
  ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון

ה יָ ד הָ וִ ּדָ  ב:)(פקודי רסר הַ ּזֹ ּבַ 

ם יִ ּמַ הַ ר ׁשֶ קוֹ ּמָ ץ ּבַ עּונָ 

 ׁשרָ ְׁש ה מֻ יָ הָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ים.עִ בְ נוֹ 

ד יסוֹ ין, וִ ּבִ קְ ין נּוּיִ ה מַ לֶ עֲ ּמַ א ׁשֶ בָ קְ ּוּנד הַ יסוֹ ּבִ 

 יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ א הַ רָ קְ א נִ בָ קְ ּוּנהַ 

י רֵ מָ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ  יל ּפִ ף עַ ת. ַאכּולְ ּמַ ל הַ כָ לְ 

ס חַ יַ ה ּבְ ה, זֶ ינָ ּבִ הַ ד מֵ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה ׁשֶ ּכָ נֻחֲ 

 ידוֹ קִ פְ תַ ס לְ חַ יַ בְ ית, ּוטִ רָ ּפְ הַ  תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ 

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ץ ּבַ עּוא נָ הּו ַּבַּמְלכּות

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ד הַ א סוֹ הּו לֶ ּמֶ ד הַ סוֹ ּדְ 

י דֵ ה ּכְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ת הַ אֶ  חַ קֵ א לוֹ הּו ינּויְ הַ 

ד וִ ל ּדָ ׁשֶ  תוֹ דָ בוֹ עֲ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ לֶ ת מֶ יוֹ הְ לִ 

ב תּוּכָ ה', ּכַ ק לַ ׁשֶ חֵ ה וְ קָ ּוׁשת ּתְ ינַ חִ בְ ה ּבִ תָ יְ הָ 

ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי " ג)תהילים פד, (

 פא)שם קיט, (ב תּון ּכָ כֵ וְ  ה'".ְלַחְצרֹות 

ּוְמֹבָאר  ",ִלְתׁשּוָעְת ַנְפִׁשי ָּכְלָתה"

ם קוֹ ּמְ מִ  תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו

יא הִ  הּלָ ּכַ ׁשֶ  עַ דּוּיָ ק. ּכַ ׁשֶ חֵ הַ ה וְ קָ ּוׁשּתְ הַ 

 סּוָּכ"הְוֵכן  .ַנְפִׁשיָּכְלָתה ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ֻסַּכת , ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִודת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

 הְלתָ ּכָ ַגם וְ ָפה סְ ַּבָּכתּוב "ִנכְ  ְמֻרֶּמֶזת ,ָּדִוד

 ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות הוי"ה" ְּבִדּלּוג ג' אֹוִתּיֹות.

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  סוֹ ּכהַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הּכָ סּוי ּכִ 

ן כֵ וְ  .הקָ ּוׁשּתְ ם הַ קוֹ מְ  ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותהַ 

 מוֹ ן ְׁש כֵ וְ  .הּיָ חַ  אוֹ  טחּוְּבִגיַמְטִרָּיא  ידוִ ּדָ 

 ליאֵ ּמִ ן עַ ם ּבֶ חֵ נַ מְ ד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש ל מָ ׁשֶ 

י כַ ּדֳ ְר יף הרה"ג ר' מָ סִ הוֹ וְ  .רקֹ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ן צוֹ ת רָ וֹ ּיתִ י אוֹ ּוּלּמִ שליט"א ׁשֶ  המֹ ן ְׁש ּבֶ 

ן ד ּבֶ וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ןּונ ו"וָ "י דִ צָ  י"ׁשרֵ 

ד סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  שפ"ום ׁשֵ  אוֹ  י,ׁשַ יִ 

א י הּוׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ דָ ן. ּדְ ּמָ קַ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ל ּמֵ סַ מְ  ןצוֹ רָ ן כֵ ה. וְ קָ ּוׁשּתְ הַ וְ  ןצוֹ רָ הָ  דסוֹ ּבְ 

ת, כּולְ ּמַ ת לַ רֶ ּבֶ חַ תְ ּמִ ׁשֶ  רתֶ ּכֶ הַ ת ירַ פִ ת סְ אֶ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ן, ּכְ פָ סוֹ ן ּבְ תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עּוד נָ סוֹ ּבְ 

 לֶ ּמֶ הַ  ׁשבֵ חוֹ  עַ ּוּדה' מַ ּלֶ ּגַ תְ ץ מִ ּקֵ ר 'הַ מַ אֲ מַ ּבְ 

ל לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ר.תֶ ּכֶ 

ֶזה ּדֹור ֹּדְרָׁשו " ו)תהילים כד, (ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ 

 שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ".ֶני ַיֲעֹקב ֶסָלהֵׁשי פָ ְמַבקְ 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ׁשֶ  ֶדרֶ בא"ט ב"ח 

א בָ ן מּוכֵ וְ  .ָּדם' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל

 שפ"ום ּׁשֵ ׁשֶ ץ' רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ ר 'מַ פֶ סֵ ּבְ 

 ׁשדֶ ד קֹ סוֹ  ים,נִ פְ לִ י וְ נַ פְ לִ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ֲחַדר  (מ"ב יא, ב)ַּבָּכתּוב א רָ ְק ּנִ ים ׁשֶ ִׁש דָ ּקֳ הַ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  .ַהִּמּטֹות"

 386א ּוה "םלָ "ד עוֹ סוֹ י"ק יְ ּדִ צַ  אֹוִתּיֹות

ד סוֹ ת יְ ינַ חִ א ּבְ י הּוּכִ  .שפ"ום ׁשֵ ְּכִמְנַין 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר  ר.ּתֵ ּתַ סְ ּמִ א ׁשֶ בָ קְ ּוּנהַ 

א הּו י"דוִ "ן ּדָ ּבֶ  י"חַ ׁשִ מָ  ֵּבין אֹוִתּיֹות

  י"ת.ִר ּבְ ם ׁשֵ ְּכִמְנַין  612

 רֵ בָ יְ "וַ ׁשֶ  שליט"א .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ 

ה. ּׁשָ אִ ּבָ ים ׁשֶ ִר בָ אֵ  רנ"ביַמְטִרָּיא ְּבגִ  ד"וִ ּדָ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  לחֵ רָ ְּבִגיַמְטִרָּיא ד בַ לְ  רֵ בָ יְ וַ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא י ׁשַ ן יִ ּבֶ ן כֵ וְ  ית.לִ לָ ּכְ ה הַ בָ קֵ ּנְ הַ 

, יןּבִ קְ ין נּוּיִ ת מַ ַאלָ עֲ הַ ל ּמֵ סַ ּמְ , ׁשֶ בׂשֶ עֵ 

ֶרץ "ַּתְדֵׁשא ָהָא (ויקרא יב.)ַּבֹּזַהר  אבָ ּוּמּכַ 

 ינּוצִ מָ 



ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב" ָמַתי ִמְתַּגֶּדֶלת ָהָאֶרץ 

ַהְּקדֹוָׁשה ּוִמְתַעֶּטֶרת ְּבַעְטרֹוֶתיָה, ֱהֵוי 

אֹוֵמר ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ָאז 

ְלהֹוִציא  ִמְתַחֶּבֶרת ַּכָּלה ִעם ַהֶּמלֶ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ְּדָׁשִאים ּוְבָרכֹות ָלעֹוָלם

ב. ׂשֶ ת עֵ ינַ חִ בְ א ּבִ ד הּווִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ ר ׁשֶ הַ ּזֹ ּבַ 

ֶזה  ",ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה" (הקדמה כה:)

. "ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ" ,ָמִׁשיַח ִראׁשֹון

ֶזה  ",ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח"

ת וֹ ּיתִ א אוֹ הּו "בׂשֶ עֵ ן כֵ וְ  ָמִׁשיַח ֵׁשִני.

א צָ יָ ם הֶ ּמֵ י ׁשֶ ׁשַ ד יִ בֵ ז עֹ עַ ל ּבֹ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ הָ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  עבַ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ  בׂשֶ עֵ ן כֵ ד. וְ וִ ּדָ 

ד וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא עבַ ד ׁשֶ וִ ּדָ ן כֵ וְ  .תכּולְ ּמַ הַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  שפ"ום ׁשֵ  אוֹ  י,ׁשַ ן יִ ּבֶ 

ר ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

 (תיקונים קכג:)ֹּזַהר ּבַ  ינּוצִ מָ ּו ע,בַ ב ׁשֶ הָ זָ ל ׁשֶ 

 ָּדִוד ִׁשְבָעה ִמיֵני ָזָהב ָהָיה ִּבְׂשָערֹו.

"ב ׂשֶ עֵ שליט"א ׁשֶ  .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ 

ז ּמֵ רַ ת, לְ מוֹ לָ וֹ עי נֵ ְׁש  יןּבֵ ר"ת  "עבַ ׁשֶ  אוֹ 

ם לָ עוֹ הָ מֵ  ַמֲעֶלה ַמִּיין נּוְקִּביןא הּוׁשֶ 

  ן.יוֹ לְ עֶ ן לָ וֹ ּתחְ ּתַ הַ 

ד וִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ לָ עוֹ ה ּבָ נָ וֹ אׁשִר ד לָ לַ וֹ ּנׁשֶ ּכְ 

 לו) יט, (בראשית "יִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ ט, מָ ת לוֹ נוֹ ּבְ מִ 

ָ ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן"  "ַוַּתֲהֶרין

ת רֶ ּבֶ עַ תְ ה מִ ּׁשָ אִ ין הָ אֵ ׁשֶ  יל ּפִ ף עַ ַא

ן מָ צְ עַ ּבְ  טּולְ ׁשָ  ּוּלה אֵ נָ וֹ אׁשה ִר יָאּבִ מִ 

 רּוּבְ עַ תְ נִ ץ וְ חּון לַ תָ וָ ְר עֶ  יאּוצִ הוֹ וְ 

ה יָ הָ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו .ִמִּביָאה ִראׁשֹוָנה

ה זֶ ם קוֹ מָ לְ  תוֹ כּיָ ּׁשַ ת ׁשֶ מוֹ ׁשָ ּנְ הַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ 

 ם.לָ עוֹ ת ּבָ וֹ ּלּגַ ְת הִ לְ ה ּוצָ חּואת הַ צֵ ת לָ דוֹ מְ עוֹ 

ין ִק סְ ייְ רֵ  .הרה"ג ר' שי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 

(שופטים ה'  ַּבָּכתּוב זּמָ רֻ מְ  "דוִ ּדָ א ׁשֶ שליט"

ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ֵבין ַרְגֶליָה "ז) כ

". דּודָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ׁשָ 

ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ ה מְ ב זֶ תּוכָ וְ 

ַוָּתבֹוא ם "ׁשָ ז ּמָ רֻ מְ ד, וִ א ּדָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  טלוֹ 

   ."ַקע ֶאת ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתוֹ ַוִּתתְ  ַּבָּלאטֵאָליו 

ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּבְ 

 ּגֹוֵאלׁשֶ  (העמידה ח"א ע' רו)

ְּכִמְנַין ָהאֹות ם'  ַאְרָּבִעיםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְסתּוָמה. ְּדאֹות ם' ְסתּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת 

ל, ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהּגֹואֵ 

ּוִמָּׁשם ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע"ח 

ּוָבֶזה ָּתִבין ִּכי  (העמידה ע' רטו)ְלָהֲאִריַז"ל 

ִאם ֱהיֹות ִּכי ְּגֻאָּלה ַּבְיסֹוד, ִהֵּנה הּוא 

. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבסֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ָראֵׁשי ֵּתבֹות  (ע' ריט)

נ"ב, ֶׁשֵהם רמ"ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבּה ר

ְועֹוד ַאְרָּבָעה ֵאיָבִרים ְיֵתִרים ב' 

. ַהּנּוְקָבא ִציִרים ּוב' ְּדָלתֹות ֶׁשְּבֶרֶחם

רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ֶּדֶר ַהְיסֹוד 

ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ָהֵאיָבִרים 

 ַּבֹּזַהר ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְלִמְסָּפר רנ"ב.

 'ם ,ְלַמְעָלה 'א ָאָדם לד:) (בראשית

 ִמ"ְלַםְרֵּבה 'ם ֶׁשִהיא ְסתּוָמה

 ְסתּוָמה, ם'רֹוִאים ֶׁשָהאֹות  .ַהִּמְׂשָרה"

ר"ת  "םדָ ָאי רֵ הֲ , ׁשֶ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

 בתּוּכָ ד הַ גֶ נֶ יא ּכְ ן הִ כֵ לָ , וְ יחַ ׁשִ מָ ד וִ ּדָ ם דָ אָ 

מּוָבא 



ְמַדֵּבר ַעל ְׁשלֹום הַ ְׂשָרה", ְרֵּבה ַהּמִ ◌ַ "ְלם

ְרֵּבה "ְלםַ  (ישעי' ט, ו)ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, 

ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא 

ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין ֹאָתּה 

ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה 

ֲאַמר ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבמַ  ".ְוַעד עֹוָלם

, ַעל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשּזֹוֶכה ַלַחְׁשַמל. 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'

מ"ם שי"ן ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ  י"חַ ׁשִ מָ ן כֵ וְ 

 ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יו"ד חי"ת

 "ַמֵּטה ֻעּזְ ַּבָּכתּוב  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמֻרָּמז

ק"ת ְּדמּוָבא ְּבל ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון",

ֶׁשַהְיסֹוד  (פ' נשא ע' רה)ְלָהֲאִריַז"ל 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִצּיֹוןֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון. ְוֵכן 

, ְוָלֵכן ַהַּמֶּטה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְנֵקָבה

, ְּדִמָּׁשם "ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון"ֶׁשַּבַּמְלכּות 

 ל ֶאתַהְמַסּמֵ ה ּטֶ מַ  ׁשיֵ ּדְ  ָּתֹבא ַהְּגֻאָּלה.

יט בִ ְר ת ׁשַ ינַ חִ בְ ד ּבִ ּיָ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ  ׁשֵ מְ הֶ 

ְּמַסֵּמל ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ל הַ ה ׁשֶ ּטֶ מַ  ׁשיֵ יל, וְ עֵ לְ דִ ּכְ 

א הּו, ׁשֶ ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת עַ ּפָ ְׁש הַ ֶאת 

ְמַסֵּמל ֶאת  לֶ מֶ א. ּדְ בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ת יְ ינַ חִ ּבְ 

ד יַ ּבְ ה ׁשֶ ּטֶ ּמַ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ , וְ ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ַהְיסֹוד ת עַ ּפָ ְׁש הַ ֶאת  תְמַסֶּמלֶ  לֶ ּמֶ הַ 

ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ַמֵּק"לְוֵכן  .ֶׁשַּבַּמְלכּות

ָדִוד" ְּבִדּלּוג לְ ֶרן קֶ יַח מִ "ַאצְ  (תהילים קלב, יז)

ג' אֹוִתּיֹות, ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַהַּמֶּטה ִנְקָרא 

 ן ְלָדִוד""ַאְצִמיַח ֶקרֶ ַמֵּקל. ְוֵכן 

ּוְכתּוִבים  ִיְׁשַלח" "ַמֵּטה ֻעּזְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֵאּלּו ֵהם ַּגם ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ַהְיסֹוד  ִּבְנָיִמין

. 'ַחְׁשַמל אֹות'ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ַׁשַּד"י ּלּוי ֶׁשל ֵׁשם ְוֵכן ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּמִ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד  ֹו"דיֵלי"ת ּדָ י"ן ִׁש 

. 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 רמ"ח רנ"בְוֵכן ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסְּמִלים ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ִּכְדֵבַאְרנּו 

"ִיְׁשַלח הוי"ה ן . ְוכֵ 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ַהַּמְׁשִּפיִעים  ְּתִפִּליןְּבִגיַמְטִרָּיא  ִמִּצּיֹון",

 "ֻעּזְ ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות. ְוֵכן 

ֲעָטָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִיְׁשַלח הוי"ה ִמִּצּיֹון"

ִיְׁשַלח  "ַמֵּטה ֻעּזְ . ְוֵכן ֶׁשַּבְיסֹוד

 ַחָּי"הְוֵכן . ְּפִתיָלהְּבִגיַמְטִרָּיא  "הוי"ה

"ה" ְּבֵצרּוף ְׁשֵּתי יוה חְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב "ִיְׁשלַ 

 םּלָ סֻ ְּבִגיַמְטִרָּיא  זה עֹ ּטֵ מַ ִמִּלים. ְוֵכן 

  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל.

, ְלָהֲאִריַז"ל 'ַחִּייםת רוֹ צְ 'אוֹ ּבְ 

י נֵ ְׁש  יּוה הָ שֶ מֹ ּלְ ׁשֶ (הארות זו"ן פ"ב) 

ה ּטֵ מַ ין, ּומִ ד יָ יַ ה, ּבְ ה הוי"ּטֵ ת, מַ וֹ ּטמַ 

ד יַ ּבְ ה ׁשֶ ּטֶ ּמַ ה הַ צֵ קְ אל, ּבִ מֹ ד ְׂש יַ ים ּבְ הִ אֱ הָ 

ה ּטֵ ּמַ ה הַ צֵ קְ בִ ב, ּוב רַ רֶ עֵ ים הָ קִ נְ יוֹ  יּוהָ  ָיִמין

ן כֵ ו. וְ ׂשָ עֵ ה לְ יקָ נִ ה יְ תָ יְ אל הָ מֹ ד ְׂש יַ ּבְ שֶ 

ַּמֶּטה , ׁשֶ 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשַּׁשָּי ַלֵּׁשם  ַמָּטהְׁשַמל ֶׁשּלְ ְמַסֵּמל ֶאת ַהחַ 

ֲאֹדָנ"י ְוָיכֹול ְלִהְתַהֵּפ ְלָנָחׁש. ְוֵכן ָמִצינּו 

ֶׁשְּבֹכַח ַמֵּטה (תיקונים קיט:) ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

 ןּיֵ מֶׁשה ַמְכִניִעים ֶאת ְקִלַּפת ַהֶּכֶלב. ְועַ 

 (ע' ש')ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב"י'ּבְ 

ַּפת ַהֶּכֶלב ִהיא ַהְּנֵקָבה ֶׁשל ַהְּקִלָּפה. ֶׁשְּקלִ 

 ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת עַ ּפָ ְׁש הַ  ןכֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ 

ה יקָ נִ יְ  ׁשיֵ  ה זוֹ עָ ּפָ ְׁש הַ ם ּבְ גַ ה, ּדְ ּטֶ מַ ה לְ לָ ְׁש מְ נִ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַמֶּטהְוֵכן  .עַ דּוּיָ ים ּכַ נִ יצוֹ חִ לַ 

א בָ מּו



ְוֵכן ִנְרֶאה  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות. ַּכָּלה

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת  ִמָּטההּוא ִמְּלׁשֹון  ְּדַמֶּטה

ַהַּמְלכּות, ַּכּמּוָבא ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל 

ר ר 'אוֹ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .(הציצית ע' סב)

ה שֶ ה מֹ ּטֵ ּמַ ׁשֶ  (ח"ב מח)ר הַ ּזֹ ל הַ ה' עַ ּמָ חַ הַ 

ל ּמֵ סַ מְ  עַ ּוּבִר ים. וְ דִ דָ ל ד' צְ עַ ע, ּבַ ּבָ רֻ ה מְ יָ הָ 

ת ם' אוֹ ל הָ ז עַ ּמֵ רַ מְ  עַ ּוּבן ִר כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

 ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ה ׁשֶ מָ תּוסְ 

"ְוִהָּכה  ד) ישעי' מט,(ַהָּמִׁשיַח  ַעל ָּכתּובן כֵ וְ 

 ֵּׁשֶבטְנָבֵאר ְלַקָּמן, ׁשֶ ּו. ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו"

במדבר (ָּמִׁשיַח הַ  ַעל ָּכתּובן כֵ וְ . ַמֵּקלהּוא 

ְוֵכן  ."ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל" )כד, יז

"ִּכי  (תהילים כא, ח)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ַמֶּט"ה

  וי"ה" ְּבִדּלּוג ד' אֹוִתּיֹות. הַח ּבַ טֵ ֶל ּבֹ ּמֶ הַ 

ִצּיֹון הּוא  (תיקונים לו:)ַּבֹּזַהר 

ַטּבּור ָהעֹוָלם, ְנֻקָּדה ֶׁשִּמֶּמָּנה 

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִצּיֹון ִהיא ַּתת ָהעֹוָלםֻהׁשְ 

ִּבְבִחיַנת ֶחֶבל ַהַּטּבּור, ְּדֶחֶבל ַהַּטּבּור הּוא 

חּוט ֶׁשִּנְמָצא ַּבְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. ְוַהחּוִטים 

ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרִאים ִצּיֹון. 

ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹו  ְוֵכן ַהַּטּבּור ַמְׁשִּפיַע ַלָּוָלד

ָהֶרֶחם ַהִּנְמָצא ְּבתֹו ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. 

ּוְכַלל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִּבְבִחיַנת ַהָּוָלד ֶׁשְּבתֹו 

ָהֶרֶחם ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶּדֶר חּוט ַהְיסֹוד 

ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהִּנְקָרא ִצּיֹון, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

 (שהש"ר ז, ו)ּבּור. ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש ֶחֶבל ַהּטַ 

ֵאּלּו  ַאַּגן ַהַּסַהר" ָׁשְררֵ  "ָׁשְררֵ 

ַסְנֶהְדִרין, ַמה ִּתינֹוק ֶזה ָּכל ְזַמן 

 ֶאָּלא ַחי ֵאינוֹ  ִאּמוֹ  ִּבְמֵעי ֶׁשהּוא

 ְיכֹוִלין ִיְׂשָרֵאל ֵאין ּכָ  ִמַּטּבּורֹו,

 .ֶׁשָּלֶהם ִמַּסְנֶהְדִרין חּוץ ָּדָבר ַלֲעׂשֹות

 ִּתינֹוק ִּבְבִחיַנת הּוא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכַלל רֹוִאים

 לׁשֶ  ַהַּטּבּור ֶחֶבל ֶּדֶר ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשְּמַקֵּבל

 ַסְנֶהְדִרין ןכֵ וְ  ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתבֵ ּבְ  ַּסְנֶהְדִריןהַ 

 הּנָ טַ קְ  ַסְנֶהְדִריןּבְ  ןכֵ וְ  .למַ ְׁש חַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  .טחּו ןיַ נְ מִ ּכְ  יםנִ ּיָ ּדַ  כ"ג יּוהָ 

ם ּׁשֵ הַ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלׁשֶ ין שליט"א ִק יסְ יְ ר' ש. רֵ 

 תוֹ ּיתִ אוֹ  טרוֹ ּבְ  יׁשידִ אִ ת הָ פַ ְׂש ּבִ ם חֶ לֶ לְ 

ן וֹ ּיּצִ ן מִ זוֹ ּמָ הַ ם וְ חֶ ּלֶ ר הַ קוֹ ּמְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ רּוּבטַ 

 ם.לָ עוֹ ר הָ ּוּבטַ   

 )(שה"ש עה.ָחָדׁש  ֹּזַהרּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ִנְסַּתם 

ַהָּפתּוַח ְוִנְפַּתח ַהָּסתּום, ִנְסַּתם ַהֶּפה 

א ָהָיה ּבֹו ַהִּדּבּור ִמֶּׁשִּנְסַּתֵּלק  ֶׁש

מֶׁשה ְוכּו', ִנְפַּתח ַהַּטּבּור ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ּוִמָּׁשם אֹוֵכל ַמה ֶּׁשִאּמֹו 

. ִאּמֹו ׁשֹוָתהאֹוֶכֶלת ְוׁשֹוֶתה ַמה ּׁשֶ 

רֹוִאים ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִּבְבִחיַנת ַהָּוָלד 

ֶׁשִּנְמָצא ְּבֶרֶחם ָהִאָּמא, ֶׁשִהיא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ית ַהִּמְקָּדׁש. ְוֵכן בֵ ְויֹוְנִקים ֵמַהַּטּבּור ֶׁשּבְ 

 "ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב" (ישעי' ט, יט)ַהָּכתּוב 

 ַמֵּקל. ְוֵכן סֹוד ַהַּמְלכּותיְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ַמְעָין. ּוְבִגיַמְטִרָּיא אֹוֵהב ִצּיֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ִּכְדֵבַאְרנּו 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ְּבַמֲאַמר 

 . 'ַלְּׁשִמיִני  

ָיה ִנְקֵראת ְטֶבְר  ְטֶבְרָיהֶׁשָהִעיר  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 (מגילה ו.)א ַּבְּגָמָרא בָ ּוּמ. ּכַ ַטּבּורִמְּלׁשֹון 

 ,"ְרָיאִנְקָרא ְׁשָמּה "ְטבֶ ְוָלָּמה 

ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ָמִצינּו 



א בָ ּוּמ, ּכַ ַּסְנֶהְדִריןהַ ם קוֹ מְ ה לִ רָ ּוׁשה קְ יָ ְר בֶ טְ ּו

ָנן ָאַמר ַרִּבי יֹוחָ  (ילקוט ישעיהו תכט) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ֶעֶׂשר ָּגֻלּיֹות ָּגְלָתה ַסְנֶהְדִרין. ִמִּלְׁשַּכת 

ַהָּגִזית ַלֲחנֻּיֹות. ּוֵמֲחנֻּיֹות ִלירּוָׁשַלִים. 

ּוִמירּוָׁשַלִים ְלַיְבֶנה. ּוִמַּיְבֶנה ְלאּוָׁשא. 

ּוֵמאּוָׁשא ִלְׁשַפְרָעם. ּוִמְּׁשַפְרָעם ְלֵבית 

ְׁשָעִרים. ִמֵּבית ְׁשָעִרים ְלִצּפֹוִרי. 

ִּצּפֹוִרי ִלְטֶבְרָיה. ּוְטֶבְרָיה ֲעֻמָּקה מִ 

ְוָׁשַפְלְּת ֵמֶאֶרץ " יבִמֻּכָּלם. ְּכִדְכתִ 

 .. ּוִמָּׁשם ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל"ְּתַדֵּבִרי

 ּורזְ חְ יַ ה וְ יָ ְר בֶ ּטְ מִ  ּולּגָ  ַּסְנֶהְדִריןהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

   ה.יָ ְר בֶ טְ לִ א בֹ יד לָ תִ עָ לֶ 

ית ת ּבֵ כּולְ מַ ה לְ יָ ְר בֶ ין טְ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

זֹו ַהְּתֵכֶלת  (שלח קעה:)ַּבֹּזַהר  אבָ ּוּמד, ּכַ וִ ּדָ 

, ְוַהָּגֶון ֶׁשָּלּה ִהיא סֹוד ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ 

ְּבַים ִּכֶּנֶרת, ְוַעל ֵּכן  יֹוֵצא ִמָּדג ֶׁשהֹולֵ 

מּוָבא ן כֵ . וְ ִּכּנֹור ֶׁשל ָּדִוד ְמַנֵּגן ֵמֵאָליו

 ִּכֶּנֶרתׁשֶ  (עקב ע' רמח)ַז"ל ְּבלק"ת ְלָהֲאִרי

 ֲאֹדָנ"יֶׁשהּוא ֵׁשם  תרע"אְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוֵכן  .ְּבִמּלּוי, ְּדִכֶּנֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות

ַיְרֵּדָנא ָעַבר  (ב"ר ד, ה)ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ְּבַיָּמא ִּדְטֶבְרָיא ְוָלא ִמְתָעֵרב ֵּביּה 

ְומּוָבא ְּב'ֵסֶפר  .ָברַמֲעֵׂשה ִנִּסים ֵיׁש ַּבּדָ 

ַיְרֵּדן  (דברים ע' רסד)ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו' ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

. רֹוִאים ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹוד

ְוֵכן  .ֶׁשַהַּיְרֵּדן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

' מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּונַ   (תש"ס ע' רסה)ת ִעֶּתי

יף סִ הוֹ וְ  .ִּכֶּנֶרתְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּיהּוָדה ָּתָמרׁשֶ 

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ׁשֶ שליט"א  .פ .הרה"ג ר' מ

ל, מַ ְׁש ל חַ ּבֵ קַ מְ הַ י לִ ם ּכְ ׁשֵ  ְּבַגְׁשִמּיּות

ל ּבֵ קַ מְ י הַ לִ כְ י . ּכִ היָ ְר בֶ טְ ת וֹ ּיתִ אוֹ ה ּיָ ִר ּטָ ּבַ 

ם ל ׁשֵ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ  ת.כּולְ א מַ הּו למַ ְׁש חַ 

שנפ ם ׁשֵ ב ּבְ כֶ רֶ ים לָ ִר ּבֵ צְ מַ ת ּווֹ ּיִר ּטָ ת ּבַ רַ בְ חֶ 

  .תכּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ׁשפֶ נֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ָהְיָתה ַאַחת ָהִאָּמהֹות ם יָ ְר ּמִ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ,(סוטה יא:)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ,ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד

ְוַהמהרש"א ם. יָ ְר ן מִ ר ּבֶ חּוד מֵ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ֶׁשָּדִוד ָהָיה ֶנֶכד ֶׁשל  (ד"ה דדוד)ָׁשם ְמָבֵאר 

ִמְרָים ְקׁשּוָרה ְלַים . וְ ִמְרָים ִמַּצד ִאּמוֹ 

ִּכֶּנֶרת, ַּכּמּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ִנְמָצא ְּבַים  (הקדמה לז)

 ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלת ראֵ ּבְ ְוֵכן  .ִּכֶּנֶרת

ִּכּנֹור  ְּבִגיַמְטִרָּיאִמְרָים ְוֵכן  .ֶׁשַּבַּמְלכּות

ָּדִוד ָקׁשּור ְלַים  ִּכּנֹורִּדְכֵׁשם ׁשֶ  ,ָּדִוד

 .ִמְרָים ָּכ ,(שלח קעה:)ַּבֹּזַהר  ַּכּמּוָבא ,ִּכֶּנֶרת

 מוֹ ד, ּכְ וִ ּדָ  מוֹ ת ּכְ רֶ רֶ וֹ ׁשה מְ תָ יְ ם הָ יָ ְר ן מִ כֵ וְ 

ַוִּתַּקח ִמְרָים " כ)שמות טו, ( בתּוּכָ ׁשֶ 

ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה 

ָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים  ַוֵּתֶצאן

ת: ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו  ּוִבְמֹח

ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה  לה'

, תעַ רַ צָ ה ּבְ ׁשָ נְ עֶ ם נֶ יָ ְר ן מִ כֵ וְ  ".ַבָּים

 ְוֵכן .ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ הַ 

ל ּמֵ סַ מְ הַ  ֶּפהָמִצינּו ֶׁשִּמְרָים ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת 

(שמות א, טו) , ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י, תכּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

ּפּוָעה זֹו ִמְרָים ַעל ֵׁשם ֶׁשּפֹוָעה 

ה תָ יְ ם הָ יָ ְר ן מִ כֵ וְ  ָלד.ּוְמַדֶּבֶרת ְוהֹוָגה ַלּוָ 

ת, כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ל הַ חֵ רָ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 

 (שמות ע' קכה)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל  אבָ ּוּמּכַ 



ן כֵ וְ  ֶׁשּיֹוֶכֶבד ּוִמְרָים ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵלָאה ְוָרֵחל.

ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם " (תהילים קיד, ח)ב תּוּכָ הַ 

ת וֹ ּיִת ם", אוֹ יִ מָ  נוֹ יְ עְ מַ לְ  ַחָּלִמיׁשָמִים 

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ  יחַ ִׁש מָ ת ל' ּואוֹ ּדְ  ל', י"חַ ׁשִ מָ 

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ הַ 

י , ּכִ "םחֶ לֶ  "ׁשיֵ ת וֹ ּיתִ ם אוֹ גַ ה ּזֶ שליט"א ׁשֶ 

יף סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ  ם.חֶ את לֶ רֵ קְ ת נִ כּולְ ּמַ הַ 

 ר.דֶ ּסֵ י הַ פִ לְ  שפ"ואי"ק בכ"ר ּבְ "ם חֶ לֶ ׁשֶ 

ר ּפָ סְ ר מִ ּתֵ ּתַ סְ מִ  שפ"ות וֹ ּיתִ ין אוֹ ן ּבֵ כֵ וְ 

הרה"ג ר'  יףסִ הוֹ וְ  .רטָ מָ ל ּוטַ ן יַ נְ מִ ּכְ  294

י רֵ בְ דִ ז ּבְ מָ ְר נִ  שפ"ום ּׁשֵ שליט"א ׁשֶ  .פ .מ

ּפּוָעה זֹו ִמְרָים ַעל ֵׁשם ' אנּובֵ הֵ "י ׁשֶ ִּׁש רַ 

ן ר"ת כֵ וְ  '.ָעה ּוְמַדֶּבֶרת ְוהֹוָגה ַלָּוָלדֶׁשּפוֹ 

 (בראשית לה, יא)ב קֹ עֲ יַ ר לְ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  בתּוּכָ הַ 

ִהים ֲאִני ֵאל " ֵרה ּפְ ַּדי ׁשַ ַוֹּיאֶמר לֹו ֱא

ם קוֹ ת מְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  שפ"ום י ׁשֵ " ּכִ ְרֵבהּו

  ה.דָ לָ הוֹ הַ 

ְּדָלֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל ָּכַלל ִּבְתִהִּלים ִנְרֶאה 

ֵנס ֶאת ֵנס ְקִריַעת ָים סּוף ַיַחד ִעם  (קיד)

 מוֹ קוֹ ּמְ ם ׁשֶ יָ ְר ל מִ ׁשֶ  ּהרָ אֵ ּבְ מִ  ַהַּמִים ֵמַהֶּסַלע

"ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ְוגֹו', ַהֹהְפִכי , תרֶ ּנֶ ּכִ ּבַ 

ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו 

 ַעְפרֹות 'ֹראׁש ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ,ָמִים"

 תצּורַ  ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשְּלַמַּפת ֵּתֵבל',

ח לַ ּמֶ ם הַ יַ ן וְ ּדֵ ְר ּיַ הַ ת וְ רֶ ּנֶ ם ּכִ יַ וְ  ֹראׁש,

 נּוְר ַאּבֵ ן כֵ ה, וְ בָ קֵ ּנְ ת הַ ינַ חִ ת ּבְ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ 

ֶׁשֶהְמֵׁש ַהַּמָּפה ְלַמָּטה  י'צִ חֵ ד הַ ר 'סוֹ מַ אֲ מַ ּבְ 

ין ס ּבֵ נָ כְ ּנִ ִּבְמקֹום ַהְיסֹוד הּוא ִמְדַּבר ִסיַני ׁשֶ 

 צּוַרת ִזּוּוג ַּבַּמָּפה.ף ּבְ ם סּות יַ נוֹ וֹ ׁשי לְ ּתֵ ְׁש 

ף ם סּויַ לְ ת רֶ ּנֶ ם ּכִ יַ  יןר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשּיֵ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ 

יא הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ם מְ יהֶ נֵ ְּׁש ׁשֶ 

ד. חַ ם יַ יהֶ נֵ ת ְׁש ד אֶ וִ ּדָ ל לַ ּכָ ה, בָ קֵ ת נְ ינַ חִ ּבְ 

ת ה אֶ רָ מְ ָאת רֶ ּנֶ ם ּכִ יַ ה לְ רָ ּוׁשְּק ם ׁשֶ יָ ְר ן מִ כֵ וְ 

 "תרֶ ּנֶ "ם ּכִ יַ ן כֵ ף. וְ ם סּות יַ יעַ ִר קְ ה ּבִ ירָ ִּׁש הַ 

ים ִק סּוי ּפְ נֵ ְׁש ית ּבִ יִׁש לִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ 

, שמות טו( ,ףם סּות יַ יעַ ִר קְ ל ים עַ ִר ּבְ דַ מְ הַ 

ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו " יט)

י נֵ ּובְ  םַהּיָ  ימֵ  תֲעֵלֶהם אֶ  ה'ַּבָּים ַוָּיֶׁשב 

יהושע (". ּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיםכָהלְ  ֵאלרָ ִיְׂש 

ֵּסהּו כַ ַויְ  םַהּיָ  תו אֶ יַוָּיֵבא ָעלָ " , ז)כד

 ".יֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתינֵ ֶאיָנה ֵעיְר ַוּתִ 

ג ְר ּבֶ נְ יְ ק וַ חָ צְ ם יִ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

ה יָ ם הָ ּנָ מַ זְ ּבִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ ים מֵ אִ רוֹ שליט"א ׁשֶ 

ח לַ ּמֶ ם הַ יַ ף לְ ם סּוין יַ ר ּבֵ ּבֵ חִ ה ׁשֶ בָ רָ עֲ ם ּבָ יָ 

 בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ן, ּכְ ּדֵ ְר ּיַ הַ  רֶ ת ּדֶ רֶ ּנֶ ּכִ ר לַ ּבֵ חַ תְ ּמִ ׁשֶ 

ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל " יז) ,(דברים ג

ִמִּכֶּנֶרת ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח 

ן כֵ וְ  ".ַּתַחת ַאְׁשֹּדת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה

"ְוָהֲעָרָבה ַעד ָים  (יהושע יב ג) בתּוּכָ 

ִּכְנרֹות ִמְזָרָחה ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים 

ַוַּיַעְמדּו " )שם ג, טז( .ַהֶּמַלח ִמְזָרָחה"

ַהַּמִים ַהֹּיְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד 

ֶאָחד ַהְרֵחק ְמֹאד ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאֶׁשר 

 ִמַּצד ָצְרָתן ְוַהֹּיְרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה

ָים ַהֶּמַלח ַּתּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו 

 "םּבַ ְׁש רַ א ּבָ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ּו ".ֶנֶגד ְיִריחוֹ 

ף ם סּויַ  הּוה זֶ בָ רָ עֲ ם הָ יַ  , א)דברים א(

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ . בָאת מוֹ בוֹ ְר ל עַ צֶ אֵ ׁשֶ 

ס ה נֵ יָ הָ ף ם סּות יַ יעַ ִר קְ ּבִ מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

 ת.רֶ ּנֶ ם ּכִ יַ ּבְ  מוֹ ים ּכְ קִ ּותמְ  ּוׂשעֲ ם נַ יִ ּמַ הַ ׁשֶ 



 ינּוצִ ּמָ ן שליט"א ׁשֶ וֹ ּדיף הרה"ג ר' כ. ּדַ סִ הוֹ וְ 

ת לֶ כֵ ּתְ ת הַ אֶ  חּוקְ ּלָ ׁשֶ :) קעה(שלח ר הַ ּזֹ ּבַ 

"ז בַ דְ רַ א ּבָ בָ מּו, ּותרֶ ּנֶ ם ּכִ יַ ה ּבְ יָ הָ ן ׁשֶ זוֹ ּלָ חִ מֵ 

 ף.ם סּויַ ּבְ  םגַ  היָ ן הָ זוֹ ּלָ חִ הַ ׁשֶ  (תשובה תרפ"ה)

ן שליט"א סוֹ מְ ד סַ וִ "ג ר' ּדָ יף הרהסִ הוֹ וְ 

 תוֹ ים ּבְ חִ לּום מְ יִ ל מַ ן ׁשֶ יָ עְ מַ  םוֹ ּיּכַ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

ת רֶ ּנֶ ּכִ הַ  יּמֵ ׁשֶ  ידֵ ם ּכְ תָ אוֹ  יםיאִ צִ מוֹ ּו תרֶ ּנֶ ּכִ הַ 

ה ן זֶ יָ עְ מַ  תוֹ י. ּבְ ּדַ ים מִ חִ לּומְ  יּוהְ א יִ 

ַמִים ף ּבְ ם סּויַ ק ּבְ ים רַ ּיִ חַ ים ׁשֶ גִ ּדָ  םנָ ְׁש יֶ 

ים גִ ּדָ הַ ים ׁשֶ נִ עֲ ים טוֹ נִ עָ דְ ּמַ הַ וְ . םְמלּוִחי

ת רֶ ּנֶ ּכִ ה הַ תָ יְ ם הָ עַ ּפַ ה ׁשֶ חָ כָ ם הוֹ הֵ  לּוּלָ הַ 

ה ר זֶ בָ דָ וְ  ח.לַ ּמֶ ם הַ יַ  רֶ ף ּדֶ ם סּויַ לְ  תרֶ ּבֶ חֻ מְ 

  א.לֶ פֶ 

ת רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ ּקְ ׁשֶ  תּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ן כֵ וְ 

ת, רֶ ּנֶ ּכִ הַ ב יבִ סְ ה רָ ה זָ דָ בוֹ י עֲ ּתֵ ה ּבָ ימָ קִ הֵ 

ה מַ ה לְ מֶ וֹ ד ּדמַ ׁשְ  זּכַ ְר מֶ ם לְ קוֹ ּמָ ת הַ אֶ  כּופְ הָ וְ 

 "תרֶ ּנֶ ּכִ ן כֵ וְ  .ןוֹ ּיר צִ הַ ים ּבְ לִ לְ חוֹ ם מְ הֵ ּׁשֶ 

ב תּוּכָ ם ׁשֶ קוֹ ל מָ כָ ּבְ ֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִנָּיה מְ 

ן הֵ ּכֹ ה הַ ָארָ "וְ  ע", אוֹ גַ ּנֶ הַ  תן אֶ הֵ ּכֹ ה הַ ָארָ "וְ 

ת כֶ פֶ הוֹ  תרּוצְ ּנַ הַ ר ׁשֶ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ ק" ּכְ תֶ ּנֶ הַ ת אֶ 

  .עגַ נֶ לְ  גנֶ עֹ ת הָ אֶ 

ה יָ ְר בֶ י טְ מֵ חֲ ׁשֶ  (שבת לט.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם, וְ ּנָ הִ יּגֵ ח הַ תַ ל ּפֶ ים עַ ִר בְ עוֹ 

ן ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ ם. ּוּנָ הִ יּגֵ ה לַ יָ ְר בֶ ין טְ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ 

ח תַ ן ּפֶ כֵ ן, לָ וֹ ּיצִ לְ ם ּנָ יהִ ּגֵ ין הַ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

 ן.וֹ ּיר צִ הַ ת לְ חַ ּתַ א מִ צָ מְ ם נִ יִ לַ ׁשָ ירּוּבִ ם ּנָ יהִ ּגֵ 

ם עִ  יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןוֹ ּיר צִ הַ ן כֵ וְ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  ת.וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ְּכִמְנַין  670א הּו "ןוֹ ּי"ת צִ דַ קּונְ  אֹוִתּיֹות

ים ּלִ ּמִ ם הַ עִ הוי"ה  יחַ ׁשִ מְ  ןכֵ וְ  .תרֶ ּנֶ ּכִ 

  שפ"ו. םׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

השער השני (' הרָ י אוֹ רֵ עֲ ׁשַ ר 'פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ל ד אֵ א סוֹ ן הּווֹ ּיר צִ הַ  )הספירה התשיעית

ד אדנ"י, א סוֹ ה הּוּיָ ִר וֹ ּמר הַ הַ ח"י, וְ 

ין הקב"ה אֵ ם. וְ יִ לַ ׁשָ רּוד יְ א סוֹ הּוׁשֶ 

א ּלָ ם אֶ יִ לַ ׁשָ ּוירן ּבִ כֵ וֹ ׁשוְ  בוֹ טּו יעַ ּפִ ׁשְ מַ 

ה'  רּוב: ּבָ תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ "ן, ּכְ וֹ ּיי צִ דֵ ל יְ עַ 

 ׁשרּויפֵ ּוְירּוָׁשַלִים ן כֵ וֹ ן ׁשוֹ ּיּצִ מִ 

א ן הּווֹ ּיי צִ דֵ ל יְ עַ "ן וְ וֹ ּים צִ עִ ק מֵ סּוּפָ הַ 

ה ָאה ּבָ כָ רָ ין ּבְ אֵ . וְ ׁשֹוֵכן ִּבירּוָׁשַלִים

א הּוׁשֶ ן ּכְ וֹ ּיי צִ דֵ ל יְ א עַ ּלָ ם אֶ לָ עוֹ לָ 

ר: מּוָא, ּכָ ִּבירּוָׁשַלִיםיו תָ כוֹ ְר יק ּבִ ִר מֵ 

ַטל ֶחְרמֹון ֶׁשֹּיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ּכְ "

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד  ה'ָׁשם ִצָּוה 

"ח צַ ם נֶ ן הֵ וֹ ּיי צִ רֵ ְר הַ וְ  ",םלָ ָהעוֹ 

ל עַ  ׁשָ מְ ב נִ וֹ ּטן הַ מֶ ם ׁשֶ ּׁשָ מִ "ד, ּוהוֹ וְ 

 יכָ פִ לְ . ּוִלירּוָׁשַלִיםד רֵ ם יוֹ ּׁשָ מִ ן, ּווֹ ּיצִ 

ל ח"י, ד אֵ א סוֹ ן הּווֹ ּיר צִ י הַ ע ּכִ ּדַ 

 ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ד ּבֵ א סוֹ ה הּוּיָ ִר וֹ ּמר הַ הַ וְ 

ד ּצַ א הַ ו הּוׂשָ ר עֵ הַ ל, וְ לָ כְ ם ּבִ יִ לַ ׁשָ ירּווִ 

ץ, חּוּבַ אל מִ מֹ ד ְׂש ּצַ ג מִ רֵ טְ קַ מְ הַ 

ר וֹ ּדק מִ לֵ מָ עֲ ּבַ  ה'לַ ה מָ חָ לְ ד: מִ וֹ ּסהַ וְ 

ן וֹ ּיר צִ ן הַ יַ נְ בִ ב ּבְ ּכֵ עַ מְ הַ  הּוזֶ וְ  ר.וֹ ּד

ד ה, עַ ּיָ ִר וֹ ּמר הַ הַ ּבְ  חַ ּבֵ זְ ּמִ ן הַ יַ נְ בִ ּבְ ּו

ם דוֹ ל אֱ ׁשֶ  תוֹ נּועָ ְר ּון ּפמַ זְ  יעַ ּגִ ּיַ ׁשֶ 

ן מַ זְ י ּבִ תַ ימָ אֵ . וְ ּוּנּמֶ ה מִ מָ קָ ּנְ ל הַ ּבֵ קַ לְ 

ן, וֹ ּי"י צִ רֵ ְר ם הַ קָ י נָ דֵ גְ ּבִ  ּוׁשּבְ לְ ּיִ ׁשֶ 

ת, אוֹ בָ ים צְ הִ ת אֱ אוֹ בָ צְ  הוי"הם הֵ ׁשֶ 

ן הֵ  ּוּלאֵ ן. וְ וֹ ּיר צִ ל הַ עַ  בּוּׁשְ יַ תְ יִ וְ 



 הוי"הם הֵ  ּוּלים, אֵ יעִ ׁשִ ין מוֹ אִ רָ קְ ּנִ הַ 

ְוָעלּו " דוֹ ּסהַ ת, וְ אוֹ בָ ים צְ הִ אֱ 

מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר 

 ׁשּיֵ ו, ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  נוֹ ק ּבְ לֵ מָ עֲ  הּו, זֶ "ֵעָׂשו

ד גֶ נֶ ג ּכְ רֵ טְ קַ מְ א הַ הּוה, וְ מָ חָ לְ מִ  וֹ ּב ה'לַ 

ו ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  רוֹ ל ׂשָ אֵ ּמָ א סַ הּון, וְ וֹ ּיר צִ הַ 

ה ים. מַ מִ לוֹ ית ְׁש ִר בְ ד ּבִ ח יָ לַ ּׁשָ ׁשֶ 

ה, כָ לּוּמְ הַ  ה'לַ ה תָ יְ הָ וְ  יּהרֵ תְ יב ּבַ תִ ּכְ 

ר ד הַ יא סוֹ הִ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ד הַ יא סוֹ הִ ׁשֶ 

יא הִ ם, ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּוד יְ יא סוֹ הִ ה, ׁשֶ ּיָ ִר וֹ ּמהַ 

 לּועֲ ים יַ יעִ ִׁש וֹ ּמהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ד אדנ"יסוֹ 

ו. ׂשָ ר עֵ ת הַ ט אֶ וֹ ּפְׁש לִ  ִּבירּוָׁשַלִיםן וֹ ּיר צִ הַ ּבְ 

ן ְר טֶ ְׁש נְ ּגֶ ְר גרי"מ מוֹ הַ ן מֵ ּמָ קַ יא לְ בִ נָ ן כֵ וְ 

ם דֶ וֹ ּקע"ה, ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ ל קֶ שליט"א עַ 

 ִיָּמֵׁשם ּׁשָ מִ ן, ּווֹ ּיצִ  רהַ ן ּבְ ּוּקּתִ  ּוׂשעֲ ה יַ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

עובדיה א, ( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ ירּוָׁשַלִיםן לִ ּוּקּתִ הַ 

מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט  ְוָעלּו" כא)

 ה".כָ ַהְּמלּו ה'לַ ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה 

יא ים הִ יעִ ִׁש וֹ ּמת הַ ּיַ לִ ת עֲ ּלַ חִ ּתְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ר "הַ ת אֶ  יםטִ פְ וֹ ׁשם ּׁשָ ׁשֶ  ן",וֹ ּיר צִ הַ "ּבְ 

ל ה ׁשֶ יקָ נִ יְ ת הַ ים אֶ ִר צְ עוֹ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ו",ׂשָ עֵ 

 ה".כָ ַהְּמלּו ה'לַ ְוָהְיָתה "ז ָאן וְ וֹ ּיּצִ ו מִ ׂשָ עֵ 

ל מֶ ּסֵ הַ  "ב,לָ צְ ר"ת  "ְׁשֹּפטלִ ּיֹון צִ ַהר ּבְ "ן כֵ וְ 

 וֹ ּבן, ׁשֶ וֹ ּיר צִ הַ ס ּבְ סֵ נוֹ תְ ּמִ ים ׁשֶ ִר צְ וֹ ּנל הַ ׁשֶ 

ת, ּוּימִ ְׁש גַ בְ ּו תּוּינִ חָ רּוט ּבְ ּפָ ְׁש ּמִ ת הַ אֶ  ּוׂשעֲ יַ 

ה ל זֶ פֵ ה נוֹ ּזֶ ׁשֶ כְ ם, ּותָ יקָ נִ ת יְ קַ סָ פְ י הַ דֵ ל יְ עַ 

ת וֹ ּיתִ ין אוֹ ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ הַ ר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ  ם.קָ 

ל, לֵ וֹ ּכם הַ עִ  הנָ בָ לְ ן יַ נְ מִ ּכְ  88א הּו "בלָ צְ 

ה נָ בָ לְ ת לִ לֶ ׁשֶ מְ ּנִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

  .יהָ לֶ עָ  ׁשּבֵ לַ תְ הִ ב ׁשֶ לָ ּצְ הַ  תוֹ ת ּבְ רֶ ּתֶ ּתַ סְ מִ 

"ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית  (מלכים ב' ד, י)ָּכתּוב 

ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה 

א יָ ְׁש י קּוּתִ עְ מַ ׁשָ . ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה"

 עַ ּוּדר שליט"א מַ ּבֶ ילְ ל זִ אֵ מּוהרה"ג ר' ׁשְ מֵ 

ה רָ נוֹ מְ ן ּוחָ לְ ׁשֻ ה וְ ּטָ מִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ  יּוהָ 

(מ"ב ַּבָּכתּוב  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ א, ּכְ ּסֵ ה ּכִ יָ א הָ וְ 

"ֲחַדר ֶׁשֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִנְקָרא  יא, ב)

 (סנהדרין צה:)ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּגָמָרא  .ַהִּמּטֹות"

ֶׁשל  ֵּבית ְמלֹונוֹ ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא 

(יומא ָּברּו הּוא, ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ַהָּקדֹוׁש

ְוָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ּדֹוֲחִקין  נד.)

ּובֹוְלִטין ְויֹוְצִאין ַּבָּפֹרֶכת ְוִנְרִאין 

ִּכְׁשֵני ַּדֵּדי ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֱאַמר "ְצרֹור ַהֹּמר 

ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין", ָאַמר ַרב 

ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִלין ְקִטיָנא ְּבָׁשָעה 

ָלֶרֶגל ְמַגְּלִלין ָלֶהם ֶאת ַהָּפֹרֶכת 

ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו 

ְמֹעִרים ֶזה ָבֶזה, ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו 

ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר 

ת ֶׁשֵּבי (יומא ט:). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּוְנֵקָבה

ֶׁשִהיא  ַמָּצעַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ַּבָּכתּוב ְּבֵׁשם 

 ןֶּבָענָ  י"ּכִ  (ויקרא טז ב)ִמָּטה. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ן יוָ כֵ וְ . ִליָנ"הַהַּכֹּפֶרת" ס"ת  לעַ  הֵאָראֶ 

ֵהם ד'  ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרהׁשֶ 

ל מֶ ת סֵ יוֹ הְ לִ  יִר ה צָ יָ הָ ִּתּקּוֵני ַהְּׁשִכיָנה, 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵּבית ִיַׁשי'  ,ׁשּדָ קְ ּמִ ם ּבַ ּלָ כֻ לְ 

ר ר"ת נֵ ֵּסא ּכִ ְלָחן ׁשֻ ָּטה ּמִ ׁשֶ  (ע' שכז)

. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִמְׁשָּכ"ן,

 ןְוֻׁשְלחָ  הֶׁש"ִמּטָ  ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט"א

ה אֶ ְר נִ וְ . ֲהָנָא"ה, ס"ת ה"ּוְמנֹורָ  אְוִכּסֵ 



ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  אּסֵ ּכִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ינּורֵ בָ י דְ פִ ב לְ ּׁשֵ יַ לְ 

ן וֹ ּיר צִ הַ ת ּבְ כּולְ ּמַ ם הַ קוֹ ר מְ ּקַ עִ , וְ תכּולְ ּמַ הַ 

ם קוֹ מְ ּבִ  לּוּמְ א סִ ה, ּיָ ִר וֹ ּמר הַ הַ לְ  מּוּסָ ׁשֶ 

א ן הּווֹ ּיר צִ הַ י א, ּכִ ּסֵ ּכִ ת הַ אֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

 אּלָ אֶ ה רָ זָ עֲ ה ּבָ יבָ ׁשִ ין יְ אֵ ן כֵ לָ וְ  א,ּסֵ ּכִ הַ 

 יעַ ּגִ ּמַ ׁשֶ י ּכְ , ּכִ דבָ לְ ד ּבִ וִ ית ּדָ י ּבֵ כֵ לְ מַ לְ 

ים יאִ בִ ן מְ כֵ א, לָ ּסֵ ּכִ הַ  יעַ ּגִ ל מַ כוֹ יָ בְ ּכַ  לֶ ּמֶ הַ 

א ּסֵ ּכִ ם הַ קוֹ ל מְ בָ ה, אֲ רָ זָ עֲ ב ּבָ ׁשֵ ּיֵ א ׁשֶ ּסֵ ּכִ  לוֹ 

  ן.וֹ ּיר צִ הַ א ּבְ הּו

 רפֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ הרה"ג ר' יוֹ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 

" ָׂשועֵ ר הַ ת אֶ ְׁשֹּפט לִ ב "תּוּכָ הַ שליט"א ׁשֶ 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות, ָּכל ַהד' ּבְ  ֶאֱעֶל"הר"ת 

 (תיקונים כט.)ַּבֹּזַהר א בָ ּוּמ, ּכַ ִניםימִ 

"ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר" א' ֶאְתרֹוג, ע' 

ר ָאבֹ מְ ּו, ֲעָרָבה, ל' לּוָלב, ה' ֲהַדס

ט ּפֹ ְׁש ג לִ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ּמִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ינּורֵ בָ דְ לִ 

ה' ת, וְ וֹ ּכסֻ ת ּבְ יוֹ הְ ה לִ יָ פּוו צְ ׂשָ ר עֵ ת הַ אֶ 

ן ּוּקה ּתִ יֶ הְ ת, יִ לֶ פָ וֹ ּנד הַ וִ ת ּדָ ּכַ ת סֻ ים אֶ קִ יָ 

ד' ז ּבַ מָ ְר ּנִ ד ׁשֶ וִ ת ּדָ ּכַ ל סֻ י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ר הַ אוֹ ּבָ 

ת ים אֶ יכִ ִׁש מְ ים מַ ינִ ד' מִ הַ  עַ דּוּיָ ּכַ ים, ׁשֶ ינִ מִ 

ה ּכֶ זְ א נִ ילָ ּמֵ מִ ת, ּוּוּיימִ נִ פְ ה ּבִ ּכָ ּסֻ ר הַ אוֹ 

ז ָאו, וְ ׂשָ ר עֵ ת הַ ט אֶ ּפֹ ְׁש ּיִ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקּתִ לַ 

ַהֹּזַהר ז ּמֵ רַ ּמְ י ׁשֶ פִ , ּכְ "הלֶ עֱ אֶ ד הָ סוֹ ה לְ ּכֶ זְ נִ 

ֶׁשעֹוִלים ְלַמְעָלה ּוִמְתַקְּׁשִרים ַלקב"ה ֶּדֶר 

ל ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות, ּכָ  ֶאֱעֶל"הַהּלּוָלב, ְוָלֵכן 

ף סֵ רה"ג ר' יוֹ הָ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ַהד' ִמיִנים.

ים ינִ ד' מִ ל הַ ר"ת ׁשֶ הָ "א ׁשֶ שליטר פֵ סוֹ 

א"ל ּבְ  "הלֶ עֱ אֶ ן כֵ . וְ וקַ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  "הלֶ עֱ אֶ 

א תָ רּועָ תְ י אִ ּכִ  "ה.לֶ עֱ אֶ ב ּוא ׁשצֵ ב"ם יוֹ 

א. ילָ עֵ לְ א ּדִ תָ רּועָ תְ ה אִ יָאבִ א מְ ּתָ תַ לְ ּדִ 

(בראשית מד, ְיהּוָדה ְליֹוֵסף  ירֵ בְ דִ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ ּו

ה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער "ֶאֱעלֶ  "ִּכי ֵאי לד)

ֶאְתַקֵּׁשר, וְ  ה""ֶאֱעלֶ  ֵאיֶנּנּו ִאִּתי". "ֵאי

ֶאל ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַהְיינּו "ֶאל ָאִבי"

ִּבְנָיִמין, ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבנּוי  "ְוַהַּנַער"

  .ִאִּתי" "ֵאיֶנּנּוְּבֶחְלקֹו 

ים ינִ ת ד' מִ וַ צְ ּמִ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 בר רַ מַ ָא (ב"ר סג, ח)ו, ׂשָ ת עֵ ה אֶ יעָ נִ כְ מַ 

 ּוְלַקְחֶּתם"ַחַּגי ְּבֵׁשם ר' ִיְצָחק ִּבְזכּות 

ֲאִני ִנְגָלה ָלֶכם  "ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

ַוֲאִני  ֲאִני ִראׁשֹון"ֶׁשֶּנֱאַמר  ִראׁשֹון

ּופֹוֵרַע ָלֶכם ִמן ָהִראׁשֹון ֶזה  ",ןַאֲחרוֹ 

ּובֹוֶנה  "ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון"ֵעָׂשו ִּדְכִתיב 

ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּדְכִתיב  ָלֶכם ִראׁשֹון

", ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון"ֵּביּה 

ֶזה ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח  ְוָאִביא ָלֶכם ִראׁשֹון

ּיֹון ִהֵּנה ְלצִ  ִראׁשֹון" ִּדְכִתיב ֵּביּה

ת ת אֶ חַ ּצַ נַ ה מְ ּכָ ת סֻ וַ צְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ּדִ  ".ִהָּנם

ל י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ר הַ אוֹ ם הָ הֵ ים ׁשֶ ינִ ם ד' מִ ו, ּגַ ׂשָ עֵ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ו.ׂשָ ת עֵ ים אֶ חִ ּצְ נַ ה מְ ּכָ ּסֻ הַ 

ְלִפי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  (ילקוט אמור תרנא)ַּבִּמְדָרׁש 

ים ְלִדין ְוָׂשֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְכָנסִ 

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוִמַּמה 

יֹוְצִאין ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל 

הּוא ְולּוְלֵביֶהן ִּביֵדיֶהן, ֲאַנן יֹוְדִעין 

א בָ ן מּוכֵ וְ  ְּדִיְׂשָרֵאל ִאינּון ְנַצחּוָיא.

ם ּתֶ חְ קַ לְ ּו" )מ, יקרא כג(ו' ארָ זְ ן עֶ ּבְ אִ 'ּבָ 

ץ רֶ אֶ ר לְ דָ ץ קֵ רֶ אֶ ה מֵ לֶ וֹ ּגהַ ', כּווְ  "םכֶ לָ 

ד ע סוֹ דַ ם יֵ יִ ינַ עֵ  לוֹ  ׁשם יֵ ם אִ דוֹ אֱ 

ים ינִ ד' מִ ים ׁשֶ אִ . רוֹ אתה זֹ וָ צְ ּמִ הַ 



ת ם אֶ גַ ו, וְ ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ ת קְ ם אֶ ים ּגַ יעִ נִ כְ מַ 

 ְוהֹוִסיףר. ידָ ים קֵ אִ רָ קְ ּנִ אל ׁשֶ עֵ מָ ְׁש ת יִ ּפַ לִ קְ 

שליט"א  ינִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיהרה"ג ר' צִ 

ו ׂשָ עֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאים ינִ ּמִ ת הַ עַ ּבַ ְר ַאׁשֶ 

 ןכֵ וְ  ם.לָ עוֹ ת הָ וֹ ּמי אֻ אׁשֵ י רָ נֵ ְׁש  אלעֵ מָ ְׁש יִ 

ֹּנֶפֶלת" הַ ִויד ּדָ ַּכת סֻ " ט, יא) (עמוס ַהָּכתּוב

ְׁשמֹות ג' ָהִאָּמהֹות ְלֵבית ן כֵ וְ  ,ֲהַד"סר"ת 

. ָּתָמ"רר"ת ְוס"ת  תּור םְריָ מִ  רמָ ּתָ ָּדִוד, 

ר פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  י"ןמִ ים מִ עָ ּפְ  ד'שליט"א ׁשֶ 

ל מּו ינִ מֹ דְ ו, ַאׂשָ עֵ ד וְ וִ ל ּדָ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ , הַ 400

 צ"ד,ים מִ עָ ּפְ ד' ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ  ינִ מֹ דְ ַא

י דֵ דָ ד' צְ ב לְ לָ ּוּלי הַ עֵ נּועֲ ל נַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ 

ד' ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ . וְ וׂשָ עֵ  ִרָּיאְּבִגיַמטְ ם לָ עוֹ הָ 

 ם"ּתֶ חְ קַ לְ "ּון כֵ . וְ ינִ וֹ מדְ אַ ת ּבְ אוֹ צָ מְ נִ  מי"נ

ת יחַ קִ ּלְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ "ד ס"א"ף יַ ּכַ א"ת ב"ש ּבְ 

ל ד ׁשֶ ּיָ ף הַ ת ּכַ ה אֶ יעָ נִ כְ ד מַ ּיָ ים ּבַ ינִ ּמִ הַ 

  .ַאֲחָראא רָ טְ ּסִ הַ 

ָּתָמר ֶׁשֵעץ הַ  (משפטים קכו.)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ָזָכר ּוְבִחיַנת ְנֵקָבה 

' ַהָּבִהיר רפֶ סֵ 'ֶׁשְּמֻחָּבִרים ַיַחד. ְוֵכן מּוָבא ּבְ 

ֶׁשְּפִרי ַהָּתָמר הּוא ְּבִחיַנת ָזָכר, ְוַגְלִעין  (קצח)

ה קָ דּויא סְ הִ ׁשֶ  ַהָּתָמר הּוא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה

 (סוטה ד.)ָרא ַּבְּגמָ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ה.ּׁשָ ין אִ עֵ ּכְ 

ן מַ ר זְ עּוי ִׁש פִ א ּכְ ה הּויָאן ּבִ מַ ר זְ עּוִּׁש ׁשֶ 

ר חַ ַאלְ  מוֹ קוֹ מְ ר לִ זֹ חֲ ל לַ קֶ ּדֶ ץ הַ עֵ לְ  ׁשרּוּדָ הַ 

ת אֶ  ילּוִׁש מְ הִ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ חַ רּוּבָ  עַ עֵ נוֹ תְ הִ ׁשֶ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  לקֶ ּדֶ ן כֵ ל. וְ קֶ ּדֶ ת הַ ְפֻעּלַ ג ּבִ ּוּוּזִ הַ 

א בָ ן מּוכֵ ד. וְ חּוּיִ ּבַ ׁשֶ  ׁשאֵ ל הָ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  קלֶ ּדֶ 

(בסוף הביאור על 'ספרא גר"א' י הַ טֵ ּוּק'לִ ּבְ 

ית ִר ּבְ ת הַ מַ גְ א ּדֻ ב הּולָ ּוּלהַ  דצניעותא')

ח פַ א טֶ צֵ ּיֶ ׁשֶ  רּומְ ן ָאל ּכֵ עַ , וְ תוֹ רָ צּוּבְ 

א רָ יעּות], ׁשִ בוֹ רָ עֲ הָ ים וְ ּסִ דַ הֲ ל הַ עַ [מֵ 

ת רַ צּוין ּבְ ינִ עִ ְר ּגַ ים הַ ִר מָ ּתְ הַ ית, וְ ִר בְ ּדִ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  .תבוֹ קֵ ּנְ הַ 

ן תָ חָ ְּכִמְנַין  520א הּו "רָּתמָ  אֹוִתּיֹות

  ה.ּלָ כַ וְ 

ר ּוׁשּקָ ׁשֶ ּגֹוג ּוָמגֹוג ל ן עַ חוֹ ּצָ ּנִ הַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ה יֶ הְ ים יִ יעִ ִׁש וֹ ּמת הַ ּלַ עֻ ת ּפְ ּלַ חִ ם ּתְ עִ 

(יחזקאל ן' תָ נָ ם יוֹ ּוּגְר 'תַ א ּבְ בָ ּוּמה, ּכַ יָ ְר בֶ טְ ּבִ 

ג גוֹ ן לְ ּתֵ א אֶ הּוא הַ נָ דָ עִ י ּבְ יהֵ וִ  יא)לט, 

ל אֵ רָ ְׂש יִ א ּבְ רָ בּוית קְ בֵ ר לְ ׁשַ ר ּכָ תַ אֲ 

. רסַ ינוֹ ם גִ ח יַ נַ דְ א מַ תָ יזָ גִ א מְ ּתָ ילְ חֵ ּבְ 

ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

, ּגֹוג ּוָמגֹוגת רַ בּוה קְ יֶ הְ ם ּתִ ּׁשָ ת ׁשֶ רֶ ּנֶ ם ּכִ יַ לְ 

ת יקַ נִ ת יְ ק אֶ ּלֵ סַ ן לְ ּוּקִּת  ּוׂשעֲ ם יַ ם ׁשָ י גַ ּכִ 

  ם.דוֹ אֱ 

ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח " (תהילים מו)ב תּוּכָ 

ִהים ָלנּו ַמֲחֶסה  ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר: ֱא

ָוֹעז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: ַעל ֵּכן 

ט ָהִרים א ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמוֹ 

ְּבֵלב ַיִּמים: ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו 

ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה: ָנָהר ְּפָלָגיו 

ִהים ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני  ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱא

ִהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט  ֶעְליֹון: ֱא

ִהים ִלְפנֹות ֹּבֶקר: ָהמּו גֹוִים  ַיְעְזֶרָה ֱא

ָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ: ָמטּו ַממְ 

ֵהי  ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

 ד'וִ ת ּדָ דַ צּו'ּמְ הַ  ׁשרֵ פָ מְ ּו ."ַיֲעֹקב ֶסָלה

ְּכֶׁשֵּתָחֵלף ָהָאֶרץ  "ְּבָהִמיר ָאֶרץ"



ְוַכֲאֶׁשר ָינּועּו ֶהָהִרים  ,ֵמַהְּׁשֶקט ָלַרַעד

ָמָׁשל ַעל ְוהּוא  ,ִליּפֹול ְּבֹעֶמק ַהָּים

ֵמי ַהָּים ֶיֱהמּו  ",ֶיֱהמּו" ג.וֹ ַמָּפַלת ּג

ְוֶהָהִרים  ,ְּבֹרב ַּגָּליו ִויָגְרׁשּו ֶרֶפׁש ָוִטיט

ּוִמָּכל ֶזה  ,ִיְרֲעׁשּו ָלעֹוָלם ְּבֵגאּות ה'

ַּפְלֵגי ַהָנָהר  ",ָנָהר ְּפָלָגיו" .א ִניָרא

 בתּוּכָ ׁשֶ  וֹ ְּכמ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ מִ ַהּיֹוֵצא 

ַהַּמִים ָהֵהם  ",ְוִהֵּנה ַמִים יֹוְצִאים"

ִהים ֶׁשהּוא  ְיַׂשְמחּו יֹוְׁשֵבי ִעיר ֱא

 .ָמקֹום ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָׁשם ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון

ִהים ְּבִקְרָּבּה" ה' ִיְׁשֹּכן ְּבֶקֶרב  "ֱא

א ִּתּמֹוט ,ְירּוָׁשַלִים ַאָּתה  "ְלכּו" .ָלֵכן 

ְלכּו ּוְראּו  ,ְּת ֲאֶׁשר אִ יּגֹוג ַוֲחֵברֶ 

ִמְפֲעלֹות ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְׁשָמָמה 

ת נוֹ פְ "לִ ה יֶ הְ ג ּתִ וֹ ת ּגלַ ּפָ ּמַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . ץרֶ ָאּבָ 

 '.כּוה וְ מָ דָ ת אֲ ידוֹ עִ ְר י ּואמִ נָ י צּודֵ ל יְ עַ ר" קֶ ּבֹ 

ם ת ּגַ רוֹ ּוׁשקְ ה מָ דָ ת אֲ ידוֹ עִ ְר ן ׁשֶ ּמָ קַ ה לְ אֶ ְר נִ וְ 

  ה. יָ ְר בֶ טְ ם לִ גַ ן וְ וֹ ּיר צִ הַ לְ 

ָהָאֶרץ רֹוֶעֶדת  (רות צג.) ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ָּבָאה ִמִּצּיֹון

ִמְּפֵני (ברכות סד.)  ימִ לְ ׁשַ רּויְ א ּבַ בָ מּוּדְ ִמִּצּיֹון, 

ְּבָׁשָעה  ,ַמה ָּבִאין ְזָועֹות ָלעֹוָלם

 ִרּיֹותֶׁשהקב"ה ַמִּביט ְּבָבֵּתי ֵּתיטְ 

ּוְּבָבֵּתי ִקְרָקִסּיֹות יֹוְׁשבֹות ֶּבַטח 

 ,ּוֵבית ִמְקָּדׁשֹו ָחֵרב ,ְוַׁשֲאָנן ְוַׁשְלָוה

א דָ הּוא ַאִּפילֹון ְלעֹוָלמֹו ְלַהֲחִריבֹו. הֲ 

. "ָׁשֹאג ִיְׁשַאג ַעל ָנֵוהּו" יבתִ כְ א ּדִ הּו

ִּבְׁשִביל ָנֵויהּו. ְוַרָּבָנן ָאְמרּו ִמְּפֵני 

ֶקת. ָאַמר רַ  ִּבי ְׁשמּוֵאל ֵאין ַהַּמֲח

ַרַעׁש ֶאָּלא ֶהְפֵסק ַמְלכּות. ְּכָמה ְּדַאְּת 

ן יוָ כֵ וְ  ."ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ַוָּתֹחל"ֲאַמר 

 ְּכֶׁשֵּיׁשם, לָ עוֹ ת ּבָ כּולְ ּמַ הַ  ׁשרֶ יא ׁשֹ ן הִ וֹ ּיּצִ ׁשֶ 

ת ם אֶ רֵ וֹ ה ּגת, זֶ כּולְ ּמַ ק ּבַ סֵ פְ הֶ וְ  עַ זּועְ זַ 

 (בא לד:)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ןוֹ ּיּצִ ה מִ ידָ עִ ְר הָ 

ַאַחת ְלִׁשְבִעים ָׁשִנים ִמְזַּדְעֵזַע 

ָהעֹוָלם ִמְּפֵני ֶזה ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול ַּכֲאֶׁשר 

הּוא ַמֲעֶלה ְסַנִּפיִרין ּוִמְזַּדְעֵזַע, ָאז 

ֻּכָּלם ִמְזַּדְעְזִעים ְּבֵאּלּו ַהְיאֹוִרים, ְוָכל 

. ֶעֶדתָהעֹוָלם ִמְזַּדְעֵזַע ְוָהָאֶרץ רוֹ 

ן, תָ יָ וְ ּלִ ץ לַ רֶ ָאת הָ ידַ עִ ְר  רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין

 ןכֵ לָ ן, וְ וֹ ּיצִ לְ  ּיָ ן ׁשַ תָ יָ וְ ּלִ הַ ׁשֶ  ןּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ ּו

   .ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא  ִלְוָיָתן

ּוְטֶבְרָיה  (ילקוט ישעיהו תכט) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ְוָׁשַפְלּתְ " יבֲעֻמָּקה ִמֻּכָּלם. ְּכִדְכתִ 

. ּוִמָּׁשם ֲעִתיִדין "ֵמֶאֶרץ ְּתַדֵּבִרי

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר "ְלִהָּגֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר 

ם ִּתְרְמֶסָּנה ָרֶגל ". "קּוִמי ְּׁשִבי ְירּוָׁשָלִ

, ָאַמר ַרִּבי "ַרְגֵלי ָעִני ַּפֲעֵמי ַדִּלים

ְטֶבְרָיה ְמַׁשֶּלֶמת ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח 

 ",ֶגל ַרְגֵלי ְוגֹו'ִּתְרְמֶסָּנה רָ "ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד "ּוַמה ְּכִתיב ַאֲחָריו 

יל חִ תְ ה ּתַ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ".ִּכֵּסא

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר "ר מַ אֱ נֶ  יהָ לֶ עָ ה, ׁשֶ יָ ְר בֶ טְ ּבִ 

 המָ דָ ת אֲ ידוֹ עִ ְר ל ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ  ."קּוִמי

 .רפָ עָ הֶ  רעּונִ  דסוֹ ּבְ  ,הּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ּבִ ה יָ ְר בֶ טְ ּבִ 

שליט"א  ינִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיהרה"ג ר' צִ  ְוהֹוִסיף

"ל זַ ן חֲ וֹ ׁשלְ את ּבִ רֵ קְ ה נִ מָ דָ ת אֲ ידַ עִ ְר ׁשֶ 

 תדֶ עֶ רוֹ . וְ תכּולְ מַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא תועוֹ וָ זְ 

 ינּואִ רָ . וְ תכּולְ ּמַ ם הַ קוֹ מְ  תרֶ ינֶ ּכִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ים מִ ם יָ תָ אוֹ ע"ד ּבְ ן תשוָ ְׁש חֶ  ׁשדֶ י חֹ ימֵ ּבִ 



ה מָ דָ ת אֲ ידוֹ עִ ה ְר ּמָ ּכַ  ּוׁשחֲ רָ תְ ם הִ הֶ ּבָ 

ת כּולְ ּמַ ים ּבַ לִ דוֹ ים ּגְ ִר ּבֵ ְׁש מַ  יּות, הָ רֶ ּנֶ ּכִ ּבַ 

 נּוּבֵ ראשל"צ רַ ן הָ רָ ק מָ ּלֵ ּתַ סְ ה, הִ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

 תרפ"את נַ ְׁש ד ּבִ לַ וֹ ּנף זצ"ל ׁשֶ סֵ ה יוֹ יָ דְ בַ עוֹ 

ת בוֹ בָ יר ְר אִ ְׁש הִ ל, וְ לֵ וֹ ּכם הַ עִ  "תרֶ ּנֶ ּכִ ן יַ נְ מִ ּכְ 

ת וֹ ׁשת קָ קוֹ חְ מַ  צּוְר ף ּפָ סָ נוֹ בְ יג, ּוהִ נְ א מַ לְ 

ם תָ אוֹ ּבְ  ינּואִ ד רָ עוֹ ל. וְ אֵ רָ ְׂש י יִ לֵ דוֹ ין ּגְ ּבֵ 

ר ּקֵ ל ּבִ אֵ רָ ְׂש ת יִ לֶ ׁשֶ מְ מֶ  אׁשרֹ , ׁשֶ ׁשּמָ ים מַ מִ יָ 

ן יקָ תִ ּוָ ם הַ ם עִ ן ׁשָ דּות לָ נָ ל מְ א עַ יָ לְ יטַ אִ ּבְ 

ע"ה  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ ם קֶ חַ תְ מִ ת רַ בָ עֲ ל הַ עַ 

 תרֶ ּנֶ ּכִ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ם היל"ת, ּותָ ּוׁשְר לִ 

 ּוׁשחֲ רָ תְ הִ ד, וְ וִ ּדָ  רוֹ ּנּכִ ל ד ׁשֶ וֹ ּסיא הַ הִ 

   ים.דִ דָ ּצְ ל הַ ּכָ ת מִ כּולְ ּמַ ים ּבַ ִׁש ים קָ עִ זּועֲ זַ 

ן עוֹ מְ י ִׁש ּבִ ר רַ מַ ָאים ׁשֶ ִר בָ ר ּדְ הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ה ׁשָ חֲ רָ תְ הִ ה ׁשֶ מָ דָ ת אֲ ידַ עִ ל ְר אי עַ חַ יוֹ  רּבַ 

ר עַ ּצַ ה לַ רָ ּוׁשה קְ ידָ עִ ְר הָ ה, ׁשֶ יָ ְר בֶ טְ ּבִ  וֹ ּנמַ זְ ּבִ 

יו: רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ ת, וְ לּוּגָ ל הַ ר עַ עֵ טָ צְ ה' מִ ׁשֶ 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵהִרים ָיָדיו  (שמות ט.)

הּוא ְוִהְתַּפֵּלל  ָּברּו ִּבְתִפָּלה ַלָּקדֹוׁש

ָּלתֹו. ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו, ְּתפִ 

ָּבאּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַרִּבי ַאָּבא 

ְוָיְׁשבּו ְלָפָניו. ַעד ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים 

ְלָפָניו, ָראּו אֹור יֹום ֶאָחד ֶׁשֶּנְחָׁש 

ֶאָחד ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש  רנוֹ צִ ְוִנְׁשָקע 

ה, ְוִהְזַּדֲעַזע ָּכל ְּבתֹו ַהָּים ֶׁשל ְטֶבְריָ 

אֹותֹו ָמקֹום. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַוַּדאי 

ַעְכָׁשו הּוא ְזַמן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ִנְזָּכר ְּבָבָניו ּומֹוִריד ְׁשֵּתי ְדָמעֹות ַלָּים 

ַהָּגדֹול, ְוַכֲאֶׁשר יֹוְרדֹות, ֵהן ּפֹוְגעֹות 

ׁש, ַּבִּצּנֹור ַהֶּזה ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת אֵ 

ְוִיְׁשַּתְּקעּו ֶזה ָּבֶזה ַּבָּים. ָּבָכה ַרִּבי 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ִׁשְמעֹון ּוָבכּו ַהֲחֵבִרים. 

ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ָּבא  (שביעית יב:) ימִ לְ ׁשַ רּויְ ּבַ 

 .ִמְתַעֵּגל ַּבֲהָדא ֱאִליסּוס ִּדְטֶבְרָיא

א יָ ְר בֶ ל טְ ז ׁשֶ חוֹ מָ ה' שֶ י מֹ נֵ 'ּפְ ר הַ אֵ בָ מְ ּו

ל עַ  מוֹ צְ ל עַ ּגֵ עַ תְ ה מִ יָ הָ ן, וְ א ּכֵ רָ קְ ּנִ הַ 

 .ץרֶ ָאת הָ ְקֻדּׁשַ ב ּוּבי חִ נֵ ּפְ ץ מִ רֶ ָאהָ 

ת דֶ חֶ יֻ ה מְ ּׁשָ דֻ קְ  יׁשּגִ ְר א הִ ּיָ י חִ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ת ל אֶ ּגֵ לְ גַ לְ  ה לוֹ מָ ְר ּגָ ׁשֶ  היָ ְר בֶ טְ ּבִ ע קַ ְר ּקַ ּבַ 

ר ַאְׁש  מוֹ ק ּכְ ּפֵ ּתַ סְ א הִ ע, וְ קַ ְר ּקַ ל הַ עַ  מוֹ צְ עַ 

ת אוֹ ְר הַ ר לְ פָ עָ ק הֶ ּוּׁשנִ ם ּבְ ים ׁשָ אִ רָ וֹ ּמאַ הָ 

ה יָ ְר בֶ ּטְ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ לִ  רָאבֹ מְ ּוץ. רֶ ָאת הָ ּבַ ת חִ אֶ 

ן כֵ ע, לָ קַ ְר ת קַ ינַ חִ יא ּבְ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ה לַ רָ ּוׁשקְ 

  . היָ ְר בֶ טְ ּבִ ע ׁשֶ קַ ְר ּקַ ת ּבַ דֶ חֶ יֻ ה מְ ּׁשָ דֻ קְ  ׁשיֵ 

. ת ִצּיֹוןּבַ ְּדָלֵכן ִנְקֵראת ַהַּמְלכּות 

(ע' ישעי' א, ח. וכן סב, יא, וכן זכריה ב, 

. ְּדַהַּמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת יד, וכן ט, ט ועוד)

, ְוִהיא 'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַּבת

ְמַקֶּבֶלת ִמִּצּיֹון ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. ָלֵכן ִהיא 

 האּולָ ּגְ  ְוֵכן ."ַּבת ִצּיֹון"ִנְקֵראת 

, ְּדַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ֶּדֶר ַהְיסֹוד ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם. ְוֵכן 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים  ַהַּמְלכּות

"ִּכי ִהְנִני  (ירמי' מו, כז)ַעל ַהְּגֻאָּלה 

ב ַעל "ְוֹרכֵ  (זכריה ט, ט) ",מֹוִׁשיעֲ 

 ָּגִבי"עַ . ְוֵכן "ְּגֻאַּלת עֹוָלם". ְוֵכן ֲחמֹור"

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ִּכְדֵבַאְרנּו 

 (ישעי' ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ִׁשיבְ לִ  ֹוןּיצִ  ֵּזעֻ  ִלְבִׁשי עּוִרי "עּוִרי א) נב,

" ֵדיגְ ּבִ   ד' ֶׁשל פּוהָ  ְּבִדּלּוג ִתְפַאְרֵּת

ִנְרֶאה 



 ֶאת ְּתַקֵּבל ִצּיֹון ַהְּגֻאָּלה ְּדִבְזַמן אֹוִתּיֹות,

 ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא יֹוֵסף ֶׁשל ֵמַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע

   ָּגִביַע.

"מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת  (תהילים קיד, ט)

ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה 

ִית", "ֲעֶקֶרת ַהּבַ  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו, ַהְללּוָיּה"

. ִנְרֶאה ִצּיֹון ֶׁשִהיא ַּכֲעָקָרה יֹוִׁשיֶבָּנה

 ֲעָקָרהֶאת ִצּיֹון מֵ  תכֶ ְּדָלֵכן ִׁשיַבת ִצּיֹון, הֹופֶ 

ַהַּבִית, ְּדִבְזַמן ַהָּגלּות ִצּיֹון ִהיא ֲעֶקֶרת לַ 

ַהְינּו ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  ֲעָקָרהִּבְבִחיַנת 

ֶׁשַפע, ֵּכיָון  ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד ְוֵאינֹו ַמְׁשִּפיעַ 

ֶׁשֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ֵמַהְיסֹוד, ִמֵּמיָלא ֵאין 

ָלּה ַמה ְּלַהְׁשִּפיַע. ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעָקָרה 

ֵּתָהֵפ ַלֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲעֶקֶרתֶׁשִּנְקֵראת ַּבִית. ְוֵכן 

, ְוִׁשיַבת ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְבִעיםְׁשַבע ֵמאֹות ִׁש 

ַעל ְיֵדי ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִצּיֹון, ִיְתַחֵּבר 

ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד,  אּוַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ֶׁשה

ִויַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמִּמְסָּפר ֶׁשַבע. ְוֵכן 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  ַמְעָי"ן

ִּזּוּוג ֶׁשּנֹוֵבַע ּוַמֲעֶלה ַמִּיין נּוְקִּבין ִּבְזַמן הַ 

ֶקֶרת עֲ ֹוִׁשיִבי מְּכִדְלֵעיל, ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב "

 ֵׁשׁשים ְׂשֵמָחה" ְּבִדּלּוג נִ ת ֵאם ַהּבָ יִ ַהּבַ 

"ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ְוֵכן אֹוִתּיֹות. 

ְּבִמּלּוי ְיסֹו"ד ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַהְללּוָיּה"

. ְּדִבְזַמן ָו"ו ָּדֶל"ת יֹו"ד ָסֶמ" תָהאֹוִתּיוֹ 

ת דַ קּונְ ן כֵ וְ ֶזה ִּתְהֶיה ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד. 

ה ּׁשָ "אִ  (ויקרא יב, ב)ב תּוּכָ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןוֹ ּיצִ 

  ."יעַ ִר זְ י תַ ּכִ 

ֹּבא  (תנחומא ויגש י) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ּוְרֵאה ָּכל ָצרֹות ֶׁשֵאַרע ְליֹוֵסף 

ְוִיְׂשָרֵאל "ְּביֹוֵסף ְּכִתיב  ,ִצּיֹוןֵאַרע לְ 

אֹוֵהב "ְּבִצּיֹון ְּכִתיב  ",ָאַהב ֶאת יֹוֵסף

ַוִּיְׂשְנאּו "ְּביֹוֵסף ְּכִתיב  "ה' ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון

ָנְתָנה ָעַלי ְּבקֹוָלּה ַעל "ְּבִצּיֹון  ",ֹאתוֹ 

ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו "ְּביֹוֵסף  ",ֵּכן ְׂשֵנאִתיהָ 

ֹּבא ָיֹבא "ְּבִצּיֹון  "יםְמַאְּלִמים ֲאֻלּמִ 

ּוְמֹבָאר '. כּו" וְ ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמֹוָתיו

ן, וֹ ּיצִ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ א הַ ף הּוסֵ וֹ ּיׁשֶ ן יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו

ף סֵ יוֹ ן כֵ וְ  ה.זֶ ע לְ רַ ה, אֵ זֶ לְ  ֶּׁשֵאַרעה מַ 

ם, יִ רַ צְ מִ ּבְ  לַ מָ  ּהה ּבָ נָ ּׁשָ הַ  ב'רכ"ח

 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוׁשֶ  ושפ"ם ׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  ַהְיסֹודת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו ִיַׁשין ד ּבֶ וִ ּדָ 

  ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ 

 ַהְמַסֵּמל צ' ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶמלֶ  ְּדָלֵכן

 ַהּכֹוֵלל ְוִעם ַהְיסֹוד, ֶאת

 ְּדַהֶּמֶל ֲאֹדָנ"י ֲהָוָי"ה ֵׁשמֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ֵׁשם ֶׁשְּמַחֵּבר ַהַחְׁשַמל ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקֵּבל

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ֲאֹדָנ"י, ַלֵּׁשם ֲהָוָי"ה

 ְיהּוָדה ֶמלֶ  ְוֵכן .'ֻסָּלם ַחְׁשַמל'

 ִנְתָּבֵר ֶׁשָּדִוד ָמִצינּו ְוֵכן ,ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יח) טז, (ש"א ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ְּבָרכֹות. ֵׁשׁשּבְ 

 ַהַּלְחִמי ֵּבית ְלִיַׁשי ֵּבן ָרִאיִתי "ִהֵּנה

 ִמְלָחָמה, ְוִאיׁש ַחִיל, ְוִגּבֹור ,ַנֵּגן ֹיֵדעַ 

 .ִעּמֹו" ַוה' ֹּתַאר, ְוִאיׁש ָּדָבר, ּוְנבֹון

 אבָ קְ נּו ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּתָמר ְוֵכן

 ב',לָ לּו ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ִּדְקֻדָּׁשה,

 ה, (ש"ב ָּדִוד ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב ָּיאְּבִגיַמְטִר 

 ֶאת ְוַהֵּמִביא ַהּמֹוִציא ָהִייתָ  "ַאָּתה ב)

ָּכתּוב 

 ינּוצִ מָ 

 ִנְרֶאה



 ְוֵכן ִיְׂשָרֵאל. ַמְלֵכי ְבִגיַמְטִרָּיאּו ִיְׂשָרֵאל",

 ְוֵכן .ִניָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא ַעְבִּדי ָּדִוד

 ָדִוד "ְוַעְבִּדי כד) לז, (יחזקאל ַהָּכתּוב

 ִיְהֶיה ֶאָחד רֹוֶעהוְ  ֲעֵליֶהם ֶמלֶ 

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשת ְּבִגיַמְטִרָּיא ְלֻכָּלם"

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַּבְיסֹוד, ָהֲעָטָרה

  .'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל'

 ֶׁשל ּכֹוס קו:) (רות ָחָדׁש ְּבֹזַהר

 ִמּגוֹ  ּוְמזֹוֵני ִּבְרָכן ָנַטל ְּבָרָכה

 ְּדִאיהּו זֹוָנאמְ  ּוֵמַההּוא ֲאָבָהן, ג'

 ְּבַמֲאַמר ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו .ָאְכִלי ֲאַנן ְנַטל

 ,ּכֹוס ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשָּדִוד 'ָּדם ַחְׁשַמל'

 ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד ֱהיֹות

 ְמַקֵּבל ְּבָרָכה ֶׁשל ּכֹוסׁשֶ  ְורֹוִאים ּכֹוס.

 ְיסֹוד.ּבַ  ַהִּנְכָלִלים ָאבֹות ִמג' ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ְּדַהְיסֹוד אֹוְכִלים, ָאנּו ֶזה ּוִמֶּׁשַפע

 ַמְׁשִּפיעַ  ְוָדִוד ָּדִוד, ְּבַיד ִנְמָצא ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ְּבַמֲאַמר ְוִכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות, ְלָכל

 ְוַהַּפְרָנָסה ַהָּמזֹון ֶׁשַהְׁשָּפַעת 'ֶּפה ַהֻּׁשְלָחן'

 ְוֵכן ָרֵאל.ִיְׂש  ְלָכל ָּדִוד ֶּדֶר ֻמְׁשָּפעֹות

 ְּלָבָנהׁשֶ  'ַחָּמה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ִּדְלָבָנה ּכֹוס, ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְיסֹוד ןכֵ וְ  ָּדִוד. ֵּבית ֶׁשְּבַמְלכּות ַהְיסֹוד

 דסוֹ יְ  רֶ דֶ ּדְ  ,ירׁשִ עָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהַּמְלכּות

 יר.ִׁש עָ  אהּו אילָ ּמֵ מִ  עפַ ּׁשֶ הַ  לּכָ  רבֵ עוֹ  הזֶ 

ת כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ ז ּבִ מָ ְר נִ  ירׁשִ עָ ן כֵ וְ 

  ית.יִר ׂשִ עֲ הָ 

ְּדָלֵכן ָצִרי ֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה ַלֶּמֶל 

ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֵּבין ְּכֶׁשהּוא ַּבַּבִית ּוֵבין 

ַּבחּוץ, ְּדֵסֶפר ּתֹוָרה ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד 

, ְוַהֶּמֶל 'ְׁשַמל ּתֹוָרהחַ 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ָצִרי ְלַסֵּמל ָּכל ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ָקׁשּור ִעם 

(דברים ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ְלָבָנ"הַהְיסֹוד. ְוֵכן 

לֹו  בְכּתֹו ְוָכתַ לַ "ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַממְ  יז, יח)

 ז'ֹּזאת" ְּבִדּלּוג הַ ה ַהּתֹוָרה נֵ ֶאת ִמְׁש 

ָבָנה ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ַהִּנְרָמז אֹוִתּיֹות. ִּדלְ 

 ְלָבָנ"ה. ְוֵכן ז'ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ֶּדֶר ִמְסָּפר 

ֹוָלד נן בֵ ֵּנה הִ " (מ"א יג, ב)ר"ת ַהָּכתּוב 

ֵבית ָּדִוד", ְוֵכן ר"ת ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל לְ 

ֹמה ַהֶּמֶל  ֹוָלד נן בֵ ֵּנה הִ " (דהי"א כב, ט)ְׁש

ֹמה ָהְיָתה ַהְּלָבָנה ". ְּדִבְזמַ לָ  ן ְׁש

. ְוֵכן (חוקת קפא:)ִּבְׁשֵלמּוָתּה, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל  ְלָבָנ"ה

ֹמה ְלֶמֶל  "ַוִּיְמְׁשחּו  (מ"א א, מה)ְמִׁשיַחת ְׁש

" לֶ יא ְלמֶ בִ ָתן ַהּנָ נָ ֹּכֵהן וְ הַ ֹאתֹו ָצדֹוק 

 ְלָבָנ"הֶׁשל ד' אֹוִתּיֹות. ְוֵכן  ְּבִדּלּוג ָהפּו

ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ֶׁשֶאְסֵּתר ִקְּבָלה ֶאת 

ֵׂשאת נֹ י ֶאְסֵּתר הִ "ַוּתְ  (אסתר ב, טו)ַהַּמְלכּות 

 ֵׁשׁשֹרֶאיָה" ְּבִדּלּוג ָהפּו ֶׁשל  לֵעיֵני ּכָ ּבְ ֵחן 

ֶׁשֶאְסֵּתר  (מגילה יג.)ַּבְּגָמָרא  ןּיֵ אֹוִתּיֹות. ְועַ 

ר"ת  ְלָבָנ"הה ּדֹוָמה ַלְּלָבָנה. ְוֵכן ָהְיתָ 

ֶאְסֵּתר" לְ ַתִּתי נָ ָמן הָ ית בֵ " (שם ח, ז)ַהָּכתּוב 

ִּדְבַמֲעֶׂשה ֶזה ִסְּמלּו ֶׁשֶאְסֵּתר ִקְּבָלה ֶאת 

  ַהַּמְלכּות. 

ַהַּמְלכּות ַעל ָּכל ת אֶ ְּכֶׁשָּדִוד ִקֵּבל 

ּו "ַוָּיֹבא (ש"ב ה, ג)ִיְׂשָרֵאל, ָּכתּוב 

ֶחְברֹוָנה  ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמלֶ 

ָּדִוד ְּבִרית  ַוִּיְכֹרת ָלֶהם ַהֶּמלֶ 

ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ה' ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד 

. ִנְרֶאה ְּדַהְּבִרית ַעל ִיְׂשָרֵאל" ְלֶמלֶ 

 ָמִצינּו

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 



ה ְלַסֵּמל ֶׁשֵּמַעְכָׁשו ַהְׁשָּפַעת תָ ְּבֶחְברֹון ָהיְ 

ג' ָאבֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֶחְברֹון,  ַהחּוט ֶׁשל

ַּתֲעֹבר ֶּדֶר ָּדִוד. ָלֵכן ָקְׁשרּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל 

ג' ְיֵמי ָעׂשּו וְ  ְּבִרית ִעם ָּדִוד ְּבֶחְברֹון.

ים מִ ַהּיָ י רֵ , ַּכּמּוָבא ְּבִדבְ ִמְׁשֶּתה ְּבֶחְברֹון

 ַהג' ָאבֹות ֶׁשְּבֶחְברֹוןְּכֶנֶגד  ,)(יב, מ 'א

ְׁשָּפָעָתם ַּתֲעֹבר ֵמַעָּתה ֶּדֶר ָּדִוד. ְוֵכן ֶׁשהַ 

ָּדִוד ֵאין לֹו  (לך לך עט:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ְלַקֵּבל ַּבַּמְלכּות ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּבר ָּבָאבֹות 

ֶׁשֵהם ְּבֶחְברֹון ְוָאז ָּבֶהם ְיַקֵּבל 

ַהַּמְלכּות ְוַעל ֵּכן ִהְתַעֵּכב ָׁשם ֶׁשַבע 

ִהְתַעֵּכב ֶׁשַבע ָלֵכן ָּדִוד . ִנְרֶאה ּדְ ָׁשִנים

, ְּדַהְׁשָּפַעת ָהָאבֹות ְלָדִוד עֹוֶבֶרת ָׁשִנים

ַחְׁשַמל 'ֶּדֶר ִמְסָּפר ֶׁשַבע ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

"ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה , ְוָלֵכן ֶזה ָהָיה 'ָּדם

, (שמואל ב' ה, ה). ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב ֳחָדִׁשים"

ֶׁשַבע ִמְתַקֵּׁשר ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש, ֶׁשּבֹו  ְּדִמְסָּפר

ִנְכָלִלים ַהג' ָאבֹות. ְוָדִוד ִהְׁשָּתָהה ְּבֶחְברֹון 

ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר 

ִעם ִמְסָּפר ֶׁשַבע ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִמְסָּפר ֵׁשׁש 

ל צֶ ים אֵ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּבָידֹו.

ל אֵ רָ ְׂש ת יִ ט אֶ פַ ּׁשָ ן, ׁשֶ צָ בְ א אִ רָ קְ ּנִ ז הַ עַ ּבֹ 

ת ת רּוא אֶ ׂשָ ּנָ ם ׁשֶ דֶ קוֹ  יםנִ ע ׁשָ בַ ׁשֶ 

יל, ּדִ בְ הַ לְ ד. ּוָּדוִ ת ֵּבית ַמְלכּות אֶ ם ְלָהִקי

ן וָ ת יָ כּולְ מַ ה ּבְ ת זֶ ּמַ עֻ לְ ם ּבַ ים ּגַ אִ רוֹ 

ה, ּפָ לִ קְ ּדִ  ֶׁשַּבַּמְלכּות דסוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ר 'מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ 

 (ע"ז י.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ', מָ ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ם, ילָ עֵ ים] ּבְ נִ וָ ּיְ הַ [ כּולְ ים מָ נִ ׁשָ  ׁשׁשֵ 

ל כָ ן ּבְ תָ כּולְ ה מַ טָ ְּׁש ּפַ תְ הִ  ר ּכָ חַ ַאוְ 

ה טָ ְּׁש ּפַ תְ הִ י ׁשֶ נֵ פְ ּלִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .וֹ ּלם ּכֻ לָ עוֹ הָ 

ר ּפַ סְ ם מִ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ ים לְ יכִ ִר צְ  יּון הָ תָ כּולְ מַ 

ן כֵ וְ  ם.ׁשָ ְר ם ׁשָ ּׁשָ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ׁשׁשֵ 

ל, אֵ רָ ְׂש ת יִ ט אֶ ּפֹ ְׁש יל לִ חִ תְ ז הִ עַ ּבֹ ן ׁשֶ מַ זְ ּבִ 

ד רַ יָ  לֶ ימֶ לִ אֱ ת ׁשֶ ת רּוּלַ גִ ה מְ ׂשֵ עֲ יל מַ חִ תְ הִ 

ים פִ לָ ת ב' אֲ נַ ְׁש ּבִ  ילחִ תְ ה הִ זֶ ב, וְ ָאי מוֹ דֵ ְׂש לִ 

   .שפ"ותשפ"ה, ת

ֶׁשְּכֶׁשָּדִוד  (וירא צט.)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ִמְתַחֵּבר ָּבָאבֹות הּוא ִּבְבִחיַנת ַעּמּוד. 

 ֶחְברֹוָנה" "ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמלֶ ְוֵכן 

ִּדְבַמֲעֶׂשה ֶזה  ַׁשַּבת ֹקֶדׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 

ד ָלֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשִהיא ִהְתַחֵּבר ָּדוִ 

ִּבְבִחיַנת ַׁשָּבת, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ַהֶּׁשַפע ּוְלַהֲעִבירֹו 

 ההוי" יִלְפנֵ  ןְלָכל ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן "ְּבֶחְברוֹ 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת חּוֵטי  יֹוָנ"ה" ס"ת ּוַוִּיְמְׁשח

. 'ַחְׁשַמל עֹוף'ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

(תשנ"ז ע'  'ֱאמּוַנת ִעֶּתי'ן מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוכֵ 

"ְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ַעל ְּפֵני ׁשֶ  מו)

"ְלַמַען ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון"

ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו  ַיֲאִרי

  . ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל"

 ֶׁשָּדִוד ֹוןָהִראׁש ַהָּדָבר ַהָּכתּוב

 ָּדִוד "ַוִּיְלֹּכד ז) ה, (ש"ב ָעָׂשה

 .ד"יָּדוִ  ִעיר ִהיא ִצּיֹון ְמֻצַדת ֵאת

 ,ִצּיֹון" "ְמֻצַדת ֶאת ָלַכד הּוא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ַהְיסֹוד ֲהֵרי ַהֶּמֶל הּוא ֶׁשַעָּתה ֵּכיָון

 ֶאת ָּכַבׁש ָלֵכן ֵאָליו. ָעַבר ,ִצּיֹון ֶׁשַּבַּמְלכּות,

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד ְלַסֵּמל ,ִצּיֹון תדַ ְמצֻ 

 ְמֻצַדת ֵאת "ָּדִוד ְוֵכן ֵאָליו. ָעַבר ִצּיֹון

 ְּדַהַּׁשָּבת ,ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ִצּיֹון"

ְוֵכן 

 ּוַמְמִׁשי



 ְלִצּיֹון, ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִהיא

 רִהְתַחּבֵ  הּוא ְלִצּיֹון ִהְתַחֵּבר ּוְכֶׁשָּדִוד

 ִעיר יאהִ  ּיֹוןצִ  ֻצַדתמְ " ְוֵכן ֹקֶדׁש, ְלַׁשַּבת

 חּוֵטי ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַמָּצ"ה ר"ת ָּדִוד"

 ִּכְדֵבַאְרנּו ַהִּמְקָּדׁש, ֵּבית ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

 "ּוִמִּצּיֹון ְוֵכן .'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְוֵכן .ַהַּצִּדיק יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּךָ ִיְסָעדֶ 

 ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ֵיׁש ְלֶמֶל ִנְמַׁשח ֶׁשָּׁשאּולּכְ 

 (ש"א ַּבָּכתּוב תְמֻרֶּמזֶ  ִצּיֹו"ןּדְ  ְלִצּיֹון, ֶׁשָּזָכה

 קַוִּיצֹ  ןַהֶּׁשמֶ  ַּפ ֶאת ְׁשמּוֵאל "ַוִּיַּקח א) י,

  אֹוִתּיֹות. ְּבִהּפּו ֹראׁשֹו" ַעל

"ַוֹּיאֶמר  (ש"ב ה, ח)ַהָּכתּוב 

ִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ּדָ 

 'ֵמַעם לֹוֵעז'. ּובְ ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוגֹו'

"ָּכל  נוֹ וֹ ׁשלְ ה ְוזֶ  'ֲאַבְרָּבֵנאל'ֵמִביא ֵּפרּוׁש 

ַמֵּכה ְיֻבִסי" ָּכל ִמי ֶׁשַּיֶּכה ִראׁשֹוָנה 

ֶאת ַהְיבּוִסים, "ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור", ַהְינּו 

. ֹוָנה ַהִּמְגָּדל ֶהָחָזקֶׁשִּיְכּבׁש ִראׁש

 ִצּנֹוררֹוִאים ֶׁשַהְּמצּוָדה ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 

. ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ  א ַהִּצּנֹור ֶׁשל ַהַּמְלכּותיְּדִצּיֹון הִ 

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ַּכּמּוָבא  ִמְגָּדלְוֵכן 

. (פ' נח ע' מא)ְלָהֲאִריַז"ל  'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּבְ 

 ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור" ה ְיֻבִסי"ָּכל ַמּכֵ ְוֵכן 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן  ָּתָמרְּבִגיַמְטִרָּיא 

. ְוֵכן ַצִּדיקְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָּכל ַמֵּכה ְיבּוִסי"

 "ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי"

ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ְּכרּוִביםְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ּו"ַוֹּיאְמר דהי"א יא, ה)(ַהַחְׁשַמל. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ְּדַהִּמְלָחָמה  ְיסֹו"ד" ס"ת דְלָדִוי סְיבּו ייְׁשבֵ 

ָהְיָתה ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָהָיה ְּבַיד 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְיבּוס ְלָדִויד"ַהְיבּוִסים. ְוֵכן 

, ְּדָדִוד הֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ְמקֹום עֹוָנה

  ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה.

 ָּדִוד "ַוֵּיֶׁשב ט) (שם ַהָּכתּוב

 ִעיר ָלּה ַוִּיְקָרא ַּבְּמֻצָדה

 ַהִּמּלֹוא ִמן ָסִביב ָּדִוד ַוִּיֶבן ָּדִוד

 ׁשרּוּפֵ  ֵמִביא 'לֹוֵעז ֵמַעם'ּובְ  .ָוָבְיָתה"

 ָסִביב ָּדִוד "ַוִּיֶבן נוֹ וֹ ׁשלְ  הְוזֶ  'ֲאַבְרָּבֵנאל'

 ָעָׂשה דָּדוִ  ָוָבְיָתה", ַהִּמּלֹוא ִמן

 ִצּיֹון, ָהִעיר ְסִביב ְּגדֹוָלה ֲחִפיָרה

א ְּכֵדי ַמִים אֹוָתּה ּוִמֵּלא  יּוְכלּו ֶׁש

 ַהִּמּלֹוא ּוִמן ְּבַקּלּות ָלִעיר ָלֶגֶׁשת

 חֹוָמה ָּבָנה ְּפִנים ְּכַלֵּפי ָוָבְיָתה

 ֶׁשעֹוִׂשים ְּכֶדרֶ  ּוְמֻבֶּצֶרת ִנְׂשָּגָבה,

 ִנְרֶאה .ָהאֹוְיִבים ֵניִמּפְ  ֶהָעִרים ְלַבֵּצר

 ִצּיֹון ִלְמצּוַדת ֲחָזָקה ְׁשִמיָרה ָעָׂשה ְּדָדִוד

 ַהְיסֹוד ֶׁשִּצּיֹון ְלַסֵּמל ָהאֹוְיִבים, ִמְּפֵני

א ֲחָזָקה ְׁשִמיָרה הכָ ְצִרי ֶׁשַּבַּמְלכּות  ֶׁש

 ְלַמָּטה, ֶּׁשּיֹוֵתר ְּדַמה ַהְּקִלּפֹות. ָּבּה ִיְתַאֲחזּו

 ְוַהְיסֹוד ְּביֹוֵתר. ִלּפֹותַהּקְ  תוֹ ֶנֱאָחז

 ְוָצִרי ֶׁשְּלַמָּטה ַהְיסֹוד הּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ְוֵכן ֵמחֹוָמה. ִלְפִנים חֹוָמה לוֹ  ַלֲעׂשֹות

 ָּדִוד" ִעיר ָלּה ַוִּיְקָרא ַּבְּמֻצָדה "ָּדִוד

 ַהחּוט ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשת ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ִּכְדֵבַאְרנּו ָביו,ֵמאֹויְ  ָהָאָדם ַעל ֶׁשֵּמֵגן

 (משלי ַהָּכתּוב ְוֵכן .'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ָוָקם" ַצִּדיק ִיּפֹול ֶׁשַבע "ִּכי טז) כד,

 ְלַרֵּמז ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְוִהְתַהְּפכּותוֹ  ְיסֹוד, ַהַּצִּדיק ֶׁשְּנִפיַלת

 ַּתְחּתֹונֹותהַ  ַּבְּדָרגֹות הּוא ְלָנָחׁש ֵמַחְׁשַמל

ּוַמְמִׁשי 

 ִׁשיּוַממְ 



 ַלְיסֹוד ּוִמְתַחְּברֹות ֶׁשַבע, ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשָּיכֹות

 ַצִּדיק" ִיּפֹול "ֶׁשַבע ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות.

 ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ,'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַּבְיסֹוד

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד תאֶ  ַהְמַסֶּמֶלת ּכֹוס ְוֵכן

  .ָחְטאּו ָּבַני ְּבִגיַמְטִרָּיא

ו' ֶׁשהּוא ֶּבן (משפטים קטו.) ַּבֹּזַהר 

 ָיּה ִיָּכֵנס ְּבמ"ט ָּפִנים ֶׁשּלְ 

א ִיֵּתן  ְוֵיָעֶׂשה מֹוט, ְוִיְתַקֵּים ּבְ  "

א ָוא"ו  ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק", ְּב

, ְו"ַצִּדיק ָמט ִלְפֵני ָּבֶאְמַצע הּוא מ"ט

ָרָׁשע", ַמאי ָרָׁשע ֶזה ַסָּמֵאל, ְוֶזה הּוא 

ּוַמֵּטה "ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו  ָמט ִמן ַמֶּטה ֶׁשּלְ 

ִהים ְּבָיִדי  יל ּפִ . ִנְרֶאה ְלָבֵאר עַ "ָהֱא

 ט"מ, הּוא ַּמֶּטהְּדָבֵרינּו ְּדַהֹּזַהר ְמַרֵּמז ׁשֶ 

ל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע ֶׁשְּמַסּמֵ 

ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת  ה'ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשִּמְתַחֶּבֶרת לַ 

 ,ְלָבד ט"מַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. ְוִאם הּוא 

, ַצִּדיק ָמט ִלְפֵני ָרָׁשע""וְ הּוא ְּבִחיַנת 

ֶׁשהּוא ַסָּמֵאל. ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשְּבִמְסָּפר 

יָזה ַהַּצִּדיק ֶׁשַבע ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ְלַסָּמֵאל ֲאחִ 

נֹוֵפל, ְוִאם ַמְכִניִסים ֶאת ָהאֹות ָוא"ו 

ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֵמָהאֹוִתּיֹות ָיּה ְלָמט, ְוִנְהֶיה 

א ִיֵּתן ְלעֹוָלם ַעל ֶזה ֶנֱאָמר  מֹוט, "

ְּדָכאן ַהַּצִּדיק ִמְתַחֵּבר  מֹוט ַלַּצִּדיק"

ת ו', אוֹ ת ּבָ זוֹ מָ ְר ּנִ ׁשֶ ַלְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות 

ֵאין ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ןָּבהֶ ׁשֶ 

ַמֵּטה מֶׁשה ָהָיה ָחקּוק ֵׁשם ל עַ ׁשֶ  (הקדמה ט.)

 'ַחְׁשַמל ָּדם'מ"ב. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

  ֶׁשֵּׁשם מ"ב ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד.

ִוד ּדָ  "ַוֵּילֶ  (ש"ב ה, י)ַהָּכתּוב 

ֵהי  ָהלוֹ  ְוָגדֹול ַוהוי"ה ֱא

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֻמְזָּכר ַהֵּׁשם ְצָבאֹות ִעּמֹו"

 ָהאֹות, ְּדֵׁשם ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ְצָבאֹות

ַחְׁשַמל 'ְלָדִוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  הֶׁשַּמְׁשִּפיעָ 

"ה' , ְוַעְכָׁשו ֶׁשָּדִוד ָזָכה ַּבחּוט ֶנֱאַמר 'אֹות

ֵהי צְ   'ֵמַעם לֹוֵעז'ּבְ  ןּיֵ . עַ ָבאֹות ִעּמֹו"ֱא

 "ָהלוֹ ֶׁשֵּמִביא ֵּפרּוׁש ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהִּמִּלים 

, ַלּקֹולֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ְוָגדֹול"

, ּוֵבַאְרנּו ְוָחֵזק" "הֹולֵ ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 

, ֶׁשּקֹולֹות 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

ְוָגדֹול  "ָּדִוד ָהלוֹ ָהיּו ַהַחְׁשַמל. ְוֵכן  ֵאּלּו

ֵהי ְצָבאֹות" ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַוהוי"ה ֱא

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַחְׁשַמל ְלָדִוד ִהיא ֶּדֶר  ַׁשָּבת

ַהַּׁשָּבת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, 

ֹול "ְוָגד. ְוֵכן 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ָבאֹות צְ . ְוֵכן "ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ַוהוי"ה"

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל  ֵע"ץּמֹו" ר"ת עִ 

  .'ַחְׁשַמל ֵעץ'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

"ַוִּיַּקח ָּדִוד  (שם יג)ַהָּכתּוב 

עֹוד ִּפַלְגִׁשים ְוָנִׁשים 

ם ַאֲחֵרי ֹּבאֹו ֵמֶחְברֹון . "ִמירּוָׁשַלִ

מּוָבא ֶׁשַּלֶּמֶל ֻמָּתר (סנהדרין כא.) ּוַבִּמְׁשָנה 

ָנִׁשים. ְוַהְּגָמָרא  הָלַקַחת ַעד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ 

ָׁשם ַמְקָׁשה ִמָּפסּוק ֶזה ֶׁשַּמְׁשַמע ֶׁשָּדִוד 

. ּוְמָתֶרֶצת ַהְּגָמָרא תוֹ ּברַ  ָלַקח ָנִׁשים

ד , ַהְינּו ֶׁשָּדוִ ְלַמּלֹוֵיי ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר"

א  ִהְׁשִלים ָנָׁשיו ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְו

 'ַחְׁשַמל לּוָלב'יֹוֵתר. ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשַּבחּוט ָהרּוָחִני ֵיׁש ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֻחְליֹות 

ָמִצינּו 

ּוַמְמִׁשי 

ּוַמְמִׁשי 



ְּכֻדְגַמת ַהְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֻחְליֹות ֶׁשְּבחּוט 

ַחְׁשַמל 'ַמֲאַמר ַהִּׁשְדָרה ַהַּגְׁשִמי. ּוֵבַאְרנּו ּבְ 

ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ֶהְמֵׁש חּוט ָהִאיׁש, ְוִהיא  'ָּדם

ְקׁשּוָרה ַלחּוט ֶׁשל ָהִאיׁש. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן 

ְּכֶׁשָּזָכה ָּדִוד ַּבחּוט הּוא ִהְׁשִלים ָנָׁשיו 

ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְּכֵדי ִלְקֹׁשר ֶאת ַהחּוט 

ָׂשר ְקָׁשִרים ִעם ַהְּפָרִטי ֶׁשּלֹו ִּבְׁשמֹוָנה עָ 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים, ּוָבֶזה ִּתְהֶיה ְׁשֵלמּות 

ַלחּוט ַהְּפָרִטי ֶׁשּלֹו. ְּדִבְׁשִביל ְלַקֵּבל ֶׁשַפע 

ִּבְׁשֵלמּות ֵמַהחּוט ַהְּכָלִלי, ָהָיה ָצִרי ְלַהִּגיַע 

ֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם וְ  ִלְׁשֵלמּות ַּבחּוט ַהְּפָרִטי.

א ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים", ֶׁשָהִאּסּור ִנְקַּבע  "

ַּבִּמְׁשָנה ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר, ֶׁשָאסּור 

ָנִׁשים,  הַלֶּמֶל ִלַּקח יֹוֵתר ִמְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ 

ֻמָּתר. ְּדֶמֶל ֶׁשּזֹוֶכה  הְוַעד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ 

 הַלחּוט ָהרּוָחִני ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ 

יֹות, ָצִרי ְלַסֵּמל ֹזאת ַּבחּוט ַהְּפָרִטי ֻחלְ 

ֻחְליֹות.  הֶׁשּלֹו ִלְקֹׁשר אֹותֹו ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵ 

א ָחל ָהִאּסּור.   ָלֵכן ַעד ִמְסָּפר ֶזה 

ַטַעם ִנְרֶאה ְּדָדִוד ָלַקח יח' ָנִׁשים 

 ְּכֶׁשָּזָכה ְלחּוט ִצּיֹון, ְּדחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה

 ּוְכֶׁשָּדִוד ֶאָחד. ה' ַאְחדּות ְּבִחיַנת םָּבהֶ  ֵיׁש

 ָרָצה ַהְּקֻדָּׁשה, חּוֵטי ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר ָזָכה

 ָלֵכן ָהַאְחדּות, ְּבִעְנַין ִלְׁשֵלמּות ְלַהִּגיעַ 

 ִזּוּוג ִּדְבָכל ָנִׁשים ֶעְׂשֵרה ִלְׁשמֹוֶנה ִהְׁשִלים

 תַּבַּמְלכּו ְוֵכן ַאְחדּות. ְועֹוד ַאְחדּות עֹוד ֵיׁש

 ַעל ְמֻמֶּנה ָהָיה ֵהַגיׁשֶ  ָמִצינּו ִּדְקִלָּפה

 טו) ב, אסתר (ע' ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבֵבית ַהָּנִׁשים

 ִעְנַין ִּדְׁשֵלמּות ,ח"י ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהַגיוְ 

 (שם ַהָּכתּוב ְוֵכן יח'. ַּבִּמְסָּפר איהִ  ַהָּנִׁשים

 ֹׁשֵמר ַהֶּמֶל ְסִריס ֵהֶגא ַיד ֶאל" ג)

 ָהָיה ְּדֵהֶגא ְנֵקָבה ָזָכר ְּבִגיַמְטִרָּיא ים"ַהָּנִׁש 

. ַהָּנִׁשים ֶאת ְמַזֵּוג    ַלֶּמֶל

 ְלִמי ָנא "ַהֶּכר כה) לח, (בראשית

 ְוַהַּמֶּטה ְוַהְּפִתיִלים ַהֹחֶתֶמת

 (מאמר 'ֶאְפַרִים עֹוְללֹות' ּוְבֵסֶפר ,ָהֵאֶּלה"

 ִליהּוָדה ֹמזִלְר  ִהְתַּכְּוָנה ֶׁשָּתָמר ְמָבֵאר תג)

א  ֶּדֶר ָעֶליהָ  ֶׁשָּבא ָּבֶזה ֶׁשָחָטא ַיֲחׁשׁש ֶׁש

 חֹוֶתֶמת ֵאּלּו, ְּדָבִרים ג' לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ְּדִמי ְזנּות,

 הקב"ה ַיְכִׁשילוֹ  א ְּבַוַּדאי ּוַמֶּטה, ְּפִתיִלים

 ּוְמָבֵאר ְוכּו'. ה' ְרצֹון ֶזה ָהָיה ֶאָּלא ִּבְזנּות.

 נוֹ וֹ ׁשלְ  הְוזֶ  ֵאּלּו ְּדָבִרים ג' ֶׁשל ַהֲחִׁשיבּות

 ָאנּו ֶׁשֵּכן ַלִּמיָלה, ֶרֶמז ַהחֹוֶתֶמת

 תאוֹ ּבְ  םתַ חָ  יוָאצָ אֱ צֶ "וְ  אֹוְמִרים

 ֶרֶמז ְוַהְּפִתיִלים ",ׁשדֶ קֹ  יתִר ּבְ 

 ִנְרֶאה .ַלַּמְלכּות ֶרֶמז ְוַהַּמֶּטה ַלִּציִצית

 ְּדג' ְּדָבֵרינּו, יּפִ  לעַ  ְּדָבָריו ַעל ְלהֹוִסיף

 ַהְיסֹוד חּוֵטי ֶאת ְמַסְּמִלים ֵאּלּו ְּדָבִרים

 ָקׁשּור. ָהָיה ֶׁשָּבֶהם ְיהּוָדה ֶׁשל ֶׁשַּבַּמְלכּות

 חּוִטים ְּבג' ֶׁשָּקׁשּור ֶׁשִּמי לוֹ  ָרְמָזה ְוִהיא

 ֶאת ְמַסֵּמל ,ַמֶּטה ְּבֵחְטא. ִיָּכֵׁשל א ֵאּלּו

 ַתםחוֹ  ְוֵכן ְּכִדְלֵעיל. ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ַלְיסֹוד ָקׁשּור ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ַהְּבִרית

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוַהְּפִתיִלים" ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות.

 ְיהּוָדה ֶׁשל ְּדַהְּפִתיִלים ַהַּמְלכּות, ְיסֹוד

 ןכֵ וְ  ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַהְיסֹוד ְלחּוֵטי ַׁשָּיִכים

 תֶ ּלָ ּכַ  רמָ ּתָ  התָ נְ זָ " כד) לח, (בראשית בתּוּכָ הַ 

 הזֶ  היָ הָ ּדְ  "תכּוזְ  ר"ת ה"רָ הָ  הּנֵ הִ  םגַ וְ 

  א.טְ חֵ  הׂשֶ עֲ מַ  אוְ  תכּוזְ  הׂשֶ עֲ מַ 

ְועֹוד 

 ָּכתּוב



ק חָ צְ רה"ג ר' יִ י הָ בֵ תְ כִ א ּבְ בָ מּו

ת זֶ ּמֶ רַ ת מְ מֶ תֶ חוֹ "א ׁשֶ שליטג ְר ּוּבזְ ינְ ּגִ 

ת ל אֶ ּטֵ ּבִ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ים, ׁשֶ ִר ּוס ּפל נֵ עַ 

ת ילוֹ ִת ל ּפְ ים עַ זִ ּמְ רַ ים מְ ילִ ִת פְ ה. ּוימָ תִ חֲ הַ 

ר ּוּדסִ ח לְ תַ ר 'ּפֶ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ה. ּוּכָ נֻס חֲ נֵ 

ן נָ ּבָ רַ ּדְ ים מִ ּגִ ם חַ ים הֵ ִר פּוה ּוּכָ נֻחֲ ' ׁשֶ "ׁשּׁשַ רַ הָ 

ב קֹ עֲ א יַ רָ קְ ּנִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ף הַ צּוְר פַ ים לְ כִ ּיָ ּׁשַ הַ 

  ל.חֵ רָ וְ 

 ִׁשְבִעים קמ.) (תולדות ַּבֹּזַהר

 ָאָדם[ לוֹ  ֶׁשָּמַסר יםָׁשנִ 

א ַהֶּמֶל ְלָדִוד ]ָהִראׁשֹון  לוֹ  ָהָיה ֶׁש

 (ויחי ָׁשם ָמִצינּו ְוֵכן ְּכלּום. ֵמַעְצמוֹ 

 ֵמאֹוָתם ]ְלָדִוד[ ָאָדם לוֹ  ָנַתן רלג:)

 ְּדַהְּלָבָנה ָׁשִנים, ִׁשְבִעים ֶׁשּלוֹ  ָיִמים

 ְוִׁשְבִעים ְּכלּום, ְלַעְצָמּה ְמִאיָרה א

 ְּדַהֹּזַהר ִנְרֶאה .אֹוָתּה ְמִאיִרים יםָׁשנִ 

 ִׁשְבִעים ָהִראׁשֹון ָאָדם ָנַתן ֶׁשָּלֵכן ְמַרֵּמז

 ֶׁשֵאין ַהַּמְלכּות הּוא ְּדָדִוד ְלָדִוד, ָׁשִנים

 ֶּׁשְּמַקֶּבֶלת ַמה ַרק ְּכלּום, ֵמַעְצָמּה ָלּה

 ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַבע, ִמְסָּפר ֶּדֶר ֵמַהְיסֹוד,

 ָהִראׁשֹון ֶׁשָאָדם 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' רְּבַמֲאמַ 

ן כֵ וְ  עֹוָלם. ֶׁשל ְיסֹודוֹ  ִּבְבִחיַנת ָהָיה

ם דָ ָאהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ד וִ א ּדָ צָ ה יָ ּנָ ּמֶ מִ  תרּו ְּבִגיַמְטִרָּיאן וֹ אׁשִר הָ 

ת כּולְ ל מַ ת ׁשֶ יאּוצִ ּמְ ל הַ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ . לְ לֶ ּמֶ הַ 

ם דָ ָאל מֵ ּבֵ ּקִ ה ּׁשֶ ּמַ ק מִ יא רַ ד הִ וִ ית ּדָ ּבֵ 

ה שֶ מֹ  לר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ  ן.וֹ אׁשִר הָ 

ים לִ לָ כְ ּנִ ד ׁשֶ הוֹ ח וְ צַ ת נֶ ינַ חִ ם ּבְ הֵ ׁשֶ ן רֹ הֲ ַאוְ 

 יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ ן וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאל ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ 

ה עָ ּפָ ְׁש הַ ר הַ ּקַ עִ ר ׁשֶ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ . ּכְ תכּולְ ּמַ לַ 

  ה.רָ וֹ יא ּתהִ 

 ַהִּמְקָּדׁש, ְמקֹום ֶאת ִּגָּלה ָּדִוד ְּדָלֵכן הִנְראֶ 

 ֶׁשַהחּוִטים ְּדָדִוד נד:), (זבחים ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא

 ְּבֵבית ַהחּוִטים ְמקֹום ֶאת ְמַגֶּלה הּוא ְּבָיָדיו

 ֶׁשָהָיה ְׁשמּוֵאל ִעם ְּבַיַחד ָהָיה ְוֶזה ַהִּמְקָּדׁש,

 ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן יאֶׁשָּנבִ  ְּכִפי ַחְׁשַמל ִּבְבִחיַנת

 ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים רפֶ ּסֵ 'מִ  'לּוָלב ַחְׁשַמל'

  .ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׁשמּוֵאלׁשֶ  רו) ע' (ויקהל

 ְמֻרָּמז ָּבאֹות ַהְּׁשִנָּיה ַּבָּכתּוב ְׁשמּוֵא"לְוֵכן 

ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶׁשֶמן " )ויקרא ח, י –שמות מ, ט (

 לת ּכָ אֶ ְׁשָּכן וְ ּמִ ָמַׁשְחָּת ֶאת הַ ַהִּמְׁשָחה ּו

ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוָהָיה  וֹ ר ּבׁשֶ אֲ 

  ".ֹקֶדׁש

 ֶׁשֲהָלָכה 'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ןכֵ וְ 

 תכוֹ לָ הֲ הַ  יטֵ חּוׁשֶ  דוִ דָ ּדְ  ם,קוֹ מָ  לכָ ּבְ  דוִ דָ ּכְ 

 ְוֵכן ה.כָ לָ הֲ הָ  תאֶ  קסֹ פְ לִ  עַ דֵ יוֹ  אהּו ,דוֹ יָ ּבְ 

 ֶׁשָּדִוד 'ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ְנָבֵאר

 ֶׁשַהחּוִטים ֵמַאַחר ַהִּכּנֹור ְּבחּוֵטי ְלַנֵּגן ָיַדע

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו ְוֵכן ְּבָיָדיו.

 ַּבְיסֹוד ֶׁשָהְיָתה ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשֶאֶבן 'אֹות

 ָּדִוד, ֶׁשל ֶאֶבן ִּבְבִחיַנת ְיָתההָ  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש

 ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבֵבית ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ְּדחּוֵטי

 ָמִצינּו ְוֵכן ָּדִוד. ֶׁשל חּוִטים ִּבְבִחיַנת ֵהם

 ְמקֹום ֶאת ִלְמֹצא ֶׁשִּבְׁשִביל ָׁשם ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשָּכתּוב מוֹ ּכְ  ְנָדִרים ָּדִוד ָנַדר ַהִּמְקָּדׁש

 ָנַדר ַלה' ִנְׁשַּבע "ֲאֶׁשר ב) קלב, ים(תהל

 ָמקֹום ֶאְמָצא ַעד ְוגֹו' ַיֲעֹקב ַלֲאִביר

 ּוְנָבֵאר .ַיֲעֹקב" ַלֲאִביר ִמְׁשָּכנֹות ַלה'

 ֶׁשַהְּנָדִרים 'ְנָדִרים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן

ן כֵ וְ 

 ָמִצינּו



 ְוָדִוד ַהַחְׁשַמל, ְלֹׁשֶרׁש ָהָאָדם ֶאת ְמַקְּׁשִרים

 ֶאת ִלְמֹצא ְּכֵדי ַהַחְׁשַמל ֶרׁשְלׁשֹ  ִהְתַקֵּׁשר

 ַהָּכתּוב ְוֵכן ַהִּמְקָּדׁש. ְּבֵבית ַהַחְׁשַמל ְמקֹום

 ְלַהִּגיד ָעֶלי ִיְׂשָרֵאל ָכל "ֵעיֵני כ) א, (מ"א

 ַהֶּמלֶ  ֲאֹדִני ִּכֵּסא ַעל ֵיֵׁשב ִמי ָלֶהם

 ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאֲחָריו

 ְּבָידוֹ  ִיְהֶיה ָּדִוד, ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל ֶיהֶׁשִּיהְ  ְּדִמי

 ַחְׁשַמל ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַהְיסֹוד ֶאת

 ּוְבִגיַמְטִרָּיא .ַעְבִּדי" ָּדִוד "ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ֶמלֶ  ֶלב ַמִים "ַּפְלֵגי א) כא, (משלי ַהָּכתּוב

 ָּדִוד ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב ְוֵכן .הוי"ה" ְּבַיד

ֵהי "ְמִׁשיחַ  א) כג, (ש"ב  ַיֲעֹקב" ֱא

 יֹו"ד ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ְיסֹו"ד יַמְטִרָּיאְּבגִ 

 פט, (תהילים ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָּדֶל"ת ָו"ו ָסֶמ"

 ַחּלֹו"ן ר"ת "וֹ ל ֱאֶמֶנתנֶ  ְבִריִתיּו ְסִּדיחַ " כט)

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַחְׁשַמל ֶאת ַהְמַסֵּמל

   .'ּתֹוָרה לַחְׁשמַ '

 נֹוַלד ָּדִודׁשֶ  (סוטה י:)ַּבְּגָמָרא 

. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ָמהּול

ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ְּבָידֹו, ֲהֵרי הּוא ָמהּול. ְוֵכן 

ִיְהֶיה "ּוֵבית ַעְבְּד ָדִוד  (ש"ב ז, טז)ַהָּכתּוב 

  יֹוֵסף." ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנכֹון

  

  סֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת ָחִריץַהיְ 

 דסוֹ יְ ׁשֶ  (קצח) יר'הִ ּבָ הַ  ֵסֶפר'ּבְ 

   יץ.ִר חָ וְ  קדֶ סֶ  תינַ חִ בְ ּבִ  אהּו הּׁשָ אִ הָ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ה ׁשֶ ּטָ חִ ל הַ ן עַ כֵ וְ 

 (שהש"ר ז, ח) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ א, מָ בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ יְ 

 ה ּכָ קָ דּוסְ  ה זוֹ ּטָ ה חִ י מָ ידִ א"ר אִ 

ת יעַ ִר קְ ן [ּבִ תָ ילָ ה מִ קָ דּול סְ אֵ רָ ְׂש יִ 

 ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶזַרע ֹקֶדׁש' ה].יעָ ִר ּפְ הַ 

יץ, ִר א חָ רָ קְ ים נִ בִ לָ ּכְ ר הַ ּׂשַ ׁשֶ  (הגדה של פסח)

ַּׁשַער 'א ּבְ בָ מּוּו ב",לֶ ץ ּכֶ רַ חֱ א יֶ "ד סוֹ ּבְ 

ֶׁשֶּכֶלב  (ע' ש)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַמַאְמֵרי רשב"י

ֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה. ְמסַ 

ְוהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל  ֵּב"ןִמְסָּפרֹו  ֶכֶלבּדְ 

ֵׁשם ֲהָוָי"ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ן, ֶׁשִּמְסָּפרֹו ֵּב"ן 

 ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה.

שליט"א ֵרְייְסִקין  ש.ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' 

 (תהילים כב, כא) ִהְתַּפֵּלל לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ ּלָ ׁשֶ 

 "ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב

ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ א הַ ב הּולֶ י ּכֶ ּכִ , ְיִחיָדִתי"

ד. וִ ד ּדָ יַ ּבְ ׁשֶ ה, ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ עַ 

ַלח ׁשָ  (קה"ר ה, יב) ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן

ֹמה ְלֵבי ִמְדָרָׁשא ַאָּבא מֵ  ּומּוָטל  תְׁש

ּוְכָלִבים ֶׁשל ֵּבית ַאָּבא  ,ַּבַחָּמה

ה מֹ ְּׁש ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ְרֵעִבים ָמה ֶאֱעֶׂשה

 ּוְמֹבָאר. ְּכָלִביםי הַ נֵ ּפְ יו מִ בִ ל ָאג עַ ַאּדָ 

ת וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ים מְ בִ לָ ּכְ הַ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

  ד. וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ת עַ וֹ ׁשיּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

 לעַ  (אופן קכב) 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'ּבִ  אבָ מּו

ְּכָלִבים ׂשֹוֲחִקים ֵאִלָּיהּו  (ב"ק ס.)ַהְּגָמָרא 

ְּדהּוא  ֵּבןְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵאִלָּיהּוׁשֶ , ָּבִעיר

ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ֵּב"ן ִּדְקֻדָּׁשה, ְוָלֵכן ְּכֶׁשָּבא 

ים ׂשֹוֲחִקים, ְּדֵהם ַהְּלֻעַּמת ֶזה ָלִעיר ַהְּכָלבִ 

 הּוּיָ לִ אֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ֶׁשּלֹו ִויִניָקָתם ִמֶּמּנּו.

ָמִצינּו 

 אבָ מּו



ר ּוׁשם קָ ּגַ  יחַ ִׁש ּמָ ם הַ ד עִ חַ ל יַ עֵ וֹ ּפיא ׁשֶ בִ ּנָ הַ 

ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ . בלֶ ּכֶ ת הַ ּפַ לִ קְ לִ 

ה מָ וֹ ּדׁשֶ  א,הּוא ַאהּוַאב לֶ ּכֶ ת הַ יחַ בִ נְ 

 )שבת קח.(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . הּוּיָ לִ אֵ לְ 

ים, גִ י דָ נֵ יָ נְ עִ ה לְ חֶ מְ א מֻ הּוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ׁשֶ 

ם ג אִ ּדָ ר הַ י עוֹ ּבֵ גַ לְ  תוֹ ל אוֹ אוֹ ְׁש לִ  יִר צָ וְ 

 ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ ן ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ , ּווֹ ּתמְ הַ ה זּוקָ סְ ּפָ 

 ןכֵ וְ  ים,גִ ד ּדָ סוֹ ּבְ  אּוד הוִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ 

 גּדָ ם ּׁשֵ ית הַ לִ ּגְ נְ ַאה הָ פָ ּׂשָ ל ּבַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

ין קִ סְ ייְ יף הרה"ג ר' ש. רֵ סִ הוֹ וְ . בלֶ כֶ לְ 

 בוֹ ּטר לַ כּויא זָ בִ ּנָ הַ  הּוּיָ לִ אֵ שליט"א ׁשֶ 

ר ּפַ סְ ּמִ ר ׁשֶ אֵ בָ נְ ּו ת.אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

 ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ת מְ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא

ן ימַ א סִ הּוׁשֶ  ירּפִ נַ סְ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ 

 אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  400 ְּפָעִמים ג'ג, וְ דָ ה ּבְ רָ הֳ ּטָ הַ 

   .תׂשֶ קֶ ׂשְ קַ 

ל תּוי חָ ל, ּכִ תּוחָ ל הֶ ב עַ לֶ ּכֶ ת הַ ימַ ן אֵ כֵ וְ 

ד ל חַ עַ  א"ַּבְּגרָ  אבָ ּוּמּכַ  ,ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

 נּודְ מַ לָ  (עירובין ק:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ א. וְ יָ דְ ּגַ 

ר ּקָ עִ ת ּבְ כֶ ּיֶ ת ׁשַ יעּונִ צְ ּו ל.תּוחָ ת מֵ יעּונִ צְ 

ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ה הַ ּׁשָ אִ לָ 

ֶאְרְּדָפה ֹאְיַבי " הירָ ק ִׁש רֶ פֶ ר ּבְ מֵ ל אוֹ תּוחָ הֶ 

א ָאׁשּוב ַעד   ם"ַּכּלֹותָ ָוַאְׁשִמיֵדם ְו

 "לתּוחָ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ  ת.כּולְ מַ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 ת.פוֹ ּלְ חַ תְ כ' מִ י ח' וְ , ּכִ "תכּולְ מַ ת ּבְ זוֹ מָ ְר נִ 

ל תּוחָ הֶ ׁשֶ  (שבת קכח:)"י ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ם הֶ ּלָ ס ׁשֶ רֶ אֶ הָ ד מֵ חֵ פַ מְ  ינוֹ אֵ ים, וְ ִׁש חָ ל נְ כֵ אוֹ 

ל מֶ יא סֵ הִ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ יק לוֹ ּזִ מַ  ינוֹ אֵ ׁשֶ 

 יחַ ִׁש מָ ת ינַ חִ יא ּבְ הִ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ לַ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר . ׁשחָ ּנָ ל הַ ר עַ ּבֵ ּגַ תְ ּמִ ׁשֶ 

 810א הּו "לתּוחָ  ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

, תכּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  הקָ ּוׁשּתְ ְּכִמְנַין 

ה יָאבִ ת מְ יעּונִ ּצְ ה ׁשֶ יָ ָאם ְר אן ּגַ ּכָ  ׁשיֵ וְ 

ַמר 'ְצִניעּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמאֲ ה, קָ ּוׁשּתְ 

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ . ָהִאָּׁשה'

א רָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ א ּבִ רָ קְ ל נִ תּוחָ שליט"א ׁשֶ 

 ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ מָ . ּוןוֹ אׁשִר ת וֹ ּיתִ , אוֹ ארָ נְ ּוׁש

יף סִ הוֹ וְ  .ִצּיֹון ִנְקָרא ִראׁשֹון(שמו"ר טו, א) 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ין שליט"א ׁשֶ קִ יסְ יְ הרה"ג ר' ש. רֵ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא טקַ ית לִ ּגְ נְ ַאּבְ  לתּוחָ ל ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ 

 ים, אוֹ ּלִ ּמִ הַ ם עִ  דוִ ן ּדָ גֵ מָ  , אוֹ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ת כּולְ ּמַ הַ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  יצִ חֵ 

 .'סֹוד ַהֵחִצי'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ת, לֶ ּבֶ קַ מְ 

 ץקֵ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  ץקֶ ל תּוחָ ם הֶ ׁשֵ  יׁשידִ אִ בְ ּו

ף סוֹ וְ  ץקֵ יא הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ א מֵ בֹ ּיָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

  ת.ירוֹ פִ ּסְ הַ 

 ְלָדִוד ָהָיהׁשֶ  כא:) (סנהדרין ְּבַרִּׁש"י ָמִצינּו

 ,ַהְּׂשָערֹות ִּבְמקֹום ְּבֹראׁשוֹ  ָחִריץ

 ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְּדָחִריץ ִנְרֶאה

 ֶׁשָהָיה ָחִריץ, יַנתִּבְבחִ  ֶׁשהּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות

 תוֹ ַהְמַרְּמז ַהְּׂשָערֹות ִּבְמקֹום ְוָהָיה ָּדִוד ְּבַיד

 הּוא ֶזה ִּדיסֹוד ָּדִוד, ֶׁשל ַהחּוִטים ַעל

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו חּוט ִּבְבִחיַנת

 ֶׁשֹּגֶדל קז:) (ב"ב ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .'ָּדם

 ׁשר ׁשֵ ּפַ סְ מִ ּו .ָפִחיםטְ  ִׁשָּׁשה הּוא ָחִריץ

 (עירובין ַּבִּמְׁשָנה ּוָמִצינּו. ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל

 ָעֹמק ֲחֵצרֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּבין ָחִריץ עח:)

 ֵאּלּו ּוִמְסָּפִרים .ַאְרָּבָעה ְוֹרַחב ֲעָׂשָרה

 ַׁשֶּיֶכת ְּדַמְלכּות ַהַּמְלכּות, ֶאת ְמַסְּמִלים

 ד', ָהאֹות ְבִחיַנתּבִ  ְוִהיא ֶעֶׂשר ַלִּמְסָּפר



 ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶׁשל ָהְרִביִעית ְוָהֶרֶגל

ל ר עַ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ ּכְ  ַאְרַּבע. ַּבִּמְסָּפר תוֹ ַהִּנְרָמז

 ד'.ּבַ ו' ׁשֶ ת הַ אֶ  תלוֹ ּמְ סַ מְ ת ד'ו'ד' הַ וֹ ּיתִ אוֹ 

 יא, (ישעי' ַהָּמִׁשיחַ  ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב ְוֵכן

 ס"ת "ץָארֶ  יְלַעְנוֵ  רְּבִמיׁשוֹ  חַ "ְוהֹוִכי ד)

 ףסֵ יוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץ ְוֵכן .ָחִרי"ץ

ְוהֹוִסיף  .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ְמַזְּוִגיםהַ  ןמִ יָ נְ ּבִ 

 בהָ זָ שליט"א ׁשֶ  ֵרְייְסִקין ש.הרה"ג ר' 

 (סוטה יב.) ּמּוָבא ְּבַרִּׁש"יּכַ  ,ץרּוחָ א רָ קְ נִ 

 ."ִּביַרְקַרק ָחרּוץ" ֶהָחרּוץ הּוא ָזָהב

, 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר ּו

ֶׁשחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלָדִוד ֵהם 

 ָזָהבְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִודִּבְבִחיַנת ָזָהב. ָלֵכן 

ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהב, ְוָהָיה לֹו ַׁשְרִביט 

ם הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ַּבֶּכֶתר.ָזָהב 

, הבָ זָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  בהָ ּזָ ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ פֶ 

ם ּׁשָ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

  .דוִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ 

 בהָ ּזָ ׁשֶ  (בראשית ב)' חַ קֵ 'רוֹ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ 

ע פַ ּׁשֶ א הַ ם ּבָ ּׁשָ ּמִ ז ׁשֶ מֶ , רֶ בה הַ זֶ ן יקוֹ ִר טָ נוֹ 

ר ׁשֵ ן ּכָ מוֹ ל מָ ּמֵ סַ מְ  ץרּוחָ ן כֵ וְ ם. לָ עוֹ לָ 

ְוהֹון ָאָדם " )משלי יב, כז(ב תּוּכָ ה, ּכַ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

 "הֹון ָאָדם"וְ  ם"י ׁשָ ּׁשִ רַ בְ ּו". ָיָקר ָחרּוץ

ֶׁשהּוא ָחרּוץ ָיָקר הּוא, ָממֹון ָאָדם 

עֹוֵׂשה ֱאֶמת,  "ָחרּוץ"ָּכֵׁשר ָיָקר הּוא. 

י"ם ּבִ לְ ּמַ בַ ּו ."ַיד ֲחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר"ְּכמֹו 

ֶׁשִּנְקָּבץ ַּבֲחִריצּות הֹון  םׁשָ 

ְוִהְׁשַּתְּדלּות הּוא הֹון ָיָקר, ְוָחרּוץ 

 יץִר חָ ן כֵ וְ  .הּוא ֹּתַאר ֶאל ַההֹון

ץ עֵ י ְפִר 'ּבִ  מּוָבא ְוֵכן .רחָ סְ מִ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשַהָּכתּוב  קמח) ע' (הזמירות ְלָהֲאִריַז"לים' ּיִ חַ 

 צֹון"רָ  יחַ  ָכללְ  "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביעַ 

 ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָרֵח"ל ר"ת

" ַחי ָרצֹון"ע. וְ פַ ּׁשֶ ת הַ ת אֶ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ׁשֶ 

  .ץרּון חָ וֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּפִרי  ְּדָלֵכן

ָהֶאְתרֹוג ֵיׁש ּבֹו ִלְפָעִמים ֲחִריִצים, 

כּות ֶׁשִהיא ִּדְפִרי ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמלְ 

 ָׂשֶדהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָחִריץִּבְבִחיַנת ָחִריץ. ְוֵכן 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ [ּו ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות,

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ יא הַ הִ , ׁשֶ היָ נְ מַ ְר ּגֶ 

ן בֶ אֶ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו ן.]ּמָ קַ לְ דִ , ּכְ ַהֶּזהם קוֹ ּמָ הַ 

 נּוּבֵ ר 'רַ מֵ אוֹ  ָעֶליהָ ן, שֶ חֹ ה ּבַ תָ יְ הָ ׁשֶ  בוֹ ְׁש 

ְוֵכן  ה.בָ קֵ נְ ר ּוכָ זָ  ּהינָ מִ ּבְ  ׁשּיֵ י' ׁשֶ יֵ חְ ּבַ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד  ָקרֹוב,ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 רוש(הקדמה ו. עם פיֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

ְוַהַּטַעם ָלֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר  .)'מתוק מדבש'

יֹוֵצר ִקְרָבה ֵּבין ֲאָנִׁשים  כּותְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמלְ 

 אוֹ  יץִר חָ ן כֵ וְ  ֶׁשּנֹוָלִדים ְלאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה.

ְּבִגיַמְטִרָּיא ם הֵ  ,ברוֹ קָ  אוֹ  בוֹ ְׁש  אוֹ  הדֶ ׂשָ 

ין ע ּבֵ ּצָ מֻ מְ ר הַ ּפָ סְ ּמִ א הַ הּוׁשֶ  309 אוֹ  308

], 306[ "הּׁשָ אִ ר ּפַ סְ מִ לְ ] 311[ י"ׁשאִ ר ּפַ סְ מִ 

 ה.ּׁשָ אִ לְ  יׁשים אִ גִ ּוְ זַ מְ ים ּוִר ּבְ חַ מְ ם הֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

 ִמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות 309ְוֵכן ַהִּמְסָּפר 

א, בָ קְ ּוּנת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ץ מְ רֶ י אֶ ּכִ  "ץ,רֶ אֶ 

ן כֵ וְ . ּהכָ תוֹ ר ּבְ ּתֵ ּתַ סְ א מִ בָ קְ נּוד ּדְ סוֹ יְ הַ וְ 

ֵּכיַצד ְסֵפק  (יבמות ל:)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ָקרֹוב ַרק ָלּה ִקּדּוִׁשין, ָסֵפקִקּדּוִׁשין, זָ 

ָקרֹוב ָלּה, ֶזהּו ְסֵפק  ָסֵפק, לוֹ 

 סּופְ ם ּתָ ק אִ פֵ ּסָ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ִׁשיןִקּדּו

ִנְרֶאה 



ת רֶ ּבֶ חַ ּמְ ׁשֶ  ברוֹ ּקָ ת הַ ּדַ קֻ נְ א ּבִ ין הּוִׁש ּוּדקִ 

 .פ .(בביאור זה סייעני הרה"ג ר' מ ם.יהֶ ינֵ ּבֵ 

ר ֵּבין ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתּתֵ  שליט"א).

ד' ְּכִמְנַין  722א הּו י"ןׁשִ ידּוקִ  אֹוִתּיֹות

ן וֹ ּנה יִ ים ׁשִ חֵ נַ מְ  :יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מוֹ ְׁש 

  ה.ינָ נִ חֲ 

ַהְיסֹוד ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ 

 הּלָ ּמִ ז ּבַ מָ ְר ן, נִ ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

יא הִ ׁשֶ  הינָ כִ ְּׁש ן הַ כֵ וְ  ת.וֹ חּפָ ׁשְ מִ 

 תחוֹ ּפְ ׁשְ מִ ל ה עַ רָ וֹ ׁש שפ"וא ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

 (שמות יב, כא)י יֵ חְ ּבַ  נּוּבֵ רַ א ּבְ בָ ּוּמל. ּכַ אֵ רָ ְׂש יִ 

ם דָ ב ָאּיָ חַ אן ׁשֶ ּכָ מִ  "םיכֶ תֵ חוֹ ּפְ ׁשְ מִ לְ "

ם הֶ ּמָ עִ  חּומְ ׂשְ ּיִ י ׁשֶ דֵ יו ּכְ בָ רוֹ ב קְ רֵ קָ לְ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ת הַ ימוֹ ן ּבִ כֵ ים, וְ בִ ים טוֹ מִ יָ ּבְ 

ל אֶ  יׁשב אִ רֵ קָ תְ הִ לְ הקב"ה  נּויחָ טִ בְ הִ 

ם אֻ יא נְ הִ ת הַ עֵ ּבָ "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  וֹ ּתחְ ּפַ ׁשְ מִ 

ת חוֹ ּפְ ׁשְ ל מִ כֹ ים לְ הִ אה לֵ יֶ הְ ה' אֶ 

ם ת עַ ים אֶ קִ הֵ ׁשֶ  "בקוֹ עֲ יַ ן כֵ וְ  ".לאֵ רָ ְׂש יִ 

ְוֵכן ַהָּכתּוב . "החָ ּפָ ׁשְ מִ א"ל ב"ם ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ 

 יׁשּוָעהוִ  ָּנהִר  ֹולק" טו) קיח, (תהילים

 ֶזה ָכתּובּדְ  ָקרֹו"ב, ר"ת ַצִּדיִקים" ָאֳהֵליּבְ 

 ֶׁשֵהן ְוכּו' ְוֵלָדה ִנּׂשּוִאין ִׂשְמַחת ַעל ְמַרֵּמז

 ְועֹוד ַהִּקְרָבה. ִהְתַחְּדׁשּותל עַ  ְׂשָמחֹות

 ַהִּקְרָבה ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּכתּוב ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר

 ַהְיסֹוד ֶּדֶר הקב"ה ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל

 ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָקרֹוב ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא כּותֶׁשַּבַּמלְ 

   .יםיקִ ּדִ ּצַ הַ  רֶ ּדֶ  ַלקב"ה ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת

ים ּנִ טַ ים קְ דִ לָ ּיְ ׁשֶ  (ברכות מח.) ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ת ה אֶ ילָ ִׁש מְ מַ ם, ּותָ נּוטְ ּקַ ת מִ רֶ ּכֶ ם נִ תָ מָ כְ חָ 

ת, רֶ ּכֶ נִ  ּהתָ יחָ מִ ת צְ ּלַ חִ ּתְ ּמִ ת ׁשֶ עַ לַ דְ ה לִ זֶ 

ה אֶ ְר . נִ יעַ דִ יְ  יּהפֵ טְ ּקִ ין מִ צִ ּוין ּבצִ ּוּב

א, בֹ יד לָ תִ עָ לֶ ּדְ ב ּצָ ּמַ ל הַ עַ  תזֶ ּמֶ רַ מְ  תעַ לַ דְ ּדִ 

ת עַ לַ ּדְ הַ  ְוָלֵכןיד. תִ עָ ת הֶ ה אֶ ּלֶ גַ א מְ ן הּוכֵ לָ 

 ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ןוֹ ּיצִ ּבְ ת וֹ ּיתִ וֹ א יןצִ ּוּב תארֵ קְ נִ 

ת, מוֹ ׁשָ ּנְ הַ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ ת לְ כּוּיָ ׁשַ  לוֹ 

ת אֶ  תעַ לַ ּדְ ת וֹ ּיתִ אוֹ  תעַ ּדַ לָ ר ׁשָ פְ אֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ בַ ּו

 אינָ צִ ּוּבל ז עַ ּמֵ רַ מְ  יןצִ ּוּבן כֵ וְ  .ידתִ עָ הֶ 

ר ּכָ ּנִ ם ׁשֶ דָ ת ָאמַ ְׁש ה' נִ  רנֵ ל ם ׁשֶ ּוּגְר א ּתַ הּוׁשֶ 

 (ברכות נו:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .תוֹ נּוטְ ּקַ מִ 

ן ְּדלּוִעין ֶאָּלא ְלִמי ַּתְנָיא, ֵאין ַמְרִאי

  ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים ְּבָכל ֹּכחֹו. 

ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו  ְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ָּדֶל"תִּדְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות  ָּדִוד,ֶׁשל 

ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדָלתֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד 

 'ר ַמַאְמֵרי רשב"יַׁשעַ 'ֶׁשַּבַּמְלכּות, ַּכּמּוָבא ּבְ 

, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל (ע' רלא)ְלָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשָהאֹות ָּדֶל"ת  'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ְּבַמֲאַמר 

ו' ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּדָלתֹות ָהֵאּלּו. ְואֹות 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַעְצמֹו. ָלֵכן 

ֶאת  תַסֶּמלֶ ַהמְ  ו', ְלַרֵּמז ֶׁשהַ ד' ו' ד'ֵיׁש 

ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְמֵצאת ֵּבין ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות 

"ו "ת וָ לֶ ּדָ  ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות "דוִ ּדָ ן כֵ וְ  ֵאּלּו.

ם עִ  תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "תלֶ ּדָ 

ל עַ  ְּבֵסֶפר 'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן' אבָ מּון כֵ וְ ים. ּלִ ּמִ הַ 

ד דָ ה בָ בָ ׁשְ ה יָ יכָ "אֵ  כה א, א)(אי בתּוּכָ הַ 

 ב'ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  ד"דָ "ּבָ ׁשֶ י" תִ ּבָ יר רַ עִ הָ 

ד סוֹ יְ ּבַ  תתוֹ לָ ב' ּדְ  ינּויְ הַ "ד, ּדַ  תוֹ ּיתִ אוֹ 

, ד' דָ ּבָ ן כֵ ד. וְ חּום יִ הֶ ין לָ אֵ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו ,יםּדִ ב' ּדַ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ין ּיִ יא מַ הִ ים ׁשֶ ּדִ ּדַ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ  (יתרו פ:)

ִנְרֶאה 



ר ּכָ נִ  ּהיָ פְ ן יָ כֵ לָ ה, וְ ּׁשָ אִ ד הָ יסוֹ ת לִ כֶ ּיֶ ין ׁשַ ּבִ קְ נּו

 ריעִ הָ  דדָ בָ  הבָ ְׁש יָ ה יכָ אֵ ן "כֵ וְ  ה.ם זֶ קוֹ מָ ּבְ 

ן כֵ וְ  ."הירָ ּדִ  וס"ת "היָאּבִ " ר"ת יתִ ּבָ רַ 

י נֵ ּבְ א רָ קְ ד נִ וִ ּדָ ׁשֶ  ).(תענית כחא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

. ֵמרּות ַהּמֹוֲאִבָּיהא ּבָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ב, ָאת מוֹ חַ ּפַ 

א בָ ּוּמ, ּכַ הּקָ מֻ ה עֲ ירָ פִ חֲ  וֹ ׁשרּוּפֵ  תחַ פַ ּו

ת וֹ ּיתִ אוֹ  תחַ ּפַ ן כֵ וְ  (ירמי' כה, כח).י"ם ּבִ לְ ּמַ ּבַ 

  ת.תוֹ לָ ּדְ ם הַ קוֹ , מְ חתַ ּפֶ 

ר בֶ קֶ ת ּבְ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

יר ִּק יץ ּבַ ִר חָ ע וְ קַ ם ׁשֶ ׁשָ  ׁשּיֵ ׁשֶ , לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

יק ּתִ ע עַ קַ ׁשֶ ה, וְ בָ ּצֵ ּמַ ל הַ ר מּודֶ חֶ ז הַ ּכַ ְר מֶ ּבְ 

יר עִ הֵ ם. וְ קוֹ ּמָ ל הַ ל ׁשֶ מֶ ין סֵ עֵ א מֵ ה הּוזֶ 

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַא

, לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ קֶ ת ּבְ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ב רֹ ה ּבְ יבָ ִׁש ם יְ ה ׁשָ ימָ קִ הֵ ה ׁשֶ חָ ּפָ ְׁש ּמִ ם הַ ׁשֵ 

 דלְ וֹ ּגהי"ו,  ייןטֵ ְׁש דְ לְ וֹ ּגת חַ ּפַ ְׁש ם, מִ חָ תְ ּמִ הַ 

יל, עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ל ּדָ ל ׁשֶ מֶ ּסֵ , הַ בהָ זָ  וֹ ׁשרּוּפֵ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ןבֶ אֶ  וֹ ׁשרּוּפֵ  ייןטֵ ְׁש ּו

רמ"ז שליט"א יף הָ סִ הוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ הַ 

ר בֶ ד קֶ ל יַ עַ ק ׁשֶ מֶ עֵ ת ּבָ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ל ים ׁשֶ טִ ְר צֶ נְ ם קוֹ ים ׁשָ ִׂש עוֹ ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ת וֹ ּפלִ ּקְ ים הַ אִ צָ מְ ם נִ י ׁשָ ה, ּכִ ּפָ לִ קְ ה ּדִ ינָ גִ נְ 

ל ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ה ּדִ ינָ גִ ּנְ ם הַ קוֹ ל מְ ים עַ יִׁש ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ב תּון ּכָ כֵ ל. וְ אֵ רָ ְׂש ת יִ ירוֹ מִ ים זְ עִ נְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ל ח שֶ תַ ּפֶ ם הַ ּׁשָ ה ׁשֶ ּזֶ ק הַ מֶ עֵ ל הָ עַ  (מ"ב כג, י)

 יּום הָ ׁשָ ם, וְ ינוֹ הִ ן א ּבֶ יְ א ּגַ רָ קְ ּנִ ם ׁשֶ ּנָ יהִ ּגֵ הַ 

ה רָ ה זָ דָ בוֹ עֲ . וַ לֶ ּמֹ ים לַ נִ ּבָ ת הַ אֶ  ַמֲעִביִרים

ה ילָ ּבִ קְ ּמַ ה, ׁשֶ ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ת לַ כֶ ּיֶ ׁשַ  זוֹ 

ן כֵ ה, לָ ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ ּמְ לַ 

ר אֵ בָ ן נְ כֵ וְ . תכּולְ מַ  ִמְּלׁשֹון לֶ מוֹ את רֵ קְ נִ 

ת ּפַ לִ יא קְ ה הִ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ל הַ ה עַ ּפָ לִ ּקְ הַ ׁשֶ 

ת ירּוסִ ּמְ ת הַ נַ כּות ּתְ אֶ  ׁשק יֵ לֵ מָ עֲ לַ ק, וְ לֵ מָ עֲ 

(ילקוט דברים  ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמה, ּכַ ּפָ לִ קְ ּדִ  ׁשפֶ נֶ 

א ת ׁשֶ חַ תַ י רוֹ טִ ּבַ מְ ַאלְ  לׁשָ מָ  תתקלח)

 ,ּהכָ תוֹ ד ּבְ ירֵ ה לֵ לָ כוֹ ה יְ ּיָ ִר ה ּבְ תָ יְ הָ 

 ּהכָ תוֹ ץ לְ פַ קָ ד וְ חָ ל אֶ עַ ּיַ לִ ן ּבְ א ּבֶ בָ ּו

י נֵ פְ לִ  ּהירָ קִ הֵ ה וָ כְ ּנִ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַא

ל אֵ רָ ׂשְ יִ  אּוצְ ּיָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ים, ּכָ ִר חֵ ַא

ת וֹ ּמל אֻ ל ּכָ ן עַ תָ ימָ ה אֵ לָ פְ ם נָ יִ רַ צְ ּמִ מִ 

ג ּוֵ ּדַ זְ נִ ק וְ לֵ מָ א עֲ ּבָ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ ם, לָ עוֹ הָ 

 וֹ ּלת ׁשֶ ל אֶ טַ ּנָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ם ַאהֶ לָ 

ת וֹ ּמי אֻ נֵ פְ ן לִ ירָ קִ ם הֵ יהֶ דֵ ת יְ חַ ּתַ מִ 

   .םלָ עוֹ הָ 

א רָ קְ ק נִ מֶ עֵ הָ ק ׁשֶ סּוּפָ ם ּבַ ׁשָ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ם לָ עוֹ ת הָ יַאִר ּבְ ים מִ נִ ּׁשָ ן הַ יַ נְ מִ ה ּכְ זֶ , וְ תפֶ וֹ ּת

, תתפ"וים פִ לָ , ב' אֲ לַ ד מָ וִ ּדָ ד ׁשֶ עַ 

י לִ ן ּכְ כֵ ה'. וְ ּלָ אֻ ּגְ ץ הַ ר 'קֵ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ת ּכִ כּולְ ּמַ לַ  יָ ּׁשַ ׁשֶ  ףוֹ ּתהַ 

ת. פֶ וֹ ּתת בַ תֵ ז ּבְ מָ ְר ה', נִ ּׁשָ אִ ת הָ יעּונִ 'צְ 

א ם הּוּנָ יהִ ּגֵ ח הַ תַ ם ּפֶ ּׁשָ ה ׁשֶ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ וְ 

 לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ם. וְ לָ עוֹ ל הָ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ ז הַ ּכַ ְר מֶ 

(איכה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ם, לָ עוֹ ר הָ עַ צַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ְׁש מִ 

"רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה' ִנְלַּכד  ד, כ)

ת אוֹ ז ּבָ מָ ְר נִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ . ִּבְׁשִחיתֹוָתם"

ם ׁשֵ  ןכֵ וְ  ".יַח ה'ִׁש ינּו מְ ּפֵ ַח אַ ּו"רה ּבְ ּיָ נִ ְּׁש הַ 

 לֶ ּמֹ ל הַ ים עַ קִ סּוּפְ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  שפ"ו

ְוֵאת  אתוֹ ְוִהְכַרִּתי " (ויקרא כ, ה) ם,ּנָ יהִ ּגֵ הַ וְ 

 ".ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶל ַאֲחָריו ִניםַהּזֹ  ָּכל

ן כֵ וְ  ."ְׁשאֹול ֶחְבֵלי" (תהילים כב, ח)

י ּתֵ ם ּבָ ק ׁשָ מֶ עֵ ּבָ  ימּוקִ הֵ ׁשֶ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 



ס נָ כְ ּנִ ל הַ ּכָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ', לְ כּות וְ אוֹ רָ טְ ַאּתֵ 

  ם.ּנָ יהִ ּגֵ ס לַ נָ כְ נִ  ּוּלת אֵ מוֹ קוֹ מְ לִ 

ָאַמר ַרִּבי  (עירובין יט.)א רָ מָ ּגְ ּבַ ְוֵכן ָמִצינּו 

ִיְרִמָיה ֶבן ֶאְלָעָזר, ָׁשלׁש ְּפָתִחים ֵיׁש 

ְלֵגיֵהָּנם, ֶאָחד ַּבִּמְדָּבר, ְוֶאָחד ַּבָים, 

ַלִים. ִּבירּוָׁשַלִים ִּדְכִתיב ְוֶאָחד ִּבירּוׁשָ 

ַתּנּור לֹו ְּבִציֹון, וְ  "ֲאֶׁשר אּור לוֹ 

ָנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ִבירּוָׁשֵלם". ְותָ 

לֹו ְּבִצּיֹון" זּו ֵּגיִהָּנם.  אּור"ֲאֶׁשר 

ֶׁשל  "ְוַתּנּור לֹו ִבירּוָׁשַלִים" זּו ִּפְתָחּה

ת ת אֶ רֶ ּׁשֶ קַ א מְ רָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ֵּגיִהּנֹום. 

  .ןוֹ ּיצִ לְ  םּנָ הִ יּגֵ הַ 

, לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ קֶ ת ּבְ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ 

ת ַאוֹ ׁשים ּבְ ּפִ סְ ּנִ ר הַ כֶ זֵ ן לְ יאוֹ זֵ ם מוֹ ׁשָ  ּוׂשעָ ׁשֶ 

ים. ְוֵכן יקִ ּדִ ּצַ י הַ רֵ ּוּסת יִ יר אֶ ּכִ זְ הַ א, לְ ּפָ ירוֹ אֵ 

('מאה קשיטה' ֹו מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ"ע ִמַּפאנ

ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל לב) 

מֹו ֶׁשִהְתִקיָנה ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד 

ד סוֹ יְ ים לַ כִ ּיָ ים ׁשַ ִר ּוּסּיִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ְלִנָּדָתּה,

ד סוֹ יְ ם ּבַ ה הֵ דָ י לֵ רֵ ּוּסן יִ כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ת ינוֹ ִק ים ּבְ ִר מְ אוֹ ׁשֶ י פִ כְ ת, ּוכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 מוֹ ּכְ  יהָ רֶ עָ ן וְ וֹ ּיי צִ לִ אֵ ב ָאה ּבְ עָ ְׁש תִ לְ 

ֹּנַסח ַהִּקיָנה ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ . וְ יהָ ירֶ צִ ה ּבְ ּׁשָ אִ 

א ִתְׁשֲאִלי ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי  ִצּיֹון ֲה

 עצַ ּפֶ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ֲאִסיַרִי ִלְׁשלֹום

ֶאת ַהְיסֹוד  ַהְמַסֵּמל ץרּוחָ א רָ קְ נִ 

 כב)ויקרא כב, ( בתּוּכָ יל. ּכַ עֵ לְ דִ ּכְ ֶׁשַּבַּמְלכּות 

ן כֵ וְ  ".ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ"

(ויקרא יג, ים, עִ גָ ל נְ ק עַ סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר נִ  "ץרּוחָ 

 תחַ ַהִּמְסּפַ ָּפְׂשָתה  הֵהן ְוִהּנֵ ְוָרָאה ַהּכֹ " )ח

ים עִ גָ נְ . ּו"ִהוא ַרַעתצָ ַהּכֵהן  וֹ ְוִטְּמא רָּבעוֹ 

 יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ ת הַ אֶ  יםלִ ּמְ סַ מְ 

ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ מֵ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ׁשֶ 

ה' ג ּוּלדִ ז ּבְ מָ ְר נִ  "ץרּוחָ ן כֵ לָ וְ  .(סנהדרין צח:)

 ת.כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  ה'ת אוֹ ת, ּדְ וֹ ּיתִ אוֹ 

ף ּתֵ ּתַ ְׁש הִ ה ׁשֶ שֶ ל מֹ עַ ר מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ן הַ כֵ וְ 

ַוִּיְגַּדל " יא)שמות ב, (ל, אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ רָ עֲ צַ ּבְ 

ָתם ה יָ ", הָ מֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְב

ם. לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ לִ  שפ"וים פִ לָ ת ב' אֲ נַ ְׁש ּבִ 

ַוֹּיאֶמר ב, "תּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ ה ּבְ נָ ּׁשָ הַ  תזֶ ּמֶ רֻ מְ ּו

 ינּויְ ", הַ ט ָעֵלינּוְוֹׁשפֵ ִאיׁש ַׂשר ִמי ָׂשְמ לְ 

 ּיָ ּׁשַ ט ׁשֶ פֵ וֹ ׁש ר אוֹ א ׂשַ ם הּואִ הַ  ן לוֹ עַ ּטָ ׁשֶ 

ר זוֹ עֲ ן לַ כוֹ נָ ה לְ אֶ א רוֹ הּוׁשֶ  שפ"ו,ם ׁשֵ לְ 

ת ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ  לּוְׁש לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ [וְ  '.כּוים וְ ִר חֵ ַאלְ 

ל אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ים ּבְ נִ ּוּגְר ת אִ מוֹ ְׁש 

ים ִר זְ עוֹ ל, וְ לָ ּכְ ר הַ עַ צַ ים ּבְ פִ ּתְ ּתַ ְש ּמִ ׁשֶ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  מד"אן ּוּגְר ים, ר"ל. אִ לִ חוֹ לְ 

ִׁשיַח מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ר"ת "ם דָ ָאוְ  "ם,דָ ָא

ל מֶ ּסֵ הַ ן, וְ ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלֹׁשֶרׁש ָּדִוד

. "םדָ ָאת וֹ ּיתִ אוֹ  "םדֹ ד ָאוִ ן ּדָ גֵ מָ ם הֶ ּלָ ׁשֶ 

 סנְ לַ ּוּבמְ ַאן כֵ וְ  '.ןוֹ ּיּצִ ר מִ זֶ ן 'עֵ ּוּגְר אִ ן כֵ וְ 

ם הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ץ.קֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא סנְ לַ ּוּבמְ ַאשליט"א ׁשֶ  יִׂש ּגָ אַ 

ל אֵ רָ ְׂש יִ  לֶ ד מֶ וִ ּדָ  לׁשֶ ת וֹ רפָ סְ  ןתָ אוֹ  189

 יחַ ׁשִ םָ ל ׁשֶ  אוֹ  ,819ה לֶ עוֹ ׁשֶ  םּיָ קַ י וְ חַ 

]. 918ה לֶ עוֹ ת ׁשֶ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ה ּבִ מָ תּום' סְ ּבְ 

 (משפטים)' ׁשמֶ ׁשֶ ר וָ אוֹ ר 'מָ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ָהָיה ִמְתַּפֵּלל  םלוֹ ּׁשָ יו הַ לָ עָ  ֶלָּדִוד ַהּמֶ 

ַעל ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשְּצִריִכים ִיְׂשָרֵאל 

ַהחֹוִלים ַעל  ,ַעד ִּביַאת ְמִׁשיֵחנּו



א ֶיחְ   ,לּוֶׁשִּיְתַרְּפאּו ְוַעל ַהְּבִריִאים ֶׁש

ְוַעל ַּפְרָנָסָתם ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ּוְלַבֵּטל ֵמֶהם 

  רֹות ָקׁשֹות.יָּכל ַהְּגזֵ 

ד וִ ּדָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ דֶ ּלֶ ל הֻ ים עַ קִ סּוּפְ ג' הַ ן כֵ וְ 

 י"הִ יְ "וַ ן וֹ ׁשלְ ים ּבִ ילִ חִ תְ ר מַ מָ תָ ה וְ דָ יהּומִ 

ַוְיִהי " (בראשית לח, כז)ר, עַ ן צַ וֹ ׁשא לְ הּוׁשֶ 

ה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה: ְּבֵעת ִלְדָּתּה ְוִהּנֵ 

ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת 

ַוִּתְקֹׁשר ַעל ָידֹו ָׁשִני ֵלאֹמר ֶזה ָיָצא 

ִראֹׁשָנה: ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא 

ָאִחיו ַוֹּתאֶמר ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶלי ָּפֶרץ 

ת ת רּוּלַ גִ ן מְ כֵ וְ  .ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ

ה ילָ חִ תְ מַ ד וִ ּדָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ דֶ ּלֶ ל הֻ עַ ת רֶ ּפֶ סַ ּמְ ׁשֶ 

ָרָעב  ַוְיִהיִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים  ַוְיִהי"ּבְ 

ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ַוְיִהי ', כּווְ ָּבָאֶרץ 

ָתיו  ".ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ֹׁשֶכֶבת ַמְרְּג

 גְר ּוּבזְ ינְ ק ּגִ חָ צְ רה"ג ר' יִ ם הָ ׁשֵ ּבְ  אבָ ן מּוכֵ וְ 

ץ, רֶ ת ּפֶ דֶ ּלֶ ל הֻ עַ ים קִ סּוּפְ ג' הַ ּבְ שליט"א ׁשֶ 

 דו"דים נִ רוֹ חֲ ַאים הָ קִ סּוּפְ י הַ נֵ ְׁש ּבִ  ׁשיֵ 

 ׁשן יֵ וֹ אׁשִר ק הָ סּוּפָ בַ ת, ּווֹ ּיתִ אוֹ ב"ן ים, ּוּלִ מִ 

  .הוי"הם ן ׁשֵ יַ נְ מִ ת ּכְ וֹ ּיתִ אוֹ  י ב"ןצִ חֲ 

ע רָ צֹ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ  (נדה סו.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ים ּבִ רַ י ׁשֶ דֵ ים, ּכְ ּבִ רַ לָ  רוֹ עֲ צַ  יעַ דִ הוֹ לְ  יִר צָ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ,אּפֵ רַ תְ יִ ים וְ מִ חֲ יו רַ לָ עָ  ּוׁשּקְ בַ יְ 

ה ּדָ ה נִ ּׁשָ אִ  ּכָ  ,א"רָ קְ א יִ מֵ א טָ מֵ טָ "וְ 

ר ּפֵ סַ , ּתְ ּהלָ עֲ בַ ר לְ הֵ ּטָ הִ ה לְ יחָ לִ צְ מַ  ּהינָ אֵ ׁשֶ 

ים מִ חֲ רַ  יהָ לֶ עָ  הנָ ְׁש ּקֶ בַ ּתְ ׁשֶ  יהָ תֶ רוֹ בְ חַ לְ 

י רֵ ּוּסת יִ רֶ ּׁשֶ קַ א מְ רָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ א. וְ ּפֵ רַ תְ תִ וְ 

ם הֵ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארה. ּדָ י נִ רֵ ּוּסיִ ע לְ רָ צֹ מְ 

  ה.ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ּבְ 

ם דֶ ד קוֹ עוֹ ה ׁשֶ אֶ ְר ּנִ כַ ת, וְ בוֹ ָאן הָ מַ זְ ן ּבִ כֵ וְ 

ן, וֹ ּית צִ דַ צּומְ ה ּבִ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ  רּגָ ה יָ ן, הָ כֵ לָ 

ם הָ רָ בְ ם ַאית עִ ִר ה ּבְ ׂשָ עָ ׁשֶ  לֶ ימֶ בִ אֲ 

ש ּבֹ כְ לִ  צּוא רָ ים טִ פְ וֹ ּׁשהַ וְ  עַ ׁשֻ יהוֹ ק. וִ חָ צְ יִ וְ 

ל לַ גְ י ֲאִביֶמֶל ּבִ דֵ כְ ּנֶ ן מִ וֹ ּית צִ דַ צּות מְ אֶ 

 מְ ד לִ וִ א ּדָ ּבָ ׁשֶ כְ ת. ּובוֹ ָאת הָ עַ בּוְׁש 

ת כּולְ ּמַ הַ ד ׁשֶ וֹ ּסת הַ ע אֶ דַ א יָ ם הּויִ לַ ׁשָ ּוירּבִ 

ה נָ א ּפָ ן הּוכֵ ה, לָ ם זֶ קוֹ מָ ת לְ כֶ ּיֶ ׁשַ  ִּדְקֻדָּׁשה

ל ן ׁשֶ מַ ּזְ ר הַ בַ ר עָ בָ ּכְ ן ׁשֶ יוָ כֵ ם, וְ ׁשָ ם לְ דֶ קוֹ 

, וְ ת עִ בוֹ ָאהָ  תּוְר ּכָ ית ׁשֶ ִר ּבְ הַ  ד עוֹ ם ֲאִביֶמֶל

ת אֶ  ׁשבַ ד ּכָ וִ , ּדָ ַּבְמָפְרִׁשיםם ן ׁשָ ּיֵ ים, עַ מִ עָ טְ 

 ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית "ןוֹ ּיצִ ן כֵ וְ  ם.קוֹ ּמָ הַ 

 , טו)כ בראשית( םהָ רָ בְ ַאלְ  לֶ ימֶ בִ י אֲ רֵ בְ דִ ּבְ 

ב וֹ י ַּבּטנֶ י ְלפָ צִ ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ִהֵּנה ַאְר 

  ".ֶני ֵׁשביְּבעֵ 

 ,ֶמלֶ  ֲאִבי ִּבְבִחיַנת היָ הָ  לֶ ימֶ בִ אֲ  ְוֵכן

, 'סֹוד ַהֵחִצי'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה, ּפָ לְ קְ ּדִ 

 ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲאִביֶמלֶ ׁשֶ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲאִביֶמלֶ  ְוֵכן, ַהַּמְלכּות ֶאת

 ַלַּמְלכּות ְּדַהַהְׁשָּפָעה ָהאֹוִתּיֹות, ִעם ֵחִצי

 ָּברמ"ע מּוָבא ְוֵכן ֵחִצי. ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת

 ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֲאִביֶמֶל א) נשמות' ('גלגולי אנוֹ ִמּפָ 

 ָמִצינּו ְוֵכן ִיְׂשָרֵאל. ֶמֶל ֶׁשָהָיה הֹוְרּדּוסּבְ 

 ְּבִרית ֲאִביֶמֶל ִעם ָעׂשּו ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם

 עבַ ׁשֶ ר ּפַ סְ ד מִ סוֹ יא ּבְ הִ ׁשֶ  העָ בּוְׁש 

 ֶׁשַבע ְבֵארּבִ , ַהַּמְלכּות ֶאתל ּמֵ סַ מְ הַ 

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ַהַּמְלכּות ֶאת ֶּמֶלתַהְמסַ 

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲאִביֶמֶל ִנָּסה  ָּדם'. 'ַחְׁשַמל

 ָׂשָרה ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח ִלְפֹּגם ֶאת ַהַּמְלכּות

מּוָבא ְּבֵסֶפר ן כֵ ִרְבָקה. וְ ְוִכְמַעט ָלַקח ֶאת 

' ל עַ  (תשנ"ב ע' מא, מד) 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי



 "ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּילֶ  (ב"ר סד, ז) ַהִּמְדָרׁש

ְוָגֵדל" א"ר ָחִנין ַעד ֶׁשָהיּו  ָהלוֹ 

א  אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ְו

. ֶׁשַּכְסּפֹו ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמלֶ 

ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל יֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו 

ק, ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה. ֶׁשל ִיְצחָ 

ַּכּמּוָבא ן ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד הּוא ִמִּיְצָחק ְוכֵ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא קחָ צְ יִ ן כֵ וְ  .(וישלח קסח:)ַּבֹּזַהר 

  .ןוֹ ּין צִ ּבֶ 

ַוֵּיֶל ִיְצָחק ֶאל ") כו, א בראשית(ב תּוּכָ 

 , וגו',הֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּפִלְׁשִּתים ְּגָררָ 

ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים  ַוָּיָׁשב

ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 

ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות 

ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת 

ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו: ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי 

ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ִיְצָחק ַּבָּנַחל 

ַחִּיים: ַוָּיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם ֹרֵעי ִיְצָחק 

ֵלאֹמר ָלנּו ַהָּמִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר 

ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו: ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר 

ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה 

ק ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר ִׂשְטָנה: ַוַּיְעּתֵ 

א ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה  ַאֶחֶרת ְו

 ה'ְרֹחבֹות ַוֹּיאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב 

ם הָ רָ בְ ַאים ׁשֶ אִ . רוֹ "ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ

 ,םיִ ת מַ רוֹ אֵ ּבְ ל עַ  לֶ ימֶ בִ ם אֲ עִ  בּוק רָ חָ צְ יִ וְ 

 (ויצא קנא:)ֹּזַהר ָמִצינּו ּבַ ּדְ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר

ֶׁשַהְּבֵאר ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות 

ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ְלַהְׁשקֹות ֶאת ת אֶ ֶׁשְּמַקֵּבל 

ק חָ צְ יִ ם וְ הָ רָ בְ ַאין ּבֵ  ּוּכחִ הַ וְ  ָּכל ַהַּמְלכּות.

 ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותל ה עַ יָ הָ  לֶ ימֶ בִ אֲ לְ 

"ְוִהֵּנה ְבֵאר  (ב"ר ע, ח)ָרׁש ַּבִּמדְ  ָמִצינּו

"ְוִהֵּנה  בתּוּכָ הַ  ְוֵכןַּבָּׂשֶדה", זֹו ִצּיֹון, 

ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה"

 'ֶעֶבד ַאְבָרָהם' רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ  .ַהַּמְלכּות

ָּבֵני ַחֵּיי ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּבֵארׁשֶ  (ע' מב)

 .ּוְמזֹוֵני
ק חָ צְ ל יִ ת ׁשֶ רוֹ אֵ ּבְ ין הַ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

 ְּבֵארֹותג' הַ ׁשֶ  םׁשָ  ּמּוָבא ָּבַרְמַּב"ןן, ּכַ וֹ ּיצִ לְ 

ת, וֹ ׁשּדָ קְ י מִ ּתֵ ד ג' ּבָ גֶ נֶ ם ּכְ ק הֵ חָ צְ ר יִ פַ חָ ׁשֶ 

ְוַהְּׁשִליִׁשי ָקָרא  יו:רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ וְ 

ְרחֹובֹות, הּוא ַהַּבִית ֶהָעִתיד ֶׁשִּיָּבֶנה 

א ִריב ִּבְמֵהָרה ּבְ  ָיֵמינּו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה ְּב

ּוַמָּצה, ְוָהֵאל ַיְרִחיב ֶאת ְּגבּוֵלנּו, ְּכמֹו 

ֶהי ֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִאם ַיְרִחיב ה' ֱא

ְּגֻבְל ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר", ֶשהּוא ֶלָעִתיד, 

ּוְכִתיב ַּבַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי "ְוָרֲחָבה 

ּוָפִרינּו  ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה",

  ָּבָאֶרץ.

 ןוֹ ּיר צִ הַ ּבְ  ידּומִ עֱ י ֲאִביֶמֶל הֶ דֵ כְ ּנֶ ׁשֶ  ינּוצִ מָ 

 מוֹ ד ּכְ וִ ד ּדָ גֶ נֶ ם ּכְ חֵ ּלָ הִ לְ  ים,חִ סְ פִ ים ּוִר ּוְ עִ 

ַוֵּיֶל ַהֶּמֶל ַוֲאָנָׁשיו "ו) (ש"ב ה, ב תּוּכָ ׁשֶ 

ְירּוָׁשַלם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ 

א ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ַוֹּיאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹ  ר 

ִאם ֱהִסיְר ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאֹמר 

א ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה: ַוִּיְלֹּכד ָּדִוד ֵאת 

ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד: ַוֹּיאֶמר 

ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע 

ְוִרים ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהעִ 

ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן ֹיאְמרּו ִעֵּור  ְׂשנֵֻאי

א ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית: ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד  ּוִפֵּסַח 

 ינּוצִ מָ ּו ".ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד



(דבהי"א יא, ד חָ ר אֶ אּו"י, ּבֵ ִּׁש רַ ים ּבְ ִר אּוי ּבֵ נֵ ְׁש 

י ַׁשַער ְתנּו ִעְּוִרים ּוִפְּסִחים ִלְפנֵ נָ ה) 

א ָיֹבא ָּדִוד ֵהָּנה ִּכי ִאם  ָהִעיר ֵלאֹמר 

ִיָּלֵחם ִעם ָהִעְּוִרים ַהָּללּו ִּכי ָיְדעּו ִּכי 

ִעם ָהִעְּוִרים  ִהָּלֵחםָּבזּוי הּוא ְלֶמֶל לְ 

א ִיָּלֵחם ִעָּמֶהם . ּוִמּתֹו ָּכ ָיׁשּוב ְו

ם לָ עוֹ מֵ ז ּוָאה מֵ יָ ם הָ ם ׁשָ קוֹ ּמָ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

(ש"ב "י ִּׁש רַ י ּבְ נִ ר ׁשֵ אּובֵ ּו ים.ִר ּוּסיִ  ַּבֲעֵליל ׁשֶ 

ָהיּו ָלֶהם ְׁשֵני ְצָלִמים, ֶאָחד ִעֵּור, ה, ו) 

ְוֶאָחד ִּפֵסַח, ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ֵׁשם ִיְצָחק 

ְוַיֲעֹקב, ּוְּבִפיֶהם ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע 

י נֵ ם ְׁש ׁשָ  יּוהָ ׁשֶ  ינּויְ הַ  .ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶל

, ינּובִ ק ָאחָ צְ ם יִ ל ׁשֵ ר עַ ּוֵ ד עִ חָ ים, אֶ מִ לָ צְ 

י דֵ ּכְ  ינּובִ ב ָאקֹ עֲ ם יַ ל ׁשֵ עַ  חַ ּסֵ י ּפִ נִ ּׁשֵ הַ וְ 

ים אִ רוֹ ת. וְ בוֹ ָאית הָ ִר ת ּבְ יר אֶ ּכִ זְ הַ לְ 

י רֵ ּוּסל יִ ים ׁשֶ לִ מָ סְ  יּוה הָ ם זֶ קוֹ מָ ּבְ ׁשֶ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ ד. וְ וִ ן ּדָ מַ י זְ נֵ פְ ד לִ ים עוֹ יקִ ּדִ ּצַ הַ 

י רֵ ּוּסיִ ת לְ בוֹ ָאי הָ רֵ ּוּסין יִ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ר' הּוָנא ָאַמר,  (שו"ט תהילים ב), יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ָשה ֲחָלִקים ֶנְחְלקּו ַהִּיּסּוִרין.  ִלְׁש

ָנְטלּו ָאבֹות ָהעֹוָלם ְוָכל  תַאחַ 

 רוֹ וֹ [ּד ַהּדֹורֹות, ְוַאַחת ּדֹורֹו ֶׁשל ְׁשַמד,

ְוַאַחת ּדֹורֹו  יו]רָ בֵ חֲ וַ א יבָ קִ י עֲ ּבִ ל רַ ׁשֶ 

ֶׁשל ָמִׁשיַח. ְוַכד ִּתיֵתי ַׁשְעֵּתיּה אֹוֵמר 

הקב"ה ָעַלי ִלְבֹראתֹו ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה. 

 ."ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, 

ת זֶ ּמֶ רַ מְ , הַ רמָ ּתָ א מִ הּו יחַ ִׁש ּמָ הַ  ׁשרֶ ן ׁשֹ כֵ וְ 

ל בֵ סוֹ  יחַ ִׁש ּמָ הַ , ׁשֶ הרָ מּוּתְ ן הַ יַ נְ ל עִ עַ  ּהמָ ְׁש ּבִ 

ְוֵכן  .הרָ מּוּתְ ת ינַ חִ בְ ים ּבִ ִר חֵ יל ַאבִ ְׁש ּבִ 

(מאמר דוד  'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת' רפֶ מּוָבא ְּבסֵ 

ֶׁשְּׁשמֹות ג' ָהִאָּמהֹות ְלֵבית  בן איש אפרתי)

 .ָּתָמ"רר"ת ְוס"ת  תּור םְריָ מִ  רמָ ּתָ ָּדִוד, 

 גְר ּוּבזְ ינְ ק ּגִ חָ צְ רה"ג ר' יִ ם הָ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ל ד עַ חָ ד אֶ ּצַ ת מִ זֶ ּמֶ רַ מְ  רמָ ּתָ שליט"א ׁשֶ 

ת זֶ ּמֶ רַ יא מְ י הִ נִ ד ׁשֵ ּצַ מִ ים, ּוִר ּוּסּיִ הַ וְ  רּמַ הַ 

ֵסֶפר 'א ּבְ בָ מּון כֵ וְ . רם מַ ּתָ ה, ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ עַ 

יא הִ ר ׁשֶ מָ ּתָ י הַ ינֵ עִ ְר ּגַ  (קצח) 'ירהִ ּבָ הַ 

 םיָ ְר מִ ל ן עַ כֵ וְ  .הּׁשָ ין אִ עֵ ה ּכְ קָ דּוסְ 

 ינּוצִ ד מָ וִ ית ּדָ בֵ ת לְ הוֹ ּמָ אִ ת הָ חַ ה ַאתָ יְ הָ ׁשֶ 

ים, ִר ּוּסיִ וְ  תירּוִר מְ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּו ּהמָ ְּׁש ׁשֶ 

(ח"א "ל. יזַ ִר אֲ הָ ת' לְ נוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ 'ׁשַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

ים ינִ ּדִ ל הַ ּכָ  דיא סוֹ ם הִ יָ ְר מִ  קיט)

ת זֶ מֶ ְר נִ  תרּון כֵ וְ  .יםׁשִ ּקָ הַ ים וְ ִר ּמָ הַ 

ם א ׁשָ בָ ּוּמּכַ  ח,סַ יל ּפֶ לֵ ים ּבְ לִ כְ אוֹ ׁשֶ  ררוֹ מָ ּבְ 

"ת ר רּוּוּבא חִ ת הּוסֶ רוֹ חֲ  (ח"ב קעא)

 יׁשִ מְ הַ יא לְ ה הִ נָ ּוָ ּכַ הַ וְ '. כּווְ  ,ס"ח

ין חִ וֹ ּמן הַ מִ  ס"ח], ְּבִגיַמְטִרָּיא[ים ּיִ חַ הַ 

י דֵ "ת ּכְ רּו אתרֵ קְ ּנִ ה הַ ָאל לֵ ז"א אֶ ּדְ 

ר רוֹ ּמָ הַ  דסוֹ  הזֶ ים. וְ ינִ ּדִ  ֶׁשִּיְתַמְּתקּו

ד ם סוֹ הֵ "ת ׁשֶ וֶ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאיא הִ ׁשֶ 

ר ׁשֶ ים קֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ  .ּהּבָ ׁשֶ ים ִר ּמָ ים הַ ינִ ּדִ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ם הַ חֶ ּלֶ ר לַ מָ ּתָ י הַ ִר ין ּפְ ּבֵ 

ר אוֹ ת ְׂש ינַ חִ ּבְ  ׁשם יֵ יהֶ נֵ ְׁש ּבִ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ 

 א, ב) (מעשרותה נָ ְׁש ּמִ א ּבַ בָ ּוּמם, ּכַ יחָ ּפִ תְ ּמַ ׁשֶ 

ר מַ ּגְ ׁשֶ  ינּויְ . הַ ראוֹ ְׂש  ילּוּטִ ּיַ ּׁשֶ ים מִ ִר מָ ּתְ הַ 

ר. אוֹ ְׂש ּכִ  חּוּפְ תְ ּיִ ׁשֶ ים ּכְ ִר מָ ּתְ ל הַ ן ׁשֶ ּתָ אכְ לַ מְ 

ן שליט"א מַ ּדְ לְ פֶ  םהָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

ם ה אִ מָ תּוסְ ם' ת אוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא ר מָ ּתָ ׁשֶ 

ת ם אֶ גַ וְ  תאוֹ מֵ  ׁשׁשֵ ר ּפַ סְ ת מִ ם אֶ ב ּגַ ּׁשֵ חַ נְ 

ת ם' אוֹ הָ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו ים.עִ ּבָ ְר ַאר ּפַ סְ מִ 



 ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ה מְ מָ תּוסְ 

  ד.וִ ית ּדָ ּבֵ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ 

ה, ּיָ ִר וֹ ּמר הַ ת; הַ מוֹ קוֹ ה מְ שָ ְׁש 

  ם.יִ לַ ׁשָ ירּון, וִ וֹ ּיר צִ הַ 

' "ׁשּׁשַ רַ ר הָ ּוּדסִ ח לְ תַ ר 'ּפֶ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ 

א, בָ קְ ּוּנד הַ יסוֹ לִ  תכוֹ ּיָ ם ׁשַ יִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּיּצִ ׁשֶ 

ת ל אֶ ּבֵ קַ ּמְ ׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודא הּוׁשֶ 

א, בָ קְ ד נּוסוֹ יְ ת הַ ּוּיימִ נִ יא ּפְ ן הִ וֹ ּיע, צִ פַ ּׁשֶ הַ 

ר פֶ ּסֵ ן הַ וֹ ׁשלְ בִ ת. ּוּוּינִ יצוֹ חִ יא הַ הִ  םיִ לַ ׁשָ ירּווִ 

יא ן הִ וֹ ּיצִ  (אות ב' דרך ג') ן'דֶ ן עֵ י ּגַ רֵ עֲ 'ׁשַ 

יא ם הִ יִ לַ ׁשָ ירּוא, וִ בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ף יְ ּוּג

ן יוָ כֵ וְ  א.בָ קְ ד נּויסוֹ ּבִ ׁשֶ  חַ פּוּתָ ר הַ ׂשָ ּבָ הַ 

ת ירוֹ פִ ּסְ ל הַ ע, ּכָ פַ ּׁשֶ ל הַ ּכָ  יעַ ּגִ ם מַ ׁשָ ּלְ ׁשֶ 

א צָ מְ ם נִ ׁשָ , וְ ּוּלת אֵ מוֹ קוֹ מְ ת ּבִ דוֹ חֲ ַאתְ מִ 

ל כָ יר ּבְ אִ הָ ד לְ רֵ וֹ ּיט ׁשֶ חּוו וְ ּקַ ם הַ ּוּיסִ 

ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ד ּכְ סוֹ יְ ת הַ ינַ חִ ּבְ  ֶּדֶרת מוֹ לָ עוֹ הָ 

ים יִר ּכִ זְ ּמַ א' ׁשֶ בוֹ יָ ה וְ לֶ עֲ ת 'יַ ּלַ פִ תְ ים ּבִ אִ רוֹ 

י, ימִ נִ ּפְ יא הַ הִ ד ׁשֶ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ם אֶ דֶ קוֹ 

ן. יצוֹ חִ יא הַ הִ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּות יְ אֶ  ר ּכָ חַ ַאוְ 

ים לִ ּבְ קַ ּמְ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ם יִ ל עַ ת ּכָ אֶ  ר ּכָ חַ ַאוְ 

. ם. ּׁשָ מִ  ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד

. ְוִזְכרֹון  ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש

ים אִ ן רוֹ כֵ וְ . ִיְׂשָרֵאלָּכל ַעְּמ ֵּבית 

ת ים אֶ נִ ּקְ תַ ר מְ ּוּפם ּכִ יוֹ ּבְ ' ׁשֶ "ׁשּׁשַ רַ ר הָ ּוּד'סִ ּבְ 

 ְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבאי, ּוימִ נִ ּפְ יא הַ הִ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ 

ן כֵ ן. וְ יצוֹ חִ יא הַ הִ ׁשֶ  ְירּוָׁשַלִיםת ים אֶ נִ ּקְ תַ מְ 

תֹוָרה  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא" (ישעי' ב, ג)ב תּוּכָ 

ם ה'ּוְדַבר  ן וֹ ּיּצִ ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . "ִמירּוָׁשָלִ

, דוֹ סת יְ ינַ חִ בְ ּבִ  יתימִ נִ יא ּפְ הִ ה ׁשֶ רָ וֹ את ּתצֵ יוֹ 

ית נִ יצוֹ יא חִ הִ ה, ׁשֶ ָאבּואת נְ צֵ יוֹ  ירּוָׁשַלִיםמִ ּו

ת ירוֹ פִ ם סְ ה עִ רָ ּוׁשיא קְ הִ , וְ הרָ וֹ ּתס לַ חַ יַ ּבְ 

 ים,יאִ בִ ים נְ קִ נְ ם יוֹ ּׁשָ ּמִ ד ׁשֶ הוֹ הַ ח וְ צַ ּנֶ הַ 

"ְוַהֵּנַצח" זֹו  (ברכות נח.)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ת ְוַההֹוד" זֹו ִּבְנַין ֵּביְירּוָׁשַלִים. "

ץ רֶ אֶ ּבְ  תּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ן כֵ [וְ  ַהִּמְקָּדׁש.

את רֵ קְ נִ  תלוֹ דוֹ ּגְ ים הַ ִר עָ ת הֶ חַ ַא, ׁשֶ הּמַ נַ ּפַ 

, תמוֹ לָ עוֹ הָ  תּוּיימִ נִ ּפְ ת ל אֶ ּמֵ סַ לְ  דוִ ּדָ 

ין שליט"א קִ יסְ יְ יף הרה"ג ר' ש. רֵ סִ הוֹ וְ 

י אִׁש רָ הָ  ָהַרב ֶׁשל מוֹ ה ְׁש ּמַ נַ פַ ּבְ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

י וִ לֵ  ןוֹ ּיצִ ד תשס"ח הרה"ג ר' ים עַ נִ ׁשָ  57ּבְ 

  .]זצ"ל

ר "הַ ת טּוְׁש ּפַ ׁשֶ  (תהילים פז, א)"ק ּדַ רַ ן ּבָ ּיֵ עַ 

ים מִ עָ פְ לִ , וְ דוִ יר ּדָ עִ יא ים הִ בִ תּוּכְ ּבַ  ן"וֹ ּיצִ 

 ׁשּיֵ ׁשֶ ט ּכְ רָ פְ ן, ּבִ וֹ ּיר צִ א הַ רָ קְ ת נִ יִ ּבַ ר הַ ם הַ ּגַ 

ן כֵ וְ  ן".וֹ ּיי צִ רֵ ְר "הַ  אוֹ  "ׁשדֶ י קֹ רֵ ְר "הַ ן וֹ ׁשלְ 

ר "הַ ׁשֶ  (תהילים מח, ג) ִּב'ְמצּוַדת ָּדִוד'א בָ מּו

 סרֵ טְ נְ קֻ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ד. וְ וִ יר ּדָ עִ ה לְ נָ ּוָ ּכַ ן" הַ וֹ ּיצִ 

ד וִ ּדָ ן שליט"א ׁשֶ ְר טֶ ְׁש נְ ּגֶ ְר גרי"מ מוֹ הַ מֵ 

ל , ּכָ ְמצּוַדת ִצּיֹוןים ּבִ נִ ׁשָ  33ר רֵ וֹ ּגתְ הִ 

ת יִ ּבַ ר הַ הַ  ְוֶאת, רּוָׁשַלִיםיּבִ  לַ ּמָ ים ׁשֶ נִ ּׁשָ הַ 

ד ּגָ ׁשֶ יו, ּכְ מָ ף יָ סוֹ ק ּבְ ת, רַ אּוּדָ וַ ה ּבְ ּלָ א ּגִ הּו

. חַ ּבֵ זְ ּמִ ם הַ קוֹ ת מְ אֶ  ה לוֹ ָאְר יא הֶ בִ ּנָ הַ 

ן וֹ ּייר צִ ּכִ זְ ד מַ וִ ם ּדָ הֶ ּבָ  תמוֹ קוֹ ּמְ ב הַ א רֹ ילָ ּמֵ מִ 

(עיין . ְמצּוַדת ִצּיֹוןה לִ נָ ּוָ ּכַ ר הַ ּקַ ים, עִ בִ תּוּכְ ּבַ 

(ישעי' סד, ב תּון ּכָ כֵ וְ  ב'כפתור ופרח' פרק מ"א).

ם "ט)  ִצּיֹון ִמְדָּבר ָהָיָתה ְירּוָׁשַלִ

ְׁשָמָמה: ֵּבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֲאֶׁשר 



 ".ִהְללּו ֲאֹבֵתינּו ָהָיה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש

ן, וֹ ּיצִ ת; מוֹ קוֹ ג' מְ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ר אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ כְ ּו .ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ם, ּויִ לַ ׁשָ רּויְ 

ן בֶ אֶ ן ּבְ וֹ ּית צִ ם אֶ ל ּגַ לֵ וֹ ּכ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר  .ְירּוָׁשַלִיםת אֶ ם גַ ה, וְ ּיָ תִ ְּׁש הַ 

א הּו "תיִ ּבַ "ר הַ הַ  ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

א ת הּויִ ּבַ ר הַ י הַ , ּכִ םיִ לַ ׁשָ רּויְ ן יַ נְ מִ ּכְ  596

ים בִ תּוּכְ ים ּבַ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ם.יִ לַ ׁשָ רּול יְ ּכָ  ׁשרֶ ׁשֹ 

ֹמה ֶאת " (מלכים א' ח, א) ָאז ַיְקֵהל ְׁש

ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות 

ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

ֹמה ְירּוָׁשָלם ְלַהֲעלֹות ֶאת  ַהֶּמֶל ְׁש

 ."ִהיא ִצּיֹוןֵמִעיר ָּדִוד  ה'ֲארֹון ְּבִרית 

א ֶאֱחֶׁשה " א)(ישעי' סב,  ְלַמַען ִצּיֹון 

א ֶאְׁשקֹוט ם  (ישעי' כד,  ".ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִ

ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון  ה'ִּכי ָמַל " כג)

ם ם" חֵ ח "נַ סַ נֹ ים ּבְ ִר מְ ן אוֹ כֵ וְ  ".ּוִבירּוָׁשַלִ

ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה  ב,ָאה ּבְ עָ ְׁש תִ ּבְ 

  .ָלִיםְירּוׁשָ 

ת אוֹ בּור "ּתְ פֶ ּסֵ הַ ה מֵ רָ צָ קְ ים ּבִ טִ ּוּטיא צִ בִ נָ וְ 

 ֶׁשהּוא ִצּיֹון ְּדַבר ַעל ָחַקְרִּתיץ'' רֶ ָאהָ 

 ֶׁשהּוא ָּדִוד ֵּבית ַמְלֵכי מֹוַׁשב ִעיר

א ִצּיֹון ְּבַהר  ,ְקֻדָּׁשה ׁשּום ּבוֹ  ַׁשָּי ְו

 ָּכל ְוַוַּדאי. ַהְּׁשִכיָנה ְמקֹום ְוֵאינוֹ 

 ֻמָּתִרים ְטהֹוִרים ֵאיָנם ַּגם ֵאלִיְׂשרָ 

 ,ָׁשם ָיְׁשָבה ַּפְרֹעה ַּבת ְוַגם. ָׁשם ִלְכֹנס

א  םי אִ ּכִ  ְקֻדָּׁשה ּוְׁשִכיָנה ִנְמְצָאה ְו

. ַהּמֹוִרָּיה ְּבַהר ֲאֶׁשר ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית

 ְּבֵׁשם ִצּיֹון ַהר ֶאת ָּדִוד ְמַכֶּנה ְוָלָמה

 ַהְּׁשִכיָנה ּוְכֹאֶהל' ה ְּכִמְקַּדׁש ,ְקֻדָּׁשה

 ַהר ִצּיֹון ַעל ָנַסְכִּתי ַוֲאִני" ּוְכמוֹ 

 ָׁשַמִים ֹעֵׂשה ִמִּצּיֹון' ה ָּברּו"ּו ,"ָקְדִׁשי

 ְיׁשּוַעת ִמִּצּיֹון ִיֵּתן ִמי", "ָוָאֶרץ

 ֹעֵׂשה ִמִּצּיֹון' ה ְיָבֶרְכ"", ִיְׂשָרֵאל

 ֵאין ָּכֵאֶּלה ְוַרִּבים ,"ָוָאֶרץ ָׁשַמִים

 ְמקֹום הּוא ֶׁשִּצּיֹון ֶׁשּמֹוִרים ָּפרִמסְ 

 ַהַּבִית ֶׁשִּנְבָנה ַאַחר ַגםוְ  .ַהְּׁשִכיָנה

 ְּבֵׁשמֹות ִצּיֹון ְמֻכֶּנה ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה

 ִלְׁשֹאל ֵיׁש ּוְביֹוֵתר. ְוִנְכָּבדֹות ְמֻעּלֹות

 ֶׁשְּמקֹוֵנן ִיְרִמָּיה ַהָּנִביא ַעל ּוְלַהְתִמיּהַ 

 ַהר ֻחְרַּבן ַעל נֹוָתיויקִ ּבְ  ּוִמְתַמְרֵמר

 ְבִלִּבי ְוָאַמְרִּתי .ַהִּסָּבה ִהיא ַמה. ִצּיֹון

 ְנָבֵאר ּבוֹ  ֲאֶׁשר ַהֶּזהַּבָּדָבר  ָּגדֹול ְּכָלל

 ִמְסָּפר ֵאין ַהְרֵּבה ִמְקָראֹות ּוְנָפֵרׁש

. ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּנִביִאים ַּכָּוַנת ְוֵנַדע

 ַעל ְמדֹותעוֹ  ִיְׂשָרֵאל ּוַמהּות ְמִציאּות

 ָּכל ֲאֶׁשר ַהִּבְנָין ַעּמּוֵדי ַעּמּוִדים' ב

ת כּולְ ם מַ הֵ יו, וְ לָ ן עָ עָ ׁשְ נִ  ִיְׂשָרֵאל

 ָהֵאֶּלה ַהְיָקִרים ְוַלְּדָבִרים. ּוְכֻהָּנה

 ֵלִוי ָיה ִמִּׁשְבֵטי ְׁשָבִטים' ב ִנְבֲחרּו

 ָהֵאֶּלה ַהְּכָתִרים ְׁשֵני ּוְכֶנֶגד. ִויהּוָדה

 ִצּיֹון ַהר. ָהִרים' ב ּוָׁשַלִיםִּביר ִנְבֲחרּו

 ִּכי. ִלְכֻהָּנה ַהּמֹוִרָּיה ְוַהר ,ְלַמְלכּות

 מֹוַׁשב ָהָיה ָׁשם ,ָּדִוד ִעיר ִצּיֹון

 ַהִּמְבָצר ָהָיה ָׁשם ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות

 ְיֵדיֶהם ַעל ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶׁשק ַהִּמְגָּדל

 ּוָמִגִּנים ָהִעיר ְּבָכל ְורֹוִדים מֹוְׁשִלים

 ְוַצַער ׂשֹוֵנא ָיֹבא א ִּכי. יֹוְׁשֶביהָ  ַעל

 ְּבָכל הַהְּגבֹוהָ  ַהְּנֻקָּדה ִהיא ִּכי ָּבִעיר

 ִּבְמקֹומֹות ֶהֱאַרְכִּתי ַּכֲאֶׁשר ָהִעיר



 ָׁשם ַהּמֹוִרָּיה ְּבַהר ַהָּדָבר ְוֵכן. ַאֵחִרים

 ַׁשַער ְוָׁשם ַהְמֻקָּדׁש ַהִּמְקָּדׁש' ה ֵּבית

 ֲעוֹונֹוֵתינּו ָנסֹובּו ֲאֶׁשרְוכַ  .ַהָּׁשַמִים

ֶׁשֶּנְחְרָבה  ֲאבֹוֵתינּו ַוֲעוֹונֹות

 ְיהּוָדה ֵּבית ַמְלכּות ֻהְׁשַּבת ,ְירּוָׁשַלִים

 ֲעבֹוַדת ֻהְׁשַּבת ְוַגם. ִצּיֹון ַהר ֶׁשֶּנְחַרב

 ַהר ַהּמֹוִרָּיה ַהר ֶׁשֶּנְחַרב ַהְּכֻהָּנה

 ְוָכל', ה ִמְׁשַּכן ֵּבית הּוא, ַהַּבִית

 ְּדָבִרים' ב ַעל ַהָּנִביא ִויָללֹות ינֹותקִ 

 ְוַעל ַהַּמְלכּות ֲהָׁשַבת ַעל. ֵהן ֵאֶּלה

 ֵּבית ֶׁשֶּנְחַרב. ָהֲעבֹוָדה ֲהָׁשַבת

א ֹּכֵהן א ָלנּו ְוֵאין ַהִּמְקָּדׁש  ְו

א ֲעבֹוָדה  ַּפַעם ּוְבָכל. ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ְו

 ָדהְיהּו ֶמְמֶשֶלת ֲהָׁשַבת ַעל ֶׁשְּמקֹוֵנן

 ֲהָׁשַבת ַעל ּוְכֶׁשְּמקֹוֵנן. ִצּיֹון ִהְזִּכיר

 ִהְזִּכיר ְוַהְּכֻהָּנה ַהִּמְקָּדׁש ֲעבֹוַדת

 מֹוֲעֵדנּו ִקְרַית ִצּיֹון ָחָזה'' .ְירּוָׁשַלִים

' ב ִהְזִּכיר "ְירּוָׁשַלִים ִתְרֶאָּנה ֵעיֶני

 ַמְלכּות. ירּוָׁשַלִיםוִ  ִצּיֹון ְּדָבִרים

 ,ַהְּמלּוָכה ְלִצּיֹון ַיֵחסמְ ּו. ּוְכֻהָּנה

ָהִי ָמַל ְלִצּיֹון אֹוֵמר"  ְוֵכן ",ֱא

". ִצּיֹון ְּבַהר ֲעֵליֶהם' ה ּוָמַל"

' ְוכּו ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים"

 מֹוֶרה", ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם עֹולֹוֵתיֶהם

 ַמְחִליט ֲאִני ְוֵאין .ַהּמֹוִרָּיה ַהר ַעל

 ְּבֵׁשם ְוִעָּקר ְּכָלל ְמֻכֶּנה א ֶׁשִּצּיֹון

א ,ְׁשִכיָנה  ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם" ִנְמָצא ֲה

ֵהיֶכם' ה " ָקְדִׁשי ַהר ְּבִצּיֹון ׁשֹוֵכן ֱא

 ְמקֹום ַהֹּקֶדׁש ַהר ְּבֵׁשם' ִצּיֹון' ַכֶּנהּמְ ׁשֶ 

 ִּבְתִפָּלֵתנּו ָאַמְרנּו ְוֵכן .ִמְׁשָּכן

 ִנָּצב' ה ִּכי'. ןְלִצּיוֹ  ְׁשִכיָנתוֹ  ַהַּמֲחִזיר'

 ַהְּמָלִכים ְּבַחְצרֹות לאֵ  ַּבֲעַדת

 ְמֻכֶּנה ַהֶּמֶל ֵּבית ַגםוְ  ,ַהַּצִּדיִקים

 ּוַמה. ְּבִצּיֹון ַהָּדָבר ֵּכן ִמְקָּדׁש ְּבֵׁשם

' ְלִצּיֹון ְׁשִכיָנתוֹ  ַהַּמֲחִזיר' ֶּׁשִּמְתַּפְּלִלין

 ַעל ּיֹוןצִ  ְּבַהר ְׁשִכיָנתוֹ  ֶׁשִּתְׁשֹּכן ַהַּכָּוָנה

  .ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ן הִ וֹ ּיּצִ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ית ת ּבֵ ינַ חִ בְ יא ּבִ ם הִ יִ לַ ׁשָ ירּור, וִ פֶ ּסֵ ית הַ ּבֵ 

יב ִר עֲ מַ ן ּווֹ ּיצִ ים לְ ּכִ ְׁש הקב"ה מַ ה, וְ ּתֶ ְׁש ּמִ הַ 

איכה ילקוט (יו: רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ ם. וְ יִ לַ ׁשָ ירּולִ 

ְוֶאְבֶּכה יֹוָמם ָוַלְיָלה ֵאת " תתרכב)

, ִמי ָּבָכה ַּכְבָיכֹול "ַחְלֵלי ַבת ַעִּמי

הקב"ה, ּדֹוֶמה ְלָחָכם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני 

ָבִנים ַמְׁשִּכים ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַהֵּסֶפר 

ַאַחר  .ַמֲעִריב ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה

ים ָיִמים ֵמתּו לֹו ְׁשֵניֶהם ְוָהָיה ַמְׁשּכִ 

ְוהֹוֵל ְלֵבית ַהֵּסֶפר ּוְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה 

ּובֹוֶכה, ָּכ ֵּכיָון ֶׁשָחְרָבה ִצּיֹון 

ָהָיה הקב"ה ַמְׁשִּכים  ירּוָׁשַלִיםוִ 

ְוהֹוֵל ְלִצּיֹון ּוְמַבֵּקׁש ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

א ָהָיה מ  ,ָׁשם ִּבְרָיה ֹוֵצאָׁשָּמה ְו

ּוְמַבֵּקׁש  ַלִיםירּוׁשָ לִ ּוַמֲעִריב ְוהֹוֵל 

א ָהָיה מ  ֹוֵצאֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָׁשָּמה ְו

  ה.יָ ְר ּבִ ָׁשם ׁשּום 

ם יִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּיּצִ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאן ׁשֶ ּיֵ צַ ב לְ ּוׁשחָ וְ 

ים ּקִ לֻ ת חֲ מוֹ קוֹ ן מְ הֶ לָ  ׁשיֵ ת, וְ ינוֹ חִ י ּבְ ּתֵ ן ְׁש הֵ 

ה ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ת לְ כוֹ ּיָ ן ׁשַ הֵ ן ׁשֶ יוָ ת, ּכֵ ּוּימִ ְש גַ ּבְ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ת. ּכְ דוֹ חֲ ַאתְ ן מִ הֵ 

 ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ה ּבְ ּיָ תִ ְּׁש ן הַ בֶ אֶ ת' ׁשֶ ל אוֹ מַ ְׁש 'חַ 



ים אִ ן רוֹ כֵ ם, וְ ה ׁשָ יָ הָ ן ׁשֶ וֹ ּיל צִ ל ׁשֶ מֶ ּסֵ ה הַ יָ הָ 

ל ין ׁשֶ יזִ ּפִ ְׁש אּום הָ א יוֹ הּוׁשֶ  ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא

ם יִ לַ ׁשָ רּות יְ ים אֶ נִ ּקְ תַ מְ  בוֹ , ּולֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ן ם הֵ יִ לַ ׁשָ ירּוד וִ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ י מַ יל. ּכִ עֵ לְ דִ ּכְ 

ה רָ ּוׁשקְ  זוֹ , וְ עַ ּבֵ טְ מַ  תוֹ ל אוֹ ים ׁשֶ דִ דָ י צְ נֵ ְׁש 

ב תּוּכָ ל הַ ן עַ תָ נָ ם יוֹ ּוּגְר תַ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .זוֹ ּבְ 

ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה " (תהילים קלג, א)

ְכָמא ָטב " ֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחדָּנִעים ׁשֶ 

ּוְכָמא ְּבִסים ְלִמַטב ִצּיֹון ִוירּוְׁשֶלם 

ים אִ רוֹ וְ . ְּבַרם ַּכֲחָדא ,ִּכְתֵרין ַאִחין

ים ִר ּבָ חֻ מְ ים הַ חִ י ַאנֵ ְׁש ן ּכִ ם הֵ יִ לַ ׁשָ ירּווִ ן וֹ ּיּצִ ׁשֶ 

(השער ה' רָ י אוֹ רֵ עֲ ר 'ׁשַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ד. חַ יַ 

ר הַ ן וְ וֹ ּיר צִ הַ ׁשֶ  עית)השני הספירה התשי

ְוֵכן מּוָבא ים. דִ רָ פְ ים נִ ִר י הָ נֵ ם ְׁש ה הֵ ּיָ ִר וֹ ּמהַ 

 ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ׁשׁשֵ  ַהִּמְסָּפר סֹוד' רפֶ ְּבסֵ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים ִּצּיֹוןׁשֶ  שליט"א

 (שלח קסא:) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר .עֹוָלם ְּבִרית

י כֵ לְ מַ א לְ ּלָ ה אֶ רָ זָ עֲ ה ּבָ יבָ ׁשִ ין יְ אֵ ׁשֶ 

ם תָ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ י ׁשֹ , ּכִ דבָ לְ ד ּבִ וִ ית ּדָ ּבֵ 

ם, ת ׁשָ בֶ ׁשֶ ם לָ הֶ ר לָ ּתָ מֻ ה, ּוּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ מֵ 

ם הרה"ג ר' ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ם.מָ קוֹ ם מְ ׁשָ ּדְ 

ז ּמָ רֻ מְ  שפ"ום ּׁשֵ י שליט"א ׁשֶ נִ דָ ים עֲ ּיִ חַ 

במדבר כט, ( אּבָ רַ א נָ עְ ׁשַ ת הוֹ נוֹ ּבָ ְר קָ ר"ת ּבְ ּבְ 

יִלם אֵ ְבָעה ִׁש ִרים ּפָ ְּׁשִביִעי הַ ּוַבּיֹום " לב)

ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

   ".ְּתִמיִמם

ה שליט"א יָ ילְ יבִ ב סִ קֹ עֲ יף הרה"ג ר' יַ סִ הוֹ וְ 

ים לִ ּלְ ּפַ ְת מִ ים ּונִ וֹ ּפ יּוהָ  ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ בֵ ּבְ ׁשֶ 

ַּבִּמְׁשָנה א בָ ּוּמן. ּכַ וֹ ּיר צִ ם הַ ּׁשָ ב ׁשֶ רָ עֲ ד מַ צַ לְ 

ָהְפכּו ְּפֵניֶהן ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב  (סוכה נא.)

ְוָאְמרּו ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ַהֵהיָכל ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה, 

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֵקְדָמה ְוָאנּו ְלָיּה ּוְלָיּה 

ֵאין (ב"ב כה.) א רָ מָ ּגְ ּבַ  נּויצִ ן מָ כֵ וְ  .ֵעיֵנינּו

, עֹוִׂשין ּבּוְרְסִקי ֶאָּלא ְלִמְזַרח ָהִעיר

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְלָכל רּוַח הּוא 

ִמְּפֵני  ',כּווְ  עֹוֶׂשה חּוץ ִמַּמֲעָרָבה

י ּבִ ר רַ מַ ְּדָא ,ֶׁשִהיא ְּתִדיָרא ַּבְּׁשִכיָנה

 יק טֹוָבהּבֹואּו ְוַנְחזִ י וִ ן לֵ ּבֶ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשהֹוִדיעּו ְמקֹום ְּתִפָּלה 

ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְל " ִּדְכִתיב

ין ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ ר הַ ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ  ."ִמְׁשַּתֲחִוים

"ר הַ ן יַ נְ מִ ּכְ  361א הּו "הבָ ּכָ ְר מֶ  תוֹ ּיתִ אוֹ 

ל י ׁשֶ יעִ בִ ל ְר גֶ א רֶ הּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ י דָ ּכִ "ן. וֹ ּיצִ 

  ה.בָ ּכָ ְר ּמֶ ת הַ מּולֵ ְׁש ה ּובָ ּכָ ְר ּמֶ הַ 

"ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום  ח) (ש"ב ה,ָּכתּוב 

ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור  ָּכל ַההּוא

ֵמִביא ֵּפרּוׁש  'ֵמַעם לֹוֵעז'. ּובְ "ְוגֹו'

"ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי"  נוֹ וֹ ׁשלְ ה ְוזֶ  'ֲאַבְרָּבֵנאל'

בּוִסים, ָּכל ִמי ֶׁשַּיֶּכה ִראׁשֹוָנה ֶאת ַהיְ 

"ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור", ַהְינּו ֶׁשִּיְכּבׁש ִראׁשֹוָנה 

 ְּמצּוַדת ִצּיֹוןׁשֶ . רֹוִאים ַהִּמְגָּדל ֶהָחָזק

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו .ִצּנֹורִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 

ל ׁשֶ  ַּמְלכּותּבַ ׁשֶ ד סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  ִצּנֹורּדְ 

 (טז) ר'זֶ יעֶ לִ י אֱ ּבִ רַ ּדְ  יקֵ ְר 'פִ ּבְ  אבָ ּוּמ, ּכַ ןוֹ ּיצִ 

 ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנוֹ  ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם ָאַמר

 ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש

 ְּבָידוֹ  ְּכַנַען" רמַ אֱ ֶׁשּנֶ  ,ּבוֹ  ִמְרָמה ַהֶּזה

 ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ",ִמְרָמה ֹמאְזֵני

 ָהֹאֱהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור



יף סִ הוֹ וְ . ַּבעְּבֶאצְ  ְּבתּוֶליהָ  תֹוִציאוְ 

 ׁשר יֵ ינוֹ צִ ּבְ ר שליט"א ׁשֶ צּו .ש הרה"ג ר' י.

ד סוֹ יְ ת הַ אֶ  לּמֵ סַ מְ  לּדָ גְ מִ ן כֵ . וְ ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

(פ' נח ְלָהֲאִריַז"ל  'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ּבְ 

 ּו"ַוֹּיאְמר (דהי"א יא, ה). ְוֵכן ַהָּכתּוב ע' מא)

ְּדַהִּמְלָחָמה  ְיסֹו"ד" ס"ת דְלָדִוי סְיבּו יְׁשבֵ י

ָהְיָתה ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָהָיה ְּבַיד 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְיבּוס ְלָדִויד"ַהְיבּוִסים. ְוֵכן 

, ְּדָדִוד הֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ְמקֹום עֹוָנה

 (תיקונים לט.) ַּבֹּזַהר ןּיֵ עַ  ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה.

 ְסִפיָרה ַהְּסִפירֹות ֵהן ִצּנֹורֹות. ְוֵכןׁשֶ 

ע פַ ּׁשֶ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו .נֹוריצִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ לַ  יעַ ּגִ ת מַ ירוֹ פִ ּסְ ל הַ ּכָ 

ר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ  ר.וֹ ּנת צִ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ 

 358א הּו "רינוֹ צִ  תוֹ ּיתִ ין אוֹ ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ הַ 

  .יחַ ׁשִ מָ ן יַ נְ מִ ּכְ 

ָּכל ' (וישב תורה אור)"ה' ְׁשלָ 'ּבַ א בָ ן מּוכֵ וְ 

 ',ֲחִניָנא ְּבִני ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל

ן וֹ ׁש' לְ ִּבְׁשִבילי 'נִ א ּבְ ינָ נִ ת חֲ כּוזְ ּבִ 

י נִ א ּבְ ינָ נִ ל חֲ ר ׁשֶ וֹ ּנּצִ הַ  רֶ ּדֶ , ׁשֶ רוֹ ּנצִ יל וְ בִ ְׁש 

ם ׁשֵ א ּבְ רָ קְ ר נִ ינוֹ ן צִ כֵ ן. וְ וֹ ּזם נִ לָ עוֹ הָ ל ּכָ 

ר אֵ בָ נְ ּו .ןוֹ ּיצִ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ןילוֹ סִ 

 יִר צְ נוֹ לְ  רינוֹ ּצִ ת הַ ה אֶ כָ פְ ה הָ ּפָ לִ ּקְ הַ ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר  ת.וֹ ּיתִ אוֹ  ןתָ אוֹ  םהֵ ׁשֶ 

ן יַ נְ מִ ּכְ  138א הּו "ןילוֹ סִ  ֵּבין אֹוִתּיֹות

 לֶ ל מֶ יו ׁשֶ תָ מוֹ ְׁש  חמַ צֶ  אוֹ  םחֵ נַ מְ 

  .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ְּכַטל ֶחְרמֹון " ג)(תהילים קלג, ב תּון ּכָ כֵ וְ 

ֶׁשֹּיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה 

 ם".לָ ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעוֹ  הוי"ה

ם. לָ עוֹ ל הָ כָ ה לְ כָ רָ ּבְ ה הַ ָאן ּבָ וֹ ּיּצִ ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ֹזאת  ברים לג, א)(ד"ן ּבַ מְ רַ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ 

ֹזאת "ַהְּבָרָכה, הּוא ֶׁשָאַמר ָּדִוד 

, ִיְרֹמז "ָהְיָתה ִלי ִּכי ִפֻּקֶדי ָנָצְרִּתי

ֶאת  ה'ְלִצּיֹון ִעיר ָּדִוד ִּכי ָׁשם ִצָּוה 

יף סִ הוֹ וְ  ם.לָ ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעוֹ 

 "כט"ל"ץ שליט"א ׁשֶ רֶ ד ּפֶ וִ הרה"ג ר' ּדָ 

ת כּולְ ּמַ הַ ם ׁשֶ יוֹ  כ"ט ל'ל ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ז מֶ ים רֶ אִ רוֹ  ןכֵ וְ  .ׁשדֶ ל חֹ כָ ת ּבְ ׁשֶ ּדֶ חַ תְ מִ 

 ּדֹור ָודֹורֶׁשְּבָכל ה דָ ּגָ הַ ח הַ סַ נֹ ּבְ  ןוֹ ּיצִ לְ 

עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

   .ִמָּיָדם נּולֵ ִּציהּוא מַ 

ָאַמר  (ילקוט ישעי' שמב) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַרִּבי ֵלִוי ָּכל ְּפֻעּלֹות טֹובֹות ְוֶנָחמֹות 

ֶׁשָעִתיד הקב"ה ִלֵּתן ְלִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם 

ַמֵּטה "ֶאָּלא ִמִּצּיֹון. ֹעז ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר 

. ְיׁשּוָעה ִמִּצּיֹון "ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון

ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת "ֶׁשֶּנֱאַמר 

ׁשֹוָפר ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר  ."ִיְׂשָרֵאל

. ְּבָרָכה ִמִּצּיֹון "ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון"

. ַטל ַחִּיים "ְיָבֶרְכ ה' ִמִּצּיֹון"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֹוֵרד "ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶאת  'ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה

. ֵעֶזר "ֹוָלםַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהע

ִיְׁשַלח ֶעְזְר "ְוִסּיּוַע ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר 

. ּתֹוָרה ִמִּצּיֹון "ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדּךָ 

 ".ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֹמה  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ָמְרֳּדַכי ֶּבן ְׁש

ב ב טוֹ וֹ ׁשחֲ  עַ דּוּיָ הַ  םּגָ תְ ּפִ הַ שליט"א ׁשֶ 

 אוֹ  יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא ב ה טוֹ יֶ הְ יִ וְ 



י ִּת עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .תוֹ אוֹ ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  שפ"ום ׁשֵ 

י שליט"א ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַאמֵ 

ּוְמֹבָאר , הרָ וֹ ּתְּבִגיַמְטִרָּיא  םדוֹ אֱ ׁשֶ 

ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ יא הַ ם הִ דוֹ אֱ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

  ה.רָ וֹ א ּתצֵ ה תֵ ּנָ ּמֶ ּמִ ן ׁשֶ וֹ ּיל צִ עַ 

יא הִ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ ה ּבְ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ הַ 
  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

 וֹ ּבם רַ ׁשֵ ר' ּבְ פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ ת הַ רוֹ ּגְ אִ א ּבְ בָ מּו

ין אֵ ם ׁשֶ עַ ּטַ הַ ר זצ"ל ׁשֶ לֶ דְ ן ַאתָ נָ  ַרִּבי

 תוֹ אוֹ  הלָ תְ נִ וְ  ליטַ נִ ׁשֶ  ליטְ נִ יל לֵ ים ּבְ דִ מְ לוֹ 

ים דִ מְ ין לוֹ אֵ ם ׁשֶ עַ טַ  תוֹ א אוֹ , הּויׁשאִ הָ 

ת. יִ ּבַ ן הַ ּבַ ְר ל חֻ ת עַ לּובֵ אֲ ב, ּכַ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ בְ 

 יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ׁשֶ  תוֹ ּיָ לִ ּתְ  עַ ּוּדין מַ בִ הָ לְ  ְוָצִרי

ה יָ הָ ם ׁשֶ ּוּׁשין מִ ִר דְ הֶ נְ ּסַ י הַ דֵ ל יְ ה עַ לָ תְ ּנִ ׁשֶ 

 ּהלָ  ׁשיֵ , ׁשרֵ פִ ה ּונָ ּׁשָ ר ׁשֶ חַ ַא, לְ יחַ דִ מֵ ית ּוסִ מֵ 

 י ּכָ דֵ ד ּכְ ם, עַ יִ לַ ׁשָ רּון יְ ּבַ ְר חֻ ה ּכְ ינָ חִ ּבְ 

ל כָ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ת יִ וֹ ּלהִ קְ ג ּבִ הָ נְ ּמִ ל הַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

 מוֹ ה ּכְ ּזֶ ה הַ לָ יְ ּלַ ד ּבַ מֹ לְ א לִ ת ׁשֶ רוֹ וֹ ּדהַ 

ים ּיִ יף הרה"ג ר' חַ סִ הוֹ ב. וְ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ ּבְ 

ר מּור חָ תֵ ד יוֹ אן עוֹ ּכָ אר שליט"א ׁשֶ ּדָ נְ לַ ּגַ 

 ְּבִתְׁשָעה ְּבָאבי רֵ הֲ ב, ׁשֶ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ מִ 

 גּוהֲ אן נָ כָ ים, וְ ִר ּתָ ּמֻ ים הַ ִר בָ דְ ים ּבִ דִ מְ לוֹ 

ה , זֶ ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאבן כֵ ל. וְ לָ ד ּכְ מֹ לְ א לִ ׁשֶ 

ר תֵ יוֹ  ּהַ בֹ א ּגָ ג הּוהָ נְ מִ ג. ּוהָ נְ ה מִ אן זֶ כָ ין, וְ ּדִ 

 (יד, יח) 'ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים'ּבְ  אבָ ּוּמין, ּכַ ּדִ מִ 

ין בִ הָ לְ  ָצִריד עוֹ . וְ ִמְנָהג ְמַבֵּטל ֲהָלָכה

 יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ה ׁשֶ ה זֶ ׂשֶ עֲ ּמַ א מִ קָ וְ ּדַ  עַ ּוּדמַ 

ת עַ נּוה ּתְ דָ לְ ים, נוֹ נִ ה ג' ׁשָ רָ וֹ ּתהַ  רֶ ּדֶ מִ  ׁשרֵ ּפִ 

 כּוְׁש מְ ם נִ לָ עוֹ ת הָ וֹ ּמב אֻ רֹ ת ׁשֶ רּוצְ ּנַ הַ 

ת רוֹ צָ  ַהְרֵּבה מּוְר גָ ם, וְ וֹ ּיד הַ עַ  יהָ רֶ חֲ ַא

ה תָ יְ הָ ט ׁשֶ רָ פְ ּבִ ת. ּורוֹ וֹ ּדל הַ כָ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ לְ 

 ֶׁשָּדָחהה יָ חְ רַ ן ּפְ ּבֶ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ ל רַ ה עַ נָ עֲ טַ 

 רֶ ּדֶ ש מִ רֹ פְ לִ  ם לוֹ רַ גָ וְ  יׁשאִ הָ  תוֹ ת אוֹ אֶ 

ָּתנּו  (סוטה מז.)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמה. ּכַ רָ וֹ ּתהַ 

ָלם ְּתֵהא ְׂשֹמאל ּדֹוָחה ַרָּבָנן ְלעוֹ 

א ֶּכֱאִליָׁשע ֶׁשְּדָחפֹו  ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת 

א ִּכיהֹוֻׁשַע ֶּבן , ְלֵגָחִזי ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ְו

ְּפַרְחָיה ֶׁשְּדָחפֹו ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 

 ְּדָבֵרינּו יּפִ  לעַ  ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו

ים עִ ׁשָ ְר ר הָ ַאְׁש ים ּוכִ לָ ּמְ י הַ אֵ טְ ר חֶ חַ ַאּלְ ׁשֶ 

ת יִ ּבַ ן הַ ּבַ ְר י חֻ נֵ פְ ּלִ ה ׁשֶ פָ קּוּתְ ּבַ  אּוטְ חָ ׁשֶ 

ל ּמֵ סִ  אֹותֹו ָהִאיׁשל ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ּמַ , הַ עַ דּוּיָ ּכַ 

ן, וֹ ּין צִ ּבַ ְר ל חֻ ' ׁשֶ יׁשּטִ פַ ה ּבְ ּכֵ 'ּמַ ה הַ יָ הָ וְ 

ל י ּכָ רֵ הֲ ם. ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּון יְ ּבַ ְר י חֻ נֵ פְ ה לִ בָ ְר חְ ּנֶ ׁשֶ 

ל ה ׁשֶ יצָ חִ ּמְ ת הַ יסַ נִ א ּכְ ן הּוּבָ ְר חֻ הַ  ןיַ נְ עִ 

ל ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ חִ קְ וֹ ּלׁשֶ  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם

ה יצָ חִ ּמְ הַ ן וְ ּבָ ְר חֻ הַ ם, וְ מָ צְ עַ ה לְ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

ת אֶ  חּוקְ ר לָ בָ ם ּכְ ּׁשָ ן, ׁשֶ וֹ ּין צִ ּבַ ְר חֻ ּבְ  ילּוחִ תְ הִ 

ה יָ ן הָ וֹ ּין צִ ּבַ ְר ל חֻ ל ׁשֶ מֶ ּסֵ הַ י, וְ ימִ נִ ּפְ ע הַ פַ ּׁשֶ הַ 

ר. אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ ּכְ  אֹותֹו ָהִאיׁשים קִ הֵ ה ׁשֶ עָ נּוּתְ ּבַ 

(איכ"ר  "לזַ חֲ  רּומְ ת ָאיִ ּבַ ב הַ רַ חְ ּנֶ ׁשֶ ּכְ  ר ּכָ חַ ַאוְ 

ח מַ ם, קֶ ּתֶ גְ רַ ג הֲ רּוה הָ יֵ ְר ַא א, מא)

ם. ּתֶ פְ רַ ׂשְ  ְׂשרּוָפהיר ם, עִ ּתֶ נְ חַ ן טְ חּוטָ 

ר בָ י ּכְ ימִ נִ ּפְ א הַ הּון ׁשֶ וֹ ּיל צִ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ הַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

 לֵ ר הוֹ בָ ה ּכְ ּׁשָ דֻ ּקְ ל הַ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ הַ ב, וְ רַ חְ נֶ 

ה יֵ ְר ַאן ּיֵ צַ מְ  ׁשרָ דְ ּמִ ן הַ כֵ לָ . וְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלםלְ 

ר "גּו, דוִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ג,רּוהָ 

ל ּמֵ סַ מְ  ן,חּוח טָ מַ קֶ ן כֵ , וְ ה"דָ הּוה יְ יֵ ְר ַא

ית ת ּבֵ כּולְ ּמַ ה מִ ָאּבָ ׁשֶ ה סָ נָ ְר ּפַ ע הַ פַ ת ׁשֶ אֶ 

יא בִ ּנָ הַ ה ׁשֶ יכָ ת אֵ ּלַ גִ מְ ים ּבִ אִ ן רוֹ כֵ וְ ד. וִ ּדָ 



ר סוֹ חְ ּמַ הַ ב וְ עָ רָ ת הָ ב אֶ ּוׁשב וְ ּויר ׁשּכִ זְ מַ 

ן ּבָ ְר חֻ ת הַ ּוּיימִ נִ יא ּפְ הִ  זוֹ  הּדָ קֻ י נְ ה, ּכִ סָ נָ ְר פַ ּבְ 

  י.נִ ּׁשֵ ד הַ ּצַ ר לַ בַ ע עָ פַ ּׁשֶ הַ ׁשֶ 

ג זצ"ל ְר ּוּבנְ יזֶ לוֹ ּקְ ר מִ "מוֹ דְ ַאהָ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ 

 (גליון דברי תורה א'תע"ב ויגש תשכ"ח)

ם רֵ וֹ ּגה הַ יָ הָ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ּמַ הַ ׁשֶ 

 תוֹ אוֹ ת ּיַ לִ ן ּתְ כֵ וְ  .ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשלְ 

ה, ירָ צִ יְ לַ  3706 אוֹ  3696ת נַ ְׁש ה ּבִ תָ יְ הָ  יׁשאִ הָ 

ר בָ ּכְ  3724ת נַ ְׁש ּבִ  ר ּכָ חַ ים ַאנִ ה ׁשָ ּמָ כַ וְ 

ד ת עַ יִ ּבַ י הַ נֵ פְ ם ּבִ דוֹ ת אֱ לּוה ּגָ ילָ חִ תְ הִ 

ם דוֹ ת אֱ ּפַ לִ ּקְ ר ׁשֶ אֵ בָ נְ . ּו3828ת נַ ְׁש ּבִ ב רַ חְ ּנֶ ׁשֶ 

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ רּוצְ ּנַ ל הַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ יא הַ הִ 

ין ִק יסְ יְ רֵ  יף הרה"ג ר' ש.סִ הוֹ וְ  ן.וֹ ּיצִ 

, קל"ז ְּבִגיַמְטִרָּיא היבָ לִ ּצְ שליט"א ׁשֶ 

ן ּבָ ְר חֻ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ ים מְ ּלִ הִ תְ ּבִ  קל"זר מוֹ זְ מִ ּו

 ׁשרֶ ּׁשֹ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  .'"גוֹ ל וְ בֶ ת ּבָ רוֹ הֲ ל נַ "עַ 

  ת.רּוצְ ּנַ הַ יל מֵ חִ תְ ן הִ ּבָ ְר חֻ הַ 

ָיַדְעָּת  ְּכָבר (ע"ז י.)י' יִר אִ 'מְ א ּבַ בָ מּו

ֶׁשִּביֵמיֶהם ָהיּו מֹוִנין ִלְׁשָטרֹות 

ְתִחַּלת ַמְלכּוָתם ּו ,ְלַמְלכּות ְיָוִנים

ל [ׁשֶ  ִמּסֹוף ַאְרָּבִעים ִלְתִחַּלת ִּבְנָינוֹ 

ְוִנְמְצאּו ש"פ  י],נִ ּׁשֵ הַ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ 

 םקוֹ ל מָ ּכָ ּומִ  ,ָׁשָנה ְּכֶׁשָחַרב ַהַּבִית

ְלסֹוף ל"ד ְלִבְנָינֹו ֵהֵחָלה ַמְלכּוָתם 

 ר ּכָ ְוַאחַ  ,ָּבעֹוָלם ּוָמְלכּו ֵׁשׁש ָׁשִנים

ְּׁשָטה ַמְלכּוָתם ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְתּפַ 

 ,ֶׁשִּנְתַּפְּׁשָטה מֹוִנין ָלֶהם ְּבָכל ָמקֹום

 ,ְוֵאין מֹוִנין ָלֶהם אֹוָתם ֵׁשׁש ָׁשִנים

ֲהֵרי ֶׁשָּמִצינּו ְׁשָטר ְמֻאָחר ְּבֵׁשׁש 

ָׁשִנים ְּכגֹון ֶׁשָּיְצָאה ְׁשָטר ִּבְׁשַנת 

ם ַהֻחְרָּבן ֶׁשהּוא אֹוֵמר שפ"ו ָׁשִני

אֹוְמִרים ֶׁשּסֹוֵפר ֶזה  ,ְלַמְלכּות ְיָוִנים

ים אִ רוֹ  .ָמָנה ָלֶהם ִמְּתִחַּלת ַמְלכּוָתם

ית ן ּבֵ ּבַ ְר חֻ ׁשֶ  תּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

א בָ מּוּו ן.וָ ת יָ כּולְ מַ שפ"ו לְ ה יָ הָ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

 בּותְ ים ּכָ נִ קָ יְ ּדַ ים הַ ִר פְ וֹ ּסהַ ם ׁשֶ א ׁשָ רָ מָ ּגְ ּבַ 

 יִר אֲ ה, ּתַ נָ ׁשָ  ּהתָ אוֹ ּבְ  אּוצְ ּיָ ת ׁשֶ רוֹ טָ ְּׁש ּבַ 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. ת שפ"ונַ ׁשְ 

ת שפ"ו, נַ ְׁש ּבִ  ׁשחֵ רַ תְ ן הִ ּבָ ְר חֻ הַ ׁשֶ  תּוּימִ ְׁש גַ ּבְ 

  ן.ּבָ ְר חֻ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ צָ מְ ם שפ"ו נִ ׁשֵ ּבְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ם לָ עוֹ הָ  תוֹ ּמאֻ ים מֵ ִׁש נָ אֲ  ידֵ אְר יַ ילְ ן מִ כֵ לָ וְ 

י , ּכִ ְּבָכל ַהּדֹורֹותת רּוצְ ּנַ י הַ רֵ חֲ ים ַאכִ ׁשָ מְ נִ 

ן וֹ ּיּצִ ה מִ לָ דוֹ ּגְ ה הַ יקָ נִ יְ את הַ צֵ מְ ם נִ ׁשָ 

 ּהתָ אוֹ א ּבְ הּוה, ׁשֶ ה זֶ ׂשֶ עֲ ּמַ ה מִ לָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש הִ שֶ 

 עַ דּוּיָ י ׁשֶ פִ כְ ת. ּויִ ּבַ ן הַ ּבַ ְר ל חֻ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ 

ן כֵ לָ , וְ לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ר לְ צֶ ה נֵ יָ הָ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ׁשֶ 

ק סּוּפָ ם הַ ל ׁשֵ , עַ יִר צְ נוֹ  מוֹ צְ עַ א לְ רָ קָ 

 עַ דּוּיָ ד ּכַ לַ א נוֹ הּוה". וְ רֶ פְ יו יִ ׁשָ רָ ּׁשָ מִ  רצֶ נֵ וְ "

ה תָ יְ הָ ם ׁשֶ יָ ְר מִ  וֹ ּמל אִ ת ׁשֶ נּוה זְ ׂשֵ עֲ ּמַ מִ 

ם ה עִ תָ נְ ּזָ ד, ׁשֶ וִ ע ּדָ רַ ּזֶ ל מִ יאֵ ּתִ לְ ַאת ְׁש ּדַ כְ נֶ 

ה יָ ְר טוֹ סְ הִ הַ  ָּכלן ּיֵ א. עַ ירָ דִ נְ ה ּפַ יָ הָ  מוֹ ְּׁש י ׁשֶ וֹ ּג

 (חודש טבת).ים' ּנִ מַ ּזְ הַ ל וְ אֵ רָ ְׂש ר 'יִ פֶ סֵ ּבְ 

 מוֹ קוֹ מְ ן ּבִ וֹ ּיר צִ הַ ּבְ  עַ דּוּיָ ה ּכַ תָ יְ הָ  תוֹ ילּועִ פְ ּו

ים ִר צְ וֹ ּנהַ  ימּוקִ הֵ  ם ּכָ ּוּׁשמִ , ּולֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ׁשֶ 

 יעַ פִ וֹ ּמי ׁשֶ פִ , ּכְ מוֹ ן ְׁש כֵ '. וְ כּות וְ וֹ ּיסִ נֵ ם ּכְ ׁשָ 

א הּוׁשֶ  עַ ּוׁשיְ ה יָ "ם, הָ ּבַ מְ רַ ן' לָ ימָ ת ּתֵ רֶ ּגֶ 'אִ ּבְ 

 "דיוֹ ם עִ  יוׂשָ עֵ אֹוִתּיֹות ד חָ ד אֶ ּצַ מִ 

י נִ ד ׁשֵ ּצַ מִ , ּוַהְּקֻדָּׁשהמֵ  תוֹ יקָ נִ ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

ם ּׁשָ י מִ . ּכִ יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו

ת מוֹ ׁשֵ ּדְ  .יׁשַ יִ ה לְ מֶ וֹ ּד ּוׁשיֵ ן כֵ וְ  ק.נֵ א יוֹ הּו



. דוִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ ּבְ  נּוּתְ ּנִ ת ׁשֶ מוֹ ׁשֵ  יּוהָ  ּוּלאֵ 

ה יָ הָ יא ׁשֶ בִ ּנָ הַ  הּויָ עְ ׁשַ יְ ל א עַ רָ מָ ּגְ ּבַ  אבָ ּוּמּכַ 

ִמּׁשּום ֶׁשִּכְּסָתה  (מגילה י:) ד.וִ ית ּדָ ּבֵ מִ 

ָפֶניָה ְּבֵבית ָחִמיָה, ְלִפיָכ ָיְצאּו 

 ים ּוְנִביִאים. ְמָלִכיםִמֶּמָּנה ְמָלכִ 

ִמָּדִוד. ּוְנִביִאים ֵמָאמֹוץ, ַּדֲאַמר ַרִּבי 

ֵלִוי, ָמסֹוֶרת ְּבָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ָאמֹוץ 

ַאֵחי ֲהוּו,  ה]דָ הּויְ  לֶ [מֶ  ַוֲאַמְצָיה

ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ן ּבֶ  ּוְכִתיב, "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו

ין ת ּבֵ רֶ ּׁשֶ קַ ּמְ א ׁשֶ רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ָחָזה". 

א טְ חֵ ת, לְ נּוזְ ּבִ  יׁשאִ הָ  תוֹ ת אוֹ דֶ ּלֶ א הֻ טְ חֵ 

(יבמות  :הּׁשֶ נַ מְ  וֹ ּדכְ י נֶ ידֵ ּבִ  הּויָ עְ ׁשַ ת יְ יגַ ִר הֲ 

ר מֵ אי אוֹ ּזַ ן עַ ן ּבֶ עוֹ מְ י ִׁש נֵ ּתָ  מט:)

ם יִ לַ ׁשָ ירּוין ּבִ סִ חֲ ת יוֹ ּלַ גִ י מְ אתִ צָ מָ 

ת ׁשֶ אֵ ר מֵ זֵ מְ י מַ נִ לוֹ ּפְ  יׁשאִ  ּהב ּבָ תּוכָ וְ 

ת ג אֶ רַ ה הָ ּׁשֶ נַ מְ  ּהב ּבָ תּוכָ וְ  ,יׁשאִ 

שליט"א  .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  .היָ עְ ׁשַ יְ 

ת ּפַ לִ קְ ת ּבִ זֶ מֶ ְר ד נִ וִ ית ּדָ ל ּבֵ ׁשֶ  ּהּמָ אִ  תרּוׁשֶ 

   .יהָ לֶ ה עָ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  תרּוצְ ּנַ הַ 

אי' ּכַ ן זַ ן ּבֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ ת רַ רֶ ּגֶ 'אִ א ּבְ בָ מּו ְוֵכן

ֶבט ׁשֵ סּור יָ  א" שית מט, י)(ברא בתּוּכָ הַ ׁשֶ 

ֹבא יָ י ּכִ ד עַ ְגָליו רַ ֵּבין מִ ְמֹחֵקק ּויהּוָדה מִ 

ה ִׁש   "ׁש"א יֵ " ר"ת לֹו ִיְּקַהת ַעִּמיםוְ י

ם ּוּמר הַ סּוא יָ וְ  "ּוׁשיֵ "ע ּכְ "ם רָ מּו

ים אִ רוֹ וְ  ה.יא ׁשִ בֹ י יָ ד ּכִ ה עַ ּזֶ ע הַ רָ הָ 

 "ּוׁשיֵ לְ ז מֶ רֶ א צָ אי' מָ ּכַ ן זַ ן ּבֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ רַ ׁשֶ 

ה ּלָ אֻ ּגְ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ ּו ה.ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ק ׁשֶ סּוּפָ ּבַ 

ן, ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  "ּוׁשל יֵ ל ׁשֶ קּולְ ּקִ ן הַ ּוּקִת ה ּבְ יָ לּוּתְ 

 ְוֵכן .יחַ ִׁש א מָ בֹ ד יָ ּיָ ה מִ ּזֶ "ם הַ ּוּמר הַ סַ ּוּיׁשֶ כְ ּו

הָיֹבא  ַעד ִּכי" (בראשית מט, י) בתּוּכָ הַ   ִׁשי

ן כֵ וְ  .שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַעִּמים תִיְּקהַ  ְולוֹ 

 "יהָ לֶ ּוׁשּבְ  ּהתָ ָאמְ "טֻ  (איכה א, ט)ב תּוּכָ 

ה יָ ם הָ ּׁשָ ׁשֶ  שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא םיִ לַ ּוׁשוְ 

סּור יָ א " אנּובֵ הֵ ק ׁשֶ סּוּפָ ן הַ כֵ ם. וְ גָ ּפְ הַ 

ן כֵ וְ  ."םיִ לַ ּוׁש" ר"ת ְמֹחֵקקּויהּוָדה מִ ֶבט ׁשֵ 

 (איכה ג, יא)ב תּוּכָ הַ  אְּבִגיַמְטִרּיָ  שפ"ו

  ם".מֵ וֹ ׁשי נִ מַ "ׂשָ 

 יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ת' ׁשֶ רוֹ וֹ ּדר הַ דֶ 'סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

רמ"ע א ּבָ בָ מּוס. ּודּוְר ת הוֹ ּמֵ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ ד ּבַ לַ נוֹ 

ס דּוְר הוֹ ׁשֶ  ('גלגולי נשמות' אות ב') אנוֹ ּפָ מִ 

יק לִ דְ ה מַ יָ הָ ל, ׁשֶ אּוי ׁשָ בִ ר אֲ ל נֵ ּוּגלְ ה ּגִ יָ הָ 

א ן הּוכֵ ם לָ דֶ קוֹ ת, וְ לוֹ פֵ אֲ ת הָ אוֹ בוֹ ּמְ ת ּבַ וֹ רנֵ 

א הּו לֶ ימֶ בִ אֲ ׁשֶ  ֵבַאְרנּו. ּולֶ ימֶ בִ ה אֲ יָ הָ 

ת ינַ חִ בְ ת ּבִ כּולְ ּמַ הַ ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ 

ת פַ קּום ְּת ּוּיין סִ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ . וְ לֶ י מֶ בִ אֲ 

, ׁשיאִ הָ  תוֹ ת אוֹ פַ קּות ּתְ ילַ חִ תְ ס לִ דּוְר הוֹ 

 תוֹ אוֹ ל, וְ אּוׁשָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ ס הָ דּוְר הוֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

 סדּוְר הוֹ ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ  יׁשאִ הָ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוׁשֶ  ,עַ דּוּיָ ּכַ  יִר בְ ד עִ בֶ עֶ ה יָ הָ 

  . יִר בְ עִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא סדּוְר הוֹ ן כֵ , וְ יחַ ׁשִ מָ 

(ר"ח "ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ ּיִ ץ חַ י עֵ ִר 'פְ א ּבִ בָ ן מּוכֵ וְ 

ל כָ וְ  יו.ׂשָ ל עֵ ּוּגלְ ה ּגִ יָ הָ  עַ ּוׁשיְ  פ"ג ח"ב תס)

יא הִ את ׁשֶ ּזֹ הַ  ַּבִּגיַמְטִרָּיאה יָ לּוּתְ  ַהְּגֻאָּלה

ר"ש ת הָ ּלַ פִ תְ א ּבִ בָ ּוּמ, ּכַ שפ"ון יַ נְ מִ ּכְ 

ּוַמה ח: סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ים ּבְ ִר מְ אוֹ י ׁשֶ לִ ּפְ רוֹ טְ סְ אוֹ 

ו "ִר"י ַז"ל: ַהֵּׁשם שפֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהאֲ 

ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ָּדִו"ד ֶּב"ן ִיַׁש"י 

ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם 

ים אִ רוֹ וְ  .ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ד וֹ ּסיא הַ הִ  יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ל ׁשֶ  ִּגיַמְטִרָּיאהַ ׁשֶ 



 יִר ּצָ ׁשֶ  ְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוּו. יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאל ּבִ ׁשֶ 

ת יקַ נִ ת יְ יא אֶ צִ הוֹ ן לְ וֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקת ּתִ וֹ ׂשעֲ לַ 

ת יר אֶ זִ חְ הַ לְ ם, ּוּׁשָ מִ  עַ ּוׁשיְ  רֶ ּדֶ  יוׂשָ עֵ 

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְוֵכן  .יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ע לְ פַ ּׁשֶ הַ 

ן טָ ּׂשָ ת הַ ים אֶ ּנִ כַ ים מְ ִר צְ וֹ ּנהַ ׁשֶ  ְּבַגְׁשִמּיּות

, א שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיאר יפַ צִ לּום ׁשֵ ּבְ 

ת ּלַ גִ מְ ן ּבִ כֵ וְ  ם שפ"ו.ׁשֵ ם ּבְ חָ לְ א נִ הּוׁשֶ  ינּויְ הַ 

ץ ת ו', חּואוֹ ים ּבָ ילִ חִ תְ ים מַ קִ סּוּפְ ל הַ ת ּכָ רּו

ת וֹ ּיִת אוֹ ים ּבְ ילִ חִ תְ ּמַ ים ׁשֶ קִ סּוה ּפְ נָ מוֹ ְּׁש מִ 

ם ּגַ ׁשֶ  'חַ קֵ רוֹ 'ּבָ א בָ ן מּוכֵ וְ  .היָ עְ ׁשַ יְ "ל בֶ אֵ 

ל ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ּמַ ת הַ אֶ  ׁשיֵ  ּהב ּבָ ׁשֶ ּיֵ ת וַ ׁשַ רָ פָ ּבְ 

ל ד, ּכָ וִ א דָ צָ ם יָ הֶ ּמֵ ר ׁשֶ מָ תָ ה וְ דָ הּויְ 

ץ חּו ו',ת אוֹ ים ּבָ ילִ חִ תְ ים מַ קִ סּוּפְ הַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ים ּבָ ילִ חִ תְ ּמַ ים ׁשֶ קִ סּוּפְ  הנָ מוֹ ְּׁש מִ 

רמ"ז יף הָ סִ הוֹ וְ  אב"ל א"ך בכ"א.

 70ה לָ חֵ הֵ  יתִר צְ וֹ ּנה הַ ירָ פִ ּסְ הַ שליט"א ׁשֶ 

יא הִ ל ׁשֶ ּמֵ סַ י, לְ נִ ת ׁשֵ יִ ן ּבַ ּבַ ְר חֻ  םדֶ ה קוֹ נָ ׁשָ 

 70ה יָ הָ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר ת יִ ן ּבַ ּבַ ְר חֻ ת ם אֶ ת ּגַ לֶ לֶ וֹ ּכ

ן וֹ ּין צִ ּבַ ְר ת חֻ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ יא מְ י הִ ה. ּכִ נָ ׁשָ 

ל ת ּכָ ל אֶ לֵ וֹ ּכי ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ן הַ ּבָ ְר חֻ א הַ הּוׁשֶ 

    ת.נוֹ ּבָ ְר חֻ הַ 

ים ִר צְ וֹ ּנהַ  אׁשם רֹ ׁשֵ ֵׁשל ִהְׁשַּתלְ  ןכֵ וְ 

 ].עַ ּוׁשיְ [ שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ריוֹ יפְ ּפִ אַ 

 יחַ ִׁש ת מָ ינַ חִ בְ ּבִ ן בָ לָ ּבְ  וֹ ּלּכֻ  ׁשבּולָ  עַ דּוּיָ ּכַ ׁשֶ 

א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמיו. ּכַ לָ ת עָ וֹ ׁשּבָ לֻ ת מְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ ׁשֶ ּכְ 

א הּו יחַ ִׁש ּמָ ת הַ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  (סנהדרין צח:)

ם הֵ ׁשֶ ן ּכְ כֵ וְ  י.ּבִ י רַ בֵ א ּדְ ורָ יוָ חִ  ,ָלָבןע רָ צֹ מְ 

ת וֹ ׂשעֲ ת לַ רֶ סֹ ם מָ הֶ לָ  ׁשר יֵ יוֹ יפְ ּפִ ים אַ ּנִ מַ מְ 

ְוֵכן מּוָבא . ןבָ לָ ן ׁשָ ם עָ ה עִ רָ ה זָ דָ בוֹ ה עֲ יזֶ אֵ 

שליט"א  ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג

  .ןבָ ר לָ עוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יחַ ׁשִ ּמָ ׁשֶ 

"ן וֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשה יֵ יָ יצְ זִ וְ קְ נְ יאִ  תוֹ ּבְ ן כֵ וְ 

 ְוהֹוִסיף. ׁשחָ ּנָ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת ק' מְ אוֹ ּדְ ק' 

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַאהרה"ג ר' 

ם ה גַ זֶ וְ . תינוֹ קִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןיקַ תִ וָ ׁשֶ 

ם חֵ ּלָ ּיִ ׁשֶ  ףסֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ל א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ הַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  ו ק'ׂשָ עֵ ן כֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ הַ ן מַ זְ ם ּבִ דוֹ אֱ ּבֶ 

ם ת עַ ק אֶ ׁשֵ ו עוֹ ׂשָ עֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ קׁשֵ עוֹ 

ר בֵ עוֹ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ם אֶ הֶ מֵ  עַ נֵ מוֹ ל ּואֵ רָ ְׂש יִ 

י פִ כְ ּו ת.לּוּגָ ל הַ לַ גְ ּבִ  ,ת ק'אוֹ הָ  רֶ ּדֶ  וֹ ּכְר ּדַ 

ו ילָ עָ  בּורָ ׁשֶ  קׂשֶ עֵ ר הָ אֵ ל ּבְ יל עַ עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

ת ה אֶ לָ ּמְ ּסִ ק, ׁשֶ חָ צְ י יִ עֵ ם רוֹ ר עִ רָ גְ י עֵ רוֹ 

 הרָ צְ נִ ן וֹ ׁשּלְ ם מִ הֵ  יםִר צְ נוֹ ן כֵ וְ  ן.ּבָ ְר חֻ הַ 

ם הֵ ם ׁשֶ תָ הּול מַ ה ּכָ זֶ , ּדְ לעּונְ מַ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ 

ים מִ ְר גוֹ , וְ ןוֹ ּיל צִ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ לִ עֲ נוֹ 

ם מָ צְ עַ לְ  קֹוְרִאיםם ן הֵ כֵ לָ ן, וְ ּבָ ְר חֻ ת הַ אֶ 

, לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ר לְ צֶ נֵ ם הֵ ם ׁשֶ ל ׁשֵ עַ  יםִר צְ נוֹ 

ק נֵ וֹ ּיר ׁשֶ צֶ ל נֵ כוֹ יָ בְ ת ּכַ יוֹ הְ לִ ם תָ הּול מַ ה ּכָ זֶ ּדְ 

יר בִ עֲ הַ לְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ  חַ קֵ לוֹ וְ 

 .יף הרה"ג ר' יסִ הוֹ וְ  א.רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ד הַ צַ לְ 

ית ִר צְ וֹ ּנה הַ ּיָ סִ נֵ ּכְ הַ ר שליט"א ׁשֶ צּו .ש

ת ּדַ קֻ ם נְ ּׁשָ ׁשֶ  חַ ילוֹ ּׁשִ ת הַ בַ קְ נִ ְטִרָּיא ְּבִגימַ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ה, ּכְ ּפָ לִ ּקְ ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ ין הַ ר ּבֵ ּוּבחִ הַ 

א הּו חַ ילוֹ ּׁשִ ן הַ יָ עְ ּמַ י' ׁשֶ צִ חֵ ד הַ ר 'סוֹ מַ אֲ מַ ּבְ 

 ִּבירּוָׁשַלִים ,חַ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּמִ הַ יר עִ ד ׂשָ סוֹ ּבְ 

  ם.תָ יקָ נִ ית יְ חִ פְ הַ י לְ דֵ ּכְ  תוֹ ם אוֹ תַ סָ  הּויָ קִ זְ חִ וְ 

י יִר ִׂש א עֲ ת הּובֵ טֵ י ּבְ יִר ִׂש עֲ ם הָ יוֹ 

  ת.כּולְ מַ ּבַ ת ׁשֶ כּולְ י, מַ יִר ִׂש עֲ ּבָ ׁשֶ 



('תורת משה' דרוש ל אֵ וֹ ר' ׁשפֵ סוֹ  םתַ 'חֲ הַ 

ה רָ ׂשָ ם עֲ צוֹ  עַ ּוּדמַ לז' אדר, דרשות לח' טבת) 

י פִ ב, ּכְ ָאה ּבְ עָ ְׁש ם ִּת וֹ ּצר מִ תֵ ר יוֹ מּות חָ בֵ טֵ ּבְ 

 ּדֹוֶחה ינוֹ ב אֵ ָאה ּבְ עָ ְׁש ם ּתִ וֹ ּצׁשֶ  יםאִ רוֹ ׁשֶ 

ת. ּבָ ה ׁשַ חֶ וֹ ת ּדבֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ ם עֲ צוֹ ת, וְ ּבָ ׁשַ 

ל חּוא יָ ת בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ  נּוּלָ ׁשֶ  חַ ּוּל[ּבַ 

ה, ּיָ אִ ְר י הָ ל ּפִ ים עַ ִׁש ּדְ קַ ם מְ ל אִ בָ ת, אֲ ּבָ ׁשַ ּבְ 

ר' פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ ר הַ אֵ בָ מְ ל]. ּוחּוּיָ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ 

ה, רָ ּצָ ר הַ מַ ּגְ ר מִ תֵ ה יוֹ ׁשָ ה קָ רָ ּצָ ת הַ לַ חָ תְ הַ ׁשֶ 

ר ָאְּׁש ל הַ כָ ת, וְ רוֹ ּצָ ל הַ ל ּכָ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם הַ י ׁשָ ּכִ 

ה ּבָ רַ ּדְ אַ ם. וְ יל ׁשָ חִ תְ הִ ה ּׁשֶ ּמַ ה מִ ָאצָ וֹ ם ּתהֵ 

ת ּלַ חִ תְ ת ּורוֹ ּצָ ף הַ ת סוֹ ן אֶ ּיֵ צַ ת מְ רוֹ ּצָ ר הַ מַ ּגְ 

ה עָ ְׁש תִ ּבְ  יחַ ִׁש ד מָ לַ וֹ ּנה ׁשֶ עָ ּוׁשיְ ת הַ יחַ מִ צְ 

ר וֹ ל ּדכָ ּבְ ר' פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ יף הַ סִ מוֹ ב. ּוָאּבְ 

ה רָ ׂשָ ל עֲ ם ׁשֶ יוֹ  תוֹ אוֹ  יעַ ּגִ ּמַ ׁשֶ ר ּכְ דוֹ וָ 

ה לָ עְ מַ ּלְ ין ׁשֶ ית ּדִ ין ּבֵ בִ ׁשְ ת, יוֹ בֵ טֵ ּבְ 

 ה.נָ ׁשָ ה וְ נָ ל ׁשָ ל ּכָ ן ׁשֶ ּבָ ְר חֻ ין הַ ִר זְ גוֹ וְ 

 תרּוצְ ּנַ ת הַ רַ ת צָ ים אֶ נִ ּיְ צַ ן מְ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ 

ת רַ ּצָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ל, לְ יטְ ּנִ ל הַ ז חָ ָאת ׁשֶ בֵ טֵ  ׁשדֶ חֹ ּבְ 

ם ׁשֵ ת, ּכְ בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ ת עֲ ינַ חִ בְ יא ּבִ ל הִ יטְ ּנִ הַ 

ֻחְרַּבן ֵּבית ל ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ א הַ ת הּובֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ ׁשֶ 

ן וֹ ּיה צִ בָ ְר חְ נֶ  ּהּבָ ל ׁשֶ יטְ ּנִ ת הַ רַ צָ  , ּכָ ַהִּמְקָּדׁש

ֻחְרַּבן ֵּבית ל ים ׁשֶ ִׁש רָ ּׁשֳ הַ  ׁשרֶ יא ׁשֹ הִ 

ר אֵ 'ּבְ  ְּבֵסֶפרא בָ ן מּוכֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ּכְ  ַהִּמְקָּדׁש

 תוֹ אוֹ ׁשֶ ) 'רבי יוחנן בן זכאי אגרת' על(ק' חָ צְ יִ 

 ינּוצִ מָ  ת.בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ ב עֲ רֶ עֶ ד ּבְ לַ נוֹ  יׁשאִ הָ 

א י הּויִר ִׂש עֲ הָ  ׁשדֶ חֹ הַ ׁשֶ (תיקונים כט.) ר הַ ּזֹ ּבַ 

 ְבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ּו ת.כּולְ ת מַ ינַ חִ בְ ּבִ 

 י,יִר ׂשִ עֲ הָ  ׁשדֶ חֹ א הַ ת הּובֵ טֵ  ׁשדֶ חֹ ׁשֶ מּוָבא 

 ית.יִר ִׂש עֲ ה הָ ירָ פִ ּסְ יא הַ הִ ת, ׁשֶ כּולְ ת מַ ינַ חִ ּבְ 

ט'  ינּויְ . הַ תט' ּבַ  ִמְּלׁשֹון תבֵ טֵ א רָ קְ ן נִ כֵ לָ 

 ת,כּולְ ּמַ יא הַ הִ ת, ׁשֶ ּבַ ת לַ יעוֹ ּפִ ְׁש ּמַ ת ׁשֶ ירוֹ פִ סְ 

 ׁשדֶ חֹ ׁשֶ  אסתר ב, טז)("י ִׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמׁשֶ י פִ כְ ּו

ן ה מִ נֶ הֱ ף נֶ ּוּגהַ ה ׁשֶ ּנָ ת צִ עֵ א ת הּובֵ טֵ 

 תבַ ּטָ הַ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּו תבֵ טֵ  ןכֵ . וְ ףּוּגהַ 

ה פָ קּוּתְ יא הַ ת, הִ בֵ ת טֵ פַ קּון ּתְ כֵ לָ ת. וְ רוֹ ּנֵ הַ 

ית יעִ בִ ְר ת הָ אוֹ יא הָ ת הִ כּולְ מַ , ּדְ יתיעִ בִ ְר הָ 

ה זֶ  ׁשדֶ חֹ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ם הוי"ה. ׁשֵ ּבְ ׁשֶ 

י יִר ִׂש עֲ ם הָ ט יוֹ רָ פְ ּבִ ת, ּוכּולְ ּמַ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּו

י, יִר ׂשִ עֲ ּבָ י ׁשֶ יִר ׂשִ עֲ א הּוׁשֶ ת בֵ טֵ ּבְ 

ד וֹ ּסה הַ זֶ . וְ תכּולְ מַ ּבַ ת ׁשֶ כּולְ מַ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

ת ּפַ לִ ת קְ קֶ נֶ וֹ ּים ּׁשָ ׁשֶ , לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ר בֶ ל קֶ ׁשֶ 

ת ינַ חִ בְ , ּבִ ןוֹ ּיצִ ּבְ ן ׁשֶ ּוּיּצִ א הַ הּוׁשֶ ת, רּוצְ ּנַ הַ 

ן ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ . ּכְ תכּולְ מַ ּבַ ת ׁשֶ כּולְ מַ 

ד וִ ר ּדָ בֶ קֶ . וְ ןוֹ ּיצִ ן וֹ ׁשּלְ מִ  ןּוּיצִ א רָ קְ נִ  רבֶ ּקֵ ׁשֶ 

ת בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ ן כֵ וְ . ןוֹ ּיצִ ּבְ ן ׁשֶ ּוּיּצִ א הַ הּו

ת ינַ חִ בְ ה ּבִ נָ ּׁשָ ת הַ ילַ חִ ּתְ מִ  100ם הַ א יוֹ הּו

 100י קֵ לְ ד חֶ חָ יא אֶ הִ ׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּותת כּולְ מַ 

ד גֶ נֶ א ּכְ הּות בֵ טֵ  ׁשדֶ ן חֹ כֵ וְ ת. ירוֹ פִ ּסְ ל הַ ּכָ מִ 

ְוַהָּמִׁשיַח ִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ָּדן, ַּכּמּוָבא  ,ןּדָ ט בֶ ׁשֵ 

"ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד  (ילקוט ויחי קס) ַּבִּמְדָרׁש

ָאִביו ִמיהּוָדה  ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים,

ן בֵ אּויף הרה"ג ר' ְר סִ הוֹ וְ  .ְוִאּמֹו ִמָּדן

"ת לֶ ּדָ  "ןּדָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יּולּמִ ל שליט"א ׁשֶ קֶ נְ רֶ פְ 

ל יטַ ּנִ ם ׁשֶ וֹ ּיל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו נת"לא הּו ן"נֻ

 ׁשדֶ ן חֹ כֵ וְ  .ֵטֵבת ֶדׁשחֹ ּבְ  יׁשאִ הָ  תוֹ ה אוֹ לָ תְ נִ וְ 

ם יגִ ּדָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ידִ ּגְ  לוֹ ּזָ ת מַ בֵ טֵ 

ן. ּמָ קַ לְ דִ ד ּכְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ 

ר ּפַ סְ מִ ר לְ ּוׁשקָ  ידִ ּגְ הַ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 



ֶּבן ֶעֶׂשר  (קה"ר א, ג)ת. כּולְ ל מַ ּמֵ סַ מְ הַ  רׂשֶ עֶ 

  .ָׁשָנה קֹוֵפץ ִּכְגִדי

ֵאַלי  ה'ַוְיִהי ְדַבר " , א)יחזקאל כד(ב תּוּכָ 

ָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ַּבּׁשָ 

ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ֵלאֹמר: ֶּבן ָאָדם ְּכָתב 

ְל ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום 

ם  ַהֶּזה ָסַמ ֶמֶל ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשַלִ

ה יָ יא הָ בִ ּנָ אל הַ קֵ זְ חֶ יְ  ."ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ה ת מַ ת אֶ בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ ם עֲ יוֹ א ּבְ ּבָ נִ ל וְ בֶ בָ ּבְ 

יל חִ תְ הִ ם ׁשֶ יוֹ  תוֹ אוֹ ם ּבְ יִ לַ ׁשָ ירּוּבִ  הרָ ּקָ ּׁשֶ 

ם "ׁשֵ  עַ ּוּדה מַ ּׁשָ קַ תְ י"ם הִ ּבִ לְ ּמַ הַ ר. וְ צוֹ ּמָ הַ 

ה ָאבּוּנְ ם הַ ים עִ ִר ּוׁשְק  "ַהּיֹום ֶעֶצם"ם" וְ וֹ ּיהַ 

 רוֹ ׂשעָ ה ּלָ ּמִ הַ ר ׁשֶ אֵ בָ מְ ק, ּוסּוּפָ ן הַ וֹ ׁשלְ ּכִ 

 י' רּפַ סְ ד מִ ם עוֹ ד עִ חַ ם" יַ וֹ ּים הַ יא "ׁשֵ הִ ׁשֶ 

, םיִ לַ ׁשָ רּויְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאם" וֹ ּים הַ צֶ א "עֶ הּוׁשֶ 

 רּצַ נֶ דְ כַ בּונְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא תבֵ א טֵ י"ן כֵ וְ 

ה אֶ ְר נִ  .םיוֹ  תוֹ אוֹ ּבְ  רּוָׁשַלִיםיְ ל עַ  מַ ּסָ ׁשֶ 

ק סּוּפָ ת הַ י"ם אֶ ּבִ לְ ּמַ הַ ר אֵ בָ מְ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ 

ת כֶ ּיֶ ׁשַ  יַמְטִרָּיאּגִ ׁשֶ ן יוָ ּכֵ  ,ְטִרָּיאימַ ּגִ  רֶ ּדֶ 

 עַ דּוּיָ ר ּכַ ּפָ סְ ּמִ ת הַ ת אֶ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ לַ 

 רֶ דֶ א ּבְ הּו ראּוּבֵ הַ ן כֵ , לָ "ׁשּׁשַ רַ ר הָ ּוּדּסִ מִ 

ֲעָׂשָרה ם וֹ ּיׁשֶ  ינּורֵ בָ י דְ פִ לְ . ּוִּגיַמְטִרָּיא

א  ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהַּמְלכּותד א סוֹ הּוְּבֵטֵבת 

ם ׁשֵ  עַ ּוּדר מַ ָאבֹ מְ י"ם, ּוּבִ לְ ּמַ ת הַ יַ ְׁש ה קּוׁשָ קָ 

ן וֹ ּיצִ ים לְ ִר ּוׁשה קְ ּזֶ ם הַ וֹ ּים הַ צֶ עֶ ה, וְ ּזֶ ם הַ וֹ ּיהַ 

ן וֹ ׁשלְ  ינּוצִ ּמָ ף ׁשֶ ַאים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ  .ירּוָׁשַלִיםוִ 

אן ים, ּכָ מִ עָ ּפְ  ח"יק ה רַ רָ וֹ ּתל הַ כָ ּבְ  ם"צֶ "עֶ 

ר ָאבֹ מְ , ּום"צֶ "עֶ ן וֹ ׁשּלָ הַ ים מִ עָ י ּפְ נֵ ה ְׁש בָ תּוּכְ 

יא הִ ן ׁשֶ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ אן נְ ּכָ  הזָ מְ ְר ּנִ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ לִ 

י נֵ פְ ּלִ ם מִ לָ עוֹ ה ּבָ רָ אֲ ְׁש ּנִ ׁשֶ ת מּוצְ עַ ת הָ ּדַ קֻ נְ 

ד וִ ם ּדָ דָ ת ָאמוֹ ְׁש נִ  ׁשרֶ ה ׁשֹ ּנָ ּמֶ מִ ם ּוצּומְ ּצִ הַ 

(נתיב ים' ִר עָ י ְׁש חֵ תְ ר 'ּפִ פֶ סֵ ּבְ ַּכּמּוָבא  .יחַ ִׁש מָ 

ן מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאלַ עוֹ ׁשֶ  אבי"ע פתח ג) קצור

ם דָ ל ָאז עַ ּמֵ רַ ן, לְ מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאׁשֵ א ּבְ רָ קְ נִ 

ם לַ ד עוֹ סוֹ ה ּבְ יָ הָ א ׁשֶ טְ חֵ ם הַ דֶ ן קוֹ וֹ אׁשִר הָ 

ל ת ּכָ אֶ  כוֹ תוֹ ל ּבְ לֵ וֹ ּכן ׁשֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ָא

. פוֹ ד סוֹ ו עַ ּקַ ית הַ אִׁש רֵ , מֵ ֻּכָּלםת מוֹ לָ עוֹ הָ 

 ִנְרֶאה (טו:)ם' כָ ת חָ רַ וֹ ר 'ּתפֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ֶׁשּסֹוֵבר מֹוִרי ָהַרב ז"ל ֶׁשּׁשּום א' 

ם דָ ָאֵמַהַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֲאִפּלּו 

א ִנְתְקנּו ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ַעד  ןמוֹ דְ קַ 

ְוַעל ָידֹו  ,ֶׁשָּבא ָאָדם ָהִראׁשֹון

. ִהְתִחילּו ְלִהָּתֵּקן ֻּכָּלם ָּפִנים ְּבָפִנים

ִוד ּדָ ָדם אָ ל ם ׁשֶ תָ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

א הּון, ׁשֶ מוֹ דְ קַ  םדָ ָאם לַ עוֹ א מֵ הּו ִׁשיחַ מָ 

ר תֵ יוֹ ּבְ  ּהַ בֹ ּגָ א הַ הּות, וְ ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ל עוֹ עַ מֵ 

א הּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ לָ ת. וְ מוֹ לָ עוֹ ל הָ כָ ּבְ 

 נּוְר ַאבֵ ם. ּדְ מֵ וֹ ם ּדהֵ ב, ׁשֶ הָ זָ ן וְ בֶ ת אֶ ינַ חִ ּבְ 

ד סוֹ ן ּבְ מוֹ דְ ם קַ דָ ת ָאינַ חִ ּבְ ם מִ מֵ וֹ ּדהַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ים ִר ּתְ ּתַ סְ ם מִ מֵ וֹ ּדבַ ן. ּופָ סוֹ ן ּבְ תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עּונָ 

 ׁשרֶ ד שֹ ם סוֹ הֵ ן, ׁשֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ת ָארוֹ אוֹ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ִׁשיחַ מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ת מַ ְׁש נִ 

יא הִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ן ּבְ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ ּנְ ׁשֶ  (וישב קפו.)

ה זֶ ת. וְ מוֹ לָ עוֹ ל הָ ּכָ  אּוְר בְ ה נִ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ 

 ּהַ בֹ ּגָ א הַ הּון שֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאלַ ל עוֹ ד שֶ וֹ ּסהַ 

(ב"ר  ׁשרָ דְ ּמִ ר הַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ ל ּפִ ר. עַ תֵ יוֹ ּבְ 

ִקים רּוחַ וְ " ב, ד)  ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱא

ן כֵ וְ  .ַהָּמִׁשיחַ  ֶמלֶ  ֶׁשל רּוחוֹ  ֶזה ַהָּמִים"

ִׁשְבָעה ְּדָבִרים  (פסחים נד.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ִנְבְראּו ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ֵאּלּו ֵהן, 



ּתֹוָרה, ּוְתׁשּוָבה, ְוַגן ֵעֶדן, ְוֵגיִהָּנם, 

ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְׁשמֹו 

 יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ֶׁשל ָמִׁשיַח.

ם לָ עוֹ ה ּבָ רָ אֲ ְׁש ּנִ ת ׁשֶ מּוצְ עֲ ת הָ ּדַ קֻ נְ א מִ הּו

ה ָאְר בְ יא נִ ן הִ כֵ ם, לָ צּומְ ּצִ י הַ נֵ פְ ּלִ ה מִ ּיָ ִׂש עֲ הָ 

ם לֵ עְ הֶ ם הַ דֶ קוֹ  ינּויְ ם, הַ לָ עוֹ ם הָ דֶ קוֹ 

 ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפתיא הִ ן כֵ לָ ם, וְ צּומְ ּצִ הַ וְ 

ל י ׁשֶ מִ ְׁש ּגַ ר הַ מֶ חֹ הַ ת ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ַהָּמִים

 ּוּלת אֵ רוֹ אוֹ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ם, ּכְ לָ עוֹ הָ 

 יחַ ִׁש ּמָ ן הַ כֵ לָ י. וְ מִ ְׁש ּגַ הַ  תוֹ ים ּבְ ִר ּתְ ּתַ סְ מִ 

ן תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עּוד נָ סוֹ ם, ּבְ לָ עוֹ הָ  ףסוֹ ּבְ א בֹ יָ 

ם. לָ עוֹ ת ּבָ קּואֱ ב הָ ּוה ׁשּלֶ ּגַ תְ ז ִּת ָאן, וְ פָ סוֹ ּבְ 

י שליט"א ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ ר' ַאיף הרה"ג סִ הוֹ וְ 

ִקים רּוחַ וְ "ב תּוּכָ הַ ׁשֶ   "ְמַרֶחֶפת ֱא

יף סִ הוֹ וְ  ְׁשמֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. ְּבִגיַמְטִרָּיא

 תרּון שליט"א ׁשֶ וֹ ּקן הַ ּבֶ  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ת ּבְ כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

ד וִ ּדָ  לא ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ם הַ גַ  וֹ זוְ ת, מּוצְ עַ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ ם. לוֹ ּׁשָ יו הַ לָ עָ  לֶ ּמֶ הַ 

ן ּבֶ  יחַ ׁשִ ּמָ י שליט"א ׁשֶ נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיצִ 

ו קַ ים, ּדְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ  קרוֹ ו יָ קַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאד וִ ּדָ 

ם דָ ל ָאר ׁשֶ שֶ ּיֹ ת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ ל אֶ ּמֵ סַ ק מְ רֹ יָ 

ן, וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ ּיָ ִׂש עֲ ם הָ לַ עוֹ ד לְ ד עַ רֵ וֹ ּין ׁשֶ מוֹ דְ קַ 

'. "ׁשּׁשַ רַ הָ ר ּוּדסִ ח לְ תַ ר 'ּפֶ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ 

ם דֶ קוֹ  יּוהָ ׁשֶ  הּובֹ  הּוּתֹ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ 

('ספרא "א רָ ּגְ א ּבַ בָ ן מּוכֵ ם. וְ לָ עוֹ ת הָ יַאִר ּבְ 

 ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן ּבַ ְר ר חֻ חַ ַאּלְ ׁשֶ  דצניעותא' ג.)

ה רָ וֹ ת ּתנוֹ ם ְׁש יִ ּפַ לְ ַא מּוּיְ ּתַ סְ הִ ׁשֶ י ּכְ נִ ּׁשֵ הַ 

א ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ יחַ ִׁש ת מָ נוֹ ם ְׁש יִ ּפַ לְ ַא ילּוחִ תְ הִ וְ 

ף , ַאהּות ּתֹ נוֹ ת ְׁש ינַ חִ בְ לִ  רּוזְ חָ  יחַ ִׁש ּמָ לַ  כּוזָ 

ין ּבֵ ר ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ . וְ ּתֹוָרה דּומְ ּלָ י ׁשֶ ל ּפִ עַ 

ת ינַ חִ א ּבְ הּו הּוּתֹ הַ ׁשֶ  ינּויְ , הַ הּותֹ לְ  יחַ ִׁש מָ 

 לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ קֶ ן כֵ וְ . יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ 

 הּוּתֹ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו .תבֵ טֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ת ּדַ קֻ ּנְ ה מִ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  ןיִ ַאמֵ  ׁשיֵ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו

ם, צּומְ ּצִ הַ  ׁשרֶ ה ׁשֹ ּנָ ּמֶ ּמִ ת ׁשֶ מּוצְ עַ הָ 

. '"ׁשּׁשַ רַ ר הָ ּוּדסִ ח לְ תַ ר 'ּפֶ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ 

ה י, זֶ ינִ מִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ הָ ד מֵ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּשֹ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ 

 , אוֹ ָקדֹוׁש אוֹ  י,ינִ מִ ְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ם גַ 

 .יינִ מִ ְּׁש הַ ת ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ןּכָ ׁשְ מִ  אוֹ  ררוֹ דְ 

שליט"א  ינִ מָ חְ נַ  הּוּיָ לִ יף הרה"ג ר' אֵ סִ הוֹ וְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  הּזֶ ם הַ וֹ ּים הַ צֶ עֶ ים מִ עָ ּפְ ב' ׁשֶ 

ה ּזֶ ם הַ וֹ ּים הַ ׁשֵ ן כֵ וְ  .ִקינֹות אוֹ  ִּתקּון

 ןוֹ ׁשמְ ִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא  הּזֶ ם הַ וֹ ּים הַ צֶ עֶ 

ב ׁשַ חָ  ינּובִ ב ָאקֹ עֲ יַ וְ  ִמֵּׁשֶבט ָּדןה יָ הָ ׁשֶ 

ֵטֵבת ֹחֶדׁש ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ . ּויחַ ִׁש ּמָ א הַ הּוׁשֶ 

  .הּוא ְּכֶנֶגד ֵׁשֶבט ָּדן

ים ִּבְסִליחֹות ַלֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְוֵכן אֹוְמִר 

ֶיַרח ֵטֵבת ְמֹאד ָלִקיִתי בֹו. ְוִנְׁשַּתּנּו 

ָעַלי ִסְדֵרי ְנִתיבֹו. ָסַרְרִּתי ָּפַׁשְעִּתי 

ד ֹּפה ְיַגֶּלה ִלי טּובֹו. ָהאֹוֵמר ַלָּים עַ 

, בטוֹ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּו תבֵ ּטֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ָתֹבא.

והוסיף  .וֹ ּבׁשֶ ב וֹ ּטהַ ה ּלֶ ּגַ תְ א יִ בֹ יד לָ תִ עָ לֶ ּו

הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שנרמז בנוסח 

' טובותהתפילה 'וברך שנתינו כשנים ה

טבת שנזכה להחזיר אלינו את אור של 

  שנלקח מאיתנו בחורבן בית המקדש.

י נֵ פְ ים לִ נִ ׁשָ ים יְ ִר ּוּדסִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ת ֲעָׂשָרה ְּבֵטבֵ יף ּבַ סִ ט הוֹ ּיָ ּפַ הַ ה, ׁשֶ רָ זּונְ ּצֶ הַ 

ִצּיֹון : יׁשאִ הָ  תוֹ ן אוֹ ּבַ ְר ל חֻ עַ  ָחדיֻ מְ ע טַ קֶ 



ַהְּדרּוָׁשה, ְצִבי ָכל־ֹעֵבר. ְנתּוָנה 

ְלמֹוָרָׁשה, ְלִצּיּון ַהָּקֶבר. ְלִנְבַלת ֶּבן־

ִאָּׁשה, ְּפׂשּוָקה ְלָכל־ֹעֵבר. ְוהּוא ֹחֵבר 

ֶחֶבר, ִּכי ַחַּטאת־ֶקֶסם ֶמִרי: ֵחֶלף 

הֹום. ָׂשמּו ְמקֹום ַהִּׁשית, ַהּיֹוֵרד ַלּתְ 

ֲחׂשּוֵפי ֵׁשת, ְוָׁשם ֶקֶבר ַהְּתהֹום. 

ְּכרּוַח ַהֲחִריִׁשית, ְלָבִבי ֵּכן ִיְנהֹום. 

  ְוָכל־ָהִעיר ֵּתהֹום, ּוֶמה ֳחִרי.

(בין המצרים ם' י יָ יקֵ פִ אֲ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ית נִ עֲ ּתַ  תּלַ גִ מְ ים לִ ִׁש ְר פָ מְ ם הַ ׁשֵ ּבְ  רנז)

 תבֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ ד ּבַ לַ נוֹ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ׁשֶ 

ר בּועֲ  ִליָוִניתה רָ וֹ ּתת הַ ם אֶ ּגֵ ְר תַ לְ  מּוּיְ ּסִ ׁשֶ ּכְ 

ה' רָ ׁשָ ל יְ גֶ ר 'רֶ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . לֶ ּמֶ י הַ מַ לְ ּתַ 

ת רֶ ּבֶ ּגַ תְ ל מִ יטְ נִ  יללֵ ּבְ ׁשֶ  ט' אות י"ז) (מערכת

ל ים עַ ִׂש עֲ ה מַ ּמָ ם ּכַ יא ׁשָ בִ מֵ ב, ּולֶ ּכֶ ת הַ ּפַ לִ קְ 

ב. לֶ ּכֶ מִ  קּויזוֹ נִ ל וְ יטְ יל נִ לֵ ּבְ  דּומְ לָ ׁשֶ ים דִ הּויְ 

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ב מַ לֶ ּכֶ ת הַ ּפַ לִ ּקְ ׁשֶ יל עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו

ז ּמָ רֻ מְ  תבֵ טֵ  ׁשדֶ ן חֹ כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

(בראשית ת. כּולְ ּמַ ל הַ ים עַ ִר ּבְ דַ מְ ים הַ קִ סּוּפְ ּבַ 

(אסתר ד, ". ָּנההֵ  ֹטֹבת יּכִ ְּבנֹות ָהָאָדם " ו, ב)

 תאֶ לֹו ַהֶּמֶל  יֹוִׁשיטְלַבד ֵמֲאֶׁשר  יא)

הרה"ג ר' י מֵ ִּת עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ."בַהָּזהָ  טַׁשְרִבי

ז ּמָ רֻ מְ "ת בֵ י' טֵ ר שליט"א ׁשֶ פֶ אּול לָ אֵ מּוְׁש 

ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם " (בראשית יט, יז)ק סּוּפָ ּבַ 

ֹאָתם ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁש ַאל 

ין ּדִ ה הַ רָ ם ׁשָ דֹ סְ י בִ " ּכִ ַאֲחֶרי ִּביטּתַ 

ן ּכָ סֻ ה מְ יָ הָ ת וְ בֵ י' טֵ מִ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

  יו.לָ ר אֵ ּבֵ חַ תְ הִ לְ ּו וֹ יט ּבּבִ הַ ט לְ לוֹ לְ 

הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני  ְוהֹוִסיף

ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  תבֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ שליט"א ׁשֶ 

א בָ מּוא בָ מּוּו ,טצ"ץ יַמְטִרָּיאְּבגִ ים ּלִ ּמִ הַ וְ 

ם ׁשֵ ר' ּבְ וֹ ּתל הַ ר 'קוֹ פֶ סֵ ּבְ  תמוֹ קוֹ ה מְ ּמָ כַ ּבְ 

ף ּוּלחִ בְ ד, ּוסוֹ יְ ה ּבַ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ הַ "א ׁשֶ רָ ּגְ הַ 

ף אי"ק ּוּלחִ ת ּבְ פוֹ ּלְ חַ תְ ּמִ ׁשֶ  טצ"ץת וֹ ּיתִ אוֹ 

 ׁשּיֵ ת ׁשֶ גוֹ רֵ דְ מַ  תתקצ"טן יַ נְ מִ ן ּכְ הֵ ׁשֶ בכ"ר. 

ה ּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ף. וְ סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ לְ 

 יעַ ּגִ ז יַ ָאף, ׁשֶ סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש ל מָ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ א הַ הּו

ר פֶ ּסֵ ן הַ וֹ ׁשת לְ יא אֶ בִ נָ . וְ ידוֹ קִ פְ ת ּתַ מַ לָ ְׁש הַ לְ 

ה יֶ הְ ן יִ טָ ּקָ "הַ  (פרק ב' סימן ל"ה)ר' וֹ ּתל הַ 'קוֹ 

ן" טָ ּקָ ם", "הַ צּוי עָ גוֹ יר לְ עִ ּצָ הַ ף וְ לֶ אֶ לְ 

ן טָ ּקָ יו הַ חִ ב "ָאתּוּכָ ם, ּכַ יִ רַ פְ אֶ  ינּויְ הַ 

א יר" הּועִ ּצָ ן "הַ כֵ ". וְ ּוּנּמֶ ל מִ ּדַ גְ יִ 

ד עַ  יעַ ּגִ א יַ ם הּוה, אִ נָ ּוָ ּכַ הַ ם, וְ יִ רַ פְ אֶ 

טצ"ץ  ינּויְ ד, הַ חָ ת אֶ חוֹ ף ּפָ לֶ אֶ ת הָ ּגַ ְר ּדַ 

ל ה ׁשֶ נָ רוֹ חֲ ַאהָ  ַהַּדְרָּגהא הּוד, ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ 

י ה' נִ ז אֲ א, ָאּתָ תַ לְ א ּדִ תָ רּועָ יתְ אִ 

ר מַ אֱ ּנֶ ה ׁשֶ זֶ ה. וְ ּנָ יׁשֶ חִ אֲ  ּהּתָ עִ ּבְ  ּוּלפִ אֲ 

ד א עַ ף, וְ לֶ ד אֶ עַ  ינּויְ ף", הַ לֶ אֶ "לְ 

 ּהמָ צְ ף עַ לֶ אֶ ת הָ ּגַ ְר ז ּדַ י ָאל. ּכִ לָ כְ ּבִ 

ית ּסִ נִ  רֶ דֶ א ּבְ ּיָ מַ י ׁשְ נֵ נְ עַ ת ּבְ מֶ ּלֶ ּתַ ׁשְ מִ 

ת עֵ "וְ ם ׁשָ  ׁשֵ מְ הֶ א ּבָ בָ ד מּועוֹ וְ . ּהּלָ ּכֻ 

טצ"ץ,  ְּבִגיַמְטִרָּיאב" קֹ עֲ יַ יא לְ ה הִ רָ צָ 

ת פַ קּוה ּתְ קָ ּלְ חַ תְ ּנִ ים ׁשֶ קִ לָ ן חֲ יַ נְ מִ 

 ".עַ ׁשֵ ּוָ ה יִ ּנָ ּמֶ מִ א, "ּויחָ ׁשִ מְ א ּדִ תָ בְ קְ עִ 

ף סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ם ׁשָ  ׁשֵ מְ הֶ א ּבָ בָ ד מּועוֹ וְ 

ם טצ"ץ עִ  ְּבִגיַמְטִרָּיאיד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ 

ד גֶ נֶ א ּכְ ף הּולֶ ר אֶ ּפָ סְ ּמִ י הַ ל, ּכִ לֵ וֹ ּכהַ 

ן רוֹ חֲ ַא ַהּגֹוֵאלא הּוׁשֶ  נּוּבֵ ה רַ שֶ מֹ 

ף לֶ אֶ ד "הָ סוֹ ף, ּבְ לֶ ר אֶ ּפַ סְ מִ ים לְ לִ ְׁש מַ ּו



ם ׁשָ  ׁשֵ מְ הֶ א ּבָ בָ ד מּועוֹ וְ  ה".מֹ ְׁש  לְ 

 ןכֵ וְ  ה.וָ קְ ח ּתִ תַ ּפֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיאטצ"ץ 

ם לָ ָּבעוֹ  ' תב)(ילקוט ישעי ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ֲאִפּלּו תתקצ"ט ַמְלָאִכים  הּזֶ הַ 

ְמַלְּמִדין חֹוָבה ּוַמְלָא ֶאָחד ְמַלֵּמד 

ַמְכִריעֹו ְלַכף  הָעָליו ְזכּות הקב"

ִאם ֶיׁש ָעָליו ַמְלָא "ְזכּות, ַמה ַּטַעם 

ן כֵ וְ . "ּוּנּנֶ חֻ יְ ' וַ גוֹ וְ  ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני ֶאֶלף

 םעַ ּטַ ּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל ׁשֶ א ְּב'ַׁשַער ַהְּפסבָ מּו

ים תתקצ"ט לִ ְׁש הַ א לְ ת הּולּוּגָ ה לַ ידָ ִר יְ הַ 

יא בִ נָ וְ ל גֶ עֵ א הָ טְ חֵ ה ּבְ שֶ ּמֹ מִ  ֶׁשִּנְלְקחּות רוֹ אוֹ 

ַאַחר ֲעֹון ָהֵעֶגל,  (ויקרא קנח): יורָ בָ ת ּדְ אֶ 

, "ֵל ֵרד" השֶ מֹ לְ  הקב"ה ר לוֹ מַ ְּכֶׁשָא

ים, ִמן ִנְתַמֵעט ִמֶּמּנּו תתקצ"ט ֲחָלקִ 

א  ָהאֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה בֹו, ְו

ף לֶ אֶ ִנְשַּתֵּיר ּבֹו ַרק ֵחֶלק ֶאָחד, ִמָּכל 

ֲחָלִקים ָהִראׁשֹוִנים. ּוָבֶזה ָנִבין ִעְנָין 

ֶאָחד, ָאֶל"ף זֹו ָלָמה ְזִעיָרא, ִּכי ָאֶלף 

עֹוָלה ְּבִמְסַּפר ֶאֶלף, ִּכי ֵכן  אַרָּבִתי, ִהי

 ר ּכָ ִתּיֹות ֶאֶלף. ְוַאחַ ֵהם אוֹ ְּבִמּלּוָאּה 

א ִנְׁשַּתֵּיר לֹו ַרק ָאֶלף ְּפׁשּוָטה, 

ֶׁשהּוא ִמְסָּפר ֶאָחד ִּבְלָבד, ְוָאז ִנְקָרא 

ָלֵכן ִנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל וְ ָאֶלף ְזִעיָרא. 

ַּבָּגלּות ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון, ַהִּנְקָרא ֶאֶלף 

ר הַ ּזֹ ר הַ פֶ ָׁשִנים ְּדָגלּוָתא, ַּכִּנְזָּכר ְּבסֵ 

ָהֶאֶלף ְל "ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ַעל ָּפסּוק 

ֹמה  .פ .הרה"ג ר' מי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ".ְׁש

 10ם הָ ד עִ חַ יַ ה רָ וֹ ן ּתּתַ ּמַ שליט"א ׁשֶ 

ל ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  .1111 ְּבִגיַמְטִרָּיאת רוֹ ּבְ ּדִ 

"ף לֶ ָאלָ  השֶ ה מֹ כָ ה זָ רָ וֹ ן ּתּתַ מַ ּבְ ׁשֶ  ינּורֵ בָ י ּדְ ּפִ 

א ל הּוגֶ עֵ א הָ טְ חֵ בְ ּו 1000ה לֶ עוֹ י ׁשֶ תִ ּבָ רַ 

י קֵ לְ ד חֶ חָ ק אֶ יא רַ הִ ׁשֶ  אירָ עִ ף זְ לֶ ָאלָ  דרַ יָ 

ת אֶ  ׁשיֵ א ירָ עִ "ף זְ לֶ ָאלָ  םל ּגַ בָ , אֲ 1000

 מוֹ ּכְ  111"ף לֶ ל ָאה ׁשֶ טָ ּוׁשּפְ א הַ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ הַ 

ן ּתַ ל מַ ל ׁשֶ לֵ וֹ ּכר הַ ּפָ סְ ּמִ הַ ן כֵ ת, לָ וֹ ּיתִ אוֹ ל הָ ּכָ 

ד עוֹ וְ  .1111לְ  יעַ ּגִ ת מַ רוֹ ּבְ ּדִ הַ  10ם ה עִ רָ וֹ ּת

, יקתִ יד וָ מִ לְ ּתַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא 1000יף ׁשֶ סִ הוֹ 

ה מַ  ּוּלפִ אֲ  (ויק"ר כב, א) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

 וֹ ּבי רַ נֵ פְ ר לִ מַ יד לוֹ תִ יק עָ תִ יד וָ מִ לְ ּתַ ּׁשֶ 

  .יינַ סִ ה ּבְ שֶ מֹ לְ  רּומְ אֶ ן נֶ ּלָ ּכֻ 

 יםִר בָ "ל ּדְ חַ מְ רַ הָ  ירֵ פְ סִ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ֵעָׂשות ּפַ לִ ּקְ ה מִ יָ הָ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ים ׁשֶ ִׁש רָ פֹ מְ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ד הַ סוֹ , וְ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

 תוֹ ל אוֹ ׁשֶ  תוֹ יקָ נִ ת יְ אֶ  קּוּתְ נַ ּיְ ׁשֶ ה ּכְ יֶ הְ יִ 

ית צִ מְ יא ּתַ בִ נָ ד. וְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ּמַ מִ  יׁשאִ הָ 

 ('אדיר במרום' ח"א מאמר 'בריך ברי'): יורָ בָ ּדְ 

 הּוׁשֵ קְ בַ אֲ ' וָ גוֹ יץ וְ ִר ע עָ ׁשָ י רָ יתִ אִ "רָ 

ן יַ נְ ל עִ ר עַ ּבֵ דַ ק מְ סּוּפָ א" הַ צָ מְ א נִ וְ 

] יׁשאִ הָ  תוֹ ל [אוֹ אֵ רָ ׂשְ יִ ה ּבְ יָ הָ א ׁשֶ מֵ ּטָ הַ 

א ת הּומֶ אֱ הָ  . אַ ר ּכָ חַ ה ַאחָ דְ ּנִ ק ׁשֶ רַ 

י אֵ טָ חֲ ים, וַ ִר בָ ּדְ הַ  ילּוחִ תְ ו הִ ׂשָ עֵ ּמֵ ׁשֶ 

א רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ לַ  מּוְר ל ּגָ אֵ רָ ְׂש יִ 

ר בָ ּדָ ה הַ ת זֶ מֶ אֱ ם ּבֶ גַ '. וְ כּווְ  ְלִהְתַּגֵּבר

ה יָ הָ י ׁשֶ פִ ה לְ ּנֵ הִ ד. וְ וִ דָ ה לְ ּבֵ ְר הַ  יעַ ּגִ הִ 

ח רָ זְ אֶ ה ּכְ רֶ עָ תְ מִ ר, "ּומַ ל ָאאֵ רָ ׂשְ ּיִ מִ 

ח רַ זְ אֶ ּכְ  מוֹ צְ יב עַ ׁשִ חְ א מַ י הּון", ּכִ נָ עֲ רַ 

ן ם ּכֵ ה ּגַ יֶ הְ אן יִ ּכָ מִ '. ּוכּוץ. וְ רֶ ָאהָ 

א, בֹ יד לָ תִ עָ א לֶ רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ן הַ יוֹ לְ ּכִ 



ת ים אֶ ׂשִ א אָ הּום הַ וֹ ּיד "ּבַ ה סוֹ זֶ וְ 

ד סוֹ י ּבְ ", ּכִ ׁשר אֵ וֹ ּיכִ ה ּכְ דָ הּוי יְ פֵ ּוּלאַ 

י פֵ ּוּלאַ  דּוְר ה, יֵ ּלֶ אֵ יד הָ ּפִ לַ ר וְ ּוּנּתַ הַ 

ין ת ּבֵ וֹ ּפלִ ּקְ הַ  תוֹ ה ּבְ ּלֶ ה אֵ דָ הּויְ 

ין מִ ל יָ עַ  לּואכְ ז יֹ ָאם, וְ הֶ ּבָ ים ׁשֶ ִר תָ ּבְ הַ 

א רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ הַ  יתּוִר כְ יַ אל, וְ מֹ ל ְׂש עַ וְ 

ד, וִ ר ּדָ מַ ן ָאל ּכֵ עַ ם. וְ יבָ בִ ר סְ ׁשֶ אֲ 

ה עָ ׁשָ י ּבְ ", ּכִ נּוינֶ ה אֵ ּנֵ הִ ר וְ בֹ עֲ ּיַ "וַ 

ין ּבֵ ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה ד סוֹ ר ּבְ בֹ עֲ ּיַ ׁשֶ 

ה ָאמְ ּטֻ ת הַ אֶ  יעַ לִ בְ ה יַ ּנֵ ים, הִ ִר זָ ּגְ הַ 

ת, חַ תַ ה רוֹ ָאיא צוֹ הִ א ׁשֶ מָ הֲ ּוּזף הַ סוֹ ּבְ 

א ד ׁשֶ ] עַ יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ  ּהן ּבָ וֹ ּדּנִ [ׁשֶ 

ד. ם עוֹ ּגֹ פְ א יִ ל, וְ לָ ד ּכְ ה עוֹ אֶ רָ יֵ 

י ל מִ ל ּכָ ן עַ ם ּכֵ ר ּגַ מַ אֱ ה נֶ ּזֶ ין ׁשֶ בִ תָ וְ 

ט רָ פְ ּבִ  ל לוֹ בָ א, אֲ ּבָ ם הַ לָ עוֹ מֵ  ֶׁשִּנְכַרת

ן ים מִ לִ ּוּליר ּגִ בִ עֲ הַ ן לְ יָ נְ עִ ה הָ ה זֶ יֶ הְ יִ 

ם ּלֵ ּתַ ׁשְ יִ  ר ּכָ חַ ה ַאּנֵ הִ ץ. וְ רֶ ָאהָ 

ה אֵ ְר ם ּור ּתָ מָ ד, "ׁשְ א סוֹ הּון, וְ ּוּקּתִ הַ 

ה, ּמָ ּתַ  תוֹ ּכָ ה מַ יָ ד הָ וִ י ּדָ ר", ּכִ ׁשָ יָ 

ן ם ּכֵ ן ּגַ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאל וְ הּוד מָ לַ וֹ ּנׁשֶ 

ה כָ ְׁש מְ נִ  אוֹ טְ חֶ ּבְ ׁשֶ א ּלָ ל, אֶ הּוד מָ לַ נוֹ 

ם דָ ָאן לְ ּוּקה ּתִ יָ ד הָ וִ ּדָ  . אַ תוֹ לָ ְר עָ 

ל עַ ר, וְ שֶ ּיֹ ד הַ סוֹ ּבְ  ירוֹ זִ חֲ הַ ן לְ וֹ אׁשִר הָ 

 יִר א צָ הּוא ׁשֶ ּלָ ל. אֶ הּוד מָ לַ ן נוֹ ּכֵ 

ן ּוּקּתִ ם הַ לַ ְׁש א נִ י ה, ּכִ ירָ מִ ן ׁשְ יִ דַ עֲ 

 רמָ ר, "ְׁש מַ ן ָאכֵ לָ . וְ יחַ ׁשִ ּמָ הַ  לֶ ד מֶ עַ 

ר", ׁשָ ה יָ אֵ ְר ד. "ּווִ א ּדָ הּום", ׁשֶ ּתָ 

 חוֹ כֹ ן ּבְ קָ תְ ּנִ ן הַ וֹ אׁשִר ם הָ דָ א ָאהּוׁשֶ 

ל ד' ׁשֶ הַ א' וְ ד הָ סוֹ  הּוזֶ ה. וְ ן זֶ ּוּקתִ ּבְ 

 יחַ ׁשִ ּמָ הַ  לֶ מֶ ל ּבְ ּכֹ ף הַ סוֹ  ם. אַ דָ ָא

, וֹ ּלם' ׁשֶ ד הַ סוֹ "ם, ּבְ דָ ָאף הָ א סוֹ הּוׁשֶ 

ד, סוֹ ם, ּבְ לוֹ ל ׁשָ ן ׁשֶ ּוּקּתִ ה הַ יֶ הְ ז יִ ָאוְ 

 ַאֲחִריתי ן, "ּכִ כֵ לָ ם", וְ לוֹ ה ׁשָ ה זֶ יָ הָ "וְ 

ל ם ׁשֶ לֵ ן ׁשָ ּוּקּתִ  הּוזֶ ם". וְ לוֹ ׁשָ  יׁשאִ לְ 

ז, ָא. וְ יחַ 'ׁשִ ד מָ 'וִ ם ּדָ 'דָ "ם ָאדָ ָא

ר בָ י ּכְ ". ּכִ ַיְחָּדו דּומְ ְׁש ים נִ עִ שְ פֹ "ּו

ל ׁשֶ  וֹ ּתמְ הַ זּוע ּבְ לַ בְ א נִ מֵ ּטָ הַ ׁשֶ  נּוְר מַ ָא

('אדיר במרום' ח"ב מאמר ת. חַ תַ רוֹ ה ָאוֹ ּצהַ 

א הּו "ּוׁשר יֵ ּכָ זְ ּנִ ה הַ ּנֵ הִ וְ  ביאור ז' מלכין)

 חַ כֹ ו, וְ ׂשָ ד עֵ סוֹ ם, ּבְ דוֹ ד אֱ סוֹ ּבְ 

ל עַ ת, ׁשֶ חַ תַ ה רוֹ ָאד צוֹ סוֹ ּבְ  תוֹ ָאמְ טֻ 

ת ינַ חִ א ּבְ הּו. וְ ּהן ּבָ וֹ ּדא נִ ן הּוכֵ 

ה, ּׁשָ דֻ ּקְ ן הַ ית מִ חֵ דְ ּנִ א הַ מָ הֲ ּוּזהַ 

 חַ ם ּכֹ ּׁשָ מִ . ּוּהּבָ ה ׁשֶ ׁשֶ ין קָ ּדִ ת ּבַ חַ תַ רוֹ וְ 

ת. וֹ ּיִר ּבְ הַ  ְלַטֵּמאא רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ל לַ דוֹ ּגָ 

[א"ה  .כָ ּבְ  תוֹ דָ בוֹ עֲ ר, ׁשֶ עוֹ ד ּפְ ה סוֹ זֶ וְ 

ם ּׁשָ ּמִ , ׁשֶ יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  רעוֹ ּפְ ל עַ ּבַ ן כֵ לָ 

 .יִר צְ נוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  רעוֹ ּפְ ן כֵ וְ  .יםקִ נְ ם יוֹ הֵ 

ַמֲעֶׂשה  (סנהדרין סד.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ְּבַסְבָטא ֶּבן אל"ס, ֶׁשִהְׂשִּכיר ֲחמֹורֹו 

ְלעֹוֶבֶדת ּכֹוָכִבים ַאַחת. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיָעה 

ִלְפעֹור, ָאְמָרה לֹו, ַהְמֵּתן, ַעד ֶׁשֶאָּכֵנס 

ְוֵאֵצא. ְלַאַחר ֶׁשָּיָצאת, ָאַמר ָלּה, ַאף 

. ְוֵאֵצאי ַעד ֶׁשֶאָּכֵנס ַאְּת ַהְמִּתינִ 

א ְיהּוִדי ַאָּתה ָאַמר ָלּה,  ָאְמָרה לֹו, ְו

ּוַמאי ִאיְכַּפת ִלי ִנְכַנס, ָּפַער ְּבָפָניו, 

ְוִקֵּנַח ְּבָחְטמֹו, ְוָהיּו ְמָׁשְרֵתי ֲעבֹוַדת 

ּכֹוָכִבים ְמַקְּלִסין לֹו, ְואֹוְמִרים, 



א ָהָיה ָאָדם ֶׁשֲעָבדֹו ְלזוֹ   ֵמעֹוָלם 

ה רָ ה זָ דָ בוֹ עֲ ת הָ ר אֶ ּׁשֵ ּקִ ׁשֶ  ינּויְ הַ  .ְּבָכ

 ינּוּפֵ אַ  חַ "רּוד סוֹ  ואה, ׁשֶ םטֶ חֹ ת ינַ חִ בְ לִ 

י ים, ּכִ ִר בָ ּדְ הַ  רשֶ ין קֶ בִ תָ וְ ה'".]  יחַ ִׁש מְ 

ת קֶ ּזֶ חַ תְ מִ  ּהינָ את אֵ א זֹ רָ חֲ ַא ארָ טְ סִ 

א, קָ וְ ת ּדַ נּוּזְ י הַ דֵ ל יְ א עַ ּלָ ם אֶ לָ עוֹ ּבָ 

ם רֵ וֹ ּגן הַ יָ עְ א מַ הּו, ׁשֶ יםּטִ ד ׁשִ ה סוֹ זֶ וְ 

ת ּפַ לִ ת קְ חַ ד ּתַ מֵ ר עוֹ בָ ּדָ ה הַ זֶ ת. וְ נּוזְ 

ת, נּוּזְ ד הַ סוֹ יא ּבְ הִ  ֶׁשַּגםב, ָאמוֹ 

 ּכָ  אּוְר ּקָ ה, ׁשֶ ירָ כִ ּבְ יא הַ הִ א ׁשֶ ּפָ צְ חּוּבַ 

ה ירָ עִ ּצְ הַ ה וְ ירָ כִ ּבְ הַ , וְ יהָ בִ ם ָאל ׁשֵ עַ 

 כּולְ ה הָ ּנֵ הִ ת, וְ וֹ ׁשת קָ וֹ ּפלִ י קְ ּתֵ ם ׁשְ הֵ 

ז ָאב, וְ ָאמוֹ ּבְ  רּוּבְ חַ תְ נִ ים וְ נִ יָ דְ ּמִ הַ 

ה ָאוֹ ּצן הַ יַ נְ ק עִ ּזֵ חַ תְ נִ ת, וְ נּוּזְ ר הַ ּבֵ ּגַ תְ נִ 

ת, בֶ זֶ וֹ ה ּכנָ מּוה אֱ ָאצְ יָ ת, וְ חַ תַ רוֹ 

 "ּוׁשא יֵ מֵ ּטָ י הַ דֵ ל יְ י, עַ ּבִ זְ וא ּכָ הִ ׁשֶ 

ת ה, ּבַ שֶ מֹ לְ  רּומְ ז ָאָאי. וְ ִר מְ א זִ הּוׁשֶ 

ה יָ ה הָ זֶ , וְ לְ  ּהירָ ּתִ י הִ מִ  רוֹ תְ יִ 

ה רָ וֹ ּתת הַ ינַ חִ בְ לִ  לֵ ל הוֹ קּולְ ּקִ הַ 

ה שֶ ר מֹ ּבַ קְ ּנִ ם ׁשֶ עַ ּטַ ה הַ ה זֶ ּנֵ הִ . וְ ַמָּמׁש

י דֵ ב, ּכְ ָאץ מוֹ רֶ אֶ ר ּבְ עוֹ ית ּפְ ל ּבֵ מּו

ן ר מִ עַ בְ ּתִ ד ׁשֶ את, עַ ה זֹ ּפָ לִ קְ  יעַ נִ כְ הַ לְ 

ה שֶ א מֹ צֵ ז יֵ ָאא. וְ בֹ יד לָ תִ עָ ם לֶ לָ עוֹ הָ 

ה. רָ וֹ ּתיק הַ זִ חְ ּמַ א הַ י הּו, ּכִ תוֹ רָ בּוּקְ מִ 

 ׁשּיֵ ה ּׁשֶ ל מַ דוֹ ד ּגָ ה סוֹ ּתָ עַ  לְ  ׁשרֵ פָ אֲ וַ 

ד וִ ל ּדָ ה ׁשֶ רָ טָ עֲ י הָ ב, ּכִ ָאוֹ ּמה הַ זֶ ּבָ 

ם, ה ׁשָ עָ קּוה ׁשְ תָ יְ הָ  ׁשּמָ מַ  חוֹ יא ּכֹ הִ ׁשֶ 

יר זִ חֲ הַ ד לְ מֵ עוֹ ת הָ יחּוׁשִ ּמְ ד הַ א סוֹ הּווְ 

ד ּוּבעְ ת ׁשִ חַ ם ּתַ לָ עוֹ ת הָ וֹ ּמל אֻ ּכָ 

ל אֶ  ּפֹ הְ ז אֶ י ָאד "ּכִ סוֹ ה, ּבְ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

ד וִ ד ּדָ ה סוֹ זֶ ה". וְ רָ רּוה בְ פָ ים ׂשָ ּמִ עַ 

ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ר'  ב.ָאוֹ ּמא מִ צָ ּיָ ׁשֶ 

י ּוּלמִ ּבְ "י ִר מְ זִ זצ"ל ׁשֶ  ֵאִלָּיהּו ְׁשֶטְרן

  .יִר צְ וֹ ּנהַ  ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 
ָּפָרה " (ילקוט חוקת תשנ"ט) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ָמִצינּו

ִמְּפֵני ַמה ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות  ",ֲאֻדָּמה

ָּבִאים ְזָכִרים ְוִהיא ְנֵקָבה, ָאַמר ַרִּבי 

ַאְייבּו ָמָׁשל ְלֶבן ִׁשְפָחה ֶׁשִּטֵּנף ַּפְלִטין 

ָאַמר ַהֶּמֶל ָּתֹבא ִאּמֹו  ,ֶׁשל ֶמֶל

ָּקדֹוׁש ָאה, ָּכ ָאַמר הַ וֹ ּוְתַקֵּנַח ַהּצ

ָּברּו הּוא ָּתֹבא ָּפָרה ּוְתַכֵּפר ַעל 

אן ּכָ  ׁשּיֵ ר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  .ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל

ן יוָ ה, ּכֵ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ עַ ם ּגַ ז מֶ רֶ 

ה ָאּלָ עִ  אּמָ אִ ל ר ׁשֶ יא אוֹ ה הִ ּלָ אֻ ּגְ הַ ׁשֶ 

 יׁשאִ הָ  תוֹ ם אוֹ גַ ּפָ ה ּׁשֶ מַ ן לְ ּוּקה ּתִ ׂשֶ עֲ ּתַ ׁשֶ 

ין טִ לְ ף ּפַ ּנֵ ּטִ ׁשֶ  יוֹ ּגל הַ ׁשֶ  החָ פְ ּׁשִ ן הַ ּבֶ א הּוׁשֶ 

ן ּקַ תֻ ּתְ ה ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ בִ , ּוִּבירּוָׁשַלִים לֶ ל מֶ ׁשֶ 

(סוף "ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ מּון כֵ וְ  ם.גַ ּפָ ׁשֶ  הָאוֹ ּצהַ 

ן ּוּקּתִ יא הַ הִ  הּמָ דֻ אֲ ה רָ ּפָ ׁשֶ  אוצרות רמח"ל)

 ןכֵ . וְ ֱאדֹוםת ֶׁשִהיא רּוצְ ּנַ הַ ת ּפַ לִ קְ לִ 

   .הרָ פָ ז ּבְ מָ ְר נִ  ריוֹ יפְ ּפִ אַ 

ִאָּׁשה ֵחֶמת  (שבת קנב.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ָמֵלא צֹוָאה ּוִפיָה ָמֵלא ָּדם ְוַהֹּכל 

ל ה עַ ּפָ לִ ּקְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ָרִצין ַאֲחֶריהָ 

יא הִ  ה,ּׁשָ אִ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ  תכּולְ ּמַ הַ 

  .הָאוֹ ּצת הַ ּפַ לִ קְ 

 הרה"ג ר' י. א. שליט"אמֵ  יּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 

ְתַקֵּנַח ּוּמֹו אִ ֹבא ּתָ  י'יֵ חְ ּבַ  נּוּבֵ ן 'רַ וֹ ׁשּלְ ׁשֶ 



ת ַאצוֹ  ןכֵ וְ "ת, אוֹ בָ צְ  ר"ת, ּהנָ ּבְ ת ַאוֹ צ

י ד. ּכִ וֹ הח ּצַ ת נֶ אוֹ בָ צְ  תוֹ ּיתִ אוֹ  ,ּהנָ ּבְ 

ם יִ לַ גְ י רַ ּתֵ ְׁש  ןהֵ ד ׁשֶ וֹ ההַ ח וְ ּצַ ּנֶ ת הַ ירוֹ פִ סְ ּבִ 

א רָ טְ ּסִ י הַ קֵ מְ עִ ד לְ רֵ וֹ ּיׁשֶ ת, אוֹ בָ ם צְ ת ׁשֵ ינַ חִ ּבְ 

 יִר ּצָ ה ׁשֶ ָאוֹ ּצהַ  לּוכְ ת לִ אֶ  ׁשם יֵ א, ׁשָ רָ חֲ ַא

 ְלָהסֵ " (ש"א כד, ד) ָּכתּובׁשֶ  מוֹ כְ ּו. חַ ּוּנקִ 

עירובין (א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ֶאת ַרְגָליו

 וֹ ּמאִ לְ  יִר ין צָ אֵ ן ׁשֶ טָ קָ  הּויזֶ אֵ וְ  .)פב

ין אֵ ה וְ נֶ פְ ּנִ ל ׁשֶ אי ּכָ ּנַ י יַ ּבִ י רַ בֵ י ּדְ רֵ מְ ָא

ע ּבַ ְר ר ַאבַ ה ּכְ ּמָ כַ וְ  ',כּווְ  וֹ ּתחְ ּנַ קַ מְ  וֹ ּמאִ 

א ּמָ אִ ל הָ ׁשֶ  חַ ּוּנּקִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ׁשמֵ חָ  רבַ ּכְ 

 5וְ  4ים ִר ּפָ סְ מִ ּו .5 אוֹ  4יל ד ּגִ א עַ הּו

ן כֵ וְ  .דהוֹ הַ ח וְ צַ ּנֶ הַ ת ירוֹ פִ ת סְ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ 

ים ּלִ ּמִ ז ּבַ מָ ְר נִ  "חצַ נֶ ן כֵ וְ . 5וְ  4א הּו דהֵ 

  '.ֹוַאתֵּנַח צּוְתקַ '

 ַּבֹּזַהרא בָ ּוּמה, ּכַ ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוה ּתְ ּזֶ ן הַ ּוּקּתִ בַ ּו

 ָהעֹוָלם ְיסֹוד ִיְתַחֵּבר ַּכֲאֶׁשר רנח:) (פקודי

 ַּבֲחִביבּות ִמְתעֹוְרִרים ְוֻכָּלם ְּבֵהיָכלֹו,

 ָאז ּבֹו, ְּכלּוִלים ְוֻכָּלם ֶאְצלֹו, ּוְבַתֲאָוה

 ֲהָוָי"ה ְוִנְקְרָאה ֵׁשמֹות, ְׁשָאר ָּכל ּכֹוֵלל

 .ָׁשֵלם ָקדֹוׁש ֵׁשם ִנְקָרא ְוֶזה ְצָבאֹות,

 כי (פ' ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים רפֶ סֵ 'ּבְ  אבָ מּו ןכֵ וְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצָבאֹות ֲהָוָי"הׁשֶ  שא) ע' תצא

ם ן ׁשֵ כֵ וְ  ן.יוֹ לְ עֶ ד הָ חּוּיִ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  ֹעָנָתּה

ר רֵ עוֹ ּמְ ׁשֶ  ןּקֵ הַ  חַ ּוּלׁשִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצָבאֹות

(פ' כי  'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני'ּבְ א בָ ּוּמה, ּכַ ּלָ אֻ ּגְ ת הַ אֶ 

ת ּלַ אֻ גְ ן ּבִ כֵ וְ  .דף יח.) 'הפליאה פרס'תצא בשם 

, תאוֹ בָ צְ ם ׁשֵ  חַ כֹ ה ּבְ תָ יְ הָ ׁשֶ  ינּוצִ ם מָ יִ רַ צְ מִ 

 , מא)שמות יב(ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ תאוֹ הָ  חַ כֹ בְ ּו

ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל "

א בָ ן מּוכֵ וְ  ".ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ה'ִצְבאֹות 

ת י אֶ אתִ צֵ הוֹ וְ " , ב)מדבר א(ב' ייֵ חְ ּבַ  נּוּבֵ 'רַ ּבְ 

 ׁשיֵ וְ " לאֵ רָ ְׂש י יִ נֵ י בְ ּמִ ת עַ י אֶ תַ אֹ בְ צִ 

ל ּכָ  אּוצְ יָ "ר מַ ָאב ׁשֶ תּוּכָ ן ּבַ נֵ וֹ ּבתְ הִ לְ 

ה יָ הָ , וְ "םיִ רַ צְ ץ מִ רֶ אֶ ת ה' מֵ אוֹ בְ צִ 

ל, אֵ רָ ׂשְ ת יִ אוֹ בְ ל צִ ּכָ  אּוצְ ר יָ מַ י לוֹ אּורָ 

ל לוֹ כְ ת ה' לִ אוֹ בְ ל צִ ר ּכָ מַ ל ָאבָ אֲ 

  אבָ מּון כֵ וְ  ים.נִ וֹ ּתחְ תַ ים וְ נִ יוֹ לְ ת עֶ לּוּגָ ּבַ 

"ּוְבֹאתֹות" ֶזה  'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ּבַ 

ר "ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהַּמֶּטה, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאמַ 

ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת  ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָידֶ 

"ְוָהָיה  (שמות יב, יג)ָּכתּוב ן כֵ וְ , ָהֹאֹתת"

ן כֵ וְ  ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים".

ית ׁשִ ּוּפחִ ם ׁשֵ  תּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 תרַ ּפָ ת וֹ ּדקֻ ע נְ בַ ׁשֶ  יהָ לֶ עָ  ׁשּיֵ ׁשֶ  הּמָ דֻ אֲ 

ת ה אֶ ירָ ּכִ זְ יא מַ הִ ת ׁשֶ יוֹ הֱ  ,נּוּבֵ ה רַ ׁשֶ מֹ 

אן ּכָ  ׁשיֵ , וְ הׁשֶ מֹ ה ׂשָ עָ ׁשֶ ה ּמָ דֻ אֲ הָ ה רָ ּפָ הַ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ד הַ ל סוֹ עַ  הּמָ דֻ אֲ ית הָ ִׁש ּוּפחִ ז ּבַ מֶ רֶ 

ן, ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  שפ"ום ּׁשֵ ים מִ אִ ּבָ ׁשֶ  ׁשפֶ ֹחהַ וְ 

ה ּמָ דֻ אֲ הָ ה רָ ּפָ הַ  חַ כֹ ם ּבְ הֶ ּלָ ן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ וְ 

ע בַ ׁשֶ ר ּפַ סְ ן מִ כֵ . וְ ּהנָ ת ּבְ ַאת צוֹ חַ ּנַ קַ ּמְ ׁשֶ 

יף הרה"ג ר' מ. סִ הוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ה ׁשֶ ל מֹ ׁשֶ  וֹ ּמאִ  דבֶ כֶ וֹ ּיפ. שליט"א ׁשֶ 

א בָ ּוּמה, ּכַ ָאּלָ עִ  אּמָ אִ ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ 

את רֵ קְ נִ , (שמות ע' קכה)ְלָהֲאִריַז"ל  לק"תּבְ 

ד, לָ ּוָ ת הַ אֶ  תרֶ ּפֶ ׁשַ ּמְ ם ׁשֶ ל ׁשֵ עַ  הרָ פְ ִׁש 

 תרֶ ּפֶ ׁשַ ּמְ ׁשֶ  ינּויְ הַ  .תרַ ה ּפָ ׁשֶ מֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ 



ת רַ ּפָ  חַ כֹ ּבְ ד לָ ּוָ הַ  ּהנָ ת ּבְ ַאת צוֹ חַ ּנַ קַ מְ ּו

  .ִאָּמאְּבִגיַמְטִרָּיא  יֹוֶכֶבדן כֵ וְ . הׁשֶ מֹ 

ה יעָ ּפִ ְׁש ה מַ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאוְ 

אל מֹ ְּׂש ו הַ קַ ּבְ  תאצֵ מְ ּנִ ד ׁשֶ הוֹ ת הַ ירַ פִ סְ לִ 

ת לֶ ּבֶ קַ ּמְ ח ׁשֶ ּצַ ּנֶ ת הַ ירַ פִ סְ א לִ וְ  ,עַ דּוּיָ ּכַ 

ל אֵ מּום ְׁש אֵ  הּנָ חַ ׁשֶ  ינּוצִ י מָ רֵ א, הֲ ּבָ אַ מֵ 

ה תָ יְ ה הָ ָאּלָ עִ  אּמָ אִ ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ שֶ 

א בָ ּוּמּכַ  ת,אוֹ בָ צְ ה' ה לַ ָאְר ּקָ ה ׁשֶ נָ וֹ אׁשִר הָ 

ָזר, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלעָ  (ברכות לא:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 

א ָהָיה ָאָדם ֶׁשְּקָראֹו  עֹוָלמֹו, 

ְצָבאֹות', ַעד 'ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ְצָבאֹות'. 'ֶׁשָּבאָת ַחָּנה ּוְקָרַאּתֹו 

ָאְמָרה ַחָּנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 

ְבֵאי ְצָבאֹות ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמָּכל צִ 

, ָקֶׁשה ְּבֵעיֶני ִלֵּתן  ֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמ

ח צַ ּנֶ ת הַ ן אֶ ּקֵ ל ּתִ אֵ מּוְׁש וְ . ִלי ֵּבן ֶאָחד

ל אֵ מּוְׁש י רֵ בְ ּדִ ל עַ  (בראשית כא:)ר הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

א " א ְיַׁשֵּקר ְו ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל 

א ָאָדם הּוא ְלִהָּנחֵ  ן יוָ כֵ וְ  ".םִיָּנֵחם ִּכי 

ח, צַ ּנֶ ת הַ ן אֶ ּקֵ ל ּתִ אֵ מּוְׁש  הּנָ חַ ל ׁשֶ  ּהנָ ּבְ ׁשֶ 

ת אוֹ בָ צְ ה' א לַ רֹ קְ לִ  חַ ה ּכֹ ּנָ חַ ה לְ יָ הָ 

יא ן הִ כֵ לָ וְ  ד,הוֹ ם לַ גַ ח וְ צַ ּנֶ ם לַ ּגַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ ּו

ה ׁשָ ְּק יא ּבִ הִ ׁשֶ ּכְ  תאוֹ בָ צְ ם ּׁשֵ ת הַ ה אֶ ירָ ּכִ זְ הִ 

ם לַ ְׁש ל יּואֵ מּוְׁש  חַ כֹ ּבְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ לאֵ מּוְׁש ת אֶ 

ת ת אֶ חַ ּנַ קַ א מְ ּמָ א אִ ילָ ּמֵ מִ ּות. אוֹ בָ ם צְ ּׁשֵ הַ 

א רָ קְ ה נִ ן זֶ כֵ לָ וְ  דהוֹ הַ ח וְ צַ ּנֶ ל הַ ה ׁשֶ ָאוֹ ּצהַ 

ת דֶ רֶ יא יוֹ הִ  ּהנָ ּבְ  חַ כֹ י ּבְ , ּכִ ּהנָ ת ּבְ ַאצוֹ 

ן כֵ וְ  .ּהנָ ם ּבְ קוֹ מְ ה ּבִ ּטָ מַ ה לְ ָאוֹ ּצת הַ אֶ  חַ ּנֵ קַ לְ 

ם ת אִ וֹ ּיתִ ן אוֹ תָ אוֹ  םהֵ "ח צַ נֶ וְ  "הּנָ חַ 

ם ן ׁשֵ כֵ א"ת ב"ש. וְ ּבְ  צ'ּבְ  ה'יף לִ חְ נַ 

ן כֵ וְ ב"ש.  צ' בא"תף ּוּלחִ ז ּבְ מָ ְר נִ  תאוֹ בָ צְ 

, ק'לְ  הּנָ ל חַ ת ה' ׁשֶ אוֹ ת הָ אֶ  פֹ הֲ ם נַ אִ 

ל ּבֵ קַ ת, נְ וֹ ּפלִ ּקְ ם הַ קוֹ מְ ת לִ דֶ רֶ וֹ ּיה' ׁשֶ ד הַ סוֹ ּבְ 

  . קנח

ֶׁשַבע  .)(מגילה ידא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ְנִביאֹות ִנְתַנְּבאּו ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ָמאן 

ִניְנהּו ָׂשָרה, ִמְרָים, ְּדבֹוָרה, ַחָּנה, 

 הּנָ חַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ֲאִביַגִיל, ֻחְלָּדה, ֶאְסֵּתר. 

ן כֵ וְ  ח.צַ ּנֶ ת הַ ירַ פִ ד סְ גֶ נֶ ּכְ  יתיעִ בִ ְר הָ יא הִ 

ח צַ נֶ ה, וְ ינָ ּבִ ת הַ אֶ  תלֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ח'ר"ת  "הּנָ חַ 

ל קּוה ׁשָ יָ הָ ל ׁשֶ אֵ מּול ְׁש עַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ דוֹ ה

 ו) ,צט הילים(ת בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ן, ּכְ רֹ הֲ ַאה וְ ׁשֶ מֹ ּכְ 

 ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹכֲהָניו ְוַאֲהֹרן "מֶׁשה

ה יָ הָ ה ׁשֶ יָ ָאאן ְר ּכָ מִ ּו" ְׁשמוֹ  ְּבֹקְרֵאי

ם גַ ה, וְ ׁשֶ ל מֹ ח ׁשֶ צַ ּנֶ הַ  חַ ת ּכֹ ם אֶ ל ּגַ אֵ מּוְׁש לִ 

 מוֹ צְ עַ א ּבְ י הּוּכִ  ן.רֹ הֲ ל ַאד ׁשֶ הוֹ הַ  חַ ת ּכֹ אֶ 

ד הוֹ הַ  חַ ת ּכֹ ם אֶ ל ּגַ ּבֵ קִ ח, וְ צַ ת נֶ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ 

   .וֹ ּמאִ מֵ 

ה, ׁשֶ י מֹ דֵ ל יְ ה עַ תָ ְׂש עֶ ה נֶ ּמָ דֻ אֲ הָ ה רָ ּפָ ן הַ כֵ וְ 

ח צַ ּנֶ הַ  חַ כֹ ן, ּבְ רֹ הֲ ן ַאר ּבֶ זָ עָ לְ י אֶ דֵ ל יְ עַ וְ 

ת ּקַ ת חֻ ׁשַ רָ פָ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ד.חַ ד יַ הוֹ הַ וְ 

 היעָ פִ ה, מוֹ ּמָ דֻ ה אֲ רָ ל ּפָ ה ׁשֶ ׁשָ רָ ּפָ ם הַ ּׁשָ ׁשֶ 

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ ה, וְ יבָ ִר י מְ מֵ  תׁשַ רָ ּפָ  ר ּכָ חַ ַא

ד הוֹ ח וְ צַ ּנֶ ן לַ רֹ הֲ ַאה וְ ׁשֶ ל מֹ ה ׁשֶ ידָ ִר יְ ל הַ עַ 

 תּקַ חֻ ן כֵ א. וְ טְ חֵ הַ ה וְ ָאוֹ ּצם הַ קוֹ מְ לִ 

ל ר ׁשֶ אוֹ הָ  ינּויְ . הַ תאוֹ בָ ח, צְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם קוֹ מְ ד לִ רֵ יוֹ וְ  ח'הַ א מֵ ּבָ ׁשֶ ה ּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ 



יף סִ הוֹ ד. וְ הוֹ ח וְ צַ ים נֶ אִ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  תאוֹ בָ ּצְ הַ 

ה ׁשֶ ּמֹ י שליט"א ׁשֶ נִ מָ חְ נַ  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ 

ם ים ּגַ ִר ּוׁשם קְ הֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ "םאֵ ן ר"ת רֹ הֲ אַ 

ן רֹ הֲ ַאא ְּבִגיַמְטִרּיָ  םאֵ ן כֵ לָ ה, וְ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ לְ 

יא ית הִ פִ ת ם' סוֹ אוֹ ׁשֶ  ַהֶחְׁשּבֹוןי פִ , לְ הׁשֶ מֹ 

ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  "הרָ ּפָ ן כֵ , וְ 600ר ּפַ סְ מִ ּבְ 

ן כֵ וְ  .םאֵ הָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "אהֵ  י"ׁש"י רֵ ּפֵ 

  .ָּפָרה ֲאֻדָּמהְּבִגיַמְטִרָּיא  ןהֵ ּכֹ ן הַ רֹ הֲ ַא

ם ׁשֵ , וְ חצַ ּנֶ א ּבַ הּו תאוֹ בָ הוי"ה צְ ם ן ׁשֵ כֵ וְ 

הוי"ה ד, וְ הוֹ א ּבַ הּו תאוֹ בָ ים צְ הִ אֱ 

ה רָ ר ּפָ פֶ אֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא ת אוֹ בָ ים צְ הִ אֱ 

ת ַאת צוֹ ת אֶ חַ ּנַ קַ א מְ ּמָ אִ הָ  וֹ ּכְר ּדַ ׁשֶ  ה,מָ דּואֲ 

 ָּפָרה ֲאֻדָּמהל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ְוֵכן ַהָּכתּוב .ּהנָ ּבְ 

ֶאֶרז" ס"ת  ץעֵ  ןַהֹּכהֵ  ח"ְוָלקַ  (במדבר יט, ו)

ן מוֹ ּלַ ים סַ ּיִ יף הרה"ג ר' חַ סִ הוֹ וְ  .ַצ"חנֶ 

ת ת אוֹ פֶ סֶ וֹ י ּתלִ ּבְ  תאוֹ בָ צְ ת בַ ּתֵ שליט"א ׁשֶ 

ן יַ נְ מִ ים ּכְ מִ עָ ּפְ  286תנ"ך ל הַ כָ ה ּבְ יעָ פִ מוֹ 

(בביאור זה סייעני הרמ"ז  ל.לֵ וֹ ּכם הַ עִ  "הרָ ּפָ 

והרה"ג ר' מ. פ.  והרה"ג ר' י. א. שליט"א שליט"א

  ).שליט"א

ָּפָרה ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשיֵ  עַ ּוּדין מַ בִ ה נָ י זֶ פִ לְ 

  ן.ּמָ קַ לְ דִ ים ּכְ עִ גָ נְ לִ  ֲאֻדָּמה

  

  ָּפָרה ֲאֻדָּמה  ְנָגִעים

  ְמֻטֶּפֶלת ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ְמֻטָּפִלים ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

  ְטעּוָנה ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני ּתֹוָלַעת  ַעתָטעּוִנים ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני ּתֹולָ 

  ּהְמַטֵּמאת ֶאת ַהּנֹוֵגַע ּבָ   ְמַטְּמִאים ֶאת ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם

  נֹוְתִנים ַמִים ִּבְכִלי ֶחֶרׂש  נֹוְתִנים ַמִים ִּבְכִלי ֶחֶרׂש

  ַמִּזים ַעל ַהָּטֵמא ֵמַהַּמִים  ַמִּזים ַעל ַהָּטֵמא ֵמַהַּמִים

  נֹוֶהֶגת ַרק ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים  ים ַרק ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּיםנֹוֲהגִ 

ב' ַאַחד ַהִּסיָמִנים ְלֶנַגע ָטֵמא הּוא 

(ערכין . ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְׂשָערֹות ְלָבנֹות

ַהְּנָגִעים ָּבִאין ַעל ָצרּות ַעִין, ְוַעל  טז.)

  ַעִין ָהָרע.

יָמן ִלְראֹות ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ִהיא ְּכֵׁשָרה, סִ 

א ָעָלה ָעֶליָה ֹעל, אֹו ְּפסּול ַאֵחר; ְׁשֵּתי  ְו

א ּפֹוְזלֹות  ֵעיֶניָה ִמְסַּתְּכלֹות ָיָׁשר ְו

ְׁשֵּתי ִּבְבִחיַנת ָצרּות ַעִין, ְוֵיׁש ָלּה 

  ְזקּופֹות. ְׂשָערֹות

ע ֵאינֹו ָצַרַעת הּוא רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהֶּנגַ 

ֻטְמָאה ֶאָּלא ִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁשל ִּדיָנא 

. ַהְיינּו ֶנַגע ַקְׁשָיא ָטהֹור ֶׁשִּנְגֶלה ָׁשם

ִהיא ִניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹו ַהְּקִלָּפה, 

ָפָרה ֲאֻדָּמה ַמִּגיִעים ַעד ְלִניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ּבְ 

ֶׁשְּבתֹו ְקִלַּפת ֹנַגּה ְלָבְררֹו ּוְלַתְּקנֹו, ְוַהֹּכֵהן 

ֶׁשְּמַטֵהר ֶנַגע ְמַתֵּקן ֶאת ַהִּניצֹוץ ֹנַגּה 

  .ֹעֶנגלְ  ֶּנַגעְלַהֲחִזירֹו מִ 



, ְוָהֹעֶנג ֶׁשָּבא ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֹעֶנגאֹוִתּיֹות  ֶנַגעּדְ 

  .ַהְּקִלָּפה ִנְתַהֵּפ ְלֶנַגע ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹו

ת ׁשַ ר' ָחָנן ֶּבן ָּפִזי ָּפַתח ְקָרא ְּבָפרָ 

ָּפָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִמִּׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ֶׁשַבע 

ָּפרֹות, ֶׁשַבע ְׂשֵרפֹות, ֶׁשַבע ַהָּזיֹות, 

ֶׁשַבע ִּכּבּוִסין, ֶׁשַבע ְטֵמִאים, ֶׁשַבע 

, ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ְטהֹוִרים, ִׁשְבָעה ֹּכֲהִנים

ֶׁשִּתְהֶיה ַהָּפָרה ַהְּׁשִמיִנית ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י ּכְ 

ֲאֻדָּמה ְּתַכֵּפר ַעל , ֲהֵרי ַהָּפָרה הָ ות יא:)(שבוע

ֲעֹון ָהֵעֶגל ֶׁשָּפְגמּו ַּבַּׁשַער ַהּנּו"ן. ְּדַהָּפָרה 

ֲאֻדָּמה ַעְצָמּה ִּתְהֶיה ְּבִחיַנת ְׁשִמיִני, ְותּוַכל 

  ְלַכֵּפר ַּגם ַעל ְּפַגם ַהּנּו"ן.

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר 

ָתן, ַעל ִׁשְבָעה ְדָבִרים ְנָגִעים ַרִּבי יֹונָ 

ָּבִאים, ַעל ָלׁשֹון ָהָרע, ְוַעל ְׁשִפיכּות 

ָּדִמים ְוַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל ִּגילּוי 

 ֶזלֲעָריֹות, ְוַעל ַּגסּות ָהרּוַח ְוַעל ַהּגָ 

ְוָטֳהַרת ַהְּמֹצָרע ָהְיָתה ְוַעל ָצרּות ָהַעִין. 

. ְלַסֵּמל ג ֶׁשֶמןא ְוֵהִבי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני,

יא הִ א ׁשֶ ּמָ אִ ר לָ ּבֵ חַ תְ הִ ר לְ זֵ ֶׁשהּוא חוֹ 

 רֶ ּדֶ  רהָ טְ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ינִ מִ ְׁש ן ּומֶ ת ׁשֶ ינַ חִ בְ ּבִ 

ֶׁשִּנְמָׁש  לּגַ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ ג" "ת ינַ חִ ּבְ 

  ֵמַהְּׁשִמיִני.

ה רָ ּפָ ׁשֶ  (סוף אוצרות רמח"ל)"ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ מּו

ת רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ קְ ן לִ ּוּקּתִ יא הַ הִ  הּמָ דֻ אֲ 

ף רֹ ְׂש לִ  רּוזְ ים ּגָ ִר צְ וֹ ּנהַ ה ּׁשֶ מַ , ּוֱאדֹוםֶׁשִהיא 

ה רָ ין ּפָ אֵ ם ׁשֶ ּוּׁשה מִ יָ ה הָ ד, זֶ מּולְ ּתַ ת הַ אֶ 

ד יא סוֹ ה הִ ּמָ דֻ ה אֲ רָ ת ּפָ פַ רֵ ְׂש ה. ּדִ ּמָ דֻ אֲ 

 ּהמָ צְ ת עַ ת אֶ רֶ סֶ ל מוֹ כוֹ יָ בְ ה ּכַ ינָ כִ ְּׁש הַ ׁשֶ 

ית ת ּבֵ פַ רֵ ְׂש  מוֹ ל, ּכְ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ר ּבְ בּוה עֲ פָ רֵ ְׂש לִ 

ים. נִ בָ אֲ ים וַ צִ ל עֵ עַ  תוֹ מָ ה חֲ ּלָ ּכִ ׁשֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

ף רֹ ְׂש ים לִ ִר צְ וֹ ּנהַ  רּוזְ ה ּגָ ּמָ דֻ ה אֲ רָ ין ּפָ אֵ ׁשֶ כְ ּו

  .הרָ פָ ז ּבְ מָ ְר נִ  ריוֹ יפְ ּפִ אַ ן כֵ ד. וְ מּולְ ּתַ ת הַ אֶ 

י רֵ ּוּסּיִ ׁשֶ (סנהדרין צח:) ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

 לאֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ יהֶ תֵ נוֹ ווֹ עֲ ל בֵ וֹ ּסׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 ינּוצִ מָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ן עַ כֵ ת. וְ עַ רַ צָ ם הֵ 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה,  (יומא כב.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ָאַמר ַרב, ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ִנְצָטַרע ָּדִוד, 

ִמֶּמּנּו ַסְנֶהְדִרין, ְוִנְסַּתְּלָקה  ּוֵפְרׁשּו

ֵבַאְרנּו ֶׁשַהָּמִׁשיַח סֹוֵבל ּו ְׁשִכיָנה. ִמֶּמּנּו

ן כֵ ֶׁשַּמְלִּביָׁשה ָעָליו. וְ  תרּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ ּקְ מִ 

ת יקַ נִ ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ , הַ עגַ נֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא בלָ צְ 

ן וֹ ׁשלְ ז ּבִ ּמָ רֻ מְ ּוה, ּׁשָ דֻ ּקְ הַ  גנֶ עֹ ה מֵ ּפָ לִ ּקְ הַ 

 ַהְּׁשִתי ְוָהֵעֶרב(נגעים יא, ח) ה נָ ְׁש ּמִ הַ 

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ ִמַּטְּמִאים ַּבְּנָגִעים ִמָּיד. 

 ֶנַגעלְ  ָׂשרוֹ ּבְ "ְוָהָיה ְבעֹור (ויקרא יג, ב) 

   ."בלָ צְ " ר"ת ָרַעתצָ 



(ב"ק פ. ד"ה לבי ישוע הבן) ת פוֹ סְ וֹ ּתּבַ  ינּוצִ מָ 

ן ּבֵ ן הַ יוֹ דְ ּפִ  סרֵ טְ נְ ּקֻ הַ  ׁשרֵ ּפֵ  ןּבֵ הַ  עַ ּוׁשיְ 

 בל ּגַ ף עַ ַאה ּדְ ׁשֶ קָ וְ  ,רּועָ ן הֶ כֵ וְ 

 םקוֹ ל מָ ּכָ ן מִ קָ ְר ן ּפֻ יוֹ דְ ן ּפִ ינַ מִ ּגְ ְר תַ מְ ּדִ 

 םּתָ  נּוּבֵ רַ וְ  ,העָ ּוׁשן יְ וֹ ׁשלְ  ּיָ ין ׁשַ אֵ 

ד לָ ּוָ הַ ם ׁשֶ ל ׁשֵ עַ וְ  ,ןם ּבֵ ד ׁשָ לַ וֹ ּנׁשֶ  ׁשרֵ ּפֵ 

יב תִ כְ דִ ּכְ  וֹ ּמי אִ עֵ ּמְ ט מִ לַ מְ נִ ע וְ ׁשַ נוֹ 

 ְלׁשֹון ְיׁשּוָעהט קַ נָ  "רכָ ה זָ יטָ לִ מְ הִ וְ "

ים אִ רוֹ . וְ הּדָ עֻ ת סְ וֹ ׂשעֲ ין לַ ילִ גִ ְר  יּוהָ וְ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ , ּועַ ּוׁשיְ א רָ קְ ה נִ דָ ּלֵ ם הַ קוֹ ּמְ ׁשֶ 

 שפ"ום ת ׁשֵ ינַ חִ א ּבְ ה הּוּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ ׁשֶ 

 עַ ּוׁשּיְ ׁשֶ  ללַ גְ ּבִ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ , וְ עַ ּוׁשיְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ים אִ ְר ה, קוֹ ּזֶ הַ ם קוֹ ּמָ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ז ּמֵ רַ ן, לְ ּבֵ הַ  עַ ּוׁשם יְ ׁשֵ ה ּבְ ָאדָ הוֹ ת הַ ּדַ עֻ סְ לִ 

  ה.דָ ּלֵ ן הַ מַ זְ ּבִ  ה זוֹ ּפָ לִ ּקְ ל מִ ּצַ ּנִ ׁשֶ 

ר הַ ּבְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ ּקֶ ׁשֶ  ינּורֵ בָ י ּדְ פִ א לְ צֵ יוֹ 

 לֶ מֶ ּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ , וְ ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבתם יוֹ ן, וְ וֹ ּיצִ 

 ינּויְ הַ  ;ׁשפֶ ה נֶ נָ ם ׁשָ לָ ת עוֹ ינַ חִ ּבְ  םהֵ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ה, נָ ּׁשָ ּבַ ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ם יוֹ  ,ָּבעֹוָלםן וֹ ּיר צִ הַ 

ר אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ פִ . לְ ׁשפֶ ּנֶ ּבַ  יחַ ִׁש מָ ד ּווִ דָ וְ 

ם עַ ל מֵ ּבֵ א קִ ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ם יוֹ  עַ ּוּדמַ 

ה, יָ אּוְר ת הָ סּוחֲ יַ תְ הִ ת הַ ת אֶ לּוּגָ ל ּבַ אֵ רָ ְׂש יִ 

ת ּבָ ה ׁשַ חֶ דוֹ ב וְ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ מִ  ּהַ בֹ א ּגָ הּוף ׁשֶ ַא

יו לָ אֵ ים סִ חֲ יַ תְ ', מִ כּוה וְ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ים עַ נִ ו ּדָ בֹ ּו

ה יָ הָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ ן קֶ כֵ ת. וְ מוֹ וֹ ּצר הַ ַאְׁש ּכִ 

ל ׁשֶ  ֶׁשַהֵחֶלקן יוָ , ּכֵ עַ דּוּיָ ים ּכַ נִ ּׁשָ ב הַ ח רֹ נָ זְ מֻ 

ים ִר ּוּסל יִ בֵ סוֹ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ מֶ  ַהְיינּו ׁשפֶ ּנֶ הַ 

א ם ׁשֶ ים הֵ ִר ּוּסּיִ הַ ק מֵ לֶ חֵ ת, וְ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ 

ט ּׁשֵ ּפַ תְ ה מִ ', זֶ כּוי וְ אּורָ יו ּכָ לָ ים אֵ סִ חֲ יַ תְ מִ 

 ים,חִ נָ זְ מֻ  יּוהְ ּיִ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ בַ ם ּולָ עוֹ ּבָ  קוֹ לְ חֶ ם לְ ּגַ 

(ילקוט שמואל קו)  ׁשרָ דְ ּמִ ר הַ ָאבֹ ה מְ י זֶ פִ לְ ּו

ַּבר ְמַנְסָיא ֵאין ִיְׂשָרֵאל  ןעוֹ מְ ׁשִ א"ר 

רֹוִאין ִסיַמן ְּגֻאָּלה ְלעֹוָלם ַעד 

ֶׁשַּיְחְזרּו ִויַבְּקׁשּו ְׁשָלְׁשָּתם, ֲהָדא הּוא 

ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " ִּדְכִתיב

ֵהיֶהם ה'ּוִבְקׁשּו ֶאת  זֹו ַמְלכּות  "ֱא

זֹו ַמְלכּות  "ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם" ,ָׁשַמִים

" וֹ ְוֶאל טּוב ה'ּוָפֲחדּו ֶאל " ֵּבית ָּדִוד,

ת ל אֶ אֵ רָ ְׂש יִ  ּוׁשְּק בַ ּיְ ׁשֶ ּכְ  .ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 ילּוחִ תְ ּיַ ׁשֶ  ִסיַמן ְּגֻאָּלה אּוְר ם יִ ּכָ לְ ד מַ וִ ּדָ 

יל ּבִ ְק מַ בְ , ּולֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ קֶ א לְ בֹ ר לָ רֵ עוֹ תְ הִ לְ 

ֲעָׂשָרה ם ת יוֹ ר אֶ תֵ וֹ יב יִׁש חֲ הַ לְ  ילּוחִ תְ יַ 

ר בֶ קֶ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ וְ  ,םוֹ ּיים הַ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ כְ ּו ְּבֵטֵבת

  .תבֵ טֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

  

  ה.דָ הּול יְ יו ׁשֶ מִ ה חָ יָ ו הָ ׂשָ עֵ 

ט בֶ 'ּׁשֵ ל הַ עַ ּבַ ת' מִ וֹ ּיּפִ לְ ּתַ  ׁשרַ דְ ר מִ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ּוָדה ַּבת ַוַּיְרא ָׁשם ְיה" (ערך יהודה)ר' סָ מּו

ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֹבא 

 סימּונִ לוֹ ל קְ אֵ מּוי ְׁש ּבִ רַ  ׁשרֵ ". ּפֵ ֵאֶליהָ 

א הּו עַ ּוׁשים]. נִ וֹ אׁשִר ד הָ חָ ה אֶ יָ הָ [ׁשֶ 

 פַ ע הָ ׁשָ ה רָ יָ הָ יל ׁשֶ בִ ׁשְ ּבִ ו, ּוׂשָ עֵ 

יף סִ מוֹ ּו .עַ ּוׁש הּואּורָ קְ ת ּווֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ל ּבֵ קַ ה נְ לָ ּבָ ם קַ אִ ר' סָ מּו טבֶ 'ּׁשֵ הַ 



ף ו, ַאׂשָ ל עֵ ׁשֶ  וֹ ּתח ּבִ קַ ה לָ דָ הּוּיְ ׁשֶ 

ת ח ּבַ קַ לָ  יד אֵ אֹ ד מְ ה עַ ׁשֶ ר קָ בָ ּדָ הַ ׁשֶ 

ה דָ בוֹ עֲ  מוֹ צְ יק עַ זִ חֲ ה מַ יָ הָ י ׁשֶ ל מִ ׁשֶ 

ל יו ׁשֶ מִ ה חָ יָ הָ ו ׂשָ עֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ה.רָ זָ 

 תוֹ אוֹ מֵ  םיהֶ נֵ ְּׁש ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. הדָ הּויְ 

יא צִ הוֹ לְ  יִר ה צָ יָ הָ ה ׁשֶ דָ יהּו, וִ ׁשּמָ מַ  ׁשרֶ ׁשֹ 

 לַ , הָ תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ ּבְ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ אֶ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ּוּנּמֶ ה מִ ּׁשָ ת אִ חַ קַ ו לָ ׂשָ עֵ לְ 

 י"נִ עֲ נַ ּכְ  יׁשת אִ "ּבַ ׁשֶ  (פסחים נ.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

י רֵ הֲ ן, ׁשֶ עַ נַ ל ּכְ ד ׁשֶ כֶ ה נֶ יָ הָ ה ׁשֶ נָ ּוָ ּכַ ין הַ אֵ 

א ם ׁשֶ יהֶ נֵ ת ּבְ אֶ  ירּוהִ זְ ק הִ חָ צְ יִ ם וְ הָ רָ בְ ַא

 יׁשאִ  ׁשרּוּפֵ א הַ ּלָ ן, אֶ עַ נַ ת ּכְ נוֹ ּבְ מִ  חּוקְ יִ 

ן כֵ ּתָ יִ ר. [וְ חֵ סוֹ  וֹ ׁשרּוי ּפֵ נִ עֲ נַ י ּכְ ר, ּכִ חֵ סוֹ 

ו, ׂשָ ת עֵ א ּבַ י, וְ נִ עֲ נַ ת ּכְ ת ּבַ נֶ ּיֶ צַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

ב וֹ ּטד הַ ּצַ ה מִ תָ יְ הָ  עַ ּות ׁשּבַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ר חֵ וֹ ּסד הַ ל צַ ת ׁשֶ ּבַ הַ  ינּויְ ו, הַ ׂשָ עֵ ּבְ ׁשֶ 

 עַ ּוׁשן כֵ וְ , וֹ ּבׁשֶ ע רָ ד הָ ּצַ א מִ ו, וְ ׂשָ עֵ ּבְ ׁשֶ 

י וּוטָ  עַ ּוׁשים אִ לַ כְ ּבִ  מוֹ , ּכְ קלָ חָ  וֹ ׁשרּוּפֵ 

, ירעִ ׂשָ  יׁשה אִ יָ הָ ׁשֶ  וׂשָ עֵ מֵ  יפֶ הֵ ה הַ זֶ ז, וְ נּווְ 

ז ּמֵ רַ ת, לְ וֹ ּיתִ אוֹ ת הָ ה אֶ כָ פְ הָ  הרָ וֹ ּתן הַ כֵ לָ וְ 

ו ׂשָ עֵ  יהָ בִ ָא פֶ ת הֵ ינַ חִ ה ּבְ תָ יְ יא הָ הִ ׁשֶ 

ל ת ׁשֶ וֹ ּתפֻ מְ ת הַ חַ ת ַאה ּבַ תָ יְ הָ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ 

 י,מִ לָ ּודעֲ  ִאיׁשת ב ּבַ תּון ּכָ כֵ , לָ וׂשָ עֵ 

   ].ימִ ד לְ לָ וָ ן יקוֹ ִר טָ נוֹ 

שב) (פרשת ויים' מִ חֲ א רַ ּסֵ ר 'ּכִ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ה בָ כְ ר ִׁש אמַ ּתֹ וַ  דוֹ גְ בִ ּבְ  הּוׂשֵ ּפְ תְ ּתִ "וַ 

 יחִ ה ָאדָ הּוד יְ יצַ ּכֵ  ה לוֹ רָ מְ י", ָאּמִ עִ 

 מוֹ ו. [ּכְ ׂשָ ת עֵ יא ּבַ הִ , ׁשֶ עַ ּות ׁשח ּבַ קַ לָ 

ו, ׂשָ ת עֵ וֹ ּיתִ אוֹ  עַ ּורז"ל ׁש רּומְ ָאׁשֶ 

ר ׁשָ פְ אֶ  וֹ ּבלִ ר ּבְ מַ ה ָאדָ הּוּיְ י ׁשֶ נֵ ּפְ מִ 

ר זַ חָ ׁשֶ  מוֹ ה ּכְ בָ ּוׁשתְ ּבִ  ּהתָ יר אוֹ זִ חֲ ַא

ף, סֵ יוֹ  ּהיב לָ ׁשִ ה.] הֵ בָ ּוׁשתְ אל ּבִ עֵ מָ ְׁש יִ 

ה תָ יְ א הָ ת וְ רֶ וֹ ּיּגִ  ּהתָ ה אוֹ ׂשָ ה עָ דָ הּויְ 

ה בָ 'כְ ב "ִׁש תּוּכָ ה ׁשֶ זֶ . וְ יׁשת אִ ׁשֶ אֵ 

ה אֶ ְר נִ וְ  ."עַ ּוב" ר"ת ׁשזֹ עֲ 'ּיַ י וַ 'ּמִ עִ 

 יוׂשָ עֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ריפַ טִ וֹ ּפן כֵ ּלָ יף ׁשֶ סִ הוֹ לְ 

ו ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ ּקְ ה מִ יָ א הָ י הּוּכִ [שפ"ו], 

י פִ ה. ּכְ ּׁשָ דֻ קְ ד ּדִ סוֹ יְ ת הַ ם אֶ ּגֹ פְ ה לִ ּסֶ נַ ּמְ ׁשֶ 

"ַוִּיְקֵנהּו  )סוטה יג:( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ ׁשֶ 

ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה" ָאַמר ַרב 

 ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ָּבא ַּגְבִריֵאל ְוֵסְרסֹו.

ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ְלִמְׁשַּכב  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ָיְפיוֹ  ָזכּור ִמּתוֹ 

ה ׂשֵ עֲ מַ ר, לְ יפַ טִ וֹ ת ּפׁשֶ ה אֵ ׂשֵ עֲ ין מַ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ 

 ילקוט(ד. וִ ּדָ  ׁשרֶ ד ׁשֹ לַ ה נוֹ נָ ּמֶ ּמִ ר ׁשֶ מָ ּתָ 

 ְּכֵדי אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ר' קמד) בראשית

 ֵאֶׁשת ְלַמֲעֵׂשה ָמרּתָ  ַמֲעֵׂשה ִלְסמֹ 

 ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם ּזוֹ  ַמה ,ּפֹוִטיַפר

 ְיהֹוֻׁשעַ  ר' ְּדָאַמר ,ָׁשַמִים ְלֵׁשם זוֹ 

 ְּבִאיְסְטרֹולֹוִגין ָהְיָתה רֹוָאה ֵלִוי ֶּבן

 ִמֶּמָּנּה ְלַהֲעִמיד ָעִתיד ֶׁשהּוא ֶׁשָּלּה

א ֵּבן  ִמֶּמָּנּה ִאם יֹוַדַעת ָהְיָתה ְו

ֵסֶפר ַהָּיָׁשר 'ְוֵכן מּוָבא ּבְ  .ּהִמִּבּתָ  ִאם

ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ָהָיה  'ַהַּקְדמֹון

 אּוֶׁשה ָּגחֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא  ְזִליָכאְזִליָכא, ּו

  .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ָנָחׁשְׁשמֹו ֶׁשל 

ת ּבַ מִ  דּולְ וֹ ּנן ׁשֶ נָ אוֹ ר וְ עֵ  עַ ּוּדן מַ בָ ה מּוי זֶ פִ לְ ּו

ל ׁשֶ  וֹ ּתּבִ מִ  דּולְ וֹ ּנן ׁשֶ יוָ ים ּכֵ עִ ׁשָ ְר  יּוהָ  עַ ּוׁש

ת פוֹ סְ וֹ ּתא ּבַ בָ ּוּמה ּׁשֶ י מַ פִ לְ ּו ע.ׁשָ רָ ו הָ ׂשָ עֵ 

ה דָ יהּווִ  ָּדן ןּבֶ  ֻחִׁשיםׁשֶ (גיטין נה: ד"ה ביהודה) 



ת ג אֶ רַ ה הָ דָ הּוּיְ א ׁשֶ צֵ ו. יוֹ ׂשָ ת עֵ ד אֶ חַ יַ  גּוְר הָ 

ם: ת ׁשָ פוֹ סְ וֹ ּתהַ  ןוֹ ׁשת לְ יא אֶ בִ נָ יו. וְ מִ חָ 

ַּבְירּוַׁשְלִמי ָּבִראׁשֹוָנה ָגְזרּו ְּגֵזָרה ַעל 

ְיהּוָדה ְלִפי ֶׁשָּמֹסֶרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוָתם 

ֶׁשְּיהּוָדה ָהַרג ֶאת ֵעָׂשו, ִּדְכִתיב "ָיְד 

", ְוַתְנָיא ַנִּמי ְּבִסְפִרי  ְּבֹעֶרף ֹאְיֶבי

ֵעָׂשו.  "ָיָדיו ָרב לֹו" ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרג ֶאת

ּוְבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדסֹוָטה ְּדָאַמר 

קּוְלָפא, ַמְחֵייּה  חּוִׁשים ֶּבן ָּדן ָׁשַקל

ַאֵריֵׁשיּה, ָנְתרּו ֵעיֵניּה, ָנְפָלן ַאַּכְרָעא 

א ֵמת ְּבאֹוָתּה ַהָּכָאה  ְּדַיֲעֹקב, ֶׁשָּמא 

ד עוֹ וְ . ַעד ֶׁשָעַמד ָעָליו ְיהּוָדה ַוֲהָרגוֹ 

ל ׁשֶ  ׁשֵ מְ הֶ ּכְ  ְלֵעָׂשו לַ ה הָ דָ ּוהּיְ א ׁשֶ צֵ יוֹ 

 ֶׁשִּזְלֵזלר חַ ַאלְ  ינּויְ ף, הַ סֵ ת יוֹ ירַ כִ א מְ טְ חֵ 

ו ׂשָ ת עֵ ד אֶ ּבֵ כַ לְ  לַ ד, הָ בֶ עֶ לְ  רוֹ כָ מְ ף ּוסֵ יוֹ ּבְ 

(שם ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י ף, סֵ ל יוֹ ׁשֶ  בוֹ יְ א אוֹ הּוׁשֶ 

 דסוֹ ן ּבְ ּוּקּתִ  יּוח הָ רַ זֶ ץ וְ רֶ ן ּפֶ כֵ וְ  .ל, כה)

ת אֶ  רּוְר ּבָ ׁשֶ  ינּויְ ן. הַ נָ אוֹ ר וְ ל עֵ ם ׁשֶ ּוּבּיִ הַ 

ה יָ הָ  ֶׁשָּׁשםן נָ אוֹ ר וְ ל עֵ ׁשֶ  ׁשדוֹ ּקָ ץ הַ יצוֹ ּנִ הַ 

ץ יצוֹ ל נִ ּכָ ׁשֶ  עַ דּוּיָ , ּכַ יחַ ִׁש ּמָ הַ  ׁשרֶ ן ׁשֹ מּוטָ 

, וֹ ּלה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ יא הַ הִ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ל ּבַ פֵ נוֹ 

יא הִ ו ׁשֶ ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ קְ ל ּבִ פַ נָ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ וְ 

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ הַ 

שליט"א ר פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ הרה"ג ר' יוֹ מֵ 

א צֵ ף אח"ס בט"ע יוֹ ּוּלחִ ּבְ "ן נָ "ר אוֹ עֵ ׁשֶ 

ת אֶ  מּוגְ ם ּפָ הֵ ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ "ם חב"וׁשֵ 

  ם חב"ו.ׁשֵ ים לְ כִ ּיָ ּׁשַ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ הַ 

בראשית  'ורת משהת'( 'יׁשֵ לְ ַא'א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ 

ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש " )א ,לח

ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֹבא 

ל י עַ ז"ל ּכִ  ינּותֵ וֹ ּברַ  רּומְ ָא". ֵאֶליהָ 

ה בָ עֵ תוֹ וְ ְיהּוָדה ה דָ גְ ר ּבָ מַ אֱ נֶ ְיהּוָדה 

ל עַ בָ ' ּוכּווְ ְיהּוָדה ל ּלֵ י חִ ּכִ ֶנֶעְׂשָתה 

ר ׁשֶ אֲ  עַ ּות ׁשיא בַ הִ  ,רכָ ל נֵ ת אֵ ּבַ 

ל עַ . וְ ּהמָ ר ׁשְ ּכַ זְ א הּון ל ּכֵ י עַ ּכִ  .חקָ לָ 

יא צִ הוֹ ים לְ נִ גּוי הֲ ּתִ לְ יו ּבִ נָ בָ  אּוצְ ן יָ ּכֵ 

ר זַ חָ ׁשֶ ד ד, עַ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ם מַ הֶ מֵ 

ית נִ ם ׁשֵ עַ ם ּפַ יָאצִ הוֹ וְ  רַ ּבָ תְ א יִ הּו

י לִ ה ּכְ יָ הָ , ׁשֶ םּוּביִ  רֶ ר ּדֶ מָ ן ּתָ טֶ ּבֶ מִ 

ר ׁשֶ ר אֲ חַ ה ַאכָ לּומְ לִ  יחּולִ צְ יַ ר, וְ הוֹ טָ 

   י.לִ ל ּכְ י אֶ לִ ּכְ מִ  קּוְר הּו

ים מִ עָ ה ּפְ ּמָ ת ּכַ נֶ ּיֶ צַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

 יחַ ִׁש ל מָ ת ׁשֶ מוֹ ׁשָ ּנְ ת הַ יא אֶ צִ ה הוֹ דָ הּוּיְ ׁשֶ 

ה ַוַּיַעל ַעל ֹּגֲזֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוִחירָ , "הנָ מְ תִ ּבְ 

: ַוּיַֻּגד ְלָתָמר ִּתְמָנָתהָהֲעֻדָּלִמי  ֵרֵעהּו

ָלֹגז ֹצאנֹו:  ִתְמָנָתהֵלאֹמר ִהֵּנה ָחִמי ֹעֶלה 

ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף 

ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל ֶּדֶר 

 ּיָ ּׁשַ ם ׁשֶ ׁשֵ א הּוע נָ מְ תִ ". וְ ִּתְמָנָתה

ד, וִ ל ּדָ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ ם הַ הֵ ו, ׁשֶ ׂשָ עֵ ק וְ לֵ מָ עֲ לַ 

ְוִתְמַנע " יב)(בראשית לו, ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ַוֵּתֶלד  ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו

ְוֵאֶּלה " מ)(שם . "ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק

ֹקֹמָתם ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלמְ 

ה אֶ ְר ן נִ כֵ . וְ "ִּתְמָנעִּבְׁשֹמָתם ַאּלּוף 

 ".ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע" (שם כב)ב תּוּכָ הַ ׁשֶ 

, טלוֹ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ר עִ ׁשֶ קֶ  ׁשיֵ ע נָ מְ תִ ּלְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ 

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  זיפַ לִ אֱ ן כֵ . וְ יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ זּפָ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  בהָ ּזָ הַ 

  ב.הָ ת זָ ינַ חִ בְ א ּבִ ת הּוכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 



בראשית לו, (ב תּוּכָ ת הַ ה אֶ אֶ ְר ק נִ מֶ ר עֹ תֶ יֶ בְ ּו

ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן " יב)

 ".ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק

 "ָהְיָתה ִּפיֶלֶגׁש ְוִתְמַנע""י ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

ֻדָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ַּכָּמה ָהיּו ְלהֹוִדיַע ּגְ 

ִּתְמַנע זֹו ַּבת  ,ְּתֵאִבים ִלָּדֵבק ְּבַזְרעוֹ 

ַוֲאחֹות "ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ֲאלּוִפים ָהְיָתה

ְולֹוָטן ֵמֲאלּוֵפי ֹיְשֵבי  ",לֹוָטן ִּתְמָנע

ֵׂשִעיר ָהָיה ִמן ַהחֹוִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ָבּה 

 ,ִהָּנֵׂשא ְלָאְמָרה ֵאיִני זֹוָכה לְ  ,ְלָפִנים

ּוְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים  ,ֲהְלַואי ְוֶאֱהֶיה ִּפיֶלֶגׁש

ְמַלֵּמד  ,מֹוֶנה אֹוָתּה ְּבָבָניו ֶׁשל ֱאִליַפז

ֶׁשָּבא ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֵׂשִעיר ְוָיְצָאה 

ּוְכֶׁשָּגְדָלה ַנֲעֵׂשית  ,ִּתְמַנע ִמֵּביֵניֶהם

יא ק הִ לֵ מָ ם עֲ ע אֵ נַ מְ ּתִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ . ִּפיַלְגׁשוֹ 

, יחַ ִׁש ּמָ הַ  ׁשרֶ ל ׁשֹ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ 

יא , הִ יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ת ׁשֶ צוֹ יצוֹ ּנִ הַ  יּוהָ  ּהמָ קוֹ מְ בִ ּו

ם הָ רָ בְ ל ַאׁשֶ  עוֹ ְר זַ ק ּבְ בֵ ּדָ ה לִ בָ אֵ ה ּתְ תָ יְ הָ 

ת מוֹ ׁשָ ּנְ ת הַ יד אֶ לִ הוֹ ת לְ וֹ ּסנַ לְ , ּוּוּנּמֶ ק מִ ינוֹ לִ 

א הּו ּהּלָ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ל הַ ן ּכָ כֵ לָ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ הַ  רֶ ּדֶ 

ל ת עַ וֹ יׁשּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ ם הַ הֵ ת, ׁשֶ נּוזְ  רֶ ּדֶ 

 ְּב'ַׁשַער אבָ ן מּוכֵ וְ ת. כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

ר"ת  (תהילים רמו) ְלָהֲאִריַז"ל ַהְּפסּוִקים'

ֶׁשל 'ְּתִמיָמה 'ְמִׁשיַבת 'ָנֶפׁש 'ֵעדּות, 

 רּומְ ָאה ּׁשֶ מַ  ע, ִיְרֹמז ֶאל"הּוא ִּתְמנַ 

רז"ל, ָּכל ַהּתֹוָרה ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל 

הקב"ה. ִּכי ֲאִפּלּו ָּפסּוק ֶאָחד, ֶׁשל 

, ֶׁשהּוא ִמְּכַלל "ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע"

ְרָׁשן וֹ ַהִּמְקָראֹות, ֶׁשָהָיה ְמַנֶּׁשה ּד

א  ְלֹדִפי, ְואֹוֵמר ֶׁשֵהם ְמיָֻּתִרים ֶׁש

, הּוא ִמְּכַלל ּת ֹוַרת ה' ְּתִמיָמה, ְלֹצֶר

. א ִנְכְּתָבה ֶאָּלא ְלֹצֶר ּוְמֹבָאר  ְו

 יחַ ִׁש ל מָ ץ ׁשֶ יצוֹ ּנִ ן הַ מּואן טָ ּכָ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

ְמִׁשיַבת " יאהִ ה ׁשֶ רָ וֹ א ּתצֵ תֵ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ 

 איָ נְ מַ ּתְ ן וֹ ׁשּלְ יא מִ הִ  הנָ מְ ּתִ ן כֵ וְ ". ָנֶפׁש

ר ּוּבחִ  ׁשיֵ  הנָ מְ תִ בְ , ּדִ הנֶ מוֹ ְׁש ר ּפַ סְ א מִ הּוׁשֶ 

 נּוְר ַאבֵ דְ ד, ּכִ וִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ י ׁשֶ ינִ מִ ְּׁש לַ 

 (יחזקאל א, ה) ְוֵכן ַהָּכתּוב ה.ּכָ נֻי חֲ רֵ מָ אֲ מַ ּבְ 

" ס"ת הָלֵהּנָ  םָאדָ  תְּדמּו ן"ַמְרֵאיהֶ 

ִׁשיַח מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ר"ת "ם דָ ָאוְ . ִּתְמָנ"ה

"ת ס ִּתְמָנ"הְוֵכן . ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלֹׁשֶרׁש ָּדִוד

 תאֶ  ה"ֹזרֶ  (רות ג, ב) ז,עַ בֹ ּו רּות לצֶ אֵ ַהָּכתּוב 

   ."םַהְּׂשֹעִרי ןֹּגרֶ 

ם ׁשֵ יא ּבְ בִ מֵ  (פורים)יק' ּדִ י צַ ִר ר 'ּפְ פֶ סֵ ּבְ 

ת ילַ ר ִׁש ל ּבַ אֵ מּוב ְׁש ל רַ ים עַ נִ אוֹ ּגְ הַ 

ה יָ יו הָ בִ י ָא, ּכִ וֹ ּמם אִ ה ׁשֵ יָ הָ  תילַ ִׁש ׁשֶ 

ת ס אֶ נַ ָאי ׁשֶ וֹ ה ּגיָ הָ ן וְ מָ ל הָ יו ׁשֶ נָ י בָ נֵ ּבְ מִ 

ן מָ ל הָ יו ׁשֶ נָ י בָ נֵ ּבְ ה מִ יָ הָ א הּו. וְ וֹ ּמאִ 

 תוֹ אוֹ ה ּדְ אֶ ְר נִ ק. וְ רַ י ּבְ נֵ בְ ה ּבִ רָ וֹ ד ּתמַ ּלָ ׁשֶ 

י א, ּכִ קָ וְ ת ּדַ ילַ ל ִׁש אֶ  ׁשַ מְ י נִ קִ לֵ מָ י עֲ וֹ ּג

 ּהׁשָ ְר ּׁשָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ ּו ת,יַ לְ ִׁש ת וֹ ּיתִ אוֹ  תילַ ׁשִ 

 קלֵ מָ עֲ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ , ׁשֶ הּׁשָ ת אִ יַ לְ ת ִׁש ינַ חִ ּבְ מִ 

ה יָ לְ ִּׁש הַ ט מֵ רָ פְ ּבִ ּו .דוִ ל ּדָ עַ  יׁשּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ת ׁשֶ לֶ סֹ ּפְ ת לַ כֶ ּיֶ ּׁשַ ׁשֶ 

 ַּבְּגָמָרא ָמִצינּון כֵ וְ  ק.לֵ מָ ת עֲ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ 

ל אֵ מּוב ְׁש רַ ּדְ  יּהרֵ ה ּבְ דָ הּוב יְ רַ ׁשֶ  (שבת קיח:)

ת ג אֶ ּנֵ עַ ין לְ ּדִ ת הַ ר אֶ מֵ ת אוֹ ילַ ר ִׁש ּבַ 

ן ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ ים. ּולִ דוֹ ּגְ ים גִ דָ ת ּבְ ּבָ ּׁשַ הַ 

 ד.וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ים מְ גִ ּדָ ׁשֶ 

ב רַ ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'



ל עַ  מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ  תילַ ׁשִ ר ּבַ  לאֵ מּוְׁש 

ת ּלַ פִ ת ּתְ כּוזְ ד ּבִ לַ וֹ ּניא ׁשֶ בִ ּנָ הַ  לאֵ מּוְׁש 

ן יוָ ל. ּכֵ דַ א ּגָ ם הּוׁשָ וְ , היִׁש ּבְ  וֹ ּמאִ 

ת מַ ְׁש ת נִ ר אֶ רֵ בָ יל לְ חִ תְ יא הִ בִ ּנָ ל הַ אֵ מּוְּׁש ׁשֶ 

ג. גָ ת אֲ ג אֶ רַ הָ ׁשֶ ת ּכְ ילַ ר ִׁש ל ּבַ אֵ מּוב ְׁש רַ 

הִּׁש ׁשֶ  (בראשית מט, ט)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  אבָ מּוּו  י

ְלַית ִאָּׁשה, ְוַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא ִׁש  הּוא ִּבְבִחיַנת

ה ִמְּלׁשֹון ִׁשְלַית ִאָּׁשה, ְּדַהְׁשָּפַעת  ִׁשי

ַהָּמִׁשיַח ָּתבֹוא ֶּדֶר ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות 

הֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִׁשְלַית ִאָּׁשה. ְוֵכן   ִׁשי

 יםלִ ַהְמַסּמְ , רוֹ ּנצִ  אוֹ  ָמקֹורְּבִגיַמְטִרָּיא 

(ויקרא כ, יח)  בתּוֶׁשּכָ  וֹ ָהִאָּׁשה, ְּכמֶאת ְיסֹוד 

 ."ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה"

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

יד. מִ י תָ ּדִ גְ נֶ לְ "ה יי הויתִ ּוִ ִׁש ר"ת שיל"ת ׁשֶ 

את ל זֹ כָ בְ , ּוה'ים מֵ קִ חוֹ ְר ב ׁשֶ ּצָ ל מַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו

ְוֵכן  יד.מִ י תָ ּדִ גְ נֶ י ה' לְ יתִ ּוִ ת ִׁש יוֹ הְ לִ  יִר צָ 

"י נֵ ּבְ  ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

  .שפ"ום ן ׁשֵ יַ נְ מִ ּכְ  386א הּו "קרַ ּבְ 

ר ּתֵ סְ ת אֶ ּלַ גִ ל מְ י עַ נִ ׁשֵ  םּוּגְר תַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

יז ִר כְ הִ וְ  תוֹ ּיָ לִ י ּתְ נֵ פְ ר לִ עַ ּיַ י הַ צֵ עֲ ה לַ נָ ן ּפָ מָ הָ ׁשֶ 

א ּיָ ִר ּדְ נְ סַ ּכְ אַ ת לָ לוֹ עֲ לַ  ׁשּקֵ בַ מְ א הּוׁשֶ 

ס נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשּקֵ ּבִ ׁשֶ  ינּויְ הַ  א.ירָ ּדִ נְ ר ּפַ בַ ּדְ 

ר ה ּבַ יָ הָ  מוֹ ְּׁש ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ל ׁשֶ יכַ הֵ לָ 

ה יָ א הָ ן יִ דַ עֲ א ׁשֶ א הּולֶ פֶ א, ּוירָ ּדִ נְ ּפַ 

ף סוֹ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ל ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ּמַ הַ 

י נִ ם ׁשֵ יוֹ ה ּבְ לָ ְת ן נִ מָ ן הָ כֵ , וְ ינִ ת ׁשֵ יִ ת ּבַ פַ קּוּתְ 

 ח.סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ה ּבְ לָ תְ נִ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ח, וְ סַ ל ּפֶ ׁשֶ 

(אסת"ר ט, ב)  ׁשרָ דְ ּמִ י הַ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

ְׁשּתֹו" ַוָּיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש אִ "

ת תֵ ים לָ עִ דְ יוֹ  יּוא הָ ם ּלָ כֻ בְ ' ּוגוֹ וְ 

 ׁשׁשְ  לוֹ  יּוהָ ׁשֶ  וֹ ּתׁשְ אִ  ׁשרֶ זֶ ה ּכְ צָ עֵ 

ה צָ י עֵ לֵ עֲ ה ּבַ ּׁשָ מִ חֲ ים וַ ּׁשִ ׁשִ ת וְ אוֹ מֵ 

 וֹ ּתׁשְ אִ  ה לוֹ רָ מְ ָא ,הּמָ חַ ת הַ מוֹ ן יְ יַ נְ מִ ּכְ 

ם יו אִ לָ ל עָ אֵ וֹ ה ׁשּתָ אַ ה ׁשֶ ם זֶ דָ ָא

 ל לוֹ כַ ּוא ּתא ים הּודִ הּוּיְ ע הַ רַ ּזֶ מִ 

ה מַ ה ּבְ מָ כְ חָ יו ּבְ לָ א עָ בֹ א ּתָ ם אִ 

ם אִ ׁשֶ  ,תוֹ ּמָ י אֻ נֵ ּבְ ד מִ חָ ה אֶ ּסָ א נִ ּׁשֶ 

 לּוצְ ר הּובָ ּכְ  ׁשאֵ ן הָ ׁשָ בְ כִ לְ  ילוֹ ּפִ ּתַ 

ת יוֹ רָ ב אֲ גוֹ ם לְ אִ וְ  ,יורָ בֵ חֲ ה וַ יָ נְ נַ חֲ 

ם אִ וְ  ,כוֹ וֹ ּתאל מִ ּיֵ נִ ה ּדָ לָ ר עָ בָ ּכְ 

א צָ ר יָ בָ ים ּכְ ִר סּואֲ ית הָ בֵ ּבְ  הּורֵ סְ ַאּתְ 

יק ּסִ י ּתַ לִ מּום ּבְ אִ וְ  ,כוֹ וֹ ּתף מִ סֵ יוֹ 

 ר לוֹ ּתַ עְ נֶ ה וְ ּׁשֶ נַ ן מְ ּנֵ חַ תְ ר הִ בָ יו ּכְ ּתָ חְ ּתַ 

א רָ ּבְ דְ מַ ם ּבְ אִ וְ  ,יּהינֵ ק מִ פַ נְ הקב"ה ּו

יו תָ בוֹ אֲ  בּורָ וְ  רּור ּפָ בָ ּכְ  ּהינֵ לּוגְ ּתַ 

ן ּלָ כֻ בְ ּו ּוּסנַ תְ ת נִ נוֹ יוֹ סְ ה נִ ּמָ כַ ר וְ ּבָ דְ ּמִ ּבַ 

י רֵ ר הֲ ּוֵ עַ יו ּתְ ינָ ם עֵ אִ וְ  ,לּוּצְ נִ וְ  דּומְ עָ 

א תָ ׁשְ פְ ה נַ ּמָ כַ ה וְ ּמָ ל ּכַ טַ קָ ן ּדְ וֹ ׁשמְ ִׁש 

ב לוֹ א צְ ּלָ אֶ  ,ירוִ ד עֲ י ּכַ אִ ּתָ ׁשְ לִ ּפְ מִ 

ד ן חַ ינַ חִ ּכְ ְׁש א אַ א ּדְ יבָ לִ ל צְ עַ  יּהתֵ יָ 

ד ּיַ מִ  ,יּהּנֵ יב מִ זִ ּתְ ׁשְ אִ י ּדְ וֹ ּמן עַ מִ 

 ".ץַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש ָהעֵ "

 ׁשרֶ זֶ  תמֶ אֱ ם ּבֶ אִ  ןיבִ הָ לְ  יִר ה צָ רָ אוֹ כְ לִ 

ד גֶ ר נֶ ׁשָ פְ י אֶ אִ ין ׁשֶ בִ הָ ה לְ מָ כָ חֲ  ל ּכָ ּכָ  התָ יְ הָ 

י גֵ ל סּות ּכָ אֶ  התָ נְ ּמָ ׁשֶ  יפִ ל, ּכְ אֵ רָ ְׂש י יִ לֵ דוֹ ּגְ 

ל אֵ רָ ְׂש י יִ לֵ דוֹ ּגְ ת ית אֶ מִ הָ לְ  ּוּסּנִ ת ׁשֶ יתוֹ ּמִ הַ 

ה יבָ לִ ּצְ ה ׁשֶ בָ ְׁש יא חָ הִ  עַ ּוּד, מַ יחּולִ צְ א הִ וְ 

 ּוּסא נִ ן יִ דַ עֲ ל ׁשֶ לַ גְ ק ּבִ רַ  יחַ לִ צְ ּתַ  ץעֵ ל הָ עַ 

ים ּסִ ה נִ ּבֵ ְר הַ  ל ּכָ ה ּכָ ׂשָ ם ה' עָ י אִ רֵ את, הֲ זֹ 



ל כוֹ יָ בְ ּכַ  לוֹ  ׁשי יֵ כִ ים, וְ יקִ ּדִ ּצַ ת הַ יל אֶ ּצִ הַ לְ 

"ל זַ ה. חֲ יבָ לִ ּצְ מִ  ילּצִ הַ לְ ס ת נֵ וֹ ׂשעֲ ה לַ יָ עָ ּבְ 

ה, לָ דוֹ ה גְ מָ כָ ת חֲ מֶ אֱ ה ּבֶ תָ יְ הָ  ׁשרֶ ּזֶ ים ׁשֶ נִ ּיְ צַ מְ 

ּוְמֹבָאר  .אןה ּכָ מָ כְ חָ ה הַ ה מַ רָ אוֹ כְ לִ וְ 

ת לוֹ ּזָ ּמַ י הַ פִ לְ  עּודְ ם יָ הֵ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

ל אֵ רָ ְׂש ּיִ ם מִ דָ יד ָאִת עָ ם ׁשֶ הֶ ּלָ ים ׁשֶ בִ כָ וֹ ּכהַ וְ 

ע פַ ׁשֶ ה וְ לָ דוֹ ה גְ יקָ נִ ם יְ הֶ ת לָ תֵ לָ ב וְ לֵ ּצָ הִ לְ 

 ׁשּקֵ ן ּבִ מָ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  .הּׁשָ דֻ ּקְ הַ מֵ 

 ּו"ׁשּיֵ י ׁשֶ נֵ פְ ד לִ עוֹ  ּו"ׁשל יֵ ׁשֶ  לוֹ יכָ הֵ ס לְ נֵ ּכָ הִ לְ 

א י הּוכַ ּדֳ ְר ּמָ ה ׁשֶ בָ ְׁש חָ  ׁשרֶ זֶ וְ  .םלָ עוֹ א לָ ּבָ 

ב צְ ן לִ מָ הָ ה לְ רָ מְ ן ָאכֵ ב, לָ לֵ ּצָ ּיִ י ׁשֶ דִ הּוּיְ הַ 

 ׁשרָ דְ ּמִ הַ יא בִ ּמֵ ׁשֶ  יהָ רֶ בָ דְ ז ּבִ ּמָ רֻ מְ , ּותוֹ אוֹ 

י וֹ ּמן עַ מִ ד ן חַ ינַ חִ ּכְ ׁשְ א אַ ּדְ 

י נֵ ּבְ ד מִ חָ אֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ינּויְ הַ  יּהּנֵ יב מִ זִ ּתְ ׁשְ אִ ּדְ 

יא ן הִ כֵ לָ א, וְ בָ ילִ ּצְ הַ ל מֵ צֵ ּנָ א יִ ם ׁשֶ ּמָ עַ 

א ן מָ הָ , וְ יכַ ּדֳ ְר ת מָ אֶ ב צְ ן לִ מָ הָ ה לְ רָ מְ ָא

ן כֵ לָ , וְ "ּוׁשיֵ ּבְ  לּגֵ לְ ּגַ תְ יִ  מוֹ צְ עַ א ּבְ הּוע ׁשֶ דַ יָ 

א בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ , ּומוֹ צְ עַ ץ לְ עֵ ת הָ ין אֶ כִ א מֵ הּו

ה שָ ְׁש  הּנֵ הִ וְ " (קיג:)ה' ּלָ כַ א ּדְ רָ ּגָ ר 'אִ פֶ סֵ ּבְ 

ין רֵ "ה, ּתְ שָ "ה ׁשְ ּנֵ הִ . וְ "יםׁשִ נָ אֲ 

ָש"ה  ידָ אִ ין. וְ ה. ּדֵ רָ סוֹ ּמְ ּבַ  ְוִהֵּנ"ה ְׁש

ל ּבָ קֻ מְ ר הַ בָ ּדָ ז הַ מָ ְר '. נִ כּוי וְ ִר י חֹ ּלֵ סַ 

ה ג' לָ ּגְ לְ ּגַ תְ נִ  ]"ּוׁש[יֵ  זוֹ לָ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ ׁשֶ 

ם עַ ל ּפַ כָ בְ ן, ּומָ ים הָ פִ אוֹ ר הָ ים ׂשַ מִ עָ ּפְ 

ל ה עַ לָ תְ נִ וְ  וֹ אׁשרֹ בְ  לוֹ מּוגְ  לוֹ  יבּוׁשִ הֵ 

ַׂשר ָהאֹוִפים ם לוֹ חֲ ן ּבַ ל ּכֵ ץ, עַ עֵ הָ 

ָש"ה  הּנֵ הִ וְ ן ם ּכֵ ר ּגַ סַ מְ , נִ ְוִהֵּנה ְׁש

ָשה ֲאָנִׁשים ג' ל ּבְ ּגֵ לְ ּגַ תְ ּיִ ז ׁשֶ מַ , רָ ְׁש

ת ׁשֶ אֵ ים ׁשֶ בִ כָ וֹ ּכה ּבַ ָאן רָ מָ ן הָ כֵ וְ  .יםלִ ּוּגלְ ּגִ 

ת ג אֶ רֹ הֲ ץ לַ עַ א יָ ן הּוכֵ , לָ הּוגֵ ְר הֲ ּתַ  לֶ ּמֶ הַ 

ר ּתֵ סְ ת אֶ כַ לָ מְ ה הַ לָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש ה הִ ּזֶ מִ י, ּוּתִ ְׁש וַ 

ם עַ 'מֵ א ּבְ בָ ּוּמף, ּכַ וֹ ּסּבַ  תוֹ ה אוֹ גָ ְר ן הָ כֵ ָאׁשֶ 

ן וֹ ּיה"ג ר' צִ יף הרסִ הוֹ וְ  .ׁשרָ דְ ם מִ ׁשֵ ז' ּבְ עֵ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוׁשּיֵ י שליט"א ׁשֶ נִ וֹ יּבד סִ וִ ּדָ 

ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ּבְ א בָ מּוּו ט,ׁשֶ וֶ 

ר ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ֶׁשּׂשַ  )וישב ע' צ'(

ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחיַנת וְ ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין, 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןמָ הָ ן כֵ וְ  .ֹמאלֶׁשט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂש וֶ 

ל י ׁשֶ נִ מוֹ דְ ת ַאינַ חִ ת ּבְ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ , ׁשֶ יםדִ אֲ מַ 

  ו.ׂשָ עֵ 

 טז), (בראשית מ ים'ּיִ ַהחַ ר אוֹ 'ּבָ מּוָבא 

ִּכי טֹוב ָּפָתר",  "ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים

ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 

ם ְלעֹופֹות, ֹיאְכלּו ָהֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלי

ְּכָאְמרֹו "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים", 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלֶחם ִּדְכִתיב 

"ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם", ַּגם ָרַמז 

ְּבָאְמרֹו "ַעל ֹראִׁשי" ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם 

ּוְמֹבָאר . ֶעְליֹוִנים ַעל ָּכל ָהֻאּמֹות

 ז לוֹ ּמֵ רַ ים מְ פִ אוֹ ר הָ ם ׂשַ לוֹ חֲ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

אֹותֹו ּבְ  וֹ ּלי ׁשֶ יִׁש לִ ְּׁש ל הַ ּוּגלְ ּגִ ל הַ ם עַ גַ 

יל, עֵ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּין צִ ּבַ ְר חֻ  אּבָ  ּוּנּמֶ ּמִ , ׁשֶ ָהִאיׁש

, ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלה ילָ חִ תְ ה הִ ּזֶ מִ ּו

ל ים ׁשֶ ּיִ ימִ נִ ּפְ ת הַ רוֹ וֹ ּנּצִ הַ  בּוְר חְ ּנֶ ׁשֶ 

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֵהם וְ ן, וֹ ּיּצִ מִ ַהַּפְרָנָסה 

אֹוְכִלים ֶאת ַהַּפְרָנָסה  עֹופֹות,ִּבְבִחיַנת 

ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֲעבּור  ֶּלֶחם,ְוהַ 

יף סִ הוֹ וְ . ֹראׁשִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

"ר ׂשַ ּבְ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 



י"ם ִר ּוּפת וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשיֵ י"ם פִ אוֹ הָ 

  .וֹ ּלים ׁשֶ לִ ּוּגלְ ּגִ הַ י נֵ ְׁש ל ז עַ ּמֵ רַ , לְ "ׁשיאִ הָ וְ 

ְּבֵסֶפר 'ִּגְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות' ָלרמ"ע מּוָבא 

הּוא  ַׂשר ָהאֹוִפים (אות ש')ִמָּפאנֹו 

ַהָּׁשִליׁש, ֲאֶׁשר ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת 

ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע, ִּכי ָאַמר "ְוִהֵּנה ה' 

א ֶהֱאִמין ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמיִ  ם", [ְו

ִּבְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשה' ַיְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה 

א  ְלִיְׂשָרֵאל], ּוְבֵעינֹו ָרָאה ּוִמָּׁשם 

ָאַכל, ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ְוַגם 

א ָסר ֵמֵעינֹו ָרָעה ַעל  ַּפַעם ַאֶחֶרת 

ִיְׂשָרֵאל, ְּבִעְנַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי 

ָמֵע ַּפַעם ַאֶחֶרת, ִּכי ֵעינֹו ָרָאה ִנתְ 

ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכ אּוְכֻלִסין ַּכִּנְזָּכר 

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ְוָקְראּו ְלאֹותֹו 

ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי  ֶּפַסח, ֶּפַסח ְמעּוִכין.

ָהרמ"ע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ָּבא ְּבִגְלּגּול 

ִמים, ּוְבָכל ג' ַהְּפָעִמים הּוא עֹוד ְׁשֵּתי ְּפעָ 

ֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ָחַלם 

ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

 .עֹוְׁשִקים ֶאת ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ֵסף ִלְהיֹות ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה הֹוִביל ֶאת יוֹ 

ֶמֶל ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, 

ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּות 

ּוְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות 

ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם. ְּבִגְלּגּולֹו ַהֵּׁשִני 

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת הּוא ָהָיה ַהּׁשָ  ִליׁש ֶׁש

ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמת ִּבְזַמן 

ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע. ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי 

הּוא ִנָּסה ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסין 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח 

ַּבִית, ּוְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְּבַהר הַ 

 תוֹ אוֹ ה לְ מֶ ה דוֹ זֶ וְ  ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנְמַע ַלָּמֶות.

 ּוְכמוֹ  ח.סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ה ּבְ לָ ְת ּנִ ׁשֶ  יׁשאִ הָ 

ָאַכל ֶאת ֶׁשְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ָהעֹוף 

"ְוָאַכל (בראשית מ, יט) , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָׂשרוֹ 

".ָהעֹוף ֶאת  ָּכ ִּבְׁשֵני ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבָׂשְר

. ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ְּבָׂשרֹו ִנְמַעַהָּבִאים 

ָצָרה ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת 

 יׁשלִ ְׁש ן כֵ וְ  ַּבָּבָׂשר, ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו.

ת יא אֶ בִ הֵ ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ן כֵ וְ  .ׁשּוּלִׁש ין ּבְ מִ אֲ הַ ים לְ ִר צְ וֹ ּנת הַ נַ ּומאֱ 

ים פִ ּוּגה ּבַ רָ צָ  ינוֹ ה עֵ תָ יְ ן הָ מָ הָ ּבְ  לוֹ ּוּגלְ גִ ּבְ 

ג רֹ הֲ לַ יד וְ מִ ְׁש הַ לְ  ׁשּקֵ בִ ל, ּואֵ רָ ְׂש ם יִ ל עַ ׁשֶ 

ִנְרֶאה ן כֵ וְ  .לאֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ל ף ׁשֶ ּוּגת הַ אֶ 

ָשה ַסֵּלי ֹחִרי ְמַרְּמִזים ַעל ג'  ִּדְׁש

ְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו, ַהַּסל ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַעל ַהּגִ 

ִמיָתתֹו ְּבִגְלּגּול ָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָּפַתר 

לֹו, ְוַאַחר ָּכ ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני ַסִּלים 

ְּבאֹותֹו סֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֵכן מּוָבא 

ַסֵּלי ֹחִרי" " טז)בראשית מ, (ְּבַרִּׁש"י ָׁשם 

ִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין סַ 

חֹוִרין ְוֶדֶר מֹוְכֵרי ַּפת ִּכְסִנין ְלִתָּתם 

ְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי ֶלֶחם  ְּבאֹוָתן ַסִּלים.

ְמֹחָרִרין ְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֶלֶחם 

ְמֹחָרר, ֶׁשִּבְזכּות ֹּכַח ַהַּמָּצה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה 

 ְשָרֵאל, הּוא ֶנֱהַרג ג' ְּפָעִמים.ַּפְרָנָסה ְליִ 

, סא"לוכן אחד משמות הפרנסה הוא 

וכן בגמר העבודה בליל פסח שממשיכה 



את הפרנסה לישראל ביום שנדונים על 

במה שאומרים  סלהתבואה נרמז ה

ל ים עַ זִ ּמְ רַ מְ  יםִר צָ נְ ן כֵ וְ  .סדור פסח סלח

יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ וְ י. ִר צְ וֹ ּנת הַ ּפַ לִ קְ 

ת קֶ נֶ וֹ ּיׁשֶ אם לַ סְ אִ ת הָ ּפַ לִ ם קְ ּגַ יט"א ׁשֶ של

 .יםּלִ סַ ת ּבְ זֶ מֶ ְר נִ  לאֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ל ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ הַ מֵ 

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ ּוא נֶ צֶ ית מִ רָ אֲ ּבַ א רָ קְ נִ  לסַ ן כֵ וְ 

  ל.ּסַ הַ ים מֵ ִר צְ וֹ ּנת הַ יקַ נִ יְ 

ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ת לַ יחוֹ לִ ּסְ ים ּבַ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

ת אֶ  ירּוּכִ זְ הִ ׁשֶ  ן,וֹ ּין צִ ּבַ ְר ל חֻ ם ׁשֶ וֹ ּיא הַ הּוׁשֶ 

ֶיַרח ֵטֵבת ים, פִ וֹ אר הָ ל ׂשַ ם ׁשֶ לוֹ חֲ הַ 

ֵאל ַקֹּנא ְונֹוֵקם  ',כּווְ  ְמֹאד ָלִקיִתי בוֹ 

יֶהם  אּו ֶאת ִׁשְבָרם. ְּכַמֲעֹשֵ ָּגְמֵלם ִיֹשְ

ַׁשֵּלם ְוֵיֹבׁשּו ִמִּשְבָרם. ְּכִאיׁש ֲחלֹום 

ָׁשה ַסֵּלי חֹוִרי. ה (בבאור ז חֹוֵלם ְׁש

  סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א).

, יםּזִ י עִ דִ גְ ר מָ תָ ח לְ לַ ה ׁשָ דָ הּוּיְ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ 

ו, ׂשָ ת עֵ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  יםּזִ יר עִ עִ ְׂש א הּוׁשֶ 

ָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ֶׁשהַ  )צו כח.( ַּבֹּזַהר אבָ ּוּמּכַ 

 ּהז לָ ּמֵ רַ לְ  ."ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר" הּוא ְּכֶנֶגד

ן כֵ וְ  ו.ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ ּקְ ת מִ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ ַאצָ הוֹ  לעַ 

 אׁשל רֹ ית עַ ִר הוֹ ל זְ ׁשֶ  םדֹ ָאן וֹ ׁשלָ  רּוְׁש קָ 

ר בּוד עֲ עָ יֹ א מְ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ ל לְ אזֵ זָ עֲ יר לַ עִ ּׂשָ הַ 

 אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ  .םדוֹ אֱ ת יקַ נִ יְ 

ְּדִחַּית ַהָּׂשִעיר ('עשרה מאמרות' ח"ג ס"ה) 

ְיֵדי ִאיׁש ִעִּתי הּוא ִחיָרה  ַלּצּוק ַעל

 ִחיָרה ֵרֵעהּוים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ הדָ הּול יְ ׁשֶ  ֵרֵעהּו

יל בִ הוֹ י שֶ ּתִ עִ  יׁשאִ ל ּבְ ּגֵ לְ ּגַ תְ ה הִ דָ הּול יְ ׁשֶ 

ּוְמֹבָאר ר. ּבָ דְ ּמִ לַ  ַלֲעָזאֵזליר עִ ּׂשָ ת הַ אֶ 

ה יָ ה הָ דָ הּוח יְ לַ ּׁשָ ׁשֶ  ידִ ּגְ ם הַ ּגַ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

ת יא אֶ צִ הוֹ ו, לְ ׂשָ עֵ לְ  ִעיר ַלֲעָזאֵזלׂשָ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

ֵרֵעהּו ֶׁשל ה יָ הָ ִחיָרה . וְ ּוּנּמֶ ת מִ צוֹ יצוֹ ּנִ הַ 

ע פַ ת ׁשֶ תֵ לָ  ינּויְ ו, הַ ׂשָ עֵ לְ  תוֹ ר אוֹ ּבֵ חַ לְ  ְיהּוָדה

ו ׂשָ עֵ ב מֵ אֹ ְׁש לִ ו וְ ׂשָ עֵ ה לְ דָ הּול יְ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ מֵ 

ת ה אֶ דָ יהּוג לִ ּוֵ ה זִ ירָ ן חִ כֵ לָ ת. וְ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ אֶ 

ח לַ ׁשָ  דוֹ יָ בְ ו, ּוׂשָ ת עֵ יא ּבַ הִ ׁשֶ  עַ ּות ׁשּבַ 

ָׂשִעיר ת ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ י ׁשֶ דִ ּגְ ת הַ ה אֶ דָ הּויְ 

 ימִ ּלָ דֻ עֲ א רָ קְ א נִ ן הּוכֵ לָ ו. וְ ׂשָ עֵ לְ  ַלֲעָזאֵזל

ים' נִ וֹ ּמס ִר ּדֵ ְר 'פַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .םדוֹ אֱ ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ו, ׂשָ עֵ ת ּפַ לִ קְ לִ  ּיָ י ׁשַ ּתִ עִ  יׁשאִ רמ"ק ׁשֶ לָ 

ַׁשֲעִרי"ֵאל  (שער כ"ה פ"ד): ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו

ּוִמֵּׁשם  ",ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"ִמֵּׁשם 

ְוֵיׁש ֶׁשָּקְראּו  .ֵׂשָער ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה

ֵאל ְוֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש "אֹוָתּה ִעיִּתי

 יּתִ עִ  יׁשאִ ן כֵ וְ  ."ִאיׁש ִעִּתי"ִמְּלׁשֹון 

  .יׁשאִ  תוֹ אֹ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ 

. חַ ן נֹ ם ּבֶ ׁשֵ ל ׁשֶ  וֹ ּתה ּבִ תָ יְ הָ  רמָ ּתָ ן כֵ וְ 

 לַ הָ ׁשֶ ם ּכְ הָ רָ בְ ַאם לְ ר ּגַ זַ עָ  חַ ן נֹ ם ּבֶ ׁשֵ וְ 

, ּוּנּמֶ מִ  יחַ ִׁש ת מָ דַ לָ הוֹ  רֶ צֹ ט לְ ת לוֹ יל אֶ ּצִ הַ לְ 

ַוֵּיֵצא ֶמֶל " יז)בראשית יד, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ּכֹות ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמהַ 

ֶאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר 

 : ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל

ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם 

"י ּׁשִ רַ בְ ּו ".ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון

 .הּוא ֵׁשם ֶּבן ֹנחַ " ּוַמְלִּכי ֶצֶדק" םׁשָ 

ם קוֹ מְ ם ּבִ יִ לַ ׁשָ ירּוּבִ  לֶ מֶ ם ה ּגַ יָ א הָ הּווְ 

(ב"ר מג, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ד. וִ ל ּדָ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ 

ָׁשֵלם" ֶצֶדק  "ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמלֶ  ו)

ִנְקֵראת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶצֶדק ָיִלין 



. יחַ ִׁש מָ ת ּבְ אוֹ צָ מְ נִ  םׁשֵ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ  .ָּבּה"

ל ׁשֶ  מי"ח אֹוִתּיֹות אְּבִגיַמְטִרּיָ  חַ נֹ וְ 

מּוָבא ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל ן כֵ וְ  .י"חַ ׁשִ מָ 

ת כּולְ ּמַ הַ  (קריאת שמע ח"א ע' קעא)

 ׁשרֶ ר 'שֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ . וְ םאת ׁשֵ רֵ קְ נִ 

ם, ּוּביִ  רֶ ם ּדֶ לָ עוֹ א לָ ד ּבָ וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ  עַ ּוּדד' מַ וִ ּדָ 

   ם".ים ׁשֵ קִ הָ "לְ א ם הּוּוּבּיִ ן הַ יַ נְ עִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

י נֵ פְ ים, לִ כִ לָ ּמְ הַ  תמֶ חֶ לְ מִ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

יל בִ ְׁש י, ּבִ בִ ּׁשֶ ט ּבַ ת לוֹ אֶ  חּוקְ ים לָ כִ לָ ּמְ הַ ׁשֶ 

, יקִ לֵ מָ עֲ הָ ה דֵ ת ְׂש אֶ  ּוׁשבְ ם ּכָ ד, הֵ וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ 

בראשית (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ רמָ ּתָ  מוֹ ְּׁש ם ׁשֶ קוֹ מָ ּו

אּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹ "ז) יד, 

ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי 

 .ְוַגם ֶאת ָהֱאֹמִרי ַהּיֵׁשב ְּבַחֲצֹצן ָּתָמר

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

. ידִ ין ּגֶ עֵ ר, מָ ן ּתָ צֹ צֲ ם חַ ּגֵ ְר תַ ם מְ ּוּגְר ּתַ הַ ׁשֶ 

ו ׂשָ עֵ ה לְ יקָ נִ ן יְ תֵ וֹ ּנׁשֶ  ידִ ּגְ ל הַ ז עַ מֶ רֶ  ְוֵיׁש

א בָ ן מּוכֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ים ּכְ יזִ עִ  ירעִ ְׂש ד סוֹ ּבְ 

 ןצֹ צֲ חַ ן זצ"ל ׁשֶ ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ מֵ 

ת ירַ פִ ת סְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  לחֵ רָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

   ת.כּולְ ּמַ הַ 

ה דָ הּויְ ח לַ ּׁשָ ׁשֶ  ידִ ּגְ הַ  , אוֹ ידִ ּגֶ ין ן עֵ כֵ וְ 

ת כּולְ ת מַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ם ׁשֶ יגִ ּדָ ל הַ ים עַ זִ ּמְ רַ מְ 

 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ן. ּמָ קַ לְ דִ ד ּכְ וִ ית ּדָ ּבֵ 

ל ּמֵ סַ מְ הַ  רׂשֶ עֶ ר ּפַ סְ מִ ר לְ ּוׁשקָ  ידִ ּגְ הַ ׁשֶ 

ֶּבן ֶעֶׂשר ָׁשָנה קֹוֵפץ  (קה"ר א, ג)ת. כּולְ מַ 

  .ִּכְגִדי

 הּוא ֵעזׁשֶ  כה:) ביצה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּון כֵ וְ 

 ת.מוֹ הֵ ּבְ ּבַ ׁשֶ  זעָ הָ  אהּווְ  ,ַעּזּות ןִמְּלׁשוֹ 

 ז"ֹּבעַ  קד.) רות( ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁשּו

 ָנַטר ִּגּבֹור, ַצִּדיק, ִעָּלָאה, ִּבְדיֹוְקָנא

 ְוִאְתְקִרי ִיְצֵרּה ַעל ְוִאְתַּתַּקף ְּבִרית,

 זעַ ּבֹ  ארָ קְ ז נִ עַ ּבֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ,ַחִיל ִּגּבֹור

ת ירַ מִ ל ְׁש ה ׁשֶ רָ בּוּגְ ל הַ לַ גְ ּבִ  תּוּזעַ  ןוֹ ׁשּלְ מִ 

ר מָ ּתָ ׁשֶ  (אחרי עא:) רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ית.ִר ּבְ הַ 

ת ּוּזעַ ד ּבְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ה אֶ ימָ קִ הֵ 

ם ׁשֵ ה לְ נָ זוֹ ּכְ  ּהמָ צְ ה עַ תָ ְׂש עָ ת ׁשֶ יפּוצִ חֲ וַ 

ם ר ׁשָ הַ ּזֹ הַ ת. וְ כּולְ ּמַ ת הַ מַ קָ ר הֲ בּום עֲ יִ מַ ׁשָ 

ע בַ ת ׁשֶ בַ ד ּווִ ה ּדָ ׂשֵ עֲ ת מַ ם אֶ ר ּגַ ּׁשֵ קַ מְ 

 יהָ לֶ ה אֵ נָ ד ּפָ וִ ּדָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ ה, ּוינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ּבְ 

ה מֹ ת ְׁש יא אֶ בִ הָ י לְ דֵ ת, ּכְ ּוּזל עַ ה ׁשֶ ינָ חִ בְ ּבִ 

  ם.לָ עוֹ לָ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ת ּבֵ אֶ וְ  לֶ ּמֶ הַ 

ְּגִדי ְוהַ  ַהֶּכֶלב(ב"ק כא:) ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ג ְוִׁשְּברּו ֶאת ֹראׁש ַהּגָ ֶׁשָּקְפצּו מֵ 

ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן 

ְוַהְּגִדי  ַהֶּכֶלבן נָ ּבָ רַ  נּוּתָ ', כּווְ  ,מּוָעִדין

 ,יןִר טּוּפְ ה לָ עְ מַ ה לְ ּטָ ּמַ מִ  גּוּלְ ּדִ ׁשֶ 

 ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ  .יןבִ ּיָ ה חַ ּטָ מַ ה לְ לָ עְ מַ לְ מִ 

ַהֶּכֶלב ְוַהְּגִדי  ;ת ה'דַ בוֹ י עֲ נֵ יָ נְ עִ ז ּבְ מֶ אן רֶ ּכָ 

 עֹוָלם ְמַסֵּמלג ּגָ וְ , ילעֵ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ לַ ים כִ ּיָ ׁשַ 

 ַהִּמְצוֹות' ְּב'ַׁשַערא בָ ּוּמּכַ  יֹוֵתר. ָּגֹבּהַ 

 עֹוַלם ֶׁשל גֶׁשַהּגָ  קלט) ע' תצא (כי ְלָהֲאִריַז"ל

 ְוֵכן ַהְיִציָרה, ֶׁשל ַהַּקְרַקע הּוא ָהֲעִׂשָּיה

ִמַּמָּטה ים גִ ּלְ דַ ם מְ אִ וְ  ְּבִריָאה.ּבַ  ָהְלָאה

ִאְתָערּוָתא ים ִׂש עוֹ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ,ְלַמְעָלה

ְלַהֲעלֹות ַמִּיין  ת ה',דַ בוֹ עֲ ּבַ  ִּדְלַתָּתא

י ל ּפִ ף עַ ַא ,ינּולֵ עָ ּמֵ ם ׁשֶ לָ עוֹ לָ  נּוְקִּבין

ים לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  יםלִ ּכֵ ת הַ ים אֶ ִר בְ וֹ ּׁשׁשֶ 

 ַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּביןלְ  ּוּסּנִ ׁשֶ  ינּויְ , הַ תכּולְ מַ 

ן יוָ ם, ּכֵ גָ ּפְ  מּוְר ה ּגָ ּבָ רַ ּדְ אַ , וְ יחּולִ צְ א הִ וְ 



 רֶ דֶ  י זוֹ ּכִ  ין.ִר טּוּפְ  םיִ מַ ם ׁשָ ׁשֵ לְ  נּוּוְ ּכִ ׁשֶ 

יו, לָ ל עָ ּטָ ּמֻ ת הַ ה אֶ ׂשֶ עֲ ם יַ דָ ָאהָ ה ׁשֶ דָ בוֹ עֲ הָ 

 .יעִ א ּבָ ּבָ א לִ נָ מָ חְ רַ וְ ם, יִ מַ י ׁשָ ידֵ ר ּבִ ָאְּׁש ל הַ כָ וְ 

י צִ ם חֲ ּלֵ ׁשַ מְ ה ּוּנֶ ׁשֻ מְ ׁשֶ  םּתָ א רָ קְ ה נִ ן זֶ כֵ לָ וְ 

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשי יֵ ם, ּכִ "י ׁשָ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמק, ּכַ זֶ נֶ 

ק זֶ י נֶ צִ ם חֲ ּלֵ ׁשַ מְ ּו. תימּומִ תְ ת ה' ּבִ דַ בוֹ עֲ לַ 

ד סוֹ יא ּבְ הִ ׁשֶ  ַלַּמְלכּותם רַ גְ ּנִ ק ׁשֶ זֶ ּנֶ ל הַ לַ גְ ּבִ 

ה ּטָ מַ ה לְ לָ עְ מַ לְ מִ  גּוּלְ ם ּדִ ל אִ בָ אֲ י. צִ חֵ 

 רֶ ה דֶ ין זֶ אֵ ׁשֶ  ין,ִר ּוכין ּדְ ּיִ ל מַ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ים ִׁש רָ ְׁש ם מֻ הֵ ן ׁשֶ יוָ ים. ּכֵ בִ ּיָ ם, חַ תָ דָ בוֹ עֲ 

 םינָ אֵ ים ׁשֶ נִ יָ נְ עִ ק ּבְ סֹ עֲ ם לַ הֶ לָ  יןת, אֵ כּולְ ּמַ ּבַ 

ת כֶ ּיֶ ּׁשַ ׁשֶ  ְלִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתאים כִ ּיָ ׁשַ 

, יםדִ עָ מּוים אִ רָ קְ ם נִ ה הֵ זֶ בָ ּו ת.כּולְ ּמַ לַ 

ת ינַ חִ בְ לִ  רּוּבְ חַ תְ ם הִ י הֵ , ּכִ דּוּמעַ ן וֹ ׁשּלְ מִ 

   .יקּוּזִ הִ וְ ין ִר כּוין ּדְ ּיִ ּמַ ת הַ אֶ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ד ׁשֶ ּוּמעַ הָ 

ה נָ ְׁש ּמִ י הַ רֵ בְ ת ּדִ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ר נִ חֵ ן ַאפֶ אֹ בְ ּו

י רֵ הֲ ה, ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ ל הַ ד ׁשֶ ּצַ א ּבַ רָ מָ ּגְ הַ וְ 

א ּוהׁשֶ  קלֵ מָ עֲ ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ְוַהְּגִדי  ַהֶּכֶלב

יל, עֵ לְ דִ ּכְ ת כּולְ ּמַ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ 

ֲעָמֵלק ֶׁשהּוא  לֶ מֶ  ֲאַגגת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  גגָ וְ 

ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשְּמַנֶּסה ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם 

ם ם הֵ אִ וְ  ֵמַהָּגג ַעל ְיֵדי ַהְכָׁשָלה ְּבֵחְטא,

ַהְיינּו , הּטָ מַ ה לְ לָ עְ מַ לְ מִ ים גִ ּלְ דַ מְ 

 ילוֹ ּפִ הַ לְ ם, ּודָ ָאת הָ יא אֶ טִ חֲ הַ ים לְ ּסִ נַ ּמְ ׁשֶ 

ר הֵ ּזָ הִ לְ  יםבִ ּיָ חַ , ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטהג ּגָ הַ מֵ 

ס ל חַ וֹ ּפיא נִ א, ׁשֶ טְ חֵ ל ּבְ ׁשֵ ּכָ הִ א לְ ם וְ הֶ מֵ 

ִמַּמָּטה  ְוִאם ֵהם ְמַדְּלִגים. גּגָ הַ מֵ  םלוֹ ׁשָ וְ 

ת ר אֶ רֵ עוֹ לְ ים ּסִ נַ ּמְ ׁשֶ  ינּויְ הַ , הְלַמְעלָ 

יו תָ וֹ חּכֹ ה מִ לָ עְ מַ ת ה' לְ ד אֶ בֹ עֲ ּיַ ם ׁשֶ דָ ָאהָ 

ל, ּגָ סֻ ּמְ ה ּׁשֶ מַ ר לְ בֶ עֵ ה מֵ לָ עְ ה מַ לָ עְ מַ ה לְ לֶ עֲ יַ וְ 

 יחַ לִ צְ מַ  ינוֹ אֵ ם אִ ר ׁשֶ צֶ ל יֵ ׁשֶ  וֹ ּכְר דַ ּכְ 

 עַ דּוּיָ את, ּכַ ּזֹ הַ  רֶ ּדֶ ה ּבַ ּסֶ נַ א מְ יל, הּוִׁש כְ הַ לְ 

, ינּורֵ חֲ ַאמֵ ּו ינּונֵ פָ ּלְ ן מִ טָ ר ׂשָ סֵ הָ ל וְ ן ׁשֶ יָ נְ עִ הָ 

ה ׂשָ עָ ף ׁשֶ י, ַאנִ ּׁשֵ ן הַ פֶ אֹ ל ּבָ ׁשַ כְ ם נִ דָ ם ָאאִ 

 תוֹ נָ ּוָ ף ּכַ ף סוֹ וֹ ּסן ׁשֶ יוָ . ּכֵ רטּוּפָ י אּורָ א ּכָ ׁשֶ 

י. עִ א ּבָ ּבָ א לִ נָ מָ חְ רַ ם, וְ יִ מַ ם ׁשָ ׁשֵ ה לְ תָ יְ הָ 

"ִּכי  ב, ח)(דברים כַהּתֹוָרה ָאְמָרה ְוָלֵכן 

ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה 

 ִמּגּור ֱאֶמת' ָה'ִאְמֵרי ְּבֵׁשם . ַּכּמּוָבא"ְלַגּגֶ 

 ִיְרַאת ַעל ְלַרֵּמז ִיְרָאה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּמֲעֶקהׁשֶ 

יל ּפִ הַ ה לְ צֶ רוֹ ק ׁשֶ לֵ מָ עֲ מֵ ה ּנָ גֵ ּמְ ׁשֶ  ָׁשַמִים

ָּכתּוב ְוָעִׂשיָת ְמֻרָּמז ּבַ ֲעָמֵל"ק  ְוֵכן .גּגָ הַ מֵ 

". ְוֵכן רֹוִאים ֵאֶצל ָרָחב לְ ה ַמֲעקֶ  ַגֶּג

 (יהושע ב, ו)ַהּזֹוָנה, ֶׁשַהָּגג ָהָיה ְמקֹום ְזנּות. 

"ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה ַוִּתְטְמֵנם 

. ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהָּגג"

(ש"ב  ,גּגָ ְוֵכן ְּבַמֲעֵׂשה ָדִוד ּוַבת ֶׁשַבע ֻמְזָּכר 

"ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוָּיָקם ָּדִוד  יא, ב)

ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו ַוִּיְתַהֵּל ַעל ַּגג ֵּבית 

 ַהֶּמֶל ַוַּיְרא ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת ֵמַעל ַהָּגג".

ל ז עַ ּמֵ רַ לְ  "ד,וִ ּדָ י נֵ פְ ן לִ הֵ  "גּגָ הַ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ 

י ץ. ּכִ חּוּבַ מִ ד וִ ל ּדָ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  גגָ אֲ ת ּפַ לִ קְ 

ׁש ֶרֶמז יֵ ְוֵכן . א'ת ּבְ פֶ ּלֶ חַ תְ מִ ה' ת אוֹ הָ 

ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ַעל ִּתּקּון ַהֵחְטא ֶׁשל ָׁשאּול 

, ִאיֶגֶרתֶׁשֲהֵרי ַהְּמִגָּלה ִנְקֵראת  ֲאַגג,ִעם 

. ְוֵכן ַהְּגֵזרֹות גּגָ ֶׁשהּוא  ִאיָּגָראִמְּלׁשֹון 

ֶׁשִּנְׁשְלחּו. ְוֵכן  ֹותִאְּגרּוִבּטּוָלן ָהיּו ַעל ְיֵדי 

ֵמִאיְגָרא ָרָמה ְלִביָרא ָהָמן ָיַרד 

 ָלֵעֶמקאֹוִתּיֹות  ֲעָמֵלקֶׁשֲהֵרי  א,ֲעִמיְקּתָ 

ֶׁשָּׁשם ְמקֹומֹו. ְוֵכן ִּביׁשּוַעת ּפּוִרים ָקְפָצה 



. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ַהַּגגִּבּתֹו ֶׁשל ָהָמן מֵ 

ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש 'ַהַחִּיים' ֵמָאִחיו ֶׁשל ַהַּמֲהָר"ל 

ֶׁשָהָמן ָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ֶאת ָמְרֳּדָכי ּפֹוֵרַח ַעל 

ֵּביתֹו, ְוָלֵכן הּוא ָעָׂשה ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים  ַּגג

ַאָּמה ֶׁשִּיְהֶיה יֹוֵתר ָּגֹבַּה ִמַּגג ֵּביתֹו. ְוֵכן 

אֹוִתּיֹות  רּוףִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַאְנְּגִלית ַהֵּׁשם ַּגג, 

  .ּפּור

ל ן ׁשֶ כָ דְ ּׁשַ ה הַ יָ הָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

  ע.בַ ת ׁשֶ בַ ה ּוּיָ ִר אּו

ו ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  וֹ ּתה ּבִ תָ יְ , הָ עַ ּות ׁשּבַ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ 

. הדָ הּויְ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ , הַ יתדִ הּויְ  וֹ ּתְׁש אִ מֵ 

ַוְיִהי ֵעָׂשו " לד)בראשית כו, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ה ֶאת ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאּׁשָ 

א בָ מּודְ ". ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי

ת ּבַ ׁשֶ  ('גלגולי נשמות' ב) אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ ּבָ 

 עַ ּות ׁשּבַ ל ּוּגלְ ה ּגִ תָ יְ ד הָ וִ ת ּדָ ׁשֶ אֵ ע בַ ׁשֶ 

ה תָ יְ ע הָ בַ ת ׁשֶ ל ּבַ צֶ ם אֵ גַ ה. וְ דָ הּות יְ ׁשֶ אֵ 

ת, כּולְ ּמַ ת לַ מֶ דֶ קוֹ  יםּתִ חִ הַ ת ּפַ לִ קְ 

ן כֵ ד. וְ וִ י ּדָ נֵ פְ לִ י ּתִ חִ ה הַ ּיָ ִר אּוה לְ ָאְׂש ּנִ ׁשֶ ּכְ 

ל א ׁשֶ ּבָ ּסַ ה הַ יָ הָ ל, שֶ פֶ תֹ חִ ם אֲ ׁשֵ ז ּבְ מָ ְר נִ  תחֵ 

 רפֶ ְּבסֵ א בָ ן מּוכֵ . וְ ְּכִדְלַקָּמןע בַ ת ׁשֶ ּבַ 

ַאְבָרָהם ָקָנה ׁשֶ  (תשנ"ז ע' מה) 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי'

ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֶׁשְּקׁשּוָרה ְלִמְצַות 

ְמַסֵּמל ֶאת ֵח"ת , ּדְ ְּבֵני ֵחתִמיָלה מִ 

 יםַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ִמיָלה. ְוֵכן ְּבֵני ֵחת ֻמְזָּכִר 

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ ְּפָעִמים ַּבָּפָרָׁשה.  ְׁשמֹוֶנה

 תחֵ  ינֵ ּבְ  ינֵ זְ ָאּבְ  רּבֶ ר ּדִ ׁשֶ "אֲ  (בראשית כג, טז)

 "יתִ יָ עְ רַ ף" ס"ת סֶ ל ּכֶ קֶ ת ׁשֶ אוֹ מֵ  עּבַ ְר ַא

(ויחי ר הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמי, ּכַ ינִ מִ ְּׁש ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

ה רָ ּוׁשים קְ ּתִ חִ ת הַ ּפַ לִ ּקְ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ רמ:)

ד וִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ׁשָ "ת, וְ ת חֵ אוֹ ז ּבָ מָ ְר ּנִ י ׁשֶ ינִ מִ ְּׁש לַ 

 נּוְר ַאבֵ דְ ים, ּכִ נִ ּבָ י ּבַ ינִ מִ ְּׁש ה הַ יָ הָ ׁשֶ  לֶ ּמֶ הַ 

 ר י"האוֹ א הּו הּיָ ִר אּון כֵ וְ  ה.ּכָ נֻי חֲ רֵ מָ אֲ מַ ּבְ 

ת ּבַ הּוִדית יְ "ְוֵכן  .יינִ מִ ְּׁש הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

ן כֵ וְ  .ָּדִודר"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַהִחִּתי ֵאִריּבְ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ׁשֶ  ראֵ ּבְ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ְּבֵאִרי"

 יתדִ הּויְ ן כֵ ד. וְ וִ ל ּדָ ׁשֶ ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַמְלכּות 

 י"תדִ הּויְ ן כֵ וְ  .ידוִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ דַ ל לֵ ר עַ ּבֵ דַ מְ ק הַ סּוּפָ ס"ת הַ 

 דַהֶּילֶ  תאֶ  יָנֳעמִ  ִּתַּקחוַ " )טז (רות ד,

ן כֵ וְ  ".לֹו ְלֹאֶמֶנת יַוְּתהִ  ּהְבֵחיקָ  ּוַוְּתִׁשֵתה

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ׁשעּויְ  ,ןה ּבֵ יָ ית הָ דִ יהּולִ 

 ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת" (בראשית לו, ה)

 ׁשיעּווִ ", ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרח ְיעּוׁש

   .שפ"ום ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 (קידושין עו:)' עַ ׁשֻ הוֹ י יְ נֵ ר 'ּפְ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ָמָצאִתי ַּבִּמְדָרׁש ְּדאּוִרָּיה ְּבַעְצמֹו ָהָיה 

נֹוֵׂשא ֵּכָליו ֶׁשל  היָ הָ , וְ ֵחת ַמָּמׁשי נֵ ּבְ מִ 

ָּדִוד ַעל  ּוֶבֱאֶמת ֶנֱעַנׁש ,ָּגְלָית

ה ּיָ ִר אּור ׁשֶ חַ , [ַאֶׁשֵהִׂשיאֹו ְלַבת ֶׁשַבע

א ד וִ י ּדָ , ּכִ תיָ לְ ל ּגָ עַ  ַּבִּנָּצחֹון ר לוֹ זַ עָ 

ַחֶּיי ִאְׁשְּת  :ְוָאַמר לֹו הקב"ה ],לכַ יָ 

ים נִ אוֹ ּגְ ר הַ צַ אוֹ א מֵ ר הּוקוֹ ּמָ הַ וְ  .ָנַתָּת לוֹ 

את א זֹ לוֹ ר הֲ אמֶ ּיֹ "וַ  (סנהדרין עמוד תקלז)

ה ּיָ ִר אּו ֵאֶׁשתם יעָ לִ ת אֱ ע ּבַ בַ ת ׁשֶ ּבַ 

 ּהתָ אוֹ  יתָ ׂשִ ה עָ ּתָ ר אַ ׁשֶ י". אֲ ּתִ חִ הַ 

 לוֹ  ּהתָ אוֹ  ּתָ תַ ּנָ י ׁשֶ ּתִ חִ ה הַ ּיָ ִר אּו ֵאֶׁשת

ם א עִ ּבָ ׁשֶ "ל ּכְ זַ חֲ  רּומְ ָאׁשֶ  מוֹ ן, ּכְ נָ תְ אֶ לְ 

ר], גּות סָ יָ לְ ל ּגָ ע [ׁשֶ בַ וֹ ּכה הַ יָ הָ ת וְ יָ לְ ּגָ 



ז , ָאוֹ אׁשת רֹ ת אֶ רֹ כְ י לִ דֵ ּכְ  חַ תֵ וֹ ין ּפאֵ וְ 

ן ּתֵ ּתִ  ח לְ ּתַ פְ ם אֶ ה אִ ּיָ ִר אּו ר לוֹ מַ ָא

ר הקב"ה מַ ן, ָאּתֵ ר אֶ מַ ה, ָאּׁשָ י אִ לִ 

 יּיֶ ק, חַ ּלֵ חַ ה מְ ּתָ ל אַ אֵ רָ ְׂש ת יִ נוֹ ּבְ 

ע בַ ת ׁשֶ יא ּבַ , הִ ה לוֹ נָ תּונְ  ּתְ ׁשְ אִ 

יא ִׂש הֵ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ ד. וִ דָ ה לְ יָ אּוְר הָ 

 ינּוצִ מָ ע, ּדְ בַ ת ׁשֶ בַ לְ  יִּת חִ ה הַ ּיָ ִר ת אּוד אֶ וִ ּדָ 

ַהּסֹוד ֶׁשל ַּבת ֶׁשַבע  (נח עג:) רהַ ּזֹ ּבַ 

ֶׁשִּנְּתָנה ְלאּוִרָּיה ַהִחִּתי ָּבִראׁשֹוָנה, 

ֵצא ְוַדֵּיק ְוִתְמָצא, ַמּדּוַע ִנְּתָנה ָהָאֶרץ 

א ָּבאּו  ַהְּקדֹוָׁשה ִלְכַנַען ַעד ֶׁש

ָצא ָּדָבר ֶזה ַהֹּכל סֹוד ִיְׂשָרֵאל, ְוִתמְ 

ב בֵ סוֹ הקב"ה מְ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ֶאָחד ְוָדָבר ֶאָחד.

ה יקָ ינִ ה וִ יזָ חִ א אֲ רָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ת לַ תֵ לָ 

 רּומְ ְׁש ּיִ י ׁשֶ דֵ ן, ּכְ מָ ּזְ הַ  יעַ ּגִ ּמַ י ׁשֶ נֵ פְ ה לִ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ מֵ 

ל ת עַ רֶ מֶ וֹ ּׁשה הַ ּפָ לִ ת קְ ינַ חִ בְ ה ּבִ ּׁשָ דֻ ּקְ ל הַ עַ 

 ַהָּׁשִליחַ ה יָ הָ  מוֹ צְ עַ ּבְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ לָ י. וְ ִר ּפְ הַ 

ה ה זֶ יָ י הָ ע, ּכִ בַ ת ׁשֶ בַ ה לְ ּיָ ִר ת אּויא אֶ ִׂש הָ לְ 

ה יֶ הְ ע ּתִ בַ ת ׁשֶ בַ ּלְ ד ׁשֶ וִ ל ּדָ ׁשֶ  תוֹ בָ טוֹ לְ 

יא הִ ׁשֶ  בּוְׁש חְ ּיַ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ ה מֵ ירָ מִ ְׁש 

  ם.תָ ּוׁשְר ּבִ 

ֶפל ֲאִחיתֹ  סנהדרין קא:)(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ָרָאה ָצַרַעת ֶׁשָּזְרָחה לֹו ַעל ַאָּמתֹו, 

א ִהיא ַּבת  הּוא ָסַבר ִאיהּו ֶמֶל ְו

ֹמה . ֶׁשַבע ִּבּתֹו הּוא ְּדָנְפָקא ִמיֵּניּה ְׁש

ָּבֶזה ל פֶ יתֹ חִ אֲ לַ  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהָיה ִסיַמן ְּגֻדָּלה

א צֵ ּתֵ ׁשֶ , וֹ ּלׁשֶ  ֶׁשָּצַרַעת ָזְרָחה ַעל ַהְיסֹוד

ת ּפַ לִ קְ ה. ּדִ מֹ ם ְׁש ע אֵ בַ ת ׁשֶ ּבַ  ּוּנּמֶ מִ 

י פִ ד ּכְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ת מַ עַ רַ ּצָ הַ 

ת. עַ רַ ם צָ הֵ  יחַ ִׁש ּמָ י הַ רֵ ּוּסּיִ ן ׁשֶ ּמָ קַ יא לְ בִ ּנָ ׁשֶ 

 ׁשדוֹ ץ קָ יצוֹ ים נִ נִ פְ ּבִ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ ת מְ עַ רַ י צָ ּכִ 

   .עגַ נֶ לְ  פַ הָ ׁשֶ  גנֶ עֹ א הּוׁשֶ 

ְּב'ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרַּז"ל' ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ן מּוכֵ וְ 

"ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד  (ע' מ')

ְּבִפיו", ִלְהיֹות ִּכי ָהָיה לֹו ַצד ִניצֹוֵצי 

ַהְּקֻדָּׁשה ֵמֵחֶלק ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק 

 ּוּלאֵ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ . ָאִבינּו ְנתּוִנים ְּבִפיו

ת ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ד, ׁשֶ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ צוֹ יצוֹ נִ 

ְוֵכן  ו.ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  יופִ ּבְ ים נִ תּונְ  יּון הָ כֵ , לָ הּפֶ 

ֶׁשַּיֲעֹקב  (וישלח כד:)מּוָבא ְּב'תֹוָרה אֹור' 

ָׁשַלח ֶאת ַהִּמְנָחה ְלֵעָׂשו, ֵּכיָון ֶׁשָרָצה ְלַתֵּקן 

ִּתּקּון  ּוָבֶזה ִיְהֶיה ,ֶאת ֵעָׂשו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה

ָּגדֹול ְמֹאד ָּבעֹוָלם, ּוְמֻרָּמז ִּבְתִפַּלת ָיִמים 

ְוֶיֱאָתיּו ֹכל ְלָעְבֶד ְוכּו', ְוִיְּתנּו נֹוָרִאים: 

. רֹוִאים ֶׁשִאם ֻאּמֹות ְל ֶּכֶתר ְמלּוָכה

ָהעֹוָלם ִמְתָקְרִבים ַלה' ַמִּגיִעים ַעד ְּבִחיַנת 

. ה. יף הרה"ג ר' אסִ הוֹ וְ  .ֶּכֶתר ְמלּוָכה

 ּוּלפִ אֲ  ןיִ יַ  קחָ צְ יִ יא לְ בִ ב הֵ קֹ עֲ ּיַ שליט"א ׁשֶ 

ר ׁשָ פְ ן אֶ יִ ּיַ הַ  חַ כֹ ּבְ ׁשֶ  ז לוֹ ּמֵ רַ , לְ ׁשּקֵ א ּבִ ׁשֶ 

, ּוּנּמֶ ת מִ צוֹ יצוֹ ּנִ יא הַ צִ הוֹ לְ ן ּומָ הָ  רּור ּבָ מַ לוֹ 

ל ת' עַ נוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ 'ׁשַ "ל ּבְ יזַ ִר אֲ ר הָ אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ ּכְ 

ו ׂשָ י עֵ דֵ גְ בִ ּבְ  ׂשּפֵ חַ תְ הִ ב קֹ עֲ ן יַ כֵ לָ ים. וְ ִר ּוּפ

ו ׂשָ עֵ ם ׁשֶ רַ ב ּגָ קֹ עֲ ן יַ כֵ ים. וְ ִר ּות ּפינַ חִ בְ ּבִ 

 "ְצָעָקה ְּגֹדָלה ּוָמָרה ַעד ְמֹאד"ק עַ צְ יִ 

ְזָעָקה " קעֹ זְ י לִ כַ ּדֳ ְר מָ ם לְ רַ ן ּגָ מָ הָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

 יִר ּצָ ז ׁשֶ מַ רָ ק חָ צְ ן יִ כֵ לָ וְ  ".ְגֹדָלה ּוָמָרה

ְּגָׁשה " ק:סּוּפָ ּבַ  יולָ קָ ׁשְ לִ  יםלִ קָ ְׁש ים ּדִ קְ הַ לְ 

ַוָּיַרח ַּׁשק לֹו ְּבִני: ַוִּיַּגׁש ַוּיִ ֲׁשָקה ִּלי ָּנא ּו

ב תּון ּכָ כֵ . וְ "ת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּואֶ 

 ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבוֹ " , מא)ראשית כז(ב



ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב 

ַוֹּיאֶמר ָהָמן " , ו)אסתר ו(ב תּוכָ " וְ ָאִחי

 ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ מְ ס ּבִ נַ כְ ב נִ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ  מוֹ כְ ּו ".ְּבִלּבוֹ 

ת וַ צְ ם מִ ּיֵ קַ י לְ דֵ א, ּכְ רָ קְ א נִ ׁשֶ  ּוּלפִ ק אֲ חָ צְ יִ לְ 

 ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ מְ ּבִ ה סָ נְ כְ ר נִ ּתֵ סְ אֶ  . ּכָ וֹ ּמאִ 

  ה.ָאְר קְ א נִ ׁשֶ  ּוּלפִ אֲ  ׁשרוֹ וֵ ְׁש חַ אֲ לַ 

 (קנח:)ה' ּלָ כַ א ּדְ רָ ּגָ ר 'אִ פֶ ּסֵ ן הַ וֹ ׁשה לְ זֶ וְ 

ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני  ַוַּיְרא"

. ַמהּו ַהֹּצֶר ֵליַדע ֵׁשם "ּוְׁשָמּה ׁשּועַ 

ָהִאיׁש ְּכַנֲעִני. ַמְׁשִמיֵענּו ֶׁשָּכל ַמֲאָוָיו 

ֶׁשל ְיהּוָדה ְלהֹוִליד ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ִנּגּוד 

ָאה ַּבת ִאיׁש ֲאֶׁשר ְׁשמֹו , ְורָ ""ֵעָׂשו

, ְוָהָיה סֹוֵבר "אֹוִתּיֹות "ֵעָׂשו ""ׁשּועַ 

ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה  ,ִּכי ְׁשָּמא ָּגִרים

א ִנְתקַ  ִקים, ַוֲהַגם ֶׁש ַהָּדָבר ִּכי  ֵּיםֱא

ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד ִמָּתָמר, ִעם ָּכל ֶזה 

ְלּגּול, ִּכי ֶּפֶרץ ַהָּדָבר ְּבסֹוד ַהּגִ  ֵּיםִנְתקַ 

ְוֶזַרח ִּגְלּגּוֵלי ֵער ְואֹוָנן ַּכּנֹוַדע. 

ִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר ֶׁשָּנָטה ַעד ִאיׁש ֲאֶׁשר וְ 

ֶׁשִּיְהֶיה  ,תְלׁשֹון ֵחירּו "ְׁשמֹו "ִחיָרה

ִעַּקר ַהֵחירּות ְלעֹוְלֵמי ַעד ַעל ְיֵדי 

ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח, ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִאיׁש 

ִמי ֵמִעיר ֲעֻדָּל"ם, ֵּתָבה ֻמְרֶּכֶבת ֲעֻדּלָ 

יֹוֶרה ֶׁשְּבָכאן ִיְהֶיה נֹוָלד  "."ַעד עֹוָלם

ַהּגֹוֵאל ֶׁשַעל ָידֹו ִיְהֶיה ַהֵחירּות "ַעד 

ַקח אֹוָתּה, יָּבֶזה ָּבַטח ִלּבֹו לִ  ".עֹוָלם

 .ִּכי ְּבַוַּדאי ִמֶּמָּנה ֵיֵצא ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיַׁשי

 ם.ת ׁשָ פוֹ סְ וֹ ּתי הַ לֵ עֲ ּבַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

. ג' ְּפָעִמים ְּכִתיב ַּבָּפָרָׁשה "ֲעֻדָּלִמי"

ְועֹוִלים  ,ֲעֻדָּלִמיהָ  ,ֲעֻדָּלִמיהָ  ,ֲעֻדָּלִמי

ֹמ"ה ַהֶּמֶל" אּיָ ִר טְ ְּבִגימַ   ּוְׁשמוֹ . "ְׁש

. ְוִחיָרם ָהָיה ֵמאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה "ִחיָרה

 ,י ְיהּוָדהְוָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֵׁשֶבט ְּבנֵ 

ֹמה ֶׁשָהָיה  ּוְלָכ ָהָיה ִחיָרם אֹוֵהב ְׁש

ח רַ ּבָ ׁשֶ ּכְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ן כֵ וְ  .ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה

ש"א (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ םּלָ דֻ עֲ לַ  לַ ל, הָ אּוּׁשָ מִ 

ַוֵּיֶל ָּדִוד ִמָּׁשם ַוִּיָּמֵלט ֶאל " א)כב, 

ְוָכל ֵּבית ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו 

ְוֵכן מּוָבא  ".ָאִביו ַוֵּיְרדּו ֵאָליו ָׁשָּמה

שליט"א ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג 

", ה"יהו חַ ּורל "ס"ת ׁשֶ ר"ת וְ "ה ירָ חִ ׁשֶ 

 (ישעי' יא, א) .יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

   הוי"ה". "ְוָנָחה ָעָליו רּוחַ 

ת ׁשֶ ם אֵ ּׁשֵ ׁשֶ  (וישב)ל' אּנֵ ּבַ ְר ּבַ 'אַ א ּבָ בָ מּו

ק רַ  ינוֹ אֵ  עַ ּות ׁשבַ , ּועַ ּות ׁשה ּבַ יָ ה הָ דָ הּויְ 

 אּוְר קָ  יהָ בִ ָאלְ ּו ילאִ הוֹ א ּלָ , אֶ יהָ בִ ם ָאן ׁשֵ ּוּיצִ 

ים אִ ְר וֹ ּקׁשֶ  מוֹ כְ , ּועַ ּות ׁשּבַ  ּהלָ  אּוְר קָ , עַ ּוׁש

 ּויהָ ה ׁשֶ י זֶ פִ א לְ צֵ יוֹ יב. וְ דִ ת נָ ּבַ  ע, אוֹ בַ ת ׁשֶ ּבַ 

יף סִ הוֹ וְ  .עַ ּות ׁשבַ ית, ּוילִ עִ  ;תמוֹ י ׁשֵ נֵ ְׁש  ּהלָ 

ית ילִ עִ ין שליט"א ׁשֶ קִ ייסְ רֵ  ש.הרה"ג ר' 

כט) משלי לא, (ב תּוּכָ ת ּבַ זֶ מֶ ְר נִ  עַ ּות ׁשּבַ 

ַעל  ָעִליתָחִיל ְוַאְּת  ָעׂשּו ָּבנֹותַרּבֹות "

ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר נִ  ל"יִ "חָ ". וְ ֻּכָּלָנה

 ׁשרֶ ת ׁשֹ יד אֶ לִ הוֹ ׁשֶ ה ּכְ דָ יהּוא מִ צָ ּיָ ׁשֶ  זעַ ּבֹ 

ְּבֶאְפָרָתה  ַחִילַוֲעֵׂשה "(רות ד, יא) ד, וִ ּדָ 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמּכַ  ".ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם

ה דָ הּות יְ ׁשֶ אֵ  עַ ּות ׁשל ּבַ ׁשֶ  ּהמָ ְּׁש ר' ׁשֶ ׁשָ ּיָ 'הַ 

 אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ  .יתילִ עִ ה יָ הָ 

ט ת לוֹ ׁשֶ ל אֵ ׁשֶ  ּהמָ ְּׁש ׁשֶ  ות ע)('גלגולי נשמות' א

 תאוֹ ת ּבָ פֶ ּלֶ חַ תְ מִ  ל' תאוֹ הָ . וְ יתידִ עִ ה יָ הָ 



ת ׁשֶ אֵ וְ  עַ ּות ׁשבַ ת דטלנ"ת. ּדְ וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ  ד'

 ׁשרֶ ׁשֹ ן לְ הֶ ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ד ּבַ אֹ ת מְ מוֹ וֹ ט ּדלוֹ 

ת זֶ ּמֶ רֻ מְ  י"תידִ עִ ן כֵ ד. וְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ 

א יָנׂשִ  דָדוִ  יְבּדִ עַ וְ " ), כד(יחזקאל לדב תּוּכָ ּבַ 

ת מַ ְׁש ּנִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ת.וֹ ּיתִ ג ג' אוֹ ּוּלדִ ", ּבְ ֹוָכםתבְ 

ת לֶ ּמֶ סַ מְ  יתידִ עִ ן כֵ וְ  .ם"כָ תוֹ "ּבְ ה תָ יְ ד הָ וִ ּדָ 

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ת הִ כּולְ י מַ ת, ּכִ חַ ּבַ ׁשֻ ע מְ קַ ְר קַ 

ע קַ ְר יא קַ ד הִ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ , ּוַקְרַקע

יו מִ חָ ה וְ דָ הּון יְ יַ נְ ל עִ ר ּכָ אּובֵ [ּבְ ית. ידִ עִ 

  י שליט"א].ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ ה"ג ר' ַאי הרּנִ עַ ּיְ סִ 

ה רָ וֹ ּתּבַ  אּוְר קְ ו נִ ׂשָ עֵ וְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

  י".נִ מוֹ דְ "ַא

ר' ִׁשְמעֹון ָּפַתח  (פנחס רנא:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ְוָאַמר "ְּגַער ַחַּית ָקֶנה ֲעַדת ַאִּביִרים 

ים". "ְּגַער ַחַּית" זֹו ַחָּיה ְּבֶעְגֵלי ַעּמִ 

ֶׁשֶּנֱאַחז ָּבּה ֵעָׂשו, ַמהּו "ָקֶנה" ֶזה 

ַהָּזָכר ֶׁשל זֹו ַהַחָּיה ָהָרָעה ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ַצד ָקָטן ְּבֵהָאֲחזּות ַהְּקֻדָּׁשה, ּוִמּׁשּום 

ָּכ ִהיא ׁשֹוֶלֶטת ַעל ָהעֹוָלם, ְוַעל 

ּו", ִׁשְלטֹון ֶזה ָּכתּוב "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמל

"ָקֶנה" ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ת יקַ נִ ּיְ ׁשֶ רֹוִאים  .ִלְׁשֹּבר אֹוָתּה ְּכָקֶנה ֶזה

 הנֶ קָ ת ינַ חִ ּבְ  רֶ יא ּדֶ ה הִ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ ו מֵ ׂשָ עֵ 

"ִהֵּנה  (ישעי' לו, ו) בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  .ץקוֹ א הּוׁשֶ 

ָבַטְחָּת ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ 

ַעל ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר ִיָּסֵמ ִאיׁש  ַהֶּזה,

, רֹוִאים ָעָליו, ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה"

ן כֵ . וְ רקֵ וֹ ּדץ ׁשֶ קוֹ א הּו ."ָקֶנה ָרצּוץ"ׁשֶ 

 ןמָ הָ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא  ץצּורָ 

א ן, הּוּמָ קַ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּיּצִ ק מִ נֵ וֹ ּיו ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ד ׁשֶ כֶ ּנֶ הַ 

 (אסת"ר ט, ב) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמ, ּכַ ץקוֹ  תינַ חִ ּבְ 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ַהּקֹוץ ִלְפֵני 

ֲאִני ֶׁשֵאין  םלָ ל עוֹ ׁשֶ  נוֹ וֹ ּבִר  ,הקב"ה

ֶאֵּתן ֶאת ַעְצִמי  ,ִלי ַּבֶּמה ִלְתלֹות

ֶׁשֲאִני ִנְקָרא ְׁשִמי  ,ְוִיָּתֵלה ָטֵמא ֶזה

ְוָנֶאה  ,ְוהּוא קֹוץ ַמְכִאיב ,קֹוץ

ּוִמֶּמּנּו ְמָצאֹו  ,ָּתֵלה קֹוץ ַעל קֹוץֶׁשּיִ 

ְוֵכיָון ֶׁשֱהִביֻאהּו ְלָפָניו ֵהִכינֹו  ,ַוֲעָׂשאוֹ 

ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ּוָמַדד ַעְצמֹו ָעָליו 

ֲעָבָדיו ֵהיָא ִיָּתֵלה ָמְרֳּדַכי  ְראֹותְלהַ 

ָנֶאה ְל  ,ֱהִׁשיַבּתּו ַּבת קֹול ,ָעָליו

ֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ָהֵעץ ְמֻתָּקן ְל ָהֵעץ מִ 

ה, ּלָ אֻ ּגְ הַ  ץקֵ ד ה סוֹ זֶ ה ּדְ אֶ ְר . נִ ְבֵראִׁשית

ו, ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  ץוֹ ּקהַ מֵ  ו'ת אוֹ ת הָ יא אֶ צִ ה' יוֹ ׁשֶ 

 ,ץקֵ ת וֹ ּיתִ ה אוֹ נָ ְר אֵ ּׁשָ תִ , וְ יֹוֵנקא ה הּוּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ 

א ו, הּוׂשָ ת עֵ יקַ נִ ל יְ ּוּטּבִ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ 

 ה.ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוה ּתְ זֶ בָ ץ, ּוּקֵ ל הַ ל ׁשֶ דוֹ ּגָ ין הַ ּדִ הַ 

 (פרשת תולדות) 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה'ּבַ ן ּיֵ [עַ 

ו' ת אוֹ ת הָ ה אֶ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ח ּבִ ּקַ ב יִ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ 

ָעׁש "ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ ׁשעָ לְ  פֹ הֲ יַ , וְ וׂשָ עֵ מֵ 

. ץּוּקת ִׁש בַ תֵ ּבְ  זמָ ְר נִ  ץקוֹ ן כֵ וְ  .]"ֹיאְכֵלם

ץ וֹ ּקת הַ יקַ ינִ , ּדִ ןוֹ ּיּצִ מִ ְטִרָּיא ְּבִגימַ  ץקוֹ ן כֵ וְ 

קֹול " יח)ירמי' ט, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ כְ ן. ּווֹ ּיּצִ יא מִ הִ 

ְנִהי ִנְׁשַמע ִמִּצּיֹון ֵאי ֻׁשָּדְדנּו ֹּבְׁשנּו 

ְמֹאד ִּכי ָעַזְבנּו ָאֶרץ ִּכי ִהְׁשִליכּו 

 דוִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאץ קוֹ ן כֵ וְ . "ִמְׁשְּכנֹוֵתינּו

, דוִ ש' ּדָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  דדֵ וֹ ׁשן כֵ וְ  ד.וִ ּדָ ים מִ עָ ּפְ 



ת אוֹ הָ  רֶ יא דֶ ים הִ דִ דְ וֹ ּׁשת הַ וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ ינִ ּדִ 

ת קֶ נֶ וֹ ּיׁשֶ , םיִ ּנַ ִׁש ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ  ש'

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  דוִ ּדָ ל ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ מֵ 

קֹול " יאבִ ּנָ ק הַ עֵ ה זוֹ זֶ  לעַ . וְ 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'

ן כֵ וְ  ".ִהי ִנְׁשַמע ִמִּצּיֹון ֵאי ֻׁשָּדְדנּונְ 

  . "דוִ "ן ּדָ ׁשֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ֻׁשָּדְדנּו

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

ת ּפַ לְ קְ ה לִ יקָ נִ ן יְ תֵ ה נוֹ יָ הָ  ֶׁשַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל

 (צו כח.)ַּבֹּזַהר א בָ ּוּמ, ּכַ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ו מִ ׂשָ עֵ 

"ֵעָׂשו  הּוא ְּכֶנֶגדָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל הַ ׁשֶ 

ל ים עַ פִ חֲ וֹ ּד יּוהָ  תוֹ אוֹ  ,ִאיׁש ָׂשִעיר"

(יומא ה נָ ְׁש ּמִ א ּבַ בָ ּוּמ, ּכַ ץקוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ  קּוּצהַ 

 ץ.ת קוֹ ינַ חִ ּבְ מִ יא ו הִ ׂשָ ת עֵ יקַ נִ ּיְ ׁשֶ ז ּמֵ רַ לְ  סז.),

ג ל חַ ז עַ ּמֵ רַ , לְ קּוּצלַ  ַּבֶּדֶר ֻסּכֹות ּוׂשן עָ כֵ וְ 

ג גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ה מִ יֶ הְ תִ  וֹ ּבת ׁשֶ וֹ ּכּסֻ הַ 

ל ׁשֶ  םדֹ ָאן וֹ ׁשלָ  רּוְׁש ן קָ כֵ וְ  ץ.קֵ ה יֶ הְ יִ וְ 

ז ּמֵ רַ ל לְ אזֵ זָ עֲ יר לַ עִ ּׂשָ הַ  אׁשל רֹ ית עַ ִר הוֹ זְ 

ן כֵ וְ [ .םדוֹ אֱ ת יקַ נִ ר יְ בּוד עֲ עָ יֹ א מְ הּוׁשֶ 

ר ּבֵ ְׁש מַ לְ  ׁשׁשָ חֲ  ׁשּיֵ ׁשֶ ּכְ  תּוּימִ ְׁש גַ ּבְ  לׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 יםאִ ְר ם קוֹ הֵ  ָהעֹוָלםת וֹ ּמאֻ ל ּבְ דוֹ י ּגָ לִ ּכָ לְ ּכַ 

 ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ  קצוֹ , מָ יּלִ קַ סְ ק פִ צוֹ מָ  לוֹ 

ת ם אֶ הֶ לָ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ  קּוּצם הַ י עִ ִש ם קֹ הֶ לָ 

ר, וֹ ּנצִ  – סּפַ הַ ז שֶ ּמֵ רַ מְ  יּלִ קַ סְ פִ ע, ּופַ ּׁשֶ הַ 

ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ  .ִּבְקָׁשִייםה, ּפָ לִ קְ  – ילִ ּקָ ל הַ ׁשֶ 

ת וֹ ּיצִ קְ נְ ת סַ בַ תֵ ּבְ ת אוֹ צָ מְ נִ  "ןוֹ ּיצִ 

 ש.הרה"ג ר'  יףסִ הוֹ וְ  ].יםיִ ׁשָ ת קְ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

ד וִ ל ּדָ צֶ ז אֵ ּמָ רֻ מְ "ץ קוֹ שליט"א ׁשֶ  יןקִ ייסְ רֵ 

ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו " ב)ש"א כב, (ב תּוּכָ ּבַ  לֶ ּמֶ הַ 

ת רֶ סֹ ּמָ י הַ פִ ן לְ כֵ וְ  ק".צוֹ ָּכל ִאיׁש מָ 

י נֵ פְ לִ  יםצִ קוֹ יש"ו  אׁשל רֹ עַ  מוֹ ית ְׁש ִר צְ וֹ ּנהַ 

ל ב עַ תּוּכָ ס"ת הַ  "ץקוֹ ן כֵ וְ  .תוֹ אוֹ  לוֹ ּתָ ׁשֶ 

ַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים " )טז (ירמי' ד,ן וֹ ּיּצִ ה מִ יקָ נִ יְ הַ 

ָּבִאים  ְצִריםנֹ ְירּוָׁשַלם  ַהְׁשִמיעּו ַעל ִהֵּנה

ה ָעֵרי ְיהּודָ  ַעל ּוַוִּיְּתנ קַהֶּמְרחָ  ץֵמֶארֶ 

ר מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ  "ץקוֹ ן כֵ ". וְ קֹוָלם

ַוֵּיֶׁשב ָהָעם " (שמות לב, ו)ל גֶ עֵ א הָ טְ ל חֵ עַ 

י ּתֵ ג ְׁש ּוּלדִ ". ּבְ ֵחקצַ לְ  ּומקֻ ַוּיָ ֶלֱאכל ְוָׁשתֹו 

 ּיָ ׁשַ  קחוֹ צְ ר ׁשֶ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ כְ ת, ּווֹ ּיתִ אוֹ 

 בהָ ּזָ ה מִ יָ ל הָ גֶ עֵ ן הָ כֵ ה. וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ לַ 

 ַהָּכתּוב ְוֵכן ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

 בראשית( ֵמַהְקֻדָּׁשה ֵעָׂשו ְיִניַקת ַעל ַהְמַרֵּמז

 "ָהָאֹדם ָהָאֹדם ִמן ָנא "ַהְלִעיֵטִני ל) כה,

 .ֵעֶגל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהּכֹוֵלל, ַהִּמִּלים ִעם

ר שליט"א צּו .ש .יף הרה"ג ר' יסִ הוֹ וְ 

 עגַ נֶ  אוֹ  בלָ צְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאב הָ ּזָ ל הַ גֶ עֵ ׁשֶ 

ם קוֹ ּמָ ל הַ ת עַ וֹ יׁשּבִ לְ ּמַ ת הַ וֹ ּפלִ ּקְ ם הַ הֵ ׁשֶ 

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ה.ּזֶ הַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ , ׁשֶ געַ לַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  לגֶ עֵ שליט"א ׁשֶ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. סִ הוֹ וְ ה. ּפָ לִ קְ ּדִ  קחוֹ ּצְ הַ 

ל ׁשֶ  געַ ּלַ ה מִ שֶ מֹ  ׁשׁשַ חָ  ןכֵ ּלָ שליט"א ׁשֶ 

ָּכתּוב ׁשֶ  מוֹ , ּכְ לגֶ עֵ א הָ טְ ת חֵ בוֹ קְ עִ ם ּבְ יִ רַ צְ מִ 

"ָלָּמה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים  שמות לב, יב)(

ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם 

  .ֶּבָהִרים"

ֹנֵׂשא ָעֹון ְוגֹו' " (ר"ה יז.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ַאָחא ַבר ָאַמר ַרִּבי  "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ 

ֲחִניָנא, ַאְלָיה ְוקֹוץ ָּבּה "ִלְׁשֵאִרית 



א ְלָכל ַנֲחָלתוֹ  ְלִמי  ,ַנֲחָלתֹו", ְו

"י ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ . ּוֶׁשֵּמִׁשים ַעְצמֹו ְּכִׁשיַרִים

ַאְלָיה ְׁשֵמָנה ֵיׁש ָּכאן, ְוקֹוץ ָּבּה, 

ְּכלֹוַמר ְּדַבר ַּתְנחּוִמין ֵיׁש ָּכאן, ֲאָבל 

ָבר ָקֶׁשה ֶׁשֵאינֹו ָׁשֶוה ֵיׁש ְּבתֹוָכּה ּדָ 

ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  היָ לְ ַאר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר . נִ ַלֹּכל

ה, בָ ּוׁשּתְ הַ ה וְ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ ּׂשֵ בַ יא מְ בִ ּנָ הַ  ֵאִלָּיה

ֹנֵׂשא ָעֹון ְוגֹו' "ל ק ׁשֶ סּוּפָ ן הַ כֵ לָ 

 ּהץ ּבָ קוֹ וְ  ּהז ּבָ מָ ְר נִ  "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ 

 ׁשיֵ יל, וְ עֵ לְ דִ ּכְ  ץקוֹ  דסוֹ ּבְ  ץּקֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

א ְלָכל " ּוּכזְ ם יִ ּלָ א ּכֻ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ְו

ם לָ עוֹ ת הָ מוֹ חֲ לְ מִ ּבְ  ינּואִ רָ י ׁשֶ פִ כְ ּו "ַנֲחָלתוֹ 

ת מוֹ חֲ לְ ּמִ ק מִ לֶ חֵ  יּוהָ ה ׁשֶ ּיָ נִ ְּׁש הַ ה וְ נָ וֹ אׁשִר הָ 

ה ּבֵ ְר הַ  גּוְר הֶ נֶ ים' וְ ּיִ ץ חַ פֵ 'חָ י הֶ פִ ג לְ גוֹ מָ ג ּווֹ ּג

(בביאור זה סייעני הרה"ג ר' ש' רייסקין . יםדִ הּויְ 

  שליט"א).

ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ַהִּליקּוִטים'  ְּב'ֵסֶפרמּוָבא 

ִּכי ָידּוַע  ",ְּגַער ַחַּית ָקֶנה" תלו)(תהילים 

ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות, ִסְטָרא ִּדְמָסֲאָבא 

ַהִּנְקָרא ָחֵמץ, ְוִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה 

ֶׁשַּיְחֹּת ֶרֶגל זֹו ּוכְ  ,ַהִּנְקָרא ַמָּצה

ַהֵחי"ת, ִּתָּׁשֵאר ה'. ּוְכֶׁשַּיְחֹּת ֶרֶגל זֹו 

ה, ְּבסֹוד "ַהק' ֶׁשל ָקֶנ"ה, ִיָּׁשֵאר ִהּנֵ 

. ְוֶזהּו ְּגַער "ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם"

ְוק' ְּדָקֶנ"ה, ַוֲחָתָכם  י"ת],[חֵ  ַחַּי"ת

 ֵמץחָ ְוָעָׂשה אֹוָתם ֵהִהי"ן, ְוַיֲעׂשּו מֵ 

ְנִעיַצת  דוֹ סה ְוזֶ . ַמָּצה, ּוִמָּקֶנה ִהֵּנ"ה

ֶרֶגל ֹזאת  רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ַהָּקֶנה ַּבָּים, ר

ַהק' ִנְתָאְרָכה, ְוָנֲעָצה ַּבָּים ֶׁשִהיא ה' 

ְּתָתָאה, ַהִּנְקָרא ָים, ְוהֹוִריָדּה 

ַלִחיצֹוִנים. ְוק' ֶׁשל ֹזאת ַהָּקֶנה 

ָלה ֶׁשִּנְתָאְרָכה ֵמִהֵּנה, הּוא ֶׁשֶהעֱ 

, ַקו ָאֹר ִמֶרֶגל רמַ וֹ לה צֶ וֹ ִׂשיְרטֹון. ר

 ַהק'. ְוָעֶליָה ִנְבָנה ְּכָר ָּגדֹול ֶׁשל רֹוִמי

ּוָבֶזה ַהִּׂשיְרטֹו"ן ֵיׁש אֹוִתּיֹות ', כּווְ 

ָׂשָט"ן ְרָוָי"ה, ְלַמַען ְׂשפֹות ָהָרָוה ֶאת 

ַהְּצֵמָאה, ְוִנְבְנָתה צֹור ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל 

ה ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ּיְ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .םיִ ְירּוָׁשלַ 

 הנֶ ת קָ ינַ חִ ּבְ  רֶ ה ּדֶ תָ יְ הָ  לֶ ּמֶ ה הַ מֹ ְּׁש מִ 
ל ה ׁשֶ נֶ ּקָ א הַ הּום, וְ ּיָ ל ּבַ יאֵ ִר בְ ּגַ  ץעַ ּנָ ׁשֶ  ָרצּוץ

". ְּגַער ַחַּית ָקֶנה" יולָ ר עָ מַ אֱ ּנֶ ו, ׁשֶ ׂשָ עֵ 

ק נֵ ו יוֹ ׂשָ ל עֵ ה ׁשֶ נֶ ּקָ הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

יא ה הִ נֶ ּקָ ת הַ יקַ נִ ּיְ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ ן. וְ וֹ ּיּצִ מִ 

 ּהתָ אוֹ , ּבְ הנֶ קָ לְ  פָ הְ ּנֶ ׁשֶ  ה"ּנֵ "הִ ד סוֹ ּבְ 

ה ּצָ מַ . ּוץמֵ חָ ת לְ כֶ פֶ הֱ נֶ  הּצָ ּמַ הַ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ 

(ויצא ַּבֹּזַהר  אבָ ּוּמ, ּכַ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ת ּדָ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

ֶלֶחם ֹעִני, ִמי ֶזה ָעִני, ֶזה ָּדִוד  קנז.)

ַהֶּמֶל ֶׁשָּכתּוב ּבֹו "ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון 

י פִ , ּכְ םּיָ ּבַ ה תָ יְ ה הָ נֶ ּקָ ת הַ יצַ עִ ן נְ כֵ לָ וְ  ָאִני".

ת ינַ חִ בְ ן ּבִ ן הֵ וֹ ּיצִ ת ּבְ מוֹ ׁשָ ּנְ הַ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ ׁשֶ 

  .ןמוֹ ּלַ ּסַ ג הַ דַ ז ּבְ מָ ְר נִ  המֹ ְש ים, ּוגִ ּדָ 

ְוָהָיה ֵבית " (בראשית ל, כה)ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י 

ַיֲעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית 

א ֶלָהָבה ֵאינֹו  ֵעָׂשו ְלַקׁש" ֵאׁש ְּב

ׁשֹוֵלט ְלֵמָרחֹוק. ִמֶּׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ָּבַטח 

ַיֲעֹקב ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָרָצה 

ו. ׂשָ ת עֵ אֶ  חַ ּצֵ נַ מְ . רֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ָלׁשּוב

ד סוֹ א יְ ף הּוסֵ וֹ ּין ׁשֶ יוָ ּכֵ ינּו ּוְמֹבָאר ִלְדָברֵ 



 ׁשא, יֵ בָ קְ ּוּנת הַ ינַ חִ ל ּבְ ט עַ לֵ וֹ ּׁשה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ה ּפָ לִ קְ ד ּדִ סוֹ יְ לַ  ּיָ ּׁשַ ו ׁשֶ ׂשָ ת עֵ אֶ  חַ ּצֵ נַ לְ  חַ ּכֹ  לוֹ 

ד סוֹ ּיְ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ יו. ּכְ ּתָ חְ ּתַ ׁשֶ 

ד חַ יַ , וְ ש"דת וֹ ּיתִ ת אוֹ ינַ חִ בְ א ּבִ ת הּוכּולְ ּמַ הַ 

ם ה ׁשֵ יָ הְ נִ  י'ת א אוֹ הּור ׁשֶ כָ ּדָ ד הַ סוֹ ם יְ עִ 

ת זוֹ מָ ְר ּנִ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ אֶ  חַ ּצֵ נַ ּמְ ׁשֶ  שד"י

 (שם לג, ז)ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י ן כֵ . וְ ש"דת וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ 

"ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל" ְּבֻכָּלן ָהִאָּמהֹות 

ל יֹוֵסף ֲאָבל ְּבָרחֵ  ִנָּגׁשֹות ִלְפֵני ַהָּבִנים

ִנַּגׁש ְלָפֶניָה, ָאַמר ִאִּמי ְיַפת ֹּתַאר, 

ֶׁשָּמא ִיְתֶלה ָּבּה ֵעיָניו אֹותֹו ָרָׁשע, 

. ֶאֱעֹמד ְּכֶנְגָּדּה ַוֲאַעְּכֶבּנּו ִמְּלִהְסַּתֵּכל

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ ֵמֵגן ַעל ָרֵחל ף סֵ וֹ ּיים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  נּויצִ ן מָ כֵ וְ  ֵעָׂשו.מֵ ַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, הַ 

, וֹ ּמל אִ ן עַ גֵ הֵ ׁשֶ ס ּכְ ף נֵ סֵ יוֹ ה לְ יָ הָ ׁשֶ  (בלק רב:)

, דל צַ כָ ת לְ וֹ ּמאַ  ׁשׁשֵ ט ּׁשֵ ּפַ תְ הִ  פוֹ ּוּגׁשֶ 

ת ינַ חִ בְ , ּוהּמָ אַ ת ינַ חִ א ּבְ הּוד ׁשֶ סוֹ יְ ד הַ גֶ נֶ ּכְ 

  .ׁשׁשֵ 

ה, ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ א יְ הּוה ׁשֶ דָ הּון יְ כֵ וְ 

ה, ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ מַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ו הַ ׂשָ ת עֵ אֶ  חַ ּצֵ נַ מְ 

"ַוְיִהי ִלי  )תנחומא וישלח א( ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

ׁשֹור ַוֲחמֹור" ֵאין ִלי ִליָרא ִמְּמ 

ֶׁשֲהֵרי נֹוַלד יֹוֵסף ֶׁשִּנְקָרא ׁשֹור, 

"ַוֲחמֹור" ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד, ְוַגם 

ֱאַמר ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשּנֶ  נוֹ ְיהּוָדה ְׂשטָ 

"ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן" ֵּפרּוׁש 

ַאְרֵיה ֶׁשהּוא ְיהּוָדה ֶׁשֶּנֱאַמר "ּגּור 

ַאְרֵיה ְיהּוָדה", "ַּכָּבָקר" ֶזה יֹוֵסף, 

ֹיאַכל ֵעָׂשו ֶׁשהּוא ֶּתֶבן ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוֵבית 

(גיטין ת' פוֹ סְ וֹ 'ּתּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֵעָׂשו ְלַקׁש".

 גּוְר ה הָ דָ הּויְ וְ  ָּדן ןּבֶ  ֻחִׁשיםׁשֶ  ה)נה: ד"ה ביהוד

ן דָ ה וְ דָ הּור יְ ּוּבחִ ים ׁשֶ אִ רוֹ ו, וְ ׂשָ ת עֵ אֶ 

(ילקוט ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ּו ו.ׂשָ ל עֵ ר עַ ּבֵ ּגַ תְ מִ 

ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני  ויחי קס.)

ן כֵ וְ  .ְׁשָבִטים, ָאִביו ִמיהּוָדה ְוִאּמֹו ִמָּדן

  .ָמִׁשיחַ אֹוִתּיֹות  ֻחִׁשים

 (לז)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ לִ ּוּגלְ ּגִ ר הַ עַ 'ׁשַ א ּבְ בָ מּו

ִמְּצַפת ְלַצד ָצפֹון ָלֶלֶכת ֶאל  ּתְ כְ לֶ ּבְ 

ְּכַפר ֵעין ֵזייּתּון, ֶּדֶר ִאיָלן ֶאָחד ֶׁשל 

ָחרּוב, ָׁשם ָקבּור ֵיׁש"ּו ַהּנֹוְצִרי. ְוֵיׁש 

ֶאְמַצע ב' . ְוִהֵּנה ּבְ 'כּווְ  ָׁשם ב' ְּדָרִכים

ַהְּדָרִכים ָהֵאּלּו, ֵיׁש ָׁשם ִּבְקָעה ְּגדֹוָלה 

ֵזִתים, ְוַלָּקֶצה ַהְּצפֹוִני ֶׁשל  ָלֵניֶׁשל ִאי

. ִּבְקָעה זֹו ֵיׁש ָׁשם ַנַחל ַמִים ׁשֹוֵטף

ד שליט"א לְ פֶ נְ זֶ ר הרה"ג ר' י. רוֹ אֵ בֵ ּו

 ִמְּצַפת יםִר צְ וֹ ּנת הַ יקַ נִ ת יְ ים אֶ אִ רוֹ ׁשֶ 

י לֵ חֲ נַ ים וְ בִ רּוחֲ ים וַ יתִ י זֵ נֵ ילָ ל אִ ם ׁשֶ קוֹ מָ ּבְ 

י ה, ּכִ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ם, הַ יִ מַ 

ת ה אֶ ּלֶ גַ ּמְ י ׁשֶ ׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם מִ תָ יקָ נִ יְ 

יף סִ ד הוֹ עוֹ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ה ּבִ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ 

יא הִ ׁשֶ  ה,וָ אֲ גַ וְ  תּוׁשיֵ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  ּוׁשיֵ ׁשֶ 

ד וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ 

 לּון ּתָ כֵ ל. לָ ּוּטּבִ הַ ה וְ וָ נָ עֲ ית הָ לִ כְ תַ ם ּבְ הֵ ׁשֶ 

ן כֵ . וְ חַ ם ּכֹ ּוׁש ין לוֹ אֵ ת ׁשֶ אוֹ ְר הַ יו לְ דָ ת יָ אֶ 

 מוֹ ה, ּכְ וָ אֲ גַ וְ  תמּומֵ רוֹ ן וֹ ׁשּלְ ם מִ הֵ  ימִ רוֹ 

ָבֶב ְוָרם לְ " יד)דברים ח, (ב תּוּכָ ׁשֶ 

   ".ְוָׁשַכְחּתָ 

 (פרק ס"ז)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים לְ לִ ּוּגלְ ּגִ ר הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

 "היהום ׁשֵ ֹנֵקב וְ " טז)ויקרא כד, (ב תּוּכָ הַ ׁשֶ 

ר"ת  ה"דָ עֵ הָ  מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו בֹו ָּכל



ב קַ ּנָ ל ׁשֶ ּלֵ קַ מְ ל הַ ּוּגלְ ה ּגִ יָ הָ  ּוׁשי יֵ ּכִ  ,יש"ו

ם יהֶ נֵ ְׁש ים, [ּוִר זֵ מְ מַ  יּום הָ יהֶ נֵ ְׁש ם הוי"ה, ּוׁשֵ 

ל ּלֵ קַ מְ ל הַ ם עַ גַ ין]. וְ ית ּדִ י ּבֵ דֵ ל יְ עַ  לּוקְ סְ נִ 

ת. כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ם ּבַ גַ א ּפָ הּוׁשֶ  ינּוצִ מָ 

ַוִּיֹּקב ֶּבן ָהִאָּׁשה " (אמור קו.)א ַּבֹּזַהר בָ ּוּמּכַ 

", ַרִּבי ַאָּבא ַוִּיֹּקב" ַמהּו "ַהִּיְׂשְרֵאִלית

ַוַּדאי, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר  ִּיֹּקבוַ ָאַמר 

", ִנֵּקב ַמה ֶּׁשָהָיה ַוִּיֹּקב ֹחר ְּבַדְלּתוֹ "

ד סוֹ יְ ם ּבַ גַ א ּפָ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ָסתּום.

  ת.לֶ דֶ ב וְ קֶ ת נֶ ינַ חִ בְ א ּבִ הּות ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ה ם זֶ ד הֵ וִ דָ יו וְ ׂשָ עֵ ׁשֶ  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר

 :נוֹ וֹ ׁשת לְ יא אֶ בִ נָ וְ  ִחיַנת ָזָהב.ִּבבְ  הת זֶ ּמַ עֻ לְ 

ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב "ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון (תזריע נא.) 

א ָּכתּוב ַּגם ְּבָדִוד  ַאְדמֹוִני" ְוגֹו', ַוֲה

"ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני", ֶאָּלא ֵעָׂשו 

ִמן ֹזַהם ַהָּזָהב ַנֲעָׂשה, ְוָדִוד ְּבֹזַהר 

ָׂשו ָּכתּוב ּבֹו ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ְּבעֵ 

"ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער" ֶׁשהּוא 

ְּבֹזַהם ּוְפֹסֶלת ִהּתּו ַהָּזָהב ָיָצא. 

ּוְבָדִוד ָּכתּוב "ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב 

ר ּׁשֵ קַ ּמְ ר' ׁשֶ פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֹרִאי".

לו,  (בראשיתו, ׂשָ ל עֵ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ת הַ אֶ 

ב תּוּכָ לַ  ם",וֹ הּוא ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאד" מג)

ְוָדִוד הּוא " יד)ש"א יז, (ד, וִ ל ּדָ עַ ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

ַאְרַּבע ד וִ ם ּדָ עִ  יּוהָ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ַהָּקָטן

ש"א (ב תּוּכָ ו, ּכַ ׂשָ עֵ ה לְ מֶ וֹ ּדּבְ  ֵמאֹות ִאיׁש

ָמצֹוק ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש " ב)כב, 

ֶׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נְוכָ 

ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו 

ים ִׁש נָ אֲ  יּון הָ כֵ לָ וְ ". ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

ים כִ ּיָ ּׁשַ ים, ׁשֶ ִר ּוּסי יִ לֵ עֲ בַ ּו ֶנֶפׁשי רֵ מָ  ּוּלאֵ 

 (שם כה, יג)ב תּון ּכָ כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּיצִ לְ 

ּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ַוַּיֲעל"

 (סנהדרין מט:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ִאיׁש

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע 

ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּלן ְּבֵני 

ְיַפת ֹּתַאר ָהיּו, ּוְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּו, 

ֹות ָהיּו, ְוֵהן ֵהן ּוְמַהְּלִכין ְּבָראֵׁשי ַהְּגָיס

ה ּכָ הִ ׁשֶ ן ּכְ כֵ וְ  .ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ֶׁשל ָּדִוד

 יז)(ש"א ל, ב תּוו, ּכָ ׂשָ עֵ  ִמֶּזַרעק לֵ מָ ת עֲ ד אֶ וִ ּדָ 

ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב "

א ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי  ְלָמֳחָרָתם ְו

(בראשית י "ִּׁש רַ וְ  ".ִאם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

 יׁשת אִ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאת הָ ר אֶ ּׁשֵ קַ מְ  לג, טז)

ו, ׂשָ ם עֵ עִ  יּוהָ ת ׁשֶ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאלָ  ּוּלאֵ הָ 

 צּוא רָ ו וְ ׂשָ עֵ ז מֵ ָא טּומְ ְׁש ּנִ ת ׁשֶ כּוזְ בִ ּו

ם ה עִ מָ חָ לְ ּמִ ם ּבַ הֶ ע לָ רַ ב, ה' ּפָ קֹ עֲ יַ יק לְ ּזִ הַ לְ 

 ,ֵמאֹותַאְרַּבע ְּבִגיַמְטִרָּיא  ערָ צֹ מְ ן כֵ ד. וְ וִ ּדָ 

ֶׁשִּיּסּוֵרי (סנהדרין צח:) ִצינּו ַּבְּגָמָרא מָ ּו

ת אוֹ ּבָ ז ּמָ רֻ מְ  "דוִ ּדָ ן כֵ . וְ ָצַרַעתַהָּמִׁשיַח ֵהם 

ַוֵּיֶל " ה)בראשית כז, (ב תּוּכָ ּבַ ית יִׁש לִ ְּׁש הַ 

ד ו צָ ׂשָ עֵ ", ּדְ ְלָהִביא דד ַציִ ּוה ָלצדֶ ֵעָׂשו ַהּׂשָ 

י ת, ּכִ וֹ ּיתִ אוֹ  ד'ג ּוּלדִ ה ּבְ ן זֶ כֵ . וְ "דוִ ּדָ ק מִ נֵ יוֹ וְ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ד'ת אוֹ הָ יא מֵ ה הִ יקָ נִ יְ הַ 

 י"םעִ גָ נְ ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ד הַ יסוֹ ּבִ ׁשֶ  ַהְּדָלתֹות

ל ב עַ תּוּכָ ה ּבַ ּיָ נִ ְּׁש ת הַ אוֹ ים ּבָ זִ ּמָ רֻ מְ ים זִ ּמָ רֻ מְ 

ַוֹּיאֶמר " (בראשית לג, ח)ב, קֹ עֲ ּיַ ו מִ ׂשָ עֵ ת יקַ נִ יְ 

ְׁשִּתי גָ ֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ּפָ ִמי ְל ָּכל ַהּמַ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  ".יֵני ֲאֹדִניעֵ ּבְ  ןֹצא חֵ מְ אֶמר לִ ּיֹ וַ 

ק לֵ מָ ת עֲ יּפַ לִ ּקְ ה' ׁשֶ כָ לּוּמְ ה' הַ י לַ ן 'ּכִ וֹ ּלעַ ּבְ 



ה זֶ , וְ 112ְּבִגיַמְטִרָּיא א צֵ א"ת ב"ש יוֹ ּבְ 

ּוְמֹבָאר א"ת ב"ש, ּבְ  י"חַ ׁשִ מָ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ 

ר בָ ל ּדָ ּמֵ סַ א"ת ב"ש מְ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו

ד ּצַ הַ ק מֵ נֵ ק יוֹ לֵ מָ ל עֲ ׁשֶ  פּוהָ הֶ ד ּצַ , הַ כוֹ ּוּפהִ וְ 

ק לֵ מָ ל עֲ ׁשֶ  ּהַ בֹ ּגָ הַ  ינּויְ , הַ יחַ ִׁש מָ ל ׁשֶ  פּוהָ הֶ 

 .ּוּנּמֶ ק מִ ינוֹ לִ  יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ׁשֶ  מּוּנָ ר לַ ּבֵ חַ תְ מִ 

ם ּׁשָ ׁשֶ  יב"קם א ׁשֵ הּו 112ר ּפַ סְ ן מִ כֵ וְ 

ק לֵ מָ עֲ ו וַ ׂשָ ין עֵ ר ּבֵ ּוּבחִ ת הַ ּדַ קֻ את נְ צֵ מְ נִ 

 המצוות) (פרוש רמח"לּבָ  אבָ ּוּמב, ּכַ קֹ עֲ יַ לְ 

 לוֹ  ִנְזַמן ָּכאן ַיֹּבק", ַמֲעַבר ֵאת "ַוַּיֲעֹבר

 סֹוד, ַמהּו ֵעָׂשו, ֶׁשל ָׂשרוֹ  ַּתִּקיף ִקְטרּוג

 ְלָהִאיר ְלַמָּטה ָלֵצאת ְּכֶׁשָרָצה ֶאָּלא

 ַמהּו ֶזה, ִקְטרּוג לוֹ  ןִנְזַּדּמֵ  ָלעֹוָלם

ִהי"ם. ֲהָוָי"ה ַיֹּב"ק   ֱא

א קָ יב וְ תִ יָ  (סוטה מז.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ ן כֵ וְ 

ָאַמר  א זוֹ יָ נְ סַ כְ ה ַאאֶ ה נָ מָ ח ּכַ ּבַ ּתַ ׁשְ מִ 

 יהָ ינֶ י עֵ ּבִ יו רַ דָ מִ לְ תַ ד מִ חָ אֶ  ֵליּה

ה ּתָ ך אַ כָ ע ּבְ שָ רָ ָאַמר ֵליּה , תטוֹ רּוטְ 

י רֵ פּוה ׁשַ ָאע מֵ ּבַ ְר יק ַאפִ ַא ,קסֵ עוֹ 

א יה וְ מֵ קַ א לְ תָ א ָאמָ ל יוֹ יה ּכָ ּתֵ מְ ׁשַ וְ 

ת יַ ִר י קְ ִר ה קָ וָ ד הַ א חַ מָ יוֹ  ,יהלֵ בְ קִ 

יה ּתֵ עְ דַ ה ּבְ וָ יה הַ מֵ קַ א לְ תָ ע ָאמַ ְׁש 

ר בַ יה סָ דֵ יָ יה ּבְ י לֵ וֵ חַ יה אֲ לֵ ּוּבקַ לְ 

א תָ ינָ בֵ ף לְ קַ ל זָ זַ ָא יּהי לֵ חִ א דָ חָ דְ מִ 

 יּהר לֵ מַ ָא ר ּבְ זוֹ חֲ  יּהר לֵ מַ ָא ,אחָ לְ ּפַ 

א טֵ חוֹ ל הַ ּכָ  ּמְ י מִ ּנִ לַ ּבְ קֻ מְ  ּכָ 

ין יקִ ּפִ סְ ין מַ ים אֵ ּבִ רַ ת הָ יא אֶ טִ חֲ מַ ּו

ר ר מַ מָ אֲ ּדַ  ,הבָ ּוׁשת ּתְ וֹ ׂשעֲ לַ  דוֹ יָ ּבְ 

ת יא אֶ טִ חְ הֶ וְ  יחַ ּדִ הִ ית וְ סִ הֵ וְ  ףּׁשֵ ּכִ 

יל לִ הרה"ג ר' א. ּכָ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ  .לאֵ רָ ְׂש יִ 

ה ּדָ ה נִ יָ חְ רַ ן ּפְ ּבֶ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ רַ ן כֵ לָ שליט"א ׁשֶ 

ת. רוֹ פָ וֹ ׁשת אוֹ מֵ  ַאְרַּבעּבְ  יׁשאִ הָ  תוֹ ת אוֹ אֶ 

ת ּיַ אִ ְר ם ּבִ גַ ּפָ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

  ד.סוֹ יְ ם ּבַ גַ א ּפְ הּוה ׁשֶ ּׁשָ אִ 

ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא  (ע"ז ט:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ,ַהַּבִית ְלחּוְרָּבןר ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאחַ 

ִאם ֹיאַמר ְל ָאָדם, ַקח ָׂשֶדה ָׁשֶוה 

. ֶאֶלף ִּדיָנִרין, ְּבִדיָנר ֶאָחד ַאל ִּתַּקח

ת אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאה ׁשֶ ינָ בִ א הֵ רָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

ה. בָ רוֹ ר קְ בָ ה ּכְ ּלָ אֻ ּגְ ן, הַ ּבָ ְר חֻ י הַ רֵ חֲ ה ַאנָ ׁשָ 

ן ּבָ ְר חֻ הַ מֵ  רּובְ עָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ ה, וְ נָ ת ׁשָ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא

ת אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ר ַאּפַ סְ ּמִ ת מִ קֶ נֶ וֹ ּין, ׁשֶ ּבָ ְר חֻ הַ 

  ה. ּלָ אֻ ּגְ ן לַ מַ ּזְ ה הַ , זֶ ּהתָ יקָ נִ ת יְ ה אֶ מָ ּיְ סִ 

ָאַמר  ה) 'ליקוטי אמרים'(ק דוֹ י צָ ּבִ רַ א מֵ בָ מּו

ֲאֶׁשר "ְׁשּתֹו ּפּורֹו ְלֶזֶרׁש אִ סִ ּבְ ן מָ הָ 

ִּכי  "ֲאֶׁשר ָקְר"ְוֵכן ַּבּתֹוָרה ", ָקָרהּו

ה אֶ ְר . נִ ְכמֹו ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ַהֹּכל ִמְקֵרה

ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ֹּבַעז ִעם רּות  ִהְתִחילן כֵ לָ ּדְ 

"ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת  ב, ג) רות( קסּוּפָ ּבַ 

ד וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ י מַ ּכִ . ַהָּׂשֶדה ְלֹבַעז"

ל ּכֹ הַ ין ׁשֶ בִ הָ , לְ ְקֵרהּמִ ת הַ ת אֶ ׁשֶ ּדֶ קַ מְ 

ל ת ּכָ ר אֶ ּבֵ חַ מְ ר ּוצֵ וֹ ּיל הקב"ה ׁשֶ ׁשֶ  המָ קְ ִר 

 "ַוִּיֶקרלְ  כּוז זָ ָאה. וְ מָ קְ ת ִר ינַ חִ בְ ים ּבִ עִ רּואֵ הָ 
, ֶׁשהֹוִביל ֶאת רּות ְלֹבַעז. ּוְמֻרָּמז ִמְקֶרָה"

"ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה"  (רות קד:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ׁשֹון ָּכבֹוד ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר "ַמה ִּבלְ 

ִהים" ָּיָקר ַחְסּדְ   ִּיֶקר. רֹוִאים ֶׁשהַ ֱא

  ִּבְבִחיַנת ָּכבֹוד. ְיָקרְּבָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל 



יף עִ צְ ּבִ  ּוּסּכַ תְ ר הִ מָ תָ ה וְ קָ בְ ִר 
  ים.מִ אוֹ ְת  ידּולִ הוֹ וְ 

ה נָ ּתְ נִ  וֹ ּבן ׁשֶ יוָ סִ  ׁשדֶ ין חֹ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  יםאִ רוֹ 

ן וֹ ּיּצִ י מִ "ּכִ  רמַ אֱ נֶ  יהָ לֶ עָ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ ה, לְ רָ וֹ ּת

י , ּכִ ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןיוָ סִ . ה"רָ א תוֹ צֵ ּתֵ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ת ּבְ פוֹ ּלְ חַ תְ מִ צ' ת ס' וְ וֹ ּיתִ אוֹ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ןיוָ סִ וְ  זסשר"ץ.

ן כֵ וְ  ן.יוָ סִ  ׁשדֶ חֹ ה ּבְ רָ וֹ ּתה הַ נָ ּתְ ם נִ ׁשָ , ׁשֶ יינַ סִ 

ן יוָ ט"ו סִ ד ּבְ לַ ת נוֹ כּולְ ּמַ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ  הדָ הּויְ 

ָּדִוד ן כֵ . וְ (ילקוט שמות קסב) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

ן. יוָ סִ  ׁשדֶ חֹ ת ּבְ עוֹ בּוּׁשָ ג הַ חַ ד ּבְ לַ נוֹ  ַהֶּמֶל

ְוֵכן ב שליט"א] לֵ  .הרה"ג ר' דל מֵ ּבֵ קַ תְ [הִ 

ָּיא ְּבִגיַמְטִר  ְּתאֹוִמיםהּוא  ַמָּזל ֹחֶדׁש ִסיָון

 )ה(שמו"ר ב,  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ַמְלכּות

ָמה ַהְּתאֹוִמים ַהָּללּו ִאם חֹוֵׁשׁש ֶאָחד 

ֵמֶהן ְּבֹראׁשֹו, ֲחֵברֹו ַמְרִּגיׁש, ָּכ ָאַמר 

ים אִ רוֹ וְ . ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה"" הקב"ה

ת פּוּתְ ּתַ ְׁש הִ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ים מְ מִ אוֹ ּתְ ׁשֶ 

ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ ן וֹ ּיצִ ת לְ כֶ ּיֶ ּׁשַ ל ׁשֶ לָ ּכְ ר הַ עַ צַ ּבְ 

ת דַ לֵ ר ּבְ מָ ּתָ א מִ ד ּבָ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ  ׁשרֶ ׁשֹ 

א הּוו ׁשֶ ׂשָ ם עֵ גַ ח. וְ רַ זֶ ץ וְ רֶ ים ּפֶ מִ אוֹ ּתְ הַ 

 ב.קֹ עֲ ל יַ ם ׁשֶ אוֹ ה ְּת יָ ד הָ וִ ל ּדָ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ הַ 

ד שליט"א רָ ף מוֹ סֵ הרה"ג ר' יוֹ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ 

(בראשית א, ב תּוּכָ ּבַ  יםזִ ּמָ רֻ מְ י"ם מִ אוֹ ּתְ ׁשֶ 

 ּוּפהִ "ץ ּבְ רֶ ָאת הָ אֵ ם וְ יִ מַ ּׁשָ ת הַ "אֵ  א)

ם ים הֵ מִ אוֹ ּתְ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּות. וֹ ּיתִ אוֹ 

ן ּתַ מַ ץ ּבְ רֶ ָאם לָ יִ מַ ה ׁשָ רָ ּבְ חִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ד הַ סוֹ 

 בקֹ עֲ ן יַ כֵ וְ  .יםמִ אוֹ ּתְ  לוֹ ּזָ ּמַ ׁשֶ  ׁשדֶ חֹ ה ּבַ רָ וֹ ּת

ם יִ מַ ק ׁשָ חוֹ ְר ה ּכִ ּזֶ ה מִ ים זֶ קִ חוֹ ו ְר ׂשָ עֵ וְ 

   ץ.רֶ ָאמֵ 

ֶאת  תַהְמַסֶּמלֶ ד סוֹ יְ ף הַ סֵ ת יוֹ עַ ּפָ ְׁש ן הַ כֵ וְ 

ת ינַ חִ בְ ה ּבִ תָ יְ , הָ ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

ב' אלפים ( 'תרוֹ וֹ ּדר הַ דֶ סֵ 'א ּבְ בָ ּוּמים, ּכַ מִ אוֹ ּתְ 

ח לַ ְׁש ּיִ ת וַ ׁשַ רָ ר ּפָ שֶ ּיֹ יב הַ תִ ב נְ תַ ּכָ  )רל"ג

 יּוה הָ ּׁשֶ נַ מְ ם ּויִ רַ פְ ם ב"ש אֶ ׁשֵ ּבְ 

ם יִ רַ פְ ָאה וְ דָ ּלֵ ר לַ כוֹ ה בְ ּׁשֶ נַ ים, מְ מִ אוֹ ּתְ 

 )במדבר( 'ינִ וֹ ּיּצִ 'א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ  .בּׁשֵ חַ מְ ּבַ 

 ,םׁשֶ לֶ  נוֹ בְ ַאים וְ מִ אוֹ ּתְ  לוֹ ּזָ ם מַ יִ רַ פְ אֶ 

   .בוֹ ׁשְ  נוֹ בְ ַאם וְ יִ נַ אזְ מָ  לוֹ ּזָ ה מַ ּׁשֶ נַ מְ 

ים מִ אוֹ ּתְ ין הַ ר ּבֵ ּׁשֵ קַ ּמְ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ה ידָ לִ הוֹ ים ׁשֶ מִ אוֹ ּתְ ר, לַ מָ ה ּתָ ידָ לִ הוֹ ׁשֶ 

ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו  ְׁשַּתִים (ב"ר ס, טו)ה. קָ בְ ִר 

 .ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ְוָתָמר

 הׂשֶ עֲ מַ ה יָ ת הָ דוֹ ּלֵ י הַ ּתֵ ְׁש ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

ב תּוו ּכָ ׂשָ עֵ ב וְ קֹ עֲ ל יַ צֶ אֵ  ;דת יָ ַאצָ הוֹ ּבְ 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו " , כו)בראשית כה(

ץ רֶ ל ּפֶ צֶ אֵ וְ  ".ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו

ַוְיִהי " , כח)בראשית לח(ב תּוח ּכָ רַ זֶ וְ 

ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת 

אֹמר ֶזה ָיָצא ַוִּתְקֹׁשר ַעל ָידֹו ָׁשִני לֵ 

ִראֹׁשָנה: ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא 

ָאִחיו ַוֹּתאֶמר ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶלי ָּפֶרץ 

ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו  ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ:

ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 



, יףעִ צָ ם לְ תָ ר אוֹ ּׁשֵ קַ מְ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ וְ . "ָזַרח

 בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ת, ּכְ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ יף מְ עִ צָ ּדְ 

ְוֵכן מּוָבא  .""ּוְצִניף ְמלּוָכה סב, ג) ישעי'(

ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶׁשָּבאּו (ברכות ג:)  ַּבְּגָמָרא

ְרָנָסה. ּפַ ִריִכים צְ ְׂשָרֵאל יִ ְּמ עַ ֵאָליו ְוָאְמרּו 

ף, ֵּכיָון ְוָתָמר ִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעי ָצִעי"ףר"ת 

ֶׁשַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ַּפְרָנָסה, ְוָצִרי 

ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ַמְלכּות ָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה 

ה ִהְתַּכְּסָתה קָ בְ ִר ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל. וְ 

ד וִ ל ּדָ ׁשֶ ה ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ הַ ת יד אֶ לִ הוֹ ַּבָּצִעיף לְ 

י רֵ מְ וֹ 'ּׁשם הַ ׁשֵ ּבְ  אבָ ן מּוכֵ וְ  ו.ׂשָ א עֵ הּוׁשֶ 

ים ִׁש דָ חֳ י הֶ נֵ ל ְׁש ת ׁשֶ לוֹ ּזָ ּמַ הַ ים' זצ"ל ׁשֶ נִ מּואֱ 

ן וֹ ׁשלְ ּבִ  רּומְ אֶ ן, נֶ יוָ סִ ר וְ דָ ה, אֲ רָ וֹ ן ּתּתַ ל מַ ׁשֶ 

ר ַאן ְׁש ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ ים, מַ מִ אוֹ תְ ים ּוגִ ים, ּדָ ּבִ רַ 

ן וֹ ׁשלְ ּבִ  רּומְ אֶ ים נֶ ִׁש דָ חֳ ר הֶ ַאל ְׁש ת ׁשֶ לוֹ ּזָ ּמַ הַ 

ים ּבִ רַ ה, הָ רָ וֹ ּתת הַ כּוזְ ק ּבִ רַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ידחִ יָ 

ים מִ אוֹ ין ּתְ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ ד. וְ חַ ים יַ דִ חֲ ַאתְ מִ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ים הַ גִ דָ לְ 

ת אוֹ ּבְ ים זִ ּמָ רֻ מְ  י"םמִ אוֹ ּתְ ן כֵ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ 

ר מֶ אַוּיֹ " )בראשית לח, יא( בתּוּכָ ּבַ  יתיִׁש לִ ְׁש 

ָנה ֵבית מָ ַאלְ  יֹו ְׁשבִ תר ַּכּלָ מָ ָדה ְלתָ ּוְיה

ר מָ ּתָ ע מִ נַ ה מָ דָ הּוּיְ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ ". וְ ָאִבי

ם הֶ ּמֵ ח ׁשֶ רַ זֶ ץ וְ רֶ ים ּפֶ מִ אוֹ ּתְ ת הַ דַ לָ ת הוֹ אֶ 

  ת.כּולְ ּמַ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ 

    

  
ין ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ  ּהשליט"א ּבָ  ׁשקַ ְר ס פַ חָ נְ ת הרה"ג ר' ּפִ אֵ ה מֵ לָ בְ יא טַ בִ נָ וְ 

  ז]עַ בֹ ת לְ ל רּושֶ  ּוּדִּׁש ק, לַ חָ צְ יִ ה לְ קָ בְ ל ִר ׁשֶ  ּוּדִׁש הַ 
    

  זעַ בֹ ת לְ רּו  קחָ צְ יִ ה לְ קָ בְ ִר 
  ת"קַ לְ חֶ  הָ רֶ קְ מִ ר קֶ ּיִ "וַ   י"נַ פָ א לְ נָ  הרֵ קְ "הַ 

  ב"ּצָ נִ הַ  רוֹ עֲ נַ "לְ   ב"ּצָ נִ  יכִ נֹ "ָא
  את"ּזֹ הַ ה רָ עֲ ּנַ הַ י מִ "לְ   "הרָ עֲ ּנַ הַ ה יָ הָ "וְ 

  ית"תִ ׁשָ "וְ   ה"ּתֶ ׁשְ אֶ "וְ 
  "ה'לַ א הּו רּו"ּבָ   ה'" רּו"ּבָ 

  "וֹ ּדסְ ב חַ זַ א עָ "  "וֹ ּדסְ ב חַ זַ א עָ "
  "יׁשאִ הָ  נּוב לָ רוֹ "קָ   י"נִ דֹ י אֲ חֵ ית אֲ "ּבֵ 
  "אם אִ וְ ל ַאל ּגְ ַאגְ ם ּתִ "אִ   "אם אִ וְ י לִ  ידּוּגִ "הַ 
  "יׁשאִ ט הָ קֹ ְׁש א יִ י "ּכִ   ם"ד אִ ל עַ כַ א אֹ "

  י"נִ ּתָ מְ חַ נִ י "ּכִ   ק"חָ צְ יִ  םחֶ ּנָ ּיִ "וַ 
  ד"סֶ חֶ ם כֶ ּמָ ה' עִ  ׂשעַ "יַ   י"נִ דֹ ם אֲ עִ  דסֶ ה חֶ ׂשֵ עֲ "וַ 

  

ֹיאְמרּו ְלִיְצָחק 'ִּכי ַאָּתה  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה (שבת פט:) ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ןכֵ וְ 

 רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה. ִּכי הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַעל ְּבֵני ָאִבינּו',



ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו  (תולדות קלה.) רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ק. וְ חָ צְ ד יִ סוֹ ה ּבְ יֶ הְ ּתִ  ֻאָּלהּגְ הַ ׁשֶ  (שמיני לח:)

ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן וְ "ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּווְ  ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה

ן כֵ וְ  ., ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן"ַאְבָרָהם

ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק, ֵּכן ָיָצא  (פ' וירא ע' נח) ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"לא בָ מּו

ְוֵכן  .ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים" ָחק, ֵק"ץ ַח"י, ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד "ָּדִוד ֶמלֶ ִמּלֹוט ִיצְ 

ָּיה", חַ  ָּכֵעת יּוב ֵאלֶ ׁשֹוֵעד אָ ּמ"לַ  (בראשית יח ד) ק,חָ צְ ת יִ דַ ל לֵ ׁשֶ  ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ָמִׁשי"חַ 

ה. ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  רקֶ ּבֹ הַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הקָ בְ ִר רמ"ז שליט"א ׁשֶ יף הָ סִ הוֹ . וְ ְּבִדּלּוג ה' אֹוִתּיֹות

א ׂשֵ ּנָ הִ ה לְ ימָ ּכִ סְ ה הִ קָ בְ ִר ב ׁשֶ תּוּכָ ל הַ שליט"א עַ ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ׁש ַהֶּזה ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאי" נח)בראשית כד, (ק, חָ צְ יִ לְ 

 .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "לֵ "אֵ ם ד עִ חַ יַ  ה"קָ בְ "ִר . ׁשֶ "ַוֹּתאֶמר ֵאֵל

  ה".ּזֶ ם הַ דֹ ָאם הָ דֹ ָאם "הָ יִ מַ עֲ ב ּפַ תּוּכָ  עַ ּוּדמַ 

ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב " כט)בראשית כה, (

ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה 

ל ַיֲעֹקב ְוהּוא ָעֵיף: ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו אֶ 

ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה 

ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו 

ק סּוּפָ ן הַ ּיֵ צַ מְ  עַ ּוּדין מַ בִ הָ לְ  יִר צָ וְ  ".ֱאדֹום

ם ּׁשֵ הַ  עַ ּוּדמַ ים, ּומִ עָ ב' ּפְ  "ָהָאֹדם ָהָאֹדם"

ת וֹ ּמדֻ אֲ ים הָ ִׁש דָ עֲ ל הָ לַ גְ ן בִ ּתַ ו, נִ ׂשָ עֵ ם לְ דוֹ אֱ 

י, נִ מוֹ דְ ד ַאלַ וֹ ּנם ׁשֶ ּוּׁשא מִ א. וְ קָ וְ ה ּדַ ּלֶ אֵ הָ 

 רפֶ סֵ 'ּבְ א בָ ּוּמ' ּכַ כּום וְ דֹ ָא וֹ ׁשבּולְ ּו

ה אֶ ְר נִ  .רכד) (אחרי ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים

ת יקַ ינִ ים, ּדִ מִ עָ ב' ּפְ  ָאֹדם בתּוּכָ ר ׁשֶ אֵ בָ לְ 

 ינִ מוֹ דְ ַאהָ יא מֵ , הִ ינִ מוֹ דְ ַאא הּוו, ׁשֶ ׂשָ עֵ 

ים ִׁש דָ עֲ יד הָ זִ ּנְ ן ׁשֶ יוָ כֵ . וְ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ה ּדָ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ד, וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ ר לְ ּוׁשּקָ ים, ׁשֶ לִ בֵ ל אֲ כַ אֲ ה מַ יָ הָ 

ת ם אֶ חֵ נַ מְ ם, ּולָ עוֹ ר הָ עַ צַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ְׁש ּמִ הַ 

ה ּזֶ ל הַ כָ אֲ ּמַ ק לַ קֵ וֹ ּתְׁש ו הִ ׂשָ ים, עֵ לִ בֵ אֲ הָ 

 ק.נֵ א יוֹ הּו ּוּנּמֶ מִ ּו וֹ ּלׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ  וֹ ּבד, ׁשֶ חָ יֻ מְ ּבִ 

ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו " ןּיֵ צַ ק מְ סּוּפָ הַ וְ 

 ׁשרֶ ל ׁשֹ ה עַ רֶ ם מוֹ דָ ָאם הָ ׁשֵ , ּדְ "ֱאדֹום

אן ּכָ ן ׁשֶ יוָ כֵ ק. וְ נֵ א יוֹ הּו ּוּנּמֶ מִ  תוֹ מָ ְׁש נִ 

 אּוְר ה, קָ ּׁשָ דֻ קְ י ּדִ נִ מוֹ דְ ַאהָ מֵ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ה ׁשֶ ּלָ ּגַ תְ הִ 

 יחַ ׁשִ מָ  יַמְטִרָּיאְּבגִ  יםׁשִ דָ עֲ ן כֵ וְ ם. דוֹ אֱ  לוֹ 

ת וֹ ּיתִ ג' אוֹ  ׁשיֵ  יםׁשִ דָ עֲ בַ . ּודוִ ן ּדָ ּבֶ 

ה קָ ּוׁשְּת ת הַ אֶ  בּובְ ם סוֹ יִ מַ ּׁשָ מִ . ּוחַ יׁשִ ּמָ מִ 

ם ּׁשָ ּמִ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ ּבַ  וֹ ּלׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ ו מֵ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ 

 בקֹ עֲ יַ ה לְ רָ כוֹ ּבְ ת הַ ר אֶ ּכֹ מְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ק, ּכְ נֵ א יוֹ הּו

א הּוׁשֶ  ה לוֹ ָאְר ב הֶ קֹ עֲ יַ ּדְ ת; מֶ ת אֱ נַ עֲ טַ ּבְ 

 בתּוּכָ 



ם ׁשָ , וְ ָהֲעָדִׁשים רֶ ּדֶ ַהָּמִׁשיַח  לֶ ּמֶ ק מִ נֵ יוֹ 

ה רָ כוֹ ּבְ א הַ ילָ ּמֵ מִ ּו תוֹ הּומַ ּו מוֹ ְׁש  ׁשרֶ ׁשֹ 

ו ׂשָ עֵ ן ׁשֶ יוָ ב, ּכֵ קֹ עֲ ּיַ א מִ ּבָ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ ה לַ יָ אּוְר 

ן כֵ וְ  יו.לָ עָ א מֵ צָ מְ ּנִ ׁשֶ  ַהָּמִׁשיחַ מֵ ל ּבֵ קַ מְ 

בראשית כה, (ֵעָׂשו ת יקַ נִ ל יְ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ ב תּוּכָ הַ 

ז ּמֵ רַ . לְ "ׁשדַ עֲ ס"ת  "דַציִ  עַ ֹידֵ  ׁש"ִאי )כז

 "ַצִיד"ְוֵכן . ׁשדַ עֲ ת הַ ינַ חִ ּבְ מִ  תוֹ יקָ נִ ּיְ ׁשֶ 

ָּצִד"י , ְּדֵעָׂשו הֹוֵפ ֶאת הַ ָצִד"יאֹוִתּיֹות 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'  .ַצִידלְ 

ת אֶ  תוֹ לּמְ סַ מְ הַ  תוֹ ּינְ טְ קִ ם ים הֵ ִׁש דָ עֲ ׁשֶ 

ד וִ דָ ר לְ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ . וְ תנּוטְ קַ ין ּדְ חִ וֹ ּמהַ 

ת יד אֶ ִר א מוֹ הּון ׁשֶ יוָ , ּכֵ לֶ ּמֶ ן הַ חַ דְ א ּבַ רָ קְ ּנִ ׁשֶ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  ק.חוֹ ְׂש ת ּונּוטְ ת קַ ינַ חִ בְ ת לִ רוֹ אוֹ הָ 

 י"א ְּבִגיַמְטִרָּיאים ׁשִ דָ יד עֲ זִ נְ ם ׁשֶ ׁשָ 

 אוֹ  ו,ׂשָ י עֵ פֵ לּוי"א אֲ ד גֶ נֶ , ּכְ םדָ ָאים מִ עָ ּפְ 

ים ִׁש דָ עֲ הָ יד זִ ּנְ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ יונָ י' ּבָ ן וְ מָ הָ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ו. ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  ׁשרֶ ּשֹ א הַ הּו

ב' שליט"א ׁשֶ ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ הרה"ג ר' יִ 

ּוְמֹבָאר , רכֹ ּבְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאי נִ מוֹ דְ ים ַאמִ עָ ּפְ 

ת ב' ינַ חִ בְ א ּבִ הּוד ׁשֶ וִ דָ ק לְ רַ ׁשֶ  ינּוִלְדָברֵ 

ו ׂשָ ל עֵ י ׁשֶ נִ מוֹ דְ ַאם הָ גַ י י, ּכִ נִ מוֹ דְ ים ַאמִ עָ ּפְ 

א בֹ ן מּוכֵ וְ  ה.רָ כוֹ ּבְ ה הַ יָ אּוְר  , לוֹ ּוּנּמֶ ק מִ נֵ יוֹ 

ן זצ"ל ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ מֵ 

ם וֹ ם ָהָאדוֹ ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאד"ׁשֶ 

ֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי "ע ָּיאְּבִגיַמְטִר  ה"ַהּזֶ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד  ."ֲאִבי ָדִוד

ר ּבַ קְ ּנִ ׁשֶ ו ׂשָ עֵ  אׁשרֹ שליט"א ׁשֶ  ִסיּבֹוִני

 י"חַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאה לָ ּפֵ כְ ּמַ ת הַ רַ עָ מְ ּבִ 

ן כֵ וְ  ק.נֵ א יוֹ הּו ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  ָהאֹוִתּיֹותְּבִמּלּוי 

ר פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ ' יוֹ הרה"ג רי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

י"ן ִּׁש ן ׁשֶ וֹ ּבְׁש חֶ י הַ פִ לְ  וׂשָ עֵ  אׁשרֹ ׁשֶ  שליט"א

ְּבִגיַמְטִרָּיא ים, ִּׁש ר ִׁש ּפַ סְ מִ יא ּבְ ית הִ אלִ מָ ְׂש 

ת ּכַ ּסֻ ק מִ נֵ וֹ ּיז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ הּכָ סּוים מִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ 

  ע.בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ ת לְ כֶ ּיֶ ּׁשַ ד ׁשֶ וִ ּדָ 

 ׁשרָ דְ מִ ם ׁשֵ ' ּבְ רוֹ ּמר הַ רוֹ צְ ' רפֶ סֵ ּבְ א בָ מּו

יו ׂשָ עֵ  :בקֹ עֲ יַ לְ  רּומְ ר ָאבֶ עֵ ם וְ ּׁשֵ ם, ׁשֶ לָ עֱ ּנֶ הַ 

, ינֶ ם ּבָ ם עִ חֵ ּלָ הִ יד לְ תִ עָ ל וְ עַ ּיַ לִ ּבְ  יׁשא אִ הּו

ן ימָ ה סִ י זֶ רֵ הֲ  ינֶ בָ ן לְ ימָ ה סִ ּתָ אַ ׁשֶ  ןיוָ כֵ וְ 

ר ּכַ ד ּכִ עַ ּבְ  תוֹ רָ כוֹ ת ּבְ ר אֶ ּכֹ מְ ם יִ , אִ דְ יָ ּבְ 

יר עִ ּׂשָ הַ  ידֵ ל יְ עַ ׁשֶ  ינֶ בָ ן לְ ימָ ה סִ זֶ  היֶ הְ ם יִ חֶ לֶ 

 ר.גוֹ ּטֵ ּקַ י הַ ם ּפִ תֵ ּסָ יִ ים ִר ּוּפּכִ ם הַ יוֹ ּבְ  לאזֵ זָ עֲ לַ 

יר עִ ּׂשָ הַ ׁשֶ ה' ילָ ל מִ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ 

ל בֵ וֹ ּסד ׁשֶ וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש ת מָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  לאזֵ זָ עֲ לַ 

ן תֵ א נוֹ הּול, וְ אֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ רַ ּפָ ר ּכַ בּות עֲ נוֹ וֹ עֲ 

ן כֵ לָ ל, וְ אֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ ב אֶ זֹ עֲ ּיַ ו ׁשֶ ׂשָ עֵ ה לְ יקָ נִ יְ 

 אׁשל רֹ ית עַ ִר הוֹ ל זְ ׁשֶ  םדֹ ָאן וֹ ׁשלָ  רּוְׁש קָ 

ר בּוד עֲ עָ יֹ א מְ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ ל לְ אזֵ זָ עֲ יר לַ עִ ּׂשָ הַ 

 ינִ מוֹ דְ ַאהָ ה מֵ ּפָ לִ קְ ּדִ  ינִ מוֹ דְ ַאת הָ יקַ נִ יְ 

ה יָ ים הָ ִׁש דָ עֲ יד הָ זִ ּנְ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה. וְ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ן תַ ב נָ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ  ּוְכִפיה, ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ּבְ 

ל אזֵ זָ עֲ ן כֵ וְ  .הּׁשָ דֻ קְ י ּדִ נִ מוֹ דְ ַאהָ מֵ ה יקָ נִ יְ  לוֹ 



ת ר אֶ כַ ּמָ ו, ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  לזּולְ ּזִ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

  .ְנִזיד ֲעָדִׁשיםר בּוה עֲ רָ כוֹ ּבְ הַ 

י קִ סְ בְ יֶ נְ ים קַ ּיִ ג"ר חַ ם הַ ׁשֵ א ּבְ בָ מּו

ו ׂשָ עֵ ב לְ קֹ עֲ יַ ן תַ נָ  עַ ּוּדל מַ אֵ וֹ ּׁששליט"א ׁשֶ 

ו ׂשָ א עֵ הֲ וַ  ,יםִׁש דָ עֲ יד הָ זִ נְ ם ִע◌ִם חֶ לֶ  םּגַ 

(בראשית  בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ,ידזִ נָ  קרַ  ּוּנּמֶ מִ  ׁשּקֵ ּבִ 

ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד " לד)כה, 

י פִ ר לְ ָאבֹ מְ ּו ".ֲעָדִׁשים ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשּתְ 

ת רֶ סֹ ב מָ קֹ עֲ יַ לְ ה תָ יְ הָ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ י הַ רֵ בְ דִ 

ם, חֶ א לֶ קָ וְ דַ  תוֹ יל אוֹ כִ אֲ הַ ר לְ בֶ עֵ ם וָ ּׁשֵ מִ 

ר אּור ּבֵ תֶ יֶ בְ . ּוָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלה לַ ּכֶ זְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ּכְ 

ת כּולְ ּמַ הַ ה מֵ יקָ נִ יְ  ן לוֹ תַ א נָ הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ם ּגַ  תתֵ לָ  רָ צְ ם, נִ חֶ ת לֶ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ 

ים ִׁש דָ עֲ ב ׁשֶ ּׁשֵ יַ גרח"ק שליט"א מְ הַ ם. וְ חֶ לֶ 

 וֹ יזק אֵ ּפֵ ּתַ סְ ב נִ קֹ עֲ יַ ת, וְ קוֹ לָ ְׁש  ןהֵ  תוֹ לּׁשָ בֻ מְ 

ְפִרי ּבֹוֵרא  תקוֹ לָ ל ְש עַ  רֵ בָ לְ  יִר ה צָ כָ רָ ּבְ 

ת קֶ חֲ מַ ה ל זֶ עַ  ׁשי יֵ ּכִ , אֹו ֶׁשַהֹּכל ָהֲאָדָמה

ה צָ א רָ ב קֹ עֲ יַ וְ  (ברכות לח:),א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ה יָ אּוְר  ּהינָ אֵ ה ׁשֶ כָ רָ בְ ו ּבִ ׂשָ ת עֵ יל אֶ ִׁש כְ הַ לְ 

ר טֹ פְ יא יִ צִ וֹ ּמהַ ׁשֶ ם חֶ ם לֶ ּגַ לֹו יא בִ ן הֵ כֵ לָ וְ 

יף הרה"ג ר' מ. סִ הוֹ ת. וְ כוֹ רָ ּבְ ר הַ ַאת ְׁש אֶ 

"ל יזַ ִר אֲ הָ פרע"ח לְ ּבְ א בָ ּוּמפ. שליט"א ׁשֶ 

 הלָ לּוּכְ  התָ יְ ו הָ ׂשָ עֵ ּבְ ׁשֶ  (ראש חודש פ"ג תס)

ז מָ ְר נִ , וְ ּוּנּמֶ א מִ צָ ּיָ ׁשֶ א יבָ קִ י עֲ ּבִ ת רַ מַ ְׁש נִ 

ַרִּבי ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ  ,"יופִ ד ּבְ יִ י צַ ּכִ "ב תּוּכָ ּבַ 

ֲאִפּלּו  )מד.(ברכות  הנָ ְׁש ּמִ ר ּבַ בֵ סוֹ  ֲעִקיָבא

ָאַכל ֶׁשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו, ְמָבֵר ַאֲחָריו 

ם חֶ ב לֶ קֹ עֲ יַ  ן לוֹ תַ נָ ן כֵ לָ  ,ָׁשלׁש ְּבָרכֹות

ַרִּבי  תיטַ ִׁש  יפִ לְ ת כוֹ רָ יו ג' ּבְ לָ עָ  רֵ בָ ּיְ ׁשֶ 

  .בוֹ  הלָ לּוּכְ  תוֹ מָ ְׁש ּנִ ׁשֶ  ֲעִקיָבא

ֵּׁשל ַיֲעֹקב ּבִ ם "י ׁשָ ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ְוָלָמה  ,ֲעָדִׁשים ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל

ֲעָדִׁשים ֶׁשּדֹומֹות ְלַגְלַּגל ֶׁשָהֲאֵבלּות 

ר זֵ ל חֹ ּגַ לְ גַ וְ  .עֹוָלםַּגְלַּגל ַהחֹוֵזר ּבָ 

ן ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ  אוֹ  יםׁשִ דָ עֲ  ְּבִגיַמְטִרָּיאם לָ עֹ ּבָ 

ְועֹוד ָמה ם "י ׁשָ ִּׁש רַ  יִׁש מְ מַ . ּודוִ ּדָ 

ָּכ ָהָאֵבל ֵאין  ,ֲעָדִׁשים ֵאין ָלֶהם ֶּפה

ּוְלִפיָכ ַהִּמְנָהג  ,לֹו ֶּפה ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר

ת ַמֲאָכלֹו ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל ִּבְתִחּלַ 

. ֵּביִצים ֶׁשֵהם ֲעגִֻּלים ְוֵאין ָלֶהם ֶּפה

ים יצִ ּבֵ לַ  ָהֲעָדִׁשיםין ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ וְ 

 א ַּבֹּזַהרבָ ּוּמ, ּכַ ֶאת ַהַּמְלכּות תוֹ לְמַסּמְ הַ 

ין אֵ  ָהֲעָדִׁשיםׁשֶ ים אִ ן רוֹ כֵ . וְ ב:) (תיקונים

ם י הֵ , ּכִ ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותה ם ּפֶ הֶ לָ 

ן רוֹ ּסָ ל חִ ב ׁשֶ ּצָ מַ ּבְ ים ֶאת ַהַּמְלכּות לִ ּמְ ְמסַ 

ת כּולְ ּמַ ז הַ ָאה, וְ יקָ נִ ו יְ ׂשָ עֵ לְ  ׁשּיֵ ׁשֶ ת, ּכְ לּובֵ אֲ וַ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ה.ּפֶ  ּהין לָ אֵ ת ׁשֶ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ 

ל כָ אֲ ּמַ הַ  םים הֵ ִׁש דָ עֲ ׁשֶ  (שבת עו:)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ 

ת פֶ רֶ טָ צְ ה מִ ּפָ לִ ּקְ הַ , וְ תוֹ ּפָ לִ קְ ל ּבִ כָ אֱ ּנֶ יד ׁשֶ חִ ּיָ הַ 

 ָהֲעָדִׁשיםׁשֶ ים אִ רוֹ ת. וְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ָאצָ ר הוֹ עּוִׁש לְ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר'  ה.ּפָ לִ ּקְ ק לַ זָ ים חָ ִר ּבָ חֻ מְ 

ים ׁשִ דָ עֲ  ידזִ נְ שליט"א ׁשֶ ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני 



 ִגיַמְטִרָּיאּבְ  ׁשדַ עֲ וַ  .תכּולְ מַ  ִגיַמְטִרָּיאּבְ 

ת כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ א מְ י הּו, ּכִ חַ רֵ י יָ יקּולִ 

ל ב ׁשֶ ּצָ מַ בְ , ּותלּובֵ אֲ י וַ ּוּקל לִ ב ׁשֶ ּצָ מַ ּבְ 

  .וׂשָ ל עֵ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ יְ 

 אּולׁשָ  ֶבדעֶ  ִודדָ " (ש"א כט, ג)ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ 

 בתּוּכָ ן הַ כֵ . וְ י"םׁשִ דָ עֲ  " ר"תְׂשָרֵאליִ  ֶלמֶ 

ס"ת " יַהְלִעיֵטנִ  בַיֲעקֹ  לאֶ  ו"ַוֹּיאֶמר ֵעׂשָ 

ֶׁשָּׁשְרׁשֹו  דוִ ּדָ מִ ִּדיִניַקת ֵעָׂשו ִהיא  ,יֹוֵב"ל

. הּכָ נֻי חֲ רֵ מָ אֲ מַ ּבְ ְּבעֹוַלם ַהּיֹוֵבל ִּכְדֵבַאְרנּו 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהּיֹוֵבל,  ִּביָנ"הְוֵכן 

 בַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹ ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב "

 ּוג ד' אֹוִתּיֹות.ָאֹדם" ְּבִדּלהָ א ִמן נָ ֵטִני יַהְלעִ 

משלי כא, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ץלֵ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ  דזֵ ן כֵ וְ 

ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ  "ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמוֹ " כד)

יא ו הִ ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ קְ " ּדִ דִזיַיֲעֹקב נָ  ֶזדַוּיָ "

ק חוֹ ּצְ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ נּויצָ ת לֵ ינַ חִ בְ ּבִ 

ת ר אֶ רֵ עוֹ  ְוַיֲעֹקב, ְלַקָּמןְּכדִ ד וִ ל ּדָ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

. וֹ ּלׁשֶ  ַהֹּׁשֶרׁשא הּוד' ׁשֶ 'ּזֵ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ  רֶ ו ּדֶ ׂשָ עֵ 

ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ים מִ עָ ד' ּפְ ת, וְ בוֹ ּתֵ  "דוִ ּדָ  ׁשּיֵ שליט"א ׁשֶ 

 לד)(בראשית כה, ק סּוּפָ ת, ּבַ וֹ ּיתִ אוֹ  "דוִ ּדָ 

ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ְוַיֲעֹקב ָנַתן "

ֲעָדִׁשים ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַל ַוִּיֶבז 

ק ה' סּוּפָ ּבַ  ׁשן יֵ כֵ וְ  ".ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה

, "יוַ ת וֹ ּיתִ אוֹ ת ּבָ ילוֹ חִ תְ ּמַ ת ׁשֶ פוֹ צּות ְר בוֹ ּתֵ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ק מֵ נֵ וֹ ּיו ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ז עַ ּמֵ רַ לְ 

  .י'הַ ת מֵ כֶ ׁשֶ מְ ּנִ ׁשֶ  ו'ת ת אוֹ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ 

ר' ָנָתן  (שמו"ר יט, ז) ַּבִּמְדָרׁש

אֹוֵמר, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

הּוא ְלמֶׁשה, ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעֹקב 

ַהָּמִׁשיַח  ֲאִני עֹוֶׂשה ְלֶמלֶ  ְּבכֹור, ּכָ 

 הּונֵ ּתְ ר אֶ כוֹ י ּבְ נִ ף ָאר "ַאמַ אֱ ּנֶ , ׁשֶ ְּבכֹור

ה ין מָ בִ הָ לְ  יִר צָ . וְ ץ"רֶ י ָאכֵ לְ מַ ן לְ יוֹ לְ עֶ 

ל ה ׁשֶ רָ כוֹ ּבְ ב לַ קֹ עֲ ל יַ ה ׁשֶ רָ כוֹ ּבְ ין הַ ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ הַ 

ר. כוֹ ּבְ א רָ קְ נִ  ַהָּמִׁשיחַ ׁשֶ ן יָ נְ עִ ה הָ מָ , ּוַהָּמִׁשיחַ 

 תיא אֶ צִ ב הוֹ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

 ה לוֹ ָאְר הֶ ת ׁשֶ מֶ ת אֱ נַ עֲ טַ ו ּבְ ׂשָ עֵ ה מֵ רָ כוֹ ּבְ הַ 

ק נֵ א יוֹ הּוה ּׁשֶ ק מַ ם, רַ לּוּכְ  מוֹ צְ עַ מֵ  ין לוֹ אֵ ׁשֶ 

ה רָ כוֹ ּבְ ן הַ כֵ לָ , וְ ָהֲעָדִׁשים רֶ ּדֶ  ַהָּמִׁשיחַ  לֶ ּמֶ מִ 

ע. פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ  לוֹ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ ה לַ יָ אּוְר 

י דֵ ל יְ ה עַ רָ כוֹ ּבְ ת הַ יחַ קִ ּלְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ וְ 

ם ׁשֵ כְ . ּדִ ַהָּמִׁשיחַ  לֶ ר מֶ בּום עֲ ה ּגַ תָ יְ ב, הָ קֹ עֲ יַ 

, ָהֲעָדִׁשיםיד זִ ּנְ ו מִ ׂשָ עֵ לְ  יחַ כִ ב הוֹ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ 

 תוֹ יקָ ינִ א מִ הּו תוֹ הּומַ ּו מוֹ ְׁש  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ת יַאּבִ  ם, ּכָ לּוּכְ  מוֹ צְ עַ מֵ  ין לוֹ אֵ ה, וְ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ מֵ 

ו ׂשָ עֵ ׁשֶ  ה;ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ה ּבְ יֶ הְ ּתִ  ַהָּמִׁשיחַ 

ק ע רַ פַ ם ׁשֶ הֶ ין לָ אֵ ׁשֶ  אּוְר ם יִ לָ עוֹ ת הָ וֹ ּמאֻ וְ 

 ַהְּבכֹוִריםם ל הֵ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ל, וְ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ  רֶ ּדֶ 

 כח) פט, (תהילים ַהָּכתּוב ְוֵכןים. ּיִ ּתִ מִ אֲ הָ 

 ס"ת "ץָארֶ  יְלַמְלכֵ  ןֶעְליוֹ  ּוֶאְּתֵנה ר"ְּבכוֹ 

ַּבַּמְלכּות ׁשֶ  ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ִציּנֹו"ר

  . ְּכִדְלֵעיל

"ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרֹעה  (שמות ד, כב)ָּכתּוב 

ֹּכה ָאַמר ה' ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל: ָוֹאַמר 

ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן  ֵאֶלי

 ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת ִּבנְ 

 ינּוצִ מָ 
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ּיאֶמר ה' ָלּה

'םִּתְקֵרי ּגֹויִ 

ְיהּוָדה ָאַמר

א ָּפַסק , ֶׁש

א  ַחֶּזֶרת, ְו

א ַהַחָּמה ְו

ׁשדוֹ ּקָ י הַ ּבִ רֶ ׁשֶ 

בקֹ עֲ ת יַ ינַ חִ  ּבְ 

נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ . ּכְ 

אצֵ ּיֵ ׁשֶ  לֶ ּמֶ  הַ 

קנֵ א יוֹ הּו ּוּנּמֶ 

ית, ּכִ רֶ ּזֶ חַ ן וְ נוֹ  

ַעדּוּיָ , ּכַ דסוֹ  

זּמֵ רַ מְ  ןנוֹ צְ ּו .ל

ןכֵ , וְ תכּולְ ּמַ ּבַ ׁש 

צת אוֹ ז ּבָ 

ןּוּנצִ ם ּׁשֵ ל הַ ׁשֵ 

רּבֵ חַ תְ ּמִ ׁשֶ ד סוֹ 

ןכֵ . וְ א'טְ ל חֵ מַ 

דסוֹ יְ הַ  יּוּׁשק 

יּוס הָ ינּונִ טוֹ נְ ַא

ןנוֹ צְ ן כֵ וְ  .

תל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ק

אבָ ן מּוכֵ וְ  .

" ֵיׁש ְיָרִחים

ּתן ְוֵאּלּו ֵהן

הנָ בָ ּלְ הַ ים ׁשֶ 

תת אֶ לֶ ּׁשֶ בַ מְ  

תת אֶ רֶ רֶ עוֹ  מְ 

"ַוֹּי ברכות נז:)

", ַאל ּת ְטֵנ

ְוָאַמר ַרב ְי

ֹוִנינּוס ְוַרִּבי

א  ְצנֹון  ְו

 ִּבימֹות ַה

ים אִ רוֹ מים. 

א, הּולֶ ּמֶ ד הַ 

.וֹ ּמן אִ טֶ בֶ ו ּבְ ׂש 

דוִ ּדָ ל ו עַ ׂשָ עֵ 

ּממִ , ּווֹ ּלׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ 

א צְ רָ מָ ּגְ הַ ת נֶ ּיֶ 

יְ ת הַ ת אֶ 

"ליזַ ִר אֲ הָ ר לְ דֶ ּס 

ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ א 

זמָ ְר ּנִ ד ׁשֶ סוֹ יְ 

ֵׁשלְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ . וְ ן

סיְ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ א ּו

מׁשְ ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

ִקל ים עַ זִ ּמ 

ַאי וְ ּבִ רֶ . וְ תכּו

תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ 

"קחֹ צְ ת ר"ת 

ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ ת כּו

ֶּגֶרׁש" לג, יד)

ָנה ְמַבַּׁשְלָּת

יאִ רוֹ . וְ לּוִעין

ת כּולְ ּמַ  הַ 

תכּולְ ּמַ הַ ז ׁשֶ 

(בא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצ 

ֵני גֹוִים ְּבִב

ָּלא ֵּגִיים'. ְו

ב, ֵאּלּו ַאְנטו

א ֻּׁשְלָחָנם 

א ּׁשּוִאין, 

מֹות ַהְּגָׁשִמ

דוִ ע ּדָ רַ ּזֶ ה מִ יָ הָ 

ׂשָ ם עֵ ם עִ חַ לְ ּנ 

ֵעז לְ מַ ב רָ קֹ עֲ ּי 

ּׁש א הַ הּוׁשֶ  ּוּנּמֶ 

ּיֶ צַ מְ  ןכֵ לָ ה ּדְ אֶ 

לֶ ּמֶ סַ מְ  תרֶ ּזֶ 

ּסֵ יל הַ ת לֵ רַ עָ ּק 

יאהִ ׁשֶ  ןוֹ ּיצִ ל 

יא הַ הּו ןנוֹ 

"ןּוּנת לַ רֶ ּבֶ חֻ ּמְ 

הּום ׁשֶ טֶ חֹ ל הַ 

ּב נּוְר ַאבֵ דְ ן, ּכִ ּו

ּמְ רַ מְ  יןאִ ּוּׁש

לְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁש 

דסוֹ יְ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ 

תרֶ ּזֶ חַ ים אִ ּוּׁש

כלְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ 

(דברים ל"י ִּׁש ר 

רֹות ֶׁשַהְּלָבָנ

ּׁשּוִאין ּוְדל

תת אֶ לֶ ּמֶ סַ מ 

זּמֵ רַ ין, לְ אִ ּוּׁשּק 

, ָּכאן 

מִכיַרת 

ֵכן וְ . ו

 ּתֲאִרי

ֵמֵעָׂשו, 

 ַיֲעֹקב, 

 ְּדַהֹּכל 

ר פֶ סֵ  ּבְ 

ל א עַ זְ 

ים נִ ימָ ס 

ל ז עַ ּמֵ 

ל ּבֵ ּקִ ׁשֶ  

א ּבָ  ׁשֶ 

ת רוֹ כוֹ ּב 

ת רַ מּוּת 

 תר אֶ כַ 

ָלֶזְרסֹון 

ת ירַ כִ מְ 

ים ּלִ ּמִ הַ 

"ר. הַ זוֹ 

ה יָ ב הָ 

 לֶ  מֶ 

ִצמָ 

ְׁשֵנ

ֶאּל

ַרב

ִמּׁש

ִקּׁש

ִּבי

ָהׁשֶ 

ּנִ ׁשֶ 

ּיַ ׁשֶ 

ֶּממִ 

אְר נִ 

ּזֶ חַ 

ְּקמִ 

לעַ 

נצְ 

ּמׁשֶ 

לעַ 

ּוּנלַ 

ּׁשקִ 

ֶׁשּכְ 

ּׁשמִ 

ּׁשקִ 

סיְ הַ 

ְּברַ 

ֵּפר

ִקּׁש

ְמהַ 

ִּקהַ 

י ְבֹכִרי""ְּבנִ  

 הּוא ַעל ְמ

ֲעֹקב ֵמֵעָׂשו

ְּבאֹותֹו ַּת 

 ַהְּבכֹוָרה מ

ָחק ֵּבַר ֶאת 

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח,

א בָ ן מּוכֵ וְ 

זעלְ ּבֶ מהר"א מִ 

ן סִ תֵ ה נוֹ יָ הָ 

ּמרַ מְ  "צַ ּדְ , ׁשֶ 

ים ׁשִ דָ עֲ ל הָ 

זּמֵ רַ מְ  "בחַ ַא

ת ּבְ ּכַ מַ ּבְ ׁשֶ  ּו

ה ְּתירָ כִ ּמְ  הַ 

ַכּמָ ו ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ 

   ם.ּיֵ ק 

ְּגל הּויָ תְ ּתִ ר' מַ 

ת מׁשַ רָ ּפָ  תוֹ 

ת ַה, אֶ בקֹ 

"ה זלָ ּבָ א קַ 

בקֹ עֲ ל יַ ן ׁשֶ חוֹ ּצ 

הּלֶ גַ ּמְ ה ׁשֶ רָ וֹ 

  

 "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

ָּקדֹוׁש ָּברּו

 ֶׁשָּלַקח ַיֲע

ֹורֹות ָהְיָתה

 ָקָנה ֶאת

ֶׁשִּיְצ ַּתֲאִרי

ת ֵאּלּו ָהיּו ּב

ֵׁש ֶאָחד. 

ם מׁשֵ ס' ּבְ חָ נְ 

ָהה ׁשֶ דָ הּוי יְ 

,"בחַ ַאּבְ  "ׁשד 

ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ׁשדַ 

ַאבְ ה, ּורָ כוֹ ּבְ הַ 

ֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

םּוּיל קִ ה עַ צ 

ב ֶׁשחוֹ א הַ בָ  ּו

ַקְת הִ לְ ע ּורַ יּפָ לִ 

הרה"ג רה מֵ לָ 

ים ּבְ אִ רוֹ  ּהּבָ 

עֲ יַ ו לְ ׂשָ עֵ  מֵ 

"יָ ְר "ק לּוחָ צְ 

ּצָ ּנִ הַ ׁשֶ  ינּוְדָברֵ 

וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ  

ּו. "ְּבֹכרֶ 

ָחַתם ַהָּק

ַהְּבכֹוָרה

ַמַּכת ְּבכ

ֶׁשַּיֲעֹקב

ּוְבאֹותֹו 

ְּמֹאָרעֹותׁשֶ 

ָהָיה ֶהְמ

ני ּפִ ילֵ בִ 'ְׁש 

יּבִ י רַ רֵ בְ ּדִ 

דַ עֲ  "צַ ּדְ 

ַדעֲ , היצָ ּדִ 

ל ו עַ ׂשָ עֵ 

ּוְמב. בחוֹ 

יצָ דִ לְ  כּוזָ 

ים,ִׁש דָ עֲ הָ 

ה לרָ כוֹ ּבְ הַ 

בְ יא טַ בִ נָ וְ 

שליט"א ּב

הרָ כוֹ ּבְ הַ 

צ"י יִ ִר אֲ הָ 

ּוְמֹבָאר ִלְד

ת ּפְ כּוזְ ּבִ 

  .ַהָּמִׁשיחַ 



יל עֵ לְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ וְ  .וֹ ּתלְ ּׁשֶ בַ מְ י ּוּוּׁשּקִ הַ 

, ןוֹ ּיצִ ּבְ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יןצִ ּוּב אתרֵ קְ ת נִ עַ לַ ּדְ הַ ׁשֶ 

א בָ ן מּוכֵ וְ ן. וֹ ּיצִ ת לְ כּוּיָ ׁשַ  לוֹ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

שליט"א ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ּבְ 

 .סינּונִ טוֹ נְ ַא ְּבִגיַמְטִרָּיאה דָ הּוי יְ ּבִ רַ ׁשֶ 

(בביאור זה סייעני הרה"ג ר' אברהם פלדמן 

 שליט"א).

  ם שפ"ו.ׁשֵ 

ב תּוּכָ ים ּבַ מִ עָ ז ב' ּפְ ּמָ רֻ מְ  שפ"ום ׁשֵ 

 ֹראׁש ׁשּופְ הּוא יְ " טו)בראשית ג, (

ה ם זֶ ׁשֵ  רֶ דֶ ". ּדְ ּנּו ָעֵקבׁשּופֶ ַאָּתה ּתְ וְ 

 יחַ ׁשִ ּמָ ין הַ ה ּבֵ לָ דוֹ ּגְ ה הַ מָ חָ לְ ּמִ ת הַ לֶ הֶ נַ תְ מִ 

י פִ כְ . ּועַ דּוּיָ ר ּכַ ּפָ סְ מִ  תוֹ ם אוֹ הֵ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ לַ 

ֲעִתיִדין  ימִ לְ ׁשַ רּום יְ ּוּגְר תַ ם ּבְ א ׁשָ בָ ּוּמׁשֶ 

יָתא יָ ּוְלֵמֲעַבד ְׁשפ יןּלֵ אִ ין לְ ּלֵ אִ  ּנּוןיהִ 

ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי 

 ְּב'תֹוַרתא בָ ן מּוכֵ וְ  .ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

י מִ לְ ׁשַ רּויְ ם הַ ׁשֵ ּבְ (אות ה') "ן ּבַ מְ רַ לָ  'םדָ ָאהָ 

ת ׁשַ ּכָ ל הַ ש עַ חֹ לְ ם לִ יהֶ ימֵ ל ּבִ ּבָ קֻ ה מְ יָ הָ ׁשֶ 

ם. יאִ ּפָ ְר נִ  יּוהָ א' וְ ירָ ּדִ נְ ּפַ  ֶּבן 'ֵיׁשּו, ׁשחָ נָ 

ם ן ׁשֵ כֵ וְ  .ׁשחָ ּנָ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ  ּיָ ׁשַ  ּוׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

, הינָ כִ ְׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיאא ד הּוחָ ד אֶ ּצַ מִ  שפ"ו

י ּוּלמִ ּבְ  "לאֵ ּמָ סַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאא י הּונִ ד ׁשֵ ּצַ מִ ּו

 ןכֵ וְ "ד. מֶ "ף לָ לֶ "ם ָאמֶ  "מֶ סָ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

 ְׁשפוֹ ח': סַ ל ּפֶ ה ׁשֶ דָ ּגָ 'הַ ּבַ  זּמָ רֻ מְ שפ"ו ם ׁשֵ 

א ְיָדעּו ְוַעל  ֲחָמְת ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 

א ָקָראּו ם ׁשֵ  ןכֵ וְ . ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ 

ל ת ׁשֶ נוֹ וֹ אׁשִר ת הָ וֹ ּיתִ ג' אוֹ א הַ הּו שפ"ו

ד סוֹ ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ ר מְ פָ וֹ ׁשוְ  .יחַ ִׁש ל מָ ר ׁשֶ פָ וֹ ׁש

 (הקדמה יג:)ר ַּבֹּזהַ א בָ ּוּמא, ּכַ בָ קְ ּוּנהַ 

א ִאּמָ ל ׁשֶ ד ַהְיסוֹ ת אֶ  ְמַסֵּמלר ֶׁשַהּׁשֹופָ 

ם' עַ י נֹ רֵ מְ ר 'אִ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .הִעָּלָא

ָאז ִיָּמֵלא " (תהילים קכו, ב)ב תּוּכָ הַ ׁשֶ  (דזי'קוב)

, ׁשֹוָפ"ר", ר"ת ָּנהִר ְלׁשֹוֵננּו ּוינּו ּפִ חֹוק ְׂש 

א ת הּוכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ נְ ּו

 ִגיַמְטִרָּיאּבְ  שפ"ום ׁשֵ  ןכֵ וְ  ק.חוֹ ת ְׂש ינַ חִ בְ ּבִ 

ר"ת  שפ"ו םׁשֵ  ןכֵ וְ  '.נָ ת עָ יַ  קרוֹ ּפְ '

מֹו ְׁש ִּיְקָרא וַ " כט)בראשית לח, ( ַהָּכתּוב

ב תּוּכָ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ום ׁשֵ  ןכֵ וְ  ".ֶרץּפָ 

ם ן ׁשֵ כֵ ". וְ ַהַּפְרִציִמְׁשַּפַחת " (במדבר כו, כ)

 "ו"א וָ י"ן ּפֵ ִׁש ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ  "ושפ

 שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  .יחַ ׁשִ ּמָ הַ  לֶ מֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ם א ׁשֵ הּוׁשֶ  ףטֶ ׁשֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ 

ְוִקּצֹו " (דניאל ט, כו)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ץ ּכְ ּקֵ הַ 

ד קֹ "ּפָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ . "ַבֶּׁשֶטף

 ץּוּקן ִׁש כֵ וְ  ל.לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ד",קֹ פְ יִ 

 דניאל יב,( בתּוכָ וְ  שפ"ו,ְּבִגיַמְטִרָּיא  םמֵ וֹ ׁש

 ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" יא)

 ָמאַתִים ֶאֶלף ָיִמים ֹׁשֵמם ִׁשּקּוץ

א ּתָ ְר קַ ז ּבְ מָ ְר נִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ".ְוִתְׁשִעים

   א.ּיָ רַ פְ ּוׁשּדְ 

(חלק ָלרמ"ק  'אֹור ֶנֱעָרב'ָבא ְּבֵסֶפר מּו ןכֵ וְ 

ְמַסֵּמל ֶאת  ֶטַפחׁשֶ  שביעי הכינויים א')

 וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ א כָ ְׁש ּוּפא רָ קְ ח נִ פַ טֶ וְ ַהַּמְלכּות, 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ . "ושפת וֹ ּיתִ אוֹ 

ד סוֹ יא ּבְ ת הִ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ י סְ ּכִ  םסּוְר ּפִ 

 ןכֵ וְ 



ז מָ ְר נִ  םסּוְר ּפִ ן כֵ וְ  ם.סּוְר ּפִ הַ ת וְ ּוּלּגַ תְ הִ הַ 

ת, כּולְ ּמַ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ י ׁשֶ דַ מָ ס ּורַ פָ ּבְ 

(ע' ְּב'ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז"ל' ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ּוּמּכַ 

ן כֵ וְ  ֶׁשָּפַרס ּוָמַדי ֵהם ְּכֶנֶגד ָרֵחל ְוֵלָאה. לט)

 (שמיני תרע"ח)ל' אֵ מּוְּׁש ם מִ 'ׁשֵ  רפֶ ְּבסֵ א בָ מּו

ְדָרׁש ֶׁשַאְרָּבָעה ַהִּמיִנים ַּבּמִ ה ּנֵ הִ 

ַהְּטֵמִאים ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִסיָמן 

 ,ַאְרֶנֶבת ,ָׁשָפן ,ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה, ָּגָמל

 ;ֲחִזיר, רֹוְמִזים ְלַאְרַּבע ַהַּמְלֻכּיֹות

ים אִ רוֹ וְ ֱאדֹום,  ,ָיָון ס,רַ ּפָ  ,ָּבֶבל

ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןפָ ּׁשָ ד הַ גֶ נֶ יא ּכְ הִ  סרַ ּפָ ת כּולְ ּמַ ׁשֶ 

ז מָ ְר ן נִ כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ׁשפֶ נֶ 

ִּכי ַמֲעֵלה ָּׁשָפן ְוֶאת הַ " , ה)ויקרא יא( בתּוּכָ ּבַ 

א ַיְפִריסַפְרסָ ֵגָרה הּוא ּו  "לֶ מֶ ן כֵ . וְ ה 

ק סּוּפָ ה ּבַ כָ פּוה הֲ ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  "סרַ ּפָ 

 הרָ ה גֵ לֵ י ַמעֲ ּכִ ן פָ ְוֶאת ַהּׁשָ " (דברים יד, ז)

א סָ ּוַפְר  הּמָ הֵ     ".יסּוִר פְ הִ ה 

 הּיָ ׂשִ עֲ ם הָ לַ עוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ת, ּוכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ אֶ  לּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ן כֵ וְ ", לֶ ּמֶ י הַ חִ יְ  רּואמְ ּיֹ "וַ ים קִ סּוּפְ הַ 

 ".ָׁשיוַוֲאנָ  ָּדִוד"ן כֵ וְ ה", כָ לּוּמְ יר הַ עִ "

ה יָ הָ ׁשֶ  י"לִ מֵ ְר ּכַ ל הַ בָ "נָ  ל".דוֹ ם ּגָ ׁשֶ "ּגֶ ן כֵ וְ 

ז ּמֵ רַ מְ  לבָ נָ ן כֵ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ ד הַ ּצַ ד מִ וִ דָ ד לְ ּגֵ נַ תְ מִ 

ל ים עַ יִׁש ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ּדִ ר וֹ ּנכִ ל וְ בֶ ּנֵ ל הַ עַ 

י ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַאי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ ד. וְ וִ ּדָ 

  .יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאר וֹ ּנל ּכִ בֶ ּנֵ שליט"א ׁשֶ 

ּפּוָמא  )יתרו מג:( ְּבֹזַהר ָחָדׁש

ִּדיֵליּה ַמְלכּות, ְּתֵרין ִׂשְפָוון 

רֹוִאים . ֶנַצח ָוהֹוד, ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים

ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה ְוַהֶּפה 

ְוֵכן מּוָבא . ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

 (הארות זו"ן פ"ז) ְלָהֲאִריַז"ל 'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ּבְ 

 ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ה. ּוא ּפֶ רָ קְ ' נִ קְ ּוּנד הַ סוֹ ּיְ ׁשֶ 

ה ה, ּפֶ לָ עְ מַ ּלְ ה ׁשֶ פֶ  (מנחות צח.) ארָ מָ ּגְ ּבַ 

א הּו תוֹ לּולָ כְ ה ּבִ פֶ ה ּדְ אֶ ְר נִ . הּטָ מַ ּלְ ׁשֶ 

', קְ נּוד ּדְ סוֹ ת יְ ינַ חִ בְ יא ּבִ ן הִ וֹ ׁשּלָ הַ ת, וְ כּולְ מַ 

ית ִר א ּבְ ן, וְ וֹ ׁשּלָ ית הַ ִר ים ּבְ ִר מְ ן אוֹ כֵ לָ 

יא הִ ן ׁשֶ וֹ ׁשּלָ הַ  רֶ יא ּדֶ ית הִ ִר ּבְ י הַ ה, ּכִ ּפֶ הַ 

 ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי '.קְ נּוד ּדְ סוֹ ת יְ ינַ חִ בְ ּבִ 

ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות  ויקרא יט, כז)(

ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל  ֹו"ןָלׁשְוֵכן  ו'.

 ילֶ אֵ " )תהילים קמה( ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

ֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו" נ ַאָּתהוְ  ֵּברּוׂשַ יְ 

   ְּבִדּלּוג ד' אֹוִתּיֹות.

ֶׁשֵּיׁש ָעְרָלה  )ויק"ר כה, ו(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ן כֵ וְ 

פ' לך לך (לק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ּבְ א בָ ן מּוכֵ וְ ַּבֶּפה. 

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ַּבְּבִרית ָעְרָלה ּוְפִריָעה,  )ע' נו

 ִׁשַּנִיםָּכ ֵיׁש ְּבָעְרַלת ַהֶּפה ב' חֹומֹות. 

ִּבְבִחיַנת ְּפִריָעה.  ּוְׂשָפַתִיםִּבְבִחיַנת ָעְרָלה, 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןוֹ ׁשלָ ּדְ  ּוְמֹבָאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו

 הפָ ׂשָ ן כֵ '. וְ קְ ּוּנד הַ סוֹ ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  שפ"ו

ד וֹ ּסם הַ ה גַ זֶ . וְ שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא ל לֵ וֹ ּכם הַ עִ 

 ָׂשָפהְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי לׁשֶ 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהֶּמֶל ַהָּמִׁשיַח  ,ָלׁשֹוןאֹו 

ִמית "ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו יָ  (ישעי' יא, ד)

ְוֵכן ְיהּוָדה ֶׁשִּמֶמּנּו יֹוֵצאת ַהַּמְלכּות  ָרָׁשע",

 ְּבִדּבּור הֹוָדָאה ַעל ֵׁשם ְיהּוָדה ִנְקָרא

ַלֶּפה,  ַׁשָּיכֹות ְּדִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות

 ָמִצינּו



 ֵמרׁש" )כג(משלי כא, ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .ּוְלָדִוד

", ר"ת ֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשוֹ ׁש ְלׁשֹונוֹ ּו יוּפִ 

  ים.נִ פָ ב' אֳ ּבְ  שפ"ו

ָּכל ַהְּמַסֵּפר  (ערכין טו:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ים עִ גָ נְ . ּוָלׁשֹון ָהָרע ְנָגִעים ָּבִאים ָעָליו

י פִ , ּכְ תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  ַהְיסֹודל ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ ם הַ הֵ 

ן כֵ וְ  ים.עִ גָ נְ ֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 

 ע"גַ ּנֶ הַ ה ׂשָ "פָ ב תּוּכָ ׁשֶ  םקוֹ ל מָ ּכָ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  קלֵ מָ עֲ ן כֵ וְ  .שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ עַ רַ ּצָ א הַ הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ  עצַ ּפֶ 

א הּוׁשֶ  עפַ צֶ  ׁשחָ ן נָ כֵ וְ  ע.צַ ת ּפֶ ינַ חִ בְ ע ּבִ גַ ּנֶ הַ 

ע, רָ צֹ ת מְ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ  ינּוצִ מָ , עצַ ּפֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ָאַמר ַרב  (תנחומא מצורע ב) ְדָרׁשַּבּמִ א בָ ּוּמּכַ 

הּוָנא ְּבֵׁשם ריב"ל, ַהְּסָלִעים ֶׁשֵהן ַעל 

רֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש . ַהָּנָחׁש, זֹו ִהיא ָצַרְעּתוֹ 

ֵיׁש לֹו צּורֹות ְסָלִעים ַעל עֹורֹו, ֶׁשֵהם 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֹמֶשה  .ִּבְבִחיַנת ָצַרַעת

 "ןחִ ְׁש ִתּיֹות אוֹ  "ׁשחָ נָ שליט"א ׁשֶ  ֶפְלְּדַמן

ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ק לֵ מָ עֲ ן כֵ וְ  ים.עִ צָ ּפְ  ינּויְ הַ 

"ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה'  כד, א) במדבר(

א ָהַל ְּכַפַעם ְּבפַ ְלָבֵר ֶאת  ַעם ִיְׂשָרֵאל ְו

 "עצַ ּפֶ  אוֹ  "עפַ צֶ ן כֵ וְ  ".ַראת ְנָחִׁשיםִלקְ 

 ת.כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "ילִ ּכְ א"ט ב"ח ּבְ 

והוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שלכן נגע 

לרמז שהתגלה כאן  מחית,נקרא בשם 

  אותו. מחותניצוץ עמלק שצריך ל

  ר.ן מַ וֹ ּיצִ  תוֹ ּיתִ אוֹ ים ִר צְ נוֹ 

  

 ר'ת אוֹ ּדְ  ן ר',וֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יִר צְ נוֹ 

ן פֶ אֹ ּבְ  . אוֹ עַ דּוּיָ ּכַ  ערָ ת הָ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

 קלֵ מָ עֲ , ּדַ רן מַ וֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יםִר צְ נוֹ ר, חֵ ַא

ל ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ , וְ רמַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו

ק לֵ מָ י עֲ ן, ּכִ וֹ ּיל צִ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ק ּבַ לֵ מָ ת עֲ יזַ חִ אֲ 

ה ּפָ לִ קְ ד ּדִ סוֹ יְ א הַ הּוו, וְ ׂשָ ל עֵ ד ׁשֶ כֶ ּנֶ א הַ הּו

ַאְרנּו ִּכְדבֵ ת, וֹ ּמים אֻ עִ בְ ִּׁש ל הַ כָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ 

ל דוֹ ּגָ ץ הַ ּוּקִּׁש ן הַ כֵ . וְ ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'

ל א ׁשֶ ן הּווֹ ּיר צִ הַ ים ּבְ ִר צְ וֹ ּנהַ  נּוּבָ ׁשֶ 

ו. ׂשָ עֵ ק וְ לֵ מָ ע עֲ רַ ּזֶ מִ  עַ דּוּיָ ם ּכַ הֵ ים ׁשֶ ּנִ מַ ְר ּגֶ הַ 

א הּוׁשֶ  יםאצִ נַ  אּוְר קְ ים ימ"ש נִ ּנִ מַ ְר ּגֶ ן הַ כֵ וְ 

 .ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ  לנַ יוֹ אצְ נַ ל ר ׁשֶ ּוּצקִ 

ת ּדַ מִ ה לְ מָ וֹ ּד לנַ יוֹ אצְ נַ  הּלָ ּמִ ת הַ עּומָ ְׁש מַ ּו

ים גִ ְר הוֹ ם וְ מָ צְ עַ ק לְ ים רַ גִ אֲ וֹ ּדם, ׁשֶ דֹ סְ 

ן הֵ  ּוּלאֵ ים. וְ ִר ּזָ ל הַ ת ּכָ ים אֶ קִ ּלְ סַ מְ ּו

ד וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ת עַ וֹ ׁשּבְ לַ ְת ּמִ ת הַ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

י פִ ם, ּכְ ּלָ ם ּכֻ ים עִ מִ חֲ רַ ד וְ סֶ חֶ  ּהנָ יָ נְ עִ ׁשֶ 

ת מַ ְׁש נִ  עַ ּוּדד' מַ וִ ּדָ  ׁשרֶ ר 'ׁשֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

ים ּנִ כַ מְ ים ּנִ מַ ְר ּגֶ ן הַ כֵ וְ  ם.דֹ סְ ה ּבִ דָ לְ ד נוֹ וִ ּדָ 

ם הֵ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ , וְ יִר אֲ ע הָ זַ ּגֶ ם מָ צְ עַ 

ר "גּוד, וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ הַ 

ם קוֹ ּמָ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ מְ  ןוֹ ּיצִ ן כֵ וְ  .ה"דָ הּוה יְ יֵ ְר ַא

 ים.צִ ינִ וִ ְׁש אוֹ  ;יםדִ הּות יְ בוֹ בְ ִר  חּוצְ ם רָ הֵ  וֹ ּב

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ב הַ לֶ ת ּכֶ ינַ חִ א ּבְ ק הּולֵ מָ ן עֲ כֵ וְ 

א בָ ּוּמיל, ּכַ עֵ לְ דִ ה ּכְ ּפָ לִ קְ ּדִ  תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

 ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם )(תנחומא תצא ט ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

. ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

, ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל אא ּבָ ן הּוכֵ לָ וְ 

א הּו תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ ּכְ 

ן כֵ וְ 



ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ םּדָ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

 לּכָ  ּבְ  בַוְיַזּנֵ " )יח(דברים כה,  קלֵ מָ עֲ 

 ׁשחָ נָ ן כֵ . וְ "בלֶ ּכֶ " ס"ת יַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחרֶ 

ל ׁשֶ  מוֹ ן ְׁש כֵ וְ  ים".לִ ׁשָ חֱ ּנֶ "הַ ה ּלָ ּמִ ְמֻרָּמז ּבַ 

 בלֶ ּכֶ  וֹ ׁשרּוּפֵ ימ"ש  רלֶ יטְ הִ י אצִ ּנַ ר הַ רֵ וֹ ּצהַ 

ה ָארָ ן הוֹ תַ נָ  מוֹ צְ ת עַ ג אֶ רַ הָ ׁשֶ כְ ית, ּוּנִ מַ ְר גֶ ּבְ 

 איָ נְ מַ ְר ּגֶ ן כֵ וְ  .יהָ רֶ גּווְ  תוֹ ּבָ לְ ת ּכַ ם אֶ ג ּגַ רֹ הֲ לַ 

 דׁשֵ  אוֹ  ץרּוחָ  אוֹ  הלָ ְר עָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן כֵ ה. וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ 

יף סִ הוֹ וְ  .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  קלֵ מָ ף עֲ ּוּלאַ 

ִהְׁשַּתְלֵׁשל שליט"א ׁשֶ  יןקִ סְ ייְ הרה"ג ר' ש. רֵ 

 רּדַ סְ ם מִ הֶ לָ  ׁשּיֵ א ׁשֶ יָ נְ מַ ְר ץ ּגֶ רֶ אֶ ּבְ  ְּבַגְׁשִמּיּות

ם ׁשֵ  ןכֵ וְ  ים.לִ ּיָ חַ  תאוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאל ׁשֶ  דבוֹ ּכָ 

 ּוּפהִ ּבְ  לוֹ ּבְ ה יָ הָ  ימ"ש ִהיְטֶלרל ׁשֶ  אוֹ פְ רוֹ 

   .בלֶ ּכֶ אֹוִתּיֹות 

 ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'

ַהֵּבן ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל ָהָמן, הּוא  ַוְיָזָתאׁשֶ 

ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָהֲעִׂשיִרי  ַוי ֹזאת.ִתּיֹות אוֹ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ִּדְקְלָּפה ֶׁשעֹוָׂשה ַוי 

ַלֹּזאת ּוַמְפִריָדה ֶאת ַהִּיחּוד ִּדְקֻדָּׁשה. 

שליט"א  יִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

  .דוִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  אתָ זָ יְ וַ ׁשֶ 

ים שליט"א ּנִ גַ וֹ ק ּבחָ צְ הרה"ג ר' יִ 

ה לָ חֵ ית הֵ ִר צְ וֹ ּנה הַ ירָ פִ ּסְ הַ ׁשֶ 

ר ּבֵ ּגַ תְ ז הִ ָאם, וְ לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ לִ  3760ת נַ ְׁש ּבִ 

ן כֵ . וְ 376 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוו ׁשֶ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  חַ ּכֹ הַ 

ן וֹ אׁשִר א הָ טְ חֵ הַ ׁשֶ  (סוטה מז.)א רָ מָ ּגְ ים ּבַ אִ רוֹ 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ר ׁשֶ חַ ַאלְ  יׁשאֹותֹו ָהאִ א טָ חָ שֶ 

ה דָ בוֹ עֲ לַ  הנָ בֵ לְ יד מִ עֱ הֶ ה ׁשֶ יָ , הָ הּוּדָ נִ  ְּפַרְחָיה

ד וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ה מְ נָ בֵ לְ ה. ּורָ זָ 

ל , עַ הנָ בֵ לְ את רֵ קְ ּנִ ן, ׁשֶ בֶ ת אֶ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ 

  . הנָ בָ ּלְ ם הַ ׁשֵ 

ן ְר טֶ ְׁש נְ ּגֶ ְר גרי"מ מוֹ הַ ס מֵ רֵ טְ נְ קֻ ּבְ 

ע"ה,  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ בֶ ל קֶ שליט"א עַ 

ן, וֹ ּיר צִ הַ ן ּבְ ּוּקּתִ  ּוׂשעֲ ה יַ ּלָ אֻ ּגְ ם הַ דֶ וֹ ּקׁשֶ 

ּוְמֹבָאר . ירּוָׁשַלִיםן לִ ּוּקּתִ הַ  ִיָּמֵׁשם ּׁשָ מִ ּו

י ם, ּכִ דֶ ב קוֹ רַ חְ נֶ  ֶׁשַהְּפִניִמים ׁשֵ ּכְ , ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו

י ימִ נִ ּפְ ם ּבַ דֶ ה קוֹ יֶ הְ ן יִ ּוּקּתִ הַ  ר, ּכָ ּקָ עִ א הָ הּו

ה. מָ לֵ ְּׁש ה הַ ּלָ אֻ ּגְ לַ  ּוּכזְ יִ  ר ּכָ חַ ַאן, וְ וֹ ּיא צִ הּוׁשֶ 

ְוָעלּו מֹוִׁשִעים " כא)עובדיה א, ( בתּון ּכָ כֵ וְ 

ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה 

ת ּיַ לִ ת עֲ ּלַ חִ ּתְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ה".כָ ַהְּמלּו ה'לַ 

ם ּׁשָ ׁשֶ  ן",וֹ ּיר צִ הַ "ּבְ יא ים הִ יעִ ִׁש וֹ ּמהַ 

ים ִר צְ עוֹ ׁשֶ  ינּויְ הַ  ו",ׂשָ ר עֵ "הַ ת ים אֶ טִ פְ וֹ ׁש

 ,שפ"ום ּׁשֵ הַ מֵ  ןוֹ ּיּצִ ו מִ ׂשָ ל עֵ ה ׁשֶ יקָ נִ יְ ת הַ אֶ 

ַהר ּבְ "ן כֵ וְ  ה".כָ ַהְּמלּו לה'ְוָהְיָתה "ז ָאוְ 

ל ל ׁשֶ מֶ ּסֵ הַ  "ב,לָ צְ ר"ת  "ְׁשֹּפטלִ ּיֹון צִ 

 ּוׂשעֲ יַ  וֹ ּבן, ׁשֶ וֹ ּיר צִ הַ ס ּבְ סֵ נוֹ תְ ּמִ ים ׁשֶ ִר צְ וֹ ּנהַ 

י דֵ ל יְ ת, עַ ּוּימִ ְׁש גַ בְ ּו תּוּינִ חָ רּוט ּבְ ּפָ ְׁש ּמִ ת הַ אֶ 

ן כֵ ם. וְ ה קָ ל זֶ פֵ ה נוֹ ּזֶ ׁשֶ כְ ם, ּותָ יקָ נִ ת יְ קַ סָ פְ הַ 

ַהְרִנינּו " (דברים לב, מג) ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב "בלָ צְ 

ב ְוָנָקם ָיִׁשיִיּקֹום  ֲעָבָדיוגֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם 

ת יקַ נִ ל יְ ר עַ ּבֵ דַ מְ הַ  בתּוּכָ ן הַ כֵ ". וְ ָריוְלצָ 

 ְגַלְלֶכםּבִ  ֵכןלָ " )יב (מיכה ג,ן, וֹ ּיּצִ ה מִ ּפָ לִ ּקְ הַ 

ג ּוּלדִ ן ּבְ כֵ . וְ "בלָ צְ ". ר"ת ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ּיֹוןצִ 

 ".ּיֹוןצִ  ֶכםלְ ְגלַ ּבִ " תוֹ ּיתִ ל ג' אוֹ ׁשֶ  פּוהָ 

שליט"א ָּדִוד ִסיּבֹוִני  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון

ְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ ו ׂשָ ר עֵ הַ ׁשֶ 

 ףיסִ הוֹ וְ 

 אבָ מּו



 רהַ ּבְ  לּועֲ ים יַ יעִ ִׁש וֹ ּמהַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ . לְ םלִַ ׁשָ רּויְ 

ק נֵ וֹ ּיׁשֶ ו ׂשָ עֵ  רת הַ ט אֶ ּפֹ ְׁש , לִ םיִ לַ ׁשָ ירּוּבִ ן וֹ ּיצִ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  .םיִ לַ ׁשָ ירּוּבִ ן ׁשֶ וֹ ּיר צִ הַ מֵ 

 יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ  םּׁשֵ ר שליט"א ׁשֶ יצֶ ּפִ ן ְׁש רֹ הֲ ַא

ה חָ תּוּפְ הַ מ' ין הַ ם ּבֵ ייעִ ׁשִ וֹ ה מּלָ ּמִ ן ּבַ מּוטָ 

ה מַ ן לְ ּוּקּתִ  ּוׂשעֲ ּיַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה, לְ מָ תּוּסְ הַ ם' לַ 

ְּבַהר " :הּלָ אֻ ּגְ ד הַ ה סוֹ זֶ ל, וְ קֵ לְ א קִ הּוּׁשֶ 

   .ו"ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ 

ְוָכל " (זכור)ל' אֵ רָ ְׂש יִ ב הֵ ר 'אוֹ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות 

י נֵ ְר קַ  עַ ּדֵ גַ אֲ ת וַ רֹ כְ אֶ ׁשֶ ּכְ  ינּויְ הַ  ",ַצִּדיק

 תווֹ צָ קְ ּות נוֹ רָ ּקְ ּבַ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ  ,יםעִ ׁשָ ְר 

מ"ר אֹוִתּיֹות  םהֵ ים ׁשֶ עִ ׁשָ ל ְר ׁשֶ 

ּיֹות אֹותִ ר ַאׁשְ א נִ צָ מְ "ק. נִ לֵ מָ ר עֲ ּפַ סְ מִ 

. ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיקז ָאוְ  ,יש"ע

אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבְּקָרנֹות  רמַ ה לוֹ צֶ וֹ ר

אֹוִתּיֹות ם הֵ יק ׁשֶ ּדִ צַ  ֶׁשל ּוְקָצוֹות

ים אִ רוֹ  ה.ּלָ אֻ ּגְ ד הַ ה סוֹ יֶ הְ ז ּתִ ָא"ץ. וְ קֵ 

א ה, הּוּלָ אֻ ּגְ ד הַ וֹ ּסׁשֶ  ינּורֵ בָ ל ּדְ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ 

 רֶ ן ּדֶ וֹ ּיּצִ ק מִ לֵ מָ ל עֲ ה ׁשֶ יקָ נִ יְ ת הַ אֶ  עַ ּדֵ גַ לְ 

ה מֹ ן ְׁש י ּבֶ כַ ּדֳ ְר יף הרה"ג ר' מָ סִ הוֹ וְ  .עַ ּוׁשיְ 

 ז)ירמי' ל, (ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ  עַ ּוׁשיְ שליט"א ׁשֶ 

 ".ִיָּוֵׁשעַ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה "

ת וֹ ּיתִ אוֹ ּבָ ז ּמָ רֻ מְ  ןמָ הָ יף ׁשֶ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ 

יא צִ הוֹ לְ  יִר ּצָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ", לְ הּנָ ּמֶ מִ ת "ּומוֹ דְ וֹ ּקהַ 

, עַ ּוׁשיְ  רֶ ן ּדֶ וֹ ּיּצִ ק מִ לֵ מָ עֲ ן וַ מָ ת הָ יקַ נִ ת יְ אֶ 

  ה.ּלָ אֻ ּגְ ד הַ ה סוֹ זֶ וְ 

י רֵ ּוּסּיִ ׁשֶ (סנהדרין צח:) ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ל בֵ וֹ ּסה, וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ מֵ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ל ן עַ כֵ וְ ת. עַ רַ צָ ם הֵ  לאֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ יהֶ תֵ נוֹ ווֹ עֲ 

ָאַמר  (יומא כב.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ַרב ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב, ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים 

ִמֶּמּנּו ַסְנֶהְדִרין,  ּוֵפְרׁשּוִנְצָטַרע ָּדִוד, 

וכן מובא  .ְוִנְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ְׁשִכיָנה

 )תזריע(דרש ' בשם ממי השלוח'פר בס

שלמה המלך  לא ישב על כסא 

מלכותו עד שלמד והבין שני 

  .פרשיות תזריע מצורע לאמיתם

 שדוד המלך ביקש מה' וכן מצינו במדרש

וסקים בספר תהילים יקבלו שכר עשה

 (ילקוט תהילים תרי"ג): בנגעיםכעוסקים 

 [בספר תהילים] יהו קורין בהן

והוגין בהן ונוטלין שכר עליהם 

יהיו "ואהלות שנאמר כנגעים 

וכן רואים מהפסוקים  ."לרצון אמרי פי

בתהילים שהעונש למלכות בית דוד אם 

תהילים (לא הולכים בדרך ה', הוא נגעים: 

ִאם ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי " )פט

א ֵיֵלכּון: ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצֹוַתי 

ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבטא ִיְׁשֹמרּו: ּוָפַקְדִּתי 

(שבת וכן מצינו ברש"י  ".ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם

שנגעים וחזיר נקראים דבר אחר :  קכט:)

קשה לדבר אחר צרעת, שהחזירים 

כדאמרינן בקידושין  ,מנוגעים הם

עים ירדו לעולם עשרה קבים נג

 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ומצינו .תשעה נטלו חזירים

ֶזה  ",ִמָּיַער ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר" (תהילים רכ)

ורואים שקליפת עשו  ע.ׁשָ רָ הָ ֵעָׂשו 



שמלבישה על מלכות בית דוד היא 

   בחינת חזיר שהוא מנוגע.

ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ְּבִקיֹרת "(ויקרא יד, לז) כתוב 

ַהַּבִית ְׁשַקֲערּוֹרת ְיַרְקַרֹּקת אֹו 

 ",ֲאַדְמַּדֹּמת ּוַמְרֵאיֶהן ָׁשָפל ִמן ַהִּקיר

שוקעות  "רורתשקע" ומבאר רש"י

. שמעתי מהרה"ג ר' רפאל במראיהן

נרמזת  שק"רבצלאל שליט"א שתבת 

שק"ר " נראה שמרומז כאן ּוֹרתרעֲ ְׁשקַ ב"

לרמז שנגע פוגם את היסוד  ערו"ת,

והופך  ערות,שבמלכות שהוא בחינת 

. לכן שקרל קשרומ נגעל נגעאותו מ

. ולכן הסימן לנגע שק"ר ערו"תהוא 

כי שקע מסמל  שקע,טמא הוא סימן של 

ְּבֵסֶפר 'סֹוֵדי  את היסוד שבמלכות, כמובא

ֵיׁש ָלָאֶרץ ְמקֹום ִקּבּול ְלַקֵּבל  (ל)ָרַזָּיא' 

ַהָּׁשַמִים, ְוַלָּׁשַמִים ֵיׁש ְּבִליָטה ֶׁשִּנְכָנס 

(שה"ש ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת  .ַהִּקּבּול ְלתוֹ 

ד ֶׁשַהֵחֶלק ַהּבֹוֵלט ַּבֲחִתיָמה ְמַסֵּמל ְיסוֹ  מה:)

ַּבֲחִתיָמה ְמַסֵּמל  ּׁשֹוֵקעַ ָזָכר, ְוַהֵחֶלק הַ 

. ְוֵכן ֶׁשַקעְיסֹוד ְנֵקָבה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג 

ִליָטה ּבְ ִקיָעה ׁשְ ר"ת ַׁשָּב"ת שליט"א ׁשֶ 

 ֶׁשַקעִקיָעה. ְּדַׁשָּבת ִהיא ְזַמן ַהִּזּוּוג. ְוֵכן ּתְ 

ֶׁשָּׁשם ְמקֹום  ַהּמֹוִרָּיה ַהרַמְטִרָּיא ְּבִגי

שמסמלים  קדושין ובגימטריא .ַהִּזּוּוג

שמסמלת קרקע את היחוד. ובגימטריא 

  המלכות. את

 ממוןוכן השתלשל בגשמיות שבעלי 

את הממון,  השקיעמחפשים מקום ל

לסמל שהממון ששורשו מהיסוד 

 השקיעצריך ל שקע,שבמלכות שנקרא 

שהיסוד שבמלכות  וכפי שנבאר אותו.

אין פתיחת הקבר בסוד  קבר,נקרא 

 שקוע, וקבר הוא מקום דםבלא 

באדמה, ולכן הוא קשור עם הדם והממון 

וכן  שנקרא דמים ששרשם מהמקום הזה.

המסמל את היסוד שבמלכות נרמז  חור

 (שבת ע.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ה. חורבס

אי מַ ּות: וֶ ת מָ ינַ חִ א ּבְ ן הּומוֹ ם מָ לּוְׁש ּתַ ׁשֶ 

ם ּוּגְר תַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ןמוֹ מָ ת ּבְ מָ ת יּומָ יּו

א "(ויקרא יט, טז)  ַהָּפסּוקל ן עַ תָ נָ יוֹ 

ק ּזֵ ל הֶ ר עַ ּבֵ דַ ּמְ ׁשֶ  "עֶ ַתֲעֹמד ַעל ַּדם רֵ 

 ִּבְזכּות ָּבָאה ַהָּממֹון ְּדַהְׁשָּפַעתן. מוֹ מָ 

 ָּכל סב:) (יבמות ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ִאְׁשּתֹו,

א ָּׁשרּויהַ  א ָׁשרּוי ִאָּׁשה ְּב  .ְּבָרָכה ְּב

 .ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ִנְקָרא ַהָּממֹון ולכן

וכן השתלשל השם למסחר שעושים 

. וכן שק"עשמתחלף לאותיות  עס"ק,

כשאחד מונע מהשני ממון שמגיע לו הוא 

 "עשק"פוגם את השקע והופך אותו ל

  את עמיתו" וכדומה. "עשקכמו 

הוא בחינת  משיחכן מצינו שהן כֵ וְ 

"א רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ , כמובא ּבְ שקעשענינו  "גיא"

. "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" (ישעי' מ, ד)ק סּוּפָ ל הַ עַ 

ָּכל "יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

ד. וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ",ֶּגיא ִיָּנֵׂשא



ן יוֹ ּלָ גִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ד. וִ ּדָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ יא ּגֶ  ןכֵ וְ 

ד ׁשֶ ם הרה"ג ר' ל. אֶ ׁשֵ ' ּבְ חַ יחוֹ נִ  י"חַ ִר 'מֵ 

ה" דָ הּויְ ה יֵ ְר אַ ר ּוּגר"ת " י"אּגֶ שליט"א ׁשֶ 

. והוסיף הרה"ג ר' יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

 ָמִצינּו ַּבְּגָמָראשמואל שורץ שליט"א ש

ְוִאם ִהְגִּביַה ֶאת ַעְצמֹו (נדרים נה.) 

רּו הּוא ַמְׁשִּפילֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

א עֹוד ֶאָּלא  "ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא". ְו

ֶׁשּׁשֹוְקִעין אֹותֹו ַּבַּקְרַקע, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ְוִנְׁשָקָפה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן". ְוִאם 

חֹוֵזר ּבֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְגִּביהֹו 

ורואים . ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא"

וכן רואים  .שקעשהגיא הזה נקרא 

א ָיַרד ' 'הגדה של פסחב' ְמַלֵּמד ֶׁש

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא 

כיון שמצרים נקראת "ערות ָלגּור ָׁשם. 

 השתקעהארץ" יעקב אבינו נזהר שלא ל

וכן מצינו שמצרים היא בחינת  שם.

ְוִנְׁשְקָעה " ח), מוס ח(ע, כמו שכתוב שקע

נילוס " ומבאר רש"י ִּכיאֹור ִמְצָרִים

עולה אחת למ' שנה ומשקה את 

הארץ וכשהוא עולה מעלה רפש 

וטיט על שפתו וכשחוזר מהשקות 

חוזר על גדותיו ומימיו מצטללין 

והוא קרוי שיקוע שהטיט העוכר 

  .את מימיו נשקע ונגרש

את " )ט ,יקרא יד(ו' אור החייםמובא ב'

שהוא משיח בן דוד,  "חיההצפור ה

יקח אותה הקב"ה ויצרף נקמת 

יקח "הצדיק שנהרג, והוא אומרו 

אותה ואת עץ וגו' וטבל אותם 

, ויתגברו "בדם הצפור השחוטה

 [בן יוסף] הרחמים מזכות משיח

ת הנהרג ויתכפרו כל הדרגו

. הטומאות ומניעות דביקות ישראל

ורואים ששני ציפורים שמטהרים את 

ים את משיח בן יוסף המצורע מסמל

ומשיח בן דוד, והצפור השחוטה מסמלת 

את משיח בן יוסף שנהרג, והציפור החיה 

היא משיח בן דוד שטובלים אותה בדם 

הציפור השחוטה שהוא משיח בן יסף 

שבהריגתו מכפר וממשיך את הרחמים 

למשיח בן דוד. ומבואר לדברינו שמשיח 

בן דוד הוא מצורע בזמן הגלות ונטהר 

. משיח בן יוסף על ידין הגאולה בזמ

ְּגדֹוָלה ִמיָלה  (נדרים לא:) ַּבִּמְׁשָנה ומרומז

מהר"ל ר האֵ בָ מְ ּו ֶׁשּדֹוָחה ֶאת ַהְּנָגִעים,

ְּגדֹוָלה ִמיָלה ֶׁשִהיא  (ח"א נדרים לא:)

ּדֹוָחה ֶאת ַהְּנָגִעים, ַהִּמיָלה ֵיׁש ָלּה 

ִקית, ּוְלכָ  ִהיא  ַמֲעָלה ְּפִניִמית ֱא

ָחה ֶאת ַהְּנָגִעים, ִּכי ַהְּנָגִעים ֵהם ּדוֹ 

ִמַּצד ֹּכחֹות ַהִחיצֹוִנים, ְוֵהם 

ַהְּקִלּפֹות, ְוִאּלּו ַהִּמיָלה ִהיא ַעל 

ַהְּנָגִעים ִּכי ַהִּמיָלה ִהיא ֲהָסַרת 

מילה ומבואר לדברינו כי ה .ַהְּקִלָּפה

שהוא  משיח בן יוסףמסמלת את 

בבחינת עטרת היסוד דקדושה בלי 

לה, והמשנה מרמזת שהכח שלו הער

וכן  דוחה את הנגעים ומבטל אותם.

 נעםהיינו ה נע"ם י"ג,אותיות  נגעי"ם



בריתות שנכרתו על המילה דוחה  י"גשל 

 נגעאת הנגעים והופך אותם חזרה מ

  .נעםול ענגל

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ , הַ עגַ נֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא בלָ צְ ן כֵ וְ 

א בָ ּוּמה, ּכַ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ  גנֶ עֹ ה מֵ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ יְ 

 (תזריע ע' נא)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ּבְ 

ָצַרַעת הּוא רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהֶּנַגע ֵאינֹו 

ֻטְמָאה ֶאָּלא ִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁשל ִּדיָנא 

ת עַ רַ צָ ן כֵ וְ . ַקְׁשָיא ָטהֹור ֶׁשִּנְגֶלה ָׁשם

 תעַ רַ צָ  ינּויְ . הַ גנֶ עֹ הָ  פֶ הֵ  רעַ צַ ן וֹ ׁשיא לְ הִ 

א ּבָ ר ׁשֶ עַ ּצַ הַ  ר ת',עַ צַ ת וֹ ּיתִ יא אוֹ הִ 

ה. ּׁשָ דֻ ּקְ ה לַ ּפָ לִ ת קְ רֶ ּבֶ חַ ּמְ ת ת' ׁשֶ אוֹ הָ מֵ 

 ל,ְּבַמֲאַמר 'ֶּדֶר ֵעץ ַחִּיים' ָלרמח"א בָ ּוּמּכַ 

 ִאם ִּכי יֹוֶנֶקת ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֵאין

 ֶׁשְּבָכל ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּמְדֵרָגה ִמן

 ָּתי"ו אֹות ֶזה ְוסֹוד ַהַּמְדֵרגֹות,

 ָהֶרֶגל סֹוף ֵּבי"ת, ֶׁשְּבָאֶל"ף

 ַהַּמְדֵרָגה ִהיא ֶׁשָּלּה ַהַּתְחּתֹוָנה

 יֹוְנִקים, ֶׁשִּמֶּמָּנּה ָהַאֲחרֹוָנה ַהֹּזאת

ְוֵכן  ַהֹּזאת. ָהֶרֶגל ִעּקּום ִעְנַין ְוהּוא

ְּדֶנַגע הּוא ְקֻדָּׁשה  ְּפָגםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶנַגע

 תוֹ ַהְּקִלּפֹות ֶׁשְּמסֹוְבב ידֵ ל יְ ֶׁשִּנְפְּגָמה עַ 

ן וֹ ׁשלְ ז ּבִ ּמָ רֻ מְ ּו .תעַ רַ צָ  תוֹ ארָ קְ ּנִ ׁשֶ  אֹוָתּה

ַהְּׁשִתי ְוָהֵעֶרב (נגעים יא, ח) ה נָ ְׁש ּמִ הַ 

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ ִמַּטְּמִאים ַּבְּנָגִעים ִמָּיד. 

 ֶנַגעלְ  ָׂשרוֹ ּבְ ְוָהָיה ְבעֹור "(ויקרא יג, ב) 

ל ׁשֶ  פּוג הָ ּוּלם ּדִ ה גַ זֶ וְ  ."בלָ צְ " ר"ת ָרַעתצָ 

 (שבת כא.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ת.וֹ ּיתִ ד' אוֹ 

יו ּתָ חְ ּתַ  איבָ לִ לוֹ צְ  מוֹ ְׁש ח ּומַ צֶ  נוֹ ְׁש ּיֶ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ  ל.אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ים ּבְ לִ חוֹ ל הַ ים ּכָ סִ חוֹ 

ת רֶ מֶ אוֹ ן כֵ ּלָ ׁשֶ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א 

, הנָ יוֹ ן ּדְ יוֹ ּקָ קִ א הּו איבָ לִ לוֹ ּצְ ׁשֶ א רָ מָ ּגְ הַ 

את רֵ קְ ּנִ ה ׁשֶ ּלָ פִ ל ּתְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  איבָ לִ לוֹ צְ י ּכִ 

 מוֹ ּכְ , אּבָ לִ ק מֶ עֹ ת מֵ יוֹ הְ ה לִ יכָ ִר ּצְ ׁשֶ  לוֹ צְ 

ל עַ וְ ג, ּדָ י הַ קֵ מְ עִ יא מֵ בִ ּנָ ה הַ נָ ל יוֹ ׁשֶ  תוֹ ּלָ פִ ּתְ 

 ּוּכזְ ּיִ ים ׁשֶ לִ חוֹ ל הַ ּכָ  מֹ סְ ים לִ לִ כוֹ ה יְ זֶ 

 , כה)שמות כג( בתּוּכָ ן הַ כֵ ה, וְ ָאפּוְר לִ 

יר סִ ה' יָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ  "ִמִּקְרֶּבַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה "

ת וֹ רּקִ ל מִ ּלֵ ּפַ תְ ם יִ דָ ָאם הָ ה אִ לָ חֲ ּמַ ת הַ אֶ 

  .ּבְ ב ׁשֶ ּלֵ הַ 

וכן רואים בפרשת נגעי בגדים 

שתי שהפסוקים מזכירים שלש פעמים 

 בגדבענין הנגעים, ולא כתבו  וערב

שענין הנגעים  סתם, ויש כאן רמז

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . קשורים עם שתי וערב

 :הּלָ פִ ּתְ ח הַ ּסַ ּנֹ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ מֵ 

ִוד ּדָ ַּכת סֻ ת אֶ ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו 

 ׁשרּופֵ א ּבְ בָ מּו, ּו"הּדָ סְ ַאר"ת  ,ּנֹוָפֶלתהַ 

 ֵּפֵרׁש, הּדָ סְ ַא  :)צז טהרות(ץ אנְ ּׁשַ ר"ש מִ הָ 

ל ב עַ רֶ עֵ י וָ תִ ים ׁשְ צִ ין עֵ ימִ ׂשִ מְ  רּועָ ּבָ 

יו לָ ין עָ לִ עוֹ ל וְ ּדָ גְ ה מִ ׂשֶ עָ ּיֵ ד ׁשֶ ם עַ יִ ּמַ הַ 

ל ב ׁשֶ ּצָ ּמַ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .המָ חָ לְ ּמִ י הַ לֵ עֲ ּבַ 

י תִ ְּׁש ן הַ יַ נְ עִ ז ּבְ מָ ְר ה נִ ילָ פִ ּנְ ן הַ מַ זְ ד ּבִ וִ ת ּדָ ּכַ סֻ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי  ב.רֶ עֵ הָ וְ 

ים ּלִ ּמִ ם הַ עִ ב רֶ עֵ י וָ תִ ּׁשְ ׁשֶ שליט"א 

 ֶּבן ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ את מַ ּזֹ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ,ָּדִוד

  ים.יחִ ִׁש ּמְ י הַ נֵ ל ְׁש ד ׁשֶ חּוּיִ ת הַ ּדַ קֻ נְ 



ה ּׁשָ דֻ ץ קְ צוֹ יּנִ הַ ים ׁשֶ עִ גָ ּנְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

. בהָ זָ ת ינַ חִ א ּבְ ע הּוגַ ּנֶ ת הַ ה אֶ ּיֶ חַ ּמְ ׁשֶ 

"ּובֹו ֵׂשָער  (ויקרא יג, לה)ְּבַרִּׁש"י  אבָ ּוּמּכַ 

ָצֹהב ְוגֹו'", ְלׁשֹון ָצֹהב ּדֹוֶמה ְלַתְבִנית 

ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י ן כֵ וְ  ,ַהָּזָהב, ָצֹהב ְּכמֹו ָזֹהב

"ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת",  (ויקרא יד, לד)

ַהְּנָגִעים ָּבִאים ְּבׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם ׁשֶ 

ֲעֵליֶהם, ְלִפי ֶׁשִהְטִמינּו ֱאמֹוִרִּיים 

ַמְטמֹוִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב ְּבִקירֹות ָּבֵּתיֶהם, 

ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 

ַּבִּמְדָּבר, ְוַעל ְיֵדי ַהֶּנַגע נֹוֵתץ ַהַּבִית 

 אהּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו. ּומֹוְצָאן

 ָזָהבְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִודִּבְבִחיַנת ָזָהב. ָלֵכן 

ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהב, ְוָהָיה לֹו 

(ויקרא יג, ב תּוּכָ הַ ְוֵכן  ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר.

 ִּכּנֹו"ר" ס"ת רָטהוֹ  ןָלבָ  ָהפַ  וֹ "ֻּכּל יג)

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .דוִ ר ּדָ וֹ ּנל ּכִ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ 

 ערָ צֹ ּמְ הַ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ ץ' רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ 'מַ 

ל ר עַ ּבֵ דַ מְ הַ ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .ק"ן שפ"ו ןהֵ 

"ְוִהָּזה ַעל  (ויקרא יד, ו) ערָ צֹ מְ ת הַ רַ הָ טֳ 

 ִטֲהרֹו"וְ ָעִמים ּפְ ַבע ׁשֶ ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת 

ֵּבין ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר  .שפ"ו ר"ת

, קחוֹ צְ ן יַ נְ מִ ּכְ  204א הּו י"םעִ גָ נְ  אֹוִתּיֹות

ד סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ  גנֶ עֹ ת הָ ּדַ קֻ א נְ הּו קחוֹ ּצְ י הַ ּכִ 

ן כֵ וְ  .וֹ ר ּבּתֵ ּתַ סְ מִ ּוע גַ נֶ לְ  פָ הֱ ּנֶ ׁשֶ  תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

י לֵ כְ ה ּבִ ּיָ תִ ְּׁש ׁשֶ  (אסתר א)ז' עֵ ם לוֹ עַ 'מֵ א ּבְ בָ מּו

ים תִ וֹ ים ׁשכִ לָ ּמְ הַ ב, וְ ּלֵ ת הַ ת אֶ חַ ּמַ ׂשַ ב מְ הָ זָ 

ה, חָ מְ יא ִׂש בִ הָ ים לְ לִ ּגָ סֻ ם מְ י הֵ ב ּכִ הָ י זָ לֵ כְ ּבִ 

ל ק ׁשֶ חוֹ ּצְ לַ ה וְ חָ מְ ִּׂש לַ ב הָ ין זָ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ וְ 

 ֵמַרִּביא' ּלָ ד אֶ א עוֹ ר 'וְ פֶ ּסֵ א ּבַ בָ ן מּוכֵ ד. וְ וִ ּדָ 

א ב הּוהָ י זָ לִ ּכְ י ז"ל ׁשֶ ִר מָ יתָ אִ הָ  הּויָ לִ אֵ 

ה , מַ כוֹ תוֹ ּבְ  ׁשחָ ל נָ ס ׁשֶ רֶ ל אֶ בֵ וֹ ּסיד ׁשֶ חִ ּיָ הַ 

ים עִ קָ פְ ים נִ ִר חֵ ת ַאכֶ ּתֶ מַ  ְּכֵלי ֵּכןין אֵ ּׁשֶ 

ב הָ י זָ לֵ ין ּכְ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ . וְ ׁשחָ ּנָ ס הַ רֶ אֶ מֵ 

 ,יחַ ִׁש מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ׁשחָ ּנָ ס הַ רֶ אֶ לְ 

ל עַ ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו

  .חַ יִׁש ּמָ הַ 

ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ןיחִ ְׁש ים אִ רָ קְ ים נִ עִ גָ ן נְ כֵ וְ 

ן יוָ ּכֵ  יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ 

 תקֶ נֶ יוֹ וְ  היׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ א הַ הּוׁשֶ 

 שבת עז:)(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . יחַ ִׁש ּמָ הַ מֵ 

ת, חַ ּפַ סַ  יןחִ ׁשְ לִ ה ָאפּוא ְר הּו ׁשחָ ּנָ הַ ׁשֶ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ים.עִ דּויְ ים הַ עִ גָ ּנְ ד הַ חַ א ַאהּוׁשֶ 

ְוַהְּׂשֵאת ִּכְקרּום  (נגעים א, א)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ה מְ יצָ ּבֵ ל הַ עַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ וְ ֵּביָצה, 

א בָ ּוּמת, ּכַ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ל סְ עַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ 

 ִמַּצד ןהֵ  ֶׁשֵּביִצים ב:) (תיקונים ַּבֹּזַהר

ן כֵ וְ  ַמְלכּות. ְׁשִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה ָּמאָהאִ 

ן יַ נְ מִ ים ּכְ קִ סּוּפְ  צ' ׁשע יֵ רָ צֹ ת מְ ׁשַ רָ פָ ּבְ 

  ."לֶ מֶ 

 ינּוצִ מָ ת עַ רַ צָ לְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ין ּדָ ר ּבֵ ׁשֶ ד קֶ עוֹ וְ 

ַוְיַקֵּלל ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת " )(בלק רו:ר הַ ּזֹ ּבַ 

ָהיו ַעִין , ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ָּדִוד ּבְ "ָּדִוד ֵּבא

ָרָעה. ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּכל 

ְּבַעִין ָרָעה, ָּכל ִמיֵני ָצַרַעת ִנְמְׁשכּו 

ֵמֵעיֵני ָדִוד. ְוָכ ָהָיה ְּביֹוָאב, ֵּכיָון 

ֶׁשִהְסַּתֵּכל ּבֹו ְּבָדִוד ְּבַעִין ָרָעה, ַמה 

א ִיָּכֵרת ִמֵּבית יֹוָאב ָזב  ָּכתּוב ְו

ָכאן ַּבְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה, ֵּכיָון ּוְמֹצָרע ְוגֹו'. וְ 

ֶׁשִּקֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם, ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ְּבַעִין 



ָרָעה, ְוָרָאה ֶׁשִהְצָטַרע ְּבִמְצחֹו. ִמָּיד 

ְוָדְבָקה  ",ַוִּתְטַּבע ָהֶאֶבן ְּבִמְצחוֹ "

ַהָּצַרַעת ְּבִמְצחֹו. ְוַהֹּכל ָהָיה; 

ת ִהְׁשַּתְּקָעה ַעִין ָרָעה ֶׁשל ָצַרעַ 

ַּתְּקָעה ֶאֶבן ַמָּמׁש ְּבִמְצחֹו, ְוִהׁשְ 

  . ִּבִמְצחֹו, ַוַּדאי ְמֹצָרע ָהָיה

ה'  ח"ְוִׁשּפַ  (שבת סב:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַרִּבי יֹוֵסי ַבר  ָקְדֹקד ְּבנֹות ִצּיֹון", ָאַמר

ַרַעת, ֲחִניָנא, ְמַלֵּמד ֶׁשָּפְרָחה ָבֶהן צָ 

ּוְכִתיב ָהָתם, ח", ְּכִתיב ָהָכא, "ְוִׁשּפַ 

"ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת". "ְוה' ָּפְתֵהן 

, ַחד ָאַמר, ְיָעֶרה". ַרב ּוְׁשמּוֵאל

. ְוַחד ָאַמר, ֶׁשַּנֲעׂשּו ִקיתֹוןֶׁשִּנְׁשְּפכּו ּכַ 

יא ת הִ עַ רַ ּצָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ִּפְתֵחיֶהן ַּכַיַער.

א ּבָ  אתם זֹ ד עִ חַ יַ ן, וְ וֹ ּיצִ ת ּבְ נּול זְ עַ  ׁשנֶ עֹ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ עַ  ׁשנֶ עֹ 

ַמְחגֹוֶרת  ִגיל"ְוַתַחת ְּפִתים, ׁשָ א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ָׂשק". ְּפָתִחים ַהְּמִביִאים ִליֵדי ִּגיָלה 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו ִיְהיּו ְלַמְחגֹוֶרת ַׂשק.

ע. גַ נֶ ג לְ נֶ עֹ ת הָ יכַ פִ ל הֲ עַ  ׁשנֶ יא עֹ ת הִ עַ רַ ּצָ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ת הַ אֶ  כּופְ ם הָ הֵ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ א מְ רָ מָ ּגְ הַ וְ 

ה, ילָ ּגִ הַ ג וְ נֶ עֹ ם הָ קוֹ א מְ הּות, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 ׁשרֶ ׁשֹ ה דְ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ  ת.עַ רַ צָ ק וְ ת ׂשַ רֶ גֹ חְ מַ לְ 

ת יכַ פִ ל הֲ ׁשֶ  ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ א מֵ הּו הנָ גּועֲ 

 ׁשנֶ ם עֹ יא גַ ה הִ נָ גּוי עֲ , ּכִ גנֶ עֹ לְ  עגַ ּנֶ הַ 

א, ׂשֵ ּנָ הִ ה לְ לָ כוֹ יְ  ּהינָ אֵ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ 

ַיַען " (ישעי' ג, טז)ק סּוּפָ ר"ת הַ  "הנָ גּועֲ ן כֵ וְ 

רֹון ּגָ טּויֹות נְ ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה 

לֹו ְוָטפֹוף ֵּתַלְכָנה הָ יָנִים עֵ ְמַׂשְּקרֹות ּו

  ".ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה

ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת " לג)ש"א טו, (ב תּוּכָ 

ַוְיַׁשֵּסף  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו ה'". ֲאָגג ִלְפֵני

ל אֵ מּוְּׁש ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ֲחָתכֹו ְלַאְרָּבָעה

 .בלָ צְ  ינּויְ , הַ ברֶ עֶ י וָ תִ ְׁש  רֶ ק ּדֶ לֵ מָ עֲ ם ּבַ חַ לְ נִ 

ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

א הּו, ׁשֶ קסַ ּפְ ִגיַמְטִרָּיא ּבְ  קלֵ מָ עֲ שליט"א ׁשֶ 

ק סַ י ּפְ . ּכִ הכָ לָ הֲ ים מִ עָ ּפְ  ד'ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ד'.לַ  תוֹ אוֹ  תֹ חֲ א לַ ק הּולֵ מָ ל עֲ עַ ה כָ לָ הֲ הַ 

 אצֵ וְ " (שמות יז, ט)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  "בלָ צְ  ןכֵ וְ 

ן כֵ ת. וְ וֹ ּיתִ ג ג' אוֹ ּוּלדִ ", ּבְ ֲעָמֵלקּבַ  ֵחםּלָ הִ 

ְוָנַתן " (דברים כח, מח)ָּכתּוב ְמֻרָּמז ּבַ  "בלָ צְ 

ל ג' ׁשֶ  פּוג הָ ּוּלדִ ּבְ " ָּואֶרצַ  ַעל לְרזֶ ּבַ ֹעל 

 בּוְבמֹוׁשַ " (תהילים א, א)ב תּוּכָ בַ , ּותוֹ ּיתִ אוֹ 

ת נּויצָ ּלֵ ת הַ ּפַ לִ ם ְק י הֵ ּכִ  ".א ָיָׁשב יםֵלצִ 

י פִ ּכְ ה ּׁשָ דֻ קְ ק ּדִ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ ל מְ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ת אוֹ צָ מְ נִ  ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ּנְ ׁשֶ 

ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ  "בלָ צְ ן כֵ וְ  .תנּויצָ לֵ  תוֹ ּבְ 

 ".לוֹ  חַ הֹוכֵ  ֵלץ בֶיֱאהַ א " )יב (משלי טו,

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

   ב.לָ צְ  תוֹ ת ּבְ אוֹ צָ מְ נִ  ץלֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ 

"ַוְיַׁשֵּסף  (ל)"ן רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּקלִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ְׁשמּוֵאל ֶאת ֲאָגג", ִּכי ֲאָגג הּוא 

ְּכָללּות ָהַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות ְּדִסְטָרא 

ָאֳחָרא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ֵראִׁשית ּגֹוִים 

ׁש ַרִׁש"י 'ַוְיַׁשֵּסף ֲעָמֵלק". ְוֶזה ֶׁשֵּפרֵ 

ן הֵ  ג"ּגָ הַ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ  ֲחָתכֹו ְלַאְרָּבָעה'.

 גגָ אֲ ת ּפַ לִ ל קְ ז עַ ּמֵ רַ לְ  "ד,וִ ּדָ י נֵ פְ לִ 

ה' ת אוֹ י הָ ץ. ּכִ חּוּבַ ד מִ וִ ל ּדָ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ג גָ אֲ ל ׁשֶ  א'ל הָ ף עַ סָ ן נוֹ כֵ , וְ א'ת ּבְ פֶ ּלֶ חַ תְ מִ 

ן כֵ וְ  .ֲחָתכֹו ְלַאְרָּבָעהל ז עַ ּמֵ רַ לְ  ד',ד עוֹ 



ל ר"ת ׁשֶ ים ּבָ זִ מָ ְר נִ "ג גָ אֲ וַ  "לאֵ מּוְׁש 

ַּבְדָּת אִ ֹוִים גַעְרָּת ּגָ " , ו)תהילים ט(ב תּוּכָ הַ 

ים אִ רוֹ ", וְ ֶעדוָ עֹוָלם לְ ִחיָת מָ ָמם ְׁש ָרָׁשע 

ַעְרָּת ּגָ ל "ר"ת ׁשֶ ּבָ  "גגָ אֲ ז מָ ְר ם נִ דֶ וֹ ּקׁשֶ 

 ע"ׁשָ "רָ ב תּוּכָ  ר ּכָ חַ ַא" וְ ַּבְדּתָ אִ ֹוִים ג

ר"ת  ׁשיֵ  ר ּכָ חַ ַאג, וְ גָ אֲ ס לַ חֵ יַ תְ ּמִ ׁשֶ 

עֹוָלם לְ ִחיָת מָ ָמם ְׁש " יםּלִ ּמִ ּבַ "ל אֵ מּוְׁש 

  ".ֶעדוָ 

ב לָ צְ ּדִ  "ל.צָ ּבָ  אֹוִתּיֹות"ב לָ צְ ּדִ  האֶ ְר נִ 

ת מוֹ לָ עוֹ ע מֵ פַ ּׁשֶ ת הַ דַ רָ ת הוֹ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ן כֵ ים. וְ נִ וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ הַ  ְלעֹוָלמֹותה ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

 לׁשֶ  ֵצלִמְּלׁשֹון  ָּבָצל, ִנְקָרא ַהָּבָצלָיָרק 

 תוֹ ּפלִ ּקְ ה לַ לָ פְ ּנָ , ׁשֶ תלֶ פָ וֹ ּנד הַ וִ ת ּדָ ּכַ סֻ 

ְּדָיָרק ֶזה ת. לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ  קלֵ מָ ל עֲ ׁשֶ  ץּלֵ הַ 

ְמַסֵּמל ֶאת צּוַרת ָהעֹוָלמֹות, ְּכִפי ֶׁשֵהם 

ַמִּקיִפים ֶזה ֶאת ֶזה ְּכִגְלֵדי ְּבָצִלים. ַּכּמּוָבא 

, ְוֵכיָון ֶׁשִּגְלֵדי ַהָּבָצל (יסוה"ת ג, ב)ָּבַרְמַּב"ם 

ְוֵצל, ָלֵכן ָקְראּו ָלֶזה  ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף

ל צֶ ג אֵ הָ נְ מִ  ׁשּיֵ י ׁשֶ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ָּבָצל.ְּבֵׁשם 

ל ה, עַ ּכָ ּסֻ ל ּבַ צָ ת ּבָ לוֹ תְ לִ  היָ נְ מַ ְר ּגֶ י אֵ צְ יוֹ 

ְּבֵצל ְּכָנֶפי " )תהילים לו, ח(ב תּוּכָ ם הַ ׁשֵ 

אס ן ּבָ וֹ ׁשְר יף הרה"ג ר' ּגֵ סִ הוֹ וְ  ".ֶיֱחָסיּון

ל צֵ ל לְ צָ ין ּבָ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ּמָ שליט"א ׁשֶ 

ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר  (פסחים קיד.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

 יַחָּנה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרּבִ 

ְיהּוָדה ַּבר ִאָלִעאי, ֱאֹכל ָּבָצל ְוֵׁשב 

ַּבֵּצל, ְוָלא ֵּתיכּול ַאָּוִזין ְוַתְרְנגֹוִלים 

.ִויֵהא ִלְּב רֹודֵ  ְוהֹוִסיף הרה"ג  ף ָעֶלי

"ל צָ ּבָ שליט"א ׁשֶ ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר 

ב תּוּכָ ׁשֶ  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ  מוֹ כְ ּו ."הּכָ ׂשֻ א"ת ב"ש ּבְ 

"ַהְתַמֵּלא  (איוב מ, לא)י"ן, ִׂש ת ּבְ וֹ ּכׂשֻ 

  .ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו"

 חֹוֵת ְּכֶׁשָאָדם ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותן כֵ וְ 

 ֶרֶמזאן ּכָ  ׁשיֵ , וְ ְּדָמעֹות לוֹ  ֵמִביא ֶזה ָּבָצל,

ים אִ ּבָ ׁשֶ  ה,ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ל הַ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ ל הַ עַ 

ם קוֹ מְ ה לִ ּטָ מַ ר לְ אוֹ ת הָ ידַ יִר ה מִ ָאצָ תוֹ ּכְ 

 ּהא ּבָ בֹ י תָ ת ּכִ ׁשַ רָ פָ ן ּבְ כֵ וְ  ת.וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

 קכ"ב ׁשיֵ  , ר"ל,תוֹ ׁשּקָ ת הַ לוֹ לָ ּקְ הַ  תוֹ יעפִ מוֹ 

יף הרה"ג ר' מ. סִ הוֹ וְ  .לצָ ּבָ ן יַ נְ מִ ים ּכְ קִ סּוּפְ 

ל עַ  לצָ ּבָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ פ. ׁשֶ 

ָנֶפי ּכְ ֵצל ּבְ " )תהילים לו, ח(ב תּוּכָ ם הַ ׁשֵ 

  ."יכִ ּבְ " ר"ת ֱחָסיּוןיֶ 

ד וִ א דָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ל ׁשֶ אֵ לְ צַ בְ ז ּבִ מָ ְר נִ  לצָ ּבָ ן כֵ וְ 

ב ׁשַ ּיָ ם ׁשֶ ל ׁשֵ עַ  לאֵ לְ צַ ּבְ א רָ קְ נִ , וְ לֶ ּמֶ הַ 

ָאַמר  (ברכות נה.)ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמ, ּכַ לל אֵ צֵ ּבְ 

יֹוָנָתן  יּבִ רַ ר מַ ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָא

ְּבַצְלֵאל ַעל ֵׁשם ָחְכָמתֹו ִנְקָרא, 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֱאֹמר ִלְבַצְלֵאל ֲעֵׂשה ִלי  ְלמֶׁשה לֵ 

, מֶׁשה ְוָהפַ  ִמְׁשָּכן ָארֹון ְוֵכִלים, ָהלַ 

ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם  ]ְּבַצְלֵאל[ָאַמר לֹו 

ַמְכִניס  ר ּכָ ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ְוַאחַ 

ֶׁשָּמא  ]מֶׁשה[ְלתֹוכֹו ֵּכִלים, ָאַמר לֹו 

 ְמֻרָּמז "לצָ ּבָ ן כֵ וְ  ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעָּת. ְּבֵצל



ִאם ַעל " ), יטאסתר א( ַּבָּכתּובְּבאֹות ְׁשִנָּיה 

  ".כּות ִמְּלָפָניולְ ר מַ בַ א דְ צֵ ַהֶּמֶל טֹוב יֵ 

ָּתנּו ַרָּבָנן,  (עירובין כט:)ַּבְּגָמָרא  ן ָמִצינּוְוכֵ 

א ֹיאַכל ָאָדם ָּבָצל ִמְּפֵני ָנָחׁש ֶׁשּבֹו. 

ּוַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן ּדֹוָסא ֶׁשָאַכל 

ִצי ָנָחׁש ֶׁשּבֹו, ְוָחָלה, ַוחֲ ָבָצל  ֲחִצי

 וֹ ּבׁשֶ  ׁשחָ נָ  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּוְוָנָטה ָלמּות. 

ף רַ ּׂשְ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ לצָ ּבָ ף הַ רַ ס ׂשְ רֶ אֶ 

. ׁשחָ ל נָ ס ׁשֶ רֶ ת אֶ ינַ חִ בְ א ּבִ ל הּוצָ ּבָ הַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ צָ ּבָ הַ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּוּוְמֹבָאר 

ת מוֹ לָ עוֹ ה לְ ּטָ מַ לְ  וֹ תידָ יִר וִ ר אוֹ הָ ם צּומְ צִ 

ן כֵ . לָ ׁשחָ נָ ת ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ל הִ צָ ּבָ ת הַ יפּוִר חֲ ׁשֶ ִהְׁשַּתְלֵׁשל 

ר אֵ בָ ם מְ ת ׁשָ פוֹ סְ וֹ ּתן כֵ וְ  .ׁשחָ ל נָ ס ׁשֶ רֶ אֶ 

ל ּתֵ ּפַ תְ ל מִ צָ ּבָ ל הַ י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ל הַ עוֹ בְ ּגִ הַ ׁשֶ 

ר ּוּדסִ ח לְ תַ ר 'ּפֶ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ וְ  .ׁשחָ נָ ּכְ 

ת מוֹ לָ ת עוֹ ל אֶ ּמֵ סַ ק מְ רֹ ל יָ צָ ּבָ ' ׁשֶ "ׁשּׁשַ רַ הָ 

ל צָ בָ ּו ."ּוׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא ק רוֹ יָ ר, וְ שֶ ּיֹ הַ 

ל ׁשָ מְ ּנִ ׁשֶ  "ּוׁש"ב יֵ לַ צְ ל כוֹ יָ בְ א ּכַ הּו קרוֹ יָ 

 לם עַ יִ רַ פְ אֶ  נּוּבֵ ם רַ ׁשֵ א ּבְ בָ מּו ןכֵ וְ  .ׁשחָ נָ לְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּום"ָערָּכתּוב "ְוַהָּנָחׁש ָהָיה הַ 

 קרוֹ ל יָ צָ ּבָ ל א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ן הַ כֵ וְ  ."ּוׁשיֵ 

ע צַ מְ אֶ ד ּבָ מֵ עוֹ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ק הַ ּוּידִ יא ּבְ ] הִ 438[

ין בֵ ] לְ 424, [דוִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ  ִמְסַּפרין ּבֵ 

  ].453[ ַהָּמִׁשיחַ  לֶ מֶ ר ּפַ סְ מִ 

י נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיהרה"ג ר' צִ מֵ  אנּובֵ ן הֵ כֵ וְ 

ו קַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ ּמָ שליט"א ׁשֶ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ק מְ רֹ ו יָ קַ ים, ּדְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ ק רוֹ יָ 

ד ד עַ רֵ וֹ ּין ׁשֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ל ָאר ׁשֶ שֶ ּיֹ ת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ן, ּכִ וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ ּיָ ִׂש עֲ ם הָ לַ עוֹ לְ 

ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ '. וְ "ׁשּׁשַ רַ ר הָ ּוּדסִ ח לְ תַ 'ּפֶ 

ם. לָ עוֹ ת הָ יַאִר ם ּבְ דֶ קוֹ  יּוהָ ׁשֶ  הּובֹ  הּוּתֹ 

 "ּוׁשיֵ ל ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ה הַ יׁשָ ּבִ לְ ה מַ ל זֶ עַ וְ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ י ִר צְ נוֹ ד סוֹ ּבְ  .קרוֹ יָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ יל. עֵ לְ דִ ּכְ  ן ר'וֹ ּיצִ 

 יקוֹ סִ קְ מֶ ץ רַ פְ ד מִ ל יַ ת עַ ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ 

 ׁשּלַ ׁשֻ א מְ רָ קְ ּנִ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ  ,ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ם ד עִ חַ ד, יַ וִ ּדָ ן ּבֶ  יחַ ִׁש מָ ר"ת  ה,"דָ מּוְר ּבַ 

ד חַ יַ ד, וְ חּוּיִ ת הַ אֶ  תוֹ לּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ו"הת וֹ ּיתִ אוֹ 

ל ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ר'ת אוֹ ם הָ עִ 

ה. ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ 

 ֶׁשַּקו ע.), (ואתחנן ָחָדׁש ְּבֹזַהר ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו

 ִנְקָרא ַהְּגבּוָרה ְוַקו ֹאֶר ִנְקָרא ַהֶחֶסד

 ַהִּמָּדה, ַקו ָׁשם ִנְקָרא ְוַהְיסֹוד ֹרַחב,

 ְמָבֵאר ִמְּדַבׁש' 'ָמתֹוק ּוְבֵפרּוׁש ִעּגּוָלא.

 ֶׁשֵהם ַהְׁשָּפעֹות, ג' לוֹ  ׁשיֶ  ֶׁשַהְיסֹוד ָׁשם,

 ִעּגּול. הּוא ְמֻׁשָּלׁש ְוָכל ְמֻׁשָּלׁש, ִּבְבִחיַנת

ד סוֹ יְ לַ  ׁשּלָ ׁשֻ ּמְ ת הַ רַ ין צּור ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ וְ 

ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ים ׁשֶ ִר צְ וֹ ּנהַ  תּפַ לִ ן קְ כֵ לָ וְ ת. כּולְ מַ ּו

, ׁשּוּלִׁש ּבְ  ַמֲאִמיִנים ָּׁשהדֻ ִּדקְ ת כּולְ ּמַ ל הַ עַ 

ל ים ׁשֶ אִ לָ פְ ים נִ אִ צָ מְ ן מִ ּמָ קַ ה לְ אֶ ְר נִ וְ 

ית יׁשִ לִ ְּׁש הַ ת אוֹ ּבָ ת זֶ מֶ ְר ּנִ הַ  "הדָ מּוְר ּבַ 

יף סִ הוֹ . וְ ׁשּלָ ׁשֻ ּמְ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ ּמְ א ׁשֶ קָ וְ ּדַ 

 - ר ּבַ  ׁשּלַ שֻ ּמְ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

  . ׁשּוּלׁשִ ּבְ  הדֶ וֹ ּמׁשֶ  ןּבֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ה דָ מּו

 יאִ לָ  ברוֹ קָ ה דָ מּוְר ּבַ  ׁשּלַ ׁשֻ מְ א צָ מְ נִ  ןכֵ לָ וְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא קרוֹ יָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  'יקוֹ ִר  טוֹ אְר וֹ ּפ'



, רבֶ קֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא טוֹ אְר וֹ ּפן כֵ וְ  ."ּוׁשיֵ 

 יץ,ִר חָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ וְ 

ם ה גַ זֶ וְ . ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ת וֹ ּיִת אוֹ ם הָ י עִ יּבִ ִר ּקָ הַ ם ּיָ הַ  דל יַ עַ 

ד ל יַ עַ וְ  "ר.בֶ קֶ ן וֹ ׁשּלְ מִ , ּויש"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא

ב תּוּכָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו ן,טָ קְ יוֹ י אִ י הָ צִ חֲ 

ְוָדִוד הּוא " יד)ש"א יז, (ד, וִ ל ּדָ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא הידָ ִר לוֹ פְ לִ  ברוֹ קָ וְ  ".ַהָּקָטן

ת ּפַ לִ ת קְ ת אֶ נֶ ּקֶ תַ ּמְ ׁשֶ  הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ 

 יאמִ ּיַ מַ ב לְ רוֹ ן קָ כֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ת ּכְ רּוצְ ּנַ הַ 

ת כּולְ ּמַ הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  101ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן כֵ ּתָ ן יִ כֵ וְ  ל.לֵ וֹ ּכם הַ עִ ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ת נֶ ּכֶ סֻ ה מְ לָ חֲ מַ ם ת ׁשֵ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

 יקוֹ סִ קְ מֶ ל עַ ז ּמֵ רַ , לְ יקוֹ סִ קְ ת מֶ עַ ּפַ ׁשַ 

ת רוֹ וֹ ּנת צִ ל ַאקֵ לְ ּקִ ׁשֶ  "ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ן כֵ וְ . תעַ ּפַ ּׁשַ ת הַ לַ חֲ ה מַ ָאה ּבָ ּזֶ מִ , ּועפַ ּׁשֶ הַ 

ה ּפָ לִ ּקְ ת הַ יזַ חִ ם אֲ עִ  עפַ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ  תעַ ּפַ ׁשַ 

  .ת'ת אוֹ ת ּבָ זֶ מֶ ְר ּנִ ׁשֶ 

ׁש ְמֻׁשּלַ ּבִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותן כֵ וְ 

ט יִ י ׁשַ לֵ ת ּכְ בֶ אֶ וֹ ּׁשהַ  תבֶ אֶ וֹ ן ׁשבֶ אֶ  ַּבְרמּוָדה

 אבָ ּומה. ּום זֶ קוֹ מָ ים ּבְ ִר בְ עוֹ הָ ים סִ טוֹ מְ  ףַאוְ 

 ףסֵ יוֹ  ברַ הָ מֵ  ה'רָ אוֹ  ירֵ עֲ 'ׁשַ  רפֶ סֵ ּבְ 

 השני) (השער יםנִ וֹ אׁשִר הָ מֵ  היָ הָ ׁשֶ  יאיֶ לְ טִ יקַ ּגִ 

 אדנ"י ִּבְהיֹות ַהֻּמְפָלא ַהּסֹוד ְוֶזהּו

 ְּבִעּלּוי ְלִהְתֲעלֹות ְוִנְכָסף ֵקקִמְׁשּתוֹ 

 ֵאָליו ַלֲעלֹות ּוִמְתֲאֶּוה ח"י, ֶאל

 ֻּדְגָמא ֵיׁש ֶׁשֲהֵרי ִּתְתַמּה, ְוַאל ָּתִמיד.

א ַהֶּזה: ָּבעֹוָלם  ָהֶאֶבן ִתְרֶאה ֲה

 ְוִהיא ֵאֶליָה, מֹוֶׁשֶכת ַהּׁשֹוֶאֶבת

 ְלַמָּטה נֹוֵׂשאת, ֶּׁשִהיא ּוַמה ְלַמְעָלה,

 ילִׁש מְ מַ  ה'רָ אוֹ  ירֵ עֲ 'ׁשַ הַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  .ּהִמֶּמנָ 

 ןבֶ אֶ לְ  תכּולְ ּמַ ל הַ ד ׁשֶ חּוּיִ ת הַ ּדַ קֻ נְ ת אֶ 

(ע"ז מד.)  ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן כֵ וְ  ת,בֶ אֶ וֹ ׁש

ד וִ ל ּדָ ר ׁשֶ תֶ ּכֶ ל הַ עַ מֵ  תבֶ אֶ וֹ ׁשן בֶ ה אֶ תָ יְ הָ ׁשֶ 

ר תֶ ּכֶ ת הַ את אֶ ׂשֵ לָ  ה לוֹ רָ זְ יא עָ הִ , וְ לֶ ּמֶ הַ 

ים ִר מָ אֲ מַ ּבַ  נּוְר ַאבֵ , ּווֹ אׁשל רֹ ד עַ בֵ ּכָ הַ 

ד וִ ל ּדָ ׁשֶ  רוֹ תְ ּכִ ב' ׁשֶ לָ ל לּומַ ְׁש 'חַ ם' וְ ל ּדָ מַ ְׁש 'חַ 

ד וִ דָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ י ׁשֶ נִ חָ רּוהָ  למַ ְׁש חַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סִ 

ם ה ׁשָ תָ יְ ן הָ כֵ לָ וְ ת, כּולְ ּמַ ל הַ כָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ הַ 

ן בֶ ת אֶ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ ת לְ בֶ אֶ וֹ ן ׁשבֶ אֶ 

 (ב"ר ע, ח)ַּבִּמְדָרׁש  ָמִצינּון כֵ וְ  ת.בֶ אֶ וֹ ׁש

"ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה", זֹו ִצּיֹון, "ְוָהֶאֶבן 

. ְּגֹדָלה", זֹו ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה

ֵאר "ּבְ ת הַ ינַ חִ יא ּבְ הִ  ִּצּיֹוןׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ 

ע פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ  יםבִ אֲ וֹ ׁשה ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ  ַּבָּׂשֶדה"

   .הבָ אֵ וֹ ּׁשית הַ ת ּבֵ חַ מְ ִׂש ּבְ 

י פִ י ּבְ ִר טּופְ ּכִ  )(ברכות ח."י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

 ְמקֹומֹות וֹ ּב ׁשס יֵ ינּויָ קְ ם אוֹ יָ  :טׁשֶ וֵ 

י חֵ ין לּוִר ּבְ חַ מְ ל, ּוזֵ ְר ל ּבַ ּבֵ קַ מְ  ֶׁשֵאינוֹ 

ים לִ קָ עֲ ים וַ לִ בָ י חֲ דֵ ל יְ ה עַ ינָ פִ ּסְ הַ 

 תוֹ אוֹ ן יעִ קְ תוֹ יו, וְ בָ קָ נְ ין ּבִ בִ חֲ וֹ ּתׁשֶ 

. בקֶ ּנֶ ת הַ ּדַ מִ ין ּכְ ּסִ ם ּגַ הֵ י ׁשֶ פִ ק לְ חַ דֹ ּבְ 

 ׁשֵ וֹ ּמם ׁשֶ ּיָ ט ּבַ נֶ גְ מַ  ׁשּיֵ ׁשֶ  "ׁשּׁשַ רַ ם ּבָ ן ׁשָ ּיֵ עַ וְ 

ל לֵ וֹ ּכם הַ עִ  טׁשֶ וֶ  ןכֵ וְ . לזֵ ְר ּבַ ת הַ אֶ 

ל ז עַ ּמֵ רַ י מְ ִר טּופְ ּו ."ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

  יל.עֵ לְ דִ ּכְ  יקוֹ ִר  טוֹ ְר וֹ ּפ

ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית  "הדָ מּוְר ּבַ  ןכֵ וְ 

 רֲאׁשֶ  דן יָ בֶ ְּבאֶ  םְואִ " )(במדבר לה, יז ַּבָּכתּוב



 יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ , וְ "ּהת ּבָ ּוָימ

  .הילָ קִ סְ ג ּבִ רַ הֱ ּנֶ ׁשֶ 

 תלֶ כֵ ּתְ ל ר ׁשֶ אוֹ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותן כֵ וְ 

ַּבֹּזַהר  ינּוצִ מָ , ּוׁש ַּבְרמּוָדהְמֻׁשּלַ ם ּבִ ּיָ הַ  תוֹ ּבְ 

ַהְּתֵכֶלת ִהיא ִּכֵּסא ְלֵבית  (שלח קעה.)

ָּדִוד, ְוִתּקּון ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ִהיא ַהִּיְרָאה 

 ִמִּלְפֵני ה' ְלִהְתָיֵרא ֵמַהָּמקֹום ַההּוא.

רֹוִאים ֶׁשַהֹּזַהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ְוֶאת 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ד. ֵלב  .תִּכֵּסא ָּדִוד, ַלְּתֵכלֶ 

ר"ת ַהָּכתּוב ִּכֵס"א ָּדִו"ד שליט"א ׁשֶ 

"ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל  כו) (יחזקאל א,

ַעל וְ ֵּסא ּכִ מּות ּדְ ִּפיר סַ ֶבן אֶ ֹראָׁשם ְּכַמְרֵאה 

ם ר עִ ּוׁשקָ  ֶׁשַהִּכֵּסאים אִ רוֹ , וְ מּות ַהִּכֵּסא"ּדְ 

יא הִ  תלֶ כֵ ּתְ ן כֵ . וְ תלֶ כֵ תְ ה לִ מֶ וֹ ּדׁשֶ  יעַ קִ רָ הָ 

  ת.כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ַּתְכִלתְּבִחיַנת 

ֵׁשם ָהֶאָחד " )(בראשית ב, יא בתּון ּכָ כֵ וְ 

ִּפיׁשֹון הּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ 

ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהב: ּוֲזַהב 

ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם ַהְּבֹדַלח ְוֶאֶבן 

ל' ּוּבּמַ ד הַ ר 'סוֹ פֶ סֵ א ּבְ בָ ּומּו". ַהֹּׁשַהם

 היקָ ִר ּמֶ אַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאה ילָ וִ חֲ ץ הַ רֶ אֶ ׁשֶ 

ב תּון ּכָ כֵ וְ ב. הָ ת זָ רוֹ כְ ה מִ ּבֵ ְר הַ  ּוּלּגִ  ָּבּה

ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה " , כט)בראשית י(

ים אִ רוֹ וְ  ".ְוֶאת יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן

 יּו, הָ בהָ זָ ים לְ ִר ּוׁשּקְ ׁשֶ ה ילָ וִ חֲ יר וַ פִ אוֹ ׁשֶ 

 ׁשּלַ ׁשֻ מְ ל ּבִ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ וְ  ן,טָ קְ יָ י נֵ ּבְ 

  ן.טָ קְ יוֹ י אִ י הָ צִ ה חֲ דָ מּוְר ּבַ 

ם ּיָ הַ מֵ  חּוקְ ּלָ א ׁשֶ רָ מָ ּגְ ר הַ אֵ בָ ן לְ כֵ ּתָ יִ ה י זֶ פִ לְ ּו

 אּוה, ׁשֶ אבֹ יד לָ תִ עָ לֶ  רבּות עֲ בוֹ ים טוֹ נִ בָ אֲ 

ת ׁשֶ ּבֶ ם יַ ל עִ בֵ וֹ ּגׁשֶ ֻׁשַּלׁש ַּבְרמּוָדה ּמְ מִ 

ח לַ דוֹ ּבְ ם הַ ּׁשָ ׁשֶ ן כֵ ּתָ ּיִ ה, ׁשֶ ידָ ִר לוֹ פְ ה ּבִ יקָ ִר ּמֶ אַ 

(ב"ב א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ם. ּוהַ ּׁשֹ ן הַ בֶ אֶ וְ 

" )עה. ָאַמר  "ְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹּכד ִׁשְמׁשֹוַתִי

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ְּפִליִגי ְּתֵרי 

ַּגְבִריֵאל ּוִמיָכֵאל,  ִקיָעאַמְלֲאֵכי ִבְר 

ְוָאְמֵרי ַלּה ְּתֵרי ַאּמֹוָרִאי ַבַּמְעָרָבא 

ּוַמאן ִאינּון ְיהּוָדה ְוִחְזִקָּיה. ַחד ָאַמר 

ְּד"ׁשֹוַהם", ְוַחד ָאַמר ְּד"ָיְׁשֶּפה". ָאַמר 

ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֲהֵוי ְּכִדין 

ֶאְקָּדח" ִּכי  ּוְכִדין. "ּוְׁשָעַרִי ְלַאְבֵני

ַהא ְּדַיִתיב ַרִּבי יֹוָחָנן ְוָקא ַּדֵריׁש, 

ֲעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָהִביא 

ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ְׁשֶהן 

ִׁשים, ְוחֹוֵקק ָּבֵהן  ִׁשים ַעל ְׁש ְׁש

ֶעֶׂשר ַעל ֶעְׂשִרים, ּוַמֲעִמיָדם ְּבַׁשֲעֵרי 

ג ָעָליו אֹותֹו ַּתְלִמיד ְירּוָׁשַלִים. ִליְגלֶ 

ַהְׁשָּתא ְּכִביֲעָתא ְּדִציְצָלא ָלא 

ְלָיִמים  ,ַמְׁשְּכִחיָנן ּכּוֵּלי ַהאי ַמְׁשְּכִחיָּנן

ִהְפִליָגה ְסִפיָנתֹו ַבָּים, ַחָזא ַמְלֲאֵכי 

ְּדַיְתֵבי ְוַקא ְמַנְּסֵרי ֲאָבִנים  ַהָּׁשֵרת

ִׁשים עַ  ל טֹובֹות ּוַמְרָּגִליֹות, ְׁשֶהם ְׁש

ִׁשים, ְוָחקּוק ָּבֶהם ֶעֶׂשר ְּברּום  ְׁש

ֶעְׂשִרים. ָאַמר ְלהּו, ַהִני ְלַמאי ָאְמרּו 

ֵליּה, ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ְלַהֲעִמיָדן ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים. ַאָתא 

ְלָקֵּמיּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן, ָאַמר ֵליּה ְּדרֹוׁש 

ֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַרִּבי ּוְל ָנֶאה ִלְדר

ֵּכן ָרִאיִתי, ָאַמר לֹו, ֵריָקא, ִאְלַמֵלא 



א ֱהֱאַמְנָּת ְמַלְגֵלג ַעל  א ָרִאיָת 

ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַאָּתה ָנַתן ֵעיָניו ּבֹו, 

א לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו .ְוַנֲעָׂשה ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות

 ַּגםְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית  "הדָ מּוְר ּבַ 

 םׁשָ  בא טוֹ וץ ַההִ רֶ ב ָהאָ הַ ּוזֲ ה: "ּזֶ הַ  ָּכתּובּבַ 

  ".ַלחדֹ ַהּבְ 

 (שמות יד, ט) 'ַתְרּגּום יֹוָנָתן'ְוֵכן מּוָבא ּבְ 

ה תָ ֶׁשִּבַּזת ַהָּים ְלַאַחר ְקִריַעת ַים סּוף ָהיְ 

ֶׁשָּבאּו ִמַּגן ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות מֵ 

ָרם ְלֶמְרְּכבֹות , ֶׁשֶהֱעִביִּפיׁשֹוןֵעֶדן ִלְנַהר הַ 

ר הַ ּנְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ַּפְרֹעה ֶׁשִּנְפְלטּו ִמַּים סּוף, 

יא בִ ה מֵ ילָ וִ חֲ ץ הַ רֶ ת אֶ ב אֶ בֵ וֹ ּסׁשֶ ִּפיׁשֹון הַ 

ן כֵ וְ  .לאֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ת לְ בוֹ וֹ ּטהַ ים נִ בָ אֲ ת הָ אֶ 

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַרק ן. וֹ ׁשיפִ ז ּבְ מָ ְר נִ  שפ"ום ׁשֵ 

 וֹ , ְּכמֶאָחדׁשֹון ַעל ָנָהר ֶזה ֻמְזֶּכֶרת ַהּלָ 

"ֵׁשם ָהֶאָחד  )א(בראשית ב, י בתּוֶׁשּכָ 

. ְּדָנָהר ֶזה ִמְתַחֵּבר ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּפיׁשֹון"

(בראשית כו: ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ֶאָחד.ְּבִחיַנת 

הּוא ִּפיׁשֹון ֶׁשָּנָהר  )'מתוק מדבש' ירושעם פ

ַּדְרָּגה ַהְמַסֵּמל ֶאת הַ  ְּפָׁשטִּבְבִחיַנת 

 (שם יא)ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוֵכן ַהָּכתּוב 

" ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהֹּסֵבב"ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא 

ְלַרֵּמז ֶׁשָּנָהר ֶזה ַמְׁשִּפיַע ְלָכל  ִׁשְבִעים,

 "הּוא ַהֹּסֵבב"ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות. ְוֵכן 

  . ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא 

 (עקב ע' רמט)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ן מּוכֵ וְ 

ַהְיסֹוד ֵיׁש ּבֹו ב' ִצּנֹורֹות, ִצּנֹור ַהֶּזַרע, 

הּוא ְּבסֹוד ז' ְׁשִביִעי ֹקֶדׁש, ְוִצּנֹור 

ַהּמֹוִציא ַהּמֹוָתרֹות, הּוא ְּבסֹוד ְּבֵני 

ֵחת ּוִמָּׁשם ִנּזֹוִנים ְּבֵני ֵחת, ִמְּקֵצה 

ְגַלִים, ְוִהֵּנה ַהִּטָּפה ַהּיֹוֵצאת ִעם ֵמי רַ 

ְיִניַקת ִמְצַרִים ִמּמֹוָתרֹות ִטּפֹות 

ַהָּללּו, ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְּכַגן  ֵאינֹו ְּכִמְצַרִים ֶׁש"ִהְׁשִקיָת ְבַרְגלְ 

ַהָּיָרק", ִמַּמִים ַהִּנְקָרא ֵמי ַרְגַלִים, 

ְוֶזהּו ָיָרק אֹוִתּיֹות ֶקִרי, ְּכלֹוַמר ִטָּפה 

. רֹוִאים ִׁשיִניַקת יֶֻחֶדת ְּבִחיַנת ֶקִרימְ 

ִמְצַרִים ִהיא ֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה, ִמִּטּפֹות 

 ינּויְ הַ  ֶׁשל ִמְצַרִים. ָיָרק, ֶׁשֶּנְהָּפ לְ ֶּקִריהַ 

ה ּפָ ּטִ הַ מֵ ם, ּויִ לַ גְ י רַ ּמֵ ים מִ קִ נְ ם יוֹ יִ רַ צְ מִ 

ם, יִ לַ גְ י רַ ם מֵ את עִ צֵ וֹ ּיי ׁשֶ ִר ל קֶ ה ׁשֶ נָ רוֹ חֲ ַאהָ 

ְּכַגן ַהָּיָרק",  ְבַרְגלְ "ק סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר ּנִ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ו ּקַ הַ ה מֵ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ל יְ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ 

ן וֹ יׁשּפִ ן הַ כֵ ן. וְ וֹ יׁשר ּפִ הַ נְ ר לִ ּוׁשּקָ ׁשֶ ק רוֹ יָ 

ף, סֵ יוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ ס ילּונִ א רָ קְ נִ 

ם יִ רַ צְ ל מִ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ד ּדִ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו

ז מָ ְר נִ  ןתֶ ּׁשֶ א ׁשֶ לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו .ףסֵ וֹ ּיק מִ נֵ וֹ ּיׁשֶ 

א בָ ּוּמס. ּכַ ילּוּנִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ ן ּתָ ְׁש פִ ּבְ 

ִּפיׁשֹון הּוא ִנילּוס  )בראשית ב, יא(ְּבַרִּׁש"י 

ְנַהר ִמְצַרִים, ֶׁשהּוא ְמַגֵּדל ִּפְׁשָּתן, 

ּו ֹעְבֵדי ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ִמְצַרִים "ּובׁש

ר הָ ת נָ ינַ חִ א ּבְ ס הּוילּוּנִ ר הַ הַ נְ ּדִ . ִפְׁשִּתים"

י רֵ בְ דִ י ּכְ ִר ת קֶ ּפַ ם טִ ד עִ חַ ם יַ יִ לַ גְ י רַ ל מֵ ׁשֶ 

ק לַ וֹ ּפ הּוּיָ לִ יף הרה"ג ר' אֵ סִ הוֹ "ל. וְ יזַ ִר אֲ הָ 

 (כתובות לז.)י מִ לְ ׁשַ רּויְ ּבַ  ינּוצִ ּמָ שליט"א ׁשֶ 

א ּכֹוֶפה ַלֲעׂשֹות  ְּבֶצֶמר ֲאָבל 

ן כֵ וְ  .ַחתְּבִפְׁשָּתן ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמְסרַ 

ר וֹ ּנת צִ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ןילוֹ סִ  תוֹ ּיתִ אוֹ  סילּונִ 

 מד:) (בכורות ַּבְּגָמָראא בָ ּוּמם, ּכַ יִ לַ גְ רַ י הָ מֵ 

 .ְיָרקֹון ִליֵדי ָאָדם ֵמִביא ַהחֹוֵזר ִסילֹון



 ָחֵבר ְלרי"א 'עֹוָלִמים ֵּבית' רפֶ ְּבסֵ א בָ ן מּוכֵ וְ 

 לֹוןיסִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֵסף ותאנא) ד"ה קמב (דף

   .ַהַּמִים ַאַּמת לֹוןיסִ  ְּבסֹוד הּוא ְּדַהְיסֹוד

ת א אֶ רָ א ּבָ הּון ׁשֶ עַ טָ  ְּדַפְרֹעה ִנְרֶאה ןכֵ וְ 

 )ג כט, יחזקאל( ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ס,ילּוּנִ הַ 

 ַהָּגדֹול ַהַּתִּנים ִמְצַרִים ֶמלֶ  "ַּפְרֹעה

 ִלי ָאַמר ֲאֶׁשר ְיֹאָריו ְּבתוֹ  ָהֹרֵבץ

ל כָ ה ּבְ רָ אוֹ כְ לִ . וְ ֲעִׂשיִתִני" ַוֲאִני ְיֹאִרי

, עַ דּוּיָ ת ּכַ מֶ ל אֱ ץ ׁשֶ יצוֹ ת נִ יוֹ הְ לִ  יִר ר צָ קֶ ׁשֶ 

ה, ּזֶ ר הַ קֶ ּׁשֶ ת הַ יר אֶ ּכִ זְ ק מַ סּוּפָ הַ ט ׁשֶ רָ פְ ּבִ ּו

ּוְמֹבָאר ס. ילּוּנִ ת הַ א אֶ רָ ל ּבָ כוֹ יָ בְ א ּכַ הּוׁשֶ 

ת וֹ ׂשעֲ יד לַ ּפִ קְ ה הִ עֹ ְר י ּפַ רֵ הֲ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

, )טו מות ז,ש( ְּבַרִּׁש"י ַּכּמּוָבא ַּבִּנילּוס, ְצָרָכיו

א הּות ׁשֶ מֶ ל אֱ ץ ׁשֶ יצוֹ ּנִ ה הַ יָ ה הָ א זֶ ילָ ּמֵ מִ 

ה. ּזֶ ם הַ יִ לַ גְ י רַ ל מֵ ר ׁשֶ הָ ּנָ ת הַ א אֶ רָ ל ּבָ כוֹ יָ בְ ּכַ 

ס, ילּוּנִ ץ ּבַ בֵ רֹ ים הָ ּנִ ת ּתַ ינַ חִ א ּבְ הּוט ׁשֶ רָ פְ ּבִ ּו

, רֶ אֹ ת יְ גַ ק ּדְ ם רַ ים הֵ ִר צְ ּמִ ר הַ ַאל ְׁש כָ וְ 

א ילָ ּמֵ ם, מִ ים ׁשָ ִק סּוּפְ הַ  ׁשֵ מְ הֶ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

 ןכֵ ה. וְ עֹ ְר פַ ת לְ סֶ חֶ יַ תְ ס מִ ילּוּנִ ת הַ ינַ חִ ר ּבְ ּקַ עִ 

 ןילוֹ סִ א הּוׁשֶ  ִצּנֹור ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּפְרֹעה

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ . וְ ִנילּוס אֹוִתּיֹות

י טֵ ת חּול אֶ ּמֵ סַ מְ  ןּתָ ְׁש ּפִ ית' ׁשֶ יצִ ל צִ מַ ְׁש 'חַ 

א בָ ּוּמּכַ . ןטָ ׂשָ  וֹ ז ּבמָ ְר נִ  ָלֵכן ארָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ הַ 

 (ויקרא פרק תורה אור מתו"כ אות יט')ְּׁשָל"ה ּבַ 

ַׁשַעְטֵנז אֹוִתּיֹות ָׂשָטן ֵעז, ָׂשָטן ָראֵׁשי 

סֹוד ַקִין,  ֵּתבֹות ׁשּוַע ָטוּוי נּוז, ִּפְׁשָּתן

י מֵ ן כֵ וְ . ִמְּפִרי ָהֵעץ ִּפְׁשָּתן, ֶצֶמר ֶהֶבל

ת, וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  רמֶ צֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא  םיִ לַ גְ רַ 

א הּון ׁשֶ תָ ְׁש ת ּפִ ינַ חִ ם ּבְ ם הֵ יִ לַ גְ י רַ מֵ ּדְ 

ם ר עִ ּׁשֵ קַ תְ מִ ּו רמֶ ּצֶ ל הַ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ הַ 

  ם. יִ רַ צְ מִ 

 ַהִּמְצִרים ָׂשמּו עַ ּוּדמַ  ְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוד עוֹ וְ 

 ֶׁשַהְיסֹוד ְּכֵדי ַּבִּנילּוס, יֹוֵסף ֶׁשל ֲארֹונוֹ  ֶאת

 לׁשֶ  ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשַפע ְיַקֵּבל ִּדְקִלָּפה

"ל יזַ ִר אֲ הָ מֵ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ , ּוַהַּצִּדיק יֹוֵסף

ִמְּקֵצה ַהִּטָּפה  יאם הִ יִ רַ צְ ת מִ יקַ נִ ּיְ ׁשֶ 

   .ַרְגַלִיםַהּיֹוֵצאת ִעם ֵמי 

א צָ מְ נִ ְמֻׁשַּלׁש ַּבְרמּוָדה ּבִ ן ׁשֶ כֵ ּתָ ד יִ עוֹ וְ 

ר ם אוֹ יר ׁשָ אִ ן מֵ כֵ לָ  םּיָ ן ּבַ תָ יָ וְ ּלִ ם הַ קוֹ מְ 

ַמֲעֶׂשה ְּבר'  (ב"ב עד:)ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמל, ּכַ דוֹ ּגָ 

ֱאִליֶעֶזר ְור' ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָהיּו ָּבִאין 

ן, ְור' ַּבְּסִפיָנה, ְוָהָיה ר' ֱאִליֶעֶזר ָיׁשֵ 

ְיהֹוֻׁשַע ֵנעֹור, ִנְזַּדְעַזע ר' ְיהֹוֻׁשַע 

ַמה ֶּזה  ר לוֹ מַ ְוִנְנַער ר' ֱאִליֶעֶזר, ָא

 ר לוֹ מַ ְיהֹוֻׁשַע, ִמְּפֵני ָמה ִנְזַּדְעַזְעָּת, ָא

ָמאֹור ָּגדֹול ָרִאיִתי ַּבָּים, ָאַמר לֹו 

ֶׁשָּמא ֵעיָניו ֶׁשל ִלְוָיָתן ָרִאיָת, ִּדְכִתיב 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ , "ַעְפַעֵּפי ָׁשַחרֵעיָניו ּכְ "

 ְמקֹום תתקכז) איוב (ילקוט ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

 ָזָהב ֶׁשל ָיֶפה ִלְוָיָתן ֶׁשל ְרִפיָדתוֹ 

 ."ִטיט ֲעֵלי ָחרּוץ ִיְרַּפד" ֶנֱאַמר ְלָכ

  .ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא  ִלְוָיָתןְוֵכן 

 רבֵ עוֹ ׁשֶ ְמֻׁשַּלׁש ַּבְרמּוָדה ּבִ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ 

ֶזֶרם ַמִים ַחִּמים א הּו, ׁשֶ ףלְ וֹ ּגם הַ רֶ זֶ  םׁשָ 

 ה,עָ מְ ּדִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ףלְ גוֹ י , ּכִ ְּבתֹו ַהָּים

את צֵ מְ נִ  וֹ ּבה ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ל הַ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ 

ן כֵ ין, לָ ת ּדִ ינַ חִ יא ּבְ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ּדַ קֻ נְ 

ן כֵ וְ  .םּיָ הַ  תוֹ ים ּבְ ּמִ ם חַ יִ ם מַ רֶ ם זֶ רֵ זוֹ 



י ת, ּכִ עוֹ מָ ם ּדְ ר עִ ּוׁשה קָ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ 

ר עַ צַ ת ּבְ פֶ ּתֶ ּתַ ְׁש מִ ים ּוִר ּוּסת יִ לֶ בֶ ת סוֹ כּולְ ּמַ הַ 

ן כֵ ל. וְ צָ ּבָ הַ  ּוּתל חִ עַ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ם ּכְ לָ עוֹ הָ 

, ףלְ ק גוֹ חַ ְׂש מִ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות

ים כִ ּיָ ק ׁשַ חוֹ ְׂש ּוק חָ ְׂש מִ י נֵ יָ נְ עִ ר ׁשֶ אֵ בָ נְ ּו

  ת. כּולְ ּמַ לַ 

ְּבָׁשָעה  (ברכות נט.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ֶׁשהקב"ה ִּבֵּקׁש ְלָהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם, 

ָנַטל ְׁשֵני ּכֹוָכִבים ִמִּכיָמה, ְוֵהִביא 

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ', כּווְ  ַמּבּול ָלעֹוָלם

ְּׁשרּוִיים ָּברּו הּוא זֹוֵכר ֶאת ָּבָניו ׁשֶ 

ְּבַצַער ֵּבין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ִּכְבָיכֹול, 

מֹוִריד ְׁשֵּתי ְּדָמעֹות ַלָּים ַהָּגדֹול, 

ְוקֹוָלם ִנְׁשָמע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד 

 ֹותדְר ת יוֹ עוֹ מָ ּדְ י הַ ּתֵ ְּׁש ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ  .סֹופוֹ 

ָדה ְמֻׁשַּלׁש ַּבְרמּום ּבִ ּיָ ּבַ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ּדַ קֻ נְ לִ 

ן כֵ לָ יל. וְ עֵ לְ דִ ת ּכְ עוֹ מָ ּדְ ם הַ קוֹ מְ הּוא ׁשֶ 

י ל, ּכִ ּוּבּמַ ן הַ יַ נְ עִ את לְ זֹ ה יכָ מִ סְ א מַ רָ מָ ּגְ הַ 

ַהַּמּבּול ִנְהָיה ַעל ְיֵדי ֶׁשִהְתַחְּברּו ַהַּמִים 

ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר  ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

 עשרת הדברות א')(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ מָ ּו. (נח סב.)

ְּבָׁשָעה ֶׁשָחָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 

ַהָּים ֶחְציֹו ְלַמְעָלה ְוֶחְציֹו ְלַמָּטה, 

אֹוָתם ֶׁשְּלַמָּטה ִהְתִחילּו ּבֹוִכים 

א ָזִכינּו ִלְהיֹות  ְואֹוְמִרים, אֹוי ָלנּו ֶׁש

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ְקרֹוִבים ְליֹוְצֵרנּו.

ַהַּמִים ֶׁשָּנַתן  ר המדרשים' ע' שיא)('אוצ

ְלַמָּטה ָהיּו ִמְתַרְּגִׁשים ּוְמַיְּלִלים 

ְוצֹוְוִחים, ְוקֹוְרִאים ּובֹוִכים, ָאְמרּו 

 .ֶׁשִּנְהֶיה ָקרֹוב ְליֹוְצֵרנּוא ָזִכינּו 

ל לַ גְ ּבִ רֹוִאים ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ּבֹוִכים 

ל ּוּבּמַ בַ ים ּונִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ּמַ הַ ק מֵ חּוִר הָ 

ה' ת ׁשֶ עוֹ מָ ּדְ ל הַ ד ׁשֶ סוֹ  תוֹ ה אוֹ זֶ , וְ רּוּבְ חַ תְ הִ 

ים נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ּמַ הַ ת ר אֶ ּבֵ חַ ם לְ ּיָ יד לַ ִר מוֹ 

ֶׁשַהַּמִים  (פ"ג)ְוַכּמּוָבא ַּב'ַּתְנָיא'  .יםנִ וֹ ּתחְ ּתַ לַ 

ַּבּגּוף ֶׁשל ָהָאָדם, ַמה ֶּׁשַהּגּוף ְמַיֵּצר ְּכגֹון 

ם ִמן ַהֹּמַח, ֶׁשָּׁשם ַהָחְכָמה ְּדָמעֹות ָּבִאי

ת עוֹ מָ ן ּדְ כֵ לָ ֶׁשִהיא ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים, 

ם, תָ ת אוֹ רוֹ ּבְ חַ מְ ת ּומוֹ לָ עוֹ ת הָ ת אֶ עוֹ קְ וֹ ּב

  ,ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִניםם ת עִ רוֹ ּוׁשת ְק עוֹ מָ ּדְ י הַ ּכִ 

ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות  "הדָ מּוְר ּבַ  א:לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו

ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש " )(במדבר ז, יא תּובְׁשִליִׁשית ַּבּכָ 

ָעה בְ ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁש 

ִנְבְקעּו ָּכל  הם ַהּזֶ וֹ ׁש ַּבּידֶ ַלחֹ  םיוֹ  רָעׂשָ 

ַמְעְינֹות ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים 

. ָאַמר (שמות ט.)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ן כֵ . וְ "ִנְפָּתחּו

י ִׁשְמעֹון, ַוַּדאי ַעְכָׁשו הּוא ְזַמן ַרּבִ 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְזָּכר ְּבָבָניו 

ּומֹוִריד ְׁשֵּתי ְדָמעֹות ַלָּים ַהָּגדֹול, 

ְוַכֲאֶׁשר יֹוְרדֹות, ֵהן ּפֹוְגעֹות ַּבִּצּנֹור 

ַהֶּזה ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש, ְוִיְׁשַּתְּקעּו ֶזה 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּוָבכּו  ָּבֶזה ַּבָּים. ָּבָכה

ם ּיָ ת לַ דוֹ ְר ת יוֹ עוֹ מָ ּדְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ַהֲחֵבִרים.

ַהְיסֹוד ד א סוֹ הּוׁשֶ ר, וֹ ּנּצִ ם הַ קוֹ מְ ל לִ דוֹ ּגָ הַ 

ָּכתּוב ת הַ יל אֶ עֵ לְ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ּכְ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

"ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל  (ש"ב ה, ח)

רֹוִאים וְ . "ִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוגֹו'ַמֵּכה ְיֻבִסי וְ 

ן כֵ וְ  .ִצּנֹורִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ְּמצּוַדת ִצּיֹוןׁשֶ 

 ָאַמר (טז) ר'זֶ יעֶ לִ י אֱ ּבִ רַ ּדְ  יקֵ ְר 'פִ ּבְ  אבָ מּו

 ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנוֹ  ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם



 ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש

 ְּבָידוֹ  ְּכַנַען" רמַ אֱ ֶׁשּנֶ  ,ּבוֹ  ִמְרָמה ַהֶּזה

 ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ",ִמְרָמה ֹמאְזֵני

 ָהֹאֱהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור

יף סִ הוֹ וְ . ַּבעְּבֶאצְ  ְּבתּוֶליהָ  ְותֹוִציא

 ׁשר יֵ ינוֹ צִ ּבְ ר שליט"א ׁשֶ הרה"ג ר' י. ש. צּו

ין ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ ר הַ ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ  .ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 .יחַ ׁשִ מָ ן יַ נְ מִ ּכְ  358א הּו "רינוֹ צִ  תוֹ ּיתִ אוֹ 
סייעני הרה"ג ר' רפאל  בכל ענין משולש ברמודה(

  .)קבלן שליט"א

י לֵ עָ ּבְ  ֶאֶרס ׁשּיֵ ם ׁשֶ ׁשָ ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו

ם אִ , וְ תרֶ זֶ ת ּדַ מִ ּבְ  לּודְ א גָ ם ק אִ ל רַ צָ ּבָ הַ 

ר אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  .אצֵ יוֹ ס רֶ אֶ הָ  תרֶ זֶ ת ּדַ מִ ּבְ  לּודְ גָ 

ְּב'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות' א בָ ּמּוה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ עַ 

"ְוָׁשַמִים ַעל ַהָּכתּוב  (ע' קע')ְלָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשַהֶּזֶרת מֹוֶדֶדת ֶאת ַהֶּׁשַפע  ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן"

ֶׁשִּמְתַחֵּלק ֵּבין ְזֵעיר ַאְנִּפין ַלַּמְלכּות 

אן ַׁשָּי ַלְּזֵעיר ַאְנִּפין, ְוַּכְבָיכֹול אֹוֶמֶרת ַעד ּכָ 

ּוִמָּכאן ַׁשָּי ַלַּמְלכּות. ְוֵכן ַהחֶׁשן, ַהְמַסֵּמל 

ֶאת ַהַּמְלכּות, ֶׁשִּנְכָלִלים ָּבּה י"ב ְׁשָבִטים, 

(תצוה ַּכּמּוָבא ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

 "ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו", ָהָיה ע' קפח)

 ׁשחָ ּנָ ת הַ רֶ ת זֶ ּדַ מִ ן ּבְ כֵ לָ וְ  .כח, טז) (שמות

ה ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ ר לְ בֵ עוֹ וְ  ןשֶ חֹ לְ  פָ הְ נֶ 

ם דָ ָא ְּבִגיַמְטִרָּיא תרֶ זֶ ן כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

  .יחַ ׁשִ מָ ת מַ ְׁש ּנִ ק מִ לֶ א חֵ הּוׁשֶ  ןוֹ אׁשִר הָ 

ה בָ וֹ ּטין ּבַ אֵ  (ב, ז)ה' ירָ צִ ר 'יְ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ה ּטָ מַ לְ  העָ רָ ין ּבָ אֵ וְ  "גנֶ עֹ ה מֵ לָ עְ מַ לְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא בלָ צְ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ . "עגַ ּנֶ מִ 

י פִ לְ . ּועגַ נֶ לְ  גנֶ עֹ ת הָ אֶ  פֵ א הוֹ י הּו, ּכִ עגַ נֶ 

 תוֹ ם אוֹ א גַ הּו לצָ ּבָ הַ יף ׁשֶ סִ הוֹ ר לְ ׁשָ פְ ה אֶ זֶ 

א י הּו, ּכִ עגַ נֶ לְ  ּפָ הְ ּנֶ ׁשֶ  גנֶ עֹ הָ  לר ׁשֶ ּפָ סְ מִ 

ד רֵ א יוֹ הּוׁשֶ ּכְ  בלָ צְ לִ  לצָ ּבָ ת הַ אֶ  פֵ הוֹ 

 עגַ ּנֶ הַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ת.וֹ ּפלִ ּקְ ם הַ קוֹ מְ לִ ה ּטָ מַ לְ 

ויקרא ("י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמ, ּכַ לצֵ וְ ה ּמָ חַ ל ּבְ ׁשָ מְ נִ 

ה אֶ ְר ל מַ ּכָ  "רוֹ ׂשָ ר ּבְ עוֹ ק מֵ מֹ "עָ  )ג ,יג

ה ּקָ מֻ ה עֲ ּמָ חַ ה אֵ ְר מַ א ּכְ ק הּומֹ ן עָ בָ לָ 

 ּוּלל אֵ ל ּכָ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ הַ ן כֵ לָ וְ  .לּצֵ ן הַ מִ 

ה ּגָ ְר ּדַ ר מִ אוֹ ת הָ ידַ ִר ל יְ ז עַ ּמֵ רַ לְ  123יא הִ 

י קֵ מְ עִ ד לְ ים, עַ לִ צָ ּבְ י הַ דֵ לְ ּגִ  רֶ ה דֶ ּגָ ְר דַ לְ 

ז מֶ רֶ  ׁשיֵ ב. וְ לָ צְ לִ  תוֹ ים אוֹ כִ פְ הוֹ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

  '.כּווְ  3לְ  2לְ  1ד מִ רֵ וֹ ּיר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ּבַ 

הּוא  לצָ ּבָ ׁשֶ  (תרומות ט, ו)ְׁשָנה ַּבּמִ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ים ֶׁשֵאין ַזְרָעם ָּכֶלה ָּבֲאָדָמה, חִ מָ ּצְ ֵמהַ 

ֶהָחָדׁש  לצָ ּבָ ּבַ ְוַהֶּזַרע ַעְצמֹו צֹוֵמַח ְוִנְכָלל 

א ִּכְתבּוָאה ּוְׁשָאר ְזָרִעים ֶׁשַהֶּזַרע  ֶׁשָּגֵדל, ְו

 ָּכֶלה ְונֹוֵתן ֹּכַח ָּבֲאָדָמה ְלַהְצִמיַח ְּתבּוָאה

ל ּמֵ סַ ל מְ צָ ּבָ הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֲחָדָׁשה.

 עוֹ ְר ין זַ אֵ ה, וְ ּטָ ה מַ ּטָ מַ ר לְ אוֹ ת הָ ידַ ִר ת יְ אֶ 

 גנֶ עֹ ן כֵ וְ  ת.רֶ חֶ ה ַאּגָ ְר דַ ל לְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ק מִ ה, רַ לֶ ּכָ 

 לֶ ל מֶ ׁשֶ  מוֹ ְׁש  הינָ נִ חֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא ל צָ ּבָ  אוֹ 

   .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 ינּוצִ ּמָ . ג. ב. שליט"א ׁשֶ יף הרה"ג ר' יסִ הוֹ וְ 

ַרִּבי ֲחִניָנא, ְמַתֵּקן  (כתובות קיב.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ַמְתְקֵליּה. ַרִּבי ַאִּמי ְוַרִּבי ַאִּסי ַקְיֵמי 

 .ִמִּׁשְמָׁשא ְלטּוָלא ּוִמּטּוָלא ְלִׁשְמָׁשא

 אינָ נִ חֲ י ּבִ רַ  לח ׁשֶ בַ ּׁשֶ הַ י רֵ חֲ ד ַאּיַ ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

ת ּבַ ם חִ ּוּׁשים מִ כִ רָ ּדְ ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ ה מְ יָ הָ ׁשֶ 



ב רַ וְ  יּמִ אַ ב ת רַ ים אֶ יִר ּכִ זְ ל, מַ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ 

 גנֶ עֹ  אוֹ  הינָ נִ חֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא ם ם ּגַ הֵ ׁשֶ  יּסִ אַ 

ים ִר בְ עוֹ  יּוהָ ם ׁשֶ הֶ ּלָ ח ׁשֶ בַ ּׁשֶ הַ וְ ל, צָ ּבָ  אוֹ 

א י ׁשֶ דֵ ה ּכְ ּמָ חַ לְ ל ּצֵ מִ ל ּוצֵ ה לְ ּמָ חַ מֵ 

ת אֶ ים אִ רוֹ ל, וְ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ ל אֶ עַ  מּועֲ רָ תְ יִ 

 לאֵ רָ ׂשְ ץ יִ רֶ אֶ וְ , לּצֵ ן הַ יַ נְ עִ לְ  רׁשֶ ּקֶ הַ 

ן כֵ וְ  .תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ 

ים' טִ ּוּקּלִ ר 'הַ פֶ סֵ ּבְ  ינּוצִ ה מָ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ ּבַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  מֶ ּלֶ ׁשֶ  (בראשית לג)"ל יזַ ִר אֲ הָ לְ 

ל ת עַ זֶ מֶ וֹ רהָ  הּלָ צִ  וֹ ּתְׁש אִ ם י ׁשֵ ּבֵ גַ לְ ּו ,לֶ מֶ 

(ד"ה ויקח לו ה' יָאלִ ּפְ ר 'הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו, לּצֵ הַ 

ית ילִ לִ ת ינַ חִ יא ּבְ הִ  מֶ ת לֶ ׁשֶ אֵ  הּלָ ּצִ ׁשֶ למך) 

ר ּוׁשקָ  מֶ ּלֶ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ס"מ.ת הַ ׁשֶ אֵ 

 מוֹ ת, ּכְ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ ע בַ ׁשֶ ר ּפַ סְ מִ לְ 

ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים " (בראשית ד, כד) בתּוּכָ ׁשֶ 

  ".ְוִׁשְבָעה

 אוֹ  בלָ צְ  אוֹ  לצָ ּבָ  אוֹ  עגַ נֶ  אוֹ  גנֶ עֹ ן כֵ וְ 

ים לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  יםּדִ ּבַ ין הַ ּבֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא ם גָ ּפְ 

ם ּׁשָ ׁשֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ד ׁשֶ חּוּיִ ת הַ ּדַ קֻ ת נְ אֶ 

ַּכּמּוָבא  ,'כּוע וְ גַ נֶ ת לְ כֶ ּפֶ הַ תְ ּמִ ג ׁשֶ נֶ עֹ ת הָ ּדַ קֻ נְ 

ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ּדֹוֲחִקין  .)(יומא נדְּגָמָרא ּבַ 

ּובֹוְלִטין ְויֹוְצִאין ַּבָּפֹרֶכת, ְוִנְרִאין 

ִּכְׁשֵני ַּדֵּדי ִאָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְצרֹור ַהֹּמר 

ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין", ָאַמר ַרב 

ְקִטיָנא ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִלין 

ִלין ָלֶהם ֶאת ַהָּפֹרֶכת ָלֶרֶגל ְמַגּלְ 

ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו 

ְמֹעִרים ֶזה ָּבֶזה ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו 

ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר 

  .ּוְנֵקָבה

 הֶׁשָהיָ  (סדר עולם רבה)יעב"ץ ּבַ 

ְּבֶמֶׁש  דוִ ת ּדָ דַ צּומְ ּבִ  ָהָארֹון

ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד  ,ָׁשִנים ר ֵמַאְרָּבִעיםיֹותֵ 

ֶאת ִמְׁשְמרֹות ַהְּלִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני 

ָהָארֹון, ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶלָעִתיד ֶׁשִּמָּׁשם 

ִׁשי יַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַהְּׁשלִ 

 ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ן ּבֵ יַ נְ ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ַהִּנְצִחי.

ד וִ יר ּדָ עִ ּבְ  ּוׂשעֲ ּיַ ן ׁשֶ ּוּקּתִ יל ּבַ חִ תְ י, יַ יִׁש לִ ְּׁש הַ 

(תיקונים  ׁשדָ ר חָ הַ זֹ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ן.וֹ ּיר צִ הַ ּבְ 

ר אי הַ ן", מַ פוֹ י צָ תֵ ּכְ ְר ן יַ וֹ ּיר צִ הַ " קל.)

ר "הַ  יּהר ּבֵ מַ ּתְ אִ ר ּדְ א הַ א הּון, ּדָ וֹ ּיצִ 

ין רֵ ּתְ ם, ּוקּון יָ ּמָ ּתַ ים", מִ ִר בָ עֲ הָ 

 יחַ ׁשִ מָ ד, ּווִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ ן מָ ּוּנאִ ין ּדְ יחִ ׁשִ מְ 

 יהּואִ , וְ יּהילֵ ין ּדִ כִ ְר ן יַ הוֹ ף, יְ סֵ ן יוֹ ּבֶ 

יל חִ תְ ה ּתַ ּלָ אֻ ּגְ הַ ים שֶ אִ רוֹ  .הּויְ ינַ ת ּבֵ אוֹ 

א הּוים, ׁשֶ יחִ ִׁש מְ ם ב' עִ  ינּוּבֵ ה רַ שֶ ר מֹ ּוּבחִ מִ 

ים. ִר בָ עֲ ר הָ ם הַ ן עִ וֹ ּיר צִ ל הַ ר ׁשֶ ּוּבחִ ד הַ סוֹ 

ם הֵ יעב"ץ ׁשֶ י הַ רֵ בְ ת ּדִ ר אֶ אֵ בָ לְ ה אֶ ְר נִ וְ 

 וֹ ּבן ׁשֶ רוֹ ָאהָ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ר: ּדִ הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ דִ ים לְ נִ ּוָ כֻ מְ 

ה יָ ה, הָ שֶ ל מֹ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ ת וְ חוֹ ּוּלים הַ חִ נָ מּו

ית בֵ ּבְ  מוֹ קוֹ מְ א לִ ּבָ י ׁשֶ נֵ פְ ן לִ וֹ ּיר צִ הַ ּבְ 

ין ז ּבֵ ה ָאיָ הָ ר ׁשֶ ּוּבחִ ד הַ ה סוֹ זֶ , וְ ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

ה ּלָ אֻ ּגְ יל הַ חִ תְ ּתַ  ד, ּכָ וִ דָ ה לְ שֶ ל מֹ ן ׁשֶ רוֹ ָאהָ 

ה שֶ ר מֹ ּוּבד חִ סוֹ ן. ּבְ וֹ ּיר צִ הַ ה מֵ ידָ תִ עֲ הָ 

ֵהיִטיָבה " כ)תהילים נא, ( בתּון ּכָ כֵ וְ ד. וִ דָ וְ 

ִבְרצֹוְנ ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות 

יל חִ תְ ה ּתַ ּלָ אֻ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ".םְירּוָׁשלִָ 

א בָ מּו



 ֶאת ַהָּכתּובנּו ְלֵעיל ְר ֶׁשֵּבַאי פִ כְ , ּוִמִּצּיֹון

ב תּון ּכָ כֵ וְ  ".ִעים ְּבַהר ִצּיֹוןימֹוׁשִ ְוָעלּו "

א בָ ן מּוכֵ וְ  ה.רָ וֹ ר ּתפֶ סֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאה זֶ 

ג שליט"א ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ּבְ 

 , א)י(דברים ב תּוּכָ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאן וֹ ּיר צִ הַ ׁשֶ 

  ".ְוָעִׂשיָת ְּל ֲארֹון ֵעץי ָהָהָרה ֲעֵלה ֵאלַ וַ "

ן, וֹ ּיר צִ הַ ה לְ שֶ מֹ  יןּבֵ  ינּוצִ ר מָ ׁשֶ ד קֶ עוֹ וְ 

א הּוה, וְ יא ִׁש רָ קְ ה נִ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ּבִ  מֶׁשהּדְ 

הְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי א בָ מּו. ּוִׁשי

ִהְזִּכיר ַיֲעֹקב ַהָּמִׁשיַח  (בראשית מט, ט)

ה, ְּכלֹוַמר ְּבנֹו ֶׁשִּיָּוֵלד ְּבֵׁשם ׁשִ  י

ָּכל ַהּנֹוָלִדים,  ִמִּׁשְלַית ִאָּׁשה ְּכֶדרֶ 

ִמְּלׁשֹון "ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין 

ה ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ַרְגֶליָה" ְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִׁשי

 .ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת לַ כֶ ּיֶ ּשַ ׁשֶ  ְלִׁשְלַית ִאָּׁשה,

הְוֵכן   ,ָמקֹורְּבִגיַמְטִרָּיא , השֶ מֹ  וֹ א ִׁשי

 ֶאת ַהְיסֹוד יםלִ ַהְמַסּמְ , ִצּנֹור אוֹ 

(ויקרא כ, יח)  בתּוֶׁשּכָ  וֹ ֶׁשַּבַּמְלכּות, ְּכמ

 ְוֵכן ."ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה"

הא ָיבֹ  ַעד ִּכי" (בראשית מט, י) בתּוּכָ הַ   ִׁשי

 .שפ"ו ָּיאְּבִגיַמְטִר  ".ַעִּמים תִיְּקהַ  ְולוֹ 

ר הַ א. ש. שליט"א ׁשֶ יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ 

ים, ּלִ ּמִ ם הַ עִ  דוִ ה ּדָ שֶ מֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןוֹ ּיצִ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר'  ים.ִר ּבְ חַ תְ ם מִ ם הֵ י ׁשָ ּכִ 

 ֹמֶשה ָּדִודֹמֶשה ֶלִויְנֶּגר שליט"א ׁשֶ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ם ה גַ זֶ וְ  .ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  רוֹ ּדזְ רוֹ ּפְ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ  ןרוֹ ּדְ סְ מִ 

 .(עיין שופטים ג, כג) ת,כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

"ה שֶ ּמֹ ׁשֶ  שליט"א .פ .הרה"ג ר' מ יףסִ הוֹ וְ 

י ׁשֵ ְר ל ׁשָ כָ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ מֶ ל ׁשֶ  חוֹ ר"ת רּו

ָיֹבא  ַעד ִּכי"ב תּוּכָ ים ּבַ זִ ּמָ רֻ י מְ וִ ט לֵ בֶ ׁשֵ 

ה  ת]הָ [קְ  תִיְּקהַ  י]וִ [לֵ  ְולוֹ  ]השֶ [מֹ  ִׁשי

  ם]".רָ מְ [עַ  ַעִּמים

ר"ש הָ מֵ  אנּובֵ הֵ ה ּׁשֶ ר מַ ָאבֹ ה מְ זֶ 

ם ּׁשֵ ה ּבַ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ הַ י ׁשֶ לִ ּפְ רוֹ טְ סְ אוֹ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוא, ׁשֶ קָ וְ ּדַ  יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ 

ַהר ַּבּזֹ  ינּוצִ מָ ד, ּדְ בָ ד לְ וִ ם ּדָ ּׁשֵ א ּבַ , וְ שפ"ו

) 'מתוק מדבש'ה פירוש(בראשית כט: עם 

, ְלַרֵּמז ַעל "ֶּבן ִיַׁשי"ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא 

ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִלְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה 

, ּוְסִפירֹות ֵאּלּו ְמַסְּמלֹות ִיַׁשי ֶׁשִּנְקָראֹות

 ה.ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוּתְ  ּהּבָ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ ֶאת 

ֶׁשִּיַׁשי ַחי  כט) ,(בראשית מזְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י 

ּוְסִפירֹות ֵאּלּו ְמַסְּמלֹות , ָׁשָנה ְׁשמֹוִנים

ק סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר נִ  ִיַׁשין כֵ וְ  .ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּׁשִמיִני

ן כֵ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ ל זְ ר עַ ּבֵ דַ מְ הַ ר", יׁשִ יָ ז "ָא

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ ל, ּואֵ רָ ְׂש יִ י טֵ בְ ִׁש ד חַ יַ ר"ת  "יׁשַ יִ 

ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ ל זְ ת ׁשֶ ּוּדחְ ַאהָ 

ֶׁשאֹור ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵצא ֵמִאָּמא  (האזינו רצב:)

ִעָּלָאה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ִנְקָרא 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  אינָ צִ בּוּו א.תָ ינּוּדִ ְר קַ ּבּוִציָנא דְ 

יד לִ הוֹ י ׁשֶ ׁשַ יִ לְ  ּיָ ה ׁשַ ר זֶ אוֹ . ּדְ "ןוֹ ּיא"ב צִ 

ת בַ תֵ ז ּבְ מָ ְר נִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ן.וֹ ּית צִ אֶ 

ה נָ ְׁש ּמִ א ּבַ בָ ּוּמ, ּכַ םכָ חָ  וֹ ׁשרּוּפֵ י ׁשֶ פּוׁשָ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  .הּטָ ּתַ ׁשְ נִ י וְ פּוׁשָ  (גיטין כג.)

י ׁשַ ע יִ זַ ּגֶ ׁשֶ  זצ"לן ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ מֵ 

 "יׁשַ יִ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ  ,400 ְּבִגיַמְטִרָּיא

 נּוְר ַאבֵ ּו "ד.י"ן יוֹ "ד ׁשִ יוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ 

 יפִ לְ ּו



ד סוֹ יְ הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  400ר ּפַ סְ ּמִ יל ׁשֶ עֵ לְ 

  .תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 (שמיני)ם' יִ רַ פְ ה אֶ נֵ חֲ ל מַ גֶ ר 'ּדֶ פֶ סֵ ּבְ 

ְּבִסְפָרא ָּדא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי  ,ָרֵאל ִמן ָּגלּוָתאִיְׂש 

ְּבָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ֶרֶמז ִמֶּזה ַעל 

ׁש "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְפִקין ְּבֵרי"ַהַּתְרּגּום 

 אי.חַ ן יוֹ ן ּבֶ עוֹ מְ י ׁשִ ּבִ ר"ת רַ  "ַּגֵּלי

ְוִאיָתא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָהָיה 

ָכל ּדֹור ָודֹור ְּבִחיַנת ֹמֶשה ְוַגם ִּכי ּבְ 

ָּדֹרש ָּדַרׁש "ֵיׁש ְּבִחיַנת ֹמֶשה, ְוֶזהּו 

ַהְיינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְויְֻדַרׁש ַמה  "ֹמֶשה

ֶּׁשָּדַרׁש ְּכָבר ֹמֶשה ַהְיינּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ְוִהֵּנה "ָאז  ,ַּבר יֹוַחאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר

ֹות ַהְיינּו ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהְּקִלּפ "ָׂשָרף

ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה 

ים אִ רוֹ  .ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ָּדֹרש ָּדַרׁש ֹמֶשה"ק סּוּפָ הַ ׁשֶ 

ן מַ זְ ה ּבִ יֶ הְ ּתִ ה, ׁשֶ שֶ ל מֹ ה ׁשֶ ּיָ נִ ְּׁש ה הַ יׁשָ ִר ּדְ הַ 

, ּתֹוָרהְּפִניִמּיּות הַ ת אֶ  ּוׁשְר דְ ּיִ ׁשֶ ּכְ  ַהְּגֻאָּלה

ם ּיֵ קַ תְ יִ ים, וְ מִ חֲ רַ ּבְ  ַהְּגֻאָּלהא בֹ ּתָ  ּהתָ כּוזְ בִ ּו

ל ּכָ  פּוְר ּׂשָ ּיִ ׁשֶ  "ְוִהֵּנה ָׂשָרף" בתּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ 

ן וֹ אׁשִר הָ  ש"רֹ "ּדָ ין הַ ן ּבֵ כֵ ת. וְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ה רָ וֹ ּתי הַ צִ חֲ א צָ מְ , נִ ַהֵּׁשִני "ׁשרַ "ּדָ לַ 

י נִ ּׁשֵ " הַ ָּדַרׁש"הַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ . וְ תבוֹ תֵ ּבְ 

ת ּוּיימִ נִ ל ּפְ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ י הָ צִ חֵ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ מְ 

ל גֶ 'ּדֶ י הַ רֵ בְ דִ א, ּכְ בֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ ּלֶ ּגַ תְ ּיִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ 

ד ר 'סוֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ם'. ּויִ רַ פְ ה אֶ נֵ חֲ מַ 

ִנְזֶּכה ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה  אבֹ לָ  ֶׁשֶּלָעִתידי' צִ חֵ הַ 

ְיסֹוד ֶׁשּבֹו סֹוד, ְוָטמּון ּבֹו ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֵמהַ 

יד חִ ּיָ ק הַ סּוּפָ א: הַ לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו ֶׁשל ַהּתֹוָרה.

א הּו"ד, וִ ּדָ "ה שֶ מֹ ר"ת  ׁשּיֵ תנ"ך ׁשֶ ּבְ 

ים מִ עָ ג' ּפְ  יעַ פִ ר"ת מוֹ הָ ה, וְ ּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ 

 ִעירְׂש  ֵאתוְ " )טז (ויקרא י,ת: יפּוצִ ְר ּבִ 

". ָרףׂשָ ִהֵּנה וְ  ֶׁשהמ ַרׁשּדָ  ׁשרּדָ  ַחָּטאתהַ 

ר ר הַ ּוּבד חִ ם סוֹ ד הֵ חַ ד יַ וִ דָ ה וְ שֶ מֹ ּדְ 

ה רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ י ּפְ ּוּלגִ ן, ּבְ וֹ ּיר צִ הַ ים וְ ִר בָ עֲ הָ 

ל ד ׁשֶ ּוּקּנִ ל הַ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ן הַ כֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ּכְ 

ם ן ׁשֵ יַ נְ מִ ּכְ  כ"ויא ן הִ וֹ אׁשִר הָ  "ׁשרַ ּדְ "הַ 

ה לֶ י עוֹ נִ ּׁשֵ הַ  "ׁשרַ "ּדְ ל הַ ד ׁשֶ ּוּקּנִ הַ וְ  הוי"ה,

ד חַ יַ ת, וְ וֹ ּיתִ כ"ב אוֹ  ןיַ נְ מִ ד ּכְ חַ יַ  כ"בן יַ נְ מִ ּכְ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ לְ  ,"בכָ וֹ ּכ ןיַ נְ מִ ים ּכְ לִ עוֹ 

(בלק ע' לק"ת ְלָהֲאִריַז"ל א ּבְ בָ ּוּמה, ּכַ ידָ תִ עֲ הָ 

ב ""ּכֹוָכב", כ"ו ֵׁשם ֲהָוָי"ה ְוכ רכח)

", ְיסֹוד ּכֹוָכב ָּדרַ , ְוזֹו "אֹוִתּיֹות

. ָהֲאִריַז"ל ְמַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא ַיֲעֹקב

ת ַהְׁשָּפַעת אֶ  יעַ ּפִ ְׁש א מַ הּות ׁשֶ יוֹ , הֱ ּכֹוָכב

ה זֶ וְ  ָהאֹוִתּיֹות כ"ב, ֶּדֶר כ"וֵׁשם ֲהָוָי"ה 

ּכֹוָכב  ָּדרַ "ֶנֱאַמר  יהָ לֶ עָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ד הַ סוֹ 

יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א סִ הוֹ וְ  ."ִמַּיֲעֹקב

ת ים אֶ ִר ּבְ חַ ּמְ ׁשֶ אֹוִתּיֹות  כ"ב ׁשיֵ "ב כָ כוֹ ּבְ ׁשֶ 

ן כֵ ז. וְ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ּת רֶ ה ּדֶ רָ וֹ ּתי הַ קֵ לְ חֶ 

  ד. סוֹ  תוֹ אוֹ ר ּבְ מוֹ חֲ ל הַ עַ  בכֵ רוֹ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן " ו) ,(איוב לחב תּוּכָ 

ָּיִריעּו ֹבֶקר וַ  ִּפָּנָתּה: ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי

ִהים אֹו " י"םּבִ לְ ּמַ ר הַ אֵ בָ מְ ּו "ָּכל ְּבֵני ֱא

ע צַ מְ אֶ ּבְ ר ׁשֶ ּיֵ צַ מְ  "ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה

ה ּיָ תִ ן ׁשְ בֶ אֶ ר וְ א צוֹ צָ מְ ץ נִ רֶ ָאהָ 

 אבָ מּו



ל אֶ  וֹ יבבִ סְ ּבִ ה ּׁשֶ ל מַ ת ּכָ אֶ  ׁשֵ וֹ ּמהַ 

, הּזֶ ן הַ בֶ אֶ ם הָ ם ׁשָ י ׂשָ מִ ז, ּוּכָ ְר ּמֶ הַ 

ים כִ לָ ּמְ הַ  רֶ ּדֶ  "רקֶ י בֹ בֵ כְ וֹ ד ּכחַ ן יַ רָ ּבְ "

ד ּסֵ יַ ה לְ ּנָ ן ּפִ בֶ ים אֶ יחִ ּנִ ּמַ ת ׁשֶ עֵ ּבְ ׁשֶ 

ים ִר ׁשָ  ידּומִ עֲ , יַ לֶ מֶ  ׁשּדָ קְ ית מִ ּבֵ 

ה, לָ דוֹ ה ּגְ עָ רּוּתְ  יעַ ִר הָ לְ ן ּוּגֵ נַ ים לְ נִ ּגְ נַ מְ ּו

 ָיָרה ֶאֶבן ִּפַּנתת עֵ ּבְ ר ׁשֶ ּיֵ צַ מְ  הי זֶ ל ּפִ עַ 

י נֵ ל ּבְ כָ ר, וְ קֶ י בֹ בֵ כְ וֹ ל ּכּכָ  נּוּנְ ץ, רַ רֶ ָאהָ 

 חַ ּכֹ ל הַ ר ׁשֶ ּוּיּצִ ה הַ זֶ וְ  יעּוִר ים הֵ הִ אֱ 

ת ה אֶ ים זֶ בִ כָ וֹ ּכל הַ כָ לְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ׁשֵ וֹ ּמהַ 

י רֵ יתָ מֵ  רֶ עֶ ץ, ׁשֶ רֶ ָאר הָ ּוּדל ּכַ אֶ וְ  הזֶ 

ם ה עִ וֶ ׁשָ  סוֹ חּויִ ה וְ ּזֶ הַ  ׁשֵ וֹ ּמהַ  חַ ּכֹ הַ 

ת מַ כְ חָ ּבְ  רׁשֶ ת אֲ לוֹ וֹ ּקך הַ רֶ עֶ 

 רֶ עֶ ה הָ אֶ ְר ה מַ זֶ "א, וְ יקָ סִ ּוּמהַ 

ין ּבֵ  ׁשּיֵ י ׁשֶ יוִ ּׁשִ הַ ס וְ חּוּיִ הַ י וְ נִ בּוּתְ הַ 

ה רֶ מוֹ  הל זֶ ּכָ ים, ׁשֶ ִר ּוּדּכַ ר הַ תֶ יֶ ץ וְ רֶ ָאהָ 

ים אִ רוֹ וְ  .החָ ּגָ ׁשְ הַ הַ ה וְ מָ כְ חָ ב הַ ל רֹ עַ 

 ֶאֶבןים לְ בִ כָ וֹ ּכין הַ ת ּבֵ ּוּימִ ְׁש ּגַ ר ּבַ ׁשֶ קֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

ֶאֶבן , ׁשֶ יחַ ִׁש מָ ד ּווִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ ַהְּׁשִתָּיה 

ת ים אֶ ילִ עִ פְ מַ ים בִ כָ וֹ ּכהַ ם ד עִ חַ יַ  ַהְּׁשִתָּיה

ל ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ הַ ץ וְ רֶ ָאּבָ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ יכָ ִׁש ּמְ הַ  חַ ּכֹ 

ל ׁשָ מְ ה נִ זֶ ים וְ ּלִ ּגַ לְ ּגַ ר הַ ַאם ְׁש ץ עִ רֶ ָאהָ 

ד חֵ ַאלְ ב ּוּלֵ ׁשַ ת לְ עַ דַ וֹ ּיא ׁשֶ "יקָ סִ ּוּמת הַ מַ כְ חָ לְ 

ם. לָ ְׁש ב מֻ ּוּלִׁש ד ּבְ חַ יַ  לעֹ פְ לִ ים מִ ְר ה גוֹ ּמָ ּכַ 

(ספר למשאלה א' רָ זְ ן עֶ ּבְ 'אִ א ּבְ בָ ה מּוין זֶ עֵ כְ ּו

ים בִ כָ וֹ ּכין הַ ט ּבֵ נֶ גְ מַ  חַ ּכֹ  ׁשּיֵ ׁשֶ  שער א)

יף סִ הוֹ וְ  ץ.רֶ ָאּבָ ים ׁשֶ ִר בָ ּדְ ל הַ כָ ת לְ לוֹ ּזָ מַ ּו

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 

ן בֶ אֶ ה לְ מֶ דוֹ וְ  ןְר טֶ ְׁש  אהּו בכָ וֹ ּכ יׁשידִ אִ ּבְ ׁשֶ 

  .יןיְ טֵ ְׁש  יאהִ ׁשֶ 

ֶאֶבן ין י ּבֵ ימִ נִ ּפְ ר הַ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

(תיקונים ֹּזַהר ּבַ א בָ מּוּדְ , ּכֹוָכִביםלַ ַהְּׁשִתָּיה 

ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשִּמֶּמָּנה ֻהְׁשַּתת  צה.)

ֶנֱאַמר "ֶאֶבן ָמֲאסּו  ָהעֹוָלם, ָעֶליהָ 

ַהּבֹוִנים", ְוִהיא ְיסֹוד ַהֹּכל ְוָעֶליָה 

ִנְבָנה, אֹוי לֹו ְלִמי ֶׁשָחָטא ְּבאֹות 

ַׁשָּבת ּוְבאֹות ְּתִפִּלין ּוְבאֹות ָיִמים 

טֹוִבים, ּוְבאֹות ְּבִרית ִמיָלה, ְּכִאּלּו 

עֹוֵקר אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, ּוַמֲחִזיר ָהעֹוָלם 

ַהְּׁשִתָּיה ִהיא ֶאֶבן . רֹוִאים ׁשֶ הּוְלֹתהּו ָובֹ 

ַׁשָּבת ּוְתִפִּלין ּוִמיָלה  תאוֹ ת ינַ חִ בְ ּבִ ַהְיסֹוד 

כ"ב  תלֶ לֶ וֹ ּכד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ עֲ  דוֹ סם ּבְ הֵ ׁשֶ 

ד ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא ּמֵ לַ ָהֲאִריַז"ל מְ וְ . תוֹ ּיתִ אוֹ 

ת ַהְׁשָּפַעת אֶ  יעַ ּפִ ְׁש א מַ הּות ׁשֶ יוֹ , הֱ ּכֹוָכב

ן כֵ לָ וְ ָהאֹוִתּיֹות,  כ"ב, ֶּדֶר כ"וֲהָוָי"ה ֵׁשם 

ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה לְ ַהּכֹוָכִבים ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשיֵ 

 אֹוִתּיֹותכ"ב  רֶ ד ּדֶ חַ ים יַ לִ עֲ וֹ ם ּפיהֶ נֵ ְּׁש ׁשֶ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ד הַ ה סוֹ זֶ וְ  ם.לָ עוֹ ד הָ מֵ עוֹ  ןיהֶ לֵ עֲ 

ה נָ מּוּטְ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ י ּפְ ּוּלּגִ  רֶ א דֶ בֹ ּתָ ׁשֶ 

ּכֹוָכב  ָּדרַ "ֶנֱאַמר  יהָ לֶ עָ , ׁשֶ אֹוִתּיֹותכ"ב ּבְ 

(שער  'ַּתְנָיא'הַ  רפֶ ְּבסֵ א בָ ן מּוכֵ . וְ "ִמַּיֲעֹקב

ֶׁשְּכָללּות ָהְרִקיִעים ִנְבְראּו  היחוד יב)

ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים ִּבְכָללּות ֵּתבֹות ֵאּלּו 

י ֶׁשְּבַמֲאַמר ְיִהי ָרִקיַע ְוגֹו', ּוְפָרטֵ 

ַהְּברּוִאים ֶׁשְּבז' ְרִקיִעים ִנְבָרא ָּכל 

ְּפָרט ֵמֶהם ְוַחי ְוַקָּים ֵמֵאיֶזה ֵצרּוף 

אֹוִתּיֹות ִמֵּתבֹות ֵאּלּו, אֹו ִחּלּוֵפיֶהן 



ּוְתמּורֹוֵתיֶהן, ֶׁשֵהן ְּכִפי ְּבִחיַנת ִחּיּות 

ַהִּנְבָרא ַהְּפָרִטי ַההּוא, ִּכי ָּכל ִׁשּנּוי 

ת ַוֲאִריַגת ַהֹּכחֹות ֵצרּוף הּוא ַהְרָּכבַ 

ַהְּבִריָאה  לּכָ ׁשֶ . רֹוִאים ְוַהִחּיּות ְּבִׁשּנּוי

ל כָ ּבְ ים ִׂש עֲ ּנַ ׁשֶ רּוֵפי אֹוִתּיֹות ִהיא ִּבְבִחיַנת צֵ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ ם. לָ עוֹ ת הָ ם אֶ ּיֵ קַ ע לְ גַ רֶ 

א ן ּדָ בֶ אי אֶ ן מַ בֶ ת אֶ חֹ לֻ  (תיקונים קמה.)

  ,הּיָ תִ ּׁשְ ן הַ בֶ אֶ 

ן בֶ אֶ ת הָ חוֹ לֻ ה וְ רָ וֹ ּתהַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ם קוֹ ּמָ א ּבַ צָ מְ ת נִ וֹ ּיתִ כ"ב אוֹ ים ּבְ לִ לָ כְ ּנִ ׁשֶ 

 'ַמְלַא ַהְּבִרית' רפֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ ּזֶ הַ 

ם קוֹ ל מְ עַ  ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ֵמהַ 

(פ'  ינּובִ ב ָאקֹ עֲ ב יַ כַ ׁשָ  וילָ עָ ה ּיָ תִ ְּׁש ן הַ בֶ אֶ 

"ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא". ְוֵי"ׁש  רא)וי

  .ם ַההּואכ"ב אֹוִתּיֹות ַּבָּמקוֹ 

ים ִק סּוי ּפְ נֵ ְׁש  םנָ ְׁש ּיֶ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ א לִ צֵ יוֹ 

ה ּיָ תִ ְּׁש ן הַ בֶ אֶ ר ּוּבת חִ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ 

אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן " , ו,)יוב לח(אים: בִ כָ וֹ ּכלַ 

ְכֵבי ֹבֶקר ַוָּיִריעּו ִּפָּנָתּה: ְּבָרן ַיַחד ּכוֹ 

ִהים  ְוֵאת" )טז (ויקרא י, ."ָּכל ְּבֵני ֱא

 מֶׁשה ָּדַרׁש ָּדרׁש ַהַחָּטאת ְׂשִעיר

ים אִ רוֹ א ׁשֶ לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו". ְוִהֵּנה ָׂשָרף

 יצִ חֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא " ְּבָרן" ים ּכִ הֶ יינֵ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ 

ם יִ מַ עֲ ּפַ ל ז עַ ּמַ רַ לְ ", ׁשרַ "ּדָ  רּפַ סְ ּמִ מִ 

 ַהְמַסֵּמל"ר נֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ ן ר"ן כֵ וְ  ."ׁשרַ "ּדָ 

 ׁשת אֵ ינַ חִ בְ ה ּבִ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ  ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ֶאת

 ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל, הרָ וֹ ּתי הַ קֵ לְ ת חֶ ר אֶ ּבֵ חַ ּמְ ׁשֶ 

ר, נֶ רֶ ּבְ  אתרֵ ְק נִ  יׁשידִ אִ ּבְ  ׁשת אֵ לַ עָ פְ הַ ׁשֶ 

כ"ב,  ְּבִגיַמְטִרָּיאד" חַ "יַ  יִׁש מְ ק מַ סּוּפָ הַ וְ 

ֹוְכֵבי ּכ" ןכֵ וְ כ"ב,  " ר"תֶקרבֹ ֹוְכֵבי ּכ"  ןכֵ וְ 

ה זֶ ה דְ אֶ ְר נִ וְ  "ב.כָ וֹ ּכ" ר"ת לּכָ ָּיִריעּו וַ ֶקר בֹ 

 ."ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדרַ " קסּוּפָ ד הַ סוֹ 

ר ּבֵ חַ תְ הִ ה לְ ּטָ מַ ב לְ ּוׁש רֹ דְ יִ  בכָ וֹ ּכהַ ׁשֶ 

, בקֹ עֲ יַ ר לְ ּוׁשב קָ כָ וֹ ּכן הַ כֵ , לָ ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיהלְ 

א בָ ּוּמה, ּכַ מָ ׁשָ נְ  ּהתָ ם אוֹ ה הֵ ׁשֶ מֹ ב ּוקֹ עֲ י יַ ּכִ 

ַיֲעֹקב הּוא ְּדיֹוַקן  )תיקונים כט.(ַּבֹּזַהר 

ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֵמַהַּצד ֶׁשַּלחּוץ, ּומֶׁשה 

ֵמַהַּצד ֶׁשְּלָפִנים, ֶזה ֵמַהּגּוף ְוֶזה 

ת יכַ ִר יא דְ ב הִ קֹ עֲ יַ ת יכַ ִר דְ ּו ֵמַהְּנָׁשָמה.

ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ל ה עַ ּטָ מַ לְ  רֵ וֹ ּדה ׁשֶ ׁשֶ מֹ 

ד סוֹ  ןהֵ , ׁשֶ אֹוִתּיֹותהָ ת כ"ב ת אֶ וֹ ּלגַ לְ 

י נֵ ּפְ ר מַ אֱ ה נֶ ׁשֶ ל מֹ ן עַ כֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ה ּכְ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ל ם ׁשֶ יא ׁשֵ הִ ה ּמָ חַ וְ  ה,ּמָ י חַ נֵ פְ ה ּכִ ׁשֶ מֹ 

 (מגדל עוז)"ץ ּבֵ עְ ּיַ א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ  .בכָ וֹ ּכ

ן כֵ וְ  .המָ כְ חָ ן יקוֹ ִר טָ נוֹ ב כָ וֹ ה ּכּמָ חַ ׁשֶ 

ר הַ ּזֹ ם הַ ׁשֵ ' ּבְ בקֹ עֲ ת יַ לֶ הֶ קֹ ר 'פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ת ינַ חִ א ּבְ הּו בכָ וֹ ּכ מוֹ ְּׁש ב ׁשֶ כָ וֹ ּכהַ ׁשֶ 

 ׁשדָ ר חָ הַ זֹ ּבְ  :וֹ נוֹ ׁשה לְ זֶ וְ  .תרֶ אֶ פְ ּתִ 

ר ָאבֹ ף מ' ע"א מְ ּדַ  רוֹ תְ ת יִ ׁשַ רָ ּפָ 

 ,הרָ בּוה ּגְ ּמָ חַ  ,דסֶ חֶ  יהּוה אִ נָ בָ לְ ּדִ 

, "בקֹ עֲ ּיַ ב מִ כָ וֹ ּכ רַ ּדָ "ת רֶ אֶ פְ ב ּתִ כָ וֹ ּכ

  .דיסוֹ א ּדִ רָ טְ ּסִ י מִ תַ ּבְ ׁשַ  ,דים הוֹ דִ אֲ מַ 

ת ב' ס"ים ּבְ זִ ּמָ רֻ מְ  "דוִ "ה ּדָ שֶ מֹ ן כֵ וְ 

ב תּוּכָ ת ּבַ חַ ם ַאעַ תנ"ך; ּפַ ל הַ כָ ים ּבְ מִ עָ ּפְ 

 ְלַנְפׁשֵתיֶכםִּדְמֶכם  ְוַא ֶאת" )ה(בראשית ט, 

 םָהָאדָ  דּוִמּיַ  ּוֶאְדְרֶׁשּנ הַחּיָ  ֶאְדרׁש ִמַּיד ָּכל

". ֶנֶפׁש ָהָאָדם ָאִחיו ֶאְדרׁש ֶאת ׁשִאי דִמּיַ 

ק לֵ מָ עֲ ו וַ ׂשָ עֵ ה ּבְ מָ קָ ּנְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ב מְ תּוּכָ הַ 



ת יל אֶ עֵ לְ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ הּיָ חַ ד סוֹ ם ּבְ הֵ ׁשֶ 

ים קִ ּקְ לַ ם מְ הֵ וְ ה", נֶ ת קָ ּיַ ר חַ עַ "ּגְ ב תּוּכָ הַ 

ת יל אֶ עֵ לְ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ל, ּכְ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ מָ ּדָ 

ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן  ,ׁשרָ דְ ּמִ הַ 

ת קֶ ּקֶ לַ ּמְ ה ׁשֶ ּיָ חַ ם ּבַ קֹ נְ ה' יִ , וַ ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ל. וְ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ מָ ת ּדָ אֶ 

ֵאּלּו  "ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו" (ב"ר לד, יג)

ִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש "ּו ,ַמְלֻכּיֹותד' 

ַהִּציֵלִני ָנא "ִּדְכִתיב  ,ֶזה ֵעָׂשו "ָאִחיו

ֶאְדֹרש ֶאת " ",ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו

ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל "ֶנֶפׁש ָהָאָדם

ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ן ַאּתֵ "וְ 

ס"ת ים ּבְ זִ ּמָ רֻ מְ  "דוִ "ה ּדָ שֶ מֹ ן כֵ וְ  ".ַאֶּתם

ן וֹ ּין צִ ּוּקן ּתִ יַ נְ עִ ים ּבְ ּלִ הִ תְ ה, ּבִ ּיָ נִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ּבַ 

ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם " (קב)ים: מִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַאּבְ 

ָרצּו  ָבא מֹוֵעד: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ִּכי ִצּיֹון

ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו:  ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָבֶדי ֶאת

ַמְלֵכי ָהָאֶרץ  ְוָכל ה'ֵׁשם  ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת

: ִּכי ֶאת  ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: ִצּיֹון ה'ָבָנה  ְּכבֹוֶד

אְּתִפַּלת ָהַעְרָער  ָּפָנה ֶאל  ָבָזה ֶאת ְו

ְוַעם  ַאֲחרֹוןְּתִפָּלָתם: ִּתָּכֶתב זאת ְלדֹור 

ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו  ָיּה: ִּכי ִנְבָרא ְיַהֶּלל

ֶאֶרץ ִהִּביט: ִלְׁשמַע ֶאְנַקת  ם ֶאלִמָּׁשַמיִ  ה'

 ְּבִצּיֹוןְּבֵני ְתמּוָתה: ְלַסֵּפר  ְלַפֵּתחַ ָאִסיר 

ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלם: ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ה'ֵׁשם 

: ִעָּנה ַבֶּדֶר ה'ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבד ֶאת 

 ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ּכִחי ִקַּצר ָיָמי: אַמר ֵאִלי ַאל

: ְלָפִנים ָהָאֶרץ  ָיָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתי

אֵבדּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדי ָׁשָמִים: ֵהָּמה יֹ  ָיַסְדּתָ 

 ׁשַּכְּלבּו ּוִיְבל דַּכֶּבגֶ  םְוֻכּלָ  דַתֲעמ הְוַאּתָ 

  ".פּוַּתֲחִליֵפם ְוַיחֲ 

"ְוֶאת ְיהּוָדה  (בראשית מו, כח) ּובָּכת

ְלהֹוֹרת ְלָפָניו  ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף

ְלַתֵּקן לֹו ֵּבית ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י  ּגְׁשָנה".

, רֹוִאים ַּתְלמּוד ֶׁשִּמָּׁשם ֵּתֵצא הֹוָרָאה

ֶׁשַּיֲעֹקב ָׁשַלח ֶאת ְיהּוָדה ַּדְוָקא, ְלִעְנַין 

ַהּתֹוָרה, ֵּכיָון ֶׁשַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ְלִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר 

ֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'קֹול ַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל, וְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּגְׁשָנהׁשֶ  (ח"א ויגש)ְמַבֵּׂשר' 

, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַיֲעֹקב ָרַמז ָמִׁשיחַ 

ֶׁשִעַּקר ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה ַעל ְיֵדי 

ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה. ְוֵכן מּוָבא ָמִׁשיַח 

, ּגְׁשָנ"ה, ׁשֶ (אות מ')ְּבֵסֶפר 'ִׂשיחֹות ָהר"ן' 

 ֶבטׁשֵ ַאְלָּת ּגָ " , ב)תהילים עד(ב תּוּכָ הַ  ר"ת

י ּוּלּגִ ׁשֶ  ר ִצּיֹון", ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוהַ  ֲחָלֶתנַ 

ה נָ ְש ת ּגֹ ינַ חִ ּבְ  רֶ ּדֶ ה דָ יהּוה מִ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ 

ם הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ ן. וֹ ּיר צִ הַ ה ּבְ יֶ הְ ּתִ 

 "הנָ ׁשְ ּגֹ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ שליט"א ׁשֶ ן מַ ּדְ לְ פֶ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ."תדוֹ סֹ ת וֹ ּיִת ן אוֹ הֵ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ ן זצ"ל ׁשֶ ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ 

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו "רּבָ דְ מִ ן הֵ  "הנָ שְ ּגֹ י נֵ פְ לִ 

  ה.רָ וֹ ּתה לַ נָ כָ א הֲ ר הּוּבָ דְ ּמִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ה, ּלָ אֻ ּגְ הַ  לק ׁשֶ סּוּפָ ין הַ ן ּבֵ יוֹ מְ ים ּדִ אִ רוֹ 

ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי " ד)ישעי' סג, (

ן ּוּקל ּתִ ק ׁשֶ סּוּפָ לַ  ".ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה

ְׁשַנת ה' ִּכי יֹום ָנָקם לַ "ח) ישעי' לד, ( ןוֹ ּיצִ 

ם הֵ  ּוּלי אֵ נֵ ְׁש ּדִ  ".ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  .נּוְר ַאבֵ דְ ן ּכִ ּוּקּתִ  תוֹ אוֹ 

יב ִר ל ק עַ סּוּפָ הַ ר שליט"א ׁשֶ ּגֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ מֹ 

 ןכֵ וְ 



 לה'ֶזַבח "ל ק ׁשֶ סּוּפָ י הַ רֵ חֲ א ַאּבָ  ןוֹ ּיצִ 

, "ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

י פִ ם, ּכְ דוֹ אֱ ר לֶ ּוׁשן קָ וֹ ּייב צִ ִר ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ִעים ְּבַהר ְוָעלּו מֹוׁשִ "ק סּוּפָ הַ ים מֵ אִ רוֹ ׁשֶ 

 ינּוצִ מָ ן כֵ וְ  ".ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו

ק מֶ עֵ "ּבְ ה יֶ הְ א ִת בֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ מָ קָ ּנְ הַ ׁשֶ 

(יואל ד, ב תּוּכָ ּכַ  ןוֹ ּיצִ  םת ּגַ רֶ ּכֶ זְ מֻ ּוץ" רּוחָ הֶ 

ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ " יד)

 ',גוֹ , וְ ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ ה'ִּכי ָקרֹוב יֹום 

ם ִיֵּתן  ה'וַ  ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִ

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  ץרּוחָ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו ".קֹולוֹ 

ר אֵ בָ ן מְ כֵ ן. וְ וֹ ּיל צִ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ הַ ה מֵ יקָ נִ יְ הַ 

ִּכי ָׁשם ִיְהיּו  ץ"רּוחָ "הֶ ם: "ק ׁשָ ּדַ רַ הָ 

, אֹו ִּכי ָׁשם םַהּגֹוִים ֲחרּוִצים ַוֲחתּוִכי

ֹּת ִמְׁשָּפָטם ְּכמֹו ֶׁשָּקָרא ַיְחֹרץ ְוַיחְ 

ץ רּוחָ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ אֹותֹו ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ , ּומוֹ צְ ין עַ ּדִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ה מָ קָ ּנְ א הַ ץ הּורּוחָ הֶ ם מֵ תָ יקָ נִ ק יְ ּוּתּנִ ׁשֶ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ל.דוֹ ּגָ ין הַ ּדִ הַ וְ 

ן כֵ וְ  .טֹוָׁשפָ ֵעֶמק ְיהז ּבְ ּמָ רֻ מְ  יל,עֵ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּיצִ 

יל, עֵ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּית צִ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  שפ"ום ׁשֵ 

ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים " )י(תהילים עט, ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ 

י פִ כְ ". ּוָּׁשפּוהַ  ֲעָבֶדי ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם

 המָ קָ ּנְ הַ ם, וְ ת ּדָ ינַ חִ בְ יא ּבִ ן הִ וֹ ּיּצִ ר ׁשֶ אֵ בָ ּנְ ׁשֶ 

ם ּדָ ע הַ פַ ּׁשֶ ם מִ תָ יקָ נִ ק יְ ּוּתנִ  רֶ ה ּדֶ יֶ הְ תִ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ן.וֹ ּיּצִ ים מִ חִ קְ לוֹ ים וְ כִ פְ וֹ ם ׁשהֵ ׁשֶ 

ם הֵ  יחַ ִׁש י מָ רֵ ּוּסּיִ ׁשֶ  (פנחס ריח.)ר הַ ּזֹ ּבַ 

א ּפֵ רַ ד לְ ּיָ הַ ים מֵ יזִ ִק ּמְ ה ׁשֶ זָ קָ ם הֲ ת ּדָ ינַ חִ בְ ּבִ 

 פּוּׁשָ הַ  ידֶ בָ ם עֲ ה ּדַ י זֶ פִ לְ ף. ּוּוּגל הַ ת ּכָ אֶ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ וְ  .יחַ ִׁש י מָ רֵ ּוּסל יִ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

 ׁשת קַ ינַ חִ בְ א ּבִ ו הּוׂשָ עֵ ה' ׁשֶ ילָ ל מִ מַ ְׁש 'חַ 

ד סוֹ ץ, ּבְ חּוּבַ ה מִ ּטָ חִ ל הַ עַ  ׁשּבֵ לַ תְ ּמִ ן ׁשֶ בֶ תֶ וְ 

ק נֵ ו יוֹ ׂשָ עֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה, וְ ָאבּוְּת ל הַ ץ ׁשֶ וֹ ּמהַ 

ים זִ מָ ְר ּנִ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ל יִ ה ׁשֶ סָ נָ ְר ּפַ ת הַ רוֹ וֹ ּנּצִ מִ 

  ה.ָאבּוּתְ ּבַ 

ה מָ קָ ּנְ הַ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ירוֹ מִ זְ ים ּבִ אִ רוֹ 

ם הֵ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ל הַ לַ גְ ה ּבִ יֶ הְ ם ּתִ דוֹ אֱ ּבֶ 

ֶלֱאדֹום ְּבַיד ֵרַעי  ִנְסַּגְרִּתין. וֹ ּיּצִ ים מִ לִ זְ וֹ ּג

ְמָדַני. ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ְמַמְּלִאים 

ם ֵמֲעָדַני. ֶעְזָרתֹו ִעִּמי ִלְסֹמ ֶאת ְּכֵרסָ 

א ְנַטְׁשַּתִּני ָּכל ְיֵמי ִעָּדַני. ִּכי  ֲאָדַני. ְו

ְּבֹבאֹו ֵמֱאדֹום  ה'.א ִיְזַנח ְלעֹוָלם 

ְּבָגִדים. ֶזַבח לֹו ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח  ץֲחמּו

לֹו ְּבבֹוְגִדים. ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו 

ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח  ְלַהֲאִדים. ְּבֹכחוֹ 

ְנִגיִדים. ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום 

 ִּיְלּכדוַ "(שמואל ב, ה, ז) ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .ָקִדים

" ר"ת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד ֻצַדתמְ  תאֵ  ִודּדָ 

י דֵ כְ ּנֶ ם מִ קוֹ ּמָ ת הַ אֶ  ׁשבַ ּכָ  ֶׁשָּדִודף . ַא"םדוֹ אֱ 

אי ּדַ י, וַ מִ דוֹ א אֲ י וְ ּתִ יְׁש לִ ה ּפְ יָ הָ ׁשֶ  לֶ ימֶ בִ אֲ 

ם קוֹ ּמָ ה ּבַ יזָ חִ ם אֲ דוֹ ת אֱ ּפַ לִ קְ ם לִ ה ּגַ תָ יְ הָ ׁשֶ 

ת ק אֶ ּלֵ ם סִ קוֹ ּמָ ת הַ ד אֶ וִ ּדָ  ׁשבַ ּכָ ׁשֶ כְ ה, ּוּזֶ הַ 

ל ב עַ תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ םּׁשָ ם מִ דוֹ ת אֱ ּפַ לִ קְ 

(בראשית כ, ה, רָ ת ׂשָ ם אֶ ּגֹ פְ ה לִ ּסָ ּנִ ׁשֶ  לֶ ימֶ בִ אֲ 

ָנִביא הּוא  ָהִאיׁש ִּכי ב ֵאֶׁשתְוַעָּתה ָהׁשֵ " ז)

 עּדַ  ִׁשיבמֵ  יְנאֵ  ִאםוְ ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְד ֶוְחֵיה 

  "ם.דוֹ אֱ  ", ר"תמֹות ָּתמּות ִּכי

 ןכֵ וְ 



ה מָ חָ לְ ּמִ הַ ׁשֶ  (יחזקאל לב, יז) י"םּבִ לְ ּמַ ּבַ 

ם דוֹ ין אֱ ּבֵ  גגוֹ מָ ג ּווֹ ל ּגׁשֶ 

ִמְּפֵני ת, תוֹ ת ּדָ מֶ חֶ לְ ה מִ יֶ הְ ּתִ  אל,עֵ מָ ְׁש יִ וְ 

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. ֶדתֶׁשֱאמּוָנָתם ְמֹפרֶ 

ת יק אֶ סִ פְ ּתַ ן ׁשֶ וֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקּתִ  ּוׂשעֲ ּיַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ם ק ּגַ סַ פְ א ּתֻ ילָ ּמֵ ם, מִ ּׁשָ ים מִ ִר צְ וֹ ּנת הַ יקַ נִ יְ 

, ירּוָׁשַלִיםים מִ קִ נְ וֹ ּיים ׁשֶ אלִ עֵ מָ ְׁש ּיִ ת הַ יקַ נִ יְ 

ן. וֹ ּיצִ ה ּבְ יָ לּוּתְ  רּוָׁשַלִיםּיְ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ 

ם הֶ ּלָ ת ׁשֶ תוֹ ּדָ הַ ם ׁשֶ לָ עוֹ ת הָ וֹ ּמאֻ  ּויׁשּגִ ְר ּיַ ׁשֶ כְ ּו

 חַ ּתֵ ּפַ ְת ע, ּתִ פַ ם ׁשֶ הֶ ים לָ נִ תְ ם נוֹ ינָ ר אֵ בָ ּכְ 

ם, יהֶ תֵ נוֹ מּול אֱ ג, עַ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ  ּכָ מִ 

ל ב עַ תּון ּכָ כֵ ל. וְ אֵ רָ ְׂש יִ לְ  ַהְּגֻאָּלהא בֹ תָ וְ 

יֹוֵׁשב " ד)(תהילים ב, ג גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ 

ר אֵ בָ נְ ּו ",ִיְלַעג ָלמוֹ  ה'ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק 

ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּו ֶׁשַּבַּמְלכּותד סוֹ יְ הַ ן ׁשֶ ּמָ קַ לְ 

  .קחוֹ ְׂש 

ָהָאֶרץ  (רות צג.) ְּבֹזַהר ָחָדׁש

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן רֹוֶעֶדת ִמִּצּיֹון

א בָ מּוּדְ ָמה ָּבָאה ִמִּצּיֹון, ְרִעיַדת ָהֲאדָ 

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל (ברכות סד.) י מִ לְ ׁשַ רּויְ ּבַ 

ֵאין ַרַעׁש ֶאָּלא ֶהְפֵסק ַמְלכּות. ְּכָמה 

 ."ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ַוָּתֹחל"ְּדַאְּת ֲאַמר 

ם, לָ עוֹ ת ּבָ כּולְ ּמַ הַ  ׁשרֶ יא ׁשֹ ן הִ וֹ ּיּצִ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ 

ם רֵ וֹ ה ּגת, זֶ כּולְ ּמַ ק ּבַ סֵ פְ הֶ וְ  עַ זּועְ זַ  ְּכֶׁשֵּיׁש

  ן.וֹ ּיּצִ ה מִ ידָ עִ ְר ת הָ אֶ 

ָּתנּו ַרָּבָנן,  (ברכות כז:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרִּבי  ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד

ְיהֹוֻׁשַע, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְּתִפַּלת ַעְרִבית 

 ְרׁשּות אֹו חֹוָבה ָאַמר לֹו, ְרׁשּות. ָּבא

ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, 

ָאַמר  ,אֹו חֹוָבה ׁשּותְּתִפַּלת ַעְרִבית ְר 

א ַרִּבי  לֹו, חֹוָבה. ָאַמר לֹו, ַוֲה

ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי ְרׁשּות. ָאַמר לֹו, 

ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשִּיָּכְנסּו ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין 

ְנסּו ַּבֲעֵלי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. ֵּכיָון ֶׁשִּנכְ 

ָעַמד ַהּׁשֹוֵאל ְוָׁשַאל, ְּתִפַּלת ְּתִריִסין, 

ָאַמר לֹו  ,ַעְרִבית, ְרׁשּות אֹו חֹוָבה

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, חֹוָבה. ָאַמר ָלֶהם ַרָּבן 

ְּכלּום ֵיׁש ָאָדם ַּגְמִליֵאל ַלֲחָכִמים, 

ָאַמר לֹו ַרִּבי  ,ֶׁשחֹוֵלק ְּבָדָבר ֶזה

א ִמִּׁשְמ ְיהֹוֻׁשַע, ָלאו. ָא ַמר לֹו, ַוֲה

ָאַמר לֹו, ְיהֹוֻׁשַע, ֲעֹמד  ,ָאְמרּו, ְרׁשּות

ָעַמד ַרִּבי  ,ַעל ַרְגֶלי ְוָיִעידּו ְּב

ְיהֹוֻׁשַע ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר, ִאְלָמֵלא ֲאִני 

ַחי ְוהּוא ֵמת, ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֵאת 

י, ַהֵּמת, ְוַעְכָׁשיו, ֶׁשֲאִני ַחי ְוהּוא חַ 

 ,ֵהיַא ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהַחי

 ְוַרִּבי ָהָיה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש,

ְיהֹוֻׁשַע עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו, ַעד ֶׁשִרְּננּו 

ָּכל ָהָעם ְוָאְמרּו ְלחּוְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן, 

ְוָעַמד. ָאְמרּו, ַעד ַּכָּמה  ,ֲעֹמד

יל. ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִניַצֲעֵריּה ְוֵליזִ 

ֶאְׁשָּתַקד ִצֲעֵריּה. ִּבְבכֹורֹות, ְּבַמֲעֵׂשה 

ִצֲעֵריּה. ָהָכא ַנִמי ָקא  ְּדַרִּבי ָצדֹוק

אֹותֹו  '.כּווְ ְמַצֵער ֵליּה. ָּתא ְוַנֲעְבֵריּה. 

ְוִנְּתָנה  חַהּיֹום ִסְּלקּוהּו ְלׁשֹוֵמר ַהֶּפתַ 

ַרָּבן  , ֶשָהָיהסְרׁשּות ַלַּתְלִמיִדים ִלָּכנֵ 

ַּגְמִליֵאל ַמְכִריז ְואֹוֵמר, ָּכל ַּתְלִמיד 

א ִיָּכֵנס ְלֵבית  ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו, 

א בָ מּו

 ָמִצינּו



ַהִּמְדָרׁש. ַההּוא יֹוָמא ִאְתָוְספּו ַּכָּמה 

 , ְּפִליֵגי ָּבּהןַסְפְסֵלי. ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָ 

ַאָּבא יֹוֵסף ַּבר ּדֹוְסָּתִאי ְוַרָּבָנן, ַחד 

ָוֵסף ַאְרַּבע ֵמאֹות ַסְפְסֵלי, ָאַמר, ִאתְ 

 וכו',ְוַחד ָאַמר, ְׁשַבע ֵמאֹות ַסְפְסֵלי. 

א ָהְיָתה ֲהָלָכה ֶׁשָהְיָתה ְּתלּוָיה  ְו

א ֵּפְרׁשּוָה. ְוַאף ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁש

א ָמַנע ַעְצמֹו ִמֵּבית  ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

ּבֹו ַהִּמְדָרׁש ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ִּדְתָנן, 

ַעּמֹוִני ִלְפֵניֶהם  ֵּגרַּבּיֹום ָּבא ְיהּוָדה 

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ָאַמר ָלֶהם, ָמה ֲאִני 

 ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל,'. כּווְ  ָלבֹוא ַּבָּקָהל

הֹוִאיל ְוָהִכי ֲהֵוי, ֵאיִזיל ַוֲאַפְּייֵסיּה 

ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִּכי ָמָטא ְלֵביֵתיּה, 

יָתא ְּדֵביֵתיּה ְּדִמַׁשְחָרן. ַלֲאׁשִ  ִזיְנהּוחֲ 

ָאַמר ֵליּה, ִמָּכְתֵלי ֵּביְת ַאָּתה ִנָּכר 

ֶׁשֶּפָחִמי ַאָּתה. ָאַמר ֵליּה, אֹוי לֹו 

ַלּדֹור ֶׁשַאָּתה ַּפְרָנסֹו. ֶׁשֵאין ַאָּתה 

, יםיֹוֵדַע ְּבַצֲעָרן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכמִ 

ּזֹוִנין. ַּבָּמה ֵהן ִמְתַּפְרְנִסין ּוַבָּמה ֵהם נִ 

, ְמֹחל ִלי. ָלא  ָאַמר ֵליּה, ַנֲעֵניִתי ְל

ַאְׁשַגח ֵּביּה. ֲעֵׂשה ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַאָּבא, 

. ְואֹותֹו ַּתְלִמיד, ַרִּבי 'כּווְ  ִאיַפֵּייס

ים ִׁש ְק מַ  ׁשיֵ  .ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲהָוה

 תוֹ אוֹ ף ׁשֶ וֹ ּסק ּבַ א רַ רָ מָ ּגְ הַ ת רֶ מֶ אוֹ  עַ ּוּדמַ 

י ּבִ ה רַ יָ ה הָ ׂשֶ עֲ ּמַ ל הַ ת ּכָ ר אֶ רֵ עוֹ יד ׁשֶ מִ לְ תַ 

ן ּבָ רַ ר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ אי. חַ ר יוֹ ן ּבַ עוֹ מְ ִׁש 

 דסוֹ יְ  תינַ חִ ּבְ  אהּוׁשֶ  יאׂשִ נָ  היָ ל הָ יאֵ לִ מְ ּגַ 

ה יָ הָ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ רַ וְ  .תכּולְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ הַ 

 מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ  יּבִ רַ ּדְ , תכּולְ ת מַ ינַ חִ ּבְ 

 (חגיגה ה:)ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו .שפ"ו םל ׁשֵ עַ 

ר' ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיא ַהָּוא ָקֵאי ֵּבי 

ֵקיָסר ְוכּו' ִּכי ָקא ִניָחא ַנְפֵׁשיּה ְּדר' 

ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיא ָאְמִרי ֵליּה ַרָּבָנן 

 .ַמאי ֶּתיֱהֵוי ֲעַלן ֵמֶאִּפיקֹוְרִסין ְוכּו'

ֶׁשָהָיה ָמצּוי ֵאֶצל ַהֵּקיָסר, ְוָהָיה  רֹוִאים

א רָ מָ ּגְ הַ ן כֵ לָ  .ִמְתַוֵּכַח ִעם ֶאִּפיקֹוְרִסין

ן עוֹ מְ י ִׁש ּבִ רַ ׁשֶ  ס,ּוּיּפִ י הַ רֵ חֲ ף ַאוֹ ּסּבַ  תנֶ ּיֶ צַ מְ 

ל ת ּכָ ר אֶ רֵ עוֹ יד ׁשֶ מִ לְ ּתַ ה הַ יָ אי הָ חַ ן יוֹ ּבֶ 

ן יס ּבֵ ּוּיּפִ  יאבִ הָ י לְ דֵ ּכְ  ,הלָ חָ ְת הַ מֵ ה ׂשֶ עֲ ּמַ הַ 

 איחַ ר יוֹ ן ּבַ עוֹ מְ י ִׁש ּבִ רַ י ת, ּכִ כּולְ ּמַ ד לַ סוֹ יְ הַ 

, עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ ת רַ ר אֶ עֵ צַ ל מְ יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ ה ׁשֶ ָארָ 

ד סוֹ יְ ין הַ ה ּבֵ לָ עְ מַ לְ  ׁשּיֵ ד ׁשֶ רּוּפֵ ד הַ סוֹ ּבְ 

ס ּוּים ּפִ רֹ גְ לִ  ית אֵ בוֹ ׁשָ חֲ ב מַ ׁשַ חָ ת, וְ כּולְ ּמַ לַ 

 ,תכּולְ מַ ד ּוסוֹ יְ  דּוחם יִ רֹ גְ לִ  ידֵ ם ּכְ הֶ יינֵ ּבֵ 

ה לָ אֵ ְּׁש הַ  רֶ ן ּדֶ יָ נְ עִ הָ ל ּכָ ת ר אֶ רֵ עוֹ א הּון כֵ לָ וְ 

 ת אוֹ ּוׁשיא ְר ם הִ ית אִ בִ ְר ת עַ ּלַ פִ ל ּתְ עַ 

 (ויחי רכט:)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ  יפִ ּכְ ה. בָ חוֹ 

את צֵ מְ ת נִ כּולְ ּמַ הַ ׁשֶ ה ּכְ חָ נְ מִ ית ּוִר חֲ ׁשַ ּבְ ׁשֶ 

ד, חּוה יִ יכָ ִר יא צְ הִ ל, וְ ּבֵ קַ ל מְ ב ׁשֶ ּצָ מַ ּבְ 

ד. חּוּיִ ת הַ ר אֶ רֵ עוֹ ה לְ בָ חוֹ  ןת הֵ וֹ ּלפִ ּתְ הַ 

ל ב ׁשֶ ּצָ מַ את ּבְ צֵ מְ נִ ַהַּמְלכּות ׁשֶ ּכְ ְבַעְרִבית ּו

ע פַ ּׁשֶ ת הַ יא ְמַחֶּלֶקת אֶ הִ , ׁשֶ יעַ ּפִ ְׁש מַ 

ר רֵ עוֹ לְ  רֶ ין צֹ אֵ ָלעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִנים, וְ 

ה ִהיא ּלָ פִ ּתְ הַ  ה,ן זֶ מַ זְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ר הַ בּוד עֲ חּויִ 

ד חּור יִ רֵ עוֹ ה לְ צָ "י רָ ּבִ ְׁש רַ ן ׁשֶ יוָ כֵ ְרׁשּות. וְ 

ם ס עִ ּיֵ ּפַ תְ ל יִ יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ ת ׁשֶ כּולְ מַ ד ּוסוֹ יְ 

י קֵ ּוּלחִ  רֶ ה ּדֶ ת זֶ ר אֶ רֵ א עוֹ , הּועַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ רַ 

ד חּויִ  ןיַ נְ עִ יב בִ ם סְ הֶ יינֵ ּבֵ  ּויהָ ת ׁשֶ עוֹ ּדֵ הַ 

י ּבִ רַ ׁשֶ  ינּויְ ית. הַ בִ ְר ת עַ ּלַ פִ תְ ת ּבִ כּולְ מַ ד ּוסוֹ יְ 



יו ׁשָ כְ עַ ר ׁשֶ בַ ת סָ כּולְ ת מַ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

ן ּבָ רַ ת, וְ ּוׁשה ְר ּלָ פִ ּתְ הַ ד וְ חּויִ ּבְ  רֶ ין צֹ אֵ 

ה ד מַ סוֹ יְ לַ  ׁשית יֵ בִ ְר עַ ם ּבְ ּגַ ר ׁשֶ בַ ל סָ יאֵ לִ מְ ּגַ 

 ד.סוֹ ת יְ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ א הָ הּון ׁשֶ יוָ , ּכֵ יעַ ּפִ ְׁש הַ ּלְ 

ת אֶ ר רֵ עוֹ  תוֹ לָ אֵ ְׁש ּבִ  יֹוַחאי ַּברַרִּבי ִׁשְמעֹון וְ 

י ּבִ רַ ת ר אֶ עֵ צַ מְ  ַרָּבן ַּגְמִליֵאלר ׁשֶ עַ ּצַ הַ 

 תכּולְ ּמַ לַ ם רַ גְ ּנִ ׁשֶ ר עַ ּצַ ת הַ ל אֶ ּמֵ ּסִ , ׁשֶ עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

ף וֹ ּסה ּבַ יָ הְ ה נִ ּזֶ ה מִ ָאצָ תוֹ כְ , ּודחּוין יִ אֵ ׁשֶ ּכְ 

ן כֵ וְ  .ןיוֹ לְ עֶ ד הָ חּוּיִ ת הַ אֶ  ררֵ עוֹ ס ׁשֶ ּוּיּפִ 

א, יׁשָ ּדִ קַ  אינָ צִ ּוּבר הַ ּזֹ א ּבַ רָ קְ "י נִ ּבִ ְׁש רַ 

הרה"ג י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ."ןוֹ ּיא"ב צִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

אֹוִתּיֹות  רהַ וֹ ּזר הַ פֶ ּסֵ שליט"א ׁשֶ  .פ .ר' מ

ל קב"ה ד ׁשֶ חּוּיִ ד הַ סוֹ  ינּויְ , הַ "ז ו"הרָ 

ן כֵ וְ ו"ה. אֹוִתּיֹות ים ּבָ זִ מָ ְר ּנִ ׁשֶ  יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ּו

"י ֶׁשָּזָכה ּבִ ְׁש ַעל רַ  (שמות יד.)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ֵאׁש ֶׁשל ָזָהב ְלִגּלּוי אֹור ֵאין סֹוף ִּבְבִחיַנת 

א ד הּווִ ּדָ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו .טֹוב ּדֹוֵלק

ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ  "יּבִ ְׁש רַ י נֵ פְ ן לִ כֵ ב. וְ הָ ת זָ ינַ חִ ּבְ 

 ב.הָ ל זָ ת ׁשֶ יכּות אֵ ידַ דִ מְ לִ  למֶ סֵ  ןהֵ  א"טרָ קָ 

 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ ב הָ זָ לְ  "יּבִ ׁשְ רַ ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ה ּיָ קִ זְ י חִ ּבִ ר רַ מַ ָא (ילקוט תהילים תתמג)

ד חָ יד אֶ מִ לְ תַ ה ּבְ ׂשֶ עֲ ה מַ ּיָ מִ ְר ם ר' יִ ׁשֵ ּבְ 

א צָ ּיָ אי ׁשֶ חַ ן יוֹ ן ּבֶ עוֹ מְ י ׁשִ ּבִ ל רַ ׁשֶ 

 יּוהָ וְ  ,ירׁשִ עֱ הֶ וְ  יחַ וִ ְר הִ ה וְ רָ חוֹ סְ לִ 

ח יוַ רֶ ת הָ ים אֶ אִ ים רוֹ ידִ מִ לְ ּתַ הַ 

ה ן, מֶ מָ צְ ין עַ יִר צֵ מְ  יּוהָ וְ  יחַ וִ ְר הִ ׁשֶ 

ן הוֹ יב לְ סִ נְ ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ה ר' ׂשָ עָ 

ר מַ ה ָאעָ קְ בִ ן לְ הוֹ ק ּבְ פַ נָ ין וְ ידִ מִ לְ ּתַ לַ 

ב הָ ין זָ ִר ינָ דִ  יאִ ּלְ מַ תְ הִ ה עָ קְ ה ּבִ עָ קְ ּבִ לַ 

, ִדיָנִרין ָזָהבה עָ קְ ּבִ ה הַ ָאּלְ מַ תְ ד נִ ּיָ מִ 

ל וֹ ּטם יִ ּכֶ ד מִ חָ ל אֶ יו ּכָ ידָ מִ לְ תַ ר לְ מַ ָא

 יּוא הָ ּלָ אֶ  ,ׁשּקֵ בַ א מְ הּוה ּׁשֶ ל מַ ּכָ 

 ּוּנּמֶ ל מִ טֵ א נוֹ הּוי ׁשֶ ל מִ ּכָ ים ׁשֶ עִ דְ יוֹ 

 .לטֵ א נוֹ א הּובֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ  רוֹ כָ ן ׂשְ ּתַ מַ 

  .רצָ אוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןרוֹ מֵ ן כֵ וְ 

א הּוי, ׁשֶ נִ ה עָ יָ הָ  עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

, עפַ ׁשֶ  ּהין לָ אֵ ן ׁשֶ מַ זְ ּבִ  תכּולְ ּמַ ל הַ ל ׁשֶ מֶ סֵ 

 יִר א צָ הּוׁשֶ ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ז לְ מַ א רָ הּווְ 

ב ּצַ ת מַ ת אֶ עַ דַ לָ ת וְ כּולְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ 

 אן הּוכֵ לָ  ים.מִ כָ חֲ הַ י ידֵ מִ לְ ל ּתַ ה ׁשֶ סָ נָ ְר ּפַ הַ 

 ירקִ י ים, ּכִ ִר חוֹ ְּׁש הַ  יתוֹ ּבֵ ת ירוֹ קִ ּבְ  אתזֹ ז מַ רָ 

(ויחי ַּבֹּזַהר א בָ ּוּמת, ּכַ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

"ַוַּיֵּסב  (ישעי' לח, ב) בתּוּכָ ל הַ עַ  רכח:)

 ידּוִר הוֹ ׁשֶ ן ּכְ כֵ לָ וְ . ִחְזִקָּיהּו ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר

 פּוסְ וֹ ּתנִ  תוֹ יאּוִׂש ּנְ מִ ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ת אֶ 

ים לִ סָ פְ סַ  תאוֹ ע מֵ בַ ׁשְ  אוֹ ת אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא

ע ּבַ ְר ַא יםִר ּפָ סְ ּמִ הַ י , ּכִ ׁשרָ דְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ 

ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ל הַ ים ׁשֶ ִר ּפָ סְ ם מִ הֵ  עבַ ׁשֶ וְ 

 ןכֵ וְ  ת.כּולְ ים מַ לִ ּמְ סַ מְ ת אוֹ ּסְ כִ ים וְ לִ סָ פְ סַ 

ר זָ עָ לְ י אֶ ּבִ ת רַ אֶ ל יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ ם קוֹ מְ ּבִ  ּוּנמִ 

, נוֹ קָ ת זְ נַ ּבָ לְ הַ ס ּבְ נֵ  ה לוֹ ׂשָ עֲ ּנַ ה ׁשֶ יָ ְר זַ ן עֲ ּבֶ 

ה, נָ ים ׁשָ עִ בְ ן ׁשִ בֶ י ּכְ נִ י אֲ רֵ הֲ ר מַ ָאוְ 

ן כֵ וְ  .עבַ ׁשֶ ר ּפַ סְ מִ ר לְ ּׁשֵ א קִ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ן ּבָ רַ ת דַ רָ י הוֹ רֵ חֲ ַא ׁשרָ דְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ ן ּוּיּדִ הַ 

ם אִ ב, הַ ָאמוֹ ן ּווֹ ּמל עַ ה עַ יָ הָ ל יאֵ לִ מְ ּגַ 

ים דִ מְ ן עוֹ יִ דַ עֲ ׁשֶ  ת אוֹ וֹ ּמאֻ ּבָ  בּוְר עָ תְ הִ 

ת ּפַ לִ ל קְ ן עַ ּוּיה ּדִ יָ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם, וְ רָ ּוּסאִ ּבְ 

ן כֵ וְ  ד.וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ה מַ ָאצְ ה יָ ּנָ ּמֶ ּמִ ב ׁשֶ ָאמוֹ 

ד וִ ּדָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ דַ לֵ ב ּבְ תּוּכָ ס"ת הַ  "עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

 ׁשת ִאיַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ּבַ ") בראשית לח, ב(



ז ּמֵ רַ מְ  עַ ּוׁשן כֵ ". וְ הָ ַוִּיָּקחֶ  עַ ּוׁש וֹ ּוְׁשמ יְּכַנֲענִ 

 ֶהְמֵׁשר"ת  "עַ ׁשֻ הוֹ יְ ן כֵ . וְ עַ ׁשֻ הוֹ יְ ל עַ 

ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח ם "ׁשָ  ַהְּפסּוִקים

". ִני ֵלאֹמרׁשָ דֹו יָ ל עַ ִּתְקֹׁשר וַ ְמַיֶּלֶדת הַ 

ָּׁשִני הַ דֹו יָ ל עַ ֲאֶׁשר ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו "

רמ"ע א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ  ".מֹו ָזַרחְׁש ִּיְקָרא וַ 

ן ּבָ רַ ׁשֶ  ח"ב פרק מז) 'יונת אלם'( אנוֹ ּפָ מִ 

ד סוֹ ם, טֶ חֹ ל הַ עַ א ּבַ רָ מָ ּגְ א ּבַ רָ קְ נִ ל יאֵ לִ מְ ּגַ 

 ּהלָ עֲ ם ּבַ טֶ חֹ ל הַ עַ א ּבַ הּוׁשֶ ת רֶ אֶ פְ ּתִ הַ 

(סוכה א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .איתָ נִ רוֹ טְ מַ ּדְ 

ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי  מא:)

ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי 

א  ֲעִקיָבא ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפיָנה, ְו

ָהָיה לּוָלב ֶאָּלא ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ִּבְלַבד, 

ל ַּגְמִליאֵ  ןֶׁשְּלָקחֹו ְבֶאֶלף זּוז, ְנָטלֹו ַרּבָ 

. ְוָיָצא בֹו, ּוְנָתנֹו ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוכּו'

 בלָ ּוּלת הַ ה אֶ נָ קָ  ליאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ ׁשֶ ים אִ רוֹ וְ 

י ּבִ רַ לְ  נוֹ תָ נְ ז ּוף זּולֶ אֶ ּבְ  דסוֹ יְ ת ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ 

ן ּבָ ן רַ כֵ וְ  .תכּולְ ת מַ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ ׁשֶ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

ז ּמֵ רַ לְ  ה,ינָ ּבִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הנֶ בְ יַ ה ּבְ יָ ל הָ יאֵ לִ מְ ּגַ 

יף סִ הוֹ ה. וְ ינָ ּבִ ד הַ ה עַ לֶ עוֹ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ עַ 

ל ׁשֶ  וֹ ּדבְ עַ ר שליט"א ׁשֶ פֵ ף סוֹ סֵ הרה"ג ר' יוֹ 

 בי"טם ת ׁשֵ וֹ ּיתִ אוֹ  יבִ טָ ה יָ ל הָ יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ 

ת מוֹ לָ עוֹ ה לָ ינָ ּבִ ע הַ פַ ת ׁשֶ אֶ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ 

  ים.נִ וֹ ּתחְ ּתַ הַ 

ל ' עַ ּיָ מִ ְר ת יִ ַאבּוּנְ ים מִ קִ סּויא ּפְ בִ נָ 

' ּיָ מִ ְר ּיִ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה, וְ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ל ם, עַ לָ עוֹ ים לָ ִר צְ וֹ ּנהַ  אּוּבָ ם שֶ דֶ ד קוֹ ז עוֹ מַ רָ 

; ַהְּגֻאָּלהן מַ זְ ן ּבִ וֹ ּיצִ ּבְ  ּוׂשעֲ ּיַ ן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ 

ן, וֹ ּיצִ ּבְ ַהּנֹוְצִרים ל ל ׁשֶ קּולְ ּקִ ת הַ אֶ  נּוּקְ תַ ּיְ ׁשֶ 

ר זֹ חְ ע יַ פַ ּׁשֶ הַ ׁשֶ ים, וְ חִ ּסְ ּפִ הַ ים וְ ִר ּוְ עִ ל הָ ׁשֶ וְ 

ת ּפַ לִ ל קְ ז עַ ּמֵ רַ א מְ ן הּוכֵ  מוֹ ה. ּכְ ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ לְ 

ל ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ יא הַ הִ ים, וְ ּיִ אִ ת ּבָ בֶ ׁשֶ וֹ ּין ׁשֶ וָ יָ 

י רֵ מְ ַאמַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ , ּכִ ִמִּצּיֹוןה ָאּבָ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ 

ים ִר ּבְ דַ ם מְ ינָ ים אֵ קִ סּוּפְ הַ ר ׁשֶ רּו[ּבָ  ה.ּכָ נֻחֲ 

ז מֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ ק ּבְ רַ ים, וְ עִ ׁשָ ְר הָ ַהּנֹוְצִרים ל עַ 

ל קּולְ ל קִ ן ׁשֶ ּוּקִּת ים, הַ ּלִ ּמִ ת לַ חַ ּתַ ר מִ ּתֵ ּתַ סְ מִ 

(ירמי' ן]: וֹ ּיצִ ים ּבְ חִ ּסְ ּפִ הַ ים וְ ִר ּוְ עִ הָ וְ ַהּנֹוְצִרים 

ְּבַהר  ֹנְצִריםִּכי ֶיׁש יֹום ָקְראּו ") לא, ה

ֵהינּו:  ה'ֶאל  ִצּיֹוןָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ֶאפְ  ֱא

ְוַצֲהלּו ָרּנּו ְלַיֲעֹקב ִׁשְמָחה  ה'ִּכי ֹכה ָאַמר 

ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו  ְּבֹראׁש ַהּגֹוִים

ֶאת ַעְּמ ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל:  ה'הֹוַׁשע 

ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים 

ָהָרה ְוֹיֶלֶדת  ִעֵּור ּוִפֵּסחַ ַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם מִ 

ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה: ִּבְבִכי ָיבאּו 

ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶר 

א ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב  ָיָׁשר 

ּגֹוִים  ה'ִׁשְמעּו ְדַבר  ְוֶאְפַרִים ְּבֹכִרי הּוא:

ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק 

ִּכי  ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו:

ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו:  ה'ָפָדה 

ִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ּוָבאּו ְוִרְּננּו 

ָגן ְוַעל ִּתיֹרׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ַעל ּדָ  ה'

ָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה וְ ְּבֵני ֹצאן ּוָבָקר 

א יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד ל ה ׁשֶ ח זֶ סַ . נֹ "ְו

ל כָ ם ּבְ יִ מַ עֲ ק ּפַ רַ  יעַ פִ מוֹ  "ִעֵּור ּוִפֵּסחַ "

, ְמצּוַדת ִצּיֹוןת ד אֶ וִ ּדָ  ׁשבַ ּכָ ׁשֶ , ּכְ "נַ ּתַ הַ 

 ְלַהָּלן



ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ עַ  אנּובֵ הֵ את ׁשֶ ּזֹ ' הַ ּיָ מִ ְר ת יִ ַאבּונְ בִ ּו

  ה. ידָ תִ עֲ הָ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ  חסַ ּפֶ הַ ג ל חַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ִּפֵּסחַ ן כֵ וְ 

ן וֹ ּין צִ ּבַ ְר ל חֻ ן ׁשֶ מַ ּזְ ם הַ ה ּגַ יָ ה הָ זֶ ה, וְ ידָ תִ עֲ הָ 

, עַ דּוּיָ ּכַ  חסַ ּפֶ ב רֶ עֶ ּבְ  יׁשאִ הָ  תוֹ ה אוֹ לָ תְ ּנִ ׁשֶ ּכְ 

י פִ כְ ה. ּון זֶ מַ זְ ב ּבִ ּוה ׁשיֶ הְ ן יִ וֹ ּיצִ ּבְ  ןּוּקּתִ ן הַ כֵ לָ 

ן ה' יסָ נִ י"ד ּבְ ּבְ ׁשֶ  (פנחס רמט:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ 

ת יא אֶ בִ נָ . וְ ַהְּגֻאָּלהן מַ זְ ו ּבִ ׂשָ עֵ ם ּבְ קֹ נְ יִ 

, ִמי הּוא "ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון": נוֹ וֹ ׁשלְ 

ַוֹּיאֶמר "ֶזה ִניָסן. ּוְבי''ד ֶׁשּלֹו,  ,ִראׁשֹון

. ָׁשם ִנְׁשַּבע "י ָיד ַעל ֵּכס ָיּהּכִ 

ְלַהֲעִביר ֵמָהעֹוָלם ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו 

 (פסחים ה.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֲעָמֵלִקִּיים.

ָׁשה ִּבְׂשַכר ְׁשלָׁשה "ִראׁשֹון" ָזכּו ִלְׁשל

ת כּוזְ ּבִ "א ׁשֶ ׁשָ ְר הַ ּמַ ם ּבַ ן ׁשָ ּיֵ עַ וְ  "ִראׁשֹון",

 הּכֶ זְ נִ  "יתּוּבִ ְׁש ּתַ ָהִראׁשֹון ם וֹ ּי"ּבַ ק סּוּפָ הַ 

 ,יולָ ב עָ תּוּכָ ׁשֶ , וׂשָ עֵ ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ֶׁשל 

ְוֵכן ָמִצינּו  י"."ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹונִ 

ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל (שמו"ר טו, א)  ַּבִּמְדָרׁש

ִמִּמְצַרִים ָאַמר ָלֶהם הקב"ה ֵאין ָלֶכם 

ְלִפיָכ ִנְקָרא  ,הֹחֶדׁש ַאֵחר ָּגדֹול ִמּזֶ 

 ",הּוא ָלֶכם ִראׁשֹון"ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ִראׁשֹון

ְוֵעָׂשו ִנְקָרא  ,ְוִצּיֹון ִנְקָרא ִראׁשֹון

ָיֹבא  ,ּוָמִׁשיַח ִנְקָרא ִראׁשֹון ,ִראׁשֹון

ית ּבֵ ְוִיְבֶנה  הקב"ה ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹון

ְוִיָּפַרע ִמן  ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹון ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

ָמִׁשיַח  ְוָיֹבא ִּנְקָרא ִראׁשֹוןֵעָׂשו ׁשֶ 

ן כֵ ּתָ יִ וְ  .ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹון

ת ן אֶ ּקֵ ּתִ  ָהר"ש אֹוְסְטרֹוְּפִליׁשֶ  םעַ ּטַ ה הַ ּזֶ ׁשֶ 

 ּהרָ מְ ָאלְ  שפ"ו םׁשֵ ת ה אֶ ירָ ּכִ זְ ּמַ ה ׁשֶ ּלָ פִ ּתְ הַ 

הר"ש א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  .ֶעֶרב ֶּפַסחּבְ 

ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ ל ׁשֶ י זצ"לִ ּפְ רוֹ טְ סְ אוֹ 

 ם",כֶ ה לָ ּזֶ הַ  ׁשדֶ חֹ "הַ ן יסָ נִ  ׁשדֶ חֹ 

 חוֹ צְ ל מִ ק עַ קּוחָ הֶ  כד"תם ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ה לֶ עוֹ ד וְ וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש ל מָ ׁשֶ 

א ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן מּובָ ן כֵ וְ ד. וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ 

א ג ּבָ עוֹ ן ׁשֶ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  )(בראשית יד, יג ֶּבן עּוִזיֵאל

ב רֶ עֶ ה יָ ה הָ ט זֶ ה לוֹ ּבָ ְש ּנִ ם ׁשֶ הָ רָ בְ ַאר לְ ּׂשֵ בַ לְ 

ים אִ ְר ן קוֹ כֵ ת, לָ וֹ ּצה מַ פָ ם ָאהָ רָ בְ ַאוְ  חסַ ּפֶ 

ת וֹ ּצת מַ וֹ ּגעֻ ם הָ ל ׁשֵ ג, עַ ם עוֹ ׁשֵ ג ּבְ עוֹ לְ 

ם וֹ ּיּבַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם. וְ יוֹ  תוֹ אוֹ ם ּבְ הָ רָ בְ ַאה פָ ָאׁשֶ 

 לֶ ּמֶ ד הַ וִ ת ּדָ מַ ְׁש ת נִ יל אֶ ּצִ הַ לְ  גּואֲ ה ּדָ ּזֶ הַ 

ֵהן  תוֹ ּצּמַ ן הַ כֵ וְ  .טלוֹ ה ּבְ לָ לּוה ּכְ תָ יְ הָ ׁשֶ 

ַּכּמּוָבא  .ֶלֶחם ֹעִניָהֹאֶכל ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל 

ם דוֹ ּסְ ט מִ ת לוֹ לַ ּצָ הַ ְוֵכן  (ויצא קנז.).ַּבֹּזַהר 

לֹוט ָאָפה ַמּצֹות י רֵ הֲ , ׁשֶ חסַ ב ּפֶ רֶ עֶ ה ּבְ תָ יְ הָ 

 (בראשית יט, ג)ֹו ַהּיֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבאֹות

"ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה 

ִיְצָחק  רֵ ּבֵ ה ׁשֶ סָ נָ ְר ּפַ הַ  ְוֵכן ִּבְרַּכת. ַוֹּיאֵכלּו"

ַּכּמּוָבא  ,ֶעֶרב ֶּפַסחַיֲעֹקב ָהְיָתה ּבְ ת אֶ 

 ְוָדִוד ַמְׁשִּפיעַ  .(לב)ִּבי ֱאִליֶעֶזר' ְּב'ִפְרֵקי ְּדרַ 

ְוֵכן ְמִכיַרת  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ֶאת

ֶעֶרב ֶּפַסח ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ָהְיָתה ּבְ 

יד '(או"ח ס' תעו בשם  ים'דִ גָ י מְ ִר פְ 'ַּכּמּוָבא ּבִ 

 יעַ נִ כְ הִ  ה זוֹ ירָ כִ מְ ּבִ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו .)'יוסף

 יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מַ ְׁש ת נִ כּוזְ ו ּבִ ׂשָ ת עֵ ב אֶ קֹ עֲ יַ 

ם חֶ ית לֶ בֵ ה לְ יעָ ּגִ ת הִ ן רּוכֵ וְ  .ּוּנּמֶ א מִ צֵ ּתֵ ׁשֶ 

ת אֶ יד לִ הוֹ ז לְ עַ ם ּבֹ ר עִ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ה אֶ ילָ חִ תְ הִ וְ 



 ים.ִר עוֹ יר ְׂש צִ ת קְ ילַ חִ תְ ּבִ ח סַ פֶ ד ּבְ וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ."הּצָ מַ א"ל ב"ם ּבְ  "זעַ ּבֹ ן כֵ וְ 

ר ָלֶהם ָאמַ יד)  (תנחומא במדבר ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

הקב"ה ֶלָעִתיד ָלֹבא ֲאִני ּגֹוֵאל ֶאְתֶכם 

ּוְמַדֵּלג ַעל ַהֵּקץ ִּבְזכּות ָאבֹות 

 ּדֹוִדי קֹול" רמַ ֶׁשֶּנאֱ  ,ֶׁשִּנְקְראּו ָהִרים

 ְמַקֵּפץ ֶהָהִרים ַעל ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה ִהֵּנה

ה דָ יתִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ."ַהְּגָבעֹות ַעל

 חסַ פֶ ים ּבְ זִ מָ ְר ּנִ ה ׁשֶ יצָ פִ קְ ּו גּוּלּדִ  רֶ א דֶ בֹ ּתָ 

ם הרה"ג ר' ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .חסַ ּפָ ׁשֶ ם ל ׁשֵ עַ 

ת רַ בָ עֲ הַ ל שליט"א ׁשֶ צַ נְ בֶ ר נֶ וֹ ּדיגְ בִ אֲ 

ל אּות ׁשָ מֶ חֶ לְ מִ ד ּבְ וִ דָ ל לְ אּוּׁשָ ת מִ כּולְ ּמַ הַ 

ב תּוי ּכָ . ּכִ ֶעֶרב ֶּפַסחּבְ  הילָ חִ תְ הִ ג, גָ ד אֲ גֶ נֶ 

 ְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים""ַוּיִ  (ש"א טו, ד)

ר חַ ַא, וְ ְּבִאְמֵרי ִפְסַחָיאם ּגֵ ְר תַ ם מְ ּוּגְר ּתַ הַ וְ 

ֶאת ַמְמְלכּות  ה'ָקַרע " רמַ אֱ נֶ  ּכָ 

ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶלי ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲע 

יף הרה"ג ר' ש. סִ הוֹ וְ  ".ַהּטֹוב ִמֶּמּךָ 

ם יזִ ּמָ רֻ מְ ְׂשֹאר ּו ָחֵמץין שליט"א ׁשֶ קִ סְ ייְ רֵ 

ל עַ  יחַ ִׁש ּמָ ן הַ חוֹ צְ ל נִ ר עַ ּבֵ דַ מְ ב הַ תּוּכָ ּבַ 

ֲאֹדָני ַעל ְיִמיְנ " )תהילים קי, ה(ת. וֹ ּמאֻ הָ 

ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא  ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: ָמַחץ

ן כֵ ". וְ ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה ָמַחץ ֹראׁשְגִוּיֹות 

ם לָ עוֹ הָ ע מֵ רַ ת הָ ר אֶ עֵ בָ ה' יְ ׁשֶ ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

(תיקונים כח:)  ץמֵ ת חָ פַ רֵ ן ְׂש מַ זְ ח ּבִ סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ּבְ 

ְּדָלא ַיְפִריׁשּו ֵּבין ֵׁשׁש ְּדִאיהּו  ּוְבִגין

ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא, ּוֵבין ֶׁשַבע 

ְּדִאיִהי ַּבת זּוֵגיּה, ָצִרי ְלַבֲעָרא ְׂשאֹור 

ְוָחֵמץ ְּדִאינּון ֶעֶרב ַרב, ְּדָלא ִיְתֲחַזָיין 

ׁש ְּדִאיהּו ו', ּוֵבין ֶׁשַבע ְּדִאְּתַמר ֵּבין ׁשֵ 

, ְּבִגין ְּדֶעֶרב "ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי"ֵּבּה 

ַרב ַאְפִריׁשּו ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע ְּבַמַּתן 

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי "ּתֹוָרה, ְּכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר 

, ְואּוְקמּוהּו ֹּבֵשׁש, ַּבֲאִלין "ֹּבֵשׁש ֹמֶשה

ְעִּתין ָעְבדּו ָית ֲעָגָלא, ִׁשית ׁשַ 

ְוַאְפִריׁשּו ֵּבין ו"ק ְּדִאינּון ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע, 

ֲהִכי ַיְפִריׁש לֹון קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֵּבין 

ת ר אֶ עֵ בָ הקב"ה יְ ים ׁשֶ אִ רוֹ . ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע

ה עָ ּׁשָ ית לַ ִּׁש ִּׁש ה הַ עָ ּׁשָ ין הַ ב ּבֵ ב רַ רֶ עֶ הָ 

  .ץמֵ ת חָ פַ רֵ ן ְׂש מַ זְ ּבִ ח סַ ב ּפֶ רֶ ל עֶ ית ׁשֶ יעִ בִ ְּׁש הַ 
ית ּבֵ ת כּולְ ּמַ ׁשֶ  (יבמות עז.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

(תהילים  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב היָאצִ מְ את רֵ קְ ד נִ וִ ּדָ 

ב תּון ּכָ כֵ , וְ י"ּדִ בְ ד עַ וִ י ּדָ אתִ צָ "מָ  פט, כא)

 יתֶ נֹ י בְ ּתֵ "ׁשְ  (בראשית יט, טו)

ת ינַ חִ יא ּבְ הִ  דוִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ , ּדְ ת"אֹ צָ מְ ּנִ הַ 

ר מֵ א אוֹ הּו רּוּבָ  ׁשדוֹ ּקָ הַ ית ׁשֶ לִ לָ ּכְ ה הַ בָ קֵ ּנְ הַ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ  י",אתִ צָ "מָ  יהָ לֶ עָ 

 יהָ ּיֶ חַ ה ּבְ יָ לּוה ּתְ ּׁשָ ל אִ ּכָ ה' ׁשֶ ּׁשָ אִ ת הָ יעּונִ 'צְ 

ה ּׁשָ אִ ן הָ כֵ , לָ ּהלָ עֲ ּבַ ת מִ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ה ּׁשֶ ּמַ מִ 

ם עַ ל ּפַ ּכָ ה, ׁשֶ יָאצִ ת מְ נַ יחִ ן ּבְ ת הֵ כּולְ ּמַ הַ וְ 

ם דָ ָא מוֹ ם, ּכְ הֶ ּלָ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ אִ צְ מוֹ 

 תוֹ א אוֹ צֵ מוֹ ּו ד לוֹ בַ ָאר ׁשֶ בָ א ּדָ צֵ וֹ ּמׁשֶ 

 ׂשּפֵ חַ "אֲ  (צפניה א, יב)ב תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ ׁשדָ חָ מֵ 

ַרֵּמז ַעל ְסִפיַרת , מְ ת"רוֹ ּנֵ ם ּבַ יִ לַ ׁשָ רּות יְ אֶ 

ה יכָ ִר ּצְ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ ּוראת יְ רֵ קְ ּנִ ׁשֶ ַהַּמְלכּות 

י מִ ְׁש ין ּגַ בֵ י ּונִ חָ ין רּוג ּבֵ ּוּול זִ ן ּכָ כֵ . וְ ׂשּוּפחִ 

ים אִ דָ ּוּדן הַ כֵ ן. וְ חֵ  תיַאצִ מְ  רֶ ה ּדֶ ׂשָ עֲ נַ 

 רֶ דֶ ם ּבְ דָ ָאים לָ אִ ם ּבָ לָ עוֹ ה ּבָ בָ הֲ ים ַאּבִ ְר ּמַ ׁשֶ 



 (בראשית ל, יד) ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב היָאצִ מְ 

 יםאִ רוֹ  ןכֵ . וְ "ַּבָּׂשֶדה "ַוִּיְמָצא דּוָדִאים

 ה,יָאצִ מְ  תינַ חִ ּבְ  יאהִ  הּׁשָ אִ ׁשֶ  יםקִ סּוּפְ הַ מֵ 

 הּׁשָ אִ  אצָ "מָ  כב) יח, (משלי ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ 

 ליִ חַ  תׁשֶ "אֵ  י) לא, (שם ןכֵ וְ  ,ב"טוֹ  אצָ מָ 

 םדָ ָאלְ "ּו כ) ב, (בראשית ןכֵ וְ  א",צָ מְ יִ  ימִ 

 (דברים בתּוּכָ הַ  ןכֵ וְ  ."וֹ ּדגְ נֶ ּכְ  רזֶ עֵ  אצָ מָ  א

 וֹ ֹאת ָאִחי ׁשְּדר דעַ  ִעְּמ ְוָהָיה" ב) כב,

 היָאצִ מְ ן כֵ וְ  ."ּוּדִׁש  ס"ת "לוֹ  ַוֲהֵׁשֹבתוֹ 

ן ת ּדָ ׁשֶ ם אֵ א ׁשֵ הּוׁשֶ  ל"וֹ לָ פְ ַאְּבִגיַמְטִרָּיא 

ת חַ יא ַאהִ ר. וְ ׁשָ ּיָ ר הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמב ּכַ קֹ עֲ ן יַ ּבֶ 

ַּבִּמְדָרׁש א בָ ּוּמד, ּכַ וִ ית דָ ל ּבֵ ת ׁשֶ הוֹ ּמָ אִ הָ 

"ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה", ֶזה  (ילקוט ויחי קס)

ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים, 

ל ׁשֶ  ּהנָ ן ּבְ כֵ וְ . ָאִביו ִמיהּוָדה ְוִאּמֹו ִמָּדן

  .יחַ ִׁש מָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יםּׁשִ חֻ  לוֹ לָ פְ ַא

 ָׁשֲאלּו לא:) (נדה ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן כֵ וְ 

 ְּבַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ַרִּבי ֶאת ְלִמיָדיוּתַ 

 ַעל ְמַחֵּזר ִאיׁש ָמה ִמְּפֵני ַיַּנאי

 ִאיׁש. ַעל ְמַחֶּזֶרת ִאָּׁשה ְוֵאין ִאָּׁשה

 ִמי ֲאֵבָדה לוֹ  ֶׁשָאַבד ְלָאָדם ָמָׁשל

 ַעל ְמַחֵּזר ֲאֵבָדה ַּבַעל ִמי ַעל ְמַחֵּזר

 ָּפָניו ִאיׁש ָמה ּוִמְּפֵני ֲאֵבָדתֹו,

 ְּכַלֵּפי ְלַמְעָלה ָּפֶניהָ  ְוִאָּׁשה ַמָּטהלְ 

 ְוזוֹ  ֶׁשִּנְבָרא ִמָּמקֹום ֶזה ִאיׁש,

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַמְסִמיָכה .ֶׁשִּנְבֵראת ִמָּמקֹום

 ְלִעְנָין הדָ בֵ אֲ  יאהִ  הּׁשָ אִ הָ ׁשֶ  ֶזה ִעְנָין ַהְּגָמָרא

 ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְלַרֵּמז ,ְלַמְעָלה ְוִהיא ְלַמָּטה ֶׁשהּוא

 הדָ בֵ אֲ  ִהיא ִאָּׁשהׁשֶ  םׁשֵ כְ ּדִ  ,ַטַעם אֹותוֹ מֵ 

 ה, ּכָ ּלָ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ אִ צְ ם מוֹ עַ ל ּפַ ּכָ ׁשֶ 

ל עַ ּבַ יל ׁשֶ בִ ְׁש ה ּבִ ּטָ מַ לְ  תיוֹ הְ לִ  היכָ ִר צְ  יאהִ 

ע פַ ּׁשֶ ת הַ א אֶ צֹ מְ לִ  תוֹ דָ בֵ ל אֲ ר עַ ּזֵ חַ ה יְ דָ בֵ אֲ הָ 

   .ּהּלָ ׁשֶ 

 יׁשג אִ ּוּוּזִ ׁשֶ  (גיטין נח.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ת ינַ חִ א ּבְ הּו יׁשאִ ד הָ סוֹ ר, יְ נֵ ל לְ ׁשָ מְ ה נִ ּׁשָ אִ וְ 

י לִ ּכְ ת הַ ינַ חִ ה ּבְ ּׁשָ אִ ד הָ יסוֹ ר, וִ ּנֵ ּבַ ה ׁשֶ ילָ תִ ּפְ הַ 

(פ'  'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רפֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ר.ּנֵ ּבַ ׁשֶ 

ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשַּמְדִליִקין  בראשית שנה שניה)

י ֵנרֹות ָרִאיִתי ַטַעם ְּבֵליל ַׁשָּבת ְׁשּתֵ 

ַּבְּסָפִרים ִּכי ב' ְּפָעִמים ֵנר עֹוֶלה ת"ק, 

ְוָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ֵהם ּגּוף ֶאָחד, ּוִבְפָרט 

ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ְזַמן ַהִּזּוּוג, ּוָבִאיׁש 

 ֵיׁש רמ"ח ֵאיָבִרים ּוָבִאָּׁשה רנ"ב, ְוסַ 

. רַהֹּכל ת"ק ְּכִמְנַין ב' ְּפָעִמים נֵ 

ן כֵ וְ  .ִּזּוּוגת הַ אֶ ֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַסֵּמל ים אִ רוֹ וְ 

(חנוכה ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּבְ  אבָ מּו

 ח"ב ע' שכח ומקורו מהזוהר תרומה קסו:)

ֶׁשרמ"ח ֵאיָבִרין ַהְמַחְּבִקים ֶאת ַהְּנֵקָבה ַיַחד 

ִעם ַהב' ְזרֹועֹות ֵהם ְּכִמְסַּפר ֵנר, ְוֵהם 

ִעם  ֵנר ְּפָעִמיםב' ת ֵנר ַׁשָּבת. ְוֵכן ְּבִחינַ 

 ֶׁשְּבִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָי"ּהאֹוִתּיֹות 

ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ְמקֹום ֹּגֶרן ֲאַרְוָנה 

ַהִּזּוּוג ֶׁשל קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. ְוֵכן ַּבִּמִּלים 

ן כֵ וְ . רנֵ ֵיׁש ַּפֲעַמִים אֹוִתּיֹות  ֹּגֶרן ֲאַרְוָנה

 ('גלגולי נשמות' אות ב') אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ א ּבָ בָ מּו

ה יָ , הָ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ת ּבֵ ה אֶ נָ ּבָ ס ׁשֶ ּוּדְר הוֹ ׁשֶ 

ת רוֹ יק נֵ לִ דְ ה מַ יָ הָ ל, ׁשֶ אּוי ׁשָ בִ ר אֲ ל נֵ ּוּגלְ ּגִ 

ה יָ א הָ ן הּוכֵ ם לָ דֶ קוֹ ת, וְ לוֹ פֵ אֲ ת הָ אוֹ בוֹ ּמְ ּבַ 

ה יָ הָ ה, ׁשֶ יָאבִ ּנְ ה הַ רָ בוֹ ל ּדְ ׁשֶ  ּהלָ עֲ ק ּבַ רָ ּבָ 



ים אִ רוֹ . וְ ׁשּדָ קְ ּמִ ת הַ רוֹ נֵ ת לְ ילוֹ תִ ין ּפְ כִ מֵ 

ה יָ הָ ם ׁשֶ דָ ָא רֶ ה ּדֶ נָ בְ נִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ׁשֶ 

רמ"ע ם ּבָ א ׁשָ בָ ן מּוכֵ ת. וְ רוֹ ּנֵ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 

ל ּוּגלְ ה ּגִ יָ ס הָ ּוּדְר הוֹ ׁשֶ  (אות א) אנוֹ ּפָ מִ 

(ש"ב כד, כג)  ז'עֵ ם עַ 'מֵ ן ּבְ ּיֵ עַ . וְ לֶ ימֶ בִ אֲ 

י פִ כְ , ּולֶ ימֶ בִ י אֲ אֵ צָ אֱ ּצֶ ה מִ יָ ה הָ נָ וְ רַ אֲ ׁשֶ 

ה ּפָ לִ ּקְ א הַ הּו לֶ ימֶ בִ אֲ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

ת ינַ חִ בְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

א הּוה ׁשֶ נָ וְ רַ ין אֲ ר ּבֵ ׁשֶ ים קֶ אִ רוֹ . וְ לֶ י מֶ בִ אֲ 

ר. ת נֵ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ ס ּוּדְר הוֹ ר, לְ ת נֵ ינַ חִ בְ ּבִ 

ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון  'ַוְיֻכּלּו' רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ 

ֵנר  ְּפָעִמיםב' ׁשֶ  (ע' מז')שליט"א 

ָהַרב מֵ ". ְוֵכן מּוָבא ְּפרּו ּוְרבּוְּבִגיַמְטִרָּיא "

אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט"א, ֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַחֵּבר 

ּתֹו. ְּדַהַּבַעל ֵמִכין ֶאת ּוְמַזֵּוג ֶאת ָהִאיׁש ְלִאְׁש 

, ְוָהִאָּׁשה ַמְדִליָקה (ע' מ"ב רסד, כח)ַהְּפִתיָלה 

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֶאת ַהֵּנר. ְוֵכן מּוָבא ּבְ 

 ֵּנ"רׁשֶ  (קבלת שבת ח"ב ע' נה)ְלָהֲאִריַז"ל 

ֲהָוָי"ה ֶאְהֶי"ה ֲהָוָי"ה  תמוֹ ׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ִהי"ם ֲהָוָי"ה ֲאֹדָנ"י ל ּכָ  ּוְמַרֵּמז ַעל ,ֱא

ת ַהִּיחּוד ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ינוֹ חִ ּבְ 

ְּבִחיַנת ָזָכר, ִעם ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא 

(נהר שלום  "ׁשָּברשא בָ ן מּוכֵ וְ ְּבִחיַנת ְנֵקָבה. 

ד סוֹ ד יְ סוֹ יא ּבְ ר הִ נֵ  ְּבתֹו הילָ תִ ּפְ ׁשֶ מ.) 

ת ים אֶ יקִ לִ דְ ּמַ ׁשֶ כְ , ּוןְנֻקַּדת ִצּיוֹ  -ה בָ קֵ ּנְ הַ 

ה ילָ חִ תְ יא מַ הִ ג וְ ּוּוּזִ יל הַ חִ תְ מַ  ׁשאֵ הָ 

 רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ ין. ּבִ קְ ין נּוּיִ ת מַ לוֹ עֲ הַ לְ 

ֹאֶהל ' רפֶ ְּבֵׁשם סֵ  (ע' קכט) 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'

"ֵנר הוי"ה ִנְׁשַמת ֶׁשַהָּכתּוב  'ּתֹוָרה

ְּבִמּלּוי  הָחָתן ַּכּלָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָאָדם"

ֵח"ת ָּתי"ו נּו"ן ַּכ"ף ָלֶמ"ד ָהאֹוִתּיֹות 

  .ֵה"א

ת ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  ּוּלת אֵ מוֹ ּדָ קְ י הַ ל ּפִ עַ 

ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ  (פסחים ז:)א רָ מָ ּגְ הַ 

ָאַמר ַרב  ,ְלאֹור ַהֵּנר, ְמָנא ַהֵני ִמיֵלי

ִחְסָּדא, ָלַמְדנּו ְמִציָאה ִמְּמִציָאה, 

ִחּפּוׂש, ְוִחּפּוׂש ֵמִחּפּוׂש, ּוְמִציָאה מֵ 

ְוִחּפּוׂש ִמֵּנרֹות, ְוֵנרֹות ִמֵּנר. ְמִציָאה 

"ִׁשְבַעת ָיִמים  ָכאִמְּמִציָאה ְּכִתיב הָ 

א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם", ּוְכִתיב  ְׂשֹאר 

ָהָתם "ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן 

ׂש ִּכָּלה ַוִּיָּמֵצא". ּוְמִציָאה ֵמִחּפּו

ִּדיֵדיּה. ְוִחּפּוׂש ִמֵּנרֹות, ִּדְכִתיב, "ָּבֵעת 

ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַּבֵּנרֹות".  ֵּפׂשַהִהיא ֲאחַ 

ְוֵנרֹות ִמֵּנר, ִּדְכִתיב, "ֵנר ה' ִנְׁשַמת 

ן יוָ ּכֵ ָאָדם, חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן". 

ד סוֹ יְ ב הַ רַ חְ נֶ  וֹ ּבן ׁשֶ מָ ּזְ א הַ ח הּוסַ ב ּפֶ רֶ עֶ ׁשֶ 

ן מַ ּזְ ה הַ זֶ , יׁשאִ הָ  תוֹ י אוֹ דֵ ל יְ עַ ְלכּות ֶׁשַּבּמַ 

ן ּוּקּתִ ת הַ ה אֶ ׂשֶ עֲ ּתַ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ יל הַ חִ תְ ּתַ  וֹ ּב

אן ן ּכָ מּוה טָ ּזֶ ה ׁשֶ אֶ ְר . נִ תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ 

ר אֵ בָ ּמְ , ׁשֶ דסֶ חֶ ן וֹ ׁשּלְ מִ  אּדָ סְ חִ ב רַ י רֵ בְ דִ ּבְ 

ר עֵ בָ ץ לְ מֵ חָ ת הֶ ין אֶ קִ דְ וֹ ּבׁשֶ  ילִ הֲ ּתַ ת הַ אֶ 

ֶׁשַּבַּמְלכּות ד סוֹ יְ ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ לְ ע, ּורָ ת הָ אֶ 

ל ׁשֶ  ילִ הֲ א ּתַ הּו, ׁשֶ חסַ ב ּפֶ רֶ עֶ ר ּבְ ּנֵ ר הַ אוֹ לְ 

ים דִ מְ וֹ ּלׁשֶ  םּוּׁשמִ  ,רנֵ וְ  ִחּפּוׂשה יָאצִ מְ 

 היָאצִ ּמְ מִ ח סַ יל ּפֶ ל לֵ ׁשֶ  היָאצִ מְ 

ין, מִ יָ נְ ת ּבִ חַ ּתַ מְ ַאּבְ  ׂשּפֵ ף חִ סֵ ל יוֹ ׁשֶ  יחַ לִ ּׁשָ הַ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ל הַ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ף אֶ סֵ יוֹ  ׂשּפֵ חִ ם ׁשָ וְ 

א הּוי ׁשֶ פִ ּכְ  ,וֹ ּלׁשֶ  יעַ בִ ּגָ ז ּבַ מָ ְר ּנִ ׁשֶ  ,וֹ ּלׁשֶ 



ה רָ טָ ת עֲ ינַ חִ א ּבְ הּוין ׁשֶ מִ יָ נְ בִ לְ  יעַ ּפִ ְׁש מַ 

ים דִ מְ לוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ  ,דסוֹ יְ ּבַ ׁשֶ 

ם ל ׁשֵ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ׂשּוּפי חִ , ּכִ ׂשּוּפחִ מֵ  ׂשּוּפחִ 

 תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  שפ"ו

ע, פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ אִ צְ וֹ מים ּוִׂש ּפְ חַ ם מְ ּׁשָ ׁשֶ 

ד חּוּיִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  רנֵ ּבְ  יאהִ  ׂשּפֵ חַ לְ  רֶ ּדֶ הַ וְ 

א רָ קְ נִ  רּנֵ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ 

 ןכֵ וְ  .ןוֹ ּיצִ ן וֹ ׁשּלְ מִ  אינָ צִ ּוּבם ּוּגְר ן ּתַ וֹ ׁשלְ ּבִ 

ְּבַרֵּבנּו  אבָ ּוּמר, ּכַ וֹ ּפחְ ן לַ וֹ ׁשּלְ א מִ הּו ׂשּוּפחִ 

ְיַכּנּו ַהְּכתּוִבים  (דברים א, כב)ַּבְחֵיי 

ָהִרּגּול ְּבֵׁשם ֲחִפיָרה ִּכי ַהחֹוֵפר ְיַחֵּפׂש 

(שה"ש  ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁשּו .ַמה ֶּׁשַּבֵּסֶתר

ְלתֹו ֶנֶקב ַהְיסֹוד ֶׁשְּכִניַסת ַהְיסֹוד  עו.)

, ְּכמֹו הירָ פִ חֲ ֶׁשַּבַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת 

ֶׁשעֹוִׂשים חֹור ָּבֲאָדָמה. ְוֵכן מּוָבא ַּבֶהְמֵׁש 

 "ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים"ָׁשם ֶׁשַהָּכתּוב 

ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵאר, 

 רֶ ה ּדֶ ׂשֶ עֲ ד נַ חּון יִ כֵ וְ  סֹוד.ֶׁשֶּנְחָּפר ֶּדֶר ַהיְ 

 מוֹ , ּכְ ׂשּוּפחִ  נוֹ יָ נְ עִ , ׁשֶ דּיָ הַ  ׁשמּוׁשְ מִ 

ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת " לז)בראשית לא, ( בתּוּכָ ׁשֶ 

משלי (ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  ".ָּכל ֵּכַלי ַמה ָּמָצאתָ 

ִנְׁשַמת ָאָדם ֹחֵפׂש ָּכל  ה'ֵנר " כז)כ, 

ר נֵ  רֶ ּדֶ  ׂשּוּפחִ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ  ",ָבֶטן ַחְדֵרי

ן טֶ י בָ רֵ דְ חַ א ּבְ הּו ד,חּול יִ ּמֵ סַ מְ הַ 

ן כֵ וְ . תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ 

"ִּכי ַאֲעֶלה  (סוכה מא.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ֲאֻרָכה ָל ּוִמַּמּכֹוַתִי ֶאְרָּפֵא ְנֻאם ה', 

 ֹון ִהיא ֹדֵרׁשִּכי ְנָּדָחה ָקְראּו ָל ִצּי

ֵאין ָלּה". "ּדֹוֵרׁש ֵאין ָלּה", ִמְּכַלל 

ן וֹ ּיל צִ ן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ְּדִריָׁשה ְּדָבֵעי

ת פַ ְּׂש 'ר הַ אֵ בָ מְ ּו ה.יׁשָ ִר דְ ּו ׂשּוּפחִ  רֶ א ּדֶ הּו

ה, רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ד ּפְ ּוּמלִ ה לְ נָ ּוָ ּכַ הַ ׁשֶ  'תמֶ אֱ 

ה זֶ וְ  )(ליקוטים על הש"ס יו:רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ וְ 

 ׁשר יֵ בָ ל ּדָ כָ ּבְ ן ׁשֶ וֹ ּיי צִ רֵ עֲ א ׁשַ רָ קְ נִ 

ק רַ  ,רַ ּבָ תְ ם יִ ּׁשֵ הַ ת מֵ ּוּיחִ  תּדַ קֻ נְ 

ר בָ ּדָ ל כָ ר ּבְ עַ ׁשַ  חַ ּתֹ פְ ם לִ דָ ָאהָ  יִר ּצָ ׁשֶ 

ל עַ וְ , יתימִ נִ ּפְ ה הַ ּדָ קֻ ּנְ ס לַ נֹ כְ ל לִ כַ ּוּיׁשֶ 

ּוְביֹום  'כּווְ ִיְהֶיה ָסגּור " בתּוה ּכָ זֶ 

 ",חַ תֵ ּפָ ִיָּפֵתַח ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש יִ ַהַּׁשָּבת 

 ׁשרֵ וֹ יא ּדן הִ וֹ ּי"ל צִ זַ חֲ  בּותְ ה ּכָ זֶ  לעַ וְ 

 חַ ּתֹ פְ לִ  היׁשָ ִר ּדְ  יעִ בָ ּדְ ל לַ ּכְ , מִ ּהין לָ אֵ 

  .ןוֹ ּיי צִ רֵ עֲ ׁשַ 

ד חַ ה ַאיָ הָ ה' ׁשֶ יָאלִ ּפְ ר 'הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

 ֻאּמֹותׁשֶ א ּכְ בֹ ה תָ ּלָ אֻ ּגְ הַ ים ׁשֶ נִ וֹ אׁשִר הָ 

יא בִ נָ . וְ אֹותֹו ָהִאיׁשק מֵ ינוֹ לִ  יקּוסִ פְ יַ  ָהעֹוָלם

ְוִהֵּנה " (ד"ה שאל משה למט"ט)יו: רָ בָ ת ּדְ אֶ 

ְוָרֵחל  "ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן

הּוא  "ֹצאן"וְ  ,ִיְׂשָרֵאלת סֶ נֶ ֶׁשִהיא ּכְ 

 ,הּוא ֶחֶסד "ֲאֶׁשר ְלָאִביהָ " ,ת"ת

ָּבָאה ְלַאט ּוִמַּצד ֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל ִהיא 

ְלַאט ְּבֵקרּוב ַהְּזַמן ֹאֶר ַהָּגלּות ַהד' 

הּוא  ,ּוְבַהִּגיַע ַהְּזָמן ,ִּכי ֵאין ָלּה ְרׁשּות

ַהְּזָמן ֶׁשָאַמר ֵיׁש"ּו ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

ִהיא ַהְּזַמן  ,ִלְהיֹות עֹוָלם ָחֵרב

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְלָחָמה ְלַמְעָלה ַּכֲאֶׁשר 

ְוִיְּפלּו ָּכל ַהָּׂשִרים  ,יםִיְתָּבֵאר ְלָפנִ 

ת סֶ נֶ ְלַמְעָלה ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו ַּתַחת ּכְ 

ִיְׂשָרֵאל ְוַיְחְזרּו ָהֻאּמֹות ְלַמָּטה ִליּפֹול 

ן כֵ וְ 



ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד ַּתַחת ַיד ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזהּו 

ָקָרא אֹותֹו ָהִאיׁש ֻחְרַּבן ָהעֹוָלם הּוא 

א ָאַמר ָלֶהם ,ֻחְרַּבן ָהֻאּמֹות  ְו

ִּכי ָהָיה ָיֵרא  ,ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ֻחְרָּבָנם

ֵמֶהם ֶפן ַיְחְזרּו ָלֶהם ְוִאיׁש ַּתְחּבּולֹות 

ְוֶהֱאִמינּו לֹו ֶׁשהּוא ֻחְרַּבן  ,ָהָיה ֵיׁש"ּו

ֶׁשִּבֵּׂשר  ִעיםְוֵהם ֵאיָנם יֹודְ  ,ָהעֹוָלם

ְוָאז ֵיְלכּו ַהָּוִוי"ן  ,ָלֶהם ֻחְרָּבָנם

ָרֵאל קּום ְּבתּוַלת ִיׂשְ  תסֶ נֶ ְוֹיאְמרּו ִלכְ 

  .ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזהּו ָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן

ַּבת ַּפְרֹעה  (שמו"ר א, כו) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 .ְמַגֶּדֶלת ִמי ֶׁשָעִתיד ִליָּפַרע ֵמָאִביהָ 

ְוַאף ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָעִתיד ִליָּפַרע 

ר ֵמֱאדֹום ֹיֵשב ִעָּמֶהם ַּבְּמִדיָנה ֶׁשֶּנֱאמַ 

ים אִ . רוֹ "ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרַּבץ"

ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ם ּבְ ה עִ יָ הָ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ּמֶ ׁשֶ 

 ֶאת ְלָבֵארה אֶ ְר ה נִ י זֶ ל ּפִ ם. עַ יִ רַ צְ מִ ּבְ 

ָהֲעֹבָדה ַעל  ִּתְכַּבד" (שמות ה, ט)ב תּוּכָ הַ 

ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי 

ה רָ וֹ ּתת הַ בֶ תֶ וֹ ּכ עַ ּוּדה מַ רָ אוֹ כְ לִ וְ . ר"ָׁשקֶ 

ה, עֹ ְר ל ּפַ א ׁשֶ וְ ּׁשָ ת הַ מוֹ ׁשָ אֲ ת הַ ת אֶ נֶ ּיֶ צַ מְ ּו

ר. קֶ י ׁשֶ רֵ בְ דִ ן ּבְ רֹ הֲ ַאה וְ ת מׁשֶ ים אֶ ִׁש אֱ הֶ ׁשֶ 

ה מׁשֶ ז לְ מֶ ה רֶ יָ ה הָ עֹ ְר י ּפַ רֵ בְ דִ בְ ה ּדִ אֶ ְר נִ 

ר, קֶ ת ׁשֶ ינַ חִ בְ ים לִ כִ ּיָ ל ׁשַ אֵ רָ ְׂש ל יִ לַ ּכְ ן ׁשֶ רֹ הֲ ַאוְ 

ים יכִ ִר צְ  יּום הָ יִ רַ צְ ּמִ את מִ צֵ יל לָ בִ ְׁש בִ ּדְ 

יד ִר הוֹ ה לְ ילָ ם מִ דַ ח וְ סַ ם ּפֶ ם ּדַ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ לְ 

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ד סוֹ יְ הַ ה מֵ לָ ְר עָ ת הָ אֶ 

ה ל מׁשֶ ן עַ עַ ה טָ עֹ ְר פַ ּו .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'

ם יִ רַ צְ ּמִ את מִ צֵ ים לָ ִׁש ְּק בַ ם מְ ּתֶ ה אַ ן מָ רֹ הֲ ַאוְ 

ים ִר ּוׁשקְ ית, ּוִר ּבְ ים ּבַ ִר ּקְ ׁשַ ם מְ ּתֶ ן אַ יִ דַ ם עֲ אִ 

ן כֵ לָ וְ  ר.קֶ ת ׁשֶ ינַ חִ יא ּבְ הִ ה ׁשֶ לָ ְר עָ ם הָ עִ 

ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּוְוַאל " הּלָ אֻ ּגְ א לַ רָ ה קָ עֹ ְר ּפַ 

 . אוֹ יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאר". ָׁשקֶ 

 .ִאיׁשאֹותֹו הָ ל ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ  , אוֹ יוׂשָ עֵ יל, ּדִ בְ הַ לְ 

יא ית הִ ּתִ מִ א אֲ יא ה הִ ּלָ אֻ ּגְ ם הַ אִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ן כֵ . וְ יוׂשָ עֵ לְ י ׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ת מִ כֶ ּפֶ הַ תְ מִ 

 כה)בראשית לז, (ב תּוּכָ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ 

ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד "

טּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנֹכאת ּוְצִרי  הֹוְלִכים  ָו

 יחַ ִׁש ּמָ ת הַ אֶ  ידּוִר הוֹ ". ׁשֶ ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

ְנֹכאת ּוְצִרי "ן כֵ וְ  ט.לוֹ  ׁשרֶ ּׁשֹ א מִ ּבָ ׁשֶ 

ט  לֶ ד מֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאים ּלִ ּמִ ם הַ עִ  "ָו

ב תּוּכָ הַ ר"ת ן כֵ וְ  ם.ּיָ קַ י וְ ל חַ אֵ רָ ְׂש יִ 

ה ְצַרְימָ מִ ְּמ עִ ֵרד אֵ ֹנִכי אָ "ד) , בראשית מו(

ל עַ דֹו יָ ִׁשית יָ יֹוֵסף וְ ה עָ ם גַ ַעְל אַ ָאֹנִכי וְ 

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  .י"חַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא" יֶניעֵ 

 "ִמְצָרְיָמה"ב שליט"א ׁשֶ לֵ  ר' ד.

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ה"עֹ ְר ּפַ ל אֶ א "ּבֹ  בתּוּכָ הַ ׁשֶ ץ' רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ 'מַ 

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 יחַ ִׁש ּמָ הַ  חַ ּכֹ  םעִ ה עֹ ְר ל ּפַ א אֶ ה ּבָ שֶ ּמֹ ׁשֶ 

י נֵ ּבְ ת יא אֶ צִ וֹ ּיׁשֶ  ׁשּקֵ בַ , לְ םיִ רַ צְ מִ ּבְ ה יָ הָ ׁשֶ 

   .םיִ רַ צְ ּמִ מִ ל אֵ רָ ְׂש יִ 

ז מַ ה רָ עֹ ְר ּפַ ר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ זֶ ה לָ מֶ וֹ ר ּדבָ ּדָ 

ם ב' יִ רַ צְ ת מִ יַאצִ ת יְ נַ ת ְׁש אֶ  לאֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ לִ 

ַמּדּוַע " יד)שמות ה, (ב תּוּכָ ּבַ  תמ"חים פִ לָ אֲ 

". ְקֶכם ִלְלֹּבן ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשםֶתם חָ א ִכִּלי
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"עַ ּוׁשיְ ים: ּלִ ּמ 
"ן.וֹ ּי"ת צִ 

"ק,לֵ מָ "ו עֲ 

  

ֶׁשַּבִּזּוּוג ְמֹיֶעֶדת

וה ַעל ַהָּזָכר

(פסחיםַּבְּגָמָרא 

 ְלַׂשֵּמַח ֶאת

ַחת ַהָּזָכר ִהיא

ׂשְמַחת ַּתֲאָותֹו

ק ֲעבּור ִרְבָקה

ּמִ ת הַ ים אֶ אִ וֹ 

"י"ר, ּדַ עִ ׂש 

"ׂשָ "ל עֵ גֻ לְ 

ה.ּׁשָ דֻ קְ ק ּדִ 

ַעת ַהְּצחֹוק ֶׁש

 ַהְיינּו ֶׁשִּמְצָו

ּתֹו, ַּכּמּוָבא ַּב

א ַחָּיב ָאָדם

. ְוִׂשְמַחִמְצָוה

א ִׂש אֹוָתּה, ְו

ַע ֶאת ַהְּצחֹוק

  ה.דָ בוֹ עֲ ת הָ 

ר ּהשליט"א ּבָ 

"ו, ׂשֵ ׂשָ עֵ 

לגִ  "ּוׁשר יְ 
  "ר. פֵ 

קחוֹ ּצְ הַ  ׁשרֶ 

ַהְׁשָּפע. וְ ְׁשּתֹו"

ַהְּנֵקָבה בּור 

ׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁש

ָאַמר ָרָבא :)

ְׁשּתֹו ִלְדַבר 

ה ֶׁשְּמַׂשֵּמַח א

ן ִיְצָחק ִהְׁשִּפי

תאֶ  מּוּיְ יסַ וִ 

שְּגָלֶזְרסֹון  הּו

י"ת, סִ מֵ 

"מָ ּוּמהַ ם: 
ֵפוֹ "ח ּכה, ָא

ֶרּׁשֹ מִ  ַּבְדָחן 

 ַּבְדַחן 

א רָ קְ ד נִ 

ת אֶ ר מ 

ן יוָ  ּכֵ 

ם קוֹ  מְ 

 כו, ח)

ִרְבָקה 

ִאׁש

ֲעב

ְלַׂש

עב

ִאׁש

ָּבֶזה

ְוֵכן

ק ִוחֹ ת הַ אֶ  ּוּל

היָ תְ ּתִ ה"ג ר' מַ 

"ר, מקֶ ׁשֶ  

יםּלִ ּמִ ת הַ ם אֶ 

"הּיָ ִר מָ  וֹ "ּמ

 ארָ קְ נִ  ּמֶל

ָּדִוד   קז:)

דוִ ּדָ  עַ ּוּדר מַ אֵ 

מַ ה לוֹ ּנֶ מֻ מְ הַ  

ל.כוֹ יָ בְ ב"ה ּכַ 

םּׁשָ ת, ׁשֶ כּולְ ּמ 

(בראשית כ ב

ֵחק ֵאת ִר

ּלכַ ן יְ כֵ ָא ה זוֹ נָ 

הרהה מֵ לָ בְ א טַ 

י"חַ ִׁש  מָ 

יםאִ רוֹ  ּהה ּבָ 

ּמ"ב, אִ לֵ צָ  יִ 

ָּדִוד ַהֶּמ

(משפטים ֹּזַהר

בָ ה לְ אֶ ְר נִ . ָיה

ינּויְ הַ  ,ֶּמלֶ 

ל הקבצֶ  אֵ 

ּמַ ד הַ יסוֹ מִ  דו 

בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ  ּכְ 

ִיְצָחק ְמַצח

ׁשָ ּבְ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 
  

יאבִ ן נָ ּלָ הַ לְ 

"י,ִר צְ נֹ 

לָ בְ עוד טַ 

"ימִ דוֹ אֲ 

 

ָמִצינּו ַּבֹּז

ָהָי ַהֶּמלֶ 

ַּבְדַחן ַהּמ

תיחוֹ דִ ּבְ הַ 

וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ק, חוֹ ּצְ הַ 

"ְוִהֵּנה 



 ַּבְדַחן ַהֶּמלֶ א רָ קְ נִ ָלֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל וְ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  .קחוֹ ּצְ ם הַ קוֹ מְ מִ  וֹ ׁשְר ּׁשֹ ׁשֶ 

ַהְּׂשחֹוק הּוא  (באר הגולה ד)"ל רָ הֲ ּמַ ּבַ 

ִהְתַאְחּדּות ְוִדּבּוק ַהָּגמּור ִעם ִמי 

 קׁשֶ חֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ ֹחק ְׂש ן כֵ וְ  .ֶׁשהּוא ְמַׂשֵחק

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר  .גּוּוּזִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ר כָ זָ ן יַ נְ מִ ּכְ  384א הּו "קחֹ ְׂש  ֵּבין אֹוִתּיֹות

ִנְרָמז ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית  "קחוֹ צְ ן כֵ וְ  ה.בָ קֵ נְ 

ץ רֶ ת ּפֶ דַ ל לֵ עַ ַּבָּכתּוב ה רָ וֹ ּתה ּבַ ידָ חִ יְ ַּפַעם 

 כט) ,בראשית לח(, ָּדִוד ַהֶּמֶלא צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ 

ן כֵ וְ ". ר ָיָצא ָאִחיוחַ : ְואַ ץָּפרֶ  וֹ ָרא ְׁשמקְ ַוּיִ "

הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ִוד ּדָ ָצאִתי מָ " , כא)תהילים פט( בתּוּכָ הַ ׁשֶ 

ד וִ ּדָ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  "ע,מַ ּדֶ " ר"ת ְבִּדיעַ 

ם, לָ עוֹ ה לָ ּׁשָ דֻ קְ ק ּדִ חוֹ ּצְ ת הַ עוֹ מְ ת ּדִ יא אֶ בִ מֵ 

ר בּוים עֲ ִר ּוּסל יִ בֵ ת סוֹ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ  ידָ אִ מֵ ּו

ן כֵ וְ  ר.עַ ל צַ ן ׁשֶ ת הֵ עוֹ מָ ּדְ הַ ל, וְ אֵ רָ ְׂש ת יִ נוֹ וֹ עֲ 

ם תָ וֹ ׂשעֲ ּבַ  תנּויצָ לֵ ה ּפָ לִ ּקְ ּבַ  הלָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש הִ 

ל אֵ רָ ְׂש יִ  לֶ ד מֶ וִ ּדָ ים מִ קִ נְ ם יוֹ י הֵ , ּכִ יםיִ ּוּקחִ 

יף הרה"ג ר' י. ג. ב. סִ הוֹ וְ  ם.ּיָ קַ י וְ חַ 

ר ּבַ ׁשֶ  (נדרים נא.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ּמָ שליט"א ׁשֶ 

ת וֹ ּיִת אוֹ ם הָ עִ  ארָ ּפָ קַ ן, וְ חָ דְ ה ּבַ יָ א הָ רָ ּפָ קַ 

ן ד ּבֶ וִ ּדָ  אוֹ  שפ"ום ׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכהַ וְ 

  י.ׁשַ יִ 

 אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ּכְ  ְצָחקֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל ָׁשְרׁשֹו ִמּיִ וְ 

ְּבַרִּׁש"י  אבָ מּוּו .(וישלח קסח:)ר הַ ּזֹ הַ יל מֵ עֵ לְ 

"ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו  (בראשית יז, יט)

ָּדִוד ַהֶּמֶל י ּכִ  ַעל ֵׁשם ַהְּצחֹוק. ִיְצָחק"

ן כֵ ק. וְ חָ צְ ל יִ ק ׁשֶ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ ּמְ מִ ָׁשְרׁשֹו 

 (וירא ִריַז"לְלָהאֲ  ַהְּפסּוִקים' ְּב'ַׁשַער אבָ מּו

ד יסוֹ מִ יא הִ  ִיְצָחק ִנְׁשַמת ׁשרֶ ֶׁשּׁשֹ  נו) ע'

, ּהלָ עְ ּבַ  ּהיק ּבָ בִ ׁשָ א ּדְ חָ רּוהָ א מֵ בָ קְ ּוּנהַ 

ק ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה חָ צְ ת יִ מַ ְׁש ן נִ כֵ לָ וְ 

ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה 

ּו ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכר. 

ם ּׁשָ א ׁשֶ בָ קְ ּוּנד הַ יסוֹ א מִ ִיְצָחק הּו ׁשרֶ ֶׁשּׁשֹ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ ד. וְ וִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ׁשָ ק, וְ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ מְ 

 ְוִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני" (ש"ב ו, כא)ד וִ ל ּדָ צֶ אֵ 

 (תנחומא תצוה טו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ה'"

 .תִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקֹטרֶ  ָּדִוד ַהֶּמלֶ 

"ְוָׁשַחְקָּת  (שמות ל, לו)ת ָּכתּוב רֶ טֹ ְּק בַ ּו

הּוא  ְׂשחֹוקְּדֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה  .ִמֶּמָּנה ָהֵדק"

ִמְּלׁשֹון ִלְׁשֹחק ּוְלפֹוֵרר, ִּדְׂשחֹוק נֹוָצר ַעל 

ְיֵדי ֵּפרּור ַהָחְכָמה ְלֵפרּוִרים ְקַטִּנים 

(זכריה ב תּון ּכָ כֵ ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּׂשחֹוק. וְ 

ִיָּמְלאּו ְיָלִדים  ָהִעיר"ּוְרֹחבֹות ) הח, 

ים אִ רוֹ וְ ִּבְרֹחבֶתיָה",  ְמַׂשֲחִקיםִויָלדֹות 

ים. ּנִ טַ ּקְ לַ  ּיָ ׁשַ  ְׂשחֹוקן וֹ ׁשּלְ מִ  ִּמְׂשָחקׁשֶ 

ָּתָנא ְּדֵבי  (ערכין טז.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ,ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעל ָמה ְקֹטֶרת ְמַכֶּפֶרת

ֹון ָהָרע. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַעל ָלׁש

הּוא ָיֹבא ָּדָבר ֶׁשְּבַחָׁשאי ִויַכֵּפר ַעל 

ת רֶ ּפֶ כַ ת מְ רֶ טֹ ְּק ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ַמֲעֵׂשה ֲחַׁשאי

 דסוֹ יְ הַ  תאֶ  תלֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ןוֹ ׁשּלָ ל הַ עַ 

ית ׂשֵ עֲ ת נַ רֶ טֹ ן קְ כֵ , וְ ילעֵ לְ דִ ּכְ  תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

אי. ׁשַ חֲ ה ּבַ ׂשֶ עֲ ּנַ ג ׁשֶ ּוּות זִ ינַ חִ בְ ּבִ אי ׁשַ חֲ ּבַ 

ר שליט"א פֵ ף סוֹ סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ 

 ןהֵ  "ׁשדֶ "ק קוֹ חוֹ צְ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ 



ה רָ ת זָ רֶ טֹ ּקְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ "הרָ "ת זָ רֶ טֹ קְ 

יא הִ ה, ׁשֶ ּׁשָ דֻ ְק ת ּדִ רֶ טֹ ּקְ ת מִ לֶ ׁשֶ לְ ּתַ ְׁש מִ 

ק לֵ מָ עֲ ר ׁשֶ אֵ בָ ן נְ כֵ וְ  .ׁשדֶ ק קוֹ חוֹ ד צְ סוֹ ּבְ 

ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ נּויצָ ּלֵ ת הַ ּפַ לִ ת ְק ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ  .ָּׁשהדֻ ִּדקְ ק חוֹ ּצְ ל הַ עַ 

ה "ְקטֹורָ ָיִׂשימּו " , י)דברים לג(ק סּוּפָ הַ 

א בָ מּוּו .גז"ר צל"ב יש"ון הֵ " "ְּבַאּפֶ 

ג שליט"א ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ּבְ 

 (בראשית כא, ו)ב תּוּכָ הַ  ס"ת"ק לֵ מָ עֲ ׁשֶ 

ִהי ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי"  לּכָ  םֱא

  ".ִלי קִיֲצחַ  עַ ַהֹּׁשמֵ 

א יתָ אִ  (בלק)ן' תָ נָ הוֹ ת יְ בַ הֲ ר 'ַאפֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא י' "חִ רָ זְ 'ּמִ ּבַ 

א, ּיָ ּבִ קֻ ים ּבְ קִ חֲ ׂשַ מְ ז לַ מֶ ", רֶ ַמְלֻכתוֹ 

ם, ה קָ זֶ ל וְ פֵ ה נוֹ ּזֶ ׁשֶ א ּכְ ן הּויָ נְ עִ הָ וְ 

ל כָ י ּבְ יכִ לִ ְׁש ּתַ ׁשֶ ּכְ  א ּכָ א הּוּיָ ּבִ ּקֻ ן הַ יַ נְ עִ 

ה ּטָ מַ לְ ה ּולָ עְ מַ לְ  ּוְתַחֵּׁשבה צֶ ְר ּתִ ד ׁשֶ צַ 

ה לָ עְ מַ ם לְ ר ז'. אִ ּפַ סְ ה מִ לֶ עֲ ד יַ חַ יַ ּבְ 

ם א ו', אִ ה הּוּטָ מַ ז לְ א א' ָאהּו

ן כֵ ה ד' וְ ּטָ מַ א לְ ז הּוא ג' ָאה הּולָ עְ מַ לְ 

א ", הּוְוָיֹרם ֵמֲאַגגאן "ּכָ  הּוזֶ . וְ פֶ הֵ לָ 

 וֹ ּכלְ ם מַ רּויָ  ּוּנּמֶ ק, מִ לֵ מָ ל עֲ ׁשֶ  וֹ ּכלְ מַ 

ל ם א' ׁשֶ . אִ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ אֵ רָ ְׂש ל יִ ׁשֶ 

ל ה ו' ׁשֶ לָ עְ מַ ה לְ יֶ הְ ה, יִ ּטָ מַ ל לְ פֵ ג נוֹ גַ אֲ 

ה, ּטָ מַ ל לְ פֵ ג נוֹ גַ ל אֲ ם ג' ׁשֶ אִ ד, וְ וִ ּדָ 

ת אוֹ ן ּבָ כֵ ד, וְ וִ ל ּדָ ה ד' ׁשֶ לָ עְ מַ ה לְ יֶ הְ יִ 

ֶאת ה' ִיֵּתן ב "תַ ּכָ ה ׁשֶ זֶ י. וְ נִ ּׁשֵ ד' הַ ג' וְ 

ְּבֶדֶר ֶאָחד " ,קלֵ מָ א עֲ הּוׁשֶ  "ֹאְיֶבי

ֵיְצאּו ֵאֶלי ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו 

ת כּולְ ל מַ ה ׁשֶ מָ חָ לְ ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ".ְלָפֶני

 רֶ יא דֶ ה, הִ ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ מַ  דגֶ ה נֶ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ת ּבְ זֶ מֶ ְר נִ וְ  ג,גַ אֲ ד גֶ נֶ  לֶ ּמֶ הַ  דוִ ּדָ 

ק חַ ְׂש מִ ים ּבְ ילִ ּבִ קְ ם מַ הֵ ם ׁשֶ הֶ יתֵ מוֹ ְׁש 

 הינָ יֶ הְ ּתִ  "דוִ ּדָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ם אִ א, ׁשֶ ּיָ ּבִ ּקֻ הַ 

ה ינָ יֶ הְ ּתִ  "גגַ אֲ  תוֹ ּיתִ אוֹ , אּיָ ּבִ ּקֻ ּבַ ה לָ עְ מַ לְ 

ה ל זֶ פֵ ה נוֹ ּזֶ ׁשֶ י ּכְ , ּכִ פֶ הֵ ו לְ ן ח"כֵ ה, וְ ּטָ מַ לְ 

ל ה ׁשֶ ָאצָ וֹ יד ּתמִ ן ּתָ ּתֵ ּתִ  אּיָ ּבִ ּקֻ הַ ם, וְ קָ 

ה לָ עְ מַ ּלְ ת הַ ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ ע אִ בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ 

ד וִ ּדָ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ד.חַ ה יַ ּטָ מַ לְ ּו

ק לֵ מָ ת עֲ ּפַ לִ ם קְ הֵ ׁשֶ  וֹ תמָ עֻ ּלְ הַ וְ  לֶ ּמֶ הַ 

ן כֵ ק, לָ חָ ְׂש ּמִ הַ ק וְ חוֹ ְּׂש ם הַ קוֹ ּמְ ם מִ ׁשָ ְר ׁשָ 

ת רַ צּוּבְ ם יהֶ ינֵ ה בֵ מָ חָ לְ ּמִ ל הַ מֶ סֵ ִהְׁשַּתְלֵׁשל 

ים קִ חָ ְׂש ּמִ ת הַ לּולָ ּכְ ן ׁשֶ יוָ כֵ ק, וְ חָ ְׂש ּמִ הַ 

ק חָ ְׂש ּמִ ם הַ קוֹ ּמְ ה מִ ִהְׁשַּתְלְׁשלָ ם לָ עוֹ ּבָ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ע ׁשֶ בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ לְ  ּיָ ּׁשַ י ׁשֶ נִ חָ רּוהָ 

יד מִ ּתָ ׁשֶ  ֻּקִּבָּיאּבַ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ן כֵ ת, לָ כּולְ ּמַ הַ 

 אֹוִתּיֹותן הָ כֵ לָ ע. וְ בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ א מִ צֵ יוֹ 

 אֹוִתּיֹות ןג הֵ גַ ל אֲ ד מּווִ ל ּדָ ת ׁשֶ ילוֹ ּבִ קְ ּמַ הַ 

ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  "גּדָ  אֹוִתּיֹות ינּויְ הַ  ג',ל מּוד' 

 ן.ּמָ קַ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ק ׁשֶ חוֹ ְּׂש ת הַ ּדַ קֻ נְ ת אֶ 

 גגָ אֲ , וַ "גּדָ ים מִ עָ ּפְ ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא  דוִ ּדָ ן כֵ וְ 

ז מָ ְר נִ  "דּגָ ן כָ וְ  ."גּדָ ת חַ ם ַאעַ ּפַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים " , יא)תהילים עה(ב תּוּכָ ּבַ 

 ינּויְ ". הַ ַע ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיקַגּדֵ אֲ 

  ."גּדָ ן הַ רֶ ם קֶ רּויָ , וְ "דגָ לְ  עַ "ּדֵ גַ ה אֲ יֶ הְ ּיִ ׁשֶ 

ת ּוּימִ ְׁש ּגַ ּבַ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ  עַ ּוּדר מַ ָאבֹ ה מְ י זֶ פִ לְ 

ים, ִׁש נָ אֲ ת הָ אֶ  יםסִ פְ וֹ ּתים קִ חָ ְׂש ּמִ ׁשֶ 

ה. מֶ וֹ ּדכַ וְ  קחָ ְׂש ת מִ אוֹ ְר לִ ים אִ צְ יוֹ ת בוֹ בָ ְר ּו



 רֶ ּדֶ  תוֹ לְׁש לְ ּתַ ְׁש מִ ת מוֹ חֲ לְ ּמִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ה, ּפָ לִ ְּק ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ ין ק ּבֵ בָ אֲ ּמַ ין ּבַ ק, ּבֵ חָ ְׂש מִ 

ים ִׁש נָ י, אֲ טִ רָ ן ּפְ פֶ אֹ ת ּבְ צוֹ בּוְּק הַ  תוֹ ין ּבְ בֵ ּו

ת עּומָ ְׁש מַ  יםקִ חָ ְׂש ּמִ לַ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ יִׁש ּגִ ְר מַ 

ר בֶ עֵ מֵ ', כּון וְ מוֹ מָ ע ּופַ ל ׁשֶ ׁשֶ ית נִ חָ רּו

ן כֵ . וְ ןהֵ י ׁשֶ פִ ק ּכְ חָ ְׂש ּמִ ת הַ אוֹ צָ וֹ תלְ 

ת רַ וֹ ּתם ּׁשֵ ה הַ לָ ּכָ לְ ּכַ ם הַ לַ עוֹ ּבְ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 יהָ ל ּפִ עַ ה ׁשֶ יקָ טִ מַ ּתֶ ּמַ , לַ יםקִ חָ ׂשְ ּמִ הַ 

ים אִ רוֹ וְ  י.לִ ּכָ לְ ּכַ ם הַ לָ עוֹ ל הָ הֵ נַ תְ מִ 

 םלָ עוֹ הָ  עפַ ׁשֶ  ּהּבָ ׁשֶ ית לִ ּכָ לְ ּכַ הַ  תכֶ רֶ עֲ ּמַ הַ ׁשֶ 

ל ּמֵ סַ מְ הַ ק חוֹ ן כֵ וְ . קחָ ְׂש ת מִ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ 

. קחוֹ ְׂש ז ּבִ מָ ְר ה נִ סָ נָ ְר ּפַ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ אֶ 

ְוהֹוִסיף . קם חֹ ׂשָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ק חָ ְׂש מִ ּו

שליט"א  הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני

ה לָ ּכָ לְ ּכַ הַ  קחַ ׂשְ מִ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

 ר"תס נְ וֹ 'ּג אּוּדַ ם ּׁשֵ ת הַ חַ ית ּתַ מִ לָ עוֹ הָ 

 אּיָ ּבִ קּו ְּבִגיַמְטִרָּיא סנְ ג'וֹ , וְ ד"ג

ם עִ  קחָ ְׂש מִ ן כֵ וְ  .לֶ ּמֶ יד הַ וִ ּדָ ְבִגיַמְטִרָּיא ּו

 לֶ מֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא ל לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .יחַ ׁשִ ּמָ הַ 

ִלְוָיָתן ֶזה  (ז)"ן רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּקלִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ֶחק ּבֹו ּבְ  ְׁשָחִקים,  ִחיַנתָיַצְרָּת ְלֹשַ

 ָנָסה.ֶׁשָּׁשם ׁשֹוֲחִקין ָמן ְּדַהְינּו ַּפְר 

ם ּׁשָ ׁשֶ  יםקִ חָ ְּׁש ר לַ ּוׁשקָ  קחָ ׂשְ מִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ר ּוׁשם קָ ה גַ זֶ וְ  ה.סָ נָ ְר ּפַ ת הַ ים אֶ יעִ ּפִ ְׁש מַ 

ה סָ נָ ְר ּפַ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ן ׁשֶ תָ יָ וְ ּלִ לַ 

ד סוֹ יְ הַ ן ׁשֶ יוָ כֵ ת, וְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ מֵ 

ת עַ ּפָ ְׁש הַ  םק, ּגַ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ א מְ הּו תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 רֶ ת ּדֶ לֶ ׁשֶ לְ ּתַ ְׁש ם מִ ּׁשָ ה מִ ָאּבָ ׁשֶ ה סָ נָ ְר ּפַ הַ 

  ק.חוֹ ְׂש ק ּוחָ ְׂש מִ 

ן כֵ ּלָ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

ם צֶ עֶ ת, ּדְ דּועֵ ל לְ סּוּפָ א ּיָ ּבִ ּקֻ ּבַ  ְמַׂשֵחק

ת נּויוֹ לְ ת עֶ ל אֶ ּבֵ קַ מְ  ינוֹ אֵ ה ׁשֶ אֶ ְר ק מַ חָ ְׂש ּמִ הַ 

ה ּסֶ נַ ל מְ כוֹ יָ בְ א ּכַ ע הּוגַ ל רֶ כָ בְ ה, ּוּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ 

 ׁשּיֵ י ׁשֶ מִ ה. ּדְ ּטָ מַ י לְ מִ ה ּולָ עְ מַ י לְ ת מִ אוֹ ְר לִ 

א רָ טְ ּסִ הַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ ׁשֶ  עַ דֵ ה יוֹ טָ ּוׁשה ּפְ נָ מּואֱ  לוֹ 

ן, יִ ית עַ אִ ְר מַ ק לְ ה רַ זֶ  ,רּבֵ ּגַ תְ א מִ רָ חֲ ַא

ה, לָ עְ מַ יד לְ מִ א ּתָ הּוה ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ ת ּוּיימִ נִ פְ בִ ּו

ה אֶ ְר ּמַ ר ׁשֶ קֶ א ׁשֶ הּו ִמְׂשַחק ַהֻּקִּבָּיאּו

  .הּנֶ ּתַ ְׁש ב מִ ּצָ ּמַ ל הַ כוֹ יָ בְ ּכַ ׁשֶ 

ה ָאה ּבָ ּפָ לִ קְ ּדִ ים קִ חָ ְׂש ּמִ הַ ת ּוּבְר ן ּתַ כֵ וְ 

יא ן הִ וָ יָ , וְ עַ דּוּיָ ן ּכַ וָ ת יָ כּולְ ּמַ ר מִ ּקָ עִ ם ּבְ לָ עוֹ לָ 

 (איכ"ר ב,ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ה, ּפָ לִ קְ ה ּדִ מָ כְ חָ הַ 

ה יׁשָ ּבִ לְ יא מַ הִ . וְ ָחְכָמה ַּבּגֹוִים ַּתֲאִמיןיג) 

ת אֶ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ן, ּכְ וֹ ּיצִ ּבְ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ מָ כְ חָ ל הַ עַ 

ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא " (ישעי' ב, ג)ב תּוּכָ הַ 

ל ים עַ ּיִ ת אִ צַ בּויא קְ ן הִ וָ ץ יָ רֶ ן אֶ כֵ . וְ ה"תֹורָ 

יף סִ הוֹ ם, וְ ּיָ ת לַ כּוּיָ ׁשַ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם, וְ ּיָ הַ 

שליט"א יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר הרה"ג ר' 

"ד רֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  לר סַ ּוּדּכַ  עַ דּוּיָ הַ  ַהִּמְׂשָחקׁשֶ 

ת רַ ָאת הֶ אֶ  ידּוִר ן הוֹ וָ ת יָ ּוּבְר ּתַ ׁשֶ  "ו.לֵ סְ ּכִ 

ן וָ יָ ן כֵ וְ  ה.ּפָ לִ ּקְ ו לַ לֵ סְ ּכִ  ׁשדֶ חֹ ּבְ ה ׁשֶ ּכָ נֻחֲ 

וסיף וה .יחַ ׁשִ מָ ים מִ עָ ב' ּפְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

הרה"ג ר' א. ה. שליט"א שהשתלשל 

ירייה לרמז  כדוריבגשמיות השם 

שהמלחמה היא בבחינת משחק רוחני 

י' מִ לְ ׁשַ רּו'יְ וכפי שמצינו ּבַ  שנרמז בכדור.



", ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּכָדְרָּבנֹות" (סנהדרין נ.)

ָמה ַהַּכּדּור  ,ַּכַּכּדּור ַהֶּזה ֵּבין ַהָּבנֹות

ָּיד ְלָיד ְוסֹוָפּה ָלנּוַח ַהֶּזה ְמַקֶלֶטת מִ 

  .ְּבַיד ַאֵחר

 )קלב בראשית ילקוט( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

י כִ וְ  ר לוֹ מַ " ָארחַ ּׁשַ ה הַ לָ י עָ י ּכִ נִ חֵ ּלְ ׁשַ "

ה ּתָ אַ ה ׁשֶ ּתָ ס אַ טּוסְ יּוּבְ קּו ב אוֹ ּנָ גַ 

ל ר ׁשֶ ּׂשַ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .רחַ ּׁשַ ן הַ א מִ רֵ יָ תְ מִ 

א ּיָ ּבִ קּוק ּבְ חָ ְׂש ת מִ ינַ חִ בְ א ּבִ ו הּוׂשָ עֵ 

  יל.עֵ לְ דִ ּכְ 

ָלֲעָגה ְל ְּבתּוַלת " (מ"ב יט, כא)ב תּון ּכָ כֵ וְ 

ל ק עַ חוֹ צְ ּו געַ ּלַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ " ַּבת ִצּיֹון

 )כ(ישעי' לג, ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  ן.וֹ ּיּצִ א מִ ים ּבָ עִ ׁשָ ְר הָ 

 ."קחֹ צְ " ר"ת מֹוֲעֵדנּו ְרַיתקִ  ּיֹוןצִ  ֵזהחֲ "

 ןוֹ ׁשחְ ּנַ ב שליט"א ׁשֶ לֵ  .דהרה"ג ר' יף סִ הוֹ וְ 

, לֶ ּמֶ ד הַ וִ א ּדָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ב ׁשֶ דָ ינָ מִ ן עֲ ּבֶ 

ַּׁשַער א ּבְ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ . ּוקחוֹ ׂשְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

א הּו ַּנְחׁשֹוןׁשֶ  (לג)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַהִּגְלּגּוִלים

. יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  ,ָנָחׁשִמְּלׁשֹון 

שליט"א  יִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַא יףסִ הוֹ וְ 

ר מָ י ּתָ ּוּנל ּכִ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ם הַ ה ּגַ ּזֶ ׁשֶ 

ַאֵּיה " כא)בראשית לח, (ד, וִ ת ּדָ ה אֶ ידָ לִ הוֹ ׁשֶ ּכְ 

  ".ַהְּקֵדָׁשה

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ַצִּדיקְּבִגיַמְטִרָּיא  ְצחֹוקן כֵ וְ 

א, בָ קְ ּוּנּבַ יק ׁשֶ ּדִ ּצַ ת הַ ינַ חִ א ּבְ הּוד, וְ סוֹ יְ הַ 

ן כֵ וְ  ן.וֹ ּיצִ ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְקָרא  ינּויְ הַ 

יא הִ ׁשֶ  יקּדִ צַ ת אוֹ יל ּבָ חִ תְ ן מַ וֹ ּיצִ ם ּׁשֵ הַ 

, ףסֵ יוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןוֹ ּיצִ , וְ קחוֹ צְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

א, ַּכּמּוָבא בָ קְ ּוּנּבַ ׁשֶ  ְיסֹודף סֵ וֹ ּיהַ  ינּויְ הַ 

ֶׁשַהְיסֹוד  נשא ע' רה)(פ' ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

(איוב יב, ן ָּכתּוב כֵ וְ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון.

 ."ַוַּיֲעֵנהּו ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמים" ד)

. יקּדִ ּצַ ת הַ ינַ חִ בְ לִ  ּיָ ׁשַ  קחוֹ ְּׂש הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

א ְּב'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות' ְלָהֲאִריַז"ל בָ ן מּוכֵ וְ 

ְּפָעִמים  ב'ִגיַמְטִרָּיא ּבְ ְּׂשחֹוק ׁשֶ  (ע' שמח)

ִעם ְׁשֵּתי ָהאֹורֹות,  ַּבִיתְבִגיַמְטִרָּיא ּו אֹור

ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּבִית ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות 

ן ִמְנַהג כֵ ְמַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּׂשחֹוק. וְ 

ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ַּבְּדָחן ְלַׂשֵּמַח ֶהָחָתן 

ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהִּזּוּוג ַׁשָּי ְוַהַּכָּלה, ְלַרֵּמז ָלֶהם 

(ירמי' ז, לד. ַלְּצחֹוק ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֵכן ַהְּכתּוִבים 

קֹול וְ "קֹול ָׂשׂשֹון  טז, ט. כה, י. לג, יא)

קֹול ַּכָּלה" ר"ת וְ ָתן חָ ֹול קְמָחה ִׂש 

 קחוֹ ְׂש ְוֵכן  ְּבב' ֳאָפִנים. ְׂשחֹו"ק

ּוּוג ָזָכר ַהְמַרֵּמז ַעל זִ  ,ַמֲעֶׂשהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ָחָתן  (ברכות טז.)ּוְנֵקָבה, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה 

א  ָּפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ְוכּו' ִאם 

  .ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה

ֶׁשֹּׁשֶרׁש ָּדִוד  ְוֵכן רֹוִאים ִמֵּסֶדר ַהָּפָרִׁשּיֹות

ִיְצָחק, ִּדְבנֹות לֹוט  ָּבא ָלעֹוָלם ַיַחד ִעם

ַכת ְסדֹום, ּוִמָּיד ַאַחר ִנְתַעְּברּו ְלַאַחר ֲהִפי

ְוֵכן מּוָבא  ָּכ ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה ְּבִיְצָחק.

 (פ' וירא ע' נח)ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק, ֵּכן ָיָצא 

ִמּלֹוט ִיְצָחק, ֵק"ץ ַח"י, ְּדַהְינּו 

 ִמּמְ  ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד "ַחִּיים ָׁשַאל

ִיְׂשָרֵאל  ָנַתָּתה ּלֹו", ּוְבסֹוד "ָּדִוד ֶמלֶ 

. ְוֵכן ַהָּצַלת לֹוט ִמְּסֹדם ָהְיָתה ַחי ְוַקָּים"



א ִּגָּלה ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ִאְׁשּתֹו  ִּבְזכּות ֶׁשּלֹוט 

(בראשית יט, ֶׁשל ַאְבָרָהם, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

ְלָהִביא ֶאת ּוָבֶזה לֹוט ַּכְבָיכֹול ָעַזר כט), 

ִיְצָחק ָלעֹוָלם, ְוָלֵכן הּוא ִקֵּבל ָׂשָכר ַעל ֶזה 

ֶׁשִּנַּצל ִמְּסֹדם ְוָזָכה ְלָהִביא ֶאת ֹׁשֶרׁש ָּדִוד 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִיְצָחק ְּגבּוָרהְוֵכן ָלעֹוָלם. 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת . ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד

 ' ֵלַדת ִיְצָחק ִנְרַמז ֶׁשּבְ  (תשנ"ז ע' מט)ִעֶּתי

 ָּכֵעת ַחָּיה" "ָאׁשּוב ֵאֶליָמִׁשיַח. ּדְ 

. ְוֵכן ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִודְּבִגיַמְטִרָּיא 

 (בראשית יח ד)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ָמִׁשי"חַ 

 ה'ָּיה", ְּבִדּלּוג חַ  ָּכֵעת יּוב ֵאלֶ ׁשֹוֵעד אָ ּמ"לַ 

 ת ַהַּמְלכּות.ְמַסֶּמֶלת אֶ  ה'אֹוִתּיֹות, ְואֹות 

 םְסִאי ׁשְׁשל י"ַמֲהִר  (שם יח, ו)ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ן כֵ וְ  ָמִׁשי"ַח.לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות" ס"ת  חֶקמַ 

 "ַוֲעִׂשי"ר' ׁשֶ כָ ׂשּשָ י יִ נֵ ר 'ּבְ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

 , [שפ"ו.].יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ָא ְּדַאְבָרָהם ָרַמז ֶׁשָּכאן ִנְמָצא ַהַּמלְ 

ֶׁשִּנְמָצא ַּבֶּדֶר ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ְּכֵדי ְלָהִביא 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח, ּוִמֵּמיָלא ָצִרי ְלַכְּבדֹו ָּכָראּוי, 

ן כֵ וְ ּוְלָהִכין ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת ְוכּו'. 

ת ילּומִ גְ ּוה דָ בוֹ עֲ ה רָ וֹ ּתר"ת  ""תוֹ ּגעֻ "

ין ּבִ קְ ין נּוּיִ מַ  ֹותְלַהֲעל יִר ּצָ ׁשֶ  ינּויְ ים. הַ דִ סָ חֲ 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲחַמֵּדי  .יחַ ִׁש ּמָ ת לַ וֹ ּכזְ לִ 

יף סִ הוֹ וְ  .דמּולְ ּתַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  תוֹ ּגעֻ ׁשֶ  ֶאֶרץ'

 רקֶ ּבֹ הַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  הקָ בְ ִר רמ"ז שליט"א ׁשֶ הָ 

ם הרה"ג ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ה. ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ 

ב תּוּכָ ל הַ שליט"א עַ ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ר' יִ 

בראשית (ק, חָ צְ יִ א לְ ׂשֵ ּנָ הִ ה לְ ימָ ּכִ סְ ה הִ קָ בְ ִר ׁשֶ 

ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה " נח)כד, 

ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר 

 "לֵ "אֵ ם ד עִ חַ יַ  ה"קָ בְ "ִר . ׁשֶ "ֵאֵל

  .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

א  (תולדות קלז:)ַהר ַּבּזֹ  ַמּדּוַע 

 ָאַהב ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ָּכל ּכָ 

ְּכמֹו ֶאת ֵעָׂשו, ְוָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשָעִתיד 

הּוא ְלַהֲעִמיד ִמֶּמּנּו ְׁשֵנים ָעָׂשר 

ְׁשָבִטים, ֶאָּלא ָּכל ִמין אֹוֵהב ֶאת 

ִמין ַאַחר ִמינֹו,  ְוהֹולֵ  ִמינֹו, ְוִנְמׁשָ 

ה ֵמֵעָׂשו ָיָצא ֱאדֹום, ְוהּוא ּבֹוא ּוְראֵ 

ִמין ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשהּוא ִּדין ָקֶׁשה 

ֶׁשְּלַמְעָלה, ְוָיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו ִּדין ָקֶׁשה 

 ְלַמָּטה, ֶׁשּדֹוֶמה ְלִמינֹו, ְוָכל ִמין הֹולֵ 

ְלִמינֹו, ְוַעל ֵּכן ָאַהב ֶאת ֵעָׂשו, 

י ֶׁשָּכתּוב "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ּכִ 

ו ׂשָ ת עֵ ב אֶ הַ ק ָאחָ צְ ּיִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ַצִיד ְּבִפיו".

 ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ ם מֵ יהֶ נֵ ְּׁש ן ׁשֶ יוָ ב, ּכֵ קֹ עֲ ּיַ ר מִ תֵ יוֹ 

. ינוֹ ת מִ ב אֶ הֵ ין אוֹ ל מִ כָ ה, וְ רָ בּוּגְ ת הַ ּדַ ל מִ ׁשֶ 

ק חָ צְ יִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  ְּדָבֵרינּו יל ּפִ ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף עַ 

ל ד ׁשֶ סוֹ  תוֹ אוֹ ת, ּבְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ו, מֵ ׂשָ עֵ וְ 

ד ּצַ ם מִ ים ׁשָ ִׁש רָ ְׁש ד מֻ וִ דָ ק וְ חָ צְ יִ  ד;וִ ּדָ 

ם ן הֵ ם ּכֵ אִ ה, וְ ּפָ לִ ּקְ ד הַ ּצַ ו מִ ׂשָ עֵ ה, וְ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

ם ן ׁשֵ כֵ וְ  ר.הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ דִ , ּכְ ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ  ׁשּמָ מַ 

  .יםהִ אֱ  ׁשאֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  שפ"ו

ֵלץ " חומא יתרו ג)(תנ ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ק לֵ מָ ת עֲ פַ לִ ּקְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ֶזה ֲעָמֵלק "ַּתֶּכה

ן יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארת. נּויצָ ת לֵ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ 

ה, הם ּׁשָ דֻ קְ ק ּדִ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ ּמְ ים מִ קִ נְ ם יוֹ הֵ ׁשֶ 

ָמִצינּו 



 ןוֹ ּיצִ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ ת. וְ נּויצָ ת לֵ ינַ חִ בְ ּבִ 

ם ם הֵ ּׁשָ י מִ ת, ּכִ נּויצָ לֵ  ִנְמָצאֹות ְּבתֹו

ת ּבָ ׁשַ ר לְ צֵ יוֹ ן ּבְ מָ ל הָ ים עַ ִר מְ ן אוֹ כֵ ים. וְ קִ נְ יוֹ 

 ְּבֹבא ְללֹוֵצץ. ֻּפַלץ ְוִנְתלֹוֵצץ. ֵלץר, כוֹ זָ 

 לעַ  ןָהמָ  תאֶ  ּוַוִּיְתל" (אסתר ז, י)ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ 

(אסתר ט, ב תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ "תנּוצָ לֵ ", ס"ת ץָהעֵ 

" ץָהעֵ  לעַ  ּוִיְתל ןָהמָ  יְּבנֵ  תֲעֶׂשרֶ ְוֵאת " יג)

 ּוׁשנְ עֶ ם נֶ הֵ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ . "תנּויצָ לֵ ס"ת 

, ץלֵ אֹוִתּיֹות  לצֵ  תיוֹ הְ לִ ץ וְ עֵ ל הָ ת עַ לוֹ ּתָ הִ לְ 

ת ּכַ ל סֻ ׁשֶ  המָ כְ חָ הַ  לצֵ ת אֶ  כּופְ הָ ל ׁשֶ לַ גְ ּבִ 

את רֵ קְ נִ  תנּויצָ לֵ ית מִ רָ אֲ ם ּבַ גַ וְ . ץלֵ לְ  דוִ ּדָ 

 לצֵ ן כֵ וְ  .לצֵ ל ם ׁשֶ ם ׁשֵ יא גַ הִ ׁשֶ  אלָ לּויטְ אִ 

 ים,ִר ּות ּפעַ ּוׁשל יְ ׁשֶ  ָּכתּובּבַ  יםזִ מָ ְר נִ  ץלֵ וְ 

  .ה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים"ָּצלָ "ֶרַוח ְוהַ  (שם יד)

 (מחשבות חרוץ יג)ק דוֹ י צָ ּבִ רַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ֶזה ֲעָמֵלק ֶׁשֶּזה ָּכל ִעְנָינֹו  "ֵלץ ַּתֶּכה"

ל ָהֱאֶמת, ִּכי הּוא ַמְלִעיג עַ  ,ַּבְּׂשחֹוק

לֹו ְּבעּוְתָרא ְּדַהאי  ַׂשֶחֶקתְוַהָּׁשָעה מְ 

ַעְלָמא ְּכָהָמן ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ֶׁשְּבֻאּמֹות 

ֲאָבל ַרק ְלָׁשָעה ְּכֶדֶר  ,ָהעֹוָלם

ְוַהְּׂשחֹוק ַהָּמצּוי הּוא ִמַּצד  ,ַהְמַׂשֵחק

הּוא ַהְּׂשחֹוק ֶׁשל ַקּלּות ֹראׁש  ,ָהַרע

ק דוֹ י צָ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ַהַּמְרִּגיל ְלֶעְרָוה

י פִ כְ ת, ּוירּוִׁש עֲ ק לַ חוֹ ְּׂש ת הַ ר אֶ ּׁשֵ קַ מְ 

ק חָ ְׂש מִ  רֶ א דֶ ן ּבָ מוֹ ּמָ ע הַ פַ ּׁשֶ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

 רוֹ פְ סִ ן ּבְ כֵ וְ ם. ה קָ ל זֶ פֵ ה נוֹ ּזֶ ׁשֶ כְ ק, ּוחוֹ ְׂש ּו

ְּכֶׁשִּנְכָנס ְּדַבר ּתֹוָרה  (נב)ה' לָ יְ י לַ יסֵ סִ 'ְר 

ִּכי  ,ְגּדֹו ָּדָבר ֶׁשל ֵליָצנּותָיָצא נֶ  ,ַלֵּלב

ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל  "ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק"

ֶזה ֲעָמֵלק ְוהּוא ַהֹּׁשֶרׁש  "ֵלץ ַּתֶּכה"

ְוֹעֶמק ֵראִׁשית ֶׁשְּבָכל ָהֻאּמֹות. ִּכי 

ֵליָצנּות הּוא ַהֵהיֶפ ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

ִּדְכִתיב ָּבּה ֱאֶמת ֶׁשֶּזה ָּכל ִעְנָין 

 ,ּתֹוָרה ַהְמַלֶּמֶדת ָלָאָדם ֶּדֶר ה'הַ 

ַהְיינּו ֶׁשָּכל ְּפָרֵטי ִעְנָיָניו ַמֲעָׂשיו 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְהֶיה ַהֹּכל ְשַפת ֱאֶמת 

ָלַעד. ְוֵליָצנּות הּוא  ֹוןֲאֶׁשר ִּתּכ

 הּוּיָ לִ יף הרה"ג ר' אֵ סִ הוֹ וְ . ַהֵהיֶפ ֵמֱאֶמת

ת פַ רֵ ְׂש ה לִ לָ ְׁש מְ ת נִ נּוצָ ּלֵ י שליט"א ׁשֶ נִ מָ חְ נַ 

א הּוק ׁשֶ לֵ מָ ת עֲ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ים הַ צִ קוֹ 

 ו)קהלת ז, ( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ץ. ּכְ קוֹ ה וְ נֶ ת קָ ינַ חִ בְ ּבִ 

ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכן "

"י ִּׁש רַ בְ ּו ".ְׂשֹחק ַהְּכִסיל ְוַגם ֶזה ָהֶבל

, יםצִ י קוֹ צֵ עֲ  "יםיִר ּסִ ל הַ קוֹ ּכְ "ם ׁשָ 

ת שֶ חֹ יר נְ ת סִ חַ ּתַ  "ירּסִ הַ ת חַ ּתַ "

ם הֵ ים וְ צִ ת קוֹ רַ עֵ בְ ל ּתַ י עַ פּוּכָ הַ 

ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ  "ץקוֹ ן כֵ וְ . יםׁשִ קְ ׁשְ קַ מְ 

 קלֵ מָ עֲ  ןכֵ וְ  ".ֵחקצַ לְ  ּומקֻ ַוּיָ " (שמות לב, ו)

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ . ץלֵ ים מִ עָ ּפְ  ב' אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

 דאנְ שלַ טְ יְ דוֹ שליט"א ׁשֶ  יןקִ ייסְ רֵ  ש.ר' 

יף סִ ד הוֹ עוֹ [וְ  .קחוֹ ְׂש  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

 ןהֵ  קלֵ מָ עֲ  ינֵ פְ לִ  תכוֹ מּוּסְ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ . וְ תיוֹ צְ ְק לֶ סֶ  ּוׂשם עָ ן הֵ כֵ , לָ סלכ"ץ

סלכ"ץ ר שליט"א ׁשֶ פֵ ף סוֹ סֵ הרה"ג ר' יוֹ 

(שמות יז, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , "ס"ץ ּכֵ לֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

  ].".ּה"ִּכי ָיד ַעל ֵּכס יָ  טז)

' (תשנ"ב ע'  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ה ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק ֶׁשֲאִביֶמֶל ָהיָ  מא, מד)



 (ע"ז יט.)ְוֵלָצנּות ִּדְקִלָּפה, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

א ָיַׁשב  א ָיָׁשב" ֶׁש "ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 

ְּבמֹוַׁשב ַאְנֵׁשי ְּפִלְׁשִּתים ִמְּפֵני 

יל ֶׁשֲאִביֶמֶל עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו ֵּלָצִנים ָהיּו.ׁשֶ 

  ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ לַ  ּיָ ׁשַ 
ָאַזל ָאִסיק  (גיטין נז.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ְלפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל ִּבְנִגיָדא. ָאַמר ֵליּה, 

ָאַמר ֵליּה  ,ָמאן ָחִׁשיב ְּבַההּוא ָעְלָמא

ָאַמר  ,ֵאל. ַמהּו ְלִאְדּבּוֵקי ְבהּוִיְׂשרָ 

ַאל  ָרָעָתםֵליּה, טֹוָבָתם ְּדֹרׁש, 

ִּתְדֹרׁש, ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהן ְּכִאּלּו נֹוֵגַע 

ְּבָבַבת ֵעינֹו. ָאַמר ֵליּה, ִּדיֵניּה ְּדַהֵני 

ָאַמר ֵליּה, ְּבצֹוָאה  ,ַּגְבֵרי ְבַמאי

ג ַעל רֹוַתַחת. ַּדָאַמר ַמר, ָּכל ַהַּמְלִעי

 ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ִנּדֹון ְּבצֹוָאה רֹוַתַחת.

ה יָ הָ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ א ׁשֶ טְ חֵ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

 ּוְמֹבָאר, ַמְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים היָ הָ ׁשֶ 

ל ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ לְ ה הַ יָ הָ א הּוׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

  ה.ּׁשָ דֻ קְ ּדִ  קחוֹ ּצְ הַ 

 ָאז ִיָּמֵלא"(תהילים קכו, ב)  ָּכתּוב

 ּוְמֹבָאר ִרָּנה". ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו

ן וֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקּתִ  ּוׂשעֲ יַ  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ִלְדָבֵרינּו

ק חוֹ ּצְ ה לַ ּכֶ זְ נִ ק, וְ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ ם מְ ּׁשָ ׁשֶ 

ק סּוּפָ ן הַ כֵ לָ . וְ ינּוק ּפִ חוֹ א ְׂש לֵ ּמָ יִ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

 ,ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה"ּוינּו ּפִ חֹוק ְׂש ָאז ִיָּמֵלא " הּזֶ הַ 

ן ּוּקּתִ ת הַ אֶ  ּוׂשעֲ ם יַ ּׁשָ ׁשֶ  שפ"ור"ת 

ן וֹ ׁשּלָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ " ּוְלׁשֹוֵננּו"ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ 

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  שפ"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיאם יא ּגַ הִ ׁשֶ 

 ְׂשָפֶתיּו יּפִ  חֹוקְׂש ְיַמֵּלה  ַעד" )כא (איוב ח,

ן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְוכֵ . שפ"ור"ת  ",ְּתרּוָעה

ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו (תולדות קלה.) 

ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה ְוכּו', ֲהָדא 

הּוא ִּדְכִתיב "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן 

ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ַאְבָרָהם", ֵאּלּו 

 ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן.

 ן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרגְוכֵ 

ַוֹּתאֶמר " (בראשית כא, ו)ב תּוּכָ הַ שליט"א ׁשֶ 

, תרי"ג ְּבִגיַמְטִרָּיא". ְצֹחק ָעָׂשה ִליָׂשָרה 

 אק הּוחָ צְ ל יִ ק ׁשֶ חוֹ ּצְ הַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

  ת.ווֹ צְ תרי"ג מִ ה ּבְ חָ מְ ִּׂש הַ ה וְ גָ ׂשָ הֲ הַ 

ָאַמר ֵליּה ַרב ָאָחא  (ע"ז ג:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ִיְצָחק, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ְלַרב ַנְחָמן ַּבר 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאין ְׂשחֹוק ִלְפֵני 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  .ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ם ּבִ לָ עוֹ ּבָ  ׁשּיֵ ק ׁשֶ חוֹ ְׂש ל הַ ּכָ ׁשֶ 

ן, וֹ ּיּצִ ת מִ קֶ נֶ יוֹ  הּפָ לִ ּקְ הַ ה ּׁשֶ ּמַ א מִ הּו

ה יֶ הְ ּיִ ׁשֶ ר ּכְ זֹ חְ ה יַ ּׁשָ דֻ קְ י ּדִ ּתִ מִ אֲ ק הָ חוֹ ְּׂש הַ וְ 

 רֶ דֶ ם ּבְ ה ּגַ רָ וֹ ּתת הַ אֶ  דּומְ לְ יִ ן, וְ וֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקּתִ 

ל ים ׁשֶ נִ ים ּפָ עִ בְ ִּׁש הַ ד מֵ חָ א אֶ הּוק ׁשֶ חוֹ ּצְ הַ 

 .חּמַ ׂשַ יְ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יחַ ׁשִ מָ ן כֵ ה. וְ רָ וֹ ּתהַ 

ן כֵ וְ . קחוֹ ְׂש יִ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ּו

ים אִ ּבָ ה לַ חָ מְ יא ִׂש בִ ן מֵ וֹ ּיר צִ הַ ׁשֶ  ינּוצִ מָ 

 (ויצא לו.) ׁשדָ ר חָ הַ זֹ א ּבְ בָ ּוּמיו, ּכַ רָ עָ ְׁש ּבִ 

ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי  ְמׂשֹוש ָּכל ָהָאֶרץ"

, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֶאה אֹוָתּה, "ָצפֹון

יֹוִסי  יּבִ ר רַ מַ ַתְנָיא, ָאָהָיה ָׂשֵמַח. ּדְ 

א ִנְכַנס ָאָדם  א"ר ִחָּיא, ֵמעֹוָלם 

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ ִּבירּוָׁשַלִים, ְוָהָיה ָעֵצב. 



ָהָאֶרץ  ָּכל ׂשׂשוֹ מְ  ףנוֹ  ה"ְיפֵ  (תהילים מח, ג)

ֶמֶל ָרב". ס"ת ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון ִקְרַית 

ת אוֹ ּבָ  "ושפם ן ׁשֵ כֵ וְ  .שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא 

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ".ֹוׂשׂשף מְ וֹ ה נפֵ "יְ ה ּיָ נִ ְּׁש הַ 

ר שליט"א פֵ סוֹ יר אִ מֵ ף סֵ הרה"ג ר' יוֹ מֵ 

, "קחוֹ ְׂש  ןהֵ  "זרָ י רֵ חֲ ַאי וְ נֵ פְ לִ  תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ 

ר רֵ עוֹ יְ  יחַ ִׁש ּמָ י הַ דֵ ל יְ ז עַ רָ י הָ ּוּלּגִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ב' ָּיא ְּבִגיַמְטִר ק חוֹ ְׂש ן כֵ ק. וְ חוֹ ְּׂש ת הַ אֶ 

 ף.ין סוֹ ר אֵ אוֹ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו .זרָ ים מִ עָ ּפְ 

 ידָ אִ מֵ ּו (התקבל מהרה"ר' ש' רייסקין שליט"א).

 ,הּפָ לִ קְ ת ּדִ נּויצָ ּלֵ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ׁשרֶ זֶ 

. ׁשרֶ ל זֶ ׁשֶ  ש'הַ  רֶ ּדֶ  רזֵ לְ  זרָ ת הָ ת אֶ כֶ פֶ הוֹ 

 ְוַאְחִוי ִלי (כתובות קיא:) "יִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

ְלׁשֹון ְׂשחֹוק ֶׁשַהּׂשֹוֵחק ִׁשָּניו  ִׁשֶּני

 ןהֵ ׁשֶ  םיִ ּנַ ּׁשִ לַ  ּיָ ק ׁשַ חוֹ ְּׂש ׁשֶ ים אִ רוֹ . וְ ִנְּגִלין

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , י"ןׁשִ ת אוֹ ד הָ סוֹ ּבְ 

מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'  ְוֵכן .'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'

ְוֶזֶרׁש ִנּסּו  ֶׁשָהָמן (פורים ח"ב שכט)ְלָהֲאִריַז"ל 

ִלְלֹחם ְּבָמְרֳּדַכי ֶּדֶר ָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל 

ָהאֹות ק' ֶׁשּיֹוֶנֶקת ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְונֹוֶתֶנת ֹּכַח 

ַלִחיצֹוִנים, ְוָהֵעץ ֶׁשֵהם ָעׂשּו ְמַרֵּמז ַעל ֶרֶגל 

 ָמִצינּו ְוֵכן .ק' אֹות ְּבִגיַמְטִרָּיאֶזֶרׁש ַהק'. וְ 

 ק' ֶׁשָהאֹות ק') אות דר"ע' ות('אותי ַּבִּמְדָרׁש

   .ְרָׁשִעים" "ַקְרֵני ְמַסֶּמֶלת

 (העמידה רלא)"ל יזַ ִר אֲ הָ פרע"ח לְ א ּבְ בָ מּו

ו "ָואוְ , ֵה"אְּפָעִמים ד "יוֹ ה ּכֶ ם ּתַ אִ ׁשֶ 

. קצ"חְּבִגיַמְטִרָּיא ד חַ א יַ צֵ יוֹ , א"הֵ ְּפָעִמים 

 ןיוֹ לְ ל עֶ אֵ ת נַ ּוָ ל ּכַ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ ]. וְ צח"ק[

ה אֶ ְר . נִ קצ"חְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוה ׁשֶ ידָ מִ עֲ ּבַ 

ה, ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ׁשֶ "ק חֹ ּצְ ל הַ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ֶׁשֵּיׁש

ם ּׁשֵ ה הַ יֶ הְ יִ ו"ה וְ י"ה לַ הַ  רּוּבְ חַ תְ ז יִ ָאׁשֶ 

ה ָאּכָ הַ , ּדְ הָאּכָ הַ ּבְ ז מָ ְר א נִ ן הּוכֵ לָ ם. וְ לֵ ׁשָ 

ן וֹ ׁשּלְ ע מִ פַ ּׁשֶ הַ  תיקַ חִ ְׁש ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ 

 רֶ ים ּדֶ ּנִ טַ ים קְ ִר רּופֵ לְ  רוֹ רּופֵ , ּוקחוֹ ְׂש 

ל אֵ ת נוֹ ּוָ ד ּכַ ה סוֹ זֶ ה. וְ רָ בּוּגְ ל הַ ם ׁשֶ צּומְ ּצִ הַ 

ה נֶ וֹ ּבע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ יכִ ִׁש מְ ז מַ ָאׁשֶ  ןיוֹ לְ עֶ 

ן כֵ וְ "ל. יזַ ִר אֲ י הָ פִ לְ ת כּולְ ּמַ הַ ר תֶ ּכֶ ת אֶ 

ית, ּתִ פַ ְר ּצָ ה הַ פָ ּׂשָ ּבַ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ  וֹ ּפׁשַ ע בַ כוֹ ים לְ אִ ְר וֹ ּקׁשֶ 

ן כֵ ם שפ"ו. וְ ּׁשֵ הַ ר מֵ תֶ ּכֶ הַ ע וְ בַ וֹ ּכהַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ת מוֹ ּׁשֵ ר' ׁשֶ פֵ ם סוֹ תַ 'חֲ ם הַ ׁשֵ ּבְ  יּתִ עְ מַ ׁשָ 

י"ם, הִ אהי"ה הוי"ה, אדנ"י, אֱ 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . קצ"חְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם ׁשֵ ים לְ דִ ְר וֹ ּיׁשֶ ת ּכְ מוֹ ּׁשֵ הַ ל ת ּכָ עַ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ 

יא , הִ הרָ בּוּגְ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ  יםהִ אֱ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר  .קחָ צְ יִ ל ׁשֶ  קחֹ ּצְ ד הַ סוֹ ּבְ 

 86א הּו "עבַ וֹ ּכ ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

(בראשית ב ַהָּכתּון ְוכֵ  .יםהִ אֱ ם ן ׁשֵ יַ נְ מִ ּכְ 

י" ּכִ  ּמוֹ עִ ֹנָתיו בְ ֵּתי ְׁש ּוַוֵּיֶׁשב ָּבָהר " יט, ל)

ר, ַהֶּכתֶ ת ְסִפירַ ת אֶ ל ַהְמַסּמֵ  "עּכֹובַ ר"ת 

ד ָּדוִ  ִּדְבֻהֶּלֶדת (תיקונים מ:),ר ַּבֹּזהַ א ַּכּמּובָ 

  ר.ַהֶּכתֶ ת ִמְּסִפירַ ה ֶהָארָ ה ָהְיתָ 

ִּבְתִחָּלה  (משלי ח) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַמר, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַּבָּׁשַמִים. ֶׁשֶּנאֱ 

ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ַׁשֲעֻׁשִעים "

. "יֹום יֹום ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו ְּבָכל ֵעת

ְוַאַחר ָּכ ָעָלה ֹמֶשה ְוהֹוִריָדּה ָלָאֶרץ 

ְמַׂשֶחֶקת "ּוְנָתָנּה ִלְבֵני ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר, 



. "ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו ְוַׁשֲעֻׁשַעי ֶאת ְּבֵני ָאָדם

ק חוֹ ל ְׂש ה ׁשֶ ינָ חִ ה ּבְ רָ וֹ ּתּבַ  ׁשּיֵ ׁשֶ ים אִ רוֹ וְ 

(תהילים קיט, ר מַ ָא לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ וְ  .עַ ּוׁשעְ ׁשַ וְ 

"לּוֵלי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי  צב)

ְּבִלּמּוד  לוֹ ׁשֶ ְלַרֵּמז ֶׁשַהֲהָנָאה  ְבָעְנִיי"

ה אֶ ְר נִ וְ  ִּבְבִחיַנת ַׁשֲעׁשּוִעים יאהִ  ַהּתֹוָרה

א בָ מּוּדְ  ל"ְמַׂשֶחֶקת ְּבֵתבֵ "ה רָ וֹ ּתהַ ן כֵ לָ ּדְ 

א יתָ יְ רַ אוֹ ל ּבְ ּכֵ ּתַ סְ אִ  (תרומה קסא.)ר הַ ּזֹ ּבַ 

ם לָ עוֹ ּבָ  הרֶ וֹ ּקה ּׁשֶ ל מַ כָ וְ . אמָ לְ א עַ רָ בָ ּו

ה ינָ חִ אן ּבְ ּכָ  ׁשה, יֵ רָ וֹ ּתהַ ל מֵ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש מִ 

ת מֶ צֶ מְ צַ מְ ת ּוקֶ חֶ וֹ ׁשת וְ קֶ חֶ ׂשַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

ה רֶ וֹ ּקה ּׁשֶ מַ ל כָ י לְ מִ ְׁש גַ ר לְ אוֹ ת הָ אֶ 

ל בֵ ּתֵ ת ּבַ קֶ חֶ ׂשַ ל מְ כוֹ יָ בְ יא ּכַ הִ , וְ םלָ עוֹ ּבָ 

ז ב' ּמָ רֻ מְ  "קְׂשחוֹ  ןכֵ וְ  ה.ּנָ ּמֶ מִ  לׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ּמִ ׁשֶ 

ת וֹ ׂשעֲ ה לַ מֹ ת ׁשְ מַ כְ ל חָ ב עַ תּוּכָ ים ּבַ מִ עָ ּפְ 

(קהלת יב,  ה,רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ ם אֶ צֵ מְ צַ ים לְ לִ ׁשָ מְ 

ָכם עֹוד ִלַּמד חָ ֶהֶלת קֹ ה ָהיָ ׁשֶ ֹיֵתר וְ " ט)

ִלים ׁשָ ן מְ ּקֵ ֵּקר ּתִ חִ ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן וְ 

  ".ַהְרֵּבה

 לבֵ ּתֵ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

י פִ ּכְ  ה,רָ בּוּגְ ים מִ עָ ּפְ  ב'ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 רֶ ה ּדֶ ׂשֶ עֲ ק נַ חוֹ ְּׂש ן הַ יַ נְ עִ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

  ה.רָ בּוּגְ הַ 

י רֵ בְ ּדִ " (סנהדרין נ.)י' מִ לְ ׁשַ רּו'יְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ין ה ּבֵ ּזֶ ר הַ ּוּדּכַ ּכַ ", תנוֹ ּבָ ְר דָ ים ּכְ מִ כָ חֲ 

ד ּיָ ת מִ טֶ לֶ קַ ה מְ ּזֶ ר הַ ּוּדּכַ ה הַ מָ  ,תנוֹ ּבָ הַ 

ה שֶ מֹ  ּכָ  ,רחֵ ד ַאיַ ּבְ  חַ נּולָ  ּהפָ סוֹ ד וְ יָ לְ 

 עַ ׁשֻ יהוֹ לִ  ּהרָ סָ מְ י ּוינַ ּסִ ה מִ רָ וֹ ל ּתּבֵ קִ 

ים יאִ בִ נְ ים לִ נִ קֵ זְ ים ּונִ קֵ זְ לִ  עַ ׁשֻ יהוֹ וִ 

ת סֶ נֶ י ּכְ ׁשֵ נְ ַאלְ  הָ רּוסָ מְ  יםיאִ בִ נְ ּו

ר' אוֹ ק הָ תוֹ ר 'מָ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ה. לָ דוֹ ּגְ הַ 

ב תּוּכָ הַ ה שליט"א ׁשֶ נֶ גרב"צ סְ ם הַ ׁשֵ ּבְ 

 ",ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו" (תהילים פא, יב)

ת יב אֶ חִ ְר ּמַ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ק ּדִ חוֹ ּצְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ת ה' אֵ ע מֵ פַ ׁשֶ ים לְ כִ זוֹ  תוֹ כּוזְ בִ ה, ּוּפֶ הַ 

ה ּפֶ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ".ַוֲאַמְלֵאהּו"

ן יַ נְ עִ ר לְ ּוׁשא קָ ן הּוכֵ ת, לָ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ לַ  ּיָ ּׁשַ ק ׁשֶ חוֹ ּצְ הַ 

ן יָ נְ ל עִ ּמֵ סַ מְ  עַ ּוׁשעֲ ּׁשַ ר זצ"ל ׁשֶ לֶ סְ גר"א ּדֶ הַ 

א הּו מוֹ צְ ר עַ בָ ּדָ הַ ית, וְ לִ כְ תַ  ין לוֹ אֵ ׁשֶ 

ל ים ׁשֶ קִ חָ ְׂש מִ ים ּועִ ּוׁשעֲ ׁשַ  מוֹ ית, ּכְ לִ כְ ּתַ הַ 

 עַ ּוׁשעֲ ּׁשַ ד הַ בַ ּלְ ית מִ לִ כְ ם ּתַ הֶ ין ּבָ אֵ ים ׁשֶ דִ לָ יְ 

ה ּגָ ְר ּדַ א ּבַ ה הּון זֶ פֶ אֹ ה ּבְ רָ וֹ ד ּתּוּמלִ . וְ מוֹ צְ עַ ּבְ 

ם הרה"ג ר' ׁשֵ ּבְ א בָ ּוּמּכַ  ר,תֵ יוֹ ה ּבְ הָ וֹ בּגְ הַ 

 תוֹ ּיתִ אוֹ  הּכֶ חַ מְ שליט"א ׁשֶ ג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ 

, עַ גּועֲ ּגַ  ןוֹ ׁשּלְ יא מִ הִ  היעָ יגִ וִ . המָ כְ חָ 

ת אֶ  עַ נֵ עֲ נַ ם מְ דָ ָאהָ ׁשֶ , עַ ּוׁשעֲ ׁשַ וְ  עַ נּועֲ נַ וְ 

 עַ גֵ עֲ ּגַ תְ מִ ק ּוקֵ וֹ ּתְׁש מִ ד, ּוּוּמּלִ ן הַ מַ זְ ּבִ  מוֹ צְ עַ 

 וֹ י ּבלּוה ּתָ ין זֶ אֵ ׁשֶ  עַ דֵ א יוֹ הּוה, וְ רָ וֹ יג ּתִּׂש הַ לְ 

ן כֵ . וְ ּהלָ ּבְ קַ י לְ אּוא רָ ם, הּויִ מַ ת ׁשָ נַ ּתְ ק מַ רַ 

 זצ"לָׁשַמְעִּתי ִממו"ר ַהגרח"פ ַׁשְייְנֶּבְרג 

ָיַגְעָּת  (מגילה ו:) ֵּפרּוׁש ַעל ַמֲאַמר חז"ל

 ְּדַגם ְלַאַחר ַהְיִגיָעה, ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין

ְמִציָאה ֶׁשִּזְּמנּו לֹו  אתָצִרי ָלַדַעת ֶׁשּזֹ 

"ִּכי ה'  (משלי ב, ו) ֶׁשָּכתּוב ִמָּׁשַמִים, ְּכמוֹ 

א  ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה" ְו

"ַאָּתה  ְּבִׂשְכלֹו ֶאָּלא תֶׁשָאָדם ַמִּׂשיג ֹזא

   .חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת"

ָאַמר ַרב  סה:) (עירובין ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ָׁשה ְּדָבִרים ָאָדם ִניָּכר, ִאיָלָעא, ִּבְׁשל



ְּבכֹוסֹו, ְּבִכיסֹו, ְּבַכֲעסֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים, 

ן יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ַאף ִּבְׂשֹחקוֹ 

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ  יסוֹ כִ בְ ּו סוֹ כוֹ ר ּבְ ּכָ ם נִ דָ ָאהָ ׁשֶ 

 (ויק"ר יב, א)ְדָרׁש ַּבּמִ א בָ ּוּמא, ּכַ בָ וקְ ּנד הַ סוֹ יְ 

, ּכֹוסִמְּלׁשֹון  ִּכיסֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ִנְקָרא 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  קוֹ חוֹ ְׂש ם ּבִ ר ּגַ ּכָ א נִ ן הּוכֵ לָ 

  א. בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ יְ 

 ׁשּגַ ּיִ ל "וַ ס"ת ׁשֶ הַ ' ׁשֶ ׁשדֶ ע קֹ רַ ר 'זֶ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ , הֵ שו"ה", הדָ הּויְ  וילָ אֵ 

 ש'ם, הָ רָ בְ ַאלְ  ה' ת,בוֹ ג' ָאלַ  פּוסְ וֹ ּנׁשֶ 

 חַ קֵ וֹ ּלב ׁשֶ קֹ עֲ יַ לְ  ו'ק. וְ חָ ְׂש יִ ה לְ לָ עָ ק, ׁשֶ חָ צְ יִ לְ 

 (ויקרא כו, מב) ְּבַרִּׁש"י אבָ ּוּמּכַ  הּוּיָ לִ אֵ מֵ 

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב", ַּבֲחִמָּׁשה 

, ְוֵאִלָּיהּו א"ו][וָ  ְמקֹומֹות ִנְכָּתב ָמֵלא

ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות, ַיֲעֹקב  א"ו][וָ  ָחֵסר

ָנַטל אֹות ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון 

ר אֵ בָ לְ  ִנְרֶאה. ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו

 ְמַרֵּמז ה"דָ הּויו יְ לָ אֵ  ׁשּגַ ּיִ "וַ ק סּוּפָ הַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ף ּבִ סֵ יוֹ ה לְ דָ הּור יְ ּוּבל חִ עַ 

ם ס"ת הֵ ן הַ כֵ ים, לָ יחִ ִׁש ב' מְ  רּוּבְ חַ תְ ּיִ ׁשֶ ּכְ 

ת פֶ סֶ וֹ ּתת הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  שו"הת וֹ ּיתִ אוֹ 

י פִ ה. ּכְ ּלָ אֻ ּגְ הַ  רֶ צֹ ים לְ לִ ּבְ קַ ת מְ בוֹ ָאהָ ׁשֶ 

 קחָ ְׂש יִ ה יֶ הְ יִ  קחָ צְ יִ ר ׁשֶ הַ ּזֹ הַ מֵ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 

ת אוֹ ת הָ ל אֶ ּבֵ קַ מְ  בקֹ עֲ יַ ן כֵ ה, וְ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ּבִ 

ל ּבֵ ם קִ הָ רָ בְ ן ַאכֵ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ הַ  רֶ צֹ לְ  הּוּיָ לִ אֵ מֵ  ו'

א בֹ ּתָ  תוֹ כּוזְ ּבִ ק ׁשֶ חָ צְ ת יִ דֶ ּלֶ הֻ  רֶ צֹ לְ  ה'

ה יֶ הְ ה יִ דָ הּוּיְ ה ׁשֶ ּכֶ זְ ה נִ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ בִ ּוה. ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ן ּיֵ ים. [עַ יחִ ִׁש ב' מְ  רּוּבְ חַ תְ ּיִ ׁשֶ ף ּכְ סֵ יוֹ לְ  שו"ה

ב קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ  תולדות)(פרשת  'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה'ּבַ 

, וׂשָ עֵ מֵ ו' ת אוֹ ת הָ ה אֶ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ח ּבִ ּקַ יִ 

  ]."ָעׁש ֹיאְכֵלם"ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ ׁשעָ לְ  פֹ הֲ יַ וְ 

ַוֵּיֵצא ֶמֶל ְסֹדם "יז) (בראשית יד, ב תּוּכָ 

ֵמַהּכֹות ֶאת  ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובוֹ 

ּתֹו ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר אִ 

 ".ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל

ֶׁשָהָיה  "ֶמק ַהֶּמֶל"עֵ "י ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

ד ּיַ ּמִ ים שֶ אִ רוֹ וְ  .ְמיָֻחד ַלֶּמֶל ְלַצֵחק ָׁשם

י ידֵ ה ּבִ ּבָ ְׁש ּנִ ט ׁשֶ ת לוֹ אֶ  רּוְר חְ ִּׁש י ׁשֶ רֵ חֲ ַא

 לֶ מֶ ּו ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ַא דּועֲ וַ תְ ים, הִ כִ לָ ּמְ הַ 

ק. חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ מְ ּבִ  לֶ ּמֶ ק הַ מֶ עֵ ּבְ  םדֹ סְ 

ד' וִ ּדָ  ׁשרֶ ר 'ׁשֹ מָ אֲ מַ ּבְ  ינּורֵ בָ י ּדְ ל ּפִ ר עַ אֵ ּבָ תְ מִ ּו

יל בִ ְׁש ט ּבִ ת לוֹ יל אֶ ּצִ הַ ם לְ חַ לְ ם נִ הָ רָ בְ ַאׁשֶ 

ד ּיָ ן מִ כֵ לָ , וְ ּוּנּמֶ את מִ צֵ לָ  יִר ּצָ ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ם הָ רָ בְ ַא דּועֲ וַ תְ ה, הִ מָ חָ לְ ּמִ ּבַ ן חוֹ ּצָ ּנִ י הַ רֵ חֲ ַא

ם קוֹ מְ ּבִ  "לֶ ּמֶ ק הַ מֶ "עֵ ם ּבְ דֹ סְ  לֶ מֶ ּו

ית ת ּבֵ כּולְ ת מַ אֶ  ירּוזִ חֱ הֶ ל ׁשֶ ּמֵ סַ , לְ קחוֹ ּצְ הַ 

  ק. חוֹ ת צְ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ד ׁשֶ וִ ּדָ 

ג רַ ד הָ וִ ּדָ ׁשֶ ּכְ  יםשִ נָ ל ׁשֶ  קחוֹ ְׂש  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ה ַוַּתֲעֶנינָ "ז) ש"א יח, (ב תּוּכָ ת, ּכַ יָ לְ ת ּגָ אֶ 

ָ ִהָּכה  ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוֹּתאַמְרן

  ".ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו ַּבֲאָלָפיוָׁשאּול 

 וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ  ַצֲעֻצעַ ת ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלן כֵ וְ 

 י) ג, ב' הימים (דברי בתּוּכָ ּבַ  אבָ ּוּמּכַ  ,ןטָ קָ 

 ְמֻרָּמז "עַ צּועֲ צַ  ןכֵ וְ  ".ַצֲעֻצִעים ַמֲעֵׁשה"

ין ר ּבֵ ּבֵ חַ מְ הַ  בתּוּכָ ּבַ  יםנִ פָ אֳ  ב'ּבְ  תר"ּבְ 

ר אוֹ ת הָ ידַ ִר ת יְ ל אֶ ּמֵ סַ לְ ין מִ יָ נְ בִ ף לְ סֵ יוֹ 

 ֵּיְבּךְ וַ  ָּואָריוצַ  לעַ  ַוִּיֹּפל" ת,כּולְ ּמַ ה לַ ּטָ מַ לְ 

 ְמֻרָּמז עַ "ַצֲעצֻ  ןכֵ וְ  ֹוד",ע ָּואָריוצַ  לעַ 



 מט) יז, (ש"א ת:יַ לְ גָ ם ּבְ חַ לְ ד נִ וִ ּדָ ׁשֶ  ַּבָּכתּוב

 עַוִּתְטּבַ  חוֹ צְ מִ  ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי תאֶ  ּיַ "וַ 

 גּוּלדִ ּבְ  "ָאְרָצה יוָּפנָ  לעַ  ַוִּיֹּפל חוֹ צְ ְּבמִ  ָהֶאֶבן

  ת.וֹ ּיתִ אוֹ  ז'

 (בראשית יד, כב) םר ׁשָ מַ ם ָאהָ רָ בְ ן ַאכֵ לָ וְ 

"ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל הוי"ה ֵאל ֶעְליֹון 

ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ִאם ִמחּוט ְוַעד 

 ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר לָ  וֹ ְׂשר

א ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת  ְו

ה מָ חָ לְ ּמִ ל הַ ה ּכָ תָ יְ ה הָ ל זֶ עַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ַאְבָרם".

ר ׁשָ א יָ בֹ ע יָ פַ ּׁשֶ הַ , ׁשֶ דוִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ ת יא אֶ צִ הוֹ לְ 

ה, ּפָ לִ ּקְ הַ  רֶ ל ּדֶ ּבֵ קַ לְ  כּוְר טָ צְ א יִ ה וְ ּׁשָ דֻ ּקְ לַ 

ו ׁשָ כְ ם עַ נָ מְ ָאם ׁשֶ דֹ סְ  לֶ מֶ ז לְ מַ ם רָ הָ רָ בְ ַאוְ 

ל בָ ים, אֲ כִ לָ ּמְ ד הַ גֶ ה נֶ ּלָ עֻ ף ּפְ ּוּתִׁש ּבְ  וֹ ּתא אִ הּו

 לֶ ם מֶ , ּגַ דוִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ד ׁשֹ לֵ ּוָ ּיִ ׁשֶ יד ּכְ תִ עָ ּבָ 

ת יכַ פֵ הֲ ה ּבַ יָ הָ י ׁשֶ פִ ם. ּכְ לָ עוֹ הָ ד מֵ אבַ ם יֹ דֹ סְ 

ה מָ חָ לְ ּמִ ית הַ לִ כְ ּתַ ז ׁשֶ מַ ם רָ הָ רָ בְ ַאם. וְ דֹ סְ 

 לֶ ת מֶ ּפַ לִ ל קְ לֵ וֹ ה, ּכּפָ לִ ם קְ ּוּׁשה, ׁשֶ תָ יְ הָ 

ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת " ראמַ א תֹ ם דֹ סְ 

ל י עַ ּתִ טְ לַ ּתַ ְׁש י הִ נִ ל אֲ כוֹ יָ בְ ּכַ  ינּויְ הַ  ַאְבָרם".

ד, וִ א ּדָ הּום ׁשֶ הָ רָ בְ ל ַאה ׁשֶ סָ נָ ְר ּפַ ר הַ וֹ ּנצִ 

ְמֻרָּמז  ֵעָׂש"וְוֵכן  י.ּכִ ְר ר ּדַ בֹ עֲ ע יַ פַ ּׁשֶ הַ ׁשֶ 

ל" ְּבִדּלּוג עַ רֹו נַ ְׂש ט ְוַעד ּוַּבָּכתּוב "ִמח

ז מַ ם רָ הָ רָ בְ י ַאּכִ  ' אֹוִתּיֹות.הָהפּו ֶׁשל 

ו ׂשָ ל עֵ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ א הַ ם הּודֹ ל סְ ׁשֶ  עפַ ּׁשֶ הַ ׁשֶ 

 ה'ג ּוּלדִ א ּבְ ן הּוכֵ יל, לָ עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ּדָ ק מִ נֵ וֹ ּיׁשֶ 

ה אֶ ְר ן נִ כֵ וְ  .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמלת וֹ ּיתִ אוֹ 

"ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל הוי"ה  רמַ ם ָאהָ רָ בְ ַאׁשֶ 

ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ל ז עַ ּמֵ רַ לְ  ",ֵאל ֶעְליֹון

ֲהִרימֹוִתי ָבחּור " כ)תהילים פט, ( ,יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 תמַ רָ הֲ ה תָ יְ ית הָ לִ כְ ּתַ הַ ׁשֶ  ינּויְ הַ ". ֵמָעם

 ֵאל ֶעְליֹון ןכֵ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ הַ ד מֵ וִ ל ּדָ ץ ׁשֶ יצוֹ ּנִ הַ 

  יל.עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ת ּדָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  קחֹ צְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ַוֵּיָחֵלק  (סנהדרין צו.)ַּבְּגָמָרא 

ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו 

 ַוַּיֵּכם", ָאַמר ר' יֹוָחָנן אֹותֹו ַמְלאָ 

 מֹו,ֶׁשִּנְזַּדֵּמן לֹו ְלַאְבָרָהם ַלְיָלה ׁשְ 

 ר".בֶ ה ּגָ רָ ר הֹ מַ ה ָאלָ יְ ּלַ הַ ר "וְ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

ֶׁשַהַּמְלָא ַהְמֻמֶּנה  (לך לך צא:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ּו

ה, לָ יְ א לַ רָ קְ ם נִ דָ י ָאנֵ ל ּבְ ם ׁשֶ יהֶ רֵ ּוּבעִ ַעל 

ר מַ ה ָאלָ יְ ּלַ הַ "וְ  (איוב ג, ב)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ַהְמֻמֶּנה  אָ לְ ּמַ ן הַ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ  ר".בֶ ה ּגָ רָ הֹ 

ה לָ יְ לַ  מוֹ ְּׁש ם ׁשֶ דָ י ָאנֵ ל ּבְ ם ׁשֶ יהֶ רֵ ּוּבעִ ַעל 

ן יוָ ים, ּכֵ כִ לָ ּמְ ת הַ מֶ חֶ לְ מִ ם ּבְ הָ רָ בְ ַאר לְ זַ עָ 

ם קוֹ ּמְ א מִ בָ קְ ּוּנד הַ יסוֹ ד מִ וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

  ר.זֹ עֲ א לַ ר ּבָ ּוּבעִ הָ  אַ לְ ן מַ כֵ ר, לָ ּוּבעִ הָ 

ַהִהיא ַּדֲאָתֵאי  )(נדרים כ:ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ְלַקֵּמיּה ְּדַרב ָאְמָרה לֹו ַרִּבי ָעַרְכִּתי לֹו 

ֻׁשְלָחן ַוֲהָפכֹו, ָאַמר ַמאי ְׁשָנא ִמן 

ִּביִניָתא ָּדג  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו ִּביִניָתא.

 רֹוִאים ֶׁשָּיכֹול ְלָאְכלֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְרֶצה.

ג ת ּדָ נַ יחִ בְ יא ּבִ ג הִ ּוּוּזִ ן הַ מַ זְ ה ּבִ ּׁשָ אִ הָ ׁשֶ 

"ִלְוָיָתן ב תּוג ּכָ ּדָ ל הַ עַ . וְ תוֹ ים אוֹ לִ כְ אוֹ ׁשֶ 

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר. ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו"

ֶׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה  (שלח קעב.)

ן כֵ . וְ ְּבָאב ִלְנֹקם ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב "ְוִיְדּג (בראשית מח, טז)ב תּוּכָ 

ה רֶ וֹ ּפת ׁשֶ כּולְ ּמַ ד הַ סוֹ ּיְ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  ָהָאֶרץ".

ָמִצינּו 



 רפֶ ְוֵכן ָמִצינּו ְּבסֵ ג. ת ּדָ ינַ חִ ּבְ  אב הּורָ וְ 

ַמְטֵּבַע ' רפֶ ְּבֵׁשם סֵ  (ע' קיד) 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'

מֹוִפיַע  ָהָרה ֵהָריֹון, ֶׁשֹּׁשֶרׁש 'ֶׁשל ֲחָכִמים

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ָּדִגיםים ְּכִמְנַין ְּפָעמִ  נ"זַּבַּתַנ" 

ַהֹּכל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים  (בכורות ח.)ַּבְּגָמָרא 

ְּכֶנֶגד ֹעֶרף, חּוץ ִמְּׁשלָׁשה ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין 

ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים ְוֵאּלּו ֵהן ָאָדם, ָּדג 

 ׁשחָ ּנָ הַ ג וְ ּדָ הַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ְוָנָחׁש

ה לָ עֲ ם מַ הֶ לָ  ׁשד ַהַּמְלכּות, יֵ יסוֹ ים לִ כִ ּיָ ׁשַ 

 יםגִ ּדָ ן כֵ וְ  ם.דָ ָאים לָ מִ וֹ ּדג ׁשֶ ּוּוּזִ ן הַ יַ נְ עִ ּבְ 

"ג ּבַ לְ רַ ּבָ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .הּדָ מְ חֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ('מלחמות השם' מאמר רביעי פרק חמישי)

את רֵ קְ ם נִ דָ ָאים ּבָ יִׁש גִ ת ְר מוֹ קוֹ מְ ה ּבִ יעָ גִ ּנְ ׁשֶ 

ג, ּדֵ גְ דַ ה לְ ּלָ ּמִ ה הַ לָ ְש לְ ּתַ ְש ם הִ ּׁשָ מִ ּו ג,ּדֵ גְ דַ לְ 

ם גַ , וְ קחוֹ ם צְ רוֹ גְ לִ ם ּגַ  ּהתָ עּומָ ְׁש ּמַ ׁשֶ 

, גּדָ ן וֹ ׁשּלְ יא מִ הִ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . רעֵ צַ לְ 

ן כֵ ים. וְ ִר ּוּסּיִ הַ ק וְ חוֹ ּצְ ם הַ קוֹ מְ ז ּבִ מָ ְר ּנִ הַ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ . דוִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא גּדֻ גְ ּדִ 

ית בֵ ג ּבְ ּדֻ גְ ּדִ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלׁשֶ מ. פ. שליט"א 

  .יחַ ׁשִ ּמָ ת מִ וֹ ּיתִ ג' אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ י חִ ּׁשֶ הַ 

 )יז ,במדבר כד( ים'ִר ּוּטל הַ עַ 'בַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ר קַ ְר קַ  ,"ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר"

ן כֵ וְ  .דוִ א דָ ּיָ ִר טְ ימַ גִ ג ּבְ ג ּדָ א"ת ב"ש ּדָ ּבְ 

ם ׁשָ ת פוֹ סָ וֹ ּתי הַ לֵ עֲ ּבַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ מּו

ן וֹ ּמי עַ נֵ ּבְ  ינּויְ ת הַ ׁשֵ ריב"א ּדְ ה לְ אֶ ְר נִ וְ 

ת ׁשֵ  אוֹ רָ ה קְ וָ ְר י עֶ נֵ ם ּבְ הֵ י ׁשֶ פִ לְ ּו

ַוֲחׂשּוַפי "יב תִ כְ דִ ה. ּכְ וָ ְר ן עֶ וֹ ׁשת לְ ׁשֵ ּדְ 

י פִ לְ ה. ּווָ ְר ה עֶ ּלֶ גַ פירש"י מְ . ּו"ֵׁשת

ט ת לוֹ נוֹ ּבְ מִ  אּוּבָ ן ׁשֶ וֹ ּמי עַ נֵ בְ ר ּבִ ּבֵ ּדִ ׁשֶ 

ּוְמֹבָאר  .ןוֹ ּמעַ ב וְ ָאן מוֹ יהֶ בִ אֲ מֵ  דּולְ ּיָ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ֵּכיָון ֶׁשַהָּדג ִלְדָבֵרינּו 

 לֹוט ִמְּבֵני וֹ ּלה ׁשֶ ּפָ לִ ְּק ה, הַ ּׁשָ דֻ ְק ת ּדִ כּולְ מַ ּו

 יִר ּצָ ה ׁשֶ וָ ְר ת עֶ ינַ חִ ם ּבְ ת הֵ י ׁשֵ נֵ ּבְ  ֶׁשֵהם

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ "ר ּקֹ הַ  ׁשרֶ י ׁשֹ ּכִ . רקֵ ְר קַ לְ 

א ן הּוכֵ לָ "ג, ּדָ ל הַ ר ׁשֶ חוֹ ָאא הָ הּוק ׁשֶ לֵ מָ עֲ 

יף סִ הוֹ ר. וְ חוֹ ל ָאּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  וֹ ּלא"ת ב"ש ׁשֶ הָ 

 דוִ ל ּדָ ב עַ תּוֶׁשּכָ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א 

 (ש"ב ו, יד)ד ִלְפֵני ַהּתֹוָרה, ַרּקֵ ֶׁשָהָיה מְ 

ת וֹ ּיתִ י אוֹ ּכִ , ה'" "ְמַכְרֵּכר ְּבָכל ֹעז ִלְפֵני

ר, קֵ ְר קַ מְ ת וֹ ּיִת אוֹ ת ּבְ פוֹ ּלְ חַ תְ מִ ר ּכֵ ְר כַ מְ 

ד ּוּקִר הָ  חַ כֹ ּבְ  רּקֹ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ  תאֶ  יעַ נִ כְ ד הִ וִ דָ וְ 

ּוִמיַכל ַּבת "ם ב ׁשָ תּון ּכָ כֵ לָ ה. רָ וֹ ּתי הַ נֵ פְ לִ 

ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת 

 ה'ְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָּדִוד ְמַפֵּזז ּו

ּוְלִמיַכל ַּבת  ',גוֹ וְ  ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה

א ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד יֹום  ָׁשאּול 

 שפ"ו,ם ּׁשֵ ה ּבַ לָ זְ לְ יא זִ הִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ " מֹוָתּה

ה תָ כְ א זָ ׁשֶ  ּהּלָ ׁשֶ שפ"ו ה ּבַ ׁשָ נְ עֶ יא נֶ הִ 

  ד.לָ וָ לְ 

ֶּדֶר "ֲאֶׁשר ָקְר ּבַ  (דברים כה, יח) ָּכתּוב

."  ַוְיַזֵּנב ְּב ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי

" ְלׁשֹון קֹור  ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י "ֲאֶׁשר ָקְר

 . ְוחֹום ִצֶּנְנ ְוִהְפִׁשיְר ִמְרִתיָחְת

" ַמַּכת ָזָנב חֹוֵת ִמילֹות  "ַוְיַזֵּנב ְּב

רֹוִאים ֶׁשַהָּפסּוק  ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה.



"ר ֵּבין ְזִריַקת ָהָעְרָלה לַ ְמַקּׁשֵ  . "ֲאֶׁשר ָקְר

 (ילקוט אסתר תתרנו) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

"ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו", 

ֵאין ָקָרהּו ֶאָּלא ֲעָמֵלק ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲאֶׁשר 

 ." הּוא ֵחֶלק  ֹּקרְורֹוִאים ֶׁשהַ ָקְר ַּבֶּדֶר

מּוָבא ְּבֵסֶפר ן כֵ ׁש ֶׁשל ֲעָמֵלק. וְ ֵמַהֹּׁשרֶ 

 (ערכין טו:)'ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ֲאִפיֵקי ָים' 

ב הּוא ְּבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ְקרָ ֶׁשָהעַ 

ִּדְקִלָּפה ְוהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ִמְצַות ְּבִרית 

ִרית. ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ  ֹעֵקרִמיָלה, ִּבְבִחיַנת 

ֶׁשֵּיׁש ְלַחֵּמם ֶאת ַהֶּנֱעַקץ ח:) (ע"ז כַּבְּגָמָרא 

ֵמַעְקָרב, ּוְרפּוָאה ִהיא לֹו. ְוַהַּמַהְרָׁש"א 

ֶרס ְמַדֵּיק ִמָּׁשם ֶׁשֹּתֶקף אֶ  (ברכות נח:)

ְוֵכן מּוָבא  .ֹקרב הּוא ִמֹּכַח ְקרָ ָהעַ 

ֹמה' "ַוַּיֶּגד לֹו  (פורים) ְּב'ִתְפֶאֶרת ְׁש

אֹוִתּיֹות  ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה"ּו"

א רָ קְ ק נִ לֵ מָ עֲ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ ק"ר ו"ה. 

 (גיטין נז:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . יִר קֶ ת ּפַ לִ קְ 

   .ַרקִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ָהָמן ָלְמדּו ּתֹוָרה ִּבְבֵני בְ 

שליט"א  .ה גדָ הּויף הרה"ג ר' יְ סִ הוֹ וְ 

ת וֹ ּידִ ּוהת יְ חוֹ מָ ְׂש ּבִ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותׁשֶ 

, יםלִ צָ ּבְ ם עִ  גּדָ יו לָ עָ וְ  רקֶ רֶ קְ ים יִׁש ּגִ ּמַ ׁשֶ 

ת אֶ  יעַ נִ כְ הַ י לְ דֵ , ּכְ רקֶ ית לִ צַ ם קְ ד עִ חַ יַ 

א , וְ גּדָ לַ  ּוׁשּמְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ  רקֶ יּלִ הַ וְ  רקֶ רֶ ּקְ הַ 

 יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ן עַ כֵ יו. וְ לָ ט עָ ְׁש ם יִ לוֹ ׁשָ ס וְ חַ ׁשֶ 

ָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדַר ּכוֹ " , יז)במדבר כד(ר מַ אֱ נֶ 

ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב 

ג הַ נְ מִ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלן כֵ וְ  ".ָּכל ְּבֵני ֵׁשת ַקְרַקרוְ 

 גּדָ  לכוֹ אֱ לֶ  קינוֹ ִת ים לְ נִ תְ א נוֹ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש יִ 

 רקֶ רֶ ּקְ יל לַ ּבִ קְ ה מַ זֶ ר, וְ ּבֵ דַ ל לְ כוֹ ּיָ ד ׁשֶ עַ 

ֶׁשֵאין ַהִּתינֹוק  ות מ.)(ברכ א ַּבְּגָמָראבָ ּוּמּכַ 

יֹוֵדַע ִלְקרֹות ַאָּבא ְוִאָּמא ַעד ֶׁשִּיְטֹעם 

  ן.גָ דָ ז ּבְ מָ ְר נִ  גּדָ ן כֵ וְ  ַטַעם ָּדָגן.

 ינּוצִ ּמָ שליט"א ׁשֶ  .ב .ג .יף הרה"ג ר' יסִ הוֹ וְ 

ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח  מד.) ברכות(ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ 

ַהָּמִליַח  ַּבְּתִחָּלה ּוַפת ִעּמֹו, ְמָבֵר ַעל

ּופֹוֵטר ֶאת ַהַּפת, ֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו. 

ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשהּוא ִעָּקר ְוִעּמֹו 

ְטֵפָלה, ְמָבֵר ַעל ָהִעָּקר ּופֹוֵטר ֶאת 

א מָ גְ ת ּדֻ נֶ תֶ ה נוֹ נָ ְׁש ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ה.ַהְּטֵפלָ 

 חַ לּוּמָ הַ ג ּדָ ה הַ ּזֶ ת ׁשֶ פַ ג ּודָ ל, ּבְ פֵ טָ ר וְ ּקָ ל עִ ׁשֶ 

ר ּקָ ◌ִ ע לל ׁשֶ לָ ּכְ ן הַ מּוטָ  וֹ ּבר, ׁשֶ קֶ רֶ ּקְ ם הַ עִ 

 תאֶ  יםִר הָ , לְ רּקָ עִ ל הָ עַ  רֵ בָ לְ  יִר ּצָ ל ׁשֶ פֵ טָ וְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיאר ּקַ עִ ן כֵ וְ  ה'. יחַ ִׁש ד מְ וִ ן ּדָ רֶ קֶ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא לפֵ טָ ד, וְ וִ א דָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  ץרֶ ּפֶ 

   ק.לֵ מָ עֲ ן וַ ּמָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ץלֵ 

ג ּדָ  ּוּנּמֶ ין מִ כִ ה' הֵ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ תָ יָ וְ ּלִ ל הַ ן עַ כֵ וְ 

א בָ ּוּמּכַ  א,בֹ יד לָ תִ עָ ים לֶ יקִ ּדִ ּצַ לַ  חַ לּומָ 

ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרַח,  (ב"ב עד:)ַּבְּגָמָרא 

ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון, ָזָכר ּוְנֵקָבה 

ְּבָרָאם, ְוִאְלָמֵלי ִנְזָקִקין ֶזה ָלֶזה 

ֲחִריִבין ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ֶמה ָעָׂשה מַ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵסַרס ֶאת ַהָּזָכר, 

ְוָהַרג ַהְּנֵקָבה, ּוְמָלָחּה ַלַּצִּדיִקים 

   .ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ים דִ לָ יְ  קחַ ְׂש מִ ת ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלן כֵ וְ 

 חַ לּוג מָ ּדָ  שם ׁשָ יִ ּתַ ְׁש  תַאחַ ים ִר מְ אוֹ ׁשֶ 



 חַ לּוּמָ הַ ג ּדָ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ םיִ ינַ עֵ  ּופֹוְתִחים

 ה,רָ וֹ ּתת הַ דוֹ סוֹ ּבְ  םיִ ינַ עֵ ת הָ אֶ  חַ תֵ וֹ ּפ

 תּדַ עֻ סְ  (יא) "ארָ ּגְ לַ  ה'מָ לֵ ְׁש  ןבֶ 'אֶ ּבָ א בָ ּוּמּכַ 

 הּבֶ רַ תְ ּתִ  רׁשֶ אֲ  תעַ ּדַ הַ  אהּו ןתָ יָ וְ לִ 

 הלָ דוֹ ּגְ הַ  החָ מְ ּׂשִ הַ  אהּוׁשֶ  ץ,רֶ ָאּבָ 

ג ּדָ הַ  יינֵ עֵ ן כֵ וְ  .ּהּנָ ּמֶ מִ  הלָ עְ מַ לְ  יןאֵ ׁשֶ 

 םעַ ף ּפַ ַאא ׁשֶ יחָ קִ ּפְ א ינָ עֵ ל ת עַ זוֹ ּמְ רַ מְ 

רה"ק ל הָ עַ  עַ דּוּיָ י ׁשֶ פִ ת, ּכְ מֶ צֶ עֱ נֶ  ּהינָ אֵ 

ת ּבָ ׁשַ ג ּבְ ל ּדָ ׁשֶ ן יִ עַ ל כֵ ה אוֹ יָ הָ ין ׁשֶ זִ רּומֵ 

ים אִ ן רוֹ כֵ א. וְ יחָ קִ ּפְ  אינָ עֵ ת הָ ר אֶ רֵ עוֹ לְ 

ה זֶ ק, וְ סֵ פְ י הֶ לִ ן ּבְ מָ ּזְ ל הַ ה ּכָ תֶ וֹ ג ׁשּדָ הַ ׁשֶ 

ל בּוּגְ  ּהין ּבָ אֵ ד ׁשֶ סֶ חֶ ת הַ ּדַ ל מִ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

  ה. רָ בּול ּגְ ם ׁשֶ צּומְ צִ וְ 

 בתּוּכָ ים ּבַ זִ מָ ְר נִ  חַ לּומָ ּות ּפַ יף ׁשֶ סִ ד הוֹ עוֹ וְ 

, "ָמחֹולּו ֹתףַהְללּוהּו ּבְ " , ד)תהילים קנ(

 (פ' בשלח) 'ִיְׂשַמח מֶׁשה' ְּבֵסֶפר אבָ מּוּו

 חּוקְ ף לָ ם סּות יַ יעַ ִר קְ ים ּבִ ִׁש ּנָ הַ ם וְ יָ ְר ּמִ ׁשֶ 

א ִיְׁשְמעּו ֶאת  ֻּתִּפים ְּכֵדי ֶׁשָהֲאָנִׁשים 

ְורֹוִאים ֶׁשַהֻּתִּפים ָהיּו ְלֵׁשם  ,ִׁשיַרת ַהָּנִׁשים

, לחוֹ ּמָ ת הַ אֶ  ׁשּמֵ ׁשַ מְ  ףּתֹ הַ ן ׁשֶ פֶ אֹ ּבְ  ְצִניעּות

ר ּקַ ן עִ כֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ר ּכְ ּקָ עִ הָ א ל הּוחוֹ ּמָ הַ וְ 

י, ִר ּפְ ר לַ מֵ וֹ ת ׁשיוֹ הְ א לִ ה הּוּפָ לִ ּקְ יד הַ קִ פְ ּתַ 

 ידוֹ קִ פְ ה, ּתַ ּפָ לִ ּקְ ד הַ גֶ נֶ א ּכְ הּוף ׁשֶ ּתֹ ן הַ כֵ לָ וְ 

ל י ׁשֶ ִר ּפְ יא הַ הִ ת ׁשֶ יעּונִ ּצְ ל הַ ר עַ מֹ ְׁש לִ 

   ה.ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ מַ ד ּוסוֹ יְ הַ 

ת ים אֶ יעִ נִ כְ מַ  ָמחֹולּו ףּתֹ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

(בשלח "ה ַּבְּׁשלָ א בָ ּוּמּכַ  ,אבָ ְק ּוּנהַ  תוֹ ּפלִ קְ 

"ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה  תורה אור)

ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאןָ 

ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים 

ת" ֹּתף ָחֵסר ְּכִתיב, ִלְרֹמז , ּוִבְמֹח

 ,ת"ִּבְּטָלה ת"ף ִּכּתֹות ֶׁשל ִליִלי

ְלַבֵּטל ְקִלַּפת ָמֲחַלת.  "ֹולֹותּוִבְמח"

ים ִׁש רָ ּׁשֳ י הַ נֵ ר ְׁש ּוּבחִ ּבְ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

א בָ קְ ּוּנת הַ ים אֶ ִר ְר עוֹ מְ  יאּורָ ּכָ  ּוּלאֵ הָ 

. הּפָ לִ קְ א דִ בָ קְ ּוּנת הַ ים אֶ יעִ נִ כְ מַ ה ּוּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

 ִליִליתַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה ֶׁשִּנְקֵראת ן כֵ וְ 

ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  קלֵ מָ ים עֲ מִ עָ ב' ּפְ  ִרָּיאְּבִגיַמטְ 

  ר.כָ ּזָ ת הַ אֶ 
אן לַ ְׁש ימִ ִר ּפְ יר מִ אִ י מֵ ּבִ ם רַ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ם ד עִ חַ ם יַ קוֹ ל מָ כָ ים ּבְ ִר ּכָ זְ מֻ  יםּפִ ּתֻ זצ"ל ׁשֶ 

ם תָ כּוזְ ים ּבִ כִ וֹ ּזז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ תלוֹ חוֹ מְ 

  ת. נוֹ וֹ עֲ  תילַ חִ מְ לִ 

, תּפָ ם ׁשֵ א ּבְ רָ קְ נִ  ָּׁשהְּיסֹוד ָהאִ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ן הֵ תְ ה' ּפָ "וַ  (ישעי' ג, יז)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ן כֵ וְ  .ףרֶ ּתֹ ם הַ קוֹ מְ ז ּבִ מָ ְר נִ  ףּתֹ ן כֵ . וְ ה"רֶ עָ יְ 

ת ינַ חִ בְ ּבִ  יםּפִ ּתֻ  יםִר ּכָ זְ מֻ א בֹ יד לָ תִ עָ לֶ 

עֹוד " (ירמי' לא ג)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ קחָ ׂשְ מִ 

ִיְׂשָרֵאל עֹוד ֶאְבֵנ ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת 

ַּתְעִּדי ֻתַּפִי ְוָיָצאת ִּבְמחֹול 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ  יּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . "ְמַׂשֲחִקים

 גג ּדָ ּדָ ם ׁשֵ ּבְ ים ִר קֶ רֶ קְ  גסּו לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ּבְ 

  .קרָ מָ ם ּבְ תָ ים אוֹ ִׂש ים לָ גִ הֲ נוֹ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

ה כָ רָ ּבְ ת הַ ל אֶ ּבֵ קַ ב לְ קֹ עֲ א יַ ּבָ ׁשֶ ן ּכְ כֵ וְ 

ת ה אֶ מָ ְר מִ ת ּבְ חַ קַ לָ ק, וְ חָ צְ ּיִ ית מִ מִ ְׁש ּגַ הַ 

 כ)בראשית כז, (ב תּוק, ּכָ לֵ מָ עֲ ו וַ ׂשָ עֵ ה מֵ כָ רָ ּבְ הַ 

ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא "

ֶהי ְלָפָני ה' ִהְקָרהְּבִני ַוֹּיאֶמר ִּכי  ". ֱא

ו, ׂשָ עֵ  לׁשֶ  הּורָ ּקָ ם ּבַ חָ לְ א נִ הּוז ׁשֶ מַ ב רָ קֹ עֲ יַ 



ת אֶ  ׁשּדֵ קַ י לְ דֵ ת ּכְ ּוּימִ ְׁש ּגַ ת הַ אֶ  ּוּנּמֶ מִ  חַ קֵ לוֹ וְ 

ק. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם לֵ מָ ת עֲ ת אֶ חוֹ מְ לִ ה, וְ זֶ 

 ְּכִפיָרההרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ׁשֶ 

ים ּפּוִר ְוקֹור. ְואֹור הַ  ְּכפֹור ִהיא ִמְּלׁשֹון

ים ִר ּוּפן כֵ וְ ָמֵלק. ֶׁשל עֲ  פֹורְמַבֵּטל ֶאת ַהּכְ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ , ףרֶ וֹ חּבַ  רוֹ ּקן הַ מַ זְ א ּבִ הּו

ל ר ׁשֶ ּפָ ה סַ יָ ן הָ מָ הָ ׁשֶ  )טז. (מגילה ארָ מָ ּגְ ּבַ 

(פנים  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ם. וְ צּוְר קַ ר פַ ּכְ 

א. יָ נְ ּוּדְר קַ ּבְ  ןמוֹ גְ ה הֶ יָ א הָ תָ ּדָ נְ ׁשַ ְר ּפַ ׁשֶ  אחרים)

א ְמִגָּלה. ְקרָ מִ  יםִׂש עוֹ  נּוה ָאד זֶ גֶ נֶ כְ ּו

ֹוַב"ץ ְלפּוִרים ּוְמַקְּיִמים ִלְבסּוֵמי ַּגם ְקרּו

. אלַ ּפְ רֶ קְ ים לִ כְ אוֹ וְ  ,קרָ עַ בְ ּו ֶקרְּבִלי

י ּפּוִרים ּסֵ ְוֵכן ָּכל נִ  ע ָׂשָטן.ְקרַ ים נִ ּוְ כַ ּומְ 

ר ּתֵ סְ י אֶ דֵ ל יְ עַ ִמְקֶרה, ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְּבֶדֶר 

 ץבַ רוֹ קְ ּו םצּוְר קַ ן כֵ וְ  ת.קֶ רֹ קְ רַ ה יְ תָ יְ הָ ׁשֶ 

יל. עֵ לְ דִ ּכְ  היצָ ִר קְ ץ ּוְר קֶ  ׁשרֶ ל ׁשֹ ים עַ זִ ּמְ רַ מְ 

. ר י"דוֹ ּקת הַ ל אֶ ּטֵ בַ ים מְ ִר פּוּבְ  דיקּוִר ן כֵ וְ 

ת ּפַ לִ ת קְ ת אֶ לֶ ּטֶ בַ ּמְ ת ׁשֶ רֶ טֹ ּקְ ת הַ ן אֶ כֵ וְ 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ יא ּבְ הִ ׁשֶ  הנָ ּבְ לְ חֶ ת הַ אֶ ק וְ לֵ מָ עֲ 

ֶמֶל  ֲאָגג. ְוֵכן חַ קֵ רוֹ ה ׂשֵ עֲ ים מַ ִׂש , עוֹ ןמָ הָ 

ה אֹו ְקרָ ֶׁשהּוא תִ  ָּגגֲעָמֵלק ְמַרֵּמז ַעל 

ּוי. ְוֵכן ַעל ְׁשמּוֵאל ֶׁשָהַרג ֶאת ֲאָגג ָּכתּוב ֵקר

ֵאי ְׁשמֹו ֹקְר "ּוְׁשמּוֵאל ּבְ  (תהילים צט, ו)

 לֶ ּמֶ ל הַ אּול ׁשָ ׁשַ כְ ּנִ ׁשֶ ן ּכְ כֵ אים ֶאל ה'". וְ ֹקִר 

א ָהרַ  ע רַ קָ " (ש"א טו, כח)ב תּוּכָ  ג ֶאת ֲאָגג,ְו

ְוֵכן  ".ילֶ עָ ת ִיְׂשָרֵאל מֵ כּולְ מְ ת מַ ה' אֶ 

ה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" ְמַרֵּמז ֶׁשָּצִרי ְמחֶ "ּתִ 

ְוֵכן  .ַעל ַצד ַהֹּקר ֹחםְלַהְׁשִליט ֶאת ַצד הַ 

שליט"א  ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר

. "ׁשרֶ זֶ  תוֹ ּיתִ אוֹ ת לְ כוֹ מּוסְ  "רקוֹ  תוֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ 

 תוֹ ּיתִ אוֹ ת לְ כוֹ מּוסְ  "דלמ תוֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ 

ת אֶ  יעַ נִ כְ ה מַ רָ וֹ ּתד הַ ּוּמּלִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ,"ןמָ הָ 

יף סִ הוֹ ע. וְ רָ ר הָ צֶ ּיֵ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ק הַ לֵ מָ עֲ 

ל מֶ ּסֵ ם הַ ּגַ ין שליט"א ׁשֶ קִ יסְ יְ הרה"ג ר' ש. רֵ 

  ס.רֶ קֶ ב לָ ה צְ יָ ים הָ קִ לֵ מָ עֲ ים הָ אצִ ּנַ ל הַ ׁשֶ 

יד מִ ם ּתָ הֵ ה ׁשֶ יקָ ִת ת ְׁש נַ כּוּתְ  ׁשים יֵ גִ ּדָ ן לַ כֵ וְ 

 םדֹ ָאע הָ בַ ּצֶ ר לַ ׁשֶ ה קֶ אֶ ְר ה מַ זֶ , וְ יםמִ מְ וֹ ּד

ל מֶ א סֵ הּו םמֵ וֹ ּדן הַ כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ל הַ ׁשֶ 

ן, מַ ּזְ ל הַ ּכָ  יםתִ וֹ ׁשים גִ ּדָ ן הַ כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ לַ 

 ןִצּיוֹ  ֶׁשְּנֻקַּדת רלא.) (ויחי ֹּזַהרּבַ  ינּוצִ מָ ּו

 ֶׁשָהָיה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת

 ֶאֶבן ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֵבית

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִצּיֹון ְנקּוַדת ְוֵכן .ְּׁשִתָּיההַ 

ן ׁשָ ּון ׁשד ּבֶ וִ יף הרה"ג ר' ּדָ סִ הוֹ וְ  .ְׁשִתָּיה

ה ּפָ לִ ּקְ א הַ הּוק ׁשֶ לֵ מָ עֲ  לֶ מֶ  גגָ אֲ שליט"א ׁשֶ 

  .גּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאן וֹ ּיל צִ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

 המֹ ְׁש ים; גִ דָ ּבְ  זּומְ ְר ד נִ וִ י ּדָ נֵ ת ּבְ מוֹ ן ְׁש כֵ וְ 

. לסוֹ ג דַ ּבְ  םלוֹ ׁשָ בְ ַא, וְ ןמוֹ ּלַ סַ ג דַ ז ּבְ מָ ְר נִ 

אל ּיֵ נִ דָ ג. וְ ל ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ א הּו ןנוֹ מְ ַאוְ 

 טלֶ יּפֶ לִ אֱ . וֶ יסנִ ּדֶ ג דַ ים ּבְ זִ מָ ְר נִ  הּיָ נִ דוֹ אֲ וַ 

ה פָ ּׂשָ ל ּבַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ ים. וְ גִ ּדָ  טילֶ פִ ז ּבְ מָ ְר נִ 

יל עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ , ּובלֶ כֶ לְ  גּדָ ם ּׁשֵ ית הַ לִ ּגְ נְ ַאהָ 

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ב מְ לֶ ּכֶ ׁשֶ 

ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי  ָּדג ןכֵ וְ  .ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותהַ 

 (תהילים עב, יז)ְּבַרִּׁש"י  . ּומּוָבאנּוָנאִנְקָרא 

 "ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו"ַעל ַהָּכתּוב 



ן וֹ ׁשן לְ וֹ ּניִ  .נּו"ןֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת 

ה יֶ הְ יִ  יתוֹ ִר חֲ ַאוְ " מוֹ ּכְ ה רָ רָ ׂשְ ת ּוכּולְ מַ 

ה ּמָ כַ א ּבְ רָ קְ נִ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ וְ  ."ןנוֹ מָ 

ן כֵ וְ  ."ג נ'ּדָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ  ידגִ נָ ת מוֹ קוֹ מְ 

 לֶ מֶ ר"ת  מה"מן הֵ  "ןנּוי נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ז מָ ְר נִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  .ןוֹ ּניִ  מוֹ ְּׁש ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 וֹ ל" )דברים יד, ה(ב תּוּכָ ית ּבַ יִׁש לִ ְּׁש הַ ת אוֹ ּבָ 

ת לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  תׁשֶ קֶ ן כֵ וְ  .ֶקֶׂשת"ְׂש ְוקַ יר ּפִ ְסנַ 

  . תׂשֶ קֶ ְׁש קַ ת ּבְ זֶ מֶ ְר ד נִ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ ת עֲ אֶ 

 )'מתוק מדבש'עם  רנה: (פנחסר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ת, כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ת מְ אוֹ ּבָ  ׁשגֵ ּדָ ׁשֶ 

ג"ד ן בהֵ  ׁשגֵ ּדָ  תלוֹ ּבְ קַ מְ הַ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ וְ 

 הּׁשָ אִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשגֵ ּדָ ן כֵ וְ  כפר"ת.

  .ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותהַ 

ג, ּדָ ל הַ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ  יׁשידִ אִ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ  ןכֵ וְ 

ם עִ  שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  יׁשפִ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ון כֵ וְ  ל.לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ם קוֹ א מְ הּום ׁשֶ ּיָ ת הַ ירַ ִׁש ר ּבְ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  בתּוּכָ הַ 

ִיְמ  "הוי"ה טו, יח)(שמות ים, גִ ּדָ הַ 

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  ים.ּלִ ּמִ ם הַ עִ  ְלעֹוָלם ָוֶעד"

 מוֹ ה ּכְ ּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ ם מ. שליט"א ׁשֶ דָ ר' ָא

יד חִ ּיָ הַ א י ו' הּולִ ּבְ  ם"לָ עֹ "לְ ב תּוא ּכָ הּוׁשֶ 

ן יַ נְ מִ ּכְ  376א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ה לֶ עוֹ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתּבַ 

ל ת ׁשֶ מוֹ ּׁשֵ ד הַ חַ א ַאהּום לוֹ ׁשָ י , ּכִ םלוֹ ׁשָ 

ם הרה"ג ר' ׁשֵ א ּבְ בָ מּון כֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ מֶ 

ם הוי"ה ּׁשֵ הַ שליט"א ׁשֶ  גְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ 

 358ר ּפָ סְ מִ  הוי"הם א ׁשֵ ה, הּוק זֶ סּופָ ּבְ 

 יׁשפִ ן כֵ וְ  .י"חַ ׁשִ מָ ן יַ נְ מִ ּכְ ה רָ וֹ ּתת הַ ּלַ חִ ּתְ מִ 

 י"ׁשפִ ן כֵ וְ  "א.לֶ ּפֶ ת וֹ ּיתִ אי"ק בכ"ר אוֹ ּבְ 

 (ויקרא יא, ט)ב ּותּכָ ית ּבַ יִׁש לִ ְּׁש ת הַ אוֹ ּבָ ז ּמָ רֻ מְ 

ר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ ם". יִ ּמָ ת ּבַ ׂשֶ קֶ ׂשְ קַ וְ יר ּפִ נַ "סְ 

 360א הּו י"ׁשפִ ת וֹ ּיתִ ין אוֹ ּבֵ  ַהִּמְסַּתֵּתר

 .פ .הרה"ג ר' מ יףסִ הוֹ וְ . ןוֹ ּיר צִ הַ ן יַ נְ מִ ּכְ 

 ה.בָ קֵ נְ ר ּוכָ זָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יׁשפִ שליט"א ׁשֶ 

ט"א ר שליטָ ב מָ קֹ עֲ יף הרה"ג ר' יַ סִ הוֹ וְ 

ד "ה, סוֹ יה הועָ ּוּפה רָ פְ ִׁש ר"ת  י"ׁשפִ ׁשֶ 

 ּוּגדְ יִ "וְ ים, גִ דָ ה לְ לָ ְׁש מְ ּנִ ה ׁשֶ ּיָ בִ ְר ה ּויָ ְר ּפִ הַ 

  ב".רֹ לָ 

ָתאִים ּפְ ֵֹמר ׁש" ו)תהילים קטז, ( בתּוּכָ ן הַ כֵ וְ 

(נדה א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ . ּוי"ׁשפִ "ה" ר"ת יהו

ְיסֹוד הַ ל ה עַ ּזֶ ק הַ סּוּפָ ת הַ ת אֶ ׁשֶ רֶ וֹ ּדׁשֶ  מה.)

ים ִׁש ּנָ ת הַ ר אֶ מֵ וֹ ה' ׁש, ׁשֶ ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ןהֶ ן לָ ּכָ סֻ מְ ם הֶ ּבָ ים ּנִ מַ זְ ת ּבִ וֹ ׁשּמְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ 

 תּפָ ל ים עַ זִ ּמְ רַ מְ  "ְּפָתאִים" ןכֵ וְ  ר.ּבֵ עַ תְ הִ לְ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ְיסֹוד ָהִאָּׁשהת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

יף סִ הוֹ וְ  .ה"רֶ עָ ן יְ הֵ תְ ה' ּפָ "וַ  (ישעי' ג, יז)

א ּמָ אִ הָ  "תרּוב שליט"א ׁשֶ לֵ  .הרה"ג ר' ד

 רֹׁשמֵ " תהילים צז, י)( בתּוּכָ ד ס"ת הַ וִ ית ּדָ בֵ לְ 

ע רַ ר 'זֶ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ".וֲחִסיָדי תַנְפׁשוֹ 

ת וֹ ׁשפְ נַ ר מֵ שֹ ב "תּוּכָ ר"ת הַ  "ׁשחָ ּנָ ' ׁשֶ ׁשדֶ קֹ 

  .יחַ ׁשִ מָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ׁשחָ נָ יו". וְ ידָ סִ חֲ 

ד סוֹ ה ּבְ יֶ הְ ה ּתִ ּלָ אֻ ּגְ הַ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  נּויצִ ן מָ כֵ וְ 

, י"ׁשפִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ , ׁשֶ יׁשִ פְ חָ ה לְ יָאצִ יְ 

ְּבֶרְכָיה ַהֹּכֵהן  יּבִ ר רַ מַ ָא (פסיקתא רבתי ח)

 ַאֲחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים"ִּבי ַרִּבי 

 ,מֹוִציא ֲאִני אֹוָתּה ְלָחְפִׁשי ת",רוֹ ּנֵ ּבַ 

ִּכי ִתְקֶנה "י ַּבּתֹוָרה ָלָמה ִהְכַּתְבּתִ 

ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד ּוַבְּׁשִבִעת 



ַאֲחֵּפׂש ֶאת "ֱהֵוי  ",ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

(תהילים פח, ב תּון ּכָ כֵ וְ  ת".רוֹ ּנֵ ּבַ  ְירּוָׁשַלִים

ד סוֹ יְ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּוי" ׁשִ פְ ים חָ תִ ּמֵ "ּבַ  ו)

ים ִר ׁשָ קְ ם נִ ׁשָ ר, וְ בֶ ת קֶ ינַ חִ א ּבְ ת הּוכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין . יםתִ ּמֵ ל הַ ּכָ 

ד סוֹ יְ ן יַ נְ מִ ּכְ  582א הּו "יׁשִ פְ חָ  אֹוִתּיֹות

ְוַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  ת.כּולְ ּמַ הַ 

א ת הּוכּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "תיִ ּבַ  אֹוִתּיֹות

א צָ ּיָ ם ׁשֶ דָ ָאן כֵ וְ  "י.ׁשִ פְ חָ  ןיַ נְ מִ ּכְ  398

ז ּמֵ רַ לְ  ין,ִר חוֹ ן א ּבֶ רָ קְ ל נִ ַאגְ נִ י וְ ִׁש פְ חָ לַ 

א הּות ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ר לַ ּוׁשא קָ הּוׁשֶ 

וכן מובא בשם הרה"ג ר'  ר.חוֹ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

יצחק גנזבורג שליט"א שהמלכות היא 

 (קהלת י, יז)לכן כתוב  חור,בחינת 

וכן ". ן חֹוִריםַאְׁשֵרי ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ ּבֶ "

המלכות דקליפה ירש את בני עשו שהוא 

משיח יש את סוד לכן לו .חורישעיר ה

קשור האף, לרמז שהוא חירי בנ רחה

  .חרל

 (ערה)"ן' רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּק'ּלִ ן הַ וֹ ׁשה לְ זֶ וְ 

ּוְכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ָהָאָדם, ִאם ִהיא ְנָׁשָמה 

ֵּׁשם ְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ְיָקָרה ְמֹאד ְּבֵעיֵני הַ 

, ֲאַזי נֹוְתִנין ָלּה ִלְהיֹות ְמַחֵּפׂש  ִיְתָּבַר

 הְּבִגְנַזָּיא ְּדַמְלָּכא, ֶׁשְּיַחֵּפׂש ְוִיַּקח לֹו מַ 

, ְוֶזהּו  ֶּׁשִּיְרֶצה ִמִּגְנֵזי ַהֶּמֶל ִיְתָּבַר

ַּתְכִלית ָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהָּבא, 

ַנֲעִׂשין  ּוְלִחּפּוׂש ְצִריִכין ֵנרֹות, ְוַהֵּנרֹות

ִמן ַהִּמְצוֹות, ְוֶזה ְּבִחיַנת "ַּבֵּמִתים 

ָחְפִׁשי" 'ֵּכיָון ֶׁשֵּמת ָאָדם ַנֲעֶׂשה ָחְפִׁשי 

ִמן ַהִּמְצֹות' 'ָחְפִׁשי'. ַהְינּו ְּבִחיַנת 

ַהִחּפּוׂש ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִמן ַהִּמְצוֹות, ִּכי 

ַהִּמְצוֹות ֵהם ֵנרֹות ֶׁשַעל ָיָדם 

ת ינַ חִ ת ּבְ ר אֶ ּׁשֵ קַ ּמְ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  .ַהִחּפּוׂש

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ ת רוֹ נֵ ּבְ  ׂשּוּפחִ לְ  יׁשִ פְ חוֹ 

  יל.עֵ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

א ירָ ּפִ ט ׁשַ ן יו"עוֹ מְ יף הרה"ג ר' ִׁש סִ הוֹ וְ 

ם קוֹ ּמָ ר מִ בֵ ן עוֹ מוֹ לְ ּסַ ג הַ ּדַ שליט"א ׁשֶ 

 עַ דֵ יוֹ ם, וְ לָ עוֹ ל הָ ת ּכָ יף אֶ ּקִ מַ ם ּוקוֹ מָ לְ 

ה מֹ ל ְׁש ז עַ ּמֵ רַ מְ ם. ּורֶ ּזֶ ד הַ גֶ ת נֶ וֹ חְׂש לִ 

ת חוֹ ְׂש לִ ע דַ יָ ם, וְ לָ עוֹ ל הָ ל ּכָ עַ  לֶ ה מֶ יָ הָ ׁשֶ 

(יונה ב, ב תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ לֶ מֶ י לְ אּורָ ּכָ ם רֶ ּזֶ ד הַ גֶ נֶ 

" ס"ת יֹוָנה ֶאת עַ ִלְב לָּגדוֹ  גּדָ  ה'ַוְיַמן " א)

ק חוֹ ת צְ ינַ חִ בְ יא ּבִ ג הִ ּדָ ת הַ ּלַ עֻ פְ ּדִ  "ג,עַ לַ 

  ג.עַ לַ וְ 

ִוד ָלַקח ֲאָבִנים ֲחָלקֹות ּדָ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ם ם עִ חֵ ּלָ הִ לְ  ֶׁשָּׁשרּו ְּבַמִים ְוֻהְחְלקּו ְּבַמִים

"ַוִּיְבַחר לֹו  (ש"א יז, מ)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ,תיָ לְ ּגָ 

ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל ַוָּיֶׂשם 

לֹו ּוַבַּיְלקּוט  ֹאָתם ִּבְכִלי ָהֹרִעים ֲאֶׁשר

 וֹ ּלׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ וְ  חַ ּכֹ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ ְוַקְלעֹו ְבָידֹו", 

ג. ת ּדָ ינַ חִ בְ א ּבִ הּון ׁשֶ יוָ ל ּכֵ חַ נַ ם וְ יָ  רֶ א ּדֶ ּבָ 

ָׂשם ֶאת ָהֲאָבִנים ַּבַּיְלקּוט, א ן הּוכֵ לָ וְ 

 ֶאת תלֶ ֶׁשְּמַסּמֶ  ִצּיֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיְלקּוטּדְ 

 רַּמְלכּות ֶׁשִּביֵדי ָּדִוד, ְוֵכן "ַוִּיְבחַ ַהְיסֹוד ֶׁשּבַ 

, מֹוִרָּי"ה" ס"ת םֲאָבִני יַחֻּלקֵ  הֲחִמּׁשָ  וֹ ל

 ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ן,וֹ ּיצִ לְ  יעַ ּפִ ְׁש מַ ּו

ְבַחר לֹו "ַוִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו ַוּיִ . ְוֵכן 'עֹוף



ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבִנים"

ִׁשי"ן ֵּבי"ת ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ַׁשָּב"ת

   .ָּתי"ו

ָאַמר  (סנהדרין צח.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

, ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ַרִּבי ֲחִניָנא

א ִיָּמֵצא . ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש ָּדג ְלחֹוֶלה, ְו

 ('גלגולי נשמות' ע') אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ ר הָ אֵ בָ מְ ּו

ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש ָּדג 

א ִיָּמֵצא, ָּדג ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן  ַלחֹוֶלה ְו

, ַלחֹוֶלה "ְוִיְדּגּו ָלֹרב"יֹוֵסף ִּדְכִתיב 

א  ֵהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ְׁשבּוִים ַּבָּצָרה ְו

ז ִיָּגֶלה ֶּבן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה ִיָּמֵצא, ְוָא

ת עַ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו .ְבָיֵמינּו

 יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ג, ׁשֶ ת ּדָ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

א בֹ ת יָ רוֹ ּצָ הַ  רּוּבְ ּגַ תְ ּיִ ׁשֶ כְ ת, ּועוֹ ּויׁשת וִ אוֹ פּוְר 

  .יחַ ִׁש מָ 
 בהָ ּזָ לַ  ןתָ יָ וְ ּלִ הַ  יןּבֵ  רׁשֶ קֶ  ָמִצינּו ְוֵכן

 תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  דסוֹ יְ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  ,ץרּוחָ הֶ 

 איוב (ילקוט ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא .ילעֵ לְ דִ ּכְ 

 ָיֶפה ִלְוָיָתן ֶׁשל ְרִפיָדתוֹ  ְמקֹום תתקכז)

 ָחרּוץ ִיְרַּפד" ֶנֱאַמר ְלָכ ָזָהב ֶׁשל

ַחְׁשַמל 'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ן כֵ וְ  ."ִטיט ֲעֵלי

ל ל ּכָ ה ׁשֶ סָ נָ ְר ּפַ ר הַ וֹ ּנא צִ הּו ןתָ יָ וְ ּלִ הַ יק' ׁשֶ ּדִ צַ 

ים עִ בְ ִּׁש לַ  יעַ ּפִ ְׁש ת מַ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ ם, ׁשֶ לָ עוֹ הָ 

ל, אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ר לְ זֹ חֲ ה יַ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ בִ ת, ּווֹ ּמאֻ 

ר וֹ ּנצִ ז. וְ ה ָאיֶ הְ ּתִ ׁשֶ  ןתָ יָ וְ ּלִ הַ ת ּדַ עֻ ד סְ סוֹ ּבְ 

 ָדָגןִנְרֶאה ּדְ  ְוֵכןת. כּולְ ּמַ לַ  ּיָ ׁשַ ה סָ נָ ְר ּפַ הַ 

ה סָ נָ ְר ּפַ הַ ן וְ גָ ּדָ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ ּדְ  ,ָּדגהּוא ִמְּלׁשֹון 

ן כֵ ג. וְ ת ּדָ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ יא מֵ הִ 

(ברכות  ים.גִ דָ לְ ן גָ ת ּדָ רֶ ּׁשֶ קַ ּמְ ׁשֶ  ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ 

ֲעָׂשאּוָה  "ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים" ט:)

 ּה ָּדִגים, ר' ָאִמיִּכְמצּוָלה ֶׁשֵאין ּבָ 

. ֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָדה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדָגן רמַ ָא

 אבָ ּוּמו, ּכַ ׂשָ עֵ ן לְ תָ יָ וְ ּלִ ין הַ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ מָ ְוֵכן 

ן עוֹ מְ י ׁשִ ּבִ ר רַ מַ ָא (תולדות קלח:) רהַ ּזֹ ּבַ 

ת ים אֶ הִ א אֱ רָ בְ ּיִ יב "וַ תִ כְ אי ּדִ מַ 

ְוֵכן . וׂשָ עֵ ב וְ קֹ עֲ ה יַ ים" זֶ לִ דֹ ּגְ ם הַ ינִ ּנִ ּתַ הַ 

ה ּכָ ּסֻ ן הַ כֵ וְ  .ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא  ִלְוָיָתן

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ן מְ תָ יָ וְ ל לִ ׁשֶ  רוֹ עוֹ ים מֵ ִׂש עוֹ ׁשֶ 

יא הִ ד ׁשֶ וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ ן לְ תָ יָ וְ ּלִ ל הַ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ הַ 

 ת.לֶ פָ וֹ ּנד הַ וִ ת ּדָ ּכַ סֻ ה, ּכָ ת סֻ ינַ חִ ּבְ 

"ה ָיִקים ֻסָּכה זֹו ֶלָעִתיד ָלֹבא ִנְזֶּכה ֶׁשהקבׁשֶ 

ְוֵכן ַהָּכתּוב  .יא ֻסַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתןֶׁשהִ 

 "ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם"ַהְמַרֵּמז ַעל ַהֻּסָּכה 

 סּוָּכ"הְוֵכן אֹוִתּיֹות . ָמִׁשיחַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ּדֹומֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשֵניֶהם ד'  ָמִׁשי"חַ ְואֹוִתּיֹות 

ִמְּלַבד אֹות ַהֶּפה, אֹוִתּיֹות ִמד' מֹוצָ 

ן ד ּבֶ וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןוֹ ׁשלָ י ּכִ  ֵמַהָּלׁשֹון.

ן ן הֵ וֹ ׁשּלָ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ וְ  שפ"ו,ם ׁשֵ  , אוֹ יׁשַ יִ 

י פִ כְ ים, ּוינִ מִ  ת ד'ילַ טִ נְ  ינּויְ , הַ דטלנ"ת

ה ּכָ ּסֻ ל הַ י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ ר הַ אוֹ ם הָ הֵ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

 (ישעי' כז, א)ָּכתּוב  ןכֵ וְ  .ןוֹ ׁשת לָ ינַ חִ בְ ּבִ 

 ׁשחָ נָ וְ  ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון""

ְוהֹוִסיף הרה"ג יל. עֵ לְ דִ ּכְ  יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

שליט"א  ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר

 "הּלָ "ת קַ עַ ּדַ א"ט ב"ח ּבְ  "ֲעַקָּלתֹון"ׁשֶ 

ת ינַ חִ יא ּבְ הִ , ׁשֶ ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותהַ 

ִנְרֶאה 



י בֵ תְ כִ א ּבְ בָ ּוּמה, ּכַ ּלָ ן קַ ּתָ עְ ּדַ ה ׁשֶ בָ קֵ נְ 

   "ל.יזַ ִר אֲ הָ 

ִמְצַרִים  "ַּפְרֹעה ֶמלֶ  (יחזקאל כט, ג) ָּכתּוב

 ְיֹאָריו" ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהֹרֵבץ ְּבתוֹ 

, "ַּתִּנים"רֹוִאים ֶׁשַּפְרֹעה הּוא ִּבְבִחיַנת ָּדג 

"ַהַּתִּנים" ִמין ָּדג  (שם) 'ְמצּוַדת ִצּיֹון'ּובִ 

ָּדִגים 'ְּבַמֲאַמר  אנּובֵ הֵ , ֹוֶמה ְלָנָחׁשַהּד

(בא לד. ומהגמרא ב"ב ֵמַהֹּזַהר  'ִמְסָּפר ֶׁשַבע

 ארָ קְ ּנִ ׁשֶ  ֶׁשַהִּלְוָיָתן הּוא ַּפְרֹעה עה.)

, ֶׁשַּמְכִניס ֹראׁשֹו ְלַגן "ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול"

ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד  תאֶ  ֵעֶדן, ּוַמְׁשִּפיַע ִמָּׁשם

 ַּפְרֹעה ֵכןלָ וְ  ָכל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות.ְלַמָּטה לְ 

 ֵמָהֹעֶרף ִהיא ִּדיִניָקתוֹ  .ָהֹעֶרף אֹוִתּיֹות

, ד' ֵמָהאֹות ְּתִפִּלין, ֶׁשל ַהֶּקֶׁשר ִמְּמקֹום

ד רַ פְ נִ ן וְ דֶ עֵ א מֵ צֵ וֹ ּיר ׁשֶ הָ ּנָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

"ֲאֶׁשר ּוַמְמִׁשי ַהָּכתּוב ה. ּפָ לִ ּקְ ת לַ דֶ רֶ לָ 

', גוֹ וְ  י ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִניָאַמר לִ 

 ְּבַקְׂשְקֹׂשֶתי ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת ְיֹאֶרי

ְוֵאת ָּכל ְּדַגת  ְיֹאֶרי ִמּתוֹ  ְוַהֲעִליִתי

 ִּתְדָּבק ּוְנַטְׁשִּתי ְּבַקְׂשְקֹׂשֶתי ְיֹאֶרי

 ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיֹאֶרי ַהִּמְדָּבָרה אֹותְ 

רֹוִאים . י ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול ְוגֹו"ַעל ְּפנֵ 

ֶׁשַהָּכתּוב ַמְמִׁשיל ֶאת ַהִּמְצִרים ִלְדֵגי 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  םיִ רַ צְ מִ  ןכֵ לָ ה דְ אֶ ְר נִ  ַהְיאֹור.

 ׁשחָ ּנָ ת לַ כֶ ּיֶ יא ׁשַ הִ י ּכִ  שפ"ו, ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת אֶ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ . ּויחַ ִׁש ל מָ עַ  יׁשּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

 "ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים" רכות ט:)(בא רָ מָ ּגְ הַ 

ֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָלה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדִגים, 

 ְקִלַּפת ַהִּזָּמה. התָ יְ ה הָ מָ דּוּקְ הַ ִמְצַרִים ן כֵ לָ וְ 

ה תָ יְ הָ ם ׁשֶ ת ּדָ ּכַ מַ ם ּבְ יִ רַ צְ מִ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

ם ּדָ הַ  קּו, לָ תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ ד גֶ נֶ ּכְ 

ים ִר בָ י דְ נֵ ְּׁש ׁשֶ  ֹבָאר ִלְדָבֵרינּוּומְ  ים,גִ ּדָ הַ וְ 

ָלֵכן ָאַמר וְ  .תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ לִ ים כִ ּיָ ׁשַ  ּוּלאֵ 

 הקב"ה ְלַאְבָרָהם ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים

"ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם  (בראשית טו, יג)

ת ּפַ לִ ּקְ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ,ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוגֹו'"

 תאוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאר ּפַ סְ מִ לְ  תכֶ ּיֶ ם ׁשַ יִ רַ צְ מִ 

 יל.עֵ לְ דִ ּכְ ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  דסוֹ יְ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ 
אּוִרי יּוְנְגַרייז  ה"ג ר'ָהרא מֵ בָ ן מּוכֵ וְ 

 ִמְסָּפר. ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְצַרִיםשליט"א, ׁשֶ 

ף ין סוֹ ר אֵ אוֹ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

ר, ּפָ סְ מִ לְ  פָ הְ ת נֶ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ ד לִ רֵ וֹ ּיׁשֶ ּכְ 

 ינּוצִ מָ  ְוֵכן .תכּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ם יִ רַ צְ מִ ּו

ַרָּבָנן ֶאֶרץ  ָּתנּו (תענית י.) ַּבְּגָמָרא

ִמְצַרִים ַהְוָיא ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל 

   .ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה

ה ּפָ לִ ּקְ ק הַ לֵ מָ עֲ ן וַ מָ ל הָ עַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ם הֵ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

 (אסת"ר ז, יא)ַּבִּמְדָרׁש  אבָ ּוּמים, ּכַ גִ ת ּדָ ינַ חִ ּבְ 

ֶׁשָהָמן ָּבַחר ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשַּמָּזלֹו ָּדִגים, 

ֲאִני  ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּדִגים ּבֹוְלִעים ּכָ ֶׁשָאַמר 

 ּבֹוֵלַע אֹוָתן, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא ָרָׁשע, ָּדִגים ְּפָעִמים ִנְבָלִעין 

יף הרה"ג ר' א. ה. סִ הוֹ וְ  ְּפָעִמים ּבֹוְלִעים.

ז ּמֵ רַ ן מְ מָ ל הָ ׁשֶ  נוֹ ּבְ  ןפוֹ לְ ּדַ שליט"א ׁשֶ 

   .יןפִ לְ וֹ ּדג הַ ל ּדַ עַ  מוֹ ְׁש ּבִ 

 יץִר חָ ת ינַ חִ א ּבְ ן הּומָ הָ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַּכּמּוָבא , תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  דסוֹ יְ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ 

ָמָׁשל ַּדֲאַחְׁשֵורֹוׁש (מגילה יד.) ַּבְּגָמָרא 



ִלְׁשֵני ְבֵני  ,ְוָהָמן, ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ָאָדם, ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֵתל ְּבָׂשֵדהּו, ְוֶאָחד 

ֵיׁש לֹו ָחִריץ ְּבתֹו ָׂשֵדהּו. ָאַמר ַּבַעל 

 ַהֵּתל, ִמי ִיֵּתן ִלי ָחִריץ ֶזה ְבָדִמים

ָחִריץ אֹוֵמר, ִמי ִיֵּתן ִלי ֵתל ֶזה ּוַבַעל 

ְלָיִמים ִנְזַּדְּוגּו ְׁשֵניֶהם. ָאַמר  ,ְבָדִמים

לֹו ַבַעל ֶהָחִריץ ְלַבַעל ַהֵּתל, ְמכֹור ִלי 

. ָאַמר לֹו, ַהְלַואי, טֹול אֹותֹו  ִתְּל

  .םְבִחּנָ 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו " ו)דברים י, (ב תּוּכָ 

ָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ִמְּבֵאֹרת ְּבֵני ַיעֲ 

ַאֲהֹרן ַוִּיָּקֵבר ָׁשם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו 

ַּתְחָּתיו: ִמָּׁשם ָנְסעּו ַהּגְֻדֹּגָדה ּוִמן 

: ַהּגְֻדֹּגָדה ָיְטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים

ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי  ה'ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל 

ה ּלֶ ים אֵ קִ סּופְ ים ּבִ ִּׁש קַ תְ ים מִ ׁשִ ְר פָ מְ הַ  ".'גוֹ וְ 

 עּוסְ ּנָ ב ׁשֶ תּוּכָ  ָּפָרַׁשת ַמְסֵעיי ּבְ רֵ הֲ ד, ׁשֶ אֹ מְ 

 תכֶ ּיֶ ה ּׁשַ מַ ּו ן.קָ עֲ י יַ נֵ בְ לִ ה רָ סֵ וֹ ּממִ  פֶ הֵ לָ 

ר הֹ ת ּבְ י מֵ רֵ הֲ ה, ׁשֶ רָ סֵ מוֹ ן לְ רֹ הֲ ת ַאיתַ מִ 

ל ר עַ ּבָ דֻ אן מְ ּכָ ׁשֶ  ראֵ בָ מְ  "יִּׁש רַ ר. וְ הָ הָ 

ת יתַ מִ ם ּבְ הֶ ירֵ חוֹ אֲ לַ  רּוזְ חָ ת ׁשֶ עוֹ ּסָ ּמַ הַ 

 ן.רֹ הֲ ַאד לְ ּפֵ סְ ה הֶ יָ ה הָ רָ סֵ מוֹ בְ ּו ן,רֹ הֲ ַא

ב תּוּכָ הַ יר ּכִ זְ מַ  עַ ּוּדמַ ר' קָ י יָ לִ 'ּכְ ה הַ ׁשֶ קְ מַ ּו

 עַ ּוּדמַ ים. ּוִר חֵ ַאת הָ א אֶ , וְ ּוּלת אֵ א אֶ קָ וְ ּדַ 

ר ּכַ זְ א הֻ ה ּׁשֶ מַ  ת,רוֹ אֵ ּבְ ר ּכָ זְ אן מֻ ּכָ 

ט בֶ ת ׁשֵ לַ ּדָ בְ הַ ר לְ ׁשֶ ּקֶ ה הַ מָ ּו .ָפָרַׁשת ַמְסֵעיּבְ 

ר אֵ בָ מְ ּו ם.דֶ ה קוֹ נָ ים ׁשָ עִ ּבָ ְר ה ַאתָ יְ הָ י ׁשֶ וִ ּלֵ הַ 

י רֵ חֲ ַא דּוחֲ ל ּפָ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ּבְ ׁשֶ ר' קָ י יָ לִ 'ּכְ הַ 

 מוֹ ם ּכְ יִ ּמַ ת הַ אֶ  ידּוסִ פְ ב יַ ּוּׁשן ׁשֶ רֹ הֲ ת ַאיתַ מִ 

ת מוֹ קוֹ מְ לִ  רּוזְ ם חָ הֵ  ןכֵ ם, לָ יָ ְר ת מִ יתַ מִ ּבְ 

י רֵ בְ דִ ם ּכְ יִ י מַ לֵ חֲ נַ ת וְ רוֹ אֵ ם ּבְ הֶ בָ  ּויהָ ׁשֶ  ּוּלאֵ 

 יּפִ  לעַ  יורָ בָ ּדְ  ְלָבֵאר ִנְרֶאהק. וְ סּוּפָ הַ 

 ידּוסִ פְ ל הִ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ ת ּון מֵ רֹ הֲ ַאׁשֶ  ְּדָבֵרינּו

 דבוֹ ּכָ י הַ נֵ נְ עַ  רֶ ּדֶ  ןרֹ הֲ ל ַאר ׁשֶ ּוּבחִ ת הַ אֶ 

 .יינִ מִ ְׁש ת ינִ חִ בְ יא ּבִ הִ ה, ׁשֶ נָ יוֹ לְ עֶ ת הָ כּולְ ּמַ לַ 

ת כּולְ ּמַ ר לַ ּבֵ חַ תְ הִ לְ ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ  רּוזְ חָ וְ 

 הנֶ מוֹ ְׁש ם יהֶ רֵ חוֹ אֲ לַ  רּוזְ ן חָ כֵ ה, לָ נָ וֹ ּתחְ ּתַ הַ 

, יינִ מִ ּׁשְ הַ ת אֶ  ידּוסִ פְ הִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ת, לְ עוֹ ּסָ מַ 

ר חֹ יא הִ , ׁשֶ ַהּגְֻדֹּגָדהם ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ לְ  כּולְ הָ וְ 

 ַּמְלכּותַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשּבַ  דּגָ דְ ּגִ הַ 

ה תָ בָ טְ יָ לְ  רּוזְ חָ , וְ גּדָ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ 

י'  ְּבסֹוד ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות תַהְמַסֶּמלֶ 

י רֵ בְ דִ ח ּבְ ּנָ ּמֻ ה ּׁשֶ ה מַ זֶ וְ  .ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ  תבֵ טֵ 

ית בֵ א לְ ּמָ ה אִ תָ יְ הָ  םיָ ְר ּמִ ן ׁשֶ יוָ ר' ּכֵ קָ י יָ לִ 'ּכְ הַ 

ם יִ [מַ  הנָ וֹ ּתחְ ּתַ ת הַ כּולְ ד מַ סוֹ ד ּבְ וִ ּדָ 

י נֵ ה ּבְ רָ טְ פְ יא נִ הִ ׁשֶ ן, ּכְ ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ים]נִ וֹ ּתחְ ּתַ הַ 

 רּוזְ ם חָ יִ ּמַ הַ ם, וְ יִ ּמַ ת הַ אֶ  ידּוסִ פְ ל הִ אֵ רָ ְׂש יִ 

ר ּוּבם חִ הֶ ה לָ יָ הָ ן ׁשֶ רֹ הֲ ַאה וְ שֶ ת מֹ כּוזְ ּבִ 

 ים].נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ [מַ  ה,נָ יוֹ לְ עֶ ת הָ כּולְ ּמַ לַ 

ב ּוּׁשל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ  דּוחֲ ן ּפָ רֹ הֲ ַאת ּמֵ ׁשֶ כְ ּו

ר ּוּבחִ  ׂשּפֵ חַ לְ  כּולְ ן הָ כֵ ם, לָ יִ ּמַ ת הַ אֶ  ידּוסִ פְ יַ 

ּוְבֵני "ב תּון ּכָ כֵ לָ  ה.נָ וֹ ּתחְ ּתַ ת הַ כּולְ ּמַ ר לַ חֵ ַא

 ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵאֹרת ְּבֵני ַיֲעָקן

 ".מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהֹרן ַוִּיָּקֵבר ָׁשם

ים ּלִ ּמִ הַ  יּתֵ ְׁש  םעִ  "ְּבֵני ַיֲעָקן"י ּכִ 

י נֵ בְ ת, ּווֹ ּיתִ אוֹ ם הָ , עִ םיָ ְר מִ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם יָ ְר ם מִ ת עִ רּוְּׁש קַ תְ הִ הַ מֵ  עּוסְ ל נָ אֵ רָ ְׂש יִ 

ל ׁשֶ  ּהרָ אֵ ּבְ ת ינַ חִ בְ ּבִ  תרוֹ אֵ ּבְ  דסוֹ ּבְ 



ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןקָ עֲ י יַ נֵ ּבְ ד סוֹ בְ ּו, םיָ ְר מִ 

 ינּויְ , הַ לבֶ חֶ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ , הרָ סֵ מוֹ , לְ םיָ ְר מִ 

 הרָ סֵ מוֹ ן כֵ וְ  ,יינִ מִ ְּׁש לַ ה לֶ עוֹ ל ׁשֶ בֶ חֶ 

ים לִ ּמְ סַ מְ הַ  יםנִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ מַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ידּוסִ פְ הִ וְ  "ָׁשם ֵמת ַאֲהֹרן"וְ  י.ינִ מִ ְּׁש ת הַ אֶ 

ַהּגְֻדֹּגָדה ִמָּׁשם ָנְסעּו " ןכֵ לָ , יינִ מִ ְּׁש ת הַ אֶ 

ר ּבֵ חַ תְ הִ לְ  "ָיְטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים

ם קוֹ ּמָ ן ּבַ כֵ לָ וְ  .הנָ וֹ ּתחְ ּתַ ת הַ כּולְ ּמַ ה לַ רָ זְ חָ 

ֶאת  ה'ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל " רמַ אֱ ה נֶ ּזֶ הַ 

ם קוֹ ה מְ יָ ם הָ י ׁשָ ּכִ  ,'"גוֹ וְ ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי 

ת כּולְ ּמַ לַ י וִ ט לֵ בֶ ׁשֵ  כּום זָ ּׁשָ מִ ת, ּוכּולְ ּמַ הַ 

ל ם ּכָ , עִ השֶ מֹ  רֶ ר ּדֶ ּבָ דְ ּמִ ם ּבַ הֶ ּלָ ׁשֶ 

(במדבר לג,  בתּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .תרוֹ דוֹ ף לְ עֵ ּתָ סְ ּמִ הַ 

", ַוִּיְסעּו ִמָּיְטָבָתה ַוַּיֲחנּו ְּבַעְבֹרָנה" )לד

 ׁשחָ ּנָ ת הַ יזַ חִ אֲ לַ  מּוה סָ ם זֶ קוֹ ּמָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ 

 ןיוֹ צְ עֶ לְ  ָנְסעּוה נָ רוֹ בְ עֶ ן מֵ כֵ וְ  .תירוֹ בֵ עֲ לַ וְ 

ר ּבַ דְ מִ לְ  עּוסְ ם נָ ּׁשָ מִ , ּוןוֹ ּיצִ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ ר, הַ בֶ ּגָ 

ן כֵ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ  ןוֹ ּיצִ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  יןצִ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ת,ילַ אֵ את רֵ קְ נִ ר" בֶ ן ּגָ יוֹ צְ "עֶ 

 ",ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְצֹין ָּגֶבר" ח)דברים ב, (

ת לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ת"לֶ ּיֶ "אַ ת וֹ ּיתִ יא אוֹ הִ  ת"ילַ "אֵ ו

 יט)משלי ה, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ ת, כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

 תבַ ן ּתֵ כֵ וְ  ".ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן"

', חַ כֹ א בְ ּנָ 'אָ ּבְ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ בוֹ מ"ב ּתֵ ּבַ ׁשֶ  תֶ דָ עֲ 

ד גֶ נֶ יא ּכְ , הִ תכּולְ ּמַ הַ ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ יא מְ הִ ׁשֶ 

ת עוֹ ּסָ מ"ב מַ  וֹ ּתמִ , ָיְטָבָתהה ּיָ נִ חֲ הַ 

ָיְטָבָתה ן כֵ וְ . יעֵ סְ ת מַ ׁשַ רָ ת ּפָ ּלַ חִ תְ ּבִ ׁשֶ 

 .יםּלִ ּמִ ם הַ עִ  דוִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ִגיַמְטִרָּיא ּבְ 

ים ִר ּבְ דַ מְ ים הַ ִק סּוּפְ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ מְ "ה תָ בָ טְ יָ ן כֵ וְ 

 יּכִ ְּבנֹות ָהָאָדם " (בראשית ו, ב) ת.כּולְ ּמַ ל הַ עַ 

 תָּמֳחרָ מִ  יְיהִ וַ " )יג (שמות יח, ".ָּנההֵ  ֹטֹבת

 )אי(אסתר ד,  ".ָהָעם ֶאת טִלְׁשּפֹ  הׁשֶ מ בֵּיׁשֶ וַ 

 טַׁשְרִבי תאֶ לֹו ַהֶּמֶל  יֹוִׁשיטְלַבד ֵמֲאֶׁשר 

 א ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל יַוֲאנִ  הְוָחיָ  בַהָּזהָ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ד"ּגָ דְ ּגִ ר הַ "חֹ ן כֵ וְ  ."ַהֶּמֶל

ת כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "לצָ ּבָ ן כֵ וְ  .הכָ רָ ּבְ 

ּוִמן ב "תּוּכָ ּבַ  יתיִׁש לִ ת ְׁש אוֹ ּבְ ז ּמָ רֻ יל מְ עֵ לְ דִ ּכְ 

ְוהֹוִסיף  .י ָמִיםלֵ ַנחֲ  ץָתה ֶארֶ בָ ַהּגְֻדֹּגָדה ָיטְ 

שליט"א  הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני

ן ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ",ֶעְצֹין ָּגֶבר"ׁשֶ 

  .דוִ ּדָ 

ַוִּיְסעּו ִמָּתַרח " , כח)במדבר לג(ב תּוּכָ 

ָקה ַוַּיֲחנּו ַוַּיֲחנּו ְּבִמְתָקה: ַוִּיְסעּו ִמִּמתְ 

ְּבַחְׁשֹמָנה: ַוִּיְסעּו ֵמַחְׁשֹמָנה ַוַּיֲחנּו 

ְּבֹמֵסרֹות: ַוִּיְסעּו ִמֹּמֵסרֹות ַוַּיֲחנּו 

ִּבְבֵני ַיֲעָקן: ַוִּיְסעּו ִמְּבֵני ַיֲעָקן ַוַּיֲחנּו 

ְּבֹחר ַהִּגְדָּגד: ַוִּיְסעּו ֵמֹחר ַהִּגְדָּגד 

ָּיְטָבָתה ַוַּיֲחנּו ְּבָיְטָבָתה: ַוִּיְסעּו מִ 

ַוַּיֲחנּו ְּבַעְבֹרָנה: ַוִּיְסעּו ֵמַעְבֹרָנה 

ַוַּיֲחנּו ְּבֶעְצֹין ָּגֶבר: ַוִּיְסעּו ֵמֶעְצֹין ָּגֶבר 

י ּתִ עְ מַ ׁשָ  ".ַוַּיֲחנּו ְבִמְדַּבר ִצן ִהוא ָקֵדׁש

ת עוֹ ּסָ ּמַ ר הַ דֶ ּסֵ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ מֵ 

יד לִ הוֹ ׁשֶ ח רַ ּתֶ ל ז עַ ּמֵ רַ , מְ הקָ תְ מִ ח לְ רַ ּתֶ מִ 

ת אֶ  קּתֵ מַ ּמְ ׁשֶ ד סֶ חֶ הַ  יׁשאִ  םהָ רָ בְ ַאת אֶ 

 הנָ מוֹ ׁשְ חַ לְ  עּוסְ ה נָ קָ תְ ּמִ מִ ת, ּורוֹ בּוּגְ הַ 

ל ז עַ ּמֵ רַ ה מְ נָ מוֹ ְׁש י חַ , ּכִ קחָ צְ יִ ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ 

 ׁשרֶ א ׁשֹ הּוה ׁשֶ ּכָ נֻל חֲ י ׁשֶ ינִ מִ ְּׁש ר הַ אוֹ 

 ּועסְ ה נָ נָ מוֹ ְׁש חַ מֵ ק. ּוחָ צְ ל יִ ה ׁשֶ רָ בּוּגְ הַ 



ל ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ו הָ ל קַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ ת רוֹ סֵ מֹ לְ 

ים נִ ּוְ כַ ּמְ ס ׁשֶ ּוּסת הַ רוֹ סְ מוֹ ה לְ מֶ וֹ ּדׁשֶ  בקֹ עֲ יַ 

 ןכֵ וְ  אל.מֹ ְׂש ין ּומִ ה יָ נֶ פְ א יִ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ לָ  תוֹ אוֹ 

ל ז עַ ּמֵ רַ " ּמְ ַנֲחָלתוֹ  ֶחֶבלַיֲעֹקב " ַהָּכתּוב

י נֵ בְ לִ  עּוסְ ת נָ רוֹ סֵ ּמֹ מִ ּו .ֶחֶבליא הִ ׁשֶ ה רָ סֵ מֹ 

. בקֹ עֲ י יַ נֵ ּבְ ים טִ בָ ְּׁש הַ ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ ן, קָ עֲ יַ 

י נֵ ּבְ  רּוְּׁש קַ תְ הִ ר ׁשֶ חַ ַאּלְ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

ם הָ רָ בְ ַאל ים ׁשֶ ּוִ ג' קַ ל הַ ם ּכָ ל עִ אֵ רָ ְׂש יִ 

י נֵ ּבְ מִ ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ּבְ  עּוסְ , נָ בקֹ עֲ יַ ק וְ חָ צְ יִ 

ה נָ רוֹ בְ עֶ וְ ה תָ בָ טְ יָ ד וְ ּגָ דְ ּגִ ר הַ חֹ ן לְ קָ עֲ יַ 

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ  'כּווְ ר בֶ ן ּגָ יוֹ צְ עֶ וְ 

   .תכּולְ ּמַ הַ 

  ם שפ"ו.ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ׁשּוּטעִ 

 אבָ ּוּמּכַ  ן,ּדֵ ְר ּיַ לַ  ןתָ יָ וְ ּלִ הַ  יןּבֵ  רׁשֶ קֶ  ינּוצִ מָ 

ַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת  (ב"ב עד:)ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשל ִסיְבִכי ְּבַיָּמּה  ַּפְּמַייס ּוְמַהּלֵ 

ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיא, ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד 

ַלָּים ַהָּגדֹול, ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַעד 

ֶׁשַּמִּגיַע ְלִפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן, ֶׁשֶּנֱאַמר 

מּוָבא ּו ."ִיְבַטח ִּכי ָיִגיַח ַיְרֵּדן ֶאל ִּפיהּו"

 דברים ע' רסד)(ְלָהֲאִריַז"ל  'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּבְ 

ַיְרֵּדן סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו' ֶאֶרץ 

 .ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹוד

ת עַ רַ ּצָ ת הַ א אֶ ּפֵ רַ ן מְ ּדֵ ְר ּיַ הַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ל ת עַ וֹ יׁשּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ 

(מלכים ב' ה,  בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ד.וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ 

"ַוֵּיֶרד ַוִּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים  יד)

ִהים ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו  ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱא

. ְוֵכן ַהָּכתּוב ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן ַוִּיְטָהר"

ֶׁשַבע ְּפָעִמים  ָהלֹו ְוָרַחְצּתָ " (שם י)

ן כֵ וְ . ַּמְלכּותְיסֹוד ֶׁשּבַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּבַּיְרֵּדן"

ן זצ"ל ְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ א מֵ בָ מּו

 "ןיִ עַ  י"ׁשרֵ י"ק ּדִ צַ  ם", מֶ "ערָ צֹ מְ י ּוּלּמִ ׁשֶ 

ְמַגֵּלה 'ְוֵכן מּוָבא ּבִ  .ןּדֵ ְר ּיַ ר הַ הַ נְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

י' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּיְרֵּדןׁשֶ  (אופן סא) 'ֲעֻמּקֹות

ֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ּומְ ֲהָוָי"ה ְּפָעִמים ֵׁשם

 ָהֲעִׂשיִרית.ְּדַהַּיְרֵּדן ַׁשָּי ְלִמַּדת ַהַּמְלכּות 

 (בראשית מט, כ)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ַיְרֵּדןְוֵכן 

. ְוֵכן ְּכתּוִבים ֵאּלּו ""ַמֲעַדֵּני ֶמלֶ 

 ַיְרֵּד"ןַהְמַדְּבִרים ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵהם ס"ת 

 דְלָדוִ  ןַאְצִמיַח ֶקרֶ  "ָׁשם (תהילים קלב, יז)

 דיֻּלַ  ר"ֵלאמֹ  (רות ד, יז)ִלְמִׁשיִחי".  רנֵ  יָעַרְכּתִ 

 יַעְבּדִ  דָּדוִ  ן"ְלַמעַ  א יא, לד)(מ"". יְלָנֳעמִ  ןּבֵ 

"ּוָבִניִתי ְל  (שם לח)ָּבַחְרִּתי ֹאתֹו".  רֲאׁשֶ 

 "ןּדֵ ְר יַ ן כֵ וְ  ".דְלָדוִ י ָּבִניתִ  רַּכֲאׁשֶ  ןַבִית ֶנֱאמָ 

א הּוׁשֶ  ינּויְ הַ  ו,"כ' שפבט"ע אח"ס ּבְ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ם שפ"ו. ׁשֵ ה לְ מֶ דוֹ 

ל צָ ּבָ ן יַ נְ מִ ּכְ  432א הּו "ןּדֵ ְר יַ  ֵּבין אֹוִתּיֹות

ים דִ ְר וֹ ּיר ׁשֶ שֶ ּיֹ ת הַ מוֹ לָ ת עוֹ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  קרֹ יָ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ מּו ןכֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ לַ 

 ןּדֵ ְר יַ י רֵ חֲ ַאת וֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ  ׁשיטְ וִר וֶ ָאע מֵ טֶ נָ ר' 

  "ן.ד נּועוֹ  ׁש"ן יֵ ּוּני הַ רֵ חֲ י ַא, ּכִ הנָ כִ ְׁש ן הֵ 

ִנְרֶאה ְּדִבְזַמן ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְצִריִכים 

ה' ָאַמר ִליהֹוֻשַע ֶׁשֹּיאַמר  ן,ּדֵ ְר ּיַ ת הַ אֶ  ַלֲעֹבר

ֵרב ַעד ַלַּיְרֵּדן ַלֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ְלִהְתקָ 

ג,  יהושע(ְּכֵדי ַלֲעֹצר ֶאת ַהַּמִים. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 



"ּוְכבֹוא ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהַּיְרֵּדן  טו)

ְוַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ִנְטְּבלּו 

י ּכִ . ִּבְקֵצה ַהָּמִים ְוגֹו' ַוַּיַעְמדּו ַהַּמִים"

ה, רָ וֹ יא ּתהִ ן ׁשֶ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ א נְ ה הּוּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ 

 ,דחּוּיִ ל הַ ׁשֶ  יןחִ וֹ ּמהַ ים יעִ ּגִ ם מַ י ׁשָ ּכִ 

ל ן עַ ּדֵ ְר ּיַ הַ ע קַ בְ נִ  ןכֵ ה, לָ רָ א תוֹ צֵ ן ּתֵ וֹ ּיּצִ מִ ּו

ִנְטְּבלּו "ן רֹ ָאי הָ אֵ ְׂש נוֹ א. וְ קָ וְ ן ּדַ רוֹ ָאהָ  ידֵ יְ 

ן כֵ ה. וְ רָ וֹ ים ּתלִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  "ִּבְקֵצה ַהָּמִים

 ְיהֹוֻׁשעַ  ָלֶהם "ַוֹּיאֶמר ה) ד, שע(יהו בתּוּכָ 

ֵהיֶכם ה' ֲארֹון ִלְפֵני ִעְברּו  ֶאל ֱא

 ֶאֶבן ִאיׁש ָלֶכם ְוָהִרימּו ַהַּיְרֵּדן ּתוֹ 

 ְבֵני ִׁשְבֵטי ְלִמְסַּפר ִׁשְכמוֹ  ַעל ַאַחת

"ַוִּיְכָּתב ָׁשם ַעל ָהֲאָבִנים  'גוֹ וְ  ִיְׂשָרֵאל

ָּכַתב ֵאת ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת מֶׁשה ֲאֶׁשר 

 ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ מָ ן כֵ וְ  .ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

 ָהְיָתה ַהַּיְרֵּדן ֶׁשְּקִריַעת ה) עו, (ב"ר

  .ַהּתֹוָרה ַעּמּוד ֶׁשהּוא ,ַיֲעֹקב ִּבְזכּות
ָהִעיר ְיִריחֹו ֶׁשִּנְמֵצאת ָסמּו ַלַּיְרֵּדן ְוֵכן 

"ַיְרֵּדן  (במדבר לג, מח)ְוִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 

א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ , ְקׁשּוָרה ַלְיסֹוד ְיֵרחֹו"

 (דברים לד, ג) , ִּדיִריחֹו ִנְקֵראת ַּבָּכתּובןּדֵ ְר יַ 

ַחְׁשַמל '. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר "ִעיר ַהְּתָמִרים"

ן כֵ וְ  ֶׁשַהָּתָמר ְמַסֵּמל ְיסֹוד ּוַמְלכּות. 'לּוָלב

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  לחֵ רָ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  יחוֹ ִר יְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ה לָ ת עוֹ וֹ ּיתִ אוֹ הָ ם עִ ת, וְ כּולְ ּמַ הַ 

 'סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .לחֵ רָ 

 ְּיִריחוֹ ׁשֶ  )56 (ע'ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א 

 .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ָיֵרחַ ִהיא ִמְּלׁשֹון 

 ְּיִריחוֹ ׁשֶ  )פל"ח( 'ןיפּוסִ 'יוֹ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ת ה אֶ נָ וֹ אׁשִר לָ  אּורָ  ּהּבָ , חַ רֵ ּיָ יר הַ עִ  ִהיא

 חוֹ ִר יְ ן כֵ וְ  .תמוֹ קוֹ ר מְ ַאְׁש י נֵ פְ לִ  חַ רֵ ּיָ ד הַ לַ מוֹ 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ  ּפׁשֹ טְ קֶ א"ל ב"ם ּבְ 

ל ּמֵ סַ מְ ם הַ דָ ה לְ מֶ וֹ ּדל ׁשֶ כָ אֲ מַ ת לְ ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ 

ַמֲעַלת ' ינּו ְּבַמֲאְמרֵ ְדֵבַאְר ּכִ ת, כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

א לֶ פֶ ה. ּויצָ ּפִ ל הַ כָ אֲ ן מַ יַ נְ עִ ּבְ  'ַהְּגבּורֹות

ר ּוׁשּקָ ׁשֶ  "ִר אֲ ּתַ א"ט ב"ח ּבְ  "ּפׁשֹ טְ קֶ ׁשֶ 

  .יִר אֲ ּתַ הַ ד וְ לָ וֹ ּמת הַ אֶ  עּובְ ם קָ ּׁשָ ׁשֶ  יחוֹ יִר לִ 

 ֵריחַ הּוא ַעל ֵׁשם הָ  ְיִריחוֹ  ְוֵכן ַהֵּׁשם

ם ל ׁשָ דֵ ה ּגָ יָ הָ ׁשֶ  כ, יג)(מ"ב "י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ ב. וְ טוֹ  יחַ ן רֵ תֵ וֹ ּנן ׁשֶ מוֹ סְ ְר פַ אֲ 

ִעִּזים ֶׁשִּביִריחֹו ָהיּו  (יומא לט:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ִמְתַעְּטׁשֹות ֵמֵריַח ְקֹטֶרת. ָנִׁשים 

ֶׁשִּביִריחֹו ֵאיָנן ְצִריכֹות ְלִהְתַּבֵּשם 

 לֶ ת מֶ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  חַ ירֵ וְ ֵמֵריַח ְקֹטֶרת. 

(ישעי' יא  יחַ ִׁש ּמָ הַ ל ב עַ תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 ָּכתּוב ןכֵ וְ  "ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת הוי"ה". ג)
ן כֵ וְ  .ה'" ְמִׁשיחַ  ַאֵּפינּו "רּוחַ  כ) ד, (איכה

ן כֵ וְ . ִצּיֹון ַהר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאֵּפינּו רּוחַ "

יַמְטִרָּיא ְּבגִ  ׁשּוּטעִ את רֵ קְ ּנִ ם ׁשֶ טֶ חֹ ת הַ ּלַ עֻ ּפְ 

 טחַ מַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  םטֶ חֹ ן כֵ וְ . שפ"ום ׁשֵ 

י ינִ מִ ְּׁש ר לַ ּבֵ חַ תְ ּמִ ט ׁשֶ חּות הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

ים נִ ּבָ י ּבַ ינִ מִ ְּׁש ה הַ יָ הָ ד ׁשֶ וִ ּדָ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ 

ין ּבֵ  ח'ת א אוֹ ּוה "םטֶ חֹ ן כֵ וְ  .ילעֵ לְ דִ ּכְ 

ל פּוע ּכָ בַ ם ׁשֶ הֵ מ"ט ׁשֶ  ינּויְ , הַ מ"טת וֹ ּיתִ אוֹ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ת ח' ׁשֶ אוֹ ים לְ ִר ּבְ חַ תְ ּמִ ע ׁשֶ בַ ׁשֶ 

 ֲחָגִביםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֹחֶטםְוֵכן  י.ינִ מִ ְּׁש הַ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  .ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִניהַ 

י נֵ ְּׁש ׁשֶ  (פי"ג)"א ָלרמה' לָ עוֹ ת הָ רַ וֹ ר 'ּתפֶ ְּבסֵ 



ן יִ ּיַ הַ ת ים אֶ כִ ּסְ נַ מְ  יּוהָ ים ׁשֶ ּקִ ּדַ  יןמִ טָ חֳ 

ן בֶ אֶ ד לְ רֵ ה יוֹ יָ ם הָ ּׁשָ מִ , ּוחַ ּבֵ זְ ּמִ ל הַ ם עַ יִ ּמַ הַ וְ 

. ןיוֹ לְ עֶ הָ  ֹחֶטםהַ ת ינַ חִ ם ּבְ ה, הֵ ּיָ תִ ְּׁש הַ 

ד וִ ל ּדָ ן ׁשֶ בֶ אֶ יא הָ הִ ה ּיָ תִ ְּׁש הַ ן בֶ אֶ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו

  .םר ׁשָ ׁשֶ ן אֲ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ ד נְ סוֹ , ּבְ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ 

ם ׁשֵ לְ , ּויחוֹ רֵ ן יְ ּדֵ ְר יַ ר לְ ּוׁשּקָ ן ׁשֶ תָ יָ וְ ּלִ ן הַ כֵ וְ 

יא בִ מֵ  וֹ ּלׁשֶ  ׁשּוּטעִ הָ ׁשֶ  ינּוצִ יל, מָ עֵ לְ דִ שפ"ו ּכְ 

 י)איוב מא, (ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ם. ּכְ לָ עוֹ ר לָ אוֹ 

 "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו ",ֲעִטיֹׁשָתיו ָּתֶהל אֹור"

ה יׁשָ טִ ל עֲ כָ ּבְ  ",ֲעִטיֹׁשָתיו ָּתֶהל אֹור"

ח רַ זְ תִ ל וְ הֶ יָ  ׁשּטֵ עַ תְ א מִ הּוה ׁשֶ יׁשָ טִ עֲ וַ 

   ר.אוֹ 

 (פסחים)"ל יזַ ִר אֲ הָ "ס לְ ּׁשַ י הַ טֵ ּוּקלִ א ּבְ בָ מּו

 ,ּהגַ ת נֹ וֹ ּפלִ קְ  ינּויְ הַ  נּוצֵ ְר ַאּבְ ׁשֶ  ׁשּוּתיַ 

 ,ּהין לָ ה אֵ יָאיצִ וִ  ּהלָ  ׁשה יֵ יסָ נִ ר ּכְ ׁשֶ אֲ 

יק זִ חֲ ק מַ ת רַ לָ ּוּזת לַ עַ ּפַ ְׁש מַ  ּהינָ י אֵ ּכִ 

ז חּוָא אהּווְ  ,ּהמָ צְ עַ ה לְ לָ וֹ ּגע ּבַ פַ ּׁשֶ הַ 

 ,אבָ קְ ּוּניא הַ ר הִ ׁשֶ ם אֲ יִ רַ צְ ץ מִ רֶ אֶ ּבְ 

ת וֹ ּפלִ א קְ וֹ ּבים ִר ּׁשִ ִׁש  ןם ּכֵ גַ  לוֹ  ׁשיֵ וְ 

 םיִר רּוּבֵ ם הַ קוֹ מְ  ינּויְ הַ ּדְ  וֹ ּלס ׁשֶ סֵ מְ הֶ ּבָ 

ל ּמֵ סַ מְ  ׁשּוּתּיַ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ס.סֵ מְ עַ רַ  דסוֹ ּבְ 

ת ׁשֶ ּבֶ לֻ ה מְ לָ וֹ ּגיא ּבַ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

 ינוֹ אֵ יס וְ נִ כְ מַ  ׁשּוּתּיַ הַ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ , ּוּהגַ ת נֹ ּפַ לִ קְ ּבִ 

 ת, ּכָ לֶ סֹ יא ּפְ צִ מוֹ  ינוֹ אֵ ׁשֶ  ינּויְ יא, הַ צִ מוֹ 

ין אֵ ה ׁשֶ נָ וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ ירָ פִ ּסְ יא הַ הִ  תכּולְ ּמַ הַ 

 עַ דּוּיָ . ּכַ רוֹ בּועֲ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ם לְ לָ ד עוֹ עוֹ  יהָ ּתֶ חְ ּתַ 

ה ּׁשָ דֻ ּקְ ים לַ נִ ת ּפָ ינַ חִ בְ ּבִ  יעַ ּפִ ְׁש ם מַ לָ ל עוֹ ּכָ ׁשֶ 

ר חוֹ ת ָאינַ חִ בְ ּבִ יו, ּוּתָ חְ ּתַ ם ׁשֶ לָ עוֹ ל הָ ׁשֶ 

ת עַ ּפָ ְׁש . הַ יוּתָ חְ ּתַ ם ׁשֶ לָ עוֹ הָ ל ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ לַ 

ם, טֶ חֹ ת הַ ַאצוֹ ת, וְ עוֹ מָ ּדְ ת ּבַ זֶ מֶ ְר ים נִ נִ ּפָ הַ 

ת זֶ מֶ ְר ר נִ חוֹ ָאת הָ עַ ּפָ ְׁש הַ ד. וְ סוֹ יְ ּבַ ע ׁשֶ רַ ּזֶ הַ וְ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  תכּולְ ּמַ הַ ן ׁשֶ יוָ כֵ ה, וְ ָאוֹ ּצּבַ 

, ּוּנּמֶ ה מִ ּטָ מַ ין לְ אֵ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ן ּבְ וֹ ּתחְ ּתַ ם הַ לָ עוֹ הָ 

 ׁשּוּתּיַ , הַ יעַ ּפִ ְׁש א מַ ל וְ ּבֵ קַ ת מְ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ וְ 

ת, לֶ סֹ יא ּפְ צִ מוֹ  ינוֹ ת אֵ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ת בוֹ ְׁש ת יוֹ כּולְ ּמַ ת לַ כוֹ ּיָ ּׁשַ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ וְ 

ים ִּׁש ִׁש  ׁשיֵ  ׁשּוּתּיַ לַ ן כֵ לָ וְ  .ּוּנּמֶ ק מִ ינוֹ לִ  כוֹ תוֹ ּבְ 

ים ִּׁש ִׁש  ׁשיֵ ת כּולְ ּמַ ּלַ ם ׁשֶ ׁשֵ ת, ּכְ וֹ ּפלִ א קְ וֹ ּבִר 

ל ׁשֶ  ׁשנֶ עֹ הָ  ןכֵ לָ ה דְ אֶ ְר נִ  ת.מוֹ ׁשָ נְ א וֹ ּבִר 

ה יָ ם הָ יִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּית צִ יב אֶ ִר חֱ הֶ ס ׁשֶ יטּוטִ 

א ַיּתּוׁש ְוִנְכַנס ְּבָחְטמֹו, ּבָ  (גיטין נו:)

ס נַ כְ ּנִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ . ְוִנֵּקר ְּבֹמחֹו ֶׁשַבע ָׁשִנים

ם קוֹ ת מְ בַ רָ חְ ל הַ עַ  ׁשנֶ עֹ ּכְ ם טֶ חֹ ּבַ  ׁשּוּתיַ  לוֹ 

 תיוֹ הֱ וֶ  .הּׁשָ דֻ קְ ּדִ ם טֶ חֹ הַ וְ  ׁשּוּטעִ הָ 

 ׁשנַ עֱ א נֶ , הּוׁשּוּתת יַ ינַ חִ ּבְ  יאהִ ת כּולְ ּמַ הַ ׁשֶ 

 יב,ִר חֱ א הֶ הּוׁשֶ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן כֵ וְ  .ׁשּוּתיַ ּבְ 

 אבָ ּוּמּכַ  ם,טֶ חֹ ִּבְבִחיַנת  אהּוׁשֶ  ינּוצִ מָ 

ְּכִמְגַּדל  "ַאּפֵ  (שיהש"ר ז, יא)ַּבִּמְדָרׁש 

 ׁשנַ עֱ נֶ ן כֵ לָ וְ  .ַהְּלָבנֹון" ֶזה ֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ל ּמֵ סַ ע מְ בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ י מִ ים, ּכִ נִ ׁשָ  עבַ ׁשֶ ס יטּוטִ 

ל ם עַ ּגַ  ׁשנֶ ה עֹ יָ ה הָ זֶ וְ  ת.כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

, הּיָ ׁשִ ּוּתאת רֵ קְ ּנִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתּבַ  וֹ ּתמְ חַ לְ מִ 

ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ה' ׁשּוּתיַ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 תוֹ לְ  ׁשּוּתהקב"ה יַ  ן לוֹ ּמֵ זִ  (קה"ר ה, ט)

 יעַ ּגִ הִ וְ  מוֹ טְ חָ  תוֹ ס לְ נַ כְ נִ ס וְ וֹ ּכהַ 

ים אִ רוֹ וְ  .חוֹ מֹ ר ּבְ ּקֵ נַ יל מְ חִ תְ הִ וְ  חוֹ מֹ לְ 

 סוֹ ּכהַ  רֶ ס ּדֶ יטּום טִ טֶ חֹ ס לְ נַ כְ נִ  ׁשּוּתּיַ הַ ׁשֶ 

ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 



 ןתָ אוֹ  ןהֵ  הּיָ תִ ׁשְ ּו ׁשּוּתיַ ּבְ  ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ 

, הּיָ תִ ְׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשּוּתיַ ן כֵ , וְ תוֹ ּיתִ אוֹ 

ן וֹ ׁשּלְ יא מִ הִ ׁשֶ  יּתִ ׁשְ וַ ת וֹ ּיתִ אוֹ א הּווְ 

ל ת' עַ אוֹ ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , הּיָ תִ ׁשְ 

ד סוֹ ת ּבְ כּולְ ּמַ הַ  רֶ ה ּדֶ תָ יְ הָ ים ׁשֶ ִר ּות ּפעַ ּוׁשיְ 

ד סוֹ יא ּבְ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ לַ  ּיָ ׁשַ  ׁשּוּתי יַ ּכִ  ה.ּיָ תִ ְׁש 

ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .הּיָ תִ ּׁשְ ן הַ בֶ אֶ 

ְלְקֻטהּו ּתִ ִמים יָ ֶׁשת ׁשֵ " כו)שמות טז, (ן ּמָ הַ 

א ִיְהֶיה ּבוֹ ּו ", ר"ת ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 

 ינוֹ אֵ יס וְ נִ כְ מַ  ׁשּוּתּיַ הַ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ , ּדִ "ׁשּוּתיַ 

ע לַ בְ ה נִ יָ ן הָ ּמָ הַ  ֲאִכיַלתּבַ  יא, ּכָ צִ מוֹ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א סִ הוֹ וְ  ם.הֶ יעֵ מֵ ּבְ 

 (ב"ר סו, ד) ׁשרָ דְ ּמִ ח הַ ּסַ ר"ת נֹ  "ׁשּוּתיַ ׁשֶ 

 הוָ לְ ׁשַ ן פָ סוֹ וְ ין ִר ּוּסיִ ן תָ ּלָ חִ ּתְ ים יקִ ּדִ צַ 

י . ּכִ יןִר ּוּסיִ ן פָ סוֹ וְ  הוָ לְ ׁשַ ן תָ ּלָ חִ ּתְ ים עִ ׁשָ ְר 

ר כָ ּׂשָ ה הַ ּנָ ּמֶ ּמִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  ׁשּוּתיַ 

   .ׁשנֶ עֹ הָ וְ 

ֵאיַמת ַיּתּוׁש  (שבת עז:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ס נָ כְ נִ  ׁשּוּתיַ "י ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו .ַעל ַהִּפיל

 ׁשּוּתּיַ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ אן ם ּכָ גַ וְ  .מוֹ טְ חָ יל ּבְ ּפִ לַ 

ל מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ן כֵ ם. וְ טֶ חֹ ר לַ ּוׁשקָ 

, אלֶ ּפֶ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּו ילּפִ ה' ׁשֶ נָ ׁשֵ 

 אהּו וֹ ּלם ׁשֶ טֶ חֹ הַ ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ דּוּמעַ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו

 ׁשּוּתּיַ ן הַ כֵ לָ א, וְ לֶ א פֶ רָ קְ ּנִ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

יל ּפִ ם הַ טֶ חֹ ס לְ נָ כְ ת, נִ כּולְ ת מַ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ 

א רָ קְ נִ  ׁשּוּתּיַ ן הַ כֵ וְ  ד.סוֹ ת יְ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ 

 נּוְר ַאבֵ ּו, הּלָ ה קַ ּיָ ִר ּבְ  (גיטין נו:)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

את רֵ קְ ת נִ כּולְ ּמַ הַ ן' ׁשֶ יִ עַ ל מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .הּלָ קַ 

 הׁשָ ּוׁשּתְ ה ּיָ ִר בְ ה לִ נָ ּוָ ּכַ הַ  הּלָ קַ ה ּיָ ִר ּבְ ׁשֶ 

 ׁשּוּתיַ א רָ קְ נִ ן כֵ ת, לָ וֹ ּיִר ּבְ ל הַ ּכָ ה מִ ׁשָ לּוחֲ וַ 

 ׁשּוּתּיַ הַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . הׁשָ ּתָ הַ ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ן כֵ וְ ה. ּיָ נִ עֲ ה לַ לָ ְׁש מְ ּנִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ל עַ ה ָאְר ם, מַ ץ ּדָ צֹ מְ לִ  ׁשּוּתּיַ הַ ל ׁשֶ  וֹ ּכְר ּדַ 

ן כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ם הַ דָ לְ  ינוֹ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ 

, ׁשחָ נָ  כוֹ ׁשָ ּנְ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ  (שבת עז:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ׁשּוּתּיַ הַ וְ  ,תוֹ ּכָ מַ  לים עַ ִׂש יָ וְ  ׁשּוּתש יַ ּתֹ כְ יִ 

 ׁשּוּתּיַ הַ ׁשֶ ים אִ רוֹ וְ  .ׁשחָ ּנָ ת הַ ּכַ ת מַ אֶ  אּפֵ רַ מְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

 אטְ חֵ  תאֵ  ןּקֵ תַ מְ ּו אּפֵ רַ מְ א הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ  ,ׁשחָ נָ 

(ילקוט ויקרא ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ׁשחָ ּנָ הַ 

ר חוֹ ם ָאחּונְ ר ּתַ אל ּבַ עֵ מָ ְׁש א"ר יִ  תקמז)

 ,יןׁשִ נְ עֳ ל הָ כָ ם לְ דֶ קֶ ים וָ ׂשִ עֲ ּמַ ל הַ כָ לְ 

 ּתָ מְ דַ ה קָ ּתָ אַ  יּהין לֵ ִר מְ ה ָאכֶ ם זוֹ אִ 

 חַ רּווְ "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ ית אׁשִ רֵ ה בְ ׂשֵ עֲ מַ לְ 

 ׁשּוּתאו יַ ם לָ אִ וְ  ",תפֶ חֶ רַ ים מְ הִ אֱ 

ר סָ ד מּוּמֵ לַ מְ  ׁשּוּתּיַ הַ ׁשֶ ים אִ רוֹ . מְ דָ קֳ 

ים הִ אֱ  חַ רּו"וְ ק סּוּפָ ם הַ ד עִ חַ ם יַ דָ ָאלָ 

. יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ מֶ ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ ת" פֶ חֶ רַ מְ 

 ּהתָ אוֹ ים לְ כִ ּיָ ם ׁשַ יהֶ נֵ ְּׁש ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

 לֵ ם הוֹ דָ ם ָאאִ ר ׁשֶ אֵ בָ מְ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ וְ  ה,ינָ חִ ּבְ 

ית, אִׁש רֵ ה בְ ׂשֵ עֲ מַ ם לְ דֵ א קוֹ ּור הׁשָ ּיָ הַ  רֶ דֶ ּבְ 

 "תפֶ חֶ רַ ים מְ הִ אֱ  חַ רּווְ "ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ג הֵ נַ תְ ם מִ דָ ָאם הָ אִ ה, וְ יָאִר ּבְ ם הַ דֶ קוֹ 

יו, נָ פָ א לְ רָ בְ נִ  ׁשּוּתּיַ הַ ׁשֶ  ים לוֹ ִר מְ ה, אוֹ מָ הֵ בְ ּכִ 

 ַהֵחֶלקת ל אֶ ּמֵ סַ א מְ י הּוּכִ  ׁשּוּתיַ  טּוקְ נָ וְ 

יא הִ ת, ׁשֶ פֶ חֶ רַ ים מְ הִ אֱ  חַ ל רּוׁשֶ ַהַּבֲהִמי 

 ׁשּוּתיַ ן כֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ מֶ  לׁשֶ  חוֹ רּו



 ׁשּוּתיַ ן כֵ וְ  .יחַ ׁשִ מָ ים מִ עָ ּפְ  ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא

, איתָ נִ רוֹ טְ מַ  , אוֹ ןוֹ ּית צִ דַ קּונְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

(בביאור זה סייעני  ה.ינָ כִ ְּׁש ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  הרה"ג ר' אברהם פלדמן שליט"א).

ג שליט"א ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ּבְ 

 ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו. תּוׁשיֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשּוּתּיַ ׁשֶ 

 יׁשּבִ לְ ּמַ י ׁשֶ מִ הֲ ּבַ ק הַ לֶ חֵ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ א מְ הּוׁשֶ 

ת ּוׁשת יֵ ינַ חִ א ּבְ ן הּוכֵ ת, לָ כּולְ ּמַ ל הַ עַ 

ם גַ ת. וְ כּולְ ּמַ ל הַ ל ׁשֶ ּוּטּבִ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ז מֶ רֶ  ׁשיא יֵ צִ מוֹ  ינוֹ אֵ יס וְ נִ כְ מַ  ׁשּוּתּיַ הַ ה ׁשֶ זֶ ּבָ 

  ת.ּוׁשל יֵ עַ 

ר ַאְּׁש ר מִ תֵ יוֹ  ּהַ בֹ ם ּגָ טֶ חֹ הַ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ 

 ק אוֹ הֵ גַ מְ ק ּוהֵ פָ מְ הַ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאים, ּדְ ִר בָ אֵ 

ה, ּלָ פִ ת ּתְ עַ ְׁש ים ּבִ סִ אּוה, מְ מֶ וֹ ּדכַ ק, וְ רוֹ 

א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמה, ּכַ פֶ ן יָ ימָ א סִ הּו ׁשּוּטעִ הָ 

ַהִּמְתַעֵּטׁש ִּבְתִפָּלתֹו ִסיָמן (ברכות כד:) 

ַנַחת רּוַח  וֹ ָיֶפה לֹו ְּכֵׁשם ֶׁשעֹוִׂשים ל

ַנַחת רּוַח  וֹ ל ןִמְּלַמָּטה ָּכ עֹוִׂשי

(או"ח ים' ּיִ ר חַ קוֹ 'ּמְ א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ  .ִמְלַמְעָלה

ין, מִ ד יָ יַ ה ּבְ ָאצוֹ  חַ ּנֵ קַ ר לְ סּוָאׁשֶ  ֶׁשַהֲהָלָכהג) 

ים אִ רוֹ ם, וְ טֶ חֹ ת הַ ַאל צוֹ ה עַ רָ מְ אֶ א נֶ 

  ה. סָ אּומְ  ּהינָ ה אֵ רָ וֹ י ּתל ּפִ ם עַ טֶ חֹ ת הַ ַאוֹ ּצׁשֶ 

ֵאיֶזהּו ָּדָבר  (ברכות מג:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֵנית ִמֶּמּנּו ְוֵאין ַהּגּוף 

י נֵ 'ּבְ ּבַ א בָ ן מּוכֵ וְ  .ֶנֱהֶנה ִמֶּמּנּו ֶזה ָהֵריחַ 

א טְ חֵ ם ּבְ ּגַ פְ א נִ  יחַ רֵ הָ  ׁשחּוׁשֶ  ר'כָ ׂשּשָ יִ 

(בתי  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ן. וְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָא

ָהעֹוָלם  ִמֶּׁשִּנְבָרא מדרשות ח"ב אות ג)

ְוַעד ֶׁשָּבא ָאִבינּו ַיֲעֹקב ָהיּו ְבֵני ָאָדם 

ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ְזַמָּנם ְלִמיָתה ָהָיה 

ָהָיה ִמיָתָתם ִּפְתאֹום ִמְתַעֵּטׁש ָוֵמת וְ 

ַעד ֶׁשָּבא ָאִבינּו ַיֲעֹקב ְוִנַּתן ֹחִלי ַעל 

. "ִהֵּנה ָאִבי ֹחֶלה"ָידֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 

ת כֶ ּיֶ ּׁשַ ה ׁשֶ יתָ מִ ר לְ ּוׁשקָ  ׁשּוּטעִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ן.ּמָ קַ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ לַ 

ה ּנֶ כֻ ל מְ יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ ׁשֶ  (תענית כט.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ם טֶ חֹ הַ  לעַ ּבַ  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ , ּוםטֶ חֹ ל הַ עַ ּבַ 

ל דוֹ ר ּגְ חֵ ן ַאוֹ ׁשה, לָ רָ צּוה וְ מָ ל קוֹ עַ ּבַ 

  .רוֹ ּדהַ 

ב ר רַ מַ ָא (שבת נד:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ן נּוחָ ם וְ ּיָ י הַ ּכֵ רַ כְ ּבִ  ׁשד יֵ חָ ץ אֶ א עֵ נָ הּו

 ּהין לָ יחִ ּנִ מַ ם ּויסָ ין קִ יאִ בִ מְ ּו ,מוֹ ְׁש 

י נֵ ְר ּדַ  לּוּפְ יִ וְ  ׁשּטֵ עַ תְ ּתִ י ׁשֶ דֵ ּכְ  ּהמָ טְ חָ ּבְ 

 ׁשּוּטם עִ רֵ וֹ ּגץ ׁשֶ עֵ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ּהאׁשָ רֹ 

  ים.מִ חֲ רַ ת הָ ּדַ ת מִ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ןנּוחָ  מוֹ ְׁש 

  .ִצּיּוןא רָ קְ ר נִ בֶ קֵ 

ָאַמר ַׂשר ֶׁשל  (שבת קד.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

י ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵּגיִהּנֹום ִלְפנֵ 

ים אִ רוֹ וְ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלַים ֹּכל. 

(ב"ב א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ ם. א יָ רָ קְ ם נִ ּנָ יהִ ּגֵ הַ ׁשֶ 

 .ֵאין "ְרָפִאים" ֶאָּלא יֹוְרֵדי ֵּגיִהּנֹום עט.)

ְוָעִתיד קֹול  (ויקהל קצט:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ּו

ְּקָברֹות ְוֹיאַמר, ֶאָחד ְלָהִעיר ְּבֵבית הַ 

ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל "

. ָאז "אֹוֹרת ַטֶּל ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל

ַוֹּיאֶמר ה' ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה "ָּכתּוב, 

ָוָאֶרץ ". ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ֶאל ַהַּיָּבָׁשה

 ,. ַמה ֶּזה ַּתִּפיל"ְרָפִאים ַּתִּפיל



א אֹוָתם ַהחּוָצה. ַמה ֶּזה ֶׁשָּתִקי

ֶׁשִּקְּבלּו ְרפּוָאה ְּכִמֹּקֶדם.  ,ְרָפִאים

ּוַבָּדג ַהֶּזה ָמָצאנּו ְדָבִרים ִלְרפּוָאה 

ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם. ֵּכיָון ֶׁשָּבַלע ֶאת יֹוָנה, 

ָׁשה ָיִמים,  הּוא ֵמת, ּובֹו ָהָיה יֹוָנה ְׁש

ְוֵהִקיא  ְוַאַחר ָּכ ָחַזר ַלַחִּיים ְּכִמֹּקֶדם

א ג הּוּדָ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . ֶאת יֹוָנה ַהחּוָצה

 יםאִ פָ ְר  ץרֶ אֶ א רָ קְ ּנִ ם ׁשֶ ּנָ יהִ ּגֵ ל הַ ל ׁשֶ מֶ סֵ 

ל ת ּכָ א אֶ ּפֵ רַ א מְ י הּו, ּכִ הָאפּוְר ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ח תַ ּפֶ ה מִ יֶ הְ ים יִ תִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ ד ּתְ סוֹ ם, וְ לָ עוֹ הָ 

יא קִ הֵ ג ׁשֶ ּדָ ל הַ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ם ּבְ ּנָ יהִ ּגֵ הַ 

 דסוֹ יְ הַ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ה. ּוׁשָ ּבָ ּיַ ה לַ נָ ת יוֹ אֶ 

 יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ג שֶ ת ּדָ ינַ חִ בְ א ּבִ הּו תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ ד סוֹ יְ לַ  ּיָ ם ׁשַ ּנָ יהִ ּגֵ ן הַ כֵ ה, וְ ָאפּוְר 

ן כֵ וְ  ג.ת ּדָ ינַ חִ בְ א ּבִ ן הּוכֵ , לָ נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ 

ת ה אֶ נָ יוֹ ה לְ ָאְר ג הֶ ּדָ הַ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 (תנחומא ויקרא ח) ם,ּנָ יהִ ּגֵ ת הַ אֶ ל, וְ אוֹ ְּׁש הַ 

ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשלָׁשה ָיִמים "

ְוֶהְרָאהּו ְׁשאֹול  ",ּוְׁשלָׁשה ֵלילֹות

ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי " רמַ ַּתְחִּתית ֶׁשֶּנאֱ 

ָהי  ִתיבִהָּנם ִּדכְ ְוֶהְרָאהּו ֵּגי ",ה' ֱא

 ".ָׁשַמְעָּת קֹוִליִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי "

ר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ  ם.ּנָ יהִ ּגֵ ין ּדִ ר"ת  "גּדָ  ןכֵ וְ 

 57א הּו "םיּנָ הִ ּגֵ ת וֹ ּיתִ ין אוֹ ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ הַ 

  .יםגִ ּדָ ן יַ נְ מִ ּכְ 

ם ּנָ יהִ ּגֵ ח הַ תַ ּפֶ  אצָ מְ ן נִ וֹ ּיר צִ ק הַ מֶ עֵ ן ּבְ כֵ וְ 

(יהושע יח, ב תּוּכָ , ּכַ יםאִ פָ ְר  קמֶ עֵ א רָ קְ נִ ׁשֶ 

ְוָיַרד ַהְּגבּול ֶאל ְקֵצה ָהָהר ֲאֶׁשר " ז)ט

ַעל ְּפֵני ֵּגי ֶבן ִהֹּנם ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק 

ה תָ יְ ים הָ אִ פָ ץ ְר רֶ אֶ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . "ְרָפִאים

ב תּוּכָ ד. ּכַ וִ א ּדָ צָ ם יָ ּׁשָ ּמִ ט, ׁשֶ י לוֹ נֵ בְ ה לִ ׁשָ רּויְ 

ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה " יט)(דברים ב, 

ְיֻרָּׁשה: ֶאֶרץ ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא 

ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעֹּמִנים 

  ."ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמזִֻּמים

ד סוֹ יְ ת הַ ינַ חִ בְ א ּבִ ר הּובֶ ּקֶ הַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

' ('אדיר במרום"ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ ּוּמת, ּכַ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ְוִהֵנה ָצִרי ֶׁשֵּתַדע, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשּגּוף  ח"א)

ָהָאָדם ִנְקָּבר ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ, ָּכ ֹׁשֶרׁש 

ר ְלַמְעָלה ַּבּנּוְקָבא. סָ ַהּגּוף נֱאֶ 

ּוְכֶׁשִּיְרֶצה הקב"ה ְלהֹוִציא ַהּגּוף 

ִמַּמֲאָסרֹו, ִהֵּנה ַיִּגיַע ַהֹּכַח ֶזה 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ֶׁשָאַמְרנּו ֶאל ַהּנּוְקָבא.

א רָ קְ ה נִ ּׁשָ אִ ד הָ סוֹ ּיְ ׁשֶ  (תדבא"ז כב)ַּבִּמְדָרׁש 

ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ' רפֶ ְּבסֵ א בָ ן מּוכֵ , וְ רבֶ קֶ 

ה רָ עָ מְ "א ׁשֶ ַהגרם ׁשֵ ּבְ  (ב"ב נח.)' ֲאִפיֵקי ָים

ן וֹ ׁשּלְ מִ  הרָ עָ מְ ה, בָ קֵ ּנְ ד הַ סוֹ ת יְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

ּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּק .הוָ ְר עֶ 

ל ה עַ ּנֶ מֻ מְ הַ  אָ לְ ּמַ הַ ׁשֶ  (זהר בראשית רלה)

. םדוֹ אֱ ן וֹ ׁשּלְ מִ ה מָ ּוּדא רָ קְ ים נִ תִ ּמֵ הַ 

ת ּפַ לִ קְ לִ  ּיָ ים ׁשַ תִ ּמֵ ם הַ קוֹ ּמְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ם הַ דוֹ אֱ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "קדֶ סֶ א"ט ב"ח ּבְ  "תוֶ מָ 

א צֵ ת יוֹ רֶ חֶ ה ַאיטָ י ִׁש פִ לְ . ּותכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

 י"ץִר חָ ן כֵ וְ  .ָּדִוד ֹׁשֶרׁשם ּׁשָ ׁשֶ  "םדֹ סְ 

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ."דפֵ סוֹ אח"ס בט"ע ּבְ 

א הּור בֶ ּקֵ "א ׁשֶ שליט .פ .הרה"ג ר' ממֵ 



ה ּמָ ִר ר פָ עָ ץ, ר"ת רֶ ָאהָ  "תוַ ְר עֶ ת ינַ חִ ּבְ 

   ה.עָ לֵ וֹ תוְ 

ִצּיּון ִליְׁשָנא  (עירובין נד:)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ִּדְכִתיב, "ְוָרָאה ֶעֶצם  ,ְדִסיָמָנא הּוא

 ןּוּיּצִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון". 

ם קוֹ ל מָ ּכָ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ לָ . וְ ןימָ סִ  וֹ ׁשרּוּפֵ 

י הּון זִ ימָ סִ  נוֹ יָ נְ עִ ׁשֶ  ן,ּוּיא צִ רָ קְ ר נִ בֶ קֵ 

ן יוָ ּכֵ  ינּורֵ בָ י ּדְ ל ּפִ יף עַ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ ם. וְ קוֹ ּמָ לַ 

ן כֵ , לָ רבֶ א קֵ רָ קְ נִ  ֶׁשַּבַּמְלכּותד סוֹ יְ הַ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ִצּיּוןא רָ קְ נִ  רבֶ קֵ 

ת, רּוגְ בַ ת ּורּועֲ נַ  ינֵ ימָ סִ ן כֵ . וְ ֶׁשַּבַּמְלכּות

יא ם הִ אִ , ׁשֶ ֶׁשַּבַּמְלכּותד סוֹ יְ ים לַ ִר ּוׁשקְ 

ל ל ּכָ ן עַ ימָ ּסִ ה הַ ה זֶ דָ לָ הוֹ לְ ה ּויָאבִ ה לְ יָ אּוְר 

ן. ימָ סִ ן וְ ּוּיד צִ א סוֹ ד הּויסוֹ , ּדִ ּהתָ יאּוצִ מְ 

 עַ ּוּדם מַ עַ ד טַ רמ"ז שליט"א עוֹ יף הָ סִ הוֹ וְ 

ן, ּוּיא צִ רָ קְ ר נִ בֶ ם קֵ קוֹ ל מָ ּכָ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 )ש"א כה, כט( קסּוּפָ ר הַ מַ אֱ ד נֶ וִ ל ּדָ צֶ אֵ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור "ְוהָ 

ת ר אֶ בֶ ל קֵ כָ ים ּבְ יִר ּכִ זְ מַ ַהַחִּיים ֵאת ה'", 

ְוֵכן ַהָּכתּוב ן. וֹ ּיא צִ רָ קְ ּנִ ד ׁשֶ וִ ל ּדָ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ 

" ס"ת םַהַחִּייר ִּבְצרוֹ  הְצרּורָ  יֲאֹדנִ  ׁש"ֶנפֶ 

 ִנְפָלאֹות' רפֶ ְּבסֵ  מּוָבא ְוֵכן .ְׁשִמיָר"ה

 ב) ז, (קהלת ֶׁשַהָּכתּוב סכה) (ערך 'ִמּתֹוָרֶת

 .ֻסָּכ"ה ר"ת ָאָדם"הָ  לּכָ  ֹוףס הּוא "ַּבֲאֶׁשר

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ ה מְ ּכָ סֻ וְ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  .דוִ ת ּדָ ּכַ סֻ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ 

א הּוׁשֶ  ןבוֹ ּקָ ִר ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא

ן, בוֹ ּקָ ִר ם הָ וֹ קם מְ ּׁשָ ׁשֶ  רבֶ קֵ ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ה שֶ יף הרה"ג ר' מֹ סִ הוֹ וְ  .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ין עִ ְר ּגַ ד הַ א סוֹ ן הּובוֹ ּקָ ִר ט שליט"א ׁשֶ נּוּגְ 

, ׁשדָ ן חָ ילָ אִ  חַ מֵ צוֹ  ּוּנּמֶ מִ ה, ּומָ דָ אֲ ב ּבָ קָ ְר ּנִ ׁשֶ 

ן בוֹ ּקָ ִר הָ  וֹ ּתמִ ח מַ צְ ּיִ ד ׁשֶ וִ ח ּדָ מַ ד צֶ ה סוֹ זֶ וְ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  ל.אֵ רָ ְׂש ל יִ לַ כְ ה לִ יֶ הְ ּיִ י ׁשֶ לִ לָ ּכְ הַ 

ים ּיִ "חַ ב תּוּכָ הַ ׁשֶ  (קרח)ן' הֵ י ּכֹ תֵ פְ ר 'ִׂש פֶ סֵ ּבְ 

ז ּמֵ רַ . לְ יחַ ׁשִ ה מָ ּיָ לִ אֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ה"לָ אֹ ְׁש 

ח רַ ת קֹ אֶ  יאּוצִ יא יוֹ בִ ּנָ הַ  הּוּיָ לִ אֵ וְ  יחַ ִׁש ּמָ ׁשֶ 

ז מָ ְר נִ  יחַ ִׁש ּמָ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּום. ּנָ הִ ּגֵ הַ מֵ 

   ת.כּולְ ּמַ לַ  ּיָ ּׁשַ ה ׁשֶ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ 

ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי הרה"ג ר' מֵ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי 

ּוָפְצָתה " ל)במדבר טז, (ב תּוּכָ הַ שליט"א ׁשֶ 

ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָּכל  ִּפיהָ ֶאת  ֲאָדָמההָ 

ל ז עַ ּמֵ רַ " מְ ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשֹאָלה

ת ה אֶ רָ וֹ ּתהַ ה יכָ מִ סְ הִ ן כֵ לָ , הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ 

ח. רַ קֹ  תיעַ לִ ּבְ  תׁשַ רָ פָ ה לְ ּמָ דֻ ה אֲ רָ ת ּפָ ׁשַ רָ ּפָ 

"ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ ּוּמה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

יא הִ  הּמָ דֻ אֲ ה רָ ּפָ ׁשֶ  (סוף אוצרות רמח"ל)

ן כֵ . וְ ֱאדֹוםת ֶׁשִהיא רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ קְ ן לִ ּוּקּתִ הַ 

ר ּׁשֵ קַ ְת הִ ח ׁשֶ רַ קֹ וְ  .הרָ פָ ז ּבְ מָ ְר נִ  ריוֹ יפְ ּפִ אַ 

ם ּׁשָ ם ׁשֶ ּנָ הִ יּגֵ ל לַ פַ ה נָ ּפָ לִ קְ ּדִ  תרוֹ בּוּגְ ם הַ עִ 

א בֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ יֶ הְ יִ  וֹ נּוּקתִ ם, וְ דוֹ ם אֱ קוֹ מְ 

ן כֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאבִ ה ּבְ ּמָ דֻ ה אֲ רָ פָ ה לְ ּכֶ זְ ּנִ ׁשֶ ּכְ 

 ָמה פז) (אות ְּפִליָאה' ָמִצינּו ְּב'ִמְדַרׁש

 ָּפָרה מֶׁשה, ַעל ֶׁשָחַלק ֹקַרח ָרָאה

 ַל'ֶּבן ֵאִלָּיהּו' 'ַאֶּדֶרת רּוְבֵספֶ  .ָרָאה ֲאֻדָּמה

 ֹּקַר"חׁשֶ  ָלֶזה ֶרֶמז ָמָצא קרח) (פ' ַחי' ִאיׁש

 ,ֵחי"ת ֵרי"ׁש קֹו"ף ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי

 ִהְפִריׁש ְּדֹקַרח ,חּוַק"ת ַיְפִרי"ׁש אֹוִתּיֹות

 ָּפָרה ֶׁשל ַהֻחַּקת לִּבְגלַ  ִמּמֶׁשה ַעְצמוֹ 

ת ה אֶ ָאח רָ רַ ּקֹ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוֲאֻדָּמה. 

ב ׁשַ ן חָ כֵ לָ וְ , תוֹ ן אוֹ ּקֵ תַ ּמְ ׁשֶ  הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ ד סוֹ 



 ה.שֶ ל מֹ עַ  תקֶ חֲ ּמַ ש מִ ׁשֹ חְ ה ּלַ מַ  ין לוֹ אֵ ׁשֶ 

ב תּוּכָ הַ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

א " , יג)טי במדבר( הּמָ דֻ ה אֲ רָ ל ּפָ עַ  ֵמי ִנָּדה 

 ינּויְ הַ  ח,רַ קֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  אהּו "ָעָליוֹזַרק 

 ןכֵ ר. וְ הֵ ּטָ יִ ה וְ רָ ר ּפָ פֶ יו אֵ לָ ק עָ רֵ ּזָ יד יִ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ 

 ר'ת אוֹ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ,חרַ ֹקת ת אֶ נֶ ּקֶ תַ מְ  תּקַ חֻ 

ר, מּוּגָ ע הַ רָ ת הָ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ח' ׁשֶ רַ 'קֹ ּבְ ׁשֶ 

ת אוֹ הָ , וְ ת'ּקַ 'חֻ ּבְ ׁשֶ ת' ת וֹ ת איוֹ הְ ת לִ כֶ ּפֶ הְ נֶ 

ן פֶ אֹ ּבְ  ַלְּקִלָּפה ְּקֻדָּׁשה ְמַחֶּבֶרת ת'

, ְּקִלָּפההַ ת ן אֶ ּקֵ תַ ה לְ לָ כוֹ יְ  ְּקֻדָּׁשההַ ׁשֶ 

 ָלרמח"ל, ַחִּיים' ֵעץ 'ֶּדֶר ְּבַמֲאַמרא בָ ּוּמּכַ 

 ִאם ִּכי יֹוֶנֶקת ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֵאין

 ֶׁשְּבָכל ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּמְדֵרָגה ִמן

 ָּתי"ו אֹות ֶזה ְוסֹוד ַהַּמְדֵרגֹות,

 ָהֶרֶגל סֹוף ֵּבי"ת, ֶׁשְּבָאֶל"ף

 ַהַּמְדֵרָגה ִהיא ֶׁשָּלּה ַהַּתְחּתֹוָנה

 יֹוְנִקים, ֶׁשִּמֶּמָּנּה ָהַאֲחרֹוָנה ַהֹּזאת

 ְוֵכן ַהֹּזאת. ָהֶרֶגל ִעּקּום ִעְנַין ְוהּוא

 ֶׁשָהאֹות )ג (בשלח ַנַחל' 'ַעְרֵבי ְּבֵסֶפר מּוָבא

 ִחּבּור ְּבסֹוד ִהיא ַׁשָּב"ת ֶׁשְּבֵתַבת ָּתי"ו

 ִמְּקֻדַּׁשת ַהִחיצֹוִנים ִויִניַקת ְלחֹול, ַהַּׁשָּבת

 ַּתְחִּתית ַעל ְמַרֶּמֶזת ּת' אֹות ְוֵכן ַהַּׁשָּבת.

"ְוָידֹו  כה, כה) בראשית(ַהְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

אֹוֵחז ז ֶׁשַּיֲעֹקב ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" ְמַרּמֵ  ֹאֶחֶזת

 ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ִחּיּותֹו.ֶׁשֵעָׂשו יֹוֵנק ִמָּׁשם, ת' 

ת יד אֶ ִר וֹ ּמׁשֶ  "ףׁשֻ ּכִ א"ל ב"ם ּבְ  י"וּתָ ן כֵ וְ 

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  ה.ּפָ לִ ּקְ ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ ע מֵ פַ ּׁשֶ הַ 

 ׁשדוֹ ּקָ ם הַ ּׁשֵ ן הַ כֵ ּלָ ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

"ל מָ ת ינַ חִ בְ , ּבִ ל"תמא ף הּוּוּׁשל ּכִ ּטֵ בַ ּמְ ׁשֶ 

ת ת' אוֹ ל הָ ל ׁשֶ גֶ רֶ ת הָ אֶ  תֵ א חוֹ הּוׁשֶ ת', 

 ת'ת אוֹ ן כֵ וְ  ף.ּוּׁשּכִ ת הַ ת אֶ רֶ צֶ וֹ ּיׁשֶ 

ג חַ ים ּבְ יבִ ִר קְ ּמַ ׁשֶ  יםִר ע' ּפָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ים.קִ נְ ם יוֹ ם הֵ הֶ מֵ ת, ּווֹ ּמד ע' אֻ גֶ נֶ ּכְ  תוֹ ּכּסֻ הַ 

ה ּפָ לִ ּקְ ר הַ ּוּבחִ ת ּבְ זֶ מֶ ְר נִ  י"וּתָ ת ן אוֹ כֵ וְ 

ֹכל  ָתיּוְוֶיאֱ ה 'ּלָ פִ ּתְ ח הַ סַ נֹ ה ּבְ ּׁשָ דֻ ּקְ לַ 

  . 'ְלָעְבֶד

"ְּבׁשּוב ה' ֶאת  )(תהילים קכו, אב תּוּכָ 

ר אֵ בֵ ּו .ְּכֹחְלִמים" ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ שליט"א  .פ .הרה"ג ר' מ

ת יבַ ׁשִ ת יב אֶ ִׁש ה' יָ ים. ׁשֶ תִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ תְ לִ 

ו' ּבַ ק ׁשֶ רֻ ּוּׁשד הַ ּוּקת נִ ה אֶ לֶ עֲ יַ  ינּויְ הַ ן, וֹ ּיצִ 

, ןוֹ ּיצִ  ינּויְ , הַ םלָ חוֹ  הּוׂשֵ עֲ יַ , וְ ןּוּיצִ ל ׁשֶ 

 ,ְּכֹחְלִמים" ָהִיינּוב "תּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ ם הֶ ּיֵ קַ תְ יִ 

  .יםתִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ תְ לִ ה ּכֶ זְ נִ וְ 

סֹוד  ֵטֵבת )מאמר ו'( 'ַקְרַנִים'ְּבֵסֶפר  אבָ מּו

ְוַהֵּמת ּבֹו ִנְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה  ,ָבהַהּטוֹ 

 ,ֵטֵב"ת אּיָ ִר טְ מַ ַהִּנְקֵראת את"י ִּגי

 בתּוּכָ הַ ּוִמיַתת ָהֶאְזָרִחי מֹוִכיַח ְּבסֹוד 

"ת. בֵ " ר"ת טֵ ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה"

ר ָאבֹ מְ ּו ְוהּוא ַהְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ַּכּנֹוַדע.

ל ּמֵ סַ ת מְ בֵ טֵ  ׁשדֶ חֹ יל ׁשֶ עֵ לְ  ינּורֵ בָ י ּדְ ל ּפִ עַ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  תוֶ מָ ן כֵ . וְ תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ ד סוֹ יְ ת הַ אֶ 

 שפ"ום ת ׁשֵ וֹ ּיִת אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ ׁשֶ  ףּוׁשנְ יַ 

ר אֵ בָ ּנְ י ׁשֶ פִ , ּכְ תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו

ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ׁשפַ ּנָ ּיִ וַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ףּוׁשנְ ּיַ ׁשֶ  ןּמָ קַ לְ 

 (ביצה טז.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ , ּוׁשדֶ ת קֹ ּבָ ל ׁשַ עַ 

וי ָּנַפׁש" ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַבת, וַ "ָׁשַבת ַוּיִ 

   .ׁשָאְבָדה ָנפֶ 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ם נִ עַ ד טַ עוֹ וְ 

 רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ן, ּדְ ּוּיצִ  ארָ קְ ר נִ בֶ ם קֵ קוֹ ל מָ ּכָ ׁשֶ 



 ֶּדֶר ָלםָלעוֹ  ָּבאֹות ֶׁשַהְּנָׁשמֹות יב:) (הקדמה

 ֶאת ַמְׁשִּפיעַ  ָהרּוָחִני ֶׁשַהְיסֹוד ְלַרֵּמז ַהְיסֹוד

ל מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּו ָלעֹוָלם. ַהְּנָׁשמֹות

 ֵלָדה, ִּבְבִחיַנת ִהיא ָהָאָדם ִּמיַתתא' ׁשֶ טְ חֵ 

 ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת הּוא ַהֶּזה ְּדָהעֹוָלם

 ֶאת ַקֶּבֶלתֶׁשּמְ  ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת

 ָּגֵדל ֶׁשַהָּוָלד ּוְכֵׁשם ֵמַהְיסֹוד, ַהְּנָׁשמֹות

 ִויִציַאת ָּבעֹוָלם, ָּגֵדל ָהָאָדם ָּכ ִאּמוֹ  ְּבֶרֶחם

 ְיִציַאת ִּבְבִחיַנת ִהיא ֵמָהעֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות

 ֶׁשֵּלָדה ּוְכֵׁשם ֵלָדה. ִּבְזַמן ֵמַהְּנֵקָבה ַהְּנָׁשמֹות

ן, וֹ ּיא צִ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודהַ  ֶּדֶר ַנֲעֵׂשית

 .ןּוּיא צִ רָ קְ ר נִ בֶ ם קֵ קוֹ ל מְ ּכָ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ  ןכֵ לָ 

ַרִּבי ַיֲעֹקב  (אבות ד, טז)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור 

ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַהְתֵקן ַעְצְמ 

. יןְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקלִ ַבְּפרוֹ 

 מוֹ צְ ת עַ ין אֶ כִ הָ לְ  יִר ם צָ דָ ָאים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ד סוֹ יְ ת הַ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוה ׁשֶ ּזֶ ם הַ לָ עוֹ ּבָ 

ל כַ ּוּיי ׁשֶ דֵ , ּכְ רדוֹ זְ רוֹ ּפְ א רָ קְ ּנִ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

יא הִ ה, ׁשֶ יתָ ן מִ מַ זְ ין ּבִ לִ קְ רַ ּטְ ס לַ נֵ ּכָ הִ לְ 

פרע"ח א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ דָ ת לֵ ינַ חִ בְ ּבִ 

ת יתַ ּמִ ׁשֶ  (נפילת אפים ח"א רצט)"ל יזַ ִר אֲ הָ לְ 

ה הָ בוֹ ה ּגְ ּגָ ְר דַ ין ּבְ ּבִ קְ ין נּוּיִ ה מַ לָ עֲ ים מַ יקִ ּדִ צַ 

ָמִצינּו ן כֵ . וְ יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ת קב"ה ּודֶ חֶ יַ מְ ד, ּואֹ מְ 

ים יקִ ּדִ ת צַ יתַ ת מִ עַ ְׁש ּבִ ׁשֶ (מו"ק כה:) ַּבְּגָמָרא 

ּוְמֹבָאר "ה. ַלקבה ׁשָ דָ ה חֲ ּלָ ת ּכַ ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ 

ד סוֹ יְ  רֶ ית ּדֶ ׂשֵ עֲ ה נַ יתָ ּמִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו

ת ַאלָ עֲ ה הַ זֶ ּבָ  ׁשה, יֵ ידָ ת לֵ ינַ חִ בְ א ּבִ בָ קְ ּוּנהַ 

ד יסוֹ א מִ ּבָ ע הַ פַ ל ׁשֶ כָ ין, ּדְ ּבִ קְ ין נּוּיִ מַ 

ן כֵ ין. וְ ּבִ קְ ין נּוּיִ ת מַ ינַ חִ א ּבְ א הּובָ קְ ּוּנהַ 

(ויקרא ב תּוּכָ הַ ץ' ׁשֶ רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ ר 'מַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

 םִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהעָ " י, ג)

ז ּמֵ רַ לְ  מ"ד מ"ן.", ס"ת ןַאֲהרֹ  םַוִּיּדֹ  דֶאָּכבֵ 

ין ִר כּוין ּדְ ּיִ ת מַ רֶ רֶ עוֹ ים מְ יִק ּדִ ת צַ יתַ ּמִ ׁשֶ 

 'ר ַהְּפסּוִקיםַׁשעַ 'מּוָבא ּבְ ן כֵ ין. וְ ּבִ קְ ין נּוּיִ מַ ּו

ת וֹ ּיתִ אוֹ י וָ ּדְ  ׂשרֶ עֶ ׁשֶ  (תהילים רנ) ְלָהֲאִריַז"ל

ה יתָ ן מִ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ . ּו"דר יוֹ ׂשֶ עֶ 

ר ׂשֶ ר עֶ ּפָ סְ ּמִ ת לַ כֶ ּיֶ ּׁשַ ת הַ כּולְ ּמַ הַ ים מֵ לִ עוֹ 

ט רָ פְ בִ "ד. ּות יוֹ אוֹ ת ּבָ זֶ מֶ ְר ּנִ ד הַ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ עֲ לַ 

 ׁשּמָ א מַ צָ מְ א נִ י הּווָ ּדְ  ׂשרֶ עֶ  לב עַ כֵ וֹ ּׁשי ׁשֶ מִ 

ן כֵ ד. וְ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ עֲ ' לַ קְ ּוּנד הַ סוֹ ר יְ ּוּבחִ ּבְ 

ָהעֹוָלם  (יב)ם ּתָ  נּוּבֵ רַ ר לְ ׁשָ ּיָ ר הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְמָעָרה ַּבִּמְדָּבר ַּתַחת 

ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ' רפֶ ְּבסֵ א בָ מּוּו. ָהָאֶרץ

ה רָ עָ מְ "א ׁשֶ ַהְּגרָ ם ׁשֵ ּבְ  ב נח.)(ב"' ֲאִפיֵקי ָים

ן וֹ ׁשּלְ מִ  הרָ עָ מְ ה, בָ קֵ ּנְ ד הַ סוֹ ת יְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

ד סוֹ יְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הוָ צְ ת מִ מֵ ן כֵ וְ  .הוָ ְר עֶ 

  ת.כּולְ ּמַ הַ 

 עַ ׁשֻ הוֹ י יְ ּבִ רַ (נידה כא:) א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

. םא ּדָ ר ּבְ בֶ ּקֶ ת הַ יחַ תִ ין ּפְ ר, אֵ מֵ אוֹ 

ל עַ  מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ הַ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ י ּבִ רַ ּדְ ה אֶ ְר נִ 

ת יחַ תִ פְ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ד ׁשֶ ּמֵ לַ , מְ שפ"ום ׁשֵ 

 ּכָ  ,רטָ פְ ּנִ ל הַ ׁשֶ ם ּדָ  ׁשם, יֵ דָ ר ָאּבֹ קְ ר לִ בֶ קֵ 

ה ּׁשָ אִ ל הָ ׁשֶ  ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת יחַ תִ פְ ּבִ 

ן כֵ וְ ם. ת ּדָ יוֹ הְ ב לִ ּיָ חַ  ,רבֶ קֵ ת ינַ חִ בְ ּבִ א הּוׁשֶ 

ַהְיסֹוד ן ׁשֶ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ים נְ נִ יוֹ לְ עֶ ת הָ מוֹ לָ עוֹ ּבָ 

א בָ ן מּוכֵ וְ  ם.ּדָ ת ינַ חִ בְ ּבִ א הּו ֶׁשַּבַּמְלכּות

"ָהִקיצּו ְוַרְּננּו  (ז)"ן' רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּק'לִ ּבְ 

א  ׁשֹוְכֵני ָעָפר" ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ִּכי 'ְמ

ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו'. ֶזה ְּבִחיַנת ַרִּבי 



ַע הּוא ָראֵׁשי "ַע, ִּכי ְיהֹושֻ ְיהֹוׁשֻ 

"ִיְחיּו ֵמֶתי ִנְבָלִתי ְיקּומּון  ֵתבֹות:

  .ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר"

ד סוֹ יְ ין הַ ר ּבֵ ׁשֶ א קֶ רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ָאַמר ַרִּבי  (ברכות טו:)ר, בֶ קֶ ת לְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ִתיב, ָטִבי ָאַמר ַרִּבי ֹיאִׁשָּיה, ַמאי ִּדכְ 

א ָׂשְבָעה  "ְׁשאֹול ְוֹעֶצר ָרַחם, ֶאֶרץ 

 ,ַּמִים". ְוִכי ָמה ִעְנַין ְׁשאֹול ֵאֶצל ֶרֶחם

, ָמה ֶרֶחם ַמְכִניס  ֶאָּלא לֹוַמר ְל

ּומֹוִציא,  סּומֹוִציא, ַאף ְׁשאֹול ַמְכִני

א ְדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר, ּוָמה ֶרֶחם,  ַוֲה

ֹוִציִאין ֶׁשַּמְכִניִסים ּבֹו ַּבֲחַׁשאי, מ

ִמֶּמּנּו ְבקֹוֵלי קֹולֹות, ְׁשאֹול, 

ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ְּבקֹולֹות, ֵאינֹו ִּדין 

 ,ֵהיֶמּנּו ְּבקֹוֵלי קֹולֹותֶׁשּמֹוִציִאין 

, ֵאין ְּתִחַּית יםִמָּכאן ְּתׁשּוָבה ָלאֹוְמִר 

  ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה. 

ם ּתָ ר אִ ּוׁשה קָ יָ הָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ים ׁשֶ ִׁש נָ אֲ הָ  ְוֵכן

 לים עַ זִ ּמְ רַ ' מְ כּום וְ הֶ ל מֵ בַ סָ יו וְ ּיָ חַ ה ּבְ ּבֵ ְר הַ 

הּוא אֹוִתּיֹות ָׁשאּול  ם,ּנָ הִ יּגֵ הַ ת וְ וֶ ּמָ הַ 

"ל, זַ חֲ י ּבַ ִׁש ּוא ּכרָ קְ ל נִ אּון ׁשָ כֵ וְ  ,ְׁשאֹול

ר מַ ָאׁשֶ  ְמֻרָּמז ְּבאֹות ְׁשִנָּיה ַּבָּכתּוב"י ׁשִ כּווְ 

 ".ֶדה ּלָ וֹ י יאֹול מִ ְׁש ּבִ " (תהילים ו, ו)ד וִ ּדָ 

ן ּבֶ  ׁשי כּורֵ בְ ל ּדִ "עַ ב תּוּכָ  ר ּכָ חַ ד ַאּיָ מִ ּו

ז מָ ְר נִ  לפֶ תֹ חִ אֲ ן כֵ וְ ל. אּול ׁשָ עַ  י"נִ מִ יְ 

ְּכמֹו  ֵעיָפָתהֶאֶרץ " כב)איוב י, (ב תּוּכָ ּבַ 

א ְסָדִרים ֹאֶפל  ְּכמֹו ַוֹּתַפע ַצְלָמֶות ְו

ר מַ ָאׁשֶ  בתּוּכָ ר"ת הַ  "לפֶ תֹ חִ אֲ ן כֵ וְ  ".ֹאֶפל

ִמיֵדי ָרָׁשע  ה'ָׁשְמֵרִני " )ה(תהילים קמ, ד וִ ּדָ 

 ְׁשבּוחָ  ֶׁשראֲ  ְנְצֵרִניּתִ ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא לפֶ תֹ חִ אֲ ן כֵ וְ  ".ָעָמיּפְ  ְדחֹותלִ 

ר ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ל מָ אּול ׁשָ ם עַ גַ . וְ הּלָ כַ ן וְ תָ חָ 

ָהָיה ָׁשאּול  (משנת ר"א י')ַּבִּמְדָרׁש ת וֹ ּלּכַ לְ 

א  ְמַנֵּדב ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ִמי ֶׁש

ָהָיה ָלּה ְנדּוְנָיא ָהָיה נֹוֵתן ָלּה 

ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְנדּוְנָיא, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְּבנֹות 

ָׁשאּול ְּבֶכיָנה ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם 

י בֵ ְת כִ ה ּבְ יתָ ּמִ ן הַ יַ נְ ל עִ ן ּכָ כֵ וְ  ֲעָדִנים".

ה ּגָ ְר דַ ה לְ ידָ יִר ה וִ ילָ פִ נְ  וֹ ׁשרּו"ל ּפֵ יזַ ִר אֲ הָ 

ֻסַּכת ָּדִויד ל ן ׁשֶ יָ נְ עִ ה הָ זֶ ה, וְ כָ מּור נְ תֵ יוֹ 

ת וֹ ּגְר דַ לְ  ינּותֵ נוֹ וֹ עֲ ת ּבַ לֶ פֶ וֹ ּנׁשֶ  ַהֹּנֶפֶלת

ין קִ יסְ יְ יף הרה"ג ר' ש. רֵ סִ הוֹ ת. וְ כוֹ מּונְ 

, תמֵ א ּוית הנִ ּדֶ ה הַ פָ ּׂשָ ּבַ  דוִ ּדָ שליט"א ׁשֶ 

 קְר מַ נְ ּדֶ ן כֵ וְ  .יןּדִ ת הַ ּדַ ל מִ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  יתנִ דֶ וְ 

ה ָאצָ תוֹ ה ּכְ ׂשֶ עֲ ּנַ ׁשֶ  יןּדִ ק הַ רּומֵ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ 

  ה.ידָ ִר יְ הַ ה וְ ילָ פִ ּנְ הַ מֵ 

ה דָ לֵ  ה, ּכָ דָ ת לֵ ינַ חִ יא ּבְ ה הִ יתָ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ּו

את צֵ ה יוֹ דָ ן לֵ מַ זְ בִ ה. ּדְ יתָ ת מִ ינַ חִ יא ּבְ הִ 

ם יִ לַ גְ רַ הָ וְ  ת,דֶ לֶ וֹ ּיל הַ נה"י ׁשֶ הַ ת מֵ ּוּיחַ הַ 

ה. יתָ ּמִ ד הַ ה סוֹ זֶ , וְ עַ דּוּיָ ן ּכַ בֶ אֶ ת ּכְ וֹ ׂשעֲ נַ 

ם יהֶ ּיֵ חַ ים ּבְ עִ שָ ר 'ְר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו

ה ידָ ִר יְ  ּהנָ יָ נְ ה עִ יתָ ּמִ ים' ׁשֶ ִת ים מֵ יִ רּוקְ 

ן יוָ כֵ ה. וְ ּגָ ְר דַ ה ּבְ ּיָ לִ עֲ  ּהנָ יָ נְ ה עִ דָ לֵ ה, וְ ּגָ ְר דַ ּבְ 

ה ידָ ִר יא יְ ה הִ ּזֶ ם הַ לָ עוֹ ּבָ ה מָ ׁשָ ת נְ דַ ּלֵ ׁשֶ 

אן ּכָ  ׁשן יֵ ל ּכֵ ה, עַ לָ עְ מַ לְ  ּהתָ לָ עֲ ּמַ ה מִ לָ דוֹ ּגְ 

ה מָ ׁשָ ּנְ ת הַ יַאצִ יְ  ידָ אִ ה. מֵ יתָ ת מִ ינַ חִ ּבְ 

ה ּיָ לִ עֲ ה וַ דָ ת לֵ ינַ חִ יא ּבְ ים הִ יקִ ּדִ ּצַ ם ּבַ לָ עוֹ הָ מֵ 

ם תָ יתָ מִ ּבְ ים ׁשֶ עִ ׁשָ ְר בָ ה, ּויתָ א מִ וְ  הּגָ ְר דַ ּבְ 

ה יתָ יא מִ ה הִ יתָ ּמִ ל, הַ אוֹ ְּׁש ם לַ ידִ ְר יוֹ 

  ה. ּגָ ְר דַ ה ּבְ ידָ יִר ית וִ ּתִ מִ אֲ 



ת חַ נְ 'ּמִ ים ּבַ אִ ה רוֹ דָ לֵ ה לְ יתָ ין מִ ר ּבֵ ׁשֶ ד קֶ עוֹ וְ 

ם ּיֵ קַ ם מְ דָ ָאם ׁשֶ א ׁשָ בָ מּוּדְ  (שו)' ינּוחִ 

ת ּמֵ ׁשֶ ק ּכְ ת, רַ מּולֵ ְׁש ה ּבִ ּיָ בִ ְר ה ּויָ ְר ת ּפִ וַ צְ מִ 

ף ים ַאנִ י ּבָ לִ ת ּבְ ם מֵ אִ וְ  ים.ּיִ ן חַ יִ דַ יו עֲ נָ בָ ּו

ת ם אֶ ּיֵ א קִ ם, דֶ וֹ ּקים מִ נִ ּבָ  לוֹ  יּוהָ י ׁשֶ ל ּפִ עַ 

ה יתָ ן מִ מַ זְ ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ ת. וְ מּולֵ ְׁש ּבִ  הוָ צְ ּמִ הַ 

ת וַ צְ יא מִ הִ ה ׁשֶ ּיָ בִ ְר ּוה יָ ְר ת ּפִ וַ צְ מִ ים לְ כִ זוֹ 

  ה.דָ לָ הוֹ הַ 

 הבָ קֵ ה נְ תָ יְ ם הָ אִ  (נדה כה.) ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

ד יסוֹ ּלִ ׁשֶ  ינּויְ . הַ ּהּכָ ְר ָאה לְ רָ עוֹ ׂשְ ה ּכִ נָ וֹ ּדנִ 

ן כֵ . וְ הרָ עוֹ ְׂש ת רַ צּו ׁשר יֵ ּבָ ל עֻ א ׁשֶ בָ קְ ּוּנהַ 

ד סוֹ יְ ה ּבַ ָאטְ ם חָ ת אִ קֶ ּדֶ בְ ּנִ ה ׁשֶ טָ ה סוֹ ּׁשָ אִ 

 ים.ִר עוֹ ת ׂשְ חַ נְ מִ יא בִ הָ ה לְ יכָ ִר , צְ ּהּלָ ׁשֶ 

 א, (דברים ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ֵעָׂש"ו ןכֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ 

 אֹוִתּיֹות, ְּבִהּפּו ָרה"ּוְׂשעֹ  ִחָּטה "ֶאֶרץ ח)

ל ת עַ ׁשֶ ּבֶ לַ תְ ּמִ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ  הּוא ְּדֵעָׂשו

ן כֵ וְ  .ערָ ב לְ וֹ ּטמִ  ּהתָ ת אוֹ כֶ פֶ הוֹ ה וְ רָ עוֹ ְּׂש הַ 

ֶׁשְּקִלַּפת רּוַח  (רות צג.)ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

, ַׂשֲעָרה, ִמְּלׁשֹון ְסָעָרהְסָעָרה ִנְקֵראת 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן  ."ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"ּוִמְּלׁשֹון 

ֶעֶצם ַהֵּמת ְמַטֵּמא, ַרק ִאם הּוא ָּגדֹול 

ֶעֶצם  (עירובין ד.)ִּכְׂשעֹוָרה, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ד סוֹ יְ ים לַ ִר ְּׁש קַ תְ ים מִ תִ מֵ ּדְ , ִּכְׂשעֹוָרה

ְמָאה רּוַח ַהּטֻ את צֵ מְ ם נִ ּׁשָ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ִנְדֶּבֶקת  יאהִ ו. וְ ׂשָ עֵ וְ  ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְׂשעֹוָרה

ְלֶעֶצם ַהֵּמת ַרק ִאם ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ְׂשעֹוָרה. 

ֵאין ַהֵּׁשד  (שמות ח, יד)ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י ן כֵ וְ 

. ׁשֹוֵלט ַעל ְּבִרָּיה ָּפחֹות ִמִּכְׂשעֹוָרה

א ֵאין ָלֶהם ְטָרא ַאֲחרָ ּסִ ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשהַ 

ָמִצינּו ן כֵ וְ  ְׁשִליָטה ְּבָפחֹות ִמִּכְׂשעֹוָרה.

 לׁשֶ  תוֹ יתָ מִ  ןמַ זְ ּבִ שֶ  כח.) (מו"ק ַּבְּגָמָרא

 יםִר עוֹ ְׂש  ברַ  יוחִ ָאמֵ  ׁשּקֵ ּבִ  אהּו אבָ רָ 

 רעֵ צַ יְ  אׁשֶ  תוֶ ּמָ הַ  אַ לְ ּמַ מִ  ׁשּקֵ בַ ּיְ ׁשֶ 

 ׁשּקֵ ּבִ  אבָ רָ ּדְ  האֶ ְר נִ  ה.יתָ מִ  ןמַ זְ ּבִ  תוֹ אוֹ 

 תינַ חִ ּבְ מִ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ  יםִר עוֹ ׂשְ  ברַ מֵ 

 יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ  לכַ יּו אהּו ,ִּדְקֻדָּׁשה יםִר עוֹ ְׂש 

 יםִר עוֹ ְּׂש לַ  ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  תוֶ ּמָ הַ  אַ לְ מַ  לעַ 

 ֹּכחַ ' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ה,ּפָ לִ קְ ּדִ 

 דבוֹ ּכָ  ׁשיֵ  הּפָ לִ קְ  לכָ ּלְ ׁשֶ  'ָהַאְחדּות

  ת. קֶ נֶ יא יוֹ ה הִ נָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ  ָּׁשהְּקדֻ לַ 

 (ספר המצוות מה)"ם ּבַ מְ רַ א ּבָ בָ מּו

 נּורֵ ׂשָ בְ ט ּבִ רֶ ת ׂשֶ וֹ ׂשעֲ מֵ  נּוירָ הִ זְ הִ ׁשֶ 

א הּווְ  הרָ ה זָ דָ בוֹ י עֲ דֵ בְ עוֹ  ּוׂשעֲ ּיַ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

א  "'גוֹ וְ  דּודְ ּגֹ תְ א תִ " רַ ּבָ תְ יִ  רוֹ מָ אֲ 

ה דָ בוֹ עֲ ה ּדַ אֶ ְר נִ . תל מֵ ה עַ רָ ּוּבחַ  ּוׂשעֲ תַ 

ל ם עַ יא ּדָ צִ הוֹ לְ ה ּויטָ ִר ת ְׂש וֹ ׂשעֲ לַ  ה זוֹ רָ זָ 

ל ּמֵ סַ מְ הַ  גּדָ ן וֹ ׁשּלְ , מִ הידָ דִ ּגְ את רֵ קְ ת נִ מֵ 

ר ּׁשֵ קַ תְ ת הִ ּמֵ הַ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ אֶ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ם הַ ים ּדָ יאִ צִ מוֹ  יּון הָ כֵ לָ . וְ וֹ ּמעִ 

ְוֶׂשֶרט " בתּון ּכָ כֵ לָ ת, וְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

א ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם  נּוּתְ א יִ ׁשֶ  ",ָלֶנֶפׁש 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ׁשפֶ ּנֶ ם הַ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ הִ לְ  טרֶ ׂשֶ 

(שבת  ר"ןהָ ה לְ יטָ ִּׁש א ּבַ בָ מּון כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ הַ 

ֶּבן ִסְטָר"א הֹוִציא ְּכָׁשִפים  קד:)

ה ֶׁשַעל ְּבָׂשרֹו. "ִמִּמְצַרִים ִּבְסִריטָ 

יש"ו ַהּנֹוְצִרי ְּדָאִלָמא  רּוׁשּפֵ 

אֹוְרַחְייהּו ְּדִאיְנִׁשי ְלֶמְעַּבד ָהִכי 

  ְוִלְסֹרט ְּכָתב ִּבְבָׂשָרן. 

ה, יתָ מִ ּו תלּובֵ אֲ ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ָמִצינּו ןכֵ וְ 

ת, כּולְ ּמַ ת הַ אֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  עבַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ לְ 



 עבַ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ  (ויחי ריז:)ר הַ ּזֹ ּבַ  אבָ ּוּמּכַ 

ה יתָ ן מִ מַ זְ ה ּבִ מָ ׁשָ ּנְ ת הַ ף אֶ סֹ אֱ לֶ  ְמֻמֶּנה

ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן ְוכֵ ה, לָ עְ מַ לְ  ּהתָ לוֹ עֲ הַ לְ ּו

ֶׁשֲעֵליֶהם  ִׁשְבָעה ְקרֹוִביםֶׁשֵּיׁש  (מו"ק כ:)

ִׁשְבָעה ָאָדם ִמְתַאֵּבל. ְוֵכן ֹרַחב ַהֶּקֶבר הּוא 

. וך)(ברכות יד: ד"ה כ, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י ְטָפִחים

ְּכֶׁשהּוא ֵמת  (קינים ג, ו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה 

. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשם ְמֻדָּבר קֹולֹו ִׁשְבָעה

ְוֵכן  ,ְּבֶכֶבׂש, רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ִמיָתה ְלֶׁשַבע

ֵאין  ןנָ ּבָ רַ  נּוּתָ  (ב"ב ק:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

בֹות ּפֹוֲחִתין ִמִּׁשְבָעה ַמֲעָמדֹות ּומֹוׁשָ 

ַלֵּמת, ְּכֶנֶגד "ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל"

ן ּבָ ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵּמת רַ  (ע"ז יא.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ֵקן ְוָׂשַרף ָעָליו אּוְנְקלּוס ּזָ הַ  ליאֵ לִ מְ ּגַ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .ַהֵּגר ִׁשְבִעים ָמֶנה צֹוִרי

ן יַ נְ ל קִ ים עַ ִר ּבְ דַ מְ ים הַ קִ סּוּפְ ּבַ "א ׁשֶ רָ ַהּגְ 

ת רֶ ּכֶ זְ ה, מֻ רָ ת ׂשָ רַ בֻ קְ ה, ּולָ ּפֵ כְ ּמַ ת הַ רַ עָ מְ 

ְוֵכן ד. חַ ה יַ יתָ מִ ר ּובֶ ן קֶ וֹ ׁשּלָ ים הַ מִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּתָּקֵבר

  . ִמְסָּפר ֶׁשַבע

 דסוֹ יְ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ ם ּנָ הִ יּגֵ ּבַ  ןכֵ וְ 

ם. ּנָ הִ יי ּגֵ רֵ דוֹ מָ  העָ בְ ִׁש  םנָ ְׁש יֶ  תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ים ִר דוֹ ז' מָ  (אבא גוריון ד) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

 קוֹ מְ ר עָ דוֹ מָ ר ּודוֹ ל מָ כָ ם וְ ּנָ יהִ ּגֵ ּבַ  ׁשיֵ 

ן וֹ ּתחְ ּתַ הַ וְ  ,תאוֹ סָ ְר א ּפַ וֹ ּבה ִר ָאמֵ 

 ׁשאֵ  יוֹ צְ א חֶ הּווְ  ,מוֹ א ׁשְ קָ ְר ם ַאהֶ ּבָ ׁשֶ 

ע ׁשָ רָ הָ  וֹ ים ּבנִ ּדָ ׁשֶ כְ ּו ,דרָ בָ  יוֹ צְ חֶ וְ 

ד רָ ּבָ מִ ּו דרָ בָ לְ  ׁשאֵ מֵ  תוֹ ין אוֹ יאִ צִ מוֹ 

 ׁשיֵ  ,וֹ ּב ׁשת יֵ רֶ חֶ ה ַאּדָ ד מִ עוֹ וְ  ,ׁשאֵ לְ 

ת אוֹ ע מֵ ׁשַ ּתְ  וֹ ּב ׁשּיֵ ד ׁשֶ חָ ב אֶ רָ קְ עַ 

ל ל ּכָ עַ וְ  ,תוֹ ּיּלִ ע חֻ ׁשַ תֵ ים וְ עִ ׁשְ תִ וְ 

ע ֵמאֹות ְּתׁשַ  לוֹ  ׁשא יֵ ּיָ לִ חּוא וְ ּיָ לִ חּו

ית בִ ל חָ כָ וְ  ,םל ּדָ ת ׁשֶ וֹ ּיבִ צ"ט חֲ וְ 

צ"ט וְ ְּתַׁשע ֵמאֹות  וֹ ּב ׁשית יֵ בִ חָ וְ 

הקב"ה ר ּבַ פֵ וֹ ּכם ׁשֶ דָ ָאין וְ גִ לוֹ 

  .םּלָ כֻ ּבְ  תוֹ ין אוֹ נִ ם ּדָ לֶ ּצֶ ה לַ וֶ חֲ ּתַ ׁשְ מִ ּו

 ין,אִ ּוּׂשנִ לְ  תלּובֵ אֲ ין ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ָמִצינּו ןכֵ וְ 

ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמּכַ ת, כּולְ ּמַ ת הַ אֶ  יםלִ ּמְ סַ מְ הַ 

ם ים הֵ יקִ ּדִ ת צַ יתַ ת מִ עַ ְׁש ּבִ ׁשֶ (מו"ק כה:) 

 ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ה"ַלקבה ׁשָ דָ חֲ  הּלָ ּכַ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

ה, ל ּפֶ ה אֶ ה ּפֶ יקָ ִׁש ת נְ יתַ מִ  יםיקִ ּדִ ל צַ צֶ אֵ 

(ב"ר ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ן כֵ ג. וְ ּוּול זִ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ הַ 

יו ֵאֶבל ִׁשְבַעת "ַוַּיַעׂש ְלָאבִ  ק, יג)

, ְוָלָמה עֹוִׂשים ִׁשְבָעה ְּכֶנֶגד "ָיִמים

י ִלּקּוטֵ 'ּבְ א מּובָ ן . ְוכֵ ִׁשְבָעה ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה

ת ֲאֵבלּוי הָ ְימֵ ת ֶׁשִּׁשְבעַ  (כא)מוהר"ן' 

 ֶׁשֵּיׁשר אוֹ  אֹותוֹ ם ַּבָּׁשַמיִ ר ַלִּנְפטָ ם ַמְמִׁשיִכי

ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה  ְוֵכן ה.ַהִּמְׁשּתֶ י ְימֵ ת ְּבִׁשְבעַ 

ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום  )קנא.(שבת 

ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַכָּלה ְוַעל ִעְסֵקי 

. ְורֹוִאים ֶׁשַהִּמְׁשָנה ַמְכִליָלה ִעְנְיֵני ַהֵּמת

 (ב, ד)ת ְּבֹקֶהלֶ ב ַהָּכתּון ְוכֵ , ַּכָּלה ּוֵמת ַיַחד

י ְׁשנֵ ת אֶ ל ַמְכִלי "ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד"

(ברכות  ַּבְּגָמָרא ָמִצינּון ְוכֵ ד. ַיחַ ם ָהִעְנָיִני

ר ֶׁשָּיִׁשיא ִהְמנֹונָ ר' מֵ  ִּבְּקׁשּון ֶׁשַרָּבנָ  לא.)

ת אֶ ם ָלהֶ ר ְוׁשָ ה, ֲחֻתּנָ ן ִּבְזמַ ר ִׁשים ָלהֶ 

ן ְוכֵ ת. ָלמּום ֲעִתיִדי ֶׁשָאנּו ָלנּוי אוֹ ם ַהִּמִּלי

 ַאָּבהּו ר ר'ָאמַ  (מו"ק כח:) ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

ר ָאמַ ' ְוכּו ָּבֹראׁשב ֶׁשֵּמסֵ ל ְלָאבֵ ן ִמַּניִ 



ב ֶׁשֵּמסֵ ן ֶלָחתָ ן ִמַּניִ א ֲחִנינָ ר ּבַ א ָחמָ ר' 

 יםִׁש לוֹ ְׁש  יינֵ ּדִ  םנָ ְׁש יֶ  ןכֵ וְ  .'ְוכּו ָּבֹראׁש

 ינּוצִ מָ ּדְ  ת,לּובֵ אֲ ּבָ  מוֹ ּכְ  יןאִ ּוּׂשנִ ּבְ  הנָ ׁשָ וְ 

 הּלָ ּכַ לַ  יםְמיָֻחדִ  יםינִ ּדִ  עח:) (יומא ַּבְּגָמָרא

 ה) כד, (דברים בתּוּכָ  ןכֵ וְ  ם.יוֹ  יםִׁש לוֹ ְׁש  דעַ 

 ןכֵ וְ  ת".חָ אֶ  הנָ ׁשָ  יתוֹ בֵ לְ  היֶ הְ יִ  יקִ "נָ 

 יםְמיָֻחדִ  יםינִ ּדִ  ח.) (כתובות ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 דעַ וְ  ים,מִ יָ  העָ בְ ִׁש  דעַ  יםנִ תָ חֲ  תּכַ ְר בִ לְ 

 תלּובֵ אֲ ּבָ  ןכֵ וְ  ה.נָ ׁשָ  דעַ וְ  ם,יוֹ  יםלִׁש ְׁש 

 יןאִ ּוּׂשּנִ בַ ּו ה,מָ ׁשָ נְ  יּוּלעִ לְ  תרוֹ נֵ  יםיקִ לִ דְ מַ 

 ןכֵ וְ  ה.ֻחּפָ לַ  יםיכִ לִ וֹ ּמׁשֶ ּכְ  תרוֹ נֵ  יםיקִ לִ דְ מַ 

 הרָ בּוּקְ בַ ּו ה,ּלָ ּכַ הַ  תאֶ  יםּסִ כַ מְ  יןאִ ּוּׂשנִ ּבְ 

 מּוָבא ןכֵ וְ  ר.פָ עָ ּבְ  רטָ פְ ּנִ הַ  תאֶ  יםּסִ כַ מְ 

 יןאִ ְׂש וֹ נ יּוהָ ׁשֶ  אפריון) (ערך 'ֶהָערּו' ְּבֵסֶפר

 יםאִ רָ קְ ּנִ הַ  הּטָ מִ  אוֹ  אּסֵ ּכִ  לעַ  הּלָ ּכַ הַ  תאֶ 

 ןיַ נְ עִ בְ ּו הּלָ ּכַ הַ  ןיַ נְ עִ ּבְ  יםאִ רוֹ וְ  ,ַאִּפְריֹון

ן כֵ וְ  ים.אִ ְׂש נוֹ  םיהֶ נֵ ְׁש  תאֶ ׁשֶ  ת,ּמֵ הַ 

ת ּמֵ ת הַ ים אֶ אִ ְׂש וֹ ּנת ׁשֶ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

ה ּפָ חֻ ה לְ מֶ וֹ ת, ּדטוֹ מוֹ ד ּות ּבַ יעַ ִר ל יְ עַ 

ים גִ הֲ נוֹ  ׁשן יֵ כֵ ת. וְ טוֹ מוֹ ד ּוּבַ ה מִ יָ ּוׂשעֲ הָ 

ר חַ ַאים לְ מִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ ר בֶ ּקֵ ת הַ ב אֶ בֵ סוֹ לְ 

ת ת אֶ בֶ בֶ סוֹ ּמְ ה ׁשֶ ּלָ ּכַ ה לַ מֶ וֹ ה ּדזֶ ה, וְ רָ בּוּקְ הַ 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ים. מִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ ן תָ חָ הֶ 

ַּבִּנּׂשּוִאין ֶׁשִּכּסּוי ְׂשַער ָהִאָּׁשה  (עירובין ק:)

ְוזֹו  ֲעטּוָפה ְּכָאֵבל,, הּוא ִּבְבִחיַנת ֲאֵבלּות

ַאַחת ַהְּקָללֹות ֶׁשִּנְתַקְּלָלה ַחָּוה ְלַאַחר ֵחְטא 

ן יִ ת יַ ּיַ ִת ְׁש  ָמִצינּון כֵ וְ  .ָאָדם ָהִראׁשֹון

שם (ַּבְּגָמָרא  אבָ ּוּמין, ּכַ אִ ּוּׂשנִ ּבְ  מוֹ ת ּכְ לּובֵ אֲ ּבָ 

 ַיִין ִנְבָרא א יןָחנִ  יּבִ רַ  רמַ ָא סה.)

 ְוֵכן .ֲאֵבִלים ְלַנֵחם ֶאָּלא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 לבֵ ָאהָ  יתּבֵ ׁשֶ  ח:) (כתובות ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 תאֶ  יםתִ וֹ ׁש םּׁשָ ׁשֶ  הּתֶ ׁשְ ּמִ הַ  יתּבֵ  ארָ קְ נִ 

ן כֵ ה. וְ מָ חָ ּנֶ הַ  סוֹ ּכ תאֶ  אוֹ  ת,וֶ ּמָ הַ  סוֹ ּכ

 ב)(משפטים קנ"ל יזַ ִר אֲ הָ לק"ת לְ א ּבְ בָ מּו

א ֹעָנָתּה וְ סּוָתּה ּכְ ֵאָרּה ְׁש " בתּוּכָ הַ ׁשֶ 

ן כֵ ת. וְ וֶ ם מָ גַ  וֹ ׁשרּוּפֵ ׁשֶ  "לכוֹ ְׁש ר"ת  ִיְגָרע"

ה. יתָ מִ לְ ין ּואִ ּוּׂשנִ ים לְ ּפִ ין ּתֻ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ מָ 

 (יא) ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר' אבָ ּוּמּכַ 

ְלָאִכים ֶׁשְּבִנּׂשּוֵאי ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ַהּמַ 

ְוֵכן ִמְנַהג ְירּוָׁשַלִים  .ַּבֻּתִּפים ְמתֹוְפִפים

א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ . ּוְלַנֵּגן ַּבִּנּׂשּוִאין ִּבְכֵלי ַהֹּתף

 (יחזקאל כח, יג)ב תּוּכָ ל הַ עַ  (ב"ב עה.)

ה נָ ּוָ ּכַ הַ ׁשֶ  ",יבֶ קָ נְ ּו יּפֶ ת ּתֻ אכֶ לֶ "מְ 

, יּפֶ ּתֻ ר אֵ בָ ם מְ "ם ׁשָ ּבַ ְׁש רַ הָ ה. וְ יתָ מִ לְ 

ר"י הָ וְ  ף.תֹ ל ּכְ לּוא חָ הּור. ׁשֶ בֶ ּקֶ הַ 

ל ים עַ נִ נְ קוֹ מְ  יּוהָ ר ׁשֶ אֵ בָ ם מְ ׁשָ  אׁשיגַ מִ 

ְמֻרָּמז ַּבִּמָּלה  ףּתֹ ן כֵ ים. וְ ּפִ תֻ ים ּבְ תִ ּמֵ הַ 

ב תּוּכָ ת, ּכַ כּולְ מַ ד ּוסוֹ ג יְ ּוּול זִ ּמֵ סַ מְ הַ  חַ ּוּפּתַ 

. "יּתִ ְר רַ עוֹ  חַ ּוּפּתַ ת הַ חַ "ּתַ  (שה"ש ח, ה)

 ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ףרֶ ּתֹ ם הַ קוֹ מְ ז ּבִ מָ ְר נִ  ףּתֹ ן כֵ וְ 

 מוֹ , ּכְ תּפָ ם ׁשֵ א ּבְ רָ קְ נִ  ְּיסֹוד ָהִאָּׁשהׁשֶ 

  .ה"רֶ עָ ן יְ הֵ תְ ה' ּפָ "וַ  (ישעי' ג, יז)ב תּוּכָ ׁשֶ 

 וֹ ּמל אִ עַ ה ּבַ יָ ה הָ דָ הּון יְ ס ּבֶ וֹ ּפּפַ 

  ל יש"ו.ׁשֶ 

ל ׁשֶ  וֹ ּמאִ ׁשֶ  (שבת קד:) ר"ןהָ ה לְ יטָ ִּׁש א ּבַ בָ מּו

ן ס ּבֶ ּוּפפַ ה לְ ָאּוׂשה נְ תָ יְ י הָ ִר צְ וֹ ּניש"ו הַ 

י וֹ ם ּגה עִ תָ נְ זָ ן, וְ ּמָ קַ לְ דִ יק ּכְ ּדִ ה צַ יָ הָ ה ׁשֶ דָ הּויְ 

יא בִ נָ ד יש"ו, וְ לַ ם נוֹ הֶ מֵ א ּוירָ ּדִ נְ ּפַ  מוֹ ְּׁש ׁשֶ 



ים פִ ׁשָ יא ּכְ צִ "א הוֹ רָ טְ ן סִ ּבֶ  יו:רָ בָ ת ּדְ אֶ 

 ׁשרּו. ּפֵ רוֹ ׂשָ ל ּבְ עַ ה ׁשֶ יטָ ִר סְ ם ּבִ יִ רַ צְ ּמִ מִ 

 יהּויְ חַ ְר א אוֹ מָ לִ ָאי ּדְ ִר צְ וֹ ּניש"ו הַ 

ב תָ ט ּכְ רֹ סְ לִ י וְ כִ ד הָ ּבַ עְ מֶ י לְ ׁשִ ינְ אִ ּדְ 

ל עַ ר ּבַ מַ לוֹ "א ּכְ רָ טְ ל סִ עַ ן. ּבַ רָ ׂשָ בְ ּבִ 

 מוֹ יו ְׁש בִ ל ָאבָ "א, אֲ רָ טְ סִ  מוֹ ְׁש  וֹ ּמאִ 

ל עַ ּבַ  םל ׁשֵ א עַ רָ קְ ּנִ א ׁשֶ ּלָ "א אֶ ירָ ּדִ נְ ּפַ 

ף, אֵ וֹ ּניו הַ בִ ָא םל ׁשֵ עַ  אוְ  וֹ ּמאִ 

ה דָ הּון יְ ּבֶ  סּוּפּפַ  וֹ ּמל אִ עַ ן ּבַ ינָ ׁשִ קְ ַאוְ 

"א רָ טְ סִ  וֹ ּמא אִ ּלָ "א, אֶ רָ טְ א סִ ה וְ יָ הָ 

ן ינָ ׁשִ קְ ַא, וְ וֹ ּמאִ  םל ׁשֵ א עַ רָ קְ נִ יא וְ הִ 

א י וְ אִ ּוָ א הַ ּיָ ׁשַ א נָ לָ ּדְ גַ ם מְ יָ ְר מִ  וֹ ּמאִ 

 רּוקָ  יכִ הָ ם ּוּׁשמִ ן ּדְ ינָ קִ ְר פַ "א, ּורָ טְ סִ 

ם פּוי ּבְ ׁשִ ינְ י אִ ִר מְ ָאדְ "א ּכִ רָ טְ סִ  ּהלָ 

ר מַ לוֹ א, ּכְ לָ עֲ ּבַ א מִ ת ּדָ טַ א סָ תָ יְ רַ ּבָ 

 יּהלֵ  רּור קָ זֵ מְ ה מַ יָ הָ ל ׁשֶ עַ וְ  ,התָ ּנְ ּזִ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ  .הנָ ן זוֹ ר ּבֶ מַ לוֹ ּכְ א רָ יטְ סִ  ןּבֶ 

 וֹ ּבׁשֶ  שפ"ום ּׁשֵ שליט"א ׁשֶ  .פ .הרה"ג ר' מ

  .ףּוּׁשכִ ז ּבְ מָ ְר , נִ יׁשאִ הָ  תוֹ ם אוֹ גַ ּפָ 

ָּתנּו ַרָּבָנן  (ברכות סב:) ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ַמֲעֶׂשה ְוָגְזָרה ַמְלכּות ְּגֵזָרה ַעל 

א ַיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה. ֶמה  ִיְׂשָרֵאל ֶׁש

ָהַל ְוִהְקִהיל  ,ָעָׂשה ַרִּבי ֲעִקיָבא

ְקִהּלֹות ָּבַרִּבים ְוָיַׁשב ְוָדַרׁש. ְמָצאֹו 

, ִאי יָבאּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה, ָאַמר לֹו, ֲעקִ ּפַ 

ָאַמר  ,ַאָּתה ִמְתָיֵרא ִמְּפֵני ֻאָּמה זוֹ 

ֵליּה, ֶאְמֹׁשל ְל ָמָׁשל, ְלָמה ַהָּדָבר 

ּדֹוֶמה. ְלׁשּוָעל ֶׁשָהָיה ְמַהֵּל ַעל ַּגב 

ַהָּנָהר, ָרָאה ָּדִגים ֶׁשָהיּו ָרִצים ְלָכאן 

ֵני ָמה ַאֶּתם . ָאַמר ָלֶהם, ִמּפְ ָכאןּולְ 

ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ָהְרָׁשתֹות  ,ָרִצים

ְוַהִּמְכמֹורֹות ַהָּבאֹות ָעֵלינּו. ָאַמר 

ָלֶהם, ְרצֹוְנֶכם ֶׁשַּתֲעלּו ַלַּיָּבָׁשה, ְוָנדּור 

ֲאִני ְוַאֶּתם, ְּכֶדֶר ֶׁשָּדרּו ֲאבֹוַתי 

ַוֲאבֹוֵתיֶכם. ָאְמרּו לֹו, ַאָּתה הּוא, 

א  ,י ִּפֵּקַח ֶׁשַּבַחּיֹותֶׁשאֹוְמִרים ָעלֶ 

ִּפֵּקַח ַאָּתה, ֶאָּלא ִטֵּפׁש ַאָּתה, ּוַמה 

ִּבְמקֹום ִחּיּוֵתנּו ָאנּו ִמְתָיְרִאים, 

א ָּכל ֶׁשֵּכן. ְוַאף  ִּבְמקֹום ִמיָתֵתנּו 

, ִּבְזַמן ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה,  ָאנּו ָּכ

ֹאֶר ָּבה, "ִּכי הּוא ַחֶּיי וְ  ְכִתיבּדִ 

", ָאנּו ִמְתָיְרִאים, ְּכֶׁשָאנּו  ָיֶמי

ּפֹוְסִקין ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 

א ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים  ְוַכָּמה. ָאְמרּו, 

ַעד ֶׁשְּתָפסּוהּו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא 

, ְוָתְפסּו ִריםַוֲחָבׁשּוהּו ְּבֵבית ָהֲאסּו

ָבׁשּוהּו ֶאְצלֹו. ְלַפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה, ַוחֲ 

ָאַמר  ,ָאַמר לֹו, ַּפּפֹוס, ִמי ֱהִביֲא ָּכאן

לֹו, ַאְׁשֶרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִּנְתַּפְסָּת ַעל 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹוי ִלי ֶׁשִּנְתַּפְסִּתי ַעל 

ת ּכַ ְר ר 'ּבִ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּוּו ְּדָבִרים ְּבֵטִלים.

(עיין  "ארָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ  (ח"ד בהקדמה)ל' אֵ מּוְׁש 

ה דָ הּון יְ ס ּבֶ וֹ ּפּפַ ׁשֶ  בביאורי הגר"א לברכות)

ד, י לוֹ גֵ רּוהֲ ה מֵ יָ הָ ס ׁשֶ וֹ ּפּפַ  תוֹ א אוֹ הּו

ל כוֹ ם יָ דָ ין ָאאֵ  "לזַ חֲ  רּומְ ם ָאיהֶ לֵ עֲ ׁשֶ 

ס ּפַ תְ ּנִ ר ׁשֶ מַ ָאה ּׁשֶ מַ ּון, תָ יצָ חִ מְ ד ּבִ מֹ עֲ לַ 

ת כּולְ ּמַ הַ ה ׁשֶ נָ ּוָ ּכַ ים, הַ לִ טֵ ים ּבְ ִר בָ ל ּדְ עַ 

א בָ ּוּמ. ּכַ יםלִ טֵ ים ּבְ ִר בָ ּדְ יו לָ ה עָ ילָ לִ עֱ הֶ 



ס וֹ ּפפַ ּו סינּויָ לְ לּו (תענית יח:) "יִּׁש רַ ּבְ 

 ינּויְ הַ וְ  .יּוים הָ ִר מּוים ּגְ יקִ ּדִ יו צַ חִ ָא

ה יָ ְר ל ּבִ ין ּכָ ד אֵ לוֹ  יגֵ רּון הֲ ינַ ִר מְ ָאּדְ 

 ׁשיֵ ן, וְ דֶ ן עֵ גַ ן ּבְ תָ יצָ חִ מְ ד ּבִ מֹ עֲ ה לַ לָ כוֹ יְ 

 לֶ ל מֶ ׁשֶ  וֹ ּתל ּבִ עַ  גּוְר הֶ ּנֶ ין ׁשֶ ִר מְ אוֹ 

ים דִ הּוּיְ הַ  רּומְ ָאה, וְ גָ רּואת הֲ צֵ מְ ּנִ ׁשֶ 

ל ן ׁשֶ יהֶ אֵ נְ וֹ ל ׂשה עַ רָ זֵ ּגְ  רּוזְ גָ , וְ הָ גּורָ הֲ 

ת אֶ  דּופָ ּו ּוּלאֵ  דּומְ עָ ל, וְ אֵ רָ ְׂש יִ 

ג רַ הָ , וְ הָ נּוגְ רָ הֲ  נּוָא רּומְ ָא, וְ לאֵ רָ ְׂש יִ 

י ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ . דבָ לְ ּבִ  ּוּלאֵ לְ  לֶ ּמֶ הַ 

ן ּבֶ  ארָ קְ נִ  היָ ס הָ וֹ ּפּפַ ׁשֶ  ןכֵ ּתָ ּיִ ׁשֶ , ינּורֵ בָ ּדְ 

 וֹ ּתְׁש אִ י ׁשֶ פִ ּכְ  ד,וִ ע ּדָ רַ ּזֶ מִ  היָ הָ ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ הדָ הּויְ 

א ן הּוכֵ לָ וְ  יל,עֵ לְ דִ ּכְ ד וִ ע ּדָ רַ ּזֶ מִ ה תָ יְ ם הָ יָ ְר מִ 

י פִ ה, ּכְ הָ בוֹ ה ּגְ ּגָ ְר דַ ּבְ  ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ ל מְ עַ ה ּבַ יָ הָ 

ה נָ כּויא ּתְ הִ  ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ ּמְ ן הַ יַ נְ עִ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ . ּודוִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ׁשֶ 

ְּכֶׁשִּבֵּקׁש טּוְרָּינּוס ַלֲהֹרג ֶאת  :םׁשָ 

לּוְלָיאנּוס, ְוֶאת ַּפּפּוס ָאִחיו 

, ָאַמר ָלֶהם, ִאם ד][לוֹ  ְּבלּוְדַקָיא

ל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ֵמַעּמֹו ׁשֶ 

ְוַיִּציְלֶכם ִמָּיִדי,  ֵהיֶכםַאֶּתם, ָיֹבא ֱא

ְּכֶדֶר ֶׁשִהִּציל ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל 

ַוֲעַזְרָיה ִמַּיד ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ָאְמרּו לֹו, 

ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ַצִּדיִקים 

ֹות ָלֶהם ְּגמּוִרים ָהיּו, ּוְראּוִּין ֵלָעׂש

 הֵנס, ּוְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָהגּון ָהיָ 

ְוָראּוי ֵלָעׂשֹות ֵנס ַעל ָידֹו. ְואֹותֹו 

ָרָׁשע ֶהְדיֹוט הּוא ְוֵאינֹו ָראּוי ֵלָעׂשֹות 

ֵנס ַעל ָידֹו, ַוֲאַנְחנּו ִנְתַחַּיְבנּו ְּכָלָיה 

ַלָּמקֹום, ְוִאם ֵאין ַאָּתה הֹוְרֵגנּו, 

ֵיׁש ְּבַיד ַהָּמקֹום ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה הֹוְרִגים 

, ַהְרֵּבה ֲאָריֹות ֵיׁש, ַהְרֵּבה ׁשֻּדִּבים יֵ 

א ְמָסָרנּו  ְנֵמִרים ֵיׁש, ֶׁשּפֹוְגִעין ָּבנּו, ְו

, ֶאָּלא  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָיְד

. ַאף ַעל ִּפי  ֶׁשָעִתיד ִלָּפַרע ָּדֵמינּו ִמָּיְד

א ָזזּו ִמָּׁשם,  ֵכן ֲהָרָגם ִמָּיד. ָאְמרּו,

ֵמרֹוִמי ּוָפְצעּו ֶאת  ִליַעד ֶׁשָּבאָתה ְּדיֻּפְ 

(ב"ר סד,  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ין.יִר זִ גְ ּבִ  ֹמחוֹ 

ת ת אֶ נוֹ בְ ים לִ ּנִ מֻ מְ ד הַ חַ ה ַאיָ ס הָ וֹ ּפּפַ ׁשֶ  י)

ם יִ רַ פְ ה הרה"ג ר' אֶ ׁשָ קְ הִ וְ  .ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ 

אֹוי ִלי ס ּוּפּפַ  רמַ ָא עַ ּוּדער שליט"א מַ ּלֶ צַ 

א י הּורֵ , הֲ ֶׁשִּנְתַּפְסִּתי ַעל ְּדָבִרים ְּבֵטִלים

ל ר עַ אֵ בֵ ל, ּואֵ רָ ְׂש ת יִ וֹ ׁשפְ ת נַ לַ צָ ל הֲ ס עַ ּפַ תְ נִ 

ָאַמר ַרב יֹוֵסף,  (מגילה יז.) ָמָראּגְ הַ י ּפִ 

ָצַלת ל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמהֲ ָּגדוֹ 

י ּבִ ל רַ ׁשֶ  הרָ וֹ ּתס לַ חַ יַ ן ּבְ כֵ לָ וְ  .ְנָפׁשֹות

  י.י לִ אוֹ א יבָ קִ עֲ 

ם ל עִ ׁשָ א מָ יבָ ִק י עֲ ּבִ רַ  יל לוֹ ִׁש מְ הִ ן כֵ לָ וְ 

 גת ּדָ ינַ חִ א ּבְ הּוׁשֶ  ז לוֹ מֹ ְר ם, לִ ּיָ ּבַ ים ׁשֶ גִ ּדָ הַ 

ס וֹ ּפּפַ  ןכֵ ג. וְ דָ ג ּכְ הֵ נַ תְ הִ יו לְ לָ עָ וְ  ד,וִ ע ּדָ רַ ּזֶ מִ 

 הדֶ ׂשָ  אוֹ  יץִר חָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  הדָ הּון יְ ּבֶ 

ן כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ 

 תירַ פִ סְ  תים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ "ף סוֹ  תוֹ ּיתִ אוֹ 

 ת.וֹ ּיִת אוֹ  ּוּפהִ ּבְ  סוֹ ּפפַ ים ּבְ זִ ּמָ רֻ ת מְ כּולְ ּמַ הַ 

ת כּולְ ּמַ ר הַ ּוּבחִ ז לְ ּמֵ רַ מְ הַ  ף פ'סוֹ  אוֹ 

"ס ּוּפּפַ ן כֵ וְ  י.ׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ל ּדָ ד ׁשֶ וֹ ּסי, הַ ינִ מִ ְּׁש לַ 

 ִּיְקֵנהּווַ " (בראשית לט, א)ב תּוּכָ הַ  ר"ת

 ריפַ טִ וֹ ּפׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ". ּוְרעהּפַ  ִריססְ  ֹוִטיַפרּפ



 ּיָ א ׁשַ י הּוּכִ שפ"ו,  םׁשֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל כוֹ יָ בְ כַ ן, וְ וֹ ּיל צִ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ יו ׁשֶ ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ קְ לִ 

י דֵ ס ּכְ ּוּפפַ ת לְ כוֹ ּיָ ּׁשַ ת ׁשֶ מוֹ ׁשָ נְ  ׂשּפֵ חַ א מְ הּו

סוטה ( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו .ןתָ ם אוֹ ּגֹ פְ לִ 

"ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה"  )יג:

ָאַמר ַרב ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ָּבא ַּגְבִריֵאל 

ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו ְוֵסְרסֹו.

ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .ָיְפיוֹ  ְלִמְׁשַּכב ָזכּור ִמּתוֹ 

ר" ר"ת הַ ּסֹ הַ ית ּבֵ ר ׂשַ " (בראשית לט, כא)

. יץִר חָ  , אוֹ הדָ הּון יְ ס ּבֶ וֹ ּפּפַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ית בֵ ר ּבְ וֹ ּבף ּבַ סֵ ת יוֹ ם אֶ ר ׂשָ יפַ טִ וֹ י ּפּכִ 

ל ּבֵ קַ ה יְ ּפָ לִ קְ א ּדִ בָ קְ ד נּוסוֹ יְ הַ י ׁשֶ דֵ ר ּכְ הַ ּסֹ הַ 

א בָ ּוּמ. ּכַ הּׁשָ דֻ ְק ד ּדִ סוֹ יְ ף הַ סֵ וֹ ּיה מִ יקָ נִ יְ 

 (פ' משפטים ע' קנד)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

ן כֵ וְ  ֶׁשַהְיסֹוד נּוְקָבא ִּדְקִלָּפה ִנְקָרא ּבֹור.

ֶׁשִּמְצַרִים ִהיא  (וירא קיב:)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ מָ 

. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ּבֹור ָעֹמקִּבְבִחיַנת 

ׁשּוָחה י ּכִ " (משלי כג, כז)ַעל ַהָּכתּוב 

 ֶׁשַהְּזנּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ּבֹור. ה זֹוָנה"ֲעֻמּקָ 

ת יד אֶ לִ הוֹ ף ׁשֶ אֵ וֹ ּני הַ וֹ ּגהַ  אירָ ּדִ נְ ּפַ ן כֵ וְ 

ד סוֹ יְ ת הַ אֶ ל ּמֵ סַ מְ הַ  רוֹ ּנצִ ְּבִגיַמְטִרָּיא ו, "יש

ם הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  .תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

פ"ר ת וֹ ּיתִ אוֹ  אירָ ּדִ נְ ּפַ ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ פֶ 

פ"ר ת הַ רַ ָאהֶ ת ם אֶ גַ ּפָ ׁשֶ  ינּויְ הַ  אדנ"י,

 ם אדנ"י.ׁשֵ ת לְ כֶ ּיֶ ּׁשַ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ינִ ּדִ 

שליט"א  ינִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּייף הרה"ג ר' צִ סִ הוֹ וְ 

ד לַ נוֹ  ּהה ּבָ נָ ׁשָ  ּהתָ אוֹ ד ּבְ לַ נוֹ א יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ ׁשֶ 

  .יםִר צְ נוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּו, וְ יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ 

יד ּפִ קְ ה מַ יָ ס הָ ּוּפּפַ ַּבְּגָמָרא ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ָהָיה  ַּתְנָיא (גיטין צ.)ת. יעּונִ י צְ נֵ יָ נְ עִ ד ּבְ אֹ מְ 

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ְּכֵׁשם ֶׁשַהֵּדעֹות 

 ֵיׁש לְ  ,ֵּדעֹות ְּבָנִׁשים ְּבַמֲאָכל ּכָ 

ּכֹוסֹו  ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְלתוֹ 

ְוזֹו ִהיא ִמַּדת  ,ֵאינֹו ׁשֹוֵתהּוְוזֹוְרקֹו, וְ 

ִּבְפֵני  לַּפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה ֶׁשָהָיה נֹועֵ 

 וֹ ּתְׁש אִ ה תָ ּנְ זִ  ם ּכָ ּוּׁשמִ ּו ִאְׁשּתֹו ְויֹוֵצא.

י, ּדַ ר מִ תֵ יוֹ  יהָ לֶ ר עָ גֵ ה סוֹ יָ הָ יו, ׁשֶ ּתָ חְ ּתַ 

ֶּבן ְיהּוָדה  ַּפּפּוס ם"י ׁשָ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

 ,ִמְרָים ְמַגְּדָלא ְנַׁשָּיא ָהָיה ַּבֲעָלּה ֶׁשל

נֹוֵעל ֶּדֶלת ּוְכֶׁשּיֹוֵצא ִמֵּביתֹו ַלּׁשּוק 

א  ּוִמָּדה  ,ַדֵּבר ְלָכל ָאָדםתְ ְּבָפֶניָה ֶׁש

ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת ִהיא זֹו ֶׁשִּמּתֹו ָּכ 

 יו.ֵאיָבה ִנְכֶנֶסת ֵּביֵניֶהם ּוְמַזָּנה ַּתְחּתָ 

 (חגיגה ד: ד"ה הוה) תפוֹ סְ וֹ ּתא ּבַ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ּו

ד לַ ת נוֹ נּוּזְ הַ מֵ ּו ּהלָ עֲ ת ּבַ חַ ה ּתַ תָ נְ ם זָ יָ ְר ּמִ ׁשֶ 

ף ַאא ׁשֶ לֶ ר ּפֶ בַ אן ּדְ ים ּכָ אִ רוֹ . וְ יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ 

ל דוֹ יר ּגָ מִ חְ ה מַ יָ ס הָ ּוּפּפַ  ּהלָ עֲ ּבַ י ׁשֶ ל ּפִ עַ 

 וֹ ּתְׁש ת אִ ל אֶ עַ ּנָ ד ׁשֶ ת, עַ יעּונִ י צְ נֵ יָ נְ עִ ּבְ 

ת יעַ לִ ּקְ ס מִ נֵ ְר ּפַ תְ הִ לְ  ּהן לָ תַ א נָ , הּויתוֹ בֵ ּבְ 

 ּהמָ ְּׁש ת ׁשֶ רֶ מֶ א אוֹ רָ מָ ּגְ הַ י ׁשֶ פִ ים, ּכְ ִׁש ר נָ עַ ְׂש 

י ל ּפִ ר עַ ָאבֹ מְ ּו. ְמַגְּדָלא ְנַׁשָּיאם יָ ְר מִ  היָ הָ 

ה' ּׁשָ אִ ת הָ יעּונִ ר 'צְ מַ אֲ מַ ּבְ  ינּורֵ בָ ּדְ 

ה, וָ צְ יא מִ הִ  ּהלָ עֲ בַ ה לְ ּׁשָ אִ ת הָ טּוְּׁש קַ תְ הִ ׁשֶ 

 ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ת. וְ יעּונִ ּצְ הַ ק מֵ לֶ יא חֵ הִ וְ 

ְמַגְּדָלא  םיָ ְר ל מִ ׁשֶ  ּהתָ יתָ ן מִ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  (חגיגה ד:)

ת ה אֶ ּלָ חִ תְ ג ּבִ רַ הָ ת וְ וֶ ּמָ הַ  אָ לְ ה מַ עָ טָ  ְנַׁשָּיא

ם קוֹ מְ ים, ּבִ ּנִ טַ ים קְ דִ לָ ת יְ לֶ ּדֶ גַ מְ ם הַ יָ ְר מִ 

 ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ . וְ יםִׁש ר נָ עַ ת ְׂש עַ לַ וֹ ּקם הַ יָ ְר מִ 



ים ִׁש ר נָ עַ ת ְׂש עַ לַ וֹ ּקם הַ יָ ְר ּמִ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ 

יא הִ ם, וְ לָ עוֹ ים לָ דִ לָ יְ  אּובֹ ּיָ ת ׁשֶ מֶ רֶ וֹ ּג

ן כֵ וְ  .יםּנִ טַ ים קְ דִ לָ ת יְ לֶ ּדֶ גַ מְ ם הַ יָ ְר ת מִ ינַ חִ בְ ּבִ 

ת קּוּסְ עַ תְ ל הִ עַ  מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ  סוֹ ּפּפַ 

(נזיר ה נָ ְׁש ּמִ א ּבַ בָ ּוּמת, ּכַ רוֹ עָ ְּׂש ּבַ  סּוּפסְ פִ ּו

ן כֵ וְ  .]רוֹ עָ ׂשְ ס [ּבִ ּפֵ סְ פַ מְ ף ּופֵ יר חוֹ זִ נָ  מב.)

ם, עָ ן הָ וֹ ׁשלְ כִ וְ  ד,סֵ פְ הֶ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּו סוֹ ּפּפַ 

ה יָ ה הָ ּנָ זַ ה מְ תָ יְ א הָ  וֹ ּתְׁש ם אִ אִ , ׁשֶ ספּוסְ פִ 

 עַ נֵ מוֹ ה, ּוּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ ה ּבְ מָ ׁשָ ּנְ ת הַ יד אֶ לִ מוֹ 

(שבת א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .לדוֹ ּגָ הַ ן ּבָ ְר חֻ ת הַ אֶ 

י מִ . ּויתאִ ּנָ את ּבַ רֵ קְ נִ ר עָ ת ׂשֵ עַ לַ וֹ ּקׁשֶ  צה.)

ת אכֶ לֶ ם מְ ּוּׁשב מִ ּיָ ת חַ ּבָ ׁשַ ר ּבְ עָ ׂשֵ  עַ לֵ וֹ ּקׁשֶ 

ת ירַ פִ ם סְ ר עִ ּוׁשן קָ יָ נְ עִ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה. וְ נֶ וֹ ּב

  ן.יָ נְ ת ּבִ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ 

י ּבִ רַ ב לְ רָ קֹ ה מְ יָ הָ  סּוּפּפַ ן כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ וְ 

ד, וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ א הָ י הּוא, ּכִ יבָ קִ עֲ 

ף, סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ הָ א יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ וְ 

 (ל"ג בעומר א) יק'ּדִ י צַ ִר ר 'ּפְ פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

ִנְקָרא ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ְּכמֹו 

ר דֶ 'סֵ א ּבְ בָ מּו ןכֵ וְ . יַח ֶּבן יֹוֵסףָמׁשִ 

ל דוֹ ם ּגָ כָ ה חָ דָ הּויְ  ןס ּבֶ וֹ ּפּפַ  ת'רוֹ וֹ ּדהַ 

ל אֵ רָ ׂשְ יִ ב לְ ה טוֹ יָ הָ א, וְ יתָ יְ רַ ּבָ ּבַ 

 ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲחַמֵּדי ֶאֶרץ'. רוֹ בּועֲ ּבַ 

 וֹ ּתל ּבִ חֵ רָ ה נָ ּתְ חַ תְ הִ י ׁשֶ נֵ פְ ּלִ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ם מִ ׁשֵ ּבְ 

 ּהר לָ ּבַ א, ּדֻ יבָ קִ י עֲ ּבִ ם רַ עִ  עַ בּוא ׂשָ ּבָ לְ ל ּכַ ׁשֶ 

 ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  ה.דָ הּון יְ ס ּבֶ וֹ ּפם ּפַ עִ  ּוּדִׁש 

י ּבִ רַ ס וְ וֹ ּפּפַ  נּוּדָ ם הֶ ים ּבָ נִ יָ נְ ה עִ ּמָ ּכַ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

 :הרָ וֹ ּתל ּבַ דוֹ ם ּגָ דָ ה ָאיָ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ א, וְ יבָ קִ עֲ 

י תִ ּסָ סֻ לְ "ס וֹ ּפּפַ  ׁשרַ ּדָ  (מכילתא בשלח ו)

ס ל סּוה עַ עֹ ְר ב ּפַ כֶ רֶ  ",העֹ ְר י פַ בֵ כְ ִר ּבְ 

ס ל סּוה הקב"ה עַ לָ גְ ל נִ כוֹ יָ בְ ר ּכַ כָ זָ 

 ",יסֶ ם סּוּיָ ּבַ  ּתָ כְ רַ ּדָ ר "מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ,רכָ זָ 

ה לָ כוֹ ּיְ ה ׁשֶ בָ קֵ ס נְ ל סּוה עַ עֹ ְר ב ּפַ כַ רָ 

ר תֵ ח יוֹ רַ ץ אֹ רּולָ וְ  רֶ ּדֶ ח הַ רַ ל טֹ ּבֹ סְ לִ 

ס ל סּועַ  הה הקב"לָ גְ ל נִ כוֹ יָ בְ ּכַ  ,רכָ ּזָ מִ 

ְלֻסָּסִתי ְּבִרְכֵבי " רמַ אֱ ּנֶ ה ׁשֶ בָ קֵ נְ 

 יּיֶ א ּדַ יבָ קִ עֲ  יּבִ רַ  ר לוֹ מַ . ָא"ַפְרֹעה

ד חָ אֶ א ּכְ הּווְ "ס וֹ ּפּפַ  ׁשרַ . ּדָ 'כּווְ  סוֹ ּפּפַ 

ן ּדָ  ",ׂשעַ ּיָ ה וַ תָ ּוְ אִ  וֹ ׁשפְ נַ וְ  ּוּניבֶ ׁשִ י יְ מִ 

יב ׁשִ י יָ מִ  יןאֵ ם וְ לָ עוֹ י הָ אֵ ל ּבָ כָ י לְ ידִ חִ יְ 

ֲעִקיָבא ַּדֶּיי  יּבִ רַ  ר לוֹ מַ יו. ָארָ בָ ל ּדְ עַ 

ן הֵ "ס וֹ ּפּפַ  יּבִ רַ  ׁשרַ . ּדָ 'כּווְ  ַּפּפֹוס

ד חָ אֶ ּכְ  "ּוּנּמֶ ד מִ חָ אֶ ה ּכְ יָ ם הָ דָ ָאהָ 

ֲעִקיָבא  יּבִ רַ ר מַ ת. ָארֵ ּׁשָ הַ  יכֵ אֲ לְ ּמַ מִ 

ס וֹ ּפּפַ  יּבִ רַ  ׁשרַ . ּדָ 'כּווְ  ַּדֶּיי ַּפּפֹוס

ר וֹ ית ׁשנִ בְ תַ ם ּבְ דָ בוֹ ת ּכְ אֶ  ירּומִ ּיָ וַ "

ל ר ׁשֶ וֹ ׁשי ּבְ נִ אֲ  עַ מֵ וֹ ׁש "בׂשֶ ל עֵ כֵ אֹ 

 רמַ ב. ָאׂשֶ ל עֵ כֵ ר אֹ מַ ד לוֹ מּולְ ה ּתַ לָ עְ מַ 

ה אֶ ְר נִ וְ . ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּדֶּיי ַּפּפֹוס לוֹ 

ַּדֶּיי ם עַ ל ּפַ ּכָ  ר לוֹ מֵ א אוֹ יבָ קִ י עֲ ּבִ ן רַ כֵ לָ ּדְ 

ז מַ א רָ הּווְ  ם.ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  יּיֶ ּדַ י , ּכִ ַּפּפֹוס

 ׁשרֶ י ׁשֹ פִ ם לְ הֵ  וֹ ּלה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ י רֵ בְ ּדִ ׁשֶ  לוֹ 

ת ינַ חִ ּבְ א הּות ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ מֵ  תוֹ מָ ְׁש נִ 

א יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ  ר לוֹ מַ ָאן כֵ לָ וְ  ,ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ  םּדָ 

ל ַאו, וְ ׁשָ כְ עַ  רצוֹ עֲ  ינּויְ ס, הַ וֹ ּפּפַ  יּיֶ ּדַ 

 ּוּלים אֵ ִׁש ּוּדחִ י , ּכִ ּוּלאֵ ים ִׁש ּוּדם חִ עִ  יִׁש מְ ּתַ 

 ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  ףוֹ ּסן הַ מַ זְ א, לִ בֹ יד לָ תִ עָ ים לֶ כִ ּיָ ׁשַ 

 ם.רָ מְ ָאן לְ מָ ּזְ הַ  יעַ ּגִ ם הִ רֶ טֶ וְ , סוֹ ּפּפַ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ 

יא הִ ׁשֶ  הבָ קֵ ס נְ סּול עַ  ׁשרֵ וֹ ּדס וֹ ּפּפַ  ןכֵ לָ וְ 

ל ׁשֶ  יןּדִ ת הַ ּדַ מִ ל עַ ר. וְ כָ ּזָ הַ ה מֵ בָ ר טוֹ תֵ יוֹ 



א ן הּוכֵ ין. וְ יא ּדִ ת הִ כּולְ ּמַ הַ ן ׁשֶ יוָ הקב"ה, ּכֵ 

ה יָ הָ ׁשֶ  ןוֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאל ׁשֶ  חוֹ בְ ִׁש יג ּבְ לִ פְ מַ 

ת מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ  ּיָ א ׁשַ י הּות, ּכִ רֵ ּׁשָ י הַ כֵ אֲ לְ מַ ּכְ 

ד וִ ּדָ ם דָ אָ א ר"ת הּון, ׁשֶ וֹ אׁשִר הָ  "םדָ ָא

 מּוגְ ּפָ ל ׁשֶ גֶ עֵ א הָ טְ חֵ  לעַ  ׁשרַ ן ּדָ כֵ וְ  .יחַ ִׁש מָ 

ר ת חּויגַ ִר הֲ ת ּבַ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ אֶ 

ל אֵ "ר ר' יוֹ מוֹ דְ ַאהָ א מֵ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ּו ן.ּמָ קַ לְ דִ ּכְ 

ל עַ ה וְ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ר 'עַ פֶ ּסֵ ּבַ אר זצוק"ל מַ טְ ּסַ מִ 

(רות רבה  "לזַ חֲ  ׁשרַ דְ ל מִ ס עַ ּסָ בֻ ּמְ ה' ׁשֶ רָ מּוּתְ הַ 

ִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ְוֹזאת ְלפָ " )ז, יב

ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ּוַהְּגא

ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל  ",ָּדָבר

ְלֶׁשָעַבר ָהיּו ְמַקְּלִסין ַעל ַהְּגֻאָּלה 

ְוַעְכָׁשו ַעל  ",ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ת ְּכבֹוָדם ַוָּיִמירּו אֶ "ַהְּתמּוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֵאין ְל  "ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב

ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֻׁשֶּנה ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה  ָּולְמנֻ

ל ּכָ ת ׁשֶ יכּוִר אֲ ם ּבַ ר ׁשָ אֵ בָ מְ ּו .ֶׁשאֹוֵכל ֵעֶׂשב

ה ּזֶ הַ  ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ ה הּוּלָ אֻ ּגְ ב הַ ּוּכד עִ סוֹ 

ר ֹאֵכל ְּבַתְבִנית ׁשוֹ " הּלָ אֻ ּגְ ת הַ אֶ  ירּומִ הֵ ׁשֶ 

  ל.גֶ עֵ א הָ טְ חֵ ּבְ  מוֹ ּכְ  "ֵעֶׂשב

 ינּוצִ ף מָ ם סּות יַ יעַ ִר קְ ים ּבִ סִ ּוּסן הַ יַ נְ עִ בְ ּו

ְלֻסָּסִתי " (שמו"ר כג, יד) ׁשרָ דְ ּמִ ר ּבַ חֵ ח ַאסַ נֹ 

 ׁשרַ ּדָ  י",תִ יָ עְ רַ  ייתִ ּמִ ּדִ  ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה

 ",יתִ יָ עְ רַ  ייתִ ּמִ ּדִ " הּוס מַ וֹ ּפּפַ י ּבִ רַ 

 ,תבוֹ קֵ ת נְ וֹ ּיסִ סּום לְ ּיָ י הַ ּלֵ ּגַ  ּומדְ ּנִ ׁשֶ 

ים ִר כָ ים זְ סִ סּוים לְ עִ ׁשָ ְר ם הָ יִ רַ צְ מִ ּו

ד ם עַ יהֶ רֵ חֲ ים ַאצִ רָ  יּוהָ וְ  ,יןמִ הָ זֹ מְ 

 בוֹ כְ רֹ ס וְ סּו"ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ,םּיָ ּבַ  עּוּקְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ 

ר מֵ י אוֹ ִר צְ ּמִ ה הַ יָ הָ וְ  ",םּיָ ה בַ מָ רָ 

 כְ ׁשֵ וֹ י מיתִ יִ ל הָ מוֹ תְ אֶ  סוֹ סּולְ 

 ,ירָ חֲ א ַאּבָ  יתָ יִ א הָ ם וְ יִ מַ  תְ קוֹ ׁשְ הַ לְ 

ה יָ הָ וְ  ,םּיָ י ּבַ נִ עֵ קְ ׁשָ א לְ ה ּבָ ּתָ ו אַ ׁשָ כְ עַ 

ה אֵ ְר  ",םּיָ ה בַ מָ רָ " ר לוֹ מֵ ס אוֹ ּוּסהַ 

ה אֶ י רוֹ נִ ם אֲ לָ ל עוֹ ׁשֶ  מוֹ ם רּוּיָ ה ּבַ מַ 

ל ד עַ ּמֵ לַ ס מְ וֹ ּפי ּפַ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ אן רוֹ כָ . וְ םּיָ ּבַ 

ת אֶ  היעָ ּבִ טְ הִ א ׁשֶ בָ קְ ד נּוסוֹ יְ ת ינַ חִ ּבְ 

  ם.ּיָ ים ּבַ ִר צְ ּמִ הַ 

ר חֵ ח ַאסַ נֹ ְּבִעְנַין ִמַּדת ַהִּדין ָמִצינּו 

ָּדַרׁש ַרִּבי  (תנחומא שמות יח)ַּבִּמְדָרׁש 

ַּפּפּוס ְלִפי ֶׁשהּוא ָיִחיד ָּבעֹוָלם ְוֵאין 

ִמי ֶׁשִּיְמֶחה ְבָידֹו, ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוֶצה 

ה "ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש". ַלֲעׂשֹות עֹוׂשֶ 

ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ַחֶּיי ַּפּפּוס ֵאין 

ּדֹוְרִׁשין ֵּכן, ְּכֵׁשם ֶׁשּנֹוְׂשִאין ְונֹוְתִנין 

ַּבֲהָלָכה ְלַמָּטן ָּכ נֹוְׂשִאין ְונֹוְתִנין 

ַּבֲהָלָכה ְלַמְעָלן ְוַהֹּכל ְּבִמְׁשָּפט, 

ִמְׁשָּפט ְואֹוֵמר ְוהקב"ה נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ּבְ 

ֵהיַא ָיָצא ִמְׁשַּפט ְּפלֹוִני, ְוֵהם 

אֹוְמִרים ָּכך ְוָכ ָיָצא, ְוהקב"ה 

ַמְסִּכים ִעָּמֶהן, ּוָמה הּוא "ְוהּוא 

ְבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו", ֶׁשִּמֶּׁשִנְגַמר ַהִּדין 

הקב"ה ִנְכָנס ְלָמקֹום ֶׁשֵאין ָלֶהם 

ְוִנְרֶאה ֶאת ַהִּדין. ְרׁשּות ִלָּכֵנס ְוחֹוֵתם 

ֶקת ֵּבין ַּפּפּוס ְלַרִּבי  ֶׁשֵאין ָּכאן ַמֲח

ֲעִקיָבא ְּבֶעֶצם ַהְּדָרָׁשא, ַרק ַעל צּוַרת 

ַהְּדָרָׁשא, ֶׁשֲהֵרי ַּגם ַרִּבי ֲעִקיָבא ַמְסִּכים 

ֶׁשַּבּסֹוף הקב"ה ִנְכָנס ְלָמקֹום ֶׁשֵאין 

יִדי ֶאת ְרׁשּות ְלַאף ֶאָחד ִלָּכֵנס, ְוחֹוֵתם ְיחִ 

ר ׁשָ יָ  לֵ א הוֹ הּוׁשֶ ַהִּדין, ְוַרק ָרַמז ְלַפּפּוס 



יא הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ מֵ  תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ י ׁשֹ פִ ף, לְ וֹ ּסלַ 

ם ּגַ  ןּיֵ צַ לְ  יִר צָ ל בָ יל, אֲ עֵ לְ דִ ף ּכְ ת סוֹ ינַ חִ ּבְ 

ל ין ׁשֶ ית דִ בֵ ן ּבְ ּוּיּדִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ילִ הֲ ּתַ ת הַ אֶ 

   .ףוֹ ּסר לַ ׁשָ ת יָ כֶ לֶ א לָ ', וְ כּווְ  הלָ עְ מַ 

  ם.ּדָ  תינַ חִ בְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

 אנּובֵ הֵ ה ּׁשֶ ת מַ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ק, נִ מֶ ר עֹ תֶ יֶ בְ ּו

ה ם זֶ ד הֵ וִ דָ יו וְ ׂשָ עֵ ׁשֶ  (תזריע נא.) רהַ ּזֹ הַ מֵ 

ת ינַ חִ בְ ּבִ ּו ,ָזָהבִּבְבִחיַנת  הזֶ  תּמַ עֻ לְ 

ן ד ּבֶ וִ ּדָ א ְּבִגיַמְטִרּיָ  יוׂשָ עֵ  עַ ּוּדמַ . ּוינִ מוֹ דְ ַא

ְּבִגיַמְטִרָּיא  יחַ ׁשִ מָ  עַ ּוּדמַ ]. ּושפ"ו. [יׁשַ יִ 

ַׁשַער 'ּבְ א בָ ּוּמה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ . עַ ׁשחָ נָ 

ֶׁשְּיסֹוד  (וישב ע' פו)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַהְּפסּוִקים

ם ל ׁשֵ ם ׁשֶ ּיִ רַ חוֹ ת אֲ ינַ חִ א ּבְ ה הּוּׁשָ אִ הָ 

ֲאַמר ֵבַאְרנּו ְּבמַ . ּו"םּדָ  רוֹ ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ  אהי"ה

ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת  ֶׁשְּיסֹוד 'ַחְׁשַמל ָּדם'

ַּדם ֵלָדה ְוַדם . ִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיַע ָּדם

. ְוֵכן ַהָּבִנים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה, ִנָּדה

ָּתָנא ִמּׁשּום  (כתובות י:)מּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ֻרִּבין ַרִּבי ֵמִאיר ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה מְ 

. ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶיֶלד. ְוֵכן ָּבֶניָה ְמֻרִּבים

ם ּדַ מִ ְוֵכן ֲחֵלב ָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ָּבא 

ֶׁשֶּנֱהַפ ְלָחָלב. ְוֵכן ָמִצינּו  ּהּלָ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

ִאָּׁשה ִּפיָה ָמֵלא ָּדם  (שבת קנב.)ַּבְּגָמָרא 

אֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה  . ְוֵכןְוַהֹּכל ָרִצין ַאֲחֶריהָ 

 ָאב ֵאםְוֵכן  .ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות ָּדם

, ְּדַהִחּבּור ֶׁשל ָאב ָוֵאם הּוא ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוֵכן . םת ּדָ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוה ׁשֶ ּׁשָ אִ ד הָ סוֹ יְ ֶּדֶר 

ת מוֹ ְּׁש מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' ׁשֶ 

ר ר"ת דֶ חֶ ר וֹ ּדזְ רוֹ ּפְ ה, ּׁשָ אִ ד הָ סוֹ יְ 

ַׁשַער 'מּוָבא ּבְ . ּו"םּדָ ים מִ עָ ּפְ  ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא

ֶׁשִּביסֹוד  (ע' רלא)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַמַאְמֵרי ַרְׁשִּב"י

ְּכמֹו [ָהִאָּׁשה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ּוְׁשֵני ִציִרים, 

, ַהִּציר הּוא ]ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵלַדת ִאָּׁשה ִציֵרי ֵלָדה

 ,'ׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ִצירִחיַנת ָהאֹות ׁש', ּבְ 

ּוְבַיַחד  ,ָּדֶל"תְוַהְּדָלתֹות ֵהן ְּבִחיַנת ָהאֹות 

ִויסֹוד  ַׁשַּדיֶׁשל ַהֵּׁשם  ',ד' ׁשאֹוִתּיֹות  םהֵ 

 אּוהׁשֶ  (פנחס רטו:) ָהִאיׁש מּוָבא ַּבֹּזַהר

ָהִאָּׁשה ד יסוֹ ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  י'.ְּבִחיַנת ָהאֹות 

הּוא  א ַאֲחָרארָ טְ ְּדַהּסִ , ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזהֵיׁש 

ד ר 'סוֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו .ֵׁשדְּבִחיַנת 

ה ּדָ ה נִ ָאמֵ ה טְ ּׁשָ אִ הָ  ׁשדֶ י חֹ צִ חֲ י' ׁשֶ צִ חֵ הַ 

ים נִ יצוֹ חִ ת הַ יזַ חִ ל אֲ לַ גְ ּבִ  ְלַבֲעָלּהה רָ סּואֲ וַ 

 'ִטיםִּלּקּור 'הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ה. וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ 

 ַּׁשַּדי ָוָדםׁשֶ  (חוקת ע' רנד)ְלָהֲאִריַז"ל 

ְּדַהְּבִחיָנה ֶׁשל ַׁשַּדי ָוָדם,  ,ָנָחׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 

הּוא  ןכֵ לָ א, וְ בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ל יְ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ  ִהיא

ָׁשם ֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש י ּכִ , ָנָחׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסֵּמל  ץרּוחָ א ְּבִגיַמְטִרּיָ  דׁשֵ ן כֵ וְ  ְּביֹוֵתר.

יו ׂשָ ן עֵ כֵ לָ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות 

 ָזָהבִּבְבִחיַנת  הת זֶ ּמַ עֻ ה לְ ם זֶ ד הֵ וִ דָ וְ 

ד וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  יוׂשָ עֵ . וְ ינִ מוֹ דְ ַאת ינַ חִ בְ ּבִ ּו

ְּבִגיַמְטִרָּיא  יחַ שִ מָ ]. ּושפ"ו. [יׁשַ ן יִ ּבֶ 

ה, ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ּבַ  יחַ ִׁש מָ ד ּווִ ּדָ  ׁשרֶ י ׁשֹ , ּכִ ׁשחָ נָ 

ר הַ ּזֹ הַ מֵ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ה. ּויזָ חִ אֲ  ׁשחָ ּנָ לַ  ׁשיֵ  וֹ ּב

ר הַ זֹ ים, דִ דָ י צְ נֵ ְׁש  ׁשיֵ  ָּמקֹום ַהֶּזהּלַ ׁשֶ 

ה ּׁשָ דֻ ל קְ ד ׁשֶ חָ אֶ  ב,הָ ּזָ ת הַ לֶ סֹ ּפְ ב, ּוהָ ּזָ הַ 

א  ַּבָּמקֹום ַהֶּזהא. רָ חֲ א ַארָ טְ ל סִ ד ׁשֶ חָ אֶ וְ 

ת ים אֶ יאִ צִ א מוֹ ה, וְ ילָ ית מִ ִר ם ּבְ יִׂש עוֹ 

י פִ כְ . ּו]ָעְרָלהְּבִגיַמְטִרָּיא  ד[ׁשֵ  ה.ּפָ לִ ּקְ הַ 



אֹותֹו ָמקֹום  (תדבא"ז כב)ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ ּמָ ׁשֶ 

ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ִמָּכל 

ָהֵאָבִרים ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה 

 .]ףינּוטִ יַמְטִרָּיא ְּבגִ  ןוֹ ּיצִ [ .ְלָהִריַח ֵריָחּה

ָאַמר ַרִּבי  (נדרים כ.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

יֹוָחָנן ֶּבן ְּדָהַבִאי, ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים 

ִאְּלִמים  ',כּווְ ָסחּו ִלי ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, 

ִמְּפֵני ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ַעל  ,ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין

 ,ה ַהְוָייןאֹותֹו ָמקֹום. סּוִמין ִמְּפֵני מָ 

. ִמְּפֵני ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ְּבאֹותֹו ָמקֹום

 יםִר ּוְ עִ הָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ ם אֶ אן ּגַ ים ּכָ אִ רוֹ וְ 

 אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ה. ּום זֶ קוֹ מָ ר לְ ּוׁשם קָ גָ ּפְ הַ ׁשֶ 

ים כִ ּיָ ׁשַ ים חִ ּסְ ּפִ הַ ים וְ ִר ּוְ עִ הָ יל ׁשֶ עֵ לְ 

 רפֶ סֵ 'ְוֵכן מּוָבא ּבְ . ַּבָּמקֹום ַהֶּזהה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ לַ 

 (שופטים ע' שסב) ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים

 "לחֵ רָ ץ" ר"ת בֵ רֹ  אתּטָ חַ  חתַ ּפֶ לַ " בתּוּכָ הַ ׁשֶ 

יא הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ הַ ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת 

. ּהים ּבָ זִ חֲ ים אוֹ נִ יצוֹ חִ הַ ית ׁשֶ לִ לָ ּכְ ה הַ בָ קֵ ּנְ הַ 

 ּוּפהִ ּבְ  ְמֻרֶּמֶזת "לחֵ רָ ּדְ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

ת כֶ ּפֶ הְ יא נֶ ה הִ ּזֶ ח הַ תַ ּפֶ ּבַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ת לְ וֹ ּיתִ אוֹ 

 (יומא כ.) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ ְוֵכן  ע.רָ ב לְ וֹ ּטמִ 

ים לִ עֲ וֹ ּבל הַ ת עַ כּוד זְ ּמֵ לַ "ה מְ ֶׁשהקב

ים אִ רוֹ ה, וְ ק זֶ סּוי ּפָ דֵ ל יְ ת עַ רוֹ סּות אֲ ילוֹ עִ ּבְ 

ל ע ׁשֶ רָ ר הָ צֶ ּיֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ה מְ ק זֶ סּוּפָ ׁשֶ 

 אנּובֵ הֵ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ ים מֵ אִ ן רוֹ כֵ וְ  .יׁשמִ ְׁש ּתַ 

ד סוֹ יְ ל הַ ם ׁשֶ ּׁשֵ "ל הַ זַ חֲ ל ּבַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ם ּׁשֵ ה לַ מֶ וֹ ה ּדזֶ . וְ םקוֹ מָ  תוֹ אוֹ ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ק נֵ וֹ ּיׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ל ל עַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ם הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ ה. וְ ם זֶ קוֹ ּמָ מִ 

 .היׁשָ אִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יׁשאִ הָ ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ פֶ 

ז ּמָ רֻ מְ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ].ּוׁשיֵ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ [ּו

ל א ׁשֶ בָ קְ ּוּנהַ  אהּוׁשֶ  ,ןיפוֹ פִ ְׁש הַ  ׁשחַ נְ ּבִ 

א ּמּובָ ר, ּכַ תֵ יוֹ ה ּבְ נָ וֹ ּתחְ ּתַ יא הַ הִ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ 

(ויחי ר ַהֹּזהַ ל עַ ' ִמְּדַבׁשק ָּמתוֹ 'הַ  ֵפרּוׁשּבְ 

 מוֹ ּכְ  ן,יפוֹ פִ ְׁש ל לִ ׁשָ מְ ן נִ ט ּדָ בֶ ן ׁשֵ כֵ וְ  .רמג:)

ִהי ָדן ָנָחׁש "יְ יז) בראשית מט, (ב תּוּכָ ׁשֶ 

ּוָמִצינּו  ".ֲעֵלי ֶדֶר ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי ֹאַרח

ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד  (ילקוט ויחי קס.)ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים, ָאִביו ִמיהּוָדה 

  ְוִאּמֹו ִמָּדן.

 ְלָהֲאִריַז"ל 'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ּבְ 

ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים  ַהּנֹוֵתן" (תהילים רסא)

ה". עָ ב רָ רֶ חֶ מֵ  ֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדוֹ וֹ ַהּפ

ַהָּפסּוק  נּוְר ַאּבֵ ה ּׁשֶ ְּבמַ  ִיְתָּבֵאר

ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶר ּוְבַמִים ַעִּזים "

ּפֹות ַהִּנְקָראֹות ֶחֶרב , ִּכי ַהְּקלִ ה"ְנִתיבָ 

ָרָעה, ִהֵּנה ֵהם ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים 

ְלִמַּדת ַהַּמְלכּות, ֲאֶׁשר ָּבּה ִנְׁשַרׁש ָּדִוד 

ְוָאַמר, ִּכי ִעם  ם,לוֹ ּׁשָ יו הַ לָ ַהֶּמֶל עָ 

ֱהיֹות ַהֶחֶרב ָרָעה ַהִּנְזָּכר, ְסמּוָכה 

  .ַמִּצילֹו ִמֶּמָּנהה ל זֶ ם ּכָ ְלָׁשְרׁשֹו, עִ 

ת ירוֹ ּפֵ ת ׁשֶ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ 

ה בָ ם עָ תָ ּפָ לִ ר, קְ כָ ת זָ ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ף ׁשֶ רֶ חֹ הַ 

ת ּפַ לִ קְ ה. ּדִ ילָ ית מִ ִר ת ּבְ ינַ חִ בְ ת ּבִ קֶ רֶ זְ נִ וְ 

ל עַ  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשתה לָ ְר עָ ת הָ ינַ חִ בְ יא ּבִ י הִ ִר ּפְ הַ 

ָאַמר ַרב  ב"ר מו, א)( ַּבִּמְדָרׁשא בָ ּוּמי. ּכַ ִר ּפְ הַ 

יּוָדן ָמה ַהְּתֵאָנה ַהֹּזאת ֵאין ָלּה 

ְּפֹסֶלת ֶאָּלא ֻעְקָצּה ִּבְלַבד, ַהֲעֵבר 

ָאַמר הקב"ה  אֹותֹו ּוָבֵטל ַהּמּום, ּכָ 



ְּפֹסֶלת ֶאָּלא  ְלַאְבָרָהם ֵאין ּבְ 

ָהָעְרָלה, ַהֲעֵבר אֹוָתּה ּוָבֵטל ַהּמּום, 

. ְוֵכן מּוָבא ה ָתִמים"ְלָפַני ֶוְהיֵ  "ִהְתַהּלֵ 

ְּפִרי  (תהילים ע' שמא)לק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ּבְ 

ֶׁשהּוא ַהֹּמַח ִמְּלָגיו, ְוַהְּקִלָּפה חֹוֵפף 

ם הֵ ץ ׁשֶ יִ ּקַ ת הַ רוֹ ּפֵ  ידָ אִ מֵ ּו .ָעָליו ִמַּבחּוץ

ת, לֶ כֶ אֱ נֶ ה וְ ּקָ ם ּדַ תָ ּפָ לִ א, קְ בָ קְ ת נּוינַ חִ בְ ּבִ 

ת. וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ ים אֶ יִר סִ ין מְ א אֵ בָ קְ ּוּנּבַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

א  תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ 

י ִר פְ ים ּבִ אִ ן רוֹ כֵ וְ ה. ילָ ית מִ ִר ים ּבְ ִׂש עוֹ 

 נּוְר ַאבֵ . ּותוֹ ּפָ לִ ם ְק ד עִ חַ ל יַ כָ אֱ ּנֶ ׁשֶ  חַ ּוּפּתַ הַ 

א הּו חַ ּוּפּתַ י הַ ִר ּפְ ב' ׁשֶ לָ ל לּומַ ְׁש 'חַ  ְּבַמֲאַמר

ת. כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ  חַ פּוּתָ ר הַ ׂשָ ּבָ ד הַ סוֹ ּבְ 

ד סוֹ בְ ין, ּויִׁש ּדִ קַ  יןחִ ּוּפּתַ ל קַ ד חֲ סוֹ ּבְ 

    .חַ ּבֵ זְ ּמִ הַ  אׁשרֹ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ  חַ ּוּפּתַ הַ 

 ׁשאֵ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּו םּדָ ׁשֶ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ 

ק חָ צְ ל יִ ה ׁשֶ רָ בּוּגְ ת הַ ּדַ ת מִ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

א בָ ּוּמו. ּכַ ׂשָ ת עֵ ה, אֶ זֶ  תּמַ עֻ ּלְ בַ ד, ּווִ דָ וְ 

ַהָּדם הּוא  פרק נז) 'גבורות השם'(ַּבַּמֲהָר"ל 

 (בשלח מו:)ַּבֹּזַהר  ְוֵכן מּוָבא .ֶטַבע ֵאׁש

ן כֵ וְ  .ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל הּוא ִּבְבִחיַנת ַעּמּוד ָהֵאׁש

א הּו, ׁשֶ שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא  ְיסֹוד ָהֵאׁש

 בהָ זָ ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ  הָּמקֹום ַהּזֶ ל הַ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ 

ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּו ָּמקֹום ַהֶּזהת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

 כה, יח)שמות (ּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי , ּכַ ׁשאֵ 

 ַהָּממֹוןן כֵ וְ  .ַהָּזָהב ַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ֵאׁש

 ֵּכיָון .ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ן חז"לוֹ ׁשלְ ּבִ  ִנְקָרא

א בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ יְ  ֶּדֶר ָּבָאה ָּדִמיםהַ  ֶׁשַהְׁשָּפַעת

ן כֵ ם. וְ ת ּדָ ינַ חִ ּבְ א הּוד ׁשֶ וִ ת ּדָ ית ּבֵ כּולְ ּמַ מִ 

 ֶׁשָּדִוד הּוא ִּבְבִחיַנת (ויגש רו.) ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

. "םּדָ ר"ת  לֶ מֶ ד וִ ּדָ ן כֵ . וְ םּדָ יא הִ ׁשֶ  ֶנֶפׁש

אֹו  "ְלָדִוד"ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ַּבנ"ך ֶׁשָּכתּוב 

 לֹוט. ְוֵכן ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶאל ָּדִוד"

 ,ֹׁשֶרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִודא צֵ יוֹ  נוֹ ּמֶ ּמִ ׁשֶ 

 (דברים יב, כג) . ְוֵכן ַהָּכתּובָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש"

ב תּוּכָ ים ּבַ מִ עָ ז ב' ּפְ ּמָ רֻ מְ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ 

 (בראשית מד, ל)ין, מִ יָ נְ ל ּבִ ה עַ דָ הּור יְ מַ ָאׁשֶ 

א ין הּומִ יָ נְ בִ ". ּדְ ְפׁשוֹ ְקׁשּוָרה ְבנַ  ְפׁשוֹ ְונַ "

ה, דָ יהּולִ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ה ׁשֶ רָ טָ ת עֲ ינַ חִ בְ ּבִ 

ד סוֹ יְ ים ּבַ ִר ּבְ חַ תְ ין מִ מִ יָ נְ בִ ה ּודָ יהּווִ 

ת ינַ חִ בְ ּבִ , ּוֶנֶפׁשת ינַ חִ בְ א ּבִ הּות ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ם פָ פּוְׁש ן ה ּבֵ יָ ין הָ מִ יָ נְ בִ ן לְ כֵ . וְ שפ"ום ׁשֵ 

ִלְׁשפּוָפם " (במדבר כו, לט)ב תּוּכָ ּכַ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו". ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי

יֹוֵסף  ִּמְלֶחֶמתת' ׁשֶ ל אוֹ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

ְויֹוֵסף ִצָּוה ָלִׂשים  ,ַעל ִּבְנָיִמיןה תָ יְ הָ ִויהּוָדה 

ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין, ְוֶׁשֹּזאת  תאֶ 

ְּדמּוָבא ְּבֵׁשם  ,ִּתְהֶיה ַהִּסָּבה ְלַקְחּתֹו ְלֶעֶבד

ֶׁשל יֹוֵסף ְמַסֵּמל  "ַהָּגִביַע"ׁשֶ  'ֶּצַמח ֶצֶדק'הַ 

ַלַּמְלכּות,  גזֵ וֹ ְיסֹוד, ֶׁשּמ ָּגדֹול ִּבְבִחיַנת דּכַ 

ן ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיוָ  ,"ּכֹוס"ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 

ּכֹוס, ַנֲעֵׂשית ֶּדֶר הַ יֹוֵסף ַהָּגִביַע, ְלָדִוד 

ִּבְנָיִמין ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ָלֵכן ִצָּוה יֹוֵסף 

ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין ְלַסֵּמל  תאֶ ָלִׂשים 

ֶׁשֱהיֹות ֶׁשִּבְנָיִמין ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת 

, ָלֵכן הּוא ָצִרי ִלְהיֹות ָהֶעֶבד ֶׁשּלֹו. ַהָּגִביעַ 

ָנכֹון ֶׁשּיֹוֵסף ָקׁשּור  :ִויהּוָדה ָעָנה לוֹ 

ְלִבְנָיִמין ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית, ֶׁשִּבְנָיִמין ְמַקֵּבל 



ם דֶ י קוֹ נִ חָ א רּוהּוׁשֶ ּכְ  ַהֶּׁשַפע תאֶ ִמֶּמּנּו 

ת , ֲאָבל ְיהּוָדה ַהְמַסֵּמל אֶ ימִ ְׁש גַ לְ  פֵ הוֹ ׁשֶ 

, ימִ ְׁש ּגַ ם הַ לָ עוֹ ה ּבָ ּטָ מַ את לְ צֵ מְ ּנִ ׁשֶ  ַהַּמְלכּות

"ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ָקׁשּור ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית 

, ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש, ֶׁשִהיא ַהַּדְרָּגה ְבַנְפׁשֹו"

א  םלוֹ ׁשָ ס וְ חַ ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשְּלַמָּטה. ְוִאם 

רֹות ָאסֹון ַעד ִיְהֶיה לֹו ֶאת ִּבְנָיִמין ָעלּול ִלְק 

ַאף ַעל  "ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת".ְּכֵדי ִמיָתה, 

ִּפי ֶׁשַהָּכתּוב ְמַדֵּבר ַעל ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב 

ֶׁשְּקׁשּוָרה ִעם ִּבְנָיִמין, ֵּכיָון ֶׁשְּיהּוָדה ָאַמר 

ֶאת ֶזה הּוא ָרַמז ָּבֶזה ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשּלֹו ַּגם 

ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  י"חַ ִׁש מָ ן כֵ וְ  ְקׁשּוָרה ְּבִבְנָיִמין.

 ,ָרִמיית ָהֲאחִ חַ ַלֲאִחיָרם ִמְׁשּפַ ם, "ׁשָ 

 פּוג הָ ּוּלדִ י" ּבְ ְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפמִ מִ פּוָפם ְׁש לִ 

  ת.וֹ ּיתִ ל ה' אוֹ ׁשֶ 

 ְלָהֲאִריַז"ל 'ִּלּקּוֵטי ַהַּׁש"ס'הַ  ןוֹ ׁשה לְ ְוזֶ 

ע"ה ָהָיה  לֶ ַּדע ִּכי ָּדִוד ַהּמֶ (סנהדרין) 

ה ַּצד ַהּנּוְקָבא, ְוָלֵכן ָהָיה ַאְדמֹוִני, ְוזֶ מִ 

"ֲאֶׁשר ְמָנַעִני ִמּבֹוא  בתּוּכָ הַ ר מַ ָאׁשֶ 

, ִּכי הּוא ִיְהֶיה ָּבא ִמן ַהב' ם"ְבָדִמי

ָּדִמים ֲאֶׁשר ַּבּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ָּדם ָטהֹור 

ד וִ ם ּדָ לוֹ ׁשָ ס וְ ם חַ אִ ׁשֶ  ינּויְ הַ . ְוָדם ָטֵמא

ים מִ ּדָ י הַ נֵ ם ְׁש ר עִ ּׁשֵ קַ תְ מִ  היָ א, הָ טֵ ה חוֹ יָ הָ 

ל ּצַ ּנִ ת ׁשֶ כּוזְ בִ ת. ּוכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ 

ם ּדָ ם הַ ת עִ רּוְּׁש קַ תְ הִ הַ ל מֵ ּצַ א נִ א, הּוטְ חֵ הַ מֵ 

ֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ת כּולְ ּמַ ד הַ יסוֹ ּבִ א ׁשֶ מֵ ּטָ הַ 

   יל.עֵ לְ דִ ּכְ  ַהְּקִלּפֹות

 ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ , ׁשֶ םדֹ סְ ת בַ תֵ ז ּבְ מָ ְר נִ  םּדָ ן כֵ וְ 

 ד) מא, (ב"ר ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמ, ּכַ לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

 "ַעְבִּדי ָּדִוד ָמָצאִתי" ִיְצָחק יּבִ רַ  רמַ ָא

 לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ן כֵ וְ  ם,ִּבְסדֹ  ְמָצאִתיו ֵהיָכן

רה"צ ם הָ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  םדוֹ סְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ר"ת  "םדֹ ּסְ יץ זי"ע ׁשֶ ִׁש אלְ ּקָ א מִ נָ ר' חָ 

ה ּבָ ְׁש ט נִ וֹ ּלׁשֶ כְ ּו א.ּכָ לְ מַ ד וִ דָ ּדְ א ֻעָּדתָ סְ 

יל בִ ְׁש ּבִ  ילוֹ ּצִ הַ ה לְ מָ חָ לְ ּמִ א לַ צָ ם יָ הָ רָ בְ ַא

ה ילָ חִ תְ ּמַ ק, ׁשֶ ׂשֶ ּמֶ דַ ה ּבְ יָ ן הָ חוֹ ּצָ ּנִ הַ ד, וְ וִ ּדָ 

 תוֹ אוֹ  ירּוזִ חֱ ק הֶ ׂשֶ ּמֶ ּדַ מִ . ּו"םּדָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ 

 בתּוּכָ ׁשֶ  וֹ מד. ּכְ וִ ת ּדָ יד אֶ לִ הוֹ לְ  םּדֹ סְ לִ 

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה " טו)בראשית יד, (

הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה 

יף סִ הוֹ וְ  ".ֲאֶׁשר ִמְּׂשֹמאל ְלַדָּמֶׂשק

 י"חַ ׁשִ מָ ׁשֶ  ין שליט"אקִ ייסְ רֵ  ש.הרה"ג ר' 

  ."םדוֹ סְ ּבִ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ א"ת ב"ש ּבְ 

 ןחוֹ ּצָ ּנִ הַ ה וְ מָ חָ לְ ּמִ הַ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ד נִ עוֹ וְ 

י ק, ּכִ ׂשֶ ּמֶ דַ ּבְ  יּוהָ  דוִ ת ּדָ מַ ְׁש ת נִ יר אֶ זִ חְ הַ לְ 

ן וֹ ּיצִ מִ ת קֶ נֶ וֹ ּיה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ את הַ צֵ מְ ם נִ ׁשָ 

ה רָ וֹ י ּתטֵ ּוּקלִ א ּבְ בָ ּוּמ, ּכַ םיִ לַ ׁשָ ירּווִ 

ְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון  (זכריה שכח) "לְלָהֲאִריזַ 

ּוַמְלכּות  ,ִליסֹוד ּוַמְלכּותֵהם רֹוְמִזים 

ְּדִאָּמא ַהּיֹוֵצאת ְלֵלָאה ֶנֶגד סּוְרָיא 

 אּיָ ִר טְ מַ ְוֵכן ַּדֶּמֶׂשק ִּגי .ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק

ִמַּד"ת ְּבסֹוד ד' ֲאָלִפין ְּדֵלָאה ְוִהיא 

ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק  םֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ְוהֵ 

ִים ִּכי ֵכן ֶׁשִּתְהֶיה ְרחֹוָבּה ֶׁשל ְירּוָׁשלַ 

ִהיא ְמׁשּוָכה ִּבְרצּועֹות ִמד' ֶׁשל 

ים אִ רוֹ וְ . ְּתִפִּלין ַלֶּקֶׁשר ֶׁשָּבָאחֹור

ת ה אֶ ידָ ִר וֹ ּמה ׁשֶ ָאת לֵ ינַ חִ יא ּבְ ק הִ ׂשֶ ּמֶ ּדַ ׁשֶ 

ם, יִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּיצִ ת מִ קֶ נֶ וֹ ּיה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ ע הַ פַ ׁשֶ 

(לך ל' חַ י נַ בֵ ְר ר 'עַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ת.וֹ ּפלִ ּקְ לַ 



ְוֶנֶגד  ",ִּכי ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה" לך)

ִמְקָּדׁש ֵיׁש ְקִלָּפה ִנְקֵראת ַּדֶּמֶׂשק 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  קׂשֶ ּמֶ ּדַ ן כֵ לָ וְ  .אֹוִתּיֹות ִמְקָּדׁש

ע פַ ּׁשֶ ת הַ ת אֶ חַ קַ יא לוֹ י הִ , ּכִ "ׁשם קַ ּדַ 

א הּוׁשֶ  וׂשָ עֵ ה לְ ירָ בִ עֲ מַ ן ּווֹ ּיצִ ּבְ ׁשֶ  םּדָ הַ מֵ 

 ֵעָׂשו "ּוֵבית בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ ׁשקַ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

 תאוֹ מֵ  עּבַ ְר ַא ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשקַ  ןכֵ וְ  .ְלַקׁש"

ְוֵכן ו. ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  יׁשת אִ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ן ַאיַ נְ מִ ּכְ 

הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם 

א הּואל, ׁשֶ מֹ ְׂש ו קַ ר"ת  "ׁשקַ שליט"א ׁשֶ 

(בראשית כה, "י ִּׁש ב רַ תַ ן ּכָ כֵ וְ  ו.ׂשָ ל עֵ ו ׁשֶ ּקַ הַ 

ְמַעְּׂשִרין  יאֵ הָ יו בִ ת ָאל אֶ ַאו ׁשָ ׂשָ עֵ ׁשֶ  כז)

  . ׁשקַ א הּוׁשֶ  ֶאת ַהֶּתֶבן

ת ילַ פִ נְ ה ּבִ יָ לּוה ּתְ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ כֵ לָ וְ 

 מדרשים ('אוצר ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמק, ּכַ ׂשֶ ּמֶ ּדַ 

 לְ  הזֶ וְ  )556 עמוד רשב"י מדרש אייזנשטיין'

 ןירוֹ נִ  לפַ ּנָ ׁשֶ  האֶ רוֹ  הּתָ אַ ׁשֶ ּכְ  תאוֹ הָ 

 תכּולְ מַ  הלָ פְ נָ  ק,ׂשֶ ּמֶ דַ ּבְ ׁשֶ  יחִ רָ זְ מִ 

 חמַ צְ ּתִ  זָאוְ  ]ִיְׁשָמֵעאל[ ח,רָ זְ מִ  ינֵ ּבְ 

ק ׂשֶ ּמֶ ת ּדַ ילַ פִ י נְ ּכִ  ל.אֵ רָ ְׂש יִ לְ  העָ ּוׁשיְ הַ 

ה יָ לּוה ּתְ זֶ ּבָ ן ׁשֶ וֹ ּין צִ ּוּקּתִ ק מִ לֶ יא חֵ הִ 

ֱאמּוַנת ' רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ יל. עֵ לְ דִ ה ּכְ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ּכֹו״ס ֲחִמִּׁש״יׁשֶ  'ִעֶּתי

. ַּדֶּמֶׂש״ק אּיָ ִר טְ ימַ גִ ה, ּבְ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

 היָ ְר סּוין ק ּבֵ דּוהָ  ֶקֶׁשר ׁשּיֵ ׁשֶ  עַ דּוּיָ י ׁשֶ פִ כְ ּו

ה יָ סְ י רּות, ּכִ וֹ ּיִת ן אוֹ תָ ן אוֹ הֵ ׁשֶ  היָ סְ רּולְ 

ה ּׁשָ דֻ ּקְ הַ ת מֵ קֶ נֶ וֹ ּיו ׁשֶ ׂשָ עֵ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם מִ דוֹ אֱ יא הִ 

ין ִק ייסְ רֵ  ש.יף הרה"ג ר' סִ הוֹ . וְ ַּדֶּמֶׂשק רֶ ּדֶ 

, יםִר ּוּסיִ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  איָ ְר ּוּסשליט"א ׁשֶ 

   יל.עֵ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ים לַ כִ ּיָ ּׁשַ ׁשֶ 

ד ל יַ ם עַ קוֹ מָ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ 

, ץמֵ חָ ית בִ רָ עֲ בַ , ּוסמֶ חוֹ  מוֹ ְּׁש ק ׁשֶ ׂשֶ ּמֶ ּדַ 

ה ּפָ לִ ּקְ יא הַ א הִ יָ ְר ּוּסן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ , הִ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

א הּוׁשֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ ר ל אוֹ עַ  יׁשּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  ץמֵ חָ 

"ִּכי  (ויקרא ב, יא) בתּוֶׁשּכָ  וֹ ְּכמ. הּצָ מַ ד סוֹ ּבְ 

א ַתְקִטירּו" . ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 

ּוִמְּלַבד ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ַּבֲעֶצֶרת ְוַחּלֹות ּתֹוָדה 

א  א ֻהְקְטרּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח,  ֶׁשָהיּו ָחֵמץ ְו

ָהָיה ָחֵמץ ַּבִּמְקָּדׁש, ְּדַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּבִחיַנת 

ֶׁשֹרַחב  (זבחים נו.)ְּגָמָרא ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ַמָּצה.

 ֵמָאה ְׁשלִׁשים ְוָחֵמׁשָהֲעָזָרה ָהָיה 

. ְוֵכן ַהָּכתּוב ַמָּצהַאּמֹות, ְוֶזה ְּכִמְנַין 

כֹון מְ " (ישעי' ד, ה)ַהְמַדֵּבר ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

   .ַמָּצ"הּיֹון" ר"ת צִ ר הַ 

סֹוד ְׁשִמיַרת  (פ' במדבר)מּוָבא ְּב'ֶרֶקַנִטי' 

ֹּכחֹות ַהִחיצֹוִנים ֲאֶׁשר  ְקָּדׁש ִמְּפֵניַהּמִ 

ְסִביבֹוֶתיָה ֶׁשֶּנֱאַמר "ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין 

א ִיָּכְנסּו  ַהחֹוִחים" ְוָצִרי ִלְׁשֹמר ֶׁש

 (שה"ש ב, ב)ב תּוּכָ ן הַ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ  ְלָפִנים.

 "ן,מָ הָ ס"ת  "םַהחֹוִחין ֵּבי ה"ְּכׁשֹוַׁשּנָ 

ן מָ הָ יא מֵ הִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ל הַ ה עַ רָ ימִ ְּׁש ר הַ ּקַ עִ ּדְ 

 ָהָרע ָהָמן" )ו(אסתר ז, ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  ק.לֵ מָ עֲ וַ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ."ושפְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַהֶּזה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ןמָ הָ ין שליט"א ׁשֶ קִ יסְ יְ רֵ  ש.

ה יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ א הַ הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ  ד,וִ א דָ ּסֵ ּכִ 

  ד.וִ ית ּדָ ּבֵ ת כּולְ ל מַ עַ 



"ְולֹוט יֵׁשב  )בראשית יט, ט(

 ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ְּבַׁשַער ְסֹדם",

ִנְׁשַמת ת, וְ כּולְ ּמַ ר הַ ט אוֹ ל לוֹ צֶ ץ אֵ צֵ נוֹ תְ הִ ׁשֶ 

ָיַׁשב  אהּו , ָלֵכןוֹ ּבַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ְּכלּוָלה 

ְּבַׁשַער ָהִעיר, ִּדְמקֹומֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא 

 (סנהדרין צח.)ר ָהִעיר, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ְּבַׁשעַ 

מּוָבא ָׁשם ן כֵ וְ . ָיֵתיב ַאִּפיְתָחא ְדַקְרָּתא

, אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהםׁשֶ 

הֹוִאיל ְוִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהַּמְלכּות 

 (מיכה ד, ג)ב תּויו ּכָ לָ עָ ׁשֶ ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, 

ָלֵכן ִמּנּוהּו . ים"ּבִ ים רַ ּמִ ין עַ ט ּבֵ פַ ׁשָ "וְ 

ז ּמָ רֻ מְ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  ְלׁשֹוֵפט ּוֶמֶל ֲעֵליֶהם.

 ַוּיאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא" )ט(בראשית יט,  בתּוּכָ ּבַ 

רה"ג ר' יף הָ סִ הוֹ וְ  ".טָׁשפוֹ ַוִּיְׁשּפט  גּורלָ 

ז עַ ל ּבֹ צֶ ם אֵ ּגַ "א ׁשֶ שליטן יטָ ִר ם חֲ הָ רָ בְ ַא

(רות ב תּות ּכָ כּולְ ּמַ ר הַ אוֹ  לוֹ צְ אֶ ץ צֵ נוֹ תְ הִ ׁשֶ ּכְ 

   ".ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם" ד, א)

 תינַ חִ בְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

  ַמְׁשקֹוף

ד עֵ וָ  ׁשּמָ ׁשַ ל לְ ׁשָ מָ  (נדה יב.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ים אִ רוֹ . וְ ףקוֹ ׁשְ ּמַ ד הַ צַ ים ּבְ דִ מְ עוֹ ׁשֶ 

ת. לֶ ּדֶ ף הַ קוֹ ְׁש מַ ל לְ ׁשָ מְ נִ  כּותֶׁשַּבַּמלְ  ַהְיסֹודׁשֶ 

א הּו ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו

ז מָ ְר נִ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ ת. וְ לֶ ת ּדֶ ינַ חִ בְ ּבִ 

  .ףוֹ קְׁש מַ ּבְ 

 ָלִׂשים ֶאת שמות יב, ז)( ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִצָּוה ה'

ף קוֹ ְׁש מַ ּדְ  ."ףקוֹ ׁשְ ּמַ ל הַ עַ " ַהֶּפַסח ַּדם

 ַהְיסֹודת אֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  םת ּדָ ינַ חִ א ּבְ הּו

 (ויקרא כו, לו)"י ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ֶׁשַּבַּמְלכּות

ְוֵכן  ,ַמְׁשקֹוף ְמקֹום ֲחָבַטת ַהֶּדֶלת

ים אִ רוֹ . וְ ַּתְרּגּומֹו ֶׁשל ַחּבּוָרה ַמְׁשקּוִפי

ה. רָ ּוּבחַ ה וְ טָ בָ ל חֲ ן ׁשֶ וֹ ׁשא לָ ף הּוקוֹ ְׁש ּמַ ׁשֶ 

ם קוֹ א מָ ה הּום זֶ קוֹ ּמָ ׁשֶ ֵרינּו ּוְמֹבָאר ִלְדבָ 

"ה לָ ְּׁש א ּבַ בָ ן מּוכֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ים ּכְ ִר ּוּסל יִ שֶ 

"ם ׁשָ ת וֹ ּיתִ א אוֹ הּו ףקוֹ ׁשְ מַ ׁשֶ  (פסחים)

"ף ת קוֹ אוֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . "ףקוֹ 

 ְיסֹודּבַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁש, יֵ ׁשחָ ּנָ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

  יל. עֵ לְ דִ ּכְ  ׁשחָ ּנָ ה לַ יזָ חִ אֲ  ׁשיֵ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

ם ּׁשָ ׁשֶ  ,ִצּפֹורן קַ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ףקוֹ ׁשְ מַ ן כֵ וְ 

(שמות ַּבֹּזַהר  אבָ ּוּמּכַ  .יחַ ִׁש ּמָ ל הַ יכַ א הֵ צָ מְ נִ 

ר וֹ ּפין צִ ר ּבֵ ׁשֶ ר קֶ הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ז:)

ָּבָלק ֶּבן  ַוַּיְרא" (בלק קפד:)ף, קוֹ ְׁש מַ לְ 

. "ַוַּיְרא". ר' ִׁשְמעֹון ָאַמר "'ִצּפֹור ְוגוֹ 

 ,ְרִאָּיה ַוַּדאי ַמָּמׁש ,ַמאי ְרִאָּיה ָחָמא

ֶּבן ". ָחָמא ְּבַמְׁשקֹוָפא ְּדָחְכָמָתא

, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו. ֲאָבל ֶּבן ִצּפֹור "ִצּפֹור

ַמָּמׁש, ֶׁשֲהֵרי ְּכָׁשָפיו ָהיּו ְבַכָּמה 

ֹור, ִמיִנים ֶׁשל אֹוָתּה ִצּפֹור. לֹוֵקַח ִצּפ

ְמַכְׁשֵּכׁש ְּבֵעֶׂשב, ַמְפִריַח ָּבֲאִויר, 

עֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים ְולֹוֵחׁש ְלָחִׁשים, 

ְואֹוָתּה ִצּפֹור ָהְיָתה ָּבָאה ְואֹותֹו 

ֵעֶׂשב ְּבִפיָה, ְמַצְפֶצֶפת ְלָפָניו. 

ּוַמְכִניָסּה ִּבְכלּוב ֶאָחד. ְמַקֵּטר ְקֹטֶרת 

ָבִרים. ְלָפֶניָה, ּומֹוִדיָעה לֹו ַּכָּמה דְ 

עֹוֶׂשה ְכָׁשָפיו, ְוָהעֹוף ְמַצְפֵצף, ּפֹוֵרַח 

ְוָטס ֵאֶצל ְּגלּוי ֵעיַנִים ּומֹוִדיַע לֹו, 

ְוהּוא ָּבא. ְוָכל ְּדָבָריו ְּבאֹוָתּה ִצּפֹור 

י נֵ לוֹ חֲ ה ּבַ ּיָ אִ ק ְר לָ בָ ה לְ תָ יְ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ָהיּו

ָּכתּוב 



 רֶ ּדֶ  ְּבַמְׁשקֹוָפא ְּדָחְכָמָתאה מָ כְ חָ הַ 

ת ל אֶ ּלֵ קַ ת לְ צוֹ ְר לִ  ה לוֹ מָ ְר ּגָ ר ׁשֶ וֹ ּפת צִ נַ יחִ ּבְ 

. רוֹ יּפצִ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  שפ"ום ן ׁשֵ כֵ ל. וְ אֵ רָ ְׂש יִ 

ע ׁשָ רָ  תוֹ אוֹ  (בלק קצח:)ר הַ ּזֹ ר הַ אֵ בָ ן מְ כֵ וְ 

ת ה אֶ ָאק, רָ חוֹ רָ מֵ ה לְ ָארָ ה וְ יָ ם הָ כָ חָ 

ה ּיָ בִ אֲ וֹ ּמת הַ רּוא מֵ ּבָ ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

ת בוֹ רָ ה קְ ׂשֶ עוֹ ה וְ יֵ ְר ַאּכְ  קזָ ר חָ וֹ ּבּגִ 

א ם הּוצּור "עָ מַ ב, ָאָאת מוֹ אֶ  חַ ּצֵ נַ מְ ּו

ת ת אֶ וֹ ּלכַ א לְ צָ יָ  נּוּתָ אִ י" מֵ ּנִ ּמֶ מִ 

ף קוֹ ְׁש מַ  תוֹ אוֹ ה מֵ ָאק רָ לָ ּבָ ים ׁשֶ אִ רוֹ ב. ָאמוֹ 

 לֶ מֶ , ּולֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ  ּוּנּמֶ א מִ צֵ ּיֵ ר ׁשֶ וֹ ּפצִ וְ 

   ב.ָאת מוֹ אֶ  ּוּלכַ ּיְ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ם ּדָ ת הַ אֶ  מּוּׂשָ ׁשֶ  בא מא.)( רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

"ד יוֹ  ָהאֹותת רַ צּות ּבְ זוֹ זּוּמְ הַ ף וְ קוֹ ְׁש ּמַ ל הַ עַ 

ם א ׁשָ בָ ן מּוכֵ , וְ ׁשדֶ ית קֹ ִר ּבְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

ה ם זֶ ל ּדָ עַ  מּוּׂשָ ' ׁשֶ ׁשבַ ּדְ ק מִ תוֹ 'ּמָ הַ  ׁשרּופֵ ּבְ 

ן ן ּבֶ תָ נָ ם יוֹ ּוּגְר תַ ן ּבְ ּיֵ עַ ה. וְ ילָ ּמִ ם הַ ּדַ ם מִ ּגַ 

י נֵ ת ְׁש אֶ  בּוְר עֵ ׁשֶ שמות יב, יג) ( ליאֵ זִ עּו

"ְוָהָיה ַהָּדם ) שם( בתּוּכָ ן הַ כֵ וְ . דחַ ים יַ מִ ּדָ הַ 

 תאוֹ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים"

 (שמות יב, כג)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  אבָ ן מּוכֵ וְ  ית.ִר ּבְ הַ 

ְּכֶנֶגד ַהד'  ןהֵ  חסַ יל ּפֶ לֵ ּבְ  ֶׁשַהד' ּכֹוסֹות

ְמקֹומֹות ֶׁשָהָיה ַהָּדם ְלאֹות ְּבִמְצַרִים, 

ס כוֹ וְ ַהַּמְׁשקֹוף, ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹות ְוַהָּסף. 

 ִׁשִּתי"ן ְוֵכן .ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 

 ,ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ן ּבְ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ נְ  ֶאת ַהְמַסְּמִלים

 יְׁשּתֵ  ַעל ּונ"ְוָנתְ  ז) (שם ָּכתּובּבַ  ְמֻרָּמִזים

 ֶׁשל ָהפּו ְּבִדּלּוג קֹוף"ְׁש ַהּמַ  ְוַעל תַהְּמזּוזֹ 

 ֶהְרָאה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁשן כֵ . וְ אֹוִתּיֹות ֵׁשׁש

 ַהִּצּוּוי ִעם ַיַחד ַהְּלָבָנה ִחּדּוׁש ֶאת ְלמֶׁשה

 ַהְּמזּוזֹות ְׁשֵּתי ַעל ַהָּדם ֶאת ָלֵתת

 ַּכּמּוָבא ַהַּלְיָלה, ַּבֲחִצי ֶׁשַּיִּציֵלם קֹוף,ְוַהַּמְׁש 

 ָלֶכם ַהֶּזה "ַהֹחֶדׁש ב) יב, (שמות ְּבַרִּׁש"י

 ְלָבָנה ֶהְרָאהּו ֳחָדִׁשים", ֹראׁש

 ְּכֶׁשַהָּיֵרחַ  לֹו, ְוָאַמר ְּבִחּדּוָׁשּה

 ְלַרֵּמז ֹחֶדׁש, ֹראׁש לְ  ִיְהֶיה ִמְתַחֵּדׁש,

ת כּולְ ּמַ הַ  ׁשּוּדד חִ סוֹ ּבְ  יאהִ  זוֹ  ֶׁשְּפֻעָּלה לֹו,

 עם לט: (בא ַּבֹּזַהר ָמִצינּו ְוֵכן ֹחֶדׁש. ֹראׁש מוֹ ּכְ 

 ִמְצַרִים ֶׁשִּביִציַאת מדבש') 'מתוק פירוש

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָלֵכן ְלָהִאיר, ַהַּמְלכּות ִהְתִחיָלה

 ֶאת ַהְמַתֵּקן ַהֹחֶדׁש ִקּדּוׁש ַעל ִנְצַטּוּו

 "ַּכֲחֹצת ד) יא, (שם ָּכתּובהַ  ְוֵכן ַהַּמְלכּות.

 ר"ת ִמְצָרִים" תֹוּבְ  ֹוֵצאי ִניאֲ  ַּלְיָלההַ 

  .ִּביָא"ה

ר אֵ ת ּבְ ינַ חִ בְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

  ר.וֹ ּב אוֹ 

  

א טו) קלט, (תהילים  ִנְכַחד "

 ֻעֵּׂשיִתי ֲאֶׁשר ּךָ ִמּמֶ  ָעְצִמי

 ֶרץ".ָא ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי ַבֵּסֶתר

 ָאֶרץ", ְּבַתְחִּתּיֹות "ֻרַּקְמִּתי ָׁשם ּוָברד"ק

 ְוָאֵפל ָׁשָפל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָהֶרֶחם הּוא

ד סוֹ יְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ָהָאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ְּכמוֹ 

 ןכֵ וְ , ְוָאֵפל ָׁשָפל םקוֹ א מָ ת הּוכּולְ ּמַ הַ 

ר ּוׁשּקָ ם ׁשֶ ּנָ יהִ ּגֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ָאֶרץ ַתְחִּתּיֹות

 ַּקְמִּתירֻ " ֵכןיל. וְ עֵ לְ דִ ה ּכְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ לַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ְּבֵא"ר ר"ת ֶרץ"אָ  ַתְחִּתּיֹותּבְ 

 .ילעֵ לְ דִ ּכְ  ַהָּוָלד נֹוַצר ֶׁשּבוֹ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ָּכתּוב



 ילִ ּדְ ׁשֶ  םׁשֵ כְ ּדִ  ילִ ּדְ  תוֹ ּיתִ אוֹ  אהּו דלַ יָ  ןכֵ וְ 

 היָאצִ מוֹ  הדָ לֵ  ּכָ  ר,אֵ ּבְ הַ מֵ  עפַ ׁשֶ  יאצִ מוֹ 

 נא, (ישעי' "קָּברד אבָ מּו ןכֵ וְ  ר.אֵ ּבְ הַ מֵ  עפַ ׁשֶ 

 ןכֵ וְ  ר.בוֹ לְ  קסּוּפָ ּבַ  לׁשָ מְ נִ  הּׁשָ אִ הָ  םחֶ רֶ ׁשֶ  א)

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . רּוּבעִ  תבַ תֵ ּבְ  ְמֻרָּמז רוֹ ּב

שליט"א  סעלְ ייזֶ ם מַ הָ רָ בְ ַא ר' הרה"ג

, ערָ ר הָ צֶ יֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאע בַ ר ׁשֶ אֵ ּבְ ׁשֶ 

ְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם' ֶׁשְּבֵאר ֶׁשַבע ּוֵבַא

ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

, רבֶ קֶ א רָ קְ ה נִ ּׁשָ אִ ד הָ סוֹ ּיְ ׁשֶ  (תדבא"ז כב)

ה ּפָ לִ ּקְ ם הַ קוֹ מְ ים לִ דִ ְר ת יוֹ ּויׁשי אִ ּיֵ חַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ְמֻרָּמז  ֶקֶב"רְוֵכן  ת.וֶ ת מָ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ 

ב ִמְּבֵאר קֹ "ַוֵּיֵצא ַיעֲ (בראשית כח, י) ַּבָּכתּוב 

  .אֹוִתּיֹותֶׁשַבע ָנה" ְּבִדּלּוג רָ ע ַוֵּיֶל חָ בַ ׁשָ 

ל ר ׁשֶ וֹ ּבד הַ סוֹ יא ּבְ ן הִ וָ ת יָ ּפַ לִ ּקְ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 (תהילים מ, ג) בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ם, ּכְ ּנָ יהִ ּגֵ הַ 

", ִּטיט ַהָּיֵוןַוַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון מִ "

ד וֹ ּסה הַ ּזֶ ר ׁשֶ אֵ בָ ף' מְ סֵ יוֹ א ּדְ רָ הוֹ ר 'נְ פֶ סֵ בְ ּו

ל מַ ְׁש ר 'חַ מָ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ . ּוָיָוןת ּפַ לִ ל קְ ׁשֶ 

ן וָ ת יָ ּפַ לִ י קְ ּכִ , צ' ָיָוןאֹוִתּיֹות  ִּצּיֹוןׁשֶ ר' פָ וֹ ׁש

ן כֵ ן. וְ וֹ ּיּצִ את מִ צֵ וֹ ּיה ׁשֶ רָ וֹ ּתל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ מַ 

ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִי ִצּיֹון " יג)כריה ט, ז(ב תּוּכָ 

ם ּנָ יהִ ּגֵ ל הַ ר ׁשֶ וֹ ּבהַ ן כֵ לָ . וְ "ַעל ָּבַנִי ָיָון

א ן וָ ת יָ ּפַ לִ ּקְ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ן,וָ ד יָ סוֹ א ּבְ הּו

ה, מָ ׁשָ ּנְ ק ּבַ ל, רַ אֵ רָ ְׂש ל יִ ף ׁשֶ ּוּגה ּבַ מָ חֲ לְ נִ 

ר בוֹ ם לְ לֵ יּפִ הַ לְ ל ּואֵ רָ ְׂש ת יִ יא אֶ טִ חְ הַ לְ  צּורָ ׁשֶ 

 ֵּבַאְרנּוי ׁשֶ פִ כְ ּו ם.ׁשָ ְר ם ׁשָ ּׁשָ ם ׁשֶ ּנָ יהִ ּגֵ הַ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  ראֵ ּבְ ' ׁשֶ ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ל ּמֵ סַ מְ  רבוֹ ה, וְ ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

ְוֵכן מּוָבא ה. ּפָ לִ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ אֶ 

 פטים ע' קנד)(פ' משְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

ן כֵ וְ  ֶׁשַהְיסֹוד נּוְקָבא ִּדְקִלָּפה ִנְקָרא ּבֹור.

 וֹ ּב ׁשר יֵ אֵ ּבְ ׁשֶ  (עירובין יח.) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ 

 ׁשים יֵ מִ עָ פְ ר לִ בוֹ , ּומוֹ צְ ל עַ ּׁשֶ ם מִ יִ ת מַ יעַ בִ נְ 

ם ק אִ רַ  ינּויְ ם, הַ יִ ין מַ ים אֵ מִ עָ פְ לִ ם וְ יִ מַ 

ֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ּומְ ץ. חּוּבַ מִ  ים לוֹ יסִ נִ כְ מַ 

ה ּפָ לִ קְ א ּדִ בָ קְ נּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ר וֹ ּבׁשֶ 

ין ּיִ מַ  ְלַהֲעלֹות וֹ ּלּׁשֶ ם מִ יִ ת מַ יעַ בִ נְ  ין לוֹ אֵ ׁשֶ 

ים יסִ נִ כְ ּמַ ם ׁשֶ יִ ים מַ מִ עָ פְ לִ  לוֹ  ׁשיֵ ין, וְ ּבִ קְ נּו

ר אֵ בְ ה, ּוּׁשָ דֻ ּקְ הַ ק מֵ נֵ וֹ ּיה ּׁשֶ ץ מַ חּוּבַ מִ  לוֹ 

ה ּׁשָ דֻ קְ א ּדִ בָ קְ נּוסֹוד ֶאת ַהיְ ת לֶ ּמֶ סַ מְ 

ְוֵכן ָמִצינּו  ין.ּבִ קְ ין נּוּיִ ה מַ לֶ עֲ יד מַ מִ ּתָ ׁשֶ 

ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה  (שבת קמ: ד"ה כורא)ְּבַרִּׁש"י 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  הּוא ִּבְבִחיַנת ּבֹור.

ְוֵכן  .םּנָ יהִ א ּגֵ ּלָ אֶ ר וֹ ין ּבאֵ  (תדבא"ז כה)

 ב"ַוֵּיׁשֶ  )בראשית לו, ח(ס"ת ַהָּכתּוב  ּבֹו"ר

ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ֵׂשִעיר". ְוֵכן ס"ת  רְּבהַ  וֵעׂשָ 

 וֹ "ַמֲחַׁשְבּת )אסתר ח, ג(ַעל ִרְׁשַעת ָהָמן 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ַעל ַהְּיהּוִדים". בָחׁשַ  רֲאׁשֶ 

ח סַ נֹ א ּבְ בָ ּוּמּכַ  יםדִ זֵ ים אִ רָ קְ נִ  יםנִ וָ יְ הַ ׁשֶ 

 'תֶ רָ י תוֹ קֵ סְ וֹ ד עיַ ים ּבְ דִ זֵ 'וְ  הּלָ פִ ּתְ הַ 

ל ים עַ יִׁש ּבִ לְ ּמַ שֶ  יםצִ לֵ  וֹ ׁשרּוּפֵ  יםדִ זֵ וְ 

ְוֵכן  .ליעֵ לְ דִ ן ּכְ וֹ ּיצִ ּבְ ׁשֶ ַהְּצחֹוק ִּדְקֻדָּׁשה 

א הּו "רוֹ ּב ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

א"ט ב"ח ּבְ  "רוֹ ּבן כֵ , וְ "קחֹ צְ ן יַ נְ מִ ּכְ  198

  .ּותַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכ ׁשדֶ חֹ 

 ס"ת" דֶאחָ  םְּביוֹ  ּוִתְׁשֲחט א"

  "ם.דוֹ אֱ 



ִׁשיַטת ַרָּבָנן  (חולין עח:)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

א ִתְׁשֲחטּו  "ֹאתֹו ְוֶאת ְּבנוֹ  ֶׁשִאּסּור

א  ",ְּביֹום ֶאָחד נֹוֵהג ַרק ְּבֵאם ּוְבָנּה ְו

ְּבָאב ּוְבנֹו. ְוִנְלָמד ִמִּׁשּלּוַח ַהֵּקן ֶׁשַהִחּיּוב 

 נּוְר ַאבֵ ּוַח ֶאת ָהֵאם נֹוֵהג ַרק ָּבֵאם. ִלְׁש 

ֶׁשִּׁשּלּוַח ָהֵאם ְּבִמְצַות  ף'ל עוֹ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

ִׁשּלּוַח ַהֵּקן ְמַרֵּמז ֶׁשָאסּור ָלַקַחת ַּגם ֶאת 

ַמִּיין ל ים עַ זִ ּמְ רַ מְ הַ  ָהֵאם ְוַגם ֶאת ַהָּבִנים,

 יִר ין צָ ּבִ קְ ּוין נּיִ ּמַ ת הַ י אֶ , כִ נּוְקִּבין ּוְדכּוִרין

ה זֶ . וְ ִׁשּלּוַח ַהֵּקןת ינַ חִ בְ ה ּבִ לָ עְ מַ ת לְ לוֹ עֲ הַ לְ 

ג הֵ וֹ ּנ, ׁשֶ "ֹאתֹו ְוֶאת ְּבנֹו"ר ּוּסל אִ ד ׁשֶ וֹ ּסהַ 

ּׁשֹוֵחט ֵאם ּוְבָנּה הּוא הַ , ּדְ ּהנָ בְ א ּוּמָ אִ ק ּבְ רַ 

ַּכְבָיכֹול לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו ַּגם ֵאם ְוַגם ָּבִנים, 

ה אֶ ְר ד. נִ חַ יַ ין נּוְקִּבין ּוְדכּוִרין ִּבְבִחיַנת ַמּיִ 

ְּבנֹו  ְוֶאת אתוֹ " (ויקרא כב, כח)ב תּוּכָ ן הַ כֵ לָ ּדְ 

 "ם.דוֹ אֱ " ס"ת דֶאחָ  םְּביוֹ  ּוִתְׁשֲחט א

ד, חַ יַ  ַמִּיין נּוְקִּבין ּוְדכּוִרין חַ קֵ וֹ ּלהַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

, רוֹ ּבת ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ׁשֶ  םדוֹ אֱ ת ּפַ לִ קְ ק ּבִ ּבָ דְ נִ 

 חַ קֵ לוֹ ה, וְ לָ עְ מַ לְ ַמִּיין נּוְקִּבין ה לֶ עֲ מַ  ינוֹ אֵ ׁשֶ 

 (ב"ר עו, ו) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ְלַעְצמוֹ ל ּכֹ הַ 

ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי "

ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם 

א ִתַּקח "ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ", ַעל ָּבִנים

ֶּפן " רחֵ ר ַאבָ ". ּדָ ם ַעל ַהָּבִניםָהאֵ 

ְוַאָּתה  ",ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים

ֶׂשה ֹאתֹו ְוֶאת ְּבנֹו  וֹ אְוׁשֹור "ָאַמְרָּת 

ים אִ רוֹ וְ  ד".חָ ם אֶ יוֹ ּבְ  ּוא ִתְׁשֲחט

ד. חַ יַ  יםנִ בָ ם ּואֵ ט חֵ וֹ ׁשה וְ ּכֶ ו מַ ׂשָ עֵ ׁשֶ 

ת ינַ חִ בְ ם ּבִ ם הֵ וֹ דאֱ ו וֶ ׂשָ עֵ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו

ים חִ קְ לוֹ , וְ ַמִּיין נּוְקִּביןה לֶ עֲ מַ  ינוֹ אֵ ר ׁשֶ וֹ ּב

ו ׂשָ ן עֵ כֵ . וְ ָּבִניםהַ ֵאם ְוַגם ת הָ אֶ ַּגם ם מָ צְ עַ לְ 

ת נּומָ חְ א רַ לְ  ָּדִמים ׁשֹוֵפ "ַאְדמֹוִני"א הּו

  ל. לָ ּכְ 

ם ר עִ ּׁשֵ קַ תְ ו, הִ ׂשָ עֵ ב מֵ קֹ עֲ ד יַ רַ פְ ּנִ ׁשֶ ד ּכְ ּיָ ן מִ כֵ וְ 

 טז)בראשית לג, ( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ה. ּכְ ּכָ ת סֻ וַ צְ מִ 

ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו "

ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לֹו  ֵׂשִעיָרה:

ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן ָקָרא 

ה ּכָ ת סֻ וַ צְ מִ ּדְ  ".ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות

יא הִ , וְ דוִ ת ּדָ ּכַ סֻ , לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ת לְ רֶ ּׁשֶ קַ מְ 

יף סִ הוֹ ה. וְ ּׁשָ דֻ ְּק ד הַ צַ ו ּבְ ׂשָ ל עֵ ה ׁשֶ ילָ ּבִ קְ ּמַ הַ 

ן כֵ ּלָ י שליט"א ׁשֶ ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַא

ת ׁשַ רָ פָ א ּבְ ו, הּוׂשָ עֵ ב לְ קֹ עֲ ין יַ ק ּבֵ בָ אֲ ּמַ הַ 

ב קֹ עֲ י יַ , ּכִ חַ ילּוִׁש ת וֹ ּיתִ אוֹ ח" לַ ְׁש ּיִ "וַ 

 ן.ּקֵ הַ  חַ ילּוׁשִ ת וַ צְ מִ  רֶ ו ּדֶ ׂשָ עֵ ם ּבְ חַ לְ נִ 

 חַ ּוּלִׁש ן וֹ ׁשּלָ ים הַ מִ עָ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ בָ תּוּכְ י ׁשֶ פִ כְ ּו

ו, ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  רוֹ ׂשָ ב לְ קֹ עֲ ין יַ בֵ ו, ּוׂשָ עֵ ב לְ קֹ עֲ ין יַ ּבֵ 

 ".ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ְׁשלּוָחהִמְנָחה ִהוא "

 ַׁשְּלֵחִניַוֹּיאֶמר "ְלַהִּגיד ַלאֹדִני  ָוֶאְׁשְלָחה"

א ּכִ  ן כֵ לָ ". וְ ֲאַׁשֵּלֲחי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוֹּיאֶמר 

ת ּיַ חִ ת מְ וַ צְ מִ ן ּוּקֵ הַ  חַ ּוּלת ׁשִ וַ צְ מִ 

ן כֵ א'. וְ צֵ י תֵ 'ּכִ ה ּבְ ׁשָ רָ ּפָ  ּהתָ אוֹ ן ּבְ הֵ ק לֵ מָ עֲ 

ו, ׂשָ עֵ ל ׁשֶ  רוֹ ׂשָ ו, וְ ׂשָ עֵ ב לְ קֹ עֲ ין יַ ק ּבֵ בָ אֲ ּמַ הַ 

ת כֶ ּיֶ ׁשַ ן ִׁשּלּוַח ַהּקֵ ת וַ צְ מִ , ּוַּבֶּדֶרה יָ הָ 

ִּכי ִיָּקֵרא ַקן " ו)דברים כב, ( בתּוּכָ , ּכַ רֶ ּדֶ לַ 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ". רֶ ּדֶ ּבַ  ִצּפֹור ְלָפֶני

ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ח"לַ ׁשְ ּיִ "וַ ץ' ׁשֶ רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ 'מַ 

   .יחַ ׁשִ מָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

ים ינִ ת ד' מִ וַ צְ ּמִ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 בר רַ מַ ָא (ב"ר סג, ח)ו, ׂשָ ת עֵ ה אֶ יעָ נִ כְ מַ 



 םּתֶ חְ קַ לְ ּו"ת כּוזְ ק ּבִ חָ צְ ם ר' יִ ׁשֵ י ּבְ ּגַ חַ 

ם כֶ ה לָ לָ גְ י נִ נִ אֲ  "ןוֹ אׁשִר ם הָ וֹ ּים ּבַ כֶ לָ 

י נִ אֲ וַ  ִראׁשֹוןי נִ אֲ "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ִראׁשֹון

ה זֶ  ִראׁשֹוןן הָ ם מִ כֶ לָ  עַ רֵ פוֹ ּו ",ןרוֹ חֲ ַא

ה נֶ בוֹ ּו "ִראׁשֹוןהָ א צֵ ּיֵ וַ "יב תִ כְ ו ּדִ ׂשָ עֵ 

יב תִ כְ ּדִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ה ּבֵ זֶ  ִראׁשֹוןם כֶ לָ 

", ִראׁשֹוןם מֵ רוֹ ד מָ בוֹ א כָ ּסֵ ּכִ " יּהּבֵ 

 יחַ ׁשִ ּמָ הַ  לֶ ה מֶ זֶ  ִראׁשֹוןם כֶ יא לָ בִ ָאוְ 

ה ּנֵ ן הִ וֹ ּיצִ לְ  ִראׁשֹון" ִּדְכִתיב ֵּביּה

ם ׁשֵ כְ ּדִ  ְּדָבֵרינּו יּפִ  לעַ  ְלָבֵאר ִנְרֶאה ".םּנָ הִ 

ם ד' ו, ּגַ ׂשָ ת עֵ ת אֶ חַ ּצַ נַ ה מְ ּכָ ת סֻ וַ צְ ּמִ ׁשֶ 

ה ּכָ ּסֻ ל הַ י ׁשֶ ימִ נִ ּפְ הַ ר אוֹ ם הָ הֵ ים ׁשֶ ינִ מִ 

 (עמוס ט, יא) ַהָּכתּוב ןכֵ ו. וְ ׂשָ ת עֵ ים אֶ חִ ּצְ נַ מְ 

ן כֵ וְ  ,ֲהַד"סֹּנֶפֶלת" ר"ת הַ ִויד ּדָ ַּכת סֻ "

 םְריָ מִ  רמָ ּתָ ְׁשמֹות ג' ָהִאָּמהֹות ְלֵבית ָּדִוד, 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ . ָּתָמ"רר"ת ְוס"ת  תּור

ים מִ עָ ּפְ  ד'ר שליט"א ׁשֶ פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יוֹ 

ד וִ ל ּדָ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ , הַ 400ְּבִגיַמְטִרָּיא  י"ןמִ 

ד' ן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ  ינִ מֹ דְ ל ַאמּו ינִ מֹ דְ ַאו, ׂשָ עֵ וְ 

ב לָ ּוּלי הַ עֵ נּועֲ ל נַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  צ"ד,ים מִ עָ ּפְ 

ן כֵ וְ  .וׂשָ עֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאם לָ עוֹ י הָ דֵ דָ ד' צְ לְ 

ן כֵ וְ  .ינִ וֹ מדְ אַ ת ּבְ אוֹ צָ מְ נִ  ד' מי"נת וֹ ּיתִ אוֹ 

, "ד ס"א"ף יַ ּכַ א"ת ב"ש ּבְ  ם"ּתֶ חְ קַ לְ "ּו

ת ה אֶ יעָ נִ כְ ד מַ ּיָ ים ּבַ נִ יּמִ ת הַ יחַ קִ ּלְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

  .ַאֲחָראא רָ טְ ּסִ ל הַ ד ׁשֶ ּיָ ף הַ ּכַ 

שליט"א  ןמַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

ת ת אֶ רֶ רֶ עוֹ ן מְ ּקֵ הַ  חַ ּוּלת ִׁש וַ צְ ן מִ כֵ ּלָ ׁשֶ 

(פ' כי  'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני'ּבְ א בָ ּוּמּכַ  ה,ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוְלִחים  דף יח.) 'הפליאה פרס'תצא בשם 

ֶאת ָהֵאם ְמעֹוְרִרים ַמְלָא ַהִּנְקָרא עֹוף, 

 ּוְלָהִחיׁש ְּגֻאָּלָתם.ְלעֹוֵרר ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ְּבאֹותֹו ְזָמן  (שמות ז:)ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ַהָּמִׁשיַח ָלֵצאת ִמּתוֹ  ִיְתעֹוֵרר ֶמלֶ 

ַּגן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ַק"ן 

ת ת אֶ רֶ רֶ עוֹ ן מְ ּקֵ הַ  חַ ּוּלת ִׁש וַ צְ מִ ּדְ  .ִצּפֹו"ר

 יחַ ִׁש ּמָ הַ ה, וְ ּלָ אֻ ּגְ ד הַ יא סוֹ הִ ו ׁשֶ ׂשָ עֵ ה ּבְ מָ קָ ּנְ הַ 

 ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ את ׁשֶ ּזֹ ה הַ וָ צְ ּמִ ל הַ יכַ הֵ ּבְ א צָ מְ נִ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ . ילעֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ל ּדָ ר ׁשֶ אֵ ּבְ הַ 

 רוֹ יּפצִ שליט"א ׁשֶ  ינִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיצִ 

י רֵ אוֹ ר 'מְ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  שפ"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא

ר ָאבֹ מְ ּו. ץרֵ וֹ ּפת וֹ ּיתִ אוֹ  רוֹ ּפצִ ר' ׁשֶ אוֹ 

 ,רדֵ ּגָ  ץרֵ וֹ ּפ לֶ ל מֶ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ לִ 

ה, ּלָ פִ ְּת ים ּבַ ִר מְ אוֹ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  .ץרֶ ּפֶ מִ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ׁשֶ 

ַעל ַיד ', כּווְ  ּוְׂשֹמאל ִּתְפרֹוִצי ָיִמין

  .ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי

ֹו ַהְמָקֶרה ֻסָּכת (סוכה טו.)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ַבְּׁשפּוִדין אֹו ַבֲארּוכֹות ַהִּמָּטה, ִאם 

ר אֵ בֵ ּוֵיׁש ֶרַוח ֵּביֵניֶהן ְּכמֹוָתן, ְּכֵׁשָרה. 

ז מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ שליט"א ׁשֶ  .פ .הרה"ג ר' מ

ת כוֹ רּואֲ ן כֵ וְ , יןשפ"ו ּדִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  יןדִ פּוְׁש 

ר אֵ בָ לְ ה אֶ ְר . נִ "וֹ "ר ּתאוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ם דָ ָאח ּקַ יִ  ּוּלפִ אֲ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ ה מְ נָ ְׁש ּמִ הַ ׁשֶ 

 ׁשרֶ ׁשֹ לְ  יםזִ מָ ְר ּו רׁשֶ ם קֶ הֶ לָ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ִׁש רָ קְ 

ל ים עַ זִ ּמְ רַ ּמְ ׁשֶ  יןדִ פּוְׁש  מוֹ ה, ּכְ ּכָ ת סֻ וַ צְ מִ 

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ  יןּדִ ת הַ ינַ חִ ל ּבְ עַ וְ  שפ"ו,ם ׁשֵ 

יר אִ ּמֵ ׁשֶ  ראוֹ ל הָ עַ  תוֹ זּמְ רַ מְ הַ  תכוֹ רּואֲ וַ 

א ן הּום ּכֵ א אִ ּלָ אֶ  .הלָ סּוּפְ  ,הּכָ ּסֻ הַ  תוֹ ּבְ 

א וְ  רׁשֵ ּכָ  כָ ם סְ עִ  ,ןתָ מוֹ ּכְ ח ּוַ יר רֶ אִ ְׁש הִ 

  .לסּוּפָ 



ִהִּטיל ָּבה וְ ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה, 

  .זּוֲהָמא

ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא  .)קמו (שבתא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

. ָנָחׁש ַעל ַחָּוה, ִהִּטיל ָּבה זּוֲהָמא

ָנָחׁש ַעל ַחָּוה  ֶׁשָּבאּכְ  י"ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

ָּבא  ,ְּכֶׁשָּנַתן ָלּה ֵעָצה ֶלֱאכֹול ִמן ָהֵעץ

ְלׁשֹון  "ַאִנייַהָּנָחׁש ִהּׁשִ "ָעֶליָה, ִּדְכִתיב 

ד יסוֹ א ּבִ הּו ׁשחָ ּנָ ם הַ גַ ּפְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ִנּׂשּוִאין

יל. עֵ לְ דִ א ּכְ מָ הֲ יל זּוּטִ א הִ ם הּוׁשָ א, וְ בָ קְ נּו

(ר"ה "ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ ּיִ ץ חַ י עֵ ִר 'פְ א ּבִ בָ ן מּוכֵ וְ 

 ןוֹ אׁשִר ם הָ ִאם ָהָיה ָאדָ פ"ד ח"ב תקנז) 

ַמְמִּתין ַעד יֹום ַהַּׁשָּבת, ָאז ָהיּו ָּכל 

ָהעֹוָלמֹות ְּכִתּקּוָנן, ַא ְלִפי ֶׁשָחְטאּו 

ְוָהָיה ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה ָאָדם ְוַחָּוה, 

י ָלֵכן ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ִמּטֹוֵתיֶהן, ּכִ  ֶדםקוֹ 

, ערָ ב וְ ָיְצאּו ַקִין ְוֶהֶבל ְמֹעָרִבים ִמּטוֹ 

ְוִהֵּנה ֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשָאַכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת 

, ָּגַרם לֹו ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ערָ ב וְ טוֹ 

ֵעץ ַהַּדַעת, ִמְּלׁשֹון  דה סוֹ ּבֹו ַּבּיֹום, ְוזֶ 

ם אִ ׁשֶ  רֹוִאים ."ַוֵּיַדע ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתוֹ "

ת, ּבָ יל ׁשַ לֵ ק ּבְ ג רַ ּוֵ ּדַ זְ ן מִ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ה ָאיָ הָ 

ה יָ ם הָ גָ ּפְ הַ ת. וְ עַ ּדַ ץ הַ א עֵ טְ ה חֵ יָ א הָ 

ת ּבָ ם ׁשַ דֶ ה קוֹ ּוָ ל חַ א עַ ם ּבָ דָ ָאם ׁשֶ ּוּׁשמִ 

 ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ . ּויהָ לֶ א עָ ּבָ  ׁשחָ ּנָ הַ ר ׁשֶ חַ ַאלְ 

ג ּוֵ ּדַ זְ הִ ה לְ ּכֶ חַ ן מְ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ה ָאיָ ם הָ אִ ׁשֶ 

יא צִ הוֹ ן לְ ּוּקה ּתִ ּוָ חַ ה לְ ׂשֶ ה עוֹ יָ ת, הָ ּבָ ׁשַ ּבְ 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ן ׁשֶ יוָ , ּכֵ ׁשחָ ּנָ ת הַ יזַ חִ ת אֲ אֶ 

ן קָ תְ ה נִ יָ ם הָ לָ עוֹ הָ וְ ת, וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ קוֹ ּלְ ּתַ סְ מִ 

ה. מָ לֵ ְּׁש ה הַ ּלָ אֻ ּגְ ה ּבַ יֶ הְ ּיִ ׁשֶ  מוֹ ּכְ , דּיָ י מִ רֵ מְ גַ לְ 

ת ּבָ ם ׁשַ דֶ וֹ ה קוָ חַ  לא עַ ּבָ ה ׁשֶ יָ א הָ טְ חֵ הַ וְ 

יר ּבִ גְ א הִ ז הּוָא, וְ יהָ לֶ א עָ ּבָ  ׁשחָ ּנָ הַ ר ׁשֶ חַ ַאלְ 

 ְוֵכן א.בָ קְ ד נּויסוֹ ּבִ  ׁשחָ ּנָ ת הַ יזַ חִ ת אֲ אֶ 

 "ִהִּׁשיַאִני "ַהָּנָחׁש )יג ג, שם( ַהָּכתּוב

 לוֹ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ א הַ הּוׁשֶ , ֵעָׂשו ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְמֻרָּמז ֵעָׂש"ו ֵכןוְ  יל.עֵ לְ דִ , ּכְ ּהדָ יסוֹ ה ּבִ יזָ חִ אֲ 

 ֶׁשל ָהפּו ְּבִדּלּוג רּום"עָ  ָהָיה ׁשַהָּנחָ וְ " ַּבָּכתּוב

י ת, ּכִ וֹ ּיתִ אוֹ  ד'ג ּוּלדִ ה ּבְ ן זֶ כֵ לָ וְ  אֹוִתּיֹות. ד'

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ד'ת אוֹ הָ יא מֵ ה הִ יקָ נִ יְ הַ 

 ַהָּכתּוב ְוֵכןת. כּולְ ּמַ ד הַ יסוֹ ּבִ ׁשֶ  ַהְּדָלתֹות

 ר"ת ים"ּמִ רּועֲ  םיהֶ נֵ ְׁש  יּוהְ ּיִ וַ " )כה ב, שם(

 ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות. "וׂשָ עֵ 

ן יַ נְ מִ ּכְ  51א הּו ׁשחָ ּנָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "ןחוֹ ּגָ 

ם' ּיָ ת הַ וֹ ּילִ ּגָ ְר ר 'מַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ."םדוֹ אֱ 

  .וׂשָ עֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ביֵ אוֹ  ׁשחָ נָ ׁשֶ 

(שער ל"ב "ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ ּיִ ץ חַ 'עֵ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ 

ָּבא ָנָחׁש רז"ל  רּומְ ֶּׁשָאה מַ  פ"ז קלג)

ָהִעְנָין ִּכי ֵיׁש ְׁשמֹות  ׁשרּוַעל ַחָּוה ּפֵ 

ִקים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְׁשַּתְלְׁשִלין  ֱא

, ים ַאֵחִריםהִ ְלַמָּטה ַעד ַהְּקִלּפֹות ֱא

ת ִנְכָלִלין ְוַכֲאֶׁשר ָהָעֹון ּגֹוֵרם ַהְּקִלּפוֹ 

ֶזה ָּבֶזה ְוֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַעד ֶׁשאֹוָתן 

ִקים ֶעְליֹוִנים  תנוֹ ְּבִחי ֶׁשל ְׁשמֹות ֱא

ד סוֹ ּבְ  ִּדְקֻדָּׁשה ִנְכָנִסים ִּבְנֻקַּדת ִצּיֹון

ן כֵ . וְ ּהּלָ ד ׁשֶ סוֹ יְ ם ּבַ ר ׁשָ ׁשֶ ת אֲ רוֹ בּוּגְ הַ 

 (חוקת רכ)"ל יזַ ִר אֲ הָ לק"ת לְ א ּבְ בָ מּו

ת יוֹ הְ לִ  ּהם לָ רַ ה ּגָ ּוָ ל חַ א עַ ּבָ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ ׁשֶ 

 יּדַ ׁשַ ם ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ׁשחָ נָ ם ׁשֶ ּוּׁשה, מִ ּדָ נִ 



ם ּדָ ם הַ קוֹ מְ ס לִ נַ כְ נִ  ׁשחָ ּנָ הַ ׁשֶ  ינּויְ . הַ םדָ וְ 

א ּמֵ ה טִ זֶ י, וְ ּדַ ם ׁשַ ׁשֵ לְ  ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  ּהּלָ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ 

 ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  ה.ּדָ ת נִ ַאמְ ם טֻ רַ גָ ם, וְ ּדָ ת הַ אֶ 

ְּכֶׁשָּבא ָנָחׁש ַעל יג).  ,(שמו"ר ג ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

א הּוא ׁשֶ מָ הֲ ּוּזהַ וְ . ַחָּוה ִנְלָקה ְּבָצַרַעת

 א,יָ ּוְ חִ א ּדְ כָ ְׁש מִ הַ ת מֵ עַ רַ ה צָ יָ הָ  ּהיל ּבָ טִ הֵ 

(פנימיות וחיצוניות ים' ִר עָ י ְׁש חֵ תְ 'פִ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

 לֶ ל מֶ ׁשֶ  יםִר ּוּסּיִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת מְ עַ רַ צָ וְ  ,כד)

 ַּכּמּוָבא ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ מֵ  וֹ ׁשְר ּׁשָ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

 ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . (סנהדרין צח:)ַּבְּגָמָרא 

ָאַמר ַרב הּוָנא ְּבֵׁשם  (תנחומא מצורע ב)

ריב"ל, ַהְּסָלִעים ֶׁשֵהן ַעל ַהָּנָחׁש, זֹו 

לֹו  רֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש ֵיׁש. ִהיא ָצַרְעּתוֹ 

צּורֹות ְסָלִעים ַעל עֹורֹו, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

 (תולדות אדם ב)א בשל"ה בָ ן מּוכֵ וְ  .ָצַרַעת

, ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה, ִהִּטיל ָּבה זּוֲהָמא

ְוִעְנַין ִּפְרָסה ִנָּדה, ֶזה סֹוד ְׁשִכיָנה 

(יונת  אנוֹ ּפָ רמ"ע מִ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ ַּבָּגלּות. 

ֶעְרָוה ֶׁשֵּצרּוָפּה ר"ע  ֲחמּוָרה אלם פכ"ז)

ו"ה סֹוד ְּכִניַסת ַהְּקִלָּפה ְלָמקֹום 

(תדבא"ז ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ןכֵ וְ  .ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלּה

 אןּכָ  ׁשיֵ , וְ רבֶ קֶ א רָ קְ ת נִ כּולְ ּמַ ד הַ סוֹ ּיְ ׁשֶ  כב)

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יזַ חִ אֲ  לז עַ מֶ רֶ 

ם ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא א יָ ּוְ חִ א ּדְ כָ ְׁש מִ  ןכֵ וְ . תוֶ מָ 

ם ן ׁשֵ כֵ וְ  ל.לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  שפ"ו

ם דָ א ָאטְ ל חֵ ב עַ תּוּכָ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ו

ִהיםִּכי יֵדַע " )ה(בראשית ג, ן, וֹ אׁשִר הָ  ִּכי  ֱא

ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם 

ִהים    ."ָוָרע ֹובט ְדֵעייֹ ִוְהִייֶתם ֵּכא

ת אוֹ ה ּבָ חָ נְ ו מִ ׂשָ עֵ ח לְ לַ ב ׁשָ קֹ עֲ יַ 

  ה.מָ תּום' סְ 

  

ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר " טז)בראשית ג, (ב תּוּכָ 

ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ ְוֵהֹרֵנ ְּבֶעֶצב 

ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת 

ת ל אֶ ּלֵ ה' קִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ".ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּבך

ד סוֹ יְ ים ּבַ ִר ּוּסל יִ ּבֹ סְ ּתִ א ׁשֶ טְ חֵ י הַ רֵ חֲ ה ַאּוָ חַ 

ה יָ א הָ טְ חֵ הַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּות. כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ת, כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ה ּבַ סָ נְ כְ ּנִ ׁשֶ  ֵמַהּזּוֲהָמא

  ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ים ּבַ ִר ּוּסיִ  ּהם לָ רֵ וֹ ה ּגא זֶ ילָ ּמֵ מִ ּו

 ּהּבָ רֻ ה ׁשֶ חָ נְ ו מִ ׂשָ עֵ ח לְ לַ ב ׁשָ קֹ עֲ ּיַ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ 

ב תּוּכָ ו ׁשֶ מֹ , ּכְ המָ תּום' סְ  תאוֹ ת ּבָ מֶ ּיֶ ּתַ סְ מִ 

 םּוְתָיִׁשי םָמאַתיִ  םִעִּזי" יד)בראשית לב, (

 :םֶעְׂשִרי םְוֵאיִלי םָמאַתיִ  םְרֵחִלי םֶעְׂשִרי

ָּפרֹות  םְׁשלִׁשי םֵמיִניקֹות ּוְבֵניהֶ  םְּגַמִּלי

 םָרה ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִריֲעׂשָ  םּוָפִרי םַאְרָּבִעי

ת ן אֶ ּקֵ תַ ה לְ צָ רָ ◌ֹ ַיֲעֹקבי ". ּכִ ֲעָׂשָרה םַוְעָיִר 

ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ  ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ינּוצִ ן מָ כֵ ו. וְ ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  תוֹ יזָ חִ אֲ ה, מֵ מָ תּום' סְ 

ים קִ סּוּפְ ת מִ דֶ מֶ לְ ה נִ נָ ת עוֹ וַ צְ ּמִ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו "ז) עו, ב"ר ( .ּוּלאֵ 

ִעִּזים ָמאַתִים  :ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו

ֶאְלָעָזר  יּבִ ר רַ מַ ָא "ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים

 ,ִמָּכאן ָלעֹוָנה ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה

ַהּפֹוֲעִלים ְׁשַּתִים  ,ַהַּטָּיִלים ְּבָכל יֹום

ַהַּסָּפִנין ַאַחת ְלִׁשָּׁשה  ,ְּבַׁשָּבת

ְצִריכֹות  ןִעִּזים ָמאַתִים ֶׁשהֵ  ,ֳחָדִׁשים



 ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  '.כּווְ ְּתָיִׁשים ֶעְשִרים 

ָּכל אֹוָתן ַהּדֹורֹונֹות ֶׁשָּנַתן  (שם עח, יב)

ָאִבינּו ַיֲעֹקב ְלֵעָׂשו ֲעִתיִדין ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם ְלַהְחִזיָרן ְלֶמֶל ַהָּמִׁשיַח 

ַמְלֵכי "ַטְעֵמיּה  ַמאי ,ֶלָעִתיד ָלֹבא

ָיִביאּו  "ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו

ּוְמֹבָאר ". ָיִׁשיבּו" אֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאּלָ 

ה מָ תּום' סְ ן הַ ּוּקתִ ה לְ ּכֶ זְ ז נִ ָאׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו

 ינּולֵ ר אֵ זֹ חֲ ה ּתַ חָ נְ ּמִ הַ ן, וְ ּקֵ תַ ה לְ צָ רָ ◌ֹ ַּיֲעֹקבׁשֶ 

  ן.ּוּקּתִ ת הַ אֶ  נּומְ לַ ְׁש הִ ׁשֶ ל ּמֵ סַ לְ 

ֶזה ֵעָׂשו  ",ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער"

  ע.ׁשָ רָ הָ 

ְוַעל ְּפָתֵחינּו " (עירובין כא:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְמָגִדים" ֵאּלּו ְבנֹות 

ֶׁשַּמִּגידֹות ִּפְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהם. ִלְׁשָנא 

ַאְחִריָנא, ֶׁשאֹוְגדֹות ִּפְתֵחיֶהן 

ת יעּונִ ּצְ ת הַ כּוזְ ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ֲעֵליֶהן.ְלבַ 

ק סּוּפָ ים ּבַ לִ ׁשָ מְ ּנִ ים ׁשֶ ִר חָ בְ ים מֻ נִ ּבָ ים לְ כִ זוֹ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיאים דִ גָ י מְ ִר פְ ּו. ְמָגִדיםי ִר פְ לִ 

 .ןוֹ ּית צִ עֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ  תיעּונִ צְ ן כֵ וְ  .שפ"ו

 ןּוּקן ּתִ יַ נְ עִ ים ּבְ ּלִ הִ תְ ים ּבִ זִ ּמָ רֻ מְ ן וֹ ּית צִ עֵ וְ 

ַאָּתה ָתקּום " ), יד(קבים: מִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַאן ּבְ וֹ ּיצִ 

". ָבא מֹוֵעד ְלֶחְנָנּה ִּכי ֵעת ִּכי ִצּיֹוןְּתַרֵחם 

ן כֵ ה. וְ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ ּכֶ זְ ת נִ יעּונִ ּצְ ת הַ כּוזְ ּבִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ל ּמֵ סַ ל מְ תּוחָ א ׁשֶ יָ דְ ד ּגַ ל חַ עַ  א"מּוָבא ַּבְּגרָ 

א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ ת, ּוכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ אֶ 

ן כֵ וְ ל. תּוחָ ת מֵ יעּונִ צְ  נּודְ מַ לָ  (עירובין ק:)

ל כֵ ל אוֹ תּוחָ הֶ ׁשֶ  (שבת קכח:)"י ִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ מָ 

ם הֶ ּלָ ס ׁשֶ רֶ אֶ הָ ד מֵ חֵ פַ מְ  ינוֹ אֵ ים, וְ ִׁש חָ נְ 

ל מֶ יא סֵ הִ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ יק לוֹ ּזִ מַ  ינוֹ אֵ ׁשֶ 

 יחַ ִׁש מָ ת ינַ חִ יא ּבְ הִ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ת ּדִ כּולְ ּמַ לַ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  .ׁשחָ ּנָ ל הַ ר עַ ּבֵ ּגַ תְ ּמִ ׁשֶ 

 ארָ קְ ל נִ תּוחָ ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא

. ןוֹ אׁשִר ת וֹ ּיתִ , אוֹ ארָ נְ ּוׁשא רָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ ּבִ 

ִצּיֹון ִנְקָרא (שמו"ר טו, א)  ַּבִּמְדָרׁש ינּוצִ מָ ּו

 ָּכל כות סב.)(ברא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ִראׁשֹון

ָׁשה  ַהָּצנּוַע ְּבֵבית ַהִּכֵּסא, ִנּצֹול ִמְׁש

ְּדָבִרים, ִמן ַהְּנָחִׁשים, ּוִמן ָהַעְקַרִּבים, 

ה ילָ ּצִ ת מַ יעּונִ ּצְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ּוִמן ַהַּמִּזיִקים

ת ּבָ ׁשַ ת כֶ ּסֶ מַ ּבְ  ייִר ׂשִ עֲ ק רֶ ן ּפֶ כֵ וְ  .ׁשחָ ּנָ הַ מֵ 

, תיעּונִ צְ ל עַ  זּמֵ רַ מְ ּו יעַ נִ צְ ּמַ הַ א רָ קְ נִ 

ת ּבָ ׁשַ י ּבְ יִר ִׂש עֲ הָ ת, וְ כּולְ ד מַ יא סוֹ ת הִ ּבָ ׁשַ ּדְ 

ן וֹ ּית צִ ינַ חִ בְ ת, ּבִ כּולְ ּמַ ּבַ ת ׁשֶ כּולְ ד מַ א סוֹ הּו

ן וֹ ׁשּלָ הַ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .תיעּונִ ם צְ ה עִ רָ ּוׁשּקְ ׁשֶ 

ן יָ נְ א עִ הּו, ׁשֶ יםדִ גָ בְ ּבִ  היכָ ִר ּכְ א יהִ  לתּוחָ 

 (יחזקאל טז, ד)"י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמת, ּכַ יעּונִ ל צְ ׁשֶ 

ן כֵ וְ  םידִ גָ בְ ה ּבִ יכָ ִר ן ּכְ וֹ ׁשלְ  "לּתֵ חְ הַ וְ "

ת ין אֶ פִ ּפְ לַ ּמְ א ׁשֶ הּו "תוֹ ּלָ תֻ ל חֲ פֶ רָ עֲ וַ "

 ׁשּדָ קְ מִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  לתּוחָ ן כֵ וְ  .דלָ ּוָ הַ 

  ד.חּוּיִ ם הַ קוֹ ת מְ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

 ים רכ)(תהיל ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ  ידָ אִ מֵ ּו

ֶזה ֵעָׂשו  ",ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער"

. שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְיַכְרְסֶמָּנה"וְ  ע.ׁשָ רָ הָ 

ל יר עַ זִ ר חֲ מַ לוֹ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ 

ו ׂשָ ת עֵ ל אֶ ּמֵ סַ יר מְ זִ חֲ י הַ ת, ּכִ יעּונִ צְ ן ּבִ רוֹ ּסָ חִ 

ל. אֵ רָ ְׂש ל יִ ׁשֶ ת יעּונִ ּצְ ּבַ  ֶׁשִּנְלָחִמיםק לֵ מָ עֲ וַ 

 ע'ת אוֹ הָ ׁשֶ  (קידושין ל.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ר פֶ ל סֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ י אוֹ צִ יא חֲ ר" הִ עַ ּיַ ל "מִ ׁשֶ 



ר פֶ ּסֵ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ "א ׁשֶ ׁשָ ְר הַ ּמַ ר הַ אֵ בָ מְ ים. ּוּלִ הִ ּתְ 

ו ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  חוֹ ּכֹ ת אֶ ל ּטֵ בַ א לְ ּבָ ים ּלִ הִ ּתְ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ה ּבָ ּקָ לֻ חֲ ק וַ סֵ פְ הֶ  ׁשן יֵ כֵ ע, לָ ׁשָ רָ הָ 

ל ּמֵ סַ ה מְ ב זֶ תּוּכָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ".רעַ ּיַ יר מִ זִ "חֲ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ד.וִ דָ ו לְ ׂשָ ין עֵ ק ּבֵ בָ אֲ ּמַ ת הַ אֶ 

 "ַוה' סב:) (שבת תיעּונִ צְ ן ּבִ רוֹ ּסָ ל חִ עַ  ַּבְּגָמָרא

 ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל ַרב ְיָעֶרה" ָּפְתֵהן

 ֶׁשַּנֲעׂשּו ָאַמר ַחדוְ  ְּכִקיתֹון ֶׁשִּנְׁשְּפכּו

 ְּכִקיתֹון ַרִּׁש"י ּוְמָבֵאר .ְּכַיַער ִּפְתֵחיֶהן

 ִנְתַמְּלאּו ְּכַיַער ִזיָבה, ַּדם ׁשֹוְפכֹות

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲחַמֵּדי ָאֶרץ'  .ֵׂשָער

יף סִ הוֹ וְ  ִּדיִנים. פ"רְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיַערׁשֶ 

 יַמְטִרָּיאְּבגִ  רעַ ּיַ הרה"ג ר' ז. ר. שליט"א ׁשֶ 

ם י הֵ ל, ּכִ לֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ  בלֶ יר ּכֶ זִ חֲ 

ת ים אֶ עִ נְ מוֹ ן ּווֹ ּיל צִ ת עַ וֹ יׁשּבִ לְ ּמַ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

 רע"זים לִ ים עוֹ ּלִ ּמִ י הַ לִ ן ּבְ כֵ לָ ד. וְ חּוּיִ הַ 

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ הַ  "ערַ זֶ  אוֹ  "רזֶ עֵ ן יַ נְ מִ ּכְ 

 )'אמרי בינה'(ראב"ד ר הָ מֵ ן אוֹ כֵ לָ ד. וְ חּוּיִ הַ 

ן ּבָ ְר חֻ ת מֵ יטוֹ מִ ְׁש  רע"זי רֵ חֲ א ַאבֹ ץ יָ ּקֵ הַ ׁשֶ 

 .דחּוּיִ ת הַ אֶ ים עִ נְ ם מוֹ ז הֵ ד ָאי עַ ת. ּכִ יִ ּבַ הַ 

ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' א בָ י מּורֵ הֲ ׁשֶ  יףסִ ד הוֹ עוֹ וְ 

ֶׁשי"א ַסְמָמֵני  (וישלח ע' צה)ְלָהֲאִריַז"ל 

י נֵ מָ ּמְ סַ וְ ָׂשו, ַהְּקֹטֶרת ֵהם ְּכֶנֶגד י"א ַאּלּוֵפי עֵ 

 .ַהֶחְלְּבָנה. ְוַהִּצֹּפֶרן .ַהֳּצִרי יּות הָ רֶ טֹ ּקְ הַ 

ד חַ יַ  ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. .ְוַהְּלבֹוָנה

ר ּוׁשּקָ הַ  "רעַ יַ ן יַ נְ מִ ּכְ  יםעִ בְ ִׁש ים מִ עָ ּפְ  ד'

ר ַאְׁש . ּותוֹ אוֹ  יעַ נִ כְ הַ לְ יר זִ חֲ ם הַ עִ 

 .ִׁשֹּבֶלת ֵנְרּדְ  .הּוְקִציעָ  .ֹמר :יםנִ מָ ּמְ ּסַ הַ 

ר  .ְוַכְרֹּכם ר ִׁשָּׁשה ָעֹשָ ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ

ר. ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה.  ָמֶנה. ַהֹּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעֹשָ

א הּוׁשֶ  פ"חן יַ נְ מִ ים ּכְ לִ עוֹ ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה. 

ן כֵ . וְ תוֹ אוֹ  יעַ נִ כְ הַ לְ  יםבִ לָ ּכְ ר הַ ׂשַ ם ׁשֵ 

 תשע"הת נַ ל ְׁש ז עַ ּמֵ רַ מְ  ִּתְׁשָעהם ּוּיּסִ הַ 

ם ּיַ קֻ ּיְ , ׁשֶ ּהּתָ עִ בְ ץ ּדִ ּקֵ ת הַ נַ יא ְׁש הִ ׁשֶ 

יר, זִ חֲ ת הַ עַ נָ כְ הַ ן ּבְ וֹ ּיצִ לְ  תוֹ ינָ כִ ְׁש  ירזִ חֲ ּמַ הַ 

 ב.לֶ יר ּכֶ זִ חֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹ ּיִת אוֹ ם הָ ן עִ כֵ וְ 

ן שליט"א מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

 ְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַערְיכַ "ב תּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ ׁשֶ 

ן כֵ וְ  .ידוִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה" ִזיזוְ 

 (אבות ה, כ)א' רָ נּוטְ ְר 'ּבַ הַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ מּו

ְּבֵעת ִיַחם ָהֲאָריֹות ַהְּלִביָאה ְמַכֶּנֶסת 

ֹראָׁשּה ְּבִסְבֵכי ַהַּיַער ְונֹוֶהֶמת 

ׁשֹוֵמַע ְוַהֲחִזיר  ,ְותֹוַבַעת ֶאת ַהָּזָכר

ְוָנֵמר יֹוֵצא ִמֵּבין  ,קֹוָלּה ְורֹוְבָעּה

ּוְלִפי ֶׁשהּוא ַמְמֵזר הּוא ַעז  ,ְׁשֵניֶהם

ו ׂשָ ת עֵ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ יר ׁשֶ זִ חֲ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ָּפִנים

ו ׂשָ עֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה, לְ יֵ ְר ַאל הָ ה ׁשֶ בָ קֵ ּנְ ת הַ ם אֶ גֵ וֹ ּפ

א ּוהה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ א ּדִ בָ קְ ּוּנהַ ד סוֹ ת יְ ם אֶ גֵ וֹ ּפ

ית ת ּבֵ כּולְ ת מַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ה הַ יֵ ְר ת ַאינַ חִ בְ ּבִ 

יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א סִ הוֹ וְ  ד.וִ ּדָ 

 םיִ נַ ְר ּפָ ּצִ ם הַ הֵ יו ׁשֶ פָ לָ ץ טְ עֹ נְ ג לִ הֵ נוֹ  ירזִ חֲ ׁשֶ 

 חרַ זֶ ץ וְ רֶ ּפֶ ל ד ׁשֶ ּוּגּנִ א הַ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ וֹ ּלׁשֶ 

  ד.וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ מַ  ׁשרֶ ם ׁשֹ הֶ ּמֵ ׁשֶ 

(שמיני ל' אֵ מּוְּׁש ם מִ 'ׁשֵ  רפֶ ּוָבא ְּבסֵ ְוֵכן מ

ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְרָּבָעה ה ּנֵ הִ  תרע"ח)

ַהִּמיִנים ַהְּטֵמִאים ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֵּיׁש 

 ,ָּבֶהם ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה, ָּגָמל

ֲחִזיר, רֹוְמִזים ְלַאְרַּבע  ,ַאְרֶנֶבת ,ָׁשָפן

ֱאדֹום,  ,ןָיוָ  ס,רַ ּפָ  ,ָּבֶבל ;ַהַּמְלֻכּיֹות

י ַאְדמֹו"ר זצללה"ה בִ ְוִהִּגיד כ"ק ָא



ֶׁשִּסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָאְמָנם ֹׁשֶרׁש  המֹורֶ 

ֲאָבל ְּבִהְׁשַּתְלֵׁשל ְלַמָּטה  ,ַּבְּקֻדָּׁשה

ַנֲעׂשּו ְטֵמִאים ְּגמּוִרים, ְוֵכן ֵהן ד' 

ֶרׁש ַּבְּקֻדָּׁשה ַהַּמְלֻכּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ׁשֹ 

ֶאָּלא ֶׁשַּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַנֲעִׂשים ָרִעים, 

ְוָׁשְרָׁשם ֶׁשל ד' ַהִּמיִנים ֵהם ֹׁשֶרׁש 

ֶאָחד ִעם ד' ַהַּמְלֻכּיֹות. ְוִהֵּנה ַּבִּמְדָרׁש 

ַהֲחִזיר, ּוְּבַוַּדאי ָּכל ד'  ִיָּטֵהרֶׁשֶּלָעִתיד 

ד ֶׁשל ַהִּמיִנים ֶׁשְּלֻכָּלם ֵיׁש ִסיָמן ֶאחָ 

ָטֳהָרה, ְוַהַּטַעם ְּבַוַּדאי ֶׁשֶּלָעִתיד 

ֶׁשַּיֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוָעִתיד ִלְׁשֹחט 

ֶאת ס"ם ְוַהְיינּו ֶׁשִּיְתַחְּלקּו אֹוִתּיֹוָתיו 

 הְׁשֵּתי ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ִיְהיֶ 

ִליִקיַדת ֵאׁש, ּוְׁשֵּתי אֹוִתּיֹוָתיו 

 ןל ּכֵ ְועַ  .רּו ַלְּקֻדָּׁשהָהַאֲחרֹוִנים ִיְתָּבְר 

ַנִּמי אֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל 

, ֵחֶלק ַהָּטֵמא ֶׁשָּבֶהם ַחְּלקּוָטֳהָרה ִיתְ 

ִיְתָּבֵער, ְוֶחְלֵקי ַהָּטֳהָרה ִיְתָּבְררּו 

ָיׁשּובּו ִלְהיֹות  ןל ּכֵ ְוִיְתַלְּבנּו, ְועַ 

. ְטהֹוִרים ְראּוִיין ְלַמֲאַכל ִיְׂשָרֵאל

 וׂשָ עֵ ל לְ ׁשָ א מָ הּויר ׁשֶ זִ חֲ הַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ים קִ לָ חֲ  , ּכָ ֶלָעִתיד ָלֹבאר הֵ ּטָ ם, יִ דוֹ אֱ וֶ 

 נּוּקְ תֻ ה יְ ּׁשָ דֻ ת קְ צוֹ יצוֹ ם נִ הֶ ּבָ  ׁשּיֵ ו ׁשֶ ׂשָ עֵ מֵ 

הרה"ג ר' י. א. י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .ֶלָעִתיד ָלֹבא

"י דַ מָ "ל בֶ ּבָ י נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ הָ שליט"א ׁשֶ 

ם , אִ ןוֹ ּיצִ  ְּבִגיַמְטִרָּיאן הֵ  "ם,דוֹ "ן אֱ וָ יָ 

ם. לּוין ּכְ י א' אֵ נֵ פְ ּלִ ה ׁשֶ יטָ ִּׁש י הַ פִ ב לְ ּׁשֵ חַ נְ 

י נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ ן יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

ל , ּכָ ןיהֶ לֵ עֲ ּמֵ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ל הַ עַ  תוֹ זּמְ רַ מְ 

ַסֶּמֶלת ֶאת ַהמְ ן וֹ ּיּצִ מִ  תוֹ קנְ ת יוֹ וֹ ּיכֻ לְ ּמַ הַ 

"ן וָ "י יָ דַ "ל מָ בֶ ּבָ ן כֵ וְ  .ִּדְקֻדָּׁשה ַהַּמְלכּות

 בתּון ּכָ כֵ לָ וְ  ר,הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ם,דוֹ אֱ 

 ִצּיֹון ַהרְוָעלּו מֹוִׁשִעים ּבְ " כא)עובדיה א, (

 ה".כָ ַהְּמלּו ה'לַ ֵעָׂשו ְוָהְיָתה  ַהרִלְׁשֹּפט ֶאת 

ְמִביאֹו  ֶלָעִתיד ָלבֹוא נב.) (סוכה ַּבְּגָמָרא

ע ַצִּדיִקים ָהרָ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵיֶצר 

ָּגֹבַּה, ּוְרָׁשִעים ִנְדֶמה ָלֶהם  ַהרִנְדֶמה ָלֶהם ּכְ 

  .ערָ ר הָ צֶ יֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּׂשֲעָרהְּכחּוט הַ 

(פתיחתא לאיכה רבה לד, וכן  ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

י ְׁשַבע ֵמאֹות ִמינֵ  בירושלמי תענית כה, א)

ָּדִגים ְטהֹוִרים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ִמיֵני 

ֲחָגִבים ְטהֹוִרים ָּגלּו ִעם ִיְׂשָרֵאל 

ְלָבֶבל ּוְכֶׁשָחְזרּו ָחְזרּו ִעָּמֶהם, חּוץ 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן  ִמָּדג ֶאָחד ֶׁשְּׁשמֹו ִׁשיּבּוָטא.

א ָחַזר ִמָּבֶבל, ְּדמּוָבא  ָּדג ַהִּׁשיּבּוָטא 

ֶׁשַּלֹּמַח ֶׁשל ָּדג ִׁשיּבּוָטא  קט:)(חולין ַּבְּגָמָרא 

ְכֵׁשם ֶׁשֲחִזיר ַיֲחֹזר ּוֵיׁש ַטַעם ֶׁשל ֲחִזיר, 

ר אוֹ 'ִלְהיֹות ָטהֹור ֶלָעִתיד ָלֹבא, ַּכּמּוָבא ּבָ 

, ָּכ ָּדג ִׁשיּבּוָטא (ויקרא יא, ז) ים'ּיִ ַהחַ 

א ָחַזר ִמָּבֶבל,  ֶׁשַּטֲעמֹו ְּכַטַעם ַהֲחִזיר 

(שבת ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .יד ָלֹבאַיֲחֹזר ֶלָעתִ וְ 

ֶׁשָרָבא ָמַלח ָּדג ִׁשיּבּוָטא ִלְכבֹוד ַׁשָּבת,  קיט.)

ִנְרֶאה ְּדָרָבא ָרַמז ֶׁשָּדג ֶזה ַׁשָּי ֶלָעִתיד ָלֹבא 

ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ירזִ חֲ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ַׁשָּבתִלְבִחיַנת 

 ִלְדָבֵרינּוּוְמֹבָאר , גּדָ ת ינַ חִ א ּבְ , הּווׂשָ עֵ ת אֶ 

א הּוׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵמַהְיסֹודו ׂשָ עֵ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

, ֶלָעִתיד ָלֹבא רּוזְ חְ ם יַ ן הֵ כֵ לָ ג, וְ ת ּדָ ינַ חִ ּבְ 

א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ר.זֹ חְ ו ּתַ ׂשָ ת עֵ חַ נְ ּמִ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ָּתנּו ַרָּבָנן, ְׁשלָׁשה, ָּכל ְזָמן  (שבת עז:)



ין ְּגבּוָרה, ְוֵאּלּו ֵהן, ֶׁשַּמְזִקיִנין מֹוִסיפִ 

א רָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְוָנָחׁש ַוֲחִזיר ָּדג

א הּוׁשֶ , ׁשחָ נָ לְ ג ּודָ יר לְ זִ ת חֲ רֶ ּׁשֶ קַ מְ 

  יל.עֵ לְ דִ ּכְ  יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ַוְיִהי ְּכַהּיֹום  )ב"ר פז, ז( ַּבִּמְדָרׁש

ַהֶּזה ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי 

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר יֹום ִנּבּול  ַהַּבִית",

ֶׁשל ִנילּוס ָהָיה, ְוָהְלכּו ַהֹּכל ִלְראֹות, 

א ָהלַ  ָׁשם  'ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה'. ּובְ ְוהּוא 

יֹום ִנּבּול ֶׁשל ִנילּוס, ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ַחג 

ַּבּיֹום ֶׁשַהִּנילּוס עֹוֶלה, ְוָהיּו ְמַצֲחִקים 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּביֹום ֶזה  .ָׁשם ְּבִמיֵני ְׂשחֹוק

ִנְּסָתה ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְלַהֲחִטיא ֶאת יֹוֵסף, 

 אּוִּדְקִלָּפה ִמְתַּגֵּבר, ה קחוֹ ְּׂש הַ ׁשֶ ִּדְביֹום ֶזה 

יֹוֵסף  לׁשֶ ִנָּסה ִלְפֹּגם ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה 

בראשית לט, (ְוֵכן ַהָּכתּוב  ַהַּצִּדיק ּוְלַהֲחִטיאֹו.

ָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף "ַוּתִ  )ז

ְּדִהְתָּגרּות  ֵעָׂש"וִּמי" ר"ת עִ ְכָבה ִׁש ֹּתאֶמר וַ 

ן כֵ וְ  ֵעָׂשו.ל ׁשֶ זֹו ָהְיָתה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה 

ת וֹ ּיִת ם אוֹ א ּגַ הּו, וְ ןוֹ ּיצִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  סילּונִ 

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד הַ  רינוֹ צִ א הּו, ׁשֶ ןילוֹ סִ 

 ריפַ טִ וֹ ּפן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

סוטה (ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ ּושפ"ו, ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה"  )יג:

ָאַמר ַרב ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ָּבא ַּגְבִריֵאל 

ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו ְוֵסְרסֹו.

   .ָיְפיוֹ  ִמּתוֹ ב ָזכּור ְלִמְׁשּכַ 

ת ׁשֶ ה אֵ ׂשֵ עֲ ין מַ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ׁשרֶ ד ׁשֹ לַ ה נוֹ נָ ּמֶ ּמִ ר ׁשֶ מָ ה ּתָ ׂשֵ עֲ מַ ר, לְ יפַ טִ וֹ ּפ

 ֶאְלָעָזר ר' קמד) בראשית ילקוט(ד. וִ ּדָ 

 ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ִלְסמֹ  ְּכֵדי אֹוֵמר

 ּזוֹ  ַמה ,ּפֹוִטיַפר ֵאֶׁשת ְלַמֲעֵׂשה

 ,ָׁשַמִים ְלֵׁשם זוֹ  ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם

 רֹוָאה ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ר' ְּדָאַמר

 ֶׁשהּוא ֶׁשָּלּה ְּבִאיְסְטרֹולֹוִגין ָהְיָתה

א ֵּבן ִמֶּמָּנּה ְלַהֲעִמיד ָעִתיד  ְו

 ִאם ִמֶּמָּנּה ִאם יֹוַדַעת ָהְיָתה

 ינֵ ְׁש ּבִ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ִמִּבָּתּה

; יחַ ִׁש ּמָ ת הַ ם אֶ ּגֹ פְ ן לִ יוֹ ּסָ ה נִ יָ ת הָ מוֹ קוֹ ּמְ הַ 

 ׁשרֶ ת ׁשֹ ם אֶ ּגֹ פְ ה לִ תָ ּסְ ר נִ יפַ טִ וֹ ת ּפׁשֶ אֵ 

 ּוּסן נִ נָ אוֹ ר וְ ר, עֵ מָ ל ּתָ צֶ אֵ וְ ף, סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ 

 אנּובֵ ן הֵ כֵ וְ  ד.וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ ם אֶ ּגֹ פְ לִ 

ה נָ עֲ טָ ר יפַ טִ וֹ ת ּפׁשֶ אֵ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ יל מֵ עֵ לְ 

, עַ ּות ׁשת ּבַ ח אֶ קַ לָ  ֶׁשְּיהּוָדה מוֹ ּכְ ף, ׁשֶ סֵ יוֹ לְ 

  .ּהּמָ א עִ טֹ חֲ ל לַ כוֹ א יָ הּו ו, ּכָ ׂשָ ת עֵ יא ּבַ הִ ׁשֶ 

 (תשנ"ז ע' צג) 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי' רפֶ ְּבסֵ מּוָבא 

ַוֵּיֶׁשב ָסמּו ַלֲחנָֻּכה,  תׁשַ רָ ְּדָלֵכן קֹוִרין ּפָ 

ר ַעל ְיִריַדת יֹוֵסף ְמֻסּפָ  זוֹ  הׁשָ רָ ִּדְבפָ 

ְלִמְצַרִים ִויִריַדת ְיהּוָדה ִלָּׂשא ִאָּׁשה. ּוְׁשֵּתי 

ְיִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה 

ׁשֹוָרה ָׁשם. ְּדִמְצַרִים ָהְיָתה ְמקֹום ַהֻּטְמָאה, 

 תאֶ  ד ְלַדְרָּגה ְנמּוָכה ְּכֶׁשָעָׂשהְוֵכן ְיהּוָדה ָירַ 

ַמֲעֵׂשה ַהְּזנּות ִעם ָּתָמר. ִויִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו 

ְּכֵדי ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ֹׁשֶרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן 

יֹוֵסף ַעל ְיֵדי יֹוֵסף ֶׁשהֹוִליד ְּבִמְצַרִים ֶאת 

ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ְוֶאת ֹׁשֶרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 

ל ְיֵדי ְיהּוָדה ְוָתָמר, ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל אֹור עַ 

ָמִׁשיַח ֶׁשּיֹוְרִדים ְלָהִאיר ַהֲחנָֻּכה ְואֹורֹו ֶׁשל 

ן כֵ וְ  .ְטָפִחיםִּבְמקֹום ַהחֶׁש ִמַּתַחת ַלֲעָׂשָרה 

ָמִצינּו 



ַמְסִמיָכה ֶאת ַהֵּמיְמָרא  (כב.)ַהְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת 

ָבל "ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים אֲ ֶׁשל 

ַלֵּמיְמָרא ֶׁשל  "ׁש ּבוֹ ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים יֶ 

ֵנר ֲחנָֻּכה ֶׁשִהִּניָחּה ְלַמְעָלה ִמכ' 

, ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם' ְּפסּוָלה

ֶׁשַהְׁשָלַכת יֹוֵסף ְלבֹור ַהְּנָחִׁשים ְוָהַעְקַרִּבים, 

ָּיַרד ְמַרֶּמֶזת ַעל הֹוָרַדת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ׁשֶ 

ְלַהְׁשִּפיַע ְלַמָּטה ַמָּטה ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות, 

ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ּבֹור. ְוֵכן ַּבֲחנָֻּכה ָהאֹור יֹוֵרד 

ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֶּזה 

ָמקֹום ֶׁשל ִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות. ָלֵכן ַהְּגָמָרא 

רֹות ְלַרֵּמז ֶׁשֵּנר ַמְסִמיָכה ֶאת ְׁשֵּתי ַהֵּמימְ 

ֲחנָֻּכה ָצִרי ִלְהיֹות ְלַכְּתִחָּלה ְלַמָּטה 

ֵמֲעָׂשָרה, ְוַאף ֶׁשְּבִדיֲעַבד ָּכֵׁשר ַעד ֶעְׂשִרים 

ַאָּמה, ִאם ִהִּניָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ָּפסּול. 

 תׁשַ רָ ּפָ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

ח קַ לְ ף נִ סֵ י יוֹ ּכִ , יבּוׁשָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ַוֵּיֶׁשב

ת ת אֶ וֹ ּפלִ ּקְ י הַ בִ ּׁשֶ מִ  יאּוצִ הוֹ  ידָ אִ מֵ י, ּובִ ּׁשֶ ּבַ 

ף סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ  .יחַ ִׁש ת מָ צוֹ יצוֹ נִ 

ר ּפָ סְ מִ  ַמְטִרָּיאְּבִגי ףסֵ וֹ ּיר שליט"א ׁשֶ פֵ סוֹ 

ז ּמֵ רַ לְ  ים,חִ פָ טְ  10ר ּפַ סְ ּמִ ת מִ חוֹ ד ּפָ חָ אֶ 

ם קוֹ מְ לִ  ְטָפִחים ִמַּתַחת ַלֲעָׂשָרהד רַ ּיָ ׁשֶ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. סִ הוֹ וְ  ם.יִ רַ צְ מִ ה ּבְ ָאמְ ּטֻ הַ 

ת וֹ ּיתִ ם אוֹ יא גַ הִ  בׁשֶ ּיֵ וַ  ֶׁשָּפָרַׁשתשליט"א 

ף סֵ ם יוֹ ה עִ ילָ חִ תְ ה מַ ׁשָ רָ ּפָ י הַ ּכִ  ,ׁשּוּיּבִ 

ם תָ ּבָ יא דִ בִ הֵ ת וְ חוֹ פָ ְּׁש י הַ נֵ ת ּבְ אֶ  ׁשּיֵ בִ ׁשֶ 

 ׁשּוּיּבִ  אוֹ  בׁשֶ ּיֵ וַ ן כֵ ם, וְ יהֶ בִ ל אֲ ה אֶ עָ רָ 

   ם.ׁשָ ּיְ ה ּבִ זֶ ּבָ ׁשֶ  יחָ ן הֶ ר מִ בֶ אֵ ּבְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 "יִּׁש רַ י רֵ בְ ת ּדִ ר אֶ אֵ בָ לְ  האֶ ְר ה נִ י זֶ ל ּפִ עַ 

 ָעָׂשר ַאַחד ֶאת" )כג, לב בראשית(

 ְנָתָנּה ,ָהְיָתה ֵהיָכן ְוִדיָנה ",ְיָלָדיו

א ְּבָפֶניהָ  ְוָנַעל ְּבֵתָבה  ָּבּה ִיֵּתן ֶׁש

 ַיֲעֹקב ָנֱעַנׁש ּוְלכָ  ,ֵעיָניו ָׂשועֵ 

 ַּתֲחִזיֶרנּו ֶׁשָּמא ,ֵמָאִחיו ֶׁשְּמָנָעּה

ם ׁשֵ כְ ּדִ  .ְׁשֶכם ְּבַיד ְוָנְפָלה ְלמּוָטב

ד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ  ׁשרֶ ת ׁשֹ יד אֶ לִ ה הוֹ דָ הּוּיְ ׁשֶ 

 יל, ּכָ עֵ לְ דִ ו ּכְ ׂשָ ת עֵ חַ ּפַ ְׁש ם מִ ן עִ ּתֵ חַ תְ הִ ׁשֶ ּכְ 

 ּהגָ ּוּוזִ ּבְ  תנַ סְ ָא תמַ ְׁש נִ  תאֶ  הידָ לִ הוֹ ׁשֶ ּכְ  הינָ ּדִ 

 ׁשרֶ א ׁשֹ צָ ה יָ ּנָ ּמֶ מִ ר, ּומוֹ חֲ  ןּבֶ  םכֶ ְׁש  םעִ 

 תאֶ  ידלִ הוֹ לְ  הלָ כְ יָ  יאף, הִ סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ 

 ו,ׂשָ עֵ  םעִ  תגֶ ּוֶ ּדַ זְ מִ  התָ יְ הָ  לּו םּגַ  המָ ׁשָ ּנְ הַ 

ר ׁשָ פְ אֶ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ד ּדִ סוֹ יְ לַ  ּיָ ׁשַ  םּגַ  וׂשָ עֵ ּדְ 

ים יחִ ִׁש ּמְ ת הַ צוֹ יצוֹ ת נִ אֶ  וֹ ּכְר יא ּדַ צִ הוֹ לְ 

 הינָ דִ ּלְ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ ׁשֶ  זּמֵ רַ מְ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ וְ  ה,ּפָ לִ ּקְ הַ מֵ 

 ת,נַ סְ ָא תמַ ְׁש נִ  תאֶ  יאצִ הוֹ לְ  ידקִ פְ ּתַ  היָ הָ 

 הּפָ לִ ּקְ הַ  םעִ  גּוֵ ּדַ זְ הִ לְ  היכָ ִר צְ  התָ יְ הָ  יאהִ וְ 

 ּהתָ אוֹ  תתֵ לָ  רבָ ּכְ  יףדִ עָ  היָ הָ  ה,זֶ  רֶ צֹ לְ 

ב, קֹ עֲ ל יַ ח ׁשֶ ה ָאיָ ל הָ ּכֹ י הַ רֵ חֲ ַאׁשֶ  וׂשָ עֵ לְ 

 הזֶ בָ ּו ב,טָ מּולְ  ירוֹ זִ חֲ הַ לְ  יחַ לִ צְ ּתַ יא י הִ לַ אּווְ 

 הׂשָ עֲ נַ  גּוּוּזִ הַ ׁשֶ  ׁשנַ עֱ נֶ  אהּו ע,נַ מָ  בקֹ עֲ ּיַ ׁשֶ 

   ר.מוֹ ן חֲ ם ּבֶ כֶ ְׁש  רֶ ּדֶ 

 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י ל ּפִ ף עַ ַאוְ 

 נּואן ָאכָ ף, וְ סֵ ל יוֹ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ א הַ ו הּוׂשָ עֵ ׁשֶ 

ד, וִ ל ּדָ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ א הַ ו הּוׂשָ עֵ ים ׁשֶ ִר מְ אוֹ 

ד סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ עֲ לַ  ּיָ ו ׁשַ ׂשָ י עֵ ד. ּכִ ם חַ יהֶ נֵ ְׁש 

ד וִ דָ ף וְ סֵ יוֹ  תינַ חִ ת ּבְ ת אֶ רֶ ּבֶ חַ ּמְ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ּדִ 

  ם. יהֶ נֵ ְׁש ם ּבִ ּגֹ פְ ה לִ ּסֶ נַ א מְ הּוה, וְ ּפָ לִ ּקְ ּבַ 

 ׁשרֶ ת ׁשֹ אֶ  ידּולִ הוֹ ׁשֶ ַהַּפָרִׁשּיֹות  ג'ּבְ  ינּוצִ מָ 

ְּבֶדֶר  היָ הָ ִעְנַין ַהִּזּוּוג, ׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ 

ָ ֶאת "ַוּתַ ָּכתּוב  לֹוטְזנּות. ֵאֶצל  ְׁשֶקין



 ְיהּוָדה ְוָתָמרְוֵאֶצל ֲאִביֶהן ַיִין ְוכּו'", 

, ְוֵכן ְוגֹו'" יָה ֶאל ַהֶּדרֶ "ַוֵּיט ֵאלֶ  ןם ּכֵ ּגַ 

 (רות ג, ז)מּוָבא ָׁשם  ֹּבַעז ְורּותֵאֶצל 

ָתיו ַוִּתְׁשָּכב".  "ַוָּתֹבא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּג

 ",ַוִּיָּלֵפת" (רות רבה ו, א) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ ּו

ִהְתִחיל ְמַמְׁשֵמׁש  ,ְלַפָּתתֹו ַּכֲחָזִזית

ֶׁשֹּבַעז ִהְתַּגֵּבר ַעל  ֶאָּלא וכו'. ִּבְׂשָעָרּה

ִיְצרֹו ְוִחָּכה ַלֹּבֶקר ְוָעָׂשה ֶאת ַהִּיּבּום 

 ׁשרֶ ּׁשֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְוַהְּגֻאָּלה ְוכּו'.

ִהִּטיל  ׁשחָ ּנָ הַ ׁשֶ  ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזהד וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ 

ֲאִחיַזת ת ּוּימִ ְׁש גַ ה ּבְ לָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש , הִ זּוֲהָמא

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ , ּוִנְׁשָמתוֹ ת דֶ ּלֶ הֻ ּבְ ׁש ַהָּנחָ 

ה רָ וֹ ן ּתּתַ ם מַ דֶ וֹ ּקד' ׁשֶ וִ ּדָ  ׁשרֶ ר 'ׁשֹ מַ אֲ מַ ּבְ 

ן ּתַ י מַ רֵ חֲ ַאה, וְ מָ ׁשָ ּנְ ת הַ ה אֶ מָ גְ א ּפָ ת נּוּזְ הַ 

ה יֶ הְ א יִ ׁשֶ  ׁשפֶ ר נֶ סַ מָ ר ּוּבֵ ּגַ ְת ז הִ עַ ה ּבֹ רָ וֹ ּת

 ְוֵכןה. מָ ׁשָ ּנְ הַ  תם אֶ ּגֹ פְ א לִ י ׁשֶ דֵ ּכְ ת נּוזְ ּבִ 

 ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות תַהְמַסֶּמלֶ  ִצּיֹו"ן

ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ַּבָּכתּוב תזֶ ּמֶ רֻ מְ ֶׁשְּבַיד ָּדִוד, 

 )א(בראשית יט, ל יותָ נוֹ בְ ט ּוה לוֹ ׂשֵ עֲ מַ ּבְ 

ְּבִדּלּוג ָהפּו  "ץָּבָארֶ  ןיאֵ  ִאיׁשוְ  ָזֵקן ּונ"ָאִבי

 ת.כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ  ה'וְ  אֹוִתּיֹות. ה'ֶׁשל 

ם קוֹ ּמָ ה ּבַ ּפָ לִ ּקְ הַ ַהְמַסֵּמל ֶאת ֵעָׂש"ו ְוֵכן 

ְכִבי ִׁש ֹבִאי ּו" (שם לד)ב תּוּכָ ר"ת הַ ה, ּזֶ הַ 

 ית, ּכִ וֹ ּיתִ אוֹ  ד'ג ּוּלדִ ּבְ  םגַ  הן זֶ כֵ לָ וְ  .ּמֹו"עִ 

ת אֶ ת לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ד'ת אוֹ הָ יא מֵ ה הִ יקָ נִ יְ הַ 

  ת.ּוכלְ ּמַ ד הַ יסוֹ ּבִ ׁשֶ  ַהְּדָלתֹות

ים ִר ּוּסּיִ ז הַ ּכַ ְר א מֶ ד הּווִ ל ּדָ ׁשֶ  מוֹ קוֹ ן מְ כֵ לָ וְ 

ם קוֹ מְ ם ּבִ ׁשָ  ייל, ּכִ עֵ לְ דִ ם ּכְ לָ עוֹ ל הָ ׁשֶ 

ר ּקַ א עִ צָ מְ ה, נִ ּפָ לִ ּקְ הַ ה וְ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ  לר ׁשֶ ּוּבחִ הַ 

ת יל אֶ עֵ לְ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ת, ּונוֹ וֹ עֲ ם הָ גַ ּפְ 

ע רָ ר הָ צֶ ּיֵ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ ק לֵ מָ ל עֲ עַ  ׁשרָ דְ ּמִ הַ 

 ֶׁשָּבא ָללּוק בלֶ ת ּכֶ ינַ חִ בְ ּבִ א הּויא, וְ טִ חְ ּמַ הַ 

ה, ּפָ לִ ּקְ ד הַ ּצַ ה מִ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ א ּבַ צָ מְ ּנִ ׁשֶ  ,םּדָ 

ַעם ֶׁשָּבא  ַמהּו ֲעָמֵלק )(תנחומא תצא ט

. ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

יל בִ ְׁש ים ּבִ ִר ּוּסּיִ ת הַ ים אֶ לִ בְ סוֹ ים יקִ ּדִ ּצַ הַ וְ 

י פִ י, ּכְ ּדַ ר מִ תֵ יוֹ ם גֵ ּפָ א ּתִ ה ׁשֶ ינָ כִ ְּׁש הַ 

('מאה קשיטה' לב)  ָהרמ"ע ִמַּפאנוֹ מֵ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 

ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל 

מֹו ֶׁשִהְתִקיָנה  ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד

 )ד. (ברכות ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן כֵ וְ  ְלִנָּדָתּה.

 ֶׁשל ִרּבֹונוֹ  הקב"ה ִלְפֵני ָּדִוד ָאַמר

 ַמְלֵכי ֶׁשָּכל ֲאִני ָחִסיד א עֹוָלם

 ֲאגֻּדֹות ֲאגֻּדֹות יֹוְׁשִבים ּוַמֲעָרב ִמְזָרח

 ְּבָדם ְמֻלְכָלכֹות ָיַדי ַוֲאִני ִּבְכבֹוָדם,

 ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּכֵדי ּוְבִׁשְלָיא ּוְבָׁשִפיר

ל אֵ רָ ְׂש ת יִ נוֹ וֹ עֲ ל בֵ סוֹ  ְּדָדִוד ְלַבֲעָלּה.

 ,ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּבָדםק ּסֵ עַ תְ מִ ּו

 ַהַּמְלכּות, ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָהִאָּׁשה ֶאת ְלַטֵהר

  הקב"ה. ְלַבֲעָלּה

ה זֶ  יּוהָ ק ׁשֶ לֵ מָ עֲ ד לַ וִ ין ּדָ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ד מָ עוֹ וְ 

ל ּכָ  גּוְר הֶ ם נֶ יהֶ נֵ ל ְׁש צֶ אֵ ה, ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ לְ 

ב תּוד ּכָ וִ ל ּדָ צֶ ד. אֵ חָ ר אֶ ַאְׁש נִ ים וְ אִ צָ אֱ ּצֶ הַ 

ַוִּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע ַּבת ַהֶּמֶל " ב)מ"ב יא, (

יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאׁש ֶּבן 

ֲאַחְזָיה ַוִּתְגֹנב ֹאתֹו ִמּתֹו ְּבֵני ַהֶּמֶל 

ֹאתֹו ְוֶאת ֵמִנְקּתֹו ַּבֲחַדר  ַהּמּוָמִתים

ֲעַתְלָיהּו  ֵניֹאתֹו ִמּפְ  ַהִּמּטֹות ַוַּיְסִּתרּו

א הּוָמת ל ת ּכָ ל אֶ אּוג ׁשָ רַ הָ ׁשֶ כְ ּו ".ְו

ג גָ א אֲ ם ּבָ יוֹ  תוֹ אוֹ ג, ּבְ גָ ל אֲ ל עַ מַ חָ ק, וְ לֵ מָ עֲ 



ת ל אֶ אֵ מּוג ְׁש רַ הָ ׁשֶ ת ּכְ רָ חֳ מָ לְ ה, ּולָ תּול ּבְ עַ 

ר ַאְׁש ה נִ ּנָ ּמֶ מִ ה, ּולָ תּוּבְ  ּהתָ אוֹ ה חָ ְר ג ּבָ גָ אֲ 

(אסתר ז' עֵ ם עַ 'מֵ א ּבְ בָ ּוּמם. ּכַ לָ עוֹ ק ּבָ לֵ מָ עֲ 

ה יָ הָ ׁשֶ  אלּיֵ נִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןמָ הָ ן כֵ וְ  ג, א).

ן מָ ל הָ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ ה הַ יָ הָ וְ  ד.וִ ל ּדָ ד ׁשֶ כֶ ּנֶ הַ 

ר, ּתֵ סְ אֶ י לְ כַ ּדֳ ְר ין מָ ּבֵ  ּוֵ ּתִ ׁשֶ ר ּכְ ּתֵ סְ ת אֶ ּלַ גִ מְ ּבִ 

ים ִר ּות ּפעַ ּוׁשן יְ כֵ ה. וְ עָ ּוׁשיְ ק ּבַ לֶ ל חֵ טַ נָ וְ 

י, ּתִ ְׁש וַ ה לְ חָ ְר ּפָ ׁשֶ  תעַ רַ ּצָ ם הַ ה עִ ילָ חִ תְ הִ 

 "ַוְּתָמֵאן" (מגילה יב:)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי", ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר 

 ֲחִניָנא, ְמַלֵּמד ֶׁשָּפְרָחה ָבה ָצָרַעת.

 לׁשֶ  תוֹ ּפלִ ּקְ הַ ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת מְ עַ רַ ּצָ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו

ד, וִ א דָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ם ׁשֶ יָ ְר מִ  ןר ּבֶ ן חּוכֵ וְ  ד.וִ ּדָ 

ה שֶ ד מֹ יַ ּבְ  מַ ּתָ (סוטה יא:) א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

הרה"ג ר' י מֵ ִּת עְ מַ ׁשָ  ןכֵ וְ ק. לֵ מָ ת עֲ מֶ חֶ לְ מִ ּבְ 

י נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ הָ ר שליט"א ׁשֶ פֵ ף סוֹ סֵ יוֹ 

. םּדָ ק לּולָ א א ּבָ י הּו. ּכִ "םדָ לְ ן הֵ  "ןמָ הָ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ןמָ הָ "ל ׁשֶ רָ הֲ ּמַ א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ 

י נִ מוֹ דְ ַאל הָ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ א הַ י הּו, ּכִ יםדִ אֲ מַ 

ל ם ׁשֶ ּׁשֵ . הַ םּנָ הִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןמָ הָ ן כֵ ה. וְ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ם. ּנָ יהִ ּגֵ ח הַ תַ א ּפֶ צָ מְ ם נִ ּׁשָ ן ׁשֶ וֹ ּיר צִ הַ  קמֶ עֵ 

ְוָיַרד ַהְּגבּול " ז)(יהושע יח, טב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ֵּגי ֶבן ֶאל ְקֵצה 

ז ּמֵ רַ לְ  יג,הִ נְ מַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  םּנָ הִ יּגֵ ן כֵ וְ  ."ִהֹּנם

  .ֶׁשַּבַּמְלכּות דסוֹ יְ לַ ַהַּׁשָּיִכים ים יגִ הִ נְ ּמַ ל הַ עַ 

ָאַמר ֵליּה ּדֹוֵאג עו:)  (יבמותא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ְׁשִאיל ָעָליו, ָהֲאדֹוִמי, ַעד ֶׁשַאָּתה מַ 

ִאם ָלאו,  ְלכּותִאם ָהגּון הּוא ַלּמַ 

ְׁשַאל ָעָליו, ִאם ָראּוי ָלֹבא ַבָּקָהל ִאם 

ָלאו, ִמּׁשּום ְּדָקא ָאֵתי ֵמרּות 

ַהּמֹוֲאִבָּיה. ָאַמר ֵליּה ַאְבֵנר, ְּתִניָנא, 

א "ַעּמֹוִנית", "מֹוָאִבי"  "ַעּמֹוִני" ְו

א "מֹוָאִבית". ֶאָּלא ֵמעַ  ָּתה, ְו

א "ַמְמֶזֶרת" " ַמְמֵזר" ,"ַמְמֵזר" ְו

א "ִמְצִרית" .ְּכִתיב ָׁשאִני  ,"ִמְצִרי" ְו

ָהָכא, ִּדְמָפֵרׁש ַטֲעָמא ִדְקָרא, "ַעל 

א ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם  ְּדַבר ֲאֶׁשר 

א  ּוַבַּמִים" ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַקֵּדם, ְו

. ָהָיה ָלֶהם ַדְרָּכּה ֶׁשל ִאָּׁשה ְלַקֵּדם

ְלַקֵּדם ֲאָנִׁשים ִלְקַראת ֲאָנִׁשים, 

ִאְׁשִּתיק. ָּבֵעי  ,ְוָנִׁשים ִלְקַראת ָנִׁשים

ֵאינֹו ָראּוי  ֶׁשָּדִוד[ ,ְלַאְכרּוֵזי ֲעֵליּה

ִמָּיד "ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש  ]ָלֹבא ַבָּקָהל

ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל 

ָנָחׁש". ּוְכִתיב, "ֶיֶתר  ֲאִביַגִיל ַּבת

ַהִּיְׁשְמֵעאִלי". ָאַמר ָרָבא, ְמַלֵּמד 

ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר, ָּכל ִמי 

ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר ַּבֶחֶרב. 

ָּכ ְמֻקְּבַלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל 

א "ַעּמֹונִ  ית", ָהָרָמִתי, "ַעּמֹוִני" ְו

א "מֹוָאִבית". מִ  ָמקֹום  ָּכל"מֹוָאִבי" ְו

ָהָכא ַתְרִּגימּו, "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת  ,ַקְׁשָיא

ֶמֶל ְּפִניָמה". ְּבַמֲעָרָבא ָאְמֵרי, ְוִאי 

ֵתיָמא ַרִּבי ִיְצָחק, ָאַמר ְקָרא 

 ",ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת""ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו, 

ה יָ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . "ַוֹּיאֶמר, ִהֵּנה ָבֹאֶהל

ד וִ ם ּדָ אִ  ׁשרָ דְ ּמִ ית הַ בֵ ד ּבְ אֹ ה מְ ׁשֶ ן קָ ּוּיּדִ 

◌ּ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינוא.  ל אוֹ הָ ּקָ א ּבַ בֹ י לָ אּורָ 

ה ּפָ לִ ּקְ ה לַ כָ מּוסְ ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ן יוָ ּכֵ 

 ּיָ א ׁשַ ם הּוה אִ ׁשֶ ן קָ ּוּיה ּדִ יָ ן הָ כֵ ד, לָ אֹ מְ 



ל כָ ה ּבְ תָ ּסְ ה נִ ּפָ לִ ּקְ הַ ה, וְ ּפָ לִ ּקְ לַ  ה אוֹ ּׁשָ דֻ ּקְ לַ 

א הּוי ׁשֶ דֵ ּכְ  ִנְׁשַמת ָּדִודת ל אֶ סֹ פְ לִ  חַ ּכֹ הַ 

 רֶ ה ּדֶ תָ יְ ה הָ מָ חָ לְ ּמִ ן הַ כֵ לָ . וְ ּהלָ  ּיָ ה ׁשַ יֶ הְ יִ 

ד וִ ת ּדָ ל אֶ סֹ פְ ה לִ ּסָ ּנִ ׁשֶ  ימִ דוֹ אֲ ג הָ אֵ וֹ ּד

ר ּגֵ ה יָ א הָ הּון ׁשֶ יוָ , ּכֵ ׁשרָ דְ ּמִ ית הַ בֵ ן ּבְ ּוּיּדִ ּבַ 

 ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמק, ּכַ לֵ מָ ע עֲ רַ ּזֶ מִ  ימִ דוֹ אֱ 

. (פסיקתא רבתי יב. פסיקתא דרב כהנא ג, טז)

יו ׂשָ ל עֵ ר ׁשֶ ּוּבחִ ת הַ ּדַ קֻ נְ ה ּבִ אֶ ְר ּנִ ה ּכַ יָ א הָ הּווְ 

ה ּסָ א נִ ן הּוכֵ ו, לָ ׂשָ עֵ ב לְ רוֹ ר קָ תֵ יוֹ ד, וְ וִ דָ וְ 

א ׁשֶ כְ ּו ה.ּפָ לִ ּקְ לַ ִנְׁשַמת ָּדִוד ת יר אֶ בִ עֲ הַ לְ 

 גאֵ וֹ ּדן כֵ ד. וְ וִ ל ּדָ א ׁשֶ נֵ וֹ ׂשלְ  פַ הָ  יחַ לִ צְ הִ 

, ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ א מֵ הּון ׁשֶ יוָ , ּכֵ דוִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ג אֵ וֹ ּד ןכֵ וְ  ים.ִר ּבְ חַ תְ ד מִ וִ דָ ו וְ ׂשָ עֵ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ ּבַ 

 ׁשרֶ ּׁשֹ א מִ י הּו, ּכִ 80ְּבִגיַמְטִרָּיא  ימִ דוֹ אֱ הָ 

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  גאֵ וֹ ּדן כֵ וְ  יל.עֵ לְ דִ י ּכְ ינִ מִ ְּׁש הַ ד מֵ וִ ּדָ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ לְ  ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  גּדָ 

, גּדָ ת ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ  גאֵ וֹ ּדי ׁשֶ מִ לְ ׁשַ ירּוּבִ 

 "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלדֹוֵייג" (סנהדרין נב:)

ְּכִתיב  "ְלדֹוֵייג"א"ר ְיהּוָדה ַּבר ַּפִזי 

ִנְתַּפְׂשָּתה ְּכָדג ַאָּתה ֲעַבְדָּתה  ָאַמר לוֹ 

ן כֵ וְ  ַרְּבָתה סֹוב ַאָּתה ּוְפַגע ְּבֹכֲהֵני ה'.

ל ב ׁשֶ ּצָ מַ א ּבְ צָ מְ ּנִ ם ׁשֶ דָ ל ָאז עַ ּמֵ רַ מְ  גאֵ וֹ ּד

ת כּולְ ּמַ ד הַ יסוֹ לִ  ּיָ ּׁשַ ם ׁשֶ יִר ּוּסיִ וְ  הגָ אֲ ּדַ 

י ׁשֵ נְ ת ַאמֶ חֶ לְ מִ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  "גיֵ וֹ ּדן כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ּכְ 

 )ט(בראשית יט, ד, וִ ת ּדָ מַ ְׁש ל נִ ם עַ דֹ סְ 

ִלְׁשּבר  ׁשּוַוִּיּגְ  דְמאַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט "

  ". ַהָּדֶלת

יר ב עִ ל נוֹ ע עַ רָ ן הָ וֹ ׁשר לָ ּבֵ ג ּדִ אֵ וֹ ן ּדכֵ וְ 

ם, גָ ְר הָ ה לְ ּוָ ל צִ אּוׁשָ ד, וְ וִ דָ לְ  רּוזְ עָ ים ׁשֶ נִ הֲ ּכֹ הַ 

ת יוֹ הְ לִ  ימּוּכִ סְ א הִ  אׂשָ מָ עֲ ר וַ נֵ בְ ַאוְ 

ג אֵ וֹ ת ּדח אֶ לַ ל ׁשָ אּוׁשָ ם, וְ גָ ְר הָ ים לְ יחִ לִ ְׁש 

ב ּצָ מַ ה ּבְ יָ ל הָ אּוּׁשָ ׁשֶ כְ ם. ּוגָ רָ הֲ ים וַ ּכִ סְ הִ ׁשֶ 

 ׁשנֶ עֹ ת ּכְ מּולָ  לֵ הוֹ ין ׁשֶ בִ הֵ ה וְ מָ חָ לְ ּמִ ה ּבַ ׁשֶ קָ 

ג רֹ הֲ ּיַ ג ׁשֶ אֵ וֹ ּדמִ  ׁשּקֵ א ּבִ ב, הּות נוֹ יגַ ִר ל הֲ עַ 

ם ב עִ ל נוֹ א ׁשֶ טְ חֵ ת הַ ן אֶ ּקֵ תַ י לְ דֵ ּכְ  תוֹ אוֹ 

 ר ּכָ חַ ַאוְ א. טֹ חֲ לַ  יחַ לִ ה ׁשָ יָ הָ ם ׁשֶ דָ ָא תוֹ אוֹ 

ר בֹ עֲ ת ּתַ כּולְ ּמַ הַ ג ׁשֶ אֵ וֹ ין ּדבִ ת, הֵ ל מֵ אּוּׁשָ ׁשֶ ּכְ 

ר ּפֵ סַ לְ ד ּווִ דָ ף לְ ּנֵ חַ תְ הִ א לְ א ּבָ ן הּוכֵ ד, לָ וִ דָ לְ 

ר תֶ ּכֶ ת הַ אֶ  יא לוֹ בִ הָ לְ ּו ל,אּות ׁשָ יתַ מִ ל עַ  לוֹ 

ת ים אֶ לִ ְׁש הַ לְ  תוֹ ג אוֹ רַ ד הָ וִ דָ . וְ לאּול ׁשָ ׁשֶ 

ם עַ 'מֵ ר ּבְ ָאבֹ מְ ב, ּכַ נוֹ  ֲהִריַגתל ן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ 

יף סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ  (תחילת שמואל ב'). ז'עֵ לוֹ 

ת ּפַ לִ ת קְ עַ נָ כְ ה הַ תָ יְ ל, הָ אּות ׁשָ יתַ ן מִ מַ זְ ּבִ ׁשֶ 

ן כֵ ד, לָ וִ ת ּדָ כּולְ מַ ים לְ ּכִ סְ הַ ק לְ לֵ מָ עֲ 

ל יג ׁשֶ צִ ּנָ י הַ מִ דוֹ אֲ ג הָ אֵ וֹ ּדל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

ת אֶ  יא לוֹ בִ הָ לְ ד, ּווִ דָ ר לְ ּׂשֵ בַ א לְ בֹ ה יָ ּפָ לִ ּקְ הַ 

  ל.אּול ׁשָ ר ׁשֶ תֶ ּכֶ הַ 

 "ליזַ ִר אֲ הָ ים' לְ לִ ּוּגלְ ּגִ ר הַ פֶ 'סֵ ּבְ 

 ( ז ס פרק  א לּון סָ י ּבֶ ִר מְ ּזִ ׁשֶ (

 (סנהדרין ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ . ּווׂשָ ל עֵ ּוּגלְ ה ּגִ יָ הָ 

ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע פב:) 

ְּבִעילֹות ָּבַעל אֹותֹו ָרָׁשע אֹותֹו ַהּיֹום 

 .ְוִהְמִּתין לֹו ִּפְנָחס ַעד ֶׁשָּתַׁשׁש ֹּכחוֹ 

ל עַ י ּבָ ִר מְ ּזִ ד' ׁשֶ וִ ּדָ  ׁשרֶ ר 'ׁשֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּו

ע ּבַ ְר ַאים וְ ִר ׂשְ ת עֶ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא יּבִ זְ ת ּכָ אֶ 

ן ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ל ׁשֶ  ִּגיַמְטִרָּיאיא הַ הִ . ׁשֶ יםמִ עָ ּפְ 

ת יא אֶ צִ הוֹ לְ  חוֹ ל ּכֹ כָ ה ּבְ ּסָ נִ י ִר מְ י זִ , ּכִ דוִ ּדָ 

ת חַ ּפַ ְׁש מִ ה ּבְ נָ מּוה טְ תָ יְ הָ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מַ ְׁש נִ 

ת רּוק, וְ לָ ת ּבָ ה ּבַ תָ יְ י הָ ּבִ זְ י ּכָ רֵ הֲ ק, ׁשֶ לָ ּבָ 

א בָ מּו



ז מָ ְר נִ  יחַ ִׁש ּמָ ן הַ כֵ ק. לָ לָ ל ּבָ ה ׁשֶ ּדָ כְ ה נֶ תָ יְ הָ 

ו ׂשָ עֵ ים ׁשֶ אִ אן רוֹ ם ּכָ גַ יו. וְ תָ ילוֹ עִ ר ּבְ ּפַ סְ מִ ּבְ 

ן כֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ ת הַ מַ ְׁש ת נִ ם אֶ ּגֹ פְ ה לִ ּסֶ נַ מְ 

ר ( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ים, ּכְ ּטִ ִׁש ה ּבְ יָ א הָ טְ חֵ הַ  ב במד

ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל " א)כה, 

 יםּטִ ׁשִ וְ  ".ָאבָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מוֹ 

ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ןכֵ . וְ יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ָאַמר ָרָבא ְמַלֵּמד ֶׁשָחַגר  (יבמות עז.)

ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו 

 ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר ַּבֶחֶרב, ּכָ 

ְמֻקְּבָלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל 

א ַעּמֹוִנית מֹוֲאִבי הָ  ָרָמִתי ַעּמֹוִני ְו

א מֹוֲאִבית ט קַ א נָ ׂשָ מָ ן עֲ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ  .ְו

י ּמִ ם, ׁשֶ קוֹ ם מָ ּוׁשּבְ  ינּוצִ א מָ את ׁשֶ זֹ ן ּכָ וֹ ׁשלָ 

י מִ ב, ּדְ רֶ חָ ר ּבֶ קֵ ּדָ יִ  ה זוֹ כָ לָ הֲ ים לַ ּכִ סְ מַ  ינוֹ אֵ ׁשֶ 

ם גָ ל ּפְ יטִ הָ ה לְ ּסֶ נַ מְ ּו ה זוֹ כָ לָ ל הֲ ק עַ לֵ חוֹ ׁשֶ 

ין דִ ּכְ  ינוֹ , ּדִ יחַ ִׁש מָ ּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ ּבְ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ב.רֶ חָ ר ּבֶ קֵ יּדָ א לִ לּון סָ י ּבֶ ִר מְ זִ 

ְנָחס יּפִ  ַוַּיְרא" (ווי העמודים יח)"ה' לָ 'ְּׁש ּבַ 

ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ר זָ עָ לְ ן אֶ ּבֶ 

 ",ח ְּבָידוֹ ָהֵעָדה ַוִּיַּקח ֹרמַ  ִמּתוֹ 

ְוָקֶׁשה ַמה ֶּׁשִהְזִּכיר ֶׁשָּלַקח ָהֹרַמח 

 ַמה ִּלי ִאם ִמּתוֹ  ,ָהֵעָדה ְּבָידֹו ִמּתוֹ 

 ָהֵעָדה ָלַקח אֹותֹו אֹו ִמָּמקֹום ַאֵחר

ֶאָּלא ְלהֹורֹות ֶׁשְּלִקיַחת ָהֹרַמח ', כּווְ 

ַרק  ,א ָהָיה ִלְדֹקר ַהְמָנֲאִפים ְלָבד

ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְוָאַמר ָּכל ָעָׂשה ַּכֲעָמָׂשא 

ִמי ֶׁשֵאין ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר 

ָעָׂשה ִּפְנָחס ָלַקח ָהֹרַמח  ֶּבָחֶרב, ּכָ 

 ִלְׁשֹמעַ  ,ָהֵעָדה ָהֵעָדה ְלֹצרֶ  ִמּתוֹ 

   .ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה זֹו אֹו ְלָדְקרֹו ָּבֹרַמח

 ֶאת ָצרֹור" יז) כה, (במדבר

 ִּכי :אֹוָתם ְוִהִּכיֶתם ִניםַהִּמְדיָ 

 ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם ֹצֲרִרים

 ְּדַבר ְוַעל ְּפעֹור ְּדַבר ַעל ָלֶכם ִנְּכלּו

 האֶ ְר נִ  ".ֲאֹחָתם ִמְדָין ְנִׂשיא ַבת ָּכְזִּבי

 תאֶ  םּגֹ פְ לִ  ּוּסנִ  םהֵ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ  זמֶ רֶ  אןּכָ  ׁשיֵ ּדְ 

 כט) כה, א(ש" בתּוּכָ  יהָ לֶ עָ ׁשֶ  דוִ ּדָ  ׁשפֶ נֶ 

 ִּבְצרֹור ְצרּוָרה ֲאֹדִני ֶנֶפׁש ְוָהְיָתה"

 ',כּווְ  "ָצרֹור"ּבְ  םתָ אוֹ  ּויׁשנִ עֱ הֶ  ",ַהַחִּיים

 ה,רָ ּוׁשקְ  וֹ ׁשרּוּפֵ  הרָ רּוצְ ּדִ  ".ֹצֲרִרים ִּכי"

 יםּיִ חַ הַ  ררוֹ צְ ּבִ  הרָ ּוׁשקְ  התָ יְ הָ  דוִ ּדָ  ׁשפֶ נֶ וְ 

   ה.זֶ ּבָ  םּגֹ פְ לִ  ּוּסנִ  םהֵ וְ  ים,ּיִ חַ הַ  רׁשֶ קֶ  אהּוׁשֶ 

 ,בזָ כָ וְ  רקֶ ׁשֶ  ןוֹ ׁשּלְ מִ  יאהִ  יּבִ זְ ּכָ 

 ןכֵ וְ  ת,מֶ אֱ  לׁשֶ  ץיצוֹ נִ  ׁשיֵ  רקֶ ׁשֶ  לכָ בְ ּדִ 

 דוִ ּדָ  לׁשֶ  תמֶ אֱ  לׁשֶ  ץיצוֹ נִ  היָ הָ  יּבִ זְ כָ ּבְ 

ב תּוה ּכָ דָ יהּוה מִ לָ ד ׁשֵ לַ וֹ ּנׁשֶ ן ּכְ כֵ . וְ לֶ ּמֶ הַ 

ת ְׁשמֹו ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא אֶ " ה)בראשית לח, (

י פִ ". ּכְ ְּבִלְדָּתּה ֹאתוֹ  ִבְכִזיבֵׁשָלה ְוָהָיה 

ת ה ּבַ תָ יְ ה הָ דָ הּות יְ ׁשֶ אֵ  עַ ּות ׁשּבַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

 ׁשרֶ ת ׁשֹ יד אֶ לִ הוֹ ה לְ לָ כְ א יָ יא הִ ו, וְ ׂשָ עֵ 

ם. ל ׁשֵ ת ׁשֶ ה ּבַ תָ יְ הָ ר ׁשֶ מָ ק ּתָ , רַ יחַ ִׁש מָ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  יבזִ ּכְ ל ה ׁשֶ ינָ חִ ה ּבְ תָ יְ א הָ ילָ ּמֵ מִ 

 יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  הלָ ׁשֵ ת דַ לֵ ּבְ  יּבִ זְ ּכָ 

 לׁשֶ  ץיצוֹ ב נִ זָ כָ ה ּבְ יָ י הָ . ּכִ היׁשִ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ . וְ לֶ ּמֶ הַ  דוִ ּדָ  לׁשֶ  תמֶ אֱ 

 ּהתָ אוֹ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ  איבָ זִ ּון ּכּבֶ ל ד' עַ וִ ּדָ  ׁשרֶ 'ׁשֹ 

ְוָיֵפַח " ג)(חבקוק ב, ב תּוּכָ ן הַ כֵ ה. וְ ינָ חִ ּבְ 

 בתּוּכָ 

 ןכֵ וְ 



א ְיַכֵּזב ת וֹ ּפלִ ּקְ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ מְ " ַלֵּקץ ְו

ת ינַ חִ בְ ם ּבִ ה הֵ ּלָ אֻ ּגְ הַ ץ וְ ּקֵ ל הַ ת עַ וֹ ׁשּבְ לַ תְ ּמִ הַ 

ל ב עַ תּוּכָ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ . וְ בזָ ּכָ 

ם ר ּגַ ּכָ זְ מֻ ב, ּוזָ ה ּכָ יָאבִ ּמְ ן ׁשֶ וֹ ּיאת צִ ּטָ חַ 

. עַ ּות ׁשם ּבַ ן עִ ּתֵ חַ תְ ה הִ דָ הּום יְ ּׁשָ ם ׁשֶ ּלָ דֻ עֲ 

 ַבתלְ ֵראִׁשית ַחָּטאת ִהיא " (מיכה א, יג)

ָלֵכן  ִנְמְצאּו ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל: ָבִּכי  ִצּיֹון

ַאְכִזיב ִּתְּתִני ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת ָּבֵּתי 

 ָאִביאְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל: ֹעד ַהּיֵרׁש  ְלַאְכָזב

ָיבֹוא ְּכבֹוד  ֲעֻדָּלם ֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ַעדָל יוֹ 

ר כָ זָ ל ּכָ " (מ"א יא, טז)ב תּוּכָ ן הַ כֵ ". וְ ִיְׂשָרֵאל

ר ׁשֶ קֶ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ . וְ "בזָ ּכָ ם" ר"ת דוֹ אֱ ּבֶ 

 יׁשת אִ "ּבַ ק סּוּפָ את ּבַ רֵ קְ ּנִ ׁשֶ  עַ ּות ׁשין ּבַ ּבֵ 

א רָ קְ ּנִ י ׁשֶ ִר מְ זִ לְ  יב",זִ כְ "ּבִ ה דָ לְ יָ וְ  י"נִ עֲ נַ ּכְ 

ה ּסָ נִ , וְ ית"נִ עֲ נַ ּכְ ן הַ ל ּבֶ אּו"ׁשָ ק סּוּפָ ּבַ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ . יּבִ זְ ּכָ  רֶ יד ּדֶ לִ הוֹ לְ 

 אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יבזִ ּכְ ן שליט"א ׁשֶ מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא

ה נָ רוֹ חֲ ה"א ַאה הַ רָ סֵ חֲ וַ א"ו. "א וָ "ד הֵ יּו

  ת.כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

א ִאיׁש ֵאל " (תענית ט.) ימִ לְ ׁשַ רּויְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ר לְ אמַ ם יֹ אִ  הּוּבָ י אַ ּבִ ר רַ מַ ָא ",ִויַכֵּזב

ם דָ ן ָאּבֶ  .אב הּוּזֵ כַ מְ  ,ינִ ל אֲ ם אֵ דָ ָא

ה לֶ י עוֹ נִ אֲ ׁשֶ  .וֹ ת ּבהוֹ תְ לִ  פוֹ סוֹ  ,ינִ אֲ 

ה. ּנָ ימֶ קִ א יְ ר וְ מַ א ָאהּום הַ יִ מַ ּׁשָ לַ 

ֵאל  א ִאיׁש"ם עָ לְ ת ּבִ ַאבּוּנְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

ה יָ הָ ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ עַ  התָ יְ הָ  ",ִויַכֵּזב

 .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  ב.ּזֵ כַ מְ  רקֶ ׁשֶ  יחַ ִׁש מְ 

 נּום ָאעָ לְ ל ּבִ יו ׁשֶ תָ כוֹ ְר ּבִ ּמִ שליט"א ׁשֶ  .פ

ר מַ א ָאן הּוכֵ ל, לָ ּלֵ קַ ה לְ צָ ה רָ ים מַ עִ דְ יוֹ 

ת ה אֶ צָ רָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ",ִויַכֵּזבל אֵ  יׁשא אִ "

ן תַ א נָ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ , ּכְ יּבִ זְ ּכָ ל ׁשֶ  בזָ ּכָ הַ 

ן כֵ יא. וְ טִ חְ הַ י לְ ּבִ זְ ת ּכָ אֶ  חַ ְׁש ק לִ לָ בָ ה לְ צָ עֵ 

ִאם " יח)(במדבר כב, ם עָ לְ ּבִ  ירֵ בְ ּדִ ר"ת  "בזָ ּכָ 

א ז ּמֵ רַ ". לְ ָהבזָ ֶסף וְ ּכֶ יתֹו בֵ  ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמ

  .בזָ ּכָ ה צָ ם רָ עָ לְ ּבִ ׁשֶ 

  ד.וִ ל ּדָ ׁשֶ  תוֹ מָ ְׁש ל נִ ה עַ מָ חָ לְ ּמִ הַ 

ל ה עַ מָ חָ לְ ּמִ ל הַ דֶ ת ּגֹ ים אֶ אִ רוֹ  נּוה ָאל זֶ ּכָ מִ ּו

ת יַאִר ּבְ ן מִ יוֹ ר ּצִ ל הַ עַ ד וְ וִ ל ּדָ ׁשֶ  תוֹ מָ ְׁש נִ 

ל א עַ ּבָ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ ל מֵ חֵ ם, הָ וֹ ּיד הַ עַ  םלָ עוֹ הָ 

א טְ חֵ ּבְ  ׁשֵ מְ הֶ א, וְ מָ הֲ זּו ּהּבָ יל טִ הֵ ה וְ ּוָ חַ 

 בּוּׁשָ ים ׁשֶ כִ לָ ּמְ ת הַ מֶ חֶ לְ מִ ן, ּווֹ אׁשִר ם הָ דָ ָא

ט. ית לוֹ ל ּבֵ עַ  ּוּבּסַ ם ׁשֶ דֹ סְ  ְוַאְנֵׁשיט, ת לוֹ אֶ 

ק, חָ צְ יִ ם וְ הָ רָ בְ ַאלְ  לֶ ימֶ בִ אֲ ה ׂשָ עָ ת ׁשֶ רוֹ ּצָ הַ וְ 

ט עַ מְ ּכִ ר ׁשֶ מָ תָ ה וְ דָ הּול יְ ה ׁשֶ ׂשֶ עֲ ּמַ הַ וְ 

ל כָ , וְ ָסלּואן י ּבֶ ִר מְ א זִ טְ חֵ ה, וְ פָ ְר ְׂש נִ 

ד '. עַ כּווְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ לְ  יּוהָ ת ׁשֶ יפוֹ דִ ְר הָ 

י מִ דוֹ אֲ ג הָ אֵ וֹ ת ּדאֶ  יסנִ כְ הַ ג לְ ַאס"מ ּדָ הַ ׁשֶ 

ה יֶ הְ ּיִ ׁשֶ  נוֹ ְר ת קַ ים אֶ ִר הָ לְ ל, ּואֵ רָ ְׂש ל יִ לַ כְ לִ 

ל סֹ פְ ה לִ ּסֶ נַ ּיְ י ׁשֶ דֵ ל ּכְ ּכֹ ין, הַ ִר דְ הֶ נְ ּסַ הַ  אׁשרֹ 

ם ּוּׁשה מִ ל זֶ ים. ּכָ נִ פְ ּבִ מִ ִנְׁשַמת ָּדִוד ת אֶ 

, ִנְׁשַמת ָּדִוד ְּכִדְלֵעילה ּבְ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ּכָ ׁשֶ 

ר תֵ ה יוֹ ּלָ אֻ ּגְ ת לַ דֶ ּגֶ נַ תְ מִ ת ּומֶ חֶ לְ ס"מ נִ הַ וְ 

  ה.יָאִר ּבְ ר ּבַ חֵ ר ַאבָ ל ּדָ ּכָ מִ 
ל דֶ ת ּגֹ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ק נִ מֶ ר עֹ תֶ יֶ בְ ּו

א בָ מּוד. ּדְ וִ ל ּדָ ׁשֶ  תוֹ מָ ְׁש ל נִ ה עַ מָ חָ לְ ּמִ הַ 

(נתיב קצור אבי"ע פתח ים' ִר עָ י ְׁש חֵ תְ ר 'ּפִ פֶ סֵ ּבְ 

ם דָ ם ָאׁשֵ א ּבְ רָ קְ ן נִ מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאלַ עוֹ ׁשֶ  ג)



ם דֶ ן קוֹ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ל ָאז עַ ּמֵ רַ ן, לְ מוֹ דְ קַ 

ן מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאלַ ד עוֹ סוֹ ה ּבְ יָ הָ א ׁשֶ טְ חֵ הַ 

, ֻּכָּלםת מוֹ לָ עוֹ ל הָ ת ּכָ אֶ  כוֹ תוֹ ל ּבְ לֵ וֹ ּכׁשֶ 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּון כֵ . וְ פוֹ ד סוֹ ו עַ ּקַ ית הַ אִׁש רֵ מֵ 

ֶׁשּסֹוֵבר מֹוִרי  ִנְרֶאה (טו:)ם' כָ ת חָ רַ וֹ 'ּת

ָהַרב ז"ל ֶׁשּׁשּום א' ֵמַהַּפְרצּוִפים 

א  ןמוֹ דְ ם קַ דָ ָאָהֶעְליֹוִנים ֲאִפּלּו 

ִנְתְקנּו ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ַעד ֶׁשָּבא ָאָדם 

ְוַעל ָידֹו ִהְתִחילּו ְלִהָּתֵּקן  ,ָהִראׁשֹון

 ׁשרֶ ּׁשֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ ָפִניםֻּכָּלם ָּפִנים ּבְ 

ם לַ עוֹ א מֵ הּו ִׁשיחַ מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ל ם ׁשֶ תָ מָ ְׁש נִ 

ת, ילּוצִ אֲ ם הָ לַ ל עוֹ עַ א מֵ הּון, ׁשֶ מוֹ דְ קַ  םדָ ָא

ן כֵ לָ ת. וְ מוֹ לָ עוֹ ל הָ כָ ר ּבְ תֵ יוֹ ּבְ  ּהַ בֹ ּגָ א הַ הּווְ 

ם הֵ ב, ׁשֶ הָ זָ ן וְ בֶ ת אֶ ינַ חִ א ּבְ הּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ 

 ִמְתַּגֶּלהץ ּקֵ ר 'הַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ם. ּדְ מֵ וֹ ּד

ם דָ ת ָאינַ חִ ּבְ ם מִ מֵ וֹ ּדהַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ע' ׁשֶ קַ ְר ּקַ ּבַ 

ם מֵ וֹ ּדבַ ן. ּופָ סוֹ ן ּבְ תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עּוד נָ סוֹ ן ּבְ מוֹ דְ קַ 

ד ם סוֹ הֵ ן, ׁשֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ת ָארוֹ ים אוֹ ִר ּתְ ּתַ סְ מִ 

ָּפר ְוֵכן ַהִּמסְ  .ִׁשיחַ מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ת מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ שֹ 

 י"חַ ׁשִ ּמָ הַ  "לֶ מֶ  ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

יף סִ הוֹ וְ  .ןוֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאן יַ נְ מִ ּכְ  607א הּו

 יחַ ׁשִ ּמָ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

ב תּוּכָ י ׁשֶ פִ כְ , ּויםמִ רוֹ י מְ הֵ בְ גָ ּבְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל " יג)ישעי' נב, ( יחַ ִׁש ּמָ ל הַ עַ 

יף סִ הוֹ וְ  ".י ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמֹאדַעְבּדִ 

ת שליט"א ּבָ ן ׁשַ ק ּבֶ חָ צְ הרה"ג ר' יִ 

ן יד ּבֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכם הַ עִ  המָ ׁשָ ּנְ ׁשֶ 

  י.ׁשַ יִ 

ּוְכֶׁשִּנְבָרא  קפו.) (וישבר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ָהעֹוָלם, ִנְבָרא ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא 

ת ֶׁשל ָהעֹוָלם ְוִתּקּונֹו, ֶׁשהּוא ַהְּׁשֵלמּו

ְנֻקָּדה ַאַחת ֶׁשל ָהעֹוָלם ְוָהֶאְמַצע ֶׁשל 

ִמְזמֹור "ִצּיֹון, ֶׁשָּכתּוב  ,ַהֹּכל, ּוִמי הּוא

ִהים ה' ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא  ְלָאָסף ֶאל ֱא

. "ָאֶרץ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמֹבאוֹ 

ב ִמִּצּיֹון, ֶׁשָּכתּו ,ּוֵמֵאיֶזה ָמקֹום

ִהים הֹוִפיע" . "ִמִּצּיֹון ִמְכַלל ֹיִפי ֱא

ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא ַצד ַהְּׁשֵלמּות 

ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה ָּכָראּוי ְוִצּיֹון 

ַהֹחֶזק ְוַהְּנֻקָּדה ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם, 

ּוֵמַהָּמקֹום ַההּוא ִנְתַקן ָּכל ָהעֹוָלם 

 .ָּכל ָהעֹוָלםְוַנֲעָׂשה, ּוִמּתֹוכֹו ִנּזֹון 

יא הִ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ן ּבְ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ ּנְ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

ה זֶ ת. וְ מוֹ לָ עוֹ ל הָ ּכָ  אּוְר בְ ה נִ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ הַ 

 ּהַ בֹ ּגָ א הַ הּון שֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ם ָאלַ ל עוֹ ד שֶ וֹ ּסהַ 

 צג.) רות( ָחָדׁשר הַ זֹ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ ר. וְ תֵ יוֹ ּבְ 

 ִהיא ]ִצּיֹון תְנֻקּדַ [ ְנקּוָדא ַהִהיא

 ִנְתַּפְּׁשָטה ּוִמָּׁשם עֹוָלם ֶׁשל ְמקֹומוֹ 

 נּוְר ַאּבֵ ן כֵ וְ  .רּוֹחֶתיהָ  ְלָכל ָהָאֶרץ

יא הִ ְּנֻקַּדת ִצּיֹון ׁשֶ ים' בִ רּול ּכְ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

ל ז ׁשֶ ת לּוינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ה, ׁשֶ ּיָ תִ ְּׁש ן הַ בֶ אֶ 

יא ז הִ ּוּלם הַ צֶ עֶ ם, וְ לָ עוֹ ל הָ ל ּכָ ה ׁשֶ רָ דְ ִׁש 

ה יָאִר ּבְ ר ּבַ בָ ל ּדָ ל ּכָ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ּדַ קֻ נְ ל לִ מֶ סֵ 

 ׁשּדֵ חַ תְ יִ  ּוּנּמֶ מִ ם, ּוּגָ פְ נִ  ינוֹ אֵ ה וְ ּנֶ ּתַ ְׁש מִ  ינוֹ אֵ ׁשֶ 

 .יף הרה"ג ר' שסִ הוֹ א. וְ בֹ יד לָ תִ עָ ם לֶ דָ ָאהָ 

 לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ין שליט"א ׁשֶ קִ סְ ייְ רֵ 

  .הרָ דְ ל ִׁש ז ׁשֶ לּוא ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יחַ ׁשִ ּמָ הַ 

 (ב"ר ב, ד) ׁשרָ דְ ּמִ ר הַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ ל ּפִ עַ 

ִקים רּוחַ וְ "  ַהָּמִים" ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱא

ָמִצינּו ן כֵ וְ  .ַהָּמִׁשיחַ  ֶמלֶ  ֶׁשל רּוחוֹ  ֶזה



ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ִנְבְראּו  (פסחים נד.)ַּבְּגָמָרא 

, ֵאּלּו ֵהן, ּתֹוָרה, ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם

ּוְתׁשּוָבה, ְוַגן ֵעֶדן, ְוֵגיִהָּנם, ְוִכֵּסא 

ַהָּכבֹוד, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְׁשמֹו ֶׁשל 

ִוד ּדָ ָדם אָ ת מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ָמִׁשיַח.

יא ן הִ כֵ , לָ ןמוֹ דְ קַ  םדָ ָאם לַ עוֹ א מֵ הּו ִׁשיחַ מָ 

ם לֵ עְ הֶ ם הַ דֶ וֹ ק ינּויְ ם, הַ לָ עוֹ ם הָ דֶ ה קוֹ ָאְר בְ נִ 

 ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפתיא ן הִ כֵ לָ ם, וְ צּומְ ּצִ הַ וְ 

ל י ׁשֶ מִ ְׁש ּגַ ר הַ מֶ חֹ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ,ַהָּמִים

ם, לָ עוֹ הָ  ףסוֹ ּבְ א בֹ יָ  יחַ ִׁש ּמָ ן הַ כֵ לָ ם. וְ לָ עוֹ הָ 

ה ּלֶ ּגַ תְ ז ּתִ ָאן, וְ פָ סוֹ ן ּבְ תָ ּלָ חִ ץ ּתְ עּוד נָ סוֹ ּבְ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ ם. וְ לָ עוֹ ת ּבָ קּואֱ ב הָ ּוׁש

 רּוחַ וְ " בתּוּכָ הַ י שליט"א ׁשֶ ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ ַא

ִקים ְׁשמֹו ֶׁשל  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמַרֶחֶפת ֱא

י נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּייף הרה"ג ר' צִ סִ הוֹ וְ  ָמִׁשיַח.

ל ת ׁשֶ נוֹ וֹ אׁשִר ת הָ וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּתֵ ְּׁש שליט"א ׁשֶ 

י ּתֵ ְׁש . ּוקלֵ מָ עֲ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ת" פֶ חֶ רַ מְ "

 ן", הֵ תפֶ חֶ רַ ל "מְ ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאת הָ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ר בָ ּכְ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר. יתילִ לִ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

ת מַ ְׁש נִ ת ּבְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ  זּוחְ אֶ ה נֶ לָ חָ תְ הַ מֵ 

ע צַ מְ אֶ ּבְ ׁשֶ  ח'ת אוֹ ת הָ ינַ חִ א ּבְ הּו, ׁשֶ יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ן כֵ וְ  .תוֹ ּפלִ ּקְ הַ  זּוחְ אֶ יב נֶ בִ ּסָ מִ ת", ּופֶ חֶ רַ "מְ 

 'ירמי(ב תּוּכָ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  דוִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ 

ן כֵ וְ  ."ָיָקר ִמּזֹוֵלל ּתֹוִציא ְוִאם" יט)טו, 

 יחַ ׁשִ מָ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ם" דָ ָא הׂשֶ עֲ נַ ב "תּוּכָ הַ 

ן הַ ן ּדֶ עוֹ מְ הרה"ג ר' ִׁש א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  .דוִ ן ּדָ ּבֶ 

אֹוִתּיֹות  חַ ית נֹ אׁשִ רֵ ּבְ שליט"א ׁשֶ 

י אתִ רָ ּבָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו, ׁשחָ י נָ אתִ רָ ּבָ 

  .יחַ ׁשִ מָ 

ָאַמר ַרב, ָלא  :)(סנהדרין צחַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ִאיְבִרי ָעְלָמא, ֶאָּלא ְלָדִוד. ּוְׁשמּוֵאל 

ָאַמר, ְלֹמֶׁשה. ְוַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, 

ן מַ זְ ּבִ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ ה ּׁשֶ י מַ פִ לְ ּו ַלָּמִׁשיַח.

ל ּכָ א ׁשֶ צֵ ד, יוֹ וִ דָ ה וְ שֶ מֹ  רּוּבְ חַ תְ ה יִ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

יא ה הִ יָאִר ּבְ ית הַ לִ כְ ן ּתַ כֵ וְ  ת.מֶ ת אֱ יטוֹ ִּׁש הַ 

ד חּוּיִ ת הַ רּוְר עוֹ ְת הִ , וְ יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ד קב"ה ּוחֵ יַ לְ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ  ׁשרָ ְׁש ּמֻ ד ׁשֶ וִ ּדָ  רֶ יא ּדֶ הִ 

א בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ין. ּוּבִ קְ ין נּוּיִ ּמַ ת הַ ת אֶ לוֹ עֲ הַ לְ 

 (זכריה יד, ט)ב תּוּכָ הַ ס' ׁשֶ חָ נְ י ּפִ ילֵ בִ ר 'ְׁש פֶ סֵ ּבְ 

" דֶאחָ  וֹ ּוְׁשמ דַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאחָ "

ַאַחר  (שמות י.) ַּבֹּזַהר ָמִצינּו ְוֵכן ."דוִ ּדָ ס"ת 

ָּכ ַיֲעֹר ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ְקָרבֹות ְּבָכל 

ָלם ִּביִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָהעוֹ 

. "ְיִמיְנ ה' ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכחַ "ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 

, "ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר"ָאז, 

, זֹו ה' "ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר"ְוַאַחר ָּכ 

ְוָהָיה ה' "ַאֲחרֹוָנה. ְּבאֹותֹו ְזַמן ָּכתּוב, 

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָא

  ."ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

ָלּה  ה'ַוּיאֶמר " (בראשית כה, כג) בתּוּכָ 

ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים 

 ".ֶיֱאָמץּוְלֹאם ִמְלֹאם  ֵרדּוִמֵּמַעִי ִיּפָ 

א ִיְׁשוּו  ",ֶיֱאָמץִמְלֹאם " "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו

א  .ֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפלּכְ  ,ִּבְגֻדָּלה

ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל 

ו ׂשָ ין עֵ ק ּבֵ בָ אֲ ּמַ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . ְירּוָׁשַלִים

 ֶׁשָהאֹות ".ץמָ אֱ יֶ "ה ּלָ ּמִ א ּבַ ב הּוקֹ עֲ יַ לְ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּתֵ ן ְׁש הֵ ה נָ רוֹ חֲ ַאהָ ה וְ נָ וֹ אׁשִר הָ 

ְמֻרָּמז  "ץ"מָ אֱ "יֶ  ןכֵ ן. וְ וֹ ּיצִ ל ת ׁשֶ נוֹ וֹ אׁשִר הָ 



 ַיֲאֵמץוְ ֲחַזק " (תהילים כז, יד)ד וִ ת ּדָ ּלַ פִ תְ ּבִ 

ים, ִר צְ וֹ ּנל הַ מֶ סֶ  "בלָ צְ ם ז ּגַ ּמָ רֻ מְ ", ּוִלֶּב

ד וִ דָ ", וְ ִלּבֶ  ץְוַיֲאמֵ יל "עֵ לְ דִ ד ּכְ וִ דָ ם ּבְ חָ לְ ּנִ ׁשֶ 

ת ים אֶ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ץ".מָ אֱ "יֶ  יִר ם צָ ּדָ גְ ּנֶ ז ׁשֶ מַ רָ 

ים קִ בָ אֲ ּמַ יב הַ בְ סְ  "ץ"מָ אֱ "יֶ  לז ׁשֶ מֶ רֶ הָ 

ן. וֹ ּיר צִ הַ וְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ת עַ נוֹ חוֹ צְ ּנִ הַ וְ 

ת מַ ְׁש ר נִ בּוט עֲ ת לוֹ יל אֶ ּצִ ם הִ הָ רָ בְ ַאׁשֶ ּכְ 

 ֹוןיֶעלְ ֵאל  ָברּוּו" )כ, (בראשית ידב תּוד, ּכָ וִ ּדָ 

א צָ ם יָ הָ רָ בְ ַאׁשֶ ן ּכְ כֵ ". וְ ְּבָיֶד ֶריצָ  ֵּגןמִ  ֶׁשראֲ 

 )יד(בראשית כ,  בתּוּכָ  לֶ ימֶ בִ אֲ ם מֵ לוֹ ׁשָ ּבְ 

אן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ֹצ ֶלמֶ ִביאֲ  ַּקחּיִ וַ "

ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה  ּוְׁשָפֹחת

ב תּוּכָ  לֶ ימֶ בִ אֲ ק וַ חָ צְ ל יִ צֶ ן אֵ כֵ ". וְ ִאְׁשּתוֹ 

ִּכי  ָחקצְ יִ ַוּיאֶמר ֵאָליו " ט) ,(בראשית כו

ד וִ ּדָ ׁשֶ ן ּכְ כֵ ". וְ הָ יָעלֶ  מּותאָ  ֶּפן יְרּתִ מַ אָ 

 )יח (ש"ב כב,ב תּויו, ּכָ בָ יְ אוֹ ל מֵ צֵ ּנָ הִ ל לְ ּלֵ ּפַ תְ הִ 

 ּוָאְמצ יּכִ ַיִּציֵלִני ֵמאְיִבי ָעז ִמּׂשְנַאי "

ָעז  ֵמֹאְיִביַיִּציֵלִני " )יח (תהילים יח,". ִמֶּמִני

ן ּבַ ְר ן חֻ מַ זְ ן ּבִ כֵ ". וְ ִּניִמּמֶ  ּוָאְמצ יּכִ ּוִמּׂשְנַאי 

 ןוֹ ּיצִ ם ד עִ חַ יַ  ץ"מָ אֱ "יֶ ז ּמָ רֻ מְ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ 

 ִצּיֹוָנהֵנס  ְׂשאּו" )ו, (ירמי' ד. יםִר צְ נוֹ  םעִ וְ 

 יאֵמבִ ַּתֲעמדּו ִּכי ָרָעה ָאנִכי  ָהִעיזּו ַאל

 ִהֵּנהַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים ', גוֹ וְ  ָּגדֹולפֹון ְוֶׁשֶבר ִמּצָ 

 ץֶארֶ מֵ  יםאִ ּבָ  םים ֹנְצִר ְירּוָׁשלַ  ַהְׁשִמיעּו ַעל

ן כֵ ". וְ קֹוָלם ְיהּוָדהָעֵרי  ַהֶּמְרָחק ַוִּיְּתנּו ַעל

ָסִביב  ְׂשִאי" )חשעי' מט, יי(ב תּוה ּכָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  לעַ 

ן כֵ ". וְ ָל ָבאּו ּוצִנְקּבְ  םי ֻּכּלָ אִ  ּוְר יִ ֵעינַ 

 יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ׁשֶ  מוֹ א ְׁש ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ץ"מָ אֱ "יֶ 

  ת.וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  חמַ צֶ 

ַהַּמְלכּות ַעל ָּכל ת אֶ ְּכֶׁשָּדִוד ִקֵּבל ָמִצינּו 

"ַוָּיֹבאּו ָּכל ִזְקֵני  (ש"ב ה, ג)ִיְׂשָרֵאל, ָּכתּוב 

ֶחְברֹוָנה ַוִּיְכֹרת  ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמלֶ 

ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני  ָלֶהם ַהֶּמלֶ 

ַעל  ְלֶמלֶ  ה' ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד

ם ר ּגַ ּוׁשקָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ִיְׂשָרֵאל"

ל עַ  לֶ מֶ לְ  תוֹ אוֹ  יכּולִ מְ ם הִ ׁשָ ן, וְ רוֹ בְ חֶ לְ 

ָּדִוד  (לך לך עט:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ל.אֵ רָ ְׂש יִ 

ֵאין לֹו ְלַקֵּבל ַּבַּמְלכּות ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּבר 

ָאז ָּבֶהם ָּבָאבֹות ֶׁשֵהם ְּבֶחְברֹון וְ 

ְיַקֵּבל ַהַּמְלכּות ְוַעל ֵּכן ִהְתַעֵּכב ָׁשם 

ד וִ ין ּדָ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ֶׁשַבע ָׁשִנים

ן, רוֹ בְ חֶ ר ּבְ בּוּקָ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאלְ  לֶ ּמֶ הַ 

מלכים (ְלָהֲאִריַז"ל  'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּבְ א בָ ּוּמּכַ 

 ,ִׁשיחַ מָ ד וִ ּדָ ָדם אָ ר"ת  ָאָד"םׁשֶ  )טא, ע' שע

 ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון.ת אֶ ְוָדִוד ָּבא ְלַתֵּקן 

ים ּסִ נַ ק מְ לֵ מָ עֲ ו וַ ׂשָ עֵ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ רוֹ בְ חֶ ם ּבְ גַ וְ 

 ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתןס, נֵ ּכָ הִ לְ ק ּוינוֹ לִ 

, ֶׁשֹראׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְקַּבר (בראשית נ, יג)

ל עַ 'ּבַ א ּבְ בָ ּון מכֵ . וְ ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

ַוָּיָקם ְׂשֵדה " יז)בראשית כג, (ים' ִר ּוּטהַ 

ו. ֶרֶמז ְלֵעָׂשו "ֵעׂשָ  ךר"ת ְּבֵהפֶ  "ֶעְפרֹון

ן וֹ ּלעַ בְ ּו .הרָ עָ ּמְ ֶׁשָּיקּום ְלַעְרֵער ַעל הַ 

 םַוָּיקָ ל "ס"ת ׁשֶ הַ יף ׁשֶ סִ ן' הוֹ יוֹ לְ ר עֶ 'אוֹ 

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר "ן,מָ הָ " ןֶעְפרוֹ  הְׂשדֵ 

ת רַ עָ ּמְ ק מִ ינוֹ ים לִ ּסִ נַ ן מְ מָ הָ  וֹ ּדכְ נֶ ו וְ ׂשָ עֵ ׁשֶ 

ַוָּיָקם "ם "י ׁשָ ִּׁש ב רַ תַ ן ּכָ כֵ ה. וְ לָ ּפֵ כְ ּמַ הַ 

ְּתקּוָמה ָהְיָתה לֹו ֶׁשָּיָצא  "ֵדה ֶעְפרֹוןְׂש 

ת ּלַ אֻ ּגְ ים ׁשֶ אִ . רוֹ ִמַּיד ֶהְדיֹוט ְלַיד ֶמֶל



ד יַ ם לְ קוֹ ּמָ ת הַ ה אֶ תָ לְ עֶ ה הֶ לָ ּפֵ כְ ּמַ ת הַ רַ עָ מְ 

ן כֵ ד. וְ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ל מַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ , הַ לֶ מֶ 

 זצ"ל ָהַאְדמֹו"ר ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצאם ׁשֵ א ּבְ בָ מּו

ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשַאְבָרָהם ִׁשֵּלם (חיי שרה ב) 

ַרק ֲעבּור ְקבּוַרת ֹראׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו  ֶׁשֶקל

ים ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ַוֲעבּור ְׁשַאר ַהִּנְקָּבִר 

א ָהָיה ֹצֶר ְלַׁשֵּלם, ּוְמָבֵאר ֶׁשֵעָׂשו  ָׁשם 

הּוא ְּבסֹוד ִמְסַּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות, ָלֵכן ִׁשְּלמּו 

(בראשית לב, ב תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ ָעָליו ַּבִּמְסָּפר ַהֶּזה

ָּבאנּו ֶאל ָאִחי ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל " ו)

" ס"ת וֹ ִעּמ ׁשִאי תֵמאוֹ  עִלְקָראְת ְוַאְרּבַ 

ק לֶ ם חֵ הֵ  יׁשת אִ אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאהָ ּדְ  "ו ת',ׂשָ עֵ 

ע ּבַ ְר ַאת הָ ם אֶ הָ רָ בְ ם ַאּלֵ ן ִׁש כֵ לָ ו. וְ ׂשָ עֵ מֵ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוׁשֶ  ןרֹ פְ עֶ ל לְ קֶ ת ׁשֶ אוֹ מֵ 

ו ׂשָ ת עֵ ּפַ לְ קְ לִ  ּיָ ן ׁשַ רֹ פְ י עֶ . ּכִ תאוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַא

ד סוֹ יא ּבְ הִ ה, וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ ת מֵ קֶ נֶ וֹ ּיׁשֶ 

  ת.אוֹ ע מֵ ּבַ ְר ר ַאּפָ סְ ּמִ הַ 

 ָלרמח"ל, ַחִּיים' ֵעץ 'ֶּדֶר ְּבַמֲאַמר מּוָבא

 ִאם ִּכי יֹוֶנֶקת ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֵאין

 ֶׁשְּבָכל ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּמְדֵרָגה ִמן

 ָּתי"ו אֹות ֶזה ְוסֹוד ַהַּמְדֵרגֹות,

 ָהֶרֶגל סֹוף ֵּבי"ת, ֶׁשְּבָאֶל"ף

 ַהַּמְדֵרָגה ִהיא ָּלּהׁשֶ  ַהַּתְחּתֹוָנה

 יֹוְנִקים, ֶׁשִּמֶּמָּנּה ָהַאֲחרֹוָנה ַהֹּזאת

 רֹוִאים ַהֹּזאת. ָהֶרֶגל ִעּקּום ִעְנַין ְוהּוא

 ַהֶּׁשַפע ֶאת ַמֲעִביָרה ַהָּתי"ו ֶׁשל ֶׁשָהֶרֶגל

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ַלְּקִלָּפה, ֵמַהְּקֻדָּׁשה

 ְרַּבע ֵמאֹותַא ַהִּמְסָּפר ִהיא ָּתי"ו ָהאֹותׁשֶ 

ה ּפָ לִ ּקְ הַ ד וְ וִ ל ּדָ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ ים הַ ִר ּבְ חַ תְ ם מִ ּׁשָ ׁשֶ 

 ַנַחל' 'ַעְרֵבי ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .וׂשָ ל עֵ ׁשֶ 

 ַׁשָּב"ת ֶׁשְּבֵתַבת ָּתי"ו ֶׁשָהאֹות ג) (בשלח

 ִויִניַקת ְלחֹול, ַהַּׁשָּבת ִחּבּור ְּבסֹוד ִהיא

 ּת' אֹות ְוֵכן ָּבת.ַהּׁשַ  ִמְּקֻדַּׁשת ַהִחיצֹוִנים

י פִ כְ ּוַהְּקֻדָּׁשה.  ַּתְחִּתית ַעל ְמַרֶּמֶזת

 קלט, (תהילים ת,כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ב עַ תּוּכָ ׁשֶ 

ת אוֹ ְוֵכן  ָאֶרץ". ְּבַתְחִּתּיֹות "ֻרַּקְמִּתי טו)

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .יםׁשִ נָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ת'

 (בראשית לב, כו)תּוב 'ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס' ַעל ַהּכָ 

ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ָנַגע "ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו", 

ָּבֶרֶגל ֶׁשל ָהאֹות ָּתי"ו ִליֹנק ֵמַהְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן 

ַּבֲעֵקב  ֹאֶחֶזת"ְוָידֹו  (שם כה, כה)ַהָּכתּוב 

ֶׁשֵעָׂשו יֹוֵנק אֹוֵחז ת' ֵעָׂשו" ְמַרֵּמז ֶׁשַּיֲעֹקב 

יף הרה"ג סִ הוֹ וְ  ְלַהְפִסיק ִחּיּותֹו.ִמָּׁשם, ְּכֵדי 

ל ב ׁשֶ לָ ּצְ ל הַ מֶ ּסֵ ין שליט"א ׁשֶ ִר ל ּגְ אֵ מּור' ְׁש 

ת וֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ְּׁש ב מִ ּכָ ְר ים ימש"ו מֻ אצִ ּנַ הַ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ה ׁשֶ ּזֶ ב הַ לָ ּצְ הַ ּמֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ י"וּתָ 

 ת'ים מִ עָ ּפְ  ב'ים. וכן קִ נְ ם יוֹ י"ו הֵ ּתָ הַ 

ל ם ׁשֶ מָ ּדָ  קקֵ וֹ ּלׁשֶ  .קם לָ עַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ה זֶ וְ  .ׁשרָ דְ ּמִ הַ מֵ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ב, ּכְ לֶ ּכֶ ל ּכַ אֵ רָ ְׂש יִ 

 אבָ מּוְוֵכן  ".רֶ ּדֶ בַ  ְר "קָ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ גַ 

ַהָּכתּוב  לעַ  אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט"א ֵמָהַרב

 "ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון" (משלי יח, כא)

. ַאְרַּבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא ן ַּיד ָלׁשוֹ ׁשֶ 

יא הִ וְ  שפ"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ןוֹ ׁשּלָ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו

ף סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ  ה.ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ת לַ כֶ ּיֶ ׁשַ 

 ׁשיֵ א"ל ב"ם ּבְ י"ו ׂשָ עֵ ר שליט"א ׁשֶ פֵ סוֹ 

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ א הַ הּוׁשֶ  ינּויְ הַ  ה.ּפֶ 

  ם. ּגַ פְ ּנִ ה ׁשֶ ּפֶ הַ 



ֶׁשְּבִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה  םׁשָ ַּבֻּקְנְטֵרס  אבָ מּון ְוכֵ 

 ְסַנִּפירַּבָּדִגים ֵיׁש ִמְסַּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ּדִ 

 ַקְׂשֶקֶׂשתוְ  ַאְרַּבע ֵמאֹות,ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 .ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמיםג' ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם קוֹ ּמָ ים לַ כִ ּיָ ים ׁשַ גִ ּדָ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

 יב) יא, (ויקרא ַהָּכתּוב ַעל ַהַּתְרּגּום ְוֵכן .הּזֶ הַ 

 ִציִצין ְמַתְרֵּגם ,ְוַקְׂשֶקֶׂשת" "ְסַנִּפיר

ת ינַ חִ יא ּבְ ת הִ ׂשֶ קֶ ְׂש ּקַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ְוַקְלִפין

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ג, ּוּדָ ל הַ עַ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ 

ה, ּׁשָ דֻ ּקְ א הַ יר הּוּפִ נַ ּסְ הַ א' ׁשֶ טְ ל חֵ מַ ְׁש 'חַ 

יו, לָ ת עָ ׁשֶ ּבֶ לַ תְ ּמִ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ יא הַ ת הִ ׂשֶ קֶ ְׂש ּקַ הַ וְ 

ל ׁשֶ  ׁשּקַ ת הַ ּפַ לִ ל קְ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  תׂשֶ קֶ ׂשְ קַ וְ 

 (נדה נא:)א רָ מָ ּגְ ים ּבַ אִ ן רוֹ כֵ וְ  .ת'ן יַ נְ מִ ּכְ  וׂשָ עֵ 

ת יָ לְ ּגָ  ׁשבּוּלְ מִ  ַקְׂשֶקֶׂשתי הִ ת מַ דֶ מֶ וֹ ּלׁשֶ 

ים אִ רוֹ וְ  ים",ּׂשִ קַ ׂשְ ן קַ יוֹ ְר "ִׂש ה יָ הָ ׁשֶ 

ת יָ לְ ת ּגָ ּפַ לִ ּקְ מִ ד מָ לְ נִ  ַּקְׂשֶקֶׂשתהַ  ֶרׁשּׁשֹ ׁשֶ 

ת יָ לְ ת ּגָ ּפַ לִ ן קְ כֵ וְ  .לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ת ּבְ מֶ חֶ לְ ּנִ ׁשֶ 

 תׁשֶ קֶ ה לְ לָ ְׁש מְ ּנִ אל ׁשֶ עֵ מָ ְׁש ת יִ ּפַ לִ יא קְ הִ 

ת ְּבֵסֶפר 'ָּגלּוא בָ ּוּמ, ּכַ יםִּׂש קַ ְׂש ּקַ ת ּבַ זֶ מֶ ְר ּנִ הַ 

ל ׁשַ ְר יגֶ י נוֹ כַ ּדֳ ְר רה"ג ר' מָ הָ מֵ ִיְׁשָמֵעאל' 

 מוֹ , ּכְ ברֶ חֶ ת ינַ חִ א ּבְ ו הּוׂשָ עֵ "א ׁשֶ שליט

 ּבְ ְר ל חַ "עַ  (בראשית כז, מ)ב תּוּכָ ׁשֶ 

, תׁשֶ קֶ ת ינַ חִ א ּבְ ָמֵעאל הּוְׁש יִ וְ ה". יֶ חְ ּתִ 

ה בֶ י רֹ הִ יְ "וַ  (שם כא, כ)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ר' מ. פ. שליט"א יף הרה"ג סִ הוֹ . וְ ת"ּׁשָ קַ 

 דמָ חֲ מּום ּׁשֵ אל הַ עֵ מָ ְׁש ל יִ צֶ ל אֵ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ת ׁשֶ יא קֶ ם הִ תָ הּוּמַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ץחֵ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

  ים.ּצִ חִ וְ 

 תאוֹ ין הָ ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ד נִ עוֹ וְ 

ד סוֹ יְ ת לַ אוֹ מֵ  עּבַ ְר ַאר ּפַ סְ מִ , ּות'

ל מֶ א סֵ הּו עּבַ ְר ַאר ּפַ סְ ּמִ ן ׁשֶ יוָ ת. ּכֵ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 הַאְרָּבעָ  וֹ ּב ׁשּיֵ ת, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ׁשֶ 

 אבָ ּוּמ. ּכַ ב' ִציִרים ּוב' ְּדָלתֹות ,ֵאיָבִרים

ת אוֹ הָ ׁשֶ  (פורים ע' תעט) ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל

ים ִר יבָ אֵ  ד'הַ ֵכן לָ וְ , תלֶ ּדֶ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ  ד'

ים יִר י צִ נֵ ם ְׁש ר הֵ כָ ּזָ הַ ר מֵ תֵ ה יוֹ בָ קֵ ּנְ לַ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ים ּבַ אִ צָ מְ ּנִ הַ  תתוֹ לָ ּדְ  יּתֵ ְׁש ּו

ד סוֹ יְ ת הַ ינַ חִ ּבְ ים ׁשֶ אִ רוֹ ת. וְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

, עּבַ ְר ַאר ּפָ סְ ּמִ ת ּבַ זֶ מֶ ְר ת, נִ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 .עּבַ ְר ַאר ּפַ סְ ל מִ ת עַ זוֹ ּמְ רַ מְ הַ  תתוֹ לָ דְ בִ ּו

, ְוהּוא ד'ר ָּבאֹות ַמְתִחיל ְוִנְגמָ  ָּדִוד ְוֵכן

 .הנָ ׁשָ  יםעִ ּבָ ְר ַא לַ מָ ּו ַּבֶּמְרָּכָבהד' ָהֶרֶגל הַ 

ֲהָוָי"ה ' ַּבָּבִנים, אֹוִתּיֹות דהּוָדה ֶׁשָהָיה הַ יוְ 

ר דֶ סֵ ּבְ  ד'ר הַ וֹ ּדא הַ ה הּודָ הּון יְ כֵ וְ , 'ד

ְוֵכן . ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ַאים מֵ נִ וֹ ּמת ׁשֶ רוֹ וֹ ּדהַ 

 ייעִ בִ ְר ם עַ ּטַ הַ ׁשֶ  ם מז:)(תיקוני ָמִצינּו ְּבֹזַהר

יף מו"ח סִ הוֹ וְ  ד.חּויִ לְ  ַהַּמְלכּותת ה אֶ לֶ עֲ מַ 

"א שליטן מַ סְ רוֹ ה ּגְ שֶ ם מֹ הָ רָ בְ רה"ג ר' ַאהָ 

ן כֵ ת. וְ רּוז וְ עַ ּבֹ מִ ד' ר הַ וֹ ּדא הַ הּו דוִ ּדָ ׁשֶ 

 ׁשיֵ ה. וְ דָ הּול יְ ׁשֶ  מוֹ ְׁש ּבִ  ד'יא הַ הִ  ד'ת אוֹ הָ 

ב תּוּכָ ּבַ  ד'ת אוֹ ל הָ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ  ייעִ בִ ְר ם עַ טַ 

ן כֵ וְ ". ְיהּוָדהַוִּיַּגׁש ֵאָליו " (בראשית מד, יח)

 (קעח)"ל יזַ ִר אֲ הָ ת' לְ מוֹ ּדָ קְ הַ ר הַ עַ 'ׁשַ ּבְ  אבָ מּו

ם דֶ קוֹ  ּהתָ ּלָ חִ תְ ת ּבִ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ל סְ דֶ ּגֹ ׁשֶ 

 ד.סוֹ יְ ית הַ יעִ בִ ְר יא א, הִ ּמָ י אִ עֵ מְ ר ּבִ ּוּבעִ הָ 

 יתיעִ בִ ְר ה ּדָ עֻ ן סְ ּקֵ ּתִ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ וְ 

ת ּבָ ת ׁשַ רֶ בֶ ה עוֹ תָ יְ הָ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ י ׁשַ אֵ צָ מוֹ ּבְ 

ן יִ ס יַ וֹ ר ּכעּון ִׁש כֵ וְ  ים.ּיִ חַ ר ּבַ ַאְׁש ּנִ ה ׁשֶ ָארָ וְ 

ד סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ס מְ כוֹ וְ  ית',יעִ בִ 'ְר א הּו



(תיקונים ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש ן כֵ ת. וְ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ְרִביִעית ְלַאְרַּבע כּות ִהיא ֶׁשַהַּמלְ  קכא:)

, ַהְינּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ָלאֹות אֹוִתּיֹות

 רפֶ ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה. ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ  ְרִביִעיתהָ 

(ע' ֵמַהגר"ש ִּפיְנקּוס זצ"ל  'ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון'

ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות  ד' ִאָּמהֹותֶׁשָּלֵכן ָהיּו  כב)

 אֹות' רפֶ ְּבסֵ  מּוָבאן כֵ וְ  ְסָּפר ד'.ַׁשֶּיֶכת ַלּמִ 

 אֹוִתּיֹות' ִמְדַרׁש ְּבֵׁשם שפד) ע' (ח"א 'ַחִּיים

 ִלְפֵני ְוָעְמָדה ָּדֶל"ת ִנְכְנָסה 'ְּדר"ע

 ְרצֹונְ  ְוָאְמָרה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

 ֵהִׁשיב ְוכּו' עֹוָלמְ  ֶאת ִּבי ֶׁשִּתְבָרא

 ֶׁשּבָ  ִמְּפֵני ָלאו הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

 ִּדין ּוֵבין ְלָדם ָּדם ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ִנּדֹוִנים

 ָּדֶל"ת ָהאֹות ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר רֹוִאים .ְלִדין

 ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. דסוֹ יְ לַ  ַהַּׁשָּיִכים ּוְלִדין ְלָדם

 ֶׁשִּמּלּוי 'ַׁשָּבת עֹוַלת' רפֶ סֵ  ְּבֵׁשם ָׁשם מּוָבא

 ְיסֹוד ַצִּדיק יַמְטִרָּיאְּבגִ  ֶל"תּדָ  ָהאֹות

 ֶל"תַהּדָ  ֶאת ְמַמֵּלא ְיסֹוד ְּדַהַּצִּדיק ,עֹוָלם

ָמִצינּו  ןכֵ וְ  .תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ  ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת

ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא  (ואתחנן ע.)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ד'  ִרּבּוַע,ִּבְבִחיַנת 

ל ד' ַהְּצָדִדים ֶׁשל ָהִרּבּוַע. ְוֵכן ֶׁשְּמַרֶּמֶזת עַ 

ד סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ְסתּוָמה ם'ָהאֹות 

ִהיא ִרּבּוַע. ְוֵכן ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל  תכּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

(שמות כז, ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ָרבַמעֲ ת וֹ ּיתִ אוֹ  עּבָ רֻ מְ ן כֵ וְ ָהָיה ִרּבּוַע.  א)

 ִרּבּועַ ְוֵכן  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ְּדֶׁשַפע ַהֶּזַרע ֵמַהְיסֹוד יֹוֵרד  ֶזַרעְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן כֵ וְ  ִּבְבִחיַנת ִרּבּוַע.א הּוׁשֶ ֶׁשַּבַּמְלכּות  דסוֹ יְ לַ 

ג ְר ּוּבזְ ינְ ק ּגִ חָ צְ רה"ג ר' יִ ם הָ ׁשֵ י ּבְ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ּוְמֹבָאר . רּוּבעִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  עַ ּוּבִר שליט"א ׁשֶ 

ת. כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ה ּבַ ׂשֶ עֲ ר נַ ּוּבעִ הָ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

  .עַ ּוּבִר  ִּבְבִחיַנתא הּוׁשֶ 
ַּתָּנא, ַמֲעֶׂשה  (גיטין נז:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ְּבַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו 

ְלָקלֹון, ִהְרִּגיׁשּו ְּבַעְצָמן ְלָמה ֵהם 

ְתַּבְּקִׁשים, ָאְמרּו, ִאם ָאנּו טֹוְבִעים מִ 

 א,ַּבָּים, ָאנּו ָּבִאים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ 

, "ָאַמר ה' ֶהםָּדַרׁש ָלֶהם ַהָּגדֹול ֶׁשּבָ 

ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב, ָאִׁשיב ִמְּמֻצלֹות ָים". 

"ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב", ִמֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריֹות 

ֵאּלּו ֶׁשּטֹוְבִעין  "ִמְּמֻצלֹות ָים", ,ָאִׁשיב

 ּוּבְׁש ת נִ קוֹ ינוֹ ּתִ הַ ן ׁשֶ יוָ ר ּכֵ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  .ַּבָּים

ם דוֹ י אֱ דֵ ל יְ ב עַ רַ חְ ּנֶ י, ׁשֶ נִ ת ׁשֵ יִ ן ּבַ ּבַ ְר ן חֻ מַ זְ ּבִ 

, היֵ ְר ַאלְ  לּוְׁש מְ ם נִ ן הֵ כֵ ו, לָ ׂשָ עֵ  ַּפתלִ ּוקְ 

ית ת ּבֵ כּולְ ל מַ ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

 תאוֹ ע מֵ ּבַ ְר ַאר ּפַ סְ מִ ּבְ  בּום ׁשָ ן הֵ כֵ לָ ד. וְ וִ ּדָ 

ן. מָ זְ  תוֹ אוֹ ה ּבְ רָ ּבְ ּגַ תְ הִ ׁשֶ  ה זוֹ ּפָ לִ קְ לִ  ּיָ ּׁשַ ׁשֶ 

ת קֶ נֶ ם יוֹ דוֹ ת אֱ ּפַ לִ קְ , ּדִ םּיָ ּבַ  עּובְ ם טָ ן הֵ כֵ לָ וְ 

ץ עַ נָ ל עַ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ם, ּכְ ת יָ ינַ חִ ּבְ  רֶ ּדֶ 

ב תּוּכָ ת הַ אֶ  ּוׁשְר ם ּדָ ן הֵ כֵ לָ וְ  ם.ּיָ ה ּבַ נֶ קָ 

ָאַמר ֲאדָני ִמָּבָׁשן "(תהילים סח, כג) 

ָאִׁשיב ָאִׁשיב ִמְּמֻצלֹות ָים: ְלַמַען 

ְּבָדם ְלׁשֹון ְּכָלֶבי  ִּתְמַחץ ַרְגלְ 

יא ו הִ ׂשָ ת עֵ ּפַ לִ קְ . ּדִ "ֵמאֹוְיִבים ִמֵּנהּו

ת ינַ חִ בְ ּבִ , ּוןוֹ ׁשלָ ת ינַ חִ בְ ּבִ , ּוםּדָ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

יא ם הִ הֶ ה ּבָ מָ קָ ּנְ ן הַ כֵ יל. לָ עֵ לְ דִ ּכְ  בלֶ ּכֶ 

ְּבָדם ְלׁשֹון ְּכָלֶבי  ְלַמַען ִּתְמַחץ ַרְגלְ "

  ".ֵמאֹוְיִבים ִמֵּנהּו

  .ְּבִמְדַּבר ִצן היבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ 



 (פ' ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ּבְ  מּוָבא

 ַרֵּבנּו מֶׁשה ֵחְטא ִעְנַין רנד) ע' חוקת

 הּוא ַּבֶּסַלע, ָחָטאׁשֶ  ַהָּׁשלֹום ָעָליו

 ֶׁשִּנְזַּדֵּוג ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ַמָּמׁש

 ְיסֹוד ְלִהְזַּדֵּוג ְוָגַרם ַׁשָּבת, ֹקֶדם

 ְּבִעְנַין ָחָטא ַמָּמׁש ְוֵכן ְוכּו', ְּדַקְטנּות

 ְיסֹוד ֶׁשהּוא ַּבַּמֶּטה, ַהֶּסַלע ַהָּכַאת

 ָּדם ֶׁשִּטְפֵטף ארז"ל ְוִהֵּנה ְּדַקְטנּות,

 ַהָּדם ֵחְטא ּוָבא ְּבתּוִלים. ַּדם ְּבסֹוד

 ְלָנָחׁש, ֶּׁשֶּנְהּפַ  ַמה ַמֵּטהּו ִמַּצד

 ַׁשַּד"י ִּכי ַהָּדם ְיִציַאת ִסַּבת ְוהּוא

י א מֵ טְ חֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ָנָחׁש ִּגיַמְטִרָּיא ְוָד"ם

ד סוֹ א ּבְ הּות, ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ה ּבַ יָ ה הָ יבָ ִר מְ 

ף טֵ פְ טִ יל, וְ עֵ לְ דִ ּכְ  םּדָ ם ד עִ חַ יַ  "יּדַ ׁשַ ם ׁשֵ 

 ׁשחָ נָ ה לְ ּטֶ ּמַ הַ  ּפַ הֱ נֶ ים, וְ לִ תּום ּבְ ד ּדַ סוֹ ם ּבְ ּדָ 

ן. וֹ אׁשִר ם הָ דָ א ָאטְ ל חֵ ה ׁשֶ ינָ חִ ּבְ  ּהתָ אוֹ ּבְ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו

 ּפַ הְ ּנֶ ים ׁשֶ הִ אֱ ה הָ ּטֵ ת מַ ינַ חִ בְ א ּבִ הּו

 ן".וֹ ּיּצִ ח ה' מִ לַ ְׁש יִ  ּזְ ה עֻ ּטֵ "מַ  ,ׁשחָ נָ לְ 

ה רָ וֹ ּתהַ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ  האֶ ְר ה נִ י זֶ ל ּפִ עַ 

ה יבָ ִר י מְ א מֵ טְ ת חֵ ים אֶ מִ עָ ש ּפְ ת ׁשָ נֶ ּיֶ צַ מְ 

 יד)במדבר כז, ( בתּוּכָ . ּכַ ןר צִ ּבַ דְ מִ ם ד עִ חַ יַ 

ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן "

ָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ִּבְמִריַבת ָהעֵ 

ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר 

ַעל ֲאֶׁשר " א)נדברים לב, ( ןכֵ וְ ". ִצן

ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי 

א  ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר 

 ".ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

א הּוׁשֶ  שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא  "ןר צִ ּבַ דְ מִ "ּדְ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ 

 ן""צִ ן כֵ א. וְ טְ חֵ ה הַ יָ ם הָ ּׁשָ ן ׁשֶ וֹ ּית צִ ּדַ קֻ נְ 

ל בּוגְ א ּבִ צָ מְ ן נִ ר צִ ּבַ דְ ן מִ כֵ . וְ ןוֹ ּיצִ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ם, ּכְ דוֹ ץ אֱ רֶ אֶ ל וְ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ 

ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת ֶנֶגב "ג) (במדבר לד, 

ר אֵ בָ מְ ּו ".ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום

ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֱאדֹום  "ִמִּמְדַּבר ִצן" "יִּׁש רַ 

ִמְּתִחַּלת ִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית 

ש  ֶׁשל ֶאֶרץ ִּתְׁשַעת ַהַּמּטֹות. ֵּכיַצד ָׁש

ְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ֲאָרצֹות יֹוְׁשבֹות ּבִ 

ְקַצת ֶאֶרץ  ,ִיְׂשָרֵאל זֹו ֵאֶצל זוֹ 

ְוֶאֶרץ  ,ְוֶאֶרץ ֱאדֹום ֻּכָּלּה ,ִמְצַרִים

ל אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ם וְ דוֹ ל אֱ בּוגְ ּו .מֹוָאב ֻּכָּלּה

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמלן, ר צִ ּבַ דְ מִ ּבְ 

 ןר צִ ּבַ דְ מִ ן כֵ . וְ וֹ ים ּבִׁש ּגָ פְ ו נִ ׂשָ עֵ ד וְ וִ ּדָ ׁשֶ 

 מוֹ ד, ּכְ וִ ל ּדָ ט ׁשֶ בֶ ּׁשֵ הַ  הדָ הּויְ ת לַ חֲ נַ ה ּבְ יָ הָ 

ַוְיִהי ַהּגֹוָרל " א)יהושע טו, (ב תּוּכָ ׁשֶ 

ְלַמֵּטה ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֶאל 

ְּגבּול ֱאדֹום ִמְדַּבר ִצן ֶנְגָּבה ִמְקֵצה 

  ".ֵתיָמן

ן, ר צִ ּבַ דְ מִ ה ּבְ רָ טְ פְ ם נִ יָ ְר ּמִ ׁשֶ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל " א)(במדבר כ, ב תּוּכָ ׁשֶ 

ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון 

ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים 

ָהְיָתה ַאַחת ם יָ ְר מִ ּו ".ַוִּתָּקֵבר ָׁשם

ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ,ָהִאָּמהֹות ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד

ם. יָ ְר מִ  ןר ּבֶ חּוד מֵ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  ,סוטה יא:)(

ֶׁשָּדִוד  (ד"ה דדוד)ְוַהמהרש"א ָׁשם ְמָבֵאר 

 רחוֹ ן כֵ וְ  .ָהָיה ֶנֶכד ֶׁשל ִמְרָים ִמַּצד ִאּמוֹ 

ְוֵכן  יל.עֵ לְ דִ ת ּכְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ 



 ֶאת ְמַסֶּמֶלתהַ  ראֵ ּבְ  דסוֹ ה ּבְ תָ יְ הָ  ִמְרָים

 (תענית ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא, ֶׁשַּבַּמְלכּות סֹודַהיְ 

 ִּכּנֹור ָּדִודְוֵכן  .ִמְרָים ִּבְזכּות ְּבֵאר ט.)

ָּדִוד  ִּכּנֹורִּדְכֵׁשם ׁשֶ  ,ִמְרָיםְּבִגיַמְטִרָּיא 

(שלח ַּבֹּזַהר  ַּכּמּוָבא ,ִּכֶּנֶרתָקׁשּור ְלַים 

, ַּכּמּוָבא ָּכ ִמְרָים ְקׁשּוָרה ְלַים ִּכֶּנֶרת ,קעה:)

 (הקדמה לז)ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ן כֵ וְ  ֶׁשְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ִנְמָצא ְּבַים ִּכֶּנֶרת.

 מוֹ ד, ּכְ וִ ּדָ  מוֹ ת ּכְ רֶ רֶ וֹ ׁשה מְ תָ יְ ם הָ יָ ְר מִ 

ַוִּתַּקח ִמְרָים " כ)שמות טו, ( בתּוּכָ ׁשֶ 

ָיָדּה ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ּבְ 

ָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים  ַוֵּתֶצאן

ת: ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו  ּוִבְמֹח

ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה  לה'

, תעַ רַ צָ ה ּבְ ׁשָ נְ עֶ ם נֶ יָ ְר ן מִ כֵ וְ  ".ַבָּים

 ְוֵכן יל.עֵ לְ דִ ּכְ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ים ׁשֶ ִר ּוּסּיִ הַ 

ל ּמֵ סַ מְ הַ  ֶּפהִּמְרָים ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָמִצינּו ׁשֶ 

(שמות א, טו) , ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י, תכּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

ּפּוָעה זֹו ִמְרָים ַעל ֵׁשם ֶׁשּפֹוָעה 

ה תָ יְ ם הָ יָ ְר ן מִ כֵ וְ  ּוְמַדֶּבֶרת ְוהֹוָגה ַלָּוָלד.

ת, כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ל הַ חֵ רָ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 

 (שמות ע' קכה)לק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ּבְ  אבָ ּוּמּכַ 

ן כֵ וְ  ְוָרֵחל.ֶׁשּיֹוֶכֶבד ּוִמְרָים ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵלָאה 

ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם " (תהילים קיד, ח)ב תּוּכָ הַ 

ת וֹ ּיִת ם", אוֹ יִ מָ  נוֹ יְ עְ מַ לְ  ַחָּלִמיׁשָמִים 

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ  יחַ ִׁש מָ ת ל' ּואוֹ ּדְ  ל', י"חַ ׁשִ מָ 

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ת.כּולְ ּמַ הַ 

י , ּכִ "םחֶ לֶ  "ׁשיֵ ת וֹ ּיתִ ם אוֹ ה גַ ּזֶ שליט"א ׁשֶ 

  ם.חֶ את לֶ רֵ קְ ת נִ כּולְ ּמַ הַ 

ם יָ ְר ים מִ נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ה מַ שֶ ר 'מֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ 

יא הִ  השֶ ת מֹ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ' ׁשֶ ַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

 (עקב יז.)ְּבלק"ת  אבָ ּוּמּכַ ים, נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ּמַ הַ מֵ 

ֹׁשֶרׁש מֶׁשה הּוא ִמְּבִחיַנת ְמקֹור 

ַהָחְכָמה "ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו" 

ן יוָ כֵ . וְ ִּבְבִחיַנת ַים ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה

ם לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ ּבִ  דּוְר פְ ים נִ נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ּמַ הַ ׁשֶ 

ין ּבֵ ת קֶ חֲ מַ  ׁשיֵ , וְ ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ מֵ 

ם יָ ְר ים, מִ נִ וֹ ּתחְ ּתַ הַ ים וְ נִ יוֹ לְ עֶ ם הָ יִ ּמַ הַ 

 ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ מֵ  ּהתָ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

יו ּיָ ל חַ ה ּכָ שֶ מֹ ה לְ רָ זְ ת, עָ כּולְ ּמַ ים לַ כִ ּיָ ּׁשַ ׁשֶ 

ל חֵ . הָ ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ יו מֵ לָ ה עָ נָ גֵ הֵ וְ 

ר אוֹ יְ ה ּבַ בָ ּתֵ ק ּבַ ינוֹ ה ּתִ יָ ה הָ שֶ ּמֹ ן ׁשֶ מַ ּזְ הַ מֵ 

ק חוֹ רָ ה מֵ דָ מְ ם עָ יָ ְר מִ , ּוַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםּבַ 

ם יָ ְר ל מִ ׁשֶ  ּהרָ אֵ בְ ּבִ  ׁשֵ מְ הֶ יו. וְ לָ ר עָ מֹ ְׁש לִ 

 ַמִים ַּתְחּתֹוִניםל אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ לְ  יּוהָ  ּהתָ כּוזְ ּבִ ׁשֶ 

ם יִ מַ  יּוא הָ ם וְ יָ ְר ה מִ רָ טְ פְ ּנִ ׁשֶ כְ ת. ּווֹ ּתְׁש לִ 

ת ר אֶ רֵ עוֹ ע וְ לַ ּסֶ ת הַ ה אֶ שֶ מֹ  הּכָ ת, הִ וֹ ּתְׁש לִ 

ר בָ כְ יו, ּולָ אֵ  ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםת הַ דּוּגְ נַ תְ הִ 

א טְ ם חֵ רַ גְ נִ יו, וְ לָ עָ  ֶׁשָּתֵגןם יָ ְר ה מִ תָ יְ א הָ 

ם עִ  בּורָ  ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ ה, ׁשֶ יבָ ִר י מְ מֵ 

א  עַ ּוּדם מַ ר ׁשָ מָ אֲ ּמַ ּבַ  נּוְר ַאד ּבֵ עוֹ ה. וְ שֶ מֹ 

 מוֹ ל ּכְ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ס לְ נֵ ּכָ הִ ם לְ יָ ְר מִ  התָ כְ זָ 

ע רָ ן הָ וֹ ׁשּלָ הַ ן ׁשֶ יוָ ה, ּכֵ ּנֶ פֻ ן יְ ב ּבֶ לֵ ּכָ  ּהלָ עֲ ּבַ 

ה יָ , הָ וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרֵ וֹ ּפה ׁשֶ שֶ ל מֹ ה עַ רָ מְ ָאׁשֶ 

ַּמִים הַ ה, ׁשֶ יבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ ם לְ רֵ וֹ ּגהַ 

, וֹ ּתאִ  בּורָ ה וְ שֶ מֹ לְ  דּוּגְ נַ תְ הִ  ַהַּתְחּתֹוִנים

ַמִים ד סוֹ יא ּבְ הִ ׁשֶ  וֹ ּתְׁש אִ מֵ  ׁשרַ ּפָ ם ׁשֶ ּוּׁשמִ 

 סּונְ כְ א נִ ן רֹ הֲ ַאה וְ שֶ ּמֹ ׁשֶ  מוֹ כְ . ּוַהַּתְחּתֹוִנים

ם ה, ּגַ יבָ ִר י מְ א מֵ טְ ל חֵ לַ גְ ל ּבִ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ לְ 



ה. סָ נְ כְ א נִ א טְ חֵ ת הַ ה אֶ מָ ְר ּגָ ם ׁשֶ יָ ְר מִ 

 ּוינרֵ בָ י ּדְ ל ּפִ ק עַ מֶ יף עֹ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ 

ד סוֹ יְ ת הַ נַ עֲ ת טַ ם אֶ יָ ְר ה מִ נָ עֲ ּטָ ר ׁשֶ חַ ַאּלְ ׁשֶ 

ן יוָ , ּכֵ וֹ ּתְׁש אִ ה מֵ שֶ ת מֹ יׁשַ ִר ל ּפְ עַ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

ת ן אֶ עֹ טְ ר לִ רֵ עוֹ תְ הִ  ּהתָ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ 

ה רָ טְ פְ יא נִ , הִ ּהׁשָ ְר ׁשָ ת לְ כוֹ ּיָ ּשַ ת ׁשֶ נוֹ עֲ ּטַ הַ 

 ,ֶׁשַּבַּמְלכּות דַהְיסוֹ  ֶאת ְּמַסֵּמלן ׁשֶ ר צִ ּבַ דְ מִ ּבְ 

יא הִ ׁשֶ כְ . ּוַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםים הַ עִ בְ ם נוֹ ּׁשָ ׁשֶ 

ַּמִים הַ מֵ  ּהּלָ ה ׁשֶ נָ גָ הֲ ה הַ שֶ ּמֹ ה מִ רָ ה, סָ רָ טְ פְ נִ 

ף קֶ תֹ ה ּבְ תָ יְ ת הָ דּוּגְ נַ תְ הִ הַ , וְ ַהַּתְחּתֹוִנים

ם ּוּׁשם מִ גַ ה, וְ ּנָ ינֶ ם אֵ יָ ְר ּמִ ם ׁשֶ ּוּׁשם מִ ל; ּגַ דוֹ ּגָ 

ן כֵ , וְ ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםלַ  ּיָ ה ׁשַ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ ׁשֶ 

 ׁשרֵ וֹ א ּפהּויו ׁשֶ לָ ה עָ גָ ְר טְ ם קִ יָ ְר ּמִ ם ׁשֶ ּוּׁשמִ 

ים מִ ְר וֹ ּגל הַ . ּכָ ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ מֵ ּו וֹ ּתְׁש אִ מֵ 

 בּורָ  ַּמִים ַהַּתְחּתֹוִניםהַ ׁשֶ  מּוְר ד, ּגָ חַ ה יַ ּלֶ אֵ הָ 

י א מֵ טְ חֵ  ָיההְ נִ וְ ן, ר צִ ּבַ דְ מִ ה ּבְ שֶ ם מֹ עִ 

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת מּוגְ ּפָ ה, ׁשֶ יבָ ִר מְ 

  יל.עֵ לְ דִ ּכְ  ׁשחָ נָ לְ  תוֹ אוֹ  כּופְ הָ וְ 

 הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ ת מֵ וֹ ּיִׁש ְר ּפַ ר הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ת ה אֶ רָ וֹ ּתהַ ה יכָ מִ סְ הִ  עַ ּוּדב זצ"ל מַ י טוֹ ּכִ 

ת ׁשַ רָ פָ לְ  היבָ ִר י מְ מֵ ם ּויָ ְר ת מִ יתַ ת מִ ׁשַ רָ ּפָ 

ה נָ ּתְ נִ ָּפָרה ֲאֻדָּמה ת וַ צְ י מִ , ּכִ הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ 

ה נָ וֹ אׁשִר ה לָ תָ ּלְ ּגַ תְ ם הִ ׁשָ ה רָ מָ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ לְ 

(שמות טו,  ְּבַרִּׁש"יא בָ ּוּמּכַ  ם.יָ ְר ל מִ ׁשֶ  ּהרָ אֵ ּבְ 

ְּבָמָרה ָנַתן ָלֶהם ִמְּקַצת ַּפְרִׁשּיֹות כה) 

ָּבת ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָּבֶהם ׁשַ 

ם יִ ה מַ שֶ ר 'מֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ּוָפָרה ֲאֻדָּמה. 

ְּדַאף ֶׁשַהַּמִים ְלִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ים' נִ יוֹ לְ עֶ הָ 

ָּבאּו ִּבְזכּות ִמְרָים, ֲהֵרי ֶׁשְּמִתיקּוָתם ָהְיָתה 

ִּבְזכּות מֶׁשה, ְּדַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשָּבִאים 

אּוִיים ִלְׁשִתָּיה, ִּבְזכּות ִמְרָים ֵאיָנם ְר 

ִּדְבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים הּוא ַּבָּים, ֶׁשָּׁשם ַהַּמִים 

ְמלּוִחים, ְוָצִרי ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשל מֶׁשה ֶׁשָּבא 

ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְלַהְמִּתיָקם. ְוֵכן ָּכתּוב 

א ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים  (שמות טו, כג) "ְו

 ַהָּכתּוב ְמַרֵּמז "ִּכי, ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם"

ֵהם, ַהְיינּו ֶׁשִּבְזכּות  ִמְרָיםֵהם" ִּכי ָמִרים 

ִמְרָים ָאֵכן ָזכּו ְלַמִים, ַא ָהיּו ָמִרים, ְוָאז 

ֶאל ַהַּמִים  "ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ ַוַּיְׁשלֵ 

ְּדמֶׁשה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה  ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים"

(משלי  ִקים ָּבּה""ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזי

ַמְמִּתיק ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו  ג, יח)

ְראּוִיים ִלְׁשִתָּיה. ְוֵכן מּוָבא ִּב'ְמִכיְלָּתא' 

ֶׁשֵּיׁש ַמאן ְּדָאַמר ֶׁשָהֵעץ  (שמות טו, כה)

ֶׁשּמֶׁשה ִהְׁשִלי ַלַּמִים, ָהָיה ְּדַבר ּתֹוָרה ֶׁשה' 

ִמַּים ַהָחְכָמה  ִּגיָעהֶהְרָאה לֹו. ְותֹוָרה מַ 

ר אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ וְ ָהֶעְליֹוָנה ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים. 

ה רָ פָ ם, ּדְ יָ ְר מִ לְ ה ּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ ין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ אֶ 

ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ה מֵ רָ ָאיא הֶ הִ ה ּמָ דֻ אֲ 

"ל יזַ ִר אֲ הָ מֵ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ א ּכְ ּמָ ת אִ ינַ חִ בְ ּבִ 

ה רָ מָ בְ א', ּוטְ חֵ הַ ה מֵ ָאמְ ּטֻ הַ  ׁשרֶ ר 'ׁשֹ מַ אֲ מַ ּבְ 

ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ת רַ ָאהֶ לְ  כּוּזָ ׁשֶ 

ה ּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ ת וַ צְ מִ ם לְ ּגַ  כּו, זָ ַּתְחּתֹוִניםּבַ 

ת ׁשַ רָ ה ּפָ כָ מְ סְ ן נִ כֵ לָ ה. וְ רָ ָאהֶ  ּהתָ יא אוֹ הִ ׁשֶ 

, הּמָ דֻ ה אֲ רָ ת ּפָ ׁשַ רָ פָ ה לְ יבָ ִר י מְ מֵ ם ּויָ ְר מִ 

את ּזֹ ה הַ רָ ָאהֶ ה הַ קָ סְ פְ ּנִ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ה יבָ ִר י מְ א מֵ טְ ם חֵ רַ גְ ם, נִ יָ ְר ת מִ תַ ימִ ּבְ 

ם יִ ּמַ יר לַ אִ הָ לְ  לּוכְ א יָ ֶׁשַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים 

"ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ מּון כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ , ּכְ ַהַּתְחּתֹוִנים

יא הִ  הּמָ דֻ אֲ ה רָ ּפָ ׁשֶ  (סוף אוצרות רמח"ל)



 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו, דֹוםאֱ ת ּפַ לִ קְ ן לִ ּוּקּתִ הַ 

ה נָ יוֹ לְ עֶ ת הָ כּולְ ּמַ הַ ה מֵ רָ ָאיא הֶ הִ ׁשֶ 

ם דוֹ ל אֱ ים ׁשֶ ינִ ּדִ ת הַ ה אֶ יקָ ּתִ מְ ּמַ ׁשֶ 

  ה.נָ וֹ ּתחְ ּתַ הַ ת כּולְ ּמַ הַ מֵ 
 (השמטות לס' שמות רעב.)ַּבֹּזַהר ָמִצינּו 

הּוא ִּתֵּקן  ֶׁשָּבֶזה ֶׁשּמֶׁשה ָעָׂשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת

י ֶאת ֵחְטא ַהַּמֶּטה ְּבֵמי ְמִריָבה. ְּבֹאֶפן ֶחְלקִ 

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודׁשֶ  ינּוצִ מָ ּדְ  ראֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

ֹּכה ָאַמר " לו)יחזקאל טז, (, תשֶ חֹ נְ א רָ קְ נִ 

ַיַען ִהָּׁשֵפ ְנֻחְׁשֵּת ַוִּתָּגֶלה  ה'ֲאֹדָני 

 ְּבַמֲאַמר נּוְר ַאן ּבֵ כֵ וְ  ".ֶעְרָוֵת ְּבַתְזנּוַתִי

 ָנָחׁש הּוא ַהְּנֹחֶשת ַחׁשּנְ ׁשֶ  ֵחְטא' ַמל'ַחְׁש 

, ַּבְּקֻדָּׁשה ַהָּנָחׁש ֶׁשל ַהֹּׁשֶרׁש אהּווְ  ָקדֹוׁש,

ן כֵ לָ . ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ִׁשיחַ ּמָ ד הַ סוֹ ּבְ 

ה יבָ ִר י מְ א מֵ טְ ת חֵ אֶ  ןּקֵ תַ יל לְ חִ תְ הִ ה שֶ מֹ 

 ׁשחַ ם נְ עִ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודת ם אֶ גַ ּפָ ׁשֶ 

ד ת צַ ל אֶ ּמֵ סִ ת שֶ חֹ ּנְ הַ  ׁשחַ נְ י , ּכִ תשֶ חֹ ּנְ הַ 

ת ינַ חִ בְ , ּבִ ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודּבַ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

   .ׁשחָ ּנָ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ  ֶׁשִּמֶּמּנּו יחַ ִׁש מָ 

(חוקת  ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"למּוָבא 

ֶׁשה' ָאַמר ְלֹמֶשה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע  )הרנ

ְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּמִים ּוְלהַ 

ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְוָלַקַחת 

ַּבָּיד ֶאת ַהַּמֶּטה ַהְמַרֵּמז ַעל ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה 

ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַהּגּוף ְוַהְּקִלָּפה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 

ה ָחַׁשב ֶׁשִּבְגַלל ּוֹמשֶ  .ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְקַצת ּגּוף

ֵהם ְראּוִיים ִלְפִניִמּיּות ין אֵ ָהֵעֶרב ַרב 

ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע ִלְׁשֹּבר ֶאת 

ִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ְקִלּפֹות ַהּתֹוָרה ּוְלַהְׁש 

ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי. ְוָלֵכן ָּכתּוב 

ֶׁשִּמֶּזה ָׁשתּו ם", "ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעירָ 

ְוִאם  .ְבִעיִריםַהִּנְמָׁשִלים לִ ֵעֶרב ַרב ַגם הָ 

ֹמֶשה ָהָיה ַמְׁשִּפיַע ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה 

ָהיּו ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִעם ֹמֶשה, 

ְוזֹוִכים ַלְּגֻאָּלה ֶּדֶר ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. 

א ּוִבְגַלל ֶׁשֹּמֶשה ָמַנע ֶאת  ֶזה הּוא ֶנֱעַנׁש ֶׁש

ִנְכַנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָצִרי ָלֹבא ְּבָכל 

ַהָּגֻלּיֹות ַלֲעֹזר ְלִיְׂשָרֵאל ְלָבֵרר ֶאת ְקִלּפֹות 

ַהּתֹוָרה, ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה 

ה י זֶ פִ לְ  ְוַלְּגֻאָּלה, ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל.

ץ רֶ אֶ ס לְ נַ כְ א נִ ׁשֶ  ׁשנַ עֱ ה נֶ שֶ מֹ  עַ ּוּדר מַ ָאבֹ מְ 

ת ינַ חִ יא ּבְ הִ ל אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ י ל, ּכִ אֵ רָ ְׂש יִ 

 יעַ ּפִ ְׁש הַ ה לְ שֶ ל מֹ ה ׁשֶ יסָ נִ ּכְ הַ ת, וְ כּולְ מַ 

ְּפִניִמּיּות ת עַ ּפָ ְׁש יא הַ ת הִ מּולֵ ְׁש ת ּבִ כּולְ ּמַ לַ 

ְּפִניִמּיּות ת אֶ  יעַ ּפִ ְׁש מַ  ינוֹ ם אֵ אִ , וְ ַהּתֹוָרה

י, אּורָ ת ּכָ כּולְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש מַ  אין הּואֵ  ָרהַהּתוֹ 

ֶאֶרץ ל יעַ ּפִ ְׁש הַ ס לְ נֵ ּכָ הִ ל לְ כוֹ יָ  ינוֹ אֵ  ּוִמֵּמיָלא

  ת.כּולְ יא מַ הִ ׁשֶ  ִיְׂשָרֵאל

ר מַ ה' ָאׁשֶ  (תיקונים מד.)ַּבֹּזַהר ְוֵכן ָמִצינּו 

 ַעל ס'ְמָצא מֵ ֶׁשּנִ  ֶּסַלעהַ ל אֶ ר ּבֵ דַ ה לְ שֶ מֹ לְ 

 .א ֹׁשֶרׁש ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהַמֶּסְכּתֹות ְוהּו

 ְיסֹודּבַ ה יָ ם הָ גָ ּפְ הַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

ד וִ ת ּדָ מַ ְׁש נִ  ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ , ׁשֶ ֶׁשַּבַּמְלכּות

ל ן ׁשֶ ּוּקּתִ הַ . וְ ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהד ּמֵ לַ ּמְ ׁשֶ 

ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה  רֶ ק ּדֶ א רַ הּוה ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ 

ְמֻרֶּמֶזת  "הרָ וֹ ּתן כֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ ד הַ סוֹ יא הִ ׁשֶ 

 , יא)(במדבר כ ַּבָּכתּוב יתִׁש ִליְּבאֹות ְׁש 

ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע  וֹ ָיד תאֶ  הם מׁשֶ רֶ ַוּיָ "

ה יָ ם הָ גָ ּפְ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ " לְ ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִנְפָלאֹות ה. רָ וֹ ּתּבַ 



' ׁשֶ  "ֵהָּמה ֵמי  כ, יג) (במדברַהָּכתּוב ִמּתֹוָרֶתי

ה 'ֹהוָ יְ ת אֶ ְׂשָרֵאל יִ ֵני בְ בּו רָ ֶׁשר אֲ  ְמִריָבה

ְלַרֵּמז  ַאַּבֵי"י ְוָרָב"א,ם", ר"ת ּבָ ִּיָּקֵדׁש וַ 

ֶׁשַהֵחְטא ָהָיה ֶׁשִּנְכְנסּו ַּבֲהָויֹות ְּדַאַּבֵיי 

 ְוָרָבא, ִּבְמקֹום ְלִהָּכֵנס ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה.

ין שליט"א קִ סְ ייְ רֵ  .יף הרה"ג ר' שסִ הוֹ וְ 

א ֶהֱאַמְנֶּתם " )ב(במדבר כ, יֶׁשַהָּכתּוב  ַיַען 

" ִיְׂשָרֵאל ְלֵעיֵני ְּבֵניְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי 

י ִּת עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .ַאַּבֵיי ְוָרָבאְּבִגיַמְטִרָּיא 

ק ה צּושֶ מֹ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ מֵ 

 ְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוּו ל,אֵ רָ ְׂש יִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ר ׁשֶ ּוּבחִ ּבַ  היָ לּוּתְ  התָ יְ הָ ל אֵ רָ ְׂש ת יִ גַ רֵ דְ ּמַ ׁשֶ 

ֵחְטא ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ ְוֵכן  ק.ּוּצה לַ שֶ מֹ 

ֲהִמן  םַהֹּמִריָנא  ִׁשְמעּו" (במדבר כ, י)ֹמֶשה 

" ְמַרֵּמז ַּגם ַעל ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים

י , ּכִ ןרוֹ מֵ ר יֹוַחאי ֶׁשָּקבּור ּבְ ּבַ ן עוֹ מְ ִׁש ַרִּבי 

י ּבִ ה רַ ּלֶ גַ ה יְ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ אֶ ז ׁשֶ מַ ה רָ שֶ מֹ 

ה צָ א רָ א הּון, וְ רוֹ מֵ ר ּבְ בּוּקָ הַ ן עוֹ מְ ִׁש 

  ה.רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ ן אֶ מַ זְ  תוֹ אוֹ ּבְ ְלַגּלֹות 

ה יבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ י רֵ חֲ ד ַאּיָ מִ ים אִ רוֹ ן כֵ וְ 

 תאֶ  המָ תּוה סְ ׁשָ רָ פָ ה ּבְ יכָ מִ סְ מַ ה רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה " )ג(במדבר כ, יה ׁשָ רָ ּפָ הַ 

 'גוֹ וְ  ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל ֱאדֹום

ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר 

ּוְמֹבָאר  יו".לָ עָ מֵ ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל 

ל ׁשֶ  חַ ּכֹ ת הַ ם אֶ הֶ ה לָ יָ הָ א ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ִלְדָבֵרינּו 

ת אֶ  יעַ נִ כְ הַ לְ  לּוכְ א יָ , ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

 טּונָ ם וְ הֶ ּבָ  מּוחֲ לְ א נִ ן כֵ לָ ם, דוֹ ת אֱ ּפַ לִ קְ 

א ם הּודוֹ ת אֱ אֶ  יעַ נִ כְ ּמַ ׁשֶ  חַ ּכֹ י הַ יו. ּכִ לָ עָ מֵ 

י נִ מוֹ דְ ַאא הָ הּוׁשֶ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ דָ ן וְ וֹ ּיל צִ ׁשֶ  חַ ּכֹ הַ 

 .ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהל ׁשֶ  חַ ּכֹ ה הַ זֶ ה, וְ ּׁשָ דֻ קְ ּדִ 

ן רוֹ הֲ ת ַאיתַ ל מִ עַ  הׁשָ רָ ּפָ הַ  ׁשֵ מְ ן הֶ כֵ וְ 

ת שֶ חֹ ּנְ הַ  ׁשחַ ת נְ ׁשַ רָ פָ ק, ּולֵ מָ ת עֲ מֶ חֶ לְ מִ ּו

 ּוּלל אֵ ם, ּכָ דוֹ ץ אֱ רֶ ב אֶ ּוּבת סִ בוֹ קְ עִ ה ּבְ ָאּבָ ׁשֶ 

ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ לִ  מּוְר גְ ּנִ ת ׁשֶ רוֹ ּצָ ל הַ ים עַ אִ ְר מַ 

ל עַ ים יִׁש ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ ק וְ לֵ מָ עֲ ת וֹ ּפלִ ּקְ מִ 

וארא תרל"ז)ת' מֶ ת אֱ פַ 'ְּׂש א ּבַ בָ מּון כֵ וְ  ן.וֹ ּיצִ  ) 

ד' ַמְלֻכּיֹות ֵהם ֶנֶגד ַאְרַּבע ֵּפרּוִׁשים 

ֶׁשַּבּתֹוָרה ַּפְרֵּד"ס. ְוֵהם ַהד' ְלׁשֹונֹות 

ד ר עוֹ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ פִ לְ ּו ֶׁשל ְּגֻאָּלה.

ד ּוּמלִ ה ּבְ ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוּתְ  עַ ּוּדם מַ עַ טַ 

ד גֶ נֶ ן ּכְ ת הֵ וֹ ּיכֻ לְ ד' מַ הַ ן ׁשֶ יוָ א. ּכֵ קָ וְ ד ּדַ וֹ ּסהַ 

 םדוֹ אֱ ית יעִ בִ ְר ת הָ כּולְ ּמַ הַ א ׁשֶ צֵ "ס, יוֹ ּדֵ ְר ּפַ 

ר ׁשָ פְ ד אֶ וֹ ּסד הַ ּוּמלִ ק ּבְ רַ ד, וְ וֹ ּסד הַ גֶ נֶ יא ּכְ הִ 

הרה"ג ר' י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  ם.תָ אוֹ  יעַ נִ כְ הַ לְ 

ת וֹ ּיתִ י אוֹ ּוּלּמִ ר שליט"א ׁשֶ פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יוֹ 

"ת פֶ א, יֶ "הֵ ד "מֶ לָ י"ת ּבֵ  "ףוֹ , ק"הלָ ּבָ קַ 

י פִ , לְ וׂשָ עֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  הלָ ּבָ קַ ן כֵ וְ  "ם.דוֹ אֱ 

ן כֵ וְ  .60ר ּפַ סְ יא מִ הִ  ׂשת אוֹ ן ׁשֶ וֹ ּבְׁש חֶ הַ 

"ר עַ צַ  ןכֵ וְ . הרָ וֹ ּתְּבִגיַמְטִרָּיא  םדוֹ אֱ 

 ם".ּבָ  ּתָ ְר ּבַ דִ "וְ אח"ס בט"ע ּבְ  "וׂשָ עֵ מֵ 

ה לָ ּבָ ּקַ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

ד ת עַ דֶ רֶ , יוֹ ּהּלָ י ׁשֶ ּוּלּמִ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ ת ּבְ זֶ מֶ ְר ּנִ ׁשֶ 

ת ּפַ לִ קְ לִ ן, וְ וָ ת יָ מַ כְ יא חָ הִ ת ׁשֶ פֶ ת יֶ ּפַ לִ קְ לִ 

ע דַ יָ  מוֹ צְ עַ ו ּבְ ׂשָ ן עֵ כֵ וְ  ן.וֹ ּיּצִ מִ  תקֶ נֶ וֹ ּיׁשֶ  םדוֹ אֱ 

ְּדֵעָׂשו ָּגַדל ַּבַּבִית ֶׁשל ַאְבָרָהם ה, רָ וֹ ּתת הַ אֶ 

ְוִיְצָחק, ּוְבַוַּדאי ִחְּנכּו ְוִלְּמדּו אֹותֹו ֶאת ָּכל 

(בראשית נ,  ָהִעְנָיִנים, ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן

, ֶׁשֹראׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת יג)

ה, ּוִמֶּזה רֹוִאים ֶׁשָהֹראׁש ָיַדע ֶאת ַהַּמְכֵּפלָ 



ַהּתֹוָרה, ְוָהָיה ָראּוי ְלִהָּקֵבר ָׁשם. ְוֵכן מּוָבא 

 (ר"ח ע' תס'),ִּב'ְפִרי ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ֶׁשְּבֹראׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ָהְיָתה ְקֻדָּׁשה ָלֵכן הּוא 

ה יָ ו הָ ׂשָ ן עֵ כֵ וְ  .ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

ן כֵ וְ  .הרָ וֹ ּתד הַ ּוּמא עַ הּוב ׁשֶ קֹ עֲ ל יַ ם ׁשֶ אוֹ ּתְ 

 ה,רָ וֹ ּתהַ  רֶ ת עֶ ע אֶ דַ ן יָ מָ הָ ׁשֶ  ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ 

 ַהְּלבּוׁש ֶאת ָהָמן "ַוִּיַּקח טז.) (מגילה

 ְּדָיְתִבי ַאְׁשְּכֵחיּה ֲאַזל ַהּסּוס", ְוֶאת

 ִהְלכֹות ְלהּו ּוַמְחֵוי ַקֵּמיּה ַרָּבָנן

 קּוְמֵצי ְמֵלי ֲאָתא ְלהּו ֲאַמר .ְקִמיָצה

 ַאְלֵפי ֲעָׂשָרה ְוָדֵחי ִּדיְדכּו, ִקְמָחא

ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ִּדיִדי ַכְסָּפא ַּכְּכֵרי

ִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ָהָמן ָלְמדּו  (גיטין נז:)

 שפ"ום ן ׁשֵ כֵ וְ  .ּתֹוָרה ִּבְבֵני ְבַרק

ן כֵ וְ  ה.רָ הֳ טָ ד ּבְ וֹ ּסד הַ ימּולִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ק נֵ וֹ ּיׁשֶ  "ןמָ הָ ן הֵ  "דמֶ לָ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  ה.רָ וֹ ּתהַ מֵ 

ד מּולְ ּתַ ן יַ נְ מִ ּכְ  524א הּו "וׂשָ עֵ  אֹוִתּיֹות

ר טֶ סְ ּוּד .יף הרה"ג ר' שסִ הוֹ וְ  י.לִ בְ ּבַ 

 תוֹ לָ ּפָ מַ ר ּקַ עִ ר"ת "ק לֵ מָ עֲ שליט"א ׁשֶ 

  ה.לָ ּבָ קַ ד ּוּמלִ 

ה שֶ מֹ ר לְ מַ ה' ָאׁשֶ  (בשלח לח:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ינּויְ , הַ ּוהּטֵ מַ ּבְ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ ם מֵ יִ יא מַ צִ הוֹ לְ 

 ּפַ הְ ּנֶ ׁשֶ  הּוּטֵ מַ ּבְ  ׁשחָ ל נָ ׁשֶ  חַ ה ּכֹ שֶ מֹ ה לְ יָ הָ ׁשֶ 

ם יִ יא מַ צִ וֹ הלְ ה שֶ מֹ ת ה אֶ ּוָ צִ ה' , וְ ׁשחָ נָ לְ 

א ה ׁשֶ יָ ה הָ שֶ ל מֹ א ׁשֶ טְ חֵ הַ . הּזֶ הַ  חַ ּכֹ הַ מֵ 

ר פָ עָ  ׁשחָ ּנָ ב ׁשֶ ׁשַ חָ  יּכִ את, זֹ ת וֹ ׂשעֲ ים לַ ּכִ סְ הִ 

ל, דוֹ ס ּגָ נֵ  רֶ דֶ ק ּבְ ם, רַ יִ ּמַ ּבַ  וֹ חין ּכֹ אֵ וְ  מוֹ חְ לַ 

. הּוקּוחָ ל ּדְ אֵ רָ ְׂש יִ ן וְ מַ ח זְ ּקַ ּיִ ד ׁשֶ חַ ּפָ  השֶ מֹ ּו

"א רָ ּגְ י הַ ל ּפִ עַ  רהַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ּדִ ת אֶ ר אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

ן וֹ יׁשה ּפִ ּקָ רֻ ה יְ ּפָ לִ קְ  ר פקודי רנה:)(על הזה

ה. ָאּכָ הַ  יִר ין צָ אֵ  ּהבָ , ּוהּוט, ּתֹ ׁשָ ּפְ 

י יהִ אִ א ּדְ נָ יָ ּנְ א ּתִ יּפָ לִ קְ לִ  טּוד מָ כַ וְ 

ל עַ  לֵ ל הוֹ ם "ּכָ , ׁשָ הּוז, בֹ מֶ א רֶ יפָ ּקִ ּתַ 

", תוֹ רָ בֻ ת קְ אֶ  יׁשע אִ דַ א יָ ן", "וְ חוֹ ּגָ 

 ן.א לוֹ יָ ׁשְ י קַ יהִ אִ  ׁשחָ אי נָ ם הַ ׁשָ וְ 

ק זָ חָ  ׁשחָ נָ  ׁשז יֵ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ל ּתעַ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

 ׁשרֶ ׁשֹ ן יחוֹ גִ  רהַ נְ ת לִ כֶ ּיֶ יא ׁשַ הִ יף וְ ּקִ תַ וְ 

 "זמֶ רֶ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ  ן,חוֹ גָ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּו, ׁש"ָנחָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ת לְ כוֹ מּוסְ 

ט ׁשָ ּפְ ת הַ ר אֶ ּבֵ חַ ז מְ מֶ רֶ הָ ה' ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ץ הַ 'קֵ 

ד וֹ ּסהַ וְ  טׁשָ ּפְ ר הַ ּוּבחִ ד לְ ּגֵ נַ תְ מִ  ׁשחָ ּנָ הַ , וְ דוֹ ּסלַ 

ה י זֶ פִ לְ ה. ּלָ אֻ ּגְ ד הַ א סוֹ הּוז ׁשֶ מֶ רֶ הָ  רֶ ּדֶ 

ר מַ ה' ָאׁשֶ ר הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ּדִ  תאֶ  ראֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

ְּפִניִמּיּות ל ם ׁשֶ יִ ּמַ ת הַ יא אֶ צִ הוֹ ה לְ שֶ מֹ לְ 

ה ּטֶ ּמַ ּבַ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ ת הַ נַ יחִ ּבְ  רֶ ּדֶ  ַהּתֹוָרה

, תוֹ אוֹ  יעַ נִ כְ הַ לְ ז ּומֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ל ּתעַ  יׁשּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

ת וֹ ּלגַ ה לְ צָ א רָ ה ׁשֶ יָ ה הָ שֶ ל מֹ א ׁשֶ טְ חֵ הַ וְ 

  יל.עֵ לְ דִ ּכְ  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהת אֶ 

י ּבִ ר רַ מַ ָא )דבר"ר א, יט( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ ָמִצינּו 

יו בִ ל ָאצֶ ו אֵ ׂשָ ס עֵ נַ כְ ּנִ ׁשֶ ה ּכְ יָ כְ רֶ ּבְ 

ר מַ ת ָאכוֹ רָ ּבְ ת הַ ב אֶ קֹ עֲ ל יַ טַ ּנָ ה ׁשֶ ָארָ וְ 

ת חַ ה ַאכָ רָ ּבְ  ּוּלפִ י אֲ לִ  ּתָ חְ ּנַ א הִ  לוֹ 

ר מַ ָא "הכָ רָ י ּבְ ּלִ  ּתָ לְ צַ א ָאהֲ "ר מַ אֱ ּנַ ׁשֶ 

י נִ אֲ  לוֹ  כְ רֶ בָ י מְ נִ אֲ  ּוּלפִ ק אֲ חָ צְ יִ  לוֹ 

ר יבִ ה גְ וֵ הֱ " י לוֹ ּתִ ְר מַ ָא א ּכָ  ,רֵ בָ מְ 

א  לוֹ  ׁשּיֵ ה ּׁשֶ ל מַ כָ ד וְ בֶ עֶ הָ  "יחֶ ַאלְ 

ר מַ א ָאּיָ חִ  בר רַ מַ ָא ,םיו הֵ נָ דוֹ ל אֲ ׁשֶ 

 ׁשּקֵ בַ ּמְ ׁשֶ  תוֹ ם אוֹ יתֶ אִ ם ְר ם אִ הֶ לָ 

 וֹ ּדגְ נֶ ּכְ  דּומְ עַ ל ּתַ ם ַאכֶ ת ּבָ רוֹ ּגָ תְ הִ לְ 



ד עַ  ּוּנּמֶ ם מִ כֶ מְ צְ עַ  ינּוּפִ צְ א הַ ּלָ אֶ 

ם כֶ לָ  ּונּפְ "י וֵ הֱ  ,מוֹ לָ ר עוֹ בֹ עֲ ּיַ ׁשֶ 

ם לוֹ ר ׁשָ ה ּבַ דָ הּויְ  בר רַ מַ ָא "הנָ פוֹ צָ 

 חּוְר ם ּבִ כֶ ג לָ ּוֵ ּדַ זְ ּמִ ם ׁשֶ יתֶ אִ ם ְר אִ 

ה רָ וֹ א ּתּלָ ה אֶ נָ פוֹ ין צָ אֵ וְ  ַלּתֹוָרה

ר בָ ּדָ  ",הּיָ ׁשִ ּוים ּתִר ׁשָ יְ ן לַ ּפֹ צְ יִ "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

ק חָ צְ י יִ ּבִ ר רַ מַ ָא "הנָ פוֹ צָ " ּוהמַ  רחֵ ַא

 לֶ ד מֶ עַ  ּוינּתִ מְ ר הקב"ה הַ מַ ָא

ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר א בֹ לָ  יחַ ׁשִ ּמָ הַ 

ל צֵ ּנָ הִ ה לְ צָ עֵ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי

ת דוֹ וֹ ּסלַ  הנָ ּפָ צְ הַ י דֵ ל יְ ק עַ יא רַ ו הִ ׂשָ עֵ מֵ 

ָמה "ב תּוּכָ ד הַ סוֹ ה, ּבְ רָ וֹ ּתל הַ ׁשֶ  יםנִ פּוּצְ הַ 

 ֶזהְולָ , "ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי

 ׁשרָ דְ ּמִ הַ ר ּׁשֵ קַ מְ ן כֵ לָ . וְ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ ימוֹ ה ּבִ ּכֶ זְ נִ 

א "ק חָ צְ יִ ו לְ ׂשָ ת עֵ נַ עֲ טַ ן לְ יָ נְ עִ ת הָ אֶ  ֲה

ם לַ ן עוֹ וֹ ׁשּלְ מִ ", ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה

א רָ קְ ּנִ ד ׁשֶ וֹ ּסד הַ ּוּמי לִ , ּכִ תילּוצִ אֲ הָ 

ם א ּגַ ילָ ּמֵ מִ ת, ּוכּולְ ּמַ ם לַ גַ  יעַ ּפִ ְׁש מַ  תילּוצִ אֲ 

ת לֶ ּבֶ קַ ת מְ כּולְ ּמַ ל הַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ יא הַ הִ ם ׁשֶ דוֹ אֱ 

ו ׂשָ עֵ ק לְ חָ צְ ר יִ מַ ָאי ׁשֶ פִ ל ּכְ בָ , אֲ ּהקָ לְ ת חֶ אֶ 

ק יא רַ הִ  תוֹ יקָ נִ ל יְ כָ ב וְ קֹ עֲ ל יַ ׁשֶ  ֶעֶבדא הּוׁשֶ 

ן פֶ אֹ א ּבְ ב וְ קֹ עֲ ל יַ ׁשֶ ת ילּוצִ אֲ ד הָ ּוּמלִ  רֶ ּדֶ 

  ר.חֵ ַא

ת יגַ ִר הֲ ה ּבַ יָ הָ  היבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ לְ ה מֶ וֹ ּד אטְ חֵ 

א בָ ּוּמד, ּכַ וִ א דָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ ם יָ ְר ן מִ ר ּבֶ חּו

 רמַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּדְ  (סוטה יא:),א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ת ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ  רחּות' ׁשֶ ל אוֹ מַ ְׁש 'חַ 

 חַ רּו רֶ ב ּדֶ תַ ּכָ ה' ׁשֶ ים נִ וֹ אׁשִר ת הָ חוֹ ּוּלהַ 

ים נִ וֹ אׁשִר ת הָ חוֹ ּוּלהַ וְ , ברֵ חוֹ ּבְ  בּׁשֵ א נִ הּוׁשֶ 

ת אֶ  גּוְר הָ ׁשֶ כְ ּו .הרָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ ד סוֹ ּבְ  יּוהָ 

ר ל חּוׁשֶ  חַ רּוה הָ חָ ְר ּפָ  ,לגֶ עֵ ּבָ  אּוטְ חָ ר וְ חּו

ן כֵ , לָ יםדִ בֵ ּכְ  יּוהְ נִ ת חוֹ ּוּלהַ וְ ת, חוֹ ּוּלהַ מֵ 

 דּוְר יָ  ר ּכָ חַ ַאם. וְ רָ בְ ׁשָ ה לְ שֶ מֹ ץ לַ אֱ נֶ 

ד סוֹ ּבְ  יּוהָ ׁשֶ  יםּיִ נִ ְּׁש ת הַ חוֹ ּוּלת הַ ּגַ ְר דַ לְ 

ר פֶ ּסֵ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  רחּו ןכֵ וְ  ה.רָ וֹ ּתת הַ לוֹ גְ נִ 

 .תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ם עִ  רהַ זֹ  ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהל ׁשֶ 

א ּתָ ְר וַ חַ "ס מַ ּׁשַ ן הַ וֹ ׁשלְ ז ּבִ מָ ְר נִ  רחּון כֵ וְ 

"י ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמה, ּכַ רָ וֹ ּתי הַ רֵ בְ ין ּדִ יִר הִ ּנְ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ  .ררּור ּבָ בָ א ּדָ ּתָ ְר וַ חַ מַ  .)(מעילה טו

"ר חּוין שליט"א ׁשֶ קִ יסְ יְ רֵ  .הרה"ג ר' ש

יָחֵני ְורֵ ְמָרא חַ  (יומא עו:) ארָ מָ ּגְ ח הַ סַ ר"ת נֹ 

 ַּפְקִחין, ַהְיינּו ֶׁשְּׁשִתַּית ַהַּיִין ְוֵריַח ַהְּבָׂשִמים

 .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  ָחָכם.ֲעָׂשאּוהּו 

 מּוְר ם ּגָ יָ ְר מִ  ןר ּבֶ חּות יגַ ִר הֲ ּבַ שליט"א ׁשֶ 

י בִ ם הרה"ג ר' צְ ׁשֵ י ּבְ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .ןּבָ ְר חּו

 נּוּבֵ רַ ר"ת "ר חּוה ׁשֶ 'יָ ְר בֶ ּטְ ן שליט"א מִ הֵ ּכֹ 

ן כֵ וְ  ."יִר אֲ הָ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  יִר אּול, וְ יטַ וִ ים ּיִ חַ 

ְּבַצְלֵאל ֶּבן  ְבֵׁשםְרֵאה ָקָראִתי " בתּוּכָ הַ 

 ּהרָ אֵ ּבְ " ר"ת ַמֵּטה ְיהּוָדהאּוִרי ֶבן חּור לְ 

 הילָ עִ ה מוֹ ּנָ ּמֶ מִ  הּיָ תִ ְּׁש הַ ם, ׁשֶ יָ ְר מִ ל ׁשֶ 

ל אֵ לְ צַ ּבְ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ , ּוִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ף סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ  ם.יָ ְר ל מִ ד ׁשֶ כֶ ה נֶ יָ הָ 

א"ט ב"ח ּבְ "ר חּושליט"א ׁשֶ ר פֵ יר סוֹ אִ מֵ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו הּׁשָ אִ  ָּיאְּבִגיַמְטִר , "ׁשבַ ּדְ 

   .הרָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ ת אֶ ת וְ כּולְ ּמַ הַ 

ת כּולְ יג מַ צִ נְ ר ּבָ דְ ּמִ ר הַ דוֹ ה ּבְ יָ ר הָ חּו ןכֵ וְ 

ד, וִ א ּדָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ד, ּכְ וִ ית ּדָ ּבֵ 

 ר לוֹ זֹ עֲ ה לַ שֶ ל מֹ ד ׁשֶ ת יָ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ א הָ הּווְ 

 דוֹ ת יָ יק אֶ זִ חֱ א הֶ ן הּוכֵ ם, לָ עָ ת הָ גַ הָ נְ הַ ּבְ 

ה לָ עָ ׁשֶ כְ , ּוֲעָמֵלק ְּבִמְלֶחֶמתה שֶ ל מֹ ׁשֶ 



ה גָ הָ נְ הַ ת הַ ר אֶ סַ א מָ י הּוינַ ר סִ הַ ה לְ שֶ מֹ 

ה יָ הָ  בהָ ּזָ ל הַ גֶ עֵ  אטְ חֵ ן כֵ וְ  ר.חּון וְ רֹ הֲ ַאלְ 

, דוִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא בהָ זָ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו ,בהָ ם זָ עִ 

ם ר ׁשָ מָ אֲ ּמַ ּבַ  נּוְר ַאן ּבֵ כֵ וְ ד. וִ ת ּדָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ּו

(כי  ַּבֹּזַהר אבָ ּוּמם, ּכַ יִ דַ יָ  רֶ ה ּדֶ יָ א הָ טְ חֵ הַ ׁשֶ 

ֶׁשַאֲהֹרן ָטָעה ְּבָכ ֶׁשָּלַקח ֶאת  תשא קצב.)

ָהֵעֶרב ַרב ְלָידֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ִמַּידַהָּזָהב 

"ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו  (שמות לב, ד)

א גֹו'"וְ  ַּבֶחֶרט א ָלַקח ִמָּיד ְלָיד  . ְּדִאּלּו 

 דוִ דָ . וְ ָהָיה נֹוֵתן ֹּכַח ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא

ְּבִגיַמְטִרָּיא ט" רֶ "חֶ ן כֵ . וְ דיָ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

(שמות לב, ב תּון ּכָ כֵ לָ וְ ת, וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  רחּו

ַאף מֶׁשה ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדו ֶאת  ַוִּיַחר" ט)י

ח רַ ּפָ ". ׁשֶ ַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהרַהֻּלֹחת ַויְ 

א טְ חֵ וְ  רחּות יגַ ִר ל הֲ לַ גְ ת ּבִ רוֹ ּבְ ּדִ  י' חַ רּו

(יתרו ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ . ּוברֵ חוֹ ּבְ  לגֶ עֵ הָ 

ִנְכְּתבּו ְּבֵנס ַעל ְיֵדי רּוַח ֶׁשַהּלּוחֹות  פד:)

 החָ ְר פָ ּו .ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנֵּׁשב

ה תָ יְ הָ ׁשֶ ה רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ ל ׁשֶ  חַ רּוהָ 

 אבָ ּוּמת, ּכַ חוֹ ּוּלה ּבַ תָ יְ הָ וְ  ,רחּוה לְ רָ ּוׁשקְ 

ָחרּות ַעל  (ב, ג) 'ָנָתן יּבִ ָאבֹות ְּדרַ 'ּבְ 

ַהּלּוחֹות ַאל ִּתיְקֵרי ָחרּות ֶאָּלא 

ָאַמר  (שבת קד.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ֵחרּות

ַּבּלּוחֹות ׁשֶ  ַרב ִחְסָּדא ֵמ"ם ְוָסֶמ"

ס ּנֵ ר הַ ּקַ עִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְּבֵנס ָהיּו עֹוְמִדין

 ינּוצִ מָ ס'. ּות ם' וְ וֹ ּיתִ אוֹ ה ּבָ יָ ת הָ חוֹ ּוּלּבַ 

ְלָהֲאִריַז"ל  'ֵעץ ַחִּיים'ּובְ  (תרומה קכז.)ַּבֹּזַהר 

ָהאֹות ם' וְ ֶׁשָהאֹות ָסֶמ"  (שער טו' ע' רכט)

 ַּמְלכּותת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשּבַ וֹ ְסתּוָמה ְמַסְּמל

   ת.ינוֹ חִ י ּבְ ּתֵ ְׁש ּבִ 

ָיַדע ְלָצֵרף ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ  לאֵ לְ צַ ל ּבְ ן עַ כֵ וְ 

 ינּוצִ מָ , ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

 ֶּבן אּוִריֶׁשְּבַצְלֵאל ָהָיה  (תרומה קנב.)ַּבֹּזַהר 

ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ֶּבן אֹור ִראׁשֹון ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש 

 יםאִ רוֹ וְ  .ֵחרּותִמְּלׁשֹון  ֶבן חּורהּוא, ָּברּו 

ה יָ הָ ׁשֶ  תרּוחֵ ד הַ א סוֹ הּו רחּוׁשֶ  רהַ ּזֹ הַ מֵ 

 חַ רּוהָ  רֶ ּדֶ  יםנִ וֹ אׁשִר ת הָ חוֹ ּוּלל הַ עַ  תרּוחָ 

ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ד ב, סוֹ יִּׁש הֵ ה' ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר . דוִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ ה לְ רָ ּוׁשּקְ ׁשֶ 

 206א הּו"ל אֵ לְ צַ ּבְ  ין אֹוִתּיֹותַהִּמְסַּתֵּתר ּבֵ 

   .דוִ ת ּדָ ה אֶ ידָ לִ הוֹ ׁשֶ  תרּון יַ נְ מִ ּכְ 

ר ד חּומַ עָ  )(שמו"ר מח, ב ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 יּיֶ חַ  ר לוֹ מַ ל הקב"ה ָאעַ  וֹ ׁשפְ ן נַ תַ נָ וְ 

ם לָ ּדְ גַ י מְ נִ אֲ  ּמְ ים מִ אִ צְ וֹ ּיים הַ נִ ּבָ  לּכָ 

א רָ קָ  אּוְר "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ,םלָ עוֹ ב ּבָ ם טוֹ ׁשֵ 

 חַ רּו תוֹ א אֹ ּלֵ מַ ּיְ ל וַ אֵ לְ צַ ם ּבְ ׁשֵ ה' ּבְ 

י ל מִ א ּכָ ּלָ ד אֶ בָ לְ ה ּבִ א זֶ וְ  ",יםהִ אֱ 

 וֹ ן ּבתַ ן נָ ּכָ ְׁש ּמִ ת הַ אכֶ לֶ מְ ק ּבִ ּסֵ עַ תְ ּנִ ׁשֶ 

ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ,תעַ דַ ה וָ ינָ בִ ה ּומָ כְ הקב"ה חָ 

ם דָ י ָאנֵ בְ א ּבִ וְ  ,"בם לֵ כַ ל חֲ כָ  ּוׂשעֲ ּיַ וַ "

ֶׁשֶּנֱאַמר ה ּיָ חַ בְ ה ּומָ הֵ בְ ּבִ  ּוּלפִ א אֲ ּלָ אֶ 

ה מָ הֵ ּבְ  ,"הּמָ הֵ ה ּבָ נָ בּותְ ה ּומָ כְ חָ "

ל ר עַ חּור לְ כָ ן ׂשָ תַ ה' נָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .יבתִ ּכְ 

ן כֵ וְ  .המָ כְ ל חָ ּבֵ קִ  וֹ ּדכְ ל נֶ אֵ לְ צַ ּבְ , ׁשֶ תוֹ יגָ ִר הֲ 

ן יַ נְ ּבִ  רֶ צֹ ם לְ לָ עוֹ ה לָ דָ ְר ּיָ ה ׁשֶ מָ כְ חָ ר הַ ַאְׁש 

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּור, ת חּוכּוזְ ה ּבִ תָ יְ ן הָ ּכָ ְׁש ּמִ הַ 

ת חוֹ ּוּלהַ ל ה ׁשֶ מָ כְ חָ ת הַ ּגַ ְר ת ּדַ ל אֶ ּמֵ ר סִ חּוׁשֶ 

ק לֶ ה חֵ תָ יְ הָ  תוֹ יגָ ִר הֲ , וַ יםנִ וֹ אׁשִר הָ 

ה, מָ כְ חָ הַ וְ ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ד גֶ ה נֶ מָ חָ לְ ּמִ הַ מֵ 

יף סִ הוֹ וְ  ה.מָ כְ ה חָ יָ ה הָ ל זֶ ר עַ כָ ּׂשָ ן הַ כֵ לָ 



ל עַ י שליט"א ׁשֶ ִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ "ג ר' ַאהרה

ְרֵאה ָקָראִתי " ב)שמות לא, ( רמַ אֱ ל נֶ אֵ לְ צַ ּבְ 

ְלַמֵּטה  חּורְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן 

ִהים ְּבָחְכָמה  רּוחַ ְיהּוָדה: ָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו  ֱא

יו בִ ָאן כֵ ". וְ ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה

ן רוֹ בְ חֶ ל ּבְ ּלֵ ּפַ תְ ה, הִ ּנֶ פֻ ן יְ ב ּבֶ לֵ ּכָ  ,רל חּוׁשֶ 

 ׁשרַ יָ  אתת זֹ כּוזְ בִ ים, ּולִ ּגְ רַ ת מְ צַ עֲ ל מֵ צֵ ּנָ הִ לְ 

ד. וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ה מַ מָ קְ ם הּוׁשָ ן, וְ רוֹ בְ ת חֶ אֶ 

ב לֵ ּכָ ׁשֶ  ינּויְ . הַ רן חּוּבֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןרוֹ בְ חֶ וְ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו .רחּו נוֹ ּבְ ת כּוזְ ה ּבִ זֶ ה לָ כָ זָ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  רחּויל ׁשֶ עֵ לְ 

 תחֹ ּלֻ הַ ה ׁשֶ אֶ ְר ן נִ כֵ וְ  .רחוֹ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ 

א טְ י חֵ רֵ חֲ ה ַאשֶ מֹ ר מַ ָאב ׁשֶ תּוּכָ ּבַ  יםזִ ּמָ רֻ מְ 

ַלֲעֹוֵננּו  ַלְחּתָ ְוסָ " )שמות לד, ט(ל, גֶ עֵ הָ 

ם גָ ּפְ ר הַ ּקַ עִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ". לְ נּוַחְלּתָ ּוְלַחָּטאֵתנּו ּונְ 

  .תחֹ ּלֻ ה ּבַ יָ ל הָ גֶ עֵ ל הָ ׁשֶ 
ָאַמר ר'  (ברכות נה.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

יֹוָנָתן  יּבִ רַ ר מַ ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָא

ְּבַצְלֵאל ַעל ֵׁשם ָחְכָמתֹו ִנְקָרא, 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ה ִלי ֱאֹמר ִלְבַצְלֵאל ֲעׂשֵ  ְלמֶׁשה לֵ 

, מֶׁשה ְוָהפַ  ִמְׁשָּכן ָארֹון ְוֵכִלים, ָהלַ 

ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם  ]ְּבַצְלֵאל[ָאַמר לֹו 

ַמְכִניס  ר ּכָ ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ְוַאחַ 

ֶׁשָּמא  ]מֶׁשה[ְלתֹוכֹו ֵּכִלים, ָאַמר לֹו 

ה שֶ מֹ ה דְ אֶ ְר נִ  ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעָּת.- ְּבֵצל

ל צֵ ל ד ׁשֶ וֹ ּסהַ ל ל אֵ צֵ ה לְ כָ ּזָ ׁשֶ  ז לוֹ מַ רָ 

ְּפִניִמּיּות ל ד ׁשֶ וֹ ּס, הַ דוִ ת ּדָ ּכַ סֻ ל ׁשֶ ה ּכָ ּסֻ הַ 

שליט"א  .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ . וְ ַהּתֹוָרה

 ּהּבָ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ מָ כְ חָ  תנַ ּתְ ל מַ ּבֵ קִ ל אֵ לְ צַ ּבְ ׁשֶ 

, רחּות כּוזְ ים ּבִ הִ אֱ  חַ רּו, ּוּפת הִ ינַ חִ ּבְ 

   ה.שֶ מֹ ר מַ ָאה ּׁשֶ ת מַ אֶ  פֹ הֲ לַ ע דַ א יָ ן הּוכֵ לָ 

ֲאַמר ֵליּה  (סנהדרין צח.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 יתּוִר מְ ָאא ִלְׁשמּוֵאל, ּכָ לְ ר מַ בוֹ ְׁש 

ר ֵליּה ּדַ יׁשַ ָמִׁשיַח ַעל ַחְמָרא ָאֵתי, אֲ 

ֲאַמר ֵליּה ִמי  ,א ְּדִאית ִליקָ ְר סּוְסָיא ּבַ 

ם ַאּתֶ  ינּוַהיְ  .ינֵ ּוָ ּגַ  רּוָ ר חִ ּבַ  ִאית לָ 

 אֹוְמִרים ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָּבא ַעל ֲחמֹור, ֶאְׁשַלח

ת וֹ ּיתִ אוֹ  רמוֹ חֲ . לֹו סּוס ְמֹסָרק ֶׁשֵּיׁש ִלי

ה אֶ ְר . נִ רחּול ז עַ ּמֵ רַ מְ  רּוָ חִ ן כֵ , וְ רחּומֵ 

('נתיבות יאיר' על רעיא ַהְּגָר"א י ל ּפִ ר עַ אֵ בָ לְ 

 יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  ֶׁשַהָּכתּוב מהימנא)

"ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור",  ט, ט)(זכריה 

ָבמֹות יְ ָּדה נִ רּוִבין עֵ ְמַרֵּמז ַעל ג' ַמֶּסְכּתֹות 

, ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת ֲחמֹור, ַהְיינּו ָחְמֵרי ָעִנ"יר"ת 

ַהַּׁש"ס, ְוַהָּמִׁשיַח רֹוֵכב ֲעֵליֶהן. ְּדָחְמֵרי 

ַהַּׁש"ס ֵהן ַמֶּסְכּתֹות ֶׁשָהאֹור ֶשָּלֶהן 

ֶׁשה ְלַהִּגיַע ָלֱאֶמת, ּוְלָהִבין ֶאת ִמְסַּתֵּתר, ְוקָ 

ַהְּדָבִרים ִּכְדָבִעי. ְוֵכיָון ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְמַגֶּלה ֶאת 

ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשָּׁשם ַהֹּכל ָּברּור, ִמֵּמיָלא 

הּוא ִמְתַעֶּלה ְורֹוֵכב ַעל ָחְמֵרי ַהַּׁש"ס 

ל ׁשֶ ד וֹ ּסה הַ זֶ וְ ּוְמַבֵּטל ֶאת ַהֹּקִשי ֶׁשָּבֶהם. 

ן כֵ וְ  .הרָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ר ׁשֶ חּו

ַאֵּפינּו  "רּוחַ  כ) ד, (איכהְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  רחּו

ג רַ הֱ ּנֶ ׁשֶ ּכְ  .ִּבְׁשִחיתֹוָתם" ְמִׁשיַח ה' ִנְלַּכד

ֶל " (שמות לב, ז)ר, מַ אֱ ם נֶ ּׁשָ ל ׁשֶ גֶ עֵ א הָ טְ חֵ ּבְ 

"    .ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ

דברים (ב תּוּכָ ל הַ ן' עַ הֵ י ּכֹ תֵ פְ ר 'ִׂש פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות  ה'ֲאֹדָני " כד)ג' 

ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל ְוֶאת ָיְד 



, תחֹ ּוּלהַ ת וֹ ּיתִ אוֹ  "ַהִחּלֹותָ "ׁשֶ  "ַהֲחָזָקה

 ן לוֹ תַ ה' נָ ׁשֶ  םׁשֵ ּכְ , ׁשֶ תוֹ ּלָ פִ תְ ז ּבִ מַ ה רָ שֶ מֹ ּו

ץ רֶ אֶ ס לְ נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשּקֵ בַ א מְ הּו ּכָ  ,תחֹ ּוּלת הַ אֶ 

ז מַ ה רָ שֶ ּמֹ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּול. אֵ רָ ְׂש יִ 

ת ּוּיימִ נִ ּפְ  תאֶ  ת לוֹ תֵ לָ  ילחִ תְ הִ ה' ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ 

 תחוֹ ּוּלּבַ ה ּלָ אֻ ּגְ הַ  הנָ מּוטְ  ּהּבָ ה רָ וֹ ּתהַ 

ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת " ,יםנִ וֹ אׁשִר הָ 

ץ רֶ אֶ ס לְ נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשּקֵ בַ א מְ הּו ּכָ ", ַעְבְּד

ה. מָ לֵ ְּׁש ה הַ ּלָ אֻ ּגְ ת הַ יא אֶ בִ הָ לְ , ּולאֵ רָ ְׂש יִ 

(הובא ב'מעם לועז' פ' ְּב'ֵסֶפר ָהֲעֵקָדה'  אבָ ּוּמּכַ 

ֶׁשּמֶׁשה ָרָצה ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  ואתחנן)

ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשֶּזה ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה 

גם ב'אור החיים' שמות ו,  (עיןַלל ִיְׂשָרֵאל. ִלכְ 

במדבר כ ח, 'מגלה עמוקות' אופן כ, 'דרשות כח, 

  .חת"ס' ח"א דף יח)

גר"מ ם הַ ׁשֵ ּבְ ה ׁשֶ ְק מַ  ם'יִ י מַ יקֵ פִ ר 'אֲ פֶ סֵ ּבְ 

ה שֶ מֹ הקב"ה לְ ר מַ ָא עַ ּוּדמַ  א שליט"אירָ ּפִ ׁשַ 

 חַ ּכֹ  תתֵ ן לָ יָ נְ עִ ה הָ , מָ ּתָ ְר ּבַ ִּׁש ׁשֶ  חֲ ר ּכֹ יׁשַ יִ 

 יִר ה צָ יָ ר. הָ ּבֵ ר ִׁש בָ ּכְ י ׁשֶ רֵ חֲ ה ַאירָ בִ ְּׁש לַ 

ת ינַ תִ נְ ן ּבִ יָ נְ עִ ה הָ מָ , ּוּתָ ְר ּבַ ִּׁש ב ׁשֶ ר טוֹ מַ לוֹ 

ה רָ וֹ ּתהַ ת מֶ ּיֶ סַ מְ  עַ ּוּדה מַ ׁשֶ קְ ד מַ עוֹ , וְ חַ ּכֹ 

ת ירַ בִ ְׁש ל ב ׁשֶ א טוֹ ר בָ דָ ב ּבְ תָ כְ ּבִ ׁשֶ 

 '",וֹ גה וְ קָ זָ חֲ ד הַ ּיָ ל הַ כָ לְ "ּו תחוֹ ּוּלהַ 

ל יף עַ סִ הוֹ ר לְ ׁשָ פְ אֶ ם. וְ "י ׁשָ ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

ק זַ חֲ ם ים ׁשָ ִר מְ אוֹ  נּוָא עַ ּוּדמַ  ,איָ ְׁש ּוּקהַ 

ק זֶ חֹ וְ  חַ ת ּכֹ תֵ ל לָ כוֹ יָ בְ ּכַ ק, ּזֵ חַ תְ נִ ק וְ זַ חֲ 

ת פֶ סֶ תוֹ יו ּבְ רָ בָ יא דְ בִ נָ . וְ תחוֹ ּוּלת הַ ירַ בִ ְׁש לִ 

ה ח"ו לָ ּטְ א ּבִ ת חוֹ ּוּלת הַ ירַ בִ ׁשְ  ר:אּוּבֵ 

י רֵ בְ י ִׁש רֵ הֲ , ׁשֶ יםנִ וֹ אׁשִר ת הָ חוֹ ּוּלת הַ אֶ 

ה מָ צְ מְ יא צִ הִ א ׁשֶ ּלָ ן, אֶ רוֹ ָאים ּבָ חִ ּנָ מֻ ת חוֹ לּו

 הירָ בִ ְׁש ת ינַ חִ בְ ּבִ ת חוֹ ּוּלהַ ל ר ׁשֶ אוֹ ת הָ אֶ 

ן כֵ לָ ה. וְ רָ בּוּגְ ם הַ צּומְ ת צִ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ 

 ל",אֵ רָ ׂשְ ל יִ י ּכָ ינֵ עֵ "לְ ה תָ יְ הָ ה ירָ בִ ְּׁש הַ 

ת זֶ מֶ ְר ּנִ ה ׁשֶ מָ כְ חָ ת ּגַ ְר ּדַ  ידּוסִ פְ הִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

ה רָ וֹ ּתן ּבַ רוֹ חֲ ַאק הָ סּוּפָ ן הַ כֵ . וְ םיִ נַ יעֵ ּבָ 

ל ר עַ ּבֵ דַ מְ  '",גוֹ ה וְ קָ זָ חֲ ד הַ ּיָ ל הַ כָ לְ "ּו

את ּזֹ ה הַ ירָ בִ ְּׁש הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ תחוֹ ּוּלהַ ת ירַ בִ ְׁש 

ל עַ ּבְ ׁשֶ  הרָ וֹ ּתלַ  בתָ כְ ּבִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ ת אֶ רֶ ּבֶ חַ מְ 

י פִ , ּכְ ִנְגלֹות ַהּתֹוָרהר לְ אוֹ ת הָ יד אֶ ִר הוֹ ה לְ ּפֶ 

ה' ר מַ ָאן כֵ לָ וְ  .הל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתּבַ ים דִ מָ לְ ּנִ ׁשֶ 

ז ּמֵ רַ , לְ ּתָ ְר ּבַ ּׁשִ ׁשֶ  חֲ ר ּכֹ יׁשַ יִ ה שֶ מֹ לְ 

יד ִר הוֹ ה לְ שֶ ל מֹ ׁשֶ  חוֹ ל ּכֹ ּדַ גְ יִ  ַהְּׁשִביָרהּמֵ ׁשֶ 

ל ים ׁשֶ כִ מּות נְ מוֹ קוֹ מְ ה לִ רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ אֶ 

ְּכֵׁשם ֶׁשַעל ַּתְלמּוד ַּבְבִלי  .ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה

"ְּבַמֲחַׁשִּכים  (סנהדרין כד.)ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא 

יַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם", ָאַמר ַרִּבי הֹוׁשִ 

ן יוָ כֵ וְ  ִיְרְמָיה, ֶזה ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל ָּבֶבל.

ל דוֹ ּגָ ר הַ אוֹ ת הָ ה אֶ ּלֶ גַ א נְ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ 

ת ד אֶ מַ לְ ּנִ ׁשֶ  ינּויְ , הַ שֶ חֹ ן ּבַ מּוה טָ יָ הָ ׁשֶ 

ר זוֹ עֲ ה יַ לֶ גְ ּנִ הַ ר, וְ ּתָ סְ ּנִ י הַ ל ּפִ ה עַ לֶ גְ ּנִ הַ 

ד סוֹ , ּבְ רתֵ יוֹ  ההָ בוֹ ה גְ ּגָ ְר דַ ּבְ ר ּתָ סְ ּנִ הַ ת נַ בָ הֲ לַ 

ה לֶ גְ ּנִ י הַ ל, ּכִ ׁשָ מְ ּנִ ת הַ ר אֶ אֵ בָ ּמְ ל ׁשֶ ׁשָ ּמָ הַ 

 חַ ר ּכֹ יׁשַ יִ  רמַ אֱ נֶ ן כֵ , לָ רּתָ סְ ּנִ לַ ל ׁשָ א מָ הּו

 הזֶ ה ּבָ רָ וֹ ּתם הַ ּוּין סִ כֵ וְ  .ִביַרת ַהּלּוחֹותְׁש ּבִ 

ר ּוּבל חִ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשי יֵ ר, ּכִ עַ צַ  ינוֹ אֵ 

יד ִר הוֹ לְ  ַלּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהב תָ כְ ּבִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ 

ה ל זֶ ים עַ ִר מְ אוֹ  נּוָאיל, וְ עֵ לְ דִ ר ּכְ אוֹ ת הָ אֶ 

 .חַ ר ּכֹ יׁשַ יִ ה שֶ מֹ ר לְ מַ ה' ָאׁשֶ  מוֹ ּכְ ק' זַ ק חֲ זַ 'חֲ 

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַּתְכִלית ַהִּצְמצּום ִויִריַדת 

. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּׂשיגוֹ  ָהאֹור ְלַמָּטה ִהיא



ק זַ חֲ ׁשֶ  הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א יףסִ הוֹ וְ 

אן ּכָ  ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ "חַ חוֹ ק ר"ת ּזֵ חַ תְ נִ וְ ק זַ חֲ 

ם קוֹ מְ ר לִ אוֹ ת הָ יד אֶ ִר הוֹ לְ  חַ ּכֹ  תינַ תִ נְ 

אֹוִתּיֹות  ַּגְׁשִמי ןכֵ וְ  .יםחִ חוֹ הַ ים וְ צִ וֹ ּקהַ 

ִּכי ֵמַהַּגְׁשִמי ַהְמַסֵּמל ֶאת ַּתְכִלית  ,ַמִּׂשיג

ַהִּצְמצּום ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ֶאת ָהִעְנָיִנים 

 ים"ּכִ ׁשַ חֲ מַ "ּבְ  ןכֵ . וְ ַהְּגבֹוִהים ְּביֹוֵתר

 ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשת נוֹ ן ְׁש יַ נְ מִ ּכְ  420 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ב רַ חֱ ּנֶ ׁשֶ ה ּכְ נָ ׁשָ  420ר חַ ַאּלְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ י, לְ נִ ּׁשֵ הַ 

ים, ּכִ ׁשַ חֲ מַ לְ  אּוצְ יָ י וְ נִ ּׁשֵ הַ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ר אוֹ הָ י, ׁשֶ לִ בְ ד ּבַ מּולְ ת ּתַ פַ קּוה ּתְ ילָ חִ תְ הִ 

   ים.כִ מּות נְ מוֹ קוֹ מְ ד לִ רַ יָ 

ָּכל  (בראשית ב, ז) 'נּו ַּבְחֵייַרּבֵ 'ּבְ  אבָ ן מּוכֵ וְ 

ִעְנְיֵני ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ֵהם ִנְגֶלה 

ְוִנְסָּתר, ְמֹבָאר ַּבַּתְחּתֹוִנים ְורֹוֵמז 

ְלָהִבין  ָּבֶעְליֹוִנים, ּוִמְּפֵני ֶזה ֵיׁש לְ 

 רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ ַהִּנְסָּתר ִמן ַהִּנְגֶלה

ל אי ּכָ ּדַ וַ  יסֵ ר ר' יוֹ מַ ָא (תולדות קמה:)

א הּו רּוּבָ  ׁשדוֹ ּקָ ה הַ ׂשֶ עוֹ ה ּׁשֶ מַ 

ל ּכֹ הַ ה, וְ מָ כְ חָ ד הַ סוֹ א ּבְ ל הּוּכֹ ץ הַ רֶ ָאּבָ 

י נֵ בְ ה לִ נָ יוֹ לְ עֶ ה הָ מָ כְ חָ ת הַ אוֹ ְר הַ י לְ דֵ ּכְ 

ה ׂשֶ עֲ מַ  תוֹ אוֹ מֵ  דּומְ לְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ם, ּכְ דָ ָא

 ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ה.מָ כְ חָ ת הַ דוֹ סוֹ 

ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ְנִהיֵרי ִלי  (ברכות נח:)

. ִּדְנַהְרְּדָעא ְׁשִביֵלי ִּדְרִקיָעא ִּכְׁשִביֵלי

ין בִ א מֵ הּו ִּדְנַהְרְּדָעא ְׁשִביֵלי וֹ ּתּמִ ׁשֶ  ינּויְ הַ 

א בָ ּוּמכַ א, וְ יעָ קִ ְר י ּדִ ילֵ בִ ְׁש ה ּבִ רֵ וֹ ה ּקמַ 

 ה,עָ ר ּדֵ הַ נְ יא הִ  אעָ ּדְ ְר הַ ּנְ ים ׁשֶ ִר פָ ּסְ ּבַ 

ל ּבֵ קַ א מְ ן הּווֹ ּתחְ ּתַ ם הַ לָ עוֹ הָ  וֹ ּתמִ  ינּויְ הַ 

  ן. יוֹ לְ עֶ ם הָ לָ עוֹ ין ּבָ בִ הָ ה לְ עָ ר ּדֵ הַ נְ 

ת אוֹ מֵ  ׁשׁשֵ ּבְ  (וירא קטז:)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

י רֵ עֲ ׁשַ  חּותְ ּפָ י יִ ּׁשִ ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ה לָ נָ ׁשָ 

ה מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יָ עְ מַ ה ּולָ עְ מַ ה לְ מָ כְ חָ הַ 

ס נֵ ּכָ הִ ם לְ לָ עוֹ ן הָ נֵ וֹ ּכתְ יִ ה, וְ ּטָ מַ לְ 

ם יוֹ ּבְ ן נֵ וֹ ּכתְ ּמִ ם ׁשֶ דָ ן ָאבֶ י, ּכְ יעִ בִ ּׁשְ ּבַ 

ס נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשמֶ ּׁשֶ יב הַ ִר עֲ ּמַ ּׁשֶ י מִ ּׁשִ ִׁש 

יא ה הִ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ נָ כָ הֲ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ 

ם לָ עוֹ ה ּבָ ּטָ מַ ה לְ מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יָ עְ ת מַ יחַ תִ ּפְ 

'. כּוה וְ יָ גְ לוֹ נוֹ כְ ּטֶ ת הַ חּוּתְ ּפַ תְ ל הִ ת, ּכָ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ת ין אֶ בִ הָ ר לְ ׁשָ פְ י אֶ אִ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו

ת מוֹ לָ עוֹ ת לָ כֶ ּיֶ ׁשַ ה הַ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ּפְ 

ל ים ׁשֶ לִ ׁשָ ּמְ ן ּבַ נֵ וֹ ּבתְ הִ י לְ לִ ים ּבְ נִ יוֹ לְ עֶ הָ 

 חּותְ ּפָ ּיִ ים ׁשֶ בִ ּיָ ן חַ ל ּכֵ ן, עַ וֹ ּתחְ ּתַ ם הַ לָ עוֹ הָ 

ן וֹ ּתחְ ּתַ ם הַ לָ עוֹ הָ ה, וְ ּטָ מַ ה לְ מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יָ עְ מַ 

ל ת ּכָ ת אֶ תֵ ית לָ מִ ְׁש ּגַ הַ  תוֹ מּולֵ ְׁש לִ  יעַ ּגִ יַ 

ה י מַ פִ ט לְ רַ פְ ּבִ ים. ּוכִ רָ צְ ּנִ ים הַ לִ ׁשָ ּמְ הַ 

ר תֵ יוֹ ים ּבְ בִ וֹ ּטים הַ לִ ׁשָ ּמְ הַ ׁשֶ  נּואֵ ְר הֶ ּׁשֶ 

ים יִ ּוּלּגִ הַ ים מֵ אִ ר ּבָ תֵ יוֹ ים ּבְ יִ ּתִ מִ אֲ הָ וְ 

ת נוֹ יָ עְ ת מַ יחַ תִ פְ ּבִ  ּוּלּגַ תְ הִ ים ׁשֶ ּיִ עִ ּדָ ּמַ הַ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. סִ הוֹ ה. וְ ּטָ מַ ה לְ מָ כְ חָ הַ 

(תהילים קג, ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  לׁשָ ּמָ שליט"א ׁשֶ 

 רֶ ּדֶ ׁשֶ  ינּויְ . הַ "ָמָׁשָלה ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל" יט)

ת ה' כּולְ מַ  יין אֵ בִ הָ ר לְ ׁשָ פְ ל אֶ ׁשָ ת מָ ינַ חִ ּבְ 

  ה. ּטָ ה מַ ּטָ מַ ד לְ ה עַ יָאִר ּבְ הַ  לכָ ת ּבְ טֶ ּׁשֶ ּפַ תְ מִ 

ה ׁשֶ קָ  ו)שמות לב, ( ים'ּיִ חַ ר הַ 'אוֹ א ּבָ בָ מּו

ת עַ ׁשְ א ּבִ הּו רּוה ה' ּבָ ׂשָ א עָ ה מָ לָ 

ר מַ ד לוֹ ּיָ מִ ף ּויכֶ ל ּתֵ גֶ עֵ ה הָ ׂשֵ עֲ מַ 

ד עַ  "ּמְ ת עַ חֵ י ִׁש ד ּכִ רֵ  לֵ "ה שֶ מֹ לְ 

ה אֶ רָ יֵ , 'כּווְ  הׂשֶ עֲ ּמַ ם הַ ר יוֹ בַ עָ ר ׁשֶ חַ ַא

ד'  ּהּבָ  ׁשה יֵ רָ וֹ ּתהַ ד ׁשֶ צַ י לְ ּכִ י לִ 



 ׁשיֵ "ס, וְ ּדֵ ְר ן ּפַ יַ נְ ן עִ הֵ ים וְ ּיִ לִ לָ ים ּכְ כִ רָ ּדְ 

ת וֹ ּגְר ּדַ ה הַ עָ ּבָ ְר ַאם מֵ הֵ ת ׁשֶ עַ דַ לָ  לְ 

ה יָאִר ת ּבְ ילּוצִ ים, אֲ נִ יוֹ לְ ת עֶ רוֹ אוֹ 

 ֵמִאיר אֹורוֹ ט ׁשָ ּפְ ה, הַ ּיָ ׂשִ ה עֲ ירָ צִ יְ 

ם לַ עוֹ ז ּבְ מֶ ה, רֶ ּיָ ׂשִ עֲ ם הָ לַ עוֹ ּבְ 

ד ה, סוֹ יָאִר ּבְ הַ ְּבעֹוַלם  ׁשרַ ה, ּדְ ירָ צִ יְ הַ 

 נּומְ ּדַ קְ ר הִ בָ כְ , ּותילּוצִ אֲ הָ ְּבעֹוַלם 

ה גָ רֵ דְ מַ  ין לְ אֵ ת ׁשֶ וֹ ּבים רַ מִ עָ ּפְ 

י רֵ הֲ ה, וַ רָ ׂשָ עֲ  ּההָ בְ ין ּגָ אֵ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ ּבַ 

ם ה ׁשָ יָ ה הָ זֶ לָ ים, וְ עִ ּבָ ְר ַא ינֶ פָ לְ 

ר סֵ ה חָ יָ ם הָ אִ ים, וְ מִ לֵ ם ׁשְ יוֹ ַאְרָּבִעים 

 ּהתָ ה אוֹ רָ סֵ ה חֲ רָ וֹ ה ּתתָ יְ ד הָ חָ ם אֶ יוֹ 

 ׁשת ׁשֵ דֶ רֶ ל לָ כַ א יָ ה שֶ ּמֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .הינָ חִ ּבְ 

ל, גֶ עֵ א הָ טְ ת חֵ אֶ  עַ נֹ מְ ן לִ מַ ּזְ י הַ נֵ פְ ת לִ עוֹ ׁשָ 

ד ּוּמת לִ ים אֶ לִ ְׁש הַ לְ  יִר ה צָ יָ א הָ י הּוּכִ 

ים. נִ רוֹ חֲ ַאים הָ מִ ה יָ רָ ׂשָ עֲ ד ּבַ מַ ּלָ ד ׁשֶ וֹ ּסהַ 

ל גֶ עֵ א הָ טְ חֵ ה יָ הָ  ּהּבָ ה עָ ׁשָ  ּהתָ אוֹ ּבְ א ׁשֶ צֵ יוֹ וְ 

ת מוֹ קוֹ ּמְ ה לַ רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ ידַ ִר יְ  המָ ְר גְ נִ וְ 

יג ִּׂש הִ  ׁשּמָ מַ ה עָ ׁשָ  ּהתָ אוֹ ּבְ ר, תֵ יוֹ ים ּבְ כִ מּוּנְ הַ 

ר תֵ יוֹ ת ּבְ הוֹ בוֹ ּגְ ד הַ וֹ ּסת הַ וֹ ּגְר ת ּדַ ה אֶ שֶ מֹ 

ל ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאת הָ עוֹ ּׁשָ לַ  תכוֹ ּיָ ׁשַ  יּוהָ ׁשֶ 

ּוְמֹבָאר ם. יִ מַ ּׁשָ ה ּבַ יָ הָ ם ׁשֶ ים יוֹ עִ ּבָ ְר ַאהָ 

ר בָ ל ּדָ ׁשֶ  פוֹ סוֹ בְ א, ּוהָ י ּבְ לּוא ּתָ הָ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

 וֹ ּתמִ  אקָ וְ ּדַ ת הוֹ בוֹ ּגְ הַ ת וֹ ּגְר ּדַ ת הַ יג אֶ ִּׂש נַ 

וכן שמעתי  ר.תֵ יוֹ ת ּבְ כוֹ מּוּנְ הַ ת וֹ ּגְר ּדַ הַ 

אברהם אגשי שליט"ט ששנת מהרה"ג ר' 

לבריאת העולם  2448מתן תורה היתה 

עם הכוללים,  תורהפעמים ד' בגימטריא 

לרמז שזכינו בשנה זו לתורה שמורכבת 

  מד' חלקים פרד"ס.

ָּתָנא ְּדֵבי  (סנהדרין צז:)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ֵאִלָּיהּו, ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ֲהֵוי 

ֹּתהּו, ְׁשֵני ֲאָלִפים  ֲאָלִפים ְׁשֵני ,ָעְלָמא

 .ּתֹוָרה, ְׁשֵני ֲאָלִפים ְימֹות ַהָּמִׁשיחַ 

 "ארָ ּגְ הַ יא מֵ בִ מֵ ם ם' ׁשָ יִ מַ י יקֵ פִ ר 'אֲ פֶ סֵ בְ ּו

ֵּבית ן ּבַ ְר חֻ  רחַ ַאּלְ ׁשֶ  (סיפרא דצניעותא ג.)

ת נוֹ ם ְׁש יִ ּפַ לְ ַא מּוּיְ ּתַ סְ הִ ׁשֶ י ּכְ נִ ּׁשֵ הַ  ַהִּמְקָּדׁש

ן יוָ , ּכֵ יחַ ִׁש מָ ת נוֹ ם ְׁש יִ ּפַ לְ ַא ילּוחִ תְ הִ וְ  הרָ וֹ ּת

ת נוֹ ְׁש  תינַ חִ בְ לִ  רּוזְ חָ  יחַ ִׁש ּמָ לַ  כּוא זָ ׁשֶ 

ן יוָ ּכֵ  ראֵ בָ מְ . ּותֹוָרה דּומְ ּלָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ , ַאהּוּתֹ 

ה יל, זֶ עֵ לְ דִ ּכְ  שֶ ת חֹ ינַ חִ בְ ה ּבִ תָ יְ ה הָ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו  ה,רָ וֹ ּתת נוֹ ְׁש ב לִ ׁשַ חְ א נֶ 

 ֶאְלָעָזרָאַמר ַרִּבי  )עירובין נד.(ְּגָמָרא ּבַ 

ִהים הּוא  ַמאי ִּדְכִתיב, "ִמְכַּתב ֱא

לּוחֹות  א ִנְׁשַּתְּברּו ִאְלַמֵלי ,ָחרּות"

א ִנְׁשַּתְּכָחה ּתֹוָרה  ָהִראׁשֹונֹות, 

, רִמִּיְׂשָרֵאל. ָרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקב ָאמַ 

ִלְׁשלֹוט ֵאין ָּכל אּוָּמה ְוָלׁשֹון ְיכֹוָלה 

ָּבֶהן, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות", 

 .ַאל ִּתְקִרי "ָחרּות", ֶאָּלא "ֵחירּות"

 עק"ב יּון הָ יִ דַ ן עֲ ּבָ ְר חֻ הַ ֶׁשְּלַאַחר ף ַאוְ 

 ּוּלה, אֵ רָ וֹ ת ּתנוֹ ם ְׁש יִ ּפַ לְ ם ַאּוּיסִ ד לְ ים עַ נִ ׁשָ 

ד ה, עַ רָ וֹ ת ּתנוֹ ל ְׁש ׁשֶ  בקֵ עָ ת הֶ ינַ חִ בְ ּבִ  יּוהָ 

ים אִ ּנָ ּתַ ת הַ פַ קּום ּתְ ּוּיסִ וְ  ׁשדוֹ ּקָ י הַ ּבִ ת רֶ מוֹ 

א ר בָ ּכְ ט עַ מְ ּכִ ז ָאי, וְ יעִ בִ ְר ף הָ לֶ אֶ ף הָ סוֹ ּבְ 

ר זֹ חֲ לַ ד וְ מֹ לְ ק לִ ה, רַ רָ וֹ ּתּבַ  ׁשּדֵ חַ ר לְ תֵ יוֹ  לּוכְ יָ 

ם ּיֵ קַ תְ הִ '. וְ כּוים וְ אִ ּנָ ּתַ הַ  ּוׁשּדְ חִ ה ּׁשֶ מַ  לעַ 

 ֹוִים ֵאין ּתֹוָרהַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּג"ם הֶ ּבָ 

ים דִ הּוּיְ ה לַ תָ יְ ן הָ יִ דַ י עֲ ּבִ ן רֶ מַ זְ בִ ּו'". גוֹ וְ 

ס, ינּונִ טוֹ נְ ַאי וְ ּבִ ר רֶ ּוּבחִ  רֶ ת ּדֶ כּולְ ת מַ ינַ חִ ּבְ 



ה ּגָ ְר דַ ה ּבְ רָ וֹ ּתת הַ יג אֶ ִּׂש הַ ם לְ הֶ ר לָ זַ ה עָ זֶ וְ 

 (ע"ז י:)ב רַ ר מַ ס ָאינּונִ טוֹ נְ ת ַאּמֵ ׁשֶ כְ ּו ה,הָ בוֹ גְ 

ה דָ ְר ּפָ תְ נִ י , ּכִ הילָ בִ חֲ ה הַ דָ ְר ּפָ תְ נִ 

ם דוֹ ת אֱ לּוף ּגָ קֶ יל ּתֹ חִ תְ ז הִ י ָא, ּכִ הילָ בִ חֲ הַ 

י ה. ּכִ רָ י תוֹ לִ ּבְ  הּוּתֹ ת נוֹ ְׁש לִ  רּוזְ חָ ן ׁשֶ פֶ אֹ ּבְ 

ם לַ ל עוֹ ים ׁשֶ כִ לָ ּמְ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם מִ ם הֵ דוֹ י אֱ כֵ לְ מַ 

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים "ב תּוּכָ ד הַ סוֹ ּבְ  הּוּתֹ הַ 

 עַ דּוּיָ ּכַ " ּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹוםָמְלכ ֲאֶׁשר

 ׁשרַ ז חָ ן ָאכֵ לָ "ל. וְ יזַ ִר אֲ י הָ בֵ תְ כִ ּבְ 

ת ם אֶ דוֹ י אֱ כֵ לְ ּמַ ה מִ יָ הָ ס ׁשֶ פּורוֹ סְ נּוְר טוֹ 

  ר.מּוּגָ ן הַ ּבָ ְר חֻ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ל, לְ יכָ הֵ הַ 

י ִר ּקָ עִ ל הָ ּדֵ בְ הֶ הַ ם ׁשֶ "א ׁשָ רָ ּגְ הַ יא מֵ בִ ד מֵ עוֹ וְ 

א , הּוהרָ וֹ ּתת נוֹ ְׁש לִ  הּות ּתֹ נוֹ ין ְׁש ּבֵ 

, יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ד קב"ה ּוחּוין יִ אֵ  הּות ּתֹ נוֹ ְׁש ּבִ ׁשֶ 

ה. רָ וֹ ּתת הַ כּוזְ ד ּבִ חּויִ  ׁשיֵ ה רָ וֹ ת ּתנוֹ ְׁש בִ ּו

 הּוא תֹ "ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר ּנִ ׁשֶ ם ר ׁשָ אֵ בָ מְ ּו

 ׁשם יֵ אִ ׁשֶ  ינּויְ הַ ", ּהרָ צָ ת יְ בֶ ׁשֶ לָ  ּהאָ רָ בְ 

ין ם אֵ אִ וְ  ",הּוא תֹ "א ב הּוּצָ ּמַ ד הַ חּויִ 

יא בִ ן מֵ כֵ ה. וְ מָ מָ ְׁש ּו הּותֹ ים לְ ִר זְ ד חוֹ חּוח"ו יִ 

ית נִ עֲ ת ּתַ ּלַ גִ מְ ים לִ ִׁש ְר פָ מְ ם הַ ׁשֵ ּבְ ם ׁשָ 

ת בֵ טֵ ה ּבְ רָ ׂשָ עֲ ד ּבַ לַ נוֹ  יׁשאִ הָ  תוֹ אוֹ ׁשֶ 

ר בּועֲ  ִליָוִניתה רָ וֹ ּתת הַ ם אֶ ּגֵ ְר תַ לְ  מּוּיְ ּסִ ׁשֶ ּכְ 

ם ּוּית סִ ל אֶ ּמֵ סִ ה ּזֶ ר ׁשֶ אֵ בָ מְ , ּולֶ ּמֶ י הַ מַ לְ ּתַ 

י קֵ מְ עִ ה לְ רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ ידַ יִר , וִ הרָ וֹ ת ּתנוֹ ְׁש 

ה ּזֶ ן מִ כֵ לָ , וְ םדוֹ ת אֱ לּול ּגָ ׁשֶ  שֶ חֹ הַ 

 ידֵ ל יְ ה עַ רָ וֹ ּתף הַ ּוּלם סִ ל ּגַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 ןוֹ ּיצִ ן ּבְ ּוּקּתִ הַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . תרּוצְ ּנַ הַ 

ן ּוּקּתִ הַ י ה, ּכִ ּלָ אֻ ּגְ הַ  דסוֹ ן וְ ּבָ ְר חֻ ן הַ ּוּקא ּתִ הּו

ד ה סוֹ זֶ , וְ ׁשַ חְ ּנֶ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ יר אֶ זִ חֲ יַ 

   .הּלָ אֻ ּגְ הַ 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע' 

ּוְמֹבָאר . ַּתְלמּודְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּתְלַמיׁשֶ 

 ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַעל ַּתְלמּוד ַּבְבִלי ֶנֱאַמר ִלְדָבֵרינּו

"ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי ַּבְּגָמָרא 

עֹוָלם", ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה, ֶזה 

ּוְכִפי ֶשְּמָבֵאר ר'  ַּתְלמּוָדּה ֶׁשל ָּבֶבל.

ִּכי ַעל ְיֵדי  (ליקוטי אמרים יג)ָצדֹוק 

ַהִּטיְרָדא ַּבִּפְלּפּול ֶׁשל ַהְּלבּוִׁשין 

ס ְוָׁשלֹום ְּדאֹוַרְייָתא יּוַכל ִלְׁשֹּכַח חַ 

ָרצּו ֶאת ָחְכַמת  ְקִלַּפת ָיָון. ָּכ ֵמה' ִיְתָּבַר

ַהּתֹוָרה ְּבִלי ַהְּפִניִמּיּות ְוַהֶּקֶׁשר ַלקב"ה, ָלֵכן 

ִּתְרְּגמּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְלהֹוִריד אֹוָתּה ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר ְלַמָּטה ַלַּגְׁשִמי, ּוְלַהְרִחיָקּה 

י ֶׁשִּיְלְמדּו אֹוָתּה ֵמַהָּמקֹור, ֵמהקב"ה, ְּכדֵ 

ְּכָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַחס ְוָׁשלֹום. ְוֵכן ַּתְלמּוד 

ַּבְבִלי ִנְכָּתב ַּבֲאָרִמית ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ִלְקִלַּפת ֹנַגּה, 

ֶׁשִּיְלְמדּו אֹותֹו ְּבִלי ְלִהְתַקֵּׁשר ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש 

ַלקב"ה, ְוֶזה ִנְקָרא ֹחֶש ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוֵכן 

ְרְּגמּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִליָוִנית ָמִצינּו ֶׁשָּיַרד ְּכֶׁשּתִ 

ֹחֶש ָלעֹוָלם ג' ָיִמים, ַּכּמּוָבא ִּבְמִגַּלת 

  .ַּתֲעִנית

 (שבת ז) מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּפִרי ַצִּדיק'ן כֵ וְ 

ן וֹ ׁשר לָ מַ אֱ א נֶ ת נוֹ וֹ אׁשִר ת הָ חוֹ ּוּלּבַ 

ם יוֹ ל ּבְ ּבֵ ּקִ ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאבָ ל. ּולָ ה ּכְ בָ טוֹ 

ה ׂשֶ עֲ מַ  ּהתָ ר אוֹ חַ ים ַאִר ּוּפּכִ הַ 

ה רָ וֹ ין ּתדִ מֵ ת לְ יוֹ הְ לִ  ילּוחִ תְ הִ ׁשֶ 

ת חוֹ ּוּלת הַ ירַ בִ ּׁשְ א מִ ה ּבָ ּזֶ ׁשֶ  ,יןחִ כְ וֹ ׁשוְ 

ת חַ כְ י ִׁש דֵ ל יְ ז"ל. עַ  רּומְ ָאׁשֶ  מוֹ ּכְ 

ל ּוּפלְ ּפִ הַ  ׁשּדֵ חַ תְ ה נִ רָ י תוֹ רֵ בְ ּדִ הַ 

 רּומְ ָאׁשֶ  מוֹ ּכְ  ,הל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ תוֹ ּדְ 



ם ירָ זִ חֱ הֶ ׁשֶ  חּוּכְ ּתַ ׁשְ ּנִ ת ׁשֶ כוֹ לָ הֲ ּבַ 

ר מַ אֱ ן נֶ ל ּכֵ עַ . וְ לוֹ ּוּפלְ ּפִ ל מִ יאֵ נִ תְ עָ 

ה רָ וֹ ה ּתנֶ ׁשְ מִ ּבְ  תנוֹ רוֹ חֲ ת ַארוֹ ּבְ ּדִ 

  .מוֹ צְ י עַ ּפִ ה מִ שֶ ר מֹ מַ ָאׁשֶ 

ה שֶ ד מֹ רַ ּיָ ׁשֶ ּכְ  (תדבא"ר כא) ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ן חוֹ רָ ּסִ ת הַ ה אֶ ָארָ י וְ ינַ ר סִ הַ מֵ 

ל ּכֵ ּתַ סְ הִ  ,םיהֶ ׂשֵ עֲ מַ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ  חּוְר ּסָ ׁשֶ 

ן בָ תָ ת ּכְ ה אֶ ָארָ ת וְ חוֹ ּוּלה ּבַ שֶ מֹ 

ה שֶ ן מֹ רָ ּבְ ד ִׁש ּיָ מִ  ,םיהֶ לֵ עֲ ח מֵ רַ ּפָ ׁשֶ 

ה יָ א הָ ה וְ שֶ ם מֹ ּלֵ אַ תְ נִ  ,רהָ ת הָ חַ ּתַ 

 ָׁשָעה ּהתָ ְּבאוֹ , רבָ יב ּדָ ׁשִ הָ ל לְ כוֹ יָ 

 דּומְ לְ ּיִ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ל יִ ה עַ רָ זֵ ה גְ רָ זְ גְ נִ 

ד ּוּבעְ ּׁשִ הַ  וֹ ּתמִ ר ּועַ ּצַ הַ  וֹ ּתה מִ רָ וֹ ּת

ר אֵ בָ מְ ּוף ּוּנּטִ הַ  וֹ ּתמִ ל ּוטּולְ ּטִ הַ  וֹ ּתמִ ּו

ה נָ ּוָ ּכַ הַ ף ּוּנּטִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתל הַ עַ  "ּׁשַ ת הַ מַ ּדָ קְ הַ 

י לִ ּכְ  תוֹ י ּבְ לִ ת ּכְ ינַ חִ בְ ה ּבִ ׁשָ ּבְ לַ תְ ה הִ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

 ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוף. ּוּנּטִ ם הַ קוֹ מְ א ּבִ צָ מְ ּנִ ׁשֶ 

ר ת אוֹ יַאצִ ת יְ ה אֶ מָ ְר ת ּגָ חוֹ ּוּלת הַ ירַ בִ ְּׁש ׁשֶ 

  י. נִ יצוֹ חִ  ׁשבּות לְ ינַ חִ בְ ה לִ צָ חּוה הַ רָ וֹ ּתהַ 

"ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל  (בראשית יד, ז)ָּכתּוב 

ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל 

י ְוַגם ֶאת ָהֱאֹמִרי ַהּיֵׁשב ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלקִ 

 ְסֹדם ּוֶמלֶ  ְּבַחֲצֹצן ָּתָמר: ַוֵּיֵצא ֶמלֶ 

ְצֹבִיים  ַאְדָמה ּוֶמלֶ  ֲעֹמָרה ּוֶמלֶ 

ֶּבַלע ִהוא ֹצַער ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם  ּוֶמלֶ 

 , ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"יִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים"

ם ֶהָעִתיד ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַעל ׁשֵ 

ֶׁשֲעִתיִדין מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְלִהָּׁשֵפט ָׁשם 

ַעל ִעְסֵקי אֹותֹו ָהַעִין ְוֵהם ֵמי 

, ּומּוָבא ְּב'ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז"ל' ְמִריָבה

ֵאּלּו ַהְּמָלִכים ְּכֶׁשָּבאּו  (ע' מח)ְלָהֲאִריַז"ל 

א ִנְתַּכְּונּו  ַעל ְסדֹום ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה 

ֵּקׁש ּתֹוֵאָנה ִלַּקח ֶאת לֹוט ִּכי ִאם ְלבַ 

. ִנְרֶאה ְּדֹׁשֶרׁש ִמְלֶחֶמת ַהְּמָלִכים ַּבִּׁשְבָיה

ֶנֶגד ְסדֹום, ָהָיה ִּבְגַלל ַהִהְתַנְּגדּות ַהְּגדֹוָלה 

ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְלהֹוָלַדת ִנְׁשמֹות ָּדִוד ַהֶּמֶל 

ְוַהָּמִׁשיַח ִמּלֹוט, ָלֵכן ֵהם ָלְקחּו ֶאת לֹוט 

א יּוַכל ְלהֹוִליד ִּבְסדֹום ֶאת ֹׁשֶרׁש ַּבּׁשֶ  ִבי ֶׁש

ְוַאְבָרָהם ָיָצא ְלִמְלָחָמה  .ַהְּנָׁשמֹות ָהֵאּלּו

ֶנְגָּדם ִּבְגַלל ִנְׁשַמת ָּדִוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו 

ְּבַמֲאַמר 'ַּתְכִלית ִסּפּוֵרי לֹוט'. ְוָלֵכן 

ַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ִּבְמקֹום ַהֵחְטא ֶׁשל ֵמי 

ִריָבה, ְּדֵמי ְמִריָבה ְמַסְּמִלים ֶאת מְ 

 ַהְיסֹודל ה עַ ּפָ לִ ּקְ ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ ין הַ ּבֵ ַהִּמְלָחָמה 

ן כֵ וְ  ִנְׁשַמת ָּדִוד. ׁשרֶ ם ׁשֹ ּׁשָ ׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ִּכי ְבָרםַוִּיְׁשַמע ַא" )יד(בראשית יד, ב תּוּכָ הַ 

 יןנַ מְ , ּכִ שפ"וְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָאִחיו ִנְׁשָּבה

ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִנְׁשָּבה" ןכֵ וְ . יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ 

י נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּייף הרה"ג ר' צִ סִ הוֹ וְ  .יחַ ׁשִ מָ 

  .יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ,ַהִּׂשִּדים""שליט"א ׁשֶ 

מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ְוֵכן 

ַבֵּׂשר ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשעֹוג ָּבא לְ  (בראשית יד, יג)

ְלַאְבָרָהם ֶׁשִּנְׁשָּבה לֹוט, ָהָיה ֶזה ֶעֶרב ֶּפַסח 

ְוַאְבָרָהם ָאָפה ַמּצֹות, ָלֵכן קֹוְרִאים ְלעֹוג 

ְּבֵׁשם עֹוג, ַעל ֵׁשם ָהֻעּגֹות ַמּצֹות ֶׁשַאְבָרָהם 

ָאָפה ְּבאֹותֹו יֹום. ּוַמּצֹות ֵהן ָהֹאֶכל ֶׁשל ָּדִוד 

א ְּבִחיַנת ִעּגּול ְועֹוג הּו ֶלֶחם ֹעִני,ַהֶּמֶל 

ֶׁשל ַמָּצה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע 

ַלַּמְלכּות, ְוָלֵכן הּוא ָׁשַמר ֶאת ְּבִריתֹו ְּבתֹו 

ְבֵסֶפר 'ֵעץ א בָ ּוּמּכַ ִעּגּול ִּבְזַמן ַהַּמּבּול. 



ְוָלֵכן ִנְקָרא עֹוג (פרשת מסעי) ַהַּדַעת טֹוב' 

א ָיָצא ִּכי ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ  תֹוָכּה ְו

ַלחּוץ ְלַהְׁשִחית ַזְרעֹו ַעל ָהָאֶרץ ִּבְזַמן 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ָהרמח"ל ַעל  ַהַּמּבּול.

ֶׁשעֹוג ָהָיה ְּבִחיַנת ְיסֹוד, ְוֵכן  (דברים)ַהּתֹוָרה 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ְיסֹוד.ְּבִגיַמְטִרָּיא  עֹוג

 ִּכי ְבָרםַמע ַאַוִּיְׁש ב "תּוּכָ הַ מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

  ן.ׁשָ ּבָ הַ אֹוִתּיֹות " ָאִחיו ִנְׁשָּבה

 בתּוּכָ הַ  לעַ  כח.) (בראשית רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ה".ּנָ ַּתְחּתֶ  ָּבָׂשר ַוִּיְסֹּגר" כא) ב, (בראשית

 רׂשָ ּבָ  יאהִ ׁשֶ  הּׁשָ אִ הָ  לעַ  הנָ ּוָ ּכַ הַ  רׂשָ ּבָ שֶ 

 יוּתָ חְ ּתַ  ּהתָ אוֹ  רגַ סָ  ה'וַ  ,יׁשאִ הָ  לׁשֶ  רוֹ ׂשָ ּבְ מִ 

 ּוָבאמ ןכֵ וְ  יו.לָ עָ  הנָ גֵ ּמְ ׁשֶ  תרֶ ּגֶ סְ מִ  תינַ חִ בְ ּבִ 

 פ"ב) כג (שער רמ"קלָ  'ִרּמֹוִנים ַּפְרֵּדס' רפֶ ְּבסֵ 

 ְּבִאְׁשּתוֹ  "ְוָדַבק כד) ב, (בראשית בתּוּכָ הַ ׁשֶ 

 רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ ּדִ  לעַ  זּמֵ רַ מְ  ֶאָחד" ְלָבָׂשר ְוָהיּו

 רׂשָ בָ לְ  יּוהְ נִ וְ  רגַ סָ  ה'ׁשֶ  רׂשָ ּבָ הַ  יאהִ  הּׁשָ אִ הָ ׁשֶ 

 ג,ּוּוזִ הַ  ןמַ זְ ּבִ  יאהִ  הירָ גִ ּסְ הַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  ד.חָ אֶ 

 ןכֵ . וְ תוֹ אוֹ  הימָ לִ ְׁש מַ ּו תוֹ אוֹ  תרֶ גֶ סוֹ  יאהִ  זָאׁשֶ 

 דסוֹ ּיְ ׁשֶ  ׁשֹוָפר' 'ַחְׁשַמל ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו

 תכֶ ּיֶ ׁשַ  תלֶ ּדֶ בַ ּו ת,לֶ ּדֶ  תינַ חִ ּבְ  אהּו הּׁשָ אִ הָ 

 סֹוד' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן ה.ירָ גִ סְ  ןוֹ ׁשלְ 

 שליט"א ְּגָלֶזְרסֹון ְלָהַרב ין'אִ ּוּׂשּנִ הַ 

. הבָ קֵ נְ  תוֹ ּיתִ אוֹ לְ  תכוֹ מּוסְ  רגּוסָ  תוֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ 

 חַ ּנֹ ׁשֶ  ְּבַמֲאַמר 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני' נּוְר ַאּבֵ  ןכֵ וְ 

ת ינַ חִ בְ ה ּבִ תָ יְ ה הָ בָ ּתֵ הַ ד, וְ סוֹ ת יְ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ 

ִּבְבִחיַנת ה תָ יְ ה הָ בָ ּתֵ לַ  חַ ת נֹ יסַ נִ כְ ת, ּוכּולְ מַ 

(בראשית  בתּום ּכָ ם ׁשָ גַ , וְ ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

אן ּכָ  ׁשיֵ ה ּדְ אֶ ְר נִ  ".ַּבֲעדוֹ  ה'ַוִּיְסֹּגר " טז) ז,

ת אֶ  דוֹ עֲ ר ּבַ גַ ה ה' סָ בָ ּתֵ לַ  חַ ת נֹ יסַ נִ כְ ּבִ ז ׁשֶ מֶ רֶ 

 א,בָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ת יְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ת הַ לֶ ּדֶ הַ 

 ה'ַוִּיְסֹּגר "ן כֵ . וְ ֻמְׁשָלםה יֶ הְ ד יִ חּוּיִ הַ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ  .שפ"ו םׁשֵ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ".ַּבֲעדוֹ 

ה ּזֶ ה שליט"א ׁשֶ ּוָ קַ נְ ל ַאאֵ רָ ְׂש הרה"ג ר' יִ 

ר". בֶ ב ּגָ בֵ סוֹ ה ּתְ בָ קֵ "נְ ב תּוּכָ ד הַ סוֹ 

(שער ג' "ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ ּיִ ץ חַ 'עֵ א ּבָ בָ ּוּמּכַ 

ת כּולְ ּמַ א הַ הּו אז"א ּדְ בָ קְ ּונוְ  מח) פ"א ע'

' הז"א זת לְ ׁשֶ ּבֶ לְ ת מַ ילּוצִ אֲ ּדַ 

ב בֵ סוֹ ה ּתְ בָ קֵ נְ "ד סוֹ ּבְ  וֹ ּלׁשֶ ת נוֹ וֹ ּתחְ ּתַ 

יו לָ יא אֵ ה הִ וָ ג ׁשָ ּוּוּזִ ת הַ עֵ בְ ּו ",רבֶ ּגָ 

  ים.נִ פָ ים ּבְ נִ ּפָ 

ל ׁשַ מְ ג נִ ּוּוּזִ ׁשֶ  (מכות ז.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ז מָ ְר נִ  שפ"ום ׁשֵ . וְ תרֶ פֶ פוֹ ׁשְ ל ּבִ חוֹ כְ מִ לְ 

ד סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ת הַ רֶ פֶ פוֹ ְׁש ּבִ 

ב תּוּכָ ת ּבַ זֶ מֶ ְר נִ  "תרֶ פֶ פוֹ ְׁש ן כֵ וְ  ת.כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ד. חּוּיִ ד הַ סוֹ ין, ּבְ מִ יָ נְ בִ ף לְ סֵ ת יוֹ עַ ּפָ ְׁש ל הַ עַ 

ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף  ְוֶאת" (בראשית מד, ב)

 ףֶּכסֶ  תְואֵ ַחת ַהָּקטן ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמּתַ 

" ס"ת ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ףיֹוסֵ  רִּכְדבַ  ׂשַוַּיעַ  וֹ ִׁשְבר

  ."תרֶ פֶ פוֹ ְׁש 

 "ּכֹוס ְוַיְנׁשּוף" (ויקרא יא, יז)"י ִּׁש רַ א ּבְ בָ מּו

ֵהם ַהּצֹוֲעִקים ַּבַּלְיָלה ְוֵיׁש ָלֶהם 

ם ׁשֵ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  .ְלָסתֹות ְּכָאָדם

ת פוֹ עוֹ  עַ ּוּדמַ . ּוףּוׁשנְ ּיַ ף הַ עוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  שפ"ו

א ר"ת הּוׁשֶ  "םדָ ָאים לְ מִ וֹ ף ּדּוׁשנְ ּיַ הַ ס וְ וֹ ּכהַ 

(תהילים קב, ז)  ָכתּוב. ּדְ יחַ ִׁש מָ ד וִ ּדָ ם דָ אָ 

"ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה 

 "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג"

" ֵׁשם עֹוף, ְּכמֹו "ֶאת "ְּככֹוס ֳחָרבֹות

ְמַדֵּבר ַעל ַהְּׁשִכיָנה  הזֶ  . ָּכתּובַהּכֹוס"



 נּוְר ַאבֵ , ּוֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות ִעם ִיְׂשָרֵאל

ַהְּׁשִכיָנה ִהיא ׁשֶ  ים'בִ רּול ּכְ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ 

, ְוִהיא ֲחֵרָבה, ּכֹוסִּבְבִחיַנת עֹוף ֶׁשִּנְקָרא 

עֹופֹות ַהַּגְׁשִמִּיים , ְּדהָ כֹוס ֳחָרבֹות"ּכְ "

ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹופֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵהם 

, ְמַסֵּמל ּכֹוסַהַּמְלָאִכים. ְועֹוף ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו 

ֶאת ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהְיסֹוד 

א בָ ּוּמּכַ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּכֹוס

ְוֵכיָון ֶׁשַהְּׁשִכיָנה . (ויק"ר יב, א) ַּבִּמְדָרׁש

 ,ֶׁשָהְלָכה ַלָּגלּות ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע

ֶׁשֵאין  כֹוס ֳחָרבֹות"ּכְ "ִהיא ִּבְבִחיַנת 

מֹוְזִגין ְלתֹוכֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ֶׁשעֹוף ֶזה  )ע"(ח"ב ע' תק 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'

צּוַרת ּכֹוס ְוִטְבעֹו ֶׁשְּׁשמֹו ּכֹוס, צּוָרתֹו ּכְ 

ִלְצֹעק ַּבַּלְיָלה ְוהּוא ְמֻכֶּסה ִמְּבֵני ָאָדם. 

ְוִעְנָיִנים ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ַהְּׁשִכיְנָּתא 

ִמְּבֵני  ְמֻכָּסה, ְוִהיא ּכֹוסְּבָגלּוָתא ִּבְבִחיַנת 

ָאָדם, ְוצֹוֶעֶקת ַּבַּלְיָלה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ם ּוּגְר תַ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  לּות.ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבּגָ 

ף ל עוֹ ם עַ ּגֵ ְר תַ ּמְ ׁשֶ  (ויקרא יא, יז)ס לוֹ קְ נְ אּו

 היָאִר קְ ל ז עַ ּמֵ רַ א מְ יָ ְר קַ וְ  א,יָ ְר קַ ס וֹ ּכהַ 

ף עוֹ ׁשֶ (נדה כג.) ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ ה. וְ קָ עָ צְ ּו

יו ינָ עֵ ה ׁשֶ זֶ ת, ּבָ פוֹ עוֹ ל הָ ּכָ ה מִ ּנֶ ׁשֻ א מְ יָ ְר ּקַ הַ 

ין פִ קּויו זְ ּיָ חָ לְ ם, ּודָ ל ָאׁשֶ יו ּכְ נָ פָ ת לְ כוֹ לְ הוֹ 

ה פֵ "יְ  תינַ חִ ל ּבְ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ ם. וְ דָ ל ָאׁשֶ ּכְ 

ים אִ רוֹ וְ  .לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ה עַ רָ מְ אֶ ּנֶ ׁשֶ  ם"יִ ינַ עֵ 

ה כָ לָ הֲ ה לַ ינָ א מִ קָ פְ נַ  ׁשּיֵ א ׁשֶ רָ מָ ּגְ הַ ם מֵ ׁשָ 

ם אִ ם. ׁשֶ דָ ָאים לָ מִ וֹ ּד ּוּלת אֵ פוֹ עוֹ ה ׁשֶ ּזֶ מִ 

ה יֶ הְ ּתִ  ֵאּלּות פוֹ ת עוֹ רַ צּוד ּכְ לָ יל וָ ּפִ ּתַ  ִאָּׁשה

ם א ׁשָ רָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה. וְ דָ ת לֵ ַאמְ ה טֻ ָאמֵ טְ 

ְיסֹוד ת לַ כוֹ ּיָ ּׁשַ ת ׁשֶ כוֹ לָ ת הֲ רֶ ּׁשֶ קַ מְ 

ם ר ׁשָ ּכָ זְ ן מֻ כֵ . וְ ְוַיְנׁשּוףס וֹ ם ּכ, עִ ֶׁשַּבַּמְלכּות

י ּבִ ת רַ אֶ  ְלָהִביאה ּסָ ה נִ יָ מִ ְר י יִ ּבִ רַ א ׁשֶ יָ גְ ּוּסּבַ 

ק חוֹ ּצְ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ק. ּוחוֹ צְ ּו חּוי ּגִ ידֵ א לִ ירָ זֵ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  .ֶׁשַּבַּמְלכּותְיסֹוד לַ  ּיָ ׁשַ 

ה ידָ לִ הוֹ ׁשֶ ת רּוי שליט"א ׁשֶ נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיצִ 

ף עוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא ד, וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ אֶ 

 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'מּוָבא ְּבֵסֶפר  דעוֹ וְ  ף.ּוׁשנְ ּיַ הַ 

ע ּתָ ְר נִ  ינוֹ ף אֵ ּוׁשנְ ּיַ הַ  ֶׁשעֹוף ע)"(ח"ב ע' תק

 ׁשחָ ּנָ ס הַ רֶ ד אֶ גֶ ן נֶ ּסָ חֻ א מְ י הּו, ּכִ ׁשחָ ּנָ הַ מֵ 

 לוֹ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ אִ רוֹ . וְ יק לוֹ ּזִ הַ ל לְ כוֹ א יָ ׁשֶ 

 ׁשחָ נָ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוׁשֶ  יחַ ִׁש מָ ת ינַ חִ ּבְ 

"י ִּׁש רַ ּבְ  נּויצִ ן מָ כֵ וְ  .ׁשחָ ּנָ הַ  ׁשרֶ א ׁשֹ הּוׁשֶ  ןיוָ ּכֵ 

 ינוֹ אֵ ים, וְ ִׁש חָ ל נְ כֵ ל אוֹ תּוחָ הֶ ׁשֶ  (שבת קכח:)

. יק לוֹ ּזִ מַ  ינוֹ אֵ ם ׁשֶ הֶ ּלָ ס ׁשֶ רֶ אֶ הָ ד מֵ חֵ פַ מְ 

ל ּמֵ סַ ל מְ תּוחָ א ׁשֶ יָ דְ ד ּגַ ל חַ עַ  א"ַּבְּגרָ ּומּוָבא 

א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ת, וְ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ אֶ 

 ל.תּוחָ ת מֵ יעּונִ צְ  נּודְ מַ לָ  (עירובין ק:)

ת לֶ ּמֶ סַ מְ ה הַ ּׁשָ אִ ר לָ ּקָ עִ ת ּבְ כֶ ּיֶ ת ׁשַ יעּונִ צְ ּו

א לֶ ר ּפֶ בַ י ּדְ לִ  בּותְ כָ [וְ  ת.כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ אֶ 

י ּבִ ן רַ אוֹ ּגָ ת הַ ירַ טִ י ּפְ רֵ חֲ ם ַאיִ לַ ׁשָ ירּוה ּבִ רָ ּקָ ׁשֶ 

ת ׁשַ רָ פָ זצ"ל ּבְ  טיְר בִ יְ נוֹ  היָ עְ ׁשַ יְ  עַ ׁשֻ הוֹ יְ 

ית בֵ לְ  ףּוׁשנְ יַ ף וֹ ס ענַ כְ ּנִ ת תשע"ג ׁשֶ ּקַ חֻ 

ה יָ הָ ם ּׁשָ ן ׁשֶ גַ ת וָ יִ ת ּבַ נַ כּוְׁש "א בִ רָ ּגְ ת הַ סֶ נֶ ּכְ הַ 

ם ּקֵ מַ תְ ף הִ עוֹ הָ ים, וְ ִר יעּור ִׁש סֵ ב זצ"ל מוֹ רַ הָ 

את. צֵ לָ  ןאֵ מֵ ים ּומִ ה יָ ּמָ ּכַ  ׁשדֶ ּקֹ ן הַ רוֹ ל אֲ עַ 

ם ׁשֵ  יםמִ עָ ב' ּפְ  לעַ ז ּמֵ רַ ב זצ"ל מְ רַ הָ  םׁשֵ וְ 

ת מוֹ ּׁשֵ י הַ נֵ ְׁש ּבִ  לוֹ  ׁשיֵ וְ  ,ילעֵ לְ דִ ּכְ  שפ"ו

ה ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ ת צַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ , הַ י"הת פֶ סֶ וֹ ּת

 יעֲ ׁשִ י"ה יוֹ ת ינַ חִ בְ ם שפ"ו ּבִ ׁשֵ ּבְ ׁשֶ 
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תוֹ ּבְ  תסֶ נֶ כְ ּנִ ׁש 

דסוֹ ה. ּבְ יעָ גִ ר 

ושפ"ם ן ׁשֵ כֵ 

לב ׁשֶ ּצָ ל מַ ּמֵ ס 

יאהִ ד, וְ חּויִ  ּה

הזֶ ה, וְ ינָ י ּבִ רֵ עֲ 

שפ"ות וֹ ּיתִ אוֹ 

םׁשֵ א ּבְ בָ  מּו

ר"תא ׁשֶ נֶ ְׁש טְ 
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ֶׁש א) כז, מות
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ׁשפֶ נוֹ ל ד ׁשֶ וֹ ּס

ַהים מֵ לִ ּבְ קַ ּמְ 

ר' ׁש "רמוֹ דְ ַא

(תהיליםב תּוּכָ 

ר" םי" הֵ נִ יצֵ ּבִ 

ְּבִחיַנת ָזִוי

רֹוִאי .ְזֵּבַח"

 ִנְקָרא קֻדָּׁשה

ֶז ֶאת קֶּׁשֶרת

(ש ַּבְחֵיי רֵּבנּו

, עַ ׁשֻ הוֹ 

 ףּוׁשנְ יַ 

, ׁשדֶ  קֹ 

ן כֵ וְ  .עַ ּו

ִּיָּנַפׁש" 

ז ּמֵ רַ מְ ּו 

שמות ( 

ל ּכָ  ',ח

יב ׁשִ ּמֵ 

ח רַ ּטֹ מִ 

ת לֶ ּמֶ סַ מ 

 ׁשּיֵ ׁשֶ כְ ּו

ּהלָ 

הׁשֶ 

ּנֶ הַ 

ּיוַ "

מְר נִ 

ֵלְׁש 

ַקמְ 

ּסהַ 

ּמׁשֶ 

ַאהָ 

ּכָ הַ 

ּבְר יַ 
  

  

ַּבַּמְלכּות ּב

 נֹוֵתינּו

 ָרֵאלׂשְ 

 ְוֵכן ,

 ּכָזִוּיֹות

ִמְז

ִּדְק

ְמַק

ְּבַר

יר לִ מַ ה ָאשֶ ּמֹ 

יַ ן כֵ וְ . יםנִ ׁשָ 

תּבָ ל ׁשַ ר עַ מַ 

דּוּיָ ת ּכַ ּבָ ת ׁשַ וֹ 

"ָׁשַבת ַוִּי ז.)

 ,ׁשְבָדה ָנפֶ 

"יִּׁש רַ ּבְ  ינּוצִ מָ  

חנָ וְ ' מוֹ ּוּגְר 

ּמׁשֶ  ׁשפֶ ן נֶ וֹ ׁש

ִמ יעוֹ ּגִ ְר הַ ּבְ 

מְ  ׁשפֶ נֶ ּדְ  ָבֵרינּו

ּו בִחיַנת ְנֵקָבה

ַהְיסֹוד ֶׁשּב

"ְּבנ פז.) ים

ִיׂש ְּבתּולֹות 

ְלַבֲעֵליֶהן, 

ְּכ ַּכִּמְזָרק ּו

ּמֹ ׁשֶ  ים,לִ ּגְ רַ מ 

פ"ו ָׁשי  חַ 

ַמאֱ ּנֶ ׁשֶ  ׁשפַ ּנָ ּיִ ו 

כולְ הִ ק ּבְ סַ ל עָ 

(ביצה טזא רָ מָ 

ּׁשַבת, ָווי ָאב

 ןכֵ וְ  יק.ּדִ ּצַ ת הַ 

תַ ּכְ  "ׁשפַ ּנָ ּיִ וַ 

ׁשא לְ הּו ׁשפֶ 

ּב תוֹ ימָ ׁשִ נְ ּו

ּוְמֹבָאר ִלְדָב. ה

ִּבְב ֶׁשִהיא ,תּו

(פסחי ּבְּגָמָרא

ֵאּלּו ְכָזִוֹּית"

ִּפְתֵחיֶהן ת

"ּוָמְלאּו ֵמר

ת ְמצַ עֲ מֵ 

ברַ ן הָ כֵ וְ 

וַ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ב זצ"לרַ הָ וְ 

מּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ֵּכיָון ֶׁשָּׁש

תירַ טִ ל ּפְ עַ 

ַו" יז) לא,

ֶפוֹ ן נוֹ ׁשלְ 

ּו וֹ ׁשפְ נַ 

האכָ לָ ּמְ הַ 

כלְ ּמַ ת הַ אֶ 

ַּב

ְכ

ֶׁשאֹוְגדֹות

אֹומ הּוא

 ָמִצינּו



 ָהְיָתה ַהָּדם ֶׁשְּזִריַקת ְוֵכיָון ַהַּמְלכּות. ֶאת

 ֵהן ֶׁשַהָּזִוּיֹות ְמַרֵּמז ֶזה ַהִּמְזֵּבַח, ָזִוּיֹות ַעל

 ַהַּמִּיין ֶאת ַמֲעִלים ַּדְרּכוֹ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

תהילים (וכן כתוב  ְלַמְעָלה. ִמְּלַמָּטה נּוְקִּבין

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה " , כב)קיח

ורואים שהאבן של דוד  "ְלֹראׁש ִּפָּנה

 ָזִוית ֶקֶרן ְוֵכן וזוית. פינההיא בחינת 

 ַאְבנוֹ  ֶׁשִהיא ַהְּׁשִתָּיה ֶאֶבן ְּבִגיַמְטִרָּיא

 אְּבִגיַמְטִרּיָ  ָזִוית ְוֵכן .ַּבִּמְקָּדׁש ָּדִוד ֶׁשל

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ 

בגימטריא  פנהוכן  .ְּבָידוֹ  ִנְמָצא ִּדְקֻדָּׁשה

שהיא הלחם של דוד, לחם עני. מצה 

בא"ט  פנ"ה. וכן ממלכהובגימטריא 

שזורק את הדם על פינות  כה"ן,ב"ח 

 ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ָזִוי"ת ְוֵכן המזבח.

 ִיְצָחק ֵקןזָ  ִּכי ִהי"ַויְ  א) כז, (בראשית

ָ וַ   אֹוִתּיֹות. ז' ְּבִדּלּוג "תֵמְראֹ  ויֵעינָ  ִּתְכֶהין

 (וישלח ַּבֹּזַהר ַּכּמּוָבא ִמִּיְצָחק, ָּדִוד ְּדֹׁשֶרׁש

 ִזיו ִמְּלׁשֹון ִהיא ָזִויתּדְ  ִנְרֶאה ְוֵכן .קסח:)

 ֶאת ּוְמַסֵּמל חּוט ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא

 .'ַחָּמה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהחּוט,

ת כַ ׁשָ מְ הַ  "ת ו',יִ זַ ת וֹ ּיתִ אוֹ ית וִ זָ ן כֵ וְ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ו' הַ הַ  רֶ ן ּדֶ מֶ ל ׁשֶ ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ הַ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א סִ הוֹ וְ  ט.חּוהַ 

 תוֹ ּיוִ זָ ל עַ  ּוׂשעָ ׁשֶ  תיוֹ זָ הֲ ת ּבַ זֶ מֶ ְר נִ י"ת וִ זָ ׁשֶ 

  .חַ ּבֵ זְ ּמִ הַ 

ר מָ אֱ ז נֶ ּוּמּתַ ר ּבְ ׂשָ ה עָ עָ בְ ִׁש לְ 

ל יכָ הֵ הַ  ינּובֵ יְ אוֹ  סּוְר הָ 

ה אֶ ְר . נִ ליכָ ית הֵ וִ ּזָ ה מִ ינָ כִ ה ׁשְ חָ ְר בָ ּו

ז ּמֵ רַ , לְ ליכָ ית הֵ וִ ּזָ מִ ה חָ ְר ה ּבָ ינָ כִ ְּׁש ן הַ כֵ לָ ּדְ 

ית בֵ ג ּבְ ּוּוּזִ ם הַ קוֹ ּמְ ה מִ חָ ְר ה ּבָ ינָ כִ ְּׁש הַ ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר  ית.וִ זָ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

ל ם ׁשֶ ׁשֵ  "הּיָ ִר מוֹ  ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

ְוֵכן  .י"תוִ זָ ן יַ נְ מִ ּכְ  423א , הּוׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ 

א הּו י"תוִ זָ ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות 

 ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  זּמֵ רַ , לְ "הסָ נָ ְר ּפַ ן יַ נְ מִ ּכְ  395

א הּוׁשֶ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודהַ ה מֵ סָ נָ ְר ּפַ הַ 

ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ  ית.וִ ת זָ ינַ חִ בְ ּבִ 

  ת.יוִ ּזָ הַ ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  היזָ וִ אי רַ ְׁש יס אַ טִ ְר ּכַ 

(שינאווא הלכות  אל'קֵ זְ חֶ י יְ רֵ בְ ר 'ּדִ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ב וֹ ׁשטְ ידִ ּזִ י' מִ בִ ת צְ רֶ טֶ 'עֲ ם הָ ׁשֵ ּבְ  והליכות)

ית וִ זָ ת ּבְ כוֹ רָ ע ּבְ בַ ּׁשֶ י הַ ימֵ ב ּבִ ׁשֵ ן יֵ תָ חָ הֶ ׁשֶ 

ר ב' ּבֵ חַ מְ  ינּויְ ית הַ וִ ן זָ רֶ ּקֶ י הַ ּכִ ן, חָ לְ ּׁשֻ הַ 

ד חּות יִ ינַ חִ ּבְ ן הַ כֵ ו, וְ ּדָ חְ ים יַ דִ דָ ּצְ הַ 

  .הּלָ כַ ן וְ תָ חָ 
 ֶׁשָהיּו ֶּׁשָּמִצינּו ַמה ְלָבֵאר ִנְרֶאה הזֶ  יּפִ  לעַ 

 ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ּמּוָבאּכַ  ָזִוית, ְּבֶקֶרן ִמְתַּפְּלִלים

 א אֹוֵמר ֶּבֶרְכָיה ַרִּבי יח) ט, (דברים

א ָּבָרִקיעַ  ָזִוית מֶׁשה ִהִּניחַ   ֶׁש

 ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדָזִוית .ָעָליו ִהְתַּפֵּלל

 ְלַמְעָלה. ַהְּתִפּלֹות עֹולֹות ַּדְרּכוֹ  ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ַרִּבי ָאַמר לא.) כות(בר ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ 

 ַרִּבי ֶׁשל ִמְנָהגוֹ  ָהָיה ָּכ ְיהּוָדה,

 ְלֵבין ֵּבינוֹ  ִמְתַּפֵּלל ְּכֶׁשָהָיה ,אֲעִקיבָ 

 ּומֹוְצאוֹ  זוֹ  ְּבָזִוית ַמִּניחוֹ  ָאָדם ַעְצמֹו,

 תּלַ פִ ּתְ  לעַ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  ַאֶחֶרת. ְּבָזִוית

 ֶזה א)כ כה, (בראשית "יִּׁש רַ ּבְ  הקָ בְ ִר וְ  קחָ צְ יִ 

 עֹוֶמֶדת ְוזוֹ  ּוִמְתַּפֵּלל זוֹ  ְּבָזִוית עֹוֵמד

 זוֹ וְ  הזֶ  ןכֵ וְ  .ּוִמְתַּפֶּלֶלת זוֹ  ְּבָזִוית

י פִ ּכְ  .יתוִ זָ ד ּבְ חּוּיִ ר הַ ׁשֶ קֶ  לים עַ זִ ּמְ רַ מְ 

ת יחוֹ לִ ּסְ ּבַ 



ֻנַּסח ׁשֶ ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'  אבָ ּוּמׁשֶ 

יׁש ַהְּכֻתָּבה ַהְמַדֵּבר ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין אִ 

א  א  ֶזה ִמּזוֹ ְלִאְׁשּתֹו, ְוַאל ַיְעִלימּו  זֹו ְו

ם יהֶ נֵ ְּׁש ד ׁשֶ חּוּיִ ב הַ ּצַ ת מַ ל אֶ ּמֵ סַ , מְ ִמֶּזה

ס חֵ יַ תְ ּמִ הַ  הזֶ ן וֹ ׁשּלָ ן הַ כֵ . לָ ׁשּמָ ד מַ חָ אֶ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ה'ת אוֹ  וֹ ּב ׁשל, יֵ עַ ּבַ לַ 

ן מַ זְ  י"ב ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוה. וְ ּׁשָ אִ הָ 

ס חֵ יַ תְ ּמִ הַ  זוֹ ן וֹ ׁשּלָ הַ ה. וְ בָ קֵ ּנְ ת לַ לּודְ ּגַ הַ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ ו' ת אוֹ  וֹ ּב ׁשה, יֵ ּׁשָ אִ לָ 

ת לּודְ ּגַ ן הַ מַ זְ  י"ג ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּול. וְ עַ ּבַ הַ 

יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א סִ הוֹ וְ . רכָ ּזָ לַ 

ז מֶ רֶ  ׁשן יֵ כֵ וְ  .גּוּוזִ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ ת מְ יוִ ּזָ ׁשֶ 

ַדֲאַמר ְלהּו ָרָבא ִלְבֵני  (ב"מ נט.)א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ִלְנַׁשְייכּו ִּכי ֵהיִכי אֹוִקירּו ְמחֹוָזא, 

ם יכֶ ׁשֵ ת נְ אֶ  ידּומִ עֲ ם ּתַ אִ , ְתַעְּתרּוּתִ דְ 

 ְתַעְּתרּוּתִ , ירּקִ ד הַ יַ ית לְ וִ זָ ל ּבְ ּלֵ ּפַ תְ הִ לְ 

ק חָ צְ ל יִ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ם הַ כֶ ם ּבָ ּיַ יקֻ וִ 

  ה'". לוֹ  רתֶ עָ ּיֵ "וַ 

 (חג המצות פ"ד)מובא בפרע"ח להאריז"ל 

צריך להניח קודם הביעור עשרה 

פתיתי חמץ לבערם, ולכן שורפין 

ומבטלין מן העולם, נגד י' כתרין 

ובספר 'אור זרוע' מנכד . דמסאבותא

זויות הרמב"ן מביא לשים אותם ב

הבית. ומבואר לדברינו כיון שפסח הוא 

זמן שנדונין על התבואה ומשפיעים 

לעם ישראל, זה הזמן לעורר את  פרנסה

, זויתובסוד לחם המלכות שהיא בסוד 

, לקיים מצות בדיקת עשרובסוד מספר 

חמץ לדחות את העשר קליפות 

שמלבישים על המלכות, ולעורר את 

  שפע הפרנסה.

 ֶּכֶתר ד) לג, (דברים ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא

 ִלֹּטל ָהרֹוֶצה ָּכל ָזִוית ְּבֶקֶרן ֻמָּנח ּתֹוָרה

 ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר .ְוִיֹּטל ָיבֹוא

 ְּכמוֹ  ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ָּבָאה ַהּתֹוָרה

 תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון "ִּכי ג) ב, (ישעי' ֶׁשָּכתּוב

 ִנְמֵצאת ִהיא ְוָלֵכן .ם"יִ ִמירּוָׁשלָ  ה' ּוְדַבר

ים אִ רָ קְ ה נִ רָ וֹ ּתי הַ קֵ לְ ן חֶ כֵ וְ  ָזִוית. ְּבֶקֶרן

ה, רָ וֹ ּתהַ  תוֹ ּיוִ זָ  ינּויְ ה, הַ רָ וֹ ּתהַ ת עוֹ וֹ צקְ מִ 

ָאַמר ַרִּבי (ב"ב קעה:) ה נָ ְׁש ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

ִיְׁשָמֵעאל, ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיְחִּכים, ַיֲעסֹוק 

, ֶׁשֵאין ְל ִמְקצֹוַע ֹותְּבִדיֵני ָממֹונ

ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ֵמֶהן, ֶׁשֵהן ְּכַמְעָין 

ְּכַמְעָין  אהּו עַ צוֹ קְ ּמִ ן הַ כֵ לָ וְ ַע. ַהּנֹובֵ 

ת ינַ חִ א ּבְ ת הּוכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ י הַ ּכִ  ,ַהּנֹוֵבעַ 

י ינֵ ּדִ ט רָ פְ ּבִ ין, ּוּבִ קְ ין נּוּיִ ה מַ לֶ עֲ ּמַ ׁשֶ  ןיָ עְ מַ 

ד סוֹ יְ ד לַ חָ יֻ ן מְ פֶ אֹ ים ּבְ כִ ּיָ ּׁשַ ׁשֶ ת נוֹ מוֹ מָ 

ים מִ ּדָ הַ ם וְ ּדָ ם הַ קוֹ ם מְ ּׁשָ ׁשֶ ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא עַ צוֹ קְ מִ  ןכֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ן ּכְ מוֹ ּמָ הַ וְ 

 ת.כּולְ ּמַ ת הַ אֶ  יםלִ ּמְ סַ מְ הַ  הׁשָ אִ  אוֹ  ׁשבַ ּדְ 

 ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

ל ּמֵ סַ מְ הַ  חַ רֵ יָ ן יַ נְ מִ ּכְ  218א הּו "עַ צוֹ קְ מִ 

  ת.כּולְ ּמַ ת הַ אֶ 

ל ת ׁשֶ וֹ ּינִ מָ יְ ת הַ וֹ ּיתִ וֹ אּבָ ז ּמָ רֻ מְ  עַ צֹ קְ מִ ן כֵ וְ 

 ין,מִ ּיָ ו הַ ד קַ גֶ נֶ א ּכְ יהִ ׁשֶ  אּמָ קַ א ּבָ ּבָ 

 אעָ צִ א מְ ּבָ ּבָ ל ת ׁשֶ וֹ ּיעִ צָ מְ אֶ ת הָ וֹ ּיתִ אוֹ בָ ּו

ם י הֵ ּכִ ע, צַ מְ אֶ ו הָ ד קַ גֶ נֶ יא ּכְ הִ ׁשֶ 

יא הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ם הַ ים עִ דִ חֲ יַ תְ מִ ּו יםיעִ ּפִ ְׁש ּמַ הַ 

ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ ן כֵ וְ  א.רָ תְ ּבַ א ּבָ ד ּבָ גֶ נֶ ּכְ 



ת ל אֶ ּבֵ קַ י לְ דֵ ּכְ ם יִ רַ צְ ּמִ מִ  אּוצְ ּיָ ל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ּבְ 

ַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה " )לא (שמות יב,ה רָ וֹ ּתהַ 

 ּתֹומִ  אּוּצְ  ּומּוק אֶמרּיֹ וַ  ן ַלְיָלהּוְלַאֲהרֹ 

 ַׁשַער'מּוָבא ּבְ ן כֵ וְ  ."עַ צוֹ קְ מִ " ר"ת ִּמיעַ 

 ֶׁשַּדם קמח) ע' ח"ב (פסח ִריַז"לְלָהאֲ  'ַהַּכָּונֹות

 ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ֶׁשִּבְזכּוָתם ִמיָלה ְוַדם ֶּפַסח

 ֵלַדת ֶׁשל ֵלָדה ַּדם ִּבְבִחיַנת ָהיּו ִמִּמְצַרִים

ב תּוּכָ הַ ר"ת  "עַ צֹ קְ מִ ן כֵ וְ . ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל

ה שֶ ּמֹ ה, ׁשֶ יבָ ִר י מְ א מֵ טְ חֵ ל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

 עַ צוֹ קְ ּמִ ק ּבַ סֹ עֲ לַ  צּוא רָ ׁשֶ  אּוטְ ן חָ רֹ הֲ ַאוְ 

 (דברים לב,יל, עֵ לְ דִ ה ּכְ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ל ּפְ ׁשֶ 

 ָרֵאלַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶּתם ִּבי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂש " )נא

א  לעַ  ןצִ  ְדַּברמִ  ֵדׁשקָ ְמִריַבת  ְּבֵמי ֲאֶׁשר 

 ". אוֹ אֹוִתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקַּדְׁשֶּתם

 עּונְ ּמָ ׁשֶ  אּוטְ ן חָ רֹ הֲ ַאה וְ שֶ ּמֹ ר ׁשֶ חֵ ר ַאּבֵ סְ הֶ ּבְ 

א הּוׁשֶ ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ ד מֵ חּוּיִ ת הַ אֶ 

ר"ת  "עַ צֹ קְ מִ ן כֵ וְ  .עַ "צֹ קְ מִ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ן הַ וֹ ּיל צִ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ 

 ּיֹוןצִ ֲחֵזה " )כ(ישעי' לג, ת כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ ד סוֹ יְ הַ 

  ".ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשַלם יֶניעֵ  ֹוֲעֵדנּומ ְרַיתקִ 

ְוִיֶּתן ִלי ֶאת " ט)בראשית כג, (ב תּוּכָ 

ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר 

ִּבְמָעַרת ן כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר . נִ "ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו

. "ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו"ית, וִ ּזָ את ּבַ צֵ מְ נִ  ַהַּמְכֵּפָלה

ת גוֹ ד זּוסוֹ , ּבְ יםדִ חּום יִ קוֹ מְ א ּוי הּכִ 

 (ב"ב נח.) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ת, ּולוֹ ּפֵ כְ מַ ּו

א ְדַאְבָרָהם תָ רָ עָ מְ א לִ טָ ה ִּכי מְ ָאנָ ר' ּבַ 

ַאְׁשְּכֵחיּה ֶלֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם 

ַמאי ָקא  וֹ לר מַ א, ָאבָ י ּבָ ּמֵ ְּדָקֵאי קַ 

 ּהפַ נְ כַ י ּבְ אנֵ ּגָ  וֹ לר מַ ָעֵביד ַאְבָרָהם, ָא

ת וֹ ּיתִ אוֹ יף הרה"ג ר' מ. פ. ׁשֶ סִ הוֹ וְ  .ְּדָׂשָרה

ם הֵ  "ּוהדֵ "ׂשָ ל ית ׁשֶ וִ ּזָ הַ וְ  הצֶ ּקָ הַ 

ם תָ יל אוֹ ּפִ כְ ם נַ אִ , וְ הּׁשָ אִ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ד סוֹ ים ּבְ דִ דָ י צְ נֵ ְׁש  ׁשה יֵ צֶ ּקָ י לַ ּכִ  ,םיִ מַ עֲ ּפַ 

ר ּפַ סְ ת מִ ל אֶ ּבֵ קַ נְ  ,הלָ ּפֵ כְ מַ ד סוֹ בְ ּו ג,ּוּוּזִ הַ 

 ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ  ןכֵ וְ  ם.תָ ר אוֹ ּבֵ חַ ּמְ ׁשֶ  י"תִר ּבְ 

א טָ ה ִּכי מְ ָאנָ ר' ּבַ א רָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ ז ּבִ מֶ רֶ 

א ְדַאְבָרָהם ַאְׁשְּכֵחיּה ֶלֱאִליֶעֶזר תָ רָ עָ מְ לִ 

ת כֶ ּסֶ ל מַ עַ  א,בָ י ּבָ ּמֵ קַ  ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְּדָקֵאי

ית וִ ּזָ הַ וְ  עַ צוֹ קְ ּמִ יא הַ הִ ׁשֶ  אּמָ א קַ בָ ּבָ 

יל, עֵ לְ דִ ד ּכְ סֶ חֶ הַ  יׁשם אִ הָ רָ בְ ל ַאה ׁשֶ רָ וֹ ּתּבַ 

  ם.הָ רָ בְ ת ַארַ עָ מְ ז ּבִ מָ ְר ה נִ ן זֶ כֵ לָ 

"ַוִּיְׁשֹקל  (חיי שרה קכג.) ֹּזַהרּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶּכֶסף", ֶזה הּוא 

ַהִּכּסּוף ַהָּגדֹול ֶׁשל ֵאּלּו עֹוָלמֹות 

ת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף" ְוִכּסּוִפים. "ַאְרַּבע ֵמאוֹ 

ַאְרַּבע ֵמאֹות עֹוָלמֹות ַוֲהָנאֹות 

ע ּבַ ְר ַאר ּפַ סְ ּמִ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ ּו .ְוִכּסּוִפים

 ףּוּסּכִ ן כֵ . וְ תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ לַ  ַׁשָּי תאוֹ מֵ 

 פנות' (ספר "לחַ מְ רַ א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ ד. חּוּיִ לַ  ּיָ ׁשַ 

 ִביאַהּנָ  ְּכֶׁשָעָלה שניה) פנה 'המרכבה

 ֶׁשֶקל ֵמאֹות ַאְרַּבע ִמָּיד ּבוֹ  ְמִאיִרים

 ַעל ֵעֶדן ִמַּגן יֹוֵצא ַהֹּכחַ  ְוֶזה ֶּכֶסף,

 ָקְדִׁשי", "ַהר ִנְקָרא ְוָלֵכן ִצּיֹון ַהר

 ַהַּצִּדיק ַעד ִמְתַּפֵּׁשט ֶזה ָּכל ְוָאז

יף סִ הוֹ וְ  .ַהַחִּיים ֵעץ ַהִּנְקָרא ְלַמָּטה,

 ַאְרַּבעיט"א ׁשֶ ין שלקִ יסְ יְ הרה"ג ר' ש. רֵ 

 ֹעֵמד ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶקל, ֵמאֹות

  .ּוִמְתַּפֵּלל זוֹ  ְּבָזִוית



(שער ְּב'אֹוְצרֹות ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ן מּוכֵ וְ 

א "ן הּוי ּבֵ ּוּלמִ ם הוי"ה ּבְ ּׁשֵ ׁשֶ  )גרפ"ח פ"

ְמַסֵּמל ה ם זֶ ׁשֵ , ּדְ ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלהת ינַ חִ ּבְ 

ן כֵ וְ  .ּות ְּכֶׁשִהיא ְמֻזֶּוֶגת ִעם ז"אֶאת ַהַּמְלכ

(ב"ב מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ֲאִפיֵקי ָים' 

ִמְּלׁשֹון יא הִ  ְמָעָרהׁשֶ "א רָ ְּבֵׁשם ַהּגְ  נח.)

 )נד("ן' רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּקלִ מּוָבא ְּב'ן כֵ וְ . ֶעְרָוה

ְּבִחיַנת ְּדֵבקּות, ְּבִחיַנת ְמָעָרה, ַהְינּו 

יֹות" "ְּכַמַער ט ה לוֹ ׂשֵ עֲ ן מַ כֵ וְ  .ִאיׁש ְו

ה יָ ד הָ וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ ת מַ יד אֶ לִ הוֹ יו לְ תָ נוֹ בְ ּו

ַוֵּיֶׁשב " ל)(בראשית יט, ב, תּוּכָ ּכַ  הרָ עָ מְ ּבִ 

א בָ מּו ןכֵ וְ  ".ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו

 בתּוּכָ הַ ׁשֶ  ן זצ"לְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ הרה"ג ר' אֵ מֵ 

 "ר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּוֲאֶׁשר לֹו ֲאׁשֶ "

ם דָ ָאם ים ׁשָ ִר בּוּקְ ׁשֶ  תגוֹ זּוד' הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ה, קָ בְ ק ִר חָ צְ ה, יִ רָ ם ׂשָ הָ רָ בְ ה, ַאּוָ חַ 

ר ּבַ קְ נִ  וֹ אׁשרֹ ו ׁשֶ ׂשָ ן עֵ כֵ וְ  .הָאב לֵ קֹ עֲ יַ 

ר"ת  הּודֵ ׂשָ ה צֵ קְ ר לִ ּוׁש, קָ ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ו.ׂשָ ת עֵ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ׁשקַ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא יו ׂשָ עֵ  אׁשרֹ מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

י"ו ׂשָ ן עֵ כֵ לָ וְ  ים.ּלִ ּמִ ם הַ עִ ה לָ ּפֵ כְ ת מַ רַ עָ מְ 

ץ יצוֹ ת נִ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ "ד מְ וֹ ּיי הַ "ד ּכִ ם יוֹ עִ 

   .יֹוֵנק ִמֶּמּנּויו ׂשָ עֵ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ 

ל ּכָ ׁשֶ ץ' רֶ י ָאּדֵ מַ חֲ ר 'מַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ים זִ מָ ְר ה נִ לָ ּפֵ כְ ּמַ ת הַ רַ עָ מְ ים ּבִ ִר ּבָ קְ ּנִ הַ 

א ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני " יא) ,בראשית כג( קסּוּפָ ּבַ 

ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָל ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו 

ְל ְנַתִּתיָה ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל 

ז מָ ְר ן נִ וֹ אׁשִר הָ  "םדָ ָא ".ְקֹבר ֵמֶת

 "ֵעִנימָ ִני ְׁש דֹ אֲ  את, "וֹ ּינִ ת ְׁש וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ 

ֹדִני אֲ ה ר"ת "ּוָ ל חַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ הַ "ה ּׁשָ אִ וְ 

ר"ת  ".ֶתמֵ ֹבר קְ  ּלָ " ".ָּׂשֶדההַ ָמֵעִני ְׁש 

, לאֵ רָ ְׂש יִ  קחָ צְ יִ  םהָ רָ בְ ל ַאס"ת ׁשֶ  "לּקֵ מַ 

ל ז עַ ּמֵ רַ , לְ וֹ ּב א"ׁשרֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ  "ֲאֶׁשר ּבוֹ "

  ו.ׂשָ ל עֵ ׁשֶ  וֹ אׁשרֹ 

 ין לוֹ אֵ ת ׁשֶ יִ ּבַ ׁשֶ  (נגעים יב, א) הנָ ְׁש ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ינוֹ , אֵ תוֹ ּיוִ זָ  ין לוֹ אֵ ׁשֶ  ת, אוֹ ירוֹ קִ  העָ ּבָ ְר ַא

 נּוְר ַאבֵ ּדְ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוים. עִ גָ נְ א ּבִ ּמֵ ּטַ מִ 

ה ּפָ לִ ּקְ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ים מְ עִ גָ ּנְ יל ׁשֶ עֵ לְ 

ן כֵ לָ ת, וְ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ל הַ ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ 

י רֵ ּוּסּיִ ׁשֶ (סנהדרין צח:) ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

ד סוֹ יְ הַ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ ת. עַ רַ צָ ם הֵ  יחַ ִׁש ּמָ הַ 

א הּוע, וְ ּבַ ְר ר ַאּפַ סְ מִ לְ  ּיָ ת ׁשַ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ץ יצוֹ נִ  ׁשה יֵ ּזֶ ן הַ פֶ אֹ ק ּבָ ית, רַ וִ ת זָ ינַ חִ בְ ּבִ 

ה נָ ְׁש ּמִ ת הַ מֶ ּיֶ סַ מְ ּו ע.גַ נֶ לְ  פָ הְ ג נֶ נֶ עֹ ה ׁשֶ ּׁשָ דֻ קְ 

ְוִאם ָהָיה ְמֻרָּבע, ֲאִפּלּו ַעל ם: ׁשָ 

ּוְמֹבָאר  ., ִמַּטֵּמאּוִדיםַאְרָּבָעה ַעּמ

ד סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ע מְ ּבָ רֻ מְ ּדִ ִלְדָבֵרינּו 

יל עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ , ּכְ תוֹ רָ ד צּוּצַ ת מִ כּולְ ּמַ ּבַ ׁשֶ 

ת וֹ ּיוִ זָ  יִר צָ  ינוֹ ן אֵ כֵ ה, לָ מָ תּות ם' סְ אוֹ ל הָ עַ 

   ת.ירוֹ קִ וְ 

ָאַמר לֹו  (שבת נה.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ּוְרֹׁשם ַעל ִמְצָחן  הקב"ה ְלַגְבִריֵאל לֵ 

א  ֶׁשל ַצִּדיִקים ָּתיו ֶׁשל ְּדיֹו ֶׁש

ִיְׁשְלטּו ָּבֶהם ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ְוַעל 

ִמְצָחם ֶׁשל ְרָׁשִעים ָּתיו ֶׁשל ָּדם ְּכֵדי 

. ָנִביא ְלטּו ָּבֶהן ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלהֶׁשִּיׁשְ 

ְלַקָּמן ִמ'ֵּסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

, יֹו"דאֹוִתּיֹות  ְּדי"וֹ ׁשֶ  (בהעלותך ע' רמח)

ֶׁשֶמן  ּוְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות י' ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת



 ָתיו, ּדְ ָּתיו ֶׁשל ְּדיוֹ ַלַּצִּדיִקים ִנְרָׁשם וְ ַזִית. 

 ְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות םגַ  ְוֶזהַזִית ִרָּיא ְּבִגיַמטְ 

ית וִ ן זָ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ  .י', ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ַהחּוִטים

את רֵ קְ ת נִ ירוֹ א קִ לְ  ּהמָ צְ י עַ נֵ פְ יא ּבִ הִ ׁשֶ ּכְ 

 י"וֹ ּדְ ת וֹ ּיתִ אוֹ ד מֶ יוֹ ּדְ  (עירובין יז:)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ 

ד חּוּיִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ית מְ וִ ּזָ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ "ם, ּדָ 

י קֵ מְ ד עִ ן עַ וֹ ּתחְ ּתַ ן לַ יוֹ לְ עֶ ם הָ לָ עוֹ ין הָ ּבֵ 

"ם ּדָ ם הַ ׁשָ ם, וְ ת ּדָ ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ת ׁשֶ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ה. ּׁשָ דֻ קְ ין ּדִ ִר כּוּדְ ין ּיִ מַ ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ מ"ד לְ  פָ הְ נֶ 

ֶׁשֹּנַסח א "יף הרה"ג ר' מ. פ. שליטסִ הוֹ וְ 

ְמַקְּבִלין ּוים כִ ָאלְ ּמַ ל הַ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ ַהְּתִפָּלה 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ,ד"מֶ יוֹ ּדְ ר"ת  ןֵּדין מִ ין ּדֵ 

 ִיחּוד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּהל ּמֵ סַ ד מְ מֶ יוֹ ּדְ ׁשֶ 

ת ים אֶ לִ עֲ ּמַ ׁשֶ ַהַּמְלָאִכים  רֶ ה דֶ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ 

ר תֶ ת ּכֶ ּׁשַ דֻ ת קְ נַ ּוָ כַ ים ּבְ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ת, ּכְ כּולְ ּמַ הַ 

ִּפּנֹות  ְּתִפָּלהּבַ ים ִר מְ אוֹ  ןכֵ ר. וְ קֶ ּבֹ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ּבְ 

 ַהַּמְלָאִכיםים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְצָבָאיו ְקדֹוִׁשים

ית. וִ זָ  ֶקֶרןיא הִ ׁשֶ  הּנָ ּפִ ת ינַ חִ בְ ים ּבִ אִ צָ מְ נִ 

ין דִ מְ יוֹ ה ּדְ עָ ּבָ ְר ַאם ה ׁשָ נָ ְׁש ּמִ ן הַ וֹ ׁשן לְ כֵ וְ 

ר ּוּבל חִ ז עַ ּמֵ רַ מְ ה, נָ מוֹ ׁשְ ין ּכִ אִ ְר נִ 

א ּמָ אִ ה, לְ עָ ּבָ ְר ת ַאינַ חִ ּבְ  ֶׁשִהיאת כּולְ ּמַ הַ 

  .הנָ מוֹ ְׁש ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ה ׁשֶ ָאּלָ עִ 

  הּוא ְּבִחיַנת ַמֶּטהַהּקּוְלמֹוס 

ַמֵּטה  (כי תצא רפ:)ַּבֹּזַהר ָמִצינּו 

ִהים הּוא ו'. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ָהֱא

ֶׁשַהַּמֶּטה הּוא ַהַּמְלָא  (תיקונים צג:)

ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע. ְוֵכן ְמַטְטרּו"ן ַהְמַסֵּמל 

(שמות ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ּבְ 

ֶׁשַהַּמּטֹות ֵהם צּוַרת ָהאֹות ו'.  ע' קיח)

ַּבְּגֻאָּלה  (תיקונים מג.)ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ָהַאֲחרֹוָנה ַהֹּכל ְּבַים ַהּתֹוָרה, ַמֶּטה 

, ְלמֹוסֶׁשּלֹו ֶׁשּקֹוֵרַע ּבֹו ַהָּים, ֶזה קֻ 

רֹוִאים ֶׁשַּלָּמִׁשיַח ִיְהֶיה ַמֶּטה, ְוֶזה ִיְהֶיה 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוָבֶזה ִיְקַרע ֻקְלמֹוס, ֶׁשּבֹו ִיְכֹּתב 

ה ּטֶ מַ ּדְ  ֶאת ַים ַהּתֹוָרה ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה.

ת ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ד, ּוּיָ ים ּבַ יקִ זִ חֲ ס מַ מּולְ קּווְ 

יל עֵ לְ  נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ כְ ּוד. ּיָ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ  ׁשֵ מְ הֶ 

ד וִ דָ ה וְ שֶ ּמֹ ה" ׁשֶ שֶ מֹ  ׁשרַ ש ּדָ רֹ ב "ּדָ תּוּכָ ל הַ עַ 

א הּות ׁשֶ כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ים ּבַ ִר ּבְ חַ תְ מִ 

ה ר זֶ ּוּבחִ מֵ ה, ּורָ וֹ ּתהַ  רֶ ה, ּדֶ ּטֶ ת מַ ינַ חִ בְ ּבִ 

 (ישעי' ד, ב)ְוֵכן ַהָּכתּוב . הּלָ אֻ ּגְ א הַ בֹ ּתָ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶיה ֶצַמח""ַּבּיֹום ַההּוא ִיהְ 

. םּיָ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הּטֶ מַ ן כֵ וְ . קּוְלמֹוס

ן כֵ וְ  ב שליט"א]הרה"ג ר' ד' לֵ ל מֵ ּבֵ קַ תְ [הִ 

ז ּמָ רֻ מְ  לּקֵ מַ ן כֵ ס, וְ וֹ מלְ קֻ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  לּקֵ מַ 

 ינּומֵ יָ ּבְ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ׁשֶ ס מוֹ לְ ּוּקם הַ ׁשֵ ּבְ 

שליט"א  .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  ת.דֶ לֶ קְ מִ 

א צָ מְ נִ  '"גוֹ וְ  ׁשדֶ ם קֹ יכֶ דֵ יְ  אּו"ׂשְ ב תּוּכָ הַ ׁשֶ 

. תדֶ לֶ קְ מִ ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ , ׁשֶ ם קל"דיּלִ הִ תְ ּבִ 

ת דַ לָ קְ הַ ם ּבְ יִ דַ ּיָ הַ  ׁשּוּדל קִ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ 

י רֵ בְ ל ּדִ ּקֵ מַ יא הִ  תדֶ לֶ קְ מִ ן כֵ וְ  ה.רָ וֹ י ּתרֵ בְ ּדִ 

ירמי' לו, (ב תּוּכָ ר"ת הַ  "סמוֹ לְ קֻ ן כֵ וְ   ה.רָ וֹ ּת

ֶפר ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת סֵ ִגַּלת מְ  לְ ח קַ " )ב

  ".ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי

(פקודי ר הַ ּזֹ ל הַ "א עַ רָ ּגְ הַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ה ל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ וֹ ל ּתז עַ ּמֵ רַ מְ "ה ּטֶ ּמַ ׁשֶ  רנה:)

 ׁשּיֵ ב ׁשֶ תָ כְ ּבִ ה ׁשֶ רָ תוֹ ים, וְ נִ ּפָ  מ"ט ּהּבָ  ׁשּיֵ ׁשֶ 



יא הִ  יחַ ִׁש ל מָ ׁשֶ  תוֹ רָ תוֹ ים. וְ ִׁש ּמָ חֻ  ה' ּהּבָ 

ר, ּתָ סְ ּנִ ת הַ ינַ חִ ב ּבְ תָ כְ ּבִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ ר אֶ ּבֵ חַ לְ 

ן כֵ ה. וְ לֶ גְ ּנִ ת הַ ינַ חִ ה ּבְ ל ּפֶ עַ ּבְ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתם הַ עִ 

 (בראשית מט, יא)ים' ּיִ חַ ר הַ 'אוֹ א ּבָ בָ מּו

ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶר " וֹ ׁשבֻ לְ  ִּכֵּבס ַּבַּיִין"

 תׁשַ רָ ָאְמָרם ז"ל ְּבֹזַהר ָחָדׁש ּפָ 

ֶׁשּבֹו ִיָּגֶּלה  ייעִ בִ ְר הָ ִּכי ָּגלּות  ,ְּבֵראִׁשית

ַהּגֹוֵאל ָהָעצּום ָצִרי ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד 

ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ְוזּוַלת 

ָאְמרֹו , ְוָלֶזה ָרַמז ּבְ אבֹ ּלָ ֶזה ִיְתַעֵּכב מִ 

, ֵּפרּוׁש ִּכי ֹּכחֹו ֶׁשל "וֹ ׁשבֻ לְ  ִּכֵּבס ַּבַּיִין"

ה ְׁשמֹו הּוא  ַהֶּמֶל ַהְמֻצֶּפה ִשי

 ֶׁשִּיְתַעְּסקּוְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ים אִ רוֹ וְ . ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ה רָ וֹ ּתת הַ דוֹ סוֹ א ּבְ הּו יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ׁשֶ  חַ ּכֹ הַ ׁשֶ 

ה ּלָ אֻ ּגְ הַ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ן.יִ יַ לְ  לּוְש מְ ּנִ ׁשֶ 

ר ל אוֹ ים עַ זִ ּמְ רַ מְ ת הַ רוֹ נֵ  רֶ ה ּדֶ יֶ הְ ּתִ 

 יּבִ ר רַ מַ ָא (פסיקתא רבתי ח)ה, רָ וֹ ּתהַ 

ַאֲחֵּפׂש ֶאת "ְּבֶרְכָיה ַהֹּכֵהן ִּבי ַרִּבי 

מֹוִציא ֲאִני אֹוָתּה  ת",רוֹ ּנֵ ּבַ  ְירּוָׁשַלִים

ִּכי "ה ִהְכַּתְבִּתי ַּבּתֹוָרה ָלמָ  ,ְלָחְפִׁשי

ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד 

ַאֲחֵּפׂש "ֱהֵוי  ",ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ת".רוֹ ּנֵ ּבַ  ֶאת ְירּוָׁשַלִים

א צֵ ן ּתֵ וֹ ּיּצִ י מִ "ּכִ "א רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ר' ּבְ וֹ ּתל הַ 'קוֹ 

ת דוֹ ת סוֹ ּוּלּגַ תְ הִ  ינּויְ ה", הַ רָ תוֹ 

ן וֹ ּיּצִ א מִ הּו רוֹ קוֹ ר מְ ּקַ עִ ה, ׁשֶ רָ וֹ ּתהַ 

ד ּוּמלִ ה ּבְ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ הַ ם, וְ יִ לַ ׁשָ ירּווִ 

א עָ מְ ה קִ ּלֶ ּגַ תְ ה ּתִ י זֶ דֵ ל יְ עַ ה, וְ לָ ּבָ ּקַ הַ 

יא הִ , וְ נּוקֵ דְ צִ  יחַ ׁשִ ת מְ רַ וֹ א ּתעָ מְ קִ 

"מ גריהַ א מֵ בָ ן מּוכֵ וְ  ל.אֵ רָ ְׂש יִ ץ רֶ ת אֶ רַ וֹ ּת

ר מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ל הַ ן שליט"א עַ ְר טֶ ְׁש נְ ּגֶ ְר מוֹ 

ְוהּוא ְמֹחָלל " ה)ישעי' נג, ( יחַ ִׁש ּמָ ל הַ עַ 

ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר 

 ".ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא ָלנּו

ה לֶ גְ ּנִ ת הַ רַ וֹ ּת רּוּבחִ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  "ֲחֻבָרתוֹ "ׁשֶ 

א בֹ ה תָ ּזֶ ּמִ ה, ׁשֶ ׂשֶ עֲ יַ  יחַ ִׁש ּמָ הַ ר ׁשֶ ּתָ סְ ּנִ הַ וְ 

   ל.אֵ רָ ְׂש יִ ה לְ ָאפּוְר הָ 

"י ּבִ ְׁש רַ לְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ין ּדָ ר ּבֵ ׁשֶ קֶ  ְוֵכן ָמִצינּו

ת דוֹ ת סוֹ ה אֶ ּלָ גִ ה וְ שֶ ץ מֹ יצוֹ ה נִ יָ הָ ׁשֶ 

ם אכדט"ם ל ׁשֵ ׁשֶ ג"ל ד הַ סוֹ ה, ּבְ רָ וֹ ּתהַ 

ר מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ר, ּכִ מֶ עֹ ּבָ "ג לַ יר ּבְ אִ ּמֵ ׁשֶ 

ִוד ַהֶּמֶל ּדָ ל עַ  אבָ מּוי'. ּדְ ינִ מִ ְּׁש ם הַ לַ 'עוֹ 

 ם ָמלַ יִ "ּוִבירּוָׁשלַ  ב, יא) '(מלכים א

ד וִ דָ ּדְ  ַּג"ל.ְּכִמְנַין  ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ָׁשִנים"

 ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרהם עִ  ָקׁשּור

ר וֹ ּדה הַ יָ ד הָ וִ ן ּדָ כֵ . וְ ִּבְבִחיַנת ַּגל יאהִ ׁשֶ 

א "י הּוּבִ ְׁש רַ  ְוֵכן ן.וֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאמֵ ל"ג הַ 

 (ויקרא ד.)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ד, ּוהוֹ ת הַ ירַ פִ ד סְ סוֹ ּבְ 

ְוֵכן  ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ִלְסִפיַרת ַההֹוד.

 םׁשֵ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  דהוֹ וְ . הֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִוד

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ ד. וִ א ּדָ צָ יָ  ּוּנּמֶ ּמִ ה ׁשֶ דָ הּויְ 

ד. הוֹ ד הוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  הדָ הּוּיְ ים' ׁשֶ ּיִ י חַ ִר 'ּפְ 

ד הוֹ ץ' ׁשֶ רֶ י אֶ ּדֵ מַ חֲ ר 'מַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ל עַ 'בַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ  ה,רָ וֹ ּתת הַ דוֹ ל סוֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

 "ֵמהֹוְד" (במדבר כז, כ)ים' ִר ּוּטהַ 

לֹו ּסֹוד. לֹוַמר ְל ֶׁשָּמַסר ְּבִגיַמְטִרָּיא הַ 

ן כֵ וְ  .ה ְבֵראִׁשיתסֹוד ַהֶּמְרָּכָבה ּוַמֲעׂשֵ 

(ספירת "ל יזַ ִר אֲ הָ ת' לְ נוֹ ּוָ ּכַ הַ ר עַ 'ׁשַ א ּבְ בָ מּו

"י ּבִ ְׁש ת רַ ד אֶ ּמֵ ּלִ א ׁשֶ יבָ קִ י עֲ ּבִ רַ ׁשֶ  העומר קצ)



א צָ יָ "ס וְ דֵ ְר ּפַ ס לַ נַ כְ נִ ה, וְ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ ת סוֹ אֶ 

ְוֵכן  .אּמָ אִ ד ּדְ הוֹ הַ  ׁשרֶ ּׁשֹ ה מִ יָ ם, הָ לוֹ ׁשָ ּבְ 

'ִצּיֹון ְוָעֶריָה' ֵמָהג"ר מֶׁשה  ְּבֵסֶפרמּוָבא 

 ההוי" דָוואְלְפסֹון שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב "סוֹ 

י ִר ר 'ּפְ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .הֹו"ד" ס"ת וִליֵרָאי

 ."דהוֹ ה" ר"ת עָ ּדֵ ץ רֶ ָאהָ ה ָאלְ מָ ּו"ים' ׁשֶ ּיִ חַ 

" ַכִּסיםמְ ָּים לַ ַּמִים ּכַ " בתּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ ן הֶ כֵ וְ 

  ."לֶ מֶ ר"ת 

ְׁשִמיִני  (תיקונים כח:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ְּבהֹוָדָאה, ְוהּוא הֹוד ְׁשמֹוָנה ְיֵמי 

ֲחנָֻּכה, ּוִמָּיד ֶׁשֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה 

ָׁשָרה כ"ה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבכ"ה ִּכְסֵליו, 

רֹוִאים  ְוֶזה הּוא ֲחנָֻּכה ָחנ"ּו כ"ה.

ֶׁשַהֹּזַהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִמיִנית 

ֲעֵלה ַזִית ָטָרף "ֶׁשִהיא ְסִפיַרת ַההֹוד, ִעם 

 "ֲעֵלה (שלח קסה.) ֹּזַהרּבַ  ינּוצִ מָ ּו, ְּבִפיָה"

 ָּדִוד, ֶׁשל ְּבנוֹ  ַהָּמִׁשיחַ  ֶמֶל ֶזה ַזִית"

 ֹנחַ  ִּביֵמי יֹוָנה ֶׁשָרְמָזה הּוא ְוֶזה

ן כֵ וְ  ְּבִפיָה". ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ֵּנה"ְוהִ 

ַזִית  ָּדִוד ַהֶּמלֶ  (שלח קסה.)ַּבֹּזַהר  ָמִצינּו

הּוא  ַרֲעָנן ִנְקָרא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ֶׁשָּכתּוב "ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית 

ִהים"  רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ָקׁשּור ַלַּזִית ְוַלֶּׁשֶמן .ֱא

 ָהָיה ַהֶּמֶל . ְוֵכן ָּדִודהמָ כְ ים חָ לִ ּמְ סַ מְ הַ 

 ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ִיַׁשי, ֶׁשל ַּבָּבִנים ַהְּׁשִמיִני

 ְוגֹו'. ָּבָניו" ִׁשְבַעת ִיַׁשי "ַוַּיֲעֵבר י) טז, ש"א(

 יג) (שם ָּכתּוב ַהְּׁשִמיִני ָּדִוד ֶאת ּוְכֶׁשֵהִביאּו

ִּיְמַׁשח וַ  ַהֶּׁשֶמן ֶקֶרן ֶאת ְׁשמּוֵאל "ַוִּיַּקח

, ְּדֶׁשֶמן הֹוֵל ַלְּׁשִמיִני. ְוֵכן ָמִצינּו ֹאתֹו"

ֶׁשְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶיְׁשָנם  (קידושין ל.)ַּבְּגָמָרא 

 ,ְּפסּוִקים יֹוֵתר ִמְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ְׁשמֹוָנה

ר אֵ בָ מְ  (פ"ג)ָלרמ"א  'ּתֹוַרת ָהעֹוָלה' רפֶ ּוְבסֵ 

 ל ָּדִוד ַלְּׁשִמיִני.ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהֶּקֶׁשר ׁשֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

ה יָ ד הָ וִ ּדָ ׁשֶ  (מו"ק טז:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ל לָ ת חָ אוֹ ה מֵ נֶ מוֹ שְ ג רֵ הוֹ ץ וְ ק חֵ רֵ זוֹ 

ה יָ ד הָ וִ ּדָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ . ַאתחַ ם ַאעַ פַ ּבְ 

ע, בַ ר ׁשֶ ּפַ סְ מִ ת לְ כֶ ּיֶ ּׁשַ ת הַ כּולְ ת מַ ינַ חִ ּבְ 

יא הִ ה ׁשֶ ינָ ּבִ הַ ה מֵ יָ א הָ הּו תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ ּבְ 

 רּוּבָ  ׁשדוֹ ּקָ הַ ה, וְ נָ יוֹ לְ עֶ ת הָ כּולְ ת מַ ינַ חִ ּבְ 

ְוֵכן ה. ּטָ מַ ת לְ כּולְ ּמַ ת הַ אֶ  לוֹ  יׁשִר א הוֹ הּו

ְׁשמֹוֶנה ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְמִׁשיֵחנּו

ד, וִ דָ ם ּבְ חַ לְ ּנִ י ׁשֶ מִ דוֹ אֲ הָ  יגיֵ וֹ ּדן כֵ וְ  .ֵמאֹות

  "ל.ּגַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

ַחג ר ּבְ טַ פְ נִ ד וְ לַ נוֹ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ן ּדָ כֵ לָ ּדְ 

ה רָ וֹ ן ּתּתַ ּמַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ ַהָּׁשבּועֹות 

ד, וִ ּדָ  ׁשרֶ ׁשֹ  רֶ א ּדֶ בֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ יֶ הְ י יִ ּתִ מִ אֲ הָ 

ם דָ ָאה ׁשֶ רָ וֹ ּת (קה"ר יא, ח) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

 ינֵ פְ יא לִ ל הִ בֶ ה הֶ ּזֶ ם הַ לָ עוֹ ד ּבָ מֵ לוֹ 

(ישעי' ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ כְ . ּויחַ ׁשִ ל מָ ׁשֶ  תוֹ רָ וֹ ּת

ן כֵ לָ . וְ א"צֵ י תֵ ּתִ אִ ה מֵ רָ י תוֹ "ּכִ  נא, ד)

ז ּמֵ רַ לְ ַחג ַהָּׁשבּועֹות ּבְ ְמִגַּלת רּות ין ִר קוֹ 

ית ּתִ מִ אֲ ה הָ רָ וֹ ּתת הַ לַ ּבָ קַ ים לְ קִ קְ וֹ ּתְׁש ּמִ ׁשֶ 

ֹּזַהר ָמִצינּו ּבַ ן כֵ ת. וְ רּוא מֵ ּבָ ׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  רֶ ּדֶ 

"ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ב תּוּכָ הַ ׁשֶ  (ויחי רטו:)

ָמִצינּו ה. ּורָ וֹ ּתל הַ ל קוֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ ְּבַאְרֵצנּו" 

ת ינַ חִ יא ּבְ הִ  תרּוׁשֶ  (תיקונים עה:)ַּבֹּזַהר 

ַהֻּמְזָּכר " רוֹ ּתל הַ ת "קוֹ ינַ חִ יא ּבְ הִ ה וְ רָ וֹ ּת

יר ל ִׁש "א עַ רָ ּגְ א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ  .ַּבָּכתּוב

 הּוע" זֶ מַ ְׁש ר נִ וֹ ּתל הַ קוֹ "וְ ים יִר ִּׁש הַ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  רּומְ ָאׁשֶ  מוֹ ה, ּכְ רָ וֹ ן ּתּתַ מַ 

ה אֶ ְר נִ 



ה ד זֶ חַ יַ ת ּבְ לוֹ י קוֹ נֵ ׁשְ  לוֹ  ׁשר יֵ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

 רּומְ ָאל ׁשֶ אֵ רָ ׂשְ יִ א ּבְ ן הּוה, ּכֵ ר זֶ חַ ַא

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ע.מַ ׁשְ נִ ה וְ ׂשֶ עֲ נַ 

ֶׁשל רּות ֹקֶדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה  ֶׁשְּׁשָמּה (רות צו:)

י ּוּלּגִ ִּגיִלית ְמַרֶּמֶזת ַעל וְ , ִּגיִליתָהָיה 

, ְוֵכן ָמִצינּו אבֹ לָ יד תִ עָ ה לֶ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ סוֹ 

א בֹ ּתָ "וַ  (שם ג, ז) ַּבַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּוב

א"ט ּבְ  "תרּון כֵ וְ . זרָ ת ּבְ ת רּולַ עָ ט" וְ ּלָ בַ 

, רוֹ תְ ע יִ רַ ּזֶ ה מִ תָ יְ ת הָ ן רּוכֵ וְ . קד"שב"ח 

י ִמְּבנֵ ה ָהיָ  קֶׁשָּבלָ  (בלק קצו:)ר ַּבֹּזהַ א בָ ּוּמּכַ 

ל עַ  מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ  רוֹ תְ יִ . וְ ִיְתרוֹ ל ׁשֶ ו ָבָני

ר ה ּגֵ יָ הָ  רוֹ תְ ן יִ כֵ ", וְ רוֹ ּתל הַ ל "קוֹ עַ , וְ תרּו

ל עַ ב ּבַ תַ ן ּכָ כֵ ת. וְ רּו מוֹ ה ּכְ רָ וֹ ל ּתּבֵ קַ א לְ ּבָ ׁשֶ 

 י'ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  רוֹ תְ ּיִ ׁשֶ  שמות יח, א)(ים' ִר ּו'ּטהַ 

ד ז' בַ ּלְ יו מִ לָ ל עָ ּבֵ ּקִ ת ׁשֶ ווֹ צְ מִ  תר"ות וְ רוֹ ּבְ ּדִ 

א בָ ן מּוכֵ . וְ לוֹ  יּור הָ בָ ּכְ ׁשֶ  חַ י נֹ נֵ ת ּבְ ווֹ צְ מִ 

ל ׁשֶ  וֹ ּנגֵ ל מָ עַ ׁשֶ  (קאמרנא)ים' ּיִ י חַ ִר ר 'ּפְ פֶ סֵ ּבְ 

ת זֶ ּמֶ רַ מְ ה הַ רָ נוֹ ת מְ רַ ה צּוקָ קּוה חֲ תָ יְ ד הָ וִ ּדָ 

ן ּבֶ  יחַ ִׁש ל מָ ׁשֶ  מוֹ ן ְׁש כֵ וְ  ה.רָ וֹ ּתת הַ מַ כְ ל חָ עַ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ליאֵ ּמִ ן עַ ם ּבֶ חֵ נַ מְ ד וִ ּדָ 

 ְוַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות .ארָ קְ מִ 

 דוִ ה ּדָ שֶ מֹ ן יַ נְ מִ ּכְ  359א הּו ארָ קְ מִ 

 הרָ וֹ ּתת הַ דוֹ ת סוֹ ת אֶ וֹ ּלגַ ים לְ ִר ּבְ חַ תְ ּמִ ׁשֶ 

  .ילעֵ לְ דִ ּכְ 

ר שליט"א פֵ ף סוֹ סֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ 

 אי.חַ וֹ ין ּבֶ ן עוֹ מְ ִׁש ת רַ וֹ ּתר"ת "י ּבִ ׁשְ ּתִ ׁשֶ 

 יחַ ִׁש ּמָ הַ ׁשֶ (וירא קיט.) ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ף סֵ ל יוֹ ׁשֶ  קוֹ לְ חֶ ּבְ  יללִ ּגָ הַ ץ רֶ אֶ ה ּבְ ּלֶ ּגַ תְ יִ 

ף סֵ ל יוֹ ׁשֶ  קוֹ לְ חֶ ּבְ  יחַ ִׁש י מָ ּוּלגִ ד, וְ סוֹ יְ הַ 

ד סוֹ יְ הַ  רֶ ה ּדֶ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ י סוֹ ּוּלּגִ  וֹ ׁשרּוּפֵ 

ר' קָ ר יָ 'אוֹ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ד. וְ סוֹ  וֹ ּבׁשֶ 

ִיְתְּגֵלי ַמְלָּכָתא ר הַ ּזֹ ל הַ רמ"ק עַ הַ מֵ 

ְמִׁשיָחא ֶּבן ָּדִוד, ְּבַאְרָעא ְּדָגִליל, ִמְּפֵני 

 .ֶעְליֹוָנה, ָּגִליל ֶעְליֹון ֶׁשהּוא ֶרֶמז ְלה'

ר שליט"א ּגֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ יף הרה"ג ר' מֹ סִ הוֹ וְ 

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  מ"ר, מ"ר ו"ןת וֹ ּיתִ אוֹ "ן רוֹ מֵ ׁשֶ 

, רמַ י תִ ָאי קָ תַ ימָ ר אֵ מַ אֱ יו נֶ לָ עָ , ׁשֶ יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ר עַ ׁשַ ר לְ ּבֵ חַ תְ ּמִ ׁשֶ  ו'ת הַ אֶ  ׁשן יֵ ירוֹ מִ בְ ּו

 רֶ ה ּדֶ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ ד אֶ ּמֵ לַ ּמְ , ׁשֶ "ןּוּנהַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  רמֶ עוֹ ּבָ "ג לַ ן כֵ . וְ יחַ ִׁש ּמָ הַ 

מ"ב ּבַ ׁשֶ  להֵ נַ ת בַ ן ּתֵ כֵ וְ  .יחַ ׁשִ מָ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

ד ל"ג גֶ נֶ יא ּכְ הִ ', ׁשֶ חַ כֹ א בְ ּנָ 'אָ ּבְ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ בוֹ ּתֵ 

, דּגָ דְ ּגִ ר הַ חֹ ה ּיָ נִ חֲ ד הַ גֶ נֶ יא ּכְ ר, הִ מֶ עֹ ּבָ 

ָרַׁשת ִמּתֹו מ"ב ַמָּסעֹות ֶׁשִּבְתִחַּלת ּפָ 

ְמַסֵּמל ד ּגָ דְ ּגִ ר הַ חֹ יל ׁשֶ עֵ לְ  נּוְר ַאבֵ , ּוַמְסֵעי

 רפֶ סֵ ּבְ  אבָ ן מּוכֵ וְ . ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

 (עובדיה א, כא)ב תּוּכָ הַ ף' ׁשֶ סֵ יוֹ א ּדְ רָ הוֹ 'נְ 

 ."ןרוֹ מֵ ", ס"ת ןִצּיוֹ  רְּבהַ  םמֹוִׁשִעי ּוְוָעל"
תּוב ַהּכָ  "ן ר"תרוֹ מֵ ה לְ כָ מּוּסְ הַ  ְצַפ"תְוֵכן 

 ֵליָטה".פְ ְהֶיה ּתִ ּיֹון צִ "ּוְבַהר  (עובדיה א, יז)

(ערך  'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת' רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ 

 ג"ְּכַאָּיל ַּתֲערֹ  (תהילים מב, ב)ֶׁשַהָּכתּוב  גלים)

ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶלי  םָמיִ  יֲאִפיקֵ  לעַ 

ִהים" ס"ת  ֵרינּו . ּוְמֹבָאר ִלְדבָ ַּגִּלי"םֱא

ְּדָדִוד ַהֶּמֶל ִהְׁשּתֹוֵקק ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֶּדֶר 

  ה.רָ וֹ ּתת הַ מַ כְ חָ ַהַּגִּלים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת 

א ל הּוּגַ י' ׁשֶ חַ  יׁשן אִ 'ּבֶ י הַ רֵ פְ סִ ּבְ 

ָּכתּוב ׁשֶ  מוֹ א, ּכְ בָ קְ ד נּוסוֹ ת יְ ינַ חִ ּבְ 

ל "ַּגן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ּגַ  (שיה"ש ד, יב)

ן יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו , ָנעּול ַמְעָין ָחתּום

א בָ מּו



 לוֹ  ׁשּיֵ ד ׁשֶ וִ ת ּדָ ל אֶ ּמֵ סַ ת מְ כּולְ ּמַ ד הַ סוֹ ּיְ ׁשֶ 

ר ּפָ סְ מִ  ׁשת יֵ כּולְ ּמַ ד הַ יסוֹ ן ּבִ כֵ ל, לָ ת ּגַ ינַ חִ ּבְ 

ע צַ מְ אֶ ר הָ ּפַ סְ א מִ הּו ג"לר ּפַ סְ ן מִ כֵ ג"ל. וְ 

ת. ּוכלְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  אדנ"ים ל ׁשֵ ׁשֶ 

ת ּדַ קֻ נְ א ס"ה, ּוּיָ ִר טְ ימַ גִ ם אדנ"י ּבְ ׁשֵ ּדְ 

א. בָ קְ ּוּנּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  וֹ ּלע ׁשֶ צַ מְ אֶ הָ 

ת יִ ּבַ ת הַ ַאבּונְ ּבִ  "לּגַ ר ּפַ סְ מִ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע " ו)(יחזקאל מא, י יִׁש לִ ְּׁש הַ 

 ",ֶאל ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁשלִׁשים ְּפָעִמים

ת עוֹ לָ ּצְ הַ ' ׁשֶ חַ ן מֹ רוֹ ָאר 'הָ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּו

ה ּׁשָ אִ ת הָ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ 

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ן כֵ ע. וְ לַ ּצֶ הַ את מֵ רֵ בְ ּנִ ׁשֶ 

את רֵ בְ ה נִ ּׁשָ אִ הָ ע ׁשֶ לַ ּצֶ הַ ׁשֶ  'ַחְׁשַמל ָּדם'

ן ל"ג כֵ ד. וְ סוֹ יְ הַ  ׁשֵ מְ ת הֶ ינַ חִ א ּבְ הּו ּוּנּמֶ מִ 

ים ִר דָ ם חֲ הֵ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ  ּוּלים אֵ ִר דָ חֲ 

ת עַ ּפָ ְׁש ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ל, ּויכָ הֵ יב הַ בִ ּסְ ׁשֶ 

  ה. צָ חּול הַ יכָ הֵ הַ 

ַּג"ל ְיֵמי ְּדָלֵכן ֵיׁש ַלּיֹוֶלֶדת ָזָכר 

ַּדם ֹטַהר, ּוַפֲעַמִים ַּג"ל  ָטֳהָרה

ֶדת . ְּדיֹולֶ (ע' ריש תזריע)ְליֹוֶלֶדת ְנֵקָבה, 

ִּבְזַמן ַהֵּלָדה  תכּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ לַ ִמְתַקֶּׁשֶרת 

, 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוִהְתַקְּׁשרּות זֹו ַמְׁשִּפיָעה ָעֶליָה ֶאת ְּבִחיַנת 

ַהַּגל, ַּגל ְיֵמי ָטֳהָרה. ּוְבִחיָנה זֹו ִמְתַּגָּלה 

. ַּדם ָטהֹורה ְּבַדם ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְהיֶ 

"ַּגן ָנעּול  (תיקונים עב:)ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר 

ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום", 

"ַּגן" הּוא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשהּוא ַּג"ן 

ִסְדֵרי ַהּתֹוָרה, "ַּגל" ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 

. רֹוִאים ֶׁשַהַּגן ְוַהַּגל ֵהם ַהּתֹוָרה ֶּפה

 ַּגִּלי"םָחְכָמה ֶׁשָּבאֹות ִמְלַמְעָלה. ְוֵכן ְוהַ 

"ּוְׁשלִׁשים יֹום  (ויקרא יב, ד)ְמֻרָּמִזים ַּבָּכתּוב 

 לָטֳהָרה ְּבכָ  יֵּתֵׁשב ִּבְדמֵ  םּוְׁשלֶׁשת ָיִמי

א תִ  ע" ְּבִדּלּוג ָהפּו ֶׁשל ז' אֹוִתּיֹות. ּגָ ֹקֶדׁש 

ֵמי ִּבדְ "ֵּתֵׁשב  (ויקרא יב, ד)ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ד וִ ּדָ ַהְמַסֵּמל ֶאת  ִּכּנֹור" ְּבִגיַמְטִרָּיא ָטֳהָרה

 ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני .לֶ ּמֶ הַ 

ן ּבֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ל ם ּגַ יִ מַ עֲ ּפַ שליט"א ׁשֶ 

ת דֶ לֶ יוֹ ה לְ רָ הֳ י טָ מֵ ם יְ "ל הֵ ם ּגַ יִ מַ עֲ י ּפַ , ּכִ דוִ ּדָ 

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ  תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ ה, ּובָ קֵ נְ 

   ה.בָ קֵ נְ 

ֶׁשָּנְתנּו  (ויקרא יב, ד)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי מּוָבא 

ָלִאָּׁשה ַּג"ל ְיֵמי ָטֳהָרה ְּכֶנֶגד ַהַּכָּלה 

ְלכּות ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהּמַ 

ַלָחְכָמה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ל"ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה, 

יבֹות ָחְכָמה, ֵהם ְוַהַּכָּלה ַיַחד ִעם ַהל"ב ְנתִ 

ל"ג ְיֵמי ָטֳהָרה. ְוַכְמֹבָאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשל"ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה  'ַחְׁשַמל ִציִצית'

יֹוְרִדים ֶּדֶר ַהְיסֹוד ְוֵהם ל"ב חּוִטים 

ַהִּמְתַאֲחִדים ַּבְיסֹוד. ְוהֹוִאיל ְוַהַּמְלכּות ַיַחד 

ת ָחְכָמה, ֵהם ִעם ַהְיסֹוד ַהּכֹוֵלל ל"ב ְנִתיבוֹ 

  ִמְסָּפר ל"ג, ֵיׁש ָלִאָּׁשה ל"ג ְיֵמי ָטֳהָרה.

ִּכי יֹום " .)תיקונים נא(ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

ֶזה הּוא ַהֵּלב ֶׁשּבֹו ֵמִאיר  "ָנָקם ְּבִלִּבי

ַוֵּתֶרא אֹותֹו ִּכי "אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

, ּובֹו ָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות "טֹוב הּוא

ָּברּו הּוא ְלֹמֶׁשה ַּבּתֹוָרה  ַהָּקדֹוׁש

ַּבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ְּכמֹו ֶׁשַּבְּגֻאָּלה 

ַוֵּיָרא ַמְלַא "ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

, ָּבִראׁשֹוָנה "יהו''ה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש

ִנְרֶאה 



ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ְנבּוָאה, ּוַבָּגלּות 

 ֹוָרה.ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ַהּת

א הּו י"ּבִ לִ ם בְ קָ ם נָ "יוֹ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ 

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתל הַ ׁשֶ " ׁשת אֵ ּבַ "לַ הַ 

ה, מָ כְ ת חָ יבוֹ תִ נְ  ל"בל ז עַ ּמֵ רַ מְ  בלֵ ן כֵ ב. וְ לֵ 

ה ָאּלָ א עִ ּמָ אִ ה מֵ רָ וֹ ּתת הַ עַ ּפָ ְׁש ל הַ עַ וְ 

י א, ּכִ בֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ יֶ הְ ּתִ , ׁשֶ בלָ ת חָ ינַ חִ בְ ּבִ 

ְוֵכן מּוָבא  א.ּמָ ת אִ ינַ חִ בְ ה ּבִ ינָ א ּבִ ּוב הּלֵ הַ 

ְּבֵׁשם ָהרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט"א 

ִּבי לִ , מוֹ צְ ל עַ עַ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ר ּדָ מַ ָאב ׁשֶ תּוּכָ ֶׁשהַ 

י ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ , וְ ָחָל"בִקְרִּבי ר"ת ּבְ ַלל חָ 

ן שליט"א מַ ידְ ִר ה פְ שֶ ד מֹ וִ הרה"ג ר' ּדָ מֵ 

ָמִׁשיַח  ְּבִגיַמְטִרָּיאל ְּבִקְרִּבי ִלִּבי ָחלַ ׁשֶ 

י ּבִ "לִ ת הַ כּוזְ ּבִ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו .ֶּבן ָּדִוד

ה רָ וֹ ּתת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ ה לְ כֶ א זוֹ י" הּוּבִ ְר קִ ל ּבְ לַ חָ 

ה ינָ ל ּבִ ב ׁשֶ לָ ת חָ ינַ חִ בְ ה, ּבִ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ מֵ 

 ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשיְוהֹוִסיף הרה"ב. ּלֵ ּבַ 

ת מֶ ּיֶ ּתַ סְ מִ ּו הילָ חִ תְ ה מַ רָ וֹ ּתהַ ט"א ׁשֶ שלי

ם הרה"ג ר' ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .ל"בת וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ 

 יתִ ּבָ י"ת רַ ּבֵ ת אוֹ זצ"ל ׁשֶ  ןְר טֶ ְׁש  הּוּיָ לִ אֵ 

ל"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ה רָ וֹ ּתת הַ ת אֶ חַ תַ וֹ ּפׁשֶ 

  ל"ב.ים מִ עָ ּפְ 

(פ'  ְלָהֲאִריַז"ל 'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּבְ  אבָ ן מּוכֵ וְ 

ֶׁשֻּקְלמֹוס הּוא ו', ְוַהְּדיֹו  ,בהעלותך ע' רמח)

. ַהְינּו ְּדי"ֹו אֹוִתּיֹות יֹו"דא י', יהִ 

ֶאת  הֶׁשַהֻּקְלמֹוס הּוא אֹות ו' ֶׁשַּמְׁשִּפיעָ 

ַהָחְכָמה ֶׁשַּבי' ְלַמָּטה. ְורֹוִאים ֶׁשַהֻּקְלמֹוס 

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמֶּטה הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות ו'. 

. קֹולהּוא ִמְּלׁשֹון  קּוְלמֹוסֵכן ִנְרֶאה ּדְ וְ 

 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

ַׁשָּי ָלאֹות ו', ְוֵכן קּוְלמֹוס הּוא  ּקֹולׁשֶ 

 (מכות ז.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ ִּבְבִחיַנת אֹות ו'. 

ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ל. וְ חוֹ כְ מִ ל לְ ׁשַ מְ ד נִ סוֹ יְ הַ ׁשֶ 

ר. פֶ א סֵ רָ קְ ה נִ בָ קֵ ּנְ ד הַ סוֹ ּיְ ׁשֶ  (ויקהל ר.)

ת ינַ חִ א ּבְ ס הּומוֹ לְ ּוּקהַ ׁשֶ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ ר הַ פֶ סֵ ב ּבְ תֵ וֹ ּכר, ׁשֶ כָ ּזָ ד הַ סוֹ יְ 

ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ִנְקָרא ה. בָ קֵ ּנְ ד הַ סוֹ יְ 

"ֵעט  (תהילים מה, ב)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֵעט,

. ְוֵכן ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵעט, וְ סֹוֵפר ָמִהיר"

ִלּקּוֵטי 'סֹוֵפר הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד, ַּכּמּוָבא ּבְ 

. ְוֵכן (ליקוטים מעץ חיים)ְלָהֲאִריַז"ל  'הש"ס

 ֵה"א ְּפָעִמיםָוא"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵעט

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות. ְוֵכן

 ַעּמּוד ָהֵאׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵעט סֹוֵפר

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות, 

ֵעט , ֵמִאיָד 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְּדָׁשם  ְקִליַּפת ֹנַגהְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשֶקר

ַהַחְׁשַמל ֶנְהָּפ ְלָנָחׁש, ְוָהֵעט ֶנְהָּפ ְלֵעט 

 "ףסֵ יוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  סמוֹ לְ קּון כֵ וְ . ֶקרׁשֶ 

 "א.ּפֵ  "מֶ י"ו סָ וָ "ד יּוִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ּבְ 

ה רָ ׂשָ עֲ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

ת כּולְ ּמַ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ת ׁשֶ בֵ טֵ 

 מּוּיְ ה סִ ּזֶ ם הַ וֹ ּין ּבַ כֵ לָ . וְ "טעֵ יל, ר"ת עֵ לְ דִ ּכְ 

ה מָ ּיְ ּתַ סְ הִ ית, וְ נִ יוָ ה לִ רָ וֹ ּתת הַ אֶ ם ּגֵ ְר תַ לְ 

ה רָ וֹ ּתר הַ ת אוֹ ה אֶ ידָ ִר הוֹ ׁשֶ  טעֵ ת הָ ּלַ עֻ ּפְ 

ְוהֹוִסיף . ילעֵ לְ דִ ּכְ ת כוֹ מּוּנְ ת הַ גוֹ רֵ דְ ּמַ לַ 

 שליט"אַאָּגִׂשי  הרה"ג ר' ַאְבָרָהם

 ְּבִגיַמְטִרָּיאד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ ס מָ מוֹ לְ קּוׁשֶ 

666.  



 אֹוְמִרים ֵיׁש ז') עאר (יו"ד ָּברמ"א

 ]ּתֹוָרה ֵסֶפר[ ִלְכֹּתב ֶׁשֵּיׁש

א ָקֶנה ֶׁשל ְּבֻקְלמֹוס  .ְּבנֹוָצה ְו

 ֵּכן. נֹוֲהִגין ְוֵאין ָׁשם 'ְּתׁשּוָבה ִפְתֵחי'ּובְ 

 ְׁשמּוֵאל ְּדַבר ִּבְתׁשּוַבת ְוָכַתב .ַׁש"

 ְּבֻקְלמֹוס ְלִהְסַּתֵּפק ְּדֵיׁש קסד' ִסיָמן

 ִלְכֹּתב ַהִּמְנָהג ְלָבֵאר ְרֶאהנִ  .ָטֵמא ֵמעֹוף

 חּוט ַׂשֲעָרה, ִהיא ְּדנֹוָצה ִמּנֹוָצה, ְּבֻקְלמֹוס

 ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ְוֵכיָון עֹוף, ֶׁשל

 ףְוַא חּוט. ֶׁשִהיא ַּבּנֹוָצה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ו', אֹות

 ַהחּוט ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּקֶנה ֶׁשַּגם יּפִ  לעַ 

 ַלּנֹוָצה ,'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ַמֲאַמרּבְ  ִּכְדֵבַאְרנּו

 ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ִּדְנָבֵאר נֹוֶסֶפת ַמֲעָלה ֵיׁש

 ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָהעֹופֹות ,'עֹוף ַחְׁשַמל'

 ֶׁשֵהם ָהרּוָחִנִּיים ָהעֹופֹות ֶאת ְמַסְּמִלים

 ֶׁשל נֹוָצה ָלַקַחת ִעְנָין ֵיׁש ָלֵכן ַהַּמְלָאִכים,

 ְוַדְוָקא חּוט. ִּבְבִחיַנת ןּכֵ  םּגַ  ֶׁשהּוא עֹוף

א ִּדְקֻדָּׁשה, ַמְלָא ֶׁשְּמַסֵּמל ָטהֹור ֵמעֹוף  ְו

  ַאֲחָרא. ִסְטָרא ַמְלָא ֶׁשְּמַסֵּמל ָטֵמא עֹוף

 'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי'ְּבִגְליֹון 

ְּבֵׁשם ְּכַתב ָיד ָיָׁשן,  )187 (גליון

, ֱהיֹות ֶׁשַּגְרִעין ֶבתּכֹותֶ ִנְקָרא  ָּתָמרֶׁשהַ 

ַהָּתָמר ִׁשֵּמׁש ִלְכִתיָבה, ֵהן ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֹנַח 

ְלִחּדּוד, ְוֵהן ִמְּפֵני ֶהָחִריץ ֶׁשַּבַּגְלִעין ֲאֶׁשר ּבֹו 

ַחְׁשַמל 'ַהְּדיֹו. ָנִביא ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר  המָ ָזְר 

 , ֶׁשַהָּתָמר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ְוַהַּגְלִעין'לּוָלב

ֶׁשּלֹו ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּנֵקָבה. ְוַגם ָּכאן רֹוִאים 

ֶׁשָּלְקחּו ַּגְלִעין ֶׁשל ָּתָמר ֶׁשַּׁשָּי ָלאֹות ו' 

ִלְבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש 

ְּכֻקְלמֹוס ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. 

ל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּגְלִעין ְמַסּמֵ  קדֶ ּסֶ ְוֵכן הַ 

 (קצח) 'ירהִ ּבָ ֵסֶפר הַ 'א ּבְ בָ ּמּוּכַ  ,ֶׁשַּבַּמְלכּות

ין עֵ ה ּכְ קָ דּויא סְ הִ ר ׁשֶ מָ ּתָ י הַ ינֵ עִ ְר ּגַ 

ק, דֶ סֶ  ׁשים יֵ בִ נָ עֲ י הָ נֵ צְ ְר חַ ן ּבְ כֵ וְ . הּׁשָ אִ 

ים בִ נָ עֲ הָ ם' ׁשֶ ל ּדָ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּדְ 

יא הִ ד ׁשֶ וֹ סיְ ּבַ ׁשֶ ה רָ טָ עֲ ת הָ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ 

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ  ןצָ ְר חַ ן כֵ וְ  ת.כּולְ ת מַ ינַ חִ בְ ּבִ 

 .יץִר חָ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּוׁשֶ  ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ג ְר ּבֶ נְ יְ ק וַ חָ צְ ם יִ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ 

 ,נּוּבֵ רַ ה שֶ מֹ ת רַ וֹ ּתר"ת "ר מָ ּתָ שליט"א ׁשֶ 

"י רשבן לְ כֵ ר, וְ מָ ּתָ י הַ דֵ ל יְ ת עַ בֶ ּתֶ כְ ּנִ ׁשֶ 

ה יָ רשב"י הָ ת, וְ ּבָ ׁשַ ים לְ ִר מָ ּתְ  יּוה הָ רָ עָ ּמְ ּבַ 

  ה.שֶ מֹ ץ יצוֹ נִ 

(שער טז, 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים' ָלרמ"ק א ּבַ ּבמּו

"ֲהִקֹמִתי ֶאת ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב  פ"ו)

, ְמַרֵּמז ַעל ִקּׁשּוי ַהְיסֹוד ְּכֶׁשָּבא ְּבִריִתי"

אי"ק ּבְ י תִ ימוֹ קִ הֲ ן כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ  ְלִהְזַּדֵּוג.

ת, וֹ ּיתִ אוֹ ר הָ דֶ י סֵ פִ לְ  "קדֶ "ת סֶ קַ אֲ נַ בכ"ר 

  ד.חּוּיִ ת הַ ת אֶ רֶ רֶ עוֹ ק מְ דֶ ּסֶ ת הַ קַ אֲ י נַ ּכִ 

ָׁשלׁש פט.)  (תיקוניםַּבֹּזַהר 

ֶאְצָּבעֹות ִמְתַיֲחדֹות ַּבֻּקְלמֹוס 

ִלְכִתיָבה ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ֶּבן זֹוָמא ֵאין 

ִנים ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵּבין ַמִים ָהֶעְליוֹ 

ֶאָּלא ְּכָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹות ּוְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות 

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהחּוט ֵהן ֶׁשּסֹוְמכֹות אֹוָתן

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים 

ַהַּתְחּתֹוִנים הּוא ִּבְבִחיַנת ג' ֶאְצָּבעֹות. 

, 'ַחְׁשַמל אֹות'ֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבמַ 

ֶׁשַהחּוט ָּכלּול ִמג' חּוִטים ְּכֶנֶגד ג' ָאבֹות. 

ְוֵכן ַהג' ֶאְצָּבעֹות ֶׁשָּבֶהם ּכֹוֵתב ַהֻּקְלמֹוס 

 ָמִצינּו

ָמִצינּו ָרִאיִתי 



ְמַסְּמלֹות ֶאת ֶזה. ְוֵכן ְׁשֵּתי ָהֶאְצְּבעֹות 

ַחְׁשַמל 'ֶׁשּסֹוְמכֹות ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

ִטים ֵהם ְׁשַנִים ֶׁשָּכל ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהחּו 'ְּכרּוִבים

ְּבִגיַמְטִרָּיא  קּוְלמֹוסֶאָחד ָּכלּול ִמג'. ְוֵכן 

 רּוַח ַהַחָּיה" (יחזקאל א, כ)ַהָּכתּוב 

  ָּבאֹוַפִּנים".

ֵמֵהיָכן ָנַטל  (שמו"ר מז, ו)ַּבִּמְדָרׁש 

מֶׁשה ַקְרֵני ַההֹוד ר' ְיהּוָדה 

ד ַּבר ַנְחָמן ְּבֵׁשם רשב"ל אֹוֵמר עַ 

ֶׁשָהָיה ּכֹוֵתב ַּבֻּקְלמֹוס ִנְׁשַּתֵּיר ִקְמָעא, 

ְוֶהֱעִבירֹו ַעל ֹראׁשֹו, ּוִמֶּמּנּו ַנֲעׂשּו לֹו 

א ָיַדע  ַקְרֵני ַההֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּומֶׁשה 

. ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו"

ן ִּבְכָלל , ֶׁשַהֶּקרֶ 'ַחְׁשַמל אֹות'וְ  'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'

ֶאת ַהחּוט.  תוֹ ְוַקְרֵני ַההֹוד ִּבְפָרט ְמַסְּמל

, ֻּקְלמֹוסָּבאּו ֵמהַ  ַקְרֵני ַההֹודִנְרֶאה ְּדָלֵכן 

ְּדַהֻּקְלמֹוס הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו', ּוִמֶּמּנּו 

רה"ג יף הָ סִ הוֹ וְ  ְלמֶׁשה ַקְרֵני ַההֹוד, כּוִנְמְׁש 

י רֵ חֲ ַאת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ הָ "א ׁשֶ שליטר פֵ ף סוֹ סֵ ר' יוֹ 

 "ס."ר ׁשַ הַ זוֹ ת וֹ ּיִת ן אוֹ הֵ  "ד"ן הוֹ רֶ קֶ 

ב, תָ כְ ּבִ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ יבַ תִ ּכְ ה מִ ָאד ּבָ ן הוֹ רֶ קֶ ּדְ 

ה רָ וֹ ל ּתת עַ זוֹ ּמְ רַ ן מְ יהֶ רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ וְ 

  ה.ל ּפֶ עַ ּבְ ׁשֶ 

ָנַתן לֹו  (דב"ר ג, יב)ַּבִּמְדָרׁש 

 ִזיו ַהָּפִנים ִּדְכִתיב ה"הקב

א ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו" . "ּומֶׁשה 

. ִזיורֹוִאים ֶׁשַּקְרֵני ַההֹוד ָהיּו ִּבְבִחיַנת 

 ִּזיו, ׁשֶ 'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

ְוהּוא ָּבא  ַחָּיהאֹו  חּוטְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת  ָּכָנ"ףֵמַהַחְׁשַמל. ְוֵכן 

ַּמְלָאִכים ֶּדֶר ַהְּכָנַפִים ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר הַ 

 ןי ָקרַ ּכִ , ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב "'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'

 י"ןִר עִ ן כֵ וְ ָניו" ְּבִדּלּוג ד' אֹוִתּיֹות. ּפָ עֹור 

 ֶׁשִּנְקָרִאים ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשהת אֶ  ַהְמַסְּמִלים

 רעוֹ  ןָקרַ  יּכִ  עדַ יָ "ס"ת  ין,יִׁש ּדִ ין קַ יִר עִ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל  אֹוָפ"ןְוֵכן  ,ָּפָניו"

ַחְׁשַמל 'ֶׁשְּלַמָּטה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ן"ְוִהֵּנה ָקרַ  (שם ל), ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 'ְּכרּוִבים

ּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו" ְּבִדּלּוג ָהפּו אִּייְר וַ ָניו ּפָ עֹור 

ַהְמַסֵּמל ֶאת  "ףנוֹ ן כֵ וְ  ֶׁשל ד' אֹוִתּיֹות.

 (תיקונים קל.) ָחָדׁש ַהְיסֹוד ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר

 יּתֵ ְׁש ְּבִדּלּוג יו" נָ ּפָ ר וֹ ען רַ "קָ ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

 ה"ְוִהּנֵ  (שמות לד, ל)ְוֵכן ַהָּכתּוב . אֹוִתּיֹות

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד  ָנָה"ר" ס"ת רעוֹ  ןָקרַ 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל 'ַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמאֲ 

 (שם לה). ְוֵכן ַהָּכתּוב 'ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ְּבִמּלּוי ַעּמּו"ד ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִּכי ָקַרן עֹור"

. ְוֵכן ַעִי"ן ֵמ"ם ָו"ו ָּדֶל"תָהאֹוִתּיֹות 

(מאמר פנים  'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

"ּוְׁשֵני ֻלֹחת  לד, כט)(שמות ֶׁשַהָּכתּוב  מאירות)

מֶׁשה ּוָהר הָ ן מִ ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו 

. ָמהּו"לא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו" ר"ת 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹור ֶזה ָּבא ְלמֶׁשה 

ִּבְזכּות ֶׁשַהחּוט ָהרּוָחִני ֶׁשּלֹו ָהָיה ָמהּול 

א ָעְרָלה, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנ ּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר ְל

ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּמיָלה זֹוִכים  'ַחְׁשַמל ִמיָלה'

  ְלאֹור ַהַחְׁשַמל.

ֶקֶרן  (תיקונים קלז:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ַהּיֹוֵבל ֶׁשִּמֶּמָּנה ָקַרן ְּפֵני 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל '. ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר מֶׁשה

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ׁשֶ  'ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ָהֶעְליֹוִנים ַהִּמְתַחְּבִרים ְלעֹוַלם ַהְּׁשִמיִני 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת יֹוֵבל ִנְקָרִאים ֶקֶרן. ְורֹוִאים 

ֵמַהֹּזַהר ֶׁשֵּמַחְׁשַמל ֶזה ָקַרן עֹור ְּפֵני מֶׁשה. 

בית '(ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ֶחֶבר 

ָקַרן אֹור ְּפֵני  תיקונא)דף קמ: ד"ה  'עולמים

מֶׁשה, ִמּסֹוד אֹור ְּפֵניֵאל, ִּגיַמְטִרָּיא 

ַחְׁשַמל, שע"ח ְנהֹוִרין, ְוַעל ְיֵדי 

, ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָּפִנים ְּבָפִנים ּבֹו ִיְתָּברַ 

. ְורֹוִאים ִקֵּבל ַּגם הּוא אֹור ָּפִנים

ן ִנְרֶאה ְּדָלכֵ ל. מַ ְׁש חַ הַ מֵ  יּוד הָ הוֹ י הַ נֵ ְר ּקַ ׁשֶ 

אֹור ַהַחְׁשַמל הּוא ִּבְבִחיַנת ָּפִנים, ְּדַהְּקֻדָּׁשה 

ַמְׁשִּפיָעה ִּבְבִחיַנת ָּפִנים, ְלֻעַּמת ַהִּסְטָרא 

ַאֲחָרא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּבְבִחיַנת ָאחֹור. ְוֵכן רֹוִאים 

ַּבַחּיֹות ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ָּפִנים, 

י פִ כְ ּו. ֶׁשר"ר, ְּפֵני נֶ "ְּפֵני ַאְרֵיה ְּפֵני ׁשוֹ 

ד סוֹ יְ הַ ים' ׁשֶ בִ רּול ּכְ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ׁשֶ 

ד סוֹ יְ ים לַ כִ ּיָ ּׁשַ ים ׁשֶ כִ ָאלְ ּמַ ן הַ כֵ לָ ים וְ נִ ּפָ לַ  ּיָ ׁשַ 

ים נִ ת ּפָ ינַ חִ יא ּבְ ם הִ תָ יאּוצִ ל מְ י ּכָ נִ חָ רּוהָ 

ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ל. לָ ר ּכְ חוֹ ם ָאהֶ ין לָ אֵ וְ 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ַמֲאַמר ּבְ 

, ֶׁשַהְׁשָּפַעת ִּבְרַּכת ַהֹּכֲהִנים ֶׁשִהיא 'ַלְּׁשִמיִני

ָּבָאה ֶּדֶר ַהַחְׁשַמל.  ָּפָניו ֵאֶליִּבְבִחיַנת 

 ""ָּפָניו ֵאֶלי (במדבר ו, כה)ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ַהְמַסֵּמל ֶאת חּוֵטי ֶאֶרז ְּבִגיַמְטִרָּיא 

. 'ַחְׁשַמל ְנָגִעים'ָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ַהְּקדֻ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת  ָעָנןְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּפֵניֵאל ְוֵכן

ה ָאמֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יםנִ ּפָ ן כֵ וְ ַהחּוט. 

 ׁשּיֵ ׁשֶ  ח"יר ּפַ סְ ל מִ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ  יםנִ מוֹ ׁשְ ּו

ַמל ַחְׁש 'ְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּבַ 

(בראשית ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ִניָמ"אְוֵכן  .'לּוָלב

ִהים ּפָ  לב, ל) ל ָּפִנים" אֶ  ִנים"ָרִאיִתי ֱא

ְּבִחּבּור ְׁשֵּתי ִמִּלים. ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ְּבַמֲאַמר 

, ֶׁשַהַחְׁשַמל ָהֶעְליֹון ַהִּנְמָׁש 'ַלְּׁשִמיִני

ֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני הּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים, ֵמע

 "ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן".ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל יֹוֵסף 

"ֹּכה ָאַמר  (בראשית מה, ט)ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה, 

ִהי יָׂשַמנִ  ףִּבְנ יֹוסֵ  ְלָכל  ןְלָאדוֹ  םֱא

. ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ָּפִני"םִמְצָרִים" ס"ת 

ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה 

(תהילים  'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ִתי" ּפֶ ְחִּכיַמת מַ ֱאָמָנה נֶ "ה י"ֵעדּות הו יט, ח)

  .ָּפִני"םר"ת 

הּוא ִהָּכה ֶאת וְ " (דהי"א יא, כג)

ָהִאיׁש ַהִּמְצִרי ִאיׁש ִמָּדה 

ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית 

ִּכְמנֹור ֹאְרִגים ַוֵּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט 

ַוִּיְגֹזל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי 

ָׁשם  'ְמצּוַדת ָּדִוד'. ּובִ ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו"

הּוא ָהֵעץ ֶהָעֹגל "ִּכְמנֹור ֹאְרִגים" 

ָעָליו ַהְּׁשִתי ְואֹוֵרג  ֲאֶׁשר ָהאֹוֵרג ּכֹורֵ 

"ּוְבַיד  (הקדמה ט.). ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר ָעָליו

ַהִּמְצִרי ֲחִנית ִּכְמנֹור ֹאְרִגים" ֶזה 

ִהים ֶׁשָהָיה ְבָידוֹ  . ִנְרֶאה ַמֵּטה ָהֱא

ִהים ִנְמַׁשל ַּבָּכתּוב  נֹור ִלמְ ְּדָלֵכן ַמֵּטה ָהֱא

, ִּדְכֵׁשם ֶׁשְּמנֹור אֹוְרִגים הּוא ַמֵּקל ֹאְרִגים

ֶׁשְּמסֹוְבִבים ָעָליו ֶאת חּוֵטי ַהְּׁשִתי 

ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ָּכתּוב 



ִהים ִמֶּמּנּו 'ַחְׁשַמל אֹות' , ָּכ ַמֵּטה ָהֱא

יַנת ִנְמָׁשִכים חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה, ְוהּוא ִּבְבחִ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּכְמנֹור ֹאְרִגיםחּוט. ְוֵכן 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן  ְּתִפִּלין

 אוֹ  ָּתָמ"ר" ס"ת םֹאְרִגי רִּכְמנוֹ  ת"ֲחִני

ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה,  ֶמֶת"ר

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל לּוָלב'. ְוֵכן 

, ְּתִפיִליןְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט""ַוּיֵ 

  .ְיסֹוד ַהַּמְלכּותּוְבִגיַמְטִרָּיא 

(ש"א, יז, ָּדִוד ִעם ָּגְלָית ָּכתּוב 

"ַוִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו  מ)

ְוגֹו': ַוֹּיאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד ֲהֶכֶלב 

': גוֹ י ַּבַּמְקלֹות וְ ָאֹנִכי ִּכי ַאָּתה ָבא ֵאלַ 

ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא 

ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי 

ִנְרֶאה  '"גוֹ ְּבֵׁשם ה' ְצָבאֹות וְ  ָבא ֵאֶלי

ְּדָדִוד ָרַמז ֶׁשָּבא ַּבַּמְקלֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

 ְוֵכן ַהְּקֻדָּׁשה. חּוֵטי ֶאת ְצָבאֹות ַהְמַסְּמִלים

 (שמואל ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ּבְ  מּוָבא

 ָּדִוד ָלַקח ִמֶּמּנּו ֶׁשַהַּנַחל שעב) ע' א,

 ִּבְבִחיַנת הּוא ָּגְלָית ֶאת ַלֲהֹרג ָהֲאָבִנים

 עֹוַלם' ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ְנָבֵאר ְוֵכן ו'. אֹות

 ֶאת ָּדִוד ָהַרג ֶׁשָּבֶהם ֶׁשָהֲאָבִנים 'ַהְּׁשִמיִני

 רֹוִאים ַהְּקֻדָּׁשה. חּוֵטי ֶאת ִסְּמלּו ָּגְלָית

 ִּדְקֻדָּׁשה. ַהחּוט ְּבֹכחַ  ְּבָגְלָית ִנְלַחם ֶׁשָּדִוד

 ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסְּמִלים ִׁשִּתי"ן ְוֵכן

 ָּגְלָית ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמִזים ָּדִוד,

 םיֹאְרגִ  ֹורנִּכמְ  וֹ ֲחִנית "ְוֵעץ ז) יז, (ש"א

 ְּבִדּלּוג ְׁשָקִלים" ֵמאֹות ׁשׁשֵ  ֲחִניתוֹ  תְוַלֶהבֶ 

 ָהָיה ְּדָגְלָית אֹוִתּיֹות. ֵׁשׁש ֶׁשל ָהפּו

 ֶאת לוֹ  התָ ְוָהיְ  ָּדִוד, ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת

 הזֶ  ָלֵכן ,ֶזה ַהְּלֻעַּמת ֶׁשל ַהִּׁשִּתין ְּבִחיַנת

 ַעל ֲהָרגוֹ  ָּדִוד ְוָלֵכן .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו ְמֻרָּמז

 ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ְּבָידֹו, ֶׁשָהְיָתה זוֹ  ֶחֶרב ְיֵדי

 ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ִסְּמָלה זוֹ  ְּדֶחֶרב ,נא) (שם

 ּוּנּמֶ מִ  ּהיאָ צִ הוֹ  דוִ ּדָ ׁשֶ כְ ּו ,ֶזה ַּבְּלֻעַּמת ָּדִוד

 תינַ חִ בְ לִ  ׁשחָ נָ  תינַ חִ ּבְ מִ  ּהתָ אוֹ  פַ הָ  אהּו

ִהיםהָ  ַמֵּטה  ָּגְלָית ֵאֶצל ָמִצינּו ְוֵכן .ֱא

 "ָּגְלָית ד) יז, (ש"א ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ֵׁשׁש, ִמְסָּפר

 ןכֵ וְ  .ַאּמֹות" ֵׁשׁש ָּגְבהוֹ  ִמַּגת ְׁשמוֹ 

 יתבֵ ּבְ  יםבִ רּוּכְ הַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  עַ "ַצֲעצֻ 

 יםכִ ָאלְ ּמַ הַ  תאֶ  יםלִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

 י) ג, ב' הימים (דברי בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ל,מַ ְׁש חַ הַ וְ 

 (ש"א ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ",ַצֲעֻצִעים ַמֲעֵׁשה"

 חוֹ צְ מִ  ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי תאֶ  ּיַ "וַ  מט) יז,

 יוָּפנָ  לעַ  ַוִּיֹּפל חוֹ צְ ְּבמִ  ָהֶאֶבן עַוִּתְטּבַ 

  ת.וֹ ּיתִ אוֹ  ז' גּוּלדִ ּבְ  "ָאְרָצה

 ַעל בָרעָ  "ַוִּיְקָרא טז) קה, (תהילים

 ָׁשָבר" ֶלֶחם ַמֵּטה ָּכל ָהָאֶרץ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּכתּוב קֹוֵרא ְלַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון 

, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון ִהיא ֶּדֶר ֶלֶחם" "ַמֵּטה

ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ִּבְבִחיַנת 

. ְּדַהַּמֶּטה ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד "ַמֶּטה"

ַּבַּמְלכּות, ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהָּמזֹון ְוַהַּפְרָנָסה ׁשֶ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶלֶחם" "ַמֵּטהַלַּמְלכּות. ְוֵכן 

, ְּדַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא ִּבְבִחיַנת עֹוָנה עֹוָנה

 (יחזקאלֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ַלַּמְלכּות. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ר"ת  ֶחם"לֶ ֵּטה מַ ֵבר ׁשֹ ְנִני הִ " טז) ד,

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַחְׁשַמל ִּכְדֵבַאְרנּו  ַׂשְלָמ"ה

  .'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּבַמֲאַמר 

ּוְבִמְלֶחֶמת 

 ָּכתּוב



  ֵמי ְמִריָבהֵחְטא 

 (פ' ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ּבְ 

 מֶׁשה ֵחְטא ִעְנַין רנד) ע' חוקת

 ַּבֶּסַלע, ֶׁשָחָטא ַהָּׁשלֹום ָעָליו ַרֵּבנּו

 ָהִראׁשֹון ָאָדם ְטאחֵ  ַמָּמׁש הּוא

 ְלִהְזַּדֵּוג ְוָגַרם ַׁשָּבת, ֹקֶדם ֶׁשִּנְזַּדֵּוג

 ָחָטא ַמָּמׁש ְוֵכן ְוכּו', ְּדַקְטנּות ְיסֹוד

 ֶׁשהּוא ַּבַּמֶּטה, ַהֶּסַלע ַהָּכַאת ְּבִעְנַין

 'א ְּבַפַעם ְוִהֵּנה ְּדַקְטנּות, ְיסֹוד

 ַּדם ְּבסֹוד ָּדם ֶׁשִּטְפֵטף ארז"ל

 ַרִּבים ַמִים ָיְצאּו ּוַבְּׁשִנָּיה ם,ְּבתּוִלי

 ַהָּדם ֵחְטא ּוָבא ָאָדם. ֶזַרע ְּבסֹוד

 ְלָנָחׁש, ֶּׁשֶּנְהּפַ  ַמה ַמֵּטהּו ִמַּצד

 ַׁשַּד"י ִּכי ַהָּדם ְיִציַאת ִסַּבת ְוהּוא

 לעַ  ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָנָחׁש ִּגיַמְטִרָּיא ְוָד"ם

 ָּפַגם ָהִראׁשֹון ֶׁשָאָדם ִּדְכֵׁשם ְּדָבֵרינּו, יּפִ 

 ַהַחְׁשַמל ֶאת ְוָהַפ ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּבְיסֹוד

 ָּכ ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְלָנָחׁש,

 ַּבֶּסַלע, ַהַּמֶּטה ְּבַהָּכַאת מֶׁשה ֶׁשל ֶחְטאוֹ 

 ַּבַּמֶּטה ָחָטא ְּדמֶׁשה ְּבִחיָנה. ְּבאֹוָתּה ָהָיה

 ְלָנָחׁש, ַוֲהָפכוֹ  ַמלַחְׁש  ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ְלָנָחׁש ֶׁשֶּנְהַּפ ּוַמֶּטה

 ְוֶזה ְלָנָחׁש. ֶׁשֶּנְהָּפ ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ָּדם ִטֵּפי ֶׁשָּיְצאּו ָהֲאִריַז"ל ֶׁשְּמָבֵאר

 ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָדם ַהָּנָחׁש. ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים

 ִנְרֶאה ְוֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. דַהְיסוֹ  ַהְׁשָּפַעת

 ְלָנָחׁש ֶנְהָּפ ֶׁשְּכֶׁשַהַּמֶּטה ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש

 ְּדַהִּסְטָרא ִטּפֹות. ַּכָּמה ַרק ַמְׁשִּפיעַ  הּוא

 ַהַהְׁשָּפָעה. ַהְמַצְמֵצם ְׂשֹמאל הּוא ַאֲחָרא

 ַרִּבים. ַמִים ָיְצאּו ַּבְּקֻדָּׁשה, ןּכֵ  יןאֵ ּׁשֶ  המַ 

 ְוָדם ַׁשַּדיׁשֶ  ָהֲאִריַז"ל אֹוֵמרׁשֶ  ְוֶזה

 ֶׁשִּנְקָרִאים ַהְיסֹוד ְּדחּוֵטי ָנָחׁש ִּגיַמְטִרָּיא

 ֵיׁש ָּבֶהם ַהָּדם, ְלַדְרַּגת ֶׁשַּׁשָּיִכים ַׁשַּדי

  ֲאִחיָזה.  ַלָּנָחׁש

"ִהָּכה  (אות קצב) 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ּבְ 

בּו צּור ַוָּיזּובּו ַמִים" ֵאין ַוָּיזּו

ֶאָּלא ְלׁשֹון ָּדם, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִאָּׁשה ִּכי 

. ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה"

ַעל ִּדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ֶׁשָּיְצאּו ִטֵּפי ָּדם ְּבַהָּכַאת 

ַהֶּסַלע, ִּבְבִחיַנת ָּדם ֶׁשל ִאָּׁשה ִנָּדה. ְּכֵׁשם 

ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ֶׁשַּדם ִנָּדה ָּבא ֵמַהְיסֹוד 

ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה ּבֹו, ָּכ ַמֶּטה ֶזה ֶׁשֶּנְהַּפ 

  ְלָנָחׁש ָהָיה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה. 

 (השמטות לס' שמות רעב.)ַּבֹּזַהר 

ֶׁשָּבֶזה ֶׁשּמֶׁשה ָעָׂשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת 

הּוא ִּתֵּקן ְּבֹאֶפן ֶחְלִקי ֶאת ֵחְטא ַהַּמֶּטה 

ְּדָבֵרינּו ְּדֵחְטא  יל ּפִ ֵמי ְמִריָבה. ּוְמֹבָאר עַ ּבְ 

ֵמי ְמִריָבה ָהָיה ַּבחּוט, ֶׁשַהַּמֶּטה ֶנְהַּפ 

ְלָנָחׁש. ּוְנַחׁש ַהְּנחֶׁשת ִסֵּמל ֶאת ַהחּוט 

ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָנָחׁש ִּדְקֻדָּׁשה, 

ְיֵדי  . ְוַעל'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְנַחׁש ַהְּנחֶׁשת ִּתֵּקן מֶׁשה ֶאת ְּפַגם ַהחּוט 

  ֶׁשֶּנְהַּפ ְלָנָחׁש ְּבֵמי ְמִריָבה.

"ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה  (במדבר כ, ח)

ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה 

ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע  ְוַאֲהֹרן ָאִחי

(שם ֵרׁש . ְוַרִּׁש"י ּפֵ ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו"

 מּוָבא

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 



ֶׁשּמֶׁשה ָחָטא ְּבָכ ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע,  יב)

א ִּדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע ְּכִפי ִצּוּוי ה'. ְוָהרמב"ן  ְו

ַמְקֶׁשה ַעל ֵּפרּוׁש ֶזה, ִאם ָהיּו  (שם ח)

ְצִריִכים ַרק ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע, ַמּדּוַע ָאַמר 

 הָאָי'. ּוִמֶּזה ְר "ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה"ה' ְלמֶׁשה 

ֶׁשה' ָרָצה ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמֶּטה ְלַהּכֹות ּבֹו ֶאת 

ּוְמָבֵאר ֶאת ַהֵחְטא ֶׁשל מֶׁשה ְּבֹאֶפן  ,ַהֶּסַלע

ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֶאת ֵּפרּוׁש ַרִּׁש"י,  .ַאֵחר

ְּדַהַּטַעם ֶׁשהקב"ה ָאַמר ָלַקַחת ֶאת ַהַּמֶּטה 

ָּפַעת ַהַּמִים ָּבָאה ְּבָידֹו ָהָיה ְּכֵדי ְלַסֵּמל ֶׁשַהְׁש 

א ִּבְׁשִביל ֶׁשַּיֶּכה ּבֹו. ּוָבֶזה  ֶּדֶר ַהַּמֶּטה, ְו

ֶׁשִהָּכה ָחָטא. ְוָלֵכן ה' ִצָּוה ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה 

, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהחּוט ִהיא ִּבְבִחיַנת ְלֵעיֵניֶהם

. "ְלֵעיֵניֶהם"ֵעיַנִים. ּוִמן ָהָראּוי ֶׁשִּתְהֶיה 

"ַוִּיַּקח מֶׁשה  (שם ט)ָּכתּוב ְוֵכן ְמֻרָּמז ּבַ 

, ֶׁשּמֶׁשה ָלַקח ֶאת ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה'"

, ִלְפֵני ה'ֶאת ַהַּמֶּטה, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ֶאל ַהֶּסַלע ֶׁשִּנְמָׁש ֵמה', ְוֵכן "ְוִדַּבְרֶּתם 

, ְּדֹׁשֶרׁש ְׁשִמיִני" ְּבִגיַמְטִרָּיא ְלֵעיֵניֶהם

  י ְּכִדְלַקָּמן.ַהַחְׁשַמל ֵמַהְּׁשִמינִ 

 (ילקוט חוקת תשסג)ַּבִּמְדָרׁש 

"ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע" ָׁשָנה 

ָעָליו ֶּפֶרק ֶאָחד ְוהּוא מֹוִציא ַמִים ִמן 

. ִנְרֶאה ְּדה' ִצָּוה ְלמֶׁשה ִלְלֹמד ֶּפֶרק ַהֶּסַלע

ֶאָחד, ְּדַעל ְיֵדי ַהֶּפֶרק ֶׁשּמֶׁשה ִיְלַמד, הּוא 

ר ַלַחְׁשַמל ִּכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר ִיְתַחּבֵ 

, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִמְתַחְּבִרים 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'

ַלַחְׁשַמל, ְוִחּבּור ֶזה ָיִביא ֶאת ַהַּמִים. ְוָלֵכן 

ִלּמּוד ֶזה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ְּבִדּבּורֹו ֶׁשל 

ִים א ֵמַהּמַ ּומֶׁשה, ְּדֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת מֶׁשה ה

 ,ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשִּמָּׁשם ָּבא ַהֶּגֶׁשם ָלעֹוָלם

 '.מֶׁשה ַמִים ָהֶעְליֹוִנים'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוִדּבּורֹו ֶׁשל מֶׁשה ַּבּתֹוָרה ָהָיה ָלַקַחת ֶׁשַפע 

ָחְכָמה ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶזה 

ַמִים ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ַהַּתְחּתֹוִנים, ֶּדֶר ַהִּדּבּור ֶׁשהּוא ַהחּוט ֶׁשל 

מֶׁשה. ּוְפֻעָּלה זֹו עֹוְרָרה ֶׁשַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים 

ַמִים ַּגְׁשִמִּיים ָלעֹוָלם ַהֶּזה,  ןם ּכֵ ּגַ ַיְׁשִּפיעּו 

ֶּדֶר ַהחּוט ְוַהַּמֶּטה ֶׁשל מֶׁשה. ְוָלֵכן ָיְצאּו 

ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר ַהַּמִים ֵמַהֶּסַלע, ּדִ 

ֶׁשַהֶּסַלע ְוַהַּקְרַקע ַהַּגְׁשִמית  'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'

ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּסַלע ְוַהַּקְרַקע ְלַמְעָלה 

ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ַהַחְׁשַמל, ִּדְכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ְלַמְעָלה 

ַים ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה  םַמִים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשהֵ 

ֵיׁש ְלַמְעָלה ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ַהִּנְקֵראת ֶאֶרץ ָּכ 

ַהַחִּיים ְוֹׁשֶרׁש ַהַחְׁשַמל ָּבא ֵמָהָאֶרץ ְוַהָּים 

ֶׁשְּלַמְעָלה, ְוַהֶּסַלע ְלַמָּטה ִסֵּמל ֶאת ַהֶּסַלע 

ְלַמְעָלה ֶׁשִהְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּמִים ַהַּגְׁשִמִּיים 

  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. 

ְּדָלֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל ָּכַלל ִּבְתִהִּלים 

ֶאת ֵנס ְקִריַעת ָים סּוף ַיַחד  (קיד)

"ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ִעם ֵנס ַהַּמִים ֵמַהֶּסַלע, 

ְוגֹו', ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש 

, ִּדְׁשֵני ִנִּסים ֵאּלּו ַנֲעׂשּו ְלַמְעְינֹו ָמִים"

ֶׁשָהָיה ַהחּוט ֶׁשל מֶׁשה,  ֶּדֶר ַהַּמֶּטה

ַעל  'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ִּכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

ַהּצּור" "ַהֹהְפִכי ְקִריַעת ַים סּוף. ְוֵכן 

 ָצנּו"עַ . ְוֵכן ַהִּמָּלה ַעּמּודְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְּפֻעַּלת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה 

(שמות ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְצִניעּות,

ָמִצינּו 
ִנְרֶאה 



ּו ַמִים ּנאּו ִמּמֶ צְ "ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְויָ  יז, ו)

   ם" ְּבִדּלּוג ה' אֹוִתּיֹות.עָ ָׁשָתה הָ וְ 

"ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת  (במדבר כ, יא)

ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו  ָידֹו ַוּיַ 

ָּמן . ָנִביא ְלקַ ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים"

 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשַהַּפֲעֹמן ְוִרֹּמן ֶׁשָהיּו ַעל  'ַּמִּגיד ֵמיָׁשִרים'ֵמהַ 

ַהְּמִעיל ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְמַסְּמִלים ֶאת 

ַהַחְׁשַמל. ְורֹוִאים ֶׁשַהַחְׁשַמל הּוא ְּבִחיַנת 

ז ַּבָּכתּוב ֶׁשּמֶׁשה ַּפֲעמֹון. ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרמֶ 

" ַּפֲעָמִיםִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע "ְּבַמֵּטהּו 

, ְּדמֶׁשה ָּפַעל ֶּדֶר ַּפֲעֹמןְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהַחְׁשַמל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַּפֲעֹמן, ְלָהִביא ֶאת 

(שמות לט, ֶׁשַפע ַהַּמִים ְלִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ֵכֶלת ּתְ ּמֹוֵני ִר  ְּמִעילהַ "ַעל ׁשּוֵלי  כד)

ְלַרֵּמז ֶׁשֶּדֶר ַהּתֹוָרה  ּתֹוָר"הַאְרָּגָמן" ר"ת וְ 

ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלִהְתַחֵּבר ְלַפֲעמֹוִנים 

ְוִרּמֹוִנים ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהַחְׁשַמל. ְּכֵׁשם 

ֶׁשּמֶׁשה ִהְתַחֵּבר ֲאֵליֶהם ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה 

  ְּכִדְלֵעיל.

"ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם  יד) (במדבר כז,

ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה 

, ְוַגם ָּכאן ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם"

 תאֶ  , ְּדַהֵחְטא ָהָיה ֶׁשָהְפכּוְלֵעיֵניֶהםְמֻרָּמז 

ַהַּמֶּטה ְלָנָחׁש ּוָמְנעּו ֵמָהֵעיַנִים ֶׁשל ְּבֵני 

ְוֵכן ָמִצינּו  ַחְׁשַמל,ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם הַ 

ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ֵמי ְמִריָבה ִעם  (נח סו.)ַּבֹּזַהר 

ֵמי ַהַּמּבּול, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵהֵבאנּו 

 (נח סב.)ֵמַהֹּזַהר  'מֶׁשה ֹנחַ 'ְּבַמֲאַמר 

ָהאֹות ו'  הֶׁשַהַּמּבּול ִנְהָיה ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְסַּתְּלקָ 

 ה' ָהאֹוִתּיֹות ִהְתַחְּברּוֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה, וְ 

 ַמִים ִּבְבִחיַנת ןֶׁשהֵ  ַאֲחרֹוָנה, ְוה' ִראׁשֹוָנה,

 ְּבִלי ּוְכֶׁשִּמְתַחְּבִרים ְוַתְחּתֹוִנים. ֶעְליֹוִנים

 ֵמי ָהיּו ְוֵאּלּו ַהְׁשָחָתה. ּגֹוְרִמים ֵהם ַהו'

 ֶאת ָּגְרמּו ַהַּמִים ֵכןוְ  ֶׁשִהְׁשִחיתּו. ַהַּמּבּול

 (במדבר ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ֶזה, ְּבֵחְטא הַהְּמִריבָ 

 ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי "ֵהָּמה יג) כ,

 "ֵמי ּוְמֻרָּמז .ה'" ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני

 ו' ָהאֹות ֶאת ִקְלְקלּו ָּכאן ְּדַגם ,ְמִריָבה"

 ִנְגַרם ָלֵכן ְלָנָחׁש. ַהַּמֶּטה ֶׁשָהְפכּו כָ ּבְ 

 ָהָיה ַהְּמקֹומֹות ינֵ ְׁש ְּדבִ  ,ִאָּתם ָרבּו ֶׁשַהַּמִים

 ְוֵכן ו'. ָהאֹות ְּבִלי ְּבַמִים ַמִים ִחּבּור

 ְמִריָבה ֵמי ֵאּלּו סו.) (נח ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

 ַהִּדין ְלַבֲעֵלי ְוֹחֶזק ֹּכחַ  ֶׁשָּנְתנּו

 ְמתּוִקים, ַמִים ֶׁשֵּיׁש ִּבְגַלל ְלִהְתַחֵּזק,

 ימֵ  "ֵהָּמה ֶזה ְוַעל ָמִרים. ַמִים ְוֵיׁש

 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה

א ִמי ֶאת ֲעֵליֶהם ֶׁשִהְמִׁשיכּו ה'",  ֶׁש

 ָהיּו ֶׁשַהַּמִים רֹוִאים ,ּבוֹ  ְוִנְטְמאּו ָצִרי

  .ַהְּמִריָבה ֶׁשָּגְרמּו ָמִרים ַמִים

  ֶנְהַּפ ְלָנָחׁשַהַּמֶּטה 

ַכת ָּכל ַהְמׁשָ  (וארא נז.) 'תֹוָרה אֹור'מּוָבא ּבְ 

ֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמֵריׁש ָּכל ַּדְרִּגין 

ִנְקָרא ַמֶּטה, ְוַתִּנין הּוא ְמקֹור 

 בתּוֶׁשּכָ  וֹ ַהְּקִלּפֹות ְּדִמְצַרִים ְּכמ

"ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול", ְוֶהְראּו לֹו מֶׁשה 

 , ֵאי ֶׁשַהַּמֶּטה ֶנְהּפָ ]ְלַפְרֹעה[ְוַאֲהֹרן 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 



ִּמְּבִחיַנת אֹור ְלָנָחׁש, ַהְיינּו ׁשֶ 

ְוַהְמָׁשָכה ִּדְקֻדָּׁשה ַהִּנְקָרא ַמֶּטה, 

ַהִחּיּות ְוַהִּקּיּום ְלַהַּתִּנין ְמקֹור  ִנְמׁשָ 

 ַהְּקִלּפֹות, ַעד ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ֶנְהּפָ 

ִצְמצּוִמים  ידֵ ל יְ ִמַּמֶּטה ְלָנָחׁש עַ 

 ֶהְראּו לֹו ֵאי ר ּכָ ַרִּבים, ְוַאחַ 

ְלַמֶּטה, ַהְיינּו ֶׁשָחַזר  ׁש ֶנְהּפָ ֶׁשַהָּנחָ 

ְּבִחיַנת ַהַּתִּנין ְלִהְתַּבֵּטל ְלַגֵּבי 

ִקית . רֹוִאים ֶׁשַהַּמֶּטה ַהְּקֻדָּׁשה ָהֱא

ֶׁשֶּנְהַּפ ְלָנָחׁש, הּוא ִּבְבִחיַנת ַמֶּטה ֶׁשֶּנְהַּפ 

ְלַתִּנין ַּפְרֹעה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהַּמֶּטה 

ל ֶאת ַהחּוט ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל מֶׁשה ְמַסּמֵ 

, ְוַהָּנָחׁש ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ֶׁשל ןרֹ הֲ ַאוְ 

, ָלֵכן הּוא ַהָּנָחׁש ֶׁשּיֹוֵנק םהֶ ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשּלָ 

"ַוְיִהי  (שמות ד, ג) ָּכתּובן כֵ וְ  ֵמַהַחְׁשַמל.

. רֹוִאים ְלָנָחׁש ַוָּיָנס מֶׁשה ִמָּפָניו"

ָחׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת חּוֵטי ֶׁשּמֶׁשה רֹוֶאה נָ 

, הּוא ּבֹוֵרַח ִמָּפָניו ְלַקֵּים ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

 .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  ."סּור ֵמָרע"

 ׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא ן רֹ הֲ ה ַאּטֵ ּמַ שליט"א ׁשֶ 

  .ׁשּיֵ ם הַ לַ ל עוֹ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ה מִ ּזֶ ּמִ ׁשֶ 

ר מַ ף ָאסֵ יוֹ ׁשֶ  (פנחס רנא.)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

י ׁשֵ נְ "ַאם הֵ ה ׁשֶ עֹ ְר פַ ר לְ מַ יו לוֹ חָ אֶ לְ 

ל ם עַ תָ ה אוֹ ּנֶ מַ ה יְ עֹ ְר ּפַ י ׁשֶ דֵ ּכְ  ה"נֶ קְ מִ 

ם, יִ רַ צְ ל מִ ה ׁשֶ רָ ה זָ דָ בוֹ עֲ ה הָ יָ הָ אן ׁשֶ ּצֹ הַ 

י דֵ ּכְ  לּקֵ מַ ּבְ אן ּצֹ ת הַ ת אֶ ּדֹ ְר יו לִ חָ אֶ ר לְ מַ ָאוְ 

. יעוֹ נִ כְ הַ לְ ם ּוהֶ ּלָ ה ׁשֶ רָ ה זָ דָ בוֹ עֲ ל הָ ט עַ ְׁש לִ 

ל ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ א הַ ל הּוּקֵ ּמַ הַ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו

ים יעִ נִ כְ ל מַ ּקֵ ּמַ י הַ דֵ ל יְ ן עַ כֵ ם, לָ הֶ ּלָ ׁשֶ  ׁשחָ ּנָ הַ 

   .תוֹ אוֹ 

ֶׁשַּמֵּטה  (ילקוט שמות קסח)ַּבִּמְדָרׁש 

ִהים ֶׁשל מֶׁשה ָהָיה ִּבְתִחָּלה  ָהֱא

ַקח ֵאֶצל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון לָ 

. ִנְרֶאה ְּדֵיׁש םּׁשָ אֹותֹו ִמַּגן ֵעֶדן ְּכֶׁשָּיָצא מִ 

ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּמֶּטה ֶזה ַׁשָּי ַלַּגן ֵעֶדן ַלְּקֻדָּׁשה, 

ֲאָבל ָיכֹול ַּגם ָלֵצאת ִמַּגן ֵעֶדן ְוַלֲהֹפ ְלָנָחׁש 

  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּלֻעַּמת ֶזה.

ער ַעל מּוָבא ְּבֵׁשם הר"ש אֹוְסטֹוֶּפלֶ 

ה ּכֶ י מַ כִ נֹ ה ָאּנֵ "הִ (שמות ז, יז)  ַהָּכתּוב

ת וֹ ּכהַ ר לְ מַ ה' ָאׁשֶ י". דִ יָ ר ּבְ ׁשֶ ה אֲ ּטֶ ּמַ ּבַ 

ל ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ק הָ לֶ חֵ ם ּבַ ת ּדָ ּכַ מַ ר ּבְ אוֹ יְ ת הַ אֶ 

א ן הּוכֵ , לָ דוֹ יָ ל ּבְ לָ ּכְ  רֶ דֶ א ּבְ צָ מְ ּנִ ה ׁשֶ ּטֶ ּמַ הַ 

ין ה ּדִ יָ ה הָ זֶ ּדְ  י".דִ יָ ר ּבְ ׁשֶ "אֲ ר מַ ָא

ר מַ ה' ָאׁשֶ כְ ה. ּוכָ פּויא הֲ הִ  תוֹ עָ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ 

ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ ים לִ דִ סָ חֲ ם וַ יִ מַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ה לְ שֶ מֹ לְ 

 וֹ ּב יתָ ּכִ ר הִ ׁשֶ אֲ  ּטְ מַ "ּו (שם יז, ה)ב תּוּכָ 

 ינּויְ . הַ "ּתָ כְ לָ הָ וְ  דְ יָ ח ּבְ ר קַ אֹ יְ ת הַ אֶ 

 וֹ ּב יתָ ּכִ הִ ן ׁשֶ יוֹ לְ עֶ ק הָ לֶ חֵ ת הַ אֶ  דְ יָ ח ּבְ ּקַ ּתִ ׁשֶ 

ל צֶ ן אֵ כֵ . וְ פּויק הָ זִ חֲ ל ּתַ ַאר, וְ אֹ יְ ת הַ אֶ 

ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל "(אסתר ה, ב)  בתּור ּכָ ּתֵ סְ אֶ 

ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר 

ְּבָידֹו ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע ְּבֹראׁש 

 קלֶ חֵ ת הַ אֶ  ּהיט לָ ִׁש הוֹ  לֶ ּמֶ הַ  ",ַהַּׁשְרִביט

 מוֹ ּכְ  פּויט הָ בִ ְר ּׁשַ ת הַ אֶ  ינּויְ ן, הַ יוֹ לְ עֶ הָ 

ין. ּדִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ּהז לָ ּמֵ רַ לְ  ",ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ " בתּוּכָ ׁשֶ 

יט בִ ְר ּׁשַ הַ  אׁשרֹ ה ּבְ עָ גְ נָ ה וְ בָ ְר קָ תְ יא הִ הִ וְ 

ת יק אֶ ּתִ מְ הַ לְ  לֶ ּמֶ ל הַ ׁשֶ  דוֹ יָ  תוֹ ה ּבְ יָ הָ ׁשֶ 

  ין.ּדִ הַ 

ַמֵּטה  וט בשלח רסד)(ילקַּבִּמְדָרׁש 

ִהים ְּבָיִדי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ע'  ָהֱא

ָמִצינּו 

ן כֵ וְ 

ָמִצינּו 



ָּדִגים ִמְסָּפר '. ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵׁשמֹות

, ֶׁשַעד ִמְסָּפר ֶׁשַבע, ֵיׁש ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 'ֶׁשַבע

ַּבְּׁשִמיִני,  ןין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ ְוֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה. מַ 

ד ַהְּקֻדָּׁשה. ִנְרֶאה ַהֹּכל טֹוב ְוֶזה ַׁשָּי ַרק ְלצַ 

ִהים ִׁשְבִעים ְּדָלֵכן ֵיׁש  ַעל ַמֵּטה ָהֱא

, ְלַסֵּמל ֶׁשַהַּמֶּטה ֶׁשֶּנְהָּפ ְלָנָחׁש, ֵׁשמֹות

הּוא ְּבִמְסָּפר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים ֵׁשמֹות, 

ִּדְבִמְסָּפר ֶׁשַבע ַׁשָּי ִלְפֹּגם ֶאת ַהֵּׁשמֹות 

א ְלַמְעָלה ַהְּקדֹוִׁשים ּוְלָהְפָכם ְלָנָחׁש , ְו

 (במדב"ר יד, יא)ִמֶּזה. ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש 

ִׁשְבִעים ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִמן 

 ְּבֵראִׁשית ַעד ָּפָרָׁשתֹו ֶׁשל ָנָחׁש.

ַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשַעד ִׁשְבִעים ֵׁשמֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה, ְוָלֵכן ָּפָרָׁשתֹו 

ָחׁש ִהיא ְלַאַחר ִׁשְבִעים ֵׁשמֹות ֶׁשל נָ 

א יֹוֵתר.   ַהְּקדֹוִׁשים ְו

ֵּכיַצד ְמַבְּטָלּה  (ע"ז מט:)ַּבִּמְׁשָנה 

ָנַטל ִמֶּמָּנה ַמֵּקל אֹו ַׁשְרִביט 

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֲאִפּלּו ָעֶלה ֲהֵרי זֹו ְּבֵטָלה

 הרָ ה זָ דָ בוֹ ַהִּמְׁשָנה ָנְקָטה ֻּדְגָמא ֶׁשל ִּבּטּול עֲ 

, ַמֵּקל אֹו ַׁשְרִביטֶׁשַהּגֹוי נֹוֵטל ִמֶּמָּנה 

ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא מֹוִציא ֶאת חּוֵטי ַהִּסְטָרא 

ַאֲחָרא ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמֵּקל ְוַׁשְרִביט ֵמֵחֶפץ 

ַוֲחָכִמים  (שם מ:)ֶזה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה 

אֹוְמִרים ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ָּכל ֶׁשֵּיׁש 

. רֹוִאים ְּבָידֹו ַמֵּקל אֹו ִצּפֹור אֹו ַּכּדּור

ֶׁשֶּצֶלם ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ַרק ִאם ֵיׁש 

ְּבָידֹו ַמֵּקל. ְוֵכן ִצּפֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט, 

. ּוַבְּגָמָרא 'ַחְׁשַמל עֹוף'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

. ָׁשם הֹוִסיפּו ַּגם ֶחֶרב אֹו ֲעָטָרה אֹו ַטַּבַעת

, 'ַחְׁשַמל ָּדם'ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

  ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַהחּוט.

 (תנחומא בשלח כא)ַּבִּמְדָרׁש 

ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל 

ִמְתַרֲעִמים ֲעֵליֶהן, ְוָהיּו אֹוְמִרים ִמיֵני 

ֶרת, ֻּפְרָענֻּיֹות ֵהן, ֵאּלּו ֵהן, ַהְּקטֹ 

ְוָהָארֹון, ְוַהַּמֶּטה. ַהְּקֹטֶרת ֶׁשל 

ֻּפְרָענֻּיֹות ִהיא, ֶׁשָהְרָגה ָנָדב 

הֹוִדיָען ֶׁשִהיא ֶׁשל  ַוֲאִביהּוא, ְלִפיכָ 

ַּכָּפָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת 

ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם", ָהָארֹון ָאְמרּו הּוא 

ת ֶׁשֶמׁש, ָהַרג ֶאת ֻעָּזה ְוַאְנֵׁשי ֵּבי

הֹוִדיָעם ֶׁשהּוא ֶׁשל ְּבָרָכה,  ְלִפיכָ 

ִּדְכִתיב "ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ה' ֵּבית ֹעֵבד 

ה' ֶאת ֹעֵבד ֱאֹדם  ֱאֹדם ַהִּגִּתי, ַוְיָברֶ 

ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו". ַהַּמֶּטה ֵהִביא ַהַּמּכֹות 

ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ְוַעל ַהָּים, 

הּוא ֶׁשל ִנִּסים ְוִהִּכיָת ֵיְדעּו ׁשֶ  ְלִפיכָ 

ְּדָבֵרינּו ְּדג'  יל ּפִ . ִנְרֶאה ְלָבֵאר עַ ַבּצּור ְוגֹו'

, ֵהם ְקֹטֶרת ָארֹון ּוַמֶּטהְּדָבִרים ֵאּלּו 

ִּבְבִחיַנת ַחְׁשַמל. ְקֹטֶרת ּוַמֶּטה ִּכְדֵבַאְרנּו, 

ְוֵכן ָהָארֹון ְוַהְּכרּוִבים ְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל, 'ל ְּכרּוִביםַחְׁשמַ '

 יל ּפִ ָלֵכן ְּכֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְדָבִרים ֵאּלּו עַ 

ְרצֹון ה', ֲהֵרי ֵהם ְמִביִאים ְּבָרָכה. ְוִאם 

א עַ  ְרצֹון ה', ַמְכִניִסים  יל ּפִ ִמְׁשַּתְּמִׁשים ֶׁש

  ַהָּנָחׁש ַלַחְׁשַמל ְוֶנְהָּפ ְלֻפְרָענּות.

  הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹודָּנִׂשיא הַ 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



"ָּכרּוָה ְנִדיֵבי  (שם כא, כ)ְּבַרִּׁש"י 

ָהָעם" ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא 

 ּומֹוׁשֵ  ַמְקלוֹ  ְּכֶׁשָהיּו חֹוִנים, נֹוֵטל

 ַהְּבֵאר ּוֵמי ּוַמֲחֵנהּו. ִּדְגלוֹ  ֵאֶצל

 רֹוִאים ִסיָמן. אֹותוֹ  ֶּדרֶ  ִנְמָׁשִכין

 לׁשֶ  ַהַּמּטֹות ֶּדֶר ָהְיָתה ַהַּמִים ָׁשַכתֶׁשַהמְ 

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵנס ִּבְבִחיַנת ְוָהְיָתה ַהְּנִׂשיִאים,

 ִנְקְראּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּנִׂשיֵאי ָמִצינּו ְוֵכן ,ַהחּוט

 ְוֵכן ,ב) ל, (במדבר ,ַהַּמּטֹות" "ָראֵׁשי ְּבֵׁשם

 ִטיםְּדַהְּׁשבָ  ,ב) ז, (שם ַהַּמֹּטת" "ְנִׂשיֵאי

 (שם ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ת"וֹ ּט"מַ  ְּבֵׁשם ִנְקְראּו

 ְּבֵני ְלַמֵּטה ְיהּוָדה: "ְלַמֵּטה יט) לד,

 ִנְרֶאה '".גוֹ וְ  ִבְנָיִמין ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון:

 ֶׁשּבוֹ  ִמֶּׁשּלוֹ  ְמיָֻחד חּוט ָהָיה ֵׁשֶבט ִּדְלָכל

 אּוִנְקְר  ָלֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַלְיסֹוד ָקׁשּור ָהָיה

 ַמֶּטה ֵיׁש ֵׁשֶבט ִּדְלָכל ,"ַמּטֹות" ַהְּׁשָבִטים

 ֵמַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֵּבל הּוא ַּדְרּכוֹ  ְוחּוט

 ֶאת ַמֲעֶלה הּוא ְוַדְרּכוֹ  ֶׁשַּבַּמְלכּות,

 ֶּדֶר ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ִּדְלַתָּתא ָהִאְתָערּוָתא

 ַהְּנִׂשיִאים ּוִנְקְרא ְוָלֵכן ֶׁשַּבַּמְלכּות. ַהְיסֹוד

 ַהַּצִּדיק הּוא ְּדַהָּנִׂשיא ,ַהַּמֹּטת" "ְנִׂשיֵאי

 ַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ֶׁשַּדְרּכוֹ  ֵׁשֶבט, ָּכל ֶׁשל ְיסֹוד

 איׂשִ נְ  הּוא ָנִׂשיא ְוָכל ַהֵּׁשֶבט. ְלָכל

 ַּגם הּוא ָנִׂשיא ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש ְוֵכן .הּטֶ ּמַ הַ 

 "ְנִׂשיִאים יד) ,כה (משלי ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  .ָעָנן

 ִּבְבִחיַנת ָהָיה ָנִׂשיא ְּדָכל ְוֶגֶׁשם", ְורּוחַ 

 ַלֵּׁשֶבט ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיעַ  ֶהָעָנן ַעּמּוד

 אֵׁשירָ " א) ח, (מ"א ַהָּכתּוב ְוֵכן ֶׁשּלֹו.

 ר"ת ִיְׂשָרֵאל" ִלְבֵני ָהָאבֹות ִׂשיֵאינְ  ַּמּטֹותהַ 

 ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָנָה"ר

 ִמְתַחְּבִרים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר

 יח) לד, (במדבר ַהָּכתּוב ְוֵכן .'ַלְּׁשִמיִני

 ,ִמַּמֶּטה" ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד "ְוָנִׂשיא

 ת"ֵחי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי חּו"ט ְּבִגיַמְטִרָּיא

 אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו ָנִׂשי"א ְוֵכן .ֵטי"ת ָו"ו

 ְּכִדְלַקָּמן, ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדִאיׁש נ' ִאיׁש

 ִּכְדֵבַאְרנּו ַהנ' ִמַּׁשַער ִנְמָׁש ְוַהְיסֹוד

 ִמְתַחְּבִרים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר

 ַמֲחֵנה ֶּדֶגל' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .'ַלְּׁשִמיִני

 ַאִין ֵיׁש אֹוִתּיֹות אהּו ָּנִׂשיאׁשֶ  'ֶאְפַרִים

 'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלֵעיל נּוּוֵבַאְר 

 ֵמָהַאִין ַהִּנְמָׁש ֵיׁש ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְיסֹוד

יף סִ הוֹ וְ  ַהְּׁשִמיִני. ָהעֹוָלם ֶאת ַהְמַסֵּמל

 יאׂשִ ּנָ שליט"א ׁשֶ  .פ .הרה"ג ר' מ

 יעַ ּפִ ְׁש יא מַ ִׂש ּנָ י הַ ּכִ ט, בֶ נ' ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

יא ׂשִ נָ ן כֵ ט, וְ בֶ ּׁשֵ ל הַ כָ נ' לְ הַ ע מֵ פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ 

יק זִ חֲ יא מַ ִׂש ּנָ י הַ , ּכִ יםטִ בָ ְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא 

א הּו הּטֶ מַ ן כֵ וְ  ים.טִ בָ ְּׁש ל הַ ׁשֶ ט חּות הַ אֶ 

  ים.טִ ל חּוׁשֶ  הוֶ טְ מַ ן וֹ ׁשּלְ מִ 

ת לַ ּבָ ּקַ ' ׁשֶ ַחְׁשַמל ְנָדִרים'ְּבַמֲאַמר 

, ׁשארֹ הָ  רֶ יא ּדֶ ל הִ מַ ְׁש חַ ע הַ פַ ׁשֶ 

י טֵ ת חּות אֶ לוֹ ּמְ סַ מְ  אׁשרֹ ת הָ רוֹ עֲ ׂשַ וְ 

ת ינַ חִ בְ ים לִ ִר ּבְ חַ תְ ּמִ י ׁשֶ נִ חָ רּול הָ מַ ְׁש חַ הַ 

ים זִ ּמְ רַ מְ  ת"וֹ ּטּמַ י הַ אׁשֵ "רָ ה ּדְ אֶ ְר , נִ אׁשרֹ 

י, לִ לָ ּכְ ה הַ ּטֶ ּמַ הַ ם מֵ אׁשָ רֹ ע לְ פַ ּׁשֶ ת הַ לַ ּבָ ל קַ עַ 

ה ָאלְ הָ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ם לְ הֶ ּלָ ּׁשֶ ת מִ וֹ ּטמַ  ׁשם יֵ הֶ לָ וְ 

ים אִׁש ם רָ הֵ א ׁשֶ צֵ יוֹ , וְ טוֹ בְ ׁשִ ד לְ חָ ל אֶ ּכָ 

ם, אׁשָ רֹ ה לְ ּטֶ ּמַ הַ מֵ  עפַ ּׁשֶ ת הַ ל אֶ ּבֵ קַ לְ 

ה. ָאלְ הָ  יעַ ּפִ ְׁש הַ ם לְ הֶ ּלָ ת ׁשֶ וֹ ּטּמַ ים לַ אִׁש רָ וְ 

ן ַהְּגָמָרא וֹ ׁשת לְ ר אֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ פִ לְ 

ָמִצינּו 

 נּוְר ַאּבֵ 



 ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (סנהדרין ח.)

 .טֹול ַמֵּקל ְוַה ַעל ָקְדָקָדם ה]שֶ מֹ [לְ 

ד חָ ל אֶ ל ּכָ ד ׁשֶ קֹ דְ ּקָ ר לַ ּבֵ חַ תְ ה מִ ּטֶ ּמַ הַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ל ּבֵ קַ מְ  ינוֹ אֵ י ׁשֶ ע, מִ פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ  לוֹ  יעַ ּפִ ְׁש הַ לְ 

ר ּבֵ חַ תְ ּמִ ה ׁשֶ ּטֶ ּמַ ּבַ  ים לוֹ זִ ּמְ רַ ת, מְ רּומָ 

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  ף.פּוא ּכָ י הּומִ לְ  וֹ אׁשרֹ לְ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  םדָ קָ דְ קָ פ. שליט"א ׁשֶ  מ.

ז ּמֵ רַ , לְ רמ"ח ְּבִגיַמְטִרָּיאים לִ עוֹ , וְ קּדֵ קְ דַ מְ 

ים קִ ּדְ קְ דַ ת מְ יוֹ הְ ם לִ דָ קָ דְ קָ ת ּבְ וֹ ּכהַ לְ  יִר ּצָ ׁשֶ 

  ה.ׂשֵ ת עֲ וֹ צְ רמ"ח מִ ּבְ 

ְנִׂשיא  (במדבר כא, כא)ְּבַרִּׁש"י 

ַהּדֹור הּוא ְּכָכל ַהּדֹור ִּכי 

ַהָּנִׂשיא . ִנְרֶאה ְּדָלֵכן יא הּוא ַהֹּכלַהָּנׂשִ 

ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְמָׁש  ֹּכל, ּדְ הּוא ַהֹּכל

, ַּכּמּוָבא ְּבלק"ת ֹּכלִמַּׁשַער ַהנ' ִּגיַמְטִרָּיא 

. ֶוֱהיֹות ֶׁשַהָּנִׂשיא (מטות ע' רלא)ְלָהֲאִריַז"ל 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . הּוא ַהֹּכלהּוא ַהְיסֹוד, ָלֵכן 

 ׁשּמָ א מַ ם הּועָ יג הָ הִ נְ מַ (בשלח מז.) ר הַ ּזֹ ּבַ 

ל ּכָ  ׁשּמָ א מַ ה הּושֶ ּמֹ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ ּו. םעָ הָ ל ּכָ 

ל ּכָ  ם, ּכָ עָ ל הָ כָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ  םּוּׁשמִ ם עָ הָ 

ר. בָ דָ  תוֹ ה אוֹ יֶ הְ יִ  טוֹ בְ ִׁש ס לְ חַ יַ ט ּבְ בֶ יא ׁשֵ ִׂש נְ 

ְּדַׁשַער ַהנ'  ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ְנִׂשיִאיםְוֵכן 

הּוא ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֹׁשֶרׁש ַהְּנִׂשיִאים, ְּכִפי 

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל 'ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

. ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהְּנִׂשיִאים 'ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְקִרֵאי מֹוֵעדִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

יֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד "ְנׂשִ  (במדבר טז, ב)

ַחְׁשַמל 'ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר  ַאְנֵׁשי ֵׁשם"

 ַעּמּוד,אֹוִתּיֹות א הּו ּמֹוֵעד, ׁשֶ 'אֹות

 "ַאְנֵׁשי ֵׁשם"ּוְמַסֵּמל ֶאת ָהַעּמּוד. ְוֵכן 

ַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ׁשֶ  ַׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשה מ" בר א, מד)(במדְוֵכן ַהָּכתּוב  ,ַהְיסֹוד

ָוִוי"ם ְׂשָרֵאל" ר"ת יִ ְנִׂשיֵאי ּוַאֲהֹרן וְ 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו 

 ָנִׂשיא. ְוֵכן 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּבַמֲאַמר 

ַהְמַסֵּמל ֶאת  ְּבֵאר ַמִים ַחִּייםְּבִגיַמְטִרָּיא 

הּוא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ׁשֶ 

, 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבֵאר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשִּמָּׁשם ַהְּנִׂשיִאים ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע. ְוֵכן 

ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא 

חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ַהִּנְמָׁשִכים ֵמָהעֹוָלם 

. 'ַחְׁשַמל ְנָגִעים'ַמֲאַמר ַהְּׁשִמיִני, ִּכְדֵבַאְרנּו ּבְ 

 (איוב לא, ב)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ָנִׂשיאְוֵכן 

ְּדָנִׂשיא ְמַקֵּׁשר ֶאת  "ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל"

(במדבר יג, ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַלקב"ה.

ה" ּמָ ל הֵ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ בְ י אׁשֵ רָ ים ִׁש נָ אֲ  ָּלםּכֻ " ג)

ד, סוֹ יְ ף הַ סֵ ל יוֹ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ  "רֵ בְ ַאר"ת 

 ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר, ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותל ּמֵ סַ מְ ּו

  (מקץ קצז.).

א ִתֹּסב ַנֲחָלה  (במדבר לו, ט) "ְו

ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר ִּכי ִאיׁש 

. ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ֶאת  'א ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה'ָמר ֵּבַאְרנּו ַּבַּמאֲ 

ָהִאּסּור ְלַהֲעִביר ַנֲחָלה ִמֵּׁשֶבט ְלֵׁשֶבט, ְּדָכל 

ֵׁשֶבט ִקֵּבל ַנֲחָלה ֶׁשְּקׁשּוָרה ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו, 

ּוָבּה הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֶאל ְׁשֵלמּותֹו ַּבֲעבֹוַדת 

ֹוַלם ע'השי"ת. ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

, "ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם"ַעל ַהָּכתּוב  'ַהְּׁשִמיִני

ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהחּוִטים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ֵמֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל. ְוַהחּוט ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 



ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהַּנֲחָלה ֶׁשּלֹו ְּבֶאֶרץ 

א ַיֲעִביר ּו ַנֲחָלה ִיְׂשָרֵאל. ְוהקב"ה ִצָּוה ֶׁש

ִמֵּׁשֶבט ְלֵׁשֶבט, ְּדַהַּנֲחָלה ֶׁשל ַהֵּׁשֶבט ִנְצֶרֶכת 

לֹו ִלְׁשֵלמּותֹו, ְוֵאין ְלַהֲעִביר ִמֵּׁשֶבט ְלֵׁשֶבט. 

"ִּכי ִאיׁש ַּבָּכתּוב  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמֻרָּמז

, ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ֶרׁש ַהַּמֶּטה ֶׁשל ֵּכיָון ֶׁשַהַּנֲחָלה ִהיא ׁשֹ 

א ַיֲעִבירּו  . ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטהַהֵּׁשֶבט, ָלֵכן 

, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַנַחלִהיא ִמְּלׁשֹון  ַנֲחָלהְוֵכן 

ַחְׁשַמל 'ַהחּוט ִּכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

, ַעל ַהַּנַחל ַהּיֹוֵצא ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים. 'ֻסָּלם

ָחד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ְוַהַּנֲחָלה ֶׁשל ָּכל אֶ 

ֹּסב תִ א וְ " (שם ז)ַהחּוט ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ַהְמַסֵּמל  ִלְוָיָת"ןְׂשָרֵאל" ר"ת יִ  ְבֵנילִ ֲחָלה נַ 

ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִהיא ַהחּוט ָהֶעְליֹון 

ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאָמר 

ְוֵכן ַהחּוִטים ַהִּמְתַחְּבִרים  .'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'

ַלַּנֲחָלה ֵהם ַהחּוִטים ָהֶעְליֹוִנים 

ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ַהחּוט 

. ְוֵכן 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

" ס"ת הִמַּמּטֶ  הַנֲחלָ  בִתּסֹ  אַהָּכתּוב "ְו

ט הּוא ְּבִחיַנת ִזּוּוג ְּדַהִחּבּור ַלחּו ַאֲהָב"ה

  ַהַּנֲעֶׂשה ְּבַאֲהָבה.

ִעְנַין ָהאֹות ְּבִדְגֵלי ַהְּׁשָבִטים  תאֶ  ָמִצינּו

(במדבר ב, ֶׁשָהיּו ַּבִּמְדָּבר ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב 

"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית  ב)

, ְוֵכן ֻמְזָּכר ֵׁשם ְצָבאֹות ַהְמַסֵּמל ֲאֹבָתם"

"ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ֵטי ָהאֹות ֶאת חּו

ְלִצְבֹאָתם": "ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו 

ְּדָבֵרינּו, ִּדְלָכל  יל ּפִ ּוְמֹבָאר עַ ְלִצְבֹאָתם", 

ְּבִדְגלֹו ָלֵכן  תה אֹות ִמֶּׁשּלֹו ַהִּנְרֶמזֶ תָ ֵׁשֶבט ָהיְ 

ְוֵכן  ."ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם"ִנְקְראּו 

ב ַהְמַדֵּבר ַעל ְּגבּולֹות ְמֻרָּמז ַּבָּכתּו ֶּדֶג"ל

" לבֻ ּגְ הַ  ד"ְוָירַ  (במדבר לד, יא)ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

  ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. 

"ִאיׁש (אות קנט)  'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ּבְ 

ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת" ַאל ִּתיְקֵרי 

. רֹוִאים ְבֹאֹתת ֶאָּלא ְּבאֹוִתּיֹות

 תוֹ ִּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות ַהְמַסְּמלֶׁשַהְּדָגִלים ֵהם 

ַחְׁשַמל 'ֶאת ַהחּוִטים, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 (במדב"ר ב, י). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 'אֹות

ד' רּוחֹות  ה"הקבְּכֵׁשם ֶׁשָּבָרא 

ִסֵּבב ַלִּכֵּסא ד' ַחּיֹות,  ָהעֹוָלם, ּכָ 

, ּוְכֶנְגָּדן ּוְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד

. רֹוִאים ַהְּדָגִלים ְלמֶׁשה ה"הקבִסֵּדר 

ֶׁשַהְּדָגִלים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלָאִכים 

  ְוַהַחְׁשַמל.

 ֶאל "ֱהִביַאִני ג) (שם ַּבִּמְדָרׁש

 "ַאֲהָבה ָעַלי ְוִדְגלוֹ  ַהָּיִין ֵּבית

 ַעל ה"הקב ֶׁשִּנְגָלה ְּבָׁשָעה ִסיַני ֶזה

 ֶׁשל ְרָבבֹות כ"ב ִעּמוֹ  ָיְרדּו ִסיַני ַהר

 ְּדָגִלים ֲעׂשּוִים ֻּכָּלן ְוָהיּו ַמְלָאִכים.

 ַלְּדָגִלים. ִמְתַאִּוים ִהְתִחילּו ְּדָגִלים,

 ַנֲעִׂשים ָאנּו ּכָ  ַהְלַואי ָאְמרּו

 ה"הקב ָלֶהם ָאַמר ְּכמֹוָתן, ְּדָגִלים

 ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם, ְמַמֵּלא ֶׁשֲאִני ַחֵּייֶכם

 אֹוָתם ֲעֵׂשה לֵ  ְלמֶׁשה ְוָאַמר

 רֹוִאים .ֶׁשִּנְתַאּוּו ְּכמוֹ  ְּדָגִלים

 ֶׁשְּלַמְעָלה, ַהֶּמְרָּכָבה ְּכֶנֶגד ָהיּו ֶׁשַהְּדָגִלים

 ְלַמָּטה ְּדַהחּוִטים ְּדָבֵרינּו, יּפִ  לעַ  ּוְמֹבָאר

ֵּכן 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו



 םהֵ ׁשֶ  ְלַמְעָלה ַהחּוִטים ְּכִפי ֻסְּדרּו

 ֵסֶפר'ּבְ  ןּיֵ עַ  .ׁשדֶ ּקֹ הַ  תוֹ ּיחַ וְ  יםכִ ָאלְ ּמַ הַ 

 קעו) ע' תרומה (פ' ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים

 ָּפִנים ג' ְּכֶנֶגד ְׁשָבִטים ג' ָהיּו ֶּדֶגל ֶׁשְּבָכל

 ָּברמב"ן ןּיֵ ְועַ  ַּבֶּמְרָּכָבה, ַחָּיה ְלָכל ֶׁשֵּיׁש

 ָּפִנים ֶׁשַהד' ב) ב, (במדבר 'ֶעְזָרא ִאְּבן'ּובָ 

 ַעל ַהְּדָגִלים. ַעל ְמֻצָּיִרים יּוהָ  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה

 ְּפֵני יֹוֵסף ֶּדֶגל ַעל ַאְרֵיה, ְּפֵני ְיהּוָדה ֶּדֶגל

 ֶּדֶגל ְוַעל ֶנֶׁשר, ְּפֵני ָּדן ֶּדֶגל ַעל ׁשֹור,

 ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ןּיֵ ְועַ  ָאָדם. ְּפֵני ְראּוֵבן

 ֶאָחד ָנִׂשיא ָהָיה ַצד ֶׁשְּבָכל ב) ב, (במדבר

 ְנַתְנֵאל, ְּכמוֹ  ֵאל, ְּבֵׁשם ִמְסַּתֵּים ֶׁשְּׁשמוֹ 

 ְּכֶנֶגד ַּפְגִעיֵאל, ַּגְמִליֵאל, ְׁשֻלִמיֵאל,

 ִמְסַּתֵּים ֶׁשְּׁשָמם ֶׁשְּלַמְעָלה ַהַּמְלָאִכים

 ַהָּכתּוב ְמַקֵּׁשר ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה ֵאל. ְּבֵׁשם

 ֵהם ַהְּדָגִלים ְּדַגם ַלְּדָגִלים, ַהַּיִין ֵּבין

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשַּבְיסֹוד, ָהֲעָטָרה אֹות תִּבְבִחינַ 

 יםאִ רָ קְ נִ  יםלִ גָ ּדְ הַ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ  יפִ ּכְ  ,ַיִין

 ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמיָל"ה ְוֵכן .תאוֹ 

 ל"ֶּדגֶ  כב) י, (במדבר ַהָּכתּוב ס"ת ֶׁשַּבְיסֹוד

 ֶאְפַרִים ֶׁשל ִדְגלוֹ ּדְ  ".םֶאְפַריִ  יְבנֵ  הַמֲחנֵ 

 ַהְּכָלִלית ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ַעל ְמַרֵּמז

  ַהְּׁשָבִטים. ְלָכל הֶׁשַּמְׁשִּפיעָ 

 "ֵּבית ַהָּיִין"ְּדָלֵכן ִסיַני ִנְקָרא 

ְּדָׁשם ָהְיָתה ִהְתַּגּלּות ַהַחְׁשַמל ֶּדֶר 

ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ת הָ אֶ ְּבִחיַנת ַהַּיִין ַהְמַסֵּמל 

 ןּיֵ . עַ 'ְׁשַמל ּתֹוָרהחַ 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְּבַרִּׁש"י ַעל ַהָּכתּוב ָׁשם ֶׁשֵּבית ַהַּיִין הּוא 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

, ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה 'ַחְׁשַמל אֹות'

ִהְתַּגּלּות ַהַחְׁשַמל ֶּדֶר ְּבִחיַנת ַהַּיִין. ְוֵכן 

 (תש"ס ע' רנג) 'ּוַנת ִעֶּתיֱאמ'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

 "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין"ֶׁשַהָּכתּוב 

ל אֶ ִביַאִני הֱ . ְוֵכן "ְירּוָׁשַלִיםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּדִעְנַין ַהִּזּוּוג  ַאֲהָב"הָּיִין" ר"ת הַ ית ּבֵ 

ַנֲעֶׂשה ְּבַאֲהָבה, ּוְכִפי ֶׁשַּמְמִׁשי ַהָּכתּוב 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ה".ַאֲהבָ "ְוִדְגלֹו ָעַלי 

א צָ יָ ן יִ יַ ס נַ כְ נִ ר"ת "י ינַ סִ ם' ׁשֶ עַ נֹ י רֵ מְ 'אִ 

י ּוּלּגִ ם' ׁשֶ ל ּדָ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּו ד.וֹ ס

יא הִ ד ׁשֶ סוֹ יְ ּבַ ה ׁשֶ רָ טָ עֲ הָ א מֵ ד הּווֹ ּסהַ 

 (שמו"ר ב, ד) ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן ָמִצינּו ן.יִ ת יַ ינַ חִ בְ ּבִ 

, ְלַרֵּמז ַהר ַּגְבנּוִניםְקָרא ֶׁשַהר ִסיַני נִ 

 ְגִביָנהן כֵ ְּבִלי מּום. וְ  ָנִקי ִּכְגִביָנהֶׁשהּוא 

  .דסוֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ַמֵּטה ַאֲהֹרןָּפַרח 

"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני  (במדבר יז, יז)

ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה 

ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם 

. ית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות" ְוגֹו'ְלבֵ 

. ִנְרֶאה "'גוֹ "ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן וְ ּוְלַבּסֹוף 

, ּוְלַבּסֹוף ַמּטֹותִצָּוה ָלַקַחת ה' ְּדָלֵכן 

ָרָצה ָלֵתת י ה' ּכִ , "ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן"

אֹות ֶׁשהּוא ָּבַחר ְּבַאֲהֹרן ִלְהיֹות ַהֹּכֵהן 

ֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהָּגדֹול ֶׁשְּמבָ 

ִצָּוה ֶׁשָּיִביאּו ה' ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן 

ִנְרֶאה 

ָּכתּוב 



ְלַסֵּמל  "ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן",ַמּטֹות, ְוָאז 

ֶׁשַהַּמֶּטה ֶׁשל ַאֲהֹרן הּוא ֶזה ֶׁשּפֹוֵרַח 

ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל. ְּדַהַּמֶּטה ת אֶ ּוַמְׁשִּפיַע 

ַהֶּׁשַפע ִלְׁשָאר ת אֶ ֲהֹרן ַמֲעִביר ֶׁשל ַא

ַהַּמּטֹות ֶׁשל ַהְּנִׂשיִאים, ֶׁשַּיֲעִבירּו ָּכל ֶאָחד 

חּוֵטי 'ְלִׁשְבטֹו. ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשְּזַקן ַאֲהֹרן, 'ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ְוֵכן  ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל.ת אֶ ַמְׁשִּפיַע 

. ְוֵכן ִׁשְבֵטי ָיּהְּבִגיַמְטִרָּיא  ןהֵ ּכֹ ן הַ רוֹ ַאהֲ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּכִדְלַקָּמן ְמֻרָּמז  ִאיָל"ן

 ן"ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהרֹ  (במדבר יז, יח)ַּבָּכתּוב 

ָחד ְלֹראׁש אֶ ִּכי ַמֶּטה  יַמֵּטה ֵלוִ  לִּתְכֹּתב עַ 

 ֵׁשׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם" ְּבִדּלּוג ָהפּו ֶׁשל

אֹוִתּיֹות. ְּדַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן הּוא ְּבִחיַנת ָהִאיָלן 

ַהַּמְׁשִּפיַע ַלְּׁשָבִטים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָנִפים 

 (מקץ ר.)ְּכִדְלַקָּמן. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ֶׁשַהְּׁשָבִטים ַׁשָּיִכים ְלעֹוַלם ַהְּנֵקָבה ֶׁשהּוא 

" תַמּטוֹ  רָעׂשָ  םְׁשֵניְּבִחיַנת ְמַקֵּבל. ְוֵכן "

ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ֶמֶת"ר אוֹ  ָּתָמ"רס"ת 

ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל 

 ִּדְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִנְכָלִלים ַּבְיסֹוד. ,לּוָלב'

 ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

, ןהֵ ּכֹ ן הַ רֹ הֲ ַאן יַ נְ מִ ּכְ  336א הּו י"םטִ בָ ְׁש 

 יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ר ׁשֶ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ א הַ ן הּורֹ הֲ ַאז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

  ם.ּלָ כֻ לְ 

ת יַאִר בְ לִ  תמ"טים פִ לָ ת ב' אֲ נַ ן ְׁש כֵ וְ 

ן רֹ הֲ ַאן וְ ּכָ ְׁש ּמִ ת הַ אֶ  כּונְ חָ  ּהם ּבָ לָ עוֹ הָ 

 ָּכתּובּבַ ת זֶ ּמֶ רֻ ל, מְ דוֹ ן ּגָ הֵ כֹ ן ּכְ הֵ כַ יל לְ חִ תְ הִ 

ְבַלע ַמֵּטה ַאֲהֹרן ֶאת "ַוּיִ  יב) שמות ז,(

ת ן אֶ רֹ הֲ ה ַאּטֵ ת מַ יעַ לִ ּבְ ן מַ זְ בִ , ּדְ ם"ַמֹּטתָ 

ר אוֹ ץ הָ צֵ נוֹ תְ הִ ם, יִ רַ צְ י מִ ּמֵ טֻ ְר ל חַ ת ׁשֶ וֹ ּטּמַ הַ 

 חַ ּכֹ  ןרֹ הֲ ַאל ּבֵ קִ ז ָאת תמ"ט ׁשֶ נַ ל ְׁש ׁשֶ 

 חַ כֹ יל וְ אִ הוֹ ת, וֹ ּטּמַ ל הַ ת ּכָ ל אֶ כְ ּיִ ׁשֶ  הּוּטֵ מַ ּבְ 

ן הֵ כַ ל לְ דוֹ ן ּגָ הֵ כֹ לְ  חוֹ ְׁש ּמָ הִ ף קֶ ּתֹ א מִ ה הּוזֶ 

ה י זֶ פִ לְ . ּות תמ"טנַ ְׁש ּבִ  נַ חְ ּנֶ ׁשֶ ן ּכָ ְׁש ּמִ ּבַ 

 עַ ּוּדם; מַ ים ׁשָ ִׁש ְר פָ מְ ת הַ יַ ְׁש קּו ְמיֶֻּׁשֶבת

ת פֵ וֹ ּמת הַ ה אֶ שֶ מֹ ה ׂשָ עָ ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ י ּבְ נֵ פְ ּבִ 

ת ן אֶ רֹ הֲ ַאה ׂשָ עָ  העֹ ְר י ּפַ נֵ פְ לִ ה, וְ שֶ ה מֹ ּטֵ מַ ּבְ 

ה עֹ ְר י ּפַ נֵ פְ ּלִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ן.רֹ הֲ ה ַאּטֵ מַ ּבְ  תפֵ וֹ ּמהַ 

ע לַ ה ּבָ ּטֶ ּמַ הַ ל ׁשֶ דוֹ ר ּגָ תֵ ת יוֹ פֵ מוֹ  ּוׂשעָ 

ן רֹ הֲ ל ַאׁשֶ  חַ ּכֹ ת הַ אֶ  יִר ה צָ יָ ת, הָ וֹ ּטמַ 

, ן"רֹ הֲ ה ַאּטֵ ח מַ רַ "ּפָ ד סוֹ ּבְ ה ּטֶ ּמַ ּבַ 

    .הּוּטֵ מַ ים ּבְ לִ לּום ּכְ ּלָ ּכֻ ת ׁשֶ אוֹ ְר הַ לְ 

 ַמֵּטה ָּפַרח "ְוִהֵּנה ג)כ (שם

 ֶפַרח ַוֹּיֵצא ֵלִוי ְלֵבית ַאֲהֹרן

 ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְׁשֵקִדים" ַוִּיְגֹמל ִציץ ַוָּיֵצץ

 ִציִצית ִמְּלׁשֹון ִציץ" "ַוָּיֵצץ ֶרֶמז ָּכאן

ן, רֹ הֲ ל ַאׁשֶ  חוֹ צְ ל מִ ה עַ יָ הָ ׁשֶ  יץּצִ ן הַ וֹ ׁשלְ מִ ּו

 ֶׁשל ְּדַהַּמֶּטה .ַהְּקֻדָּׁשה חּוֵטי ֶאתים לִ ּמְ סַ מְ הַ 

 ְוֵכן ַהִּציִצית. חּוֵטי ִּבְבִחיַנת ָהָיה ַאֲהֹרן

 .ִצִּצית ְּבִגיַמְטִרָּיא ַוָּיֵצץ" ֶפַרח "ַוֹּיֵצא

 ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶאְפֹרחַ  ְוֵכן

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְוַהְיסֹוד ַהַּמְלָאִכים

 "ֶפַרח אצֵ "ַוּיֹ  ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,'עֹוף ַחְׁשַמל'

 ַׁשַער'ּבְ  מּוָבא ְוֵכן ִמִּלים. ְׁשֵּתי ְּבֵצרּוף

 רג') ע' ח"א (העמידה ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהַּכָּונֹות

 ַהְׁשָּפַעת ַעל ְמַרֵּמז "ְׁשֵקִדים ַוִּיְגֹמלֶׁש"

 ֶאת ַהְמַסְּמִלים ְּכרּוִבים ְוֵכן ַהְיסֹוד.

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַחְׁשַמל

 ַוִּיְגֹמל", "ִציץ ְּבִגיַמְטִרָּיא ,'רּוִביםּכְ 

 ָּכתּוב



 ֶאְבַחר "ֲאֶׁשר כ) (שם ַהָּכתּוב ּוְבִגיַמְטִרָּיא

 ַהַּמֶּטה ְּדַהְׁשָּפַעת ִיְפָרח". ַמֵּטהּו ּבוֹ 

 "ַוָּיֵצץ ְוֵכן ַהְּכרּוִבים. ַהְׁשָּפַעת ֶאת ִסְּמָלה

 זוֹ  ְּדַהְׁשָּפָעה ,ְׁשִכיָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציץ"

   ַהְּׁשִכיָנה. ַהְׁשָּפַעת ֶאת ִסְּמָלה

"ָהֵׁשב ֶאת ַמֵּטה ַאֲהֹרן  (שם כה)

ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת 

, רֹוִאים ֶׁשַּמֵּטה ַאֲהֹרן ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְלאֹות"

ְּדָבֵרינּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר  יל ּפִ אֹות, ּוְמֹבָאר עַ 

ֶאת  תלֶ , ֶׁשָהאֹות ְמַסּמֶ 'ַחְׁשַמל אֹות'

ְלָכל  הָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיעָ 

"ְוִהֵּנה ָּפַרח  (שם כג)ַהְּׁשָבִטים. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי"

ַהַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד  ַׁשַּבת ֹקֶדׁש

  . תת אוֹ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ , וְ ִּדְקֻדָּׁשה

"ּוַבְּמֹנָרה ַאְרָּבָעה  (שמות כה, לד)

ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה 

. רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְּמנֹוָרה ְלׁשֹונֹות ּוְפָרֶחיָה"

. ְוֵכן ְּבַמֵּטה ַאֲהֹרן ֵיׁש ֶּפַרח ְוָׁשֵקדֶׁשל 

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֶּפַרח ְוָׁשֵקדְלׁשֹונֹות ֶׁשל 

ִציץ ַוִּיְגֹמל  "ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ

. ִּדְמנֹוָרה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ֶׁשל ְׁשֵקִדים"

חּוֵטי 'ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְּכִדְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

, ְוָלֵכן ַמֵּטה 'ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

ַאֲהֹרן הּוא ִּבְבִחיַנת ְמנֹוָרה. ְוֵכן ַהָּלׁשֹון 

ם הֵ ים ׁשֶ כִ ָאלְ ּמַ הַ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  "ַוָּיֵצץ ִציץ"

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ןיִ ת עַ ינַ חִ בְ ּבִ 

ִמְּלׁשֹון ְלָהִציץ  יאהִ ׁשֶ  יתיצִ צִ ל עַ , 'ַעִין

חּוֵטי ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ּוְלִהְסַּתֵּכל, ְּדִציִצית 

ְוֵכן ֵהֵבאנּו  ן.יִ ת עַ ינַ חִ בְ ם ּבִ הֵ ׁשֶ  ַהְּקֻדָּׁשה

(אמור ֵמַהֹּזַהר  'םַחְׁשַמל ּדָ 'ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

ְוהּוא ִּבְבִחיַנת  ִנְרֶאהאֹוִתּיֹות  ַאֲהֹרןׁשֶ  קג.)

ַעִין ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַחְׁשַמל. ְּדַאֲהֹרן ֶׁשָהָיה 

, ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְזַקן ַאֲהֹרן,ִּבְבִחיַנת ַחְׁשַמל, 

חּוט  ַעּמּוד ֶהָעָנןחּוט ֶׁשל ַאֲהֹרן,  ְמנֹוָרה

ְבִחיַנת ַעִין. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ֶׁשל ַאֲהֹרן, ָהָיה ּבִ 

, ֶׁשַהָּגִביַע ֶׁשל 'ַחְׁשַמל אֹות'ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

יֹוֵסף ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ְוֵכן ַּבְּמנֹוָרה ָמִצינּו 

 ׁשיֵ  ַאֲהֹרן םּׁשֵ בַ . ְוֵכן ִנְרֶאה ּדְ ְּגִביִעים

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו  ָנָהראֹוִתּיֹות 

 ַאֲהֹרן, ְוֵכן 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֲאַמר ְּבמַ 

. ְוֵכן ַהְּכתּוִבים ַהְמַדְּבִרים ָנָהרְּבִגיַמְטִרָּיא 

 לאֶ  ב"ְקרַ (ויקרא ט, ז) ַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן 

 חֶּפתַ  לאֶ  ב"ַּתְקִרי (שמות כט, ד)", חַ ַהִּמְזּבֵ 

  .ֶחֶב"לֹאֶהל מֹוֵעד", ס"ת 

ִהֵּנה "ִהֵּנה ַהּיֹום  (יחזקאל ז, י)

ָבָאה ָיְצָאה ַהְּצִפָרה ָצץ 

 "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. ַהַּמֶּטה ָּפַרח ַהָּזדֹון"

ְּצִפָרה" הַ "ִהֵּנה ָבָאה" ָהָרָעה, "ָיְצָאה 

ָעָלה ַהַּׁשַחר ֶׁשל יֹום ָהָרָעה, "ָצץ 

ַהַּמֶּטה" ְלַהּכֹות ֶאְתֶכם, "ָּפַרח ַהָּזדֹון" 

ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל . ִנְתַּגָּלה ְנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשע

ֶׁשָּכל יֹום הּוא  'ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר 

חּוט. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן קֹוֵרא ַהָּכתּוב ְליֹום ָהָרָעה 

. ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ָּבא ֵמהקב"ה ֶּדֶר ה"ּטֶ "מַ 

ְּבִחיַנת ַמֶּטה. ּוְנבּוַכְדֶנַּצר ְמַׁשֵּמׁש ְּכַמֶּטה 

. ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ָהֹעֶנׁשת אֶ ְּבַיד ה' ְלָהִביא 

, ְוַהָּלׁשֹון "ָצץ ַהַּמֶּטה"ַהָּלׁשֹון ִציִצית, ת אֶ 

"ָצץ ַהַּמֶּטה . ְוֵכן "ָּפַרח ַהָּזדֹון"ֶּפַרח, 

. ְוֵכן ִציִציתְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּפַרח ַהָּזדֹון"

ָּכתּוב 

ָּכתּוב ָּכתּוב 



ֲעָטָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָיְצָאה ַהְּצִפָרה ָצץ"

ר ַׁשָּי ִלְקִלַּפת ָּבֶבל , ִּדְנבּוַכְדֶנאּצַ ֶׁשַּבְיסֹוד

ֶׁשִהיא ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ִּכְדֵבַאְרנּו 

"ִהֵּנה ַהּיֹום . ְוֵכן 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִהֵּנה ָבָאה ָיְצָאה"

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל ֶׁשל ַאֲהֹרן. ְוֵכן  ֶהָעָנן

 ַעּמּו"דְּבִגיַמְטִרָּיא  ָרה ָצץ""ָיְצָאה ַהְּצפִ 

, ַעִי"ן ֵמ"ם ָו"ו ָּדֵלי"תְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות 

ַהְמַסֵּמל  ָרִקיעַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַהְּצִפָרהְוֵכן 

ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

"ִהֵּנה ָבָאה ָיְצָאה . ְוֵכן 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶּטה"ַהְּצִפָרה ָצץ ַהּמַ 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע. ְוֵכן  ִּתְפֶאֶרת

ְּדַמֶּטה  ֲעָמֵלק,ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָצץ ַהַּמֶּטה"

ֶזה ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַׁשָּי ְלַמֵּטה ֲעָמֵלק, ְּכִפי 

ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּקִלַּפת ָּבֶבל ַׁשֶּיֶכת ַלֲעָמֵלק. 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ִּכְדֵבַאְרנּו  ֹצַה"רְוֵכן 

ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

  ץ" ְּבִהּפּו אֹוִתּיֹות.צָ  ָרה"ָיְצָאה ַהְּצפִ 

 יא) א, (ירמי'ה ַהֻחְרָּבן ִּבְנבּוַאת ָמִצינּו

 ָמה ֵלאֹמר ֵאַלי ה' ְדַבר "ַוְיִהי

 ָׁשֵקד ַמֵּקל ָוֹאַמר הּוִיְרְמיָ  ֹרֶאה ַאָּתה

 ֵהיַטְבּתָ  ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר ֹרֶאה: ֲאִני

 ְּדָבִרי ַעל ֲאִני ֹׁשֵקד ִּכי ִלְראֹות

 ֵהיִטיב ּוָבֶזה ָׁשם ּוַבמלבי"ם ַלֲעֹׂשתֹו"

 ִנְתַהּפֵ  ַעְצמוֹ  ַהִּדּבּור ֵאי ִלְראֹות

 ֶאת ְמַסֵּמל ַהַּמֵּקל ָּכאן ְּדַגם ִנְרֶאה .ְלַמֵּקל

 ְוַהְּנבּוָאה ַעְצמוֹ  ַהִּדּבּור ְוָלֵכן ְרִביט,ַהּׁשַ 

 ְוַגם ְלַמֵּקל. ִנְתַהֵּפ חּוט, ִּבְבִחיַנת ֶׁשָּבָאה

 ַהַּמֶּטה. ַעל ָׁשֵקד ַהָּלׁשֹון ֶאת רֹוִאים ָּכאן

 ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר טו:) (שמות ַּבֹּזַהר ּוָמִצינּו

 ֶׁשָּכתּוב ַאֲהֹרן ְלַמֵּטה ,ָׁשֵקד" ֵּקל"ּמַ הַ 

 בתּוּכָ הַ  ןכֵ וְ  ְׁשֵקִדים". "ַוִּיְגֹמל ָעָליו

 ָּתהאַ  המָ  אֹמרלֵ  ַליאֵ  "היוה ְדַבר ַוְיִהי"

 ְמַסְּמִליםהַ  י"םלִ אֵ ְר אֶ  ר"ת "ְרְמָיהּויִ  ֶאהרֹ 

  .ֳאָפִנים ִּבְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ֶאת

 ֶאת ּוְמַסֵּמל ,ֹקֶדׁש אֹוִתּיֹות ָׁשֵקדּדְ  ִנְרֶאה

 קרַ  היעָ פִ מוֹ  דקֵ ׁשָ  ןוֹ ׁשּלָ הַ  ןכֵ לָ  ַהְּקֻדָּׁשה. חּוֵטי

 הּטֵ מַ ּבְ  אוְ  הּויָ מִ ְר יִ  הּטֵ מַ בְ ּו ןרֹ הֲ ַא הּטֵ מַ ּבְ 

 ְוסֹופוֹ  ַמר ְּתִחָּלתוֹ  ַהָּׁשֵקד ִּדְפִרי ,ְנבּוַכְדֶנאַּצר

 ִיּסּוִרים ֶׁשְּתִחָּלָתן ַהַּצִּדיִקים ְּכֻדְגַמת ָמתֹוק.

 ֶאת לְמַסּמֵ  ֶזה ְּפִרי ְוֵכן ַׁשְלָוה. ְוסֹוָפן

 (משלי ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ַהּתֹוָרה, ְּבִלּמּוד ְּׁשִקיָדההַ 

 ַעל ִלְׁשֹקד ִלי ֹׁשֵמעַ  ָאָדם "ַאְׁשֵרי לד) ח,

יף הרה"ג ר' סִ הוֹ וְ  יֹום". יֹום ַּדְלֹתַתי

ף ּוּלחִ ּבְ  "הרָ וֹ ּתר שליט"א ׁשֶ פֵ ף סוֹ סֵ יוֹ 

ם ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ."ןדָ קְ ׁשַ א צֵ א"ט ב"ח יוֹ 

ר אוֹ שליט"א ׁשֶ  גְר ּוּבזְ ינְ ק ּגִ חָ צְ יִ רה"ג ר' הָ 

ה ילָ ּמִ הַ  ׁשרֶ ׁשֹ . הרָ וֹ ּתְּבִגיַמְטִרָּיא ד קֵ ׁשָ 

ים, מִ עָ ּפְ  כ"בתנ"ך ל הַ כָ ּבְ  יעַ פִ מוֹ  דקֵ ׁשָ 

כ"ב ן ּבְ כֵ לָ , וְ הרָ וֹ ּתת הַ וֹ ּיתִ אוֹ  כ"בד גֶ נֶ ּכְ 

ד כ"ב גֶ נֶ ם ּכְ הֵ ה ׁשֶ רָ נוֹ ּמְ ּבַ ׁשֶ  יםיעִ בִ ּגְ הַ 

 (שמות כה, תנֶ ּיֶ צַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ , הרָ וֹ ּתת הַ וֹ ּיתִ אוֹ 

ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו ם".ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדי" לג)

ה רָ וֹ ּתת הַ וֹ ּיתִ אוֹ כ"ב ׁשֶ  'ַחְׁשַמל אֹות'

 כ"בן כֵ לָ וְ  ים.טִ חּות הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ מְ 

  .הּיָ חַ  אוֹ  טחּוְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ְוַהַּׁשְרִביט ִנְקָרִאים ֵׁשֶבטַהַּמֶּטה 

 ְוֵכן



ֶׁשַהַּׁשְרִביט הּוא  ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם. ֵׁשֶבטהּוא ִמְּלׁשֹון  ַׁשְרִביט םּׁשֵ הַ ׁשֶ  (אסתר ד, יא)א' רָ זְ ן עֶ ּבְ 'אִ ּבָ 

, הּוא ֵׁשֶבט ּוְׁשָבִטיםָּכ ַהֵּׁשם ', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ַמֵּקל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

. ְוָכל "ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט" (שמות כא, כ)ֶׁשָּכתּוב ִמְּלׁשֹון ַמֶּטה. ְּכמֹו 

"ְוָקם ֵׁשֶבט  (בלק ע' רכח). ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ְׁשָבִטיםֵׁשֶבט הּוא ִּבְבִחיַנת ַמֶּטה, ָלֵכן ִנְקְראּו 

, רֹוִאים ִנְקָרא ִאיׁש יןּפִ נְ יר ַאעֵ זְ ִּגיַמְטִרָּיא ִאיׁש, ִּכי ְיסֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל", ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד, ְוֵׁשֶבט 

 ִאי"ׁשׁשֶ  )115 (ע'ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א,  'סֹוד ַהִּׂשְמָחה'ֶׁשֵּׁשֶבט ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

"ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים  (דברים א, כג)ֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ֹמאל ַהִּנְכָלִלים ַּבְיסֹוד. ְוִנְר ְׂש ִמין יָ ְמַצע אֶ ר"ת 

, ַהַּׁשָּי ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִאיׁש"ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת " ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט"

ֶׁשַּמְלָאִכים ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  (בראשית יט, א)ְּבַרִּׁש"י  . ְוֵכן ָמִצינּו"ְלֵׁשֶבט", הּוא ָראּוי ִלְהיֹות ְיסֹוד, "ֶאָחד"

 יׁשאִ ן וֹ ׁשלְ  ינּוצִ ּמָ ג שליט"א ׁשֶ ְר ּבֶ נְ יְ ק וַ חָ צְ ם יִ הָ רָ בְ יף הרה"ג ר' ַאסִ הוֹ וְ  ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם ִנְקָרִאים ֲאָנִׁשים.

א ָעַמד יאּוַוִּיְקָרא הֹוצִ " (בראשית מה, א) יו,חָ אֶ ד לְ סוֹ יְ ף הַ סֵ ת יוֹ ּוּלּגַ תְ הִ ּבְ  ִאיׁש  ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְו

  ."ִאּתֹו ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו

 י".יתִ ִר ת ּבְ י אֶ תִ ימוֹ קִ הֲ ב "וַ תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ל", ּכְ אֵ רָ ׂשְ ּיִ ט מִ בֶ ם ׁשֵ קָ "וְ  (בלק סח:) ׁשדָ ר חָ הַ זֹ ּבְ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

י ּוּׁשל קִ ז עַ ּמֵ רַ מְ " ייתִ ִר ת ּבְ י אֶ תִ ימוֹ קִ הֲ וַ "ב תּוּכָ ם ׁשֶ קוֹ ל מָ ּכָ ר ׁשֶ הַ ּזֹ הַ ם' מֵ ל ּדָ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  אנּובֵ הֵ וְ 

  ת.כּולְ ּמַ לַ  יעַ ּפִ ְׁש הַ א לְ ּבָ ד ׁשֶ סוֹ יְ הַ 

א י) מט, (בראשית  ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ,ַרְגָליו" ִמֵּבין ּוְמֹחֵקק ִמיהּוָדה ֵׁשֶבט ָיסּור "

 .ָוֶעד ְלעֹוָלם ִּתָּמֵׁש ת,כּולְ מַ  תינַ חִ ּבְ  אהּוׁשֶ  ִליהּוָדה ,ֵׁשֶבט מוֹ ֶׁשְּׁש  ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶרֶמז

 רפו.) (וילך ַּבֹּזַהר אבָ ּוּמּכַ  דסוֹ יְ הַ  תעַ ּפָ ְׁש הַ  לעַ  זּמֵ רַ מְ  "ַרְגָליו ִמֵּבין ּוְמֹחֵקק" בתּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ  ןכֵ וְ 

  .ְיסֹוד ֶזה ְמֹחֵקק

ְּדַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהִּדין ְוַהֶּצֶדק  ִמיׁשֹורֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת  ב:)(תרומה נְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ְמַרֵּמז  ""ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּותֶ (תהילים מה, ז) ֶׁשָּׁשם ַהֹּכל ְּביֶׁשר. ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב 

", ׁשֵ יֹׁשר מִ ֶבט ׁשֵ ַּמְלכּות, הּוא ִּבְבִחיַנת ֵׁשֶבט. ְוֵכן "ֶׁשַהַּמֵּקל ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשּבַ  ֶבט ַמְלכּוֶת

  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד. ֶׁשֶמ"ׁשר"ת 

ֶׁשָראֵׁשי ָּגֻלּיֹות ֶׁשְּבָּבֶבל ֵיׁש ָלֶהם ַסְמכּות ָלֵתת ְרׁשּות ַלַּדָּין ָלדּון ִּדיֵני  (סנהדרין ד:)ַּבְּגָמָרא 

ֹות ַּגם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ּוְנִׂשיֵאי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַסְמכּות ַרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְרׁשּוָתם ָממֹונ

ְּדָהָכא "ֵׁשֶבט", ְוָהָתם "ְמֹחֵקק", ִּכְדַתְנָיא ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ַלַּדָּין ַהָּדן ְּבָּבֶבל. ְוַהְּגָמָרא ְמָבֶאֶרת ַהַּטַעם 

א ָיסּור  ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה", ֵאּלּו ָראֵׁשי ָּגֻלּיֹות ֶׁשְּבָבֶבל ֶׁשרֹוִדין ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשֶבט, "

 "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. "ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו", ֵאּלּו ְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ִהֵּלל ֶׁשְּמַלְּמִדין ּתֹוָרה ָּבַרִּבים

ק ְׂשָרָרה קֵ חֹ ֶהְפֵקר. מְ  יןּדִ ת ּות ְלַהְפִקיר, ְּדֶהְפֵקר ֵּביׁש"ֵׁשֶבט" ְלׁשֹון ְׂשָרָרה, ְוֵיׁש ָלֶהן ְר 

ִמְּלׁשֹון ַרִּׁש"י ִנְרֶאה ִלְכאֹוָרה  נוֹ וֹ ׁשלְ ה ְוזֶ  )15 (הערהמּוָבא  'ַמֲהדּוַרת ׁשֹוֶטְנְׁשֵטין'. ּוְבש"ס מּוֶעֶטת

ִמַּמְלֵכי ָּפַרס. אּוָלם ְּכָבר  ְלכָ  ֶׁשְּׂשָרָרָתם ֶׁשל ָראֵׁשי ַהּגֹוָלה ִהיא ִמֹּכַח ָהְרׁשּות ֶׁשִּקְּבלּו

א ָהָיה ָלֶהם ִׁשְלטֹון ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכָלל, ְוֵכיַצד  (ג, ו)ַּבּתּוִמים  ָּתַמּה ַעל ּכָ  ֶׁשַּמְלֵכי ָּפַרס 

ָרָרָתם ֶׁשל ָראֵׁשי מֹוִעיָלה ְׂשָרָרה זֹו ֶׁשִּמֹּכַח ַמְלֵכי ָּפַרס ַאף ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן ֵּפֵרׁש ֶׁשּׂשְ 

ַהּגֹוָלה ִהיא ִמִּדין ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּנְתָנה ְּבָיָדם ַהִּׁשְלטֹון ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, 

א ָבא ֶאָּלא ְלָפֵרׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהְּדָרָׁשה ֶׁשרֹוִדין ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשֶבט, ֵּכיַצד ָהיּו  ְוַרִּׁש"י 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֵּקל ִלְרּדֹות, ִהיא ְּגדֹוָלה  ֵׁשֶבט. ַוֲעַדִין ָצִרי ֵּבאּור ַמּדּוַע ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ֲעׂשֹות ֵּכןְיכֹוִלים לַ 

א בָ מּו

 ָּכתּוב

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ֶׁשְּמַלֵּמד ּתֹוָרה ָּבַרִּבים. ּוַמּדּוַע ַרק ְלִמי ֶׁשַהּתֹוָרה ָקְרָאה ְּבֵׁשם ֵׁשֶבט, לֹו ֵיׁש ֶאת  קקֵ חוֹ מְ ֵמַהַּמֲעָלה ֶׁשל 

, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשַהֵּׁשֶבט ֵׁשֶבטכּות ַעל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ּוְמֹבָאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשִּנְקָרא ַּבּתֹוָרה ַהַּסמְ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְמָצא ֶאְצלֹו, ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן לֹו ֵיׁש 

ֶׁשְּלָראֵׁשי ָּגֻלּיֹות ֶׁשְּבָבֶבל  (הוריות יג: ד"ה קמרא)ְּבַרִּׁש"י  ןּיֵ ּות ַעל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם. עַ ַהַּסְמכ

 , ֶׁשחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלָדִוד ֵהם'ַחְׁשַמל לּוָלב'. ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר ַאְבֵנט ִמָּזָהבָהָיה 

ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהב, ְוָהָיה לֹו ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר. ְוֵכן  ָזָהבְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִודִּבְבִחיַנת ָזָהב. ָלֵכן 

ִוד ְּכֵדי ָראֵׁשי ַהָּגֻלּיֹות ְּבָּבֶבל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ֵיׁש ָלֶהם ַהחּוִטים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלדָ 

  ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ָהְלָאה ְלָכל ַהַּמְלכּות.

. "ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ה'" ד) ,(תהילים קכב

ת ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּמָּׁשם . ְלַרֵּמז ֶׁשָּכל ַהחּוִטים ָהיּו עֹוִלים ְלֵבי"ְׁשָבִטים"ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ָנַקט ְלׁשֹון 

ְמֻרָּמז  ַמֶּט"הְוֵכן . ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא לאֵ רָ ְׂש י יִ טֵ בְ ִׁש ן כֵ וְ ְמַקְּבִלים ַהחּוִטים ֶאת ַהֶּׁשַפע. 

, ַׁשַּבת ֹקֶדׁשָּיא ְּבִגיַמְטִר  ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים" ְּבִדּלּוג ג' אֹוִתּיֹות. ְוֵכן ּהי יָ טֵ ִׁשבְ  םַּבָּכתּוב "ְׁשָבִטי

 ֶׁשָּׁשםת, ְוֵכן ַּדֲעִלַּית ַהְּׁשָבִטים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ְּבַׁשָּבת, ְוַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ָּבָאה ַלְּׁשָבִטים ֶּדֶר ַהַּׁשּבָ 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד.  ָרִקיעַ ָּיא ְּבִגיַמְטִר  ִׁשְבֵטיֶכםַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֵכן  ָּתָמרְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַׁש"יאֹו  ָקריְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵׁשֶבטְוֵכן 

ּכֹוָכָבא ְדָׁשִביט, ִעְנַין ַהְּׁשָבִטים הּוא ִמְּלׁשֹון ַהְמָׁשָכה, ְּכמֹו  (ויחי קג.) 'ּתֹוָרה אֹור'הַ  ןוֹ ׁשלְ 

, ּוְכמֹו ָהֲעָנִפים ִמן ָהִאיָלן ֶׁשֵאין ֶהָעָנף ֶנְחָׁשב ִמּגּופֹו ִמָּגֹבַּה ְלָנמּו ְּדַהְינּו ָּדָבר ַהִּנְמׁשָ 

ְלָהְלָאה ְּבֶמְרָחק ִמּגּופֹו ֶׁשל ִאיָלן ְלַמָּטה  הּוא ֵחֶלק ָקָטן ַהִּנְמׁשָ  ֶׁשל ִאיָלן ַמָּמׁש, אַ 

. רֹוִאים ֶׁשְּׁשָבִטים ֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָנִפים ּוַמְקלֹות, , ְוֹראָׁשם יֹוְנִקים ִמן ַהּגּוָפא ְדִאיָלָנאָלָאֶרץ

ה נָ ּׁשָ הַ  אׁשל רֹ חָ  טבָ ְׁש  ׁשדֶ חֹ ן ּבְ כֵ וְ ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלָכל ַהְּׁשָבִטים. ֶׁשִּנְמָׁשִכים ִמן ָהִאיָלן 

 םׁשֵ ּבְ  מּוָבא ןכֵ . וְ "ן"ד נּומֶ "ד לָ "ף יוֹ לֶ ָאת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ "ן ילָ אִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא טבָ ְׁש ן כֵ וְ . תנוֹ ילָ אִ לָ 

"ל קֶ דֶ ה וְ נָ ּׁשָ ת הַ ּלַ חִ ּתְ מִ "ל קֶ ּדֶ ם הַ א יוֹ הּוט בָ ׁשְ "ו ּבִ טׁשֶ ג שליט"א ְר ּוּבזְ ינְ ּגִ  קחָ צְ יִ  ר' רה"גהָ 

א בָ ּוּמים, ּכַ צִ עֵ ר הָ ָאְּׁש ר מִ תֵ יוֹ  ְיסֹודהַ ְמַסֵּמל ֶאת ל קֶ דֶ , ּדְ ר ִלְדָבֵרינּוּוְמֹבָאל. לֵ וֹ ּכם הַ עִ  "ןפֶ ּגֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

 .ַהְיסֹוד ִנְקָרא ָּתָמר ְּבסֹוד "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח" שופטים ע' שנט)(ספר ְלָהֲאִריַז"ל  'ַהִּלּקּוִטים רפֶ סֵ 'ּבְ 

ת רֶ ּתֶ ּתַ סְ ּמִ ׁשֶ  תרֶ אֶ פְ ּתִ ְּכִמְנַין  1082א הּו "ר"ק ַּכָּתמָ "ַצִּדי" ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

  ד.סוֹ יְ י הַ רֵ חוֹ אֲ מֵ 

 ןּיֵ . עַ יב' ְׁשָבִטים ֵהם ֻּדְגַמת יב' ִצּנֹורֹות ֶׁשל ַמְעָלה (בראשית מט, כח)ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ֶׁשָּכל  יל ּפִ ף עַ ָּפָרַׁשת ָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים ַּבּתֹוָרה, יב' ְּפָעִמים, ַאֶׁשְּמָבֵאר ְּדָלֵכן ִנְכְּפָלה  (ברכה צח:)ְּבלק"ת 

ּות ְּפֻעָּלה ַהְּנִׂשיִאים ִהְקִריבּו אֹותֹו ָקְרָּבן. ְּדֵכיָון ֶׁשְּלָכל ָנִׂשיא ֵיׁש ֹׁשֶרׁש ִמֶּׁשּלֹו, ָקְרָּבנֹו ּפֹוֵעל ְּברּוָחִנּי

ר"ת ַהָּכתּוב  ִאיָל"ןָנּה ּדֹוָמה ַהְּפֻעָּלה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ָקְרָּבן ֶאָחד ְלזּוָלתֹו. ְוֵכן ְמיֶֻחֶדת ְלִפי ָׁשְרׁשֹו. ְוֵאי

ְקִריבּו ֶאת ָקְרָּבָנם" ְלַרֵּמז ֶׁשָּכל ָקְרָּבן הּוא ָעָנף ַאֵחר ָּבִאיָלן ְוָלֵכן יַ ּיֹום לַ  ָחדאֶ ִׂשיא נָ " (במדבר ז, יא)

ִמָּׁשה" חֲ ֵאיִלם  םר ְׁשַניִ קָ ְמֻרָּמז ַּבָּקְרָּבן ֶׁשל ָּכל ָנִׂשיא ַּבָּכתּוב "ּבָ  ֶקַמ"חים. ְוֵכן ִנְכְּפָלה ַהָּפָרָׁשה יב' ְּפָעמִ 

אֹוִתּיֹות, ְּדָקְרָּבנֹות ֵאּלּו ִהְמִׁשיכּו ֶאת ַהֶּקַמח ְוַהַּפְרָנָסה ַלְּׁשָבִטים ַהַּׁשָּיִכים ָלאֹות ה' ַהְמַסֶּמֶלת  ה'ְּבִדּלּוג 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ְמֻרֶּמֶזת ְּבר"ת ַּבָּקְרָּבן ֶׁשל ָּכל ָנִׂשיא ִּבְתִחַּלת  ְלָבָנ"ה. ְוֵכן ֶאת ַהַּמְלכּות

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְמֻרֶּמֶזת ְּבָכל ָמקֹום  ְנֵקָב"הְבֵני ְוכּו'". ְוֵכן לִ ִׂשיא נָ ְּׁשִליִׁשי הַ ּיֹום ּבַ ַהָּפָרָׁשה, "

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא  ֶּבֶט"ןֹו" ְּבִדּלּוג ָהפּו ֶׁשל ג' אֹוִתּיֹות. ְוֵכן נְרּבָ קָ ֶאת  ביְקִר הִ ֶׁשָּכתּוב "

ָּכתּוב 

ה ְוזֶ 



י ִיָּשׂשָכר ְנַתְנֵאל נֵ ה ּבְ ּטֵ א מַ בָ "ְוַעל צְ  (במדבר י, טו)ְמֻרֶּמֶזת ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב  (תיקונים קלג:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ת כֶ ּיֶ ּׁשַ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ ה ּׁשָ מִ חֲ ר ּפַ סְ מִ ּבְ  יּות הָ נוֹ ּבָ ְר ּקָ ן הַ כֵ וְ  ַכּדֹוֶמה ְּבִדּלּוג ג' אֹוִתּיֹות.ֶּבן צּוָער" וְ 

  ".ֲחִמָּׁשהֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה " םּלָ ל ּכֻ צֶ ב אֵ תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ . ּכְ ה'ת אוֹ לְ 

 :ירִׁש עָ י לְ נִ ין עָ ל ּבֵ ּדֵ בְ ם הֶ הֶ ּבָ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ נוֹ ּבָ ְר ּקָ ל הַ ר"ת ּכָ י"ם טִ בָ ּׁשְ ל' ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ת יִ רֶ אֶ פְ ר 'ּתִ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

 םים עִ ִר ּוׁשים ְק טִ בָ ְּׁש ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארע. רָ צוֹ מְ ת דֶ לֶ וֹ י, ׁשּדָ קְ ת מִ ַאמְ טֻ י, ּוּטּבִ ת, דּועֵ ת הָ עַ בּוְׁש 

י יבֵ ִר קְ מַ ין י ּבֵ ּוּנּׁשִ לַ  י"םטִ בָ ְׁש ל ן ׁשֶ ימָ סִ  נּותְ נָ  יל,עֵ לְ דִ ּכְ ת נוֹ ּבָ ְר ּקָ הַ י יבֵ ִר ְק ין מַ ּבֵ  ׁשּיֵ י ׁשֶ נִ חָ רּוהָ  יּוּנִּׁש הַ 

   .תנוֹ ּבָ ְר ּקָ הַ 

ְוהֹוִסיפּו ֶאת  אֹוִתּיֹות ָּבֶאֶבן ֶׁשל ָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ַּבחֶׁשן, ֵׁשׁשֶׁשָהיּו  (שמות כח, טו)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

אֹוִתּיֹות. ְורֹוִאים  ֵׁשׁשְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶייָנה ְלָכל ֵׁשֶבט  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ִׁשְבֵטי ְיׁשּורּוןַהִּמִּלים 

 "ןו ֶקֶׁשר ֵּבין ַהְּׁשָבִטים ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשהֹוִסיפּו ְלַאְבנֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַּבחֶׁשן ֶאת ָהאֹוִתּיֹות

ִּבְׁשמֹות ָּכל ַהְּׁשָבִטים  ]ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע[ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ַהְיסֹוד. ְוֵכן ָהיּו מ"ט אֹוִתּיֹות 

  ַּבחֶׁשן, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּׁשָבִטים ְמַקְּבִלים ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע. 

ַחְׁשַמל '. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר ּכֹוָכב ָׁשִביטהּוא ִמְּלׁשֹון  ֵּׁשֶבטִּדְלֵעיל ׁשֶ  'ּתֹוָרה אֹור'הַ רֹוִאים מֵ 

(ע' ֶׁשַהּכֹוָכִבים ִּבְכָלל, ְוכֹוָכב ָׁשִביט ִּבְפָרט ֵהם ִּבְבִחיַנת ַחְׁשַמל. ְוֵכן ּכֹוָכב ָׁשִביט ֵיׁש לֹו ָזָנב,  'ַחָּמה

מ ְּבִכְתֵבי ַהגרמ" ןּיֵ ֶׁשַהָּזָנב ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט. עַ  'ַחְׁשַמל ָּדם'ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר . ברע"ב ברכות ט, ב)

  .ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ּכֹוָכב ָׁשִביט ְלַׁשְרִביט ַהָּזָהב דף צ') 'רזא דמהמנותא'ספר ( בלוֹ קְ ִּׁש מִ 

 לט. (ע"ז תפוֹ ַּבּתֹוסְ  ְּדמּוָבא ֶׁשַּבָּדִגים. ַהְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ְוהּוא .ֵׁשֶבט ִמְּלׁשֹון הּוא ִּׁשיּבּוָטאהַ  ְּדָדג

 הּוא ֶׁשָהֵעז ,'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלֵעיל ּוֵבַאְרנּו .ָים ֶׁשל ֵעז הּוא ֶׁשַהִּׁשיּבּוָטא וסימניך) ד"ה

 ִלְכבֹוד ִׁשיּבּוָטא ָמַלח ָרָבא קיט.) (שבת ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןכֵ וְ  ַהְיסֹוד. ֶאת ּוְמַסֵּמל ַהְיסֹוד, יֹוֵסף ְּכֶנֶגד

 ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו יּפִ  לעַ  ףַא ַׁשָּבת. ִּבְבִחיַנת הּוא ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶזה ְּדָדג ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ַׁשָּבת,

 ַהְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶזה ָּדג ֶׁשַּבְיסֹוד, ֲעָטָרההָ  ִלְבִחיַנת ַׁשָּיִכים ַהָּדִגים ֶׁשָּכל 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו ְוֵכן ַהָּדִגים. ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ַהְיסֹוד ֶׁשַפע ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַהַּׁשָּבת ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַּבָּדִגים

 ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ְּבַׁשָּבת. ָׁשט ֵאינוֹ  יּבּוָטאַהִּׁש  ֶׁשָּדג 'ְראּוֵבִני ַיְלקּוט' ְּבֵׁשם 'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ָּדִגים'

 ָחְזרּו ּוְכֶׁשָחְזרּו ְלָבֶבל, ִיְׂשָרֵאל ִעם ָּגלּו ְטהֹוִרים ָּדִגים ִמיֵני ֵמאֹות ְׁשַבע לד) לאיכ"ר פתיחתא(

 ְּביֹום ָלֹבא ֶלָעִתיד ַיֲחֹזר ֶזה ֶׁשָּדג ָׁשם ַּבַּמֲאָמר ּוֵבַאְרנּו .ִׁשיּבּוָטא ֶׁשְּׁשמוֹ  ֶאָחד ִמָּדג חּוץ ִעָּמֶהם,

  ַׁשָּבת. ֶׁשֻּכּלוֹ 

א ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים" ג) ,(תהילים קכה א ִיֵּתן  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. "ִּכי 

ן ֶמְמֶׁשֶלת ָהְרָׁשִעים . ִנְרֶאה ְּדָלכֵ ֶאת ֶמְמֶׁשֶלת ָהְרָׁשִעים ָלנּוַח ַעל ַהַּצִּדיִקים ה"הקב

  . ְּדֵׁשֶבט הּוא ַמֵּקל. ּוֶמְמֶׁשֶלת ָהְרָׁשִעים ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשֶבט ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא. "ֵׁשֶבט"ִנְקֵראת 

" ּוִמְׁשַעְנּתֶ  "ִׁשְבטְ  "יִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו. "ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני ּוִמְׁשַעְנּתֶ  "ִׁשְבטְ  ד) ,(תהילים כג

. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְׁשֵניֶהם ְיַנֲחמּוִני ִיּסּוִרים ֶׁשָּבאּו ָעַלי, ּוִמְׁשָען ֶׁשֲאִני ָּבטּוַח ַעל ַחְסּדְ 

ֵׁשֶבט הּוא  ;ַמְקלֹות םִּדְׁשֵני ֵאּלּו הֵ  ְלִמְׁשֶעֶנת,, ְוֶאת ַהֲחָסִדים ְלֵׁשֶבטַמְמִׁשיל ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶאת ַהִּיּסּוִרים 

ֶּכה ִּבְבִחיַנת ְּגבּורֹות, ּוִמְׁשֶעֶנת ִהיא ַמֵּקל ֶׁשּתֹוֵמ ִּבְבִחיַנת ֲחָסִדים. ְוֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים ַמֵּקל ַהּמַ 

ֵסֶפר 'ְוַהְּגבּורֹות, ָּבִאים ְלָדִוד ֶּדֶר ַהחּוט ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמֵּקל, ָלֵכן ִנְמְׁשלּו ְלַמְקלֹות. ְוֵכן מּוָבא ּבְ 

ּומּוָבא ְּבֵסֶפר  ֶׁשַהְיסֹוד ָּבָאָדם הּוא ְּבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ָהָאָדם, (אמור ע' רכז)ְלָהֲאִריַז"ל  'ּקּוִטיםַהּלִ 

ֶׁשל  ת, ֶׁשַהִּמְׁשֶעֶנת ֶׁשל ַהָּזֵקן ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי(סנהדרין כד, ד"ה ואקח) 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'לַ  'ֶּבן ְיהֹוָיָדע'

 ןּיֵ עַ 

ְוֵכן 

 ִנְרֶאה

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 



כּו ִּבְתִמיַכת ָּזֵקן. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶנְחֶלֶׁשת ַּבְּזֵקִנים, ָלֵכן ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשֵהם ֵילְ הַ 

ם ְּבַמֵּקל, ְּדַהַּמֵּקל ִּבְמקֹום ַהְיסֹוד ֶׁשֶּנֱחַלׁש. ְוָלֵכן ִנְתָמִכי תִמְׁשֶעֶנת, ֶׁשִּתְהֶיה ֲעבּוָרם ִּבְבִחיַנת ֶרֶגל ְׁשִליִׁשי

, היכָ לִ הֲ ת וֹ ּיתִ יא אוֹ הִ  הילָ כִ אֲ ן שליט"א ׁשֶ ׁשָ ּון ׁשד ּבֶ וִ הרה"ג ר' ּדָ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד.

  ה.יכָ לִ את הֲ רֵ קְ ּנִ ם ׁשֶ יִ לַ גְ רַ ת הָ ּלַ עֻ ת ּפְ ינַ חִ בְ ם ּבִ יא ּגַ ה, הִ ילָ כִ ת אֲ ינַ חִ יא ּבְ הִ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ּלַ עֻ ּפְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

 ַוִּיַּגע ְּבָידוֹ  ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶעֶנת ְקֵצה ֶאת הוי"ה ַמְלאַ  "ַוִּיְׁשַלח כא) ,ו (שופטים

 ַהַּמּצֹות", ְוֶאת ַהָּבָׂשר ֶאת ַוֹּתאַכל ַהּצּור ִמן ָהֵאׁש ַוַּתַעל ּוַבַּמּצֹות ַּבָּבָׂשר

 ַהִּמְׁשֶעֶנת ְקֵצה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַמהּותוֹ  ְלַסֵּמל ַהִּמְׁשֶעֶנת, ֵצהקְ  ֶּדֶר ָּפַעל ַהַּמְלָא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ְוֵכן .ַׁשְלֶׁשֶלת ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּמְׁשֶעֶנת" "ְקֵצה ְוֵכן זֹו. ְּבִחיָנה ֶּדֶר ַנֲעֵׂשית ּוְפֻעָּלתוֹ  הקב"ה, ֶׁשל

 ,'עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְּקֻדָּׁשה חּוֵטי תאֶ  ַהְמַסֵּמל ,ּתֹו"ר ס"ת "וֹ ְּבָיד רֲאׁשֶ  ת"ַהִּמְׁשֶענֶ 

 ֶּדֶר ַלקב"ה ְלִהְתַחֵּבר זֹוִכים ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְּדֶדֶר ּתֹוָר"ה ס"ת "וֹ ְּבָיד רֲאׁשֶ  תַהִּמְׁשֶענֶ  ה"ְקצֵ  ְוֵכן

 ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא תנֶ עֶ ְׁש מִ  ןכֵ וְ  הקב"ה. ֶׁשְּבַיד ַהִּמְׁשֶעֶנת ְקֵצה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהַחְׁשַמל

  ים.טִ חּוהַ  םקוֹ מְ  םּׁשָ ׁשֶ 

יר עִ ל הָ ב עַ תּון ּכָ כֵ לָ ד. סוֹ יְ ם הַ ר עִ ּוׁשן קָ חוֹ ּטָ ּבִ ת ׁשֶ יכּוִר אֲ ר ּבַ אֵ בָ מְ  (ח"א ע' קנט)ף' סֵ יוֹ א ּדְ רָ הוֹ 'נְ 

א ה הּוזֶ  ְּדָמקֹום ",ַוָּיֹבאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח" כה) ,(בראשית לדד סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ם ׁשֶ כֶ ְׁש 

ה נָ מּור 'אֱ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאּבֵ ה ּׁשֶ י מַ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  ם.ים ׁשָ אִ צָ מְ ּנִ ל הַ ן עַ חוֹ ּטָ ה ּבִ רֶ ְׁש מַ ן, ּוחוֹ ּטָ ת ּבִ ינַ חִ ּבְ 

ל ּכֹ הַ ה ׁשֶ ּגָ ְר ּדַ י ּבַ חָ ה', וְ ר לַ ּבָ חֻ מְ ם, ּויִ מַ ּׁשָ ּבַ יו ׁשֶ בִ ל ָאן עַ עָ ְׁש ם נִ דָ ָאת ׁשֶ נֶ עֶ ְׁש ת מִ ינַ חִ א ּבְ ן הּוחוֹ ּטָ ּבִ ן' ׁשֶ חוֹ ּטָ בִ ּו

ָהיו ה'ִיְבַטח ְּבֵׁשם " י) ,(ישעי' נב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ה. ּכְ בָ טוֹ ל לְ ּכֹ הַ ת ה', וְ אֵ מֵ   ָמִצינּו ְוֵכן". ְוִיָּׁשֵען ֵּבא

 ה,ּלָ פִ ּתְ ח הַ סַ נֹ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ  ם.יִ מַ ׁשָ ינּו ֶׁשּבַ ַעל ָאבִ  ְוַעל ִמי ֵיׁש ָלנּו ְלִהָּׁשֵען )סוטה מט.( ארָ מָ ּגְ ּבַ 

א ֵנבֹוׁש ִּכי ְב ָבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְּד ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָעְננּו: ְׁשָען מִ  ה'ַאָּתה  ָּברּו ּוְלעֹוָלם 

 יעַ ּפִ ְׁש מַ ה', ּום לַ דָ ָאת הָ ר אֶ ּבֵ חַ ּמְ י ׁשֶ נִ חָ רּוד הָ סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת מְ נֶ עֶ ְׁש ּמִ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ  .ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים

 תעַ ּפָ ְׁש הַ ׁשֶ  םׁשֵ כְ ד. ּוסוֹ יְ הַ ד מֵ סֶ חֶ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ א מְ , הּווֹ ּתנְ עַ ְׁש ל מִ ן עַ עָ ְׁש ם נִ דָ ָאׁשֶ ים, ּכְ דִ סָ חֲ ת הַ אֶ 

 דסֶ חֶ הַ  רֶ ּדֶ  ה'לַ  ִמְתַקֵּׁשר וֹ ּתנְ עַ ְׁש מִ  לעַ  ןעָ ְׁש ּנִ הַ  ּכָ  ,ָהרּוָחִני דסוֹ יְ הַ  רֶ ּדֶ  ה'לַ  םדָ ָאהָ  תאֶ  תרֶ ּׁשֶ קַ מְ  דסוֹ יְ הַ 

  ד.סוֹ יְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאן חוֹ ּטָ ּבִ הַ ן כֵ וְ  ן.חוֹ ּטָ ּבִ הַ  דסוֹ  הזֶ וְ  י,נִ חָ רּוהָ  דסוֹ יְ ּבַ ׁשֶ 

 לעַ  יםדִ סָ חֲ  יִׁש מְ מַ  ֶׁשִּבָּטחֹון יםאִ רוֹ וְ  ",ּוּנבֶ בְ סוֹ יְ  דסֶ חֶ  ה'ּבַ  חַ טֵ וֹ ּבהַ "וְ  י) לב, (תהילים בתּוּכָ  ןכֵ וְ 

 א,הּו רּוּבָ  ׁשדוֹ ּקָ הַ ׁשֶ  ה', לעַ  ןעָ ְׁש נִ  םדָ ָאׁשֶ  רמַ לוֹ  דבוֹ ּכָ  הזֶ  יןאֵ  ירֵ הֲ ׁשֶ  הׁשֶ קָ  טׁשָ ּפְ  יּפִ  לעַ  תמֶ אֱ בֶ ּו ם.דָ ָאהָ 

 תנֶ עֶ ְׁש ּמִ הַ  לעַ  ןעָ ְׁש נִ  םדָ ָאהָ ׁשֶ  יאהִ  הנָ ּוָ ּכַ הַ ׁשֶ  רָאבֹ מְ  ינּורֵ בָ ּדְ  יפִ לְ ּו ם.דָ ָאהָ  לׁשֶ  תנֶ עֶ ְׁש מִ  תינַ חִ בְ ּבִ  אהּו

ן הֵ ׁשֶ  שע"ןת וֹ ּיתִ יא אוֹ הִ  תנֶ עֶ ְׁש מִ ת בַ ּתֵ  ׁשרֶ ן ׁשֹ כֵ וְ  ד.סוֹ יְ הַ מֵ  אּבָ ׁשֶ  דסֶ חֶ הַ  תינַ חִ ּבְ  יאהִ ׁשֶ  ית,נִ חָ רּוהָ 

י א חָ , הּוןחוֹ ּטָ ּבִ ם י עִ חָ ם ׁשֶ דָ ָאז ׁשֶ ּמֵ רַ ים, לְ ּיִ חַ י הַ יבֵ ּכִ ְר ל מַ ת ּכָ ים אֶ לִ לְ וֹ ּכ, ׁשֶ ׁשפֶ נֶ ם לָ וֹ עה נָ ׁשָ ר"ת 

ם. דָ ָאל הָ ים ׁשֶ ּיִ חַ הַ ן וְ מָ ּזְ ת הַ אֶ  ֶׁשְּמַסֵּמל ןעוֹ ׁשָ ה ּלָ ּמִ ל הַ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם הַ ה ּגַ זֶ י. וְ רֵ מְ גַ ים לְ ִר חֵ ים ַאּיִ חַ 

ל ן עַ עָ ְׁש ּנִ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ העָ ּוׁשיְ ן וֹ ׁשּלְ א מִ הּון עָ ׁשְ ּמִ ל שליט"א ׁשֶ גֶ ה פוֹ יֵ ְר ב ַאקֹ עֲ יף הרה"ג ר' יַ סִ הוֹ וְ 

ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין " (תהילים קמו, ג)ב ָּכתּון ְוכֵ  ה.עָ ּוׁשיְ ת הַ יו אֶ לָ אֵ  ׁשֵ ה' מוֹ 

 חטַ ּבֶ ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ה. עָ ּוׁשיְ  יִׁש מְ מַ  ָּטחֹוןּבִ ׁשֶ ים אִ רוֹ וְ  ."לֹו ְתׁשּוָעה

 חַ טֵ וֹ ּבהַ ה, וְ עָ ּפָ ְׁש ל הַ ּמֵ סַ י מְ ּוּלמִ י מ"ה. ּדְ ּוּלמִ ם הוי"ה ּבְ ל ׁשֵ י ׁשֶ ּוּלּמִ ר הַ ּפַ סְ מִ  אהּוׁשֶ  י"טְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן חוֹ ּטָ ּבִ  תוֹ ּבְ שליט"א ׁשֶ  .פ .יף הרה"ג ר' מסִ הוֹ וְ  י.ּוּלּמִ ּבַ  ֶׁשִּנְרֶמֶזתם הוי"ה ת ׁשֵ עַ ּפָ ְׁש ל הַ ן עַ עָ ְׁש נִ 

ל אֶ ה ּוֵ קַ ן כֵ וְ  ם.יִ מַ ּׁשָ ּבַ יו ׁשֶ בִ ָאר לְ ּבֵ חַ תְ ּמִ ׁשֶ  ןּבֵ ל ׁשֶ  טחּו ינּויְ הַ . "ןּבֵ ים דִ דָ ּצְ בַ , ּו"טחּות וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשיֵ 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ ּכְ  ל.ּכֹ הַ  ּוּנּמֶ ּמִ ה' ׁשֶ ב לַ רוֹ קָ  יׁשּגִ ְר הַ ט, לְ חּווְ  וּקַ ר לַ ּבֵ חַ תְ הִ לְ  יִר ּצָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה' מְ 

 ָּכתּוב

ר פֶ סֵ ּבְ 



ן כֵ וְ  ם.וֹ ּיל הַ ּכָ  ינּוּוִ קִ  תְ עָ ּויׁשלִ ד ה', ב עַ קֵ ו נוֹ ּקַ הַ , וְ וקַ ן וֹ ׁשּלְ יא מִ הִ  הוָ קְ ּתִ ׁשֶ  (ד) ק'דֶ י צֶ רֵ עֲ 'ׁשַ 

 מוֹ י ּכְ עִ צָ מְ י אֶ לִ ה ּבְ לָ עוֹ  תוֹ ּלָ פִ ה ּתְ ּוֶ קַ מְ ל הַ ּכָ  (דרוש בענין קיווי, אוצרות רמח"ל)"ל חַ מְ רַ א ּבָ בָ מּו

   .ׁשּמָ ד ד' מַ ב עַ קֵ נוֹ וְ  עַ קֵ וֹ ּבו הַ א קַ י הּו, ּכִ יחַ לִ י ׁשָ דֵ ל יְ א עַ , חַ כֵ נוֹ ר לְ ּבֵ דַ ּמְ ׁשֶ 

ת רֶ ּׁשֶ קַ ה מְ נָ מּואֱ י' ׁשֶ ינִ מִ ְּׁש ם הַ לַ ר 'עוֹ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ה, ּדְ נָ מּואֱ ר לֶ ּוׁשקָ  ןחוֹ ּטָ ּבִ  עַ ּוּדן מַ בָ מּו הי זֶ פִ לְ ּו

ַּבֹּזַהר  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ ע, ּכְ רָ ב וְ ל טוֹ ת ׁשֶ כֶ רֶ עֲ ּמַ ל הַ עַ מֵ ע ּובַ ּטֶ ל הַ עַ יא מֵ הִ ה, ׁשֶ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ ם לְ דָ ָאת הָ אֶ 

ר ּבֵ חַ תְ ּמִ ד ׁשֶ סוֹ יְ א הַ הּו ןחוֹ ּטָ ּבִ י , ּכִ ןחוֹ ּטָ ּבִ  רֶ ה ּדֶ ׂשָ עֲ ה נַ ן זֶ כֵ לָ וְ  .ָהֱאמּוָנה ִהיא ִּביָנה (תיקונים ב.)

 חטָ בְ מִ ן כֵ ם הוי"ה. וְ ל ׁשֵ ה ׁשֶ נָ וֹ אׁשת ה' ִר אוֹ לָ  ֶׁשִּמְתַחֶּבֶרתת ו' אוֹ ד הָ סוֹ ה. ּבְ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ לְ 

א רָ קְ ּנִ י ׁשֶ ינִ מִ ְּׁש הַ ם לַ עוֹ ט לְ ּבָ מַ  ן לוֹ תֵ נוֹ ם וְ דָ ָאת הָ ר אֶ ּׁשֵ קַ ן מְ חוֹ ּטָ ּבִ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ט ח'ּבָ מַ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ת מֶ ֶּבאֱ ה' ׁשֶ ן ִּבָּטחוֹ א ֶאּלָ ה, ְוַהִּנְגלֶ ה ַהִּנְראֶ ב טוֹ ק רַ י לִ ה ַיֲעׂשֶ ה' ׁשֶ ן ַּבִּבָּטחוֹ  ַהַּכָּוָנהן ְוֵאי ה.ָאּלָ א עִ ּמָ אִ 

ה ַהּתֹורָ י ִּגְדרֵ י ְלפִ ק רַ ל ְוִלְפעֹ ה' מֵ  ְלַבֵּקׁש ָצִריר ָּדבָ ל ּוְבכָ , ִמְּלַבּדוֹ ד עוֹ ן ְוֵאים ַהַּמֲעִׂשיל ּכָ ת אֶ ה עֹוׂשֶ 

  ר.ָּדבָ  אֹותוֹ ת ג אֶ ְלַהִּׂשיי ְּכדֵ ן ה' ְרצוֹ ם ֶׁשהֵ 

 "ילִ סְ ב ּכִ הָ י זָ ּתִ מְ ם ׂשַ אִ "ן וֹ ׁשּלְ א מִ ו הּולֵ סְ ה ּכִ זֶ  ׁשדֶ ם חֹ ׁשֵ  (כסליו ב)יק' ּדִ י צַ ִר ר 'ּפְ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ד חָ ל אֶ ּכָ ה ׁשֶ זֶ  ׁשדֶ ק חֹ סֶ עֶ ה ׁשְ אֶ ְר ז. נִ ח עֹ טַ בְ ן מִ וֹ ׁשא לְ הּוׁשֶ  ",לֶ סְ כִ ה בְ יֶ הְ י ה' יִ ּכִ "ן כֵ וְ 

ת ה. אוֹ נָ ׁשָ ּבְ ו לֵ סְ כִ וְ  ',כּווְ  ת ס'אוֹ  ילִ מְ ה הִ ירָ צִ ר יְ פֶ סֵ בְ ה'. ּוז ּבַ ח עֹ טַ בְ מִ  ה לוֹ יֶ הְ ל יִ אֵ רָ ׂשְ ּיִ מִ 

ים אִ . רוֹ יםלִ פְ ּנֹ ל הַ כָ ה' לְ  מֵ א סוֹ רָ מָ ּגְ בַ ּו. לָ ין עֲ יכִ מִ ן סְ ינּואִ ּדְ  ׁשדוֹ ּקָ ר הַ הַ ּזֹ ּבַ א יתָ ס' אִ 

 ׁשדֶ חֹ ּבְ ה ׁשֶ ּכָ נֻי חֲ רֵ מְ ַאמַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ ּדְ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָארן. חוֹ ּטָ בִ ת ּונֶ עֶ ְׁש ן מִ וֹ ׁשּלְ א מִ יו הּולֵ סְ ּכִ  ׁשדֶ חֹ ׁשֶ 

  ן.חוֹ ּטָ ּבִ ת הַ ּדַ מִ  רֶ ה ּדֶ ׂשָ עֲ ה נַ ר זֶ ּוּבחִ ה, וְ ָאּלָ א עִ ּמָ אִ ים לָ ִר ּבְ חַ תְ ט, מִ רָ פְ ה ּבִ ּכָ נֻחֲ בַ ל, ּולָ כְ יו ּבִ לֵ סְ ּכִ 

 ְוַתַחת ַּגְפנוֹ  ַּתַחת ִאיׁש ָלֶבַטח ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה ַוֵּיֶׁשב" ה) ,ה מ"א( בתּוּכָ ּבַ  זמֶ רֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ  האֶ ְר נִ  ןכֵ וְ 

 הרָ טָ עֲ הָ  תאֶ  יםלִ ּמְ סַ מְ הַ  הנָ אֵ תְ ּו ןפֶ ּגֶ  םעִ  תרּוְּׁש קַ תְ הִ  רֶ ּדֶ  לעֵ וֹ ּפ ",ָלֶבַטח" ןחוֹ ּטָ ּבִ הַ ׁשֶ  ".ָנתוֹ ְּתאֵ 

 ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן" יב) ,לג (דברים בתּוּכָ  ד,סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ  הרָ טָ עֲ הָ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ  יןמִ יָ נְ ּבִ  לצֶ אֵ  ןכֵ וְ  ד.סוֹ יְ ּבַ ׁשֶ 

 םׂשָ  רׁשֶ אֲ  רבֶ ּגֶ הַ  ירֵ ׁשְ אַ " ג) ,פט (ב"ר ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ  דסוֹ יְ הַ  ףסֵ יוֹ  לעַ  ןכֵ וְ  ".ָעָליו ֶבַטחלָ  ִיְׁשֹּכן ה'

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  יקּדִ צַ וְ  ים".יקִ ּדִ ּצַ לַ  חטָ בְ מִ ּו ןעָ ְׁש "מִ  הּלָ פִ ּתְ ּבַ  יםִר מְ אוֹ  ןכֵ וְ  .ףסֵ יוֹ  הזֶ  "חוֹ טַ בְ מִ  ה'

ר"ת  ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקיםהוי"ה  (העמידה רנה)"ל יזַ ִר אֲ הָ לְ  ים'ּיִ חַ  ץעֵ  יְפִר 'א ּבִ בָ ן מּוכֵ וְ ד. סוֹ יְ הַ 

 ה זוֹ כָ רָ בְ ּבִ  ׁשיֵ ים. וְ יקִ ּדִ ם צַ ּלָ ּכֻ  ּמֵ עַ ר וְ מַ אֱ ּנֶ , ׁשֶ יקּדִ צַ א רָ קְ ל, נִ אֵ רָ ְׂש ּיִ ל מִ וֹ ּמּיִ י ׁשֶ ל מִ ל, ּכָ "וֹ ּמיִ 

 .וֹ ּלׁשֶ  ַהַּצִּדיִקים, ְוָכאן ְיַכֵּון ַלְיסֹודיל בִ ְׁש ם ּבִ לָ עוֹ א הָ רָ בְ נִ  וֹ ּבם מ"ב, ׁשֶ ד ׁשֵ גֶ ין, נֶ יבִ מ"ב ּתֵ 

ן עָ ְׁש ן מִ חוֹ ּטָ ּבִ ד הַ ה סוֹ זֶ ם, וְ יהֶ לֵ ן עֲ עָ ְׁש נִ ד וְ סוֹ יְ ּבַ ים ׁשֶ דִ סָ חֲ ת הַ ה אֶ ּלֶ גַ ל מְ ימוֹ ּנִ י ׁשֶ מִ דְ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר

  ים.יקִ ּדִ ּצַ ח לַ טָ בְ מִ ּו

 רּומְ "אִ  יבתִ כְ ּדִ  יק,ּדִ צַ  אּלָ אֶ  בטוֹ  יןאֵ וְ  ב",טוֹ  הׂשֵ עֲ וַ  ה'ּבַ  חטַ "ּבְ  :)קי בהר( רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 "ִהֵּנה ו) לו, (ישעי' ר,מָ אֱ נֶ  םיהֶ לֵ עֲ  א,רָ חֲ ַא ארָ טְ ּסִ הַ  לעַ  ֶׁשִּנְׁשָעִנים הּלֶ אֵ  ידָ אִ מֵ ּו ב".טוֹ  יּכִ  יקּדִ צַ 

 ְבַכּפוֹ  ּוָבא ָעָליו, ִאיׁש ִיָּסמֵ  ֲאֶׁשר ְצַרִים,מִ  ַעל ַהֶּזה, ָהָרצּוץ ַהָּקֶנה ִמְׁשֶעֶנת ַעל ָבַטְחּתָ 

 רהַ זֹ ּבְ  ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  א'.טְ חֵ  למַ ְׁש 'חַ  רמַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ  הנֶ קָ  תינַ חִ בְ ּבִ  םהֵ  ארָ חֲ ַא ארָ טְ ּסִ הַ  יטֵ חּוּדְ  .ּוְנָקָבּה"

 ןכֵ וְ  ן.הֶ ּבָ  םגֵ וֹ ּפ םדָ ָא םאִ  א,טְ חֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ לָ  תכוֹ ּפְ הַ תְ מִ  ,חטַ ּבֶ  לׁשֶ  ט"ח תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ  ).עח (שה"ש ׁשדָ חָ 

 ה) ,כב תהילים( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  ","ּבָ  תבַ ּתֵ  םעִ  יםקִ סּוּפְ ּבַ  רּוׁשקָ  ֶׁשִּבָּטחֹון ף'סֵ יוֹ ּדְ  ארָ הוֹ 'נְ  רפֶ סֵ ּבְ  אבָ מּו

א ָבְטחּו ּבְ  ְוִנְמָלטּו ָזֲעקּו ֵאֶלי ַוְּתַפְּלֵטמֹו: ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ְּב" ַהי" ב) ,כה שם( ".בֹוׁשּו ְו  ְּב ֶא

 ְב ִּכי" ח) ,קמג (שם ".ָּב ֹּבֵטחַ  ָאָדם ַאְׁשֵרי" יג) ,פד (שם ".ָּב ֶאְבַטח ַוֲאִני" כד) ,נה (שם י".ָבַטְחּתִ 



 תלוֹ לָ כְ ּנִ הַ  "ּבָ  ןיַ נְ מִ ּכְ  הרָ וֹ ּתהַ  תוֹ ּיתִ אוֹ  כ"בלְ  םדָ ָאהָ  תאֶ  רּׁשֵ קַ מְ  ןחוֹ ּטָ ּבִ הַ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ".ָבָטְחִּתי

   ת'.ל אוֹ מַ ְׁש ר 'חַ מַ אֲ מַ ּבְ  נּוְר ַאבֵ דְ ד ּכִ סוֹ יְ ּבַ 

ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת  'גוֹ וְ "ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר  (מגילה טו:)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ָחָנן ג' ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִנְזַּדְּמנּו ָלּה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ֶאָחד ַׁשְרִביט ַהָּזָהב", ָאַמר ַרִּבי יוֹ 

. ֶׁשִהְגִּביַּה ֶאת ַצָּואָרּה, ְוֶאָחד ֶׁשָּמַׁש חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ָעֶליָה ְוֶאָחד ֶׁשָּמַתח ֶאת ַהַּׁשְרִביט

ה רָ ְּׁש קַ תְ הִ , וְ ׁשפֶ ת נֶ ירּוסִ מְ ּבִ  ּהּלָ ת ׁשֶ לּוּדְ ּתַ ְׁש הִ ת הַ ה אֶ תָ ְׂש ר עָ תֵ סְ אֶ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ינּורֵ בָ י ּדְ ל ּפִ ר עַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ 

 ַׁשְרִביטֵכן ת. וְ נֶ עֶ ְׁש ת מִ ינַ חִ בְ ל ּבִ ּקֵ א מַ הּויט ׁשֶ בִ ְר ׁשַ  רֶ ים ּדֶ ּסִ נִ ה לְ תָ כְ ק, זָ זָ ן חָ חוֹ ּטָ בִ ית ּבְ נִ חָ רּות הָ נֶ עֶ ְׁש ּמִ לַ 

י ּדֵ מַ חֲ ר 'מַ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ".הוי"ה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּואִּבְטחּו ּבַ " (תהילים קטו, יא)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב 

  .לָ  ינּוּוִ קִ ם לָ עוֹ מֵ ר"ת "ל ּקֵ מַ ץ' ׁשֶ רֶ ָא
 


