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  ן" ַהֵּׁשן ִהיא ְּבסֹוד אֹות ִׁשי- ַּנִיםִּׁשַהד סֹו

  

ָוָּיָרץ " )ד וישלח תנחומא(ַּבִּמְדָרׁש 

, "ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו

ְוַנֲעָׂשה ַצָּוארֹו ֶׁשל , ִּבֵּקׁש ֵעָׂשו ְלָנְׁשכֹו

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵעָׂשו ִּבֵּקׁש ,ַיֲעקֹב ְלַׁשִיׁש

 תל ֶאֵּמַסְּמַהְּדֵעָׂשו ,  ַּבַּצָּואר ַּדְוָקאִלְנׁשְֹך

ְמַנֶּסה ִלָּכֵנס ַּבַּצָּואר , ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ּוְלַהֲעִביר ֶאת , חּוִטים ֶׁשל ַיֲעקֹבַבּו

ְהֶיה לֹו ְיִניָקה ִּתֶׁש, ַהְׁשָּפַעת ַהחּוִטים ֵאָליו

ְוֵכן , 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִמֶּזה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

עם פירוש  .קיא איכה(ִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמ

 ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמֲחִטיא ֶאת )'מדבש מתוק'

ּוַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש . ָהָאָדם הּוא נֹוֵׁשְך אֹותֹו

ֵעָׂשו ּבֹוֶכה ַעל ֶׁשַּנֲעָׂשה ַצַּואר " ַוִּיְבּכּו"

ְוַיֲעקֹב ּבֹוֶכה ֶׁשָּמא , ַיֲעקֹב ְּכַׁשִיׁש

ִכי ֶׁשל ַיֲעקֹב לֹא ַהֶּב, ו ְוִיְנְׁשֶכּנּוַיֲחזֹר ֵעָׂש

ִמֶּזה לֹא , ָהָיה ִמְּנִׁשיָכה ַּגְׁשִמית ֶׁשל ֵעָׂשו

, ַיֲעקֹב ָּפַחד ִמְּנִׁשיָכה רּוָחִנית ַּבַּצָּואר, ָּפַחד

ְוֶזה ִיְגרֹם ,  ִיְהֶיה ֵחְטאַחס ְוָׁשלֹוםֶׁשָּמא 

, בִלְנִׁשיָכה ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבחּוִטים ֶׁשל ַיֲעקֹ

 .ְוַהְׁשָּפַעת ַהחּוִטים ַּתֲעבֹר ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא

 )ד ,יח שמות י"רש 'ע(ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל מֶׁשה 

  רֹוִאים . ַנֲעָׂשה ַצָּוארֹו ְּכַעּמּוד ֶׁשל ַׁשִיׁש

  . ַעּמּודֶׁשַהַּצָּואר הּוא ְּבִחיַנת   

ל ר ַעַבי ָעַזֲא" .)נח סד(ר ַהּזַֹּב

 ְךרּוָּב: יםִנידֹוֵּזם ַהִיַּמ ַהנּוֵׁשְפַנ

 ׁשי ֵיִכְו" םיֶהֵּנִׁשף ְלֶר ֶטנּוָנָתא ְנּלֶֹׁש' ה

ת יַקִנְּים ֶׁשר ָׁשֵאָבְמּו. 'כּום ְוִיַּמם ַלִיַּנִׁש

 .םִיַּנת ִׁשיַנִח ְּבְךֶריא ֶּד ִהַהְּקֻדָּׁשהה ֵמָּפִלְּקַה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּכתּוב קֹוֵרא ִלְנִׁשיַכת ֵעָׂשו 

 )ד ,לג בראשית( בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ם ְנִׁשיָקהְּבֵׁש

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ
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ִּדְנִׁשיַקת ֵעָׂשו , "ַוִּיָּׁשֵקהּו' גֹוַוָּיָרץ ֵעָׂשו ְו"

ן ָתן אֹוה ֵהיָכִׁשְנה ּויָקִׁשְנ[. זֹוִהי ְנִׁשיָכתֹו

 יֵדל ְיְוַע]. תפֹוְּלַחְתִמ' כְו' קְּד, תֹוּיִתאֹו

 ֶׁשהּוא ְמַנֵּׁשק ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוִמְתָקֵרב

הּוא ַמֲחִטיא אֹוָתם ְונֹוֵׁשְך אֹוָתם , ֲאֵליֶהם

 ַוִּיָּׁשֵקהּוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַעל ַהִּמָּלה . ְּבַצָּואָרם

ְלַרֵּמז ֶׁשְּפֻעָּלה זֹו ַׁשֶּיֶכת ,  ְנֻקּדֹותֵׁשׁשֵיׁש 

 'ףֵסיֹוְּד אָרהֹוְנ' רֶפֵסְבּו .ֵׁשׁש  ִמְסָּפר,ַלְיסֹוד

 םִיַּנִׁש ׁשֵׁש וָׂשֵעְל רּוְּבְׁשִּנֶׁש רַמלֹו הֶצרֹו

 ינּוִצָמ ןֵכְו .הָּטַמְל םִיַּנִׁש ׁשֵׁשְו ,הָלְעַמְל

 בקֲֹעַי תֶא ילִׁשְמַּמֶׁש )יח ,לג בראשית( י"ִּׁשַרְּב

   יןֵּבִמ אֵצֹוּיַה םָדָאְּכ ,וָׂשֵעְו ןָבָל יֵדּיִמ אָצָּיֶׁש

  .תיֹוָרֲא יֵּנִׁש  

א "שליטק ְנַרי ְפַכֳּדְרָמ' ג ר"רהָה

את ֵרְקו ִנָׂשֵעב ְוקֲֹעת ַיַׁשָרָּפֶׁש

ב קֲֹעַּיו ִמָׂשת ֵעיַקִנְּיז ֶׁשֵּמַרְל, "חַלְׁשִּיַו"

א ָבּוּמַּכ, ַחּוּלת ִׁשיַנִחְביא ִּביו ִהָּנ ִׁשְךֶרֶּד

ל ת ַעֶזֶּמַר ְמַחּוּלן ִׁשֹוׁשְּל ֶׁש.)ק ג"ב( ַּבְּגָמָרא

 ןֶׁשְו") כד, דברים לב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ןֵׁש

ח ַלְׁשִּית ַוַׁשָרן ָּפֵכָל ְו".םח ָּבַּלַׁשת ֲאמֵֹהְּב

, וָׂשֵעה ְלָנָּתח ַמַלָּׁשב ֶׁשקֲֹעל ַית ַעֶרֶּפַסְמ

יו ָּנ ִׁשְךֶרה ֶּדיָקִנ ְית לֹוֵתה ָלָיה ָה ֶזַחּוּלִׁשְּד

ת ֹוּיִׁשְרַפה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. ֹום ּבֵחָּלא ִיּלֶֹׁש

 ַחּוּלן ִׁשֹוׁשְל ִּברּוְמֶאֶנ, חַלְׁשּוח ַּלַׁשְּב

ר ּוּב ִחׁשם ֵיֶהם ָּבַגְּד, ןל ֵׁשת ַעֶזֶּמַרְמַה

ה עְֹרח ַּפַּלַׁשת ְּבַׁשָרָפְּב, הָּפִלְקה ּוָּׁשֻדְק

 ְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּב ֶאַחֵלֹוה ׁשָּלִחְתִּב

ת ַׁשָרָפְבּו. םֶהק ֵמינֹום ִליֶהֵרֲחף ַאֵדרֹו

ה יָקִנן ְיַתָּנים ֶׁשִלְּגַרְּמ ַהַחּוּלה ִׁשָיח ָהַלְׁש

ת ֶזֶּמַר ְמַחּוּלִׁשן ֹוׁשן ְלֵכְו. הָּפִלְּקה ַלָלדֹוְּג

  ה יָקִנים ְיִנְתֹוּנ ֶׁשַחֵּלַּתְׁשִּמַהיר ִעל ָׂשַע

  . ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבה ִמָּפִלְּקַל  

 לַעַבְל 'תפֹוָי יםִנָּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 קָחְצִּיֶׁש )לחשוי( 'הָאָלְפַה'ַה

 ,ה"הוי םֵׁש יםִמָעְּפ הֶנמֹוְׁש ִגיַמְטִרָּיאְּב

 ,בקֲֹעַיְל ה"הוי תמֹוְׁש עַבֶׁש יׁשִרהֹו אהּוְו

 יםִמָעְּפ עַבֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא בקֲֹעַי ןֵכָל

 יׁשִרהֹו דָחֶא ה"הוי םֵׁשְו ,ה"הוי םֵׁש

 םֵׁש ןֵכָל ,תֹויָקִנְי םָּׁשִּמֶׁש וָׂשֵעְל קָחְצִי

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ן"ֵׁש תֹוּיִתאֹו םִע ה"הוי

 תלּוָלְּכ תֶא תֶלֶּמַסְמ ןֵּׁשֶׁש רֵאָבְמּו .וָׂשֵע

 ןֵׁש ,וָׂשֵע לֶׁש הָאְמֻּטַה תחֹוּכֹ תַעְבִׁש

 ןֵכָלְו ,אֵמָט יםִמָעְּפ עַבֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יםִמָעְּפ עַבֶׁש וָׂשֵעְל הָוֲחַּתְׁשִה בקֲֹעַי

 ,ֹוּלֶׁש הָאְמֻּטַה תחֹוּכֹ תַעְבִׁש תֶא לֵּטַבְל

 הָּׁשֻדְּקַה תַּדֻקְנִל "יוִחָא דַע ֹוּתְׁשִּג דַע"

 ,יוִחָא ןַיְנִמְּכ ה"הוי םֵׁש יאִהֶׁש ֹוּבֶׁש

 לַע :)כט קידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש מֹוְכּו

 לָּכ םִעְו תיעֹוִרְּכ עַבֶׁש עַרָּכֶׁש ידִסָח תֹואֹו

 תֹואֹוֵמ דָחֶא אׁשרֹ רַׁשָנ היָעִרְכּו היָעִרְּכ

יף ִסהֹוְו

 ןֵכְו
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 יםִארֹוְו .ׁשָרְדִּמַה יתֵבְּב ירּוָׁש הָיָהֶׁש ׁשָחָנ

 יאִה מֹוְׁשִּב תֶזֶמְרִּנַה וָׂשֵע לֶׁש תֹוהּוַּמֶׁש

 יףִסהֹוְו .יוָּנִׁש ְךֶרֶּד ה"הוי םֵּׁשִמ תֹויָקִנְי

 תֹוּיִתאֹוֶׁש א"שליט סֹוֵפר יֹוֵסף 'ר ג"ָהרה

 ן"ֵּׁשַהֶׁש זֵּמַרְל ,ו"כ ן"ֵׁש ןֵה ְך"ֵׁשנֹו

   םֵּׁשִמ אָּבֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא תֶכֶׁשנֹו הָּפִלְקִּד

  .ו"כ ןַיְנִמְּכ ה"הוי  

 יוָּנִּׁשֶׁש .)קעב וישלח( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

 הָצָרֶׁש ןַמְזִּב לּוְדָּג וָׂשֵע לֶׁש

 אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנְו ,בקֲֹעַי תֶא ְךׁשְֹנִל

 ןֵכְו ,הֶז ןַמְזִּב הָלֵדְּג תֹויָקִנְּיֶׁש זֶמֶר

 םָּׁשִמְּד היָכִׁשְנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע

 :)ג ק"ב( א"ַּבמהרש מּוָבא ןֵכְו .תֹויָקִנְי

 ְוֵכן ,ַהַּמִּזיק ֵׁשן ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשֵעָׂשו

 )כה ,כה בראשית( יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּום מּוָבא

 יםִארֹו ןֵכְו .ִׁשַּנִים ִעם נֹוַלד ֶׁשֵעָׂשו

 וָׂשֵע לֶׁש חֹוּכֶֹׁש )ז ,ז אלדני( ,בתּוָּכַּב

 ְרִביָעָאה ֵחיָוה" ,םִיַּנִּׁשַּב אהּו

 ַיִּתיָרה ְוַתִּקיָפא ְוֵאיְמָתִני ְּדִחיָלה

ַבַעל 'ְּב ןֵּיְוַע ".ַלּה ַפְרֶזל ִּדי ְוִׁשַּנִין

ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעָׂשו  ֶׁש)ד ,לג בראשית( 'ַהּטּוִרים

ו ָׂשל ֵער ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו .ִׁשיָניו

ֶליָך ֶּתְלְיָך  ֵכאָנא ָׂשַעָּתה ְו") ג, בראשית כז(

  ת "ר" ָצִידְוַקְׁשֶּתָך ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי 

  .ְך"ֵׁשנֹו  

 ָאַמר ּוְׁשמּוֵאל :)ג ק"ב( ַּבְּגָמָרא

 ְךֵאי" ִּדְכִתיב ַהֵּׁשן ֶזה ַמְבֶעה

 ַמאי ,"ַמְצֻּפָניו ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו

 ֵאיְכֵדין יֹוֵסף ַרב ְּכִדְמַתְרֵּגם ַמְׁשַמע

 .ַמְטְמרֹוִהי ִאְתַּגְלָין ֵעָׂשו ִאיְתְּבֵליׁש

 ּוּלַּגְתִנ וָׂשֵע לֶׁש יםִנמֹוְטַּמַהֶׁש יםִארֹו

 וָׂשֵע תיַקיִנִּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,יוָּנִׁשְּב

   יםִאָצְמִנ םָׁשְו יוָּנִׁש ְךֶרֶּד יאִה ֵמַהְּקֻדָּׁשה

   .יוָנמֹוְטַמ  

 'ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה'ְּבֵסֶפר 

 ֶׁשּקֹוַמת ָהַרע ָּבעֹוָלם )ה"פ ו"ש א"ח(

ַאְלֵפי 'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר . ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ׁשּוָעל

 ֶׁשְּנִׁשיַכת ַהּׁשּוָעל ֵאיָנּה )שועל ערך( 'ִיְׂשָרֵאל

, ם ֶׁשּלֹו ְּכפּופֹותְּדַהִּׁשַּנִי, ֻמְרֶּגֶׁשת ִּבְכִניָסתֹו

. ְוַרק ְּכֶׁשּיֹוֵצא הּוא ֶנֱאָחז ַּבָּבָׂשר ְוֶזה ּכֹוֵאב

ִנְרֶאה ִּדְנִׁשיָכה זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְנִׁשיַכת 

ֶׁשִּבְתִחָּלה ֵאיָנּה ֻמְרֶּגֶׁשת , ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ר ֲאָבל ַאַח. ְוַאְּדַרָּבה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיָקה

ים ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשָּצִריְך ִיּסּוִרים  ַמְרִּגיִׁשְךָּכ

ְּכֵדי ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא , ְלַכֵּפר ַעל ַהֵחְטא

 ֶׁשַּקִין :)נד בראשית(ַעֵּין ַּבּזַֹהר . ֵיֵצא ַהחּוָצה

ָהַרג ֶאת ֶהֶבל ַעל ְיֵדי ֶׁשְּנָׁשכֹו ְּבִׁשָּניו ְּכמֹו 

ְורֹוִאים ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִנְלָחם , ָנָחׁש

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכ ְו.ִׁשָּניו ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשהְּב

ל ם ַעָדָאת ָהים ֶאיִקִּזים ַמִדֵּׁשַה ֶׁש:)גיטין סז(

ןֵכְו

  ינּוִצָמ

מּוָבא 
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. ב עג"ב (ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. היָכִׁשי ְנֵדְי

  ת ה ֶאָאה ָרָנר ָחר ַּבה ַּבָבָר ֶׁש)ם שם"וברשב

  .הָמחֹו ַהיֵּנִׁשל ים ַעִצים ָרִדֵּׁשַה  

ִהיא '  ֶׁשָהאֹות ׁש:)ב הקדמה(ַּבּזַֹהר 

' ְוג, אֹות ֶׁשל ֱאֶמת ּוְקֻדָּׁשה

ת אֹו ְו.ָאבֹות' ַהַּקִּוים ֶׁשָּבּה ֵהם ְּכֶנֶגד ג

ה יָקִנת ְיֵתה ָלָּפִלְּקת ַלֶרֶּבַחְתאת ִמזֹ

ת ֶכֶּיַׁשה ַהָּפִלְּקת ַהיַקִנְּי ֶׁשינּוְיַה. הָּפִלְּקַל

יא ִהֶׁש', ת שאֹוָהיא ֵמִה' רְו' ת קֹוּיִתאֹוָל

ַׁשַער 'מּוָבא ְּבן ֵכְו. ְקֻדָּׁשהל ת ֶׁשאֹו

 )רה 'ע ב"ח המצרים בין(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהַּכָּונֹות

ה ַהְּמִאיִרים ִּביֵמי ֵּבין "ֶׁשִחּלּוֵפי ֵׁשם ֲהָוָי

ַהְּמָצִרים ּוְמַרְּמִזים ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת 

ֵהם ְּבסֹוד ָהאֹות , הָּפִלְּקַלה "ִמֵּׁשם ֲהָוָי

, ו"כוז, ד"טדהַהִחּלּוִפים ' ְּדג, ן"ִׁשי

 צרהוכן . ן"ִׁשי ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ץ"מצפ

 וזה ,ן"שי בגימטריא י"אדנעם שם 

בין שתי אותיות , הסוד של בין המצרים

והשני של , חילופים' אחד של הג, ן"שי

 'םַׁשַער ַהְּפסּוִקי'מּוָבא ְּבן ֵכְו .י"ה אדנ"צר

 תֹוָאבּול ְנֵּבם ִקָעְלִּב ֶׁש)בלק קפה( ל"ְלָהֲאִריַז

   )ד, במדבר כד( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּובּו, ן"ית ִׁשאֹוָהֵמ

  . ן"יִׁשת "ר, "לֵפנֱֹחֶזה ֶיַּדי ַׁשַמֲחֵזה "  

ערך (' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ְּבֵסֶפר 

א "ְוַהגרט "ַהבעשם ֵׁש ְּב)חמס

 ,ׁשָחָנן ְוָטָׂשת בֹוֵת ְּבׁשֵּי ֶׁשן"שת ֹוּיִתאֹוֶׁש

 ט"חת ֹוּיִתאֹוְו, ןֶהָּלְּקֻדָּׁשה ֶׁשת ַהֹוּיִתן אֹוֵה

עיין בפרוש ( .ןֶהָּלֻּטְמָאה ֶׁשת ַהֹוּיִתן אֹוֵה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן  )א על תיקוני זהר תיקון יט"הגר

, ֶאת ַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב, ְּבִׁשָּניוֵעָׂשו נֹוֵׁשְך 

 )'ש אות( 'ע"ִמְדַרׁש אֹוִתּיֹות ְּדר'ְּדָמִצינּו ְּב

ְוֵכן ַלֵּׁשן . ן"ִׁשי ִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ֵּׁשןֶׁשַה

ַיַחד ִעם ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשָּלּה ֵיׁש צּוַרת אֹות 

 .םִיַּנִּׁשם ַהּוּלִּצ ַּב ְלֵעילנּוֵאְרֶהֶׁשְּכִפי  ן"ִׁשי

ע ָרת ָהַמת קֹול ֶאֵּמַסְמל ַהָעּון ׁשֵכְו

ם ָּׁשִּמז ֶׁשֵּמַרן ְל"ית ִׁשאֹויל ָּבִחְת ַמילֵעְלִדְּכ

 ִמֵּמיָלא ַהִּׁשַּנִים ֶׁשל ֵעָׂשו ְמַסְּמלֹות .תֹויָקִנְי

ת צֹויצֹו ִנּה ָּבׁשֵּיֶׁשן ֶׁשּלֹו "ֶאת ָהאֹות ִׁשי

 הּוא יוָּנִׁש ְּבׁשֵּי ֶׁשְּקֻדָּׁשה ַהְךֶרֶדְו, ְקֻדָּׁשה

 .ינֹק ִמֶּמּנּוְמַנֶּסה ִלָּכֵנס ַלחּוט ֶׁשל ַיֲעקֹב ִל

' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרַּז' ְּבּוְמֻרָּמז

ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד " )'מ

ִלְהיֹות ִּכי ָהָיה לֹו ַצד ִניצֹוֵצי , "ְּבִפיו

  ַהְּקֻדָּׁשה ֵמֵחֶלק ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק 

  .ָאִבינּו ְנתּוִנים ְּבִפיו  

 שהנסיון של :)ישלח קעאו(בזהר 

 , של יעקבעשו לנשוך בצואר

מרמז על חורבן בית המקדש השני 

דבית , שנחרב על ידי זרעו של עשו

ומבואר לדברינו . המקדש נמשל לצואר

 ּוינִצָמ

מּוָבא 

מצינו 
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  שהיא , ן"נים הם בחינת האות שיישש

   .סוד החורבן והבין המצרים כדלעיל  

ַוִּיְקְראּו " )ח, ר סג"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ָהא ָׁשְוא ֶׁשָּבָראִתי "מֹו ֵעָׂשוְׁש

א ו הּוָׂשֵע ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ְּבעֹוָלִמי

  ק ֵנא יֹוהּון ֶׁשיָוֵּכ. רֶקֶׁשא ְוְון ָׁשֹוׁשְּלִמ

  .רֶקת ֶׁשַבֵתְּבן ֶׁש"ית ִׁשאֹוָהֵמ  

יץ אִרָּקס ִמָחְני ִּפִּבם ַרֵׁשא ְּבָבמּו

 לּוְכא יּו לֹ,רֵּקַׁש ְמינֹוֵאי ֶׁשִּמֶׁשל "זצ

א לֹ"ה ָרֹוּתַה היָכִמְסִהֶׁש מֹוְּכ. ּוּנֶּמב ִמנְֹגִל

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו".ּוׁשֲחַכא ְתלֹ ְובּונְֹגִּת

ב נְֹגת ִלרּוָׁשְפֶאת ֹוּפִלְּקן ַלֵתר נֹוֶקֶׁשְּד

ר ֵּקַׁשְמן ַהֵכָל, ן"ית ִׁשאֹו ָהְךֶרֶּדה ָּׁשֻדְּקַהֵמ

  , הָּדד ִמֶגֶנה ְּכָּדִמ. ּוּנֶּמים ִמִבְנֹוּג ֶׁשׁשָנֱעֶנ

   .הָּׁשֻדְּקַהע ַפת ֶׁשַבֵנת ְּגם ֶאַרא ָּגהּון ֶׁשיָוֵּכ 

 המֶׁשּו בקֲֹעַי לֶׁש םאָרָּוַצ ןֵכָלְּד

 תקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמְּד ,ׁשִיַׁשְל ְךַפְהֶנ

 יֵנְבַא יםִאָרְקִנ ַהְּבִרית לּוחֹות ְּׁשֵניֶׁש :)פ

 יּוָהֶׁש המֶׁשּו בקֲֹעַי לֶׁש םָראָּוַצְו ,ׁשִיַׁש

 לֶׁש ׁשִיַּׁשַה תיַנִחְבִּב הָיָה ,הָרֹוּתַה יֵדּוּמַע

 .אָרֲחַא אָרְטִּסַה תיַכִׁשְּנִמ ילִּצַּמֶׁש ַהֻּלחֹות

 ְּבִגיַמְטִרָּיא תֹוּיִתאֹוָה 'ג םִע ׁשִיַׁש ןֵכְו

 ה"ד :ב ק"ב( תפֹוְסֹוּתַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ג"תרי

 ּוְמבָֹאר ,ׁשִיַׁש ןֶבֶאְל הָמֹוּד ןֵּׁשַהֶׁש )כאשר

 יאִה ַהְּקֻדָּׁשהֵמ תֶקֶנֹוּיֶׁש ןֵׁשְּד ִלְדָבֵרינּו

 דַצְל יםִכָּיַּׁשַה ׁשִיַּׁשַה יֵנְבַאְל הָמֹוּד

ן ֵּׁשַהיל ֵמִּצ ַמְקֻדָּׁשה ִּדׁשִּיַּׁשַה ְו.ַהְּקֻדָּׁשה

 .ׁשִּיַׁשה ְלֶמֹוּדן ֶׁשֶבֶאה ֵמָיּוׂשֲעֶׁש, הָּפִלְקִּד

 ,ר ז"השיש.  לא,ר א"שמו (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

 ,"ןֵּׁשל ַהַּדְגִמ ְּכְךאֵרָּוַצ"ב תּוָּכַהֶׁש) ט

   ְךַּפְהם ֶנאָרָּוַּצֶׁשה ְּכֶשמֹב ּוקֲֹעל ַיר ַעַמֱאֶנ

  .ן ֵׁשׁשִּיַׁשא ְלֵרקֹוב תּוָּכַהים ֶׁשִארֹוְו, ׁשִּיַׁשְל 

 ן"יִׁשֶׁש .)כו תיקונים( רַהּזַֹּב

 אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ .ס"ש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יןִחֹוּמַה לַע תֶזֶּמַרְמ ן"יִׁש תאֹוָהֶׁש זֶמֶר

 נּוְרַאֵבְדִּכ ,תרֹואֹו ס"ש םֶהָּב ׁשֵּיֶׁש היָקיִנִּד

 תיַקיִנִּד ',ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִסְל חַתֶּפ' רַמֲאַמְּב

 ןֵכְו .היָקיִנִּד יןִחֹוּמַהֵמ יאִה יםִניצֹוִחַה

 ,היָקיִנִּד יןִחמֹוְל םִיַּנִׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 ִׁשַּנִים ּוְלֶבן" )יב ,מט בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 .היָקיִנִּד יןִחמֹו לַע זֵּמַרְמ בָלָחְו ,"ֵמָחָלב

 תיַנִחְּב יאִה הָּפִלְּקַה תיַקִנְּיֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו

 ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,בָלָח תֹוקְנֹוּיֶׁש םִיַּנִׁש

 ֶׁשֶּלָעִתיד ָאְמרּו ִמָּכאן )כו ר"תדבא(

 ֶׁשל ִׁשֵּניֶהם ֶׁשִּיְהיּו ָּדִוד ֶּבן ִלימֹות

 ,ַאּמֹות ד"כ ִנְמָׁשִכין ִיְׂשָרֵאל אֹוְכֵלי

 ְוָׁשלֹש ְׁשלִֹשים יםִרְמאֹו יםִמָכֲחַו

 ֶעְׂשִרים ִמן ג"ל ִּנְׁשַּתָּנה ּוַמה ,ַאּמֹות

 ֳחָדִׁשים ִּתְׁשָעה ֶנֶגדְּכ ֶאָּלא ,ְוַאְרַּבע

 ְוַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ִלְמֻעֶּבֶרת

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

  הֶאְרִנ

 ינּוִצָמ
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   ַאָּמה ְוחֶֹדׁש חֶֹדׁש ָּכל ְּכֶנֶגד ,ִלְמִניקֹות

   .ַאַחת  

 ָרָׁשען ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה "ָהאֹות ִׁשי

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּבֹו ֶׁשִּמָּׁשם 

 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר , הּוא יֹוֵנק

ִיְגָמר ָנא ַרע " ַעל ַהָּכתּוב )פורים(

 ֶׁשִאם נֹוִציא ֵמָהָרָׁשע ֶאת ָהאֹות "ְרָׁשִעים

 הּוא ִיָּגֵמר ָרעְוהּוא ִיָּׁשֵאר ַרק ן "ִׁשי

. ְּדלֹא ִּתָּׁשֵאר לֹו ַהְיִניָקה ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ְוָימּות

 ִּדְבִׁשָּניו יקִׁשָּניו ַצִּד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָרָׁשעְוֵכן 

ן ֶׁשּלֹו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת "ִנְמֵצאת ָהאֹות ִׁשי

ַצִּדיק ְּדָׁשם ֵיׁש לֹו ְיִניָקה ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשןְוֵכן , ה"ִחּלּוֵפי ֵׁשם ֲהָוָי

 ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְּדָרגֹות ַהְּגבֹוהֹות ֵׂשֶכל

 ,ֹו ַׁשָּיכּות ַלְּקֻדָּׁשהֶׁשָּבָאָדם ֶׁשָּׁשם עֹוד ֵיׁש ל

 ק"יִּדַצ ִמְתַחֶּלֶפת ָּבאֹות ן"יִׁשְוֵכן אֹות 

 ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָחָכם .ַהִּׁשַּנִיםְּבאֹוִתּיֹות 

 ָׁשָנה ּוֵפַרׁשא ִמְּלׁשֹון י ִהֵּׁשןֶאָחד ֶׁש

 ְּדַהֵּׁשן ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה :)מט פסחים(

ן ֵכְו.  קֶֹדם ֶׁשֵּפַרׁשָנהָׁשְּכֶׁשָהָיה , ֶׁשּבֹו

ה יָכִׁשְּנ ַהְךֶרֶד ְּדהיָנִכְׁש אֹוִתּיֹות היָכִׁשְנ

ְוַעֵּין ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . היָנִכְּשים ַלִרְּבַחְתם ִמֵה

ן ְמַסֶּמֶלת ֶאת " ֶׁשָהאֹות ִׁשי)י ,כח דברים(

 ן"ָׂשָטְוֵכן . ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ָהָאָדם

ְּדָׂשָטן ִעם , ן"ִׁשי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהּכֹוֵלל

יא ִהֶׁשַהּכֹוֵלל ְמַרֵּמז ַעל ַהְיִניָקה ֶׁשּלֹו 

ַעֵּין . ן"ֶׁשָּבָאה ֵמָהאֹות ִׁשי, ֹוּלֶׁשַהּכֹוֵלל 

 'ע א"ח התפילין(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

  א ַסְמָמֵני ַהְּקטֶֹרת ֶׁשֵהן ָהרּוָחִנּיּות " ֶׁשי)סא

  .ן" ַהְּקִלּפֹות יֹוְנִקים ֵמָהאֹות ִׁשיֶׁשל  

 גְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשְּב

 ) יח,דברים טז(ב תּוָּכל ַהא ַע"שליט

ָעֶריָך ְׁשְטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ׁשְֹפִטים ְוׁשֹ"

ָבֶטיָך ְׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלֶׁשֲא

 ֹו ּבׁשֵּיֶׁש". ט ֶצֶדקַּפְׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמָׁשְו

 ׁשֵּיים ֶׁשִרָעְׁש' ד זֶגֶנ ְּכן"ית ִׁשֹוּיִתאֹו' ז

ה ֶאְרִנ. רמְֹׁש ִליְךִרם ָציֶהֵלֲע, םָדָא ָהאׁשרְֹּב

א  הּורַעַּׁש ֶׁשינּוֵרָבי ְּדל ִּפיף ַעִסהֹוְל

 ׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכְּבז ֶׁשֵּמַרְל, עָר' שת ֹוּיִתאֹו

ן "ית ִׁש אֹוׁשֵי, עַפ ֶׁשאֵצם יֹוָּׁשִּמר ֶׁשַעַׁש

ל ר ַעֵמֹום ׁשָדָאָה ין ֵאםע ִאַרת ָלֶרֶּבַחְּמֶׁש

   עַרָהר ֶׁשמְֹׁשִל ְורֵעת יֹוְה ִליְךִרָצְו. יוָרָעְׁש

  .ן"יִּׁש ַהְךֶרס ֶּדֵנָּכא ִילֹ  

ן ָמ ָהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְר ִנינּוֵרָבי ְּדִּפ

ץ יצֹוִּנַהן ֶׁשיָוֵּכ. חַסֶפא ְּבָקְוה ַּדָלְּתִנ

ר ל ַּבֵאמּוב ְׁשה ַרָי ָהתֹוה אֹוָיֱחֶהה ֶׁשָּׁשֻדְק

 ְמַלֵּמדה ָיָהיו ְוָני ָבֵנְּבה ִמָיָהת ֶׁשיַלִׁש

ן ָמְּז ַהאּוהח ֶׁשַסֶפְּב. קַרי ְּבֵנְבת ִּבקֹוינֹוִּת

ת יא ֶאִצהֹו ְליחּוִלְצִה, "ָךְנִב ְלָּתְדַּגִהְו"ל ֶׁש

ם ה ִעָדֹובֲע ָהַחכְֹּב הּוֵיַחְּמה ֶׁשָּׁשֻדץ ְקיצֹוִּנַה

ְוֵכן 

א ָבמּו

ל ַע
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 רּוְּבַּגְתא ִהיָלֵּמִמּו, ןָּבית ַרל ֵּבת ֶׁשקֹוינֹוִּת

ת אֹות ָהיַלִׁשל ְוֵאמּוְׁשן ֵכְו. ןָמל ָהַע

  ז ֵּמַרְל, ן"יִׁשיא ם ִהֶהָּלה ֶׁשָנֹואׁשִרָה

  .םֶהה ֵמָקיִנה ְיָּפִלְּקה ַלָתְיָהֶׁש  

 איָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעי ַיִּבי ַרֵרְפִסְּב

ת ֹוּיִת אֹויתאִׁשֵרְּבל ֶׁש"זצ

 ינּוֵרָבְדז ִלֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ, 'י שאִתָרָּב

ת ֶרֶּבַחְּמֶׁש' ת שאֹוה ָּבָללּוה ְּכיָאִרְּבל ַהָּכֶׁש

ע ַפֶּׁשת ַהה ֶאיָרִבֲעַמּו, הָּפִלְּק ַלַהְּקֻדָּׁשהין ֵּב

 'בת אֹון ָהֵכְו .יִמְׁשַּגם ַהָלעֹול ָהָכְל

ל  ָּכתֶלֶלְכ ִנּהָּבית ֶׁשאִׁשֵרל ְּבה ֶׁשָנֹואׁשִרָה

ם ֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו .'שש "ת ב"אְּב, היָאִרְּבַה

א "שליטג ְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"הרה

, 'ג ש"תריְּבִגיַמְטִרָּיא  יתאִׁשֵרְּבֶׁש

ת ֶלֶלְכה ִניָאִרְּבל ַהָּכ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

, ג"ת תרייַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָּׁשֻדְּקַּב

ן ֵכְו. ['ש ַהְךֶרה ֶּדָּפִלְּקה ַליָעִּפְׁשַּמֶׁש

ת ֶמֱאע ָהַגֶרא ְלרְֹקִלִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות 

ת ֶמֱאיא ָהן ִה"ית ִׁשאֹוְּד, ן"יִּׁשת ַהַעְׁש

  ם ָלעֹות ָּבֶלֶעפֹות ּוֹוּפִלְּקת ַהה ֶאָּיַחְּמֶׁש

  .]הֶּזַה  

.) שמות רעג' השמטות לס(ר ַהּזַֹּב

, ֶׁשֵּמת אֹותֹו ֶּבן ָאָדםן ַמְזִּב

ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ׁשֹוְטִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי 

, ְותֹוְפִסים אֹותֹו, אֹותֹו ֶּבן ָאָדם

 ְךְוַהֶּמֶל, ְךּוַמְכִניִסים אֹותֹו ִלְפֵני ַהֶּמֶל

, ַהָּקדֹוׁש ְמַׁשֵּבר ֵאּלּו ְקָׁשִרים ּומֹוִריד

 ֵמַעל ]ִריתַהְּב ְּפַגם[אֹותֹו ֵחְטא 

ִאם ְיֻכַּפר "ְוַעל סֹוד ֶזה ָּכתּוב , ַצָּוארֹו

ים ִארֹו. "ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, רַּבַּצָּואם ֵגֹוד ּפסֹוְים ַהַגְּפֶׁש

ה ָאָצתֹו ְּכְךֵׁשא נֹוָרֲחא ַאָרְטִּסם ַהָּׁשֶׁש

ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶׁש יםִארֹוְו, אְטֵחַהֵמ

ֹוְטִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי אֹותֹו ֶּבן ׁש

ְׁשלׁש ֵמאֹות ִּד ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו ,ָאָדם

ה ָׂשֲע ַנּהָּכְרַּד', שת אֹול ָהן ֶׁשָיְנִּמא ַההּו

 ָאַמר .)גיטין סח( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. םָגְּפַה

  ַרִּבי יֹוָחָנן ְׁשלׁש ֵמאֹות ִמיֵני ֵׁשִדים 

  .ָהיּו  

 תַבֵתְּב ְמֻרֶּמֶזת ן"יִׁש תאֹוְּד

 דסֹוְּב יאִה הָנֵּׁשֶׁש זֵּמַרְל ,היָנֵׁש

 ְּקֻדָּׁשהַה תֶא תֶרֶּבַחְמַה ן"יִׁש תאֹוָה

 תּוּלַקְּב לֹויּפִל ללּוָע ןֵׁשָי םָדָאְּד ,הָּפִלְּקַל

 ַרע תֹוּיִתאֹוֶׁש יםִארֹוֶׁש יִפְּכ ,עַרָה דַצְל

 ןָמֵג'ְּב אמּוָב ןֵכְו .ֵערֵמ ַהֵהֶפְך ןֵה

 ְּכָיֵׁשן ָּבֵטל יֹוֵׁשב )תקפג 'ס( 'םָהָרְבַא

 )ז ,ג תשובה( ם"ַּבְמַרָּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדֵמי

 ּוְוַחְּפׂש ,םֶכְתַמֵּדְרַּתִמ יםִנֵׁשְי רּועּו

 ְוֵכן .ִּבְתׁשּוָבה ְוִחְזרּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם

 ֶאָחד ֵׁשָנה ):נז ברכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

א ָבמּו

 ינּוִצָמ

 הֶאְרִנ
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   יםִאָרְקִנ תֹוּפִלְּקַהְו ,ְלִמיָתה ִמִּׁשִּׁשים

  .תֶוָמ  

פסח ( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ְּבִגיַמְטִרָּיא א  הּוסַּפְרַּכ ֶׁש)ב קסז"ח

ר ָאבְֹמַכְו, ן"ית ִׁשאֹוד ָהסֹוא ְּבהּו ְון"יִׁש

 סַּפְרַּכ ֶׁש'ַחְׁשַמל ָּדם' ְּבַמֲאַמר ינּוֵרָבְדִּב

ים ִּׁשל ִׁשז ַעֵּמַרְמ ּו,ְךֶרָּפ' סת ֹוּיִתא אֹוהּו

 ְךֶרת ָּפַדבֹו ֲעדּוְבָעל ֶׁשֵאָרְׂשא ִיֹוּבִר

ד סֹום ְּבִיַרְצִמה ְליָקִנן ְיַתה ָנֶזְו, םִיַרְצִמְּב

 כלי'ב הובא(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ן ֵכְו .ן"ית ִׁשאֹוָה

ַּכֲאֶׁשר ָקְׁשרּו ִיְׂשָרֵאל  )כו ,יב שמות 'יקר

ה ְּבַכְרֵעי ַהִּמָּטה ָהיּו ִׁשֵּני ֶאת ַהָּטֶל

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָטֶלה .ַהִּמְצִרים ֵקהֹות

ַּדְרּכֹו ָהְיָתה , ָהָיה ַהָּׂשר ּוַמָּזל ֶׁשל ִמְצַרִים

ּוְכֶׁשָּקְׁשרּו ִיְׂשָרֵאל . ָלֶהם ְיִניָקה ֵמַהְּקֻדָּׁשה

ֵכן ָל, ֶאת ַהָּטֶלה ִּבְּטלּו ֶאת ְיִניַקת ַהִּמְצִרים

ְוֵכן ַמה  .ֶזה ָּגַרם ֶׁשִּׁשֵּניֶהם ַנֲעׂשּו ֵקהֹות

ְוַאף ַאָּתה ֶּׁשָּמִצינּו ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 

 ִנְרֶאה ִּדְמַרְּמִזים ֶׁשָּכל ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו

  ְוִאם ִנְׁשּבֹר , ֵמַהְּקֻדָּׁשהיא ע ִהָׁשָרת ָהְיִניַק

  .ֶאת ִׁשָּניו ִּתָּגֵמר ִחּיּותֹו  

ם ֵׁש ְּב) ב, מז'יוסף תהילות'(א "יָדִחַּב

ל ֵאָרְׂש ִייּוָהֶׁשְּכ, ׁשָרְדִמ

ת ר ֶאֵהַמה ְל"ה הקבָצָרם ְוִיַרְצִמְּב

ם ת ִאבֹוָאה ָל"ר הקבַמָא, ץֵּקַה

ג ֵּלַדם ֲאֶכְמִּׁשד ִמָחת ֶא אֹויטּוִעְמַּת

ן ֵתן ְו"יח ִׁשק ַקָחְצר ִיַמָא, ץֵּקת ַהֶא

ן רֹוְתִיו ְּכ"ר רדֵאָּׁשי ִי"ִד ָצּהָמקֹוְמִּב

יף ִלֱחק ֶהָחְצִּי ֶׁשינּוְיַה. י"ִדָּצן ַהן ִמ"יִּׁשַה

ת כּוְזִבּו, קָחְצִיק ְלָחְׂשִּין ִמ"ית ִׁשאֹות ָהֶא

ו "ה רדֶיְהִּיץ ֶׁשֵּקת ַהה ֶא"ר הקבֵהה ִמֶז

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָנָׁש' ם תקֹוְמה ִּבָנָׁש

 תבֹוָאת ָהמֹוְׁשִּבן ֶׁש"יִּׁשת ַה ֶאיאּוִצהֹוֶׁש

   רּוֲהא ִמָליֵּמִמּו, יםִרְצִּמ ַהקּוְנ ָיהָּנֶּמִּמֶׁש

  .םִיַרְצִּמה ִמיָאִצְית ַהֶא  

 ֶׁשַהִּמְלָחָמה ַּבְּכתּוִבים ְרָמִזים ָמִצינּו

 בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ .ְּבִׁשֵּניֶהם ִהיא ָּבְרָׁשִעים

 שם( ."ִׁשַּבְרָּת ְרָׁשִעים ִׁשֵּני" )ח ,ג תהילים(

 ַיֲחרֹק ִׁשָּניו ְוָכָעס ִיְרֶאה ָרָׁשע" )י ,קיב

 'ע"דר אותיות'( ַהִּמְדָרׁש ןֹוׁשְל הְוֶז ,"ְוָנָמס

 ',ְוכּו "ִׁשַּבְרָּת ְרָׁשִעים ִׁשֵּני" )ן"שי אות

 ָממֹון אֹוְכִלין ֶׁשל ִׁשֵּניֶהם ֶׁשֲעִתיִדין

 ִלְהיֹות ַהָּמִׁשיַח ִּבימֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

 ָּבֵאי ְוָכל ,ַאּמֹות ב"כ ִּפיֶהןִמ יֹוֵצא

 ָחְטאּו ֶמה ְואֹוְמִרים רֹוִאין ָהעֹוָלם

 ,ִמִּפיֶהן ִׁשֵּניֶהם יֹוְצִאין ְךֶׁשָּכ ֵאּלּו

 ָממֹון ֶׁשָאְכלּו ִמְּפֵני ְואֹוְמִרים ְמִׁשיִבין

 יםִׁשָנֱעֶנ ֶׁשָהְרָׁשִעים רֹוִאים .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

 ְמַכִּלים ֵהם ֵּניֶהםֶׁשְּבִׁשם ּוּׁשִמ ְּבִׁשֵּניֶהם

 ֶׁשִּמָּׁשם ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָממֹוָנם

מּוָבא 

א ָבמּו

 ְוֵכן
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 ַהֶּׁשַפע ֶאת לֹוְקִחים ֵהם ּוִמָּׁשם ,ְיִניָקָתם

 אהּו ׁשֶנעָֹה ןֵכָלְו .ִּבְׁשִביָלם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

 לֶדּגֹ תֶא ְלֻכָּלם תאֹוְרַהְל םִיַּנִּׁשַה תַלָּדְגַהְּב

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .לֵאָרְׁשִּיִמ קּוְנָּיֶׁש היָקִנְיַה

ה ָשלֹ ְׁש לֹוׁשה ֵין ֶז"יִּׁשם ֶׁשֵׁשְּכם ָׁש

א  הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקר ַהֵּבַׁש ְמְךָּכ, יםִפָנֲע

. יםִמָעש ְּפלֹים ָׁשִעָׁשל ְרם ֶׁשיֶהֵּנִׁש

ת ז ֶאֵּמַר ְמׁשָרְדִּמַהֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

ל ַלְגִּב, םיֶהֵּנִׁשים ְּבִעָׁשְרים ָהִׁשָנֱעֶּנם ֶׁשַעַּטַה

 .םיֶהֵּנִׁשְּבֶׁש, ן"ית ִׁשאֹו ָהְךֶרם ֶּדֶהָּלה ֶׁשיָקִנְיַה

 הָּפִלְּקַה אהּוֶׁש ןָסְרֻמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵׁש ןֵכְו

 ְּדֵׁשן ,חַמֶּקַה ְךתֹוְּב תֶרֶאְׁשִּנֶׁש הָּקַּדַה

 ןֵכְו ,ַהְּקֻדָּׁשה ְךתֹוְּב הָּפִלְּקַה תֶא היָסִנְכַמ

   תֶא ירִסָהְל הֶשמְֹל רַמָא 'הֶׁש בתּוָּכַה

   .ן"ֵׁש ת"ר "יָךֶלָעְנ לַׁש" )ה ,ג שמות( תֹוּפִלְּקַה 

 יןֵא הָּפִלְקִּד ,םיָקֵר ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵׁש

 נּון ָאֵכָלְו .םיָקֵר יאִהְו םלּוְּכ ּהָּב

יָקם ַאל ֵר. ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו יםִלְּלַּפְתִמ

א לְֹו, ינּוֵתֹוּלִפ ְּתלּוְּבַקְתִּיֶׁש .ְּתִׁשיֵבנּו

ת יַנִחְב ִּבןֵהת ֶׁשֹוּפִלְּקת ַהיַזִחה ֲאֶיְהִּת

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵׁש ןֵכ ְו.נּוָּלת ֶׁשֹוּלִפְּתם ַּביָקֵר

 הָּפִלְּקַה לֶׁש םִיַּנִּׁשַה יםִאָצְמִנ ֹוּבֶׁש ,בֵׁשְחַמ

 ,ח 'ישעי( בתּוָּכַה ת"ס ב"ֵׁשְחַמ ןֵכְו .ינּוֵמָיְּב

 ".םִיְירּוָׁשָל בְליֹוֵׁש ׁשּוְלמֹוֵק חְלַפ" )יד

ם ָתָפְׂשא ִּבָרְקב ִנֵׁשְחַּמת ַהַּפִלְקר ִלּוּבִחַה

יף ִסהֹוְו. הָּׁשֻדְּקַה ֵמקינִֹל ינּוְיַה. קיְנִל

 קיְנִלא ֶׁש"אר שליטָדְנַלים ַּגִּיַח' ג ר"הרה

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהאלמְֹׂשא  הּויׁשיִדִאת ָהַפְׂשִּב

ק ָחְצי ִיִוֵל' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. הָּפִלְּקַה

ד ַחַא ְּכזָמְרב ִנֵׁשְחַּמַהא ֶׁש"שליטן ַמְרֶּדֶל

י ֵקְרִפ' ְּב,איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקל ִעים ֶׁשִניָמִּסַה

 רֵמאל אֹוֵעָמְׁש ִייִּבַר )כט( 'רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרְּד

י ֵנין ְּביִדִתים ֲעִרָבר ְּדָׂשה ָעָּׁשִמֲח

  ית ִרֲחַאץ ְּבֶרָאת ָּבֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשִי

   .סמֹוְלּוּקַה ְורָיְּנַהל ֵמָּקִי ְו',כּוְוים ִמָּיַה 

עקב ( ל"יַזִרֲאָהְל' תוֹוְצִּמר ַהַעַׁש'ְּב

י ֵדל ְים ַעֶחֶּלן ַהחְֹטין ִלֵּוַכְּת )קד

ל ֶכאֹר ָהֵרָּבְתן ִיי ֵּכֵדל ְיַעְו, םִיַּנב ִׁש"ל

. הָּפִלְּקַהת ְוֶלסְֹּפ ַהְךֹוּת ִמְּקֻדָּׁשהַהְו

יד ִרְפַהיא ְלם ִהִיַּנִּׁשת ַהַּלֻעְּפים ֶׁשִארֹו

ן יָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, עַרָהב ֵמֹוּטַה

ן ֵה, הָּפִלְק ּוְקֻדָּׁשהת רֹוְּבַחם ְמִיַּנִּׁשֶׁש

ר ֵרָבת ְללֹויכֹוִו, עה ָרָמב ּוֹוה ּטת ַמעֹוְדיֹו

   ְקֻדָּׁשהל ִּבֵכם אֹוָדם ָאע ִאַרָהב ֵמֹוּטת ַהֶא

  .ְךָכין ְלֵּוַכְמּו  

 ַהְּׁשִכיָנה ַמּדּוַע :)לח אמור( ת"ְּבלק

 םִנְקָרִאי ִיְׂשָרֵאל ּוְכַלל ַהְּקדֹוָׁשה

 ְּבִחיַנת ְוהּוא ,ֶּכֶבׂש ַהְינּו ָרֵחל .ָרֵחל

 ְלִפי ,ְלָרֵחל ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַמְלכּות

 ַהַהְכָנָעה ֶטַבע ְּבָרֵחל ֵּיׁשֶׁש ֶׁשָּמִצינּו

 ןֵכְו

א ָבמּו

 אמּוָב



  ן" ַהֵּׁשן ִהיא ְּבסֹוד אֹות ִׁשי-ַהִּׁשַּנִים ד סֹו

 

 י

 קֹול ְוקֹוָלּה ,ַהְּבֵהמֹות ִמָּכל יֹוֵתר

 ֶאת ֶׁשַּמַּנַחת ְוַגם ,ַרֲחָמנּות ַהְמעֹוֵרר

 ַמה ,קֹוָלּה ַּתְׁשִמיַע ְולֹא ִלְגזֹז ַעְצָמּה

 ִיְׁשקֹטּו לֹא ַהְּבֵהמֹות ָּכל ֵּכן ֶּׁשֵאין

 ְוַהֻּדְגָמא ְלָגְזָזם ְּכֶׁשָּיבֹואּו ָינּוחּו ְולֹא

 ,ְלַהְׁשִּפיַע יֹוֶרֶדת ֲאֶׁשר ,ַּבְּׁשִכיָנה ָלֶזה

 ְוסֹוֶבֶלת ,ַהִחיצֹוִנים ֶאת ַּגם ּוְמַחָּיה

 שופטים( ל"יַזִרֲאָהְל ת"לקְּב אָבמּו ְוֵכן .ֶזה

 ֶּפַתחַל" )ז ,ד בראשית( ֶׁשַהָּכתּוב )שסב 'ע

 ֶׁשְּיִניַקת ְלַרֵּמז ל"ָרֵח ת"ר "ֵבץרֹ ָּטאתַח

 ינּוִצָמּו .ָרֵחל ִמְּבִחיַנת ִהיא צֹוִניםַהִחי

 ש"שה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ לֵחָרְל לּוְׁשְמִנ םִיַּנִּׁשֶׁש

 ּוְמבָֹאר ".ָהְרֵחִלים ְּכֵעֶדר ִׁשַּנִיְך" )ו ,ו

   ְיִניַקת תֶא תלֹוְּמַסְמ םִיַּנִׁשְּד ִלְדָבֵרינּו

   .ַהְּקֻדָּׁשהֵמ ַהִחיצֹוִנים  

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמיף ֶׁשִסהֹו

ם ָדָא ָלׁשם ֵיִא ֶׁש.)פסחים קיג(

ר קֹוֲעא ַילֹ ְוּהָתא אֹוֵּפַרְּיה ֶׁשָלן חֹוֵׁש

ס "ַּׁשת ַּבמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. ּהָתאֹו

ר ָאבְֹמּו. אָניְנִׁשם ֵׁשא ְּבָרְקה ִנָדהּוב ְיַרֶׁש

ינּו  ַרֵּבָּכַתב .)כתובות יד( 'ִּׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת'ַּב

ל ִׁשיָנָנא ַּדֲהָוה ָאַמר ֵליּה "ַהאי ָּגאֹון ז

ְׁשמּוֵאל ְלַרב ְיהּוָדה ְּפׁשּוטֹו ִּבְלׁשֹון 

ם ִיַּנִּׁשים ֶׁשִארֹו ְו.ֲאָרִמי ֶׁשִּׁשָּניו ְּגדֹולֹות

ּוְמבָֹאר . הָדהּוב ְיַרח ְלַב ֶׁשיּות ָהלֹודֹוְּג

 ֻדָּׁשהְּקת ַלכֹוָּים ַׁשִיַּנִּׁשן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּו

ן ֵכָלְו, ןָתר אֹוקֹוֲעא ַליף לִֹדם ָעָדָאָּבֶׁש

, הָדהּוב ְיַרח ְלַב ֶׁשיּות ָהלֹודֹום ְּגִיַּנִׁש

  ל דֹור ָּגּוּבת ִחלֹוְּמַסת ְמלֹודֹום ְּגִיַּנִׁשְּד

   .ְּקֻדָּׁשהַל  

 ַאְׁשְּכֵחיּה :)חגיגה טו( ַּבְּגָמָרא

ֵלי ִּדְת, ְׁשמּוֵאל ְלָרב ְיהּוָדה

ָאַמר , ְוָקא ַבֵכי, ְוָקֵאי ַאִעיְבָרא ְּדַדָׁשא

ַאָמאי ָקא ָבִכית ָאַמר , ִׁשיְנָנא, ֵליּה

ִמי זוְטָרא ַמאי ִּדְכִתיב ְּבהּו , ֵליּה

 ַאֵּיה לַאֵּיה סֹוֵפר ַאֵיה ׁשֹוֵק", ְּבַרָּבָנן

" ַאֵּיה סֹוֵפר ".סֹוֵפר ֶאת ַהִּמְגָּדִלים

. ִתיֹות ֶׁשַּבּתֹוָרהֶׁשָהיּו סֹוְפִרים ְלָכל אֹו

ֶׁשָהיּו ׁשֹוְקִלים ָּכל ַקִלים " ַאֵּיה ׁשֹוֵקל"

ַאֵּיה סֹוֵפר ֶאת . "ַוֲחמּוִרים ֶׁשַּבּתֹוָרה

ֶׁשָהיּו ׁשֹוִנים ְׁשלֹׁש ֵמאֹות " ַהִּמְגָּדִלים

ְוָאַמר .  ַּבִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִוירכֹותַהָל

עּו ּדֹוֵאג ָּב, ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַּבְעֵיי, ַרב ַאִמי

, ַוֲאִחיתֹוֶפל ַּבִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ַּבֲאִויר

ְׁשלָׁשה ְמָלִכים ְוַאְרָּבָעה , ּוְתַנן

. ֶהְדיֹוטֹות ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא

,  ָאַמר ֵליּה,ָלןַאָנן ָמה ִּתיְהֵוי ַע

ב ַרה ְּדֶאְרִנ. ִטיָנא ָהְיָתה ְּבִלָּבם, ִׁשיְנָנא

 אּוְצָּיֶׁש לֶפיתֹוִחֲאג ַוֵאֹול ּדה ַעָכה ָּבָדהּוְי

ם ֵׁשְכִּד, מֹוְצל ַע ַעׁשַׁשָחה ְוָעת ָרּוּבְרַתְל

ר "אאמוְו

 ינּוִצָמּו



  ן" ַהֵּׁשן ִהיא ְּבסֹוד אֹות ִׁשי-ַהִּׁשַּנִים ד סֹו
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ל ָּדְגִמת ְּבכֹוָל ֲהן"יִׁשים ִנֹו ׁשיּום ָהֵהֶׁש

ה ָּפִלְּקם ַהם ִעֶהָּלר ֶׁשֶׁשֶּקַהְו, ירִוֲא ָּבַחֵרֹוּפַה

ה ָּפִלְּקר ַהַח ַארּוְרְגִנְו, ן"יִּׁש ַהְךֶרק ֶּדה ַרָיָה

 ׁשַׁשא ָח הּוְך ָּכ,הָּפִלְּקד ַהַיי ְּבֵרְמַג ְללּוְפָנְו

ל ֹוּפִייו ְוָּנר ִׁשַחר ַאֵרָּגא ִיּלֹ ֶׁשמֹוְצל ַעַע

  ן ֵכ ָל.לֶפיתֹוִחֲאג ַוֵאֹו ּדמֹוה ְּכָּפִלְּקי ַהיֵדִּב

  .שֹוָׁשל ֲחז ַעֵּמַר ְלאָניְנִׁשם ֵׁש ְּבֻמְזָּכרא הּו 

ל ַעַּבִמ' הָקָדיל ְצִעְמ'ר ֶפֵסְּב

י יִתִאָר )ו"תרס' סי(' רָסט מּוֶבֵּׁש'ַה

ם ִיַּנִּׁשַהי ֶׁשִּמם ֶׁשָדת ָאדֹוְלֹור ּתֶפֵסְּב

ר ָׁשְפֶאְו, יםִרָציו ְקָּיַח, תבֹוָקְר ִנֹוּלֶׁש

ף ה ַּדָּדת ִנֶכֶּסַמ ְּברּוְמָאה ֶּׁש ַמהּוֶּזֶׁש

, םָדל ָאיו ֶׁשָּנ ִׁשקּוְּתִּנן ֶׁשיָוה ֵּכ"ס

ם ּוּׁש ִמינּוְיַהְו. יוָתנֹוזֹו ְמטּוֲעָמְתִנ

, יןִטָעיו מּוָתנֹוזֹוְמיו ּוָּיים ַחִרְּצַקְתִּמֶׁש

ן יָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. תמּוב ָירֹוָקי ְּבִּכ

 ןיָנת ֵאֹוּפִלְּקַה, ּוּנֶּמה ִמיָקִנה ְיָּפִלְּקין ַלֵאֶׁש

א ָבן מּוֵכְו. יםִרָציו ְקָּיַחְו, יוָל ָעתרֹוְמֹוׁש

ת ֹוּלִהְּק'ל ַהַעַבּו', רֵפב סֹוָתְּכ'ל ַהַעם ַּבֵׁשְּב

' ָמְּג ַלּוׁשְׁשָחים ֶׁשִנרֹוֲחד ַאעֹוְו' בקֲֹעַי

  ם ַּג, םִיַּנ ִׁשרּוְקא ָעלֹיל ְוֵע ְלאנּוֵבֵהֶׁש

  .יםִרּוּסִיים ְוִבֵאל ְּכב ֶׁשָּצַמְּב  

 אתֵרְקִנ ןֵּׁשַהֶׁש :)ב ק"ב( ַּבְּגָמָרא

 ,לָלָּגַה י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,לָלָּג םֵׁשְּב

 יםִמָעְפּו ְמֻגֶּלה יםִמָעְּפֶׁש ,ןֵׁש נּוְיַה

 ,יִעְר הֶז לָלָּג איָנִרֲחַא אָניְׁשִל ,הֶּסֻכְמ

 לָלָּג יתֵׂשֲעַנְו ,לָכֲאַּמַל תֶרֶעְבַמ ןֵּׁשַהֶׁש

 יםִׁשרּוֵּפַה יֵנְׁשִּד הֶאְרִנ .םָדָא יֵלָלְּג מֹוְּכ

 ַהְּקֻדָּׁשהֵמ ןֵּׁשַה תַקיִנְי לַע יםִזְּמַרְמ

 זֵּמַרְמ הֶּסֻכְמ יםִמָעְפִּד .הָּפִלְּקַל יַעִּפְׁשַהְל

 יאִהֶׁש ְּקֻדָּׁשהַל תֶכֶּיַׁש ןֵּׁשַה יםִמָעְפִּלֶׁש

 זֵּמַרְמ הֶּלֻגְמ יםִמָעְפּו ,הֶּסֻכְמ תיַנִחְבִּב

 תֹוּלֻגְּמֶׁש תֹוּפִלְּקַל יַעִּפְׁשַהְל תֶדֶריֹו ןֵּׁשַהֶׁש

 אתֵרְקִנ ןֵּׁשַהֶׁש יִנֵּׁשַה ׁשרּוֵּפַה ןֵכְו .ץחּוַּב

 הָׂשֲעַּנֶׁש לָכֲאַּמַה תֶא תֶרֶעְבַמ יאִהֶׁש לָלָּג

 תֹוּפִלְּקַל הָעָּפְׁשַהַה לַע זֵּמַרְמ ,יםִלָלְּג

 .יםִלָלְּגַהְו הָאֹוּצַה תיַנִחְּב ְךֶרֶּד יםִקְנֹוּיֶׁש

 יםִזְּמַרְמַה יםִקסּוְּפַה ת"סְו ת"ר ל"ָלָּג ןֵכְו

 )ז ,מה בראשית( הָּפִלְקּו ְקֻדָּׁשה רּוּבִח לַע

 ,מו שם( ,"הָלדְֹּג היָטֵלְפִל םֶכָל תיֹוֲחַהְלּו"

 יִּכ" )ח ,ל א"ש( ".הָנְׁשּג יוָנָפְל תרֹהֹוְל" )כח

 ְקֻדָּׁשהִּד "ליִּצַּת לֵּצַהְו גיִּׂשַּת גֵּׂשַה

 תֶא היָאִצמֹו יאִה הָּפִלְּקַהֵמ היָאִצֹוּמֶׁש

 םֵהֶׁש הָּפִלְּקַּב ׁשֵּיֶׁש ַהְּקֻדָּׁשה ֹוצֹותִניצ

 ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ל"ָלָּג ןֵכְו .לָלָּג תיַנִחְבִּב

 ַהְּקֻדָּׁשהֵמ הָּפִלְּקַה תיַקִנְי לַע רֵּבַדְמַה

 גיִּׂשַא ףּדְֹרֶא בֵיאֹו רַמָא" )ט ,טו שמות(

 ל"ָלָּג ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב "לָלָׁש קֵּלֲחַא

 )כו ,ג א"מ( בתּוָּכַה לֶׁש ֳאָפִנים 'ְּבב ת"ר

 ְךֶרֶּד הֶזְּד "הֶיְהִי אלֹ ְךָל םַג יִל םַּג"

א ָבמּו

 ינּוִצָמ



  ן" ַהֵּׁשן ִהיא ְּבסֹוד אֹות ִׁשי-ַהִּׁשַּנִים ד סֹו
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 אלֹ דָחֶא ףַאְּלֶׁש ןֶפאְֹּב םַג תַחַקָל הָּפִלְּקַה

   ׁשָחָּנַּלֶׁש .)ח תענית( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ ,הֶיְהִי

  .תֹויָכִׁשְנִּב הָאָנֲה יןֵא  

 לַע א"ַלגר 'ִלָּיהּוֵא לקֹו' רֶפֵסְּב

 ׁשָחָנ סֶרֶא .)עח סנהדרין( ַהְּגָמָרא

 ָנָחׁשְו ָּׂשָטןֶׁש .דֵמעֹו אהּו יוָּנִׁש יןֵּב

 ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ְנָבֵאר .ֵחט ֵׁשן ֵׁשן אֹוִתּיֹות

 ְּדַעל ,חּוט ִמְּלׁשֹון ֵחְטאֶׁש ,'ֵחְטא ַחְׁשַמל'

 ֶׁשל ָּלָתםְּפֻע אתְוזֹ ,ַהחּוט ִנְפָּגם ַהֵחְטא ְיֵדי

 ַּבחּוט ְּבִׁשֵּניֶהם ֶׁשִּנְכָנִסים ְוַהָּנָחׁש ַהָּׂשָטן

 ָלֵכן .ַהֵחְטא ִמן ְּכתֹוָצָאה ,ִמָּׁשם ְויֹוְנִקים

 ׁשָחָּנַה תיַקִנְי ןֵכְו .ֵחט ֵׁשן ֵׁשן ִּבְבִחיַנת ֵהם

 )נה ,סה 'ישעי( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ רָפָעֶהֵמ יאִה

 אָּיִרְטיַמִגְּב רָפָעְו ,"ַלְחמֹו ָעָפר ְוָנָחׁש"

 ׁשָחָּנַה תיַצִקֲעֶׁש ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ןֵׁש

 ֵּכיָון )יג רבתי פסיקתא( ,היָכִׁשְנ אתֵרְקִנ

 ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ַהַחָּמה ֶׁשָּׁשְקָעה

 ְוִנְתָיֵרא ,ּוָבא ְמַׁשֵּמׁש ַהחֶֹשְך ִהְתִחיל

 ָחׁשָנ ֶׁשָּמא ִלי אֹוי ָאַמר ,ָהִראׁשֹון ָאָדם

 ּבֹו ֶׁשָּכַתב אֹותֹו ֶׁשָּמא ,ְלָנְׁשֵכנּו ָּבא

ן ֵכְו .יְלָנְׁשֵכִנ ָּבא "רֹאׁש ְיׁשּוְפָך הּוא"

ה ָתְי ָהַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלת ֵמֹוּפִלְּקת ַהיַקִנְי

ם יֹוף ְלָסת מּוַּלִפְתא ִּבָבּוּמַּכ, עַלן ֶסֵׁשל ַע

ן ֵכְו. דַרָיל ְוֵּגְלִג ְופּוְדע ָהַלן ֶסֵׁשר ּוּפִּכ

 ֶׁשּלאָּברּוְך ְיהָוה " )ו, תהילים קכד(ב תּוָּכַה

  יל ֵלְּד, לְטִנת "ר" ִׁשֵּניֶהםְל ֶרףֶט ָתָננּוְנ

  .תֹוּפִלְּקת ַהיַקִנל ְיה ֶׁשָלְיַּלא ַהל הּוְטִנ  

זֵֹמם " )יב ,לז תהילים(ֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב 

, "ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוחֵֹרק ָעָליו ִׁשָּניו

ִלינֹק , ָׁשע זֹוֵמם ִלָּכֵנס ְּבִׁשָּניו ַּבַּצִּדיקָהָר

ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ר ַחַאן ְלֵכְו. ִמֶּמּנּו

איכה (ב תּוָּכ, תֹוּפִלְּקת ַהיַקִנה ְיָרְּבַּגְתִהֶׁשְּכ

 ְךִיַבְיל אֹם ָּכיֶה ִּפְךִיַל ָעצּוָּפ" )טז, ב

ם  ֵה,"ּונְעָּל ִּברּוְמן ָא ֵׁשקּוְרַחַּי ַוקּוְרָׁש

י ִּכ, ּוּלֵא ְּבּוּלם ֵאִיַּנִּׁשת ַה ֶאנּוֲחָט ְוקּוְרָח

ֻדָּׁשה ְּקַהה ֵמָלדֹוְּגה ַהיָקִנְית ַה ֶאּויׁשִּגְרִה

 :)תיקונים לט (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. םיֶהֵּנ ִׁשְךֶרֶּד

 ק"ֻרּוׁשד ַהּוּקל ִנז ַעֵּמַר ְמ"קּוְרָׁש"ֶׁש

ל ז ַעֵּמַרְמ" קּוְרַחַּיַו", דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה

, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהיקיִרִחד ַהּוּקִנ

  ד סֹוג ְיּוּוִזם ְּבַג ָּפֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשְּד

  .ּוַמְלכּות  

, תֶמֶמֹוּד' מ )ב א(' היָרִצְי'ר ֶפֵסְּב

' שא "ָרְּגר ַהֵאָבְמּו. תֶקֶרֹוׁש' ש

יא ִהְו, םִיַּנִּׁשן ַּבֹוׁשָּלַהיא ֵמִהת ֶׁשֶקֶרֹוׁש

ים ִא רֹו.תֹוּיִתאֹול ָהָּכר ִמֵתת יֹוֶקֶרֹוׁש

. ן"ית ִׁשאֹוָהֵמם ּוִיַּנִּׁשַהה ֵמָאה ָּביָקִרְּׁשֶׁש

' ת שאֹוָהֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב

'  גּה ָּבׁשֵיְו' ת ואֹול ָהת ֶׁשמּוֵלְּׁשיא ַהִה

. דסֹוְי ַּבׁשֵּיים ֶׁשִּוַּקַה' ת גל ֶאֵּמַסים ְלִוָו

  מּוָבא

ְוֵכן 

א ָבמּו
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ד ּוּקת ִנר ֶאֵּׁשַקר ְמַהּזֹן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנ

ן יָוֵּכ, היָקִרְּׁשד ַלסֹות ְייַנִחא ְּבהּוק ֶׁשֻרּוּׁשַה

ן "ית ִׁשאֹום ָהה ִעָרּוׁשה ְקיָקִרְּׁשֶׁש

ת יַנִחיא ְּבן ִהֵכָל, דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש

ן ֵכְו. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמק ַהֻרּוּׁשד ַהּוּקִנ

ת עֹוָּבְצי ֶאֵּת ְׁשְךֶרית ֶּדֵׂשֲעה ַניָקִרְּׁשת ַהַרצּו

  ת אֹות ָהַרת צּות ֶאֶרֶצֹוּין ֶׁשֹוׁשָּלם ַהד ִעַחַי

  .ן"יִׁש  

א ָייְלִטיְקי ִּג"רָל' דיקּוִּנַה'ר ֶפֵסְּב

ם ֵצְּבַקֲאַום ֶהָלה ָקְרְׁשֶא"יב ִתְּכ

י רּוק ָׁשֻרּוּׁשת ַהיֹוְהי ִּבִּכ, "יםיִתִדי ְפִּכ

, לֵאָרְׂשי ִיֵחְד ִנצּוְּבַקְתי ִיַזת ֲאכּוְלַּמַּב

ל ָבֲא, הָלְעַמְלן ִמֵכֹו ׁשתֹויֹוֱהה ֶּבל ֶזָכְו

ן ק ִמֻרּוּׁשד ַהַרְפִּנֶׁשן ְּכָּבְרֻחת ַהַעְׁשִּב

 .לֵאָרְׂש ִיּולָגת ְוִיַּבב ַהַרֱחֶנ ,קיִרִחַה

ם ת ִעּורְּׁשַקְתִה אהּוה ָקיִרְּׁשד ַהסֹוה ְּדֶאְרִנ

ה ֶּיַחְּמֶׁש, דסֹות ְייַנִחיא ְּבִהן ֶׁש"ית ִׁשאֹוָה

 ׁשֵּיֶׁשְכ ּו.רֶקֶׁשת ֹוּיִתאֹו שרק, הָּפִלְּקת ַהֶא

 ,יקיִרִחק ְו"ֻרּוד ׁשסֹו ְּבתכּוְלַמד ּוסֹוג ְיּוּוִז

ן "יִּׁשר ַלֵּׁשַקְתִהה ְליָקִרי ְׁשֵדל ְי ַערָׁשְפֶא

י יֵד ִמתֹויא אֹוִצהֹוְלּו .ק"ֻרּוא ׁשהּוֶׁש

 היָקִר ְׁשְךֶרה ֶּדָאה ָּבָּלֻאְּגן ַהֵכָל. הָּפִלְּקַה

ן ַמְזן ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁש ַמ."םֵצְּבַקֲאה ַוָקְרְׁשֶא"

. תכּוְלַּמַהק ֵמֵחַרְתד ִהסֹוְיַה ֶׁשתלּוָּגַה

 .תֶקֶרֹוׁשה ָּפִלְּקַהְו ,הָּפִלְּקד ַהַין ְּב"יִּׁשַה

ר אֹו'א ָּבָב מּוןֵכ ְו."ן ֵׁשקּוְרַחַּי ַוקּוְרָׁש"

ה ָּלֻא ְּגדֶגֶנְכּו ) א,בראשית מט(' יםִּיַחַה

 ינּוֵמָיה ְּבֶיְהִּתם ֶׁשֵּׁשר ַהֶזֵע ְּבהיָדִתֲעָה

ר ֶׁשת ֲאֵע ָּבׁשרּוֵּפ, "הָקֵרּׂשַֹלְו"ר ַמָא

ם ֶהָלה ָקְרְׁשֶא "יבִתְכִּד' ק הרְֹׁשִי

ל ץ ַע"יעב ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו ".םֵצְּבַקֲאַו

ה ָקֵרה ׂשֶארֹוָה )ברכות נז(א ָרָמְּגַה

ר ַמֱאֶּנֶׁש. יַחִׁשָּמה ַלֶּפַצם ְילֹוֲחַּב

י ִנה ְּבָקֵרּׂשַלה ְוירֹן ִעֶפֶּגי ַלִרְסאֹ"

ם ֶהה ָלָקְרְׁשֶא" יבִתְכּו". נֹותֲֹא

 .)חולין סג(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. "םֵצְּבַקֲאַו

. ַרקזֹו ְׁשַרְק" ָרָחם", ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

ָאַמר ַרִּבי " ָרָחם"ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה 

ָּבאּו ַרֲחִמים , ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, יֹוָחָנן

א ְוהּו, י ַּבר ַאַּבֵיייִּב ַרב ִּבַמרָא. ָלעֹוָלם

, "ְׁשַרְקַרק "ְוָעִביד, ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי

 ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ּוְגִמיִרי ְּדִאי

  ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ", ֶׁשֶּנֱאַמר, י ְמִׁשיָחאַאִת

   ".ַוֲאַקְּבֵצם  

 ֵריׁש ָאַמר .)נב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 ַלֲעֵגי ְּבַחְנֵפי" ִּדְכִתיב ַמאי ,ָלִקיׁש

 ֲחֻנָּפה ִּבְׁשִביל "ִׁשֵּנימֹו ָעַלי ָחרֹק ,ָמעֹוג

 ,ְלִגיָמה ִעְסֵקי ַעל ְלקַֹרח ֶׁשֶהֱחִניפּו

 .ִׁשָּניו ֵּגיִהּנֹום ֶׁשל רַׂש םֲעֵליֶה ָחַרק

 לֶׁש רַּׂשַה ,םָּניִהֵּגַּב לֵפֹוּנֶׁש יִּמֶׁש יםִארֹו

א ָבמּו

  ןֵכְו
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   הֶיְהִּתֶׁש היָקִנְיַהֵמ םִיַּנִׁש יוָלָע קֵרחֹו םָּניִהֵּג

  .ּוּנֶּמִמ לֹו  

 יֵגנּוֲעַּת לַע תֶזֶּמַרְּמֶׁש ןֵׁש לַע ינּוִצָמ

 )טו ,ג עמוס( בתּוָּכַּב הָּפִלְּקַה

 ַהָּקִיץ ֵּבית ַעל ַהחֶֹרף ֵבית ְוִהֵּכיִתי"

 )ד ,ו עמוס( בתּוָּכ ןֵכְו ".ַהֵּׁשן ָּבֵּתי ְוָאְבדּו

 ַעל ּוְסֻרִחים ֵׁשן ִמּטֹות ַעל ַהּׁשְֹכִבים"

 ".ִמּצֹאן ָּכִרים ְואְֹכִלים ַעְרׂשֹוָתם

 ַהּׁשֹוְכִבים" :)סב שבת( ַהְּגָמָרא תֶרֶאָבְמּו

 ַעל רּוִחיםּוְס ,ֵׁשן ִמּטֹות ַעל

 ֶׁשָהיּו ָאָדם ְבֵני ֵאּלּו ',כּוְו "ַעְרׂשֹוָתם

 ְודֹוְבִקין ,ָבֶזה ֶזה ׁשֹוִתים ְואֹוְכִלים

 ְנׁשֹוֵתיֶהן ּוַמְחִליִפים ,ְבזּו ּוז ִמּטֹוֵתיֶהן

   ַעְרסֹוָתם ּוַמְסִריִחין ,ֶזה ִעם ֶזה

  .ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵאינֹו ֶזַרע ְּבִׁשְכַבת  

ל ת ַעֶזֶּמַר ְמןָׁשָּבן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנ

ת יַנִח ְּבְךֶר ֶּדַהְּקֻדָּׁשהה ֵמָּפִלְּקת ַהיַקִנְי

ִׁשְמעּו ַהָּדָבר " )א, עמוס ד(ב תּוָכ ְו.םִיַּנִׁש

ַהֶּזה ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַהר ׁשְֹמרֹון 

ָהעְׁשקֹות ַּדִּלים ָהרְֹצצֹות ֶאְביֹוִנים 

 ". ְוִנְׁשֶּתהָהאְֹמרֹת ַלֲאדֵֹניֶהם ָהִביָאה

ָּפרֹות " םָׁש' דִות ָּדַדצּוְּמ'ר ַהֵאָבְמּו

 ֵהם ְנֵׁשי ַהָּׂשִרים ְּבׁשְֹמרֹון ְוַעל "ַהָּבָׁשן

 ,ִּכי ָהיּו ִמְתַעְּנגֹות ּוְׁשֵמנֹות ֵמרֹב ּכֹל

ִהְמִׁשיָלם ֶאל ַהָּפרֹות ָהרֹועֹות ַּבָּבָׁשן 

ְּבִמְרֵעה ָׁשֵמן ֶׁשֵהן ְׁשֵמנֹות ּוְבִריאֹות 

 :)שבת לב (ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו .ָׂשרָּב

ִׁשְמעּו ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר "

, ָהעֹוְׁשקֹות ַּדִּלים, ְּבַהר ׁשֹוְמרֹון

  ְּכגֹון , ָאַמר ָרָבא". ָהרֹוְצצֹות ֶאְביֹוִנים

  .ְּדָאְכָלן ְוָלא ָעְבָדן, ָהֵני ְנֵׁשי ִּדְמחֹוָזא  

ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב " )יד ,ש ה"שה(

ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש ֵמָעיו ֶעֶׁשת 

ם ִיַעֵּמַהים ֶׁשִארֹו "ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים

 ינּוִצָמ ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו .ןת ֵׁשיַנִחם ְּבֵה

, " ַעל ָּגחֹוןְךהֹוֵל" )מב, ויקרא יא(י "ְּבַרִּׁש

 ְךֶׁשהֹוֵל, ָּיהּוְלׁשֹון ָּגחֹון ְׁשִח, ֶזה ָנָחׁש

רֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש . ח ְונֹוֵפל ַעל ֵמָעיוְוָׁש

, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא ָּגחֹון, ֵמַעִיםהּוא ְּבִחיַנת 

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.ֵּכיָון ֶׁשהּוא זֹוֵחל ַעל ֵמָעיו

ֵיֶצר ָהָרע לֹא ִנְמָצא  :)תרומה קנב(ַּבּזַֹהר 

ה הּוא ֶז,  ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתהְךֶאָּלא ִמּתֹו

, "ֶּפן ֶאְׂשַּבע ְוִכַחְׁשִּתי"ֶׁשָּכתּוב 

 ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ֵיֶצר ָהָרע ָּגֵדל ְךֶׁשִּמּתֹו

 ֲאִחיַזת רַּקִעֶׁש יםִארֹוְו. ִּבְמֵעי ָהָאָדם

ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ֶׁשהּוא , ַהָּנָחׁש ִהיא ַּבֵּמַעִים

ְוָלֵכן הּוא ַעְצמֹו , ָּגֵדל ִּבְמֵעי ָהָאָדם

ם ם ֵהִיַעֵּמן ַהֵכָל ְו.ְוָגחֹון ֵמַעִיםִחיַנת ִּבְב

ת כּוְלת ַמה ֶאָאאל ָרֵיִנן ָּדֵכְו .ןת ֵׁשיַנִחְּב

ת ֶשחְֹּנם ִמִיַכיֵרן ִוֶטל ֶּבה ֶׁשָרצּון ְּבָוָי

 דעֹוְו

ן ֵכְו

 בתּוָּכ
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ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתּה ִּדי " )לב, דניאל ב(ב תּוָּכַּכ

  ' אְטל ֵחַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו".ְנָחׁש

 .ׁשָחָּנ ַהׁשֶריא ׁשֹת ִהֶשחְֹּנַהֶׁש  

 ַּכּמּוָבא ֵעָׂשו ָהָרָׁשעֵעָׂשו ִנְקָרא 

ו ָׂשֵעִּדיִניַקת  .)טו ,סה ר"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוֵכן . ָרָׁשען ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה "ִׁשיָהיא ֵמִה

אּו ְרַוִּיְק" )כה בראשית( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ע"ָרָׁש

' וְוֵכן . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" וָׂשֵעמֹו ְׁש

ִּדיִניַקת , ָרָׁשע ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהָמןְּפָעִמים

ִּדְקֻדָּׁשה ' ֵמָהאֹות וו ָׂש ֵעִמּׁשֶֹרׁשא ָּבֶׁשָהָמן 

ֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשַּיֲעקֹב ְו. ִהיא סֹוד ַהִּמָּלה ָרָׁשע

יָקם ֵרָּתה ַעִּכי " )מב ,לא בראשית(ָאַמר ְלָלָבן 

 ְּדִבְזכּות ַיֲעקֹב ,ע"ָרָׁשת "ר" ַּלְחָּתִניִׁש

 ,ל בראשית( בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ. ָהְיָתה ְלָלָבן ְּבָרָכה

 ְוֶזה ֶׁשָּלָבן ". ְלַרְגִליָךאְֹת'  הְךַוְיָבֶר" )ל

ֶזה ֶהְרָאה , לֹא ָרָצה ָלֵתת ְלַיֲעקֹב ְּכלּום

 ֶׁשָּכל ִּבְרָכתֹו יל ִּפף ַעֶׁשַא. ּגֶֹדל ִרְׁשעּותֹו

ה ָּלִּמַּבן ֶׁש"יִּׁש ַהְךֶרֶּד, ִויִניָקתֹו ִהיא ִמַּיֲעקֹב

ן ֵכ ְו.ֵאיֶנּנּו נֹוֵתן ְלַיֲעקֹב ְּכלּום, עָׁשָר

ת " סן"ֵׁשן ֵכְו .ןֵׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיא"םיָקֵר"

ב קֲֹעַין ְלָבר ָלּוּבל ִחים ַעִרְּבַדְמים ַהִקסּוְּפַה

   )כח, לשם (, "ןָב ָלׁשֵּׁשַמְיַו ")לד, בראשית לא(

  ".ָךְרָכְׂשה ָבְקָנר אַמּיַֹו"  

ן ת ֵׁשַרָּדְגַה ֶׁש.)ק ג"ב( ַּבְּגָמָרא

ה ָאָנ ֲהׁש ֵייאה ִהָמֵהְביק ִּבִּזַּמַה

ה יָקִּזה ַמָמֵהְּבק ֶׁשֵּזל ֶה ָּכנּוְיַה. היָקֵּזֶהְל

ן ת ֵׁשיַנִחְב ִלְךָּי ַׁש,קֵּזֶהַהה ֵמָאָנ ֲהּה ָלׁשֵיְו

ת ת ֶאֶלֶּמַסן ְמֵׁשְּדבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּוְמ .יקִּזַּמַה

 ּה ָּבׁש ֵיֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֵמַהְּקֻדָּׁשהה יָקִנְיַה

ה ָאָני ֲהִל ְּבְךֵׁשֹוּנ ֶׁשׁשָחָּנַהץ ֵמחּו, הָאָנֲה

ן ֵּׁש ֶׁש:)שם כה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ילֵעְלִדְּכ

בָֹאר ּוְמ, יםִּבַרת ָהּוׁשְרים ִּבִרטּול ְּפֶגֶרְו

ִלְדָבֵרינּו ְּדֵׁשן ְוֶרֶגל נֹוְתִנים ֶאת ַהְיִניָקה 

, ]תֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִע ְלתֶדֶריֹול ֶגֶרְּד[, ַלְּקִלָּפה

 ְוֵכיָון ֶׁשְרׁשּות ָהַרִּבים הּוא ְמקֹום ְׁשִליַטת

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , תֹוּפִלְּקַה

יו ָצָפ ֲחתר ֶאמְֹׁשם ִלָדָא ָהיְךִרָצ, 'לּוָלב

ד אֹים ְמִקָזל ֲחכֹוָיְבם ַּכֵהל ֶׁשֶגֶרן ְוֵּׁשִמ

ן ֵכְו. רטּויק ָּפִּזַּמַהְו, יםִּבַרת ָהּוׁשְרִּב

ת יַטִׁשן ְלֵּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהה"ֶעְבַמ

ים ִקסּוְּפת ַה"ר, :)ק ג"ב( ַּבְּגָמָראל ֵאמּוְׁש

, ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה ֵמַהְּקֻדָּׁשהל ים ַעִרְּבַדְמַה

 רעֹוֵמק מָֹעע ַגֶּנַהה ֵאְרַמּו ")ג, ויקרא יג(

ר ֶּפִכְו ")טז, שם טז(, "את הּוַעַרע ָצַג ֶנרֹוָׂשְּב

במדבר (, "לֵאָרְׂשי ִיֵנְּבת אְֹמֻּטִמ ׁשֶדּקַֹהל ַע

שם (" תָּבַּׁשַהם יֹוְּבים ִצֵע ׁשֵׁשקְֹמ ")לב, טו

" הֶׁשמֹל ַעה ָדֵעָהל ֵהָּקִהְּבי ִהְיַו ")ז, יז

, "םִיַרְצִמץ ֶרֶאְּב יָתִיָהד ֶבֶע ")טז,  הדברים(

  ים ִלִּדְבַמ יּוָהם יֶכֵתנֹֹוֲע ")ב, נט' ישעי(

  ".םֶכיֵנֵּב  

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ
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ם ִיַּנִּׁשֶׁש:) ערכין טו (ַּבְּגָמָרא

ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש  ,םֶצת ֶעאֹוָרְקִנ

ָּברּוְך הּוא ַלָּלׁשֹון ָּכל ֵאָבָריו ֶׁשל ָאָדם 

 ָּכל ֵאָבָריו ֶׁשל ,ה ֻמָּטלְזקּוִפים ְוַאָּת

ָאָדם ִמַּבחּוץ ְוַאָּתה ִמִּבְפִנים ְולֹא עֹוד 

ֶאָּלא ֶׁשֵהַקְפִּתי ְלָך ְׁשֵּתי חֹומֹות ַאַחת 

ם ֶצֶע ְו.ֶׁשל ֶעֶצם ְוַאַחת ֶׁשל ָּבָׂשר

  ף גּור ְּבֵתיֹוי ְּבִרְמָחק ַהֶלֵחת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ

  . היָזִחר ֲאֵתה יֹוָּפִלְּק ַלׁש ֵיֹוּבֶׁש, םָדָאָה  

יד ִמְל ֶׁשַּת:)קמא תיקונים(ַּבּזַֹהר 

 ֶׁשּנֹוֵׂשא ַּבת ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי םָכָח

רֹוִאים . ְּכָנָחׁש ָקׁשּור ַעל ַצָּוארֹוִהיא 

ִּכְדֵבַאְרנּו , ָקׁשּור ַעל ַהַּצָּואר, ֶׁשַהָּנָחׁש

ר ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹה. ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ִלָּכֵנס ָׁשם

ְוֵכן ַקִין ,  ֶׁשַהָּנָחׁש הֹוֵרג ְּבִׁשָּניו:)רלא פקודי(

. ֶׁשָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש ַהָּנָחׁש ָהַרג ֶאת ֶהֶבל ְּבִׁשָּניו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָנָחׁש ֶׁשָּבא ַלֲהרֹג הּוא 

ָלֵכן , ָּבא ִלְטרֹף ֶטֶרף ְוִלינֹק ִמְּפֻעָּלה זֹו

 א"ָכָּכן ֵכ ְו.הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבִׁשָּניו

ים ִקסּוְּפת ַה"ית רִמָרֲא ַּבןֵׁש ֹוׁשרּוֵּפֶׁש

, בראשית מז(. הָּפִלְּקת ַהיַקִנל ְיים ַעִרְּבַדְמַה

ַוָּיבֹאּו ָכל ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר " )טו

ֵפס ָאי ִּכָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך 

 ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון ְוֵׁשם ַהָּנָהר" ) יג,שם ב(". ֶסףָּכ

ר ַהְנִּד". ּוׁשּכֶרץ ֶאל ָּכהּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת 

ֵמַהְּקֻדָּׁשה ע ַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲען ַמיחֹוִּג

  ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ׁשּו ּכְךֶרה ֶּדָּפִלְּקַל

  .'ַחְׁשַמל אֹות'  

שער כג (ק "ַּמַרָל' יםִנֹוּמס ִרֵּדְרַפ'ְּב

ת אֹוָה ֶׁש)ב" פיצירה' לס' ובפי. א"פ

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַההָמָמְּדד סֹויא ְּבם ִה"ֶמ

יא ן ִה"ית ִׁשאֹוָהְו. דֶסֶחת ַהַּדת ִמֶאם ְוִיַּמַה

ת ֶא ְוׁשֵאת ָהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַההיָקִרְׁשד סֹוְּב

ְמַסְּמלֹות ֶאת ם ִיַּנן ִׁשֵכְו. ַהְּגבּוָרהת ַּדִמ

ַער ַׁש' ְּבאָבּוּמַּכ, ׁשֶֹרׁש ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ִנְרֶאה .)רסד 'ע ב"ח ה"ר(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהַּכָּונֹות

ְּדָלֵכן ְיִניַקת ָהְרָׁשִעים ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ֶּדֶרְך 

ֵּכיָון ֶׁשְּיִניַקת . ן"ית ִׁשאֹו ְוְּבִחיַנת ִׁשַּנִים

, ָהְרָׁשִעים ִהיא ֶּדֶרְך ַצד ַהְּׂשמֹאל ְוַהְּגבּוָרה

. ן"ית ִׁשאֹוָה ְו ַהִּׁשַּנִיםָלֵכן ֵהם יֹוְנִקים ֶּדֶרְך

 ְמַסְּמלֹות ֶאת ן"ית ִׁשאֹוָה ְוְוָלֵכן ַהִּׁשַּנִים

ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבְרָׁשִעים ַּדְרּכֹו ֵהם 

 ן"ית ִׁשאֹו ְוְּדִׁשַּנִים, ִמְתַחְּבִרים ַלְּקֻדָּׁשה

 ֶאת ׁשֶֹרׁש ַהְּגבּוָרה ְּכִפי ֶׁשִהיא תֹוְמַסְּמל

. ָּיְרָדה ְלַמָּטה ַלְּקִלּפֹותְלַמְעָלה קֶֹדם ֶׁש

ּוְלׁשֶֹרׁש ֶזה ֵהם ִמְתַחְּבִרים ְויֹוְנִקים 

ּומֹוִריִדים ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלְּגבּוָרה ְלַמָּטה 

ם ִיַּנִּׁשת ַהַּלֻען ְּפֵכ ְו.ְוִלְׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה

  ת ֹוּיִת אֹוקֵרחֹוְו, ילֵעְלִדְּכק ֵראת חֹוֵרְקִנ

  .הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ ַהחַרקֹו  

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

א ָבמּו
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ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה 

 ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶמַלח :)סד שבת(

ַמֲעַלת ' יְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵר, ִלְרפּוַאת ִׁשַּנִים

 ֶׁשֶּמַלח ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּורֹות 'ַהְּגבּורֹות

 ֶׁשֵּיְרדּו ִּדְקֻדָּׁשה ְּכִפי ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה קֶֹדם

, ָלֵכן הּוא עֹוֵזר ַלִּׁשַּנִים. ְלַמָּטה ַלְּקִלָּפה

ן ֵכ ְו.ִּדְׁשֵניֶהם ַׁשָּיִכים ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה

א ד הּובֹוָּכא ַהֵּסִּכ ֶׁש:)ויחי רמג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , "ןא ֵׁשֵּסִּכ"ת יַנִחְבִּב

ֶׁשִּכֵּסא ַהָּכבֹוד , 'ַהְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד'

א ָבן מּוֵכְו .ִמַּדת ַהְּגבּוָרהת ל ֶאֵּמַסְמ

ים ִכָאְל ַמׁשֵּי ֶׁש)יח, תהילים סח(י "ִּׁשַרְּב

ּוְמבָֹאר  ,יםִּנֲאְנִׂשים ִאָרְקִּנים ַהִּדַח

ד ַצים ְלִכָּי ַׁשּוּלים ֵאִכָאְלַמְּדִלְדָבֵרינּו 

ן ֵכְו. הָּדן ַחת ֵׁשיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָרבּוְּגַה

א ָּלן ֶאין ֵׁשֵא )יב, ר ג"במדב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ת ַּדת ִמל ֶאֵּמַסק ְמֶזחְֹו .קֶזן חֹוֹוׁשְל

.) שמות ג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, הָרבּוְּגַה

 הֵיְרַאְו, תיֹוָרת ֲאיַנִחן ְּבם ֵהִיַּנִּׁשַהֶׁש

ִמַּדת ת ל ֶאֵּמַסְמּוה ָרבּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַׁשַּמאי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשןְוֵכן . ְּגבּוָרהַה

 ִּדְקֻדָּׁשה ִמַּדת ַהְּגבּוָרהת ל ֶאֵּמַסְמַה

   ְךֶׁשֶנְוֵכן . :)בראשית יז( ַּבּזַֹהרא ָבּוּמַּכ

  .ְׂשמֹאלְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ׁשֵּי ֶׁש) ב,לא(' הָּב ַרהּוָיִלֵא'א ְּבָבמּו

, יןיִלִפים ְּתיִחִּנם ַמֶהָּבה ֶׁשָנָׁשים ְּבִמן ָי"יִׁש

, יןיִלִפְּתה ַּבָקקּוֲחן ָה"ית ִׁשאֹוים ָּבִזָמְרִנְו

' יתיִצל ִצַמְׁשַח ' ְּבַמֲאַמרינּוֵרָבְדר ִּבָאבְֹמַכְו

ה ָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשים ֶאיִעִּפְׁשין ַמִּלִפְּתֶׁש

ים יִחִּנן ַמֵכָל, ִּדְקֻדָּׁשהת רֹובּוְּגד ַהַּצִמ

ת  ֶאַחֵתֹוים ּפִרְמאֹואל ְומֹ ְׂשדל ַיין ַעִּלִפְּת

ת רֹובּוְּגת ַלֶכֶּין ַׁש"ית ִׁשאֹון ָהֵכְו', כּו ְויָךֶדָי

 )י, דברים כח (בתּוָּכן ַהֵכְו .ילֵעְלִדְּכִּדְקֻדָּׁשה 

  ְקָרא ִנ ה"יום הֵׁשי ִּכָאֶרץ ָהְוָראּו ָּכל ַעֵּמי "

   .ה"ְׁשִכיָנ אֹון "יִׁשת " ר"ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך 

ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֻחְלַׁשת 

ַהְקֵהה ֶאת ַהִּׁשַּנִים ִנְקֵראת 

ִּתְקֶהיָנה " )ב ,יח יחזקאל( ְוֵכן ָּכתּוב. ִׁשָּניו

ְוֵכיָון ָיִמין  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵקֶההְּד, "ִׁשָּניו

 ַהִּמְלָחָמה ,ֶׁשַהִּׁשַּנִים ַׁשָּיכֹות ְלַצד ַהְּׂשמֹאל

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו . ם ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ַצד ַהָּיִמיןָּבֶה

   ֶׁשַהָּיִמין ִנְלָחם 'ּכַֹח ָהַאְחדּות'ְּבַמֲאַמר 

  .]ַּבְּׂשמֹאל ְוַהְּׂשמֹאל ַּבָּיִמין  

ת ֹוּיִתאֹו' בְּבֶׁש.) תיקונים ט(ר ַהּזַֹּב

 ׁש ֵיאׁשל רֹין ֶׁשִּלִפל ְּתן ֶׁש"יִׁש

, הָעָּבְרל ַאן ֶׁש"יִׁש ְּבהָעָּבְרַא, יםִּו ַקהָעְבִׁש

ֶׁשַבע " דֶגֶנְּכ, הָשלֹל ְׁשן ֶׁש"יִׁש ְּבהָשלְֹׁשּו

ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית 

י ֵני ְּפֵארֹ"ה ָעְבִׁשד ֶגֶנְכ ּו".ַהֶּמֶלְך

ר ּוּבל ִחים ַעִזְּמַר ְמּוּלים ֵאִקסּוְפּו". ְךֶלֶּמַה

ְוֵכן 

ן ֵכְו

ַּבַּמֲאָמר [

 ינּוִצָמ
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 ׁשרּוֵפא ְּבָבּוּמת ַּכילּוִצֲאָהה ְויָאִרְּבם ַהַלעֹו

ת אֹום ָהַּגים ֶׁשִארֹוְו. םָׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָמ'

ה ָּפִלְּקר ַהּוּבל ִחת ַעֶזֶּמַרין ְמִּלִפְּתַּבן ֶׁש"יִׁש

. הָּפִל ְקׁשה ֵייָאִרְּבם ַהַלעֹוְבִּד. ַהְּקֻדָּׁשהְו

ת ַּלִגי ְמֵקסּוְפז ִּבָמְרר ִנּוּבִחן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנְו

ל  ֶׁשתֹוָּדֻעְּסל ִמֵאָרְׂש ִינּוֱהֶּנה ֶׁשֶזָבְּד, רֵּתְסֶא

, הָּפִלְּקה ַלָלדֹוה ְּגיָקִנ ְינּוְתע ָנָׁש ָרתֹואֹו

ת ֹוּיִתי אֹוֵּת ְׁשׁש ֵיןָׁשּוׁשְּבים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ

ב תּון ָּכּוּקִּתת ַהל ֶאֵאָרְׂש ִיּוׂשָעֶׁשְכּו. ן"יִׁש

ּוָׁשן ְׁשלׁש ַוַּיַהְרגּו ְבׁש" )טו, טאסתר (

ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת 

 ן"יִׁשן ַיְנִמ ְּכתאֹוש ֵמלְֹׁש גּוְר ָה".ָיָדם

ם ָד ָיחּוְלא ָׁשלְֹו, ן"יִּׁשת ַהיַקִנת ְיק ֶאֵּתַנְל

ת ַאָנֲהה ֵמָּפִלְּקה ַליָקִנת ְיֵתא ָלּלֹה ֶׁשָּזִּבַּב

 'ידִמת ָּתַלעֹו'א ְּבָבן מּוֵכְו. םָנמֹוָמ

ל ין ֶׁשיִנִּׁשי ַהֵנן ְׁשַיְנִעְּב )צט' ע(ל "יַזִרֲאָהְל

ין ִחמֹו' דם ַהי ֵהר ִּכֵאָּבְתִנ, יןִּלִפְּת

ין ִחֹוּמ ַהּוּלֵאֵמּו', כּות ְונּוְטַקְּד

א "ים יִכָׁשְמים ִנִהלֹם ֱאֵהת ֶׁשנּוְטַקְּד

ת ּוּיִנָחם רּוֵהֶׁש, תֶרטְֹּקי ַהֵנָּמִס

  יא ת ִהֹוּפִלְּקת ַהיַקִנְּיים ֶׁשִא רֹו.תֹוּפִלְּקַה

  .יןִּלִפְּתַּבן ֶׁש"ית ִׁשֹוּיִתאֹוָּב  

ת אֹויא ָהן ִה"ית ִׁשאֹוה ְּדֶאְרִנ

ן "יִׁשית ְוִנָמן ְי"י ִׁשּה ָלׁשֵּיה ֶׁשיָדִחְיַה

ין ת ֵּבֶרֶּבַח ְמת זֹואֹוז ֶׁשֵּמַרְל, יתאִלָמְׂש

ת ֶזֶמְרִּנה ַהָּפִלְּקַל, יןִמָּית ַּבֶזֶמְרִּנ ַהַהְּקֻדָּׁשה

ים ִלְּמַסן ְמ"ית ִׁשאֹוי ָהֵּוַק' ן גֵכְו, אלמְֹׂשִּב

א ָבּוּמת ַּכֶרֶאְפה ִּתָרבּוד ְּגֶסי ֶחֵּוַק' ת גֶא

, רֵּפַּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא' שן ֵכ ְו.).ויקהל רד(ר ַהּזַֹּב

  ה ָּפִלְּקע ַלַפת ֶׁשֶנֶתֹוּנֶׁש' ׁש ַהְפֻעַּלתִּד

  .הָרָּפה ַּכיָכִרְצַמ  

ַחְׁשַמל ' ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר יל ִּפַע

 ְךֶריא ֶּדה ִהָּפִלְּקת ַהיַקִנְּיֶׁש 'ֵחְטא

ם ת ִעֶגֶּוַּדְזה ִמָּפִלְּקַהג ֶׁשּוּות ִזיַנִחְּב

 ְוִלְכאֹוָרה ַמה ַּׁשָּיְך לֹוַמר ִזּוּוג .ְּקֻדָּׁשהַה

ל "ַז ְלָהֲאִרי'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְּבןֵּיַע, ֶּדֶרְך ִׁשַּנִים

 ֶׁשִּזּוּוג ֶׁשֵּיׁש )קפח 'ע ב"ח העומר ספירת(

ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ּבֹו ֶנְחָׁשב ֶׁשַהָּנָחׁש 

ִמְזַּדֵּוג ִעם ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי 

ְוֵכן ַהְּנִׁשיָכה ַּבַּצָּואר . ֶׁשּנֹוֵׁשְך ָּבֶעְרָוה ֶׁשָּלּה

קֹום ֶׁשֵּיׁש ַלִּסְטָרא ְּדָכל ָמ, ִהיא ְּבִחיַנת ִזּוּוג

. ֵיׁש ָּבֶזה ְּבִחיַנת ִזּוּוג, ַאֲחָרא ְיִניָקה ְוִחּבּור

ש לֹ ָׁשׁשֵּי ֶׁש.)שבת פב ( ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו

י ֵּנִׁש, תַעַּבַּטי ַהם ִּפקֹוְמם ִּבִיַּנִׁש

  ת יַקִנם ְיקֹוא ְמה הּום ֶזקֹוָמ ּו,אָּתְׁשַּכְרַכְּד

  .ַעּודָּית ַּכֹוּפִלְּקַה  

 ְךֶריא ֶּדה ִהָּפִלְּקת ַהיַקִנְּיר ֶׁשֵאָבם ְנִא

ם ה ִעָּפִלְקא ִּדָבְקּוּנ ַלׁשֵּי ֶׁשׁשָּמג ַמּוּוִז

 .)בשלח סא(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ, ִּדְקֻדָּׁשהד סֹוְיַה

 ׁשיַרי ִתה ִּכָחְפִׁשְו"ב תּוָּכד ַהסֹוְּב

ן ֵכְו

ף ַא

ם ַגְו
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 :)מאנדה ( ַּבְּגָמָרא ינּוִצ ָמ".ּהָּתיְרִבְּג

. םִיַּנא ִׁשָרְקִּנם ֶׁשקֹו ָמׁשה ֵיָבֵקְּנד ַהיסֹוִּבֶׁש

ג ּוּות ִזיַנִחְבה ִּביָכִׁשה ְנָּפִלְּק ַלׁשֵּיא ֶׁשֵציֹו

 'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'מּוָבא ְּבן ֵכְו. ׁשָּמַמ

 ן"שת ֹוּיִתף אֹורּוֵּצ ֶׁש)שנז' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

א ָבְקּוּנַהת ים ֶאִנֹוּבח ֶׁש"ט ב"ת אֹוּיִתאֹוְּב

, תכּוְלַּמַּבת ֶׁשכּוְלַּמד ַהֶגֶנם ְּכֵה, ִּדְקֻדָּׁשה

א ָבְקּוּנר ַּבֵתיֹוה ְּבָכמּוְּנַהַהְּנֻקָּדה  נּוְיַה

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . םָתד חֹוסֹויא ְּבִהֶׁש

ת ֶרֶטֲע ַלְךָּים ַׁשָתחֹו ֶׁש'יתיִצַחְׁשַמל ִצ'

 ֵׁשׁשה ְוֵכן ַהִּמָּל. הָבֵקְּנַּבד ֶׁשסֹוְיַה

אֹוִתּיֹות ָּבַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִנְכֶּתֶבת 

ן ֵכ ְו.ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִׁשַּנִיםן "ן ִׁשי"ִׁשי

 יםִּׁשִׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ן"ית ִׁשי אֹוּוּלִמ

 ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה

 ֶׁשַהֵהיָכלֹות ְּבַגן ֵעֶדן :)סד חקת(ָחָדׁש 

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן " ֵׁשןֵהיְכֵלי "ִאים ִנְקָר

 ֶׁשַהַּגן ֵעֶדן ִנְמָצא 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשהּוא ַסִּפיר  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשןְוֵכן . ַּבְיסֹוד

ֶאֶבן ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ְוֶאת חּוֵטי 

  עֹוַלם 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּקֻדָּׁשה

  .'ַהְּׁשִמיִני  

 ב"ח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב מּוָבא

 ִׁשַּנִים ב"ל ֶׁשֵּיׁש )טז 'ע כח שער

 ְלַקָּמן ּוְנָבֵאר .ָחְכָמה ְנִתיבֹות ב"ל ְּכֶנֶגד

 ְנִתיבֹות ב"ֶׁשל 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 בתּוָּכַה ןֵכְו .ַּבְיסֹוד ִנְכָלִלים ָחְכָמה

 הָמְכָחַהֵמ תֶקֶנֹוּיַה הָּפִלְּקַה לַע זֵּמַרְמַה

 לָּכִמ ּואבָֹּיַו" )יד ,ה א"מ( ִּדְקֻדָּׁשה

 "המֹלְֹׁש תַמְכָח תֵא ַעמְֹׁשִל םיִּמַעָה

   םִיַּנִּׁשַה תֶא תלֹוְּמַסְמַה ת"עֹוָּתְלַמ ת"ס

  ).ז ,נח תהלים( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ  

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב

 הּוא ַהָּנֶׁשה ֶׁשִּגיד )צגק 'ע מטות(

 ַהְיסֹוד יֹוֵסף ֶׁשל ְּבנֹו ְמַנֶּׁשהּו .ְיסֹוד ְּבִחיַנת

 ֶׁשְּבִגיד ְוֵכיָון .ַהָּנֶׁשה ִּגיד ִמְּלׁשֹון הּוא

 ָהְיָתה ָלֵכן ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ֵיׁש ַהָּנֶׁשה

 ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ַהְּמַנֶּׁשה ֵׁשֶבט ֲחִצי ַנֲחַלת

 ְורֹוִאים .ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ בּולֹותִלְג ִמחּוץ

 ֶאָּלא ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ַּגם הּוא ַהָּנֶׁשה ֶׁשִּגיד

 הנשהוכן  .ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלָּנָחׁש ֵיׁש ֶׁשָּׁשם

   דיניקת הנחש מהיסוד ,ן"שיבגימטריא 

  .ן"היא בסוד האות שי  

 ְלָאִחיָך ַתִּׁשיְך לֹא" )כ ,כג דברים(

 ָּכל ֶנֶׁשְך אֶֹכל ֶנֶׁשְך ֶסףֶּכ ֶנֶׁשְך

 ּוְלָאִחיָך ַתִּׁשיְך ַלָּנְכִרי :ִיָּׁשְך ֲאֶׁשר ָּדָבר

 רָּכְזִנ יתִּבִר רּוּסִאֶׁש יםִארֹו ".ַתִּׁשיְך לֹא

 לַעַּב רֵאָבְמּו .היָכִׁשְנ ׁשֹוןְלִּב הָרֹוּתַּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנֶׁשְך )לו ,כה ויקרא( 'יםִרּוּט'ַה

 ֶׁשּנֹוֵׁשְך ְלָנָחׁש ִרִּבית הּדֹוָמֶׁש ,ָנָחׁש ֶזה

 ְוֵכן

 מּוָבא

  בתּוָּכ
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 )כ ,כג דברים( יֵיְחַּב נּוֵּבַר יףִסמֹוּו .ְּכָנָחׁש

 ִיּׁשֹוְך ִאם" ִמְּלׁשֹון ֶנֶׁשְך ָהִרִּבית ְוִנְקָרא

 ֶׁשֶאֶרס ְכֵׁשם ִּכי ְלהֹורֹות ,"ַהָּנָחׁש

 ַהָּנׁשּוְך ֶאל ַהּנֹוֵשְך ִמן ִנְכָנס ַהָּנָחׁש

 ִנְכָנס ָהִאּסּור עֶֹנׁש ֵּכן ,ָדיוְוִגי ְּבֵאָבָריו

 ּוְמבָֹאר .ְּבִרִּבית ַמְלֶוה ֶׁשל ְּבָממֹונֹו

 ַחֵקלֹו אהּו ִרִּבית ַחֵקֹוּלַה םָדָאְּד ִלְדָבֵרינּו

 ׁשָחָּנַה ְךֶרֶדְּכ ,לֹו ְךָּיַׁש ינֹוֵאֶׁש רָבָּד תֹוָלּוּזִמ

 ןֵכָל ,לֹו ְךָּיַׁש ינֹוֵאֶׁש עַפֶׁש הָּׁשֻדְּקַהֵמ ְךֵׁשֹוּנֶׁש

 רֵרעֹוְמ הֶזְו .ְךֵׁשנֹו אָרְקִנ יתִּבִרְּב הֶוְלַּמַה

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְּכ נֹומֹוָמ ְךתֹוְל הָרָזֲח היָכִׁשְנ

 נֹומֹוָמְּב סָנְכִנ ׁשָחָּנַה סֶרֶאֶׁש ,יֵיְחַּב נּוֵּבַר

 'רָקָי יִלְּכ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .יתִּבִרְּב הֶוְלַּמַה לֶׁש

 ,ֶנֶׁשְך ְלׁשֹון ִּכירְוִהְז )לו ,כה ויקרא(

 ִּכי ֶנֶׁשְך ִנְקָרא ַהּלֶֹוה ֵאֶצל ִּכי ,ּוַמְרִּבית

 ַהּנֹוֵׁשְך ֶּדֶרְך ֲעֵלי ְלָנָחׁש ּדֹוָמה ָהִרִּבית

 ְוהֹוֵלְך ְקַטָּנה ְׂשִריָטה ַהּנֹוֵתן ְּבִעְקבֹו

 ּוִמְּתִחָּלה ,ָקְדָקדֹו ַעד ְונֹוֵפַח ּוְמַבְצֵּבץ

 ְלֵאין ֲחָמתֹו ֲעלֹות ַעד ִנָּכר ֵאינֹו

 ַּתְרִּבית ִנְקָרא ַהַּמְלֶוה ְוֵאֶצל ,ַמְרֵּפא

 ֲאָבל ִּדְמיֹונֹו ְלִפי ּוְרכּוׁשֹו הֹונֹו ֶׁשַּמְרֶּבה

 ןֵכְו .ִמְתמֹוְטִטין ְנָכָסיו ֹוףֶׁשְּלס ֶּבֱאֶמת

   םָּׁשֶׁש ,יתִרְּב תֹוּיִתאֹו יאִה יתִּבִר

  .ׁשָחָּנַה לֶׁש הָלְרָעָה תֶׁשֶּבַלְתִמ  
  

  ןָׁשָּב ַהְךֶלג ֶמל עֹום ֶׁשִיַּנִּׁשד ַהסֹו

 )דברים רלד(ל "ת להאריז"בלקו

עוג הוא עור הפריעה המעכב 

כי היא דקה , וזהו עג עוגה, הברית

רואים . וקרובה יותר אל הקדושה

שעוג מלך הבשן מסמל את קליפת נוגה 

שענינה לינוק מהקדושה ולהעביר 

 ):סט תיקונים( רַּבּזַֹה ָמִצינּו כפי ש. לקליפה

 ֶׁשִּנְמֵצאת נַֹגּה ְקִלַּפת ְּכֶנֶגד ֶׁשַהְּפִריָעה

 וכן .בעטרת היסוד שהיא בחינת מלכות

ִּכי ַרק עֹוג " 'מאור האפלה'מובא בספר 

ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים 

ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ַּבְרֶזל ֲהלֹה ִהוא 

 ,'כתיב בה" הלה "".ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון

ללמדך שהיה כתוב על ערשו אות 

לפיכך ', אחת משם המפורש והיא ה

 .אין אדם יכול להזיזה ממקומה

 ְךֶרה ֶּדָּׁשֻדְּקה ַּביָזִחה ֲאָתְיג ָהעֹוְּלים ֶׁשִארֹו

  ת ים ֶאִלְּמַסְּמה ֶׁשָּטת ִמיַנִחְבּו' ת האֹוָה

  .תכּוְלַּמַה  

 )ח"ר תשסילקוט במדב( ַּבִּמְדָרׁש

מובא 

 ינּוִצָמ 
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יו ָלְגת ַרסֹוְרַפ ּוֱאִליֶעֶזרא ג הּועֹו

ם ָנְמה טֹוָים ָהָהָרְבַאְו, ילים ִמִעָּבְרַא

ם ָהָרְב ַאֹור ּבַעת ָּגַחם ַאַעַּפ, דֹוף ָיַכְּב

 לֹוָטְנ ּוּוּנֶּמ ִמֹוּנל ִׁשַפ ָנתֹוָאְרִּיִמּו

ן ֵׁשה ָיָיָהן ְות ֵׁשַּט ִמאֹוָׂשֲעם ַוָהָרְבַא

 'ּכַֹח ָהַאְחדּות' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו. םָׁש

ֶעֶבד ר ֶזיֶעִלא ֱאהּוג ֶׁש עֹונֹוְבד ּורֹוְמִּנֶׁש

ק ֵנֹוּיה ֶׁשִּדְקִלָּפן ָּיִמיים ַלִכָּי ַׁשַאְבָרָהם

ן ָּיִמית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהינּוִבם ָאָהָרְבַאֵמ

ם ָהָרְבת ַאַרֲען ַּגֵכָלה ְּדֶאְרִנ. הִּדְקֻדָּׁש

ם ָהָרְבת ַאַרֲעַגְּד, גל עֹו ֶׁשֹוּנת ִׁשה ֶאיָלִּפִה

, ןֵּׁשה ַהָלְפא ָניָלֵּמִמּו, תֹויָקִנת ְיה ֶאָלְּטִּב

, ִׁשּמּוׁשֹון ְלֵּׁשת ַהח ֶאַקם ָלָהָרְבן ַאֵכָלְו

ה ָּנֶּמִּמג ֶׁשל עֹו ֶׁשַלְּקֻדָּׁשהת ֶכֶּי ַׁשן זֹוֵׁשְּד

ָמִצינּו ן ֵכְו .ּה ָּבׁשֵּמַּתְׁשִהי ְלאּוָרק ְוֵנא יֹוהּו

ג  עֹומֹוא ְׁשָרְקה ִנָמָל )ח, ר מב"ב( ִּמְדָרׁשַּב

ק ֵסעֹוב ְוֵׁשם יֹוָרְבת ַאא ֶאָצָמא ּוָּבֶׁש

 ֹוּלם ֶׁשֵּׁשל ַהָּכים ֶׁשִארֹו ְו.תת ֻעגֹוֹוּצַמְּב

ל ת ֶׁשֹוּצַּמַהא ֵמהּו, ֹוׁשְרל ָׁשז ַעֵּמַרְמַה

ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ה ֵמָתְיג ָהת עֹויַקיִנִּד, ַאְבָרָהם

 ׁשָרְדִּמ ַהיְךה ֵאֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו. ָרָהםַאְב

ת סֹוְרת ַּפן ֶאֵמה טֹוָי ָהַאְבָרָהםר ֶׁשֵמאֹו

ף ַכיל ְּבים ִמִעָּבְר ַאיּוָהג ֶׁשל עֹויו ֶׁשָלְגַר

 ֲעָנקר ֵתה יֹוֵּבְרה ַהָי ָהַאְבָרָהם ֶׁשנּוְיַה, דֹוָי

 ַאְבָרָהם ֶׁשׁשָרְדִּמר ַהֵמי אֹוִנד ֵׁשַּצִמּו, געֹוֵמ

 נּוְיַה. גל עֹון ֶׁשֵּׁשַהה ֵמָּט ִממֹוְצַעה ְלָׂשָע

ן ֵּׁשַהת ֵמחֹוה ָּפָי ָהֶׁשל ַאְבָרָהםל ֶדּגֹל ַהָּכֶׁש

א  לַֹאְבָרָהם ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .גל עֹוֶׁש

ל  ֶׁשתֹויָקִנְּיא ֶׁשָּלֶא, געֹו ֵמפֹוגּול ְּבדֹוה ָּגָיָה

 ְבָרָהםַאא יָלֵּמִמ, ַאְבָרָהםה ֵמָתְיג ָהעֹו

 ינּוִצָמן ֵכְו. דֹוף ָיַכ ְּבתֹון אֹוֵמל טֹוכֹוָיְבַּכ

ָהָאָדם ַהָּגדֹול " ) טו,יהושע יד(ם ָהָרְבל ַאַע

, בראשית יד(י "ִּשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו ".ָּבֲעָנִקים

ּוְמבָֹאר  הָרם ָׂשן ִעֵּתַחְתִהה ְלָצג ָרעֹו ֶׁש)יג

 ֶׁשל ַאְבָרָהם ְךֵׁשְמֶהיא ַהה ִהָרָׂש ְּדִלְדָבֵרינּו

 ׁשֵּים ֶׁשקֹוָמה ְּבָּטַמ ְליַעִּפְשַהד ְלֵרֹוּיֶׁש

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ,היָזִחה ֲאָּפִלְּקַל

  , ְלֵעילִד ְּכה זֹויָנִחְב ִלְךָּיג ַׁש עֹוׁשֶרׁשְֹו', ָּדם

   .הָרת ָׂשה ֶאָצא ָרן הּוֵכָל  

ם ֵׁשְּב' ׁשֶדּקֹי ַהֵכְרֶע 'ְּבֵסֶפר

עֹוג  )סוף פרשת חקת(' ַחֵקרֹו'ָה

ין  ֵּבמֹון ְּכָׁשָּבא ַהָרְקִנ,  ַהָּבָׁשןְךֶמֶל

. הָמחֹו ַהּוׂשיו ָעָּנן ִׁשי ִמם ִּכִיַּנִׁש

ה ָתְים ָהָתיָקִנל ְיָּכן ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

  ת  ֶאּוׂשם ָען ֵהֵכָל, גל עֹום ֶׁשִיַּנִּׁש ַהְךֶרֶּד

  .ּוּלם ֵאִיַּנִּׁשם ִמֶהָּלה ֶׁשיָרִמְּׁשַהה ְוָמחֹוַה  

ֶאֶבן ֶׁשִּבֵּקׁש  :)נד ברכות(ַּבְּגָמָרא 

 ַהָּבָׁשן ִלְזרֹק ַעל ְךעֹוג ֶמֶל

ָאַמר ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ָהֵוי , ִיְׂשָרֵאל

 ֵאיִזיל ְוֶאיְעַקר טּוָרא ,ְּתָלָתא ַּפְרֵסי

א ָבמּו

ָמִצינּו 
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,  ֲעַלְייהּוַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוֶאיְׁשֵּדי

ֲאַזל ֲעַקר טּוָרא ַּבר , ְוִאיְקְטִליְנהּו

 ,ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוַאְייֵתי ַעל ֵריֵׁשיּה

 הּוא ֲעֵליּה ְךְוַאְייֵתי קּוְדָׁשא ְּבִרי

 ֲהָוה ,ּוְנֵחית ְּבַצַּואֵריּה, ַקְמֵצי ְוַנְקבּוָה

ָּבֵעי ְלִמיְׁשְלַפּה ָמְׁשִכי ִׁשיֵּניּה ְלַהאי 

ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהאי ִּגיָסאִּגיָסא ּוְל

ֶׁשעֹוג ִנָּסה ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל  ).קפד חקת(

ְּבכַֹח ְזכּות ַהִּמיָלה ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנּמֹול ַעל ְיֵדי 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ְלמֶׁשה , ַאְבָרָהם

ֶׁשֵאין לֹו ַמה ְּלַפֵחד ֵמעֹוג ְּדעֹוג ִקְלֵקל ֶאת 

ִחּדּוֵׁשי 'א ְּב"ּוָברשב. ֲחָטָאיוְּבִריתֹו ַּב

,  ְמָבֵאר ַהְּגָמָרא ֶׁשעֹוג ָעַקר ַהר'ַאָּגדֹות

ַהַּכָּוָנה ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבְּזכּות ֶׁשָהְיָתה לֹו ֵאֶצל 

רֹוִאים ֶׁשעֹוג ִנָּסה . ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְקָרא ַהר

. ְּבכֹחֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה, ְלִהָּלֵחם ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל

ֵכן ִנְרֶאה ְּדעֹוג ִנָּסה ְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ְו

ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש , ַהִּמיָלה ַלחּוט ֶׁשל ַאְבָרָהם

ְּבחּוט ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשהּוא 

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִּבְבִחיַנת ֶאֶבן ְוַהר

ּוָבזֹאת ְלַהְׁשִמיד ֶאת , 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'

 ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשַלח ,ֵאלִיְׂשָר

ֲחָגִבים ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא 

חּוֵטי 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ׁשֶֹרׁש ַהחּוט

ְוָגְרמּו , 'ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ֶׁשָהָהר ִיָּכֵרְך ִמָּסִביב ַלַּצָּואר ַהְמַסֵּמל ֶאת 

ְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַהר ֶזה ַׁשָּיְך , ל עֹוגַהחּוט ֶׁש

ְלחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְלָחִמים ְּבחּוֵטי ַהִּסְטָרא 

ְוָלֵכן הּוא ִנְלַחם .  ַצַּואר עֹוג-ַאֲחָרא 

  ְוֶדֶרְך . ְּדָׁשם ְיִניָקתֹו,  ֶׁשל עֹוגַּבִּׁשַּנִים

  .ְיִניָקתֹו הּוא ִנָּסה ְלִהָּלֵחם  

ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'ְּב

 ָהַרג ה" ענּוֵּבה ַרֶשמֹ )הקדמה לו(

ּובֹו ָהָיה ָּכלּול , ְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן

 ֶּבן ְנַתְנֵאל ןעֹוְמִׁש' צֹוץ ִנְׁשַמת ריִנ

, ן"ת ָּבָׁש"ְוָלֵכן הּוא ר, ְיֵרא ֵחְטא

צֹוץ ְקֻדָּׁשה ַהְמעֶֹרֶבת יּוִמְּפֵני אֹותֹו ִנ

ָהָיה מֶֹשה , ְקָרא ְיֵרא ֵחְטאַהִּנ, ְּבעֹוג

ד ַחה ָּפֶשּמֹים ֶׁשִארֹוְו. ִמְתָיֵרא ְלָהְרגֹו

ן ן ֶּבעֹוְמִׁש' ל ר ֶׁשׁשדֹוץ ָקיצֹול ִנַלְגג ִּבעֹוֵמ

ים ִארֹוְו, גת עֹוַמְׁשִנל ְּבלּוה ָּכָיָהל ֶׁשֵאְנַתְנ

  יא ִה ֶׁשן"ָׁשָּבת ַבֵתז ְּבָמְר ִנׁשדֹוץ ָקיצֹוִּנַהֶׁש

  . לֵאְנַתְנן ֶּבן ֹועְמִׁשת "ר  

ג ה עֹוָיי ָהל ִמ"ַזֲחת ַּביטֹוי ִׁשֵּתְׁש

 אנּוֵבֵה ֶׁשַּבִּמְדָרׁש, ןָׁשָּב ַהְךֶלֶמ

ד ֶבר ֶעֶזיֶעִלה ֱאָיא ָההּו ֶׁשמּוָבא ְלֵעיל

ד ֶב ֶעאֹו, דרֹוְמל ִנן ֶׁש ֵּבֶׁשָהָיה, םָהָרְבַא

ד ַלא נֹוהּוא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו, דרֹוְמל ִנֶׁש

ל יֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתְבּו. לּוּבַּמר ַהַחַאְל

ה ָיא ָההּוא ֶׁשָב מּו)יג, בראשית יד(

א ָבמּו

 ינּוִצָמ
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ב ַׁשא ָיהּול ְוּוּבַּמם ַהֶד קֹויּוָהים ֶׁשיִלִפְּנַהֵמ

, הָׂשא ָעהּו ֶׁשַלֻחָּפהת ַחַּת ִמַחת נַֹבל ֵּתַע

 ְךָכְו, ןזֹו ָמן לֹוַתָנ ְוַּבֵּתָבהר  חֹוָעָׂשה ַחנְֹו

 ְּבֵפרּוׁש אָבן מּוֵכְו. לּוּבַּמַהל ֵמַּצא ִנהּו

 ֶׁשעֹוג ִהְתַלֵּבׁש )דברים(ל ַעל ַהּתֹוָרה "ָהרמח

 הָלְרָעַעל ֵּתַבת נַֹח ִמַּבחּוץ ִּבְבִחיַנת 

ְּדנַֹח ַּבֵּתָבה ,  ַעל ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהתֶפַהחֹוֶפ

עֹוָלם 'ָהָיה ְּבִחיַנת ְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 קינֹוִלְמַנָּסה  רֹוִאים ֶׁשעֹוגְו .'ַהְּׁשִמיִני

 ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ןֵכְו. ֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

ים ִּׁשה ִׁשָנג ָּבעֹו ֶׁש)ח"ילקוט במדבר תשס(

ל יר ָּכים ִעִּׁשִׁש"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תרֹוָיֲע

. ּוִמְסָּפר ֵׁשׁש ַׁשָּיְך ַלְיסֹוד "בֹוּגְרל ַאֶבֶח

ט "שער מ( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ְּבן ֵכְו

ב קֲֹעת ַייַנִחְבא ִּבג הּועֹו ֶׁש)ב שצב"ט ח"פ

   עֹוגְוֵכן . תֶרֶאְפִּתת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

  .ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ַוָּיבֹא" )יג, בראשית יד(י "ִּׁשַרְּב

 ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶזה עֹוג ,"ַהָּפִליט

 ְוהּוא ֶׁשָּכתּוב ,ַלט ִמן ַהִּמְלָחָמהֶׁשָּפ

 ,"ִּכי ַרק עֹוג ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים"

 ֶׁשּלֹא ֲהָרגּוהּו ַאְמָרֶפל ,ְוֶזהּו ִנְׁשַאר

ַוֲחֵבָריו ְּכֶׁשִהּכּו ָהְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹות 

ר ֶזה " ּוִמְדַרׁש ב].ַּתְנחּוָמא[ .ַקְרַנִים

ַּמּבּול ְוֶזהּו ִמֶּיֶתר עֹוג ֶׁשָּפַלט ִמּדֹור ַה

ָהְרָפִאים ֶׁשֶּנֱאַמר ַהְּנִפיִלים ָהיּו 

ם ִילּוים ְּתִׁשרּוֵּפי ַהֵנְׁשה ִּדֶאְר ִנ.ָּבָאֶרץ

, גה עֹוָיי ָהִמ. אנּוֵבֵהת ֶׁשיטֹוִּׁשי ַהֵּתְׁשִּב

ם ֶדים קֹויִלִפְּנַהה ֵמָיא ָההּוה ֶׁשיָטִּׁשי ַהִפְל

ט ָלְפִּנט ֶׁשיִלא ָּפָרְקא ִנהּו, לּוּבַּמַה

ה ָיא ָההּוה ֶׁשיָטִּׁשי ַהִפְלּו, לּוּבַּמַהֵמ

א ֵציֹוְו. יםִאָפְרָהיט ֵמִלה ָּפָיא ָההּו, רֶזיֶעִלֱא

ד רֹוְמל ִנ ֶׁשנֹוה ְּבָיָהר ֶׁשֶזיֶעִלֱא ֶׁשינּוֵרָבְדִל

ל ֶפָרְמַאְּד, יוִבָא ְּבמּוֲחָּלים ֶׁשִאָפְרף ָלֵרָטְצִה

ה י ֶזִפְלּו. דרֹוְמא ִנים הּוִאָפְרם ָּבַחְלִּנֶׁש

יו ִבָאה ְּדָמָחְלִּמל ַּבַּצא ִנק הּו ַרַעּוּדן ַמָבמּו

א ֵציֹוְו .יםִּיַח ַּבירֹוִאְׁשִהיו ְוָלס ָעָח

א ָבים ּוִאָפְרָהט ֵמַלְפא ִנהּום ֶׁש יֹותֹואֹוְּבֶׁש

ד ַּים ִמָהָרְבַא, הָּבְׁשִּנט ֶׁשל לֹור ַעֵּׂשַבְל

ם ֵחָּלִה ְלתֹוח אֹוַקָלְו, תוֹוְצִמ ְלכֹוָנֲח

ב ּוא ׁשם הּוָׁשְו. טת לֹויל ֶאִּצַהים ְלִכָלְּמַּב

  ד ֶגה ֶנָמָחְלִּמא ַלָצם ָיָהָרְבַאְּד, יוִבָאם ְּבַחְלִנ

  .יםִכָלְּמר ַהַאְׁשל ּוֶפָרְמַא  

ה ָרֹוּתה ַהָּלִחְתִּבה ֶׁשָׁשָרַּפַּב

) יג, בראשית יד(ר ֶזיֶעִלֱאאת ֶלֵרקֹו

י ִלם ְּבָתיט ְסִל ָּפינּוְי ַה,"ַהָּפִליטַוָּיבֹא "

 )ידשם (ב תּו ָּכְךר ָּכַחד ַאָּיִמּו, תיבּוִׁשם ֲחּוׁש

ר ֵאָבְמ ּו"ְיִליֵדי ֵביתֹו ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו"

ֶזה ֱאִליֶעֶזר ֶׁשֲחָנכֹו " ֲחִניָכיו" י"ִּׁשַר

ד ֶלא ֶיָרְקר ִנָבא ְּכהּוים ֶׁשִארֹו ְו,תֹוְלִמְצו

 ינּוִצָמ

ים ִארֹוְו
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, ם יֹותֹואֹות ְּבוֹוְצִמ ְלכֹוָנֲחם ֶׁשָהָרְבל ַאֶׁש

 ) ב,שם טו( את לֹוֵרה קֹוָרֹוּת ַהְךר ָּכַחַאְו

ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק "

  ּדֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה  י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו,"ֱאִליֶעֶזר

  .ִמּתֹוַרת ַרּבֹו ְלַאֵחִרים  

 ֹותָלֲעַמ ןַיְנִעְּב תירֹוִתְס ינּוִצָמ

 ,כד בראשית( י"ִּׁשַרְּב ,רֶזיֶעִלֱא לֶׁש

 ִׂשיָחָתן ָיָפה ָאָחא ַרִּבי ָאַמר אָבמּו )מב

 ִמּתֹוָרָתן ַהָּמקֹום ִלְפֵני ָאבֹות ַעְבֵּדי ֶׁשל

 ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ָּפָרָׁשה ֶׁשֲהֵרי ,ָּבִנים ֶׁשל

 לֹא ּתֹוָרה ּגּוֵפי ְוַהְרֵּבה ַּבּתֹוָרה ְּכפּוָלה

 רֶזיֶעִלֱאֶׁש יםִארֹוְו .ִּבְרִמיָזה אֶאָּל ִנְּתנּו

 ְךֶרֶּד תֶכֶּסַמְּב אָבמּו ןֵכְו .הָהבֹוְּג הָּגְרַדְּב הָיָה

 .ןֶדֵע ןַגְל יַח סַנְכִנ רֶזיֶעִלֱאֶׁש )א( אָטזּו ץֶרֶא

 ָאַמר .)סב יבמות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ יִנֵׁש דַּצִמּו

 יסַחִּי לֹו ֶׁשֵאין ְּבֶעֶבד מֹוִדין ַהּכֹל ַרב

 "ַהֲחמֹור ִעם ּפֹה ָלֶכם ְׁשבּו" ִּדְּכִתיב

 רֶזיֶעִלֱאֶׁש יםִארֹוְו .ַלֲחמֹור ַהּדֹוֶמה ָעם

 ןֵכְו .רמֹוֲח אָרְקִנ תגֹוֵרְדַּמַה לָּכ יֵרֲחַא

 ַוּיֹאֶמר" )קז בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 הּוא ַהָּדא "'ְוגֹו אּוַלי ָהֶעֶבד ֵאָליו

 ,"ִמְרָמה מֹאְזֵני ְּבָידֹו ןְּכַנַע" ִּדְּכִתיב

 "ִמְרָמה מֹאְזֵני ְּבָידֹו" ,ֱאִליֶעֶזר ֶזה ְּכַנַען

 ְראּוָיה ִאם ִּבּתֹו ּוְמַׁשֵּקל ֵׁשבֹוי ֶׁשָהָיה

 ,"ָאֵהב ַלֲעׁשֹק" .ְראּוָיה ֵאיָנּה ִאם

 .ִיְצָחק ֶזה עֹוָלם ֶׁשל ֲאהּובֹו ַלֲעׁשֹק

 ןֶאֵּת "הָּׁשִאָה תֹאֶבה לֹא אּוַלי" ָאַמר

 ָארּור ַאָּתה םָהָרְבַא לֹו רַמָא .ִּבִּתי לֹו

 .ְךְּבָברּו ִמַּדֵּבק ָארּור ְוֵאין ְךָּברּו ּוְבִני

 ָאַמר )טז( 'א"רְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו

 דּוָחׁש ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם

 ַהֶּזה ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל

 מֹאְזֵני ְּבָידֹו ְּכַנַען" רַמֱאֶׁשֶּנ ,ֹוּב ִמְרָמה

 ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ,"ִמְרָמה

 ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה

 ֲהֵרי ִּבְבתּוֶליָה ְטהֹוָרה ִאם ,ַּבעְּבֶאְצ

 ,ִאָּמּה ִמְּמֵעי ְלִאָּׁשה ָךְל ְראּוָיה ִהיא

 ְוֶהְרָאם ַּבעְּבֶאְצ ְּבתּוֶליָה ֶאת ְוהֹוִציא

 ְלָקָחּה ְךָּכ ְוַאַחר ,ָאִביו ְלַאְבָרָהם

 'ע א דברים( 'זֵעלֹ םַעֵמ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ְלִאָּׁשה

 דַחָּפ הֶשּמֶֹׁש 'יִנֵבאּוְר טקּוְלַי' םֵׁשְּב )קסד

 דֶבֶע רֶזיֶעִלֱא הָיָה אהּוֶׁש לַלְגִּב געֹוֵמ

 'הְו ,ֹוּלֶׁש תְּזֻכּיֹוַהֵמ דַחָּפ הֶשמֹּו ,םָהָרְבַא

 .הֶּזַה םָלעֹוָּב רֹוָכְׂש לַכָא אהּוֶׁש לֹו הָנָע

 ֶׁשעֹוג ).קפד חקת( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו הֶז יןֵעְכּו

 ְזכּות ְּבכַֹח ִיְׂשָרֵאל ִעם ְלִהָּלֵחם ִנָּסה

 ,ַאְבָרָהם ְיֵדי ַעל ֶׁשִּנּמֹול ֶׁשּלֹו ַהִּמיָלה

 לֹו ֶׁשֵאין הֶשְלמֹ ָאַמר הּוא ָּברּוְך ְוַהָּקדֹוׁש

   ְּבִריתֹו ֶאת ִקְלֵקל ְּדעֹוג ֵמעֹוג ְּלַפֵחד ַמה

  .ַּבֲחָטָאיו  

  תֶמֱאֶבּו
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 )יג ,יד בראשית( 'יִנקּוְזִח'ְּב אָבמּו

 ַאָּגָדה ִמְדַרׁשְּב ,"טַהָּפִלי ַוָּיבֹא"

 ָּכל ָיִמים ְךֶּׁשֶהֱאִרי ַמה ]ח ,מב ר"ב[

 נּוֵּבַר הֶשּמֶֹׁש מֶֹשה ַעד נַֹח ִמיֵמי ְךָּכ

 ֶׁשָהָיה ְלִפי ֶאָּלא ,ֲהָרגֹו םלֹוָּׁשַה יוָלָע

 ִיָּׂשא ְוהּוא ַאְבָרָהם ֶׁשֵּיָהֵרג ִמְתַּכֵוין

 ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר ,ָׂשָרה ֶאת

 ַאָּתה ָךְּפִסיעֹוֶתי ְׂשַכר ָךַחֶּיי הּוא

 ,ָּבעֹוָלם ָיִמים ְךִריֲאַמ ֶׁשַאָּתה נֹוֵטל

 ַהַּצִּדיק תֶא רֹגַלֲה ֶׁשָחַׁשְבָּת ַעל ֲאָבל

 ֲאָלִפים ֶאֶלף רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ָךַחֶּיי

   ֶׁשל סֹופֹו ְוֵאין ִמָּבָניו ְרָבבֹות ְוִרֵּבי

 .ְּבָיָדם ֶאָּלא ִליּפֹול ָהִאיׁש אֹותֹו  
 ׁשָרְדִּמ ַּביּהֵב ּויּהיֵנת ִמירֹוִתים ְסִארֹו

ָאַמר ַאְבָרָהם  )ילקוט בראשית קט(

ֶּזה ָחׁשּוד ַעל ָּכל ְלִיְצָחק ָהֶעֶבד ַה

 ּוִבְׁשִביל ֶׁשָּגַמל ',כּוְוֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 

 , ְלִיְצָחק הֹוִציאֹו ְלֵחרּותֶסדֱאִליֶעֶזר ֶח

ְוָנַתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׂשָכרֹו 

 ְוהּוא ְך ְוֶהֱעִמידֹו ְלֶמֶל,ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ֶאת  ֶׁשָראּו ֵּכיָון,  ַהָּבָׁשןְךעֹוג ֶמֶל

 ,ַהְּצִמיִדים ִנְתַקְּבצּו ַלֲהרֹג ֶלֱאִליֶעֶזר

ָיָדיו ' ְּגַמִּלים ְּבב' ְוָראּו ֶׁשָהָיה נֹוֵטל ב

ּוַמֲעִביָרן ֶאת ַהַּנַחל ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֵּכן 

ָאְמרּו ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלָהְרגֹו ְוִהִּניחּו 

ְקָעָרה ְלָפָניו ְוַסם ַהָּמֶות ְּבתֹוָכּה 

ַאְבָרָהם ִנְתַחְּלָפה ַהְּקָעָרה ּוִבְזכּות 

 ָאַמר. תֵמְוָאַכל ְּבתּוֵאל ִמֶּמָּנה ָו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמה ֶאֱעֶׂשה ָלֶעֶבד 

ַהֶּזה ֶׁשָהָיה ָחׁשּוד ָאַמר ְלַמְלֲאֵכי 

 הּוא .ַהָּׁשֵרת ִהְכִניסּוהּו ַחי ְּבַגן ֵעֶדן

 ׁשָרְד ִמתֹואֹוים ְּבִארֹו. ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִנְמרֹוד

 ם לֹוֵּלִׁש' הְו, דּוׁשר ָחֶזיֶעִלד ֱאָחד ֶאַּצִמ

ל ַּצא ִנהּוה ֶּׁשל ַמָכְו, הֶּזם ַהָלעֹו ָּברֹוָכְׂש

א לְֹו, םָהָרְבת ַאכּוְזה ִּבָית ָהֶוָּמם ַהַּסִמ

ל ַמָּג' הים ֶׁשִאי רֹוִנד ֵׁשַּצִמּו. מֹוְצת ַעכּוְזִּב

  י  ַחיסֹוִנְכִהְו, דּוׁשה ָחָיָהה ֶׁשל ֶזר ַעָכ ָׂשלֹו

  .ןֶדן ֵעַגְל  

ל ם ָּכָהָרְבד ַאֶבר ֶעֶזיֶעִלֱא ֶליּוָהְּד

א הּוד ֶׁשל עֹות ָּכלֹודֹוְּגת ַהלֹוֲעַּמַה

י ִפְּכ, םָהָרְבַא ְלְמֻחָּברם ּוָהָרְבד ַאֶבה ֶעָיָה

ד ֶבֶעֶׁש' יםִעָגל ְנַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבֶׁש

ע ַגֶרְבּו, ןדֹוָאָהל ה ֶׁשָּׁשת ִאיַנִחא ְּבהּו

ת ד ֶאֵּבא ִאם הּוָהָרְבַאד ֵמַרְפא ִנהּוֶׁש

ר ַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפה ְּכָלדֹוְּג ַהתֹוָגֵרְדַמ

ר ֶזיֶעִלא ֱאהּוג ֶׁשעֹוה ֶׁשֶשמֹר ְלַמָא' הֶׁש

 א לֹוָרם ָקָהָרְבן ַאֵכָלְו. יות ְזֻכּיֹוָתד ֶאֵּבִא

, ֹוּדְבה ַעָיר ָהֶזיֶעִלֱאן ֶׁשַמְזם ִּבר ַּגמֹוֲח

 ֹוּתת ִּבת ֶאַחַקה ָלָצא ָרם לָֹהָרְבַאְו

ל  ֶׁשתֹוָלֲעל ַמָּכע ֶׁשַדם ָיָהָרְבַאְּד, קָחְצִיְל

 ןֵכְו

ה ֶאְרִנן ֵכְו
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ין ֵאְו, ֹוּלד ֶׁשֶבא ֶעהּוה ֶׁשֶזיא ָּבר ִהֶזיֶעִלֱא

 ֹוּתת ִאֶכֶל ָליְךִׁשְמַּתית ֶׁשִמְצה ַעָלֲע ַמלֹו

ה ֶלֹוּדיו ָלר ָעַמֱאן ֶנֵכָלְו. דּוְרָּפם ִיֵהֶׁשם ְּכַּג

ם ָהָרְבַאת ֵמַחַקיא ָל ִהתֹוָלֲעַמ ְּד,הֶקְׁשַמּו

 מֹוְצל ַעֶּׁשן ִמָיְע ַמין לֹוֵאְו, הָאְליר ָהִבֲעַהְלּו

ן ַגי ְלס ַחַנְכִּנה ֶּׁשם ַמַגְו. יםִרֵחַא ְליַעִּפְׁשַהְל

 ֹו ּבדּוְׁשָחה ֶּׁשל ַמר ַעָכה ָׂשָיה ָהֶז, ןֶדֵע

ן ִיַדֲעַו .יתִמְצַע ָהתֹוָלֲעל ַמַלְגא ִּבלְֹו, םָתְס

ן ַגי ְלס ַחָנְכִנ ְוגֹוָרה ֲהֶשּמֹן ֶׁשֵכָּת ִייְךע ֵא"צ

שער מט (ל "יַזִרֲאָה ְל'יםִּיץ ַחֵע'ן ָּבֵּיַעְו .ןֶדֵע

 ּהָת אֹויּור ָהֶזיֶעִלֱאג ֶועֹו ֶׁש)ב שצב"ט ח"פ

ג עֹוְו, בֹוּטק ַהֶלֵחַהה ֵמָיר ָהֶזיֶעִלֱא, הָמָׁשְנ

 ְךָאְלַּמ ַהׁשֶרּׁשֹ ִמיּוָהְו. עָרק ָהֶלֵחַהֵמ

ם ִיַמֲעס ַּפַנְכה ִנ ֶזׁשֶרּׁשֹא ֶׁשֵציֹוְו, ן"רּוְטַטְמ

  , דֶרן ֶי ֶּבְךנֹות ֲחַחם ַאַעַּפ, ןֶדן ֵעַגי ְלַח

  .רֶזיֶעִלית ֱאִנם ֵׁשַעַפּו  

ק ֵל חֹו) לט,בראשית כד(' יםִנֵקְז

 אנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמַהר ְוַהּזֹל ַהַע

' ר. ןָׁשָּב ַהְךֶלג ֶמה עֹוָּמ ַּכיּוָהר ֶׁשֵאָבְמּו

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם 

ְוָקֶׁשה . 'כּוְו ַהָּבָׁשן ְךהּוא עֹוג ֶמֶל

ֶׁשֲהֵרי עֹוג ָרָׁשע ָהָיה ּומֶֹשה ֲהָרגֹו 

 תֶכְוַגם ְּבַמֶּס. ֶוֱאִליֶעֶזר ָהָיה ַצִּדיק

ְׁשָעה ֶׁשִּנְכְנסּו סֹוְפִרים ָחִׁשיב ֵליּה ִמִּת

 רַמ לֹוְךיִר ְוָצ.'כּו ְוְּבַגן ֵעֶדן ֵמַחִּיים

 ֶאָחד ָרָׁשע , ַהָּבָׁשן ָהיּוְך ֶמֶלעֹוגֶׁשְּׁשֵני 

 ְוֶאָחד ֶׁשָהָיה ֶעֶבד ,ֶׁשֲהָרגֹו מֶֹשה

   ִנְקָרא ְׁשמֹו עֹוג ִּכי ְך ּוְכֶׁשָּמַל,ְךּוֶמֶל

  .ָכל ַמְלֵכי ַהָּבָׁשן ִנְקָרִאים עֹוג  
ַהר ֱאלִֹהים ַהר " )טז, תהילים סח(

ָלָּמה : ָּבָׁשן ַהר ַּגְבֻנִּנים ַהר ָּבָׁשן

ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר ָחַמד 

ָלָּמה " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו

 ָלָּמה ְּתַרְּצדּון "ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים

ִּנים ַהְּגבֹוִהים ַאֶּתם ֶהָהִרים ַּגְבֻנ

ְלַהְׁשִחית ֶאת ָהָהר ֲאֶׁשר ָחַמד 

ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו ִלְׁשרֹות ָעָליו ְׁשִכיָנה 

הּוא ַהר ַהַּבִית ַאף הּוא ַלֶּנַצח ִיְׁשּכֹון 

ים ִארֹו. עֹוָלם ָׁשם ְקֻדָּׁשתֹו ְקֻדַּׁשת

ּוְמבָֹאר , ׁשָּדְקִּמית ַהֵבם ְּבַחְלן ִנָׁשר ָּבַהֶׁש

   ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבה ִמָּפִלְּקת ַהיַקיִנִּדינּו ִלְדָבֵר

  .ןָׁשר ָּב ַהְךֶריא ֶּדִה  

ר ֵחן ַאֶפאֹר ְּבֵאָבם ְמָׁש' דִוָּד

ַהר ִסיַני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו 

ה ֶצרֹוֱאלִֹהים הּוא ָלֶכם ַהר ָּבָׁשן 

 ְּכמֹו ֶׁשַהר ָּבָׁשן הּוא ָּדֵׁשן ְוָׁשֵמן רַמלֹו

 ,ִמְרֶעה ֵּכן הּוא ָלֶכם ַהר ִסיַניּוְמקֹום 

ִּכי ְזכּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ָׁשָמה ִהיא 

ים ִארֹו. ָהרֹוָעה ֶאְתֶכם ּוָמֵגן ֲעֵליֶכם

ם ין ֵהֵאל ֶׁשֵאָרְׂשִיז ְלֵּמַרק ְמסּוָּפַהֶׁש

ת ַעַד'ְבּו

ב תּוָּכ

ת ַדצּוְמ'ִבּו
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ן יָון ֵּכָׁשר ָּב ַהְךֶרע ֶּדַפל ֶׁשֵּבַקים ְליִכִרְצ

  ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשןֵכְו. ייַנר ִסַהים ֵמִלְּבַקְּמֶׁש

 ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשאֹוֵכל "ַהר ָּבָׁשן" )ד, ר ב"שמו(

ָאָדם ְּבִׁשָּניו ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה 

ִאם ְּבֻחּקַֹתי " ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ,ָּבָהר

 ".ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם 'גֹו ְוֵּתֵלכּו

ן ָׁשָּבַה ְו,םִיַּנִׁשל ז ַעֵּמַר ְמןָׁשָּבים ֶׁשִארֹו

 ָמִצינּו ןֵכְו. ייַנר ִסא ַהל הּוֵאָרְׂשל ִיֶׁש

ִׁשָּׁשה ֵׁשמֹות  )ילקוט תהילים תשצו( ַּבִּמְדָרׁש

ַהר , ַהר ָּבָׁשן, ַהר ֱאלִֹהים, ִנְקְראּו לֹו

. ַהר ִסיַני, ַהר חֹוֵרב, ַהר ֶחֶמד, ַּגְבנֹון

רּוְך הּוא ַהר ָּבָׁשן ַהר ֶׁשָּׁשַכן ַהָּקדֹוׁש ָּב

א י הּויַנר ִסַהים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. ָׁשם

 ןָׁשָּבים ֶׁשִאד רֹועֹוְו. לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשָׁשָּבַה

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפר ְלָאבְֹמּו. היָנִכְּׁשל ַהז ַעֵּמַרְמ

ם ֵׁשְכִּד .היָנִכְׁשת ֹוּיִת אֹוהיָכִׁשְּניל ֶׁשֵעְל

 ְךָּכ, ןָׁשאת ָּבֵרְקה ִניָנִכְּׁש ַהְּקֻדָּׁשהַּבֶׁש

ן ָׁשת ָּביַכִׁש ְנְךֶריא ֶּדה ִהָּפִלְּקת ַהיַקִנְי

ְ א ּב  ָב ן מּו ֵכ  ְו  .היָנִכְּׁשה ַּבָּפִלְקִּד ֵ יל  ִב  ְׁש 'ר  ֶפ  ֵס      י  

  .ה ָ ינ  ִּב י  ֵר  ֲע  ַׁש ' נת "רן " ָׁש  ָּב  ֶׁש ' ס ָח  ְנ  ִּפ   

ק ֵּנַזה ְיֵיְרר ַאּון ּגָּד" )כב, דברים לג(

ה ָיָה ֶׁשי"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו" ןָׁשָּבן ַהִמ

יאס ַיְמת ַּפַרָעְּמ ִמקֹוְלֶחא ֵמֵצן יֹוֵּדְרַּיַה

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ןָׁשָּבן ַה ִמחֹוילּוִקְו', כּוְו

ן ֹוּתְחַּתא ַהן הּוט ָּדֶבֵּׁש ֶׁש'ַחְׁשַמל ֵחְטא'

ת ֶקֶנ יֹוּוּנֶּמִמ ּוַצד ַהְּקֻדָּׁשהר ְּבֵתיֹוְּב

א הּוְו, ׁשָחא ָנָרְק ִנןָּדן ֵכָלְו, הָּפִלְּקַה

 ְךַּפְהֶּנה ֶׁשֶּטַּמד ַהסֹו ְּב,הֶּטַמְּבִגיַמְטִרָּיא 

ר ּוּב ִחׁשן ֵיט ָּדֶבֵׁשן ְלֵכָלה ְּדֶאְרִנ. ׁשָחָנְל

ן ֵכְו. ןט ָּדֶבֵּׁשת ִמֶקֶנן יֹוָׁשת ָּביַנִחְבִּד, ןָׁשָּבַל

ת "ס" ׁשָח ָנןי ָּדִהְי ")יז, בראשית מט(ב תּוָּכַה

 :)דב ע"ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמן ֵכְו. ן"ֵׁש

, ןָתָיְול ִליו ֶׁשִפ ְליַעִּגן ַמל ָּדיאס ֶשַיְמַּפַהֶׁש

ן ָתָיְוִּלַה ֶׁש'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ל ָכע ְלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲעַּמר ֶׁשֹוּנִּצא ַההּו

   ןָתָיְוִל ")א, כז' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכְו, הָּפִלְּקַה

  . ן"ֵׁשת " ס"ׁשָחָנ  

 ַמֲעֶׂשה ,ַּתָּנא :)נז גיטין( ַּבְּגָמָרא

 ִויָלדֹות ְיָלִדים ֵמאֹות ְּבַאְרַּבע

 ְלָמה ְּבַעְצָמן ִהְרִּגיׁשּו ,ְלָקלֹון ֶׁשִּנְׁשּבּו

 ָאנּו ִאם ,ָאְמרּו ,ִמְתַּבְּקִׁשים ֵהם

 ְלַחֵּיי ָּבִאים ָאנּו ,ַּבָּים טֹוְבִעים

 ַהָּגדֹול ָלֶהם ָּדַרׁש ,אַהָּב ָהעֹוָלם

 ,ָאִׁשיב ִמָּבָׁשן 'ה ָאַמר" ,ֶהםֶׁשָּב

 ,"ָאִׁשיב ִמָּבָׁשן" ".ָים ִמְּמֻצלֹות ָאִׁשיב

 ִמְּמֻצלֹות" ,ָאִׁשיב ֲאָריֹות ִׁשֵּני ִמֵּבין

 יםִארֹו .ַּבָּים ֶׁשּטֹוְבִעין ֵאּלּו ,"ָים

 זֵּמַרְמַה ןָׁשָּבְל תֶלֶׁשְמִנ תֹוּפִלְּקַה תיַקִנְּיֶׁש

 ַּבִּמְדַרׁש ָמִצינּו ןֵכְו .תיֹוָרֲא יֵּנִׁש לַע

 ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָאַמר )קמ( יםִּלִהְּת

ב תּוָּכ

 ינּוִצָמ
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 ֶׁשֶּנֱאַמר .ִׁשָּניו ִמֵּבין מֹוִציא ֲאִני

 אןָּכ םַגְו ."ָאִׁשיב ִמָּבָׁשן 'ה ָאַמר"

 תיַקִנְי תֶא רֵּׁשַקְמ קסּוָּפַהֶׁש יםִארֹו

 רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש ֹומְּכ ,ְלָים םִיַּנִּׁשַה

 נּוֵׁשְפַנ לַע רַבָע יַזֲא" קסּוָּפַה לַע

 אּלֶֹׁש 'ה ְךרּוָּב :יםִנידֹוֵּזַה םִיַּמַה

 רַמֲאַמְּב ןֵּיַעְו ."םיֶהֵּנִׁשְל ףֶרֶט נּוָנָתְנ

 תֶא לֵּמַסְמ םָּיֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש 'יִצֵחַה דסֹו'

 תֶלֶּמַסְמ הָׁשָּבַיְו ,תֹוּפִלְּקַל דֵרֹוּיֶׁש עַפֶּׁשַה

 בתּוָּכ ןֵכְו .ְּקֻדָּׁשהַל דֵרֹוּיֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא

 ָעׂשּו ִמָּבָׁשן ַאּלֹוִנים" )ו ,כז יחזקאל(

 יםִארֹוְו ".ֵׁשן ָעׂשּו ַקְרֵׁשְך ִמּׁשֹוָטִיְך

 אּוָּבֶׁש יםִצֵעְּב ּוׁשְּמַּתְׁשִה רצֹו יֵׁשְנַאֶׁש

 .םיֶהֵתינֹוִפְס תֶא תנֹוְבִל ,םִיַּנִׁשְבּו ןָׁשָּבִמ

 םָּיַה תיַקִנְּיֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 נּוָּב ,ןֵׁשְו ןָׁשָּב תיַנִחְּבִמ יאִה םֶהָּלֶׁש

   יםִרָבְּדַה תֶא םָּיַּב תטֹוָּׁשַה תינֹוִפְּסַּב

  .ּוּלֵאָה  

 אהּו םָּיֶׁש .)יב תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 אָרְטִּסַה תֶא לֵּמַסְמַה בֶלֶּכ תיַנִחְּב

 תֶרֶׁשְרַׁש תיַנִחְּב אהּו םָּיַה לחֹוְו ,אָרֲחַא

 ירִּתַמ תָּבַׁש לֵּלַחְּמֶׁש יִמּו ,בֶלֶּכַה ארַּוַצְּב

 םֵרגֹוְו ,בֶלֶּכַה ארַּוַּצִמ תֶלֶׁשְלַּׁשַה תֶא

 יםִארֹוְו ,אָרֲחַא אָרְטִּסַה לֶׁש תיכֹוִׁשְנ

 הֶאְרִנ .םָּיַהֵמ הָאָּבֶׁש היָכִׁשְנ תיַנִחְּב

 ,םָיְל םִיַּנִׁש יןֵּב רֶׁשֶּקַה תֶא רֵאָבְל

 ,םָיְל לָׁשְמִנ הֶפּו ,הֶּפַּב תאֹוָצְמִנ םִיַּנִׁשְּד

 )ף"אל אות 'ע"דר אותיות'( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא

 ְּבָים ֶאָּלא ְוָלׁשֹון ֶּפה ִנְמְׁשלּו לֹא

 ָּכְך ַמִים ַמִּביַע ֶׁשַהָּים ְּכֵׁשם ,ְוַגָּליו

 ִמּתֹוְך ֶׁשַּגל ְּכֵׁשם ,ַמִים ַמִּביַע ֶּפהַה

 ַהָּלׁשֹון ָּכְך ְועֹוֶלה ִמְתַּגֵּבר ַהָּים

 ּוְכֵׁשם ,ְועֹוֶלה ִמְתַּגֵּבר ַהֶּפה ְּבתֹוְך

 ְוָׂשָפה ִמֶּזה ָׂשָפה לֹו ֵיׁש ֶׁשַהָּים

   ִמֶּזה ָׂשָפה לֹו ֵיׁש ָלׁשֹון ָּכְך ,ִמֶּזה

 .ִמֶּזה ְוָׂשָפה  
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