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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים
  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" דברים פרשתגליון 

ר  ת ו מ ] [ ם י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .ל

ר  ו טמד " י ד  ו עמ ב ע  י פ ו מ א  קר המ י  מ טע ל ת  ו ע שמ   . מ
  

 הבי"ת ה"ר אקצ"ה א"ל המילים את יםרוא אנו הבאה בטבלה
ש  על שמרמז 77 בדילוג הכל א"ב ד ו  והכל ע"זתש שנת א"בח

  .עשו אלופי של הפסוקים בתוך
 ארץ של האזור ששם ירדן מדינת של בשטח נמצא ראיהמק עשו הר

 הכתוב בקרוב שיקויים רצון יהי .היכן שהיה חי עשו של ומקומו אדום
 ה'לַ  ְוָהְיָתה ֵעָׂשו ַהר תאֶ  ִלְׁשֹּפט ּיֹוןצִ  ְּבַהר מֹוִׁשִעים ְוָעלּו"

 הבית הר שהוא ציון הרב יעלו שהמושיעים היינו ה".כָ ַהְּמלּו
  עליו. השהשתלט ממלכת ירדןשהיא  עשו הר את לשפוט
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ים ִר מְ אוֹ ו, ׁשֶ ׂשָ עֵ ה לְ ָאְּׂש ּנִ ׁשֶ ִיְׁשָמֵעאל ת ּבַ  תמַ ׂשְ ּבָ ת ה אֶ לָ בְ ּטַ ים ּבַ אִ רוֹ וְ 
ה ּלֵ ר ּכַ מַ א ָאוְ  .ַּכֵּלה ֵׂשִעיר ְוחֹוְתנֹו ְוַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים ת,יחוֹ לִ סְ ּבִ 
אל, עֵ מָ ְׁש יִ ו וְ ׂשָ ל עֵ ר ׁשֶ ּוּבחִ א הַ ה הּונָ ּכָ ּסַ ר הַ ּקַ עִ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ אל, ּדְ עֵ מָ ְׁש יִ ו וְ ׂשָ עֵ 

 לּועֲ ז יַ ָא, וְ ר ְוחֹוְתנוֹ ֵׂשִעין, ּוּתחִ  ְּבִקְׁשֵרים, הֶ ּלָ ר ׁשֶ ּוּבחִ ת הַ ת אֶ וֹ ּלכַ לְ  ׁשיֵ וְ 
  ים.יעִ ִׁש ן מוֹ וֹ ּיצִ לְ 

שהסיבה  [ב"ר סז, ח]והוסיף הרה"ג ר' א. ב. שליט"א שמצינו במדרש 
שעשו התחתן עם בתו של ישמעאל היתה בשביל להרוג את יעקב, ונביא 

 ,ונעשה לו שונא ונוקם ונוטר "וישטום עשו" את דברי המדרש:
ועבר יושבין עלי בדין רבנן אמרי אם הורגו אני יש שם 

אלא הריני הולך ומתחתן  ,ואומרים לי למה הרגת את אחיך
ואני עומד  ,לישמעאל והוא בא ועורר עמו על הבכורה והורגו

 .ויורש אני שתי משפחות ,עליו כגואל הדם והורגו
ומלכות ירדן של ימינו שמקורבת גם לאדום וגם לישמעאל וכידוע 

ההר עשו שמלביש על הר  הםוכו', שהמלכים שלה מתחנכים באנגליה 
ציון, וכשמתעורר מה שמתעורר על הר הבית זה רמז ברור שהמושיעים 

  כבר פועלים בהר ציון.
ניהל שיחות שלום עם ישראל ובגלל זה הוא  הראשון עבדללה מלך ירדן

שנים בכניסה למסגד אל אקצה על ידי מתנקש  66נרצח בדיוק לפני 
רמז לו שאסור לו  הר עשוביכול כ .עשומוסלמי ששמו מוסטאפה 

 .הר ציוןרצה לשלוט עוד בהר עשו להתקרב מידי ליהודים בגלל ש
  וכעת באותם תאריכים הכל מתנפץ.

וכעת בכ' תמוז תשע"ז  ]5119ביולי  20רצח עבדללה היה ט"ז תמוז תשי"א [
לכיבוש הר הבית.  51כשהתחילו שנת ה ] התחילו המהומות2017ביולי  14[

ה לָ ל ַהְּקלָ עַ ּו דה ַיַעמְ ּלֶ ְואֵ נרמז באות שניה הפוכה בפסוק " העבדלל" וכן
  ."לבָ ר ֵעיהַ ּבְ 
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ֵׁשם ָהֲעָּיָרה ָּבּה ָּגר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ַראִדין ֵּיׁש 
  .ָּבּה אֹוִתּיֹות ַיְרֵּדן

ָבא ְוכּו' ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ַיְרֵּדן סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוקְ  (דברים ע' רסד)ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 
ְוָלֵכן הּוא ָאַמר לֹו ִלְטֹּבל  ,. רֹוִאים ֶׁשַהַּיְרֵּדן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ָלֵכן ֱאִליָׁשע ִרֵּפא ֶאת ַהָּצַרַעת ַּבַּיְרֵּדןְיסֹוד

  ם ִמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּיְרֵּדן ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. , ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר עִ "ֶׁשַבע ְּפָעִמים"
יֹוֵרד ְּבַיָּמּה ֶׁשל ִסיְבִכי ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיא, ּוִמְתַּגְלֵּגל וְ  ַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס ּוְמַהּלֵ  (ב"ב עד:)ַּבְּגָמָרא 

. ֵּבַאְרנּו ֶאל ִּפיהּו" ַלָּים ַהָּגדֹול, ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלִפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִיְבַטח ִּכי ָיִגיַח ַיְרֵּדן
ֹראׁשֹו ְלַגן ֵעֶדן ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלַהֲעִביר  ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק', ֶׁשַהִּלְוָיָתן הּוא ַּפְרֹעה ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשַּמְכִניס ֶאת

א , ִּדְלַאַחר ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ָלְקָחה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ּוֵמַהַּיְרֵּדן, הּוִּפיו ֶׁשל ִלְוָיָתןְלָכל ַהְּקִלָּפה. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהַּיְרֵּדן ִנְׁשָּפ ְּבסֹופֹו ְלתֹו 
ְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְוַהַּיְרֵּדן הּוא ַהְיסֹוד ִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ִליסֹוד ַהְּקִלָּפה ִּפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן, ְּדִעַּקר ֲאִחיַזת ַהְּקִלָּפה ִהיא ַּבּמַ 

ֵּבית ֶׁשהּוא ָמקֹום ִנְסָּתר ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְקָרא ְּמַייס ִמְּמָעַרת ּפַ ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדיִציַאת ַהַּיְרֵּדן 
ַאַחת ְלִׁשָּׁשה ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ֶׁשל ַהַּיְרֵּדן ַלִּלְוָיָתן ַנֲעֵׂשית  (במדב"ר כא, יח)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  (ע' במהר"ל ח"א ב"ב עד). ַהְּסָתִרים

ְּבַיָּמּה ֶׁשל  ְמַהּלֵ . ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ַהַּיְרֵּדן םֳחָדִׁשי
ֶׁשל  ּסֹוףַהְמַסֵּמל ֶאת ְנֻקַּדת הַ  ֵקץ,א ְּבִגיַמְטִרּיָ ַּפְמָיס . ְוֵכן ִמְסַּתֵּבְלַרֵּמז ַעל ַהְיִריָדה ִלְמקֹום ַהְּקִלָּפה, ֶׁשָּׁשם ַהֹּכל ִסיְבִכי 

ֶׁשַהַּיְרֵּדן יֹוֵצא  (דברים לג, כב)ָבא ְּבַרִּׁש"י ַהְּקֻדָּׁשה ְוִחּבּוָרּה ַלְּקִלָּפה. ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשָּלֵכן ְמקֹור ַהַּיְרֵּדן ָהָיה ְּבַנֲחַלת ֵׁשֶבט ָּדן, ַּכּמּו
. ָיַרד ָּד"ןאֹוִתּיֹות ַיְרֵּדן ְוֵכן  ַלת ֵׁשֶבט ָּדן. ְּדֵׁשֶבט ָּדן ְמַסֵּמל ֶאת ְנֻקַּדת סֹוף ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּׁשם ִמְתַחֶּבֶרת ַהְּקִלָּפה.ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס ֶׁשְּבַנחֲ 

י ְטֶבְרָיה עֹוְבִרים ַעל ֶּפַתח ַהֵּגיִהָּנם, ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא ֶׁשֲחמֵ  (שבת לט.), ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ֵּגִהָּנם, ֶׁשָּׁשם ֶּפַתח הַ ְטֶבְרָיאְוָלֵכן ַהַּיְרֵּדן עֹוֵבר ּבִ 
  יֹוֵרד ַלְּקִלָּפה ִלְמקֹום ַהֵּגיִהָּנם.

ָּקרֹו ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא עִ . ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י ָאַמר ַרב ַּכֲהָנא ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס (בכורות נה.)ַּבְּגָמָרא 
ְדַיְרֵּדָנא, ְּדֵכיָון ֶׁשַהַּיְרֵּדן הּוא ְיסֹוד נּוְקָבא, ְוהּוא יֹוֵצא ִמְּמָעַרת  ַזְכרּוֵתיּה. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּגָמָרא ָנְקָטה ְלׁשֹון ֶׁשל ַיְרֵּדן

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד  ַּדם טֹוַהרְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיְרֵּדןְרֵּדן. ְוֵכן ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלּיַ  ָזָכרַּפְּמַייס, ֲהֵרי ֶׁשִּבְמָעַרת ַּפְּמַייס ֵיׁש ְּבִחיַנת ְיסֹוד 
  ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה. 

ֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶּזה ֵׁשם ֲאֹדָנ"י ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות, ְּדִכּנֶ  תרע"אְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּכֶּנֶרתׁשֶ  (עקב ע' רמח)ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 
ק ֵמַהִּכֶּנֶרת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַמְלכּות. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהַּיְרֵּדן עֹוֵבר ַּבִּכֶּנֶרת ְלַסֵּמל ֶׁשַהַּיְרֵּדן ַהְמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא הּוא ֵחלֶ 

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ַאֲחרֹוןַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות. ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ֶׁשהּוא ֵׁשם ֶׁשל ַהָּירֵ  ַסַהרְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיְרֵּדןַהַּמְלכּות. ְוֵכן 
(אופן  'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'ְוֵכן מּוָבא ּבִ . ""ַמֲעַדֵּני ֶמלֶ  (בראשית מט, כ)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ַיְרֵּדןֶׁשִהיא ַאֲחרֹוָנה ַלְּסִפירֹות. ְוֵכן  ַהַּמְלכּות

  ָהֲעִׂשיִרית.. ְּדַהַּיְרֵּדן ַׁשָּי ְלִמַּדת ַהַּמְלכּות ֲהָוָי"ה ְּפָעִמים ֵׁשםי' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְרֵּדןּיַ ׁשֶ  סא)
 ֵפץ ַחִּיים' זצ"ל, ָּבּה ָּגר ֶה'חָ ַיְרֵּדןֶׁשֵּיׁש ָּבּה אֹוִתּיֹות  ַראִדיןהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֵׁשם ָהֲעָּיָרה 

ש ִמְלָחמֹות, ְוִנָּבא ֶאת ַהַּתֲאִרי ַהְמֻדָּיק ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ְוָאַמר ֶׁשָּתבֹ  א ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ֶׁשִּדֵּבר ַעל ָׁש
ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  שפ"וְוִתּקּון ַהִּדּבּור ֶׁשָּקׁשּור ִעם ֵׁשם  ׁשֹוןּלָ ּוִמָּׁשם ָּבא ָלעֹוָלם ִעְנַין ְׁשִמיַרת הַ  ְׁשִליִׁשית ֶׁשֵחֶלק ֵמָהעֹוָלם ֵיָחֵרב ְועֹוד,

  מּוָבא 

  ָמִצינּו 

  ָמִצינּו 

  מּוָבא 

  ְוהֹוִסיף 
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 ַיְרֵּדןּדְ  ְּבֵני ָאָדם. ְלׁשֹוןְוַהִּדין ִמְׁשַּתֶּנה ְלִפי  ָּלׁשֹוןְוֵכן ִּבְנָדִרים ִהְקִּפידּו ַעל הַ  ָלׁשֹון.הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  שפ"וְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ְוֵׁשם 
.  ּפּוָמא ִּדיֵליּה ַמְלכּות, ְּתֵרין ִׂשְפָוון נֶַצח ָוהֹוד, ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים )יתרו מג:(ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא  ר י'.ָנדַ אֹוִתּיֹות 

ֶפה ֶׁשְּלַמְעָלה,  (מנחות צח.)ִצינּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשְּיסֹוד ַהּנּוְק' ִנְקָרא ֶּפה. ּוְכִפי ֶׁשּמָ  (הארות זו"ן פ"ז) ְּב'אֹוְצרֹות ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ְוֵכן מּוָבא
א ְּבִרית ַהֶּפה, ִּכי . ְּדֶפה ִּבְכָללּותֹו הּוא ַמְלכּות, ְוַהָּלׁשֹון ִהיא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ְּדנּוְק', ָלֵכן אֹוְמִרים ְּבִרית ַהָּלׁשֹון, ְוֶּפה ֶׁשְּלַמָּטה

  יא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ְּדנּוְק'.ַהְּבִרית ִהיא ֶּדֶר ַהָּלׁשֹון ֶׁשהִ 
ינֹו ָמצּוי ְּבָיֵמינּו, ֵּכיָון ֶׁשֵהם ַהְּקִלָּפה ְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן, ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֶמֶל ִעם ִּגינּוֵני ַמְלכּות ְוכּו', ֶׁשִּכְמַעט אֵ 

, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'. ָלֵכן ַהַּמְלכּות ַהַּמְלֶּבֶׁשת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבּמַ  ְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשָּׁשם ְמקֹומֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל
ם ֶׁשל ַמְמֶלֶכת ַיְרֵּדן ַהּיֹום,  ָמקוֹ ֶאְצָלם ִהיא ָּדָבר ִעָּקִרי. ְוֵכן ַמְמֶלֶכת מֹוָאב ַהְּקדּוָמה ֶׁשִּמֶמָּנה ָיָצא ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵמרּות, ָהְיָתה ְּבאֹותוֹ 

 ינּויְ , הַ יחַ ׁשִ ּמָ הַ  לֶ מֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא 453ל ת ׁשֶ רוֹ פָ ן סְ תָ אוֹ  354 ְּבִגיַמְטִרָּיא ןּדֵ ְר יַ  לֶ מֶ ן כֵ וְ  ְוֵהם ַהֶהְמֵׁש ֶׁשל ַמְמֶלֶכת מֹוָאב ַהְּקדּוָמה.
  .מלכותבגימטריא  עבדללה מלך ירדןוכן  .הּפָ לִ ּקְ ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ ר מִ ּפָ סְ ּמִ ת הַ אֶ  פֵ א הוֹ הּוׁשֶ 

ְמַנֶּׁשה, ּוַבַּצד ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ְּדָלֵכן ַהַּיְרֵּדן ִנְמָצא ְּבַנֲחַלת ַהְּׁשָבִטים יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין. ְּדֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָהְיָתה ַנֲחַלת ֲחִצי ֵׁשֶבט
ין ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה, ְוַנֲחַלת ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמין. ְּדַהַּיְרֵּדן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ְויֹוֵסף ּוִבְנָימִ  ָהְיָתה ַנֲחַלת ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל

סֹוד. ְוֵכן ַהַּיְרֵּדן הּוא ָסמּו ִלְׁשֶכם, יְ ֵהם ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַוֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל אֹות', ִויסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִמְתַחֵּבר לַ 
ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאָלי ּוְתנּו ִלי  ןּוַמּתָ ר ֹמהַ  דְמאֹ  י"ַהְרּבּו ָעלַ  (בראשית לד, יב)ּוֵבַאְרנּו ֶׁשְּׁשֶכם ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ִמיָלה' ֶׁשְּׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ָהָיה ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה, ּוְׁשֶכם ָחַׁשק , ְּדבֵ ַיְרֵּד"ןֶאת ַהַּנֲעָרה ְלִאָּׁשה" ס"ת 
ָלֵתת ְנדּוְנָיה ְּגדֹוָלה ִּבְׁשִביל  ם ִהְסִּכיםְלִהְזַּדֵּוג ִעם ִּדיָנה ֶׁשִהיא ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ַיְרֵּדן. ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּׁשכֶ 
, ְׁשִכָנהֵהן  ַיְרֵּדןיְטׁש ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ַהַּיְרֵּדן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ר' ָנֶטע ֵמָאֶווִר 

  ִּכי ַאֲחֵרי ַהּנּו"ן ֵיׁש עֹוד נּו"ן.
, ְקׁשּוָרה ַלְיסֹוד ְוָלֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשִּמְתַחֵּבר "ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו" (במדבר לג, מח)ָהִעיר ְיִריחֹו ֶׁשִּנְמֵצאת ָסמּו ַלַּיְרֵּדן ְוִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 

ר 'ַחְׁשַמל לּוָלב' ֶׁשַהָּתָמר ְמַסֵּמל ְיסֹוד ּוַמְלכּות. ְוֵכן מּוָבא . ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאמַ "ִעיר ַהְּתָמִרים"ַלַּיְרֵּדן, ִּדיִריחֹו ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 
ְמַסֵּמל ֶאת  ָיֵרחַ , ָּבּה ָראּו ָלִראׁשֹוָנה ֶאת מֹוַלד ַהָּיֵרַח ִלְפֵני ָּכל ַהְּמקֹומֹות, וְ ָּיֵרחַ ִהיא ִעיר הַ  ְּיִריחוֹ ׁשֶ  (פל"ח)ְּבֵסֶפר 'יֹוִסיפּון' 
  ֶׁשל ַהַּמְלכּות.  ם ְיִריחֹו הּוא ַעל ֵׁשם ָהֵריחַ ַהַּמְלכּות. ְוֵכן ַהּׁשֵ 

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ָּדְׁשָנּה ֶׁשל ְיִריחֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה ַעל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה. (ילקוט דברים תתקנז)ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 
ְּכֶׁשָהיּו  (במדבר י, לב)ֶׁשל ֵׁשם ַׁשַּד"י, ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק' ֶׁשִּמְסָּפר ֲחֵמׁש ֵמאֹות הּוא ִמּלּוי 

ּו ִמי ֶׁשִּיָּבֶנה ִיְׂשָרֵאל ְמַחְּלִקין ֶאת ָהָאֶרץ ָהָיה ָּדְׁשָנּה ֶׁשל ְיִריחֹו ת"ק ַאָּמה ַעל ת"ק ַאָּמה ְוִהִּניחּוהּו ִמַּלֲחלֹוק, ָאְמר
ַהר ַהַּבִית ָהָיה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה ַעל ֲחֵמׁש ֵמאֹות  (מידות ב, א)ּוָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה  ׁש ְּבֶחְלקֹו הּוא ִיְטֶלּנּו.ֵּבית ַהִּמְקּדָ 

 (ספרי בהעלתך)א ַּבִּמְדָרׁש ַאָּמה. ְוֵכן מּובָ  ת"קַעל  ת"ק. רֹוִאים ֶׁשָּדְׁשָנּה ֶׁשל ְיִריחֹו ָקׁשּור ְלַהר ַהַּבִית ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָהיּו ְּבִמְסָּפר ַאָּמה
ֶׁשֵחֶלק ֵמַהִּמְׁשָמרֹות ָהיּו ִּביִריחֹו, ְוֵחֶלק  (תענית כז.)ֶׁשֵהִניחּו ֶאת ַנֲחַלת ְיִריחֹו ְלִמי ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיְהֶיה ְבֶחְלקֹו. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

  יּו ׁשֹוְמִעים ִּביִריחֹו ְּבֵנס ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָּקרּו ִּבירּוָׁשַלִים, ִּכי ְיִריחֹו ִהיא ְּכמֹו ְירּוָׁשַלִים.ֶׁשהָ  (תמיד ג, ח)ִּבירּוָׁשַלִים. ְוֵכן מּוָבא ָּבראב"ד 
ַּפְּמַייס ֶׁשְּבַנֲחַלת ֵׁשֶבט ָּדן. ֶׁשַהַּיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת  (דברים לג, כב)ְּדָלֵכן ְמקֹור ַהַּיְרֵּדן ָהָיה ְּבַנֲחַלת ֵׁשֶבט ָּדן, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

ד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַּׁשָּי ַלֵּׁשם ְּדֵׁשֶבט ָּדן ְמַסֵּמל ֶאת ֵׁשם ֲאֹדָנ"י ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'. ְוֵכן ַהַּיְרֵּדן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסוֹ 

  ִנְרֶאה 

  ִנְרֶאה 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ִנְרֶאה 
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ֹון" ְּבִדּלּוג ָהפּו ֶׁשל ד' אֹוִתּיֹות, ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ּיֵרי צִ ְר ַעל הַ  דֶׁשֹּירֵ  ן"ְּכַטל ֶחְרמוֹ  קלג, ג)(תהילים ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ַיְרֵּד"ןְוֵכן  ֲאֹדָנ"י.
ר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'. ְוַהַּיְרֵּדן נּו ְּבַמֲאמַ ַעל ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַטל ְוָהר ַהֻּמְׁשָּפע ְלִצּיֹון ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ִּכְדֵבַאְר 

  ַׁשָּי ִלְבִחיַנת ִצּיֹון ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות.
ּו . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוַחבְּבַמֲאַמר 'סֹוד ַהֵחִצי' ֶׁשַהַּיְרֵּדן ָהָיה ְגבּול ְּבַצד ָהֹרַחב ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, וְ  ֵּבַאְרנּו

, ָלֵכן הּוא ְגבּול ִּדיןַהְמַרֵּמז ַעל הַ  אדנ"יֶׁשל ֵׁשם  ָדן, ְוהּוא ִמְּלׁשֹון ִּדיןֵּכיָון ֶׁשַהַּיְרֵּדן הּוא ֵסֶמל ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 
ַּיְרֵּדן ְּביֹום י' ְּבִניָסן ִּביֵמי ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם ִמַּדת ְּבַצד ָהֹרַחב ֶׁשהּוא ִדין. ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ה' סֹוֵבב ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיַעְברּו ֶאת הַ 
  ֵּסֶדר.ֵליל הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּיְרֵּדןַהֶחֶסד, ְּכֵדי ֶׁשַהֶחֶסד ַיְמִּתיק ֶאת ַהִּדין. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

ֵהיֶכם ה' ֲארֹון ִלְפֵני ִעְברּו ְיהֹוֻׁשעַ  ָלֶהם "ַוֹּיאֶמר ה) ד, (יהושע  ֶאֶבן ִאיׁש ָלֶכם ְוָהִרימּו ַהַּיְרֵּדן ּתוֹ  ֶאל ֱא
 ָמָחר ְּבֵניֶכם ִיְׁשָאלּון ִּכי ְּבִקְרְּבֶכם אֹות ֹזאת ִּתְהֶיה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל: ְבֵני ִׁשְבֵטי ְלִמְסַּפר ִׁשְכמוֹ  ַעל ַאַחת

 ַּבַּיְרֵּדן ְּבָעְברוֹ  ה' ְּבִרית ֲארֹון ִמְּפֵני ַהַּיְרֵּדן ֵמיֵמי ִנְכְרתּו ֲאֶׁשר ָלֶהם ַוֲאַמְרֶּתם ם:ָלכֶ  ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ָמה ֵלאֹמר
 י"ב ָלַקַחת ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ִצָּוה ה' ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .עֹוָלם" ַעד ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְלִזָּכרֹון ָהֵאֶּלה ָהֲאָבִנים ְוָהיּו ַהַּיְרֵּדן ֵמי ִנְכְרתּו
 ה' ְּבִרית ֲארֹון ֶּדֶר ָהְיָתה ַהַּיְרֵּדן ְּבִקיַעת ָּכ ,ֶׁשל יֹוֵסףארונו  ֶּדֶר ָהְיָתה ֶּדֶר ָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת ִּדְכֵׁשם .ֵמַהַּיְרֵּדן ֲאָבִנים

   ֶׁשְּבתֹוכֹו. ְוַהּלּוחֹות

. ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד תנַ ִמְׁשֶנה ּתֹוָרה הּוא ְּבִחי
  .ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש תנַ ַהד' ְסָפִרים ְּבִחיוְ 
 געוֹ וְ . ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש תנַ הּוא ְּבִחין יחוֹ סִ 

  .ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד תנַ ְּבַעְׁשָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעי ְּבִחי
 ,ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש תנַ ַהד' ְסָפִרים ְּבִחיְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד. וְ  תנַ ִמְׁשֶנה ּתֹוָרה הּוא ְּבִחי )תרנ"ט ברים(ד' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ּבַ 

ּיֹות ְּבַבִית ָלֵכן ֵיׁש ְּבִמְׁשֶנה ּתֹוָרה ָּכל ַהֶּנֱאַמר ַּבד' ְסָפִרים ַהּקֹוְדִמים ְּכמֹו ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ָיד ֶׁשָּכל ַהד' ַּפְרׁשִ 
ל ין ׁשֶ ּלִ פִ תְ ב ּבִ תּוּכָ ׁשֶ  וֹ ֶאל ַהּתֹוָרה. ְּכמ לאֵ רָ ׂשְ י יִ ִלּבֹות ְּבנֵ תֹוָכחֹות ֶׁשֵהם ְמָקְרִבין  ירֵ בְ ְדָבִרים ּדִ  ארָ ְוָלֵכן ִנקְ  ד,חָ אֶ 
ַהְנָהַגת ּדֹור  הֶׁשֵּכן ָהיָ  ,ֶנֶגד ַהֹּמַח ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה אׁשל רֹ ין ׁשֶ ּלִ פִ ְוהּוא ֶנֶגד ַהֵּלב. ּותְ  "ּוְקַׁשְרָּתם" דיָ 

א כְ  ְוָהָיה ְל " ל,אֵ רָ ׂשְ ץ יִ רֶ אֶ ל לְ אֵ רָ ׂשְ י יִ ֶדֶר ַהֶּטַבע. ּוִמְׁשֶנה ּתֹוָרה הּוא ַהֶּדֶר ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבנֵ ַהִּמְדָּבר ְּבִהְתַּגּלּות ֶׁש
ֶה ּתֹוָרה ִמְתַּדְּבִקין ְּבָכל ַהּתֹוָרה ּוְקַׁשְרָּתם ַוֲהָדר ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ".ְלאֹות ַעל ָיְד ר' ב. צ.  הרה"גי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ  .ְּבֹכַח ִמְׁשנ
ם ּגַ ת ׁשֶ רֶ מֶ א אוֹ רָ מָ ּגְ הַ י ׁשֶ פִ כְ ים, ּוִר בָ ּדְ  ׁשּמָ חֻ ים ּבְ אִ צָ מְ ל הקב"ה נִ ין ׁשֶ ּלִ פִ ּתְ ים ּבַ בִ תּוּכְ ים ׁשֶ קִ סּוּפְ ל הַ ּכָ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ ָאג. שליט"א ׁשֶ 

ָאַמר ַרִּבי ַאִּבין ַּבר ַרב  (ברכות ו.)א רָ מָ ּגְ י הַ רֵ בְ ת ּדִ יא אֶ בִ נָ ד. וְ יָ ל ין ׁשֶ ּלִ פִ ּתְ ם ּבַ ב ּגַ ּות ׁשבוֹ תּות ּכְ וֹ ּיִׁש ְר ּפַ ל הַ ל הקב"ה ּכָ ין ׁשֶ ּלִ פִ ּתְ ּבַ 
ְזרֹוַע ֻעּזֹו", ְוֵאין ַאָדא ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ִמַּנִין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּניַח ְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֱאַמר "ִנְׁשַּבע ה' ִּביִמינֹו ּובִ 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו". ְוֵאין "ֻעּזֹו" ֶאָּלא ְּתִפִּלין, ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן". ּוִמַּנִין "ְיִמינֹו" ֶאָּלא ּתֹוָרה, 

  ְוֵכן 

 ָּכתּוב

  א בָ מּו
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ָיא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַתנְ  ֶׁשַהְּתִפִּלין ֹעז ֵהם ְלִיְׂשָרֵאל ִּדְכִתיב "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמָּך".
ין ְּדָמאֵרי ָעְלָמא, ַהָּגדֹול אֹוֵמר ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשָּבֹראׁש. ָאַמר ֵליּה ַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ְלַרב ִחָּיא ַּבר ַאִּבין ַהֵני ְּתִפּלִ 

ב ַאָחא ְּבֵריּה ְּדָרָבא ְלַרב ַאִׁשי ֵּתיַנח ְּבַחד ָאַמר ֵליּה "ּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד". ָאַמר לֹו רַ  ַמה ְּכִתיב ְּבהּו
ִהים" ֵּביָתא ִּבְׁשָאר ָּבֵּתי ַמאי ָאַמר ֵליּה "ִּכי ִמי ּגֹוי ָּגדֹול", "ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול", "ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל", "אֹו ֲהנִ  ָּסה ֱא

ֶאָּלא "ִּכי ִמי ּגֹוי ָּגדֹול", ּו"ִמי גֹוי ָּגדֹול", ְּדַדְמָין ַלֲהָדֵדי ְּבַחד  ,י"ּוְלִתְּת ֶעְליֹון", ִאי ָהִכי ְנִפיֵׁשי ְלהּו טּוָבא ָּבּתֵ 
ִהים" ְּבַחד ֵּביָתא. "ּוְלִתְּת ֶעְליוֹ  ן" ְּבַחד ֵּביָתא. ֵּביָתא. "ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל" ּוִמי ְּכַעְמ ְּבַחד ֵּביָתא. "אֹו ֲהִנָּסה ֱא

   .ֶאְדְרֵעיּהְוכּוְלהּו ְּכִתיֵבי ּבְ 
ִסיחֹון ֶמֶל ֶחְׁשּבֹון ֹׁשֶרׁש ַהַּמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ֶנֶגד ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש. עֹוג ְּבַעְׁשְּתרֹות   "מ)תר ברים(ד' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ּבַ 
 , ד)דברים א(ג: עוֹ ן וְ יחוֹ ת סִ עַ נָ כְ ל הַ ים ׁשֶ קִ סּוּפְ ּבַ  חַ תֵ וֹ ים ּפִר בָ ּדְ  ׁשּמָ חֻ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . דיָ  לין ׁשֶ ּלִ פִ ּתְ ְבֶאְדֶרִעי ַהַּמֲעֶׂשה ֶנֶגד ּו

 ",ָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעיַאֲחֵרי ַהֹּכתֹו ֵאת ִסיֹחן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבַעׁשְ "
ין ּלִ פִ ל ּתְ י"ן ׁשֶ ת ִׁש אוֹ הָ יף ׁשֶ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ ים. וְ ִר בָ ּדְ  ׁשּמָ ל חֻ ד ׁשֶ וֹ ּסא הַ הּוׁשֶ  דיָ  לין ׁשֶ ּלִ פִ ל ּתְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ,ְּבֶאְדֶרִעיר ׁשֶ אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ כְ ּו
 י"ןׁשִ ת אוֹ ד הָ וֹ א סהּוׁשֶ  ןׁשָ ּבָ הַ  לֶ ג מֶ עוֹ ן וְ יחוֹ סִ ת לְ רוֹ ּוׁשין קְ ּלִ פִ ּתְ ן הַ כֵ , לָ ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר יןּלִ פִ ּתְ הַ ת מֵ וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ת יְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ 
  ין.ּלִ פִ ּתְ הַ ת מֵ קֶ נֶ וֹ ּיׁשֶ 

ם יִ ּנַ ׁשִ  ׁשי יֵ כִ ם" וְ יהֶ ּנֵ ׁשִ ף לְ רֶ טֶ  נּונָ תָ א נְ ה' ׁשֶ  רּוים: ּבָ נִ ידוֹ ּזֵ ם הַ יִ ּמַ הַ  נּוׁשֵ פְ ל נַ ר עַ בַ י עָ זַ "אֲ  (נח סד.)ר הַ ּזֹ ּבַ 
עם פירוש (איכה קיא. ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ןכֵ וְ  ם.יִ ּנַ ת ִׁש ינַ חִ ּבְ  רֶ יא ּדֶ הִ  ַהְּקֻדָּׁשהמֵ ה ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ּיְ ם ׁשֶ ר ׁשָ אֵ בָ מְ . ּו'כּום וְ יִ ּמַ לַ 

 ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמֲחִטיא ֶאת ָהָאָדם הּוא נֹוֵׁש אֹותֹו.  )'מתוק מדבש'

 עבַ ׁשֶ  יׁשִר הוֹ  אהּווְ  הוי"ה, םׁשֵ  יםמִ עָ ּפְ  הנֶ מוֹ ׁשְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא קחָ צְ ּיִ ׁשֶ  וישלח)( ה'ָאלָ פְ 'הַ הַ  לעַ בַ לְ  ת'פוֹ יָ  יםנִ 'ּפָ  רפֶ סֵ ּבְ  אבָ מּו
 םּׁשָ ּמִ ׁשֶ  וׂשָ עֵ לְ  קחָ צְ יִ  יׁשִר הוֹ  דחָ אֶ  הוי"ה םׁשֵ וְ  ,הוי"ה םׁשֵ  יםמִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא בקֹ עֲ יַ  ןכֵ לָ  ב,קֹ עֲ יַ לְ  הוי"ה תמוֹ ְׁש 

 ו,ׂשָ עֵ  לׁשֶ  הָאמְ ּטֻ הַ  תחוֹ ּכֹ  תעַ בְ ִׁש  תלּולָ ּכְ  תאֶ  תלֶ ּמֶ סַ מְ  ןּׁשֵ ׁשֶ  ראֵ בָ מְ ּו ו.ׂשָ עֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןׁשֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ  םעִ  הוי"ה םׁשֵ  ןכֵ לָ  ,תוֹ יקָ נִ יְ 
 ד"עַ  ,וֹ ּלׁשֶ  הָאמְ ּטֻ הַ  תחוֹ ּכֹ  תעַ בְ ִׁש  תאֶ  לּטֵ בַ לְ  יםמִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ  וׂשָ עֵ לְ  הוָ חֲ ּתַ ְׁש הִ  בקֹ עֲ יַ  ןכֵ לָ וְ  א,מֵ טָ  יםמִ עָ ּפְ  עבַ ׁשֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןׁשֵ 
 ידסִ חָ  תוֹ אוֹ  לעַ  כט:) (קידושין ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ ׁשֶ  מוֹ כְ ּו יו,חִ ָא ןיַ נְ מִ ּכְ  הוי"ה םׁשֵ  יאהִ ׁשֶ  וֹ ּבׁשֶ  הּׁשָ דֻ ּקְ הַ  תּדַ קֻ נְ לִ  יו"חִ ָא דעַ  וֹ ּתׁשְ ּגִ 
 לׁשֶ  תוֹ הּוּמַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  .ׁשרָ דְ ּמִ הַ  יתבֵ ּבְ  ירּוׁשָ  היָ הָ ׁשֶ  ׁשחָ נָ  תוֹ אוֹ מֵ  דחָ אֶ  אׁשרֹ  רׁשַ נָ  היעָ ִר כְ ּו היעָ ִר ּכְ  לּכָ  םעִ וְ  תיעוֹ ִר ּכְ  עבַ ׁשֶ  ערַ ּכָ ׁשֶ 
 כ"ו, "ןׁשֵ  ןהֵ  "ׁשֵ נוֹ  תוֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ  שליט"א סֹוֵפר יֹוֵסף ר' ָהרה"ג יףסִ הוֹ וְ  יו.ּנָ ִׁש  רֶ ּדֶ  הוי"ה םּׁשֵ מִ  תוֹ יקָ נִ יְ  יאהִ  מוֹ ְׁש ּבִ  תזֶ מֶ ְר ּנִ הַ  וׂשָ עֵ 
  כ"ו. ןיַ נְ מִ ּכְ  הוי"ה םּׁשֵ מִ  אּבָ ׁשֶ  עפַ ּׁשֶ הַ  תאֶ  תכֶ ׁשֶ נוֹ  הּפָ לִ קְ ּדִ  "ןּׁשֵ הַ ׁשֶ  זּמֵ רַ לְ 

 ֶׁשֵעָׂשו כה) ,(בראשית כה יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּום מּוָבא ְוֵכן ַהַּמִּזיק, ֵׁשן ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשֵעָׂשו (ב"ק ג:) ַּבמהרש"א מּוָבא
 ְּדִחיָלה ְרִביָעָאה ֵחיָוה" ם,יִ ּנַ ִּׁש ּבַ  אהּו וׂשָ עֵ  לׁשֶ  חוֹ ּכֹ ׁשֶ  ז) ז, (דניאל ב,תּוּכָ ּבַ  יםאִ רוֹ  ןכֵ וְ  .ִׁשַּנִים ִעם נֹוַלד
   .ִׁשיָניוְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעָׂשו ׁשֶ  (בראשית לג, ד) 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ּבְ  ןּיֵ ְועַ  ".ַלּה ַפְרֶזל ִּדי ְוִׁשַּנִין ַיִּתיָרה ְוַתִּקיָפא ְוֵאיְמָתִני

ת רֶ ּבֶ חַ תְ את מִ ת זֹ אוֹ וְ  ֶׁשָהאֹות ׁש' ִהיא אֹות ֶׁשל ֱאֶמת ּוְקֻדָּׁשה, ְוג' ַהַּקִּוים ֶׁשָּבּה ֵהם ְּכֶנֶגד ג' ָאבֹות. (הקדמה ב:)ַּבֹּזַהר 
ה זֶ , וְ ְקֻדָּׁשהל ת ׁשֶ יא אוֹ הִ ת ש', ׁשֶ אוֹ הָ מֵ יא ר' הִ ת ק' וְ וֹ ּיתִ אוֹ ת לָ כֶ ּיֶ ׁשַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ּיְ ׁשֶ  ינּויְ ה. הַ ּפָ לִ ּקְ ה לַ יקָ נִ ת יְ תֵ ה לָ ּפָ לִ ּקְ לַ 

   .י"ןּׁשִ הַ ים מֵ קִ נְ יוֹ ק"ר הַ ׁשֶ "ר קֶ ּׁשֶ ד הַ סוֹ 
 ַהַהְׁשָּפָעה ַעל ּוְמַרְּמִזים ַהְּמָצִרים ֵּבין ִּביֵמי ַהְּמִאיִרים ֲהָוָי"ה ֵׁשם ֶׁשִחּלּוֵפי רה) ע' ח"ב המצרים (בין ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ּבְ  מּוָבא ןכֵ וְ 

 םׁשֵ  םעִ  הרָ צָ  ןכֵ וְ  .ִׁשי"ן ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם מצפ"ץ כוז"ו, טדה"ד, ַהִחּלּוִפים ְּדג' ִׁשי"ן, ָהאֹות ְּבסֹוד ֵהם ,הּפָ לִ ּקְ לַ  ֲהָוָי"ה ִמֵּׁשם ֶׁשּיֹוֶרֶדת
   אדנ"י. "הרָ צָ  לשֶ  ינִ ּׁשֵ הַ וְ  ים,פִ ּוּלחִ  ג'הַ  לׁשֶ  דחָ אֶ  י"ן,ִׁש  תוֹ ּיתִ אוֹ  יּתֵ ׁשְ  יןּבֵ  ים,ִר צָ ּמְ הַ  יןּבֵ  לׁשֶ  דוֹ ּסהַ  הזֶ וְ  י"ן,ׁשִ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  אדנ"י

  א בָ מּו

   ינּוצִ מָ 

 ןכֵ וְ 

 ןכֵ וְ 

   ינּוצִ מָ 
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 ' ת וֹ ּיתִ ן אוֹ הֵ  ,ׁשחָ נָ ן וְ טָ ׂשָ ת בוֹ תֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ש"ןת וֹ ּיתִ אוֹ "א ׁשֶ ְוַהגר"ט ַהבעשם ׁשֵ ּבְ  (ערך חמס)ְּבֵסֶפר 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת
ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵעָׂשו נֹוֵׁש  (עיין בפרוש הגר"א על תיקוני זהר תיקון יט)ן. הֶ ּלָ ֻּטְמָאה ׁשֶ ת הַ וֹ ּיתִ ן אוֹ הֵ  ח"טת וֹ ּיתִ אוֹ ן, וְ הֶ ּלָ ְּקֻדָּׁשה ׁשֶ הַ 

ְוֵכן ַלֵּׁשן ַיַחד ִעם  .ִׁשי"ןִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות  ֵּׁשןֶׁשהַ  ש') (אות 'ִמְדַרׁש אֹוִתּיֹות ְּדר"ע', ֶאת ַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב, ְּדָמִצינּו ּבְ ְּבִׁשָּניו
 (בהעלתך קנד:)ר הַ ּזֹ ל הַ ' עַ ׁשבַ ּדְ ק מִ תוֹ 'ּמָ הַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .םיִ ּנַ ִּׁש ם הַ ּוּלּצִ ּבַ  נּואֵ ְר הֶ ׁשֶ ְּכִפי  ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשָּלּה ֵיׁש צּוַרת אֹות ִׁשי"ן

  ה. ּפָ לִ ּקְ ד לַ רֵ וֹ ּיע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ם מְ יִ רַ חוֹ אֲ וַ  קס"ו. קפ"דת ע"ב ס"ג. מוֹ ל ׁשֵ ם ׁשֶ יִ רַ חוֹ אֲ א הָ ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ "ן ׁשֵ ׁשֶ 

  

י ם ּכִ יִ ּנַ ִּׁש הַ  רֶ ת ּדֶ קוֹ נְ ת יוֹ וֹ ּפלִ ּקְ ן הַ כֵ לָ וְ  ן,בֶ אֶ י מֵ ּוׂשעָ ם ׁשֶ דָ ָאף הָ גּויד ּבְ חִ ּיָ ר הַ בָ אֵ יא הָ הִ  ןּׁשֵ הַ הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ יף סִ הוֹ וְ 
  ה.יסָ עִ לְ ז ּבִ מָ ְר נִ  "עלַ סֶ ן כֵ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ ל הַ ה אֶ בָ רוֹ ּקְ ם ׁשֶ מֵ וֹ ּדל הַ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ה ּבְ נָ וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ גָ רֵ דְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ן מְ בֶ אֶ 

ֶּלָעִתיד ִלימֹות ֶּבן ִמָּכאן ָאְמרּו ׁשֶ  (תדבא"ר כו) ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמב, ּכַ לָ ת חָ קוֹ נְ וֹ ּים ׁשֶ יִ ּנַ ת ִׁש ינַ חִ יא ּבְ ה הִ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ּיְ ׁשֶ  ינּוצִ מָ 
ש ַאּמֹות יםִר מְ ים אוֹ מִ כָ חֲ וַ  ,ָּדִוד ֶׁשִּיְהיּו ִׁשֵּניֶהם ֶׁשל אֹוְכֵלי ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשִכין כ"ד ַאּמֹות ִשים ְוָׁש ּוַמה  ,ְׁש

ְּכֶנֶגד ָּכל ֹחֶדׁש  ,ִרים ְוַאְרָּבָעה ִלְמִניקֹותֶאָּלא ְּכֶנֶגד ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ִלְמֻעֶּבֶרת ְוֶעׂשְ  ,ִּנְׁשַּתָּנה ל"ג ִמן ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע
   .ְוֹחֶדׁש ַאָּמה ַאַחת

ֹמה'ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּבֹו ֶׁשִּמָּׁשם הּוא יֹוֵנק, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר  ָרָׁשעָהאֹות ִׁשי"ן ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה  ַעל  (פורים) 'ִּתְפֶאֶרת ְׁש
א ִּתָּׁשֵאר  ָרעְוהּוא ִיָּׁשֵאר ַרק ִׁשי"ן ֶׁשִאם נֹוִציא ֵמָהָרָׁשע ֶאת ָהאֹות  ִיְגָמר ָנא ַרע ְרָׁשִעים""ַהָּכתּוב  הּוא ִיָּגֵמר ְוָימּות, ְּד

 תוֹ ים אוֹ ִׁש ְר גָ ּמְ ׁשֶ ק לֵ מָ עֲ א ְּבִגיַמְטִרּיָ ק ּקָ מַ ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות יף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א סִ הוֹ וְ   לֹו ַהְיִניָקה ֵמַהְּקֻדָּׁשה.
 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלתת ק' אוֹ הָ  רֶ דֶ  יעוֹ נִ כְ הַ יו לְ לָ ת אֵ דֶ רֶ יוֹ ק וְ לֵ מָ ת עֲ ה אֶ יעָ נִ כְ ת ש' מַ אוֹ הָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ ש' ן יַ נְ מִ ּכְ  300"י יס קֵ סִ ְר ת ּתַ עּוצָ מְ אֶ ּבְ 
ם לָ עוֹ ת ּבָ לֶ עֶ פוֹ ת ּווֹ ּפלִ ּקְ ת הַ ה אֶ ּיָ חַ ּמְ ת ׁשֶ מֶ אֱ יא הָ י"ן הִ ת ִׁש אוֹ , ּדְ י"ןּׁשִ ת הַ עַ ׁשְ ת מֶ אֱ הָ ע גַ רֶ א לְ רֹ קְ לִ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ן כֵ וְ  .ׁשחָ ּנָ הַ 
  ה.ּזֶ הַ 

 הוי"הר ׁשֶ ָעֶרי אֲ ׁשְ ְטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ׁשֹ ְפִטים וְ ׁשֹ " (דברים טז, יח)ב תּוּכָ ל הַ ג שליט"א עַ ְר ּוּבזְ ינְ ק ּגִ חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ּבְ 
ֶהי ֹנֵתן ְל לִ  ם, דָ ָאהָ  אׁשרֹ ּבְ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ִר עָ ד ז' ְׁש גֶ נֶ ּכְ  י"ןת ׁשִ וֹ ּיתִ ז' אוֹ  וֹ ּב ׁשּיֵ ". ׁשֶ ַּפט ֶצֶדקׁשְ ְפטּו ֶאת ָהָעם מִ ׁשָ ָבֶטי וְ ׁשְ ֱא

א צֵ ם יוֹ ּׁשָ ּמִ ר ׁשֶ עַ ׁשַ  ׁשּיֵ ם ׁשֶ קוֹ ל מָ כָ ּבְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ עש' רָ ת וֹ ּיתִ א אוֹ הּו רעַ ּׁשַ ׁשֶ  ינּורֵ בָ י ּדְ ל ּפִ יף עַ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר ר. נִ מֹ ְׁש לִ  יִר ם צָ יהֶ לֵ עֲ 
  י"ן. ִּׁש הַ  רֶ ס ּדֶ נֵ ּכָ א יִ  ערַ הָ ר ׁשֶ מֹ ְׁש לִ וְ  רעֵ ת יוֹ הְ לִ  יִר צָ יו. וְ רָ עָ ל ְׁש ר עַ מֵ וֹ ם ׁשדָ ָאין הָ ם אֵ ע אִ רַ ת לָ רֶ ּבֶ חַ ּמְ י"ן ׁשֶ ת ִׁש אוֹ  ׁשע, יֵ פַ ׁשֶ 

ׁש ֵמאֹות ׁשֹוְטִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי אֹותֹו ֶּבן ָאָדם, ן מַ זְ ּבִ שמטות לס' שמות רעג.) (הר הַ ּזֹ ּבַ  ֶׁשֵּמת אֹותֹו ֶּבן ָאָדם, ְׁש
ַהָּקדֹוׁש ְמַׁשֵּבר ֵאּלּו ְקָׁשִרים ּומֹוִריד, אֹותֹו ֵחְטא  , ְוַהֶּמלֶ ְותֹוְפִסים אֹותֹו, ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ִלְפֵני ַהֶּמלֶ 

ש ֵמאֹות ים ׁשֶ אִ . רוֹ ֵמַעל ַצָּוארֹו, ְוַעל סֹוד ֶזה ָּכתּוב "ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון" ]ַהְּבִרית ַגםּפְ [ ְׁש
ן כֵ ם. וְ גָ ּפְ ה הַ ׂשָ עֲ נַ  ּהּכָ ְר ּדַ ש', ת אוֹ ל הָ ן ׁשֶ יָ נְ ּמִ א הַ הּוְׁשלׁש ֵמאֹות ּדִ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו ׁשֹוְטִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵרי אֹותֹו ֶּבן ָאָדם,

  .ַרִּבי יֹוָחָנן ְׁשלׁש ֵמאֹות ִמיֵני ֵׁשִדים ָהיּו ָאַמר (גיטין סח.)ַּבְּגָמָרא  ינּוצִ מָ 

  מּוָבא 

  ן כֵ וְ 

  ְוֵכן 

   אבָ מּו

   ינּוצִ מָ 
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 י) קיב, (שם .ִׁשַּבְרָּת" ִעיםְרׁשָ  "ִׁשֵּני ח) ג, (תהילים בתּוּכָ ׁשֶ  וֹ ְּכמ ְּבִׁשֵּניֶהם. ִהיא ָּבְרָׁשִעים ֶׁשַהִּמְלָחָמה ַּבְּכתּוִבים ְרָמִזים ָמִצינּו
 ְוכּו', ִׁשַּבְרָּת" ְרָׁשִעים "ִׁשֵּני שי"ן) אות 'דר"ע אותיות'( ַהִּמְדָרׁש ןוֹ ׁשלְ  הְוזֶ  ,ְוָנָמס" ַיֲחֹרק ִׁשָּניו ְוָכָעס ִיְרֶאה "ָרָׁשע
 ָהעֹוָלם ָּבֵאי ְוָכל ַאּמֹות, כ"ב ִמִּפיֶהן יֹוֵצא ִלְהיֹות ַהָּמִׁשיחַ  ִּבימֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָממֹון אֹוְכִלין ֶׁשל ִׁשֵּניֶהם ֶׁשֲעִתיִדין

 .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָממֹון ֶׁשָאְכלּו ִמְּפֵני ְואֹוְמִרים ְמִׁשיִבין ִמִּפיֶהן, ִׁשֵּניֶהם יֹוְצִאין ֶׁשּכָ  ֵאּלּו ָחְטאּו ֶמה ְואֹוְמִרים רֹוִאין
 ֵהם ּוִמָּׁשם ְיִניָקָתם, ֶׁשִּמָּׁשם ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל ָממֹוָנם ְמַכִּלים ֵהם ֶׁשְּבִׁשֵּניֶהםם ּוּׁשמִ  םְּבִׁשֵּניהֶ  יםִׁש נָ עֱ נֶ  ֶׁשָהְרָׁשִעים רֹוִאים

ן כֵ ל. וְ אֵ רָ ְׁש ּיִ מִ  קּונְ ּיָ ה ׁשֶ יקָ נִ יְ הַ  לדֶ ּגֹ  תאֶ  ְלֻכָּלם תאוֹ ְר הַ לְ  םיִ ּנַ ִּׁש הַ  תלַ ּדָ גְ הַ ּבְ  אהּו ׁשנֶ עֹ הָ  ןכֵ לָ וְ  ִּבְׁשִביָלם. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת לֹוְקִחים
 ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו "ׁשרֶ ׁשֹ ר"ת  ַּבְרָּת"ׁשִ ָׁשִעים ְר ֵּני ׁשִ "ב תּוּכָ הַ א שליט"א ׁשֶ ירָ צִ חֲ ּוּבד אַ עּוסְ הרה"ג ר' מַ ' מֵ חַ יחוֹ נִ  יחַ רֵ ן 'מֵ יוֹ לָ גִ א ּבְ בָ מּו
"ן וֹ עָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשנֶ עוֹ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ים. וְ קִ נְ ם יוֹ הֵ  ּוּנּמֶ מִ  ׁשרֶ ּׁשֹ ם הַ ּׁשָ ם ׁשֶ יִ ּנַ ִּׁש ם ּבַ תָ ים אוֹ ּכִ ּמַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

  .ש'הַ  רֶ ק ּדֶ נַ ּיָ ׁשֶ  ןוֹ עָ א מֵ ּבָ  ׁשנֶ עֹ י הָ ּכִ  ש'.
 ַהֹחֶש ִהְתִחיל ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ַהַחָּמה ֶׁשָּׁשְקָעה ֵּכיָון ג)י רבתי (פסיקתא ה,יכָ ִׁש נְ  אתרֵ קְ נִ  ׁשחָ ּנָ הַ  תיצַ קִ עֲ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ְיׁשּוְפ הּוא" ּבוֹ  ֶׁשָּכַתב אֹותוֹ  ֶׁשָּמא ,ְלָנְׁשֵכנּו ָּבא ָנָחׁש ֶׁשָּמא ִלי אֹוי ָאַמר ,ָהִראׁשֹון ָאָדם ְוִנְתָיֵרא ,ּוָבא ְמַׁשֵּמׁש
י". נִ יַאּׁשִ הִ  ׁשחָ ּנָ "הַ  (בראשית ג, יג)ב תּוּכָ ּבַ  י"ןׁשִ ת אוֹ ל הָ ה עַ ׁשָ ּגָ דְ הַ  ׁשּיֵ ן ׁשֶ וֹ אׁשִר ם הָ דָ א ָאטְ חֵ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ  י.ְלָנְׁשֵכנִ  ָּבא "ֹראׁש

, עלַ ן סֶ ׁשֵ ל ה עַ תָ יְ הָ  ֵזלַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאת מֵ וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ן יְ כֵ . וְ י"ןׁשִ ת אוֹ ד הָ סוֹ יא ּבְ הִ ׁשֶ  וֹ ּלׁשֶ  ןּׁשֵ הַ  רֶ יא ּדֶ הִ  ׁשחָ ּנָ ת הַ יכַ ִׁש נְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 
" ִׁשֵּניֶהםלְ  ֶרףטֶ  ָתָננּונְ  ֶׁשּלא ה'"ָּברּו  (תהילים קכד, ו)ב תּוּכָ ן הַ כֵ . וְ דרַ יָ ל וְ ּגֵ לְ גִ וְ  פּודְ ע הָ לַ ן סֶ ׁשֵ ר ּוּפם ּכִ יוֹ ף לְ סָ ת מּוּלַ פִ תְ א ּבִ בָ ּוּמּכַ 

  ת.וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ל יְ ה ׁשֶ לָ יְ ּלַ א הַ ל הּוטְ יל נִ לֵ , ּדְ לטְ נִ ר"ת 
ן כֵ וְ , ָהָרָׁשע זֹוֵמם ִלָּכֵנס ְּבִׁשָּניו ַּבַּצִּדיק, ִליֹנק ִמֶּמּנּו. "ֹזֵמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו ִׁשָּניו" יב) לז, (תהיליםֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב 

 קּוְר חַ ּיַ וַ  קּוְר ׁשָ  יִ בַ יְ ל אֹ ם ּכָ יהֶ ּפִ  יִ לַ עָ  צּו"ּפָ  (איכה ב, טז)ב תּוּכָ  ת,וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ה יְ רָ ּבְ ּגַ תְ הִ ׁשֶ ּכְ ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ר חַ ַאלְ 
 ינּוצִ ן מָ כֵ ם. וְ יהֶ ּנֵ ִׁש  רֶ ֻדָּׁשה ּדֶ ּקְ הַ ה מֵ לָ דוֹ ּגְ ה הַ יקָ נִ יְ ת הַ אֶ  ּויׁשּגִ ְר י הִ , ּכִ ּוּלאֵ ּבְ  ּוּלם אֵ יִ ּנַ ִּׁש ת הַ אֶ  נּוחֲ טָ וְ  קּוְר ם חָ הֵ  ",נּועְ ּלָ ּבִ  רּומְ ן ָאׁשֵ 
ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  יקיִר חִ ד הַ ּוּקל נִ ז עַ ּמֵ רַ מְ " קּוְר חַ ּיַ וַ ד, "סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  "קרֻ ּוׁשד הַ ּוּקל נִ ז עַ ּמֵ רַ מְ  "קּוְר "ׁשָ ׁשֶ  (תיקונים לט:) רהַ ּזֹ ּבַ 
  .ּוַמְלכּותד סוֹ ג יְ ּוּוזִ ם ּבְ גַ ּפָ  ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשת, ּדְ כּולְ ּמַ הַ 

ת קֶ רֶ וֹ יא ׁשהִ ם, וְ יִ ּנַ ּׁשִ ן ּבַ וֹ ׁשּלָ הַ יא מֵ הִ ת ׁשֶ קֶ רֶ וֹ ש' ׁש"א רָ ּגְ ר הַ אֵ בָ מְ ּות. קֶ רֶ וֹ ת, ש' ׁשמֶ מֶ וֹ מ' ּד (ב א)ה' ירָ צִ ר 'יְ פֶ סֵ ּבְ 
 י"ן.ת ׁשִ אוֹ ת הָ רַ ת צּות אֶ רֶ צֶ וֹ ּין ׁשֶ וֹ ׁשּלָ ם הַ ד עִ חַ ת יַ עוֹ ּבָ צְ י אֶ ּתֵ ְׁש  רֶ ית ּדֶ ׂשֵ עֲ ה נַ יקָ ִר ְּׁש ת הַ רַ ן צּוכֵ וְ  ת.וֹ ּיתִ אוֹ ל הָ ּכָ ר מִ תֵ יוֹ 

, ִּכי ִּבְהיֹות ַהּׁשּוֻרק ָׁשרּוי "ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתיםם הֶ לָ ֶאְׁשְרָקה "ְּכִתיב א יָ ילְ טִ יקְ ר"י ּגִ ד' לָ יקּוּנִ ר 'הַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּון כֵ וְ 
ֵכן ִמְלַמְעָלה, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהֻחְרָּבן ְּכֶׁשִּנְפַרד ַהּׁשּוֻרק ִמן ַּבַּמְלכּות ֲאַזי ִיְתַקְּבצּו ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ֶזה ֶּבֱהיֹותֹו ׁשוֹ 

 שרקה, ּפָ לִ ּקְ ת הַ ה אֶ ּיֶ חַ ּמְ י"ן ׁשֶ ת ִׁש אוֹ ם הָ ת עִ רּוְּׁש קַ תְ א הִ ה הּויקָ ִר ּׁשְ ד הַ סוֹ ה ּדְ אֶ ְר נִ  .ִיְׂשָרֵאל ּוֶנֱחַרב ַהַּבִית ְוָגל ,ַהִחיִרק
יא צִ הוֹ לְ "ק. ּורֻ ּוא ׁשהּוי"ן ׁשֶ ִּׁש ר לַ ּׁשֵ קַ תְ הִ ה לְ יקָ ִר י ְׁש דֵ ל יְ ר עַ ׁשָ פְ יק, אֶ יִר חִ "ק וְ רֻ ּוד ׁשסוֹ ת ּבְ כּולְ מַ ד ּוסוֹ ג יְ ּוּוזִ  ׁשּיֵ ׁשֶ כְ . ּורקֶ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ 
ת. כּולְ ּמַ הַ ק מֵ חֵ רַ תְ ד הִ סוֹ יְ הַ ת ׁשֶ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ן ּבִ ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ . מַ "ֶאְׁשְרָקה ַוֲאַקְּבֵצם" היקָ ִר ְׁש  רֶ ה ּדֶ ָאה ּבָ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ כֵ ה. לָ ּפָ לִ ּקְ י הַ ידֵ מִ  תוֹ אוֹ 
ה יָ ו הָ ׂשָ עֵ ׁשֶ (בראשית כז, ג) ה רָ וֹ ּתל הַ ר' עַ ּו'ּטהַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ . וְ "ָׁשְרקּו ַוַּיַחְרקּו ֵׁשן" ת.קֶ רֶ וֹ ה ׁשּפָ לִ ּקְ הַ ה, וְ ּפָ לִ ּקְ ד הַ יַ י"ן ּבְ ִּׁש הַ 
ה ּׁשָ דֻ ּקְ ת הַ צוֹ יצוֹ ת נִ ד אֶ צּוה לָ יקָ ִר ְׁש  רֶ ל ּדֶ עֵ וֹ ו ּפׂשָ עֵ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו יו".פִ ד ּבְ יִ י צַ "ּכִ ב תּון ּכָ כֵ ן, לָ תָ ד אוֹ צָ ת וְ וֹ ּיחַ ק לַ רֵ וֹ ׁש
, "ְוַלּׂשֵֹרָקה"ר ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם ֶׁשִּתְהֶיה ְּבָיֵמינּו ָאמַ  הידָ תִ עֲ הָ ְּגֻאָּלה  ְכֶנֶגדּו (בראשית מט, א)ים' ּיִ חַ ר הַ 'אוֹ א ּבָ בָ ן מּוכֵ . וְ קוֹ לְ חֶ לְ 

ה אֶ רוֹ הָ  (ברכות נז)א רָ מָ ּגְ ל הַ יעב"ץ עַ הַ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ".ַוֲאַקְּבֵצםם הֶ לָ ֶאְׁשְרָקה " ֵּפרּוׁש ָּבֵעת ֲאֶׁשר ִיְׁשֹרק ה' ִּדְכִתיב
  . "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצםיב "תִ כְ ". ּונוֹ תֹ י אֲ נִ ה ּבְ קָ רֵ ּׂשלַ ה וְ ירֹ ן עִ פֶ ּגֶ י לַ ִר סְ ר "אֹ מַ אֱ ּנֶ . ׁשֶ יחַ ׁשִ ּמָ ה לַ ּפֶ צַ ם יְ לוֹ חֲ ה ּבַ קָ רֵ ׂש

   ְוֵכן

   ןכֵ וְ 

  ְוֵכן 

   אבָ מּו
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ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, "ָרָחם" זֹו ְׁשַרְקַרק. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה "ָרָחם" ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ֵּכיָון  (חולין סג.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 
ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵיי, ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ְוָעִביד "ְׁשַרְקַרק", ּוְגִמיִרי  ַמרֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם. ָא

 ֵמַהּסֹוף לֵ הוֹ  שר"קת וֹ ּיתִ אוֹ  ׁשרֶ ן ׁשֹ כֵ וְ  ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם".
ים לִ עוֹ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ל הַ ין ׁשֶ ּבִ קְ ין נּוּיִ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ה מְ זֶ . וְ יהָ נֶ פָ ּלְ ׁשֶ ק' ת אוֹ לָ , וְ יהָ נֶ פָ ּלְ ׁשֶ  ר'ת אוֹ , לָ ַּבּסֹוףיא הִ ׁשֶ ש'  תאוֹ הָ , מֵ ָלַהְתָחָלה

  ה.לָ עְ מַ ה לְ ּטָ מַ ּלְ מִ 
י"ן ִׁש ה ּבְ שָ ְׁש ה, ּועָ ּבָ ְר ל ַאי"ן ׁשֶ ִׁש ה ּבְ עָ ּבָ ְר ים, ַאּוִ ה קַ עָ בְ ִׁש  ׁשיֵ  אׁשל רֹ ין ׁשֶ ּלִ פִ ל ּתְ י"ן ׁשֶ ת ִׁש וֹ ּיתִ ב' אוֹ ּבְ ׁשֶ (תיקונים ט.) ר הַ ּזֹ ּבַ 
ים קִ סּופְ ּו". לֶ ּמֶ י הַ נֵ י ּפְ אֵ ה "רֹ עָ בְ ׁשִ ד גֶ נֶ כְ ּו ".ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל" דגֶ נֶ ה, ּכְ שָ ל ְׁש ׁשֶ 

ת זֶ ּמֶ רַ ין מְ ּלִ פִ ּתְ ּבַ י"ן ׁשֶ ת ִׁש אוֹ ם הָ ּגַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ם. וְ ' ׁשָ ׁשבַ ּדְ ק מִ תוֹ 'מָ  ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ּוּמת ּכַ ילּוצִ אֲ הָ ה וְ יָאִר ּבְ ם הַ לַ ר עוֹ ּוּבל חִ ים עַ זִ ּמְ רַ מְ  ּוּלאֵ 
ל אֵ רָ ְׂש יִ  נּוהֱ ּנֶ ה ׁשֶ זֶ בָ ר, ּדְ ּתֵ סְ ת אֶ ּלַ גִ י מְ קֵ סּופְ ז ּבִ מָ ְר ר נִ ּוּבחִ ן הַ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ ה. וְ ּפָ לִ קְ  ׁשה יֵ יָאִר ּבְ ם הַ לַ עוֹ בְ . ּדִ ַהְּקֻדָּׁשהה וְ ּפָ לִ ּקְ ר הַ ּוּבל חִ עַ 
ן ּוּקּתִ ת הַ ל אֶ אֵ רָ ְׂש יִ  ּוׂשעָ ׁשֶ כְ . ּוי"ןׁשִ ת וֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ְׁש  ׁשיֵ  ןׁשָ ּוׁשּבְ ים ׁשֶ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ה, ּכְ ּפָ לִ ּקְ ה לַ לָ דוֹ ה ּגְ יקָ נִ יְ  נּותְ ע נָ ׁשָ רָ  תוֹ ל אוֹ ׁשֶ  תוֹ ּדָ עֻ ּסְ מִ 
א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם" ו)(אסתר ט, טב תּוּכָ  ק ּתֵ נַ לְ  י"ןׁשִ ן יַ נְ מִ ּכְ  תאוֹ ש מֵ ׁשְ  גּוְר הָ  ".ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁשלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבָּזה 
  ם. נָ מוֹ ת מָ ַאנָ הֲ ה מֵ ּפָ לִ ּקְ ה לַ יקָ נִ ת יְ תֵ א לָ ה ׁשֶ ּזָ ּבִ ם ּבַ דָ יָ  חּולְ א ׁשָ י"ן, וְ ּׁשִ ת הַ יקַ נִ ת יְ אֶ 

', כּות וְ נּוטְ קַ ין ּדְ חִ ד' מוֹ ם הַ י הֵ ר ּכִ אֵ ּבָ תְ ין, נִ ּלִ פִ ל ּתְ ין ׁשֶ ינִ ּׁשִ י הַ נֵ ן ׁשְ יַ נְ עִ ּבְ  (ע' צט)"ל יזַ ִר אֲ הָ יד' לְ מִ ת ּתָ לַ 'עוֹ א ּבְ בָ מּו
ת יקַ נִ ּיְ ים ׁשֶ אִ רוֹ  ת.וֹ ּפלִ ּקְ ת הַ ּוּינִ חָ ם רּוהֵ ת, ׁשֶ רֶ טֹ ּקְ י הַ נֵ ּמָ ים י"א סִ כִ ׁשָ מְ ים נִ הִ ם אֱ הֵ ת ׁשֶ נּוטְ קַ ין ּדְ חִ וֹ ּמהַ  ּוּלאֵ מֵ ּו

ים זִ מָ ְר נִ ין, וְ ילִ פִ ים ּתְ יחִ ּנִ ם מַ הֶ ּבָ ה ׁשֶ נָ ׁשָ ים ּבְ מִ י"ן יָ ׁשִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  (לא, ב)ה' ּבָ רַ  הּויָ לִ 'אֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ין.ּלִ פִ ּתְ ּבַ י"ן ׁשֶ ת ִׁש וֹ ּיתִ אוֹ יא ּבָ ת הִ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 
י"ן ׁשִ ר"ת  ְקָרא ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמָּך"נִ  "היום הׁשֵ י ּכִ ָאֶרץ הָ "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי  (דברים כח, י) בתּוּכָ ן הַ כֵ ין, וְ ילִ פִ ּתְ ה ּבַ קָ קּוחֲ י"ן הָ ת ִׁש אוֹ ּבָ 

  . ה"ְׁשִכינָ  אוֹ 
ה בָ רוֹ קְ ה ּוּקָ ּדַ  יאי הִ ה, ּכִ ּגָ ג עֻ עָ  הּוזֶ ית, וְ ִר ּבְ ב הַ ּכֵ עַ מְ ה הַ יעָ ִר ּפְ ר הַ א עוֹ ג הּועוֹ  (דברים רלד)"ל יזַ ִר אֲ הָ לקו"ת לְ ּבְ 
י פִ ה. ּכְ ּפָ לִ ּקְ יר לַ בִ עֲ הַ לְ ה ּוּׁשָ דֻ ּקְ הַ ק מֵ ינוֹ לִ  ּהנָ יָ נְ עִ ׁשֶ  ּהגַ ת נֹ ּפַ לִ ת קְ אֶ  ְמַסֵּמלן ׁשָ ּבָ הַ  לֶ ג מֶ עוֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ ה. ּׁשָ דֻ ּקְ ל הַ ר אֶ תֵ יוֹ 

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ה מְ יעָ ִר ן ּפְ כֵ וְ  .תכּולְ ת מַ ינַ חִ יא ּבְ הִ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ עֲ ּבַ ִּנְמֵצאת ֹנַגּה ׁשֶ  ְקִלַּפת ְּכֶנֶגד ֶׁשַהְּפִריָעה )סט: תיקונים( ַּבֹּזַהר ָּמִצינּוׁשֶ 
ב טוֹ ע לְ רָ ה מֵ יכָ פִ ה הֲ תָ יְ ג הָ ל עוֹ צֶ אֶ י ׁשֵ פִ כְ ה, ּויעָ ִר ּפְ ר הַ ת עוֹ יכַ פִ ד הֲ א סוֹ הּו, ׁשֶ ּהגַ ת נֹ ּפַ לִ קְ ּבִ  ׁשּיֵ ב ׁשֶ טוֹ ע לְ רָ מֵ ע ּורָ ב לְ וֹ ּטמִ  ּוּפהִ הַ 
ִּכי ַרק עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש " ה'לָ פֵ אֲ ר הָ אוֹ ר 'מְ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ יו. וְ ּיָ חַ  ׁשֶ מֶ ּבְ  יפֶ הֵ לָ וְ 

ה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון  ׁשרָ פֹ מְ ם הַ ּׁשֵ ת מִ חַ ת ַאאוֹ  וֹ ׂשְר ל עַ ב עַ תּוה ּכָ יָ הָ ׁשֶ  דְ ּמֶ לַ ה', לְ יב ּבְ תִ ה" ּכְ ". "הֲ ַּבְרֶזל ֲה
ה ּטָ ת מִ ינַ חִ בְ ת ה' ּואוֹ הָ  רֶ ה ּדֶ ּׁשָ דֻ ּקְ ה ּבַ יזָ חִ ה אֲ תָ יְ ג הָ עוֹ ּלְ ים ׁשֶ אִ רוֹ  .ּהמָ קוֹ ּמְ מִ  ּהיזָ זִ הַ ל לְ כוֹ ם יָ דָ ין ָאאֵ  יכָ פִ יא ה', לְ הִ וְ 

  ת. כּולְ ּמַ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ 
, דוֹ ף יָ כַ ם ּבְ נָ מְ ה טוֹ יָ ם הָ הָ רָ בְ ַאיל, וְ ים מִ עִ ּבָ ְר יו ַאלָ גְ ת רַ סוֹ ְר פַ ּו ֱאִליֶעֶזרא ג הּועוֹ  בר תשס"ח)(ילקוט במד ַּבִּמְדָרׁש

. םן ׁשָ ׁשֵ ה יָ יָ הָ ן וְ ת ׁשֵ ּטַ מִ  אוֹ ׂשָ עֲ ם וַ הָ רָ בְ ַא לוֹ טָ נְ ּו ּוּנּמֶ מִ  וֹ ּנל ׁשִ פַ נָ  תוֹ ָאְר ּיִ מִ ם ּוהָ רָ בְ ַא וֹ ר ּבעַ ת ּגָ חַ ם ַאעַ ּפַ 
 ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ַאק מֵ נֵ וֹ ּיה ׁשֶ ִּדְקִלּפָ ן ָּיִמיים לַ כִ ּיָ ׁשַ  ֶעֶבד ַאְבָרָהםר זֶ יעֶ לִ א אֱ הּוג ׁשֶ עוֹ  נוֹ בְ ד ּורוֹ מְ ּנִ ׁשֶ  'ֹּכַח ָהַאְחדּות'ּו ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנ

א ילָ ּמֵ מִ , ּותוֹ יקָ נִ ת יְ ה אֶ לָ ּטְ ם ּבִ הָ רָ בְ ת ַארַ עֲ גַ ג, ּדְ ל עוֹ ׁשֶ  וֹ ּנת ִׁש ה אֶ ילָ ּפִ ם הִ הָ רָ בְ ת ַארַ עֲ ן ּגַ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר ה. נִ ִּדְקֻדּׁשָ ן ָּיִמית הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 
ה אֶ ְר נִ . וְ ּהּבָ  ׁשּמֵ ּתַ ְׁש הִ י לְ אּורָ ק וְ נֵ א יוֹ ה הּוּנָ ּמֶ ּמִ ג ׁשֶ ל עוֹ ׁשֶ  ַלְּקֻדָּׁשהת כֶ ּיֶ ׁשַ  ן זוֹ ׁשֵ , ּדְ ִׁשּמּוׁשוֹ ן לְ ּׁשֵ ת הַ ח אֶ קַ ם לָ הָ רָ בְ ן ַאכֵ לָ ן, וְ ּׁשֵ ה הַ לָ פְ נָ 
ת אוֹ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ , ּדְ היטָ מִ ג ל עוֹ ׁשֶ  ןּׁשֵ הַ ם מֵ הָ רָ בְ ה ַאׂשָ עָ  עַ ּוּדמַ ג, ּול עוֹ ׁשֶ  הינָ ּׁשֵ בַ ּו הּטָ ּמִ א ּבַ קָ וְ ה ּדַ ּׁשָ דֻ ת קְ צוֹ יצוֹ נִ  יּוהָ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ 
ג עוֹ ן ׁשֶ יוָ כֵ ה. וְ ּפָ לִ ּקְ לַ  ְּקֻדָּׁשהת הַ ת אֶ רוֹ ּבְ חַ ּמְ ם ׁשֶ יִ ּנַ ִׁש וְ  י"ןת ִׁש אוֹ ד הָ סוֹ יא ּבְ ה הִ נָ ּׁשֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ה, לְ ינָ ׁשֵ ת בַ תֵ ת ּבְ זוֹ ּמָ רֻ , מְ םיִ ינַ ׁשִ וְ  י"ןׁשִ 

  ן כֵ וְ 

   ינּוצִ מָ 

  ן כֵ וְ 

   אבָ מּו

   ינּוצִ מָ 
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ת אֶ  ּוּנּמֶ ב מִ ַאם ׁשָ הָ רָ בְ ַאק. וְ נַ ם יָ הֶ ה מֵ ּׁשָ דֻ ת קְ צוֹ יצוֹ נִ  תוֹ נָ ְׁש ם ּבִ גַ  יּוה, הָ ּפָ לִ ּקְ לַ  ְקֻדָּׁשהת רוֹ ּבְ חַ ּמְ ם ׁשֶ יִ ּנַ ִׁש י"ן וְ ת ִׁש ת אוֹ ינַ חִ בְ ה ּבִ יָ הָ 
  ה.ּטָ ת מִ ינַ חִ ּבְ מִ יו ּוּנָ ִּׁש ת, מִ וֹ ציצוֹ ּנִ הַ 

יו ּנָ ן ׁשִ י מִ ם ּכִ יִ ּנַ ין ׁשִ ּבֵ  מוֹ ן ּכְ ׁשָ ּבָ א הַ רָ קְ , נִ ַהָּבָׁשן עֹוג ֶמלֶ  (סוף פרשת חקת)' חַ קֵ 'רוֹ ם הָ ׁשֵ ' ּבְ ׁשדֶ ּקֹ י הַ כֵ ְר 'עֶ  ְּבֵסֶפר
ה ירָ מִ ְּׁש הַ ה וְ מָ חוֹ ת הַ אֶ  ּוׂשם עָ ן הֵ כֵ ג, לָ ל עוֹ ם ׁשֶ יִ ּנַ ִּׁש הַ  רֶ ה ּדֶ תָ יְ ם הָ תָ יקָ נִ ל יְ ּכָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו. המָ חוֹ הַ  ּוׂשעָ 

  ".ִׁשֵּנימוֹ ָחֹרק ָעַלי  ַלֲעֵגי ָמעֹוגְּבַחְנֵפי " , טז)תהילים לה(ב תּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ . ּוּוּלם אֵ יִ ּנַ ִּׁש ם מִ הֶ ּלָ ׁשֶ 
ַהָּבָׁשן ִלְזֹרק ַעל ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ַמֲחנֵה ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ָהֵוי ְּתָלָתא  ֵּקׁש עֹוג ֶמלֶ ֶאֶבן ֶׁשּבִ  נד:) (ברכותַּבְּגָמָרא 

 ֵאיִזיל ְוֶאיְעַקר טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוֶאיְׁשֵּדי ֲעַלְייהּו, ְוִאיְקְטִליְנהּו, ֲאַזל ֲעַקר טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ,ַּפְרֵסי
ֲהָוה ָּבֵעי ְלִמיְׁשְלַפּה  ,הּוא ֲעֵליּה ַקְמֵצי ְוַנְקבּוָה, ּוְנֵחית ְּבַצַּואֵריּה ְוַאְייֵתי קּוְדָׁשא ְּבִרי ,ַעל ֵריֵׁשיּהַּפְרֵסי ְוַאְייֵתי 

ְּבֹכַח ְזכּות ַהִּמיָלה ֶׁשּלֹו ֶׁשעֹוג ִנָּסה ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל  )קפד. (חקת. ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ָמְׁשִכי ִׁשיֵּניּה ְלַהאי ִּגיָסא ּוְלַהאי ִּגיָסא
ְּבִריתֹו ַּבֲחָטָאיו. ּוָברשב"א  ֶׁשִּנּמֹול ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאַמר ְלמֶׁשה ֶׁשֵאין לֹו ַמה ְּלַפֵחד ֵמעֹוג ְּדעֹוג ִקְלֵקל ֶאת

ַהַּכָּוָנה ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבְּזכּות ֶׁשָהְיָתה לֹו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְקָרא ַהר. רֹוִאים ֶׁשעֹוג ִנָּסה ְמָבֵאר ַהְּגָמָרא ֶׁשעֹוג ָעַקר ַהר,  'ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות'ּבְ 
ֶר ְיִניָקתֹו הּוא ִנָּסה ֶׁשל עֹוג, ְּדָׁשם ְיִניָקתֹו. ְודֶ  ַּבִּׁשַּנִיםְלִהָּלֵחם ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְּבֹכחֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה. ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְלַחם 

  ְלִהָּלֵחם.
' צֹוץ ִנְׁשַמת ריָהַרג ְלעֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן, ּובֹו ָהָיה ָּכלּול נִ  ע"ה נּוּבֵ ה רַ שֶ מֹ  (הקדמה לו)"ל יזַ ִר אֲ הָ ים' לְ לִ ּוּגלְ ּגִ ר הַ עַ 'ׁשַ ּבְ 
צֹוץ ְקֻדָּׁשה ַהְמֹעֶרֶבת ְּבעֹוג, ַהִּנְקָרא יּוִמְּפֵני אֹותֹו נִ  ֶּבן ְנַתְנֵאל ְיֵרא ֵחְטא, ְוָלֵכן הּוא ר"ת ָּבָׁש"ן, ןעוֹ מְ ׁשִ 

ל לּוה ּכָ יָ הָ ל ׁשֶ אֵ נְ תַ ן נְ ן ּבֶ עוֹ מְ ל ר' ִׁש ׁשֶ  ׁשדוֹ ץ קָ יצוֹ ל נִ לַ גְ ג ּבִ עוֹ ד מֵ חַ ה ּפָ שֶ ּמֹ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְיֵרא ֵחְטא, ָהָיה ֹמֶשה ִמְתָיֵרא ְלָהְרגוֹ 
  ל. אֵ נְ תַ נְ ן ּבֶ ן עוֹ מְ ׁשִ יא ר"ת הִ ׁשֶ  "ןׁשָ ּבָ ת בַ תֵ ז ּבְ מָ ְר נִ  ׁשדוֹ ץ קָ יצוֹ ּנִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ ג, וְ ת עוֹ מַ ְׁש נִ ּבְ 
  
  

ָהַאִחים ֶׁשָּמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ָהיּו ִּבְבִחיִנת 
  .ּגֹוֵאל ַהָּדם

ְוָלֵכן ּגֹוֵאל  "ֵאין לֹו ָּדם"ָהרֹוֵצַח . ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ׁשֶ "ְוָרַצח ֹּגֵאל ַהָּדם ֶאת ָהֹרֵצַח ֵאין לֹו ָּדם" (במדבר לה, כז)
 ְּנָקָמההַ ָּדם ֶׁשִּנְפַּגם ַעל ְיֵדי ְרִציָחה זֹו. ְוהּוא עֹוֶׂשה ֹזאת ִמּתֹו ִמַּדת ְבָיכֹול ִלְגֹאל ֶאת הַ ַהָּדם ִנְקָרא ּגֹוֵאל ַהָּדם, ְּדהּוא ָּבא ּכַ 

ֶׁשָהרֹוֵצַח ָצִרי ִּתּקּון, ַוֲהִריָגתֹו ִהיא ִתּקּונֹו. ָלֵכן ַּגם ְּבׁשֹוֵגג ֵיׁש ִמְצָוה ַעל ּגֹוֵאל ַהָּדם  ֶׁשָּבָאה ְלַתֵּקן ֶאת ַהֵחְטא, ַהְיינּו ְתקּוָמהִהיא 
. ַיד ּגֹוֵאל ַהָּדם ִלְרֹצַח ֶאת ּבְ  ִמְצָוהְלַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ֶׁשֵּיׁש  (מכות יא:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה  ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון ָלרֹוֵצַח ַעל ַהָּדם ֶׁשָּׁשַפ

ְּדׁשֹוֵפ ָּדִמים ּפֹוֵגם ְּבִמּלּוי ֹו"ד יֵלי"ת ּדָ י"ן ׁשִ  ַׁשַּד"יְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם  ָּדִמים ׁשֹופֵ ָהרֹוֵצַח ִמחּוץ ְלִעיר ִמְקָלטֹו. ְוֵכן 
א ָׁשְפֻכה"ֶׁשְרִציָחה ּפֹוֶגֶמת ָּבאֹות ה', ָלֵכן ָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ֶעְגָלה ֲערּוָפה  , א)(דברים כאֵׁשם ַׁשַּד"י. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי   "ָיֵדינּו 

" (בראשית ד, ט) . ְוֵכן ַהָּפסּוקְּבֵה"א ִּכי  .ּגֹוֵאל ַהָּדם ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְּכִמְנַין 89הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי
ָפה ַמְתִחיל ְּבַמֶּסֶכת הקב"ה ָהָיה ְּבִחיַנת ּגֹוֵאל ַהָּדם ֶׁשל ֶהֶבל. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֶאְפַרִים ַצֶּלער שליט"א ֶׁשֶּפֶרק ֶעְגָלה ֲערּו

  .ָּד"ם אֹוִתּיֹות מ"דסֹוָטה ְּבַדף 

  א בָ מּו

  ָמִצינּו 

  א בָ מּו

  ָּכתּוב 
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ב ִמיָתה ֶׁשל רֹוֵצַח ֵאינֹו ַמֲחַמת ֲעֵבָרה ֶׁשל ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ֶאָּלא ַמֲחַמת ֶׁשִחּיּו (סנהדרין סימן כ"ז)ְּבֵסֶפר 'ַמְׂשַאת ֹמֶׁשה' 
א ַיַהְרגּו ֶאת ָהרֹוֵצַח ֲעֵבָרה ֶׁשל ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש. ּומֹוִכיַח ֹזאת ֵמַהִּסְפִרי ֶׁשּדֹוֵרׁש ֲהָוא ַאִּמיָנא ֶׁשֵּבית ּדִ  ין 

".ֶזה ּתֹוֶעֶלת ֶׁשָּימּות עֹוד ֶאָחד, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִּכי ֵאין ּבָ  א ָתחֹוס ֵעיְנ א ָהָיה ַׁשָּי ֲהָוא ַאִּמיָנא  " ְוִאם ֶזה ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום 
"ֵאין ֹו ְוהּוא ַחָּיב ִמיָתה ְּכִדְבֵרי ַהָּכתּוב ָּדם ֶׁשל ֲחֵברֹו ָלֵכן הּוא ִהְפִסיד ֶאת ַהָּדם ֶׁשּלָהרֹוֵצַח ָּפַגם ֶאת הַ ָּכֹזאת. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ׁשֶ 

ָּדם ֶׁשל ְקרֹובֹו, ִּכי ִמַּצד ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵיׁש ָּכאן ְּפָגם ַּגם ַהָּדם ִלְנקֹום ֶאת הַ  ְוָלֵכן ַּגם הֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ֵיׁש ִמְצָוה ְּבַיד ּגֹוֵאל לֹו ָּדם".
  ָּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג. 

ִמְּפֵני ָמה ִהְסִמי ָּפָרָׁשה זֹו ְלזֹו. [ְיִריַדת ְיהּוָדה ִליָּׂשא ִאָּׁשה, ִלְמִכיַרת יֹוֵסף]. ָאְמֵרי, ּבֹואּו (ב"ר פה, ב) ִּמְדָרׁש ּבַ 
יתֹו, ֵאינֹו ְּבִדין ּוְנַפְרֵנס ַעְצֵמנּו, ְלֶׁשָעַבר ָהָיה ָזקּוק ְלַהִּׂשיֵאנּו ָנִׁשים, ְוַעְכָׁשיו הּוא ָעסּוק ְּבַׂשּקֹו ּוְבַתֲענִ 

א ַאְּת הּוא ָהֹראׁש ֶׁשל ֻּכָּלנּו, ֲעמֹוד ַאָּתה ּוַפְרנֵ  , ֶׁשְּיֵהא ָעסּוק ְלַהִּׂשיֵאנּו ָנִׁשים. ָאְמרּו לֹו ִליהּוָדה ְו ס ֶאת ַעְצְמ
(ב"ר פד, ח) ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצינּו ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְמַפְרֵנס ַעְצמֹו. רֹוִאים ֶׁשַהִּמְדָרׁש קֹוֵרא ְלִנּׂשּוִאין ְּבֵׁשם ַּפְרָנָסה,  ִמָּיד "ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה".

ֵעאִלים, ֶמ"ם "ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתנֶת ַּפִּסים", ַּפִּסים ַעל ֵׁשם ָצרֹות ֶׁשִהִּגיעּוהּו, ֵּפ"א ּפֹוִטיַפר, ָסֶמ" סֹוֲחִרים, יֹו"ד ִיְׁשמָ 
ִהים" ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה "ָהַפ ָים ִמְדָיִנים, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקי ׁש ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה "ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱא

ֹּקֶדׁש ֶאת ְורֹוִאים ֶׁשָהַאִחים ָראּו ְּברּוַח הַ ָים.  - ְלַיָּבָׁשה", ָלָמה "ַוִּיְׂשְנאּו אֹותֹו" ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְקַרע ַהָּים ִלְפֵניֶהם ַּפִּסים, ַּפס 
ְׁשְמֵעאִלים יִ ֹוֲחִרים סֹוִטיַפר פ, ְוָלֵכן ֵהם ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף לְ ָים - ַּפס אֹוִתּיֹות  ַּפִּסיםְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשָהְיָתה ִּבְזכּות ַהְּכֹתֶנת 

ִכיַרת יֹוֵסף ִלְקִריַעת ַים סּוף, ּוַמּדּוַע ֶזה ָגַרם ָלַאִחים ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין מְ  (וישב תרע"ה), ּוַמְקֶׁשה ַה'ֵּׁשם ִמְּׁשמּוֵאל' ַּפִּסי"םְדָיִנים ר"ת מִ 
ִּכי יֹוֵסף הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד  ּבֹואּו ּוְנַפְרֵנס ַעְצֵמנּו ִקְנָאה ִלְמּכֹור ֶאת יֹוֵסף. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָאְמרּו ָהַאִחים ַאֲחֵרי ְמִכיַרת יֹוֵסף

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  שפ"וֵׁשם  ֶׁשִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְצִריםִפירֹות, ְוִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶאְצלֹו ִעְנַין ְמִכיָרה לַ ַהָּזָכר ַהְּכָלִלי ֶׁשל ַהּסְ 
חּוד, ֶׁשַהָּזָכר ַּכְבָיכֹול ִנְמָּכר ַלּנּוְקָבא ְוִהיא ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ִדְקֻדָּׁשה. ְלַרֵּמז ַעל ֵעֶסק ֶׁשל ְמִכיָרה ּוְקִנָּיה ֶׁשֵּיׁש ַּבִּיחּוד ָהֶעְליֹון ּוְבָכל יִ 

ּוְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש "ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם". ְמַׁשֶּלֶמת ָממֹון ֶׁשהּוא ַהֶּׁשַפע ֶׁשּמֹוֵצא ַהָּזָכר ִּבְזכּות ַהִּזּוּוג. ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ְמִכיַרת יֹוֵסף ָּכתּוב 
רֹוִאים ֶׁשְּמִכיַרת יֹוֵסף ֵהִביָאה ֶלֶחם ְלָכל ָהעֹוָלם ְוַגם  ֱאָכל ֶלֶחם" ַמֲאִכיל ֶלֶחם ְלָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם,"ַוֵּיְׁשבּו לֶ  (ב"ר פד, יז)

ִנְמַּכר . ְוָלֵכן ְצֵמנּוּבֹואּו ּוְנַפְרֵנס עַ  ְמִכיַרת יֹוֵסףִּכי ֵהם ָעׂשּו ֶאת ֶזה ִּבְפָגם ֶּדֶר ַהְּקִלּפֹות, ְוָלֵכן ֵהם ָאְמרּו ַאֲחֵרי  ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם,
ַּכּמּוָבא  , ֶׁשִּמֶּמָּנה ִתְהֶיה ְקִריַעת ַים סּוף, ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ַהִּזּוּוִגים ְוַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם.ְּכֹתֶנת ַּפִּסיםיֹוֵסף ִּבְגַלל ִקְנַאת ָהַאִחים ּבַ 

 ַים ִּכְקִריַעת ְלַזְּוָגן ָקִׁשין ב.) (סוטה , ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָראִּכְקִריַעת ַים סּוףָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם  (פסחים קיח.)ַּבְּגָמָרא 
 ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד ְקִריַעת ֶּדֶר ֶנֶעְׂשָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת קפח) ע' ח"ב העומר (ספירת ְלָהֲאִריַז"ל ַהַּכָּונֹות' ְּב'ַׁשַער ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא .סּוף
 ָרָאה ָמה ל) נשא (תנחומאַהִּמְדָרׁש  ֶׁשאֹוֵמר ְוֶזה ַהָּים. ֶאת ֶׁשִּיְקַרע ַהָּזָכר ְיסֹוד ִעם ְלַזְּוָגּה ְּכֵדי ְלַמָּטה ֶׁשִּנְמֵצאת ָים, ְּבִחיַנת יאֶׁשהִ 

 שמ) ע' המיטה שעל (ק"ש ְלָהֲאִריַז"ל ְּבפרע"ח אמּובָ  ְוֵכן ַהָּזָכר, יֹוֵסף ְיסֹוד ֶאת ָרָאה ֶׁשַהָּים ,יֹוֵסף ֶׁשל ֲארֹונוֹ  ָרָאה ַוָּיָנס ַהָּים
 ִעְנָין ֵיׁש ְוָלֵכן ָים, ֶׁשִּנְקֵראת ַהַּמְלכּות ְּבתוֹ  ֶׁשִּנְכַנס ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ,ַהָּים" ְּבתוֹ  ַבַּיָּבָׁשה ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל "ּוְבֵני ֶׁשַהָּכתּוב

 ָלרמ"ק ִרּמֹוִנים' 'ַּפְרֵּדס ְּבֵסֶפר ַּכּמּוָבא ּוַמְלכּות, ְיסֹוד ִזּוּוג ֶׁשְּמַסֵּמל ִקיּׁשּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא ּתוֹ  ְוֵכן .ֶּפַסח ֶׁשל ְׁשִביִעי ְּבֵליל ְלִהְזַּדֵּוג
 ַהָּכתּוב ְוֵכן ָיִׁשיר. ָאז ִמְּפסּוֵקי אֶׁשּיֹוצֵ  ַּבֵּׁשם ְלַכֵּון ֵיׁש ְוִאָּׁשה ִאיׁש ִזּוּוג ֶׁשִּבְזַמן שמא) (ע' ָׁשם ְּבָהֲאִריַז"ל מּוָבא ְוֵכן .פ"ו) טז (שער

 ָּיםהַ  תאֶ  "היהו "ַוּיֹוֶל כא) יד, (שמות ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֳאָפִנים ְּבב' ִּביָא"ה ר"ת ְׂשָרֵאל"יִ  תאֶ  הּואהַ  ּיֹוםּבַ  "היהו "ַוּיֹוַׁשע ל) יד, (שמות
 ָּדם'. 'ַחְׁשַמל ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְסתּוָמה ם'ּדְ  ם', יֹוֵסף אֹוִתּיֹות סּוף ַים ְוֵכן .ִּביָא"ה ר"ת רּוַח"ּבְ 

ִנְרָמז  ַי"ם סּו"ףְוֵכן  ְסתּוָמה. ם' ָהאֹות ְּבִחיַנת ִעם ַהָּזָכר, ְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל יֹוֵסף ְּבִחיַנת ֶׁשל ִחּבּור ָהָיה סּוף ַים ּוִבְקִריַעת
  ֵּבן ַאֵחר". יי"ה לִ וה ףר ֹיסֵ מֹ ף ֵלאסֵ "ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יוֹ  (בראשית ל, כד)ַעל ֵלַדת יֹוֵסף,  ית ַּבָּכתּובְּבאֹות ְׁשִליִׁש 

  מּוָבא 

  ָמִצינּו 



12 
  

ְבַקע, ּוִמָּׁשם ֹׁשֶרׁש ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַהָּים ָרָאה ֶאת ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְונִ ְמִכיַרת יֹוֵסף ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ְלִפי ְדָבֵרינּו 
א ַהִּזּוּוִגים ְוַהַּפְרָנָסה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְמִכיַרת יֹוֵסף ָעׂשּו אֹותֹו ָדָבר ֶּדֶר ַהְּקִלּפֹות ָלֵכן ֶזה ִהְׁשּפִ  יַע ַּפְרָנָסה ְלָכל ָהעֹוָלם ְו

ת ַלְּפִרי, ְמִכיַרת יֹוֵסף ָהְיָתה ַהֲהָכָנה ַהִּנְצֶרֶכת ִלְקִריַעת ַים סּוף, ְוֵכן ָמִצינּו ַרק ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. ּוְבֶיֶתר ֹעֶמק; ֵּכיָון ֶׁשַהְּקִלָּפה קֹוֶדמֶ 
ָּכל ָהעֹוָלם ֶסף ְוָזָהב מִ ֶׁשּיֹוֵסף ֵהִכין ֶאת ָהְרכּוׁש ָּגדֹול ֶׁשִּיְהֶיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּקֵּבץ ַהּכֶ  )מקץ קצו.( ַּבֹּזַהר

יֹוֵסף ֶׁשהּוא ַצִּדיק הּוא ָּגַרם עֶׁשר ֶּכֶסף ְוָזָהב ִלֹּטל ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַוּיֹוִציֵאם ִּבְׁשֵני ָהָרָעב ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ָׁשם 
' 'נֹ  ְּבֵסֶפר. ְוֵכן מּוָבא ְּבֶכֶסף ְוָזָהב", ּוִמן ַיד ַהַּצִּדיק ָּבא ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל  )בראשית מג, כג( ֶׁשּיֹוֵסף ָאַמר ָלַאִחים )פ' מקץ(ַעם ֱאִליֶמֶל

ְׁשִביָלם. ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשהּוא ַהִּצּנֹור ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהָּממֹון, ְוָכל ַהָּממֹון ֶׁשהּוא אֹוֵסף ִמָּכל ָהעֹוָלם הּוא ּבִ  "ַּכְסְּפֶכם ָּבא ֵאָלי"
א ִנְׁשַאר ָלֶהם ְרכּוׁש, ָּפַתח ָלֶהם ַּפְרֹעה ֶאת  לקוט בשלח רמג)(יּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש   אֹוְצרֹותֶׁשְּלַאַחר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְּצלּו ֶאת ִמְצַרִים ְו

ָלְקחּו ִמן ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל יֹוֵסף  , ְוָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזה ָהְיָתה ִּבַּזת ַהָּים. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְּבִבַּזת ַהָּיםיֹוֵסף
 יהושע( ",ףּוס םיַ  ימֵ  ֶאת ֵהִציף "ֲאֶׁשר )ד יא, דברים( ַּבְּכתּוִבים ְמֻרָּמז ַּפִּסים ֶׁשָּבַקע ֶאת ַהָּים, ָלֵכן ָהָיה ֶזה ֵמאֹוְצרֹות יֹוֵסף. ְוֵכן

 ִהְתַּגָּלה סּוף ִּדְבַים ,ו' ַּפִּסים אֹוִתּיֹות סּוף ַים ְוֵכן אֹוִתּיֹות, ְׁשֵּתי ֶׁשל ָהפּו ִדּלּוגּבְ  "ףּוס םיַ  ימֵ  ֶאת הֹוִביׁש "ֲאֶׁשר )י ב,
"ְּבֵסֶפר 'ְּפִניֵני ָּדִנֵיאל' ֶׁשָּמִצינּו ב' ְּפָעִמים ַּבתנ"ך ֵּתַבת  ַהַּפִּסים. ְוֵכן מּוָבא  רּוַח ַאֶּפי"ּובְ  (שמות טו, ח), ִּבְקִריַעת ַים סּוף, "ַאֶּפי

ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף. ְלַרֵּמז ׁשֶ  "ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם". (בראשית ג, יט)ּוְבַפְרָנָסה  ֶנֶעְרמּו ַמִים".
"ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו, ְּדֵבַאְרנּו ׁשֶ  ּוּוג ֶׁשָהָיה ִּבְקִריַעת ַים סּוף ַּבֲחִמימּות, ְוֵכן ַּפְרָנָסה ֻמְׁשַּפַעת ִהיא ֲאִויר ַחם ַהְמַרֵּמז ַעל ַהּזִ  "רּוַח ַאֶּפי

  ֶׁשל ָמעֹות. ִּכיסְמַרֶּמֶזת ַעל  קי"סֵמאֹוָתּה ְּבִחיָנה. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ְּבר"ת 
, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשְראּוֵבן ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִעיר ּגֹוֵאל ַהָּדםָּמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ָהיּו ִּבְבִחיִנת ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָהַאִחים ׁשֶ 

 "ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם" ָאַמר לוֹ (ב"ר פד, טו) ִמְקָלט ֶׁשרֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאת יֹוֵסף ֵמָהַאִחים ֶׁשָהיּו גֹוֵאל ַהָּדם: 
 ֲהָדא הּוא הקב"ה ַאָּתה ָּפַתְחָּת ְּתִחָּלה ְּבַהָּצַלת ְנָפׁשֹות ַחֶּיי ֶׁשֵאין ַמְפִריִׁשין ָעֵרי ִמְקָלט ְּתִחָּלה ֶאָּלא ִבְתחּומְ 

ָנָסה ְּכמֹו ְקִריַעת ַים סּוף, ּוַפְרָנָסה ִּכי ָהַאִחים ֶׁשָּמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ָרצּו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְוַהַּפְר  ִּדְכִתיב "ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר".
ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַמייֶזעְלס ְוֵכן  , ְוֵהם ָרצּו ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּדִמים ָלעֹוָלם ְּבסֹוד ְּגֻאָּלה.ָּדםִמְּלׁשֹון  ָּדִמיםִנְקֵראת 

א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש" ִהיא ַהִּמָּלה הַ  "ַוִּיְׁשַמע שית לז, כא)(בראַּבָּפסּוק  "ַוִּיְׁשַמע"שליט"א ֶׁשַהִּמָּלה   14669ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוֹּיאֶמר 
ְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין "ְוׁשָ  (במדבר לה, כד)ַּבָּפסּוק "ַעל" ִמּסֹוף ַהּתֹוָרה ְלַמְפֵרַע ַנִּגיַע ַלִּמָּלה  14669ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ְוִאם ִנְסֹּפר ֶאת ַהִּמָּלה 

ים ם ַלֲחֵפצִ ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה". ְלַרֵּמז ֶׁשַהִּדּיּון ֵּבין ְראּוֵבן ִעם ָהַאִחים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִּדּיּון ֵּבין ּגֹוֲאֵלי ַהּדָ  ַעלַהַּמֶּכה ּוֵבין ֹּגֵאל ַהָּדם 
ן ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד "ַוַּיעַ  (בראשית מב, כב) ְוֵכן רֹוִאים ֵמַהָּכתּוב .ְלַהִּצילוֹ 

א ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש".    ְו
ׁש ַאָּגָדה ְלִפי "ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה". ֶאת ִּדָּבָתם ֶׁשל ֶאָחיו ָרָעה. ְּבִמְדרַ (בראשית לז, ב) מּוָבא ָּבַרְׁשַּב"ם 

ְלִפי ֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשָהַאִחים ֵּפרּוָׁשם ֶׁשָאַמר ְלָאִביו ָּכ ְמַבִּזים ֵהם ְּבֵני ַהְּׁשָפחֹות ֲאָבל ֲאִני ְמַכְּבָדם ַוֲאִני ָרִגיל ֶאְצָלם. 
ֵפ ָּדִמים, ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ְּבִחיָנה ֶׁשל ּגֹוֵאל ַהָּדם ַעל ֶרַצח ֲאָחזּוהּו ְלרֹוֵצַח הֹוִאיל ּוִבָּזה אֹוָתם, ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ְּכִאּלּו ׁשוֹ 

  ָאִחיו ַעל ְיֵדי ַהִּבָּזיֹון. 
ָיה ְמֹצָרע ְּבַׁשֲעֵרי רֹוִמי, ָסַבל ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוהָ  ִּכי ְכמֹו ֶׁשַהָּמִׁשיחַ ְּפָעִמים.  ָּד"םמֹוִפיַע ְּבָכל ַהַּתַּנ"  ּגֹוֵאלֹׁשֶרׁש ֵּתַבת 

ֶׁשר ַהָּדם ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַהְיינּו ֵיׁש לֹו ֹּכַח ֶׁשל ָּדם ְלַהְׁשִלים ְלֵאֶּלה ֶׁשָחֵסר ָלֶהם ְוִלְגֹאל אֹוָתם. ְּכמֹו ֶׁשָּקרֹוב ִמְׁשָּפָחה גֹוֵאל ֶּדֶר קֶ 
ים ִמְּלׁשֹון ָּדם, ּוָבֶזה הּוא גֹוֵאל אֹותֹו, ָּכ ַהָּמִׁשיַח ֵיׁש לֹו ֹּכַח ְלַהְׁשִלים ָּדם ְלָכל ֶׁשַּמְׁשִלים ִלְקרֹובֹו ֶאת ַהָּדם ְוַהָּממֹון ֶׁשִּנְקָרא ָדמִ 

ֶׁשִהיא ָלה ּגוֹ ֶׁשַּמְמִּתיָקה ֶאת הַ א' מֹוִסיָפה ֶאת ָהאֹות  ְּגאּוָלהְוהַ  ּגֹוָלה,ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדם ִיְׂשָרֵאל ְוִלְגֹאל אֹוָתם ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה. ְוֵכן 

  ְויֹוֵצא 

  ְלִפי 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 
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ֶׁשֲאָנִׁשים ּתֹוְרִמים ָּדם ּוַמְׁשִליִמים  ָדם, ְוֶזה סֹוד ַהְּגֻאָּלה ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהָּדם ִּבְבִחיַנת ַהּכֹוֵלל ֶׁשל ָהאֹות א'. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות
ַלְּגֻאָּלה  ָּדםַהֶּקֶׁשר ֶׁשל  ֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶקֶׁשר ְלָדִוד ַהֶּמֶל ָּבִעְנָין ַהֶּזה. ְוֵכןָאֹדם, ְור ָּדִודֶזה ָלֶזה ְּבַבְנק ַהָּדם ֶׁשַּׁשָּי ְלִאְרּגּון ָמֵגן 

 ִמְתָיֵרא ָאַמר, ָּבא, ָּדִוד ֶּבן ֵאיָמַתי ִקיְסָמא, ֶּבן יֹוֵסי ַרִּבי ֶאת ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו צח.) (סנהדרין ַּבְּגָמָראִנְרָמז 
 ַהַּׁשַער ִלְכֶׁשִּיֹּפל ָלֶהן, ָאַמר אֹות. ִמְּמ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאין לֹו, ָאְמרּו אֹות. ִמֶּמִּני ַבְּקׁשּוּתְ  ֶׁשָּמא ֲאִני,
 ּוָלנ ֵּתן ַרֵּבנּו, לֹו, ָאְמרּו ָּבא. ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַעד ִלְבנֹותוֹ  ַמְסִּפיִקין ְוֵאין ְוִיֹּפל, ְוִיֹּפל, ְוִיָּבֶנה, ְוִיָּבֶנה, ַהֶּזה,
א ָלֶהן, ָאַמר אֹות,  ֵכן, ִּפי ַעל ְוַאף לֹו, ָאְמרּו אֹות, ִמֶּמִּני ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשֵאין ִלי, ֲאַמְרֶּתם ָּכ ְו
ה ִלְנִפיַלת ַהַּכָּונָ  ַהַּׁשַער ֶׁשִּיֹּפל ּוְכָבר ֵּבַאְרנּו ְלָדם. ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם, ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ָּכ ִאם ָלֶהם, ָאַמר

  . ָּדםִמְּלׁשֹון  ָדִמיםַהַּכְלָּכָלה, ֶׁשִּתּפֹול ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ְוַהָּממֹון ִנְקָרא 

  ין.ילִ פִ ּתְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאל אמֶ רַ טְ ּׁשְ 

ְבִחיַנת ְּתִפִּלין. ְּבֵליל ַׁשָּבת ָהאֹור הּוא ֶׁשְּבַׁשָּבת ֵאין ַמִּניִחין ְּתִפִּלין, ְּדָהאֹור ֶׁשל ַׁשָּבת הּוא ּבִ  (שה"ש עט:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש 
ֶׁשאֹות  (בראשית יז, כד)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  אבָ ן מּוכֵ וְ  ִּבְבִחיַנת ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד, ּוְבַׁשָּבת ַּבּיֹום ָהאֹור הּוא ִּבְבִחיַנת ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש.

א ַמְסִּפיקָ  ִמיָלה ּוְתִפִּלין, ּוְבַׁשָּבת  םִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ֵעִדים ֶׁשְּמַלִּוים ֶאת ָהָאָדם. ּוְבֹחל הֵ  ןי אֹותֹות הֵ ּתֵ , ִמּׁשּום ֶׁשְּׁש הַהִּמיָלה ְלַבד 
ֶאָחד, ַהְׁשָּפַעת  ןָינָ י אֹותֹות ֵאּלּו, ִענְ ּתֵ ְּדַהַּׁשָּבת ִהיא אֹות, ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ְלאֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין. ִּדְׁש  ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו ִמיָלה ְוַׁשָּבת.

ת ַהְּתִפִּלין, ּוְבַׁשָּבת ֶּדֶר אֹות ַהַּׁשָּבת, ָלֵכן ַהַּגְׁשִמּיּות ֶּדֶר ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ְוִקּדּוׁש ַהַּגְׁשִמּיּות. ּוְבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע הּוא ֻמְׁשָּפע ֶּדֶר אוֹ 
. יןילִ פִ ּתְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת ּבָ ׁשַ ים ּבְ ידִ סִ חֲ ים הַ ִׁש בְ חוֹ ׁשֶ  לאמֶ רַ טְ ּׁשְ הַ ג"ר ב. צ. ג. שליט"א ׁשֶ הַ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ ן כֵ וְ  ְּבַׁשָּבת ֵאין ַמִּניִחין ְּתִפִּלין.

ם ל עִ אמֶ רַ טְ ל ְׁש ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ אל לְ מֹ ְׂש ין לִ מִ ּיָ ת מִ רוֹ ּדָ סֻ ל מְ אמֶ רַ טְ ְּׁש ת הַ רוֹ עֲ ּׂשַ אן שליט"א ׁשֶ מַ יזְ יְ ה רַ ּׁשֶ נַ ג"ר מְ ם הַ ׁשֵ י ּבְ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 
ה ּכֶ זְ יו, נִ רָ חֲ ַא ינּויְ ל הַ ימֶ יְ רַ טְ ְּׁש ת הַ כּוזְ ּבִ ז ׁשֶ מֶ רֶ  "ם,"י מֶ ּבִ ׁשְ ּתִ ן הֵ  "לאמֶ רַ טְ ׁשְ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ  אל.מֹ ד ְׂש ל יַ ים עַ יחִ ּנִ ּמַ ין ׁשֶ ּלִ פִ ּתְ 
  .יּבִ ׁשְ ּתִ ן יַ נְ מִ ּכְ  712א הּו "לימֶ יְ רַ טְ ׁשְ  ֵּבין אֹוִתּיֹות ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר, יחַ ִׁש מָ ּו הּוּיָ לִ אֵ לְ 

א ים ׁשֶ נִ פָ ה אֳ ּמָ כַ ם ּבְ לָ טְ לְ טַ ל לְ כַ ּוּיים, ׁשֶ ּבִ רַ ת הָ ּוׁשְר ין ּבִ ּלִ פִ א ּתְ צֵ וֹ ּמי ׁשֶ מִ ת לְ ּבָ ׁשַ ּבְ  לּוּקֵ הֵ ת ׁשֶ לוֹ ה קּוּמָ ּכַ  (עירובין צה.)ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ 
ה ּׁשָ דֻ קְ  ׁשם יֵ הֶ ם ּבָ ּגַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ים, לְ נִ פָ ה אֳ ּמָ כַ ם ּבְ הֶ א ּבָ קָ וְ ּדַ  ּוֵמִקיָלהין, ּלִ פִ ל ּתְ א עַ קָ וְ ת ּדַ רֶ ּבֶ דַ א מְ יָ גְ ּוּסל הַ ּכָ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ . וְ ּוּזּבַ תְ יִ 

"ד מֶ "א לָ י"ו פֵ ּתָ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ  י"ןּלִ פִ ּתְ ן כֵ ין. וְ ּלִ פִ ּתְ ת הַ ּׁשַ דֻ ד קְ בוֹ כְ ת לִ ּבָ ת ׁשַ ּׁשַ דֻ קְ ל ּבִ קֵ הָ י לְ אּורָ ת, וְ ּבָ ת ׁשַ ּׁשַ דֻ ת קְ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ 
"ְלאֹות ַעל  (דברים ו, ח)ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ִׁשי"ן ֵּבי"ת ָּתי"וְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ַׁשָּב"תְוֵכן  .הילָ ית מִ ִר ּבְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ן"ד נּויוֹ 
. ְוֵכן מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס "ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ְלאֹות ַעל ָידְ  "ְוָהָיה לְ  (שמות יג, ט)ְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב , ּוְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין" ָידֶ 

ְעִּתי ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א . ְוֵכן ָׁשמַ ַׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּתי"ו ֵּפ"ה ָלֶמ"ד יֹו"ד נּו"ןְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּתִפִּלין ׁשֶ  'ִעּיּון ְּתִפָּלה'
  .ַׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵּפ"א ָאֶל"ף ֵרי"ׁש, ְּבִמּלּוי ְּפֵא"רֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשל ְּתִפִּלין 

ָּבת, ְוָׁשַמְעִּתי ִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ְּפִליָאה ֵאין ַמִּניִחין ְּתִפִּלין ֶאָּלא ְּבׁשַ  (שנה ראשונה פ' חיי שרה) 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רפֶ ְּבסֵ 
. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהִּמְדָרׁש ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ז"ל ֶׁשֵּפַרׁש ְּבַׁשָּב"ת ר"ת ִּבְמקֹום ֵׂשָער ִּבְמקֹום ָּתפּוחַ 

ל ִציִצית' ֶׁשַחָּיִבים ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ַעל ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי ַמָּמׁש, ְמַקֵּׁשר ֵּבין ַׁשָּבת ִלְמקֹום ֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין ַעל ַהּגּוף. ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשמַ 
ן ִּבְנֻקָּדה ָּבת, ָלֵכן ַהִּמְדָרׁש ְמַקֵּׁשר ַׁשָּבת ּוְתִפִּליְלַרֵּמז ֶׁשַהְּתִפִּלין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהַּגְׁשִמי ְּבִעְנְיֵני ַהּגּוף, ְוֵכיָון ֶׁשֶּזהּו ִעְנָיָנּה ֶׁשל ׁשַ 

   זֹו.

  ָמִצינּו 

   ינּוצִ מָ 

  א בָ מּו
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ֶאת ַהָּממֹון  הְּבַׁשָּבת ֵאין ַמִּניִחים ְּתִפִּלין, ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ִציִצית' ֶׁשאֹות ַהְּתִפִּלין ַמְׁשִּפיעָ  עַ דּומַ ַטַעם ִנְרֶאה ְלָבֵאר 
 'ֲחנָֻּכהי ַמֲאְמרֵ 'ה, ּוְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ֵאיָנּה ְמַקֶּדֶׁשת אֹותֹו, ִּכְדֵבַאְרנּו ּבְ ְוַהַּפְרָנָסה ַהַּגְׁשִמית. ְוֵכיָון ֶׁשְּבַׁשָּבת ַהָּממֹון ֻמְקצֶ 

א ְלל ן ְלַׁשָּבת. ַמה ֶּׁשֵאין ּכֵ  תכֶ ַׁשּיֶ  ּהט ְמָלאכֹות. ָלֵכן אֹות ַהְּתִפִּלין ֵאינָ "ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַׁשָּבת יֹוֶרֶדת ַרק ַלְּדָבִרים ַהֻּמָּתִרים ְּבַׁשָּבת, ְו
פּוִרים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְקֻדַּׁשת ְּבפּוִרים יֹוֶרֶדת ְקֻדַּׁשת ַהֶּׁשַבע ְלָכל ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְוַגם ַלָּממֹון, ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם, ָלֵכן ּבְ 

  ַׁשָּבת, ַמִּניִחים ְּתִפִּלין.
א ְּכמֹו ַׁשָּבת ּוְתִפִּלין ֶׁשִּמְתַחְּלִפים ֵּביֵניֶהם, ִּכי ג' אֹותֹות ֵאּלּו ֵהן ִּבְבִחיַנת  ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְּבִרית ִמיָלה ִהיא אֹות ְקבּוָעה, ְו

יא , ִּכי הִ ָׁשָנהִהיא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ֲהָנָחָתם ַהְמֻסָּים.  ְמקֹום, ִּכי ֵהם ְּתלּוִים ּבִ ָמקֹוםֵהם ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין ָׁשָנה ֶנֶפׁש, עֹוָלם 
ֶׁשָּכל ַהג' ִנְכָלִלים ַרק ְּבֶנֶפׁש, ַהְּבִרית ִמיָלה ִהיא . ְוֵכיָון ֶנֶפׁשֶׁשֲחקּוָקה ָּבָאָדם ִהיא ְּבִחיַנת ְבִרית ִמיָלה ַׁשֶּיֶכת ְלַמֲעֶרֶכת ַהְּזַמן. ּו

ַחר ָּכ עֹוָלם ִנְכָלל ַּבָּׁשָנה, ְוַאַחר ָּכ ְׁשֵניֶהם ִנְכָלִלים ַּבֶּנֶפׁש, ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר. ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' ֶׁשַהֵּסֶדר הּוא עֹוָלם, ְוַא
, ְוַאַחר ָּכ ָׁשָנהְּבִצְמצּום ֶׁשָּיַצר ֶאת ְמקֹום ֶהָחָלל, ְוַאַחר ָּכ ִהְתִחיָלה ַמֲעֶרֶכת ַהְּזַמן ֶׁשל  עֹוָלםְּכמֹו ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשּקֹוֶדם ָהָיה 

. ְורֹוִאים ֶׁשֶּנֶפׁש ָּבָאה ַּבּסֹוף ְוִהיא ּכֹוֶלֶלת ֶאת ֻּכָּלם ָלֵכן ְּבִרית ִמיָלה ִהיא ַהֲחׁשּוָבה ֶנֶפׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ַהִּׁשיִׁשי ְּכֶנֶגד  ִנְבָרא
ֹו עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש, ְוֵכן ְלָכל ְּדַבר ּתֹוָרה ֵיׁש עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש ְּביֹוֵתר. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ְמַרְּגִלים ַאֶּתם' ֶׁשְּלָכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ֵיׁש ל

לֹוַמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ִמי ָאַמר, ֶׁשהּוא ֵחֶלק ִמֶּמּנּו, ְוָלֵכן ִהְקִּפידּו יֹוֵתר לֹוַמר ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש יֹוֵתר ֵמעֹוָלם ְוָׁשָנה, ַהְיינּו ַרק 
א ָמַתי ֻסָּים ָאַמר ְּדַבר ּתֹוָרה ְּכָבר ָאַמר ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום ָאַמר, ִּכי ֵאּלּו ְּכָבר ִנְכָלִלים ַּבֶּנֶפׁש ִּבְכָללּות, ַהְיינּו ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶׁשַּצִּדיק מְ  ְו

  יֹוְדִעים ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ְּבֵאלּו ָׁשִנים ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום ֶנֶאְמרּו ַהְּדָבִרים. 
א  (ירמי' לג, כה)ִּבְׁשֵארֹו ָׂשם". ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  "ְוחֹוק. ֲחִקיָקה ַּבֶּנֶפׁשְּבִרית ִמיָלה ִהיא ְּבִחיַנת  יֹוָמם ָוָלְיָלה  ְבִריִתי"ִאם 

א ָׂשְמִּתי". ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְמַּב"ן  ֻחּקֹות ְּדָאסּור ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַהֵּמת יֹוֵתר  ֶׁשָאסּור ִלְׂשֹרט ַעל ֵמת, (דברים יד, א)ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 
"ְוֶׂשֶרט  (ויקרא יט, כח)ְורֹוִאים ֶׁשהּוא ָלַמד ֶאת ַהָּכתּוב  ִמַּדאי, ְּדָאנּו ַמֲאִמיִנים ְּבִהָּׁשֲארּות ַהֶּנֶפׁש, ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַאֵּבל יֹוֵתר ִמַּדאי.

א ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם". א ֶּנֶפׁש. ְמַסֶּמֶלת ֲחִקיָקה ּבַ  ֶׁשְּׂשִריָטה ָלֶנֶפׁש  ְוֵכן ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשִּנְכֶנֶסת ַּבָּבָׂשר ְמַסֶּמֶלת ֲחִקיָקה ַּבֶּנֶפׁש ְו
"עֹור ּוָבָׂשר ע. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב א ֶּבֶגד ִנְקרַ ַרק ַּבּגּוף. ִּכי ְּכֶׁשרֹוִצים ְלַסֵּמל ֶׁשָּקָרה ַמֶּׁשהּו ַלּגּוף קֹוְרִעים ְקִריָעה ַּבֶּבֶגד, ְלַרֵּמז ֶׁשַהּגּוף ֶׁשהּו

א ַרק ַּבּגּוף. ַּתְלִּביֵׁשִני"   ֶׁשַהּגּוף הּוא ַרק ֶּבֶגד. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְׂשִריָטה ַּבָּבָׂשר ְמַסֶּמֶלת ְּפֻעָּלה ַבֶּנֶפׁש ְו
א ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס ָּדִוד ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ ְורָ  (מנחות מג:)ַּבְּגָמָרא  ָאה ַעְצמֹו ָערֹום, ָאַמר אֹוי ִלי ֶׁשֶאֱעֹמד ָערֹום ְּב

ִלְכאֹוָרה ַמּדּוַע ְּכֶׁשִּנְזַּכר ָּדִוד ַּבִּמיָלה ֶׁשִּבְבָׂשרֹו ִנְתַיְּׁשָבה  ִמְצָוה ֵּכיָון ֶׁשִּנְזַּכר ַּבִּמיָלה ֶׁשִּבְבָׂשרֹו, ִנְתַיְׁשָבה ַּדְעּתֹו.
א ִנְזַּכר ְּבִמצְ  א ַות 'ַּבל ַּתִקיפּו ְּפַאת ֹראְׁשֶכם' אֹו ִמְצוֹות ַאֵחרֹות, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמְצַות ִמיָלה ֲחקּוָקה ְּבֹעֶמק ַהּבָ ַּדְעּתֹו, ְו ָׂשר, ְו

א ְוִחּבּור, ְוַהֲחִקיָקה ַּבֶּנֶפׁש ַּבְּפִניִמּיּות ְּכמֹו ַּבל ַּתִּקיפּו ֶׁשהּוא ַּבְּׂשָערֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת חּוץ ַלּגּוף. ַהְיינּו ֶׁשִּמְצָוה ִהיא ְלׁשֹון ַצְוּתָ 
  ְמַחֶּבֶרת ֶאת ָהָאָדם ִּבְפִניִמּיּות יֹוֵתר.

ֶקת ַהּפֹוְסִקים ְּבִעְנַין ָאָדם ֶׁשֵּמתּו ֶאִחיו ַמֲחַמת ִמיָלה ְוהּוא ָעֵרל ַהִאם ָיִניַח ְּתִפִּלין ְּבַׁשָּבת ְּכדֵ  ֵּתי אֹותֹות, י ֶׁשִּתהֶייָנה לֹו ְׁש ַמֲח
א.  ֶקת ְלִפי ְדָבֵרינּו ְּדֵיׁש סֹוְבִרים ֵּכיָון ֶׁשַחֵסָרה לֹו אֹות  (עיין 'תרומת הדשן' ח"ב סק"ח ופמ"ג כ"ט ב)אֹו  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַטַעם ַהַּמֲח

ים ֶׁשֵאין ִאּסּור ַּבָּדָבר. ְוַהחֹוְלִקים סֹוְבִרים ֶׁשַאף ֶׁשֵאין ַהִּמיָלה הּוא ָצִרי ְלַהְׁשִלים ֶאת ָהאֹות ְּתִפִּלין ְּבַׁשָּבת, ּוִּבְפָרט ֶׁשֵהם סֹוְבִר 
א ִאּסּור, הֹוִאיל ּוִמֵּמיָלא ֵאין לֹו ְׁשֵלמּות ְּבִעְנַין ָהאֹותֹות ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַרק ַּבִּמיָלה ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת ֻּכָּלם, מִ  ֵּמיָלא ָעִדיף ִלְהיֹות ְּכמֹו ֻכָּלם ְו

א ַיְרִויַח ֶאת ִעְנַין ָהאֹותֹות ִּבְׁשֵלמּות ְוָכ ִנְפַסק ָלֲהָלָכה.ְלַׁשּנֹות ְּבַׁשּבָ    ת ְלָהִניַח ְּתִפִּלין, ִּכי ִמֵּמיָלא הּוא 
  
  

  ְועֹוד 

  ִנְרֶאה 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 

  ֵיׁש 
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  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.
בכל  יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו איך

  הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?
יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם  איך

  ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
וע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומד האם

שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות 
  הזהר.

בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר  היכן
קנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תי

  שעוסקים בפנימיות התורה?
יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא  איך

עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 
וד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים של לימ

  הקשים?
נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,  איך

 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ְבִגיןּו א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?
  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא

 עֹוְסִקיםם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ  עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ׁשִ ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ 

ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ם' יּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ   .יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ׁשְ מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו  .ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ יׁשִ נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת

ההשפעות, ומתמסכן עמוד  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", ליושבי תבל, 
, ירצה על המשכן משכן העדות אשר "ומכר מאחוזתו. "הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

לתו היא ביד הצדיק אשר יהיה בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאו
יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת  מסקנת    .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב
חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי  שלו כל יום

חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא 
   תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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  משמעות לטעמי המקרא  
  ' זלמן פישר שליט"אמאת הרה"ג ר

  
  

  .נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה

    
. החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום הבית מהכתוב בתורה נקודת ציון בהרחישוב 

  ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו. 0 0גריניטש 
  ,ה:דברים ראה יב

ם י א   ֽ ּכ   ל- ִ ֠   ִ ר- ֶ  א  ֹום א ׁש  ק  ּמ  ֶ  ה   ֲ     ֞  ָ ר ה  - ַ  ח   ב  ַ ֨   ֤ י   ְ ּכ ל 'ִ  יכ ם  מ  ה  ָ  א    ִ   ֙  ֶ   ֵ  ֽ ת- ֱ  ּום א  ם ל ׂש  יכ   ט  ב  ֶ  ׁש     ֥  ָ   ֔ ֶ   ֵ  ְ ה׃ - ִ  ּמ  ּו ּוב  את  ּׁש   ׁש  ר  ד  ֹו ת  נ  כ  ׁש  ם ל  ֹו ׁש   מ  ָ    ׁש  ֽ ָ   ָ  ֥ ָ    ֖ ְ  ְ  ִ    ֥  ְ  ִ  ְ   ֑ ָ    ֖  ְ  
  דברים ראה טז,ו:

ם י א   ֽ ּכ   ל- ִ ֠   ִ ר- ֶ  א  ֹום א ׁש  ק  ּמ  ֶ  ה   ֲ     ֞  ָ ר ה  - ַ  ח   ב  ַ ֨   ֤ י   ְ ת 'ִ  ז ּב  ח א  ם ּת  ֹו ׁש   מ  ּכ  ן ׁש  ׁש  י  ל  ה   ֶ  א    ֥ ַ  ְ ִ   ֛ ָ    ֔  ְ   ֣ ֵ  ַ  ְ   ֙  ֙ ֶ ּׁש   - ֱ   ֹוא ה  ב  ב ּכ  ע  ר  ח ּב  ּפ  ס  ֶ ֔ ה   ַ     ֣  ְ   ֶ ֑ ָ  ָ    ַ ֖ ֶ ם׃ַ  י  ר   צ  ּמ  את   מ  ׁש מֹוע  ד צ  ִ   מ  ֽ ָ  ְ  ִ  ִ   ֥  ְ   ֵ   ֖ ֵ      ֶ  
ם התוכן י א   ֽ ּכ   ל- ִ ֠   ִ ֹום - ֶ  א  ק  ּמ  ֞    ה   ָ ומוצע שבנוסף לדרשות  ,ולכן אין מלמדין אותו דבר כעין שני כתובים הבאים כאחדהנאמר פעמיים הוא ַ 

מרכזי  וםשל אותו מקקו אורך על ללמד בא אחד ומקום מרכזי במקדש, של קו רוחב על ללמד בא אחד ההילכתיות הנלמדות מהם, 
ּו )ה,ראה יב 'דב( בפסוקוזה לשונו"  שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח- . התעוררנו לדרישה זאת מתוך לימוד בבמקדש ׁש  ר  ד  ֹו ת  נ  כ  ׁש  ְ  ְ ֖ ל   ִ    ֥  ְ  ִ  ְ 

צ    ),הקלב 'תה(אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא כמ"ש בדהע"ה  מ  ד־א  ְ  ָ֣ ע   ֶ קֹום אַ     )ה,ראה יב 'דב( בכו' ע"ש בספרי. דהנה כתי 'ַ  ֑ ל ה   ָ ֭   מ  
ר ֶ  א ׁש  ר ה  - ֲ  ח   ב  ַ ֨   ֤ י   ְ כמינו ח דרשושהו וז שראליי בעבודת בנ יםתלוי קדשהמית וב ישראל- רץכי א שראליי בכח דרישת בנ הולא גילה להם המקום מיד רק שיהי 'ִ 

  וגו' דרישה. (שצריך)  הז"ל דבעי
ימתוך עיונינו בתפקידי תבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת  וטעמי  ,הנלמד מהכתוב אחריו תפקיד שיעורז למרמתלשא,  – ִ ֠ ּכ  

ם המקף בכתוב ֽ א   ל-  ִ ֹום- ֶ  א  ק  ּמ  ֞   ה   ָ ם. וגם לפחות מלת ענין בעל מספר חלקיםשל תפקיד מרמזים ל – ַ  ֽ א   יואפשר שגם   ִ ל - ו ִ ֠ ּכ     נראות כיתירות. ֶ  א 
  דקות צפון.  46- מעלות ו 31 ,31 0 46'העובר ירושלים הוא  ,המשווה מספר דבר בעיתו של הרב מ' גנוט ידענו כי קו הרוחב מקו

למלת  מטריתגי תוך קריאת התורה שמנו לב כי םמלת  מטריתגיו, 31 עולה ֶ  א  ֽ א   (ממילת המקום)   ַ ה  אות ה מטריתגי בהוספתו 41 עולה  ִ
  דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 0 46'מתקבל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוא היינו . 46בסה"כ מתקבל 

המרחק בין מטר, ו 1852 -א כמרחק הובקווי רוחב הבין שתי דקות חלק השניות של קו הרוחב. משולב המידע כי  וישבנבשלב הבא ח
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ימטר. אם מלת  30.8666 -א כוהשתי שניות    . 30תהיה הבסיס לשניות, אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מעל הערך  30גי'  ִ ֠ ּכ  
גי' התוכן = מרחק   התוכן 

  במטר
ת קו מרחק בשניו

  רוחב
  המחושב כך:

/ גי'  30.8666
  התוכן

קו הרוחב במע' דק' 
  שני'

מרחק במטר דרומית מנ"צ 
  של פרופ' ר' מיכלסון

קו הרוחב במס' 
  עשרוני

  מיקום קו הרוחב

ֹום ק   N "36.0260 '46 0  שניות 6.026  186  ָ  ֞  ּמ 
31  

110.168  
  

N 0 31.776674  
כניסה בערך 

לאולמות בצפון 
   רחבת הכותל

ֹום ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  191  6.1879  N "36.1879 '46 0 
31   

105.168  
31.77671886 0 N 

  באולמות
ל ֹום-ֶ  א  ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  222  7.1922  N "37.1922 '46 0 

31   
74.168    

31.77699784 0 N 
   צפונית לאולמות

ם ֽ א   ל- ִ ֹום-ֶ  א  ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  263  8.5205  N "38.5205 '46 0 
31   

33.168  
  

31.77736681 0 N 
  דרומית לכפת הסלע

ם י א   ֽ ּכ   ֹום-ל ֶ א  -ִ ֠   ִ ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  293 9.4924406 N "39.4924 '46 0 
31   

3.168 
31.77763679 0 N 

 בתוך כפת הסלע
נקודת הציון של   

פרופ' ר' מיכלסון 
דניאל, כמטר ממרכז 

  כפת הסלע

  קו רוחב   
  קו אורך

31.7776653 0 N  
35.2346072 0 E 

  
קוי הרוחב הנ"ל הם 

  בין
נקודות הציון 

  הרשמיות 
      של המסגדים

          דת ציון שלנקו
  N  "34  '46 0 31  N  31.77617    קו רוחב    אקצא-מסגד אל

 E  "09  '14 0 35 E  35.23583    קו אורך  
 נמצאת הר הבית

בקצה הדרומי של 
מסגד כפת רחבת 
  הסלע

 N  "39.288  '46 0    קו רוחב  
31 

N  31.777580 

 E "8.829   '14 0      קו אורך  
35 

E  35.235786 
        

ם )ראה טז,ו 'דב(-נשתמש ב י א   ֽ ּכ   ל-ִ ֠   ִ ר-ֶ  א  ֹום א ׁש  ק  ּמ  ֶ  ה   ֲ     ֞  ָ    0 0לפי מיקום גריניטש  חישוב קו האורךל ַ 
ימלת  ֹום(ממילת   ַ ה  בסיס למעלות, ונוסיף עליה גי' אות  30גי'  – ִ ֠ ּכ   ק  ּמ  ֞   ה   ָ   מעלות 35) בסה"כ ַ 

םההפרש בין גי' מלת  ֽ א   לובין גי' מלת  41 –  ִ ֹום(ממילת   ַ ה  גי' אות  דקות, ההפרש בין 10 -הוא רמז ל 31 – ֶ  א  ק  ּמ  ֞   ה   ָ   ֶ א  ) ובין גי' אות ַ 
לממלת ( ראו מלת  ֶ  א  ֶ  א ׁש    דקות 14=  4+  10דקות, סה"כ  4הוא רמז לעוד  )ֲ 
  

מטר בין שתי שניות סמוכות של  26.2401) מתקבל המרחק N  "36.026  '46 0 31   =)31.776674בחישוב מדויק בקו הרוחב 
  במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר. בין שניות אורך קווי אורך. הפרש המרחק

ֹוםההנחה היא שגי' מלת  ק    שניות.   7.08838= "  186/  26.2401, מבטאה מרחק במטרים של שניות מעלות אורך.   186העולה  ָ  ֞  ּמ 
  ) . E "7.08838 '14 350  = )35.23530קו האורך המתקבל הוא בקירוב 
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גי' התוכן = מרחק   התוכן 

  במטר
בשניות קו מרחק 
  אורך

  המחושב כך:
/ גי'  26.2401

  התוכן

קו האורך במע' דק' 
  שני'

מנ"צ מזרחית מרחק במטר 
  של פרופ' ר' מיכלסון

במס'  אורךקו ה
  עשרוני

  הפרש במעלות אורך
  מיקום קו האורך מהכותל

ֹום ק   E "7.08838 '14 0  שניות 7.08838"   186  ָ  ֞  ּמ 
35   

66.12  
35.235302 0 E  

0.0007 
  N0 31.776674-במ' 150-כ  מהכותל בכפת הסלעמ'  170-כ

ֹום ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  191   "7.27893   E  "7.27893 '14 0 
35  

  מ' , 70.64
35.235355 0 E 

0.0007478  
  מ' 155מ',  174 -כ

ל ֹום-ֶ  א  ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  222  8.46033  E "8.46033 '14 0 
35   

  מ', 101.62
35.235683 0 E 

0.0010758  
  מ' 185מ',  205 

ם ֽ א   ל- ִ ֹום-ֶ  א  ק  ּמ  ָ  ֞  ה   ַ  263  10.02282  E "10.02282'14 0 
35  

  
נקודת הציון של   

פרופ' ר' מיכלסון 
  דניאל, 

כמטר ממרכז כפת 
  הסלע

  קו רוחב 
  קו אורך

31.7776653 0 N  
35.2346072 0 E   

 
    35.2346072קו אורך       31.7776653נקודת הציון של פרופ' ר' דניאל מיכלסון קו רוחב   

  ר ממרכז כפת הסלע.והיא נמצאת לפי הסברו כמט
  מעלות  N 31.77617  - 31.7776653  =0.00149בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין אל אקצה  בקווי רוחבהפרש 
  מטר  165.56ק"מ או  0.16556ק"מ למעלה אחת שווה  111.12כפול 

ֹוםבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי רוחבהפרש  ק  ֞   ּמ   ָ  N  31.776674  - 31.7776653  =
הסלע ובין  נ"צ מטר , שני שליש המרחק בין110.15ק"מ או  0.110153ק"מ למעלה אחת שווה  111.12מעלות, כפול  0.0009913

 קו הרוחב הזה הוא בערך בכניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערבי.אקצה. -נ"צ אל
ֹוםון ובין חישוב ממלת בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלס בקווי אורךהפרש  ק  ֞   ּמ   ָ  35.2346072  -   35.23530   =0.0007 

מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלסון. לפי  66.12מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה   94464.36מעלות, כפול 
י צפונה. נניח שמדובר מטר מהמשך הכותל המערב 104הנספח של הספר הבית השלישי של הרב שטיינברג, כפת הסלע במרחק של 

  . המערבי הכותלמצד המערבי של מטר מזרחית מן  170=  66+  104 -במרכז הכפה. אז קו האורך של נקודת הציון נמצא כ
ֹוםממלת בקו הרוחב המחושב  ק  ֞   ּמ   ָ  N  31.776680  שביל היוצא דרומה מהשער המזרחי של הרחבה של כפת בהמשך לזה בערך

 "הבית השלישי"בנספח של הספר  הלחורשה שמאחורי הכותל המערבי. לפי שרטוט אחד משלוש הסלע, ברחבה המרוצפת מזרחית
של הרב שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל. מזה יעלה כי הכותל המערבי אינו קיר העזרה 

  המערבי אלא קיר המקיף להר הבית.
ֹוםממלת ז בקו הרוחב המחושב מהצפון א 10 0 - היות והכותל נוטה כ ק  ֞   ּמ    המרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא  N 0 31.776674 היינו ָ 

Tan ( 10 0) * 110.15 m = 19.42 m) = 150.58 m( –m  170   
מטר. נניח שעובי  89.76מטר זה  0.48אמה ללא הקירות סביבה. באמה של  187העזרה ארכה  מ"ו ב"משנה מסכת מידות פע"פ 

 97.44=  89.76+  7.68מטר,    7.68אמה השווים  16, סה"כ של העזרה אמה עד לכותל המערבי 11אמה, ועוד  5- הקיר המערבי כ
  מטר

ֹוםממלת בקו האורך המחושב כותל המערבי של היום. צד המערבי של מטר ל 53.12=  150.58 – 97.44 ק  ּמ  ָ  ֞  ה    המרחק הוא ַ 
מטר מהכותל המערבי של  60- לפי ארכיטקט שגיב, במרחק של כמ' .  57.78=  155.22 – 97.44מ' ,  155.22=  174.64 - 19.42

  החישובים סמוכים למדידותיו.שהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש. בתוך האדמה היום נמצאת חומה 
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 0 0פי מיקום גריניטש חישוב נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה. החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך ל
  ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.

ם,ה: דברים ראה יב י א   ֽ ּכ   ל-ִ ֠   ִ ר-ֶ  א  ֹום א ׁש  ק  ּמ  ֶ  ה   ֲ     ֞  ָ ר ה  -ַ  ח   ב  ַ ֨   ֤ י   ְ ל 'ִ  ּכ  יכ ם  מ  ה  ָ  א    ִ   ֙  ֶ   ֵ  ֽ ת-ֱ  ּום א  ם ל ׂש  יכ   ט  ב  ֶ  ׁש     ֥  ָ   ֔ ֶ   ֵ  ְ ה׃ -ִ  ּמ  ּו ּוב  את  ּׁש   ׁש  ר  ד  ֹו ת  נ  כ  ׁש  ם ל  ֹו ׁש   מ  ָ    ׁש  ֽ ָ   ָ  ֥ ָ    ֖ ְ  ְ  ִ    ֥  ְ  ִ  ְ   ֑ ָ    ֖  ְ  
ם דברים ראה טז,ו: י א   ֽ ּכ   ל-ִ ֠   ִ ֹו-ֶ  א  ק  ּמ  ֞  ה   ָ רַ  ֶ  ם א ׁש   ֲ ר ה  -   ח   ב  ַ ֨   ֤ י   ְ ת 'ִ  ז ּב  ח א  ם ּת  ֹו ׁש   מ  ּכ  ן ׁש  ׁש  י  ל  ה   ֶ  א    ֥ ַ  ְ ִ   ֛ ָ    ֔ ְ   ֣ ֵ  ַ  ְ   ֙  ֙ ֶ ב -ֱ   ע  ר  ח ּב  ּפ  ס  ָ ֑ ֶ  ה   ָ    ַ ֖ ֶ ם׃ַ  י  ר   צ  ּמ  את   מ  ׁש מֹוע  ד צ  מ  ּׁש   ֹוא ה  ב  ִ   ּכ  ֽ ָ  ְ  ִ  ִ   ֥  ְ   ֵ   ֖ ֵ      ֶ ֔ ֶ  ַ     ֣  ְ  

ם התוכן י א   ֽ ּכ   ל-ִ ֠   ִ ֹום -ֶ  א  ק  ּמ  ֞    ה   ָ ות הנלמדות מהם, אחד בא ללמד על קו רוחב של מקום הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר, ומוצע שבנוסף לדרשות ההילכתיַ 
ּו )ה,ראה יב 'דב( על שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח-ת מתוך לימוד באמרכזי במקדש, ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי במקדש. התעוררנו לדרישה ז ׁש  ר  ד  ֹו ת  נ  כ  ׁש  ְ  ְ ֖ ל   ִ    ֥  ְ  ִ אחז"ל  ְ 

  ח דרישת בני ישראלשיהיה בכ...  דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 E "7.08838 '14 0 35  ,N "36.0260 '46 0 31מרכז שער ניקנור  )1(
ע"פ ירושלמי עירובין פ"ה,ה"א  מזרח מערב במקביל לקו המשווה מיקום בית המקדש )2(

 שער חריסית (הרב א"מ פרל).
מעלות מערבה  10שהוא בנטיה של  מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי, )3(

 מהצפון. שאר ההסברים לפי שיטה זאת.
 מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש )4(
 מזבח חלקו בצפון )5(
 אולם )6(
 קדש  - היכל  )7(
 ש הקדשיםקד )8(
 מטר מהצד המערבי של הכותל 57או  53-כותל מערבי של העזרה במרחק של כ )9(

מ') שאדריכל שגיב טוביה גילה באינפרא אדום כותל  60- המערבי, סמוך למקום (כ
 מתחת לפני האדמה.

כותל המערבי והרחבה. המשך קו האמצע של בית המקדש מגיע לכותל סמוך למקום  )10(
 ורת שהוא הקרוב לקה"קשלאדמור"י גור ובעלז יש מס

3 

1 

2 

5  4 

6 

10  

8 

7 

9 

11 
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ר,ב: אדברים  ר  ה  ב ּד   ח ר   ר יֹום  מ   ׂש   ד ע  ח   ַ  א     ֶ ֖ ֶ   ֔ ֵ  ֹ ֽ ֵ   ֙     ֥ ָ  ָ   ֨ ַ יר-ַ  ע   ֑  ׂש  ׃  ֵ  ִ נ  ע  ר  ׁש ּב  ד   ד ק  ַ  ע   ֽ ֵ ְ  ַ   ֥ ֵ  ָ   ֖ ַ  
  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת דברים [דף א עמוד א] 

ב ר   ח  ר יֹום  מ   ׂש   ד ע  ח   ֵ ֔ א   ֹ ֽ ֵ   ֙     ֥ ָ  ָ   ֨ ַ   ן בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה: . אלו זכו ישראל היו נכנסיַ 
ב  ר   ח  ר יֹום  מ   ׂש   ד ע  ח   ֵ ֔  א   ֹ ֽ ֵ   ֙     ֥ ָ  ָ   ֨ ַ היא להחיל את אפיון  קטן-מרכא פשטא זקף, אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית קטן-קדמא מרכא פשטא זקף -ַ 

להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו. ועוד אופן של  קטן-קדמא מרכא פשטא זקףהכתוב על חבירו הכתוב לפניו. אפשר שתפקיד התבנית 
ן הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה. בפסוק א' נאמר ּד   ּי ר  ר ה  ב  ע   ֑ ּב  ֵ ְ  ַ ַ    ֶ ֖ ֵ ֹו ת  )מסעי לו,יג 'במ( ולפני לפניו נאמר ְ  צ  ּמ  ּל ה ה  ְ ֞   א    ִ  ַ    ֶ ֣ ֵ

י ד ' ּב  ּו  ה ה  ר צ  ים א ׁש   ט   ּפ  ׁש  ּמ  ְ ַ  ו ה    ֛   ֧ ָ ִ   ֨ ֶ  ֲ    ֗ ִ  ָ ְ  ִ  ַ ל-ְ  ה א  ֶ  מ ׁש     ֖ ל-ֹ  ֶ א   ר  נ  י י ׂש  ֑ ּב  ֵ  ָ ְ  ִ  ֣ ֵ ֹו׃ ְ  ח  ן י ר  ּד   ל י ר  ב ע   ת מֹוא   ב   ר  ע   ֵ  ֽ  ּב   ְ  ֥ ֵ ְ  ַ  ֖ ַ   ֔ ָ     ֣ ֹ ְ ֽ ַ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים  אפשר שכאן ע"פ ְ 
בהכתוב  [א א] ר   ח  ר יֹום  מ   ׂש   ד ע  ח   ֵ ֔ א   ֹ ֽ ֵ   ֙     ֥ ָ  ָ   ֨ ַ ֹו׃רוצה לאפיין את המיקום וגו',  . אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץַ  ח  ן י ר  ּד   ל י ר  ב ע   ת מֹוא   ב   ר  ע   ֵ  ֽ  ּב   ְ  ֥ ֵ ְ  ַ  ֖ ַ   ֔ ָ     ֣ ֹ ְ ֽ ַ  ְ 

אלא מתוך שקלקלו מעשיהן  אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץישראל מחורב, -חורב כמו ירושלים בארץכמרוחק אותו מרחק מ
     ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד (קדמא מרכא) לתקופה של ארבעים שנה. גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה: 

  
  קטן-מרכא, קדמא מרכא [פשטא][מונח] זקףראה 

  
ר (ב)  רש"י ׂש   ד ע  ח   ֥  א  ָ  ָ   ֨ ַ בַ  ר   ח  ֵ ֔ יֹום  מ    ֹ ֽ ֵ   ֙ עשר  אחד מהלךאמר להם משה: ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר, ואף הוא  -    

; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב, שנאמר: "ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש" וגו' (במ' י,יא), יום, ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים
) שלחו את המרגלים מקדש ברנע; צא מהם שלשים יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים (ראה תענית כט,און (ראה ובעשרים ותשעה בסי

), נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך, וכל כך היתה השכינה מתלבטת במ' יב,טו ), ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים (ראהבמ' יא,כ
   ץ; ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.למהר ביאתכם לאר לכםבשבי

ב  ר   ח  ר יֹום  מ   ׂש   ד ע  ח   ֵ ֔  א   ֹ ֽ ֵ   ֙     ֥ ָ  ָ   ֨ ַ הוא מהלך  מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר לכתחילהקיד לכתחילה ובפועל, , בתפקטן-קדמא מרכא פשטא זקף -ַ 
ל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש ברנע, שהלכו כ למהר ביאתכם לארץ; לכםכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבי ובפועלאחד עשר יום, 

הסב אתכם סביבות  (בשליחה ובבכיה שבאה אחריה)ובשביל שקלקלתם אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו המרגלים מקדש ברנע 
  הר שעיר ארבעים שנה.

  
ת (ב) קדמא מרכא זרקא קטן; תבני-לדרך לימוד "לכתחילה ובפועל" לפחות שתי תבניות טעמים  תבנית (א) קדמא מרכא פשט זקף

 מהם. 49-נמצא הסבר בדרך זאת לאב התשע"ז) - (מנחםמופעים כאלה בתורה. עד  80-סגול. יש כ
ידוגמת המפתח ההילכתית היא בכתוב  יׁש ּכ   ִ ֽ ו א      ֗ ִ ת-ְ  ׁש א  ּד   ֶ  י ק    ֨ ּכ  -ַ  ְ ִ ֹו ה  י א ת  ר י ע ר   ׁש   ע ּכ א  ין ר   ֹוב ּוב   ין ט  ן ּב   ּכ ה   יכֹו  ה  ע ר  ' ו ה   ה  ׁש  ל  ד  ֹו ק   ית  ַ  ֹ ּב    ֛  ֹ    ֥ ִ  ֲ  ַ  ֨ ֶ  ֲ  ַ   ֑ ָ    ֣ ֵ     ֖    ֥ ֵ   ֔ ֵ  ֹ  ַ   ֙  ִ  ֱ ֽ ֶ  ְ  ֔  ַ   ֙  ֶ ֨ ֹ ּום.ֵ   ֥   ן ּכ  ן י ק  ֵ ֥  ָ  ֽ   ה     ֖ ויקרא (  ֵ

י ]ספרא בחקתי פרשה ד פרק י (א)[. ע"פ )בחקתי כז, יד ת-ִ ֽ ּכ   ׁש א  ּד   ֶ  י ק    ֨ ִ ְ  ַ-' ה  ׁש  ל  ד  ֹו ק   ית  ַ  ֔ ּב    ֙  ֶ ֨ ֹ משמעו שלכתחילה הכהן העריך שווי הפדיון  ֵ   ֥  
, בפועל ומזה נגזר ערך תוספת החומש. ואם בפועל יש התמחרות (תחרות על שווי הפדיון) והשווי עולה על הערכת הכהן לכתחילה

  החומש נשאר לפי השווי הראשון, "שאין מוסיפין חמישית על עילויו של זה".
טלפון  פרינט מיילאגורות לעמוד כולל משלוח דרך חברת  9הבית במחיר בשורה משמחת ניתן לקבל את עלון סוד החשמל מודפס בדואר רגיל עד    מראש עבור הדפסות יש צורך להיות מנוי במערכת שלהם בתשלום    557* רשומה 5023     . שקל 30עתידיות בסכות מנימלי של 
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נות אלינו דרך מייל חוזר גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפלפי הוראת  3109982305טל:  fish@neto.net.il  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.   קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים  15326537343או בפקס  בלבד
nuRktKOXBBVXp6S0Ehttps://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFC  

  קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk    ד החשמלכרכים של ספר סו 5חדש קישור להורדת  

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1 
 http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722  תשע"ג -לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 

  ttp://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890h&ArticleID=12030&Page=1  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
  קישור לארכיון השיעורים והעלונים  co.il/?CategoryID=1890http://shtaygen&ArticleID=12834&Page=1.  תשע"ה קישור להורדת עלוני סוד החשמל

cs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edithttps://do   סירטונים 400סוד החשמל  
XOPxMOg0L8LFD-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT   סירטונים 37סידור הרש''ש  

VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM   חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא  .google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1https://drive  
  
  

  בעזהשי"ת
  אנו שמחים להודיע על

  קו טלפון של סוד החשמל
  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 

  025805801  < 1  <01  <  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801
  םקישור להורדת השיעורי

http://sod1820.co.il/?p=503 
 למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים 


