
1

 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                          מתוך סדרת הספרים         דף 
  

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

ן" רֹ ֵּטה ַאֲה ַרח ַמ    "ָּפ

ָמִצינּו ן ֵכ ְו.'ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים הּוא ו :)כי תצא רפ(ר ַּבּזַֹה

 "'ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעקֹב ַמַּקל ִלְבֶנה ְוכּו" :)ויצא לד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶׁשַּיֲעקֹב , ו ֶׁשל ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִּתְפֶאֶרת"ֶזה סֹוד ַהָּוא

ְקלֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת רֹוִאים ֶׁשַּמ. ָאחּוז ָּבּה ְוהּוא ְּכֵעין ַמֵּקל

, ה"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ָהְרמּוָזה ָּבאֹות ו, ַהְיסֹוד ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת

  , ְוֵכן מּוָבא ַּבֶהְמֵׁשְך ָׁשם ֶׁשַּמְקלֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ּוַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ֶׁשל מֶׁשה

  .ֵהם אֹותֹו ַמֶּטה  

 ְּבָים ַהּכֹל ָהַאֲחרֹוָנה ַּבְּגֻאָּלה .)מג תיקונים( ְּבזַֹהר

 ,ֻקְלמֹוס ֶזה ,ַהָּים ּבֹו ֶׁשּקֹוֵרַע ֶׁשּלֹו ַמֶּטה ,ַהּתֹוָרה

 ִּדְבֵרי ִיְכּתֹב ֶׁשּבֹו ,ֻקְלמֹוס ִיְהֶיה ְוֶזה ,ַמֶּטה ִיְהֶיה ֶׁשַּלָּמִׁשיַח רֹוִאים

 יםיִקִזֲחַמ הֶּטַמְּד .ֻאָּלהַהְּג ְוָתבֹוא ַהּתֹוָרה ָים ֶאת ִיְקַרע ּוָבֶזה ,ּתֹוָרה

 ,דָּיַּב יםיִקִזֲחַמ סמּוְלקּוְו ,דָּיַה תַעָּפְׁשַה ְךֵׁשְמֶה תֶא לֵּמַסְמ אהּוְו דָּיַּב

 ַּבּיֹום" )ב ,ד 'ישעי( ַהָּכתּוב ְוֵכן .דָּיַה תַעָּפְׁשַה ְךֵׁשְמֶה תֶא לֵּמַסְמ אהּוְו

 ֵסֶפר'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ֹוסקּוְלמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶצַמח ִיְהֶיה ַההּוא

 ְוַהְּדיֹו ',ו הּוא ֶׁשֻּקְלמֹוס ,)רמח 'ע בהעלותך 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים

 הֶׁשַּמְׁשִּפיָע 'ו אֹות הּוא ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ַהְינּו .ד"יֹו אֹוִתּיֹות ֹו"ְּדי ',י איִה

 ַהַּמֶּטה ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ְורֹוִאים .ְלַמָּטה 'ֶׁשַּבי ַהָחְכָמה ֶאת

 ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֵעט ִנְקָרא ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ָמִצינּו ְוֵכן .'ו אֹות ִּבְבִחיַנת הּוא

 סֹוֵפר ְוֵכן .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעטְו ,"ָמִהיר סֹוֵפר ֵעט" )ב ,מה תהילים(

 מעץ ליקוטים( ל"ֲאִריַזְלָה 'ס"ַהַּׁש ִלּקּוֵטי'ְּב ַּכּמּוָבא ,ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא

   ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֵּמל א"ֵה ְּפָעִמים ו"ָוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעט ְוֵכן .)חיים

  .ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד  

 ֶׁשַהְיסֹוד ָּבָאָדם )רכז' אמור ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

 'ֶּבן ְיהֹוָיָדע'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר  ,הּוא ְּבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ָהָאָדם

ֶׁשַהִּמְׁשֶעֶנת ֶׁשל ַהָּזֵקן ִהיא , )ה ואקח"ד, סנהדרין כד( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפַעת . ִּבְבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ַהָּזֵקן

ַּתְלֵׁשל ֶׁשֵהם ֵיְלכּו ִּבְתִמיַכת ָלֵכן ֶזה ִהְׁש, ַהְיסֹוד ֶנְחֶלֶׁשת ַּבְּזֵקִנים

  . ֶׁשִּתְהֶיה ֲעבּוָרם ִּבְבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי ִּבְמקֹום ַהְיסֹוד ֶׁשֶּנֱחַלׁש, ִמְׁשֶעֶנת

  .ְּדַהַּמֵּקל הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד, ְוָלֵכן ִנְתָמִכים ְּבַמֵּקל  

במדבר (, "ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות" ָמִצינּו ֶׁשְּנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ִנְקְראּו ְּבֵׁשם

ְּדַהְּׁשָבִטים ִנְקְראּו ְּבֵׁשם , )ב, שם ז( "ְנִׂשיֵאי ַהַּמּטֹת" ְוֵכן ,)ב, ל

ְלַמֵּטה ְּבֵני : ְלַמֵּטה ְיהּוָדה" )יט, שם לד( ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב "תֹוּטַמ"

 ְמֻיָחד ִמֶּׁשּלֹו ִּדְלָכל ֵׁשֶבט ָהָיה ְיסֹוד". 'ְלַמֵּטה ִבְנָיִמין וגו: ִׁשְמעֹון

, "ַמּטֹות"ָלֵכן ִנְקְראּו ַהְּׁשָבִטים . ֶׁשּבֹו ָהָיה ָקׁשּור ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ְּדַהָּנִׂשיא הּוא ַהַּצִּדיק ְיסֹוד , "ְנִׂשיֵאי ַהַּמּטֹת"ְוָלֵכן ִנְקְראּו ַהְּנִׂשיִאים 

א יִׂשְנְוָכל ָנִׂשיא הּוא . ֵּׁשֶבטֶׁשַּדְרּכֹו יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ְלָכל ַה, ֶׁשל ָּכל ֵׁשֶבט

 ֶזהּו ֵׁשֶבטְּד. הּוא ִמְּלׁשֹון ַמֶּטה, ֵׁשֶבט ּוְׁשָבִטיםֵּׁשם ן ַהֵכְו .הֶּטַּמַה

ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת " )כ, שמות כא(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ַמֶּטה

. ְׁשָבִטיםָלֵכן ִנְקְראּו , הְוָכל ֵׁשֶבט הּוא ִּבְבִחיַנת ַמֶּט. "ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט

, "ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל" )רכח' בלק ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק

 יןִּפְניר ַאֵעְזִּכי ְיסֹוד , ְוֵׁשֶבט ִּגיַמְטִרָּיא ִאיׁש, ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד

סֹוד ' ְּבֵסֶפר ְוֵכן מּוָבא. רֹוִאים ֶׁשֵּׁשֶבט ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ִנְקָרא ִאיׁש

  ִמין ָיְמַצע ֶאת " רׁש"ִאי ֶׁש)115 'ע(, א" ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון ְׁשִליָט'ַהִּׂשְמָחה

  .מֹאל ַהִּנְכָלִלים ַּבְיסֹודְׂש  

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה " )יז, במדבר יז(

ית ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵב

' הִנְרֶאה ְּדָלֵכן . 'וגו" ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן"ּוְלַבּסֹוף . 'ְוגֹו" ָעָׂשר ַמּטֹות

ָרָצה ָלֵתת ' י הִּכ, "ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן"ּוְלַבּסֹוף , ַמּטֹותִצָּוה ָלַקַחת 

 ֶאת ִיְׂשָרֵאל אֹות ֶׁשהּוא ָּבַחר ְּבַאֲהרֹן ִלְהיֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶׁשְּמָבֵרְך

ְוָאז , ִצָּוה ֶׁשָּיִביאּו ַמּטֹות' הָלֵכן . ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל

 ְלַסֵּמל ֶׁשַהַּמֶּטה ֶׁשל ַאֲהרֹן הּוא ֶזה ֶׁשּפֹוֵרַח ,"ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן"

  ת ֶארֹן ַמֲעִביר ְּדַהַּמֶּטה ֶׁשל ַאֲה. ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאלת ֶאּוַמְׁשִּפיַע 

  .ֶׁשַּיֲעִבירּו ָּכל ֶאָחד ְלִׁשְבטֹו, ַהֶּׁשַפע ִלְׁשָאר ַהַּמּטֹות ֶׁשל ַהְּנִׂשיִאים  

ֵּבית ַאְבִטיָנס ָהיּו ְּבִקיִאין ְּבַמֲעֵׂשה  .)יומא לח(' ַּבְּגָמ

ָׁשְלחּו ֲחָכִמים ְוֵהִביאּו , ְולֹא ָרצּו ְלַלֵּמד, ַהְּקטֶֹרת

, ְוָהיּו יֹוְדִעין ְלַפֵּטם ְּכמֹוָתם, ֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ֶׁשל ִמְצַרִיםֻאָּמִנין ֵמ

ֶׁשל ַהָּללּו ִמַּתֵּמר ְועֹוֶלה , ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעין ְלַהֲעלֹות ָעָׁשן ְּכמֹוָתן

 רֹוִאים ֶׁשֶעֶׁשן ַהְּקטֶֹרת ָהָיה .ֶׁשל ַהָּללּו ַמְפִציַע ְלָכאן ּוְלָכאן, ְּכַמֵּקל

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

מּוָבא 

 ְוֵכן

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 



2

ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָׁשן , 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ְועֹוֶלה ְּכַמֵּקלִמַּתֵּמר

ָלֵכן הּוא ִּבְבִחיַנת , הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, ְוֶׁשל ַהְּקטֶֹרת ִּבְפָרט, ִּבְכָלל

ָּכה ּוְלבָֹנה ַז" )לד, שמות ל(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהֶּנֱאָמר ַּבֲעִׂשַּית ַהְּקטֶֹרת . ַמֵּקל

 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַמֵּקל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה

  ה ֶאל "ַוּיֹאֶמר הוי ")לד, שמות ל( תֶרטֹל ְקר ַעֵּבַדְּמ ֶׁש ֶׁשַהָּכתּוב)ערך מקל(

  .ל"ַמֵּקת "ר" ָךְלח ַקֶׁשה מ  

ר ֵאָבְמּו. " ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִניָךֶּת ּוִמְׁשַעְנָךִׁשְבְט" ) ד,תהילים כג(

ּוִמְׁשָען , ִיּסּוִרים ֶׁשָּבאּו ָעַלי" ָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָךִׁשְבְט" י"ִּׁשַר

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַמְמִׁשיל ָּדִוד .  ְׁשֵניֶהם ְיַנֲחמּוִניָךֶׁשֲאִני ָּבטּוַח ַעל ַחְסְּד

 ם ִּדְׁשֵני ֵאּלּו ֵה,ְלִמְׁשֶעֶנתים ְוֶאת ַהֲחָסִד, ְלֵׁשֶבטַהֶּמֶלְך ֶאת ַהִּיּסּוִרים 

ּוִמְׁשֶעֶנת ִהיא ַמֵּקל ,  ֵׁשֶבט הּוא ַמֵּקל ַהַּמֶּכה ִּבְבִחיַנת ְּגבּורֹות;ַמְקלֹות

  ָּבִאים , ְוֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות. ֶׁשּתֹוֵמְך ִּבְבִחיַנת ֲחָסִדים

  .ָלֵכן ִנְמְׁשלּו ְלַמְקלֹות, ִחיַנת ַמֵּקלְלָדִוד ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְב  

ַוְיִהי " )ג, שמות ד (בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכְּדָלֵכן ַהַּמֶּטה ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש 

, ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ָעְרָלה ְלַרֵּמז ."ְלָנָחׁש ַוָּיָנס מֶׁשה ִמָּפָניו

ַחס  ֶׁשִּמי ֶׁש.)תיקונים סו( ַהּזַֹהר ֵמ'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר 

  , יתִנָחרּוה ָהָלְרָעת ָהֶאְו ּפֹוֵגם ַּבְּבִרית הּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהָּנָחׁש ְוָׁשלֹום

  .ֶׁשִּיְׁשֶרה ַּבְּבִרית ִמיָלה ֶׁשּלֹו  

 ,"ְּגַער ַחַּית ָקֶנה" )תהילים תלו(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'ְּב

ִסְטָרא ִּדְמָסֲאָבא ַהִּנְקָרא , ּוַע ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹותִּכי ָיד

, ת" ּוְכֶׁשַּיְחּתְֹך ֶרֶגל זֹו ַהֵחי,ְוִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה ַהִּנְקָרא ַמָּצה, ָחֵמץ

ְּבסֹוד , ה"ִיָּׁשֵאר ִהֵּנ, ה"ֶׁשל ָקֶנ' ּוְכֶׁשַּיְחּתְֹך ֶרֶגל זֹו ַהק. 'ִּתָּׁשֵאר ה

, ה"ְּדָקֶנ'  ְוק,]ת"יֵח [ת"ְוֶזהּו ְּגַער ַחַּי. "ן ִהֵּנה ִהָּנםִראׁשֹון ְלִצּיֹו"

ּוִמָּקֶנה ,  ַמָּצהָחֵמץְוַיֲעׂשּו ֵמ, ן"ַוֲחָתָכם ְוָעָׂשה אֹוָתם ֵהִהי

'  ֶרֶגל זֹאת ַהקרַמה לֹוֶצֹור,  ְנִעיַצת ַהָּקֶנה ַּבָּיםדֹוסה ְוֶז. ה"ִהֵּנ

ְוהֹוִריָדה , ַהִּנְקָרא ָים, ְּתָתָאה' הְוָנֲעָצה ַּבָּים ֶׁשִהיא , ִנְתָאְרָכה

הּוא , ֶׁשל זֹאת ַהָּקֶנה ֶׁשִּנְתָאְרָכה ֵמִהֵּנה' ְוק. ַלִחיצֹוִנים

ְוָעֶליָה ִנְבָנה . 'ַקו ָארְֹך ִמֶרֶגל ַהק, רַמֹולה ֶצֹור. ֶׁשֶהֱעָלה ִׂשיְרטֹון

ן "ֹוִתּיֹות ָׂשָטן ֵיׁש א"ּוָבֶזה ַהִּׂשיְרטֹו', כּו ְוְּכָרְך ָּגדֹול ֶׁשל רֹוִמי

  ְוִנְבְנָתה צֹור ֵמֻחְרָּבָנּה , ְלַמַען ְׂשפֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה, ה"ְרָוָי

   .םִיֶׁשל ְירּוָׁשַל  

, 'קֶׁשָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ָהאֹות ן יָוֵּכ, 'ַמֵּקל אֹוִתּיֹות ָמל קְּד

. ְׁשִּפיַע ַלִחיצֹוִניםְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּקו ֶׁשּיֹוֵרד ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְלַה

' ֶאת ָהאֹות ק, ִמְּלׁשֹון ִמיָלה, ָמל,  ִּדְקֻדָּׁשהדסֹוְית ַה ֶאַהְמַסֵּמל, ַּמֵּקלְוַה

ל ַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו. ְוחֹוֵתְך ֶאת ְיִניָקתֹו ֵמַהְּקֻדָּׁשה

ם ּוּיִסאת ְּבֵצְמיא ִנן ִהֵכ ָלדסֹוְיַהת ֵמֶקֶניֹו' ת קאֹוָה ֶׁש:)הקדמה ב(ר ַהּזַֹה

יר ִמב ָזַרָהֵמ' ןֶפֹוּצַה 'ְּבֵסֶפרא ָבן מּוֵכְו, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמיק ַהִּדה ַצָּלִּמַה

ר ֶצֵּית ַהד ֶאא ָצהּוז ֶׁשֵּמַר ְל'י קִדָצת ֹוּיִתא אֹו הּויקִּדַּצא ֶׁש"יָטִלן ְׁשֵהּכֹ

הינו ( ְּבַהְכָּפָלה 'קְוֵכן . תֶקֶניא יֹום ִהָּׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל', ת קאֹוז ָּבָמְרִּנע ַהָרָה

ו "ך ָו"ד ָסֶמ"יֹו ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ד"ְיסֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא )'ג וכו+ב+א

ְמַסֶּמֶלת '  ֶׁשָהאֹות ק)'ע אות ק"אותיות דר(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  .ת"ָּדֶל

ִרָּיא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  ְּבִגיַמְט'קְוֵכן אֹות . "ַקְרֵני ְרָׁשִעים"

ְּבִגיַמְטִרָּיא ּו. מ" ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהסְׂשאֹור ְּבִגיַמְטִרָּיא 'אֹות קְוֵכן , מ"ס

  ְּבִגיַמְטִרָּיא ּו, )ד, תרומות ח(ב "רעא ָּבָבּוּמ ַּכׁשָחָּנת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהׁשַחַר

  . ָמן ַוֲעָמֵלק ַהַּׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ָהֶזֶרׁש  

 ף"קֹו ֶׁשָהאֹות )ערך קוף( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

 ִּדְבַגן ֵעֶדן , ַאַחר ָהָאָדםקֹוףְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהָּנָחׁש ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ר ְּדָלֵכן ּוְמָבֵא, ְוָרָצה ִלָּׂשא ֶאת ַחָּוה, ַהָּנָחׁש ָהָיה הֹוֵלְך ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלִים

ִמְתַחְּפִׂשים ְּבפּוִרים ְּדֶזה ִעְנָינֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק ְלַנּסֹות ְלִהְתַחֵּפׂש ְוִלְהיֹות 

ְוֵכן ְמבָֹאר ָׁשם ְּדַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּפָּלָגה ֶנֶעְנׁשּו ֶׁשַּנֲעׂשּו . קֹוף ַאֲחֵרי ָהָאָדם

  ְהיֹות קֹוִפים ַאֲחֵרי  ְּדֵהם ִנּסּו ִל.)סנהדרין קט(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, קֹוִפים

   . ַּכָּידּוַע,ָהֱאלִֹהים  

ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ָהָעם ְלׁשֹון  )בלק יז( 'ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא'ְּב

, ְּגַנאי הּוא ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְׂשָרֵאל ְלׁשֹון ֶׁשַבח הּוא

" ַוִּיְבּכּו ָהָעם, "אלִֹהיםַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּב", "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים"

 'ק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַעםְּד,  ַעל ְּגַנאית ְמַרֶּמֶזַעםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּלׁשֹון . 'ְוכּו

  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ּוְמַרֵּמז ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבַמָּצב ֶׁשל ִהְתַקְּׁשרּות ִעם ַהק

  . חּוֵטי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  

, ִּבְתִחָּלה'  אֹוִתּיֹות קןֵיׁש ָּבֶה, קת ָּבָלַּקַרח ֻחקַֹהָּפָרׁשֹות ' גְּד

. ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו' ְלַרֵּמז ַעל ַהֲחָטִאים ֶׁשֵּיׁש ְּבג, ֶאְמַצע ְוסֹוף

' ָלֵכן ַהק, ְּבָפָרַׁשת קַֹרח ַהֵחְטא ֶׁשל קַֹרח הּוא ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה

ָלֵכן ,  ֻחַּקת ַהֵחְטא ֶׁשל ֵמי ְמִריָבה ְּבֶאְמַצע ַהָּפָרָׁשהְּבָפָרַׁשת, ַּבַהְתָחָלה

ּוְבָפָרַׁשת ָּבָלק ַהֵחְטא ֶׁשל ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא הּוא ְּבסֹוף , ָּבֶאְמַצע' ַהק

ֲחָטִאים ֵאּלּו ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ' ְוַהְמֻׁשָּתף ְּבג. ַּבּסֹוף' ַהָּפָרָׁשה ָלֵכן ַהק

ה ָּבֶהם הֹוָרַדת ֶׁשַפע ַלִחיצֹוִנים ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ָהאֹות ָתְוָהְי, ֵאלְּגדֹוֵלי ִיְׂשָר

י ִפְּכ, רֵתה יֹוָּבה ַרָּדִמְּב' ק ַהְךֶרם ֶּדֵגֹול ּפֵאָרְׂשי ִיֵלדֹול ְּגם ֶׁשָאְטֶחְד. 'ק

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ְּבָׁשָעה  :)שבת נו(' ָּמִצינּו ַּבְּגָמֶׁש

, ָיַרד ַּגְבִריֵאל ְוָנַעץ ָקֶנה ַּבָּים, א ְׁשלֹמֹה ֶאת ַּבת ַּפְרעֹהֶׁשָּנָׂש

 רֶפֵס'א ְּבָבמּוּו , ָּגדֹול ֶׁשל רֹוִמיְךְוָעָליו ִנְבָנה ְּכָר, ְוָעָלה ּבֹו ִׂשְרטֹון

,  ְנִעיַצת ַהָּקֶנה ַּבָּיםדֹוסה ְוֶז )תלז' תהילים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהִּלּקּוִטים

' ֲעָצּה ַּבָּים ֶׁשִהיא הָנְו, ִנְתַאְרָכה'  ֶרֶגל זֹאת ַהקרַמֹולה ֶצֹור

ֶׁשל זֹאת ַהָּקֶנה ' ְוק. ְּתָתָאה ַהִּנְקָרא ָים ְוהֹוִריָדּה ַלִחיצֹוִנים

ָּכתּוב 

ִנְרֶאה 

א ָבמּו

ִנְרֶאה 

 ְוֵכן 

ָמִצינּו 

 ִנְרֶאה 
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 ְך ַקו ָארֹרַמֹולה ֶצֹור. ֶׁשִּנְתַאְרָכה ֵמֵהָּנה הּוא ֶׁשֶהֱעָלה ִׂשיְרטֹון

   רַמֹולה ֶצֹור, דֹול ֶׁשל רֹוִמי ָּגְךְוָעֶליָה ִנְבָנה ְּכָר. 'ִמֶרֶגל ַהק

  .ִמֶּמָּנּהְּבִרְדָּתּה ַלִחיצֹוִנים ָלְקחּו ּכַֹח ְוָיְנקּו ֶׁשַפע   

י ִּפ )אבות(ר ָכׂשָׂשי ִיֵנְּבל ַהַעַּבִמ' יםִדָמֱחים ֶנִרָבְּד'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

' גין ְּבִרָּדֻסן ְמָּתְשלְֹׁש, ןתֹוָאי ָהִּפ, רֵאְּבי ַהִּפ, ץֶרָאָה

ת ַׁשָרָפר ְּבֵאְּבי ַהִּפ, חַרת קַֹׁשָרָפץ ְּבֶרָאי ָהִּפ, רֶדֵּסת ַּכֹוּיִׁשָרָּפ

ים ִזְּמַר ְמּוּלֵא' ג ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .קָלת ָּבַׁשָרָפן ְּבתֹוָאי ָהִפּו, תַּקֻח

ל  ַערֵאְּבי ַהִּפ, חַרא קְֹטל ֵחץ ַעֶרָאי ָהִּפ, תֹוּיִׁשְרַּפל ַהים ֶׁשִאָטֲחל ַהַע

ֵּבַאְרנּו י ֶׁשִפְּכ, אלּון ָסי ֶּבִרְמא ִזְטל ֵחן ַעתֹוָאי ָהִפּו, היָבִרי ְמא ֵמְטֵח

  , תנּוְזל ִּבֵאָרְׂשת ִייא ֶאִטֲחַהה ְלָצן ֵעַתם ָנָעְלִּבֶׁש' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

  .רמֹוֲחל ַהב ַעֵכה רֹוָיא ָההּול ֶׁשַלְגִּב  

' ֶׁשַהֶּפַתח ֶׁשֵּיׁש ֵמַעל ָהֶרֶגל ֶׁשל ָהאֹות ק .)שבת קד(' ַּבְּגָמ

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ְמַסֵּמל ֶאת ֶּפַתח ַהְּתׁשּוָבה ַלחֹוְטִאים

ּוִמי , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים' ְּדָהֶרֶגל ֶׁשל ָהאֹות ק

כֹול עֹוֶלה ֵמַעל ָהֶרֶגל ֶׁשל ֶׁשעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְוחֹוֵזר ַלְּקֻדָּׁשה הּוא ַּכְבָי

ָׁשם ' ּוְלִפי ֶהְסֵּבר ֶזה ְמֻיֶּׁשֶבת ֻקְׁשַית ַהְּגָמ, ֲחָזָרה ַלְּקֻדָּׁשה' ָהאֹות ק

  ְּדֵיׁש צֶֹרְך , ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַהֶּפַתח ֶׁשֵּמַעל ָהֶרֶגל ְולֹא ַהֶּפַתח ֶׁשַעל ַיד ָהֶרֶגל

  . צֹוִניםַלֲעלֹות ֵמַעל ָהֶרֶגל ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחי  

ים ִקלֹם ֱאן ֵׁשֵכְו, יד ֵק"ים יּוִרְמם אֹוֵּׁשת ַהַרָּכְזַהן ְּבֵכָלְד

י ִפְּכ' קת ְּבֶפֶּלַחְתִמ' ת האֹות ָהֶמֱאֶבְּד', ם קים ִעִרְמאֹו

  ה ָּטַמ ְלנּוָאן ֶׁשיָוֵכְו, ןכֹו ָנינֹוֵאי ֶׁשינּום ִּכלֹוָׁשס ְואן ַחין ָּכֵאְו, נּוְרַאֵּבֶׁש

  .הָּטַמף ְלּוּלִחי ַהִפים ְּכיִרִּכְז ַמנּוָא, הָּפִלְּקם ַהקֹוְמִּב  

 ִּדְקִלָּפה ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה ֶׁשִּבְלָעם .)סז בלק( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ְּדיֹוֵסף ִמִּסְטָרא רּוַח ְוָיְצָאה ,ִּדְקִלָּפה ַמְלכּות ְּבִחיַנת ּוָבָלק

 ַהְיסֹוד ֶאת ְמַבֵּטל ִּדְקֻדָּׁשה ִּדיסֹוד ,ִּבְלָעם לֶׁש ַהְּכָׁשִפים ֶאת ּוִבְּטָלה

 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ְוֵכן .נֹותֹוֲא םִע תנּוְזִּב ץרּוָּפ הָיָה םָעְלִּב ןֵכְו .ִּדְקִלָּפה

 ָהָיה ֶׁשִּבְלָעם ְורֹוִאים ,ָהָיה ְּבַאָּמתֹו קֹוֵסם ִּבְלָעם .)קה סנהדרין(

 ןֶּב םָעְלִּב" ןֵכְו .ִּדְקִלָּפה ְיסֹוד ְּבִחיַנת ָהָיה אְּדהּו ,ָהַאָּמה ֶּדֶרְך ּפֹוֵעל

 ןֵכְו ,.)ע קידושין( 'ָמְּגַּב אָבּוּמַּכ תנּוְז לֵּמַסְמַה ר"ֵמָנ ת"ס "רעֹוְּב

   ת"ס "ןָהָעִי םְׁשֻת רֶבֶּגַה" )ג ,כד במדבר( םָעְלִּב לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה

  .ר"ֵמָנ  

ְוִהֵּנה ָהְיָתה  )רסא' בלק ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז'םֵסֶפר ַהִּלּקּוִטי'ְּב

,  ֶהָאַרת ָהָאבֹות ָהֶעְליֹוִניםְךַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ְלַהְמִׁשי

, ֶׁשֵהם ַיֲעקֹב, ל סֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשמֹות ָהָאבֹות"ְוֶזה סֹוד ַּבַּמֵּק

 ְּדַמְקלֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו. ִיְׂשָרֵאל, ִיְצָחק, ַאְבָרָהם

ת "ְוָלֵכן ס, ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת, ָאבֹות' ְמַנֶּסה ִלינֹק ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ג

  ִאם ֶזה ַמֵּקל ִּדְקֻדָּׁשה ֲהֵרי הּוא ָּכלּול ,  ְּדִמַּמה ַּנְפָׁשְך,ָאבֹות' ל ֵהם ג"ַמֵּק

  . ָאבֹות'  הּוא יֹוֵנק ִמגְוִאם ֶזה ַמְקלֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ֲהֵרי, ָאבֹות' ִמג  

 ִּכי ָךַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל" )כח, במדבר כב(

ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשִּבְלָעם , "ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים

ְלָאְך ְוֵכן ַהַּמ. ָאבֹות'  גדֶגֶנם ְּכֵה ְׁשְרָגִלים' ִהָּכה ַּבַּמֵּקל ֶׁשָּכלּול ּבֹו ג

י "ָאבֹות ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש' ְּפָעִמים ְּכֶנֶגד ג' ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְלַחם ְּבִבְלָעם ִנְלַחם ג

ָמה ָרָאה ַלֲעמֹד ִּבְׁשלָֹׁשה ְמקֹומֹות ִסיָמֵני ָאבֹות  )שם כו(

 ָאז ֻמְזֶּכֶרת, ּוַבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשִּבְלָעם ִהָּכה ֶאת ָהָאתֹון. ֶהְרָאהּו

' ִּדְכֵׁשם ֶׁשַּמְלַאְך ה. " ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקלְךַוַּי", ַמֵּקלַּבָּכתּוב ַהִּמָּלה 

ְּפָעִמים ' ָּכְך ִהָּכה ִּבְלָעם ג, ָאבֹות' ְּכֶנֶגד ג, ְּפָעִמים' ָעַצר ֶאת ִּבְלָעם ג

ְׁשַּתֵּמׁש ְּבָכל ָלֵכן ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשִּבְלָעם ִה. ָאבֹות' ְּכֶנֶגד ְיִניָקתֹו ִמג

. ָאבֹות' ֶׁשּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ַהג, ֻמְזָּכר ַהַּמֵּקל, ָאבֹות' ּכַֹח ַהְיִניָקה ֶׁשּלֹו ִמג

  ַּכּמּוָבא , "ֶזה" ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא "ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים"ְוֵכן 

    ).ראה' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְּבֵסֶפר   

 ָךַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתי" )י, שם כד(

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . " ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמיםְךְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר

' ּוְבג. ְּכֶנֶגד ְׁשלָׁשה ָאבֹות, "ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים"ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּבְלָעם ֵּבֵרְך

ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ַעל ְיֵדי ָּבָלק , ּו ָהְיָתה זֹאת ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאלְּפָעִמים ֵאּל

ּוִבְלָעם ִנֵּבא ַרק ַעל . "'ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח ְוגֹו"ֶׁשֶהֱעלּו , ּוִבְלָעם ְּבַיַחד

, ָהָיה ֶזה ְלַבד,  ַּבַּפַעם ָהְרִביִעית ֶׁשִּבְלָעם ִנֵּבאןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ִיְׂשָרֵאל

שם (ְּדָבָלק ְּכָבר ָאַמר לֹו , ְּבִלי ָּפר ְוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַחּו, לֹא ֶעְזָרתֹו ֶׁשל ָּבָלקְל

ּוַבַּפַעם ַהּזֹאת הּוא ִנֵּבא ַּגם ַעל ֻאּמֹות . "ָך ֶאל ְמקֹוֶמָךְּבַרח ְל" )יא

ָׁשלֹׁש "ְּדִעַּקר ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהְיָתה ', ָהעֹוָלם ַעל ֱאדֹום ַוֲעָמֵלק ְוכּו

ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ִמְּׁשלָֹׁשה ָאבֹותְּכֶנֶגד ְיִניָקתֹו , "ְּפָעִמים

ְּדִבְלָעם . ָאבֹות ת"ר, "ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר" )רכד' בלק ע(

שם (י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ָאבֹות'  ְּבכַֹח ַהְיִניָקה ֶׁשּלֹו ֵמַהגּוָּפֲעלד ַחק ַיָלָבּו

 ֶׁשִּבְלָעם ָעַרְך ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹות ְּכֶנֶגד ַהִּׁשְבָעה ִמְזְּבחֹות ֶׁשָעׂשּו )ד, כג

  ִּכי " )ט, שם כג(ְוֵכן ְּתִחַּלת ַהְּבָרָכה ֶׁשל ִּבְלָעם . ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

  . י ָׁשם"ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ָאבֹות' ְמַדֵּבר ַעל ַהג, "ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו  

 ֶאת ְךְלָבֵר' ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה" )א, שם כד(

 ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים ַוָּיֶׁשת ְךִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַל

 ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְךְולֹא ָהַל" ָׁשם 'יםִּיַהַחר אֹו'ּוָב. "ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו

ְלַהְסִּכים ' ֵּפרּוׁש ֶהְחִליט ֶׁשֵאין ִּתְקָוה ֵמה" ִׁשיםִלְקַראת ְנָח

ָלֶזה ִנְתַחֵּכם , ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ּתֹוֶעֶלת ֵמַהְּנָחִׁשים, ְלָהַרע ְלִיְׂשָרֵאל

ִלְראֹות ַמה " ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו"ְּבֵעָצה ָרָעה ְוהּוא 

ל ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַע. ם יּוַכל ְלַקֵּלל ָׁשְךֶּׁשִהְכִעיסּו ַּבִּמְדָּבר אּוַלי ֶּדֶר

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

ה ֶאְרִנ

 ָמִצינּו

מּוָבא 

ָּכתּוב 

תּוב ָּכ

ָּכתּוב 
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ּוְכֶׁשָרָאה ַּפֲעַמִים ֶׁשֵאין , ְּדִבְלָעם ִנָּסה ְלַקְּלָלם ֶּדֶרְך ַהַּמֵּקל,  ְּדָבֵרינּויִּפ

 ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ֵחְטא ָהֵעֶגל ,"ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו"ָאז , ֶזה ַמְצִליַח

ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּד, ֶׁשָחְטאּו ַּבִּמְדָּבר

ְוֵכן . ְוַעְכָׁשו הּוא ִנָּסה ִלְפעֹל ֶּדֶרְך ַהּכַֹח ַהֶּזה, 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

   יּוס ָה"רּוְּבְמיֹוס ְו"נּום יֹוָעְלל ִּביו ֶׁשָנָּב ֶׁש.)תשא קצא (ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

  .לֶגֵעת ָה ֶאּוׂשָעב ֶׁשב ַרֶרֵעי ָהאֵׁשָר  

ִנָּצב '  הְךַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא" )כג ואילך, במדבר כב(

 ְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶּדֶרְךַּבֶּדֶר

ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ", " ִּבְלָעם ֶאת ָהָאתֹוןְך ַּבָּׂשֶדה ַוַּיְךַוֵּתֶל

'  הְךַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא, ַוּיֶֹסף ְלַהּכָֹתּה' ְוגֹו'  הְךַמְלַא

ִנְרֶאה ְּדָהְיָתה ָּכאן . " ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקלְךַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוַּי

ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהר ָחָדׁש . ְלַמְקלֹו ֶׁשל ִּבְלָעם', ִמְלָחָמה ֵּבין ַמְלַאְך ה

ָלֵכן ֶזה ָהָיה . ִנְלַחם ְּבִבְלָעם, ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף .)בלק סז(

 :)בלק רז(ּזַֹהר  ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְּדַמְלָאִכים ַׁשָּיִכים ַלְיסֹוד', ֶּדֶרְך ַמְלַאְך ה

ל ֵּכיָון ֶׁשִהְתִקין ֲאתֹונֹו ְוֵזְרָזּה ְּבִתּקּוֵני ְּכָׁשָפיו ְּבַצד ַהִּדין ְלַקֵּל

ּוְבֵׁשם ,  ָהַרֲחִמים ְלֶנְגּדֹוְךה ֶאת ַמְלַא"ִהְקִּדים ַהָּקָּב, ֶאת ִיְׂשָרֵאל

רֹוִאים ֶׁשַהַּמְלָאְך ֶׁשִּנְלַחם . ָהַרֲחִמים ְּכֵדי ִלְסּתֹר ָחְכָמה ֶׁשּלֹו

  ת ּוְבכֹחֹו, ָהָיה ַמְלָאְך ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְלַחם ִּבְכָׁשָפיו ֶׁשל ִּבְלָעם, ְּבִבְלָעם

  .ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּלֹו  

ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹר " )ה, במדבר כב(

ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאמֹר , ְּפתֹוָרה

ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ְלָתְכִניתֹו ֶׁשל ָּבָלק ִלְקרֹא . "ִמֻּמִלי

ה ְוֶז. ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ְלִהָּלֵחם ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלַהְפִעיל ֶאת, ְלִבְלָעם

ֶאל ִּבְלָעם " ,ְּדַמְלָאִכים ַׁשָּיִכים ַלְיסֹוד ,"ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים" בתּוֶׁשָּכ

ְּדַתְפִקיד ֶזה ַׁשָּיְך ַלְיסֹוד ֶׁשל ,  ִמְּלׁשֹון ּפֹוֵתר ֲחלֹומֹות"עֹר ְּפתֹוָרהֶּבן ְּב

ָהָיה ִּבְלָעם , ְוֵכן ַּבְּלֻעַּמת ֶזה. 'ַחְׁשַמל ֵׁשָנה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , יֹוֵסף

ּפֹוֵתר , "ְּפתֹוָרה"ּוִמֵּמיָלא הּוא ָהָיה ְּבִחיַנת , ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

בלק (ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּב, "ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר", ֲחלֹומֹות

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם .  ְּבָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהָּנָהרַה ֶׁש)קפד' ע

כּות ֶׁשִהיא ּוְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְל,  הּוא ַּתְרּגּום ֶׁשל ַהִּמָּלה ֻׁשְלָחןְּפתֹוָרהֶׁש

. ּוְמַקֶּבֶלת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד, ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ַעל ַהָּנָהר ְיסֹוד, ִּבְבִחיַנת ֻׁשְלָחן

  הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלבֹוא , ּוְלַאַחר ָּכל ָהְרָמִזים ָהֵאּלּו ֶׁשָרַמז ָּבָלק ְלִבְלָעם

  .ְׂשָרֵאלִיּוְלַקֵּלל ֶאת   

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש . "ַּדֵּבר ִעִּמי' ה ַמה ּיֵֹסף הְוֵאְדָע" )יט, שם כב(

ְוָׁשְרָׁשם , ְיסֹוד ִּדְקִלָּפהַהָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּנבּוַאת ִּבְלָעם ָהְיָתה ֶּדֶרְך 

ְוֵכן . "ַּדֵּבר ִעִּמי' ּיֵֹסף ה" ְוֶזה ֶׁשָאַמר .יֹוֵסףֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל 

ְּדַהָּכָאתֹו ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת " ְלַהּכָֹתּהַוּיֶֹסף " )שם כה(מּוָבא ַּבָּכתּוב 

ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק " )שם טו(ְוֵכן ֵאֶצל ָּבָלק ֻמְזָּכר . ְיסֹוד ִּדְקִלָּפה, "יֵֹסף"

ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשִּבְלָעם ּוָבָלק ִנְלֲחמּו ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד , "'ְׁשלַֹח ָׂשִרים ְוגֹו

', ּוְבָכל ַהְּמקֹומֹות ֻמְזָּכר יֵֹסף ָחֵסר ו, ֵסףיִֹּדְקִלָּפה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ֵאֶצל ַהַּמְלָאְך , ְלֻעַּמת זֹאת. 'ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא הּוא ְּבִלי ול ֶׁשְּדַהַּמְלָאְך 

ֲעבֹור '  הְךַוּיֹוֶסף ַמְלַא" )שם כו(ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְלַחם ְּבִבְלָעם ָּכתּוב 

 א הּוְּדַהַּמְלָאְך ִּדְקֻדָּׁשה. 'ִעם ו, ֻמְזָּכר יֹוֵסףּו, "'ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ְוגֹו

  ָלקֹב אְֹיַבי " )י, במדבר כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'ִעם ו, ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף

  .יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָךְקָראִתי  

 ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש ָךלֹא ִיָּמֵצא ְב" )י, דברים יח(

 ֵאי י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו, "ים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשףקֵֹסם ְקָסִמ

, ְך ִאם לֹא ֵאֵלְךָהאֹוֵחז ֶאת ַמְקלֹו ְואֹוֵמר ִאם ֵאֵל, ֶזהּו קֹוֵסם

ֵּבַאְרנּו . "ַעִּמי ְּבֵעצֹו ִיְׁשָאל ּוַמְקלֹו ַיִּגיד לֹו"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 

ַהִּכּׁשּוף ֶּדֶרְך ת ֶאַרִים ֶׁשָעׂשּו  ַעל ַחְרֻטֵּמי ִמְצ'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּבַמֲאַמר 

ִנְרֶאה ִּדְפֻעָּלה זֹו . ְּבִחיַנת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ֵמַחְׁשַמל ְלָנָחׁש

, ְּדִעְנָיִנים ֵאּלּו ּפֹוֲעִלים ֶּדֶרְך ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ַהַּמֵּקלַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי 

ל ז ַעֵּמַר ְמידִּגַין ֵכ ְו.ֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ַהַּמֵּקלָלֵכן ֵהם ַנ, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמֵּקל

  ל ת ַעֶזֶּמַרה ְמָדָּגן ֲהֹוׁשְּלֶׁש :)ויחי רלד(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ, דסֹוְי ַהידִּג

  . ידא ִּגָרְקִּנד ֶׁשסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה  

, ל ַוֲעָמֵלק ֶׁשִּבְלָעם ּוָבָלק ָהיּו ִמּׁשֶֹרׁש ָּבֶב.)בראשית כה(ַּבּזַֹהר 

ִנְרֶאה  ,ֲעָמֵלק ָּבֶבלאֹוִתּיֹות , ָּבָלק, ִּבְלָעםּוְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹוָתם 

הּוא ַׁשָּיְך ַלֲעָמֵלק ַהְמַסֵּמל ֶאת , ְּדֵכיָון ֶׁשִּבְלָעם הּוא ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

ְּמַסֵּמל ֶאת ּוָבָלק ֶׁש, 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

 ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד תַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָּבֶבל ֶׁשְּמַסֶּמֶל

 אֹוִתּיֹות ֲעָמֵלק ִנְרֶאה ַּדןֵכ ְו,'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִּדְקִלָּפה

ִּנְלָחם ַּבַּמֵּקל ֶׁשל ַצד ֻאּמֹות ֶׁש' ַּדֲעָמֵלק הּוא ַהַּמֵּקל ֶׁשל ָהע, 'ַמֵּקל ע

ָמָחר ָאנִֹכי ִנָּצב ") ט, שמות טז(ְוָלֵכן ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָּכתּוב . ַהְּקֻדָּׁשה

ְּדִבְׁשִביל ְלִהָּלֵחם ִעם . "ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָיִדי

ַמֵּטה ", ְקֻדָּׁשהָצִריְך ָלַקַחת ֶאת ַהַּמֵּקל ִּד', ֲעָמֵלק ֶׁשהּוא ַמֵּקל ע

 )קמב' בשלח ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. "ָהֱאלִֹהים ְּבָיִדי

ֵׁשם ן ֵכ ְו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַׁשַּדיֶׁשַהִּמְלָחָמה ַּבֲעָמֵלק ָהְיָתה ֶּדֶרְך ֵׁשם 

 י"ַרִּבת "ס" בִנָּצי  ָאנִֹכרָמָח"ְוֵכן . לֵּקא ַמהּו ֶׁשטֹוׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאַׁשַּדי 

ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל עֹוף'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ּוְיסֹוד  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאנִֹכי"

 מֹוד ְּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהם"ֶרֶזְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

 ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 
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 )יד, שם יז(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ,"ְוִזְרַמת סּוִסים" )כ, יחזקאל כג(ב תּוָּכֶׁש

   ִעם "ָמחֹה" ְוֵכן ,תֹוּיִתאֹו' ג בּוּלִד ְּב"ֵלקָמ ֲערֶכֵזָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת "

  . ַמֶּטהַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא   

" אֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַעַוּיֹ" )ילקוט בשלח רסד(ַּבִּמְדָרׁש 

. ִמְּפֵני ֶׁשָּבא ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ְוָלָמה ָאַמר ִליהֹוֻשַע

ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו  ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב"ְּכִתיב 

ֶזה , ֵּתֵצא ֶלָהָבה ִמֵּבית יֹוֵסף ְותֹאַכל ַקׁש ֶׁשל ֵּבית ֵעָׂשו, "ְלַקׁש

לֹו , רֹוִאים ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ִמֵּׁשֶבט יֹוֵסף ַהְיסֹוד. ָהַרג ֲעָמֵלקְיהֹוֻׁשַע ֶׁש

ְּדַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִנְלַחם ַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה . ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק

 ָהָיה  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשל ֵעָׂשו ַוֲעָמֵלק

 :)בשלח לז(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ִּגְלּגּול יֹוֵסף ְוָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

ְוָלֵכן ַרק ְיהֹוֻׁשַע . ֶׁשַהֵחְטא ֶׁשל ְמִכיַרת יֹוֵסף ָּגַרם ֶאת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק

ְּפָגם ֶׁשָּפְגמּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַה. ֶׁשָּבא ִמּיֹוֵסף ָיכֹול ְלַנֵּצַח ֶאת ֲעָמֵלק

ָנַתן ֶאת ַהּכַֹח ַלְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל , ַּבְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְלָחָמה ַּבֲעָמֵלקְוֵכן . ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲעָמֵלק

  . יֹוֵסף ַהַּצִּדיק  

, יַרת יֹוֵסף ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ִחּלּול ַׁשָּבתָמִצינּו ַּבּזַֹהר ָׁשם ֶׁשְּמִכ

ְוִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ׁשֹוְמִרים ֶאת , ְּדיֹוֵסף הּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת

ּוִבְגַלל ִחּלּול . ַוֲעָמֵלק לֹא ָהָיה ָּבא, ַהַּׁשָּבת ָהָיה ִּתּקּון ִלְמִכיַרת יֹוֵסף

ּוְמבָֹאר .  ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף ַוֲעָמֵלק ָּבאַׁשָּבת ִנְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהִּקְטרּוג

ְוִנְלֶחֶמת ַּבְיסֹוד , ִלְדָבֵרינּו ְּדַׁשָּבת ַמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

  א " ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון ְׁשִליָט'ַוְיֻכּלּו'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ֲעָמֵלק

  . ְּבִרית עֹוָלם ּוְבִגיַמְטִרָּיא יֹום ַהַּׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ֶׁש 

מֶׁשה ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּפֹוֵרׂש  )יב, שמות יז(מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוהּוא , ַּכָּפיו ְלַמְעָלה ָהָיה ַאֲהרֹן ִמיִמינֹו ְוחּור ִמְּׂשמֹאלֹו

עֹוָתיו ְמַקֵּבל ּכַֹח ַהְּתִמיָכה ִּבְׁשֵניֶהם נֹוֵׂשא ֶעֶׂשר ֶאְצְּב, ָּבֶאְמַצע

. ֻּדְגַמת ַהַּקו ָהֶאְמָצִעי ַהְמַקֵּבל ֵמַהְּׂשָרִפים ָהעֹוְמִדים ִמַּמַעל לֹו

רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה ְלַעּמּוד ָהֶאְמַצע ַהַּׁשָּיְך ְלִמַּדת 

ק ֵלָמת ֲעֶמֶחְלם ִמֹוּיֶׁש' תבֹו ָאׁשַרְדִמ' ְּבאָבן מּוֵכְו. ַהִּתְפֶאֶרת ְוַלְּׂשָרִפים

 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו .י"ם ַחִיַמֲעם ַּפֵהת ֶׁשעֹו ָׁשו"ל ְלְךֵרָאְתִה

  ם ֵהים ֶׁשִפָרְּׂשי ַהֵנל ְׁשז ַעֵּמַר ְמ"לֹוְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל "ָּכתּוב ַהֶׁש

   .ו"ן לַיְנִמְּכ י"ם ַחִיַמֲעַּפ  

 ֲעָמֵלק ֶׁש)עט' ע(ְּבֻקְנְטֵרס ְּבִעְנְיֵני ּפּוִרים ֵמָהַרב ַקֶרִליְנְׁשֵטיין 

ַּדֲעָמֵלק רֹוָצה ִלְמלֹק ֶאת ַהַּצָּואר ֶׁשל , ְמִליָקההּוא ִמְּלׁשֹון 

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֵעָׂשו ִנָּסה ִלְנׁשְֹך ֶאת ַיֲעקֹב ַּבַּצָּוארן ֵכְו .ִיְׂשָרֵאל

 אֹוִתּיֹות ַצָּוארְוֵכן , ַעּמּוד ָהֶאְמַצעת יַנִחְּב ֶׁשַהַּצָּואר הּוא 'ֻסָּלם ְׁשַמלַח'

 ַרֲחִמים ְּבִגיַמְטִרָּיא ַצָּוארְוֵכן  ,ּוְמַרֵּמז ַעל אֹור ַהַּצִּדיק ְיסֹוד, אֹור צ

ֵׁשר ַהָּכ .)קידושין פב(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו ,ַהְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע

  ן ֵכְו .טֵחֹוא ׁשק הּוֵלָמֲעים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשַּבַּטָּבִחים ֻׁשָּתפֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק

  . עַצֶּפְּבִגיַמְטִרָּיא  קֵלָמֲע  

 ַמַּכת אֹוָתן ִהָּכה ,"ָךְּב ַוְיַזֵּנב" )'י תצא תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש

 ֵּבית ָהיּו ֶמה ִׁשיְקָלא ַּבר ִחיָנָנא ר"ַּדא ָהא ִּכי ,ָזָנב

 ְּכַלֵּפי ְוזֹוְרִקין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ִמילֹוֵתיֶהן חֹוְתִכין עֹוִׂשין ֲעָמֵלק

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ֶּׁשָּבַחְרָּת ַמה ָךְל ֱהֵוי ,ָּבַחְרָּת ָּבֶזה ְואֹוְמִרין ,ַמְעָלה

 ָמֵלקַּדֲע ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ִמילֹוֵתיֶהן ֶׁשּזֹוֵרק ְיֵדי ַעל ,ַּבְיסֹוד ִנְלָחם ֲעָמֵלק

 ְּבִמְצַות ּוְמַזְלֵזל ִנְלָחם הּוא ְוָלֵכן ,ַהִּמיָלה ַעל ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ַהָּנָחׁש הּוא

 ,כה דברים( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .אֹותֹו ְמַנְּצִחים ָאנּו זֹו ִּדְבִמְצָוה ,ִמיָלה

 ָאןְמַטְּמ ֶׁשָהָיה ְוֻטְמָאה ְקִרי ְלׁשֹון ,"ְךַּבֶּדֶר ָךָקְר ֲאֶׁשר" )יח

 ֶׁשל ַהְיסֹוד ִּבְקֻדַּׁשת ִנְלַחם ֶׁשֲעָמֵלק רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .ָזכּור ְּבִמְׁשַּכב

 ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ָזכּור ּוִמְׁשַּכב ְקִרי ִליֵדי ּוְמִביָאן ,ִיְׂשָרֵאל

 י"ַרִּׁש ְךֶׁשַּמְמִׁשי ְוֶזה ,ְקִריִל ָּיָקרַה ֶאת הֹוֵפְך ֶׁשהּוא 'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל'

 ,ֶחְטָאם ֵמֲחַמת ּכַֹח ַחְסֵרי ,"ָךַאֲחֶרי ַהֶּנֱחָׁשִלים ָּכל ָךְּב ַוְיַזֵּנב"

 .ֲעָמֵלק ְּבַיד ָנְפלּו ֶׁשָּלֶהם ַּבְיסֹוד ֶׁשָּפְגמּו ְּדֵאּלּו .ּפֹוְלָטן ֶהָעָנן ֶׁשָהָיה

 "ֲעָמֵלקַּב ה"ַלהוי ִמְלָחָמה ָיּה ֵּכס ַעל ָיד ִּכי" )טז שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן

 'ר ג"רהָהֵמ 'תֶלָפֹוּנַה דִוָּד תֻסַּכ' ְּבֻקְנְטֵרס מּוָבא ןֵכְו .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 קַצִּדי לִיּפֹו עֶׁשַב" )טז ,כד משלי( בתּוָּכַהֶׁש א"יָטִלְׁש ייזַרְגְניּו יִראּו

   ְךֶרֶּד יאִה דסֹוְי יקִּדַּצַה תיַלִפְנִּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ק"ֵלָמַע ת"ס "םָוָק

  .קֵלָמֲע  

 ֵהם ח" אוַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהְלכֹות ְצִניעּות ַּבּטּור

ְוַעל ְיֵדי ַהְּצִניעּות . ֲעָמֵלק ְּבִגיַמְטִרָּיא מ"רְּד, מ"ְּבִסיָמן ר

 ֵכן ַּבּטּורְו. ֶׁשִעְנָינֹו ִלְפּגֹם ַּבְּצִניעּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִנְלָחִמים ַּבֲעָמֵלק

ַחְׁשַמל ' הּוא ִהְלכֹות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר מ"רד ִסיָמן "יֹו

 ֶׁשַעל ְיֵדי ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ִנְלָחִמים ְּבֵעָׂשו ּוַבֲעָמֵלק ֶׁשִהְצַטְּינּו 'ָּדם

ץ "ֶׁשֵּמִביא ֵמָהריעב, ז' ז ע" תשנ'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' ְּבֵסֶפר ןֵּיַע. ְּבִמְצָוה זֹו

  ְּבִסיָמןןֵהֶׁשִּסיָמֵני ַהּטּור ִנְקְּבעּו ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָלֵכן ִהְלכֹות ְּתִקיעֹות 

 'ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף' רֶפְוֵכן מּוָבא ַּבַהְקָּדָמה ְלֵס. ֶׁשעֹוֶלה ְּכִמְנַין ׁשֹוָפר, ו"תקפ

   ְלַרֵּמז ֶׁשִּלּמּוד ל"ָרֵח ְּבִסיַמן ֶׁשִהְלכֹות ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה ִנְקְּבעּו

  ].ַּבַּלְיָלה הּוא ִּתּקּון ַלְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְקֵראת ָרֵחל  

  

 ָמִצינּו 

ְועֹוד 

ְוֵכן 

מּוָבא 

 ָמִצינּו

ַּבַּמֲאָמר [
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ].ניתן לקבל את כל המאמר בשליחת בקשה למייל הרשום לקמן[

  

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ד "אלפים תתנ' א שדוד המלך נולד בשנת ב"אליהו נחמני שליט' ג ר" ולפי זה ביאר הרה.ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

אלפים ' בומלכותו על כל ישראל התחילה בשנת , ד"ל שלושים כשמת שאול בתחילת שנת תתפומלך בחברון בגי, לבריאת העולם

. שנים ומחצה התעכבה מלכות דוד על כל ישראל בגלל שאיש בושת מלך בירושלים'  שב)שם' ובתוס. סנהדרין כ(כמובא בגמרא . ו"תתפ

נקבל שוב את דוד , ו"אלפים תתפ' בסיף עוד פעם ואם נו. יוצא שהמספר הזה הוא מאדם הראשון עד שדוד מלך על כל ישראל

 וכן.  עם האותיותת"ו דל"ת ו"דל במילוי האותיות ד"דו בגימטריא ו"תתפ' בוכן . ב"תשע אלפים' ה שהוא המשיח בשנת

ויש כאן רמז שהמספר ".  ִהוא אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחהָּפתֹות" )ויקרא ב ו( מרומז בכתוב המדבר על הכנת מנחה ו"תתפ

   אפשר ליצוק שמן המשחה "ָּפתֹות"ואחרי שיש . שהיא הכנת המלכות והכנת הגאולה כדלעיל, ו קשור עם הכנת המנחה"תתפ

  ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"כהמשך הכתוב , ולהמליך את המלך  

ה ָחְנִּמא ֶׁש"ָרְּגת ַהיַט ִׁשַעדּוָּיַכְו, הָלדֹוה ְּגָחְנל ִמֵּלַּפְתה ִמָיָה ֶׁשתֹויָטִׁשא ְלהּו, הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמל ְז ַעאנּוֵבֵהא ֶׁש"ָרְּגַהיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ

מנחה ובאמת נראה דלענין הגאולה העתידה זמן  .)ח רלג א"ע או"א על שו"עיין בביאור הגר(, דַביֲעִדק ְּבא ַרֹלֹה ְויָלִחְתַכיא ְלה ִהָלדֹוְּג

  , ]באלף השישי [שחל בערב שבת, ]ערב הגאולה [ערב פסחדזמן הגאולה העתידה הוא בסוד , גדולה הוא לכתחילה לכל השיטות

   .ִנְׁשָחט ְּבֵׁשׁש ּוֶמֱחָצה, ָחל ֶעֶרב ֶּפַסח ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת )פסחים ה א(ומצינו במשנה   

. מיד בתחילת זמן מנחה גדולה, הנביא ניצח את נביאי הבעל וירדה לו אש מהשמים שאליהו )ה שהרי"ד: ברכות ו(א "מובא במהרש

וכן מנחה מסמלת את . שהנצחון שלו יהיה בתחילת זמן מנחה גדולה, וזה מרמז על הגאולה העתידה שתהיה על ידי אליהו

 וכן. ִהיא ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִמְנָחהֶׁשֱהיֹות , ה ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִמְנָח.)חוקת סב(ָדׁש  ָחמלכות בית דוד כמובא בזהר

ל ֶכאֹן ָהת ֵהֹוּצַמְּדְוָלֵכן ַהִּמְנָחה ָהְיָתה ַמָּצה . ְּדָקְרַּבן ָעִני ְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ֲעִנָּיה ְוַדָּלה, ָקְרַּבן ָעִני ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִמְנָחה

ְוֶנֶפׁש ְמַסֶּמֶלת . "ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה" )א, ויקרא ב(  ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ָקְרַּבן ִמְנָחה..)ויצא קנז(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר  ,יִנם עֶֹחֶל ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדֶׁש

' ג ר"והוסיף הרה. 'מרמזים על המלכות שהיא בסוד אות הו, שיש חמשה סוגי מנחה :)מנחות קד(וכן מצינו בגמרא  .ֶאת ַהַּמְלכּות

  שבו מושחין את , ושמן מרמז על שמן המשחה. מלכות בגימטריא סולתו, א שמנחה נעשית מסולת ושמן"אליהו נחמני שליט

  .המלכים  

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוֲאָרה ַהְּלָבָנה  :)ויחי רכג(  ַּבּזַֹהראָבּוּמַּכ,  שמסמלת את מלכות בית דוד,ת שבע נרמזת בשמה של בב"תשעשנת 

   וכן אמר .ֶׁשֲהֵרי ִאּמֹו ַּבת ֶׁשַבע ָהְיָתה,  לֹא הּוֲאָרה ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשָּבא ְׁשלֹמֹה ֶׁשָהָיה ָראּוי ְּכֶנְגָּדּה]ַמְלכּות ָּדִוד[

  . ֹ]בת שבע[ ָרה לֹו ִאּמוָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּט.  ָהֵקם ַמְלכּות ָּדִוד ּוְׁשלֹמֹהָנאהפייט על הגאולה העתידה   

ושוב שלח , ז תמוז"ושלח את היונה פעם ראשונה בי, תמוז' שיונה שלח את העורב בי) פרק רביעי(מובא במדרש סדר עולם רבה 

  ד תמוז הוא התאריך המדויק של זמן מנחה גדולה כשמחלקים "וכ, ד תמוז היונה חזרה לעת ערב"וביום כ, ד תמוז"את היונה בכ

   ]. ד תמוז"א היא מעוברת החשבון משתנה לכ"אבל כיון ששנת תשע, ו תמוז"החשבון יוצא כ. [וחצי שעות כדלעיללשש   

  ב "תא ש"גמליאל רבינוביץ שליט' ג ר"והוסיף הרה. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלד ֶמַל נֹוֹוּבֶׁש, בָאְּבה ָעְׁשִּת המרמז על ב"תת "ס "ב ֶעֶרתְלֵע"

  .תתוב הוא תשובהדהתרגום של . אלים שבזכותה נגתשובהמרמז על   

והטוב , בין הטוב לרע, ה יהיה בירור בעולם הזה הנקרא עץ הדעת"שבשנת תשע .)ג"סוף פ' שער נ(ל "להאריז' עץ חיים'משמע מה

 כל אחד חסדים'  והענין כי הם ה,גם בזה תבין ענין הגלות שהוא אלף יומין דחול. ונביא את לשונו, יפרד מהרע

 ובהיותן בעץ הדעת נקרא אלף יומין , הרי אלף, כמנין כתף שמאלגבורות'  וה,ף ימין"ק כמנין כת"הרי ת' קכלול מ

 והגלות הוא היות אלו האלף נתונים שם תוך הרע אשר שם , שהם בר ותבןטוב ורע יען כי שם הוא ,דחול

 לכן אלו הם ,קרא ווי עמודיםי הנ"א הוא מהחזה ולמטה אשר שם נה" תוך זהחסדים וגבורותלוי ית כי גיוולה

  עץ  כי אין אחיזת . והבן זה," וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודיםמאותהואת האלף ושבע "דוגמת הקדושה 

  . אלף שנין"כל היום דוה" ה סוד אלא במקום הגלוי וזהדעת  

 מּוָבא

ד עֹוְו

 וכן

 וכן

וכן 
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 שנה 2000מ יותר מלפני גוים של תרבויות שמביאים, גלזרסון והרב הארליק מפרופסור 'והיהדות המאיה תרבות' ספר לי הראו

 עומדש, האסטרונומיה מדע פי עלוהגיעו לזה . שלהם הלוח את מויסי הם ובו, העולם כסוף למנינם 2012 לשנת שהתיחסו

 לשמש האנרגיה את שנותן הקו שהוא, ההונב מקו ישיר באפן אנרגיה הארץ כדור יקבל שלראשונה 2012 בשנת גדול שנוי לחול

ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה " )כגכד ' ישעי( ונראה דכל זה מרומז בכתוב. וכוכבים השמש דרך רק מקבל הארץ שכדור תמיד כמו לאו. 'וכו וכוכבים

אז לא " וחפרה"ם שם " וכפי שמבאר המלבי".ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ִּכי ָמַלְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד

הוא , הוא הסבה הראשונה והוא השופע הראשון והאחרון' כי יכירו שה,  עוד אלהות ופאר לחמה ולבנהיתנו

 כי עובדי האליל ,"בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד' כי מלך ה"יען , המשגיח בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

וללבנה היו נותנים , כוכבי אור אלהי מאציל ומשפיע כי הוא השופע אור על הירח וחהיו מחזיקים את השמש לכ

והיא המושלת על העולם , כ כבוד בחשבם כי היא המקבלת השפע מן החמה ומשפעת על העולם התחתון"ג

  ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה "וכן  .כי ידעו שלא עליה יושפע הכבוד העליון מן היוצר כל, אבל אז תחפור הלבנה, התחתון

  . עם המיליםב"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב"הַהַחָּמ  

ל "יצחק כדורי זצ' ג ר"פעמים מהרה' ששמע ג' נחלת יצחק'א מישיבת המקובלים "יוסף חיים זכאי שליט' ג ר"שמעתי בשם הרה

  ל ששמע מהרב "יהודה מועלם זצ' ג ר"דברים מעין אלו שמעתי גם מיהודי ששמע מהרה .ב"שמשיח יבא בחודש אב תשע

  .ל"כדורי זצ  

 אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו

   'ה תַנְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז  ,ל 'ירמי( בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"תשע כ"עהְו ,א"תשע

"ןֵכ ְו.ב"תשע     .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגעם האותיות ְּב "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא 

ורואים שבזמן . "ְוַאָּתה ָדִנֵּיאל ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיׁשְֹטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" )דדניאל יב (

בבוא העת אז יופקחו עיני כל להבין רמזי שם ' מצודת דוד' וכפי שמבאר ה."ׁשְֹטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעתְי" הקץ

, אמר לון רבי שמעון .)וירא קיח(וכן מצינו בזהר  .א"תשע עם האותיות והכולל בגימטריא "ְסתֹם ַהְּדָבִרים"וכן  .זמן הגאולה

אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא , וכד יהא קריב ליומי משיחא, למאה בדא דיתגלי כל כך לע"לית רעותא דקב

  .ובההוא זמנא אתגליא לכלא, ולמנדע ביה קצין וחושבנין, טמירין דחכמתא

ָאַמר אֹוֵיב " )טשמות טו ( שנכתב בתקופה שלפני השואה שגילו לו מן השמים שקץ הגאולה נרמז בכתוב' הפלאות'בקונטרס 

של ראשי חמשה אלפין  וכותב שגילו לו שה".יג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדיֶאְרּדֹף ַאִּׂש

   ש"תומבואר לדברינו שאחרי החמשה אלפין יש . ויותר לא גילו לו,  שניםחמשה אלפיהתיבות בתחילת הכתוב מרמזים על 

  .א"אלפים תשע' ה שבאים בגמר הראשי תיבות נקבל "תמלאמו" של מלאונצרף את אותיות , ת"בר  

ר ֶאְלָעָזר ֵאין ָמְׁשָלן ֶׁשל ַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות ֶאָּלא יֹום ֶאָחד "א. " ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹורְוָהָיה") ילקוט זכריה רמז תקפה( ׁשָרְדִּמַּב

חּוץ ִמְּׁשֵּתי , "ְנָתַנִני ׁשֵֹמָמה ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה"ִּכְדָבְרָך ֶׁשֶּנֱאַמר  ְךֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָר'  ָאַמר ֵליּה ר,ה"ִמּיֹומֹו ֶׁשל הקב

ֵּתַדע ְלָך ֶׁשהּוא ֵּכן ּבֹא ּוְרֵאה ְּכֶׁשַהַחָּמה נֹוָטה ָלבֹא ְּבַמֲעָרב ְׁשֵּתי ָידֹות ָׁשָעה ָּתׁש אֹורֹו , ]הָע ָׁשיׁשִלי ְׁשֵנְׁש [,ָידֹות ָׁשָעה

ץ ְרַוב ְׁשַרי ָהב ִלַתָכְו". ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"ן ַעד ֶׁשּלֹא ָיבֹא ָהֶעֶרב ִיְצַמח אֹוָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ֵּכ, ְוֵאין נַֹגּה לֹו

ם ה ִאי ֶזִפְלּו. יםִׁשְרָפְּמל ַה ָּכמֹוה ְּכָנף ָׁשֶלא ֶאלְֹו, הָנם ָׁשִיַּפְלה ַא"ל הקב ֶׁשמֹור יֹוֵאָבְמ' יחֹוִׁשת ְמעֹוּוׁשְי'אל ִּבֵנַּבְרַּבַאָהה ֶׁשָיְנַתְּנא ִמ"שליט

 יַעִּגַנ, ׁשָרְדִּמי ַהֵרְבִד ְּכהָעת ָׁשדֹוי ָיֵּתְׁשן ֵהה ֶׁשָנ ָׁשו"נית ִחְפַנ ְו,ח"תתכים ִפָלֲא' ת גַנְׁשה ִּבָיָה ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחה ֵמָנם ָׁשִיַּפְלב ַאֵּׁשַחְנ

ורבי אליעזר , ששם מובא אותו נוסח) פרק כז(נראה להוסיף שמקורו של המדרש הוא בפרקי דרבי אליעזר  ו.ב" תשעתַנְׁשב ִלּוׁש

  ה "רואים שרבי אליעזר סבר שיומו של הקב. הקדוש ברוך הואד שנה שהיא שעה אחת של "פשם שכתב ' לשיטתו בפרק ו

  .חות שתי ידות שעה כדלעילולכן זמן הגלות הוא יום אחד פ, ד שנה"לכן שעה היא פ, הוא אלפיים שנה  

ֶׁשָּמא , ֲאִני  ִמְתָיֵרא, ָאַמר, ֵאיָמַתי ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ִקיְסָמא .)סנהדרין צח(בגמרא 

ְוֵאין , ְוִיּפֹל, ְוִיָּבֶנה, ִלְכֶׁשִּיּפֹל ַהַּׁשַער ַהֶּזה, ןָאַמר ָלֶה. ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמְּמָך אֹות, ָאְמרּו לֹו. ְּתַבְּקׁשּו ִמֶּמִּני אֹות

 וכן

וכן 

 ןֵכְו

כתוב 

מובא 
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ֶׁשֵאין ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים , ְולֹא ָּכְך ֲאַמְרֶּתם ִלי,  ָאַמר ָלֶהן,ֵּתן ָלנּו אֹות, ֵּבנּוַר, ָאְמרּו לֹו. ַמְסִּפיִקין ִלְבנֹותֹו ַעד ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא

  יפל השער  וכן .ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם, ִאם ָּכְך ֵיָהְפכּו ֵמי ְמָעַרת ַּפְמָיס ְלָדם,  ָאַמר ָלֶהם,ף ַעל ִּפי ֵכןְוַא,  ָאְמרּו לֹו,ִמֶּמִּני אֹות

 .ג"תשעבגימטריא  ֵאָמַתי ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ֶּבן ִקְסָמאוכן  . עם המיליםא''תשעבגימטריא , ויבנה  

 נוגעת גיחון של שפתיחתו תבין ו"למהרח שהגיד ל"ז י"האר רבנו מדברי )הוריות יב(מהבן איש חי ' בן יהוידע'בספר 

  ושמעתי שבתקופה האחרונה הרחיבו את מעין הגיחון  .בפתיחתו יהיה דגאולה ואתחלתא ,דוד בית במלכות

  .ולא פירסמו את הדבר מפחד הערבים, בירושלים  

 ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם יָדהְוַאִּג ֵהָאְספּו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא" )א ,מט בראשית(

 "ֶאְתֶכם ִיְקָרא" והמילים .הגאולה זמן את הזה בפסוק ברמז הסתיר שיעקב :)רלד ויחי( בזהר מצינוו ".ַהָּיִמים

 את זהל נוסיף ואם 3526 בגימטריא הזה שהפסוק א"שליט אלישר מרדכי 'ר ג"הרה בשם שמעתי וכן .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

  . בית המקדש בנין בענין עליה רמזים שיש .א"תשפ שנת את נקבל 2255 בשנת הפסוק את כשאמר יעקב פטירת זמן

  ".ְוַעד ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְמָטה" )דניאל ז יג(כמו הכתוב   

  אמר שמא יש פסול,ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה )ילקוט בראשית קנז(במדרש 

שמע ישראל " אמרו לו , וכיצחק אבא שיצא ממנו עשו,במטתי כאברהם אבי אבא שיצא ממנו ישמעאל

נראה . 'ו מיד פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו וג, כשם שאין בלבבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד"'וגו

  ' זמן הגאולה שתתגלה מלכות השמרמזים על , ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדדיעקב רמז להם על הגאולה גם במילים 

  . עם האותיותב"תשע בגימטריא מלכותו לעולם ועדוכן . לעולם ועד, לנצח  

.  מרמזים על הגאולה העתידה,"עזוב תעזוב" ו,"הקם תקים עמו" שהפסוקים )עם פירוש מתוק מדבש. משפטים קטו(מצינו בזהר 

ו במילוי שהיא השורש "ג כמנין האות וא"ו בגימטריא י"ז. [ו"נת זשהוא בבחי, ב" ומרמז על שם ע,ו"ב ז"ע אותיות "תעזוב"

 שנה באלף 272ב שנה יש "וביחד עם הע, המרמזים על מאתיים שנה' אותיות ק' ב יש בהם ,"הקם תקים"ו.] ב שמות"של כל הע

 שנה לאלף 500אחרי ואם נחבר את הזהר הזה לשאר המקומות שהחשבון מתחיל . עד כאן דברי הזהר. השישי שזה זמן הגאולה

   עם 500הם בגימטריא '  מלבד האותיות ק"הקם תקים" וכן שאר האותיות של .ב"תשענקבל שוב את שנת , השישי כדלעיל

  . האותיות  

"  ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשילֹא ַיְׁשִחיתּוְוְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו לֹא ָיֵרעּו " )כהסה ' ישעי( הכתוב

  ,  וכן הכתוב המרמז על פנימיות התורה. עם המילים והאותיותא"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו "ןֵכְו .א"תשעבגימטריא 

   .ב"תשעימטריא ת בג"ר" ָאָדםָּבָּתנֹות ַמַקְחָּת ָלִבי ֶּׁשִביָת ָׁשָּמרֹום ַלִליָת ָע" )יטתהילים סח (י "ועל רשב  

  ורבי , ויש מסורת ממנו על קץ כעבור מאה שנה מפטירתו,  מברסלב שנה לפטירת רבי נחמן200א היא "שמעתי ששנת תשע

  .א משלימה את המאתיים שנה של רבי נחמן ורבי נתן"ושנת תשע,  בגלל המחלוקת שהיתהנתן הוסיף עוד מאה שנה  
  

 מאמר זה לזיכוי הרביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על 
  . 0573109982 חודשים  נא להשאיר הודעה בתא קולי 3ם עד 'ניתן לשלם בצקי.בלבד ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

  fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס 
ישלחו בקשה , או את הגליון החודשי, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[האישה עם הוספות חדשות בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות   המעונינים לקבל

  .לכתובת המייל
 עמודים 32וקים בדחיפות לתרומות לצורך הפצת עלון קץ הגאולה המורחב בחוברת מהודרת בת זקאנו 

 .שתביא עידוד וחיזוק גדול בתפוצות ישראל
 קיבלנו הרבה תגובות מעודדות מרבים  בארץ ישראל אלף עותקים50הפצת העלון בקרוב לחר לא

 .'וכוצעירים שהתחזקו בשמירת עינים והברית  וכן ,שהתחזקו והתעודדו
 .'להנציח וכוניתן  .'ב ואיראפא וכו"לא התחלנו להפיץ בארהעדין 

 .אכה מרובה והכיס ריקלקצר והמהזמן 
 עוניין להדפיס לבד ולהפיץמ להעביר את הקובץ בשלימותו למי שנשמח

נשאיר אותם ,  לנו יהודים פשוטים לעסוק בדברים העומדים ברומו של עולם מהרבים השואליםל
 גם כשעם ישראל עמד על שפת ים סוף ומשה אהרון והזקנים :התשובה. לגדולי ישראל הראויים לכך

.  כמובא במדרשזה אומר כך וזה אומר כך,  עמדו שם והתייעצו מה לעשות, גדולי כל הדורות,'נביאי ה
 ל"שקפץ לים על דעת עצמו ועליו אמרו חז, ' שעוד לא היה נשיא וכו20ת גיל אברך צעיר בסביבוהיה 

 .ן בן עמינדב שקפץ תחלה לתוך הים נחשו?מה ראה, "הים ראה וינוס"

מובא 

 בתּוָּכ

מצינו 

וכן 

וכן 
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