִּנְרָמִזים ַּבֵּלָחה ֶׁשִּנְמֵצאת ָּברֹאׁש ֵמַעל ַהֶּפה

ְכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַמִים ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּד, ַהִּנְרָמִזים ַּבַּמִים ֶׁשִּמַּתַחת ְלֶזה

ֵיׁש ַמִים ֶעְליֹוִנים , ָּכְך ָּבָאָדם ֶׁשהּוא עֹוָלם ָקָטן, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים

ֶׁשָּׁשם ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא ַהַּמִים , ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ֵהם ַהּמַֹח ָּבָאָדם, ְוַתְחּתֹוִנים

ַמה ֶּׁשַהּגּוף ,  ֶׁשַהַּמִים ַּבּגּוף ֶׁשל ָהָאָדם)ג"פ( 'ַּתְנָיא'ְוַכּמּוָבא ַּב, ָהֶעְליֹוִנים

ֵהם , ְוַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ָּבָאָדם, ָּבִאים ִמן ַהּמַֹח, ְמַיֵּצר ְּכגֹון ְּדָמעֹות ְוֶזַרע

ּוְכִפי , ַהֶּפה ֶׁשָּׁשם ַהַּמִים ֶׁשָאָדם ׁשֹוֶתה ּוַמְכִניס ְלגּופֹו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה

, ְוֶזה ִּבְבִחיַנת ָים ּוַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים. ַּבֶּפה ֵיׁש ָּתִמיד ַמִיםֶׁשרֹוִאים ֶׁש

לֹא ִנְמְׁשלּו ֶּפה ְוָלׁשֹון ֶאָּלא  )ף"ע אות אל"אותיות דר(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ְּכֵׁשם ,  ַהֶּפה ַמִּביַע ַמִיםְךְּכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַמִּביַע ַמִים ָּכ, ְּבָים ְוַגָּליו

 ַהֶּפה ִמְתַּגֵּבר ְך ַהָּלׁשֹון ְּבתֹוְך ַהָּים ִמְתַּגֵּבר ְועֹוֶלה ָּכְך ִמּתֹוֶׁשַּגל

  ָלׁשֹון ֵיׁש ְךָּכ, ּוְכֵׁשם ֶׁשַהָּים ֵיׁש לֹו ָׂשָפה ִמֶּזה ְוָׂשָפה ִמֶּזה, ְועֹוֶלה

  .לֹו ָׂשָפה ִמֶּזה ְוָׂשָפה ִמֶּזה  

 ַהַּמִים ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ,הַּבֶּפ ָהָיה ִמְרָים ֶׁשל ַהֵחְטא ְּדָלֵכן

 ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ֵמִהְתַנְּגדּות ָהָיה ַהֵחְטא ְּדׁשֶֹרׁש ,ַהַּתְחּתֹוִנים

 ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִמְרָים ְיֵדי ַעל ָהָיה אהּו ָלֵכן ,ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ֶאת ַהְמַסֵּמל ְלמֶׁשה

 ַהַּמִים ֶאת ָאָדם ְּבָכל ֶׁשְּמַסֵּמל ,ֶּפה יְיֵד ְוַעל ,ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמַהַּמִים ִנְׁשָמָתּה

  שמות( ,י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ ,הֶּפ תיַנִחְבִּב הָתְיָה םָיְרִּמֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהַּתְחּתֹוִנים

  .דָלָּוַל הָגהֹוְו תֶרֶּבַדְמּו הָעֹוּפֶׁש םֵׁש לַע םָיְרִמ זֹו הָעּוּפ )טו ,א  

 ָּכתּוב ,ּוִמְרָים ַאֲהרֹן ֶאת הֹוִכיַח ה"ְּכֶׁשַהָּקָּב ,םִמְרָי ֶׁשל ַהֵחְטא

 ֶּפה הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל מֶׁשה ַעְבִּדי ֵכן לֹא" )ז ,יב במדבר(

 ַלַּמִים ַׁשָּיְך ֵאינֹו ,מֶׁשה ֶׁשל ֶׁשַהֶּפה ֶרֶמז ָּכאן ֶׁשֵּיׁש ִנְרֶאה ,"ּבֹו ֲאַדֶּבר ֶּפה ֶאל

 ֶׁשהּוא ַהְינּו "ּבֹו ֲאַדֶּבר ֶּפה ֶאל ֶּפה" ֶאָּלא ,ָאָדם ְּבָכל ְּכמֹו ַהַּתְחּתֹוִנים

  ֵמִעְנְיֵני ְלַגְמֵרי ִלְפרׁש לֹו ָראּוי ּוִמֵּמיָלא ,ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים ה"ַלָּקָּב ְמֻחָּבר

  .ְליֹוִניםָהֶע ַלַּמִים ַׁשָּיְך ,ַהֶּפה ַּגם ֻּכּלֹו ְּדָכל ,ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמַהַּמִים ַהֶּזה עֹוָלם  

 ֵמַהָּצַרַעת ֶׁשִּתְתַרֵּפא ִמְרָים ַעל ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִמּמֶׁשה ְמַבֵּקׁש

 ְּבֵצאתֹו ֲאֶׁשר ַּכֵּמת ְתִהי ָנא ַאל" )יב שם( ָּכתּוב
 ֶׁשָאִחיו "ְבָׂשרֹו ֲחִצי" ָׁשם י"ּוְבַרִּׁש "ְבָׂשרֹו ֲחִצי ַוֵּיָאֵכל ִאּמֹו ֵמֶרֶחם
 מֶׁשה ְוָלֵכן ,מֶׁשה ֶׁשל ְּבָׂשרֹו ֲחִצי ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשִּמְרָים ַהְינּו ,ּואה ְּבָׂשרֹו

 ָצִריְך ָהָיה ,ְּבָׂשרֹו ֲחִצי ַהָּלׁשֹון ַמּדּוַע ְוִלְכאֹוָרה ,ָעֶליָה ְלִהְתַּפֵּלל ָצִריְך

 ִנְרֶאה ,ּוִמְרָים ,ַאֲהרֹן ,מֶׁשה ,ְׁשלָׁשה ָהיּו ַּדֲהֵרי ,ְּבָׂשרֹו ְׁשִליׁש לֹוַמר

 ֶאת ְמַסֵּמל ְּדמֶׁשה ,ִנְׁשָמָתּה ְּבׁשֶֹרׁש ֵאָליו ְקׁשּוָרה ֶׁשִּמְרָים לֹו ָרַמז ֶׁשַאֲהרֹן

 ַׁשָּיִכים ּוְׁשֵניֶהם ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ֶאת ְמַסֶּמֶלת ּוִמְרָים ,ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים

 ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ָּבִריםְמֻח ָהיּו ַהְּבִריָאה ְּדִבְתִחַּלת ,ֶאָחד ְלׁשֶֹרׁש

 ִמַּצד מֶׁשה ֶׁשל ֵחִצי ִהיא ְּדִמְרָים ,ַּדְייָקא ְּבָׂשרֹו ֲחִצי ְוָלֵכן ,ַלַּתְחּתֹוִנים

 ֶׁשָחָצה ְּבָׁשָעה )א הדברות עשרת( ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי .ִנְׁשָמָתּה ׁשֶֹרׁש
  ְורֹוִאים .ְלַמָּטה ְוֶחְציֹו ְלַמְעָלה ֹוֶחְצי ,ַהָּים ֶאת הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש

    .ֲחָצִאים ְׁשֵני ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהַּתְחּתֹוִניםְו ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשַהַּמִים  

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ְּדמֶׁשה ,ִמְרָים ֶאת ִּבְתִפָּלתֹו ִרֵּפא מֶׁשה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

  יִפְּכ ,ִמְרָים ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים ִיםַהַּמ ֶאת ּוַמְמִּתיק ְמַרֵּפא ,ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים

   .ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ֶאת ִהְמִּתיק ָהֵעץ ְיֵדי ַעל ֶׁשּמֶׁשה ילֵעְל נּוְרַאֵּבֶׁש  

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