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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים
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ֲאַמר  ֶּטַבע'ַמ י ֶׁשֵּמַעל ַה יִנ ִמ ְּׁש   .'ָהעֹוָלם ַה

ֶרק    . 'הֶּפ

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' עולם השמיני שמעל הטבע'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהיּו ְמַנֲעִרין ֶאת , ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים' ֶאְלָעָזר ְור' ר )ב, לג( 'ןָתָני ִּבָאבֹות ְּדַר'ְּב

ֹון ִהְתעֹוֵרר ַהָּים ָהֶעְלי .)בשלח נ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . " ַהָּיםְךֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹו' ַוְיַנֵער ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהִּמְצִרִּיים

 בֹוְכרֹס ְוסּו" :)תיקונים מב (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. סֹוף ַהְּדָרגֹות, "ֻטְּבעּו ְבַים סּוף "ְךּוִמּׁשּום ָּכ, ְוִנְמחּו ְּבָיָדיו, ֲעֵליֶהם

ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה ֶּׁשּלֹא ָראּו ָרֲאָתה  )ב, שמות טו(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש .היָני ִּבֵרֲעים ַׁשִּׁשִמם ֲחה ַיֶז" םָּיה ַבָמָר

 ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָאְמרּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיַחד ֶאת .)בשלח ס( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ַהְינּו ֶׁשַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָיְרָדה ְלַמָּטה ַמָּמׁש, ְנִביִאים

ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ִחּבּור ַהַּמִים , 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ָמה ָהֶעְליֹוָנהַהִּׁשיָרה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּתֹוְך ְרִאַּית ַהָחְכ

ים ֶׁשַהחּוט ְוַגם ָּכאן רֹוִא. ַעל ְיֵדי ַהחּוט ֶׁשַּמְבִּדיל ֵּביֵניֶהם, ִעם ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ם ַהָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלהָהֶעְליֹוִנים ַהַּׁשָּיִכים ְלַי

  ְוָיְרָדה ְלַמָּטה ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַהַּמִים , ְוַהְׁשָּפַעת ְקִריַעת ַים סּוף ָּבָאה ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים. ָקׁשּור ַלְּׁשִמיִני ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

  . ַהַּתְחּתֹוִנים ֶּדֶרְך ַהחּוט  

ָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן ִנְכחֹו ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְו" )ב, שמות יד(

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִלְפֵני ְקִריַעת .  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודלִּמְגָּד ֶׁש)מא' נח ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'מּוָבא ְּב. "ַתֲחנּו ַעל ַהָּים

 ִּמְגּדֹלֶּדֶרְך ַה,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִניָּיםְלַסֵּמל ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ְלִהְתַחֵּבר ַל, "ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים"ּוף ָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַים ס

', ִּכֵּנס יֹוֵסף ָּכל ֶּכֶסף ְוָזָהב ֶׁשָּבעֹוָלם ְוכּוֶׁשּבֹו " ֵּבין ִמְגּדֹל" )ב,  שמות יד'לקח טוב'(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

 'ֶעֶבד ַאְבָרָהם' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. רֹוִאים ֶׁשָּמקֹום ֶזה ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד. ּוִמָּׁשם ָלְקחּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּכֶסף ְוָזָהב ָלרֹב ְמאֹד

 ִּביָנה ֶׁש)ערך בינה( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד'צִגיַמְטִרָּיא ְּב"  ַהִחירֹתִּפיִלְפֵני " ֶׁשַהָּכתּוב )מט' ע(

ת "ס" תָלֶׁש ְּפי יְׁשֵבזִחיל ָאַח ")יד, שם טו( ֶׁשַהָּכתּוב )ערך ביט(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם " ָּיםַה ֵביןּו"ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְמֻרֶּמֶזת ַּבִּמִּלים 

 מּוָבא 

 ָּכתּוב 
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   ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשּנֹוֵתן ַּפְרָנָסה ף"ָצִעיְוֵכן .  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְקִריַעת ַים סּוף ָזכּו ְלִהְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ְוַלַּזִית.ת"ַזִי

  .ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" פֹןְצל ַע ַּביֵנְפִל"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ַוֲעִׁשירּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   

 לֹא ָהיּו ַמֲעֶׂשה ָאָדם ',כּו ְו ֶמה ָהיּו ִחירֹות ֲהָללּו"ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת" )ילקוט בשלח רל( ׁשָרְדִּמַּב

ים ִארֹו . ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר,ת ְּכִמין ָזָכר ּוְכִמין ְנֵקָבה ָהיּו ְוֵעיַנִים ָלֶהם ְּפתּוחֹו,ֶאָּלא ַמֲעֶׂשה ָׁשַמִים

ן ֵכְו. תכּוְלַמד ּוסֹול ְיים ַעִזְּמַרְמה ַהָבֵקְנר ּוָכת ָזיַנִחן ְּבֶהה ָּבָתְיָהְו, לַמְׁשַחת ַהת ֶאלֹוְּמַסְמם ַהִייַנת ֵעיַנִחת ְּבירִֹחי ַהִפה ְלָתְיָהֶׁש

י הּוא ִּפיתֹום "ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת פרש )ב, שמות יד(י ִנקּוְזֶחא ָּבָבמּוְּד, תירּוֵחם ַהַלא עֹוָרְקִּני ֶׁשיִנִמְּׁשל ַהז ַעֵּמַר ְמתירֹוִח

 ,ְׂשָרֵאל ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִים ְלַהְרֵהר ַעל ֵחירּוָתם ֶׁשל ִי,ְוַעְכָׁשיו ִנְקָרא ִּפי ַהִחירֹות ַעל ֵׁשם ֶׁשַּנֲעׂשּו ָׁשם ְּבֵני חֹוִרין

  ִּכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש ָּכְך ָהָיה ִמְנָהָגם ֶׁשל ִמְצַרִים ָּכל ֶעֶבד ֶׁשָהָיה ּבֹוֵרַח ֵמַרּבֹו ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיַע ַעל ִּפי ַהִחירֹות הּוא 

  .ִמָּיד ַנֲעָׂשה ֶּבן חֹוִרין, ִּפיתֹום  

תנחומא אחרי (ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ְׁשמֹוָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאזְּד,  ַלְּׁשִמיִני"ָאז ָיִׁשיר"ק  ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהָּפסּו:)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהִּׁשיָרה ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת . "ָאז ָיִׁשיר"ֵאין ָאז ֶאָּלא ִׁשיָרה ֶׁשֶּנֱאַמר  )ט

ְוֵכן מּוָבא . ָאז ָיִׁשירְוֵכיָון ֶׁשַהְיסֹוד ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְּׁשִמיִני ָלֵכן .  ֶׁשַהִּׁשיָרה ַׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד'ַחְׁשַמל עֹוף' ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ָאז

ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני,ָיּהֶׁשר ֶׁשל ַהִּׁשיָרה ַלֵּׁשם  ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּק"ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה" ֶׁשַהָּכתּוב )קמ' בשלח ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

 )יא, שמות טו(ְוֵכן ַהָּכתּוב  ."ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו" )ה, בראשית לט(ֵאֶצל יֹוֵסף ַהְיסֹוד ָמִצינּו ְּבִחיַנת ָאז ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

, ייִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהיִמת יַנִחְּבת ִמֶכֶׁשְמִּנה ֶׁשיָרִּׁשר ַהַּקל ִעז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָפְּד. ה"ִׁשיָרת "ס" ׁש ַּבּקֶֹדר ֶנְאָּדה ָּכמָֹכיִמ"

   ן"ַיִית "ר" ָּדִרי ַּבּכַֹחְאֶנה "יִמיְנָך הוְי ")שם ו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . "ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמן ְוֵכן .ֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכהְדִּכ

  . ׁשֶדּקֹת ַהֹוּיל ַחת ַעֶזֶּמַרְּמֶׁש ה"ַחָּית "ס" ַחַּבּכֹי  ֶנְאָּדִרה"הוי"ְוֵכן . ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמן ִהיא ֶּדֶרְך ַהַּיִין  

ָלַבׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחלּוק ֶׁשל ְּבָׁשָעה ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִׁשיָרה ַעל ַהָּים  )אות מט( 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּב

ֶׁשהּוא , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֶזה ָׁשָרה ָׁשם ַהחּוט ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַהְּׁשִמיִני. ִּתְפֶאֶרת ֶׁשָהָיה ָחקּוק ּבֹו ָּכל ָאז ֶׁשַּבּתֹוָרה

 ְּדֶבֶגד ְמַסֵּמל ,ֶּבֶגד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאזְוֵכן . ְלַרֵּמז ֶׁשחּוט ֶזה ִמְתַחֵּבר ִלְבִחיַנת ָאז, ֹוָרהְוָהָיה ָחקּוק ּבֹו ָּכל ָאז ֶׁשַּבּת, ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת

ָחלּוק ֶׁשל , ֶגד ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהְּׁשִמיִני ִנְמְׁשָלה ְלֶביםִארֹוי ֶׁשִפְכּו, ֶאת ָהאֹור ַהַּמִּקיף ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָאז

נּו ֶׁשָחְזרּו ְלאֹותֹו ַצד יַהְי, ת" ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ְּבַים סּוף ְּבצּוַרת ָהאֹות ֵחי)ה כשם"ד. ערכין טו( 'תפֹוּתֹוְס'ְוֵכן ָמִצינּו ַּב. ִּתְפֶאֶרת

א ָבן מּוֵכְו. ת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני"ְּקִריַעת ַים סּוף ָּבָאה ֵמָהאֹות ֵחיְוִנְרֶאה ְּדָהָיה ָּבֶזה ֶרֶמז ֶׁש. ֶׁשל ַיָּבָׁשה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצאּו ַלָּים

' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תעֹו ָׁשהֶנמֹוְׁשה ָכְׁשְמף ִנם סּות ַייַעִרְּקֶׁש, ןאֹוה ָּגָיְדַעי ְסִּבם ַרֵׁש ְּב)שלח(' הָמֵלה ְׁשָרֹוּת'ר ֶפֵסְּב

   ׁשֵיְו. ייִנִמְּׁשים ַלִרְּבַחְת ִמֹוּבים ֶׁשִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶכֶּסל ַמם ֶׁשֵּׁשַה, א"ָמיֹות "ר" ְבֵני ִיְׂשָרֵאלּוֶׁשה מִׁשיר ָיז ָא" )א, שמות טו( בתּוָּכַהֶׁש

  .אָּמִא ל ַעתֶזֶּמַרְמ אָמיֹו ןֵכְו .יםִרּוּפִּכַה םיֹו אָרְקִנ ייִנִמְּׁשַה קֶרֶּפַהְו .ְּפָרִקים ְׁשמֹוָנה ּהָּב  

ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה ְולּוָלב ָנֶאה , ִהְתָנֶאה ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות, "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" ַּתְנָיא :)שבת קלג(ַּבְּגָמָרא 

, ְּבַלְבַלר ֻאָּמן, ס ָנֶאהְּבֻקְלמֹו, הּוְכתֹב ּבֹו ִלְׁשמֹו ִּבְדיֹו ָנָא, ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה, ִציִצית ָנָאה, ְוׁשֹוָפר ָנֶאה

. ִיּפּוי ִמיָלה ִמְצָוה ִהיא )ה דלא"ד(י ָׁשם "ְוַהְּגָמָרא ָׁשם לֹוֶמֶדת ִמֶּזה ַּגם ַעל ִמְצַות ִמיָלה ִּכְלׁשֹון ַרִּׁש. ְוכֹוְרכֹו ְּבִׁשיָרִאין ָנִאין

. ה ִחּבּור ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך ַהְיסֹודָת ְמַדֵּבר ַעל ְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשָהְי"ַאְנֵוהּוֶזה ֵאִלי ְו"ְּדַהָּכתּוב , ִנְרֶאה ְּדָנְקטּו ִמְצוֹות ֵאּלּו ְּבַדְוָקא

 ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִּמְתַחֵּבר ,ַלְבָלר ּוִמיָלה, ֻקְלמֹוס, ְּדיֹו, ֵסֶפר ּתֹוָרה, לּוָלב ׁשֹוָפר ִציִצית ֻסָּכה, ּוְדָבִרים ֵאּלּו

 ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֵכן . ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמִרים ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהםּוָלב ׁשֹוָפר ִציִצית ִמיָלהֻסָּכה ל, ַלְּׁשִמיִני

 )ו ,רעג ד"יו( א"ָּברמ ָבאמּו ְוֵכן. )שב' קריאת התורה ע(ל " ְלָהֲאִריַז'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ַּכּמּוָבא ִּב, ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמָהִאָּמא ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני

  ינּוִצָמ

 ָמִצינּו 

 ָמִצינּו 

 ָמִצינּו 



ג 

 ַהֻּקְלמֹוס ְוַהְּדיֹוְוֵכן  .ָהַעּמּוִדים ָוֵוי ָלֶזה ְוקֹוִרין 'ו ָּבאֹות ּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַעּמּוד ָּכל ְלַהְתִחיל ֶׁשְּמַדְקְּדִקים סֹוְפִרים ֶׁשֵּיׁש

 ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ַּכּמּוָבא ַהַּלְבָלרְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ְוֶאת ַהְּׁשִמיִני ׁשֶֹרׁש ַהְיסֹוד

 כּוָּזז ֶׁשֵּמַרְל, םֵא ְּבִגיַמְטִרָּיא "יִל ֵאהֶז"ב תּוָּכַה ֶׁש.)תיקונים פט(ר ַהּזֹא ַּבָבן מּוֵכְו. )'עץ חיים'ליקוטים מ(ל " ְלָהֲאִריַז'ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש'ְּב

  ַמְלַאְך ' רֶפ ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ַּכּמּוָבא ְּבֵס"ֶזה"ְוֵכן ַהִּמָּלה . חּוִטים ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוַאְנֵוהּו"ְוֵכן . ףם סּוַיא ְּבָּמ ִאלר ֶׁשאֹוָל

  .ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד, ַמֶּטהא  ְּבִגיַמְטִרָּילֵלֹוּכם ַה ְוִעַחָּמה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶזה ֵאִלי"ְוֵכן . )ראה' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַהְּבִרית  

ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵיׁש ַּגם אֹור , 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת ַחְׁשַמל ַהַּמִּקיףִּׁשיָרִאין ָנִאיןְּדַה

ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֶּבֶגד , ְוַהַּכָּוָנה ְלאֹור ַהּתֹוָרה, "עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה" ) קדתהילים(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ְּפִניִמי ְוַגם אֹור ַמִּקיף

ְוֵכן ִנְרֶאה . ֲחגֹוָרהֶׁשַהַחְׁשַמל ַהַּמִּקיף הּוא ִּבְבִחיַנת , 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֲחגֹוָרהְוָלֵכן ֵיׁש ַּבִּׁשיָרִאין ַּגם . ַׂשְלָמה

ְוֵכן , 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ִּדְנִׁשיָקה ַּבֶּפה ְמַקֶּׁשֶרת ַלַחְׁשַמל ַהַּמִּקיף ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַנְּׁשִקים ֶאת ַהִּׁשיָרִאין ֶׁשל ַהֵּסֶפר ּתֹוָרהִּדְמ

ִנּׁשּוק ַהִּציִצית ְוַהְּתִפִּלין ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַעל ת ֶא םַגְו. ְנִׁשיַקת ַהִּׁשיָרִאין ֶׁשל ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ַלַּמִּקיף ֶׁשל ַהּתֹוָרה

  ְוַעל ְיֵדי ַהְּנִׁשיָקה ַּבֶּפה ִמְתַקְּׁשִרים ִלְבִחיַנת , 'ַחְׁשַמל ִציִצית' ְּדִציִצית ּוְתִפִּלין ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַחְׁשַמל ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ;ֶּדֶרְך ֶזה

  .ַמלַהַּמִּקיף ֶׁשַּבַחְׁש  

ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשַמִים , ַּכֲאֶׁשר ַהּיֹוֵבל ּפֹוֵתַח ַמְעָינֹות ֶׁשל ָּכל ֵאּלּו ְׁשָעִרים ֻּכָּלם עֹוְמִדים ַּבָּׁשַמִים :)ויגש רח(ַּבּזַֹהר 

. ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַצִּדיק ֶאָחדָאז הּוא ָזן ּוַמְׁשֶקה ֶאת ְּכֶנֶסת ִיְׂש, לֹוְקִחים ָּכל ֵאּלּו אֹורֹות ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהּיֹוֵבל

. ְוַהָּׁשַמִים ְמַקְּבִלים ֵמַהּיֹוֵבל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני, רֹוִאים ֶׁשַהַּצִּדיק ְיסֹוד ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהָּׁשַמִים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת

רֹוִאים .  יֹוֵסי ַּבר ֲחִניָנא ֶׁשָּׁשם ַמִים ְּבַמְתִניָתא ָּתָנא ֵאׁש ּוַמִיםיִּבַר רַמַמאי ָׁשַמִים ָא .)חגיגה יב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

   ְּדָׁשַמִים ְמַקְּבִלים ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָׁשַמִיםְוֵכן . ַּגם ֶחֶסד ְוַגם ְּגבּוָרה,  ְּדַבִּתְפֶאֶרת ֵיׁש ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּויםֵאׁש ּוַמִיםֶׁשָּׁשַמִים ֵהם 

  .ֶׁשַפע ַהֶּׁשֶמןֶאת   

 ְמַרֵּמז ֶׁשַהָּׁשַמִים ִמְתַקְּׁשִרים ַלִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת "ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה" ֶׁשַהָּכתּוב .)בראשית ד( 'תֹוָרה אֹור'מּוָבא ְּב

. ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהחּוִטים ִנְמָצִאים ֵּבין ַהָּׁשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץּוְכִפי . ָׁשַמִים ֶזה ִּתְפֶאֶרת .)בראשית לא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהְּׁשִמיִני

  ן ֵכְו .תֶרֶאְפִּתים ַּבִלָלְכִּנים ֶׁשִּוַק' גת ַהים ֶאִלְּמַסְמ ַהבקֲֹעַיִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא  םִיַמָּׁשֶׁש' יםִּסַכם ְמָּים ַלִיַּמַּכ'ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו

  .םיֶהיֵנר ֵּבֶׁש ֶקׁשֵיה ְוָמְכים ָחִלְּמַסם ְמִיַּמַהן ְוֶמֶּׁשַהז ֶׁשֵּמַרְל, ןֶמֶּׁשת ַלַחַּתם ִמִיר ַמֵּנים ַּבִׂשל ָל"ז זצוקעְלֶּבא ִמ"מהרם ַהֵׁשא ְּבָבמּו 

ִמְּפֵני ֶׁשְּבִסּיּום , יאִמּסֹוף ֵאּלּו ַהָּׁשַמִים ָהֶעְליֹוִנים הּוא מֹוִצ" ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאֹו" .)תרומה קלז(ַּבּזַֹהר 

 )ח, בראשית א(ְוֵכן ָּכתּוב . רֹוִאים ֶׁשַהְיסֹוד ִנְמָׁשְך ֵמַהָּׁשַמִים. ַהּגּוף הּוא מֹוִציא ְּבָמקֹום ֶׁשִּנָּכר ֵּבין ָזָכר ִלְנֵקָבה

ָים  .)חולין פט(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְפֶאֶרת ִנְקָרא ָׁשַמִיםְורֹוִאים ֶׁשָהָרִקיַע ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּת, "ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים"

ָלֵכן ַהָּים ַהַּתְחּתֹון ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהָּים ָהֶעְליֹון ּדֹוֶמה , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָהָרִקיַע ְמַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע ַהָּים ָהֶעְליֹון. ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע

ְּדָהָרִקיַע ְמַקֵּבל ֶאת ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא , "ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים" )ו, בראשית א(ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָהָרִקיַע ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָלָרִקיַע

ַמְעָלה ְוַהָּים ֶׁשְּלַמָּטה  ְּדַהָּים ֶׁשְּל, ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא"ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים" )כה, תהילים קד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶׁשַפע ַהֶּׁשֶמן

  ְוֵכן . ְּדַהַהְׁשָּפָעה ָלָרִקיַע ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני,  ָלָרִקיַעְּבִגיַמְטִרָּיאְׁשִמיִני ְוֵכן . ֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמן, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהָּים ֶׁשְּלַמְעָלה

  ." ַהָּמִיםְךְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו" הּוא ַהַּמֲאָמר ,ְתָחָלהֵמַהּסֹוף ַלַה ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלםְּׁשִמיִני ַהַּמֲאָמר ַה  

 ',ֵעין ֵעיָטם' ֶׁשַהַּמִים ַּבִּמְקֶוה ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבַׁשַער ַהַּמִים ָּבאּו ִמָּמקֹום ֶׁשִּנְקָרא )י שם"וברש. יומא לא(ַּבְּגָמָרא 

ִנְרֶאה ְּדָמקֹום ֶזה ִסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ׁשֶֹרׁש ַהַחְׁשַמל ֶׁשל ֵּבית . ָרה ֶעְׂשִרים ְוָׁשלׁש ַאּמֹותֶׁשָהָיה ָּגבַֹּה ִמַּקְרַקע ָהֲעָז

 ַחָּיה אֹו חּוטן  ַאּמֹות ְּכִמְנַיֶעְׂשִרים ְוָׁשלׁשְוָלֵכן ֶזה ָהָיה ָּגבַֹּה , ָלֵכן ִמָּׁשם ָהָיה ָּבא ֶׁשַפע ַהַּמִים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַהִּמְקָּדׁש

 ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו 

 ְוֵכן 

 ָמִצינּו 

 ָמִצינּו 



ד 

ְבָיכֹול ְמַחְּבִרים ֶאת ֵעין ֵעיָטם  ְּדָמקֹום ֶזה ַמְׁשִּפיַע ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת חּוט ְוַחָּיה ֶׁשֵהם ַּכ,ׁשֶדּקֹת ַהֹוּיל ַחת ַעֶזֶּמַרְּמֶׁש

   ֶׁשל ֶׁשַפע ַהַּמִים ַהֶּפַתחְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַעל . ְפּתֹוַחֵמי ַנְקָרא  ֶׁשֵעין ֵעיָטם ִנ:)זבחים נד(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

  . ַהְמַרֵּמז ַעל ֶּפַתח ַהַּמִים ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלַׁשַער ַהַּמִיםְוָלֵכן ִמָּׁשם ַהַּמִים ָהְלכּו . ֶׁשָּבא ָלעֹוָלמֹות  

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְׁשלֹמֹה ָקָרא . ַהַּמִים ַלָּים ֶׁשָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ָּבִאים ֵמֵעין ֵעיָטם ֶׁש:)ביצה יז( 'ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת'ְּב

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.ַים ַהָחְכָמה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעיָטםְוֵכן . ם ַהָחְכָמה ְלַרֵּמז ֶׁשַּמִים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמִים ֶׁשָּבִאים ִמַּי,ָיםָלֶזה 

  ה ָאר ֵמָּפְסִמּו. ָהיה ַמֲחִזיק ֵמָאה ַוֲחִמיִּׁשים ִמְקֵוה ַטֲהָרה, ָים ֶׁשָעָׂשה ְׁשלֹמֹה, ָּתִני ַרִּבי ִחָּיא .)עירובין יד(א ָרָמְּגַּב

  .ייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמה ַה"ם יל ֵׁשז ַעֵּמַרים ְמִּׁשִמֲחַו  

ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום ַהָּגבַֹּה , ִוד ַהֶּמֶלְך ּוְׁשמּוֵאל ָחְׁשבּו ִּבְתִחָּלה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵעין ֵעיָטם ֶׁשָּד:)זבחים נד(ַּבְּגָמָרא 

ְהיֹות ַּבָּמקֹום ֲהִכי  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָצִריְך ִל"ֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכןּו"ְוַאַחר ָּכְך ָלְמדּו ֵמַהָּפסּוק , ְּביֹוֵתר ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ְורֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשֵעין ֵעיָטם הּוא ִּבְבִחיַנת רֹאׁש ַהְמַסֵּמל . ִּבְבִחיַנת ְּכֵתַפִים, ֶאָּלא ְּבָמקֹום ָנמּוְך ְמַעט, ָּגבַֹּה ִּבְבִחיַנת רֹאׁש

  .ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהָחְכָמה ִּבְבִחיַנת רֹאׁש  

, זֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ַמִים, "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ" :)הקדמה יב(ַּבּזַֹהר 

ּיֹות רֹוִאים ֶׁשַח. ּוִמָּמקֹום ֶׁשל אֹוָתּה ַחָּיה ִיְמְׁשכּו אֹוָתּה ְלַמָּטה, ִיְׁשְרצּו ְויֹוִציאּו ְרִחיָׁשה ֶׁשל ֶנֶפׁש ַחָּיה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶנֶפׁש ַחָּיה"ְוֵכן . ְוַעל ְיֵדי ִּדּבּור ַּבּתֹוָרה ִנְמָׁשִכים ַהַחּיֹות ֵמַהָּים ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ַהּתֹוָרה, ַהּקֶֹדׁש ִנְמָׁשִכים ִמְּבִחיַנת ָים

  ִמְתַּגִּלים ֶּדֶרְך ֶנֶפׁש ַחָּיה זֹו ַהּיֹוֵצאת , 'ַחְׁשַמל ָּדם' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ְּדסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהַחְׁשַמלסֹוד ַהַחְׁשַמל 

  .ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים  

  ת ֹוּמת ַאאֹוה ֵמֶנמֹוְׁשל ֶדגֹה ְּבָּלִגל ְמה ַעָבתּוה ְּכל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹוּתת ַהה ֶאָאה ָרָיְרַכְּזֶׁש:) עירובין כא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

  .הֶנמֹור ְׁשָּפְסִּמ ַלְךָּיַּׁשן ַהיֹוְלֶעם ָהָּיַהת ֵמֶכֶׁשְמה ִנָרֹוּתַהְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .תעֹוָּבֻרְמ  

 'ְוַהל, ְּגבּוָרה' ַהש, ִהיא ֶחֶסד' ַהמ,  ֶׁשָּמָׁשל ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת)רצו' ע' מלכים א(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִהיא , 'ָמָׁשל ח אֹוִתּיֹות ,ַחְׁשַמלִנְרֶאה ְּד .ַקִּוים ֵאּלּו' ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהְיסֹוד ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ג. ִּתְפֶאֶרת

ּוְמֻרָּמז .  ַעל ַהְּׁשִמיִניתֶזַהְמַרֶּמ' ְמָׁשְך ֵמַהח ֶׁשִּנָמָׁשלֶׁשַּנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת , ָמָׁשל ְוִנְמָׁשלִּבְבִחיַנת 

,  ֲחִניָנא ָמָׁשל ִלְבֵאר ֲעֻמָּקה ְמֵלָאה ַמִים ְוָהיּו ֵמיֶמיָה צֹוְנִנין ּוְמתּוִקים ְוטֹוִביםיִּבַרר ַמָא )ח, ר א"שהש(ַּבִּמְדָרׁש 

 ָלּה ֶחֶבל ְּבֶחֶבל ְמִׁשיָחה ִּבְמִׁשיָחה ְוָדָלה ]ָקַׁשר[ָדם ֶאָחד ְוָסַפק ָּבא ָא, ְולֹא ָהְיָתה ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ִלְׁשּתֹות ִמֶּמָּנה

רֹוִאים ֶׁשַהָּמָׁשל .  ִמָּמָׁשל ְלָמָׁשל ָעַמד ְׁשלֹמֹה ַעל סֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרהְךָּכ. ִמֶּמָּנה ְוָׁשָתה ִהְתִחילּו ַהּכֹל ּדֹוִלין ְוׁשֹוִתין

, 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּוְׁשלֹמֹה ִהִּׂשיג ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶחֶבל ֶזה,  ֶׁשִּנְקָׁשר ְלֶחֶבלְוַהִּנְמָׁשל ִנְמְׁשלּו ְלֶחֶבל

ַחְׁשַמל 'ִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ְּכְרצּוָעה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמָׁשלְוֵכן . ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהֶׁשִּלְׁשלֹמֹה ָהָיה חּוט ְלַי

, יחזקאל י(, "ׁשֵׁשֹו לַּמַעל ִמְׂשָרִפים עְֹמִדים  ")ב, ו' ישעי(,  ְמֻרָּמז ַּבְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים ַעל ַהַּמְלָאִכים ְוַהְיסֹודל"ָמָׁשְוֵכן . 'ִציִצית

ְלָאְך ַמֵלַח ׁשִֹהֵּנה ָאנִֹכי  ")כ, שמות כג(, אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ֻעָּמָתםְלאּו ְׂשָּנ ִיםְוָהאֹוַפִּני ")כ, יחזקאל א(". ם ַהְּכֻרִביׁש רֹאלַע ")יא

  ' ְּבִדּלּוג ד" ְתֶכםַלר ָעְרַׂשֵאת ְּבם ּוְנַמְלֶּת ")יא, שם יז(, אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד"  ָלָרִקיַעלר ֵמַעֶׁשִים ֲאַּמַה ")ז, בראשית א(, "ָפֶניָךְל

  .אֹוִתּיֹות  

ל  ַעיׁשִּבְלַּמד ֶׁשֶגת ֶּביַנִחא ְּבל הּוָׁשָמְּד, הָלְמִׂש ׁשֶרּׁשֹא ִמ הּולָׁשָּמא ֶׁש"שליטג ְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

   המֹלְֹׁשם ֵּׁשל ַה ֶׁשׁשֶרּׁשֹם ַהה ַגֶזְו, יםִכּומר ְנֵתת יֹומֹוָלעֹוה ְלָצחּור ַהאֹות ָהיַאִצת ְיל ֶאֵּמַסְמּו, תּוּיִניצֹוִחר ְּבֵתל יֹוָׁשְמִּנַה

  .תֹוָמְכָחה ְּבמֹלֹ ְׁשיֵלְׁשִמת ה ֶאָּלִּגֶׁש  

 מּוָבא 

 ָמִצינּו 

  ָמִצינּו

 ן ֵכְו

 מּוָבא 

 ן ֵכְו



ה 

  .ה" עד שנת תשעב"תשעשנת מוספות למאמר קץ הגאולה ה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

 חשוב , שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות מבוסס על תאריכים שכתבנוהקץשמאחר 

 לא ל"וחז, ל"חזהזהר הוא מדרש כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "תשע שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים ,  את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמהמנו

 גם ל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . לפי שיטת בעל המאור

  .ג"בי שנת תשעלג

 72יסתיימו ה] ג שלנו"שהיא תשע[ב "ועוד חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסוף תשע

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,שנים של חבלי משיח ולידת משיח

יה  תה]ד"תשע[ג " בתשעוהזהר לא ציין מתי. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

ל במקומות אחרים "ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,צעאו באמ, בתחילת השנה, המלחמה

 לא מוזכר תאריך ]ד"תשע [ג"בזהר על תשע,  בסוכות והנצחון יהיההמלחמהגמר ש

 ה" תשע והגמר יהיה בסוכות]ד"תשע [ג"ויתכן שהמלחמה תתחיל בסוף תשע. מדוייק

וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו המלחמות שלפני ביאת , שלאחר מכן

ל שכתב מפורש על " הבאנו מהאריזוכן. ה תהיה שנת שמיטה"ושנת תשע, שיחהמ

  .והארכנו במאמר, ה שתהיה סוף הבירור"תשע

 חישב את קץ ]דניאל ז[ם "המלבי. גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

, ד"ומלחמת העולם הראשונה פרצה בבין המצרים של שנת תרע. ג"דניאל על שנת תרע

  .אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוגועליה 
ואם יזכו . כל אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהוא הזמן האחרון שמשיח חייב לבא

  .יבא מיד

  

  .תּוּיִנ ֲעאֹו ,יםִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוע ָּגַבה ׂשָּלֻאְּגי ַהֵנְפא ִלבֹם ָיל ִא"ַזי ֲחֵרְבִדה ְּביָרִתְּסַה

 ָּדא ,"יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" :)נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵה

 ִמְּמֵעי ו"ֱאלָֹקי 'ה ֶאל יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא ָּדא ,ָּדָגה נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ִעָּצבֹון ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא ,ֶעֶצב ְּדִאיהּו ,ֲעִנּיּוָתא

 ְּדַדֲאָגה ְּבדֹוְחָקא ,"יֹוָנה ֶאת ַוָּיֵקא ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ְלֶמעֹוי ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא ,"ַהָּדָגה

 ינּוִצָמ ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע ָעִני ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון ִמּדֹוְחָקא ,ֲעִנּיּוָתא ִמן ְּדדֹוֲאִגין ְלהֹוןִּדי

ה ְּבֵסֶפר ִראׁשֹון ֶׁשל ְּתִהִּלים "ְראּוֵבן ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֵמִקים ָּדִוד ַלהקב' ַרִּבי ִּפְנָחס ְּבֵׁשם ר )ילקוט זכריה תקסט( ׁשָרְדִּמַּב

ֵאיָמַתי ֲאִני ָקם ִלְכֶׁשֶאְרֶאה , ה ָּדִוד ְּבִני ֲאִפּלּו ַאָּתה ְמִקיֵמִני ֶאֶלף ְּפָעִמים ֵאיִני ָקם"קבָאַמר לֹו ה, "'קּוָמה ה"

. "'ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה"ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב , ֲעִנִּיים ִנְׁשָּדִדים ְוֶאְביֹוִנים ֶנֱאָנִקים

 אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי זָא ,הָסָנְרַּפַה תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו



ו 

 ןֵכ ְו.אָקְחּוּד הָּלַכְּד אָרְּגִא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת לֶׁש אָקְחּוּד :)אחרי סז( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

א ה הּוָמ. 'ת הֵעְּב, ּהָּתִע ְּבכּוא ָזם לִֹאְו, הָּניֶׁשִח ֲאכּום ָזִא" ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני ".)תיקונים קלד( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ

ר ַמה ָאל ֶזַעְו, "ׁשֶדּקֹל ַהת ֶאל ֵעָכא ְּבבֹל ָיַאְו", ת ֵעׁשֵיְו, ת ֵעׁשֵיְו, "ָךֶתָר תֹורּוֵפֵה' הת ַלֹוׂשֲעת ַלֵע", ּהָּתִע

ם ֶהה ָלֶיְהד ִיָּיִמ, לֵאָרְׂשִיק ְלַחת ּדֵֹע, הָּיִכת ְּבא ֵעבָֹּיד ֶׁשָּיִמ, רָבָּדד ַהסֹוְו, "קחֹוְׂשת ִלֵע ְוִלְבּכֹותת ֵע"ת ֶלֶהקֹ

י ִכְבִּב, "אּובֹי ָיִכְבִּב"ר ָבָּדד ַהסֹוְו', כּוְו, "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תלּוָּגַהן ֵמָקְרֻּפ

ה ֵּנִהְו"ר ַמֱאֶנ, לֵאָרְׂשִית ְלּוּלַּדק ַהַחת ּדֹה ֶאֶשה מָֹאָרן ֶׁשיָוֵכְו. לר ָּדַּפְסִמי ְּכִכְבר ִּבַּפְסה ִמֶל עֹוְךָּכֶׁש, תּוּלַּדל ַהֶׁש

ה ָּלֻאְּגַהֶׁש )ד, תיקונים מזהר חדש עד( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבן מּוֵכְו. לֹוֳאָגְל" יוָלל ָעמְֹחַּתַו"ב תּוה ָּכ ַמדָּיִמ, "הֶכר ּבַֹעַנ

ר ֵהַמת ְילּוָּגל ַהֶדי ּגֵֹדל ְיַע: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יםִׁשָדה ֳחָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוק ָּגַחֹוה ּדֶיְהִּיר ֶׁשַחַאא ְלבָֹת

ה ָעְׁשל ִּתֵאָרְׂשל ִיה ַעָעְׁשִרת ָהכּוְלט ַמֵּׁשַּפְתִּתד ֶׁש ַערּוְמן ָאֵכָלְו, אָקְחּו ּדְּדַכָּלה ַאְגָרא רּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגַה

ים ִקְסעֹוָהְו, דֵּלַיְתִּיד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְב ֶחיּוְהז ִיָאְו, יםִׁשָדֳח' ה טָּׁשֻדְּקת ַהכּוְלַמ ְּביַחִׁשר ָמֵּבַעְתז ִיָאְו, יםִׁשָדֳח

ָיבֹאּו ָיִמים ֶׁשִּיְתַקֵּים  .)בהעלתך קנג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ןֵכְו. יוָׁשָד ֳחלּו ָּכיּוְהִּיד ֶׁשים ַעִלָבֲחה ַוָרָצים ְּבִׁשָדֳח'  טיּוְהה ִיָרֹוּתַּב

, ּוַבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ֵאין ִמיָתה". ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא"ּה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּב, ָּבֶהם ִּכיִציַאת ִמְצַרִים

ְלִהְתַקֵּים ָּבֶהם ". 'ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסּו ְּבֵׁשם ה"ְלַקֵּים ָּבֶהם , ֶׁשָעִני ָחׁשּוב ְּכֵמת, ֶאָּלא עִֹני

, ִנְרִּפים ֵהם ַּבּתֹוָרה". ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים"ִיְתַקֵּים ָּבֶהם , ַוֲעִׁשיִרים ֵאּלּו ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ָבֶהם". ִׁשיַעְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹו"

 ְוַאל ִיְׁשעּו. "ִנְרִּפים ֵהם ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ִעם ַּבֲעֵלי תֹוָרה ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ַהְּמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ּוִמּׁשּום ֶזה לֹא ַיֲעׂשּו טֹובֹות, ֶׁשֵהם ְמַׁשְּקִרים ְואֹוְמִרים ֶׁשּכֶֹבד ַהַּמס ֲעֵליֶהם, "ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר

ר ׂשַנֲאְך ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹו" ,ַמה ֶּזה רֵֹבץ, "ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת" .)קיגתיקונים (

ְוָחַדְלָּת ֵמֲעּזֹב , לֹא ָיכֹול ָלֵׂשאת עֹל ַהַּמְלכּות ַּבָּגלּות, ֶׁשהּוא לֹא ָיכֹול ָלֵׂשאת ַעל ְּכֵתפֹו ֻחְמַרת ַהּתֹוָרה, "רֵֹבץ

ֶׁשַּמָּׂשאֹו , ִּיְהיּו ַּכֲחמֹורֶׁש, ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור, ָּכאן ֶהְרָאה ְלַקִין ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ְּבדַחק ַּבָּגלּות, לֹו

ּוְבֵני ַקִין ֶׁשָהיּו ֲעִׁשיִרים , ְוֶזהּו רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ַּבָּגלּות, ַעל ְּכֵתפֹו ֵמעֹל ַהַּמס ַּבָּגלּות ּוִמּכֶֹבד ַהְּמָלאָכה

 ֲאִני ,ֶׁשֵהם ְּכֵבִדים ְּבַמָּׂשא ָכֵבד, ְׂשָרֵאלָאַמר ִאם ֵּתיִטיב ִלְהיֹות ְׂשֵאת ַלֲעִנֵּיי ִי, ַוֲחָזִקים ִּכְמָלִכים ְּבחֶֹזק ַרב

ִלּטֹל ְנָקָמה , ְלַׁשַער ַהֵּגיִהּנֹם ִנְפְּתָחה, ְוִאם לֹא ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ, ֶאְסּבֹל ֶאת ָּבֶניְך ָּבעֹוָלם ּוַמֲאִריְך ֲעֵליֶהם

, ְמַמֵהר ָלֶהם ֶאת ַהְּגֻאָּלה,  ַהָּגלּות ֶׁשל ָהֵעֶרב ַרב ֶאת ִיְׂשָרֵאלּדַֹחק .)תיקונים כז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִמְּמְך ּוִמָּבֶניְך

 .ִמּתֹוְך ַהּקֹוִצים, ִּבְגַלל ֶזה ִנְרָאה ְלמֶֹׁשה ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה, ְוָהִרְפיֹון ֶׁשָּלֶהם ְמַעֵּכב ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּגֻאָּלה

ל דֹוע ָּגַבא ׂשבֹה ָיָּבַרְּדַאים ֶׁשִרֵחת ַאמֹוקֹוְמ ִּבינּוִצי ָמִּכ. הָּלֻאְּגב ַהֶרֶעת ְּבּוּיִנֲען ָהַיְנִעל ְּב"ַזי ֲחֵרְבִד ְּבתֶׁשֶרפֹה ְמיָרִת ְסׁשת ֵיֶמֱאֶבּו

, ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו, ןָּתנּו ַרָּבָנ )מ"י ובכ"וכן במסכת דרך ארץ פ. סנהדרין צז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָּלֻאְּגי ַהֵנְפים ִלִמָכי ֲחיֵדִמְלַתְל

ְותֹוָרה , ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול.  ָּבְרִביִעית ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע',כּוְוָׁשָנה ִראׁשֹוָנה 

ת ַרֵזְּגב ֶׁשֵּׁשַיה ְלֶאְרִנְו. ָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבאְּבמֹו. ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות. ַּבִּׁשִּׁשית קֹולֹות. יָהחֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶד

ק ֶמעֹת ֵמֶמֱאה ֶּבָּלֻאְּגַלה ְוָעּוׁשְית ַלֹוּפַצְלּו, םָּכְלד ַמִות ָּד ֶאׁשֵּקַבם ְלָתר אֹוֵרעֹוי ְלֵדה ְּכ"הקבה ֵמָאים ָּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתת ַלּוּיִנֲעָה

ים ִׂשעֹוים ֶׁשִמָכֲחי ַהיֵדִמְלם ַּתָתאֹוְו. ֹוּכְרי ֶעִפד ְלָחל ֶאה ָּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמ ִלְךֶרֶּד, הָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנְפר ִלֵּבַחְתִהר ְלָּקִעְבּו. ׁשֶפֶּנַה

ים ִרָּבֻחר ְמָבם ְּכֵהן ֶׁשיָוֵּכ, ַהְּגֻאָּלהי ֵנְפל ִלדֹוָּגע ַבׂש ְלּוּכְזִּיל ֶׁש"ַז ֲחּוׁשְרם ָּדיֶהֵלֲע, ְךל ָּכם ַעָרְרעֹו ְלְךֶרין צֵֹאְו, םָמְצַע ֵמּוּלים ֵאִרָבְּד

ם ָרְרעֹוה ְלֶיְהת ִּתּוּיִנֲעת ָהַרְּטַמ, םֶהה ֵמֶּפַצְמ' הי ֶׁשִפים ְּכִרָּבֻחם ְמיָנֵאים ֶׁשִרֵחַאָהְו. לֵאָּגִהיל ְלִחְתר ַמָּבֻחְּמי ֶׁשִמּו, ַהְּגֻאָּלהר אֹוְל

  .יםִטּוׁשים ְּפִרָבְּדַהְו. יםִמֲחַר ְּבְּגֻאָּלה ַלּוּכְזִּיי ֶׁשֵד ְּכְךָכְל



ז 

  ל"אר זצֶמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאל ָהה ֶׁשיָחִדְּבַה

 רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ תֶא ימּוִקֵהֶׁשְּכ תחּוַצ ְךֶרֶדְּב רַמָאֶׁש ל"זצ ארֶמְטַּסִמ לֵאיֹו 'ר ר"מֹוְדַאָהֵמ אָבמּו

 תיַנִדְמ ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ,'ה םֵׁש לֵּלַקְמַה תַׁשָרָפְּב םיֹו תֹואֹוְל יםִכָּיַּׁשַה יםִקסּוְּפַּב תֶזֶּמֻרְמ היָנִדְּמַהֶׁש ,ח"תש רָּיִאְּב 'ה

 לַע יםִזָמְר יםִדֲעֹוּמַה רַחַאְל היָרִּכְזִה הָרֹוּתַהֶׁש מֹוְכּו .הָׁשָרָּפַּב יםִדֲעֹוּמַה לָּכ תַרָּכְזַה רַחַאְל הָאָּב זֹו הָׁשָרָּפ יִּכ .לֵאָרְׂשִי

 תַּדֻעְס לַע זֵּמַרְל ,יםִנָּפַה םֶחֶל תַּיִפֲא תַׁשָרָפּו, הָּכֻנֲח סֵנ לַע זֵּמַרְל הָרנֹוְּמַל תִיַז ןֶמֶׁש תַׁשָרָּפ; ןָנָּבַרְּדִמ יםִדֲעֹוּמַה

 יאִה זֹו הָׁשָרָּפֶׁש יףִסהֹו דעֹוְו .הָׁשָדֲחַה היָנִדְּמַה לֶׁש "גָח"ֶה לַע זֵּמַרְל לֵּלַקְמַה תַׁשָרָּפ םיֶהֵרֲחַא דַּיִמ הָאָּב ְךָּכ, יםִרּוּפ

 .םֹוּיַה הֵרֹוּקֶּׁש הַמְל א"שליט ז"הרמֵמ יםִזָמְר םִע הָׁשָרָּפַה תֶא יאִבָנְו ".ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִאיׁש" רָּכְז ֻמֹוּב הָרֹוּתַּב ידִחָּיַה םקֹוָּמַה

 ןֶּב אהּו ידִּפַלְו ,טֶנֶּב יִלָּתְפַנ ,הּוָיְנַתְנ יןִמָיְנִּב ת"ר ן"ֶּב[ ִמְצִרי ִאיׁש ֶּבן ְוהּוא ִיְׂשְרֵאִלית ִאָּׁשה ֶּבן אַוֵּיֵצ" )י ,כד ויקרא(

 ַּבַּמֲחֶנה ִּיָּנצּוַו ִיְׂשָרֵאל ]ירִאָי יִלָּתְפַנ יןִמָיְנִּב ת"ר[ ְּבֵני ְּבתֹוְך ].היָּבִּלַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵבּו ,עַצְמֶאָּב ןֵּב ׁשֵי יִנְבִלְּבּו ...יוִבָא

 ֶּבן ]ןירֹוִּפ יַׁש בַר ת"ר ׁשֵרָפּו םּוּגְרַּתַה[ ַוִּיּקֹב :ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶּבן ]יתִנֹוּיִּצַה הָּפִלְּקַה ינּוְיַה ,ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו[

 ילִחְתִה הָּבִּלַה ןַיְנִע לָּכ[ ִּדְבִרי ַּבת ְׁשלִֹמית ִאּמֹו ְוֵׁשם מֶׁשה ֶאל אֹתֹו ַוָּיִביאּו לַוְיַקֵּל ַהֵּׁשם ֶאת ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָהִאָּׁשה

 ַּבִּמְׁשָמר ַוַּיִּניֻחהּו :ָדן ְלַמֵּטה ]יתִמַלּוׁש ּהָמְׁש ידִּפַל ירִאָי לֶׁש ֹוּמִאְו .תַרְבָּד המֹלְֹׁש דַמָע ּהאָׁשרְֹּבֶׁש ,תַרְבָּד תַדֲעַּוִמ

 הֹוֵצא :ֵּלאמֹר מֶׁשה ֶאל 'ה ַוְיַדֵּבר :'ה ִּפי ַעל ָלֶהם ]ןירֹוִּפ יַׁש בַר ת"ר[ ְפרׁשִל ]הָלָׁשְמֶּמַה יֵדְרְׂשִמְּב תֶרֶמְׁשִמ םֶהָל נּוְתָנ[

 ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל :ָדהָהֵע ָּכל אֹתֹו ְוָרְגמּו רֹאׁשֹו ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ַהּׁשְֹמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת

 ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָהֵעָדה ָּכל בֹו ִיְרְּגמּו ָרגֹום יּוָמת מֹות 'ה ֵׁשם ְונֵֹקב :ֶחְטאֹו ְוָנָׂשא ֱאלָֹהיו ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאמֹר

 ְּבֵהָמה ֶנֶפׁש ּוַמֵּכה :יּוָמת מֹות ָאָדם ֶנֶפׁש ָּכל ַיֶּכה ִּכי ְוִאיׁש :יּוָמת ֵׁשם ְּבָנְקבֹו ].ב"יָצֵּמַה יֵנַחְבִמ ,איָבִּצַיְּכ םּוּגְרַּתַה[

 רַהּזַֹּב יםִאָרְקִנ בַר בֶרֵעָה ןֵכְו ייֵא םֶא ,ייֵא ׁשייְטֵא ,ייֵא יִּב יֵרָאֳּת לַע זֵּמַרְמּו ,היָּבִּלַה אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ן"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא[

 ֵיָעֶׂשה ֵּכן ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ַּבֲעִמיתֹו מּום ִיֵּתן ִּכי ְוִאיׁש :ָנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ].יםִנמֹוְלַׁש םִע תֹוּתַפְל יםִּסַנְמ[ ְיַׁשְּלֶמָּנה ]הָמֵהְּב

 ָאָדם ּוַמֵּכה ְיַׁשְּלֶמָּנה הְבֵהָמ ּוַמֵּכה :ּבֹו ִיָּנֶתן ֵּכן ָּבָאָדם מּום ִיֵּתן ַּכֲאֶׁשר ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַעִין ַּתַחת ַעִין ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר :ּלֹו

 מֶׁשה ַוְיַדֵּבר :ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ֲאִני ִּכי ].לֶטֵּנַּב ןיֹוְוִׁש[ ִיְהֶיה ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר  ].טָּפְׁשִּמַה יֵּתָּב[ ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמְׁשַּפט :יּוָמת

 ".מֶׁשה ֶאת 'ה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ָאֶבן אֹתֹו ַוִּיְרְּגמּו ֶנהַלַּמֲח ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת ַוּיֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל

 יםִקסּוְּפ 124 ּהָּב ׁשֵּיֶׁש רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תֶא תֶמֶּיַסְמ לֵּלַקְמַה תַׁשָרָפּו .לֵּלַקְמַה לַע זֵּמַרְּמֶׁש היָרִרֲא ןֹוׁשְל אהּו ירִאָי ןֵכְו

   .ידִּפַל ןַיְנִמְּכ

, ָאַמר ָרָבא. ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ָּכל ַהַּמְלכּות ְלִמינּות ַעד ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאין ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

, "ןָבָל "ְּבֵתַבתה ָרֹוּתת ַּבֶזֶמְרִנה ָּלֻאְּגי ַהֵנְפת ִלינּוִמ ְלְךֵפָהֵּתת ֶׁשכּוְלַּמַהים ֶׁשִארֹו". ָטהֹור הּוא, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן" ַמאי ְקָרא

ל ֵּבַקְתִה [.עַגֶנְּבִגיַמְטִרָּיא  ידִּפַלְו. ןָבר ָלַמת ֹוּיִת אֹוןַמְרֶּבִלְו .יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכְו. ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"יא רִהֶׁש

 ילּוִחְתִהז ֶׁשָאֵּמים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, סינּוִמל ת ַעֶזֶּמַר ְמתינּוִּמא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו]. א"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"הרהֵמ

י ֵדְמֹוּלד ִמים עֹוִכְתם חֹוֵה, הָרֹוּתר ַלֵתר יֹוזֹוֲע ַלׁשֶפֶּנן ַהֹוּבְׁשת ֶחֹוׂשֲעם ַלקֹוְמִבּו. ןעֹוָרֵגס ְוינּום ִמֶה ָלׁשה ֵיָרֹוּתי ַהֵדְמלֹול ְלֵּכַנְתִהְל

  .י"ר הֵתה יֹוֵּבְר ַהתֹוָלָּדְגַהים ְלִמְרֹום ּג ֵהְךָכְּבים ֶׁשיִנִבם ְמיָנֵאְו, סינּוִּמת ַהֶא, לכֹוָיְבַּכ, םֵצְמַצי ְלֵדה ְּכָרֹוּתַה

ת "ר[ ָאַמר ָנָבל :ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד" )כ" עהאליהו כמנין נג  פרקתהילים(. הָּלֻאְּגַהְו, הָּלֻאְּגב ַהֶרל ֶעב ַעתּוָּכ ןֵכְו

 ִהים ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵניֱאלֹ : ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים ִהְׁשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול ֵאין עֵֹׂשה טֹוב,]ידִּפַלט ֶנֶּב הּוָיְנַתְנ

ֶנֱאָלחּו ֵאין עֵֹׂשה טֹוב  ַיְחָּדו ֻּכּלֹו ָסג : ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים,]יִלָּתְפַנ, ירִאָי, יןִמָיְנִּבת "ר[



ח 

 ָאְכלּו ]לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשמֹוָּמת ַהים ֶאִקְׁשעֹוֶׁש[ ֲהלֹא ָיְדעּו ּפֲֹעֵלי ָאֶון אְֹכֵלי ַעִּמי : ]"ןָב ָלְךַפ ָהֹוּלֻּכ"ת יַנִחְבִּב[ ֵאין ַּגם ֶאָחד

ד לֹא ָהָיה ָפַחד ִּכי ֱאלִֹהים ִּפַּזר ַעְצמֹות חָֹנְך ֱהִבׁשָֹתה ִּכי ֱאלִֹהים ָׁשם ָּפֲחדּו ַפַח :ֶלֶחם ֱאלִֹהים לֹא ָקָראּו

 ָיֵגל ]ו" תשעת"סת ְו"ר ֹוּמת ַעבּוְׁש [ ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ֱאלִֹהים ְׁשבּות ַעּמֹו]ו"תשע [ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיֻׁשעֹות : ְמָאָסם

ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל . "יםִּלים ַקִיּוּנם ִׁשִע) דוד כמנין ידפרק (ים ִּלִהְתב ִּבּו ׁשיַעִפק מֹוֶר ֶּפתֹואֹוְו". ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל

 ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ' ה:ן ֱאלִֹהים ִהְׁשִחיתּו ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֵֹׂשה טֹובְּבִלּבֹו ֵאי

י ֲהלֹא ָיְדעּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון אְֹכֵל :ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין עֵֹׂשה טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד ַהּכֹל ָסר :ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאלִֹהים

ִמי  : ַמְחֵסהּו'הֲעַצת ָעִני ָתִביׁשּו ִּכי  :ָׁשם ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי ֱאלִֹהים ְּבדֹור ַצִּדיק : לֹא ָקָראּו'הַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם 

ק סּוָּפים ַּבִזָּמֻר ְמידִּפַל ְוהּוָיְנַתְנן ֵכ ְו". ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל'הִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב 

ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַלִּפיד ּור ָעָׁשן ְוַתּנֵּנה ָיה ְוִהַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוֲעָלָטה ָה" )יז, בראשית טו(: הָּלֻאְּגל ַהי ַע"ִּׁשר ַרֵאָב ְמתֹואֹו

ז ֵּמַרְמּו, בֶרֶעת ֹוּיִת אֹו"רַבָע". ןירֹוי ִּפַׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "רּוּנַּת"א ֶׁש"שליטי ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִנ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ".ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה

  .ןירֹוִּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ידִּפַל ירִאָי ןֵכְו. יִלָּתְפַנ, ירִאָי, יןִמָיְנִּבת " ר"יןֵּב". ה"ב תשע"ל תשעב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזץ ֶׁשֵּקל ַהַע

ְוֶאל ֶזה "ב תּו ָּכ66ק ַהֶרֶּפַּבּו. דִון ָּדֶּבְּבִגיַמְטִרָּיא  יםִקָר ְּפ66 ׁשֵי, הָּלֻאְּגל ַהא ַעָּבִּנֶׁש, הָמָחְּניא ַהִבא ְנָרְקִּנ ֶׁשהּוָיְעַׁשְייא ִבָּנַּב

ֲאֵחיֶכם ׂשְנֵאיֶכם  ַהֲחֵרִדים ֶאל ְּדָברֹו ָאְמרּו 'ה ִׁשְמעּו ְּדַבר .'גֹו ְוַאִּביט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד ַעל ְּדָבִרי

 ְמַׁשֵּלם 'ה ְוִנְרֶאה ְבִׂשְמַחְתֶכם ְוֵהם ֵיבֹׁשּו קֹול ָׁשאֹון ֵמִעיר קֹול ֵמֵהיָכל קֹול ה"הויְמַנֵּדיֶכם ְלַמַען ְׁשִמי ִיְכַּבד 

 ָּכזֹאת ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ִמי ָׁשַמע: ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ְּבֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר: ְּגמּול ְלאְֹיָביו

 "ה"הוי ד ִיְכַּבי ְׁשִמן ְלַמַעםְמַנֵּדיֶכ"ן ֵכְו. "ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם ִיָּוֵלד ּגֹוי ַּפַעם ֶאָחת ִּכי ָחָלה ַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת ָּבֶניָה

   .ה"יָנִדְמת "ס

 ַוֵּיֶלְך ַהִהוא ָּבָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשּכֹן ַוְיִהי :ֵעֶדר ְלִמְגַּדל ֵמָהְלָאה ָאֳהלֹה ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" )כא ,לה בראשית(

 ְלַמְגְּדָלא ְלַהָּלא ןִמ ַמְׁשְּכֵנּהְל ּוְפַרס ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םֵּגְרַתְמּו ".ָאִביו ִּפיֶלֶגׁש ִּבְלָהה ֶאת ַוִּיְׁשַּכב ְראּוֵבן

 םקֹוְמ אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש ינּוְיַה .יֹוַמָּיא ְּבסֹוף ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ְּדִאְתְּגֵלי ָעִתיד ָּמןְּדִמַּת ַאְתָרא ְדֵעֶדר

 )ח ,ד( היָכִמְּב קסּוָּפַהֵמ אתזֹ דַמָל ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָנֹוּיֶׁש ,םָׁש ןָתָניֹו ׁשרּוֵּפַה רֵאָבְמּו .הָּלֻאְּגַה ילִחְתַּת םָׁשְו ,יַחִׁשָּמַה תּוּלַגְתִה

 רֵאָבְמּו ".ְירּוָׁשָלִם ְלַבת ַמְמֶלֶכת ָהִראׁשָֹנה ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה ֵתאֶתה ָעֶדיָך ִצּיֹון ַּבת עֶֹפל ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה"

 ֶׁשל ִמְגָּדל ֶׁשַאָּתה ,ִצּיֹון ַהר ַאָּתה ,ֵאָליו אֹוֵמר ,ַהִּנְזָּכר ִצּיֹון ַהר ֶאל ָּפָניו ֵמֵסב "ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה" ם"יִּבְלַּמַה

 עֶֹפל ִּתְהֶיה ְךָּכ רְוַאַח ,צֹאן ֶׁשל ְּכִמְגָּדל ִּתְהֶיה ְּתִחָּלה ,ְוַהִּנָּדָחה ַהּצֹוְלָעה ַהּצֹאן ֵעֶדר ֶׁשהּוא ַהָּלז ָהֵעֶדר

 ַיְתִחילּו ּיֹותֶׁשַהָּגֻל ,"ֵתאֶתה ָעֶדיָך" ִצּיֹון תַּב ְּתִחָּלה ,ַמְדֵרגֹות ְּבָׁשלֹש ִיְהֶיה ֶׁשֶּזה ּוְמָפֵרׁש ,ָחָזק ִמְבָצר ֶׁשהּוא

 ֶמְמָׁשָלה ְקַצת ָלֶהם ֶׁשִּיְהֶיה ,ְקַטָּנה ֶמְמָׁשָלה ָּתבֹא ,"ָהִראׁשָֹנה ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה" ְךָּכ רְוַאַח .ְלִהְתַקֵּבץ

 ׁשֹוְפִטים ָלֶהם ֶׁשָהָיה ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך ְמלְֹך ֵניִלְפ ָהִראׁשֹוִנים ַּבָּיִמים ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּכמֹו ,ְוַהְנָהָגה

 יתֵּב ַמְלכּות ֶׁשהּוא ָקבּוַע ַמְלכּות ָלֶהם ִיְהֶיה ,"ְירּוָׁשָלִם ְלַבת ַמְמֶלֶכת" ָּתבֹא ְךָּכ רְוַאַח .אֹוָתם ַמְנִהיִגים

 תכּוְלַּמַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש יםִארֹו .ְקבּוָעה הְּבַמְמָלָכ ַהָּמִׁשיַח ַהֶּמֶלְך ִיְמלְֹך ְךָּכ רֶׁשַאַח ,דִוָּד

 גְרּוּבְזְנִּג ִיְצָחק 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ םֶדֹוּקֶׁש בָלָּׁשַה יאִהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב היָלִחְתִהֶׁש הָּפִלְקִּד

 אָבן מּוֵכ ְו.יםִנָּפ תּוּזַעְו הָּפְצחּו ׁשֵי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב םֶדּקֶֹׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .םָּניִהֵּגִל יםִנָּפ זַע ת"ר "לֶפעֹ"ֶׁש א"שליט

ְוַצֲהלּו "ה ַהִּׂשְמָחה ּוַמה ִּיְהֶי,  ְּתִחָּלה ָירֹנּו ַעל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִּיְהֶיה ְלַיֲעקֹב"נּו ְלַיֲעקֹב ִׂשְמָחהָר" )ו, לא' ירמי( ם"יִּבְלַּמַּב

ֶׁשַהּגֹוִים ִיְּתנּו , ְוִיְצַהלּו ִּכי ִיְהיּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים,  ֶׁשְּבַאֲחִרית ְיֵמי ָגלּוָתם יּוַסר ֵמֲעֵליֶהם ַהִּׁשְעּבּוד,"ּגֹוִיםַהְּברֹאׁש 

 בתּוָּכ



ט 

 ָעם ְוַהְּפחּוִתים ֹוןְוִהֵּנה ַיֲעקֹב ֵהם ֲהמ, ם ֵּביֵניֶהםַּתַחת ֶׁשָהיּו ְּתִחָּלה ִנְבִזים ּוְׁשָפִלי, ָלֶהם ָּכבֹוד ְוִיְהיּו ְברֹאָׁשם

ְוַהִּׂשְמָחה ַהּזֹאת ֶׁשִּיְצַהלּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים ִיְהֶיה ַרק ְלַיֲעקֹב לֹא ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם , ְוִיְׂשָרֵאל ֵהם ַהְּגדֹוִלים, ֶׁשָּבֶהם

י ַמה ֶּׁשּתֹאְמרּו ֵדל ְיַע' יא ַהְׁשִמיעּו ְוַהְכִריזּו ְּבִפְרסּום ְוַהְללּו ֶאת הֲאָבל ָאז ָּבֵעת ַהִה, ִיְרצּו ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון

 ָּגֻלּיֹות ּוץית ִמִּקּבִּת ֶׁשֵהם רֹוִצים ַּבְּתׁשּוָעה ָהֲאִמ"ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל" ַהַּצִּדיִקים "ֶאת ַעְּמָך' הֹוַׁשע ה"

ל ל ַע"י זצִנָמְחי ַנִוֵל' ג ר"הרהֵמ' היָרִּׁשה ַהָתְנָעְו'ר ֶפֵסא ְּבָב מּוןֵכְו .ָיִׁשיב ָלֶהם' י הְוֵכן ִיְהֶיה ָאז ִּכ, ְוִׁשיָבָתם ְלִצּיֹון

ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְואֲֹהֵבי : ִּכי ֱאלִֹהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה" ) לו,תהילים סט(ב תּוָּכַה

ם ת ַעלּוָל ְּכ,"ֱאלִֹהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה"ה ָּלִחְתה ִּבֶיְהר ִיֶדֵּסַה ֶׁש".מֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּהְׁש

ץ ֶרֶאן ְּבּכְֹׁש ִלּוּכְזים ִייִקִּדַּצק ַה ַרינּוְי ַה".ָבּהְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְואֲֹהֵבי ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו " ְךר ָּכַחַאְו. יםִעָׁשְרם ָה ַּגלֵאָרְׂשִי

ת ש ֶאּבְֹכ ִלּוּסִּנ ֶׁש,םִיַרְצת ִמיַאיִצ ִּביּוָהים ֶׁשיִלִּפְעַּמ ַהמֹוים ְּכִדהּו ְייּוְהה ִיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש' יקִּדַּצת ַהַקְדִצ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. לֵאָרְׂשִי

ה יָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגי ַהֵנְפים ִליִלִּפְעַּמל ַהָבֲא, יחּוִלְצא ִהה לֶֹשן מַֹמְזים ִּביִלִּפְעַּמַהל ֶׁש"ַזן ֲחֹוׁשְּלק ִמֵּיַדְמּו, ןָמְּזי ַהֵנְפִל לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

י ֵנְּפה ִמֶז ָּביחּוִלְצא ִה לֹםֵה ְו,ְךַרָּבְת ִיַהֵּׁשםן צֹוד ְרֶגף ֶנת ַאלֹוֲע ַלילּוִּפְעֶה )ואות מ(. יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנ ְו,יחּוִלְצַי

 ,יאִהק ְוֵּיִד ְו,חָלְצא ִתּלֹא ֶׁשָּלוא ֶאה ִהָצֵעה ֶׁשֶאְר ִנ".חָלְצא ִתא לֹוִהְו"ה ֶשם מֶֹהר ָלַמ ָאְךָכְל ּו,הָּג ַּפָהלּוָכֲאֶש

 מֹוְּכ :איָחִׁשי ְמֵבְקא ִעהּוה ֶש ֶזינּוֵּנַמא ְזהּו ְויַחִלְצַּמר ֶׁשֵחן ַאַמ ְזׁשֵּיֶׁש, תֶרֶחא ַאלֹיא ְול ִה" זּוׁשְרם ָּדקֹול ָמָכְּבֶׁש

  .הֶזת ָלֵעא ָהז הּוָאֶׁש, אֵּגְסא ַיָּפְצא חּויָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִעל ְּב" זרּוְמָאֶׁש

א בֹ ָי ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּוןֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא אי ָּבִּבְׁשִּת ַההּוָּיִלֵאא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר" הרהנּוב ָלַתים ָּכִזָמְר דעֹו

ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו . ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי. ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי.  ַהָּנִביאֵאִלָּיהּון ֵכְו. ב"תשע'ה  ְּבִגיַמְטִרָּיאהָּלֻא ְּגנּור ָלֵּׂשיַבִו

 ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים הָכָרְּבח ַהַסן נֵֹכ ְו.ב"ה תשעָנָׁשי ְּבִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאן ָהַמְזִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא, ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד

ב ָאָה ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.ה" הוייַחִׁש ְמינּוֵּפ ַאַחא רּובֹו ָיֹוּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשען ֵכ ְו.ב"ים תשעִפָלֲא' ה ְּבהּוֶז ְּבִגיַמְטִרָּיא

י יֵמ ִּכנּוֵנָחד ְוֵעא מֹוי ָבִּכ] בהּוָא[ב הֹור ֱאֵהַמ ְבִגיַמְטִרָּיאּו. יםִמֲחַרה ְּבָּלֻאל ְּגן ֶׁשַמְז ְבִגיַמְטִרָּיאּו. ַעיִׁשיֹון ְוֵגָיר ְוזֹוֲעַי

ם  ִעהָעּויׁשה ִוָלאּוְג ִלנּוֵרְכ ָזהָּלִפְּתח ַהַס נְֹבִגיַמְטִרָּיאּו. יםִבים טֹוִדָסי ֲחֵדל ְיא ַעבֹו ָּתַהְּגאּוָלה ְבִגיַמְטִרָּיאּו. םָלעֹו

ה יָאִצְין ַהַמְז ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.לֵאיָג ִנֶׁשָּבּהה ָניא ָׁשִה ְבִגיַמְטִרָּיאּו. הָלאּוְּגל ַהה ֶׁשָנָּׁשיא ַהיא ִהִה ְבִגיַמְטִרָּיאּו. תֹוּיִתאֹוָה

 .ִמּבֹור ָּגלּות ְּדֵלנּו תירֹוִמְּזח ַהַס נְֹּבִגיַמְטִרָּיא ב"שעת'הן ֵכ ְו.ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך ַמֵּלא ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.הָלאּוְגת ִללּוָּגִמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיאב "תשעא ֶׁש"א שליטָנֲהא ַּכָקיְנִּפְּסר ִמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .הָלאּוְּגה ַליָדִקְּפת ַהֵעיא ָה ִהּהָּב ְבִגיַמְטִרָּיאּו

גאולה העתידה בדרך בגימטריא ג "תשע'הא ש"דוד רוסוף שליט' ג ר"והוסיף הרה. הָרֵהְמה ִּביָמֵלה ְׁשָלאּו ְּגנּוֵלָאְּג
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  .הפלפולההלכה ו על דרך לפרשת בהרום ראשון מאמר חדש בפרס
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  .איך עבד משוחרר חייב בקרבן בפסח הרי אין לו קרקע' טורי אבן'קושית ה

, ועבדים שאינם משוחררים' הכל חייבין בראייה חוץ וכובמה דתנן שם , ולפלתהקשה קושיא מפ.] דף ב[בחגיגה ' אבן

דאדם שאין לו קרקע פטור :] דף ח[וקשה דהלא אמרו בפסחים , דמתוך המשנה למדנו דעבדים משוחררים חייבין בראייה

 על .)דף לט(ז בקידושין "כעיו[, ומסתמא על קרקע של ארץ ישראל הקפיד הכתוב, "ולא יחמוד איש את ארצך"דכתיב , מן הראייה

  ומאחר שעבדים לא נטלו חלק בארץ ישראל לא יתכן שיתחייבו בקרבן , ]לא תזרע כלאים דהיינו בארץ ישראל' שדך'הכתוב 

  .ע"וצ, ראייה  

 יושבי חוץ שכתבו ש]ה מאליה"ד: דף ג[פסחים ' מבואר בתוס, דבריו שמי שאין לו קרקע בארץ ישראל פטור מקרבן ראייה

, דאף שהוא פטור משום שהוא בדרך רחוקה,  תמה על מקור הדין]א"פ ה"א ק"פ[ובמשנה למלך , לארץ פטורין מן הראייה

  ובקהלת יעקב בפסחים שם הכריח מהבבלי וירושלמי שהדר בחוץ לארץ פטור מקרבן פסח , מכל מקום למה יפטר מפסח שני

  .קע דארץ ישראלשהוא משום שאין לו קר' חשק שלמה'וביאר ב, ראשון ושני  

  שהמוכר שדהו בזמן .] דף מח[ אכן עדיין יקשה לדעת ריש לקיש בגיטין ,יתכן שעבד משוחרר יתחייב אם יקנה קרקע

  . ואם כן אין זה נחשב שיש לו קרקע, שהיובל נוהג מביא ואינו קורא דקנין פירות לאו כקנין הגוף  

ולפי אלו שסוברים , ד משוחרר אם העבד נשא אשה יורשת נחלהיתכן עבליישב שגם לריש לקיש ' טורי אבן'ה

 שלמאן דאמר ירושת הבעל דאורייתא אין :]דף נב[וכבר אמרו בבכורות , נמצא שהבעל יורשה, שירושת הבעל מדאורייתא

] ה" ביכורים הא"פ[שהרי בירושלמי , דחה ישוב זה' אמרי ברוך'ובהגהות . ואם כן הבעל זוכה בקרקע לגמרי, השדה חוזרת ביובל

  שלריש לקיש ירושת הבעל , א גרס להיפוך"אכן באמת בהגהות הגר, ע"וצ, מבואר שריש לקיש סובר ירושת הבעל דרבנן

  .ורבי יוחנן חולק, דאורייתא  

יראה אל פני "דכתיב , חצי עבד וחצי בן חורין פטור מן הראייה .]דף ד[שהרי אמרו בחגיגה , להקשות' טורי אבן'חזר ה

חצי עבד לא יתכן שיהיה לו  וקשה דבזה שהוא ,יצא זה שיש לו אדון אחר, אין לו אלא אדון אחדמי  ש, "'דון ההא

  הגמרא מסתפקת בחצי עבד וחצי בן חורין אם .] דף מג[שהרי בגיטין . ה'ולא צריך לימוד מיוחד שהוא פטור מהראי, קרקע

  .שוב קשה הרי אין לו קרקע,  נישואיןוכיון שאין לו, ולא איפשטא, קידושיו תופסין בבת ישראל  

כשגלו . ב. כמבואר בגיטין שם,  שבזה מכירת פירות כקנין הגוף לכולי עלמאיתכן ביובל ראשון. א, ליישב בכמה פנים

ויעוין בדבר אברהם . ואם כן מכירת קרקע היא כקנין הגוף, כשאין רוב יושביה עליהשאין היובל נוהג , שבט ראובן וגד

  ויעוין באמרי ברוך שכתב עוד ליישב על פי .  בדין מתנת אב לבנו]ה"פכ[נ בפרשת בהר "ועמש. כ ליישב" מש]ה"בהגה' ה' סיא "ח[

  . ק סוף יהושע דמתנת רבים אינה חוזרת ביובל"הרד  

  .חוזר ביובלאם הפקר  האחרונים מחלוקת

לדעת חכמים חוזר ביובל , ות נחלקו בדין מתנהבבכורדהנה , הסתפק אם הזוכה מן ההפקר חוזר ביובל' ברוך טעם'

ואם כן יש לדון דאף לדעת חכמים לא , ולדעת רבי מאיר המתנה אינה כמכר, לרבות את המתנה' תשובו'דכתיב , כמכר

  וכן תירצו . ואם כן יתכן באופן שאחד הפקיר קרקעו ובא זה החצי עבד וזכה בה, אבל ההפקר אינו חוזר ביובל, נתרבה אלא מתנה

  . ובהגהות חשק שלמה חגיגה]ג"ב אות תקמ"ב[בקובץ שיעורים   

עוד הביאו בזה מה שמבואר , ד בפירושו לתורת כהנים פרשת בהר שהפקר חוזר ביובל"שיטת הראבהביאו בזה את 

מאחר שאין מחליפין , גם לפי ההלכה שהם כלקוחות, אחים שחלקו אינו חוזר ביובלבברוך טעם מערכת קנין פירות ש
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יא 

  ואף שאין יאוש מועיל בקרקע יש [, אינו חוזר ביובל משום יאוש כהפקרוממילא , שדותיהן ביובל הרי הם מייאשים כל אחד מחלקו

  ]. שהרי כל שנשתקע שם בעלים מועיל יאוש לומר  

קת אם פסח  שמסתפ.]דף סו[ה מהגמרא בפסחים 'ומביא ראי,  נקט ששדה הפקר חוזרת ביובל]ט"פרשת בהעלותך פ[' חכמה

  ואפשר , ותירץ שהספק רק בזמנם שאין היובל נוהג, וכבר הקשו הרי פסח שעשו במדבר היה בשבת, דוחה שבת

  .ואין אפשרות להפקיר הקרקע, אך כשהיו במדבר הרי יחזור ביובל, ולכן אולי אינו דוחה שבת, להפקיר את הקרקע וליפטר מפסח 

מה שאין כן . כיון שהוא ראוי ליטול חלק בארץ, דוי מעשר שני אף שאין לו קרקע הכריח שמתודה אדם וי.]ב דף קנ"ב[

שהרי לא נחל חלק , והיינו דאין לו לגר קנין הגוף בקרקע, גרים אין מתוודים לפי שלא שייך שיטלו חלק בארץ

  אופן שיש לו לגר קרקע בקנין וכתב בקובץ שיעורים שלו יצוייר , ם"עד כאן דברי הרשב, ומקח אין לו בזמן שהיובל נוהג, בארץ

  .היא חוזרת ביובל, ם שאם זכה הגר בקרקע הפקר"יוצא מדברי הרשב, ם"הגוף נפלה ראיית הרשב  

   אמנם יעוין בספר רחש לבב לחתנו של ]א"ד ערכין ה"פ[ם " מדברי הרמב]א"ז סק"כ' בכורות סי[נראה לפי מה שדקדק בחזון איש 

  .דיש לומר שכוונתו לענין מתנה, ם לענין הפקר" שאין ראיה מלשון הרמב)ה הנה"ד' י' ה אמנם וסי"ד' ט' סי(א "הגרע  

***  

מאחר וביאר ש. וכתב שמבואר מזה שדוקא מתנה חוזרת ביובל ולא הפקר,  הביא סוגיא דבכורות]ז"רל' ב סי"ח[יעלה 

ובפשוטו ,  כמו הפקר שיחזרו ביובלנרבה גם כל זכיית ממון, ומכר לאו דוקא, שלומדים מפסוק לרבות את המתנה

  חלויות חלוקות המה ' בפרט דהפקר ומתנה ב, ומנין לרבות הפקר, דלכאורה נראה דלא נתרבה אלא מתנה, אין לזה שום מובן

  .לגמרי  

, דבשניהם יוצא מרשות בעלים לרשות זולתו, חלויות חלוקות' דהנה בפשוטו המקח והמתנה אינם ב, בזה לקיים דבריו

שכן , חלויות חלוקות המה בעיקר מערכת הקנינים' וב, אכן בפרשת בהר הארכתי טובא דהמקח לחוד והמתנה לחוד

  ש "ויעוי, אלא שיש כאן איזה חלות מקח, ומקח וממכר אינו קנין חפץ או קרקע בלבד, המתנה אין בה אלא קנין חפץ בלבד

  .שנתבארו הרבה חילוקי דינים שנולדו מהנך מילי  

  ואילו לדעת חכמים , דרבי מאיר סובר שדין חזרת יובל תלוי בחלות המקח והממכר,  נראה לקיים סברת היהודה יעלהמעתה

  .תהיה כמו כמתנה, כ כל זכיית ממון כגון הפקר"וא, שכן גם המתנה חוזרת, אינו תלוי בחלות מכר  

***  

אין הפקר כדעת ד] ה ויצא"ד[' דדעת תוס, גדר הפקרב.] דף יב[מ "שלמה חגיגה שם תלה את הדבר במחלוקת ראשונים בב

י "וכן מפורש בנימוק,  כדין מקח שיש בו דעת אחרתהפקר  מבואר שנידון]ה זרק ארנקי"ד[י "אכן בדברי רש, אחרת

   שהוא י מן הדין דהפקר הוה כמקח"  אשר לשיטת רש,]א"ב סק"שס' א וסי"ג סק"רע' ב סי"ו סקי"ס' סי[ח "והובא בקצוה, י"בסברת רש

  .ם"ם והרמב"ל בדעת הרשב"וכן י, עד כאן דבריו, חוזר ביובל  

שיסוד מצות חזרת שדה ביובל שייך רק לענין מכר או מתנה שכח זכייתו של לוקח ומקבל מכח נותן הוא , הדברים

וכל זכייתו ', אך בהפקר אין הזוכה זוכה מיד המפקיר לדעת התוס, ובזה הוא שנאמר שהוא חוזר לאשר נתנו לו, דאתא

  ש שיש "ויש להקשות בזה למה שהוכיח הגרש[, כ בזה מן הדין אין מקום למצות חזרת שדה"וא, של זוכה מכח מעשה קנינו הוא שקונה

  ].למה חוזר ביובל, אופן של קנין מצד הקונה  

ז שהפקר "ם כתב דנראה לפיג ש"רע' ח סי"ובקצוה, שהפקר הוא כמו נדר ואסור לחזור בו] ד"ב נדרים הי"פ[ם "כתב הרמב

, ם שהפקר חוזר ביובל"א בדעת הרמב"וזה מכוון עם מה שהעלה בחזו, ל דהוה כדעת אחרת"כ י"וא, אינו הפקעת רשות

  מכל מקום לאחר היובל אם זכה בו אדם חוזר ביובל , אם לא זכה בה אדם אין חוזר לבעלים ביובלא ש"ואף למה שצידד בחזו

  .משום שהוא זכה מיד בעלים והיינו ,ש"ע, שני לבעלים  

, יאוש או אבדה מדעת.  ב, הקנאה ודעת אחרת בוישש, מעשה הפקר. א, פנים של הפקר ישנם' להוסיף דבאמת יש ב

שכן במעשה הפקר עצם ההפקר הוה , ובשניהם ממה נפשך חוזר ביובל, בלא הקנאה ומקחשאין כאן אלא סילוק רשות 
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  כמבואר [בזה הרי לא יצא מרשות מפקיר עד דאתי לרשות זוכה , ש ואבידה מדעת שאין הקנאהואילו ביאו, כמקח וחוזר ביובל

  . וכיון שבא מרשותו יש לומר שחוזר ביובל,]מ"בנתיה  

***  

והיה צריך להיות שלפי כולם לא , גר שמת ואין לו יורשין ודאי הוה הפקר בלא דעת אחרתשהרי בנכסי , עדיין קשה

,  והוא קשה מסברא,ם נראה שגם הזוכה מנכסי גר שמת חוזר ביובל"ם והרמב"מדברי רשב ואילו, יחזור ביובל

  פרט לגר שמת ואין לו יורשין שלא שייך כלל לדון דין , דלכאורה כל עיקר דין חזרת יובל היא רק למי שהוא הבעלים ומוחזק בו

  .ע"וצ, שהרי אין כאן למי להחזיר, חזרה  

הלכות זכייה ומתנה ענין העתקת דבר מרשות , ל"ם הלכות מכירה וז"בהקדמה להרמב' ל מקוםמכ'לדחוק על פי מה שכתב ב

כ כשזכה בו אדם נעתק מרשות כל "שההפקר ג, ויש שהוא אפילו בלא דעת אחרת מקנה כזוכה מן ההפקר, אחד לרשות אחר

  הפקר יש בו העתקת חפץ מרשות כל אדם ורואים ש, ל"עכ, ובא לרשות זה ונעשה שלו, אדם שהיו משותפים לזכות בו כל מוצאו

  .ואם כן הוא יחזור ביובל להיות ברשות כל אדם, לרשותו  

  ולכן בגר שמת ואין לו , אלא שחוזר לרשות משם בא, לפי זה שמצות חזרת שדה ביובל לא תלוי במי שזכה הזוכה מכוחו

  .ג"וצע, וכל זה דחוק, יורשין חוזר ביובל לרשות ההפקר  

  רונים בדין הפקר בית דין אם נחשב כהפקרפלוגתת האח

תקנת מריש .   ד.הפקר לתרומות ומעשרות.  ג. מתנת שכיב מרע.  ב. ירושת הבעל ביובל. א
  .בסוכה

,  דלמאן דאמר ירושת הבעל דאורייתא אינה חוזרת ביובל:]דף נב[ נתקשה במה דמבואר בבכורות :]דף לא[שלמה ערכין 

, וקשה אף למאן דאמר דרבנן הרי כל מה שתקנו רבנן כעין דאורייתא תקון,  דרבנן חוזר ביובלולמאן דאמר ירושת הבעל

  ואין כח הבעל בירושתו יותר , כל כחן של חכמים להוציא את הירושה להעמידה ביד הבעל הוא מכח הפקר בית דיןוביאר ש

  .והזוכה מהפקר חוזר ביובל, מכל זכייה  מהפקר  

  דלמאן דאמר ירושת הבעל למאן דאמר דרבנן נחשב ] ה קסבר"ד: דף נו[כתובות ' ד התוס" עפי]ב" שאות[ש כתובות "בקוב

  .נ"וכמש, עיקרו הפקר בית דיןש ש"וביאר בקוב, שאינה מחמת קורבה, שאין לה עיקר מן התורה  

 ,ל בקצרה" וז]א"אישות הב "פי[ם "ד הרמב"והוא עפי, בכתובות באופן אחר' ח ביארתי לדברי התוס"ז פ"בפרשת פנחס פכ

 אשר נראה ללמוד ,יירשנהבחייו ואם מתה ', ם וכו דברים ויזכה בארבעה דבריבעשרהשנושא אדם אשה יתחייב לה כ

  זכה בשעת הנישואין כבר מיד ש, 'כות אישותז'א יהאלא , אינה כשאר כל דיני ירושת קרוביםדירושת הבעל , ם"מדברי הרמב

  .ולכן אין עיקרו מן התורה,  כמו שזוכה במציאתהבירושתה  

וניחא היטב , חוזרים ביובל כעין מקח ומתנה שא ליהכיון שהוא זכות אישות הוד, נראה דכוותה לענין יציאה ביובל

אבל אם ירושת הבעל מדאורייתא הרי זה מדין , מה שאמרו בבכורות דאם ירושת הבעל דרבנן הרי זה חוזר ביובל

  באופן שאין שום הכרח מסוגיא זו דכאשר חכמים , ויש להאריך, רושת קורבה רק מדין ירושת שארותואף שאין זה מדין י, ירושה

  .תיקנו מדין הפקר בית דין יש לזה דין של הפקר  

   שירושת הבעל מדבריהם עשו חזוק לדבריהם ף על פיאבל היורש את אשתו א ]א"א שמיטה ויובל הכ"פי[ם "לשון הרמב

  .ע"ו וצ"ב אישות ה"מ פי"וכבר תמה בזה בלח, ביובלכשל תורה ואינו מחזיר   

דגבי יובל דטבא ליה עבדו ליה ושויוהו רבנן לבעל  דאמרו שם :]דף קלט[ב "אפרים בספר הליקוטים דמקורו מב

ב שם "בב' וכבר עמדו על כך בתוס. משמע דאף למאן דאמר ירושת הבעל דרבנן אינו חוזר ביובל, כיורש ולא כלוקח

  ב שם "ס בב"והסבו כוונת הש, דבבכורות מבואר דרק למאן דאמר ירושת הבעל דאורייתא אינו חוזר, ות מסוגיא דבכורותלהקש

  .נ"וכמש, ב"ם פסק כסוגיא דב"אכן הרמב, כההיא דבכורות  

 אכן 

 ויש 

 ונמצא 

 בעולת 

 ה "וכ

 אכן 

 ומעתה 

 אכן 

 ובמחנה 



יג 

  ה משמע דעצם מ, ם נראה דכל מה שירושה דרבנן אינו חוזר ביובל הוא משום שעשו חיזוק כשל תורה"מלשון הרמבד

  .כ המחנה אפרים משמע שכל יורש דרבנן אינו חוזר"אכן למש, שהוא כירושה לא סגי לכך  

אף לענין חזרה ביובל עשאוהו כיורש והוא שהבעל שירש קרקעות של אשתו ירושה גמורה , ל"ב שם כתב וז"בב

 ,פקונת שכיב מרע אני מס ומכל מקום במת,תשובו איש אל אחוזתו לרבות המתנה', וכוהיא ואינה חוזרת ביובל 

   אינה יב מרעהרי דאם מתנת שכ, ד כאן דבריוע, ' וכואי מתנת שכיב מרע כירושה אצל הכל' לוקת וכוושמא הדבר תלוי במח

  .ואף גם זה משום חיזוק, מתנה אלא ירושה אינו חוזר ביובל אף שאינו אלא מדרבנן  

***  

, גדיש שלא לוקט תחתיו כל הנוגעות בארץ הרי הוא של עניים , אמרו בביאור המשנה שם]א"ה ה"פ[שביעית 

יש ואמר ר, האם העניים צריכין לעשר שבלים אלוט שם "ושו, ופירשו שם שקנסוהו משום שהגדיש על הלקט

   משום ברי הכל לדרותיוחנן אמר שמענו שהוא פטור מן המעש' ור, ה בדין הפקר לעניים"ש וב" שהוא תלוי בפלוגתת בלקיש

  .'יחרם כל רכושו וכו' דכתיב וכל אשר לא יבוא וגו, שהפקר בית דין הפקר, שקנס  

' ובא הלוי' דפטור מדין , פטור ככל לקט, לקטא ליהי כיון דמדרבנן הו"דלדעת ר, ל הוא בזאת"י ור"נראה דיסוד פלוגתת ר

, יםית דין מחודש שהפקירוהו לכל העניואך שהוא הפקר ב,  שלקט דרבנן אין עליו חלות שם לקטברל ס"ור, .]ק כח"ב' תוס[

  כ דינא הוא בדין "א, ה דהפקר לעניים ולא לעשירים אינו הפקר"ולדעת ב, ה"ש וב" הפקר לעניים דתליא בפלוגתת בכ הוא ליה"וא

  .ולא סגי בהפקר לעניים, ובא הלוי דבעינן שיהא מופקר לכל  

***  

דמאחר דכתיב ששבו מדרכם הרעה ' ומן החמס אשר בכפיהם'מאי  ,:]טזדף [ר בתענית "הביא הא דת:] דף נה[סופר גיטין 

, גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו אמר שמואל אפילו ,מה ניתוסף בהשבת החמס

  ל דאנשי נינוה "הו דקמוז,  דהמריש הגזול שבנאו בבירה נותן דמים לנגזל והולך לו.]דף נה[ובפשוטו הכוונה בזה להא דתנן בגיטין 

  .החמירו בזה על עצמם לקעקע כל הבירה כדי להשיב  

  , ואינו קונה אלא מדרבנן מפני תקנת השבים, איתא דאף שבנאו בבירה שינוי החוזר הוא.] דף סו[ק "דהלא בב, ס"החת

  .ע"וצ, כ מעיקר הדין נתחייבו להחזירו"וא, ן נחולא לב, ובודאי שתקנה זו לישראל נאמרה  

ת "ובשו, דבשפת אמת בתענית שם כתב דגם לנכרים נתקנה, האם תקנת השבים זו נתקנה גם לנכריםבזה רבוותא 

או דאף שתקנוהו חכמים מכל , משום דהיה זה קדם שתקנו חכמים,  כתב דבאמת אנשי נינוה כדין עשו]א"י' ב סי"ח[ש "או

  וקדמו בזה , ואילו הכא מיירי בגזל נכרי מנכרי, אלא דהתם ישראל מפסיד,  ונעבידםם ניקו"כו תקנתא לע.)דף צו(ק "ב' עי[מקום לנכרים לא תיקנו 

  ].ג"ד פרק י"חע מפאנו מאמר חיקור הדין "הרמ  

 שמוציאין מיד :)קידושין יז(והוכיח מירושת הגר , ת חכמיםחקר בדין נכרי אם חייב לקיים תקנ) ה"סק' א' א סי"ח(אברהם 

והעיר דמה מחייב את הנכרי ,  מוציאין מידוד שלשתםנכרי שמכר במעמ ש)ה במעמד"ד: דף יג(גיטין ' סתויין וע, נכרי

  , ברי סופריםולענין מצוות וגזירות שמד, ע"וצ, וצידד דמיירי כשיד ישראל תקיפה ומדינא דמלכותא, לקבל תקנת בית דין דידן

  :).דף נח( בסנהדרין ש"כ הרש"וכ,  בנכרישאינם )ז"י מלכים ה"פ( שנה למלך במתבכ  

האם , הוא תלוי בפלוגתת האחרונים בגדר תקנת מרישי פישעליס ד" האירני הרהאם תקנת מריש שייך גם בנכריזה 

' סי[ב "דהנה במ, או רק שחכמים החשיבוהו כשינוי וקונה מדין קנין שינוי דגזילה, הוא קנין דרבנן כהפקר בית דין

  ע "שו[ל "וכבר תמהו האחרונים דהלא אף בשינוי גמור קי, ל לברך על סוכה שזכה מדין תקנת מריש הוכיח דגזלן יכו]ו"ז סקט"תרל

  ].ג"קפ' א סי"ח ח"או [מ"ועאגרו, דאינו מברך] א"ט ס"תרמ' סי  

 סוף[כ בשער המלך "וכ, אלא קנין דרבנן והפקר בית דין, תקנת מריש אינו קנין שינויתירץ ד] ה ויש"ב ד"כ' ח סי"או[

, ל הפחות כתב דבתקנת מריש צריך שינוי קטן לכ.)דף נה(ס גיטין "אכן בחת,  מהני אף לדאורייתאאי טעמא דמה]לולב' הל

  ת היאך " שהקשו לפי שיטת ר]ה אלא"ד. דף סז[ק "ב' ה בתוס"וכ, יסוד התקנה הוא שחכמים החשיבוהו כשינוי גמורדמשמע ש

  .קנין שינוי הואהרי דמדין , ע"מועיל תקנת מריש להכשיר מצהב  
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  , ]מןאם שינוי קונה בנכרי כדלק[ דמהני גם בנכרי ש לומרדאם חכמים החשיבוהו כשינוי י,  בדין תקנת מריש בנכריש לדוןי

  .ל"ס הנ"ל שלא תיקנו כן לנכרי וקשה קושית החת"י, אך אם נימא דקנין הפקר בית דין הוא  

ותשובת , ית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד מפני תקנת השביםב, ל" כתב וז)ה"פ(רבינו בחיי ויקרא 

זל מריש ובנאו בבירה  גל"ואמרו עליהם רז, 'ומן החמס אשר בכפיהם 'אנשי נינוה שהעיד עליהם הכתוב

  דין הרי להדיא בדבריו דאף בנכרי איכא להך , כ"ע, לפנים משורת הדין עשו, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו

  .ס דחכמים חידשו דחשיב שינוי" החתנ בדברי"והוא כמש, תקנת השבים  

  ביסוד דין קנין שדה בזמן שהיובל נוהג

  .דין חזרת שדה.  ב. הפקעה ממכירת צמיתות. א

דמלבד , 'והארץ לא תמכר לצמיתות'ד לענין הך לאו ]י"א תרומות ה"פ[ח הלוי "ר' כ בחי"בהקדם מש, לדון במילתא חדתא

ל קנין של צמיתות המופקע לא חש , עוד דין על עצם המכירהיש, שהיא דבר המתחדש ביובלין החזרה ביובל ד

  אבל מכל מקום הרי בשעת ,  ודין יובל בשעתו הוא המחדש חזרתה לבעלים,ונהי דעיקר חזרתה ביובל אפקעתא דמלכא היא, מיובל

  .ד"עכ, המכירה אית בה הך דינא שתחזור ביובל  

שבזה אמרה , פרשת מכירת שדה. א, פרשיות חלוקות ישנם בתורה' דהנה ב, ]ג מרדכי אורלנסקי"והאירני הרה[זה נראה ב

. ב, המוטלת אקרקפתא דלוקח, וזוהי מצות החזרת שדה', תורה והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל ויצא ביובל וגו

  , ואין זה שייך לעסקי המוכר והלוקח, ובכללה דין גאולת הארץ',  וכובה באו הלכות היובל באיסור זריעה וקצירה, פרשת היובל

  .'כי לי הארץ'אלא לבטא   

ובכל ארץ , והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי,  לשון הכתובים בפרשת היובל כך הוא

ן השיג "והרמב, שלא יהא לוקח כובשה, ליתן לאו על חזרת שדות לבעלים ביובלי " ופרש,ץאחזתכם גאלה תתנו לאר

  מכל ,  על הלוקחהיא רקדאף דמצות החזרת שדה , נ הכוונה בזה"ולמש, ש"יעוי, עליו והעלה שלאו זה על המוכר או על שניהם

  .ובזה אף המוכר מוזהר, מקום לאו זה מהלכות היובל הוא  

הפקיר הבעלים את שלו אין זה הזוכה זוכה מכח שכן מאחר ש, דאף דלענין הפקר אין מצות חזרת שדה, מעתה נראה

כי לי 'וכמאמר הכתוב , הפקעת קנין לצמיתות ישנו גם בהפקרמכל מקום , כ אין בזה דין חזרת שדה למוכר"וא, הבעלים

  ז יש כאן הפקעת זכייה "עכ, וממילא דאף במקום דליכא מצוה של חזרת שדות, ובמאמר זה הופקע קנין הארץ לצמיתות', הארץ

  .וממילא בטלה זכייתו ביובל, מיתותלצ  

וכל מה שהמקח בטל ביובל הוא רק ,  התנו המוכר והלוקח שיחול הקנין לעולם המקח בטלאם דן מפורש"שברמב

אכן יש לדון דלמאן דאמר אי , ע"וצ, ל"והאירני בזה הרב הנ, הרי שאין כאן הפקעת זכייה, מכח דינא דאי עביד לא מהני

  הא מיהת כל שלא התנה , כ אמאי לקי"דאל, מזה גופא שיש איסור בתורה נאמר בזה שיש כח לעקור דין זה זהעביד מהני הרי ש

  .רה שאין הזכייה חלה אלא על היובלמפורש קבעה תו  

אף הזוכה בקרקע של גר שמת ואין לו יורשין אינו זוכה בה ם דנמצא מדבריו ד"מעתה נראה ליישב שיטת הרשב

אי אפשר לקנין בארץ ישראל מכל מקום , ואף שאין כאן מקח או מתנה, ם"כן גם בדקדוק לשון הרמבנ "וכמש, לצמיתות

  , שהרי הגר מת ואין למי להחזיר, ואף שאין כאן שום נידון של חזרת יובל, כמאמר השם כי לי הארץ, שתהא קנין לצמיתות

  .דשים מאדוהדברים מחו, מכל מקום דינא שפקע קנינו ביובל ויכול לזכות שוב מיד  

  וכל שאין לו קרקע , הרי אין לו קרקע, חזרנו לקושית הטורי אבן למה חצי עבד וחצי בן חורין חייב בראייהמעתה שוב 

  .שכן אף בזכה מנכסי גר שמת ואין לו יורשין חוזר ביובל, פטור מן הראייה  

***  

קסבר רבא דמכח הגר חשיב כמו יורש דהוי כרעיה , ל"ז ו]ש"ה ת"ד: דף ע[עירובין ' דהנה כתבו בתוס, לדון בדבר נוסף

כל הזוכה בנכסי הגר אין זכייתו מדין הפקר ה כתב שכן הוא הדין מדאורייתא ש"מ'  סיפנת פענחובצ, ל"עכ, דאבוה

 ומעתה 

 ובפירוש 

 ונראה 

 אשר 
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 הלא 

 האמנם 

 הלא 

 הלא 

 ונראה 



טו 

  אין זה הפקר אלא שהוא כמו תפוסת הבית של כל  ד]62' ב ע"ע ה"ב מתנו"פ[ז כתב בצפנת פענח " ועפי,בעלמא אלא מדין ירושה

  .והדברים חדשים, ז לענין בכורה"ש מה שפלפל לפי" יעוי,לםהעו  

, בעירובין לא מיירי אלא לענין דינים דרבנן' דכל דברי התוס' ט ענף ט"ל' כמו שנקט הגאון מקובנא בנחל יצחק סי

ה "ד. ף יגד(בגיטין ' ח בסופו הקשה על יסוד זה מהתוס"ו ערכין הי"והאמנם בצפנת פענח פ,  הוא מדאורייתאפנת פענחדלהצ

  נ ליישב בפרשת "ועמש, גר שמת כיון שפסק כוחו מן הממון אין בו דין מצוה לקיים דברי המת ד)ה דקא"ד(. ב קמט" ובב)והא

  .]ט"ג פ"פמ[נ בפרשת מקץ "ועמש, ]ח"ז פ"פכ[פנחס   

שכן מאחר , לף בזכייה מנכסי גר שמת בלא יורשין אינו חוזר ביובאדל "מעתה שוב יש לקיים שיטת האחרונים הנ

 :]דף קי[ק "שוב נזכרתי מסוגיא מפורשת בב.  ויש לפלפל,ממילא דינו כירושה שאינו חוזר ביובל, שגדרי כגדר ירושה

  ל היה מקום לדון "ולכאורה להנ, מ"ט למאי נפ" ושו,כהנים שמקבלים גזל הגר האם יורשים המה או מקבלי מתנהט בדין "דשו

  . ל" וי,מ לענין שאינה נקנית לצמיתות"דנפ  

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
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