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

ֶרק    . 'טֶּפ

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

ְוָנָהר " בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ְוָנָהר ְמַסֵּמל ַּגם ַהְׁשָּפָעה ֶׁשהֹוֶלֶכת ַלְּלֻעַּמת ֶזה, ַּמְעָין ְמַסֵּמל ַהְׁשָּפָעה ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁש.)ש לט"שה(ת "ְּבלק

ָהר יֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם  ָנןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ְּדַמְעָין ְמַסֵּמל ֶאת ְמקֹור ַהַּמִים ֶׁשָּבִאים ֵמַהְּקֻדָּׁשה. "יֵֹצא ֵמֵעֶדן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד

א ָרְטִּסְּדַבַּמְעָין ֵאין ֲאִחיָזה ַל,  ֶׁשַּמְעָין ְמַטֵהר ְּבָכל ֶׁשהּוא ּוְבזֹוֲחִלין)פרשת זכור( 'ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ַלְּלֻעַּמת ֶזה

, ַרק ְּכֶׁשעֹוְמִדים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְּבִׁשעּור ַאְרָּבִעים ְסָאה, אָרֲחא ַאָרְטִּסם ֲאִחיָזה ַל ֵמי ְּגָׁשִמים אֹו ָנָהר ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. אָרֲחַא

 ֶׁשַהחּוט הּוא ִּבְבִחיַנת 'ַחְׁשַמל ַעִין' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵעיַנִים אֹוִתּיֹות ַמְעיָיןְוֵכן .  ִמְסַּתֵּלק ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלָטֵהראָרֲחא ַאָרְטִּסַה

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְעָיןְוֵכן . ְּבֵצרּוף ְׁשֵּתי ִמִּלים" ִיםֵעיַנ םְמֵלִאי ")יח, יחזקאל א( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ַהַּמְלָאִכים ן"ַמְעָיְוֵכן . ַעִין

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוטָעָנן  

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

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

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

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

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

, ֶׁשַהֶּגֶׁשם ָּבא ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ִּדְכמֹו ְוִנְרֶאה .ִּדְלֵעיָּלא ֵמִאְתָערּוָתא ֶׁשָּבִאים ְּדכּוִרין ַהַּמִּיין ֶאת ְמַסְּמִלים ַהְּגָׁשִמים ֵמי ןֵּכ יןֵאֶּׁש

 םְלַי ְמֻחָּבר ִּדיקְּדַהַּצ .ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ָׁשְרָׁשם ,ַהַּצִּדיִקים יֵדְי לַע ֶׁשעֹוִלים ִּדְקֻדָּׁשה נּוְקִּבין ַמִּיין ְךָּכ. .)תענית י(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

 ָלעֹוָלם ַהַּׁשָּיִכים ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּמִים ּוְמַקֵּבל ,לֹוֵמד ֶׁשהּוא ְוַהּתֹוָרה ַהָחְכָמה ְוֶאת .ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים אּוֶׁשה ,ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה

 ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה םִמַּי ןֵּכ םַּג ָּבא ְמקֹוָרם ַמֲעֶלה ֶׁשהּוא ְקִּביןנּו ַהַּמִּיין ּוִמֵּמיָלא .נּוְקִּבין ְלַמִּיין הֹוֵפְך הּוא ,ַהְּׁשִמיִני

 ַהַּמִּיין ְּדׁשֶֹרׁש ,סֹוף ֵאין ַעד ְלָבנֹון ִמְּבִחיַנת ִנְמָׁשִכים ,ַמְׁשִּפיִעים ְוַהַּמְעָין ֶׁשַהְּבֵאר ֶׁשַהַּמִים ַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ְוֶזה .ֵאָליו ָקׁשּור

 ןֵכְו .ייִנִמְּׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקִֹמ אֵציֹו ןָיְעַּמַהֶׁש ַהְּגָמָראֵמ יםִארֹו ןֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ,סֹוף ֵמָהֵאין ָּבא םַּג ִּדְקֻדָּׁשה ְקִּביןנּו

מּוָבא 
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   ןָיְעַמ ןֵכְו .ָהֶעְליֹוִנים ַּמִיםַל רֵּבַחְתִּמַה ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא תֶלֶּמַסְמ תַעַדְו ,ּהָּלֶׁש תַעַּדַהֵמ יןִּבְקנּו יןִּיַּמַה תֶא היָדִלמֹו הָּׁשִאָה

  ).קכד ויחי( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב ּמּוָבאַּכ ,הָאָּלִע אָּמִא תֶא תֶלֶּמַסְמַה יִמֳעָנ תֹוּיִתאֹו  

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .ֵמי ַמְעָין ֵהם ַמִים ְמתּוִקיםּו. .)תענית י(ְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ַּב, ַמִים ְמתּוִקים ָּבִאים ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

 רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ְוַהַּמִים ַהְּמתּוִקים ָּבִאים ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵאיָנם ְמתּוִקים, 'מֶׁשה ַמִים ָהֶעְליֹוִנים'

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

 ִמן ְונְֹזִלים" ,א ֵמַהְּלָבנֹון ֶׁשהּוא אֹותֹו ָמקֹוםָּכְך ׁשֶֹרׁש ַהַּמְעָין ָּב, ָהֶעְליֹוִנים ַׁשָּיִכים ִלְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני

,  ַׁשֲעֵרי ִּביָנהן"נּו,  ְנִתיבֹות ָחְכָמהב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹון ֶׁש.)חיי שרה קלב( ַעל ַהּזַֹהר 'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ַהׁשרּו  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפ."ְלָבנֹון

ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתיו ִויִהי " )ז, הושע יד(ב תּון ָּכֵכְו. ירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְּׁשִמיִניְלַרֵּמז ֶׁשְּלָבנֹון ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפ

 .ַהְּׁשִמיִנית ַעָּפְׁשל ַהים ַעִזְּמַרְמַה, היָקִנת ְייַנִחְבִלְו, תִיַזן ְלנֹוָבְּלת ַהר ֶאֵּׁשַקב ְמתּוָּכַהים ֶׁשִארֹוְו, "ַכַּזִית הֹודֹו ְוֵריַח לֹו ַּכְּלָבנֹון

  ים ִּׁשִמ ֲחַּהבָֹּג"ְּבִגיַמְטִרָּיא ה ָמְכת ָחיבֹוִתְנת "יֵּבד "ֶמי ָלּוּלִּמֶׁש א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו

  ".הָּמַא  

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

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

  .דַחת ַיכֹוְלהֹו  

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

. הֹומֹות ּוִבְּקׁשּו ַלֲעלֹות ַלָּמרֹוםֶמה ָעׂשּו ֵהֵעּזּו ְפֵניֶהם ּוָבְקעּו ְּת, ָאְמרּו לֹא ָזִכינּו ֶׁשִּנְהֶיה ָקרֹוב ְליֹוְצֵרנּו

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

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

, 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 ֶׁשִאֹורְו

  ּוְכֶׁשַּמִּגיַע , ם ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשקְֹׁשָעה ְּבָאב ִלְנֶׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּת .)שלח קעב (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַל

  . ם הּוא ִנְרָּגע ְוִנְהָיה ָׂשֵמַחֹוַלְּתה  

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)סידור תפילה(' ַחֵקרֹו'ָּב

ְׁשַבע ֵמאֹות ִמיֵני ָּדִגים ְטהֹוִרים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות  )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,"ם ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַעֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִי"

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

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

 ֲחִמִּׁשים ְךיַע ַמֲהַלְּכֵׁשם ֶׁשָעְביֹו ֶׁשל ָרִק :)ברכות ד(י ִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצָמ. ג. "תִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַח"

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

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

ְוֵכן 

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו



ג 

 )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 ".ַּכִּמְדָּברַוִּיְגַער ְּבַים סּוף ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהֹמֹות "

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

ְוֵכן ָמִצינּו . " ַהָּיםְךֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹו' ַוְיַנֵער ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , יֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהיּו ְמַנֲעִרין ֶאת ַהִּמְצִרִּייםַמִים ָהֶעְל

ְ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 .ְרָדה ְלַמָּטה ַמָּמׁשַהְינּו ֶׁשַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָי, ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה ֶּׁשּלֹא ָראּו ְנִביִאים

תנחומא ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָאְמרּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיַחד ֶאת ַהִּׁשיָרה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּתֹוְך ְרִאַּית ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה

, ְוַהַּמִים ַהְּמתּוִקים ָּבִאים ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים,  ְמלּוִחיןְךָיְצאּו ָלֶהם ַּכֵּדי ַמִים ְמתּוִקין ִמּתֹוְו" ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד" )בשלח י

  ) ח, ות טושמ ( ַ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. ִריִמיִדיַּגף ֶ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 . ְּגָׁשִמים ֶׁשַהַּמִים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבאּו ִמַּמְרֵזב ֶׁשל ֵמי ) שם'תפארת ישראל'וב, ז, מידות ד(ַּבִּמְׁשָנה 

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

. ָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלא ֶׁשֵּיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְּבַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ְוַהְׁשָּפַעת ַמִּיין ְּדכּוִריןִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְוָהִאְתָהְלַרֵּמז ַעל , ִמַּמְעָין

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

  .ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשֵּמי ַהַּמְעָינֹות ִּבְמקֹוָרם ָּבִאים ֵמַהְּׁשִמיִני. ֶׁשָּבאּו ַלִּמְקָּדׁש ִמַּמְעַין ֵעין ֵעיָטם ִסְּמלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני  

ּוְׁשֵּתי , ר ְיֶחְזֵקאל ָים ֶׁשָעָׂשה ְׁשלֹמֹה ָׁשלׁש ָאּמֹות ַּתְחּתֹונֹות ְמֻרָּבעֹותָּתִני ָרִמי ַב :)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 ַהֶלֵחת ַהֶאְו, דסֹוְיל ַהז ַעֵּמַרל ְלּוּגת ִעַרצּום ְּבָּיל ַהן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחת ַהה ֶאָׂשה ָעמֹלְֹׁשה ִּדֶאְרִנ

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

. ן ַמְעָין ְמַטֵהר ְּבָכל ֶׁשהּוא ְוַגם ְּכֶׁשַהַּמִים זֹוֲחִלים ְוֵאינֹו ָצִריְך ַאְרָּבִעים ְסָאה ֶׁשעֹוְמִדים ְּבָמקֹום ֶאָחד ְּכמֹו ִמְקֶוהְּדָלֵכ

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

. ם ֶׁשִּמַּתַחת ַלֻּׁשְלָחן ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ֶנַפח ֶׁשל ַאְרָּבִעים ְסָאה" ַּבמלביןֵּיַע. נּו ֶׁשִּיְהֶיה ַהְרֵּבה ֶׁשַפע ֶׁשַּיְסִּפיק ְלצֶֹרְך ַהָּטֳהָרהיַהְי, ֶאָחד

ְורֹוִאים ֶׁשִּׁשעּור ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת , ה" ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון ְוַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבִאים ֵמהקב'ן ֶּפהַהֻּׁשְלָח'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

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

ְוַכּמּוָבא , ִּדְמַבְּקִׁשים ֵמָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּיכֹול ִאם ַרב ְוִאם ְמַעט, ֵאין צֶֹרְך ְּבַהְרֵּבה ַמִּיין נּוְקִּבין, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא

  ים ִאן רֹוֵכ ְו.ְמַטֵהר ֲאִפּלּו ְּבָכל ֶׁשהּוא, ָּכְך ַהַּמְעָין ֶׁשְּמַסֵּמל ֲעבֹוָדה זֹו,  ֶׁשל ַמַחטִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכֻחָּדּה )ג, ר ה"שהש(ַּבִּמְדָרׁש 

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

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

 ִרָּיאְּבִגיַמְט ַ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 ּוְבִגיַמְטִרָּיא .ְּכִלי ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵסֶפל

 ת"ר ן"ַמְעָי ְוֵכן .'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו נּוְקִבין יןַמִּי ֶׁ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 ַהָּכתּוב

 ְלָזֵרז נּוְקִּבין ַמִּיין ַהְּדָמעֹות יֵדְי לַע ֶׁשַּמֲעָלה ָרֵחל ֶׁשל ַהְּבִכָּיה ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ַמְעָי  ְוֵכן".ןי ֵּבֶּתן ִלִּי ְּבקִֹלי ַועָׁשַמ
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 ןֵכְו



ד 

   )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(. ַהְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים ַעל ְמִׁשיַחת ָׁשאּול ְלֶמֶלְך

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

  

  

  .ה" עד שנת תשעב"תשעשנת ממאמר קץ הגאולה וספות לה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .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 . לפי שיטת בעל המאור

  .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,ת משיחשנים של חבלי משיח וליד

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 ,או באמצע, בתחילת השנה, המלחמה

וזכר תאריך  לא מ]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, המשיח

  .והארכנו במאמר, ה שתהיה סוף הבירור"תשע

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

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

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

ובתוך התהליכים יש , הארכנו במאמרגאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי ש

  .ואם יזכו יבא מיד. זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים
  

קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי "ק סּוָּפַּב, הָּלֻאְּגת ַהיא ֶאִבָהה ְלָבֲהַאת ָהר ֶאֵרעֹול ְלֵאָרְׂשם ִיַע ֵמׁשֵרֹוּד' ה ֶׁשׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ,ה ֵער"הקבְו , ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ָיַׁשְנִּתי ִלי ִמן ַהֵּקץ"ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער" )ג, ר לג"שמו(  ".ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי

  ֶאָּלא ֲעׂשּו," ִנְמָלא ָטלִׁשיֶׁשרֹא" ַעד ָמַתי ֶאְהֶיה ִמְתַהֵּלְך ְּבלֹא ַּבִית ,"קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי"

 אֹו, ד"ִּפַלת "ר" יִלְתִחי ִּפֹוֵפק ּדּדֹוִדי "ן ֵכָּלא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. ִלי ִמְקָּדׁש ֶׁשּלֹא ֶאְהֶיה ַּבחּוץ
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ם  ִע"ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי"ה ב ֶזתּון ָּכֵכְו. הָּלֻאְּגַל ְוהָבּוׁשְתִלל ֵאָרְׂשם ִית ַער ֶאֵרעֹוְמ' ים הִׂשם עֹוֵהת ֶׁשרֹוָּצ ַהְךֶרי ֶּדִּכ, ל"ַּדְפַמ

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

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

 יֱאלִֹהים ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵנ : ְּ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[

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

ר ַעְצמֹות חָֹנְך ֱהִבׁשָֹתה ִּכי ֱאלִֹהים ָׁשם ָּפֲחדּו ַפַחד לֹא ָהָיה ָפַחד ִּכי ֱאלִֹהים ִּפַּז :ֶלֶחם ֱאלִֹהים לֹא ָקָראּו

 ָיֵגל ]ו" תשעת"סת ְו"ר ֹוּמת ַעבּוְׁש [ְׁשבּות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ֱאלִֹהים ]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:יָלה ֵאין עֵֹׂשה טֹובְּבִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים ִהְׁשִחיתּו ִהְתִעיבּו ֲעִל

ֲהלֹא ָיְדעּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון אְֹכֵלי  :ַ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 

ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻרה ְמָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמן ַהֵכְו ". ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל'הִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב 

ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנָך " )ט, ים טודבר(

ְהֶיה ִין ֶּפָך ְל. "הּוָיְנַתי ְניִּבִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִהָּׁשֶמר". " ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא'הְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל 

ים ִזָּמֻר ְמידִּפַל ְוהּוָיְנַתְנן ֵכְו ".הָּטת ַהְּׁשִמַנע ְׁשַבַהֶּׁש"ה ְּבָנרֹוֲחַאי ָהֵנְפת ִלַחַאת ָהאֹוז ָּבָּמֻר ְמט"ֶנֶּבן ֵכְו. ד"יִּפַלת "ר" ָברָד

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

, בֶרֶעת ֹוּיִת אֹו"רַבָע". ןירֹוי ִּפַׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "רּוּנַּת"א ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ".ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה

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

  .קֵּזַחְתִהם ְלִיַמָּׁש ִמנּוָתים אֹוִרְרעֹוְמּו, ןיֹוְפ ִרׁשֵית ֹוּיִתאֹון ירֹוי ִּפַׁשא ֶׁש"ין שליטִׁשי ֶחִבְצ' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו

ְּבאֹותֹו ְזַמן  .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזַֹּב ינּוִצָמ

ְוִיְּפלּו , ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים, ֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשיםְוַי, ִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעל רֹוִמי ָהְרָׁשָעה

ֶזהּו . ְוָאז ִיְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, ִביֵדיֶהם

ִויַכֶּלה ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל . "'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו" ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ָבְצָרה ְוגֹוְּב' ִּכי ֶזַבח ַלה"ֶׁשָּכתּוב 

ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל , ְולֹא ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלם, ּכֹחֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ְוִיְׁשּבֹר ָּכל ַהֲחָילֹות, ִמֶּמָּנה

ם ֵחָּלִהא ְלבָֹּים ֶׁשָלעֹוף ָהֹוּסם ִמָעָהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ְו".ִצְּלְך ַעל ַיד ְיִמיֶנך' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ַבּדֹוְל

א ָנְעַׁשם הֹוד יֹו ַעְּבַתּמּוזז "ם יֹוּיִּמל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרָהֵמ' היָרִּׁש ַהְוָעְנָתה'ס ֵרְטְנֻקא ְּבָבמּוּו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאֶּב

ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלר ִמַמי ְגִּכ. ילֵעְלִדר ְּכַהּזֹל ַהים ֶׁשִׁשָדֳח' גל ַהז ַעַמָרן ֶׁשֵכָּתִיְו. הָבּוׁש ְּתּוׂשֲעל ַיֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכָּכים ֶׁשִׁשָדֳח'  גיּוְהִי, אָּבַר

 .לאֹוְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמליאֹוִסן ֵכְו. יַחִׁשץ ָמֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרן קֹופֹוְצ ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשם הֹויֹות ְּביֹוְהים ִלִיּופְצ, ןחֹוָּצִּנַהְו

ץ ֶרֶאה ֵמָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוק ְּבחֹוָרה ָהֶצָּקא ַההּוֶׁש, הָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוי ְּבִחָרְזִּמה ַהֶצָּקאת ַּבֵצְמִנה יָאֵרן קֹופֹוְּצה ֶׁשָּפַּמים ַּבִארֹוְו

ה 'ָיאּוְר, תֶׁשֶּבַּיר ַּבֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצל ה ֶׁשָּדֻקְּנַה, םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשיל ַהִחְתל ַמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּמן ֶׁשיָוֵכְו. לֵאָרְׂשִי

יק ִּדַּצר ַהָלְּדְנַּסת ַה ֶאׁשֵּמר ִׁשֶׁשא ֲא"ג שליטְרֶּבְסְגיְנים ִקִּיַח' ג ר"ת הרהֵאֵמ' םִיַּמַב ּוׁשֵאָּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹוף ָהא סֹוֵרָּקִהְל

ג ֹות ּגֶמֶחְלִּמים ֶׁשִררּוים ְּבִניָמ ִס לֹוׁשֵּיים ֶׁשִמָעה ְּפָּמר ַּכָלְּדְנַּסַהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יבִבל ָאֵּתל ִמ"ב זציקֹוִּבה ַרֶשמֹ' ג ר"ר הרהָּתְסִנ

  .קחֹוָרח ָהָרְזִּמַהיל ֵמִחְתג ַּתגֹוָמּו



ו 

 יתֹוִלְכַתד ְלסֹוְיא ַהבֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ז שליט"הרמֵמ יִּתְעַמָׁש

ת ֹוּיִתיא אֹו ִהה"תשעת ַנן ְׁשֵכ ְו.דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהי"חן ַיְנִמ ְּכעַׁש ֵּתיםִמָעְּפ' בת ֹוּיִתאֹוב "תשער ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. תֹומּוֵלְׁשּו

ל ֵּמַסְמר ַהָּפְסא ִמהּוֶׁש, ע"ת תשֹוּיִתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵהם ֶׁשּוּׁשד ִמסֹוְיים ַלִרְּׁשַקְת ִמְךיָלֵאע ָו"תשים ִמִנר ָׁשֶׂשֶעל ָהל ָּכָלְכִבּו. הָעְׁשִּת

 ץ"טצת ֹוּיִתף אֹוּוּלִחְבּו, דסֹוְיה ַּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמַכא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְית ַהֶא

 'ץת אֹוְו, יםִעְׁשִּת ּהָרָּפְסִמ' צת אֹו, עַׁשֵּת ּהָרָּפְס ִמ'טת אֹו. עַׁשר ֵּתָּפְסִּמת ַהים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. ר"ק בכ"ף איּוּלִחת ְּבפֹוְּלַחְתִּמֶׁש

 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ְלׁשֹון ַרִּבי )ילקוט בראשית סד( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תאֹוע ֵמַׁשְּת ּהָרָּפְסִמ

ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק ִמַּיד "ם. "ֵלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך"ֶׁשֶּנֱאַמר ּור ַּכְׂשִּדים ך ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמא"ך. ְּגֻאָּלה

ַהִּציֵלִני "ֶׁשֶּנֱאַמר ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִמַּיד ֵעָׂשו "ן. "ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד"ֶׁשֶּנֱאַמר ְּפִלְׁשִּתים 

ה ִלְגאֹל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות "ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ץ. "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ִמִּמְצַרִים ָרֵאל ִנְגֲאלּו ִיְׂשף ּבֹו"ף. "ָנא

ד ָחֻיה ְמָיה ָהא ַמ"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו ".ַּתְחָּתיו ִיְצָמחִמִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּו"ֶׁשֶּנֱאַמר ְרִביִעית 

ים ִּלִּמם ַּבִיַרְצִּמל ִמַאְגִי' הת ֶׁשֶרסֹה ָמָתְיי ָהִּכ, םִיַרְצִּמל ִמֵאָרְׂשת ִיל ֶאַאָּג' ן הֶהא ָּבָקְוַּדֶׁש" ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"ל  ֶׁשה"ֵּפת ֹוּיִתאֹוָּב

ה ֶשּמֹן ֶׁשיָוֵכְו, רַמא ָאן הּוֵכָלת ְוֶרסָֹּמת ַה ֶאַעֵדא יֹוי הּוַלק אּוֵפה ָסָין ָהִיַד ֲע,"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"ר ַמה ָאֶשּמֶֹׁשְכּו. "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"

 יַחִלְצִהס ֶׁשה ֵנָׂשֲעַנ ְו"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"ר ַמה ָאֶשּמֶֹׁשְּכ, יםִׁשְרָפְמא ַּבָבּוּמַּכ, ה"ֵּפת אֹות ָהא ֶאֵּטַבל ְלַכא ָיּלֹ ֶׁשינּוְיַה, הֶּפד ַבה ְּכָיָה

  .ה"ֵּפת אֹוה ָּבָתְים ָהִיַרְצת ִמַּלֻאְּגד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, היָעִּגה ַמָּלֻאְּגַהל ֶׁשֵאָרְׂש ִיינּוִמֱאֶה, ּהָנְּקִת ְּכה"ֵּפת אֹות ָהר ֶאַמלֹו

 ְלׁשֹונֹות ֶׁשל' ְוֵהם ַהד. ס"ַמְלֻכּיֹות ֵהם ֶנֶגד ַאְרַּבע ֵּפרּוִׁשים ֶׁשַּבּתֹוָרה ַּפְרֵּד' ד )ז"וארא תרל(' תֶמת ֱאַפְּׂש'ַּבא ָבמּו

, ס"ֵּדְרד ַּפֶגֶנן ְּכת ֵהֹוּיֻכְלַמ' דַהן ֶׁשיָוֵּכ. אָקְוד ַּדֹוּסד ַהּוּמִלה ְּביָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַהָילּו ְּתַעּוּדם ַמַעד ַטר עֹוֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְלּו .ְּגֻאָּלה

  םָת אֹויַעִנְכַהר ְלָׁשְפ ֶאדֹוּסד ַהּוּמִלק ְּבַרְו, דֹוּסד ַהֶגֶניא ְּכית ִהיִעִבְרת ָהכּוְלַּמַהא ֶׁשֵציֹו
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  .פעם על הוספת שיעורים חדשים

יו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא כולל מאות שיעורי אוד. ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו
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  .הפלפולההלכה ול דרך  עקרחלפרשת מאמר 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  
 

  בענין עבודת הלויים בשמירת המקדש
  
  

 כהןאן דאמר שמשה היה למ ,לוימו כ ומשורר שומר היה משהאיך יתכן ש

  

 שומרים ובניו ואהרן משה מדכתיב לה ויליף, המקדש ושומרים עומדים היו והלויים הכהנים מקומות ד"בכ. וכ בתמיד

 לוי דמשה מזה ומבואר, המקדש את ושמרו היו כהנים ובניו ואהרן, המקדש את ושומר היה לוי משה, המקדש משמרת

   ,"בקול יעננו והאלהים" דכתיב שירה עסקי על צטוהנ משהש: יא בערכין מבואר וכן, לוי עבודת מדין המקדש את ושמר, היה

  .השירה קול על ונצטוה היה לוי שמשה) על ה"ד (י"ופרש  

 אפילו ותירץ, גדולה בכהונה משמש והיה ימיו כל היה כהן משהש: קא זבחיםמהגמרא  הקשה. כח שם בפירושו

 שאנו כיון הרי, ]שם בזבחים כמפורש[ כהן היה לא נגעים מראה לענין כל מקוםמ, אן דאמר כהן גדול היהלמ

   וקושיתו, נגעים מראות לענין הפחות לכל לוי שהיה מפני משה בשמירת הכתוב היקל לכן, ואהרן משה בין חילוק רואים

  .סתומים ותירוצו  

 משפחת דין מהם פקע הרי, הלוי שבט מתוך להיבדל הכהונה משפחת שנבחרה כיוןד התקשה "הראבש לבאר

  , ממנו דין לוי ופקע היה כהן משה הרי, כהונה מדין ולא, לוי גם שהיה מה מחמת שומר היה משהואם נאמר ש, םיהלו

  .םהלוי עבודת בתורת המקדש שומר היה והיאך  

 ואינו, ישראל  זההרי כהונה שתודמק שנתחלל דכהן. כו בכתובות מפורש שהרי, לוי דיני ממנו פקע כהן דכל לזה

 והוא לא חוזר ,לוי דיני ממנו פקע כהן היההוא ש כיון ,חללות אין לוי דיני שכלפי ואף, כלוי בשני לתורה עולה

   בן מדין ולא פוטרים אותו, ן הבןבפדיו חייב וכהן אין לו דין בנה ,לנכרי שנבעלה כהנתש. מז בבכורות ן מובאוכ .להיות לוי

  .לוי דין ממנו פקע כהן כלש משום ,לוי  

 משפחות' ג שיש וביאר, מיניה לוי דין ומפקיע מבטל הכהונה דיןש והוכיח בזה עמד ט"ה ב"איסו ו"פט ויהל ח"ר

   בכלל שהוא וכל ,אחרת משפחה תורת ממנו מפקיע משפחה וכל, וישראלים לוים כהנים, בישראל וקהלים

  .הלוי משפחת מכלל מופקע הוא הרי כהונה משפחת  

 המקדש את שומר רבינו משה היה ואיך לוי דיני ממנו פקעו הרי היה כהן שמשה כיוןד, מאד מכוונת ד"הראב קושית

 של מכהונתו חלוקה משה של כהונתוש ד"הראב תירץ ל זהוע, משורר היה היאך להעיר יש גם, לוי עבודת בתורת

   שנעשה כיון כל מקוםדמ זהב תירוצו ביאור וצריך, בסוגיא כדמוכרח ובניו אהרן דוקא צריך נגעים מראות לענין שהרי, אהרן

  .לוי דיני מיניה פקעו כהן משה  

 כהונה פסקה שלא אומרים יש ודעת, המילואים ימי לשבעת אלא משה נתכהן שלא חכמים דעת. קב בזבחים

   כל היה כהן עצמו משה אבל לויים בניו, הלוי שבט על יקראו בניו האלקים איש ומשה דכתיב, משה של מזרעו אלא

  .יתרו מזרע שהיו לפי הכהונה מן נתרחקו משה דבני] א"פ ח"פכ [עזרא האבןמבאר ו, ימיו  

 תנן

 ד"והראב

 ונראה

 ויסוד

 ובחידושי

 מעתה

בגמרא ו
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 הרי בארנו שכהן, הלוי שבט על משה של בניו נקראו היאך,  של משהמזרעו כהונה פסקהאן דאמר שלמ, ריך עיוןצ

  ' בז כהן היה שמשה אמראן דלמ ע"צ וביותר, הלוי משפחת לכלל בניו חזרו איךו, הלוי משפחת מכלל יצא שנתכהן

  .המילואים ימי' ז לאחר הלוי למשפחת שוב חזר ךיאו, הלוי משפחת מכלל יצא דבפשוטו, המילואים ימי  

 משה דדריש, ובניו ואהרן משה' כו קדמה המשכן לפני והחונים כתוב, ל"וז כתב) נ"פ א"פ (במדבר בפרשת חכמה

 שמשה מדבריו מבואר הנה, לבד המילואים ימי' בז אלא הןנתכ לא דמשה ד"וכמ, תמיד בריש לויה מחנה על

   מ"כלה ג"פ מ"ועכס, ד"כהראב דלא וזהו ,ימי המילואים'  רק למאן דאמר שמשה נתכהן רק לזלוי מדין המקדש את שמר

  .ע"צ ועדיין, בסופו ט"ה  

 שנתכהן טרם נולדו זרואליע גרשום משה בני דהלא, א" שליטאויערבאך שמואל' ר הגאון לי שהשיב מה הוא

 אחר בנים עוד למשה לו היו לא ומסתמא, לויה דין ממנו בטל משה שנתכהן אחר ורק, לויים שהיו ודאי ם כןוא, משה

   אליעזר זולת בנים למשה לו היו לא באמת כ"וא, .פז בשבת כן כמבואר תורה מתן לפני האשה מן פירש משה שהרי, שנתכהן

  .הלוי שבט על נקראו המש של בניו כל וממילא, וגרשום  

 לו נולדו אילו ואף, הכהונה פסקה ומזרעו, לו אלא ניתנה לא משה כהונת עיקר דכל נראה ס"הש דמלשון ש לעייןי עדיין

 שהיו לפי הוא הכהונה מן נתרחקו משה שבני הטעם דכל ל"הנ עזרא באבן מפורש וכן, כהנים היו לא ר כך בניםאח

 כהנים שיהיו הדין מן תחילה לו שנולדו דאף שהוא סובר או כ"וע ,נתכהןש טרם שנולדו שוםמ שהוא כתב ולא, יתרו בני

 משה זכה דלא משמע ,בניו היו מי בכתובים הוזכר טרם לויים היו משה שבני שהוזכר הכתובים דמלשון או, ש"הרא בשם כדלקמן

   מכלל יצא כהונה במשפחת שנכלל מי כל שהרי, ע"צ זהו, הלוי שבט על יקראו לא כ"אח בנים לו יוולדו אם ואף, לו אלא בכהונה

  .הלויה משפחת  

  .אהרן משפחת וכהונת משה כהונת בגדר

, מיניה לוי דין ומפקיע מבטל הכהונה דין כל מקוםמ, לויים איקרו דכהנים דאף שם הלוי ח"ר' בחי כ"מש י"עפ בזה

 והא, לוי משפחת בדין אינה כהונה משפחת וכל, ינהונ מיוחדים קהלי ותלתא שמות שלשה וישראלים לויים דכהנים

 שם יסוד ו.לוי עניני גם בה שנכללו כהונה מדין אם כי ,לוי משפחת מדין לאו, לויים איקרו נמי דכהנים ו"פ דף ביבמות דאיתא

 ונאמר, "קדשים קודש להקדישו אהרן ַוִיָבֵדל ומשה אהרן עמרם בני", זה בלשון ג"פכ' א הימים בדברי נאמר הכהונה משפחת

 באהרן בהו דחייל משה כהונת מדין אהרן כהונת שהובדלה והיינו, להקדישו אהרן הובדל ם כל זהע ,היה כהן דמשה דהגם בזה

 אהרן דנבדל. קד בפסחים כמבואר, קדשים קודש להקדישה םהלוי משפחת מתוך זו משפחה והובדלה, משפחה דין הכהנים ובבניו

  .םכול םהלוי ממשפחת

 להיות םהלוי ממשפחת משה של משפחתו הובדלה לא כל מקוםמ, כהונה קדושת לו דניתנה דהגם משה כהונת דין הוא ןכ

 לכן אשר, כהונה קדושת גם בו שניתוסף הרי, לוי היה שמשה מה דמלבד ואך, מזרעו פסקה כהונה, אדרבה, כהונה משפחת

 דוקא היינו, לוי ממשפחת מפקיע כהונה שםש ח"הגר דבריו ,הלוי שבט על בניו נקראו משה של מזרעו כהונה פסקה כאשר

  .משפחה בתורת לו ניתנה לא דמעולם משה בכהונת לא אבל לוייה ממשפחת מפקיעתו דהיא כהונה במשפחת

 כהונת שחלוק ל כרחךע, ובניו אהרן כהונת אלא הוכשר לאש נגעים במראות דמצינו דמאחר ד"הראב דברי מבוארים בזה

 אף ולזה, כהונה משפחת ן זהאי אך לעבודה כהונה דין אלא אינו משה כהונת כן לא, כהונה משפחת דין אשהו אהרן

 שירה לענין וכן, המקדש שמירת לענין כלוי דינו הוי שפיר ולזה, לוי משפחת מדין הופקע לא כל מקוםמ כהונה בו שניתוסף

  .משורר היה שמשה: יא בערכין כמבואר

 מתוך הכהונה שבט שהובדל מה דיסוד, שם י"וברש הכתובים בביאור] ה"פ ז"פט [קרח בפרשת נ"שמ עם מכוונים

 הכהונה משפחת קדושת בין להבדיל הבדלה דין חלות בזה שהיה אלא, מיוחד קידוש דין זה היה לא ישראל כל

 לכאורהו

 ובמשך

 והפשוט

 אמנם

 והנראה

 לא

 אשר

 והדברים
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, המדרש בשם י"ופרש ,"לו שרא את' ה ויודע בוקר", לקרח רבינו משה לו שאמר וזהו, ישראל ומשפחת הלויה משפחת לבין

 כך ,ויבדל בוקר ויהי ערב ויהי שנאמר זו את לבטל תוכלו כן לערב בוקר להפוך אתם יכולים, בעולמו ה"הקב חלק גבולות

 קדושה מעלת זו דאין והיינו, "קדשים קודש להקדישו אהרן ויבדל ומשה אהרן עמרם בני" הימים בדברי הכהונה על כתיב

  . הלוי משפחות משאר אהרן משפחת שהובדלה ההבדל דין אלא, בלבד

 זרעו אין, משפחה בתורת כהונתו קדושת היתה שלא דכיון, משה של מזרעו כהונה שפסקה הטעם גופא דזה לומר יש

 קרויה; אב דמשפחת, אבותם לבית דלמשפחותם מדינא הוא, כהונה בקדושת קדוש כהן של שבנו מה דכל, כהנים אחריו

 ל"י, לכך ראויים בניו היו דלא ל"הנ עזרא האבן ולדעת, מזרעו כהונה פסקה גופיה טעמא מהאיו, משה בכהונת אלית וזה, משפחה

  .משפחה בתורת למשה ניתנה לא דלכן

 פטור ונכרי לויה שנולד מפגום דלוי. מז דבכורות סוגיא הביא) שאינו וכל ה"ד. (כט קידושין במקנה דהנה, בזה להוסיף

 הדברים ח"הגר ולדברי, בפדיון חייב ודאי הפגום הלוי זה של בנו כל מקוםדמ מבואר הפוסקים כל דבדברי וכתב, מפדיון

  .אבותם לבית למשפחותםלא חל על בנו הדין  לכן, משפחה תורת אינה  שיש לולוי תורת דהרי, מאד מכוונים

 בפרשת] זקנים בהדר הובא [ש"הרא פירושוב, אביו עם בתחילה נתכהןאו ש, פנחס נתכהן אימתי נחלקו: קא בזבחים

 אף כהונה בקדושת בניו כל קידשה אלעזר דמשיחת משמע, אביו אלעזר כהונת מכח לו באה פנחס דכהונת תבכ פנחס

 גם חלה לא משה כהונת קדושת למה כל מקוםמ, שנתכהן לפני שנולדו לפי נתכהנו לא משה דבני דאף, קשה ומעתה, קודם שנולדו

  .ליישב ויש, שנתכהן לפני תחילה לו דושנול בניו על

 בניו כל הרי המשפחה אבי שנמשח כל לכן ואשר, כהונה כמשפחת שבאה אלעזר כהונת דחלוקה, מאד ניחא נ"למש

 לגבי כ"משא, זו למשפחה להתייחס משפחה קרויה אב משפחת הרי כי, נוסף קידוש שום בלא הם כהנים אחריו המיוחסים

 כהונה פסקה לכן ואשר, משפחתו על חלה שתהא בדין אינו זה אשר, כהן להיותו בו שחלה היא בלבד תירהי דקדושה משה כהונת

  .הכהונה שבט על ולא יקראו הלוי שבט ועל, מבניו

  .כהן בת כדין תרומה אכלו הלויים משה בני האם

 בת כדין יהא פנחס של דינו כ"א ,ההי כהן אלעזר דאביו דכיון ,שנתכהן לפני בתרומה אוכל היה פנחס אם האחרונים

 חמדה ובכלי[, תרומה אוכל היה שפנחס, יאכל בביתך טהור כל] א"פי ח"פי [הכתוב על קרח בפרשת ח"המש דדעת, כהן

  .נחלק. לו לדף ח"קמ' סי ע"אה א"בחזו אכן, ]זהב בתנופת ה"שכ הביא ו"סק ולדורות מיד בקונטרס ד"ח סוף

 לאכול נגררות שהם בבנות שהחמיר שמצינו א"י פיסקא קרח פרשת זוטא בספרי דאיתא במה לבאר נראה א"החזו

 גורר כהן דאיש, בזה דהכוונה, נראה שם רענן הזית ומדברי, כ"ע בתרומה לאכול נגררין שאין בבנים והקיל, בתרומה

 שהרי, דוקא בנשים חומרא הן זשאי ע"וצ, בתרומה לאכול ישראל בעלה את גוררת אינה כהנת ואשה, בתרומה לאכול אשתו

 בתורת תרומה אוכלת שהיא יתירה מעלה כהן לבת לה יש דבאמת, נפלא הדבר נ"ולמש, זכרים שהם הגם נגררים העבדים אף

 בתורת אוכל אינו כהונה בקדושת נתקדש לא עצמו הוא כאשר כהן בן ואילו, כהנת אינה עצמה היא כאשר אף, טפילה

  .א"החזו וכדברי טפילות

 במשפחת ך רקשיי זה הנה, ]ח"המש לדברי [להאב הטפילות מחמת בתרומה אוכלים כהנים דבני מילתא הך דכל נראה

 בזמן כהונת תרומה אכלו משה בני אם לדון נבוא אםו, יאכל בביתך טהור כל ככתוב, לו טפילה משפחתו דכל, כהונה

 אכל עצמו שמשה אף כ"א, כהונה קדושת לו שניתנה אם כי כהן משה היה שלא שנתבאר דכיון, נ"במש תלוי הוא הרי אביהם

  .למשה טפילותם מחמת אכלו לא בניו ,בתרומה

 בקדשי אוכל היה לא שעה אותה עד, מעשה שעת עד פנחס נתכהן לא אן דאמרדלמ, דזבחים בסוגיא שם מפורש

 כהן בת כדין השלמים מן רםוהמו תרומה אלא אכל לא ל"הנ ח"המש לדעת ואף, כהונה לזכרי רק שנאכלים שמים
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, כהונה למשפחת נטפל שהוא במה סגי תרומה דלאכילת, נראה נ"ולמש, הקדשים מן המורם אלא קדשים קדשי אוכלת שאינה

 בקדושתיה דלאו. עו ביבמות אן דאמרלמ כהן דכא בפצוע קא מינהונפ,  ממשכהונה קדושת צריך קדשים קדשי לאכילת אך

 ם כל זהוע, בקדשים חולק ואינו למתים ליטמא ומותר, כהונה מקדושת נפקע ע דקהדפצו א"סק' ה' סי ע"באה מ"הח ודעת, קאי

 קדשי אכילת וכן, כהונה בקדושת תליין כהונה דאיסורי מבואר מיהא הא, עליו שהשיג ה"סק' ד' סי ע"אה א"ועחזו, בתרומה אוכל

  .הכהונה ממשפחת שהוא בכל תליא אלא, כהונה בקדושת תליא לא תרומה אכילת ואילו, קדשים

', וכו אהרן עד יחסו למה איתא: פב ובסנהדרין', וגו הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס כתוב פנחס נתכהן כאשר פנחס בפרשת

 אשר, ובניו אהרן אלא הוכשרו לא נגעים דלמראות שם דזבחים הסוגיא י"עפ ביאר יופי מכלל מציון ובספר, ש"יעוי

 אהרן אחר יחסו ולזה, ובניו אהרן כהונת מתורת כהונתו דין אין כ"א, עצמית כהונה פנחס כהןשנת דכיון יקשה לכאורה

  .אהרן כהונת מדין היא אף שכהונתו

, לכהונה ראוין ישראל כל היו אהרן נבחר שלא שעד שם במכילתא המבואר על העיר בא בפרשת המשנה במרכבת

 א"י לדעת ימיו כל גדולה בכהונה משמש היה רבינו משה דהלא וקשה, הכהונה מן ישראל כל יצאו אהרן משנבחר

 בפרשת י"כדפרש [למילואים בשמיני בכהונה משה ששימש ממה יקשה עדיין אכן, חלוקים מדרשות שהמה וכתב, .קא בזבחים

 הפסיק גופיה נישמי דביום ב"י' סי ב"ח לייב אריה ר"הג' ועחי, אהרן נתקדש כבר למילואים שבשמיני אף, )]א"פל מ"פ (פקודי

  .ניחא ולדבריו, אהרן שנתקדש בשעה לעבוד משה

 דוד ומשנבחר, למלכות ראויים ישראל כל היו דוד נבחר שלא עד, שם במכילתא איתא דהנה, נפלאים הדברים נ"למש

 על ירבעם את והמליך השילוני אחיה עמד דוד בחירת אחר דאף ח"ה מלכים א"פ מ"בר מפורש והנה, ישראל כל יצאו

 ,כהונה משפחת כי נמיה ז"ולפי, דוד לבית מסורה; המלכות דמשפחת, והביאור, דוד לבית מסורה המלכות שעיקר רק', ה פי

  .היה כהן עצמו שמשה אף, למשה ולא לאהרן ניתנה

 קושית בישוב שם עוד ויעוין, היה כהן שמשה אן דאמרלמ גרושתו צפורה את לישא למשה הותר איך עוד

] ה"ה ח"פ [ברכות בירושלמי מבואר הלא, בסעודה לפניהם ולשמש לעמוד למשה הותר איך רוניםהאח

  .במשה ליתא וזה, היא המקדש כלי מדין זו דמעילה שם וכתבתי, מעל בכהונה דהמשתמש
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