
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

ִפים'ה פרשת וישבגליון   ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָל

ם סֹוד עֹוָל יק ְי ִּד ף ַצ   יֹוֵס

ְוָכל ַהְּׁשָבִטים , ֶׁשּיֹוֵסף ַׁשָּיְך ְלעֹוַלם ַהָּזָכר ).מקץ ר(ַּבּזַֹהר 

 )ז, בראשית לז( ָּכתּוב. ַׁשָּיִכים ְלעֹוַלם ַהְּנֵקָבה ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ִמּיֹוֵסף

 ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ְךְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו"

יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה ְוִהֵּנה ְתֻסֶּב

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרָאה יֹוֵסף ַּבֲחלֹום ֲאֻלּמֹות ִחִּטים ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים . "ַלֲאֻלָּמִתי

 ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר הָסָנְרַּפת ַהַעָּפְׁשי ַהֵטחּוְּדִחָּטה ְמַסֶּמֶלת ֶאת , לֹו

הּוא " ֶׁש,ְׁשַּתֲחִוים ַלחּוט ֶׁשל יֹוֵסףְוָכל ַהחּוִטים ִמ, 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'

' שנה שניה פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי 'ְּבֵסֶפרא ָבן מּוֵכְו.  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלֻכָּלם"ַהַּמְׁשִּביר

. ַהְיסֹוד ִנְקָרא ֲאֻלָּמה ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשם ִנְקָּבִצים אֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים )צו

 ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ,ֶזַרעְטִרָּיא  ְּבִגיַמ"ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים"ְוֵכן 

 ְמֻרֶּמֶזת ַּבִּמָּלה ,דסֹוְיַה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ׁשֶֹרׁש ה"ִּביָנְוֵכן . ִּבְבִחיַנת ֶזַרע

  ְּדָהַאִחים ִמְתַּבְּטִלים ְליֹוֵסף ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד " ֶּביָנהְתֻס"

  . ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהִּביָנה  

ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים " ).וישב כח( 'תֹוָרה אֹור'ְּב

ֶׁשֶּזה ָהָיה ֲעבֹוַדת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָהיּו "  ַהָּׂשֶדהְךְּבתֹו

ְוָהיּו ַמֲעִלין אֹוָתן , ְמָבְרִרין ַהִּניצֹוִצין ֶׁשָּנְפלּו ִּבְבִחיַנת ֵּפרּוד

ְּדִמְּתִחָּלה ָהיּו ,  ְוֶזה ַהִּנְקָרא ֲאֻלָּמה,ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין

.  ְקִׁשיָרה זֹו ָהיּו ַלֲאָחִדיםיֵדל ְיְוַע, ַהִּׁשֳּבִלים ֻמְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה

ְלַסֵּמל ֶׁשַהֲעָלַאת , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּכל ָהֲאֻלּמֹות ִמְׁשַּתֲחוֹות ַלֲאֻלַּמת יֹוֵסף

ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד , ְלַתָּתא ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ַהְיסֹודַמִּיין נּוְקִּבין ְּבִאְתָערּוָתא ִּד

ּוְקִּבין נִּיין ַמת ֶׁשל " ֶׁשָהר)קמא' הזמירות ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז" ְּבפרעןֵּיַע. יֹוֵסף

  ְועֹוֶלה ֶּדֶרְך , ן ָּבא ֵמַהַּמְלכּות"ְּדָמ, 'צּוְבִגיַמְטִרָּיא , ְךֶמֶלְּבִגיַמְטִרָּיא , ן"ָמ

  . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודַה' ָהאֹות צ  

 ַמּדּוַע )241 'ע כז חלק( 'ְמַנֵחם ּתֹוַרת'ַה ֻקְׁשַית ְלַיֵּׁשב ִנְרֶאה הֶז יִּפ

 יֵדְי לַע ְוַגם ֲאֻלּמֹות יֵדְי לַע ַּגם ,ַּפֲעַמִים יֹוֵסף ֵאֶצל ַהֲחלֹום ִנְׁשָנה

 ִהָּׁשנֹות ְוַעל" תּובָּכ ַּפְרעֹה ֵאֶצל ְּדִבְׁשָלָמא .ְוכֹוָכִבים ָיֵרַח ֶׁשֶמׁש

 ֵאֶצל ַהַּטַעם ּוָמה ,"ַלֲעׂשתֹו ָהֱאלִֹהים ְמַמֵהר"ֶׁש ֵּכיָון ,"'ְוגֹו ַהֲחלֹום

 ַמִּיין ַהֲעָלַאת ַעל ְמַרֵּמז ָהֲאֻלּמֹות ַּדֲחלֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יֹוֵסף

 ְלַמָּטה ִּנְמָצִאיםַה ֶׁשָּכל ּוְמַרֵּמז ,יֹוֵסף ֶּדֶרְך ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה נּוְקִּבין

 ְוַהָּיֵרַח ַהֶּׁשֶמׁש ֲחלֹוםַו .נּוְקִּבין ַהַּמִּיין ֶאת ַּדְרּכֹו ּוַמֲעִלים ְּביֹוֵסף ִנְכָלִלים

 ַהִּנְרָמִזים ָהֶעְליֹוִנים עֹוָלמֹותַה לַע ְמַרֵּמז ףֵסיֹוְל יםִוֲחַּתְׁשִּמֶׁש ְוכֹוָכִבים

   ֶאת ּוַמְׁשִּפיִעים ,ַהְיסֹוד ְּביֹוֵסף ִנְכָלִלים ֵהם ַּגםֶׁש ,ְוכֹוָכִבים ָיֵרַח ְּבֶׁשֶמׁש

   .ִּדְלֵעיָּלא ְּבִאְתָערּוָתא ַהְיסֹוד ֶׁשַפע  

ְלֶׁשַבע ָׁשִנים נֹוְלדּו ְלַיֲעקֹב  )לו( 'רֶזיֶעִלֱאי ִּבַרְּדי ֵקִפְר'ְּב

ַאַחד ָעָׂשר ְׁשָבִטים ּוַבת ַאַחת ְוֻכָּלן נֹוְלדּו ִזּוּוָגן ִעָּמם 

חּוץ ִמּיֹוֵסף ֶׁשּלֹא נֹוַלד ִזּוּוגֹו ִעּמֹו ֶׁשָהְיָתה ָאְסַנת ַּבת ִּדיָנה 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּכל ַהְּׁשָבִטים נֹוְלדּו ִעם ְּתאֹוָמה ְלַרֵּמז . ְראּוָיה לֹו ְלִאָּׁשה

ָּיְך ְלַרֵּמז ֶׁשַּׁש, ְויֹוֵסף נֹוַלד ְּבִלי ְּתאֹוָמה, ֶׁשֵהם ַׁשָּיִכים ְלעֹוַלם ַהְּנֵקָבה

בראשית (יו ָחֶאף ְוֵסת יֹויַׁשִגל ְּפים ַעִרְּבַדְמים ַהִקסּוְּפן ַהֵכְו. ְלעֹוַלם ַהָּזָכר

   ה"יָאִּבת "ר" ףֵסֹויה יָתֵּבים ִׁשָנֲאָהת ֶא יׁשִאא ָהֵבָּיַו ")כד, יז, מג

  .גּוּול ִזת ַעֶזֶּמַרְמַה  

סּור ָלָאָדם ְלַׁשֵּמׁש ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָא :)תענית יא(ַּבְּגָמָרא 

ּוְליֹוֵסף ֻיָּלד ְׁשֵני ָבִנים "ִמָּטתֹו ִּבְׁשֵני ְרָעבֹון ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ָרָעב . "ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב

ַהֶּׁשַפע ת ֶאַע ְוֵאינֹו ַמְׁשִּפי, ַהְיסֹוד ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָהעֹוָלם הּוא ְּבִצְמצּום

 ֵּכיָון ֶׁשַהְיסֹוד ַהְּכָלִלי ֵאינֹו ,ְוָלֵכן ָאסּור ָלָאָדם ְלַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו, ְּכַדְרּכֹו

, ְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִנְלַמד ָּדָבר ֶזה ִמּיֹוֵסףְו. ְּכַדְרּכֹו יַעִּפְׁשַמ

 :)כתובות י(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .דּוִמן ָהָראּוי ֶׁשהּוא ְיַלֵּמד ִהְלכֹות ְיסֹו

   :)ויגש ריא( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו. תמּוֵלְׁשג ִּבֵּוַּדְזִהיל ְלִבְׁשע ִּבַב שֹיְךִרָּצֶׁש

   .ֶׁשִּבְׁשִביל ִלְפרֹות ְוִלְרּבֹות ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַתְפנּוֵקי עֹוָלם ְּבִלי ַצַער  

 ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ְךִּכְלחֹ" )רכב' בלק ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ֵהן ַהְּנָׁשמֹות ,  ַהָּׂשֶדה]ֶקִרי[ ֶאת ֶיֶרק ְךהּוא לֹוֵח, "ַהָּׂשֶדה

רֹוֵמז ַלַּצִּדיק , ַהָּׂשֶדה ִּגיַמְטִרָּיא ַׁשַּדי, ַהּיֹוְצִאים ִמִּזּוּוג ֶעְליֹון

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  יֹוֵסף ַהְיסֹודאהּו ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדׁשֹור. ְיסֹוד

 ּוְמַלֵּקט ֶאת ְךלֹוֵחְוהּוא , "ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו" )יז, דברים לג(

ַהְיינּו ֶׁשָּנְפלּו ְלַמָּטה , ֶקִריְו ֶיֶרקַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

  , ַׁשַּדי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּׂשֶדהיַנת ְוֵכיָון ֶׁשֵהם ַׁשָּיִכים ִלְבִח, ִלְמקֹום ַהֵּפרּוד

  . ְמַלֵּקט אֹוָתם ּוַמֲעֶלה אֹוָתם, ָלֵכן יֹוֵסף ַהְיסֹוד  

ָאבֹות ֶנֶאְמרּו ְּבׁשֹור ַהֶּקֶרן '  גןָנָּב ַרנּוָּת ):ק ב"ב(ַּבְּגָמָרא 

ֶרן ֶק, ֶקֶׁשרת "ָאבֹות ֵאּלּו ֵהם ר' ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ג. ַהֵּׁשן ְוָהֶרֶגל

א הּוית ֶׁשִרא ְּבָרְקד ִנסֹוְיַהְו,  ֶׁשל יֹוֵסףדסֹוְיְּדַהּׁשֹור הּוא ְּבִחיַנת , ֶגלֶרן ֵׁש

 ּׁשֹור ֶׁש)משפטים' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . רֶׁשֶק

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 לַע

מּוָבא 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָמִצינּו 



   הּוא דסֹוְיַהֶׁש 'ל ּתֹוָרהַחְׁשַמ' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו. ַקִּויםְו ׁשּוָרההּוא ִמְּלׁשֹון 

  .עַפֶּׁש ַהׁשֶרֹוׁשל ז ַעֵּמַר ְמרֹוּׁשה ֶׁשֶאְרן ִנֵכ ְו.ְּבִחיַנת ַקו  

 הּוא ׁשֹור "ׁשֹורֹו ְּבכֹור" )יז ,לג דברים( 'ָּדָבר ַהֲעֵמק' ְּבֵסֶפרא ָבמּו

 ,"ֹורׁש ְּבכַֹח ְּתבּואֹות ְוָרב" ְּכִדְכִתיב ַלְּתבּוָאה ָּגדֹול ַמְׁשִּפיַע

 הּוא ׁשֹור ּוְבכֹור ,ְלׁשֹור יֹוֵסף ֵׁשֶבט ַהְׁשָּפַעת הִּכָּנ ֵּכן ַעל

 ִּבְגִמילּות ְמֻצָּין יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ּוַבֲאֶׁשר ,ֶׁשַּבַּמְׁשִּפיִעים ַהֻּמְבָחר

 ןֵכְו .ׁשֹור ְּבכֹור אֹותֹו ִּכָּנה ֵּכן ַעל ,טּוב ָּכל ּוְבַהְׁשָּפַעת ֲחָסִדים

 ַבַעל'ְּב ןֵּיַע .דסֹוְיַה תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה יִרְּפ ןֹוׁשְּלִמ יאִה הָרָּפ

   ,ֵמַהְיאֹר ָהעֹולֹות ָּפרֹותַה ֵּבין ֶׁשְּמַקֵּׁשר )כב ,מט בראשית( 'ַהּטּוִרים

  ".יֹוֵסף ּפָֹרת ֵּבן" ָעָליו ֶׁשֶּנֱאַמר ְליֹוֵסף  

 יֹוֵסף ּבֹוא ַעד ַהִּמְנָחה ֶאת ַוָּיִכינּו" )כה ,מג בראשית(

 ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ."ָלֶחם יֹאְכלּו ָׁשם ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ַּבָּצֳהָרִים

 ֶאת ְלָהִכין ָצִריְך ,ִמּיֹוֵסף ְוַהַּפְרָנָסה ַהֶּלֶחם ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשִּבְׁשִביל ֶרֶמז

 ְוֵכן .ְלַתָּתאִּד ְּבִאְתָערּוָתא נּוְקִּבין ַמִּיין ְלַהֲעלֹות ַהְיינּו ,ִמּקֶֹדם ַהִּמְנָחה

 תִמִּזְמַר ּוְקח" )יא שם( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֶזה ִעְנָין זֹו ְּבִמְנָחה ָלֶהם ָרַמז ַיֲעקֹב

 טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות יֵדְי לְּדַע ,ת"ִמְצֹו ת"ס ,"םִּבְכֵליֶכ ץָהָאֶר

 ְוֵכן .ּתֹוָרה יַמְטִרָּיאְּבִג "ַהִּמְנָחה ֶאת ַוָּיִכינּו" ְוֵכן .ַהִּמְנָחה ֶאת ְמִכיִנים

 ְוהֹוִרידּו" )יא ,מג שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ל"ָרֵח

   ָּבָאה זֹו ְּדִמְנָחה ,אֹוִתּיֹות ֵׁשׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "יִרֳצ ְמַעט הָחִמְנ ִאיׁשָל

  . ֵׁשׁש ָּפרִמְסְל ְךָּיַּׁשַה ַלְיסֹוד לֵחָר לֶׁש ֵמַהַּמְלכּות  

 ְוֵכן .ִמְנָחה ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ֶׁשַהַּמְלכּות ).סב חוקת( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו

 ֵסֶפר'ְּב ַּכּמּוָבא ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ְּדַבׁש ָּבּה ָהָיה זֹו ִמְנָחה

 ַהַּמְלכּות תֶא ַהְמַסֶּמֶלת ֶּבֶטן ְוֵכן .)רעח 'ע עקב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים

 ְוֵכן ".ּוְׁשֵקִדים יםָּבְטִנ" ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ):קלג תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ַּכּמּוָבא

 ת"ר "ָּבְיָתהַה ָיָדםְּב ֶׁשרֲא ִּמְנָחהַה ֶאת לֹו ַוָּיִביאּו" )כו שם( ַהָּכתּוב

 ַהַּנֲעֶׂשה ּוַמְלכּות דְיסֹו ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה ַהִּמְנָחה ַּדֲהָבַאת ,ה"ַאֲהָב

   .ְּבַאֲהָבה ְלֵהָעׂשֹות ְצִריָכה ִּדְלַתָּתא ְּבִאְתָערּוָתא 'ה ֲעבֹוַדת ָּכל ְוֵכן .ְּבַאֲהָבה

  .ְלַמְעָלה עֹוָלה ָהֲעבֹוָדה יןֵא ַאֲהָבה ֶׁשְּבִלי ):כה תיקונים( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא  

ק תֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבמּוּו, הָוֲעה ַׁשָחְנִּמה ַּבָתְיָהם ֶׁשי ָׁש"ִּׁשַר ְּבינּוִצָמ

, תכּוְלַמד ּוסֹוג ְיּוּות ִזֶלֶּמַסה ְמָוֲעַּׁש ֶׁש.)ויחי ריז(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדִמ

 'ות אֹום ָהת ִעכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַההָעָׁשת ֹוּיִתיא אֹו ִההָוֲעַׁשְּד

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תכּוְלַּמר ַלֵּבַחְתִּמד ֶׁשסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהּהָכתֹוְּב

ם ַלעֹוְו, הָוֲעת ַׁשיַנִחְבם ִּבה ֵהיָרִצְים ַהַלי עֹוֵפצּוְרַּפ ֶׁש:)תיקונים ו(

 ינּוִצָמ, םִיַרְצִמף ְלֵסת יֹו ֶאידּוִרהֹוֶׁשן ְּכֵכְו. 'ת ות אֹויַנִחְבא ִּבה הּויָרִצְיַה

ן ֵכְו. ףֵסת יֹו ֶאחּוְקָּלת ֶׁשלֹוָגֲעה ָּבָוֲעה ַׁשָתְיָה ֶׁש)כה, בראשית לז(י "ִּׁשַרְּב

  ע "שת ֹוּיִתיא אֹו ִההָוֲעַּׁש ֶׁש)תמח' שבת ע( ל"ח ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבפרע

  . גּוּוִּזד ַהסֹות ְּבכּוְלַּמים ַלִדְרֹוּיין ֶׁשִרהֹוע ְנ"ל שת ַעֶזֶּמַרְמּו, ה"ו  

א ִּכי ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹ" )יב, שם מב(

ִנְרֶאה ְּדיֹוֵסף ָרַמז ָלֶהם ֶׁשַעל ִּפי ָהֱאֶמת ֵהם ָּבאּו ְלַחֵּפׂש . "ִלְראֹות

ָלֵכן ָאַמר ָלֶהם ֶׁשָּבאּו ִלְראֹות ֶאת . ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹודת ֶאְּכֵדי ְלַקֵּבל , אֹותֹו

ה ָּלַּגְתף ִהֵסֹוּיֶׁשן ְּכֵכְו. הֶעְרָו הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹודְּדַה, "ֶעְרַות ָהָאֶרץ"

, בראשית מה(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, ֹוּלד ֶׁשסֹוְית ַהם ֶאֶהה ָלָאְרא ֶהים הּוִחַאָל

   יַעִּפְׁשַהְלא ּובֹוָל, דסֹוְית ַהּוּלַּגְתת ִהה ֶאָלְּמים ִסִחַאף ָלֵסת יֹוּוּלַּגְתִה ְּד,)ד

  . תכּוְלַּמַל  

 ֶׁשּיֹוֵסף ֵהִכין ֶאת ָהְרכּוׁש ָּגדֹול ֶׁשִּיְהֶיה ִלְבֵני ).ומקץ קצ( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשִּקֵּבץ ַהֶּכֶסף ְוָזָהב ִמָּכל יֵדל ְיַע, ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים

יֹוֵסף ֶׁשהּוא ַצִּדיק הּוא  ַהּזַֹהר ָׁשם ןֹוׁשְלה ָהעֹוָלם ִּבְׁשֵני ָהָרָעב ְוֶז

ַוּיֹוִציֵאם "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָהב ִלּטֹל ִיְׂשָרֵאלָּגַרם עֶׁשר ֶּכֶסף ְוָז

 ףֵסֹוּיֶׁשִנְרֶאה ן ֵכְו. ּוִמן ַיד ַהַּצִּדיק ָּבא ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל, "ְּבֶכֶסף ְוָזָהב

ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ָּבָאה , ֵהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ְּבַאְמְּתחֹוֵתיֶהם

ְוֵכן מּוָבא . ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּותת ֶאא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְּדיֹוֵסף הּו, ִמֶּמּנּו

 )כג, בראשית מג(  ֶׁשּיֹוֵסף ָאַמר ָלַאִחים)מקץ' פ( 'נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך'ְּבֵסֶפר 

 ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשהּוא ַהִּצּנֹור ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת "ַּכְסְּפֶכם ָּבא ֵאָלי"

ה י ֶזִפְלּו .ן ֶׁשהּוא אֹוֵסף ִמָּכל ָהעֹוָלם הּוא ִּבְׁשִביָלםְוָכל ַהָּממֹו, ַהָּממֹון

ן יָוֵכְּד, םיֶהֵתחֹוְּתְמַאף ְלֶסֶּכת ַהַרָזְחל ַהים ַעִחַאף ָלֵסת יֹוַבּוׁשת ְּתֶנֶבמּו

ת ם ֶאֶהם ָלא ָׂשהּו, ףֶסֶּכת ַהם ֶאם ַּגֶה ָליַעִּפְׁשא ַמהּויו ְוָלא ֵאם ָּבָּפְסַּכֶׁש

   יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְוֵכן .ּוּנֶּמא ִמף ָּבֶסֶּכַהם ֶׁשֶהז ָלֵּמַרה ְלָרָזֲחף ַּבֶסֶּכַה

  . ְמקֹור ַהָּזָהבְּבִגיַמְטִרָּיא   

ִהְתִחיל ַיֲעקֹב ְלַקֵּבל ַמְׂשּכֶֹרת , רֹוִאים ֶׁשַרק ְלַאַחר ֶׁשּיֹוֵסף נֹוַלד

ֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ַוְיִהי ַּכֲא" )כה, בראשית ל(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב . ִמָּלָבן

 ָעַלי ָךַוּיֹאַמר ָנְקָבה ְׂשָכְר', ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ְוגֹו, ֶאת יֹוֵסף

ַמְקלֹות ְּבִׁשֲקתֹות ְוֶאת ַהַּמְׂשּכֶֹרת ַיֲעקֹב ִקֵּבל ֶּדֶרְך ַה. "'ְוֶאֵּתָנה ְוגֹו

ַוֲעבּור . 'ְׁשַמל ִציִציתַח'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , דסֹוְיל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה, ַהַּמִים

 )מא, בראשית לא( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֵׁשׁש ָׁשִניםָעַבד ַיֲעקֹב , ַמְׂשּכֶֹרת זֹאת

" ָנְקָבה"ְוֵכן . ׁשר ֵׁשַּפְסִּמא ִמע ָּבַפֶּׁשַהז ֶׁשֵּמַר ְל"ָךְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנ"

ְמאֹד ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש  ")מג ,ל(ְוֵכן ֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב ָׁשם . יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא 

"  צֹאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹריםלֹו ַוְיִהי ְמאֹד

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ם"ְׁשֶכת "ס" ָך ְּבצֹאֶנם ָׁשִניׁשְוֵׁש"ְוֵכן . יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ַוֲעַבְדַּתִני ") טו, שם כט( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ה"ִמיָלְוֵכן . ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף

  . ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" ה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָךַמ ִּלי הִחָּנם ַהִּגיָד  

ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ְּדָלֵכן ַאְבנֹו ֶׁשל ְיהּוָדה ַּבחֶׁשן ָהְיָתה נֶֹפְך

ְּיהּוָדה  ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשיֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶפֹונ ְּד)ט, ר לח"שמו(

 ּיֹוֵסףְוֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁש. ַרק ַמה ֶּׁשְּמַקֵּבל ִמּיֹוֵסף, ֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ְּכלּום

,  ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּבַיד ְיהּוָדהת ֶׁשְּמַסֶּמֶלִצּיֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן ֵכְו. ֶׁשֵּיׁש ְּבִצּיֹון ָּבא ִמּיֹוֵסףְּדָכל ַהֶּׁשַפע , 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ְיַרְּצפּו ) שם'מתוק מדבש' רושובפ: פקודי רמ(  ַּבּזַֹהרינּוִצָמ

 ןֵכְו
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 ְוַעל ַאְבֵני ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִיםֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון ְּבַאְבֵני נֶֹפְך ֶׁשִּנְקָרִאים 

 ְּדפּוְך ַהַּכָּוָנה ְלַאְבֵני "ְך ֲאָבַנִיְךִּביץ ַּבּפּוִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְר"ֶזה ָּכתּוב 

. היָנִח ְּבּהָתאֹור ְוָּפְס ִמתֹום אֹוֵהֶׁש, ְךֶפנֹן ְלֹוּיִצְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין , נֶֹפְך

 ,ןְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשַאְבֵני נֶֹפְך ְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ַהָּנִׁשים ִלְכחֹל ֶאת ֵעיֵניֶה

א ָבן מּוֵכְו . ֵּבין ַאְבֵני נֶֹפְך ְלָנִׁשים ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּותְורֹוִאים ֶקֶׁשר

 ֵיׁש ָּבּה ְסֻגָּלה ְךֶפּנֹן ַהֶבֶאֶׁש 'ִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות'ם ֵׁשְּב' תבֹו ָאׁשַרְדִמ 'ְּבֵסֶפר

  ֶּיֶכת ַלְיסֹוד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאֶבן זֹו ֶׁשַּׁש. לָּגְׁשִּמת ַהַוֲאת ַּתיט ֶאִקְׁשַהְל

  .ַהַּׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ִּדְקִלָּפה הָוֲאַּתם ִמָדָאל ָהה ַעָּנִגְמִּדְקֻדָּׁשה   

ָאַמר לֹו  )כז, בראשית מד(ֵּבין יֹוֵסף ִליהּוָדה מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ְיהּוָדה ִּבְתִחָּלה ָּבאָת ָעֵלינּו ַּבֲעִליָלה ְוָאַמְרָּת ָלנּו

, ָּגִביַע ְּגַנְבֶּתם, ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם, ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

, ִאם ֲאִני מֹוִציא ַחְרִּבי ִמַּנְרִּתיָקּה ֲאַמֵּלא ָּכל ִמְצַרִים ֲהרּוִגים

ָאַמר , ָך ֲאִני ּכֹוְרָכּה ַעל ַצָּואְרָךָאַמר לֹו יֹוֵסף ִאם ּתֹוִציא ַחְרְּב

ָאַמר לֹו יֹוֵסף ִאם , ָךְפַּתח ִּפי ֶאְבַלע אֹוְתלֹו ְיהּוָדה ִאם ֶא

ִנְרֶאה ְּדיֹוֵסף ָרַמז ִליהּוָדה ֶׁשֵאינֹו .  ֲאִני סֹוְתָמּה ְּבֶאֶבןָךִּתְפַּתח ִּפי

ְוהּוא ָיכֹול ִלְכרְֹך ֶאת , ֶחֶרבת יַנִחְבא ִּבהּוֶׁשְּדהּוא ַהְיסֹוד , ְמַפֵחד ֵמַחְרּבֹו

יהּוָדה ָקׁשּור ְּבַצָּוארֹו ְליֹוֵסף ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא ְמַקֵּבל ִּד, ַהֶחֶרב ַעל ַהַּצָּואר

ְּדכַֹח ַהַּמְלכּות ֶׁשל ְיהּוָדה , ִויהּוָדה ָעָנה לֹו ֶׁשָּיכֹול ְלָבְלעֹו ְּבִפיו. ַהְׁשָּפָעתֹו

ְויֹוֵסף ָעָנה לֹו ֶׁשהּוא ָיכֹול . 'ֻׁשְלָחן ֶּפה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִהיא ַּבֶּפה

  ֶׁשֵאין ָלֶהם , ַהְיינּו ֶׁשִּיְסּתֹם ֶאת ֶאֶבן ַהּנֶֹפְך ְוֶאֶבן ִצּיֹון, ְלָסְתָמּה ְּבֶאֶבן

  .ַרק ַמה ֶּׁשְּמַקְּבִלים ִמּיֹוֵסף, ֵמַעְצָמם ְּכלּום  

 ָךַאֶחי ֶּפַׁשע ָנא ָׂשא ָאָּנא ְליֹוֵסף תֹאְמרּו ּכֹה" )יז ,נ שם(

 ַעְבֵדי ְלֶפַׁשע ָנא ָׂשא ְוַעָּתה ָךְגָמלּו ָרָעה ִּכי ְוַחָּטאָתם

 ַּפֲעַמִים ֻמְזָּכרֹות ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ."ֵאָליו ְּבַדְּבָרם יֹוֵסף ְּךַוֵּיְב ָךָאִבי ֱאלֵֹהי

 ,ָדםָא ֶׁשרֶנ ְרֵיהַא ֹורׁש ת"ר "ָנא א"ָׂש"ְּד ,"ָנא ָׂשא" ַהִּמִּלים ֶזה ְּבָכתּוב

 ִלְסלַֹח ָצִריְך ֶׁשהּוא ְליֹוֵסף ָרְמזּו ָהַאִחיםְו ,ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה ָּפִנים 'ַהד ֶׁשֵהם

 ֶׁשּיֹוֵסף ּוָבֶזה .ףֵסיֹו לֶׁש דסֹוְיַּב לָלְכִּנֶׁש לַמְׁשַחַל תכֹוָּיַׁש ֵאּלּו ַחּיֹות 'ְּדד ,ָלֶהם

 לֹו ָרְמזּו ְוֵכן .ּבֹו ֶׁשִּנְכֶלֶלת ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשל ְסִליָחה ְּבִחיַנת ִּתְהֶיה ָלֶהם ִיְסַלח

 ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ּתּוַכל לֹא ְוַהֶּמְרָּכָבה ,ַּבַחְׁשַמל ְּפָגם ִיְהֶיה ִיְסַלח לֹא ִאםֶׁש

   ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא יאֶׁשִה ׁש"ֶנֶפ ת"ר "ַׁשעֶּפ אָנ אָׂש" ְוֵכן .ְלִיְׂשָרֵאל ַהֶּׁשַפע

  .ֵאֶליָה ָּיִכיםַׁש ֶׁשָהַאִחים ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֶּמֶלת ֶנֶפׁש ְוֵכן .עֹוָלם ְיסֹוד  

 יֹוֵסף ָּבא ָךַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנ" )ב, בראשית מח(

 ִנְרֶאה ִּדְכֶׁשּיֹוֵסף " ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטהָךֵאֶלי

הּוא ְמַקֵּבל ְּכֵדי ַמְרִּגיׁש ַיֲעקֹב ַהִּתְפֶאֶרת ִמָּיד ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁש, ַהְיסֹוד ַמִּגיַע

. "ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה"ּוִמְתַחֵּזק , ְלַהְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד

הציצית (ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּדמּוָבא ְּבפרע, ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ָיַׁשב ַעל ַהִּמָּטה

 ).בשלח נד( ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו.  ֶׁשִּמָּטה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות)סב' ע

ְוָלֵכן ַיֲעקֹב ָיַׁשב ַעל ַהִּמָּטה ְלַרֵּמז . רֹאׁש ַהִּמָּטהֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא 

ך ַעל "ְוֵכן מּוָבא ַּבש. ֶׁשַהַּמְלכּות ְּתַקֵּבל ַעָּתה ֶׁשַפע ֵמַהִּתְפֶאֶרת ְוַהְיסֹוד

   "ַהִּמָּטה"ְוֵכן ַהִּמָּלה , יםִׁשִּׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִהֵּנה"ֶׁשַהִּמָּלה  )שם(ַהּתֹוָרה 

  . ְורֹוִאים ֶרֶמז ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ְּבָכתּוב ֶזה, ִׁשִּׁשים ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכם ַהִע  

 אלְֹו םיֶהֵתֹוׁשְנ תֶא םּגְֹפִל ּוּסִּנֶׁש עַרֵא קָחְצִיְו םָהָרְבַא לֶצֶאְּד

 תֹוּבַר ָּגֻלּיֹותְּב הָיָהְו יםִׁשָנ 'ד לֹו יּוָהֶׁש יִּפ לַע ףַא ,בקֲֹעַי לֶצֶא

 איָלֵּמִמּו ,הָּפִלְּקַה דַצְל עַרֶז נּוֶּמִמ אָצָי אּלֶֹׁש הָמֵלְׁש תֹוָּטִמ בקֲֹעַיְּד ',כּוְו

 לֶצֶא ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .לָלְּכ בקֲֹעַי לֶׁש הָּטִּמַּב םקֹוָמ אָרֲחַא אָרְטִּסַל יןֵא

 ָמֵעאלְׁשִי ְךֶרֶּד הָּטִּמַּב היָזִחֲא אָרֲחַא אָרְטִּסַל הָתְיָהֶׁש קָחְצִיְו םָהָרְבַא

   יןֵעְּכ ׁשרּוֵּפ[ .הָּטִמ תיַנִחְבִּב ןֵהֶׁש םיֶהֵתֹוׁשְנִּב םַּג םּגְֹפִל הָּסִנ אהּו ,וָׂשֵעְו

  ].ָךְל ְךֵל 'פ 'ףֵסיֹו יתֵּב'ַל 'יםִריָׁשֵמ ידִּגַמ'ַּב אָבמּו הֶז  

ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ " )כח, ת מזבראשי( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ְּב

לֹוַמר ֶׁשּלֹא ָחָיה ָיִמים טֹוִבים ְּבלֹא ַצַער ֶאָּלא " ִמְצַרִים

ָׁשָנה ' ְויז, ָׁשָנה ִמֶּׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ַעד ֶׁשִּנְמַּכר' יז, "ַוְיִחי"ְּכִמְנַין 

ַרק , ֶאֶרתרֹוִאים ֶׁשַחִּיים ְללֹא ַצַער ָהיּו ְלַיֲעקֹב ַהִּתְפ. ְּבִמְצַרִים

   ֶׁשַּיֲעקֹב ָּפַרׁש ).וישב קפט(ְוֵכן מּוָבא ַּבּזַֹהר . ְּכֶׁשִהְתַאֵחד ִעם יֹוֵסף ַהְיסֹוד

  . ִמַּתְׁשִמיׁש ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשִּנְפַרד ִמּיֹוֵסף  

ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ' ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמבֶֹרֶכת ה" )יג, דברים לג(

 י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו " רֶֹבֶצת ָּתַחתָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום

ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת ַהְּׁשָבִטים ֶאֶרץ ְמֵלָאה " ַאְרצֹו' ְמבֶֹרֶכת ה"

 ַהְיינּו ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ֵמַהַּקְרַקע ֶׁשל יֹוֵסף ,ָּכל טּוב ְּכַאְרצֹו ֶׁשל יֹוֵסף

ְוַגם , ָרְך ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהְּׁשָבִטיםָהָיה ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ְוַהְמבֹ, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

א ָבן מּוֵכְו. ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתרת ֶאַמְׁשִּפיַע , ָּכאן רֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ַהְיסֹוד

ְלִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָזן ּוִפְרֵנס ָּכל , "ַאְרצֹו' ְמבֶֹרֶכת ה" ָׁשם 'יםִּיַחר ַהאֹו'ָּב

ְּכִאּלּו ְיָלָדם , ָעָליו ִּבְׁשִביל ֶזה'  הּוָמִצינּו ֶׁשֶהֱעָלה, ִיְׂשָרֵאל

 ְלִפי ):סנהדרין יט(ל "ְוָאְמרּו ז, "ְויֹוֵסף ֶסָלה ְּבֵני ַיֲעקֹב"ִּדְכִתיב 

ָלֶזה ֵּבְרכֹו ְּברֹב טֹוַבת ָהָאֶרץ ִמָּדה , ֶׁשִּפְרְנָסם ִנְקְראּו ַעל ְׁשמֹו

ת יֹוֵסף ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא רֹוִאים ֶׁשַהֶּׁשַפע ַהָּבא ִמַּנֲחַל. ְּכֶנֶגד ִמָּדה

  ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף הּוא ַּכְבָיכֹול ָהַאָּבא ֶׁשל ָּכל . ֵמַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף

  . ַהְּׁשָבִטים  

 ֶׁשִּׁשְבִעים ַהָּׁשִנים ֶׁשִּקֵּבל ָּדִוד ֵמָאָדם ):וישלח קסח(ַּבּזַֹהר 

ֵמַאְבָרָהם . ַאְבָרָהם ַיֲעקֹב ְויֹוֵסףהּוא ִקְּבָלם ַּגם ֵמ, ָהִראׁשֹון

ְוִנְרֶאה . ז ָׁשִנים"ּוִמּיֹוֵסף ל, ח ָׁשִנים"ִמַּיֲעקֹב כ, הּוא ִקֵּבל ָחֵמׁש ָׁשִנים

  ְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד ַהַּמְׁשִּפיַע , ְּדָלֵכן ִמּיֹוֵסף הּוא ִקֵּבל יֹוֵתר ִמֻּכָּלם

  .ת ְיסֹודְוֵכן ַיֲעקֹב הּוא ְּבִחיַנ, ַלַּמְלכּות  

 ,ַהַּצִּדיק יֹוֵסף ֶאת ְמַסֵּמל ַּבִּמְזֵּבַח ֶׁשַהְיסֹוד ):רנט השמטות( ַּבּזַֹהר

 ְיהּוָדה ֶׁשל ְּבֶחְלקֹו ֶׁשָהְיָתה ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשל ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ּוְבֶקֶרן

   ִהְרִחיקּוְו ,יֹוֵסף ֶאת ְוִהְרִחיק ֶׁשָּמַכר ָּכְך ַעל ֶנֱעַנׁש ִּדיהּוָדה ,ְיסֹוד ָהָיה לֹא

   .ִמֶּמּנּו ַהְיסֹוד יֹוֵסף תֶא  

ַּבִּוּכּוַח 

  ָּכתּוב

ָּכתּוב 

 הֶאְרִנ

 אָבמּו

ָּכתּוב 

 ינּוִצָמ

 ָמִצינּו



 ִנְבָנה ְּבֶחְלקֹו ׁשָּדְקִּמת ַה ֶׁשִּבְנָיִמין ָזָכה ֶׁשֵּבי)א, ר צט"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדָמִצינּו . ֱהיֹות ֶׁשהּוא לֹא ִהְׁשַּתֵּתף ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף

ָהַאִחים ֶאת ַהְיסֹוד ִהְפִרידּו ֶׁשִּבְמִכיַרת יֹוֵסף  ).א נדתש(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

  ָלֵכן ִּבְנָיִמין ֶׁשּלֹא ִהְׁשַּתֵּתף ָּבּה ָזָכה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהַּמְלכּות

  . ֶׁשָּׁשם ְמַזְּוִגים ְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִנְבָנה ְּבֶחְלקֹו  

" ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח" ַהָּקְרָּבנֹות ָהְיָתה ְּדָלֵכן ְׁשִפיַכת ַּדם

   ְלַסֵּמל ֶׁשְּמקֹום ַהְּׁשִפיָכה ,)מ"ז ובכ, ויקרא ד(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב 

  . ְוַהֶּׁשַפע הּוא ַּבְיסֹוד  

 ַוִּיְׁשֲחטּו יֹוֵסף ְּכתֶֹנת ֶאת ַוִּיְקחּו" )לא ,לז בראשית(

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,"ַּבָּדם ַהֻּכּתֶֹנת תֶא ַוִּיְטְּבלּו ִעִּזים ְׂשִעיר

 ְּדָׂשִעיר ,"ִעִּזים ְׂשִעיר" ָׁשֲחטּו ,יֹוֵסף ְׁשִחיַטת ֶאת ְלַסֵּמל ְּכֶׁשָרצּו

 ְׂשִעיר" )ה ,יד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ ,ַהַּצִּדיק יֹוֵסף ִּבְבִחיַנת הּוא

 ַהְמַסֵּמל ָזָקן ׁשֵי ירִעָּׂשַל ֵכןְו .יֹוֵסף ְּכֶנֶגד "ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ֵׂשָער ִמְּלׁשֹון אהּו "ָׂשִעיר" ְוֵכן .ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת

 מֹוְּכ יםִּזִע ירִעְׂשִל ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל תֶסֶנְּכ לֶׁש ָהרּוָחִנּיֹות ַהְּׂשָערֹותֶׁש

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ."יםִּזִעָה רֶדֵעְּכ ְךֵרְעַׂש" )א ,ד ש"שה( בתּוָּכֶׁש

 י"ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ ןֵכְו ."ְׂשִעיִרים" יםִאָרְקִּנֶׁש יםִכָאְלַמ ׁשֵּיֶׁש .)ע אחרי(

 יֵטחּו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו ,"ְׂשִעיִרים" אתֵרְקִנ ַחרּוָהֶׁש )ב ,לב דברים(

 )כז ,כב ויקרא( ּובַהָּכת ְוֵכן .תחֹורּו יםִאָרְקִנ ַהַּמְלָאִכיםֶׁש 'לַמְׁשַחַה

 )יד ,לב בראשית( י"ְּבַרִּׁש אָבמּו ןֵכְו .יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִיָּוֵלד ִּכי ֵעז"

 ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ְּבַתְׁשִמיׁש ַמְרֶּבה ִעִּזים ַהְּׂשִעיר ֶׁשהּוא ֶׁשַהַּתִיׁש

 ַּבָּכתּוב ֻרָּמזְמ ע"ֶזַר ְוֵכן ,ַלְיסֹוד ַהַּתִיׁש ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים ,ַהְּבֵהמֹות

 ְמֻרָּמז ר"ָׂשִעי ְוֵכן .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "יםִּזִע ריִעְׂש"

   ְּבִהּפּוְך "ְּפִרי העֶֹׂש ִריְּפ ֵעץ" )יא ,א שם( ַהְיסֹוד ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב

   .אֹוִתּיֹות  

ְּבֵראִׁשית "  ֱאלִֹקיםְּבֵראִׁשית ָּבָרא" ).תיקונים קלט(ַּבּזַֹהר 

ְּדָכל , ָּבָרא ַּתִיׁש אֹוִתּיֹות ְּבֵראִׁשיתִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ָּבָרא ַּתִיׁש

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁשְּכִפי , ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ָּכלּול ַּבַּתִיׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

ֶׁשְּכלּוִלים , ּוֵפי אֹוִתּיֹותֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ִמְתַקֶּיֶמת ַעל ֵצר, 'ַחְׁשַמל אֹות'

   ֶׁשַהִּׁשית 'ַחְׁשַמל אֹות' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו. ִׁשית אֹוִתּיֹות ַּתִיׁש ְוֵכן. דסֹוְיַּב

  . יתאִׁשֵרה ְבֵׂשֲעל ַמ ֶׁשְוַהִּׁשיִתין ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד  

 ְּכמֹוִתי ְחִּתיִהַּנ לֹא ֲאִני ַאף ָלֶהם ָאַמר ).סג ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ְּתָיִׁשים ַנֲעׂשּו ֶׁשִהַּנְחָּת ְּגָדִיים לֹו ָאְמרּו ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ

 ֶׁשַּנֲעׂשּו ִלְגָדִיים ַהַּצִּדיִקים תֶא ֶׁשִהְמִׁשילּו רֹוִאים .ַקְרַנִים ַּבֲעֵלי

   ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִדיְּג ִּבְבִחיַנת הּוא ,ְיסֹוד ְּדַהַּצִּדיק ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְּתָיִׁשים

   .ַּתִיׁש ְךָּכ רַאַח  

ף ּוּגַהה ֶׁשָּנת ִצֵעא ת הּוֵב ֵטׁשֶדחֹ ֶׁש)טז, אסתר ב(י "ִׁשַרְּב

ל ֵּמַסְמי ֶׁשִד ְּגלֹוָּזת ַמֵב ֵטׁשֶדחֹן ֶׁשיָוֵכה ְּדֶאְרִנ, ףּוּגן ַהה ִמֶנֱהֶנ

  י יִנִמְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא תֵבֵטן ֵכְו. גּוּוִּזת ַהַאָנל ַהן ֶׁשָמה ְזן ֶזֵכָל, דסֹוְית ַהֶא

  .דסֹוְי ַהׁשֶרת ׁשֹל ֶאֵּמַסְמַה  

 ְוַגם ָּכאן רֹוִאים, יֹוֵסף ָיָצא ָמהּול )ה, ב( 'ןָתָני ִּבָאבֹות ְּדַר'ְּב

ָיָצא ָמהּול ְללֹא ְקִלּפֹות ַעל ַהְיסֹוד , ּיֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםֶׁש

  ְּדָכל ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְלדּו ְמהּוִלים ָהיּו , ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמהּולְוֵכן . ֶׁשּלֹו

  . ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד  

 ֶׁשֵאֶׁשת )שעח 'ע ,א מלכים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב

 ָהְיָתה ,ְלַהֲחִטיאֹו ְוִנְּסָתה יֹוֵסף ֶׁשל ַּבֶּבֶגד ֶׁשָּתְפָׂשה ּפֹוִטיַפר

 ְּבַגן ַהֶּבֶגד ִמן ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶאת ֶׁשִהְפִׁשיט ַהָּנָחׁש ֶׁשל ִחיָנהְּב ְּבאֹוָתּה

 ְולֹא ,"ַהחּוָצה ַוֵּיֵצא ַוָּיָנס" ֶאְצָלּה ִּבְגדֹו ָעַזב ֶׁשּיֹוֵסף ֶאָּלא .ֵעֶדן

 ֶׁשְּׁשֵניֶהם ,ְליֹוֵסף ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵּבין ֶקֶׁשר רֹוִאים .םָׁש ןֵּיַע ָחָטא

 ִהְתַלְּבׁשּות ְללֹא ,ַהָּקדֹוׁש ַהְיסֹוד תֶא ָלֶהם ְוָהָיה ,ִליםְמהּו נֹוְלדּו

 יֹוֵסף ֶׁשֵאֶצל ֶאָּלא ,דסֹוְיַה תֶא םּגְֹפִל ַהָּנָחׁש ִנָּסה ּוִבְׁשֵניֶהם .ַהְּקִלּפֹות

 ֵאֶׁשת ֶׁשל ֶׁשְּׁשָמּה 'ַהַּקְדמֹון ַהָּיָׁשר ֵסֶפר'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ִהְצִליַח לֹא הּוא

   ָנָחׁש ֶׁשל ְׁשמֹו ֶׁשֶּזה ָּגחֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ְזִליָכאּו ,ְזִליָכא ָהָיה רּפֹוִטיַפ

   .'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ָּגחֹון ַעל ֶׁשהֹוֵלְך  

ְלַסֵּמל , ַהֶּבֶגד ֶאְצָלּה ַוָּיָנס ַהחּוָצהת ֶאָלֵכן ִהְׁשִאיר יֹוֵסף ְד

ְּכָבר ִהְפַסְדנּו ,  ֶּבֶגדתיַנִחְבא ִּבהּוֶׁש ַהַחְׁשַמל ֶׁשָאְמָנם ֶאת ְלבּוׁש

,  ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפרייֵדל ִּבכֹוָיְבא ַּכָצְמה ִנד ֶזֶגֶבּו, ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ף ֵסל יֹוֶׁשֲאָבל ֶאת ַהְיסֹוד . ל ָׁשם"ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָנָחׁש ַּכּמּוָבא ְּבָהֲאִריַז

ֵאֶצל  הָיָה ֶׁשמֹו ְּכּוא לֹא ִיֵּתן ׁשּוב ְלָנָחׁש ה,ַמל ַהְּפִניִמיַחְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. "ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה"ְוָלֵכן . ָאָדם ָהִראׁשֹון

ה ֶאְרִנְו, יםִדָגא ְּבלֹם ְלרֹוף ֵעֵסת יֹו ֶארּוְכים ָמִחַאָהֶׁש) כג, בראשית לז(

ת  ֶאדּויִסֶׁשִהְפן יָום ֵּכרֹוא ֵעת הּוֶמֱאי ָהל ִּפַעף ֶׁשֵסיֹו ְלזּוְמים ָרִחַאָהְּד

 'היָלל ִמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבְוֵכ. ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחד ְּבסֹוְיי ַהֵדְגִּב

 ִסְּמָלה ֶאת ,ּוּנֶּמים ִמִחַא ָהיטּוִׁשְפ ִהּהָת אֹוֶׁשַהְּכתֶֹנת ַּפִּסים ֶׁשל יֹוֵסף

, בראשית לט(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .ֵדי ַהַחְׁשַמל ֶׁשָהיּו ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבַגן ֵעֶדןִּבְג

ְּדֶבֶגד ֶזה ִסֵּמל ֶאת . ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא" )טו

ְוֵכן . ןֶּבֶגד ַהַחְׁשַמל ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהָּנָחׁש ֵמֶחְטאֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹו

  ם "ן ֵמ"ת ִׁשי"ֵחיְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ל "ַחְׁשַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּכתֶֹנת ְּבִני"

  . ְּדֶבֶגד ֶזה ִסֵּמל ֶאת ִּבְגֵדי ַהַחְׁשַמלד"ָלֶמ  

ר ֶׁש ֶקְךַאְבֵר הּוַמ" ְךַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר" .)מקץ קצו( ַּבּזַֹהר

ל ר ַעַמֱאֶּנ ֶׁשְךֵרְבַאים ֶׁשִארֹו. הָנָבְּל ַּבׁשֶמֶּׁשר ַהֵּׁשַקְתִּמֶׁש

ר ֵאָבם ְמָׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפְבּו. ַסֵּמל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותף ְמֵסיֹו

ִנְרֶאה ן ֵכְו. דַחים ַיִרָבי ְּדֵנר ְׁשֵּׁשַקְּמן ֶׁשֶפ ֶּגיְךִרְבַּמן ַהֹוׁשְּלא ִמ הּוְךֵרְבַאֶׁש

ְּדיֹוֵסף ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע , ְּבָרָכה ִמְּלׁשֹון ְךַאְבֵרְיסֹוד ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְּדיֹוֵסף ַה

ה ָכף ָזֵסיֹוְּד "ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה"ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְך ַאְבֵרֵכן ְו.ַהְּבָרָכה ָלעֹוָלםת ֶא

. ָּיָצא ַהחּוָצהְׁשִמיַרת ַהְיסֹוד ְּכֶׁשת כּוְזת ִּבכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמ ֶׁשְךֵרְבת ַאיֹוְהִל

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 ָּכתּוב

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 מּוָבא

ה ֶאְרִנ

ָמִצינּו 



 ְּבִמַּלת ּהָּמת ִענֹוְזב ִלֵרף ֵסֵסֹוּיֶׁשת ְּכֶלֶׁשְלם ַׁשַע ַטׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו

ת ירֹוִפם ְסר ִעֵּׁשַקְתִהף ְלֵסה יֹוָכאן ָזָּכז ֶׁשֵּמַרְל ,"ןֵאָמְיַו" )ח, בראשית לט(

ַּפְרֵּדס 'ּמּוָבא ְּבֵסֶפר ַּכ, תֶלֶׁשְלם ַׁשַעַטת ְּבזֹוָמְרִּנד ַהסֹוְיַהת ְוֶרֶאְפִּתַה

 ְמֻרָּמז ַּבְּכתּוִבים ְך"ַאְבֵרן ֵכְו ,)'גרק שער כט פ(ק " ָלרמ'ִרּמֹוִנים

ר ַהְנִּבי יִתִאָרר ֶׁשֲאה ָּיַחיא ַהִה ")טו, יחזקאל י( ַהְמַדְּבִרים ַעל ַהַחְׁשַמל

" ' הבֹודְּכֵאה ְּדמּות ְריב הּוא ַמִבה ַהּנַֹגּה ָסֵאַמְר ")כח, שם א( ,"רָבְּכ

ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ְוָיָצא " )שם יג(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  אֹוִתּיֹות'זְּבִדּלּוג 

   ְלַרֵּמז ַעל ַהֶּזַרע ֶׁשָּיָצא ֵמָראֵׁשי ֶאְצְּבעֹוָתיו ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהחּוָצה

  .)ט"פל( 'רֶזיֶעִלֱאי ִּבַרְּדי ֵקִפְר'ְּבאֹותֹו ְזָמן ַּכּמּוָבא ְּב  

ְּבָכל יֹום , ָאְמרּו ָעָליו ַעל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ).יומא לה( ַּבְּגָמָרא

ְּבָגִדים , ָויֹום ָהְיָתה ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים

ְּבָגִדים ֶׁשָּלְבָׁשה לֹו , ֶׁשָּלְבָׁשה לֹו ַׁשֲחִרית לֹא ָלְבָׁשה לֹו ַעְרִבית

 נּוְרַאֵּב. 'ָאְמָרה לֹו ִהָּׁשַמע ִלי ְוכּו, ה לֹו ַׁשֲחִריתַעְרִבית לֹא ָלְבָׁש

 ְּדפֹוִטיַפר ְוֵעָׂשו ֵהם ֵעָׂשיו ְּבִגיַמְטִרָּיא ּפֹוִטיַפר ֶׁש'היָלל ִמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב

ל ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהיא ִנְּסָתה ִלְמׁשְֹך אֹותֹו ַע. ַּבְּקִלָּפה, ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל יֹוֵסף

ְּדָהָיה ָּכאן ִנָּסיֹון ֶׁשל ַהָּנָחׁש ִלְמׁשְֹך ֶאת יֹוֵסף ְוַלֲהפְֹך ֶאת ,  ְּבָגֶדיָהיֵדְי

 ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ַאַחר ַהְּבָגִדים ֶׁשִּביֵדי יֵדל ְיַע, ַהַחְׁשַמל ַהְּפִניִמי ֶׁשּלֹו ְלָנָחׁש

ִהיא ,  ְלָנָחׁשּוְכמֹו ֶׁשַהַחְׁשַמל ַהַּמִּקיף ֶנְהַּפְך.  ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר-ַהָּנָחׁש 

 - ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ַאַחר ַהַחְׁשַמל ַהַּמִּקיף , ִנְּסָתה ִלְמׁשְֹך ַּגם ֶאת ַהַחְׁשַמל ַהְּפִניִמי

 אֹו ֵעָׂשיו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבָגֶדיָה

ְוֵכן ַהָּכתּוב . רּוָחִנִּיים ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשְּבָיָדם ִנְמָצִאים ַהְּבָגִדים ָהּפֹוִטיַפר

  ְכָבה ִׁשּתֹאֶמר ַוַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף " )ז, בראשית לט(

  . ֵעָׂשול ֶׁש ְּדִהְתָּגרּות זֹו ָהְיָתה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ו"ֵעָׂשת "ר" ִּמיִע  

ָּכְך ,  ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסףְכֵׁשם ֶׁשֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ִנְּסָתהִּד

ִנָּסה ִלְפּגֹם , ּפֹוִטיַפר ַעְצמֹו ֶׁשָהָיה ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל יֹוֵסף

ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס " ):סוטה יג(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל יֹוֵסף

  ר ֵאָבְמּו .ַּגְבִריֵאל ְוֵסְרסֹוָאַמר ַרב ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ָּבא " ַּפְרעֹה

  . ָיְפיֹוְךֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ְלִמְׁשַּכב ָזכּור ִמּתֹו י"ִּׁשַר  

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה " ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו" ):סוטה לו(ַּבְּגָמָרא 

 ִמָּיד', ָּבֲאָתה ְּדיֹוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו ְוִנְרֲאָתה לֹו ַּבַחּלֹון ְוכּו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּדמּות ְּדיֹוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו ָמְנָעה . "ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו"

ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעקֹב ָאִבינּו  ).מ פד"ב(ְּדמּוָבא ַּבְּגָמָרא , אֹותֹו ֵמַהֵחְטא

 ַהְיינּו ַהּיִֹפי ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהָיה ֵמֵעין, ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון

 'אור הנר'' בס' ע(ל "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז. ַהּיִֹפי ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון

ּוְכֶׁשָרָאה . ֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ִּגְלּגּול ָאָדם ָהִראׁשֹון) 'שער הגלגולים'הנדפס בסוף 

ְוִנְזַּכר , הּוא ָרָאה ֶאת ְּדמּות ָאָדם ָהִראׁשֹון, יֹוֵסף ֶאת ְּדמּות ַיֲעקֹב

ְוֶזה ָמַנע אֹותֹו ִמַּלֲחטֹא ׁשּוב , ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְבתֹוְצאֹוָתיוְּב

 נּוְרַאֵבְּד ִנְרֲאָתה לֹו ַּבַחּלֹוןְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּדמּות . ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה

  ַמל ְוֵכן ָּכאן ַהַחְׁש.  ֶׁשַהַחְׁשַמל הּוא ִּבְבִחיַנת ַחּלֹון'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּבַמֲאַמר 

  .ֶׁשִּנְפַּגם ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָמַנע אֹותֹו ֵמַהֵחְטא  

ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי " )ז, ר פז"ב( ַּבִּמְדָרׁש

, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר יֹום ִנּבּול ֶׁשל ִנילּוס ָהָיה, "ַהַּבִית

יֹום  ָׁשם 'ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה'ּוְב. ְךא ָהַלְוהּוא לֹ, ְוָהְלכּו ַהּכֹל ִלְראֹות

ְוָהיּו , ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ַחג ַּבּיֹום ֶׁשַהִּנילּוס עֹוֶלה, ִנּבּול ֶׁשל ִנילּוס

 ֶׁשַהִּנילּוס 'היָלל ִמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב. ְמַצֲחִקים ָׁשם ְּבִמיֵני ְׂשחֹוק

ֶאה ְּדָלֵכן ְּביֹום ֶזה ִנְּסָתה ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ִנְר. ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

   אּוה, ִּדְביֹום ֶזה ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ִמְתַּגֵּבר ְועֹוֶלה, ְלַהֲחִטיא ֶאת יֹוֵסף

  . יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ּוְלַהֲחִטיאֹולֶׁשִנָּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה   

ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ַוְיִהי " )יא, בראשית לט(

ר ֵאָבְמּו. "ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית

ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַרב ּוְׁשמּוֵאל ַחד ָאַמר ְמַלאְכּתֹו ַמָּמׁש  י"ִּׁשַר

 לֹו ְּדמּות ְּדיֹוְקנֹו ֶאָּלא ֶׁשִּנְרֵאית, ְוַחד ָאַמר ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו ִעָּמּה

ְוֶהֱחִזיָקה ּבֹו  )ילקוט משלי תתקמ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשל ָאִביו

יתרו ( ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ."ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְוָנְׁשָקה לֹו

. 'ְמֶלאֶכת ו ְמַרֶּמֶזת ַעל ְמַלאְכּתֹו ֶׁשַהִּמָּלה )'מתוק מדבש'' עם פי. מא

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשְּפֻעַּלת יֹוֵסף ִהיא ְּפֻעַּלת ָהאֹות ו

   אטְֹחַל ֶׁשְּמָבֵאר ְמַלאְכּתֹו ֶׁשָהָיה ְּבַדְעּתֹו רַמָאאן ְּדּוִבְפָרט ְלַמ, ַהְיסֹוד

  . ִעָּמּה  

 .ָחְׁשְּבֵניּה ְּבִכְתֵבי ַּדקְלִמְב ְלֵביָתא ְוַעל ְמַתְרֵּגם ָׁשם

 ֶאת ְלַנֵהל ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשל ַּתְפִקידֹו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ְוָצִריְך ,ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד ַׁשָּיְך ֶזה ְּדָדָבר .ַהֶחְׁשּבֹונֹות

 ֶאת ֵּבלִק ּוִמי ְוֶׁשַפע ֶׁשַפע ָּכל ַׁשָּיְך ְלִמי ֶחְׁשּבֹונֹות ַלֲעׂשֹות ָּתִמיד

 )ד ,יד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .'ְוכּו ַמְסִּפיק ִקֵּבל לֹא ּוִמי ֶׁשּלֹו

 ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּזֵקִנים ַעל ְמַדֵּבר "ְּבֶחְׁשּבֹון ְּבֵרכֹות ְךֵעיַנִי" ֶׁשַהָּכתּוב

 מּוָבא ְוֵכן .ןֶחְׁשּבֹו ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשְּפֻעָּלָתם ַהִּצּבּור ַעל ַהִּמְתַמִּנים

 ְּבֵרכֹות ְךֵעיַנִי" )פ 'ע תולדות( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

 רֹוִאיםְו .ְּבֶחְׁשּבֹון ִהיא ַהְּנֵקָבה ֶּׁשִּמְתַמֵּלאת ַמה "ְּבֶחְׁשּבֹון

 ֶחְׁשּבֹון ְוֵכן .ֶחְׁשּבֹון ִּבְבִחיַנת ִהיא ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת

 םֵׁש ַחנֹ ֵניְּב" )א ,י בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהַּצִּדיק יֹוֵסף ְטִרָּיאְּבִגיַמ

 מּוָבא ְוֵכן .ַּבְיסֹוד ִנְכָלִלים ּוָבָניו נַֹחְּד ,ן"ֶחְׁשּבֹו ת"ר "ָיֶפתָו םָח

 ֶחְׁשּבֹון ְךֶמֶל ִּסיחֹוןֶׁש )רסד 'ע דברים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

  .ַהְיסֹוד ַעל ַהחֹוֶפֶפת ָהָעְרָלה ְקִלַּפת ְּבסֹוד הּוא

ֵאין ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְמָסר ֶאָּלא ְּבַיד  ):ב קכג"ב(ַּבְּגָמָרא 

ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית "ֶׁשֶּנֱאַמר , ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוֵסף

ֻעַּמת ֶזה ֶׁשל רֹוִאים ֶׁשֵעָׂשו הּוא ַהְּל. "יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש

 ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשּיֹוֵסף ָהָיה ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים הּוא 'ֵסֶפר ַהָּיָׁשר'ְּבא ָבן מּוֵכְו. יֹוֵסף
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ָמִצינּו 
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ה ָרְרעֹוְת ִהה זֹוָמָחְלִמּו. ִנְלַחם ִּבְבֵני ֵעָׂשו ְוָׂשִעיר ְוָהַרג ֶאת ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור

ְוֵכן . בקֲֹעת ַיַרבּון ְקַמְזִּב, הָלֵּפְכַּמת ַהַרָעח ְמַתֶפו ְּבָׂשת ֵעיַגִרת ֲהבֹוְקִעְּב

ְוֵכן מּוָבא .  ֶׁשּׁשֶֹרׁש ֵעָׂשו ֵמַהְיסֹוד)קמז' יתרו ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק

 ינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשִּבְׁשמֹו'  ֶׁשּכֹחֹו ֶׁשל ֵעָׂשו הּוא ֵמָהאֹות ו'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני'ְּב

ן ַמְזו ִּבָׂשת ֵעג ֶאַרה ָהָדהּוְּי ֶׁש)קוט בראשית קסביל( ׁשָרְדִּמר ַּבַמָאאן ְּדַמ

  ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהדּוּמַען ַיְנִמה ְּכָנ ָׁשכ"קי ו ַחָׂשֵעא ֶׁשֵציֹוְו, קָחְצת ִיַרבּוְק

   . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודָלׁשֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ויֵעָׂש ְוֵכן .דסֹוְיַה  

ֵסף ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ֱאדֹום ֶזה ַּבַעל יֹו )ב, ר צט"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְּבכֹור ׁשֹורֹו "ֶזה ַּבַעל ַקְרַנִים , ְוֶזה ַּבַעל ַקְרַנִים, ַקְרַנִים

ְוַעל ַקְרַנָּיא ֲעַׂשר "ְוֶזה ַּבַעל ַקְרַנִים , "ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו

ַרִּבי ִּפְנָחס ,  ָּבֶעְרָוהֶזה ֵּפַרׁש ִמן ָהֶעְרָוה ְוֶזה ִנְדַּבק, "ִּדי ְבֵראַׁשּה

ְּבֵׁשם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן ָמסֶֹרת הּוא ֶׁשֵאין ֵעָׂשו נֹוֵפל ֶאָּלא 

ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשּיֹוֵסף ְוֵעָׂשו ְקׁשּוִרים . ְּבַיד ָּבֶניָה ֶׁשל ָרֵחל

ְוֵעָׂשו ַלְיסֹוד ִּדְקִלָּפה , ָוהֵּפַרׁש ִמן ָהֶעְרַלְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה  יֹוֵסף, ַלְיסֹוד

 הָלְרָעָה ְּדֵעָׂשו הּוא ַאֲחֵרי יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעָׂשוְוֵכן  .ָּבֶעְרָוה ִנְדַּבק

 ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ו"ֵעָׂשְוֵכן .  ֶׁשל יֹוֵסף ּוָבא ַאֲחָריודסֹוְיַה ַעל תַהִּמְתַלֶּבֶׁש

ְוָהָיה ִּבְבִחיַנת , ִּדיהֹוֻׁשַע ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסף.  ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹותֹוֻׁשַעֶׁשל ְיה

א יִויִניַקת ֵעָׂשו ִה. 'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ּוִבְׁשמֹו ֶׁשל .  אֹוִתּיֹות ְלַרֵּמז ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניָקתֹוְךְּבִהּפּוָלֵכן הּוא , ִמיהֹוֻׁשַע

 ְלַרֵּמז ֶׁשֵעָׂשו ָּבא ִלינֹק 'ָיּהֵיׁש אֹוִתּיֹות , ֵעָׂשוְפֵני אֹוִתּיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִל

 הָלְרָעָה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ו"ֵעָׂשְוֵכן . ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּבָמקֹום ֶזה

ג ְּבִדּלּו" ֵקבָעּוֶפּנּו ׁשַאָּתה ְּתְו" )טו, בראשית ג(ַעל ַהְיסֹוד ת ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁש

ָרא ֹוַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנ ")טו, דברים ח(ְוֵכן ַּבָּכתּוב . אֹוִתּיֹות' ָהפּוְך ֶׁשל ה

ְּבִגיַמְטִרָּיא  וָׂשֵען ֵכְו. אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ה" ְקָרבַע ָׂשָרף ְוׁשָנָח

  ה ָבּוׁשים ְּתִׂשעֹוד ֶׁשה ַעָעי ָׁשִפק ְליא ַרו ִהָׂשל ֵע ֶׁשתֹויָקיִנִּד, הָעָׁש

  . תֹוים אֹויִאִצמֹוּו  

 ְּכֶנֶגד ָהיּו ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשל ָּצרֹוָתיוֶׁש )וישב ריש( 'ְּספֹוְרנֹו'ַּב

 ַּכְרֶמל ַיֲעקֹב ֵמָהַרב ְוָׁשַמְעִּתי .ְּבָגלּוָתם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָצרֹוֵתיֶהם

 ַיֲעקֹב ֶׁשל ָצרֹות 'ֶׁשַהד )א ,כו ר"ושמו ,ג ,פד ר"ב( ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּדֵּיק א"שליט

 .ֶוֱאדֹום ָיָון ,ָמַדי ,ָּבֶבל ָּגֻלּיֹות 'ד ְּכֶנֶגד ןֵה ,ְויֹוֵסף ִּדיָנה ,ָלָבן ,ֵעָׂשו

 רֹוִאים ָּכאן ְוַגם ,ֱאדֹום ָּגלּות ְּכֶנֶגד יֹוֵסף ֶׁשָּצַרת ָׁשם ֵמַהִּמְדָרִׁשים ּוְמֻדָּיק

 ָוֵאם ָאב ִּכּבּוד ְּבִמְצַות ִהְצַטְּינּות ָמִצינּו ְוֵכן .וְוֵעָׂש ֱאדֹום ְּכֶנֶגד ֶׁשּיֹוֵסף

 ַׁשָּיִכים ֶׁשְּׁשֵניֶהם רֹוִאים ָּבֶזה ְוַגם ,ֵעָׂשו ֵאֶצל ,ּוְלַהְבִּדיל ,יֹוֵסף ֵאֶצל

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבְּד זֹו ְּבִמְצָוה ִהְצַטְּינּו ֵהם ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ׁשֶֹרׁש ְלאֹותֹו

   ֶׁשָהיּו ְׁשֵניֶהם ָלֵכן ,ַהְיסֹוד ִּכּבּוד ִהיא ָאב ִּכּבּוד ֶׁשִּמְצַות 'םָּד ַחְׁשַמל'

  .זֹו ְּבִמְצָוה ִהְצַטְּינּו ְיסֹוד ְּבִחיַנת  

 "ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד" )כז, בראשית כה( ְּדָלֵכן ֵעָׂשו ִנְקָרא ַּבָּכתּוב

' בלק ע(ל "ָהֲאִריַזת ְל" ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ַּכּמּוָבא ְּבלקִאיׁשְּד

ְּדֵעָׂשו הֹוֵפְך ֶאת ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודי"ָצִד אֹוִתּיֹות "ַצִיד" ְוֵכן .)רכח

 אֹוִתּיֹות ֲעָמֵלקֶׁש, 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבְוֵכן . ַצִידְלי "ָּצִדַה

  ֻאּמֹות '  ַהֶּׁשַפע ְלָכל ָהע ֶׁשַּמְׁשִּפיַעדסֹוְיַהְּדַהַּמֵּקל ַהְמַסֵּמל ֶאת , 'ַמֵּקל ע

  . ֵעָׂשול ד ֶׁשֶכה ֶנָיָהֶׁשִנְמָצא ְּבַיד ֲעָמֵלק   

 ְּכֶנֶגד "ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ְׂשִעיר" )ה ,יד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש

 .ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֵּמל ָזָקן ׁשֵי ירִעָּׂשַל ֵכןְו .יֹוֵסף

ֵעָׂשו ִאיׁש  "הּוא ְּכֶנֶגדָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל  ֶׁשַה).צו כח( רַּבּזַֹה ינּוִצָמּו

ְּכֶנֶגד יֹוֵסף ' ָׂשִעיר ַלה. ִנְרֶאה ִּדְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ֵהם ְּכֶנֶגד ַהְיסֹוד. "ָׂשִעיר

ְוָלֵכן ָהיּו . ְוָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְּכֶנֶגד ֵעָׂשו ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה, ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

 ַּכּמּוָבא ְּבַמְרֶאה ּוְבקֹוָמה ּוְבָדִמיםְּׂשִעיִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות ָׁשִוים ַה

ְוֵכן ִנְרֶאה . ֶזה ְלֻעַּמת ֶזהֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת   ְלַסֵּמל,).יומא סב(ַּבִּמְׁשָנה 

 ְּדֵעָׂשו )כה, בראשית כה(, "ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער "ְּדֵעָׂשו ָהָיה ִאיׁש ָׂשִעיר

   ְמֻרֶּמֶזת ַׂשֲעָרהְוֵכן . ְיסֹוד ִּדְקִלָּפהת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַהא ִּבְבִחיַנת ַׂשֲעָרה הּו

  .ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" וַהר ֵעָׂש ")כא, עובדיה א( ַּבָּכתּוב  

ְּדיֹוֵסף הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל , ְּדָלֵכן ֵעָׂשו ָהָיה ְּתאֹום ֶׁשל ַיֲעקֹב

 הּוא ַּגם ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַיֲעקֹב, הּוא ְּכֶנֶגד יֹוֵסףְוֵעָׂשו ֶׁש, ַיֲעקֹב

, ָאַחז ַּבֲעֵקב ֵעָׂשוְוָלֵכן ַיֲעקֹב . ִּבְבִחיַנת ְּתאֹום ֶׁשל ַיֲעקֹב ,ַּבְּלֻעַּמת ֶזה

ְלַסֵּמל  ,"ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" )וכ, בראשית כה(ֶׁשָּכתּוב  מֹוְּכ

 ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי. ַּבְּלֻעַּמת ֶזה ל ַיֲעקֹבֶׁשֵעָׂשו הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁש

ן ֵכ ְו.ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ָיד ְסָתם ַהַּכָּוָנה ְלַיד ְׂשמֹאל) ח, דברים ו(

ב קֲֹעל ַיאל ֶׁשמֹד ְׂשַּיה ֶׁשי ֶזִפא ְלֵציֹוְו.). מנחות לז (ַהְּגָמָראע ֵמָמְׁשַמ

  ד ֵרֹוּיֶׁש, בקֲֹעל ַיאל ֶׁשמְֹּׂש ַהְךֵׁשְמא ֶהו הּוָׂשֵעז ֶׁשֵּמַרְל, וָׂש ֵעבֵקֲעה ַּבָזֲחָא

  .אלמֹת ְׂשיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָּפִלְּקַל  

 ,ַּבַּצָּואר ַיֲעקֹב ֶאת ָנַׁשְך ֶׁשֵעָׂשו 'ֻסָּלם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו

 לֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה ַּבְיסֹוד ְלִהָּכֵנס ְמַנֶּסה ,ֵעָׂשו לֶׁש ִּדְקִלָּפה ְּדַהְיסֹוד

 ֲעקֹבַי ֶאל ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר" )ל ,כה בראשית( ַהָּכתּוב ֵכןְו .ַיֲעקֹב

 בקֲֹעַי לֶׁש י"נהַה תיַנִחְבִּב אהּו וָׂשֵעְּד ,י"נה ת"ר "אָנ ְלִעיֵטִניַה

 ּוָבאמ ְוֵכן ,בקֲֹעַי לֶׁש י"נהַהֵמ קֵניֹו אהּוְו ,ֶזה ַלְּלֻעַּמת דֵרֹוּיֶׁש

   ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַיֲעקֹב ֵעָׂשוֶׁש )ב 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר

   .ֶזה ְלֻעַּמת  

 ְוָּתָנא ,"ףֵיָע אהּוְו ַהָּשֶדה ִמן ֵעָׂשו ַוָּיבֹא" :)טז ב"ב( ַּבְּגָמָרא

 ּוָאִבינ ַיֲעקֹב ְוָעָׂשה ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ִנְפָטר ַהּיֹום אֹותֹו

 ֲעָדִׁשים ְׁשָנא ּוַמאי .ָאִביו ִיְצָחק ֶאת ְלַנֵחם ֲעָדִׁשים ֶׁשל ַּתְבִׁשיל

 ,ֶּפה ָלּה ֵאין זֹו ֲעָדָׁשה ַמה ,ָמִרי ַּבר ְּדַרָּבה ִמְׁשֵּמיּה ַּבַּמֲעָרָבא ָאְמֵרי

 ֲאֵבלּות ַאף ,ְמֻגְלֶּגֶלת זֹו ֲעָדָׁשה ָמה רֵחַא רָבָּד .ֶּפה לֹו ֵאין ָאֵבל ַאף

 יםִׁשָדֲעָה יֵרֲחַא ְךָׁשְמִנ וָׂשֵעְּד הֶאְרִנ .עֹוָלםָה ָּבֵאי ַעל ּוְמַחֶזֶרת תֶלֶּגְלַגְמ

 צֹוְרַאְו יִנמֹוְדַא הָיָה וָׂשֵעְּד ,תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹל יםִכָּיַׁש םֵהֶׁש ןיָוֵּכ ,יםִּמֻדֲאָה

 יםִּמֻדֲאָה יםִׁשָדֲעָה ןֵכְו .וָׂשֵע לֶׁש יןִּדַה ׁשֶרׁשֹ תֶא לֵּמַסְמ םדָֹאָה עַבֶצְּד ,םדֹוֱא

ָמִצינּו 

 אָבּומ

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 ְוֵכן

  ינּוִצָמ



 ,הֶּפ םֶהָל יןֵא ןֵכָלְו .הֶז ׁשֶרׁשְֹל יםִכָּיַׁש יןִּד לֶׁש ןָמְז אהּוֶׁש תלּוֵבֲא לַכֲאַמ םֵהֶׁש

   ׁשָדֲעָה לֶׁש לּוּגִעָה תַרצּו ןֵכְו .דסֹוְיַל ְךָּיַׁש וָׂשֵעְו ,תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמ הֶפְּד

   .).ע ואתחנן( ׁשָדָח רַהזְֹּב אָבּוּמַּכ ,לּוּגִע תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש דסֹוְיַה לַע תֶזֶּמַרְמ  

ד סֹוְיַהן ֵמָמ ָהׁשֶרּׁשֹ ֶׁש)תעא' פורים ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע

, א"מּוָבא ַּבֻּקְנְטֵרס ְלָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט  ְוֵכן.הָּפִלְקִּד

ְממּוָכן ֶׁשהּוא ָהָמן ָהָיה ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ִּד, יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּממּוָכןֶׁש

ֵהם ַהְּלֻעַּמת , וָׂש ֵעׁשֶרׁשֹים ְלִכָּיַּׁש ַהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ַּדֲעָמֵלק ְוָהָמן. יֹוֵסף

ן ָמל ָה ֶׁשבֹוָּסֶׁש' רֵּתְסת ֶאַּלִגל ְמי ַעִנם ֵׁשּוּגְרַת'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֶזה ֶׁשל יֹוֵסף

ה ָנב ָקקֲֹעַּים ֶׁשֵׁשְּכֶׁש' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ףֵסיֹוְּד מֹוה ְׁשָיָה

, דֶבֶען ְלָמת ָהי ֶאַכֳּדְרה ָמָנ ָקְךָּכ, יםִׁשָדיד ֲעִזר ְנבּוו ֲעָׂשֵעה ֵמָרכֹוְּבת ַהֶא

ָאדֹם ן ָהִמא ָנְלִעיֵטִני ַה ")ל, בראשית כה( ְוֵכן ַהָּכתּוב .םֶחר ֶלַּכר ִּכבּוֲעַּב

ַּיד ִמא ָנִּציֵלִני ַה" )יב, בראשית לב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ן" ָהָמת"ר ,"ָהָאדֹם ַהֶּזה

   ד"ְיסֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא"ְוֵכן . ן"ָהָמת "ר" ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו

  .ת"ו ָּדֵלי" ָוְך"ד ָסֶמ"יֹוְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות   

 .ְּכֶׁשּנֹוְלדּו ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו, "ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה"ִיְצָחק ְּדָלֵכן ָהָיה 

ד ּוּמַע ְּדַגם ַיֲעקֹב ְוַגם ֵעָׂשו ֵהם ְּבִחיַנת )תולדות' כמובא בריש פ(

  הּוא ָזָכה , ּוְכֶׁשִּיְצָחק ִהִּגיַע ְלִׁשִּׁשים ָׁשָנה.  ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁשעַצְמֶאָה

  . ר ֵׁשׁש ָלעֹוָלםְלָהִביא ֶאת ִמְסָּפ  

ן ַעל "ָּתִגי" ַרב ָלֶכם סֹב" )ג, דברים ב( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ְּב

 ִּכֵּבד ֶאת ָאִביו ֶׁשָהָיה ֶּבן ִׁשִּׁשים ]ֶׁשֵעָׂשו[ְלִפי , ְך"ַהָּסֶמ

. ָלֵכן ָעִתיד ְלַהֲחִריב ַהַּבִית ֶׁשהּוא ִׁשִּׁשים ַאָּמה, ְּבִלְדּתֹו אֹותֹו

ְוָלֵכן הּוא ,  ְמַרֵּמז ֶׁשֵעָׂשו ָהָיה ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה'ּטּוִרים'ַעל ַהִנְרֶאה ְּדַב

ְך "אֹות ָסֶמָבּו, ִּׁשִּׁשים ָׁשָנה ֶׁשל ִיְצָחקז ַּבָמְרִּנַה, ָקׁשּור ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש

ה ֶׁשָהָי, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשת ֶאַהּכַֹח ְלַהֲחִריב ת ֶאְוָלֵכן ָהָיה לֹו . ַּבָּכתּוב ָׁשם

, ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִֹהיםְּד. ְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהל ַהז ַעֵּמַרְמַהִׁשִּׁשים ַאָּמה 

 ַהְּלֻעַּמת ֶזה יֵדל ְיהּוא ֶנֱחַרב ַע, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשת ֶאב יֲחִרַהּוְכֶׁשָּצִריְך ְל

ֶאֶרץ " ֶׁשְּב)וט, שופטים יג( ַּבָּכתּוב ינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשהּוא ֵעָׂשו, ַּבְּקִלָּפה

ה ָּפִלְּקא ַהק הּוֵלָמֲע ַּד"ַהר ָהֲעָמֵלִקי"ֵיׁש ָמקֹום ַהִּנְקָרא " ֶאְפַרִים

 ר"ּבֹוְוֵכן . ֵעָׂשיו ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמֵּטה ֶאְפַרִיםְוֵכן . םִיַרְפל ֶאת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמֶׁש

  ת ַהָּכתּוב "ס, 'ְׁשַמל ָּדםַח'ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  ".  ֵׂשִעירר ְּבַהו ֵעָׂשבַוֵּיֶׁש ")ח, בראשית לו(  

 "ָרֵחל ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְזּכֹר" )כב ,ל בראשית( י"ְּבַרִּׁש

 ֶׁשָּמא ,ֵעָׂשו ֶׁשל ְּבגֹוָרלֹו ַּתֲעֶלה ֶׁשּלֹא ְמֵצָרה ֶׁשָהְיָתה

 ְךָּכ ָהָרָׁשע ֵעָׂשו ְוַאף ,ָּבִנים ּהָל ֶׁשֵאין ְלִפי ַיֲעקֹב ְיָגְרֶׁשָּנה

 ַמּדּוַע ָקֶׁשה ִלְכאֹוָרה .ָּבִנים ָלּה ֶׁשֵאין ְּכֶׁשָּׁשַמע ְּבִלּבֹו ָעָלה

 ְיָגְרֶׁשָּנה לֹא ַיֲעקֹב ְּבַוַּדאי ֲהֵרי ,ְלֵעָׂשו ָּנֵׂשאִהְל ֶׁשֵּתָאֵלץ ָרֵחל ָּפֲחָדה

 ְּדָרֵחל ִנְרֶאה ,ְלֵעָׂשו ָּנֵׂשאִהְל הרֹוָצ ֶׁשֵאיֶנָּנה ַצֲעָרּה ֶאת ְּכֶׁשִּיְרֶאה

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדָרֵחל ,ַהְיסֹוד ְלִמַּדת ְלִהְתַקֵּׁשר ְצִריָכה ֶׁשִהיא ָיְדָעה

 ַהַּמְלכּות ּוִמַּדת .ַהְּקדֹוָׁשה ְׁשִכיָנה אתֵרְקִּנַה ַהַּמְלכּות ִמַּדת

 יֹוֵסף ֶאת ְלהֹוִליד ְזֶּכהֶׁשִּת ִקְּוָתה ְוָרֵחל ,ַהְיסֹוד ְלִמַּדת ִמְתַקֶּׁשֶרת

 ָלּה ֶׁשֵאין ּוְכֶׁשָרֲאָתה .ַלְיסֹוד ִּתְתַקֵּׁשר ִהיא ּוְבָכְך ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד

 יֵדְי לַע ,ֵעָׂשו לֶׁש ִּדְקִלָּפה ַלְיסֹוד ְלִהְתַקֵּׁשר ֶׁשֵּתָאֵלץ ָּפֲחָדה ָּבִנים

 ,"ָרֵחל ֶאת ֱאלִֹהים ִּיְזּכֹרַו" ַהָּכתּוב ֶׁשאֹוֵמר ְוֶזה .ְלֵעָׂשו ֶׁשִּתָּנֵׂשא

 רֹוָצה ֶׁשֵאיֶנָּנה ָרֵחל ֶׁשל ַהַּצַער ֶאת ָזַכר הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

   יֹוֵסף ֶאת ְלהֹוִליד ָזְכָתה ֶזה ּוִבְזכּות .ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר

  .ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ִעם ּוְלִהְתַקֵּׁשר  

 ַהְיסֹוד יֹוֵסף ֶאת הֹוִליָדה ,ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ָרֵחל ְּדָלֵכן

 ְלַסֵּמל ,ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ִּבְנָיִמין ֶאתְו

 ַהְיסֹוד ֶאת ָלעֹוָלם ְמִביָאה ֵמַהַּמְלכּות ֶׁשָּבָאה ִּדְלַתָּתא ֶׁשָהִאְתָערּוָתא

 ,ִּדְלֵעיָּלא ִאְתָערּוָתאְּב ַהֶּׁשַפע תֶא יםיִעֶׁשַּמְׁשִּפ ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרהָה תֶאְו

 ףֵסיֹו תּוּלַּגְתִה ןֵכְו .ָלעֹוָלם ַהְיסֹוד תַעָּפְׁשַה הָּבָא ַהַּמְלכּות יֵדְי לְוַע

 הָתְיָה ,ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת תֶא תֶלֶּמַסְמַה יםִחַאָה רַאְׁשִלְו יןִמָיְנִבְל

 ָךִּבְּת לְּבָרֵח" )יח ,כט בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ל"ֵחָר יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב

   נּוְקִּבין ַמִּיין ֶׁשַּמֲעָלה ַהַּכָּלה ְּבִחיַנת ִהיא ְּדָרֵחל ה"ַּכָּל ת"ס "הַהְּקַטָּנ

  .ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה  

 ָהִאָּמהֹות ְּבֻכָּלן "ְוָרֵחל יֹוֵסף ִנַּגׁש" )ז ,לג שם( י"ְּבַרִּׁש

 ָאַמר ,ְלָפֶניָה ִנַּגׁש יֹוֵסף ְּבָרֵחל ֲאָבל ַהָּבִנים ִלְפֵני ׁשֹותִנָּג

 ֶאֱעמֹד ,ָרָׁשע אֹותֹו ֵעיָניו ָּבּה ִיְתֶלה ֶׁשָּמא ,ּתַֹאר ְיַפת ִאִּמי

 ַהְיסֹוד ְּדיֹוֵסף ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִמְּלִהְסַּתֵּכל ַוֲאַעְּכֶבּנּו ְּכֶנְגָּדּה

 .ֵעָׂשו לֶׁש ִּדְקִלָּפה ֵמַהְיסֹוד ,ִּדְקֻדָּׁשה ַמְלכּות ָרֵחל לַע ֵמֵגן ,ִּדְקֻדָּׁשה

   ,ַלְיסֹוד ֶקֶׁשר ָלּה ֶׁשֵּיׁש ֱהיֹות ,ֵמֵעָׂשו ַהֲהָגָנה ֶאת ְצִריָכה ָרֵחל ְוַדְוָקא

  .ִּבְמֻיָחד ֵאֶליָה ִנְמָׁשְך ,הִּדְקִלָּפ ְוַהְיסֹוד  
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ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו " )יבבראשית כח (

ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים 

 " אלהים עוליםוהנה מלאכי" )ר סח יד"ב( ומצינו במדרש ".ּבֹו

וכן מובא .  אלו שרי ארבע מלכיות,"ויורדים שנים" ,שנים

והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים " ,בפירוש בעלי התוספות

כ "ו מדרגות ואח"ה שר של מצרים עולה רד"הראהו הקב. "בו

ב מדרגות "ושל מדי נ. מדרגות ויורד'  ושל בבל עולה ע.יורד

 ,אדום עולה למעלה למעלה ושל .פ ויורד" ושל יון ק.ויורד

אמר .  אין לו ירידה לעולםס ושלוםאמר יעקב שמא ח

. "אל תירא עבדי יעקב כי הנני מושיעך מרחוק"ה "בהק

אם " שנאמר ,כביכול אפילו אתה רואהו אצלי אורידהו משם

ורואים שקץ  ."'בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה

 א בבעל הטורים שםוכן מוב. הגאולה נרמז ליעקב במראה הסולם

 וכן . שהראהו קיצי הגליות,בגימטריא וקץ. "והנה סלם"

   בגימטריא ".ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו"

  .ה''תשע  

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָׁשם " )בבראשית כט (

 ִּכי ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא ְׁשלָׁשה ֶעְדֵרי צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה

 ומובא בפירוש ".ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים ְוָהֶאֶבן ְּגדָֹלה ַעל ִּפי ַהְּבֵאר

 שם שלשה עדרי צאן רובצים והנה"בעלי התוספות 

ונאספו שמה . גליות מצרים בבל אדום' רמז לג. "עליה

רואים שרביצת עדרי הצאן על הבאר מסמלת  .זה קבוץ גליות

   עם המילים והכולל "ֶעְדֵרי צֹאן רְֹבִצים"וכן . את כל הגליות

  . שאז סוף הגלות כדברי הזהר לעיל.א''תשעבגימטריא   

ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו " )גבראשית לב (

' אור החיים'ומבאר ה". ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום

 ,חד הא, בהם בני עשוזמנים שישתנו' יכוין הכתוב לרמוז ג

 וזה ,"עשו אחיו"והוא אומרו , יהיו יעקב ועשו במדת האחוה

 מזמן שנחרב הבית עד עת קץ ,' והב.היה עד עת החורבן

 "ארצה שעיר" והוא שרמז באומרו ,שעשו במעלה גדולה

 בימים ,' והג. להראות מדרגה עליונה,ף"ח תחת אל"בפת

 ,"שדה אדום"רו והוא אומ, המקווים לנו שתהיה אדום ירשה

א "יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרה יִל בַתָכ ְו.כשדה תחרש

, ט"רכבגימטריא . לחקלי אדום הוא "שדה אדום"שהתרגום על 

 עד סוף הששת אלפי שנים ב"תשעכמנין השנים שנשארו משנת 

  גרסו ' עוז והדר'ובחומשים היותר מדויקים כמו חומש , יש שגורסים לחקל(

   ).לחקלי  

ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ּכֹה ָאַמר ") ד, בראשית לב(

ל ַער ַּבֵאָבְמּו". ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה

ְּכלֹוַמר ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַאֵחר ַעד ֶׁשַּיַעְברּו , "ַעד ָעָּתה" םים ָׁשִרּוּטַה

ֲאָלִפים '  ְוה. ִמְצַרִים]תלּוָּג [ֶׁשל'  ְות.ֶבל ָּב]תלּוָּג [ֶׁשל'  ע"ָעָּתה"

ר  ְוַאַח, ְוָיבֹא ֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי ֶשֵהם ְימֹות ַהָּמִׁשיַח,ֶׁשל ָגלּות ֱאדֹום

ים ִארֹו ְו".ט ֶאת ַהר ֵעָׂשוּפֹ ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשמֹוִׁשִעיםְוָעלּו " ְךָּכ

ז ֵּמַרה ְמ ֶז,"הָּתָע"ב תּום ָּכִאְו, הָּלֻאְּגן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרה ְמֶּזק ַהסּוָּפַהֶׁש

  ת ֹוּיִתאֹום ָהִע" ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה"ק סּוָּפן ַהֵכְו. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאן ְּגַמל ְזַע

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב  

, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַר ְמב"תשעת ַנְׁש

, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנן ֶׁש"יִדי יּוּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו

 ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש

 ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש זוהר תיקוני .סז תיקונים( רַהּזַֹּב

 םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש

 .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ

 ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו

 אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל

 םִיַמ יןֵּב ילִּדְבַמ ייִהִו" בתּוָּכַה ןֵכְו ,ב"ע ת"ר "ןֹוּיִצ 'ה בּוׁשְּב

 אהּוֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "םִיָמָל

 יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה

 פנחס( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִּדט ִמּוּקאן ִלד ָּכַע .הָּלֻאְּגַה לֶׁש

 ןֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש :)ריט

 ְּבִׁשְבִעים ָלםּגֲֹא ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 )יתרו קמז(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים

ד ל סֹוז ַעֵּמַרְמּו, ד" פקאָּיִרְטיַמִגא ְּבהּוי ֶׁשּוּל ִמ לֹוׁש ֵיב"עם ֵׁשֶׁש

אַמר  ַוּיֹ'הַוִּיְקָרא ִׁשְמׁשֹון ֶאל " )כח ,טזשופטים ( בתּוָּכ. היָדִקְּפַה

 ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַאְך ַהַּפַעם ַהֶּזה ָהֱאלִֹהים 'הֲאדָֹני 

ם ִעה ה ַמָראֹוְכִל ְו".ְוִאָּנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ִמְּפִלְׁשִּתים

ר ֵאָבְמּו. ְלִׁשְמׁשֹון רּוְּקים ִנִּתְׁשִלְּפַהה ֶׁשָּיִנְּׁשן ַהִיַעל ָהה ַעָמָקְּנַה

ְוִאָּנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני " :)סוטה ז(י ִמְלַׁשרּוְיַה

י ן ִלם ֵּתָלל עֹו ֶׁשנֹוֹוּביו ִרָנָפר ְלַמא ָאָחי ָאִּבר ַרַמ ָא,"ִמְּפִלְׁשִּתים

 כתוב

כתוב 

כתוב 

ב תּוָּכ

 ןֵכְו



י ת ִלֶנֶקְתת ֻמַחי ַאיִנר ֵעַכְׂש ּו,הֶּזם ַהָלעֹות ָּבַחי ַאיִנר ֵעַכְׂש

א "גוט שליטנה ויָדהּוְי' ג ר" הרהרֵאה ֵּבי ַזל ִּפַע ְו.אבֹיד ָלִתָעֶל

 .ב"עת ַנְׁשא ִלבֹיד ָלִתָער ֶלֵמֹוא ׁשהּו' ב ַהןִיַעת ָהֶאז ֶׁשַמ ָרִּׁשְמׁשֹוןֶׁש

יא ן ִה"ִית ַעאֹוָה )א"ח(ל "ַחְמַרָל' םרֹוָּמיר ַּבִּדַא'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ

ן ֵכְו. ּהָאּוּלִמן ְּב"ִית ַעא אֹוָּל ֶאינֹון ֵאִיַעי ָהִּכ, םִייַנֵעת ָּבֶטֶלֹוּׁשַה

ים ששומרים עב שהוא השם של הגאולה לב"עם ין ֵׁשר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמ

ב נעשים "מן הע .)מג(' נהר שלום'כמובא בספר . על העינים

 העבים הסוגרים על העיניים למנוע נתהעפעפים שהם בחי

בעב " ה סוד גם ז,"עבים סתר לו ולא יראה" ה סודהראות וז

 ןֹוׁשְמִׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצן ָמֵכְו .העפעפים של ב" שהוא ע"הענן

 ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשָהָיה )יד ,צח ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמְל

 ֵּכיָון ,ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶׁשהּוא ּבֹו ְוָסבּור ]ןֹוׁשְמִׁש תֶא[ אֹותֹו רֹוֶאה

 ".''ה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך" ,ֵמת ֶזה ַאף ָאַמר ֶׁשֵּמת אֹותֹו ֶׁשָרָאה

 ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ַּכְמֻיָחד ,"ְּכַאַחד ַעּמֹו ָיִדין ָּדן" )י ,צט( םָׁש אָבמּו ןֵכְו

 ָּדן ִמֵּׁשֶבט ָּבא ִׁשְמׁשֹון )ה ,י ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןֵכְו .ְיהּוָדה ֶזה

 ַאְרֵיה ּגּור" .)קס ויחי לקוטי( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו .ְיהּוָדה ּוִמֵּׁשֶבט

 ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ֶזה ,"ְיהּוָדה

   ֶׁשל ַהְּקָצוֹות ְׁשֵני ֶאת ְּבתֹוכֹו ִאֵחד ֶׁשִּׁשְמׁשֹון רֹוִאים .ִמָּדן ְוִאּמֹו

   .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ מֹוְּכ ְוָדן ְיהּוָדה  

 הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִל ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו

 ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא ,יב(

 ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ֶּכהַהְמַח ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים

 ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות

 אֵציֹו ב"תשע תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך

 תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש

 לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו יםִלדֹוְּג יםִּסִנְל לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש

 יֵרְבִדְּכ יתִנָרחֹוֲא הָנָׁש 1290 דעֹו בֵּׁשַחְנ םִאְו .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב

 םקֹוְמ לַע "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ"ַה תֶא ימּוִקֵה ּהָּב הָפקּוְּתַל יַעִּגַנ ,יאִבָּנַה

א ביאר את הפסוק בדניאל "ציון סיבוני שליט' ג ר"והרה. ׁשָּדְקִּמַה

 שנה מחורבן הבית הראשון שהיה 1335 ועוד 1290שצריך לחשב 

שהרי דניאל שאמר את , "ַהָּתִמיד הּוַסר"שאז , 3338בשנת 

, 5963ונקבל את המספר . הנבואה חי לפני הזמן של הבית השני

  ו "רד. [ שניםץ"קוכמו שבמצרים השם הפחית לעם ישראל 

  .ג"תשעושוב אנו מגיעים לשנת , כך יהיה לעתיד לבא] 'במקום ת 

ה ָנָּׁש ַּב)556י עמוד "אוצר מדרשים אייזנשטיין מדרש רשב( ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְל

ית יִׁשִלְּׁשַבּו, יןִחְּלַּתְׁשב ִמָעי ָרֵּצה ִחָּיִנְּׁשַבּו, רָטה ָמָנֹואׁשִרָה

ע ַבית ׂשֹיִׁשִמֲחַבּו, עַבא ׂשֹלֹב ְוָעא ָרית לֹיִעִבְרָבּו, לדֹוב ָּגָעָר

ל ב ֶׁשָכֹוא ּכהּוְו, טֶב ֵׁשֹואׁשרְֹבח ּוָרְזִּמד ַּבָחב ֶאָכֹוח ּכַמְצִיְו, לדֹוָג

ה ֶאה רֹוָּתַאֶׁשת ְּכאֹו ָהָךה ְלֶזְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשח ָמַמְצז ִיָאְו, לֵאָרְׂשִי

, חָרְזי ִמֵנת ְּבכּוְלה ַמָלְפָנ, קֶׂשֶּמַדְּבי ֶׁשִחָרְזן ִמירֹול ִנַפָּנֶׁש

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשִיה ְלָעּוׁשְיח ַהַמְצז ִּתָאְו] ִיְׁשָמֵעאל[

 אדַסאר ַאַׁשַּבא ָּיִרְטיַמִגְּבי ִחָרְזן ִמרֹוִנא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא

 ְּכֶׁשִּיּפֹל ִיְׁשָמֵעאל 'םיִרּוּט'ל ַהַעַּבא ִמָבה מּוין ֶזֵעְּכ. יםִּלִּמם ַהִע

 )דניאל יב ז(ם "יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו .ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז ִיְצַמח ֶּבן ָּדִוד

 ֶמְמָׁשלֹות ַהָּׂשִרים ָנהֶׁשִּתְכֶלי, ּוָבֵעת ֶׁשִּיְכֶלה ֶנֶפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש

 הָּמַכְו .ת ָׁשַמִיםִּכי ָאז ַּתְתִחיל ַמְלכּו, ָהעֹוְמִדים ַעל ְׂשַפת ַהְּיאֹור

ה "יד הקבִתר ָעֵמן אֹועֹוְמי ִׁשִּב ַרבתּו ָּכׁשָרְדִּמַּב םֶדת קֹורֹוּוׁש

ים ִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצי ִמֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשה ֲאָרבֹוְּדק ַלרֹוְׁשִל

 דַרָּמד ֶׁשֶבא ֶעם הּוָתיג אֹוִהְנַּמ ֶׁשְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצ ִמְךתֹוה ְּבָמָחְלִמ

, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָניו ֲאָלים ֵאִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאַע

ל ֵאָרְׂשם ִירֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלים ַמיִקִזֲחַמט ּוָעְמים ִּבִאְציֹוְו

ּוִבְזַמן  )הדרך השנייה (הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .'כּו ְולּוֲעַי

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו ".ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים", ה ְּכִתיבַהְּגֻאָּל

א ָּיִרְטיַמִגְּביר ִהד ַקַּדְגק ַּבֶׂשֶּמַּדא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"הרה

ת לֹוְׁשְמם ֶמֵהֶׁש, לּוָּלת ַהֹוּפִלְק' ל גר ַעֵּבַּגְתִה ְלה זֹוָנָׁשה ְּבֶּכְזִּנֶׁש, ב"תשע

. לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשָתָעּוׁשח ְיַמְצִתְו, ילֵעְלִדר ְּכאְֹּיל ַהים ַעִבְׁשֹוּיים ַהִרָּׂשַה

ר "מֹוְדַאה ָהָרהֹוי ֶׁשִפְּכ, קֶׂשֶּמת ַּדַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכַהר ְלָּקִעָהיף ֶׁשִסהֹוְו

   ּוׁשְּבְכִּיֶׁש, קֶׂשֶּמַדים ְלִברֹו ְקיּוָהֶׁשים ְּכִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶמֶחְלִמל ְּב"ד זצ"חבֵמ

  .ּהָתָּפִל ְקיַעִנְכַהד ְלָחם ֶאיֹו ְלּוּלִפ ֲאּהָתאֹו  

 ,ַחָנה ַּבר ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ,ֶאְלַעאי ַבר ְיהּוָדה ַרִּבי ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר

 ִמִּמְקָּדׁש רָוחֶֹמ ַקל ,ָּפַרס ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול רֹוִמי ֲעִתיָדה

 ֵׁשם ְבֵני ֶׁשְּבָנאּוהּו ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ ּוַמה ,ִראׁשֹון

 ִמְקָּדׁש ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד ַכְׂשִּדים ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו

 ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים ֶׁשְּבָנאּוהּו ֵׁשִני

 ָפַרס יָדהֲעִת ,ַרב ָאַמר ,ַּפְרִסִּיים ַידְּב רֹוִמִּיים ֶׁשִּיְּפלּו

 ,ְלַרב ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא ַרב ֵליּה ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול

 .ִהיא ֶמֶלְך ְּגֵזיַרת ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי ְבַיד ַּבָּנֵאי

 ׁשֵיְו ,יִמרֹוְל סַרָּפ יןֵּב יאִה אבָֹל ידִתָעֶל הָמָחְלִּמַהֶׁש יםִארֹוְו

א "ציון סיבוני שליט' ג ר"והוסיף הרה. ַחֵּצַנְמ יִמ תֶקלֲֹחַמ

לרמז , ל"סמאאותיות , אסלם בגימטריא אד'אחמדיניגש

  , למלחמת גוג ומגוג, שהוא מוביל את כל האסלם שהם ישמעאל

  .שהיא מלחמת אדום וישמעאל  

, תנֹוֹוּל ַחד"תשע ׁש ֵייַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

א ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו

 ןֵכְו

 הֶזְו

ןֵכְו

א ָבמּו



  א "ציון סיבוני שליט' ג ר"והוסיף הרה. דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶק

  .אלהיך'  העדובו תשאו , דִוָדת ַעֻׁשְּתנוטריקון ד "תשעש  

 ,הָרֹוּת ןַּתַמּו םִיַרְצִמ תַּלֻאְּגִמ יםִנָׁש 3323 נּוְמַלְׁשִה ג"תשע תַנְׁשִּב

 אלֵקְזֶחְי תַאבּוְנִּב רַמֱאֶּנֶׁש קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה אהּו הֶּזַה רָּפְסִּמַהְו

 ְלֵעיֵני ְונֹוַדְעִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי" )כג ,לח יחזקאל( גגֹוָמּו גֹוּג לַע

  ציון סיבוני ' ג ר"והוסיף הרה ".ה"ויה ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ַרִּבים ּגֹוִים

  .דולהגה ָעֻׁשְּתנוטריקון ג "תשעא ש"שליט  

 יףִסהֹוְו .א"תשע ת"ר .ְׁשַמעִּת ָּתהַא ִנִּייםֲע ְוַעתַׁש הָּלִפְּתַה חַסֻנ

 לֶׁש עַבּׂשַֹה לַע זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

 ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם "ָלֶחם ּוִּתְׂשְּבע ּוַבּבֶֹקר" )יב ,טז שמות( בתּוָּכַּב ב"תשע

ד סֹו יאִה 'ה תיַעִדְי ןֵכְו ,הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ "רֶקּבֹ" יִּכ ".ֱאלֵֹהיֶכם 'ה

א "י שליטִחָרְזה ִמֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ה"ת הוית ֶאַעַדָל, הָּלֻאְּגַה

ף ֵסֹוּין ִממֹוָּמת ַהַעָּפְׁשל ַהר ַעֵּבַדְמ ַהקסּוָּפת ַּבֶזֶּמֻר ְמב''תשעת ַנְּׁשֶׁש

  ַמֵּלא ֶאתמר ֵלאיתֹוֵּב לַע רֶׁשֲא תֶאַוְיַצו  ")א, בראשית מד(. יוָחֶאְל

ִאיׁש ְּבִפי  ת ָהֲאָנִׁשים אֶכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת ְוִׂשים ֶּכֶסףְמְּתחַֹא

ל ז ֶׁשֶמם ֶרה ַּגֶּזק ַהסּוָּפ ַּבׁשֵיְו. תֹוּיִתי אֹוֵּתג ְׁשּוּלִדְּב". ְחּתֹוַאְמַּת

ְּכמֹו ,  חֹוַתם ַהְּבִריתדסֹוְּב, ףֵסת יֹוַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, תֶמם ֱאַתחֹ

ה יָלִחְת ַמה זֹוָנָׁשְבִּד.  ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּוָךְוַעל ְּבִריְתֶׁשאֹוְמִרים 

ֶזה ַהַּטַעם ֶׁשּיֹוֵסף ְו. הָּׁשֻדְּק ַהדַצף ְלֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמע ֶׁשַבּׂשֹת ַהַעָּפְׁשַה

ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ָּבָאה , ֵהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ְּבַאְמְּתחֹוֵתיֶהם

 חֹוָתם ְוֵכן. ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּותת ֶאְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע , ִמֶּמּנּו

  " ָּלהִחַּבְּת ּוינֵתְּתחְֹמְּבַא ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב" )יח, בראשית מג( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג  

ַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת " )יג, דניאל ח(

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפִים : ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס

ָרִאיִתי ָּפַתר ְּבֵׁשם ם י ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ִנְצַּדק קֶֹדׁשּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְו

 ַעד ֶׁשָּיבֹא אֹותֹו ָהֶעֶרב ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ַעד ֶעֶרב בֶֹקר"ַרֵּבינּו ְסַעְדָיה 

 ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי ְּדַבר ֱאלֵֹהינּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"ּבֹו 

ַוֲאִני אֹוֵמר ִּכי ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר ָהָאמּור  .ָיקּום ְלעֹוָלם לֹא יּוָפר

ר ַמה לֹוֶצא רֹו"ט שליטַלְּבְניֶזל ַאעְרֶּב' ג ר"הרהְו .ַמְטִרָּיא הּואיָּכאן ִּג

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת "אָּיִרְטיַמִּגל ַהז ַעֵּמַרי ְמ"ִּׁשַרֶׁש

 ) א,ר כא"ב( ׁשָרְדִּמם ַּבים ַּגִאָצְמי ִנ"ִּׁשַריר ִּכְזַּמן ֶׁשאֹוה ָּגָיְדַעְס' י רֵרְבִדְו

ם קֹול ָמָכ ְּבִיְצָחק' ם רֵׁשן ְּבָתָניֹו' רה ְוָיְרַזֲע'  ר"רֶקב ּבֶֹרד ֶעַע"

א ָּל ֶא.בֶרין ֶער ֵאֶק ּבֹׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכר ְוֶקין ּבֹב ֵאֶר ֶעׁשֵּיֶׁש

ד סֹויא ְּבִהה ָּלֻאְּגַהים ֶׁשִאֹורְו. רֶקל ּבֵֹאָרְׂשל ִין ֶׁשָבְרה ִעֶׂשֲעַּיֶׁשְכִל

 אבָֹי יַתָמ היָאִל ְּפׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ ןֵכְו .ראֹוְלר ּוֶקבֹ ְלְךָּפְהֶּנב ֶׁשֶרֶע

 ררּוָּב הֶז ".יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶקבֹ יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו" םֶהָל רַמָא ,יַחִׁשָמ

 יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש הָאיִרְּבַל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע םֶהָל זַמָר אהּוֶׁש

 אהּוֶׁש א"שליט רֶּגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה רֵאֵבּו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש

   הֶּכְזִנ זָא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז ינּוְיַה "בֶרֶע יִהְיַו" ,בֶרֶע הֶיְהִּיֶׁשְּכֶׁש זַמָר

  ".רֶקבֹ יִהְיַו" ,רֶקבְֹל הָלְׁשְמִּנֶׁש הָּלֻאְּגַל  

 אָבהּו ,ל"ַּצַז לֶקיְנִפ י"גראַה ירִמ תיַבִׁשְי אׁשרֹ םֵׁשְּב אָבמּו

 ,ה"תש תַנְׁשִּב איַחְנֶׁשְּב סַּפְדִּנֶׁש 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב

 .ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת היָלִחְתִה הָאֹוּׁשַה הָצְרָּפֶׁשְּכ ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש

 בצילא' גליון( ל"ַּצַז גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב אָבמּו הֶז יןֵעְּכ

וכן . ּהָּתִעְבִּד ןַמְז ילִחְתִה הָאֹוּׁשַּבֶׁש )ע"תש אמור צאנז 'דמהמנותא

 )ויצא(ה "י בשנת תשל"הדפיסו דבריו מה שאמר בשיעור חומש רש

י ישראל ש כבר לא היו יכולים בנ"כמה שנים אחרי שנת ת

, טעם הענין בזה. ולקבר רחל, לגשת גם לכותל המערבי

, ר"משום דבאמת הגאולה היתה צריכה להתחיל בשנת ת

ליון היה צריך להתחיל וה  במלחמת נפ"וכבר בשנת תקע

ואיני , דבר זה ברור כשמש אצלי. ההכנה לביאת המשיח

. אלא מידיעתי שבאמת כן הוא, אומר זאת בתורת השערה

אלא שאחרו , ה הזמן מסוגל להיות זמן פקידהשאכן אז הי

מצוי אצלי . ש"את זמן הפקידה לעוד מאה שנים עד לשנת ת

ספר קדום שהוא פירוש על דניאל שחיברו רבי יוסף אבן 

, והיה אביו של בעל שלשלת הקבלה, יחייא מגולי ספרד

ויאמר אלי עד "וכותב שם בביאור החשבון המרומז בפסוק 

כי בסוף , " מאות ונצדק קדשערב בקר אלפים ושלש

, החמשת אלפים ושבע מאות שנה לבריאת העולם בקירוב

כבר . 'אם מעט קודם או מעט אחר כך יבא קיצנו בעזרת ה

ל שהוא דבר "ג ממונקאטש זצוק"הראתי זאת בשעתו להרה

. חידוש שיכתוב הקץ על הרבה שנים רחוק ומופלג מזמנו

ילים לחשב את שהרי בדרך כלל כל מחשבי הקיצים היו רג

כמו שרואים , הקץ באופן שיהיה קרוב לזמנם ולדורם

ומה הכריחו , והרי זו נבואה ברורה ביותר. י לדניאל"בפרש

דיברה בו ' אין זאת אלא שרוח ה, לכתוב או מעט אחר כך

שהיה ברור אצלו שביאת המשיח לא , ומילתו על לשונו

ואף שכתב שם או . ש כי אם לאחריה"יהיה לפני שנת ת

לפי , מעט אחר כך וכבר עברו לפנינו שלושים וחמש שנה

. ערך אלפי השנה שמבריאת העולם הרי זה מעט שנים

מישום הכי כאשר ראו והרגישו אומות העולם שקרבה ובאה 

עת הגאולה  התגברו ברשעם ולא הניחו לבני ישראל להגיע 

וכאשר מתקרב . לכותל המערבי מערת המכפלה וקבר רחל

ה ומן השמים כבר רוצים שישובו בנים יותר זמן הגאול

ה שכבר יכולים לבוא אל הכותל המערבי "עזר הקב, לגבולם

  ןֵכְו

ן ֵכְ

ב תּוָּכ

 ןֵכְו



  ואם היו יכולים ליכנס אל תוך . ולצעוק אל רחל אימנו

  .כבר היה משיח בא, מערת המכפלה ולא רק למבנה שעליו  

' ג ר"יו הרהִמם ָחֵׁשְּבא "ש ֶאְלָיִׁשיב שליט"ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהגרי

ֶאת ֻחְרַבת ַרִּבי  נּוְבִי םִאֶׁש תֶרסֹם ָמָדָיְּבֶׁשֵּיׁש ל "ין זצִוה ְלֵיְרַא

.  ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשיםִברֹוְּקן ֶׁשיָמה ִסֶזְיהּוָדה ֶהָחִסיד ִּבירּוָׁשַלִים 

ם יקּוִׁשְלף ֶקתֹ ְּבדּוְּגַנְתים ִהִבָרַעָה ֶׁשַעדּוָי ְו. ִהְתַקֵּים ְּבָיֵמינּוה ֶזְוָדָבר

ח "גרם ַהֵׁשה ְּבָנרֹוֲחַאם ָלַסְרן ֻּפֵכְו. ֻחְרַבת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד

ם ֹוּי ַּכִנְמָצִאים נּוָא ֶׁש)ב"ח חשון תשע"יתד נאמן י(א "י שליטִקְסְבֶיְנַק

ג " הרהבֹוָרקֹם ְמֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקת ִעַפקּוף ְּתסֹוְּב

ה ָּמַכר ְלַמח ָא"גרת ַהֶמֶדֹוּקה ַהיָטִמְּׁשַּבא ֶׁש"ן שליט ַמהּוָּיִלֵא' ר

ים ִלכֹום ְיֵהה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהיָטִמְּׁש ַהֹוּזֶׁש, יתיִעִבְּׁשן ַהֶרל ֶקים ֶׁשיִבִדְנ

 ַח מַֹעגּוד ְּפֶלע ֶי" לד לֹוַלֹוּני ֶׁשִדיהּוי ִמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָוְצִּמת ַּבֹוּכְזִל

א ּלֹ ֶׁשר לֹוַמָאְו, א"ח שליט"גרַהר ְלבּוס ָׁשַנְכִנים ְוִנרֹוֲחַאָהים ִמָּיַּב

ן ר ָּד"ג ַהיַחִּגְׁשַּמַהי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. אבֹ ָייַחִׁשָּמד ֶׁשן ַעָמה ְזֵּבְרח ַהַּקִי

ב ֶרֶען ָהַמְזים ִּבִאָצְמ ִננּוְחַנֲאֶׁש, הָנרֹוֲחַאר ָלֵּבא ִּד"ל שליטַּגֶס

ָהִסרּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר  "קֹסּוָּפת ַהיר ֶאִּכְזִהְו, ֶּפַתחַּבה ָּלֻאְּגַהֶׁש

ח "גרַהע ֵמַמָּׁש ֶׁשְךָמְסר ֻמקֹוָּמי ִמִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו".ְּבתֲֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו

  הדברים נאמרו (. ברֹוָק ְּביַעִּגַהד ְלֵמ עֹויַחִׁשָּמַהא ֶׁש"ן שליטיַמייִנֵרְג

  .)חרונהלמשפחת מחותנו שנפטר לא  

 אלֵעָמְׁשִי יֵנְּב יןיִדִתֲע )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו

ויפנו הדרכים  לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב תבֹוֵרֲחַה יםִרָע תנֹוְבִל

ת רֹוְצאֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמה ֶׁשֶׂשֲעַּמת ַהן ֶאֵּיַצי ְלאּוָרְו .יםִמָּיית ַהִרֲחַאְּב

ן ַמְרֶּוַרן ְּבֵבאּוח ְרַרֶז' ג ר"רהַהת ֶׁשֵעם ְּבַעַּפ ֶׁש)קנג(' יםִמָּיית ַהִרֲחַא

ת  ֶאעּוְמָׁש, ל"ין זצִקיְס ִּדיּב ֵלַעֻׁשהֹוְי' ג ר"ל הרהֶצה ֵאָיל ָה"זצ

ל "גריַהְו, םִיַלָׁשירּו ִלַעסְֹנה ִלָנֹואׁשִרז ָלה ָאָלֵחֵהת ֶׁשֶבֶּכַרת ָהיַרִפְצ

ה ַמ ּו.בֵרה ָקָּלֻאְּגן ַהַמְזים ּוִכָרְּדת ַהים ֶאִּנַפר ְמָבְּכר ַמין ָאִקיְסִּד

ם קֹוד ְמל ַית ַעֶרֶבעֹום ֶׁשִיַלָׁשרּו ְיְךתֹות ְּבֶבֶּכ ַרׁשר ֵיָבְּכם ֶׁשֹוּיר ַהאַמנֹ

  ים ִלָגְרי ָהֵלעֹוים ְלִכָרְּדת ַהין ֶאִכה ֵמ"הקב ֶׁשׁשחּוים ְּבִארֹוְו, ׁשָּדְקִּמַה

    .ברֹוָקְּב  

 ַהּקֶֹדׁש ְּבִאֶּגֶרת איָתִא )בשלח( 'םִיַרְפֶא הֵנֲחַמ לֶגֶּד' רֶפֵסְּב

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

 ְוֵהִׁשיב ,ַמר ָאִתי ֵאיָמַתי ַלָּמִׁשיַח ט"בעשַה ֶׁשָּׁשַאל ה"ע ִמּפֹוְלַנאי

 ֶׁשְּמֻרָּמז לֹוַמר ֵיׁש ְוֶזה .חּוָצה ָךַמְעָינֹוֶתי ְוָיפּוצּו ּתֹוָרְתָך ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה

 ָראֵׁשי ׁש"ְּבֵרי ,ַּגֵּלי ְּבֵריׁש ַהָּגלּות ִמן יֹוְצִאים ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַּבָּפסּוק

 ּתֹוָרתֹו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהְיינּו י"ַּגֵּל .ם'ֵׁש ַעל'ַּב ְׂשָרֵאל'ִי ִּבי'ַר ֵּתבֹות

 ְךּוּפִהְּב ט"בעש ןֵכְו .ָּגלּוָתא ִמן ּוןִיְפק ָאז ַמְעָינֹוָתיו ְוָיפּוצּו

 .ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב תפֹוְּלַחְתִמ 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹו יִּכ ,ב"תשע תֹוּיִתאֹו

 אֹו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו ט"הבעש רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו

 .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע זֵּמַרְמ םַּג אהּוְו .ה"תשעְּב

 ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע ל"זצ ט"בעשַה ר"מֹוְדַאָה ןֵכְו

 ןֹוׁשָּלַה תֹוּיִתאֹו ןֵהֶׁש ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹוָה ףּוּלִח

 ,הָּלִפְּתַה חַסנֹ תֶא אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ .ב"תשעְּב הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ

ָך ָלׁשֹון ְוָכל  דסֹו יאִה ןֹוׁשָּלַה ןֵכְו .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִתָּׁשַבע ְל

 םַּגֶׁש אֵציֹוְו .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה תֶא א"ָרְּגַה זַמָר ּהָּכְרַּד הָעבּוְּׁשַה

 דסֹו ְךֶרֶּד ,תֹוהּוַמּו תֹומּוְצַע הּוֶּזֶׁש מֹוְׁשִּב ץֵּקַה תֶא זַמָר ט"בעשַה

 יןֵּב אָלְפִנ רּוּבִח אןָּכ נּוָל ׁשֵיְו ,הָעבּוְּׁשַה דסֹו יאִהֶׁש ןֹוׁשָּלַה

 לַעַּבֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .ב"תשעְּב הָּלֻאְּגַה דסֹוְּב א"ָרְּגַל ט"בעשַה

 "ַנְפִׁשי ְבָׁשלֹום ָּפָדה" )יט ,נה תהילים( קסּוָּפַה תֶא ׁשַרָּד 'אָיְנַּת'ַה

 ְלַהְתִחיל רָׁשְפֶא הֶז םֹוּיִּמֶׁש רַמָאְו ,וֵלְסִּכ ט"יְּב אֶלֶּכַהֵמ אָצָּיֶׁשְּכ

 .יםִרְסאֹוָהֵמ שׁשֲֹחַל אלְֹו ְךֶרֶּד לָכְּב הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ יץִפָהְל

 ְבָׁשלֹום ָּפָדה" אָּיִרְטיַמִגְּב ב''תשע וֵלְסִּכ ט"יֶׁש יִל בּוְתָכְו

   ,זָא ילִחְתִהֶּׁש הַמ לֶׁש הָמָלְׁשַהַה יאִה זֹו הָנָּׁשֶׁש ינּוְיַה ".ַנְפִׁשי

  .ט"בעשַה לַע נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ  

ר ֶפֵסה ְליָחִתְּפַבּו', יםיִדִסת ֲחַנְׁשִּמ'ל ַהַעַּבִמ' בָבר ֵלֶשיֹ'ר ֶפֵסְּב

ף ֶלֶאת ָה ֶאקּוְּלי ִחִּכ, א"ת תקמַנל ְׁשץ ַע ֵקמּוְסְרִּפֶׁש' םַעי נֵֹכְרַּד'

י ִפְלּו, תעֹוע ָׁשַּבְרַאם ְויִרְׂשֶעם ְלקֹוְמת ִּבעֹוה ָׁשֵרְׂשים ֶעֵּתְׁשי ִלִּׁשִּׁשַה

ן ֵּיַעְו, א"תקמב ְּבָרֲעַמה ְלֶטל נֹוֵּצַהה ֶׁשָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמא ְזֵצה יֹוֶז

ר אֹו'ָב ּו.)ו סא"ח(' רֵפם סֹוַתֲח'ת "שוְבּו, )ה לתקופות"ה ח ד"ר(בתוספות 

ן ֵכְו. עַּבְרַאים ְוִרְׂשֶעף ְלֶלֶאת ָהק ֶאֵּלַח ְליְךִרָּצ ֶׁש)ב, ויקרא ו(' יםִּיַחַה

ים ִקְּלַחְּמ ֶׁש)ג"תרס( ׁשיְטאִוָּביּוִּלב ִמ"רשָהים ֵמִרָמֲאַּמר ַהֶפֵסא ְּבָבמּו

 יׁשִלְּׁשיל ַהִחְתִהֶׁשג ְּכ"ת שלַנְׁשן ִּבֵכָל, עַּבְרַאים ְוִרְׂשֶעף ְלֶלֶאת ָהֶא

ר ֶקּבֹח ַהַרָּזֶׁשק ְּכ"ת תַנְׁשִבּו, ל"יַזִרֲאה ָהָּלַּגְתִה, הָלְיַּלל ַהי ֶׁשיִׁשִלְּׁשַה

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .בם טֹול ֵׁשַעַּבת ַהַרֹול ּת ֶׁשרֹוץ אֹוֵצנֹוְתִהיל ְלִחְתִה

  . ח"ל תנלּוֱאי ֶּב"חה ְּבָתְיט ָה"בעשת ַהַדֵּלא ֶׁש"שליט. ן גָתָנהֹוְי

  .רַחַּׁשת ַהלֹון ֲעַמ ְזינּוְיַה, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהה ֶׁשָּמַחץ ַהֵנם ָהֶדקֹוה ָעָׁש  

 ָּגלּות ְּכמֹו ְלִיְׂשָרֵאל ָקָׁשה ָּגלּות ְלָך ֵאין .)יז שמות( רַהּזַֹּב

 ַּתַחת .)יא שבת( אָרָמְּגַה תֶא אנּוֵבֵה ְוִלְכאֹוָרה .אלֵעָמְׁשִי

 ,ֲאדֹוִמים ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל

 ִיְׁשָמֵעאל יִלָלְּכ ןֶפאְֹּבֶׁש ינּוֵרָבְּד יִּפ לַע רֵאָבְל הֶאְרִנ .יֹוֵתר םְרָׁשִעי ֶׁשָהיּו

 תֹוּיֻלָּגַה לָּכִמ הֶׁשָק רֵתיֹו הֶיְהִּת אלֵעָמְׁשִי ָּגלּות לָבֲא ,יםִערּוְּג תחֹוָּפ םֵה

 לֵצְּב תיֹוְהִל היָכִרְּצֶׁש יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש הָפקּוְּתַה הֶיְהִּת יאִהֶׁש לַלְגִּב

 תחֹוָּפ םדֹוֱאֶׁש רֵאֵּב א"שליט אתָּיַז ןעֹוְמִׁש 'ר ג"רהָהְו .ילֵעְלִדְּכ ןמֹוְלַצ

 םַּג אהּוֶׁש םּוּׁשִמ אלֵעָמְׁשִּיִמ לדֹוָּג רֵתיֹו עָׁשָר אהּו לָבֲא ,ףּוּגַל הֶׁשָק

 ָבאמּו ְוֵכן .גֹוְרהֹוַה ןִמ רֵתיֹו יאֹוִטֲחַּמַה לדֹוָגְו ,לֵאָרְׂשִי תֶא יאִטֲחַמ

 ָּגְזרּו ָהְרָׁשָעה ַמְלכּות ֶׁשָעְמָדה ִמּיֹום ּדֹור ְּבָכל :)עד ב"ב( א"ַּבמהרש

 ַמְלכּות ָאָתא ֲהָדר ',ְוכּו ּוִמְצוֹות ַּבּתֹוָרה ַיַעְסקּו ֶׁשּלֹא ָעֵלינּו

ןֵכְו

 ןֵכְו

  אָבמּו

ן ֵּיַע

  ינּוִצָמ



 ֶׁשָהיּו ִיְׁשָמֵעאל ְּבַמְלֵכי ָהרֹב ַעל ּדֹור ְּבָכל ֶׁשָרִאינּו ְּכמֹו ִיְׁשָמֵעאל

 ןֵכְו .ּוִמְצֹוֶתיָה ּתֹוָרה עֹל ְלַקֵּבל ָאָדם ְלָכל ְרׁשּות ִנְּתָנה ֶחֶסד ַמְלֵכי

 רַעַׁש לַע קּוְקָחֶׁש )שם גרשום הרבנו ביאור עם .צח מנחות( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 תַרָּכַה תאֹוְּכ ,היָרִּבַה ןַׁשּוׁש תַרצּו תֶא יִנֵּׁשַה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש חָרְזִּמַה

 יםִארֹוְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא תנֹוְבִל תּוׁשְר םֶהָל נּוְתָּנֶׁש סַרָּפ תכּוְלַמְל בֹוּטַה

   יןֵא ,)ה ,לח יחזקאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבּוּמַּכ ,ִיְׁשָמֵעאלְל תֶכֶּיַׁשַה סַרָּפ תכּוְלַּמֶׁש

  .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַיְנִּב לַע הָבטֹו םֶהָל ירּוִּכִהְו ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל תדּוְּגַנְתִה ּהָל  

 הובא ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 "המֹלְֹׁש ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי

 ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע אןָכְּב זַמָר

 יםִרְטֹוּנַל" הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו" ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה

 רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא

 ,הָנָׁש םִיאַתָמ םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש

 קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו

 ְךתֹוְּב הָנָׁש םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו"

 ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה

 ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה

 יוִז' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .א"תש תַנְׁשִּב היָלִחְתִה יאִה ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר

 ת"ת יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש ק"רמָה םֵׁשְּב יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע 'רַהּזַֹה

ן ֵכְו .תיֹוְהִל רָבְּכ בָּיַחֶׁש ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי

ַעָּתה :  ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל  ") ב,יחזקאל ז(ב תּוָּכַה

 ,ּהָּתִעְבץ ִּדֵּקת ַהַפקּות ְּתֶמֶּיַּתְסז ִמָאֶׁש. ת"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַהֵּקץ ָעַלִיְך

   ַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל "ר ֶׁשַחַא ְלינּוְי ַה".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך"

  .ת"ת תַנְׁשץ ִּבֵּקת ַהַפקּום ְּתֵּיַּתְס ִּת,"פֹות ָהָאֶרץַּכְנ  

 א"שליט יםֻקָּבִלְּמַה יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ַהֻּמְסָּגר

 תיַנִדְמּו תנּוֹוּיִּצַה ְךֶרֶּד ינּוֵמָיְּב ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןַיְנִעְּב

 ףֶסֶּכַהֵמ ץֶרָאָה תֶא יםִנֹוּבֶׁש יםאִלֵעָמְׁשִּיַה ְךֶרֶּד םַגְו ,לֵאָרְׂשִי

 דסֹו אהּו הֶז לָּכֶׁש ',כּוְו לֹוְסאֹו יֵמְּכְסֶה לַלְגִּב םָלעֹוָה לָּכִמ יםִלְּבַקְּמֶׁש

ַּהִנׂשוִאין דסֹוְּב יאִהֶׁש ַהְּגֻאָּלה םֶדקֹ הָאָּבֶׁש היָרִסְּנַה ּ  יאִה היָרִסְנִּד .ּ

 אָּבַא לֶׁש ראֹוָהְו ,יןִאּוּׂשִנְל םָּתִּב תֶא יםיִנִכְּמֶׁש אָּמִאְו אָּבַא תיַנִחְּב

 ןַיְנִּב אתֵרְקִנ היָרִסְּנַהְו ,תכּוְלַמ תיַנִחְּב יאִהֶׁש תַּבַל רָׁשָי דֵריֹו

 ְךֶרֶּד םַּג יתֵׂשֲעַּנֶׁש ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲה יאִה 'כּוְו ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןֵכְו .תכּוְלַּמַה

 .יםאִלֵעְמְׁשִּיַה םַּג עֹוִׂשים ,יםִנֹוּיִּצַה ֶׁשעֹוִׂשים הָנָכֲה ְואֹוָתּה ,תֹוּפִלְּקַה

 מֹוְּכ ,נּוֲעָט יםִרֵחַאֶׁש מֹוְּכ ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא אלֹ יאִה ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲהַו

 םקֹוָּמַה אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה ַחצּוְחִּצֶׁש

 סֵנְּב היָרִסְנ הָתְיָה יִנֵׁש תִיַּב תְּגֻאַּל םֶדּקֶֹׁש רָאבְֹמ הֶז יִפְלּו .יְךִרֲאַהְל

 ֶאת ַלֲהרֹג ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֵעָצה ָּנַתןֶׁש ָהָמן ְךֶרֶּד ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוּפ

 ֶׁשָּיַעץ ֶזה ָהָיה ֶׁשָהָמן )א ,ג אסתר( ם"ַּבַּמְלִּבי מּוָבא ְוֵכן .ַוְׁשִּתי

 ְּבַעְצמֹו הּוא ּוָבֶזה ,ֲחָדָׁשה ַמְלָּכה ְוִלְמצֹא ְּבתּולֹות ְלַקֵּבץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁשַל

 ְּכַלל ֶאת ַלֲהרֹג ְמִזּמֹוָתיו ֶאת ְוָתֵפר ,ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּתָּנֵׂשא ֶׁשֶאְסֵּתר ָּגַרם

 ּמּוָבאַּכ ,היָרִסְּנַה םּוּיִס דסֹוְּב אָּבַא לֶׁש ראֹוָה הָיָה ֶזה ָּכל .ִיְׂשָרֵאל

' יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו .יםִרּוּפ לַע ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 יןִּדן ֹוׁשְּליא ִמִה ֶׁשהיָנִדְמק ַר, ץֶרן ֶאֹוׁשָּל ַהתֶרֶּכְזא ֻמר לֵֹּתְסת ֶאַּלִגְמִּבֶׁש

י ִצת ֲחת ֶאֶרֶּסַנְּמֶׁשה יָרִסְּנד ַהל סֹוז ַעֵּמַרְל. יִצֵחא ָּיִרְטיַמִגיא ְּבִהְו

, ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ִיְׂשָרֵאל'א ֻמְזֶּכֶרת ְּכָלל ַהִּמָּלה ּלֹ ֶׁשנּוְרַאן ֵּבֵכ ְו.יםיִנִּדַה

ָהָיה ָיֵׁשן ְּבָכל ְּתקּוַפת ּפּוִרים  ֶׁש,ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין' ִיְׂשָרֵאל'ְּד

. ם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּבָנה ֶאת ַחָּוהִהִּפיל ַעל ָאָד' ִּבְבִחיַנת ַהַּתְרֵּדָמה ֶׁשה

 ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָכְךְו . ַּכְבָיכֹול ֵאינֹו ַקָּים ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ִיְׂשָרֵאל'ּוִמֵּמיָלא 

ה יָרִסְּנד ַהסֹויא ְּבִהת ֶׁשֹוּפִלְּק ַהְךֶרה ֶּדיָנִד ְמׁשֵּי ֶׁשנּוֵּנַמְזִּב םַּג ְּבַגְׁשִמּיּות

ל ֵאָרְׂשִּיַה, לֵאָרְׂשם ִיה ֵׁשיָנִדְּמ ַלנּוְתָּני ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, הָּלֻאְּגת ַהה ֶאיָנִכְּמֶׁש

השתלשל .ְּתקּוַפת ּפּוִרים ִּבמֹוְּכ, הָמֵּדְרַתא ְּבָצְמי ִנִּתִמֲאָה כן   ו

 ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש

 לֶׁש ראֹוָה םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ

 הָרֵהְמִּב הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא םֵּיַסְל אָּבַא

 םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב

 תנֹוֹואׁשִרָה תֹוּיִתאֹוָה יֵּתְׁש ןֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב

 ׁשֶדחֹ אהּוֶׁש בָא ׁשֶדחֹ לַע תזֹוְּמַרְמּו .ְךרּוָּב ררּוָא ת"ר הָמָּבאֹ לֶׁש

 ׁשָּדְקִּמַה יֵּתָּב יֵנְׁש תֶא ּוֶׁשֶהֱחִריב לֶבָּב םדֹוֱא ת"ר אהּוְו ,ןָּבְרֻחַה

 א"שליט ץאְטָל םָּלֻׁשְמ 'ר יִדֹוּדִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ה"ָלְּׁשַּב אָבּוּמַּכ

 הָרֵהְמִּב הֶּכְזִנ ֹוּנַמְזִּבֶׁש ,יםִּמַעָה לָּכִמ נּוָּתְרַחְב הָּתַא ת"ר ה"ָמָּבאֶֹׁש

 הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו .יםִּמַעָה לַע לֵאָרְׂשִי תנּויֹוְלֶע תֶא תאֹוְרִל ינּוֵמָיְּב

 ןֵכְו .'םֶׁשֶּל'ַהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תַרָאֶה דסֹו אהּו

 יםִׁשּוּכַה דסֹו אהּוֶׁש תקֹוָּתֻמְמ תרֹובּוְּג ה"שכַה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו

 ִּכי ּוְתַכֵּון )רלא א"ח( 'ל"ַזיִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב ַּכּמּוָבא ,ילֵעְלִדְּכ

 'ְּבִחי ְוֵהם ה"שכ הּוא ְּכָבִראׁשֹוָנה ׁשֹוְפֵטינּו ָהִׁשיָבה ת"ר

ר ּוׁשָק, ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגם ַהר ִעּוׁשָקן ֶׁשיחֹור ִּגַהן ְנֵכְו .ְּגבּורֹות ה"שכ

   ִּגיחֹון ַהֵּׁשִני ַהָּנָהר ְוֵׁשם" )יג ,ב בראשית( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ׁשּום ּכִע

  .]"ּכּוׁש ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ַהּסֹוֵבב הּוא  
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