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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                  דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע פרשת וישלחגליון 

ר[ ת ו ם מ י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .]ל

  'ִציַהֵח סֹוד' ַמֲאַמר

   .'ֶּפֶרק כ

  .ִׁשְמׁשֹון ַהִּגּבֹור ָּפַעל ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

 ֶׁשִּׁשְמׁשֹון )רפד ירמיהו ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש נּוּוָמִצי ,ַהִּביָנה ְלעֹוַלם ְּבַׂשֲערֹוָתיו ָקׁשּור ֶׁשַהָּנִזיר 'ְנָדִרים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְלעֹוַלם ְנִזירּותֹו ְיֵדי ַעל ָקׁשּור ְּדָהָיה ,ִּגּבֹור ִּבְבִחיַנת ָהָיה הּוא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהִּגּבֹור ִׁשְמׁשֹון ְּבֵׁשם ִנְקָרא

 ַהַּנַער ַוִּיְגַּדל" .)י סוטה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְּגבּוָרה הּוא ִּביָנה :)יג תיקונים( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא .ְּגבּוָרה ֶׁשִּנְקָרא ַהִּביָנה

 ְּכַנַחל ְוַזְרעֹו ָאָדם ִּכְבֵני ַאָּמתֹו ,ְּבַאָּמתֹו ֶׁשֵּבְרכֹו ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ֵּבְרכֹו ַּבֶּמה ,"ה"הוי ַוְיָבְרֵכהּו

  .ַהְיסֹוד ְּבכַֹח ְמבָֹרְך ָהָיה ֶׁשִּׁשְמׁשֹון רֹוִאים .ׁשֹוֵטף

 ֲחִצי ַעד ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְׁשַּכב" )ג ,טז שופטים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ְּגבּוָרה ַמֲעֵׂשה ָעָׂשה ֶׁשִּׁשְמׁשֹון ָמִצינּו

 ,"ַהְּבִריַח ִעם ַוִּיָּסֵעם ַהְּמזּוזֹות ֵּתיּוִבְׁש ָהִעיר ַׁשַער ְּבַדְלתֹות ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם ַהַּלְיָלה

 הַהַּלְיָל יֲחִצ דַע ןִׁשְמׁשֹו ַוִּיְׁשַּכב" ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶׁשְּבתֹוָכּה ַהֲחָסִדים ֶאת ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהְּזָמן הּוא ַהַּלְיָלה ַּדֲחִצי

 ַהֲחָסִדים ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַהְּגבּוָרה ֲחִצי ֶאת ּוְמַסֶּמֶלת ,ִּדין ִמְּלׁשֹון ְוִהיא ,יֲחִצ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשִהיא ה"ְמִדיָנ ת"ס "םַוָּיָק

 ֲחִצי ַעד" ַהִּמִּלים ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם" ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל

 ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ַסִּכין ֶׁשִהיא ְמֵגָרה ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּתָמר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם ַהַּלְיָלה

  .ּיֹותאֹוִת ֵׁשׁש ְּבִדּלּוג "ה"הוי ּוהַוְיָבְרֵכ רַהַּנַע ַּדלְגַוִּי ׁשֹוןְמִׁש ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא" )כד ,יג שופטים(

  .סֹוד ַהִחִּצים ֶׁשְּיהֹוָנָתן ָזַרק ְלָדִוד

' ֵהם ג' ְוֵאּלּו ַהג, ן ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָאבֹות"ָוִוי' ִהיא ג'  ַהש)לז' בראשית ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

ִּכי ְיהֹוָנָתן הּוא , ֶׁשָּזַרק ְיהֹוָנָתן ְלָדִודִחִּצים ' ְוֵאּלּו ֵהם ַהג, ֶׁשַהֶּקֶׁשת ִהיא ַהְיסֹוד, ּגֹוֵני ַהֶּקֶׁשת

' ְוָזַרק לֹו ֵאּלּו ַהג"  ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשיםָךִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְת"ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב , ְוָדִוד ַּבַּמְלכּות, ַּבְיסֹוד

ֶׁשָּׁשאּול ִויהֹוָנָתן ֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְוָדִוד ' תַחְׁשַמל אֹו'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .ְּבסֹוד ִׁשְכַבת ֶזַרע ַהּיֹוֶרה ְּכֵחץ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְיהֹוָנָתן ָעָׂשה ִסיָמן ְלָדִוד ִאם ַהִחִּצים ִיְּפלּו . הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

 ֵּבַאְרנּו

 ְוֵכן

מּוָבא 



ב 

ְּדִחִּצים ֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ַהֶּזַרע ֶׁשָּבא ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשל ָׁשאּול ְלַהְׁשִּפיַע ְלָדִוד ְוִאם ֵהם , ֶּמּנּואֹו ָרחֹוק ִמ, ָקרֹוב ֵאָליו

ֶזה ִסיָמן , ָּדִודְוִאם ִיְּפלּו ָרחֹוק ִמ. ְוָדִוד ָיכֹול ָלׁשּוב ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָׁשאּול, ִיְּפלּו ָקרֹוב ְלָדִוד ֶזה ִסיָמן ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר

ִהֵּנה ִאם ָאמֹר אַֹמר ַלַּנַער  ")כא, א כ"ש(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ְוָעָליו ְלִהָּזֵהר ִמָּׁשאּול ֶׁשרֹוֶצה ְלָהְרגֹו

ְּדִסיָמן ֶזה .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא , "ה" ָקֶחּנּו ָובָֹאה ִּכי ָׁשלֹום ְלָך ְוֵאין ָּדָבר ַחי הוי ָוֵהָּנהָךַהִחִּצים ִמְּמ

ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ה"ַחי ֲהָוָיְוָלֵכן הּוא , ָהָיה ֶׁשַהַחְׁשַמל ֶׁשל ָׁשאּול ַמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "א ְיהֹוָנָתן ַהָּׂשֶדה ְלמֹוֵעד ָּדִודַוֵּיֵצ" )שם לה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַחי

' ג גְּבִדּלּו" ָתןָנהֹוְיֵצא ֵּיַו" ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ן"ַיִיְוֵכן . 'ַחְׁשַמל אֹות'ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ד ַעַּנַער ַהַוָּיבֹא  ")שם לז(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשםה"ְרצּוָעְוֵכן . אֹוִתּיֹות

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ד"  ָיָרה ְיהֹוָנָתןרי ֲאֶׁשִצם ַהֵחֹוְמק

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן  .ץ"ן ִּגיַמְטִרָּיא ֵח"ה ּוב"ָּכל ִזּוּוג הּוא סֹוד ִחּבּור מ .)קלב(א ֶחֶבר "ֵמָהרי' ֵּבית עֹוָלִמים'ְּבֵסֶפר 

ֵכן ְו.  ּוְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלתֲחִצי הּוא ִמְּלׁשֹון ֵחץְּד. ַהֶּזַרע ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת הּוא ִּבְבִחיַנת ֵחץ

ַוָּיבֹא " )שם לז(ְוֵכן , "ְוהּוא ָיָרה ַהֵחִצי" )שם לו( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֵחִציַהְּכתּוִבים ַעל ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד קֹוְרִאים ַלֵחץ ְּבֵׁשם 

ן ַמְׁשִּפיַע ְלָדִוד ֵהם ִלְרמֹז ֶׁשַהִחִּצים ֶׁשּיֹוָנָת, " ָוָהְלָאהָךַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא ַהֵחִצי ִמְּמ' ַהַּנַער ַעד ְמקֹום ַהֵחִצי ְוגֹו

ְמָצא ָנא  ")שם לו(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלֵעילה"ַמָּצְוֵכן . ִּבְבִחיַנת ֵחִצי

ְּדיֹוֵסף , יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא "  ִמְּמָך ָוָהְלָאהֲהלֹוא ַהֵחִצי ")שם לז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" םיִּצִחַהֶאת 

 )כו, ב א"ש(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ֶׁשָּדִוד ָאַמר ַעל ְיהֹוָנָתן . ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת

 ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוָדִוד ָרַמז ְּמאֹדֶׁש' ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי , " ִּלי ְמאֹדָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת"

  .ֶׁשִּקֵּבל ִמיהֹוָנָתן ֶאת ְּבִחיַנת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ְמאֹד

 ָּכאן ִׁשָּנה ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ".ֲאדָֹניו ֶאל ַוָּיבֹא ַהִחִּצי ֶאת ְיהֹוָנָתן ַנַער ַוְיַלֵּקט" )לח ,כ 'א שמואל(

 ָּכתּוב ָלֵכן .ֵחִצי ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ְיהֹוָנָתן ִּדְפֻעַּלת ,ְלִחִּצי ֵמֵחִצי ַהָּלׁשֹון ֶאת

 ְלָדִוד ִהִּגיַע לֹא ֶׁשַהֵחִצי ּוְלַאַחר "ָוָהְלָאה ָךִמְּמ ַהֵחִצי ֲהלֹוא" ,"ָיָרה ֲאֶׁשר ַהֵחִצי" ,"ַהֵחִצי ָיָרה ְוהּוא"

 הּוא ּוַבְּקִרי "ַהִחִּצי ֶאת ְיהֹוָנָתן ַנַער ַוְיַלֵּקט" ָּכתּוב ָלֵכן .ְרִגיִלים ִחִּצים ִלְהיֹות ָחְזרּו ֵהם ,ְלַלְּקָטם ַהַּנַער ְוֻהְצָרְך

  ".ַהִחִּצים"

ִנְרֶאה ְּדִמְלַבד ֶזה .  ֵחץְךַעד ֶׁשַּיְחּתֹ" ַעד ְיַפַּלח ֵחץ"ג ָׁשם " ּוְמָבֵאר ָהרלב"ַפַּלח ֵחץ ְּכֵבדֹוַעד ְי" )כג, משלי ז(

ֵיׁש ַּבֵחץ ַּגם ְּבִחיַנת ִחּתּוְך ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִחּתּוְך ַהֶּׁשַפע , ֶׁשֵחץ הּוא ִמְּלׁשֹון ֲחִצי ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעתֹו ִּבְבִחיַנת ֵחִצי

 ְוִחּתּוְך ַהֵחץ, ֲחִציֵּפרּוׁשֹו ֶּפַלח ֶׁש) ג, ש ד"שה(י "מּוָבא ְּבַרִּׁשְּד, ְוֵכן ִחּתּוְך ַהֵחץ ִנְקָרא ְיַפַּלח ִמְּלׁשֹון ֶּפַלח. ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ֶׁשִּמְתַיֲחִסים ְלָאָדם ֶׁשַּמְדִליק ֵאׁש , יוִאּׁשֹו ִמּׁשּום ִחָּצ .)ק כב"ב(יֹוָחָנן ַּבְּגָמָרא '  ְוֵכן ָמִצינּו ִׁשיַטת ר.ִּבְבִחיַנת ֵחִציהּוא 

 ַעל ַאְחַראיָּכְך ַהַּמְדִליק ֵאׁש הּוא ,  ַעל ַהֵחץ ַּבָּמקֹום ֶׁשהּוא ּפֹוֵגַעַאְחַראיְּכמֹו ֶׁשַהּזֹוֵרק ֵחץ הּוא , ְּכמֹו ְלָאָדם ֶׁשּזֹוֵרק ֵחץ

  .ּוְׁשֵניֶהם ַׁשָּיִכים ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהְּדֵחץ ְוֵאׁש  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ָהֵאׁש ַּבָּמקֹום ֶׁשִהיא ַמִּזיָקה

 ַהָּׂשֶדה ֶאת ַּתְחְלקּו ְוִציָבא ַאָּתה ִלְמִפיבֶׁשת ָּדִוד ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה ְיהּוָדה ַרב ָאַמר :)נו שבת( ַּבְּגָמָרא

 ִּבְבִחיַנת ָהָיה ִּדְמִפיבֶׁשת ִנְרֶאה .ַהְּמלּוָכה ֶאת ַיְחְלקּו ְוָיָרְבָעם ְרַחְבָעם ֹול ְוָאְמָרה קֹול ַּבת ָיְצָתה

 ִּבְבִחיַנת ְלַמָּטה ָׁשאּול ֶׁשל ַלֶהְמֵׁשְך ַׁשָּיְך ָהָיה ָׁשאּול ֶׁשל ֶעֶבד ֶׁשָהָיה ְוִציָבא .ָׁשאּול ִמֶּזַרע ְּדָהָיה ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה

 ֶאת ַיְחְלקּו ְוִציָבא ֶׁשְּמִפיבֶׁשת ָאַמר ֶׁשָּדִוד ּוַבְּזָמן .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא יָבאִצ ְוֵכן .ַמְלכּות

מּוָבא 

 ָּכתּוב

ָּכתּוב 

 ָמִצינּו



ג 

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ְוִציָבא ,ְלַמְעָלה ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְׁשָאר ַהֲחִצי ֶאת ְלַקֵּבל ָצִריְך ֶׁשְּמִפיבֶׁשת ָרַמז הּוא ,ֵחִצי ֲחִציְל ַהָּׂשֶדה

 ַּכּמּוָבא ,ָהָרע ָלׁשֹון ֶׁשִּקֵּבל ְּפָגם ֶׁשל ְּבֶדֶרְך ֶזה ֶאת ָעָׂשה ֶׁשהּוא ְוֵכיָון .ַלַּמְלכּות ֶׁשּיֹוֵרד ַהֵּׁשִני ַהֲחִצי ֶאת ְיַקֵּבל ַמְלכּות

 ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשָהיּו ְוָיָרְבָעם ְרַחְבָעם ֵּבין ֶנֱחַלק ֶׁשַהֶּׁשַפע .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ֶנֱעַנׁש הּוא ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא

 ַהַּמְלכּות ַוֲחֻלַּקת .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּדִוד ִמֶּזַרע ּוְרַחְבָעם ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל יֹוֵסף ִמֶּזַרע ָהָיה ְּדָיָרְבָעם .ּוַמְלכּות

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהֶּׁשַפע ְוִצְמצּום ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֵּבין ֵּפרּוד ְּבִחיַנת ּהָּב ְּדָהְיָתה ,ְלִיְׂשָרֵאל עֶֹנׁש ָהְיָתה

  .'ּתֹוָרה

  ."ַאף ַחָּצֶציָך ִיְתַהָּלכּון"

 ָךַאף ַחָּצֶצי" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַהַחָּצצֹות נֹוְפלֹות', ֵּכיַצד ָהָיה ַהָּבָרד יֹוֵרד ְוכּו )יט' משנת רבי אליעזר'(ַּבִּמְדָרׁש 

 ַעל ַאְבֵני ַהָּבָרד ְּבִמְצַרִים הּוא "ָךַחָּצֶצי"ִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון . ְוֵאין ָׁשם ָמָטר ֶאָּלא ַאְבֵני ָּבָרד" ִיְתַהָּלכּון

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . יׁש ֶׁשֵּיְרדּו ַּגם ְלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשַאְבֵני ַהָּבָרד ֵהן ַאְבֵני ָהֶאְלָּגִב:)ברכות נד( ַּבְּגָמָראְּדָמִצינּו . ֵחִציִמְּלׁשֹון 

 )יונת אלם מז(ע ִמָּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. ֶׁשַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'

  .ֵחץסֹוד ַלַּמְלכּות ִמְּלׁשֹון ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְי' ַחָּצֶציָך'ֶׁש

  ."ְוָחִציָת ֶאת ַהַּמְלקֹוַח"

 ִנְרֶאה ".ְוָחִציָת ֶאת ַהַּמְלקֹוַח ֵּבין ּתְֹפֵׂשי ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה" )כז, במדבר לא(

מּוָבא ְוֵכן . ְלַרֵּמז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְמַקְּבִלים ַרק ֵחִצי, ַלֲחצֹות ֶאת ַהָּׁשָלל ִלְׁשֵני ֲחָצִאים' ְּדָלֵכן ִצָּוה ה

ה ַהְמַרְּמִזים ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל "ן ֶׁשל ֵׁשם הוי"ֵהִהי'  ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ְּבסֹוד ב)מטות קצא(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

  .ָרֵחל ְוֵלָאה ְּכִדְלֵעיל

 ֶאָחד" )רלא 'ע מטות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא זּו ַהְפָרָׁשה ְוַעל ,ְוַלְּלִוִּים ַלּכֲֹהִנים ּוְלַהְפִריׁש ֵמַהֲחִצי ָלַקַחת ִצָּוה 'ה ָּכְך

 ִּכי ָאֻחז ִמַּלת ְוֶזהּו תְמַקֶּבֶל ִמָּׁשם ִּכי ',נ ִּגיַמְטִרָּיא ,ּכֹל ַהִּנְקָרא ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא "ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָאֻחז

 ְמַרֵּמז ,ַלְּלִוִּים ֶׁשָּלֶהם ֵמַהֲחִצי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ַהַהְפָרָׁשה ַעל ַהְמַדֵּבר ֶׁשַהָּכתּוב רֹוִאים .'ו אֹות ְּבסֹוף ֲאחּוָזה ִהיא ְּבָכאן

 הּוא ַמְפִריִׁשים ֶׁשִּמֶּמּנּו ְּדַהֲחִצי ,ֶזה ְּבָכתּוב ִנְרָמז הּוא ְּדָלֵכן ינּוְּדָבֵר ִּפי ַעל ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה .'ַהנ ִמַּׁשַער ַהִּנְמָׁשְך ַהְיסֹוד ַעל

  .'ַהנ ַלַּׁשַער ַעד ָהעֹוֶלה ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּנֲעֵׂשית ,ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ַהֲעָלָאה ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַהְפָרָׁשה ַמְלכּות ְּבִחיַנת

 ּוֶמֱחָצה ְךַלֶּמֶל ֶמֱחָצה ֶׁשּבֹוְזִזין ִּבָּזה ּוְׁשָאר ְךַלֶּמֶל ְמָלִכים אֹוְצרֹות ַרָּבָנן ָּתנּו :)כ ןסנהדרי( ַּבְּגָמָרא

 ְמַחְּלִקים ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָהָעם ְלָכל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהֶּמֶלְך 'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ָלָעם

 ְוַהֲחִצי ,ֲחִצי ַרק ְמַקֵּבל ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶׁשָהָעם ְלַרֵּמז ,ָלָעם ּוֶמֱחָצה ְךַלֶּמֶל ֶמֱחָצה ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ָללַהָּׁש

  .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהֶּמֶלְך ֵאֶצל ִנְׁשָאר ַהֵּׁשִני

  ."ִאיׁש ְמנּוָחה"

ִּדְמנּוָחה ְמַסֶּמֶלת ַמָּצב , "הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה" )ט, א כב"דהי(ָּכתּוב ַעל ְׁשלֹמֹה  ֶׁשָּלֵכן .)פקודי רמב(ַּבּזַֹהר 

, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמנּוָחה ְמַסֶּמֶלת ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות. ֶׁשל ִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ְׁשלֹמֹה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

  ְוַאַחר

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 



ד 

ְוֵכן ְּבִזּוּוג ִאיׁש . ְוִהיא ְּבַמַּצב ְמנּוָחה,  ּוְכֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשָּלּה ֵיׁש ָלּה ְׁשֵלמּותֵחִצייַמְטִרָּיא  ְּבִגְמנּוָחהִּד

 ִּדְבַׁשָּבת ַהַּמְלכּות יֹום ְמנּוָחהְוָלֵכן ַהַּׁשָּבת ִנְקֵראת . "ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה" )ט, רות א(ְוִאָּׁשה ָּכתּוב 

 'וִעם ָהאֹות ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותִמְנָחה ֶזה אֹוִתּיֹות ְמנּוָחהְוֵכן . ְוֵיׁש ָלּה ְמנּוָחה, ְמַקֶּבֶלת ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד

  .ּוּוגִּבְבִחיַנת ִז, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְכָנס ְּבתֹוְך ַהַּמְלכּות ָּבֶאְמַצע

 זֹו ַהְּמנּוָחה ֶאל ,"ַהַּנֲחָלה ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל ָעָּתה ַעד ָבאֶתם לֹא ִּכי" .)קיט זבחים( ַּבְּגָמָרא

 ָיהֶׁשָה ִׁשילֹה ֶׁשִּמְׁשַּכן 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ְמנּוָחה ִנְקָרא ִׁשילֹה ִמְׁשַּכן ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ִׁשילֹה

 ֵּבית" ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְמנּוָחה ְּכִמְסַּפר ֲחִצי ַמְׁשִּפיַע ְוַהְיסֹוד ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשל ְּבֶחְלקֹו

 ִעם ֲאִני ְוַעִּמי ַאַחי ְׁשָמעּוִני ַוּיֹאֶמר ַרְגָליו ַעל ַהֶּמֶלְך ָּדִויד ַוָּיָקם" )ב ,כח א"דהי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,"ְמנּוָחה

  ".ִלְבנֹות ַוֲהִכינֹוִתי ֱאלֵֹהינּו ַרְגֵלי ְוַלֲהדֹם 'ה ְּבִרית ַלֲארֹון ְמנּוָחה ֵּבית ִלְבנֹות ְלָבִבי

ָּת ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי הֹוַסְפ" )ז, א י"מ(

ִנְרֶאה ְּדַמְלַּכת ְׁשָבא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָרֲאָתה ֵאֶצל ְׁשלֹמֹה ֶזה . "ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי

  ".לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי"ָלֵכן ִהיא אֹוֶמֶרת . ְּדַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק ֵחִצי, ַרק ֵחִצי

  .י ֶנֶזקׁשֹור ָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצ

ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוַגם " )לה, שמות כא(

ֶזק ִמּגּופֹו ֶאָּלא ֶׁשַהָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנ, ַמה ֵּבין ָּתם ְלמּוָעד :)ק טז"ב(ּוָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . "ֶאת ַהֵּמת ֶיֱחצּון

ְוֵכן ֶקֶרן , ה"ֶׁשֶּקֶרן ְמַסֵּמל ֶאת חּוֵטי ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל הקב' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ּומּוָעד ֶנֶזק ָׁשֵלם ֵמָהֲעִלָּיה

ׁשֹור ָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופֹו ּומּוָעד , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּבִנְזֵקי ֶקֶרן ֶׁשל ׁשֹור, ַהּׁשֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ֶׁשל ְּבִחיַנת ׁשֹור

ְוָתם ְמַסֵּמל , "ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו" )יז, דברים לג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל יֹוֵסף , ְּדׁשֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם

ְוֶקֶרן ֶׁשל ׁשֹור ָּתם . "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" )כז, בראשית כה( ַעל ַיֲעקֹב ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּנְקֵראת ָּתם

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהִּתְפֶאֶרת , ְמַׁשֵּלם ַרק ֲחִצי, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ִויסֹוד, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ָהרּוָחִני ֶׁשל ׁשֹור ָּתם

ְוֶזה ַרק ְּבׁשֹור . ְּדִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת ּגּוף, ִמּגּופֹוָלֵכן הּוא ְמַׁשֵּלם , ק ֲחִצי ֵמַהַהְׁשָּפָעהְוַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִהיא ַר

ֵאין ֵּכן ׁשֹור ַמה ֶּׁש. ָּתם ַמְתִחיָלה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבאֹוִתּיֹות תְלכּוַמָּתם ֶׁשַהְּפָגם הּוא ַרק ַּבַּמְלכּות ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהִּמָּלה 

ּוְפָגמֹו עֹוֶלה , ַעּמּוד אֹוִתּיֹות ּמּוָעדְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁש, ַהַּקִּוים ַהִּנְמָצִאים ָּבַעּמּוד' הּוא ָּפַגם ְּבָכל ג, ְּפָעִמים' מּוָעד ֶׁשָּנַגח ג

ק "ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ּוד ָהֶאְמַצע ֵיׁש ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםִּדְבַעּמ, ָלֵכן הּוא ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם. ַעד ְלִחּבּור ַהִּתְפֶאֶרת ַלִּביָנה

ָלֵכן הּוא ', ַחְׁשַמל ָּדם'ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָאָדם ,ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם .)כו

,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודיֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנֶזק ְוֵכן .ַקִּוים ַהִּנְכָלִלים ּבֹו' ְפָגמֹו ּפֹוֵגם ְּבָכל ַהגִּד, ַעּמּודאֹוִתּיֹות  מּוָעדָּתִמיד 

ְוֵכן , ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם ֶׁשְּמַקֵּׁשר ׁשֹור ָּתם ְלַי)כו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ַעֵּין ְּב. ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּבְיסֹוד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם

 )כט, שמות כא(ת ַהָּכתּוב " רה"ְׁשמֹוָנְוֵכן . ְמַקֵּׁשר ֲחִצי ֶנֶזק ֶׁשל ׁשֹור ָּתם ַלֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָרָצה ָלֵתת ְלֶאְסֵּתר

  .ַרת ַהִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת ְׁשמֹוָנהְּדׁשֹור מּוָעד ּפֹוֵגם ַּבִחּבּור ִלְסִפי" ְּתמֹל ִׁשְלׁשֹםִמּוא הָּגח ַנֹור ׁשִאם ְו"

ַיֲעקֹב ' ר. ַרִּבי ַיֲעקֹב ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ָּתנּו ַרָּבָנן ׁשֹור ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח :)ק לט"ב(א ָרָמְּגַּב

ֶאָּלא ֵאיָמא ַרִּבי ַיֲעקֹב אֹוֵמר , ]ֶמה ָעָׂשה ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶׁשָּצִריְך ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק[, ַמאי ֲעִביְדֵּתיּה

 ָמִצינּו

 ָּכתּוב

ָּכתּוב 

 ינּוִצָמ



ה 

ֲהלֹא ַהֵּתרּוץ ָּפׁשּוט ִּכי ֵאיְך ַיֲעֶלה ְּבַדַעת ְלָהִבין ְּדַרִּבי ' ןמֹוְדַּקים ַהִנמּור ֱאֵמֹוׁש'ר ֶפֵסא ְבָבמּו ּו.ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו. ַעל סֹוד ִנְסָּתרֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא ֶׁשִּכְּונּו ְלָהִעיֶדנּו, ַיֲעקֹב ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק

ין ם ֵאִאא ֶׁשיָנִמא ֲאָוה ֲהָיָה, םלּוְׁשַּתל ַהאי ַעַרְחס ַאּוּפרֹוְטֹוּפַאָהֶׁש, ןָט ָקה אֹוֶטֹו ׁש אֹוׁשֵרֵח ְלְךָּיר ַׁשֹוּׁשם ַהִאֶׁש

  . םר ָּתֹול ׁשם ֶׁשלּוְׁשַּתס ַלּוּפרֹוְטֹוּפה ַאֶיְה ִי,"ַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם"ת יַנִחא ְּבהּוב ֶׁשקֲֹעי ַיִּבַר, סּוּפרֹוְטֹוּפַא

  ִציִצית ּוְמזּוָזה ַּבְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון

ֶׁשְּמזּוָזה ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ָׁשם ,  ֶׁשִּציִצית ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין.)פינחס רכח(ֵמַהּזַֹהר ' ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמקֹום ַהְּמזּוָזה הּוא ַּבְּׁשִליׁש . ָלֵכן ְמקֹום ַהְּמזּוָזה הּוא ְּבַצד ָיִמין, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ִנְׁשֶאֶרת , ִטיםְוֵכן ִקְׁשֵרי חּוֵטי ַהִּציִצית ַנֲעִׂשים ַרק ַּבְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהחּו, ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֶּפַתח

ְוֵכן ְמזּוָזה ִהיא ְׁשִמיָרה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף . ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ִּבְפִניִמּיּות ַרק ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ְלַמְעָלה ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין , ן חּוֵטי ַהִּציִצית ִּבְׁשֵני ַהְּׁשִליִׁשים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵהם ִנְפָרִדיםְוָלֵכ, ְוַהְׁשָּפָעָתּה לֹא ִנְכֶנֶסת ִּבְפִניִמּיּות

מנחות (א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְּכִדְלַקָּמן, ִּבְפֵני ַעְצמֹו יֹוֶרֶדת ַּגם ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֲאָבל ַרק ַלִחיצֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִנְפָרִדים

. תדֹוָרְפם ִניֶהֵתרֹוֲעַּׂשים ֶׁשִבָכֹוי ּכֵדְבל עֹוית ֶׁשִרלֹוְּב ַהמֹוְּכ, יםִדָרְפ ִניּוְהִּיית ֶׁשיִצִּצי ַהֵטת חּויד ֶאִרְפַה ְליְךִרָּצ ֶׁש.)מב

  .הָּפִלְּקד ַהַצת ְלכֹוָּיַּׁשת ֶׁשרֹוָעְׂשִל, יםִדָרְפִּנית ַהיִצִּצי ַהֵטין חּות ֵּבֶרֶּׁשַקא ְמָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹוְו

 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ֶׁשּמּוָבא ְּכִפי ,ַהּגּוף ֲחִצי ֶׁשהּוא ֶהָחֶזה ְּבִחיַנת ַעד ַמִּגיַע ֶעְליֹון ִּדְׁשִליׁש ,ֵחִצי ְּבִחיַנת הּוא ַהְּׁשִליׁש

 ,ַהַּטּבּור ְּכֶנֶגד ַעד יֹוֵרד הּוא ָהָאחֹור ִמַּצד ֲאָבל ֶזהֶהָח ַעד ַמִּגיַע הּוא ַהָּפִנים ֶׁשִּמַּצד )רז 'ע א"ח יד שער( ל"ְלָהֲאִריַז

 הּוא ַהִּציִצית ֶׁשל ָהֶעְליֹון ֶׁשַהְּׁשִליׁש )מז 'ע א"ח ציצית( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ֵחִצי ֵחִצי ַמָּמׁש הּוא ּוִמֵּמיָלא

 במדבר( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ַעֵּין .ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ְּכֶנֶגד ֵהם ַּתְחּתֹוִנים ְׁשִליִׁשים ּוְׁשֵני ,ֶהָחֶזה ַעד ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶׁשל ָהֶעְליֹון ֵחִצי ְּכֶנֶגד

 ְלחּוֵטי ֲחֻנָּכה ֵנרֹות ֶאת ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת .)כב שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ַהְּׁשִליׁש ְלִעְנַין ּוְמזּוָזה ִציִצית ֶׁשְּמַקֵּׁשר )לח ,טו

 ּוַבַעל ,ִמְּׂשמֹאל ֲחֻנָּכה ְוֵנר ,ִמָּיִמין ְמזּוָזה )כו( 'ַאַחאי ְּדַרב ְׁשִאיְלּתֹות'ִּב ִלְמזּוָזה ִציִצית ֵּבין ֶקֶׁשר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהִּציִצית

 ְמַסֵּמל ,ִּבְפִניִמּיּות ּבֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְרׁשּות ְוֵאין ,ִּבְלָבד ַמִּקיף יַנתְּבִח ֶׁשהּוא ֲחֻנָּכה ֵנר ְוֵכן .ָּבֶאְמַצע ְמֻצֶּיֶצת ְּבַטִּלית ַהַּבִית

  .ֵחִצי ןַיְנִמְּכ תבֹוֵּת ח"ק ׁשֵי ,הָּכֻנֲחַּב יםִרְמאֹוֶׁש 'יםִּסִּנַה לַע' תַּלִפְתִּב ןֵכְו .ּוְמזּוָזה ִציִצית ִּבְבִחיַנת ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת

ִמיָּכן , ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ַטִּלית ְׁשאּוָלה ָּכל ְׁשלִֹשים יֹום ְּפטּוָרה ִמן ַהִּציִצית .)מנחות מד(א ָרָמְּגַּב

, ַּתְנָיא ַנִמי ָהִכי ַהּׂשֹוֵכר ַּבִית ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָּכל ְׁשלִֹשים יֹום ָּפטּור ִמן ַהְּמזּוָזה. ָוֵאיָלְך ַחֶּיֶבת

ז ֵּמַר ְמְּׁשלִֹשיםן ֶׁשֵכָּתִיְו. םים יֹוִשלְֹּשן ַהַיְנִעה ְּבָזזּוְמית ִליִצת ִצכֹוְלין ִהת ֵּבֶרֶּׁשַקא ְמָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹו. ִמיָּכן ָוֵאיָלְך ַחָּיב

  . ּוּלת ֵאוֹוְצי ִמֵּתְׁש ִּבׁשֵּי ֶׁשְּׁשִליׁשד ַהל סֹוַע

 ֵּכן ִאם מֶֹשה ָאַמר ,"ָּלְך ַּתֲעֶׂשה ְּגִדִלים" ְלמֶֹשה הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה 'ְּפִליָאה ִמְדַרׁש'ְּב

 ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַהּכֹוָכִבים ֶאת ִהְרֵּבִתי ַוֲהלֹא הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר ,ַהָּיֵרַח ֶאת ִמיַעְטָּת ָלָמה

 ֵּכן ְוִאם ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַּגם ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּצד ֲחִׁשיבּות ָלּה ֶׁשֵּיׁש ֲהֵרי ,ֹוןָהֶעְלי ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֶּמֶלת ִציִצית ִמְצַות ֶׁשִאם ָטַען ֶׁשּמֶֹשה

 ,ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהּכֹוָכִבים ֶאת ֶׁשִהְרָּבה לֹו ָעָנה 'ַוה .ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ַרק ֶׁשְּמַקֵּבל ַהָּיֵרַח ֶאת ִמֵעט 'ה ָלָמה

 ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסְּמִלים ,ַהֻּסָּכה אֹור ֶׁשל ַהַּמִּקיִפים ִּבְבִחיַנת הּוא ַהּכֹוָכִבים ֶׁשאֹור 'ֻסָּכה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַאְרנּוֶׁשֵּב ְּכִפי

   .ּכֹוָכִבים ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ןָהֶעְליֹו ַלֵחִצי ֶׁשְּקׁשּוִרים ְלַרֵּמז ,ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִנְקָרִאים ָהעֹוָלם ֶׁשֻאּמֹות ִנְרֶאה ְוֵכן .ָהֶעְליֹון

ֵהֵבאנּו 

 ְוִעְנַין

 ינּוִצָמ

  ָמִצינּו



ו 

ּוְגבּוָרה נֹוֶתֶנת , ֶׁשֶחֶסד נֹוֵתן ָלָאָדם ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ֶׁשַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֶחֶסד ִלְגבּוָרה הּוא' ֵקץ ַהָּיִמין'ְלַקָּמן ְּבִעְנַין 

ְּדֵאין ָהָאָדם ַחָּיב ,  ֵהן ִמְצוֹות ִקּיּוִמּיֹות ְולֹא ִחּיּוִבּיֹותִנְרֶאה ְּדִמְצוֹות ִציִצית ּוְמזּוָזה. ָלָאָדם ַמה ֶּׁשהּוא ָצִריְך

. ְוֵכן ֵאין ִחּיּוב ָלגּור ְּבַבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחּיּוב ְמזּוָזה ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ְמזּוָזה, ַּכְנפֹות ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב ְּבִציִצית' ִלְלּבֹש ֶּבֶגד ֶׁשל ד

  .ְולֹא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ִחּיּוב, ֹות ֵהן ִמּׁשֶֹרׁש ַהֶחֶסד ֶׁשּנֹוֵתן ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ָרצֹון ַהִּמְצוְּדֵאּלּו

ֵאין ִחּיּוב ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶּבֶגד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִלְלּבֹש ֶּבֶגד ֶׁשל ,  ֶׁשִאם ִנְפְסָלה ַהִּציִצית ְּבַׁשָּבת)מנחות תתקמד(' ָמְרֳּדַכי'ַּב

ְוָהַאֲחרֹוִנים . ה ִמְּמזּוָזה ֶׁשִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְמזּוָזה ָיכֹול ָלגּור ַּבַּבִית'ּוֵמִביא ְרָאָי, ִלי ִציִציתַּכְנפֹות ְּב' ד

י ַהָּדם ֶׁשָאסּור אֹו ִמְצַות ִּכּסּו, ֶׁשַחָּיִבים ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶּבֶגד ִמָּיד, ֵמַהְרֵּבה ִמְצוֹות ְּכמֹו ַׁשַעְטֵנז' ָּמְרֳּדַכי'ַמְקִׁשים ַעל ַה

ִאם , ּוַמּדּוַע ְּבִציִצית ּוִבְמזּוָזה הּוא ִנְקָרא ָאנּוס, ִלְׁשחֹט ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ִאם יֹוֵדַע ֶׁשְּבַׁשָּבת ִיְהֶיה ָאנּוס ְולֹא יּוַכל ְלַכּסֹות

ְולֹא , ְּדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשִּציִצית ּוְמזּוָזה ֵהן ִמְצוֹות ִקּיּוִמּיֹותִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . אֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ַלַּבִית, ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶּבֶגד

ֲהֵרי ֶׁשִּמְצוֹות ֵאּלּו ֵהן ָּפחֹות ֲחמּורֹות , אֹו ִאם ָּגר ְּבַבִית ַהָּפטּור ִמְּמזּוָזה, ַּכְנפֹות' ִיְתְּבעּו ֶאת ָהָאָדם ֶׁשּלֹא ָלַבׁש ֶּבֶגד ֶׁשל ד

ּוִמֵּמיָלא ֵאין ְלַהְקׁשֹות ִמְּׁשַאר ִמְצוֹות ַעל ִציִצית . ְוִיְתְּבעּו אֹותֹו ִאם לֹא ִקְּיָמן, ת ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלַקְּיָמןִמִּמְצֹות ִחּיּוִבּיֹו

  . ְלַכּסֹותֹוְּדָכל ִמי ֶׁשרֹוֶאה ָּדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻכֶּסה ַחָּיב , ְוֵכן ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם ִהיא ִמְצָוה ִחּיּוִבית. ּוְמזּוָזה

ֶמה ָעָׂשה ָעַמד ְוָעָׂשה ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת , ַרב ָאַמר קַֹרח ֶאִּפיקְֹרִסי ָהָיה .)סנהדרין נ(ִּבירּוַׁשְלִמי 

ִּדְכִתיב , תָאַמר לֹו ַחֶּיֶב, ֲאָתא ַּגֵּבי מֶׁשה ָאַמר לֹו ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ַמה ֶּׁשְּתֵהא ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית

', ַּבִית ֶׁשהּוא ָמֵלא ְסָפִרים ַמהּו ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב ִּבְמזּוָזה ָאַמר לֹו ַחָּיב ִּבְמזּוָזה ְוכּו',  ְוגֹוְךְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּל"

ְּדקַֹרח , ִציִצית ּוְמזּוָזה ַּדְוָקאִנְרֶאה ְּדָלֵכן קַֹרח ִהְתַנֵּגד ְלִמְצוֹות . ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר קַֹרח ֵאין ּתֹוָרה ִמן ַהָּׁשַמִים

ָלֵכן הּוא ִהְתַנֵּגד ְלִמְצוֹות ֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת . 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשָהָיה ֵלִוי ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

 ִּדְתֵכֶלת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוהּוא ָטַען ֶׁשָהִעָּקר 'ֶלת ְוכּוַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכְוָלֵכן הּוא ָאַמר , ַהְׁשָּפעֹות ַהָּיִמין

 ְּבִגיַמְטִרָּיאת "יֵחׁש "יֵרף "ֹו קח"ַרקֹת ֹוּיִתי אֹוּוּלן ִמֵכְו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ַּבִּציִצית הּוא ַהְּתֵכֶלת ֶׁשַּבִּציִצית

  .הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמ ֶאלֵּמַסְמ ַהלֹא ַתֲעֶׂשה

ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד ִלְהיֹות ֶנְחָלק ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ְלעֹוֵרר ַעל , "ַוִּיַּקח קַֹרח" )א, במדבר טז(י "ִּׁשַרְּב

ַמה "ְוֵכן , ְחלֶֹקתֶנְחָלק ִמְּׁשַאר ָהֵעָדה ְלַהְחִזיק ַּבַּמ, ְוֶזהּו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס ְוִאְתְּפֵלג, ַהְּכֻהָּנה

 .ֶנְחָלק ְוִהְתַּפֵּלג תֹועּוָמְׁש ַמ,"ַוִּיַּקח"ן ֹוׁשָּלַהים ֶׁשִארֹו. לֹוֵקַח אֹוְתָך ְלַהְפִליְגָך ִמְּׁשַאר ְּבֵני ָאָדם" ִּיָּקֲחָך ִלֶּבָך

ן ַיְנִמְּכ, ַקח אֹוִתּיֹותם ִיַמֲע ַּפׁש ֵי".ַוִּיַּקח קַֹרח"ר ֵחן ַאֶפאְֹב ּו,ְּגבּוָרה ֵחִצי ֵחִצי  ְּבִגיַמְטִרָּיא,"ַוִּיַּקח קַֹרח"ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ

ן ֵכְו. גֵּלַּפְתִהְלים ּוִאָצי ֲחֵנְׁש ִלְךּתְֹח ַלּהָנָיְנִעֶׁש, חַרל קֹה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדִּמה ִמָאָּבת ֶׁשֶקלְֹחַמ ַהׁשֶרת ׁשֹז ֶאֵּמַרְל. ֵחִצי םִיַמֲעַּפ

ַוֲאָנִׁשים " )ב, במדבר טז( ְּבַמְחָלְקתֹו ֶנֶגד מֶׁשה ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ָראֵׁשי ַסְנֶהְּדָראֹות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִהְצַטְרפּו ְלקַֹרחִנְרֶאה ֶׁש

ֶכת ֶאת  ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶת"ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה

  .ַהִּדין ָלֵכן ֵהם ִהְרִּגיׁשּו ְמִׁשיָכה ְלִהְתַחֵּבר ִעם קַֹרח ֶׁשָהָיה ֵמאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ֶׁשָּלֶהם

ִנְרֶאה . "ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם" )יז, ויקרא כ(

 ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ִהְתַקְּׁשרּו ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשּיֹוֶרֶדת "ֶחֶסד"תּוב קֹוֵרא ְלֵחְטא ַהְּזנּות ְּבֵׁשם ְּדָלֵכן ַהָּכ

 ִלְדָבֵרינּו  ּוְמבָֹאר.יםִרֲרָאְמם ַהִיַּמם ַלִיג ַמ לֹוֲחִצי, הָטסֹוים ְלִדְד מֹויּוָה ֶׁש.)מנחות פח(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

  .םַּגְפא ִנם הּוה ִאיָקִד ְּביְךִרָּצֶׁש, ןיֹוְלֶע ָהֵחִצית ַה ֶאּוּלֵאם ָהִיַּמ ַּבּהים ָלִזְּמַרְּמֶׁש

ְנָבֵאר 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

א ָבמּו

ָּכתּוב 



ז 

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ְליׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ל ֵּבֵּדְבֶהַה

 ,ַּבֶּסַלע ֶׁשָחָטא ַהָּׁשלֹום ָעָליו ַרֵּבנּו מֶׁשה ֵחְטא ִעְנַין )רנד 'ע חוקת 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא

 ָּמׁשַמ ְוֵכן ',ְוכּו ְּדַקְטנּות ְיסֹוד ְלִהְזַּדֵּוג ְוָגַרם ,ַׁשָּבת קֶֹדם ֶׁשִּנְזַּדֵּוג ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ַמָּמׁש הּוא

 ַּדם ְּבסֹוד ָּדם ֶׁשִּטְפֵטף ל"ארז ְוִהֵּנה ,ְּדַקְטנּות ְיסֹוד ֶׁשהּוא ,ַּבַּמֶּטה ַהֶּסַלע ַהָּכַאת ְּבִעְנַין ָחָטא

 ם"ְוָד י"ַׁשַּד ִּכי ַהָּדם ְיִציַאת ִסַּבת ְוהּוא ,ְלָנָחׁש ְךֶּׁשֶּנְהַּפ ַמה ַמֵּטהּו ִמַּצד ַהָּדם ֵחְטא ּוָבא .ְּבתּוִלים

 ,ילֵעְלִדְּכ םָּד םִע דַחַי י"ַּדַׁש םֵׁש דסֹוְּב אהּוֶׁש ,תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַּב הָיָה היָבִרְמ יֵמ אְטֵחֶׁש יםִארֹו .ָנָחׁש יַמְטִרָּיאִּג

 הֶאְרִנ הֶז יִּפ לַע .ןֹוׁשאִרָה םָדָא אְטֵח לֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב ׁשָחָנְל הֶּטַּמַה ְךַּפֱהֶנְו ,יםִלתּוְּב םַּד דסֹוְּב םָּד ףֵטְפִטְו

 )יד ,כז במדבר( בתּוָּכַּכ .ןִצ רַּבְדִמ םִע דַחַי היָבִרְמ יֵמ אְטֵח תֶא יםִמָעְּפ שלָֹׁש תֶנֶּיַצְמ הָרֹוּתַה ַעּוּדַמ רֵאָבְל

 ָקֵדׁש ְמִריַבת ֵמי םֵה ְלֵעיֵניֶהם ַבַּמִים ְלַהְקִּדיֵׁשִני ָהֵעָדה ִּבְמִריַבת ִצן ְּבִמְדַּבר ִּפי ְמִריֶתם ַּכֲאֶׁשר"

 ִצן ִמְדַּבר ָקֵדׁש ְמִריַבת ְּבֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך ִּבי ְמַעְלֶּתם ֲאֶׁשר ַעל" )אנ ,לב דברים( ןֵכְו ".ִצן ִמְדַּבר

 דִוָּד לֶׁש רָּפְסִּמַה אהּוֶׁש ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןִצ רַּבְדִמ"ְּד ".ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך אֹוִתי ִקַּדְׁשֶּתם לֹא ֲאֶׁשר ַעל

 ץֶרֶא לבּוְגִּב אָצְמִנ ןִצ רַּבְדִמ ןֵכְו .ןֹוּיִצ לַע זֵּמַרְמ "ןִצ" ןֵכְו .אְטֵחַה הָיָה םָּׁשֶׁש ןֹוּיִצ תַּדֻקְנ תֶא לֵּמַסְּמֶׁש יַׁשִי ןֶּב

 רֵאָבְמּו ".ֱאדֹום ְיֵדי ַעל ִצן ִמִּמְדַּבר ֶנֶגב תְּפַא ָלֶכם ְוָהָיה" )ג ,לד במדבר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,םדֹוֱא ץֶרֶאְו לֵאָרְׂשִי

 .ַהַּמּטֹות ִּתְׁשַעת ֶאֶרץ ֶׁשל ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ִמְקצֹוַע ִמְּתִחַּלת ֱאדֹום ֵאֶצל ֲאֶׁשר "ִצן ִמִּמְדַּבר" י"ִּׁשַר

 ֱאדֹום ְוֶאֶרץ ,ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְקַצת ,זֹו ֵאֶצל זֹו ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל ִּבְדרֹוָמּה יֹוְׁשבֹות ֲאָרצֹות ָׁשלֹש ֵּכיַצד

 וָׂשֵעְו דִוָּדֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ,ןִצ רַּבְדִמְּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו םדֹוֱא לבּוְגּו .ֻּכָּלּה מֹוָאב ְוֶאֶרץ ,ֻּכָּלּה

 ְלַמֵּטה ַהּגֹוָרל ַוְיִהי" )א ,טו יהושע( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,דִוָּד לֶׁש טֶבֵּׁשַה הָדהּוְי תַלֲחַנְּב הָיָה ןִצ רַּבְדִמ ןֵכְו .ֹוּב יםִׁשָּגְפִנ

  ".ֵתיָמן ִמְקֵצה ֶנְגָּבה ִצן ִמְדַּבר ֱאדֹום ְּגבּול ֶאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְיהּוָדה ְּבֵני

 ִצן ִמְדַּבר ָהֵעָדה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ּוַוָּיבֹא" )א ,כ במדבר( בתּוָּכֶׁש ,ןִצ רַּבְדִמְּב הָרְטְפִנ םָיְרִּמֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו

 ֶׁשל ָהִאָּמהֹות ַאַחת ָהְיָתה םָיְרִמּו ".ָׁשם ַוִּתָּקֵבר ִמְרָים ָׁשם ַוָּתָמת ְּבָקֵדׁש ָהָעם ַוֵּיֶׁשב ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש

 ְוֵכן .ִאּמֹו ִמַּצד ִמְרָים ֶׁשל ֶנֶכד ָהָיה ֶׁשָּדִוד )דדדו ה"ד( ְמָבֵאר ָׁשם א"ְוַהמהרש ,:)יא סוטה( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָּדִוד ֵּבית

 ְוֵכן .ִמְרָים ִּבְזכּות ְּבֵאר .)ט תענית( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלתַה רֵאְּב דסֹוְּב הָתְיָה ִמְרָים

 ְקׁשּוָרה ִמְרָים ָּכְך ,:)קעה שלח( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִּכֶּנֶרת ְלַים ָקׁשּור ָּדִוד ּנֹורִּכֶׁש ִּדְכֵׁשם ,ִמְרָים ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִוד ִּכּנֹור

 םָיְרִמ ןֵכְו .ִּכֶּנֶרת ְּבַים ִנְמָצא ִמְרָים ֶׁשל ֶׁשְּבֵאָרּה )לז הקדמה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,ִּכֶּנֶרת ְלַים

 תֶא לֵּמַסְמַה ֶּפה ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה ֶׁשִּמְרָים ָמִצינּו ְוֵכן .ילֵעְלִדְּכ יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ לֶׁש יםִרּוּסִּיַה ,תַעַרָצְּב הָׁשְנֶעֶנ

 םָיְרִמ ןֵכְו .ַלָּוָלד ְוהֹוָגה ּוְמַדֶּבֶרת ֶׁשּפֹוָעה ֵׁשם ַעל ִמְרָים זֹו ּפּוָעה )טו ,א שמות( ,י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,תכּוְלַּמַה

 ִּבְבִחיַנת ֵהן ּוִמְרָים ֶׁשּיֹוֶכֶבד )קכה 'ע שמות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק אָבּוּמַּכ ,תכּוְלַּמַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה לֵחָר ׁשֶרּׁשִֹמ הָתְיָה

  .ְוָרֵחל ֵלָאה

 ,יםִניֹוְלֶעָה םִיַּמַהֵמ יאִה הֶשמֹ תַמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש 'ַהַּתְחּתֹוִנים ַמִים םָיְרִמ יםִניֹוְלֶעָה םִיַמ הֶשמֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב

 ַים ִּבְבִחיַנת "ְמִׁשיִתהּו ַהַּמִים ִמן ִּכי" ַהָחְכָמה ְמקֹור ִמְּבִחיַנת הּוא מֶׁשה ׁשֶֹרׁש .)יז עקב( ת"ְּבלק אָבּוּמַּכ

 םִיַּמַה יןֵּב תֶקלֲֹחַמ ׁשֵיְו ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֵמ םָלעֹוָה תיַאִרְבִּב דּוְרְפִנ יםִניֹוְלֶעָה םִיַּמַהֶׁש ןיָוֵכְו .ֶעְליֹוָנה ָחְכָמה

 הָנֵגֵהְו יוָּיַח לָּכ הֶשמְֹל הָרְזָע ,תכּוְלַּמַל יםִכָּיַּׁשֶׁש ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֵמ ּהָתָמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש םָיְרִמ ,יםִנֹוּתְחַּתַהְו יםִניֹוְלֶעָה



ח 

 קחֹוָרֵמ הָדְמָע םָיְרִמּו ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַּב ראֹוְיַּב הָבֵּתַּב קינֹוִּת הָיָה הֶשּמֶֹׁש ןַמְּזַהֵמ לֵחָה .ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֵמ יוָלָע

 םָיְרִמ הָרְטְפִּנֶׁשְכּו .תֹוּתְׁשִל ַּתְחּתֹוִנים ַמִים לֵאָרְׂשִי םַעְל יּוָה ּהָתכּוְזִּבֶׁש םָיְרִמ לֶׁש ּהָרֵאְבִּב ְךֵׁשְמֶהְו .יוָלָע רמְֹׁשִל

 םָיְרִמ הָתְיָה אלֹ רָבְכּו ,יוָלֵא ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַה תדּוְּגַנְתִה תֶא רֵרעֹוְו עַלֶּסַה תֶא הֶשמֹ הָּכִה ,תֹוּתְׁשִל םִיַמ יּוָה אלְֹו

 אלֹ ַעּוּדַמ םָׁש רָמֲאַּמַּב נּוְרַאֵּב דעֹוְו .הֶשמֹ םִע בּוָר ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֶׁש ,היָבִרְמ יֵמ אְטֵח םַרְגִנְו ,יוָלָע ֶׁשָּתֵגן

 ׁשֵרֹוּפֶׁש הֶשמֹ לַע הָרְמָאֶׁש עָרָה ןֹוׁשָּלַהֶׁש ןיָוֵּכ ,הֶּנֻפְי ןֶּב בֵלָּכ ּהָלֲעַּב מֹוְּכ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סֵנָּכִהְל םָיְרִמ הָתְכָז

 ֹוּתְׁשִאֵמ ׁשַרָּפֶׁש םּוּׁשִמ ,ֹוּתִא בּוָרְו הֶשמְֹל דּוְּגַנְתִה ֹוִניםַהַּתְחּת ַּמִיםַהֶׁש ,היָבִרְמ יֵמ אְטֵחְל םֵרֹוּגַה הָיָה ,ֹוּתְׁשִאֵמ

 םָיְרִמ םַּג ,היָבִרְמ יֵמ אְטֵח לַלְגִּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סּוְנְכִנ אלֹ ןרֲֹהַאְו הֶשּמֶֹׁש מֹוְכּו .ַהַּתְחּתֹוִנים ַמִים דסֹוְּב יאִהֶׁש

 דסֹוְיַה תַנֲעַט תֶא םָיְרִמ הָנֲעָּטֶׁש רַחַאְּלֶׁש ינּוֵרָבְּד יִּפ לַע קֶמעֹ יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .הָסְנְכִנ אלֹ אְטֵחַה תֶא הָמְרָּגֶׁש

 יאִה ,ּהָׁשְרָׁשְל תכֹוָּיַּשֶׁש תנֹוֲעַּטַה תֶא ןעְֹטִל רֵרעֹוְתִה ּהָתָמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָוֵּכ ,ֹוּתְׁשִאֵמ הֶשמֹ תיַׁשִרְּפ לַע ֶׁשַּבַּמְלכּות

 הֶשּמִֹמ הָרָס ,הָרְטְפִנ יאִהֶׁשְכּו .ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַה יםִעְבנֹו םָּׁשֶׁש ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְּמַסֵּמלֶׁש ןִצ רַּבְדִמְּב הָרְטְפִנ

 םקֹוָּמַהֶׁש םּוּׁשִמ םַגְו ,הָּניֶנֵא םָיְרִּמֶׁש םּוּׁשִמ םַּג ;לדֹוָּג ףֶקתְֹּב הָתְיָה תדּוְּגַנְתִהַהְו ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֵמ ּהָּלֶׁש הָנָגֲהַה

 לָּכ .ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַהֵמּו ֹוּתְׁשִאֵמ ׁשֵרֹוּפ אהּוֶׁש יוָלָע הָגְרְטִק םָיְרִּמֶׁש םּוּׁשִמ ןֵכְו ,ַהַּתְחּתֹוִנים ַּמִיםַל ְךָּיַׁש הֶּזַה

 ֶאת מּוְגָּפֶׁש ,היָבִרְמ יֵמ אְטֵח ְהָיהִנְו ,ןִצ רַּבְדִמְּב הֶשמֹ םִע בּוָר ֹוִניםַהַּתְחּת ַּמִיםַהֶׁש מּוְרָּג ,דַחַי הֶּלֵאָה יםִמְרֹוּגַה

  .ילֵעְלִדְּכ ׁשָחָנְל תֹואֹו כּוְפָהְו ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ֶאת ְלִיְׂשָרֵאל ְׁשִּפיַעּוְלַה ַהֶּסַלע ֶאל ְלַדֵּבר ְלמֶֹשה ָאַמר 'ֶׁשה )הרנ חוקת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא

 ֶׁשֵהם ַהּתֹוָרה ִנְגלֹות ַעל ַהְמַרֵּמז ַהַּמֶּטה ֶאת ַּבָּיד ְוָלַקַחת ,ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות ֶׁשֵהם ָהֲאִמִּתִּיים ַהַּמִים ַהְׁשָּפַעת

 ְראּוִיים ֵהם יןֵא ַרב ָהֵעֶרב ֶׁשִּבְגַלל ָחַׁשב הּומֶֹש .ּגּוף ְקַצת ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי ,ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְוַהְּקִלָּפה ַהּגּוף ִּבְבִחיַנת

 ַּבְבִלי ַהַּתְלמּוד ֶאת ְלִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְׁשִּפיַע ַהּתֹוָרה ְקִלּפֹות ֶאת ִלְׁשּבֹר ַהֶּסַלע ֶאת ִהָּכה ְוהּוא ,ַהּתֹוָרה ִלְפִניִמּיּות

 מֶֹשה ְוִאם .ִלְבִעיִרים ַהִּנְמָׁשִלים ַרב ָהֵעֶרב ַגם ָׁשתּו ֶׁשִּמֶּזה ,"ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה ַוֵּתְׁשְּת" ָּכתּוב ְוָלֵכן .ִוירּוַׁשְלִמי

 .ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות ֶּדֶרְך ַלְּגֻאָּלה ְוזֹוִכים ,מֶֹשה ִעם ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִנְכָנִסים ָהיּו ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות ֶאת ַמְׁשִּפיַע ָהָיה

 ְלָבֵרר ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעזֹר ַהָּגֻלּיֹות ְּבָכל ָלבֹא ְוָצִריְך ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִנְכַנס ֶׁשּלֹא ֶנֱעַנׁש הּוא הֶז ֶאת ָמַנע ֶׁשּמֶֹשה ּוִבְגַלל

 הָיָה םָגְּפַהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ל"ָהֲאִריַז ִּדְבֵרי ָּכאן ַעד ,ְוַלְּגֻאָּלה ַהּתֹוָרה ִלְפִניִמּיּות ֶׁשִּיְזּכּו ַעד ,ַהּתֹוָרה ְקִלּפֹות ֶאת

 ְךֶרֶּד קַר אהּו הֶּזַה םקֹוָּמַה לֶׁש ןּוּקִּתַהְו .ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות ֶאת דֵּמַלְּמֶׁש דִוָּד תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודַּב

 ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה" )יג ,כ במדבר( ֶׁשַהָּכתּוב 'ּתֹוָרֶתיָךִמ ִנְפָלאֹות' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .הָּלֻאְּגַה דסֹו יאִהֶׁש ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות

 ְּדַאַּבֵיי ַּבֲהָויֹות ֶׁשִּנְכְנסּו ָהָיה ֶׁשַהֵחְטא ְלַרֵּמז ,א"ְוָרָב י"ַאַּבֵי ת"ר ,"םָּב ִּיָּקֵדׁשַו ה'הָֹוְי תֶא ְׂשָרֵאלִי ֵניְב בּוָר ֶׁשרֲא

  .ֹוָרהַהּת ְלסֹודֹות ְלִהָּכֵנס ִּבְמקֹום ,ְוָרָבא

 ֶאת ְוַגם ָהֲעָמֵלִקי ְׂשֵדה ָּכל ֶאת ַוַּיּכּו ָקֵדׁש ִהוא ִמְׁשָּפט ֵעין ֶאל ַוָּיבֹאּו ַוָּיֻׁשבּו" )ז ,יד בראשית( ָּכתּוב

 ַלעֶּב ְךּוֶמֶל ְצבִֹיים ְךּוֶמֶל ַאְדָמה ְךּוֶמֶל ֲעמָֹרה ְךּוֶמֶל ְסדֹם ְךֶמֶל ַוֵּיֵצא :ָּתָמר ְּבַחֲצצֹן ַהּיֵׁשב ָהֱאמִֹרי

 ֵׁשם ַעל ָקֵדׁש ִהוא ִמְׁשָּפט ֵעין י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ,"ַהִּׂשִּדים ְּבֵעֶמק ִמְלָחָמה ִאָּתם ַוַּיַעְרכּו צַֹער ִהוא

 ַׁשַער'ְּב ּומּוָבא ,ְמִריָבה ֵמי ְוֵהם ָהַעִין אֹותֹו ִעְסֵקי ַעל ָׁשם ְלִהָּׁשֵפט ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֶׁשֲעִתיִדין ֶהָעִתיד

 ִאם ִּכי ִנְתַּכְּונּו לֹא ָעֶליָה ְלִהָּלֵחם ְסדֹום ַעל ְּכֶׁשָּבאּו ַהְּמָלִכים ֵאּלּו )מח 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'ל"רז ַמַאְמֵרי

 ַהִהְתַנְּגדּות ִּבְגַלל ָהָיה ,ְסדֹום ֶנֶגד ַהְּמָלִכים ִמְלֶחֶמת ְּדׁשֶֹרׁש ִנְרֶאה .ַּבִּׁשְבָיה לֹוט ֶאת ִלַּקח ּתֹוֵאָנה ְלַבֵּקׁש

 יּוַכל ֶׁשּלֹא ַּבֶּׁשִבי לֹוט ֶאת ָלְקחּו ֵהם ָלֵכן ,ִמּלֹוט ְוַהָּמִׁשיַח ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשמֹות ְלהֹוָלַדת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשל דֹוָלהַהְּג

 ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ִודָּד ִנְׁשַמת ִּבְגַלל ֶנְגָּדם ְלִמְלָחָמה ָיָצא ְוַאְבָרָהם .ָהֵאּלּו ַהְּנָׁשמֹות ׁשֶֹרׁש ֶאת ִּבְסדֹום ְלהֹוִליד



ט 

 יןֵּב ַהִּמְלָחָמה ֶאת ְמַסְּמִלים ְמִריָבה ְּדֵמי ,ְמִריָבה ֵמי ֶׁשל ַהֵחְטא ִּבְמקֹום ָהְיָתה ַהִּמְלָחָמה ְוָלֵכן .'לֹוט ִסּפּוֵרי ַּתְכִלית'

  .ָּדִוד ַמתִנְׁש ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד לַע הָּפִלְּקַל הָּׁשֻדְּקַה

 ָׁשם ק"ּוָברד ".ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי ַבֵּסֶתר ֻעֵּׂשיִתי ֲאֶׁשר ָּךִמֶּמ ָעְצִמי ִנְכַחד לֹא" )טו ,קלט תהילים( ָּכתּוב

ד סֹוְיים ֶׁשִארֹו ְו.ָהָאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ְּכמֹו ְוָאֵפל ָׁשָפל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָהֶרֶחם הּוא ,"ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי"

 ַּקְמִּתיֻר" ֵכןְו. ילֵעְלִדה ְּכֶּזם ַהקֹוָּמר ַלּוׁשָּקם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהז ַעֵּמַר ְמָאֶרץ ַתְחִּתּיֹות ןֵכְו, ְוָאֵפל ָׁשָפל םקֹוא ָמת הּוכּוְלַּמַה

 םֵׁשְכִּד יִלְּד תֹוּיִתאֹו אהּו דַלָי ןֵכְו .ילֵעְלִדַהָּוָלד ְּכ ַצרנֹו ֶׁשּבֹו ֶׁשַּבַּמְלכּות ת ַהְיסֹודל ֶאֵּמַסְמַה ר"ְּבֵא ת"ר "ֶרץָא ַתְחִּתּיֹותְּב

 קסּוָּפַּב לָׁשְמִנ הָּׁשִאָה םֶחֶרֶׁש )א ,נא 'ישעי( ק"ָּברד אָבמּו ןֵכְו .רֵאְּבַהֵמ עַפֶׁש היָאִצמֹו הָדֵל ְךָּכ ,רֵאְּבַהֵמ עַפֶׁש יאִצמֹו יִלְּדֶׁש

ר ֶצֵי ְּבִגיַמְטִרָּיאע ַבר ֶׁשֵאְּבא ֶׁש" שליטסעְלייֶזם ַמָהָרְבַא 'ר ג"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. רּוּבִע תַבֵתְּב ְמֻרָּמז רֹוּב ןֵכְו .רבֹוְל

ה ָּׁשִאד ָהסֹוְּי ֶׁש)ז כב"תדבא(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשְּבֵאר ֶׁשַבע ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות' ַחְׁשַמל ָּדם'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , עָרָה

) י, בראשית כח( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ר"ֶקֶב ְוֵכן .תֶות ָמיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָּפִלְּקם ַהקֹוְמים ִלִדְרת יֹוּויׁשי ִאֵּיַחז ֶׁשֵּמַרְל, רֶבֶקא ָרְקִנ

  .אֹוִתּיֹותֶׁשַבע ְּבִדּלּוג " ָנהָרע ַוֵּיֶלְך ָחַבב ִמְּבֵאר ָׁשקַֹוֵּיֵצא ַיֲע"

ן ֹוּיִּצה ִמָלדֹוְּגה ַהיָקִנְיאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, ת ְּבָכל ַהּדֹורֹותרּוְצַּני ַהֵרֲחים ַאִכָׁשְמם ִנָלעֹות ָהֹוּמֻאים ֵמִׁשָנ ֲאיֵדאְרַייְלִמן ֵכָלְו

, ְךֶלֶּמד ַהִוָדר ְלֶצה ֵנָי ָהיׁשִא ָהתֹוֹוא ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּוֶׁש, הה ֶזֶׂשֲעַּמה ִמָלְׁשְלַּתְׁשִהֶש

ם ָיְר ִמֹוּמל ִאת ֶׁשנּוה ְזֵׂשֲעַּמ ִמַעדּוָּיד ַּכַלא נֹוהּוְו". הֶרְפיו ִיָׁשָרָּׁש ִמרֶצֵנְו"ק סּוָּפם ַהל ֵׁשַע, יִרְצנֹו מֹוְצַעא ְלָרן ָקֵכָלְו

' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסה ְּבָיְרטֹוְסִהן ָּכל ַהֵּיַע. איָרִדְנה ַּפָי ָהמֹוְּׁשי ֶׁשֹום ּגה ִעָתְנָּזֶׁש, דִוע ָּדַרֶּזל ִמיֵאִּתְלַאת ְׁשַּדְכה ֶנָתְיָהֶׁש

ן ֵכְו. 'כּות ְוֹוּיִסֵנם ְּכים ָׁשִרְצֹוּנ ַהימּוִק ֵהְךם ָּכּוּׁשִמּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשמֹוקֹוְמן ִּבֹוּיר ִצַה ְּבַעדּוָּיה ַּכָתְי ָהתֹוילּוִעְפ ּו).חודש טבת(

 תֹויָקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהד"יֹום  ִעיוָׂשֵעד אֹוִתּיֹות ָחד ֶאַּצא ִמהּו ֶׁשַעּוׁשְיה ָיָה, ם"ַּבְמַרָל' ןיָמת ֵּתֶרֶּגִא' ְּביַעִפֹוּמי ֶׁשִפְּכ, מֹוְׁש

ג "ח פ"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. קֵנא יֹום הּוָּׁשי ִמִּכ. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד א ְּבִגיַמְטִרָּיאי הּוִנד ֵׁשַּצִמּו, ֵמַהְּקֻדָּׁשה

ש "רת ָהַּלִפְתא ִּבָבּוּמַּכ, ו"שפן ַיְנִמיא ְּכִהאת ֶׁשּזַֹה ַּבִּגיַמְטִרָּיאה ָילּול ַהְּגֻאָּלה ְּתָכ ְו.יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי )ב תס"ח

ד "ָּדִו, ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי"ַהֵּׁשם שפ: ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר: חַסב ֶּפֶרֶע ְּביםִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסאֹו

 יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדל ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ֶּב

, םָּׁש ִמַעּוׁשְי ְךֶר ֶּדיוָׂשֵעת יַקִנת ְייא ֶאִצהֹון ְלֹוּיִצן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲע ַליְךִרָּצּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהִה

ן ֵכְו. לֵלֹוּכם ַה ִעו"שפ  ְּבִגיַמְטִרָּיאריֹויְפִּפַאים ִרְצֹוּנ ַהאׁשם רֹן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֵׁשֵכְו .יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדע ְלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִזְחַהְלּו

  .ׁשָחָּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ' ת קאֹוְּד' ן ק"ֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוׁשה ֵיָייְצִזְוְקְני ִאְךתֹוְּב

 זֹו "ַחַּית ְּגַער" ".ַעִּמים ֵליְּבֶעְג ַאִּביִרים ֲעַדת ָקֶנה ַחַּית ְּגַער" ְוָאַמר ָּפַתח ִׁשְמעֹון 'ר :)רנא פנחס( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ,ַהְּקֻדָּׁשה ְּבֵהָאֲחזּות ָקָטן ַצד לֹו ֶׁשֵּיׁש ָהָרָעה ַהַחָּיה זֹו ֶׁשל ַהָּזָכר ֶזה "ָקֶנה" ַמהּו ,ֵעָׂשו ָּבּה ֶׁשֶּנֱאַחז ַחָּיה

 ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָעִתיד "ָקֶנה" ,"ָקֵמלּו ּוףָוס ָקֶנה" ָּכתּוב ֶזה ִׁשְלטֹון ְוַעל ,ָהעֹוָלם ַעל ׁשֹוֶלֶטת ִהיא ְךָּכ ּוִמּׁשּום

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .ץקֹו אהּוֶׁש הֶנָק תיַנִחְּב ְךֶרֶּד יאִה הָּׁשֻדְּקַהֵמ וָׂשֵע תיַקִנְּיֶׁש רֹוִאים .ֶזה ְּכָקֶנה אֹוָתּה ִלְׁשּבֹר הּוא ָּברּוְך

 ְבַכּפֹו ּוָבא ,ָעָליו ִאיׁש ְךִיָּסֵמ ֲאֶׁשר ,ִמְצַרִים ַעל ,ַהֶּזה ץָהָרצּו ַהָּקֶנה ִמְׁשֶעֶנת ַעל ָבַטְחָּת ִהֵּנה" )ו ,לו 'ישעי(

 וָׂשֵע לֶׁש דֶכֶּנַה ןָמָהֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ץצּוָר ןֵכְו .רֵקֹוּדֶׁש ץקֹו אהּו ."ָרצּוץ ָקֶנה"ֶׁש רֹוִאים ,"ּוְנָקָבּה

 ,ה"הקב ִלְפֵני ַהּקֹוץ ָאַמר ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה )ב ,ט ר"אסת( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,ץקֹו תיַנִחְּב אהּו ,ןָּמַקְלִדְּכ ןֹוּיִּצִמ קֵנֹוּיֶׁש

 ,קֹוץ ְׁשִמי ִנְקָרא ֶׁשֲאִני ,ֶזה ָטֵמא ְוִיָּתֵלה ַעְצִמי ֶאת ֶאֵּתן ,ִלְתלֹות ַּבֶּמה ִלי ֶׁשֵאין ֲאִני םָלעֹו לֶׁש נֹוֹוּבִר

 ַעל ֵהִכינֹו ְלָפָניו ֶׁשֱהִביֻאהּו ְוֵכיָון ,ַוֲעָׂשאֹו ְמָצאֹו ּוִמֶּמּנּו ,קֹוץ ַעל קֹוץ ֶׁשִּיָּתֵלה הְוָנֶא ,ַמְכִאיב קֹוץ ְוהּוא

 ָהֵעץ ְלָך ָנֶאה ,קֹול ַּבת ֱהִׁשיַבּתּו ,ָעָליו ָמְרֳּדַכי ִיָּתֵלה ֵהיָאְך ֲעָבָדיו ְראֹותְלַה ָעָליו ַעְצמֹו ּוָמַדד ֵּביתֹו ֶּפַתח



י 

 ,וָׂשֵע לֶׁש ץֹוּקַהֵמ 'ו תאֹוָה תֶא יאִציֹו 'הֶׁש ,הָּלֻאְּגַה ץֵק דסֹו הֶזְּד הֶאְרִנ .ְבֵראִׁשית ְיֵמי ִמֵּׁשֶׁשת ָהֵעץ ְלָך ְמֻתָּקן

 הָילּוְּת הֶזָבּו ,ץֵּקַה לֶׁש לדֹוָּגַה יןִּדַה אהּו ,וָׂשֵע תיַקִנְי לּוּטִּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,ץֵק תֹוּיִתאֹו הָנְרֵאָּׁשִתְו ,יֹוֵנק אהּו הָּנֶּמִּמֶׁש

 )יח ,ט 'ירמי( בתּוָּכֶׁש מֹוְכּו .ןֹוּיִּצִמ יאִה ץֹוּקַה תיַקיִנִּד ,ןֹוּיִּצִמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ץקֹו ןֵכְו .ץּוּקִׁש תַבֵתְּב זָמְרִנ ץקֹו ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ִמְׁשְּכנֹוֵתינּו ִהְׁשִליכּו ִּכי ָאֶרץ ָעַזְבנּו ִּכי ְמאֹד ּבְֹׁשנּו ֻׁשָּדְדנּו ֵאיְך ִמִּצּיֹון ִנְׁשַמע ְנִהי קֹול"

 ָּׂשִעירֶׁשַה ).כח צו( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ וָׂשֵע תַּפְלְקִל היָקִנְי ןֵתנֹו הָיָה ַלֲעָזאֵזל ֶׁשַהָּׂשִעיר א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא

 זֵּמַרְל ,.)סז יומא( הָנְׁשִּמַּב אָבּוּמַּכ ,ץקֹו תֹוּיִתאֹו קּוּצַה לַע יםִפֲחֹוּד יּוָה תֹואֹו ,"ָׂשִעיר ִאיׁש ֵעָׂשו" ֶנֶגדְּכ הּוא ַלֲעָזאֵזל

 ַעל ַהְׁשִמיעּו ִהֵּנה ִיםַלּגֹו ַהְזִּכירּו" )טז ,ד 'ירמי( ןֹוּיִּצִמ היָקִנְיַה לַע בתּוָּכַה ת"ס ץ"קֹו ןֵכְו .ץקֹו תיַנִחְּבִמ יאִה וָׂשֵע תיַקִנְּיֶׁש

 שמות( לֶגֵעָה אְטֵח לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ץ"קֹו ןֵכְו ".קֹוָלם ְיהּוָדה ָעֵרי ַעל ּוַוִּיְּתנ קַהֶּמְרָח ץֵמֶאֶר ָּבִאים נְצִרים ְירּוָׁשַלם

  .הֶּזַה םקֹוָּמַל ְךָּיַׁש קחֹוְצֶׁש רֵאָבְּנֶׁש יִפְכּו ,תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש גּוּלִדְּב ".קֵחַצְל ּומֻקַוָּי ְוָׁשתֹו ֶלֱאכל ָהָעם ַוֵּיֶׁשב" )ו ,לב

 ִסְטָרא ,ְּבִחינֹות ְׁשֵני ֶׁשֵּיׁש ָידּוַע ִּכי ,"ָקֶנה ַחַּית ְּגַער" )תלו תהילים( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִטּוּקִּלַה רֶפֵס'ְּב אָבמּו

 ּוְכֶׁשַּיְחּתְֹך .'ה ִּתָּׁשֵאר ,ת"ַהֵחי זֹו ֶרֶגל ּוְכֶׁשַּיְחּתְֹך ,ַמָּצה ַהִּנְקָרא הִּדְקֻדָּׁש ְוִסְטָרא ,ָחֵמץ ַהִּנְקָרא ִּדְמָסֲאָבא

 ,ה"ְּדָקֶנ 'ְוק ,]ת"יֵח[ ת"ַחַּי ְּגַער ְוֶזהּו ."ִהָּנם ִהֵּנה ְלִצּיֹון ִראׁשֹון" ְּבסֹוד ,ה"ִהֵּנ ִיָּׁשֵאר ,ה"ָקֶנ ֶׁשל 'ַהק זֹו ֶרֶגל

 רַמלֹו הֶצֹור ,ַּבָּים ַהָּקֶנה ְנִעיַצת דֹוס הְוֶז .ה"ִהֵּנ ּוִמָּקֶנה ,ַמָּצה ָחֵמץֵמ ְוַיֲעׂשּו ,ן"ֵהִהי םאֹוָת ְוָעָׂשה ַוֲחָתָכם

 זֹאת ֶׁשל 'ְוק .ַלִחיצֹוִנים ְוהֹוִריָדּה ,ָים ַהִּנְקָרא ,ְּתָתָאה 'ה ֶׁשִהיא ַּבָּים ְוָנֲעָצה ,ִנְתָאְרָכה 'ַהק זֹאת ֶרֶגל

 ָּגדֹול ְּכָרְך ִנְבָנה ְוָעֶליָה .'ַהק ִמֶרֶגל ָארְֹך ַקו ,רַמֹול הֶצֹור .ִׂשיְרטֹון ֶׁשֶהֱעָלה הּוא ,ֵמִהֵּנה ָכהֶׁשִּנְתָאְר ַהָּקֶנה

 צֹור ְוִנְבְנָתה ,ַהְּצֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְׂשפֹות ְלַמַען ,ה"ְרָוָי ן"ָׂשָט אֹוִתּיֹות ֵיׁש ן"ַהִּׂשיְרטֹו ּוָבֶזה ',כּוְו רֹוִמי ֶׁשל

 אהּוְו ,םָּיַּב ליֵאִרְבַּג ץַעָּנֶׁש הֶנָק תיַנִחְּב ְךֶרֶּד הָתְיָה ְךֶלֶּמַה המֹלְֹּׁשִמ הָּפִלְּקַה תיַקִנְּיֶׁש יםִארֹו .םִיְירּוָׁשַל ֶׁשל ָּבָנּהֵמֻחְר

 תיַקִנְּיֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .ןֹוּיִּצִמ קֵניֹו וָׂשֵע לֶׁש הֶנָּקַהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ָקֶנה ַחַּית ְּגַער" יוָלָע רַמֱאֶּנֶׁש ,וָׂשֵע לֶׁש הֶנָּקַה

 אָבּוּמַּכ ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד תֶא תֶלֶּמַסְמ הָּצַמּו .ץֵמָחְל תֶכֶפֱהֶנ הָּצַּמַהֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב ,הֶנָקְל ְךָפְהֶּנֶׁש "הֵּנִה" דסֹוְּב יאִה הֶנָּקַה

 הֶנָּקַה תיַצִעְנ ןֵכָלְו ".ָאִני ְוֶאְביֹון ָעִני ִּכי" ּבֹו ֶׁשָּכתּוב ְךַהֶּמֶל ָּדִוד ֶזה ,ָעִני ֶזה ִמי ,עִֹני ֶלֶחם .)קנז ויצא( ַּבּזַֹהר

  .ןמֹוַּלַּסַה גַדְּב זָמְרִנ המֹלְֹשּו ,יםִגָּד תיַנִחְבִּב ןֵה ןֹוּיִצְּב תמֹוָׁשְּנַהֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ ,םָּיַּב הָתְיָה

ְוָקָראָת ֶאת " )יט, בראשית יז(י " ְּבַרִּׁשאָבמּו ּו.:)וישלח קסח(ר ַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפ ְּכֶלְך ָׁשְרׁשֹו ִמִּיְצָחקָּדִוד ַהֶּמֵכן ְו

 'ְּפסּוִקיםַה ַׁשַער'ְּב אָבן מּוֵכְו. קָחְצל ִיק ֶׁשחֹוְּצם ַהקֹוְּמִמָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָׁשְרׁשֹו י ִּכ .ַעל ֵׁשם ַהְּצחֹוק "ְׁשמֹו ִיְצָחק

ק ָחְצת ִיַמְׁשן ִנֵכָלְו, ּהָלְע ַּבּהיק ָּבִבָׁשא ְּדָחרּוָהא ֵמָבְקּוּנד ַהיסֹוִמיא  ִהִיְצָחק  ִנְׁשַמתׁשֶרֶׁשּׁשֹ )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז

א  ִיְצָחק הּוׁשֶרֶׁשּׁשְֹמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּו. ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכר

ְוֵכן . "' הְוִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני" )כא, ב ו"ש(ד ִול ָּדֶצ ֵאינּוִצן ָמֵכְו. דִו ָּדׁשֶרם ׁשָֹׁשְו, קחֹוְּצם ַהקֹום ְמָּׁשא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוִמ

ְוָׁשַחְקָּת " )לו, שמות ל(ת ָּכתּוב ֶרטְֹּקַב ּו. ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִנְתַאָּוהְךָּדִוד ַהֶּמֶל )תנחומא תצוה טו(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ִּדְׂשחֹוק נֹוָצר ַעל ְיֵדי ֵּפרּור ַהָחְכָמה ְלֵפרּוִרים ,  הּוא ִמְּלׁשֹון ִלְׁשחֹק ּוְלפֹוֵררְׂשחֹוק ְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ."ִמֶּמָּנה ָהֵדק

 ,ָּתָנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעל ָמה ְקטֶֹרת ְמַכֶּפֶרת .)ערכין טז(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכ ְו.ְקַטִּנים ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּׂשחֹוק

ת ֶרטְֹּקים ֶׁשִארֹוְו. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיבֹא ָּדָבר ֶׁשְּבַחָׁשאי ִויַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ֲחַׁשאי. ַעל ָלׁשֹון ָהָרע

ה ֶׂשֲעַּנג ֶׁשּוּות ִזיַנִחְבִּבאי ַׁשֲחית ַּבֵׂשֲעת ַנֶרטֹן ְקֵכְו, ילֵעְלִדְּכ תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ןֹוׁשָּלל ַהת ַעֶרֶּפַכְמ

ַלת ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּו" )כא, ב יט"מ(ב תּון ָּכֵכְו. ק"חְֹצת "ר"  מֹוֲעֵדנּוְרַיתִק ּיֹוןִצ ֵזהֲח" )כ, לג' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכְו .איַׁשֲחַּב

ב ָדיָנִמן ֲע ֶּבןֹוׁשְחַּנא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ןֹוּיִּצא ִמים ָּבִעָׁשְרל ָהק ַעחֹוְצ ּוגַעַּלים ֶׁשִארֹוְו" ַּבת ִצּיֹון



יא 

 ,ָנָחׁשא ִמְּלׁשֹון  הּוַּנְחׁשֹון ֶׁש)לג(ל "ָהֲאִריַזְל' ַּׁשַער ַהִּגְלּגּוִליםא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. קחֹוְׂשְּבִגיַמְטִרָּיא , ְךֶלֶּמד ַהִוא ָּדָצ ָיּוּנֶּמִּמֶׁש

   .יַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוֶׁש

ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאין ְׂשחֹוק , ָאַמר ֵליּה ַרב ָאָחא ְלַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק :)ז ג"ע(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

, ןֹוּיִּצת ִמֶקֶנה יֹוָּפִלְּקַהה ֶּׁשַּמא ִמת הּולּוָּגן ַהַמְזם ִּבָלעֹו ָּבׁשֵּיק ֶׁשחֹוְׂשל ַהָּכֶׁשְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּו .ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ים ִנים ָּפִעְבִּׁשַהד ֵמָחא ֶאהּוק ֶׁשחֹוְּצ ַהְךֶרֶדם ְּבה ַּגָרֹוּתת ַה ֶאדּוְמְלִיְו, ןֹוּיִצן ְּבּוּקה ִּתֶיְהִּיֶׁשר ְּכזְֹחה ַיָּׁשֻדְקי ִּדִּתִמֲאק ָהחֹוְּׂשַהְו

ויצא ( ׁשָדר ָחַהזֹא ְּבָבּוּמַּכ, יוָרָעְׁשים ִּבִאָּבה ַלָחְמיא ִׂשִבן ֵמֹוּיר ִצַה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו. חַּמַׂשְית ֹוּיִת אֹויַחִׁשָמן ֵכְו. הָרֹוּתל ַהֶׁש

 יִּבר ַרַמָא, ְּדַתְנָיא. ָהָיה ָׂשֵמַח, ָּכל ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֶאה אֹוָתּהֶׁש, "ְמׂשֹוש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון" .)לו

  .ְוָהָיה ָעֵצב, ֵמעֹוָלם לֹא ִנְכַנס ָאָדם ִּבירּוָׁשַלִים, ר ִחָּיא"יֹוִסי א

ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְקָרא  ינּוְיַה, אָבְקּוּנַּביק ֶׁשִּדַּצת ַהיַנִחא ְּבהּוְו, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצחֹוקן ֵכְו

 ְיסֹודף ֵסֹוּי ַהינּוְיַה, ףֵסיֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֹוּיִצְו, קחֹוְצְּבִגיַמְטִרָּיא יא ִה ֶׁשיקִּדַצת אֹויל ָּבִחְתן ַמֹוּיִצם ֵּׁשן ַהֵכְו .ןֹוּיִצ

ַוַּיֲעֵנהּו " )ד, איוב יב(ן ָּכתּוב ֵכ ְו. ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון)רה' נשא ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלקַּכּמּוָבא , אָבְקּוּנַּבֶׁש

 )שמח' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'א ְּבָבן מּוֵכְו. יקִּדַּצת ַהיַנִחְב ִלְךָּי ַׁשקחֹוְּׂשַהים ֶׁשִארֹו ְו".ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמים

ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּבִית ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַקֵּבל ,  ִעם ְׁשֵּתי ָהאֹורֹותַּבִיתְבִגיַמְטִרָּיא  ּואֹור ְּפָעִמים 'בִגיַמְטִרָּיא ְּבְּׂשחֹוק ֶׁש

ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהִּזּוּוג ַׁשָּיְך ַלְּצחֹוק ְלַרֵּמז ָלֶהם , ן ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ַּבְּדָחן ְלַׂשֵּמַח ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלהֵכְו. ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּׂשחֹוק

'  ְּבבק"ְׂשחֹות "ר" קֹול ַּכָּלהְוָתן ָחֹול קְמָחה ִׂשקֹול ְוקֹול ָׂשׂשֹון  ")יא, לג. י, כה. ט, טז. לד, ז' ירמי(ְוֵכן ַהְּכתּוִבים . ִּדְקֻדָּׁשה

ָחָתן ָּפטּור ִמְּקִריַאת  .)ברכות טז(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה , ּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבהַהְמַרֵּמז ַעל ִז, ַמֲעֶׂשה ְּבִגיַמְטִרָּיא קחֹוְׂשְוֵכן  .ֳאָפִנים

  .ִאם לֹא ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה' ְׁשַמע ְוכּו

 ֶׁשל ִנּבּול יֹום אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי ,"ַהַּבִית ֵמַאְנֵׁשי ִאיׁש ְוֵאין ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ַוְיִהי" )ז ,פז ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 ַחג עֹוִׂשין ֶׁשָהיּו ,ִנילּוס ֶׁשל ִנּבּול יֹום ָׁשם 'ְּכֻהָּנה ַמְּתנֹות'ּוְב .ְךָהַל לֹא ְוהּוא ,ִלְראֹות ַהּכֹל ְוָהְלכּו ,ָהָיה ִנילּוס

 ֶאת ְלַהֲחִטיא ּפֹוִטיַפר ֵאֶׁשת הִנְּסָת ֶזה ְּביֹום ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְׂשחֹוק ְּבִמיֵני ָׁשם ְמַצֲחִקים ְוָהיּו ,עֹוֶלה ֶׁשַהִּנילּוס ַּבּיֹום

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .ּוְלַהֲחִטיאֹו ַהַּצִּדיק יֹוֵסף לֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֶאת ִלְפּגֹם ִנָּסה אּוה ,ִמְתַּגֵּבר ִּדְקִלָּפה קחֹוְּׂשַהֶׁש ֶזה ִּדְביֹום ,יֹוֵסף

 ִּדְקִלָּפה ֵמַהְיסֹוד ָהְיָתה זֹו ְּדִהְתָּגרּות ו"ֵעָׂש ת"ר "ִּמיִע ְכָבהִׁש ּתֹאֶמרַו ֵסףיֹו ֶאל ֵעיֶניָה ֲאדָֹניו ֵאֶׁשת ַוִּתָּׂשא" )ז ,לט בראשית(

 .ילֵעְלִדְּכ ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמלַה רינֹוִצ אהּוֶׁש ,ןילֹוִס תֹוּיִתאֹו םַּג אהּוְו ,ןֹוּיִצ ְּבִגיַמְטִרָּיא סילּוִנ ןֵכְו .ֵעָׂשו לֶׁש

 ֶׁשְּקָנאֹו ַרב ָאַמר "ַּפְרעֹה ְסִריס ּפֹוִטיַפר ַוִּיְקֵנהּו" ):יג סוטה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמּו ,ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ריַפִטֹוּפ ןֵכְו

 רֶׁשֶק ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ָיְפיֹו ְךִמּתֹו ָזכּור ְלִמְׁשַּכב ְלַעְצמֹו ֶׁשְּקָנאֹו י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ְוֵסְרסֹו ַּגְבִריֵאל ָּבא ְלַעְצמֹו

 ְךִלְסמֹ ְּכֵדי אֹוֵמר ֶאְלָעָזר 'ר )קמד בראשית ילקוט( .דִוָּד ׁשֶרׁשֹ דַלנֹו הָנֶּמִּמֶׁש רָמָּת הֵׂשֲעַמְל ,ריַפִטֹוּפ תֶׁשֵא הֵׂשֲעַמ יןֵּב

 ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע 'ר ְּדָאַמר ,ַמִיםָׁש ְלֵׁשם זֹו ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם ּזֹו ַמה ,ּפֹוִטיַפר ֵאֶׁשת ְלַמֲעֵׂשה ָּתָמר ַמֲעֵׂשה

 ִאם ִמֶּמָּנּה ִאם יֹוַדַעת ָהְיָתה ְולֹא ֵּבן ִמֶּמָּנּה ְלַהֲעִמיד ָעִתיד ֶׁשהּוא ֶׁשָּלּה ְּבִאיְסְטרֹולֹוִגין ָהְיָתה רֹוָאה

 יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ תֶא םּגְֹפִל הָתְּסִנ ריַפִטֹוּפ תֶׁשֵא ;יַחִׁשָּמַה תֶא םּגְֹפִל ןיֹוָּסִנ הָיָה תמֹוקֹוְּמַה יֵנְׁשִּבֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִמִּבָּתּה

  .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ ןָנאֹוְו רֵע ,רָמָּת לֶצֵאְו ,ףֵסיֹו ןֶּב

ָאַמר ַמאי , ַרְכִּתי לֹו ֻׁשְלָחן ַוֲהָפכֹוַהִהיא ַּדֲאָתֵאי ְלַקֵּמיּה ְּדַרב ָאְמָרה לֹו ַרִּבי ָע :)נדרים כ(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמ

יא ג ִהּוּוִּזן ַהַמְזה ִּבָּׁשִאָה ֶׁש רֹוִאים.ִּביִניָתא ָּדג ֶׁשָּיכֹול ְלָאְכלֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְרֶצה י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו .ְׁשָנא ִמן ִּביִניָתא

ֶׁשַהִּלְוָיָתן  .)שלח קעב (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. "ן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹוִלְוָיָת"ב תּוג ָּכָּדל ַהַעְו. תֹוים אֹוִלְכאֹוג ֶׁשת ָּדיַנִחְבִּב

ים ִארֹו ְו".ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ" )טז, בראשית מח(ב תּוָּכן ֵכְו. יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְנקֹם ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
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חּוץ ִמְּׁשלָׁשה , ַהּכֹל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד עֶֹרף .)בכורות ח(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכְו. גת ָּדיַנִחיא ְּבה ִהָּיִבְרה ּוָיְרִּפֶׁש

ד יסֹוים ִלִכָּי ַׁשׁשָחָּנַהג ְוָּדַהן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ָּדג ְוָנָחׁש, ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים ְוֵאּלּו ֵהן ָאָדם

ה יָעִגְּנ ֶׁש)מאמר רביעי פרק חמישי' מלחמות השם'(ג "ַּבְלַר ָּבינּוִצן ָמֵכְו. םָדָאים ָלִמֹוּדג ֶׁשּוּוִזן ַהַיְנִעה ְּבָלֲעם ַמֶה ָלׁשֵי, ַהַּמְלכּות

ם ַגְו, קחֹום ְצרֹוְגִלם  ַּגּהָתעּוָמְׁשַּמֶׁש, גֵּדְגַדה ְלָּלִּמה ַהָלְשְלַּתְשם ִהָּׁשִמ ּו,גֵּדְגַדאת ְלֵרְקם ִנָדָאים ָּביִׁשִגת ְרמֹוקֹוְמִּב

י ֵנת ְּבמֹון ְׁשֵכְו. דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא גֻּדְגִּדן ֵכְו. יםִרּוּסִּיַהק ְוחֹוְּצם ַהקֹוְמז ִּבָמְרִּנַה, גָּדן ֹוׁשְּליא ִמִהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . רֵעַצְל

 הָּיִנדֹוֲאַואל ֵּיִנָדְו. גל ָּדם ֶׁשא ֵׁש הּוןנֹוְמַאְו. לסֹוג ַד ְּבםלֹוָׁשְבַאְו, ןמֹוַּלַסג ַדז ְּבָמְר ִנהמֹלְֹׁש; יםִגָד ְּבזּוְמְרד ִנִוָּד

  .יםִג ָּדטיֶלִפז ְּבָמְר ִנטֶליֶּפִלֱאֶו. יסִנֶּדג ַדים ְּבִזָמְרִנ

 ֶאת ִיֵּסד ַּגם ְוָׁשם ,ָׁשִנים ֵמַאְרָּבִעים יֹוֵתר ְּבֶמֶׁשְך דִוָּד תַדצּוְמִּב ָהָארֹון הֶׁשָהָי )רבה עולם סדר( ץ"יעבַּב אָבמּו

 ַהַּבִית ְצִמיַחת ַּגם ַּתְתִחיל ֶׁשִּמָּׁשם ֶלָעִתיד ִסיָמן ֶזה ַוֲהֵרי ,ָהָארֹון ִלְפֵני ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ַהְּלִוָּיה ִמְׁשְמרֹות

 רַהזְֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ןֹוּיִצ רַהְּב דִוָּד ירִעְּב ּוׂשֲעַּיֶׁש ןּוּקִּתַּב ילִחְתַי ,ייִׁשִלְּׁשַה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַיְנִּבֶׁש יםִארֹו .ַהִּנְצִחי ִׁשייַהְּׁשִל

 ןָּמַּתִמ ,"יםִרָבֲעָה רַה" יּהֵּב רַמְּתִאְּד רַה אהּו אָּד ,ןֹוּיִצ רַה איַמ ,"ןפֹוָצ יֵתְּכְרַי ןֹוּיִצ רַה" .)קל תיקונים( ׁשָדָח

 יםִארֹו .הּוְייַנֵּב תאֹו יהּוִאְו ,יּהיֵלִּד יןִכְרַי ןהֹוְי ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמּו ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ןּוּנִאְּד יןיִחִׁשְמ יןֵרְּתּו ,םקּוָי

 רֶׁשֶק דעֹוְו .יםִרָבֲעָה רַה םִע ןֹוּיִצ רַה לֶׁש רּוּבִחַה דסֹו אהּוֶׁש ,יםיִחִׁשְמ 'ב םִע ינּוֵּבַר הֶשמֹ רּוּבִחִמ ילִחְתַּת הָּלֻאְּגַהֶש

 ,מט בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו אָבמּוּו .ִׁשילֹה ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוְו ,הילִֹׁש אָרְקִנ הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב מֶׁשהְּד ,ןֹוּיִצ רַהְל הֶשמֹ יןֵּב ינּוִצָמ

 ִמְּלׁשֹון ,ַהּנֹוָלִדים ָּכל ְךְּכֶדֶר ִאָּׁשה ִמִּׁשְלַית דֶׁשִּיָּוֵל ְּבנֹו ְּכלֹוַמר ,ִׁשילֹה ְּבֵׁשם ַהָּמִׁשיַח ַיֲעקֹב ִהְזִּכיר )ט

 ִׁשילֹה ְוֵכן .ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודַל תֶכֶּיַּשֶׁש ,ִאָּׁשה ְלִׁשְלַית ִׁשילֹה ֵּבין ְּמַקֵּׁשרֶׁש יםִארֹוְו ."ַרְגֶליָה ִמֵּבין ַהּיֹוֵצת ּוְבִׁשְלָיָתּה"

 ְמקֹור ֶאת ִּגְּלָתה ְוִהיא" )יח ,כ ויקרא( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמלַה ָמקֹור ְּבִגיַמְטִרָּיא ,הֶשמֹ אֹו

 לֶׁש קסּוָּפַל ".ָּבָאה ְּגאּוַלי ּוְׁשַנת ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום ִּכי" )ד ,סג 'ישעי( ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש קסּוָּפַה יןֵּב ןיֹוְמִּד יםִארֹו ןֵכְו ."ָּדֶמיָה

  .נּוְרַאֵבְדִּכ ןּוּקִּת תֹואֹו םֵה ּוּלֵא יֵנְׁשִּד ".ִצּיֹון ְלִריב ִׁשּלּוִמים ְׁשַנת 'הַל ָנָקם יֹום ִּכי" )ח ,לד 'ישעי( ןֹוּיִצ ןּוּקִּת

 ֶחְברֹוָנה ְךֵאל ֶאל ַהֶּמֶלַוָּיבֹאּו ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָר" )ג, ב ה"ש(ָּכתּוב , ַהַּמְלכּות ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאלת ֶאְּכֶׁשָּדִוד ִקֵּבל ָמִצינּו 

 ְךֶלֶּמד ַהִוָּדים ֶׁשִארֹוְו. " ַעל ִיְׂשָרֵאלְךַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶל'  ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני הְךַוִּיְכרֹת ָלֶהם ַהֶּמֶל

ָּדִוד ֵאין לֹו ְלַקֵּבל ַּבַּמְלכּות  :)לך לך עט( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ְוֵכן.לֵאָרְׂשל ִי ַעְךֶלֶמ ְלתֹו אֹויכּוִלְמם ִהָׁשְו, ןרֹוְבֶחם ְלר ַּגּוׁשָק

 ינּוִצן ָמֵכְו. ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּבר ָּבָאבֹות ֶׁשֵהם ְּבֶחְברֹון ְוָאז ָּבֶהם ְיַקֵּבל ַהַּמְלכּות ְוַעל ֵּכן ִהְתַעֵּכב ָׁשם ֶׁשַבע ָׁשִנים

 ם"ָאָדֶׁש )טשע' ע, מלכים א(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּבא ָבּוּמַּכ, ןרֹוְבֶחר ְּבבּוָּקן ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדָא ְלְךֶלֶּמד ַהִוין ָּדר ֵּבֶׁשֶק

ק ינֹוים ִלִּסַנק ְמֵלָמֲעו ַוָׂשֵע ֶׁשינּוִצן ָמרֹוְבֶחם ְּבַג ְו.ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןת ֶא ְוָדִוד ָּבא ְלַתֵּקן ,ִׁשיַחָמִוד ָּדָדם ָאת "ר

' יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשרֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, )יג, בראשית נ (ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן, סֵנָּכִהְלּו

ר אֹו'ן ֹוּלַעְבּו .הָרָעְּמֶרֶמז ְלֵעָׂשו ֶׁשָּיקּום ְלַעְרֵער ַעל ַה. ו" ֵעָׂשךת ְּבֵהֶפ" ר"ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון" )יז, בראשית כג(

ת ַרָעְּמק ִמינֹוים ִלִּסַנן ְמָמ ָהֹוּדְכֶנו ְוָׂשֵע ֶׁשִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ן"ָמָה" ן ֶעְפרֹוה ְׂשֵדםַוָּיָק"ל ת ֶׁש"סַהיף ֶׁשִסהֹו' ןיֹוְלֶע

ים ִארֹו. ָתה לֹו ֶׁשָּיָצא ִמַּיד ֶהְדיֹוט ְלַיד ֶמֶלְך ְּתקּוָמה ָהְי"ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון"ם י ָׁש"ִּׁשב ַרַתן ָּכֵכְו. הָלֵּפְכַּמַה

ר "ָהַאְדמֹום ֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמת ַעֶזֶּמַרְמַה, ְךֶלד ֶמַים ְלקֹוָּמת ַהה ֶאָתְלֶעה ֶהָלֵּפְכַּמת ַהַרָעת ְמַּלֻאְּגֶׁש

 ַרק ֲעבּור ְקבּוַרת רֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִּבְמָעַרת ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקלם ֶׁשַאְבָרָהם ִׁשֵּל) חיי שרה ב( ל" זצֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא

ָלֵכן ִׁשְּלמּו , ּוְמָבֵאר ֶׁשֵעָׂשו הּוא ְּבסֹוד ִמְסַּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות, ַוֲעבּור ְׁשַאר ַהִּנְקָּבִרים ָׁשם לֹא ָהָיה צֶֹרְך ְלַׁשֵּלם, ַהַּמְכֵּפָלה

" ֹו ִעּמׁש ִאית ֵמאֹועָּבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּב" )ו, בראשית לב(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.ָעָליו ַּבִּמְסָּפר ַהֶּזה

  .וָׂשֵעק ֵמֶלם ֵח ֵהיׁשת ִאאֹוֵמע ַּבְרַאָה ְּד',ו ת"ָׂשֵעת "ס
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ַוֵּיֵצא "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)תזריע נא( :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו.יַנת ָזָהבִּבְבִח הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁש ָמִצינּו ַּבּזַֹהרְוֵכן

ֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב , "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ְּבָדִוד ', ְוגֹו" ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני

ֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת " ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער"ָׂשו ָּכתּוב ּבֹו ְּבֵע, ְוָדִוד ְּבזַֹהר ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ַנֲעָׂשה

 ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשד ִום ָּד ִעיּוָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי"ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךִהּתּו

ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש " )ב,  כבא"ש(ב תּוָּכַּכ, וָׂשֵעה ְלֶמֹוּדְּב

ים ִכָּיַּׁשֶׁש, יםִרּוּסי ִיֵלֲעַב ּוֶנֶפׁשי ֵרָמ ּוּלים ֵאִׁשָנ ֲאיּון ָהֵכָלְו. "ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

 :)סנהדרין מט(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכ ְו".ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש" )יג, שם כה(ב תּון ָּכֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכֹוּיִצְל

, ֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּוּוְמַגְּד, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּלן ְּבֵני ְיַפת ּתַֹאר ָהיּו

ב תּוָּכ, וָׂש ֵעִמֶּזַרעק ֵלָמת ֲעד ֶאִוה ָדָּכִהֶׁשן ְּכֵכ ְו.ְוֵהן ֵהן ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ֶׁשל ָּדִוד, ּוְמַהְּלִכין ְּבָראֵׁשי ַהְּגָיסֹות ָהיּו

. "ֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְולֹא ִנְמַלט ֵמ" )יז, א ל"ש(

ובזכות שאז נשמטו מעשו ,  מקשר את הארבע מאות איש אלו לארבע מאות שהיו עם עשו)טז, בראשית לג(י "ורש

  .פרע להם במלחמה עם דוד' ה, ולא רצו להזיק ליעקב

 רֹוִאים .ִלּמּוִדים ְלׁשֹון ְיסֹוד ,ָוהֹוד ֶנַצח ִׂשְפָוון ְּתֵרין ,ַמְלכּות ִּדיֵליּה ּפּוָמא ):מג יתרו( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו

 )ז"פ ן"זו הארות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַמְלכּות ְּבִחיַנת הּוא ַעְצמֹו ְוַהֶּפה ֶׁשַּבֶּפה ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהָּלׁשֹון

 אהּו תֹולּוָלְכִּב הֶפְּד הֶאְרִנ .הָּטַמְּלֶׁש הֶּפ ,הָלְעַמְּלֶׁש הֶפ .)צח מנחות( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש יִפְכּו .הֶּפ אָרְקִנ 'ְקּוּנַה דסֹוְּיֶׁש

 יאִהֶׁש ןֹוׁשָּלַה ְךֶרֶּד יאִה יתִרְּבַה יִּכ ,הֶּפַה יתִרְּב אלְֹו ,ןֹוׁשָּלַה יתִרְּב יםִרְמאֹו ןֵכָל ',ְקנּוְּד דסֹוְי תיַנִחְבִּב יאִה ןֹוׁשָּלַהְו ,תכּוְלַמ

 ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ן"ָלׁשֹו ְוֵכן .'ו ָהאֹות ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהָּלׁשֹון )כז ,יט ויקרא( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .'ְקנּוְּד דסֹוְי תיַנִחְבִּב

 ןֵכְו .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ְּבִעּתֹו ָאְכָלם ֶאת ָלֶהם ֹוֵתןנ הַאָּתְו ֵּברּוַׂשְי יָךֶלֵא" )קמה תהילים( ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַדֵּבר

 ָעְרָלה ַּבְּבִרית ֶׁשֵּיׁש ֶׁשְּכֵׁשם )נו 'ע לך לך 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק אָבמּו ןֵכְו .ַּבֶּפה ָעְרָלה ֶׁשֵּיׁש )ו ,כה ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 ןֹוׁשָלְּד ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר .ְּפִריָעה ִּבְבִחיַנת ּוְׂשָפַתִים ,ָעְרָלה ִּבְבִחיַנת ִׁשַּנִים .חֹומֹות 'ב ַהֶּפה תְּבָעְרַל ֵיׁש ָּכְך ,ּוְפִריָעה

 אהּוֶׁש ִיַׁשי ֶּבן ָּדִוד לֶׁש דֹוּסַה םַג הֶזְו .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִע הָפָׂש ןֵכְו .'ְקּוּנַה דסֹוְי תֶא לֵּמַסְמַה ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְיהּוָדה ְוֵכן ,"ָרָׁשע ָיִמית ְׂשָפָתיו ּוְברּוַח" )ד ,יא 'ישעי( ַהָּמִׁשיַח ַהֶּמֶלְך ַעל ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָלׁשֹון אֹו ָׂשָפה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 הכתוב וכן .ּוְלָדִוד ,ַלֶּפה ַׁשָּיכֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְּדִׁשירֹות ְּבִדּבּור הֹוָדָאה ֵׁשם ַעל ְיהּוָדה ִנְקָרא ַהַּמְלכּות יֹוֵצאת ֶׁשִּמֶמּנּו

 ַהְּמַסֵּפר ָּכל :)טו ערכין( בגמרא מצינו וכן .אופנים 'בב ו"שפ ת"ר ,"ַנְפׁשֹו ִמָּצרֹות ֵמרׁש ְלׁשֹונֹוּו יוִּפ ֵמרׁש" )כג ,כא משלי(

  .נגעים הם המשיח שיסורי שהבאנו כפי ,שבמלכות היסוד של היסורים הם ונגעים .ָעָליו ָּבִאים ְנָגִעים ָהָרע ָלׁשֹון

 הֶז םֵׁש ְךֶרֶדְּד ".ָעֵקב ּנּוׁשּוֶפְּת ְוַאָּתה רֹאׁש ָךׁשּוְפְי הּוא" )טו ,ג בראשית( בתּוָּכַּב יםִמָעְּפ 'ב זָּמֻרְמ ו"שפ םֵׁש ןֵכְו

 ֲעִתיִדין יִמְלַׁשרּוְי םּוּגְרַתְּב םָׁש אָבּוּמֶׁש יִפְכּו .ַעדּוָּיַּכ רָּפְסִמ תֹואֹו םֵהֶׁש ׁשָחָּנַל יַחִׁשָּמַה יןֵּב הָלדֹוְּגַה הָמָחְלִּמַה תֶלֶהַנְתִמ

 ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .ְמִׁשיָחא ְּדַמְלָּכא ְּביֹומֹוי יֹוַמָיא ֵעֶקב ְּבסֹוף ְּבִעיְקָבא יָתאָיּוְׁשפ ְלֵמֲעַבד יןֵּלִאְל יןֵּלִא ּנּוןיִה

 ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .ָקָראּו לֹא ְּבִׁשְמָך ֲאֶׁשר ַמְמָלכֹות ְוַעל ְיָדעּוָך לֹא ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֶאל ֲחָמְתָך ְךְׁשפֹו :'חַסֶּפ לֶׁש הָדָּגַה'ַּב זָּמֻרְמ

 )כט ,לח אשיתבר( ַהָּכתּוב ת"ר ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .קרֹוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוְו .יַחִׁשָמ לֶׁש רָפֹוׁש לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה תֹוּיִתאֹו 'גַה אהּו

 ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"ָו א"ֵּפ ן"יִׁש תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ו"שפ םֵׁש ןֵכְו ".ֶרץָּפ מֹוְׁש ִּיְקָראַו"

 ןֵכְו ."ַבֶּׁשֶטף ְוִקּצֹו" )כו ,ט דניאל( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ץֵּקַה םֵׁש אהּוֶׁש ףֶטֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא תֹוּיִתאֹוָה םִעְו .היָנִכְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 תֶא לֵּמַסְּמֶׁש הָּיִׂשֲעָה םַלעֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ,"דקְֹפִי דקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפ םֵׁש

   ".לדֹוָּג םֶׁשֶּג" ןֵכְו ,"הָכלּוְּמַה ירִע ןֵכְו ,"ְךֶלֶּמַה יִחְי רּואְמּיַֹו" יםִקסּוְּפַה  אָּיִרְטיַמִגְבּו ,תכּוְלַּמַה תיַרִפְס
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע
  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ולפי , ל לא מונים את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה"בארנו במאמר שלפי חז
ב תקפים גם "וכל הרמזים על שנת תשע. תיתב האמ"ג היא שנת תשע"זה שנת תשע

  .ג"לגבי שנת תשע

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ֶאֶלף ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )ז ,יד זכריה(

ת ֵעְל"א ָרְקל ִמ ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו. ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרֵאלַגּהָׁשָנה ִיְהֶיה אֹור ַהּנֹ

 ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" ןֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכ"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרֶע

ן ֵכ ְו,"רה אֹוֶיְהִי", ב"תשעת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִגְּב "בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ

ים ִסָנְכ ִננּוְחַנז ֲאָאְו, יםִנ ָׁשר"אֹוף ֶלֶאף ָהד סֹוה ַעָּנֶּמר ִמֵאָּׁשִּיֶׁש, ב"תשצית ְּביִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשף ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ"ראֹו"

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ִיְהֶיה" םד ֵׁשסֹוְּב. אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְבִּבע ּוַבֶּטל ַהַעֵּמה ֶּׁשת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהיִנִמְּׁשה ַהָעָּׁשַל

י ּוּלִמְבּו. ב''ים תשעִפָלֲא' ן הַמְז ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" בתּוָּכַהֶׁשא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא

ב ֶרֶעי ֶׁשִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשה ְוָאע ֵמַבף ֶׁשֶלה ֶאָּׁשִמֲח ְטִרָּיאְּבִגיַמת ֹוּיִתאֹוָה

  .א"ב בבֶרֶען ָהַמְזה ִּבֶּלַּגְתִּיֶׁש, זנּור ָּגאֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם "ְוָחַזר ְוָאַמר , "םיֶהֵעְסַמ ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַוִּיְכּתֹב מֶֹשה") ב, במדבר לג(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

. ִּכי ָהֶאָחד הּוא ְיִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַהֵּׁשִני ְיִציָאֵתנּו ִמן ַהָּגלּות ָהֵחל ַהֶּזה, "ְלמֹוָצֵאיֶהם

' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסל ַמים ַעִזְּמַרר ְמָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסַּמים ֶׁשִארֹו

' עַבר ָׁשֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרּוּפל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"םיִדִפְרִּב"ה ָיָנֲחַהְו, הָּכֻנֲחל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"הָנמֹוְׁשַחְּב"ה ֶׁשַהֲחָנָי

ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִי ֵניְבְסֵעי ַמֶּלה ֵא" )א, במדבר לג (בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ר, םדֹוֱאן ָוָיי ַדָמל ֶבָּבת ֹוּיֻלָּג' דל ַהת ֶׁש"רָהֶׁש

ָּבֶהן ְרמּוזֹות , ַהָּללּון ַעל ַאְרַּבע ַהִּמִּלים ֵכָּל ֶׁש,)מ"ואתחנן ר(' ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'ם ַהֵׁשְּב' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפא ְּבֵסָבן מּוֵכְו". ִמְצַרִים

ַאְזָלא "י ִיְׂשָרֵאל ֵנְּבז ֶׁשֵּמַרְל, "ַאְזָלא ֶּגֶרׁש מּוַנח ְרִביִעי":  ַהְּטָעִמים ֵהם,ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶּלה", ַאְרַּבע ַהָּגֻלּיֹות

' הן ָנְׁש ֶייֵעְסַמת ַׁשָרָפא ְּבֶלה ֶפה ֶזֵאְר ּו. ָּגֻלּיֹותעמּוָנִחים ְּבַאְרַּב" מּוַנח ְרִביִעי",  ַּבּגֹוָלההֹוְלִכים ְמגָֹרִׁשים, "ֶּגֶרׁש

  .אֹוִתּיֹות ג"ים תשעִפָלֲא
 "ָרָנהָח ֵּיֶלְךַו ַבעָׁש ְּבֵארִמ ֲעקֹבַי ֵּיֵצאַו" )י ,כח בראשית( בתּוָּכַהֶׁש ל"זצ איָרִצֲחּוּבַא בקֲֹעַי 'ר ג"הרה יֵבְתִכְּב אָבמּו

 בקֲֹעַּיֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה ֹוּדְכֶנְל הֶרְקִּיֶּׁש הַמ לַע זַמָר ל"זצ בקֲֹעַי 'ר ג"הרהֶׁש יםִארֹוְו .ו"ָו יַחִׁשָמ ת"ר

 הָרצּוְּב ְךֵלֵי ,"הָנָרָח ְךֶלֵּיַו" ,]עַבֶׁש רֵאְבִּב רָּג הָיָה רָזָעְלֶא יִּבַר[ ,עַבֶׁש רֵאְּב ירִעָהֵמ אָצָי ,]בקֲֹעַי לֶׁש ֹוּדְכֶנ ינּוְיַה[

 ןֶּב יַחִׁשָמ ינּוְיַה ,ו"ָו יַחִׁשָמ ת"ר הֶז לָּכ ,רֹוּדַה לַע רֵּפַכְלּו 'ה ףַא ןרֹוֲח תֶא יטִקְׁשַהְל יֵדְּכ ,ףַא ןרֹוֲח לֶׁש הָאָרנֹו

 ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש יםִלֵּכַה תַפקּוְּתִמ רָבֲעַמ ׁשֵי הֶּלֵא יםִמָיְּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,ו"ָו תאֹוָה דסֹוְּב אהּוֶׁש ףֵסיֹו

א ָבן מּוֵכְו .יםִמֲחַרְּב הֶיְהִי רָבֲעַּמַהֶׁש רֹוּדַה לַע רֵּפִכְו יקִּתְמִה אהּו תֹויָרִטְפִבּו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש תרֹואֹוָה תַפקּוְתִל

א ָבן מּוֵכְו. לֵאָרְׂשִיע ְלַפֶּׁשא ַהם ָּבֶהֵּמין ֶׁשִרהֹוְנ ע"ש אָּיִרְטיַמִגְּב ו" ָוַח"יִׁשָמ ת"רָהֶׁש א"יָדִחַל' יםִמדּול ְקַחַנ 'רֶפֵסְּב

ן ֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמְזה ִּבָרה ָקֶּזֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ב"ֶרֶעת "ס" ע ָׁשַבר ִמְּבֵאבַוֵּיֵצא ַיֲעקֹ"ֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ַּב

ר ֵאְּבא ִמָצב ָיקֲֹעַיב ֶׁשתּוָּכן ַהֹוׁשְל ִּכע"ַבֶׁשר ַּפְסִּמ ִמב"קֲֹעַיר ַּפְס ִמיאִצֹוּתם ָׁש' םָהָרְבל ַא ֶׁשַעֵּבְטַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

  .ַהְּגֻאָּלהם א ֵׁשהּוֶׁש, ה"ֶיְהֶאם ר ֵׁשַּפְסל ִמֵּבַק ְּתר"ֵאְּבר ַּפְסִּמ ִמב"קֲֹעַיר ַּפְסיא ִמִצֹום ּתִאְו, ץ"ֵקר ַּפְסל ִמֵּבַקְּת, עַבָׁש

 בתּוָּכ

 אָבמּו

 ןֵכְו



טו 

)שלח קעג(ר ַהּזַֹּב ר א ַההּו, יוָלה ָעֶלֲען ַּתֹוּית ִצֶרֶּׂשַבְּמ ֶׁשַּהבָֹּגר ַהָהָהְו, הָרֹוּת ַהְךֶרא ֶּדבֹה ָּתָּלֻאְּגל ַהה ַעָרֹוׂשְּבַה ֶׁש.

ֶזה " ַהר ָּגבַּהַעל ". "'ַעל ַהר ָּגבַֹּה ֲעִלי ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ְוגֹו": יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הֶשל מֹים ֶׁשִרָבֲעָה

י ִפְלּו. ֶׁשְּׁשִכיָנה ַתֲעֶלה ְלָׁשם ּוְתַבֵּׂשר ָלעֹוָלם, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה. ָמקֹום ֶׁשּמֶֹׁשה ִנְקַּבר ּבֹו, ַוַּדאי ַהר ָהֲעָבִרים

 ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח ַעל ַהר ָּגבַֹה ֲעִלי ָלְך" )ט, מ' ישעי(. דֵחַפא ְלר לֵֹּׂשַבְמר ַלֵמק אֹוסּוָּפ ַהַעּוּדר ַמָאבֹה ְמֶז

 ְךֶריא ֶּדה ִהָרֹוׂשְּבַהן ֶׁשיָו ֵּכ".קֹוֵלְך ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשָלִם ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאלֵֹהיֶכם

ים ִרָבֲער ָהַהא ֶׁש" שליטיִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .הָרֹול ּת ֶׁשּהָּתְמַחְלם ִמחְֹלת ִלמֹוצּוֲעַתז ְו עֹיְךִרה ָצָרֹוּתַה

) כה, בראשית מט(ף ֵסת יֹוַּכְרל ִּבר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רת"ֶרֶּׂשַבְמן ֵכְו .ב"ץ תשעל ֵקֶׁש, בֶרֶעד ָהל סֹוז ַעֵּמַרְמ

ְך ָּלֻאְּגל ַהה ַעָרֹוׂשְּבד ַהיִקְפַתְּד". ַחתָּת ֶבֶצתרֹ הֹוםְּת ְרכֹתִּב ָעלֵמ ַמִיםָׁשִּבְרכֹת " . ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ תַפקּוְתִלה ַׁשָּי

  ". רֶֹבֶצת ָּתַחתםְּתהֹו ְרכתִּב ֵמָעל ַמִיםָׁש ִּבְרכת ֶכָּךֲרִויָב ַׁשַּדי תְוֵא. "אֹוִתּיֹות' ן ְּבאֶֹפן ַאֵחר ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל זֵכְו

' ג ר"רהָהים ֵמִמָעְּפ' ע גַמָּׁשֶׁש' קָחְצת ִיַלֲחַנ'ים ִלָּבֻקְמת ַהיַביִׁשא ִמ"אי שליטַּכים ַזִּיף ַחֵסיֹו' ג ר"ם הרהֵׁשְּב

ג "רהָהע ֵמַמָּׁשי ֶׁשִדיהּום ִמי ַּגִּתְעַמ ָׁשּוּלין ֵאֵעים ֵמִרָבְּד. ב"ב תשע ָאׁשֶדחֹא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמל ֶׁש"י זצִרּוּדק ַּכָחְצִי

 .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלד ֶמַל נֹוֹוּבֶׁש ,בָאה ְּבָעְׁש ִּתתֹוּיִת אֹוב"ב התשעָאן ֵכְו. ל"י זצִרּוּדב ַּכַרָהע ֵמַמָּׁשל ֶׁש"זצם ֶלֲעה מֹוָדהּוְי' ר

 ]ו"תשע, ה"ים תשעִנָּׁשן ַּבֵכְו[ ב"תשעת ַנְׁשִּבא ֶׁש" שליטיְךְייר ַרִאֵמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. דִוָּד  ְּבִגיַמְטִרָּיאבָאְּב' ט ןֵכְו

י ַלֲעקֹר ֲחִניָנה ִּבֵּקׁש ַרִּב' ַאָּבא ַּבר ַזְבָּדא ְּבֵׁשם ר' ר:) מגילה ה(י ִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצָמּו. תָּבַׁשל ְּבחּוב ָיָאה ְּבָעְׁשִּת

' לֵאָרְׂשת ִיַדבֹוֲע'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו. ָאַמר הֹוִאיל ְוִנְדָחה ִיָּדֶחה, ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ְולֹא ִהִּניחּו לֹו

י ַלֲעקֹר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַיֲעקֹב ִיְצָחק ָאַמר ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ִּבֵּקׁש ַרִּב'  ַהַּצִּדיק ִאיׁש ֱאלִֹהים מוהְוִהֵּנה  )מסעי(

ב ְּכָלל ְוִעָּקר ּוְלַגּלֹות ֵּפרּוׁש ֶׁשָרָצה ַלֲעקֹר ָצַרת ִּתְׁשָעה ְּבָא. ְוָאַמר הֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי, ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת

ְּכֶׁשָחַרב  :)ערכין יא(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי, ַהֵּקץ ַעל ְיֵדי ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת יֹום ַהָּקדֹוׁש

, ּומֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה, ּיֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָהָיה אֹותֹו ַה,]יִנת ֵׁשִיַבם ְּבא ַּגָרָמְּגת ַּבַחה ַאָעי ֵּדִפְלּו[, ַּבִית ִראׁשֹון

ת ַני ְׁשֵרֲחה ַאָאָּבה ַהָנָּׁש ַהינּוְיַה, יתיִעִבי ְׁשֵאָצם מֹויא ַּגִה ֶׁשו"תשעת ַנְּׁשא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו. ּומֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ָהְיָתה

י ֵרֲהֶׁש. א" בבׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִבד ְלאֹת ְמֶלֶּגֻסיא ְמִה, תִיַּבן ַהַּבְרֻח ְּבמֹוְּכ, תָּבי ַׁשֵאָצמֹול ְּבחּוב ָיָאה ְּבָעְׁשם ִּתַגְו, היָטִמְׁש

ן ּוּקִּתר ַהֵרעֹוְתִמ, ןָּבְרֻח ַהמֹו ְּכׁשָּמב ַמָאה ְּבָעְׁש ִּתתֹוא אֹוב הּוָאה ְּבָעְׁשִּתַהֶׁשְכּו, יַחִׁשד ָמַלן נֹוָּבְרֻחל ַהב ֶׁשָאה ְּבָעְׁשִתְּב

  .ידִמָּתר ִמֵתיֹו

 בָעָר יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

 ,לדֹוָג עַבׂשֹ יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו ,יןִחְּלַּתְׁשִמ

 הֶזְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו

 זָאְו ]ָמֵעאלִיְׁש[ ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל

ק רֹוְׁשה ִל"יד הקבִתר ָעֵמן אֹועֹוְמי ִׁשִּב ַרבתּו ָּכׁשָרְדִּמַּב םֶדת קֹורֹוּוה ׁשָּמַכְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת

א ם הּוָתיג אֹוִהְנַּמ ֶׁשְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצ ִמְךתֹוה ְּבָמָחְלים ִמִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצי ִמֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשה ֲאָרבֹוְּדַל

ים יִקִזֲחַמט ּוָעְמים ִּבִאְציֹוְו, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָניו ֲאָלים ֵאִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאד ַעַרָּמד ֶׁשֶבֶע

ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה  )הדרך השנייה (הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. 'כּו ְולּוֲעל ַיֵאָרְׂשם ִירֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלַמ

  .ג" תשעְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע "ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים"ן ֵכְו ".ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים", ְּכִתיב

 ינּוִצָמ

י ִּתְעַמָׁש

 הֶזְו



טז 

  .יַחִׁשת ָמַדל ֵלת ַעֶזֶּמַרה ְמָּזַעג ְּב"ו תשעֵלְסח ִּכ"ערה ְּביָלִחְתִהה ֶׁשָמָחְלִּמַה

ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ,  ֵמַאֲחֵריֶהםְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְךַוִּיַּסע ַמְלַא" )יט, שם יד(

, ם ָּדָבר ֶאָחדֶאָּלא ְׁשֵניֶה, ַמְלָאְך ְוַעּמּוד ֶהָעָנן, ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ָּכאן ְׁשֵני ְּדָבִרים, "ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

 )ג ,לה ר"ב(  ַּבִּמְדָרׁשינּוִצן ָמֵכְו. ְוהּוא ָנַסע ֵמַאֲחֵריֶהם ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ֵמַהִּמְצִרים, " ָהֱאלִֹהיםְךַמְלַא"ְּדַעּמּוד ֶהָעָנן הּוא 

 ַעּמּוד ַוִּיַּסע" רַמלֹו דמּוַּתְל ַמה ,"ֶהםֵמַאֲחֵרי ְךַוֵּיֶל ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ְךַההֵֹל ָהֱאלִֹהים ְךַמְלַא ַוִּיַּסע" ְּכִתיב

 ה"הקב ֲהָפָכּה ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ְמתּוָחה ֶׁשָהְיָתה ַהִּדין ִמַּדת אֹותֹו ֶאָּלא ,"ֵמַאֲחֵריֶהם ַוַּיֲעמֹד ִמְּפֵניֶהם ֶהָעָנן

 ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלתן "ַסִּכיְוֵכן , יןִּדת ַהַּדל ִמים ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן הּוא ַמְלַאְך ָהֱאלִֹה .ִמְצַרִים ְּכֶנֶגד ּוְמָתָחּה

  . ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" ּנּו ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלהְיַכֶּס ןֶהָעָנ ")טז, במדבר ט(ין ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ִּדַה

ן, הָּזַעג ְּב"ו תשעֵלְסח ִּכ"ערה ְּביָלִחְתִהה ֶׁשָמָחְלִּמת ֵׁשם ַהּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה ָנ ּמּוד ָע ָאְך ֶׁש ֵּפרּוׁשֹו ֶשַע ְל ל ַמ

: ִנְרָמז ְּבַהְפָטַרת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשַּמְתִחיָלהן סֹוָאָהְו. ְךָאְלַמל ז ַעֵּמַרְמ ַהַמְלָאִכי ה ָאסֹון ְּבִקְרַיתָיָהְו .יןִּדת ַהַּדִמ

ה  ַמְךֶרה ֶּדָבּוׁשת ְּתֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשם ִיל ַעָכת ְלֵתאֹוה ְמ"הקבז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו".ַמְלָאִכיֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ' ַמָּׂשא ְדַבר ה"

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְצָבאֹות הּוא' ה ַמְלַאְך ִּכי"א ַּבָּפסּוק ה הּוָרָטְפַהם ַהּוּין ִסְוֵכ. יִכָאְלת ַמַיְרִקה ְּבָרָּקֶּׁש

, שמות יד(: םת ָׁשֶזֶּמֻר ְמהָּזַעם ַּגה ֶׁשֶאְרִנְו, ים ֶׁשִהְתַחְלנּוִקסּוְּפת ַהיא ֶאִבָנ ְו.לֵאָרְׂש ִיבּוֻׁשיַמְטִרָּיא  ְּבִגהָּזת ַעַעצּוְרֶׁש

:  ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהםַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ")יט

ַוֵּיט : ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה

 ". ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִיםהַעָּזֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ' מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ה

ב "תשעת ַנְׁשר ִּבַהּזֹל ַהה ֶׁשָּלֻאְּגץ ַהם ֵקר ִעּוׁשָּק ֶׁשב"עם ל ֵׁש ֶׁשׁשֶרּׁשֹם ַה ֵה,"טֵּיַו, אבָֹּיַו, עַסִּיַו" ּוּלֵאים ָהִקסּוְּפַהְו

ַוֵּיֶלְך ":) בשלח נ(: יםִרָבְּדת ַהיא ֶאִבָנְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַלק ֶזסּוָפן ְּבָנָעד ֶהּוּמת ַער ֶאַהּזֹר ַהֵּׁשַקן ְמֵכְו.  ְּכִדְלֵעילג"תשע

א "שליטב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ֶׁשֲעִתיָדה ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוף ַהָּיִמים ַלֲעקֹר אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם, "ֵמַאֲחֵריֶהם

ל ר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו, מ"קת "י רִכָאְלַמת ַיְרִקן ֵכְו. ה" הויְךַאְלַמא ָּיִרְטיַמִגְּב וֵלְסִּכ' א, לַעפֹה ְּבָמָחְלִּמת ַהַּלִחם ְּתֹוּיֶׁש

 ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו: ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני' ַחְּלֵצִני ה"יל ִחְתים ַמִּלִהִת ִּבמ"קק ֶרֶּפַהְו. ןָנָעד ּוּמַעת "רָה

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. יםִמָעה ְּפָּמד ַּכ עֹוסָּמַחם ֵּׁשק ַהֶרֶּפ ַהְךֵׁשְמֶהר ְּבָּכְזֻמּו". ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות

' ַוֵּיֶרד ה") ה, במדבר יב(ק סּוָּפים ַּבִזָמְר ִנםָיְרִמן ּורֲֹהַאי ִכָאְלת ַמַיְרִקים ְּבִגרּוֲהת ַהמֹוְּׁשא ֶׁש"א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם

 ִהיא ֻעָּזּה ְוִנְׁשַּבת ָּבּה ְּגאֹון ִמְצַרִיםֶאת מֹטֹות ְּבִׁשְבִרי ָׁשם  ")יח, יחזקאל ל(ק סּוָּפד ַּבַחים ַיִזָּמֻרן ְמָנָעֶהה ְוָּזם ַעִיַרְצִּמֶׁש

  ". ְיַכֶּסָּנה ּוְבנֹוֶתיָה ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנהָעָנן

 ן ֶּביַחִׁשף ָמֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִגְּב ן"ן נּו"ן נּו"ַעִי, ת"ו ָּדֶל"ם ָוא"ן ֶמ"ַעִית ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבןָנד ָעּוּמַע

 ְוֵכן". ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה" )לב, ויקרא כה( בתּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַגֶּזא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ידִוָּד

   ."ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" )ג ,ב חבקוק( .ַהְּגֻאָּלה ַעל בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ַהחּוט ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶהָעָנן ַעּמּוד

א ָבּוּמַּכ, ְךֶלֶּמד ַהִוָדְלּו ,תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמה ַהָדהּוט ְיֶבֵׁשד ְלָחֻין ְמֶפאֹר ְּבּוׁשה ָקָיר ָהָּבְדִּמה ַּבָיָהן ֶׁשָנָעד ֶהּוּמַע

 ְּבֵני ַּגֵּבי ַעל ְךְוִנְמָׁש ְועֹוֶלה ִמַּתֵּמר ֶהָעָנן ַעּמּוד ָהָיה חֹוִנין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ֵּכיָון )תכז פקודי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

, דבֹוָּכי ַהֵנְנַער ְלֶכיא ֵזִהה ֶׁשָּכת ֻסַוְצה ִמָא ָּבּוּנֶּמִּמֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן ֶׁש' הָּכל ֻסַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו .ֻסָּכה ְּכִמין ְיהּוָדה

 ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ֶׁשֻּסָּכה ְלַסֵּמל .ֻסָּכה ְּכִמין ְיהּוָדה ְּבֵני ַּגֵּבי ַעל ְךָׁשְוִנְמ עֹוֶלה ָהָיה ָלֵכן ."ָּדִויד ֻסַּכת" ָהָיה ִּבְבִחיַנת

ה ָתְי ָההָּזַען ֵכְו.. ְיהּוָדה ֵמַעל ְבִגיַמְטִרָּיאּו ,ְיהּוָדה ַמֲחֵנה ֶּדֶגל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָעָנן ְוֵכן .ְיהּוָדה ְלֵׁשֶבט תֶכֶׁשַּׁשֶּי ָּדִוד ֻסַּכת

ב תּוָּכ

 ְוֵכן

 ןֵכְו

ן ֵכְו



יז 

, לָבָנא ָּיִרְטיַמִגְּב הָּזַען ֵכ ְו".ַוִּיְלּכֹד ְיהּוָדה ֶאת ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוָלּה" )יח, שופטים א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָדהּוְיט ֶבת ֵׁשַלֲחַנְּב

 הָדיהּו ִמיַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשַֹדל ֵלר ַעֵּבַדְמַהָּכתּוב ַה ְוֵכן]. יִלֵמְרַּכל ַהָבָנ [ֹוה ּבָמֲחְלִנד ְוִול ָּדע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ַעיָׁשִּבְלִהה ֶׁשָּפִלְּקַה

 "ַחִיל ִּגּבֹור ִאיׁש ְלִאיָׁשּה מֹוָדע ּוְלָנֳעִמי" )א ,ב שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶהָעָנן ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְלָנֳעִמי ֵּבן ֻיַּלד" )יז ,ד רות(

 ְך ָלאְּבבֹ ")כג, כב' ירמי( ְוֵכן ַהָּכתּוב .הָּזַעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעזַעּבֹן ֵכְו ,ָעָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנֳעִמיְו. ַעּמּוד אֹוִתּיֹות

ת ַהָּכתּוב " סן"ִיּנֹו ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח )ערך ינון(' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ר ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ. ְך"ַמְלָאת "ס"  ַּכּיֵֹלָדהל ִחיםֲחָבִלי

ְוֵכן  .ן"ָנָעת "ר" יִּמַע מּוֲחַנ מּוֲחַנ ")א, מ' ישעי(ב תּוָּכַהֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ". ןֶהָעָנו ָעָלין  ָׁשַכיִּכ ")לה, שמות מ(

א "ב שליט ֵל'ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו תכּוְלַמא ָּיִרְטיַמִגְּב, ןָנָעד ֶהּוּמִמְבַצע ַען ֵכְו .ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא סֹוד ַהְּגֻאָּלה

ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת רּות " )יג, רות ד( בתּוָּכ ַּביַחִׁשת ָמַדל ֵלא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגם ַה ַּגזֹוְו. יִתָּזַעָה אָּיִרְטיַמִגְּב ןָנד ָעּוּמע ַעַצְבִמֶׁש

  אֹוןָנד ָעּוּמע ַעַצְבִמא ָּיִרְטיַמִג ְּבּוּלֵאד ֵמָחל ֶא ָּכ".ַוֵּתֶלד ֵּבן ָלּה ֵהָריֹון ה" הויַוִּיֵּתן ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבא ֵאֶליָה

"  ָחָמס ָהָאֶרץַוִּתָּמֵלא" )יא, בראשית ו(ב תּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִג ְּבםרֹוָּדל ַהים ַעיִלִטן ֵכְו. יִתָּזַעָה

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ים ִאָנמֹוְׁשַחים ַהִנֲהּכֹל ַה ֶׁשייִנִמְּׁשַהר אֹו ָהֹויר ּבִאֵּמ ֶׁשיוֵלְסִּכ ׁשֶדחֹים ְּבִמ ָיהָנמֹוְׁשה ָי ָהןָנד ָעּוּמַעע ַצְבִמ ןֵכְו

א הּוֶׁש, ייִנִמְּׁשל ַהר ֶׁשאֹות ָה ֶאירּוִאֵהֶׁש, רָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשם ִיַע ְליּוָהד ֶׁשבֹוָּכי ַהֵנְנַען ְוָנָעד ֶהּוּמל ַעד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. הָּכֻנֲחַּב

ּכֵֹהן ָּגדֹול  )כג' ע' נר מצוה'(ל "א ַּבמהרָבּוּמַּכ. יָהֶנל ָּבת ַעֶכֶכסֹה ְמָאָּלא ִעָּמִאת ֶׁשֹוּכֻּסג ַהל ַחר ֶׁשאֹוָהְו, הָּכֻנל ֲחר ֶׁשאֹוָה

ְזַקן ַהּכֵֹהן  :)נשא קלב( ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו. ְמַׁשֵּמׁש ִּבְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים ִּבְׁשִביל ַמֲעָלתֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית

ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָּגדֹול ִּבְׁשמֹוָנה ִּתּקּוִנים ִנְתָקן ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן יֹוֵרד ַעל ְזָקנֹו

. 'ְלַרֵּמז ַעל ַׁשָּיכּותֹו ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ַהִּנְקָרא נ, 'ר נַה ֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ַאֲהרֹן ֶׁש:)מסעי פט(ת "ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. "ַעל ַהָּזָקן

ן ָנְׁשֶּיֶׁש )ט"הי(ם ָׁש אָבן מּוְוֵכ.  ִמְׁשָמרֹותְׁשמֹוֶנה ֶׁשּמֶׁשה ִחֵּלק ֶאת ַהּכֲֹהִנים ִל)ג"ד ה"פ' כלי המקדש'(ם "ְוֵכן מּוָבא ָּברמב

ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ּכֶֹהֶנת ָצִריְך  .)קידושין עו(ה ָנְׁשִּמ ַּבְוֵכן ָמִצינּו. לדֹון ָּגֵהד ּכֹט ַעֹויְדן ֶהֵהּכִֹמ, ְּכֻהָּנהת ַּבלֹוֲע ַמהֶנמֹוְׁש

 ינּוִצן ָמֵכְו. ייִנִמְּׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמא ַהָּמִאה ְוֶנמֹור ְׁשַּפְסים ִמִארֹו ְו.ִלְבּדֹק ַאֲחֶריָה ַאְרַּבע ִאָּמהֹות ֶׁשֵהן ְׁשמֶֹנה

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ָּכל ִּכּיֹור ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ַאְרָּבָעה ּכֲֹהִנים ִמֶּמּנּו ֵאין  :)בחים יטז(א ָרָמְּגַּב

ם ִיר ַמעּות ִׁשחֹוָּפ ַהלָכר ְלֹוּיִּכה ַּבֶיְהִּי ֶׁשיְךִרָּצים ֶׁשִארֹו ְו.ְמַקְּדִׁשין ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו

ָהיּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים אֹוֲהִבים אֹותֹו  )ג(ה ָּלת ַּכֶכֶּסַמא ְּבָבן מּוֵכְו. םִיַלְג ַרהֶנמֹוְׁשּו, םִיַד ָיהֶנמֹוְׁשל ֶׁש

 י"א ְּבַרִּׁשָבן מּוֵכ ְו.ֵרי ִמָּטתֹוָּתאָנא ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ַּבחּוִרים ְקרּוִאים ְּבֵׁשם ַאֲהרֹן ָיְצאּו ַאֲח, ]ןרֲֹהת ַאֶא[

 ַעּמּוד ֶאת ֶׁשִהְפִסידּו ְלַסֵּמל ,ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה ַלֲאחֹוֵריֶהם ָחְזרּו ,ַהָּכבֹוד ַעְנֵני ְוִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ְּכֶׁשֵּמת )ג ,כו במדבר(

 ן"ֵמַהּנּו ֶׁשִּנְמָׁשְך ,ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶאת ֶלתַהְמַסֶּמ 'ע ,נן 'ע תאֹוִתּיֹו ָעָנןְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַלְּׁשִמיִני אֹוָתם ֶׁשִחֵּבר ֶהָעָנן

 שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ן"ּכֵֹה ת"ס "ִלְפֵניֶהם ְךהֵֹל הַאָּת ןָעָנ ּוְבַעֻּמד" )יד ,יד במדבר( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ֶלתַהְמַסֶּמ

   .ְׁשִמיִני ָּיאְּבִגיַמְטִר ,"עֵֹמד ֶהָעָנן ַעּמּוד" )י ,לג

ה "ר ַעָּז"ֶטרֹו, ן"ד ָעָנ"ע ַעּמּו"ִמְבַצ א ֶׁשָּמָצא ֶאת ַהִּמִּלים"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ה ֵמֵאת הרהָלְבַטיא ִבָנְו

ע "ַצְבִמ, ו"יֵלְסִּכ, ם"יִּתְׁשִלה ְּפ"ָמָחְלִמ: יםִפרּוֵּצה ַהָּיִנְּׁשה ַהָלְבַּטַבּו .ל"ף ְוָרֵח"ַח יֹוֵס"ָמִׁשי, ג"ן תשע"ֶחְׁשָו

ת ב ֶאֵרֵּקר ֶׁשֵאָבי ְמ"ִּׁשַר ֶׁש"יבִרְקה ִהעְֹרַפּו"א ַּבָּפסּוק ָצְמה ִנ"ָבּוׁשג ְּתּוּלִדְו. ה"ָבּוׁשס ְּת"ָּמה ַח"ָּזן ַע"ָנד ָע"ּוּמַע

   .הָבּוׁשְתל ִּבֵאָרְׂשִי
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