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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשעפרשת מטות מסעי 
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ֲאַמר  ֶּטַבע'ַמ י ֶׁשֵּמַעל ַה יִנ ִמ ְּׁש   .'ָהעֹוָלם ַה

ֶרק    . ג"יֶּפ

  .תעֹוָסַּמן ַהַיְנִער ְּבֵּבְׁשה ַמָיר ָהַטְפן ִנרֲֹהַאֶׁשְּכ

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' י שמעל הטבעעולם השמינ'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

 ְּכַנֲעִנים ּוָבאּו ,ָּכבֹוד ַעְנֵני ִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ֶׁשְּכֶׁשֵּמת ְירּוַׁשְלִמי ְּבַתְלמּוד ָמָצאִתי )ג ,כו במדבר( י"ְּבַרִּׁש

 ָהָהר ֵמהֹר ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה ַלֲאחֹוֵריֶהם רּוְוָחְז ,ְלִמְצַרִים ַלֲחזֹר ֵלב ְוָנְתנּו ,ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם

 ָחְזרּו ,ַהָּכבֹוד ַעְנֵני ְוִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ְּכֶׁשֵּמת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ַאֲהרֹן ֶׁשל חּוט ִּבְבִחיַנת ָהיּו ַהָּכבֹוד ֶׁשַעְנֵני ֵּבַאְרנּו .ְלמֹוֵסָרה

 תַׁשָרָפְּב ןרֲֹהַא תיַתִמ תַׁשָרָּפ ןֵכְו .ַלְּׁשִמיִני אֹוָתם ֶׁשִחֵּבר ֶהָעָנן ַעּמּוד ֶאת ִהְפִסידּוֶׁש ְלַסֵּמל ,ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה ַלֲאחֹוֵריֶהם

 תֶלַהְמַסֶּמ ן"ֵמַהּנּו ֶׁשִּנְמָׁשְך ,ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶאת תֶלַהְמַסֶּמ 'ע ,נן 'ע אֹוִתּיֹות ָעָנןְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .יםִקסּוְּפ הָנמֹוְׁש יאִה תַּקֻח

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

   ְׁשִמיִני ְוֵכן ."יֹוָמם ןֶהָעָנ ַעּמּוד" )כב ,יג שמות( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמן ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"עֵֹמד ֶהָעָנן

   ".ַוִּיְבּכּו ַאֲהרֹן ָגַוע" ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחְׁשַמל ֵכןְו ."ַוִּיְבּכּו ַאֲהרֹן ָגַוע ִּכי" )כט ,כ במדבר( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 'ה ַאָּתה ]ַאֲהרֹן תֹוּיִתאֹו[ ִנְרָאה ַעִיןְּב ַעִין ֲאֶׁשר" ֶׁשָּכתּוב ַאֲהרֹן ִּבְזכּות ָּכבֹוד ַעְנֵני .)קג אמור( ַּבּזַֹהר

 ַהְּקטֶֹרת ֶׁשֲהֵרי ִׁשְבָעה ָּכאן ַאף ִׁשְבָעה ָּׁשם ַמה ".ַהְּקטֶֹרת ֲעַנן ְוִכָּסה" ְוָכתּוב ."ֲעֵלֶהם עֵֹמד ָךַוֲעָנְנ

 ֶׁשל ֲעָנִנים ֵאּלּו ֲעָנִנים ָׁשם ַבֶהְמֵׁשְךּו .ֲעָנִנים ִׁשְבָעה ְלָכל רֹאׁש ְוַאֲהרֹן ,ְּכֶאָחד ִמְתַקְּׁשִרים ֲעָנִנים ִׁשְבָעה

 ֶאת ָויֹום יֹום ָּכל קֹוֵׁשר ְוהּוא ָלֲעָנִנים רֹאׁש ֶׁשהּוא ִמְּפֵני ָלֶזה ָזָכה ָמה ִמְּפֵני ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר ,ַאֲהרֹן

 קֹוֵׁשר ֶׁשַאֲהרֹן רֹוִאיםְו ָּכבֹוד ְלַעְנֵני ַהְּקטֶֹרת ֲעַנן תֶא ְמַקֵּׁשר ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים .ָיָדיו ַעל ֻּכָּלם ּוִמְתָּבְרִכים ְּכֶאָחד ֻּכָּלם

 ִנְקֵראת ְךָּכ ּוִמּׁשּום ְּבַיַחד ַהּכֹל קֹוֶׁשֶרת ְקטֶֹרת :)לז שמיני( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .חּוט ְקִׁשיַרת ִמְּלׁשֹון ָהֲעָנִנים ֶאת

 ינּוֵרָבְדִל אֵציֹו .ּוְקָטַרת ַוִּתְקׁשֹר ֶׁשל ְּדַהַּתְרּגּום ,ְקִׁשיָרה ְּלׁשֹוןִמ ְקטֶֹרת :)כב נשא( ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ְקטֶֹרת

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ב 

 .הָּכֻס תַוְצִמְל יםִכזֹו נּוָא דבֹוָכ יֵנְנַע תכּוְזִבּו ,דבֹוָכ יֵנְנַעְל ינּוִכָז תֶרטְֹּקַה תכּוְזִּב יִּכ ,תֶרטְֹק תַוְצִּמִמ ּהָׁשְרָׁש הָּכֻס תַוְצִּמֶׁש

 זֵּמַרְּמֶׁש רָמָּת תיַנִחְבִּב הָלעֹו תֶרטְֹּקַהֶׁש יםִארֹוְו ,ְּכַמֵּקל ְועֹוֶלה ִמַּתֵּמר ָהָיה ַהְּקטֶֹרת ֶׁשֲעַׁשן .)לח יומא( ַּבְּגָמָרא נּוָמִצי ןֵכְו

 )ה ,ב מידות( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ה"ָּכסּו תֹוּיִתאֹו "ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ַהְּקטֶֹרת ֲעַנן ְוִכָּסה" )יג ,טז ויקרא( ַהָּכתּוב ְוֵכן .בָלּוּלַה לַע

 ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ,הֶרֻקְמ ינֹוֵאֶׁש תִיַּב יאִהֶׁש הָּכֻס תַוְצִמ לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ןֵכָּתִיְו .תרֹוֻטְק תרֹוֵצֲח אָרְקִנ הֶרֻקְמ ינֹוֵאֶׁש תִיַּבֶׁש

 ְמֻרָּמז ְך"ָמָסְו ."ְךְלָמָס ָעָנן ָּפַרׂש" )לט ,קה תהילים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָמָסְך תִּבְבִחיַנ ָהָיה ֶהָעָנן ַעּמּוד ְוֵכן .תֶרטְֹּקַה ןַנֲעֵמ

 יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדקְֹּב תֶרטְֹּקַה תַרָטְקַה םקֹוְמ ןֵכְו .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "יםַסִּמ ָךְל ַקח" )לד ,ל שם( ְקטֶֹרת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב

 ֶׁשּלֹוֶמֶדת :)ה סוכה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּוּו ,"ַהַּכּפֶֹרת ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים" )כ ,כה שמות( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָּכֻס תַוְצִמְל רּוׁשָק

   ַכְנֵפיֶהםְּב סֹוְכִכים ְּכרּוִבים :)קלו תקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְטָפִחים ֲעָׂשָרה ְּגבֹוָהה ִלְהיֹות ְצִריָכה ֶׁשֻּסָּכה ֶזה ִמָּכתּוב

   .ַהֻּסָּכה ְךִסּכּו ֶזהּו  

 ְלִׂשְמַחת ְּבַיַחד ָעְמדּו ְוַהְּמנֹוָרה ַהְּפִניִמי ִמְזֵּבַח :)קנא בהעלותך( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ֶׁשֶמן ִעם ֶקֶׁשר ָמִצינּו ַּבְּקטֶֹרת

 ָהָיה ֶׁשֶּׁשֶמן ְּבָׁשָעה ֶאָּלא ַהְּקטֶֹרת ִנְקַרב לֹא ןֵּכ ְוַעל ,"ֵלב ְיַׂשַּמח ּוְקטֶֹרת ֶׁשֶמן" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ַהּכֹל

 ָהָיה ָלֵכן ,ַהְּׁשִמיִני ַהֶּׁשֶמן עֹוַלם ִעם ּוִמְתַקֶּׁשֶרת ַאֲהרֹן ֶׁשל ַהחּוט ֶּדֶרְך עֹוָלה ֶׁשַהְּקטֶֹרת ֵּכיָון ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ּוְמבָֹאר .ִנְמָצא

 רַעַׁש'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַמְקִטיִרים ָהיּו ֶׁשּבֹו ַהְּזָמן ְּבאֹותֹו ַהְּמנֹוָרה ַהְדָלַקת יֵדְי לַע ֶׁשֶמן ָׁשם ֶׁשִּיְהֶיה ָצִריְך

 ִנְקָרִאים ּוְדַאָּבא ,ְקטֶֹרת ִנְקָרִאים ְּדִאיָמא מֹוִחין ִּכי ,ֵלב ְיַׂשַּמח ּוְקטֶֹרת ֶׁשֶמן )קסא שמיני( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִקסּוְּפַה

 ְלִהְזַּדֵּוג פ"פב ַּתֲחזֹור ֵכן ְיֵדי ְוַעל ,ַּבּנּוְקָבא ְּדִאיָמא מֹוִחין ְלַהְמִׁשיְך ְּכֵדי ,ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר ָרצּו ְוָאז .ֶׁשֶמן

 ְקָרִאיםִּנַה ,ְּדִאיָמא ַהּמֹוִחין יִּכ ,ְונֹוַדע .ְּבַבֲעָלּה ַהּנּוְקָבא ִהְתַקְּׁשרּות ְלׁשֹון ,ְקטֶֹרת ְלׁשֹון ְוֶזהּו .ְזֵעיר ִעם

 .ה"ַמְחָּת אָּיִרְטַמְּבִגי ֶׁשֵהם .ן"ְוֵהִהי ,ן"ַוֲאָלִפי ,ן"ְּדיּוִדי ,ה"אהי 'ג ְוֵהם .ְּדִאיָמא י"נה ּתֹוְך ְמֻלָּבִׁשים ,ְקטֶֹרת

 ,אָּמִא תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה ת"ַחַנ ת"ס "ֵלב חְיַׂשַּמ תּוְקטֶֹר ןֶׁשֶמ" )ט ,כז משלי( בתּוָּכַהֶׁש 'ץֶרָא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

   )יא ,יז במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .ת"ַנַח עֹוֶלה ּכֹוְלִלים 'ְוג ה"אהי ִמּלּוֵאי 'ד סֹוד )שסח קהלת( ל"יַזִרֲאָהְל ת"לקְּב אָבּוּמַּכ

  .ת"ַחַנ ת"ס ַהַּמְחָּתה תֶא חַק ןַאֲהרֹ ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר"  

 ,ַהִּמְׁשָחה ְּבֶׁשֶמן ְוַאְרָּבָעה ַּבְּקטֶֹרת ַאְרָּבָעה ,ֵריַח סּוֵגי ְׁשמֹוָנה ַּבִּמְׁשָּכן ֶׁשָהיּו )חנוכה נר( 'ַמחַהֶּק ַּכד' רֶפְּבֵס מּוָבא

   םקֹוָמ לָכְּב ְמֻרָּמז ,ייִנִמְּׁשַל רּוּבִחַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ט"ַחַמ ןֵכְו .ְׁשמֹוֶנה ַלִּמְסָּפר ְוַהֶּׁשֶמן ַהְּקטֶֹרת ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים

   .אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג "תֶרטְֹּקַה חַּבְזִמ" בתּוָּכֶׁש  

 ָהְיָתה ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשָהֲעבֹוָדה ְזָמן אֹותֹו ַעד ֻזַּמן לֹא ַהּטֹוב ַהֶּׁשֶמן ֶזה ּוְרֵאה ּבֹוא .)ח ויקרא( ַּבּזַֹהר

 ָאז ְלַמָּטה ּוְקטֶֹרת ְלַמְעָלה ֶׁשֶמן "ֵלב ְיַׂשַּמח ּוְקטֶֹרת ֶׁשֶמן" ֶׁשָּכתּוב הּוא ֶזה ,ָּבֶזה ֶזה ּוָפְגׁשּו ,עֹוָלה

 ,ִּדְלַתָּתא ְּבִאְתָערּוָתא ,ְּלַמָּטהִמ ַהחּוט ִעם ִהְתַקְּׁשרּו ַהְּקטֶֹרת יֵדְי לַעְּד ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַהּכֹל ִׂשְמַחת הּוא

 ֶאת )תשא כי ריש( ִהְסִמיָכה ֶׁשַהּתֹוָרה רֹוִאים ְוֵכן .הָלְעַמְּלִמ ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶמן יֵדְי לַע יָּלאִּדְלֵע ְלִאְתָערּוָתא ָזכּו ְוָאז

 "ֶׁשֶמן ֵזית ֶאֶרץ" )ח ,ח דברים( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ְקטֶֹרת ְוֵכן ,ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֲעִׂשַּית ְלָפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת ֲעִׂשַּית ָּפָרַׁשת

   ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַלְּׁשִמיִני ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַאֲהרֹן ֶׁשל ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל "ַהִּתיכֹן ַהְּבִריַח" ּוְבִגיַמְטִרָּיא

  .ָהבַהָּז ְמנַֹרת ְּבִגיַמְטִרָּיא ְקטֶֹרתֶׁש א"שליט ֵלב 'ד 'ר ג"ֵמהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .'ַצִּדיק  

 מֹוְּכ ,תּוּדְחַאְל לֶמֵס יּוָהְו דַחַי לֵאָרְׂשִי לָּכ תֶא יפּוִּקִה דבֹוָּכַה יֵנְנַעֶׁש )רנה( ין'ִזרּוֵמ לֵאָרְׂשִי 'רְל 'לֵאָרְׂשִי רֵנ' רֶפֵסְּב

 ףֵדרֹוְו םלֹוָׁש בֵהאֹו הָיָהֶׁש ןרֲֹהַא תכּוְזִּב יּוָה יםִנָנֲעָה ןֵכָלְו ,םלֹוָׁש תֻסַּכ אתֵרְקִנְו לֵאָרְׂשִי לָּכ תֶא היָפִקְּמֶׁש ֻסָּכה

 ְוֵכן

 ְוֵכן

 ָמִצינּו

 אָבמּו



ג 

 יםִאָצְמִנ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב םִאְו ,הָּטַמְּלִמ יםִלעֹוָה יםִדֵאָהֵמ יםִאָּב יםִנָנֲעֶׁש םָׁש יףִסמֹוּו ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יןֵּב תּוּדְחַא הֶּבְרַמּו ,םלֹוָׁש

 יֵנְנַעְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .דבֹוָּכַה יֵנְנַע תֶא יםיִאִבְמּו יםִרְּבַחְתִמ דָחֶאְו דָחֶא לָּכ לֶׁש הֶּפַהֵמ יםִאְצֹוּיַה יםִדֵאָה ,תּוּדְחַאְּב

 הֶּפַה ְךֶרֶּד םָּתִא יםִרְּׁשַקְתִמּו ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש תּוּדְחַאָה תֶא יםִלְּמַסְמּו ,ייִנִמְּׁשַה תּוּדְחַאָה םַלעֹוֵמ יםִכָׁשְמִנ דבֹוָּכַה

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ןרֲֹהַאֶׁש א"שליט באסֹוָּסִמ ר"מֹוְדַאָהֵמ 'יםִרָמֲא םַענֹ' ְּבֻקְנְטֵרס אָבמּו ןֵכְו .ןיֹוְלֶעָה יףִּקַּמַה לַמְׁשַחַל רֵּבַחְתִּמַה

  .י"ֵה ף"ָּכ ו"ָו ְך"ֶמָס תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ה"ָּכסּו  

 ָּדִוד ֶׁשֻּסַּכת ׁשֵרָפְמ םָׁש ְקָרא י"מהר ׁשרּוֵפְבּו ".ַהּנֶֹפֶלת ָּדִויד ֻסַּכת ֶאת ָאִקים ַההּוא ַּבּיֹום" )יא ,ט עמוס(

 'ב ֵּבין ֶׁשִּנַּתן ִמְקָּדׁש ָּגדֹול ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר .)לג ברכות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִהיא

 ְמַחֵּבר ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ַהְיינּו ,"ָךָיֶדי ּכֹוֲננּו י"ֲאדָֹנ ִמְּקָדׁש ה"הוי ָּפַעְלָּת" ֶׁשֶּנֱאַמר ]י"ַרִּׁש -  ַהְזָּכרֹות יְׁשֵּת ֵּבין[ אֹוִתּיֹות

 ּסּוָּכהֶׁש :)קז קוניםתי( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ּוּלֵא תמֹוֵׁש יֵנְׁש תֶלֶלֹוּכֶׁש ֻסָּכה ִּבְבִחיַנת ֶזה ָלֵכן .י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֵּבין

 'כו ֵהן ָהֶאְמָצִעּיֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּׁשֵּתי ,סּוָּכה ַהֵּתָבה ֶאת ְמַחֵּלק ְוַהּזַֹהר .י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ַהֵּׁשמֹות ְּכִמְנַין א"צ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְוֵׁשם ִּבְפִנים ִנְמָצא ה"ֲהָוָי ֶׁשֵּׁשם ְמַרֵּמז ְוֶזה ,י"ֲאדָֹנ ֵׁשם ןְּכִמְנַי 'סה ֵהן ְוָהַאֲחרֹוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוָהאֹות ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְּכִמְנַין

 ַרתיִּדִמ ֵצא ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ָּכל .)ב סוכה( ַהְּגָמָרא לַע א"שליט יןְיַטְׁש םֵחַנְמ 'ר ג"רהָהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ִמַּבחּוץ י"ֲאדָֹנ

 ,קעד ויקהל( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ןֵכְו .א"צ ןַיְנִמְּכ י"אדנ ה"הוי תמֹוֵׁש לַע זֵּמַרְמ אֵּצֶׁש .ֲעַראי ְּבִדיַרת ְוֵׁשב ֶקַבע

 ָּדן ְוֵׁשֶבט .ְיהּוָדה ַּבֵּׁשם ִנְמָצא ה"ֲהָוָי ְּדֵׁשם ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְּבִחיַנת הּוא ,ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ַהָּגבַֹּה ֶׁשָהָיה ְיהּוָדה ֶׁשֵּׁשֶבט ,)קמב בשלח

   ְיֵדי ַעל ַהִּמְׁשָּכן ִנְבָנה ְוָלֵכן .י"דָֹנֲא ֵׁשם ֶׁשל ָהֶאְמַצע ֵהם ָּדן ְּדאֹוִתּיֹות .י"ֲאדָֹנ ֵׁשם ְּבִחיַנת הּוא ,ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ַהָּירּוד הֶׁשָהָי

  .לּוַהָּל ֵׁשמֹות 'ב ְּבִחיַנת הּוא ְּדַהִּמְׁשָּכן ,ָּדן ִמֵּׁשֶבט ְוָאֳהִליָאב ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ְּבַצְלֵאל  

 ַעל ֶהָעָנן ִיְׁשּכֹן ֲאֶׁשר ְיֵמי ָּכל ַיֲחנּו ה"הוי ִּפי ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְסעּו ה"הוי ִּפי ַעל" )יח ,ט במדבר(

 ֶׁשֶהָעָנן ּוִבְזַמן .ֶהָעָנן ּודַעּמ ֶּדֶרְך ֶׁשָּפַעל ה"ֲהָוָי ֵׁשם ִּפי ַעל ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ֶׁשַהַּמָסעֹות רֹוִאים ."ַיֲחנּו ַהִּמְׁשָּכן

 ְּפֻעָּלתֹו ה"ֲהָוָי ִמֵּׁשם ִנְמָׁשְך ֶׁשהּוא ְוֵכיָון ,י"ֲאדָֹנ ְלֵׁשם ה"ֲהָוָי ֵׁשם ַהְּמַחֵּבר ָהָיה ֶהָעָנן ְּדַעּמּוד .ִליסַֹע ֶׁשְּצִריִכים ָיְדעּו ָנַסע

   ָיִמיׁש לֹא" )כב ,יג שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן ."ֶהָעָנן ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַיֲחנּו ה"הוי ִּפי ְוַעל" ְוֵכן .ה"ֲהָוָי ִּפי ַעל ִנְקֵראת

  .ה"ֲהָוָי ת"ר "ָלְיָלה ֵאׁשָה ַעּמּודְו ֹוָמםי ָעָנןֶה ַעּמּוד  

 ְיהּוָדה ְּבֵני ַּגֵּבי ַעל ְךְוִנְמָׁש ִמְתַקֵּפל ֶהָעָנן ַעּמּוד ָהָיה נֹוְסִעים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ֵּכיָון )יח ,ט במדבר( י"ְּבַרִּׁש

 .ְמַהְּלִכין ָהיּו ְּכקֹוָרה ַהַּמֲחנֹות ְלָכל ְמַאֵּסף ָדן ְּבֵני ֶּדֶגל ְוָנַסע )כה ,י שם( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .קֹוָרה ְּכִמין

 ֶׁשַהַּמָסעֹות ֵּכיָון ,ָּדן ֵׁשֶבט ֶׁשל ַהֲהִליָכה ּוְבצּוַרת ּוָדהְיה ֵׁשֶבט ֶׁשל ֶּבָעָנן קֹוָרה ְּבִחיַנת ָהְיָתה ַהַּמָסעֹות ִּבְזַמן ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

   ְׁשמֹות ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ְוָדן ְיהּוָדה ֵאֶצל קֹוָרה ֶׁשל ִסיָמן ָהָיה ָלֵכן ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ֵׁשמֹות ֶׁשְּמַחֵּבר ,ֶהָעָנן ַעּמּוד ֶּדֶרְך ַנֲעׂשּו

  .י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי  

 ָרָאה ָרָאה ַמה "ֵמָרחֹוק ַהָּמקֹום ֶאת ַוַּיְרא" )ז ,ט ר"קה( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָּמֶׁש א"שליט ןַמיְדִרְפ בֵאְז 'ר ג"הרה

 ִיְצָחק ֶאת ְלַהֲעלֹות אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוַהָּק ִלי ֶׁשָאַמר ָהָהר ֶׁשֶּזה ּדֹוֶמה ָאַמר ,ָהָהר ַעל ָקׁשּור ָעָנן

 ָאַמר ,רֹוֶאה ַאָּתה ָמה לֹו ָאַמר ,ֵהן לֹו ָאַמר רֹוֶאה ֶּׁשֲאִני ַמה ַאָּתה רֹוֶאה ְּבִני ִיְצָחק לֹו ָאַמר ,ָעָליו ְּבִני

 .טחּו תיַנִחְבִּב םָׁש רּוׁשָק הָיָהֶׁש ןָנָע ְךֶרֶּד ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמ תֶא םָהָרְבַאְל הָאְרֶה 'הֶׁש יםִארֹו .ָהָהר ַעל ָקׁשּור ָעָנן לֹו

   ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס" )לד ,מ שמות( בתּוָּכ ןֵכְו .י"ָנדֲֹא ה"ָיָוֲה תמֹוֵׁש רּוּבִח לֶׁש דסֹו תֹואֹוְּב םֵה ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמּו דבֹוָּכ יֵנְנַעְּד

   .ןָנָעֶה ְךֶרֶּד ןָּכְׁשִּמַּב הָרָׁש ה"ָיָוֲה םֵּׁשֶׁש יםִארֹו ".ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָמֵלא ה"הוי ּוְכבֹוד מֹוֵעד אֶֹהל  

 ָּכתּוב

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו

 יףִסהֹוְו



ד 

 תַׁשָרָפְּב תעֹוָסַּמַה תַׁשָרָּפ ְךתֹוְּב דָחֻיְמ ןֶפאְֹּב היָכִרֲאַמ הָרֹוּתַה ַעּוּדַמ 'סָחְנִּפ ייֵלִבְּׁש'ַה תַיְׁשקּו תֶא בֵּׁשַיְל הֶאְרִנ הֶז יִּפ

 יכּוִרֱאֶה אלֹ יםִרָבְּדַה רַאְׁשִּב ןֵכְו ,לָלְּכ רַּכְזֻה אלֹ הָרֹוּת ןַּתַמ ּוּלִאְו ,יםִטָרְּפַה לָּכ םִע ןרֲֹהַא תיַרִטְּפ ןַיְנִעְּב קַר יֵעְסַמ

 ןַיְנִע לָּכֶׁש ןיָוֵּכ ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .תַּקֻח תַׁשָרָפְּב תֶרֶּכְזֻמ רָבְּכ ןרֲֹהַא תיַרִטְּפ םַּג יֵרֲה הָראֹוְכִלְו .ןרֲֹהַא תיַרִטְּפ ןַיְנִעְּב מֹוְּכ

 יִפְכּו .תעֹוָסַּמַה ןַיְנִעְּב רֵּבְׁשַמ הָיָה הֶז רַטְפִנ ןרֲֹהַאֶׁשְּכ .ןרֲֹהַא תכּוְזִּב יּוָהֶׁש דבֹוָּכַה יֵנְנַעְו ןָנָעֶה דּוּמַע ְךֶרֶּד הָׂשֲעַנ תעֹוָסַּמַה

 ְּכַנֲעִנים ּוּוָבא ,ָּכבֹוד ַעְנֵני ִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ֶׁשְּכֶׁשֵּמת ְירּוַׁשְלִמי ְּבַתְלמּוד ָמָצאִתי )ג ,כו במדבר( י"ְּבַרִּׁש אָבּוּמֶׁש

 יִפְכּו .ְלמֹוֵסָרה ָהָהר ֵמהֹר ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה ַלֲאחֹוֵריֶהם ְוָחְזרּו ,ְלִמְצַרִים ַלֲחזֹר ֵלב ְוָנְתנּו ,ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם

   קּוְּלַּתְסִּנֶׁש הָעמּוְּׁשַה יאִה ןרֲֹהַא תיַתִּמֶׁש ָךְדֶּמַלְל "יִנֲעַנְּכַה עַמְׁשִּיַו" )מ ,לג במדבר( י"ִּׁשַרְּב יֵעְסַמ תַׁשָרָפְּב יםִארֹוֶׁש

  .דבֹוָּכַה יֵנְנַעְל הָרּוׁשְּקֶׁש תעֹוָסַּמַה תַׁשָרָּפ לֶׁש ְךֵׁשְמֶה יאִה תיכּוִרֲאָה לָּכֶׁש ינּוְיַה .דבֹוָּכ יֵנְנַע  

 'אְּב ןרֲֹהַא תיַרִטְּפ םיֹו לֶׁש יְךִרֲאַּתַה תֶא תֶרֶּפַסְמ הָרֹוּתַהֶׁש )ט"תרנ מסעי( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַה יִּפ לַע 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש'ִּב אָבמּו

 תיַרִטְּפ לֶׁש דסֹו תֹואֹוְּב אהּו בָא ׁשֶדחְֹּב ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ןַּבְרֻחֶׁש זֵּמַרְל ,יםִרֵחַא תמֹוקֹוְמִּב ינּוִצָמ אּלֶֹׁש רָבָּד ,בָא

 ,םלֹוָׁש ףֵדרֹוְו םלֹוָׁש בֵהאֹו הָיָה ןרֲֹהַא יִּכ ,רֹוֵבֲחַל םָדָא יןֵּבֶׁש םלֹוָּׁשַה ןַיְנִע טֵעָמְתִה ןרֲֹהַא תיַרִטְפִּבֶׁש מֹוְּכ ,ןרֲֹהַא

 יִּפ לַע יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .םלֹוָׁש טעּוִמּו םָּנִח תַאְנִׂש לַלְגִּב הָיָה בָא ׁשֶדחְֹּב ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ןַּבְרֻח ְךָּכ ,םלֹוָּׁשַה רַסְחֶנ ּוִּבְפִטיָרתֹו

 ה"ָיָוֲה תמֹוֵׁש לֶׁש רּוּבִחַה םַּגְפִנ תמֹוקֹוְּמַה יֵנְׁשִּבֶׁש זֵּמַרְל ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ןַּבְרֻחְל ןרֲֹהַא תיַרִטְּפ יןֵּב תֶרֶּׁשַקְמ הָרֹוּתַהֶׁש ינּוֵרָבְּד

   םַּגְפִנֶׁש םַעַּטַה הֶזְו .י"ָנדֲֹא םֵׁשְל ה"ָיָוֲה םֵׁש ֶׁשְּמַחְּבִרים ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבּו ֻסָּכה תיַנִחְבִּב יּוָה דבֹוָּכַה יֵנְנַעֶׁש ןיָוֵּכ .י"ָנדֲֹא

   .ַלַּתְחּתֹוִנים יםִניֹוְלֶעָה יןֵּבֶׁש םלֹוָּׁשַה םַּגְפִנֶׁש ןיָוֵּכ ,תמֹוקֹוְּמַה יֵנְׁשִּב רֹוֵבֲחַל םָדָא יןֵּב םלֹוָּׁשַה  

 ְוִהְתַּגְּברּות ,ְועֹוִלין ִמְתַּגְּבִרין ֶׁשָהיּו ָּכבֹוד ַעְנֵני ֵאּלּו ,"ָהָאֶרץ ִמן ֶלהַיֲע ְוֵאד" )ו ,ה בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ְּפֵני ָּכל ֶאת ְוִהְׁשָקה" ,ְךִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ֵמֵאת ְמַקֵּבל ֶׁשהּוא ַהָּכבֹוד ֶׁשַפע ְלַקָּבַלת ֶרֶמז ָּכבֹוד ַעְנֵני

 ִּדְלַתָּתא ֶׁשָהִאְתָערּוָתא רֹוִאים .ָּבֲאָדָמה ּפֹוֲעִלים ֶׁשֵהם ֵמֶהם ֶּׁשְּלַמָּטה ַמה ְוָכל ַהַּגְלַּגִּלים ֵאּלּו ,"ָהֲאָדָמה

   ָהֲעָנִנים ֶּׁשעֹוִׂשים ַמה ְוֶזה .ָּכבֹוד ָהַעְנֵני ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ,י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ,ִּדְלַמְעָלה ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֵּבין ַהִחּבּור ,ִּדְלֵעיָלא ְוָהִאְתָערּוָתא

   .ְלַמָּטה ִמְּלַמְעָלה ַהֶּגֶׁשם ּוַמְׁשִּפיִעים ,ִמְּלַמָּטה ָהעֹוִלים ָהֵאִדים ֶאת ְמַקְּבִלים ,ַּגְׁשִמִּייםַה  

 .ןָׁשָעְּכ הָאְרִנ היָנִכְּׁשַה ןַנֲע תֹואֹוֶׁש "ןָׁשָע תרֹויְמִתְּכ רָּבְדִּמַה ןִמ הָלעֹ אתזֹ יִמ" :)קעו וישלח( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 יםִלעֹוֶׁש יןִּבְקנּו יןִּיַּמַה תֶא לֵּמַסְמ ןָׁשָעֶׁש .)ל בראשית( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןָׁשָעֶה לַע ןֵכְו .ןָנָע תיַנִחְּב יאִה היָנִכְּׁשַהֶׁש יםִארֹו

 ְוִהְׁשָקה ִמֵּכן ְלַאַחר ,ְּלַמָּטהֶׁש ַהִּתּקּון ֶזה "ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה ְוֵאד" .)לה בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .הָלְעַמְל הָּטַמְּלִמ

 ,ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַיֲעֶלה ֵאד" ןֵכְו ,ְלַמְעָלה ַהַּמֲעֶׂשה ִמְתעֹוֵרר ַהַּתְחּתֹוָנה ָהָאֶרץ ִמן ,ָהֲאָדָמה ְּפֵני ָּכל ֶאת

   ִמְּלַמָּטה ָהַעּמּוד ֶּדֶרְך ִּדְלַתָּתא ָהִאְתָערּוָתא ֶאת ּוַמֲעִלים ַהְּׁשָעִרים ָּכל ֶאת ּפֹוְתִחים ְּדָמעֹות ְיֵדי ְּדַעל ,ִּדְמָעה ְבִגיַמְטִרָּיאּו

  .ְלַמְעָלה  

 ֶהָעָנן ַעּמּוד ַוִּיַּסע ,ֵמַאֲחֵריֶהם ְךַוֵּיֶל ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ְךַההֵֹל ָהֱאלִֹהים ְךַמְלַא ַוִּיַּסע" )יט ,יד שם(

 ,ֶאָחד ָּדָבר ְׁשֵניֶהם ֶאָּלא ,ֶהָעָנן ְוַעּמּוד ַמְלָאְך ,ְּדָבִרים ְׁשֵני ָּכאן ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ,"ֵמַאֲחֵריֶהם ַוַּיֲעמֹד ִמְּפֵניֶהם

 ֵׁשמֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהֱאלִֹהים ְוֵכן .ֵמַהִּמְצִרים ֲעֵליֶהם ְלָהֵגן ֵמַאֲחֵריֶהם ָנַסע ְוהּוא ,"ָהֱאלִֹהים ְךַמְלַא" הּוא ֶהָעָנן ְּדַעּמּוד

 זוטא ספרי( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןֵכְו .י"ֲאדָֹנ ְלֵׁשם ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְמַחֵּבר ְּדהּוא ,ָהֱאלִֹהים ַמְלַאְך הּוא ֶזה ַעּמּוד ְוֵכן ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי

   ִעם ְמַדֵּבר הּואֶׁש יֹוְדִעין ָהיּו ,ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ֵּבין ֶהָעָנן ַעּמּוד ֶאת רֹוִאין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבָׁשָעה )יב

   .מֶׁשה  
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ה 

 .)ה יומא( יִמְלַׁשרּוְיַה יִּפ לַע ,תֶלָפֹוּנַה ָּדִוד ֻסַּכת אָרְקִנ ַהִּמְקָּדׁש ֵּביתֶׁש )ח"תשס ואתחנן( 'הָּיַח ׁשֶפֶנ' ְּבֻקְנְטֵרס

 ,תבֹוָאָה תכּוְזִּב נּוְבִנ יםִלָתְּכ 'דֶׁש רֵאָבְמּו ,"ׁשֵא חַלָׁש םרֹוָּמִמ" ,הָרְקִּתַה קַר הָבְרְחֶנ ןֹואׁשִרָה ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּבֶׁש

 ָּדִוד ֻסַּכת אָרְקִנ ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ןֵכָלְו ,ֻסָּכה תיַנִחְּב אהּו היָבִצְי הָרְקִּת יִלְּב תִיַבּו ,הָבְרְחֶנְו תכּוְז הָתְיָה אלֹ הָרְקִּתַלְו

 רָאבְֹמּו .דַעָל רֵאָּׁשִיְו תִיַּב תיַנִחְּב הֶיְהִי אהּו אבָֹל ידִתָעֶלְו ,לַפָנ אהּו ֻסָּכה תיַנִחְּב הָיָה אהּוֶׁש לַלְגִּבֶׁש זֵּמַרְל ,תֶלָפֹוּנַה

 םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ּוּלֵא תמֹוֵׁש יֵנְׁש תֶלֶלֹוּכֶׁש ֻסָּכה ִּבְבִחיַנת ֶזה ָלֵכן .י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֵּבין ְמַחֵּבר ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ינּוֵרָבְדִל

 לֵאָרְׂשִיְל דבֹוָּכַה יֵנְנַע רּוְזָחְו ןָּכְׁשִּמַה תֶא תנֹוְבִל ילּוִחְתִה הֶּזַה םֹוּיַּב יִּכ ,יֵרְׁשִתְּב ו"ט םיֹוְל עַּבְקִנ תֹוּכֻּסַה גַחֶׁש ,א"גרַה

 ןֵכְו .הָרְקִּת לֹו הָתְיָה אּלֶֹׁש ןָּכְׁשִּמַל ,הָּכֻּסַהְו דבֹוָּכַה יֵנְנַע לֶׁש ראֹוָה יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .לֶגֵעָה אְטֵחְּב קּוְּלַּתְסִהֶׁש יֵרֲחַא

 יֵנְנַע יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו ,דבֹוָּכַה יֵנְנַע לַע הֶז קסּוָּפ ׁשֵרֹוּד ּוַבִּמְדָרׁש ,"יֹוָמם ַהִּמְׁשָּכן ַעל 'ה ֲעַנן ִּכי" )לח ,מ שמות( בתּוָּכ

 ַהְּכֻרִבים ְוָהיּו" )כ ,כה שמות( בתּוָּכֶּׁש הַּמִמ הָּכֻס תכֹוְלִה תֶדֶמֹוּלֶׁש :)ה סוכה( אָרָמְּגַה תֶא אנּוֵבֵה ןֵכְו .ןָּכְׁשִּמַל דבֹוָּכַה

 ְוֵכן .ןָּכְׁשִּמַּב הָיָהֶׁש היָנִכְּׁשַה ראֹו לַע רֵּבַדְמ הֶז בתּוָכְו ."ַהַּכּפֶֹרת ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ּפְֹרֵׂשי

   "מֹוֵעד אֶֹהל ְּפֵני" )ה ,ט ויקרא( ַהָּכתּוב ְוֵכן ."מֹוֵעד אֶֹהל לֹו ְוָקָרא" )ז ,לג שמות( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא דִוָּד תַּכסּו

  .ֶהָעָנן ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 הָּכֻּסַה תַּׁשֻדְק תֶא יםִרְּׁשַקְּמֶׁש תמֹוקֹוְמ 'גְּב הָּכֻס תֶכֶּסַמְּב ינּוִצָּמֶׁש א"שליט יןִּברּו יןִמָיְנִּב ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

 ֵׁשם ֶׁשָחל ְּכֵׁשם אֹוֵמר ְּבֵתיָרה ֶּבן ְיהּוָדה ַרִּבי .)ט( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ .ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּבֶׁש תנֹוָּבְרָּקַה תַּׁשֻדְקִל

 ַאף 'ַלה ַחג ָמה "'ַלה ִמיםָי ִׁשְבַעת ַהֻּסּכֹות ַחג" ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכהַהֻּס ַעל ָׁשַמִים ֵׁשם ָחל ָּכְך ַהֲחִגיָגה ַעל ָׁשַמִים

 ֶׁשֵאינֹו ָּדָבר ֻסָּכה ַאף ,ָהָאֶרץ ִמן ְוִגּדּולֹו ֻטְמָאה ְמַקֵּבל ֶׁשֵאינֹו ָּדָבר ֲחִגיָגה ָמה :)יא( םָׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .'ַלה ֻסָּכה

 גַח לֶׁש בטֹו םיֹו ייֵלֵל לַכָא אּלֶֹׁש יִמ רֶזיֶעִלֱא יִּבַר רַמָא .)כז( םָׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .ָהָאֶרץ ִמן ְוִגּדּולֹו ֻטְמָאה ְמַקֵּבל

 תנֹוְּבְרָקְל יןִמלּוְׁשַּת ׁשֵּיֶׁש מֹוְּכ יןִמלּוְׁשַּת ּהָל ׁשֵי )חזר ה"ד( םָׁש י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ןרֹוֲחַאָה בטֹו םיֹו ייֵלֵל יםִלְׁשַי

 יאִהֶׁש ׁשָּדְקִּמַּבֶׁש תנֹוָּבְרָּקַה תַּׁשֻדְק תיַנִחְבִּב יאִה הָּכֻּסַה תַּׁשֻדְּקֶׁש יםִארֹוְו .ןרֹוֲחַאָה בטֹו םיֹוְּב ףַא ןֹואׁשִר םיֹו

 הָוְצִּמַה יאִה הָּכֻס תַוְצִּמֶׁש א"שליט יםֹוּביְנִרְּג ְךרּוָּב 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ].ִמְזֵּבַח יֵׁשְדָק[ ׁשָּדְקִּמַּבֶׁש הָרמּוֲחַה הָּׁשֻדְּקַה

 ֶׁשָחל ְּכֵׁשם אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ היָגִגֲחֵמ אתזֹ תֶדֶמלֹו אָרָמְּגַהְו .איָתְיַראֹוְּדִמ הָאָנֲה רּוּסִא לֶׁש הֶצְקֻמ יןִּד יָהֶלָע לָחֶׁש היָדִחְיַה

 הָּׁשֻדְק סֵפֹוּתֶׁש ןָּבְרָק תיַנִחְּב יאִה הָּכֻס תַוְצִּמֶׁש זֵּמַרְל .ַהֻּסָּכה ַעל ָׁשַמִים ֵׁשם ָחל ָּכְך ַהֲחִגיָגה ַעל ָׁשַמִים ֵׁשם

 .ט סוכה( תפֹוְסֹוּתַּב רָאבְֹּמַּכ ,ןָנָּבַרְּדִמ אהּו הֶצְקֻּמַהֶׁש תוֹוְצִמ רַאְׁשִּב מֹוְּכ הָּׁשֻדְּקַה תֶא יקִסְפַהְל איַנְּת ילִעיֹו אלְֹו .הָנָמְזַהְּב

 הָּכֻס תֹוׂשֲעַל בָּיַח הֶיְהִי םָדָא לָּכֶׁש )יב ,ח אמור 'כהנים תורת'( ַּבִּמְדָרׁש איָנִמֲא אָוֲה ינּוִצָמ ןֵכְו .)ל דף ביצה א"וברשב ,מנין ה"ד

 יןֵאֶׁש )ג"הפמ בשם ט"תרל ח"או( 'בקֲֹעַי תַנְׁשִמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ןֵּכ ינֹוֵאֶׁש קסּוָּפִמ יםִדְמלֹוְו ,םִיַמָּׁשַל ֹויׁשִּדְקַהְלּו תִיַּבַה רַהְּב

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .טָעְמ ׁשָּדְקִמ אהּוֶׁש ,תֶסֶנְּכַה יתֵבְבּו ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב רסּוָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּכֻּסַּב ]ךֶרֶּד רצּוִק[ הָיְרַדְנַּפַק תֹוׂשֲעַל

 ןֵכְו .ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ןָחְלֻּׁשַה תַמְגֻּד יםִלְגַר עַּבְרַא םִע ןָחְלֻׁש הָּכֻּסַּב ןֵּקַתְל ןכֹוָּנֶׁש ,ל"יַזִרֲאָה םֵׁשְּב )ט"תרל ח"או( 'םַהּׁשַֹה ןֶבֶא'

 יםִאְציֹו ּהָּב הָּכֻּסַה ראֹו תֶא לֵּמַסְמַה .ד"יֹו ף"ֶלָא ׁש"יֵר ן"ִּיַע ,ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי י"אַרֲע ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּיִתְּׁשַה ןֶבֶא

 אהּו ש"ב ת"א תֹוּיִתאֹו ףּוּלִחְּב א"ִּבְמַטַּלָּי הָּכֻס לֶׁש םּוּגְרַּתַהֶׁש א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .איַרֲע תיַרִדְל

 ַּבּזַֹהר ינּוִצָּמֶּׁש הַמ יִּפ לַע יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .יםִנָׁש י"ת דַמָעֶׁש ןֹואׁשִרָה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לַע זֵּמַרְל י"ת ן"ָּכְׁשִמ תֹוּיִתאֹו

   רּוּבִח הָיָה ַהֵּׁשִני ַהִּמְקָּדׁש יתֵּבְבּו ,ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָאָּלִע אָּמִאָל רּוּבִח הָיָה ןֹואׁשִרָה ַהִּמְקָּדׁש יתֵבְּבֶׁש .)כו בראשית(

  .יִנֵּׁשַה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ ,אָּמִא תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּכֻסְל הֶמֹוּד רֵתיֹו הָיָה ןֹואׁשִרָה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש ראֹוָהֶׁש אֵציֹוְו .תכּוְלַּמַל  

 אָבמּו

 יףִסהֹוְו



ו 

 הָרָזֲעָּב יםִׁשָדֳק יםִלְכאֹוֶׁש יםִנֲהּכַֹהֶׁש ,)כא ,טז דברים( ׁשָרְדִּמִמ 'תפֹוָי יםִנָּפ'ַה קֵּיַדְמ ןֵכְו )ריט סוכה הלכות( 'ַחֵקרֹו'ָּב

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .הָרָזֲעָּב הָּכֻס תנֹוְבִל יתִנְכֶט תרּוָׁשְפֶא םֶהָל יןֵאֶׁש יםִמָעְט ִמַּכָּמה ,הָּכֻּסַל ץחּו יםִלְכאֹו ,תֹוּכֻסְּב

   ב"ח שמאי אמרי עיין( .ַהֻּסּכֹות גַחְּב הָרָזֲעָּב הָּכֻס תֹוׂשֲעַל ְךֶרצֹ יןֵא איָלֵּמִמּו ,הָּכֻס תַּׁשֻדְק הָנָּׁשַה לָּכ ׁשֵי ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּבֶׁש

 ).ג"סי  

 ,ִיְסָּכה ְׁשָמּה ִנְקָרא ָלָמה ָאְמרּו ְוֵכן ,ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח סֹוָכה ְלׁשֹון ֻסּכֹות )ד ,טז בראשית( יֵיְחַּב נּוֵּבַרְּב

 ִנְקָרא ָלָמה ל"ַרַּז ָאְמרּו ,ְרִאָּיה ְלׁשֹון ֻסָּכה ְלׁשֹון 'חַמֶּקַה דַּכ' רֹוְפִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ֶׁשּסֹוָכה

 אנּוֵבֵהְו ,ןִיַעָה םִע רֵּׁשַקְתִמ הָּכֻּסַה ראֹוֶׁש יםִארֹוְו .ְוִאְסְּתִכי ַוַּיְׁשֵקף ַּתְרּגּום .ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ֶׁשּסֹוָכה ,ִיְסָּכה ְׁשָמּה

 ]ַאֲהרֹן תֹוּיִתאֹו[ ְרָאהִנ ְּבַעִין ַעִין ֲאֶׁשר" ֶׁשָּכתּוב ַאֲהרֹן ִּבְזכּות ָּכבֹוד ַעְנֵני .)קג אמור( דבֹוָּכַה יֵנְנַע לַע רַהּזַֹהֵמ

 ,מ שמות( ָּכתּוב ןֵכְו .ןִיַע תיַנִחְּב אהּו לַמְׁשַחַהֶׁש 'ןִיַע לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ".ֲעֵלֶהם עֵֹמד ָךַוֲעָנְנ 'ה ַאָּתה

 "ְלֵעיֵני" ְוֵכן ."ַמְסֵעיֶהם ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית לָכ ְלֵעיֵני ּבֹו ַלְיָלה ִּתְהֶיה ְוֵאׁש יֹוָמם ַהִּמְׁשָּכן ַעל 'ה ֲעַנן ִּכי" )לח

 ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ן"ַעִי ְוֵכן .ֶהָעָנן ֵׁשם אֶׁשהּו ב"ָע ת"ר "ַעִיןְּב ִיןַע"ֶׁש .)קטו תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ָעָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא

 עָּסַמ ןֵכְו ".ןָנָע ִניְּבַעְנ" ַהִּמִּלים ְׁשֵּתי ְּבֵצרּוף אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ג גְּבִדּלּו "ןָעָנ יְנִנַעְּב" )יד ,ט בראשית(

   ְיסְֹבֶבְנהּו י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ."ֵעינֹו ְּכִאיׁשֹון ִיְּצֶרְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ְיסְֹבֶבְנהּו" )י ,לב דברים( ָּכתּוב ןֵכְו .םִיַנֵע אָּיִרְטיַמִגְּב

  .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ָהַעִין ִעם ּוִמְתַקֵּׁשר ָהַעִין ַעל ֶׁשּׁשֹוֵמר ָהִאיׁשֹון ִּבְבִחיַנת ָהיּו ֶׁשָהֲעָנִנים רֹוִאים .ַּבֲעָנִנים  

 יֵנְנַע יּוָה הָרָׂשְּלֶׁש ןיָוֵּכ רֵאָבְל הֶאְרִנְו .אָקְוַּד נּוֵּמִא הָרָׂש לֶׁש ׁשֶדּקַֹה ַחרּוְל הָּכֻּסַה לֶׁש ראֹוָה יןֵּב רֶׁשֶּקַה הָמ יןִבָהְל

 הָכסֹו הָתְיָה יאִה .ָהאֶֹהל ַעל ָקׁשּור ָעָנן הָיָה ָׂשָרה ֶׁשֵאֶצל )סז ,כד בראשית( י"ְּבַרִּׁש אָבּוּמַּכ ,ַעבּוָק ןֶפאְֹּב דבֹוָּכ

 הָּכֻּסַה ְךֶרֶּד ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח הָכסֹו הָתְיָהֶׁש ,הָּכסּו ןֹוׁשְּלִמ הָּכְסִי ּהָל ּואְרָק ןֵכָל .ּהָלְצֶא יּוָהֶׁש דבֹוָּכַה יֵנְנַע ְךֶרֶּד ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח

 נּוֵּמִא הָרָׂש תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ ןֵכְו .הָרָׂש לֶצֵא הָתְיָהֶׁש ׁשֶדּקַֹה ַחרּו ּהָתאֹו יאִה הָּכֻּסַּב ׁשֵּיֶׁש ׁשֶדּקַֹה ַחרּו ןֵכָלְו .דבֹוָּכַה יֵנְנַע לֶׁש

 ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה ֶׁשָּׂשַרי )קסא 'ע א"ח יא שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב אָבּוּמַּכ .הָּכֻּסַה לֶׁש ראֹוָה אהּוֶׁש ,הָאָּלִע אָּמִאֵמ הָתְיָה

 .תכּוְלַּמַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ,לֵחָר לֶׁש ראֹוָל םַּג הָתְכָז הָרָׂשְל ּהָמְׁש תֶא ּוּנִׁש רֶׁשֲאַכְו ,הָאָּלִע אָּמִא תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,ֵלָאה

 םִע דַחַּיֶׁש אְזעְלֶּבִמ 'םלֹוָׁש רַּׂש'ַה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .הָרָׂשְּכ תֹוּיִתאֹו הָרֵׁשְּכ הָּכֻּסֶׁש א"שליט סֹוֵפר יֹוֵסף 'ר ג"ָהרה הֹוִסיףְו

 ן"ִיַז ף"ֶלָא תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְבּו ,"חָרְזֶא" הָרֹוּתַּב יםִאָרְקִּנֶׁש הָּכֻּסַל יםִאָּבַה ןֵכָל .תהֹוָּמִאָה םַּג הָּכֻּסַל יםִאָּב יןיִזִּפְׁשֻאָה

 ,הָּכֻס תַוְצִמּו דבֹוָּכַה יֵנְנַע לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה יאִהֶׁש תֶרטְֹּקַה תַדבֹוֲעַּב ןֵכְו .הָאֵל לֵחָר הָקְבִר הָרָׂש ְּבִגיַמְטִרָּיא .ת"ֵח ׁש"ֵר

   ֵמַעּמּוד ָהָיה ,ַהְּקטֶֹרת ֵמַהְקָטַרת ִמְתַעְּנִגים ַהּכֲֹהִנים ֶׁשָהיּו ֶׁשַהַּתֲענּוג .)ריט ויקהל( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ,ׁשֶדּקַֹה ַחרּו יםיִגִּׂשַמ יּוָה

  .ְּגבֹוהֹות ַהָּׂשגֹותְל ְוזֹוֶכה ,ַהָּקדֹוׁש ַהֵּׁשם סֹוד ֶׁשל אֹוִתּיֹות רֹוֶאה ַהּכֵֹהן ָהָיה ,ֶהָעָׁשן ַעּמּוד עֹוֶלה ֶׁשְּכֶׁשָהָיה .ֶהָעָׁשן  
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ז 

  .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 כיון ש.  שלנוג" 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] נוג של"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,  בסוכותהיה והנצחון יהמלחמהגמר 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. גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

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

  .ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

שכמה מתלמידי כידוע . הדברים התרחשו באותם תאריכיםוגם לפני מאתיים שנה 

ב "ע נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקע"המגיד ממעזריטש זי

ורבי מנחם מענדל , ניץ'המגיד מקאז: הלא המה. ה"ונסתלקו בשנת תקע, ה"תקע

חמת ל שזמן ביאת המשיח ומל"וכמו שבימינו בארנו על פי חז. והחוזה מלובלין, מרימנאב

כך בזמנם מלחמת נפולאון . ה"ב עד סוף שנת תשע"הם תהליך מסוף שנת תשע, גוג ומגוג

וכל השנים . ה"בסיון תקע' ונמשכה עד י, ב"ד בתמוז תקע"נגד אלכסנדר הרוסי פרצה בי

ך את המלחמה למלחמת גוג וא עם עוד גדולים להפ"מ מרימנאב זיע"הללו נתאמצו הרמ

  .להוומגוג להחיש את הגא

, אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמרכל 

   .ואם יזכו יבא מיד. ובתוך התהליכים יש זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים

  א"ף שליטֵסע יֹו"גרצ ַה"ראשלן ָהָרל ָמ ֶׁשמֹולֹוֲח

ל ַאָׁשְו. יִבָרֲעַּמל ַהֶתּכַֹּב, דִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמ ֶאמֹולֹוֲחה ַּבָאָרֶׁש, רֹועּוִׁש ְּבא"טן שליָרר ָמֵּפִס, הָנה ָׁשֵרְׂשים ֶעֵּתְׁשי ִּכֵנְפִּל ֶׁשםַסְרֻּפ

ים ִׁשָנד ֲא עֹויפּוִסם יֹוִאְו, הָבּוׁשי ְּתֵלֲעה ַּבֵּבְר ַהׁשֵי'  הְךרּוָּב, יַחִׁשָּמ ַהיב לֹוִׁש ֵה,לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹג ִלדֹובֹוא ְּכבֹי ָיַתָמ, יַחִׁשָּמת ַהֶא

  .רָבָּדק ַהחֹוא ָרלֹ ְו,לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגא ִלבֹל ָלַכר אּוָבְכּו, טַעד ְמעֹו', י הֵנְפה ִלָבּוׁשְתב ִּבּוׁשָל



ח 

   ."ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש

ִּכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ",  ַהְּתהֹוםִמְקָרא ֶזה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ַעד, ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר, ַּתְנָיא  ):סנהדרין צז(  אָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

ַעד ִעָּדן ְוִעָּדִנין " ּדֹוְרִׁשין  לֹא ְּכַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו."ִּכי בֹא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר, ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה לֹו, ַלֵּקץ ְולֹא ְיַכֵּזב

  י"ִּׁשַרר ֵאָבְמּו  .."ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה", ֶׁשָהָיה ּדֹוֵרׁש, ְולֹא ְּכַרִּבי ַׁשְמָלִאי, "ּוְפַלג ִעָּדן

 ְּכלֹוַמר ִהְׁשָקה אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּבין ָּגלּות ִמְצַרִים ְלָגלּות ָּבֶבל ְׁשִליׁש ,"ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש"

ְוָׁשלֹש ְּפָעִמים ִׁשְבִעים , ּות ֱאדֹום ֶזה ִיְהֶיה ְלסֹוף ָׁשלֹש ְּפָעִמים ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשִניםִּכי ֵקץ ָּגל, ָּגלּות ֱאדֹום

. ןָות ָילּוָּגת  ֶאנֹוֹוּבְׁשֶחל ְּבַלא ָּכי לֹ"ִּׁשַרים ֶׁשִארֹו  ..ְּדַהְיינּו ְלסֹוף ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ָׁשָנה ְּכֶנֶגד ָּגלּות ָּבֶבל

  בתּוָּכַּכ, שלָֹׁשת ְּבֹוּיֻלָּגל ַהת ָּכיל ֶאִּפְכַנְו, ןָות ָילּוָּגל ים ֶׁשִנָׁש 180ת ַהיף ֶאִסם נֹוִאא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאֵבּו

 )תנחומא קדושים טו( ׁשָרְדִּמ ַּבַּכּמּוָבא .ה"תשעים ִפָלֲא' הְּב תיֹוְהל ִלכֹו ָיהָּלֻאְּגַהן ַמְּזא ֶׁשָצְמִנ ,"ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש"

ת ַצא ְק הּויׁשִלָּׁשַהים ֶׁשִארֹוְו. ְׁשֵלמֹות'  ֶׁשּלֹא ָהיּו ג, ָׁשלֹוׁש ֵאין ְּכִתיב ֶאָּלא ָׁשִליׁש"ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש"

ר ָב ְּכיַחִׁשָּמץ ֶׁשא ֵקהּוֶׁש, ּהָּתִעְבץ ִּדל ֵקת ַעֶרֶּבַדא ְמָרָמְּגַהֶׁש' הּוָּיִלין ֵאֵע'ָהיא ֵמִבֵּמין ֶׁשְיַטְׁשְנֶטֹוס ׁש"ַּׁשם ַּבן ָׁשֵּיַע. יׁשִלְּׁשת ִמחֹוָּפ

י ִּכ, יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמת ַהין ֵּבַיְני ִּבֵרֲח ַאכּוְלָּמס ֶׁשַרת ָּפלּות ָּגנֹות ְׁשן ֶאֹוּבְׁשֶח ַּבנּוְלַלא ָּכּלֹי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. םר ָׁשָאבְֹּמי ֶׁשִפא ְּכבֹב ָלָּיַח

   .'תעֹוָמְדִּב'ן יֶהֵלר ֲעַמ לֹוְךָּיא ַׁשלְֹו, יִנֵּׁשת ַהִיַּבת ַהת ֶאנֹוְבה ִלָרְזָעד ֶׁשֶסל ֶחת ֶׁשכּוְלת ַמַח ַּתיּו ָהּוּלים ֵאִנָׁש

ִמּׁשּום ָּכְך ְׁשֵנים .  ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים]ףֵסיֹו [ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ָיַׁשב ַהַּצִּדיק ַההּוא :)חוקת סב( ׁשָדר ָחַהזְֹּב ינּוִצָמ

, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ָנְתנּו ִמְנָחה, ּוְבסֹוף ַהָּגלּות. "ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה"ְוַעל ֶזה , ָעָׂשר ְׁשָבִטים ְּבָגלּות ֱאדֹום

, ףֵסת יֹויַרִכא ְמְטל ֵחַלְגיא ִּבת ִהלּוָּגַהים ֶׁשִא רֹו."'ַלהְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה "ִהְתַקֵּים ָּבֶהם 

ר ּוּבִחן ַהַמא ְזה הּוָחְנִּמן ַהַמְּז ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ףֵסת יֹויַרִכל ְמ ַערּוְּפִכְו, ףֵסיֹו ְליאּוִבים ֵהִחַאָהה ֶׁשָחְנִּמת ַהכּוְזיא ִּבה ִהָּלֻאְּגַהְו

ַהִּמְנָחה ַהּזֹו ִנְקֵראת , ּבֹא ְרֵאהם ר ָׁשַהּזֹ ַהיְךִׁשְמַמּו. ףֵסם יֹו ִעָהַאִחיםל ר ֶׁשּוּבִחד ַהסֹוְּב, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמֶׁש

ְוַעל ֵּכן ִצָּוה אֹוָתם . ְּכֶׁשִהיא ְּבִהְתַחְּברּות ְלַמְעָלה, ּוִמְׁשַּתַּבַחת ְּבִׁשְבָעה ֵּפרֹות ֶעְליֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ָּבּה, ֶאֶרץ ְקדֹוָׁשה

ִהָּׁשְמרּו , ָּכָך ָאַמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו. ֶׁשְּיַחְּברּו ִאָּׁשה ִעם ַּבְעָלּה, ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

. ְוָכל ָהעֹוָלם ְּבִׂשְמָחה, ִּתְתַּפְּיסּו ְּכֶאָחד, דּוּוְכֶׁשֵּתְר. ִמָּלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ִאם לֹא תֹוִרידּו ָלִאיׁש ֶאת ַהִּמְנָחה ַהִהיא

ֶׁשַהִּמְנָחה ַהּזֹו ִהְתַּתְּקָנה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָהַעּמּוִדים . "ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹא יֹוֵסף", ּובֹא ְרֵאה ַמה ָּכתּוב

ְוַסם ַהַחִּיים ִיְתעֹוֵרר , ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ֵהם יֹאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם. ַרִיםַעד ֶׁשָּבא ַּבְעָלּה ְלִהְתַחֵּבר ִעָּמּה ַּבָּצֳה, ֶׁשָּלּה

ם ר ָׁשַהּזֹ ַהיְךִׁשְמַמּו. תכּוְלַמד ְלסֹות ְיֶרֶּבַחְּמה ֶׁשָחְנִּמד ַהסֹוְבּו, הָחְנן ִמַמְזם ִּבִיַרֳהָּצה ַּבָיים ָהִחַאף ָלֵסר יֹוּוּבִחים ֶׁשִארֹו. ֲעֵליֶהם

ְוזֹו ַהָּיִמין . "ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְלַהְגִּביר ֶאת ַהָּיִמין ַעל ַהּכֹל. "ֵאל ְנָׂשא ָיֶדְך' קּוָמה ה", רָּפַתח ְוָאַמ

ל ִמְּמְך אֹוָתּה ְוהּוא ְיַקֵּב, ְוֶזהּו ַצד ַהָּיִמין ֶׁשִהְתעֹוֵרר ָּבעֹוָלם. ֶׁשֵהִריָמה ִדְגָלּה ְלַמְעָלה, ֶׁשִּנְקֵראת ֵאל, ָהֶעְליֹוָנה

, ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ְצָדִדים, ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים. ְוֶחְׁשּבֹון ַהּכֵֹהן ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש. ִויַקֵּבל אֹוָתּה ְּבָיִמין, ַהִּמְנָחה

ְוָאז ִמְתָּבְרִכים ֶעְליֹוִנים .  ֶׁשִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהןּוְׁשלָֹׁשה ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּכֶנֶגד ָׁשלֹׁש ְּדָרגֹות ֶעְליֹונֹות. ְרׁשּוִמים ְּבַצד ַהֶחֶסד

לֹא ָיְצאּו , ִאְלָמֵלא אֹוָתּה ַהִּמְנָחה ֶׁשָּיְרָדה ִעָּמֶהם ּוְמַבֶּקֶׁשת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ּובֹא ְרֵאה. ְוַתְחּתֹוִנים ַעל ָידֹו

 זֹו "ִמן ָהֲעבָֹדה".  זֹו ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה"ָהֱאלִֹהים". "ָהֲעבָֹדהַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ִמָּׁשם

יא  ִהֹוּלת ֶׁשמּוֵלְּׁשַהם ְוִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדִּמה ִמָאָּבה ֶׁשָּלֻאְּגד ַהת סֹוים ֶאִארֹוְו .ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה, ִמְנָחה

 יףִסהֹוְו. ה"ד תשעַע, ב"ים תשעִנָּׁשַה ֵמיְךִלֲהַתיא ְּבה ִהָּלֻאְּגַהר ֶׁשֵאָבְּנה ֶּׁשַמים ְלִרְּבַחְת ִמּוּלים ֵאִרָבְדּו. ׁשֵמָחים ְוִעְבר ִׁשַּפְסִמְּב

ה ל ַמָּכים ֶׁשִא רֹוּהָּב) י, תנחומא ויגש ה (ׁשָרְדִּמ ַהְךֹוּתה ִמָלְביא ַטִבָנְו .ב"עת "ר" אּבֹד ַע"א ֶׁש" שליטרֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

ה ָלדֹוה ְגָחְנן ִמַמְזה ִּבָתְייו ָהָחֶאף ְלֵסת יֹוּוּלַּגְתד ִהם סֹוִאְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַּבֶרְקִּיה ֶּׁשַמז ְלֶמא ֶריו הּוָחֶאף ְוֵסיֹוע ְלַרֵאֶּׁש

  .ןַמ ְזתֹואֹוה ְּבֶיְהה ִתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגם ַהַּגה ֶׁשָררּוה ְּבָיָאאת ְרזֹ, ילֵעְלִדְּכ
  

  



ט 

  ןֹוּיִצ  ףֵסיֹו

 הָּיִכְּב ְךֹוּת ִמ,לֵאָרְׂשת ִיה ֶא"ל הקבַאְגִּיֶׁשְּכ  הָּיִכְּב ְךֹוּתא ִמָּליו ֶאָחת ֶאף ֶאֵסס יֹוֵּיא ִּפלֹ

ִּבְבִכי ָיבאּו " רַמֱאֶּנ ֶׁש,םָלֲאא גֹוהּו

  "ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם

  "ֲהזֹאת ָהִעיר ֶׁשּיֹאְמרּו ְּכִליַלת יִֹפי"  "הֶאַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְר"

  "לדֹון ָּגֹוּיִצְּב' ה"  "יֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּנ"

  "יםִמְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּי"  "ףֵסת יֹוֶא' י הִהְיַו"

  "דֶס ָחַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך"  "דֶסיו ָחָלט ֵאֵּיַו"

  "ןֹוּית ִצנֹוְּבת ַאת צֶֹא' ץ הַחם ָרִא"  "הּו ִמן ַהּבֹורַוְיִריֻצ"

  "עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך ִצּיֹון"  "ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש"

ם לֹור ֲחַתָּפם ֶׁשֹוּיים ִמִני ָׁשֵּתְׁשה ִלָּדְפִנ

  "יםִמָיַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים "ים ִקְׁשַּמר ַהַׂשְל

ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים "ים ִני ָׁשֵּתְׁשה ִלָתְּדְפן ִנֹוּיִצ

  "ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך

  "ןֹוּיי ִצֵרֲעַׁש' ב הֵהאֹ"  "ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף"

  "יָהאִתָנְתָנה ָעַלי ְּבקֹוָלּה ַעל ֵּכן ְׂשֵנ"  "ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו"

  "יוּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹת"  "ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים"

  "ְךִיאֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹה"  "ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך ָעֵלינּו"

  " ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים'הְּבׁשּוב "  "ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום"

ְלִהְׁשַּתֲחֹות ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך "

  "ְלָך ָאְרָצה

  "ַאַּפִיים ֶאֶרץ ִיְׁשָּתֲחוּו ָלְך"

  "ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה"  "ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו"

  "ְוִדְרׁשּו ֶאת ְׁשלֹום ָהִעיר"  "ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחיָך"

  " ִנְרָאה ִלי'הֵמָרחֹוק "  "ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק"

ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו "

  "ַלֲהִמיתֹו

  "ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד"

  "ְוִהְפִׁשיטּוְך ֶאת ְּבָגָדִיְך"  "ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף"

  "ָצְמתּו ַבּבֹור ַחָּיי"  " אֹתֹו ַהּבָֹרהַוַּיְׁשִלכּו"

ּוַבּבֹור ֵאין " רַמֱאֶּנר ֶׁשֹוּבה ַּבָּיִמְרִי ְלנּוְתָנ  "ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים"

  "ַמִים ִּכי ִאם ִטיט

  "םַאּׁשּור ִלְׂשּבַֹע ָלֶח"  "ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם"

ַוִּיְמְׁשכּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים ַוַּיֲעלּו אֹתֹו "  "ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור"

  "ִמן ַהּבֹור

  " ֲאֶׁשר ָזָמם ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו'הָעָׂשה "  "ְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיוַוִּי"

  "ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ָׂשק"  " ַׂשק ְּבָמְתָניוַוָּיֶׂשם"

  "ַאל ָּתִאיצּו ְלַנֲחֵמִני"  " ְלִהְתַנֵחםַוְיָמֵאן"

ְרֶּתם ִלְבֵני ּוְבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ְירּוָׁשַלִם ְמַכ"  "ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו אֹתֹו"

  "םַהְּיָוִני



י 

ף ֶקתֹיו ְּבָלד ֵאֵּגַנְתא ִמָרֲחא ַאָרְטִּסַהר ֶׁשָבא ָדה הּוָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָכְּד; רָּתא ֻמר הּוָּתְסִּנת ַהַרֹו ּתְךֶרץ ֶּדֵּקי ַהּוּל ִּגַעּוּדר ַמֵאָב ְלהֶאְרִנ

, רָמָתה ְוָדיהּוִו, יוָתנֹוְבט ּוי לֹוֵדל ְי ַעיַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹדֶּל ֻהמֹוְּכ, הָמְרל ָעת ֶׁשֶרֶּתְסִנ ְךֶרֶדה ְּב" הקבּהָתיא אֹוִבן ֵמל ֵּכַעְו, רֵתיֹוב ְּבַר

, ְךיַלֵאָו'  גקֶרֶּפִמ, יַחִׁשָּמ ַהׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוז ְלַעבֹת ְלֶכֶּדַּתְׁשִּמת ַהל רּוים ַעִקסּוְּפת ַּבת רּוַּלִגְמים ִּבִאן רֹוֵכְו. תנּו ְזְךֶרֶד ְּבאּוָּבֶׁש

ת ַדֵלים ְליִעִּגַּמֶׁשי ְּכִּכ. יםִכמּוים ְסִקסּוְפים ִּבִזָּכֻרְמים ַהִּביב ַרִתְכי ּוִרך ְק"תנל ַהָכ ְּבינּוִצא ָמלְֹו" יבִתְכי ּוִרְק"ד אֹה ְמֵּבְר ַהׁשֵּיֶׁש

ת רֹוָּתְס ִנְךֶרץ ֶּדֵּקי ַהּוּלן ִּגֵכָלְו. יִרְּק ַהינּוְיַה, ןָּוֻכְמא ַההּו, יבִתְּכ ַהינּוְיַה, יםִארֹוה ֶּׁשא ַמלְֹו, תֶרֶּתְס ִנְךֶרֶדים ְּבִנָיְנִעים ָהִׂשֲעַנ, יַחִׁשָמ

תנחומא  (נּואֵבֵהֶׁש ׁשָרְדִּמ ַּביםִארֹון ֵכְו.  זֹוְךֶרֶד ְּבַדְוָקאה ֶׂשֲעַּנץ ֶׁשֵּקן ַהַיְנת ִעין ֶאִבָהְלד ּומְֹלר ִלָׁשְפ ֶאֹויד ּבִחָּין ַהֶפאֹא ָההּו, הָרֹוּתַה

א ים לִֹחַאָהֶׁש, רָּתְסן ִנֶפאֹה ְּבָׂשֲעל ַנּכֹם ַהם ָׁשַג ְו.היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַּבֶרְקִּיה ֶּׁשַמז ְלֶמא ֶריו הּוָחֶאף ְוֵסיֹוע ְלַרֵאה ֶּׁשל ַמָּכֶׁש) י, ויגש ה

  . הָנ ָׁש22 ְךֶׁשֶמם ְּבָת אֹודּוְקָּפת ֶׁשרֹוָּצַהת ְועֹוָראֹוְּמל ַהת ָּכ ֶאּוינִבֵהְו. "ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם"ר ַמף ָאֵסֹוּיד ֶׁשַע, ףֵסת יֹו ֶאירּוִּכִה

ר ֵרעֹוְתם ִּתֶהֵּמ ֶׁש,ת"ץ עד"מצפת מֹוֵּׁשד ַהסֹום ְּבֵהֶׁש, תנֹוֹוּל ַחד"תשע ׁש ֵייַחִׁשָמל  ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

ן ֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶקא ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו. לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹג ִליַחִׁשָּמת ַהיַאִּב

 אָיִרְטַמֶׁשֵהן ִּגי, ה"ָיָוֲהת "ה ְוִיְרַא"ֶׁשֵהן ֲעָנָו, ק"י ֶצֶד"ְּכִמְנַין ַׁשֲעֵר, ד"תשעל "זצ בלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמ ַהיֵבְתִכא ְּבָבמּו

א "י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף .נּויֵחִׁש ְמנּוֵּכְל ַמַחרּו ְּבִגיַמְטִרָּיאד "תשען ֵכְו .ֵמאֹות' ן ז"ְּכֶׁשַּתְחׁשֹב ַהּנּון "ֵעֶד

ד "תשע ֶׁשא"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יָךֶהלֱֹא'  הדַע בּוּוׁשָּת אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוד "תשעֶׁש

 ,ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ְוָחַבׁש ֶאת ַהֲחמֹור )א ל"פרקי דר (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחים ִמָע ְּפ'ג ְּבִגיַמְטִרָּיא

  הּוא ַהֲחמֹור,ָליו מֶֹשה ְּבבֹאֹו ְלִמְצַרִים הּוא ַהֲחמֹור ֶׁשָרַכב ָע,הּוא ַהֲחמֹור ֶּבן ָהָאתֹון ֶׁשִּנְבֵראת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות

' גם ַהַעַּפה ַּביָבִכְרד ָהסֹויא ְּב ִהיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבים ֶׁשִארֹוְו ".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַהֲחמֹור" רַמֱאֶׁשָעִתיד ֶּבן ָּדִוד ִלְרּכֹב ָעָליו ֶׁשֶּנ

 הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ל"יַזִרֲאָהֵמ יאִב ָנןֵכְו .ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאר מֹוים ֲחִמָעְּפ' ן גֵכָל. רמֹוֲחל ַהַע

רזא (ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבמּוּו .ה"אלפים תשע' ה תַנְׁשִּב ץֵק לַע ְמַרֵּמז ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו

 אָּיִרְטיַמִגְב ּו,י"ִמֳעת ָנ"רּו אָּיִרְטיַמִגְּב, הֶּזק ַהסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהה"תשע' אֶׁש) קוטים שלאלי, ביאורי הזהר קנו, צזדמהימנותא 

י ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמ") יז, רות ד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יַחִׁש ָמׁשֶרׁשֹם ְלֵּׁשת ַה ֶאנּוְתָּנ ֶׁש,ת"נֹוֵכְׁש

 לֶׁשְו, יםִּיַחץ ַהל ֵעֶׁשת "יִעָצְמה ֶא"ָדקּוְנל א ֶׁשָּיִרְטיַמִּגם ַהה ַגֶזְו". ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד

ל ַל ְּכדּוְלֹום נֶהֵּמ ֶׁשןָבל ָלֵאתּון ְּבָרָה אָּיִרְטיַמִגְב ּו,הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגַּב יתֹוִלְכַתא ְלבֹ ָיה זֹוָנָׁשְּבֶׁש, ה"ֶּזם ַה"ָלת עֹו"יַאִרְּב

  .ןָרן ָהֶּבט ֹוּלד ִמַלֹוּנ ֶׁשיַחִׁש ָמׁשֶרׁשֹל ְוֵאָרְׂשִי

ר ַחַאְלּו, תֹוּיִנילֹו ִחיּוָהת ֶׁשינֹוִדְּמא ַּבָקְויא ַּדב ִהָרת ֲעינֹוִדְמה ִּבָכֵּפְהַּמ ַהַעּוּדא ַמ"ן שליטֵהיר ּכִֹמָז' ג ר"ם הרהֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

ין ֵּבה ָמָחְלִּמַהֶׁש )יז, יחזקאל לב( ם"יִּבְלַּמי ַהֵרְבִדק ְּבֵּיִּדְו. תכֹוֵּפְה ַמיּוא ָהם לֶֹדת קֹוֹוּיִת ָּדיּוָהת ֶׁשינֹוִדְּמַבּו, תֹוּיִתָד ְלכּוְפֶהה ֶנָכֵּפְהַּמַה

ה ָנָכֲהַּכים ִּיִתים ָּדִרָטְׁשִמים ְלִפְּלַחְתים ִמִּיִתם ָּדיָנֵאים ֶׁשִּיִמַליְסִאים ָהִרָטְׁשִּמן ַהֵכָלְו, תתֹות ָּדֶמֶחְלה ִמֶיְה ִּתאלֵעָמְׁשִים ְודֹוֱא

ל ָכְו, םדֹוים ֱאִאָרְקים ִנִרְצֹוּנת ַהַדים ְּביִנִמֲאַּמל ַהָּכֶׁש) מ"עובדיה ובכ(' אלֵּנַּבְרַּבַא'א ָּבָבן מּוֵכְו. גגֹוָמג ּוֹול ּגת ֶׁשתֹוָּדת ַהֶמֶחְלִמְל

ת לֹוֲע ַלצּוְרים ִיִרְצֹוּנַהֶׁש, תתֹוָּדת ַהֶמֶחְלה ִמֶיְה ִּתאלֵעָמְׁשִים ְודֹוֱאת ֶמֶחְלִמּו. אלֵעָמְׁשִיים ִאָרְקאל ִנֵעָמְׁשת ִיַד ְּביםיִנִמֲאַּמַה

ַאַחר ֶׁשְּכָבר , ִהֵּנה ְּבֵעת ֵקץ :ם"יִּבְלַּמי ַהֵרְבִּדק ִמּוּיִּדת ַהיא ֶאִבָנְו. ם ָּבמּוֲחָּלִי יםִלעֵאָמְׁשִּיַהְו, יׁשִא ָהתֹול אֹוַלְגם ִּבִיַלָׁשירּוִל

ְוָיבֹא ּגֹוג ְנִׂשיא ֶמֶׁשְך , ֲעִתיִדים ָהֻאּמֹות ְלִהְתַאֵּסף ְוִלְכּבֹש ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ֵיְׁשבּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

 ֶיֶפת ַהָּגִרים ֵני ּוֶמֶׁשְך ְותּוָבל ֵהם ִמְּב,ים ֱאדֹוםֶׁשֵהם ָהֲעֵרִלים ַהִּנְקָרִא, ְותּוָבל ֵמַאְרצֹות ַהָּצפֹון ְוַהַּמֲעָרב

 ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ִנּמֹוִלים , ְוֵכן ֵּבית ּתּוְגְרָמה, ְוָׁשם ָאַמר ִּכי ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם. ַהּיֹוִסיפּוןבַתָּכ ֶׁשֹו ְּכמ,ְּבֵאירֹוָּפא

ֲאָבל ְּבבֹוָאם ַיֲעֶׂשה ,  ִעם ְּבֵני ֱאדֹום ִלְכּבֹש ָהָאֶרץ ִמַּיד ִיְׂשָרֵאלְוֵהם ִיְתַאְּספּו, ַמֲחִזיִקים ְּבַדת ִיְׁשָמעֵאִלים

ְוָׁשם , ֶדתִמְּפֵני ֶׁשֱאמּוָנָתם ְמפֶֹר, ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה אלֵעָמְׁשִים ְודֹוֱאֵּביֵניֶהם ְמהּוָמה ְוִיָּלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ַהְיינּו 

,  ִסֵּפר ָּכאן ֵאיְך ֻּכָּלם ֵיְלכּו ָלֲאָבדֹוןהל ֶזַע, ד"ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ּוִבְזַכְרָיה י, ָדםאָֹתם ְּבֶחֶרב ּוְב' ִיְׁשּפֹט ה

ֶמֶׁשְך ְוַאַחר ָּכְך ָחַׁשב , ְוֵהם ִנּמֹוִלים ַהּיֹום, לְוָחַׁשב ְּתִחָּלה ִמְצַרִים ְוַאּׁשּור ְוֵעיָלם ֶׁשֵהם ַמְחִזיֵקי ַּדת ִיְׁשָמֵעא

א ָבמּו



יא 

 ַּקרּוְתִחָּלה ִּתְהֶיה ִע, ּוֵביֵניֶהם ִּתְהֶיה ַהִּמְלָחָמה, ֱאדֹום ּוְמָלֶכיָה ּוְנִסיֵכי ָצפֹון ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ֲעֵרִליםֶוְותּוָבל 

ִּיים ִלְנקֹם ְוָיבֹאּו ָהַאּׁשּוִרים ְוַהַּפְרִס, ְוֵהם ָיבֹאּו ָּברֹאׁש ְוִיְּפלּוִיְׂשָרֵאל ץ ֶרַהַּמָּפָלה ְּבִמְצַרִים ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים ְלֶא

ד עֹוְו. ֶדתִמְּפֵני ֶׁשֱאמּוָנָתם ְמפֶֹר יאִהֵּבין ֱאדֹום ְוִיְׁשָמֵעאל ה ָמָחְלִּמַהים ֶׁשִארֹוְו. ִנְקָמָתם ְוִיְּפלּו ֻּכָּלם ְׁשֵני ַהְּצָדִדים

ת ֶרֶרעֹוְתִּמֶׁשים ִארֹוְו. יםִרְצִּמת ַהַמְקת ִנם ֶאקְֹנים ִלִּיִסְרַּפ ַהאּובֹ ָיְךר ָּכַחַאְו, םִיַרְצִמיל ְּבִחְתה ַּתָמָחְלִּמַהם ֶׁש"יִּבְלַּמַהים ֵמִארֹו

ה ָרְרעֹוְתאת ִהּזַֹהה ָמָחְלִּמַהֶׁשים ִאן רֹוֵכְו. אםַליְסִאג ָלֵעֹוּלם ֶׁשסּוְרל ִּפַלְגִּב, םָלעֹול ָהָכים ְּבִרְצֹוּנ ַליםאִלֵעָמְׁשִּיַהין ת ֵּבת ָּדֶמֶחְלִמ

 ֶּבֱאלּולה "כ םיֹו ְּבילּוִחְתת ִהמֹוהּוְּמן ַהֵכָּלן ֶׁשֵכָּתִּיה ֶׁשֶאְרד ִנעֹוְו. גֹוּגל ת ַעֶזֶּמַרְמ ַהלְגּוּגת ַרְב ֶחְךֶרט ֶּדֶנְרֶטיְנִאם ָּבסּוְרִּפִמ

, יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתַהת יַלִחְּת ֶׁש:)בלק ריב( רַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ. בלּוי ְּבִאיָקִרֶמַאיר ָהִרְגַּׁשת ַה ֶאגּוְרָהֶׁשְּכ ב"תשע

 םּוּגְרַּת ַהְךֹוּתר ִמַהּזֹן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םָלעֹו ָהתיַאִרם ְּבא יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כיֹוה ְּבֶיְהִי, םָלעֹות ָּבבֹוָר ְקרּוְרעֹוְת ִיּוּנֶּמִּמֶׁש

, יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה ְּבִעיר ֶׁשל רֹוָמא. ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְלסֹוף ִׁשְבִעים יֹוםְוִיְתַּכֵּנס ַּב, ה ַלחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי''ְוֵיָרֶאה ְּבכ

 .ְוַׁשִּליט אֹוָתּה ָהִעיר ָימּות, ְוֵהיָכל ָּגדֹול ִיּפֹל, ְואֹותֹו יֹום ִיְּפלּו ָׁשלֹׁש חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ֶׁשל רֹוִמי

ן ת ֵהמֹוש חֹולָֹׁשְו, יטִּלַּׁשא ַהיר הּוִרְגַּׁשַה, יִמת רֹוסּות ֲחַחה ַּתיָנִדם ְמֹוּייא ַהִהֶׁש, בלּות ְּבירּוִרְגַּׁשת ַהיַלִפל ְנז ַעֵּמַרי ְמַלאּו[

ָּבעֹוָלם ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות ֲחָזִקים ,  ָאז ִיְתַּפֵּׁשט אֹותֹו ּכֹוָכב ְלֵהָראֹות ָּבעֹוָלם.]ןחֹוָּטי ִּבֵׁשְנה ַאָשלְֹׁש

ים ִרָב ְּדילּוִחְתל ַילּוֱאה ֶּב"י כֵרֲחם ַאים יֹוִעְבִּׁשר ֶׁשַהּזֹים ַּבִארֹוְו .ֶוֱאמּוָנה לֹא ִתָּמֵצא ֵביֵניֶהם, ְלָכל ַאְרָּבָעה ְצָדִדים

, "םֶּתַא"יל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבר ֵהָבְּכים ֶׁשִבָּצת ִנַׁשָרָפה ְּבָי ָהב"ל תשעלּוה ֱא"כן ֵכְו. ג"יו תשעֵלְסִכְּב' וא ְּבֵצה יֹוֶזְו, יםִלדֹוְּג

 ה"יהו ְפֵניִל ְּלֶכםֻּכּיֹום ַה" ,ה"כת "ר" ְּלֶכםֻּכּיֹום ַה". ץֵּק ַּבאָּיִרְטיַמִגְּב "יםִבָּצִנ ".יַחִׁשָמי ִּבְׁשִּת הּוָּיִלֵאת " ראֹו, תֶמ ֱאתֹוּיִתאֹו

א "יל שליטִל ְּכ.א' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְתָךֹוא ָהִקים ְלַמַען" .ללּוֱא אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"לֵֹהיֶכםֱא

ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג " )ב, יחזקאל לח(, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמה ַעָרְמֶאֶּנה ֶׁשָאבּוְּנ ַהינּויֵנֵעת ְלֶמֶּיַקְתִּמֶׁש

, ]ןַדסּו [ׁשּוּכם ית ִעִר ְּבתּוְר ָּכסַרָּפים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ. "ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם"'  וגוֵבא ָעָליוְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל ְוִהָּנ

ה ָיְרל סּוית ֶׁשִרת ְּבם ַּביא ַגִהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, ]הָיְסרּו [יןִטּוּפל ז ַעֵּמַר ְמטּוּפן ֶׁשֵכָּתן ִיֵכְו', כּום ְוים ָׁשִּיִאָבים ְציִסִס ְּבימּוִקֵהְו

  .'כּוס ְוַרָפּו

 ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" הֶיְהִתְו םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ םָלעֹוָה תֹוּמֻא רּוְרעֹוְתִי םִיַּתְׁשּו יםִעְבִּׁשַה רַמְגִל ְךמּוָּסֶׁש רַהּזַֹה ןֵּיַצְמ ןֵכ

ן ַמל ְז ַעׁשָרְדִּמַּב ינּוִצן ָמֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו יתִרְּבַה תצֹוְרַאֶׁש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה

 יאִׂשְנ ןֵכ ְו.הָמ קֹוּהַבְגר ּוחֹו ָׁשיׁשא ִאהּוְו, בָהָזף ְוֶסב ֶּכֵה אֹוֲעֵליֶהםד מֲֹעַי ֶׁשְךֶלֶּמַה )556 עמוד י"רשב מדרש (.הָּלֻאְּגַה

 אֵבְוִהָּנ ֻתָבלְו ֶמֶׁשְך ראׁש אְנִׂשי ַהָּמגֹוג ֶאֶרץ ּגֹוג ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" )ב ,לח יחזקאל( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו ב"ארה

ָּבָרק  אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ה"יהו ֲאדָֹני ָאַמרּכֹה " ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב "ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוגה "יוה ֲאדָני רַמָא ּכֹה ַמְרָּתָאְו :ָעָליו

ל "יד זצִרב ְפקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ארהְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִדְּמַה רַּפְסִמְּכ ב"נ אָּיִרְטיַמִגְּב ,גֹוּג לֶׁש צֹוְרַא גגֹוָמ ןֵכְו. אֹוָּבָמה

י ִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ְוֻתָבלראׁש ֶמֶׁשְך  ְנִׂשיא גֹוּג"ֶׁש

  .היָקִרֶּמַא ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוָהם ִעג גֹוָּמץ ַהֶרֶאא ֶׁש"שליט

ן יֹוְלֶעד ָהחּוִּיַה ֶאת תֹוֹות ֶׁשְּמסֹוְבבְקִלּפֹות ַהְּטֵמא'  ְּכֶנֶגד גןְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן ֵה' ֶׁשג) קנז' תרומה ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

א הּו, רֵתיֹוי ְּבִניצֹוִחה ַהָיָהֶׁש, ןָּכְׁשִּמל ַהה ַעָיָה ֶׁשׁשַחר ַּתה עֹוֵסְכִּמַהא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו. יםִברּוְּכי ַהֵנין ְׁשים ֵּבִנְפה ִּבָיָהֶׁש

א ִמֶּפַתח "ִׁשְמעֹון ַּכץ שליט' ג ר"מּוָבא ְּבֵׁשם הרהּו. יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקַהר ֵמֵתיֹוְּבה ָקחֹוְריא ָהִהה ֶׁשָרָע ְסַחת רּוַּפִלת ְקל ֶאֵּמַסְמ

, ִּניםָהָיה ֻמְרָּכב ְלִפי ֵחֶלק ֵמַהִּׁשיטֹות ִמּצּוַרת ְמֻׁשָּלׁש ָּגדֹול ּוְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְקַט, ִּתְקָוה ֶׁשִּמְכֵסה עֹור ַהַּתַחׁש ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן

, ֵני ְמֻׁשָּלִׁשיםְּׁשת ִמֶבֶּכְרֻּמד ֶׁשִון ָּדֵגָּמת ַהַרּוּצ ֶׁשנּוְרַאֵּב. ְנַקֵּבל ַיַחד ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְּגדֹוִלים, ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ְלֶאָחד

ד חּוִּיַהה ֵמָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיל ֶאֵּמַסת ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְלַרה צּוָתְיה ָהֶסְכִּמל ַהן ַעֵכָּלה ֶׁשֶאְרִנ, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבחּות ִיֶלֶּמַסְמ

ת ַעַנמֹו ּויּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ין קבה ֵּביָדִרְפה ַמָּפִלְּקַהז ֶׁשֵּמַרים ְלִדָרְפ ִניּוֻׁשָּלִׁשים ָהְּמן ַהֵכָל, יםִברּוְּכי ַהֵנין ְׁשים ֵּבִנְפה ִּבָיָהֶׁש, ןיֹוְלֶעָה

ד סֹום ְּבֵהז ֶׁשֵּמַרְל, דִון ָּדֵגָּמת ַהַרת צּו ֶאִּדְגָלּהל ה ַעָטְרָחְו, ׁש"ַחַּתת ֹוּיִת אֹוח"תשת ַנְׁשה ִּבָמְקה הּויָנִדְּמַהן ֶׁשֵכָּתִיְו. דחּוִּיַהת ֶא

א הּוֶׁש, יִרְּפת ַלֶמֶדֹוּקה ַהָּפִלד ְקסֹוים ְּבִאם ָּבֵהן ֶׁשָויֵּכ. יםִנְפִּבֶׁשד ִון ָּדֵגָּמַה ֵמקֵנֹוּיֶׁש, דִון ָּדֵגת ָמַר צּוׁשיו ֵיָלָעֶׁש ׁשַחר ַּתעֹוָה

 מֹוְּכ

 מּוָבא
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ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַצד ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשָּגֵדל ְּבתֹוְך ַהַּצד ָהַאֵחר  .)תרומה קלט(  ַּבּזַֹהרָמִצינּו ןֵכְו .א"ה בבֶנָּבִּיי ֶׁשיִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהֵּב

ת ֶבֶרעְֹּמ ֶׁשּהַגת נַֹּפִלְקה ִלָנָּוַּכַהֶׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו .ְוִנְקָרא ַּתַחׁש, ְוֶזהּו ַצד טַֹהר, ּובְולֹא ִנְמָצא ְבִיּׁש, ְּבֻחְרָּבה

ר ַהּזֹ ַּבַּכּמּוָבא .ּהַגת נַֹּפִלְקים ִלִכָּיַּׁשב ֶׁשב ַרֶרֵעת ָהַּפִלד ְקסֹויא ְּבה ִהיָנִדְּמַהר ֶׁשֵאָבְנּו, הָּפִלְּקה ַלָּׁשֻדְּקין ַהת ֵּבֶרֶּבַחְמע ּוָרב ְוטֹו

ר עֹו ֶׁש)עם פירוש מתוק מדבש. קמזתרומה (ם  ָׁשְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶע ֶׁש,). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(

ם ֵהְו, רחֹוָנה ְלָאְּׂשִנם ְוָהָרְב ַאּהָׁשְרֵּגר ֶׁשַחר ַאָגָה ֵמדּוְלֹוּנן ֶׁשיָוֵּכ, םֵאאל ֵמֵעָמְׁשי ִיֵח ֲאיּוָהה ֶׁשָכֲעַמ ּוׁשַחַּתד סֹוא ְּב הּוׁשַחַּת

ק ֶלֵח, נּוֵרֲעַצם ְלֵה ְויםאִלֵעָמְׁשִּיַהם ד ִעַחַיים ְּבִּיַחים ֶׁשִאה רֹויָנִדְּמם ַּבַגְו. אלֵעָמְׁשִיה ְליָלִּבְקיא ַמִהין ֶׁשִמָּית ַהַּפִלְקים ִלִכָּיַׁש

ְוֶנֱאָחִזים ַּבְּקֻדָּׁשה ְולֹא , ֵאֶּלה ֵהם ִלְפִנים ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה" ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים": רַהּזֹן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. היָנִדְּמַהֵמ

ְוֵאּלּו ֵהם , "ׁשְוֶאת ַּתַח"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו ֶׁשַאְבָרָהם ֲהֵרי הֹוִליד ְּבִאָּׁשה ַאֶחֶרת ֶאת ַּתַחׁש, ֶנֱאָחִזים

ִאּמֹו . ָּכְך ַּגם ֵיׁש ַמְדֵרגֹות ְּבִיְׁשָמֵעאל, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַמְדֵרגֹות ְּבֵעָׂשו. ֲאִחיֶהם ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל, ָּבִאָּמא ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל

ת ֶלסְֹּפד ַהסֹויא ְּב ִהׁשַחַּתת ַהַּפִלְּקר ֶׁשַהּזֹ ַהְךֵׁשְמֶהם ְּבן ָׁשֵּיַעְו. ּוִמִּצּדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָּבָאה, ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל הֹוִליָדה ְלַתַחׁש

ן ֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּק ַהנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. הָּלֻאְּגר ַהל אֹות ֶׁשֶלסְֹּפ ַהינּוְיַה, אבֹיד ָלִתָעים ֶליִקִּדַּצז ַלנּוָּגר ַהאֹול ָהֶׁש

, אָנֹוּגְסַסי ֵלַּדְנַסל ְּבֶגֶרים ָלִל עֹויּול ָהֵאָרְׂשי ִיֵנְּבֶׁש, "יםִלָעְּנ ַּבְךִיַמָע ְפפּוה ָּיַמ"ב תּוָּכל ַהל ַעיֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבמּו

ה ָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיים ֶאִלְּמַסְמים ַהִלָעְּנַלְו, דָחד ֶאַּצ ִמׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְלׁשַחַּתין ַהר ֵּבֶׁשֶּקת ַהים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. ׁשַח ַּתיֵלַּדְנם ַסֵהֶׁש

 ָנַתן "ַנַעל ְךְׂשרֹו ְוַעד" ַאְבָרָהם ֶׁשָאַמר ִּבְׂשַכר )יד 'א"ר משנת'( ַּבִּמְדָרׁש םִיַלֲעַנים ְלִׁשָחין ְּת ֵּבינּוִצר ָמֶׁשד ֶקעֹוְו .יִנד ֵׁשַּצִמ

א "י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְּתָחִׁשים עֹרֹת ֵסהּוִמְכ ֵאיִלם עֹרֹת ִמְכֵסה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו

ים ִעקּו ְּתיּוָהן ֶׁשָּכְׁשִּמַהר ַצל ֲחת ֶׁשדֹוֵתְי ַהינּוְיַה, ןָּכְׁשִּמל ַהם ֶׁשִיַלֲעַּנַהת יַנִחה ְּבָתְייא ָהִה ֶׁשתֶשחְֹנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִׁשָחְּתֶׁש

  ".ְוָכל ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ְנחֶׁשת" )יט, שמות כז( בתּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ,תֶשחְֹּנ ִמיּוץ ָהֶרָאָּב

  

  

  
  . 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

ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל " בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרשיצאו לאור לאברכי כולל
  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

כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא .  ומאמרים שפורסמוד ארכיון לעלונים"הוקם בס
  .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
  .למתשיעור למחשב התופעה נע ובהורדת ה.ור הוא קובץ כפול שחוזר על עצמו ובעצם כל שיע.פס קול
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  .הפלפולההלכה ול דרך לפרשת מטות מסעי ע  חדשמאמר
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  .שני אלפים תורההמשך המאמר 

  

  . כלפי התכונה והטבעחתימת התלמוד וחכמת חכמי ישראל
  

ומנא לן דהא דקים , ל"ואמרו שם וז', בשמעתא דערוגה שחכמים קבעו שיעורי יניקה בזרעים וכו.] שבת דף פה[בגמרא 

, לידע כמה יונקים, ולומר בקיאין הן החכמים בעבודת אדמה, להו לרבנן בשיעור יניקה מילתא היא למיסמך עלה

דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי , ס" ומשני הש.ואיך יוכלו לעמוד על כן, ות שיעור יניקהמי הודיע לברי שלא תתמה לומר

דכתיב אלה בני שעיר ',  וכו מאי גבלו ראשונים,בול שגבלו ראשונים לא תסיגג' וגו מאי דכתיב לא תסיג גבול רעך ,יוחנן

וחורי שמריחים את ', וכוישובה של ארץ  אלא שהיו בקיאין ב,יושבי רקיע נינהו לי עלמא אטו כו,שבי הארץוהחרי י

  הרי שדבר זה , י שאמוריים וחוויים היו בקיאין בכך כדאשכחן בבני שעיר"ופרש, וחוי שהיו טועמין את הארץ כחויא, הארץ

  .נמסר לבריות  

 ובה גהת החמשקיע קודם אתאי יוסף' לר אביי ל"או, ה שנה מחלה"תנן שאם לא גבתה כתובתה כ.] דף קד[.בכתובות 

 בארבעים ,היא כן חכמים מדת כל ,אין ליה אמר ,אחילתא פורתא בההיא ,גביא לא יעת החמהשק לאחר ,כתובתה

  הרי ארבעים סאה מכלל השיעורים שניתנו , ואינו מובן מה ענין זה לזה, כ"ע ,טובל אינו קורטוב חסר סאה' במ טובל סאה

  .מדן דעת של חכמיםה שנה אינו אלא או"ואילו מחילה אחר כ, למשה בסיני  

 אלא אף ,מלבם' לא בדו אותם חכמי הגמ' כל האומדנות שבגמד, ל"כתב ליישב וז' ו' קונטרס דברי סופרים סי

 דבודאי אין להקשות , דהוא חק הטבע,ב חדש" וכמו שנאמר בסיני דטריפה אינו חי יותר מי,אלו נאמרו בסיני

 ,יות לאחר שקיעת החמה אינו יכול לחיות בההיא פורתא מתחהוא יכול לה ב חדש קודם שקיעת החמ"שם ולומר דבסוף י

י ריש בראשית לענין "כדפרש[ דזו אינה קושיא כלל דחוקי הטבע שהוטבעו בתחלת הבריאה בודאי הן מצומצמין בכל שהוא

   מלגבות ינו יכול לשתוק ה שנים א"כ הוא חק הטבע מכחות הנפש דיותר מכ"ה שנים דתביעת חוב ג"ה לענין כ"וה, ]תוספת שבת

  .כ מחל לגמרי"אא  

ירמיה מבי '  ועל דא אפקוהו לר,ירמיה רגלו אחת תוך חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים מהו' י רבע.] דף כג[.

 דכל מדות חכמים כן הוא , אמה אפילו רגלו אחת'נדאינו מדדה כלל יותר ממשום דאפקוהו ' ופירשו בתוס, מדרשא

  ושיעור של כביצה שהוא שיעור , שיעור של ארבעים סאה לאדם, יעורי חכמים המה באמת בצמצום גדולדשוהיינו  ,ל"עכ

  .והטעם לזה שכל שיעורים הללו ניתנו למשה בסיני, הנכנס לבית הבליעה  

קים  כירבי ירמיה לרבי זירא ול "וא, ה ראויה לקצור בחג"דכל שגדל שליש לפני ראמרו .] דף יג[.ה "לזה מסוגיא דר

ה לקצורה בחג י וכי בקיאין הן בטיב גידול התבואה לדעת שאין התבואה ראוי"ופרש, להו לרבנן בין שליש לפחות משליש

  וכביצה , סאה' ומייתי שיעור מ  כל מדות חכמים כן הוא,לאו אמינא לך לא תפיק נפשך לבר מהלכתאל "א, ה"אם גדל שליש עד ר

  .מאת מדרסאצבעות לטו' על ג' וג, לטומאת אוכלין  

מצינו 

והנה 

ש "ובקוב

ב "ובב

וסמך 
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פ מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות "אומר אני לפי שמסכת זו אינה מיוסדת ע ,ל"כתב וזאבות ' ריש מס

כ חברו ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי המוסר כיצד " וחכמי הנכרים ג, אלא כולה מוסרים ומדות,שבמשנה

   לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכת ',רה מסינימשה קבל תו' לפיכך התחיל התנא במסכת זו ,יתנהג האדם עם חבירו

  .ל" עכ אלא אף אלו נאמרו בסיני,לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם  

שנטען ' דלא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם וכו] לעין יעקב' הובא בהק [תבם כ"רבינו אברהם בן הרמב

ולהאמין אותן כאשר נאמין אותן בפירוש התורה , הטבע והתכונהלהם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחכמת 

  כיון שאנחנו מוצאים להם ' י התורה אשר יורוך וגו"כענין שנאמר עפ, ולהם נמסרה להורותם לבני אדם, שתכלית חכמה בידם

  .' וכודברי הרפואות' שלא נתאמת ולא נתקיימו בגמאומרים   

 ביום חמה מהלכת למטה שראל אומרים שביום מעינות צוננין ובלילה רותחיןחכמי יש:] דף צד[.לזה הביא מפסחים 

 וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה ,מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע

  וכן דברים והביא ת, שודמת ביקוש האמת נקרא רבי רבינו הקוכתב דמח , אמר רבי ונראין דבריהן מדברינו,למטה מן הקרקע

  ].ד"ג פי"ח[ויעוין במורה נבוכים , ם"אלו בשם אביו הרמב  

וכבר ידעת הכרעתם דעת אומות ',  וכוו חולק על דעת החכמים'אריסט, ל"וז] ח"ב פ"ח[ם "במורה נבוכים להרמב

 כי ,אמתוזה , חכמי ישראל מות העולםוהוא אמרם בפירוש ונצחו חכמי או, העולם על דעתם בעניני התכונה האלו

  ל "הרי דס, ד" עכ,ולזה יאמן מה שהתאמת מופתו, הענינים העיוניים אמנם דבר בהם כל מי שדיבר כפי שהביא אליו העיון

  .ו בשם הגאונים"צ' ם אלשקר סי"וכן האריך המהר, שנצחו לחכמי ישראל  

שהרי אומרין ,  כחכמי ישראלדהאמת היאק "ת בשיטמ"א בפסחים שם שהביא דברי ר"ס להגרע"מאידך יעוין בגליון הש

ודנו בזה רבוותא דאפשר אמרו כן לפי מה , ג הכריעו כדעתם"דמשמע מזה שאנשי כנה, בתפילה ובוקע חלוני רקיע

  , כ אין ליקח מהם למים שלנו"וא, מדברי היראים שמים של מעניות רותחין בלילה' ח' ב סי"ש פסחים פ"ויעוין ברא, שנראה לעין

  .ויש לדחות, ל"העולם הנלפי דעת חכמי אומות   

מצאתי , שחכמת ישראל ביניקה בקרקע באה להם ממה שגבלו ראשונים הלא המה הגויים.] דף פה[מה דמשמע בשבת 

,  כלאים לדברי המקום בחכמתםכותכי זכו לכוין בהל יש לפרש ,ל" וזשכתב] פ וישלח"ס החדש סו"חת[החתם סופר ל

  הרי להדיא בדבריו , ד"עכ, ק"ולכך זכו להתיחס בתוה, ואמר למשה כי כוונו אל האמת, י על ידו"ובעת מתן תורה הסכים הש

  .והוא חידוש, דאף ענין זה נמסר למשה בסיני  

מה אילים שהיא פרה ורבה יש , דילפינן מאילים דמשכן,  בשבת כינהדמותר להרוגאמרו לדעת חכמים .] דף קז[

ה וזן " והאמר מר יושב הקב,יי וכינה אינה פרה ורבהל אב" וא, ורבהבהם מלאכת נטילת נשמה אף כל שהיא פרה

  ] ב"א שבת ה"פי[מ "ה בר"וכ, ש"יעוי.] דף יב[.וכן אמרו בשבת , ומשני שהוא מין שנקרא כן, מקרני ראמים ועד ביצי כינים

  ].ז"שט' סי[ע "ה בטור ושו"וכ, דמותר להרוג כינה בשבת מפני שהיא מן הזיעה  

דכיון שהיום יודעים , כתב להחמיר שלא להרוג כינה בשבת ]י לאפונרנטי ערך צידה"למוהר[ק הקדמון פחד יצח

ומובא שכן צידד [, ואסור להורגן בשבת ,וכן הכינים דכוותה פרה ורבה, חי שקדם לוחכמי הטבע שכל חי בא מ

  י קבלה שהרי חזרו והודו לחכמי "א להם עפוהוכיח לזה מסוגיא דפסחים דלא כל דברי חכמי ישראל ב, ]ש אלישיב לדינא"הגרי

  .כ צריך להחמיר כי אין ידוע מה קיבלו בקבלה"והיינו דע, ד"עכ, ע"אוה  

וכי התנאים והאמוראים הוזקקו לספרי אומות , וכי חכמי ישראל צריכים היו לחכמי יון וחבריהם, מפליא פלאות

, עת שחכמתו בחכמת הטבע ותכונה לקוחה מספרי חכמיהםא לא היה עולה על הד" ואף על הגר,העולם לידע החכמה

ב "רעוב

אכן 

וסמך 

כ "וכ

אכן 

וכלפי 

ובשבת 

ובספר 

והדבר 
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  כי 'בפרט בחכמת התכונה עליו הכתוב אומר , ועל אחת אלפי אלפים על התנאים והאמוראים, והוראתו תשתנה בהשנות חכמתם

  .'היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים וגו  

א הודו שלא הגיעו לחכמתו והשכלתו " הגרשכל חכמי הגויים שבדורו שלאייזק חבר כתב ' מגן וצינה להגאון ר

ז החזיק "ועכ, והוא ראה וידע והבין ספריהם וטענותיהם והמופתים, בתכונה ובאלו המדעים אפילו לקרסוליו

  ולא הגיעו , ואמר שנשתבשו כל הפלוסופים וחכמי התכונה, ל"במעוזו וחיזק בכל מקום בכתבים שלו את כל דברי חכמינו ז

  .ש" יעוי,ושים בשום חכמה ומדעלקרסולי חכמינו הקד  

 ,הרבה ספרים יון חכמי בה שחברו והגימטריות התקופות חכמת היא ' וכוהחשבונות אלו כל טעםו] ד"ח הכ"ז קדוה"פי[

 הגיעו לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל חכמי שחברו הספרים אבל, החכמים ביד עכשיו הנמצאים והם

   בין למחבר חוששין אין, אחריהם להרהר לאדם אפשר ואי דופי בהם שאין הם ברורות בראיות הדברים אלו שכל ומאחר ,אלינו

  .' וכוגוים אותם שחברו בין נביאים אותו שחברו  

להרהר אחריהם עד יערה רוח ממרום ויודע לנו ם  לאדי אפשרשא היינו ,ל"מ וז"ביאר דברי הר.] דף כא[.ב "ב

 והרי כבר נמצא בהם דופי עם עוצם חכמתם ועיונם ,תיתגלה דופי של אלה החשבונו אז ,סוד העיבור האמתי

  ת  בצדקתו וחסידתו סיים הלכומ"ולהיות שזה ידע הר ', וכומ החשבון המסור בידינו לא נמצא בו דופי" מ', וכובחכמה זו

  .'ם וכו של אחרים בהתנצלות שלא חיבר זה אלא למען לא ישוטטו לבקש בספריקידוש החודש  

כל כי  ,לא תבקש ממני שיסכים, ל"נראה שאף בזמן החכמים לא באו דבריהם מן הקבלה וז] ד"י' ג סי"ח[במורה נבוכים 

, כי החכמות הלמודיות היו בזמנים ההם חסרות, למה שהענין נמצא] מכוון[מענין התכונה ] החכמים[מה שזכרוהו 

  או מאשר שמעום מחכמי הדורות , הם חכמי הדורות בענינים ההםאבל מאשר , ולא דברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים

  .ומשמע שם דקאי אף על זמן התנאים, ד"עכ, ההם  

 נאמין שאם. והרפואה הטבע חכמי פי על ומצותיה תורתנו בדיני לדון לנו יןא, ל"האריך בזה וז] ז"תמ' סי[

י " עפהטרפות בדיני תדין ואם ,הכוזבים יהםבמופת הם הניחו כן כי ,חלילה השמים מן תורה אין לדבריהם

 אנו והרפואה הטבע מפי לא כי ',וכו] שהרבה טרפות הם אומרים שהוא חי [הקצבים מן תטול הרבה שכר הרפואה חכמי

 מפי איש המצוה ופירושי האמת קבלו שהם ,שמאל שהוא ימין על לנו יאמרו אפילו ,נסמוך ל"ז חכמינו על ואנחנו ,חיין

   מבלי נסיון איזה פי ועל, מסברתם רק דברו שלא; והישמעאלים, היונים חכמי אל נאמין לא. ה"ע, רבינו משה עד איש

  .מ"ש עוד בשיטת הר"יעוי, שישגיחו על כמה ספיקות  

בשביל , אין לשנות הדינים המיוחסים על קבלת קדמונינו, ל"בפחד יצחק שם הביא דברי רבו רבי יהודה בריאל שכתב וז

י גמרתינו אפילו כל רוחות החקירות האנושיות שבעולם באות "ואין לזוז ממה שנפסק עפ, מי אומות העולםחקירת חכ

, אכן חסר דעת החוקר ואין שכלו מגיעת לעומק חכמה הטבע ומעשה בראשית כי רב הוא, דיבר בנו' ונושבות בו כי רוח ה

ו ולא הבניו בטבע כי אם שטחיות הדברים הנראה לעין ע לא ידע"וחכמי אוה, ליראיו' וסוד ה, וכתוב מגיד דבריו ליעקב

כ הדין אמת ויציב ונכון וקיים על מקומו "וא, ן בדרשותיו"כ הר"כאשר השכילו מקבל מעשה בראשית כמש, ולא פנימותם

  לא או א, וכפי הנראה מדבריו דידיעת חכמי ישראל בענינים אלו אינו בא מחכמי אומות העולם .ד"עכ, ואין לשנות כלל ועיקר

  .ז לא תיפול מדבריהם מאומה"באופן דממילא לפי, בקבלה או מעומק חכמת התורה שיש להם להבין את עומק הדברים  

, ג קרקע כיון שאינן מצמיחים"דמותר להטיל מי רגלים עק "ג הכריע כדעת ספר התרומה והסמ"ו ס"של' סי

שכן חכמי הטבע והאקנומיה , דבריו לאיסורדברי התפארת ישראל שנראה מהביא ] ה או"ד[ ר הלכהובביאו

ובספר 

מ "ובר

ס "חתוב

אכן 

ש "והריב

וכן 

ע "בשו
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  הרב רפאל רפאלוב [, ש"ע, מבואר שלא כדבריו:] דף פא[דבשבת  והשיב ,הכריעו שמי רגלים הם טובים לזבל את הקרקע

  ]. ל"ז תפארת פנים והרב ישראל מאיר בריסקמן עזרונו בהנ"בספ  

דבר שנכנס לתלמוד הרי הוא נעשה מ "מ, כמי ישראלדאף אם לא נדון על עיקר חכמה שבח, נ נראה באופן נוסף"למש

כ מזה גופא שנחתם " וא,וחותם התלמוד חקקה את כל אשר בו להיות כחפצא של  תורה, חפצא של תורה שבעל פה

  אלא עיקרו בנוי על הקבלה או על חכמת התורה שמתנוסס , עליו חותם התלמוד מוכרח שאין זה דבר חכמה מכלל חכמה בגויים

  .וממילא אינה בטלה לעולם,  ישראלבקרב חכמי  

ואם , הרי שעצם העסק בהם לימוד תורה הוא, ס מקיים מצות תלמוד  תורה"פשוט שהלומד את כל הרפואות שבאו בש

באופן דאף אם נימא דכאשר נאמרו דברי . לא קיבלו החכמים דברים אלו אלא מחכמי יון וחבריהם אין לזה שום פשר כלל

  כ "ס ע"מ כל מה שנקבץ ובא אל תוך דברי הש"מ, ]כדמשמע בשבת[י האמוראים לא חייל עלייהו שם תורה הרפואה והחכמה מפ

  .חייל עלייהו חלות שם תורה בעצמותו  

  

 .פ ומייסדיה"עוד מדברי הפרקי היכלות וביאור הלשם במעלת תורה שבע
 

ואף גם זאת אמר להם ,  שהפיל עליהם צרותעל' ה וכו"שישראל שפכו תרעומת לפני הקב] ז"פכ[י "בפרקי היכלות דר

ביקשו ונתאוו לריבוי תורה והמון תלמוד ורוב שמועות וחמדו ומבואר שם שישראל , וגם לעסוק בתורה, לבנות הבית

ואמר להם אמרו , ה כל פתחי גנזיו ובתי אוצרותיו"ומיד פתח הקב, ה שהוא מקבל את התוכחה"והשיב הקב, לרזי התורה

ה שאין זה לכבודו לגלות " והמלאכים התחננו להקב.כי אין עת כעת הזאת שדבקה אהבתכם בלבי, ן לכםמשאלותיכם וינת

לא ניתנו הדרה ויקרה כבודה וגדולתה ותפארתה אימתה פחדתה ויראתה עושרה , כי מיום שנתנה תורה לישראל, סודות התורה

בבית ['  קיבלו עליהם אבותינו לשום אבן על אבן בהיכל הולא, וגאוותה וגאונה זיעתה וזיוותה עוזה ועזוזה ממשלתה וגבורתה

  , וברוב אהבתו גילה להם סודה של תורה ולהשתמש בכתר המלך, עד שכפו למלכו של עולם ולכל משרתיו ונזקק להם, ]שני

  .ד"עכ  

 כולו התפעלות האריך במה שמצינו בתורה ובעולם] ה והרי"ח ד"סק' ענף ג' כללי התפשטות כלל ב[לשם שבו ואחלמה 

, וכן אברהם אבינו באור כשדים, וכן דניאל בגוב האריות, גדולה בהניסים שאירעו לחנניה מישאל ועזריה בכבשן האש

  במר :] דף סז[.וכמו שאמרו בכתובות , הלא מצינו אחרונים שעשו כן מדעתם ולא שלט בהם האש, וקשה מה הרעש הגדול הזה

  .ועוד כהנה לרוב, .]ף פהד[.מ "זירא בב' וכן ר, עוקבא ואשתו  

מתחילת בית שני הנה נפתחו שערי תורה ונתגלה אור צפיית המרכבה כי , ל"י המבואר בפירקי היכלות הנ"עפ, ליישב

:] דף סה[.כ סנהדרין "וכמש, וניתנה רשות לכל מי שנתקדש להשתמש בשרביטו של מלך, וכל סדרי מעשה בראשית

  ולא ניתן אז השליטה לשלוט על סדרי מעשה בראשית רק ליחידי , אותה העת הנה שער זה נעולאך עד , אי בעו צדיקי ברו עלמא

  .ש להתגדל ולהתקדש על ידיהם"סגולה המצוינים אשר ראה רצונו ית  

וחנניה מישאל , כמו אבינו אברהם, כל אלו הקדושים אשר בדורות הראשונים שנעשה עמהם ניסים נפלאים בשינוי הטבע

ונשתנה הטבע להם גם בעת תוקף , ז בסיבת גודל רום מעלתם וקדושתם הנפלא"היה נעשה כ, כבשן האשועזריה ב

  י "מבית שני והלאה נעשה ניסים נפלאים בנקל מאד עאבל , היו אלו ניסים ומופתים עד שחרדו ורעדו כל יושבי תבל, שליטתו

  .קדושי עליון ובלא פרסום כלל עד שלא היה נחשב אצלם לנס כלל  

אשר 

והרי 

מובא 

ובספר 

וכתב 

ולכן 
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 ואך שלפני בית שני לא ניתנה שליטה זו ,משמע ששליטת צדיקים במעשה בראשית היתה מימי קדםמדברי הלשם 

ואילו מזמן בית שני ניתנו מפתחות מעשה בראשית לכל מי שנתקדש ', אלא ליחידים לצורך כלל ישראל או קידוש שמו ית

  והיה בידם כל תקופת , פ"ם של חכמי התורה מייסדי תורה שבעומסר את העולם בידם ונזקק לעשות כל חפצם ורצונ, ובא ליטול

  .מייסדי התורה שבעל פה עד סוף תקופת האמוראים האחרונים  

אלא מכח קנין מעלות התורה , משמע ששליטת ידי ישראל במעשה בראשית אינה קנין מסוים לעצמובהיכלות 

ונזקק ] כביכול[וכפו ישראל למלכו של עולם ,  בית שני כמבואר שם שלא ניתנה הדרה וכבודה של תורה עד,פ הוא"שבע

  וזוהי תקופת התנאים והאמוראים , ומתוך כך שלטו בכל אוצרות תבל, וגילה להם סודה של תורה היאך יעשוהו, להם באהבה

  .ואתו שלטו בכל האוצרות, ז חתמו את התלמוד"שניתן להם כח התורה שעי  

שעדיין לא קיבלו , דבמתן תורה לא נתגלה כל אור התורה] ה"סק' מלובלין מאמר זלרבי צדוק [קדושת השבת ' מובא בס

כ אלא פנו כל אחד "ודור המדבר לא זכו לכך לפי שבאמת לא היו יגעים ועמלים בתורה כ, פ"מרצון את התורה שבע

   ניתן להם רזי ומגודל חשקם בתורה להתחכם בתורה, פ מאהבה"אבל בימי אחשורוש קיבלו תורה שבע, לכרמו ולזיתו

  .ד"עכ, בהיכלות' פ כמבו"וזהו המסתורין וסודות תורה שבע, וסודות התורה  

וממעשה דפורים , ק"דאחשורוש נלחם למנוע את בנין ביהמ.] דף יא[.דהנה איתא במגילה , מגילת אסתר הארכתי

והוא אשר נתן רשות , ]ג"ח פ"מדרש אסתר פ[ומאסתר ואחשורוש נולד דריווש , נפקדו ישראל בבנין בית המקדש

   וכמבואר בפרקי ,פ באה כאחד עם בנין בית שני"דנתינת התורה שבעונמצא ] ה שנת"ותוד: ה ג"ר[לבנות את הבית השני 

  . נ גם בפרשת וזאת הברכה בסיום התורה"ועמש, ז"היכלות דתליין זב  

הרי אור גנוז זה ,  נשלמה בסוף שני אלפים תורה'מלכה ושריה בגויים אין תורה'נ שגזירת "דאף למש, הלשם מבואר

אשר התחילה עם תחילת בנין בית שני שהוא מזמן אנשי כנסת הגדולה , ה בתקופת כל מייסדי התורה"האיר הקב

  מ "מ, דאף דשני אלפים תורה נסתיימו דור אחד אחר תקופת התנאים, נ"והוא מחוור כמש, וסיימה עם תקופת האמוראים

  .לגמרי עד שנחתם התלמודעדיין לא נשלמה   

  

  

 

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
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