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א

  ׁשֶֹרש ָּדִוד ַמֲאַמר      אָרֵּיַוָּפָרַׁשת 

ָקֶׁשה ַמּדּוַע ֶהֱאִריָכה ַהּתֹוָרה 

ְּדַכָּמה . ָּכל ָּכְך ְּבִעְנָינֹו ֶׁשל לֹוט

ַעד ְּכֵדי ָּכְך , ָּפָרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ָעָליו

ֶׁשַאְבָרָהם ָמַסר ַנְפׁשֹו ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה 

 ׁשֹוֵלַח א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה ְוֵכן. ְלַהִּצילֹו

ָידּוַע ֶׁשּלֹוט . ְלַהִּצילֹו, ַמְלָאְך ְמֻיָחד ִלְסדֹום

 יל ִּפף ַעַא. לֹא ָהָיה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים

ֶׁשֵּיׁש ִּדּיּון ְּבִסְפֵרי ַהּמּוָסר ִאם ָהָיה ַצִּדיק 

ס ּומּוָבא ְּבֻקְנְטֵר. ְלִפי ֶעְרּכֹו אֹו ָרָׁשע ָּגמּור

 הּוא ִמְּלׁשֹון ּלֹוט ֶׁש)א"ל' ה ע"ח( 'נֶֹפְך ַּדַעת'

ְּדֵאין יֹוְדִעים , לֹוט ָּבֲעָרֶפלְּכמֹו , ְמֻכֶּסה

  ֲאָבל ָצִריְך ְלָהִבין , ִאם הּוא ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע

  .ָּכל ָהֲאִריכּות ְּבִעְנָינֹו  

רֹוִאים ְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל לֹוט ִעם 

 ִהְזִּכירּו אֹותֹו יֹוֵתר ְּבנֹוָתיו לֹא

ַמּדּוַע , ְוִלְכאֹוָרה ְלָאן ֶנְעַלם לֹוט. ַּבּתֹוָרה

' לֹא ְמֻסָּפר ַּכָּמה ָׁשִנים ַחי ּוָמַתי ֵמת ְוכּו

  ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ָהִאיִׁשים ַהֲחׁשּוִבים ַהֻּמְזָּכִרים 

  .ַּבָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו  

ל לֹוט ְלָפֵרׁש ֶׁשָּכל ַהֲחִׁשיבּות ֶׁש

ּוִמֶּמָּנה , ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצָאה רּות, ִהיא

ְוָלֵכן ַאְבָרָהם ָיָצא . ה"ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע

ְוזֹאת , ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהִּצילֹו ֵמַהִּמְלָחָמה

 ָׁשַלח ַמְלָאְך א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהַהִּסָּבה ֶׁש

, יוּוְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ִעם ְּבנֹוָת. ְלַהִּצילֹו

לֹא ֻמְזָּכר , ּוִמֶּמּנּו רּות, ֶׁשִּמֶּזה ָיָצא מֹוָאב

ֶׁשְּכָבר ִהַּגְענּו ְלַתְכִלית ָּכל . יֹוֵתר לֹוט

 . ַעְצמֹויוָלָעַהִּסּפּור ְויֹוֵתר ֵאין ַמה ְּלַדֵּבר 

  א ט הּולֹוְּד, הָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא לֹוט ןֵכְו

  .הָּלֻאְּגַה ְויַחִׁשָּמ ַהׁשֶרׁשֹ  

 יהודה רבי )קי תהילים( במדרש

 עפר נוטל היה אברהם ,אומר

 .חרבות נעשית והיה עליהם וזורק

 דקדושה שהמלכות כיון לדברינו ומבואר

   לכן ,הביטול בתכלית עפר בבחינת היא

  .עפר עם בהם נלחם אברהם  

ַוֵּיָחֵלק " .)סנהדרין צו(ַּבְּגָמָרא 

יו ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָד

 ְךיֹוָחָנן אֹותֹו ַמְלָא' ָאַמר ר, "ַוַּיֵּכם

 ,ֶׁשִּנְזַּדֵּמן לֹו ְלַאְבָרָהם ַלְיָלה ְׁשמֹו

 ".רֶבה ָּגָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו"ר ַמֱאֶּנֶׁש

ֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה  :)לך לך צא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו

, הָלְיא ַלָרְקם ִנָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעַעל 

ר ַמה ָאָלְיַּלַהְו" )ב, איוב ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

ַהְמֻמֶּנה  ְךָאְלַּמן ַהֵכָלה ְּדֶאְר ִנ".רֶבה ָּגָרהֹ

ה ָלְי ַלמֹוְּׁשם ֶׁשָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעַעל 

, יםִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמם ְּבָהָרְבַאר ְלַזָע

ת ר ֶאיצֹוה ִלָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַתְּד

 יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ּוְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשרּוּבִעָה

ן ֵכָלְו. הָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמ ַלְךָּיר ַׁשּוּבִעְו

ִלְכאֹוָרה 

ְועֹוד 

ִנְרֶאה 

  נומצי

 ָמִצינּו
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ב

ְוַהַּלְיָלה  "קסּוָּפת ַהה ֶאיָרִּכְזַהְּגָמָרא ַמ

 ה זֹוָמָחְלִמְּבז ֶׁשֵּמַר ְל,"ָאַמר הָֹרה ָּגֶבר

  ה ָרהֹ"ר ַמָאם ְוַחְלה ִנָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמַה

  ."רֶבָּג  

 ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק" )טו ,יד בראשית(

 ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה

 ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם

 ןחֹוָּצִּנַהֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ".ְלַדָּמֶׂשק

 םקֹוָמְּב הָיָה ,טלֹו תֶא ילִּצִהֶׁשְּכ םָהָרְבַא לֶׁש

 רבּוֲע דָעיְֹמ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,"הָבחֹו" אָרְקִּנֶׁש

 ר"ויק( ׁשָרְדִּמַּב רַמֱאֶנ םיֶהֵלֲעֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי

 לֹא ָּבֶהם ֶׁשֵאין ַהָּמִׁשיַח תֹוְימ )א ,יח

 הָתְיָה "חֹוָבה ַעד" ןֵכָלְו .חֹוָבה ְולֹא ְזכּות

 תכּוְז יןֵאֶׁש בָּצַמְל יעּוִּגִהֶׁש יֵרֲחַאְו ,הָמָחְלִמ

 לֶׁש ןחֹוָּצִּנַה תֶא ׁשֵיְו יַחִׁשָמ ׁשֵי םָׁש ,הָבחֹוְו

 הָיָה הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְּמֶׁש ןחֹוָּצִּנַה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה

 ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,קֶׂשֶּמַּד דַי לַע

 ְּכִמְגַּדל ְךַאֵּפ" )ה ,ז ש"שיה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 לּפִֹּתֶׁשְכּו ."ַדָּמֶׂשק ְּפֵני צֹוֶפה ַהְּלָבנֹון

 לֵאָרְׂשִי לֶׁש םָתָּלֻאְּג חַמְצִּת הָּפִלְקִּד קֶׂשֶּמַּד

 מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ

 הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו .)556 עמוד י"רשב

 ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו

 ןֵכְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָא

 תַּמֻעְל הֶז םֵה יִּכ ׁשָּדְקִמ אֹוִתּיֹות ַדָּמֶׂשק

 םֵּיַּתְסִי םָהָרְבַא לֶצֵא ילִחְתִהֶּׁש הַמ ןֵכָל .הֶז

 םָהָרְבַא םִע םַחְלִּנֶׁש יִמ ןֵכְו .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַּב

 יףִסהֹוְו ".ֱאִליֶעֶזר ַּדֶּמֶׂשק" הָיָה ,קֶׂשֶּמַּד דֶגֶנ

 בתּוָּכ ןֵכָּלֶׁש א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶשמֹ 'ר ג"הרה

 יִּכ ,"ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד"

 דַצְּב אתֵצְמִּנֶׁש יןִּדַה תַּדִמ לַע תֶזֶּמַרְמ הָבחֹו

 יןִמָּיִּמֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵי לכֹוָיְבַּכְו ,אלמְֹּׂשַה

 ג"הרה יףִסהֹוְו .תכּוְז ׁשֵי ,ׁשָּדְקִמ – קֶׂשֶּמַדְל

 לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר

 ',אדַּסַא' קֶׂשֶּמַּד ייֵאִׂשְנ לֶׁש םָמְׁש תּוּיִמְׁשַגְּב

 תֶא לֵּמַסְמּו .'הֵיְרַא' יתִבָרַעְּב ֹוׁשרּוֵּפֶׁש

 יאִהֶש הָּׁשֻדְקִּד תכּוְלַּמַה לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה

 )ט ,מט בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .הֵיְרַא דסֹוְּב

 ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן ,"ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור"

 )ז ,ד מידות( ַּבִּמְׁשָנה אָבּוּמַּכ .ֲאִריֵאל ִנְקָרא

   ִמְּלָפָניו ְוָרָחב ֵמַאֲחָריו ַצר ְוַהֵהיָכל

   .ַלֲאִרי ְודֹוֶמה  

ָאַמר ַרִּבי  )ד, ר מב"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ְלָעָזר ַּבר ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ֶא

ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ְצֵפה 

ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ֶׁשֵּכן ֶׁשֲהֵרי 

ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו 

ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה 

ת ֶמֶחְלין ִמר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹו ְו.ְלַאְבָרָהם

ם ָהָרְבַא ֶׁשמֹוְּכֶׁש. יַחִׁשָּמים ַלִכָלְּמַהם ְוָהָרְבַא

   יַחִׁשָּמא ַהבֹיד ָלִתָע ֶלְךָּכ, יםִכָלְּמת ַה ֶאַחֵּצִנ

  .ֹוּת ִאיּוְהִּיים ֶׁשִכָלְּמר ַהַאְׁשג ּוֹות ּג ֶאַחֵּצַנְי  

 יַחִׁשָּמל ַהים ַעִזָמד ְר עֹוינּוִצָמ

, םָהָרְבם ַאים ִעִכָאְלַּמת ַהַׁשָרָפְּב

  בתּוָּכ

ן ֵכְו

ן ֵכְו
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ג

 ַוֵּיָרא )וירא( 'תקֹומּוה ֲעֶּלַגְמ' ַּבּמּוָבאַּכ

ֶהְרָאה . ְמֵרא"ֵאלֵֹני ַמ" ְּבה"ויָליו ה"ֵא

 , ֱאדֹום ָּבֶבל ָיָון ָמַדי,ַמְלֻכּיֹות' לֹו ד

א ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען "ת ֵמִבי"ר

 ִנְתַעֵּסק ַאְבָרָהם ִּבְגֻאָּלה .ְׁשמֹו

ְוִהֵּנה "ִּקיָפא ַאֲחרֹוָנה ֶׁשָרָאה ִּדיָנא ַּת

 ֵהן ֵהן ְׁשלָֹשה "ְׁשלָֹשה ֲאָנִׁשים

ּגֹוֲאִלים ִנְרָמִזין ְּבָראֵׁשי ֶאְתָוון 

ָּצִבים ְׁשָרָיה ֵאִלָּיהּו 'ָנִׁשים ִנ'לָֹשה ֲא'ְׁש

 ֶהְראּו ,ְנֶחְמָיה ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

ֲאֶׁשר 'ֲעֶׂשה ַּכ'לֹו ַהַּמְלָאִכים ֵּכן ַּת

 אָּיִרְטַמ הּוא ְּבִגי,ת"ת ַּכָּד"רַּבְרָּת 'ִּד

ַרֲחצּו " בתּוָּכה ֶׁשֶז , ָּדִודֶּבןָמִׁשיַח 

ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט " "ַרְגֵליֶכם

 ּוְכֶׁשַּיִּגיעּו ַהְּנָׁשמֹות ַרְגִלין "ַרְגָלם

ַרֲחצּו " ,ְּבַרְגִלין ָאז ְׁשַעת ַהְּגֻאָּלה

ת " ס"ת"ּו ַּתַח"ם ְוִהָּׁשֲענ"ַרְגֵליֶכ

". ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח" ֶׁשָאז  ,ת"ָמֶו

ַעל סֹוד ְּגֻאָּלה . " ַהָּבָקר ָרץְוֶאל"

 רּוְמָא ֶׁשֹו ְּכמ"ַרְך ְוטֹוב" ,ַאֲחרֹוָנה

  ת ֹוּמ ַעל ָמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ַחד ְלֻאל"רז

  .ָהעֹוָלם ְוַרְך ְלִיְׂשָרֵאל  

 ל ַע:)בשלח מה(ר ַהּזֹז ַּבֶמ ֶרינּוִצָמ

ה עְֹרם ַּפָקָּיַו" )ל, שמות יב(ב תּוָּכַה

ר זֲֹעל ַלַעה ָּפָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמַה ֶׁש"הָלְיַל

ה עְֹרַּפ ֶׁשִּביִציַאת ִמְצַרִיםל ֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

 תֹואֹויו ְּבָלְׁשמֹויו ּוָרָׂשת ְּבמֹוָקה ְנָׂשָע

ם ַג ְּדינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. הָלְיַל

ל ר ֶׁשּוּבת ִעיַנִחְבה ִּבָתְים ָהִיַרְצת ִמיַאִצְי

ן ַּתַמה ְּבָתְיָהה ֶׁשָדֵּלה ַלָנָכֲה, לֵאָרְׂשל ִיַלְּכ

  ל ַעה ָּפָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמן ַהֵכָל, הָרֹוּת

  .ִּביִציַאת ִמְצַרִים  

ַוִּיַּקח ַאְבָרם " .)לך לך עט(ַּבּזַֹהר 

ְוֶאת לֹוט ֶּבן ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו 

ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם ְלַּדֵּבק ִעּמֹו  "ָאִחיו

לֹוט ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶׁשָּצָפה ְּברּוַח 

 .ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ָּדִוד

רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמָפֵרׁש עֹוד ִּבְתִחָּלה ַמּדּוַע 

ְּבֵצאתֹו , ָלַקח ַאְבָרָהם ַּדְוָקא ֶאת לֹוט

   ֶׁשָּצָפה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשֵּיֵצא ִמֶּמּנּו .ֵמָחָרן

  .ָּדִוד ּוְכִדְלֵעיל  

שואל מדוע ' תפארת יונתן'

בתחילה מוזכר שאברהם הלך 

ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם " )דבראשית יב (, רק עם לוט

 ". ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט'הַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו 

ְבָרם ַוִּיַּקח ַא" ואחר כך מוזכרת גם שרה

 ".ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו

קודם כל , ומבאר שאברהם יצא פעמיים

, בגיל שבעים הוא יצא באופן לא סופי

ואז הוא לקח , רק לברית בין הבתרים

בגלל שראה ברוח הקודש , רק את לוט

ואחר כך כשיצא , את דוד יוצא ממנו

בגיל שבעים וחמש באופן סופי לקח גם 

ורואים שאברהם החזיק את . את שרה

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

בספר 
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  ולא נפרד , לוט סמוך אליו כל הזמן

  .ממנו  

פרשיות ' בראשית ישנם ג

לך , 'ששייכות לאברהם אבינו

ורואים שהפרשה ', חיי שרה' 'וירא' 'לך

אברהם מתעסק עם , וחצי הראשונים

ובפרשה וחצי האחרונים הוא , לוט

ורואים שלוט ודוד , מתעסק עם יצחק

והם הפעולות ,  ליצחקהמלך קודמים

, הראשונות של אברהם אבינו בעולם

קודם כל שהעיקר , ויש כאן כמה סיבות

לכן הם , הוא התכלית שזה הגאולה

וכן לידת ישמעאל , החשובים יותר

כי ישמעאל , נמצאת בפרשה הראשונה

כפי שהארכנו , בא לעולם לצורך הגאולה

שישמעאל הימין ' קץ הימין'במאמר 

מין דקדושה להביא את דקליפה עוזר לי

. וזה כל סיבת ביאתו לעולם, קץ הימין

בגלל , ויש עוד סיבה להקדים את לוט

היינו ', נעוץ תחילתן בסופן'הכלל של 

. שהגאולה שהיא הסוף קשורה להתחלה

וכפי שרואים בבריאת העולם שכבר 

. ביום הראשון של הבריאה מוזכר משיח

 יםֱאלִֹק רּוַחְו"  )ר ב ד"ב(כמובא במדרש 

   ֶׁשל רּוחֹו ֶזה "ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת

  .ַהָּמִׁשיַח ְךֶמֶל  

בראשית (ב תּוים ָּכִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמ

ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר " )א, טו

 ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ַאל 'ה

ִּתיָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך 

 'הַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני :  ְמאֹדַהְרֵּבה

ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן 

". ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר

א יו הּוָׁשְכַעם ֶׁשָהָרְבַאז ְלַמָר' הה ַּדֶאְרִנ

 ,"ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ",ןֵגָמ תיַנִחְבה ִלָכָז

 ,דִון ָּדֵגָמ ְךֶלֶּמד ַהִוָדת ְלֶכֶּי ַׁשה זֹויָנִחְבִּד

ת  ֶאֶׁשִהַּצְלָּתיו ָׁשְכם ַעָהָרְבַאז ְלַמָר' הַו

ה ֶז, "ןֵגָּמ"ת ַהַּדת ִמ ֶאָך ְלׁשֵיד ְוִות ָּדַמְׁשִנ

ְׂשָכְרָך ", ה זֹוָמָחְלִמ ְּבָּתְחַוְרִהר ֶׁשָכָּׂשַה

ַמה ִּתֶּתן " הָנם ָעָהָרְבַא ְו".ַהְרֵּבה ְמאֹד

  ה ֶיְהא ִים לִֹאֶׁש, " ֲעִריִריִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך

  .ְךֶלֶּמד ַהִות ָּד ֶאיְךִרי ָצִנה ֲאם ַמֵׁשע ְלַרי ֶזִל 

ּוַמְלִּכי ֶצֶדק " )ו, ר מג"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ִיןֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָי

 ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ,"ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון

 ,ָלה ִּגָּלה לֹוָאַמר ִהְלכֹות ְּכהּוָנה ְּגדֹו

 ֵאּלּו "ָוָיִין" , ֶזה ֶלֶחם ַהָּפִנים"ֶלֶחם"

ַרָּבָנן ָאְמִרי ּתֹוָרה ִּגָּלה לֹו ְו .ַהְּנָסִכים

ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו "ֶׁשֶּנֱאַמר 

ת ֶמֶחְלי ִמֵרֲחַאים ֶׁשִארֹו". יִּתְכְּבַיִין ָמָס

ית ת ֵּבכֹוְלי ִהּוּלִגם ְלָהָרְבה ַאָכים ָזִכָלְּמַה

ת יַנִחְבה ִּבָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוּוּלִגְלּו, ׁשָּדְקִּמַה

 ּהָּנֶּמִּמד ֶׁשִות ָּדַמְׁשִנה ְלָכָּז ֶׁשז לֹוֵּמַרְל, ןִיַי

ת ה ֶאָּלַגְמיא ַהִהְו, ׁשָּדְקִּמית ַהא ֵּבָּב

בספר 

י ֵרֲחַא
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ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. הָרֹוּתת ַהדֹוסֹו

ים ִנָּפם ַהֶחֶלְון ָחְלֻּׁשַהֶׁש' הן ֶּפָחְלֻּׁשַה'

ִסְּבבּו ן ֵכָל, דִות ָּדַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמ

, ֶׁשָּדִוד יֹאַכל ִמֶּלֶחם ַהָּפִניםם ִיַמָּׁשַהֵמ

ְּכֶׁשָהָיה ְּבַמָּצב ֶׁשל ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ֵאֶצל 

ְּכֵדי ֶׁשָּדִוד ִיְתַקֵּׁשר ִעם ֶלֶחם , ֲאִחיֶמֶלְך

  ְׁשָמתֹו ַעל ְיֵדי ַהָּפִנים ֶׁשַּׁשָּיְך ְלׁשֶֹרׁש ִנ

  .ֲאִכיָלה זֹו  

ַוְיִהי ") כט, בראשית יט(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

ים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכר ִקְּבַׁשֵחת ֱאלֹ

ים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ִקַוִּיְזּכֹר ֱאלֹ

 ּוְכָבר "' ַהֲהֵפָכה ְוכּוְךֶאת לֹוט ִמּתֹו

ָיא ַמּדּוַע ן ַּבּקּוְׁש"י ְוָהרמב"ִהְרִּגיׁשּו ַרִּׁש

 "ים ֶאת ַאְבָרָהםִקַוִּיְזּכֹר ֱאלֹ"ָּכתּוב 

ת ם ֶאִקילֹר ֱאּכְֹזִּיֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ַו

ְּדָכל ַּתְכִלית ַהָּצַלת , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. טלֹו

לֹוט ִהיא ִּבְׁשִביל ַאְבָרָהם ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת 

ים ִקִּיְזּכֹר ֱאלַֹו"ְוָלֵכן . ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

 ֶׁשֶּזה "ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט

 רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ָהָיה ְלצֶֹרְך ַאְבָרָהם

ֶׁשַהָּכתּוב  )ערך דוד( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'

ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו  ")טז, בראשית יט(

  , ד"ָּדִות "ס"  ְׁשֵּתי ְבנָֹתיוד ּוְבַיֹו ִאְׁשּתדּוְבַי

  .ְּדִבְזכּות ָּדִוד ִנְּצלּו  

 ֶאת ְלַרְּפאֹות ֶׁשָּבא ַהַּמְלָאְך ְּדָלֵכן

 ְלַהִּציל ֶׁשָהַלְך ֶזה הּוא ַאְבָרָהם

 ְלָׂשָרה ְלַבֵּׂשר ֶׁשָּבא ַהַּמְלָאְך ְולֹא ,לֹוט ֶאת

 ֶׁשָּבא ַהַּמְלָאְך ְולֹא ,ִיְצָחק ֻהֶּלֶדת ַעל

 בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,םְסדֹו ֶאת ַלֲהפְֹך

 ְלֵהיִטיב ָהיּו ַהָּללּו ָהִעְנָיִנים ִּדְׁשֵני ,)א ,יט

 אֹותֹו ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשּו ְוָלֵכן ,ַאְבָרָהם ִעם

 'ע( ַהְמָפְרִׁשים קּוְׁשַית תְמֻיֶּׁשֶב ְוֵכן .ַמְלָאְך

 ֶׁשִרֵּפא ַהַּמְלָאְך ַמּדּוַע )שם 'חכמים שפתי'

 ַוֲהֵרי ,לֹוט ֶאת ְלַהִּציל ָהַלְך ַאְבָרָהם ֶאת

 ִּדְׁשֵני ,ְׁשִליֻחּיֹות 'ב עֹוֶׂשה ֶאָחד ַמְלָאְך ֵאין

 ְוֵאין ,ַאְבָרָהם ִעם ְלֵהיִטיב ָהיּו ָהִעְנָיִנים

 ַאַחת ְׁשִליחּות ֶאָּלא ְׁשִליֻחּיֹות ְׁשֵּתי ָּכאן

 ן"יִבְׁשֹוׁש ןֵכְו .ַאְבָרָהם ִעם ֶחֶסד ֶׁשִהיא

 ֶאת ַקח" )טו ,יט בראשית( תּובַּבָּכ ְמֻרָּמז

 "ְמָצאֹתִּנַה ָךינֶֹתְב ֵּתיְׁש ֶאתְו ְּתָךְׁשִא

 הָיָה הֶז ְךָאְלַמְּד ,תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב

 ְוֵכן .יוָתנֹוְבּו טלֹו תֶא גֵּוַזְל יןִבְׁשֹוׁש

 םְסִאי ׁשְׁשל יַמֲהִר" )ו ,יח שם( ַהָּכתּוב

 ָרַמז ְּדַאְבָרָהם .ַח"ָמִׁשי ת"ס "חֶקַמ

 ַּבֶּדֶרְך ֶׁשִּנְמָצא ַהַּמְלָאְך ִנְמָצא ֶׁשָּכאן

 ,ַהָּמִׁשיַח ֶאת ְלָהִביא ְּכֵדי לֹוט ֶאת ְלַהִּציל

 ּוְלָהִכין ,ָּכָראּוי ְלַכְּבדֹו ָצִריְך ּוִמֵּמיָלא

 ַטַעם ְועֹוד .'ְוכּו סֶֹלת ֶקַמח ְסִאים ְׁשלׁש

 ִׁשיַחֶׁשַהָּמ ְמַרֵּמז ְּדַהָּכתּוב ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ַהֶּקַמח ַהְׁשָּפַעת ִעם ָקׁשּור

 ַהָּמזֹון ֶׁשַהְׁשָּפַעת 'ֶּפה ַהֻּׁשְלָחן' ְּבַמֲאַמר

 ֶּדֶרְך ֻמְׁשַּפַעת ְלִיְׂשָרֵאל ְוַהַּפְרָנָסה

 ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ח"ֶקַמ ְוֵכן .ַהַּמְלכּות

 ֶרְךְלצֹ ּוְבנֹוָתיו לֹוט ַהָּצַלת ַעל ַהְמַדֵּבר

ְוֵכן 

 ִנְרֶאה
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 )טו ,יט שם( ָלעֹוָלם ַהַּמְלכּות ֲהָבַאת

 חַק םּוק ֵלאמֹר ְּבלֹוט ַהַּמְלָאִכים ַוָּיִאיצּו"

   ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג "ְבנֶֹתיָך ְׁשֵּתי ְוֶאת ִאְׁשְּתָך ֶאת

  .אֹוִתּיֹות  

ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ") הבראשית יג (

ֶאת ַאְבָרם ָהָיה צֹאן ּוָבָקר 

ההולך את  י"ומבאר רש ".ְואָֹהִלים

אברם מי גרם שהיתה לו זאת 

ומבואר לדברינו . הליכתו עם אברם

בגלל שהיתה כלולה בו נשמת דוד 

ַההֵֹלְך ֶאת ", ששייכת לאברהם, המלך

  כפי שבארנו , היתה לו עשירות, "ַאְבָרם

  .ששם נמצא צנור הפרנסה  

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר " .)וירא קה(ַּבּזַֹהר 

ְוִכי ְּבֻכָּלן " ֵהן לֹוטָיַׁשב ָּב

ֶאָּלא ִּבְגָללֹו ֵהם , ָהָיה יֹוֵׁשב לֹוט

ְוִאם ּתֹאַמר , יֹוְׁשִבים ְולֹא ֶנְחְרבּו

ֶאָּלא ִּבְזכּותֹו ֶׁשל , לֹא, ִּבְזכּותֹו

ְזכּותֹו ,  ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש.ַאְבָרָהם

, נּו צֶֹרְך ַאְבָרָהםיַהְי, ֶׁשל ַאְבָרָהם

 ְּבִמּלּוי ט"לֹוְוֵכן . ְך ְללֹוט ְּכִדְלֵעילֶׁשִּנְצַר

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ו ֵטי"ד ָו"ָלֶמָהאֹוִתּיֹות 

 ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּׂשָרה ָהְיָתה ַהְּכִלי ֶׁשל ,ָׂשָרה

  , ַאְבָרָהם ְלהֹוִליד ִמֶּמּנּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל

  .ָּכְך לֹוט ָהָיה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה  

ׁש ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד ְלַאַחר ְּדָלֵכן ׁשֶֹר

ְּדקֶֹדם ָצִריְך ְלַכּלֹות , ֻחְרַּבן ְסדֹם

ֶאת ָהָרע ְוַאַחר ָּכְך ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ֶאת 

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשּלֹוט ָיָצא ִמְּסדֹם , ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו

ְּבִלי ׁשּום ְרכּוׁש ּוְבֻחְרַּבן ְסדֹם ֶנֶאְבדּו ָּכל 

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֶזה .ְרכּוׁשֹו ְוִקְנָיָניו

ֶׁשּלֹוט ָהָיה ָצִריְך ִלְפעֹל ִּבְׁשִביל ַאְבָרָהם 

ְלהֹוִליד ֶאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָיה 

ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַמָּצב ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה לֹו ׁשּום 

ַוֲאִפּלּו ַהַּיִין ֶׁשְּבנֹוָתיו , ַׁשָּיכּות ִלְסדֹם

 ִנְזַּדֵּמן ָלֶהם ַּבְּמָעָרה ְולֹא ָהָיה ִהְׁשקּוהּו

ְּדָכְך , )יג, בראשית יט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש. ִמְּסדֹם

ָהָיה ְרצֹונֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ֵלָהנֹות 

ִאם " )כג, שם יד( בתּוֶׁשָּכ ֹו ְּכמ,ִמְּסדֹם ְּכָלל

 ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ְךִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב , "ְךֲאֶׁשר ָל

ֶּתן " ) כאשם(ֶׁשֶּמֶלְך ְסדֹם ָאַמר ְלַאְבָרָהם 

 ֶׁשהּוא רֹוֶצה "ְךִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל

 ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות ֶּנֶפׁשֶאת ַה

, ַאְּדַרָּבה ,ְוָהְרכּוׁש, ֶׁשִּתָּׁשֵאר ֶאְצלֹו

ְּכֵדי ֶׁשַּלְּקִלָּפה ִּתְהֶיה ֶׁשַאְבָרָהם ִיַּקח 

א ָנָח' צ ר"רהם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ְיִניָקה

א ֻעָּדָתְסת " רם"דְֹּסע ֶׁש"יץ זיִׁשאְלָּקִמ

ן ַמְזִב ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, אָּכְלַמד ִוָדְּד

ם ֶהה ָלָתְים ָהדְֹסה ִּבָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנֶׁש

ל דֹוָּגע ַהַפֶּׁשל ַהה ָּכֶזְו, ה זֹויָנִחְּבה ִמיָקִנְי

 ְךֶרֶּד' ן הַּגה ִמיָקִנ ְי,"'ן הַגְּכ"ם דְֹסה ִּבָיָהֶׁש

ע ַקְרת ַקֶלֶּמַסְמ ַהת"ייִדִען ֵכְו. דִות ָּדַמְׁשִנ

 )כד, יחזקאל לד(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻרת ְמַחַּבֻׁשְמ

 כתוב

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 
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' ג גּוּלִדְּב, "ֹוָכםתא ְבי ָנִׂשד ָדִויְבִּדַעְו"

, עַקְרד ַקסֹויא ְּבת ִהכּוְלַמְּד, תֹוּיִתאֹו

ן ֵכְו. יתיִדע ִעַקְריא ַקד ִהִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמּו

   )אות ע' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבמּו

  .יתיִדִעה ָיט ָהת לֹוֶׁשל ֵא ֶׁשּהָמְּׁשֶׁש  

 'ִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא'א ַעל " ַּבגראָבמּו

 חֶֹטם  ֶׁשְּסדֹום ֵהם ְּבִחיַנת:)נז(

, ְךֶלֶּמד ַהִום ָּדר ִעֵּׁשַקְתם ִמֶטחֹ ְו.ִּדְקִלָּפה

  רּוַח ַאֵּפינּו " )כ, איכה ד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

  ".'ְמִׁשיַח ה  

ָּכל ִמי  )ילקוט ויקרא תרנג( ׁשָרְדִּמַּב

ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם 

ֶלק ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ֵח

 ,ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּבֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם

ֱאלִֹהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה "ֶׁשֶּנֱאַמר 

. "ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד

 זֹו ֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם ,ַמהּו ֵעֶמק ֻסּכֹות

ֶׁשָהְיָתה ְמסֹוֶכֶכת ְּבִׁשְבָעה ִאיָלנֹות 

 ֶּגֶפן ,ל ַּגב זֹוֶׁשֵהן ְמסֹוְככֹות זֹו ַע

 ְוִרּמֹון ּוַפְרֵסק ּוְׁשֵקִדים ֶוֱאגֹוז ָנהְּתֵא

ע ַפֶּׁשַהים ֶׁשִא רֹו.ּוְתָמִרים ַעל ַּגֵּביֶהם

, הָּכת ֻסיַנִחְבה ִּבָים ָהדֹל ְסל ֶׁשדֹוָּגַה

, דִות ָּדַּכֻּס ִמקּוְנָּין ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ן ֵכָלְו. הָּכת ֻסַרצּום ְּבָלְצל ֶאֵׁשְלַּתְׁשה ִהֶז

ְּדִמְסָּפר ֶׁשַבע ְמַסֵּמל , ִאיָלנֹות ִׁשְבָעה יּוָה

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהי"אַרֲען ֵכְו. ֶאת ַהַּמְלכּות

 )לא, בראשית יט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרה ְמָּכֻּסר ַהאֹו

נּו ָזֵקן יִבָא הָריִעַהְּצ ַוּתאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל"

   ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָלבֹוא ָּבָאֶרץְוִאיׁש ֵאין 

  .דִות ָּדַּכת ֻסיד ֶאִלה הֹוה ֶזֶׂשֲעַמְּד". ָהָאֶרץ 

ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם " )כז, בראשית יט(

ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ' ַּבּבֶֹקר ְוגֹו

ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְוַעל ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר 

ִקיטֹר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ְּכ

 "ִקיטֹר" ְוַהָּלׁשֹון ַּבָּכתּוב "ַהִּכְבָׁשן

ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ,  ִעם ַהְּקטֶֹרתתִמְתַקֶּׁשֶר

יֹוָחָנן לֹוֵמד ִמָּכאן '  ֶׁשר:)מנחות כו(

ֶׁשִּבְׁשִביל ֶלֱאכֹל ֶאת ַהִּׁשיַרִים ֶׁשל ַהְּקטֶֹרת 

ל ָצִריְך ֶׁשִּתְבַער ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ְּבֻרּבֹו ֶׁש

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֲהִפיַכת . ַהְּקטֶֹרת

 ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר, ְסדֹום ְלִעְנַין ַהְּקטֶֹרת

ץ יצֹוִּנת ַהה ֶאָּלַגת ְמֶרטְֹּקֶׁש' ִמְזַּבח ַהָּזָהב'

ת ֶכֶפיא הֹוה ִהי ֶזֵדל ְיַעְו, עָר ָּבׁשֵּיב ֶׁשֹוּטַה

ת ה ֶאָתְּלם ִּגדֹת ְסיַכִפֲהַו. ֶאת ָהָרע ְלטֹוב

ה ָיָהֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ל ב ֶׁשֹוּטץ ַהיצֹוִּנַה

ה ָיה ָהֶזְו, בטֹוע ְלַרת ָהה ֶאָכְפָהם ְודְֹסִּב

 .בטֹוע ְלָרה ֵמָכְּפְהֶּנֶׁש, םדֹת ְסיַכִפד ֲהסֹו

ָהֵאׁש ְוַהִּכְבָׁשן ֶׁשָּיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים ָהָיה ְו

ת ָהָרע ִּבְבִחיַנת ֵאׁש ַהְּקטֶֹרת ֶׁשָהַפְך ֶא

 ׁשָרְדִּמר ַהֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפ ְל.ְלטֹוב

 ִנְתַאָּוה ְךָּדִוד ַהֶּמֶל )תצוה טותנחומא (

ם ָלעֹוא ָלָּבְּדָדִוד ַהֶּמֶלְך . ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת

  ִנְתַאָּוה א א הּויָלֵּמִמּו, תֶרטֹת ְקיַנִח ְּבְךֶרֶּד

  .ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת  

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

ָּכתּוב 
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ח

 ֶאת ְךֲהפַֹוַּי" )כה, בראשית יט(

ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכָּכר 

ְוֵאת ָּכל יְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח 

ב תּוָּכ ַהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו". ָהֲאָדָמה

ן ָבה מּוי ֶזֵרֲה, הָמָדֲאח ָהַמת ֶצן ֶאֵּיַצְמ

ם ץ ַּגֶרָאת ָה ֶאְךַפָה' ם הִאיו ֶׁשָלֵאֵמ

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. כּוְּפַהְתים ִהִחָמְּצַה

ת יא ֶאִצהֹוה ְלָתְיה ָהָכֵפֲהית ַהִלְכַּתֶׁש

ח ַמֶצ, חַמֶצה ְלָלְׁשְמִּנד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

ה ָיד ָהִוח ָּדַמת ֶציא ֶאִצהֹויל ְלִבְׁשִבּו. דִוָּד

  ם דֹל ְסה ֶׁשָמָדֲאח ָהַמת ֶצ ֶאְךפֲֹה ַליְךִרָצ

  .בטֹוע ְלָרֵמ  

 ִּביַר )פג בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ִּבְסדֹם ִהְכִריזּו אֹוֵמר ְיהּוָדה

 ְלָעִני ֶלֶחם ְּבַפת ַמֲחִזיק ֶׁשהּוא ִמי ָּכל

 ֶׁשל ִּבּתֹו ְּפלֹוִטית .ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוֶאְביֹון

 ִמְּגדֹוֵלי ְלֶאָחד ְנׂשּוָאה ָהְיָתה לֹוט

 ִּבְרחֹוב רָּקְמֻד ֶאָחד ָעִני ָרֲאָתה ,ְסדֹם

 ָהְיָתה ָמה ,ַנְפָׁשּה ָעֶליָה ְוָעְגָמה ירָהִע

 יֹוְצָאה ְּכֶׁשָהְיָתה יֹום ְּבָכל עֹוָׂשה

 ֶׁשָּלּה ַּבַּכד נֹוֶתֶנת ָהְיָתה ַמִים ִלְׁשאֹב

 ְלאֹותֹו ּוַמֲאֶכֶלת ֶּׁשְּבֵביָתּה ַמה ִמָּכל

 ַהֶּזה ֶהָעִני ַחי ֵמַאִין ָאְמרּו ,ָעִני

 ,ִליָׂשֵרף יאּוָההֹוִצ ַּבָּדָבר ּוְכֶׁשָּיְדעּו

 ִמְׁשָּפִטי ֲעֵׂשה ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון ָאְמָרה

 ִכֵּסא ִלְפֵני ַצֲעָקָתּה ְוָעְלָתה ,ְוִדיִני

 ׁשדֹוָּקַה ָאַמר ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ,ַהָּכבֹוד

 ִאם "ְוֶאְרֶאה ָּנא ֵאֲרָדה" אהּו ְךרּוָּב

 ַאְנֵׁשי ָעׂשּו ַהּזֹאת ַהַּנֲעָרה ַצֲעַקת

 ,ְלַמְעָלה ְיסֹודֹוֶתיָה ְךֶאֱהפֹ ְסדֹם

 ֶאָּלא אֹוֵמר ֵאינֹו ַהְּכַצֲעָקָתם

 דֶסֶחַה יֵׂשֲעַמְּד הֶאְרִנ ."ַהְּכַצֲעָקָתּה"

 הָתְיָה טלֹו לֶׁש ֹוּתִּב הָתְׂשָעֶׁש

 הָתְיָהֶׁש תכּוְלַּמַה ראֹו תצּוְצנֹוְתִהֵמ

 הָתְיָה זֹו תצּוְצנֹוְתִהְו ,טלֹו לֶׁש יוָתנֹוְבִּב

 תֶא יאִבֵהֶׁש ,םדְֹס לַע גרּוְטִקְל םֵרֹוּגַה

 ׁשֶרׁשֹ תַדָלהֹו תֶא יאִבֵהֶׁש ,םדְֹס תיַכִפֲה

 יתִטלֹוְּפ הָיָה ּהָמְּׁשֶׁש הֶאְרִנ ןֵכְו .דִוָּד

 תַּפִלְּקִמ דִוָּד תַמְׁשִנ תיַטֵלְּפ לַע זֵּמַרְל

 ץֵצנֹוְתִהֶׁשְּכ ןֵכְו ,ּהָּנֶּמִמ היָלִחְתִהֶׁש םדְֹס

 תֶמֶחְלִמְּב טלֹו תֶא ילִּצַהְל תכּוְלַּמַה ראֹו

 אבָֹּיַו" בתּוָּכַּב ילִחְתִה הֶז יםִכָלְּמַה

 ןֵכְו .הָמָׁשְּנַה תיַטֵלְּפ לַע זֵּמַרְל "יטִלָּפַה

   תיַטֵלְפִּב קֹוְלֶח לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמ טלֹו

  .הָמָׁשְּנַה  

 ְּדַמְפִקין ְוִאיתם  ָׁשׁשָרְדִּמַה

ֵלִוי ' ָנא ָאַמר רְּבַהאי ִליְׁש

 ,ֲאִפּלּו ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִלְׁשּתֹק ִמִּדיָנה

. ִמַּדת ַהִּדין ֵאיָנּה ַמִּניָחה אֹוִתי ִלְׁשּתֹק

את ּלַֹמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵּתי ַנֲערֹות ֶשָּיְרדּו ְלַמ

ַמִים ִמן ַהַּמְעָין ָאְמָרה ַאַחת ַלֲחֶבְרָּתּה 

 ָּכלּו ּהה ָלָרְמ ָא, חֹוָלִנּיֹותְךָלָמה ָפַנִי

. ְמזֹונֹוֵתינּו ּוְכָבר ָאנּו הֹוְלִכין ָלמּות

ֶמה ָעְׂשָתה ִמְּלָאה ַהַּכד ֶקַמח 

ב תּוָּכ

 ינּוִצָמ

 יְךִׁשְמַמּו
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ְוֶהֱחִליפּו ָנְטָלה זֹו ַמה ֶּׁשְּבַיד זֹו ְוזֹו 

 ְוֵכיָון ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ַּבָּדָבר ,ַמה ֶּׁשְּבַיד זֹו

ר ת אֹוצּוְצנֹוְתִהים ֶׁשִארֹו. ְׂשָרפּוָה

ן ֵכְו, דַּכם ה ִעֶׂשֲעַמה ְּבָליִחְתת ִהכּוְלַּמַה

. דר ַּכָּכְז ֻמאנּוֵבֵהית ֶׁשִטלֹום ְּפה ִעֶשֲעַּמַּב

ד ַּכֶׁש' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו

  י ֵטּוּׁשד ִק" כּה ָּבׁשֵּיֶׁש, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ

  .י"ם אדני ֵׁשֵפרּוד ֵצ"כְו, הָּלַּכ  

ט יֵׁשב ְּבַׁשַער ְולֹו" )א, שם שם(

ץ ֵצנֹוְתִה ֶׁש ִנְרֶאה ְּדֵכיָון,"ְסדֹם

ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ְו, תכּוְלַּמר ַהט אֹול לֹוֶצֵא

 ָיַׁשב ְּבַׁשַער א הּוָלֵכן, ֹוּבָהְיָתה ְּכלּוָלה 

ִּדְמקֹומֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא ְּבַׁשַער , ָהִעיר

ָיֵתיב  .)חסנהדרין צ(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ָהִעיר

' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. ַאִּפיְתָחא ְדַקְרָּתא

ז ַעל ּבֶֹצם ֵאַּגא ֶׁש"שליטן יָטִרם ֲחָהָרְבַא

ב תּות ָּככּוְלַּמר ַה אֹולֹוְצץ ֶאֵצנֹוְתִהֶׁשְּכ

ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב " )א, רות ד(

 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס ".ָׁשם

ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער " ֶׁשַהָּכתּוב ) נג'ז ע"תשנ(

. ֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִּביָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְסדֹם

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבאֹותֹו ְזָמן ָהְיָתה 

  ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלַּׁשַער , ְּכלּוָלה ּבֹו ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח

  .ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה' ַהנ  

אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ּוָבא ָׁשם ֶׁשמ

הֹוִאיל ְוִהְתִחיל , ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם

, ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח

ין ט ֵּבַפָׁשְו" )ג, מיכה ד(ב תּויו ָּכָלָעֶׁש

ָלֵכן ִמּנּוהּו ְלׁשֹוֵפט ּוֶמֶלְך . "יםִּבים ַרִּמַע

ת ֹוּצה ַמָפט ָאֹוּלה ֶׁשֶאְרן ִנֵכ ְו.ֲעֵליֶהם

 )ג, בראשית יט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םֹוּי ַהתֹואֹוְּב

 ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוַּיַעׂש"

ד ִול ָּדל ֶׁשֶכאֹן ָהת ֵהֹוּצַמ ְּד,"ַוּיֹאֵכלּו

 ..)ויצא קנז(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר  ,יִנם עֶֹחֶל ְךֶלֶּמַה

ץ ּבֹו אֹור ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצם  יֹותֹואֹוְבּו

ן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָּצַמה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. ַהַּמְלכּות

  ת כּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהׁשֶפֶּנם ַה ַּדיּוּצִמ

  .ׁשֶפֶּנם ַהד ַּדסֹויא ְּבִהֶׁש  

בראשית ( ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל

ר ֵּׂשַבא ְלג ָּבעֹון ֶׁשַמְזִּב ֶׁש)יג, יד

ח ַסב ֶּפֶרה ֶעָיה ָהט ֶזה לֹוָּבְשִּנם ֶׁשָהָרְבַאְל

ג עֹוים ְלִאְרן קֹוֵכָל, תֹוּצה ַמָפם ָאָהָרְבַאְו

ת ֹוּצת ַמֹוּגֻעם ָהל ֵׁשַע, גם עֹוֵׁשְּב

אן ם ָּכַגְו. ם יֹותֹואֹוה ְּבָפם ָאָהָרְבַאֶׁש

ט ת לֹויל ֶאִּצַהים ְלִכְלהֹון ֶׁשַמְזִּבים ֶׁשִארֹו

י ֵדל ְית ַעכּוְלַּמר ַהת אֹוצּוְצנֹוְת ִהׁשֵי

א ת הּוֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבץֵמָחן ֵכְו. תֹוּצַּמַה

, דִוח ָּדַמֶצת ְלֹוּכְזיל ִלִבְׁשִּבז ֶׁשֵּמַרְל, חַמֶצ

, בטֹוע ְלַרֵמ, חַמֶצץ ְלֵמָחת ֶה ֶאְךפֲֹה ַליְךִרָצ

  ד א סֹוד הּוִוח ָּדַמד ֶצסֹוְּד, הָּצַמץ ְלֵמָחֵמ

  .הָּצַּמַה  

ִּכי ַמְׁשִחִתים " )ט, ר נ"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרב ַנְחָמן '  ר,"ֲאַנְחנּו

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַעל ְיֵדי ֶׁשִּגּלּו ִמְסטֹוִרין 

ָּכתּוב 

ְוֵכן 

מּוָבא 

 ינּוִצָמ
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 ִנְּדחּו א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהֶׁשל 

ִמְּמִחיָצָתן ֵמָאה ּוְׁשלִֹשים ּוְׁשמֹוֶנה 

ד ֹוּסן ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ָׁשָנה

ץ ֵמָחת ֶה ֶאְךפֲֹהה ַלָים ָהדְֹסם ִּבָתָּלֻעְּפ

 ּוּלִּגֶׁשם ְּכָתיחּוִלְׁש ִּבמּוְגם ָּפֵהְו, חַמֶצְל

 ּוׁשְנֶעֶנ, םדֹת ְס ֶאְךפֲֹהים ַלִדְמעֹוט ֶׁשלֹוְל

   ץֵמָחל ר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּוֶׁשח "קלר ַּפְסִמְּב

  .חַמֶצ אֹו  

ַחֵּכה  ִיְתַמְהַמּהִאם  ")ג, חבקוק ב(

' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר " לֹו

ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבתֹוְך 

ַהְיסֹוד ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָדה 

ֶׁשָּבּה ַהְיסֹוד ַיְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו 

ד ֶאת  ַיְמִׁשיְך ְלהֹוִליְךָּכר ְוַאַח, ְּכמֹו ְּבֵלָדה

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז . ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהְּגֻאָּלה

ַעל ִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַוִּיְתַמְהָמּה " )טז, בראשית יט(ַעל לֹוט 

 ְּדִנְׁשַמת "ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו

, ן ְּבלֹוטַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ְּכלּוָלה ְּבאֹותֹו ַהְּזָמ

ְוֵכיָון ֶׁשּלֹוט ָעַמד ְלהֹוִליד ֶאת ׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת 

ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות , ַהָּמִׁשיַח ְּבאֹותֹו ְזָמן

 קֶֹדם הִלְפֵני ֶזה ִעְנַין ַהִהְתַמְהְמהּות ֶׁשָּבָא

 יַחִׁשָּמַהֶׁשִהְתַמְהְמהּות  מֹוְכ ּו.ֵלַדת ָמִׁשיַח

ה ָׂשֲעַּנת ֶׁשצֹויצֹוִּנר ַהרּור ֵּבַמ ְּגְךֶרצֹיא ְלִה

ט  לֹוְךָּכ, ַהְּגֻאָּלהת ַדם ֵלֶדר קֹוּוּבִען ָהַמְזִּב

ם דְֹּס ִמֹוׁשכּות ְרַחַקי ָלֵד ְּכַּהֵמְהַמְתִה

 ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ַטַעם .תצֹויצֹויא ִנִצהֹוְלּו

 ְלַרֵּמז ַעל "ַוִּיְתַמְהָמּה" ַעל ִמַּלת ַׁשְלֶׁשֶלת

הּות ִהיא ְּבתֹוְך חּוט ַהְיסֹוד ָּכְך ֶׁשַהִהְתַמְהְמ

ַּפְרֵּדס ' רֶפַּכּמּוָבא ְּבֵס, ֶׁשִּנְקָרא ַׁשְלֶׁשֶלת

 ֶׁשַּטַעם )ג"שער כט פ(ק " ָלרמ'ִרּמֹוִנים

ר "ְואאמו. ַׁשְלֶׁשֶלת ְמַסֵּמל ִּתְפֶאֶרת ִויסֹוד

א הֹוִסיף ֶׁשַהַּטַעם ַׁשְלֶׁשֶלת ְמַרֵּמז "שליט

, ה ְּבצּוָרה ְמֻפֶּתֶלתַעל חּוט ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּט

ְלַרֵּמז ֶׁשַהִחיצֹוִנים ְמַנִּסים ִלְמׁשְֹך ֶאת 

  ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ַצד ְוגֹוְרִמים ֶאת ַהֲחָבִלים 

  .ְוַהִהְתַמְהְמהּות ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד  

ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ")  ט,בראשית מג(

ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו 

 ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ֵאֶליָך

ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה  :ַהָּיִמים

ַחְׁשַמל 'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ". ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים

ין ִמָיְנל ִּבה ַעָדהּול ְית ֶׁשבּוְרַעָהֶׁש 'ֵחְטא

 ,הָדיהּוא ִמָּב ַהיַחִשי ָמֵרּוּסל ִית ַעֶזֶּמַרְמ

ן ַמְזל ִּבֵאָרְׂשם ִיר ַעבּו ֲעיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחֵבֹוּסֶׁש

ב תּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. ת ַהְּגֻאָּלהַדי ֵלֵלְבֶח

ת ל ֶאֵבא סֹוהּוב ֶׁשקֲֹעַיר ְלֵמה אֹוָדהּוְּיֶׁש

 ְךתֹוְּב ַהְּגֻאָּלה ל ִהְתַמְהְמהּותַלְגַהִּיּסּוִרים ִּב

לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו "ר ַמא ָאן הּוֵכָל. דסֹוְיַה

ה ָתְיא ָהם לִֹא. "ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים

, טל לֹוֶצת ֵאַחם ַאַעַּפ, ַּפֲעַמִים ַהִהְתַמְהְמהּות

 "ַׁשְבנּוִּכי ַעָּתה " ,יַחִׁשל ָמֶצֵא' ם בַעַפּו

  ה ָיר ָהָב ְּכיַחִׁש ָמינּוְיַה, יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .ת ַהִּיּסּוִריםל ֶאּבְֹס ִליְךִרי ָציִתִיא ָהלְֹו, אָּב  

ָּכתּוב 

ב תּוָּכ
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ם ָׁש' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְּבֵסא ָבמּו

ת יל ֶאִּצַהט ְלל לֹו ֶשתֹוָּלִפן ְּתֵכָּלֶׁש

י ל ִּפף ַעַא', י הֵנְפה ִלָלְּבַקְתר ִהַעצֹ

ם דֹת ְסיל ֶאִּצַהם ְלָהָרְבל ַא ֶׁשתֹוָּלִפְּתֶׁש

ת ַמְׁשה ִנָללּוה ְּכָתְיט ָהלֹוְבִּד, הָלְּבַקְתא ִהלֹ

ה ֶאְרִנְו. ֻּכָּלםת ה ֶאיָלִּצַּמ ֶׁשיַחִׁשָּמַה

ם ים ָׁשִקסּוְּפ ַּבְמֻרָּמזה ֶּזיף ֶׁשִסהֹוְל

ִהֵּנה ָנא ָהִעיר " ) ואילךכ, בראשית יט(

ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער 

ִאָּמְלָטה ָנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה  :ַנְפִׁשיּוְתִחי 

 ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָךָנָׂשאִתי ָפֶני

ַמֵהר : ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת

ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות 

 ָׁשָּמה ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָךָּדָבר ַעד ּבֲֹא

ל ז ַעֵּמַר ְמרַעצֹום ֵּׁש ַה".ָהִעיר צֹוַער

יל ִּצַמ ּוֻּכָּלםל ר ַעֵּפַכְּמ ֶׁשיַחִׁשל ָמ ֶׁשרֹוֲעַצ

א לֲֹה"ט ת לֹוַּלִפה ְּתָתְי ָהזֹוְו. ֻּכָּלםת ֶא

ל  ֶׁשרֹוֲעאן ַצ ָּכׁשֵּין ֶׁשיָו ֵּכ,"אר הּוָעְצִמ

 אּוְרן ָקֵכָלְו, םָתיל אֹוִּצַה ְליְךִר ָציַחִׁשָמ

 ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הל ֶזַלְגר ִּבַעם צֹוֵׁשיר ְּבִעָל

 ֹולר ַמָא )ילקוט ישעיהו תצט( ׁשָרְדִּמַּב

 ֲהָללּו יַחִׁשָמא ְל הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה

 ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֲעִתיִדים ָךֶׁשְּגנּוִזים ֶאְצְל

 ָך ְּבעֹול ַּבְרֶזל ְועֹוִׂשים אֹוְתָךְלַהְכִניְס

 ּוְמַׁשְּנִקין ֶאת ,ָּכֵעֶגל ַהֶּזה ֶׁשָּכהּו ֵעיָניו

 ּוַבֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו , ָּבעֹלָךֲחרּו

 ָך ְרצֹוְנ,ָך ְלִהָּדֵּבק ְּבִחְּכָךָעִתיד ְלׁשֹוְנ

ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל , 'כּו ְוְךְּבָכ

 ֲאִני ִלִּביעֹוָלם ְּבִגיַלת ִלִּבי ּוְבִׂשְמַחת 

ְמַקֵּבל ָעַלי ַעל ְמָנת ֶׁשּלֹא יֹאַבד ֶאָחד 

י ִוֵּלף ַהֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסֹוהְו. ִמִּיְׂשָרֵאל

ד ִוָדְו", ןָט ָקֹוׁשרּו ֵּפרָעְצִּמא ֶׁש"שליט

 מֹוְצין ַעִטְקַּמֶׁש, )יד, א יז"ש(" ןָטָּקא ַההּו

את ֵצְמִּנ ֶׁשְקֻדָּׁשהת ִּדכּוְלַּמל ַה ֶׁשּהָּכְרַדְּכ

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. הָוָנֲעית ָהִלְכַתְּב

ֵכן ָלְו )לה' לך לך ע( ל" ְלָהֲאִריַז'ַהְּפסּוִקים

  ִּכי ִהיא ְצִעיָרה ּוְקַטָּנה , ִנְקָרא צֹוַער

  .ּוְכֶנְגָּדם ַּבַמְלכּות ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה. ִמֻּכָּלם  

 לֶׁש תֹוָּלִפְּת ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ

 יַחִׁשָּמַהֶׁש ןיָוֵּכ ,הָלְּבַקְתִה טלֹו

 טֹוּלֶׁש ְךֶרצֹ הָיָה ,םדְֹסִבּו טלֹוְּב ללּוָּכ הָיָה

 ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹוְל יֵדְּכ םדְֹסִּב רֵאָּׁשִי

 ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּמִצינּו ְּכִפי ,יַחִׁשָּמַה תַמְׁשִנ

 םָדָאָה םִע יםִרּוׁשְק ּוְרִבָּיה ְּפִרָּיהֶׁש )טו ,לד

 תֶא ּהָל ׁשֵי הָמָׁשְנ לָכְּד ,דַחַי םקֹוָּמַהְו

 .םָלעֹוָל אתֵציֹו יאִה ּהָּבֶׁש ּהָּלֶׁש םקֹוָּמַה

 חָרְכֶה הָיָה הֶזְּד הָלְּבַקְתִה תֹוָּלִפְּת ןֵכָל

 םקֹוָּמַּב אתֵצָל היָכִרְּצֶׁש הָמָׁשְּנַה ֻהֶּלֶדתְל

 ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָּמֶׁש יִפְכּו ,הָנמּוְט יאִה ֹוּבֶׁש

 ָמָצאִתי" ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )ד ,מא ר"ב(

 ,םִּבְסדֹ אִתיוְמָצ ֵהיָכן "ַעְבִּדי ָּדִוד

 ְמֻרָּמזּו ,םדְֹסִּב הָתְיָה דִוָּד תַמְׁשִנְּד

 אָנ הָטְלָּמִא" )כ ,יט בראשית( ַּבָּכתּוב

ן ֵכְו

 דעֹוְו
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 ".יִׁשְפַנ יִחְתּו ואִה רָעְצִמ אלֲֹה הָּמָׁש

 היָטִלְמִהְו" ןֹוׁשְּלִמ "הָטְלָּמִא" רַמָא טלֹו

 "יִׁשְפַנ יִחְתּו" ןֵכְו ,)ז ,סו 'ישעי( "רָכָז

 יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה תַּיִחְּת לַע זֵּמַרְמ

 בראשית( םָׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .ׁשֶפֶנ תיַנִחְבִּב

 תֶא זֵּמַרְמ "ָךֶׁשְפַנ לַע טֵלָּמִה" )יז ,יט

 )שם( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .יםִזָמְר םָתאֹו

 ִמְּלׁשֹון הּוא "ִהָּמֵלט ָהָהָרה" ֶׁשַהָּכתּוב

 םָׁש בתּוָּכַה ןֵכְו ,"ָזָכר ְוִהְמִליָטה"

 "ֲאדָֹני ָנא ַאל ֲאֵלֶהם לֹוט ַוּיֹאֶמר"

 .י"ֲאדָֹנ םֵׁשְל תֶכֶּיַּׁשֶׁש תכּוְלַּמַה לַע זֵּמַרְמ

 ַהָּכתּוב ְּבֶהְמֵׁשְך ְמֻרָּמז י"ֲאדָֹנ םֵׁש ְוֵכן

   'ג ְּבִדּלּוג "ֶניָךיְּבֵע ןֵח ָךְּדַעְב אָמָצ" ָׁשם

  .אֹוִתּיֹות  

ם דֹ ְסְךֶלֶּמ ֶׁש:)זוירא ק(ר ַהּזַֹּב

ר גּוָּיט ֶׁשת לֹול ֶאֵּבַקים ְלִּכְסִה

ק תֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו. םָהָרְבת ַאכּוְז ִּבירֹוִעְּב

ם ָלעֹו ָּבַעדּוה ָיָים ָהָהָרְבַאֶׁש' ׁשַבְּדִמ

. בם טֹו ֵׁשה לֹוָיָהד ְוֶסֶחי ַהֵׂשֲעַמְּב

 יֵׁשְנַאר ֶׁשַמ לֹוְךָּי ַׁשיְךה ֵאֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ', כּוד ְוֶסים ֶחיִכִרֲעם ַמדְֹס

ה ָּלִחְתר ִּבָבְּכז ֶׁשֵּמַרר ְמַהּזַֹהֶׁשִּפי ְּדָבֵרינּו 

ת כּוְזה ִּבָיל ָהּכֹם ַהדְֹסר ִּבגּו ָלְךַלט ָהֹוּלֶׁשְּכ

ת יד ֶאִלהֹוי ְלֵדְּכ, ֹוּכְרָצְלם ּוָהָרְבַא

  . םדְֹסא ִּבָקְוד ַּדֵלָּוִהה ְליָכִרְּצת ֶׁשכּוְלַּמַה

  .םדֹוְסְּבִגיַמְטִרָּיא  ְךֶלֶּמד ַהִוָּדן ֵכְו  

ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש " )ט, בראשית יט(

: ְּבלֹוט ְמאֹד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת

ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת 

לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ְוֶאת ַהֶּדֶלת 

 ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח :ָסָגרּו

ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . "ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח

ִמְלֶחֶמת ַאְנֵׁשי ְסדֹם ְּבלֹוט ָהְיָתה ְסִביב 

ְּדֶדֶלת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות , "ַהֶּדֶלת"

ְוֵיׁש ָּכאן , 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ֶרֶמז ֶׁשַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ַהַּמְלכּות 

  ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהְתִחיָלה ָלֵצאת ִמָּׁשם ְּבאֹותֹו 

  .ְזַמן  

 ֵאיְך ַהְמַסְּפרֹות ְך"ַּבַּתַנ ָּפָרִׁשּיֹות ָׁשלׁש

 :ָלעֹוָלם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ִהִּגיָעה

 ָיְצָאה ֶׁשִּמָּׁשם ְּבנֹוָתיו ִעם ֹוטל ָּפָרַׁשת

   ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם ,ְוָתָמר ְיהּוָדה ָפָרַׁשתּו .רּות

  .ָּדִוד ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם ְורּות ּבַֹעז ָפָרַׁשתּו .ּבַֹעז 

ִלְראֹות ִּבְׁשלׁש ַהָּפָרִׁשּיֹות 

ְּדָמִצינּו ְּבָכל : ְּדָבִרים ַמְקִּביִלים

יּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְמַעְּכִבים ָּפָרָׁשה ֶׁשָה

 ׁשדֹוָּקַהֶאת ְיִציַאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְו

ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשל לֹוט ָהיּו :  ֲהָרָגםא הּוְךרּוָּב

 ֶׁשּלּוֵלא ָהיּו ֵמִתים לֹא ָהָיה ,ֵאּלּו ֲחָתָניו

. ַׁשָּיְך ֶׁשְּבנֹוָתיו ֶׁשל לֹוט ִיְזנּו ִעם ֲאִביֶהם

ְוִאיׁש ֵאין " )לא, בראשית יט( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ

 " ָּכל ָהָאֶרץְךָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶר

 ְוֵכן "'ַוַּתְׁשֶקיָן ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ְוגֹו"ְוָאז 

 ינּוִצָמ

ָּכתּוב 

 ֵיׁש

ְוֶאְפָׁשר 
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רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ַמֲאִריָכה ְמאֹד ְּבִסּפּור 

 )בראשית יט (בתּוֶׁשָּכ ֹוִמיַתת ֲחָתֵני לֹוט ְּכמ

 ָךּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט עֹד ִמי ְלַוּיֹאְמר"

ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ' פֹה ָחָתן ְוגֹו

ֲחָתָניו לְֹקֵחי ְבנָֹתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו 

ֶאת ' ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ה

 ְוָכל ".ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו

  ִלית ֶׁשַהֲחָתִנים ֵמתּו ֶזה ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלַּתְכ

  .ְוָיָצא ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל לֹוט ִעם ְּבנֹוָתיו  

ָהיּו ֵאּלּו , ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשל ְיהּוָדה ְוָתָמר

לֹא , ֶׁשָּכל עֹוד ֵהם ָחיּו, ֵער ְואֹוָנן

. ָהָיה ַׁשָּיְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּזּוּוג ֶׁשל ְיהּוָדה ְוָתָמר

ִריָכה ְלַסֵּפר ָּכל ָהִעְנָין ְוֵכן ָׁשם ַהּתֹוָרה ַמֲא

ַעד ַלַּתְכִלית ֶׁשָּתָמר , ֶׁשֶּנֶהְרגּו ּוַמּדּוַע ֶנֶהְרגּו

ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה "

ְוָאז ֶהְחִליָטה . )יד, בראשית לח( "לֹו ְלִאָּׁשה

, ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ְּכֵדי ְלִהְתַעֵּבר ִמיהּוָדה

 ֶׁשִּנְתַאְּוָתה ְלהֹוִליד )שם(ן "בְוַכּמּוָבא ָּברמ

שם (ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִמֶּזַרע ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ְיהּוָדה

" י ָתבֹוא ֵאָליִּכי ִלֶּתן ִּתה ַמּתֹאֶמר ַו ")טז

ְּדָתָמר ָרְמָזה ִליהּוָדה ת "ַמְלכּות "ר

  ֶׁשַּבָּקָׁשָתּה ָהֲאִמִּתית ִהיא ֲהָקַמת 

  .ַהַּמְלכּות  

ֵמתּו , ֶׁשל רּות ּובַֹעזַּבָּפָרָׁשה 

ְוַגם ָׁשם ַמֲאִריָכה . ַמְחלֹון ְוִכְליֹון

ָּכל ָהִעְנָין ֶׁשָּיְרדּו ת ֶאְמִגַּלת רּות ְלַסֵּפר 

ּוְבָכל ְׁשלׁש . 'ְלמֹוָאב ָוֵמתּו ְוכּו

ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַהַּמְפִריִעים , ַהָּפָרִׁשּיֹות

ַעל ְיֵדי ְלהֹוָרַדת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֵמתּו 

רֹוִאים ַקו ַהַּמְׁשֶוה , א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה

ְוֵכן ַמְחלֹון ְוִכְליֹון . ֵּבין ְׁשלׁש ַהָּפָרִׁשּיֹות

ָהיּו ְׁשֵני ַאִחים ְּכֻדְגַמת ֵער ְואֹוָנן ֶׁשָהיּו 

ת צֹוְּבְׁשִמ'ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו. ַאִחים

ְוִכְליֹון ַּמְחלֹון ֶׁש' יְךִׁשְלַא'ם ָהֵׁשְּב' בָהָז

 ְוֵכן רּות ְוָעְרָּפה .ֵער ְואֹוָנןל ּוּגְל ִּגיּוָה

ַּכּמּוָבא , ָהיּו ֲאָחיֹות ְּכמֹו ְּבנֹות לֹוט

ְוֵכן מּוָבא . )ילקוט שופטים מב(ַּבִּמְדָרׁש 

 ֶׁשרּות ' ַהְּתמּוָנהרֶפֵס' ְּבֵׁשם 'א"חיד'ַּב

' םיִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'ְב ּו.ָהְיָתה ִּגְלּגּול ָּתָמר

   ֹוּתל ִּבּוּגְלה ִּגָתְית ָהרּוא ֶׁשָב מּו)לו(

  .טל לֹוה ֶׁשיָרִכְּבַה  

ְיהּוָדה ְוָתָמר ָּבא ְּכתֹוָצָאה 

ִּכְדַמְׁשַמע , ֵמֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף

 ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּיהּוָדה ָּגַרם ):וישב קפח(ֵמַהּזַֹהר 

, ֻדָּלתֹוָהַאִחים הֹוִרידּוהּו ִמְּג, ִלְמִכיַרת יֹוֵסף

ַוֵּיט ַעד ִאיׁש "ְוֵכיָון ֶׁשהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו 

ְוִנְהָיה ַמֲעֵׂשה , "ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה

, ּוַמְׁשַמע ֶׁשּלּוֵלי הֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו, ָּתָמר

ְולֹא ָהָיה ַמֲעֵׂשה , לֹא ָהָיה הֹוֵלְך ְלִחיָרה

ה ִּבְבִחיַנת ָתף ָהְי ִנְרֶאה ִּדְמִכיַרת יֹוֵס.ָּתָמר

ְּכֵדי ֶׁשּלֹא , ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ֶׁשָּנְתנּו ַלָּׂשָטן

ְולֹא ִיְמַנע ִּביַאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד , ְיַקְטֵרג

ּוְבֶיֶתר עֶֹמק ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף . ָלעֹוָלם

 ֶׁשְּמִכיַרת .)תשא נד(ְּדָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ּוַמֲעֵׂשה 



  ַמֲאַמר ׁשֶֹרש ָּדִוד / ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

 

 

יד

ין ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה  ֵּפרּוד ֵּבהָמיֹוֵסף ָּגְר

ּוְבַמָּצב ֶׁשַהַּמְלכּות ְמֻנֶּתֶקת . ַלַּמְלכּות

ֶזה ּגֹוֵרם ִמָּיד ֶׁשהֹוִרידּו , ֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

. ִמְּגֻדָּלתֹו, ֶאת ְיהּוָדה ֶׁשהּוא ַהַּמְלכּות

 סֹוֵבב ֶאת ָּכל ֶזה ְלצֶֹרְך א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו

ְּדִבְזַמן . ָּדִוד ָלעֹוָלםהֹוָרַדת ִנְׁשַמת 

ַהִּקְטרּוג , ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְמֵצאת ְּבַמָּצב ָירּוד

ָלֵכן ֵחְטא ֶזה ֶׁשָּגַרם . ֶנֶגד ַהַּמְלכּות ּפֹוֵחת

ִהְמִׁשיְך ִלְגרֹם ֶאת , ֶׁשהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו

ן ֵכ ְו.'ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשְּיהּוָדה ֵיֵלְך ְלִחיָרה ְוכּו

ד יסֹות ִוֶרֶאְפת ִּתיַנִחם ְּבֵהף ֶׁשֵסיֹוב ְוקֲֹעַי

ן ַמְזים ִּבִרּוּס ִילּוְבת ָסכּוְלַּמים ַליִעִּפְׁשַּמַה

ים יִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהְל, ףֵסת יֹויַרִכְּמה ִמֶז

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .תכּוְלַּמת ַהַדָל הֹוְךֶרצְֹל

הּוא ָאַמר " ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה" :)וישב קפח(

ַוַּיֵּכר "ְוַעל ֵּכן , "ַהֶּכר ָנא"י ָאִביו ְלַגֵּב

רֹוִאים ֶׁשַהִּיּסּוִרים ֶׁשָהיּו ִליהּוָדה . "ְיהּוָדה

ָהיּו , ַּבֶּדֶרְך ַלֲהָבַאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ָלעֹוָלם

  ְוֵהם ְּדָבֵרינּו . ּתֹוָצָאה ֶׁשל ְמִכיַרת יֹוֵסף

  .ֶׁשְּמִכיַרת יֹוֵסף ָהְיָתה ֵחֶלק ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה  

ְׁשֵּתי ָנִׁשים  :)וישב קפח(ַּבּזַֹהר 

ָהיּו ֶׁשֵּמֶהם ִנְבָנה ַזְרעֹו ֶׁשל 

, ְךּוָבא ֵמֶהם ָּדִוד ַהֶּמֶל, ְיהּוָדה

ְוֵהם ,  ַהָּמִׁשיַחְךּוֶמֶל, ְךּוְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶל

ְוֶזה הּוא ְּכמֹו , ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַמֲעֶׂשה ֶזה

ַהֵּמִתים ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת "ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַחִּיים , "ֶׁשְּכָבר ֵמתּו

ְוַאַחר , ָּבִראׁשֹוָנה לֹא ָהָיה ָּבֶהם ֶׁשַבח

ּוְׁשֵּתיֶהן ,  ָהָיה ָּבֶהם ֶׁשַבחְךָּכ

ִהְׁשַּתְּדלּו ַלֲעׂשֹות טֹוב ֶוֱאֶמת ִעם 

 א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, אֹוָתם ֵמִתים

 רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר .הִסַּיע ְּבאֹותֹו ַמֲעֶׂש

ְמַקֵּׁשר ֶאת ַמֲעֵׂשה ָּתָמר ּוַמֲעֵׂשה רּות 

ְוֵכן ַמֲעֵׂשה .  ָּבִראׁשֹוָנהןְּבִמיַתת ַּבֲעֵליֶה

 בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ָּתָמר ָהָיה ַּבֶּדֶרְך ְלִתְמָנה

 עֶֹלה ְךִהֵּנה ָחִמי" )יג, בראשית לח(

 )ב,  גרות(ּוְבַמֲעֵׂשה רּות ַהָּכתּוב . "ִתְמָנָתה

 .ה"ִּתְמָנת "ס" ם ַהְּׂשעִֹרין ּגֶֹרת ֶאהזֶֹר"

 ֶׁשִּתְמָנה 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ַּדְרּכֹו ִהְתַקְּׁשרּו 

  .ְלָהִביא ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלעֹוָלם  

נֹוָסף ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשלׁש ַהָּפָרִׁשּיֹות הּוא 

 ָהָיה ָּתָמרְּדַמֲעֵׂשה , ַהִּיּבּוםִעְנַין 

ר ת ֵער מֹוַחַאְלִּבְבִחיַנת ִיּבּום ִליהּוָדה 

 ָהָיה ַעל ְיֵדי ּבַֹעז ְורּותּוַמֲעֵׂשה . ןָנאֹוְו

, רות ד (בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ. ֶׁשּבַֹעז ִיֵּבם ֶאת רּות

ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת " )ה

. "ים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹוָקִניָתי ְלָהִק

א ָמיָבי ִלִעָבּום ֵּגְרַתם ְמם ָׁשּוּגְרַּתַהְו

' לֶגֶרת ָהַחְמִׂש'ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו. הֵתָי

ל  ֶׁשּהָלֲען ַּביֹוְלִּכ ֶׁשׁשָרְדם ִמֵׁשְּב' א"חיד'ַל

ה ֶזְו, תֵמ ָוּהָתם אֹוֵּבן ִילֹוְחַמּו, תת ֵמרּו

ר ל ֵעֶצה ֵאָתְיָה ֶׁשׁשָּמה ַמיָנִח ְּבּהָתאֹוְּב

לֹוט ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַמֲעֵׂשה . הָדיהּון ִוָנאֹוְו

ִצינּו ָמ

ָּדָבר 
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ְּדַמְּטַרת , ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִיּבּום, ִעם ְּבנֹוָתיו

 )ו, דברים כה (ַהִּיּבּום ִהיא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום ַעל "

ה ְׁשמֹו ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת ְולֹא ִיָּמֶח

נּו ֶׁשִּיְזֶּכה ַהֵּמת ֶׁשִּיְהֶיה לֹו יַהְי. "ִמִּיְׂשָרֵאל

ְוֵכן ַּכָּוָנָתן ֶׁשל ְּבנֹות לֹוט ָהְיָתה . ֶזַרע

  בראשית  (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְזּכּו ְלֶזַרע

  ."ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע") לב, יט  

 תכּוְלַּמַה תַמָקֲה ַעּוּדַמ רֵאָבְל

 ְּדמּוָבא .םּוּבִי ְךֶרֶּד הָתְיָה

 'ע א"ח שמע קריאת( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע

 ראּוֵּבַהְו ,םֵׁש אתֵרְקִנ תכּוְלַּמַה )קעא

 תרּוְּׁשַקְתִהַה לַע זֵּמַרְמ םֵׁשְּד אהּו

 ,תכּוְלַּמַה ְךֶרֶּד קַר תֶכֶּיַּׁשַה ׁשֶרּׁשַֹל

 ןֵּקַתְל רָׁשְפֶאֶׁש םקֹוָמְּב הָּטַמְל אתֵצְמִּנֶׁש

 םּוּבִי ןַיְנִעֶׁש ןיָוֵכְו .ׁשֶרּׁשַֹל רֵּׁשַקְתִהְלּו

 ִּבְבִחיַנת הֶז יֵרֲה ,םֵׁש יםִקָהְל אהּו

 ,םֵׁש אתֵרְקִנ תכּוְלַמְּד ,תכּוְלַמ יםִקָהְל

 .םּוּבִי ְךֶרֶּד הָתְׂשֱעֶנ תכּוְלַּמַה תַמָקֲה ןֵכָל

 גּוּוִזְּד גּוּוִז יֵדְי לַע הָׂשֲעַנ םּוּבִי ןֵכָלְו

 יאִהֶׁש ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה תֶא לֵּמַסְמ

 רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .הָּׁשִא תיַנִחְבִּב

 דסֹוְּב יאִה תכּוְלַּמַהֶׁש .)נו תיקונים(

 ּהָּב ירִאֵּמֶׁש ,ה"מ בי תֹוּיִתאֹו ,הָמָבְי

 בתּוָּכַה ןֵכְו .דסֹוְיַה אהּוֶׁש ה"מ םֵׁש

 ְרִקיַעִּב אֹרֹתְמ יִהְי" )יד ,א בראשית(

 תיַאִרְבִּד ,ה"ָמָבְי ת"ר "ָּׁשַמִיםַה

 ,תכּוְלַמּו דסֹוְי יםִלְּמַסְמַה תרֹואֹוְּמַה

   תכּוְלַּמַה ןַיְנִבּו תיַאִרְּב לַע יםִזְּמַרְמ

  .םּוּבִי ְךֶרֶּד הֶׂשֲעַּנַה  

' יםִלּוּגְלִּגר ַהֶפֵס'ה ְל"הגהא ָּבָבמּו

ן ַּתַמ ")יד, משלי כא(ב תּוָּכַה ֶׁש)פרק יב(

ּוְמבָֹאר  ם"ָבָית "ר" ףה ַאֶּפְכִיר ֶתֵסְּב

ת ת ֶאֶלֶּמַסה ְמָקָדת ְציַנִתְנ ִּדִלְדָבֵרינּו

י ִנת ָעיַנִחְביא ִּבִהֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות 

ן ֵכְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן . ְלכּותַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמת ל ֶאֵּמַסם ְמּוּבִי

 )צט' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

,  ַהָּמִׁשיַחְךַהֶּמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּיָבמֹותֶׁש

, ְּדִעְנַין ַהִּיּבּום הּוא ִּתּקּון ְלִנְׁשַמת ַהֵּמת

ְוָלֵכן ִנְׁשַמת . ְוֵכן ַהָּמִׁשיַח ְיַתֵּקן ַהְּנָׁשמֹות

ְוֵכן , ם ַעל ְיֵדי ִיּבּוםַהָּמִׁשיַח ָּבָאה ָלעֹוָל

ֵּיֶׁשב ַו"ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל ְיהּוָדה ְוָתָמר ַמְתִחיָלה 

 ןֵּיַע[.  ִיּבּוםת"ר ,"גּוֵריְמֶאֶרץ ְּבֲעקֹב ַי

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ַמּדּוַע ַהִּזּוּוִגים ֶׁשהֹוִלידּו 'ַלְּׁשִמיִני

  ָהיּו ַעל ְיֵדי , ִוד ּוְׁשלֹמֹהֶאת ַמְלכּות ָּד

  .]ָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְנׂשּואֹות ְּבִזּוּוג ֵׁשִני  

נֹוָסף ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשלׁש ַהָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו 

ֶׁשָּבא ַּדְוָקא ְּבֶדֶרְך , הּוא ִעְנַין ַהִּזּוּוג

ַוַּתְׁשֶקיָן ֶאת " ָּכתּוב לֹוטֵאֶצל . ְזנּות

 ְיהּוָדה ְוָתָמרְוֵאֶצל , "'ּוֲאִביֶהן ַיִין ְוכ

ְוֵכן , "' ְוגֹוְךַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר" ןם ֵּכַּג

 )ז, רות ג( מּוָבא ָׁשם ּבַֹעז ְורּותֵאֶצל 

 הֶאְרִנ

ן ֵכְו

ָּדָבר 
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 ".ַוָּתבֹא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּגלָֹתיו ַוִּתְׁשָּכב"

 ,"ַוִּיָּלֵפת" )א, רות רבה ו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו

 ִהְתִחיל ְמַמְׁשֵמׁש ,ִזיתְלַפָּתתֹו ַּכֲחָז

 ,ִּבְׂשָעָרּה ָאַמר רּוחֹות ֵאין ָלֶהם ֵׂשָער

 ָאְמָרה ,ָאַמר ָלּה ִמי ַאְּת רּוַח אֹו ִאָּׁשה

 , ְּפנּוָיה ַאְּת אֹו ֵאֶׁשת ִאיׁש,ִאָּׁשה

 ְטֵמָאה ַאְּת אֹו ,ָאְמָרה לֹו ְּפנּוָיה

ְוִהֵּנה " , ָאְמָרה לֹו ְטהֹוָרה,ְטהֹוָרה

הֹוָרה ִמָּכל ַהָּנִׁשים ׁשֶֹכֶבת ִאָּׁשה ְט

 ָאַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ֲארּוִרים ,"ַמְרְּגלָֹתיו

ַוִּתְתְּפֵׂשהּו "ָהְרָׁשִעים ְלַהָּלן ְּכִתיב 

 ֲאָבל ָהָכא "ְּבִבְגדֹו ֵלאמֹר ִׁשְכָבה ִעִּמי

ֶאָּלא ֶׁשּבַֹעז  ".ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך"

 ְוִחָּכה ַלּבֶֹקר ְוָעָׂשה ֶאת ִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו

ַׁשַער 'מּוָבא ְּבּו. 'ַהִּיּבּום ְוַהְּגֻאָּלה ְוכּו

ה ֶּז ֶׁש)הקדמה לט( ל" ְלָהֲאִריַז'ַהִּגְלּגּוִלים

ְּכֵדי ֶׁשַהָּׂשָטן לֹא ְיַקְטֵרג , ַנֲעָׂשה ְּבֶדֶרְך ְזנּות

ְולֹא ַיְפִריַע ְלהֹוִריד ֶאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ת ֶאָלֵכן ַנֲעָׂשה ְּבֶדֶרְך ְזנּות ְלַבְלֵּבל , ֹוָלםָלע

. ֶׁשהּוא ַיֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ֵאָליו, ַהָּׂשָטן

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן מּוָבא ֶׁשּבַֹעז ֵמת ְּבאֹותֹו 

ֵּכיָון ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה הּוא ִהְתַּגֵּבר ְוָעָׂשה , ַהּיֹום

, נּותְולֹא ְּבֶדֶרְך ְז, ֶאת ֶזה ְּבֶדֶרְך ֶהֵּתר

ִקְטרּוג ְוִהְתַנְּגדּות ַהָּׂשָטן ָּגְרמּו ְּבֶהְכֵרַח 

ְוִנְרֶאה . ֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלמּות ְּבאֹותֹו יֹום

ְּדָלֵכן ּבַֹעז ָמַסר ֶנֶפׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

ְּדַמֲעֵׂשה לֹוט ִעם ְּבנֹוָתיו ּוַמֲעֵׂשה , ְּבֶהֵּתר

, ן ּתֹוָרהְיהּוָדה ְוָתָמר ָהיּו קֶֹדם ַמַּת

 ֶׁשָהָיה ְּבֶדֶרְך ְזנּות יל ִּפף ַעִמֵּמיָלא ַא

לֹא ָּגְרמּו , ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶנֱהָנה ִמֶּזה

 ִאם ןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ְּפָגם ְּבִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח

 ּבַֹעז ָהָיה עֹוֶׂשה ְּבֶדֶרְך ְזנּות ַחס ְוָׁשלֹום

ָהָיה , ֹוָרהֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָהָיה ְלַאַחר ַמַּתן ּת

   ְּפָגם ְּבִנְׁשַמת ַחס ְוָׁשלֹוםָעלּול ִלְגרֹם 

  .ַהָּמִׁשיַח  

מצינו שמעשה הזנות של תמר 

 )שם(ן "ּמּוָבא ָּברמבַכ, נחשב למצוה

ִנְתַאְּוָתה ְלהֹוִליד ִמֶּזַרע ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ר ָמָתֶׁש

ה ַמּתֹאֶמר ַו ")שם טז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְיהּוָדה

 ,ת"ַמְלכּות "ר" י ָתבֹוא ֵאָליִּכ יִלֶּתן ִּת

ְּדָתָמר ָרְמָזה ִליהּוָדה ֶׁשַּבָּקָׁשָתּה ָהֲאִמִּתית 

וגם אצל בנות לוט . ִהיא ֲהָקַמת ַהַּמְלכּות

מצינו שמעשה הזנות שלהם עם אביהם 

 :)ק לח"ב(כמובא בגמרא . נחשב למצוה

ָאַמר ַרִּבי , ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא

ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ,  ֶּבן ָקְרָחהְיהֹוֻׁשַע

ֶׁשִּבְׁשִביל ַלְיָלה ַאַחת , ִלְדַבר ִמְצָוה

 ָּתּהִקְּדַמ, ֶׁשָּקְדָמָּתּה ְּבִכיָרה ִלְצִעיָרה

, ִיַּׁשי, עֹוֵבד, ַאְרָּבָעה דֹורֹות ְלִיְׂשָרֵאל

ְוִאּלּו ְצִעיָרה ַעד . ָדִוד ּוְׁשלֹמֹה

  ִאמֹו ַנֲעָמה ְוֵׁשם ", ִּדְכִתיב, ְרַחְבָעם

  ."ָהַעּמִֹנית  

' יםִּיַחל ַהַּגְלַּג'ר ֶפֵסים ְּבִאָבמּו

א "שליטן ֵהּכֹף ַהֵסיֹו' ג ר"רהָהֵמ

וכן 

ן ֵכְו
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, תרּוז ְוַעה ּבֵֹׂשֲעַמים ְּבִזָמה ְרָּמַּכ

ב תּוָּכַה; יוָתנֹוְבט ּוה לֹוֵׂשֲעַמים ְלִרְּׁשַקְמַה

ַטב ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַוֵּיְׁשְּת ַוִּיי" )ז' רות ג(

ם ֶדה קֹוָתָּׁשט ֶׁשל לֹוז ַעֵּמַרְמ, "ִלּבֹו

ַוָּיבֹא ִלְׁשַּכב "ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמּו .הֶׂשֲעַּמַה

, הָרָעְּמַהת ֹוּיִת אֹו,"ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה

, יוָתנֹום ְּבט ִעל לֹוה ֶׁשָרָעְּמל ַהז ַעֵּמַרְמ

ל ז ַעֶמֶר, "ַוָּתבֹא ַבָּלט"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמּו

, טל לֹוּוּגְלה ִּגָיז ָהַעּבֹם ֶׁשר ָׁשֵאָבְמ ּו.טלֹו

  א ּלֹט ֶׁשת לֹון ֶאֵּקַתְל, רֹוְצל ִיר ַעֵּבַּגְתִהְו

  .רֹוְצל ִיר ַעֵּבַּגְתִה  

 יַעִרְפִה אלֹ ןָטָּׂשַהֶׁש יםִארֹו

 תרּו םִע ןֵּתַחְתִהְל ןיֹוְלִכְו ןלֹוְחַמְל

 ,בָאמֹו ְךֶלֶמ ןלֹוְגֶע לֶׁש ְּבנֹוָתיו הָּפְרָעְו

 תֶא ידִלהֹוְל הָנְלַכּוּתֶׁש יִּפ לַע ףַא

 יּוָה ּוּלֵא יןִאּוּׂשִנְּד ,ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת

 ,ב רבה רות( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,רּוּסִאְּב

 "מֲֹאִבּיֹות ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְׂשאּו" )ט

 ִּגְיירּום לֹא ירִאֵמ יִּבַר ְּבֵׁשם ָּתֵני

 יןִאּוּׂשִּנַהֶׁשְכּו .ָתםאֹו ִהְטִּבילּו ְולֹא

   רזֲֹעַל אָּב ןָטָּׂשַה רּוּסִאְּב יםִׂשֲעַנ

  .ילֵעְלִדְּכ  

גלגולי '(ע ִמָּפאנֹו "ְּבִכְתֵבי ָהרמ

 ֶׁשִּזּוּוגֹו ֶׁשל ִיַׁשי ִעם )' אות י'נשמות

ְּדִיַׁשי , ִאּמֹו ֶׁשל ָּדִוד לֹא ָהָיה ִזּוּוג ָּפׁשּוט

ּוֶבֱאֶמת ָהְיָתה זֹו , תֹוָחַׁשב ֶׁשָּבא ַעל ִׁשְפָח

ְוַגם ָׁשם ִנְרֶאה ֶׁשִהְטעּו ֶאת . ִאְׁשּתֹו

  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְּבצּוַרת ַהִּזּוּוג ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 

  .ַיְפִריַע  

 )א"ל' ה ע"ח( 'נֶֹפְך ַּדַעת'ְּבֻקְנְטֵרס 

ְּכמֹו , ְמֻכֶּסה הּוא ִמְּלׁשֹון ּלֹוטֶׁש

ר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְנַין ּוְמבָֹא ,לֹוט ָּבֲעָרֶפל

י ּוּסל ִּכן ֶׁשֶפאֹם ְּבָלעֹו ָּבַהַּמְלכּות ַנֲעָׂשה

י ּוּסִּכַהְו. גֵרְטַקא ְיא לָֹרֲחא ַאָרְטִּסַהי ֶׁשֵדְּכ

 ֵאֶצל ןֵכְו. יּוּסן ִּכֹוׁשְּלא ִמהּוט ֶׁשא לֹוהּו

 )א, רות ד( רַמָאֶׁשל ְּכעְֹפיל ִלִחְתא ִה הּוּבַֹעז

 ינּוִצָמּו "יִנמְֹלי ַאִנלֹה ְּפה ּפָֹבה ְׁשָרסּו"

י ִנלֹם ְּפֵּגְרַתְּמֶׁש )ג, א כא"ש( םּוּגְרַּתַּב

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבַּתְרּגּום ,ירִמָטי ְוִסַּכ יִנמֹוְלַא

ת ַלָעְו" טָּלא ַבבָֹּתַו" )ז, שם ג( ַעל ַהָּכתּוב

  ז ַעבֹה ְלָרְּׁשַקְתיא ִהִהים ֶׁשִארֹו. זָרת ְּברּו

  .יּוּסִּכד ְות סֹויַנִח ְּבְךֶרֶּד  

מֶׁשה ָוואְלְפסֹון ' ג ר"ֵמָהרה

א ֶׁשָּׁשַאל ַמּדּוַע ַּדְוָקא "שליט

ֲהֵרי הּוא , ָּבָלק ָרָצה ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ָאַמר א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהֶׁש, ָהָיה ְּבַמָּצב טֹוב

ִּכי ' ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוגֹו" )ט, דברים ב(

ּוָמה , "ְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשהִל

ְוֵתֵרץ ְּדמּוָבא . ִהְפִריעּו לֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשָּבָלק ֶׁשָהָיה קֹוֵסם ּוְמַכֵּׁשף ָּגדֹול 'ה"ְּׁשָל'ַּב

. ָיַדע ֶׁשִּמֶּמּנּו ְצִריָכה ָלֵצאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח

ֹו ֶׁשל ֶעְגלֹון ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשרּות ָהְיָתה ִּבּת

ָלֵכן הּוא ִנָּסה ְּבָכל . ֶׁשָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ָּבָלק

 .ּכֹחֹו ְלַקֵּלל ְוִלְגרֹם ֵאיֶזה ְּפָגם ְּבָדָבר ֶזה

ןֵכְו

מּוָבא 

מּוָבא 

ָׁשַמְעִּתי 
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ם צּוי ָעִּכ" :)בלק קצח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ה ָים ָהָכע ָחָׁש ָרתֹואֹו" יִּנֶּמא ִמהּו

 ְךֶלֶּמד ַהִות ָּדה ֶאָאָר, קחֹוָרֵמה ְלָאָרְו

ק ָזר ָחֹוּבה ִּגָּיִבֲאֹוּמת ַהרּוא ֵמָּבֶׁש

ת  ֶאַחֵּצַנְמת ּובֹוָרה ְקֶׂשעֹוה ְוֵיְרַאְּכ

" יִּנֶּמא ִמם הּוצּוָע"ר ַמָא, בָאמֹו

ז ָּמֻרְמּו. בָאת מֹות ֶאֹוּלַכא ְלָצ ָינּוָּתִאֵמ

 ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ַוַּיְרא" :)בלק קפד(ר ַהּזַֹּב

ַמאי . "ַוַּיְרא"ן ָאַמר ִׁשְמעֹו' ר. "'ְוגֹו

 ָחָמא , ְרִאָּיה ַוַּדאי ַמָּמׁש,ְרִאָּיה ָחָמא

ה ָתְיָהים ֶׁשִארֹו. ְּבַמְׁשקֹוָפא ְּדָחְכָמָתא

   ה לֹוָמְרָּגה ֶׁשָמְכָחי ַהֵנלֹוֲחה ַּבָּיִא ְרלֹו

  .לֵאָרְׂשת ִיל ֶאֵּלַקת ְלצֹוְרִל  

 ָברִמָּד ָּבָלק ֶׁשל ְּדַפְחּדֹו ְלהֹוִסיף

 )ד ,כב במדבר( ַּבָּכתּוב ְמֻדָּיק ֶזה

 ַעָּתה ִמְדָין ִזְקֵני ֶאל מֹוָאב ַוּיֹאֶמר"

 ְסִביבֵֹתינּו ָּכל ֶאת ַהָּקָהל ְיַלֲחכּו

 ְּדֵהם ."ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ֵאת ַהּׁשֹור ְךִּכְלחֹ

 ְלהֹוִציא עֹוְמִדים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ִהְרִּגיׁשּו

 ֶׁשְּמסֹוְבִבים יםְּגדֹוִל ִניצֹוצֹות ֵמֶהם

 ְּכמֹו ,ֵמֶהם ְיִניָקה ָלֶהם ְוֵיׁש ,אֹוָתם

 ֶׁשִּנְמָצא ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת ֶׁשל ַהִּניצֹוץ

 ָלבֹוא ְלִבְלָעם ָקְראּו ֵהם ְוָלֵכן .ֶאְצָלם

 ת"ְּבלק ֶׁשּמּוָבא יּוְכִפ .ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל

 ֹורַהּׁש ְךִּכְלחֹ" )רכב 'ע בלק 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז

 ֶיֶרק ֶאת ְךלֹוֵח הּוא ,"ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ֵאת

 ַהּיֹוְצִאים ַהְּנָׁשמֹות ֵהן ,ַהָּׂשֶדה ְקִרי

 .'ה ֵּבְרכֹו ֲאֶׁשר ֵמַהָּׂשֶדה ,ֶעְליֹון ִמִּזּוּוג

 ת"ר "ּׁשֹורַה ְלחְֹךִּכ ִביבֵֹתינּוְס" ְוֵכן

 ֶׁשִּנְמֵצאת ָּדִוד ֻסַּכת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ,ה"ֻסָּכ

 ָּכתּוב ְּכִאּלּו ָהֶרֶמז ּוְברֶֹבד .ָתםִּבְרׁשּו

 ןֵכְו .ה"ֻסָּכ ָּכל ֶאת ַהָּקָהל ְךְיַלֵח ַעָּתה

 במדבר( בתּוָּכַה לַע םּוּגְרַּתַּב זָּמֻרְמ טלֹו

 ֶאת ִּלי ָאָרה ָּנא ְלָכה ְוַעָּתה" )ו ,כב

 ִלי לֹוט ְכַען ִאיָתא ּוְכַען ,"ַהֶּזה ָהָעם

 ִלי לֹוט םָׁש ְךֵׁשְמֶהַּב ןֵכְו .ַעָּמא ָית

 דַחַּפַה לָכְּד .ַעָּמא ָית יִל לֹוט .ָיֵתּה

 תמֹוָׁשְּנַה תֶא םֶהֵמ יאּוִצֹוּיֶש הָיָה םֶהָּלֶׁש

 רַעַּׁש'ִמ ןָּמַקְל יאִבָנ ןֵכְו .טלֹו לֶׁש

 בתּוָּכַה לַע )קפד בלק( ל"ְלָהֲאִריַז 'יםִקסּוְּפַה

 ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח" )ה ,כב במדבר(

 ַעל ֲאֶׁשר ְּפתֹוָרה ְּבעֹור ֶּבן ָעםִּבְל

 יתֵּב תכּוְלַמ לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ".ַהָּנָהר

 ,הָרתֹוְּפ אָרְקִּנַה ֻׁשְלָחן דסֹוְּב יאִהֶׁש דִוָּד

 ,דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה רָהָּנַהֵמ לֵּבַקְּמֶׁש

 יףִסמֹו )רצה( 'יםִרָעְׁש אבֹוְמ'ִל הָהָּגַהְבּו

 אָבמּו ןֵכְו .תרּו הּפֹ תֹוּיִתאֹו "הָרתֹוְּפ"ֶׁש

 קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב

 לַע רמְֹׁשִל ,תחֹוָּבְזִמ הָעְבִׁש יבּוִרְקִה

 הֶערֹוָה אהּוֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש ץיצֹוִּנַה

 תנֹוָּבְרָק ד"י יבּוִרְקִה םֵה ןֵכָלְו ,ייִעִבְּׁשַה

   דֶגֶנְּכ ,יםִמָעְּפ 'ג הֶז לַע רּוְזָחְו .דִוָּד ןַיְנִמְּכ

  .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש הָמָׁשְנ ַחרּו ׁשֶפֶנ  

, ָּגַמר ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ְוִנְרֶאה

ְּכֶׁשִּבְלָעם 
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 ןַתָנ, ּוִבְלָעם ּוָבָלק ָראּו ֶׁשְּמִזָּמָתם ִנְכְׁשָלה

 ְלַהֲחִטיא ֶאת ְּבֵני ִּבְלָעם ְלָבָלק ֵעָצה

ה ָראֹוְכִלְו. ִיְׂשָרֵאל ִּבְזנּות ִעם ְּבנֹות מֹוָאב

 ,ִמְצַרִים ֶׁשָהְיָתה ְמקֹום ִזָּמהי ְּבֵרה ֲהֶׁשָק

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , קֶֹדם ַמַּתן ּתֹוָרהם ָׁשָהיּוְו

ל  ֶׁשֹוּתְעַדה ְּבָל ָעַעּוּדַמ ּו,לֹא ִנְכְׁשלּו ִּבְזנּות

 ַעּוּדַמּו, אּוָטֱח ֶיֵני ִיְׂשָרֵאלֶׁשְּבם ָעְלִּב

ִבְלָעם ָיַדע ה ְּדֶאְרִנ. אּוְטת ָחֶמֱאֶּב

את ֵצת ָליכֹוִרְצ יַחִׁשָמ ּו ָּדִודתמֹוְׁשִּנֶׁש

 םיָאִצהֹות ְלֹוּסַנְלְוֶאְפָׁשר  ,קָלת ָּבַחַּפְׁשִּמִמ

ָּדָבר ֶזה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ָחָזק . ַעל ְיֵדי ְזנּות

ְּכמֹו ,  ִיְׂשָרֵאל ִלְזנּותִלְמׁשְֹך ֶאת ְּבֵני

. ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהְרֵּבה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְכְׁשלּו

ְוֵכיָון ֶׁשֶּזה ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ִאם יֹוִציאּו 

ְזנּות ִיְפְּגמּו י ֵדל ְי ַעֶאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח

ְוֶזה ָרַמז ִּבְלָעם ְלָבָלק ֵּכיָון ֶׁשָּכל . ּהָּב

ַּתֲעֶׂשה , ִלְפּגֹם ְּבִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַחַּכָּוָנְתָך 

ה ָתְיָהי ֶׁשִּבְזת ָּכח ֶאַלק ָׁשָלן ָּבֵכָלְו. ָּדָבר ֶזה

 ,)טו, במדבר כה(ן ָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבּוּמַּכ, ֹוּתִּב

 יל ִּפף ַעְוַא ).כד, ר כ"במדב( ׁשָרְדִּמַבּו

 ְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה, ֶׁשִהְצִליחּו ִלְפּגֹם ִּבְזנּות

   ָׁשַמר ֶׁשֶאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח לֹא אהּו

  .ִהְצִליחּו ְלהֹוִציא  

ֶמה ָעָׂשה  :)סנהדרין נא(י ִמְלַׁשירּוִּב

ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ֶׁשָּנַתן ֵעָצה 

ְלָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ְלַהִּפיל ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

 ָאַמר לֹו ֱאלֹוַּה ֶׁשל ֻאָּמה ַהּזֹו ,ֶּבָחֶרב

 ֶאָּלא ַהֲעִמידּו ְּבנֹוֵתיֶכם , ְזנּותׂשֹוֵנא

ר ַמָא, םֶהים ָּבִטְּבִזָּמה ְוַאֶּתם ׁשֹוְל

 ָאַמר ֵליּה , ִלי ִאינּוןּוִמיְׁשָמע יּהֵל

ָאִקים ְּבַנָּתְך ָקֹומֹוי ְוִינֹון ֲחָמִיין 

ת ל ֶאַאק ָׁשָלָּבים ֶׁשִארֹו. ּוְׁשָמִעין ָלְך

, תנֹוְז ִל לֹועּוְמָּׁשל ִיֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבַעּוּדם ַמָעְלִּב

ת נֹוָּבת ַהיד ֶאִמֲעם ַּת ִאה לֹוָנם ָעָעְלִבּו

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ָך ְלעּוְמָּׁשם ִי ֵהָךְּלֶׁש

ב ָאת מֹונֹוְבא ִלָקְוַּדק ֶׁשָלָבר ְלַמם ָאָעְלִּבֶׁש

 ׁשֶרת ׁשֹ ֶאׁשם ֵיָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, נּוְזם ִיֵה

ן ֵכְו. תנּוְזם ִלָת אֹוְךׁשְֹמה ִיֶזְו, יַחִׁשָּמַה

ַוִּתְקְרֵאָנה " :)בכורות ה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ". ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶהן

  ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע . אֹוֵמר ֲערּומֹות ָּפְגעּו ָבֶהן

  .ן ַקְרָיֵליֶׁשַּנֲעׂשּו ֻּכָּלן ַּבֲע, אֹוֵמר  

,  עּוָלאָאַמר :)נזיר כג( ַּבְּגָמָרא

 ָּתָמר ,ִזְמִרי ָזָנה, ָּתָמר ָזְנָתּה

 ,ָזְנָתה ָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְמָלִכים ּוְנִביִאים

ִזְמֵרי ָזָנה ָנְפלּו ָעָליו ַּכָּמה ְרָבבֹות 

ת ת ֶאֶרֶּׁשַקַהְּגָמָרא ְמים ֶׁשִארֹו .ִמִּיְׂשָרֵאל

ּוְמבָֹאר , יִרְמה ִזֵׂשֲעַמר ּוָמה ָּתֵׂשֲעַמ

ן מּוה ָטָיים ָהִׂשֲעַּמי ַהֵנְׁשִבְּדִלְדָבֵרינּו 

ן ֵכְו .יַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹון ְלצֹוָרָה

א ְטֵחֶׁש' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵּב

ל ה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוה ְּבָיא ָהלּון ָסי ֶּבִרְמִז

. רמֹוֲחר ַוֹור ׁשּוּבד ִחסֹוף ְּבֵסת יֹויַרִכְמ

ף ֵסת יֹויַרִכְּמיל ֶׁשֵעְלְדָבֵרינּו ְוַכְמבָֹאר ִּב

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 
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 ְךָּכ, רָמָתה ְוָדהּוה ְיֵׂשֲעַמר ְלֵׁשְכֶהה ַהָתְיָה

ל ג ֶׁש סּותֹוא אֹוָטֱחא ֶיהּוב ֶׁשַׁשי ָחִרְמִז

ת יד ֶאִלהֹור ְלֵׁשְכֶהה ַהֶיְהה ִיֶזְו, אְטֵח

  ה ָיה ָהֶּזא ֶׁשָּלֶא, יִּבְזָּכ ִמיַחִׁשָמד ּוִות ָּדַמְׁשִנ

  .ילֵעְלִדר ְּכסּוה ָאָיָהה ְוָרֹון ּתַּתר ַמַחַאְל  

 ַאְרַּבע :)פב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ְוַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ֵמאֹות

 ַהּיֹום אֹותֹו ָרָׁשע אֹותֹו ָּבַעל ְּבִעילֹות

 ּכֹחֹו ֶׁשָּתַׁשׁש ַעד ִּפְנָחס לֹו ְוִהְמִּתין

 ֶרתַהּמּוֶז ַּכֵּביָצה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעד ',כּוְו

 .ַמִים ְמֵלָאה ַּכֲערּוָגה ָהְיָתה ְוִהיא

 עַּבְרַא יִּבְזָּכ תֶא לַעָּב יִרְמִּזֶׁש יםִארֹו

 רָאבְֹמּו .יםִמָעְּפ עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶע תאֹוֵמ

 ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה הֶזְּד ינּוֵרָבְדִל

 תֶא יאִצהֹוְל חֹוּכֹ לָכְּב הָּסִנ יִרְמִזְו ,דִוָּד

 רַּפְסִמְּב זָמְרִנ יַחִׁשָּמַה ןֵכָל ,יַחִׁשָּמַה תַמְׁשִנ

 רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"רהָה יףִסהֹוְו .יוָתילֹוִעְּב

 יִרְמִז אְטֵח לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה הֶּזֶׁש א"שליט

 כמו ,בשטים היה החטא וכן  .אלּוָס ןֶּב

ר( שכתוב ב  ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב" )א כה במד

 ְּבנֹות ֶאל ִלְזנֹות ָהָעם לַוָּיֶח ַּבִּׁשִּטים

 של האחרונה החנייה היה ושם ".מֹוָאב

 כמו .לארץ שנכנסו קודם ישראל בני

 ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" )מט, במדבר לג( שכתוב

 ַהִּׁשִּטים ָאֵבל ַעד ַהְיִׁשמֹת ִמֵּבית

 האחרונה והחנייה ".מֹוָאב ְּבַעְרבֹת

 רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,המשיח ימות על מרמזת

 שטים וכן .)דף רכהקאמרנא ( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל'

 דִוָּד רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .משיח בגימטריא

   ָׁשעָר ֲאַוֵּייַמ ה"יהו ִּתֵּתן ַאל" )ט ,קמ תהילים(

  .י"ִרְמִז ת"ר ,"ֶסָלה ָירּומּו ָּתֵפק ַאל ָממֹוְז  

ָאַמר ָלּה ַיַּנאי  :)סוטה כב( ַּבְּגָמָרא

ַאל ִּתְתָיְרִאי , ְלָּכא ִלְדִביְתהּוַמ

לֹא ִמן ַהְּפרּוִׁשים ְולֹא ִמִּמי ֶׁשֵאיָנן 

ֶאָּלא ִמן ַהְּצבּוִעים ֶׁשּדֹוִמין , ְּפרּוִׁשים

, ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ִזְמִרי, ַלְּפרּוִׁשים

ה ָראֹוְכִל. סָחּוְמַבְּקִׁשים ָׂשָכר ְּכִפיְנ

ת ֹוּמַרים ְלִעבּוְּצ ַלְךָּיה ַּׁשין ַמִבָה ְליְךִרָצ

ל ה ֶׁשֶׂשֲעא ַמהּוי ֶׁשִרְמה ִזֵׂשֲעל ַמר ַעַמלֹוְו

א ּלֹג ֶׁשַהס ָנָחְנִּפר ֶׁשַמד לֹועֹוְו, יםִׁשרּוְּפ

י ִרְמִז ְליַעִּגל ַמֵּבא ִקהּור ֶׁשָכָּׂשַהי ְואּוָרָּכ

ן ַעי ָטִרְמִזְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . א לֹולְֹו

ד ִות ָּדיד ֶאִלהֹום ְלִיַמם ָׁשֵׁש ְלהֶׂשא עֹוהּוֶׁש

 יַחִׁשָּמן ַהַיְנִעה ֶׁשָתְית ָהֶמֱאָהְו. יַחִׁשָמּו

  ם ֵׁשה ְלָיה ָהֶׂשֲעַּמַהְו, הָוֲאַתם ְלֵרֹוּגה ַהָיָה

  .הָוֲאַּת  

 רֶקִּיַו" )תרא רות ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 יִרְקַמ ּהָתאֹו הֶארֹוָה "הֶרְקִמ

 הָאָרֶׁש יִמ לָכְּד ְדָבֵרינּוִל ּוְמבָֹאר .יִרֶק

 ִנְׁשַמת הָנמּוְט הָתְיָה ּהָּבֶׁש תרּו תֶא

 ׁשֵּיֶׁש נּוְרַאֵבְּד יִרֶק ייֵדִל אָּב הָיָה ַהָּמִׁשיַח

 יֵנְּב תֶא יאִטְחַהְל קָזָח ַחּכֹ הֶז רָבָדְּב

 בָחָר לֶצֵא ינּוִצָמ הֶמֹוּד רָבָּד[ .לֵאָרְׂשִי

 תמֹוָׁשְנ הֵּבְרַה ּהָּב יםִללּוְּכ יּוָהֶׁש הָנֹוּזַה

 ינּוִצָמ
ָמִצינּו 

 ָמִצינּו
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 )א ,ב רבה רות( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ תהֹובֹוְּג

 ֵמָרָחב ָעְמדּו ְנִביִאים ּכֲֹהִנים ֲעָׂשָרה

 ,ְׁשָרָּיה ,ִחְלִקָּיה ,ִיְרִמָּיה ,ַהּזֹוָנה

 ,ֵנִרָּיה ,ָּברּוְך ,ַׁשֻּלם ,ֲחַנְמֵאל ,ַמֲחִסָּיה

 ַאף יםאֹוְמִר ְוֵיׁש ,ּבּוִזי ,ְיֶחְזֵקאל

 תענית( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּוּו .ַהְּנִביָאה ֻחְּלָדה

   ,ָהאֹוֵמר ָּכל ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר :)ה

  ].ִנְקֵרי ִמָּיד ,"ָרָחב" "ָרָחב"  

ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך " )יד, במדבר כד(

ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 

 ".ִרית ַהָּיִמיםָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך ְּבַאֲח

ים ִּׁשַקְתם ִמים ָׁשִׁשְרָפְמר ַהַאְׁשי ּו"ִּׁשַרְו

י ֵנת ְּביל ֶאִׁשְכַהה ְלָצֵעין ָהר ֵּבֶׁשֶּקה ַהַמ

. יםִמָּיית ַהִרֲחַאְל, בָאת מֹונֹוְבל ִּבֵאָרְׂשִי

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה " ,י"ִּׁשן ַרֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו

 הּוא  ִמְקָרא ָקָצר"ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך

 ְואֹוֵמר ְלָך . ְלַהְכִׁשיָלם"ִאיָעְצָך". ֶזה

ַמה ֶּׁשֵהן ֲעִתיִדין ְלָהֵרַע ְלמֹוָאב 

ל ָּכ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.יםְּבַאֲחִרית ַהָּיִמ

ית ִרֲחל ַאַלְגה ִּבָתְים ָהיָלִׁשְכַהה ְלָצֵעָה

א ָרָּגִא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ילֵעְלִדְכּו, יםִמָּיַה

ְוִהֵּנה ֶזה ָהָיה ֲעַצת ִּבְלָעם  )רפא(' הָּלַכְּד

ִלְהיֹות ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש , ָהָרָׁשע

ְּבַקָּבָלה ֵאֶצל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַהִּניצֹוץ 

 ,מֹוָאב ְּבנֹות ֵאֶצל  ַהְמֻׁשָּקעׁשדֹוַהָּק

 ֶׁשל מֹוִׁשיָען ִיְתנֹוֵצץ ָּׁשםִמ ֲאֶׁשר

 ַהִּניצֹוץ ֶׁשרֲא ַהּזֹאת ְוָהִאָּׁשה ,ִיְׂשָרֵאל

 ֲהמֹון ַאַחר ףּדִֹּתְר ,ְּבִקְרָּבּה ָטמּון

 ַההּוא ׁשדֹוַהָּק ַהִּניצֹוץ ְלָהִביא ִיְׂשָרֵאל

 ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּכמֹו ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלתֹוְך

 ַּבָּלט ָּבאת ֲאֶׁשר יתִנַהִּצְדָק ְּברּות

 ִמֶּמּנּו ְלַבֵּקׁש ּבַֹעז ַמְרְּגלֹות ְוָׁשְכָבה

 ְּבָאְמָרה ,ְּבִקְרָּבּה ַהָּטמּון ַנְפָׁשּה ַעל

 ,"ָאָּתה גֵֹאל ִּכי 'ְוכּו ְכָנֶפָך ּוָפַרְׂשָּת"

 ֶׁשִּיְהֶיה ָהָרָׁשע ֲעַצת ָהְיָתה זֹאת הְוִהֵּנ

 ְוָהְרִדיָפה ְלִיְׂשָרֵאל ַהִּפּתּוי ַהְתָחַלת

 ִיְהֶיה ְוֶזה ,מֹוָאב ְּבנֹות ִמן ַאֲחֵריֶהם

 ִהֵּנה ְׁשָבםָחְּב ַאֲחֵריֶהם ּוֶׁשִּיְרְּדפ ְּבַקל

 ׁשֹוֵאף ֲאֶׁשר ַהָּטמּון ַהִּניצֹוץ ַוַּדאי ֶזה

 ִהֵּנה זֹו ְּבַטֲעָנה ֲאָבל ,ַהְּקֻדָּׁשה רּוַח

 ֲעֵליֶהם ָּגדֹול ָּכְך ָּכל ָהָאָׁשם ִיְהֶיה לֹא

 ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ֵּכיָון ,ֶהָחרֹון ִתְגַּדל ְולֹא

 ֲהַגם ,ָּוָנָתםַּכ ָהְיָתה זֹאת ֲאֶׁשר ַטֲעָנה

 מֶֹשה ֲהֵרי ִּכי ,ְלֶהֵּתר ַטֲעָנה ֶזה ֶׁשֵאין

 ֶאת ִיְׁשֲאלּו ָׁשאֹול ,ַקָּים ִדינֹו ּוֵבית

 ַטֲעָנה ֵאיֶזה ֶׁשֵּיּש ֵּכיָון ֶזה ָּכל ִעם ,ִּפיו

 ְלָכה" בתּוָּכֶׁש הְוֶז .ֶהָחרֹון ִתְגַּדל לֹא

 ֲאֶׁשר הּוא ִהֵּנה ,ָהֵעָצה ַמהּו "ִאיָעְצָך

 ְּבַאֲחִרית ְלַעְּמָך ַהֶּזה ָהָעם ֶׂשהַיֲע

 ֶאת ָּבַאֲחִרית ֵמַעְּמָך ֶׁשִּיְׁשַאבּו ,ַהָּיִמים

 ְךֵׁשְמֶהָּב אָבמּו דעֹוְו .ׁשדֹוַהָּק ַהִּניצֹוץ

 ִמְּתִחָּלה ַהּיֹום ָּכל ַּדְרּכֹו ֶזה  )רצא( םָׁש

 ֶׁשְּמַדֶּמה ְּבִאּסּור ָהָאָדם ֶאת ְמַפֶּתה

 לֹו ָיכֹול ַּכֲאֶׁשר ָּכְך ַחרַא ,ְלִמְצָוה לֹו

ב תּוָּכ
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 הְוֶז .ַטֲעָנה ְּבִלי ָּגמּור ְּבִאּסּור ְמַפֵּתהּו

 ַהָּדָבר אֹותֹו "ִאיָעְצָך ְלָכה" בתּוָּכֶׁש

 ְלַעְּמָך ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר

 ֶׁשִּיְׂשאּו ַהְיינּו ,ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית

 יִּביֵמ ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית מֹוָאב ִמְּבנֹות

 יםַהָּיִמ ַאֲחִרית ֶזה ְוִנְקָרא ,ּבַֹעז

 ,ַהְּפֵריָדה ֵמֶהן ֶׁשָּיָצא ֵּכיָון ִּכי ,ְלמֹוָאב

 ָהְרצּוָעה ְוהּוְתָרה ַחֵּייֶהם ִּכָּלה ְּכָבר

 .ָּכֵעת ַהָּדָבר ֶזה ַּתֲעֶׂשה ,ְלָהְרָגם

 ּהָתאֹו לַע רֵאֵּב 'הלְֹיַל ייֵסִסְר' רֶפֵסְבּו

 ַּדְייָקא זֹו ֵעָצה )מד( רֵחַא ןֶפאְֹּב ְךֶרֶּדַה

 ַהֶּזה ָהָעם ֶּׁשַּיֲעֶׂשה ְלַמה ֲהָכָנה ָהְיָתה

 ַּפֲאֵתי ּוָמַחץ" .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב

 ִּבְלָעם ְלהֹוִציא ְלָכל קֹוֶדם ,"מֹוָאב

 ַמה ְּבַעְצמֹו ָיַדע לֹא ְוהּוא ,ִמִּפיֶהם

 ֲאֶׁשר ִאיָעְצָך ִּדְלָכה אֹוֵמר ֶּׁשָהָיה

 ָהָיה ֶׁשהּוא ִּכְכָתָבן ְּדָבִרים 'ֹוְוג ַיֲעֶׂשה

 .ָהָעם ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכֵדי ֵעָצה לֹו נֹוֵתן

 ןֶפאְֹּב רֵאָבְמ )בלק( 'ןָתָנהֹוְי תַבֲהַא' רֶפֵסְבּו

 תנֹוְבִּב ְלַהֲחִטיא הָצֵע ןַתָנ םָעְלִּבֶׁש ְךפּוָה

 ְּתַפֵחד לַא קָלָבְל רַמָאְו יףִסהֹוְו ,בָאמֹו

   ְךָּיַׁש הֶז יִּכ ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא יאּוִצֹוּיֶׁש

  .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל  

 ִּביִּבי 'ר )ט ,ב רבה רות( ַּבִּמְדָרׁש

 רּות ָאַמר ְראּוֵבן 'ר ְּבֵׁשם

 מּוָבאּו .ָהיּו ֶעְגלֹון ֶׁשל ְּבנֹוָתיו ְוָעְרָּפה

 )שעא א"ש( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב

 םִאְו ,הָאֵלְו לֵחָר דסֹוְּב ןֵה הָּפְרָעְו תרּוֶׁש

 הָתְיָה תרּו םִע תֶכֶלהֹו הָתְיָה הָּפְרָע

 ןַיְנִבְּב קֶלֵח תַחַקלֹוְו ּהָמְצַע תֶא תֶנֶּקַתְמ

 ּהָמְצַע תֶא הָנְּקִּת הָאֵּלֶׁש מֹוְּכ ,תכּוְלַּמַה

 .יםִטָבְׁש ב"יַה תַאָבֲהַּב קֶלֵח הָחְקָלְו

 בֹוּטַה תֶא הָחְקָל תרּו ,דּוְרְפִנ ןֵהֶׁשְכּו

 עַרָה תֶא הָחְקָל הָּפְרָעְו ,הָּפְרָעְּבֶׁש

 ַהְּלֻעַּמת הָיָהֶׁש תַיְלָּג דַלנֹו הֶּזִמּו ,תרּוְּבֶׁש

 הָּפְרָע לַעֶׁש יםִארֹוְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד ֶׁשל ֶזה

 יַחִׁשָּמַה אֵצֵי יַלאּו איָנִמֲא הָוֲה הָיָה

 הָּפִלְּקַה ִמֶּמָּנה הָאְצָי ףֹוּסַבּו ,ִמֶּמָּנה

 יָהֶלָע םַגְו .דִוָּד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת יאִהֶׁש

 יאִטֲחַהְל קָזָח ַחּכֹ ּהָל הָיָהֶׁש ינּוִצָמ

 ְוָגְלַית :)מב סוטה( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ ,יםִׁשָנֲא

 ָּדִׁשין ֶׁשַהּכֹל יֹוֵסף ַרב ָּתֵני ,ִמַּגת ְׁשמֹו

 ִריַנןְוָק ְמָערֹות ְּכִתיב ,ְּכַגת ִאּמֹו ֶאת

 ֶהֱערּו ֶׁשַהּכֹל יֹוֵסף ַרב ָּתֵני ַמַעְרכֹות

 ַרב ָעְרָּפה ּוְכִתיב ָהָרָפה ְּכִתיב ,ְּבִאּמֹו

 ,ְׁשָמּה ָהָרָפה ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל

 ֶׁשַהּכֹל ָעְרָּפה ְׁשָמּה ִנְקָרא ְוָלָמה

 ָאַמר ְוַחד ,ֵמַאֲחֶריָה אֹוָתּה עֹוְרִפין

   ְׁשָמּה ְקָראִנ ְוָלָמה ,ְׁשָמּה ָעְרָּפה

  .ְּכָהִריפֹות אֹוָתּה ָּדִׁשין ֶׁשַהּכֹל ָהָרָפה 

ַהֻּמְסָּגר ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם :)רות צו(

א  הּותַיְלָגה ְּדֶאְרִנ, ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ָהָיה ִּגִּלית

 תל רּוע ֶׁשַרָהז ֶׁשֵּמַרְל, ִגִּליתת ֹוּיִתאֹו

ַּבַּמֲאָמר [ ָמִצינּו



  ַמֲאַמר ׁשֶֹרש ָּדִוד / ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

 

 

כג

 ֹוס ּבַנְכִנ, קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ּהָמְׁשז ִּבָמְרִּנַה

ל ז ַעֵּמַר ְמתַיְל ָּגןֵכְו. ל"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדְּכ

ת ַּפִלת ְקל ֶאֵּמַסת ְמַיְלָג ְּד,תּוּלַּגְתִה

 ּהָׁשְרָּׁשב ֶׁשָאל מֹוים ֶׁשִנָּפת ַהּוּזַעה ְוָוֲאַּגַה

 ,ּוָעה ָהְיָתה ְצנּלֹאט ֶׁשל לֹו ֶׁשֹוּתִּבִמ

 יאִהְו, יוִבָאד ֵמַל נֹוָאבֹוִפְרְסָמה ֶׁשּמּו

א ָצְמִּנ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִוָּדַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל 

 ת"ַיְלָּגן ֵכְו .תיעּוִנְּצַהל ְוּוּטִּבית ַהִלְכַתְּב

) ב, ב ה"ש(ד ִו ָּדְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל

ג ּוּלִד ְּב"ִיְׂשָרֵאל יד ַעלִגָנְל הֶיְהִּתְוַאָּתה "

ה ָּפִלְּקא ַהת הּוַיְלָגְּד, תֹוּיִתאֹו' ל ב ֶׁשְךפּוָה

 ְךּוּפִהז ְּבָמְרא ִנן הּוֵכד ָלִוָדת ְלֶדֶּגַנְתִּמַה

ר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹו

סוטה (ת ַיְלל ָּג ַּבְּגָמָרא ַעינּוִצָּמא ֶׁש"שליט

, "ֵּכם ְוַהֲעֵרבַוִּיַּגׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ַהְׁש" :)מב

ְּכֵדי ְלַבְּטָלם , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן

 .ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית

  א ן הּוֵכת ָלכּוְלַּמד ַהֶגֶנא ְּכת הּוַיְלָגְּד

  .םִיַמת ָׁשכּוְלל ַמת עַֹלָּבַקד ְלֵּגַנְתִמ  

, ָּדַרׁש ָרָבא :)סוטה מב(ַּבְּגָמָרא 

ע ְּדָמעֹות ִּבְׂשַכר ַאְרַּב

ָזְכָתה , ֶׁשהֹוִריָדה ָעְרָּפה ַעל ֲחמֹוָתּה

, ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ַאְרָּבָעה ִּגּבֹוִרים ַהָללּו

 ".דַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר

ה יָדִרה הֹוָּפְרָע ֶׁשּוּלת ֵאעֹוָמְדה ִּדֶאְרִנ

ע ַרת ָה ֶאּה ָלנּוְתָנ, תרּוי ְוִמֳעָּנה ִמָדְרְפִּנֶׁשְּכ

ים ִרֹוּבִּג ַהאּוְצה ָיע ֶזַרֵמּו, תרּוה ְּבָיָהֶׁש

ע ַרת ָהיַחִקְלּו, ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ָּדִוד יּוָהֶׁש

ן ֵכְו. הָּפְריל ָעִבְׁשר ִּבָכה ָׂשָתְית ָהרּוְּבֶׁש

ד ֶגֶנְּכ, עה ַרֶּפת ֹוּיִתיא אֹו ִההָּפְרָע

, בה טֹוד ֶּפסֹויא ְּבִה ֶׁשִּדְקֻדָּׁשהת כּוְלַּמַה

א ָבן מּוֵכְו. 'הֶּפ ַהֻּׁשְלָחן'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 )'אות ג' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמָּב

   ּהָלֲעה ַּבָיָהן ֶׁשיֹוְלל ִּכּוּגְלה ִּגָית ָהַיְלָּגֶׁש

  .]הָדהּוע ְיַרֶּזה ִמָיָהְו, הָּפְרל ָען ֶׁשֹואׁשִרָה  

. יִּבְזָכי ְוִרְמה ִזֵׂשֲעת ַמר ֶאֵאָבְל

 )כד, ר כ"במדב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ',כּוְו"  ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבאְוִהֵּנה"

 ,ָאְמָרה לֹו ֵאיִני ִנְׁשַמַעת ֶאָּלא ְלמֶֹשה

 ִצָּוה אֹוִתי ָּבָלק ַאָּבא ֶׁשּלֹא ְךֶׁשָּכ

ִלְׁשמַֹע ֶאָּלא ְלמֶֹשה ַרְּבֶכם ֶׁשָאִבי 

 , ָּגדֹול ְּכמֹותֹוֲאִניָאַמר ָלּה ֲהֵרי  ,ְךֶמֶל

 ְּתָפָׂשּה ,ְךְלֵעיֵניֶהם ֲאִני ֲאִביֵא

 ָאַמר ,ִּבְבלֹוִריָתּה ְוֵהִביָאּה ֵאֶצל מֶֹשה

 ,לֹו ֶּבן ַעְמָרם זֹו ֻמֶּתֶרת אֹו ֲאסּוָרה

 ָאַמר לֹו ,ָךָאַמר לֹו ֲאסּוָרה ִהיא ְל

 ,ִהיאִזְמִרי ְואֹוָתּה ֶׁשָּלַקְחָּת ִמְדָיִנית 

ִמָּיד ִנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו ֶׁשל מֶֹשה 

 ְוָגעּו ֻּכָּלם ,ְוִנְתַעְּלָמה ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה

 ִנְתַרְּׁשלּו ַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. ִּבְבִכָּיה

ת א ֶאָׂשא ָני הּוֵר ֲה,ָיָדיו ֶׁשל מֶֹשה

 יְךִרד ָצעֹוְו. הָרֹון ּתַּתם ַמֶדה קֹוָרֹוּפִצ

י ִּבְזת ָּכס ֶאַפי ָּתִרְמ ִזַעּוּדין ַמִבָהְל

 ְּתָפָׂשּה יִרְמִּזר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ. ּהיָתִרלֹוְבִּב

 ינּוִצָמ

ר זֹוֲחַנְו
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ת ַּפִלת ְקת ֶאֶלֶּמַסית ְמִרלֹוְבִּד, ִּבְבלֹוִריָתּה

ית ל ֵּב ֶׁשַהְּקֻדָּׁשהל ה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָוֲאַּגַה

י ִפְּכ, לּוּטִּבית ַהִלְכַתאת ְּבֵצְמִּנד ֶׁשִוָּד

 ַרב ָאַמר :)סנהדרין מט( ַּבְּגָמָרא נּויִצָּמֶׁש

ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים 

 , ְּבֵני ְיַפת ּתַֹאר ָהיּוןָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּל

 ּוְמַהְּלִכין ְּבָראֵׁשי ,ּוְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּו

 ְוֵהן ֵהן ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ,ַהְּגָיסֹות ָהיּו

ת ֹוׁשְּבַלְתִּמת ֶׁשֹוּפִלְּקַהים ֶׁשִארֹו. ֶׁשל ָּדִוד

י ִרְמִזְו. יתִרלֹוְּבד ַהסֹום ְּבד ֵהִוית ָּדל ֵּבַע

ד ִות ָּדַמְׁשל ִנית ַעִרלֹוְּבה ַּבֶשמֹז ְלַמָר

אן  ָּכֻּמַּנח ֶׁשיׁשִּגְרה ִהֶשמֹּו, םה ָׁשָנמּוְּטֶׁש

, הּוֵׂשֲעַמי ְלִרְמת ִז ֶאיַעִנֵּמ ֶׁשׁשדֹוץ ָקיצֹוִנ

ן ֵכ ְו.ִּנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו ֶׁשל מֶֹשהם ֶׁשַרה ָּגֶזְו

 לִיְׂשָרֵא יְּבֵנַוִּיְסעּו " )א, במדבר כב(ב תּוָּכַה

"  ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹורֵמֵעֶב במֹוָא תְּבַעְרבֹו ּוַוַּיֲחנ

    ְּבַעְרבֹותנּול ָחֵאָרְׂשי ִיֵנְב ִּד,ת"יִרלֹוְּבת "ס

  .יתִרלֹוְּבת ַהַּפִלם ְקקֹוְמ ִּבמֹוָאב  

א "שליטר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

ר צֹוְּד, רצּוא ָרְקק ִנָלן ָּבֵכָּלֶׁש

ַהְּלֻעַּמת ֶזה יא ִהה ֶׁשָּפִלְּקת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ

ית ת ֵּבכּוְלת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמם ַהִיַלָׁשרּוְיֶׁשל 

ְּכֶׁשֶּזה  )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, דִוָּד

  לֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ', כּו ְולָקם ֶזה נֹוֵפ

  .םִיֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַל  

 ֶאת ָצרֹור" )יז ,כה במדבר(

 ִּכי :אֹוָתם ְוִהִּכיֶתם ַהִּמְדָיִנים

 ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם צֲֹרִרים

 ְּדַבר ְוַעל ְּפעֹור ְּדַבר ַעל ָלֶכם ִנְּכלּו

 הֶאְרִנ ".ֲאחָֹתם ִמְדָין אְנִׂשי ַבת ָּכְזִּבי

 תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהֶׁש ןיָוֵּכ זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד

 )כט ,כה א"ש( בתּוָּכ יָהֶלָעֶׁש דִוָּד ׁשֶפֶנ

 ִּבְצרֹור ְצרּוָרה ֲאדִֹני ֶנֶפׁש ְוָהְיָתה"

 ',כּוְו "ָצרֹור"ְּב םָתאֹו ּויׁשִנֱעֶה ,"ַהַחִּיים

 ,הָרּוׁשְק ֹוׁשרּוֵּפ הָררּוְצִּד ".צֲֹרִרים ִּכי"

 יםִּיַחַה ררֹוְצִּב הָרּוׁשְק הָתְיָה דִוָּד ׁשֶפֶנְו

 םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהְו ,יםִּיַחַה רֶׁשֶק אהּוֶׁש

 ,בָזָכְו רֶקֶׁש ןֹוׁשְּלִמ יאִה יִּבְזָּכ ןֵכְו .הֶזָּב

 ןֵכְו ,תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ ׁשֵי רֶקֶׁש לָכְבִּד

   דִוָּד לֶׁש תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ הָיָה יִּבְזָכְּב

  .ְךֶלֶּמַה  

 ,ףֶלֶא ד"כ לֵאָרְׂשִּיִמ לּוְפָנ ןֵכָלְּד

 ַוִּיְהיּו" )ט ,כה במדבר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 ְוֶעְׂשִרים ַאְרָּבָעה ַּבַּמֵּגָפה ַהֵּמִתים

 תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהֶׁש ןיָוֵּכ ,"ףָאֶל

 ד"כ רָּפְסִמְּב ּוׁשְנֶעֶנ םֵה ,תכּוְלַּמַה

 נּוְרַאֵּבֶׁש ְּכִפי ,תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמַה

   ׁשֵי תכּוְלַּמַּבֶׁש ',ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ְּבַמֲאָמר

  .י"אדנ םֵׁש יֵפרּוֵצ ד"כְו ,הָּלַּכ יֵטּוּׁשִק ד"כ 

ס ָחְנת ִּפח ֶאַלה ָׁשֶשן מֵֹכָלְּד

ת ג ֶאַרס ָהָחְנִפּו, ןָיְדִמם ְּבֵחָּלִהְל

 ׁשָׁשה ֲחָין ָהִיַדֲען ֶׁשיָוֵּכ, בֶרָחק ֶּבָלָבם ּוָעְלִּב

ג ַאה ָּדֶשמֹּו, תכּוְלַּמת ַהם ֶאּגְֹפ ִלּוּסַנְּיֶׁש

 ּהָתר אֹומְֹגה ִיָוְצִּמיל ַּבִחְתִהס ֶׁשָחְנִּפֶׁש

יף ִסהֹוְו

 בתּוָּכ

 הֶאְרִנ

ה ֶאְרִנ
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ת ם ֶאּגְֹפים ִלִּסַנְּמ ֶׁשּוּלל ֵאת ָּכג ֶארֲֹהַיְו

 )טו, במדבר לא(ב תּון ָּכֵכָלְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ַהִחִּייֶתם ָּכל "

ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל : ְנֵקָבה

 ַעל ְּדַבר 'הִּבְדַבר ִּבְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ַּב

ְוַעָּתה : 'הְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת 

ִהְרגּו ָכל ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל ִאָּׁשה יַֹדַעת 

ים ִׁשָּנַהן ֶׁשיָו ֵּכ".ב ָזָכר ֲהרֹגּוִאיׁש ְלִמְׁשַּכ

ת כּוְלַּמת ַהם ֶאּגְֹפ ִלּוּסה ִניָאִבת ְליֹואּוְרָה

ן ֵכ ָל,"'כּוה ְוָּנן ֵהֵה"ר ַמה ָאֶשּמֹי ֶׁשִפְּכ

  ם ָלעֹור ָּבֵאָּׁשא ִיּלֹ ֶׁשֻּכָּלםת ג ֶארֲֹה ַליְךִרָצ

  .ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּותים ִּסַנְּמ ֶׁשּוּלֵאֵמ  

ָאַמר ָרָבא  .)יבמות עז(ַּבְּגָמָרא 

ְמַלֵּמד ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל 

ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו 

 ְמֻקְּבָלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ְךָּכ, ִיָּדֵקר ַּבֶחֶרב

ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמִתי ַעּמֹוִני ְולֹא 

ה ֶאְר ִנ.יתַעּמֹוִנית מֹוֲאִבי ְולֹא מֹוֲאִב

א ּלֹאת ֶׁשזֹן ָּכֹוׁשט ָלַקא ָנָׂשָמן ֲעֵכָלְּד

ים ִּכְס ַמינֹוֵאי ֶׁשִּמֶׁש, םקֹום ָמּוׁש ְּבינּוִצָמ

ל ק ַעֵלחֹוי ֶׁשִמְּד, בֶרָחר ֶּבֵקָּד ִיה זֹוָכָלֲהַל

 ׁשֶרׁשֹם ְּבָגיל ְּפִטָהה ְלֶּסַנְמ ּוה זֹוָכָלֲה

  י ִרְמין ִזִד ְּכינֹוִּד, יַחִׁשָמ ּוְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁשִנ

  .בֶרָחר ֶּבֵקיָּדא ִללּון ָסֶּב  

 )ווי העמודים יח(' ה"ָלְּׁש' ַּבינּוִצָמ

ֶּבן ַאֲהרֹן ר ָזָעְלן ֶאֶּבְנָחס י ִּפַוַּיְרא"

 ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְךַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹו

 ְוָקֶׁשה ַמה ֶּׁשִהְזִּכיר ֶׁשָּלַקח ,"ְּבָידֹו

 ַמה ִּלי ִאם , ָהֵעָדהְךח ְּבָידֹו ִמּתֹוָהרַֹמ

 ָהֵעָדה ָלַקח אֹותֹו אֹו ִמָּמקֹום ְךִמּתֹו

ֶאָּלא ְלהֹורֹות ֶׁשְּלִקיַחת ', כּו ְוַאֵחר

ָהרַֹמח לֹא ָהָיה ִלְדקֹר ַהְמָנֲאִפים 

 ַרק ָעָׂשה ַּכֲעָמָׂשא ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ,ְלָבד

ה זֹו ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשֵאין ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכ

 ָעָׂשה ִּפְנָחס ָלַקח ְךָּכ, ִיָּדֵקר ֶּבָחֶרב

 , ָהֵעָדהְך ָהֵעָדה ְלצֶֹרְךָהרַֹמח ִמּתֹו

 ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה זֹו אֹו ְלָדְקרֹו ִלְׁשמַֹע

ת ר ֶאֵּׁשַקְמ' ה"ָלְּׁש'ַהים ֶׁשִא רֹו.ָּברַֹמח

ת ח ֶאַקס ָלָחְנִּפר ֶׁשֵאָבְמּו, יםִנָיְנִעי ָהֵנְׁש

י ִּמ ֶׁשְלֻכָּלםז ֵּמַרה ְלָדֵע ָהְךֹוּתב ִמֶרֶחַה

 מֹוב ְּכֶרָחר ֶּבֵקָּד ִיה זֹוָכָלֲהיו ַּבָלק ָעלֲֹחַּיֶׁש

ס ָחְנִּפ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָׂשא ָעָׂשָמֲעֶׁש

ד ִות ָּדַמְׁשִנם ְּבּגְֹפִּיי ֶׁשִּמ ֶׁשזּוְמא ָרָׂשָמֲעַו

  ק ַסי ְּפֵדְיל ין ַעֵבת ּונּוי ְזֵדל ְיין ַע ֵּבְךֶלֶּמַה

  .בֶרָחר ֶּבֵקיָּד ִלינֹוה ִּדָכָלֲה  

ח ַלָּׁשים ֶׁשִלְּגַרְּמַהה ֵמָיס ָהָחְנִּפ

, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶד קַֹעֻׁשהֹוְי

ה יָנִמְטִהֶׁש, הָנֹוּזב ַהָחי ָרֵדל ְיל ַעַּצא ִנהּוְו

 יּוָהת ֶׁשנּוְּזל ַהן ֶׁשָּתְׁשִּפי ַהֵּדְגִב ְּבתֹואֹו

, ׁשֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  גַּג[, גָּגל ַה ַעּהָלְצֶא

ר ַּפְסִמ ְלְךָּיַּׁשד ַהסֹוְים ַהַגל ְּפז ַעֵּמַרְמּו

א  הּותֹוה אֹויָלִּציא ִהִהת ֶׁשכּוְזִבּו]. ׁשֵׁש

' ת ואֹויא ָהִה ֶׁש,"תֶמת ֱאאֹו" ּהן ָלַתָנ

א  הּוינּוְיַה, הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה

 ָמִצינּו

ן ֵכְו

ן ֵכְו
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כו

ת ל ֶאֵּטִבּו, הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְי ַלּהָתר אֹוֵּׁשִק

א ֵׂשָּנִהה ְלָתְכָּזד ֶׁשַע, ּהָּנֶּמת ִמנּוְּזת ַהַּפִלְק

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ןן נּו ִּבַעֻׁשיהֹוִל

ל  ֶׁשַחּכֹת ַהים ֶאִאאן רֹום ָּכַגְו. 'ּתֹוָרה

ה ָתְיב ָהָחָר ְּד,תנּוְּזת ַהַּפִלל ְקּוּטִבס ְּבָחְנִּפ

ל ה ַעָׁשְּבַלְתִהת ֶׁשנּוְּזת ַהַּפִלל ְקל ֶׁשֶמֵס

, םָׁשל ְלֵאָרְׂש ִיסּוְנְכִּני ֶׁשֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

ֵאין , ָאַמר ָמר :)זבחים קטז( א ַּבְּגָמָראָבּוּמַּכ

 ָּכל ַׂשר ְוָנִגיד ֶׁשּלֹא ָבא ֶאל ָרָחב ָךְל

 ׁשּוּבִכר ְלֵׁשְכֶהה ַהָיה ָהל ֶזָכ ְו.ַהּזֹוָנה

ל ַע' תקֹומּוה ֲעֶּלַגְמ' ַּבַּכּמּוָבא, ץֶרָאָה

 ִיְהֶיה ְמלֹא ְוַזְרעֹו" )ויחי(ה ָרֹוּתַה

א ְמָלִכים " לרַמה לֹוֶצרֹו ,"ַהּגֹוִים

 לֹו הי ֶׁשָהָיֵדל ְיֶׁשָּכַבׁש ְיהֹוֻׁשַע ַע

 ֶׁשִּנָּׂשא ,ֲאִחיָזה ּוְדֵבקּות ָּבֶהם ְקָצת

א " ִעם להֶׁשִּזיְנָתְלָרָחב ַהּזֹוָנה 

 ּהָדל ָי ַע, ְוהֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל,ְמָלִכים

 , ָיכֹול ְלַהְכִניַע ִסיְטָרא ִּדיְלהֹוןהָהָי

  ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא 

  .ם ִיְׁשלֹט ָּבֶההֶזי ֵדְיל א ַהּגֹוִים ְוַע"ִמל 

 )פנחס(' לֵאָרְׂשת ִיַדבֹוֲע'ר ֶפֵסְּב

ל ּוּגְלה ִּגָיי ָהִרְמִּזל ֶׁש"יַזִרֲאם ָהֵׁשְּב

. היָנל ִּדּוּגְלה ִּגָתְיי ָהִּבְזָכְו, רמֹון ֲחֶּבְׁשֶכם 

ם ָלּוּגְלִגי ְּבִּבְזָכי ְוִרְמִּזן ֶׁשיָוֵכה ְּדֶאְרִנ

ף ֵסת יֹוֶׁשת ֵאַנְסת ָא ֶאידּוִלם הֹוֶדֹוּקַה

 ּוּסם ִנֵה, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשא ָמָצה ָיָּנֶּמִּמֶׁש

, דִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹויו ְלָׁשְכַע

ין ה ֵאָרֹון ּתַּתם ַמֶדֹוּק ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו

 ְךָּיה ַׁשָין ָהֵכָל, הָמָׁשְּנת ַּבֶמֶגֹות ּפנּוְּזַה

ל ת ֶׁשנּוְּז ַהְךֶרם ֶּדָלעֹוא ָלבֹת ָּתַנְסָאֶׁש

ה ָרֹון ּתַּתַמר ַחַאְלּו, היָנִדר ְומֹון ֲחֶּבְׁשֶכם 

 ׁשֶרּׁשֹ ֶׁשְךָּיה ַׁשָיא ָהן לֵֹכת ָלֶמֶגֹות ּפנּוְּזַה

  י ִרְמל ִזת ֶׁשנּוְּזה ַהֶׂשֲעַּמד ִמֵלָּו ִייַחִׁשָמ

  .יִּבְזָכְו  

מעין ה נהר (' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' רֶפְּבֵס

ִזְמִרי ִנְתַּגְלֵּגל ל "יַזִרֲאם ָהֵׁש ְּב)כה

ֶאֶלף ֶׁשֵּמתּו ד "ְוַהכ, ֲעִקיָבא' ְּבר

ד ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים ֶׁשל "ַּבַּמֵּגָפה ָהיּו ַהכ

. ֲעִקיָבא ֶׁשֵּמתּו ֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת' ר

ס ָהְיָתה ִּגְלּגּול ּוְוֵאֶׁשת טֹוְרנּוְסרֹופ

ְוִנְתַּגְּיָרה ְוָזְכָתה ְלַהֲעִמיד , ָּכְזִּבי ַעְצָמּה

י ִּבְזָכי ְוִרְמִּזים ֶׁשִא רֹו.ֶאת ְיִׁשיָבתֹו

ה ֶאְרִנ. ֹוּתְׁשִאא ְויָבִקי ֲעִּבַר ְּבלּוְּגְלַּגְתִנ

י ִּבַר )ד, איכה רבה ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכָלְּד

 ַּכד ֲהָוה ָחֵמי ֵליּה ְלָהֵדין ַּבר איָבִקֲע

ּכּוִזיָבא ֲהָוה ֲאַמר ַהְיינּו ַמְלָּכא 

יא ִבָהה ְלָּסב ִנּוא ׁשיָבִקי ֲעִּבַר ְּד.ְמִׁשיָחא

 מֹו ְּכּהָּנַמם ְזֶדד קֹוִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמֶא

ן ֶבא ְלָרא ָקן הּוֵכָל, םֶדֹוּקל ַהּוּגְלִגַּב

א  הּואיָבִזכּוה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. יַחִׁשא ָמיָבִזּוּכ

ן ֹוׁשְּליא ִמי ִהִבְזָּכם ֶׁשֵׁשְכִּד, יִּבְזָּכן ֹוׁשְּלִמ

 יּום ָהיֶהֵנְׁשּו, איָבִזּון ּכ ֶּבְךָּכ, ילֵעְלִד ְּכבָזָּכ

. ץֵּקת ַהים ֶאִּדְקַהן ְליֹוָּסל ִנב ֶׁשָז ָּכתֹואֹו

ַמאי  :)סנהדרין צז (ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן ֵכְו

א ָבמּו

מּוָבא 
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כז

 ָאַמר ַרִּבי "ְוָיֵפַח ְלֵקץ ְולֹא ְיַכֵּזב"

ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן 

ים ִארֹו .ִּתַּפח ַעְצָמן ֶׁשל ְמַחְּׁשֵבי ִקִּצין

 ֶאת ַהְּגֻאָּלהים ִּדְקַה ְלְּמַחְּׁשֵבי ִקִּציןֶׁש

  ם ַהְּגָמָרא ָׁשְו, בָזן ָּכֹוׁשְלק ִּבסּוָּפים ַּבִאָרְקִנ

  .איָבִזּון ּכת ֶּבם ֶאה ַּגיָרִּכְזַמ  

ֻחְרַּבן ֵּבית ר ַח ַא:)מכות כד (ַּבְּגָמָרא

ִמֵּבית ל ָעּוא ׁשָצָּיֶׁשְּכ ַהִּמְקָּדׁש

א יָבִקי ֲעִּבַר, כּו ָּבָדִׁשים ְוֻכָּלםקֶֹדׁש ַהֳּק

ֶאת  חֹוי רּויֵנֵעה ְּבָאא ָרהּון ֶׁשיָוֵּכ, קַחָׂש

י ֵרְמַג ְללֹוְצית ֶאִׁשָחה מּוָתְייא ָהִה ְוַהְּגֻאָּלה

י ִּבַר ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תלּוָּגן ַהַמְזם ִּבַּג

 לֹוּוּגְלִג ְּבֶאת ַהְּגֻאָּלה ׁשֵּׁשר ִמָבְּכא ֶׁשיָבִקֲע

ן  ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹא ידִלהֹו ְוָהִראׁשֹון

ת יד ֶאִלט הֹוַעְמ ִּכ ַהֵּׁשִנילֹוּוּגְלִגְבּו, ףֵסיֹו

ה ָי ָהַהְּגֻאָּלהן ַיְנל ִעָּכ, דִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרׁשֹ

א ָבן מּוֵכְו. יםִרֵחֲאר ֵמֵת יֹולֹוְצי ֶאִׁשָחמּו

ִנְקָרא  )מר אג בעו"ל(' יקִּדי ַצִרְּפ'ר ֶפֵסְּב

  ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ְּכמֹו ָמִׁשיַח ֶּבן 

  .יֹוֵסף  

ַּתְנָיא ָאַמר  :)פסחים מט( ַּבְּגָמָרא

 ְּכֶׁשָהִייִתי ַעם איָבִקי ֲעִּבַר

ָהָאֶרץ ָאַמְרִּתי ִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם 

א ָביִקי ֲעִּבַרה ְּדֶאְר ִנ.ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹור

ְׁשֶכם ֶּבן ל ּוּגְלה ִּגָיָהי ֶׁשִרְמל ִזּוּגְלה ִּגָיָהֶׁש

 ׁשֶרׁשֹ ְלְךָּיה ַׁשָיץ ָהֶרָאם ָהה ַעָיָהֶׁשְּכ, ֲחמֹור

ִמי ִיֵּתן ִלי ר ַמא ָאן הּוֵכָל. הָּפִלְקר ִּדמֹוֲחַה

ן ֵכְו. ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹור

 )לד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבמּו

ַעְצמֹו ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֹו ָהְיָתה א יָבִקי ֲעִּבַר

 יֵדל ְיֶאָּלא ֶׁשַע, ִמן ְּפִניִמּיּות ַהְּקֻדָּׁשה

, ֵחְטא ַקְדמֹון ָיָצאת ֶאל ַהְּקִלּפֹות

 ּוָבֶזה', כּוְו.  ָחְזָרה ַּבְּקֻדָּׁשהְךָּכר ְוַאַח

ֶׁשָהָיה , איָבִקי ֲעִּבַרָּתִבין סֹוד 

י יֵדִמְלׂשֹוֵנא ַּת, ְתִחָּלתֹו ַעם ָהָאֶרץִּב

ְּבָאְמרֹו ִמי ִיֵּתן ִלי , ָׁשָנה'  מיםִמָכֲח

ן ֵכְו .ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹור

ש "רָהֵמ' יםִּנַׁשֹוי ׁשֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

  ה ָיא ָהיָבִקי ֲעִּבַר ֶׁש)פסחים מט(י ִלְּפרֹוְטְסאֹו

  .רמֹון ֲחם ֶּבֶכל ְׁשּוּגְלִּג  

מעין ה נהר (' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' רֶפְּבֵס

 "ת ָיַדִים"ְוָהָאֶרץ ַרֲחַב" )כה

ְוֶאְפָׁשר , ְּתַרְדיֹון'ֶּבן 'ֲחִניָנא ' 'ר'ת "ר

, ת ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹורַּפ ְקִלְךֶׁשִּנְלַקח ְּבתֹו

ה ֶאְרִנ.  ֵליָהֵרג ּוְלִהְתַלֵּבןְךֻהְצַר ְךְלָכ

י ִּבל ַרם ַעה ַּגם ֶזַער ַטֵאָבר ְלָׁשְפֶאְּד

 ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ׁשֶרּׁשֹה ִמָיָהא ֶׁשיָבִקֲע

  י ִּב ַרמֹות ְּככּוְלי ַמֵגרּוה ֲהָרָׂשין ֲעג ֵּבַרֱהֶנְו

  .ןיֹוְדַרן ְּתא ֶּביָנִנֲח  

ְּדָבִרים  )ו, ר יט"במדב(ַּבִּמְדָרׁש 

' ֶׁשּלֹא ִנְגלּו ְלמֶׁשה ִנְגלּו ְלר

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. יָבא ַוֲחֵבָריוֲעִק

 ֶׁשָעָלה מֶׁשה ַלָּמרֹום ְּבָׁשָעה :)מנחות כט(

 הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְךְמָצאֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָמִצינּו 
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כח

 ָאַמר ְלָפָניו ,ְוקֹוֵׁשר ְּכָתִרים ָלאֹוִתּיֹות

 ,ָךִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִמי ְמַעֵּכב ַעל ָיְד

 ֵיׁש ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ָאַמר לֹו ָאָדם ֶאָחד

ְּבסֹוף ַּכָּמה ּדֹורֹות ַוֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף 

 ֶׁשָעִתיד ִלְדרׁש ַעל ָּכל קֹוץ ְוקֹוץ ,ְׁשמֹו

 ָאַמר ְלָפָניו ,ִּתיִלין ִּתיִלין ֶׁשל ֲהָלכֹות

 ָאַמר לֹו ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהְרֵאהּו ִלי

ף  ָהַלְך ְוָיַׁשב ְּבסֹו,ָךֲחזֹור ַלֲאחֹוֶר

ְׁשמֹוֶנה ׁשּורֹות ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ָמה ֵהן 

ם ַעד ַטר עֹוֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. אֹוְמִרין

 לּוְּׁשַרְת ִנַעּוּד ַמׁשָרְדִּמ ַּבנּוֵׁשְקִהא ֶׁשָיְׁשּוּקַּב

ה ֶשמְֹּד. יִרְמם ִז ִעַחּוּכִּוה ַּבֶשל מֹיו ֶׁשָדָי

י ִּבת ַרַמְׁשת ִנ ֶאׁשי ֵיִרְמִזְּל ֶׁשיׁשִּגְרִה

, לּוּפְלִפ ְּבּוּנֶּמה ִמָלדֹור ְּגֵתיא יֹוִהא ֶׁשיָבִקֲע

  ם ַרל ָּגֵּפְלַּפְתִהי ְלִרְמיל ִזִחְתִהֶׁשן ְּכֵכָל

  .הֶשי מֵֹד ְילּוְּׁשַרְתִּנֶׁש  

 ָּבָניו ִמְּבֵני :)נז גיטין( ַּבְּגָמָרא

 ִּתינֹוקֹות ִלְּמדּו ִסיְסָרא ֶׁשל

 'תקֹומּוֲע הֶּלַגְמ'ַּב ּוָבאמּו .ִּבירּוָׁשַלִים

 הּוא ֲעִקיָבא ַרִּבי )פח אופן ואתחנן(

 'ג ִמְּבִעיָלה ,ִסיְסָרא ֶׁשל ָבָניו ִמְּבֵני

 ,קָלָּב תַׁשָרָפְּב דעֹו יףִסמֹוּו .ָיֵעל ֶׁשל

 ְלׁשֹון ,יםִמָעְּפ 'ג "ֵאֶליָה ַוָּיַסר"

 ַהַּצֶּדֶקת ֶׁשָּיְדָעה ַהִּניצֹוץ ַעל ,סּוָרה

 סֹוד ְוֶזה ,ִמּזֹוֵלל ָיָקר יאְלהֹוִצ

 ַּבְּׂשִמי ַוְּתַכֵּסהּו" )יח ,ד שופטים( ַהָּכתּוב

 ִמי ִמֶּמָּנּה ֶׁשֵּיֵצא ֶׁשָּיְדָעה "ה"ָכ

 הֶזְו .ֶעְליֹוִנים ְׁשָעִרים ה"כ ֶׁשְּמַיֵחד

 ַמֲחֵנה ָּכל ַוִּיּפֹל" )טז שם( בתּוָּכַה דסֹו

 ַעד ִנְׁשַאר לֹא ֶחֶרב ְלִפי ִסיְסָרא

 ִנְׁשַאר ֶׁשּלֹא רַמֹול הָצָר ,"ד"ָחֶא

 ַעד ַהְּבִריָחה ְּבאֹותֹו ִסיְסָרא

 ִנְׁשָמתֹו ֶׁשָּיָצאת ,ד"ֶאָח ֶׁשהֹוִציא

 )ו שם( בתּוָּכַה דסֹו הֶזְו .ְּבֶאָחד

 ".ָאִין ְוָאַמְרְּת ִאיׁש ּפֹה ֲהֵיׁש ְוָאַמר"

 י"ַרִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ּפֹ ׁש"ֲהֵי

 ֶׁשהּוא "ֶּפה ֵיׁש" זָרַמ ַּגם א"ֲעִקיָב

 ןֵכָלְּד הֶאְרִנ .הֶּפ לֶׁשְּבַע ּתֹוָרה סֹוד

 לֵעָי הֶׂשֲעַּמִמ דַלנֹו איָבִקֲע יִּבַר

 ןֵּקַתְל אָּב ֲעִקיָבא ַרִּביֶׁש ןיָוֵּכ ,אָריְסִסְו

 הָוֲאַּת םֵׁשְל הָנָּזֶׁש יִרְמִז הֶׂשֲעַמ תֶא

 םִע הָתְנָזְו לֵעָי הָאָּב ,הָּׁשֻדְק ץיצֹוִנ םִע

 ,לָלְּכ הָוֲאַּת יִלְּב םִיַמָׁש םֵׁשְל אָריְסִס

 גרֲֹהַלְו איָבִקֲע יִּבַר תַמְׁשִנ תֶא יאִצהֹוְל

 היָלִחְתִה יאִה הֶזָבּו ,עָׁשָרָה אָריְסִס תֶא

   יִּבַר תֶדֶּלֻהְּב יִרְמִז לֶׁש ןּוּקִּתַה תֶא

  .איָבִקֲע  

 אנּוֵבֵהה ֶּׁשל ַמיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרה ִנֶז

סנהדרין (ה ֶשמֹר ְלַמי ָאִרְמִּזיל ֶׁשֵעְל

ַּבת ִיְתרֹו ִמי ִהִּתיָרּה , ֶּבן ַעְמָרם :)פב

י ִּבְזָּכה ֶׁשָתְיה ָהֶשל מֹי ֶאִרְמת ִזַנֲע ַט.ְלָך

ה ָחָּפְׁש ִמּהָתן אֹוה ֵהֶשת מֶֹׁשֵא הָרֹוּפִצְו

ה ָהָיק ֶׁשָּבָל :)בלק קצו(ר ַּבּזַֹה ינּוִצָמְּד, ׁשָּמַמ

י ִּבְזא ָּכיָלֵּמִמּו, ִיְתרֹול ֶׁשו ָבָניי ֵנִמְּב

 ינּוִצָמ

י ִפְלּו
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כט

 רֹוְתל ִיה ֶׁשָּדְכה ֶנָתְיָה, קָלת ָּבה ַּבָתְיָהֶׁש

. הֶשת מֶֹׁשה ֵאָרֹוּפל ִצה ֶׁשָחָּפְׁש ִמּהָתאֹוֵמ

ה ֶשמֹי ְּבִרְמל ִזאת ֶׁשּזֹה ַהיָעִגְּפת ַהֶאְו

ר ֶפֵסא ְּבָבמּוְּד, ןֵּקַתה ְלָיאּול ְרֵעה ָיָתְיָה

ר ֶבת ֶחֶׁשל ֵאֵעָּי ֶׁש)יתרו א(' יקִּדי ַצִרְּפ'

ן ֵכְו. ןִיַּקא ִמָּב ֶׁשרֹוְתע ִיַזֶּגה ִמָתְיי ָהיִנֵּקַה

 ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'מּוָבא ְּב

, הָנֹוּזב ַהָחה ָרָא ָּברֹוְתִּיִמּו )שופטים שסב(

ל ֵעא ָייָלֵּמִמ ּו.ייִנֵּקר ַהֶב ֶחּהָּנֶּמִמּו

ה ָחָּפְׁש ִמּהָתאֹו ֵמרֹוְתל ִיה ֶׁשָּדְכה ֶנָתְיָהֶׁש

ה ָיאּוה ְרָתְייא ָהִה, הָרֹוּפִצי ְוִּבְזל ָּכֶׁש

י ִּבל ַרּוּגְלִגב ְּבּו ׁשיאֹוִבֲהַלי ְוִרְמת ִזן ֶאֵּקַתְל

ה ָיי ָהִרְמת ִזר ֶאַקָּדס ֶׁשָחְנן ִּפֵכְו. איָבִקֲע

ל  ֶׁשיָהִב ָאָּבָלקל ד ֶׁשן דֹוֶּב, רֹוְתל ִיֶׁש דֶכֶנ

 ְׁשָבִטים .)סוטה מג(ַּבְּגָמָרא  אָבּוּמַּכ, יִּבְזָּכ

 ְרִאיֶתם ֶּבן ]סָחְנת ִּפֶא [ְמַבִּזין אֹותֹו

ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפֵטם ֲאִבי ִאּמֹו ֲעָגִלים 

 .ַיֲהרֹג ָנִׂשיא ִמִּיְׂשָרֵאל, ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

ת יל ֶאִחְתִה, יִרְמת ִזר ֶאַקָּדס ֶׁשָחְנִפּו

, ַהּזֹוָנהב ָחת ָרן ֶאֵּקִּתה ֶּׁשַמְּב, נֹוּוּקִּת

י ִּבת ַרה ֶאיָדִלהֹוֶׁש, לֵעת ָיה ֶאיָדִלהֹוֶׁש

 אנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. ִזְמִריל ּוּגְלא ִּגהּוא ֶׁשיָבִקֲע

ל ה ֶׁשָחָּפְׁשב ִמרֹוה ְקָיס ָהָחְנִּפֶׁש, ילֵעְל

 יֵרְבִדל ְּכֵעה ָיָאְצ ָיּהָּנֶּמִּמֶׁש, הָנֹוּזב ַהָחָר

ת ה ֶאָבְזה ָעָנֹוּזב ַהָחָרם ֶׁשֵׁשְכּו .ל"יַזִרֲאָה

 ֶּדֶרְךה ָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְים ַה ִעְוִהְתַקְּׁשָרהת נּוְּזַה

מּוָבא ְּבֵסֶפר ן ֵכְו. לֵעה ָיָתְׂש ָעְךָּכ, סָחְנִּפ

ָמְרֳּדַכי ' ג ר"ֵמָהרה' ָּגלּות ִיְׁשָמֵעאל'

ל ֵע ָיאֹו, הָנֹוּז ַהבָחָר ֶׁשא"נֹויֶגְרַׁשל שליט

ּוְמבָֹאר . בֶרֶחת ֹוּיִתן אֹוֵה, רֶבֶחת ֶׁשֵא

ב ֶרֶח"ל ַהז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשִלְדָבֵרינּו

ל  ֶׁשתֹוָּדיא ִמִה ֶׁש"יתִרם ְּבַקת ְנֶמֶקנֹו

  א ָרְק ִנרֹוְתם ִיֶהָּלא ֶׁשָּבַּסן ַהֵכְו .סָחְנִּפ

  .)א, שמות יח(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמ ַּכרֶבֶח  

 )א יתרו( 'יקִּדַצ יִרְּפ' רֶפֵסְּב

 תרֹוָמֲאַמ הָרָׂשֲע ְּבֵסֶפר ִאיָתא

 ַעל ֶׁשָּבא ִמִּסיְסָרא ָּבא ֲעִקיָבא 'ֶׁשר

 הָּבָא ְוִהיא ַהֵּקִני ֶחֶבר ֵאֶׁשת ָיֵעל

 ִיְתרֹו ְיֵדי ַעל ִנְתַחֵּדׁש ֵּכן ַעלְו .ִמִּיְתרֹו

 ְוִנְקָרא ,ַהַּדָּיִנים ִמּנּוי ָּפָרַׁשת ֵּכן ַּגם

 הָׁשָּפָר ֶׁשִּיֵּתר ִיְתרֹו ֶזה ֵׁשם לַע

 ֶּפה ֶׁשְּבַעל ֶׁשִּמּתֹוָרה ,"ֶתֱחֶזה ְוַאָּתה"

 ָּכל ִנְקָרא ְוֵכן .ַהַּמְדֵרגֹות ִחּלּוק ָּבא

 ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתרֹו ּתֹוָרה ַמַּתן ֶׁשל ָּפָרָׁשה

 ּתֹוָרה ׁשֶֹרׁש ֶׁשָהָיה ֲעִקיָבא 'ר ָיָצא

 ׁשֶרׁשְֹל רּוׁשָק רֹוְתִּיֶׁש יםִארֹו .ֶּפה ֶׁשְּבַעל

 ןֵכְו .איָבִקֲע יִּבַר לֶׁש הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּת

 תרּו תֶא ידִלהֹוֶׁש קָלָּב אָצָי רֹוְתִּיִמ

 תֶא הֶּלַגְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ יאִהֶׁש

 אהּו איָבִקֲע יִּבַרְו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ

 לַעַבְּב אָבמּו ןֵכְו .הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ ׁשֶרׁשֹ

 לַע זֵּמַרְמ רֹוְתִּיֶׁש )א ,יח שמות( 'יםִרּוּט'ַה

 יוָלָע לֵּבִּקֶׁש תוֹוְצִמ ו"תרְו תרֹוְּבִּד 'י

 .לֹו יּוָה רָבְּכֶׁש ַחנֹ יֵנְּב תוֹוְצִמ 'ז דַבְּלִמ

 מּוָבא



  ַמֲאַמר ׁשֶֹרש ָּדִוד / ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

 

 

ל

 ְךּוּכִּזַה יְךִלֲהַּת תֶא רֵאָבְל הֶאְרִנ הֶז יִפְל

 ׁשֶרׁשֹ אהּוֶׁש איָבִקֲע יִּבַר תַמְׁשִנ לֶׁש

 תּוּייִמִנְּפ ׁשֶרׁשְֹו ,הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּת

 אבָֹל הָתְצָר איָבִקֲע יִּבַר תַמְׁשִנְּד ,הָרֹוּתַה

 הָרֹוּתַה תַעָּפְׁשַה תֶא יאִבָהְלּו ּהָנּוּקִּת לַע

 לּוּגְלִּגַּב הָּסִנ אהּו ןֵכָל ,םָלעֹוָל ּהָּלֶׁש

 קֵּבָּדִהְל רֹומֲח ןֶּב םֶכְׁש הָיָהֶׁשְּכ ןֹואׁשִרָה

 אהּו ּהָּנֶּמִמּו היָנִּד ְךֶרֶּד לֵאָרְׂשִי םַעְּב

 רּוׁשָּקֶׁש ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹו

 אָּבֶׁשְכּו ,ילֵעְלִדְּכ הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְפִל

 יִּבְזָכְּב קֵּבָּדִהְל הָּסִנ אהּו יִרְמִז לּוּגְלִגְּב

 הָרֹוּתַה ׁשֶרׁשְֹּב קֵּבָּדִהְלּו ,רֹוְתִּיִמ הָאָּבַה

 ןֶּב יַחִׁשָמ תַמְׁשִנ תֶא ידִלהֹוְלּו ,רֹוְתִי לֶׁש

 אתזְֹו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ תֶא הֶּלַגְמַה דִוָּד

 ִיְתרֹו ַּבת הֶשמְֹל ֹוּלֶׁש הָנֲעַּטַה הָתְיָה

 יִמ ִצּפֹוָרה רַמָא אלְֹו ,ְלָך ִהִּתיָרּה ִמי

 ָּתְחַקָל הֶשמֹ הָּתַאֶׁש םֵׁשְכִּד ,ָךְל ּהיָרִּתִה

 םִע רָּׁשֻקְמ תיֹוְהִל רֹוְתִי תַחַּפְׁשִּמִמ הָּׁשִא

 יַעִּפְׁשַהְל יֵדְּכ ,רֹוְתִי לֶׁש הָרֹוּתַה ׁשֶרׁשֹ

 .הֶצרֹו יִנֲא םַּג ְךָּכ ,לֵאָרְׂשִיְל הָרֹוּתַה תֶא

 הֶׂשֲעַּמִמ דַלנֹו אהּו רָבָּד לֶׁש פֹוסֹוְּב ןֵכָלְו

 הָיָה רֹוְתִּיִמ הָאָּבַה לֵעָיְלִּד ,אָריְסִסְו לֵעָי

 תֶכֶּכֻזְמ תֹוָמְׁשִנ תֶא יאִצהֹוְל ַחּכַֹה תֶא

   ׁשֶרׁשְֹל תֹואֹו רֵּׁשַקְלּו ,הָּפִלְּקַהֵמ יֵרְמַגְל

  .רֹוְתִי לֶׁש הָרֹוּתַה  

ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדִמְלַחְמָּתם ֶׁשל ָּבָלק 

ָּמִׁשיַח ּוִבְלָעם ֶנֶגד ִנְׁשַמת ָּדִוד ְוַה

. ָהְיָתה ֶנֶגד ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

ְּדִצּנֹור ַהַּפְרָנָסה ִנְמָצא ְּבַיד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ית ֵבְּבֶׁשַהֻּׁשְלָחן  ְךֶר ֶּדֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעה זֹו

, 'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ׁשָּדְקִּמַה

ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ּגֹם ְּבִצּנֹור ֶזהְוֵהם ִנּסּו ִלְפ

ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְכִלין  )ד, ר ג"דב(

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמּכַֹח ְּבָרכֹות ֶׁשֵּבְרָכם 

נּו ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם ִנּסּו יַהְי. ִּבְלָעם ָהָרָׁשע

 ְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, ִלְפּגֹם ַּבַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ָלֵכן .  ָהַפְך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכהאהּו

ִמְּבָרָכה זֹו אֹוְכִלין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם 

  ִצּנֹור ְּבְּדַכָּוַנת ַהְּקָלָלה ָהְיָתה ִלְפּגֹם , ַהֶּזה

  .ַהַּפְרָנָסה  

ְּדֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשָּדִוד ָּבא 

ְלַרֵּמז , ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ָּבָלק

ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבָאה ֶׁש

ַמֲעַלת 'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי . ֶּדֶרְך ָּבָלק

 ֶׁשִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָּבאּו ִמּכַֹח 'ַהְּגבּורֹות

 א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהָלֵכן . ָּבָלק ּוִבְלָעם ְּבַיַחד

. "ָלק ְוכֹה ְתַדֵּברׁשּוב ֶאל ָּב"ָאַמר לֹו 

ִהְתַקְּדׁשּות 'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ָהְיָתה ַחֶּיֶבת 'ַּבֲאִכיָלה

ָלבֹוא ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה ְּדִהיא ְּבָרָכה ִּבְדָבִרים 

ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשֻרּבֹו ַרע ּוִמעּוטֹו 

ּוַמְּטַרת . ה ׁשֹוֶלֶטת ָעָליוְוַהְּקִלָּפ, טֹוב

  ַהְּבָרָכה ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ִהיא ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש 

  .אֹוָתם ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם  

ְועֹוד 

ְוִנְרֶאה 
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ם ַער ֶׁשַמה לֹוָנָּוַּכין ַהק ֵאֶמעֹ

ם לֹוָׁשס ְול ַחֵּבַקל ְמֵאָרְׂשִי

ד ִות ָּדַמְׁשִּנן ֶׁשיָוא ֵּכָּלֶא, הָּפִלְּקת ַהַּכְרִּבִמ

' ה, קָל ָּבְךתֹון ְּבַמ ְזתֹואֹוה ְּבָללּוה ְּכָתְיָה

ת  ֶאיעּוִּפְׁשַי ְוכּוְרָבם ְיָעְלִבק ּוָלָּבב ֶׁשֵבסֹו

ז ֵּמַרְל, םָּכְרד ַּדִוָּדא ִמָּבה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפֶׁש

 ֹו ּבׁשה ֵיֶּזם ַהָלעֹוי ָּבִמְׁשַּגע ַהַפֶּׁשַהֶׁש

ת ֶזֶחק אֹוָלת ָּבַּפִלְּקֶׁש מֹוה ְּכָּפִלְּקת ַהיַזִחֲא

, תּוּיִמְׁשַּגת ַה ֶאׁשֵּדַק ְליְךִרָצְו, דִות ָּדַמְׁשִנְּב

 מֹוה ְּכָלָלְקה ִלָרָז ֲחְךֵפָהא ֵיּלֹר ֶׁשֵהָּזִהְלּו

ת ֶבֶּׁשֻיה ְמי ֶזִפְלּו. םָעְלִבק ּוָל ָּבצּוָרֶׁש

א "לחיד' יוסף אומץ'עיין (ים ִׁשְרָפְמת ַהַיְׁשקּו

ה ָרֹוּתה ַּבָׁשָרָפם ְל ֵׁשנּוְת ָנַעּוּדַמ) סימן יא

ת יַנִחא ְּב הּומֹוְּׁשע ֶׁשָׁשָרק ָהָלל ָּבֶׁש

ה ָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנן ֶׁשיָוֵּכ. הָרה ָזָדבֹוֲע

ים ִנְּוַּכְת ִמנּוָא, ןָמ ְזתֹואֹוק ְּבָלָּבה ְּבָללּוְּכ

ה ָתְייא ָהִהֶׁש, כֹותֹוְּבד ֶׁשִות ָּדַמְׁשִנְל

י ֵכָלֲהל ַמת ָּכיל ֶאִבהֹוה ֶׁשָּׁשֻדץ ְקיצֹוִּנַה

. לֵאָרְׂשִיה ְלָסָנְר ַּפיַעִּפְׁשַהאת ְלּזֹה ַהָׁשָרָּפַה

ה ָיָהד ֶׁשִום ָּדל ֵׁשא ַעה הּוָׁשָרָּפם ַהֵׁשְו

  ק ָלם ָּבל ֵׁשם ַעלֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, קָלָּבל ְּבלּוָּכ

  .מֹוְצַע  

) לק קפדב (ל" ְלָהֲאִריַז'ַהְּפסּוִקים

 )ה, במדבר כב(ב תּוָּכל ַהַע

ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור "

ן ֶפאֹר ְּבֵאָבְמ "ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר

ת כּוְלל ַמז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש', ה"של'ַלה ֶמֹוּד

א ָרְקִּנ ַהֻׁשְלָחןד סֹויא ְּבִהד ֶׁשִוית ָּדֵּב

ת ל ֶאֵּמַסְמר ַהָהָּנַהל ֵמֵּבַקְּמֶׁש, הָרתֹוְּפ

 יּו ָהיַחִׁשָמד ּוִות ָּדמֹוְׁשִּנן ֶׁשיָוֵכְו, דסֹוְיַה

 ַחּכֹ ִמּוּסם ִנֵה, ָּבָלק ּוִבְלָעםת ַּפִלי ְקיֵדִּב

, לֵאָרְׂשִים ְּבֵחָּלִה ְלּוּלת ֵאמֹוָׁשְּנם ִמָתיָקִנְי

 ַחכֹה ְּבמֶׁשם ְּבֵחָּלִהה ְלָּסח ִנַרּקֹ ֶׁשמֹוְּכ

. ֹוה ּבָללּוה ְּכָתְיָהיא ֶׁשִבָּנל ַהֵאמּות ְׁשַמְׁשִנ

יף ִס מֹו)רצה(' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ה ִלָהָּגַהְבּו

ר ָאבְֹמ ּו.תה רּוּפֹת ֹוּיִת אֹו"הָרתֹוְּפ"ֶׁש

ד ֶגה ֶנָתְיָהָּבָלק ּוִבְלָעם ת ֶמֶחְלִמ ְּדינּוֵרָבְדִל

ן ֵכָל, דִו ָּדְךֶר ֶּדֻּׁשְלָחןַה ֵמַהַּפְרָנָסהת ַעָּפְׁשַה

ם ָּתְמַחְלִמּו. רָהָּנַהל ֵמֵּבַקְּמ ֶׁשֻּׁשְלָחןז ַהָמְרִנ

ת ֶזֶמְריא ִנן ִהֵכת ָלת רּוַעָּפְׁשד ַהֶגה ֶנָתְיָה

ת כּוְלל ַמז ַעֵּמַר ְמהָרתֹוְּפן ֵכְו. הָׁשָרָּפַּב

   יַעִּפְׁשַּמַהה  ֶּפדסֹויא ְּבִהד ֶׁשִוית ָּדֵּב

  .'הֶּפ ֻּׁשְלָחןַה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  הָרֹוּת  

דברים ( ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּפסּוִקים הי ֶזִּפ

לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני " )ואילך, ד, כג

ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר : 'ְוגֹו' ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה

 ְךלֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר

 ָךְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי

 ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם ֶאת

 ָךֱאלֶֹהי' ְולֹא ָאָבה ה: ָּךַנֲהַרִים ְלַקְלֶל

ר ֶתֶיְבּו

ַׁשַער 'ְּב

ל ַע
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 ָךֱאלֶֹהי'  הְךִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפֹ

'  הָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָךְּל

לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם : ָךֱאלֶֹהי

' ע(ׁשּו ַהְמָפְרִׁשים ְוִהְק. " ְלעֹוָלםָךָּכל ָיֶמי

 ָמה ַהַּטֲעָנה ַעל ַעּמֹון ּומֹוָאב )רבנו בחיי

ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם "

 ְּבֵצאְתֶכם ְךַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר

ְוִכי ֵהם ַחָּיִבים ָלֵתת ִלְבֵני , "ִמִּמְצָרִים

יּו ֲהֵרי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָה, ִיְׂשָרֵאל ֶלֶחם ּוַמִים

ּוָמִצינּו . ַּבִּמְדָּבר ָמן ֶלֱאכֹל ּוְבֵאר ִלְׁשּתֹות

ֲאֶׁשר " )א, נחמיה יג(ָלׁשֹון זֹו ַּגם ַּבָּפסּוק 

לֹא ָיבֹוא ַעּמִֹני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל 

ִּכי לֹא ִקְּדמּו ֶאת : ָהֱאלִֹהים ַעד עֹוָלם

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּלֶחם ּוַבָּמִים ַוִּיְׂשּכֹר 

י "ּוֶבֱאֶמת ַרִּׁש. "ת ִּבְלָעם ְלַקְללֹוָעָליו ֶא

ּוֵפֵרׁש ֶאת , ַּבֻחָּמׁש ִהְרִּגיׁש ַּבּקּוְׁשָיא

ַהָּפסּוק ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשֶהְחִטיאּו 

ֲאָבל ֲעַדִין ָקֶׁשה . ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְזנּות

ְוֵכן . ְּדֵאין ַהִּמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו

 ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ֶאת :)יבמות עו(נּו ַּבְּגָמָרא ָמִצי

ַהָּפסּוק ִּכְפׁשּוטֹו ְולֹוֶמֶדת ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּכיָון 

, ֶׁשִאָּׁשה ֵאין ַּדְרָּכּה ְלַקֵּדם ְּבֶלֶחם ּוְבַמִים

ָלֵכן ַעּמֹוִנּיֹות ּומֹוֲאִבּיֹות לֹא ֶנֶאְסרּו ָלבֹוא 

ּו ַּבְחֵיי ן ּוְבַרֵּבנ"ְוֵכן מּוָבא ָּברמב. ַּבָּקָהל

ֶׁשַּמְקִׁשים ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהּמֹוֲאִבים ֵּכן ִקְּדמּו 

  ְודֹוֲחִקים ַּבָּפסּוק ֶׁשַהַּכָּוָנה . ְּבֶלֶחם ּוְבַמִים

  .ַרק ַעל ִמְדָין ְולֹא ַעל מֹוָאב  

 ,ַהֻּקְׁשיֹות ָּכל תֹוְמֻיָּׁשב ְּדָבֵרינּו ִּפי

 ַעל ַאַחת ַטֲעָנה הּוא ַהָּפסּוק ְּדָכל

 ֶׁשל ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶׁשִּנְלֲחמּו ּומֹוָאב ֹוןַעּמ

 ִּבְלָעם ֶאת ֶׁשָּׂשְכרּו ָּבֶזה ,ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל

 ַּבַּפְרָנָסה ִלְפּגֹם ְוִנּסּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל

 ֶׁשֵהם ֶׁשֵּכיָון ְמַרֵּמז ְוַהָּכתּוב .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

 ,ֶאְצָלם ְמָצאִנ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֶׁשַהֶּׁשַפע ָיְדעּו

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלַקֵּדם ְצִריִכים ָהיּו

 ְלַרֵּמז ,ּוַמִים ֶלֶחם ָלֶהם ְוָלֵתת ַּבִּמְדָּבר

 .ּוַמִים ֶלֶחם ָלֶהם ָיבֹאּו ֶׁשֵּמֶהם ָלֶהם

 ֶׁשּלֹא ַרק ֶׁשּלֹא ֲעֵליֶהם ַהַּטֲעָנה ְוִעַּקר

 ִּבְלָעם ֶאת ָׂשְכרּו עֹוד ,ָּכָראּוי ִקְּדמּו

 ו"ָוי ֵיׁש ְוָלֵכן .ֶזה ְּבָדָבר ִלְפּגֹם ַנּסֹותְל

 ַּבָּפסּוק ְוַגם ִּבְדָבִרים ַּבָּפסּוק ַּגם ַהִחּבּור

 ֶאת ָךָעֶלי ָׂשַכר ַוֲאֶׁשר" ִּבְנֶחְמָיה

 ."ִּבְלָעם ֶאת ָעָליו ַוִּיְׂשּכֹר" ,"ִּבְלָעם

 ְוֵכן .ַאַחת ַטֲעָנה ֵהן ַהַּטֲענֹות ֶׁשְּׁשֵּתי ְלַרֵּמז

 ֶׁשֵהֵבאנּו ִּביָבמֹות ַהְּגָמָרא ֶאֶרתְמבֹ

 ַעּמֹון ֶׁשל ַהְּזָכִרים ַעל ַרק ָהְיָתה ֶׁשַהַּטֲעָנה

 זֹו ְּדִמְלָחָמה .ַהְּנֵקבֹות ַעל ְולֹא ,ּומֹוָאב

 ּוִבְלָעם ָּבָלק ֶׁשֵהם ַהְּזָכִרים ְיֵדי ַעל ָהְיָתה

 ְוֶזה .ַהְּנֵקבֹות ְיֵדי ַעל ְולֹא ,ְוָׂשֵריֶהם

 ְלַקֵּדם ַּדְרָּכּה ֵאין ֶׁשִאָּׁשה ַהְּגָמָרא תְמַרֶּמֶז

 ְוַעל
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 ֵחֶלק ָהָיה לֹא ְּדַלָּנִׁשים ּוְבַמִים ְּבֶלֶחם

 ָהֲאדִֹמי ּדֹוֵאג קּוְׁשַית ְמֻיֶּׁשֶבת ּוָבֶזה .ָּבֶזה

 ַעל ַטֲעָנה ֵאין ַמּדּוַע ָׁשם אָרַּבְּגָמ ַהּמּוֵבאת

 ֶאת ּוְבַמִים ְּבֶלֶחם ִקְּדמּו ֶׁשּלֹא ַהָּנִׁשים

 ַעל ִהיא ַהַּטֲעָנה ְּדִעַּקר ,ִיְׂשָרֵאל ְנׁשֹות

 ְוֵכן .ָּבֶזה ֵחֶלק ָהָיה לֹא ֶׁשַּלָּנִׁשים ַהְּקָללֹות

 לֹא ֶׁשַהָּנִׁשים :)מח יבמות( ִּבירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו

   ּוִבְלָעם ָּבָלק ֶׁשל ַּבְּקָללֹות ֵחֶלק ָלֶהן ָהָיה

  .ֶזה רְּבָדָב ַטֲעָנה ֲעֵליֶהן ָהְיָתה ְולֹא  

י ַּבֻחָּמׁש ָקֶׁשה "ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַרִּׁש

 הַמְּד. ְמאֹד ֵמַהְּגָמָרא ִּביָבמֹות

ַהַּטֲעָנה ַעל ִמְדָין ּומֹוָאב ָּבֶזה ֶׁשֶהְחִטיאּו 

ֲהֵרי ֵחְטא ֶזה ָהָיה ַעל , ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְזנּות

ת  ָהָיה ָראּוי ֶלֱאסֹר ֶאןם ֵּכִאְו, ְיֵדי ַהָּנִׁשים

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . ַהָּנִׁשים ָלבֹוא ַּבָּקָהל

 ֶׁשַּמְקֶׁשה קּוְׁשָיא זֹו ַמּדּוַע :)רות צה(ָחָדׁש 

ֵאין ַטֲעָנה ַעל ְנׁשֹות מֹוָאב ֶׁשֶהְחִטיאּו 

ּוְמַיֵּׁשב ֶׁשָהֲאָנִׁשים ֵהִביאּו אֹוָתן , ַּבְּזנּות

ְוָכל , ֵאלְּבַעל ָּכְרָחן ֶׁשִּיְזנּו ִעם ְּבֵני ִיְׂשָר

. ַהַּטֲעָנה ַּגם ָּבֶזה ָהְיָתה ַרק ַעל ַהְּזָכִרים

י ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר "ְוִנְרֶאה ְּדַגם ְלִפי ֵּפרּוׁש ַרִּׁש

ַהָּכתּוב ֶׁשַהּכֹל ַטֲעָנה ַאַחת ַעל ָּבָלק 

ּוִבְלָעם ֶׁשִּנּסּו ִלְלחֹם ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְנַין 

ן ַהְּזנּות ַּגם ָהָיה ְּדִעְנַי. ַהְּזנּות ְוַהְּקָללֹות

 .ִלְפּגֹם ַּבַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעַצת ִּבְלָעם

א "שליטר ֵפף סֹוֵס יֹו'ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה

 יָהִבר ָאצּוְּד, רצּוא ָּיִרְטיַמִגְּבי ִּבְזי ָּכִרְמִּזֶׁש

, יִּבְזָכי ְוִרְמל ִזא ֶׁשְטֵחת ַהם ֶאַרי ָּגִּבְזל ָּכֶׁש

   אנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, תנֹוְז ִלּהָת אֹויַחִרְכִהֶׁשְּכ

  .ׁשָרְדִּמַהיל ֵמֵעְל  

ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת " )יב, במדבר כה(

ס ָחְנִפה ְּדֶאְרִנ. "ְּבִריִתי ָׁשלֹום

, "ְּבִריִתי ָׁשלֹום" ,דסֹוְית ַהמּוֵלְׁשה ִּבָכָז

ת יַנִחְבא ִּבטֲֹחי ַלִרְמִּזע ִמַנא ָמהּות ֶׁשכּוְזִּב

ד סֹוְיר ַהּוּבת ִחם ֶאּגְֹפִלף ְוֵסת יֹויַרִכְמ

 'ֵּבית עֹוָלִמים' רֶפ מּוָבא ְּבֵסןֵכְו. תכּוְלַּמַל

ֶׁשַהִּמָּלה , )ה ותאנא"ד. דף קמט(א ֶחֶבר "ָלרי

ּוִפיְנָחס ִהְתַלֵּבׁש , יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקְנָאה

ִּבְלבּוׁש ִקְנָאה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף ַהְיסֹוד 

ְוֵכן  .ְּכֶׁשִּקֵּנא ַעל ַמֲעֵׂשה ִזְמִרי, ְקֻדָּׁשהִּד

 ֶׁשִּפיְנָחס :)תשא נו(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 ְוֵכן מּוָבא .ְּבַקָּנאּותֹו ִחֵּבר ְיסֹוד ַלַּמְלכּות

   )הקדמה לב(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ְּב

  .ֶׁשִּפיְנָחס ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסף  

ַּכְתִריֵאל ּכֵֹהן ' ג ר"ָהרה

לֹא "א ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב "שליט

 ָךִתְדרׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמי

 ֵאּלּו ֵׁשמֹות ֶׁשל טֹוב ְוָׁשלֹום ְּד"ְלעֹוָלם

,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותעֹוָלםְו, ַהְיסֹוד

ְוֵכיָון ֶׁשִּמְדָין . .)חקת סה(ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 ּוֶבֱאֶמת

ָּכתּוב 

יף ְוהֹוִס
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מֹוָאב ִנּסּו ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּו

ְוֵכן ִלְפּגֹם ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֶׁשַפע , ַעל ְיֵדי ְזנּות

ָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו , ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

  ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלבֹוא , ַּבְיסֹוד ֶׁשָּלֶהם

  .ַּבָּקָהל ְוִלָּנֵׂשא ְלִיְׂשְרֵאִלית  

ע יָׁשִלֱאר ֶׁשַחַאְל.) סוטה מז( ַּבְּגָמָרא

  לֹוגּוֲעָל, יחֹויִרם ִּבִיַּמת ַהא ֶאֵּפִר

ה ָתְים ָהָתָסָנְרַּפית ֶׁשִרלֹוי ְּבֵלְּדַגים ְמִרָעְנ

  לֹורּוְמָאְו, יםִרֵחת ֲאמֹוקֹוְּמם ִמִייא ַמִבָהְל

, םָתל אֹוֵּלע ִקיָׁשִלֱאֶו', כּו ְוַחֵרה ֵקֵלֲע

ים ִעָּבְר ַאפּוְרָטר ְוַעַּיַהים ֵמִּבֻּדי ֵנ ְׁשאּוְצָיְו

ָאַמר ה יָפִסַהְּגָמָרא מֹוְו. יםִרָעם ְנִיַנְׁשּו

ִּבְׁשִביל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים , ַרִּבי ֲחִניָנא

,  מֹוָאבְךֶׁשִהְקִריב ָּבָלק ֶמֶל, ָקְרָּבנֹות

ֻהְבְקעּו ִמִּיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . יםְיָלִד

ל ם ֶׁשָתָסָנְרַפ ְּבַעּגְֹפ ִלצּו ָרּוּלים ֵאִרָעְנִּד

, קָל ָּבמֹום ְּכֶהָּלם ֶׁשָתָבל טֹוַלְגל ִּבֵאָרְׂשִי

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהִרלֹוי ְּבֵלְּדַג ְמיּום ָהַגְו

ם ֶהה ָּבָעְגא ָּפיָלֵּמִמ, ילֵעְלִדב ְּכָאת מֹוַּפִלְק

 אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. קָלת ָּבַלְלִק

   יּוים ָהִּבֻּדי ַהֵנְּׁש ֶׁש)'אות ב' גלגולי נשמות'(

  .םָעְלִבק ּוָלל ָּבּוּגְלִּג  

ם יֶהֵתֹוּמִא ֶׁש.)פקודי רכד(ר ַהזֹ ַּבינּוִצָמ

יל ֵל ְּבּוׁשְּמ ִׁשּוּלים ֵאִרָעב ְנ"ל מֶׁש

, ּוּלים ֵאִרָעב ְנ"מ ְּברּוְוִנְתַעְּבים ִרּוּפִּכם ַהיֹו

ם יֹו ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. םָגם ְּפֶהה ָּבָין ָהֵכָל

א ָּמִאים ְלִל עֹוֹום ּבא יֹוים הּוִרּוּפִּכַה

 ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֹוין ּבֵאם ֶׁשקֹוָמה ְלָאָּלִע

י ִמּו, ּוּלים ֵאִרָבְדים ִּבִרסּון ֲאֵכָל, הָנעֹוְו

ה ָּפִלְּקם ַהר ִעֵּׁשַקְתה ִמם ֶזיֹום ְּבֵגֹוּפֶׁש

ַלֲאִכיָלה ת ֶדֶּגַנְתיא ִמִהה ֶׁשם ֶזיֹות ְלֶכֶּיַּׁשַה

 ּהָׁשְרָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, הָנָּׁשל ַהָּכ' כּו ְוּוְׁשִתָּיה

ים ִרָעְנה ִּבָין ָהֵכָל. הָּׁשֻדְּקה ַּבֶּזם ַהקֹוָּמַהֵמ

   ַלֲאִכיָלהד ֵּגַנְתִהם ְלֶהם ָלַרָּגם ֶׁשָג ְּפּוּלֵא

  .לֵאָרְׂשל ִיה ֶׁשָסָנְרַפ ּוּוְׁשִתָּיה  

ט ֹוּלל ֶׁשַלְגִּב ֶׁש:)הוריות י(ַּבְּגָמָרא 

ל ר ַעַזְגן ִנֵכם ָלָהָרְבַאד ֵמַרְפִנ

ל ַהְקי ִּבִבָאמֹוי ּוִנֹוּמא ַעבֹא ָילֹ" עֹוְרַז

ת כּוְזִּב ֶׁש)ג, ר מא"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. "'ה

ן "ָּברמבא ָבמּוּו. טר לֹוֵּׁשַעְתם ִהָהָרְבַא

ה ֵנְקי ִמֵעין רֹיב ֵּבי ִרִהְיַו" )ז, בראשית יג(

', כּוְו" טה לֹוֵנְקי ִמֵעין רֵֹבם ּוָרְבַא

ה ֶעם רֹוָרְבה ַאֵנְקה ִמָיר ָהֶׁשֲאַּכֶׁש

ם ָלבּוְגים ִּבִאט ָּבי לֹוֵע רֹויּו ָהחּוָאָּב

ר ֵּׁשַעְתט ִנֹוּלים ֶׁשִארֹו. םים ָׁשִערֹוְו

ר ֹוּנִּצ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, םָהָרְבת ַאכּוְזִּב

, טל לֹוֶצא ֵאָצְמם ִנָהָרְבל ַאה ֶׁשָסָנְרַּפַה

. םָהָרְבת ַאכּוְזר ִּבֵּׁשַעְתט ִמא לֹויָלֵּמִמּו

ם לּו ְּכיַעִּפְׁשא ַמּלֹק ֶׁשא ַרלֹ, טלֹוְו

ינּו ָמִצ

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ
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ל  ֶׁשנֹומֹות ָמל ֶאֵזֹוד ּגא עֹוהּו, םָהָרְבַאְל

ת יא ֶאִבה ֵמֶזְו, ן"ָהרמבי ֵרְבִדם ְּכָהָרְבַא

, י ַהְּגָמָראֵרְבים ִּדִרָאבְֹמּו. םיֶהיֵנד ֵּברּוֵּפַה

ל ַסְפ ִנעֹוְרַז, םָהָרְבַאד ֵמַרְפט ִנֹוּלל ֶׁשַלְגִּבֶׁש

 נֹויֹוְסִנם ְוָהָרְבַא ֵמתֹודּוְרָּפִהְּד, לָהָּקא ַּבבֹוָל

ם ַעַּט ַהׁשֶרם ׁשֵֹה, תֹוָסָנְרַפם ְּבּגְֹפִל

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ילֵעְלִד ְּכעֹוְרת ַזיַלִסְפִל

ת כּוְזר ִּבֵּׁשַעְתט ִהֹוּלל ֶׁשַלְגִּב ֶׁש)שם(

א ּלֹ ֶׁשעֹוְרל ַזה ַעָנֲעה ַטָתְיָה, םָהָרְבַא

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. םִיַּמַבם ּוֶחֶּל ַּבמּוְּדִק

 ,טל לֹו ֶׁשעֹוְרל ַזַסְפ ִנה זֹוָנֲע ַטַחּכִֹמְּד

י ֵּפַלה ְּכיָלִחְתִהה ֶׁשָנֲעַּט ַהׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְל

ת ם ֶאּגְֹפ ִלּוּסִּנ ֶׁשעֹוְרל ַזֶצה ֵאיָכִׁשְמִהט ְולֹו

 ינּוִצן ָמֵכְו. לֵאָרְׂשִי ְלַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

ל ַסְפט ִנל לֹו ֶׁשעֹוְרַּז ֶׁש:)הוריות י(ַּבְּגָמָרא 

א ת לֹבֹוֵקְּנַה ְו,יוָתנֹום ְּבה ִעָנָּזל ֶׁשַלְגִּב

ם ֵׁש ְלנּוְּוַּכְתיו ִהָתנֹוְּבל ֶׁשַלְג ִּבלּוְסְפִנ

ם ט ַּגל לֹוה ַעָנֲעה ַטָתְיָהים ֶׁשִארֹוְו, הָוְצִמ

יו ָתנֹול ְּבַעְו, עֹוְרל ַז ַעמֹות ְּכנּוְּזן ַהַיְנִעְּב

  ב ָאת מֹונֹול ְּב ַעמֹוה ְּכָנֲעה ַטָתְיא ָהלֹ

  .ילֵעְלִדְּכ  

בלק ( ל" ְלָהֲאִריַז'ַער ַהְּפסּוִקיםַׁש'ְּב

ל ּוּגְלה ִּגָיי ָהִלֵמְרַּכל ַהָבָּנ ֶׁש)קפח

אן ם ָּכַגְו. יִמָרֲאן ָהָבל ָלּוּגְלה ִּגָיָהֶׁש, םָעְלִּב

ם ִיַמָּׁשה ִמָדְרד ָיִול ָּדה ֶׁשָסָנְרַּפַהים ֶׁשִארֹו

 מֹו ְּכיַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרא לֹהּוְו, לָבל ָנֶצֵא

   יַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרי לִֹמָרֲאן ָהָבן ָלֵכְו. םָעְלִּב

  .ינּוִבב ָאקֲֹעַיה ְלָסָנְרַּפ  

 ִאיׁש ַוֵּיֶלְך" )א ,א רות( י"ִּׁשַרְּב

 ָעִׁשיר "הָדהּוְי םֶחֶל יתֵּבִמ

 ֵמֶאֶרץ ְוָיָצא ַהּדֹור ּוַפְרַנס ָהָיה ָּגדֹול

 ָצרּות ִמְּפֵני ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיְׂשָרֵאל

 יםָּבֲעִנִּי ָצָרה ֵעינֹו ֶׁשָהְיָתה ַעִיןָה

 יםִארֹו .ֶנֱעַנׁש ְלָכְך ְלדֹוְחקֹו ַהָּבִאים

 בָאמֹוְל ְךַלָה רֹוּדַה סַנְרַּפ הָיָהֶׁש ְךֶליֶמִלֱאֶׁש

 תֵתָל אלֹ יֵדְּכ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב בָעָרָה ןַמְזִּב

 קַּבְדִנ ְךֶליֶמִלֱאֶּד הֶאְרִנ .לֵאָרְׂשִיְל הָסָנְרַּפ

 ןָתָסָנְרַפְּב הָרָצ םיֶהיֵנֵעֶׁש בָאמֹו תַּפִלְקִּב

 ּוׁשְנֶעֶנ יוָנָב יֵנְׁשּו אהּו ןֵכָל ,ִיְׂשָרֵאל לֶׁש

 הָיָה הֶז לָכְו .י"ִּׁשַר רֵמאֹוֶׁש יִפְּכ ,תּוֵּמֶׁש

 אּלֶֹׁש ןָטָּׂשַה תֶא הָעְטִה 'הֶׁש הָיָעְטַה דעֹו

 םֵׁשְּכ .ָרֵאלִיְׂש עַרֶזְל בֵרָקְתִהְל תרּוְל יַעִרְפַי

 תרּו םִע ןיֹוְלִכְו ןלֹוְחַמ לֶׁש יןִאּוּׂשִּנַהֶׁש

 ןלֹוְחַמ ְךָּכ ,ילֵעְלִדְּכ רּוּסִאְּב יּוָה הָּפְרָעְו

 בָאמֹו תַּפִלְקִּב קּוְּבְדִנ ְךֶליֶמִלֱאֶו ןיֹוְלִכְו

 תֶא רֵעִּב 'הֶׁש רַחַאְלּו .ןִיַעָה תרּוָצ ןַיְנִעְּב

   תֶא ידִלהֹוְל זַעבְֹל תּור תֶא גֵּוִז אהּו ,עַרָה

   .לֵאָרְׂשִי תֶא סֵנְרַפְל דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ  

 ְׁשמּוֵאל 'ר :)ט ברכות( יִמְלַׁשירּוִּב

 ְיהּוָדה ַרִּבי ְּבֵׁשם ַנְחָמן ַּבר

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ



  ַמֲאַמר ׁשֶֹרש ָּדִוד / ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

 

 

לו

 קֹוִרין ֶׁשִּיְהיּו ָהָיה ְּבִדין ְזבּוָדא ַּבר

 ֵניּוִמְּפ יֹום ְּבָכל ּוִבְלָעם ָּבָלק ָּפָרַׁשת

 ְלַהְטִריַח ֶׁשּלֹא אֹוָתן קֹוִרין ֵאין ָמה

 ִמְּפֵני א"ר רָאַמ ',כּוְו ַהִּצּבּור ֶאת

 ּוַבְּנִביִאים ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּכתּוָבה

 זֹו הָׁשָרָּפ ןֵכָלְּד הֶאְרִנ .ּוַבְּכתּוִבים

 ,ּוַבְּכתּוִבים ּוַבְּנִביִאים ַּבּתֹוָרה ְּכתּוָבה

 םָלעֹוָּב לֵאָרְׂשִי לֶׁש הָסָנְרַּפַה ׁשֶרׁשֹ אןָכְּד

 הֶז תֶא רּואְמּיֶֹׁש יןִדְּב הָיָה ןֵכָלְו ,הֶּזַה

 הָכָז קָלָּבֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .םיֹו לָכְּב

 תַׁשָרָּפ ,מֹוְׁש לַע אתֵרְקִנ הָרֹוּתַּב הָׁשָרָּפֶׁש

 .לֵאָרְׂשִי לֶׁש הָסָנְרַּפַה ׁשֶרׁשֹ אןָכְּד ,קָלָּב

 דאְֹמ היָכִרֱאֶה הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו

 חּוְקָּלֶׁש לָלָּׁשַה ןַיְנִעְּב תֹוּטַמ תַׁשָרָפְּב

 ,רָבָּד לָּכִמ חּוְקָל הָּמַּכ ,ןָיְדִמ תֶמֶחְלִּמִמ

 עַפֶּׁשַה ןמּוָט הָיָה םָׁשְּד ',כּוְו קּוְּלִח יְךֵאְו

 הָּפִלְּקַהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי םַע לֶׁש יִּתִמֲאָה

 דִוָּד תַמְׁשִנ תכּוְזִּב יוָלָע הָטְּלַּתְׁשִה

 קָלָבּו םָעְלִּב תֶא גּוְרָהֶׁשְכּו ,םָׁש הָתְיָהֶׁש

 הָלדֹוְּג הָחְמִׂש הָתְיָה םָלָלְׁש חּוְקָלְו

   לֶצֵא יִּתִמֲאָה מֹוקֹוְמִל עַפֶּׁשַה תַאָבֲהַּב

  .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב  
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  .ישלחו בקשה למייל, ]לאור הקבלה לנשואים בלבד

Sod Hachashmal 5 volumes; opens the gates of learning pnimius hatorah. 
Sifrei Sod Hachashmal (Hebrew) are now available in u.s.a at Moznaim 
7188530525 Under haskamos of many Gedoilim shlita and zatzal,  

Explaining concepts of kabbalah in clear language. 
 A weekly Torah sheet is available by e-mail. Please send request to     

26@bezeqint.net 
 

  


