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ֲאַמר  ֶּטַבע'ַמ י ֶׁשֵּמַעל ַה יִנ ִמ ְּׁש   .'ָהעֹוָלם ַה

  . 'וֶרק ֶּפ

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

 יֵדל ְיַעָתה ְויֹוֵצא ֶׁשַּמַּכת ַאְרֶּבה ֶׁשָהְי,  ֶׁשָהֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה)יט, שמות ג(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוַאְרֶּבה , חֶׁשְך ְּכֶנֶגד ָחְכָמה, ְּדַמַּכת ְּבכֹורֹות ִהיא ְּכֶנֶגד ֶּכֶתר. ִהיא ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני, ֲחָגִבים

ְּבִגיַמְטִרָּיא  יםִבָגֲחְוֵכן . ְרֶּבה ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ִּביָנה ֶׁשַּמַּכת ַא)תקיד' שער חג המצות ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. ְּכֶנֶגד ִּביָנה

  ן ֵכָלְו, ְך"ֶמת ָסאֹוא ֵמה הּוֶּבְרַאת ָהיַאִר ְּבׁשֶרּׁשֶֹׁש) סז, ו(' יקִּדי ַצִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. היָנִּבת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהג"סי ּוּלִמה ְּב"ם הויֵׁש

  .הָאָּלא ִעָּמ ִא ֶאת ְיסֹודתְמַסֶּמֶל ְך"ֶמת ָסאֹוְו .א" ָסִנְׁשָמע תֹוָרָבל ֲהקֹו  

 " ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָךֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֲאבֶֹתי" )ו, שמות י(ְלָבֵאר ַהָּכתּוב 

   לה ֶא"ַוּיֹאֶמר הוי ")שם יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַוֲאבֹוָתיו לֹא ָזכּו ִלְראֹות ֵמעֹוָלםַּפְרעֹה, ְּדחּוֵטי ְקֻדָּׁשה ֶׁשָּבִאים ֵמעֹוַלם ַהְּׁשִמיִני

  . 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה"ֲהָלָכת "ס"  ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרֶּבהָך ָיְדה ְנֵטהמֶׁש  

ְמַרֵּמז ַעל , "רּוַח ָים"ִנְרֶאה ְּד. "רּוַח ָים ָחָזק ְמאֹד ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף'  הְךַּיֲהפַֹו" )שם יט(

 "ָים"ְו. 'ַחְׁשַמלחּוֵטי ַה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים רּוחֹות"רּוַח"ְּד, ַהחּוט ֶׁשָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני

ָּכְך , ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַאְרֶּבה ָּבא ֵמחּוֵטי ַהְּׁשִמיִני.  ַהְּׁשִמיִניאּוֶׁשה, ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהַי,  ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים,'נְּבִגיַמְטִרָּיא 

. ה"ָמְכָחת "ס" ם ָיַחרּוה " הויְךַוַּיֲהפֹ"ְוֵכן . ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוַח ָיםה ר" הויְךַוַּיֲהפֹ"ְוֵכן .  חּוֵטי ַהְּׁשִמיִנייֵדל ְיַעִהְסַּתֵּלק 

 ֶׁשּלֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה "לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד" )טישם (ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב . ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא "רּוַח ָים ָחָזק"ְוֵכן 

 ַהָּכתּוב ְוֵכן. ַאַחתְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְּׁשִמיִני הּוא ְּבִחיַנת . ֶׁשֵּמַעל ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות' ִחיַנת ֶאָחד ַהְמַרֵּמז ַעל ַאְחדּות הֶׁשַּׁשָּיְך ִלְב

 מּוָבא 

 ִנְרֶאה 

 ָּכתּוב 
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   ַאְרֶּבה ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְבִחיַנתִּב ִיְצָחק ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ה"ִיְרָא ת"ס "הַאְרֶּב רָמָח אֵמִבי יִהְנִנ" )ד ,י שמות(

  .ְּבֵאר ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ִעָּלָאה ִאָּמא  ַעל ְיסֹודתַהְמַרֶּמֶז ,ַהְּבֵאר אֹוִתּיֹות  

יַע ֶאת ָאְמרּו לֹו ֵאין ַהּקֶֹמץ ַמְׂשִּב,  ְלכּו ְוִהְתַּפְרְנסּו ֶזה ִמֶּזה]ָּדִוד ַהֶּמֶלְך[ָאַמר ָלֶהם  :)ברכות ג(ַּבְּגָמָרא 

ָרָצה , ְּכִדְמַתְרֵּגם ְּכַקְמִצין" ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים"קֶֹמץ ְלׁשֹון י " ָׁשם ֵמִביא ֵּפרּוׁש ַרִּׁש'ח"ַהָּגהֹות ַהַּב'ּוְב, ָהֲאִרי

  נּו יַהְי. ַמְׂשִּביַע ֶאת ָהֲאִרי,  ַהְּׁשִמיִניִנְרֶאה ְּדָרְמזּו ְלָדִוד ֶׁשֵאין ֶהָחָגב ַהְמַסֵּמל ֶאת. לֹוַמר ֵמָחָגב ֶאָחד ֵאינֹו ָׂשֵבַע ֲאִרי

  . ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבָאה ֵמחּוֵטי ַהְּׁשִמיִני ֵאיָנּה ַמְׂשִּביָעה ֶאת ָהֲאִרי ְוֵאיָנּה ְמַסֶּפֶקת ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל  

 ִמְּלׁשֹון ֵהן ֲאֻרּבֹותַּד ִנְרֶאה ,"ַהָּׁשַמִים ֲאֻרּבֹת" ִּבְבִחיַנת יאִה ַהַּפְרָנָסה חּוֵטי ֶׁשַהְׁשָּפַעת ,'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר

 ְוֵכן .ַהחּוט ֶׁשל ַהֶּפַתח ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַוֲאֻרָּבה .ַאְרֶּבה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֵמַהְּׁשִמיִני ִנְמָׁשִכים ַהַּפְרָנָסה ְּדחּוֵטי ,ַאְרֶּבה

 ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם ֵהם ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשַּמִים ְוָנִביא ,ָהֶעְליֹוִנים ַמִים ֶזה ִנְפָּתחּו ַהָּׁשַמִים תַוֲאֻרּבֹ .)סב נח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ֹותֲאֻרּבַּד ,ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָדי ְּבִלי ַעד ְּבָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריקִֹתי ַהָּׁשַמִים ֲאֻרּבֹות ֵאת ָלֶכם ֶאְפַּתח" )י ,ג מלאכי( ַהָּכתּוב

   ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְצָחק ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְּפָעִמים ְׁשמֹוֶנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרֶּבה ְוֵכן .ֶׁשֶמן ִּבְבִחיַנת ןֵה ַהָּׁשַמִים

   .ַּפְרָנָסה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע  

 ,ֵהָריֹון סֹוד ֶזה ִּכי ,ֵקץ ְלֵאין ַהֶּזַרע ִרּבּוי סֹוד ּואה ָהַאְרֶּבה סֹוד )קפה 'ע שמיני 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ׁשֶֹרׁש הּוא ְּדָהַאְרֶּבה ,ַהֶּזַרע ִרּבּוי ֶאת ְמַסֵּמל ַאְרֶּבה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ".ַאְרֶּבה ַהְרָּבה" ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

   ְּדִרּבּוי .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַזְרֵעְך ֶאת ַאְרֶּבה ַהְרָּבה ה"הוי ְךַמְלַא ָלּה ּיֹאֶמרַו" )י ,טז בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהֶּזַרע ֶאת

   .ְיסֹודַל ְךָּיַּׁשֶׁש ַהַּמְלָאְך ֶּדֶרְך ּוָבא ,ַאְרֶּבה ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ֵמַהְּׁשִמיִני ָּבא ַהֶּזַרע  

   'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר ,תָּׁשַק הֶברֹו ןֹוׁשְּלִמ אהּו הֶּבְרַאֶׁש היָרִצְי רֶפֵס לַע ד"ראבָה ׁשרּוֵפְּב

  .תֶׁשֶק תיַנִחְבִּב יאִה דסֹוְיַה ְךֶרֶּד יַעִּפְׁשַּמֶׁש הֶּבְרַאָה תַעָּפְׁשַה ןֵכָלְו ,תֶׁשֶק תיַנִחְבִּב יאִה דסֹוְיַה תַעָּפְׁשַהֶׁש  

 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ָּבַאְרֶּבה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּדָבִרים ָעָׂשר ְׁשלָׁשה ֶׁשֵּיׁש ִמְדָרׁש ְּבֵׁשם )541 'ע( 'ְדָרִׁשיםִמ אֹוַצר'ְּב

   ִצּפֶֹרת ֶׁשִּנְקָרא ָחָגב ֶׁשֵּיׁש .)סה חולין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ג"י ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָגב ְוֵכן .ָעָׂשר ְׁשלָׁשה ִמְסָּפר ֵיׁש ֶׁשַּבחּוט

   .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשָּיִכים ְוַלְּכָרִמים ,ְׁשמֹוֶנה ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ֶלָחָגב ,ֵׁשׁש ַלִּמְסָּפר תֶכֶׁשַּׁשֶּי ַהִּצּפֹור ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים ,ְּכָרִמים  

 .ַעְצמֹו ִמֶּמּנּו ֶׁשהּוא ֶהָחָגב עֹור ְּכמֹו ,ַעְצמֹו ִמֶּמּנּו ָהָיה ַהֵחְטא קֶֹדם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ֶׁשְּלבּוׁשֹו )ה ,כא ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש

   אהּו ְּדֶהָחָגב ,ֶהָחָגב ְלעֹור ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ְלבּוׁשֹו ֶאת ִהְמִׁשילּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהַחִּיים ַּבֲעֵלי ְּכִבְׁשָאר ִנְפָרד ָּדָבר ְולֹא

   .ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּנְמָׁשְך ַהַּמִּקיף ֵמַהַחְׁשַמל ָהָיה ַהֵחְטא קֶֹדם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ְלבּוׁשֹו ְוֵכן ,ְׁשִמיִני  

 ְלֶפַתח ִהִּגיַעֶׁש ֵּכיָון ,ֲחָגִבים ְלַקְרֵני ּדֹוֶמה ִּבְתִחָּלה ַהֳּקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ִמֵּבית ַהּיֹוֵצא ַמְעָין :)עז יומא( ַּבְּגָמָרא

 הּוא ַהֳּקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ִמֵּבית ֶׁשּיֹוֵצא ַהחּוט ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהַּמְעָין ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .'ְוכּו ְׁשִתי ֶׁשל ְּכחּוט ַנֲעֶׂשה ֵהיָכל

 ,ֵמַהֲחָגִבים ֶׁשּיֹוֵצא חּוט ִּבְבִחיַנת הּוא ,ְּׁשִמיִניַה ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהֳּקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ִמֵּבית ֶׁשּיֹוֵצא ַהחּוטֶׁש זֵּמַרְל ,ֲחָגִבים ְּכַקְרֵני

 .ֲחָגִבים ַקְרֵני ִּבְבִחיַנת ןֵה ֵמַהְּׁשִמיִני ַהִּנְמָׁשִכים ַהֵּׁשם ֶׁשְּנִטיעֹות )'מדבש מתוק' רושפי עם :לה בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן

 )שיא 'ע ב"ח סוכות( ל"ָלֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ּומּוָבא ,ָהֲעָרָבה ֲעֵצי ֵּבין ְּגֵדִלים ֶׁשַהֲחָגִבים :)עז שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַחָּנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחָגִבים ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ִראׁשֹוָנה 'ה ָלאֹות ַׁשֶּיֶכת ֶׁשָהֲעָרָבה

 ְּדחּוֵטי ,ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחָגִבים ְּפָעִמים 'ו ְוֵכן .)שכז 'ע א"ח לשבח עלינו( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,יִניַהְּׁשִמ

 ת"ר "ְּכָבר ְנַהרִּב ִאיִתיָר ֶׁשרֲא ַחָּיהַה" )טו ,י יחזקאל( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֲחָגִבים ִמְּבִחיַנת ֶׁשִּנְמָׁשְך 'ו ָהאֹות ֵהם ַהַחְׁשַמל

   ְךַמְלַא ַוָּיַעד" )ו ,ג זכריה( ַהְּפסּוִקים ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרֶּבה ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵמָהַאְרֶּבה ַהַחְׁשַמל ְּדׁשֶֹרׁש ה"ַאְרֶּב

   ".ַהְּׂשָרִפים ִמן ֶאָחד יֵאַל ַוָּיָעף" )ו ,ו 'ישעי( ".ה"הוי ְךַמְלַא ַוַּיַעל" )א ,ב שופטים( ."ה"הוי  
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ג 

,  ֶׁשַּמְעָין ְמַסֵּמל ַהְׁשָּפָעה ִּדְקֻדָּׁשה.)ש לט"שה(ת "ְּדמּוָבא ְּבלק. ְּדָלֵכן ַהחּוט ֶׁשּיֹוֵצא ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְעָין

ְּדַמְעָין ְמַסֵּמל ֶאת . "ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ְוָנָהר ְמַסֵּמל ַּגם ַהְׁשָּפָעה ֶׁשהֹוֶלֶכת ַלְּלֻעַּמת ֶזה

 )פרשת זכור( 'ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ָנָהר יֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַלְּלֻעַּמת ֶזהןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ְמקֹור ַהַּמִים ֶׁשָּבִאים ֵמַהְּקֻדָּׁשה

 ֵמי ְּגָׁשִמים אֹו ָנָהר ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֲאִחיָזה ןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. אָרֲחא ַאָרְטִּסְּדַבַּמְעָין ֵאין ֲאִחיָזה ַל, ן ְמַטֵהר ְּבָכל ֶׁשהּוא ּוְבזֹוֲחִליןֶׁשַּמְעָי

 ַמְעיָיןְוֵכן .  ִמְסַּתֵּלק ְוֵהם ְיכֹוִלים ִלָּטֵהראָרֲחא ַאָרְטִּסַה, ַרק ְּכֶׁשעֹוְמִדים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְּבִׁשעּור ַאְרָּבִעים ְסָאה, אָרֲחא ַאָרְטִּסַל

   ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ַהַּמְלָאִכים ן"ַמְעָיְוֵכן .  ֶׁשַהחּוט הּוא ִּבְבִחיַנת ַעִין'ַחְׁשַמל ַעִין' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵעיַנִיםאֹוִתּיֹות 

  . ֵצרּוף ְׁשֵּתי ִמִּליםְּב" ִיםֵעיַנ םְמֵלִאי ")יח, יחזקאל א(  

 ,ְּבֵאר ְךָּכ ְוַאַחר ,ַמְעָין ְקָראֹו ,"ְלָבנֹון ִמן ְונְֹזִלים ַחִּיים ַמִים ְּבֵאר ַּגִּנים ַמְעַין" .)כ בראשית( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ,נֹוְזִלים ִמן ְוַהְּבֵאר ,ְּבֵאר ִמן ְךָׁשִנְמ ַהֶּזה ַהַּמְעָין ִּכי ,ְלִהְסַּתֵּכל ֵיׁש ַהָּפסּוק ְּבֶזה ,נֹוְזִלים ְךָּכ ְוַאַחר

 ,ןָיְעַמ אָרְקִנ הָּׁשִאָה דסֹוְּיֶׁש :)סד יבמות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ .ִמֶּזה ְוֶזה ִמֶּזה ֶזה ֶנֶאְצלּו ֶׁשֻּכָּלם ָלַדַעת ,ְלָבנֹון ִמן ְוַהּנֹוְזִלים

 יֵדְי לַע ,ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ֶׁשעֹוִלים נּוְקִּבין ַהַּמִּיין ֶאת ְמַסְּמִלים ֶׁשַהַּמְעָינֹות )כה דמההק( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב מּוָבא ןֵכְו

 הַמ .נּוְקִּבין יןַמִּי ֶׁשַּמֲעָלה ,ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֵמַהְּבֵאר ִנְמָׁשְך ֶׁשַהַּמְעָין ֵמַהּזַֹהר ַמְׁשַמע ְוֵכן .ַהַּצִּדיִקים

 לַע ֶׁשעֹוִלים ִּדְקֻדָּׁשה נּוְקִּבין ְּדַמִּיין ְוִנְרֶאה .ִּדְלֵעיָּלא ֵמִאְתָערּוָתא ֶׁשָּבִאים ְּדכּוִרין ַהַּמִּיין ֶאת ְמַסְּמִלים ַהְּגָׁשִמים ֵמי ןֵּכ יןֵאֶּׁש

 ַהָחְכָמה ְוֶאת .ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים אּוֶׁשה ,ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה םְלַי ְמֻחָּבר יקְּדַהַּצִּד .ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ָׁשְרָׁשם ,ַהַּצִּדיִקים יֵדְי

 יןנּוְקִּב ַהַּמִּיין ּוִמֵּמיָלא .נּוְקִּבין ְלַמִּיין הֹוֵפְך הּוא ,ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָלם ַהַּׁשָּיִכים ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ּוְמַקֵּבל ,לֹוֵמד ֶׁשהּוא ְוַהּתֹוָרה

 ְוַהַּמְעָין ֶׁשַהְּבֵאר ֶׁשַהַּמִים ַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ְוֶזה .ֵאָליו ָקׁשּור ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה םִמַּי ןֵּכ םַּג ָּבא ְמקֹוָרם ַמֲעֶלה ֶׁשהּוא

 יםִארֹו ןֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ,סֹוף ֵמָהֵאין ָּבא םַּג ִּדְקֻדָּׁשה יןנּוְקִּב ַהַּמִּיין ְּדׁשֶֹרׁש ,סֹוף ֵאין ַעד ְלָבנֹון ִמְּבִחיַנת ִנְמָׁשִכים ,ַמְׁשִּפיִעים

 יןִּבְקנּו יןִּיַּמַה תֶא היָדִלמֹו הָּׁשִאָה ןֵכְו .ייִנִמְּׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקִֹמ אֵציֹו ןָיְעַּמַהֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש ַהְּגָמָראֵמ

   אָּמִא תֶא תֶלֶּמַסְמַה יִמֳעָנ תֹוּיִתאֹו ןָיְעַמ ןֵכְו .ָהֶעְליֹוִנים ַּמִיםַל רֵּבַחְתִּמַה ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא תֶלֶּמַסְמ תַעַדְו ,ּהָּלֶׁש תַעַּדַהֵמ

  ).קכד ויחי( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב ּמּוָבאַּכ ,הָאָּלִע  

 ַמִים מֶׁשה' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי ..)י תענית( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָהֶעְליֹוִנים ַּמִיםֵמַה ָּבִאים ְמתּוִקים ַמִים ֶׁשֵהם ַמְעָין ֵמי

 'ֹוָרהא ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ָּבִאים ַהְּמתּוִקים ְוַהַּמִים ,ְמתּוִקים ֵאיָנם ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשַהַּמִים ,'ָהֶעְליֹוִנים

 ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשַהַּמִים ִּדְכֵׁשם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלָבנֹון ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהִּביָנה ֶׁשְּסִפיַרת )'ח שער(

 ְוֵכן ."ְלָבנֹון ִמן ְונְֹזִלים" ָמקֹום אֹותֹו ֶׁשהּוא ֵמַהְּלָבנֹון אָּב ַהַּמְעָין ׁשֶֹרׁש ָּכְך ,ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַהִּביָנה ִלְסִפיַרת ַׁשָּיִכים

 ֶׁשְּלָבנֹון ְלַרֵּמז ,ִּביָנה ַׁשֲעֵרי ן"נּו ,ָחְכָמה ְנִתיבֹות ב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹוןֶׁש .)קלב שרה חיי( ַהּזַֹהר ַעל 'ִמְּדַבׁש ָּמתֹוק'ַה ׁשרּוְּבֵפ מּוָבא

 ְוֵריַח הֹודֹו ַכַּזִית ִויִהי יֹוְנקֹוָתיו ֵיְלכּו" )ז ,יד הושע( בתּוָּכ ןֵכְו .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסְּמלֹות ְוַהִּביָנה ַהָחְכָמה תְסִפירֹו ֶאת ְמַסֵּמל

   םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ַהְּׁשִמיִני תַעָּפְׁשַה לַע יםִזְּמַרְמַה ,היָקִנְי תיַנִחְבִלְו ,תִיַזְל ןנֹוָבְּלַה תֶא רֵּׁשַקְמ בתּוָּכַהֶׁש יםִארֹוְו ,"ַּכְּלָבנֹון לֹו

  ".הָּמַא יםִּׁשִמֲח ַּהבָֹּג" ְּבִגיַמְטִרָּיא הָמְכָח תיבֹוִתְנ ת"יֵּב ד"ֶמָל יּוּלִּמֶׁש א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה  

. הם ֶזקֹוָמר ְּבָּכ ִנּהָיְפן ָיֵכָלְו, הָּׁשִאד ָהיסֹוים ִלִכָּיַּׁשין ַהִּבְקין נּוִּית ַמַניִחְביא ִּבם ִהִיַדָּׁשת ַהַעָּפְׁשַהֶׁש, :)יתרו פ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ת ינֹוִחְּבי ַהֵּתְׁשּו, אָּמִאם ֵמָׁשְרין ָׁשִּבְקין נּוִּיַּמ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ּהָנת ְּבה ֶאיָקִנְּמא ֶׁשָּמת ִאַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסם ְמב ֵאֶלֲחַו

 ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל  ַעלתֹו ֶׁשָּׁשַדִים ְמַרְּמז)תס' איוב ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵּס' ִמ'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר  ןֵכְו .דַחת ַיכֹוְלהֹו

א ָבּוּמַּכ. ייִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהיָנא ִבָרְקים ִנִּדַּדם ַהקֹוְּמ ֶׁשינּוִצ ָמְוֵכן .תֶרֶאְפִּתת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַה ֵׁשם ַׁשַּדיְךֶר ֶּדִאָּמא ִעָּלָאה

ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ', ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה", ֶׁשֶּנֱאַמר, ָיַנק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו ְוִנְסַּתֵּכל ְּבַדֶּדיָה ְוָאַמר ִׁשיָרה .)ברכות י( אָרָמְּגַּב

 ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו

  ְוֵכן

 ן ֵכְו



ד 

   דַּדֶׁש' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו ןֵכְו. ֶׁשָעָׂשה ָלּה ַּדִּדים ִּבְמקֹום ִּביָנה,  ַרִּבי ַאָּבהּו ָאַמר,"ָּכל ְּגמּוָליו"ַמאי , "ְּגמּוָליו

  .הֶנמֹור ְׁשָּפְסִּמיא ַּכים ִהִּדַּדת ַהַרן צּוֵכְו. הֶנמֹוְׁשְּבִגיַמְטִרָּיא   

ַמָּטה ָהיּו ִמְתַרְּגִׁשים ּוְמַיְּלִלים ְוצֹוְוִחים ְוקֹוְרִאים ּובֹוִכים ַהַּמִים ֶׁשָּנַתן ְל )שיא'  ע'אוצר המדרשים'(ַּבִּמְדָרׁש 

. ֶמה ָעׂשּו ֵהֵעּזּו ְפֵניֶהם ּוָבְקעּו ְּתהֹומֹות ּוִבְּקׁשּו ַלֲעלֹות ַלָּמרֹום, ָאְמרּו לֹא ָזִכינּו ֶׁשִּנְהֶיה ָקרֹוב ְליֹוְצֵרנּו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵמי ַהְּתהֹום ֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש . ַלֲחזֹר ִלְמקֹום ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶּדֶרְך ַהְּתהֹומֹותרֹוִאים ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ִנּסּו 

ה "ד: תענית כה (י"ִּׁשַרְב ּו)בראשית מאמר יהי רקיע' פ(' םָלֱעֶּנ ַהׁשָרְדִּמ' ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַהְּבֵאר ְוַהַּמְעָינֹות ֵיׁש ָלֶהם ִחּבּור ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

, יםִנֹוּתְחַּתם ַהִיַּמַהים ְוִניֹוְלֶעם ָהִיַּמל ַהז ַעֵּמַר ְמ"ָךיֶרֹוּנל ִצקֹוא ְלֵרם קֹוהֹול ְּתם ֶאהְֹּת"ק סּוָּפַהֶׁש) ה תהומא"וד, תהום

 ְךָּיא ַׁשָּבד ַאיסֹוִו, םהֹות ְּתיַנִחְבא ִּבא הּוָּבד ַאסֹוְּי ֶׁש.)לך לך פז (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. םהֹוד ְּתסֹום ְּבם ַּגים ֵהִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַהים ֶׁשִארֹוְו

  ּוְכֶׁשַּמִּגיַע , ם ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשקֶֹׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְנ .)שלח קעב (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַל

  . ּוא ִנְרָּגע ְוִנְהָיה ָׂשֵמַחם הֹוַלְּתה  

ם ִיַּמת ַלֶרֶּׁשֻקם ְמהֹוְּתַהן ֶׁשיָור ֵּכֵאָבה ְלֶאְר ִנ.הָּבא ַרָמהֹוְתי ִדֵבְקנּוְּבא ת הּוֹוּפִלְּקם ַהקֹוְּמ ֶׁש:)ויחי רמב(ר ַהּזַֹּב

ה ָּׁשֻדְּקַהם ֶׁשקֹוָמים ְּבִנֹוּתְחַּתת ַהמֹוָלעֹות ָּבֹוּפִלְּקת ַהר ֶאּגְֹסה ִלֶצרֹו' הֶׁשן ְּכֵכָל, הָּׁשֻדְּקד ַהַצת ְלֶכֶּייא ַׁשִה, יםִניֹוְלֶעָה

א ָבן מּוֵכְו. רֵבֹוע ּגַרָהים ְוִטְלֹות ׁשֹוּפִלְּקַה, הָּיִׂשֲעם ָהַלעֹום ְּבהֹוְּתם ַהקֹוְמץ ִלחּוְּד, םהֹוְּתם ַהקֹוְמם ִּבָתר אֹוֵגא סֹוהּו, תֶטֶלֹוׁש

ה ָרּוׁש ְקֶׁשְּתהֹוםים ִארֹוְו, יםִּׂשַקְׂשם ַקֶה ָלׁשֵּין ֶׁשיָוֵּכ, םהֹוְּת ַהְךֶרר ֶּדבֲֹעים ַלִלכֹוים ְיִרהֹוים ְטִגק ָּדַר ֶׁש)פילהסידור ת(' ַחֵקרֹו'ָּב

ִרים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְׁשַבע ֵמאֹות ִמיֵני ָּדִגים ְטהֹו )פתיחתא לאיכה רבה לד( ַּבִּמְדָרׁש עַמְׁשן ַמֵכְו .יםִרהֹוים ְטִגָדְלה ּוָּׁשֻדְּקַל

  י ִסיֹו' ם רֵׁשא ְּבָנהּו' ר, לּו ָּגיְךֵאים ָהִגָד ְו,ִמיֵני ֲחָגִבים ְטהֹוִרים ָּגלּו ִעם ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל ּוְכֶׁשָחְזרּו ָחְזרּו ִעָּמֶהם

  .רּוְזם ָחהֹו ְתְךֶרֶדְו, לּום ָּגהֹו ְתְךֶרֶּד  

 )ז, בראשית א(ה ָתְים ָהִיַּמ ַהֲחֻלַּקת. א; יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמים ַלִכָּים ַׁשהֹוי ְתֵּמת ֶׁשיֹוָאה ְרָּמַּכ' ָךֶתָלֲחי ַנֵטְבִׁש'ר ֶפֵסת ְּבאֹוָבמּו

, ץֶרָאת ָלַחַּתִּמם ֶׁשִיַּמי ַּבּוּנה ִׁשָיָהב ֶׁשתּוא ָּכלֹ ְו,"ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע"

ת ים ֶאִלְּמַסְמם ַהִיַמָּׁשת ַהים ֶאִרְּׁשַקים ְמִקסּוְּפַהים ֶׁשִארֹו. ב. םֶד קֹויּוָהי ֶׁשִפים ְּכִניֹוְלֶעם ָהִית ַמַּגְרַד ְּברּוֲאְׁשם ִנא ֵהיָלֵּמִמּו

 ,"ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחתִּבְרכֹת " )יג, דברים לג. כה, בראשית מט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םהֹוְּתים ַלִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַה

 ֲחִמִּׁשים ְךְּכֵׁשם ֶׁשָעְביֹו ֶׁשל ָרִקיַע ַמֲהַל :)ברכות ד(י ִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצָמ. ג. "תִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַח"

  ים ִניֹוְלֶעם ָהִיַּמין ַהיל ֵּבִּדְב ַמיַעִקָרָהם ֶׁשֵׁשְכּו . ֲחִמִּׁשים ָׁשָנהְךַל ְוָעְביֹו ֶׁשל ְּתהֹום ַמֲה, ָעְבָיּה ֶׁשל ֶאֶרץְך ָּכ,ָׁשָנה

  .יםִנֹוּתְחַּתם ַהִיַּמַל, םהֹוְּתי ַהים ֵמִניֹוְלֶעם ָהִיַּמין ַהה ֵּביָלִּדְבַמי ּוִב עֹתֹויא אֹוץ ִהֶרָא ָהְךָּכ, יםִנֹוּתְחַּתַל  

 )ט, תהילים קו( בתּוָּכ ֶׁשמֹום ְּכהֹוְּתי ַהת ֵמל ֶאֵאָרְׂש ִיאּו ָרֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף) קסב' פסח ע (ל"זצס קּויְנש ִּפ"גרי ַהֵרְפִסְּב

ל ה ֶׁשיָדִרה ְיָתְי ָהִבְקִריַעת ַים סּוף ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ".ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹות ַּכִּמְדָּבר"

, ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים' ֶאְלָעָזר ְור' ר )ב, לג( 'ןָתָני ִּבָאבֹות ְּדַר'ַּכּמּוָבא ְּב, יםִנֹוּתְחַּתם ַהִיַּמם ַהר ִעֵּבַחְתִהה ְלָּטַמים ְלִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַה

ְוֵכן ָמִצינּו . " ַהָּיםְךֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹו'  הַוְיַנֵער"ֶׁשֶּנֱאַמר , ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהיּו ְמַנֲעִרין ֶאת ַהִּמְצִרִּיים

ְוֵכן . סֹוף ַהְּדָרגֹות, "ֻטְּבעּו ְבַים סּוף "ְךּוִמּׁשּום ָּכ, ְוִנְמחּו ְּבָיָדיו, ַהָּים ָהֶעְליֹון ִהְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם .)בשלח נ(ַּבּזַֹהר 

ָרֲאָתה  )ב, שמות טו(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש .היָני ִּבֵרֲעים ַׁשִּׁשִמם ֲחה ַיֶז" םָּיה ַבָמ ָרבֹוְכרֹס ְוסּו" :)תיקונים מב (ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

 .)בשלח ס( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ַהְינּו ֶׁשַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָיְרָדה ְלַמָּטה ַמָּמׁש, ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה ֶּׁשּלֹא ָראּו ְנִביִאים

תנחומא ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ְמרּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיַחד ֶאת ַהִּׁשיָרה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּתֹוְך ְרִאַּית ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָא

, ִאים ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִניםְוַהַּמִים ַהְּמתּוִקים ָּב,  ְמלּוִחיןְךְוָיְצאּו ָלֶהם ַּכֵּדי ַמִים ְמתּוִקין ִמּתֹו" ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד" )בשלח י

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ

 ן ֵכְו

 א ָבמּו



ה 

  ) ח, שמות טו ( ַעל ַהָּכתּוב'ַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס'ְּבא ָבן מּוֵכ ְו.ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ֵּפרֹוֵתיֶהן ֵמי ְּגָׁשִמים .)תענית י(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

  .ַּמִים ָהֶעְליֹוִניםת ַלֶכַהַּׁשֶּי ַהְּתהֹוםם ה ַגָתְּלַּגְתא ִהיָלֵּמִמּו .ַחִּכימּו ַמָּיא" ֶנֶעְרמּו ַמִים"  

  א ָבּוּמַּכ. ַּגִריִמיִדיף ֶל ֶארָׂשה ָעָּׁשִמֲחם הֹוְּתת ַהת ֶאלֹוֲעַהי ְלֵד ְּכ,ה"ים ֵּׁשן ַהַיְנִמת ְּכלֹוֲעַּמיר ַה ִׁשו"טר ַמ ָאְךֶלֶּמד ַהִוָּד

  .יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמה ַה"ם י ֵׁשְךֶרם ֶּדהֹוְּת ַלֶׁשִּמְתַחְּבִריםז ֵּמַרְל, :)סוכה נג(א ָרָמְּגַּב  

יומא (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ֶׁשַהַּמִים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבאּו ִמַּמְרֵזב ֶׁשל ֵמי ְּגָׁשִמים) שם'תפארת ישראל'וב, ז, מידות ד(ַּבִּמְׁשָנה 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִקֵּבל ַמִים ַּגם ִמֵּמי ְּגָׁשִמים ְוַגם . ל ַמִים ִמַּמְעַין ֵעין ֵעיָטם ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִקֵּב)י שם"וברש. לא

. ְׁשָּפַעת ַמִּיין ְּדכּוִריןִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְוָהִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלא ֶׁשֵּיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְּבַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ְוַהָהְלַרֵּמז ַעל , ִמַּמְעָין

  ְוֵכן ְנָבֵאר ֶׁשַהַּמִים . ְלַרֵּמז ֶׁשְּבָמקֹום ֶזה ֵיׁש ִזּוּוג ֶׁשְּמָעֵרב ַמִּיין נּוְקִּבין ִעם ַמִּיין ְּדכּוִרין, ְוָלֵכן ַהַּמִים ָהיּו ִמְתָעְרִבים ֵאּלּו ְּבֵאּלּו

  .ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשֵּמי ַהַּמְעָינֹות ִּבְמקֹוָרם ָּבִאים ֵמַהְּׁשִמיִני. לּו ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ֵמַהְּׁשִמיִניֶׁשָּבאּו ַלִּמְקָּדׁש ִמַּמְעַין ֵעין ֵעיָטם ִסְּמ  

י ּוְׁשֵּת, ָּתִני ָרִמי ַבר ְיֶחְזֵקאל ָים ֶׁשָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ָׁשלׁש ָאּמֹות ַּתְחּתֹונֹות ְמֻרָּבעֹות :)עירובין יד(ַּבְּגָמָרא 

, ַעּוּבת ִריַנִחיא ְּבת ִהכּוְלַּמַהְו, לּוּגת ִעיַנִחא ְּבד הּוסֹוְיַהֶׁש, .)ואתחנן ע(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ַאּמֹות ֶעְליֹונֹות ֲעגּולֹות

  ל ז ַעֵּמַר ְלַעּוּבת ִרַרצּון ְּבֹוּתְחַּתק ַהֶלֵחַהת ֶאְו, דסֹוְיל ַהז ַעֵּמַרל ְלּוּגת ִעַרצּום ְּבָּיל ַהן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחת ַהה ֶאָׂשה ָעמֹלְֹׁשה ִּדֶאְרִנ

  .תכּוְלַמד ּוסֹור ְיּוּב ִחׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבם ֶׁשִיַּמה ַּבֶּלַּגְתה ִמי ֶזֵדל ְיַעְו, תכּוְלַּמַה  

ְּדֵמי . ָּבִעים ְסָאה ֶׁשעֹוְמִדים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְּכמֹו ִמְקֶוהְּדָלֵכן ַמְעָין ְמַטֵהר ְּבָכל ֶׁשהּוא ְוַגם ְּכֶׁשַהַּמִים זֹוֲחִלים ְוֵאינֹו ָצִריְך ַאְר

,  ְיִציִבים ְּבָמקֹום ֶאָחדּוִׁשעּור ְוֶׁשַּיַעְמדם ֶהָּבָצִריְך ֶׁשְּיֵהא , ְּגָׁשִמים ֶׁשְּמַסְּמִלים ַמִּיין ְּדכּוִרין ֶׁשָּבִאים ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלא

. ם ֶׁשִּמַּתַחת ַלֻּׁשְלָחן ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ֶנַפח ֶׁשל ַאְרָּבִעים ְסָאה" ַּבמלביןֵּיַע. ה ֶׁשַפע ֶׁשַּיְסִּפיק ְלצֶֹרְך ַהָּטֳהָרהנּו ֶׁשִּיְהֶיה ַהְרֵּביַהְי

ְורֹוִאים ֶׁשִּׁשעּור ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת , ה"הקב ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון ְוַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבִאים ֵמ'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְּכֵׁשם ֶׁשַּבֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָּבִאים ,  ַּבַּמְעָין ֶׁשְּמַסֵּמל ַמִּיין נּוְקִּביןןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ִמְלַמְעָלה

ְוַכּמּוָבא , ִּדְמַבְּקִׁשים ֵמָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּיכֹול ִאם ַרב ְוִאם ְמַעט, ַהְרֵּבה ַמִּיין נּוְקִּביןֵאין צֶֹרְך ְּב, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא

  ים ִאן רֹוֵכְו .הּואְמַטֵהר ֲאִפּלּו ְּבָכל ֶׁש, ָּכְך ַהַּמְעָין ֶׁשְּמַסֵּמל ֲעבֹוָדה זֹו, ִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכֻחָּדּה ֶׁשל ַמַחט )ג, ר ה"שהש(ַּבִּמְדָרׁש 

  .טַח ַמֹויל ּבִּבְטַהְל, אהּול ֶׁשָכר ְּבֵהַטְמן ַהָיְעַמא ְלָמְגט ֻּדֵקֹוּנ ֶׁש:)ק א"מו(י ִמְלַׁשרּוְיַּב  

 ָנעּול ַּגל ַכָּלה ֲאחִֹתי לָנעּו ַּגן" )יב ,ד ש"שה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ןָיְעַמ תיַנִחְּב אהּו אָבְקּוּנַה דסֹוְּיֶׁש .)לט תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְעָין ְוֵכן .'עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ָנִעים אֹוִתּיֹות ַמְעָין ְוֵכן ".םתּוָח ַמְעָין

 ְוֵכן .:)צח רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ַּכּמּוָבא ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ִמְסֵּכן אּוְבִגיַמְטִרָּי .ְּכִלי ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵסֶפל

 ת"ר ן"ַמְעָי ְוֵכן .'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו נּוְקִבין ַמִּיין ֶׁשַּמֲעֶלה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַמֵּקל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְעָין

 ְוַגם םָּדַנִּני ֱאלִֹהי" )ו, ל בראשית(ן ֵכ ְו".ֶּלֶדתִמ ה"יהו ָצַרִניֲע אָנ ִהֵּנה" )ב ,טז בראשית( ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַעל ֶׁשְּמַדֵּבר בַהָּכתּו

 ְלָזֵרז נּוְקִּבין ַמִּיין ַהְּדָמעֹות יֵדְי לַע ַּמֲעָלהֶׁש ָרֵחל ֶׁשל ַהְּבִכָּיה ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ַמְעָי  ְוֵכן".ןֶּתן ִלי ֵּבִּי ְּבקִֹלי ַועָׁשַמ

   )ב ,מה בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג ,"ְלִהָּנֵחם הָנֵמֲא ָהיָּבֶנ לַע ַבָּכהְמ ָרֵחל" )יד ,לא 'ירמי( ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ְּגֻאָּלָתן ֶאת

  .ַמְעָין ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּבְבִכי קֹלֹו"  

 ׁשּוּדת ִחל ֶאֵּמַסה ְמָנָבְּל ַהׁשּוּדִח ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָנָבְּל ַהׁשּוּדת ִחֵעים ְּבִלְּדַּגְתִּמת ֶׁשנֹוָיְע ַמׁשֵּי ֶׁש)וירא' פ(' ַחֵקרֹו'ָּב

, ִנְרֶאה ְּדמֹוְׁשִחים ֶאת ַהְּמָלִכים ַעל ַהַּמְעָיןן ֵכְו. ֶאת ַהַּמְלכּותים ִלְּמַסְמת ַהנֹוָיְעַּמל ַה ַעיַעִּפְׁשה ַמר ֶזָבָדְו, תכּוְלַּמַה

ת " רם"ָנִעי אֹו ן"ַמְעָיְוֵכן . עֹוֵבר ֵאָליו, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמְעָין, )יא, מלכים א(ם "ַּכּמּוָבא ָּברמב

  ֲחָלתֹו ַנל ַעה "יָׁשֲחָך הוְמ ")א, שם י(, "ֶלְךֶמֵליֶכם ֲעה "יַתן הוָנ ")יג, א יב"ש(. ֶלְךַהְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים ַעל ְמִׁשיַחת ָׁשאּול ְלֶמ

  .ַמְעָין ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה"ְוֵכן , "ְלָנִגיד  

 ן ֵכְו

 ָמִצינּו 

  ינּוִצָמ

 ִנְרֶאה 

 ןֵכְו

 א ָבמּו



ו 

  

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

  .מןניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלק

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

 חשוב , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות 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 . על המאורלפי שיטת ב

  .ג"לגבי שנת תשע

 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 " בתשעהזהר לא ציין מתיו. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

ל במקומות אחרים "ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,או באמצע, 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 , ר מכןשלאח

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

  .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"רעדניאל על שנת ת

 של תאריכים הם אלו כל.ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

  .מיד יבא יזכו ואם .לבא חייב שמשיח האחרון הזמן שהוא בעיתה גאולת

  .תּוּיִנ ֲעאֹו, יםִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוע ָּגַבה ׂשָּלֻאְּגי ַהֵנְפא ִלבֹם ָיל ִא"ַזי ֲחֵרְבִדְּבה יָרִתְּסַה

ל דֹוע ָּגַבא ׂשבֹה ָיָּבַרְּדַאים ֶׁשִרֵחת ַאמֹוקֹוְמ ִּבינּוִצי ָמִּכ. הָּלֻאְּגב ַהֶרֶעת ְּבּוּיִנֲען ָהַיְנִעל ְּב"ַזי ֲחֵרְבִדה ְּביָרִת ְסׁשֵי תֶמֱאֶבּו

ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא , ּדֹור, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן )מ"י ובכ"וכן במסכת דרך ארץ פ. סנהדרין צז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָּלֻאְּגי ַהֵנְפים ִלִמָכי ֲחיֵדִמְלַתְל

, ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִמְתַחְּדׁשֹות, ְוָצרֹות ַרּבֹות, ְוַהְׁשָאר ֵעיֵניֶהם ָּכלֹות ְּבָיגֹון ַוֲאָנָחה, ַּתְלִמיֵדי ַחֲכִמים ִמְתַמֲעִטין, ּבֹו

ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ִמְתַקֵּים , ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו, ָּתנּו ַרָּבָנן, ְמַמֶהֶרת ָלבֹוא ְׁשִנָּיה , ְּפקּוָדהָנהד ֶׁשָהִראׁשֹוַע

 ָרָעב ִליִׁשיתְׁש. ְׁשִנָּיה ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין". ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר", ִמְקָרא ֶזה

ָּבְרִביִעית ׂשַֹבע ְוֵאינֹו . ְותֹוָרה ִמְׁשַּתַּכַחת ִמּלֹוְמֶדיָה, ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ּוֵמִתים ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוַטף, ָּגדֹול

ּוַבְּׁשִביִעית . ַּבִּׁשִּׁשית קֹולֹות. ֹוְמֶדיָהְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְלל, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול. ׂשַֹבע

ְותֹוָרה ה ֶׁשב ָקָּצַמ ְּביּוְהה ִיָּלִחְתִּבֶׁש, יםִמָכי ֲחיֵדִמְלל ַּתת ַעֶרֶּבַדא ְמָיְגּוּסל ַהָּכ. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ִמְלָחמֹות



ז 

ְותֹוָרה , ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול ַהְּגָמָרא יֵרְבִדְּכ, רֵּפַּתְׁשב ִמָּצַּמה ַהָּלֻאְּגים ַלִבְרָקְתִּמ ֶׁשלָכ ְּכְךר ָּכַחַאְו ,ִמְׁשַּתַּכַחת ִמּלֹוְמֶדיָה

 ְךֹוּתה ִמָקָעְּצַהְו, הָּלֻאְּגע ַהַגֶרד ְלַע, ְהֶיה ֲעִנּיּות ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםִּת ּוִבְׁשַאר ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֵהֵבאנּו ָּכתּוב ֶׁש.יָהחֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶד

ם ָתר אֹוֵרעֹוי ְלֵדה ְּכ"הקבה ֵמָאים ָּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתת ַלּוּיִנֲעת ָהַרֵזְּגב ֶׁשֵּׁשַיה ְלֶאְרִנְו .לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגִל' ת הר ֶאֵרעֹות ְּתּוּיִנֲע

ת ּוּייִמִנד ְּפּוּמ ִלְךֶרֶּד, הָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנְפר ִלֵּבַחְתִהר ְלָּקִעְבּו. ׁשֶפֶּנק ַהֶמעֹת ֵמֶמֱאה ֶּבָּלֻאְּגַלה ְוָעּוׁשְית ַלֹוּפַצְלּו, םָּכְלד ַמִות ָּד ֶאׁשֵּקַבְל

 ּוׁשְרם ָּדיֶהֵלֲע, ְךל ָּכם ַעָרְרעֹו ְלְךֶרין צֵֹאְו, םָמְצַע ֵמּוּלים ֵאִרָבים ְּדִׂשעֹוים ֶׁשִמָכֲחי ַהיֵדִמְלם ַּתָתאֹוְו. ֹוּכְרי ֶעִפד ְלָחל ֶאה ָּכָרֹוּתַה

ם יָנֵאים ֶׁשִרֵחַאָהְו. לֵאָּגִהיל ְלִחְתר ַמָּבֻחְּמי ֶׁשִמּו, ַהְּגֻאָּלהר אֹוים ְלִרָּבֻחר ְמָבם ְּכֵהן ֶׁשיָוֵּכ, ַהְּגֻאָּלהי ֵנְפל ִלדֹוע ָּגַבׂש ְלּוּכְזִּיל ֶׁש"ַזֲח

ְּכֶׁשָאָדם , ראּור ֵּבֶתֶיְבּו. יםִמֲחַר ְּבְּגֻאָּלה ַלּוּכְזִּיי ֶׁשֵד ְּכְךָכם ְלָרְרעֹוה ְלֶיְהת ִּתּוּיִנֲעת ָהַרְּטַמ, םֶהה ֵמֶּפַצְמ' הי ֶׁשִפים ְּכִרָּבֻחְמ

ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה .  ֶזה ַהִּסיָמן ַהֻּמְבָהק ֶׁשהּוא ָאֵכן ִמְׁשּתֹוֵקק, ִאם הּוא טֹוֵעם,ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָדָבר ְמֻסָּים ְוהּוא ָיכֹול ִלְטעֹם ִמֶּמּנּו

ְוֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשּתֹוְקִקים ָלַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ְּכֵדי ְלַמֵּלא , א ּוְבַהְרֵּבה ְסָפִרים"א ִלּמּוד ַהּסֹוד ַּכְמבָֹאר ַּבְּגָרְוַתְכִליָתּה הּו

ָהִעָּקר . ֶזה ָהִעָּקרין ֵא ,ְתִחַּית ַהֵּמִתיםִל ְו,תוֹוְצִּמת ַהמּוֵלְׁש ּוׁשָּדְקִּמת ַהַוֲאִפּלּו ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלֵבי,  ֲעַדִין לֹא ָנְגעּו ְּכָלל,ַּתֲאָוָתם

. ּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהרִל ְוִעַּקר ָהִעָּקִרים הּוא ְּגֻאַּלת ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּתלּוָיה ְּב,םָּלד ֻּכֶגֶנא ְּכהּוה ֶׁשָרֹוד ּתמּוְלַּתהּוא 

ְוגֶֹדל ַהְּטִעיָמה ְמַגֶּלה ֶאת ּגֶֹדל ,  ֶׁשֵאיָנם ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלִעַּקר ַהְּגֻאָּלהיםִאְרַמָנם ְמַנִּסים ִלְטעֹם ּוְלִהְתַחֵּבר ֵאּלּו ֶׁשֵאים ָלאּו

  .יםִטּוׁשים ְּפִרָבְּדַהְו. ַהִהְׁשּתֹוְקקּות

ה ם ֶזקֹוָּמז ֶׁשֵּמַרְל, ב"ֶרֶען ַיְנִמְּכ' םב ָרֵלן ַיְנִּב'א ָרְקם ִנִיַלָׁשירּו ִּבְךּוּנִחד ַהַרְׂשל ִמי ֶׁשאִׁשָרן ָהָיְנִּבַהֶׁשת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהן ֵכְו

ה  ֶּזהים ַמִעְדם יֹויָנֵאֶׁש, הָרֹול ּת ֶׁשְךּוּנים ִחִדהּוים ְיִדָלן ְייֹוְלִּמר ִמֵתֹוּי ִמַעֵנֹוּמה ֶׁשֶּזם ַהקֹוָּמַהְו. בֶרֶעל ָהץ ֶׁשֵּקן ַהַמד ְזם ַעֵּיַקְתִי

ְוָרם " )יד, דברים ח( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָוֲאל ַּגֶׁש' םב ָרֵל'ד סֹוא ְּבהּו, רהֹוָּטי ַהִדֵרֲח ַהְךּוּנִחת ַהל ֶאֵקְלַקם ְלה ַגֶּסַנְמּו', כּול ְוֵאָרְׂשע ִיַמְׁש

ל ת ַעֶזֶּמַרְמ ַההָּבִּלת ַהיר ֶאִּדְחַהה ְלֶּסַנא ְמהּו, בֵרָקְת ִמֹוּלף ֶׁשֹוּסַה ֶׁשיׁשִּגְרא ַמהּוֶׁשן ְּכֵכ ָל". ֱאלֶֹהיָך'הְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת 

ם ִיַלָׁשירּוה ִּבָלָׁשְמֶּמת ַהַיְרן ִקֵכְו. 'םב ָרֵל'ד סֹוה ְּבָוֲאַּגת ַהַּפִלת ְקל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשקֵלָמֲעְּבִגיַמְטִרָּיא  ם ָרןֵכְו. יִדֵרֲח ַהְךּוּנִחַל, בֵל

ט ָּפְׁשִּמית ַהן ֵּבַיְנת ִּב ֶאנּוְנְכִּתים ֶׁשִּליַכִרְדַאָהא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םת ָרַעְבִג מֹוְּׁשם ֶׁשקֹוָמאת ְּבֵצְמִנ

  .ןָמָהִרָּיא ְּבִגיַמְט ץ"בגם ַגְו. הָדָעה ָתְיק ָהֵלָמי ֲעִבז ֲאיַפִלל ֱא ֶׁשֹוּמִאְו. הָדָע תֹוחֹוֲאי ַוִמְר ַּכםָרם ֵה, ןיֹוְלֶעָה

 תיַטִׁש ַעדּוָּיַכְו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֵּלַּפְתִמ הָיָהֶׁש תֹויָטִׁשְל אהּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז לַע אנּוֵבֵהֶׁש א"ָרְּגַהֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ דעֹוְו

 הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְלִּד הֶאְרִנ תֶמֱאֶבּו .)א רלג ח"או ע"שו על א"הגר ורבביא עיין( ,דַביֲעִדְּב קַר אֹלְֹו היָלִחְתַכְל יאִה הָלדֹוְּג הָחְנִּמֶׁש א"ָרְּגַה

 ,]הָּלֻאְּגַה בֶרֶע[ חַסֶּפ בֶרֶע דסֹוְּב אהּו היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּד ,תיטֹוִּׁשַה לָכְל הָּלִחְתַכְל אהּו הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז היָדִתֲעָה

 ְּבֵׁשׁש ִנְׁשָחט ,ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ִלְהיֹות ֶּפַסח ֶעֶרב ָחל )א ,ה פסחים( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמּו ,]יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב[ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לָחֶׁש

, הָנָּׁשת ַהַּלִחְּתים ִמִׁשָדי ֳחִצֵח ָוׁשר ֵׁשַחַאיל ְלִחְתח ַמַסֶּפג ַהן ַחֵכְו. תָּבב ַׁשֶרֶעל ְּבחּוח ָיַסב ֶּפֶר ֶעב"תשעת ַנְׁשן ִּבֵכְו .ּוֶמֱחָצה

. םל יֹוָכת ְלֹוּיִׁשְרַּפת ַהַּקֻלר ֲחֶדי ֵסִפה ְלָרֹוּתים ַּבִאְרב קֹו"ח תשעַסב ֶּפֶרם ֶעיֹון ְּבֵכְו. הָלדֹוה ְּגָחְנל ִמב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֵּמַרְמּו

ָאַמר ַרִּבי  .)חולין סג( אָרָמְּג ַּבינּוִצוָמ ".ֶאת ָהָרָחםְוְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָאת " )ח, ויקרא יא( קסּוָּפת ַהי ֶאיִנִמת ְׁשַׁשָרָפְּב

. ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן" ָרָחם"ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה . זֹו ְׁשַרְקַרק" ָרָחם", ְיהּוָדה

ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי , "ְׁשַרְקַרק"ְוָעִביד , יֵדיְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמ,  ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵייַמרָא

ז ֵּמַרְל, אֵמף ָטא עֹום הּוָחָרָהא ֶׁש"ט שליטמּויְס ִּבַעֻׁשהֹוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם", ֶׁשֶּנֱאַמר, ְמִׁשיָחא

י ִפְּכ, יִרְּפת ַהים ֶאִלְכאֹוה ְוָּפִלְּקת ַהים ֶאִפְּלַק ְמְךר ָּכַחַאְו, אֵמף ָטת עֹויַנִחְבם ִּבֵהֶׁש, תֹוּפִלְּק ַהְךֶרה ֶּדָאָּבה ֶׁשָלֻאְּגה ַלָנָכֲהל ַהַע

א ָבּוּמֶׁשי ִפְכּו, עָרד ָהַצה ְליָזִח ֲאֹו ּבׁשֵּי ֶׁשיַחִׁשד ָמַל נֹוּוּנֶּמִּמ ֶׁשםֶחֶרל ָהז ַעֵּמַר ְמםָחָרה ֶשֶאְרן ִנֵכְו .ל"ָרֲהַּמַהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּנֶׁש

ב ֹוּטת ַהיַאִציא ְיה ִהָדֵּלַהְו, עַרָהב ֵמֹוּטת ַהר ֶאֵרָבא ְמהּון ֶׁשיָוֵּכ, עַרת ִּבְבִחיַנא הּון ֶׁשֵהָריֹו )קלב 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'תַהַהְקָּדמֹו רַׁשַע'ְּב



ח 

 ןֵהָריֹו ןְוֵכ .םָיִמי ע"ַר ןָּבֵהָריֹו ֵיׁשן ֵכָלְו, עָרק ָהֶלת ֵחים ֶאִלְּמַסְמַה' כּום ְוָּדַהר ֵמָרְבִּנב ֶׁשֹוּטק ַהֶלת ֵחל ֶאֵּמַסד ְמָלָּוַה, עַרָהֵמ

ת צֹויצֹוִנ ח"ָהרפ ררּוֵּב תֶא לֵּמַסְמ רּוּבִעֶׁש )ב"פ וכלים ניצוצות אורות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב מּוָבא ְוֵכן .עַר אְּבִגיַמְטִרָּי

ה ֵאת ְרַׁשָרָפא ְּבָרְק ִנםָחָרָהף ן עֹוֵכְו. הָדד ֵלסֹויא ְּבן ִהֵכָל, תצֹויצֹוִּנר ַהרּור ֵּבַמת ְּגת ֶאֶלֶּמַס ְמיַחִׁשת ָמַדֵלְו. עַר ָהְךתֹו ְּבּולְפָּנֶׁש

ה ָרָטֲעד סֹוְּב, תכּוְלַּמר ַהֶת ֶּכ– רֶתֶּכַהת יַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמ ַהץַמָקד ּוּקִנת ְּבֶדֶּקֻנה ְמָּלִּמל ַהָכ ְו,"הָמָחָרָה"ם ֵׁשְּב )יז, דברים יד(

   .דָלָּוא ַהֵצם יֹוָּׁשִּמא ֶׁשָבְקּוּנ ַהֶׁשִּביסֹוד

א ָבּוּמַּכ. רּוּסין ִאה ֵאָרֹוּתַה תּוּייִמִנד ְּפּוּמ ִלְךֶרים ֶּדִּלַגְּמֶׁשל ְּכָבֲא, הָרֹוּתת ַהלֹוְגד ִנּוּמ ִלְךֶרק ֶּדַר, ץֵּקת ַהת ֶאֹוּלַג ְלֶׁשָאסּור ינּוִצָמ

ם ֵהֶׁשן "ַהְיינּו ֶׁשַהִּכּסּוי הּוא ַּבזות ַעַּדח ַהֵּסֶהֶׁש, תַעַּדח ַהֵּסֶהא ְּב ָּביַחִׁשָּמא ֶׁשָרָמְּגל ַה ַע) מאמר בריך ברי לעתיק יומין'אדיר במרום'(ל "רמחָּב

 הּוא ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ְוָׁשם ֵיׁש ָלֶזה ,הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפה ּוָמָׁשת ְניַנִחְבא ִּביִה ֶׁש ֲאָבל ַּבִּביָנה].הָרֹוּתת ַהלֹוְגת ִניַנִחְּב[, ְבִחיַנת ַהַּדַעתִּב

סֹוד ַהֵּקץ ֵאינֹו ִּכְׁשָאר ְרִמיִזין : הָרָצְק ִּבנֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו:) סנהדרין צו'י אגדות אפיקי יםביאור'(א ֶחֶבר "ְוֶהֱאִריְך ָּבֶזה ַהגרי. ִּגּלּוי

ֶאָּלא ָּבֵעי ְלנֹוֵקב ְלַהאי ֶסַלע ֵמֵעֶבר ְלֵעֶבר ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ִלְתהֹום , יִציָרה ְּדָנְפקּו ִטִּפין ִמֶּסַלע ִּד,א ְּבֶסַלעְלַאְׁשְּכָח

ֶפה ְוָלׁשֹון ֵהם  ּו, ֶׁשֵּלב הּוא ְּבִביָנה',ַּגֵּליִלָּבא ְלפּוָמא ָלא ' ֶׁשֵּקץ ָמִׁשיַח רּוְמָאה ֶּׁשְוהּוא ַמ. ְּבִריָאה ְוָׁשם ִיְתַּגֶּלה

 . ַהֵּלב ֵמִבין,ְוָלֵכן ֵקץ ָמִׁשיַח ִנְׁשָאר ְּבַמֲחָׁשָבה ַּבֵּלב,  ַּכָּידּוַעה ִּביִציָרה ַוֲעִׂשָּין" ְוזו,ּוִביָנה ִהיא ִּבְבִריָאה, ן"זו

 ֶׁשֵהם 'ִּליִתיְלִלִּבי ִּגִּליִתי ְלֵאיָבַרי לֹא ִּג' רּוְמָאה ֶּׁשן ַמם ֵּכַּגְוהּוא . ְולֹא ָּבא ְּבִדּבּור ַלְּנִביִאים ֶׁשֲהָׂשָגָתם ַּבְיִציָרה

 ְוֵהִׁשיבּו לֹו , ְוהּוא ֶׁשָרָצה ֲחַבּקּוק ַלֲעמֹד ַעל ֵקץ ָמִׁשיַח.הָעְלִמין ְיִציָרה ַוֲעִׂשָּי'  ֶׁשֵהם ְּבבן"זוְּדֵאיָבִרים ְּדגּוָפא 

ים ִקְּסַעְתִּמ ַהּוּלֵאים ֶׁשִארֹוְו ".ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבָך" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ , ְּכִתיָבה ַּבֵּלבדַהֵּקץ ֵאינֹו ָּבא ְּבִדּבּור ַרק ְּבסֹו

ֶזה ַהַּטַעם ְו. הֶּסֻכ ְמינֹוֵאי ְולּוץ ָּגֵּקם ַהָׁש,  ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּביָנה עֹוַלם ַהְּבִריָאה, ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה, ַעל ֶּדֶרְך ַהִּנְסָּתרץֵּקת ַהין ֶאִבָהְל

] בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו [רָבָער ַּפְסין ִמ ֵּבׁשֵרְפַהֶהן ֵכְו. ַּדַעת ֶהֵּסח ַהיןֵא ִּביָנה ֶׁשִּבְבִחיַנת ןיָוֵּכ, יןִּצי ִקֵבּוּׁשִחָפא ֶׁשַהּזַֹהר ָמֵלא ֵמִעְנַין ּגּו

בביאור זה (. הָּלֻאְּגל ַהיד ֶׁשִתָעֶל, בֶרֶען ָהַמְזת ִּבֶמֶּיַּתְסִּמת ֶׁשלּוָּגל ַהר ֶׁשָבָעין ֶהר ֵּבֵּבַחר ְמַהּזֹי ַהִּכ, רַהזֹר ַּפְסא ִמהּויד ִתָער ַּפְסִמְל

  ).א"ציון דוד סיבוני שליט' ג ר"סייעני הרה

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו, א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו

 ה"ֶׁשהקב ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ,ְּבִעָּתּה ָזכּו לֹא ֲאִחיֶׁשָּנה ָזכּו )במדבר( ל"ַחְמַרָּב אָבּוּמַּכ ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע רֵּבַדְמ הֶז קסּוָפּו

 בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע ןֵכְו .)קטו חדש זהר בתיקוני עיין( "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" ָחי ָּכל ְלֵעיֵני ִיחּודֹו ְלַגּלֹות ִיְרֶצה

 םיֶהֵנְב יֵנְבִל אָּיִרְטיַמִגְבּו .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ִּכי ִצּיֹון ְּתַרֵחם ָתקּום ַאָּתה" )יד ,קב תהילים(

ה ָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכ ְו.ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְׁש ןַעַמְל םיֶהֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוּג ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע הָבֲהַאְּב מֹוְׁש ןַעַמְל

ָהֵאל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא . ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. נּו ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינּוי ֱאלֵֹה'ה ַאָּתה ָּברּוְך

 : גֵֹאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבהִביאּוֵמ. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ה ַהּכֹלקֹוֵנ. ּגֵֹמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ֵאל ֶעְליֹון

ֲעֵׂשה ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשה הָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכְו. 5773  ְּבִגיַמְטִרָּיא: עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֶמֶלְך

א ָבמּו ּו.5772 ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַהִע, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ְקֻדָּׁשֶתָך

ַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה ְּדָבִרים ַהָּללּו זֹוֶכה ּוְמ' ָהִכי ִאְּתַמר ַּבַהָּגָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ָּכל ַהָּזִריז לֹוַמר ד )ח קכב"או(' רּוּט'ַּב

 ְוֵכן ָנַהְגִּתי לֹוַמר ָקֵרב ֵקץ .ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשה

 ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ה"הוי": יםִקסּוְּפַה'  גְוֵכן .'כּוְוִּביַאת ְמִׁשיֶחָך ְּפֵדה ַעְּמָך ַׂשַּמח ֲעָדֶתָך ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ". הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּוה" הוי: ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְךה" הוי:ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

 הָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכְו. ם סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות" ֵמאֹות ְואֹות ֵמׁשֵמָח סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ף"כְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות , 5772



ט 

ֵהן ָּגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית . ְוהּוא יֹוִׁשיֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ֵׁשִנית ְוַיְׁשִמיֵענּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ַחי ֵלאמֹר

  .5771 ְּבִגיַמְטִרָּיא יםְּכֵראִׁשית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹה
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  .ב ועוד''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  

 תופעה שכל שיעור מתחיל שוב בגמר השיעור בלי נהבשיעורי הוידאו המופיעים בארכיון סוד החשמל יש: הערה חשובה
  .שיעור למחשב התופעה נאלמת ובהורדת ה. ובעצם כל שיעור הוא קובץ כפול שחוזר על עצמו.פס קול

 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ
  .0573109982: בלבד בטל ₪ 80במחיר ]  כרכים5['  החשמלסוד'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

  .לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למיילניתן  il.net.neto@fish או במייל
  לזיכוי הרבים' מתוק מדבש'ם להפצת חוברות ודיסקים של הוצאת הזוהר דרושים מפיצי

  0544375705לפנות לאליהו . החומר ישלח עד הבית ללא תשלום
  
  

  .הפלפולההלכה ו על דרך לחג השבועותמאמר חדש בפרסום ראשון 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםיכה קלים לתועלת המאמר מוגש בשינויי ער[
  
 ,  

  . נישואין עם רותח למה חשש הגואל רק על פסול בניו ולא על האיסור"תמיהת הב
  
  ]ו, רות ד. ["אל לא אוכל לגאל לי פן אשחית את נחלתיוויאמר הג"

כמו ' זרעי' פן אשחית את נחלתי י" ופרש',לא אוכל לגאל לי פן אשחית את נחלתי'נתקשו בפירוש דברי הגואל 

 ח"ומקשה הב,  וטעה בעמוני ולא עמונית,"לא יבא עמוני ומואבי" שנאמר , לתת פגם בזרעי,בנים' נחלת ה

  הרי עיקר הנישואין עם , למה הוצרך לדבר על פסול זרעו,  דאם טעה במדרש זו וסבר שמואבית אסורה בקהל] בספרו משיב נפש[

  .'רות אסורין בלאו דלא יבוא מואבי בקהל ה  

ענין השחתת . ב, לא רצה להביא צרה לאשתו. א,  בכמה פנים'פן אשחית את נחלתי'פירשו את דברי הגואל 

  י בשם המדרש שהגואל טעה במואבי ולא מואבית צריך עיון קושית "אכן למה שפרש, עניות בביתו. ג, הקרקע

  . שהזכרנוח"הב  

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ' וגו' ה יבא עמוני ומואבי בקהל לא"דהנה כתוב בפרשת כי תצא , בישוב הקושיא

 אבל ,ורבים אמרו שהם לא קדמו אותםן שם כתב "והרמב".  לקללך'וגוואשר שכר עליך את בלעם '  וגוובמים

גה זו השיב על הש:) דף קג(א בסנהדרין "והמהרש[ ,כי די למחנה שימכרו להם כאשר ירצו לקנות,  וזה הבל,ישראל קנו מהם

  , והמואבים הוציאו להם לחם ומים בכסף, ועוד כי ישראל לא באו בגבול מואב, ] כדמשמע שםשהיה להם ליתן בחינם

  .ד"עכ, יולמה ירחיק המואבי לעולם בעבור זה ולא יתעב האדומ, והכתוב יספר שעשו המואבים כאשר עשו בני עשו  

 מן החרב לוט אביהם  אתשהציל, שהיו גמולי חסד מאברהםאב עמון ומוכי הכתוב הרחיק שני האחים האלה ן "הרמב

   את ו שכרהמואבים ,והם עשו עמהם רעה, והיו חייבין לעשות טובה עם ישראל,  השם מתוך ההפכהוובזכותו שלח, והשבי

  .ואילו מואב כן קדמו בלחם ובמים. ולכן נאסרו בלחם ובמים מו לא קדוהעמונים, ולכן נאסרובלעם בן בעור   

 רבותינו 

 המפרשים ו

 והנראה 

 וכתב 



י 

וכמפורש בקרא דנאסרו משום שלא  ,עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביתביבמות רבותינו דרשו דהנה , ן"הרמב

ולכאורה זה מוסב רק כלפי החטא שלא קדמו , לצאת מגבול הארץהאיש דרכו לקדם ואין האשה דרכה לקדם ו, קדמו

  שדרך האיש ', אמרו כן אף על החטא השני אשר שכר וכו] ח"ד פ"פ[ובמדרש רות ] ג"ח ה"פ[יבמות בירושלמי אכן באמת , בלחם

  . ולייעץואין דרך האשה לשכור, ולייעץלשכור   

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קסמא גדולה לגימה , :]דף קג[ן מסנהדרין "בסנהדרין שם תמה על דברי הרמב

הרי מפורש שגם עמון , ם בלחם ובמיםעל דבר אשר לא קדמו אתכ  שנאמר,שהרחיקה שתי משפחות מישראל

  ן שמואב קידמו את ישראל "וזהו להדיא דלא כדברי הרמב, וגם מואב נאסרו ונתרחקו מפני שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים

  .בלחם ובמים  

 ,ם זה לוט שפירש מאברה,דרש רבה אח נפשע מקרית עוז:] דף י[ובהוריות :] דף כג[דהנה איתא בנזיר , נראה בזה

 דרש רבא ,'שנאמר לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה, כבריחין וארמון שהטיל מדינים ,ומדינים כבריח ארמון

בכל תושיה יתגלע שנתגלה ו לתאוה יבקש נפרד זה לוט שנפרד מאברהם ',ד וגותאוה יבקש נפרי על הכתוב ל"ואיתימא ר

  משפחות עמון ' וכאן רואים שנפרדו ונתרחקו ב. יסור עולםקלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות דתנן עמוני ומואבי אסורין א

  .והוא תמוה לכאורה מן הכתובים דמפורש דהטעם הוא משום שלא קידמו אותם בלחם ובמים, בגלל מגרעותיו של לוט, ומואב  

, ידמום בלחםעמון שלא ק, ן שחטאי עמון ומואב הוא בכפיית הטובה שנתחייבו בני לוט לבני אברהם"לבאר על פי הרמב

וזה נרמז בדברי הגמרא שהרשעות , ועמון ומואב נענשו מאותה סיבה של כפיות טובה, ובמואב ששכרו את בלעם

על דבר אשר לא קידמו אתכם ועל ולפי זה מבואר לשון הכתובים , שלא הכיר טובה לאברהם' אח נפשע'שלהם באה מלוט שהיה 

טול הכרת הטוב אשר באה לידי ביטוי במה שלא קידמו אותם בלחם ובמים  שבשניהם יש להם פגם של בי,דבר אשר שכר עליך

  דעיקר מה ,  מדוע הגואל חשש מזרע פסול יותר מאשר עצם הנישואיןח"ולפי זה מיושבת קושיית הב, ועל ששכרו לקלל ישראל

  .'פן אשחית את נחלתי'ואל והן הן דברי הג, מהשחתת מידותם הרע' שאסרה תורה את עמון ומואב הוא למען לא יתערבב בנחלת ה 
  

  .ד אחר יבטל הוראת בועז"ז שחשש שמא בי"ח והגרי"דברי הב

  .ח שהיה אפשר לייבם בלא קנין"דברי הכלי חמדה בישוב קושית הב
  

שבועז היה גדול הדור וראש כיון , שהגואל סמך על הוראתו של בועז שהיא מותרת לו, כתב ליישב] בספרו משיב נפש[

חשש שמא הוא אבל , והחולק עליו יתחייב מיתה כזקן ממרא, מדינא דמואבי ולא מואבית, ת מותרשרותהורה סנהדרין וה

   "פן אשחית את נחלתי" לכן הוא אמר, מואבית אסורהש ויורה, ק על הוראתו של בועז ויחלות דיןבדורות הבאים יקום בי

  .שיפסלו את בניו  

דואג רצה לפסול את דוד לבא בקהל משום שרות אסורה לבוא ש:] דף עו[ות מצינו ביבמש, ז הלוי הוסיף"מרן רי

והיאך רצה דואג לפסול את רות , י בועז והזקנים דמואבי ולא מואבית"ויש להעיר דהלא כבר נפסקה ההלכה ע, בקהל

  כמו הדברים , ה זו רצה דואג לחלוק על הלככל מקוםמ, ז דאף שכבר נפסקה ההלכה דמואבית מותרת בקהל"וביאר הגרי, בקהל

  .יהםאפשר לחלוק עלג מידות שהתורה נדרשת ש"נלמדין ביה  

, כך מקולבני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרבחגר חרבו כישמעאל ואמר עמשא 

  שקבלה היא בידו אלא , שאפשר לחלוק עליה דרשא בעלמא שהיא לאכמבואר עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית 

  .אי אפשר לחלוק על זהוהלכה למשה מסיני   

 בית דיןהגואל חשש פן יבוא ש, שאמר לו לבועז לא אוכל לגאל פן אשחית את נחלתי, ז לפרש דברי הגואל" כתב הגריהז

 רצה לפסול כמו שבאמת אירע כן שדואג, ואז יפסל זרעו בקהל, מואבית אסורה בקהלויאמר ש, חלוק על בועז והזקניםוי

 יף והוס

 א "והמהרש

 ואשר 

 ונראה 
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 ובחידושי 

 ולכן 

 ולפי 



יא 

   על דברי ריך עיוןכאורה צול. יא הלכה למשה מסיני היאוטעותו של הגואל היתה שלא ידע שה, ובעו לאכרוזי עליה, את דוד

  . למשה בסיני בועז והזקנים לא אמרו לו להגואל שהיא הלכהמדועז "הגרי  

 שכחום וחזר יעבץ ר כךואח, לישראל בסינישיעורים ניתנו ש.] פ יומא[ז הלוי " בחידושי מרן רילהוסיף לפי המבואר

 של ת דיןולכן אף שבי, מעתה פסקה הקבלה מפי השמועה, כל ההלכה של שיעורים נשתכח מישראלשכיון ו, ויסד אותם

 אחר יכול לחלוק ולומר שלא כך היתה ההלכה אלא כל מקום בית דיןמ,  מדות שהתורה נדרשת בהןעל פייעבץ החזירום בפלפולם 

 תשתכח הלכה שאולי,  שמא יושחת נחלתושהגואל חששמבואר   ולפי זה.ד כאן דבריוע, ך לחלוק על שיעור של כזיתשייו, כך

   ואם לא תוחזר הלכה זו על פי, כפי שבאמת היה בזמן דוד שכל ישראל שכחו הלכה זו, שהיא הלכה למשה מסיני, זו מישראל

  . שיחלקו על הוראה זוולי יבא בית דיןא, ג מידות שהתורה נדרשת בהן"י פלפול בי"קבלה אלא עפ  

ורק בזמן דואג הוא שמצינו הלכה למשה מסיני , בועז עצמו לא היתה בידו קבלה זו מהלכה למשה מסיניש, נראה ליישב

  לא הכריע , אך בועז שדרש כן מדרשא דיליה,  סתמו את פיו של דואג כשהיתה בידם קבלה זו עד משה מסינישםולכן , זו

  .לדעת הגוא  

  אין דין שיהא הגואל קונה את היבמהן נחבדין יבום של קרובים האמור בבש, ליישבכתב ] 98' ע[חמדה פרשת וישב 

  דלא ,  פן אשחית את נחלתיהגואלולזה אמר , חייבי לאוין בלא קנין קידושיןבפסולי קהל של אין איסור ו ,קנין אישות

  .בניוחשש על עצמו אלא על   
  

  . דמואביא תעשהח דעשה דיבום דוחה ל"ישוב קושית הבא ב"בדברי המהרש

  .א האם יבום דקרובים דוחה איסורי תורה"א והמהרש"בדברי הרשב
  

אחר שכבר התיר . ב, למה לא הזכיר הגואל האיסור ביאה אלא פסול הזרע. עמד בקושיות אלו א.] דף עז[ביבמות 

ן בפרשת וישב " המבואר בדברי הרמבל פיותירץ ע,  לדבר כןהיאך מלאו לבו' בועז במאמרו אשת אמת קנית וגו

, אסור לייבם חייבי לאויןש ואף שאמרו ביבמות ,מואביא תעשה של יבום דוחה לשל עשה ו, גם בקרוביםמצות יבום נהג אז ש

   ולכן מן הדין היתה ,באותה שעה של בועז עדיין לא נתקנה תקנה זוו,  מדרבנן לפי שגזרו על ביאה ראשונה אטו ביאה שניהזה רק

  .וזהו שאמר בן אשחית את נחלתי, ורק שחשש שבניו יהיו אסורים בקהל, א תעשהעשה דוחה לן מותרת לו מדי  

ולומר את דבריו א נתקשה היאך מלאו לבו של הגואל לחלוק על בועז "המהרשש, ל יש לעיין"א הנ"דברי המהרש

והוא סבר שההיתר הוא ,  ועל זה תירץ שטעה במואבי ולא מואבית,אשת המת קניתכמאמרו , אחר שבועז התירה לו

  אמרו שלכן הביא :] דף ז[ובכתובות , וקשה דהלא בועז פרסם את ההיתר של מואבית ולא מואבית, א תעשהמשום דעשה דוחה ל

  .ד"ויל, עשרה אנשים  ואמר בפניהם דמואבי אסרה תורה ולא מואבית  

 ביבמות אמר רבי אבא אמר רבוה, מכח הדרשא דמואבי ולא מואבית, יר את רות בקהל במה שבועז היה נאמן להתקשה

כ היאך "וא, ואם לאו אין שומעין לו, שומעין לו אם קודם מעשה אמרה,  כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא:]דף עז[

  ש "יעוי, מדין מואבית ניחאונתבאר שם שמאחר שכבר הורה כן להגואל שהיא מותרת , היה בועז נאמן להורות שרות מותרת לו

  .א"י דברי המהרש"נ עוד עפ"מש  

,  התחיל במצות יבום הקרוביםהר אמרו כי יהוד"בב, ן בפירושו שם כך הוא"ע דהנה לשון הרמב"א צ"דברי המהרש

, וחכמי ישראל הקדמונים מדעתם הענין הנכבד הזה', ה להתיר איסור אשת האח מפני היבום וכו"רצה הקב

  , וקראו אותו גאולה, באותם שלא יהיה בהם איסור השאר,  לפנים בישראל לעשות המעשה הזה בכל יורשי הנחלההנהיגו

  .ד"עכ,  והמשכיל יבין,וזהו ענין בועז וטעם נעמי והשכנות  

י כפ, ומצות הגאולה נוהגת אף בקרובים, והיא הגאולה, דבכלל מצות יבום איכא גם מצוה נוספתן "מפורש בדברי הרמב

ומפורש , אלא סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם, ואין זו חובה כלל, שהיה במעשה שבועז שנתקיים היבום בקרובים

 ונראה 
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 בכלי 

 א "מהרשה

 ובעיקר 

 ועוד 

 ובעיקר 

  ריה



יב 

  כ מנין לנו להתיר איסור מואבית מחמת "וא, בדבריו דמאחר שניתנה תורה לא הנהיגו כן אלא בקרובים שאין בזה איסור שאר

  .ע"וצ, והדברים תמוהים, ענין סוד זה  

ובחידושי , ן נחדאף קרובות הבאות מחמת אישות נאסרו בב,  בכלתודאורייתאדבן נח אסור מ .בסנהדרין נחי "דעת רש

 והרי יהודה אמר על תמר כלתו צדקה ממני ',וכווהרי יעקב נשא שתי אחיות תמה עליו .] חצדף [ן ביבמות "הרמב

   , מפני שהיתה זקוקה ליבם,א דכתיב ולא יסף עוד לדעתה וה,ואלו היתה אסורה משום כלה אכתי חייבת היא מיתה דעריות

  .ל"עכ,  לפי מה שהיו נוהגין ביבומין,והוא שלה  

   ולא מצינו שהותר להם , כדמוכח מיהודה שבא על תמר ואמר צדקה ממני,מותר בכלתו בן נחוכן שם כתב 

  .ל"עכ, ודה ואפילו תאמר כי דרך ייבום עשה כן יה,איסור ערוה משום מצות ייבום  

דקודם התורה היה יבום מותר , דמותרת היתה לו ליהודה דבר תורה משום יבמה, מיהו אין תמר ראיההשיב שם 

,  ובקי היה בענינו, שהאח עיקר, לא באב,אלא שרצה יהודה לנהוג בה כדרך שצותה התורה באחים, בקרובין

  וממילא ענין זה דיבום ,  דבועז למדנו שסוד היבום קיים גם בקרוביםדממעשה, א בזה"וכוונת הרשב, ל" עכויורה על זה בועז

  .הגם דבני נח הוזהרו בזה, דוחה איסור דכלתו  

או רק קיים , י מה שנראה שנחלקו המדרשים האם יהודה נצטוה על היבום"עפ, א בפשוטו"באמת יש לקיים דברי הרשב

' ד סי"יו[ס "וכן הוא בחת ,היבוםפסיקתא איתא שיהודה נצטוה על במושב זקנים פרשת וישב הביא דבדהנה , מצות היבום

  ומצוה זו של יבום שפיר דוחה איסור ,  דלפני מתן תורה היה גם ציוי על יבום של קרוביםש לומריכ "וא, מ"בשם הר] ב"רל

  .ן נחכלתו האסורה לב  

א דיבום "ובפשוטו הן הן דברי המהרש, ור כלתוז סוד זה דוחה איס"ועכ, א מורה דלא נצטוה יהודה על היבום"לשון הרשב

אך אחר שניתנה תורה ונקבע , ועדיין יש לחלק דאיסורי בני נח נידחין מפני סוד מצות היבום, דרות דוחה איסור לאו דמואבי

  פרשת  [ז הלוי"מרן רי' ועחי, היאך נדחה איסור תורה מחמת סוד ענין היבום כל שאין זה מצות עשה, בתורה איסורא דמואבית

  .כלפי הא דבהדי כבשי דרחמנא למה לך] תולדות  

  ח שהגואל חשש רק לפסול בניו"ישוב נפלא על קושית הב

דרשא את ההגואל קיבל באמת ש, ח והאחרונים בטעם מה שלא חשש הגואל אלא לפסול בניו"בזה בישוב קושית הב

  הלך אחר ' לו' מדינא דם כן וא,מואבית עלהשם כי עדין ,  מואביםנשארים זרעה אבל,  מותרת בקהלשמואבית

  .בנה פסול כמותה:] קידושין סז[פסולו   

והיינו , כתב דמה שנצטוינו בתורה על מואב לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם] ב"ב סק"מצוה תקס[ח "במנח

על דבר ' א יבא עמוני ומואבי וגוכפשטא דקרא ל, נתגיירוהרי דלאו זה נוהג אף אחר ש, שאין לעשות להם להם שום טובה

  , דמשמע דאף אחר גירות אסור', על זה נאמר לא תדרוש וגוהרי ש, דנתרחקו מנישואין אף אחר שנתגיירו', אשר לא קדמו וגו

  .א"ח עבדים הי"מ פ"והוכיח לזה מתוך דברי הר  

 אך ,כ הן אינן גם בכלל הלאו הזה"א, נשים דלא נתרחקו מקהל דהם לא עשו הנבלה הזאתאפשר ד, ל"ח לחדש וז"במנח

נתרחקו מקהל מפורש עמון ומואב  והנה דבר זה ד,י טעם המצוה אין אנו יכולים ללמוד דין"כבר כתבתי כמה פעמים דע

  על כן פשוט ',  וכואבל לאו זה לא תדרוש אין מבואר בתורה כלל, ל דהנקבות לא נתרחקו"וקבלו חז, 'רה על דבר וגובתו

  .'בות בכלל איסור לאו זה דלא תדרוש וגוד דגם נק"לענ  

 נראה פשוט דזרעה בין זכרים בין נקבות אסורין 'אבי עלה ורק שהותרה לבוא בקהל הח דעדיין שם מו"לסברת המנח

שהרי מעולם לא הופקע , ונמצא שאסור לדרוש בשלום כל זרעה של רות, באיסורא דלא תדרוש שלומם וטובתם

  מ הלך "מ, ואף שהקידושין חלין ואין עבירה בקידושין אלו שהרי מואבית מותרת, סור דרישת שלוםפסולה של רות לענין אי

  . ומאחר שהאם עדיין שם מואבית עליה כל זרעה בכלל, אחר פסולו  

 והנה 

 א "והריטב

 א "והרשב

 והנה 

 אכן 

 והנראה 

 דהנה 

 והוסיף 

 אשר 
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י ורק מי שהוא עצמו מואב, ולא נאמר בזה דינא דהלך אחר פסולו,  זונבנד דאיסור לא תדרוש אינו פסול יחוס'ג ר"הרה

כ נמצא "וא, אכן לפי מה שיבואר דיסוד הפסול של מואבית הוא לפי שעדיין לא נשלמה הגרות לגמרי, בכלל איסור זה

  ' לו'א דכ אף זה בכלל הדרש"וא, אלא יסודו פסול דאית בה, דאף מה שהמואבית אסורה באיסורא דלא תדרוש אינו איסור בעלמא

  .ויש לדון, הלך אחר פסולו  

דהרי עדיין , מ בניה הזכרים שפיר יהו פסולין לבוא בקהל"מ, דמן הדין דאף דמואבית מותרת לבא בקהל, נראה להוסיף

מ הרי "מ, דאף שגוף הביאה מותרת מדינא דמואבי ולא מואבית, כ שפיר צדקה טענת הגואל"וא, שם מואבים עליהם

  ח דעדיין שם מואבית עליה לעולם לענין לא "טת המנחוהדברים מחוורים מסברא לפי שי, ישחית את נחלתו בכך שבניו יהו פסולין

  .'כ אף בניה פסולין לקהל ה"וא, תדרוש  

מ חשש "מ, דאף שקיבל מבועז ראש סנהדרין שהמואבית מותרת בקהל, מעתה צדקה מאד טענתו של פלוני אלמוני

כן הוא כל הבנים , תם באיסורא דלא תדרוש שלומם וטובשהרי מאחר שרות מואבית היא ואסורה, להשחתת בניו

  ל לבועז "אשר נראה דבזה גופא הוא דס, ומיושבת היטב קושית האחרונים, 'וממילא דהבנים אסורין לבוא בקהל ה, בפסול זה

  .ח"לפי שבאמת מואבית אין בה שום פסול דלא כהמנח, שאינו כן  

ממה שבועז היטב מאד לרות ודרש , ח" המנחתמהו על דברי] ג ואבי עזרי"קנ' ג ע"כלי חמדה ח[דהנה האחרונים , בזה

ואף אם נימא דבאותה שעה כבר היתה , ח אסור לדרוש בטובתה של מואבית"ואילו לדברי המנח, בטובתה עד מאד

  אשר , ח אף אחר שנתגיירה אסור לדרוש בטובתה"אמנם הרי להמנח, כמשמעות הכתובים שם ובתרגום שבאה להתגייר, גיורת

  . לאו זהכ דאין נקבות בכלל"ע  

דיסוד נראה לבאר , ח דהרי לא הוזכר בכתובים מיעוט בלאו דלא תדרוש שלומם וטובתם למעט את הנשים"הערת המנח

חלות דין שנתפס בהגרות והכניסה אלא הוא , ן זה איסור ביאה בעלמאאי, ישראלאסורין בקהל מואבי ושעמוני מה 

  וכל האיסור לדרוש שלומם משום שלא נשלם הגירות ,  לנישואיןבקהל ישראללגמרי  הגרות ליכנס השלא הועיל, לקהל ישראל

  .לענין זה איסור דרישת טובה  

הרי מעתה אין , כ שנשלם גרותה לגמרי ונעשית ככשרי ישראל"ע, דמאחר שנתמעט מואבית שאין אסורה בקהל ישראל

כ דלית בה לאו דלא תדרוש שלומם וטובתם "דע, צריך ילפותא נוספת להתיר את המואבית בלאו דלא תדרוש שלומם

  וממילא מותר , ממילא איכלל בזה שאין שום פסול של מואבי, לנישואין' מאחר שקבעה תורה שהמואבית מותרת ליכנס ה

  ].ח"דלא כהכרעת המנח[, לדרוש בשלומה וטובתה כל הימים  

וממילא ,  שמואבית נכנסה לקהל ישראל לגמרידהכרעת בועז בהלכה זו היא, שבזה גופא הוא שדנו בועז והגואל

   ופלוני אלמוני סבר כהכרעת וממילא כל זרעה דינם ככשרי ישראל לגמרי, פשוט דמותר לדרוש בשלומה של רות

  .ח שעדין יש איסור דלא תדרוש"המנח  
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