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        . . . . מה מיוחד בארץ ישראל יותר משאר ארצותמה מיוחד בארץ ישראל יותר משאר ארצותמה מיוחד בארץ ישראל יותר משאר ארצותמה מיוחד בארץ ישראל יותר משאר ארצות

        ....מדוע רבי אבא נישק את הסלעים של עכומדוע רבי אבא נישק את הסלעים של עכומדוע רבי אבא נישק את הסלעים של עכומדוע רבי אבא נישק את הסלעים של עכו

        ....חייא התגלגל על העפר של טבריאחייא התגלגל על העפר של טבריאחייא התגלגל על העפר של טבריאחייא התגלגל על העפר של טבריא' ' ' ' מדוע רמדוע רמדוע רמדוע ר    

        ....מדוע האדמה בארץ ישראל יותר כבדה משאר ארצותמדוע האדמה בארץ ישראל יותר כבדה משאר ארצותמדוע האדמה בארץ ישראל יותר כבדה משאר ארצותמדוע האדמה בארץ ישראל יותר כבדה משאר ארצות    

        . . . . מדוע האויר של ארץ ישראל מחכיםמדוע האויר של ארץ ישראל מחכיםמדוע האויר של ארץ ישראל מחכיםמדוע האויר של ארץ ישראל מחכים    

        ....מדוע בארץ ישראל הקרקע חוזרת לבעלים ביובלמדוע בארץ ישראל הקרקע חוזרת לבעלים ביובלמדוע בארץ ישראל הקרקע חוזרת לבעלים ביובלמדוע בארץ ישראל הקרקע חוזרת לבעלים ביובל

        ....מדוע ארץ ישראל נתנה לבני ישראלמדוע ארץ ישראל נתנה לבני ישראלמדוע ארץ ישראל נתנה לבני ישראלמדוע ארץ ישראל נתנה לבני ישראל    

  

  מפת ארץ ישראל בצורת ראשמפת ארץ ישראל בצורת ראש
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  זֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל" ְורֹאׁש ַעְפרֹות ֵּתֵבל"

ֵאין ֶאֶרץ  :)יומא פא(ַּבְּגָמָרא 

ִיְׂשָרֵאל ֲחֵסָרה ְּכלּום ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַּפְׁשטּות ַּכָּוַנת ". לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה"

ָּכל סּוֵגי ת ַהְּגָמָרא ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ֶא

 ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשְּבֶאֶרץ .ְיָרקֹותַהַהֵּפרֹות ְו

ָּכל סּוֵגי ַהַּקְרַקע ת ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ַּגם ֶא

, ְוֵכן ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבַגְׁשִמּיּות, ֶׁשָּבעֹוָלם

ת ֶׁשַאף ֶׁשָהָאֶרץ ְקַטָּנה ְּבִׁשְטָחּה ֵיׁש ָּבּה ֶא

, ֲעָמִקים, ָּכל סּוֵגי ַהַּקְרַקע ְּכֻדְגַמת ָהִרים

, םָהִרים ְּגבֹוִהי, ַיִּמים, יםִּמֲאַג, ְׁשֵפָלה

ת  ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַּתְכִלי.'ְוכּור ִמְדָּב

 .ּוִמֶּמָּנה ִנְבָרא ָּכל ָהעֹוָלם,  ָהעֹוָלםתְּבִריַא

ְּדָהעֹוָלם ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיַעְסקּו 

ּוִמן ָהָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה , ַּבּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ָּבּה ְקָצת ִמָּכל ִמיֵני ַהַּקְרָקעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם

. ְיָרקֹות ֶׁשָּבעֹוָלםַהְוֵכן ִמָּכל ִמיֵני ַהֵּפרֹות ְו

זֹו " ֵּתֵבל" )עקב לז( 'ִסְפִרי'ְוֵכן מּוָבא ְּב

ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשִהיא ְמֻתֶּבֶלת ְּבָכל ְׁשָאר , ֵּתֵבל

  ֲאָבל ,  ְּבזֹו ַמה ֶּׁשֵאין ְּבזֹוֵיׁש, ֲאָרצֹות

  . ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֲחֵסָרה ְּכלּום  

ְורֹאׁש " )עקב( 'ִסְפִרי'מּוָבא ְּב

 .זֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל" ַעְפרֹות ֵּתֵבל

ר ָפָעֶה אׁשרֹיא ִהֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  יםִארֹוְו

ֵכן ְו .ףּוּגל ַהל ָּכלּו ָּכאׁשרָֹבּו ,ֶׁשָּבעֹוָלם

ָאָדם  :)סנהדרין לח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ָהִראׁשֹון ּגּופֹו ִמָּבֶבל ְורֹאׁשֹו ֵמֶאֶרץ 

 .ָבָריו ִמְּׁשָאר ֲאָרצֹותיְוֵא, ִיְׂשָרֵאל

   ןֹואׁשִרם ָהָדל ָא ֶׁשאׁשרָֹהים ֶׁשִארֹוְו

  .ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְלַקח  

 אׁשת רַֹרת צּואֹוְרר ִלָׁשְפֶאְּד

ת ַּפת ַמַרצּום ְּבָּין ַהּוּוִכה ְלֶנֹוּפַה

ה ָּפַּמה ַּבָאְרה ִניָפר ֵחזֹוֵא .לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

ה ָנפֹוָצ, ]הי ֶּפַח אֹוִתּיֹות היָפֵח[, ה ֶּפמֹוְּכ

 מֹוה ְּכָאְר ִנהָרְקִּנ ַהאׁשרֹר זֹוֵאה ְּבֶּזִמ

 ְךתֹור ְּבֵׁשת ָאַלֲחַנה ְּבֶּזה ִמָנפֹוָצ, םֶטחֹ

, ןִית ַעַרצּוע ְּבַק ֶׁשׁשֵין נֹוָבח ְלַטֶׁש

ד ֵרֹוּין ַהָקָזית ְּכֵאְרץ ִנֶרָאל ָהת ָּכלּוָלְכִבּו

ת יַנִחיא ְּבִהֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּד, יוָתֹוּדי ִמל ִּפַע

ת ּוּיִמְׁשַגה ְּבָלְׁשְלַּתְׁש ִהה זֹוָרצּוְו, אׁשרֹ

ה ֶּפת ַהים ֶאִאן רֹוֵכָלה ְּדֶאְרִנְו .ץֶרָאָה

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּד, ַחתּוה ָּפת ֶּפַרצּוְּב

 ְךֶרה ֶּדיָעִּפְׁשַּמת ֶׁשכּוְליא ַמ ִהּהָתלּוָלְכִּב

', ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה ֶּפַה

 .תכּוְלַּמת ַהַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַר ְלַחתּוה ָּפֶּפַהְו

ע ַפֶּׁשת ַהַלָּבל ַקז ַעֵּמַר ְמַחתּוה ָּפן ֶּפֵכְו

  ת ֶלֶּבַקְּמן ֶׁשֻלבּות ְזַלֲחה ַנָיָה ֶׁשהם ֶזקֹוָמְּב

  .םָּיע ַהַפת ֶׁשֶא  

 תֶרֶּנִּכ םַיְל תֶרֶּבַחְתִּמֶׁש הָמָדֲאָה

 םקֹוְמִּב ףֶרעָֹּבֶׁש עַקֶּׁשַה לַע ְמַרֶּמֶזת

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 הֶאְרִנ

  ןֵכְו



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 ב

 תיַדִמֲע םקֹוְמ םָּׁשֶׁש יןִּלִפְּת לֶׁש רֶׁשֶּקַה

 תֶא לֵּמַסְמ מֹוְצַע תֶרֶּנִּכ םַיְו .ַעדּוָּיַּכ 'ְקּוּנַה

 'ע עקב( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ּמּוָבאַּכ 'ְקּוּנַה

 אהּו תֶרֶּנִּכַהֵמ ְךָׁשְמִּנַה ןֵּדְרַּיַה ןֵכְו .)רמח

 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב אָבּוּמַּכ 'ְקנּו ְיסֹוד תיַנִחְּב

   דֵמעֹו אהּו ןֵכָל )רסד 'ע דברים( ל"ְלָהֲאִריַז

   .'ְקּוּנַה תיַדִמֲע םקֹוְמִּב רחֹוָאָה דֶגֶנְּכ  

 דסֹוְּב םֵה חַלֶּמַה םַיְו תֶרֶּנִּכַהֶׁש

 תֹוּקֻבְּד דּוְלֹוּנֶׁש תבֹוֵקְּנַה יֵּתְׁש

 לֵחָר דסֹוְּב ןֹואׁשִרָה םָדָאְל רחֹוָאְּב רחֹוָא

 'ל"רז יֵרְמַאַמ רַעַׁש'ְּב אָבּוּמַּכ ,הָאֵלְו

 ).'ינואב אברהם של פסיעותיו' מאמר( ל"יַזִרֲאָהְל

 לֵּמַסְמ חַלֶּמַה םַּיֶׁש :)רמא ויחי( רַהּזַֹּב ינּוִצָמְּד

 םִיַמ יאִה תֶרֶּנִּכַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .לֵחָר תֶא

 יםִניֹוְלֶעָה םִיַּמַה לַע יםִזְּמַרְמַה יםִקתּוְמ

 יםִחלּוְמ םִיַּמַה חַלֶּמַה םַיְבּו ,הָאֵל דסֹוְּב

 דסֹוְּב יםִנֹוּתְחַּתַה םִיַּמַה לַע יםִזְּמַרְמַה

 ןֵכְו .'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוְדִּכ ,לֵחָר

 )סט אופן( 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה' ְּבֵסֶפר מּוָבא

   ְוִנְמַׁשְך ָיַרד ְּדַהַּיְרֵּדן ',נ ָיַרד אֹוִתּיֹות ַּיְרֵּדןֶׁש

  .ִּביָנה תיַנִחְּב יאִה הָאֵלְו ,ִּביָנה ַׁשֲעֵרי 'ֵמַהנ 

 ֶאל ָחְברּו ֵאֶּלה ָּכל" )ג ,די ראשיתב(

 ,"ַהֶּמַלח ָים הּוא ַהִּׂשִּדים ֵעֶמק

 ַאַחר ,"ַהֶּמַלח ָים הּוא" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו

 ַים ְוַנֲעָׂשה ְלתֹוכֹו ַהָּים ְךִנְמַׁש ְזָמן

 ָהָיה לֹא ֲעַדִין ְזָמן ֶׁשְּבאֹותֹו ַמְׁשַמע ,ַהֶּמַלח

 ָׁשם ְמַתְרֵּגם ּגּוםַהַּתְר ְוֵכן .ַהֶּמַלח ַים ָׁשם

 ַהָּמקֹום נּויַהְי ,אָחְלִמְּד אָּמַי רַתֲא אהּו

 ַים ָׁשם ָהָיה לֹא ֲעַדִין ֲאָבל .ַהֶּמַלח ַים ֶׁשל

 ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ןֵכְו .ַעְצמֹו ַהֶּמַלח

 ֶׁשַּבֲעֹוָנם ,"ַהֶּמַלח ָים הּוא" )י ,יד בראשית(

 .ְמלּוִחים ַמִים ָהֵעֶמק אֹותֹו ַנֲעָׂשה

 הנֹוְצָר ַהֶּמַלח ַים ֶׁשל ַהְּמִציאּות ְּדָכל ִנְרֶאה

 לֶׁש הֶׂשֲעַּמַה הָיָהֶׁשְּכ ,ְסדֹם ֲהִפיַכת ְלַאַחר

 ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד ׁשֶרׁשֹ אָצָי םָּׁשִּמֶׁש יוָתנֹוְבּו טלֹו

 .םָלעֹוָּב תכּוְלַּמַה ראֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִהְו

 יאִהֶׁש לֵחָר תֶא לֵּמַסְמ חַלֶּמַה םַּיֶׁש ןיָוֵּכ

 דִוָּד תַמְׁשִנ תֶא יאּוִצהֹוֶׁשְּכ ,תכּוְלַמ דסֹוְּב

   םַי םקֹוָּמַּב רַצנֹו ,םדְֹסִּב הָנמּוְט הָתְיָהֶׁש

  .תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמַה חַלֶּמַה  

 ְּגבּול ָלֶכם ְוָהָיה" )ג ,לד במדבר(

 ."ֵקְדָמה ַהֶּמַלח ָים ִמְקֵצה ֶנֶגב

 ְוָהיּו ַהַּיְרֵּדָנה ַהְּגבּול ְוָיַרד" )יב שם( ָכתּובְו

 ָלֶכם ִּתְהֶיה זֹאת ַהֶּמַלח ָים תֹוְצאָֹתיו

 רֹוִאים ."ָסִביב ִלְגֻבלֶֹתיָה ָהָאֶרץ

 ֶׁשל ַהְּגבּולֹות ְמקֹום ֶאת ַמְתִחיָלה ֶׁשַהּתֹוָרה

 םְּבַי ּוְמַסֶּיֶמת ,ַהֶּמַלח םִמַּי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ

 חַלֶּמַה םַּיֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא .ַהֶּמַלח

 ףסֹו תיַנִחְּב יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמ

 .חַלֶּמַה םְּבַי יםִמְּיַסְמּו יםיִלִחְתַמ ,הָלָחְתַהְו

   תיַנִחְּב יאִה ּהָתלּוָלְכִּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןֵכְו

   .תכּוְלַמ  

  ].'ָךֶתָלֲחי ַנֵטְבִׁש'ר ֶפ ֵסְךֹוּתת ִמֹוּפַּמַה[

  ןֵכָּתִיְו

  ָּכתּוב

  ָּכתּוב
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   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 ה

ַּתְנָיא ִהיא לּוז  :)סוטה מו(ַּבְּגָמָרא 

ֵּבַאְרנּו , ֶׁשּצֹוְבִעין ָּבּה ְּתֵכֶלת

 ֶׁשָּמקֹום ֶזה 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

. הּוא ְּכֶנֶגד ֶעֶצם ַהּלּוז ֶׁשְּבחּוט ַהִּׁשְדָרה

ֶלת ִהיא זֹו ַהְּתֵכ :)שלח קעה(ִצינּו ַּבּזַֹהר ָמּו

ַהָּגֶון ֶׁשָּלּה יֹוֵצא , ְךסֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

 ינּוֵרָבי ְּדִפְלּו.  ְּבַים ִּכֶּנֶרתְךִמָּדג ֶׁשהֹוֵל

. זּוּלם ַהֶצת ֶעיַנִחד ְּבֶגֶנאת ְּכֵצְמת ִנֶרֶּנִּכַה

) ה"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' ס"שי ַהֵטּוּקִל'א ְּבָבּוּמַּכ

.  ִּגיד ֶׁשָּבעֶֹרף ֶעֶצם ַהּלּוז ֶׁשִהיאתַנְּבִחי

ת יכּוִמְסת ִּבֶלֵכְּתת ַה ֶאעּוְבָּצר ֶׁשאַמם נִֹאְו

א ֵציֹו, הת ֶז ֶאחּוְקם ָלָּׁשִּמת ֶׁשֶרֶּנִּכם ַלקֹוָמ

ת ֶרֶּנִּכם ַלקֹות ָמיכּוִמְסיא ִּבז ִהיר לּוִעָהֶׁש

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .זּוּלם ַהֶצת ֶעיַנִחם ְּבָּׁשֶׁש

 ׁשֵּים ֶׁשקֹויא ָמז ִהיר לּוִעָה ֶׁש.)תרומה קנב(

ת ֶרֶּנם ִּכַיְו, תּוּיִמְׁשַגים ְּבִבים טֹוִּי ַחֹוּב

א ָבּוּמַּכ, יםִקתּות ְמרֹוֵפם ּוִי ַמיַעִּפְׁשַמ

 ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה .)מגילה ו(ַּבְּגָמָרא 

ִּכֶּנֶרת ִדְמִתיִקי ֵּפיָרא ְּכָקָלא 

' יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'ְּבא ָבמּו.ְדִּכיָּנִרי

ְואּוָלם לּוז ֵׁשם " )שופטים שנט(ל "יַזִרֲאָהְל

ֵּפרּוׁש ְׁשָמּה ֶׁשל , "ָהִעיר ָלִראׁשֹוָנה

ֵלָאה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ֵלָאה 

ְוִנְקָרא ֵׁשם . ִנְקָרא לּוז, ֶׁשָּבֲאִצילּות

ל ֶׁשֵּיׁש ֶעֶצם ֶאָחד " חזּוׁשְרְלִפי ֶׁשֵּפ, ֶזה

ל ְּתִפִּלין ֶׁשֵאינֹו ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁש

ּוִמֶּמּנּו ִמְתַּגֵּדל ּגּוף , ִמְתַרֵּקב ְלעֹוָלם

ְוָהֶעֶצם ֶזה ִנְקָרא , אבֹיד ָלִתָעֶלָהָאָדם 

, א" ִהיא ֵמֲאחֹוֵרי זֶׁשֵּלָאהּוְלִפי . לּוז

ָלֶזה , ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין

ר ֵּׁשַקל ְמ"יַזִרֲאָהים ֶׁשִארֹוְו.  לּוזאתֵרִנְק

, תֶרֶּנִּכת ַּבֶזֶמְריא ִנִה ֶׁשנּוְרַאֵּבה ֶׁשָאת ֵלֶא

יף ִסל מֹו"יַזִרֲאָהְו, זּוּלם ַהֶצֶעְלז ּויר לּוִעָל

א ָבן מּוֵכְו. זא לּוה הּוָאל ֵל ֶׁשּהָמְּׁשֶׁש

ל ֶתּכַֹהֶׁש) רנא' ע' ל"אוצרות רמח'(ל "ָּברמח

, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבז ֶׁשת לּויַנִחא ְּבי הּוִבָרֲעַּמַה

ת יַנִחם ְּבר ִעּוׁשז ָקּוּלים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו

ם קֹוא ְמי הּוִבָרֲעַּמל ַהֶתכְֹּד, הָבֵקְּנַה

   ּהָמקֹוְּמה ֶׁשָבֵקת ְניַנִחיא ְּבִהה ֶׁשיָנִכְּׁשַה

  .בָרֲעַּמַּב  

 )פסח ד(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 הּוא ָּכל ַּכָּוַנת ֵליל ֶּפַסח

ְלִפי ֶׁשֵּלָאה , ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ְּבֵלָאה

ְּכֵדי , ִמְתַּבֶּטֶלת ְּבֶפַסח ְוִנְכֶנֶסת ִּבְפִנים

ה ֶאְר ִנ.ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ִמֶּמָּנה

ין ח ֵאַסֶפְּבת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהְּד

  ה ָאֵּלן ֶׁשיָוֵּכ, תֶרֶּנִּכַהם ֵמִיים ַמִבֲאֹוׁש

  .חַסֶפת ְּבֶלֶּטַּבְתִמ  

ְוָלָּמה ִנְקָרא  .)מגילה ו(ַּבְּגָמָרא 

 ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ,"ְרָיאְטֶב"ְׁשָמּה 

ר ּוּבַט ְו.ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, אָּמִאד ָלָלָּול ַהר ֶׁשּוּבִחת ַהל ֶאֵּמַסְמ

 אָבּוּמַּכ. היָנת ִּביַנִחְּב, הָאת ֵליַנִחיא ְּבִהֶׁש

ָאְמָנם  )קסה' תשא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

, ְנֻקּדֹות' ְּכָבר ָיַדְעָּת ִּכי ָּבָאָדם ֵיׁש ב

ּוְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו , אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש

ִצינּו ָמ

מּוָבא 

 ינּוִצָמ



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 ו

ְוַהַּתְחּתֹון הּוא ְלַמָּטה , ְנֻקַּדת ַהַּטּבּור

 .ְוָהֶעְליֹון הּוא ְלַמְעָלה ַּבִּביָנה, ַּבְיסֹוד

' ג ר"רהָהֵמ' יָהֶרָען ְוֹוּיִצ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

  א יָבִקי ֲעִּבַר ֶׁשא"שליטאן ָסְפְלה וֹוֶשמֹ

  .היָנ ִּבׁשֶרּׁשֹא ִמהּון ֶׁשיָוה ֵּכָיְרֶבְטר ִּבַּבְקִנ  

 )ויצא שנייה שנה( 'יַח יׁשִא ןֶּב' רֶפֵסְּב

 ֶעֶצם ֵיׁש ַהְּמֻקָּבִלים ָּכְתבּו

 ,ֲאִכיָלה ּׁשּוםִמ ֶנֱהֶנה ֶׁשֵאינֹו ָּבָאָדם

 ְּדמֹוָצֵאי ְרִביִעית ְסֻעָּדה ִמן ַרק ֶאָּלא

 ְוֵאין ַּבֶּקֶבר ַקָּים ִנְׁשָאר ֶזה ְוֶעֶצם ,ַׁשָּבת

 ,ַנְסכֹוי ִנְקָרא ְוהּוא ,ִרָּקבֹון ּבֹו ׁשֹוֵלט

 זּוּלַה םֶצֶעֶׁש יםִארֹו .לּוז ִנְקָרא ְוַגם

 .איָחִׁשְמ אָּכְלַמ דִוָדְּד אָתְּסֻעָּדִמ יתֵנֱהֶנ

 םַי דסֹוְּב יאִה זּוּלַה םֶצֶעְּד ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא

 ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ,ְךֶלֶּמַה דִוָדְל רֵּׁשַקְתִּמַה תֶרֶּנִּכ

 ַהְּתֵכֶלת זֹו ,:)קעה שלח( ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש

 ֶׁשָּלּה ְוַהָּגֶון ,ְךַהֶּמֶל ָּדִוד ֶׁשל סֹוד ִהיא

 ֵּכן ְוַעל ,ִּכֶּנֶרת ַיםְּב ְךֶׁשהֹוֵל ִמָּדג יֹוֵצא

 ְךֶלֶּמַה דִוָדְּד .ֵמֵאָליו ְמַנֵּגן ָּדִוד ֶׁשל ִּכּנֹור

 תכּוְלַּמַה דַּצִמ ,לֵחָרְּב םַגְו הָאֵלְּב םַּג ׁשָרְׁשֻמ

 ,תכּוְלַּמַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה לֵחָרְל ְךָּיַׁש אהּו

 הָאֵל ׁשֶרּׁשִֹמ אהּו תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ דַּצִמּו

   ִּכְדֵבַאְרנּו הָניֹוְלֶעָה ַהַּמְלכּות ֶאת תֶלַהְמַסֶּמ

  .ֲחֻנָּכה ְּבַמַאְמֵרי  

 )י, א' יונת אלם'( אנֹוָּפע ִמ"רמָּב

ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש לּוז ַלּגּוף ֶיְׁשנֹו ַּגם 

 ּוִמֶּמּנּו ִיַּקח ,ֵּכן ַלֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה

ְוִהֵּנה לּוז . ְלֵחֶלק ֲחֵברֹו ְּבִהָּבְראֹו

 ֶׁשְּזַמן ֲהָרָמָתּה , ַחָּלהאָּיִרְטַמְּבִגי

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. ִמֶּׁשְּתַגְלֵּגל ַּבִחִּטים

, זּוּל ַהְךֶרה ֶּדֶיְהים ִּתִתֵּמת ַהַּיִחְּתם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש

 ְךֶרה ֶּדֶׂשֲעה ַנֶּזם ַהָלעֹול ָּבּוּגְלִּגד ַה סֹוְךָּכ

ה ָמָׁש ְנַח רּוׁשֶפֶּנ ַלַחן ּכֵֹתֹוּנז ֶׁשּוּלַה

 הָּלַחא ָּיִרְטיַמִג ְּבזלּון ֵכָלְו. לֵּגְלַּגְתִהְל

, יםִּטִחת ַּבֶלֶּגְלַּגְתִּמֶׁש ְּכּהָתים אֹויִׁשִרְפַּמֶׁש

. יםִלּוּגְלִּג ַהְךֶרצֹז ְלּוּלים ַּבִׁשְמַּתְׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל

 יִמְלַׁשרּוְית ַה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאהֶז ּוְלִפי

ִּבי ִחָּיא ַּבר ָּבא ִמְתַעֵּגל ַר :)שביעית יב(

י ֵנְּפ'ר ַהֵאָבְמ ּו.ַּבֲהָדא ֱאִליסּוס ִּדְטֶבְרָיא

, ןא ֵּכָרְקִּנא ַהָיְרֶבל ְטז ֶׁשחֹוָמ' הֶשמֹ

י ֵנְּפץ ִמֶרָאל ָה ַעמֹוְצל ַעֵּגַעְתה ִמָיָהְו

א ָּיי ִחִּבַרה ְּדֶאְרִנ. ץֶרָאת ָהְקֻדַּׁשב ּוּבִח

 מֹוְצַעת ְלֹוׂשֲעה ַלָקמּוה ֲעָנָּו ַּכה לֹוָתְיָה

א ן הּוֵכָל, לּוּגְלִגא ְּבבֹ ָלְךֵרָטְצא ִיּלֹן ֶׁשּוּקִּת

ם ָּׁשה ֶׁשָיְרֶבְטה ְּבָמָדֲאל ָהל ַעֵּגְלַּגְתִה

 ְךֶרים ֶּדִׂשֲעים ַנִלּוּגְלִּגַהן ֶׁשיָוֵּכ, זּוּלת ַהיַנִחְּב

 אז הּוּוּלל ַהל ַעֵּגְלַּגְתא ִמהּוה ֶׁשֶזָבּו, זּוּלַה

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. לּוּגְלת ִּגַבי חֹוֵדא ְיֵציֹו

' בקֲֹעית ַיֵּב'ר ּוּדם ִסֵׁשְּב' יִנמֹוְרץ ַאי ֵעִרְּפ'

ף ַא ְּד,הָאָּמל ַרֵאתּוְּבא ָרְקז ִנּוּלם ַהֶצֶעֶׁש

א ָּיִרְטיַמִג ְּבתֵמה ֶאְרא ִנהּוי ֶׁשל ִּפַע

ת ֶמֱאי ָהל ִּפַען ֶׁשיָוֵּכ, איַּמא ַר הּו,לֵאתּוְּב

 לֵאתּוְבה ִּדֶאְרן ִנֵכְו. יםִּיַח ַהׁשֶרא ׁשֹהּו

א הּול ֶׁשם ֵאֵּׁש ַהינּוְי ַה,לל ֵאתּוְּבת ֹוּיִתאֹו

  , כֹותֹום ְּבתּוים ָסִּיַחַהד ְוֶסֶח ַהׁשֶרׁשֹ

  .אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶּלַּגְתִיְו  

  אָבמּו

א ָבמּו
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ת ֵבים ּוִיַלָׁשרּוְּיא ֶׁשֵצ יֹוינּוֵרָבְּד

א הּום ֶׁשקֹוָמים ְּבִאָצְמ ִנַהִּמְקָּדׁש

ת ֵּבי לב ַעתּון ָּכֵכְו, םִיַפֵתְּכין ַהת ֵּביַנִחְבִּב

 ."ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן" )יב ,לג דברים( ַהִּמְקָּדׁש

ל ן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחאת ַּבֵצְמ ִנםֶכְׁשן ֵכְו

, ףֵתא ָּכם הּוֶכה ְׁשָּלִּמ ַהׁשרּוֵפּו, םִיַפֵתְּכַה

ַוָּיִׂשימּו ַעל " )כג,  טראשיתב( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

ר ֶפֵס'א ְּבָבן מּוֵכ ְו."ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם

ם ִיַלָׁשרּוְּי ֶׁש)ויחי קכב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלַה

ל ַעְו, יתִנֵּׁשף ַהֵתָּכם ַהֶכְׁשּו, תַאַחף ֵתיא ָּכִה

ד ה סֹוֶזְו. "ןין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכֵבּו"ר ַמֱאה ֶנֶז

 ָךַוֲאִני ָנַתִּתי ְל" )כב, בראשית מח(ב תּוָּכַה

ב ן ֵלרֲֹהַא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו ".ְׁשֶכם ַאַחד

ת ַלֲחַנה ְּבָיָהה ֶׁשילֹן ִׁשַּכְׁשִּמ ֶׁשא"שליט

, ארָּוַּצם ַהקֹוְמ ִּבינּוֵרָבי ְּדִפא ְלָצְמם ִנִיַרְפֶא

, ארָּוַצל ְלָׁשְמה ִנילֹן ִׁשַּכְׁשִּמ ֶׁשינּוִצָמּו

ּוִבְנָיִמן " )יד ,מה בראשית( י"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ

ַעל ִמְׁשַּכן ִׁשילֹה " ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו

ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל יֹוֵסף 

 ָׁשם 'ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים'ּוְב .ְוסֹופֹו ֵליָחֵרב

  י ָלַמד זֹאת ֵמַהִּמָּלה "ְמָבֵאר ֶׁשַרִּׁש

  ."ַצָּואָריו"  

ן יֹוְלֶעק ָהֶלֵחַּב ֶׁשינּוֵרָבי ְּדִפְל יםִארֹו

ה ֶּׁשַנת ְמלֹוֲחת ַנאֹוָצְמן ִנָקָּזל ַהֶׁש

 יָהֶּתְחַתְו, יןִמָיְנת ִּבַלֲחן ַניֶהֵּתְחַתְו, םִיַרְפֶאְו

ַחְׁשַמל 'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵבּו. הָדהּות ְיַלֲחַנ

, ןָקָּזת ַּבֶזֶמְרִּנד ַהסֹוְית ַהַעָּפְׁשַהֶׁש 'אֹות

, יןִמָיְנט ִּבֶבֵׁשף ְלֵסט יֹוֶבֵּׁשת ִמֶרֶבעֹו

ד סֹו'ר ַמֲאַמן ְּבֵּיַע. [הָדיהּוין ִלִמָיְנִּבִמּו

ה ָּטַמה ְלָּפַּמ ַהְךֵׁשְמת ֶה ֶאנּוְרַאֵּבֶׁש' יִצֵחַה

.] דסֹות ְייַנִחְביא ִּבִהי ֶׁשיַנר ִסַּבְדם ִמקֹוְמִּב

 א"שליטר ֵׁשם ָאָהָרְבַא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

א ָצְמ ִנאׁשל רֹין ֶׁשִּלִפל ְּתר ֶׁשֶׁשֶּקַהֶׁש

ן ֵכְו. יןִּלִפְּתת ֹוּיִת אֹויִלָּתְפַנת ַלֲחַנְּב

ת יַנִחא ְּבה הּום ֶזקֹוָּמיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּב

י ִלָּתְפט ַנֶבין ֵׁשר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמּו, הָבֵקְנ

י ֵנְּב"' ַחֵקרֹו'א ָּבָבּוּמַּכ. הָבֵקת ְניַנִחְבִל

ם ָּלֻכְּב, "םָתחְֹּפְׁשִמם ְלָתדְֹלֹוי ּתִלָּתְפַנ

, "יֵנְּב"יב ִתי ְּכִלָּתְפַנְבּו, "יֵנְבִל"יב ִתְּכ

, יםִנָּבר ִמֵתת יֹונֹו ָּביּוי ָהִלָּתְפַנְּבי ֶׁשִפְל

" ןֵתּנֹה ַהָחֻלה ְׁשָלָּיי ַאִלָּתְפַנ"ז ַמ ָרְךָכְל

. ים מִּיַח' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. ה"ָּׁשת ִא"ר

   אׁשרֹם ָהקֹוְמִּב ֶׁשא"שליטן ַמְסרֹוי ְּגִוֵּלַה. ד

  .אׁשרֹת ֹוּיִת אֹורֵׁשָאת ַלֲחה ַנָתְיָה  

ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה " )ח, ש ד"שה(

ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי 

 ".ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון

ם ן ִענֹוָבְּלת ַהר ֶאֵּׁשַקב ְמתּוָּכַהים ֶׁשִארֹו

י ֵרָה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, אׁשת רַֹניִחְּב

ת יַנִחא ְּבהּום ֶׁשקֹוָמים ְּבִאָצְמן ִננֹוָבְּלַה

ן ֵכְו. היָנִּבַהה ְוָמְכָחם ַהקֹום ְמָּׁשֶׁש, ַחּמַֹה

 ַעל ַהּזַֹהר 'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ַהׁשרּומּוָבא ְּבֵפ

 ב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹון ֶׁש.)חיי שרה קלב(

ְלַרֵּמז ,  ַׁשֲעֵרי ִּביָנהן"נּו,  ָחְכָמהְנִתיבֹות

 ֶאת ְסִפירֹות ַהָחְכָמה תֶׁשְּלָבנֹון ְמַסֶּמֶל

ְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ִהן ֶׁשֵכָּתן ִיֵכְו, ְוַהִּביָנה

י ִפְלּו

ן ֵכְו

 בתּו ָּכ
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י ִפְּל ֶׁשהָנמֹות ְׁשַיְרִקיר ִעל ָהם ֶׁשֵּׁשַה

ן ֶזאְֹּד, ןֶזאֹת ָהיַנִחאת ְּבֵצְמם ִנה ָׁשָּפַּמַה

ז ֵּמַרה ְמֶנמֹור ְׁשַּפְסִמה ּויָנת ִּביַנִחא ְּביִה

ק ֶמֵעה ְוָנמֹות ְׁשַיְרר ִקזֹון ֲאֵכְו. היָנִּבל ַהַע

א ָמָי .)ב עד"ב (ן ַהְּגָמָראֹוׁשְלא ִּבָרְקה ִנָלחּוַה

ם ַי ְו,אָתיְלל ִחא ֶׁשָמָיְו, יִכיְּבל ִסֶׁש

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַההֶוְקִמְּבִגיַמְטִרָּיא  יִכיְּבִס

   אָתיְלִחן ֵכְו. היָנִּבת ַהיַרִפיא ְסִהא ֶׁשָּמִא

  .אָּמת ִאת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהיתִּלַטְּבִגיַמְטִרָּיא   

  א ָצְמִּנן ֶׁשמֹוְרר ֶחא ַה הּוירִנ ְׂשאׁשרֹ

  .אׁשרֹם ָהקֹוְמ ִּבינּוֵרָבי ְּדִפְל  

ֶׁשֶמן  ":)תשא נד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

קֹום ֶזה ַהָּמ" ֵמַחְלִמיׁש צּור

 ְמָבֵארּו. ָהֶעְליֹון ָמקֹום ֶׁשִּיְצָחק ִנְמָצא

הּוא ָמקֹום " צּור" 'ִמְּדַבׁשק תֹוָּמ'ַה

נּו יְוַהְי, ֶׁשִּיְצָחק ׁשֹוֶרה ָׁשם ּוֻמְׁשָרׁש ּבֹו

רֹוִאים . ַהְּגבּוָרה ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ִמן ַהִּביָנה

ֶׁשּצּור ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּביָנה ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז 

ַהֶּׁשֶמן ְוַהָחְכָמה ָּבִאים ֶּדֶרְך עֹוַלם ַהִּביָנה ֶׁש

ר יר צֹוִע ָהינּוֵרָבי ְּדִפְל ּו.ֶׁשִּנְקָרא צּור

  ה ָמְכָחם ַהָּׁש ֶׁשַחּמֹם ַהקֹוְמאת ִּבֵצְמִנ

  . היָנִּבַהְו  

ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע  :)עירובין סד(ַּבְּגָמָרא 

ָּבא ֶאָחד ִלָׁשֵאל ַעל , ִלְכִזיב

ְּכלּום ָׁשִתינּו , ָאַמר ְלֶזה ֶׁשִעּמֹו. ְדרֹוִנ

. ֵהן, ְרִביִעית ַיִין ָהִאַטְלִקי ָאַמר לֹו

 ַעד נּוִאם ֵּכן ְיַטֵּיל ַאֲחֵרי, ָאַמר לֹו

ְוִטֵּיל ַאֲחֵריֶהם ְׁשלָׁשה . ֶׁשָּיִפיג ֵייֵננּו

. ִמיִלין ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלֻסָּלָמּה ֶׁשל צֹור

ָיַרד ַרָּבן , צֹורְּדֻסְּלָמּה ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְל

ְוָיַׁשב , ַּגְמִליֵאל ִמן ַהֲחמֹור ְוִנְתַעַּטף

ל יֵאִלְמן ַּגָּבַרה ְּדֶאְרִנ. ְוִהִּתיר לֹו ִנְדרֹו

ר ֶדֶּנת ַהיר ֶאִּתַהר ְלָּתְסם ִנַע ַטה לֹוָיָה

ן יָוֵּכ, הָמְכד ָחסֹויא ְּבִהר ֶׁשיר צֹוִעא ָּבָקְוַּד

. הָמְכָח ַהַחכֹת ְּבֶלֶעֹו ּפיםִרָדת ְנַרָּתַהֶׁש

 )נדרים(ל "יַזִרֲאָה ְל'ס"ַּׁשי ַהֵטּוּקִל'א ְּבָבּוּמַּכ

ִאיׁש ַהִּמְׁשַּתְלֵׁשל ֵמַאָּבא ַהִּנְקָרא ָחָכם 

 ֶּפַתח יֵדְיל  ַמִּתיר ַהֶּנֶדר ַע,ְיַכְּפֶרָנה

  ְיסֹוד ְּדִאָּמא ֲאֶׁשר ַהָחְכָמה ַמְמִׁשיכֹו 

  .רְלַמָּטה ְלַהִּתיר ַהֶּנֶד  

ַמאי ִּדְכִתיב  .)חגיגה יב(ַּבְּגָמָרא 

ֲאִני הּוא , "ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי"

 ָׁשם תפֹוּוַבּתֹוְס. ֶׁשָאַמְרִּתי ָלעֹוָלם ַּדי

אֹוִתּיֹות ' י ֵיׁש ג"ְּבַׁשַּד,  ְמָבֵאר)ה מסוף"ד(

ד "ת ו"ן ל"ַקח י, ד"ת יֹו"ן ָּדֶל"ִׁשי

ה ֶאְרִנ. ק"תַהֶּנֱעָלם ִמן ַׁשַּדי ְוַיֲעֶלה 

א הּוק ֶׁש"ר תַּפְסִמם ְּבָלעֹות ָהטּוְּׁשַּפְתִהְּד

ת יַאִרל ְּבז ַעֵּמַרי ְמ"ם שדל ֵׁשי ֶׁשּוּלִּמַה

ד סֹויא ְּבל ִהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּד, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

ת יַאִרְבִבּו, ק"תְּבִגיַמְטִרָּיא א הּו ֶׁשאׁשרֹ

 אָבּוּמַּכ, םָלעֹול ָהא ָּכיָלֵּמל ִמַלְכץ ִנֶרָאָה

ַהִהיא ְנקּוָדא ִהיא  .)רות צג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוִמָּׁשם ִנְתַּפְּׁשָטה 

ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן ֵכְו .ָהָאֶרץ ְלָכל רּוָחֵתיּה

  ְּתִחַּלת ,  ָׁשאּול אֹוֵמרַאָּבא .)נדה כה(

   .ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָוָלד ֵמרֹאׁשֹו  

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 
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, ָרֵאל ִנְקֵראת ֶאֶרץ ְצִביֶׁשֶאֶרץ ִיְׂש

ֶאֶרץ " )יט, ירמיה ג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

 )טו, יחזקאל כ(ְוֵכן . "ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי

ר ּוְמבָֹא. "ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות"

 מֹוְּכ, אׁשרֹ תיַנִחא ְּבי הּוִבְצ ִּדִלְדָבֵרינּו

ִבי ְנֵוה ַהֶּצֶדק ְצד בֹוָּכיר ַהִׁשים ְּבִרְמאֹוֶׁש

   .ִתְפַאְרּתֹו ַיֲעֶלה ָּנא ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחתֹו

  .אׁשת רֹיַנִחיא ְּבל ִהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְו  

 ֶׁשַהֶּנֶפׁש ָהֱאלִֹקית )ט"פ(' ַּתְנָיא'ַּב

ׁשֹוֶכֶנת ַּבּמַֹח ּוִמָּׁשם ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ְוַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ׁשֹוֶכֶנת , ִלְׁשָאר ֵאיָבִרים

ָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב ֶׁשהּוא ְמקֹום ֶּבָחָלל ַהְּׂש

ּוִמָּׁשם , ַהַּתֲאוֹות ְולֹא ְמקֹום ַהֵּׂשֶכל

ה י ֶזל ִּפַע. ִמְתַּפֶּׁשֶטת ִלְׁשָאר ֵאיָבִרים

ה ָנְּת ִנֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ

ים יִכִרל ְצֵאָרְׂשִּין ֶׁשיָוֵּכ. לֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

ד סֹויא ְּבִהית ֶׁשִקלֱֹא ָהׁשֶפֶּנת ַהיט ֶאִלְׁשַהְל

ת ם ֶאֶה ָלנּוְתָנ, אׁשד רֹסֹוְּב, בֹוּטר ַהֶצֵי

יט ִלְׁשַהר ְלזֲֹעַּת ֶׁשאׁשד רֹסֹויא ְּבִהץ ֶׁשֶרָאָה

 )טו, בראשית ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, אׁשרֹת ָהֶא

 אׁשרֹי ָהֵדל ְיַעְּד, " רֹאׁשָךהּוא ְיׁשּוְפ"

ם  ֵהלֵאָרְׂשִין ֵכָלְו. ׁשָחָּנת ַהים ֶאִחְּצַנְמ

א ם הּויָדִקְפַת ְּד,אׁשי רִֹלת ֹוּיִתאֹו

א הּום ֶׁשקֹוָּמ ַּבאׁשרֹת ָהיט ֶאִלְׁשַהְל

את ֵרְק ִנלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְּב

י ץ ִלֶרֶאת יַנִחיא ְּבִהז ֶׁשֵּמַרְל, הם ֶזֵׁשְּב

ת ֶרֶז עֹוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ .אׁשרֹ

 ינּוִצן ָמֵכְו .'ת הַדבֹוֲעל ַּבֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּגבַֹּה  .)קידושין סט(ַּבְּגָמָרא 

. ףּוּגל ַהָּכ ִמַּהבֹ ָּגאׁשרָֹה ְו.ִמָּכל ָהֲאָרצֹות

   א"שליטר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

  .אׁשר רַֹצל ָיֵאת ֹוּיִת אֹולֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֶׁש  

 :)סנהדרין לח( ַהְּגָמָראֵעיל ֶאת ְל

ָאָדם ָהִראׁשֹון ּגּופֹו ִמָּבֶבל 

ָבָריו יְוֵא, ְורֹאׁשֹו ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמּו. ִמְּׁשָאר ֲאָרצֹות

ת מֹוְׁש ִנׁשֶרּׁשֹ ֶׁש:)בראשית י' מדרש הנעלם'(

 ל ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאלִֹקיתל לּוה ָּכָיל ָהֵאָרְׂשִי

 )ז, בראשית ב(ב תּו ָּכיָהֶלָען ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדָא

 ׁשֶרׁשֹ ְו".יםִּית ַחַמְׁשיו ִנָּפַאח ְּבַּפִּיַו"

ל ֶׁשַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ה ֵמָים ָהָלעֹו ָהֻאּמֹות

י ִהְיַו") שם(ב תּו ָּכיָהֶלָען ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדָא

 ןיָוֵכְּדִנְרֶאה ". הָּי ַחׁשֶפֶנם ְלָדָאָה

 ׁשֶפֶּנַהְו, ףּות ּגיַנִחיא ְּבִהֶפׁש ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶׁש

 ׁשֶרן ׁשֵֹכָל, אׁשת רֹיַנִחיא ְּבית ִהִקלֱֹאָה

ים יִכִרְּצ ֶׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלםָתָמְׁשִנ ְוּגּוָפם

 ִנְלַקח ֵמֲעַפר ֶאֶרץ ,אׁשרֹת ָהיט ֶאִלְׁשַהְל

 .ץֶרָאל ָה ֶׁשאׁשת רֹיַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשִיְׂשָרֵאל

ַהֶּנֶפׁש ת ת ֶאיטֹוִלְׁשַּמ ֶׁשָהֻאּמֹותּוְׁשַאר 

ן ָתָמְׁשִנן ְוָפּוּג ,ףּות ּגיַנִחיא ְּבִהֶׁשַהַּבֲהִמית 

ף ּות ּגיַנִחְבן ִּבֵה ֶׁשצֹותָר ִמְּׁשָאר ֲאחּוְקְלִנ

ל ַע' לֵאָרְׂשת ִיֶרֶאְפִת'ן ְּבֵּיַע. ץֶרָאל ָהֶׁש

  ל ם ֶׁשיֶהֵנף ְּפצּוְרַּפֶׁש) ו אות קנז"פ(ת בֹוָא

  .ָהֻאּמֹותל ָּכה ִמֶנֹות ׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵאָרְׂשִי  

 )תהילים שלג(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקְּב

ְּכֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ֵהֵבאנּו 

א ָבמּו
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ָאָדם ָהִראׁשֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשִּנְכְללּו 

 ְוִאם ,ּבֹו לֹא ָהיּו ֶאָּלא ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל

יּו ָהֻאּמֹות לֹא ָהָיה חֹוֵטא לֹא ָה

 ְוַאַחר ֶׁשָחָטא ִנְתָעְרבּו ,יֹוְצִאין ָלעֹוָלם

ר ָאבְֹמּו. םָלעֹות ָהֹוּמּבֹו ִניצֹוצֹות ֻא

ם ָדָאה ְלָתְיא ָהְטֵחם ַהֶדקֹו ְּדינּוֵרָבְדִל

 יָהֶלָעֶׁש יתִקלֱֹא ָהׁשֶפֶּנת ַהק ֶאן ַרֹואׁשִרָה

ת ַמְׁשיו ִנָּפַאח ְּבַּפִּיַו" )ז, בראשית ב(ב תּוָּכ

א יָלֵּמִמּו, הָמָׁשְּנל ַלֵפה ָטָיף ָהּוּגַה ְו,"יםִּיַח

ם ָלעֹות ָהֹוּמת ֻאמֹוְׁש ִנֹו ּבלּוְלְכא ִנלֹ

ת מֹוָׁשְּנ ַהִּדְמקֹום, ףּוּגת ַהיַנִחְבת ִלכֹוָּיַּׁשֶׁש

ם ָדא ָאָטָחֶׁשְכּו, ףּוּגא ַּבלֹ ְואׁשרֹא ָּבהּו

, אׁשרֹל ָהף ַעּוּגת ַהיט ֶאִלְׁשִהן ְוֹואׁשִרָה

ת יַנִחת ְּביֹוְהף ִלּוּגת ַה ֶאְךַפָה ֶׁשינּוְיַה

ת ֹוּמת ֻאמֹוְׁש ִנֹו ּבלּוְלְכד ִנָּיִמ, אׁשרֹ

ם ֶדקֹוְו, ףּוּגת ַהיַנִחְּבם ִמָׁשְרָּׁשֶׁש, םָלעֹוָה

  ל ֵלָּכִהת ְלרּוָׁשְפם ֶאֶהה ָלָתְיא ָהא לְֹטֵחַה

  .ֹוּב  

 יּוָדן 'ָאַמר ר ):להנזיר (ִּבירּוַׁשְלִמי 

ֶּבן ָּפִזי ְמּלֹא ַּתְרָוד ֶאָחד 

ָנַטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ]ָעָפר[

 .ּוָבָרא ּבֹו ֶאת ָהָאָדם, ִמְּמקֹום ַהִּמְזֵּבַח

 )ז, בראשית ב( 'תֹוָרה ְּתִמיָמה' ְּבאּומּוָב

ה ָלַקח ִמְּמקֹום ַהִּמְזֵּבַח "ֶׁשָעָפר ֶזה ֶׁשהקב

ׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָהָיה ְּכֵדי ִלְברֹא ֶאת רֹא

 ָמִצינּון ְוֵכ. ָבָריויְׁשָאר ֵאת ָהִראׁשֹון ְולֹא ֶא

ַעד ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון  )ג, ר מ"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

ֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ֻמָּטל ּגֶֹלם

הּוא ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ֶׁשָעִתיד ַלֲעמֹד 

ֶׁשל ֵיׁש ֶׁשהּוא ָּתלּוי ְּברֹאׁשֹו , ִמֶּמּנּו

ְוֵיׁש , ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ָּתלּוי ִּבְׂשָערֹו, ָאָדם

ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ָּתלּוי , ֶׁשהּוא ָּתלּוי ְּבִמְצחֹו

ְוֵיׁש , ְוֵיׁש ְּבָחְטמֹו ְוֵיׁש ְּבִפיו, ְּבֵעיָניו

 .]ְמקֹום ַהֶּנֶזם[ין ִּתְלַמְוֵיׁש ְּב, ְּבָאְזנֹו

ֵאיָבִרים ם ָּבירֹוִאים ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֻּכָּלם ְּתלּוִי

ְּדִיְׂשָרֵאל , ֶׁשְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון

  ְוֶהָעָפר , ְּכלּוִלים ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון

  .ְלרֹאׁשֹו ִנְלַקח ִמַּתַחת ַלִּמְזֵּבַח  

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ם ְּב ַּגינּוִצָּמי ֶׁשל ִּפַע

, במדבר כד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכאׁשת רֹיַנִחְּב

ק ֵלָמֲעה ַּדֶאְר ִנ".ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק" )כ

ן ֵכָלְו, הָּפִלְק ִּדאׁשת רֹיַנִחא ְּב הּוֹוׁשְרָׁשְּב

מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ְּבִעְנְיֵני ּפּוִרים ֵמָהַרב 

 הּוא ִמְּלׁשֹון ֲעָמֵלק ֶׁש)עט' ע(ַקֶרִליְנְׁשֵטיין 

 יְךִרָּציא ֶׁשק ִהֵלָמת ֲעיַטִׁש ְּד,ְמִליָקה

 אׁשרֹת ָלֵתא ָללֹ ְואׁשרֹת ָהק ֶאלְֹמִל

מגילה ( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ףּוּגל ַהט ַעלְֹׁשִל

 ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר ָּכל ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש .)יא

ר ֵכֹוּזי ֶׁשִמ ְּד.ֶׁשּזֹוְכרֹו ָאַמר ָאח ְלרֹאׁשֹו

ן ֵכְו. ֹואׁשל רֹד ַעֵחַפ ְמֲאַחְׁשֵורֹוׁשת ֶא

ְּבֶרְכָיה ' ר )י, ר א"אסת( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ִמי ָּפַעל ְוָעָׂשה קֹוֵרא ַהּדֹורֹות "ָּפַתח 

ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל עֹוָלם " ֵמרֹאׁש

ִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָכל ֶאָחד 

 ְנבּוַכְדֶנַּצר ',כּו ְוְוֶאָחד ַמה ֶּׁשָראּוי לֹו

 רֹאׁש  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,רֹאׁש ַלַּמֲחִריִבים

ָמִצינּו 

ף ַא
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ים ִארֹוְו.  ָהָמן רֹאׁש ַלּקֹוִנים,ַלּמֹוְכִרים

ן ֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְּבא ק הּוֵלָמ ֲעׁשֶרּשֶֹׁש

' ג ר"הרהֵמ' אׁשים רִֹמָׂשְּב'מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס 

א ק הּוֵלָמֲע ֶׁשא"שליטייז ַרְגְני יּוִראּו

ל ַלל ְּכה ֶׁש ֶזְּלֻעַּמתה ַהָּפִלְקִּד אׁשת רֹיַנִחְּב

 ןָמר ָהרּוָאן ֵכָלְו, ִּדְקֻדָּׁשה אׁשרֹל ָהֵאָרְׂשִי

, אׁשרְֹּבִגיַמְטִרָּיא ם  ֵהיַכֳּדְר ָמְךרּוָּב אֹו

ְלֻעַּמת ה ֶז אׁשת רֹיַנִחְּב יּוי ָהַכֳּדְרָמן ּוָמָהְּד

ַיֲעֶלה " :)מגילה י( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו, הֶז

ׁש ְלָכל ֶׁשִּנְקָרא רֹא יַכֳּדְרָמ ֶזה "ְּברֹוׁש

 ָךְוַאָּתה ַקח ְל" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַהְּבָׂשִמים

 ּוְמַתְרְּגִמיָנן "ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור

ת כּוְזה ִּבָין ָהָמל ָהן ַעחֹוָּצִּנן ַהֵכְו. ָמֵרי ָּדֵכי

  ה יָלִחְת ַמּהָתָׁשָרָּפל ֶׁשֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמַוְצִמ

  ".אׁשת רֹא ֶאָּׂשי ִתִּכ "ןֹוׁשְלִּב  

ִמַּנִין  )ב, אסתר רבה ח(ַּבִּמְדָרׁש 

ְלָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ן ֹואׁשִרם ָהָדָאים ֶׁשִארֹו ְו."ֲהִמן ָהֵעץ"

. ןָמם ָהר ִעֵּׁשַקְתת ִהַעַּדץ ַהא ֵעְטֵחְּב

א הּון ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדָאְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

  ן ָמם ָה ִעאֹוְטֶחר ְּבֵּׁשַקְתִהְּבִחיַנת רֹאׁש 

  .ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְקִּדְּבִחיַנת רֹאׁש א הּוֶׁש  

 )' פרק ז'נצח ישראל'(ל "ַּבמהר

ָהָאָדם ִנְקָרא ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ַרק " ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה"ִּדְכִתיב 

ִּכי ָהֵעץ ָׁשְרׁשֹו , ְךֶׁשהּוא ִאיָלן ָהפּו

ָאָדם ְוִאּלּו ָה, ְלַמָּטה ָּתקּוַע ָּבָאֶרץ

ִּכי ַהְּנָׁשָמה הּוא ׁשֶֹרׁש , ָׁשְרׁשֹו ְלַמְעָלה

ְוַהָּיַדִים ֵהם , ְוהּוא ִמן ַהָּׁשַמִים, ֶׁשּלֹו

ָהַרְגַלִים ֵהם ֲעָנִפים ַעל , ַעְנֵפי ָהִאיָלן

ים ִא רֹו.ּגּופֹו ִעַּקר ָהִאיָלן, ֲעָנִפים

ה ֵצת ְקיַנִחְבא ִּבהּול ֵאָרְׂשל ִי ֶׁשאׁשרָֹהֶׁש

 ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא, ץֶרָא ָלרֵּבַחְתִּמַהן יָלִאָה

 אׁשרָֹהְו, אׁשת רֹיַנִחיא ְּב ִהֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְּד

 ַּבָּכתּוב ּוְמֻרָּמז. אׁשרֹר ָלֵּבַחְתל ִמֵאָרְׂשל ִיֶׁש

ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה " )טז, דברים לג(

ּוְרצֹון ׁשְֹכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש 

ים ִארֹוְו, "יוְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיֹוֵסף ּוְלָק

  ת ַּכְרם ִּבר ִעֵּׁשַקְתף ִמֵסל יֹו ֶׁשאׁשרָֹהֶׁש

  .ץֶרָאָה  

ין ֵא )לח' גבורות השם'(ל "ַּבמהר

ָראּוי ְלַקֵּדׁש ַרק ָּדָבר ֶׁשהּוא 

ֵראִׁשית ַהְּמִציאּות ּוִמַּצד ֶׁשהּוא 

ֵראִׁשית ַהְּמִציאּות הּוא ָקדֹוׁש ִמן 

ִּכי ֵראִׁשית , א ַאֲחָריוֲאֶׁשר ִנְמָצ

יף ִסמֹוּו .ָּתִמיד ַהְּמִציאּות ֵיׁש ּבֹו ְקֻדָּׁשה

ִּתְמָצא  )פרק ו משנה י(' יםִּי ַחְךֶרֶּד'ר ֶפֵסְּב

 הּוא ,ָּדָבר ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ְלַאֵחר ֶׁשָּכל

 ,ִנְבָּדל ֵמאֹותֹו ָּדָבר ֶׁשהּוא ֵראִׁשית לֹו

רּוְך הּוא ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהָּקדֹוׁש ָּב

תֹו ּוַמֲעָלתֹו ֶׁשִּנְקָרא ּוִּבְׁשִביל ֲחִׁשיב

ְוֶזה ִּתְמָצא ַהְרֵּבה ַּבּתֹוָרה , ֵראִׁשית

ֶׁשָּכל ֵראִׁשית ִצָּוה ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּיְהֶיה 

ת "ִנְבָּדל ִמן ַהְּׁשָאר ְוִיְהֶיה ֶאל ַהשי

ַחָּלה , ְּכמֹו ַהְּתרּוָמה ֶׁשִּנְקֵראת ֵראִׁשית

ִּבּכּוִרים ִנְקְראּו , ִׁשיתִנְקָרא ֵרא

ינּו ָמִצ

מּוָבא 

א ָבמּו
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ְּבכֹור ִנְקָרא ֵראִׁשית ְוֻכָּלם , ֵראִׁשית

ֵהם ִנְבָּדִלים ִמן ַהְּׁשָאר ְוִנְכָנִסין 

 ֶׁשֲהֵרי ָחל ,ִלְרׁשּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

 ְךַרָּבְתִים ֶאל ַהֵּׁש ַעל ָּכל ֵאּלּו ְקֻדָּׁשה

ְכִתיב  ֵראִׁשית ִּדְקְראּו ִיְׂשָרֵאל ִנ.'כּוְו

 ,"ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלד"

ְוֵהם ֵראִׁשית ָּכל ָהֻאּמֹות ּוָבֶזה ֵהם 

ִנְבָּדִלים ִמן ַהְּׁשָאר ְּכִמְׁשָּפט ָּכל 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ִראׁשֹון , ֵראִׁשית

ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון "ִּדְכִתיב 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא  ֶׁש,"ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו

ִראׁשֹון ְוֵראִׁשית ְלָכל ְמקֹומֹות ְוִיׁשּוב 

ּוִבְׁשִביל ֶׁשהּוא ִראׁשֹון הּוא , ָהָאֶרץ

 ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהְּׁשָארִנְבָּדל ִמן 

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

   אׁשרֹת יַנִחל ְּבת ַעֶזֶּמַר ְמיתאִׁשֵרְּד

  .ְּקֻדָּׁשהת ַהת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש  

ָאַמר ַרִּבי  ) א,בראשית א(י "ִּׁשַרְּב

ִיְצָחק ַמה ַּטַעם ָּפַתח 

ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד "ִּבְבֵראִׁשית ִמּׁשּום 

ֶׁשִאם " ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים

יֹאְמרּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִיְׂשָרֵאל 

ְׁשֶּתם ַאְרצֹות ִלְסִטים ַאֶּתם ֶׁשְּכַב

ִׁשְבָעה ּגֹוִים ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם ָּכל 

 ,ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהיא

. הּוא ְּבָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו

 ִנְכֶלֶלתל ֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַנְּתַּמים ֶׁשִארֹוְו

ז ֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. יתאִׁשֵרְּבת ַבֵתְּב

 רָׁשָית יַנִחְבם ִּבל ֵהֵאָרְׂשִים ַע ֶׁשׁשָרְדִּמַּב

ץ ֶרת ֶא ֶאלּוְּבם ִקן ֵהֵכָל', ל היו ֶׁשיָנֵעְּב

ל  ֶׁשרֶשּיֹו ַהם ַקֵּיַּתְסם ִמָּׁשֶׁש, לֵאָרְׂשִי

  ע ָּפְׁשֻמּוִמָּׁשם , ׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ְּבמֹוָלעֹוָה

  .ןֹוּתְחַּתם ַהָלעֹול ָהָכע ְלַפֶּׁשַה  

 ְּכבֹוִדי" )ג(ים ִּלִה ְּתׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ

ֲהָרַמת רֹאׁש ָנַתָּת , "ּוֵמִרים רֹאִׁשי

ִּכי "ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּתלּוי רֹאׁש ָנַתָּת ָלנּו, ָלנּו

ל ֵאָרְׂשם ִיַעים ֶׁשִא רֹו".אׁש רִֹתָּׂשא ֶאת

ת יַנִח ְּבְךֶרא ֶּד הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקר ַלֵּׁשַקְתִמ

, "אׁשרֹל ְלָכְל" )קד(ם א ָׁשָבמּון ֵכְו. אׁשרֹ

ִּכי "ֶׁשֶּנֱאַמר , ֵאין רֹאׁש ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל

 ,ְואֹוֵמר. "ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ֵראִׁשית 'הקֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַל"

  ן יקֹוִרָט נֹות"יאִׁשֵרְּבן ֵכ ְו."הְּתבּוָאתֹ

  ".לֵאָרְׂשִיי ֵנְּב אׁשרֹת ֶאא ָּׂשִת"  

ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל " )א ,דברים כו(

 נֵֹתן ָך ֱאלֶֹהי'הָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

:  ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּהָךְל

ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה 

ים ִא רֹו".'גֹוְו ָךֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ

ת ַוְצִמץ ְלֶרָאת ָהיַאין ִּבר ֵּבֵּׁשַקק ְמסּוָּפַהֶׁש

ל א ֶאבָֹּתן ֶׁשיָוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ, יםִרּוּכִּב

ים ִרּוּכ ִּביׁשִרְפַּת, אׁשד רֹסֹויא ְּבִהץ ֶׁשֶרָאָה

ן ֵכְו. אׁשד רֹסֹות ְּברֹוֵּפית ַהאִׁשם ֵרֵהֶׁש

ת וֹוְצד ִמעֹוית ְּבאִׁשן ֵרֹוׁש ְלינּוִצָמ

דברים ( רֵׂשֲעת ַמַוְצ ִממֹוְּכ, ץֶרָאת ָּביֹולּוְּתַה

". ָך ְוִיְצָהֶרָך ִּתירְׁשָךֵראִׁשית ְּדָגְנ" ) ד,יח

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

ב תּוָּכ
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 ) כ,במדבר טו(ה ָמרּוְתה ּוָּלת ַחוֹוְצִמן ְּבֵכְו

ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו "

ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ּגֶֹרן ֵּכן ָּתִרימּו 

 ) י,ויקרא כג(ר ֶמעֹת ָהַוְצִמן ְּבֵכ ְו".ּהָתאֹ

   עֶֹמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ַוֲהֵבאֶתם ֶאת"

  ."ֶאל ַהּכֵֹהן  

 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר " )יב, דברים יא(

 ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ָךֱאלֶֹהי

 ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ָך ֱאלֶֹהי'ה

ל ה ַעָחָּגְׁשַהַהים ֶׁשִא רֹו"ַאֲחִרית ָׁשָנה

 ,הָנָּׁש ַהאׁשרֹה ְּבָרּוׁש ְקֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

. הָנָּׁשל ַהָכה ְליָכִׁשְמיא ַמה ִהָנָּׁש ַהאׁשרֵֹמּו

ת יַנִחא ְּבה הּוָנָּׁש ַהאׁשרְֹּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

ֶאֶרץ ן ֶׁשיָוֵכְו, הָנָּׁשל ַהל ָּכ ֶׁשאׁשרָֹה

ת ֶרֶּׁשַקְתיא ִמִה, אׁשת רֹיַנִחיא ְּב ִהִיְׂשָרֵאל

ב "ב(ָמָרא  ַּבְּגינּוִצן ָמֵכְו. הָנָּׁש ַהאׁשם רִֹע

ָאַמר ַרב ָזִביד ַהאי יֹוָמא ַקָּמא  :)קמז

ְּדֵריׁש ַׁשָּתא ִאי ֲחִמים ֻּכָּלּה ַׁשָּתא 

. איָרִרא ְקָּת ַׁש ִאי ְקִריר ֻּכָּלּה,ֲחִמיָמא

א ה הּוָנָּׁשל ַהן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּיַהים ֶׁשִארֹוְו

. יוָרֲחים ַאִכָׁשְמים ִנִמָּיל ַהָכְו, אׁשת רֹיַנִחְּב

  ז ֵּמַרְמַה, תעֹו ָׁשח"מא ה הּוָנָּׁש ַהאׁשן רֵֹכְו

  .אׁשרָֹּב ֶׁשַחּמֹל ַהַע  

ְּבֶרְכָיה ' ר )י, ר א"אסת( ׁשָרְדִּמַּב

ִמי ָּפַעל ְוָעָׂשה קֹוֵרא "ָּפַתח 

ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל " ַהּדֹורֹות ֵמרֹאׁש

עֹוָלם ִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָכל 

 ָאָדם רֹאׁש ,ָחד ְוֶאָחד ַמה ֶּׁשָראּוי לֹוֶא

א ן הּוֹואׁשִרם ָהָדָאים ֶׁשִא רֹו.ַלְיצּוִרים

 ינּוֵרָבְדא ִלֵציֹוְו, יםִרצּוְי ַלאׁשרֹת יַנִחְּב

, ןֹואׁשִרָהם ָדל ָא ֶׁשֹואׁשרֹר ְלָפָעֶהֶׁש

 אׁשרֹם יֹוח ְּבַקְלִנ, ַלְיצּוִריםרֹאׁש  הָיָהֶׁש

ת ֹוּיִתא אֹוהּו ֶׁשיֵרְׁשִּת ׁשֶדחְֹּב, הָנָּׁשַה

רֹאׁש יא ִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵמ, יתִׁשֵר

  ן ֹואׁשִרם ָהָדת ָאיַאִרְבִּד. ַעְפרֹות ֵּתֵבל

  .הָנָּׁש ַהאׁשם רֹיֹוה ְּבָתְיָה  

ִהיא  )תנחומא נח א(ַּבִּמְדָרׁש 

ִטְּמָאה ַחָּלתֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּתָּנֵתן 

ל ל ָּכר ֶׁשָפָעֶהים ֶׁשִארֹו. ָלּה ִמְצַות ַחָּלה

', ל הק ֶׁשֵצָּבת ַהיַנִחְבא ִּבם הּוָלעֹוָה

ת יַנִחְבה ִּבָתְין ָהֹואׁשִרם ָהָדת ָאיַאִרְבּו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .'י הֵדל ְיה ַעָּלת ַחַׁשָרְפַה

 מֹוְּכ, קֵצָּבל ַה ֶׁשאׁשרֹת ָהיַנִחיא ְּבה ִהָּלַחְּד

אִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ֵר" ) כ,במדבר טו(ב תּוָּכֶׁש

ה ָין ָהֹואׁשִרם ָהָדן ָאֵכָלְו. ַחָּלה ָּתִרימּו

ְולֹא " )כח, ויקרא יח( ָּכתּוב .יםִרצּוְי ַלאׁשרֹ

ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה 

 ".ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם

ָמָׁשל ְלֶבן ֶמֶלְך י "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש

ִכיֻלהּו ָּדָבר ָמאּוס ֶׁשֵאין עֹוֵמד ֶׁשֶהֱא

ָּכְך ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ְּבֵמָעיו ֶאָּלא ֵמִקיאֹו

 ִנְרֶאה .ֵאיָנּה ְמַקֶּיֶמת עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה

ְּדָלֵכן ִּפּנּוי ַהְּפסֶֹלת ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשל 

ֵּכיָון ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא , ְלֲהָקָאה ַּדְוָקא

  ָהרֹאׁש ְמַפֶּנה ֶאת ַהְּפסֶֹלת , ׁשְּבִחיַנת רֹא

 .ֶּדֶרְך ֲהָקָאה  

ב תּוָּכ

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 יד

  ן ֵּכר ִמַחַאים ְוִפצּוְרַּפן ַהַיְנִעים ְּבִגָּׂשה ֻמָּמר ַּכַהֻּמְסָּגר ַּבַּמֲאָמאן יף ָּכִסם נֹולֹוָׁשס ְום ַחֵּׁשַגְּלר ִמֵהָּזִּנֶׁש

  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרן ֶאַיְנִע ְּביְךִׁשְמַנ  

, ָיַצר ֶׁשהּוא ְּכַכּדּור ָעגֹל ָחָלל ְּבתֹוְך ָהעֹוָלמֹות ֶאת ָּבָרא ה"ֶׁשַהָּקָּב ,ל"ָהֲאִריַז ּוְבִכְתֵבי רַּבּזַֹה

 ָאנּו ֶׁשּבֹו ָהָאֶרץ ְוַכּדּור. ַּכּדּור ְּבתֹוְך ַּכּדּור ַהְיינּו, ֵאּלּו ְּבתֹוְך ֵאּלּו ְּבָצִלים ְּכִגְלֵדי ָהעֹוָלמֹות ְוצּוַרת

 ַהַּגְרִעין, א לֹוֵרקֹו) לז' ע א"ח א ערש (ל"ְלָהֲאִריַז ַחִּיים ֶׁשָהֵעץ ּוְכִפי, ְּביֹוֵתר ַהְּפִניִמי ָהִעּגּול אהּו ַחִּיים

 ה"ַהָּקָּב ָיַצר ָּכְך ְוַאַחר. ְּפִרי ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהן ֶׁשֵּמָעָליו ָלעֹוָלמֹות ְּבַיַחס, ְקִלָּפה ִּבְבִחיַנת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשל ַהְּפִניִמי

 ְלתֹוְך ְויֹוֵרד, ִּכְבָיכֹול ְּבַעְצמֹו ה"ֵמַהָּקָּב ַהְיינּו, ָיַצר ֶׁשהּוא ֶהָחָלל ֵמַעל ֶׁשִּנְמָצא סֹוף ֵמָהֵאין ֶׁשִּנְמָׁשְך ַקו

  ים ִלּוּגִעל ָהָכְו, לֹו ָּכָראּוי ְועֹוָלם עֹוָלם ְלָכל ְוַהֶּׁשַפע ַהִחּיּות ֶאת ָלֵתת ַהַּגְׁשִמי ָהֲעִׂשָּיה ְלעֹוַלם ַעד ֶהָחָלל

  .וַּקַהין ֵמִאְציֹו  

 ֶהָחָלל ַּבֲחִצי אֹו ֶהָחָלל ְּבֶאְמַצע ְּבִדּיּוק ִנְמָצא ָהָאֶרץ ַּכּדּור ִאם, ל"ָהֲאִריַז ְּבִכְתֵבי ְסִתיָרה ֶׁשֵּיׁש

 ֶׁשל ַהּסֹוד מּוָבן ֶזה ִּפי ְוַעל. ִמיַהַּגְׁש ָהָאֶרץ ְּבַכּדּור ִנְמָצא ַהַּקוַהְׁשָּפַעת  ֶׁשִּסּיּום ָּברּור ֶזה, ַהַּתְחּתֹון

  , ְלַמָּטה יֹוֵתר יֹוֵרד ֶׁשַהַּקו ִּדְכָכל. ֵמַהַּקו ִנְמָׁשְך ֶׁשֵאינֹו ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל ָּדָבר ְּדֵאין, ִמְּלַבּדֹו עֹוד ֶׁשֵאין', ה ִיחּוד

  .ַגְׁשִמיְל ֶנְהָּפְך הּוא ַהֶּזה ֶׁשָּבעֹוָלם ַעד ְוהֹוֵלְך ִמְצַטְמֵצם ָהאֹור  

יו ָל ָעַמְלִּביׁש, ָהעֹוָלמֹות ָּכל ִנְמָצִאים ּובֹו ָהעֹוָלמֹות ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשּיֹוֵרד סֹוף ָהֵאין

 ָלֵאין ַהִחּבּור ִּבְמקֹום, ַהַּקו ִּבְתִחַּלת ִּכְבָיכֹול ִנְמָצא ֶׁשרֹאׁשֹו ,)ק"א (ַקְדמֹון ָאָדם ַהִּנְקָרא ָאָדם ְבִחיַנת

' ְלה ַקְדמֹון ָאָדם ְּבתֹוְךה ָקֻּלֲח ֵיׁש ֵכן ְּכמֹו .ַהַּגְׁשִמי ָהֲעִׂשָּיה ְלעֹוַלם ַעד ַמִּגיִעים ַוֲעֵקָביו, ַהַּקו ֶׁשֵּמַעל סֹוף

 ְוַעד ִמַּטּבּורֹו .ןַקְדמֹו ָאָדם עֹוַלם ִנְקָרא ַטּבּורֹו ְּבִחיַנת ַעד ַקְדמֹון ָאָדם ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק ַּכֲאֶׁשר, עֹוָלמֹות

 עֹוָלמֹות ִנְמָצִאים ְוָׁשם ִּליםֻגְמ ֵהם ַקְדמֹון ָאָדם ֶׁשל ַוֲעֵקָביו, ָהֲאִצילּות עֹוַלם ַקְדמֹון ָאָדם ַעל ַמְלִּביׁש ֲעֵקָביו

  , ְּבִריָאה, ֲאִצילּות, ֹוןַקְדמ ָאָדם; עֹוָלמֹות' ְלה יםָּלִקֻחְמָהעֹוָלמֹות   ֶׁשְּכַללְויֹוֵצא, ֲעִׂשָּיה, ְיִציָרה, ְּבִריָאה

  .ד"ל יֹו ֶׁשֹוּצֻקה ְו"ם הויל ֵׁשת ֶׁשֹוּיִתע אֹוַּבְרד ַאֶגֶנם ְּכֵהֶׁש, ַוֲעִׂשָּיה ְיִציָרה  

 ֵּכיָוןַהְיינּו , ּוְנֵקָבה ָזָכר ִּבְבִחיַנת הּוא ֵמֶהם ֶאָחד ֶׁשָּכל ַּפְרצּוִפים' ְלה ִּבְכָללּותֹוק ָּלֻחְמ ְועֹוָלם עֹוָלם

' ְלה ל"ָהֲאִריַז ִהְמִׁשיל ֶזה ִצְמצּום, ְלַמָּטה יֹוֵרד ֶׁשהּוא ְּכָכל ּוִמְצַטְמֵצם הֹוֵלְך ַהַּקו ֶׁשל ֶׁשָהאֹור

 ְׁשֵני ֶאת ֶׁשּמֹוִליד ַסָּבא ִּבְבִחיַנת הּוא ָהֶעְליֹון ַהַּפְרצּוף. ִמְׁשָּפָחה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֶזה ֵמַעל ֶזה ַּפְרצּוִפים

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם ַהַּפְרצּוִפים ְׁשֵני ֶאת ֶׁשּמֹוִליִדים ְוִאָּמא ַאָּבא ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֶׁשַּתְחָּתיו יםַהַּפְרצּוִפ

 ַּפְרצּוף, ּוְקֵביּהְונ ֲאִריְך ִנְקָרא ַהַּסָּבא ַּפְרצּוף ַהְינּו, ַעְצמֹו ִּבְפֵני ּוְנֵקָבה ָזָכר לֹו ֵיׁש ַּפְרצּוף ָּכל ַּכֲאֶׁשר. ְוַבת ֵּבן

 ִנְקָרא ַהֵּבן ַּפְרצּוף, ּוְתבּוָנה) ס"יש (ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרא ָהִאָּמא ַּפְרצּוף, ִעָּלִאין ְוִאָּמא ַאָּבא ִנְקָרא ַאָּבא

ת ֹוּיִתע אֹוַּבְרד ַאֶגֶנם ְּכם ַג ֵהלּו ֵאַּפְרצּוִפים .ְוָרֵחל ַיֲעקֹב ִנְקָרא ַהַּבת ּוַפְרצּוף, ְונּוְקֵביּה) א"ז (ַאְנִּפין ְזֵעיר

,  ַּדֲאִצילּותיּהֵבְקנּוא ְו"ף זצּוְרת ַּפן ֶאֵּקַתיא ְל ִהינּוֵתָדבֹור ֲעַּקִעת ֶׁשיֹוֱה. ד"ל יֹו ֶׁשֹוּצֻקה ְו"ם הויל ֵׁשֶׁש

 יְךִרא ְּבָׁשְדים קּויִרִּכְז ַמנּוָאם ֶׁשַעל ַּפָּכ, נּוֵתָּלִפְתים ִּבִנֹו ּפנּויו ָאָלֵאְו, יהֵּתכיְנְׁשא ּו הּויְךִרא ְּבָׁשְדים קּוִאָרְקִּנַה

  ין ד ֵּברּום ֵּפּום ׁשלֹוָׁשס ְוין ַחֵאר ֶׁשרּוֵבים ְּבִעְד יֹונּוָאף ֶׁשַא. ָהֲאִצילּות עֹוַלםל ֶׁש א"ף זצּוְרַפה ְלָנָּוַּכא ַההּו

  .ףין סֹוד ֵאים ַעִפצּוְרַּפל ַהָכם ְלֶצֶעים ְּבִנֹו ּפנּו ָאא"זים ְלִנֹו ּפנּוָאֶׁשְכף ּוין סֹוד ֵאיו ַעָלָעֵּמים ֶׁשִפצּוְרַּפא ַל"ז 

י ֵדְּכ

 מּוָבא

 ְוַאף

 ַקו

 ָּכל
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 טז

 ינּוִבב ָאקֲֹעַּי ֶׁש.)ב נח"ב(' ָמְּגַּב

, ה"ָּבָּקה ַלֶמֹו ּדנֹוְקיֹות ְּדמּוְּד

 ׁשָּמיא ַמ ִהנֹוְקיֹות ְּדמּון ְּדֹואׁשִרם ָהָדָאְו

' ָמְּגן ַהֹוׁשְלִכְו, ה"ָּבָּקל ַה ֶׁשנֹוְקיֹות ְּדמּוְּד

ן ְוֵכ. לֵּכַּתְסל ִּת ַאּהָמְצי ַעִנְקיֹוְדִּבם ָׁש

ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַרְׁשִּבי ַמַאְמֵרר ַׁשַע'ְּבא ָבמּו

א "הּוא ז ןֹואׁשִרם ָהָדָא ִּכי ַּדע )סג' ע(

 יםִארֹוְו .ְוֵיׁש לֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵלָאה ְוָרֵחל

א "ף זצּוְרת ַּפיַנִחא ְּבן הּוֹואׁשִרם ָהָדָאֶׁש

 אׁשרֹת ָהַרצּוְו. א הּויְךִרא ְּבָׁשְדא קּוָרְקִּנֶׁש

ל  ֶׁשאׁשרֹת ָהַרל צּות ַעֶזֶּמַרץ ְמֶרָאָהל ֶׁש

, משלי ח(ב תּוָּכל ַהי ַע"ִּׁשַרְּד, ןֹואׁשִרם ָהָדָא

 תֹור אֹוֵאָב ְמ"ְורֹאׁש ַעְפרֹות ֵּתֵבל ")כו

ץ ֶרֶאח ֵמַקְל ִנֹואׁשרֹן ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדל ָאַע

אר ָדְנַלם ַגַחִּיי' רג "יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשִי

כתובות ( 'ַהְּגָמת ֶנֶבה מּוי ֶז ִּפלֶׁשַע א"ְׁשִליָט

ָּכל ַהָּדר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֶמה ְּכִמי  :)קי

ְוָכל ַהָּדר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ , ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאלֹוַּה

ץ ֶרֶאְּד . ְּכִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאלֹוַּהֶמהּדֹו

א ָרְקִּנא ֶׁש"ף זצּוְרל ַּפת ַעֶזֶּמַרל ְמֵאָרְׂשִי

אֹוְצרֹות 'מּוָבא ְּבן ֵכְו .א הּויְךִרא ְּבָׁשְדקּו

  ץ ֶרֶא )ה"ן פ"הארות זו( ל" ְלָהֲאִריַז'ַחִּיים

  .לֵאָרְׂשא ִיָרְקִּנא ַה"ץ זֶרֶא, לֵאָרְׂשִי  

ר "א) תנחומא ויחי ג (ׁשָרְדִּמַּב

ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶחְלּבֹו ָלָמה ָהָאבֹות 

 ֶׁשֵּמֵתי ,ְמַחְּבִבין ְקבּוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָחִיין ְּתִחָּלה ִלימֹות 

 ַרִּבי ִסימֹון יּהר ֵלַמָא ',כּו ְוַהָּמִׁשיַח

 ִהְפִסידּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּקבּוִרין ןם ֵּכִא

 ,ה עֹוֶׂשה" ֶאָּלא ָמה ַהָּקָּב,ץֶרָאץ ָלחּוְּב

 ְועֹוֶׂשה ,עֹוֶׂשה ָלֶהם ְמִחילֹות ָּבָאֶרץ

ֵהן ִמְתַּגְלְּגִלין אֹוָתן ִּכְמָערֹות ֲהָללּו ְו

 ,ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְלּוָבִאין ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין 

ה "ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהָּקָּבְלֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיִעין 

 ,עֹוְמִדיןנֹוֵתן ָּבֶהם רּוַח ֶׁשל ַחִּיים ְוֵהן 

ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם " רַמֱאֶּנֶׁש

ל ֶאִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם 

ְוָנַתִּתי " ְךר ָּכַחַאְו "ְדַמת ִיְׂשָרֵאלַא

ת ַּיִחְּתים ֶׁשִארֹו ".רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם

 ינּוִצָמּו. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאק ְּבה ַרֶיְהים ִּתִתֵּמַה

 ]ה"הקב [ֶלָעִתיד ָלבֹא )לג(א "רי ְּדֵקְרִפְּב

ְמַנֵער ְׂשַער רֹאׁשֹו ּומֹוִריד ְּתִחַּית ַטל 

ִּפְתִחי " רַמֱאֶּנֶׁש ,ֵּמִתיםּוְמַחֶּיה ֶאת ַה

ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי ֶׁשרֹאִׁשי 

 .)תולדות קלד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו ".ִנְמָלא ָטל

ֶלָעִתיד ָלבֹא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה 

 .ִויָנֵער אֹוָתם ֵמֲעָפָרם, ֶאת ַהֵּמִתים

ר יעּו ִנְךֶרא ֶּדבֹים ָּתִתֵּמת ַהַּיִחְּתים ֶׁשִארֹו

ר ָאבְֹמּו. רָפָער ֶהיעּוִנְו, ה"ָּבָּקל ַה ֶׁשֹואׁשרֹ

א "ף זצּוְרל ַּפ ֶׁשֹואׁשר רֹיעּוִנ ְּדינּוֵרָבְדִל

ם ר ִעֵּׁשַקְתִמ, א הּויְךִרא ְּבָׁשְדא קּוָרְקִּנֶׁש

ד סֹויא ְּבִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרר ֶאַפר ֲעיעּוִנ

ת ַּיִחה ְּתֶיְהל ִּתֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאק ְּבן ַרֵכָלְו, אׁשרֹ

. אׁשרֹת ָהק ֶאר ַרֵעַנה ְמ"ָּבָּקי ַהִּכ, יםִתֵּמַה

ר ֶאְלָעָזר ָּכל "א .)סוטה ה(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּסּות ָהרּוַח ֵאין ֲעָפרֹו 

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ
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   ְךֶרה ֶּדֶיְהים ִּתִתֵּמת ַהַּיִחְּתים ֶׁשִארֹוְו. ִנְנָער

  .רָפָער ֶהיעּוִנ  

ְׁשקּוָלה  )כט, ספרי ראה יב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְיִׁשיַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ָּכל 

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֵּכיָון ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל .ַהִּמְצוֹות

ן ת ֵהוֹוְצח ִמ"ְורמ, לֵבת ֵּתרֹוְפ ַעאׁשא רִֹהי

ץ ֶרב ֶאּוּׁשת ִיַוְצִמ, יםִרָבח ֵא"רמד ֶגֶנְּכ

. אׁשרָֹּבים ֶׁשִרָבֵאד ָהַחד ַאֶגֶניא ְּכל ִהֵאָרְׂשִי

  א הּו, ףּוּגל ַה ָּכׁשֶרא ׁשֹ הּואׁשרָֹהן ֶׁשיָוֵכְו

  .ףּוּגל ַהָכל ְּכקּוָׁש  

ַוַּיֶּצת ֵאׁש ְּבִצּיֹון " )יא, איכה ד(

ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ, "ַוּתֹאַכל ְיסֹודֶֹתיָה

ה ָׂשֲעל ַנֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְוֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

, ׁשת ֵאיַנִחא ְּב הּואׁשרְֹּד, ׁשֵאי ֵדל ְיַע

 ׁשֵאד ָהסֹוְּי ֶׁש)ה, ג(' היָרִצְיֵסֶפר 'ְּבא ַּכּמּוָב

ה ָּלִּמ ַּבְמֻרָּמז ׁשֵאן ֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְב ִלְךָּיַׁש

ׁש ֵאְׁשֵּפי ִר") ו, ש ח"שה(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .אׁשרֹ

' ג ר"רהָהְו .ׁש"אֹרֹת "ר" ּהָיְלֶהֶבְתַׁש

 ינּוִצָּמיף ֶׁשִס הֹוא"שליטל ֵּגְנל ֶאֵאמּוְׁש

 ָרָבא ַהאי צּוְרָבא ָאַמר .)תענית ד(ַּבְּגָמָרא 

ֵמַרָּבָנן ְּדָרַתח אֹוַרְייָתא הּוא ְּדָקא 

ֵמַרְתָחא ֵליּה ֶׁשֶּנֱאַמר ֲהלֹוא ּכֹה ְּדָבַרי 

יא ִב ֵמַחּמֹים ֶׁשִארֹו ְו',ם הְּכֵאׁש ְנֻא

ן ָתָנהֹוְי' ח ר"בהַהְו. ׁש ֵאמֹות ְּכימּוִמֲח

ת דֹוסֹוה ְיָעָּבְרַאיף ֶׁשִס הֹוא"שליטף סקֹוְיַו

א הּוף ֶׁשּוד ּגֶגֶנם ְּכר ֵהָפם ָעִי ַמַח רּוׁשֵא

   ַחרּו, םִיא ַמהּום ֶׁשָּדת ַּבֶנֶכֹוּׁש ַהׁשֶפֶנ, רָפָע

  .ׁשד ֵאֶגֶנ ְּכַחּמַֹּבה ֶׁשָמָׁשְנּו, ַחד רּוֶגֶנְּכ  

 ִמי ֶׁשֲאִפּלּו .)ב צא"ב(ָמָרא ַּבְּג

ֵאיָנּה , ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזכּות ָאבֹות

עֹוֶמֶדת לֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵצא ִמן ָהָאֶרץ 

חידושי '(ל "ַהמהרר ֵאָבְמ ּו.ְלחּוָצה ָלָאֶרץ

ם ֵּׁשַה ִּכי ֵּתַדע )ט, ודרך חיים ה, שם' אגדות

'  ג ָנַתן ָהָאֶרץ ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְזכּותְךַרָּבְתִי

ֶׁשֲהֵרי ְלַאְבָרָהם ִהְבִטיַח ֶאת , ָאבֹות

 ְוֵכן ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיֵּתן ִלְבֵניֶהם ֶאת ָהָאֶרץ

ְוִאם לֹא ,  ְוֵכן ְלַיֲעקֹב,ִהְבִטיַח ְלִיְצָחק

ָהָיה ְׁשבּוַעת ָהָאבֹות לֹא ָהָיה ָהָאֶרץ 

 ְוָהָאֶרץ ִּבְפָרט ַׁשֶּיֶכת ֶאל ,ְלִיְׂשָרֵאל

ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ָלָאבֹות ּוְלָכְך . ָהָאבֹות

 רַמָאֶׁשְוֵכן מּוָכח ַהָּכתּוב , ִּבְפָרט

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת "

ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם 

ָאַמר ִּכי ִיְזּכֹר , "ֶאְזּכֹרֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ 

ֵני  ְוֶזה ִּכי ִמְּפ,ָהָאֶרץ ִּבְׁשִביל ָהָאבֹות

ָמִצינּו ן ֵכְו. ֶׁשָהָאֶרץ ַׁשֶּיֶכת ָלָאבֹות

ָלָמה הּוא  )ה, ויקרא רבה לו( ַּבִּמְדָרׁש

ַמְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות ּוַמְזִּכיר ְזכּות 

 ָמָׁשל יׁשִק ָליׁשֵר ָאַמר ,ָהָאֶרץ ִעָּמֶהם

ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה לֹו ְׁשלָֹשה ָבִנים ְוִׁשְפָחה 

 ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ,ָּתןְלֶּדַאַחת ִמֶּׁשּלֹו ְמַג

ַהֶּמֶלְך ׁשֹוֵאל ְׁשלֹום ָּבָניו ָהָיה אֹוֵמר 

 ָּכְך ָּכל ְזָמן ,ַׁשֲאלּו ִלי ִּבְׁשלֹום ַהְמַגֶּדֶלת

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְזִּכיר ָאבֹות 

א ּוהא ָד ֲה,ַמְזִּכיר ָהָאֶרץ ִעָּמֶהם

'  ְוגֹוקֹובְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲע" יבִתְּכִּד

ָמִצינּו 

ב תּוָּכ

 ינּוִצָמ



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 יח

ר ֶׁשֶּקת ַהר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ". ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר

 ינּוִצָמְּד, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאת ְלבֹוָאין ָהֵּב

ִנָּצב ַעל ָאנִֹכי " )יב' פסיקתא רבתי'( ׁשָרְדִּמַּב

 ִּבְזכּות ָהָאבֹות "רֹאׁש" ,"רֹאׁש ַהִּגְבָעה

ים ִארֹוְו ".ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו"

ם ן ֵהֵכָל, אׁשת רֹיַנִחְבם ִּבת ֵהבֹוָאָהֶׁש

ת יַנִחיא ְּבִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאים ְלִרּוׁשְק

 :)תיקונים קלט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו .אׁשרֹ

ם ֵׁשְכּו. ןֹואׁשִרם ָהָדל ָאּוּגְל ִּגיּות ָהבֹוָא' גֶׁש

   ְךָּכ, אׁשת רֹיַנִחְבה ִּבָין ָהֹואׁשִרם ָהָדָאֶׁש

  . היָנִח ְּבּהָתאֹו ְּביּות ָהבֹוָאָה  

ֵּכיָון ֶׁשָּבאּו  )ז, ר טו"שמו( ׁשָרְדִּמַּב

 ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ,ָהָאבֹות ְוָזכּו

 ,ָּברּוְך הּוא ַעל ֵאּלּו ֲאִני ְמכֹוֵנן ָהעֹוָלם

 ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת 'הִּכי ַל"ֶׁשֶּנֱאַמר 

י ֵמרֹאׁש ִּכ"  ְלָכְך ְּכִתיב,"ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל

ר ֵּׁשַק ְמׁשָרְדִּמַהים ֶׁשִארֹו. "ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו

, "ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו"ק סּוָּפת ַהֶא

י ֵנְּׁש ֶׁש," ְמֻצֵקי ֶאֶרץ'הִּכי ַל"ק סּוָּפַל

ּוְמבָֹאר . תבֹוָאל ָהים ַעִזְּמַר ְמּוּלים ֵאִקסּוְּפ

ל ֵאָרְׂשִיץ ֶרת ֶאיַנִחם ְּבת ֵהבֹוָאְּדִלְדָבֵרינּו 

  , םָלעֹוד ָהסֹוא ְיָצְמם ִנָּׁשֶׁש, אׁשד רֹסֹוְּב

  .םָלעֹול ָהד ָּכֵמם עֹויֶהֵלֲעַו  

ַהחֶֹדׁש " )ז, ר טו"שמו( ׁשָרְדִּמַּב

ִּכי ֵמרֹאׁש " ד"הה ,"ַהֶּזה ָלֶכם

ר ָאבְֹמ ּו. ֵאּלּו ָהָאבֹות"ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו

 אׁשרֹי ֵמִּכ"ב תּוָּכַהם ֶׁשֵׁשְכ ִּדינּוֵרָבְדִל

ל ר ֶׁשֶׁשֶּקל ַהז ַעֵּמַר ְמ,"ּוּנֶאְרים ֶאִרֻצ

 ׁשֶדחֹ ַהׁשּוּד ִקְךָּכ, לֵאָרְׂשץ ִיֶרם ֶאת ִעבֹוָאָה

  א ָבּוּמַּכ, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאק ְּבים ַרִׂשעֹו

  ).יב, קידוש החודש ד(ם "רמבָּב  

ֵׁשם ְּכ )יג, בראשית כו(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרָּב

ָדם ָהִראׁשֹון ָאב ֶׁשָהָיה ָא

ֵּכן ָהָיה , ָורֹאׁש ְלָכל ַהִּנְבָרִאים ַאֲחָריו

נַֹח ָאב ָורֹאׁש ְלָכל ַהִּנְבָרִאים ַאֲחֵרי 

ּוְכֵׁשם ֶׁשָהיּו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון , ַהַּמּבּול

ְוָהיּו , ַקִין ֶהֶבל ֵׁשת, ְׁשלָֹשה ָּבִנים

ֵּכן , ַהְּׁשַנִים ִעָּקר ְוָהֶאָחד ִנְתַקֵּלל

ֵׁשם ָחם , ָצא ְּבנַֹח ְׁשלָֹשה ָּבִניםִּתְמ

ְוָהיּו ַהְּׁשַנִים ִעָּקר ְוָהֶאָחד , ְוָיֶפת

ּוְכֵׁשם ֶׁשִּתְמָצא ִּבְבֵני ָאָדם , ִנְתַקֵּלל

ָהִראׁשֹון ַהְּׁשִליִׁשי ֵׁשת ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ִנְׁשַּתְכֵלל ָהעֹוָלם ְוהּוא ָהָיה ִעַּקר 

ָצא ַהְּׁשִליִׁשי ֵּכן ִּבְבֵני נַֹח ִּתְמ, ַהָּבִנים

 ַחּנֹים ֶׁשִארֹו. ְוהּוא ֵׁשם, ִעַּקר ַהָּבִנים

. ןֹואׁשִרם ָהָד ָאמֹו ְּכאׁשת רֹיַנִחְבה ִּבָיָה

לֹא ִנְׁשַאר  )כג, בראשית ז (ָׁשםמּוָבא ד עֹוְו

ִּבְזַמן ַהַּמּבּול ְּבׁשּום ּכַֹח ֶׁשָּבעֹוָלם 

 ְוֶזהּו .ֶׁשַפע ִּכי ִאם ַּבַּקו ָהֶאְמָצִעי ְלַבּדֹו

ל ֶׁשּלֹא ָהָיה ַהַּמּבּול "ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ז

ִּכי ִהיא ַקו ָהֶאְמָצִעי , ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשל ַמָּטה ְּכֶנֶגד ַקו ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל 

' ייִנִמְּׁשם ַהַלעֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַא ֵּב.ַמְעָלה

 לֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתר ְׁשּוּבה ִחָיל ָהּוּבַּמַהֶׁש

. ֻחְרָּבןם ֵרֹוה ּגר ֶזּוּבִחְו', וי ַהִלה ְּב"ם הויֵׁש

, ַחל נֶֹׁש' ת ואֹו ָהְךֶרר ֶּדּוּבה ִחָיה ָהָבֵּתַבּו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

א ָבמּו



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 יט

ר ֵּׁשַקְת ִהַחּנֹם ֶׁשֵׁשְכה ִּדֶאְרִנ, לּוְּצם ִנן ֵהֵכָל

 ְךָּכ', ת ואֹו ָהְךֶר ֶּדיָהֶלן ָעֵגָהה ְלָבֵּתם ַהִע

יא ִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרם ֶאר ִעֵּׁשַקְתא ִההּו

 ְךֶר ֶּדיָהֶלן ָעֵגָהְל, הּומֹו ָּכאׁשרֹ תיַנִחְבִּב

ל ר ֶׁשה אֹוָיל ָהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ְּבֵכָל', ת ואֹוָה

  ד ַרא ָילֹי ְוִעָצְמֶאו ָהַּקיא ַהִהֶׁש' ת ואֹוָה

  .לּוּבם ַמָׁש  

 ׁשָּמֻחי ֶׁשואִלד ָו"רמי ָהֵבְתִכְּב

, אׁשרֹת יַנִחא ְּב הּויתאִׁשֵרְּב

א א הּוָרְקִּיַו, ףּות ּגיַנִחא ְּבת הּומֹו ְׁשׁשָּמֻח

, םִיַלְגת ַריַנִחר ְּבָּבְדִּמַּב, םִיַדת ָייַנִחְּב

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. דסֹות ְייַנִחים ְּבִרָבְדּו

ל  ֶׁשׁשָּמֻחא ַהית הּואִׁשֵר ְּבׁשָּמֻחן ֶׁשיָוֵּכ

   יּום ָהָּלֻּכֶׁש, תבֹוָאָהְו, ַחנְֹו, ןֹואׁשִרם ָהָדָא

  . אׁשת רֹיַנִחא ְּבן הּוֵכָל, אׁשת רֹיַנִחְּב  

 ָּכל ָךֵאין ְל :)ק פא"ב(ַּבְּגָמָרא 

ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין 

, ּוְבחֹוף ַהָּים, ּוַבֶּנֶגב, ַּבְּׁשֵפָלה, לֹו ָּבָהר

 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָךֵאין ְלְוֵיׁש ּגֹוְרִסים 

ִנְרֶאה . )ה העולם"בתוד. ב קכב"ב' ע( ָרֵאלִמִּיְׂש

סנהדרין (ֶזה ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְלָבֵאר ַהַּטַעם ָל

 ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא  ֶׁשָּכל ֶאָחד ַחָּיב לֹוַמר.)לז

 ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ּכֹוֵלל ָּכל .ָהעֹוָלם

ּוִדי ַאְרצֹות ָהעֹוָלם ִנְבְראּו ִּבְׁשִביל ָּכל ְיה

,  ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלידִחָי

ְהֶיה ְלָכל ְיהּוִדי ַקְרַקע ְּבֶאֶרץ ִּתִמן ָהָראּוי ֶׁש

 ִמָּכל הְהֶיה ְּכלּוָלִּתְוֶׁשַהַּקְרַקע , ִיְׂשָרֵאל

ֵּכיָון ֶׁשַהּכֹל , סּוֵגי ַהַּקְרָקעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם

א ֶׁשהּו ָצִריְךא ָלִמֵּמי, ִנְבָרא ִּבְׁשִבילֹו

ְוֶזה ִיְהֶיה לֹו ְלֵעֶזר ְּכֵדי , ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶזה

  ְוָאז ָּכל ָהעֹוָלם , ָלֶׁשֶבת ְוַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה

  .ָיבֹא ְלַתְכִליתֹו  

" ֵעץ ָּכל ֶּפִרי" )ה, קהלת ב(י "ְּבַרִּׁש

ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ַמִּכיר ְּבָחְכָמתֹו 

 ֶאל ְךיֶזה ִּגיד הֹוֵלֶאת ִּגיד ָהָאֶרץ ֵא

 ְךֵאיֶזה הֹוֵל, ּכּוׁש ְוָנַטע ּבֹו ִּפְלְּפִלין

ֶׁשָּכל , ְלֶאֶרץ ֲחרּוֵבי ְוָנַטע ּבֹו ֲחרּוִבין

ֶׁשִּמָּׁשם , ִּגיֵדי ָהֲאָרצֹות ָּבִאים ְלִצּיֹון

ִמִּצּיֹון "ֶׁשֶּנֱאַמר . ַמְׁשִּתיתֹו ֶׁשל עֹוָלם

יֵדי ָהֲאָרצֹות רֹוִאים ֶׁשָּכל ִּג. "ִמְכַלל יִֹפי

 ןֵכ ְו.ִנְמָׁשִכים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ָׁשְרָׁשם

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהרֵאְׁשת ֹוּיִתא אֹו הּואׁשרֹ

יא ִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵמְּד, ןזֹוָּמע ַהַפֶׁש

ל ָכן ְלזֹוָּמע ַהַפא ֶׁש ָּבאׁשת רֹיַנִחְבִּב

ת יַנִחְבן ִּבֵכְו, םָלת עֹויַנִחְבה ִּבֶזְו, םָלעֹוָה

ל ָכן ְלזֹוָּמת ַה ֶאיַעִּפְׁשה ַמָנָּׁש ַהאׁשרֹ ,הָנָׁש

   אׁשרָֹהא ֵמן ָּבזֹוָּמַה, ׁשֶפת ֶניַנִחְבִבּו, הָנָּׁשַה

  .ףּוּגל ַהָכְל  

 ְּבֶאֶרץ ִקֵּבל ְיהּוִדי ֶׁשָּכל ַהַּקְרַקע

 ִנְׁשָמתֹו ְלׁשֶֹרׁש ְקׁשּוָרה ָהְיָתה ִיְׂשָרֵאל

 ִלּקּוֵטי'ְּב ַּכּמּוָבא ,ֶאָחדְו ֶאָחד ָּכל ֶׁשל

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ )52 'ע המתורגם ב"ח( 'ִׂשיחֹות

 ,ַהר ,ׁשֹוִנים ִמּסּוִגים ֲחָלִקים ָהיּו

 ִקֵּבל ְּפלֹוִניֶׁש ַהֲחֻלָּקה ',ְוכּו ְׁשֵפָלה

 ְּבֶהְתֵאם ָהְיָתה ,ַּבְּׁשֵפָלה ּוְפלֹוִני ,ָהרָּב

 ֶאָחד ָּכל ֶׁשל תַהְּפָרִטי ַׁשְּיכּותֹו ְלִמַּדת

א ָבמּו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ְוֵכן
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 ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ,ָהרּוָחִנית ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ,ָּכזֹו ַּבֲחֻלָּקה ,ָלֵכן

 .)קסא שלח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןְוֵכ .ַהַּגְׁשִמית

 ,ַהְּקדֹוָׁשה ֶאֶרץ ַעל ָהָרע ָלׁשֹון הֹוִציאּו

 אֵּנִק ְךָּכ ִמּׁשּום ,ָעָליו הֹוִציאּו ְּכִאּלּו

 אִקֵּנ ְּכלֹוַמר ,ֶזה ַעל הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 ְׁשמֹו ִנְקֵראת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶאֶרץ רֹוִאים .ִלְׁשמֹו

 ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִּדְכֵׁשם ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל

 ִיְׂשָרֵאל ָּכְך ,ֵהם ַחד אּוה יְךִרְּב אָׁשְדּוְוק

   ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ עְּדַקְרַק ,ֵהם ַחד ִיְׂשָרֵאל ְוֶאֶרץ

  .ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשמֹות ִעם ִמְתַאֶחֶדת  

ְּגדֹוֵלי  )ה י"מלכים פ' הל(ם "ָּברמב

ַהֲחָכִמים ָהיּו ְמַנְּׁשִקין ַעל 

, ְמַנְּׁשִקין ֲאָבֶניָהּו, ְּתחּוֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְוֵכן הּוא אֹוֵמר , ין ַעל ֲעָפָרּהִלְּגְלַּגְתִמּו

 ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ָךָבֶדיִּכי ָרצּו ֲע"

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ".ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו

 ַהֲחִׁשיבּות ָהרּוָחִנית ֶׁשל ֶאֶרץ תֶא ֶׁשָּיְדעּו

 דֵחַאְתִּמֶׁש, אׁשת רֹיַנִחְביא ִּבִה ֶׁשִיְׂשָרֵאל

  ת קּו ֶאְּׁשָלֵכן ִנ,  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלאׁשרָֹהִעם 

  .אׁשרֹים ָּבִנְתה נֹוָקיִׁשְנִּד, ֲאָבֶניָה  

י ִמְלַׁשרּוְיַהא ֵמם הּו"ָהרמב

ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֲחִניָנא  :)שביעית יב(

 ֹוּכ ַעינּוֵרָבי ְּדִפְל ּו.ְמַנֵּׁשק ְלִכיָּפָתא ְּדַעּכֹו

, הֶּפל ַהה ֶׁשָניֹוְלֶעה ָהָפָּׂש ַהִּבְמקֹוםאת ֵצְמִנ

. ׁשָּמה ַמל ֶּפה ֶאה ֶּפיָקִׁשת ְניַנִחאן ְּב ָּכׁשֵיְו

  ת ַרצּוים ְּבִלגּוים ֲעִעָלם ְס ֵהאָתיָּפִּכן ֵכְו

  .תלֹוגּו ֲעןם ֵהִיַתָפְּׂשן ַהֵכְו, הָּפִּכ  

ָרָבא ִמְתַקל ם י ָׁשִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצָמ

ה ָיָה 'הֶשי מֵֹנְּפ'ר ַהֵאָבְמּו. ִּכיִּפי

א ר הּוָבם ְּכע ִאיַדים ֵלִנָבֲאל ָהֵקֹוׁש

ר ֵת יֹויָהֶנָבֲאי ֶשֵנְּפִמ, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּב

. ּהָּלה ֶׁשָמָדֲאי ָהֵשּון ּגֵכְו, ןים ֵהִדֵבְּכ

ה "י שם ד"וברש: שבת עג(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן ֵכְו

 ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל לֹא ַמְסִּפיָקה ֲחִריָׁשה )י"בא

ְוָצִריְך עֹוד , ּוְזִריָעה ְּכמֹו ְּבָכל ָהֲאָרצֹות

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ָׁשה ְלַאַחר ַהְּזִריָעהֲחִרי

א ָבּוּמף ַּכּוּגל ַהָּכד ִמֵב ָּכאׁשרָֹהם ֶׁשֵׁשְּכ

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרי ֶאֵנְב ַאְך ָּכ,.)מנחות י(י "ִּׁשַרְּב

י ֵנְבַאר ֵמֵתים יֹוִדֵב ְּכאׁשד רֹסֹויא ְּבִהֶׁש

 ): לברכות(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תצֹוָרר ֲאָאְׁש

 ּכֶֹבד ְךֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו

  ּכֶֹבד ת יַנִח ְּבׁש ֵיאׁשרָֹּבים ֶׁשִארֹו ְו.רֹאׁש

   .רּוָחִני  

ין ִּדְמי ֶע"גרַהֵמ' זל עַֹּדְגִמ'ר ֶפֵסְּב

 תֹום אֹו ֵהדבֹוָכְות דּוֵבְּכל ֶׁש"זצ

 ׁשארָֹהם ֶׁשֵׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּכ. ׁשֶרׁשֹ

ה ֶּלַּגְת ִמאׁשרֹ ָּבְךָּכ, רֵתיֹוד ְּבֵבָּכא ַההּו

יא ִהל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרן ֶאֵכְו. םָדָאד ָהבֹוְּכ

 ּהָבּו, רֵתיֹוה ְּבָדֵבְּכיא ַהִה, אׁשת רֹיַנִחְבִּב

ג "רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. 'ד הבֹוה ְּכֶּלַּגְתִמ

ד  עֹוׁשֵּי ֶׁשא"שליטן סֹויְנִול ֶלֵאמּוְׁש' ר

ים ִאָרְקם ִניֶהֵנְּׁשת ֶׁשדּוֵבְכד ִלבֹוין ָּכר ֵּבֶׁשֶק

 בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, רָקאת ְיֵרְק ִנתדּוֵבְּכ. רָקְי

ַוַּיִּסעּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ") לא, א ה"מ(

 ֹוְּכמר ָקא ְיָרְקד ִנבֹוָכְו, "ֲאָבִנים ְיָקרֹות

ָמִצינּו 

ר קֹוְמּו

ד עֹוְו

א ָבמּו
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  ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת " )ד, אסתר א(ב תּוֶׁשָּכ

  ".ּוָּלתֹוְּגד  

ְוֵהֵביאִתי אָֹתם " )לא, במדבר יד(

 ִנְרֶאה "ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ

נּו ֶׁשָּיְדעּו יַהְי, ִמְּלׁשֹון ַּדַעתא הּו" ְוָיְדעּו"ִּד

ַהַּמֲעָלה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ת ְוֶא, ַהֲחִׁשיבּותת ֶא

 )לד, במדבר לה(ְוֵכן ָּכתּוב . ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

א ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְולֹא ְתַטֵּמ"

ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה ִּכי , יְׁשִבים ָּבּה

נּו יַהְי. " ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְךׁשֵֹכן ְּבתֹו' ֲאִני ה

ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַּבַּקְרַקע ֶׁשל ֶאֶרץ 

 ְּבתֹוְך ,"ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה", ִיְׂשָרֵאל

 ִמְתַּגָּלה ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַהַּקְרַקע יאְוִה, עַהַּקְרַק

ְוֶזה ֶׁשַּמְמִׁשיְך , 'נֹוֶתֶנת ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹוַדת ה

 ְּבֵני ְךׁשֵֹכן ְּבתֹו' ִּכי ֲאִני ה"ַהָּכתּוב 

נּו ֶׁשֶּדֶרְך ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּגָּלה י ַהְי,"ִיְׂשָרֵאל

א מּוָבן  ְוֵכ.ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּבַקְרַקע ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ה ְוִהֵּנ )א דרוש יא"ח(' ְּדַבׁשת ַיֲערֹו'ר ֶפְּבֵס

ת ֵּביל ַע ֶׁשּלֹוה ַּבִּקיָנן ּגּוְריֹון ֶּבף יֹוֵס

ם ַהּדֹוְרִכיי ִּכ, רָאַמב ֶׁשֶּנֱחַר ַהִּמְקָּדׁש

ם ַמִּׂשיִגי ָהיּו ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבית ִרְצַּפל ַע

' ְוכּות ְמַחֶּכֶמה ִרְצָּפה ְוָהְיָת, הָחְכָמ

א ֶׁשּלֹ, לַסְנָּדי ְּבִל ְךֵליֵל ֻהְצְרכּון ְוָלֵכ

  ה ָהֲאָדָמן ְלֵבים ֵּביָנץ חֹוֵצר ָּדָבה ִיְהֶי

  . ָעֶליָהם ּדֹוְרִכיר ֲאֶׁש  

ָאַמר ַאָּבֵיי  .)כתובות עה(ַּבְּגָמָרא 

, ןיַּניהּו ָעִדיף ִּכְתֵרי ִמְיְוַחד ִמיַּנ

יק ְלָהָתם ִלי ְסן ִּכיַּנָאַמר ָרָבא ְוַחד ִמ

ְוַחד  )שם(י "ּוְבַרִּׁש. ְייהּוָעִדיף ִּכְתֵרי ִמיַּנ

: ָעִדיף. ִמְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ְייהּוִמיַּנ

נּו ֶׁשַחְכֵמי ֶאֶרץ י ַהְי.ִּפְקִחים ַוֲחִריִפים

ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ִּפְּקִחים ַוֲחִריִפים ֵמַחְכֵמי 

ץ ִיְׂשָרֵאל ִמּׁשּום ֶׁשֲאִויָרא ְּדֶאֶר, ָּבֶבל

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד.ַמְחִּכים

את ֵצְמִּנה ֶׁשָמְכָחַהְו, אׁשד רֹסֹויא ְּבִה

 ּוּלל ֵאה ַעיָעִּפְׁשל ַמֵבת ֵּתרֹוְפ ַעאׁשרְֹּב

. הָמְכת ָחֶפֶסֹום ּתֶהת ָלֶנֶתנֹו ְוּהים ָּבִרָּגֶׁש

ן ֵאי )ט, דברים ח(י ַּבְחֵי ְּבַרֵּבנּוא מּוָבן ְוֵכ

ן ְוֵאי, לִיְׂשָרֵאץ ֶאֶרת ְּכתֹוַרה ּתֹוָר

 ְוָאְמרּו, לִיְׂשָרֵאץ ֶאֶרת ְּכָחְכַמה ָחְכָמ

ה ַמם ַמְחִּכיל ִיְׂשָרֵאץ ְּדֶאֶרא ֲאִויָר

  ץ ָלָאֶרה ֶׁשְּבחּוָצם ַּבֲחָכִמין ֵּכן ֶּׁשֵאי

  .בַהּטֹור ְוָהֲאִוית ַהֲהָכנֹוי ַחְסֵרם ֶׁשֵה  

טֹוָבה " )יח, ר ז"קה( ׁשָרְדִּמ ַּבָמִצינּו

 טֹוָבה ָחְכָמה "ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה

 טֹוָבה ָחְכָמה 'כּו ְוְּכֶׁשֵּיׁש ִעָּמּה ַנֲחָלה

ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ִעם ַנֲחָלה ֶׁשִהְנִחיל ֶאת 

 טֹוָבה" )יא ,קהלת ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ָהָאֶרץ

 ְלרֵֹאי ְויֵֹתר ַנֲחָלה ִעם ָחְכָמה

 ל"ֵאָרְׂשץ ִי"ֶרֶאא ָּיִרְטיַמִגְּב". ַהָּׁשֶמׁש

  ד "י יֹו"ִד ָצׁש"יף ֵר"ֶלָאת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּב

  .ד"ֶמף ָל"ֶל ָאׁש"ין ֵר"יִׁש  

ְׁשלָֹשה  )רות א(' אָט זּוׁשַרְדִמ'ְּב

ְּכִתיב ָּבֶהם ַחִּיים ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ,ְוַהּתֹוָרה ְוַהַּצִּדיִקים

ֲאֶׁשר ָנְתנּו ִחִּתיָתם ְּבֶאֶרץ "יב ִּדְכִת

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ
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ֵעץ ַחִּיים ִהיא "ַהּתֹוָרה ִּדְכִתיב ". ַחִּיים

ְּפִרי "ַצִּדיִקים ִּדְכִתיב ". ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה

ל ר ֶׁשֶׁש ֶקׁשֵּיים ֶׁשִארֹו. "ַצִּדיק ֵעץ ַחִּיים

, יםיִקִּדַּצַלה ְוָרֹוּתל ַלֵאָרְׂשץ ִיֶרין ֶאים ֵּבִּיַח

  ת ֶנֶתל נֹוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ִלְדָבֵרינּו ְּדּוְמבָֹאר

  .הָרֹוּתד ַהּוּמ ִלְךֶרצֹים ְליִקִּדַּצים ַלִּיַח  

ַוִּיְקָרא " .)תמורה טז( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

ַיְעֵּבץ ֵלאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאם 

 ִאם "ָּבֵרְך ְּתָבְרֵכִני ְוִהְרִּביָת ֶאת ְּגבּוִלי

ָת ֶאת י ְוִהְרֵּב,י ַּבּתֹוָרהָּבֵרְך ְּתָבְרֵכִנ

ְּגבּוִלי ְּבַתְלִמיִדים ְוָהְיָתה ָיְדָך ִעָּמִדי 

ר ֵאָבְמ ּו.ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּתַּכח ַּתְלמּוִדי ִמִּלִּבי

ָת יְוִהְרֵּב )קמז' ב ע"תשנ(' יָךֶּתת ִעַנמּוֱא'ָה

ל ֵּבַקב ְמַרי ָהִּכ, ֶאת ְּגבּוִלי ְּבַתְלִמיִדים

, יםיִדִמְלַּת ַהְךֶרצֹ ְלהָרֹול ּתע ֶׁשַפֶׁש

ת ַבָחְרי ַהֵדל ְי ַעה לֹוָא ָּבה זֹוָגָּׂשַהְו

 קֹוְלא ֶחָצְמם ִנָּׁשע ֶׁשַקְרַּק ַּבלֹובּוְּג

ת ַׁשָרין ָּפִרֹוּק ֶׁשִעְנָיןה ֶזְו .הָרֹוּתַּב

 נּוְמ ִנֹוּבֶׁש, תעֹובּוי ָׁשֵנְפ ִלַּבִּמְדָּבר

א ּוהְו, ץֶרָאת ָהַּקֻלם ֲחֵׁשל ְלֵאָרְׂשִי

  ד ָחֻיְמה ַהָרֹוּתק ַהֶלם ֵחד ִעָחן ֶאָיְנִע

  .לֵאָרְׂשִּיד ִמָחל ֶאָכְל  

ַרִּבי ִיְצָחק ָהָיה  .)נח סב(ַּבּזַֹהר  ָמִצינּו

ִׁשְמעֹון ָאַמר לֹו ֶזה ' ָמצּוי ִלְפֵני ר

ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני "ַהָּכתּוב ֶׁשָּכתּוב 

ְטאּו ִאם ְּבֵני ָהָאָדם ָח" ָהֱאלִֹהים

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ "ְּכמֹו ֵכן , הָהָאֶרץ ַּבֶּמ

ִאם ְּבֵני ָאָדם , "ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה

ר ָהָאֶרץ ֶאָּלא ִעַּק, הָהָאֶרץ ַּבֶּמ, ָחְטאּו

ְוֵהם ַמְׁשִחיִתים , ְּבֵני ָהָאָדם ֵהם

י " ְּבַרִּׁשאמּוָבן ְוֵכ .תֶתֶחְׁשָהָאֶרץ ְוִהיא ִנ

ּוַמה " ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו" )מג, דברים לב(

ְּכֶׁשַעּמֹו , "ַאְדָמתֹו ַעּמֹו"ִהיא 

ְוֵכן הּוא , ַאְרצֹו ִמְתַנֶחֶמת, ִמְתַנֲחִמים

בּות  ַׁשְבָּת ְׁשָךַאְרֶצ' ָרִציָת ה"אֹוֵמר 

 ַּכֲאֶׁשר .)לך לך פג( ַּבּזַֹהר ָמִצינּון  ְוֵכ".ַיֲעקֹב

ֹות לֹו ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂש

ּוְלָקֵרב אֹוָתם , ַעם ָׁשֵלם, ַעם ֶאָחד

ְרדּו ִמּקֶֹדם ְלִמְצַרִים ִאם לֹא ֵי, ְלַגָּביו

לֹא ָהיּו ָהָעם , ְולֹא ִיְצָטְרפּו ָׁשם

ְּכמֹו ֵכן ִאם לֹא ִנְּתָנה , ַהָּיִחיד ֶׁשּלֹו

ְוִיְׁשלֹט , ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִלְכַנַען ִמּקֶֹדם

 ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו לֹא ָהְיָתה ָהָאֶרץ, ָּבּה

ְוַהּכֹל סֹוד , ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ֶאֶרץ ת רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַדֶּמה ֶא. ֶאָחד

 ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלן ֵכְו. ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל

 832ל ּוּבַּמי ַהֵרֲחל ַאֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָתְּכִח

ר ַחַא ֶׁשזֵּמַרְל, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלן ַיְנִמה ְּכָנָׁש

ץ ֶרָאה ָהָתְכָז, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלן ַיְנִמים ְּכִנָׁש

  ת ל ְאֵּבַקְלת ּומּוֵלְׁש ִּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלת יֹוְהִל

  . לֵאָרְׂשם ִיַע  

 יֹוָנה ְּכֵדי .)לך לך פה(ַּבּזַֹהר  ָמִצינּו

ְולֹא , ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֶרה ָעָליו ַהְּׁשִכיָנה

,  ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁשְךָהַל, ִּתְתַּגֶּלה ָעָליו

ִּכי ָיְדעּו "ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב , ּוָבַרח

. "הּוא בֵֹרַח' ָהֲאָנִׁשים ִּכי ִמִּלְפֵני ה

ן ֵכְו

ן ְוֵכ
ן ְוֵכ
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 הּוא לֹא ץָלָאֶרץ רֹוִאים ֶׁשּיֹוָנה ָיַדע ֶׁשְּבחּו

  ץ ְוָלֵכן ָּבַרח ְלחּו, יּוַכל ִלְזּכֹות ִלְנבּוָאה

  .ץָלָאֶר  

ץ ָהְיָתה ַעל ִּפי ת ָהָאֶרַּקֻלְּדָלֵכן ֲח

 ִעְנָין ֶׁשּנֹוְתִנים אּוְּדגֹוָרל ה, ּגֹוָרל

ַׁשְרִביט 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְלַהֲחִליט' ַלה

ת ְוַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיֹוֵדַע ֶא, 'ַהָּזָהב

ׁשֶֹרׁש ָּכל ת ְוֶא, ׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל

 ַמְתִאים אהּו, ָרֵאלַהַּקְרָקעֹות ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂש

ְּדַאף , ַקְרַקע ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו

ֶׁשָּכל ַקְרַקע ָהְיָתה ְּכלּוָלה ִמָּכל ַהּסּוִגים 

ָהְיָתה ִעַּקר , ֲאָבל ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ָּבָהר, ְּכִדְלֵעיל

ֶאָּלא ֶׁשָּבָהר ָהיּו ְּכלּוִלים ַּגם , ַהַּקְרַקע ַהר

,  ְוֵכן ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ָּבֵעֶמק.ְׁשָאר ַהּסּוִגים

  ְוָהיּו ְּכלּוִלים ּבֹו ַּגם , ָהִעָּקר ָהָיה ֵעֶמק

  .ְוֵכן ַּבְּׁשָאר, ְׁשָאר ַהּסּוִגים  

ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר " )כג, ויקרא כה(

ר ֵאָבְמּו ,"ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ

ִלֵּתן ָלאו ַעל ֲחָזַרת ָׂשדֹות  י"ִּׁשַר

ֵּבַאְרנּו ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ְלָכל . ִלים ַּבּיֹוֵבלַלְּבָע

ֶׁשָּקׁשּור , ְיהּוִדי ֵחֶלק ְמֻיָחד ַּבּתֹוָרה

ְּכֻנַּסח ַהְּתִפָּלה , ְלִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד

ָּכְך ָהָיה ְלָכל , "ָךְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת"

ֶאָחד ֵחֶלק ְּבַקְרַקע ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּקׁשּור 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשַהָּקדֹוׁש . ִנְׁשָמתֹוְל

ָּברּוְך הּוא ִצָּוה ֶׁשַהָּׂשדֹות ַיְחְזרּו ַלְּבָעִלים 

 ֵחֶלק יאְּדַהַּקְרַקע ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִה, ַּבּיֹוֵבל

ְוִלְׁשֵלמּותֹו ֶׁשל ,  ְלִנְׁשָמתֹוהּוְקׁשּוָר, ִמֶּמּנּו

ר ְלַהֲעִביר ַלֵּׁשִני ּוְכמֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁש, ָּכל ְיהּוִדי

ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר , ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה

ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה , ַהַּקְרַקעת ֶאי ַלֵּׁשִנ

ְוֶזה ֶׁשאֹוֵמר . ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל

" יִל"ֵּכיָון ֶׁש, "ִּכי ִלי ָהָאֶרץ"ַהָּכתּוב 

 ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל "ַּה ִמַּמַעלֵחֶלק ֱאלֹו"ַהַּכָּוָנה ַל

 ָהָאֶרץ ַהְמֻיֶחֶדת לֹו תֶכַׁשֶּי, ְיהּוִדי ִויהּוִדי

 ּוַמְמִׁשיְך .ָלֵכן ָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר, ּוְלִנְׁשָמתֹו

ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם "ַהָּכתּוב 

ְוַרק ',  ַהַּכָּוָנה ִעם ה,"ִעָּמִדי", "ִעָּמִדי

שם ( ,"ְךבּואֹת ִיְמָּכר ָלְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְת"

  , ַהְּתבּוָאה ְוַהֵּפרֹות ִנָּתן ִלְמּכֹרת  ְּדַרק ֶא)טו

  . ּגּוף ַהַּקְרַקעת ְולֹא ֶא  

 ַרַּׁשאי ָאָדם ֶׁשֵאין )כה שם( י"ְּבַרִּׁש

 ֵמֲחַמת ֶאָּלא ָׂשֵדהּו ִלְמּכֹר

 ּתֹוָרה ִלְּמָדה םָׁש אָבמּו ְוֵכן ,עִֹני ּדַֹחק

 ֶׁשֵּיׁש םרֹוִאי .ְלַעְצמֹו ָׂשֶדה רֶׁשְּיַׁשֵּי

 ֶׁשּלֹו עַּבַּקְרַק ִיְׁשַּתֵּמׁש םֶׁשָהָאָד תֲעִדיפּו

 תחֹוֶזֶר עַהַּקְרַק ןְוָלֵכ .ָּבּה הֲאִחיָז לֹו הְוִתְהֶי

 תֶא לֹו תנֹוֶתֶנ עַהַּקְרַק לַע ְּדַבֲעלּותֹו ,לַּבּיֹוֵב

 ַלֲעבֹוַדת הִמֶּמָּנ ְלַקֵּבל ֶׁשָּצִריְך ָהרּוָחִני ַהּכַֹח

 ,ָּבָאֶרץ ּוְדרֹור ֵחרּות ְזַמן אהּו יֹוֵבל ןְוֵכ .'ה

 ָלֵכן ,ְוִלְׁשֵלמּותֹו ְלַדְרָּגתֹו חֹוֵזר ְיהּוִדי ְוָכל

 ְּכֵדי ,ֶזה ִּבְזַמן ַּתֲחזֹר ֶׁשַהַּקְרַקע ָצִריְך

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןְוֵכ .ָלָאָדם ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשַּתֲחזֹר

 "ָּתֻׁשבּו ַהּזֹאת ַהּיֹוֵבל תִּבְׁשַנ" :)קח בהר(

   ֶׁשּלֹו ַלַּדְרָּגה ָּבּה ַיֲחזֹר ֶאָחד ָּכל

   .ִמָּׁשם ֲאחּוָזה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  

ִנְרֶאה 

ָּכתּוב 

 מּוָבא



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 כד

, ְּדָלֵכן ְּכֶׁשָאָדם ַמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו

 תַהָּׂשֶדה חֹוֶזֶר, ְוַהִּגְזָּבר ָמַכר ְלַאֵחר

, ֹוןְולֹא ַלְּבָעִלים ָהִראׁש, ְּביֹוֵבל ַלּכֲֹהִנים

 תיאּוִצְמִּד, )אכ, ויקרא כז(ַּכְמבָֹאר ַּבָּכתּוב 

 ת ֶנְחֶׁשֶבּהָנֵאי, ַהָּׂשֶדה ִּביֵדי ַהּכֲֹהִנים

ְּדַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו , ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל ִהְתַנֵּתק ֵמַהָּׂשֶדה

ִעם ַהָּׂשֶדה הּוא ְּבֶזה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ֶנֱהִנים 

 ְּכמֹו ֶׁשָאָדם .ְוֵיׁש לֹו ְזכּות ָּבֶזה, ִמָּׂשֵדהּו

 הַּמִמֵאין ֶזה ֶנְחָׁשב ֶׁשִהְתַנֵּתק , נֹוֵתן ְצָדָקה

 הַמְלהּוא ִמְתַקֵּׁשר , ַאְּדַרָּבה, ֶׁשָּנַתן ִלְצָדָקה

 ְוָכְך ְּבַמְקִּדיׁש .ֶּׁשָּנַתן ְּבֶקֶׁשר רּוָחִני ָחָזק

, ֵאין צֶֹרְך ֶׁשַהָּׂשֶדה ַּתֲחזֹר ֵאָליו, ָׂשֵדהּו

 ְּכמֹו ֶׁשִהיא חֹוֶזֶרת יאִה, ּכֲֹהִנים ַלּהָתָרָזֲחַּד

ִאיׁש " )י, במדבר ה( בתּוָּכ ֶׁשֹוּוְכמ, ֵאָליו

ְּדִמי ֶׁשּנֹוֵתן , "ֲאֶׁשר ִיֵּתן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה

ְוֵכיָון . "לֹו ִיְהֶיה"ַלּכֵֹהן נֹוֵתן ְלַעְצמֹו 

ֶׁשַהֶּקֶׁשר ָהרּוָחִני ֶׁשּלֹו ִעם ַהָּׂשֶדה ַקָּים 

ַהּכַֹח ת ּוא ַמְמִׁשיְך ְלַקֵּבל ֶאִמֵּמיָלא ה

. ָהרּוָחִני ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ְצִריָכה ְלַקֵּבל ִמָּׂשֶדה זֹו

 )כח, ויקרא כז(י ּכֲֹהִנים ֶׁשָּכתּוב ֵמָרֲחְוֵכן ַּב

ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא ִיָּגֵאל "

ַּגם , "'קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה ֵחֶרם ָּכל

ֵּכיָון ֶׁשַהָּׂשֶדה הֹוֵלְך ,  ַהַּטַעםָּכאן אֹותֹו

  ְוֵאין , ַהְּבָעִלים ִמְתַנֵּתק ִמֶּזהין ֵא, ַלּכֵֹהן

  .צֶֹרְך ֶׁשַהָּׂשֶדה ַּתֲחזֹר ֵאָליו  

לֹא ַתִּסיג ְּגבּול  ")יד, דברים יט(

,  ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראׁשִֹניםָךֵרֲע

' ר הָּבָאֶרץ ֲאֶׁש,  ֲאֶׁשר ִּתְנַחלָךְּבַנֲחָלְת

 י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ". ְלִרְׁשָּתּהָך נֵֹתן ְלָךֱאלֶֹהי

 ֵחֶלק ֵמַהַּקְרַקע ֶׁשל תּוְגֵזַל,  ְּגבּולתֶׁשַהָּׂשַג

ֵיׁש ִאּסּור , ִאּסּור לֹא ִתְגזֹלד ִמְּלַב, ֲחֵברֹו

,  ַלֲעבֹר ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין,"לֹא ַתִּסיג"

 ֹו ְּכמ,ֵאלְוִאּסּור ֶזה ֵיׁש ַרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָר

 ַמה ," ֲאֶׁשר ִּתְנַחלָךְּבַנֲחָלְת" בתּוֶׁשָּכ

ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ עֹוֵבר ַרק ַעל לֹא 

ִנְרֶאה ְּדַדְוָקא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהּתֹוָרה . ִתְגזֹל

ַהַּקְרַקע ת הֹוִסיָפה עֹוד ָלאו ְלִמי ֶׁשּגֹוֵזל ֶא

ַּקְרַקע נֹוֶתֶנת ִּדְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַה, ֶׁשל ֲחֵברֹו

ּוִמי ֶׁשּגֹוֵזל , ְׁשֵלמּות רּוָחִנית ִלְבָעֶליָה

ַהַּקְרַקע ת ִמְּלַבד ַמה ֶּׁשּגֹוֵזל ֶא, אֹוָתּה

ַהַּקְרַקע ת הּוא ּגֹוֵזל ַּגם ֶא, ַהַּגְׁשִמית

ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשאֹותֹו ְיהּוִדי ת ְוֶא, ָהרּוָחִנית

 ְמֻרָּמז ּו.'ְמַקֵּבל ִמַּקְרַקע זֹו ַלֲעבֹוַדת ה

 נֵֹתן ָךֱאלֶֹהי' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה"ַּבָּכתּוב 

' הנּו ֶׁשִאּסּור ֶזה הּוא ִמּׁשּום ֶׁשי ַהְי,"ָךְל

ּוְבֶאֶרץ זֹו , ֶאת ָהָאֶרץ ָך נֵֹתן ְלָךֱאלֶֹהי

'  ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשְּלָך ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל ֵמההְּכלּוָל

ְמֻיָחד  ְוָלֵכן ֵיׁש ּתֹוֶסֶפת ֶׁשל ָלאו .ֱאלֶֹהיָך

ְוֵכן . ְלִמי ֶׁשּגֹוֵזל ַקְרַקע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ְלָהַרב מֶׁשה 'ִצּיֹון ְוָעֶריָה' רֶפמּוָבא ְּבֵס

דברים (ב  ֶׁשַהָּכתּו)לח' ע(א "ָוואְלְפסֹון שליט

ת " רּוֵעהֵר לבּוְּג גִּסיַמ ררּוָא )יז, כז

ְּדַהַּנֲחָלה ֶׁשל ָּכל . ל"ּגֹוָרת " ְוסא"ְּגָמָר

 ֶׁשִּקֵּבל ַעל ְיֵדי ַהּגֹוָרל ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶאָחד

ְּדׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ָקׁשּור , ַהְּגָמָרא ֶׁשּלֹו

ְוָלֵכן ֵיׁש ִאּסּור ְמֻיָחד ִלְגזֹל , ִעם ַקְרַקע זֹו

ִנְרֶאה 

ָּכתּוב 



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 כה

 ַּמִּסיג ְּגבּולְועֹוד מּוָבא ָׁשם ֶׁש. ַקְרַקע זֹו

ת ֹוֵזל ֶאְּדִמי ֶׁשּג. עֹוָלם ַהָּבאְּבִגיַמְטִרָּיא 

הּוא ּפֹוֵגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא , ַהַּקְרַקע ֶׁשל ֲחֵברֹו

ְּדהּוא מֹוֵנַע ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּׁשֵלמּות , ֶׁשל ֲחֵברֹו

 ֲעִׂשַּיתן ְוֵכ .ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמַּקְרַקע זֹו

ץ ִמחּות ַאֶחֶרה ְּבַדְרָּגא ִהיץ ָּבָאֶרת ַהִּמְצוֹו

 )ט, דברים ד(י ַּבְחֵי ֵּבנּוְּבַרא ַּכּמּוָב, ץָלָאֶר

ד ְלַלֵּמ" ַלֲעשְֹתֶכם אָֹתם ָּבָאֶרץ"

ם ֵהי ִּכ, ץָּבָאֶרת ַהִּמְצוֹו ֲעִׂשַּיתר ֶׁשִעַּק

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. ץָהָאֶרי ֱאלֵֹהט ִמְׁשַּפ

, ַּתְנָיא ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר .)ז ח"ע(

  י עֹוְבֵד, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ

  .ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְּבַטֲהָרה ֵהם  

 ּוָמִצינּו ".לֹא ְתָחֵּנם ")ב, דברים ז(

יֹוֵסי '  ָאַמר ר.)ז כ"ע(ַּבְּגָמָרא 

לֹא ִּתֵּתן , "לֹא ְתָחֵּנם",  ֲחִניָנאיִּבְּבַר

נּו ֶׁשָאסּור ִלְמּכֹר י ַהְי.ה ַּבַּקְרַקעָּיָלֶהם ֲחִנ

ּוְבחּוץ ,  ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַּבִית אֹו ָׂשֶדה ְלָנְכִרי

ֵהֵקּלּו , ּוְבסּוְרָיא ַאף ֶׁשָאסּור, ָלָאֶרץ ֻמָּתר

ָּבֶזה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּכּמּוָבא 

, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ְלִאּסּור ֶזה. .)כא( ָׁשם

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ְׁשֵלמּות ְּבֵמַאַחר ֶׁש

ָלֵכן , ֶתֶנת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלרּוָחִנית ֶׁשִהיא נֹו

, ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ִלְמּכֹר ְלָנְכִרי ַּבִית אֹו ָׂשֶדה

ְּדַקְרַקע זֹו ֶׁשֵּתֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּיהּוִדי ְוַתֲעבֹר 

לֹא ַּתְׁשִּפיַע יֹוֵתר ְקֻדָּׁשה ַעל , ִלְרׁשּות ָנְכִרי

ַוֲהֵרי ֶזה ְמַמֵעט ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה , ׁשּום ְיהּוִדי

ֶׁשְּקֻדָּׁשָתּה , ּוְבסּוְרָיא, ְוַהְּׁשִכיָנה ֵמָהעֹוָלם

ֵהֵקּלּו ְקָצת , ְּפחּוָתה ִמֶּׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

,  ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ֵאין ְּכָלל ִאּסּור.ְּבִדין ֶזה

ּוָמַכר ַקְרַקע , ּוְכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֵבר ַעל ָהִאּסּור

ֵאין ִקְנָין ַאף ֶׁשֵּיׁש ַמאן ְּדָאַמר ֶׁש, ְלָנְכִרי

ְלַגֵּבי , ְּבַיד ָנְכִרי ְלַהְפִקיַע ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ

ֲאָבל ֶזה ַוַּדאי ֶׁשָאסּור , ַמֲעֵׂשר ְועֹוד

ְּדַהְּׁשֵלמּות , ְלַכְּתִחָּלה ִלְמּכֹר ְלָנְכִרי

  , ָהרּוָחִנית ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ִמַּקְרַקע זֹו

  .ִּתָּפֵגם ְּכֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּבַיד ָנְכִרי  

ְּדָאַמר ֵאין ִקְנָין ְלָנְכִרי ְּבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל ְלַהְפִקיָעּה ִמיֵדי 

י דמא(מּוָבא ַהַּטַעם ִּבירּוַׁשְלִמי , ַמַעְׂשרֹות

ְוִהְתַנַחְלֶּתם אָֹתם " ֶׁשֶּנֱאַמר ).כג

, "ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה

ִדים ָמה ֲעָב, ִהִּקיׁש ֲאֻחָּזה ַלֲעָבִדים

ְוֵהם ֵאיָנם קֹוִנים , ַאֶּתם קֹוִנים ֵמֶהם

, ַאף ֲאֻחָּזה ַאֶּתם קֹוִנים ֵמֶהם, ִמֶּכם

נּו ְּכמֹו י ַהְי.ְוֵהם ֵאיָנם קֹוִנים ִמֶּכם

ֹוי ִקְנָין ּגר ְלֶעֶבד ְלגֹוי ֵאין ַלֶׁשְּיהּוִדי ֶׁשִּנְמָּכ

ַקע ָּכְך ַהַּקְר, ַרק ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו, ְּבגּוף ַהְּיהּוִדי

ֹוי ִקְנָין ְּבגּוף ּגֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאין ַל

ְוָלֵכן ֵאינֹו ָיכֹול , ַהַּקְרַקע ַרק ַּבֵּפרֹות

ְוַגם ָּכאן רֹוִאים , ְלַהְפִקיָעּה ִמיֵדי ַמַעְׂשרֹות

ֶׁשַּמִּקיִׁשים ֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשל ַהַּקְרַקע ֶׁשל 

ָרֵאל ַלִּדיִנים ֶׁשָחִלים ַעל ִיְׂש, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְלַלֶּמְדָך ֶׁשְּכמֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם , ְּבַעְצָמם

ֹוי גְוֵאין ֶאְפָׁשרּות ְל, "ַק ִמַּמַעלֹוֵחֶלק ֱאל"

ָּכְך ַהַּקְרַקע ֶׁשל , ִלְקנֹות ֶאת ּגּוף ַהְּיהּוִדי

ָּכתּוב 

ּוְלַמאן 
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  ְוֵאין ְלגֹוי , ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָּבּה ְקֻדָּׁשה ֱאלִֹקית

  .ַּקְרַקעֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות ֶאת ּגּוף ַה  

י ֵעְקַקְר ְמ.)ערכין כט(ַּבְּגָמָרא 

ְּדחּוָצה ָלָאֶרץ ְּכִמַּטְלְטֵלי 

נּו ְלַגֵּבי ִּדין ְׂשֵדה יַהְי. ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּדֵמי

ַהֵחֶרם ַהַּקְרַקע ֶׁשל חּוץ ָלָאֶרץ ֶנְחֶׁשֶבת 

ְּדַאף ֶׁשִּדין , ְּכִמַּטְלְטִלין ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֵדה ַהֵחֶרם נֹוֵהג ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרק ְׂש

ַהַּמֲחִרים ָׂשֶדה ְּבחּוץ , ְּכֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג

, ָלָאֶרץ ָחל ֵחֶרם ַּגם ְּכֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג

ֶׁשָּבֶהם , ִמַּטְלְטִליןת הּוא ִּבְבִחיַנה ֶזה ְּדָׂשֶד

 .גנֹוֵהג ִּדין ֲחָרִמים ַּגם ְּכֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל נֹוֵה

ִּדְׂשֵדה ַהֵחֶרם נֹוֵהג ַרק  ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא

ְּכֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְמֵצאת 

ְּבַמְדֵרַגת ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשְראּוָיה 

, ֶׁשָּיחּולּו ָעֶליָה ַהִּדיִנים ֶׁשל ְׂשֵדה ַהֵחֶרם

ְׁשָנם ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג ֶי

 ץָלָאֶרץ ּוְבחּו, ִּדיֵני ֲחָרִמים ַרק ְּבִמַּטְלְטִלין

ְוַגם ְּכֶׁשַהּיֹוֵבל , ֵאין ְקֻדָּׁשה ַּבַּקְרַקע ְּכָלל

ַרק ִּדין , נֹוֵהג ֵאין ָׁשם ִּדין ְׂשֵדה ַהֵחֶרם

  ֵחֶרם ְּכמֹו ְּבִמַּטְלְטִלין ֶׁשּנֹוֵהג ְּבָכל ָמקֹום 

  .ּוְבָכל ְזָמן  

ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי " )א, ובמדבר ל(

ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד 

ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני 

ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶׁשה ְוִלְפֵני , יֹוֵסף

ָלֵתת ' ַואדִֹני ֻצָּוה ַבה', ַהְּנִׂשִאים ְוגֹו

: ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבנָֹתיו

ּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהי

ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת , ְלָנִׁשים

ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה , ֲאבֵֹתינּו

 ִלְכאֹוָרה ָצִריְך ".'ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ְוגֹו

ַנִּניַח ֶׁשְּבנֹות , ְלָהִבין ַטֲעַנת ְּבֵני יֹוֵסף

ְוַהַּקְרַקע , ָּנְׂשאּו ְלֵׁשֶבט ַאֵחרְצָלְפָחד ָאֵכן ִי

ֲהֵרי ְלָכל , ּוַמה ְּבָכְך, ַּתֲעבֹר ְלֵׁשֶבט ַאֵחר

ְוִאם ֵיׁש ָלֶהם ,  ַהַּקְרַקע ֶׁשּלֹוּהֶאָחד ֶיְׁשָנ

ּוַמה ֶּזה נֹוֵגַע ִלְׁשָאר ְּבֵני , ֶזה ֶׁשָּלֶהם, ַקְרַקע

ּוְמבָֹאר . ִאם ֶזה ַיֲעבֹר ְלֵׁשֶבט ַאֵחר, ַהֵּׁשֶבט

ִּדְכמֹו ֶׁשַהַּנֲחָלה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד , ְלִפי ְּדָבֵרינּו

ָּכְך ַהַּנֲחָלה ,  ְלִנְׁשָמתֹוהְוֶאָחד ְקׁשּוָר

ַהְּכָלִלית ֶׁשל ָּכל ַהֵּׁשֶבט ְקׁשּוָרה ְלִנְׁשַמת 

 ּוְכֵׁשם ֶׁשּלֹא ַׁשָּיְך ְלַהֲעִביר .ָּכל ַהֵּׁשֶבט

 ֶׁשּלֹא ַׁשָּיְך ,ַּבֲעלּות ֵמֶאָחד ַלֵּׁשִני ִּכְדֵבַאְרנּו

ָּכְך לֹא , ֹוְלַהֲעִביר ַלֵּׁשִני ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה ֶׁשּל

ַׁשָּיְך ֶׁשַּיֲעִבירּו ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ֵׁשֶבט ֶזה 

 ְוַעל ֶזה ָּבאּו ְּבֵני יֹוֵסף .ְלֵׁשֶבט ַאֵחר

ֶׁשִאם ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִיָּנְׂשאּו ְלֵׁשֶבט , ְּבַטֲעָנה

ּוְבַיַחד , ַקע ַּתֲעבֹר ְלֵׁשֶבט ַאֵחרַהַּקְר, ַאֵחר

 .ִעם ֶזה ַיֲעבֹר ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה ְלֵׁשֶבט ַאֵחר

 ֹוְּכמ, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְסִּכים ִעָּמם

ַוְיַצו מֶׁשה ֶאת ְּבֵני " )שם ה( בתּוֶׁשָּכ

ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני , ֵלאמֹר' ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ה

' ה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה הֶז: יֹוֵסף ּדְֹבִרים

ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם , ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר

 ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ְךַא, ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים

ְוַאף ַעל ִּפי . "ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 
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ְוַאַחר , ֶׁשִאּסּור ֶזה ָהָיה ַרק ְלדֹור ַהִּמְדָּבר

ַּכּמּוָבא , א ֶזה ָּבֶזהָּכְך ֻהְּתרּו ְׁשָבִטים ָלבֹ

, ו ְּבָאב ַמאי ִהיא"ט :)תענית ל(ַּבְּגָמָרא 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדא ָאַמר ְׁשמּוֵאל יֹום 

ַמאי , ֶׁשֻהְּתרּו ְׁשָבִטים ָלבֹא ֶזה ָּבֶזה

ִלְבנֹות ' ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה "רׁשְּד

ָּדָבר ֶזה לֹא ְיֵהא נֹוֵהג , "'ְצָלְפָחד ְוגֹו

 ְּדדֹור ַהִּמְדָּבר ֶׁשִּנְכַנס .ְּבדֹור ֶזהֶאָּלא 

ָהָיה צֶֹרְך ,  ָהָאֶרץהְוָלֶהם ֶנְחְלָק, ָלָאֶרץ

ֶׁשָּכל ֵׁשֶבט ַיִּגיַע ִלְׁשֵלמּותֹו ְוֶׁשַהַּנֲחָלה לֹא 

 ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשִהִּגיעּו .ַּתֲעבֹר ְלֵׁשֶבט ַאֵחר

ת ְיכֹוִלים ְּכָבר ְלַהֲעִביר ֶא, ִלְׁשֵלמּוָתם

ְלַהְׁשִּפיַע ַלֲאֵחִרים , ְוַאְּדַרָּבה, ֲחָלהַהַּנ

ְּדִבְתִחָּלה ָצִריְך ָּכל ֵׁשֶבט ְלַהִּגיַע , ִמֶּׁשָּלֶהם

י ְלַגֵּבן ְלַקָּמא ֶׁשָּנִביי ּוְכִפ, ִלְׁשֵלמּותֹו

 ֶׁשָחְנכּו ַהִּמְזֵּבַחת ַּבֲחֻנַּכם ַהְּנִׂשיִאית ָקְרְּבנֹו

י ִּבְפֵנן ָקְרָּבא ָנִׂשיל ָּכ ֵהִביאּו ָחָדׁשר ָּדָב

 ַעְצמֹוי ִּבְפֵנט ָוֵׁשֶבט ֵׁשֶבל ָּכר ְלַקֵּׁש, ַעְצמֹו

, ֵלמּותְּׁשְוַאֲחֵרי ֶׁשַּמִּגיִעים ַל. ַהִּמְזֵּבַחם ִע

, ְוַאְּדַרָּבה, ָצִריְך ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ֲאֵחִרים

  ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְּבַיַחד ַיִּגיעּו ְלַמְדֵרָגה יֹוֵתר 

  . ְּגבֹוָהה  

ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני " )שם ז(

ִּכי , ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה

ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני 

ְולֹא ִתּסֹב " )שם ט( בָּכתּון  ְוֵכ"ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ִאיׁש , ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר

. " ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות

 ,"ִיְדְּבקּו" ַּפֲעַמִים ַהָּלׁשֹון תִנְרֶאה ְּדֻמְזֶּכֶר

, ְלַהְראֹות ֶׁשַהַּקְרַקע ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה

ְוָלֵכן ִאי , ּוְלִהְתַאֵחד ִעָּמּה, ְוָצִריְך ִלְדּבֹק ָּבּה

 ינּוִצן ָמֵכְו.  ַלֵּׁשִנידֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר ֵמֶאָח

ן ֹוׁשָּלת ַהת ֶאֶׁשֶרֹוּד ֶׁש.)ב קיג"ב( אָרָמְּגַּב

ה ֶּזִמ ּו,"ֹוּתְׁשִאק ְּבַבָדְו"ן ֹוׁשְּל ִמ"קּוְּבְדִי"

, ֹוּתְׁשִא ְויׁשל ִאר ַעֵּבַדב ְמתּוָּכַהד ֶׁשָמְלִנ

ת  ֶאירּוִבֲעא ַילֹט ְוֶב ֵׁשתֹואֹו ֵמיּוְהִּיֶׁש

 ְּדֻמְזָּכרה  ְוֵכן ִנְרֶא.טֶבֵׁשט ְלֶבֵּׁשה ִמָלֲחַּנַה

 ְּכֶנֶגד ,"ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"ַּפַעם ַאַחת 

, ַהְּדֵבקּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבאֶֹפן ְּפָרִטי

ְוַאַחר ,  ִעם ִנְׁשָמתֹוה ַהַּקְרַקע ֶׁשְּקׁשּוָרִעם

, "ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"ָּכְך ֻמְזָּכר 

ָוֵׁשֶבט ִעם ְּכֶנֶגד ַהְּדֵבקּות ֶׁשל ָּכל ֵׁשֶבט 

ֶׁשָּקׁשּור ִעם ִנְׁשַמת ָּכל ֵׁשֶבט , ַהַּקְרַקע

 ה ַנֲחָלב ִתּסֹאְולֹ"ב ַהָּכתּון ְוֵכ .ָוֵׁשֶבט

  ת ַנֲעֵׂשית ִּדְדֵבקּו ה"ַאֲהָבת "ס" הִמַּמֶּט

  . הְּבַאֲהָב  

ְוִהֵּנה ָּפָרַׁשת  :)ברכה צח(ת "ְּבלק

ַהְּנִׂשיִאים ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה 

ֶזה ָקְרַּבן "ן ֶׁשל ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא ָקְרָּב

' ְוכּו" ֶזה ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל" "ַנְחׁשֹון

ִעם , ּוְבֻכָּלם ְּכִתיב ֶמה ָהיּו ָקְרְּבנֹוָתיו

, ֱהיֹות ֶׁשֻּכָּלם ִהְקִריבּו ְּבִעְנָין ֶאָחד

' ַוֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ֵּכן ָעָׂשה ְנַתְנֵאל כּו

ב " ִלְכּפֹל יְךה ֻהְצַרְוָלָמ', ֵּכן ָעָׂשה כּו

 ְךְלַהְמִׁשי, ב ְׁשָבִטים"ְלָכל ַהי, ְּפָעִמים

ב "ֶׁשֵּיׁש י, ָקהּוַהִּבּטּול ְּכֵנר ִּבְפֵני ָהֲאב

תּוב ָּכ

א מּוָב
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ֶׁשָּכל ֵׁשֶבט , ב ְׁשָבִטים"ת ְּכֶנֶגד יקֹובּוֲא

ְוַעל , ה ִּבְפֵני ַעְצמֹוָקבּוהּוא ִעְנַין ֲא

ַרע ַהָּים  ֶזה ִּבְקִריַעת ַים סּוף ִנְקְךֶּדֶר

ב ְּגָזִרים ִּבְכֵדי ֶׁשָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט "ְלי

ן ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשיעּוָרא ֵּוַכִּבְמִסָּלתֹו ְי

   רֹוִאים ֶׁשְּלָכל ֵׁשֶבט ֵיׁש ְׁשִביל ,ִּדיֵליּה

  . ּוְכִדְלֵעיל' ִמֶׁשּלֹו ַּבֲעבֹוַדת ה  

ה ָדהּוי ְיִּבַר )ג, ר ח"ויק( ׁשָרְדִּמַּב

 ָחִביב ָקְרָּבָנם ֶׁשל רֵמאֹו

ְנִׂשיִאים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

 ִׁשיָרה ,ְּכִׁשיָרה ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּים

ֶזה ֵאִלי "ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּים 

ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון " ְוָכאן ְּכִתיב ,"ְוַאְנֵוהּו

ר ֵּׁשַק ְמׁשָרְדִּמַהים ֶׁשִא רֹו".ֶּבן ַעִּמיָנָדב

, ףם סּות ַייַעִרְקים ִליִאִׂשְּנת ַהנֹוְּבְרין ָקֵּב

ר ָאבְֹמּו. "הֶז"ן ֹוׁשָּלת ַהֶרֶּכְזם ֻמיֶהֵנְׁשִּבֶׁש

 ,ב"יא ָּיִרְטיַמִג ְּבה"ֶזת ְּד"לקי ַהֵרְבי ִּדִפְל

  , םָּיל ַה ַעיּוָהים ֶׁשיִלִבב ְׁש"ל יז ַעֵּמַרְמּו

  .יםיִאִׂשְּנת ַהנֹוְּבְרָק ְּביּוָהְו  

י ַהִּגְרָסאֹות ֵּתֶׁשָּבֶזה ֶנְחְלקּו ְׁש

ֵאין  ֵאּלּו ֶׁשָּגְרסּו :)ק פא"ב(ַּבְּגָמָרא 

 ָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ָךְל

 ָסְברּו ֶׁשִעַּקר ַהֶּקֶׁשר 'ָּבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ְוכּו

, ְּכָלִלי ְּבאֶֹפן אֵּבין ַהַּקְרַקע ְלִיְׂשָרֵאל הּו

, ְלָכל ֵׁשֶבט ַהַּקְרַקע ֶׁשּלֹו ֶׁשָּקׁשּור ְלִנְׁשָמתֹו

, ְוָלֵכן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכל ֵׁשֶבט ִמָּכל ַהּסּוִגים

 ָּכל ָךֵאין ְלְוֵאּלּו ֶׁשָּגְרסּו . ִּכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל

. 'ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ְוכּו

 ֶׁשר ֵּבין ַהַּקְרַקע ְלִיְׂשָרֵאלָסְברּו ֶׁשִעַּקר ַהֶּק

ְלָכל ֶאָחד ַהַּקְרַקע ,  ְּבאֶֹפן ְּפָרִטיאהּו

  ְוָלֵכן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכל ,  ְלִנְׁשָמתֹוהֶׁשְּקׁשּוָר

  . ּוְכִדְלֵעיל, ֶאָחד ְוֶאָחד ִמָּכל ַהּסּוִגים  

ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו  ")יט, במדבר לב(

 ".ר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחהֵאֵלינּו ֵמֵעֶב

 ֶׁשְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן זֶרֶמן ָּכא ְּדֵיׁשה ִנְרֶא

ִהְרִּגיׁשּו ֶקֶׁשר רּוָחִני ְּבִנְׁשָמָתם ֶאל ַקְרַקע 

ִּכי ָבָאה " ָאְמרּו ןָלֵכ, זֹו ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן

,  ֶׁשַהַּקְרַקע ָּבָאה ֲאֵליֶהם,"ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו

ַהָּכתּוב ן ְוֵכ. ֵראת ָלֶהם ָלבֹא ָלגּור ָׁשםְוקֹו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָעֵרי ִמְבָצר" )לו, במדבר לב(

ְּדֵהם ָקְׁשרּו ֶאת ַעְצָמם ְלׁשֶֹרׁש , ּתֹוָרה

ן ְוֵכ. ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם ִּבְבִנַּית ָעֵרי ִמְבָצר ֵאּלּו

 ֶׁשַאְרצֹות )כג, במדבר לא(ן "ָּברמבא מּוָב

, ֶׁשִּנְּתנּו ִלְבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, גִסיחֹון ְועֹו

 ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשתּו,  ִּדין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלןָהָיה ָלֶה

 )יב, שם כז(י "ֵמַרִּׁשע ַמְׁשַמן ְוֵכ. ִיְׂשָרֵאל

ר ְוֶחֶד ִקיטֹוןת ְּבִחיַנא ִהיל ִיְׂשָרֵאץ ֶׁשֶאֶר

   אִהין ּוְראּוֵבד ָּגי ְּבֵנת ְוַנֲחַל, ַהֶּמֶלְךל ֶׁש

  .ןְּטַרְקִליַהת ְּבִחיַנ  

 ְדֶאֶרץ ֲאִויָרא :)קנח ב"ב( ַּבְּגָמָרא

 ַמאי ְוַטֲעָמא ,ַמְחִּכים ִיְׂשָרֵאל

 ַנֲחָלה ְוֻהְחְזָקה הֹוִאיל ַאָּבֵיי ָאַמר

 ֵּבין ֶקֶׁשר ֵאין ְּפָׁשט ִּפי ַעל .ֵׁשֶבט ְּבאֹותֹו

 ַעֵּין ,ַהּקֹוֶדֶמת ָלִאְמָרה ַאָּבֵיי ֶׁשל ָהִאיְמָרא

 ַּכּמּוָבא ,ַהּסֹוד ִּפי ַעל ְלָפֵרׁש ְוִיָּתֵכן .ָׁשם

 ַהִּמְׁשָנה ַחְכֵמי :)רמד פנחס( ַּבּזַֹהר

ז ָּמֻרְמּו

ְוִיָּתֵכן 

ָּכתּוב 

  ָמִצינּו
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 ַעל ֶׁשָּלֶהם ַּתְלמּוד ָּכל ָהָאמֹוָרִאים

 ָּבא ַאָּבֵיי .אֹותֹו רּוִסְּד ַהּתֹוָרה סֹודֹות

 ִיְׂשָרֵאל ְדֶאֶרץ ֲאִויָרא ַמּדּוַע ַטַעם לֹוַמר

 ְּבאֹותֹו ַנֲחָלה ְוֻהְחְזָקה הֹוִאיל ,ַמְחִּכים

 ָאְמָרה ֶׁשַהּתֹוָרה ַהַּטַעם אֹותֹו נּויַהְי ,ֶבטֵׁש

 ּוְלַהֲחִזיק ,ְלֵׁשֶבט ִמֵּׁשֶבט ַנֲחָלה ְלַהֲעִביר לֹא

 ֶׁשֶּזה ֵּכיָון ְּדֵבַאְרנּו ,ֵׁשֶבט ְּבאֹותֹו ַהַּנֲחָלה

 ִויָראֶׁשֲא ַהַּטַעם ֶזהּו ,ַהֵּׁשֶבט ִמִּנְׁשַמת קֶלֵח

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶאֶרץ ֵּכיָון ,ַמְחִּכים ִיְׂשָרֵאל ְּדֶאֶרץ

 ָלֵכן ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֵמַהְּנָׁשָמה ֵחֶלק יאִה

 יִרְפִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ַמְחִּכים ֶׁשָּלּה ָהֲאִויר

   ָךיֶהלֱֹא 'ה רֶׁשֲא ץֶרֶא" )ב ,יא דברים(

  .היָׁשִרְדִל הָנְּתִּנֶׁש ץֶרֶא ,"ּהָתאֹו ׁשֵרֹוּד  

 ָהָאֶרץ ָתִקיא ְולֹא" )כח יח ויקרא(

 ַּכֲאֶׁשר אָֹתּה ְּבַטַּמֲאֶכם ֶאְתֶכם

 ".ִלְפֵניֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ֶאת ָקָאה

 ישראל שארץ מדוע קשה ולכאורה

 שהיו לגויים כמו חוטא ליהודי תתיחס

 אותו ותקיא ,ישראל בני לפני בארץ

 ויש יהודי נשאר יהודי הרי .לארץ לחוץ

 ומבואר .'וכו נפגם שאינו קדוש ניצוץ לו

 הארץ של התכלית שכל כיון לדברינו

 ,התורה בהבנת ליהודים לעזור היא

 בארץ נעזר שאינו מי .'בה ולהדבק

 לא הארץ ,האלו הדברים לצורך ישראל

   הוא הרי לארץ וביחס ,כלום לו נותנת

  .גמור כגוי  

, ֻהְחְזָקה ַנֲחָלה ןֹוׁשָּלַהה ֶׁשֶאְרִנ

 .)ב קיט"ב(א ָרָמְּגי ַהֵרְבל ִּדת ַעֶזֶּמַרְמ

י ֵנְפד ִלעֹו ֶׁשינּוְי ַה.תֶקֶזְחל ֻמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

ב ָׁשְחה ֶנֶז, ץֶרָאת ָה ֶאּוׁשְרל ָיֵאָרְׂשי ִיֵנְּבֶׁש

א ָקְפַנְו, ץֶרָאה ָּבָקָזן ֲחַיְנם ִקֶהה ָלָיָהֶׁש

 םִיַני ְׁש ִּפׁשֵרר יֹוכֹוְּבַהה ֶׁשָכָלֲהה ַליָנִמ

ם ֶדת קֹויו ֵמִבָאי ֶׁשל ִּפף ַעַא, יוִבק ָאֶלֵחְּב

 ה זֹוָקָזֲחק ַּבמָֹער ָהאּוֵּבַהְו. ץֶרָא ָלסּוְנְכִּנֶׁש

ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפא ַעהּו

ְנָכִסים ֶׁשֵּיׁש  .)קידושין כו( הָנְׁשִּמת ַהֶא' ץֵע

ְׁשָטר ָלֶהם ַאֲחָריּות ִנְקִנין ְּבֶכֶסף ּוִב

ִאָּׁשה ִנְקֵנית ְּבֶכֶסף ְּכֵׁשם ֶׁשֶׁש. ּוַבֲחָזָקה

ָּכְך ָׂשֶדה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְׁשָטר ּוְבִביָאה ִּב

, ִאָּׁשה ִנְקֵנית ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר ּוַבֲחָזָקה

, ַּדֲחָזָקה ְּבָׂשֶדה ֵּפרּוָׁשּה ִׁשּמּוׁש ַּבָּׂשֶדה

ְּבאֹוָתּה ְוֶזה , .)שם כו(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

שם (ן ַהְּגָמָרא ֵכָלְו. ְּבִחיָנה ֶׁשל ִּביָאה ְּבִאָּׁשה

, הֶדָּׂשה ִמָּׁשִאף ְּבֶסן ֶּכַיְנת ִקֶדֶמ לֹו.)ב

ה ָּׁשִאז ֶׁשֵּמַרְל, היָחה ִקיָחה ִקָוה ָׁשָרֵזְּגִמ

ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּבִאָּׁשה . היָנִח ְּבּהָתאֹום ְּבה ֵהֶדָׂשְו

ִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות ִקְנָיִנים ֵאּלּו קֹוְׁש' ג

ִקְנָיִנים ֵאּלּו ' ָּכְך ַּבָּׂשֶדה ג, לַעַּבם ַהד ִעָחֶא

ם ד ִעָחֶאקֹוְׁשִרים ֶאת ַהָּׂשֶדה ִלְהיֹות 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחָזָקה ןֵכָלְו. ילֵעְלִד ְּכיָהֶלָעְּב

 ַּדֲחָזָקה ְמַחֶּבֶרת ֶאת ַהָּׂשֶדה ָלָאָדם ַעּמּוד

 הָמָׁשְּנ ַהׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְמ ַהדֶּדֶרְך ָהַעּמּו

ק ֶליא ֵחל ִהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ֶׁשיָוֵכ ְו.ֶׁשּלֹו

 כתוב

ן ֵכְו
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  , ץֶרָא ָלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶדם קֹול ַּגֵאָרְׂשת ִיַמְׁשִּנִמ

  . תֶקֶזְחל ֻמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ֵכָל  

 ְׁשִנָּיה ִּבְרַּכת :)תרומה קסח(ַּבּזַֹהר 

ְזִּכיר ָּבּה  ְלַהְךְוָצִרי, ָהָאֶרץ

ְלַהְראֹות ֶׁשְּבאֹותֹו טֹוב , ְּבִרית ְותֹוָרה

 רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה .ִנּזֹון ְּבִרית ְותֹוָרה

 ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא, ית ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֵנֹוּזִנ

ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נֹוֶתֶנת ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ַלְּיהּוִדי 

 ֶנְחָׁשב ָמזֹון ְוֶזה, ֶׁשּיּוַכל ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה

 לַע )ק יד"אגה( 'ַּתְנָיא'ַּבא מּוָבן ְוֵכ. ַלּתֹוָרה

' ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה" )יב, דברים יא(ַהָּכתּוב 

'  ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני הָךֱאלֶֹהי

 ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ָךֱאלֶֹהי

 ְמַרֵּמז ַעל "'ֵעיֵני ה"ֶׁש. "ַאֲחִרית ָׁשָנה

ְּכמֹו , ִּנְמֵצאת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַהָחְכָמה ֶׁש

ְוָחְכַמת , ֶׁשֲחָכִמים ִנְקְראּו ֵעיֵני ָהֵעָדה

',  ֵעיֵני התַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְקֵרא

ׁשֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד 

   ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש תּוִמְתַחֶּדֶׁש, ַאֲחִרית ָׁשָנה

  .ר ָׁשםָאבְֹמִדְּכ  

 ֶׁשָהיּו ְלִפי )טז, ר יג"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

 ,ָּתִפים ְוִיָּשׂשָכר ֻׁשְזבּוֻלן

 ְזבּוֻלןִיָּשׂשָכר ָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּו

 ְוָהָיה טֹוֵרַח ,ָהָיה עֹוֵסק ִּבְפַרְקַמְטָיא

 , ִּפיו ֶׁשל ִיָּשׂשָכרְך ְונֹוֵתן ְלתֹוְזבּוֻלן

 "ַקֲעַרת ֶּכֶסף"ְרָּבנֹו ְוַעל ֶזה ָהָיה ָק

 ֶׁשָהָיה ,ְּכֶנֶגד ַהָּים ֶׁשהּוא ָעׂשּוי ִּכְקָעָרה

 ְלחֹוף ְזבּוֻלן" ֶׁשֶּנֱאַמר ְזבּוֻלןֵחֶלק 

 ְּכֶנֶגד "ֶסףִמְזָרק ֶאָחד ֶּכ" ".ַיִּמים ִיְׁשּכֹן

ָהָאֶרץ ֶׁשִהיא ֲעׂשּוָיה ְּכַכּדּור ֶׁשָהְיָתה 

ה ִּכי ָחֻנְרא ְמַוַּי"ֵחֶלק ִיָּשׂשָכר ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ת ַחנּור ְמַּקִעים ֶׁשִא רֹו".טֹוב

, הָרֹוּת ַּבקּוְסָע ֶׁשִיָּשׂשָכרט ֶבֵׁשה ְלָנְּתִנ

  ת חֹוָּפם ַהָּית ַהַלֲחת ַנ ֶאנּוְתן ָנֻלבּוְזִלְו

  . הָבּוׁשֲח  

ה ָדְבה ָא ָמַעל" .)מ פה"ב(ַּבְּגָמָרא 

ַעל ' ר ה ַוּיֹאֶמ'גֹוץ ְוֶרָאָה

ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 

 בר ַרַמה ָאָדהּוב ְיר ַרַמָא, "ִלְפֵניֶהם

ר ּוְמבָֹא .ֶׁשּלֹא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה

ה ה ֶזָרֹוּתת ַהַּכְר ִּבכּוְרא ֵּבם לִֹא ְּדִלְדָבֵרינּו

  ֶאֶרץ ְו, הָרֹוּתת ַה ֶאיבּוִׁשֱחא ֶהּלֹה ֶׁשֶאְרַמ

  . הָרֹוּתר ַהבּות ֲעֶדֶעיְֹמ ִיְׂשָרֵאל  

 ְמַרְּגִלים :)כי תצא ערה(ַּבּזַֹהר 

ֶׁשהֹוִציאּו ֵׁשם ַרע ַעל ָהָאֶרץ 

, ְולֹא ָזכּו ָלּה, ֶנֶעְנׁשּו ִּבְגָלָלּה ָוֵמתּו

ְּכמֹו , ֶרץָאְוִאָּׁשה ַקְרַקע ִהיא ָּכ

ֶׁשֶהֱעִמידּוָה ֶאְסֵּתר ַקְרַקע עֹוָלם 

ת ה ֶאֶּמַדְּמַמע ֵמַהּזַֹהר ֶׁש ּוַמְׁש.ָהְיָתה

ר ּוְמבָֹא, ֶרץ ִיְׂשָרֵאלֶאָהִאָּׁשה ַלַּקְרַקע ְּב

ִלְדָבֵרינּו ְּדָאָדם זֹוֶכה ִּבְזכּות ִאְׁשּתֹו 

ּוְלַהְׁשָרַאת , ל ִעְנָיָניוָכִלְׁשֵלמּות רּוָחִנית ְּב

 ָאַמר :)יבמות סב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ַהְּׁשִכיָנה

ר ֲחִניַלאי ָּכל ָאָדם "חּום אַרִּבי ַּתְנ

, ָׁשרּוי ְּבלֹא ִׂשְמָחה, ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה

ְּבַמֲעָרָבא , ְּבלֹא טֹוָבה, ְּבלֹא ְּבָרָכה

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 
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ַרָּבא , ְּבלֹא חֹוָמה, ָאְמִרי ְּבלֹא ּתֹוָרה

 ָמִצינּון  ְוֵכ.ַּבר עּוָלא ָאַמר ְּבִלי ָׁשלֹום

כּו ְׁשִכיָנה  ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָז.)סוטה יז(ַּבְּגָמָרא 

ְוֶזה ְּבדֹוֶמה ַלַּקְרַקע ְּבֶאֶרץ . ֵּביֵניֶהם

ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַלְּיהּוִדי ְׁשֵלמּות רּוָחִנית , ִיְׂשָרֵאל

, ְּכִדְלֵעיל, ְוַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְּבָכל ִעְנָיָניו

  ָהִאָּׁשה ַלַּקְרַקע ת ֶאְוָלֵכן ַהּזַֹהר ְמַדֶּמה 

  . ְוָקאֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּד  

ר ֶׁשֶּקַהֶׁש' ָךְתָלֲחי ַנֵטְבִׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ר ֶׁשת ֶקיַנִחְבא ִּבל הּוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל

 .)סוטה מז(ַּבְּגָמָרא  ּוְמֻרָּמז, הָּׁשִא ְויׁשִא

 ֵחן ,ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ְׁשלָֹשה ִחינֹות ֵהן

 .ָמקֹום ַעל יֹוְׁשָביו ֵחן ִאָּׁשה ַעל ַּבֲעָלּה

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ֶׁש.)ז כו"ע(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו

  ר ֵת יֹויּוְהִּיֶׁש, ּהָכתֹוים ְּבִבָּנַּגל ַהה ַעיָעִּפְׁשַמ

  .ץֶרָאץ ָלי חּוֵבָּנַּגם ִמִיַמי ָׁשֵאֵרְי  

ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת " )יב, בראשית ד(

ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה 

 ִלְכאֹוָרה ".ֶיה ָבָאֶרץ ָנע ָוָנד ִּתְהְךָל

ָקֶׁשה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהֲאָדָמה ֶׁשל ַקִין 

, ַמּדּוַע ֶזה ְמַחְּיבֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָנע ָוָנד, ִהְתַקְּלָלה

ִנְרֶאה ,  ֶזה ָּבֶזהת ֶאּוַמּדּוַע ַהָּכתּוב ּתֹוֶלה

ף ָלֵתת ֶאת ֵסֹוְלָבֵאר ֵכיָון ֶׁשָהֲאָדָמה לֹא ּת

  ִמֵּמיָלא , ית ֶׁשִּנְּתָנה ְלַקִיןַהְּׁשֵלמּות ָהרּוָחִנ

  .ֶזה ָיִביא אֹותֹו ִלְהיֹות ָנע ָוָנד  

ָאַמר  )יט( 'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ְּב

 ַהַּׁשָּבת אּוה ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה

ָנַתִּתי ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ֵּביִני 

ְלִּתי ְלֵביָנם ֶׁשְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ָּפַע

 ְךָכ ְלִפי,ֶאת ָהעֹוָלם ּוְבַׁשָּבת ַנְחִּתי

ָנַתִּתי ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 

ַהַּמֲעֶׂשה ּוְבַׁשָּבת יֹום ְמנּוָחה ּוְקֻדָּׁשה 

 ׁשדֹוָּקִׁשְבָעה ֲאָרצֹות ָּבָרא ַה, ִלי ְוָלֶהם

 ּוִמֻּכָּלם לֹא ָּבַחר ֶאָּלא ֶאֶרץ אּוה ְךרּוָּב

 'הָּתִמיד ֵעיֵני " רַמֱאֶּנ ֶׁש,ִיְׂשָרֵאל

ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד 

 ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלים ֶׁשִא רֹו".ַאֲחִרית ָׁשָנה

 'יִנקּוְזִח'א ְּבָבן מּוֵכְו. תָּבת ַׁשיַנִחיא ְּבִה

   ְוֵכן ,ָמִצינּו ַהְּׁשִביִעי ָקדֹש )יח, בראשית ה(

   .ִמֶּׁשַבע ַאְרצֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  

 )ברכת המזון ד(' תכֹוָלי ֲהֵטּוּקִל'ְּב אָבמּו

ַׁשָּבת ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבִחיָנה 

 ְּכמֹו ֶׁשְּמַסֵּדר ְּבַהֶּׁשַבע ַהְבָּדלֹות ,ַאַחת

ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ִּבירּוַׁשְלִמי ֵּבין ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ץ ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְלחּוץ ָלָאֶר

ד ֶסֶח'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה

יֹום ַׁשָּבת ְּבֶאֶרץ  )מעין ג נהר ח ('םָהָרְבַאְל

ִמְּפֵני , ִיְׂשָרֵאל הּוא ִעַּקר ַהּכֹל

ֶׁשְּמנּוַחת ַהַּׁשָּבת ְּתלּוָיה ְּבַמה 

ֶרְך ֶּפַתח ֶּׁשִּמְתַּפֶּׁשֶטת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ֶּד

ַהֵהיַכל ַהֶּזה ְלַמָּטה ְוהּוא ְּבֶאֶרץ 

ת ַּבַׁשין  ִּדׁשל ֵיֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ְּבֵכְו .ִיְׂשָרֵאל

 )ב, ויקרא כה(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ץֶרָאָה

ץ ֶרן ֶאֵכְו. "'הַלְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת "

ת ַלֲחה ַנָתְי ָהָהּוׁשָבְּכם ֶׁשֶדל קֹוֵאָרְׂשִי

ן ֵכְו

ָּכתּוב 

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו
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ים יִנת ִמַעְבִׁש ּה ָּבׁשֵי ְו.םִיֹוּגה ָעְבִׁש

ה ָעְבִׁש ּה ָּבׁשן ֵיֵכְו. םֶהה ָּבָחְּבַּתְׁשִּנֶׁש

ַעל " )כד(ים ִּלִה ְּתׁשַרְדִמא ְּבָבּוּמ ַּכ,יםִּמַי

זֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל . "ָיִמים ְיָסָדּה

 ינּוִצן ָמֵכְו .ֶׁשּיֹוֶשֶבת ַעל ִׁשְבָעה ַיִּמים

ִאם ְמַקְּבִלים ָּבֶניָך  )ט, ר מו"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ֶאת ַהַּׁשָּבת ֵהם ִנְכָנִסין ָלָאֶרץ ְוִאם 

ת ֶזֶּמֻר ְמתָּבַׁשן ֵכְו. ָלאו ֵאיָנם ִנְכָנִסין

, שמות טז(ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶאר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכַּב

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים  ")לה

ן ֵכְו ".ָׁשֶבתץ נֹוָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶר

 ַאְרֶצָך' ָרִציָת ה" )ב, תהילים פה (בתּוָּכַּב

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. "בּות ַיֲעקֹבְׁשַׁשְבָּת 

) א, בראשית יב(ב תּוָּכַהֶׁש' יםִּכַרֲחד ַלַעַּבִמ'

" ָּךֶאְרַא  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר'וגוֶלְך ְלָך "

  ף "ת ַּכאֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפְל, תָּבַׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .תאֹו ֵמׁשֵמר ֲחָּפְסיא ִמית ִהִפסֹו  

' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'ח ִלַמֶּצת ַהַהָּגַהְּב

'  ְּכבֹוד הרַמ לֹויְךִרָצ )ח"שבת פ(

ִּכי , ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה, ְגָלהִנָעַלִיְך 

ְּבַאְלָפא ֵּביתֹות אֹוִתּיֹות ַהְמֻאָחִרין ֶאל 

ּוְבַׁשָּבת . ת" ֵהם ַׁשָּב,ׁש"אֹוִתּיֹות רֹא

, עֹוָלה ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת ַׁשָּבת

ם ֵׁשְכ ִּדִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא .ִּבְמקֹום ָהרֹאׁש

ת רֹוְפ ַעאׁשרֹ"יא ל ִהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֶׁש

י ֵמת ְיֶׁשֵׁש ְלאׁשיא רֹת ִהָּבַּׁש ַהְך ָּכ,"לֵבֵּת

ת ָּבַׁשה ְּבָלת עֹוכּוְלַּמן ַהֵכָלְו, הֶׂשֲעַּמַה

תיקונים  (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְבִל

 .רֹאׁש ַצִּדיק ְּדִאיהּו יֹום ַהְּׁשִביִעי :)מה

.) שבת עה (ל ַּבְּגָמָראָׁשְמת ִנָּבל ַׁשּוּלן ִחֵכְו

ם ֵׁשְּכ ֶׁשינּוְיַה, תמּוא ָילֹא ְויָׁשיק ֵרִסְּפִל

א ם לָֹדָאָה ְואׁשרֹת ָה ֶאְךּתְֹח ַלְךָּי ַׁשֶׁשּלֹא

ת ֹוּלֻע ְּפַלֲעׂשֹות ְךָּיא ַׁש לְֹךָּכ, תמּוָי

ת ָּבל ַׁשּוּלִחְּד, תָּבל ַׁשֵּלַחי ְלִלת ְּבמֹוָּיֻסְמ

. תָּבַּׁשא ַההּו ֶׁשאׁשרֹ ָהְךּוּתת ִחיַנִחא ְּבהּו

ת "ְּבלק אָבּוּמַּכ, היָתל ִמב ֶׁשָּצת ַמיַמִרְגּו

 ַׁשָּבת ְּמַחֵּללֶׁש )קמג' בשלח ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְּדָחָלל , ָחָללִמְּלׁשֹון , ְמַחֵּללִנְקָרא ְּבֵׁשם 

ּוִמי ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת הּוא ַמְכִניס , הּוא ֵמת

ֶאת ַהָּמֶות ְוַהְּקִלָּפה ִּבְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה 

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְוַהַחִּיים ֶׁשל ַהַּׁשָּבת

ָּבת ָּכל ַהְמַחֵּלל ַׁש )ב"ח' בתי מדרשות'(

ְּבָזדֹון ֵאין לֹו ֲהָרַמת רֹאׁש ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

שבת (' תכֹוָלי ֲהֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו .ְּתׁשּוָבה

 ִּכי ַׁשָּבת ִהוא ,ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש )ב

רֹאׁש ְוַהְתָחָלה ְלָכל ַהִּמְקָרֵאי קֶֹדׁש 

ְוֵכן מּוָבא  .ֶׁשֻּכָּלם ְמַקְּבִלים ִמַּׁשָּבת

' ע(א " ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'ַוְיֻכּלּו' רֶפֵסְּב

 ֵהן ַאֲחֵרי ]ֶּכֶתר[ א"תג ֶׁשאֹוִתּיֹות )'קעא

ַאֲחֵרי ' ג', ַאֲחֵרי ש' ת, ת"ַׁשָּבָהאֹוִתּיֹות 

  , ְּדַהַּׁשָּבת ְסמּוָכה ַלֶּכֶתר. 'ַאֲחֵרי ת' א', ב

  .אׁשרֹל ָהים ַעִמר ָׂשֶתֶכְו  

ח "גריַהֵמ' יםִּית ַחַמְכָח'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

י ֵקְלד ֶחָחא ֶא הּואׁשרָֹהד ֶׁשְלֶפְנֶנזֹו

ת יג ֶאִהְנ ַמאׁשרָֹה ֶׁשמֹוְכּו. ףּוּגל ַהָּכע ִמַבֶׁש

י ֵקְלד ֶחָחיא ֶאִהת ֶׁשָּבַּׁש ַהְךָּכ, ףּוּגל ַהָּכ

א ָבמּו

ן ֵכְו



   אׁשרֹת ַרצּוְּב לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַּפַמ

 
 

 לג

  ל  ֶׁשאׁשת רֹיַנִחיא ְּבִה, ַעבּוָּׁשל ַהָּכע ִמַבֶׁש

  .תֹוה אֹויָגִהְנַמ ּוַעבּוָּׁשל ַהָּכ  

ְּכֵׁשם  )ילקוט דברים תתס( ׁשָרְדִּמַּב

 ָּכְך ,ֶׁשִּמיָלה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת

ִּכּבּוָׁשּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֶחה ֶאת 

ְועֹוד ֶׁשִהיא ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל , ַהַּׁשָּבת

. ַמה ֶּׁשִּנְבָרא ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית

יא ל ִהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ֶׁשיָו ֵּכְדָבֵרינּוּוְמבָֹאר ִל

א ל הּוֵאָרְׂשץ ִיֶר ֶאׁשּוּבִּכ, תָּבת ַׁשיַנִחְּב

 ׁשּוּבן ִּכֵכָל. תָּבל ַׁשּוּלא ִחלֹת ְוָּבד ַׁשבֹוְּכ

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.תָּבה ַׁשֶחֹול ּדֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא

ַהּלֹוֵקַח ַּבִית ְּבֶאֶרץ  :)ק פ"ב(ַּבְּגָמָרא 

ֲאִפּלּו , ל ּכֹוְתִבין ָעָליו אֹונֹוִיְׂשָרֵא

,  ֶאָּלא,ַסְלָקא ַּדְעָּתְך, ַּבַּׁשָּבת. ְּבַׁשָּבת

ָהָתם אֹוֵמר ְלגֹוי עֹוֵבד , ִּכְדֲאַמר ָרָבא

ָהִכי ַנִמי אֹוֵמר ְלגֹוי . ּכֹוָכִבים ְועֹוֶׂשה

ְוַאף ַעל ַּגב , עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְועֹוֶׂשה

ָכִבים ְׁשבּות ַּדֲאִמיָרה ְלגֹוי עֹוֵבד ּכֹו

  ִמּׁשּום ִיּׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָלא , הּוא

  .ָגְזרּו ֵביּה ַרָּבָנן  

ן ֵכָּלֶׁש' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסְּב

, ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכהים ִרְמאֹו

ם " קדםֶה ָּבׁשית ֵיאִׁשֵרי ְבֵמת ְיֶׁשֵׁשְּד

ים ִמה ָיָּׁשִּׁשל ַהת ֶׁשעֹום ָׁש"קדַהְו, תעֹוָׁש

ל  ֶׁשאׁשת רֹיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשָּבַׁשת ְלינֹוִכְמ

ם ֶדֶּק ֶׁשינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְר ִנ.םֶדֶּקַה

, אׁשרֹת ָלַחַּתִּמף ֶׁשּות ּגיַנִחל ְּבז ַעֵּמַרְמ

ף ּוּגת ַהם ֶאֶדא קֹוָרָּב' ה ֶׁשינּוִצָּמ ֶׁשמֹוְּכ

 ֹוח ּבַפ ָנְךר ָּכַחַאְו, ןֹואׁשִרם ָהָדל ָאֶׁש

ן ֵכְו. אׁשת רֹיַנִחיא ְּבִהֶׁשים ִּית ַחַמְׁשִנ

 ְךרּו ָּבׁשדֹוָּקין ַהִכם ֵהֶדקֹו, ּהָמְצה ַעיָאִרְּבַּב

 ְךר ָּכַחַאְו, םָלעֹול ָהים ֶׁשִלֵּכת ַהא ֶאהּו

 אׁשת רֹיַנִחא ְּבהּוֶׁשם ָדָאת ָהא ֶאָרָּב

' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. הָמָׁשְּנַהְו

א הּוד ֶׁשסֹוְיים ַלִכָּיַׁשית אִׁשֵרי ְבֵמת ְיֶׁשֵּׁשֶׁש

 ׁשֵּׁשל ַהת ָּכל ֶאֵלֹוד ּכסֹוְיַהְו, ׁשר ֵׁשָּפְסִמ

ם ֵהי ֶׁש"ת נה"ת חגנֹוֹוּתְחת ַּתירֹוִפְס

 קיִּדַצְו ")כה, משלי י(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ףּות ּגיַנִחְּב

 ּוינִצן ָמֵכְו. ם"ֶדֶקת "ס" םָל עֹודסֹוְי

משלי (, םֶדים ֶקִאָרְקית ִנאִׁשֵרי ְבֵמת ְיֶׁשֵּׁשֶׁש

ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ' ה ")כב, ח

 )כד ,ג בראשית( בתּון ָּכֵכְו. "ִמְפָעָליו ֵמָאז

 ַהְּכֻרִבים ֶאת ֵעֶדן ְלַגן ִמֶּקֶדם ַוַּיְׁשֵּכן"

 ִלְׁשמֹר ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת

ים ִארֹוְו ."ַהַחִּיים ֵעץ ְךֶּדֶר ֶאת

  .םֶדא ֶקָרְקן ִנֶדן ֵעַגץ ְלחּום ִמקֹוָּמַהֶׁש
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