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  תוכן הענינים
  ַעִין ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקל

  "ר.מֶ חֹ הַ  וֹ ּתד ק"ל מִ סוֹ ם ּבְ הֵ ׁשֶ  ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹותא ר הּומֶ חֹ ל וָ ּקַ ן הַ יַ נְ עִ 
  ר.מֶ חֹ ל וָ קַ  חַ כֹ ה ּבְ רָ וֹ ד ּתמוֹ לְ לִ  לַ א הָ יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ 

  ים.נִ ק"ל ׁשָ ן ּבְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ א ָאטְ ל חֵ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ רי ּבְ קֶ ל ּבְ ׁשַ כְ נִ  הּוּיָ קִ זְ חִ 
ה ּוָ חַ ת מֵ ּויׁשִר ּפְ ת הַ ל אֶ ּטֵ בַ לְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ם לְ רַ ּגָ ׁשֶ ר מֶ חֹ ל וָ ן קַ ּדָ  מֶ לֶ 

  ים.נִ ר ק"ל ׁשָ חַ ַאלְ 
  ה.ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּו ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ 

  ֶכֶבד.ת יוֹ יר אֶ זִ חֲ יַ ת ׁשֶ נָ ל מְ ַקל ָוֹחֶמר עַ  3 יהָ בִ ָאה לְ רָ מְ ם ָאיָ ְר מִ 
  ה.רָ וֹ ּתר ּבַ מֶ חוֹ ל וָ ין קַ ל ּדִ ת ּכָ ים אֶ דִ מְ אן לוֹ ּכָ " מִ ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניהָ "

  ר.מֶ חֹ ל וָ ל קַ ׁשֶ  נוֹ ן ּבְ ר, ּבֶ מֶ חֹ ל וָ ן קַ ר ּבֶ מֶ חֹ ל וָ קַ 
" הָ ׁשֶ מֹ ר ה' לְ בַ דְ  ת וַ צְ ת מִ ינַ חִ בְ ּבִ  וֹ ּתׁשְ אִ מֵ  ׁשרוֹ פְ לִ  ז לוֹ מֹ ְר ה לִ יָ ה "ַׁשל ְנָעֶלי

  ה.יצָ לִ חֲ 
  .ָנְׂשאּו ְּדָׁשִאים ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצָמן

  .ַהֲחמּוָרה ֶׁשַּבֲחמּורֹות, ְוַהַּקָּלה ֶׁשַּבַּקּלֹות
  .ֶּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה

  ְלִפי ַהֹּזַהר  ָהָיה ִחָּסרֹון ְּבמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו.
  ם.יִ רַ צְ ת מִ לּוגָ ק"ל ּבְ ר הַ רּוּבֵ 

  "ל.קַ ׁשְ מִ ר לְ ּוׁשק"ל קָ הַ 
  ת ִמְּלׁשֹון ַקל.קוֹ לְ מַ 



 



  .ָּיא ַקלַעִין ְּבִגיַמְטִר 
ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ַמְׁשִּפיָעה ר"ס  (ר"ה ח"ב ע' רע)ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל 

אֹורֹות ְּכִמְנַין ב' ְּפָעִמים ַק"ל, ַק"ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹות ו' 
ה', ְוִנְהֶיה ַקָּל"ה, ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת אֹות ְוִנְהֶיה קֹול, ְוַק"ל ֶאָחד לֹוַקַחת ַהַּמְלכּות 

 ַעִיןׁשֶ  (קריאת שמע ע' רד)ן מּוָבא ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל כֵ ַּדְעָּתן ֶׁשל ָנִׁשים ַקָּלה. וְ 
"ג ר' א. ה. יף הרהסִ הוֹ וְ , ּוְׁשֵּתי ֵעיַנִים ְמַרְּמזֹות ַעל ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַק"ל, ַקלְּבִגיַמְטִרָּיא 

ל צֶ ע אֵ רַ ּזֶ ת הַ יטַ לִ קְ ז ּבִ מָ ְר נִ  "לקַ ן כֵ ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. וְ  לקֶ דֶ ז ּבְ מָ ְר נִ  "לּקַ ליט"א ׁשֶ ש
ִתי" (ש"ב ו, כ)ב תּוּכָ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשן יֵ כֵ ה. וְ בָ קֵ ּנְ הַ  עֹוד ִמֹּזאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני ְוִעם  ּוְנַק

א ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד ָדה: ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר ָאַמְרְּת ִעָּמם ִאָּכבֵ  ּוְלִמיַכל ַּבת ָׁשאּול 
ם, יִ מַ ם ׁשָ ׁשֵ לְ  דוֹ בוֹ ת ּכְ אֶ  לקֵ הֵ ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ה ּבְ לָ זְ לְ ּזִ ל ׁשֶ לַ גְ ּבִ  ינּויְ הַ  ".יֹום מֹוָתּה

  .ּהלָ צְ ע אֶ רַ ּזֶ ט הַ לַ קְ א נִ ה ׁשֶ ׁשָ נְ עֶ נֶ 
יו לָ עָ  ינּוּבֵ ה רַ ׁשֶ ְוַדע ִּכי מֹ  )א זוטא(אדר "ליזַ ִר אֲ הָ ' לְ ַׁשַער ַמֲאָמֵרי ַרְׁשִּב"י'ּבְ 
ִּכי ָסר  ה'ַוַּיְרא " בתּוּכָ ה ּׁשֶ ה מַ ָזָכה ֶאל ַהַּדַעת ָהֶעְליֹון ְוזֶ ם לוֹ ּׁשָ הַ 

ַמְטִרָּיא ְּכִמְנַין ָס"ר. יֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ֲהָבִלים ָהֵאּלּו ֲאֶׁשר ֻּכָּלם ֵהם ְּבגִ  ",ִלְראֹות
ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן "ָּמן ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ּוִמָּכאן ִנְמָׁשך הַ 

ֵקל"ְוֶנֱאַמר ָעָליו  "ַהָּׁשָמִים ֵקל ְּבגִ "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּק ַמְטִרָּיא י. ּוְק
 ְלַבּדֹו הּוא ֲאֶׁשר ָזָכה ְלהֹוִריד ַהַּדַעת ַהֶּזה ֶאל נּוְקָבא הׁשֶ מֹ ְוִהֵנה  ,ָס"ר

ִּכי ר"ס  ,ְדז"א ְוַנֲעָׂשה ָּבּה ְּבִחיַנת ַּדַעת ק"ל ְּבסֹוד ַּדְעָּתן ֶׁשל ָנִׁשים ַקָּלה
ִנְׁשָאר  דְוק"ל ָהֶאחָ  ,י ְּפָעִמים ק"לּתֵ קלק"ל ֶׁשֵהם ׁשְ  הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא

ָלּה ַּדַעת  ְוק"ל ַהֵּשִני יֹוֵרד ְלַמָּטה ַּבּנּוְקֵביּה ְוַנֲעָׂשה ,ְלַמְעָלה ְּבַדַעת ַהז"א
ן יהֶ ּתֵ ְׁש ת, ּורֶ אֶ פְ ּתִ הַ  ׁשרֶ ת ׁשֹ עַ ּדַ ת הַ ירַ פִ סְ ן ּבִ ׁשָ ְר ק"ל ׁשָ ת הַ ינוֹ חִ י בְ ּתֵ ְּׁש ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ַקל.

ים מִ עָ ּפְ  ב'ד סוֹ ּבְ  לקֵ ּקְ ם הַ חֶ א לֶ רָ קְ ּנִ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש יִ יד לְ ִר הוֹ ן ׁשֶ ּמָ ה ּבַ ׁשֶ ל מֹ צֶ אֵ  ּוּלּגַ תְ הִ 
י ּכִ  ",ִּכי ָסר ִלְראֹות ה'ַוַּיְרא "ק סּוּפָ ה ּבַ נֶ ּסְ ם ּבַ ה ּגַ ׁשֶ מֹ ה לְ ּלָ ּגַ תְ ה הִ ּזֶ ר הַ אוֹ הָ , וְ ק"ל

  מּוָבא 

  א בָ מּו



ָסר " הׁשֶ הם מֹ בֶ ּׁשָ  םיִ ינַ י עֵ ּתֵ ׁשְ ד גֶ נֶ ם ּכְ הֵ ׁשֶ ק"ל ים מִ עָ ' ּפְ בְּבִגיַמְטִרָּיא  ס"ר
ם גָ ּפְ  לוֹ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ יס ִר סָ א רָ קְ יס נִ ִר ּסָ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  ."ִלְראֹות

 ׁשרֵ וֹ ּפם ׁשֶ דָ ן ָאכֵ . וְ יעַ ּפִ ְׁש הַ ל לְ כוֹ יָ  ינוֹ אֵ ת, ׁשֶ עַ ּדַ ּבַ ׁשֶ  "לקַ ים מִ עָ ּפְ  ב'ְּבִגיַמְטִרָּיא "ר ּסָ ּבַ 
  ה.ּנָ ּמֶ מִ  רסָ ם צֶ עֶ א ּבְ הּו וֹ ּתְׁש אִ מֵ 

ַּדע  .)מג( "ׁשּׁשַ רַ ' לָ ְנַהר ָׁשלֹוםר 'פֶ סֵ א ּבְ בָ מּוּדְ ק"ל ן הַ יַ נְ ת עִ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ק נִ מֶ עֹ 
ְונֹוַדע  ,ק"ל ְוָכל ְּבִחיָנה ֵׁשם ק"ל הּוא ָּבֵעיַנִים אּיָ ִר טְ מַ ִּכי ַעִי"ן ְּבִגי

ִהֵּנה ִמן ָהע"ב ַנֲעִׂשים  ,ֶׁשֵהם ע"ב ק"ל נ"ח ְוֶזה ִעְנָיָנם תנוֹ ' ְּבִחיִּכי הּוא ג
ה זֶ , וְ ִים ִלְמנֹוַע ָהְראּותֶהָעִבים ַהּסֹוְגִרים ַעל ָהֵעינַ  תנַ ָהַעְפַעַּפִים ֶׁשֵהם ְּבִחי

א ִיְרֶאה" דסוֹ  ֶׁשהּוא ע"ב ֶׁשל  "ְּבַעב ֶהָעָנן" דה סוֹ ַּגם זֶ  ",ָעִבים ֵסֶתר לֹו ְו
ּוִמן  ,ק"ל אּיָ ִר טְ מַ ּוִמן ַהק"ל ַנֲעִׂשים ָהֵעיַנִים ְּבַעְצָמם ִּכי ַעִין ְּבִגי ,ָהַעְפַעַּפִים

ַעִין. ְוָהִעְנָין הּוא ִּכי ֹׁשֶרׁש ק"ל הּוא ע"ב ַהנ"ח ַנֲעָׂשה ַבת ַעִין ֶׁשְּבתֹו הָ 
 .ַּכּנֹוַדע ְוָלֵכן ִאם ָּתִסיר ָׁשְרׁשֹו ֶׁשהּוא ע"ב ִיָּׁשֵאר ְּכִמּלּוי ְלָבד ֶׁשֵהם נ"ח

ר"ת  "ִמִּסיַני ָּבא ה'ַוֹּיאַמר ד "ה סוֹ זֶ , וְ נ"ח אתרֵ ִנְמָצא ִּכי ַבת ַעִין ִנקְ 
 דה סוֹ זֶ ', וְ ּוֵמִאיר'ְּבַעְצָמּה ִהיא אֹוִתּיֹות  "ֹּיאַמרוַ "נ"ח ּוִמַּלת  אּיָ ִר טְ מַ ְּבִגי

. ִּכי ַבת ַעִין ַהִּנְקָרא נ"ח ִהיא ַהְמִאיָרה ֶאת ָהַעִין 'ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעִין'
ר ְוַדע ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדוֹ  (פסח א)"ל יזַ ִר אֲ הָ ת' לְ נוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ 'ׁשַ א ּבְ בָ מּוּו

ם ֶׁשל ֶקִרי ֶׁשהֹוִציא ָאדָ  תאֹוָתם ַהִּנּצֹוצוֹ  תנַ ָהיּו ְּבִחי םֶׁשל ִׁשְעּבּוד ִמְצַריִ 
א נֹוַלד ֵׁשת. ּוְכָבר ִנְתָּבֵאר ֶאְצֵלנּו  ןוֹ אׁשִר הָ  ְּבאֹוָתם ק"ל ָׁשִנים ַעד ֶׁש

ד ּוְקדֹוׁשֹות ִּבְדרּוׁש ְׁשִכיַבת ַהַּלְיָלה ִּכי ִניצֹוצֹות ַהֶּקִרי ֵהם ֲחׁשּובֹות ְמאֹ 
 .ֶאָּלא ֶׁשּיֹוְצִאים ּוִמְתָעְרִבים ַּבְּקִלּפֹות ּוְצִריִכים ֵּברּור ַאַחר ֵּברּור ְלַתְּקָנם

ּוָבֶזה ָּתִבין ַטַעם ָנכֹון ָלָמה ִנְגַזר ֲעֵליֶהם אֹותֹו ַהִּׁשְעּבּוד ַהָּקֶׁשה ֶׁשֵאין 
ם הֵ ם ׁשֶ יִ ּפַ עַ פְ עַ  תוֹ את ּבְ צֵ מְ יא נִ הִ , וְ ּהמָ צְ עַ ּבְ ן יִ עַ א הָ הּוק"ל ן הַ יַ נְ עִ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ְּכמֹותוֹ 

   נ"ח.ד סוֹ יא ּבְ הִ ית ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ה הַ ּדָ קֻ ּנְ ן הַ יִ ת עַ ּבַ ת הַ אֶ  ׁשק"ל יֵ הַ  תוֹ בְ , ּוע"בם ד ׁשֵ סוֹ 

  ר תֶ יֶ ּבְ 



ם הֵ ׁשֶ  ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹותא ר הּומֶ חֹ ל וָ ּקַ ן הַ יַ נְ עִ 
  "ר.מֶ חֹ הַ  וֹ ּתד ק"ל מִ סוֹ ּבְ 

"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה",  (בראשית כז.)ר הַ ּזֹ ר הַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ זֶ 
ְּבקּוְׁשָיא, "ְּבֹחֶמר" ְּבַקל ָוֹחֶמר, "ּוִבְלֵבִנים", ְּבִלּבּון ַהֲהָלָכה, "ּוְבָכל 

ַרֵּמז ֶׁשְּכֵׁשם ַהֹּזַהר מְ  .ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה", ֶזה ָּבַרְייָּתא, "ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם" ֶזה ִמְׁשָנה
ֶׁשֲעבֹוַדת ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ְּבָגלּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ֹחֶמר, ְלֵבִנים, 
ְּבַגְׁשִמּיּות ִּכְפׁשּוטֹו, ָּכ ֶאְפָׁשר ְּבָכל ַהָּגֻלּיֹות ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ִניצֹוצֹות ַעל ְיֵדי קּוְׁשָיא, 

ּבּון ֲהָלָכה, ִמְׁשָנה ּוָבַרְייָּתא, ְוַהֹּזַהר מֹוֵצא ֶרֶמז ְלָכל ֵאּלּו ָּבִעְנָיִנים ֶׁשָהיּו ַקל ָוֹחֶמר, לִ 
ְּבִמְצַרִים ֶׁשאֹותֹו סּוג ֶׁשל ִניצֹוצֹות ֶׁשֶהֱעלּו ַהִּמְצִרים ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה, ֲאַנְחנּו 

ֶׁשֵהם ֶהֱעלּו ַעל ְיֵדי ֹחֶמר ִּכְפׁשּוטֹו, ֲאַנְחנּו ַמֲעִלים אֹותֹו סּוג וְ ַמֲעִלים ַעל ְיֵדי ַהּקּוְׁשָיא, 
 ק"לד סוֹ ם ּבְ הֵ ׁשֶ  ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹותא הּו רמֶ חֹ וָ  לּקַ ן הַ יַ נְ עִ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ . וְ ַעל ְיֵדי ַקל ָוֹחֶמר

ר מֵ אוֹ י ׁשֶ פִ ּכְ  ,ע"בם ל ׁשֵ ים ׁשֶ דִ סָ חֲ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  םהָ רָ בְ ַאְּבִגיַמְטִרָּיא "ר מֶ חֹ הַ  וֹ ּתמִ 
ם יִ ּפַ עַ פְ עַ הָ ים וְ בִ עָ ד הֶ א סוֹ הּוע"ב ׁשֶ הָ  תוֹ ת ּבְ רֶ ּתֶ ּתַ סְ ד ק"ל מִ יא סוֹ הִ ן ׁשֶ יִ עַ הָ ׁשֶ  "ׁשּׁשַ רַ הָ 
 וֹ ּתד מִ חָ ים ק"ל אֶ ִר ְר בָ ּמְ ׁשֶ ד ּכְ חּוּיִ ן הַ מַ זְ ה ּבִ ׂשָ עֲ ק"ל נַ ר הַ רּון ּבֵ כֵ . וְ יהָ לֶ ת עָ רוֹ גְ וֹ ּסׁשֶ 
ת סֶ נֶ כְ נִ ים, וְ ִר בָ אֵ רמ"ח ה מֵ לָ לּוע ּכְ רַ ּזֶ ת הַ ּפַ טִ ה, וְ בָ קֵ ּנְ לַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ת לְ עַ דַ ּבַ  ׁשּיֵ ם ׁשֶ יִ נַ ְׁש 
ה נָ כָ ה הֲ ל זֶ ה ּכָ יָ ם הָ יִ רַ צְ מִ בְ . ּורמֶ חֹ הַ  וֹ ּתת מִ רֶ רֶ בְ נִ  ק"לל ה ׁשֶ ּפָ ּטִ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ "םחֶ רֶ לָ 
י פִ ּכְ  נ"ח,ד יא סוֹ הִ ן ׁשֶ יִ ת עַ ּבַ ד הַ סוֹ ן ּבְ יִ עַ ת הָ ּוּיימִ נִ ה ּפְ תָ ּלְ ּגַ תְ ם הִ ּשָ ה ׁשֶ רָ וֹ ן ּתּתַ מַ לְ 
אן ּכָ ר ׁשֶ אּוּבֵ הַ וְ  ".ִמִּסיַני ָּבא ה'ַוֹּיאַמר "ק סּוּפָ ד הַ א סוֹ הּונ"ח הַ ם ׁשֶ א ׁשָ בָ ּוּמׁשֶ 
ר ּגֶ ְר ּבֶ ינְ ף ׁשֵ סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ ה. וְ רָ וֹ ּתים לַ יעִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ  החָ נּומְ הַ ית וְ לִ כְ ּתַ את הַ צֵ מְ נִ 

יא הִ  נ"חר ר"ת ּתָ סְ נִ ת מַ כְ חָ את רֵ קְ ּנִ ׁשֶ  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהד מוֹ לְ ים לִ כִ ם זוֹ אִ שליט"א ׁשֶ 
   ר.הַ ּזֹ ּבַ  עַ דּוּיָ ית ּכַ ִר ּבְ ם הַ גַ ת ּפְ ט אֶ רָ פְ ּבִ ים ּומִ גָ ּפְ ל הַ ת ּכָ ת אֶ נֶ ּקֶ תַ מְ 

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר  יג)(אבות ג, , ק"לת ינַ חִ א ּבְ ית הּוִר ּבְ ם הַ גַ ּפְ ז ׁשֶ מֶ רֶ  ׁשה יֵ נָ ְׁש ּמִ ּבַ 
ַוְיַׁשַּלח ֶאת " (בראשית ח, ח)ב תּול ּכָ ּוּבּמַ ן ּבַ כֵ וְ ֹראׁש ַמְרִּגיִלין ְלֶעְרָוה.  ַקּלּותְׂשחֹוק וְ 

  י פִ לְ 

  ם ּגַ 



ת אוֹ ְר ח לִ לַ ׁשָ  חַ ּנֹ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ " וְ ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲהַקּלּוַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות 
  ה. בָ ּתֵ הַ את מֵ צֵ ר לָ ׁשָ פְ אֶ ית, וְ ִר ּבְ ּבַ  מּוגְ ּפָ ל ׁשֶ ּוּבּמַ ר הַ וֹ ל ּדׁשֶ ק"ל ם הַ גַ ן ּפְ קַ ּום ּתאִ 

ֵצא "וְ  , ט)מות יז(שב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ "ר מֶ "ל חֹ ּקַ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
י ". ּכִ ִהים ְּבָיִדיָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱא ָמָחר ֵלקִהָּלֵחם ַּבֲעמָ 

ק, לֵ מָ ל עֲ ׁשֶ י ִר ּקֶ ם הַ גַ ת ּפְ ן אֶ ּקֵ תַ א לְ ּבָ ׁשֶ ר מֶ חֹ ל וָ קַ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ק הִ לֵ מָ עֲ ה ּבַ מָ חָ לְ ּמִ הַ 
. "לּקַ הַ  פֶ " הֵ ְּכֵבִדיםִויֵדי מֶׁשה "ם ׁשֶ רַ ק ּגָ לֵ מָ ן עֲ כֵ לָ ". וְ רֶ ּדֶ ּבַ  ְר קָ ר ׁשֶ ב "אֲ תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 
ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִמֶּזה ֶאָחדּו ִמֶּזה ֶאָחדְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו "י ׁשֶ דֵ ל יְ עַ ם חַ לְ ה נִ ׁשֶ מֹ ּו

ד לַ נוֹ  ןרֹ הֲ ַאם גַ ם, וְ יִ רַ צְ מִ ּבְ ק"ל ן הַ ּוּקם ּתִ ה עִ רָ ּוׁשּקְ ׁשֶ  םיָ ְר מִ  ןה ּבֶ יָ הָ  רחּוי . ּכִ ק"ל
ַוְיִהי ב "תּוז ּכָ ָא. וְ ק"לר הַ רּובֵ ה ּבְ ׁשֶ מֹ לְ  ּורזְ ם עָ יהֶ נֵ ן ְׁש כֵ ד, לָ בֶ כֶ ל יוֹ ים ׁשֶ נִ ׁשָ ק"ל הַ  תוֹ ּבְ 

ַׂשר ֶׁשל  (אופן מ')ר 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות' ְּבֵספֶ וכן מובא  .ק"לּבְ ְּבִגיַמְטִרָּיא " ָיָדיו ֱאמּוָנה
  ֲעָמֵלק ָּבא ִעם ק"ל ַמֲחנֹות ֶׁשל ַסָּמֵאל, ֶׁשֵּכן ֲעָמֵלק אֹוִתּיֹות ַעם ַקל.

"ֵל  ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָׁשאּול (יומא כב:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 
ְוִהִּכיָת ֶאת ֲעָמֵלק", ָאַמר, ּוָמה ִאם ִּבְׁשִביל ֶנֶפׁש ַאַחת ָאְמָרה 
 ,תֹוָרה ָהִביאּו ֶעְגָלה ֲערּוָפה ַבַּנַחל, ָּכל ַהְּנָפׁשֹות ַהָּללּו ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה

 ,ָחָטא ְּבֵהָמה ַמה ָחְטָאה ִאם ְּגדֹוִלים ָחְטאּו, ְקַטִּנים ַמה ָחְטאּו ִאם ָאָדם
א טָ ל חָ אּוּׁשָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ִמָּיד ָיָצאָת ַּבת קֹול ְוָאְמָרה לֹו "ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה".

 פֶ א הֵ הּו קלֵ מָ עֲ י ּכִ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו , קלֵ מָ עֲ ת ג אֶ רוֹ הֲ א לַ ׁשֶ  רמֶ חֹ ל וָ קַ ה ׂשָ עָ ה ׁשֶ זֶ ּבָ 
יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א סִ הוֹ . וְ ילוֹ ּצִ הַ לְ  רמֶ חֹ ל וָ קַ ת וֹ ׂשעֲ לַ  ּיָ א ׁשַ , וְ רמֶ חֹ ל וָ ּקַ הַ 
ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ְוֶנֶגד  ַּכְּבֵדִניֹּיאֶמר ָחָטאִתי ַעָּתה "וַ  (ש"א טו, ל)ם ל ׁשָ אּור ׁשָ מַ ן ָאכֵ ּלָ ׁשֶ 

ֶהי ה'ִּמי ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי לַ ִיְׂשָרֵאל ְוׁשּוב עִ  ם גַ ּפָ ה ּׁשֶ ל מַ ן עַ ּוּקּתִ  יִר א צָ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ " לְ ֱא
ם גָ ל ּפְ ים עַ זִ מָ ת ְר מוֹ קוֹ ה מְ ּמָ כַ ים ּבְ קִ סּוּפְ ם ּבַ ים ׁשָ אִ ן רוֹ כֵ . וְ לּקַ הַ  פֶ הֵ ד בֵ ּכָ ת הַ אֶ 
ֵמיַטב ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ְוַהִּמְׁשִנים ְוַעל  ַוַּיְחֹמל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל ֲאָגג ְוַעל" :"רמֶ חֹ "ל וָ ּקַ ּבַ 

א ָאבּו  ַהֹּצאן ַהֶּזה  קֹולַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ּוֶמה ', גוֹ וְ  ַהֲחִריָמםַהָּכִרים ְוַעל ָּכל ַהּטֹוב ְו

  יף סִ הוֹ וְ 

   ינּוצִ מָ 



ל ָהָעם ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע: ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֵמֲעָמֵלִקי ֱהִביאּום ֲאֶׁשר ָחמַ קֹול ְּבָאְזָני וְ 
ֶהי ְוֶאת ַהּיֹוֵתר הֶ ה' ַעל ֵמיַטב ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר ְלַמַען ְזֹבַח לַ  ַוִּיַּקח ָהָעם ', גוֹ וְ  נּוֱחַרמְ ֱא

ֶהי ַּבִּגְלָּגל ה'ִלְזֹּבַח לַ  ֵחֶרםֵמַהָּׁשָלל ֹצאן ּוָבָקר ֵראִׁשית הַ  "ַוֹּיאֶמר ם ב ׁשָ תּון ּכָ כֵ ". וְ ֱא
 ֶחֶסדי, ֶּפן ֹאִסְפ ִעּמֹו, ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֵלקִ ּו ְרדּו ִמּתֹו ֲעמָ ֻסרכּו ָׁשאּול ֶאל ַהֵּקיִני, לְ 
ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו "לקַ ים מִ עָ ּפְ  ב'ְּבִגיַמְטִרָּיא "ר ּסָ "ל ׁשֶ יזַ ִר אֲ הָ מֵ יא בִ נָ וְ  ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל",

ד סֶ חֶ ת הַ כּוזְ בִ ּו"ר ּסָ הַ  חַ כֹ ּבְ  קלֵ מָ עֲ מֵ  רוֹ תְ י יִ נֵ ת ּבְ ר אֶ רֵ ל ּבֵ אּוּׁשָ ים ׁשֶ אִ רוֹ , וְ "לּקַ ר הַ רּוּבֵ 
ת ׁשֶ רֶ וֹ ּדׁשֶ  (ברכות סג:) ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן כֵ וְ יל. עֵ לְ דִ ּכְ  רמֶ חֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ע"בְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהֵּקיִני, ְלכּו ֻסרּו ְרדּו ִמּתֹו ה: ּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ מֵ  רמֶ חֹ ל וָ קַ 
א עֲ  ָמֵלִקי ֶּפן ֹאִסְפ ִעּמֹו ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ַוֲה

א ֵקַרב ֶאת ֹמֶׁשה ֶאָּלא ִלְכבֹוד ַעְצמֹו ָּכ  ,ְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר ּוַמה ִּיְתרֹו ֶׁש
ּוְמַהֵּנהּו ִמְּנָכָסיו, ַעל ַהְמָאֵרַח ַּתְלִמיד ָחָכם ְּבתֹו ֵּביתֹו, ּוַמֲאִכילֹו ּוַמְׁשֵקהּו, 

ם דָ ל ָא"ל ׁשֶ ּקַ ן הַ ּוּקתִ ה לְ יָ ה הָ ׁשֶ מֹ לְ  רוֹ תְ ר יִ ּוּבחִ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ן נְ כֵ וְ ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 
ל קַ  ׁשרַ ל ּדָ אּוּׁשָ א ׁשֶ ּלָ ק, אֶ לֵ מָ ת עֲ מֶ חֶ לְ מִ ל ּבְ אּול ׁשָ צֶ אֵ  יִׁש מְ ה הִ ּזֶ ים ׁשֶ אִ רוֹ ן. וְ וֹ אׁשִר הָ 
  ם.גַ פָ ן ּוכוֹ א נָ ר מֶ חֹ וָ 

ָּתֵני ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶזה ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ַקִּלים  (ב"ר צב, ז) ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש
א ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוקַ "ַוֲחמּוִרין ֶׁשְּכתּוִבים ַּבּתֹוָרה   רמֶ חֹ ל וָ ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ת ל אֶ ַאגְ ּיִ ה' ׁשֶ לַ  רמֶ חוֹ ל וָ קַ ת נַ עֲ טַ א ּבְ ה ּבָ ׁשֶ ּמֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ". ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַּפְרֹעה"
ים לִ יכוֹ וִ ק"ל ת הַ אֶ  רּוְר ר ּבֵ בָ ּכְ ז ׁשֶ מַ ה רָ ׁשֶ ּמֹ ר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ ל, ּואֵ רָ ְׂש יִ 
 ֹרֵכב ַעל ָעב ַקל ה'ַמָּׂשא ִמְצָרִים ִהֵּנה " , א)ישעיה יט(ב תּוּכָ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשן יֵ כֵ ל. וְ אֵ ּגָ הִ לְ 

ים אִ רוֹ וְ  "ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיַּמס ְּבִקְרּבוֹ 
. "בעָ הָ  וֹ ּתר מִ רֵ ּבָ תְ מִ "ל ּקַ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ם, ּויִ רַ צְ ת מִ ּפַ לִ ת קְ אֶ  יעַ נִ כְ מַ ל ב קַ עָ הָ ׁשֶ 
ן יִ דַ עֲ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה" מְ עֹ ְר ב ּפַ לֵ  דּבַ כְ ּיִ "וַ ב תּוּכָ ׁשֶ  םקוֹ ל מָ ּכָ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

  ְוֵכן 



ב לֵ  דבֵ ּכָ ם ׁשֶ רֵ ה גוֹ זֶ , וְ ּוּנּמֶ מִ  "לּקַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ לְ  יִר ּצָ , ׁשֶ לּקַ הַ  פֶ הֵ ד בֵ ּכָ ת ינַ חִ ּבְ  ׁשיֵ 
  ה.עֹ ְר ּפַ 

ל קַ  חַ כֹ ה ּבְ תָ יְ הָ סּוף ִּבְקִריַעת ַים ם יִ רַ צְ ּמִ ל מִ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ל ּבְ ית ׁשֶ פִ וֹ ּסה הַ יָאצִ יְ הַ 
ָמה  (מדרש יונתן) היָאלִ ּפְ  ׁשרָ דְ ּמִ י הַ רֵ בְ ר ּדִ אֵ בָ ק' לְ חָ צְ ת יִ ּלַ הִ ר 'קְ פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמ, ּכַ רמֶ חֹ וָ 

ִמּׁשּום "ָרָאה ַהָּים ַוָּיֹנס" ׁשֶ  ."ָרָאה ַהָּים ַוָּיֹנס" ָרָאה ָּבַרְייָּתא ְּדר' ִיְׁשָמֵעאל
ַהָּים ָרָאה ֶׁשָעִתיד ַהַּיְרֵּדן ָלסּוב ְלָאחֹור ִמְּפֵני ׁשֶ  ְּכלֹוַמר ֹור","ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹוב ְלָאחׁשֶ 

, , ְיהֹוֻׁשַע, ְוָנָׂשא ַהָּים ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצמוֹ  ּוַמה ִאם ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ָּכ
ָמה ְוזֹו ַּכָּוַנת ַהִּמְדָרׁש  ִהָּבַקע ְּבָפָניו.ֶׁשָּצִרי לְ  ִלְפֵני ֹמֶׁשה ַרּבֹו ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה

יא הִ ׁשֶ  ָּנָׂשא ְּבַעְצמֹו ַקל ָוֹחֶמרׁשֶ . "ָרָאה ַהָּים ַוָּיֹנס" ָרָאה ָּבַרְייָּתא ְּדר' ִיְׁשָמֵעאל
ג ר' א. י. יף הרה"סִ הוֹ . וְ ּהת ּבָ ׁשֶ רֶ דְ ה נִ רָ וֹ ּתהַ אל ׁשֶ עֵ מָ ְׁש ר' יִ א ּדְ תָ יְ רַ ּבָ ה ּבַ נָ וֹ אׁשִר ה הָ ּדָ ּמִ הַ 

יף סִ הוֹ וְ ר. מֶ חוֹ ל וָ קַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ר, מֶ חֹ ל וָ ם קַ ּיָ ה הַ ׂשָ עָ  ּוּנּמֶ מִ ׁשֶ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ שליט"א ׁשֶ 
ר רֵ ּבָ תְ הִ ׁשֶ  "לקַ ם יִ מַ עֲ א ּפַ הּוׁשֶ  "רסָ ת ינַ חִ ל ּבְ ז עַ מֶ רֶ  ׁשּיֵ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו  ַסרַוּיָ " , כה)ות ידשמ(ב תּוּכָ , ּבַ רמֶ חֹ א הַ הּוׁשֶ  דבֵ ּכָ הַ  וֹ ּתמִ 
 רסָ  ֶׁשּמֶׁשה ת",אוֹ ְר ר לִ י סָ ּכִ ב "תּוּכָ ל הַ "ל עַ יזַ ִר אֲ הָ ן מֵ ּמָ קַ יא לְ בִ ּנָ י ׁשֶ פִ כְ ", ּוִּבְכֵבֻדת

ל ׁשֶ  רמֶ חֹ הַ ם ׁשֶ "י ׁשָ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ לָ . וְ "רסָ ן יַ נְ מִ ּכְ  "לקַ ים מִ עָ ּפְ  ב'ת ינַ חִ ת ּבְ ר אֶ רֵ בָ לְ 
ַעּמּוד ָעָנן יֹוֵרד ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ְּכִטיט ְוַעּמּוד ֵאׁש ַמְרִּתיחֹו ם: הֶ ם ּבָ חַ לְ נִ  יטּטִ הַ 

ן ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ כְ , ּוק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֹאַפן"ן כֵ . וְ ְוַטְלֵפי סּוֵסיֶהם ִמְׁשַּתְּמטֹות
ז ּמֵ רַ ב מְ תּוּכָ הַ . וְ רמֶ חֹ הַ  וֹ ּתר מִ רֵ ּבָ תְ ּמִ ׁשֶ "ל ּקַ הַ ד א סוֹ הּוׁשֶ  קל"ז ְּבִגיַמְטִרָּיאן פַ אוֹ ׁשֶ 
ַוְיַנֲהֵגהּו ים "דִ בֵ ּכְ  רּואֲ ְׁש ים נִ ִר צְ ּמִ ז הַ ָאר וְ מֶ חֹ הַ "ל מֵ ּקַ ר הַ רּור ּבֵ מַ גְ ף לִ ם סּויַ ּבְ  כּוּזָ ׁשֶ 

. שליט"א יף הרה"ג ר' צ. אסִ הוֹ . וְ ְּבַים סּוףם יעָ ּבִ טְ הִ  יטּטִ ל הַ ׁשֶ  רמֶ חֹ הַ ", וְ ִּבְכֵבֻדת
 ּוּנּמֶ ּמִ ץ ׁשֶ יצוֹ ּנִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  וֹ ּלׁשֶ  א'ת אוֹ הָ ׁשֶ  עַ דּוּיָ כַ וְ  קל"א ְּבִגיַמְטִרָּיא"ל אֵ ּמָ ּסַ ׁשֶ 
ם ׁשֵ יא ּבְ בִ ן הֵ כֵ וְ  "ל.קַ ץ יצוֹ ּנִ ה מִ יקָ נִ א יְ הּו"ל אֵ ּמָ ּסַ ת הַ יאּוצִ ל מְ ּכָ ׁשֶ  ינּויְ ק, הַ נֵ א יוֹ הּו
ל ג ׁשֶ ּגַ ת הַ אֶ  ּוּנּמֶ יר מִ סִ ה' יָ ן ׁשֶ פֶ אֹ ה ּבְ יֶ הְ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ א"ל לֶ סמת הַ יטַ חִ ְּׁש ן' ׁשֶ גָ ר 'אֲ פֶ סֵ 

  ם ּגַ 



ה ּלֶ ּגַ תְ ּיִ ׁשֶ "ר מֶ ל חֹ ׁשֶ  מ"רא הּו ש'לְ  ס'ין ּבֵ  ׁשרֵ פְ הֶ הַ וְ  ש'.ת אוֹ ך לְ ּפְ הַ תְ יִ וְ  וֹ ּלׁשֶ  ס'ת אוֹ הָ 
  ם.תָ ג אוֹ רַ הָ  רמֶ חֹ הַ ף ׁשֶ ם סּות יַ יעַ ִר קְ ּבִ  מוֹ ם ּכְ ׁשָ 

ַוִּייָרא מֶׁשה ַוֹּיאַמר ָאֵכן " , יד)שמות ב(ב תּוּכָ הַ ה שליט"א ׁשֶ ּנֶ ר' ד. הַ  הרה"ג
נֹוַדע ִלי ַהָּדָבר  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ כְ ּו ק"ל, ְּבִגיַמְטִרָּיא" ַהָּדָבר נֹוַדע

ֶׁשָהִייִתי ָּתֵמַּה ָעָליו ֶמה ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ע' ֻאּמֹות ִלְהיֹות ִנְרִּדים 
ַעל ֶׁשָרָאה ְּבִיְׂשָרֵאל  ,כָ ַּבֲעבֹוַדת ָּפֶר ֲאָבל רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם ְראּוִיים לְ 

ק"ל ד הַ ה סוֹ ׁשֶ מֹ לְ  עדַ וֹ ּנר הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ ּו .ְרָׁשִעים ֵּדָלטֹוִרין
יא בִ ּמֵ ׁשֶ ע רָ ן הָ וֹ ׁשּלָ ן הַ וֹ ם עֲ ר עִ ּוׁשא קָ הּו, ׁשֶ םיִ רַ צְ מִ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ  דּוּבְ עְ ּתַ ְׁש נִ  לוֹ לָ גְ ּבִ ׁשֶ 
ה פֶ ּבְ יל חִ תְ הִ ׁשֶ  ינּויְ הַ  רֶ פָ ּבְ ל אֵ רָ ְׂש ת יִ ה אֶ עֹ ְר יד ּפַ בִ עֱ ן הֶ כֵ לָ . וְ ק"לת הַ ם אֶ גֵ וֹ ּפת ׁשֶ עַ רַ צָ 
  ה.ׁשֶ ּקָ ר הַ מֶ חֹ הַ  וֹ ּת, מִ רַ ת ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ "ל ּקַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ ים לְ יכִ ִר ּצְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ רַ 

י ימִ נִ ּפְ ק הַ לֶ חֵ א הַ ל הּוּקַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ . לְ "ל"ה קַ זֶ ן הֵ  "רמֶ חוֹ וָ ת וֹ ּיתִ ל אוֹ עַ ת מֵ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 
ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ִמַּדת  ְוֵכן יו.לָ עָ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ז ּבָ מָ ְר א נִ ן הּוכֵ ר, לָ מֶ חֹ ל הַ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ וְ 

ת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים . ְּדִדין ְמַרֵּמז ַעל ִמּדַ ִּדיןֶׁשִּנְקֵראת ַּקל ָוֹחֶמר הַ 
  ת.כּולְ ּמַ ע לַ ּפַ ְׁש ּוּיק"ל ׁשֶ הַ ד, וְ סוֹ יְ ר ּבַ אֵ ּׁשָ ּיִ ק"ל ׁשֶ ת הַ ת אֶ קֶ ּלֶ חַ מְ ד ּוחּוּיִ ן הַ מַ זְ ּבִ 

  .רמֶ חֹ ל וָ קַ  חַ כֹ ה ּבְ רָ וֹ ד ּתמוֹ לְ לִ  לַ א הָ יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ 
ר, מֶ חֹ ל וָ קַ  חַ כֹ ה ּבְ רָ וֹ ד ּתמוֹ לְ לִ  לַ ה הָ ל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ וֹ ּת ׁשרֶ א ׁשֹ הּוא ׁשֶ יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ 
ֶמה ָהָיה ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאְמרּו ֶּבן  (ו, ב)ן' תָ ר' נָ ת ּדְ בוֹ 'ָאּבְ  אבָ ּוּמּכַ 

א ָׁשָנה ְּכלּום. ַּפַעם ַאַחת ָהָיה עֹוֵמד ַעל ִּפי ַהְּבֵאר  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה ְו
ַהַּמִים ֶׁשָּתִדיר נֹוְפִלים ָעֶליָה ְּבָכל יֹום  וֹ ר ִמי ָחַקק ֶאֶבן זֹו ָאְמרּו לָאמַ 

ָאְמרּו לֹו ֲעִקיָבא ִאי ַאָּתה קֹוֵרא ֲאָבִנים ָׁשֲחקּו ָמִים. ִמָּיד ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ָּקֶׁשה ְּכַבְרֵזל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ  ,ָמה ַר ָּפַסל ֶאת ַהָּקֶׁשה ,ָּדן ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצמוֹ 

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשַּיְחְקקּו ֶאת ִלִּבי ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ָוָדם. ִמָּיד ָחַזר ִלְלֹמד 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 



, ּהקָ קָ י חֲ ר מִ מַ ר ָאאֵ ּבְ ל הַ ה עַ קָ קּון חֲ בֶ ה אֶ ָארָ ח ּסַ ּנֻין הַ סִ חֲ ר יוֹ פֶ סֵ בְ ּוּתֹוָרה. 
ם יִ ּמַ ת הַ וֹ ּפּטִ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם. ל יוֹ כָ ּבְ  יהָ לֶ עָ  ירדִ ד ּתָ מֵ עוֹ י ׁשֶ לִ ל ּדְ ל ׁשֶ בֶ חֶ  לוֹ  רּומְ ָא
ב ת לֵ ק אֶ חֹ ְׁש ה ּתִ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ  ַרִּבי ֲעִקיָבאלְ  זּומְ ן, רָ בֶ אֶ ת הָ אֶ  קּוחֲ ׁשָ ל וְ בֶ חֶ הַ מֵ  פּוטְ פְ ּטִ ׁשֶ 
ַקל ן כֵ וְ  ר.מֶ חֹ ל וָ ּקַ ה מִ ילָ חִ תְ ה מַ רָ וֹ ּתת הַ יא אֶ בִ הָ לְ  רֶ ּדֶ הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. וֹ ּלן ׁשֶ בֶ אֶ הָ 

י פִ כְ ר, ּומֶ חוֹ ל וָ ּקַ יל מִ חִ תְ ט הִ ׁשָ ּפְ ת הַ רַ וֹ ּת ׁשרֶ ּשֹ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ְּפָׁשטְּבִגיַמְטִרָּיא ָוחֹוֶמר 
יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ . וְ ּהת ּבָ שֶ רֶ דְ ה נִ רָ וֹ ּתהַ ה ׁשֶ נָ וֹ אׁשִר ה הָ ּדָ ּמִ הַ  וֹ ּזים ׁשֶ אִ רוֹ ׁשֶ 

, ָּכֵבדר בָ ם ּדָ ים הֵ נִ בָ י אֲ ּכִ  ֲאָבִנים, וחּקּׁשֲ ׁשֶ ַמִים ל א עַ הּוַּקל ָוֹחֶמר ן הַ כֵ ּלָ שליט"א ׁשֶ 
 וֹ ּתְלָבֵרר ֶאת ַהַּקל מִ ר ׁשָ פְ אֶ  ד, ּכָ בֵ ּכָ ל הַ ר עַ בַ ל ּגָ ּקַ הַ , וְ ַקלם ם הֵ יהֶ לֵ ית אֲ סִ חֲ ם יַ יִ ּמַ הַ וְ 

ן כֵ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  רמֶ חֹ הַ ל מֵ ּקַ ת הַ ת אֶ רֶ רֶ בָ ּמְ ׁשֶ  ִמְרָיםם ר עִ ּוׁשקָ  ְּבֵאר ַמִיםן כֵ . וְ ַהֹחֶמר
א הּוׁשֶ  דבֵ ּכָ הַ  וֹ ּתר מִ רֵ ּבָ תְ הִ ׁשֶ  "לקַ ם יִ מַ עֲ א ּפַ הּוׁשֶ  "רסָ ת ינַ חִ ל ּבְ ים עַ זִ מָ ם ְר נָ ְׁש יֶ 
 (שופטים ד, יח)א: יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ  ׁשרֶ ד ׁשֹ לַ ם נוֹ ּׁשָ ּמִ א ׁשֶ רָ יסְ סִ ל וְ עֵ ג יָ ּוּול זִ ב עַ תּוּכָ , ּבַ רמֶ חֹ הַ 
 ַסרֵאַלי ַאל ִּתיָרא ַוּיָ  סּוָרהֲאֹדִני  סּוָרהא ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ְסרָ ִסיַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת "

ִמְּבֵני ָּבָניו ֶׁשל ִסיְסָרא  (גיטין נז:)א ַּבְּגָמָרא בָ ּוּמּכַ  ".ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְּתַכֵּסהּו ַּבְּׂשִמיָכה
ַרִּבי  (ואתחנן אופן פח)ת' קוֹ מּוה עֲ ּלֶ גַ 'מְ ּבַ  מּוָבאּו. ִלְּמדּו ִּתינֹוקֹות ִּבירּוָׁשַלִים

" ַוָּיַסר ֵאֶליהָ " ,קלָ ת ּבָ ׁשַ רָ פָ ד ּבְ יף עוֹ סִ מוֹ ּוֲעִקיָבא הּוא ִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ִסיְסָרא. 
  .ַעל ַהִּניצֹוץ ֶׁשָּיְדָעה ַהַּצֶּדֶקת ְלהֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוָלל ,ְלׁשֹון סּוָרה ים,מִ עָ ג' ּפְ 

ֵמר וֹ יָבא אקִ י עֲ ּבִ רַ  "סּׁשַ ב ּבַ תּוּכָ ם ׁשֶ קוֹ ל מָ כָ ה ּבְ ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ּבְ ז מָ ְר נִ  ְּבַק"ל ָוחֹוֶמ"ר
ד, ּמֵ א לִ יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ ת ׁשֶ דוֹ סוֹ יְ ד הַ חַ א ַאה הּול זֶ לָ כְ ּוָאָיה. ְר יו הָ לָ ֵברֹו עָ חֲ ֹוִציא מֵ ּמהַ 

ר הרה"ג אֵ בֵ ּוים. מִ כָ חֲ  אוֹ  איבָ קִ י עֲ ּבִ ם רַ ּׁשֵ ק ּבַ ת רַ יוֹ נָ ְׁש ּמִ ּבַ  יעַ פִ א מוֹ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ּכְ 
ה', יָ ָאְר יו הָ לָ עָ  רוֹ בֵ חֲ יא מֵ צִ וֹ ּמ'הַ ר לְ מֶ חֹ ל וָ ין קַ ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ה הַ שליט"א מַ יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר ר' 
ְּפַגם ן ּוּקל ּתִ ז עַ ּמֵ רַ מְ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ם גַ , וְ ְּפַגם ַהְּבִריתן ּוּקל ּתִ ז עַ ּמֵ רַ ר מְ מֶ חֹ ל וָ י קַ ּכִ 

(ויחי ִצינּו ַּבֹּזַהר ּמָ י ׁשֶ פִ ה ּכְ לָ ּטָ בַ ע לְ רַ יא זֶ צִ וֹ ּמל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו י , ּכִ יתַהְּבִר 
ר' ִיְצָחק ָאַמר ְּכִתיב "אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו" ָלֶזה  ריט:)

  ן כֵ וְ 



ַבָּטָלה, ְוָלֶזה ַמֲעִניִׁשים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּמָנֵאף ְּבָידֹו ְלהֹוִציא ּוְלַחֵּבל ֶזַרע ֶׁשּלֹו לְ 
 ינּויְ הַ  ָּדִמים ַרִּבים. ַהָּבא יֹוֵתר ֵמַהֹּכל, ָמה ַהַּטַעם, ֶזה ָהַרג ָּבָניו ַמָּמׁש ָׁשפַ 

, נוֹ א ּבְ הּוׁשֶ  רוֹ בֵ חֲ יא מֵ צִ מוֹ א הּו, וְ ׁשּמָ יו מַ נָ ת ּבָ אֶ  חַ צֵ א רוֹ הּוַהּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָּטָלה ׁשֶ 
 ינּויְ הַ  ן,יִ עַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ל ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ , לְ היָ ָאְר יו הָ לָ עָ א הּו וֹ ּלן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ ים. וְ ּיִ חַ ת הַ אֶ 
ן כֵ ן. וְ ּוּקתִ ה לְ ּכֶ זְ יִ ית וְ ִר ּבְ ת הַ ירַ מִ ְׁש ה לִ ּכֶ זְ ם יִ יִ ינַ ת עֵ ירַ מִ ת ׁשְ כּוזְ בִ ם ּויִ ינַ עֵ ת הָ ן אֶ ּקֵ תַ לְ 

 ינּויְ , הַ וֹ רבֵ חֲ יא מֵ צִ מוֹ ז ּבְ מָ ְר י נִ ִר ּקֶ ת הַ צוֹ יצוֹ ת נִ ן אֶ ּקֵ תַ ּמְ ׁשֶ  חב"ום ּׁשֵ ׁשֶ  יפּוסִ הוֹ 
יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א סִ הוֹ ת. וְ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ ם חב"ו אֶ ּׁשֵ יא מִ צִ מוֹ  יתוֹ ִר ם ּבְ גֵ וֹ ּפהַ ׁשֶ 
ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  "העָ מְ דִ י ל, ּכִ לֵ וֹ ּכם הַ עִ  "העָ מְ ּדִ ה ר"ת יָ ָאְר הָ יו לָ עָ  רוֹ בֵ חֲ מֵ ּמֹוִציא הַ ׁשֶ 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָּכל ָהאֹוֵחז ְּבַאָּמתֹו  (נדה יג.)ַּבְּגָמָרא א בָ ּוּמית, ּכַ ִר ּבְ ם הַ גַ ּפְ 

ּוַמְׁשִּתין ְּכִאּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם, ְוכּו'. ְלַמה ֶּזה ּדֹוֶמה ְלנֹוֵתן ֶאְצַּבע ָּבַעִין 
 ַהְּדָמעֹות ַהְׁשָּפַעת ְוֵכן .ֶזֶרת ּוְמַדַּמַעתָּבַעִין ַעִין ְמַדַּמַעת ְוחוֹ  ֶאְצַּבעֶׁשָּכל ְזַמן ׁשֶ 

 ַרֲחָמיו ִנְכְמרּו" ל) מג, (בראשית ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ַהְיסֹוד, ַהְׁשָּפַעת ְּכמוֹ  ַּבֲחִמימּות ָּבָאה
 רְּבֵספֶ  מּוָבא ְוֵכן .ִנְתַחְּממּו "ִנְכְמרּו" "יִּׁש רַ  ראֵ בָ מְ ּו "ִלְבּכֹות ַוְיַבֵּקׁש ָאִחיו ֶאל

 ִמְּמאֹור ָּבא ְּדַהֶּזַרע ע' אֹור ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּזַרעׁשֶ  "אַהגר ְּבֵׁשם מט') ע' (ח"א ַחִּיים' 'אֹות
  ת.עוֹ מָ ּדְ  םׁשֵ ּבְ  ארָ קְ נִ  ערַ ּזֶ הַ ׁשֶ  כח) כב, (שמות 'ֶעְזָרא ִאְּבן'ּבָ  מּוָבא ְוֵכן .ָאָדם ֶׁשל ֵעיָניו

א טְ ל חֵ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ רי ּבְ קֶ ל ּבְ ׁשַ כְ נִ  הּוּיָ קִ זְ חִ 
  ים.נִ ׁשָ ק"ל ן ּבְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָא

ה, ּׁשָ א אִ ׂשָ א נָ ל ׁשֶ לַ גְ רי ּבִ קֶ ל ּבְ ׁשַ כְ נִ  הּוּיָ קִ זְ חִ ׁשֶ ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 
 ם ּכָ ּוּׁשמִ ים, ּונִ ׁשָ ק"ל ן ּבְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ א ָאטְ ל חֵ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ה ּבְ יָ ה הָ זֶ וְ 

ִעְנָין ֶזה ַהחֹוִלי ָלֶזה  (ישעיה פרק ל"ח.) יו:רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ ין, וְ חִ ְּׁש ע הַ גַ נֶ ּבְ  ִחְזִקָּיהּוה לָ חָ 
א ִמין חֹוִלי ַאֵחר ִּכי ְכָבר ָיַדְעָּת ִעְנַין ְוכּו',  ַהַּצִּדיק ְלַהּכֹותֹו ִּבְׁשִחין ָּכֶזה, ְו

ַמֲעֶׂשה, ְוַהָּנָחׁש ֵהִטיל ְּבַחָּוה זּוֲהָמא,  ְּכֶׁשָעָׂשה אֹוָתּה ם ָהִראׁשֹוןֵחְטא ָאדָ 

  מּוָבא 



ּוֵפֵרׁש ק"ל ָׁשָנה ִמֶּמָּנה ְוִׁשֵּמׁש ְּברּוִחין ְוֵׁשִדין, ְוָהְיָתה ַחָּוה ִראׁשֹוָנה 
ְוֵרעֹוֶתיָה ָּבִאים ּוִמְתַחְּמִמין ִמֶּמּנּו, ְוָהָיה מֹוִליד רּוִחין ְוֵׁשִדין ְוִליִלין ְוֵהם 

ֶזה ָהָיה ִסָּבה ָלֶזה ַהַּצִּדיק ֶׁשִּיָּדְּבקּו ּבֹו  ם ֵּכן. אִ ְגֵעי ְבֵני ָאָדםִּנְקָרִאים נִ הַ 
א ִאָּׁשה. ְוֶזה ִנְרָמז ְּבמַ  ַוַּיֵּסב ֶאת "ָּכתּוב ה ּׁשֶ ֵאּלּו ַהְּנָגִעים ֶּבֱהיֹותֹו ָׁשרּוי ְּב

"י, ְוֶזה ֶׁשָרְמזּו ז"ל , ָׂשם ְמַגַּמת ָּפָניו ִּבְתִפָּלתֹו ֲעֹון ַהֶּקִר "ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר
א ֶנַגע, ֶּבֱהיֹות ִּכי  ְּבָאְמָרם ַעל ִעְסֵקי ִקיר. ּוַמה ֶּׁשִּכּנּו אֹותֹו ַּבֵּׁשם ְׁשִחין ְו
ָחׁש ְוי' ַמְדֵרגֹוָתיו. ְוַאַחר ֶׁשְּמַפֶּתה  ַהָּנָחׁש ַהְמַקְטֵרג ִנְרָמז ְּבאֹותֹו ַהְּׁשִחי"ן, נָ

ָּבִנים ָזִרים נֹוָלִדים ִמִּצּדֹו, ֵהם ִנְקָרִאים ִנְגֵעי ְבֵני עֹוֶלה ּוְמַקְטֵרג ִּכי ָכל הַ 
 ׁשּקֵ ּבִ  הּוּיָ קִ זְ חִ ׁשֶ  ינּוצִ אן מָ ם ּכָ ּגַ ר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ ּו ָאָדם, ּוַמִּזיִקין לֹו.

ָּפָניו  תאֶ ֵּסב "ַוּיַ  (ברכות י:)ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמּכַ  רמֶ חוֹ ל וָ קַ י דֵ ל יְ עַ ק"ל ם הַ גַ ל ּפְ ה עַ רָ ּפָ ּכַ 
ֶאל ַהִּקיר", ַרִּבי ֵלִוי ָאַמר ַעל ִעְסֵקי ַהִּקיר ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוַמה 
א ָעְׂשָתה ֶאָּלא ִקיר ַאַחת ְקַטָּנה ֶהֱחֵייָת ֶאת ְּבָנּה, ֲאִבי ַאָּבא  ּׁשּוַנִּמית ֶׁש

. ְּדִחְזִקָּיהּו ָרַמז ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמהֶׁשִחָּפה ֶאת ַהֵהיָכל ֻּכּלֹו ְּבֶכֶסף ְוָזָהב 
י לִ ּבְ  ׁשדוֹ ה קָ יָ הָ ׁשֶ  ֶׁשַהּׁשּוַנִּמית ָזְכָתה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְזכּות ַהִּקיר ֶׁשָעְׂשָתה ֶלֱאִליָׁשע

"ַוֹּתאֶמר , "'גוֹ וְ  ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר ְקַטָּנה" (ברכות י:)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמּכַ  ,יִר ם קֶ גַ ּפְ 
ִהים ָקדֹוׁש הּוא . ַרב ּוְׁשמּוֵאל, ַחד "ֶאל ִאיָׁשּה, ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱא

א ָרֲאָתה ְקִרי ָעָליו ן ּדָ  הּוּיָ קִ זְ חִ וְ . ָאַמר, ָסִדין ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ִהִּציָעה ַעל ִמָּטתֹו ְו
ֹמה ַהֶּמלֶ  רמֶ חֹ ל וָ קַ  ַהְּכָלִלי ד חּוּיִ הַ  ֶׁשָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם ֶׁשהּוא ֶנְכּדֹו ֶׁשל ְׁש

יר. ּקִ ם הַ גַ ת ּפְ ן אֶ ּקֵ יתַ וִ  ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיַחֵּיהּו
ת א אֶ ּפָ ע ִר יׁשָ לִ אֱ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ . וְ ק"לְּבִגיַמְטִרָּיא  ִחְזִקָּיהן כֵ וְ 
ל ט עַ לַ א ׁשָ ן הּוכֵ לָ רי וְ ּקֶ ם הַ גַ ּפְ י מִ קִ ה נָ יָ א הָ י הּוי, ּכִ זִ יחָ ל ּגֵ ת עַ עַ רַ יא צָ בִ הֵ ן וְ מָ עֲ ת נַ עַ רַ צָ 
 וֹ ּתר מִ רֵ ּבָ תְ הִ ׁשֶ  "לקַ ם יִ מַ עֲ א ּפַ הּוׁשֶ  "רסָ ת ינַ חִ ל ּבְ עַ ְוֵכן ֶיְׁשָנם ְרָמִזים  ת.עַ רַ ּצָ הַ 
ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר ְקַטָּנה " (מ"ב, ד, י)ע: יׁשָ לִ ל אֱ יר ׁשֶ ּקִ ת הַ ּיַ לִ ל עֲ עַ ב תּוּכָ , ּבַ רמֶ חֹ הַ 



ָׁשָּמה: ַוְיִהי ַהּיֹום  ָיסּורְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה ְּבֹבאֹו ֵאֵלינּו 
  ".ָׁשָּמהֶאל ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב  ַסרַוָּיֹבא ָׁשָּמה ַוּיָ 

ל ּטֵ בַ לְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ם לְ רַ ּגָ ׁשֶ ר מֶ חֹ ל וָ ן קַ ּדָ  מֶ לֶ 
  .יםנִ ר ק"ל ׁשָ חַ ַאה לְ ּוָ חַ ת מֵ ּויׁשִר ּפְ ת הַ אֶ 
ַאְרַּבע  ר לוֹ מַ ָא "ָלֵכן ָּכל ֹהֵרג ַקִין ה'"ַוֹּיאֶמר לֹו  )תנחומא יא( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ָּכ ִּתְפַּתח  ,ָבַטְלָּת ִמן ָהעֹוָלםִמְׁשָּפחֹות ֲעִתידֹות ָלֵצאת ֵמֶהֶבל ּו
ֵאּלּו ֵהן ֲחנֹו ִעיָרד ּוְמחּוָיֵאל  ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹותָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ְוִתְבַלע ְל 

ָהָיה  ,ֶלֶמ ֶּבן ְּבנֹו ָהָיה ְׁשִביִעי ַלּדֹורֹות ְוסּוָמא ,ְוֵכיַצד ֶנֱהַרג ַקִין ,ּוְמתּוָׁשֵאל
ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה אֹותֹו ִּתינֹוק ַחָּיה ָהָיה  ,ה ְבנֹו אֹוֲחזֹו ְּבָידוֹ יֹוֵצא ָלצּוד ְוָהיָ 

ְּכִמין ַחָּיה ֲאִני רֹוֶאה ָמַתח ֶאת ַהֶּקֶׁשת ְּכֶנְגּדֹו ְוָהַרג ֶאת  ר לוֹ מַ ָא ,אֹוֵמר לוֹ 
י ֲהֵרי ָאַמר לֹו ְלֶלֶמ ָאבִ  ,ֵמָרחֹוק ָהרּוג ְוֶקֶרן ְּבִמְצחוֹ  אֹותֹו ִּתינֹוקַקִין. ָרָאה 

ֶלֶמ ַווי ִלי ְזֵקִני הּוא. ָטַפח ְׁשֵּתי  ר לוֹ מַ . ָאְוֶקֶרן ְּבִמְצחוֹ ְדמּות ָאָדם ָהרּוג 
ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי "ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ָיָדיו ַּבֲחָרָטה ְוָנַגע ְּבֹראׁש ַהִּתינֹוק ַוֲהָרגֹו ְבׁשֹוֵגג

אֹותֹו ָּתן ְּבָמקֹום ֶאָחד. ַקִין ָהרּוג וְ ִנְׁשֲארּו ְׁשָלׁשְ  ",ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחֻּבָרִתי
ָהרּוג ְוֶלֶמ סּוָמא. ָלֶעֶרב ָיְצאּו ָנָׁשיו ַאֲחָריו ָמְצאּו ְזֵקָנם ָהרּוג  ִּתינֹוק

. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפְתָחה ָהָאֶרץ ִּפיָה ּוָבְלָעה ד'  ְותּוַבל ַקִין ְּבָנם ָהרּוג ְוֶלֶמ
 ,ד ּוְמחּוָיֵאל ּוְמתּוָׁשֵאל ְוַנֲעָׂשה ֶלֶמ ַמְלָא ַהָּמֶותִמְׁשָּפחֹות ֲחנֹו ְוִעירָ 
ֵּכיָון  ",ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ָקִין ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה"ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר 

ִין ָהַרְגָּת ֶאת קַ  לוֹ  רּומְ ֶׁשָּבאּו ַלַּבִית ָאַמר ָלֶהם ֶלֶמ ְלָנָׁשיו ֲעלּו ַלִּמָּטה. ָא
א ַנֲעֶלה ְּכָבר ָנַטל ֶחְלקֹו ַקִין ִׁשְבָעה  םהֶ ר לָ מַ ָא ,ְזֵקֵננּו ְותּוַבל ַקִין ְּבֵננּו 

ר מֶ חֹ ל וָ ן קַ ּדָ  מֶ ּלֶ "י ׁשֶ ִּׁש ר רַ אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ כְ [ּו ִׁשְבָעה.וְ דֹורֹות ֲאָבל ֲאִני ִׁשְבִעים 
ת וֹ ּייעִ בִ ְׁש  לוֹ  לּותְ ג יִ גֵ וֹ ׁשג ּבְ רַ הָ א ׁשֶ ת, הּורוֹ ה דוֹ עָ בְ ִׁש  ה לוֹ לָ תְ יד נִ זִ מֵ ג ּבְ רַ הָ ן ׁשֶ יִ ם קַ אִ ׁשֶ 

   ינּוצִ מָ 



ֵנֵל  םהֶ ר לָ מַ  ָמה ָאנּו מֹוִלידֹות ִלְמֵאָרה. ָאלְ א ִנְׁשַמע  לוֹ  רּומְ ָא ה.]ּבֵ ְר הַ 
. ָהְלכּו ָלֶהם ֵאֶצל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ָאַמר ָלֶהן ְלכּו ִתְׁשְמעּו יןית ּדִ ְלבֵ 

ִׁשים ] ָאָדם ָהִראׁשֹוןלְ  מֶ י לֶ ׁשֵ [נְ  לוֹ  רּומְ ָא .ְלַבֲעֵליֶכן ָּפַרְׁשָּת ִמִּמָּטְת ֵמָאה ּוְׁש
 אוֹ טְ ל חֶ לַ גְ ּבִ  וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרַ ם ּפָ גַ  מוֹ צְ עַ א ּבְ הּוׁשֶ  ינּויְ [הַ  ,ָׁשָנה ְוַאָּתה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו

ַמה  ]תּומּוּיָ ׁשֶ  ּוּלאֵ ד ּכָ עוֹ יד לִ הוֹ א לְ ׁשֶ  ׁשרוֹ פְ ת לִ צוֹ ן רוֹ הֵ  ם, ּכָ לָ עוֹ ת לָ וֶ יא מָ בִ הֵ ׁשֶ 
 ",ַוְיִחי ָאָדם ְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמוֹ "ְּכִתיב ַאֲחָריו 

ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבָרא  "ַוְיִחי ֶלֶמ ְׁשַּתִים ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֵּבן"
ן ּדָ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ׁשֶ ים אִ רוֹ  ."ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנּוַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו "ָהעֹוָלם. 

ה ּוָ חַ ת מֵ ּויׁשִר ּפְ ת הַ ל אֶ ּטֵ בַ לְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ר לְ בָ ל ּדָ ׁשֶ  פוֹ סוֹ ם ּבְ רַ ה ּגָ רָ וֹ ין ּתדִ ּבְ  מֶ לֶ 
 ׁשרָ דְ ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ וֹ רוְ  .לּקַ ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ מְ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ים, ּונִ ׁשָ  ק"לר חַ ַאלְ 
ים נִ ׁשָ  ק"לי רֵ חֲ ת ַאת ׁשֵ אֶ ָאָדם ָהִראׁשֹון יד לִ הוֹ  מֶ ת לֶ כּוזְ ּבִ ר ׁשֶ ּוּפּסִ ת הַ ם אֶ ּכֵ סַ מְ 
ה יָ ים הָ ִׁש רָ דְ ּמִ הַ ק מֵ לֶ י חֵ פִ לְ  מֶ לֶ ן כֵ ם. וְ לָ עוֹ ה לָ מָ חָ ּנְ ה הַ ָאּבָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  חַ נֹ ד לַ נוֹ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ 
ים נִ ּדָ י ׁשֶ רֵ חֲ ַאׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו , חַ נֹ ל יו ׁשֶ מִ ת חָ יוֹ הְ ה לִ כָ זָ , וְ חַ ת נֹ ׁשֶ אֵ ה מָ עֲ ל נַ יו ׁשֶ בִ ָא
י פִ כְ ּו ."חַ נֹ  אתרֵ קְ ּנִ ן ׁשֶ יִ ת עַ ּבַ ת הַ ּוּיימִ נִ פְ ים לִ כִ זוֹ  ק"לת הַ ים אֶ נִ ּקְ תַ מְ ּור מֶ חֹ ל וָ קַ 
, ֹנחַ  ֶׁשל ִּגְלּגּול ָהָיה ֶׁשּמֶׁשה )כז ע' (בראשית ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ּבְ א בָ ּוּמׁשֶ 
ק"ל הַ ר מֵ רָ בְ ּנִ ר ׁשֶ תֵ יוֹ י ּבְ ימִ נִ ּפְ ץ הַ יצוֹ ּנִ יא הַ ה הִ ׁשֶ ת מֹ מַ ׁשְ ּנִ "ל ׁשֶ יזַ ִר אֲ הָ ן מֵ מָ קַ יא לְ בִ נָ וְ 

ת מַ ְׁש נִ  מוֹ ק"ל ּכְ ת הַ ּוּיימִ נִ ד ּפְ יא סוֹ הִ  חַ ת נֹ מַ ְׁש ּנִ א ׁשֶ צֵ , יוֹ ָאָדם ָהִראׁשֹון םגַ ּפָ ים ׁשֶ נִ ׁשָ 
ה יָ ם הָ ּגַ  חַ י נֹ בִ אֲ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ  .מֶ ל לֶ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ר מֵ רָ בְ נִ  חַ ן נֹ כֵ לָ ה, וְ ׁשֶ מֹ 
 ׁשרָ דְ ּמִ י הַ רֵ בְ דִ ת ּכְ ּוּינִ חָ רּויו ּבְ בִ ם ָאא גַ הּון ׁשֶ וֹ אׁשִר הָ  מֶ ּלֶ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ , לְ מֶ לֶ  מוֹ ְׁש 
יל חִ תְ הִ  מֶ י לֶ דֵ ל יְ ק"ל עַ ן הַ ּוּקל ּתִ ּכָ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ . וְ חַ יו נֹ רָ חֲ ַאת וְ ד ׁשֵ לַ נוֹ  תוֹ כּוזְ ּבִ ׁשֶ 
ת ג אֶ רוֹ הֲ לַ  ם לוֹ רַ ּגָ ׁשֶ  ק"לְּבִגיַמְטִרָּיא ן יִ עַ ן ּבָ רוֹ ּסָ חִ  ה לוֹ יָ הָ א וְ מָ ה סּויָ הָ  מֶ ּלֶ ם ׁשֶ ּוּׁשמִ 
 "ןיִ עַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ל ת הַ אֶ  ןּקֵ ּתִ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ וְ ה רָ וֹ ין ּתּדִ ת הַ ם אֶ רַ ּגָ , ׁשֶ נוֹ ת ּבְ אֶ ן וְ יִ קַ 
ל ק"ל ׁשֶ ם הַ גַ ל ּפְ לַ גְ א ּבִ מָ ה סּויָ הָ  מֶ ּלֶ ה ׁשֶ ּבָ ּסִ א הַ פָ ה גּוּזֶ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ . וְ ָאָדם ָהִראׁשֹוןל ׁשֶ 



ן. ּוּקּתִ ל הַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ה הִ ּזֶ ן מִ כֵ לָ ק"ל. וְ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ן יִ עַ ן ּבָ רוֹ ּסָ ם חִ רַ ּגָ ׁשֶ ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ה'" ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני " , ח)בראשית ו(ב תּוּכָ הַ יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 
ם הֵ  ּוּלל אֵ כָ , וְ "חַ נֹ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ֵחן", וְ ק"לְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָמָצא"ת ינוֹ חִ ּבְ ל הַ ל ּכָ ז עַ ּמֵ רַ מְ 
 "רלוֹ קְ  רמֶ חֹ ל וָ קַ ס"ת ר"ת וְ יט"א ׁשֶ יף הרה"ג ר' א. ה. שלסִ הוֹ וְ  ה'". ְּבֵעיֵני" ןיִ עַ ּבְ 
ה ּיָ אִ ְר ת הָ ן אֶ ּקֵ תַ ר מְ מֶ חֹ ל וָ ּקַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ררּוּבָ ר בָ ה דָ ָארוֹ  ןיִ עַ הָ ׁשֶ  יׁשידִ אִ ּבְ  וֹ ׁשרּוּפֵ 
  ת.מּולֵ ְׁש ר ּבִ רּות ּבָ אוֹ ְר לִ 

 ְּכלּום ְוָנָׁשיו א ָהַרג ֶלמֶ  ה:ּבָ רַ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ מֵ  ׁשרּוד ּפֵ יא עוֹ בִ ק מֵ סּוּפָ ל הַ עַ 
ּו ִּפְרָיה ּוְרִבָּיה ְלִפי ֶׁשִּנְגְזָרה ְגֵזָרה ְלַכּלֹות מּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו ִמֶּׁשִּקּיְ 

ַזְרעֹו ֶׁשל ַקִין ְלַאַחר ִׁשְבָעה דֹורֹות ָאְמרּו ָמה ָאנּו יֹוְלדֹות ְלֶבָהָלה ְלָמָחר 
ֵמר ָלֶהן ְוִכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי ְוִכי ְוהּוא אוֹ  ,ַהַּמּבּול ָּבא ְוׁשֹוֵטף ֶאת ַהֹּכל

ְּבקֹוָמה ְוֶיֶלד ְּבָׁשִנים ֶׁשְּיֵהא ַזְרִעי ָּכֶלה  ֲאִני ָהַרְגִּתי ֶאת ֶהֶבל ֶׁשָהָיה ִאיׁש
א  א ָהַרְגִּתי  ְּבאֹותֹו ָעֹון ּוַמה ַּקִין ֶׁשָהַרג ִנְתָלה לֹו ִׁשְבָעה דֹורֹות ֲאִני ֶׁש

ֵאין  ןם ּכֵ ְׁשטּות אִ  לר ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ ְוֶזה קַ  ,ִּיְתלּו ִלי ְׁשִביִעּיֹות ַהְרֵּבהׁשֶ  ןּכֵ ל ׁשֶ כָ 
ן ה ּדָ ּזֶ הַ  ׁשרּוּפֵ י הַ פִ ם לְ נָ מְ ָאה ׁשֶ אֶ ְר נִ וְ  .הקב"ה ּגֹוֶבה ֶאת חֹובֹו ּוְמַקֵּים ֶאת ְּדָברוֹ 

ן מּוּטָ ע ׁשֶ מַ ְׁש יו מַ רָ בָ ת ּדְ אֶ ה ירָ ּכִ זְ ה מַ רָ וֹ ּתהַ ה ׁשֶ ם זֶ צֶ ל עֶ בָ ת, אֲ טּול ְׁש ר ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ קַ  מֶ לֶ 
א בוֹ יָ ן וְ יִ ל קַ ׁשֶ  עוֹ ְר ת זַ אֶ  יׁשנִ עֲ ם ה' יַ נָ מְ ָאיו ׁשֶ ׁשָ נָ ז לְ מַ רָ  מֶ ּלֶ ׁשֶ  ינּויְ י, הַ ּתִ מִ ק אֲ מֶ ם עֹ הֶ ּבָ 
ה בָ ּתֵ ה ּבַ לָ ּצְ ה נִ מָ עֲ נַ  וֹ ּתּבִ י ׁשֶ פִ כְ ים, ּועִ ׁשָ ְר  יּוהְ ּיִ ׁשֶ  ּוּלל אֵ ק עַ ה רַ יֶ הְ ה יִ ל זֶ ל ּכָ בָ ל, אֲ ּוּבמַ 
  ה. תָ א מֵ וְ 

  .הידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּו ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ן יַ נְ עִ 
ם א גַ , הּומֶ ּלֶ יל מִ חִ תְ הִ ק"ל ׁשֶ ן הַ ּוּקת ּתִ ם אֶ ּיֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ן יַ נְ ל עִ ּכָ  ׁשרֶ ׁשֹ דְ 
ת יר אֶ זִ חֲ ה' יַ ן, וְ ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ק"לר הַ רּות ּבֵ אֶ  רּומְ גְ ּיִ ה ׁשֶ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ , עבַ ׁשֶ י רֵ ּפָ סְ ם מִ ר עִ מֶ חֹ ל וָ קַ  מֶ ן לֶ ן ּדָ כֵ לָ ה. וְ ּנָ ּמֶ מִ  ׁשרַ ּפָ ה ׁשֶ ינָ כִ ְּׁש הַ 

  "י ּׁשִ רַ 

  ה אֶ ְר נִ 



ע בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ י מִ ּכִ  ".ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ָקִין" (בראשית ד, כד)
 ְּבִגיַמְטִרָּיאל אֵ ׁשָ תּומְ  היָ הָ  מֶ לֶ ל יו ׁשֶ בִ ָאׁשֶ  יפּוסִ ן הוֹ כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ן הַ ּוּקל ּתִ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

 595 חַ ת נֹ אֶ  ידוֹ לִ י הוֹ רֵ חֲ י ַאחַ  מֶ ן לֶ כֵ וְ  ים.נִ ׁשָ  777י חַ  חַ ל נֹ יו ׁשֶ בִ ָא מֶ לֶ ן כֵ וְ . 777
 מֶ ּלֶ ׁשֶ  (בראשית לג)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ טִ ּוּקּלִ ר 'הַ פֶ סֵ ּבְ מּוָבא ן כֵ וְ  ְירּוָׁשַלִים. ןיַ נְ מִ ים ּכְ נִ ׁשָ 
ה, ּכָ ד סֻ סוֹ יא ּבְ הִ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ל הַ ׁשֶ  לּצֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  הּלָ צִ  וֹ ּתְׁש ם אִ ן ׁשֵ כֵ וְ  ,לֶ מֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ 
 מוֹ א, ּכְ בֹ לָ  ידתִ עָ ן לֶ ּוּקּתִ ם הַ לַ עוֹ ים לְ ִר ּוׁשּקְ ׁשֶ תּוַבל ַקִין ה וְ מָ עֲ נַ  אּוצְ ם יָ הֶ י מֵ ד. ּכִ וִ ת ּדָ ּכַ סֻ 
ן יִ ל קַ בַ ּון ּתכֵ וְ  ל.ּוּבּמַ ר הַ חַ ם ַאלָ עוֹ ת הָ ּתַ ְׁש נִ  ּוּנּמֶ ּמִ ן ׁשֶ ּוּקּתִ ם הַ לַ עוֹ  ׁשרֶ ה ׁשֹ תָ יְ ה הָ מָ עֲ ּנַ ׁשֶ 
 לּוטְ יִ  ּהג, ּבָ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ר לַ ּוׁשא קָ הּום וְ לָ עוֹ ן ּבָ יִ ּזַ י הַ לֵ ּכְ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּו מֶ ל לֶ ׁשֶ  נוֹ ּבְ 
ז ּמֵ רַ ן לְ יִ ל קַ בַ תּוא לְ קָ וְ ה ּדַ מָ עֲ ת נַ ב אֶ תּוּכָ ר הַ ּׁשֵ קַ ן מְ כֵ ם, לָ לָ עוֹ ן הָ ּוּקתִ ק ּבְ לֶ ן חֵ יִ ּזַ י הַ לֵ ּכְ 
ה" מָ עֲ נַ ן יִ קַ ל בַ ּוּתת חוֹ אֲ וַ " )כב, ד בראשית( בתּוּכָ ן הַ כֵ ד. וְ חַ ם יַ יהֶ נֵ ְּׁש א מִ צֵ ן יֵ ּוּקּתִ הַ ׁשֶ 

. התשע''ו ץּקֵ ת הַ נַ ְׁש  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ת ּבְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ּתּוַבל ַקִין ְוַנֲעָמהן כֵ , וְ "ןּוּקּתִ ר"ת 
יף סִ הוֹ וְ  .ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ל לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ  ָהָאחֹות ַנֲעָמהן כֵ וְ 

 ּתּוַבל ַקִיןל ע ׁשֶ צַ ּפֶ הַ  יחּואִ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ , מְ ּתּוַבל ַקִין תחוֹ אֲ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 
ז מָ ְר , נִ לֶ מֶ ת ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ ׁשֶ  ֶלֶמת אֶ  מֹוֵׁשה יָ הָ ן ׁשֶ יִ קַ  לבַ ּוּתן כֵ . וְ ּהדָ ל יָ ה עַ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ 
ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג  ֶאל ָּפֶני ִׂשים ָאָדם ֶּבן" )ב לח, (יחזקאל גוֹ ּג לֶ ּמֶ ל הַ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ּבַ 

ת ג אֶ רַ , הָ ןיִ עַ  ה לוֹ רָ סְ חָ א וְ מָ ה סּויָ הָ ׁשֶ  מֶ ן לֶ כֵ ". וְ ָעָליו ֵבאְוִהּנָ  ֻתָבלוְ  ֶמֶׁשראׁש  ְנִׂשיא
ן וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאם לְ רַ ם ּגָ א גַ ן הּוכֵ לָ ת, וְ וֹ ּמאֻ  "ןיִ עַ ל לֵ וֹ ּכג הַ וֹ ת ּגינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ  ּתּוַבל ַקִין

הֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם וְ  ק"ל. ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןיִ עַ י ת, ּכִ ת ׁשֵ ה אֶ נָ י ק"ל ׁשָ רֵ חֲ יד ַאלִ הוֹ לְ 
יף הרה"ג ר' א. סִ הוֹ וְ ר. מֶ חֹ ל וָ ּקַ מִ  ְּבִגיַמְטִרָּיאד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ ּמָ ׁשֶ  ַאָּגִׂשי שליט"א

ִהֵּנה ַמְלֵּכ ָיבֹוא ָל ַצִּדיק ְונֹוָׁשע " , ט)זכריה ט(ר מַ אֱ נֶ  יחַ ִׁש ּמָ ל הַ עַ ב שליט"א ׁשֶ נוֹ וֹ ּיצִ 
ה רָ וֹ ּתהַ ת ׁשֶ וֹ ּדי"ג מִ הַ ׁשֶ  יפּוסִ ן הוֹ כֵ ". וְ ֲחמֹורְוֹרֵכב ַעל ] ק"ל אְּבִגיַמְטִרּיָ [ ָעִניהּוא 

 מוֹ כְ ר. ּומֶ חֹ ל וָ יא קַ ה הִ נָ וֹ אׁשִר ה הָ ּדָ ּמִ הַ ים, וְ מִ חֲ רַ ת הָ וֹ ּדד י"ג מִ גֶ נֶ ת ּכְ נוֹ ּוָ כֻ ן מְ הֶ ת ּבָ ׁשֶ רֶ דְ נִ 
ה ּכֶ זְ ּנִ ה ׁשֶ רָ ּפָ כַ ה וְ יחָ לִ סְ ה ּוילָ חִ ים מְ יאִ בִ מְ ים ּוינִ ּדִ ת הַ ת אֶ יקוֹ ּתִ מְ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים מַ ׁשֶ 



ת ת אֶ לוֹ עֲ וֹ ר ּפמֶ חֹ ל וָ ד קַ מֵ ן עוֹ ׁשָ ראֹ ּבְ ת ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת ָּבֶהן ׁשֶ וֹ ּדי"ג מִ  ה, ּכָ ּלָ אֻ ּגְ לַ 
ת צוֹ יצוֹ ּנִ ר הַ רֵ בָ מְ ת ּולּוּגָ ת הַ ּכַ ְׁש ת חֶ יר אֶ אִ ּמֵ ה ׁשֶ ל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ וֹ ד ּתּוּמלִ  רֶ ה דֶ ּלָ עֻ ּפְ  ּהתָ אוֹ 
  ה.ּלָ אֻ ּגְ ה לַ ּכֶ זְ ּנִ ׁשֶ 

ת נָ ל מְ ַקל ָוֹחֶמר עַ  3 יהָ בִ ָאה לְ רָ מְ ם ָאיָ ְר מִ 
  .ֶכֶבדוֹ ית יר אֶ זִ חֲ יַ ׁשֶ 

ר, מֶ חֹ ל וָ קַ  חַ כֹ ה ּבְ ׁשֶ ת מֹ דַ ת לֵ ה אֶ יָאבִ ם הֵ יָ ְר ּמִ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 
ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי".  "ַוֵּיֶל ִאיׁש (סוטה יא:)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ְזִביָנא ֶׁשָהַל ַּבֲעַצת ִּבּתֹו. ָּתָנא ַעְמָרם  ְלֵהיָכן ָהַל

ְּגדֹול ַהּדֹור ָהָיה, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֶׁשָאַמר ַּפְרֹעה "ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה 
ְוא ָאנּו ֲעֵמִלים. ָעַמד ְוֵגַרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָעְמדּו ֻּכָּלם ַּתְׁשִליֻכהּו", ָאַמר ַלּׁשָ 

ַאָּבא, ָקָׁשה ְּגֵזָרְת יֹוֵתר ִמֶּׁשל ַּפְרֹעה  ,ְוֵגְרׁשּו ְנׁשֹוֵתיֶהם. ָאְמָרה לֹו ִּבּתוֹ 
א ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, ְוַאָּתה ָּגַזְרָּת ַעל ַהְּזָכִרי ם ְוַעל ָהָרָׁשע, ֶׁשַּפְרֹעה 

א ָּגַזר, ֶאָּלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאָּתה ָּגַזְרָּת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ,ַהְּנֵקבֹות ַּפְרֹעה 
ְוָלעֹוָלם ַהָּבא. ַּפְרֹעה ָרָׁשע הּוא ָסֵפק ְּגֵזָרתֹו ִמְתַקֶּיֶמת ָסֵפק ֵאין ִמְתַקֶּיֶמת, 

". ָעַמד ְוַאָּתה ַצִּדיק ַוַּדאי ְּגֵזָרְת ִמְתַקֶּיֶמת, ֶׁשּנֶ  ֱאַמר "ְוִתְגַזר ֹאֵמר ְוָיָקם ָל
"ַוַּיֲחִזיר" ִמָּבֵעי  ,"ַוִּיַּקח". ְוֶהֱחִזיר ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָעְמדּו ֻּכָּלם ְוֶהֱחִזירּו ְנׁשֹוֵתיֶהן

הֹוִׁשיָבּה  ,ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ְזִביָנא, ֶׁשָעָׂשה לֹו ַמֲעֶׂשה ִלּקּוִחין ,ֵליּה
"ֵאם  ְוַאֲהֹרן ּוִמְרָים ְמַרְּקִדין ִלְפֵניֶהם, ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת אֹוְמִריםְּבַאִּפְריֹון, 

ר תֵ ר יוֹ מּוחָ  תוֹ יוֹ ל הֱ עַ  ַקל ָוֹחֶמר 3 יהָ בִ ָאה לְ רָ מְ ם ָאיָ ְר ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה". 
ר רָ בְ ּנִ ק"ל ׁשֶ ת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ  אהּוה ׁשֶ ׁשֶ ת מֹ יד אֶ לִ יוֹ וְ  וֹ ּתְׁש ת אִ יר אֶ זִ חֲ יַ ת ׁשֶ נָ ל מְ ה עַ עֹ ְר ּפַ מִ 
ִיְׂשָרֵאל ת מוֹ ְׁש ת נִ יד אֶ לִ הוֹ ם לְ יהֶ תֵ וֹ ׁשל נְ אֵ רָ ְׂש ל יִ לַ ל ּכְ ּכָ  ירּוזִ חֱ ה הֶ ת זֶ כּוזְ בִ ר ּומֶ חֹ הַ מֵ 
ַעל  (מלכים ט, א)"ם ּבַ מְ רַ א ּבָ בָ ן מּוכֵ ן. וְ ּוּקים ּתִ יכִ ִר ּצְ ק"ל ׁשֶ ל הַ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ ם הַ הֵ ׁשֶ 
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ָּבא ַאְבָרָהם ְוִנְצַטָּוה ֶיֶתר ַעל ֵאּלּו  ,ְצַטָּוה ָאָדם ָהִראׁשֹוןנִ  ִׁשָּׁשה ְדָבִרים
ׁש ַמֲעֵׂשר ְוהֹוִסיף ְּתִפָּלה יְוִיְצָחק ִהְפִר  ,ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית ,ַּבִּמיָלה

ם יִ ְצרַ ּוְבמִ  ,ְוַיֲעֹקב הֹוִסיף ִּגיד ַהָּנֶׁשה ְוִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית ,ַאֶחֶרת ִלְפנֹות ַהּיֹום
ִנְצַטָּוה ַעְמָרם ְּבִמְצֹות ְיֵתרֹות ַעד ֶׁשָּבא ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְוִנְׁשְלָמה ּתֹוָרה ַעל 

ת ִנְצַטָּוה ווֹ צְ מִ  ּוּלים אֵ ִר אֲ בָ ּמְ ים ׁשֶ ִׁש ְר פָ יא מְ בִ "א מֵ ידָ חִ ל' לַ ַאים ׁשָ ּיִ ר 'חַ פֶ ּסֵ בַ ּוָידֹו. 
ן יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ּהירָ זִ חֱ הֶ ד וְ בֶ כֶ ת יוֹ אֶ  ׁשרֵ ּגֵ ׁשֶ ין ּכְ ׁשִ רּוגֵ ין וְ ִׁש ּוּדת קִ וַ צְ ַעְמָרם, מִ 

ד בֶ כֶ ת יוֹ אֶ  ׁשּדֵ קַ לְ ּו ׁשרֵ גָ ה לְ י זֶ נֵ פְ לִ  יִר ה צָ יָ י, הָ ימִ נִ ּפְ ק"ל הַ ר הַ רּוּבֵ  יאה הִ ׁשֶ ת מֹ דַ ּלֵ ׁשֶ 
ֶכֶבד וֹ ּישליט"א ׁשֶ יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ ת. וְ מּולֵ ְׁש ק"ל ּבִ ת הַ ר אֶ רֵ בָ י לְ דֵ ה, ּכְ רָ וֹ ין ּתדִ ּכְ 
ר בָ א דָ הּור ׁשֶ מֶ צֶ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ ָעְמָרא ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּו ַעְמָרם, וְ ַקלמִ  פֶ הֵ הַ  ָּכֵבד ׁשרֶ ּׁשֹ יא מִ הִ 

  ד.בֵ ּכָ הַ ק"ל מֵ ת הַ ר אֶ רֵ ד ּבֵ בֶ כֶ יוֹ ם וְ רָ מְ ד עַ חּון יִ כֵ , לָ ַקל
ַוֵּתַתַּצב " (שמות ב, ד)ק סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר נִ  רמֶ חֹ וָ ל ּקַ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

יא הִ ם, וְ יָ ְר ת מִ כּוזְ ה ּבִ ׁשֶ ד מֹ לַ אן נוֹ י כָ " ּכִ ֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לוֹ ֵמָרֹחק לְ ֲאֹחתֹו 
ה רָ ּבְ חַ תְ יא הִ ן הִ כֵ לָ ה, וְ ׁשֶ ל מֹ ר עַ מוֹ ְׁש לִ ר וְ מֶ חֹ הַ מֵ  ק"לר הַ רּובֵ ג לְ אוֹ דְ ה לִ יכָ ִׁש מְ הִ 
י ּתֵ ְׁש  ׁשרֶ ם ׁשֹ ׁשָ ה וְ ׁשֶ ת מֹ מַ ׁשְ נִ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ  "ֶׂשה לוֹ ְלֵדָעה ַמה ֵּיעָ " תעַ ּדַ ת הַ ינַ חִ בְ לִ 
י פִ ּכְ , ּהּתָ עְ רַ ּצָ ה מִ עֹ ְר ת ּפַ ה בַ יָ תְ ה ּבַ ָאּפְ ְר ד נִ מָ עֲ מַ  תוֹ אוֹ ן ּבְ כֵ לָ ן. וְ ּמָ קַ לְ דִ ק"ל ּכְ ת הַ ינוֹ חִ ּבְ 
ת א אֶ ּפֵ רַ מְ  ק"לן הַ ּוּקתִ י וְ ִר ּקֶ ם הַ גַ ּפְ ה מִ ָאּבָ  ָּצַרַעתׁשֶ  ִחְזִקָּיהּות עַ רַ ל צָ עַ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 
  ת.עַ רַ ּצָ הַ 

ל ת ּכָ ים אֶ דִ מְ אן לוֹ ּכָ מִ  "ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניהָ "
   ה.רָ וֹ ּתר ּבַ מֶ חוֹ ל וָ ין קַ ּדִ 

ִמְרָים ִהְמִּתיָנה ְלֹמֶׁשה ָׁשָעה ֶאַחת ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוֵּתַתַּצב  (סוטה ט:)ַּבְּגָמָרא 
יָכ ִנְתַעְּכבּו ָלּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק", ְלפִ 

א  ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים, ְוָהָעם 
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ר מֶ חוֹ ל וָ ין קַ ל ּדִ ת ּכָ ים אֶ דִ מְ אן לוֹ ּכָ א מִ לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּוָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים". 
ים דִ מְ ן לוֹ יכָ הֵ מֵ  ינּויְ [הַ  ֵּכיַצד ל ָוֹחֶמרִּדין קַ מִ  (ב"ק כה.)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמה, ּכַ רָ וֹ ּתּבַ 
ֶאל מֶׁשה ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה  ה'ַוֹּיאֶמר " ר]מֶ חוֹ ל וָ קַ ת ּבְ ׁשֶ רֶ דְ ה נִ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

א ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים ַלְּׁשִכיָנה  רל ָוחֹומֶ קַ  ",ֲה
ְּבלק"ת א בָ ן מּוכֵ וְ  .ֶאָּלא ַדּיֹו ַלָּבא ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכִּנּדֹון ,ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום

 ןְּבָבַרְייָּתא ְּדר' ִיְׁשָמֵעאל הֵ  תוֹ ַהּמּוָבא ןֶׁשי"ג ִמּדֹות ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת ָּבהֶ  (בהעלותך לד:)
ים אִ רוֹ וְ  ֵאל,ת ּדַ ד מִ גֶ נֶ יא ּכְ ה הִ נָ וֹ אׁשִר הָ  ַקל ָוֹחֶמרת ּדַ מִ ם. ּוימִ חֲ רַ ת הָ וֹ ּדמִ  ְּבִחיַנת י"ג

ת' וֹ ּלפִ ט ּתְ קֶ ר 'לֶ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ". וְ ּהא לָ א נָ פָ א ְר נָ "ֵאל ם יָ ְר ל מִ ל עַ ּלֵ ּפַ תְ ה הִ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ 
ֶׁשֹּמֶׁשה ים אִ רוֹ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ ָאהְרפּוה לִ ּלָ גֻסְ ּכִ  ַקל ָוֹחֶמרי נֵ יָ נְ ה עִ ּמָ יר ּכַ ּכִ זְ הַ י' לְ חָ  יׁשן אִ 'ּבֶ הַ מֵ 
ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ הַ ן ׁשֶ יוָ יף ּכֵ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ . וְ ַקל ָוֹחֶמרד גֶ נֶ יא ּכְ הִ ׁשֶ  ֵאלת ּדַ מִ ה ּבְ ָאפּוְר  ׁשּקֵ בִ 
 ןכֵ . וְ ֶׁשִעְנַין ָהְרפּוָאה ָּבא ִמִּמַּדת ַהִּדין (שער א)ְּבֵסֶפר 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'  אבָ מּוּו ,ִדיןא רָ קְ נִ 
, ּוְתִפָּלה  (בראשית כד:)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ מָ  ֶׁשְּתִפָּלה ֲאֻרָּכה ִהיא ְלַצד ַהֶחֶסד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָאֹר

"ֵאל ָנא ְקָצָרה ִהיא ְלַצד ַהִּדין ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָקָצר. ּומֶׁשה ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה 
 (העמידה ע' ריט)ְלָהֲאִריַז"ל 'ְפִרי ֵעץ ַחִּיים' ּבִ , ְלַצד ַהִּדין. ְוֵכן מּוָבא ְרָפא ָנא ָלּה"

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא ר"ת רי"ו הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ַאָּתה ר"ת 
 ְּגבּוָרהֶׁשהּוא ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ַהִּמָּלה  רי"ו. רֹוִאים ֶׁשִּמְסַּפר ִּגיַמְטִרָּיא ב' ְּפָעִמים רי"ו

  ְּפָעִמים ִּבְתִחַּלת ִּבְרַּכת ְרָפֵאנּו. ְמֻרָּמז ג' 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ִמְרָים  ַאֲהֹרן ִמּמֶׁשהת ׁשַ ּקָ בַ ּבְ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

"ַאל ָנא ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר  יב) במדבר יב,(ֶׁשִּתְתַרֵּפא ֵמַהָּצַרַעת ָּכתּוב 
"ֲחִצי ְבָׂשרֹו" ֶׁשָאִחיו ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י ִצי ְבָׂשרֹו" ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל חֲ 

, ַהְיינּו ֶׁשִּמְרָים ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ְּבָׂשרֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְוָלֵכן מֶׁשה ָצִרי ְּבָׂשרֹו הּוא
ז ּמֵ רַ , לְ "םחֶ רֶ הָ ה מֵ שֶ ת מֹ יַאיצִ ם ּבִ יָ ְר ל מִ ם ׁשֶ גָ ל ּפְ ז עַ מַ רָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ְלִהְתַּפֵּלל ָעֶליהָ 

יף הרה"ג ר' צ. א. סִ הוֹ וְ  ."רמֶ חֹ הַ ר מֵ רָ בְ ּנִ ה ׁשֶ ׁשֶ ת מֹ מַ ְׁש ל נִ ק"ל ׁשֶ ר הַ רּובֵ ם ּבְ גָ ּפְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
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ה לֶ , עוֹ רוֹ ׂשָ י ּבְ צִ ם חֲ ּגַ פְ ּנִ ן ׁשֶ רֹ הֲ י ַארֵ בְ דִ ּכְ  "ְּבָׂשרֹו"ת בַ ל ּתֵ ׁשֶ  ִּגיַמְטִרָּיאהַ  ֲחִצישליט"א ׁשֶ 
  .חֹוֶמרהַ ר מֵ רַ בְ ּנִ "ל ׁשֶ ּקַ ם ּבַ גָ ּפְ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ חֹוֶמר ְּבִגיַמְטִרָּיא

ּלּו ְיצּוַיר ר ה' ׁשֶ מֵ ר אוֹ מֶ חֹ ל וָ ה קַ יזֶ ט. אֵ ׁשָ י ּפְ ל ּפִ ד עַ אֹ א מְ רָ מָ ּגְ י הַ רֵ בְ ים ּדִ ִׁש קָ 
 ינּוצִ ן מָ יכָ ים, הֵ מִ ת יָ עַ בְ ר ִׁש ּגֵ סְ ה הֶ יכָ ִר ה צְ תָ יְ הָ  יהָ נֶ פָ ק ּבְ רֵ ה יוֹ יָ ם הָ רָ מְ ם עַ אִ 

ה יל מָ בִ ְׁש בִ אן, ּום ּכָ רָ מְ ת עַ יר ה' אֶ ּכִ זְ הִ  עַ ּוּדמַ , ּו'לּו ְיצּוַיר'ר מֵ ה' אוֹ ה ׁשֶ מֶ וֹ ר ּדבָ דָ 
ת רֶ אֶ בָ א מְ רָ מָ ּגְ ין הַ אֵ  עַ ּוּדמַ ה. ּוָאְר בְ א נִ ה וְ תָ יְ א הָ ם ׁשֶ רָ מְ ל עַ ה ׁשֶ יקָ ִר ל יְ ר ה' עַ ּבֵ דַ מְ 
, ַהָּצַרַעתי דֵ ל יְ עַ  יהָ נֶ פָ ק ּבְ רַ ּיָ ה' ׁשֶ ה לַ נָ ּוָ ּכַ הַ  יהָ בִ ָאר, ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ י קַ לִ ּבְ  טוֹ ּוׁשפְ ק ּכִ סּוּפָ ת הַ אֶ 
ן בָ מּו ינוֹ אֵ ה ׁשֶ ּזֶ הַ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ל ה ּכָ ם מָ ׁשֵ , לְ ִׁשְבַעת ָיִמיםר ּגֵ ּתַ סְ הִ ע לְ רָ צֹ ין מְ דִ ּכְ  ּהינָ דִ וְ 
יא ת: הִ קֶ ּדֶ ּצַ ם הַ יָ ְר ת מִ בֶ ׁשֶ חֲ ב מַ ּׁשֵ חַ ה לְ ּסֶ נַ ; נְ ׁשּמָ ים מַ אִ לָ פְ ים נִ ִר בָ ּדְ הַ  ינּורֵ בָ י דְ פִ לְ ל. ּולָ ּכְ 
יר זִ חֲ הַ לְ  ה לוֹ מָ ְר גָ ר, וְ מֶ חֹ ל וָ קַ  3ר וֹ ּדל הַ דוֹ ה גְ יָ הָ ם ׁשֶ רָ מְ עַ  יהָ בִ ָאר לְ מַ לוֹ  ׁשיל ׁשֵ גִ ה בְ תָ כְ זָ 
ם ד עִ חַ ה יַ יכָ ִׁש מְ יא הִ הִ ם, וְ יהֶ תֵ וֹ ׁשנְ ִיְׂשָרֵאל ם ל עַ ּכָ  ירּוזִ חֱ יו הֶ תָ בוֹ קְ עִ . ּבְ וֹ ּתְׁש ת אִ אֶ 
ל ּכָ  ּהים לָ ִר מְ ים אוֹ ּיִ חַ ל הַ ם. ּכָ יִ רַ צְ מִ ּבְ ִיְׂשָרֵאל ל ת ּכָ יד אֶ לִ הוֹ ת לְ דֶ ּלֶ יַ מְ ת הַ יוֹ הְ לִ  ּהּמָ אִ 

ת וֹ ּכר מַ ׂשֶ עֶ לְ  ינּוכִ זָ ה וְ ׁשֶ ד מֹ לַ נוֹ  ּהתָ כּוזְ בִ , ּוּהתָ כּוזְ ּבִ ִיְׂשָרֵאל ם ת עַ יאּוצִ ל מְ ּכָ ׁשֶ ִיְׂשָרֵאל 
ת יר אֶ זִ חֲ יַ  יהָ בִ ָאה ׁשֶ גָ אֲ ּדָ ׁשֶ  ּהתָ כּוזְ ל ּבִ ּכֹ ה, הַ רָ וֹ ן ּתּתַ מַ ף ּום סּויַ  תיעַ ִר קְ ם ּויִ רַ צְ ת מִ יַאיצִ וִ 
ל דוֹ גְ  יהָ חִ ה ָאׁשֶ ּמֹ ׁשֶ  ,ִּצּפֹוָרהמִ ב גָ אֲ  רֶ דֶ ת ּבְ עַ מַ וֹ יא ׁשת הִ עֵ ה. ּכָ ּנָ ּמֶ מִ  ׁשרוֹ פְ א יִ וְ  ּהמָ אִ 
פֹוֵרׁש ל, ּוכוֹ יָ בְ ת ּכַ עּוטָ  ּהתָ ל אוֹ ר עַ זֵ חוֹ  רוֹ ּדת הַ גַ הָ נְ הַ ם ּבְ רָ מְ עַ  יהָ בִ ל ָאׁשֶ  ׁשרֵ וֹ ּיר הַ וֹ ּדהַ 

ר בָ ּדָ י הַ רֵ ם, הֲ יִ רַ צְ ּמִ מִ  אּוצְ ּיָ ם ׁשֶ דֶ ד קוֹ ה עוֹ נֶ ּסְ יו ּבַ לָ ה אֵ ּלָ ּגַ תְ ה' הִ ן ׁשֶ מַ ּזְ הַ ר מֵ בָ ּכְ  ֵמִאְׁשּתוֹ 
ת אֶ  יבִ הָ א לְ ה ׁשֶ לָ כוֹ יְ  ּהינָ ה אֵ ׁשֶ ם מֹ ר עִ ּבֵ דַ ה; לְ ׂשֶ עֲ ה ּתַ מַ ן. ּויָ נְ עִ ל ּבָ עוֹ פְ לִ  ּהרָ ְר ה עוֹ ּזֶ הַ 
ה ין זֶ אֵ ה ׁשֶ ּתָ ים אִ ּכִ סְ ד הִ ּיָ ּמִ ן ׁשֶ רוֹ הֲ ם ַאץ עִ עֵ יָ תְ הִ ם לְ יָ ְר ה מִ כָ לְ . הָ ּהה לָ תָ ּלְ ּגִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּפצִ 
 (בהעלתך)"ל יזַ ִר אֲ הָ לק"ת לְ בַ ם. ּוהֶ לָ  יעַ ִר פְ מַ  ינוֹ ר אֵ בָ ּדָ הַ ים וְ יאִ בִ ם נְ ם הֵ י גַ רֵ הֲ ן. ׁשֶ כוֹ נָ 
ה נֶ חֲ ּמַ ּבַ  אּוּבְ נַ תְ הִ ֶׁשֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ם ּכְ יָ ְר מִ ה לְ תָ ּלְ ּגַ תְ הִ  ִּצּפֹוָרהמִ ה ׁשֶ ת מֹ ּוׁשיִר ּפְ ׁשֶ  ׁשרֵ פָ מְ 
ל ם ׁשֶ יהֶ תֵ וֹ ׁשל נְ ת עַ ׁשֶ ׁשֶ יא חוֹ הִ ם ׁשֶ יָ ְר מִ לְ  ִצּפֹוָרהה רָ מְ ָאיס, וְ נִ כְ מַ  עַ ׁשֻ יהוֹ ת וִ ה מֵ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ 
ן רוֹ הֲ ַאם וְ יָ ְר מִ ה. ּוּנָ ּמֶ מִ  ׁשרַ ה ּפָ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ  מוֹ ן ּכְ הֶ מֵ  ּוׁשְר פְ ן יִ יהֶ לֵ עֲ יו ּבַ ׁשָ כְ עַ ד ׁשֶ ידָ מֵ ד ּוּדָ לְ אֶ 

  ת מֶ אֱ ּבֶ 



ת ּבַ א סִ פָ ה גּוא זֶ ּלָ ד, אֶ חַ ם יַ הֶ לָ  לּוגְ נִ  ּוּלאֵ ים הָ ִר בָ ּדְ ל הַ כָ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ם הִ תָ א סְ ׁשֶ  בּוְׁש חָ 
ם ּוּׁשמִ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ס נֵ ּכָ א יִ ׁשֶ  ׁשנֵ עָ ה יֵ ׁשֶ י מֹ יס, ּכִ נִ כְ מַ  עַ ׁשֻ יהוֹ ת וִ ה מֵ ׁשֶ ּמֹ ה ׁשֶ ָאבּוּנְ הַ 
ן מַ זְ  תוֹ אוֹ י ּבְ רֵ הֲ ה, ׁשֶ יבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ ּבְ  ׁשנֶ עֹ ת הָ אֶ  לּותְ ּיִ ׁשֶ  ּיָ ה ׁשַ יָ א הָ , וְ וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרַ ּפָ ׁשֶ 
ה תָ ם מֵ יָ ְר מִ י ׁשֶ רֵ חֲ ה ַאיבָ ִר י מְ מֵ ּבְ  אּוטְ ן חָ רֹ הֲ ַאה וְ שֶ י מֹ , ּכִ ֵחְטא ֵמי ְמִריָבהה יָ א הָ ן יִ דַ עֲ 
  ם. יִ ה מַ יָ א הָ וְ 

ר ּבֵ דַ ת. ה' מְ עַ רַ צֹ ה מְ תָ יְ הְ ם נִ יָ ְר מִ  עַ ּוּדר מַ מֵ ה' אוֹ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ת ר אֶ אֵ בָ א לְ בֹ ה נָ זֶ 
 3ת הַ אֶ  לוֹ  ּתְ ְר מַ ָאם וְ רָ מְ עַ  יבִ ָאאת לְ ּבָ ׁשֶ ם ּכְ יָ ְר מִ  ּתְ י אַ רֵ : הֲ ּהר לָ מֵ אוֹ ם וְ יָ ְר מִ לְ 

ב ר טוֹ תֵ ה יוֹ ינָ בִ מְ  ּהינָ אֵ ה וְ עָ טוֹ  ׁשיל ׁשֵ גִ ה בְ ּדָ לְ יַ  ּתְ י אַ לַ אּון ׁשֶ וֹ ּבְׁש חֶ ּבְ  ּתְ חְ קַ לָ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ 
ל כָ בְ ים, ּומִ ת יָ עַ בְ ר ִׁש ּגֵ ּתַ סְ הִ ת לְ ׁשֶ נֶ עֱ ית נֶ יִ הָ וְ  יִ לַ ק עָ רֵ ה יוֹ יָ הָ  יבִ ז ָאָאר, וְ וֹ ּדל הַ דוֹ ּגְ מִ 
ה ׁשֶ ת מֹ ּויׁשִר פְ ּבִ  וֹ ּתן אִ דּון לָ רֹ הֲ ַאלְ  ּתְ כְ לַ הָ ׁשֶ יו ּכְ ׁשָ כְ ם עַ . ּגַ ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ מְ ּבִ  ּתְ כְ לַ את הָ זֹ 
ר ּגֵ ּתַ סְ הִ י לְ כִ ְר טָ צְ ז ּתִ ָא, וְ ּתְ א אַ ק וְ דֵ ה צוֹ ׁשֶ ּמֹ ן ׁשֶ כֵ ּתָ ּיִ ׁשֶ  ינּויְ ים; הַ דִ דָ י צְ נֵ ְׁש  ׁשיֵ  ִּצּפֹוָרהמִ 
י , ּכִ ּתְ א אַ ק וְ דֵ ה צוֹ ׁשֶ ן מֹ כֵ ם ָאעַ ּפַ הַ י ַדּיֹו ַלָּבא ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכִּנּדֹון. וְ ים ּכִ מִ יָ  עַ בּוׁשָ 
, יִ רַ בָ ל ּדְ ּבֵ קִ וְ  יבִ ָאלְ  ּתְ ְׁש רַ ּדָ י ׁשֶ פִ ה ּכְ ּׁשָ אִ הָ מֵ  ׁשרוֹ פְ א לִ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ה יָ ם הָ רָ מְ ל עַ צֶ אֵ 
ָׁשה  בת פז.)(שא רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמ. ּכַ ׁשרוֹ פְ ן לִ ; ּכֵ פּוא הָ הּו ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ה ׁשֶ ל מֹ צֶ ל אֵ בָ אֲ  ְׁש

ְּדָבִרים ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִמַּדֲעּתֹו ְוִהְסִּכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעּמֹו. ִּפיֵרׁש ִמן 
א ִּדְּבָרה  ָהִאָּׁשה, ַמאי ָּדֵרׁש ָנָׂשא ַקל ָוחֹוֶמר ְּבַעְצמֹו ָאַמר ּוַמה ִּיְׂשָרֵאל ֶׁש

ָלֶהם ְזַמן, ָאְמָרה ּתֹוָרה "ַאל ִּתְּגׁשּו ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם ֶאָּלא ָׁשָעה ַאַחת ְוָקַבע 
ֶאל ִאָּׁשה". ֲאִני ֶׁשֹּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ְׁשִכיָנה ְמַדֶּבֶרת ִעִּמי, ְוֵאינֹו קֹוֵבַע ִלי 
ְזַמן, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ּוְמָנא ָלן ְּדִהְסִּכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָידֹו 

ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם". ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה "ְוַאָּתה ֹּפה  ִּדְכִתיב "ֵל ֶאמֹור
ק"ל, הַ וְ  ֶּקִרים הַ גַ ל ּפְ ז עַ ּמֵ רַ לְ " ָיֹרק ָיַרקְוָאִביָה ח "ּסַ ר ה' נֹ מַ ן ָאכֵ לָ וְ ֲעמֹוד ִעָּמִדי". 

ם רֵ ה גוֹ רָ מְ ם ָאיָ ְר ּמִ ה ּׁשֶ מַ , ּווֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרוֹ פְ לִ  יִר ה צָ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ  פּוהָ א הּו ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ אן ּכָ ׁשֶ 
ם גַ ין ּפְ ה אֵ ׁשֶ ל מֹ צֶ ן אֵ כֵ ן. וְ ּוּקּתִ  יִר ּצָ י ׁשֶ ִר ם קֶ גַ ל ּפְ ה ׁשֶ דָ לָ וֹ יא ּתהִ ת ׁשֶ עַ רַ ם צָ גַ ּפְ 

  י פִ לְ 



א הּום ׁשֶ עָ לְ ל ּבִ ׁשֶ  ַוִּיֶּקרל עַ  א'ת הָ פֶ סֶ תוֹ ּבְ ַוִּיְקָרא ת ּגַ ְר דַ ה בְ יָ ה הָ ׁשֶ י מֹ ת, ּכִ ּויׁשִר ּפְ ּבַ 
ם ר ׁשָ מַ ה' ָאי ׁשֶ פִ י ּכְ ִר ל קֶ ל ׁשֶ וֹ ׁשכְ ם מִ ּוה ׁשׁשֶ ל מֹ צֶ ה אֵ יָ א הָ ר, וְ הַ ּזֹ א בַ בָ ּוּמּכַ  ,ֶקִריד סוֹ 
יד מִ ן ּתָ כָ א מּוהּווְ  "ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו"ה ׁשֶ ּמֹ ם, ׁשֶ יָ ְר מִ ן ּורוֹ הֲ ַאלְ  ר ּכָ חַ ד ַאּיָ מִ 
  ה. ָאבּוּנְ ל הַ ּבֵ קַ ה לְ רָ הָ טֳ ּבְ 

ַהְיֹאָרה  ָּכל ַהֵּבן ַהִּילֹוד"ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגַזר ַּפְרֹעה  (פסיקתא רבתי מ"ג) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 
ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ַעְמָרם ֵּכן הּוא ּוֵבית ִּדינֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה  "ַּתְׁשִליֻכהּו

עּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּפְרָיה ּוְרִבָּיה ְוהֹוִציאּו ֶאת ְנֵׁשיֶהם  ִּמי ְּתָגְרׁשּון ְנֵׁשי עַ "ָגְזרּו ּוָמנְ
ִמְרָים ָהְיָתה אֹוָתּה ָׁשָעה ַּבת ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוָאְמָרה ַאָּבא  ",ִמֵּבית ַּתֲענֶֻגיהָ 

ַּפְרֹעה ָּגַזר ִּבְזָכִרים ְוַאְּת  ,ָלָמה ,ַאָּבא ַּפְרֹעה ָהָיה טֹוב ְלִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ִמְּמ
א ְוַאָּתה ָגַזְרָּת זֵ ְתַקְּיָמה גְ ָסֵפק נִ  ַּפְרֹעה ָּגַזר ,ִּבְזָכִרים ּוִבְנֵקבֹות ָרתֹו ָסֵפק 
ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ַעְמָרם ֶאת ְּדָבֶריָה ֵהִביא אֹוָתּה ִלְפֵני  ,ְוִנְתַקְּיָמה ְגֵזָרְת

ְוָאְמרּו לֹו ַעְמָרם ַאָּתה ָאַסְרָּת ְוַאָּתה ָצִרי  ,ַסְנֶהְּדִרין ְוָאְמָרה ִלְפֵניֶהם
ָאְמרּו  ,ָאַמר ָלֶהם ּוָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ִלי ַנֲחזֹור ַּבֲחַׁשאי ,רְלַהִּתיר ֶאת ַהָּדבָ 

ְיהּוָדה ַּבר ַזִביָדא הֹוִׁשיָבּה ַעְמָרם  ַמר ַרבָא ,לֹו ּוִמי מֹוִדיַע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל
ְּבפּוַרָּיא ְוָהָיה ַאֲהֹרן ִמָּכאן ּוִמְרָים ִמָּכאן טֹוֲעִנים קֹוְרָקנֹות ּוְמַהְּלִכים 

 ",מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה"ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש צֹוַוַחת  ,ֶניהָ ְלפָ 
ְוֵכיָון ֶׁשָראּו  ,ְוָלָמה ָעָׂשה ַעְמָרם ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲחִזירּו ֶאת ְנֵׁשיֶהם

א  ,ָאְמרּו ִׁשיָרה ְלהקב"ה ְכָׁשיו ֹמֶׁשה ַהּגֹוֵאל ֶאָּלא ָאְמרּו עַ ָאְמרּו ִׁשיָרה ְו
יא ם הִ ם אִ יָ ְר י מִ רֵ בְ דִ ק ּבְ ּפֵ ּתַ סְ ם הִ רָ מְ עַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ִנְגָאִלים ִמִּמְצַרִים נֹוַלד ְוָאנּו

ק רַ יִ  יהָ בִ ָאד ׁשֶ ה צַ יָ הָ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ  מוֹ כְ , ּויעּוִר כְ ּיַ ין ׁשֶ ִר ּדְ הֶ נְ ּסַ י הַ נֵ פְ לִ  ּהיאָ בִ הֵ ת וְ קֶ דֶ צוֹ 
  .יהָ נֶ פָ ּבְ 

ִיְתרֹו ֹּכֵהן ִמְדָין  (יתרו)ף' סֵ ב יוֹ קֹ עֲ ת יַ דוֹ לְ וֹ 'ּתל הַ עַ ּבַ ' מִ חַ נֵ עְ ת ּפַ נַ פְ ר 'צָ פֶ ּסֵ ן הַ וֹ ׁשלְ 
ֹראׁש ְוַׂשר ְלָכל ִסְטָרא ִּדְמָסֲאָבא ְוכּו', ּוֹמֶׁשה ֶׁשָּלַקח ִּבּתֹו הֹוִציא 

   ינּוצִ מָ 

  ה זֶ וְ 



ַיד ַהְּקִלּפֹות ֶׁשהּוא ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ֶקִרי ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָהיּו ֲעׁשּוקֹות ּבְ 
ֹכֵהן ִמְדָין, ְוַהְּנָׁשמֹות הנ"ל ַנֲעׂשּו ִאָּׁשה ְלֹמֶׁשה ְוכּו', ְוהֹוִציא ַהִּצּפֹור ַּדַעת 
ֲעֵׂשית ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה ְוכּו'. ְוֵאּלּו ב' ּדֹורֹות ֶׁשל ֶקִרי ַנֲעׂשּו  ַ ְּדַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ְונ

" ְּבדֹור ֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיהֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְר ָבֶניָה, "
ַהַּמּבּול. ּוֵבן ַהֵּׁשִני ִנְקָרא ֱאִליֶעֶזר, ִּכי דֹור ַהַּפָּלָגה ִנְקְראּו ְבֵני ָאָדם 

ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד  ה'ַוֹּיאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ְקַדָּמָאה. "
ְיינּו ְּכַלֵּפי ְנָׁשמֹות ֶקִרי ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַהַּכָּוָנה ְלֹמֶׁשה ַעְצמֹו, ", הַ ַּפְרֹעה

ים אִ רוֹ . וְ "ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם" ֶׁשֵהם ִניצֹוֵצי דֹור ַהַּמּבּול ְודֹור ַהַּפָּלָגה
ִנְׁשמֹות ראשון וכל ם הדָ ל ָאים ׁשֶ נִ ק"ל ׁשָ ר הַ רּוד ּבֵ סוֹ  יּוהָ  ִּנּׂשּוֵאי ֹמֶׁשה ְלִצּפֹוָרהׁשֶ 

ל, ּוּבּמַ ר הַ ה דוֹ ילָ חִ תְ ּבִ  יּול הָ אֵ רָ ְׂש ם יִ י עַ , ּכִ ּוּלין אֵ אִ ּוּׂשנִ ם ּבְ יִ לּותְ  יּום הָ נָ ּוּקתִ וְ ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִׁשְעּבּוד ם נָ ּוּקיל ּתִ חִ תְ הִ ל וְ ּוּגלְ גִ בְ  רּוזְ ם חָ יִ רַ צְ מִ בְ , ּונּוקְ תְ א נִ ה וְ גָ ּלָ ּפַ ר הַ וֹ ּד ר ּכָ חַ ַאוְ 
 ל ּכָ ם ּכָ יָ ְר מִ  עַ ּוּדד מַ אֹ ן מְ בָ ן מּוכֵ ת. לָ מוֹ קוֹ ה מְ ּמָ כַ "ל ּבְ יזַ ִר אֲ י הָ בֵ תְ כִ א ּבְ בָ ּוּמּכַ  ְצַרִיםמִ 
ת ה אֶ ידָ לִ הוֹ ד וְ בֶ כֶ יוֹ ם לְ רָ מְ ת עַ ה אֶ ירָ זִ חֱ יא הֶ י הִ רֵ הֲ ה, ׁשֶ ׁשֶ ל מֹ ת ׁשֶ ּויׁשִר ּפְ ל הַ ה עַ גָ אֲ ּדָ 
ה עָ דְ יא יָ הִ ן. וְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ל ָא"ל ׁשֶ ּקַ ן הַ ּוּקתִ לְ ם ּונָ ּוּקתִ ה לְ גָ אֲ דָ ל וְ אֵ רָ ְׂש ת יִ מוֹ ְׁש נִ 

  ה.רָ וֹ ּפצִ ה לְ ׁשֶ י מֹ אֵ ּוּׂשנִ ה ּבְ יָ לּון ּתְ ּוּקּתִ ת הַ מַ לָ ְׁש הַ ׁשֶ 

  .רמֶ חֹ ל וָ ל קַ ׁשֶ  נוֹ ן ּבְ ר, ּבֶ מֶ חֹ ל וָ ן קַ ר ּבֶ מֶ חֹ ל וָ קַ 
 ר.מֶ חֹ ל וָ ל קַ ׁשֶ  נוֹ ן ּבְ ר, ּבֶ מֶ חֹ ל וָ ן קַ ר ּבֶ מֶ חֹ ל וָ ֶזהּו קַ  )זבחים נ:(ַּבְּגָמָרא 

ע רָ ן הָ וֹ ׁשּלָ ל הַ ר עַ מַ ה' ָאׁשֶ ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ ד מִ מַ לְ ה נִ רָ וֹ ּתר ּבַ מֶ חֹ ל וָ ין קַ ּדִ  ׁשרֶ ן ׁשֹ כֵ וְ 
ה רָ מְ ם ָאיָ ְר ּמִ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ל ה ׁשֶ דָ לָ וֹ א ּתהּו, ׁשֶ וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרֵ וֹ ּפה ׁשֶ ׁשֶ ל מֹ ם עַ יָ ְר ל מִ ׁשֶ 
 מֶ א לֶ ּבָ ּסַ ל הַ ׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלּתֹוָלָדה ֶׁשל הַ ה תָ יְ את הָ זֹ , וְ ֶׁשָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתוֹ  םרָ מְ עַ  יהָ בִ ָאלְ 
ַקל ָוֹחֶמר ֶּבן ַקל ָוֹחֶמר, ֶּבן ת ינַ חִ בְ , ּבִ ׁש ֵמִאְׁשּתוֹ וֹ ְפרא לִ ָאָדם ָהִראׁשֹון ם לְ רַ ּגָ ׁשֶ 

י, יִׁש לִ ְּׁש ל הַ ד ׁשֶ כֶ א נֶ י הּונִ ּׁשֵ הַ י, וְ נִ ּׁשֵ ל הַ ן ׁשֶ א ּבֶ ן הּווֹ אׁשִר ן הָ כֵ לָ . וְ ְּבנֹו ֶׁשל ַקל ָוֹחֶמר

   ינּוצִ מָ 



א ּבָ א רַ ּבָ א סַ ם הּודֵ וֹ ּקהַ ת, וְ בַ ב ּום ָאהָ ם ׁשֶ רָ מְ עַ ם וְ יָ ְר , מִ נּוְר ּכַ זְ הִ ים ׁשֶ עִ רּואֵ ר הָ דֶ סֵ  מוֹ ּכְ 
ה תָ יְ הָ , ׁשֶ עבַ ׁשֶ י רֵ ּפְ סְ ל מִ ר עַ מֶ חֹ ל וָ ה קַ ׂשָ ה' עָ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ . וְ נוֹ ן ּבְ ת ּבֶ ינַ חִ בְ ּבִ  מֶ לֶ 
ת. חַ ם ַאעַ ּפַ  העָ בְ ׁשִ ק ר רַ ּגֵ תַ סְ ' ּתִ כּווְ  וֹ ּיין ּדַ ּדִ מִ ים, ּומִ יָ  העָ בְ ׁשִ ם יִ מַ עֲ ר ּפַ ּגֵ ּתַ סְ הִ ה לְ יכָ ִר צְ 
ע בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ ּמִ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו עבַ ׁשֶ י רֵ ּפְ סְ ם מִ עִ  מֶ ה לֶ ׂשָ עָ ר ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ ּקַ ה לַ מֶ ה דוֹ זֶ וְ 
ר מֶ חֹ ל וָ קַ ז ּבְ מָ ְר נִ ֶּלֶמ" יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ הַ ן ּוּקל ּתִ ז עַ ּמֵ רַ מְ 
א תִ  ה'ַוֹּיאֶמר ם: "יָ ְר מִ ה לְ שָ ה' עָ ׁשֶ  ִׁשְבַעת  ָּכֵלםֶאל מֶׁשה ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲה

  ". ָיִמים
ם נָ מְ ר ָאאוֹ יְ ה ּבַ יָ תְ י ּבַ דֵ ל יְ ח עַ קַ לְ נִ  הׁשֶ ּמֹ ן ׁשֶ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  (תיקונים מח:) ַּבֹּזַהרָמִצינּו 

 ּהּתָ עְ רַ ּצָ ת מִ צַ ל קְ בָ ה, אֲ ׁשֶ ל מֹ ר ׁשֶ אוֹ ת הָ כּוזְ ד, ּבִ ּיָ מִ ִמָּצַרְעָּתּה ה יָ תְ ה ּבַ ָאּפְ ְר נִ 
"י ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ מָ ים, ּונִ ה ׁשָ ּבֵ ְר י הַ רֵ חֲ ג ַאלֶ ּׁשֶ ת ּכַ עַ רַ צֹ מְ  דוֹ ה יָ תָ יְ הְ ה נִ ּזֶ מִ ה, ּוׁשֶ מֹ ה בְ קָ ּבְ דְ נִ 
א ַיֲאִמינּו ִלי  "ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג" )ו ,שמות ד( ָרַמז לֹו ֶׁשָּלׁשֹון ָהָרע ִסֵּפר ְּבָאְמרֹו 

 תוֹ אוֹ ּבְ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ְלִפיָכ ִהְלָקהּו ְּבָצַרַעת ְּכמֹו ֶׁשָּלְקָתה ִמְרָים ַעל ָלׁשֹון ָהָרע
יד לִ הוֹ ם לְ רָ מְ עַ  יהָ בִ ָאה לְ רָ מְ ָאׁשֶ  ֹחֶמרוָ  ַּקלהַ ת ים אֶ לִ ְׁש הַ ר לְ אוֹ יְ ל הַ ה עַ דָ מְ ם עָ יָ ְר ּמִ ן שֶ מַ זְ 
יא בִ הֵ ם ׁשֶ יָ ְר ל מִ ׁשֶ ה לְ מֶ ה דוֹ ׁשֶ ל מֹ א ׁשֶ טְ חֵ  ׁשרֶ ם ׁשֹ לָ עוֹ ץ ּבָ צֵ נוֹ תְ יל, הִ עֵ לְ דִ ה ּכְ ׁשֶ ת מֹ אֶ 
ת ּדַ קֻ נְ ת ּבִ ׁשֶ ּבֶ לַ תְ ּמִ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ יא הַ הִ  ַהָּצַרַעתי ר. ּכִ הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ דִ ה ּכְ יָ תְ ת ּבַ יעַ גִ ּנְ ת מִ עַ רַ יו צָ לָ עָ 
 מּוְר ּגָ ׁשֶ ְּבַדּקּות ים מִ גָ ּפְ  יּות הָ מוֹ קוֹ ּמְ י הַ נֵ ְׁש בִ ֹחֶמר. ּווָ  ַּקלהַ ת ים אֶ נִ ּדָ ׁשֶ ק"ל ּכְ ר הַ רּוּבֵ 
ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ בַ ה. ּוׁשֶ ל מֹ צֶ ת אֵ עַ רַ ם צָ רַ ּגָ ׁשֶ ְּבַדּקּות ם גַ ה ּפְ יָ ן הָ וֹ אׁשִר ר הָ מֶ חֹ ל וָ ּקַ ת; ּבַ עַ רַ צָ 
הרה"ג הרה"ג ר' א. ה. וְ  יפּוסִ הוֹ ת. וְ עַ רַ צָ  ּהם לָ רַ ּגָ ם ׁשֶ יָ ְר ל מִ ׁשֶ ְּבַדּקּות ם גַ ה ּפְ יָ י הָ נִ ּׁשֵ הַ 

ה, ּפֶ  דבַ כְ ה ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  תוֹ ּוּדלְ יַ ה ּבְ עֹ ְר ית ּפַ בֵ ם ּבְ ּגַ פְ ה נִ ׁשֶ ל מֹ ׁשֶ  רוֹ ּוּבּדִ ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
 .ִמִּמְׁשַּפַחת ַּפְרֹעה וֹ ק ּבּבַ דְ ּנִ ה ׁשֶ ּמַ מִ  לּקַ הַ  פֶ הֵ  דבֵ ּכָ הַ מֵ  הּוּׁשֶ מַ  וֹ ק ּבבּון ּדָ יִ דַ עֲ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 
ה עֹ ְר ּפַ ן כֵ וְ  ה.ּפֶ ּבַ ע ׁשֶ רָ ן הָ וֹ ׁשלָ ה ּבְ ּלֶ ּגַ תְ ם מִ גָ ּפְ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ  הּפֶ ה ּבַ יָ ם הָ גָ ּפְ ן הַ כֵ לָ וְ 

ת עַ רַ ּצָ הַ ל מֵ חֵ הֵ יו ֶׁשל מֶׁשה ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּפה ַרע ִּדְקִלָּפה ִהְתַלֵּבׁש ַעל ּפִ  ע,ה רָ ּפֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ 
הרה"ג ר' י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ה.ד ּפֶ בַ ת ּכְ יוֹ הְ לִ  ם לוֹ רַ גְ ּנִ ה ׁשֶ עֹ ְר ית ּפַ בֵ ּבְ  ׁשֵ מְ הֶ הַ ה, וְ יָ תְ ל ּבַ ׁשֶ 

  ן כֵ וְ 



א ִאיׁש ְּדָבִרים ַעל ַהָּפסּוק  (שמות ד, י) 'ִאְּבן ֶעְזָרא'י הָ ל ּפִ ג שליט"א עַ ְר ּבֶ נְ יְ י וַ בִ צְ  "
". ָאֹנִכי ֶׁשֹּמֶשה ִהְזִּכיר ַּכָּמה  ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלֹׁשם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל ַעְבֶּד

. ַּגם הּלָ ּמִ ל הַ ת עַ וֹ ּבר רַ זֵ חוֹ  ָאָדם ַהְמַגְמֵּגם, ְוהָ ְמַגְמֵּגם, ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַּגםְּפָעִמים 
 קסּוּפָ ּבַ  ׁשן יֵ כֵ וְ  ק"ל,ְּבִגיַמְטִרָּיא  ם""ּגַ ים מִ עָ ּפְ  ג'ת רוֹ ּכָ זְ ק מֻ סּוּפָ י ּבַ ּכִ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

, "לקַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ְמַגְמֵּגםן כֵ וְ  "ל.קַ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ם ּגַ ים ר"ת מִ עָ ּפְ  ג'
ה י זֶ פִ לְ ה. ּועֹ ְר ת ּפַ חַ ּפַ ְׁש ּמִ ם מִ ּגַ פְ ּנִ ׁשֶ  וֹ ּלׁשֶ "ל ּקַ ם הַ גַ ל ּפְ לַ גְ ה ּבִ יָ ה הָ ׁשֶ ל מֹ ם ׁשֶ ּוּגמְ ּגִ הַ וְ 
ד בַ כְ א הּוה ׁשֶ נָ עֲ טַ ּבְ  ִלְגאֹול ֶאת ִיְׂשָרֵאלב רֵ ּסֵ ה שֶ ׁשֶ ל מֹ ה ׁשֶ נָ עֲ ּטַ ת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ רֶ אֶ ּבָ תְ מִ 
ת ר אֶ רֵ בָ לְ  אּוּבָ ׁשֶ  ִלְגאֹול ֶאת ִיְׂשָרֵאלל כוֹ יָ  ינוֹ א אֵ ילָ ּמֵ , מִ "לּקַ ם ּבַ גָ ּפְ  לוֹ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ הּפֶ 
" ָאָדםלָ  ֶּפה ]רמֶ חֹ ל וָ קַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא[ ִמי ָׂשם"ה ׁשֶ מֹ ה לְ נָ ה' עָ ם. וַ יִ רַ צְ מִ ּבְ "ל ּקַ הַ 
את ל זֹ כָ בְ ּוַהַּקל ָוֹחֶמר ם עִ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ יוֹ עָ ּבְ ל הַ ת ּכָ אֶ  עַ דֵ ה' יוֹ ׁשֶ  ינּויְ ]. הַ ק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא[

ס"ת וְ  "אּׂשָ ּתִ ר"ת  ם ָאזְלׁשֹ ל ׁשִ מוֹ ּתְ ן כֵ וְ  ל.אֵ רָ ְׂש ת יִ ל אֶ אוֹ גְ ה לִ ׁשֶ ת מֹ אֶ  חַ לֵ וֹ א ׁשהּו
  ל.אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ לָ ּזָ א מַ ּׂשֵ נַ לְ ל ּואֵ וֹ ת ּגיוֹ הְ ל לִ כוֹ יָ  ינוֹ אֵ ז ׁשֶ מַ ה רָ ׁשֶ י מֹ , ּכִ "לּזָ מַ 

" הָ ׁשֶ מֹ ר ה' לְ בַ דְ   ז לוֹ מֹ ְר ה לִ יָ ה "ַׁשל ְנָעֶלי
  ה.יצָ לִ ת חֲ וַ צְ ת מִ ינַ חִ בְ ּבִ  וֹ ּתׁשְ אִ מֵ  ׁשרוֹ פְ לִ 
 "ילֶ גְ ל רַ עַ מֵ  "ַׁשל ְנָעֶליה נֶ ּסְ ה ּבַ ׁשֶ מֹ ר ה' לְ מַ ן ָאכֵ ּלָ ׁשֶ  (תיקונים מח:)ר הַ ּזֹ ּבַ 
ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ינּוצִ מָ ה. ּויָ תְ ּבַ מִ  ה בוֹ קָ ּבְ דְ ּנִ ת ׁשֶ עַ רַ ּצָ ת הַ ּפַ לִ ת קְ יו אֶ לָ עָ יד מֵ ִר וֹ ּיׁשֶ 

ַהַּכָּוָנה ָהְיָתה  ""ַׁשל ְנָעֶליְלמֶׁשה  ָאַמר ה'ּוְכׁשֶ  ,ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ַנַעל (תצא עב:)
ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשֹּמֶשה ָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ֶאת  ֶׁשִּיְפרׁש ֵמִאְׁשּתֹו.

ָאְמָרה ִמְרָים ַאְׁשֵריֶהן ָנִׁשים ֶׁשל  (ילקוט במדבר תשלז) :ַהְּנבּוָאה ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּסֶנה
ּלּו [ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד] ֵהיַא ָעלּו ַּבֲעֵליֶהן ִלְׂשָרָרה. ָאְמָרה ָלּה ִצּפֹוָרה אֹוי ָלֶהן אֵ 

ֶׁשֵּמַעְכָׁשיו ֵאיָנם ִנְזָקִקין ָלֶהן ְלַתְׁשִמיׁש ֶאָּלא ֵהן ֶנֱעָקרֹות ֵמַעְכָׁשיו, ָאְמָרה 
ָעה ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ְלִדּבּור ֵאינֹו ָלּה ִמַּנִין ַאְּת יֹוַדַעת, ָאְמָרה ָלּה ֵמָאִחי ֶׁשִּמּׁשָ 

  א בָ מּו



ה תָ יְ הָ  תוֹ ּויׁשִר י ּפְ ע, ּכִ גַ רֶ  תוֹ אוֹ מֵ  וֹ ּתְׁש אִ ה מֵ ׁשֶ מֹ  ׁשרַ ן ּפָ כֵ ּלָ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ . ַמִּכיר ְלִמָּטתוֹ 
ל צֶ אֵ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ה. ּויָ תְ ל ּבַ ת ׁשֶ עַ רַ ּצָ הַ ר מֵ ַאְׁש ד נִ עוֹ ׁשֶ ְּבַדּקּות ק"ל ם הַ גַ ן ּפְ ּוּקתִ לְ 
ן וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאם וְ רָ מְ עַ מֵ  יפֶ הֵ ת, הַ ּויׁשִר יא ּפְ בִ הֵ ר ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ י קַ דֵ ל יְ ן עַ ּוּקּתִ ה הַ ׂשָ עֲ ה נַ ׁשֶ מֹ 
  ת.ּויׁשִר ּפְ ת הַ ע אֶ נַ ּמָ ר ׁשֶ מֶ חֹ ל וָ ּקַ א מִ ן הּוּוּקּתִ ם הַ לָ צְ אֶ ׁשֶ 

. ַרִּבי "ָחַלץ ֵמֶהם" ר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאמַ "ְוָחְלָצה ַנֲעלוֹ " (תצא עב:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 
ַאל ִּתְקַרב ֲהלֹום ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל "ְיהּוָדה ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא, ָּכתּוב 

ֶאָּלא ָאַמר  ,, ְוִכי ִמְנָעל ְמַטֵהר ֶאת ַהָּמקֹום אֹו ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּמקֹום"ַרְגֶלי
ְּבֶדֶר ָּכבֹוד ְלִהְתָּפֵרׁש  ַרִּבי ַאָּבא, ְמַלֵּמד ֶׁשִּצָּוה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

א ִיְפֹרׁש  , ֶׁש , ּוִביהֹוֻׁשַע ָּכתּוב ַנַעְל ֵמִאְׁשּתֹו ִמֹּכל ָוֹכל. ְּבֹמֶׁשה ָּכתּוב ְנָעֶלי
ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד "ֵמִאְׁשּתֹו ִמֹּכל ָוֹכל, ֶאָּלא ְלִעִּתים ְמזָֻּמִנים. 

ַמֲעָלה ְגדֹוָלה ִמְּׁשָאר ְּבֵני ָאָדם, ַמְדֵרָגה ַהִּנְקֵראת ָמקֹום ֵיׁש ְל ּבְ  "ָעָליו
ַעל. ַאף ָּכאן ַּגם ַהַּנַעל ַהּזֹו  ֹקֶדׁש. ְוַעל ֵּכן ִנְצַטָּוה ְלִהְתָּפֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ְּבֶדֶר נַ

 ׁשרוֹ פְ לִ  ז לוֹ מֹ ְר ה לִ יָ הָ " "ַׁשל ְנָעֶליה ׁשֶ מֹ ר ה' לְ בַ ּדְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ְּפִריׁשּות ִאָּׁשה. 
ה ּׁשָ אִ הָ ת מֵ ּויׁשִר ּפְ ת הַ ל אֶ עַ ּנַ ת הַ יצַ לִ חֲ ים ּבַ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  היצָ לִ ת חֲ וַ צְ מִ ת ינַ חִ בְ ּבִ  וֹ ּתְׁש אִ מֵ 
ק רַ ק יָ רֹ יָ  יהָ בִ ָא"וְ ה ּזֶ ן הַ יָ נְ עִ הָ  ׁשֵ מְ ם הֶ ּגַ ר הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ ה. ּומָ בָ יְ הַ 
ה וָ צְ ּמִ הַ ק מֵ לֶ יא חֵ הִ ׁשֶ ה יצָ לִ ת חֲ וַ צְ מִ ּבְ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ יקָ ִר יְ ל הַ ז עַ מֵ רַ מְ  ",יהָ נֶ פָ ּבְ 
יא הִ ה שֶ ׁשֶ ל מֹ ת ׁשֶ ּויׁשִר ּפְ ל הַ ע עַ רָ ן הָ וֹ ׁשה לָ רָ ּבְ יא דִ הִ ם ׁשֶ יָ ְר מִ ז לְ מַ ה' רָ ת, וַ ּויׁשִר ּפְ הַ וְ 
יא ן הִ כֵ לָ  ה,יָ תְ ת ּבַ עַ רַ ּצָ מִ  וֹ ס ּבנַ כְ ּנִ ׁשֶ "ל ּקַ ם הַ גַ ת ּפְ ן אֶ ּקֵ תַ ה לְ ָאיא בָ הִ ה, וְ יצָ לִ ד חֲ סוֹ ּבְ 
ת ה אֶ מָ גְ יא ּפָ י הִ ּכִ  ה,יקָ ִר יְ ת ינַ חִ בְ ים ּבִ מִ יָ  עַ בּור ׁשָ ּגֵ ּתַ סְ הִ לְ ּו ׁשרוֹ פְ ה לִ יכָ ִר צְ  ּהמָ צְ עַ ּבְ 
ר רּות ּבֵ ת אֶ מֶ גֶ וֹ יא ּפהִ ׁשֶ  ּהז לָ ּמֵ רַ , לְ רמֶ חֹ ל וָ קַ את ּבְ זֹ  ׁשרַ ה' ּדָ ה, וַ יצָ לִ חֲ ל הַ ׁשֶ ה יקָ ִר יְ הַ 
  ה.ׁשֶ ל מֹ ׁשֶ  "לּקַ הַ 

ם יָ ְר ל מִ יא עַ בִ יא הֵ בִ ּנָ ה הַ ׁשֶ ד מֹ גֶ ר נֶ ּוּבּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
 ָיֹרק ָיַרקֶאל מֶׁשה ְוָאִביָה  ה'ַוֹּיאֶמר ב "תּוּכָ , ּכַ ְּכִליָמה ְוֹרקל ׁשֶ  ׁשנֶ עֹ 

  ָמִצינּו 

   יףסִ הוֹ וְ 



א תִ  ה יָ עְ ׁשַ י יְ רֵ בְ דִ ּבְ ֹרק ְּכִליָמה ְוהָ ל הַ ז עַ מֶ רֶ  ׁשיֵ  ". ּכָ ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכֵלםְּבָפֶניָה ֲה
 ה'ֲאֹדָני " , ה)ישעיה נ(: יׁשאִ ד מֵ חֵ פַ י לְ לִ ּבְ  ּהלָ ּבְ ּקִ י ׁשֶ פִ ה ּכְ ָאבּוּנְ ת הַ ר אֶ מַ ָאיא ׁשֶ בִ ּנָ הַ 

א ְנסּוֹגִתי: ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים ּוְלָחַיי  א ָמִריִתי ָאחֹור  ָּפַתח ִלי ֹאֶזן ְוָאֹנִכי 
א ִהסְ   לּוזְ לְ ּזִ ׁשֶ  יּוה הָ יָ עְ ׁשַ ל יְ צֶ ם אֵ גַ וְ  ".ַּתְרִּתי ִמְּכִלּמֹות ָוֹרקְלֹמְרִטים ָּפַני 

  ם. יהֶ לֵ ס אֲ חֵ יַ תְ א הִ א הּו, וְ ְּכִליָמה ְוֹרקיו לָ עָ  יאּובִ הֵ ׁשֶ  כָ ּבְ  תוֹ ָאבּונְ ּבִ 
ם א ָיֵקל ָאדָ  (ברכות נד.)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ ּמָ א. שליט"א ׁשֶ  עַ ׁשֻ הוֹ הרה"ג ר' יְ 

ֶאת ֹראׁשֹו ְּכֶנֶגד ַׁשַער ַהִּמְזָרח, ֶׁשהּוא ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי 
א ִיָּכֵנס ְלַהר ַהַּבִית ְּבַמְקלֹו, ּוְבַמְנָעלֹו, ּוְבֻפְנָּדתֹו, ּוְבָאָבק ֶׁשַעל  ַהֳּקָדִׁשים. 

א ַיֲעֶׂשּנּו ַקַּפְנַּדְרָיא, ּוְרִקיָקה ִמַּקל ָוֹחֶמר  (סב:)א רָ מָ ּגְ ת הַ רֶ אֶ בָ מְ ּו .ַרְגָליו, ְו
ּוְרִקיָקה ִמַּקל ָוֹחֶמר. ָאַמר ַרב ֵּביָבי ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָּכל ָהרֹוֵקק 
ְּבַהר ַהַּבִית ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִאּלּו רֹוֵקק ְּבַבת ֵעינֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם 

ּוְרִקיָקה ִמַּקל ָוֹחֶמר ִמִּמְנָעל, ּוַמה ִּמְנָעל ֶׁשֵאין ּבֹו ֶּדֶר  ְוכּו',ָּכל ַהָּיִמים". 
א  ", ְרִקיָקה ֶׁשִהיא ֶּדֶר ִּבָּזיֹון,  ִּבָּזיֹון, ָאְמָרה ּתֹוָרה "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי

ַּקל את מִ ים זֹ דִ מְ לוֹ . וְ ק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַעִיןם הָ גַ פְ לִ  רֹוקין ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ וְ ָּכל ֶׁשֵּכן. 
"ק סּוּפָ הַ מֵ  ָוֹחֶמר ֲחִליַצת ַהַּנַעל ם אִ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי

".ה ּבְ ׁשֶ מֹ ז לְ מַ ה' רָ י ׁשֶ פִ ן, ּכְ יוֹ ּזָ ת ּבִ לֶ ּמֶ סַ ה מְ יצָ לִ ת חֲ וַ צְ מִ ּבְ   ְיִריָקהאי הַ ּדַ וַ ּבְ  "ַׁשל ַנֲעֶלי
ת חַ תַ וֹ ן ּפכֵ ּלָ יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ . וְ יָצה ְמַסֶּמֶלת ִּבָּזיֹוןְּבִמְצַות ֲחלִ 

ין ּדִ ל הַ ן ּכָ כֵ . וְ ַּק"לת הַ ים אֶ מִ גְ וֹ ּפ ּוּלל אֵ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ָאָדם ֶאת ֹראׁשוֹ  ֵקלא יָ ה: נָ ְׁש ּמִ הַ 
"ל ּקַ ר הַ רּובֵ לְ  ׁשּדָ קְ א מִ מֹורָ ין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ן אֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ , ּוׁשּדָ קְ א מִ מֹורָ ל א עַ ם הּוׁשָ 
  .ֶֹמרחהַ מֵ 

ִּדיִריָקה ַׁשֶּיֶכת  ,ַקל ָוֹחֶמרלְ  ְרִקיָקהין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ק נִ מֶ עֹ 
ְּכֶׁשָּׁשַמע  ָיַרקֶׁשֵעָׂשו  (תולדות קמה.)ִּדְקִלָּפה, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר  ִלְבִחיַנת ַהְיסֹוד

א בָ א, מּורָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ב הַ רֵ עוֹ ל הָ ן עַ כֵ וְ  ָּגַנב לֹו ֶאת ַהְּבָרכֹות. ֶׁשַּיֲעֹקב

  יף סִ הוֹ וְ 

  ר תֶ יֶ בְ ּו



 ְּבִגיַמְטִרָּיא קרוֹ ן כֵ וְ  .ֶזַרע ִמִּפיו ְלִפיָה ֶׁשל ְנֵקָבה רֹוֵקק(סנהדרין קח.) "י ִּׁש רַ ּבְ 
ְּבָוא"ו, ְלַרֵּמז  ָיֹרק ָיַרק" "ְוָאִביהָ ְוָלֵכן ַהָּכתּוב אֹוֵמר  ֶקִריאֹוִתּיֹות  ָיַרק, וְ הלָ ְר עָ 
ם גָ ּפְ הַ , וְ רמֶ חֹ ל וָ ּקַ ת הַ ת אֶ מֶ גֶ וֹ ּפׁשֶ  היקָ קִ ְר ת ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ  יִר קֶ ל ם ׁשֶ גָ אן ּפְ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
ַּקל ד מִ מָ לְ ת נִ יִ ּבַ ר הַ הַ ּבְ  ְרִקיָקה רּוּסן אִ כֵ לָ וְ  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד. ָוא"וָּבאֹות א הּו

ה ּׁשָ דֻ קְ ד ּדִ חּוּיִ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ׁשֶ  רמֶ חֹ ל וָ ּקַ ת הַ ת אֶ מֶ גֶ וֹ ּפ הִּדיִריקָ  ,ָוֹחֶמר
ר' ֲעִקיָבא ְּכֶׁשָהַל  (ט)ן תָ י נָ ּבִ רַ ת ּדְ בוֹ ָאּבְ  ינּוצִ מָ  ןכֵ ת. וְ עַ ּדַ הַ "ל מֵ ּקַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ ּמְ שֶ 

י ָנִׁשים ָיפֹות ְוִׁשֵּגר לֹו ְׁשּתֵ  ,ְלֶאֶרץ אֹוִכילּו קּוְרָצא ֵאֶצל ִׁשְלטֹון ֶאָחד
ְרָחצּום ְוָסכּום ְוִקְּׁשטּום ְּכַכּלֹות ֲחָתִנים ְוָהיּו ִמְתַנְּפלֹות ָעָליו ָּכל ַהַּלְיָלה 

ְוָהָיה יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהם  ,ֹזאת אֹוֶמֶרת ֲחזֹור ֶאְצִלי ְוֹזאת אֹוֶמֶרת ֲחזֹור ֶאְצִלי
א ָפָנה ֲאֵליֶהן ִּבילּו ְּפֵני ַהִּׁשְלטֹון ְוָאְמרּו לֹו ָׁשֶוה ָהְלכּו ָלֶהן ְוִהקְ  ,ּוְמַרֵּקק ְו

א  ר לוֹ מַ ָׁשַלח ְוָקָרא לֹו ָא ,ָלנּו ָמֶות ִמֶּׁשִּתְּתֵננּו ָלִאיׁש ַהֶּזה ִמְּפֵני ַמה 
א ָיפֹות ֵהָּמה  ,ָעִׂשיָת ִעם ַהָּנִׁשים ַהָּללּו ְּכֶדֶר ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוִׂשים ְלָנִׁשים

א ָבָרא אֹוָתם. ָאַמר לֹו ָמה  ,ְּכמֹוְת ֵהןא ְבנֹות ָאָדם  ִמי ֶׁשָּבָרא אֹוְת 
 ַרִּבי ֲעִקיָבאים שאִ רוֹ וְ ֶאֱעֶׂשה ֵריָחן ָּבא ָעַלי ִמְּבַׂשר ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוְׁשָרִצים. 

ים ּוִ חֲ ּתַ ְׁש ם מִ הֵ ת "ׁשֶ ירַ מִ אֲ ן ּבַ ּוֵ כַ ל לְ אֵ רָ ְׂש ג יִ הַ נְ ן מִ כֵ ת. וְ נּוזְ ּבִ  ְלַהֲחִטיאוֹ  ּוּסּנִ ת ׁשֶ עֵ ּבָ  ָרַקק
ת ם אֶ גַ ּפָ ׁשֶ ֵּיׁש"ּו ים ׁשֶ אִ רוֹ ע. וְ קַ ְר ּקַ ל הַ עַ  רֹוְקִקין, וְ ֵיׁש"ּוְּבִגיַמְטִרָּיא  ָוִריק"ל בֶ הֶ לְ 
ם עִ  ֵיׁשּוען כֵ . וְ רֹוקת ינַ חִ א בְ ם, הּוּׁשָ מִ  ׁשרָ פֹ מְ ם הַ ּׁשֵ ת הַ יא אֶ צִ הוֹ ׁשֶ ים ּכְ ׁשִ דָ ּקֳ הַ  ׁשדֶ קֹ 
  ר.מֶ חֹ "ל וָ ּקַ ת הַ ם אֶ גַ א פָ י הּו, ּכִ ַקל ָוֹחֶמריַמְטִרָּיא ְּבגִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ן ּוֵ כַ יְ '. "ׁשׁשַ רַ ר הָ ּוּד'סִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ  יםנִ ּוְ כַ ּמְ ׁשֶ  נּויצֵ לִ חֲ הַ ה וְ צֵ ְר ת נַ ּוָ ּכַ ְלָבֵאר ֶאת 
ל], עַ ד נַ סוֹ א ּבְ הּון [ׁשֶ רּוטְ טַ ת מְ יטַ לִ ׁשְ ת ּוגַ הָ נְ הַ ה' מֵ  נּויצֵ לִ חֲ ּיַ ׁשֶ 

מט"ט,  אָ לְ ּמַ ת הַ גַ הָ נְ הַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ת.ילּוצִ אֲ י ז"א ּדַ דֵ ל יְ ם עַ לָ עוֹ ת הָ גַ הָ נְ ה הַ יֶ הְ ּתִ ׁשֶ וְ 
י ים, ּכִ ינִ ם ּדִ הֵ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ת ּבְ כוֹ מּוּנְ ת הַ גוֹ רָ ּדְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  לעַ נַ ד סוֹ ּבְ  יןּדִ ת גַ הָ נְ יא הַ הִ 

, יןדִ א רָ קְ נִ ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ ן ׁשֶ יוָ כֵ . וְ יןּדִ  יםמִ עָ ּפְ ה'  אּיָ ִר טְ ימַ גִ א ּבְ הּוׁשֶ  רעַ נַ א רָ קְ מט"ט נִ 

  ִנְרֶאה 



ת ת אֶ רֶ רֶ בָ ּמְ ה, ׁשֶ יצָ לִ ד חֲ סוֹ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ת יִ מוֹ ְׁש נִ ן לְ ּוּקה ּתִ ׂשֶ עֲ ת ה' יַ ּבָ ׁשַ ּבְ ים ׁשֶ ִׁש ּקְ בַ מְ 
ת גַ הָ נְ ת הַ אֶ  ּוּנּמֶ יא מִ צִ יוֹ מט"ט, וְ  אָ לְ ּמַ א הַ הּוׁשֶ  לוֹ עֲ ת נַ ץ אֶ חֲ יַ , וְ רמֶ חֹ הַ מֵ "ל ּקַ הַ 
 ה'ד סוֹ א ּבְ הּות ׁשֶ ילּוצִ אֲ ל ז"א ּדַ ים ׁשֶ מִ חֲ רַ ת הָ גַ הָ נְ הַ ל לְ אֵ רָ ְׂש ת יִ מוֹ ְׁש נִ  ּוּכזְ יִ ם. וְ לָ עוֹ הָ 
ץ לַ חָ ׁשֶ ה ּכְ לָ ה עָ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ  מוֹ ת ק"ל ּכְ ינַ חִ בְ ה לִ לֶ עֲ ּנַ ׁשֶ  ינּויְ . הַ ק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא הוי"הים מִ עָ ּפְ 
ת ה אֶ ינָ כִ ְּׁש ץ הַ חֲ א ּתַ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ  (תיקונים ס:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ה. וְ נֶ סְ ּבַ  לוֹ עֲ נַ ת אֶ 
 רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ל". עַ ּנַ ץ הַ לּו"חֲ ל ב ׁשֶ ּצָ ה מַ יֶ הְ יִ א, וְ הּו יִר א ּבְ ׁשָ דְ ל קֻ ם ׁשֶ יִ לַ עֲ ּנַ הַ 
 ּוְבָׁשָעה .ְּברּוחַ  רּוחַ  ִנְדָּבק ל,ְּבִיְׂשָראֵ  הֹוֵל הּוא ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ְזַמן ֶׁשָּכל קכד:)  משפטים(

 ְלִהְתַהֵּפ ֶׁשָּיכֹול ְמַטְטרֹו"ן ַהַּמְלָא ַעל ֶׁשְּמַדֵּבר ,"ַמְלאָ  ֹׁשֵלחַ  ָאֹנִכי "ִהֵּנה ֶׁשֶּנֱאַמר
 ַּתֲעֵלנּו ַאל ֹהְלִכים ָּפֶני ֵאין ִאם ָאַמר ָלֵכן ְּבַדְרָּגה. ְיִריָדה ֶׁשֹּזאת מֶׁשה ָיַדע ְלַרע,
ל ז"א ת ק"ל ׁשֶ ינַ חִ בְ ת לִ לוֹ עֲ ל מט"ט לַ ל ׁשֶ עַ ּנַ ת הַ יצַ לִ ת חֲ ה אֶ צָ ה רָ ׁשֶ ּמֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ִמֶּזה

 א') אות 'דר"ע אותיות'( ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ ּמָ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ ת. ילּוצִ אֲ ּדַ 
ם ר עִ ּוׁשר קָ מֶ חֹ ל וָ ּקַ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו .ְוכּו' ֵהם ְוֵאּלּו ִלְמַטְטרּו"ן ֵׁשמֹות ִׁשְבִעים

ה יצָ לִ ה חֲ ׂשֶ עֲ ה' יַ ים ׁשֶ ִׁש ּקְ בַ מְ  עבַ ׁשֶ ר ּפַ סְ ם מִ ה עִ רָ ּוׁשּקְ ׁשֶ ת ּבָ ׁשַ ן ּבְ כֵ לָ וְ  .עבַ ׁשֶ ר ּפַ סְ מִ 
  ."לקַ ת ינַ חִ בְ ת לִ לוֹ עֲ לַ ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ ד הַ סוֹ ּבְ 

  .ְּבַעְצָמן ָנְׂשאּו ְּדָׁשִאים ַקל ָוֹחֶמר
ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ְלִמינֹו" ְּבִאיָלנֹות,  (חולין ס.) ַּבְּגָמָרא

ָנְׂשאּו ְּדָׁשִאים ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצָמן ִאם ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ת ְועֹוד ַקל ָוֹחֶמר ּוָמה ִאיָלנוֹ  ,ְּבִעְרּבּוְבָיא ָלָּמה ָאַמר "ְלִמיֵנהּו" ְּבִאיָלנֹות

ָאנּו ַעל  ,ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ָלֵצאת ְּבִעְרּבּוְבָיא ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ְלִמיֵנהּו"
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ִמָּיד ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיָצא ְלִמינֹו. ָּפַתח ַׂשר ָהעֹוָלם ְוָאַמר 

"ל יזַ ִר אֲ הָ ת' לְ נוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ 'ׁשַ א ּבְ בָ מּו. "ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו"
ר טָ מָ ל ּון טַ תֵ ים וְ לִ ּלְ ּפַ תְ ּמִ ׁשֶ כְ ] ּוֹחֶרף , [אוֹ רפ"חְּבִגיַמְטִרָּיא ר טָ ל מָ טַ ׁשֶ  (העמידה רמג)

, ְּדִבְזַמן ַהֹחֶרף רפ"חאֹו  ֹחֶרףאֹוִתּיֹות  ֶּפַרחְוָלֵכן ַּגם  ר רפ"ח.רֵ בָ ים לְ נִ ּוְ כַ ה, מְ כָ רָ בְ לִ 

  ָמִצינּו 



ְּדִבְזַמן ַהֶּגֶׁשם ְּכֶׁשַהֹּכל ַמְתִחיל ִלְפֹרַח, ִמְתעֹוְרִרים  ְנַין ַהְּפִריָחה ּוֵברּור ָהרפ"חִמְתעֹוֵרר עִ 
, ְוָצִרי םלָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ ּבִ  לּופְ ּנָ ׁשֶ  ֵמָחָדׁש ָהרפ"ח ִניצֹוצֹות ֶׁשִּבְפִניִמּיּות ָהעֹוָלמֹות

 יִר ּצָ , ׁשֶ ּהנָ ּוּקתִ ה וְ יָאִר ּבְ ל הַ ית ּכָ לִ כְ ּתַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ְלִהְתַאֵּמץ ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּכֵדי ְלָבְרָרם.
ר. רֵ ּבָ תְ הִ ת לְ צוֹ יצוֹ ּנִ ים הַ אִ צְ יוֹ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  חַ מֵ וֹ ּצם הַ ר עִ ּוׁשין, קָ צִ יצוֹ נִ רפ"ח ת הָ ן אֶ ּקֵ תַ לְ 
ז ּמֵ רַ , לְ חַ וֹ רפְ לִ  ים אֵ לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ ּבִ  ַקל ָוֹחֶמרה ׂשָ עָ  חַ מֵ וֹ ּצהַ  עַ ּוּדן מַ בָ ה מּוי זֶ פִ לְ ּו

ם גַ ם ּפְ ת עִ רוֹ ּוׁשּקְ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ ר אֶ רֵ בָ ּמְ ׁשֶ  ַּקל ָוֹחֶמרם הַ ם עִ ר ּגַ ּוׁשם קָ לָ עוֹ ן הָ ּוּקתִ ׁשֶ 
ָּפַתח ַׂשר ָהעֹוָלם ְוָאַמר "ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם  ןכֵ לָ וְ  ן.וֹ אׁשִר ם הָ דָ ל ָא"ל ׁשֶ ּקַ הַ 

 ּוּנּמֶ ּמִ ל, ׁשֶ עַ ד נַ סוֹ א ּבְ הּומט"ט ׁשֶ  אָ לְ ּמַ א הַ ם הּולָ עוֹ ר הָ י ׂשַ . ּכִ ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו"
ר מֶ חֹ ל וָ קַ בְ ים. ּוחִ מָ ּצְ הַ  רֶ ה דֶ ׂשָ עֲ ּנַ רפ"ח ׁשֶ ר הָ רּוי ּבֵ דֵ ל יְ ר, עַ מֶ חֹ הַ "ל מֵ ּקַ ת הַ ים אֶ ִר ְר בָ מְ 
 בֹוד ה'ּכְ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ה. וְ יָאִר ּבְ ן הַ ּוּקי ּתִ לּורפ"ח ּתָ ר הָ רּובֵ ּו
א הּו ָּכבֹודמִ  פֶ הֵ ן הַ כֵ ר. וְ מֶ חֹ א הַ הּוׁשֶ  ָּכֵבדהַ  וֹ ּתמִ  ַּקלת הַ ים אֶ ִר ְר בָ ּמְ ׁשֶ ה ּכְ ּלֶ ּגַ תְ מִ 
ַּבֹּזַהר ֶּקִרי מִ  פֶ הֵ הַ  ְיָקרא רָ קְ נִ ָּכבֹוד ן כֵ . וְ ַּק"לם הַ גַ ת ּפְ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ַקלן וֹ ׁשּלְ מִ  ָּקלֹוןהַ 

א ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָהעֹוָלם ָעָׂשה אֹותֹו ַעל ַהִּדין, ְוַעל ַּכֲאֶׁשר ָּברָ  (וישב קפ:)
ַהִּדין ִמְתַקֵּים, ְוָכל ַמֲעֵׂשי ָהעֹוָלם ֵהם ִמְתַקְּיִמים ְּבִדין, ִמְּלַבד ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

א ֹיאַבד ָּפַרׂש ָעָליו ַרֲחִמים ר אּוי ּבֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ  .ָּברּו הּוא ְּכֵדי ְלַקֵּים ָהעֹוָלם ֶׁש
א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  רמֶ חֹ ל וָ קַ י דֵ ל יְ עַ  נוֹ ּוּקתִ ם וְ לָ עוֹ ת הָ א אֶ רוֹ בְ ה לִ צָ הקב"ה רָ ׁשֶ  ינּורֵ בָ י דְ ל ּפִ עַ 
א ֹיאַבד ָּפַרׂש ל בָ , אֲ ה זוֹ דָ מִ ם ּבְ לָ עוֹ ת הָ א אֶ רָ ן ּבָ כֵ א ָאהּו, וְ יןדִ  ְּכֵדי ְלַקֵּים ָהעֹוָלם ֶׁש

  ם.לָ עוֹ ל הָ ה עַ נָ גֵ ים מָ מִ חֲ רַ ת הָ ּדַ ר, מִ רֵ ּבָ תְ מִ  ינוֹ אֵ ׁשֶ  רמֶ חֹ  ׁשּיֵ ף ׁשֶ ַאׁשֶ  יםַרֲחמִ  ָעָליו

  ר.מֶ חֹ הַ "ל מֵ ּקַ ם הַ גַ ל ּפְ ה עַ ילָ קִ סְ ּבִ  ׁשנַ עֱ נֶ ל ּלֵ קַ מְ הַ 
א ן הּוכֵ ', לָ כּוה וְ נָ יא זוֹ הִ ׁשֶ  וֹ ּמת אִ ים אֶ ּזִ בַ ּמְ ע ׁשֶ מַ ל ׁשָ ּלֵ קַ מְ הַ ׁשֶ  (אמור קו.)ר הַ ּזֹ ּבַ 
 ּהתָ מָ ְׁש אַ א ּבְ ה ׁשֶ מָ ּגְ פְ ּנִ ה ׁשֶ ינָ כִ ְּׁש ל לַ מֶ יא סֵ הִ  וֹ ּמאִ ר ׁשֶ מַ ל לוֹ כוֹ יָ בְ ת ה' ּכַ ל אֶ ּלֵ קִ 

יא ם הִ אִ א, וְ מָ הֲ זּו ּהיל ּבָ טִ הֵ ה וְ ּוָ ל חַ עַ  ׁשחָ א נָ ת ּבָ ינַ חִ בְ ים ּבִ נִ וֹ ּתחְ ּתַ ת הַ נוֹ וֹ ל עֲ לַ גְ ּבִ 
ם הֵ  יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש י קב"ה ּוּכִ  ."ר ְּבַדְלּתוֹ ַוִּיֹּקב חֹ "ת ינַ חִ בְ ם ּבִ גּול ּפָ כוֹ יָ בְ ם ה' ּכַ ה ּגַ מָ גּוּפְ 

   ינּוצִ מָ 



ה ינָ כִ ְּׁש ע לַ פַ ׁשֶ  יִׁש מְ הַ לְ ר ּוב חֹ קֹ נְ ה לִ צָ רָ ׁשֶ  ינּויְ יו הַ הָ ל אֱ ּלֵ קַ א לְ טָ א חָ הּול ׁשֶ לַ גְ בִ ד, ּוחָ אֶ 
ג ר' א. ה. ר הרה"אֵ בֵ ה. ּוילָ קִ ב סְ ּיָ ה חַ יָ ים, הָ נִ יצוֹ חִ ים הַ קִ נְ יוֹ  ּוּנּמֶ ּמִ ם ׁשֶ גָ ל ּפְ ב ׁשֶ ּצָ מַ ּבְ 

ם יִ רַ צְ מִ ּבְ  קּוסְ עָ ׁשֶ  ק"לת הַ ינַ חִ בְ ה ּבִ מָ גְ י ּפָ ִר בְ ת ּדִ ית ּבַ מִ לוֹ ל ְׁש ת ׁשֶ נּוּזְ הַ שליט"א ׁשֶ 
ל ּלֵ קַ מְ ד הַ לַ ן נוֹ כֵ ת, לָ נּוּזְ הַ ק"ל מֵ ם הַ גַ פְ ת נִ יאּוצִ מְ ּבַ  ,ְּבַאְׁשָמָתּהה תָ יְ א הָ ף ׁשֶ , ַאנוֹ ּקְ תַ לְ 
"ל ּקַ ם הַ גַ ל ּפְ עַ  ׁשנֶ יא עֹ הִ ׁשֶ  ינּויְ ר, הַ תֵ יוֹ בְ  הרָ מּוחֲ ה הַ יתָ ּמִ הַ  יאהִ ה ׁשֶ ילָ קִ סְ ּבִ  ׁשנַ עֱ ּנֶ ׁשֶ 
א ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים " , יד)במדבר יב(ב תּוּכָ ן הַ כֵ לָ . וְ רמֶ חֹ הַ מֵ  ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲה
ז ּמֵ רַ ים, לְ נִ פָ ב' אֳ ּבְ  י"תמִ לוֹ ׁשְ " ר"ת ָאֵסףּתֵ ַאַחר וְ ַּמֲחֶנה לַ חּוץ מִ ִמים יָ ְבַעת ׁשִ ָּסֵגר ּתִ 
ן פֶ אֹ ר ּבְ אֵ ּבָ תְ ה מִ י זֶ פִ לְ  .ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי מוֹ ג ּכְ גֵ וֹ ׁשּבְ  ק"לת הַ ינַ חִ ת ּבְ ה אֶ מָ גְ ם ּפָ יָ ְר ּמִ ׁשֶ 
ר מַ ית, ָאמִ לוֹ ם ְׁש ה עִ נָ ּזָ י ׁשֶ ִר צְ ּמִ ת הַ ג אֶ רַ ה הָ ׁשֶ ּמֹ י ׁשֶ רֵ חֲ יל; ַאעֵ לְ  אנּובֵ הֵ ז ׁשֶ מֶ רֶ א הָ לָ פְ נִ 
ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת "ה: ׁשֶ מֹ ן, לְ תָ א דָ הּוית ׁשֶ מִ לוֹ ל ְׁש ׁשֶ  ּהלָ עֲ ּבַ 

ה ּנֶ הרה"ג ר' ד. הַ מֵ  אנּובֵ הֵ . וְ "ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶׁשה ַוֹּיאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר
נֹוַדע ִלי  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ כְ ּו "ל,ק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ַהָּדָבר נֹוַדעָאֵכן ב "תּוּכָ הַ שליט"א ׁשֶ 

ַהָּדָבר ֶׁשָהִייִתי ָּתֵמַּה ָעָליו ֶמה ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ע' ֻאּמֹות ִלְהיֹות ִנְרִּדים 
ַעל ֶׁשָרָאה ְּבִיְׂשָרֵאל  ,כָ ַּבֲעבֹוַדת ָּפֶר ֲאָבל רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם ְראּוִיים לְ 

ע רָ ן הָ וֹ ׁשּלָ ן הַ וֹ ם עֲ ר עִ ּוׁשּקָ ׁשֶ ק"ל ד הַ ה סוֹ ׁשֶ מֹ לְ  עדַ וֹ ּנׁשֶ  ינּויְ הַ  .ְרָׁשִעים ֵּדָלטֹוִרין
ז ּמֵ רַ ּמְ ה ׁשֶ נֶ חֲ ּמַ ם הַ ת עִ יוֹ עָ ּבְ  יּול הָ ּלֵ קַ מְ ּלַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ ית. וְ מִ לוֹ ת ְׁש חַ ּפַ ְׁש מִ ם ּבְ גּוא ּפָ הּוׁשֶ 
ָבא  (ויקרא כד, י)ל ּלֵ קַ מְ ל הַ "י עַ ִּׁש רַ א בְ בָ ּוּמּכַ  נ"ח,ד סוֹ יא בְ הִ ן ׁשֶ יִ ת עַ ּבַ ת הַ ּדַ קֻ ל נְ עַ 

ִלַטע ֳאָהלֹו ְּבתֹו ַמֲחֵנה ָדן ָאְמרּו לֹו ַמה ִּטיְב ְלָכאן ָאַמר ָלֶהם ִמְּבֵני ָדן 
ִנְכַנס ְלֵבית  ,ְּכִתיב "ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם"ָאְמרּו לֹו  ,ָאִני

  .ַעל ִעְסֵקי ַהַּמֲחֶנה "ַוִּיָּנצּו ַּבַּמֲחֶנה" .ָעַמד ְוִגֵּדף ִּדינֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוָיָצא ְמֻחָּיב

  .ַהֲחמּוָרה ֶׁשַּבֲחמּורֹות, ְוַהַּקָּלה ֶׁשַּבַּקּלֹות
א ִּגָּלה הקב"ה ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות חּוץ ִמְּׁשֵּתי  (דב"ר ו, ב)ַּבִּמְדָרׁש    ָמִצינּו 



רֹות, ְוַהַּקָּלה ֶׁשַּבַּקּלֹות, ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ֲחמּוָרה ִמְצוֹות, ַהֲחמּוָרה ֶׁשַּבֲחמּו
ֶׁשַּבֲחמּורֹות, ּוַמַּתן ְׂשָכָרּה ֲאִריכּות ָיִמים, ְוַהַּקָּלה ִׁשּלּוַח ַהֵּקן, ּוַמַּתן ְׂשָכָרּה 

 ן]ּקֵ הַ  חַ ּוּל[ׁשִ  ּוָמה ִאם ִמְצָוה ַקָּלה קמב.) חולין(ִּמְׁשָנה ּבַ  ינּוצִ מָ ּו ֲאִריכּות ָיִמים.
ְלַמַען ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים, ַקל ָוֹחֶמר ַעל "ֶׁשִהיא ְכִאָּסר, ָאְמָרה תֹוָרה 

ל ר ּכָ כַ ְּׂש ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ . ּוהרָ ִמְצֹות ֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתוֹ 
ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ א מִ יָ תְ ַאא ּדְ תָ ילְ מִ "ס ּׁשַ ּבַ ל לָ ּכְ  ׁשי יֵ רֵ הֲ , ׁשֶ רמֶ חֹ ל וָ ּקַ ד מִ מַ לְ ת נִ וֹ צְ ּמִ הַ 
ר, מֶ חֹ ל וָ ּקַ ים מִ דִ מָ לְ ּנִ ים ׁשֶ ִר בָ ּדְ  ׁשרָ פֹ מְ ה ּבִ בָ תְ ה ּכָ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ  ינּויְ . הַ ארָ קְ  ּהב לָ תַ כָ ח וְ רַ טָ 
 הּלָ ּקַ הַ ה וָ צְ ּמִ ן לַ כֵ . וְ בוֹ תְ כָ ה לְ חָ ְר ה טָ רָ וֹ ּתהַ ַּקל ָוֹחֶמר ׁשֶ ְׂשַכר ָּכל ַהִּמְצֹות ִנְלַמד מִ  ּכָ 
 ׁשם, יֵ אֵ ב וָ ד ָאּוּביא ּכִ הִ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ּבְ  הרָ מּוחֲ ה הַ וָ צְ ּמִ הַ ן, וְ ּקֵ הַ  חַ ּוּליא ִׁש הִ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ּבְ 
ל קַ ין הַ דִ וְ  ִּכי ַדּיֹו ַלָּבא ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכִּנּדֹוןל ֲאִריכּות ָיִמים, ר ׁשֶ כָ ׂשָ  תוֹ ן אוֹ יהֶ ּתֵ ְׁש לִ 
ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ָּסרְּכאִ  הּלָ קַ ה וָ צְ יא מִ הִ  ִׁשּלּוַח ַהֵּקןְצַות מִ ן כֵ לָ ר. וְ מּוחָ ין הֶ דִ ּכְ 
 דּוּבּכִ יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ . וְ ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ "ל ּקַ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּווְ  "לקַ ים מִ עָ ּפְ 
היא ק"ל ולכן ה' אמר שמרים שפגמה ב .לּקַ מִ  פֶ הֵ הַ ד בֵ ּכָ ת ינַ חִ ּבְ ל ז עַ ּמֵ רַ ם מְ אֵ ב וָ ָא

ק"ל כי היא לא בררה את ה ",יהָ נֶ פָ ק ּבְ רַ ק יָ רֹ יָ  יהָ בִ ָא"וְ אב ואם,  כבודפגמה ב
, כי יוכבד היתה דודה כיבוד אבוכן זיווג עמרם ויוכבד היה בבחינת  .כבדמתוך ה

ת יאּוצִ י מְ , ּכִ לקַ ת ינַ חִ ל ּבְ ז עַ ּמֵ רַ ן מְ ּקֵ הַ  חַ ּוּלִׁש  ידָ אִ מֵ ּו .של עמרם אחות אביו קהת
ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ  מוֹ כְ ם. ּוקוֹ מָ ם לְ קוֹ ּמָ ף מִ עָ ׁשֶ  לקַ ר בָ ּדָ  לת ׁשֶ יאּוצִ יא מְ ר הִ וֹ ּפּצִ הַ 

ְהיֹות ָצִרי ָהָאָדם לִ  ַעִיןּוִבְרִאַּית הָ  ַקל,, ְּדֶנֶׁשר הּוא ְּבִחיַנת ַקל ַּכֶּנֶׁשרְּבָאבֹות ְלׁשֹון 
ד סוֹ ה ּבְ תָ יְ הָ ם ׁשֶ יִ רַ צְ ת מִ יַאיצִ ן ּבִ כֵ וְ  יָניו ִּבְזִריזּות ֵמְראֹות ָּבָרע.ַּכֶּנֶׁשר, ַלֲעֹצם עֵ  ַקל

ְוֵכן ָמִצינּו  ".ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים" ד)שמות יט, ( בתּו, ּכָ "לּקַ ר הַ רּוּבֵ 
 (ע' תקלג) 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'ּבְ  ןּיֵ עַ ַעִין. ים ְּבָצֵרי הָ ֶׁשָהעֹופֹות ַמִּכיִר  (סוטה לח:)ַּבְּגָמָרא 

. ַעל ֵׁשם ַעִין, ִנְקֵראת ָּכ ִמְּלׁשֹון ַּבת ַהַּיֲעָנה, ֶׁשעֹוף 'ִּפּתּוֵחי חֹוָתם'ֶׁשֵּמִביא ְּבֵׁשם 
 ףעוֹ ם ּגַ  ׁשיֵ וְ  ת ָלַעִין.ְרִאָּי'ה ִּבְלַבד. ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין עֹופוֹ  ידֵ ל יְ ֶׁשִּמְתַעֶּבֶרת עַ 



ִמי " , ח)ישעיה ס(ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ יםנִ נָ עֲ לַ  לּוְׁש מְ נִ  יםנִ וֹ ּיׁשֶ  יפּוסִ ד הוֹ עוֹ . וְ הָארָ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ 
: לקַ ים אִ רָ קְ נִ  יםנִ נָ עֲ ׁשֶ  ינּוצִ מָ ּו "ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרֹּבֵתיֶהם

  . "ֹרֵכב ַעל ָעב ַקל' ה ִהֵּנה" (ישעי' יט, א)

  ."רמֶ חֹ ּבְ ת מ"ר ׁשֶ וֹ ּיתִ י אוֹ נֵ פְ ן לִ ת ק"ל הֵ וֹ ּיתִ אוֹ 
, "רמֶ חֹ ּבְ ׁשֶ  מ"רת וֹ ּיתִ י אוֹ נֵ פְ ן לִ הֵ  ק"לת וֹ ּיתִ אוֹ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

 וֹ ּתמִ  רוֹ ְר בָ לְ  יִר צָ יו וְ לָ עָ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ּבָ  רמֶ חֹ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּו "לּקַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 
 ז'ת אוֹ יא הָ הִ , וְ "לּקַ יף לַ סִ הוֹ לְ  יִר ּצָ ת ׁשֶ ד אוֹ עוֹ  ׁשן יֵ כֵ לָ . וְ וֹ ׁשְר ׁשָ לְ  ירוֹ זִ חֲ הַ ר לְ מֶ חֹ הַ 
ר ּפַ סְ ם מִ ר עִ ּוׁשקָ ַהַּקל ָוֹחֶמר  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו "רמֶ חֹ ל ׁשֶ  ח'ת אוֹ י הָ נֵ פְ ה לִ ָאּבָ ׁשֶ 
א ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים"ה ה'; ׂשָ עָ ׁשֶ ַהַּקל ָוֹחֶמר  מוֹ ּכְ  ז', ַהַּקל ָוֹחֶמר  מוֹ כְ ּו ",ֲה
ת ק אֶ ּדֹ בְ ם נִ אִ וְ  ".ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ָקִין ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה", מֶ ה לֶ ׂשָ עָ ׁשֶ 
ר ּפָ סְ ּמִ א הַ ּוא ה, הֲ רמֶ חֹ הַ ר מֵ רֵ ּבָ תְ ּמִ ׁשֶ "ל ּקַ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּוׁשֶ  קל"זר ּפָ סְ ּמִ ת הַ עּומָ ְׁש מַ 
 ׁשרֶ ׁשֹ ּכְ ֶׁשִהְתַּגָּלה  137ר ּפַ סְ ה, מִ יקָ יזִ פִ ת הַ מַ כְ חָ ה ּבְ ּלָ ּגַ תְ הִ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ב ּבְ ּוׁשחָ הֶ י וְ אִ לְ ּפִ הַ 
קל"ז הַ  ינּויְ ר, הַ מֶ חֹ ּבַ י ׁשֶ נִ חָ רּוק הָ לֶ חֵ א הַ הּוׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ם, ּכְ לָ עוֹ ל הָ י ׁשֶ מִ ְׁש ּגַ ר הַ מֶ חֹ הַ 
 אוֹ  .הלָ ּבָ קַ  אוֹ  ןפַ אוֹ ת בַ ּתֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא קל"זן כֵ לָ . וְ רוֹ ְר בָ לְ  יִר צָ ק וְ נֵ יוֹ  רמֶ חֹ הַ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ 
ה נֶ בְ ּמִ הַ  עַ בּוקָ ה ּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ׁשֵ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּותׁשֶ א לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו. א הוי"הלֶ ּפֶ 
ד א סוֹ ה הּוּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ הַ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו ר,מֶ חֹ ל וָ קַ ן יַ נְ מִ ק ּכְ ּוּידִ ה ּבְ לֶ עוֹ ׁשֶ ק ּדַ הַ 
ל עַ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ז ּבָ מָ ְר א נִ ן הּוכֵ ר, לָ מֶ חֹ ם הַ לַ ל עוֹ ׁשֶ  קּדַ הַ י נִ חָ רּוהָ  ׁשרֶ ּׁשֹ א הַ הּוׁשֶ "ל ּקַ הַ 
 מֶ לֶ ל ׁשֶ  עבַ ׁשֶ ר ּפָ סְ ּמִ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ ה מְ רָ וֹ ּתת הַ ּלַ חִ ּתְ מִ  137ק הַ סּוּפָ ן הַ כֵ . וְ רמֶ חֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 
"ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֶלֶמ  (בראשית ה, לא) יל:עֵ לְ דִ ּכְ  עבַ ׁשֶ ר ּפַ סְ ם מִ עִ  רמֶ חֹ ל וָ ּקַ ת הַ אֶ  ׁשרַ ּדָ ׁשֶ 

ל ּקַ ר הַ רּות ּבֵ אֶ  יִׁש מְ הִ ׁשֶ  םרָ מְ עַ ן כֵ וְ . ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה"
ל ד ּכָ סוֹ  ןיִ ַאמֵ  ׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא 137ים מִ עָ ּפְ  ג'ן כֵ וְ . הנָ ׁשָ  137י חַ  מֶ ל לֶ ר ׁשֶ מֶ חֹ וָ 
ר ּפָ סְ ּמִ א הַ ל הּולֵ וֹ ּכם הַ עִ  137ר ּפַ סְ ּמִ יף הרה"ג ר' י. ב. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ה. וְ יָאִר ּבְ הַ 
 ַרִּבי (ברכות יז.) יו:רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ , וְ יחַ ִׁש ל מָ יו ׁשֶ תָ מוֹ ן ׁשְ יַ נְ עִ ן ּבְ ּיֵ צַ י מְ מִ לְ ׁשַ רּויְ הַ ׁשֶ 

  יף סִ הוֹ וְ 



 ,ר' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר' ַאְייבּו ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמוֹ  ,ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֶצַמח ְׁשמוֹ 
א ְּפִליִגי חּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין ְּכחּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין  ָאַמר ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר' ֲאָבהּו ְו

"ל ּקַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ ּמְ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ד הָ חּוּיִ הַ ׁשֶ  ינּוּוְמֹבָאר ִלְדָברֵ  .הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחם
ְוֹיאַמר ְלָכה דֹוִדי  )שבת ח( "ליזַ ִר אֲ הָ פרע"ח לְ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ ּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ י ּבַ לּות ּתָ עַ ּדַ הַ מֵ 

ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה, ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, 
. ִויַכֵּון ִּכי ֲחַקל, הּוא הוי"ה אהי"ה ֲחַקל ַּתּפּוִחיןֵּון ַלַּמְלכּות, ַהִּנְקָרא ִויכַ 

מלּוִין ְּדע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, עֹוֶלה ֲחַקל ִעם י' אֹוִתּיֹות  הוי"ה אדנ"י, ְוֵכן ַהִ
ְּדהוי"ה ָמֵלא. ְוֵכן ְמַנֵחם עֹוֶלה ֲחַק"ל, ֶׁשהּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ּוַבָּגלּות 

ר תֶ ת ּכֶ ירַ פִ ּסְ ן שליט"א ׁשֶ רוֹ בְ יף הרה"ג ר' א. עֶ סִ הוֹ וְ ַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם. רָ 
א ן הּוכֵ לָ ה, וְ ּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ ר לַ ּוׁשר קָ תֶ ּכֶ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ,137ים מִ עָ ּפְ  10 ינּויְ הַ  1370 ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ת. ירוֹ פִ סְ  10ל הַ ת ּכָ ל אֶ לֵ וֹ ר ּכתֶ ּכֶ י הַ , ּכִ 10ל פּוּכָ 
 םרָ מְ עַ ּבְ  םּגַ  תאוֹ צָ מְ נִ  "רמֶ חֹ ּבְ ׁשֶ  מ"ר תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ  שליט"א ה. א. ר' הרה"ג

 פֶ הֵ  רמֶ חֹ הַ  דסוֹ  אהּוׁשֶ  דבֵ ּכָ הַ  ןכֵ וְ  ."לּקַ הַ  תאֶ  ררֵ בָ לְ  קּוּסְ עַ תְ הִ ׁשֶ  "םיָ ְר מִ בְ ּו
 יםִר בָ אֵ  םעִ  יםִר ּוׁשּקֶ ׁשֶ  תוֹ ּפלִ ּקְ הַ מֵ  ררּוּבֵ  יםיכִ ִר צְ  הרָ ּמָ הַ וְ  דבֵ ּכָ הַ  יּכִ  ה,רָ ּמָ הַ  םעִ  רּוׁשקָ  ,לּקַ הַ 
 לּקַ הַ  ררּובֵ ּבְ  קּוסְ עָ  הרָ ּמָ הַ וְ  דבֵ ּכָ הַ  לעַ  םיהֶ תֵ מוֹ ְׁש ּבִ  יםזִ ּמְ רַ ּמְ ׁשֶ  םיָ ְר מִ ּו דבֶ כֶ יוֹ  ןכֵ לָ וְ  .ּוּלאֵ 
 .ָוֵאם ָאב ּודְוִכּב ַׁשָּבת ,ְּבָמָרה ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטּוּו נו:) (סנהדרין ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  .רמֶ ֹחהַ מֵ 
 ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ּתֹוָרה ֶׁשל ַּפְרִׁשּיֹות ִמְּקַצת ָלֶהם ָנַתן ְּבָמָרה כה) טו, (שמות "יִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ מָ ּו

 לקַ  לעַ  יםזִ ּמְ רַ ּמְ ׁשֶ  יןנִ ּיָ דַ  לּוּבְ קִ  הרָ מָ ּבְ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  ן.ְוַדָּיִני ֲאֻדָּמה ּוָפָרה ַׁשָּבת ָּבֶהם
 תּבָ ׁשַ  ארָ מוֹ  יןּדִ  םּגַ  ׁשיֵ  ןיהֶ ּתֵ ׁשְ ּבִ ׁשֶ  ם,אֵ וָ  בָא דּוּבּכִ וְ  תּבָ ׁשַ  דבוֹ ּכְ  לּוּבְ קִ וְ  ,יןדִ  ארָ קְ ּנִ ׁשֶ  רמֶ חֹ וָ 
 יִר ּצָ ׁשֶ  לּקַ הַ  פֶ הֵ  רמֶ חֹ הַ וְ  דבֵ ּכָ הַ  תינַ חִ ּבְ  תאֶ  םהֶ ּבָ  ׁשּיֵ ׁשֶ  םּלָ כֻ לְ  ףּתָ ׁשֻ מְ הַ וְ  .םאֵ וָ  בָא ארָ מוֹ ּו
 ערָ הָ  ׁשרֶ ׁשֹ  קלֵ מָ עֲ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ר"מ ןכֵ וְ  "ה.רָ מָ בְ ּו רמֶ חֹ ּבְ ׁשֶ  ר"מ תוֹ ּיתִ אוֹ הָ  םעִ  רּוׁשקָ וְ  ר,רֵ בָ לְ 
 רמֶ חֹ וָ  לקַ וְ  ,עבַ ׁשֶ  רּפַ סְ מִ  םעִ  הרָ ּוׁשקְ  תּבָ ׁשַ  ןכֵ וְ  ת.צוֹ יצוֹ ּנִ הַ  תאֶ  ּוּנּמֶ מִ  יאצִ הוֹ לְ  יִר ּצָ ׁשֶ 
  ר.מֶ חֹ וָ  לּקַ הַ  תאֶ  םגַ ּפָ  אהּו יּכִ  ה,ילָ קִ סְ  בּיָ חַ  תּבָ ׁשַ  לּלֵ חַ מְ הַ  ןכֵ לָ וְ  ,עבַ ׁשֶ  רּפַ סְ מִ  םעִ  רּוׁשקָ 

   יףסִ וֹ הוְ 



א ּבָ ׁשֶ ּכְ  מ"רת בַ ת ּתֵ ים אֶ מִ עָ ה ּפְ ּמָ ים ּכַ אִ רוֹ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
"ל ּקַ ם הַ גַ ת ּפְ ם אֶ גֵ פוֹ ן ּוּתֵ חַ תְ מִ  ינוֹ אֵ ם ׁשֶ גַ ל ּפְ עַ  הּוּיָ קִ זְ ת חִ אֶ  יחַ כִ הוֹ לְ  הּויָ עְ ׁשַ יְ 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא " , א)ישעיה לח(יל: עֵ לְ דִ ּכְ ן וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָא מוֹ ּכְ 
א  ה'ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר  ַצו ְלֵביֶת ִּכי ֵמת ַאָּתה ְו

ְוַאָּתה ָחַׁשְקָּת ַנְפִׁשי  ָמרִלי  ַמרֹום ִהֵּנה ְלָׁשל', גוֹ וְ  ַנְפִׁשי ַמרָכל ְׁשנֹוַתי ַעל  'גוֹ וְ  ִתְחֶיה
  ". ִמַּׁשַחת ְּבִלי ִּכי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ֵגְו ָּכל ֲחָטָאי

  ֶּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה
ל כוֹ אֱ לֶ  ֹחֶמרי הַ רֵ חֲ ף ַאדֵ רוֹ ׁשֶ ֶּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

א ן הּוכֵ , לָ "לּקַ ם ּבַ גָ ּפְ  לוֹ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר , מַ ֵחָמרא רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ַיִיןת וֹ ּתְׁש לִ ר וְ ׂשָ ּבָ 
ם גָ ל ּפְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  מֹוֶרהּו ק"ל,ים מִ עָ ּפְ  ב'ה לֶ עוֹ ׁשֶ  ָס"רת ינַ חִ ת ּבְ ם אֶ גֵ וֹ ּפׁשֶ  ינּויְ הַ  סֹוֵרר,

ם יוֹ ים וְ נִ ׁשָ  י"גן בֶ ק לְ א רַ ה הּורֶ מוֹ ר ּורֵ ן סוֹ ין ּבֶ ן ּדִ כֵ . וְ ָקלסְ א נִ ן הּוכֵ לָ . וְ מ"רת הַ ינַ חִ בְ ּבִ 
, ַקל ָוֹחֶמרם ר עִ ּוׁשּקָ ׁשֶ  י"גר ּפַ סְ מִ ר לְ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ ים. וְ ׁשִ דָ ג' חֳ ים וְ נִ ׁשָ  י"גד ד עַ חָ אֶ 
(יחזקאל ב תּוּכָ ד הַ ה סוֹ זֶ ן. וְ הֶ ת ּבָ ׁשֶ רֶ דְ ה נִ רָ וֹ ּתהַ ת ׁשֶ וֹ ּדמִ י"ג הַ ה מֵ נָ וֹ אׁשִר ה הָ ּדָ ּמִ יא הַ הִ ׁשֶ 

ם יִ מַ עֲ ּפַ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ָס"רת ינַ חִ ּבְ ׁשֶ  "ן ִמְּבָׂשָרםַוֲהִסֹרִתי ֵלב ָהֶאבֶ " יא, יט)
  .ָהֶאֶבן ַהָּכֵבדב ל לֵ ר עַ ּבֵ ּגַ תְ יִ  ַק"ל

ָאַמר ַרִּבי ָטִבי ָאַמר ַרִּבי ֹיאִׁשָּיה ַמאי ִּדְכִתיב  (סנהדרין צב.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
א ָׂשְבָעה ּמַ  ִים". ְוִכי ָמה ִעְנַין ְׁשאֹול ֵאֶצל "ְׁשאֹול ְוֹעֶצר ָרַחם ֶאֶרץ 

ֶאָּלא לֹוַמר ְל ָמה ֶרֶחם ַמְכִניס ּומֹוִציא, ַאף ְׁשאֹול ַמְכִניס ּומֹוִציא,  ,ֶרֶחם
א ְדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר, ּוָמה ֶרֶחם, ֶׁשַּמְכִניִסים ּבֹו ַּבֲחַׁשאי, מֹוִציִאין ִמֶּמּנּו  ַוֲה

ְכִניִסין ּבֹו ְּבקֹולֹות, ֵאינֹו ִּדין ֶׁשּמֹוִציִאין ֵהיֶמּנּו ְבקֹוֵלי קֹולֹות, ְׁשאֹול, ֶׁשּמַ 
 .ִמָּכאן ְּתׁשּוָבה ָלאֹוְמִרים, ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה ,ְּבקֹוֵלי קֹולֹות

ָאר ּוְמבֹ ם. ּנָ יהִ גֵ לְ  ֶרֶחםמֵ  ַקל ָוֹחֶמרים דִ מְ לוֹ וְ  ֶרֶחםת ינַ חִ א ּבְ ם הּוּנָ יהִ ּגֵ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 
י פִ כְ ר, ּורָ בֹ מְ ן ּוּבָ לֻ א מְ צֵ וֹ ּיד ׁשֶ לָ ּוָ הַ  ינּויְ הַ  ַּקלת הַ ר אֶ רֵ בָ מְ  ֶרֶחםם ׁשֶ ׁשֵ כְ ּדִ  ִלְדָבֵרינּו

  יף סִ הוֹ וְ 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ן כֵ וְ 



 ֶרֶחםהָ ר מֵ רֵ ּבָ ְת הִ ׁשֶ  ַק"לת ינַ חִ בְ ּבִ  ְבקֹוֵלי קֹולֹות אצֵ ד יוֹ לָ ּוָ הַ א ׁשֶ רָ מָ ּגְ ת הַ רֶ מֶ אוֹ ׁשֶ 
 ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ּהתָ יא אוֹ צִ מוֹ ה ּומָ ׁשָ ּנְ ת הַ אֶ  הּקֶ נַ ם מְ ּנָ יהִ ּגֵ הַ  , ּכָ ֹחֶמרא הַ הּוׁשֶ 
  .ֹחֶמרהַ ר מֵ רֵ ּבָ ְת ּמִ ׁשֶ  ַק"לת ינַ חִ בְ ּבִ 

ר מֶ חֹ ל וָ ּקַ א מִ יָ תְ ַאא ּדְ תָ ילְ מִ א רָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ ׁשֶ הרה"ג ר' א. י. שליט"א 
 רּוּכָ ר ׁשֶ בָ א דָ ר הּומֶ חֹ הַ ל מֵ ּקַ ר הַ רּוּבֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , מְ ארָ קְ  ּהב לָ תַ כָ ח וְ רַ טָ 

ת ר אֶ רֵ בָ ים לְ נִ בֵ לְ בִ ר ּומֶ חֹ ם ּבְ יִ רַ צְ מִ בְ  חּוְר טָ וְ  דּוּבְ עְ ּתַ ְׁש ל הִ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ּבְ ׁשֶ  מוֹ ּכְ א, חָ ְר טִ ּבְ 
כך יש בש"ס  פרך,וכמו שבמצרים נלחמו בבני ישראל על ידי עבודת  .ֹחֶמרהַ מֵ ַהַּקל 

 ִיּסּוִריםז ּבְ מָ ְר "ל נִ ּקַ ר הַ רּות ּבֵ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ָס"ר ׁשרֶ ן ׁשֹ כֵ וְ  לקל וחומר. פירכא
 ים:ִר צְ ּמִ הַ  לּוּבְ ּקִ ת ׁשֶ וֹ ּכּמַ ּבַ  "רסָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ ה אֶ ּבֵ ְר ים הַ אִ ן רוֹ כֵ "ל. וְ ּקַ ת הַ ים אֶ ִר ְר בָ ּמְ ׁשֶ 
ֵמָעַלי  ְוָיֵסר"". ֶהָעֹרב ַוָּיַסר"". ֶהָעֹרב ְוָסר"". ַהְצַפְרְּדִעים ְוָסרּו" ".ַהְצַפְרְּדִעים ְוָיֵסר"

  ".ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה
י פִ ּכְ  ,ק"לים מִ עָ ּפְ  ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא "רמֶ חוֹ וָ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

ן כֵ . וְ ק"לים מִ עָ ּפְ ב'  ׁשם יֵ ּׁשָ ת ׁשֶ עַ ּדַ ה ּבַ ׂשָ עֲ ר נַ מֶ חֹ הַ ק"ל מֵ ר הַ רּוּבֵ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 
 מוֹ ּכְ  ינוֹ ר ּדִ מּוחָ ם הֶ גַ , וְ ִּכי ַדּיֹו ַלָּבא ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכִּנּדֹון. ק"ל ִרָּיאְּבִגיַמטְ ן וֹ ּדּנִ ּכַ 
  "ל.ּקַ הַ 

  ֵמִאְׁשּתֹו.ָּסרֹון ְּבמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּפַרׁש ְלִפי ַהֹּזַהר  ָהָיה חִ 
ם ם ּגַ ם ׁשָ ּיֵ קִ ה, וְ נֶ ּסְ ר ּבַ מֶ חֹ ל וָ ּקַ הַ  חַ ּכֹ מִ  וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרוֹ פְ יל לִ חִ תְ ה הִ ׁשֶ ּמֹ ה ׁשֶ אֶ ְר ה נִ זֶ 
ִּמְדָרׁש ּבַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ ר. ּכְ מֶ חֹ ל וָ ד קַ סוֹ ם ּבְ הֵ ן ׁשֶ ּקַ הַ  חַ ּוּלם ִׁש גַ ם וְ אֵ ב וָ ד ָאּוּבּכִ 

ֵהי ַאְבָרָהם ְוגֹו'" )ט"תנחומא שמות י( ֵהי ָאִבי ֱא  "ַׁשל ְנָעֶלי ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֱא
א ִיְתָיֵרא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׂשַמח  ,ִנְגָלה ָעָליו ְּבקֹולֹו ֶׁשל ַעְמָרם ָאִביו ְּכֵדי ֶׁש

ֵהי "ה הקב ר לוֹ מַ , ָאֹמֶׁשה ְוָאַמר עֹוד ָאִבי ַעְמָרם ָחי ֵהי ָאִבי ֱא "ָאֹנִכי ֱא
א ִתְתָיֵרא ַאְבָרָהם ְוגֹו",  ".ַוַּיְסֵּתר מֶׁשה ָּפָניו"ִמָּיד  ,ְּבִפּתּוי ָּבאִתי ֵאֶלי ֶׁש

  יף סִ הוֹ וְ 

  יף סִ הוֹ וְ 

  י פִ לְ ּו



"ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן מֶׁשה  (שמות יח, ב)ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה' ַעל ַהָּכתּוב 
 הרָ וֹ ּפצִ ת אֶ  חלַ ׁשָ ה ּלָ חִ תְ ה ּבִ שֶ ּמֹ ׁשֶ ֶׁשת מֶׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה", ֶאת ִצֹּפָרה אֵ 

ה רָ וֹ ּתת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ר אֶ רֵ ה עוֹ זֶ , וְ ןּקֵ הַ  חַ ּוּלׁשִ ת וַ צְ ת מִ ינַ חִ בְ ּבִ  יהָ בִ ית ָאבֵ ה לְ רָ זָ חֲ 
ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן מֶׁשה " (שמות יח, ב)ָּכתּוב ן כֵ לָ , וְ לוֹ  ינּוכִ ּזָ ן, ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ן הָ ּקֵ הַ ה מֵ מָ כְ חָ הַ וְ 

, ַהְמַרֶּמֶזת ִּבְׁשָמּה ִצּפֹוָרהֶׁשֵהִביא ִאּתֹו ֶאת ִׁשּלּוֶחיָה",  ֵאֶׁשת מֶׁשה ַאַחרִצֹּפָרה  ֶאת
ה ׂשָ עָ ׁשֶ  ןּקֵ הַ  חַ ּוּלׁשִ  ְּבִחיַנת ינּויְ הַ  ",ִׁשּלּוֶחיהָ "ת כּוזְ , ּבִ הּתֹורָ , ְּבסֹוד ּתֹור ִּצּפֹורַעל הַ 

 רַאחַ  המׁשֶ  תֵאׁשֶ "ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבָּכתּוב  תְמֻרֶּמזֶ  "הרָ וֹ ּתן כֵ וְ  .ּהתָ ח אוֹ לַ ּׁשָ ׁשֶ ה ּכְ שֶ מֹ 
יל חִ תְ הִ , ׁשֶ ק"לן יַ נְ מִ ּכְ  פ"ןים מִ עָ ּפְ  ב'ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ַוַּיְסֵּתר מֶׁשה ָּפָניו"ן כֵ . וְ ֶחיָה"ּוִׁשּל
ב רֵ קָ תְ ה הִ ׁשֶ ּמֹ "ל ׁשֶ יזַ ִר אֲ הָ ן מֵ ּמָ קַ יא לְ בִ ת, נָ אוֹ ְר לִ "ר סָ ׁשֶ ה ּכְ ילָ חִ תְ ן ּבִ כֵ ם. וְ ר ׁשָ רֵ בָ ה לְ שֶ מֹ 
  . "רסָ ן יַ נְ מִ ּכְ  "לקַ ים מִ עָ ד ב' ּפְ סוֹ ּבְ  תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ 

 ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ּוְבָרָכה ֶׁשַהַּמְנִהיג ָצִרי ֶׁשִּיְהיּו לֹו ִאָּׁשהי' ינִ מִ ְּׁש ם הַ לַ ר 'עוֹ מַ אֲ מַ ּבְ 
 ִחָּסרֹון ָהָיה (ויחי רלד:)  ַהֹּזַהר ּוְלִפי ּוְבָרָכה, ֶׁשַפע ֲאֵחִרים לעַ  ְלַהְׁשִּפיעַ 

 (חוקת רנה) ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל ָמִצינּו ְוֵכן ֵמִאְׁשּתֹו. ֶׁשָּפַרׁש ַרֵּבנּו ְּבמֶׁשה
ַהְׁשָּפַעת ַהַּמִים ָהֲאִמִּתִּיים  ֶׁשה' ָאַמר ְלֹמֶשה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע ּוְלַהְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת

ין ֵהם ְראּוִיים ִלְפִניִמּיּות ֶׁשֵהם ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ּוֹמֶשה ָחַׁשב ֶׁשִּבְגַלל ָהֵעֶרב ַרב אֵ 
ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע ִלְׁשֹּבר ֶאת ְקִלּפֹות ַהּתֹוָרה ּוְלַהְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ֶׁשִּמֶּזה ָׁשתּו ַגם "ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם", ד ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי. ְוָלֵכן ָּכתּוב ַהַּתְלמּו
ָהֵעֶרב ַרב ַהִּנְמָׁשִלים ִלְבִעיִרים. ְוִאם ֹמֶשה ָהָיה ַמְׁשִּפיַע ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָהיּו 

 עַ ּוּדמַ  נּוְר ַאבֵ ּוְּגֻאָּלה ֶּדֶר ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִעם ֹמֶשה, ְוזֹוִכים לַ 
ְּפִניִמּיּות ת ל אֶ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ לְ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ה לְ צָ א רָ א הּון ׁשֶ יוָ , ּכֵ וֹ ּתְׁש אִ  ִּצּפֹוָרהמִ  ׁשרַ ה ּפָ שֶ מֹ 

', כּווְ  רוֹ תְ ת יִ ה בַ רָ וֹ ּפצִ ת חַ ּפַ ְׁש ּמִ א מִ ּבָ ׁשֶ  ַּקן ִצּפֹורת הַ עַ ּפָ ְׁש ד הַ סוֹ יא ּבְ הִ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה
ה הָ בוֹ ה ּגְ ָאבּות נְ ּגַ ְר דַ ה לְ כֶ ה זוֹ יָ א הָ , הּוׁשרֵ וֹ ה ּפיָ א הָ ה שֶ ם מֹ אִ ר ׁשֶ הַ ּזֹ ז הַ ּמֵ רַ ה מְ זֶ וְ 

ה רָ ּבְ ם ּדִ יָ ְר ן מִ כֵ לָ . וְ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהר ּבִ תֵ ה יוֹ הָ בוֹ ה ּגְ ּגָ ְר דַ ה לְ כֶ ה זוֹ יָ הָ ׁשֶ  ינּויְ ר, הַ תֵ יוֹ 

   נּוְר ַאּבֵ 



ָהְיָתה ַאַחת ָהִאָּמהֹות ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד. יא הִ ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרֵ וֹ ּפה ׁשֶ שֶ ל מֹ ע עַ רָ ן הָ וֹ ׁשלָ 
ֶׁשָּדִוד ָהָיה ֶנֶכד ֶׁשל ִמְרָים  (ד"ה דדוד)ְוַהמהרש"א ָׁשם ְמָבֵאר  (סוטה יא:),ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ד, י סוֹ ל ּפִ ן עַ כוֹ ה נָ ל זֶ ם ּכָ נָ מְ ָא .ָּכַאב ָלּה ִּבְמיָֻחד ֹוָרהְּפִניִמּיּות ַהּתל ׁשֶ  ָהִעְנָיןוְ  .ִמַּצד ִאּמוֹ 
א ָהָיה ּפֹוֵרׁשה רָ וֹ ּתת הַ דוֹ י סוֹ ל ּפִ עַ ׁשֶ  ינּויְ הַ  , הּוא ָהָיה זֹוֶכה ְלַדְרַּגת וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ִאם ֹמֶשה 

ץ רֶ אֶ ם לְ יסָ נִ כְ ה מַ יָ הָ וְ , סֹודֹות ַהּתֹוָרהל אֵ רָ ְש ת יִ ד אֶ ּמֵ לַ ה מְ יָ הָ וְ  ְנבּוָאה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר,
ֶאת ְּפִניִמּיּות ד ּמֵ לַ ה לְ צָ א רָ ה ׁשֶ ּמֹ ן ׁשֶ יוָ ל ּכֵ בָ ה. אֲ מָ לֵ ְּש ה הַ ּלָ אֻ ּגְ ים לַ כִ זוֹ  יּוהָ ל וְ אֵ רָ ְׂש יִ 

 רמֶ חֹ ל וָ קַ ן א דָ ן הּוכֵ , לָ רמֶ חֹ ל וָ קַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא טׁשָ ּפְ ת הַ רַ תוֹ ק ּבְ בַ א דָ הּו, וְ ַהּתֹוָרה
ה, רָ וֹ ּתת הַ דוֹ ד סוֹ ּמֵ א לִ וְ  טׁשָ ּפְ ק ּבַ בַ ם ּדָ א גַ א הּוילָ ּמֵ מִ , ּווֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשוֹ רפְ יו לִ לָ עָ ׁשֶ 
א. שליט"א  עַ שֻ הוֹ יף הרה"ג ר' יְ סִ הוֹ וְ . ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלס נֵ ּכָ הִ ה לְ כָ א זָ א א הּוילָ ּמֵ מִ ּו

ה ׁשֶ ן מֹ כֵ , לָ היׁשָ ִר ּפְ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּוׁשֶ  ׁשּורּפֵ ה ּלָ ּמִ ּבַ  ׁשּמֵ ּתַ ְׁש הִ ג לְ הּוט נָ ׁשָ ּפְ הַ  רֶ ד ּדֶ ּוּמלִ ּבְ ׁשֶ 
ן ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ . מַ תּויׁשִר ּפְ ן הַ יַ נְ עִ  לוֹ צְ ה אֶ ּזֶ ל מִ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש , הִ טׁשָ ּפְ הַ  יׁשֵ רּופֵ ק ּבְ בַ ּדָ ׁשֶ 
ם ן אִ כֵ לָ ה. רָ ּתָ סְ הַ הַ ת וְ ּויׁשִר ּפְ הַ  פֶ א הֵ הּוׁשֶ  יּוּלּגִ ן וֹ ׁשים לְ טִ קְ ד נוֹ סוֹ  רֶ ים ּדֶ דִ מְ וֹ ּלׁשֶ ּכְ 
, "לקַ ּבְ ת וֹ ּיתִ "ה אוֹ לָ ּבָ קַ ן כֵ . וְ ׁשרֵ וֹ ה ּפיָ א הָ א ה הּורָ וֹ ּתת הַ דוֹ ת סוֹ אֶ  הּלֶ גַ מְ ה יָ ה הָ ׁשֶ מֹ 
ל וֹ ּבסְ לִ  רֶ ין צֹ אֵ וְ "ל ּקַ ת הַ ינַ חִ ת ּבְ אֶ ת ּוּלקַ ּבְ ים ִר ְר בָ מְ ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה י דֵ ל יְ י עַ ּכִ 
  .רמֶ חֹ ר הַ רּוּבֵ מִ 

ם יִ ינַ עֵ ם ד עִ חַ יַ  "רמֶ ל חֹ ׁשֶ  מ"רת וֹ ּיתִ אוֹ ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ הרה"
ה יָ הָ ה ׁשֶ יבָ ִר מְ י א מֵ טְ חֵ ים ּבְ מִ עָ ה ּפְ ּמָ ת ּכַ זוֹ מָ ְר , נִ "לּקַ ת הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ 

ְקֵהל ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה ְוהַ " , ח)במדבר כ(ן: ּמָ קַ לְ דִ ה ּכְ ׁשֶ מֹ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ "ל ּקַ ם הַ גַ ל ּפְ ה ׁשֶ ָאצָ וֹ ּת
ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת  ְלֵעיֵניֶהםֶאל ַהֶּסַלע  םּתֶ ְר ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי ְוִדּבַ 

ַוַּיְקִהלּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ', גוֹ וְ  ָרםָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעי
ים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ֹּמִר ֶהם ִׁשְמעּו ָנא הַ ַהָּקָהל ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע ַוֹּיאֶמר לָ 

ִּבים ַוֵּתְׁשְּת רַ ִים מַ מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו  ֶרםָמִים: ַוּיָ 
א ֶהֱאַמְנֶּתם ה'ַוֹּיאֶמר  :ָרםָהֵעָדה ּוְבִעי  ְלֵעיֵניִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען 

  יף סִ הוֹ וְ 



ן כֵ ". וְ ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם ה'יָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְמִר ֵהָּמה ֵמי ', גוֹ וְ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  ה.יָ תְ ּבַ מִ  ר לוֹ ַאְׁש ּנִ ׁשֶ "ל ּקַ ם הַ גַ ת ּפְ ה אֶ ּלָ א גִ ע הּולַ ּסֶ ת הַ אֶ  ֹמֶׁשהה קָ לְ הִ ׁשֶ ּכְ 

ית בֵ ם ּבְ ּגַ פְ ה נִ ׁשֶ ל מֹ ׁשֶ  רוֹ ּוּבּדִ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ . ה. שליט"א ׁשֶ הרה"ג ר' א
 דבֵ ּכָ הַ מֵ  הּוּׁשֶ מַ  וֹ ק ּבבּון ּדָ יִ דַ עֲ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה, לְ ּפֶ  דבַ כְ ה ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  תוֹ דּולְ יַ ה ּבְ עֹ ְר ּפַ 

 לוֹ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ הד ּפֶ בַ כְ  אהּוה ׁשֶ נָ עֲ טַ ּבְ  ִלְגאֹול ֶאת ִיְׂשָרֵאלה ׁשֶ ב מֹ רֵ ן סֵ כֵ לָ וְ  ל,ּקַ הַ  פֶ הֵ 
"ל ּקַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ לְ  אּוּבָ ׁשֶ  ִלְגאֹול ֶאת ִיְׂשָרֵאלל כוֹ א יָ ין הּוא אֵ ילָ ּמֵ , מִ "לּקַ ם ּבַ גָ ּפְ 
 ינוֹ א אֵ ת הּומּולֵ ְׁש ּבִ ַהַּקל ָוֹחֶמר ת ן אֶ ּקֵ א תִ ן יִ דַ א עֲ הּור ׁשֶ בַ ה סָ ׁשֶ ּמֹ ן ׁשֶ יוָ כֵ ם. וְ יִ רַ צְ מִ ּבְ 
 ְּבִגיַמְטִרָּיא רמֶ חֹ ל וָ ּקַ י הַ רֵ חֲ ב ַאלָ ּׁשָ יא הַ הִ , ׁשֶ ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהד ּמֵ לַ ר לְ וֹ בעֲ ל לַ כוֹ יָ 
ִּבי ֲאֹדָני  ה'ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֶאל " )שמות ח"ב בתי מדרשות( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ לָ , וְ טׁשָ ּפְ 

ם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל ַעְבֶּד ִּכי א ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹ 
ָּכַבׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ". ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח 'גוֹ וְ  ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי

ִנְׁשַּבע  "ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח",הּוא ְלֹמֶׁשה ִׁשָּׁשה ָיִמים ּוַבְּׁשִביִעי ָאַמר לֹו 
א ִיָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר  רּו הּואַהָּקדֹוׁש ּבָ לֹו  א ָתִביאּו "ֶׁש ָלֵכן 
ה נָ ה' עָ , וַ ִלְגאֹול ֶאת ִיְׂשָרֵאלן כָ ה מּויָ הָ א ה וְ ד ּפֶ בַ א כְ הּון ׁשֶ עַ ה טָ ׁשֶ ּמֹ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ".ְוגֹו'

ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ל כַ א יּוׁשֶ וְ  ַהּתֹוָרה ֶאת ְּפִניִמּיּותד ּמֵ לַ א לְ ׁשֶ  ם לוֹ רֹ גְ תִ  ה זוֹ נָ עֲ ּטַ ׁשֶ  לוֹ 
ים אִ ן רוֹ כֵ וְ ה. יעָ נִ ין מְ ט אֵ ׁשָ ּפְ ת הַ רַ וֹ ת ּתיל אֶ חִ נְ הַ לְ ם ּויִ רַ צְ ּמִ ל מִ אוֹ גְ ל לִ בָ . אֲ ִיְׂשָרֵאל

יל עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ ַהַּקל ָוֹחֶמרם ים עִ ִר ּוׁשּקְ ׁשֶ  העָ בּוׁשְ ע ּובַ ׁשֶ ר ּפָ סְ ּמִ ת הַ אֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 
  ם.יָ ְר מִ ה לְ ׂשָ ה' עָ ׁשֶ ַהַּקל ָוֹחֶמר , וְ מֶ ה לֶ ׂשָ עָ ׁשֶ ַהַּקל ָוֹחֶמר ל עַ 

 הּפָ צְ ִר את רֵ קְ נִ ת לֶ חֶ גַ ה, וְ עֹ ְר ית ּפַ בֵ ּבְ  תלֶ חֶ גַ ע ּבְ גַ ּנָ ׁשֶ ה ּכְ ד ּפֶ בַ ה כְ יָ הְ ה נִ ׁשֶ מֹ 
ה יָ הְ ּנִ ה ׁשֶ ׁשֶ ל מֹ "ל ׁשֶ ּקַ ם הַ גַ ּפְ  תה אֶ תָ ּלְ גִ  הּפָ צְ ִר ה ּבָ יעָ גִ ּנְ הַ ׁשֶ  ינּויְ , הַ הרָ ּפֹ צִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 .הרָ ּפֹ ּצִ מִ  ׁשרוֹ פְ לִ ט וְ ׁשָ ּפְ ק ּבַ וֹ ּבדְ לִ וְ  רמֶ חֹ ל וָ קַ  ׁשרוֹ דְ לִ  ר ּכָ חַ ַא ם לוֹ רַ ה גָ זֶ ה, וְ ד ּפֶ בַ כְ 
ן וֹ ׁשלְ ת ּבִ זֶ ּמֶ רֻ מְ ּו, ה"בָ הֲ ף ַאצּורָ  כוֹ וֹ "ּתת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  הרָ ּפֹ צִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הּפָ צְ ִר ן כֵ וְ 
ַמֲעֶׂשה ְּבֹכֵהן ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּסק, ְוָרָאה ָהִרְצָּפה ֶׁשִהיא  , ב)שקלים ו(ְׁשָנה ּמִ הַ 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ן כֵ וְ 



א ִהְסִּפיק ִלְגֹמר ֶאת ַהָּדָבר ַעד  ְמֻׁשָּנה ֵמַחְברֹוֶתיָה. ָּבא ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו. 
ן מּוּטָ ן ׁשֶ רוֹ ָאז הָ נַ גְ נִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  .ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו ְוָיְדעּו ְבִיחּוד ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנז

ם ּוה ׁשיֶ הְ א תִ ים ׁשֶ פִ חֵ ת יְ כֶ לֶ ים לָ יכִ ִר צְ  יּוים הָ נִ הֲ ּכֹ ן הַ כֵ וְ  ה.בָ הֲ ַאּבְ ה פָ צּוְר ה ׁשֶ ּפָ צְ ִר ּבָ 
ַּתְנָיא  (סוכה נג.) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ת. ׁשֶ ּדֶ קֻ מְ  הּפָ צְ ִר י הָ ה, ּכִ ּפָ צְ ִר ם לָ לָ גְ ין רַ ה ּבֵ יצָ צִ חֲ 
ְמרּו ָעָליו ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּכֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה נֹוֵעץ ְׁשֵני ּגֹוְדָליו ָא

 .ָּבָאֶרץ ְוׁשֹוֶחה ְונֹוֵׁשק ֶאת ָהִרְצָּפה ְוזֹוֵקף ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֵּכן
ם ה ּגַ תָ יְ הָ , ׁשֶ ִרְצָּפה ַבת ַאָּיהל אּוׁשָ  ׁשגֶ ילֶ ת ּפִ ח אֶ קַ לָ  רן נֵ ר ּבֶ נֵ בְ ַאׁשֶ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ 
 רן נֵ ר ּבֶ נֵ בְ ַא ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ תָ יְ ה הָ ּיָ ת אַ ה בַ ּפָ צְ ִר ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ד, ּווִ ּדָ  ׁשגֶ ילֶ ם ּפִ גַ ל וְ אּוׁשָ  ׁשגֶ ילֶ ּפִ 
ר נֵ בְ ר. ַאנֵ ל ן ׁשֶ ּבֵ הַ  ינּויְ הַ  רן נֵ ּבֶ ת ינַ חִ בְ בִ ר, ּוּנֵ ל הַ א ׁשֶ ּבָ אַ הָ  ינּויְ הַ  רב נֵ ַאת ינַ חִ בְ ּבִ 
ת לֶ חֶ ּגַ  ּהׁשָ רּוּפֵ  הּפָ צְ ִר ה. ּדְ לָ עְ מַ ה לְ ּטָ מַ לְ ם מִ גַ ה וְ ּטָ מַ ה לְ לָ עְ מַ לְ ם מִ נ"ר ּגַ ת הַ ד אֶ חֵ יַ ּמְ ׁשֶ 
ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ץ ה'רֶ ּפֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הּפָ צְ ִר ן כֵ ה, וְ ּטָ מַ לְ ר מִ רֵ עוֹ ּמְ ר ׁשֶ נֵ ה לְ מֶ וֹ ה ּדזֶ וְ  ,ׁשאֵ 
י פִ ה, ּכְ לָ עְ מַ ּלְ ר מִ ּוּבחִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  הּיָ אַ וְ ה'. ת אוֹ לָ  ּיָ ׁשַ וְ  ץרֶ ּפֶ א מִ ּבָ ד ׁשֶ וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ 
ֶׁשִחּבּור ָזָכר ּוְנֵקָבה הּוא  ""ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשּתֶ ַעל ַהָּכתּוב  (וירא קא:)ָּמִצינּו ַּבֹּזַהר ׁשֶ 

. שפ"ו םׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הּפָ יצְ ִר ל ק. שליט"א ׁשֶ אֵ רָ ְׂש יף הרה"ג ר' יִ סִ הוֹ . וְ ַאֵּיהִּבְבִחיַנת 
 )סד (בראשית כד,ים גִ ּוּוּזִ ל הַ ּכָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ה, ׁשֶ קָ בְ ִר ק וְ חָ צְ ל יִ ג ׁשֶ ּוּוזִ ת ּבְ זֶ ּמֶ רֻ מְ  "הּפָ צְ ִר ן כֵ וְ 
  ".ָּגָמלהַ ֵמַעל  ֹלּפַוּתִ  ָחקצְ יִ  ֶאת ארֶ ַוּתֵ "

ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי  ָוֹאַמר אֹוי ִלי ִכי ִנְדֵמיִתי ִּכי ִאיׁש" , ה)ישעיה ו(
ְצָבאֹות ָראּו  ה'ּוְבתֹו ַעם ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ֹיֵׁשב ִּכי ֶאת ַהֶּמֶל 

ֵעיָני: ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצָּפה ְּבֶמְלָקַחִים ָלַקח ֵמַעל 
ע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתי ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ַהִּמְזֵּבַח: ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנגַ 

ם יִ חַ קָ לְ ּמֶ ה מִ חָ קְ לְ ּנִ ׁשֶ  הּפָ צְ ִר  רֶ א דֶ ּבָ  הּויָ עְ ׁשַ ל יְ ׁשֶ  הּפֶ ן לַ ּוּקּתִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ".ְּתֻכָּפר
ם גָ ּפְ  לוֹ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ וֹ ּלגַ לְ ה ד ּפֶ בַ כְ ה לִ ׁשֶ ת מֹ ה אֶ תָ ְׂש עָ ׁשֶ  הּפָ צְ ִר ה לָ מֶ ה דוֹ זֶ . וְ חַ ּבֵ זְ ּמִ ל הַ עַ מֵ 
ד ב' סוֹ ". ּבְ ֲעֹוֶנ ָסרוְ " קסּוּפָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ ה לְ כָ א זָ ז הּוָאן. וְ ּוּקּתִ  יִר צָ וְ  הּפֶ ם ּבַ גֵ וֹ ּפׁשֶ "ל ּקַ ּבַ 

  ב תּוּכָ 



במצרים שביררה  פרךבבחינת עבודת ה "ֻכָּפרְוַחָּטאְת ּתְ " ."רסָ ן יַ נְ מִ ּכְ  "לקַ ים מִ עָ ּפְ 
  .ק"לאת ה

א ְׁשָמּה "ֲעזּוָבה" "ֲעזּוָבה" זֹו ִמְרָים, ְוָלָּמה ִנְקרָ  (סוטה יב.)ַּבְּגָמָרא 
"ְיִריעֹות" ֶׁשָהיּו ָּפֶניָה דֹוִמין  ',כּווְ  ֶׁשַהֹּכל ֲעָזבּוָה ִמְּתִחָּלָתּה

ִליִריעֹות. "ְוֵאֶּלה ָבֶניָה", ַאל ִּתְקֵרי "ָבֶניָה" ֶאָּלא "ּבֹוֶניָה". "ֵיֶׁשר" ֶׁשִּיֵּׁשר ֶאת 
ּדֹון" ֶׁשִרָּדה ֶאת ִיְצרֹו. ְוִאיָּכא ַעְצמֹו. "ְוׁשֹוָבב" ֶׁשִּׁשֵּבב ֶאת ִיְצרֹו. "ְוַאְר 

יָה ּדֹוִמין ְלֶוֶרד. "ָהיּו ְׁשֵּתי ָנִׁשים" ַנֲעָׂשה ִמְרָים ִּכְׁשֵּתי  ְּדַאְמֵרי, ַעל ֶׁשָהיּו ָּפנֶ
א ַנֲעָרה ֲהָוִאי, ֶאָּלא ַּבְתִחָּלה  א ֶחְלָאה ְו ָנִׁשים. "ֶחְלָאה ְוַנֲעָרה", 

ה". "ּוְבֵני ֶחְלָאה ֶצֶרת ְוֹצַחר ְוֶאְתָנן". "ֶצֶרת" "ֶחְלָאה" ְוִלְבסֹוף "ַנֲערָ 
ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָצָרה ְלַחְברֹוֶתיָה. "ֹצַחר" ֶׁשָהיּו ָפֶניָה ּדֹומֹות ַּכָּצֳהַרִים. "ֶאְתָנן" 

ה תָ יְ ה הָ ָאְׂש ּנִ י ׁשֶ נֵ פְ ם לִ יָ ְר ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ֶׁשָּכל ָהרֹוֶאה אֹוָתּה מֹוִלי ֶאְתָנן ְלִאְׁשּתוֹ 
 יהָ נֶ פָ  כּוּפְ הַ תְ ב הִ לֵ כָ ה לְ ָאְׂש ּנִ י ׁשֶ רֵ חֲ ַאת, וְ יעוֹ יִר ת לִ מוֹ דוֹ  יהָ נֶ ּפָ ה ׁשֶ לָ ה חוֹ ּׁשָ אִ ית ּכְ אֵ ְר נִ 
 .ָהרֹוֶאה אֹוָתּה מֹוִלי ֶאְתָנן ְלִאְׁשּתוֹ  לכָ ם, וְ יִ רַ הָ ּצֳ כַ ה וְ רָ עֲ נַ כְ ד ּורֶ וֶ ת ּכְ יוֹ הְ לִ 
ל אֵ רָ ְׂש ם יִ ל עַ ת ּכָ ה אֶ רָ ְר עוֹ  ּהמָ צְ עַ יא ּבְ הִ ג ׁשֶ ּוּוּזִ ת הַ בּויִׁש חֲ  ּהלָ צְ ה אֶ לָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ ים אִ רוֹ וְ 
  כו'. וְ  ּהתָ א אוֹ ּפָ ג ִר ּוּוּזִ הַ ג, וְ ּוּוזִ לְ 

  .םיִ רַ צְ ת מִ לּוגָ ק"ל ּבְ ר הַ רּוּבֵ 
ִריַז"ל ְּב'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות' ְלָהאֲ  ּמּוָבאם, ּכַ יִ רַ צְ ת מִ לּוגָ י ּבְ זִ ּכָ ְר ה מֶ יָ ק"ל הָ ר הַ רּוּבֵ 
ְּכמֹו ֶׁשַחָּוה ָהְיָתה ַּבת ק"ל ָׁשִנים ְּכֶׁשהֹוִליָדה ְלֵׁשת, ָּכ ָהְיָתה  :)ד(פ

ַוֵּתֶרא אֹותֹו ִּכי "יֹוֶכֶבד ַּבת ק"ל ָׁשָנה, ְּכֶׁשָּיְלָדה ֶאת ֹמֶׁשה. ְוֶזהּו סֹוד ָּפסּוק, 
ל ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ּוְכמֹו , הּוא ִלְמעּוֵטי ָּכל ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשָהיּו ִמן ָהָרע ׁשֶ "טֹוב

, ִּכי ּדֹור ַהִּמְדָּבר ֻּכָּלם, ָהיּו ְּבֵני ָאָדם "ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי"ֶׁשֵּבַאְרנּו ַּבָּפסּוק 
ָאִביו ֶׁשל ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ֵׁשת, ְוָהיּו ֶאָחיו, ֶאָּלא ֶׁשָּיְצאּו ְלַבָּטָלה ָּבָרע ֶׁשל 

   ינּוצִ מָ 

  ן יַ נְ עִ 



ב ַהֻּמְבָחר ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוָכם. ְוֶזהּו אֹוְמרֹו, ֵׁשׁש ֵמאֹות ַהְּקִלָּפה. ּוֹמֶׁשה ָהָיה ַהּטוֹ 
ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער  .ַמָּמׁש ַּכִּנְזָּכרְּבִקְרּבֹו ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְּבִקְרּבֹו 

ּה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהֵנה ְזַמן ָּגלּות ִמְצַרִים ִמֶּׁשִּנְכְנסּו לָ  (שמות)ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל 
ָהיּו רד"ו ָׁשִנים. ּוַבק"ל ָׁשִנים ָהִראׁשֹוִנים ִהְתִחילּו ָהֲעָנִפים ְלִהְתַּגְלֵּגל ִּבְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ּוָבֶעֶרב ַרב ַּכִּנְזָּכר, ְוָהיּו ִנְצָרִפים ּוִמְתַלְּבִנים ּוִמְתָּבְרִרים ַהּטֹוב ִמן 

א ִנְגַמר ֵּברּוָרם ַעד ּתַ  ַמת ק"ל ָׁשִנים גְ ְׁשלּום ק"ל ָׁשִנים ָהֵהם, ְּכדֻ ָהָרע, ְו
ֶׁשֵּפֵרׁש ָאָדם ְוהֹוִליָדם ַּכִּנְזָּכר. ְוַאַחר ֶׁשִּנְׁשַלם ִּגְלּגּוָלם ּוֵברּוָרם ָאז נֹוַלד 

ה ֶׁשַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל מׁשֶ (הקדמה כט) ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ְוֵכן מּוָבא ּבְ  ה.ׁשֶ מֹ 
, ְוָהְיָתה ֹנחַ ְּבֵעיָני" ְמַרֵּמז ַעל ִּגְלּגּולֹו ַהּקֹוֵדם ֶׁשהּוא ָהָיה  ֵחן"ְוַגם ָמָצאָת  (שמות לג, יב)

ּוְמֹבָאר  "ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה'". (בראשית ו, ח) בתּוֶׁשּכָ  וֹ ְּכמ ֵחןֶאְצלֹו ְמִציאּות 
ק"ל הַ  וֹ ּתה מִ רָ ְר בְ ּנִ ן ׁשֶ יִ ת עַ ּבַ ת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ נ"ח ד הַ סוֹ  יּוה הָ ׁשֶ ם מֹ גַ וְ  חַ ם נֹ ּגַ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

  .ָאָדם ָהִראׁשֹוןל ים ׁשֶ נִ ׁשָ 
יא בִ נָ ב וְ קֹ עֲ י יַ דֵ ל יְ יל עַ חִ תְ ק"ל הִ ר הַ רּוּבֵ ׁשֶ ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ּבְ 

ֶׁשהּוא ַהְׁשָחַתת  תיוֹ רָ י עֲ ּוּלּגִ ְוַיֲעֹקב ָּבא ְלַתֵּקן ֲעֹון  (ויגש)יו: רָ בָ ת ּדְ אֶ 
ֲעָמ"ה ַהִּנְקָרא ֲעָריֹות ַּכּנֹוַדע. ְוָלֵכן ָעְברּו ָעָליו ק"ל  ַהֶּזַרע ַהִּנָּתן ְּבִליִלי"ת ְונַ

ְמַעט " בתּוּכָ ר הַ מַ ָאה ׁשֶ ָׁשָנה ָהִראׁשֹוִנים ְּבִיּסּוִרין ּוְבָגלּות ַּכּנֹוַדע. ְוזֶ 
ִׁשים ּוְמַאת "ְוָרִעים ִּכי ֶבֱהיֹוָתם ָרִעים ְּבִיּסּוִרין,  רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ָׁשָנה, ר ְׁש

ִנְתַקן ֲעֹון ק"ל ָׁשָנה, ְּבַהְׁשָחַתת ַהֶּזַרע ְּדָאָדם ַהִּנְקָרא ָרע. ּוְכֶׁשִנְׁשְלמּו ָאז 
ַוְיִחי "ִּכי ְכָבר ִּתֵּקן אֹוָתם, ְוָאז ְּכִתיב  ןוֹ אׁשִר ם הָ ִנְכְנָסה בֹו ִנְׁשַמת ָאדָ 

, ִּכי ְכָבר ִנְכְנָסה בֹו ִנְׁשַמת ַחִּיים "ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהַיֲעֹקב ּבְ 
, ְוִנְמַׁש ִׁשעּור ֶזה י"ז ָׁשָנה ְּכִמְנַין טֹו"ב, ְלהֹורֹות ִּכי ְּבק"ל ןוֹ אׁשרִ ם הָ ְּדָאדָ 

ִלי ָרע, ָלֵכן ָׁשִנים ִראׁשֹוִנים ִנְתַקן ָהָרע, ּוְבי"ז ָׁשִנים ַאֲחרֹוִנים ָהָיה טֹוב ּבְ 
  .ַרעּזֶ ָיַרד ְלִמְצַרִים, ִּכי ָׁשם ָהיּו ִמְתַּגְלְּגִלים ִניצֹוצֹות ַהְׁשָחַתת הַ 

  ְוֵכן 



 וֹ ּלק"ל ׁשֶ ר הַ רּות ּבֵ ם אֶ ּיֵ ב סִ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ ד ּכְ ּיָ ן מִ כֵ ּלָ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
י פִ כְ ה, ּוׁשֶ ל מֹ ק"ל ׁשֶ ר הַ רּות ּבֵ אֶ  הילָ חִ תְ הִ ד וְ בֶ כֶ ה יוֹ דָ לְ ם, נוֹ יִ רַ צְ מִ לְ  תוֹ יסָ נִ כְ ּבִ 

ַיֲעֹקב הּוא ְּדיֹוַקן ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֵמַהַּצד ֶׁשַּלחּוץ,  )תיקונים כט.(ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ 
ת ר אֶ רֵ בָ ב לְ קֹ עֲ ם יַ יֵ ּסִ שֶ כְ ּו ּומֶׁשה ֵמַהַּצד ֶׁשְּלָפִנים, ֶזה ֵמַהּגּוף ְוֶזה ֵמַהְּנָׁשָמה.

ת ּוּיימִ נִ ל ּפְ ק"ל ׁשֶ ת הַ ר אֶ רֵ בָ ה לְ ילָ חִ תְ הִ ד וְ בֶ כֶ ה יוֹ דָ לְ ת, נוֹ רֶ אֶ פְ ּתִ ת הַ ּוּינִ יצוֹ ל חִ ק"ל ׁשֶ הַ 
ת, מוֹ חוֹ ין הַ ד ּבֵ בֶ כֶ ה יוֹ דָ לְ ן נוֹ כֵ לָ ים. וְ נִ י ק"ל ׁשָ רֵ חֲ ה ַאׁשֶ ת מֹ יד אֶ לִ הוֹ י לְ דֵ ת ּכְ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ 
  י. ימִ נִ ּפְ ק"ל הַ ת הַ ר אֶ רֵ בָ לְ ק מֹ ר עָ תֵ ם יוֹ קוֹ מָ ה לְ ימָ נִ ים ּפְ סִ נָ כְ ת נִ עֵ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

 ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו א יֹוָחָנן ר' ְּבֵׁשם ִסימֹון ַּבר ְיהּוָדה ר' ה) עו, (ב"ר ַּבִּמְדָרׁש
 ֶאת ָעַבְרִּתי ְבַמְקִלי "ִּכי ִּדְכִתיב ַיֲעֹקב, ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ  ֶאָּלא ַהַּיְרֵּדן ֶאת

ַמִים  ֵמי ב' ק"ל,אֹוִתּיֹות  "ְבַמְקִלי"ה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ּוֵבֵאר הר ַהֶּזה". ַהַּיְרֵּדן
ב' ִים, ְנַקֵּבל ִמְסַּפר ִלְׁשנַ  ַיְרֵּד"ןֶׁשֶּנְחְלקּו ְלב' ְּפָעִמים ק"ל, ִּכי ִאם ִנְבַקע ֶאת ִמְסַּפר 

ְרֵּדן הּוא ְיסֹוד ֵּכיָון ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִּבְבִחיַנת נּוְקָבא, ְוַהּיַ  ראֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ וְ  ק"ל.
ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהַּיְרֵּדן ִמְתַחֵּלק  (דברים ע' רסד)ְּדנּוְקָבא, ַּכּמּוָבא ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ד סוֹ יְ הַ ד, וְ חָ ק"ל אֶ ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשָּכל ֶאָחד הּוא ִמְסַּפר ק"ל, ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת 
ת לּופְ ִּׁש ית הַ לִ כְ תַ ה ּבְ יָ הָ ב ׁשֶ קֹ עֲ ל יַ ים ׁשֶ ִר סּוּיִ ל הַ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ  .ינִ ּׁשֵ ק"ל הַ הַ ת ל אֶ ּבֵ קַ מְ 
ר בּול עֲ בֵ א סוֹ הּול ׁשֶ ּמֵ סַ לְ  ב' ק"ל,ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  לּקֵ מַ  תוֹ ם אוֹ ק עִ ן רַ ּדֵ ְר ּיַ ת הַ ר אֶ בַ עָ ׁשֶ ּכְ 
ל אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ס לְ נֵ ּכָ הִ ל לְ אֵ רָ ְׂש יִ  כּוזָ  ק"לת הַ ר אֶ רֵ ב ּבֵ קֹ עֲ ּיַ ת ׁשֶ כּוזְ בִ , ּוק"לר הַ רּוּבֵ 
ף סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ ם. וְ לֵ ּׁשָ ד הַ חּוּיִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ד ב' ק"ל ׁשֶ סוֹ ן ּבְ ּדֵ ְר ּיַ ת הַ יעַ קִ בְ ּבִ 
 בראשית(ב תּוּכָ , ּבַ ק"לת הַ ר אֶ רֵ בָ ב לְ קֹ עֲ ל יַ יד ׁשֶ קִ פְ ּתַ ל הַ ז עַ מֶ רֶ  ׁשּיֵ ר שליט"א ׁשֶ ּגֶ ְר ּבֶ נְ יְ ׁשֵ 
ל ם ׁשֶ יִ דַ ּיָ הַ ל מֵ צֵ ּנָ הִ ה לְ ּכֶ זְ ה נִ ת זֶ כּוזְ בִ ". ּוְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב" , כב)כז
  ו.ׂשָ עֵ 

יו לָ עָ  ינּוּבֵ ה רַ ׁשֶ ְוַדע ִּכי מֹ  )א זוטא(אדר "ליזַ ִר אֲ הָ ' לְ ַׁשַער ַמֲאָמֵרי ַרְׁשִּב"י'ּבְ 
ִּכי ָסר  ה'ַוַּיְרא " בתּוּכָ ה ּׁשֶ ה מַ יֹון ְוזֶ ָזָכה ֶאל ַהַּדַעת ָהֶעלְ ם לוֹ ּׁשָ הַ 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ָמִצינּו 

  א בָ מּו



ַמְטִרָּיא ְּכִמְנַין ָס"ר. יֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ֲהָבִלים ָהֵאּלּו ֲאֶׁשר ֻּכָּלם ֵהם ְּבגִ  ",ִלְראֹות
ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן "ּוִמָּכאן ִנְמָׁשך ַהָּמן ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

ֵקל"ַמר ָעָליו ְוֶנאֱ  "ַהָּׁשָמִים ֵקל ְּבגִ "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּק ַמְטִרָּיא י. ּוְק
ְלַבּדֹו הּוא ֲאֶׁשר ָזָכה ְלהֹוִריד ַהַּדַעת ַהֶּזה ֶאל נּוְקָבא  הׁשֶ מֹ ְוִהֵנה  ,ָס"ר

ר"ס  ִּכי ,ְדז"א ְוַנֲעָׂשה ָּבּה ְּבִחיַנת ַּדַעת ק"ל ְּבסֹוד ַּדְעָּתן ֶׁשל ָנִׁשים ַקָּלה
ִנְׁשָאר  דְוק"ל ָהֶאחָ  ,י ְּפָעִמים ק"לּתֵ קלק"ל ֶׁשֵהם ׁשְ  הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְוק"ל ַהֵּשִני יֹוֵרד ְלַמָּטה ַּבּנּוְקֵביּה ְוַנֲעָׂשה ָלּה ַּדַעת  ,ְלַמְעָלה ְּבַדַעת ַהז"א
ן יהֶ ּתֵ ְׁש ת, ּורֶ אֶ פְ ּתִ הַ  ׁשרֶ ת ׁשֹ עַ ּדַ ת הַ ירַ פִ סְ ן ּבִ ׁשָ ְר ק"ל ׁשָ ת הַ ינוֹ חִ י בְ ּתֵ ְּׁש ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ַקל.

ים מִ עָ ּפְ  ב'ד סוֹ ּבְ  לקֵ ּקְ ם הַ חֶ א לֶ רָ קְ ּנִ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש יִ יד לְ ִר הוֹ ן ׁשֶ ּמָ ה ּבַ ׁשֶ ל מֹ צֶ אֵ  ּוּלּגַ תְ הִ 
י ּכִ  ",ִּכי ָסר ִלְראֹות ה'ַוַּיְרא "ק סּוּפָ ה ּבַ נֶ ּסְ ם ּבַ ה ּגַ ׁשֶ מֹ ה לְ ּלָ ּגַ תְ ה הִ ּזֶ ר הַ אוֹ הָ , וְ ק"ל
ה ׁשֶ ן מֹ ּקֵ ן ּתִ כֵ ּלָ יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ  ק"ל.ים מִ עָ ' ּפְ ביַמְטִרָּיא ְּבגִ  ס"ר

ד סֶ חֶ ן ּבְ חֵ ם ּבְ לָ עוֹ ת הָ ן אֶ ּזָ הַ ח ּסַ ּנֹ ר הַ מַ אֱ נֶ  ּהּבָ  ןּמָ הַ ל ן עַ ּזָ ת הַ ּכַ ְר ּבִ  רֵ בָ לְ 
 ע"בת ינַ חִ ל ּבְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  דסֶ חֶ ית, ּבְ ימִ נִ ּפְ הַ  נ"חת ינַ חִ ל ּבְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ןחֵ י ּכִ  ים,מִ חֲ רַ בְ ּו

  .ק"לְּבִגיַמְטִרָּיא ד סֶ ן חֶ חֵ , וְ דסֶ חֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ."לקַ ְׁש מִ ר לְ ּוׁשק"ל קָ הַ 
לק"ת הַ מֵ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ "לקַ ׁשְ מִ ר לְ ּוׁשקָ ק"ל ן הַ יַ נְ עִ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ זֶ 

ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה "ב ַעל ַהָּכתּו (פ' שמות ע' קכו)ְלָהֲאִריַז"ל 
(במדב"ר נּו ַּבִּמְדָרׁש אבֵ הֵ ְוֵכן . מֶׁשה ַקלת וֹ ּיתִ ִהיא אוֹ  "ִמְׁשָקָלּה, ֶׁשַהִּמָּלה ""ִמְׁשָקָלּה

", ְּכֶנֶגד ק"ל ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה"ַקֲעַרת" ֶזה ַיֲעֹקב, " יד, ה)
. ְועֹוד "ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה", ַעד "ל ֹראׁש ֶאְפַרִיםַוָּיֶׁשת עַ ִמן "

", ְּכֶׁשָּיַרד ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ִּבְׁשִביל יֹוֵסף ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה" (ז)מּוָבא ָׁשם 
ד סוֹ ן ּבְ ן הֵ כֵ לָ , תעַ דַ ן ּבְ ׁשָ ְר ׁשָ  ק"לים מִ עָ ּפְ  ב'ד הַ וֹ ּסן ׁשֶ יוָ . ּכֵ ֶּבן ק"ל ָׁשִנים ָהָיה

  י פִ לְ 



 יןּבֵ  יעַ ִר כְ מַ ּו לקֵ וֹ ּׁשׁשֶ  תעַ ּדַ  דסוֹ ּבְ  אהּו ִּמְׁשָקלהַ ׁשֶ  ל:) (בראשית ַּבֹּזַהר אבָ ּוּמּכַ  ל,קָ ׁשְ מִ 
 ןכֵ וְ  ת.עַ ּדַ הַ  לּוּקׁשִ  דסוֹ ּבְ  ַהִּמְׁשָקל לׁשֶ  אלמֹ ְׂש ּו יןמִ יָ  דצַ ּבְ  יםאִ צָ מְ ּנִ ׁשֶ  תרוֹ בּוּגְ הַ וְ  יםדִ סָ חֲ הַ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא תוֹ ּיתִ אוֹ הָ  םעִ  לקַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ  קפז:) (תשא רהַ ּזֹ הַ  לעַ  'ׁשבַ ּדְ מִ  קתוֹ 'ּמָ הַ  ׁשרּופֵ ּבְ  אבָ מּו
א ָׁשם ַּבֹּזַהרָמִצינּו ן כֵ וְ  תעַ ּדַ   ְוגֹו' ַּבִּמְׁשָקל" ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָּפט ָעֶול ַתֲעׂשּו "

 תאֶ  לּמֵ סַ מְ ב הַ קֹ עֲ ן יַ כֵ וְ  .ה' ה' ֵהם ַהֶּׁשֶקל ֹמאְזֵני ְׁשֵני ו', ָהאֹות ִמַּצד ַּבִּמְׁשָקל
יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ . וְ םיִ נַ אזְ מָ ן יַ נְ מִ ים ּכְ נִ ׁשָ  147י ת חַ עַ דַ ּבָ  ּהׁשָ ְר ּׁשָ ת ׁשֶ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ 

ָהָיה ׁשֹוֵקל לֹו ַעִין  (ב"ב פח:): םיִ ינַ עֵ ים אִ רָ קְ נִ  םיִ נַ אזְ ּמָ ה ׁשֶ נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ ּמָ שליט"א ׁשֶ 
 אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ע. ּוצַ מְ אֶ ד הָ ּוּמת עַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  למַ ׁשְ חַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא רמֶ ל חֹ קַ ן כֵ וְ . ְּבַעִין

ִׁשים לת ׁשְ חַ ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף אַ ב "תּוּכָ ם ׁשֶ קוֹ ל מָ כָ ּבְ ְּבאֹות ְׁשִנָּיה  ְמֻרָּמז "למַ ׁשְ חַ ׁשֶ 
ע צַ מְ אֶ ד הָ ּוּמת עַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ק"ור"ת ב ּבְ וֹ ּתכְ ים לִ ילִ גִ ר ְר מֶ חֹ וָ ל קַ ן כֵ ". וְ ָקָלּהׁשְ ָאה מִ מֵ ּו

ן ּקֵ תַ לְ  דבֵ כָ לְ  לקַ ין ל ּבֵ קֵ וֹ ׁשל קָ ׁשְ מִ ן כֵ וְ  אל.מֹ ְּׂש הַ ין וְ מִ ּיָ י הַ ּוֵ ין קַ ּבֵ  יעַ ִר כְ ּמַ הַ  וּקַ א הַ הּוׁשֶ 
כי הוא  תלמוד תורה כנגד כולם,ולכן  .דבֵ ּכָ ר הַ מֶ חֹ הַ ר מֵ רַ בְ א נִ ׁשֶ  לּקַ ת הַ אֶ 

קל יותר מכולם בגלל שמבררים דרכו את הק"ל מהחומר יותר מכולם. וכן שו
לאלו שלא מבררים את הק"ל, כפי שבארנו לעיל  כלימהמרמז על שרש ה כולם

  שבעת ימים". כלםעל מרים ש"ת
י פִ " ּכְ ִריקֶ י ּבְ ּמִ כּו עִ לְ ר הָ ׁשֶ אֲ " (ויקרא כו, מ)ב תּוּכָ ה ּבַ ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ מָ ְר נִ  "לקָ ׁשְ מִ 
ִנְרָמז ְּבאֹות  "לקָ ׁשְ מִ ן כֵ . וְ לקָ ׁשְ מִ ּבְ ׁשֶ "ל קַ ם הַ גַ א ּפְ י הּוִר ּקֶ ם הַ גַ ּפְ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 
 (שמות ו, ט) םיִ רַ צְ ד מִ ּוּבעְ ִׁש ר ּבְ מֶ חֹ הַ ל מֵ ּקַ הַ ת וְ צוֹ יצוֹ ּנִ ר הַ רּול ּבֵ ר עַ ּבֵ דַ ּמְ ק ׁשֶ סּוּפָ ּבַ ְׁשִנָּיה 

א ׁשָ " יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א סִ הוֹ ". וְ ֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשהּקֹ ה מִ ׁשֶ מ לעּו אֶ מְ ְו
ת ווֹ לְ ת נִ וֹ ּיתִ י אוֹ לִ " ר"ת ּבְ ָׁשהקָ ֹבָדה עֲ ּוַח ּומֵ רֶצר ּקֹ מִ ק "סּוּפָ  תוֹ אוֹ ז ּבְ מֶ ד רֶ עוֹ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
  . לקָ ׁשְ מִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "עקַ ְר קַ 

ע, קַ ְר ּקַ בַ ל ּוקָ ְׁש ּמִ ם ּבַ גֵ וֹ י ּפִר ּקֶ ם הַ גַ פְ ּו עקַ ְר קַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  לקָ ׁשְ מִ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ 
ְלתֹו ֶאְמַצע ַהֵהיָכל ַהֶּזה עֹוֶמֶדת רּוַח ַאַחת,  רסו:) (פקודיר הַ ּזֹ י הַ ל ּפִ עַ 

  ן כֵ וְ 

  ה אֶ ְר נִ 



ְראֹות ֶאת ָּכל ֹאָתם ֶׁשעֹוְבִרים ֶׁשעֹוֶמֶדת ְואֹוֶרֶבת ַעל ְּדָרִכים ּוְׁשִביִלים, לִ 
ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַהְכִניס ִׂשְנָאה ֵּבין ַמְעָלה ּוַמָּטה, ִמּׁשּום ֶׁשָּכל 
ַהֵהיָכל ַהֶּזה הּוא ֵאיָבה. ֶזה ְוָכל אֹוָתם ָהֲאֵחִרים, ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְלַהְראֹות 

ת אֹוָתם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְסטּו ִמֶּדֶר ָהֱאֶמת ָּפִנים ְמִאירֹות ִלְבֵני ָאָדם ּוְלַפּתוֹ 
ְוִלְמֹׁש אֹוָתם ַאֲחֵריֶהם, ְוַאַחר ָּכ ֵהם הֹוְרִגים אֹוָתם, ָהרּוַח ַהּזֹו ִנְקֵראת 
א עֹוֶׂשה תֹוָלדֹות ּוֵפרֹות ְלעֹוָלִמים, ִמּׁשּום  ַאְפִריָר''א. ָעָפר ֶׁשל ֵאֶפר. ֶׁש

ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשִּנְקָרא ָעָפר, ֵאינֹו ָעָפר ָקדֹוׁש ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשֶּזהּו ָעָפר ֶׁשל ֵאֶפר. 
. "ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת". ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַעְפרֹות ָזָהב"ֵפרֹות, ְוִנְקָרא 

ְוֶזהּו ֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת. ְוִסיָמן ֶזה ָּבא ִּבְׁשֵני ְצָדִדים. ֶאָחד, ִמּׁשּום 
ָחׁש ַהָּקֶׁשה. ְוֶאָחד, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ֶׁשהּוא ּכָ  לּול ַּבַחָּטאת ַהּזֹו, ַהּסֹוד ֶׁשל אֹותֹו נָ

עֹוֶׂשה ַחָּטאת, הּוא ְמַחֵּזק ֶאת ֶהָעָפר ַהֶּזה ְוׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם. ְוְזִהּו ַהָּכלּול 
ַּתַחת ַּבְעָלּה . ְוָלֵכן ָצִרי אֹותֹו ָלִאָּׁשה ֶׁשָּסְטָתה "ְּבֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאַרִרים"

ְוָעְׂשָתה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ֵאֶׁשת ְזנּוִנים, ְלַהְׁשקֹות אֹוָתּה ַמִים ֶׁשְּכלּוִלים ְּבָעָפר, 
ֶׁשהּוא ִמַּקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן, ְוֶהָעָפר ַהֶּזה הּוא ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ַקְרַקע, 

ֶהָעָפר ַהֶּזה הּוא ֵמאֹותֹו ַקְרַקע. ְואֹותֹו ֶׁשִּנְקָרא ַקְרַקע ֶׁשל אֹותֹו ִמְׁשָּכן. וְ 
ּוִמּׁשּום ָּכ ָצִרי ַהֹּכֵהן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ָהִאָּׁשה ַהּזֹו ְּכמֹו ֵכן. ְוַהֹּכל הּוא ְּבֶרֶמז 

ן, ּכָ ְׁש ּמִ ע הַ קַ ְר ּקַ ר מִ פָ עָ  רֶ ה דֶ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  יִר ּקֶ ם הַ גַ ן ּפְ ּוּקל ּתִ ז עַ ּמֵ רַ מְ ר הַ ּזֹ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ֶעְליֹון. 
ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו , עקַ ְר קַ  מוֹ ְּׁש ן ׁשֶ יוֹ לְ ם עֶ קוֹ ּמָ א מִ ן ּבָ ּכָ ְׁש ּמִ ע הַ קַ ְר ר קַ פַ עֲ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 
ן כֵ ת, לָ וֹ ּפּטִ ת הַ אֶ  ּהבָ  מּוגְ ּפָ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ד הַ יא סוֹ ע הִ קַ ְר ּקַ הַ ת. וְ עַ ּדַ ד הַ א סוֹ ל הּוקָ ְׁש ּמִ הַ ׁשֶ 
ע קַ ְר ּקַ ּבַ  מּוּגְ פְ ּנִ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ ּמְ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ע הָ קַ ְר ּקַ הַ ר מֵ פָ י עָ דֵ ל יְ ן עַ ּוּקּתִ ה הַ ׂשָ עֲ נַ 
ם א גַ הּו לקָ ׁשְ ּמִ הַ ד, וְ בֵ ּכָ הַ  רמֶ חֹ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ  עקַ ְר קַ ר וְ פָ עָ ן כֵ וְ ן. וֹ ּתחְ ּתַ הַ 

 "לקַ ת ינַ חִ ּבְ  וֹ ּב ׁשם יֵ גַ ע, וְ קַ ְר ּקַ ת הַ ינַ חִ ת ּבְ אֶ  לוֹ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ינּויְ הַ  עקַ ְר קַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ן כֵ וְ ר. פָ א עָ הּור ׁשֶ מֶ חֹ הַ ר מֵ רָ בְ א נִ ל ׁשֶ ּקַ ם הַ גַ ת ּפְ ן אֶ ּקֵ תַ ל לְ כוֹ א יָ ן הּוכֵ . לָ לקַ ׁשְ מִ ּבְ ׁשֶ 



 תחַ טֹוב ְלִתּקּון ֶקִרי ֶׁשִיְׁשַּכב ָׁשָעה ַא )רק יז(פ"ל יזַ ִר אֲ הָ ' לְ ַׁשַער ַהִּיחּוִדים'א ּבְ בָ מּו
ְמַרֲאֹׁשָתיו, ִויַכֵּון יֹו"ד ֵה"ה ָוא"ו ֵה"ה ְּכִמְנַין  ְרַקע ְוֶאֶבןַּבַּלְיָלה ַעל ַּגֵּבי קַ 

ת בַ ה ּתֵ יעָ פִ ה מוֹ רָ וֹ ּתל הַ כָ בְ . ּותּוֶאֶבן, ְוהּוא ִסּגּוף ָּגדֹול ּומֹוִעיל ֶאל ַהְּׁשֵלמ
ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ ַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ל יר עַ ּכִ זְ ר מַ הַ ּזֹ הַ ק ׁשֶ סּוּפָ יד ּבַ חִ יָ ד וְ חָ ם אֶ קוֹ מָ ּבְ  עקַ ְר קַ 
ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַמִים ְקדִׁשים ִּבְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר " , יז)במדבר ה(ה טָ ת סוֹ ׁשַ רָ פָ ּבְ 

ד עוֹ  ׁשיֵ  "ּנַ ם ּבַ גַ וְ  ".ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים
ד עוֹ ה, וְ מֹ י ְׁש דֵ ל יְ עַ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ן ּבֵ יַ נְ ל ּבִ ים עַ ִר ּבְ דַ ם מְ כָ וֹ ּתע מִ ּבַ ְר ַאים ׁשֶ מִ עָ ע ּפְ בַ ׁשֶ 
 "ּנַ ּתַ ית ּבַ ינִ מִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ הַ ת, וְ כּולְ ּמַ ית הַ ד ּבֵ סוֹ  מוֹ צְ ה עַ מֹ ית ְׁש ּבֵ ְמַדְּבִרים ַעל ם יִ נַ ְׁש 
ל ז עַ ּמֵ רַ ק מְ סּוּפָ הַ ת, וְ לּוּגָ ים לַ אִ צְ וֹ ּיל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ת יִ אֶ  יחַ כִ ה' מוֹ ק ׁשֶ סּוּפָ ע ּבַ קַ ְר ה קַ בָ תּוּכְ 
ְוִאם ִיָּסְתרּו ִמֶּנֶגד ֵעיַני ְּבַקְרַקע ַהָּים " (עמוס ט, ג) ׁשחָ ּנָ ם הַ עִ  עקַ רְ ּקַ ל הַ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ הַ 

  ".ִמָּׁשם ֲאַצֶּוה ֶאת ַהָּנָחׁש ּוְנָׁשָכם
תתק"ל  ַמְטִרָּיאִמְנַין אֹוִתּיֹוָתיו ְּבִגי "ֲעַרת ֶּכֶסף"קַ  )יט, במדבר ז(ַרִּׁש"י ּבְ 

ַעל ֵׁשם " ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה"ְּכֶנֶגד ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון: 
"י ִּׁש רַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ֶׁשְּכֶׁשֶהֱעִמיד ּתֹוָלדֹות ְלִקּיּום ָהעֹוָלם ֶּבן ֵמָאה ְול' ָׁשָנה ָהָיה

ר אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ ים. וְ נִ ׁשָ  תתק"לי חַ ן, ׁשֶ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ל ָאיו ׁשֶ תָ נוֹ ל ְׁש כָ ק לְ סּוּפָ ת הַ ר אֶ ּׁשֵ קַ מְ 
ת יוֹ הְ ן לִ יִ אּוְר  יּוהָ  תוֹ ּילֻ ּגָ הַ  (שמות)ת' וֹ ּקמֻ ה עֲ ּלֵ גַ ר 'מְ פֶ סֵ ּבְ א בָ ּוּמה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ עַ 

ם דּובָ עֲ וַ " ,י"תנִ עֲ ן ּתַ יַ נְ מִ כְ ן ּווֹ אׁשרִ ם הָ דָ ל ָאיו ׁשֶ תָ נוֹ ן ׁשְ יַ נְ מִ ה ּכְ נָ תתק"ל ׁשָ 
ת לּוגָ ּבְ  יּוהָ וְ . קחָ צְ ד יִ לַ וֹ ּנּׁשֶ ם מִ יִ רַ צְ מִ ּבְ  היָ הָ  "הנָ ת ׁשָ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא םתָ אוֹ  ּוּנעִ וְ 
 ר ּכָ חַ ה ַאנָ ר ׁשָ ׂשָ ה עָ נָ מֹ ׁשְ  ,אמָ לְ עָ א ּבְ ידָ קִ פְ ע' לִ  ינּויְ הַ ה וְ נָ ל פ"ח ׁשָ בֶ ּבָ 
ר חַ ַא. וְ סרַ ת ּפָ כּולְ ד מַ ּוּבעְ ׁשִ ה ּבְ נָ ל"ד ׁשָ  יּוהָ  ר ּכָ חַ ַא, וְ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ן יַ נְ בִ לְ 
ן רוֹ חֲ ַאת הָ לּוּגָ לַ  יעַ ּגִ מַ  [רכ"ח] רתָ וֹ ּמהַ ן. וְ וָ ת יָ כּולְ מַ ה ּבְ נָ ק"פ ׁשָ  ּכָ 
ת ים אֶ לִ ּמְ סַ ן מְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ל ָאים ׁשֶ נִ ׁשָ תתק"ל ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ  .ףסֵ וֹ ּתנִ  ּוּברַ ׁשֶ  ינּותֵ נוֹ וֹ עֲ בַ ּו
ר ּבֵ דַ ּמְ ק ׁשֶ סּוּפָ ים לַ ִר ּוׁשם קְ ן הֵ כֵ לָ ק"ל ם הַ גַ ת ּפְ אֶ  יםנִ ּקְ תַ ּמְ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ל יִ ת ׁשֶ וֹ ּילֻ ּגָ ל הַ ּכָ 

  א בָ מּו



 תַאחַ  ףֶּכסֶ  תַקֲערַ ק "סּוּפָ ל הַ ס"ת ׁשֶ הַ ׁשֶ  יף הרה"ג ר' א. י. שליט"אסִ הוֹ . וְ ק"לל הַ עַ 
א ּנָ ל אָ ׁשֶ י יׁשִ ּׁשִ ם הַ ּׁשֵ הַ  ס"תק"ל ן כֵ וְ . תתק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּהִמְׁשָקלָ  הּוֵמאָ  םְׁשלִׁשי

ע רַ זֶ ן יוֹ דְ ּפִ ן ר"ת הֵ . ׁשֶ קפז"ל י, יג"ִר ּקֶ ם הַ גַ ת ּפְ ן אֶ ּקֵ תַ ּמְ ד ׁשֶ סוֹ יְ ד הַ גֶ נֶ א ּכְ הּוׁשֶ  חַ כֹ ּבְ 
 יג"ל פז"קן כֵ . וְ תתק"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא יםׁשִ דוֹ ע קְ רַ ן זֶ יוֹ דְ יג"ל ּפִ ן כֵ . וְ עַ דּוּיָ ים ּכַ ִׁש דוֹ קְ 
ָזֵקף  )ג ,כט 'פרדס רמונים('רמ"ק א ּבָ בָ ּוּמד, ּכַ סוֹ ת יְ ינַ חִ ּבְ  וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ  "לדוֹ "ף ּגָ קֵ זָ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 דחָ ָהַרְׁשִּב"י ִּכי ַהְּׁשֵּתי ְנֻקּדֹות ֵהם ַהֶחֶס"ד ְוַהְּגבּוָר"ה ּוְלִפיָכ ָהאֶ  ׁשרֵ ָּגדֹול ּפֵ 
ְלַמְעָלה ֵמֲחֵברֹו ְלהֹורֹות ַעל ִּתְגּבֹורֹות ַהֶחֶסד ַעל ַהְּגבּוָרה ְוָלֵכן ִנְקָרא ָּגדֹול 

ם ן אִ כֵ וְ  .ׁשֹון ְּגֻדָּלה ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ַהִּתְפֶאֶרת ַהַּמָּטה ַהְּגבּוָרה ְלַצד ַהָּיִמיןִמּלְ 
ם קָ "וְ  ַהְּגֻאָּלהל ב ׁשֶ תּוּכָ ם הַ ּיֵ קַ תְ י יִ תַ ת מָ עַ דַ לָ  "לאֵ רָ ׂשְ יִ ר ּפַ סְ ּמִ מִ  "טבֶ ׁשֵ ר ּפַ סְ יד מִ ִר נוֹ 
ד א סוֹ ה הּוּזֶ ם הַ ּׁשֵ ל הַ ן ׁשֶ ּוּקּתִ ר הַ מַ י גְ ּכִ  ק.יג"ל פז"ר ּפַ סְ ל מִ ּבֵ קַ נְ  ל"אֵ רָ ׂשְ ּיִ ט מִ בֶ ׁשֵ 
ת ּלַ חִ ל ּתְ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ץ,קֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "לעָ נְ מִ ס"ת  םיִׁש דוֹ קְ  ערַ זֶ  ןיוֹ דְ ּפִ  לן יג"כֵ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ הַ 
  ה.ּטָ ה מַ ּטָ מַ ר לְ אוֹ ת הָ ידַ יִר ם וִ יִ לַ גְ רַ ה ּבָ יכָ ִר ּדְ ד הַ סוֹ  ב"קֹ עֲ ּיַ ב מִ כָ וֹ ּכ רַ "ּדָ ק סּוּפָ הַ 

ה רָ וֹ ּתהַ ת ׁשֶ וֹ ּדמִ י"ג ל ז עַ ּמֵ רַ ים מְ ּלִ הִ תְ ּבִ  י"גק רֶ ּפֶ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
ת לּוּגָ ת הַ קַ עֲ ל צַ ק עַ רֶ ּפֶ ר הַ ּבֵ דַ ן מְ כֵ לָ , וְ רמֶ חֹ ל וָ קַ א ן הּווֹ אׁשִר הָ ת, ׁשֶ ׁשֶ רֶ דְ נִ 

 ן:ּוּקּתִ י הַ לּותָ  וֹ ּבׁשֶ  ק"לר ּפָ סְ ּמִ הַ וְ  י"גת וֹ ּיתִ אוֹ  יפֵ רּוה צֵ ּבֵ ְר הַ  בוֹ  זּומְ ְר נִ , וְ יחַ ִׁש ר מָ עַ צַ וְ 
ַּתְסִּתיר ֶאת  ק"ל]ְּבִגיַמְטִרָּיא [ ַעד ָאָנהִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח  ה' ק"ל]ְּבִגיַמְטִרָּיא [ ַעד ָאָנה"

ַעד ְלָבִבי יֹוָמם ֹון ּבִ ָיג ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי ק"ל]ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַעד ָאָנהָּפֶני ִמֶּמִּני: 
 ה' ק"ל] ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיִ עַ ל ז עַ מֶ [רֶ  ֲעֵנִניָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: ַהִּביָטה  ק"ל]ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָאָנה

ָהי ָהִאיָרה  ֹיאַמר ֹאְיִבי   ק"ל]ְּבִגיַמְטִרָּיא [ ֶּפן ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות: "ל]ּקַ ד הַ [סוֹ  ֵעיַניֱא
י ּכִ  ה'לַ ל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ָיגֵ ילּו ִּכי ֶאּמֹוט: ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי ָיגִ ְיָכְלִּתיו ָצַרי 

  ".ַמל ָעָליגָ 
ִעְנַין ַהּׁשֹוָבִבי"ם ַהּנֹוָדִעים ֶׁשֵּיׁש  (יז.)"ל יזַ ִר אֲ הָ ' לְ ַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש'א ּבְ בָ מּו

ֶׁשֵּיׁש ִמן יֹום  םִהְתַעּנֹות מ' יֹום ְרצּוִפיִמְנָהג ָקדּום ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל לְ 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ן כֵ וְ 



ְּתרּוָמה ּוְקַצת ִמן ְּתַצֶּוה. ְוָנְתנּו  תׁשַ רָ ְׁשמֹות ַעד ּפָ  תׁשַ רָ ָהִראׁשֹון ֶׁשל ּפָ 
ר"ת 'ְׁשמֹות 'ָוֵאָרא 'ֹּבא 'ְּבַׁשַּלח 'ִיְתרֹו  "ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים"ִסיָמן ָּבֶהם 

א ִנְתְקנּו ֶאָּלא ַעל 'ִמְׁשָּפִטים. ְוִהֵּנה עִ  ַּקר ַהַּתֲעִנית ָּבֶהם ְּבמ' ָיִמים ֵאּלּו 
ֲעֹון ַהֶּקִרי. ְוָיִמים ֵאּלּו ְמֻסָּגִלים ְלִהְתַעּנֹות ָּבֶהם ַעל ַהֶּקִרי יֹוֵתר ִמָּכל ְימֹות 

ְצַרִים ְּבֹחֶמר ַהָּׁשָנה. ְוַטַעם ַהָּדָבר ִיְתָּבֵאר ְל ִמַּמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ְּבִעְנַין ָּגלּות מִ 
ּוִבְלֵבִנים ָמה ִעְנָינֹו. ְוָׁשם ִנְתָּבֵאר ִּכי אֹוָתם ֶׁשִּנְׁשַּתְעְּבדּו ְּבָגלּות ִמְצַרִים 

ְּבאֹוָתם ק"ל  ןוֹ אׁשִר ם הָ ָהיּו אֹוָתם ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּיְצאּו ֵמָאדָ 
ִטּפֹות ֶקִרי. ְוָכל  ידֵ ל יְ ִדין ְורּוִחין עַ ְוָהָיה מֹוִליד ׁשֵ  ָׁשָנה. ֶׁשֵּפֵרׁש ִמן ִאְׁשּתוֹ 

ֵאּלּו ִנְתְקנּו ְּבָגלּות ִמְצַרִים ַההּוא. ְוָלֵכן ִּבְזַמן ַהַּפְרִׁשּיֹות ֵאּלּו ֵיׁש ָּבֶהם 
ְסגָֻּלה ְלַקֵּבל ְּתׁשּוַבת ָהָאָדם ַהִּמְתַעֶּנה ָבֶהם ַעל ֲעֹון ַהֶּקִרי. ְוָלֵכן ֵהם 

ה ַהְתָחַלת תָ א ָהיְ יַההִ  הׁשָ רָ ְׁשמֹות. ִמְּפֵני ֶׁשָאז ַּבּפָ  תׁשַ רָ ַמְתִחיִלים ִמן ּפָ 
  ַהִּׁשְעּבּוד.

  .ת ִמְּלׁשֹון ַקלקוֹ לְ מַ 
א ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה ַמָּכה " (דברים כה, ג) ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו 

", ָּכל ַהּיֹום ְוִנְקָלה ָאִחי""י ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ , ּו"ְלֵעיֶני ַרָּבה ְוִנְקָלה ָאִחי
, הּוא ְלֵעיֶני ִנְקָלה. ִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון קֹוְראֹו ָרָׁשע, ּוִמֶּׁשָּלָקה קֹוְראֹו ָאִחי

ים ִר ְּׁש קַ תְ י ַהַּמְלקֹות מִ דֵ ל יְ ְּדעַ  "ְלֵעיֶני ְוִנְקָלה ָאִחי" ְמֻרָּמז. ָלֵכן ַעִיןוְ  ַקלִמְּלׁשֹון 
, ְּדַהַּמְלקֹות ִטֲהרּו ִמֶּׁשָּלָקה קֹוְראֹו ָאִחייַנת ַקל ְוַעִין. ְוֶזה ֶׁשאֹוֵמר ַרִּׁש"י חִ ם ּבְ עִ 

ַמְלקֹות ִּבְמקֹום  (סנהדרין י.)ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא כֵ . וְ "ְלֵעיֶני ָאִחי"ְוָחַזר ִלְהיֹות 
ַהּתֹוָרה ָנְתָנה ַמְלקֹות ִּבְמקֹום . ַהְיינּו ֶׁשָאָדם ֶזה ָראּוי ָהָיה ָלמּות, וְ ִמיָתה עֹוֶמֶדת

  ת ִּבְבִחיַנת ִמיָתה, ְּדֶזה ִנָּתן ִּבְמקֹום ֶזה.רוֹ ת ּוְמַטהֲ רוֹ ְלקֹות ְמַכּפְ ִמיָתה, ְורֹוִאים ֶׁשּמַ 
ה רָ וֹ ּתי הַ . ּכִ יןּדִ ן הַ ין מִ יִר הִ זְ ין מַ אֵ וְ  ין,ּדִ ן הַ ין מִ ׁשִ נְ ין עוֹ אֵ  עַ ּוּדר מַ ָאבֹ ה מְ זֶ 
 לקַ ים דִ מְ לוֹ  נּוָא, וְ תוֹ ים אוֹ נִ ּקְ תַ ת מְ קוֹ לְ ּמַ הַ , וְ תקוֹ לְ מַ ב ּבְ ּיָ חַ ׁשֶ  לקַ ין דִ ּבְ ה תָ ּלְ גִ 

  ָּכתּוב 

  י פִ לְ 



י ּבֵ גַ ל לְ בָ ר, אֲ ּוּסאִ ם הָ צֶ י עֶ ּבֵ גַ ה לְ ל זֶ ל, ּכָ ּקַ הַ מֵ ַקל ָוֹחֶמר ר ּוּסה אִ יֶ הְ ר יִ מּוחָ ם הֶ ּגַ ׁשֶ  ָוֹחֶמר
א ַהּתֹוָרה ן ׁשֶ יוָ כֵ ל, וְ ּקַ לַ  מוֹ ּכְ  תוֹ ן אוֹ ּקֵ תַ ר לְ ּומחָ לֶ  ילּועִ א יוֹ ת קוֹ לְ ּמַ הַ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ  ׁשנֶ עֹ הָ 

א בָ ן מּוכֵ ה. וְ ן זֶ יַ נְ עִ לְ ַהַּקל ָוֹחֶמר ד מֵ מוֹ לְ ים לִ לִ כוֹ יְ  נּוין ָא, אֵ נוֹ ּוּקתִ וְ  וֹ ׁשנְ ת עָ אֶ  ִגְּלָתה
ְדֵאין ִנְרֶאה ָלֵתת ַטַעם ָהא ְּדָאְמִריַנן ְּבָכל ּדּוְכָתא  :)נהדרין סד(ס"א ׁשָ ְר הַ ּמַ ּבַ 

ֵאין  םקוֹ ל מָ ּכָ , מִ ִמָּדה ִהיא ַבּתֹוָרה רמֶ חֹ ל וָ קַ ב ּדְ ל ּגַ ף עַ עֹוְנִׁשין ִמן ַהִּדין ַא
ְּדֵאָּמא ֶזה ֶׁשָעָׂשה ֲעֵבָרה ַהֲחמּוָרה ִמּזֹו ֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר  ,ָלדּון ֵּכן ְלִעְנַין ֹעֶנׁש

  .ְּבֹעֶנׁש ַהְמֹפָרׁש ְּבַקָּלה ִמֶּמָּנה
ת ֶאת ַעּמּוד רוֹ ְלקֹות ְמַטהֲ ֶׁשּמַ  (תצא ע' קמג)'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות' ְלָהֲאִריַז"ל מּוָבא ּבְ 

ֲאָמדּוהּו ְלַקֵּבל ֶעְׂשִרים ֵאין ַמִּכין אֹותֹו  (שם)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ ָהֶאְמַצע. ְוֵכן 
נּו ֶׁשִאם ָלָאָדם ֵאין . ַהיְ ֶאָּלא ַמּכֹות ָהְראּויֹות ְלִהְׁשַּתֵּלׁש, ְוַכָּמה ֵהן ַּתְמֵני ְסֵרי

ֹּכַח ְלַקֵּבל ל"ט ַמְלקֹות, ְונֹוְתִנים לֹו ָּפחֹות, ָצִרי ִלֵּתן לֹו ִמְסַּפר ַמְלקֹות ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְלַחְּלקֹו ְלג' ֲחָלִקים, ּוְלַהְלקֹותֹו ב' ֲחָלִקים ֵמֲאחֹוָריו ְוֶאָחד ִמְּלָפָניו. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן 

ֶׁשֻּמְרָּכב ִמג' ֲחָלִקים; ֶחֶסד,  ַעּמּוד ָהֶאְמַצעְלַסֵּמל ֶׁשְּמַטֲהִרים ֶאת ְמַׁשְּלִׁשים ַהַּמְלקֹות 
ל"ט , נֹוְתִנים ְׁשִליׁש ֵמַהַּמְלקֹות. ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן נֹוְתִנים ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת. ּוְכֶנֶגד ָּכל ֵחֶלק

' ְּפָעִמים יג', ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדַבחּוט ֵיׁש ִמְסָּפר ל"ט ֶׁשהּוא גיג' ְּפָעִמיםַמְלקֹות ג' 
ה נָ וֹ אׁשִר הָ , ׁשֶ ִמּדֹות ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת ָּבֶהןי"ג ם ר עִ ּוׁשקָ  י"גר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ 'ַחְׁשַמל ָּדם'. וְ 

   ג.י"ר ּפַ סְ מִ ים ּבְ נִ ּקְ תַ ם מְ , הֵ "לקַ ת ינַ חִ ת ּבְ ים אֶ נִ ּקְ תַ ת מְ קוֹ לְ ּמַ ן ׁשֶ יוָ כֵ ר, וְ מֶ חֹ ל וָ א קַ הּו
, ֵּכיַצד ַמְלִקין אֹותֹו ּכֹוֶפה ְׁשֵּתי ָיָדיו ַעל ָהַעּמּוד (מכות כב:)ַּבִּמְׁשָנה 

, ְלַסֵּמל ֶׁשָהָאָדם ָּפַגם ָּבַעּמּוד ָהרּוָחִני. ַעל ָהַעּמּודִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהיּו ַמְלִקין 
ת לוֹ לָ כְ ם נִ יִ דַ י יָ ּתֵ ְׁש , ּדִ ֹוֶפה ְׁשֵּתי ָיָדיוּכי ַהַּמְלקֹות ְמַטֲהִרים ֶאת ָהַעּמּוד. ְוָלֵכן דֵ ל יְ ְועַ 
   ת.רֶ אֶ פְ ּתִ ּבַ 
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