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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    . 'יֶּפ

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

ֶאל ָּדִוד ֵמַהּיֹום ' ַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח רּוַח הַוִּי" )יג, א טז"ש(

ְּדֶקֶרן ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוִטים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשְּלַמְעָלה , ַּבֶּקֶרןִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ָהָיה ֻמָּנח . "ַההּוא ָוָמְעָלה

ְוָהָיה ְּבֶזה ֶרֶמז ֶׁשַהחּוִטים . ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַחל ַע 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ָּיִכים ִלְבִחיַנת רֹאׁש ֶׁשהּוא ְמקֹום ַהֶּקֶרןֶׁשַּׁש

רּוַח "ָזָכה ַלַחְׁשַמל ַהִּנְרָמז ַּבִּמִּלים , ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵכיָון ֶׁשָּזָכה ָּדִוד ִלָּמַׁשח. ִמְתַחְּבִרים ַלֶּׁשֶמן, ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֶקֶרן

, ְוָאְתָיא ִמן יֹוְבָלא, ֵאין ְמִׁשיָחה ֶאָּלא ְּבֶקֶרן" ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן" .)תרומה קעט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . "'ה

ְוֵכן .  רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהֶּקֶרן ַלּיֹוֵבל ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני" ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבלְךְוָהָיה ִּבְמׁשֹ"ִּדְכִתיב , ְּדִהיא ִאָּמא

  ְוֵכן , אֹוִתּיֹות' ג דְּבִדּלּו" ִּיְמַׁשחַוֶּׁשֶמן ַהֶקֶרן ת ֵאל ֶאּוח ְׁשמַּקַוִּי"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהחּוט ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהְּׁשִמיִניּו"ו ּתֹה"ַק

  . יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַוִּיְמַׁשח  

ִּכי , ֵיׁש ָּבֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא ִּכי ִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה ָראּוי ֶאל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִנְקָרא ֶקֶרן )קטו' ב ע"א ח"ח(ל "מּוָבא ַּבמהר

ִּכי , ר ֶׁשהּוא ַעל ַהִּׁשְבָעה ֶׁשהּוא ִמְסָּפר ִטְבִעי ָּבעֹוָלם הּוא ְׁשמֹוֶנהּוִמְסָּפ, ַהֶּקֶרן הּוא ְלַמְעָלה ַעל ָהרֹאׁש

רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהֶּקֶרן ִעם ִמְסָּפר .  ִנְכְנסּו ְׁשמֹוִנים ַקְרֵני ִמְלָחָמהְךּוְלָכ,  ַעל ַהַּבַעל ַחי ַהִּטְבִעיןם ֵּכַּגַהֶּקֶרן הּוא 

ן סֹוִפית ִהיא " ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשּנּוֶלףֶאְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּקֶרן  ֶׁש)הפטרת וארא( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' רֶפְּבֵסְוֵכן מּוָבא . ְׁשמֹוֶנה

  , םִיַנְרן ַקֶה ָלׁשים ֵיִרהֹוה ְטָמֵהְבּו ַחָּיהק ַרֶׁש :)נדה נא(ה ָנְׁשִּמַּב ְוֵכן מּוָבא .ף ְמַרֵּמז ַעל ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם"ֶלְוֶא. ִמְסָּפר ְׁשַבע ֵמאֹות

  .ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַקְרַנִים ִסיָמן ֶׁשִהיא ְטהֹוָרהי ִמּו  

 ְּכַקְרֵני ְּתרֹוֵמם ַקְרִני ,"ַוָּתֶרם" ָׁשם 'ָּדִוד ְמצּוַדת'ּוִב ."ַרֲעָנן ְּבֶׁשֶמן ַּבּלִֹתי ַקְרִני ִּכְרֵאים ַוָּתֶרם" )יא ,צב תהילים(

 תֹוְמַסְּמל ָהְרֵאם ֶׁשַּקְרֵני ,'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ְוָדֵׁשן ַלח ְּבֶׁשֶמן ְּברֹאִׁשי ִנְבָלל ֶאְהֶיה ,"ַּבּלִֹתי" ָהְרֵאם

 ּוְמבָֹאר ,ַלֶּׁשֶמן ָהְרֵאם ַקְרֵני ֵּבין ְמַקֵּׁשר ֶׁשַהָּכתּוב ְורֹוִאים ."ַקְרָניו ְרֵאם ְוַקְרֵני" ָעָליו ֶׁשֶּנֱאַמר יֹוֵסף ֶׁשל ַהְיסֹוד חּוֵטי ֶאת

ָּכתּוב 

ְוֵכן 

 ָּכתּוב



ב 

 ְוַקְרֵני" )סוכות( 'ָוֶׁשֶמׁש ָמאֹור' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֵמַהֶּׁשֶמן ַהִּנְמָׁשִכים יֹוֵסף ֶׁשל ָהֶעְליֹוִנים ַהחּוִטים ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדֶקֶרן ִלְדָבֵרינּו

 ְךמֹוֵׁש ֶׁשהּוא ְורֹוֵמז ּגַֹבּה ְלׁשֹון "ְרֵאם" ,"ָּפָניו עֹור ָקַרן ִּכי" ְּכמֹו ,אֹור ְזִריַחת ְלׁשֹון הּוא ֶקֶרן "ַקְרָניו ְרֵאם

 ִמְתַחְּברֹות יֹוֵסף ֶׁשל ֶׁשַהַּקְרַנִים רֹוִאים .ָחְכָמה ֵראִׁשית ֶׁשהּוא ה"ֲהָוָי ִמֵּׁשם ד"ַהּיֹו הּוא ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום ַהְׁשָּפָעה אֹור

 ְׁשִמיִני ְוֵכן .'י ֵמָהאֹות ֶׁשְּמַקֵּבל ַהְּׁשִמיִני ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָהְרֵאם רֹוִאים ְוֵכן .ַהֶּׁשֶמן עֹוַלם ֶאת לֶׁשְּמַסֵּמ ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ד"ַלּיֹו

 ְלׁשֹון הּוא ָהְרֵאםֶׁש ֶזה ֵּפרּוׁש ְלִפי ,ַהְּׁשִמיִני ֶּבן ִּבְבִחיַנת הּוא ָהְרֵאם ְּדֶבן ."ְרֵאִמים ֶבן ְּכמֹו" )ו ,כט תהילים( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא

   םֶרָּתַו" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ר"ָּתָמ ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקְרְנֶכם ְוֵכן .ְוַהְּׁשִמיִני 'י ָהאֹות ֶאת ּוְמַסֵּמל ּגַֹבּה

  .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג "ֵאיםְרִּכ  

, ִאְלָמֵלא הּוא ִנְגַנז ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ַוֲחַנְנָיה ֶּבן ִחְזִקָּיה ְׁשמֹו, ָזכּור אֹותֹו ָהִאיׁש ְלטֹוב .)חגיגה יג(ַּבְּגָמָרא 

. ְוָיַׁשב ָּבֲעִלָּיה ּוְדָרׁשֹו, ֶהֱעלּו לֹו ְׁשָלׁש ֵמאֹות ַּגְרֵּבי ֶׁשֶמן, ֶמה ָעָׂשה, ֶׁשָהיּו ְּדָבָריו סֹוְתִרין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה

  ָקׁשּור ַלֶּׁשֶמן ְּדַהחּוִטים ִנְמָׁשִכים , ְלַרֵּמז ֶׁשֵּסֶפר ְיֶחְזֵקאל ֶׁשּבֹו ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, ֶהֱעלּו לֹו ְׁשָלׁש ֵמאֹות ַּגְרֵּבי ֶׁשֶמןָלֵכן ִנְרֶאה ְּד

  .ֵמַהֶּׁשֶמן  

ָאז ָיִׁשיר "ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב " ָאז"ח מֶׁשה ּובֹו ִׁשַּב, ְוֶזה הּוא ַוַּדאי,  ְׁשִמיִני ְּבהֹוָדָאה:)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

ה "ּוִמָּיד ֶׁשֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ָׁשָרה כ, ְוהּוא הֹוד ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ֲחֻנָּכה, ְוהּוא ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה" מֶׁשה

ר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשִהיא ְסִפיַרת  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹה.ה"ּו כ"ְוֶזה הּוא ֲחֻנָּכה ָחנ, ה ִּכְסֵליו"ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבכ

" הָכמָֹכי ִמ"ב תּוָּכַהֶׁש' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְוִעם ִעְנַין ַהַּזִית, ִעם ֲחֻנָּכה ּוִמיָלה ְוִׁשיַרת ְקִריַעת ַים סּוף, ַההֹוד

  ם ת ַייַעִרת ְקיר ֶאִּכְזַמ, היָלית ִמִרְבים ִּבִרָּׁשֶׁש' הָׁשָּבַים ְליֹו'ט ּוּיִּפן ַּבֵכְו. םָּית ַהיַרר ִׁשַּקא ִע הּוהֶּזב ַהתּוָּכַהְו. היָלִמְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ףסּו  

ע  ַהִּמיָלה ֶׁשִהיא ַעל ַהֶּטַבְךַמה ֶּׁשַאַחר ַהֶּטַבע הּוא ַּתַחת ִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה ּוְלָכ )כג'  ע'נר מצוה'(ל "ַּבמהר

. ל ְמַקֵּׁשר ֶאת ִמְצַות ִמיָלה ַלְּׁשִמיִני"רֹוִאים ֶׁשַהמהר. 'ַהִּמיָלה ְּביֹום ח, ֶׁשֲהֵרי ְלִפי ַהֶּטַבע ָהָאָדם נֹוָלד ָעֵרל

 .)הקדמה יג( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִמיִני" ַהִּמיָלה ִמְתַחְּבִרים ַלקביֵדל ְיַעּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד

, ִּבְגַלל ֶׁשאֹוָתּה ַחָּיה ִהיא ַּדְרָּגה ְׁשִמיִנית ְלָכל ְּדָרגֹות, ִמְצָוה ָלמּול ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים ּוְלַהֲעִביר ֻזֲהַמת ָהָעְרָלה

ְורֹוִאים ֶׁשֵּכיָון . ְּכמֹו ֶׁשִהיא ַּדְרָּגה ְׁשִמיִנית, ָיִמיםְואֹוָתּה ֶנֶפׁש ֶׁשּפֹוַרַחת ִמֶּמָּנה ְצִריָכה ְלֵהָראֹות ְלָפֶניָה ִלְׁשמֹוָנה 

 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ָלֵכן ָמִלין ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני,  ַלְּׁשִמיִניתֶרִמְתַקֶּׁש,  חּוט ָהָאָדםיאֶׁשֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ֶׁשָּבָאָדם ֶׁשִה

ֶנֶפׁש ֶׁשל אֹוָתּה ַחָּיה , ְוָאז ִנְרֶאה ַוַּדאי ֶׁשִהיא ֶנֶפׁש ַחָּיהּוַמְמִׁשיְך ַהּזַֹהר . ַרֶּמֶזת ַעל ַחְׁשַמל ָהרּוַח ְמַמְּלָלאֶׁשֶּנֶפׁש ַחָּיה ְמ

. אָרֲחא ַאָרְטִּסִקים ֵמַחּיֹות ַהּוִמְתַנְּת,  ַהִּמיָלה ִמְתַחְּבִרים ְלַחּיֹות ַהּקֶֹדׁשיֵדל ְיַעְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁש. ְקדֹוָׁשה ְולֹא ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא

. ִּדְבִרית ִמיָלה ִקְּׁשָרה ֶאת ַאְבָרָהם ַלְּׁשִמיִני. ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא " ִנּמֹול ַאְבָרָהםְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה  ")כו, בראשית יז(ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ְּדֶדֶרְך ִמְצַות ִמיָלה ִמְתַקְּׁשִרים ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא "  ִיְׂשָרֵאלי ִלְבֵנלֵב ַהּיֹה ִיְהֶיםְוִא ")ד, במדבר לו(ת ַהָּכתּוב " סה"ִמיָלְוֵכן 

  ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ' פש ִהיא "ת ב"ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ְּבא' וְוֵכן ָהאֹות . ְׁשמֹוִנים ְּבִגיַמְטִרָּיא ְיסֹודְוֵכן . ְּבִחיַנת יֹוֵבל

  .רָּפְס ִמתֹוא אֹו הּו)כב, בראשית מט(" ףֵסת יֹוָרן ּפֵֹּב "בתּוָּכן ַהֵכְו. 888ְּבִגיַמְטִרָּיא  םִיַרְפֶאה ְוֶּׁשַנף ְמֵסיֹון ֵכ ְו.ְׁשמֹוִנים  

ַמן ִמיָלה ַהִּתינֹוק ִמְתַקֵּׁשר ְוֵכיָון ֶׁשִּבְז. ְּדֵׁשם ָהָאָדם ְמַרֵּמז ַעל ָׁשְרׁשֹו. ְּדָלֵכן נֹוְתִנים ֵׁשם ַלִּתינֹוק ִּבְזַמן ְּבִרית ִמיָלה

ְּדֵׁשם ֶׁשֶמן  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ָהָאָדםְוֵכן . ֶזה ַהְּזָמן ָלֵתת לֹו ֵׁשם ַהְמַרֵּמז ַעל ָׁשְרׁשֹו, ְלָׁשְרׁשֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני

 ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהֵּׁשם הּוא ,"טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב" )א, קהלת ז( ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש. ָאָדם ְמַרֵּמז ַעל ָׁשְרׁשֹו ְּבעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן

" ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן"ֶׁשֶמן טֹוב יֹוֵרד ְלַמָּטה ֶׁשֶּנֱאַמר , "טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב"י ָׁשם "ּוָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ֵמַהֶּׁשֶמן

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ִנְרֶאה 



ג 

, י ְמַרֵּמז ֶׁשִעְנַין ַהֶּׁשֶמן הּוא ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלַמָּטה"ִנְרֶאה ְּדַרִּׁש. "ָךַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ"ה ֶׁשֶּנֱאַמר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ְלַמְעָל

. רקֹוָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְּׁש ֶׁש)ז"משבט תש' י(' ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות'ְּבא ָבן מּוֵכ ְו.ְוִעְנַין ַהֵּׁשם הּוא ְלַקֵּׁשר ֶאת ָהָאָדם ֲחָזָרה ְלָׁשְרׁשֹו ַּבֶּׁשֶמן

  , םּוׁשא ָרְק ִנםֵּׁש ֶׁש:)גיטין לד(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ַחמֹל ֶכֵׂשת "רם "ֵׁשא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו

  . יכֹוִרֲעַמ ּוֹוׁשְרָׁשר ְוָבָּדת ַההּות ַמק ֶאֵדֹוּבֶׁש, אָמּוׁשן ֹוׁשְּלא ִמ הּוםֵּׁשז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנְו  

ְלַרֵּמז . ֵּתן ֵׁשם אֹוִתּיֹות "ְׁשמַֹנת" ֶׁש"ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים" ַעל ַהָּכתּוב )וירא' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית' רֶפְּבֵס

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֵּׁשם ְמַקֵּׁשר ֶאת , "ְׁשמַֹנת"ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן ֶזה ִנְרַמז ַּבִּמָּלה . ינֹוקֶׁשַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני נֹוְתִנים ֵׁשם ַלִּת

ָּתם ִּבְזַמן  ְּדֵאּלּו ַהֵּׁשמֹות ֶׁשַהִּנּמֹול ִמְתַקֵּׁשר ִא,ה ַׁשַּדי"ֲהָוָי תמֹו ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאֵׁשםְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשַהִּמָּלה . ַהִּתינֹוק ַלְּׁשִמיִני

ן ֵכ ְו.ה"ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמֵּׁשם ֲהָוָי, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵׁשם ָהָאָדם ְמַקֵּׁשר ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשַּדי. ִמיָלה

. ןִיַיס ֹול ּכ ַעםֵׁשים ִנְת נֹוייִנִמְּׁשַהם ֹוּיַּבז ֶׁשֵּמַר ְל,ן"ִיַים "ַהֵּׁשת ֹוּיִת אֹו"ייִנִמְּׁשַה"א ֶׁש"ץ שליטַּכ' ד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.ןִיַּיַהם ְוֵּׁש ַהְךֶרֶּד, ייִנִמְּׁשם ַהֹוּיי ַּביִנִמְּׁשר ַלֵּבַחְתק ִמינֹוִּתַה ֶׁשִלְדָבֵרינּור ָאבְֹמּו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹוִתּיֹות .  ַהִּצּנֹורֹות ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהִחּיּות ָלָאָדםן ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ֶׁשל ָאָדם ֵה'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפ ְּבֵׁשם ֵס)לחויש

  ת מֹוא ֵׁשָרן ָקֹואׁשִרם ָהָדָא ֶׁש:)סנהדרין לח( ִצינּו ַּבְּגָמָראָמן ֵכְו. 'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  חּוִטים ַהִּנְמָׁשִכים ֵמַהְּׁשִמיִניןֵה

  .ִמְסָּפר ֵׁשׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודת ְלמֹות ֵׁשיַאִרין ְקר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו, םָלעֹות ָהיַאִרְב ִליִּׁשִּׁשַהם ֹוּיל ַה ֶׁשיתִּׁשִּׁשַהה ָעָּׁשַּב  

ת יַזִחת ֲאים ֶאיִרִסה ְמיָעִרְּפַהה ְוָלְרָעת ָהַרָסֲהַּד, יוָלָע ֵמַהְּקִלּפֹותת יר ֶאִסָהל ְלֹוּמִּנה ַליָלִעמֹום ֵּׁשת ַהיַנִתְנה ִּדֶאְרִנ

ר ּוּדִס' ְּביםִארֹוי ֶׁשִפְּכ, הָמָׁשְּנַה ֵמַהְּקִלּפֹותת ה ֶאיָרִסְמ ּוֹוׁשְרָׁשל ְלֹוּמִּנת ַהת ֶאֶרֶּׁשַקם ְמֵּׁשת ַהיַנִתְנּו, ףּוּג ַּבַהְּקִלּפֹות

' ה ֶׁש)ב"ח(' היָאִרְּבד ַהסֹוְי'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמה ֶּׁשר ַמָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. תֹוּפִלְּקא ַּבלֹל ְוֵאָרְׂשִי ְּבמֹוא ְׁשֵרָּקִיְוים ִנְּוַכְּמֶׁש' ׁש"ַּׁשַרָה

ת מֹוֵּׁשת ַהיַאִרְקּו ,יןִחת מֹויַנִת ְנׁשה ֵייָרִסְּנם ַהֶדקֹוְּד, הָּות ַחיַרִסם ְנֶדים קֹוִּיַחי ַהֵלֲעל ַּבָכת ְלמֹוא ֵׁשרְֹקן ִלֹואׁשִרם ָהָדָאר ְלַמָא

 ְךָּכ, ַהְּקִלּפֹותת יר ֶאִסָהים ְלִלֲעֹום ּפֵּׁשת ַהיַנִתְנה ּוָלְרָעת ָהַרָסה ֲהיָלית ִמִרְבִּבם ֶׁשֵׁשְכּו. לֵּבן ִקֹואׁשִרם ָהָדָאין ֶׁשִחֹוּמה ַהָתְיָה

ק ֵּלַסה ְל ֶזְךֶרֶדְו, היָאִרְּבי ַּבַחל ַהָכת ְלמֹות ֵׁשיַאִר ְקיּוָה, היָרִסְּנ ַהְךֶרצֹ ְלַהְּקִלּפֹותת יר ֶאִסָהם ְליָתִלְכַּתה ֶׁשיָרִסְּנם ַהֶדֹוּקין ֶׁשִחֹוּמַה

ת ים ֶאיִרִסְמ ּוֹוׁשְרָׁשר ְלָבל ָּדים ָּכִרְּבַחְמת ַהמֹות ֵׁשיַנִחם ְּב ֵהּוּלין ֵאִחֹוּמז ֶׁשֵּמַרְל, היָרִסְּנ ַהְךֶרצְֹל םָלעֹול ָהָּכ ִמַהְּקִלּפֹותת ֶא

  ם ָדי ָאֵדל ְית ַעמֹוֵּׁשת ַהיַנִתְנִּד" ְקָרא לֹוִּיה ַמְראֹות ִלָאָדם ָהַוָּיֵבא ֶאל ") יט, בראשית ב(ת ַהָּכתּוב " רה"ִמיָל ְוֵכן .ַהְּקִלּפֹות

  .םָלעֹול ָהל ָּכ ֶׁש ְּבִרית ִמיָלהתיַנִחְבה ִּבָתְין ָהֹואׁשִרָה  

אֹו ֵאּלּו , י"ֶׁשהּוא אֹות ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשהּוא ִלְׁשמֹוָנה ֶׁשַהּכֹל ַח' ֵאּלּו ֶׁשֵהם ׁשֹוְמִרים י :)תיקונים נד(ַּבּזַֹהר 

'  ְּבחְוֵהם קֹוְׁשִרים אֹותֹו, "ְוָהָיה ְלאֹות"ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ' ֶׁשַּמִּניִחים ְּתִפִּלין ְּבָכל יֹום ֶׁשֵהם אֹות י

' אֹו ֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְמִרים אֹות י, ָּבֵּתי ַהְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ְוַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד' ֶׁשֵהם ד, ָּבֵּתי ַהְּתִפִּלין

רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשָהאֹות . ם ִּבְתׁשּוָבהְלֵאּלּו ְמַקְּבִלי, י"ְוַהּכֹל ַח, ְׁשֵני ֲאָלִפים ְלָכל ַצד', ַׁשָּבת ַּבְּתחּום ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ח

ּוְׁשמֹוָנה ֲאָלִפים ֶׁשל ְּתחּום , ְׁשמֹוָנה ָּבֵּתי ַהְּתִפִּלין, ִמיָלה ִלְׁשמֹוָנה. ְוַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה'  ָלאֹות יהׁשּוָרְק, ְּתִפִּלין ְוַׁשָּבת, ֶׁשל ִמיָלה

ֶׁשהּוא ,  ְלעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִניתֶרְמַקֶּׁש, ְּתִפִּלין ְוַׁשָּבת, ר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדָהאֹות ֶׁשל ִמיָלהּוְמבָֹא. ]ְׁשֵני ֲאָלִפים ְלָכל ַצד[ַׁשָּבת 

, 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמ, י"ְוָלֵכן ַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ָּכל ֵאּלּו ַלִּמְסָּפר ַח. ּוִמָּׁשם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע', ִּבְבִחיַנת אֹות י

  ַחי ה ֶׁש" ְוִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת הקב,ַחי ִהיא ְּבִחיַנת 'ח ֶׁשָהאֹות )ה חטרי"ד: מנחות כט(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. י ֻחְליֹות"ֶׁשֵּיׁש ַּבחּוט ַח

  .ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם  

, ַות ַהְּתִפִּלין ּדֹוָמה ְלִמְצַות ַהִּמיָלה ְלִפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם ִנְקָרִאים אֹותִמְצ )וירא שנה ראשונה' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רֶפְּבֵס

 ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַמִּניַח ְּתִפִּלין עֹוֵבר :)מד(ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ִּבְמָנחֹות ,  ַּגם ְּבִמְצַות ְּתִפִּלין ֵיׁש ִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנהְךְלָכ

מּוָבא 

ד עֹוְו

ָמִצינּו 

מּוָבא 



ד 

ְׁשמֹוֶנה ֲהָלכֹות ֵיׁש  )א"ג ה"תפילין פ' הל(ם "ְוֵכן ָמִצינּו ָּברמב. ֵרי ֶזה ִקֵּים ְׁשמֹוֶנה ֲעֵׂשהְוַהְמַקֵּים ֲה, ִּבְׁשמֹוֶנה ֲעֵׂשה

ֵאּלּו , " ַאל ֶיְחָסרָךְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש".) שבת קנג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּתִפִּלין ֻּכָּלן ֲהָלָכה ְלמֶׁשה ִמִּסיַני

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַנַעלְוֵכן . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְתִפִּלין ִנְמָׁשִכים ֵמַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּלַמְעָלה. רֹוִאים ֶׁשְּתִפִּלין ֵהם ְּבִחיַנת ֶׁשֶמן. ְּתִפִּלין

. ְּבִחּבּור ְׁשֵּתי ִמִּלים"  רֹאְׁשָך ַאל ֶיְחָסרַעל ןֶׁשֶמְו"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , 'ַחְׁשַמל ַנַעל'ַהַחְׁשַמל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּתִפִּלין ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשחּוֵטי 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר . ְיָקר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאל ֶיְחָסר"א ֶׁש"ָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליטֵממּוָבא ן ֵכְו

ִמֵּמיָלא ַהְׁשָּפעֹות חּוֵטי ַהְּתִפִּלין לֹא , "ָךרֹאְׁש ַעל ְוֶׁשֶמן"ָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשְּמֻחָּבר ַלֶּׁשֶמן ְוַה, ַהְּתִפִּלין ֵהם ִּבְבִחיַנת ְיָקר

   'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ְּתִפִּלין ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶׁשֶמןָךְוִיְקחּו ֵאֶלי" )ב, ויקרא כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . "ֶיְחָסר ַאל", ֶיְחְסרּו לֹו

  .ה ַּבְּתִפִּלין"ְּכִמְסַּפר ַהְּפָעִמים ֶׁשֻּמְזָּכר ֵׁשם ֲהָוָי, ה" ֲהָוָים ֵׁשְּפָעִמיםא "כ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּׁשֶמן ֶׁש)עח' ז ע"תשנ(  

, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵיׁש ִמְצָוה ְלַהֵּדר ְלַהְדִליק ֵנר ַׁשָּבת ְּבֶׁשֶמן ַזִית. ְיסֹוד ּוַמְלכּות ֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַסֵּמל ִזּוּוג 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ְך ְּדִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְמָׁש, ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָזָכר ּוְנֵקָבהְוֵכן . ְלַסֵּמל ֶׁשַהְּפִתיָלה ִמְתַחֶּבֶרת ַלֶּׁשֶמן

 ְלַרֵּמז ֶׁשְּבעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא עֹוַלם ,ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָזָכר ּוְנֵקָבהְועֹוד ַטַעם ִנְרֶאה ְּד. ֵמַהּמַֹח ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֶּׁשֶמן

 ַאְנְּדרֹוִגינֹוסְוֵכן . ָלם ַהֶּזה ֶׁשֵהם ִנְפָרִדים ְוָצִריְך ְלַזְּוָגםְולֹא ְּכמֹו ָּבעֹו, ָהַאְחדּות ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא ַהָּזָכר ְוַהְּנֵקָבה ְמֻאָחִדים

  ְּדַאְנְּדרֹוִגינֹוס ֵיׁש לֹו ַּגם ִסיָמֵני ָזָכר ְוַגם ִסיָמֵני ְנֵקָבה ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶאת ְׁשֵניֶהם , ֶׁשֶמן ּוְבִגיַמְטִרָּיא ָזָכר ּוְנֵקָבהְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ּוְׁשִמיִניִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמן   

 ְוִהיא אֹור ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה ַהֲחִמִּׁשים ַּבּיֹום ָׁשבּועֹות 'ז ַאַחר ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה )כג 'ע 'מצוה נר'( ל"ַּבמהר

 ֶּדֶרְך ַהְּׁשִמיִני ְּבִחיַנת ַּגְּלָתהִהְת ּתֹוָרה ְבַמַּתןִּד ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ּוְמבָֹאר .ְׁשִמיִני ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה רֹוִאים .ַהְּׁשִמיִנית

ד "רמי ָהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו .ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסָפִרים ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָלם ַהַחְׁשַמל ֶּדֶרְך ִמְתַקֵּׁשר ּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד ָאָדם ְוֵכן ,ַהַחְׁשַמל

ה ָנרֹוֲחַאָהה ְוָנֹואׁשִרת ָהאֹון ָה ֵהל"בת ֹוּיִתאֹוְו, ֹוּבר ֶׁשָכָּזת ַהיַנִחם ְּבֵה ֶׁשו"ית ֹוּיִת אֹוֹו ּבׁשי ֵייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַהל "ֵביֹול ֶׁש"י זצואִלָו

 ְוֵכן. ייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְּמל ֶׁשֵבֹוּיַהא ֵמָּבר ֶׁשיא אֹוה ִהָנרֹוֲחַאת ָהאֹוד ָהה ַעָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהה ֵמָרֹוּתל ַהָּכ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָרֹוּתַּב

 ֶּבן ל"חז ְּכַמֲאַמר ,ַאְרָּבִעים ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשֶּיֶכת ַהִּביָנה ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר יֹום ַאְרָּבִעים ָּבָהר ָהָיה ֶׁשּמֶׁשה .)נב תרומה( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו

 ֵעץ'ְּב ןֵּיַע ,ֲחִמִּׁשים ִמְסָּפר ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְּׁשִמיִני יִּפ לַע ףַא .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ֶלתְמַסֶּמ ַהִּביָנה ֶׁשְּסִפיַרת ּוְנָבֵאר .ְלִביָנה ַאְרָּבִעים

 ַאָּבא םִע ִמְזַּדֶּוֶגת ִהיא ּבֹו ַמָּצב ,ַמָּצִבים ְׁשֵני ָלּה ֵיׁש ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִעָּלָאה ֶׁשִאָּמא )יח 'ע א"ח 'א שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים

 ַמָּצב ָלּה ְוֵיׁש ,ֲחִמִּׁשים ןֵה 'י ִעם 'מ ְּדאֹות ,ֲחִמִּׁשים ַלִּמְסָּפר ַׁשֶּיֶכת ְוִהיא ְסתּוָמה 'ם ִּבְבִחיַנת ִהיא ָאז ',י אֹות ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשֶּיֶכת ְּפתּוָחה 'מ אֹות ִּבְבִחיַנת ִהיא ָאז ,ַאָּבא ִעם ֶגתִמְזַּדֶּו ְוֵאיָנּה ,ּהָּלֶׁש דֶלֶּיַה תיַנִחְּב יאִהֶׁש תֶרֶאְפִּתַל ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשִהיא

 נּוְרַאֵבְדִּכ אָּמִא תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה הֵוְקִמ ןֵכְו .יםִעָּבְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא יָהֶדיָלִל אָּמִא תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה בָלָח ןֵכְו .ַאְרָּבִעים

 ֶׁשּיֹוֵרד ַהּטֹוב ַלֶּׁשֶמן ִסיַני ְּבַהר ִהְתַקֵּׁשר ֶׁשּמֶׁשה ָׁשם ַּבּזַֹהר מּוָבא ְוֵכן .הָאְס יםִעָּבְרַא אהּו 'ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִסְל חַתֶּפ' רַמֲאַמְּב

 ְּבחֵֹרב" )טז ,יח דברים( ".ִסיָני ַהר ַעל ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ה"הוי ֵיֵרד" )יא ,יט שמות( ַהְּפסּוִקים ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִני ְוֵכן .ָהרֹאׁש ַעל

   ."ֵלב ֲחַכם ִאיׁש" )ב ,לו שמות( ,"ֶהָחָכם ָהִאיׁש" )יא ,ט 'ירמי( ,"ְוֵיָדֵעם ָנבֹון ֵאֶּלה ְוָיֵבן ָחָכם ִמי" )י ,יד הושע( ."ַהָּקָהל םיֹוְּב

  ."ָחְכָמה הֶיְהֶּג ַצִּדיק ִּפי" )ל ,לז תהילים( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמן ְוֵכן  
 

  

  

  

  

ֵּבַאְרנּו 

 מּוָבא



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 , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות שכתבנוהקץשמאחר 

 לא ל"וחז, ל"חזהזהר הוא מדרש שכיון . 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

 72היסתיימו ] 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 ,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 , שלאחר מכן

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

  .והארכנו במאמר,  הבירורה שתהיה סוף"תשע

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

, 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 ,  שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמרגאולת בעיתה

  .ואם יזכו יבא מיד. זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים
 ץֵע אָרְקִּנַה הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב הֶיְהִי ,היָטִמְׁש תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשע תַנְׁשִּבֶׁש .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָהֵמ עַמְׁשַמ

 ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא ַהָּגלּות ִעְנַין ָּתִבין ָּבֶזה ַּגם .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו ,עַרָהֵמ דֵרָּפִי בֹוּטַהְו ,עַרָל בֹוּטַה יןֵּב ,תַעַּדַה

 ,ְׂשמֹאל ָּכֵתף ְּכִמְנַין תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ָּכֵת ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם ִּכי ְוָהִעְנָין

 ְוַהָּגלּות ,ְוֶתֶבן ָּבר ֶׁשֵהם עָרְו בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא ַהַּדַעת ְּבֵעץ ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֲהֵרי

 הּוא א"ז ּתֹוְך תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי יִּכ תיֹוְוִלְה ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע ּתֹוְך ָׁשם ְנתּוִנים ָהֶאֶלף ֵאּלּו ֱהיֹות הּוא

 ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי ַהִּנְקָרא י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה

 דסֹו הְוֶז ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום ֶאָּלא תַעַּדַה ץֵע ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו

 יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ינּוְיַה .ְׁשִנין ֶאֶלף "ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל"

 ֵמאֹות ְׁשַבע דעֹוְו ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף רַהּזַֹּב אָרְקִנְו ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹוְּב אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ ,"יםִדּוּמַעָל

 ׁשֵי םֶהָּבֶׁש ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו ו"ָו תיַנִחְבִּב אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד ,"יםִדּוּמַע ָליםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש

 אבָֹּיֶׁש רַחַאְל הָפקּוְּת תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ בֹוּטַה דּוְרָּפִי ה"תשע יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל היָזִחֲא

 ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל ',ה תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה תֶאְו" היָפִסהֹו הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה

, שמות לח(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמיַחִׁשץ ָמן ֵקַמְּזן ֶׁשָׁשן נֹוָׁשר ָיֶפֵסה ְּבָאָרֶׁש' ת אֹוָךל ְלַאְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש

ם ִאְות " ר"ְוֶאת ָהֶאֶלף"א ז הּוֶמֶרָה ְו,"ֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדיםְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמא" )כח

ם ֶהָּבים ֶׁשִבתּוְּכן ַהֵכְו .לֵאָרְׂשִי ְלהָעֻׁשְּתת ַנְׁש. לֵאָרְׂשִיְלץ ֵקת ַנְׁשת "ר, ל"ֶקֶׁש ׁשֵמָחים ְוִעְבִׁשת ְואֹוע ֵמַבְׁשּו, ףֶלֶא' הה ֶנְמִּת



ו 

ְלִמְׁשְּפחָֹתם [ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו " )מ, בראשית לו( :הָּלֻאְּגן ַהַמד ְזם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבים ִמִררּוֵּבת ַהַדבֹוה ֲעָזמּוְר

ַאּלּוף ְקַנז  :ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹן : ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְיֵתת ַאּלּוף ִּתְמָנע]ִלְמקֹמָֹתם ִּבְׁשמָֹתם

א "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדְגיִבֲא' ג ר"יף הרהִסֹוהְו .5775ְּבִגיַמְטִרָּיא , "ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם: ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר

ה ָלאּוְּגיא ַהִהְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכם ַהִעְו. לֵאָּגִהים ְליִדִתן ֲעיָסִנְּבְבִגיַמְטִרָּיא ּו, רירּוֵּבר ַהַמן ְּגַמה ְזֶזְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשעֶׁש

ה , שנה יז(' לֵאָרְׂשִין ְורֹוֲהית ַאֵּב'ץ ֶבקֹא ְּבָבן מּוֵכְו .ה"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבןֹוּיל ִצ ַעׁשָדר ָחאֹון ֵכְו .ָךֶקְד ִציַחִׁשד ְמִוי ָּדֵדל ְיַע

י ִכה ְּבָחֵכֹוּתת ַהַׁשָרף ָּפסֹוב ְּבתּו ָּכְוָׁשם ,ינּוֵנָפ ְלינֹוֵאד ְו"ת תקנַנְׁשין ִּבְית ַוַרּוּדְהַמס ְּבַּפְדהּוֶׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'ם ֵׁש ְּב)150עמוד 

ה ָלְׁשְמִּנת ֶׁשלּוָּגַהֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנּוָעְרל ֻּפס ֶׁשֹוא ּכהּו ְו,הָלֵעְרין ַּתֵין ַיְנִמת ְּכבֹו ֵּתה"תשע ׁשֵיה ָחֵכֹוּתת ַהַׁשָרָפְּבֶׁש, אבָֹת

 ].בַתָּכ ֶׁשמֹוק ְּכָּיֻדְמא ִּבָצב ָיֵׁשְחת ַמיַקִדְבִּבּו [.הָחֵכֹוּתַּבֶׁשת לֹוָלְּק ַההיָנֶלְכִּתז ָאְו, ה"ת תשעַנְׁשד  ַעְךֵׁשָּמִּתת נּוָעְרֻּפל ס ֶׁשכֹוְל

  .]תבֹוא ֵּת"א תתיָצָיב ֵׁשְחת ַמיַקִדְבִּבם ָנְמָא[, תבֹו ֵּתה"תשע ׁשת ֵילֹוֲעַּמיר ַהו ִׁש"טְּב ֶׁשַחֵקרֹום ָהֵׁשם ְּביא ָׁשִבן ֵמֵכְו

, םָּיל ַה ַעׁשֵחַרְתג ִיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלֵחֶׁש )פרק כט(' רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרי ְּדֵקְרִפ' ְּבינּוִצָּמא ֶׁש"יס שליטְיַּדְנֶרק ְּבָחְצִי' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

 יִּבַר: ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְּלק ִמֶל ֵחיאִבָנְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְללּוֲע ַיּוּלֵאת ָהמֹוָחְלִּמי ַהֵרֲחַאם ֶׁשא ָׁשָבמּוּו. זמּוְרי הּוֵריָצֵמד ְלאֹים ְמִאְתַמּו

 ְׁשלָֹשה ִמְלָחמֹות ֶׁשל ְמהּוָמה ֲעִתיִדין ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַאַחת ַּבָּים רִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמ

ִמי ֶזה ָּבא " רַמֱאּוִמָּׁשם ָיבֹא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנ ,ּוִמָּׁשם ֶּבן ָּדִוד ִיְצַמח ְוִיְרֶאה ְּבָאְבָדן ֶׁשל ֵאּלּו ְוֵאּלּו. 'כּוְו

ל ית ֶׁשִרת ְּביא ַּבִה ֶׁשןַטיְסִנַּגְפַא אֹו, ןיַרת ִאיַר ִּבןַרֱהֶטא ָּיִרְטיַמִג ְּבזמּוְרהּוא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ֵמֱאדֹום

, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּת ֶׁשתֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶטן ֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעם ֵמים ָׁשִאָצְמִּנים ֶׁשִרְמ אֹוׁשֵיְו. ןיַרִא

 ',קֹום'ֶׁשְּׁשמֹו א ֶׁשֶאָחד ִמִּמְתַקֵני ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנְמָצא ְּבָמקֹום " ֵרְייְסִקין שליט'ש' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םים ָׁשִעָׁשְרת ָה ֶאּוּלַכְּיֶׁשְּכ

ן ֵכְו. רֵמאֹור ְוֵּׂשַבר ְמֵּׂשַבל ְמקֹול  ֶׁשהָרֹוׂשְב ִלְךֵפָה ֵירַהְׁשּוּבר ּוּכַהְו. ָקםֶזה , ּוְכֶׁשֶזה נֹוֵפל',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלקּום'ּוְמַרֵּמז ַעל 

  .הָעּוׁשְין ֹוׁשְּל ִמיםיִעִׁשי אִניַרִאם ָהָעי ָהֵנים ְּבִאָרְקִנ

ֶכם ָלם ֵהֲרִרים צִֹּכי  ")במדבר כה( קסּוָּפת ַּבֶזֶמְרת ִניבֹוִׁשְיי ַהֵנס ְּבּוּית ִּגַרֵזְּגא ֶׁש"ין שליטִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

 ָהֱאמּוָנה ת ֶאּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפּגֹם ָלנּו ַהְיינ'ְּבִנְכֵליֶהם', ל"צה ת"ר". ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי

ן ֵכְו.  ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלת ֶאֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ְלַטֵּמא, ל" רחתיֹוָרי ֲעּוּלִּגֶׁשהּוא ' ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי, 'רעֹוְּפֶׁשהּוא ְּפַגם 

הּוא , ֵיׁש ִלי ְנָחָמה ְּבַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשֵחְרפּור ַמה לֹוֶצֹו ר,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְק ִעְרפּוֵח" )נב, תהילים פט( ם"יִּבְלַּמא ַּבָבמּו

 ֶׁשָּיבֹאּו ֹותּוָבֵעת ֶׁשִּיְרּבּו ֵחרּוֵפיֶהם הּוא ָהא, י ַהֵחרּוף ָיבֹאּו ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַחֵדל ְי ֶׁשַע,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע"

,  ִאם ְּתַקְּבלּו תֹוָרִתי מּוָטב,ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְּבַתְחִּתית ָהָהר :)נשא קכה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַהָּמִׁשיַח ְךֶלֶּמַהִעְקבֹות 

  ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים,ָּכְך ִיְהֶיה ִּביִציַאת ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה. ְוִאם ָלאו ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם

 .ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם ַּבָּגלּות, ְוִאם לֹא. ְּכָאָדם ֶׁשרֹוֵכב ַעל סּוס ְוֶעֶבד ֶׁשְּמַׁשְּמׁשֹו מּוָטב, ִּביִציַאת ַהָּגלּות

י ֵרֲחַאז ֶׁשֵּמַרְל". ט"ֶבם ֵׁש"ָקְו"ק סּוָּפן ַהֵה, ל"ר צה"ַחַאי ֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ה ָנָּגְפַהה ַהָתְין ָהֵכָּלא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו ".לֵאָרְׂשִּיט ִמֶבם ֵׁשָקְו" יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבק ֶׁשסּוָּפם ַהַּיֻקל ְי"צהס ְלּוּיִּגת ַהַרֵזְּג

י ֵרֲעַׁשה ְּבֶיְהב ִּתב ַרֶרֵעד ָהֶגה ֶנָמָחְלִּמַהֶׁש' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבי מּוִּכ, םִיַלָׁשירּוה ִליָסִנְּכס ַּבּוּיִּגת ַהַּכְׁשל ִלס מּוּוּיִּגד ַהֶגה ֶנָלדֹוְּגַה

  .הָּלִגְּמת ַהיַאִרְקם ִלִיַלָׁשרּום ְיחּוף ְּתם סֹו ָׁשֹוּתְעי ַּדִפי ְלל ִּכ"י זצִקְסיְנִציקֹומ ִט"גרים ַהל ֵׁשה ַעֶּזב ַהחֹוְרא ָהָרְקן ִנֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי

 ,יב( םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִל ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַחֶּכהַהְמ ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא

 תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף

 יםִּסִנְל לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אֵציֹו ב"תשע

 ימּוִקֵה ּהָּב הָפקּוְּתַל יַעִּגַנ ,יאִבָּנַה יֵרְבִדְּכ יתִנָרחֹוֲא הָנָׁש 1290 דעֹו בֵּׁשַחְנ םִאְו .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו יםִלדֹוְּג

ת ַנְבִל'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ, יםאִלֵעָמְׁשִּיל ַהץ ֶׁשּוּקִּׁשה ַלָנָּוַּכם ַהֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהר ֶׁשרּוה ָּבֶז. ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמ לַע "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ"ַה תֶא

ל ר ַעָכָׂשְּכ, יםִנת ָׁשאֹוג ֵמ"יב ְלרֹוה ָקֶּזֶׁש, הָנ ָׁש1290 ׁשָּדְקִּמם ַהקֹוְמים ִּבִטְלֹואל ׁשֵעָמְׁשִּי ֶׁש)ב על הזהר וארא דף לב"ח(' ירִּפַּסַה

 גַלְפּו יןִנָּדִען ְוָּדִע"ל ה ֶׁשָאבּוְּנר ַלֵּבְסיא ֶהאת ִהּזֹה ַהָאבּוְּנַה ֶׁש)ח, דניאל יב(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. ג"יל יִגה ְּבָׂשאל ָעֵעָמְׁשִּיית ֶׁשִרְּבַה



ז 

ִפְרֵקי ְּדַרִּבי 'ְּבא ָבן מּוֵכְו. אלֵעָמְׁשִי תכּוְלַמ לַע "ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִען ְוָּדִע"ל ה ֶׁשָאבּוְּנ ַהתֶא רֵאָבְמ )יח ,ז שם(' אָרְזֶע ןְּבִא'ָהְו ,"ןָּדִע

 םקֹוְמִּב םַקם הּוֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהֶׁש יִל בּוְתָכְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ןָיְנִּב תנֹוְבִל יןיִדִתֲע אלֵעָמְׁשִי יֵנְּבֶׁש )'ל פרק(' ֱאִליֶעֶזר

 בַתָכְו .ב"תשע לֶׁש ץֵּקַל ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְלת ֶרֶּבַחְתִמ םָנָיְנִמְל 677 תַנְׁשּו .יַתָמ קּוּיִדְּב יםִעְדיֹו אלְֹו ,םָנָיְנִמְל 679 תַנְׁש יֵנְפִל תַצְק ׁשָּדְקִּמַה

 82 לֶׁש הָפקּוְּת הָתְיָה לָבֲא ',תרֹוֹוּדַה רֶדֵס'ְּב אָבּוּמַּכ ז"שצ יםִפָלֲא 'ד תַנְׁשִּב םַקהּוֶׁש ץּוּקִׁש הָיָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץוְרַוְׁש בַרָה יִל

 הֶז יִפְלּו ,א"ח לֵאְנַּבְרַּבֲאָל 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב אָבּוּמַּכ ,יםאִלֵעָמְׁשִּיל ַהץ ֶׁשּוּקִּׁשַה תֶא לּוְּטִבּו ,םקֹוָּמַה תֶא ּוׁשְבָּכ יםִרְצֹוּנַהֶׁש הָנָׁש

ט( ֶׁשַהָּכתּוב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. ב"תשעְּב הָנָׁש 1335 לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַה םֵּיַּתְסִמ בּוׁש אל  י נ ד ז, ב  "םֵמׁשְֹמ יםִצּוּקִׁש" יםִּבַר ןֹוׁשְלִּב אהּו) כ

ת ַנן ְׁשֵכ ְו.ארַמעֹוְו אָצְקַא לֶא יםִצּוּקִּׁשַה תמֹוְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִצּוּקִׁש" ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ׁשֵּיֶׁש יםִצּוּקִּׁשַה יֵנְׁש לַע זֵּמַרְל

ת ת ַּבַלֲחַמ"ן ֵכְו .1335א ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמי ַהֵּתם ְׁש ִעת"ין ֵּב"ִין ַע"יו ִׁש"יי ָּת"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבב"תשע'ה

, אלֵעָמְׁשִיו ְוָׂשל ֵער ֶׁשּוּבִחיא ַהִה, וָׂשֵעה ְלָאְּׂשִּנ ֶׁשאלֵעָמְׁשִית ת ַּבַלֲחַמְּד. 1335 ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִע"אלֵעָמְׁשִי

ר מֹוֲחַהר ְוֹוּׁשם ַהֵה ֶׁשםַהְּמִׁשיִחיי ֵנְׁש רּוְּבַחְתִּיֶׁשְּכ. הָנ ָׁש1335ר ַחַאם ְלֵּיַּתְסה ִיֶזְו. ַהֻחְרָּבן ׁשֶרם ׁשָֹּׁשר ֶׁשמֹוֲחר ַוֹור ׁשּוּבד ִחסֹוְּב

ר ּוּבד ִחיא סֹו ִהה זֹוָנָׁש ְּד.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְובֹוֵּתַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחר ַוֹוׁשיל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, הָּׁשֻדְקִּד

ין ֵא, םֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהע ֶׁשַלֶּסת ַהַּפִכת ְּביאּוִצְמים ִּבִארֹוא ֶׁש"ן שליטיַמְיַנ' ע' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תכּוְלַמד ּוסֹוְי, ַהְּמִׁשיִחיןי ֵנְׁש

א "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ", קסּוָּפי ַהֵרְבִד ְּכׁשָּמַמ, הָרה ָזָדבֹוים ֲעִדְבא עֹולֹם ְוים ָׁשִלְּלַּפְתִמ

 ץֵקל ז ַעֵּמַרא ְמָצְקל ַאן ֶאֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמים ַעיִׁשִּבְלַּמת ַהֹוּפִלְּקם ַהי ֵה ִּכדִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיאאר ַמד עֹוַּגְסִמֶׁש

 ׁשֵי, ּהָתק אֹורְֹזִלה ְוָּפִלְּקת ַהף ֶאֵּלַקן ְלַמְּז ַהיַעִּגַּמד ֶׁשַע, יִרְּפל ַהר ַעמְֹׁש ִלַעדּוָּיא ַּכה הּוָּפִלְּקיד ַהִקְפַּתן ֶׁשיָוֵּכ, קֶמר עֶֹתֶיְבּו. [יַחִׁשָמ

ה ָחָּגְׁשַהַה ֶׁשינּוְיַה. יַחִׁשָּמר ַהבּו ֲעּוּלֵאת ָהמֹוקֹוְּמל ַהים ַעִרְמֹום ׁשֵהן ֶׁשיָוֵּכ, יִרְּפ ַהַעלת ֶרֶמֹוּׁשה ַהָּפִלל ְקה ֶׁשיָנִחם ְּבאן ַּגָּכ

 יַחִׁשָּמַּלי ֶׁשֵדְּכ, יםִמָּית ַהֶׁשת ֵשֶמֶחְלר ִמַחַאם ְלה ַּגיָקִּתַעיר ָהִעב ָהרֹת ְוִיַּבר ַהל ַהה ַעיָטִלְּׁשת ַהם ֶאיֶהיֵדה ִּביָרִאְׁשה ִהָניֹוְלֶעָה

ט ָרְפִּבּו... םיָאִצהֹוה ְלֶׁשר ָקֵת יֹויַחִׁשָּמה ַלָיים ָהִדהּום ְיים ָׁשִסָנְכ ִניּום ָהִאֶׁש. ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִבם ְלקֹוָּמת ַהת ֶאַחַקל ָלה ַקֶיְהִי

 ו"א ָו ָמֵלאַיֲעקֹוביל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהם ֶׁשֵׁשְּכא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .]תִיַּבר ַהַהס ְלֵנָּכִהר ְלסּוים ָאִדהּוְּיַלֶׁש

, ח"תשכ ְּבִגיַמְטִרָּיא ף"ת קֹו"יי ֵח"ִדד ָצ"יֹו ָהאֹוִתּיֹותי ּוּלִמ ְּבק"ָחְצִי ְך ָּכ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ד ַעִין קֹוף ָויו ֵּבית"יֹו

 ח"תשכן ֵכְו. הָּלֻאְּגר ַלּוׁשק ָקָחְצם ִיַּגיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, בקֲֹעי ַיֵנְפא ִלק ָּבָחְצִּי ֶׁשמֹוְּכ, ב"י תשעֵנְפִּלב ֶׁשָלָּׁשא ַההּוֶׁש

 ְךֶלל ֶמ ֶׁשחֹוה רּוֶז" ְּפֵני ַהָּמִים  ַעלְמַרֶחֶפתְורּוַח ֱאלִֹהים " )ב, בראשית א(י "ִּׁשַרר ְּבַמֱאה ֶנל ֶזַע ֶׁש"ְמַרֶחֶפת" ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְּפֵני  ַעל"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"שליטֵׁשיְנֶּבְרֶגר  יֹוֵסף 'ר ג"הרהיף ִסהֹוְו. לַעפֹה ְּביָלִחְתא ִהלֹ ְוְמַרֶחֶפתה ָּלֻאְּגַה ֶׁשינּוְיַה. יַחִׁשָּמַה

א "ן שליטַמְריֶּבן ִלרֹוֲהַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יַחִׁשָמה ֶּלַּגְתִית " רם"ית ֹוּיִתאֹוָהְו, יףִסהֹו ְליְךִרָּצה ֶׁשָנ ָׁש45ל ַהז ַעֵּמַרְמ" ִיםַהָּמ

ים ִנב ָׁש"ֶריא ֶעִהֶׁשב "תשעה ְלָרּוׁשאת ְקּזֹה ַהָנָּׁשן ַהֵכָלְו, הָלָחְתַהה ָלָנם ָׁשֲאָלִפית ֶׁשֵּׁשף ַהֹוּסים ִמִנ ָׁשב"ֶרֶען ֵהח "תשכֶׁש

ת ַנְׁשה ִּבָצְרה ָּפָאֹוּׁשַהֶׁש' יִרת ְּפֹוׂשֲע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ילֵעְלִדב ְּכֶרד ֶעסֹויא ְּבִהְו, ק"ת תַנְׁשל ִּבַחי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבַֹהֵמ

ר ֶקּבַֹּב"ר ָמֱאה ֶנל ֶזַעְו. ףֶלֶאף ָהם סֹוֶדים קֹוִנ ָׁשב"ערה ָצְר ָּפיםִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלִמּו, ףֶלֶאף ָהם סֹוֶדים קֹוִנ ָׁשר"בקץ "תרח

  ".בֶרן ֶעֵּתי ִיר ִמאַמּתֹ

ק ֵמַאְּפָטא "א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהרה"ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים זיע"הרה 'ַיְלקּוט אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ַאְך ַיְחְׁשבּו ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה , ִמים ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם ֶזה ָּבֶזהא ֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּי"זיע

 ְוֵהם, ַאְך ֶזה לֹא ַיֲעזֹר ָלֶהם, ְוִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם, ְלִיְׂשָרֵאל

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר ַהָּדָבר ִּבְׁשמֹו. ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם

יף ִסן הֹוֵכְו. ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפ ְּכ,םדֹוד ֱאֶגד ֶנַחת ַיכֹוְלש הֹולָֹּׁש ַהּוּלֵאֶׁש, יןִסה ָיְסּורס ַרָּפת "רס "ַרָּפא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנֵׁש

ה ָיָהֶׁש] רֶטְרפּוְקְנַרְפַה[, ל"ין זצִלְרַּקא ִמָקנּוְיר ַה"מֹוְדַאָהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יןִלְרי ַקיֵדִסי ֲחֵנְקִּזה ִמָיָהל ֶׁש"ין זצִוב ְלַרָהע ֵמַמָּׁשֶׁש

, ןֹוּדְנלֹוְו, יזִרָּפ, קְר יֹויּות ְניב ֶאִרְח ַּתֶׁשִּסיןר ַמ ָאְוהּוא, םֶדים קֹוִנה ָׁשֵּבְרה ַהָאֹוּׁשת ַה ֶאפּוָּצים ֶׁשיִדִחְיַהה ֵמָיָהְו, ׁשֶדּקֹ ַהַחל רּוַעַּב

ד אֹן ְמֵכָּתה ִיי ֶזִפְלּו[ .םטֹות ָאצֹוְצל ִּפם ַעָלעֹוע ָּבַדם נֹוֶרֶטה ְּבָנָׁשה ָאי ֵמֵנְפר ִלַמא ָאאת הּוזֹ. ַּדּקֹותש לֹ ָׁשְךתֹוְּב] ל"ת נפ"ר[

 יּוְניר ִעָהא ֶׁש"שליטין ִקייְסֵר' ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.] הָנָּכַּסם ַהקֹוְּמים ִמִדהּוְּית ַה ֶאיַחִרְבַה ְלּהיָתִלְכק ַּתְר יֹויּוְנה ִּביָלִּמת ַהַרֵזְּגֶׁש

 ֲעבֹוַתִיְךֹוְות ְדָרַכִיְך ָעַלִיְך ֶאֵּתן יִּכ ָעַלִיְך ְולֹא ֶאְחמֹול יִנֵעי ָתחֹוס ְולֹא" ) ד, זיחזקאל(ים ִקסּוְּפת ַּבֹוּיִתו אֹו"ג טּוּלִדת ְּבֶזֶּמֻר ְמקְריֹו



ח 

 ָּבא ָּבא ַהֵּקץ ֵהִקיץ ֵאָלִיְך ִהֵּנה ץֵק:  ַאַחת ָרָעה ִהֵּנה ָבָאהָעהָר ה"הוי ָאַמר ֲאדָני ּכה :ה'ָוְיהֲאִני   ִויַדְעֶּתם ִּכיָןיִּתְהֶיְּבתֹוֵכְך 

 ןֵּכל ֶׁשָכְו. הי ֶזֵדל ְיַע אּוָּב תֹוּכַמ הָּמַכְו "יִכנָֹא ןָּד" םִיַרְצִמ תיַאִצְי לַע רַמָא םֵּׁשַהֶׁש )א"פ אבות( הָניֹו נּוֵּבַרְּבא ָבן מּוֵכְו ".ָּבָאה

ר ֵאֵבּו ."לֹו הֵּכַחְמִל הֶׂשֲעַי ָךֶתָלזּו יםִקלֱֹא הָתָאָר אלֹ ןִיַע" תמֹוָחֶנְו תעֹוּוׁשְי לַע בּוְּתְכִנ תֹוּיִׁשְרַּפ הָּמַּכֶׁש הָנרֹוֲחַאָה תלּוָּגַּב

 "יִכנָֹא ןָּד" יאִבֵהֶׁש קסּוָּפַה ְךַא ,םָתָמֱחֶנל ְוֵאָרְׂשִי תַעּויׁשִּב בֹוּטַה קֶלֵחל ַהר ַעֵּבַדְמ הָניֹו נּוֵּבַרֶׁש ףַאא ֶׁש"שליט. ג. י' ג ר"הרה

 ירִעֵׂש ּהָׁשֵרְי הָיָהְו הָׁשָרְי םדֹוֱא הָיָהְו" ,תמֹוֵלְׁש תאֹובּוְנ ְךָּכ לַע בּוְּתְכִּנֶׁש םדֹוֱאֶּב טָרְפִּבּו םִיֹוּגַּב' ד תַמְקִנ לַע רֵּבַדְמ

ן ֵהּכֹ אלֵעָמְׁשִי יִּבַרְל יטּוִׁשְפִהֶׁש םֹוּיִּמֶׁש :)ב זרה עבודה( תפֹוְסֹוּתא ַּבָבּוּמי ֶׁשִפְכ ּו".יוָׂשֵע יתֵבְל ידִרָׂש הֶיְהִי אלְֹו" ,"'גֹוְו יוָבְיאֹו

 בּוׁשָי ָךְלֻמְּג ְךָּל הֶׂשָעֵי יָתִׂשָע רֶׁשֲאַּכ" הָיְדַבעֹו יאִבָּנא ַהָּבַנְתן ִהֵכְו, עֹוּוּצִבְל יןִּתְמַמּו, םיָנִּד רַזְּג םַּתְחֶנ רֹועֹו תֶא לֹודָּג

    ."ָךאֶׁשרְֹּב

 ֶזה ַהִּסיָמן ַהֻּמְבָהק ֶׁשהּוא ָאֵכן , ִאם הּוא טֹוֵעם,ֶּמּנּוְּכֶׁשָאָדם ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָדָבר ְמֻסָּים ְוהּוא ָיכֹול ִלְטעֹם ִמ, ראּוֵּב רֶתֶיְבּו

ְוֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשּתֹוְקִקים ָלַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ְּכֵדי , א"ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ְוַתְכִליָתּה הּוא ִלּמּוד ַהּסֹוד ַּכְמבָֹאר ַּבְּגָר. ִמְׁשּתֹוֵקק

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

ּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכּמּוָבא ִלה ֶׁשְּתלּוָיה ְּב ְוִעַּקר ָהִעָּקִרים הּוא ְּגֻאַּלת ַהְּׁשִכיָנ,םָּלד ֻּכֶגֶנא ְּכהּוה ֶׁשָרֹוד ּתמּוְלַּתָהִעָּקר הּוא 

ים ִארֹוי ֶׁשִפְכּו. תנֹוָּבְרָּקל ַהָּכר ִמֵתה יֹויָנִכְּׁשת ַהס ֶאֵנְרַפה ְמָרֹוּתד ַהּוּמִּלֶׁש.) בלק רב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבַּבּזַֹהר

ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְמַנִּסים ְו. ׁשָּדְקִּמי ַהֵקְלל ֶחָּכר ִמֵת יֹוּהָתָּׁשֻדְּקֶׁש, יםִׁשָדֳּק ַהׁשֶדת קַֹּדֻקיא ְנן ִהרֹוָאת ָּבַחַּנֻּמה ַהָרֹוּתַהֶׁש, ׁשָּדְקִּמת ַהֵביְּב

. יםִטּוׁשים ְּפִרָבְּדַהְו. ה ֶאת ּגֶֹדל ַהִהְׁשּתֹוְקקּותְוגֶֹדל ַהְּטִעיָמה ְמַגֶּל,  ֶׁשֵאיָנם ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלִעַּקר ַהְּגֻאָּלהיםִאְרַמִלְטעֹם ּוְלִהְתַחֵּבר 

ית ִלְכַּתם ַהַּג ֶׁש,ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוה ָּלִפְּתח ַהַסּנֹים ִמִארֹויף ֶׁשִסר הֹו"אאמוְו

לֹא ִנְתֲאוּו  )ד, מלכים יב(ם "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו .'ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך', הָרֹוּתד ַהּוּמִלת ְּבמּוֵלְׁשת ִלֹוּכְזיא ִל ִהׁשָּדְקִּמת ַהֵּביל ֶׁש

ם ְולֹא ְכֵדי "ַהֲחָכִמים ְוַהְּנִביִאים ְימֹות ַהָּמִׁשיַח לֹא ְכֵדי ֶׁשִּיְׁשְלטּו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ְולֹא ְכֵדי ֶׁשִּיְרּדּו ַּבעכו

ַנְּׂשאּו אֹוָתם ָהַעִּמים ְולֹא ְכֵדי ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמַֹח ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְפנּוִיין ַּבּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה ְולֹא ִיְהֶיה ֶׁשְּי

א ָרָעב ְולֹא ִמְלָחָמה ְולֹא  ּוְבאֹותֹו ַהְּזָמן לֹא ִיְהֶיה ָׁשם לֹ.ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבֵּטל ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

ִקְנָאה ְוַתֲחרּות ֶׁשַהּטֹוָבה ִתְהֶיה ֻמְׁשַּפַעת ַהְרֵּבה ְוָכל ַהַּמֲעָדִּנים ְמצּוִיין ֶּכָעָפר ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ָּכל ָהעֹוָלם ֶאָּלא 

ים ְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ְוַיִּׂשיגּו ַדַעת ּבֹוְרָאם ְּכִפי ִּבְלָבד ּוְלִפיָכְך ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ְויֹוְדִע' ָלַדַעת ֶאת ה

. הָרֹוּתיא ַל ִהיַחִׁשָּמה ַלָּיִּפִּצר ַהַּקִעים ֶׁשִארֹוְו". ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים' ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה" רכַֹח ָהָאָדם ֶׁשֶּנֱאַמ

ם ֵה ֶׁשאֹו, הָּלֻאְּגת ַלֶמֱאים ֶּבִּפַצם ְמיָנם ֵאלֹוָׁשס ְוַח ֶׁשאֹו; ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהם ִמעְֹטים ִלִּסַנְמם יָנֵא ֶׁשּוּלֵא ֶׁשינּוֵרָבְדא ִלֵציֹוְו

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו... הָׁשָדֲחה ַהיָפִלֲחַלת ְוֶרמְֹזִּתַלם ְוָּלַּצה ַלֶּכַחא ְמהּוה ֶׁשָנָעְו, הָּנֻתֲחה ַלֶּכַחא ְמ הּוַעּוּד ַמהּולּוָאְּׁשן ֶׁשָת ָחתֹואֹוְּכ

 ץ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש קֹוֵדם ְלִקּבּו',כּוְו, ֵאין ֵּבין ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ֶאָּלא ְנִקּיּות ַוֲהָׂשַגת ְיִדיָעה .)תולדות קלט(

  .א ַאֲחרֹון ֶׁשְּבֻכָּלםּוְתִחַּית ַהֵּמִתים הּו, קֹוֵדם ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים  ָּגֻלּיֹותץִקּבּו, ָּגֻלּיֹות

  
 

  . שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר ד סדרת שעורי וידאו "הושלמה בס
  .ניתן לקבל בבקשה למייל, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

ל המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל ש ע"יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
  026537343פרטים בטל . השנה

ניתן להוריד בארכיון ולעקוב מידי . סדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות חדשות: חדש
  .פעם על הוספת שיעורים חדשים

בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא כולל מאות שיעורי אודיו . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו

  : לארכיוןקישור
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  .הפלפולההלכה ול דרך  עחוקתרשת לפמאמר 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

 
  .בענין פרה אדומה אם ניתנה במרה או אחר מעשה העגל

  .האם היא חוק או שתבא האם ותקנח צואת בנה
  

והוסיפו עליהן דינין ושבת , שבע שקיבלו עליהן בני נח, ות נצטוו ישראל במרהושר מצע :]נוסנהדרין [בגמרא 

במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה כתב ] ה"ו פכ"פט[י בפירושו לפרשת בשלח "וברש, וכיבוד אב ואם

  תב בפירושו לפרשת וכן כ, דכתיב בה חוק, הרי שהוסיף כאן גם פרשת פרה אדומה, שבת ופרה אדומה ודינין, שיתעסקו בהם

  .י"ב הלכות ערב שבת בשם רש"ז ח"וכן הביא באו, ]ג"ד פ"פכ[משפטים   

משל לבן שפחה שטינף , משה הדרשן' י בשם ר"והובא ברש] ח"ט פ"פי[דהנה איתא במדרש כאן , סופר הקשה בזה

פרה באה בתורת כפרה על ומבואר דה, כך תבא פרה ותכפר על העגל, תבא אמו ותקנח הצואהאמרו , פלטין של מלך

  הפרה באה ש ומדוע נאמר, :כמבואר בסנהדרין נו,  קודם למעשה העגלדהלא מצות פרה כבר ניתנה במרהוקשה , מעשה העגל

  .ע" וצ,ויעוין מה שהאריך בבית הלוי פרשת כי תשא, העגלמעשה לכפרת   

, םאת טהרתגם מיד ה למשה "הקב אמר לו הכל פרשיות הטומאה למשה " איתא דכאשר מסר לו הקב)ד"ט פ"פי(במדרש 

וכאשר נמסר , ה"מו פני משה ושאל מהו טהרתו ושתק הקבכנתכר,  טומאת מת למשה פרשתה"וכאשר מסר לו הקב

  לא ניתנה פרה  הזה משמע שסובר שמדרשמה ו, זהו טהרתו,ה זכור אתה ששאלת מהו טהרתו"לו פרשת פרה אמר לו הקב

  . טהרה זוהדשהעגל נתחמעשה רק אחר ו, במרה  

אך כל , דרק פרה שעשה משה באה גם ככפרה על מעשה העגל. כ בגבורת ארי יומא ב"י מש"יש ליישב עפ

ל דבמרה ניתן להם פרשת פרה בתורת מעשה טהרה "כ בפשוטו י" וא,הפרות אין בהם כפרה על מעשה העגל

  ויסוד הדברים ,  שיש בה גם כפרה על מעשה העגלואחר מעשה העגל נתחדש בפרה הראשונה שעשה משה, כשאר כל הפרות

  .דפרה מכפרת על חטא העגל משום דחטאת קרייה רחמנאשכתב לפרש .ק כח"א במו"מפורש גם במהרש  

 ,איפרה חוק המפורש בתורה שטהרת והלא , ותקנח צואת בנהתבוא הפרה דברי המדרש ל הקשו המפרשים עכבר 

ואף דבפשוטו החוקה ,  היאך נתנו בה רבותינו טעמי תורה היאחוקשוכיון ,  אחריהחוקה חקקתי ואין לך להרהרי "ופרש

  גם עצם טעם מבואר דבפרשת חוקת י "מ ברש"מ, . ומטמאת את הטהורים כמבואר ביומא יד את הטמאיםתא מטהריהוא רק מה שה

  .ב"צו, ס"יעוין בחתו, המצוה לא נמסר  

וכמבואר כן בחולין , דין קרבן .ב. מעשה טהרה לטומאת מת .א, י חלקיםיש שתבפרה אדומה  על פי דברינו שבזה

, הרביעה פוסלת בפרהשמבואר מאותו טעם : ז כג"ובע, יה רחמנאהטרפות פוסלת בפרה משום דחטאת קריש. יא

  מחשבה פוסלת ג כתב דדעת חכמים ד"ד פרה ה"מ פ"ובכס, אם עשאה שלא לשמה פסולה כחטאתד] א"ד מ"פ[ותנן בפרה 

  . כדין קרבןשדינההרי , עבודת הפרהב  

אפרה אחר מועלין ב ואין ,דכתיב חטאת היאמועלין בפרה ש: במנחות נא את הגמראהביא  ה" מעילה הב"פח הלוי "ר

כל מ, שהרי עיקרה עומדת להזאה על הטמאים, נהי דאף אחר שריפה עדיין שם פרה עליה,  וזה לשונו,שריפה

   על  לענין הזאההמה שעדיין דין פרה עלו,  רחמנא הרי לא שייך אלא במעשה הקרבת הפרה הך דינא דחטאת קרייהמקום

  .אינו מחמת קרבן חטאתמילתא באנפי נפשה הוא לגבי טהרתה ו, הטמא  

 הקומרה תורה חעל זה או, מצות הטהרה בפרה חק היאד, טהרהה כלפי דין רקק ו חנחשבתפרה אדומה שה ,נראהמעתה 

הלא , משעת שחיטתה עד שעת שריפתה שעליה אשר חל קרבן חטאתדין  אבל, ות להרהר אחריהא ואין לך רשיה
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על מעשה דחטאת זו מכפרת , מדרש תבוא האם ותקנח צואת בנהועל הדין הזה אמר ה ,קו חםאינש חטאותכל הבזה דינה כשאר 

  , ה שסוד הטעם של פרה אדומה נאמר למשה'ישמביא רא' פתח עינים'א בספרו "נראה דדבריו מדוייקים מדברי החיד. ה.א [.העגל

  ].והכתוב הזה נאמר על דין הטהרה, ה"למשת "ר" חטאתהריפת שעפר מטמא ללקחו ו"מהכתוב   

נמסרה בתורת דפרשת פרה שנמסרה במרה  , ושוב ניתנה אחר מעשה העגלפרשת פרה ניתנה במרהמדוע  מבואר

וחלק זה של טהרת הפרה , וק מכוון כלפי מעשה הטהרה שבפרהוח, "שם שם לו חוק ומשפט" כדכתיב במרה ,חוקה

   על תומכפר  קרבן חטאת היא גםאחר העגל ניתוסף להם במצות הפרה דין נוסף שהפרהו, אינו שייך כלל למעשה העגל

  .מדרש תבוא האם ותקנח צואת בנהועל הדין הזה אומר ה, מעשה העגל  

  דבמרה , נגזר' אימרה'מגבנון , גזר' חוקה'ממרה ,  היא הצעת לשונואשר כך, לשון הפייט בסדר מעשה הפרהב

  . ובסיני ניתנה כמצוה, ניתנה כחוק  

שהרי שם ,  בעבודת הקרבנותכמודין כהונה . א ,יש שתי דינים , והזאת מימיההפרהעשיית דין כהונה האמור במעשה ב

טהרה בגלל מעשה הדין נוסף של כהונה  יש בה. ב. שבגדי כהונה כדין עבודת המקדבה צריך  ולכן, קרבן חטאת עליה

  בפרה ,  עבודהוהיא לא, בשאר הקרבנות כשירה בזרשחיטה אף ש, שחיטתה צריכה כהונה כדין מראות נגעיםולכן ,  בהשיש

  .ומאידך אינו צריך בגדי כהונה, ולכן השוחט את הפרה אדומה צריך להיות כהן .השחיטה היא חלק ממעשה הטהרה שצריך כהן  

 שיש ממנו הנאה בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו למצות אפר פרה ]:חולין פח[בגמרא 

הוסיף : ובסוטה יז, טהרה עולמיתלטמא מת דאילולא אפר פרה אין לו , שנטהר מטומאתו] ה הנאה"ד[י "פרש ו,לישראל

   דין .א, דינים האמורים בפרהה שני ורואים שיש כאן את, עגלי שיש גם הנאה בפרת חטאת שנתכפרו ישראל בזה על מעשה ה"רש

  . דין קרבן חטאת לכפר על מעשה העגל.ב, טהרה בהיותו אפרה  

  

  .בדין חוקת הפרה לענין טהרתה וכפרתהעוד 
  

יליף לה מדכתיב . וביומא ב, מפרישין כהן השורף את הפרה ללשכהימים קודם שריפת הפרה ' ז, ]א"ג מ"פפרה [

 אלו מעשי 'תולעש' ודרשינן, ת לכפר עליכםולעש' כאשר עשה ביום הזה צוה הימי המילואים ' רישת אהרן בזבפ

  דאין לומר ' רינן בגמואמ,  מביתון גדול מפרישין כהם הכיפוריםימים קודם יו' כדתנן ז ם הכיפורים אלו מעשי יו'לכפר' ,פרה

  .ופרה לאו בת כפרה היא, לכפרשהרי כתיב , ימים מיירי בפרה' דפרישת זדכוליה קרא   

ה "ד[' ובתוס, דפרה מכפרת על מעשה העגל. ק כח"מוממה שאמרו ב, הקשו] ג"קל' סי[ש ובעמק שאלה "ארי וברש

ותירץ , הרי דגם פרה מכפרת, תבא האם ותקנח צואת בנה, הביאו שם המדרש דמכפרת על מעשה העגל] מה

  ועליה ביחוד נאמר בתורה חטאת ,  ורק פרה שעשה משה מכפרת על מעשה העגל,דפרה של דורות באה רק לטהרהב "הנצי

  .אף דכל ההלכות שנלמדו מדכתיב בה חטאת נוהגות גם לדורות, היא  

נאמר שהפסוק ם כן והקשה דא, דדוקא פרה שעשה משה מכפרת על מעשה העגל, בזה לדברי הגבורת ארי שכתב כן

דכיון דכל הפרות , וכתב ליישב,  פרישההיתה צריכהפרה שעשה משה ק ור,  על פרה שעשה משהמלמדלכפר 

  ולכן , אלא לצורך טהרה, אף פרה של משה אין עיקרה באה לכפר על מעשה העגל, שלעתיד לבוא אין באין לכפר על מעשה העגל

  .ד"עכ, אין זה בכלל לכפר האמור בדין פרישת שבעה  

, יש לחקור בדין פרישת כהן השורף את הפרה, ודין קרבן,  דין טהרה,הפרה שתי דינים בעבודת לפי מה שבארנו שיש

 ,או דעיקר דין הפרישה הוא מחמת עשיית אפר פרה המטהר דאית בה, אם הוא מחמת עשיית קרבן חטאת שבה

  ש "יויעו, טהרהדין המשמע דעיקרו מחמת , שהכהן השורף את הפרה פרישתו לטהרה: ולכאורה נראה דממה שאמרו ביומא ח

  .שפירש בענין אחר] ה וזה"ד[י שם "ברש  

אין הפרישה ו, דעיקר דין הפרישה בעבודת הפרה הוא מדין עבודת הטהרה, ב"ש והנצי"מיושבת קושית הרשז "לפי

'  על פרישת זמדבר 'לכפר'ל כרחך הוע, דהלא דין טהרתה לא שייכא כלל לכפרה', לכפר'למעשה פרה נלמד ממה דכתיב 
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  דין הפרישה אינו מדין עבודת ש, ולכן הגמרא אמרה פרה לאו בת כפרה היא,  שהיא באה לכפרם הכיפוריםיוימים לעבודת 

  .אלא רק משום הטהרה שיש בה, ן צריך פרישהדבזה דינה ככל חטאת שאי, הכפרה שיש בה  

 כיון שהגיע , אומר לו טומאתו וטהרתו,ה למשה"על כל דבר ודבר שהיה אומר הקב ]ד"ט פ"פי [איתא במדרש

 באותה שעה , לא השיבו, תהא טהרתות במהע אם נטמא במ" אמר לו משה רבש,לפרשת אמור אל הכהנים

 ,ה באותה שעה שאמרתי לך אמור אל הכהנים" אמר לו הקב, כיון שהגיע לפרשת פרה אדומה,נתכרכמו פניו של משה

וביאור דברי המדרש  .ו לטמא מעפר שרפת החטאת זו טהרתו ולקח, לא השבתיך, במה תהא טהרתו במתואמרת לי אם נטמא

שיש נאמר בדין טומאתם הרת כל הטמאין היא מדיני הטומאה שדט, נמסרו למשה עם דיני טהרתן דכל פרשיות הטומאה ,נראה

   והוא חלות דין מסוים, דין מחודש במעשה הפרה שהיא מטהרתויש ,  דין טהרהאיןדיני טומאת מת עצמה אך ב, להם אופני טהרה

  .מצוות הם במנין המצוות' ולכן טומאת מת ועבודת הפרה ב, לעצמו בלא שייכות לעיקר הטומאה  

ותמה במעשה רוקח דהלא מפורש ביומא , שחט את הפרה לשם חולין תפדה ואינה מכפרתט "א פרה ה"מ בפ"כתב הר

] ה מה"ד[' וביארו בתוס, כפרתפרה מד. ק כח"מ הביא דלהדיא איתא במו"אולם באמת בכס, דפרה אינה בת כפרה. ב

  לא  ומ קשה מי הכניסו לרבינו לכתוב דבר שלא הוזכר לא בגמרא" ומ,ל"מ תמה וז"אולם בכס,  על מעשה העגלתא מכפרידה

  .ג"וצע, ל דאינה מכפרת פשיטא"ועוד מאי קמ, אתבתוספ  

מ "ו פסוה"מ בפט" והלא דעת הר,דנשחטה לשם חולין נפדיתמ "מ בדברי הר"דהנה כבר תמה בכס, נ"יראה בזה למש

תהא אף היא כ מן הדין דפרה ששחטה לשם חולין "או, ה לשם חובהת ולא עלהחטאת ששחטה לשם חולין כשרדד "ה

   ת פרהאך שחיט, היינו דוקא משעת שחיטה ואילךאך , דאמנם חטאת קרייה רחמנא לפרהז הלוי ביאר "מרן רי' ובחי, כשרה

  . שם חטאת כללהה ולא חל עלי פרתשלא לשמה אין לזה שם שחיט  

 ל גבי אף כשהיא עומדת ע, פודה אותה זה הרי,דאם הפריש פרה אדומה ומצא נאה הימנה ,.איתא בשבועות יא

דלא מצינו ] ה כל"ד[: נדה סו' הלא כתבו בתוס,  ליקח מן הנאהיש בפרהמה ענין   קצתולכאורה יש להעיר, מערכתה

  וכל שהוא מכשיר ומטהר הרי זהו עיקר , באשר יסוד הדין הוא דין טהרה, חילה ובדיעבדלענין טבילת מקוה שום דין לכת

  .ויש ליישב, מן הנאהלוקח פרה כ למה זה יהא דין לכתחילה שיהא "וא, דינו  

כדשנינו , ר האמור בקרבנותחהוא בכלל דין מן המובו,  בפרהשיש חטאתדין  הוא מחמת העניןדיסוד נ נראה "למש

  וכן פרה יהו הקרבנות דיסוד הך מילתא ש. א שבועות טו"ויעוין בריטב, המובחרקרבנות מן הדדין הוא להקריב : ביומא לד

  .. ושבת כב. הוא לבל יהו מצוות בזויות עליו כמבואר בחולין פז, הנאהמןאדומה   

  

מדין קרבן חטאת האם הוא פרה ב פסול מוםו, קניית הפרה אדומה מכספי ציבור
  . מדין טהרתהאו

  

ומתרומת הלשכה היא , פרה שתהא ניקחת ממעות של ציבורשמדיני ההיינו ,  מתרומת הלשכה"ויקחו אליך"בספרי 

ה "ד[: ק עז"ב' ובתוס,  דפרה ניקחת מתרומת הלשכה]ו"ד מ"פ[וכדתנן בשקלים , ניקחת כשאר כל קרבנות הציבור

   מעותת מחלמה היתה ניק, :וזבחים יד. דאיתא ביומא מב ולא קדשי מזבח כק הביתקדשי בדהיא דכיון דפרה הקשו ] אומר

  .מת הלשכהתרו  

הרי ,  מתרומת הלשכה שיהא השמן בא משל הציבור"ויקחו אליך"דמנורה דריש מהא דכתיב במצות שמן זית : ג

 איקרי י דהדלקת המנורה"שבשם ר' כ) ה וכל"ד. (תמורה יד' ובתוס, דמתרומת הלשכה לוקחין אף למה שאינו קרבן

  . פסחים נט' ה בתוס"וכ, מה הקרבה יש במנורה' ח בשם תוס"ק סקמ"ז בשיטמ"וכבר עמד ע, וההקרבה מתקיימת בהשמן, הקרבה

  ).כ"ז פ"פכ(כ בפרשת תצוה "ומש) ז"סק' ל' סי(א מנחות "ובחזו) ה חצי"ד. (מנחות פט' תוסיין וע,  קרבןאינםדנרות ) ה אין"ד(  

חטאת שוכמו , יה רחמנאילפי דחטאת קר, ניקחת משל תרומה הלשכהפרה אדומה שטעם בבשקלים שם כתב 

ותמה עליו באמבוהא דספרי דהלא מבואר בספרי דהמקור לזה הוא , כשאר כל הקרבנותוציבור באה מתרומת הלשכה 

והנה 

והנה 

אשר 

והנה 

אשר 

איתא 

וביומא 

ב "והרע



יב 

   'ויקחו אליך'דדת מיוחלמה הוצרך לילפותא , דמאחר דחטאת קריה רחמנא, אלא דהיא גופא קשיא, ד"עכ, מדכתיב ויקחו אליך

  .ק שם בענין זה"ב' ויעוין בתוס, ל"לומר שהיא באה מתרוה  

לפי שהיו מזין מדמה של פרה אדומה , שהטעם שלוקחין הפרה מדמי תרומת הלשכהלאחד מן הקדמונים שכתב 

   לחפצא של שההיכל נעשהאלא ,  ונראה דיסוד מה שהיה מזה כנגד ההיכל אין זה כיוון ההזאה בלבד,כנגד ההיכל

  . החפצא של ההזאות מתקיימים בפניםכי,  ונמצא דמתקיים בזה דין עבודת פנים,מזבח של דמי ההזאות הללו  

 דים ורגליםמקדש י: ד בזבחים כ"ולחד מ. דים ורגליםעבודת פרה צריכה קידוש יש) ב"ד מ"פ(מובא במשנה בפרה 

דעבודה זו ל ניחא "ולהנ, דים ורגליםבחוץ אין צריכה קידוש ידכל עבודה ש: ויש להעיר דהא איתא בזבחים קיט, במקדש

  ובאמבוהא דספרי , הזאות דפרה' דאין חיוב זרות על ז. ש יומא כד"צ וברש"ח מצוה ש"מנח' ועי, דינה לענין זה כעבודת פנים

  .א"ביאת מקדש הט "מ בפ" כלשון הרמשום דליכא איסור זרות אלא במקדשל התם יסוד הדין הוא "אך י, ז הוכיח כן"סקט  

ושנית , ובזה נאמר דחטאת קרייה רחמנא,  קרבןשהיאחדא , אית בהתרתי הוא דפרה אדומה ב ד,נ לעיל"בזה למש

ח "ר'  כמבואר בחי,וחלוקים הם ביסודם,  שבהקרבןאשר אינם שייכים כלל לשם , שיש בה דינים מחמת טהרת פרה

  , טהרההמהלכות רק  ם יסודה הפרה אחר שריפתיואילו דינ, שעת שריפת הפרה נשלם בהדדין קרבן של, ה"ב מעילה ה"הלוי פ

  .נ"וכמש, שהרי אז כבר לית בה דיני קרבן חטאת  

  נתחדש בקרא ו,  שבהקרבן חטאתדין מחמת  היה צריך להיות, מת הלשכהבאה מתרופרה אדומה ש שדין ,נראה

  .כ אף המים חיים והכלי כולם באין מתרומה הלשכה"או, פרההטהרת דין ל אף מחמת "המת הלשכהבאה מתרודדפרה 

. י יומא סז"ובתו, דפרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכהתנן ] ב"ד מ"פ[

מ "ה בר"וכ, כתב דהיינו לשון של זהורית שהיה בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל] ה חולק"ד: בגליון סח[

  וכתב , לשון של פרה אשר השליך אל תוך שריפתהב שם ובגבורת ארי ביומא שם כתבו דהיינו " אכן הרע,א"ד שקלים ה"פ

  .דכיון שלשון זה באה לצורך הקרבן לכן אף היא באה מתרומת הלשכהבגבורת ארי   

כי אם , אינה באה מהלכות קרבן הפרה, דלשון של זהורית אשר השליך אל תוך שריפת הפרה, נ היה מקום לדון"למש

אשר , אחר שאינה צורך הקרבן, ז מסברא היה נראה שלא תהא באה מתרומת הלשכה"באופן דלפי, מהלכות טהרת הפרה

  ,  שבהונתבאר דהיינו אף מחמת דין טהרה, דמהך קרא גופיה דיליף בספרי דפרה אדומה ניקחת מתרומת הלשכה, נ ניחא"למש

  .מת הלשכהוממילא אף הלשון של זהורית ועץ הארז ניקחין מתר  

 מה מוקדשים שאין מלאכה פוסלת בהם , הא עד שלא יאמר יש לי בדין,למה נאמר' אשר אין בה מום', מקשה

 דחטאת ,הרי היא עצמה מוקדשים וקשה ,מום פוסל בהם פרה שמלאכה פוסלת בה אינו דין שיהא מום פוסל בה

וכתב בספר  ].ה חטאת"ד.  וחולין יאה אלא"ד: [ז כג"בע' ועתוס,  חטאתוכשאר כל הדינים שנלמדו לפרה מדין, קרייה רחמנא

ל דפסול מום נוהג "וקמ, ]ח"ל מדברי הגר"וכנ [דמדינא דחטאת קרייה רחמנא לא היה המום פוסל קודם שחיטה, משאת המלך

לקיחה כבר ומשעת , ויסוד פסול מום בזה הוא רק מדיני טהרת הפרה דחטאת לא הויא אלא משעת שחיטה, בה משעת לקיחה

   "ויקחו אליך פרה"דאין לוקחין פרה כשהיא עובר דכתיב א "א פרה ה"מ בפ"כמבואר בר, וכל דיני פרה אית בה, איקריא פרה

  .והוא נפלא, כ בשעת שחיטה תתרפא"אף דאח, דאם יש בה מום עֹובר פסולה ללקיחת הפרהל "וקמ, ולא עובר  

 

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
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