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 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה פרשת ויגשגליון 

יצֹוצֹות  ִּנ רּור ַה אֶכת ֵּב ֶל   ְמ

ּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ַו" )ט, בראשית מב(

" ֶעְרַות ָהָאֶרץ" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו "ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם

 ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע יֹוֵסף .ֵמֵהיָכן ִהיא נֹוָחה ִלָּכֵבׁש, ִּגּלּוי ָהָאֶרץ

ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש  .ֶקר ִמִּפיוְּדיֹוֵסף ְּבַוַּדאי לֹא יֹוִציא ֶׁש, ָקָרא ָלֶהם ְמַרְּגִלים

שבת (' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ּיֹוֵסף ָיַדע ֶׁשַהְּׁשָבִטים ִיְהיּו ַחָּיִבים ֵליֵרד ְלִמְצַרִיםֶׁש

ָראּוי ָהָיה ַיֲעקֹב ֵליֵרד ְלִמְצַרִים ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל  :)פט

, ָּכל ִסַּבת ְּגֻדָּלתֹו ְּבִמְצַרִיםְויֹוֵסף ָיַדע ֶׁש. ֶאָּלא ֶׁשְּזכּותֹו ָּגְרָמה לֹו

 ִהיא ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהַּקְרַקע ְלִביַאת ַיֲעקֹב ְוַהְּׁשָבִטים ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות

ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים " )ז, שם מה (ָלֵכן הּוא ָאַמר.  ַהִּניצֹוצֹות ִמָּׁשםתֶא

ַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְל

   ֶׁשִּיָּפְלטּו ִמּתֹוְך , ַעל ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשִּיְזּכּו ְלַתֵּקן ָׁשםםֶהז ָלֵּמַרְל ".ְּגדָֹלה

  . ַהְּקִלּפֹות  

ח "באוה' ע(ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ִהיא ִמְלָחָמה ַמָּמׁש ַּבְּקִלּפֹות 

ְלֶאָחיו ֶׁשַעל ִּפי  ָרַמז ְויֹוֵסף. :)ת במדבר ג"לה ובלק, במדבר י

ְּכֵדי ְלַרֵּגל , ה ֶׁשֵהם ִיָּכְנסּו ַּבֲעָׂשָרה ְׁשָעִרים ָלִעיר"ִסֵּבב ַהָּקָּב, ָהֱאֶמת

ְוִלְראֹות ֶאת ִטיב ָהָאֶרץ ּוְלִהְתּכֹוֵנן ַלִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנכֹוָנה ָלֶהם 

ֵהם , ִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבאּו ְלִמְצַרִיםְוַעְכָׁשיו ַּבַּפַעם ָה, ְּבֵברּור ַהִּניצֹוצֹות

ְּכֶׁשָענּו לֹו . ִּבְבִחיַנת ְמַרְּגִלים ֶׁשָּבִאים ְלַרֵּגל ּוְלִהְתּכֹוֵנן ַלִּמְלָחָמה

ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּנְכְנסּו ְלִמְצַרִים ַּבֲעֶׂשֶרת ַׁשֲעֵרי ָהִעיר ְּכֵדי ְלַחֵּפׂש ֶאת 

הּוא "ָעָנה ָלֶהם יֹוֵסף , )יב, שם מב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ֲאִחיֶהם ָהָאבּוד

ְּדַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו . "ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

ִאם לֹא , ְוָאַמר ָלֶהם יֹוֵסף, ְּבִמְצַרִים ֵהם ִּבְבִחיַנת ַאִחים ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוָאְמרּו ֶׁשּמּוָכִנים , ֹון ַמה ַּתֲעׂשּוֲאִחיֶכם ְּבׁשּום ָממת ֶאַיְסִּכימּו ְלַהֲחִזיר 

הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ְמַרְּגִלים "ְוַעל ֶזה ָאַמר ָלֶהם . ַלֲהרֹג אֹו ֵלָהֵרג

 ,ַלֲהרֹג אֹו ֵלָהֵרג,  ְּדֶזה ֶׁשַאֶּתם מּוָכִנים ְלִהָּלֵחם ֲעבּור ֲאִחיֶכם,"ַאֶּתם

ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן , ָּכְך ֲעבּור ַהִּניצֹוצֹותְּבַוַּדאי ִּתְהיּו מּוָכִנים ְלִהָּלֵחם ַאַחר 

ְוזֹאת ָהְרָאָיה ֶׁשָאֵכן ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ּוִמְתּכֹוְנִנים , ִּבְבִחיַנת ֲאִחיֶכם

  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם לֹא יֹוְדִעים ִמֶּזה ֶׁשַאֶּתם ַעְכָׁשיו ִּבְבִחיַנת , ְלִמְלָחָמה

  .ֲאָבל זֹאת ָהֱאֶמת, ְמַרְּגִלים  

 ָךָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמ" )ד, בראשית מו( 'יםִּיַהַחר אֹו'מּוָבא ָּב

ִלְרמֹז " ַּגם"ְוָאַמר ֵּתַבת "  ַגם ָעלֹהָךִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְל

ֵּבין , ּתֹוֶסֶפת ִרּבּוי ֶׁשַּיֲעלּו ּבֹו ִמִּמְצַרִים ֵּבין ִּבְבִחיַנת ַהַּמֲעָלה

 .ְררּו ָׁשָּמה ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְלֵאין ֵקץִּבְבִחיַנת ַהֵּברּוִרים ֶׁשְּיָב

ַוַּיְרא ַיֲעקֹב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר " )א, בראשית מב(ְוֵכן ֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב 

ְּדַיֲעקֹב ָרָאה ֶׁשֵּיׁש לֹו , ִניםָּבּבֹוא ִרִּׁשים ִׁשת " רר"ֶׁשֶבְּד. "ְּבִמְצָרִים

ְוֵכן . צֹות ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלהֹוִליד ְּבִמְצַרִיםַהִּניצֹו םֵהֶׁש ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ָּבִנים

 ְמַרֵּמז ַעל ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ֶּׁשֶבר ֶׁש'ַּכֶּגֶבר ֶיֱאזֹר ֲחָלָציו' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ַוֵּיְרדּו  ")ג, בראשית מב(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשַהָּפסּוק .  ַהֵּכִליםְׁשִביַרתִּבְזַמן 

 ִניצֹוצֹות ֶׁשֵּבְררּו ב"רְמַרֵּמז ַעל ֵּברּור ָה" ָּברִלְׁשּבֹר ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה 

ֶׁשּלֹא , ַרבְוֶזה ָהָיה ַּגם סֹוד ָהֵעֶרב , ח ְּכִדְלַקָּמן"ְּבִמְצַרִים ִמּתֹוְך ָהרפ

ה ח מֶׁש"בהיף ַהִסהֹוְו. ְּכִדְמבָֹאר ָׁשם, ב"רִהְצִליחּו ְלָבְרָרם ִמּתֹוְך ָה

ת יַרִכל ְמר ַעַמֱאֶּנֶׁשְמֻרָּמזֹות ַּבָּכתּוב ת צֹויצֹו ִנב"רָהא ֶׁש"יָטִלר ְׁשֶטְכֶׁש

  " יםִּצי ִחֵלֲע ַּבהּוֻמְטְׂשִּי ַוּוּברֹ ָוהּוֻרֲרָמְיַו" )כג, בראשית מט(ף ֵסיֹו

   .תצֹויצֹוב ִנ"רר ָהרּור ֵּבבּוה ֲעָתְיף ָהֵסת יֹויַרִכית ְמִלְכַתְּד  

ְמַרְּגִלים   ֶׁשּמֶׁשה ָׁשַלח.)ח מאשל( 'אָיְנַּת'ל ַהַעַּב ִמת"ְּבלק

ִּבְבִחיַנת ְּבָרָכה ֶׁשעֹוִׂשים עֹוֵבר ַלֲעִׂשָּיתֹו , קֶֹדם ֶׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ

א ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדָּׁשה ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעזֹר ְלַהֲעלֹות ּוְּדַטַעם ַהְּבָרָכה ה, קֶֹדם ִמְצָוה

ָּכְך מֶׁשה ָׁשַלח ְמַרְּגִלים ְּכֵדי ֶׁשַּיְמִׁשיכּו . ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשַּבָּדָבר ַהַּגְׁשִמי

, ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ָּכאן. ְקֻדָּׁשה ְלצֶֹרְך ַהֲעָלַאת ַהִּניצֹוצֹות ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ

ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּתֵּתן , ֶׁשַהְּׁשָבִטים ָהיּו ִּבְבִחיַנת ְמַרְּגִלים

 ַהַּמְמִׁשיְך ֶאת ה"ִמְקֶוְוֵכן . ת ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ִמִּמְצַרִיםּכַֹח ְלַהֲעלֹו

ַהְּקֻדָּׁשה קֶֹדם ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ְמֻרָּמז ַּבְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים ַעל ַהִּיּסּוִרים 

בראשית (, ֶׁשּיֹוֵסף ִיֵּסר ֶאת ָהַאִחים ְּבבֹוָאם ְלִמְצַרִים ִּבְבִחיַנת ְמַרְּגִלים

ֲאֶׁשר  ")י, שם מד( ,"ִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹוןֵמח ַּקִּיַום ֶהַוְיַדֵּבר ֲאֵל ")כד, מב

ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי " םִּיִק ְנּויְהִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּת

   ה"ִמְקֶו ִּבְבִחיַנת "ִּתְהיּו ְנִקִּים"ְּדַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ֵאּלּו . אֹוִתּיֹות

  .ַתְמִׁשיכּו ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַלֲעזֹר ָלֶכם ְּבַהֲעָלַאת ַהִּניצֹוצֹותְו  

 בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ֲחִפיָרהָמִצינּו ֶׁשְּפֻעַּלת ַהְמַרְּגִלים ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

ּומּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ". ְוַיְחְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ" )כב, דברים א(

תּוִבים ָהִרּגּול ְּבֵׁשם ֲחִפיָרה ִּכי ַהחֹוֵפר ְיַחֵּפׂש ַמה ְיַכּנּו ַהְּכ )שם(

  ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְמַרְּגִלים ָּבאּו ַלְחּפֹר ּוְלַחֵּפׂש ֶאת . ֶּׁשַּבֵּסֶתר

  . ַהִּניצֹוצֹות ַהְּטמּוִנים ָׁשם  

ָּכתּוב 

ְמֶלאֶכת 

 ֵכןְו

מּוָבא 

ְוֵכן 
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ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם " )שם ט(

ֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ַוּיֹא

 ְלַטֲעַנת ְזִכיַרת ַהֲחלֹומֹותָצִריְך ְלָהִבין ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין . "ָּבאֶתם

וישב ( 'תֹוָרה אֹור'ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּב. ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

ֶׁשֶּזה ָהָיה , " ַהָּׂשֶדהְךִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּל" .)כח

ֲעבֹוַדת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָהיּו ְמָבְרִרין ַהִּניצֹוִצין ֶׁשָּנְפלּו ִּבְבִחיַנת 

ְוָהיּו ַמֲעִלין אֹוָתן ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין ְוֶזה ַהִּנְקָרא , ֵּפרּוד

ְמפָֹרִדים ֶזה ִמֶּזה ְוַעל ְיֵדי ְּדִמְּתִחָּלה ָהיּו ַהִּׁשֳּבִלים , ֲאֻלָּמה

רֹוִאים ֶׁשֲחלֹומֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַעל ָהֲאֻלּמֹות . ְקִׁשיָרה זֹו ָהיּו ַלֲאָחִדים

ָלֵכן ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵסף ִנְזַּכר ַּבֲחלֹומֹות הּוא ָאַמר , ָהָיה ַעל ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות

ֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ִלְרא"ְוָלֵכן הּוא ָאַמר ָלֶהם . ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

   ֶׁשָּבאּו ִלְראֹות ֶאת ִּגּלּוי ָהָאֶרץ ֵהיָכן ִנְמָצִאים ַהִּניצֹוצֹות "ָּבאֶתם

  . ְּבתֹוָכּה  

 ָהאֶֹכל ֶׁשָאַסף ףּוְּבִאּס, יֹוֵסף ִהְתִחיל ֶאת ֲעבֹוַדת ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות

ִּניצֹוצֹות ִנְמָצִאים ְּבִעָּקר ְּדַה, ִמָּכל ַהָּׂשדֹות ְוִהְכִניס ְלתֹוְך ֶהָעִרים

ֶׁשְּכֶׁשַּיֲעקֹב ְוַהְּׁשָבִטים ָיבֹואּו ְוִיְתַיְּׁשבּו , ְויֹוֵסף ִהְכִניס ֶלָעִרים, ַּבַּמֲאָכל

ְויּוְכלּו ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת , ֶּבָעִרים ִיְהיּו ַהִּניצֹוצֹות מּוָכִנים ָׁשם

ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל אֶֹכל " )מח, ית מאבראש (ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב, ַהֵּברּוִרים

 ְמַרֵּמז ַעל ִמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵהם "ֶׁשַבע ָׁשִנים"ְּד" ֶׁשַבע ָׁשִנים

ִניצֹוצֹות ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ִּבְקִלַּפת ִמְצַרִים ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 יםִנ ְטמּוּוֶאת ָּכל ָהאֶֹכל ֶׁשּבֹו ָהיְויֹוֵסף ִקֵּבץ . 'ָּדִגים ִמְסָּפר ֶׁשַבע'

אֶֹכל ְׂשֵדה " ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה ים ֶׁשַּׁשָּיִכיםַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁש

   ת ֶא ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשִהְכִניס"ָהִעיר ֲאֶׁשר ְסִביבֶֹתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה

  . ים ְלֵברּוָרם ַעל ְיֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַהִּניצֹוצֹות ְלתֹוְך ֶהָעִרים ֶׁשִּיְהיּו מּוָכִנ  

ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד "ַהָּכתּוב 

 ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַאף "ִּכי ָחַדל ִלְסּפֹר ִּכי ֵאין ִמְסָּפר

, ׁש ְּכחֹול ַהָּיםֶׁשָהָיה ִרּבּוי ָעצּום ֶׁשל ְּתבּוָאה ֲאָבל ִאם ָהָיה ָׁשם ַמָּמ

ִנְרֶאה . ֲהֵרי ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלָהִכיל ַּכּמּות ָּכזֹו ְּגדֹוָלה

 ַּדֲהֵרי ִׁשִּׁשים ,ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשּיֹוֵסף ִהְכִניס ֶלָעִרים

ְוַעל , ֹוצֹות ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִיםִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַּגם ֵחֶלק ֵמַהִּניצ

ְיֵדי ֲעבֹוַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵברּור ַהִּניצֹוצֹות ָזכּו ְלהֹוִליד ּוְלהֹוִציא ֶאת 

ְוַעל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות , ַהִּׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ִמָּׁשם

 ְּכחֹול ָךְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע" )יג, בראשית לב(ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאַמר ַּבָּכתּוב 

ַהְינּו ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ְלחֹול ַהָּים , "ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב

ָלֵכן ַּגם ַהְּתבּוָאה ֶׁשּיֹוֵסף ִהְכִניס ֶלָעִרים ֶׁשָּׁשם ָהיּו , ֶׁשּלֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב

ִּכי , ְּכחֹול ַהָּים"ֶנֱאַמר ַעל ֶזה , ָרֵאל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ִיְׂשתֹוְטמּונ

  ֶאָּלא ַהִּניצֹוצֹות ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ,  ְוֶזה לֹא ִמַּצד ַהְּתבּוָאה"ֵאין ִמְסָּפר

  .  ֶנֶאְמָרה ָלׁשֹון זֹאתןֲעֵליֶה, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ַּבְּתבּוָאה  

ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ " )כז, בראשית מז( 'יםִּיַחר ַהאֹו'מּוָבא ָּב

ִיְתָּבֵאר " ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד

ַהָּכתּוב ִּכי ִסַּבת ְיִריַדת ִמְצַרִים ִהיא ְלַהֲעלֹות ִניצֹוצֹות 

ֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַו", ְוהּוא ָאְמרֹו, ַהְּקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִנְתַּפְּזרּו ּוָבאּו ָׁשָּמה

ִמְּלׁשֹון , "ְבֶאֶרץ ּגֶׁשן", ְמקֹום ְקִלָּפה ַהְמזֶֹהֶמת, "ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים

ִּכי ָׁשָּמה ֻהְּגׁשּו ָּכל ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ּוְבֶאְמָצעּות ֵּכן , ַהָּגָׁשה

ּו ַוִּיְרּבּו ַוִּיְפר"ּוָבֶזה , ָאֲחזּו ַהִּניצֹוצֹות ַהִּנְזָּכִרים, "ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה"

  רֹוִאים ֶׁשֻהֶּלֶדת . ִּכי ְּכֶׁשִּיְתַרּבּו ַהְּנָפׁשֹות ִיְתַרּבּו ַהּנֹוָלִדים" ְמאֹד

  .תצֹויצֹוִּנר ַהרּוֵּבק ִמֶלה ֵחָתְיָהִיְׂשָרֵאל י ֵנְּב  

ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי " )י, שמות א(

ֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונ

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהִּמְצִרים ָיְדעּו , "ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ

, ֶׁשִהְתַרּבּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַעל ְיֵדי ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּמָבְרִרים ְּבַאְרָצם

ָדָבר ֶזה הּוא ִמְלָחָמה ְּד,  ֶנְגָּדםָלֵכן ָאְמרּו ֶׁשָּדָבר ֶזה ִיְגרֹם ִמְלָחָמה

 ְוַיְמִׁשיכּו ְלִהְתַרּבֹות ,"ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ", ַמָּמׁש ַּבִּסְטָרא ַאֲחָרא

ְוַהִּמְצִרים ִיְצָטְרכּו ַלֲעזֹב ֶאת , ּוְלַהֲעלֹות ִמן ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּניצֹוצֹות

 ְךָכְּבָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל  ְוָלֵכן ִנְתַחְּכמּו ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַרּבּו.ִמְצַרִים

ַאֶּתם אֹוְמִרים  )יב( ם ָׁשי"ּוְבַרִּׁש', ֶׁשַּיֲעִבידּו אֹוָתם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה ְוכּו

 ַהְינּו ֶׁשָּדָבר ֶזה ֶׁשַאֶּתם ְמַנִּסים ,"ֵּכן ִיְרֶּבה"ַוֲאִני אֹוֵמר " ֶּפן ִיְרֶּבה"

ְצמֹו ַאֶּתם ְמַסְּיִעים ְלִהְתַרּבּוָתם ָּבֶזה ַע, ִלְמנַֹע ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה

ת ֶאמֹוִציִאים ' ְּדַדְוָקא ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ְוכּו, ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

 ֹו ְּכמ.ּוִמֵּמיָלא ִמְתַרִּבים יֹוֵתר ַמֵהר, ְּבִלי ִקְטרּוג, ַהִּניצֹוצֹות יֹוֵתר ַמֵהר

ל ַעַב'א ְּבָבן מּוֵכ ְו."ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן " בתּוָּכֶׁש

ָּבִאים ַהְׂשָרֵאל ִיֵני ְּבמֹות ְׁשְוֵאֶּלה " )א, שמות א(ב תּוָּכל ַהַע' יםִרּוּטַה

  ם ִיַרְצִמה ְליָדִרְיית ַהִלְכַתְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ה"ָיְבִׁשת "ר" ִמְצָרְיָמה

  .הָיְבִּׁשם ַּב ָׁשיּוָהת ֶׁשצֹויצֹוִּנת ַהיא ֶאִצהֹוה ְלָתְיָה  

ה ְלמֶׁשה ַהַּמְראֹות "ל ַהָּקָּב"א )תנחומא פקודי ט(ַּבִּמְדָרׁש 

טֹל , ָהֵאּלּו ֵהן ֶהֱעִמידּו ָּכל ַהְּצָבאֹות ַהָּללּו ְּבִמְצַרִים

ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְהיּו , ֵמֶהן ַוֲעֵׂשה ֵמֶהן ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת ְוַכּנֹו ַלּכֲֹהִנים

ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת ְוֵאת ַּכּנֹו "ַקְּדִׁשין ַהּכֲֹהִנים ֶׁשֶּנֱאַמר ִמְת

ה ָרַמז ְלמֶׁשה ֶׁשְּכֵׁשם "ִנְרֶאה ְּדַהָּקָּב. "ְנחֶֹׁשת ְּבַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת

ֶׁשַּמְראֹות ֵאּלּו ָּפֲעלּו ְּבִמְצַרִים ְלִהָּלֵחם ַּבְּקִלָּפה ּוְלהֹוִציא ַהִּניצֹוצֹות 

  ָּכְך ַּתְמֵׁשְכָנה ַלֲעׂשֹות ְּפֻעָּלה זֹו ַּבִּמְקָּדׁש ְלַסֵּלק ֶאת , ְוַהְּנָׁשמֹות

  .ַהְּקִלּפֹות ֵמַהּכֲֹהִנים ּוְלָטֳהָרם  

ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים " )מ, שמות יב(

י ִמֵּקץ ְׁשלִׁשים ַוְיִה: ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל 

 ֶׁשָהַאְרַּבע ֵמאֹות י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִצְבאֹות ה
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ָרָהם ה ִּבֵּׂשר ְלַאְב"ֶׁשַהָּקָּב, ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ִהְתִחילּו ִמְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים

ְוָצִריְך ְלָהִבין ָמה ַהַּׁשָּיכּות . ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ֵּבן ְוֶׁשָּבָניו ִיְׁשַּתְעְּבדּו ְּבִמְצַרִים

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ֵּבין ַהְּתקּוָפה ַהּזֹאת ְלמֹוַׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים

 ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ְּכַלל ְּדָבֵרינּו ְּדַתְכִלית ַהְיִריָדה ְלִמְצַרִים ָהְיָתה ִליצֹר

ִויִציַרת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ְּכַלל . ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ֲחָלִקים, ִיְׂשָרֵאל

 .ִמְצַרִים ִּביִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִהְתִחיָלה ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ְוִהְסַּתְּיָמה

 ִויִציַרת ַהִּניצֹוצֹות רּורֵּב ֶׁשל ַאַחת ְּתקּוָפה ִהיא ַהּזֹאת ַהְּתקּוָפה ְוָכל

 ֵּבין ִּבְבִרית ְלַאְבָרָהם ה"ַהָּקָּב ָאַמר ָלֵכן .ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש

 ֵמאֹות ַאְרַּבע אָֹתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום" )יג ,טו בראשית( ַהְּבָתִרים

 ַהְתָחַלת קַר הּוא ְלהֹוִליד עֹוֵמד ֶׁשהּוא ֶׁשַהֵּבן לֹו ְלַרֵּמז ,"'ְוגֹו ָׁשָנה

 יֹוִציאּו ָׁשם ְּבִמְצַרִים ִּתְהֶיה ָהֲאִמִּתית ְוַהֵּלָדה .ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶׁשל ַהֵּלָדה

   ֵמאֹות ַאְרַּבע ְוֵכן .ַהְּכָלִלית ַהֶּנֶפׁש ֶחְלֵקי ִרּבֹוא ַהִּׁשִּׁשים ָּכל ֶאת

  .ֶנֶפׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ּוְׁשלִֹׁשים  

 תֶא הָרֹוּתַה היָבִׁשְחַמ דָחֶא םקֹוָמְּב ַמּדּוַע ָקֶׁשה

 ַאְרַּבעְל רֵחַא םקֹוָמְבּו הָנָׁש ֵמאֹות ַאְרַּבעְל הָפקּוְּתַה

 ּוְׁשלִׁשים ֵמאֹות ַאְרַּבעֶׁש רֵאָבְמ תמֹוְׁשִּב י"ִּׁשַרְו .ָׁשָנה ּוְׁשלִׁשים ֵמאֹות

 ילּוִחְתִה הָנָׁש תֵמאֹו ַאְרַּבעְו ,ַהְּבָתִרים ֵּבין ִמְּבִרית ִהְתִחילּו ָׁשָנה

 הָפקּוְתִל הָפקּוְּתַה לָּכ תֶא יםיִבִׁשְחַמ םִא ָקֶׁשה ֲעַדִיןַו .קָחְצִי תַדֵּלִמ

 ַוֲעָבדּום" ָּכתּוב ַמּדּוַע ',כּוְו ַהֶּנֶפׁש ִויִציַרת םִיַרְצִמ תדּוְבַע לֶׁש תַחַא

 ְׁשלִׁשיםּו ֵמאֹות ַאְרַּבע אלְֹו ,"ָׁשָנה ֵמאֹות ַאְרַּבע אָֹתם ְוִעּנּו

 ַאְרַּבע יאִה ַהֶּנֶפׁש ְיִציַרת לֶׁש הָפקּוְּתַה תֶמֱאֶּבֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ .ָׁשָנה

 קַר תֶכֶּיַׁש יּוּנִעְו תדּוְבַע לֶׁש הָפקּוְּתַה לָבֲא ,ָׁשָנה ּוְׁשלִׁשים ֵמאֹות

 ְךָּיַׁש הֶּזֶׁש ףַא ןֵכָל םֶדקֹוְּד .יןִּדַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה קָחְצִי דַלנֹוֶּׁשִמ

   יםִכָיַּׁשֶׁש יּוּנִעְו תדּוְבַע הֶזָל ארְֹקִל ְךָּיַׁש אלֹ ַהֶּנֶפׁש ְיִציַרת תַפקּוְתִל

   .יןִּדַה תַּדִמְל  

 ּוָהי ַּגם ,ִמִּמְצַרִים ִּביִציָאָתם הֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ָּגדֹול ָהְרכּוׁש

 ָהְרכּוׁש ֶׁשל ַהֲחִׁשיבּות ָהָיה ֹוְוז ,ִניצֹוצֹות ַהְרֵּבה ֹוּב יםִנְטמּו

 ֶׁשִּיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְלָהִכין ָּדַאג יֹוֵסף ָּגדֹול ָהְרכּוׁש ֶאת ְוַגם ,ַהָּגדֹול

 .)קצו מקץ( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ְלִמְצַרִים ֶׁשָּבאּו ִמִּלְפֵני עֹוד ָלֶהם מּוָכן

 ,ִיְׂשָרֵאל ִלּטֹל ְוָזָהב ֶסףֶּכ עֶֹׁשר ָּגַרם הּוא ,ַצִּדיק ֶׁשהּוא יֹוֵסף

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהַּצִּדיק יֹוֵסף ְוֵכן .ְלִיְׂשָרֵאל ֶזה ָּבא ַהַּצִּדיק ַיד ּוִמן

 םתֹוִּפ ְךֶרָּפ תַדבֹוֲע לֵאָרְׂשִי יֵנְּב דּוְבָע ּהָּבֶׁש ירִעָה ןֵכְו .ַהָּזָהב ְמקֹור

   םֵהֶׁש תצֹויצֹוִּנַה תֶא יאִצֹוהְל ילּוִחְתִה םָׁשְּד ,ׁשכּוְר ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .יִּתִמֲאָה ׁשכּוְרָה  

 ּובֹאּו ָּבֵּתיֶכם ְוֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ּוְקחּו" )יח ,מה בראשית(

 ֶאת ְוִאְכלּו ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת ָלֶכם ְוֶאְּתָנה ֵאָלי

 ֹוָתּהַלֲעׂש סֹוָפּה "ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת" י"ּוְבַרִּׁש "ָהָאֶרץ ֵחֶלב

 ִעְנַין ַעל ָּכאן ָלַמד י"ֶׁשַרִּׁש רֹוִאים ,ָּדִגים ָּבּה ֶׁשֵאין ִּכְמצּוָלה

 ְוֶאְּתָנה" ָאַמר ֶׁשּיֹוֵסף ְורֹוִאים ,ִמִּמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶׁשִּיְזּכּו ַהִּניצֹוצֹות

 ְוהּוא ,ִמּיֹוֵסף ָּבא ַהִּניצֹוצֹות ְּדֶׁשַפע ,"ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת ָלֶכם

 ִּכְמצּוָלה ֶׁשַּיֲעׂשּוָה ְּכֵדי ,ַלְּׁשָבִטים ַהִּניצֹוצֹות ֶאת ְוֵהִכין ֶׁשָּנַתן ֶזה

 ֵּברּור ְּגַמר אהּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח ֶׁשל ַּתְפִקידֹו ְוֵכן .ָּדִגים ָּבּה ֶׁשֵאין

י ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵנ ֶׁשֵּמִכין ֶזה הּוא ְּדיֹוֵסף ,ִלְגֻאָּלה ָהָעם ַוֲהָכַנת ,ַהִּניצֹוצֹות

  ְוַדְרּכֹו ָּבא ַהֶּׁשַפע ַהִּנְצָרְך ְלצֶֹרְך ְּגַמר ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות , ֶאת ַהְּגֻאָּלה

  . ְוַהְיִציָאה ִלְגֻאָּלה  

 )י, מדבר קדמות מ( 'א"ִחיָד'ַּכּמּוָבא ַּב, ֵיׁש ַהְרֵּבה ִניצֹוצֹות ַּבּצֹאן

ה ָהיּו ָּכל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ֶׁשְּבצֹאן ָלָבן ֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה רֹוֶע

ְוֵכן ְּבִמְצַרִים ָהיּו ַהְרֵּבה ִניצֹוצֹות ּוְנָׁשמֹות ְּגבֹוִהים ְּבצֹאָנם , ִיְׂשָרֵאל

, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהִּמְצִרים ָעׂשּו ֶאת ַהּצֹאן ֶלֱאלֹהּות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשל ַהִּמְצִרים

 ְוִסַּבת . ִּכי ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניָקָתם)לד, בראשית מו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

ֶאָּלא ֶׁשֵהם , ְיִניָקָתם ֵמַהּצֹאן ָהְיָתה ֵמֲחַמת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו ַּבּצֹאן

ְּכֵׁשם ֶׁשָּמִצינּו , ֶהְחִׁשיבּו ֶאת ַהּצֹאן ַעְצמֹו ְוָעׂשּו אֹותֹו ֶלֱאלֹוַּה ֶׁשָּלֶהם

, ים ַלִּנילּוס ֶׁשִּמָּׁשם ָהָיה ָלֶהם ֶאת ֶׁשַפע ַהַּמִיםֶׁשַהִּמְצִרים ָהיּו עֹוְבִד

ְוֵכן ִנְרֶאה . )יז, י שמות ז"ברש' ע(ְלִפי ֶׁשֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ְּבִמְצַרִים 

ְּכֵדי ֶׁשְּיָבְררּו ֶאת , ְּדיֹוֵסף ִמָּנה ֶאת ֶאָחיו ִלְהיֹות רֹוֵעי צֹאן ְּבִמְצַרִים

ה ִסֵּבב ֶׁשַּפְרעֹה ְּבַעְצמֹו ְיַמֶּנה "ְוֵכן ַהָּקָּב, ִאים ַּבּצֹאןַהִּניצֹוצֹות ֶׁשִּנְמָצ

  ְּכֵדי ֶׁשְּיָבְררּו , )ו, שם מז(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , אֹוָתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל צֹאנֹו

  . ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּבצֹאן ַּפְרעֹה  

ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵיְצאּו ְלַאַחר ַמַּכת חֶׁשְך ֶׁשַּפְרעֹה ִהְסִּכים 

 ,ְּבִמְצַרִים ִיָּׁשֵאר צֹאָנםְו ,צֹאָנם ְּבִלי ִמִּמְצַרִים ֵהם ְוַטָּפם

 ,"ְועֹלֹת ְזָבִחים ְּבָיֵדנּו ִּתֵּתן ַאָּתה ַּגם" )כה ,י שמות( מֶׁשה לֹו ָעָנה

 יֹוִסיף ְרעֹהֶׁשַּפ ְוָדַרׁש ַהּצֹאן ֶאת ָלַקַחת ִהְקִּפיד מֶׁשה ַמּדּוַע ְוִלְכאֹוָרה

 ָּכאן ָהֲאִמִּתית ַמְּטָרֵתנּו ֶׁשָּכל ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,צֹאן ָלֶהם

 ְוִנְמָצִאים ,ְּבִמְצַרִים ֶׁשִּנְמָצִאים ַהִּניצֹוצֹות ֶאת ְלָבֵרר ִהיא ְּבִמְצַרִים

 ֶׁשּנֹוִציא אןצֹ עֹוד ָלנּו ְוִתֵּתן ָלנּו ַּתֲעזֹר ַּפְרעֹה ַאָּתה ַּגם ,ְּבצֹאְנָך ַּגם

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשִּנְצַטּוּו ָהִראׁשֹוָנה ַהִּמְצָוה ְוֵכן ,צֹאן ַהְרֵּבה ִמָּכאן

 ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם צֹאן ָלֶכם ּוְקחּו ִמְׁשכּו" )כא ,יב שם( ,ְּבִמְצַרִים

 יֵדְי לַעְו ,ִמְצָוה ּבֹו ְוַיֲעׂשּו ַהּצֹאן ֶאת ֶׁשִּיְקחּו ַהְינּו ,"ַהָּפַסח ְוַׁשֲחטּו

 ֲעבֹוַדת ֶאת ִיְגְמרּו ּוָבֶזה ,ֶזה ֶׁשְּבצֹאן ַהִּניצֹוצֹות ֶאת ְיָבְררּו הֶז

 צֹאָנם ִעם ִמִּמְצַרִים ָלֵצאת ִמָּיד ְויּוְכלּו ,ִמְצַרִים ֶׁשְּבתֹוְך ַהֵּברּוִרים

   ָּגדֹול ְוָהְרכּוׁש ַהִּניצֹוצֹות ְוָכל ,"ְמאֹד ָּכֵבד ִמְקֶנה" ,ּוְבָקָרם

  .ִמָּׁשם ִציאּוֶׁשהֹו  

 ִמְצַרִים ֱאלֵֹהי ּוְבָכל" )יב ,יב שמות( ַהָּכתּוב ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ֶׁשל ֱאלֵֹהיֶהם ֶׁשָהָיה ַהּצֹאן ַעל ֶׁשהֹוֵלְך "ְׁשָפִטים ֶאֱעֶׂשה

 ַהִּניצֹוצֹות ֵמֲחַמת ֵמַהּצֹאן ְיִניָקה ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ְוִכְדֵבַאְרנּו ,ַהִּמְצִרים

 ְוָיְצאּו ַהִּניצֹוצֹות ֶאת ְלָבֵרר ָּגְמרּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ְוַעְכָׁשיו ,ּצֹאןַּב ֶׁשָהיּו

 ִלְכאֹוָרה

 ְוֵכן

 ָּכתּוב

ְוֵכן 

ּוָמִצינּו 

 ְוֵכן
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 ָעָׂשה 'ֶׁשה ַהְּׁשָפִטים ְוֶזה ,ֵמַהּצֹאן ִמְצַרִים ְיִניַקת ֻהְפְסָקה ,ִמִּמְצַרִים

   ׁשּום ָלֶהם ְוֵאין ּכַֹח ׁשּום יֹוֵתר ֵאין ,ֶׁשַּלּצֹאן ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ,ֵּבאלֵֹהיֶהם

   .ִמֶּמּנּו ְיִניָקה  

 ֶׁשָּנְפלּו ֶׁשְּכֵׁשם )'ג 'ע א"ח 'א שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב

 ְלַמָּטה ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת ַהְּמָלִכים ִּבְׁשִביַרת ִניצֹוִצים ח"רפ

 ַאָּבא ְבִחיַנתִּב ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ִמַּדְרָּגה ִניצֹוִצים ָנְפלּו ָּכְך ,ַלְּקִלּפֹות

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ַּתְחּתֹוָנה ְלַדְרָּגה ,ְּכָלל ְקִלּפֹות ֵאין ֶׁשָּׁשם ְוִאָּמא

 ֶׁשָעֶליָה ְּבַעְצָמּה ַהּתֹוָרה ֵהם ֵאּלּו ְוִניצֹוִצים .ְונּוְקָבא ַאְנִּפין ְזֵעיר

 .ּתֹוָרה ָלהַמְע ֶׁשל ָחְכָמה נֹוְבלֹות )ה ,יז ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ֶנֱאַמר

 ַּגם ִּתּקּון עֹוִׂשים ,אֹוָתם ּוַמֲעִלים ְלַמָּטה ח"ָהרפ ֶאת ּוְכֶׁשְּמַתְּקִנים

 ָזכּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְלָׁשְרָׁשם אֹוָתם ּוַמֲעִלים ָהֶעְליֹוִנים ַּבִּניצֹוִצים

 צֹותַהִּניצֹו ּוֵברּור ִמְצַרִים ְיִציַאת ְלַאַחר ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל ִיְׂשָרֵאל

 ַּכּמּוָבא ,ח"ָהרפ ִמּתֹוְך ִניצֹוִצים ב"ר ְּבִמְצַרִים ֶׁשֵּבְררּו ִּדְלַאַחר .ָׁשם

 ָהֶעְליֹוִנים ַהִּניצֹוִצים ֶאת ְלַקֵּבל ָזכּו ,)כו אופן( 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה' רֶפְּבֵס

 ָלנּו ֵּיׁשֶׁש ּתֹוָרה ַמַּתן ּוְלַאַחר .ּוְלַהֲעלֹוָתם ְלָבְרָרם ְּכֵדי ,ַהּתֹוָרה םֶׁשֵה

 ֵאּלּו ְוַגם ֶׁשְּלַמָּטה ֵאּלּו ַּגם ַהִּניצֹוִצים ֶאת ְמָבְרִרים ָאנּו ,ַהּתֹוָרה ֶאת

 ַמֲעֶלה הּוא ּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד ְּדָאָדם .ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְיֵדי ַעל ֶׁשְּלַמְעָלה

 ֶׁשַּׁשָּיִכים ִּייםַהַּגְׁשִמ ַהְּדָבִרים ּוְׁשָאר ֶׁשּלֹו ּוְׁשִתָּיה ָהֲאִכיָלה ָּכל ֶאת

   ,ַּבְּקִלּפֹות ֶׁשְּלַמָּטה ַהִּניצֹוִצים ֶאת ַמֲעֶלה הּוא ּוָבֶזה .ְלָׁשְרָׁשם ,ֵאָליו

  .ְלָׁשְרָׁשם ַהּתֹוָרה ִניצֹוֵצי ֶאת ַמֲעֶלה הּוא ְוֵכן  

 ַהּתֹוָרה ְלַקָּבַלת ֶהְכֵׁשר ָהְיָתה ִמְצַרִים ְיִציַאת ֶׁשָּלֵכן ִלְדָבֵרינּו

, ֶׁשָּנְפלּו ְלַמָּטה ַהִּניצֹוצֹות ֶאת קֶֹדם ְלָבֵרר ַחָּיִבים ֶׁשָהיּו יֹותֱה

  ם ָּׁש ֶׁשסֵסְמַעם ַרתֹוִּפן ֵכְו. ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ְלַמְעָלה

  .הָרֹור ּתֶפֵסְּבִגיַמְטִרָּיא  ְךֶרת ָּפַדבֹול ֲעֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבדּוְבָע  

ְוִעַּקר , ַּבָּגלּות ִעַּקר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם )ק כו"אגה( 'ְנָיאַּת'ַּב

ַּכּנֹוַדע , הּוא ְלָבֵרר ַהִּניצֹוצֹות, ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות

ָלֵכן ִעַּקר ִעְנַין ַהִּלּמּוד הּוא ְּבִעּיּון ּוִפְלּפּול ֲהָלָכה , ל"ֵמָהֲאִריַז

ְלָבֵרר ַהֻּמָּתר ְוַהָּטהֹור ֵמָהָאסּור , ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ְּבִאּסּור ְוֶהֵּתר

ַעל ְיֵדי ִעּיּון ּוִפְלּפּול ֲהָלָכה ּוְבָחְכָמה ָּדְייָקא , ְוַהָּטֵמא

ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה ֲהָלָכה זֹו ֵמַהְּקִלּפֹות ֶׁשָהיּו , ִאְתְּבִרירּו

 אֹו ֶׁשּלֹא ,ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְידּוָעה ְּכָלל, ַמֲעִליִמים ּוְמַכִּסים אֹוָתּה

ֶׁשַהְּקִלּפֹות ׁשֹוְלִטים ּוַמֲעִליִמים , ָהְיָתה מּוֶבֶנת ֵהיֵטב ְּבַטֲעָמּה

ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא ָּכל , ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים

ה ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני "ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָאַמר ַהָּקָּב

 רֹוִאים ֶׁשַּגם ַעל ִניצֹוֵצי ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְקִלּפֹות .ת ָּבַני ִמֵּבין ָהֻאּמֹותְוֶא

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַּדְוָקא .  ֶאת ָהֱאֶמת ְוָצִריְך ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתםתֹוֶׁשַּמֲעִלימ

ד ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִלּמּו, ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֲהָלָכה ַמֲעִלים ֶאת ַהִּניצֹוצֹות

 ֵאין ָּבֶזה "ְך ַבֶּדֶרָךּוְבֶלְכְּת"ַאף ֶׁשְּמַקְּיִמים ִמְצַות , ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים

ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי . ֵּברּור ִניצֹוצֹות ְּכמֹו ְּבִלּמּוד ֲהָלָכה

 'ַחִּייםֵעץ 'ְּדמּוָבא ְּב, ָהִעּיּון ְוַהִּפְלּפּול ְמָבְרִרים ֶאת ַהִּניצֹוצֹות

 ֶׁשֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי )רסז' א ע"שער יט ח(ל "ְלָהֲאִריַז

ְוַעל ְיֵדי ִּפְלּפּול ְוִעּיּון . ְוָאז ֵהם ִנְתָקִנים, ֶׁשְּמַחְּבִרים אֹוָתם ֵאּלּו ְלֵאּלּו

ְוֵכן ִנְרֶאה . ְמַחְּבִרים ֶאת ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ּוְמַתְּקִנים אֹוָתם

ְּדֵברּור ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ְלַמָּטה ַלְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ִנְתָקִנים ַעל ְיֵדי 

ֶׁשֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ֵמֲאִכיָלה ' ִמְזֵּבַח ֵלב'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִחּבּוָרם ַיַחד

ְוַהָּדם נֹוֵתן ּכַֹח , ּוף ָהָאָדםּוְׁשִתָּיה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֶׁשֶּנְהָּפְך ְלָדם ְּבג

  א ָבן מּוֵכְו. ּוַבָּדם ִמְתַאֲחִדים ָּכל ַהִּניצֹוצֹות', ָלָאָדם ַלֲעבֹד ֶאת ה

  .היָּפִלְקא ָּיִרְטיַמִג ְּבלּוּפְלִּפֶׁש) שדמ' ע(' יַׁשית ִיֵּב'ר ֶפְּבֵס  

ִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַר" ְךַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר" :)תענית י(' ַּבְּגָמ

ָאַמר ָלֶהם יֹוֵסף ְלֶאָחיו ַאל ִּתְתַעְּסקּו ִּבְדַבר ֲהָלָכה 

ִאְלַעאי ַּבר ֶּבֶרְכָיה ' ְוָהָאַמר ר, ֵאיִני, ְךֶׁשָּמא ִּתְרְּגזּו ֲעֵליֶכם ַהֶּדֶר

 ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי ְךְׁשֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּמַהְּלִכים ַּבֶּדֶר

ְּכִלי ' ּוַב,ָלא ַקְׁשָיא ָהא ְלִמיְגַרס ָהא ְלַעּיֹוֵני, אּוִיין ִלָּׂשֵרףּתֹוָרה ְר

ֶׁשִאם ְיַעְּינּו ַּבֶּדֶרְך ִּבְדַבר , י ָׁשם" ְמָבֵאר ְלִפי ַרִּׁש)כד, בראשית מה( 'ָיָקר

ָלֵכן ִיְלְמדּו , ֵמֲחַמת טַֹרח ַהֶּדֶרְך, ֲעלּוִלים ִלְטעֹות ִּבְדַבר ֲהָלָכה, ֲהָלָכה

ִנְרֶאה . ְולֹא ִיְתַעְּסקּו ִּבְדַבר ֲהָלָכה ֶׁשַּמְצִריְך ִעּיּון, ָבִרים ְּפׁשּוִטיםְּד

ֵּכיָון , יֹוֵסף ָאַמר ָלֶהם ֶׁשּלֹא ִיְתַעְּסקּו ִּבְדַבר ֲהָלָכהֶׁש, ְלָבֵאר ְּבֶדֶרְך ַאֵחר

ת הּוא ּוֵברּור ַהִּניצֹוצֹו. ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֲהָלָכה ְמָבְרִרים ִניצֹוצֹות

ְוַהָּׂשָטן , א ְמקֹום ַסָּכָנהיְוֵכיָון ֶׁשַהֶּדֶרְך ִה, ִמְלָחָמה ַמָּמׁש ַּבָּׂשָטן ְּכִדְלֵעיל

לֹא ְּכַדאי , )ד, בראשית מב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה

, ִקְטרּוג ַהָּׂשָטןת ֶאְלעֹוֵרר ֶׁשּלֹא , ְלִהָּלֵחם ַּבָּׂשָטן ִּבְזַמן ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבֶּדֶרְך

   ַהִּקְטרּוג ת ֶאֶׁשּלֹא ַיְרִּגיזּו, ָלֵכן ִיְלְמדּו ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים ְולֹא ֲהָלכֹות

  .ֶׁשָּבא ְּכתֹוָצָאה ִמן ַהֶּדֶרְך  

 ְמָעאיִק ּומֹוִציא ַהְרֵּבה טֹוֵחן ִׁשְמעֹון ַרִּבי .)סז גיטין( 'ָמְּגַּב

 ִמּדֹוַתי ְׁשּנּו ,ָּבַני :ְלַתְלִמיָדיו ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָאַמר ְוֵכן ',וכו

 י"ִּׁשַרְבּו ,ֲעִקיָבא ַרִּבי ֶׁשל ִמּדֹוָתיו ִמְּתרּומֹות ְּתרּומֹות ֶׁשִּמּדֹוַתי

 ,ֲעִקיָבא ַרִּבי ֶׁשל ִמּדֹוָתיו ִמְּתרּומֹות ְּתרּומֹות ֶׁשִּמּדֹוַתי םָׁש

 ֲעִקיָבא ַרִּבי ֶׁשל ִמְׁשָניֹוָתיו ִעְּקֵרי ְךִמּתֹו ּוְתַרְמִּתים ְּבַחְרִּתים

 תגֹוָרְּד יֵּתְׁש הָרֹוּתַה דימּוִלְּב ׁשֵיְּד הֶאְרִנ ,ְּבֵריָרה ַאַחר ְּבֵריָרה ְוַהְיינּו

 יִקסּוֲאַו הָנָבֲהַה םֶצֶעֶׁש ,נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ תַחַא הָּגְרַּד ,תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵבְּב

 תֶא הָלֲעַמּו תֹוּפִלְּקַה תֶא תֶרֶבֹוׁש ,אָתָכְלִהְּד איָּבִּלַא אָתעְּתַמְׁש

 תֶא הָרֹוּתַה יֵרְבִּד ְךתֹוְּב רֵרָבְל ,הָּגְרַּד דעֹו ׁשֵיְו .הָרֹוּתַה תצֹויצֹוִנ

   לֶׁש תֹוָּגְרַּד הָתְיָה זֹוְו ,תֶמֱא לּכַֹהֶׁש יִּפ לַע ףַא יםֻמְבָחִר רֵתֹוּיַה יםִקָלֲחַה

  .איָבִקֲע יִּבַר לֶׁש הָרֹוּתַה תֶא ררּוֵּב רַחַא ררּוֵּב רֵרֵּבֶׁש ,י"ִּבְׁשַר  

ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא  )ו, אבות ו(ה ָנְׁשִּמַּב

ה ָרֹוּתר ַּבָב ָּדׁשֵּדַחְמַהן ֶׁשיָור ֵּכֵאָבה ְלֶאְר ִנ.ְגֻאָּלה ָלעֹוָלם

 מּוָבא

 יֹוֵצא

מּוָבא 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ
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יר ִאי ֵמִּבַר'ה ָנְׁשִּמים ַּבִדְמֹוּלֶׁש ְּכ,לָׁשָמְל. הָרֹור ּתַבְּדַהק ֵמֶלא ֵחהּו

ין ִּדַהק ֵמֶלֵחְו, הָנְׁשִּמַהק ֵמֶלן ֵחר ֵהֵמיר אֹוִאי ֵמִּבים ַרִּלִּמַה', רֵמאֹו

ק ֶלא ֵחה הּוין ֶזִּדד ֶׁשֵּמַלְמ, הין ֶזר ִּדֵמיר אֹוִאי ֵמִּבַרה ֶׁשֶזְּד, רָמֱאֶּנַה

יר ִאי ֵמִּבַרל ֶׁשַלְגא ִּבין הּוִּדל ַהם ֶׁשַעַּטַהק ֵמֶלֵחְו, ירִאי ֵמִּבת ַרַמְׁשִּנִמ

ר מְֹג ִליְךִר ָצְּגֻאָּלהת ַהיא ֶאִבָהיל ְלִבְׁשִּבן ֶׁשיָוֵכְו. 'כּו ְותֹור אֹוֵמאֹו

ר ֵמא אֹוהּו, רֹוְמם אֹוֵׁשר ְּבָבר ָּדֵמאֹול ָהָּכ, הָרֹוּתי ַהֵציצֹות ִנר ֶאֵרָבְל

ב ֵרָקְמּו, תמּוֵלְׁשה ִּבָרֹוּתת ַהצֹויצֹות ִנר ֶאֵרָבְמּו, תמּוֵלְׁשה ִּבָרֹוּתת ַהֶא

ד ה סֹוָּלה ִּג"ָּבָּקַהר ֶׁשַחַא) קסב' ע"ח(ק "ַּמַרא ָּבָבן מּוֵכְו .ְּגֻאָּלהת ַהֶא

א ֵצֹוּיַכְו', כּום ְוֶהָּמס ִעַח ַי לֹוׁשֵי, אלֵקְזֶחי ְיֵדל ְית ַעאֹוְרַּמַה

יא ִבָּנא ַהָּלם ֶאָתב אֹוַאְׁשִּיי ֶׁשין ִמֵא, ידִס ָחיא אֹוִבל ָנָכְל

 )ט"ילקוט חקת תשנ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.אהּויק ַהִּדַּצ ַהאֹו, אהּוַה

ֵשב ֹוה ֶׁשּי"ְּבָׁשָעה ֶׁשָעָלה מֶֹשה ַלָּמרֹום ָׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַהָּקָּב

 ְּבִני ֱאִליֶעֶזר, ְועֹוֵסק ְּבָפָרַׁשת ָּפָרה ְואֹוֵמר ֲהָלָכה ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו

ָאַמר מֶֹשה ִלְפֵני , אֹוֵמר ָּפָרה ַּבת ְׁשַּתִים ֶעְגָלה ַּבת ְׁשָנָתּה

 , ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ִּבְרׁשּוְתָך,ה ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים"ַהָּקָּב

 ֹולר ַמָא, ְוַאָּתה יֹוֵׁשב ְואֹוֵמר ֲהָלָכה ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם

ִתיד ַלֲעמֹד ְּבעֹוָלִמי ְוָעִתיד ִלְפּתַֹח ְּבָפָרַׁשת מֶֹשה ַצִּדיק ֶאָחד ָע

, ּהָרְמאֹום ָהד ִעַחה ַיָכָלֲהת ַהר ֶאֵמה אֹו"ָּבָּקַהים ֶׁשִארֹו. ָּפָרה ְּתִחָּלה

  י ִּתְלק ִּבֶלא ֵחר הּוֵמאֹוָהֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ּהָרְמאֹום ֶׁשֶדד קֹועֹו

  .הָכָלֲהַהד ֵמָרְפִנ  

 ,"ָקָׁשה ַּבֲעבָֹדה ַחֵּייֶהם ֶאת ַוְיָמְררּו" .)כז בראשית( ּזַֹהרַּב

 ְּבִלּבּון ,"ּוִבְלֵבִנים" ,ָוחֶֹמר ְּבַקל "ְּבחֶֹמר" ,ְּבקּוְׁשָיא

 "ֲעבָֹדָתם ָּכל ֵאת" ,ָּבַרְייָּתא ֶזה ,"ַּבָּׂשֶדה ֲעבָֹדה ּוְבָכל" ,ַהֲהָלָכה

 ֵּברּור ֶׁשֲעבֹוַדת ֶׁשְּכֵׁשם ְמַרֵּמז רְּדַהּזַֹה ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ִמְׁשָנה ֶזה

 ,ְלֵבִנים ,חֶֹמר ,ָקָׁשה ֲעבֹוָדה ְיֵדי ַעל ָהְיָתה ִמְצַרִים ְּבָגלּות ַהִּניצֹוצֹות

 ִניצֹוצֹות ּוְלַהֲעלֹות ְלָבֵרר ַהָּגֻלּיֹות ְּבָכל ֶאְפָׁשר ָּכְך ,ִּכְפׁשּוטֹו ְּבַגְׁשִמּיּות

 מֹוֵצא ְוַהּזַֹהר ,ּוָבַרְייָּתא ִמְׁשָנה ,ֲהָלָכה ִלּבּון ,רָוחֶֹמ ַקל ,קּוְׁשָיא ְיֵדי ַעל

 ִניצֹוצֹות ֶׁשל סּוג ֶׁשאֹותֹו ְּבִמְצַרִים ֶׁשָהיּו ָּבִעְנָיִנים ֵאּלּו ְלָכל ֶרֶמז

 ְיֵדי ַעל ַמֲעִלים ֲאַנְחנּו ,ַהָּקָׁשה ָהֲעבֹוָדה ְיֵדי ַעל ַהִּמְצִרים ֶׁשֶהֱעלּו

 ַמֲעִלים ֲאַנְחנּו ,ִּכְפׁשּוטֹו חֶֹמר ְיֵדי ַעל ֶהֱעלּו ֶׁשֵהם ּוגס אֹותֹוְו ,ַהּקּוְׁשָיא

 )יט ,ה שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּדָבִרים ִּבְׁשָאר ָהְלָאה ְוֵכן ,ָוחֶֹמר ַקל ְיֵדי ַעל

 ַּדֲעבֹוַדת ד"ַּתְלִמי ת"ר "ְּביֹומֹו ֹוםי ַברְּד ִּלְבֵניֶכםִמ ְגְרעּוִת אלֹ"

 ַלֲעסֹק ֶׁשָּצִריְך ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש .ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִהיא יםֲחָכִמ ַהַּתְלִמיֵדי

 בתּוָּכַה ןֵכְו .ַהּתֹוָרה ִמִּלּמּוד ְלִהְתַרּפֹות ְולֹא "ְּביֹומֹו יֹום" זֹו ַּבֲעבֹוָדה

 אָרְקִּנֶׁש בטֹו רֶצֵּיַה לַע זֵּמַרְמ "העְֹרַפְל תֹונְּכְסִמ יֵרָע ןֶבִּיַו" )יא ,א שמות(

   תַדבֹוֲעַּד ,"םָכָחְו ןֵּכְסִמ דֶלֶי בטֹו" )יג ,ד קהלת( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ןֵּכְסִמ

  .הָרֹוּתַה תַלָּבַקְל םיָנִכַהְל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש ןֵּכְסִּמַה תֶא הָתְנָּב ְךֶרָּפַה  

ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ָּגלּות ִמְצַרִים  .)שמות נא( 'תֹוָרה אֹור'מּוָבא ְּב

 ְּבָכל ְּבִחיַנת ְךָּכ" 'ה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ְוגֹוַּבֲעבָֹד"

מ ֵיׁש ְּבִחיַנת "מ, ָּגלּות ַאף ֶׁשֵאין ֻּדְגָמָתן ַמָּמׁש ְּבַגְׁשִמּיּות

מ "ש ְּבר"ּוכמ, ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ְּברּוָחִנּיּות

ּוְבָכל ", ּבּון ִהְלָכָתאָּדא ִל" ּוִבְלֵבִנים", ָּדא ַקל ָוחֶֹמר" ְּבחֶֹמר"

' וכ' דח( ח"רפ הּוא אֹוִתּיֹות ְךָּפֶרְוֵכן . ָּדא ָּבַרְייָּתא" ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה

  ְּדַתְכִלית ֲעבֹוַדת ַהָּפֶרְך ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה , )מתחלפות

  . אׁשֹוןח ִניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִר"ְלַתֵּקן ֶאת ָהרפ  

ִמְּלׁשֹון ְקָרב " ָקְרָּבִני ַלְחִמי" )ז, במדבר כח(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות ַמֲעָלה ֶאת . ּוִמְלָחָמה

 ִהיא זֹו ִּדְפֻעָּלה ּוִמְלָחָמה ְקָרב ִּבְבִחיַנת ִהיא ָלֵכן ,ֵמַהְּקִלָּפה ַהִּניצֹוצֹות

 ֶאת ִיַּקח ֶׁשַּיֲעקֹב סֹוֵבב 'ֶׁשה ִנְרֶאה ְוֵכן .ְּכִדְלֵעיל ַמָּמׁש ִמְלָחָמה ִחיַנתִּבְב

 ִּבְדָבִרים ְּבָרכֹות ָהיּו ֵאּלּו ִּדְבָרכֹות ,ִמְרָמה ֶׁשל ְּבֶדֶרְך ִמִּיְצָחק ַהְּבָרכֹות

 ֶׁשֵּברּור ְוֵכיָון .ַהִּניצֹוצֹות תֶא ְלָבֵרר ִּבְׁשִביל ְמַקֵּבל ֶׁשַּיֲעקֹב ַּגְׁשִמִּיים

 ָלֶזה ֶׁשְּמִביָאה ַהְּבָרָכה ָּכְך ,ּוִמְלָחָמה ְקָרב ֶׁשל ְּבֶדֶרְך ַנֲעֶׂשה ַהִּניצֹוצֹות

 ָאָדם ֶאת ֶהֱחִטיא ַהָּנָחׁש ןֵכְו .ּוִמְרָמה ַּתְחּבּולֹות ֶׁשל ְּבֶדֶרְך ָלבֹוא ְצִריָכה

 ֶאת ָּגַרם הּוא ּוָבֶזה ,"ָערּום ָיהָה ְוַהָּנָחׁש" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ְּבִמְרָמה ְוַחָּוה

   ,ְּבִמְרָמה ַּבֲחָזָרה ִמֶּמּנּו אֹוָתם מֹוִציִאים ָּכְך ,ִּבְרׁשּותֹו ַהִּניצֹוצֹות ְנִפיַלת

  ."ִּתְתַּפָּתל ִעֵּקׁש ִעם" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ  

 ָהָיה ,ָּברַּבִּמְד ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשַּמַּסע )לה ,י במדבר( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָּב

 ,ָלֵכן .ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָהיּו ַהִּניצֹוצֹות תֶא ּוְלַהֲעלֹות ְלָבֵרר ְּבַמָּטָרה

 ,"ָךִמָּפֶני ָךְמַׂשְנֶאי ְוָיֻנסּו ָךאְֹיֶבי ְוָיֻפצּו 'ה קּוָמה" ָאְמרּו ְּכֶׁשָּנְסעּו

 'ה ׁשּוָבה" ְמרּוָא ּוְכֶׁשָּנחּו .ַהִּניצֹוצֹות ְוַיֲעלּו ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּיְׁשַּתְּברּו

 ֲאֶׁשר ַהִּניצֹוצֹות ֶאת ְוַיֲעֶלה ָיִׁשיב 'ֶׁשה ,"ִיְׂשָרֵאל ַאְלֵפי בֹותִרֲב

 ָהיּו ֵאּלּו תֶׁשִּבְמקֹומֹו ֵּכיָון ,ֶׁשָּנחּו ַּבְּמקֹומֹות ָנחּו ָלֵכן .ֵאָליו ,ֶזה ְּבָמקֹום

 ,"ָךְמַׂשְנֶאי" ןְלׁשֹו ראֹוֵמ בַהָּכתּו ַמּדּוַע םָׁש רֵאְמָב ןְוֵכ .ֵּברּוִרים יֹוֵתר

 ָּכְרֲחָך ַעל ,ׂשֹוְנֶאיָך לֹוַמר ָצִריְך ',ה ׂשֹוְנֵאי אֹודֹות ְמַדֵּבר ִאם הְּדִלְכאֹוָר

 'ה תֶא ׂשֹוְנִאים ֵאיָנם ֶׁשֵהם ,ַאֲחָרא ְוִסְטָרא ַהְּקִלּפֹות אֹודֹות ֶׁשְּמַדֵּבר

   ',ה ׂשֹוֵנא ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם תֶא ְלָהִסית הּוא ֶׁשַּתְפִקיָדם ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס

   .ְייָקאָּד "ָךְמַׂשְנֶאי" ַהָּכתּוב ָאַמר ְוָלֵכן  

 ,ַמָּסע ָקרּוי הּוא ַאף ֲחִנָּיָתן ְמקֹום )לח ,מ שמות( י"ְּבַרִּׁש

 ֻּכָּלן ִנְקְראּו ְךְלָכ ,ְוָנְסעּו ָחְזרּו ָיהַהֲחָנ ֶׁשִּמְּמקֹום ְלִפי

 ַהֲחָנָיה ְמקֹום ֶׁשָּלֵכן ְלהֹוִסיף ֶאְפָׁשר 'ַהַחִּיים אֹור'ָה ִּפי ְוַעל .ַמָּסעֹות

 ִּדְׁשֵניֶהם ,ַהֲחָנָיה ִלְמקֹום ַהַּמָּסע ְמקֹום ֵּבין לֶהְבֵּד ְּדֵאין ,ַמָּסע ִנְקָרא

 יֹוֵתר ָהיּו ֶׁשָחנּו ּוַבָּמקֹום .ַהִּניצֹוצֹות ֵּברּור ,ַּתְכִלית ְלאֹוָתּה ָהיּו

   ַהֲחָנָיה ַמהּות ֲאָבל .ָׁשם ַלֲחנֹות ֶזה ְלצֶֹרְך ְוֻהְצְרכּו ,ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות

  .ַמָּסע ִנְקֵראת ָלֵכן ,ַהִּניצֹוצֹות ְלֵברּור ֵמַהַּמָּסע ֵחֶלק ָהְיָתה  

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

מּוָבא 

 מּוָבא

 אמּוָב
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 עַמַּס ןִּבְזַמ קַר הּוְתרּוָע תַאַח הְּתִקיָע ןּתֹוְקִעי ָהיּו ןְּדָלֵכ

 .ְמִריִעין אְולֹ ןּתֹוְקִעי ָהיּו הָדָהֵע אְלִמְקָר ְוִאּלּו .תַהַּמֲחנֹו

 ְּכמֹו ,הְׁשִביָר ןְלׁשֹו אהּו הִּדְתרּוָע ,)ז ,י במדבר( י"ְּבַרִּׁש אַּכּמּוָב

 ןֶׁשִּבְזַמ ןְוֵכיָו ."ַּבְרֶזל ְּבֵׁשֶבט ְּתרֵֹעם" )ט ,ב תהילים( ֶׁשָּכתּוב

 ןִעְנָי לְלַסֵּמ םִריִעיְמ ָהיּו ןָלֵכ תַהְּקִלּפֹו תֶא םׁשֹוְבִרי ָהיּו תַהַּמָּסעֹו

 ְּכֶדֶרְך .תַהְּקִלּפֹו תֶא רִלְׁשּבֹ ָעְזרּו הְוַהְּתרּוָע הַהְּתִקיָע ןְוֵכ ,הֶז

 .ןַהָּׂשָט תֶא לֶׁשְּמַבְלֵּב ,הַהָּׁשָנ ְּברֹאׁש רׁשֹוָפ תִּבְתִקיַע ֶׁשָּמִצינּו

 לַע )י ,לה( 'ן"מֹוֲהַר יִלּקּוֵט'ְּב אמּוָב ןְוֵכ ,.)טז ה"ר( 'ַּבְּגָמ אַּכּמּוָב

   תְלַהֲעלֹו םֶׁשּיֹוְדִעי "ְתרּוָעה יְֹדֵעי ָהָעם ַאְׁשֵרי" בַהָּכתּו

  .תַהִּניצֹוצֹו  

 ְךְּבַהֲאִרי ָיִמים אֹו חֶֹדׁש אֹו יַֹמִים אֹו" )כב ,ט במדבר(

 ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַיֲחנּו ָעָליו ִלְׁשּכֹן ַהִּמְׁשָּכן ַעל ֶהָעָנן

 ְּכמֹו הָׁשָנ ,"ָיִמים אֹו" םָׁש י"ּוְבַרִּׁש ."ִיָּסעּו ְבֵהָעלֹתֹוּו ִיָּסעּו

 אִהי הֶז םְּבָמקֹו ֶׁשַהֲחָנָיה זְמַרֵּמ י"ְּדַרִּׁש הִנְרֶא ."ְגֻאָּלתֹו ִּתְהֶיה ָיִמים"

   ּובתָּכַל ,םַהָּיִמי ֲחָנַית תֶא רְמַקֵּׁש אהּו ןָלֵכ ,תַהִּניצֹוצֹו תְּגֻאַּל תִּבְבִחיַנ

  ."ְגֻאָּלתֹו ִּתְהֶיה יםָיִמ"  
  

  .ח ניצוצות בכללות"כונות הרפ
  

 שנפלו בעולמות בריאה יצירה ח ניצוצות"המאמר נבאר בקצרה את כונת בירור הרפ
א על פי "ש זיע" כפי שסידר רבנו הרש, שאנו מכונים בכל תפלה ובכל ברכה,עשיה

  .ל"האריז
. ן"ה ומילוי ב"ג מילוי מ"מילוי ס, ב"לוי עשהם מי, ה"לויים בשמות הוימי' שיש ד

, ג הם מעל עולם האצילות"ב ס"שמות ע, העולמות לשמות אלוכל כשמחלקים את כללות 
השבירה ונפילת . יםין הכלל"ה וב"ועולם האצילות שייך לשמות מ. מה ששיך לעולם אדם קדמון

כפי ,  של פרצופי האצילותשכולל את הצד השמאלי הנוקבי.  הכללין" בשם בח ניצוצות היו"הרפ
 וביתר ביאור הנפילה של הניצוצות .ה עושה את התיקון"ושם מ. ן דאצילות"שהוא מתלבש בזו

ומה שאנו . ן"מלכים שכלולים בפרצוף התחתון של עולם האצילות שהוא זו' היתה רק מהז
ך אומרים שנפלו מהצד השמאלי של כל פרצופי האצילות הכונה לחלקים מהם שנמצאים בתו

  .ן בסוד מוחין שהם נותנים לו"פרצוף זו
 פעמים' ח ניצוצות שהם ד"ומהם נפלו רפ, ן פרטיים"ה ב"ג מ"ב ס"ן הכללי יש בו שמות ע"ב
  . ח"שיחד הם רפ, ניצוצותב "ע

כדי שנבין איזה . ן"בב מ"ע. ה"ב ממ"ע. ג"ב מס"ע. ב"ב מע"ע: ניצוצות שנפלו הםב " עפעמים
, כפי שנראה בטבלה, ל כל שם לפי מדרגות"סידר לנו האריז,  מכל שםו נפל ניצוצותב"ע

לאחר מכן הבאנו את צילום . ב נפל"והדגשנו בכל טבלה איזה ע. וכן הלאה', מדרגה ב', מדרגה א
  .והעיקר לכוין, שכל אחד יוכל לראות ולהבין', נקודות הכסף'ש "הכונה מסדור הרש

לכן הסידור , ב שנפל"עב מ" העוהיא', של מדרגה השהיא המספר '  מדרגה הזב נפל"ע
  .'ומראה את השם של מדרגה ה', כותב מדרגה ז

' ומדרגה ז, אותיות' יש בה י' כי מדרגה ה, ג"שהם יחד כמספר ע', וז' ג נפלו מדרגות ה"ס
לכן הסידור כותב מדרגה , ג שנפל"סב מ" והיא הע.ב עם הכולל"ויחד הם ע, ג"היא מספר ס

  .'היא המספר של ה' כיון שז', ומראה פעמיים את מדרגה ה', זו' ה
לכן , ה שנפל"מב מ" והיא הע.ב"ועם הכולל ע, א"שהם יחד ע', וז' ה נפלו מדרגות ג"מ

  .הם המספר שלהם' וז' כיון שג', וה' ומראה את מדרגות א', וז' הסידור כותב מדרגה ג
לכן , ן שנפל"במב "והיא הע. ב"כמספר ע' ה דשהיא מדרג'  המספר של מדרגה בן נפל"ב

  .' ומראה את מדרגה ב,'שהיא ד' הסידור כותב מדרגה ב
ן יבררו את הבירורים של "שזו, אנו מכונים בכללות, ן דאצילות"שבררנו את בירורי זו

  .וכן הלאה עד אין סוף כפי סדר הכונה שנביא מהסידור,  שהעלינו להםהפרצוף שמעליהם

 הִנְרֶא

 בָּכתּו

להשלמת 

כידוע 

השם 

' הד

מהשם 

משם 

משם 

משם 

ואחרי 



  

7



  

8

 

  

  

  

  

  

  



  

9

  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻהְׁשְּתָלה "ְׁשַאְלִּתיֵאל") ה, ר י"ויק( ׁשָרְדִּמַּב

ן ֹואׁשת ִרִין ַּבַּבְרר ֻחַחַאְּל ֶׁשינּוְיַה .ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד

ים ִרסּו ֲאיּוָהְו, הָיְניָכ ִוהּוָּיִקְדים ִציִדִרי ְׂשֵנק ְׁשד ַרִוית ָּדֵּב ִמרּוֲאְׁשִנ

ה ָי ָההּוָּיִקְדי ִצֵנל ְּב ָּכגּוְרֶהֶּנר ֶׁשַחַאְלּו, תֹוּבים ַרִנר ָׁשַהּסֹית ַהֵבְּב

ה ָּיִמְרי  ִיִּכ, דִוית ָּדֵביד ְלִרה ָׂשֶיְהא ִיּלֹ ֶׁשלֵאָרְׂשם ִיַעל ְּבדֹו ָּגׁשָׁשֲח

ה ָׂשה ָעָיְנָכְּיר ֶׁשַחַאְלּו, ייִרִרה ֲעֶיְהִּיה ֶׁשָיְנָכת ְיל ֶאֵּלִק' הא ֶׁשָּבִנ

) ו, שם יט( ׁשָרְדִּמר ַּבָּפֻסְמּו. תֹוָעבּול ְׁשֵּטִּב' ה, רַהּסֹית ַהֵבה ְּבָבּוׁשְּת

 ּוׁשְּקִּב: דִוית ָּדֵבת ְלֶלֶׁשֹוּׁשה ַהיָכִׁשְמ ִהּוּנֶּמִּמל ֶׁשֵאיִּתְלַאד ְׁשַל נֹויְךֵא

יר ִּתַה ְלּהָלֲעַּב ִמׁשֵּקַבְּתֶׁש, םָעיְרִמה ְׁשָי ָהּהָמְּׁשר ֶׁשַּצֶנְדַכבּות ְנֶׁשֵאֵמ

, יםִּכְסר ִהַּצֶנְדַכבּוְּנר ֶׁשַחַאְלּו, רַהּסֹית ַהֵבס ְלֵנָּכִהה ְלָיְנָכת ְיֶׁשֵאְל

ה ָתְיי ָה ִּכיָהֶלא ָעא ָּבה לָֹּלִחְתִבּו, יםִלָבֲחה ַּבָיְנָכת ְיֶׁשת ֵא ֶאלּוְׁשְלִׁש

ס ה ֵנָיָהְו, בּו ׁשּהָת אֹולּוְׁשְלה ִׁשָרֲהְטִנה ְוָרְפָּסר ֶׁשַחַאְלּו. הָּדִנ

ן ֵכָל, דִוית ָּדֵבְל ילִתָּׁש ַהּהָּנֶּמד ִמַלנֹוְו, דָּמֻע ְמּוּנֶּמה ִמָרְּבַעְתִּנֶׁש

 תֹוהּול ַמָּכא ֶׁשֵציֹוְו. אנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמי ַהֵרְבִדְּכ ליֵאִּתְלַאְׁש  לֹואּוְרָק

א ֵצ ֵיּוּנֶּמִּמ ֶׁשַהָּׁשִתיל תֹויֹויא ֱהִה, מֹוְׁשת ִּבֶזֶמְרִּנל ַהיֵאִּתְלַאל ְׁשֶׁש

א "ר שליטֶגְרֶּבְניֶזין ַאִמָיְנִּב' ג ר"י הרהב ִלַתָכְו. יַחִׁשָּמַה

ת ַנ ְׁשְךֶרצֹל ְלַּתְׁשִּנ ֶׁשינּוְיַה ,ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ליֵאִּתְלַאְׁשֶׁש

ָעִתיד  )א ליקוטים"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמן ָהֹוׁשה ְלֶזְו. ב"תשע

ָלקּום ְולֹוַמר ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיּה  ליֵאִּתְלַאְׁשְזרּוָּבֶבל ֶּבן 

ַהֵּקץ ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְלִלִּבי ִּגִּליִתי  הּוא ,ַרָּבא ַעד ֵקץ ְמִׁשיֵחיּה

עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ' ה" ְוַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֶנֱאַמר .ּוְלֵאָבַרי לֹא ִּגִּליִתי

ת "ר" םלֹוָּׁשַב ֹוּמַע"יף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו". ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום' ה

" םלֹוָּׁשַּב"ל ֶׁש' בי ַהֵרֲחת ַאאֹוָהְו, 'ת יאִה" ֹוּמַע"י ֵנְפת ִלאֹוָהְו, ב"ע

ים ִקסּוְּפת ַה"ר ל"ְׁשַאְלִּתיֵאן ֵכ ְו.ב"תשע זָמְרד ִנַחַי 'שיא ִה

 אלֹ" )יא, דברים ה, ז, שמות כ(ת רֹוְּבִּדת ַהֶרֶׂשֲעה ַּבָעבּול ְׁשים ַעִרְּבַדְמַה

ה ָּלֻאְּגד ַהֹוּס ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ". ָּׁשְואַל לֶֹהיָךֱא ה"י הוםֵׁש תֶא ָּׂשאִת

ז ֵּמַרְמק ַהסּוָּפת ַה"ר ל"ְׁשַאְלִּתיֵאן ֵכְו. הָעבּוד ְׁשא סֹוב הּו"תשעְּב

 ְצָחקִי תֶאְּבִריִתי ָאִקים  ְוֶאת" )כא, בראשית יז(ב "תשעה ְּבָּלֻאְּגל ַהַע

 ל"ְׁשַאְלִּתיֵאן ֵכְו".  ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרתּמֹוֵעדַל ָרהָׂש ָךְל ֵלדֵּת ֶׁשרֲא

   ּקּוָצִיְךִׁשָרִאיִתי " )כז, יג' ירמי( .יַתד ָמַעק ֵע זֹוהּו'ָּיִמְרִּיק ֶׁשסּוָּפת ַה"ר

  ". ָמַתי עֹדֲחֵריַא ְטֲהִריִת אלֹ רּוָׁשַלםְי ְךָל ֹויא  

 ִּדיֵהא ַעד ִזְמָנא ּוֵמַההּוא .הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ְׁשִנין ִׁשית ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ּוַפְלָּגא יןְׁשִנ ִׁשית ְזִכיָרה ָלּה

 בקֲֹעַיְּד יּהֵּתַרְּב לַע אָּיַמְמַע ןהֹוְּלֻּכ ןגּוְּוַּדְזִיְו ,ַאֲחָרִנין ּוַפְלָּגא

 ִהיא ָצָרה ְוֵעת" יבִתְּכ ִזְמָנא אהּוַה לַעְו ,אָמְלָעֵמ ּהָל אָּיַחְדַאְל

 לֶׁש תפֹוָסנֹו תפֹוקּוְּת יֵּתְׁש לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ ."ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב

 ּוּלֵא תפֹוקּוְּת לֶׁש יתִלְכַּתַה 'הָמְכָחַה םַי' יִפְּלֶׁש ,תַחַא לָּכ יםִנָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש

 תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל תטּוְּׁשַּפְתִהְּב ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח רֵּבַחְל יאִה

 יִפְכּו .דִוָּד חַמֶצ דסֹוְּב רָתֲאַו רָתֲא לָכְּב הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו יּוּבִרְו ,הָרֹוּתַה

 תַנְׁשִּכ ס"תש תַנְׁש לַע רּוְּבִּד יםִלדֹוְּג דעֹוְו 'םָהָרְבַאְל דֶסֶח'ַהֶׁש ַעדּוָּיֶׁש

 תרּוְרעֹוְתִה היָלִחְתִה זֹו הָנָׁשְּבֶׁש ַעדּוָי תּוּייִמִנְפִבּו .הֶּזַה רַהּזַֹה לַלְגִּב ץֵק

ר ַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשת ֵיֶמֱאֶבּו. הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ לֶׁש יםִנָיְנִעְּב הָלדֹוְּג

ן יָסִנְּבא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹו ְוָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשת ֵׁשֶסֶרֹוּגֶׁש

א "ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריט ַהַקן ָנֵכְו. הָפקּוְּתת ַהֶמֶּיַּתְסב ִמ"תשע

ר ַהּזֹל ַהאת ֶׁשּזַֹה הָפקּוְּתַה ֶׁש,)ב"תשע' ים החכמה'בסוף ההקדמה לספר (

י ִפה ְּכָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתת ַאַפקּויל ְּתִחְתַתְו, ב"ח תשעַסֶפם ְּבֵּיַתְסִּת

יר ִּכְזַּמֶׁש, ילֵע ְלאנּוֵבֵה ֶׁש.)פנחס רנב(ר ַהּזֹן ַהֹוׁשְּלִמּו. ם ָׁשיְךִרֲאַּמֶׁש

ה ָמְּיַּתְסִהים ְוִנ ָׁש12ק יא ַרה ִהָפקּוְּתַהא ֶׁשֵציֹו, יםִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעַּפ

ה ָא ֵמיְךִלֲהל ַּתר ֶׁשַהּזֹין ַהה ֵּביָרִת ְסׁשת ֵיֶמֱאֶבּו. א"ף תשעסֹור ְּבָבְּכ

ם ִיַמֲעד ַּפעֹוים ְוִּׁשי ִׁשֵרֲחה ַאֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבע ֶׁשַמְׁשַּמה ֶׁשָנָׁש

ים ִעְבל ִׁש ַעאנּוֵבֵהר ֶׁשַהּזֹין ַהֵבְל, ג"ף עסֹו ְליַעִּגַּמֶׁש, יםִני ָׁשִצֵח ָוׁשֵׁש

ה ֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבע ֶׁשַמְׁשַּמֶׁש, הָדם ֵלִיַתָנְׁש ּויַחִשי ָמֵלְבה ֶחָנָׁש

. ׁשם ֵׁשִיַמֲעל ַּפא ֶׁשָסְר ִּגׁש ֵיְךם ָּכּוּׁשִּמה ֶׁשֶאְרִּנַכְו, יםִנב ָׁש"י עֵרֲחַא

 יַעִּגַמּו, ש"ת תַּלִחְּתה ִמֶני מֹוִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעל ַּפר ֶׁשַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִיְו

ר ּוּבת ִחל ֶאֵּמַסְמב ַהתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב ס"תשן ֵכְו. יְךִרֲא ַּתתֹואֹוְל

 ֵאָליו ְיהּוָדה ַוִּיַּגׁש") יח, בראשית מד(ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יםִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני

  ת ָעָּפְׁשַהֶׁש, "ִּבי ֲאדִֹני"ף ֵסיֹוז ְלַמה ָרָדהּוְּי ֶׁשא"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ

  .םָלעֹול ָּבֵעֹוא ּפ הּוֹוּכְרַדְו, ֹואת ּבֵצְמף ִנֵסיֹו  

 ְּבִאֶּגֶרת איָתִא )בשלח(' םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'ר ֶפֵסְּב

ה ַהִּנְדַּפס ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל "ז זללה"ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל אא

 , ַלָּמִׁשיַח ֵאיָמַתי ָאִתי ַמרט"בעש ַהה ֶׁשָּׁשַאל"ָהַרב ִמּפֹוְלַנאי ע

 ְוֶזה ֵיׁש .הְוֵהִׁשיב ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרְתָך ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוֶתיָך חּוָצ

לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָּגלּות ְּבֵריׁש 

י ַהְיינּו " ַּגֵּל.ם'ַעל ֵׁש'ְׂשָרֵאל ַּב'ִּבי ִי'ׁש ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַר"ְּבֵרי, ַּגֵּלי

ן ֵכְו.  ָּגלּוָתאְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרתֹו ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוָתיו ָאז ִיְפקּון ִמן

ת פֹוְּלַחְתִמ' תְו' ת טֹוּיִתי אֹו ִּכ,ב"תשעת ֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבט"בעש

 'הת ֹוּיִת אֹוט"הבעשר ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ת"ת דטלנֹוּיִתאֹוְּב

ת ַּלֻאל ְּג ַעזֵּמַרְמם א ַּגהּו ְו.ה"תשעְּב אֹו .ב"תשעים ִפָלֲא

ם  ִעל"ט זצ"בעשר ַה"מֹוְדַאָהן ֵכְו. ּהָּנַמְזִב ּוּהָּתְעַׁשְּב, ּהָּתִעְּב

' תְו' ת טֹוּיִתאֹוף ָהּוּלן ִחֵכְו. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמַה

ה ָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ ןֹוׁשָּלת ַהֹוּיִתן אֹוֵהֶׁש ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב

  ְלָךָלׁשֹון ְוָכל ,הָּלִפְּתח ַהַסת נֹ ֶאאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ. ב"תשעְּב

ה ָעבּוְּׁשד ַהיא סֹון ִהֹוׁשָּלן ַהֵכְו. ב"תשעת ֹוּיִתאֹו ָּׁשַבעִת

 ינּוִצָמ

  יְךִׁשְמַמּו

 אָבמּו
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ז ַמט ָר"בעשם ַהַּגא ֶׁשֵציֹוְו. ֹוּלץ ֶׁשֵּקת ַהא ֶא"ָרְּגז ַהַמ ָרּהָּכְרַּד

ן ֹוׁשָּלד ַה סֹוְךֶרֶּד, תֹוהּוַמ ּותֹומּוְצַע הּוֶּז ֶׁשמֹוְׁשִּבץ ֵּקת ַהֶא

ט "בעשין ַהא ֵּבָלְפר ִנּוּבאן ִח ָּכנּו ָלׁשֵיְו, הָעבּוְּׁשד ַהיא סֹוִהֶׁש

  ָלׁשֹוןיםִמָעְּפ 'בן ֵכְו. ב"תשעה ְּבָּלֻאְּגד ַהסֹוא ְּב"ָרְּגַל

ז ָמְרִּנ ַה,ףֵקזֹוים ִמָע ְּפ'ד אָּיִרְטיַמִגְבּו. ִתָּׁשַבע אָּיִרְטיַמִגְּב

' םַעי נֵֹרְמִא 'רֶפֵסא ְּבָבּוּמ ַּכ,לֵאָרְׂש ִיֹוּמי ַעֵחְּדץ ִנֵּבַקְמת ַּכְרִבְּב

ָּכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה  )ד"שבועות תרס(' תֶמת ֱאַפְּׂש'א ַּבָבן מּוֵכ ְו).ויחי(

ְוהּוא . ְוַהֶּפה ִנְתָקן ְּבַחג ַהֶּפַסח ֶּפה ָסח. ִתָּׁשַבעְוָכל ָלׁשֹון ְלָך 

ָך  ָּכל ָלׁשֹון ְלְךר ָּכַאַח. ִּתּקּון ָהִראׁשֹון ֶׁשִהיא ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ַהּגּוף

ים ִארֹו . ִּבְׁשבּועֹות ֶשהּוא ְּדֵבקּות ַהֶּנֶפׁש ַּבּׁשֶֹרׁשִתָּׁשַבע

ת קּוֵבל ְּדה ֶׁשָהבֹוְּגה ַהָּגְרַּדת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמע ַבָּׁש ִתָךן ְלֹוׁשָּלֶׁש

ֵכן  .תמּוֵלְּׁשַּב ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת  ן"ָלׁשֹו ְו

  ֹוֵתן ָלֶהם ֶאת נ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂשיָך ְיֶלֵא" )ם קמהתהילי( ַהַּפְרָנָסה

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ָאְכָלם ְּבִעּתֹו  

 )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

 ,יןִחְּלַּתְׁשִמ בָעָר יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב

 ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו

 ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ יתיִׁשִמֲחַבּו

 .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש

 יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו

 חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש

 א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה

 הֶז יןֵעְּכ .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש

 ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו

 ֶׁשִּיְכֶלה ּוָבֵעת )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח

 ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ֶנֶפץ

י ִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ָׁשַמִים ַמְלכּות ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,רַהְּיאֹו ְׂשַפת ַעל

יר ִהד ַקַּדְגק ַּבֶׂשֶּמַּדא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשְּב

, לּוָּלת ַהֹוּפִלְק' ל גר ַעֵּבַּגְתִה ְלה זֹוָנָׁשה ְּבֶּכְזִּנֶׁש, ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ן ָתָעּוׁשח ְיַמְצִתְו, ילֵעְלִדר ְּכאְֹּיל ַהים ַעִבְׁשֹוּיים ַהִרָּׂשת ַהלֹוְׁשְמם ֶמֵהֶׁש

ה ָרהֹוי ֶׁשִפְּכ, קֶׂשֶּמת ַּדַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכַהר ְלָּקִעָהיף ֶׁשִסהֹוְו. לֵאָרְׂשל ִיֶׁש

ים ִברֹו ְקיּוָהֶׁשים ְּכִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶמֶחְלִמל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאָה

ן ֵכְו ּהָתָּפִל ְקיַעִנְכַהד ְלָחם ֶאיֹו ְלּוּלִפ ֲאּהָת אֹוּוׁשְּבְכִּיֶׁש, קֶׂשֶּמַדְל

ר(' יםיִקִּד ַצְךֶרֶּד'ר ֶפֵסים ְּבִאָבמּו ג ה ל  ש ם  ה י ת ד ל ו י "ת ב ע ר ש מ 

צ ר"ז ג ה ו צ"ל  ז י  נ א ו נ ס ד "ח  ו מ ע 3ל  6 ' ל רָּבֻקְּמל ַהיו ֶׁשָרָב ְּד)0

  ְלָחָמה ֵּבין סּוְרָיה ְּכֶׁשִּתְהֶיה ִהְתָּגרּות ְלִמ"ל "י זצוִנאָויְנים ִסִּיַח

  ."ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשּזֹו ַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלה, ְלֵבין רּוְסָיה  

ב תּו ָּכְךָכְו, הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹות ֱאַלָּפל ַמא ַעָּבה ִנָיְדַבעֹו

ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים " )ד, עובדיה א(

ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ": 'הָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם ִׂשים ִקֶּנָך ִמ

ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה ֵאיְך ִנְדֵמיָתה ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו 

 ".ֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו :ָלְך ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹות

 בּוְנָּגד ֶׁשם ַעָמּוה ּדָּתְמַּדְרה ִנָמ ָל"הֵאיְך ִנְדֵמיָת "י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

 ירּוִאְׁשא ַיה לֶֹּלֵא ְו,תלֹוֵל עֹירּוִאְׁשים ַיִרְצֹוא ּבלֲֹה. םָנצֹול ְרָּכ

יא ִבָּנַהים ֶׁשִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצ ַמּוׁשְרְדִי ְוּוּליַג ִוָךּוׂשְּפַחי ְים ִּכלּו ְּכָךְל

ֵּבין ר ֶׁש ֶנמֹוְּכ, היָלִפְנִל, אבֹ ָלידִתָעם ֶלדֹות ֱאַלָּפת ַמיל ֶאִׁשְמַמ

ל יו ֶׁשָתֹוּנֻפל ְצת ָּכים ֶאִּלַגְּמים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַגְו, לֵפֹוּנֶׁשּכֹוָכִבים 

ה "הקבֶׁש, תיאּוִצְּמה ַּבֶּזל ַהָׁשָּמת ַה ֶאינּוִא ָרּוּלים ֵאִמָיְבּו. םדֹוֱא

, רֶׁשֶּנ ַּכיַּהִּבְגִהֶׁש, ]ב"ארה[ם דֹול ֱאט ֶׁש"מזלת ַהאן ֶאיָרִאיל ְּבִּפִה

ת ַלָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהְו. םֶהָּלה ֶׁשָוֲאַּגַהה ְוָיְגלֹונֹוְכֶּטל ַלֶמה ֵסֶּוַהְמּו

יו ָתֹוּנֻפים ְצִּלַגְמּו, תֹוים אֹוִדְדֹוּׁשים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנא ַּגט הּו"מזלַה

ם ֶהי ָלפּוָּצה ֶּׁשַמְל, תיאּוִצְּמל ַּבָׁש ָממֹוְּכ, זֶמק ֶרל ַרּכַֹהְו. םדֹול ֱאֶׁש

ין ר ֵּבֶׁשר ֶנָּיֻצב ְמ"יא ארהִׂשל ְני ֶׁשִמְׁשִרם ָהָתחֹון ַּבֵכְו. ברֹוָקְּב

ה ֵּבְרת ַהֶרֶת חֹוה זֹוָּמֻאים ֶׁשִאן רֹוֵכְו, קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ, יםִבָכֹוּכ

ים אִצַּנל ַהל ֶׁשֶמֵּסה ַהָיר ָהֶׁשן ֶנֵכְו. יםִבָכֹוּכם ַהקֹוְמִלל ְוָלָחת ֶללֹוֲעַל

ם ֵהי ֶׁש ִלבּוְתָכְו, הָיְנַמְרל ֶּגל ֶׁשֶמֵּסא ַהם הּוֹוּיד ַהַעְו, ש"ימ

ל ָכים ְּבִארֹוְו. רֶׁש ֶנּהָמְּׁשים ֶׁשִבָכֹות ּכַצבּול ְקַלְגר ִּבֶׁשֶּנים ַּבִׁשְּמַּתְׁשִמ

י  ִלבּוְתן ָּכֵכְו. קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ יםִבָכֹוּכַהר ְוֶׁשֶּנת ַהם ֶאדֹוי ֱאֵׁשְרָׁש

ת מֹוְּׁש ִמחּוְקְל ִנְּׁשמֹות ִּגְבַעת ַהַּקִּפיטֹול ְּבָווִׁשיְנְגטֹון ְוַהֶּסַּנאטֶׁש

הרה( .ֶׁשָהיּו ְּברֹוָמא, ֶּסַּנאטַהִּגְבָעה ְוַה   מנחם ' ג ר"בביאור זה סייעני 

.א"זיסמן שליט   (  

 ֹום ּבֹוּיַה: אָּבא ַרָנְעַׁשב הֹוֶרֶעיט ִּלד ַׁשָעְלל ִּג ֶׁשרֹורּוְחִׁש

ה ֶזְו. תכּוְלַמד ּוסֹוְי, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשים ָמִרְּבַחְתִמ

 יםִמ ָי1943: יטִּלד ַׁשָעְלל ִּגי ֶׁשִבֶּׁשַהן ַמ ְז.נּוָּלה ֶׁשָפקּוְּתד ַהסֹו

ד  ַעׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ] ררּוְחִּׁשַהה ְויָפִטֲחם ַהם יֹוִע[

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ׁשָּמ ַמהָנָׁשם ְליֹו. לֵאָרְׂשל ִיַלת ְּכלּון ָּגַמְז, םֹוּיַה

 ִמיֵדי 'הָׁשְמֵרִני " )ה, תהילים קמ(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא

". ָעָמי ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפִּתְנְצֵרִני ֲחָמִסים ֵמִאיׁש ָרָׁשע

ל ז ַעֵּמַר ְמ:יטִּלַׁשם ֵּׁשַה: יטִּלד ַׁשָעְלל ִּגֶׁש מֹו ְׁש.1943א ָּיִרְטיַמִגְּב

ְוֵלּה ְיִהב ָׁשְלָטן ִויָקר ") יד, דניאל ז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  .דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

 יטַהַּׁשִּלְויֹוֵסף הּוא " )ו, בראשית מב(ב תּוף ָּכֵסל יֹוֶצן ֵאֵכ ְו."ּוַמְלכּו

י ּוּלל ִּגֶׁש ְורֶמעֹג ָּב"לל ד ֶׁשֹוּסא ַה הּודָעְלִּגם ֵּׁשַה ".ַעל ָהָאֶרץ

  ב ג ָא"כ תֹוָד ֵליְךִרֲאַּת .הָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנד ְּפסֹו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְּפ

  .ׁשָדָחד ֵמַלא נֹוב הּו"ת תשעַנְׁשִב ְּד,ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבו "תשמ  
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