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  בין תורת הנגלה לתורת הנסתרחברל                                                הספרים דף מתוך סדרת                   
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת " א"תשעים ִפָל ֲא'ה פרשת תצוהגליון 

עּוץ  ן  ָנ ָת ָּל ִח ן ְּת ְת ַהֵּקץ   ,ְּבסֹוָפ ֶּלה ִמ ַקע  ַּג ְר ַּק   ַּב

 )ז"א מ"פ(' היָרִצר ְיֶפֵס'א ְּבָבּוּמד ַהסֹוְית ַהר ֶאֵאָב ְנינּוֵנָפְּלֶׁש

' אָיְנַּת'ל ַהַעל ַּב ֶׁשתֹוָרֹוּתיא ִמִבָנְו. ְנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן

 ְךֹוּתין ִמִבָהי ְליִתִכא ָזּלֹף ֶׁשַא. יוָרָפְסת ִּביכּוִרֲא ַּבּוּלים ֵאִרָבר ְּדֵאֵּבֶׁש

, ל"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכם ְּבָדסֹות ְיב ֶאַאא ָׁשן הּוִיַּנִמ' אָיְנַּת'ל ַהַעל ַּביו ֶׁשָבָתְּכ

  לח ' ע(' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'א ְּבָבּוּמ ַהׁשרּוְדם ִּבָדסֹו ְיּוּלים ֵאִראּוֵבה ְּדֶאְרִנ

  .םָּׁשים ִמִעָטה ְקָּמט ַּכֵּטַצְנ ּו)ואילך  

 יֵלּוּגִע רֶׂשֶע לַע יםִבְבסֹו יוָלּוּגִע רֶׂשֶע ןמֹוְדַק םָדָאָה יִּכ

 יֵלּוּגִע ְךֹוּת יְךִרֲא יֵלּוּגִעְו ,םָכתֹוְּב םֵה יקִּתַעַּד יםִלּוּגִעְו ,יקִּתַע

 םֶהָּלֶׁש רֶׁשּיַה וַקְו .ֻּכָּלם ְךֹוּת הָּיִׂשֲעָה םַלעֹו יֵלּוּגִע דַע ןֵכְו ,יקִּתַע

 רֶׁשיְֹו ,יםִרָׁשּיַה לָּכִמ יםִנָפְל ןמֹוְדַק םָדָאְּד ריֶׁש יִּכ ,םֵה ְךֶפֵהְל

 ריֶׁש יִּכ אָצְמִּנֶׁש דַע ןֵכְו ,ןמֹוְדַק םָדָאְּד ריֶׁשְל יׁשִּבְלַמ יקִּתַעַּד

 רֵתיֹו לּוּגִעָהֶׁש לָכְּכ יםִלּוּגִעָה תמֹוְלעֹוְּב ינּוְיַה .ֻכָּלםְל יׁשִּבְלַמ הָּיִׂשֲעַּד

 ייִמִנְּפ רֵתיֹו ראֹוָהֶׁש לָכְּכ ,ְךֶפֵהְל רֶשּיַֹבּו ,םָצְמֻצְמ רֵתיֹו ראֹוָה יִמיִנְּפ

 תינֹוִחְּב יֵּתְׁש ׁשֵי רֶשּיַֹה תמֹוְלעֹוְּבֶׁש אֵציֹו ,ןיֹוְלֶע רֵתיֹו אהּו ,רֶשיַֹּב

   ,םִיַלְגַרְל סַחַיְּב אׁשרֹ תיַנִחְבִּב הָּטַמְל הָלְעַמְלִמ םצּוְמִצ ׁשֵי ,יםִמצּוְמִצ

  .רעֹוְל סַחַיְּב ףגּוְו ,ףגּוְל סַחַיְּב הָמָׁשְנ מֹוְּכ ץחּוַל יםִנְפִּבִמ םצּוְמִצ ׁשֵיְו  

ח ַצֶנין ְּדִאָתין ְּתִקְרין ִּפֵרי ְּתע ִּכם ַּדָנְמָא םל ָׁש"יַזִרֲאָה

ם ַלעֹו ְּבדּוְרָיה ְוָּטַמ ְלדּוְרָי ְוכּוְׁשְמיק ִנִּתַעד ַּדהֹוְו

י ֵרֲהַו. ֻּכָּלםה ִמָּטַמר ְלֵתן יֹומֹוְדם ַקָדי ָאֵלְגַרְו', כּוה ְויָאִרְּבַה

ת גֹוֵרְדה ַמָּמים ַּכִּלֻער ְמֵתם יֹוֵהן ֶׁשמֹוְדם ַקָדי ָאֵלְגי ַר ִּכאנּוָצָמ

י א ִּכָצְמִנְו, יקִּתל ַעֶּׁשה ִמָּטַמר ְלֵת יֹוׁשבּוי ְלִלים ְּבִּמֻר ֲעטּוְּׁשַּפְתִנ

י ֵלְגת ַרצֹוְקּו, היָאִרְּבד ַה ַעדּוְריק ָיִּתַעד ַּדח הֹוַצל ֶנין ֶׁשִקְרין ִּפֵרְּת

 ְךָרְצֻהְו, הָרכּור ֲעֵתיא יֹוי ִהה ִּכָּיִׂשֲעף ָהד סֹו ַעדּוְרן ָימֹוְדם ַקָדָא

ם יֹוְרִדיה ָהֲעִׂשָּים ֶׁשְּבעֹוַל ַהְיינּו .ּהיָרִאָהן ְלמֹוְדם ַקָדל ָא ֶׁשְךָּזר ַהאֹו

ם ְוֵה, רֶשיֹי ַּביִמִנר ְּפֵתיֹור ַהאֹוא ָהֶׁשהּון ַקְדמֹום ָאָדל ֶׁשר ֶׁשַהּית אֹורֹו

ם יֹוְרִדיה ַהְּבִריָאם עֹוַלד ַען ֵּכן ֶּׁשֵאיה ַמ. םּוָמַסִּכים ְלבּוִׁשיי ְּבִלם ִמְתַּגִּלי

 תרֹוֶׁשאֹוא יֹוֵצ. קַעִּתית ְּבאֹורֹום ְמֻלָּבִׁשים ְּכֶׁשֵהן ַקְדמֹום ָאָדל ֶׁשת ָהאֹורֹו

ף ין סֹוֵאָהר ֵמֵתיֹוק ְּבחֹוָרם ָהָלעֹוא ָהֶׁשהּוה ַהֶּזם ָלעֹוָלם ֶׁשּיֹוְרִדיר ַהּיֶׁש

ל ַעף ַא ַהְיינּו, רַהּיֶׁשו ְּבַקם ְּפִניִמִּייר ַהּיֹוֵתת ָהאֹורֹום ֵה, תָהעֹוָלמֹול ִמָּכ

י ַּדֵּדת ִּבְבִחיַנ, ריֹוֵתְּבל ַהָּגדֹו ַּבִּצְמצּוםר ָהאֹוה ִמְתַּגֶּלה ַהֶּזם ֶׁשָּבעֹוָלי ִּפ

ד ַּצה ִמל ֶזָּכ, םָׁשר ַּכְמבָֹאן ַקְדמֹום ָאָדל ֶׁשם ַרְגַלִית ּוִבְבִחיַנה ְּבֵהָמ

ל ם ֶׁשצּוְמִּצד ַהַּצִמּו, רֶשּיֹו ַהַק ְּבׁשֵּים ֶׁשִיַלְגַרס ָלַחַי ְּבאׁשל רֹם ֶׁשצּוְמִּצַה

ר ָהאֹוה ָּיִׂשֲעם ָהַלעֹוה ְּבֶּלַּגְתִמ, וַּקַהת ּוּיִניצֹוִחס ְלַחַיו ְּבַּקת ַהּוּייִמִנְּפ

  ר אֹוה ֶׁשִּמְתַּגֶּל', אַּתְנָי'ַהל ַּבַען ְוִכְלׁשֹו. לְּכָלם ְלבּוִׁשיי ְּבִלר ְּביֹוֵתה ַהַּנֲעֶל

  .ְלבּוׁשי ְּבִלן ַקְדמֹום ָאָדי ַרְגֵלם ִמְתַּגִּלין ְּדָכא, תמּוְצָהַע  

א ה הּום ֶזצּוְמִצ, םִיַלְגַרס ָלַחַי ְּבאׁשת רֹיַנִחְבם ִּבצּוְמ ִצׁשֵּיי ֶׁשל ִּפַע

, אׁשרֹל ָהר ֶׁש אֹותֹוא אֹול הּוֶגֶרר ָהאֹוְּד, תּוּמַכם ְּבצּוְמת ִציַנִחְּב

ן ין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. רת אֹוַצה ְקֶּלַּגְתל ִמֶגֶרָבּו, רה אֹוֵּבְר ַהׁש ֵיאׁשרָֹּבא ֶׁשָּלֶא

ס ַחַיה ְּבָמָׁשְנִּד, תיכּוֵאא ְּבם הּוצּוְמִּצן ַהיצֹוִחס ַלַחַיי ְּביִמִנל ְּפם ֶׁשצּוְמִּצַּב

' אַּתְנָי'ַהל ַּבַען ֵכָל, תיכּוֵאי ְּבֵרְמַגר ְלֵחר ַאא אֹור הּועֹוס ָלַחַיף ְּבגּוְו, ףּוּגַל

ר ּוְבֶיֶת .תמּוְצם ַעֵׁש ְּבׁשבּוי ְלִלה ְּבָּטַמים ְלִּלַּגְתִּמק ַה"י אֵלְגַרא ְלֵרקֹו

ת ָהעֹוָלמֹול ְלָכד ֶׁשּיֹוֵרט ְוחּוו ְלַק ַהַּׁשָּיִכיםר ַהּיֶׁשת ֶׁשאֹורֹון ֵּכיָור ֵּבאּו

 ְּברֹאׁשֹוה ֶׁשְּלַמְעָלם ָאָדל ֶׁשה צּוָרם ָלֶה ֵיׁש, ם ָאָדתְּבִחיַנ ַמְלִּביׁש ֲעֵליֶהם

ה ִנְהֶיב ׁשּו הּוְלַמָּט, ְלבּוִׁשיםם ִע ףַּבּגּוב ּוִמְתַרֵח ְוהֹוֵלְך, רָצה ְוֶּלֻגא ְמהּו

 רֹאׁשת ִּבְבִחיַנא ֶׁשהּוו ַהַּקת ִּבְתִחַּלת ָּבעֹוָלמֹו ָּכְך, םָּבַרְגַלִיה ֶּלֻגְמר ּוַצ

ְלבּוִׁשים ם  ִעְוהֹוֵלְךב ִמְתַרֵחא הּוך ר ָּכְוַאַח, תִהְתַלְּבׁשּוי ְּבִלר ַצא הּו

  ן ַקְדמֹום ָאָדי ַרְגֵלא ִנְקָרא הּוה ְלַמָּט ּוְכֶׁשַּמִּגיַע, םַהַּפְרצּוִפית ְּבִהְתַלְּבׁשּו

  . םָׁשל "ָּבֲאִריַזא ַּכּמּוָבה ְּבֵהָמי ַּדֵּדת ִּבְבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּום ׁשּוי ְּבִל  

 הָּטַמְל דֵריֹו אהּוֶׁשְּכ תמּוְצַעָה ראֹוֶׁש 'אָיְנַּת'ַה לַעַּב יֵׁשרּוְדִּב

 םָלעֹוָּב תּוּייִמִנְפִּב יגֹוִּׂשַהְל תרּוָׁשְפֶאָהְו ,יףִּקַמ תיַנִחְבִּב אהּו

 נּוְיַה ,ייִמִנְפִל ְךָּפְהֶנ אהּו םֶהָּבֶׁש יםִּיִמְׁשַּגַה יםִרָבְּדַה ְךֶרֶּד קַר יאִה ,הֶּזַה

 תּוּיִניצֹוִח ְךֶרֶּד יםִדְרֹוּיֶׁש תרֹואֹוָל ְךָּיַׁש םָלעֹוָּב יםיִגִּׂשַמ נּוָאֶּׁש הַמ לָּכֶׁש

 ראֹו ,יִמְׁשַּג ׁשֵיְל ְךָּפְהֶנ ןִיַאָהֶׁשְּכ לָבֲא הָּטַמְלּו תּוילִצֲאַהֵמ ,תמֹוָלעֹוָה

 ִּבְפִניִמּיּות סָנְכִנ אהּוְו ,ׁשֵיְל ְךָּפְהֶּנֶׁש ןִיַא דסֹוְּב ,הֶזָּב ףֵּתַּתְׁשִמ תמּוְצַעָה

 יםִׂשֲעַמּו תוֹוְצִמ יֵדְי לַע תּוּיִמְׁשַּגַה תֶא יםִׁשְּדַקְמֶׁשְכּו .יםִּיִמְׁשַּגַה יםִרָבְּדַּב

 גֵּנַעְתִהְל ּוּלֵא תרֹואֹוְּב יםִכזֹוְו .הֶּלֵאָה תרֹואֹוָה םִע יםִרְּׁשַקְתִמ ,יםִבטֹו

 ,רֶשּיַֹהֵמ תינֹוִחְּב יֵּתְׁש לֵּבַקְמ הֶּזַה םָלעֹוָהֶׁש אֵציֹו .אָּבַה םָלעֹוָל םֶהֵמ

 הָלְגִּנֶּׁש הַמ לָּכ ּהָּב לָלְכִנְו ,הָּטַמְלּו תילּוִצֲאָהֵמ תֶלֶׁשְלַּתְׁשִמ תַחַא היָנִחְּב

   יאִה לָבֲא ,םָלעֹוָּב תֶרֶּתְסִנְו יףִּקַמ קַר יאִה תֶרֶחַא היָנִחְבּו .םָלעֹוָּב

  .יםִּיִמְׁשַּגַה יםִרָבְּדַה ְךתֹוְּב תֶרֶּתַּתְסִמּו ׁשֵיְל יןֵאָה תיַכִפֲהַּב תֶפֶּתַּתְׁשִמ  

ה ָּׁשִאן ָהֶט ֶּבְךתֹוא ְּבהּו, יִמְׁש ַּגׁשֵי ְלְךַּפְהן ֶנִיַא ָהֹוּבֶׁש

ן ֶטֶבּו, הָמָדֲאן ָהֶטֶב ְּבאֹו, הָמֵהְבה ּוָּין ַחֶטֶב ְּבאֹו, תֶרֶּבַעְתִּמֶׁשְּכ

ת יַרִפְס ִּד,:)תיקונים קלג( ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ,ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

ר ֵתיֹוים ְּבִהבֹוְּגת ַהרֹואֹו ָהּהים ָּבִּלַּגְתִמ, רֵתיֹוה ְּבָנֹוּתְחַּתיא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמַה

 ְּבֵׁשם 'דבֹוָּכם ַהַענֹ' רֶפֵסְּב ְוֵכן מּוָבא .ןָּמַקְלִדר ְּכֶת ֶּכׁשֵבֹוּל ַהְךֶלד ֶמסֹוְּב

א הּוי ֶׁשֵרֲח ַאיַחִמְצַמ, ץֶרָא ָּבׁשֵּי ֶׁשיַחִמְצַּמ ַהַחּכֹ ֶׁשַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש

, ׁשָדץ ָח ֵעיַחִמְצ ַמְךר ָּכַחַאץ ְוֶרָאב ָּבָקְרִּנין ֶׁשִעְרַּג ַהמֹוְּכ, דָסְפִנב ְוָקְרִנ

  , ןִיַאר ְוֶתת ֶּכיַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשׁשֶרּׁשַֹהְו, ׁשֶרּׁשֹר ַלֵזחֹוב ְוָקְרל ִנּכַֹהז ֶׁשֵּמַרְל

  .ׁשָדר ָחָב ָּדיַחִמְצַהי ְלִמְׁש ַּגׁשֵי ְלְךָּפְהֶנ  
ם צּוְמִּצר ַהּוּיל ִצים ַעִׁשְרָפְמת ַהַיְׁשת קּו ֶארֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִּפ

 ְנֻקָּדה ׁשר ֵיּוּיִּצַבְּד', יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ְבל ּו"יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבּוּמַה

אן  ָּכׁשֵּיים ֶׁשִרֲאָבְמ' הָדהּום ְיֶחית ֶלֵּב'ַהְו' המֹלֹם ְׁשֶרֶּכ'ַהְו, לּוּגִעע ָהַצְמֶאְּב

 ְךתֹוה ְליָמִנל ְּפּוּגִעץ ָלחּוה ִמָים ָהצּוְמִּצַהה ֶׁשֶּזע ִמַמְשַמְּד, רֵפת סֹועּוָט

ל "יַזִרֲאָהְו, םצּוְמִּצם ַהֶדֹוּקר ֶׁשאֹוָהר ֵמָאְׁשע ִנַצְמֶאת ָהְנֻקַּדִבּו, לּוּגִעָה

יר ִאְׁשַהם ְלקֹוין ָמֵאְו, ץי חּוֵּפַלע ְּכַצְמֶאָה ֵמְךפּוה ָהָים ָהצּוְמִּצַהר ֶׁשֵמאֹו

  ל ָלָחל ֶהע ֶׁשַצְמֶאת ָהְנֻקַּדִּבאן ֶׁשז ָּכַמל ָר"יַזִרֲאָה ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ְנֻקָּדה

  .םצּוְמִּצם ַהֶדֹוּקר ֶׁשאֹוָהר ֵמָאְׁשי ִנִמְׁשַּגם ַהָלעֹום ָהקֹוְמִּב  

 . ְנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן'היָרִצר ְיֶפֵס'א ְּבָבּוּמַה ַהּמּוָבאה ֶז
יֹוֵרד ְלַמָּטה , ַּה יֹוֵתרֹוָּכל ַהָּגבֶׁש :)חוקת סב(ת " ְּבלקרֵאָּבְתִמ

. סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה )פיוט לכה דודי(ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים , ְּביֹוֵתר

ר ָמֲאַּמַּב

 עַּד

 יְךִׁשְמַמּו

ף ַא

 רָאבְֹמּו

ם קֹוָּמַה
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ָגה ַהַּמְדֵר, ָׁשְרָׁשּה ֵמַהַּמֲחָׁשָבה, ַהְינּו סֹוף ָהֲעִׂשָּיה ַהַּמְדֵרָגה ַהְּנמּוָכה ְּביֹוֵתר

ֶׁשַּמה ֶּׁשּנֹוֵפל יֹוֵתר , ֶזה ִלְנִפיַלת חֹוָמהת ּוַמְמִׁשיל ֶא,  ְּביֹוֵתרבֹוָההַהְּג

 ְּבָמקֹום .)מגילה לא(' ַּבְּגָמ ְוֵכן ָמִצינּו .קֹום ָּגבַֹּה יֹוֵתרהּוא ִמָּמ, ְלַמָּטה
. ּותֹוָׁשם ַאָּתה מֹוֵצא ַעְנְוָתנ, ה"ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקָּב

  ַהָּמקֹום ַעְנְוָתנּותֹו ִמְתַחֵּבר ִעם , ַּהֹו ַהָּמקֹום ַהָּגבְּגֻדָּלתֹורֹוִאים ֶׁש

  .ַהָּנמּוְך  
 ֵקץ ְמֻגֶּלה ִמֶּזה ָךַאָּבא ֵאין ְל' ָאַמר ר .)סנהדרין צח(' ַּבְּגָמ

 ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם"ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה י " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש".ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֵקץ ְמֻגֶּלה יֹוֵתרָךְוֵאין ְל, ְּבַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהֵּקץ

ר ֶׁשָהאֹוה ִנְרֶאם ִא ְּד,ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה, ַהֵּקץ ִמְתַּגֶּלה ַּבַּקְרַקע

ת ֵּפרֹות ֶׁשּנֹוֶתֶנ, רְּביֹוֵתה ַהַּתְחּתֹוָנא ֶׁשִהית ַהַּגְׁשִמיע ַהַּקְרַקל ַע ַמְׁשִּפיַע

  ד ְוָיַרם ָּבעֹוָלא ִנְמָצר ְּכָבה ַהְּגֻאָּלל ֶׁש ַּהֹוַהָּגבר ֶׁשָהאֹוע ֵנַד, הָיָפן ְּבַעִי

  .הַהְּגֻאָּלת ֶאל ִלְפעֹה ַמָּטה ְלַמָּט  

ַּכּמּוָבא , ְּבַעְצמֹו ָיַרד ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ִּבְגֻאַּלת ִמְצַרִים ה

' םַהִּלּקּוִטיר ֶפֵס'ְּבְוַהַּטַעם מּוָבא , )א, סנהדרין ב( ִּבירּוַׁשְלִמי

ֶׁשֵּמֲחַמת ַהֻּטְמָאה ַהֲחָזָקה ֶׁשָהְיָתה ְּבִמְצַרִים לֹא  )קז' וישלח ע( ל"ְלָהֲאִריַז

ַּה ֹוֶׁשהּוא ַהָּגב, ה"ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּקָּב. רּות ַלַּמְלָאְך ָלֶרֶדת ָׁשםָהְיָתה ֶאְפָׁש

ּוָמִצינּו ִּבְגֻאַּלת ִמְצַרִים ֶׁשִהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל . יֹוֵרד ְלַמָּטה ְּביֹוֵתר, ְּביֹוֵתר

ֶׂשה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱע" )יב, שמות יב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ַהּדֹוֵמם
ת ְוִנֶּתֶכת ֶסֶּמֶׁשל ֵעץ ִנְרֶקֶבת ְוֶׁשל ַמֶּתֶכת ִנ, "'ְׁשָפִטים ֲאִני ה

ְוֵכן ַּבְּגֻאָּלה . ִהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ַהּדֹוֵמםה ַהְּגֻאָּלר רֹוִאים ֶׁשאֹו, ָלָאֶרץ

   )טו, מיכה ז(ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו, ְּבַעְצמֹו ֵיֵרד ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ה, ָהֲעִתיָדה

   ." ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹותָךִּכיֵמי ֵצאְת"  
, ְּבָבָניו, ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַּפְרעֹה ָמֶות ְּבֵביתֹו .)בשלח מה(ַּבּזַֹהר 

, ְוָהַרג ָׂשֵרי ָמחֹוז ְוׁשֹוְטִרים, ִקֵּדם ְוֵזַרז ַעְצמֹו, ּוַבֲעָבָדיו
 ַעד ֶׁשַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ָעָליו ֶׁשהּוא ָקם ,ְוָכל ֶׁשָּיֲעצּו לֹו ְלָסֵרב ָּבָעם

ה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָהַרג ְּבכֹורֹות ְוָעָׂשה "ְּכמֹו ֶׁשַהָּקָּב, ַּבַּלְיָלה ַמָּמׁש
 ִנְרֶאה ְּדֵכיָון .'וכוְוָהַרג ,  ָקם ַּפְרעֹה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםְךָּכ, ְנָקמֹות

, ֶזה ִהְׁשִּפיַע ַּגם ְלַמָּטה ְּבתֹוְך ַהְּקִלָּפה, ַרדה ְּבַעְצמֹו ָי"ֶׁשְּבִמְצַרִים ַהָּקָּב

ה ְוָעָׂשה ֶאת אֹוָתּה "ַעד ֶׁשַּפְרעֹה ְּבַעְצמֹו ָעַזר ַלָּקָּב, ּוְבתֹוְך ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ה "ּוְכֶׁשַהָּקָּב, "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו"ְלַלֶּמְדָך ֶׁש, ְּפֻעָּלה ְוָהַרג ִּבְבֵני ַעּמֹו ֶׁשּלֹו

  ְוֶנֶגד '  ִלְהיֹות ֵעֶזר ַלהתֹוֶנְהָּפכ',  ֶנֶגד הן ֵהןֶׁשְּבַמהּוָת, ֶצה ַּגם ַהְּקִלּפֹותרֹו

  .ןַעְצָמ  

ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ִלְבֵני " )ז, בראשית כג(
ׁש ִּגּלּוי  ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵּי',ֵאין ְיִׁשיָבה ַּבֲעָזָרה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ֵחת

ֵיׁש ִעְנָין ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ', ְּכמֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש אֹו ֵאֶצל ֶמֶלְך ְוכּו, ֱאלֹקּות

ִלְכאֹוָרה ָצִריְך . ה ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ִמְתַּגֶּלה"ּוְלַהְראֹות ִהְתַּבְּטלּות ִלְפֵני ַהָּקָּב

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ם ָהָאֶרץְלָהִבין ַמּדּוַע ַאְבָרָהם ִהְׁשַּתֲחָוה ִלְפֵני ַע

ְּדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַאְבָרָהם ָרָאה ֶׁשַעם ָהָאֶרץ ַמְסִּכיִמים ָלֵתת לֹו ֶאת ְמָעַרת 

ֶׁשָּיַרד ְלַמָּטה , הּוא ֵהִבין ֶׁשֵּיׁש ָּכאן אֹור ֱאלִֹקי ָּגבֹוַּה ְמאֹד, ַהַּמְכֵּפָלה

ּוָפַעל ֶׁשֵהם ַיְסִּכימּו ָלֵתת לֹו ֶאת , ֶרץְלתֹוְך ַעם ָהָא, ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות

ְוַאְבָרָהם ִהְׁשַּתֲחָוה ִלְפֵני ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ֶׁשִהְתַּגָּלה ָּכאן , ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

ְּכֵׁשם ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל . ְולֹא ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ ַעְצָמם, ְּבתֹוְך ַעם ָהָאֶרץ

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ", )נב, כדשם (ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם 
, 'הֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה ַלְוָכאן ָּכתּוב . "'ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַלה

  ְּבֶזה , ְּדהּוא ִהְׁשַּתֲחָוה ָלאֹור ָהֱאלִֹקי ֶׁשִהְתַּגָּלה ָּכאן ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות

  .מּו ָלֵתת ֶאת ִרְבָקה ְלִיְצָחקֶׁשְּבתּוֵאל ְוָלָבן ִהְסִּכי  

ֶזה ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוא , "ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם" :)בחוקותי מח(ת "ְּבלק
 ִמְּבִחיַנת סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְךִעְנַין ַהְמָׁשַכת ֱאלֹהּותֹו ִיְתָּבַר

 ,ל לֹא ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה"כמארז, ַעל ְיֵדי ַהַּמֲעֶׂשה

ִמְּכָלל ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה הּוא , ל ָּגדֹול ַּתְלמּוד ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה"ארזְו
 ְך ִּגּלּוי ֱאלֹהּותֹו ִיְתָּבַרְךִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשי, ִעַּקר ַהַּתְכִלית

, ה ְוכַֹח ַהַּמֲחָׁשָבהָגָּׂשִמְּבִחיַנת סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ַעל ְיֵדי ׁשּום ַה
ַרק ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהַּמֲעֶׂשה , ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָללְּדֵלית 

 ְךִנְמָׁש, ה ַהִּמְצוֹות ְוִקּיּוָמןְוַעל ְיֵדי ַמֲעֵׂש, ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות
ְּכמֹו ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה , ּוִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ִמְלַמְעָלה ַמְעָלה ְמאֹד

רֹוֵמז ְלַמְעָלה ְמקֹור ָּכל , ִּפיַע ִחּיּות ְלזּוָלתֹוֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְׁש
ְוֵכן ִעְנַין ָּכל , ַהַהְׁשָּפעֹות ְלַהְׁשִּפיַע ַחִּיים ְוֶחֶסד ְלָכל ָהעֹוָלמֹות

ַּדֲעִקיַמת ְׂשָפָתיו , ִדּבּורַוֲאִפּלּו ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּב, ַהִּמְצוֹות
ר אֹו ַמְמִׁשיְך, ַהְּלַמָּטה ְּביֹוֵתרא ַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּו רֹוִאים ֶׁשַה.י ַמֲעֶׂשהֵוָה

ר יֹוֵתב ָחׁשּוה ַמֲעֶׂשן ְוָלֵכ. ִּדְנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן, ֵמַהְּלַמְעָלה ְּביֹוֵתר

ן ְוֵכ. הַמֲעֶׂשי ִליֵדה ֶׁשְּמִביָאל ִּבְגַלא ִהיה ַהּתֹוָרל ֶׁשת ַהֲחִׁשיבּול ְוָכ, הִמּתֹוָר

ן ְוֵכ. הּתֹוָרד ַּתְלמּוה ּדֹוָחם ֲאֵחִריי ְיֵדל ַע ַלֲעׂשֹוָתּהר ֶאְפָׁשי ֶׁשִאה ִמְצָו

י ַרַּׁשאה ְּבָחְכָמג ֻמְפָלא הּו ֲאִפּלּום ָחָכ )יב, ד רמד"יו(ע "ְּבשוא מּוָב
ל ְלַבַעה ַמֲעָל ֶׁשֵּיׁשם רֹוִאי. םַמֲעִׂשיל ַּבַעא ֶׁשהּוי ִמי ִּבְפֵנד ַלֲעמֹ

ה ַּבִּמְׁשָנז ְמֻרָּמה ְּדֶזה ְוִנְרֶא. הְּבָחְכָמג ֻמְפָלם ָחָכי ַלֵּפְּכ ֲאִפּלּום ַמֲעִׂשי

ן ְלִאיָלה ּדֹוֶמא הּוה ְלָמו ִמַּמֲעָׂשיה ְמֻרָּב ֶׁשָחְכָמתֹול ָּכ )יז, אבות ג(
ת ֶאה ַמְמִׁשיָלה ֶׁשַהִּמְׁשָנם רֹוִאי. ןֻמָעִטיו ְוָׁשָרָׁשין ְמֻרִּביו ֶׁשֲעָנָפי

ת ְוֶא, ןֶׁשָּבִאיָלב ָחׁשּות ַהָּפחֹוק ַהֵחֶלם ֶׁשֵהן ָהִאיָל יְלַעְנֵפה ַהָחְכָמ

ל "ַּבַּמֲהָרא ַּכּמּוָב, ןֶׁשָּבִאיָלר ְּביֹוֵת ַהָּגבֹוַּהק ַהֵחֶלה ֶׁשֶּזם ַלָּׁשָרִׁשיה ַהַּמֲעֶׂש

  ם ֵהם ְוָהֲעָנִפין ֶׁשָּבִאיָל ָהרֹאׁשת ְּבִחיַנם ֵהן ָהִאיָלי ֶׁשָּׁשְרֵׁש )ז"נצח ישראל פ(

  .םְוַרְגַלִים ָיַדִית ְּבִחיַנ  

יד ִרהֹוף ְלין סֹוד ֵאה ַעָלה עֹוָבָׁשֲחל ַמָכה ְוֶׂשֲעל ַמָּכף ֶׁשר ַאאּוֵּב

ר ֵתת יֹורֹוה אֹוָּטַמְּלים ִמִלֲעַּמל ֶׁשָכְּכ, תמֹוָלעֹול ָהָכע ְלַפֶׁש

 ֹוׁשְרָׁשד ְּבָחל ֶאים ָּכִלֲעֹום ּפָׁשְרָׁשים ְליִעִּגַּמֶׁש ְּכּוּלת ֵארֹואֹו, יםִהבֹוְּג

ה ֶׂשֲעי ַמֵדל ְיַעְו, לּכַֹה ֵמַּהבֹוי ָּגִמְׁשַּג ַהׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵכְו. עַפ ֶׁשיְךִׁשְמַהְל

  , ְלָׁשְרָׁשםם ָתים אֹוִלֲעַמ ּוּוּנֶּמת ִמרֹואֹות ָהים ֶאִבֲאֹוׁשי ְוִמְׁשַּגים ַלִרְּבַחְתִמ

  .לּכֹל ַהַעא ֵמי הּוִמְׁשַּגה ַהֶׂשֲעַּמן ַהֵכָל  

ב ּוׁשר ָחֵתה יֹוֵּבְרא ַהה הּוָבָׁשֲחַמה ּוָנָּום ַּכה ִעֶׂשֲעַּמי ֶׁשל ִּפַע

ם ּוּׁשה ִמין ֶזֵא, לָל ְּכְךֶרי ֵעִפא ְלּלֹה ֶׁשָבָׁשֲחי ַמִלה ְּבֶׂשֲעַּמִמ

 אָּלֶא, הֶׂשֲעַּמַהר ֵמֵתת יֹויבּוִׁש ֲחּה ָלׁש ֵיּהָמְצי ַעֵנְפה ִּבָבָׁשֲחַּמַהֶׁש

ר ֵתי יֹוִמְׁשַּגַהב ֵמאְֹׁשל ִלַכּוּיה ֶׁשֶׂשֲעַּמ ַהַחת ּכֹה ֶאיָלִּדְגה ַמָבָׁשֲחַּמֶׁש

ן ֵכָלְו, םֶהת ָּבֹוּכְזִלי ְוִמְׁשַּגים ַּבִנמּוְּטים ֶׁשִהבֹוְּגת ַהרֹואֹוָהת ֵמצֹויצֹוִנ

ת יַנִחן ְּבֵה ֶׁשּוּלת ֵאֹוְפֻעּלִּד, הָנָּוַּכים ִמִבּוׁשר ֲחֵתא יֹוָּבִלא ְּדָתעּוְרה ּוָקּוׁשְּת

ת צֹויצֹוִּנת ַהיא ֶאִצהֹוְל, רֵתב יֹו ַרַחה ּכֶֹׂשֲעַּמת ַלנֹוְתם נֹוָדָאָּבר ֶׁשֶתֶּכַה

  ת רֹואֹות ָהיא ֶאִצהֹוְלי ּוִמְׁשַּגת ַה ֶאׁשֵּדַקיא ְלית ִהִלְכַּתַהְו. יִמְׁשַּגַהֵמ

  .ֹוים ּבִנמּוְּטים ַהִהבֹוְּגַה  

 ַהִּמְצוֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה תַמֲעַלל  ַע.)משפטים עו( 'ה אֹורתֹוָר'ְּבא מּוָב

ְרָׁשם ָּגבֹוַּה ִמּׁשֶֹרׁש ֵּכיָון ֶׁשַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ָׁש, ִמְּדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים

הּוא זֹוֶכה , ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ְלָׁשְרָׁשם, ָלֵכן ְּכֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּדׁש אֹוָתם, ָהָאָדם

ְוֵכיָון ֶׁשֶּזה ָּגבֹוַּה . ים רּוָחִנִּיים ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ָהֵאּלּוִלְלבּוִׁש

ַרק ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף , ֶזה לֹא ָיכֹול ִלָּכֵנס ַּבְּפִניִמּיּות ְּכמֹו ָמזֹון, ֵמָהָאָדם

 תָלם ַהָּבא ַלְּדָרגֹוְוַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ֵאּלּו יּוַכל ָהָאָדם ִלָּכֵנס ָּבעֹו, ּוְלבּוׁש

 )'ק א"אגה( 'ַּתְנָיא'מּוָבא ַּבן ְוֵכ. ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ִמָּׁשְרׁשֹו ּוְלִהְתַעֵּנג ֵמֶהם

ִמָּכל , ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
, ֵראת ְׁשִכיָנהַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשהּוא ַרק ִזיו ְוֶהָאָרה ִמְּבִחיָנה ַהִּנְק

  ֲאָבל ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ַמְקִריִבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהן 
   .ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמָּמׁש ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ַּכְבָיכֹול  

אֹותֹו ּכַֹח ֶׁשהּוא , "'ּכַֹח ה"ֶזה הּוא  :)שלח קסא(ַּבּזַֹהר 
, ֶׁשִּיְגַּדל, ִיְגַּדל ָנא, ל ְסתּוִמיםֵמָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ְסתּום ָּכ

 רֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשִּיָּמֵׁשְך . ְלַמָּטהְךְוִיָּמֵׁש, ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלה, ְוִיְרֶּבה

ָמִצינּו 

 ןְוֵכ

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

מּוָבא 

ר ֶתֶיְבּו

ף ַאְו

ן ֵכְו

ָמִצינּו 
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ְוֶזה ָהִעְנָין ֶׁשָאְמרּו ַצִּדיִקים . ְלַמָּטה ָצִריְך ְלַהִּגיַע ַהּכַֹח ִמְלַמְעָלה ְלַמְעָלה

ִּכי , טֹוָבה ְּבַגְׁשִמּיּות יֹוֵתר ָקֶׁשה ֵמֲאֶׁשר טֹוָבה רּוָחִניתֶׁשַּלֲעׂשֹות ִליהּוִדי 

, ָצִריְך ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ֶׁשֵּיֵרד ַעד ַלָּדָבר ַהַּגְׁשִמי, ִלְפעֹל ַּבָּׁשַמִים ְּבָרָכה

ם ְוֶזה מּוָבן ַּגם ָלָאָד, ְוֵכן ְּכֶׁשְּמַלְּמִדים ּתֹוָרה .ֵמֲאֶׁשר טֹוָבה רּוָחִנית

ֶׁשָּיכֹול , ֶזה ַמְרֶאה ַעל ַּגְדלּות ַהְמַלֵּמד, ְּבִׂשְכלֹו ָהֱאנֹוִׁשי ַהָּפׁשּוט, ַהָּפׁשּוט

אמור (ת "ַּכּמּוָבא ְּבלק. ּוְלַהְסִּביָרּה ַּגם ָלָאָדם ַהָּפׁשּוט, ַהּתֹוָרהת ְלהֹוִריד ֶא

הּוא ֶׁשָּיכֹול ְלַהְסִּביר ,  ַּדְוָקא ִמי ֶׁשהּוא ָּגדֹול ְּבָחְכָמה יֹוֵתר.)לט
  יּוַכל , ְוַהְינּו ֵמֲחַמת ִּכי ָּדָבר ַהָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ַהֵּׂשֶכל ַאף ַלֲאֵחִרים

  . ְלַהְׁשִּפיל ְוֵליֵרד ְלַמָּטה יֹוֵתר  
ָנַפל , ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ַמה ֶּׁשָּׁשְרָׁשּה ְלַמְעָלה :)בלק עג(ת "ְּבלק

ְוַהַּבַעל , ָלֵכן ַהּצֹוֵמַח ְמַחֶּיה ֶאת ַהַּבַעל ַחי, ְלַמָּטה יֹוֵתר
 , ְּכֶׁשָּנְפלּוְךְלָכ, ִּכי ְּבָׁשְרָׁשן ָהיּו ְּגבֹוִהים יֹוֵתר, ַחי ֶאת ַהְמַדֵּבר

ב ְלַב" ֶלֶחם ָּדְייָקא :)אמור לט( םָׁשא מּוָבן  ְוֵכ.ָנְפלּו ְלַמָּטה יֹוֵתר
ֵאינֹו ַמְׂשִּביַע , ַאף ֶׁשַּמְרֶּבה ָּדם, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּבָׂשר, "ֱאנֹוׁש ִיְסָעד

ְוָלֵכן ֵאין ְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַרק ַעל ַהֶּלֶחם , מֹו ַהֶּלֶחםְּכ
ַפל ְוַעל ֵּכן ַאף ֶׁשָּנ, ְלִפי ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהּצֹוֵמַח ָּגבֹוַּה ִמּׁשֶֹרׁש ַהַחי, ָּדְייָקא

  ר ּבֹו יֹוֵתר  ִנְׁשַאיַעִּבְׂש ַמֲעַלת ֶׁשהּוא ַמםקֹול ָמָּכִמ, ְלַמָּטה יֹוֵתר
   .יַחְּבִמ  

,  ֶׁשֵּכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהּדֹוֵמם ָּגבֹוַּה ֵמַהּצֹוֵמַח.)חוקת נח(ת "ְּבלקא מּוָב

ַעל , ֶחם צֹוֵמַחָלֵכן ֵהִניפּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהֶּל, ְוׁשֶֹרׁש ַהּצֹוֵמַח ָּגבֹוַּה ֵמַהַחי

 ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות )כ ע"דרושים ליוה(ת "ְּבלקא מּוָבן ְוֵכ. ַּגֵּבי ַהְּכָבִׂשים ַחי

ּוַמְמִׁשיִכים אֹור ִמּׁשֶֹרׁש ַהַחי , ַהַחי ְלָׁשְרׁשֹות ְמַכְּפִרים ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמֲעִלים ֶא

  ֶׁשִּנְמָצִאים , ִמים ְוַהֲחָטִאיםַהֶחְסרֹונֹות ְוַהְּפָגת ְלַמְעָלה ֶׁשּיֹוֵרד ּוְמַמֵּלא ֶא

  .םָהָאָד ִמּׁשֶֹרׁשי ָּגבֹוַּה ַהַח ְּדׁשֶֹרׁש, ָּבָאָדם  

 ֶטַבע הּוא ַּבְּבֵהָמה ֶׁשֵהן ְּבֵטלֹות ִּבְרצֹון .)אמור לז(ת "ְּבלק
ְוֵאיָנם ְמַׁשּנֹות , ּוְלָכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטה אֹוָתם, ַהַּמְנִהיָגם

ן ְּבַהְרֵרי ֵאין סֹוף ָתָדיסּוְוַהְינּו ִמְּפֵני ִּכי ָׁשְרָׁשן ִו, םֶאת ַּתְפִקיָד
 ְּבִחיַנת ְךְוִנְמָׁש, ֶאָּלא ֶׁשָּנְפלּו ְלַמָּטה ַמָּטה ִמַּדְרַּגת ָהָאָדם, ַמָּמׁש

 :)ויגש מג( 'תֹוָרה אֹור'ְּבא מּוָבן ְוֵכ. ִּבּטּול ְלַמָּטה ַּתַחת ַיד ָהָאָדם

, יל ַּגם ֵּכן ְּבִחיָנה זֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבָהָאֶרץ ַמֲעָלה ְיֵתָרהִלָעְוִהֵּנה ִנְרֶאה ֶּב
ֶׁשִהיא ִמְדָרס ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵלי , ְוהּוא ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ֶׁשֵּיׁש ָּבּה

ּוִבּטּול ֶזה , ַהּכֹל ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהּצֹוֵמַח ֶׁשְּגֵדִלים ְּבגַֹבּה ְוִהְתַנְּׂשאּות
 ַהְינּו ֶׁשָהָאֶרץ ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ָּגבֹוַּה ִמֻּכָּלם ֵיׁש .ד ָׁשְרָׁשּה ַהַּנֲעֶלה ִמַּצְךָׁשְמִנ

ּוַמה , ֵּכיָון ֶׁשְּבָׁשְרָׁשּה ְלַמְעָלה ִהיא ְּגבֹוָהה ִמֻּכָּלם, ָּבּה ִּבּטּול יֹוֵתר ִמֻּכָּלם

ן ִמְתַּבֶּטֶלת ַּגם ְלַמָּטה ָלֵכ, ֶּׁשּיֹוֵתר ָּגבֹוַּה ֵיׁש ּבֹו יֹוֵתר ִּבּטּול ָלאֹור ֵאין סֹוף

  י ֵיׁש ִּבּטּול ַּתַחת ַחֶׁשַּגם ַּב,  ַהַחיְךר ָּכְוַאַח,  ַהּצֹוֵמַחְךר ָּכְוַאַח. יֹוֵתר ִמֻּכָּלם

  . ַיד ָהָאָדם  

ּוְלָהִבין ַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֵּבין ִּבְנַין ַהִּמְׁשָּכן  :)ברכה צט(ת "מּוָבא ְּבלק
ְּבָאְרָּכן , ִּכי ִלְכאֹוָרה ֵהם ָׁשִוין ַמָּמׁש, ְלֵבין ִּבְנַין ִׁשילֹה
 ַהֶהְפֵרׁש ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ַהְּקָרִׁשים ֲעֵצי ְךַא, ּוְבָרְחָּבן ּוְבָכל ְּפָרִטים
, ּוְבִבְנַין ִׁשילֹה ָהיּו ַהְיִריעֹות ֵמֲאָבִנים ַּדְוָקא, ֶאֶרז ּוְמֻצִּפים ָזָהב

, ְּבִחיָנה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה, ֵמם ַמָּמׁשַוֲאָבִנים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּדֹו
  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֲעֵצי , ַמִּקיף ְּדַמִּקיף, ָׁשְרָׁשם ִמְּבִחיָנה ַהּיֹוֵתר ָּגבֹוַּה

  .ֶאֶרז הּוא ְּבִחיַנת צֹוֵמַח ָׁשְרָׁשּה הּוא ְּבִחיַנת ַמִּקיף  

ָרֵאל ִנְקְראּו ְּבֵׁשם ִיְׂש )ויצא' שנה שנייה פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רֶפֵסְּב
ַהַּטַעם ֶׁשִּנְקְראּו , "ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל"ִּדְכִתיב , ֶאֶבן

ִּכי ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ִּתְמֶצאָנה ְלַמָּטה ַּבַּקְרַקע ֶאְפָׁשר ֶׁשַּתֲעֶלה , ֶאֶבן
,  ְּבתֹוכֹוְךֶׁשִּיְבנּו אֹוָתּה ְּבִכַּפת ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ַהֶּמֶל, ְלַמְעָלה

 ְורֹוִאים ֶׁשַּמֲעַלת ַהּדֹוֵמם .ְךְוִנְמָצא עֹוֶמֶדת ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו ֶׁשל ֶמֶל

  , לִלְהיֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַּכְבָיכֹו, ֶׁשָּיכֹול ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה

  . ַהּכֹלל ֵמַע ְּדׁשֶֹרׁש ַהּדֹוֵמם הּוא  

 ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְלקֹל ְך ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ָלְוָהָיה" )ח, שמות ד(
ְוָהָיה ִאם : ָהאֹת ָהִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינּו ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹון
 ְוָלַקְחָּת ָךלֹא ַיֲאִמינּו ַּגם ִלְׁשֵני ָהאֹתֹות ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְלקֶֹל

ִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן ַהְיאֹר ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר ְוָׁשַפְכָּת ַהַּיָּבָׁשה ְוָהיּו ַהַּמ
ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמּדּוַע ְׁשלָׁשה מֹוְפִתים ְמַׁשְכְנִעים . "ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת

ְּדַאֲחֵרי אֹות ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים , ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ִמּמֹוֵפת ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ,  ָהאֹות ַהְּׁשִליִׁשי ְּבַוַּדאי ַיֲאִמינּוְוַאֲחֵרי, ִיָּתֵכן ֶׁשּלֹא ַיֲאִמינּו

א ֶׁשהּו ֶׁשֶּנְהַּפְך ְלָנָחׁש,  ַּבַּמֶּטה ֵעץ ֶׁשָּבא ִמן ַהּצֹוֵמַחהְּדָהאֹות ָהִראׁשֹון ָהָי

ַוֲעַדִין ִיָּתֵכן , ּוָבֶזה מֶׁשה ֶהְרָאה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ִלְפעֹל ַעל ַהּצֹוֵמַח ְוַהַחי, ַחי

 ,רַהְמַדֵּב ָיכֹול ִלְפעֹל ַעל ָהָאָדםא ֶׁשהּו' זֹו ְרָאָין ֶׁשֵאי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְטֲענּוֶׁש

י ַחַב ּוַחֵמֹוּצל ַּבעְֹפה ִלֶׁשר ָקֵתֹוּיים ֶׁשִעְדא יֹוּלֹים ֶׁשִטּוׁשים ְּפִׁשָנ ֲאׁשֵיְּד

  ֶׁשַּׁשָּיְך ָלָאָדם,ַהָּיד ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהָיה ָהאֹות ַהֵּׁשִני ִעם ,רֵּבַדְמר ַּבֶׁשֲאֵמ

ְוִיְרצּו ִלְראֹות אֹות , ַוֲעַדִין ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהיּו ֲחָכִמים ֶׁשּלֹא ַיֲאִמינּו, ַהְמַדֵּבר

ֶׁשָּצִריְך ּכַֹח ִמָּמקֹום יֹוֵתר ָּגבֹוַּה  ְּדַבּדֹוֵמם ֲהִכי ָקֶׁשה ִלְפעֹל ֱהיֹות, ְּבדֹוֵמם

ם ֶׁשֵה ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהָיה ָהאֹות ִעם ַהַּמִים, ּנֹותֹוֶׁשֵּיֵרד ְלַמָּטה ַּבּדֹוֵמם ְלַׁש

ְוָאז , ֶׁשֶּנְהְּפכּו ְלָדם ַּבַּיֶּבֶׁשת ֶׁשהּוא ַהּדֹוֵמם ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹון ְּכִדְלַקָּמן, ּדֹוֵמם

  ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת " )שם ל(ָּכתּוב , ְיסֹודֹות'  ּכֹחֹו ְּבָכל ַהדתֶא ְּכֶׁשּמֶׁשה ֶהְרָאה
  ."'וגוַוַּיֲאֵמן ָהָעם : םיֵני ָהָעְלֵע  

 )ד"ת ריש פ"יסה(ם "ְיסֹודֹות ְּדמּוָבא ָּבַרְמַּב' ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִעְנַין ַהד

, ָעָפר ְךר ָּכַאַח, ַמִים ְךר ָּכְוַאַח,  רּוַחְךר ָּכְוַאַח, ֶׁשֲחִׁשיבּוָתם ִהיא ֵאׁש

ה ְּביֹוֵתר ֲהֵרי ְּבָׁשְרׁשֹו ָּבעֹוָלמֹות ֵּכיָון ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶהָעָפר הּוא ְלַמָּט

ֶׁשֶהָעָפר , ְוָדָבר ֶזה רֹוִאים ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות, ָהֶעְליֹוִנים הּוא ָּגבֹוַּה ִמֻּכָּלם

 ְוֵכן ַהַּמִים .ְוֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַבְּטלֹו, ַהְיסֹודֹות ָהֲאֵחִרים' גת ְמַבֵּטל ֶא

 ְוֵכן ָהרּוַח ְמַבֶּטֶלת, ְוֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַבְּטלֹו, ֵאׁשָהרּוַח ְוָהת ְמַבְּטִלים ֶא

  ְּדַמה ֶּׁשָּגבֹוַּה יֹוֵתר ְמַבֵּטל , ָהרּוַחת ְוָהֵאׁש ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֵּטל ֶא,  ָהֵאׁשתֶא

  .ּוְנָבֵאר, ֶאת ַהְּנמּוִכים ִמֶּמּנּו ּוִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם  

ְוֵכן ֶהָעָפר ,  ֶּבָעָפרים ּוְבֵטִליםַהַּמִים ִנְסָּפִגְּד, ְמַבֵּטל ֶאת ַהַּמִים

 ַלְחּדֹר הֶׁשרּוַח ֵאיָנּה ְיכֹוָלם ֶׁשרֹוִאיי ּוְכִפ, ְמַבֵּטל ֶאת ָהרּוַח

ְּדִאם ׁשֹוְפִכים ,  ְוֵכן ֶהָעָפר ְמַבֵּטל ֶאת ָהֵאׁש.תְוֶנֱעֶצֶר, ֵמֵעֶבר ְלִקיר ֲאָבִנים

ָהרּוַח ְוָהֵאׁש ֵאיָנם ְמַבְּטִלים ,  ֵמִאיָדְך ַהַּמִים.ָהֵאׁש ִנְכֵּבית, ָעָפר ַעל ֵאׁש

 ּוְבתֹוְך ָהֵאׁש, ְּדֶהָעָפר ִנְׁשָאר ַקָּים ְּבתֹוְך ַהַּמִים ּוְבתֹוְך ָהרּוַח, ֶאת ֶהָעָפר

  ּבֹו ם ֶׁשֻּמְרָּכִבים ָהֲאֵחִרית ַהְיסֹודֹול  ִּבְגַל,ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְגרֹם ּבֹו ִׁשּנּויף ַא

  .ְּטלֹו ְלַגְמֵרי ֵאיָנם ְיכֹוִליםֲאָבל ְלַב  

,  ַעל ְיֵדי ַמִיםתְּדִלְפָעִמים ָהרּוַח ֶנֱעֶצֶר, ְיכֹוִלים ְלַבֵּטל ֶאת ָהרּוַח

ֵמִאיָדְך ֵאין ְמִציאּות ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע , ְוֵכן ַהַּמִים ְמַכִּבים ֶאת ָהֵאׁש

ֲאָבל , ף ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְגרֹם ִׁשּנּוי ַא,ַהַּמִיםת ֶׁשָהרּוַח אֹו ָהֵאׁש ְיַבְּטלּו ֶא

ְוֵאין ,  ֶאת ָהֵאׁשתְמַכָּבה ּוְמַבֶּטֶל ָהרּוַח. ְלַבְּטלֹו ְלַגְמֵרי ֵאיָנם ְיכֹוִלים

ְיסֹודֹות ֶׁשֶהָעָפר ֵאינֹו ִנְצָרְך ' ְועֹוד רֹוִאים ְּבד . ֶאת ָהרּוַחת ְמַבֶּטֶלָהֵאׁש

ַהַּמִים ִנְצָרִכים ִליסֹוד ֶהָעָפר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן , ִליסֹודֹות ֲאֵחִרים

ְוֵכן ְיסֹוד ָהֵאׁש ִנְצָרְך ִליסֹוד , ְּדַהַּמִים ְצִריִכים ָמקֹום ֵליֵׁשב, ֵהיָכן ָלנּוַח

  ְּדָהֵאׁש ַחָּיב , ְּדִאם לֹא ִיְהֶיה ֲאִויר ְסִביב ַהֶּלָהָבה ִהיא ִּתְכֶּבה, ָהרּוַח

   .ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְבעֹר, ַוֲאִויר ְסִביבֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְיסֹוד ָהרּוַח  

ר ָאַמל ּוְׁשמּוֵאר ְּגַבה ִעיָּלָאר ָאַמב ַר.) פסחים עו(' ַּבְּגָמ
ל ִּכְׁשמּוֵאה ֲהָלָכ )ד, ד צא"ע יו"שו(ה ַלֲהָלָכק ְוִנְפַס. רְּגַבה ַּתָּתָא

  ן ַהַּתְחּתֹות ָהֱאֶמי ִּפל ֶׁשַע ָבֵרינּוִלְדז ֶרֶמן ָּכא ְּדֵיׁשה ִנְרֶא. רְּגַבה ֶׁשַּתָּתָא

  .קְוָחָזב ָחׁשּור יֹוֵת  

 ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות תֶׁשְּסִפיַר .)נח חוקת( ת"ְּבלק

 ְוָלֵכן ,ֵמַהְּסִפירֹות ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ֵמַהֶּכֶתר ָׁשְרָׁשּה ,ֶׁשַּבְּסִפירֹות

 העמידה( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע אמּוָב ןְוֵכ .ֶזה ִעְנָין לְלַסֵּמ ,ֶּכֶתר לֹוֵבׁש ַהֶּמֶלְך

 תַמְלכּו אֶׁשהּו יֲאִנ רלֹוַמ הָרָצ ,"ַאֲחרֹון ַוֲאִני ִראׁשֹון ֲאִני" )רמו 'ע
 ִנְרֶאה .יֲאִנ תאֹוִתּיֹו ,ןַאִי אֶׁשהּו ןִראׁשֹו אהּו םַּג ,הַאֲחרֹוָנ 'ה אֶׁשִהי

א מּוָב

ן ְוֵכ

מּוָבא 

ן ְוֵכ

א מּוָב

ָּכתּוב 

ְוֵכן 

 ֶהָעָפר

 ַהַּמִים

 ָמִצינּו

  אמּוָב
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 ִהיא ַהַּמְלכּות ִּדְסִפיַרת ,ַהַּמְלכּות ְסִפיַרת ֶׁשל ֵמַהִּמְסָּפר ְמֻדָּיק ְּדֶזה

 רֹוִאים ּוָבֶזה ,ַאַחת ַהִּסְפָרה ְיֵדי ַעל ִנְכָּתב ֶעֶׂשר ּוִמְסָּפר ,ָהֲעִׂשיִרית ַהְּסִפיָרה

 יִנֲא אֹו ןִיַא ןְוֵכ .ִמְסָּפר ְלאֹותֹו תֹוַׁשָּיכ ְוֶעֶׂשר ְּדַאַחת ,ְּבסֹוָפן ְּתִחָּלָתן ְנעּוץ
   )קנו 'ע כתבים( ן"ָּבַרְמַּב אַּכּמּוָב ,ַהּׁשֶֹרׁש תֶא לֶׁשְּמַסֵּמ יּוִלּיִה אְטִרָּיְּבִגיַמ

  .תַהְיסֹודֹו ּבֹו ֶׁשִּנְתלּו אַמְמִצי ּכַֹח אהּו יּוִלּיִה  

עֹוַלם ְּב ֶׁש)ב"שער העקודים פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

 הָכמּוְּנַה הָּגְרַּדַה תים ֶאִלְּמַסְמים ַהִלת ֵּכיַנִחה ְּביָלִחְת ִהָהֲעֻקִּדים

 רֶתֶּכַה תיַרִפְּסִמ ראֹו ׁשֵי םָמְצַע יםִלֵּכַבּו ,ָהֲעֻקִּדים עֹוַלםְּב רֵתיֹוְּב

 .םָמְצַע יםִלֵּכַּב קַר זֹו הָּגְרַדְּב ראֹו יןֵאְו ,ּהָׁשְרָׁשְל הָלְעַמְל הָרְזָחֶׁש

   רֵתיֹוְּב ןֹוּתְחַּתַּבֶׁש ,ןָפסֹוְּב ןָתָּלִחְּת ץעּוְנ תיַנִחְּב תֶא בּוׁש יםִארֹוְו

   .רֵתיֹוְּב ַּהבָֹּגַה הֶּלַּגְתִמ  

 תִּבְבִחיַנ םֶׁשֵה םַּפְרצּוִפי הַלֲחִמָּׁש תַהְּסִפירֹו ֶעֶׂשר תֶא קִחֵּל

 אַהַּסָּב יַוֲאִב אַּסָּבַה תִּבְבִחיַנ אִהי רַהֶּכֶת תְסִפיַר ,הִמְׁשָּפָח

 אִהי הַהָחְכָמ ּוְסִפיַרת ,רְמֻדָּב רַּבֶּכֶת הַּדְרָּג ְּבֵאיזֹו יָּתלּו ,הָהְלָא ןְוֵכ

 תַהְּסִפירֹו ְוֵׁשׁש ,אִאָּמ תִּבְבִחיַנ אִהי ַהִּביָנה תּוְסִפיַר ,אַאָּב תִּבְבִחיַנ

 םַגְו .תַּב תִּבְבִחיַנ אִהי תַהַּמְלכּו תּוְסִפיַר ,ןֵּב תִּבְבִחיַנ ןֵה י"נה ת"חג

 םֶׁשֵה םַהְּזֵקִני לַע זּוְמַרֵּמ ,רֶּכֶת אְּבִגיַמְטִרָּי אֶׁשהּו ָּיִׁשיׁשֶׁש םרֹוִאי ןָּכא

 ןַהַּתְחּתֹו יַהַּגְׁשִמ םָהעֹוָל לַע זַהְמַרֵּמ ֵיׁש ןִמְּלׁשֹו אהּו ,רֶּכֶת תִּבְבִחיַנ

   'ה ׂשַעַּיַו" בתּוָּכַה לַע .)קטו וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהֵּיׁש עֹוַלם אֶׁשהּו
  .רֶתֶּכ תיַנִחְּב לַע תֶזֶּמַרְמ הָּיִׂשֲע ןֹוׁשְּלֶׁש "הָרָׂשְל  

 ןִׁשְמעֹו 'ְלר ֵצל ֶׁשָעׂשּו עֹופֹות ֶׁשָהיּו הַמֲעֶׂש :)רא בלק( ַּבּזַֹהר

 ,ָהעֹופֹות ָּפְרחּו ָיִאיר ֶּבן ִּפְנָחס 'ר ּוְכֶׁשָּבא ,ְוַתְלִמיָדיו יֹוַחאי ַּבר

 ְמאֹד ֶׁשָּׂשְמחּו ָׁשם ּוַמְׁשַמע ,ֵצל ֶׁשַּיֲעׂשּו ִאיָלנֹות ָׁשלׁש ִהְצִמיַח ה"ְוַהָּקָּב

 .ָּגדֹול יֹוֵתר ֵנס ָהָיה ֶׁשֶּזה ,קֶֹדם ֶׁשָהיּו ֵמָהעֹופֹות יֹוֵתר ,ָהִאיָלנֹות ִעם

 ַהַחי ִמּׁשֶֹרׁש ָּגבֹוַּה ,ְוָהִאיָלנֹות ַהּצֹוֵמַח ֶׁשּׁשֶֹרׁש ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

   דֶׁשָּיַר רֵמָהאֹו ָּגבֹוַּה ָׁשְרׁשֹו ָּבִאיָלנֹות ֵנס תַלֲעׂשֹו דֶׁשָּיַר רָהאֹו ,ְוָהעֹופֹות

  .יֹוֵתר ֶזה ִעם ָׂשְמחּו ְוָלֵכן ,ָּבעֹופֹות ֵנס תַלֲעׂשֹו  

 םְּכיֹו ַהְּגָׁשִמים יֹום ָּגדֹול ְיהּוָדה ַרב ָאַמר .)ז תענית( 'ַּבְּגָמ
 ּבֹו ֶׁשִּנְּתָנה ִמּיֹום יֹוֵתר ָאַמר ָרָבא ,ּתֹוָרה ּבֹו ֶׁשִּנְּתָנה

 ִמַּמַּתן ָּגבַֹּה יֹוֵתר ִיְהֶיה ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהֶּגֶׁשם ַּׁשָּיְך ַמה ְוִלְכאֹוָרה .ּתֹוָרה

 יְךָצִר ,ַּגְׁשִמי ֶּגֶׁשם ְלהֹוִריד ְּדִבְׁשִביל ,ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר ,ּתֹוָרה

 ָהֵפְךיּוֵל ,ְּבַגְׁשִמּיּות ְלַמָּטה ָלֶרֶדת ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ,ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום ֶהָאָרה

   ָהאֹור ִמן ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ָּגבַֹּה ָּכְך ָּכל ָמקֹום ֶזה ּוְלָרָבא .ַּגְׁשִמי ְלֶגֶׁשם

   .ַּדְרָּגה ּהאֹוָתְּב ֶזה ְיהּוָדה ְוָלַרב ,ַהּתֹוָרה ּבֹו ֶׁשִּנְּתָנה ַּבּיֹום ֶׁשָהָיה  

 ַהּתֹוָרה ִּבְרַּכת ָלַמְדנּו יֹוָחָנן 'ר ָאַמר .)כא ברכות( 'ַּבְּגָמ
 ָּמזֹון ּוַמה ,ָוחֶֹמר ִמַּקל ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ִמן ,ְלַאֲחֶריָה

 ֵאינֹו ְלָפֶניָה ֶׁשְּטעּוָנה ּתֹוָרה ,ְלַאֲחָריו ָטעּון ְלָפָניו ָטעּון ֶׁשֵאין
 ַהּתֹוָרה ִּבְרַּכת ִמן ,ְלָפֶניָה ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת ,ְלַאֲחֶריָה ְּטעּוָנהֶׁש ִּדין
 ְלָפֶניָה ְטעּוָנה ְלַאֲחֶריָה ְטעּוָנה ֶׁשֵאין ּתֹוָרה ּוַמה ,ָוחֶֹמר ִמַּקל
 ִאיָּכא ,ְלָפָניו ָטעּון ֶׁשְּיֵהא ִּדין ֵאינֹו ְלַאֲחָריו ָטעּון ֶׁשהּוא ָמזֹון

 עֹוָלם ַחֵּיי ֶׁשֵּכן ְּלתֹוָרה ּוַמה ,ֶנֱהֶנה ֶׁשֵּכן ְּלָמזֹון ַמהְך ְלִמיְפַר
 ,מּוָבן עֹוָלם ַחֵּיי ֶׁשֵּכן ַּלּתֹוָרה ַמה ַהִּפְרָכא ִּבְׁשָלָמא ְוִלְכאֹוָרה .ְּתיּוְבָתא

 ,ֵמַהָּמזֹון ַהֲהָנָאה ֲהֵרי ,ֵּבאּור ָצִריְך ,ֶנֱהֶנה ֶׁשֵּכן ְּלָמזֹון ַמה ַהִּפיְרָכא ֲאָבל

 יֹוֵתר ִיְהֶיה ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהָּמזֹון ַׁשָּיְך ּוַמה ,תֶפֶלחֹו ַּגְׁשִמית ֲהָנָאה יאִה

 ָּגבֹוַּה ָׁשְרׁשֹו ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהָּמזֹון ֵּכיָון ,ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .ֵמַהּתֹוָרה ָחׁשּוב

   ְוִאי ,דאְֹמ ָּגבַֹּה ׁשִמּׁשֶֹר ,ֶׁשֶּנֱהֶנה ְּלָמזֹון ַמה ',ַהְּגָמ אֹוֶמֶרת ָלֵכן .ְמאֹד

  .ְלתֹוָרה ִמֶּמּנּו ִלְלמֹד ֶאְפָׁשר  

 יםִטּוּקִל' רֶפֵסְּב אתֵבמּו ַּגְׁשִמיַה ָּמזֹוןַּב םַעַט ׁשֵי ַעּוּדַמ ראּוֵּב

 יםִּיִמְׁשַּגַה יםִרָבְּדַּב ַעּוּדַמ אָיְׁשקּו ִמֶּמעְזִריְטׁש ַהַּמִּגידֵמ 'יםִרָקְי

 יםִמָעְט תיַנִחְּב םֵהֶׁש ,םֶהָּב ׁשֵּיֶׁש םַעַּטַהְו גנּוֲעַּתַה תֶא קַר יםיִגִּׂשַמ

 ִמֶּמעְזִריְטׁש ַהַּמִּגידְו .םֶהָּב ׁשֵּיֶׁש תֹוּיִתאֹו ְנֻקּדֹות יןִגַּתַה תיַנִחְּב תֶא אלְֹו

 הַמ ,יםִלֵּכַה תיַרִבְׁשִּב דּוְבֱאֶנ יִמְׁשַּגַּבֶׁש תֹוּיִתאֹו ְנֻקּדֹות יןִגַּתַהֶׁש בֵּׁשַיְמ

 רֵאָׁשִּת ידִמָּת רֵבָּׁשִּת יאִה םִא םַּג 'י תאֹוָל יםִכָּיַּׁשֶׁש יםִמָעְּטַה ןֵּכ יןֵאֶּׁש

 הֶּזָּכ ָּגבֹוַּה םקֹוָמְּבֶׁש טָרְפִבּו ,יןִד"יּו יֵנְׁש ִנְהֵיית םִיַנְׁשִל תֶרֶּבְׁשִּנֶׁש 'יְד ',י

 יִמְׁשַּגַּב ׁשֵּיֶׁש םַעַּטַה דסֹו תֶא רֵּׁשַקְּמֶׁש יםִארֹוְו .היָרִבְׁש הָתְיָה אלֹ

 ןַיְנִעְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .היָרִבְּׁשַה לַעֵּמֶׁש תמֹוָלעֹוָהְו רֶתֶּכַה תיַנִחְבִל

 'היָרִצְי רֶפֵס'ְּב אָבּוּמַּכ ,רֶתֶּכַהְו ןצֹוָרָה תיַנִחְבִל ְךָּיַׁש יםִמָעְּטַהְו גנּוֲעַּתַה

 ןִיַאָהֶׁשְּכ הָּטַמְל הֶּלַּגְתִמ הֶז רָבָדְו ,גֶנעֵֹמ הָלְעַמְל הָבֹוּטַּב יןֵא )ד ,ב(
 ֶׁשֵּכן ְּלָמזֹון ַמה 'ָמְּגַה תֶרֶמאֹו ןֵכָלְו ,יִמְׁשַּג ׁשֵיְל יםִכָּפְהֶנ רֶתֶּכַהְו

 יםִנמּוְּטֶׁש יםִהבֹוְּגַה תרֹואֹוָה לֶׁש הָאָצֹוּת יאִה ןזֹוָּמַה תַאָנֲהַּד ,ֶנֱהֶנה

 גנּוֲעַּתַהֶׁש 'ַּבֲאִכיָלה ִהְתַקְּדׁשּות' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּוֶׁש יִּפ לַע ףַא .יִמְׁשַּגַּב

 היָרִתְס אןָּכ יןֵא ,הָּפִלְּקַל ְךָּיַׁש תּוׁשְרָה יֵרְבִדְּב םַּג יִמְׁשַּגַּב ׁשֵּיֶׁש

 ׁשֵּיֶׁש יםִהבֹוְּגַה תרֹואֹוָה תֶא הֶּלַגְמ גנּוֲעַּתַהֶׁש לַלְגִּב ְּדַאְּדַרָּבה ,ינּוֵרָבְדִל

 יםִּיִמְׁשַּג יםִגנּוֲעַּתִמ רֵהָּזִהְל ׁשֵיְו ,קָזָח ֹוּב יםִזֲחאֹו עָרָה תחֹוּכֹ יִמְׁשַּגַּב

 היָלִכֲאָה תַנָּוַכְּב 'ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִס'ְּב יםִארֹו ןֵכְו .םָּתְׁשִרְּב לֹוּפִל אּלֶֹׁש

 תירּוִסְמ יםִנְּוַכְמ אלְֹו ,עַפֶׁש יְךִׁשְמַהְל ןמֹוְדַק םָדָא םַלעֹו דַע יםִלעֹוֶׁש

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .םקֹוָמ לָכְבּו הָּלִפְּתַּב מֹוְּכ הָלְעַמְל תלֹוֲעַל ׁשֶפֶנ

   ץעּוְנִּד ,ְּפֻעָּלהַה םֶצֶע דַּצִמ רֵתיֹוְּב ַּהבֹוָּגַה םִע יםִרְּׁשַקְתִמ היָלִכֲאָבְּד

  .ןָפסֹוְּב ןָתָּלִחְּת  

 ׁשֵי הָּיִתְׁש היָלִכֲא תבֹוֵתְּבֶׁש יןִזרּוֵמ לֵאָרְׂשִי 'ר םֵׁשְּב אָבמּו

 .ה"ו תֹוּיִתאֹו ׁשֵי הָוְצִמ הָדבֹוֲע הָרֹוּת תבֹוֵתְבּו ,ה"י תֹוּיִתאֹו

 זּוְמְרִנ ןֵכָל ,ןָׁשְרָׁשְּב רֵתיֹו תהֹובֹוְּג הָּיִתְׁשּו היָלִכֲאַּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ָצִריְך ,ַּגְׁשִמי ְלָמזֹון ִלְזּכֹות ֶׁשִּבְׁשִביל םרֹוִאי ְוֵכן .ה"י תֹוּיִתאֹו ןֶהָּב

 ,ְזֻכּיֹות תֹוַמְסִּפיק ְולֹא ,ַהְּזכּות ֵמעֹוַלם ַהָּגבַֹּה ַהַּמָּזל ְלעֹוַלם ְלַהִּגיַע

 .ְּבַמָּזָלא ֶאָּלא ַּתְלָיא ִּבְזכּוָתא לֹא ְמזֹוָנא .)כח ק"מו( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא

 ,ְלתֹוָרה זֹוֶכה ָאָדם ,ְזכּות ְיֵדי ֶׁשַעל ָמִצינּו ַלּתֹוָרה תִלְזּכֹו ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה

 ָאַמר ְּׂשָכרֹו ַמה ]ֶהָחָתן ֶאת[ ְמַׂשְּמחֹו ְוִאם :)ו ברכות( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא

 ְּבִחינֹות ֶׁשֵּיׁש ְוַאף .הָרֹוּתִמ הָלְעַמְל אהּו ןזֹוָמְּד ,ַלּתֹוָרה זֹוֶכה ל"ִריַב

 ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ַהַּמָּזל ְלעֹוַלם ְלַהִּגיַע ָצִריְך ןֶהָּב ִלְזּכֹות ִבילֶׁשִּבְׁש ַּבּתֹוָרה

 ִנְרֶאה ,ֶׁשַּבֵהיָכל ּתֹוָרה ֵסֶפר ֲאִפּלּו ְּבַמָּזל ָּתלּוי ַהּכֹל .)קלד נשא(

 הְּתלּוָּי ַהּתֹוָרה ְּבעֹוַלם ּוְמקֹומֹו ָחָכם דַהַּתְלִמי ֶׁשל ֶׁשֲחִׁשיבּותֹו ְלָבֵאר

   ְּבתֹוָרה ֲאָבל ,לְּבַמָּז יָּתלּו לַּבֵהיָכ הּתֹוָר רַהֵּסֶפ לֶׁש ֶׁשְּמקֹומֹו ְּכמֹו ,ַמָּזלְּב

   .ְּכִדְלֵעיל ְזֻכּיֹות ְיֵדי ַעל ִלְזּכֹות ֶאְפָׁשרּות ֶאָחד ְלָכל ֵיׁש ּוְבָחְכָמה  

 ִצּיּור ֵיׁש םֶׁשֲעֵליֶה ,ִסיַני ְּבַהר ֶׁשָּמְצאּו ָהֲאָבִנים ִעְנַין ְלָבֵאר

 .ַהִּצּיּור תֶא רֹוִאים ֲעַדִין ָהֲאָבִנים תֶא ֶׁשּׁשֹוְבִרים ְוַכָּמה ,ְסֶנה

 ֶזה ְּבָמקֹום ֶׁשָהְיָתה ִמּׁשּום ,)240 'ע עמדין יעקב 'לר יעקב בית בסידור 'ע(

 ,םקֹוִצי ְלתֹוְך הַמָּט ְלַמָּטה ֶׁשָּיְרָדה ,ַּבְּסֶנה ְלמֶׁשה ְּגבֹוָהה ִהְתַּגּלּות

   ,ְסֶנה ִצּיּור ָּבֶהם ֶׁשִּנְהָיה ,ָּבֲאָבִנים ַּבַּקְרַקע ִׁשּנּוי םַּג הָּפֲעָל אִהי אִמֵּמיָל

  .יֹוֵתר ְלַמָּטה ּוַמְׁשִּפיַע יֹוֵרד יֹוֵתר ְּדַהָּגבַֹּה  
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