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תוכן הע י ים
עַ יִן ְבּ ִגימַ ְט ִריָּא ַקל

ִע ְ ַין הַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר הוּא בֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁהֵ ם ְבּס ֹוד ק"ל ִמתּ ֹו הַ ֹחמֶ "ר.
ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א הָ ַל לִ לְ מ ֹוד תּ ֹו ָרה ְבּ ֹכ ַח ַקל וָ ֹחמֶ ר.

ִחזְ ִק ָיּהוּ ִ כְ ַשׁל בְּ ֶקרי ְבּא ֹו ָתהּ ְבּ ִחי ָ ה ֶשׁל חֵ ְטא אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון בְּ ק"ל ָשׁ ִ ים.
אָדם הָ ִראשׁוֹן לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ פְּ ִרישׁוּת מֵ חַ וָּ ה
ֶלמֶ ָדּן ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁ ָגּ ַרם לְ ָ
לְ אַ ַחר ק"ל ָשׁ ִ ים.
ידה.
שׁ ֶרשׁ הַ ְגּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הוּא ֹ

ִמ ְר ָים אָ ְמ ָרה לְ אָ ִביהָ ַ 3קל וָ חֹמֶ ר עַ ל ְמ ָ ת ֶשׁ ַיחֲ זִ יר אֶ ת י ֹוכֶבֶ ד.

"וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק בְּ פָ ֶיהָ " ִמ ָכּאן ל ֹו ְמ ִדים אֶ ת ָכּל ִדּין ַקל וָ ח ֹומֶ ר בַּ תּ ֹו ָרה.
ַקל וָ ֹחמֶ ר בֶּ ן ַקל וָ ֹחמֶ ר ,בֶּ ן ְבּ ֹו ֶשׁל ַקל וָ ֹחמֶ ר.

"שׁל ְ עָ לֶי " הָ ָיה לִ ְרמֹ ז ל ֹו לִ פְ ר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו בִּ בְ ִחי ַ ת ִמ ְצוַ ת
ְדבַ ר ה' לְ ֹמ ֶשׁה ַ
חֲ לִ יצָ ה.
ְָשׂאוּ ְדּ ָשׁ ִאים ַקל וָ חֹמֶ ר בְּ עַ ְצמָ ן.

מוּרה ֶשׁבַּ חֲ מוּרוֹת ,וְ הַ ַקּלָּה ֶשׁבַּ ַקּלּוֹת.
הַ חֲ ָ
בֶּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה.

משׁה ַרבֵּ וּ ֶשׁפָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּוֹ.
לְ פִ י הַ זֹּהַ ר הָ יָה ִחסָּ רוֹן ְבּ ֶ
בֵּ רוּר הַ ק"ל ְבּ ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִים.
הַ ק"ל ָקשׁוּר לְ ִמ ְשׁ ַק"ל.
ַמלְ ק ֹות ִמלְּ שׁוֹן ַקל.

מוּבָ א

ימ ְט ִריָּא ַקל.
עַ יִן ְבּגִ ַ

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ר"ה ח"ב ע' רע( ֶשׁ ְסּ ִפ ַירת הַ ִבּי ָה מַ ְשׁ ִפּיעָ ה ר"ס
ְבּ ַ

אוֹרוֹת כְּ ִמ ְ יַן ב' ְפּעָ ִמים ַק"לַ ,ק"ל אֶ ָחד לו ֵֹקחַ הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַת אוֹת ו'

וְ ִ ְהיֶה קוֹל ,וְ ַק"ל אֶ חָ ד לו ַֹקחַ ת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַת אוֹת ה' ,וְ ִ ְהיֶה ַקלָּ"ה ,בְּ סוֹד

ַדּ ְע ָתּן ֶשׁל ִָשׁים ַקלָּה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)קריאת שמע ע' רד(

ֶשׁעַ יִן

וּשׁ ֵתּי עֵ י ַ יִם ְמ ַר ְמּזוֹת עַ ל ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחי וֹת ַק"ל ,וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה.
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַקלְ ,
יטת הַ ֶזּ ַרע אֵ צֶ ל
שליט"א ֶשׁ ַקּ"ל ִ ְרמָ ז בְּ דֶ ֶקל הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ ֵכן ַק"ל ִ ְר ָמז בִּ ְקלִ ַ
ִיתי ָשׁפָ ל בְּ עֵ י ָי וְ עִ ם
הַ נְּ ֵקבָ ה .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב )ש"ב ו ,כ( "וּ ְַק ִתי עוֹד ִמזֹּאת וְ הָ י ִ

הָ אֲ ָמהוֹת אֲ ֶשׁר אָמַ ְר ְתּ ִעמָּ ם ִאכָּבֵ ָדה :וּלְ ִמיכַל בַּ ת ָשׁאוּל א הָ יָה לָהּ ָילֶד עַ ד

יוֹם מו ָֹתהּ" .הַ ְיי וּ בִּ גְ ַלל ֶשׁזִּ לְ זְ ָלה ְבּ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ֶשׁהֵ ֵקל אֶ ת כְּ ב ֹוד ֹו לְ ֵשׁם ָשׁמַ ִים,
ֶ עֶ ְ ָשׁה ֶשׁ א ִ ְק ַלט הַ ֶזּ ַרע אֶ צְ ָלהּ.

מוּבָ א

בְּ ' ַשׁעַ ר מַ אֲ מָ ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)אדרא זוטא(

וְ ַדע כִּ י ֹמ ֶשׁה ַרבֵּ י וּ עָ ָליו

הַ ָשּׁל ֹום ָזכָה אֶ ל הַ ַדּעַ ת הָ עֶ לְ יוֹן וְ ֶזה מַ ה ֶשּׁ ָכּתוּב "וַ יּ ְַרא ה' כִּ י סָ ר

לִ ְראוֹת"ֶ ,שׁהֵ ם ִשׁבְ עָ ה הֲ בָ לִ ים הָ אֵ לּוּ אֲ ֶשׁר ֻכּלָּם הֵ ם בְּ ִגימַ ְט ִריָּא כְּ ִמ ְ יַן סָ "ר.

וּמכָּאן ְִמ ָשׁך הַ מָּ ן לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בּ ֹו " ִה ְ ִי מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן
ִ
וּק ֵקל בְּ ִגימַ ְט ִריָּא
הַ ָשּׁמָ יִם" וְ ֶאֱ מַ ר עָ לָיו "וְ ַפְ ֵשׁ וּ ָקצָ ה בַּ לֶּחֶ ם הַ ְקּ ֵקל"ְ .

וּקבָ א
סָ "ר ,וְ ִה ֵה ֹמ ֶשׁה לְ בַ דּ ֹו הוּא אֲ ֶשׁר ָזכָה ְלהו ִֹריד הַ ַדּעַ ת הַ זֶּה אֶ ל ְ

ְדז"א וְ ַעֲ ָשׂה בָּ הּ בְּ ִחי ַת ַדּעַ ת ק"ל בְּ סוֹד ַדּ ְע ָתּן ֶשׁל ִָשׁים ַקלָּה ,כִּ י ר"ס

הוּא בְּ גִימַ ְט ִריָּא קלק"ל ֶשׁהֵ ם ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים ק"ל ,וְ ק"ל הָ אֶ חָ ד ְִשׁאָר

נּוּקבֵ יהּ וְ ַעֲ ָשׂה לָהּ ַדּעַ ת
לְ מַ עְ לָה בְּ ַדעַ ת הַ ז"א ,וְ ק"ל הַ ֵשּ ִי יו ֵֹרד לְ מַ טָּ ה בַּ ְ

שׁ ֶרשׁ הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת ,וּ ְשׁ ֵתּיהֶ ן
ַקל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי בְ ִחי ֹות הַ ק"ל ָשׁ ְר ָשׁן ִבּ ְס ִפ ַירת הַ ַדּעַ ת ֹ
ִה ְת ַגּלּוּ אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה בַּ מָּ ן ֶשׁה ֹו ִריד לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ ְק ָרא ֶלחֶ ם הַ ְקּ ֵקל ְבּס ֹוד ב' פְּ עָ ִמים

ק"ל ,וְ הָ א ֹור הַ ֶזּה ִה ְת ַגּ ָלּה לְ מֹ ֶשׁה ַגּם בַּ ְסּ ֶ ה בַּ פָּ סוּק "וַ יּ ְַרא ה' כִּ י סָ ר לִ ְראוֹת" ,כִּ י

ס"ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ק"ל ֶשׁהֵ ם כְּ ֶ ֶגד ְשׁ ֵתּי עֵ י ַ ִים ָשּׁבֶ הם מֹ ֶשׁה "סָ ר
לִ ְראוֹת" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָסּ ִריס ִ ְק ָרא סָ ִריס לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו פְּ ָגם

בַּ סָּ "ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ַק"ל ֶשׁבַּ ַדּעַ תֶ ,שׁאֵ י ֹו ָיכ ֹול לְ הַ ְשׁ ִפּיעַ  .וְ ֵכן אָ ָדם ֶשׁפּ ֹו ֵרשׁ

מֵ ִא ְשׁתּ ֹו הוּא בְּ עֶ צֶ ם סָ ר ִממֶּ ָנּה.

בְּ ֶי ֶתר ֹעמֶ ק ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִע ְ ַין הַ ק"ל ְדּמוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ' ְ הַ ר ָשׁלוֹם' ָל ַר ַשּׁ"שׁ )מגַ (.דּע
כִּ י עַ יִ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק"ל וְ כָל בְּ ִחי ָה ֵשׁם ק"ל הוּא בָּ עֵ י ַ יִם ,וְ ו ַֹדע

כִּ י הוּא ג' בְּ ִחי ֹות ֶשׁהֵ ם ע"ב ק"ל "ח וְ זֶה ִע ְ ָי ָםִ ,הנֵּה ִמן הָ ע"ב ַעֲ ִשׂים
הָ עַ פְ עַ פַּ יִם ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַ ת הֶ עָ ִבים הַ סּ ֹוג ְִרים עַ ל הָ עֵ י ַ יִם לִ ְמ וֹעַ הָ ְראוּת ,וְ ֶזה

ס ֹוד "עָ בִ ים סֵ ֶתר ל ֹו וְ א י ְִראֶ ה" ,גַּם ֶזה ס ֹוד "בְּ עַ ב הֶ עָ ָן" ֶשׁהוּא ע"ב ֶשׁל
וּמן
וּמן הַ ק"ל ַ ֲע ִשׂים הָ עֵ י ַ יִם בְּ עַ צְ מָ ם כִּ י עַ יִן בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק"לִ ,
הָ עַ פְ עַ פַּ יִםִ ,

הַ "ח ַעֲ ָשׂה בַ ת עַ יִן ֶשׁבְּ ת ֹו הָ עַ יִן .וְ הָ ִע ְ יָן הוּא כִּ י שׁ ֶֹרשׁ ק"ל הוּא ע"ב
כַּנּוֹדַ ע וְ ָלכֵן ִאם ָתּ ִסיר ָשׁ ְרשׁ ֹו ֶשׁהוּא ע"ב י ִָשּׁאֵ ר כְּ ִמלּוּי לְ בָ ד ֶשׁהֵ ם "ח.

ְִמצָ א כִּ י בַ ת עַ יִן ְִק ֵראת "ח ,וְ ֶזה ס ֹוד "וַ יֹּאמַ ר ה' ִמ ִסּי ַי בָּ א" ר"ת

וּמלַּת "וַ יֹּאמַ ר" בְּ עַ ְצמָ הּ ִהיא או ִֹתיּוֹת 'וּמֵ ִאיר' ,וְ ֶזה ס ֹוד
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא "ח ִ

'וּמֵ ִאיר לְ ִאישׁוֹן בַּ ת עָ יִן' כִּ י בַ ת עַ יִן הַ ִנּ ְק ָרא "ח ִהיא הַ ְמ ִא ָירה אֶ ת הָ עַ יִן.
'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
וּמוּבָ א בְּ ַ

)פסח א(

וְ דַ ע כִּ י י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁהָ יוּ בְּ אוֹת ֹו הַ דּ ֹור

אָדם
ֶשׁל ִשׁעְ בּוּד ִמצְ ַר ִים הָ יוּ בְּ ִחי ַ ת או ָֹתם הַ נִּצּוֹצ ֹות ֶשׁל ֶק ִרי ֶשׁהוֹצִ יא ָ

הָ ִראשׁ ֹון בְּ או ָֹתם ק"ל ָשׁ ִים עַ ד ֶשׁ א ֹולַד ֵשׁת .וּכְ בָ ר ְִתבָּ אֵ ר אֶ צְ ֵל וּ

וּקדוֹשׁוֹת
בִּ ְדרוּשׁ ְשׁכִ יבַ ת הַ ַלּ ְילָה כִּ י ִיצוֹצוֹת הַ ֶקּ ִרי הֵ ם חֲ שׁוּבוֹת ְמ ֹאד ְ

וּצ ִריכִ ים בֵּ רוּר אַחַ ר בֵּ רוּר לְ ַת ְקּ ָם.
וּמ ְתעָ ְרבִ ים בַּ ְקּלִ פּוֹת ְ
אֶ לָּא ֶשׁיּוֹצְ ִאים ִ

וּבָ זֶה ָתּבִ ין טַ עַ ם ָכוֹן לָמָ ה ִ ְגזַר עֲ לֵיהֶ ם אוֹת ֹו הַ ִשּׁעְ בּוּד הַ ָקּ ֶשׁה ֶשׁאֵ ין

כְּ מוֹת ֹו .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִע ְ ַין הַ ק"ל הוּא הָ עַ ִין ְבּעַ ְצ ָמהּ ,וְ ִהיא ִ ְמצֵ את ְבּת ֹו עַ ְפעַ פַּ ִים ֶשׁהֵ ם

ימית ֶשׁ ִהיא ְבּס ֹוד "ח.
ס ֹוד ֵשׁם ע"ב ,וּבְ ת ֹו הַ ק"ל ֵישׁ אֶ ת הַ בַּ ת עַ ִין הַ נְּ קֻ ָדּה הַ ְפּ ִ ִ

ִע ְ ַין הַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר הוּא בֵּ רוּר הַ ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁהֵ ם
בְּ ס ֹוד ק"ל ִמתּ ֹו הַ ֹחמֶ "ר.

לְ פִ י

ֶזה ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ ֹזּהַ ר

)בראשית כז(.

"וַ יְמָ ְררוּ אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם בַּ עֲ בֹדָ ה ָק ָשׁה",

קוּשׁיָא" ,בְּ חֹמֶ ר" בְּ ַקל וָ חֹמֶ ר" ,וּבִ לְ בֵ ִים" ,בְּ לִ בּוּן הַ הֲ ָלכָה" ,וּבְ כָל
בְּ ְ

ְיתּא" ,אֵ ת כָּל עֲ ב ָֹד ָתם" זֶה ִמ ְשׁ ָה .הַ זֹּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁכְּ ֵשׁם
עֲ בֹדָ ה בַּ ָשּׂדֶ ה" ,זֶה בָּ ַרי ָ

ֶשׁעֲ בו ַֹדת בֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹת ְבּגָלוּת ִמ ְצ ַריִם הָ י ְָתה עַ ל יְדֵ י עֲ בו ָֹדה ָק ָשׁה ,חֹמֶ ר ,לְ בֵ ִ ים,

קוּשׁיָא,
ְ
בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת כִּ פְ שׁוּטוָֹ ,כּ אֶ ְפ ָשׁר ְבּכָל הַ ָגּלֻיּוֹת לְ בָ ֵרר וּלְ הַ עֲ לוֹת ִ יצוֹצוֹת עַ ל יְדֵ י
ְיתּא ,וְ הַ זֹּהַ ר מוֹצֵ א ֶרמֶ ז לְ כָל אֵ לּוּ בָּ ִע ְ ָי ִ ים ֶשׁהָ יוּ
ַקל וָ חֹמֶ ר ,לִ בּוּן הֲ ָלכָהִ ,מ ְשׁ ָה וּבָ ַרי ָ

ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶשׁאוֹת ֹו סוּג ֶשׁל ִ יצוֹצוֹת ֶשׁהֶ עֱלוּ הַ ִמּ ְצ ִרים עַ ל יְדֵ י הָ עֲ בו ָֹדה הַ ָקּ ָשׁה ,אֲ ְַח וּ
קּוּשׁיָא ,וְ אוֹת ֹו סוּג ֶשׁהֵ ם הֶ עֱלוּ עַ ל יְדֵ י חֹמֶ ר כִּ פְ שׁוּטוֹ ,אֲ ְַח וּ ַמעֲ לִ ים
ַמעֲ לִ ים עַ ל יְדֵ י הַ ְ

עַ ל יְדֵ י ַקל וָ חֹמֶ ר .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁעִ ְ ַין הַ ַקּל ָו ֹחמֶ ר הוּא בֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁהֵ ם ְבּס ֹוד ק"ל

ימ ְט ִריָּא אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ חֲ ָס ִדים ֶשׁל ֵשׁם ע"ב ,כְּ ִפי ֶשׁא ֹומֵ ר
חמֶ "ר בְּ גִ ַ
ִמתּ ֹו הַ ֹ
הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁהָ עַ ִין ֶשׁ ִהיא ס ֹוד ק"ל ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת ְבּת ֹו הָ ע"ב ֶשׁהוּא ס ֹוד הֶ עָ ִבים וְ הָ עַ פְ עַ פַּ ִים

ֶשׁסּ ֹוגְ ר ֹות עָ ֶליהָ  .וְ ֵכן בֵּ רוּר הַ ק"ל ַ עֲ ָשׂה ִבּזְ ַמן הַ ִיּחוּד כְּ ֶשׁ ְמּבָ ְר ִרים ק"ל אֶ ָחד ִמתּ ֹו

ְשׁ ַ ִים ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ ַדעַ ת לְ הַ ְשׁפִּ יעַ ַלנְּ ֵקבָ ה ,וְ ִטפַּ ת הַ ֶזּ ַרע כְּ לוּ ָלה מֵ רמ"ח אֵ בָ ִרים ,וְ ִ כְ ֶ סֶ ת

חמֶ ר .וּ ְב ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה ָכּל ֶזה הֲ ָכ ָ ה
ָל ֶרחֶ "ם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִטּפָּ ה ֶשׁל ק"ל ִ ְב ֶר ֶרת ִמתּ ֹו הַ ֹ
ימיּוּת הָ עַ ִין ְבּס ֹוד הַ בַּ ת עַ ִין ֶשׁ ִהיא ס ֹוד "ח ,כְּ פִ י
לְ מַ ַתּן תּ ֹו ָרה ֶשׁ ָשּם ִה ְת ַגּלְּ ָתה ְפּ ִ ִ
ֶשׁמּוּבָ א ָשׁם ֶשׁהַ "ח הוּא ס ֹוד הַ פָּ סוּק "וַ יֹּאמַ ר ה' ִמ ִסּי ַי בָּ א" .וְ הַ בֵּ אוּר ֶשׁ ָכּאן

יעים ַלתּ ֹו ָרה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ֵשׁי ְ בֶּ ְר ֶגּר
ִ ְמצֵ את הַ ַתּכְ לִ ית וְ הַ ְמ וּחָ ה כְּ ֶשׁ ַמּגִּ ִ

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ֶשׁנִּ ְק ֵראת חָ כְ ַמת ִ ְס ָתּר ר"ת "ח ִהיא
שליט"א ֶשׁ ִאם ז ֹוכִ ים לִ לְ מ ֹוד פְּ ִ ִ

ְמ ַת ֶקּ ֶ ת אֶ ת ָכּל הַ פְּ ָג ִמים וּבִּ פְ ָרט אֶ ת ְפּ ַגם הַ ְבּ ִרית ַכּ ָיּדוּעַ בַּ ֹזּהַ ר.

ַגּם

בַּ ִמּ ְשׁ ָ ה ֵישׁ ֶרמֶ ז ֶשׁפְּ ַגם הַ ְבּ ִרית הוּא ְבּ ִחי ַ ת ק"ל) ,אבות ג ,יג( ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר

ְשׂחוֹק וְ ַקלּוּת רֹאשׁ מַ ְרגִּ ילִ ין לְ עֶ ְרוָ ה .וְ ֵכן בַּ ַמּבּוּל ָכּתוּב )בראשית ח ,ח( "וַ י ְַשׁלַּח אֶ ת

הַ יּ ֹו ָה מֵ ִאתּ ֹו לִ ְראוֹת הֲ ַקלּוּ הַ מַּ יִם מֵ עַ ל ְפּ ֵי הָ אֲ ָד ָמה" וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁנֹּ ַח ָשׁ ַלח לִ ְרא ֹות

ִאם תּוּ ַקן פְּ ַגם הַ ק"ל ֶשׁל דּ ֹור הַ ַמּבּוּל ֶשׁפָּ גְ מוּ בַּ ְבּ ִרית ,וְ אֶ ְפ ָשׁר ָלצֵ את מֵ הַ ֵתּבָ ה.

וְ ה ֹו ִסיף

חמֶ "ר ִ ְר ָמז בַּ ָכּתוּב )שמות יז ,ט( "וְ צֵ א
הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ַקּ"ל ֹ
וּמטֵּ ה הָ אֱ ִהים ְבּי ִָדי" .כִּ י
ִהלָּחֵ ם בַּ עֲ מָ לֵק מָ חָ ר אָ ֹ כִ י ִ צָּ ב עַ ל רֹאשׁ הַ גִּ בְ עָ ה ַ

חמֶ ר ֶשׁבָּ א לְ ַת ֵקּן אֶ ת ְפּ ַגם הַ ֶקּ ִרי ֶשׁל עֲ מָ ֵלק,
הַ ִמּלְ חָ מָ ה בַּ עֲ מָ ֵלק ִהיא בִּ בְ ִחי ַ ת ַקל וָ ֹ

משׁה כְּ בֵ ִדים" הֵ פֶ הַ ַקּ"ל.
כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר " .וְ ָל ֵכן עֲ ָמ ֵלק ָגּ ַרם ֶשׁ"וִ ידֵ י ֶ

וּמֹ ֶשׁה ִ לְ חַ ם עַ ל ְידֵ י ֶשׁ"וְ אַהֲ רֹן וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְבי ָָדיו ִמזֶּה אֶ חָ ד וּ ִמזֶּה אֶ חָ ד" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא

ק"ל .כִּ י חוּר הָ ָיה בֶּ ן ִמ ְר ָים ֶשׁ ְקּשׁוּ ָרה ִעם ִתּקּוּן הַ ק"ל ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ַגם אַהֲ ֹרן ֹו ַלד

בְּ ת ֹו הַ ק"ל ָשׁ ִ ים ֶשׁל י ֹו ֶכבֶ דָ ,ל ֵכן ְשׁ ֵ יהֶ ם עָ זְ רוּ לְ מֹ ֶשׁה ְבּבֵ רוּר הַ ק"ל .וְ אָז ָכּתוּב "וַ י ְִהי
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת'
י ָָדיו אֱ מוּ ָה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ ק"ל .וכן מובא בְּ סֵ פֶ ר ְ

)אופן מ'(

ַשׂר ֶשׁל

עֲ מָ לֵק בָּ א ִעם ק"ל מַ חֲ וֹת ֶשׁל סַ מָּ אֵ לֶ ,שׁכֵּן עֲ מָ לֵק או ִֹתיּוֹת עַ ם ַקל.

מָ ִצי וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)יומא כב(:

בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ ָשׁאוּל " ֵל

אָמ ָרה
ית אֶ ת עֲ מָ לֵק" ,אָמַ ר ,וּמָ ה ִאם בִּ ְשׁבִ יל ֶפֶ שׁ אַחַ ת ְ
וְ ִהכִּ ָ

תו ָֹרה הָ בִ יאוּ עֶ ְגלָה עֲ רוּפָ ה בַ נַּחַ ל ,כָּל הַ נְּפָ שׁוֹת הַ לָּלוּ עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה,

אָדם חָ טָ א בְּ הֵ מָ ה מַ ה חָ ְטאָה ִאם גְּדוֹלִ ים חָ ְטאוְּ ,קטַ נִּים מַ ה חָ ְטאוּ,
ִאם ָ

אָמ ָרה ל ֹו "אַל ְתּ ִהי צַ ִדּיק הַ ְרבֵּ ה" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ָשּׁאוּל חָ טָ א
את בַּ ת קוֹל וְ ְ
ִמיָּד יָצָ ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כִּ י עֲ מָ ֵלק הוּא הֵ פֶ
חמֶ ר ֶשׁ א ַלהֲ ר ֹוג אֶ ת עֲ מָ ֵלקְ ,
בָּ ֶזה ֶשׁעָ ָשׂה ַקל וָ ֹ

חמֶ ר לְ הַ ִצּיל ֹו .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א
הַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר ,וְ א ַשׁ ָיּ ַלעֲ שׂ ֹות ַקל וָ ֹ
אתי עַ ָתּה כַּבְּ דֵ ִ י ָא ֶ גֶד זִ ְק ֵי עַ ִמּי וְ ֶ גֶד
ֶשׁ ָלּ ֵכן אָמַ ר ָשׁאוּל ָשׁם )ש"א טו ,ל( "וַ יֹּאמֶ ר ָח ָט ִ

ֵיתי ַלה' אֱ הֶ י " לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא צָ ִרי ִתּקּוּן עַ ל ַמה ֶשּׁפָּ ַגם
י ְִשׂ ָראֵ ל וְ שׁוּב ִע ִמּי וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ו ִ

אֶ ת הַ ָכּבֵ ד הֵ פֶ הַ ַקּל .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ָשׁם בַּ ְפּסוּ ִקים ְבּ ַכ ָמּה ְמק ֹומ ֹות ְר ָמזִ ים עַ ל פְּ ָגם
חמֶ "ר" :וַ יּ ְַחמֹ ל ָשׁאוּל וְ הָ עָ ם עַ ל אֲ גָג וְ עַ ל מֵ יטַ ב הַ צֹּאן וְ הַ בָּ ָקר וְ הַ ִמּ ְשׁ ִ ים וְ עַ ל
בַּ ַקּ"ל וָ ֹ
הַ כּ ִָרים וְ עַ ל כָּל הַ טּוֹב וְ א אָבוּ הַ חֲ ִרימָ ם וְ ג ֹו' ,וַ יֹּאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל וּמֶ ה קוֹל הַ צֹּאן הַ זֶּה

הֱביאוּם אֲ ֶשׁר ָח ַמל הָ עָ ם
ְבּאָזְ ָי וְ קוֹל הַ בָּ ָקר אֲ ֶשׁר אָ ֹ כִ י שֹׁמֵ עַ  :וַ יֹּאמֶ ר ָשׁאוּל מֵ עֲ מָ ל ִֵקי ִ
יטב הַ צֹּאן וְ הַ בָּ ָקר לְ מַ עַ ן זְ ב ַֹח ַלה' אֱ הֶ י וְ אֶ ת הַ יּו ֵֹתר הֶ חֱ ַר ְמ וּ וְ ג ֹו' ,וַ יּ ִַקּח הָ עָ ם
עַ ל מֵ ַ

אשׁית הַ חֵ ֶרם לִ זְ בּ ַֹח ַלה' אֱ הֶ י בַּ גִּ לְ גָּל" .וְ ֵכן ָכּתוּב ָשׁם "וַ יֹּאמֶ ר
מֵ הַ ָשּׁלָל צֹ אן וּבָ ָקר ֵר ִ

יתה חֶ סֶ ד
ָשׁאוּל אֶ ל הַ ֵקּי ִ י ,לְ כוּ סֻ רוּ ְרדוּ ִמתּ ֹו עֲ מָ ל ִֵקי ,פֶּ ן אֹ ִס ְפ ִעמּוֹ ,וְ ַא ָתּה עָ ִשׂ ָ

ימ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ַק"ל וּ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת
ִעם כָּל בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" ,וְ ָ בִ יא מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁסָּ "ר בְּ גִ ַ

בֵּ רוּר הַ ַקּ"ל ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ָשּׁאוּל בֵּ ֵרר אֶ ת ְבּ ֵ י ִי ְתר ֹו מֵ עֲ ָמ ֵלק בְּ ֹכ ַח הַ סָּ "ר וּ ִבזְ כוּת הַ חֶ סֶ ד
חמֶ ר כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא )ברכות סגֶ (:שׁדּ ֹו ֶר ֶשׁת
ימ ְט ִריָּא ע"ב ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ
בְּ גִ ַ

ַקל ָו ֹחמֶ ר מֵ הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה" :וַ יֹּאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ל הַ ֵקּי ִי ,לְ כוּ סֻ רוּ ְרדוּ ִמתּ ֹו

יתה חֶ סֶ ד ִעם כָּל בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל"ַ ,והֲ א
עֲ מָ ל ִֵקי פֶּ ן א ִֹספְ ִעמּ ֹו וְ אַ ָתּה עָ ִשׂ ָ
ֹשׁה אֶ לָּא לִ כְ בוֹד עַ צְ מ ֹו ָכּ ,
ְדּבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ ר וּמַ ה יּ ְִתר ֹו ֶשׁ א ֵק ַרב אֶ ת מ ֶ

וּמהַ נֵּהוּ ִמנְּ כָסָ יו ,עַ ל
אָרחַ ַתּלְ ִמיד חָ כָם בְּ ת ֹו בֵּ יתוֹ ,וּמַ אֲ כִ יל ֹו וּמַ ְשׁ ֵקהוְּ ,
הַ ְמ ֵ
אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה .וְ ֵכן ְ בָ אֵ ר לְ ַק ָמּן ֶשׁ ִחבּוּר ִי ְתר ֹו לְ מֹ ֶשׁה הָ ָיה לְ ִתקּוּן הַ ַקּ"ל ֶשׁל אָ ָדם

הָ ִראשׁ ֹון .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֶזּה ִה ְמ ִשׁי אֵ צֶ ל ָשׁאוּל ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת עֲ ָמ ֵלק ,אֶ ָלּא ֶשׁ ָשּׁאוּל ָדּ ַרשׁ ַקל

וָ ֹחמֶ ר א ָ כ ֹון וּפָ ַגם.

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר צב ,ז(

ָתּ ֵי ַרבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל זֶה אֶ חָ ד מֵ עֲ ָשׂ ָרה ַקלִּ ים

מוּרין ֶשׁכְּ תוּבִ ים בַּ תּו ָֹרה "הֵ ן בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל א ָשׁ ְמעוּ אֵ לַי וְ ַקל וָ ֹחמֶ ר
וַ חֲ ִ

ִשׁמָ עֵ ִי פַּ ְרעֹה" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה בָּ א ְבּ ַטעֲ ַ ת ַקל וָ ח ֹומֶ ר ַלה' ֶשׁ ִיּגְ אַל אֶ ת
"וְ אֵ י י ְ
ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ָר ַמז ֶשׁכְּ בָ ר בֵּ ְררוּ אֶ ת הַ ק"ל וִ יכ ֹולִ ים

לְ ִה ָגּאֵ ל .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב )ישעיה יט ,א( "מַ ָשּׂא ִמ ְצ ָריִם ִהנֵּה ה' ֹרכֵב עַ ל עָ ב ַקל

וּבָ א ִמצְ ַריִם וְ ָעוּ אֱ לִ ילֵי ִמ ְצ ַריִם ִמפָּ ָיו וּלְ בַ ב ִמצְ ַריִם יִמַּ ס בְּ ִק ְרבּ ֹו" וְ ר ֹו ִאים

ֶשׁהָ עָ ב ַקל מַ כְ ִ יעַ אֶ ת ְקלִ פַּ ת ִמ ְצ ַר ִים ,וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁהַ ַקּ"ל ִמ ְתבָּ ֵרר ִמתּ ֹו הָ עָ "ב.
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָכּל ָמק ֹום ֶשׁ ָכּתוּב "וַ ִיּכְ בַּ ד ֵלב פַּ ְר ֹעה" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁעֲ ַד ִין

ֵישׁ בְּ ִחי ַ ת ָכּבֵ ד הֵ פֶ הַ ַקּלֶ ,שׁצָּ ִרי לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל ִממֶּ נּוּ ,וְ ֶזה ג ֹו ֵרם ֶשׁ ָכּבֵ ד ֵלב

פַּ ְר ֹעה.

ַגּם הַ ְי ִציאָה הַ סּ ֹופִ ית ֶשׁל בְּ ֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף הָ ְי ָתה ְבּ ֹכחַ ַקל

וָ ֹחמֶ רַ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'ק ִה ַלּת ִי ְצ ָחק' לְ בָ אֵ ר ִדּ ְב ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ פְּ לִ יאָה )מדרש יו תן( מָ ה

"ראָה הַ יָּם וַ ָיּ ֹ ס" ִמשּׁוּם
ְיתּא ְדּר' י ְִשׁמָ עֵ אלֶ .שׁ ָ
"ראָה הַ יָּם וַ ָיּ ֹ ס" ָראָה בָּ ַרי ָ
ָ

ֶשׁ"הַ יּ ְַרדֵּ ן יִסּוֹב לְ אָחוֹר" ,כְּ לו ַֹמר ֶשׁהַ יָּם ָראָה ֶשׁעָ ִתיד הַ יּ ְַרדֵּ ן לָסוּב לְ אָחוֹר ִמ ְפּ ֵי
יְהוֹשֻׁ עַ  ,וְ ָָשׂא הַ יָּם ַקל וָ חֹמֶ ר בְּ עַ ְצמ ֹו ,וּמַ ה ִאם לִ ְפ ֵי יְהוֹשֻׁ עַ ַ ,תּלְ ִמיד ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁהָ ,כּ ,

לִ פְ ֵי מֹ ֶשׁה ַרבּ ֹו עַ ל אַחַ ת כּ ַָמּה וְ כ ַָמּה ֶשׁצָּ ִרי לְ ִהבָּ ַקע ְבּפָ ָיו .וְ ז ֹו כַּוָּ ַת הַ ִמּ ְד ָרשׁ מָ ה
ִשׁמָ עֵ אלֶ .שׁנּ ָָשׂא ְבּעַ ְצמ ֹו ַקל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ִהיא
ְיתּא ְדּר' י ְ
"ראָה הַ יָּם וַ ָיּ ֹ ס" ָראָה בָּ ַרי ָ
ָ

הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָ ה בַּ בָּ ַר ְי ָתא ְדּר' ִי ְשׁ ָמעֵ אל ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הּ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י.

ימ ְט ִריָּא ַקל וָ ח ֹומֶ ר .וְ ה ֹו ִסיף
שליט"א ֶשׁ ְיה ֹושֻׁ עַ ֶשׁ ִממֶּ נּוּ עָ ָשׂה הַ ָיּם ַקל וָ ֹחמֶ ר ,בְּ גִ ַ

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ְבּ ִחי ַ ת סָ "ר ֶשׁהוּא פַּ עֲ ַמ ִים ַק"ל ֶשׁ ִה ְתבָּ ֵרר

חמֶ ר ,בַּ ָכּתוּב )שמות יד ,כה( "וַ ָיּסַ ר אֵ ת אֹ פַ ן ַמ ְרכְּ ב ָֹתיו וַ ְי ַהֲ גֵהוּ
ִמתּ ֹו הַ ָכּבֵ ד ֶשׁהוּא הַ ֹ

מּשׁה סָ ר
בִּ כְ בֵ דֻ ת" ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָנּבִ יא לְ ַקמָּ ן מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל עַ ל הַ ָכּתוּב "כִּ י סָ ר לִ ְרא ֹות"ֶ ,שׁ ֶ

חמֶ ר ֶשׁל
לְ בָ ֵרר אֶ ת בְּ ִחי ַ ת ב' פְּ עָ ִמים ַק"ל כְּ ִמ ְ ַין סָ "ר .וְ ָל ֵכן מוּבָ א ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם ֶשׁהַ ֹ

הַ ִטּיט ִ לְ חַ ם בָּ הֶ ם :עַ מּוּד עָ ָן יו ֵֹרד וְ עו ֶֹשׂה אוֹת ֹו כְּ ִטיט וְ עַ מּוּד אֵ שׁ מַ ְר ִתּיח ֹו
ימ ְט ִריָּא ק"ל ,וּכְ ִפי ֶשׁנְּ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן
וְ טַ לְ פֵ י סוּסֵ יהֶ ם ִמ ְשׁ ַתּ ְמּטוֹת .וְ ֵכן "אֹפַ ן" בְּ גִ ַ

חמֶ ר .וְ הַ ָכּתוּב ְמ ַרמֵּ ז
ֶשׁא ֹופַ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא קל"ז ֶשׁהוּא ס ֹוד הַ ַקּ"ל ֶשׁ ִמּ ְתבָּ ֵרר ִמתּ ֹו הַ ֹ
ֶשׁ ָזּכוּ בְּ ַים סוּף לִ גְ מַ ר בֵּ רוּר הַ ַקּ"ל מֵ הַ ֹחמֶ ר וְ אָז הַ ִמּ ְצ ִרים ִ ְשׁאֲ רוּ כְּ בֵ ִדים "וַ ְי ַהֲ גֵהוּ

חמֶ ר ֶשׁל הַ ִטּיט ִה ְט ִבּיעָ ם ְבּיַם סוּף .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' צ .א .שליט"א
בִּ כְ בֵ דֻ ת" ,וְ הַ ֹ

ֶשׁסַּ מָּ אֵ "ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא קל"א וְ ַכ ָיּדוּעַ ֶשׁהָ א ֹות א' ֶשׁלּ ֹו ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוץ ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ

יקה ִמנִּ יצ ֹוץ ַק"ל .וְ ֵכן הֵ ִביא בְּ ֵשׁם
הוּא י ֹו ֵ ק ,הַ ְיי וּ ֶשׁ ָכּל ְמ ִציאוּת הַ סַּ מָּ אֵ "ל הוּא ְי ִ ָ

סֵ פֶ ר 'אֲ ָגן' ֶשׁ ְשּׁ ִחיטַ ת הַ סמא"ל ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ְה ֶיה ְבּאֹ פֶ ן ֶשׁה' ָי ִסיר ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ ַגּג ֶשׁל

הָ א ֹות ס' ֶשׁלּ ֹו וְ ִי ְתהַ פְּ ך לְ א ֹות ש' .וְ הַ הֶ ְפ ֵרשׁ בֵּ ין ס' לְ ש' הוּא מ"ר ֶשׁל ֹחמֶ "ר ֶשׁ ִיּ ְת ַגּ ֶלּה

חמֶ ר הָ ַרג א ֹו ָתם.
ָשׁם כְּ מ ֹו בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף ֶשׁהַ ֹ

וְ ה ֹו ִסיף

משׁה ַויֹּאמַ ר אָכֵן
ִירא ֶ
הרה"ג ר' ד .הַ ֶנּה שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב )שמות ב ,יד( "וַ יּ ָ

ו ַֹדע הַ ָדּבָ ר" ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל ,וּכְ ִפי ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ו ַֹדע לִ י הַ ָדּבָ ר

ִיתי ָתּמֵ הַּ עָ לָיו מֶ ה חָ ְטאוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכָּל ע' אֻ מּוֹת לִ ְהיוֹת ְִר ִדּים
ֶשׁהָ י ִ

בַּ עֲ בו ַֹדת פָּ ֶר אֲ בָ ל רוֹאֶ ה אֲ ִי ֶשׁהֵ ם ְראוּיִים לְ ָכ  ,עַ ל ֶשׁ ָראָה בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל

ְר ָשׁעִ ים דֵּ לָטו ִֹרין .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁנּ ֹו ַדע לְ מֹ ֶשׁה ס ֹוד הַ ק"ל

ֶשׁבִּ גְ ָלל ֹו ִ ְשׁ ַתּ ְעבְּ דוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁהוּא ָקשׁוּר ִעם עֲ ֹון הַ ָלּשׁ ֹון הָ ָרע ֶשׁמֵּ בִ יא

צָ ַרעַ ת ֶשׁפּ ֹו ֵגם אֶ ת הַ ק"ל .וְ ָל ֵכן הֶ ֱעבִ יד פַּ ְר ֹעה אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ פָ ֶר הַ ְיי וּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל בְּ פֶ ה
ַר  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַ ת ַר ִ ,מתּ ֹו הַ חֹ מֶ ר הַ ָקּ ֶשׁה.

וְ ֵכן

ימי
הָ א ֹו ִתיּ ֹות מֵ עַ ל א ֹו ִתיּ ֹות וָ ח ֹומֶ "ר הֵ ן ֶז"ה ַק"ל .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַקּל הוּא הַ חֵ ֶלק הַ פְּ ִ ִ

שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל הַ ֹחמֶ רָ ,ל ֵכן הוּא ִ ְר ָמז בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עָ ָליו .וְ כֵן ְִראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִמ ַדּת
וְ הַ ֹ

בוּרה ֶשׁחו ֶֹתכֶת לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים
הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁנִּ ְק ֵראת ִדּיןְ .דּ ִדין ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
בִּ זְ מַ ן הַ ִיּחוּד וּ ְמחַ ֶלּ ֶקת אֶ ת הַ ק"ל ֶשׁ ִיּ ָשּׁאֵ ר בַּ ְיס ֹוד ,וְ הַ ק"ל ֶשׁיּוּ ְשׁפַּ ע ַל ַמּלְ כוּת.

ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הָ ַל לִ לְ מ ֹוד תּ ֹו ָרה בְּ ֹכחַ ַקל ָו ֹחמֶ ר.

וְ ֵכן

שׁ ֶרשׁ תּ ֹו ָרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה הָ ַל לִ לְ מ ֹוד תּ ֹו ָרה ְבּ ֹכ ַח ַקל וָ חֹ מֶ ר,
ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁהוּא ֹ

אָמרוּ בֶּ ן
ַכּמּוּבָ א בְּ 'אָב ֹות ְדּר' ָ ָתן' )ו ,ב( מֶ ה הָ יָה ְתּ ִחלָּת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אְ .

אַרבָּ עִ ים ָשׁ ָה הָ יָה וְ א ָשׁ ָה כְּ לוּם .פַּ עַ ם אַחַ ת הָ יָה עוֹמֵ ד עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר
ְ

אָמרוּ ל ֹו הַ מַּ יִם ֶשׁ ָתּ ִדיר וֹפְ לִ ים עָ לֶיהָ בְּ כָל יוֹם
אָמַ ר ִמי חָ ַקק אֶ בֶ ן ז ֹו ְ
אָמרוּ ל ֹו עֲ ִקיבָ א ִאי אַ ָתּה קו ֵֹרא אֲ בָ ִים ָשׁחֲ קוּ מָ יִםִ .מיָּד הָ יָה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א
ְ
ָדּן ַקל וָ חֹמֶ ר בְּ עַ ְצמ ֹו ,מָ ה ַר פָּ סַ ל אֶ ת הַ ָקּ ֶשׁהִ ,דּבְ ֵרי תּו ָֹרה ֶשׁ ָקּ ֶשׁה כְּ בַ ְרזֵל

עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה ֶשׁיּ ְַח ְקקוּ אֶ ת לִ בִּ י ֶשׁהוּא בָּ ָשׂר וָ דָ םִ .מיָּד חָ זַר לִ לְ מֹד

תּו ָֹרה .וּבְ סֵ פֶ ר י ֹוחֲ ִסין הַ נֻּסַּ ח ָראָה אֶ בֶ ן חֲ קוּ ָקה עַ ל הַ בְּ אֵ ר אָמַ ר ִמי חֲ ָק ָקהּ,
אָ ְמרוּ ל ֹו חֶ בֶ ל ֶשׁל ְדּלִ י ֶשׁע ֹומֵ ד ָתּ ִדיר עָ ֶליהָ בְּ ָכל י ֹום .ר ֹו ִאים ֶשׁ ִטּפּ ֹות הַ מַּ ִים
ֶשׁ ִטּפְ ְטפוּ מֵ הַ חֶ בֶ ל וְ ָשׁחֲ קוּ אֶ ת הָ אֶ בֶ ןָ ,ר ְמזוּ לְ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ִתּ ְשׁחֹ ק אֶ ת ֵלב

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ דֶּ ֶר לְ הָ ִביא אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה ַמ ְת ִחי ָלה ִמ ַקּל וָ חֹ מֶ ר .וְ ֵכן ַקל
הָ אֶ בֶ ן ֶשׁלּ ֹוְ .

שּ ֶרשׁ תּ ֹו ַרת הַ ְפּ ָשׁט ִה ְת ִחיל ִמ ַקּל וָ ח ֹומֶ ר ,וּכְ פִ י
וָ חוֹמֶ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פְּ ָשׁט ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֹ
ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁזּ ֹו הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָ ה ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ִ ְד ֶר ֶשת בָּ הּ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה.

שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הוּא עַ ל מַ יִם ֶשׁשֲּׁ חקּו אֲ בָ ִים ,כִּ י אֲ בָ ִ ים הֵ ם ָדּבָ ר כָּבֵ ד,
וְ הַ מַּ ִים ַיחֲ ִסית אֲ ֵליהֶ ם הֵ ם ַקל ,וְ הַ ַקּל ָגּבַ ר עַ ל הַ ָכּבֵ דָ ,כּ אֶ ְפ ָשׁר לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּל ִמתּ ֹו

הַ חֹמֶ ר .וְ ֵכן בְּ אֵ ר מַ יִם ָקשׁוּר ִעם ִמ ְריָם ֶשׁ ְמּבָ ֶר ֶרת אֶ ת הַ ַקּל מֵ הַ חֹ מֶ ר כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ ֵכן

ֶי ְשׁ ָ ם ְרמָ זִ ים עַ ל בְּ ִחי ַ ת סָ "ר ֶשׁהוּא פַּ עֲ ַמ ִים ַק"ל ֶשׁ ִה ְתבָּ ֵרר ִמתּ ֹו הַ ָכּבֵ ד ֶשׁהוּא

שׁ ֶרשׁ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א:
יס ָרא ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ֹו ַלד ֹ
חמֶ ר ,בַּ ָכּתוּב עַ ל ִזוּוּג ָיעֵ ל וְ ִס ְ
הַ ֹ

)שופטים ד ,יח(

סוּרה אֵ לַי אַל ִתּ ָירא וַ ָיּסַ ר
סוּרה אֲ ֹד ִ י ָ
"וַ ֵתּצֵ א יָעֵ ל לִ ְק ַראת ִסי ְס ָרא וַ תֹּאמֶ ר אֵ לָיו ָ

אֵ לֶיהָ הָ אֹ הֱ לָה וַ ְתּכַסֵּ הוּ בַּ ְשּׂ ִמיכָה"ַ .כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)גיטין

יס ָרא
זִ (:מבְּ ֵי בָּ ָיו ֶשׁל ִס ְ

'מ ַג ֶלּה עֲ מוּק ֹות'
ירוּשׁ ַליִם .וּמוּבָ א בַּ ְ
ָ
לִ ְמּדוּ ִתּי וֹקוֹת בִּ

)ואתח ן אופן פח(

ַרבִּ י

יס ָרא .וּמ ֹו ִסיף ע ֹוד ְבּפָ ָר ַשׁת בָּ ָלק" ,וַ יָּסַ ר אֵ לֶיהָ "
עֲ ִקיבָ א הוּא ִמבְּ ֵי בָ ָיו ֶשׁל ִס ְ
סוּרה ,עַ ל הַ נִּיצוֹץ ֶשׁיּ ְָדעָ ה הַ צַּ דֶּ ֶקת לְ הו ִֹציא י ָָקר ִמזּ ֹולָל.
ג' פְּ עָ ִמים ,לְ שׁוֹן ָ

וְ ֵכן

בְּ ַק"ל וָ חוֹמֶ "ר ִ ְרמָ ז בְּ א ֹות ְשׁ ִ ָיּה ְבּ ָכל ָמק ֹום ֶשׁ ָכּתוּב בַּ ַשּׁ"ס ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א א ֹומֵ ר

הַ מּוֹצִ יא מֵ חֲ בֵ ר ֹו עָ ָליו הָ ְראָיָה .וּכְ ָלל ֶזה הוּא אַ ַחד הַ ְיס ֹוד ֹות ֶשׁ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א לִ מֵּ ד,

כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהוּא מ ֹופִ יעַ בַּ ִמּ ְשׁ ָ י ֹות ַרק בַּ ֵשּׁם ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א א ֹו חֲ ָכ ִמים .וּבֵ אֵ ר הרה"ג

ר' יוֹסֵ ף ֵשׁי ְ בֶּ ְרגֶּר שליט"א מַ ה הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ַקל וָ ֹחמֶ ר לְ 'הַ מּ ֹו ִציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו עָ ָליו הָ ְראָ ָיה',

כִּ י ַקל וָ ֹחמֶ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִתּקּוּן פְּ גַם הַ ְבּ ִרית ,וְ ַגם הַ מּו ִֹציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִתּקּוּן פְּ גַם
הַ בְּ ִרית ,כִּ י הַ מּו ִֹציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ מּ ֹו ִציא ֶז ַרע לְ בַ ָטּ ָלה כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

ריט(:

)ויחי

ר' יִצְ חָ ק אָמַ ר כְּ ִתיב "אוֹי לְ ָר ָשׁע ָרע כִּ י גְמוּל יָדָ יו יֵעָ ֶשׂה לּוֹ" ָלזֶה

ִישׁים בָּ ע ֹולָם
ֶשׁ ְמּ ָאֵ ף בְּ יָד ֹו לְ הוֹצִ יא וּלְ חַ בֵּ ל ז ֶַרע ֶשׁלּ ֹו לְ בַ טָּ לָה ,וְ ָלזֶה מַ עֲ ִ
הַ בָּ א יו ֵֹתר מֵ הַ כֹּל ,מָ ה הַ טַּ עַ ם ,זֶה הָ ַרג בָּ ָיו מַ מָּ שׁ ָשׁפַ

ָדּ ִמים ַרבִּ ים .הַ ְיי וּ

ֶשׁהַ מּו ִֹציא ז ֶַרע לְ בַ טָּ לָה הוּא ר ֹוצֵ ַח אֶ ת בָּ ָ יו ַמ ָמּשׁ ,וְ הוּא מ ֹו ִציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו ֶשׁהוּא בְּ ֹו,

אֶ ת הַ חַ ִיּים .וְ הַ ִתּקּוּן ֶשׁלּ ֹו הוּא עָ ָליו הָ ְראָ ָיה ,לְ ַת ֵקּן אֶ ת הַ ק"ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עַ ִין ,הַ ְיי וּ

לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ עֵ י ַ ִים וּבִ זְ כוּת ְשׁ ִמ ַירת עֵ י ַ ִים ִיזְ ֶכּה לִ ְשׁ ִמ ַירת הַ ְבּ ִרית וְ ִיזְ ֶכּה לְ ִתקּוּן .וְ ֵכן
ה ֹו ִסיפוּ ֶשׁ ֵשּׁם חב"ו ֶשׁ ְמּ ַתקֵּ ן אֶ ת ִ יצ ֹוצ ֹות הַ ֶקּ ִרי ִ ְר ָמז ְבּמ ֹו ִציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו ,הַ ְיי וּ

ֶשׁהַ פּ ֹו ֵגם בְּ ִרית ֹו מ ֹו ִציא ִמ ֵשּׁם חב"ו אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א

ֶשׁהַ מּו ִֹציא מֵ חֲ בֵ ר ֹו עָ ָליו הָ ְראָ ָיה ר"ת ִדּ ְמעָ "ה ִעם הַ כּ ֹו ֵלל ,כִּ י ִד ְמעָ "ה ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת
פְּ ַגם הַ בְּ ִריתַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא

) דה יג(.

ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר כָּל הָ אוֹחֵ ז בְּ אַ מָּ ת ֹו

וּמַ ְשׁ ִתּין כְּ ִאלּוּ מֵ בִ יא מַ בּוּל לָע ֹולָם ,וְ כוּ' .לְ מַ ה זֶּה דּוֹמֶ ה לְ ו ֵֹתן אֶ צְ בַּ ע בָּ עַ יִן
וּמ ַדמַּ עַ ת .וְ כֵן הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְדּמָ עוֹת
ֶשׁכָּל זְ מַ ן ֶשׁאֶ צְ בַּ ע בָּ עַ יִן עַ יִן ְמדַ מַּ עַ ת וְ ח ֹו ז ֶֶרת ְ

בָּ אָה בַּ חֲ ִמימוּת כְּ מ ֹו הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ,כַּמּוּבָ א בַּ כָּתוּב )בראשית מג ,ל( " ִכְ ְמרוּ ַרחֲ מָ יו
אָחיו וַ יְבַ ֵקּשׁ לִ בְ כּוֹת" וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י " ִכְ ְמרוּ" ְִתחַ ְמּמוּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
אֶ ל ִ

ימ ְט ִריָּא אוֹר ע' ְדּהַ זּ ֶַרע בָּ א ִמ ְמּאוֹר
'אוֹת חַ יִּים' )ח"א ע' מט'( בְּ ֵשׁם הַ גר"א ֶשׁזּ ֶַרע ְבּגִ ַ
אָדם .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ' ִאבְּ ן עֶ זְ ָרא' )שמות כב ,כח( ֶשׁהַ ֶזּ ַרע ִ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ְדּמָ ע ֹות.
עֵ י ָיו ֶשׁל ָ

ִחזְ ִק ָיּהוּ ִ כְ ַשׁל בְּ ֶקרי בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָ ה ֶשׁל חֵ ְטא
אָדָ ם הָ ִראשׁ ֹון בְּ ק"ל ָשׁ ִ ים.

מוּבָ א

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁ ִחזְ ִק ָיּהוּ ִ כְ ַשׁל ְבּ ֶקרי בִּ גְ ַלל ֶשׁ א ָ ָשׂא ִא ָשּׁה,
ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
וְ ֶזה הָ ָיה בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָ ה ֶשׁל חֵ ְטא אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון בְּ ק"ל ָשׁ ִ ים ,וּ ִמשּׁוּם ָכּ

חָ ָלה ִחזְ ִקיָּהוּ בְּ ֶ ַגע הַ ְשּׁ ִחין ,וְ ָ בִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) :ישעיה פרק ל"ח (.עִ ְ יָן זֶה הַ חוֹלִ י ָלזֶה
הַ צַּ ִדּיק לְ הַ כּוֹת ֹו בִּ ְשׁ ִחין ָכּזֶה ,וְ א ִמין חוֹלִ י אַחֵ ר וְ כוּ' ,כִּ י כְ בָ ר י ַָדעְ ָתּ ִע ְ יַן

אָדם הָ ִראשׁוֹן כְּ ֶשׁעָ ָשׂה או ָֹתהּ מַ עֲ ֶשׂה ,וְ הַ נָּחָ שׁ הֵ ִטיל בְּ חַ וָּ ה זוּהֲ מָ א,
חֵ ְטא ָ

רוּחין וְ ֵשׁ ִדין ,וְ הָ י ְָתה חַ וָּ ה ִראשׁ ֹו ָה
וּפֵ ֵרשׁ ק"ל ָשׁ ָה ִממֶּ נָּה וְ ִשׁמֵּ שׁ בְּ ִ

רוּחין וְ ֵשׁ ִדין וְ לִ ילִ ין וְ הֵ ם
וּמ ְתחַ ְמּ ִמין ִממֶּ נּוּ ,וְ הָ יָה מוֹלִ יד ִ
וְ ֵרעו ֶֹתיהָ בָּ ִאים ִ
אָדםִ .אם כֵּן זֶה הָ יָה ִסבָּ ה ָלזֶה הַ צַּ ִדּיק ֶשׁיּ ִָדּבְּ קוּ בּ ֹו
הַ נּ ְִק ָר ִאים ִ ְגעֵ י בְ ֵי ָ

אֵ לּוּ הַ ְנּג ִָעים בֶּ הֱיוֹת ֹו ָשׁרוּי בְּ א ִא ָשּׁה .וְ זֶה ְִרמָ ז בְּ מַ ה ֶשּׁכָּתוּב "וַ יַּסֵּ ב אֶ ת

פָּ ָיו אֶ ל הַ ִקּיר"ָ ,שׂם ְמגַמַּ ת פָּ ָיו בִּ ְתפִ לָּת ֹו עֲ וֹן הַ ֶקּ ִר"י ,וְ זֶה ֶשׁ ָר ְמזוּ ז"ל
אָמ ָרם עַ ל עִ ְסקֵ י ִקיר .וּמַ ה ֶשּׁכִּ נּוּ אוֹת ֹו בַּ ֵשּׁם ְשׁ ִחין וְ א ֶ גַע ,בֶּ הֱיוֹת כִּ י
בְּ ְ

הַ נָּחָ שׁ הַ ְמ ַק ְט ֵרג ְִרמָ ז בְּ אוֹת ֹו הַ ְשּׁ ִחי"ןָ ,חָ שׁ וְ י' מַ ְד ֵרגו ָֹתיו .וְ אַחַ ר ֶשׁ ְמּפַ תֶּ ה

וּמ ַק ְט ֵרג כִּ י כָל הַ בָּ ִים ז ִָרים ֹול ִָדים ִמצִּ דּוֹ ,הֵ ם ְִק ָר ִאים ִ גְעֵ י בְ ֵי
ע ֹולֶה ְ

זִּיקין לוֹ .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ַגּם ָכּאן ָמ ִצי וּ ֶשׁ ִחזְ ִק ָיּהוּ בִּ קֵּ שׁ
אָדם ,וּמַ ִ
ָ

ַכּפָּ ָרה עַ ל פְּ ַגם הַ ק"ל עַ ל ְידֵ י ַקל וָ ח ֹומֶ ר ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות י" (:וַ ַיּסֵּ ב אֶ ת פָּ ָיו

אֶ ל הַ ִקּיר"ַ ,רבִּ י לֵוִ י אָמַ ר עַ ל עִ ְס ֵקי הַ ִקּיר אָמַ ר לְ פָ ָיו ִרבּ ֹו ֹו ֶשׁל ע ֹולָם וּמַ ה

ֵית אֶ ת בְּ ָהּ ,אֲ בִ י אַ בָּ א
שּׁוּ ִַמּית ֶשׁ א עָ ְשׂ ָתה אֶ לָּא ִקיר אַחַ ת ְקטַ נָּה הֶ חֱ י ָ
ֶשׁ ִחפָּ ה אֶ ת הַ הֵ יכָל כֻּלּ ֹו בְּ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ הְ .דּ ִחזְ ִקיָּהוּ ָר ַמז

ישׁע ֶשׁהָ ָיה ָקד ֹושׁ בְּ לִ י
ֶשׁהַ שּׁוּ ִַמּית זָכְ ָתה לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ִבּזְ כוּת הַ ִקּיר ֶשׁעָ ְשׂ ָתה לֶאֱ לִ ָ

פְּ ַגם ֶק ִריַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות יַ " (:עֲ ֶשׂה נָּא עֲ לִ יַּת ִקיר ְקטַ נָּה וְ ג ֹו'"" ,וַ תֹּאמֶ ר

וּשׁמוּאֵ ל ,חַ ד
ישׁהִּ ,הנֵּה ָא י ַָדעְ ִתּי כִּ י ִאישׁ אֱ ִהים ָקדוֹשׁ הוּא"ַ .רב ְ
אֶ ל ִא ָ
אָמַ ר ,סָ ִדין ֶשׁל פִּ ְשׁ ָתּן ִהצִּ יעָ ה עַ ל ִמטָּ ת ֹו וְ א ָראֲ ָתה ְק ִרי עָ לָיו .וְ ִחזְ ִק ָיּהוּ ָדּן
ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁהוּא ֶכְ דּ ֹו ֶשׁל ְשׁ מֹ ה הַ מֶּ ֶל ֶשׁבָּ ָה אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָשּׁם הַ ִיּחוּד הַ כְּ לָלִ י
ית ֵקּן אֶ ת ְפּ ַגם הַ ִקּיר.
אַחת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא י ְַחיֵּהוּ וִ ַ
ֶשׁל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ,עַ ל ַ

ישׁע ִרפָּ א אֶ ת
וְ ֵכן ִחזְ ִקיָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁאֱ לִ ָ

יחזִ י ,כִּ י הוּא הָ ָיה ָ ִקי ִמ ְפּ ַגם הַ ֶקּרי וְ ָל ֵכן הוּא ָשׁ ַלט עַ ל
צָ ַרעַ ת ַ עֲ מָ ן וְ הֵ בִ יא צָ ַרעַ ת עַ ל ֵגּ ָ
הַ צָּ ַרעַ ת .וְ כֵן י ְֶשׁ ָם ְרמָ זִ ים עַ ל ְבּ ִחי ַ ת ָס"ר ֶשׁהוּא פַּ עֲ ַמ ִים ַק"ל ֶשׁ ִה ְתבָּ ֵרר ִמתּ ֹו

ישׁע) :מ"ב ,ד ,י( " ַעֲ ֶשׂה נָּא עֲ לִ יַּת ִקיר ְקטַ נָּה
חמֶ ר ,בַּ ָכּתוּב עַ ל עֲ לִ ַיּת הַ ִקּיר ֶשׁל אֱ לִ ָ
הַ ֹ

וּמ ו ָֹרה וְ הָ יָה ְבּבֹא ֹו אֵ לֵי וּ יָסוּר ָשׁמָּ ה :וַ י ְִהי הַ יּוֹם
וְ ִָשׂים ל ֹו ָשׁם ִמטָּ ה וְ שֻׁ לְ חָ ן וְ כִ סֵּ א ְ
וַ ָיּבֹא ָשׁמָּ ה וַ ָיּסַ ר אֶ ל הָ עֲ לִ יָּה ַויּ ְִשׁכַּב ָשׁ ָמּה".

אָדם הָ ִראשׁוֹן לְ בַ טֵּ ל
ֶלמֶ דָּ ן ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁ ָגּ ַרם לְ ָ
אֶ ת הַ פְּ ִרישׁוּת מֵ חַ ָוּה לְ אַחַ ר ק"ל ָשׁ ִ ים.

מָ ִצי וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ת חומא יא(

אַרבַּ ע
"וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ה' ָלכֵן כָּל ה ֵֹרג ַקיִן" אָמַ ר ל ֹו ְ

ִמ ְשׁפָּ חוֹת עֲ ִתידוֹת לָצֵ את מֵ הֶ בֶ ל וּבָ טַ לְ ָתּ ִמן הָ ע ֹולָםָ ,כּ ִתּפְ ַתּח

וּמחוּיָאֵ ל
אַרבַּ ע ִמ ְשׁפָּ חוֹת אֵ לּוּ הֵ ן חֲ ֹו עִ ָירד ְ
אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וְ ִתבְ לַע ְל ְ
הָ ֶ

תוּשׁאֵ ל ,וְ כֵיצַ ד ֶ ֱה ַרג ַקיִן ,לֶמֶ בֶּ ן בְּ ֹו הָ יָה ְשׁבִ יעִ י לַדּוֹרוֹת וְ סוּמָ א ,הָ יָה
וּמ ָ
ְ

יוֹצֵ א לָצוּד וְ הָ ָיה בְ ֹו אוֹחֲ ז ֹו בְּ יָד ֹו ,כְּ ֶשׁהָ יָה רוֹאֶ ה אוֹת ֹו ִתּי וֹק חַ יָּה הָ יָה

אוֹמֵ ר ל ֹו ,אָמַ ר ל ֹו כְּ ִמין חַ יָּה אֲ ִי רוֹאֶ ה מָ ַתח אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁת כְּ ֶ גְדּ ֹו וְ הָ ַרג אֶ ת
ַקיִןָ .ראָה אוֹת ֹו ִתּי וֹק מֵ ָרחוֹק הָ רוּג וְ ֶק ֶרן בְּ ִמצְ ח ֹו ,אָמַ ר ל ֹו לְ לֶמֶ אָבִ י הֲ ֵרי

אָדם הָ רוּג וְ ֶק ֶרן בְּ ִמצְ ח ֹו .אָמַ ר ל ֹו לֶמֶ וַ וי לִ י זְ ֵק ִי הוּא .טָ פַ ח ְשׁ ֵתּי
ְדמוּת ָ

י ָָדיו בַּ חֲ ָרטָ ה וְ ָ גַע בְּ רֹאשׁ הַ ִתּי וֹק וַ הֲ ָרג ֹו בְ שׁ ֹוגֵגֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י ִאישׁ הָ ַרג ְִתּי
לְ פִ צְ ִעי וְ ֶילֶד לְ חַ בּ ָֻר ִתי"ְִ ,שׁאֲ רוּ ְשׁל ְָשׁ ָתּן בְּ מָ קוֹם אֶ חָ דַ .קיִן הָ רוּג וְ אוֹת ֹו

ִתּי וֹק הָ רוּג וְ לֶמֶ

סוּמָ א .לָעֶ ֶרב י ְָצאוּ ָָשׁיו אַחֲ ָריו מָ ְצאוּ זְ ֵק ָם הָ רוּג

אָרץ פִּ יהָ וּבָ לְ עָ ה ד'
וְ תוּבַ ל ַקיִן בְּ ָם הָ רוּג וְ לֶמֶ  .בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה פָּ ְתחָ ה הָ ֶ
תוּשׁאֵ ל וְ ַעֲ ָשׂה לֶמֶ
וּמ ָ
וּמחוּיָאֵ ל ְ
ִמ ְשׁפָּ חוֹת חֲ ֹו וְ עִ ָירד ְ
לְ ַקיֵּם מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י ִשׁבְ עָ ַתיִם י ַֻקּם ָקיִן וְ לֶמֶ

מַ לְ אָ

הַ מָּ וֶת,

ִשׁבְ עִ ים וְ ִשׁבְ עָ ה" ,כֵּיוָן

ֶשׁבָּ אוּ לַבַּ יִת אָמַ ר לָהֶ ם לֶמֶ לְ ָָשׁיו עֲ לוּ ל ִַמּטָּ ה .אָ ְמרוּ ל ֹו הָ ַרג ְָתּ אֶ ת ַקיִן
זְ ֵק ֵ וּ וְ תוּבַ ל ַקיִן בְּ ֵ וּ א ַעֲ לֶה ,אָמַ ר ָלהֶ ם כְּ בָ ר ָטַ ל חֶ לְ ק ֹו ַקיִן ִשׁבְ עָ ה

דוֹרוֹת אֲ בָ ל אֲ ִי ִשׁבְ עִ ים וְ ִשׁבְ עָ ה] .וּכְ ִפי ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ֶשׁ ֶלּמֶ ָדּן ַקל וָ ֹחמֶ ר
ֶשׁ ִאם ַק ִין ֶשׁהָ ַרג בְּ מֵ זִ יד ִ ְת ָלה ל ֹו ִשׁ ְבעָ ה ד ֹור ֹות ,הוּא ֶשׁהָ ַרג ְבּשׁ ֹו ֵגג ִי ְתלוּ ל ֹו ְשׁבִ יעִ יּ ֹות

הַ ְרבֵּ ה [.אָ ְמרוּ ל ֹו א ְִשׁמַ ע לְ מָ ה אָ וּ מוֹלִ ידוֹת לִ ְמאֵ ָרה .אָמַ ר ָלהֶ ם ֵ ֵל

לְ בֵ ית ִדּין .הָ לְ כוּ לָהֶ ם אֵ צֶ ל אָדָ ם הָ ִראשׁוֹן .אָמַ ר לָהֶ ן לְ כוּ ִת ְשׁ ְמעוּ
וּשׁ ִשׁים
אָדם הָ ִראשׁוֹן[ פָּ ַר ְשׁ ָתּ ִמ ִמּטָּ ְת מֵ אָה ְ
לְ בַ עֲ לֵיכֶן .אָ ְמרוּ ל ֹו ] ְ ֵשׁי ֶלמֶ לְ ָ

ָשׁ ָה וְ אַ ָתּה ְמלַמֵּ ד או ָֹת וּ] ,הַ ְיי וּ ֶשׁהוּא ְבּעַ ְצמ ֹו ַגם פָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ִבּגְ ַלל חֶ ְטא ֹו

ֶשׁהֵ בִ יא מָ ֶות ָלע ֹו ָלםָ ,כּ הֵ ן ר ֹוצ ֹות לִ ְפר ֹושׁ ֶשׁ א לְ ה ֹולִ יד ע ֹוד ָכּאֵ לּוּ ֶשׁ ָיּמוּתוּ[ מַ ה

וּמאַת ָשׁ ָה וַ יּ ֹולֶד בִּ ְדמוּת ֹו כְּ צַ לְ מ ֹו",
לשׁים ְ
אָדם ְשׁ ִ
כְּ ִתיב אַחֲ ָריו "וַ י ְִחי ָ

"וַ י ְִחי לֶמֶ

וּמאַת ָשׁ ָה וַ יּ ֹולֶד בֵּ ן" ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ִבְ ָרא
וּשׁ ֹמ ִים ָשׁ ָה ְ
ְשׁ ַתּיִם ְ

הָ ע ֹולָם" .וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו ֹ חַ לֵאמֹר זֶה ְי ַחֲ מֵ וּ" .ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ָדּן

ֶלמֶ

אָדם הָ ִראשׁוֹן לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ ְפּ ִרישׁוּת מֵ חַ וָּ ה
בְּ ִדין תּ ֹו ָרה ָגּ ַרם בְּ ס ֹופ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר לְ ָ

לְ אַחַ ר ק"ל ָשׁ ִ ים ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁהַ ַקּל ָוחֹמֶ ר ְמ ַת ֵקּן אֶ ת הַ ַקּל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ

ְמסַ ֵכּם אֶ ת הַ ִסּפּוּר ֶשׁבִּ זְ כוּת ֶלמֶ

אָדם הָ ִראשׁוֹן אֶ ת ֵשׁת אַחֲ ֵרי ק"ל ָשׁ ִ ים
ה ֹולִ יד ָ

ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ֹו ַלד ֹ ַח ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ בָּ אָה הַ ְנּ ָחמָ ה ָלע ֹו ָלם .וְ ֵכן ֶלמֶ לְ ִפי חֵ ֶלק מֵ הַ ִמּ ְד ָר ִשׁים הָ ָיה

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁאַחֲ ֵרי ֶשׁ ָדּ ִ ים
אָבִ יו ֶשׁל ַ עֲ מָ ה אֵ ֶשׁת ֹ חַ  ,וְ ָז ָכה לִ ְהי ֹות ָח ִמיו ֶשׁל ֹ ַחְ ,
ימיּוּת הַ בַּ ת עַ ִין ֶשׁנִּ ְק ֵראת ֹ "חַ  .וּכְ פִ י
חמֶ ר וּ ְמ ַת ְקּ ִ ים אֶ ת הַ ק"ל ז ֹוכִ ים לִ ְפ ִ ִ
ַקל וָ ֹ

מּשׁה הָ יָה גִּ לְ גּוּל ֶשׁל ֹ חַ ,
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )בראשית ע' כז( ֶשׁ ֶ
ֶשׁמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ פְּ ִ

ימי ְבּי ֹו ֵתר ֶשׁנִּ ְב ָרר מֵ הַ ק"ל
וְ ָ בִ יא לְ ַקמָ ן מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁנִּ ְשׁמַ ת מֹ ֶשׁה ִהיא הַ נִּ יצ ֹוץ הַ ְפּ ִ ִ

ימיּוּת הַ ק"ל כְּ מ ֹו ִ ְשׁמַ ת
אָדם הָ ִראשׁוֹן ,י ֹוצֵ א ֶשׁנִּ ְשׁ ַמת ֹ ַח ִהיא ס ֹוד פְּ ִ ִ
ָשׁ ִ ים ֶשׁפָּ ַגם ָ

מֹ ֶשׁה ,וְ ָל ֵכן ֹ חַ ִ בְ ָרר מֵ הַ ַקּל ָוחֹמֶ ר ֶשׁל ֶלמֶ  .וְ ֵכן ִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁאֲ ִבי ֹ ַח ַגּם הָ ָיה

ְשׁמ ֹו ֶלמֶ  ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֶלּמֶ

הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁהוּא ַגם אָ ִביו ְבּרוּ ָח ִ יּוּת כְּ ִד ְב ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ

ֶשׁבִּ זְ כוּת ֹו ֹו ַלד ֵשׁת וְ אַחֲ ָריו ֹ ַח .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ֶשׁ ָכּל ִתּקּוּן הַ ק"ל עַ ל ְידֵ י ֶלמֶ

ִה ְת ִחיל

ימ ְט ִריָּא ק"ל ֶשׁ ָגּ ַרם ל ֹו ַלהֲ ר ֹוג אֶ ת
ִמשּׁוּם ֶשׁ ֶלּמֶ הָ ָיה סוּמָ א וְ הָ ָיה ל ֹו ִח ָסּר ֹון בָּ עַ ִין ְבּגִ ַ

ַק ִין וְ אֶ ת בְּ ֹוֶ ,שׁ ָגּ ַרם אֶ ת הַ ִדּין תּ ֹו ָרה וְ הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ִתּ ֵקּן אֶ ת הַ ק"ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עַ ִי"ן

אָדם הָ ִראשׁוֹן .וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ֶזּה גוּפָ א הַ ִסּבָּ ה ֶשׁ ֶלּמֶ הָ ָיה סוּ ָמא ִבּגְ ַלל ְפּ ַגם הַ ק"ל ֶשׁל
ֶשׁל ָ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ָגּ ַרם ִחסָּ ר ֹון בָּ עַ ִי"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל .וְ ָל ֵכן ִמ ֶזּה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ִתּקּוּן.
ָ

וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב )בראשית ו ,ח( "וְ ֹ חַ מָ צָ א חֵ ן בְּ עֵ י ֵי ה'"

ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ָכּל הַ בְּ ִחי ֹות "מָ צָ א" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל ,וְ "חֵ ן" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֹ "חַ  ,וְ ָכל אֵ לּוּ הֵ ם

בְּ עַ ִין "בְּ עֵ י ֵי ה'" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁר"ת וְ ס"ת ַקל וָ חֹ מֶ ר ְקל ֹו"ר

פֵּ רוּשׁ ֹו בְּ ִא ִידישׁ ֶשׁהָ עַ ִין ר ֹואָה ָדבָ ר בָּ רוּר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר ְמ ַת ֵקּן אֶ ת הָ ְר ִא ָיּה

לִ ְרא ֹות בָּ רוּר בִּ ְשׁ ֵלמוּת.

ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ פָּ סוּק מֵ בִ יא ע ֹוד פֵּ רוּשׁ מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ַרבָּ ה :א הָ ַרג לֶמֶ כְּ לוּם וְ ָָשׁיו

פּו ְֹרשׁוֹת ִממֶּ נּוּ ִמ ֶשּׁ ִקּ ְיּמוּ פִּ ְריָה ְוּרבִ יָּה לְ פִ י ֶשׁ ִנּ ְגז ְָרה גְ ז ֵָרה לְ כַלּוֹת

אָמרוּ מָ ה אָ וּ יוֹלְ דוֹת לְבֶ הָ לָה לְ מָ חָ ר
ז ְַרע ֹו ֶשׁל ַקיִן לְ אַחַ ר ִשׁבְ עָ ה דוֹרוֹת ְ

הַ מַּ בּוּל בָּ א וְ שׁוֹטֵ ף אֶ ת הַ כֹּל ,וְ הוּא א ֹומֵ ר לָהֶ ן וְ כִ י ִאישׁ הָ ַרג ְִתּי לְ פִ צְ עִ י וְ כִ י

אֲ ִי הָ ַרג ְִתּי אֶ ת הֶ בֶ ל ֶשׁהָ יָה ִאישׁ בְּ קוֹמָ ה וְ ֶילֶד בְּ ָשׁ ִים ֶשׁיְּהֵ א ז ְַרעִ י ָכּלֶה

גְתּי א
בְּ אוֹת ֹו עָ וֹן וּמַ ה ַקּיִן ֶשׁהָ ַרג ְִתלָה ל ֹו ִשׁבְ עָ ה דוֹרוֹת אֲ ִי ֶשׁ א הָ ַר ִ
ָכל ֶשׁ ֵכּן ֶשׁיּ ְִתלוּ לִ י ְשׁבִ יעִ יּוֹת הַ ְרבֵּ ה ,וְ זֶה ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁל ְשׁטוּת ִאם ֵכּן אֵ ין
וּמ ַקיֵּם אֶ ת ְדּבָ ר ֹו .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁאָ ְמ ָ ם לְ ִפי הַ פֵּ רוּשׁ הַ ֶזּה ָדּן
הקב"ה גּוֹבֶ ה אֶ ת חוֹב ֹו ְ

ֶלמֶ ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁל ְשׁטוּת ,אֲ בָ ל עֶ צֶ ם ֶזה ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ַמזְ כִּ ָירה אֶ ת ְדּבָ ָריו ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁטָּ מוּן
בָּ הֶ ם ֹעמֶ ק אֲ ִמ ִתּי ,הַ ְיי וּ ֶשׁ ֶלּמֶ ָר ַמז לְ ָ ָשׁיו ֶשׁאָ ְמ ָ ם ה' ַיעֲ ִ ישׁ אֶ ת ַז ְרע ֹו ֶשׁל ַק ִין וְ ָיב ֹוא

מַ בּוּל ,אֲ בָ ל ָכּל ֶזה ִי ְה ֶיה ַרק עַ ל אֵ לּוּ ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ְר ָשׁ ִעים ,וּכְ ִפי ֶשׁ ִבּתּ ֹו ַ עֲ ָמה ִ ְצּ ָלה בַּ ֵתּבָ ה
וְ א מֵ ָתה.

ידה.
שׁ ֶרשׁ הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ִע ְ ַין הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הוּא ֹ

ִ ְראֶ ה

שׁ ֶרשׁ ָכּל ִע ְ ַין הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ְמּ ַס ֵיּם אֶ ת ִתּקּוּן הַ ק"ל ֶשׁ ִה ְת ִחיל ִמ ֶלּמֶ  ,הוּא ַגם
ְד ֹ
ידה ֶשׁ ִיּ ְג ְמרוּ אֶ ת בֵּ רוּר הַ ק"ל כְּ ִדלְ ַק ָמּן ,וְ ה' ַיחֲ זִ יר אֶ ת
שׁ ֶרשׁ הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ֹ

הַ ְשּׁכִ י ָ ה ֶשׁפָּ ַרשׁ ִממֶּ ָנּה .וְ ָל ֵכן ָדּן ֶלמֶ

ַקל וָ ֹחמֶ ר ִעם ִמ ְספָּ ֵרי ֶשׁבַ ע ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב

)בראשית ד ,כד( "כִּ י ִשׁבְ עָ ַתיִם י ַֻקּם ָקיִן וְ לֶמֶ

ִשׁבְ ִעים וְ ִשׁבְ עָ ה" .כִּ י ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע

ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִתּקּוּן הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵכן ה ֹו ִסיפוּ ֶשׁאָ ִביו ֶשׁל ֶלמֶ

הָ ָיה ְמתוּ ָשׁאֵ ל ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא

 .777וְ ֵכן ֶלמֶ אָבִ יו ֶשׁל ֹ חַ ַחי ָ 777שׁ ִ ים .וְ ֵכן ֶלמֶ ַחי אַחֲ ֵרי ה ֹולִ יד ֹו אֶ ת ֹ חַ 595
ְרוּשׁ ַליִם .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
ָשׁ ִ ים כְּ ִמ ְ ַין י ָ

)בראשית לג(

ֶשׁ ֶלּמֶ

א ֹו ִתיּ ֹות מֶ ֶל  ,וְ ֵכן ֵשׁם ִא ְשׁתּ ֹו ִצ ָלּה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צֵּ ל ֶשׁל הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁ ִהיא ְבּס ֹוד סֻ ָכּה,

סֻ ַכּת ָדּוִ ד .כִּ י מֵ הֶ ם ָי ְצאוּ ַ עֲ מָ ה וְ תוּבַ ל ַקיִן ֶשׁ ְקּשׁוּ ִרים לְ ע ֹו ַלם הַ ִתּקּוּן ֶלעָ ִתיד ָלבֹ א ,כְּ מ ֹו

שׁ ֶרשׁ ע ֹו ַלם הַ ִתּקּוּן ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ִ ְשׁ ַתּת הָ ע ֹו ָלם אַ ַחר הַ ַמּבּוּל .וְ ֵכן תּוּבַ ל ַק ִין
ֶשׁ ַנּעֲ מָ ה הָ ְי ָתה ֹ

שׁ ֶרשׁ כְּ ֵלי הַ ַזּ ִין בָּ ע ֹו ָלם וְ הוּא ָקשׁוּר ַל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּ ָמג ֹוג ,בָּ הּ ִי ְטלוּ
בְּ ֹו ֶשׁל ֶלמֶ הוּא ֹ

כְּ ֵלי הַ ַזּ ִין חֵ ֶלק בְּ ִתקּוּן הָ ע ֹו ָלםָ ,ל ֵכן ְמ ַק ֵשּׁר הַ ָכּתוּב אֶ ת ַ עֲ ָמה ַדּוְ ָקא לְ תוּבַ ל ַק ִין לְ ַרמֵּ ז
ֶשׁהַ ִתּקּוּן ֵיצֵ א ִמ ְשּׁ ֵ יהֶ ם ַיחַ ד .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )בראשית ד ,כב( "וַ אֲ ח ֹות תּוּבַ ל ַק ִין ַ עֲ מָ ה"

ימ ְט ִר ָיּא ְשׁ ַ ת הַ ֵקּץ התשע''ו.
ר"ת ִתּקּוּ"ן ,וְ ֵכן תּוּבַ ל ַקיִן וְ ַעֲ מָ ה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ ה ֹו ִסיף
וְ ֵכן הָ אָחוֹת ַעֲ מָ ה ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל ְבּגִ ַ

הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁאֲ ח ֹות תּוּבַ ל ַקיִןְ ,מ ַרמֶּ ֶזת עַ ל ִאחוּי הַ פֶּ צַ ע ֶשׁל תּוּבַ ל ַקיִן

ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה עַ ל ָי ָדהּ .וְ ֵכן תּוּבַ ל ַק ִין ֶשׁהָ ָיה מו ֵֹשׁ אֶ ת לֶמֶ

בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל הַ מֶּ ֶל גּ ֹוג

)יחזקאל לח ,ב(

ֶשׁהָ ָיה ִבּ ְב ִחי ַ ת מֶ ֶל ְ ִ ,רמָ ז

אָדם ִשׂים פָּ ֶי אֶ ל גּוֹג אֶ ֶרץ הַ מָּ גוֹג
"בֶּ ן ָ

ְ ִשׂיא ראשׁ מֶ ֶשׁ וְ תֻ בָ ל וְ ִה ָנּבֵ א עָ לָיו" .וְ ֵכן ֶלמֶ ֶשׁהָ ָיה סוּמָ א וְ ָח ְס ָרה ל ֹו עַ ִין ,הָ ַרג אֶ ת

תּוּבַ ל ַקיִן ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַ ת גּ ֹוג הַ כּ ֹו ֵלל עַ ִי"ן אֻ מּ ֹות ,וְ ָל ֵכן הוּא ַגם ָגּ ַרם לְ אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון

ימ ְט ִריָּא ק"ל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם
לְ ה ֹולִ יד אַחֲ ֵרי ק"ל ָשׁ ָ ה אֶ ת ֵשׁת ,כִּ י עַ ִי"ן בְּ גִ ַ

חמֶ ר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א.
ימ ְט ִריָּא ִמ ַקּל וָ ֹ
אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בְּ גִ ַ
ִציּ ֹו ֹוב שליט"א ֶשׁעַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶ אֱ ַמר )זכריה ט ,ט( " ִהנֵּה ַמלְ ֵכּ יָבוֹא ָל צַ ִדּיק וְ ו ָֹשׁע
ימ ְט ִר ָיּא ק"ל[ וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" .וְ ֵכן ה ֹו ִסיפוּ ֶשׁהַ י"ג ִמדּ ֹות ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה
הוּא עָ ִ י ]בְּ גִ ַ
ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ן ְמ ֻכוָּ ֹות כְּ ֶ ֶגד י"ג ִמדּ ֹות הָ ַרחֲ ִמים ,וְ הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָ ה ִהיא ַקל וָ חֹ מֶ ר .וּכְ מ ֹו

יחה וְ ַכפָּ ָרה ֶשׁנִּ זְ ֶכּה
יאים ְמ ִחי ָלה וּ ְסלִ ָ
ֶשׁי"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים מַ ְמ ִתּיק ֹות אֶ ת הַ ִדּי ִ ים וּ ְמ ִב ִ

ַלגְּ אֻ ָלּהָ ,כּ י"ג ִמדּ ֹות ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ן ֶשׁ ְבּראֹ ָשׁן ע ֹומֵ ד ַקל וָ חֹ מֶ ר פּ ֹועֲ ל ֹות אֶ ת

א ֹו ָתהּ פְּ ֻע ָלּה דֶ ֶר לִ מּוּד תּ ֹו ָרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה ֶשׁמֵּ ִאיר אֶ ת חֶ ְשׁ ַכּת הַ ָגּלוּת וּ ְמבָ ֵרר הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות
ֶשׁנִּ זְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה.

ִמ ְר ָים אָ ְמ ָרה לְ אָבִ יהָ ַ 3קל וָ חֹמֶ ר עַ ל ְמ ָ ת
ֶשׁ ַיחֲ זִ יר אֶ ת י ֹוכֶבֶ ד.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִמּ ְר ָים הֵ ִביאָה אֶ ת ֵל ַדת מֹ ֶשׁה ְבּ ֹכ ַח ַקל וָ חֹ מֶ ר,

ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)סוטה יא(:

"וַ ֵיּ ֶל ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵוִ י וַ יּ ִַקּח אֶ ת בַּ ת לֵוִ י".

ְהוּדה בַּ ר זְ בִ י ָא ֶשׁהָ ַל בַּ עֲ צַ ת בִּ תּוָֹ .תּ ָא עַ ְמ ָרם
לְ הֵ יכָן הָ ַל אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

גְּדוֹל הַ דּוֹר הָ יָה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ָראָה ֶשׁאָמַ ר פַּ ְרעֹה "כָּל הַ בֵּ ן הַ יִּלּוֹד הַ ְיא ָֹרה
ַתּ ְשׁלִ יכֻהוּ" ,אָמַ ר ל ַָשּׁוְ א אָ וּ עֲ מֵ לִ ים .עָ מַ ד וְ ג ֵַרשׁ אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ .עָ ְמדוּ ֻכּלָּם

אָמ ָרה ל ֹו בִּ תּ ֹו ,אַ בָּ אָ ,ק ָשׁה ְגּז ֵָר ְת יו ֵֹתר ִמ ֶשּׁל פַּ ְרעֹה
וְ ג ְֵרשׁוּ ְשׁו ֵֹתיהֶ םְ .
הָ ָר ָשׁעֶ ,שׁפַּ ְרעֹה א ָגּזַר אֶ לָּא עַ ל הַ זְּ כ ִָרים ,וְ אַ ָתּה ָגּז ְַר ָתּ עַ ל הַ זְּ כ ִָרים וְ עַ ל

הַ נּ ְֵקבוֹת ,פַּ ְרעֹה א ָגּזַר ,אֶ לָּא בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ,וְ אַ ָתּה ָגּז ְַר ָתּ בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה
וְ לָע ֹולָם הַ בָּ א .פַּ ְרעֹה ָר ָשׁע הוּא סָ פֵ ק ְגּז ֵָרת ֹו ִמ ְת ַקיֶּמֶ ת סָ פֵ ק אֵ ין ִמ ְת ַקיֶּמֶ ת,

וְ אַ ָתּה צַ ִדּיק וַ ַדּאי ְגּז ֵָר ְת ִמ ְת ַקיֶּמֶ תֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ ִת ְגזַר אֹמֵ ר וְ י ָָקם ָל " .עָ מַ ד

וְ הֶ ֱחזִיר אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ .עָ ְמדוּ ֻכּלָּם וְ הֶ חֱ זִ ירוּ ְשׁו ֵֹתיהֶ ן" .וַ יּ ִַקּח"" ,וַ יַּחֲ זִיר" ִמבָּ עֵ י

קּוּחין ,הו ִֹשׁיבָ הּ
ְהוּדה בַּ ר זְ בִ י ָאֶ ,שׁעָ ָשׂה ל ֹו מַ עֲ ֶשׂה לִ ִ
לֵיהּ ,אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

וּמ ְריָם ְמ ַר ְקּ ִדין לִ פְ ֵיהֶ ם ,וּמַ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת או ְֹמ ִרים "אֵ ם
בְּ אַ פִּ ְריוֹן ,וְ אַהֲ רֹן ִ
הַ בָּ ִים ְשׂמֵ חָ ה" .ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּ ְר ָים אָ ְמ ָרה לְ אָ ִביהָ ַ 3קל וָ חֹמֶ ר עַ ל הֱ י ֹות ֹו ָחמוּר י ֹו ֵתר

ימיּוּת הַ ק"ל ֶשׁנִּ בְ ָרר
ִמפַּ ְר ֹעה עַ ל ְמ ָ ת ֶשׁ ַיחֲ זִ יר אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וְ י ֹולִ יד אֶ ת מֹ ֶשׁה ֶשׁהוּא ְפּ ִ ִ

מֵ הַ ֹחמֶ ר וּבִ זְ כוּת ֶזה הֶ חֱ ִזירוּ ָכּל כְּ ַלל ִי ְשׂ ָראֵ ל ְ שׁ ֹו ֵתיהֶ ם לְ ה ֹולִ יד אֶ ת ִ ְשׁמ ֹות י ְִשׂ ָראֵ ל
ֶשׁהֵ ם הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות ֶשׁל הַ ק"ל ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים ִתּקּוּן .וְ ֵכן מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם

)מלכים ט ,א(

עַ ל

ִשׁ ָשּׁה ְדבָ ִרים ִ צְ טַ וָּ ה אָדָ ם הָ ִראשׁוֹן ,בָּ א אַבְ ָרהָ ם וְ ִצְ טַ ָוּה י ֶֶתר עַ ל אֵ לּוּ

בַּ ִמּילָה ,וְ הוּא ִה ְתפַּ לֵּל ַשׁחֲ ִרית ,וְ י ְִצחָ ק ִהפְ ִרישׁ ַמעֲ ֵשׂר וְ הו ִֹסיף ְתּפִ לָּה
אַחֶ ֶרת לִ פְ וֹת הַ יּוֹם ,וְ יַעֲ קֹב הו ִֹסיף גִּיד הַ נּ ֶָשׁה וְ ִה ְתפַּ לֵּל עַ ְרבִ ית ,וּבְ ִמצְ ַר ִים

ֹשׁה ַרבֵּ י וּ וְ ְִשׁלְ מָ ה תּו ָֹרה עַ ל
ִצְ טַ וָּ ה עַ ְמ ָרם בְּ ִמצְ וֹת יְתֵ רוֹת עַ ד ֶשׁבָּ א מ ֶ

יד"א מֵ ִביא ְמפָ ְר ִשׁים ֶשׁ ְמּבָ אֲ ִרים אֵ לּוּ ִמ ְצו ֹות ִ ְצטַ וָּ ה
יָדוֹ .וּבַ סֵּ פֶ ר 'חַ ִיּים ָשׁאַל' ַל ִח ָ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֵכּיוָ ן
עַ ְמ ָרםִ ,מ ְצוַ ת ִקדּוּ ִשׁין וְ ֵגרוּ ִשׁין כְּ ֶשׁ ֵגּ ֵרשׁ אֶ ת י ֹו ֶכבֶ ד וְ הֶ חֱ זִ ָירהְּ .
ימי ,הָ ָיה צָ ִרי לִ ְפ ֵ י ֶזה לְ ָג ֵרשׁ וּלְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת י ֹו ֶכבֶ ד
ֶשׁ ֵלּ ַדת מֹ ֶשׁה ִהיא בֵּ רוּר הַ ק"ל הַ ְפּ ִ ִ

כְּ ִדין תּ ֹו ָרה ,כְּ דֵ י לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל ִבּ ְשׁ ֵלמוּת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁיּ ֹוכֶבֶ ד
שּׁ ֶרשׁ כָּבֵ ד הַ הֵ פֶ ִמ ַקל ,וְ עַ ְמ ָרם הוּא ִמלְּ שׁ ֹון עָ ְמ ָרא ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו צֶ מֶ ר ֶשׁהוּא ָדבָ ר
ִהיא ִמ ֹ
ַקלָ ,ל ֵכן ִיחוּד עַ ְמ ָרם וְ י ֹו ֶכבֶ ד בֵּ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל מֵ הַ ָכּבֵ ד.

וְ ה ֹו ִסיף

חמֶ ר ִ ְר ָמז בַּ פָּ סוּק )שמות ב ,ד( "וַ ֵתּ ַתצַּ ב
הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ַקּל ָו ֹ

אֲ חֹת ֹו מֵ ָרחֹק לְ דֵ עָ ה מַ ה יֵּעָ ֶשׂה ל ֹו" כִּ י ָכאן ֹו ַלד מֹ ֶשׁה ִבּזְ כוּת ִמ ְר ָים ,וְ ִהיא

ִה ְמ ִשׁי ָכה לִ ְדא ֹוג לְ בֵ רוּר הַ ק"ל מֵ הַ ֹחמֶ ר וְ לִ ְשׁמ ֹור עַ ל ֹמ ֶשׁה ,וְ ָל ֵכן ִהיא ִה ְתחַ בְּ ָרה

שׁ ֶרשׁ ְשׁ ֵתּי
שׁ ֶרשׁ ִ ְשׁ ַמת מֹ ֶשׁה וְ ָשׁם ֹ
לִ בְ ִחי ַ ת הַ ַדּעַ ת "לְ דֵ עָ ה מַ ה יֵּעָ ֶשׂה ל ֹו" ֶשׁ ָשּׁם ֹ

בְּ ִחי ֹות הַ ק"ל כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ ָל ֵכן בְּ א ֹות ֹו ַמעֲ ָמד ִ ְר ְפּאָה בַּ ְת ָיה בַ ת פַּ ְר ֹעה ִמצָּ ַר ְע ָתּהּ ,כְּ פִ י
ֶשׁהֵ בֵ א וּ עַ ל צָ ַרעַ ת ִחזְ ִקיָּהוּ ֶשׁצָּ ַרעַ ת בָּ אָה ִמ ְפּ ַגם הַ ֶקּ ִרי וְ ִתקּוּן הַ ק"ל ְמ ַרפֵּ א אֶ ת
הַ צָּ ַרעַ ת.

"וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק בְּ פָ ֶיהָ " ִמ ָכּאן ל ֹו ְמ ִדים אֶ ת ָכּל
ִדּין ַקל ָוח ֹומֶ ר בַּ תּ ֹו ָרה.

ֹשׁה ָשׁעָ ה אֶ חַ ת ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ֵתּ ַתצַּ ב
מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה טִ (:מ ְריָם ִה ְמ ִתּי ָה לְ מ ֶ
אֲ חֹת ֹו מֵ ָרחֹק" ,לְ פִ י ָכ

ְִתעַ כְּ בוּ לָהּ כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁבְ עַ ת י ִָמים

בַּ ִמּ ְדבָּ רֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ִתּסָּ גֵר ִמ ְריָם ִמחוּץ לַמַּ חֲ ֶה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ,וְ הָ עָ ם א

ָסַ ע עַ ד הֵ אָסֵ ף ִמ ְריָם" .וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא ִמ ָכּאן ל ֹו ְמ ִדים אֶ ת ָכּל ִדּין ַקל וָ ח ֹומֶ ר

בַּ תּ ֹו ָרהַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא )ב"ק כהִ (.מ ִדּין ַקל וָ חֹמֶ ר כֵּיצַ ד ]הַ ְיי וּ מֵ הֵ י ָכן ל ֹו ְמ ִדים

משׁה וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק בְּ פָ ֶיהָ
ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בְּ ַקל וָ ח ֹומֶ ר[ "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ִתּסָּ גֵר ִשׁבְ עַ ת י ִָמים"ַ ,קל וָ חוֹמֶ ר ל ְַשּׁכִ י ָה

אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר יוֹם ,אֶ לָּא ַדיּ ֹו לַבָּ א ִמן הַ ִדּין לִ ְהיוֹת ַכּנִּדּוֹן .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּלק"ת
ְ

ְיתּא ְדּר' י ְִשׁמָ עֵ אל הֵ ן
)בהעלותך לדֶ (:שׁי"ג ִמדּוֹת ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ן הַ מּוּבָ א ֹות ְבּבָ ַרי ָ

ְבּ ִחי ַת י"ג ִמדּ ֹות הָ ַרחֲ ִמים .וּ ִמ ַדּת ַקל וָ חֹמֶ ר הָ ִראשׁ ֹו ָ ה ִהיא כְּ ֶ ֶגד ִמ ַדּת אֵ ל ,וְ ר ֹו ִאים

ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ִה ְתפַּ ֵלּל עַ ל ִמ ְר ָים "אֵ ל ָ א ְרפָ א ָ א ָלהּ" .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ' ֶל ֶקט ְתּ ִפלּ ֹות'

ֹשׁה
מֵ הַ 'בֶּ ן ִאישׁ חָ י' לְ הַ זְ כִּ יר ַכּמָּ ה ִע ְ ָי ֵ י ַקל וָ חֹמֶ ר כִּ ְסגֻ ָלּה לִ ְרפוּאָה ,כְּ מ ֹו ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁמּ ֶ

בִ ֵקּשׁ ְרפוּאָה בְּ ִמ ַדּת אֵ ל ֶשׁ ִהיא כְּ ֶ ֶגד ַקל וָ חֹמֶ ר .וְ ִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֵכּיוָ ן ֶשׁהַ ַקּל וָ חֹ מֶ ר
'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )שער א( ֶשׁ ִע ְ יַן הָ ְרפוּאָה בָּ א ִמ ִמּ ַדּת הַ ִדּין .וְ ֵכן
ִ ְק ָרא ִדין ,וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ

וּתפִ לָּה
מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )בראשית כדֶ (:שׁ ְתּ ִפלָּה אֲ רֻ ָכּה ִהיא לְ צַ ד הַ חֶ סֶ ד ֶשׁהוּא בִּ ְב ִחי ַת אָ ֹר ְ ,

וּמשׁה ִה ְתפַּ לֵּל ְתּפִ לָּה ְקצָ ָרה "אֵ ל ָא
ֶ
ְקצָ ָרה ִהיא לְ צַ ד הַ ִדּין ֶשׁהוּא בִּ ְב ִחי ַת ָקצָ ר.

ְרפָ א ָא לָהּ" ,לְ צַ ד הַ ִדּין .וְ כֵן מוּבָ א ִבּ'פְ ִרי עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)העמידה ע' ריט(

ְרפָ אֵ וּ ה' וְ ֵָרפֵ א ר"ת רי"ו הו ִֹשׁיעֵ וּ וְ ִוָּ ֵשׁעָ ה כִּ י ְת ִהלּ ֵָת וּ אַ ָתּה ר"ת
ְבוּרה
גִּימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים רי"ו .רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר רי"ו ֶשׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ ִמּלָּה גּ ָ

ְמרֻ מָּ ז ג' ְפּעָ ִמים ִבּ ְת ִחלַּת בִּ ְרכַּת ְרפָ אֵ וּ.

וְ ה ֹו ִסיף

מּשׁה ֶשׁיּ ְִתפַּ לֵּל עַ ל ִמ ְריָם
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ְבּבַ ָקּ ַשׁת אַהֲ רֹן ִמ ֶ

ֶשׁ ִתּ ְת ַרפֵּ א מֵ הַ צָּ ַרעַ ת כָּתוּב

)במדבר יב ,יב(

"אַל ָא ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ ֶשׁר

אָחיו
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "חֲ צִ י בְ ָשׂרוֹ" ֶשׁ ִ
בְּ צֵ את ֹו מֵ ֶרחֶ ם ִאמּ ֹו וַ יֵּאָכֵל חֲ צִ י בְ ָשׂרוֹ" ְ

משׁה צָ ִרי
משׁה ,וְ ָלכֵן ֶ
בְּ ָשׂר ֹו הוּא ,הַ יְי וּ ֶשׁ ִמּ ְריָם ִהיא בִּ ְב ִחי ַת חֲ ִצי ְבּ ָשׂר ֹו ֶשׁל ֶ

יציאַת מֹ ֶשה מֵ הָ ֶרחֶ "ם ,לְ ַרמֵּ ז
לְ ִה ְתפַּ לֵּל עָ לֶיהָ  .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ָרמַ ז עַ ל ְפּ ָגם ֶשׁל ִמ ְר ָים ִבּ ִ
חמֶ "ר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' צ .א.
ֶשׁ ֵיּשׁ פְּ ָגם בְּ בֵ רוּר הַ ק"ל ֶשׁל ִ ְשׁ ַמת מֹ ֶשׁה ֶשׁנִּ ְב ָרר מֵ הַ ֹ

שליט"א ֶשׁחֲ ִצי הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ֵתּבַ ת "בְּ ָשׂרוֹ" כְּ ִד ְב ֵרי אַהֲ ֹרן ֶשׁנִּ ְפ ַגּם חֲ ִצי ְבּ ָשׂר ֹו ,ע ֹו ֶלה

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חוֹמֶ ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵיּשׁ ְפּ ָגם בַּ ַקּ"ל ֶשׁנִּ ְב ַרר מֵ הַ חוֹמֶ ר.

בֶּ אֱ מֶ ת ָק ִשׁים ִדּבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא ְמאֹ ד עַ ל ִפּי ְפּ ָשׁט .אֵ י ֶזה ַקל וָ ֹחמֶ ר א ֹומֵ ר ה' ֶשׁלּוּ יְצוּיַר
ִאם עַ ְמ ָרם הָ ָיה י ֹו ֵרק ְבּפָ ֶ יהָ הָ ְי ָתה ְצ ִרי ָכה הֶ ְס ֵגּר ִשׁבְ עַ ת ָי ִמים ,הֵ י ָכן מָ ִצי וּ

ָדבָ ר דּ ֹומֶ ה ֶשׁה' א ֹומֵ ר 'לוּ יְצוּיַר' ,וּ ַמדּוּעַ ִהזְ כִּ יר ה' אֶ ת עַ ְמ ָרם ָכּאן ,וּ ִב ְשׁבִ יל מָ ה

יקה ֶשׁל עַ ְמ ָרם ֶשׁ א הָ ְי ָתה וְ א ִ ְב ְראָה .וּ ַמדּוּעַ אֵ ין הַ גְּ ָמ ָרא ְמבָ אֶ ֶרת
ְמ ַדבֵּ ר ה' עַ ל ְי ִר ָ
אֶ ת הַ פָּ סוּק כִּ פְ שׁוּט ֹו בְּ לִ י ַקל וָ ֹחמֶ רֶ ,שׁאָ ִביהָ הַ ַכּוָּ ָ ה ַלה' ֶשׁ ָיּ ַרק ְבּפָ ֶ יהָ עַ ל ְידֵ י הַ צָּ ַרעַ ת,
וְ ִדי ָ הּ כְּ ִדין ְמ ֹצ ָרע לְ ִה ְס ַתּ ֵגּר ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ,לְ ֵשׁם ָמה ָכּל הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הַ ֶזּה ֶשׁאֵ י ֹו מוּבָ ן

כְּ ָלל .וּלְ פִ י ְדבָ ֵרי וּ הַ ְדּבָ ִרים ִ ְפ ָל ִאים ַמ ָמּשׁ; ְ ַ סֶּ ה לְ ַח ֵשּׁב ַמחֲ ֶשׁבֶ ת ִמ ְר ָים הַ צַּ דֶּ ֶקתִ :היא
ָזכְ ָתה בְ גִ יל ֵשׁשׁ ל ֹומַ ר לְ אָבִ יהָ עַ ְמ ָרם ֶשׁהָ ָיה גְ ד ֹול הַ דּ ֹור ַ 3קל וָ חֹ מֶ ר ,וְ ָג ְר ָמה ל ֹו לְ הַ חֲ זִ יר

אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו .בְּ ִע ְקב ֹו ָתיו הֶ חֱ זִ ירוּ ָכּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ְ שׁ ֹו ֵתיהֶ ם ,וְ ִהיא ִה ְמ ִשׁי ָכה ַיחַ ד עִ ם
ִאמָּ הּ לִ ְהי ֹות הַ ְמ ַי ֶלּדֶ ת לְ ה ֹולִ יד אֶ ת ָכּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםָ .כּל הַ ַח ִיּים א ֹו ְמ ִרים ָלהּ ָכּל
י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ָכּל ְמ ִציאוּת עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ִבּזְ כוּ ָתהּ ,וּ ִבזְ כוּ ָתהּ ֹו ַלד מֹ ֶשׁה וְ ָזכִ י וּ לְ עֶ ֶשׂר מַ כּ ֹות
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים וּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף וּ ַמ ַתּן תּ ֹו ָרה ,הַ ֹכּל ִבּזְ כוּ ָתהּ ֶשׁ ָדּאֲ ָגה ֶשׁאָ ִביהָ ַיחֲ זִ יר אֶ ת
וִ ִ

ִאמָ הּ וְ א ִיפְ ר ֹושׁ ִממֶּ ָנּהָ .כּעֵ ת ִהיא שׁ ֹו ַמעַ ת ְבּדֶ ֶר אֲ ָגב ִמ ִצּפּו ָֹרהֶ ,שׁמֹּ ֶשׁה אָ ִחיהָ גְ ד ֹול
הַ דּ ֹור הַ יּ ֹו ֵרשׁ ֶשׁל אָבִ יהָ עַ ְמ ָרם ְבּהַ ְ הָ ַגת הַ דּ ֹור ח ֹו ֵזר עַ ל א ֹו ָתהּ ָטעוּת ַכּ ְב ָיכ ֹול ,וּפו ֵֹרשׁ

מֵ ִא ְשׁתּ ֹו כְּ בָ ר מֵ הַ זְּ מַ ן ֶשׁה' ִה ְת ַגּ ָלּה אֵ ָליו בַּ ְסּ ֶ ה ע ֹוד ק ֹודֶ ם ֶשׁ ָיּ ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ,הֲ ֵרי הַ ָדּבָ ר
הַ ֶזּה ע ֹו ְר ָרהּ לִ פְ ע ֹול בָּ ִע ְ ָין .וּמַ ה ַתּעֲ ֶשׂה; לְ ַדבֵּ ר ִעם מֹ ֶשׁה אֵ י ָ הּ ְיכ ֹו ָלה ֶשׁ א לְ הָ בִ י אֶ ת

ִצפּ ֹו ָרה ֶשׁגִּ לְּ ָתה ָלהּ .הָ לְ ָכה ִמ ְר ָים לְ ִה ְת ָיעֵ ץ ִעם אַהֲ ר ֹון ֶשׁ ִמּ ָיּד ִה ְסכִּ ים ִא ָתּה ֶשׁאֵ ין ֶזה
יאים וְ הַ ָדּבָ ר אֵ י ֹו ַמ ְפ ִריעַ ָלהֶ ם .וּבַ לק"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
ָ כ ֹוןֶ .שׁהֲ ֵרי ַגם הֵ ם ְ בִ ִ

)בהעלתך(

ידד ִה ְת ַ ְבּאוּ בַּ ַמּחֲ ֶ ה
ְמפָ ֵרשׁ ֶשׁפְּ ִרישׁוּת מֹ ֶשׁה ִמ ִצּפּו ָֹרה ִה ְת ַגּלְּ ָתה לְ ִמ ְר ָים כְּ ֶשׁאֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה מֵ ת וִ יה ֹושֻׁ עַ מַ כְ ִ יס ,וְ אָ ְמ ָרה ִצפּו ָֹרה לְ ִמ ְר ָים ֶשׁ ִהיא ח ֹו ֶשׁ ֶשׁת עַ ל ְ שׁ ֹו ֵתיהֶ ם ֶשׁל

ידד ֶשׁעַ כְ ָשׁיו בַּ עֲ ֵליהֶ ן ִי ְפ ְרשׁוּ מֵ הֶ ן כְּ מ ֹו ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה פָּ ַרשׁ ִממֶּ ָנּה .וּ ִמ ְר ָים וְ אַהֲ ר ֹון
אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ

חָ ְשׁבוּ ֶשׁ א ְס ָתם ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ָכל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לּוּ ִ גְ לוּ ָלהֶ ם ַי ַחד ,אֶ ָלּא ֶזה גוּפָ א ִסבַּ ת
הַ נְּ בוּאָה ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה מֵ ת וִ יה ֹושֻׁ עַ ַמכְ ִ יס ,כִּ י מֹ ֶשׁה ֵיעָ ֵ שׁ ֶשׁ א ִי ָכּ ֵ ס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמשּׁוּם

ֶשׁפָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ,וְ א הָ ָיה ַשׁ ָיּ ֶשׁ ִיּ ְתלוּ אֶ ת הָ ֹע ֶ שׁ ְבּחֵ ְטא מֵ י ְמ ִריבָ הֶ ,שׁהֲ ֵרי ְבּא ֹות ֹו זְ מַ ן

עֲ ַד ִין א הָ ָיה חֵ ְטא מֵ י ְמ ִריבָ ה ,כִּ י מֹ ֶשה וְ אַהֲ ֹרן ָח ְטאוּ ְבּמֵ י ְמ ִריבָ ה אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִמ ְר ָים מֵ ָתה
וְ א הָ ָיה מַ ִים.

לְ פִ י

ֶזה ָ ֹבא לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁה' א ֹומֵ ר ַמדּוּעַ ִמ ְר ָים ִ ְה ְי ָתה ְמצֹ ַרעַ ת .ה' ְמ ַדבֵּ ר

לְ ִמ ְר ָים וְ א ֹומֵ ר ָלהּ :הֲ ֵרי ַא ְתּ ִמ ְר ָים כְּ ֶשׁבָּ את לְ אָ ִבי עַ ְמ ָרם וְ אָ ַמ ְר ְתּ ל ֹו אֶ ת הַ 3

הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ָל ַק ְח ְתּ בְּ חֶ ְשׁבּ ֹון ֶשׁאוּ ַלי ַא ְתּ ַילְ ָדּה ְבגִ יל ֵשׁשׁ ט ֹועָ ה וְ אֵ י ָ הּ ְמ ִבי ָ ה י ֹו ֵתר ט ֹוב

ִמגְּ ד ֹול הַ דּ ֹור ,וְ אָז אָבִ י הָ ָיה י ֹו ֵרק עָ ַל ִי וְ הָ ִיית ֶ ֱע ֶ ֶשׁת לְ ִה ְס ַתּ ֵגּר ִשׁ ְבעַ ת ָי ִמים ,וּבְ ָכל
ֹזאת הָ ַלכְ ְתּ בִּ ְמ ִסירוּת ֶ פֶ שַׁ .גּם עַ כְ ָשׁיו כְּ ֶשׁהָ ַלכְ ְתּ לְ אַהֲ ֹרן ָלדוּן ִאתּ ֹו ִבּ ְפ ִרישׁוּת מֹ ֶשׁה

ִמ ִצּפּו ָֹרה ֵישׁ ְשׁ ֵ י ְצ ָד ִדים; הַ ְיי וּ ֶשׁ ִיּ ָתּ ֵכן ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה צ ֹודֵ ק וְ א ַא ְתּ ,וְ אָז ִתּ ְצ ָט ְרכִ י לְ ִה ְס ַתּ ֵגּר
ָשׁבוּעַ ָי ִמים כִּ י ַדיּ ֹו לַבָּ א ִמן הַ ִדּין לִ ְהיוֹת כַּנִּ דּוֹן .וְ הַ פַּ עַ ם אָ ֵכן מֹ ֶשׁה צ ֹודֵ ק וְ א אַ ְתּ ,כִּ י

אֵ צֶ ל עַ ְמ ָרם הָ ָיה הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ א לִ ְפר ֹושׁ מֵ הָ ִא ָשּׁה כְּ ִפי ֶשׁ ָדּ ַר ְשׁ ְתּ לְ אָ ִבי וְ ִקבֵּ ל ְדּבָ ַר ִי ,
אֲ בָ ל אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הוּא הָ פוּ ; ֵכּן לִ ְפר ֹושַׁ .כּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא

)שבת פז(.

ְשׁ ָשׁה

ֹשׁה ִמ ַדּעֲתּ ֹו וְ ִה ְסכִּ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עִ מּוֹ .פִּ ֵירשׁ ִמן
ְדּבָ ִרים עָ ָשׂה מ ֶ

הָ ִא ָשּׁה ,מַ אי ָדּ ֵרשׁ ָָשׂא ַקל וָ חוֹמֶ ר בְּ עַ צְ מ ֹו אָמַ ר וּמַ ה יּ ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ א ִדּבְּ ָרה

אָמ ָרה תּו ָֹרה "אַל ִתּגְּשׁוּ
ְשׁכִ י ָה עִ מָּ הֶ ם אֶ לָּא ָשׁעָ ה אַחַ ת וְ ָקבַ ע לָהֶ ם זְמַ ןְ ,
אֶ ל ִא ָשּׁה" .אֲ ִי ֶשׁכֹּל ָשׁעָ ה וְ ָשׁעָ ה ְשׁכִ י ָה ְמ ַדבֶּ ֶרת עִ ִמּי ,וְ אֵ י ֹו קוֹבֵ עַ לִ י

וּמ ָא לָן ְדּ ִה ְסכִּ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל יָד ֹו
ְזמַ ן ,עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ הְ .
ִדּכְ ִתיב " ֵל אֶ מוֹר לָהֶ ם שׁוּבוּ ָלכֶם לְ אָהֳ לֵיכֶם" .וּכְ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ "וְ אַ ָתּה פֹּ ה
עֲ מוֹד ִעמָּ ִדי" .וְ ָל ֵכן אָמַ ר ה' ֹ ַסּח "וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק" לְ ַרמֵּ ז עַ ל ְפּ ַגם הַ ֶקּ ִרי וְ הַ ק"ל,

ֶשׁ ָכּאן הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר הוּא הָ פוּ ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה צָ ִרי לִ ְפר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ,וּ ַמה ֶשּׁ ִמּ ְר ָים אָ ְמ ָרה ג ֹו ֵרם

פְּ ַגם צָ ַרעַ ת ֶשׁ ִהיא תּ ֹו ָל ָדה ֶשׁל ְפּ ַגם ֶק ִרי ֶשׁצָּ ִרי ִתּקּוּן .וְ ֵכן אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה אֵ ין פְּ ַגם

בַּ פְּ ִרישׁוּת ,כִּ י מֹ ֶשׁה הָ ָיה בְ ַד ְר ַגּת וַ יּ ְִק ָרא ְבּת ֹוסֶ פֶ ת הָ א' עַ ל וַ יּ ִֶקּר ֶשׁל ִבּלְ עָ ם ֶשׁהוּא

ס ֹוד ֶק ִריַ ,כּמּוּבָ א בַ ֹזּהַ ר ,וְ א הָ ָיה אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה שׁוּם ִמכְ שׁ ֹול ֶשׁל ֶק ִרי כְּ ִפי ֶשׁה' אָמַ ר ָשׁם

ִמ ָיּד אַחַ ר ָכּ לְ אַהֲ ר ֹון וּ ִמ ְר ָיםֶ ,שׁ ֹמּ ֶשׁה "פֶּ ה אֶ ל פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר בּוֹ" וְ הוּא מוּ ָכן ָתּ ִמיד
בְּ טֳ הָ ָרה לְ ַקבֵּ ל הַ נְּ בוּאָה.

מָ ִצי וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)פסיקתא רבתי מ"ג(

בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ָגּזַר פַּ ְרעֹה " כָּל הַ בֵּ ן הַ יִּלוֹד הַ ְיא ָֹרה

ַתּ ְשׁלִ יכֻהוּ" כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁמַ ע עַ ְמ ָרם כֵּן הוּא וּבֵ ית ִדּי ֹו בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה

ְשׁי עַ ִמּי ְתּג ְָרשׁוּן
גָזְ רוּ וּמָ ְעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמפִּ ְריָה ְוּרבִ יָּה וְ הוֹצִ יאוּ אֶ ת ְשֵׁ יהֶ ם " ֵ

אָמ ָרה אַ בָּ א
ִמבֵּ ית ַתּעֲ ֻגֶיהָ "ִ ,מ ְריָם הָ י ְָתה או ָֹתהּ ָשׁעָ ה בַּ ת ֵשׁשׁ ָשׁ ִים וְ ְ

אַ בָּ א פַּ ְרעֹה הָ יָה טוֹב לְ י ְִשׂ ָראֵ ל יו ֵֹתר ִמ ְמּ  ,לָמָ ה ,פַּ ְרעֹה ָגּזַר בִּ ְזכ ִָרים וְ אַ ְתּ
בִּ זְ כ ִָרים וּבִ ְֵקבוֹת ,פַּ ְרעֹה ָגּזַר סָ פֵ ק ִ ְת ַקיְּמָ ה ְג ֵז ָרת ֹו סָ פֵ ק א וְ אַ ָתּה ָגז ְַר ָתּ

וְ ְִת ַקיְּמָ ה ְגז ֵָר ְת  ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁמַ ע עַ ְמ ָרם אֶ ת ְדּבָ ֶריהָ הֵ בִ יא או ָֹתהּ לִפְ ֵי

אָמרוּ ל ֹו עַ ְמ ָרם אַ ָתּה אָסַ ְר ָתּ וְ אַ ָתּה צָ ִרי
אָמ ָרה לִ פְ ֵיהֶ ם ,וְ ְ
סַ ְ הֶ ְדּ ִרין וְ ְ

אָמרוּ
לְ הַ ִתּיר אֶ ת הַ ָדּבָ ר ,אָמַ ר לָהֶ ם וּמָ ה אַ ֶתּם או ְֹמ ִרים לִ י ַחֲ זוֹר בַּ חֲ ַשׁאיְ ,
ידא הו ִֹשׁיבָ הּ עַ ְמ ָרם
ְהוּדה בַּ ר זַבִ ָ
וּמי מו ִֹדיעַ לְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ,אָמַ ר ַרב י ָ
ל ֹו ִ

וּמהַ לְּ כִ ים
וּמ ְריָם ִמכָּאן טוֹעֲ ִים קו ְֹר ָק וֹת ְ
פוּריָּא וְ הָ יָה אַהֲ רֹן ִמכָּאן ִ
בְּ ַ
לְ פָ ֶיהָ  ,וְ רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ צוֹוַ חַ ת "מו ִֹשׁיבִ י עֲ ֶק ֶרת הַ בַּ יִת אֵ ם הַ בָּ ִים ְשׂמֵ חָ ה",

וְ לָמָ ה עָ ָשׂה עַ ְמ ָרם כֵּן כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְֵדעוּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְ יַחֲ זִירוּ אֶ ת ְ ֵשׁיהֶ ם ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ָראוּ

מֹשׁה הַ גּוֹאֵ ל
אָמרוּ עַ כְ ָשׁיו ֶ
אָמרוּ ִשׁ ָירה אֶ לָּא ְ
אָמרוּ ִשׁ ָירה לְ הקב"ה ,וְ א ְ
ְ
ֹולַד וְ אָ וּ ִגְאָלִ ים ִמ ִמּצְ ַריִם .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁעַ ְמ ָרם ִה ְס ַתּפֵּ ק ְבּ ִד ְב ֵרי ִמ ְר ָים ִאם ִהיא

צ ֹודֶ ֶקת וְ הֵ בִ יאָ הּ לִ פְ ֵ י הַ סַּ ְ הֶ ְדּ ִרין ֶשׁ ַיּכְ ִריעוּ ,וּכְ מ ֹו ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁהָ ָיה צַ ד ֶשׁאָ ִביהָ ִי ַרק

בְּ פָ ֶ יהָ .

וְ ֶזה לְ שׁ ֹון הַ סֵּ פֶ ר 'צָ פְ ַ ת פַּ ְע ֵ חַ ' ִמבַּ עַ ל הַ 'תּ ֹולְ ד ֹות ַיעֲ קֹ ב י ֹוסֵ ף' )יתרו( י ְִתר ֹו כֹּהֵ ן ִמ ְדיָן

ֹשׁה ֶשׁלּ ַָקח בִּ תּ ֹו הוֹצִ יא
רֹאשׁ וְ ַשׂר לְ כָל ִס ְט ָרא ִדּ ְמסָ אֲ בָ א וְ כוּ' ,וּמ ֶ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁהָ יוּ עֲ שׁוּקוֹת בְּ יַד הַ ְקּלִפּוֹת ֶשׁהוּא
הַ נּ ְָשׁמוֹת ֶשׁל ֶק ִרי מֵ ָ

ֹשׁה וְ כוּ' ,וְ הו ִֹציא הַ ִצּפּוֹר ַדּעַ ת
כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ,וְ הַ נּ ְָשׁמוֹת ה "ל ַעֲ שׂוּ ִא ָשּׁה לְ מ ֶ
ֹשׁה וְ כוּ' .וְ אֵ לּוּ ב' דּוֹרוֹת ֶשׁל ֶק ִרי ַעֲ שׂוּ
ְדּמַ לְ כוּת הָ ְר ָשׁעָ ה וְ ַעֲ ֵשׂית אֵ ֶשׁת מ ֶ

ִיתי בְּ אֶ ֶרץ ָכְ ִריָּה" בְּ דוֹר
בָ ֶיהָ " ,אֲ ֶשׁר שֵׁ ם הָ אֶ חָ ד גּ ְֵרשֹׁם כִּ י אָמַ ר גֵּר הָ י ִ
הַ מַּ בּוּל .וּבֵ ן הַ ֵשּׁ ִי ִ ְק ָרא אֱ לִ יעֶ זֶר ,כִּ י דוֹר הַ פַּ ָלּגָה ְִק ְראוּ בְ ֵי אָדָ ם

וּמיַּד
ְק ַדמָּ אָה" .וַ יֹּאמֶ ר י ְִתר ֹו בָּ רוּ ה' אֲ ֶשׁר ִה ִצּיל אֶ ְתכֶם ִמיַּד ִמצְ ַריִם ִ

ֹשׁה עַ צְ מוֹ,
אָדם הָ ִראשׁוֹן ,הַ כַּוָּ ָה לְ מ ֶ
פַּ ְרעֹה" ,הַ יְי וּ כְּ לַפֵּ י ְָשׁמוֹת ֶק ִרי ֶשׁל ָ

"אֲ ֶשׁר ִה ִצּיל אֶ ת הָ עָ ם" ֶשׁהֵ ם ִיצוֹצֵ י דוֹר הַ מַּ בּוּל וְ דוֹר הַ פַּ ָלּגָה .וְ ר ֹו ִאים
ֶשׁנִּ שּׂוּאֵ י מֹ ֶשׁה לְ ִצפּו ָֹרה הָ יוּ ס ֹוד בֵּ רוּר הַ ק"ל ָשׁ ִ ים ֶשׁל אָ ָדם הראשון וכל ִ ְשׁמוֹת
י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ִתקּוּ ָ ם הָ יוּ ְתלוּ ִים בְּ ִ שּׂוּ ִאין אֵ לּוּ ,כִּ י עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל הָ יוּ ִבּ ְת ִחי ָלה ד ֹור הַ מַּ בּוּל,
וְ אַחַ ר ָכּ דּ ֹור הַ פַּ ָלּ ָגה וְ א ִ ְת ְק וּ ,וּ ְב ִמ ְצ ַר ִים ָחזְ רוּ ְבגִ לְ גּוּל וְ ִה ְת ִחיל ִתּקּוּ ָ ם בְּ ִשׁ ְעבּוּד

ִמ ְצ ַריִם ַכּמּוּבָ א בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִרי ַז"ל ְבּ ַכ ָמּה ְמק ֹומ ֹותָ .ל ֵכן מוּבָ ן ְמאֹ ד ַמדּוּעַ ִמ ְר ָים ָכּל ָכּ

ידה אֶ ת
ָדּאֲ ָגה עַ ל הַ פְּ ִרישׁוּת ֶשׁל מֹ ֶשׁהֶ ,שׁהֲ ֵרי ִהיא הֶ חֱ זִ ָירה אֶ ת עַ ְמ ָרם לְ י ֹו ֶכבֶ ד וְ ה ֹולִ ָ
ִ ְשׁמ ֹות ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ ָדאֲ ָגה לְ ִתקּוּ ָ ם וּלְ ִתקּוּן הַ ַקּ"ל ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון .וְ ִהיא ָי ְדעָ ה

ֶשׁהַ ְשׁ ָלמַ ת הַ ִתּקּוּן ְתּלוּ ָיה בְּ ִ שּׂוּאֵ י מֹ ֶשׁה לְ ִצפּ ֹו ָרה.

ַקל וָ ֹחמֶ ר בֶּ ן ַקל וָ ֹחמֶ ר ,בֶּ ן בְּ ֹו ֶשׁל ַקל ָו ֹחמֶ ר.

מָ ִצי וּ

בַּ גְּ ָמ ָרא

)זבחים

 (:זֶהוּ ַקל וָ ֹחמֶ ר בֶּ ן ַקל וָ ֹחמֶ ר ,בֶּ ן בְּ ֹו ֶשׁל ַקל וָ ֹחמֶ ר.

חמֶ ר ֶשׁה' אָמַ ר עַ ל הַ ָלּשׁ ֹון הָ ָרע
וְ ֵכן ֹשׁ ֶרשׁ ִדּין ַקל וָ ֹחמֶ ר בַּ תּ ֹו ָרה ִ לְ ַמד ִמ ַקּל וָ ֹ

ֶשׁל ִמ ְר ָים עַ ל מֹ ֶשׁה ֶשׁפּ ֹו ֵרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹוֶ ,שׁהוּא תּ ֹו ָל ָדה ֶשׁל הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ִמּ ְר ָים אָ ְמ ָרה

לְ אָבִ יהָ עַ ְמ ָרם ֶשׁפָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ,וְ ֹזאת הָ ְי ָתה תּ ֹול ָָדה ֶשׁל הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁל הַ ַסּבָּ א ֶלמֶ

אָדם הָ ִראשׁוֹן א לִ ְפר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹוִ ,בּ ְב ִחי ַ ת ַקל וָ חֹמֶ ר בֶּ ן ַקל וָ חֹמֶ ר ,בֶּ ן
ֶשׁ ָגּ ַרם לְ ָ

ישׁי,
בְּ ֹו ֶשׁל ַקל וָ חֹמֶ ר .וְ ָל ֵכן הָ ִראשׁ ֹון הוּא בֶּ ן ֶשׁל הַ ֵשּׁ ִ י ,וְ הַ ֵשּׁ ִ י הוּא ֶ ֶכד ֶשׁל הַ ְשּׁלִ ִ

כְּ מ ֹו סֵ דֶ ר הָ אֵ רוּ ִעים ֶשׁ ִהזְ ַכּ ְר וִּ ,מ ְר ָים וְ עַ ְמ ָרם ֶשׁהָ ם אָב וּבַ ת ,וְ הַ קּ ֹודֵ ם הוּא ַסבָּ א ַרבָּ א
ֶלמֶ

בִּ בְ ִחי ַ ת בֶּ ן בְּ ֹו .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ֶשׁה' עָ ָשׂה ַקל וָ ֹחמֶ ר עַ ל ִמ ְס ְפּ ֵרי ֶשׁבַ עֶ ,שׁהָ ְי ָתה

ְצ ִרי ָכה לְ ִה ְס ַתּ ֵגּר פַּ עֲ מַ ִים ִשׁבְ עָ ה ָי ִמים ,וּ ִמ ִדּין ַדּיּ ֹו וְ כוּ' ִתּ ְס ַת ֵגּר ַרק ִשׁבְ עָ ה פַּ עַ ם אַחַ ת.
וְ ֶזה ד ֹומֶ ה ַל ַקּל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁעָ ָשׂה ֶלמֶ

ִעם ִמ ְס ְפּ ֵרי ֶשׁבַ ע וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע

ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִתּקּוּן הַ מַּ לְ כוּת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁלֶּמֶ "

ִ ְר ָמז בְּ ַקל וָ חֹ מֶ ר

אָביהָ ָירֹק י ַָרק בְּ פָ ֶיהָ הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת
משׁה וְ ִ
ֶשׁה' עָ ָשה לְ ִמ ְר ָים" :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

י ִָמים".

וְ ֵכן

ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים מחֶ (:שׁ ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ִ לְ ַקח עַ ל ְידֵ י בַּ ְת ָיה בַּ ְיא ֹור אָ ְמ ָ ם
ִ ְרפְּ אָה בַּ ְת ָיה ִמצָּ ַר ְע ָתּהּ ִמ ָיּדִ ,בּזְ כוּת הָ א ֹור ֶשׁל מֹ ֶשׁה ,אֲ בָ ל ְקצַ ת ִמצָּ ַר ְע ָתּהּ

ִ ְדבְּ ָקה בְ מֹ ֶשׁה ,וּ ִמ ֶזּה ִ ְה ְי ָתה ָיד ֹו ְמ ֹצ ַרעַ ת ַכּ ֶשּׁ ֶלג אַחֲ ֵרי הַ ְרבֵּ ה ָשׁ ִ ים ,וּ ָמ ִצי וּ בְּ ַר ִשּׁ"י

אָמר ֹו א יַאֲ ִמי וּ לִ י
)שמות ד ,ו( " ְמצ ַֹרעַ ת כּ ַָשּׁלֶג" ָרמַ ז ל ֹו ֶשׁלָּשׁוֹן הָ ָרע ִספֵּ ר בְּ ְ
לְ פִ י ָכ ִהלְ ָקהוּ בְּ צָ ַרעַ ת כְּ מ ֹו ֶשׁלּ ְָק ָתה ִמ ְריָם עַ ל לָשׁוֹן הָ ָרע .ר ֹו ִאים ֶשׁבְּ א ֹות ֹו

זְ מַ ן ֶש ִמּ ְר ָים עָ ְמ ָדה עַ ל הַ ְיא ֹור לְ הַ ְשׁלִ ים אֶ ת הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁאָ ְמ ָרה לְ אָ ִביהָ עַ ְמ ָרם לְ ה ֹולִ יד

שׁ ֶרשׁ חֵ ְטא ֶשׁל מֹ ֶשׁה ד ֹומֶ ה לְ ֶשׁל ִמ ְר ָים ֶשׁהֵ בִ יא
אֶ ת מֹ ֶשׁה כְּ ִדלְ עֵ ילִ ,ה ְת ֹוצֵ ץ בָּ ע ֹו ָלם ֹ

עָ ָליו צָ ַרעַ ת ִמנְּ גִ יעַ ת בַּ ְת ָיה כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר .כִּ י הַ צָּ ַרעַ ת ִהיא הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁ ִמּ ְת ַלבֶּ ֶשׁת בִּ ְ קֻ ַדּת

בֵּ רוּר הַ ק"ל כְּ ֶשׁ ָדּ ִ ים אֶ ת הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר .וּ ִב ְשׁ ֵ י הַ ְמּק ֹומ ֹות הָ יוּ ְפּ ָג ִמים ְבּ ַדקּוּת ֶשׁ ָגּ ְרמוּ

צָ ַרעַ ת; בַּ ַקּל וָ ֹחמֶ ר הָ ִראשׁ ֹון הָ ָיה ְפּ ַגם בְּ ַדקּוּת ֶשׁ ָגּ ַרם צָ ַרעַ ת אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה .וּבַ ַקּל וָ חֹ מֶ ר
הַ ֵשּׁ ִ י הָ ָיה פְּ ַגם בְּ ַדקּוּת ֶשׁל ִמ ְר ָים ֶשׁ ָגּ ַרם ָלהּ צָ ַרעַ ת .וְ ה ֹו ִסיפוּ הרה"ג ר' א .ה .וְ הרה"ג

ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִדּבּוּר ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁה ִ ְפ ַגּם ְבּבֵ ית פַּ ְר ֹעה ְבּ ַילְ דּוּת ֹו ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה כְ בַ ד פֶּ ה,
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֲ ַד ִין ָדּבוּק בּ ֹו מַ ֶשּׁהוּ מֵ הַ ָכּבֵ ד הֵ פֶ הַ ַקּל ִמ ַמּה ֶשׁ ִנּ ְדבַּ ק בּ ֹו ִמ ִמּ ְשׁפַּ ַחת פַּ ְרעֹה.

וְ ָל ֵכן הַ פְּ ָגם הָ ָיה בַּ פֶּ ה כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁהַ ְפּ ָגם ִמ ְת ַגּ ֶלּה ְבּ ָלשׁ ֹון הָ ָרע ֶשׁבַּ פֶּ ה .וְ ֵכן פַּ ְר ֹעה

משׁה הֵ חֵ ל מֵ הַ צָּ ַרעַ ת
א ֹו ִתיּ ֹות פֶּ ה ָרע ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ פֶּ ה ַרע ִדּ ְקלִ פָּ ה ִה ְתלַבֵּ שׁ עַ ל ִפּיו ֶשׁל ֶ

ֶשׁל בַּ ְת ָיה ,וְ הַ הֶ ְמ ֵשׁ בְּ בֵ ית פַּ ְר ֹעה ֶשׁנִּ גְ ַרם ל ֹו לִ ְהי ֹות כְּ בַ ד פֶּ ה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר'

'א ְבּן עֶ זְ ָרא'
ְצבִ י וַ ְי ְ בֶּ ְרג שליט"א עַ ל פִּ י הָ ִ

)שמות ד ,י(

עַ ל הַ פָּ סוּק " א ִאישׁ ְדּבָ ִרים

אָ ֹ כִ י גַּם ִמ ְתּמוֹל גַּם ִמ ִשּׁלְ שֹׁם גַּם מֵ אָז ַדּבֶּ ְר אֶ ל עַ בְ דֶּ "ֶ .שׁמֹּ ֶשה ִהזְ כִּ יר כַּמָּ ה

אָדם הַ ְמג ְַמגֵּם ח ֹו ֵזר ַרבּ ֹות עַ ל הַ ִמּ ָלּה גַּם.
פְּ עָ ִמים גַּם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ְמג ְַמגֵּם ,וְ הָ ָ
ימ ְט ִריָּא ק"ל ,וְ ֵכן ֵישׁ בַּ פָּ סוּק
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כִּ י בַּ פָּ סוּק מֻ זְ ָכּר ֹות ג' ְפּעָ ִמים " ַגּם" ְבּגִ ַ
ְ

ימ ְט ִריָּא ַק"ל,
ימ ְט ִריָּא ַק"ל .וְ ֵכן ְמג ְַמגֵּם ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ַ
ג' פְּ עָ ִמים ר"ת ַגּ"ם בְּ גִ ַ
וְ הַ גִּ ְמגּוּם ֶשׁל מֹ ֶשׁה הָ ָיה בִּ גְ ַלל ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל ֶשׁלּ ֹו ֶשׁנִּ ְפ ַגּם ִמ ִמּ ְשׁפַּ ַחת פַּ ְר ֹעה .וּלְ פִ י ֶזה

ימיּוּת הַ טַּ עֲ ָ ה ֶשׁל מֹ ֶשׁה ֶשסֵּ ֵרב לִ גְ אוֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַטעֲ ָ ה ֶשׁהוּא כְ בַ ד
ִמ ְתבָּ אֶ ֶרת פְּ ִ ִ
פֶּ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו פְּ ָגם בַּ ַקּ"לִ ,ממֵּ י ָלא אֵ י ֹו ָיכ ֹול לִ גְ אוֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁבָּ אוּ לְ בָ ֵרר אֶ ת

חמֶ ר[ פֶּ ה ָלאָדָ ם"
ימ ְט ִריָּא ַקל וָ ֹ
הַ ַקּ"ל בְּ ִמ ְצ ַר ִים .וַ ה' עָ ָ ה לְ מֹ ֶשׁה " ִמי ָשׂם ] ְבּגִ ַ

]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ .הַ ְיי וּ ֶשׁה' י ֹודֵ עַ אֶ ת ָכּל הַ ְבּעָ י ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ ִעם הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר וּ ְב ָכל ֹזאת
שׁם אָז ר"ת ִתּ ָשּׂ"א וְ ס"ת
הוּא שׁ ֹו ֵלחַ אֶ ת מֹ ֶשׁה לִ גְ א ֹול אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן ְתּמ ֹול ִשׁלְ ֹ

מַ ָזּ"ל ,כִּ י מֹ ֶשׁה ָרמַ ז ֶשׁאֵ י ֹו ָיכ ֹול לִ ְהי ֹות גּ ֹואֵ ל וּלְ ַ ֵשּׂא ַמ ָזּ ָלם ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל.

"שׁל ְ עָ לֶי " הָ ָיה לִ ְר ֹמז ל ֹו
ְדבַ ר ה' לְ מֹ ֶשׁה ַ
לִ פְ ר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו בִּ בְ ִחי ַ ת ִמ ְצ ַות חֲ לִ יצָ ה.

"שׁל ְעָ לֶי מֵ עַ ל ַר ְג ֶלי "
מוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )תיקו ים מחֶ (:שׁ ָלּ ֵכן אָ ַמר ה' לְ מֹ ֶשׁה בַּ ְסּ ֶ ה ַ

ֶשׁיּ ֹו ִריד מֵ עָ ָליו אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ צָּ ַרעַ ת ֶשׁנִּ ְד ְבּ ָקה ב ֹו ִמבַּ ְת ָיה .וּ ָמ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר ָח ָדשׁ

"שׁל ְעָ לֶי " הַ כַּוָּ ָה הָ י ְָתה
משׁה ַ
אָמר לְ ֶ
)תצא עבֶ (:שׁהָ ִא ָשּׁה ִהיא בִּ ְב ִחי ַת ַעַ ל ,וּכְ ֶשׁה' ַ
ֶשׁיִּפְ רשׁ מֵ ִא ְשׁתּוֹ .וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁמֹּ ֶשה פָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ִמיָּד לְ אַחַ ר ֶשׁ ִקּבֵּ ל אֶ ת

הַ נְּ בוּאָה הָ ִראשׁ ֹו ָה בַּ ְסּ ֶה:

)ילקוט במדבר תשלז(

אָמ ָרה ִמ ְריָם אַ ְשׁ ֵריהֶ ן ִָשׁים ֶשׁל
ְ

אָמ ָרה לָהּ צִ פּו ָֹרה אוֹי לָהֶ ן
ידד[ הֵ יאַ עָ לוּ בַּ עֲ לֵיהֶ ן לִ ְשׂ ָר ָרהְ .
אֵ לּוּ ]אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ

אָמ ָרה
ֶשׁמֵּ עַ כְ ָשׁיו אֵ י ָם ִ ז ְָק ִקין לָהֶ ן לְ ַת ְשׁ ִמישׁ אֶ לָּא הֵ ן ֶ ע ֱָקרוֹת מֵ עַ כְ ָשׁיוְ ,
אָחי ֶשׁ ִמּ ָשּׁעָ ה ֶשׁנּ ְִת ַקדֵּ שׁ לְ ִדבּוּר אֵ י ֹו
אָמ ָרה לָהּ מֵ ִ
לָהּ ִמ ַנּיִן אַ ְתּ יו ַֹדעַ תְ ,

מַ כִּ יר לְ ִמטָּ ת ֹוְ ִ .ראֶ ה ֶשׁ ָלּ ֵכן פָּ ַרשׁ מֹ ֶשׁה מֵ ִא ְשׁתּ ֹו מֵ א ֹות ֹו ֶר ַגע ,כִּ י ְפּ ִרישׁוּת ֹו הָ ְי ָתה

לְ ִתקּוּן פְּ ַגם הַ ק"ל ְבּ ַדקּוּת ֶשׁע ֹוד ִ ְשׁאַר מֵ הַ צָּ ַרעַ ת ֶשׁל בַּ ְת ָיה .וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁאֵ צֶ ל

מֹ ֶשׁה ַ עֲ ָשׂה הַ ִתּקּוּן עַ ל ְידֵ י ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁהֵ ִביא ְפּ ִרישׁוּת ,הַ הֵ יפֶ מֵ עַ ְמ ָרם וְ אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון
ֶשׁאֶ ְצ ָלם הַ ִתּקּוּן הוּא ִמ ַקּל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁ ָמּ ַ ע אֶ ת הַ ְפּ ִרישׁוּת.

מָ צִ י וּ

בְּ זֹהַ ר ָח ָדשׁ

)תצא עב(:

"וְ חָ לְ צָ ה ַעֲ ל ֹו" ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "חָ לַץ מֵ הֶ ם"ַ .רבִּ י

יְהוּדָ ה אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּא ,כָּתוּב "אַל ִתּ ְק ַרב הֲ לוֹם ַשׁל ְעָ לֶי מֵ עַ ל

ַר ְגלֶי " ,וְ כִ י ִמ ְעָ ל ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ מָּ קוֹם א ֹו ְמטַ מֵּ א אֶ ת הַ מָּ קוֹם ,אֶ לָּא אָמַ ר
ַרבִּ י אַ בָּ אְ ,מלַמֵּ ד ֶשׁ ִצּוָּ ה ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בְּ דֶ ֶר כָּבוֹד לְ ִה ְתפָּ ֵרשׁ
ֹשׁה כָּתוּב ְעָ לֶי  ,וּבִ יהוֹשֻׁ עַ כָּתוּב ַעַ לְ ֶ ,שׁ א יִפְ רֹשׁ
מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ִמכֹּל וָ כֹל .בְּ מ ֶ

מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ִמכֹּל וָ כֹל ,אֶ לָּא לְ עִ ִתּים ְמזֻמָּ ִים" .כִּ י הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עוֹמֵ ד

אָדם ,מַ ְד ֵרגָה הַ נּ ְִק ֵראת
עָ לָיו" מָ קוֹם יֵשׁ לְ בְּ מַ עֲ לָה גְד ֹולָה ִמ ְשּׁאָר בְּ ֵי ָ
קֹדֶ שׁ .וְ עַ ל כֵּן ִצְ טַ וָּ ה לְ ִה ְתפָּ ֵרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו בְּ דֶ ֶר

ַעַ ל .אַף כָּאן גַּם הַ נַּעַ ל הַ זּ ֹו

"שׁל ְ עָ לֶי " הָ ָיה לִ ְרמֹ ז ל ֹו לִ פְ ר ֹושׁ
פְּ ִרישׁוּת ִא ָשּׁה .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְדּבַ ר ה' לְ מֹ ֶשׁה ַ

מֵ ִא ְשׁתּ ֹו בִּ בְ ִחי ַ ת ִמ ְצוַ ת חֲ לִ יצָ ה ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים בַּ חֲ לִ יצַ ת הַ ַנּעַ ל אֶ ת הַ ְפּ ִרישׁוּת מֵ הָ ִא ָשּׁה

הַ ְיבָ מָ ה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ַגּם הֶ ְמ ֵשׁ הָ ִע ְ ָין הַ ֶזּה "וְ אָבִ יהָ ָי ֹרק ָי ַרק

יקה ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ִמ ְצוַ ת חֲ לִ יצָ ה ֶשׁ ִהיא חֵ ֶלק מֵ הַ ִמּ ְצוָ ה
בְּ פָ ֶ יהָ "ְ ,מ ַרמֵ ז עַ ל הַ ְי ִר ָ

וְ הַ פְּ ִרישׁוּתַ ,וה' ָרמַ ז לְ ִמ ְר ָים ֶשׁ ִהיא ִד ְבּ ָרה ָלשׁ ֹון הָ ָרע עַ ל הַ ְפּ ִרישׁוּת ֶשׁל מֹ ֶשׁה ֶש ִהיא

בְּ ס ֹוד חֲ לִ יצָ ה ,וְ ִהיא בָ אָה לְ ַת ֵקּן אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל ֶשׁנִּ כְ ַ ס בּ ֹו ִמצָּ ַרעַ ת בַּ ְת ָיהָ ,ל ֵכן ִהיא

יקה ,כִּ י ִהיא פָּ גְ מָ ה אֶ ת
בְּ עַ ְצמָ הּ ְצ ִרי ָכה לִ פְ ר ֹושׁ וּלְ ִה ְס ַתּ ֵגּר ָשׁבוּעַ ָי ִמים ִבּ ְב ִחי ַ ת ְי ִר ָ
חמֶ ר ,לְ ַרמֵּ ז ָלהּ ֶשׁ ִהיא פּ ֹו ֶגמֶ ת אֶ ת בֵּ רוּר
יקה ֶשׁל הַ חֲ לִ יצָ ה ,וַ ה' ָדּ ַרשׁ ֹזאת בְּ ַקל וָ ֹ
הַ ְי ִר ָ

הַ ַקּ"ל ֶשׁל מֹ ֶשׁה.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁ ִדּבּוּר ֶ ֶגד מֹ ֶשׁה הַ ָנּ ִביא הֵ ִביא עַ ל ִמ ְר ָים

משׁה וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק
ֹע ֶ שׁ ֶשׁל כְּ לִ ימָ ה וְ רֹקַ ,כּ ָכּתוּב "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

בְּ פָ ֶיהָ הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים"ָ .כּ ֵישׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ כְּ לִ ימָ ה וְ הָ רֹק ְבּ ִד ְב ֵרי ְי ַשׁ ְע ָיה
הַ ָנּבִ יא ֶשׁאָמַ ר אֶ ת הַ נְּ בוּאָה כְּ ִפי ֶשׁ ִקּ ְבּ ָלהּ ְבּלִ י לְ פַ חֵ ד מֵ ִאישׁ:

)ישעיה  ,ה(

"אֲ ֹד ָי ה'

יתי אָחוֹר א ְסוּגֹ ִתי :גֵּוִ י ַָת ִתּי לְ מַ כִּ ים וּלְ חָ יַי
פָּ ַתח לִ י ֹאזֶן וְ אָ ֹ כִ י א מָ ִר ִ
לְ מ ְֹר ִטים פָּ ַי

א ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ִמכְּ לִ מּוֹת וָ רֹק" .וְ ַגם אֵ צֶ ל ְי ַשׁ ְע ָיה הָ יוּ ֶשׁזִּ לְ זְ לוּ

בִּ ְ בוּאָת ֹו בְּ ָכ ֶשׁהֵ בִ יאוּ עָ ָליו כְּ לִ ימָ ה וְ רֹק ,וְ הוּא א ִה ְת ַיחֵ ס אֲ ֵליהֶ ם.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' ְיה ֹושֻׁ עַ א .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָ ה

)ברכות ד(.

אָדם
א יָקֵ ל ָ

אֶ ת רֹאשׁ ֹו כְּ ֶ גֶד ַשׁעַ ר הַ ִמּזְ ָרחֶ ,שׁהוּא ְמכֻוָּ ן כְּ ֶ גֶד בֵּ ית ָק ְדשֵׁ י

הַ קֳּ ָד ִשׁים .א ִי ָכּ ֵס ְלהַ ר הַ בַּ יִת בְּ מַ ְקלוֹ ,וּבְ מַ ְעָ לוֹ ,וּבְ ֻפ ְָדּתוֹ ,וּבְ אָבָ ק ֶשׁעַ ל

יקה ִמ ַקּל וָ חֹמֶ ר .וּ ְמבָ אֶ ֶרת הַ גְּ ָמ ָרא
ַר ְגלָיו ,וְ א יַעֲ ֶשׂנּוּ ַקפַּ ְדַּ ְריָאְ ,וּר ִק ָ

)סב(:

יקה ִמ ַקּל וָ חֹמֶ ר .אָמַ ר ַרב בֵּ יבָ י אָמַ ר ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י כָּל הָ רו ֵֹקק
ְוּר ִק ָ

בְּ הַ ר הַ בַּ יִת בַּ זְּמַ ן הַ זֶּה כְּ ִאלּוּ רו ֵֹקק בְּ בַ ת עֵ י וֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ יוּ עֵ י ַי וְ לִ בִּ י ָשׁם

יקה ִמ ַקּל ָוחֹמֶ ר ִמ ִמּ ְעָ ל ,וּמַ ה ִמּ ְעָ ל ֶשׁאֵ ין בּ ֹו דֶּ ֶר
כָּל הַ יּ ִָמים" .וְ כוּ'ְ ,וּר ִק ָ

יקה ֶשׁ ִהיא דֶּ ֶר בִּ זָּיוֹן ,א
"שׁל ְעָ לֶי מֵ עַ ל ַר ְגלֶי "ְ ,ר ִק ָ
אָמ ָרה תּו ָֹרה ַ
בִּ זָּיוֹןְ ,

ימ ְט ִריָּא ק"ל .וְ ל ֹו ְמ ִדים ֹזאת ִמ ַקּל
כָּל ֶשׁכֵּן .וְ ר ֹו ִאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין רוֹק לִ ְפ ַגם הָ עַ יִן בְּ גִ ַ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִאם חֲ לִ יצַ ת הַ נַּעַ ל
"שׁל ְעָ לֶי מֵ עַ ל ַר ְגלֶי "ְ .
וָ חֹמֶ ר מֵ הַ פָּ סוּק ַ
יקה
"שׁל ַעֲ לֶי " .בְּ וַ ַדּאי הַ י ְִר ָ
בְּ ִמ ְצוַ ת חֲ לִ יצָ ה ְמסַ מֶּ ֶלת בִּ ָזּי ֹון ,כְּ ִפי ֶשׁה' ָר ַמז לְ מֹ ֶשׁה ְבּ ַ

בְּ ִמ ְצוַ ת חֲ לִ יצָ ה ְמסַ מֶּ לֶת בִּ זָּיוֹן .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן פּ ֹו ַתחַ ת
אָדם אֶ ת רֹאשׁ ֹו לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָכּל אֵ לּוּ פּ ֹוגְ ִמים אֶ ת הַ ַקּ"ל .וְ ֵכן ָכּל הַ ִדּין
הַ ִמּ ְשׁ ָ ה :א ָי ֵקל ָ

ָשׁם הוּא עַ ל מו ָֹרא ִמ ְק ָדּשׁ ,וּ ְ בָ אֵ ר לְ ַק ָמּן אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין מו ָֹרא ִמ ְק ָדּשׁ לְ בֵ רוּר הַ ַקּ"ל

מֵ הַ חֹמֶ ר.

וּבְ ֶי ֶתר

יקה ַשׁ ֶיּכֶת
יקה לְ ַקל וָ חֹמֶ רִ ,דּ ִיר ָ
ֹעמֶ ק ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְר ִק ָ

לִ ְב ִחי ַת הַ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ ה ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תולדות קמהֶ (.שׁעֵ ָשׂו י ַָרק כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע

ֶשׁיַּעֲ קֹ ב ָגּ ַב ל ֹו אֶ ת הַ ְבּ ָרכוֹת .וְ ֵכן עַ ל הָ ע ֹו ֵרב הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ,מוּבָ א

בְּ ַר ִשּׁ"י )ס הדרין קח (.רו ֵֹקק ז ֶַרע ִמפִּ יו לְ פִ יהָ ֶשׁל ְקֵ בָ ה .וְ ֵכן ר ֹוק ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא

עָ ְר ָלה ,וְ י ַָרק או ִֹתיּוֹת ֶק ִרי וְ ָלכֵן הַ כָּתוּב אוֹמֵ ר "וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק" ְבּוָ א"ו ,לְ ַרמֵּ ז
חמֶ ר ,וְ הַ פְּ ָגם
יקה ֶשׁפּ ֹו ֶגמֶ ת אֶ ת הַ ַקּל וָ ֹ
ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן פְּ ָגם ֶשׁל ֶק ִרי ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַ ת ְר ִק ָ

יקה ְבּהַ ר הַ בַּ ִית ִ לְ ָמד ִמ ַקּל
הוּא בָּ אוֹת וָ א"ו הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ ָל ֵכן ִאסּוּר ְר ִק ָ

חמֶ ר ֶשׁ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ִיּחוּד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה
וָ חֹמֶ רִ ,דּ ִיר ָיקה פּ ֹו ֶגמֶ ת אֶ ת הַ ַקּל וָ ֹ
ֶש ְמּבָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל מֵ הַ ַדּעַ ת .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ ְבּאָב ֹות ְדּ ַר ִבּי ָ ָתן

)ט(

ר' עֲ ִקיבָ א כְּ ֶשׁהָ ַל

קוּרצָ א אֵ צֶ ל ִשׁלְ טוֹן אֶ חָ ד ,וְ ִשׁגֵּר ל ֹו ְשׁ ֵתּי ִָשׁים יָפוֹת
ְ
לְ אֶ ֶרץ אוֹכִ ילוּ
ְרחָ צוּם וְ סָ כוּם וְ ִק ְשּׁטוּם כְּ כַלּוֹת חֲ ָת ִים וְ הָ יוּ ִמ ְת ַפְּ לוֹת עָ לָיו כָּל הַ ַלּ ְילָה

זֹאת אוֹמֶ ֶרת חֲ זוֹר אֶ צְ לִ י וְ זֹאת אוֹמֶ ֶרת חֲ זוֹר אֶ צְ לִ י ,וְ הָ יָה יוֹשֵׁ ב בֵּ י ֵיהֶ ם
אָמרוּ ל ֹו ָשׁוֶה
וּמ ַר ֵקּק וְ א פָ ָה אֲ לֵיהֶ ן ,הָ לְ כוּ לָהֶ ן וְ ִה ְקבִּ ילוּ פְּ ֵי הַ ִשּׁלְ טוֹן וְ ְ
ְ

ָל וּ מָ וֶת ִמ ֶשּׁ ִתּ ְתּ ֵ וּ ל ִָאישׁ הַ זֶּהָ ,שׁלַח וְ ָק ָרא ל ֹו אָמַ ר ל ֹו ִמפְּ ֵי מַ ה א

אָדם עו ִֹשׂים לְ ִָשׁים ,א יָפוֹת הֵ מָּ ה
ית עִ ם הַ נּ ִָשׁים הַ לָּלוּ כְּ דֶ ֶר ֶשׁבְּ ֵי ָ
עָ ִשׂ ָ
אָדם כְּ מו ְֹת הֵ ןִ ,מי ֶשׁבָּ ָרא או ְֹת
א בְ וֹת ָ

א בָ ָרא או ָֹתם .אָמַ ר ל ֹו מָ ה

וּשׁ ָרצִ ים .וְ ר ֹו ִאים ש ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א
וּט ֵרפוֹת ְ
אֶ ע ֱֶשׂה ֵריחָ ן בָּ א עָ לַי ִמבְּ ַשׂר ְבֵ לוֹת ְ

"שׁהֵ ם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִּ ים
ָר ַקק בָּ עֵ ת ֶשׁנִּ סּוּ לְ הַ חֲ ִטיא ֹו בִּ זְ וּת .וְ ֵכן ִמ ְ הַ ג ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ ַכ ֵוּן בַּ אֲ ִמ ַירת ֶ

לְ הֶ בֶ ל וָ ִריק" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יֵשׁ"וּ ,וְ רו ְֹק ִקין עַ ל הַ ַקּ ְר ַקע .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ יֵּשׁ"וּ ֶשׁפָּ ַגם אֶ ת
קֹ דֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים כְּ ֶשׁה ֹו ִציא אֶ ת הַ ֵשּׁם הַ ְמפֹ ָרשׁ ִמ ָשּׁם ,הוּא ְב ִחי ַ ת רוֹק .וְ ֵכן יֵשׁוּע ִעם
הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ַקל וָ חֹמֶ ר ,כִּ י הוּא פָ ַגם אֶ ת הַ ַקּ"ל ָו ֹחמֶ ר.

ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ַכּוָּ ַ ת ְרצֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ וּ ֶשׁ ְמּ ַכוְּ ִ ים ְבּ ַשׁבָּ ת ְבּ ִ'סדּוּר הָ ַר ַשׁ"שׁ'ְ .י ַכ ֵוּן

]שׁהוּא בְּ ס ֹוד ַ עַ ל[,
ֶשׁ ַיּחֲ לִ יצֵ וּ ה' מֵ הַ ְ הָ ַגת וּ ְשׁלִ יטַ ת ְמטַ ְטרוּן ֶ

וְ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה הַ ְ הָ ַגת הָ ע ֹו ָלם עַ ל ְידֵ י ז"א ַדּאֲ ִצילוּתֵ .כּי ָון ֶשׁהַ ְ הָ ַגת הַ ַמּלְ ָא מט"ט,
ִהיא הַ ְ הָ ַגת ִדּין בְּ ס ֹוד ַ עַ ל הַ ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ ְדּ ָרג ֹות הַ נְּ מוּכ ֹות ְבּי ֹו ֵתר ֶשׁהֵ ם ִדּי ִ ים ,כִּ י

חמֶ ר ִ ְק ָרא ִדין,
מט"ט ִ ְק ָרא ַ עַ ר ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ה' ְפּעָ ִמים ִדּין .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ַקּל וָ ֹ

ְמבַ ְקּ ִשׁים ֶשׁבְּ ַשׁבָּ ת ה' ַיעֲ ֶשׂה ִתּקּוּן לְ ִ ְשׁמ ֹות ִי ְשׂ ָראֵ ל ְבּס ֹוד חֲ לִ יצָ הֶ ,שׁ ְמּבָ ֶר ֶרת אֶ ת

חמֶ ר ,וְ ַיחֲ ץ אֶ ת ַ עֲ ל ֹו ֶשׁהוּא הַ ַמּלְ ָא מט"ט ,וְ י ֹו ִציא ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ ְ הָ ַגת
הַ ַקּ"ל מֵ הַ ֹ

הָ ע ֹו ָלם .וְ ִיזְ כּוּ ִ ְשׁמ ֹות ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְ הָ ַגת הָ ַרחֲ ִמים ֶשׁל ז"א ַדּאֲ ִצילוּת ֶשׁהוּא ְבּס ֹוד ה'

פְּ עָ ִמים הוי"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל .הַ ְיי וּ ֶשׁ ַנּעֲ ֶלה לִ ְב ִחי ַ ת ק"ל כְּ מ ֹו ֶשׁמֹּ ֶשׁה עָ ָלה כְּ ֶשׁחָ ַלץ

אֶ ת ַ עֲ ל ֹו בַּ ְס ֶ ה .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ֹזּהַ ר )תיקו ים סֶ (:שׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא ַתּחֲ ץ הַ ְשּׁכִ י ָ ה אֶ ת
הַ ַנּעֲ ַל ִים ֶשׁל קֻ ְד ָשׁא בְּ ִרי הוּא ,וְ ִי ְה ֶיה ַמצָּ ב ֶשׁל "חֲ לוּץ הַ ַנּעַ ל" .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ ֹזּהַ ר

)משפטים קכדֶ (:שׁכָּל זְ מַ ן ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ה ֹו ֵל בְּ י ְִשׂ ָראֵ לְ ִ ,דבָּ ק רוּחַ בְּ רוּחַ  .וּבְ ָשׁעָ ה
שׁלֵחַ מַ לְ אָ "ֶ ,שׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ַמּלְ ָא ְמ ַט ְטרוֹ"ן ֶשׁיָּכוֹל לְ ִה ְתהַ פֵּ
ֶשׁנֶּאֱ ַמר ִ
"הנֵּה אָ ֹ כִ י ֹ

אָמר ִאם אֵ ין פָּ ֶי הֹלְ כִ ים אַל ַתּעֲ ֵל וּ
ידה בְּ ַד ְרגָּהָ .לכֵן ַ
משׁה ֶשׁזֹּאת י ְִר ָ
לְ ַרע ,י ַָדע ֶ

ִמזֶּה .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ָרצָ ה אֶ ת חֲ לִ יצַ ת הַ ַנּעַ ל ֶשׁל מט"ט ַלעֲ ל ֹות לִ ְב ִחי ַ ת ק"ל ֶשׁל ז"א

ַדּאֲ ִצילוּת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)'אותיות דר"ע' אות א'(

ִשׁבְ ִעים ֵשׁמוֹת לִ ְמטַ ְטרוּ"ן וְ אֵ לּוּ הֵ ם וְ כוּ' .וּבֵ אַ ְר וּ ֶשׁהַ ַקּל וָ חֹ מֶ ר ָקשׁוּר עִ ם
ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע .וְ ָל ֵכן בְּ ַשׁבָּ ת ֶשׁ ְקּשׁוּ ָרה ִעם ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ְמבַ ְקּ ִשׁים ֶשׁה' ַיעֲ ֶשׂה חֲ לִ יצָ ה
חמֶ ר ַלעֲ ל ֹות לִ בְ ִחי ַ ת ַק"ל.
בְּ ס ֹוד הַ ַקּל וָ ֹ

ְָשׂאוּ ְדּ ָשׁ ִאים ַקל וָ חֹמֶ ר בְּ עַ ְצמָ ן.

מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )חולין ס (.בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא "לְ ִמי וֹ" בְּ ִאי ָל וֹת,
ְָשׂאוּ ְדּ ָשׁ ִאים ַקל וָ חֹמֶ ר בְּ עַ צְ מָ ן ִאם ְרצ ֹו ֹו ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא

בְּ עִ ְרבּוּבְ יָא לָמָּ ה אָמַ ר "לְ ִמי ֵהוּ" בְּ ִאי ָל וֹת ,וְ עוֹד ַקל וָ חֹמֶ ר וּמָ ה ִאי ָל ֹות

ֶשׁאֵ ין ַדּ ְרכָּן לָצֵ את בְּ עִ ְרבּוּבְ יָא אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא "לְ ִמי ֵהוּ" ,אָ וּ עַ ל
אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ הִ .מיָּד כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד יָצָ א לְ ִמי וֹ .פָּ ַתח ַשׂר הָ ע ֹולָם וְ אָמַ ר

'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
ִשׂמַ ח ה' בְּ מַ עֲ ָשׂיו" .מוּבָ א ְבּ ַ
"י ְִהי כְ בוֹד ה' לְ ע ֹולָם י ְ

ימ ְט ִריָּא רפ"ח] ,א ֹו ח ֶֹרף[ וּכְ ֶשׁ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ים וְ ֵתן ַטל וּמָ ָטר
)העמידה רמג( ֶשׁטַ ל מָ טָ ר בְּ גִ ַ

לִ בְ ָר ָכהְ ,מ ַכוְּ ִ ים לְ בָ ֵרר רפ"ח .וְ ָלכֵן גַּם פֶּ ַרח או ִֹתיּוֹת ח ֶֹרף א ֹו רפ"חְ ,דּבִ זְ מַ ן הַ ח ֶֹרף

ִמ ְתעו ֵֹרר ִע ְ יַן הַ פְּ ִריחָ ה וּבֵ רוּר הָ רפ"ח ְדּ ִבזְ ַמן הַ גּ ֶֶשׁם כְּ ֶשׁהַ כֹּל ַמ ְת ִחיל לִ פְ רֹחַ ִ ,מ ְתעו ְֹר ִרים

ימיּוּת הָ ע ֹולָמוֹת ֶשׁ ָנּ ְפלוּ ִבּבְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם ,וְ צָ ִרי
מֵ ָח ָדשׁ הָ רפ"ח ִ יצוֹצוֹת ֶשׁבִּ ְפ ִ ִ

לְ ִה ְת ַאמֵּ ץ בַּ עֲ בו ַֹדת ה' כְּ דֵ י לְ בָ ְר ָרם .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ַתּכְ לִ ית ָכּל הַ ְבּ ִריאָה וְ ִתקּוּ ָ הֶּ ,שׁצָּ ִרי

לְ ַת ֵקּן אֶ ת הָ רפ"ח ִ יצ ֹוצִ יןָ ,קשׁוּר ִעם הַ צּ ֹומֵ ַח ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ י ֹו ְצ ִאים הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות לְ ִה ְתבָּ ֵרר.
וּלְ פִ י ֶזה מוּבָ ן מַ דּוּעַ הַ צּ ֹומֵ חַ עָ ָשׂה ַקל וָ חֹמֶ ר ִבּ ְב ִריאַת הָ ע ֹו ָלם אֵ י לִ ְפר ֹו ַח ,לְ ַרמֵּ ז

ֶשׁ ִתקּוּן הָ ע ֹו ָלם ָקשׁוּר ַגּם ִעם הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ְמּבָ ֵרר אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות ֶשׁ ְקּשׁוּר ֹות ִעם פְּ ַגם

הַ ַקּ"ל ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון .וְ ָל ֵכן פָּ ַתח ַשׂר הָ ע ֹולָם וְ אָמַ ר "י ְִהי כְ בוֹד ה' לְ ע ֹולָם
ִשׂמַ ח ה' בְּ מַ עֲ ָשׂיו" .כִּ י ַשׂר הָ ע ֹו ָלם הוּא הַ ַמּלְ ָא מט"ט ֶשׁהוּא ְבּס ֹוד ַ עַ לֶ ,שׁ ִמּמֶּ נּוּ
יְ

ְמבָ ְר ִרים אֶ ת הַ ַקּ"ל מֵ הַ חֹ מֶ ר ,עַ ל ְידֵ י בֵּ רוּר הָ רפ"ח ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה דֶ ֶר הַ ְצּ ָמ ִחים .וּ ְב ַקל וָ חֹ מֶ ר

וּבֵ רוּר הָ רפ"ח ָתּלוּי ִתּקּוּן הַ בְּ ִריאָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁכְּ בוֹד ה'

ִמ ְת ַגּ ֶלּה כְּ ֶשׁ ְמּבָ ְר ִרים אֶ ת הַ ַקּל ִמתּ ֹו הַ כָּבֵ ד ֶשׁהוּא הַ ֹחמֶ ר .וְ ֵכן הַ הֵ פֶ ִמכָּבוֹד הוּא

הַ ָקּלוֹן ִמלְּ שׁ ֹון ַקל ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל .וְ ֵכן כָּבוֹד ִ ְק ָרא י ְָקר הַ הֵ פֶ ִמ ֶקּ ִרי בַּ זֹּהַ ר

)וישב קפ (:כַּאֲ ֶשׁר בָּ ָרא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הָ ע ֹולָם עָ ָשׂה אוֹת ֹו עַ ל הַ ִדּין ,וְ עַ ל

הַ ִדּין ִמ ְת ַקיֵּם ,וְ כָל מַ עֲ שֵׂ י הָ ע ֹולָם הֵ ם ִמ ְת ַקיּ ְִמים בְּ ִדיןִ ,מלְּ בַ ד זֶה ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ

בָּ רוּ הוּא כְּ דֵ י ְל ַקיֵּם הָ ע ֹולָם ֶשׁ א יֹאבַ ד פָּ ַרשׂ עָ לָיו ַרחֲ ִמים .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי בֵּ אוּר
חמֶ ר ֶשׁנִּ ְק ָרא
עַ ל פִּ י ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהקב"ה ָרצָ ה לִ ְבר ֹוא אֶ ת הָ ע ֹו ָלם וְ ִתקּוּ ֹו עַ ל ְידֵ י ַקל וָ ֹ
ִדין ,וְ הוּא אָ ֵכן בָּ ָרא אֶ ת הָ ע ֹו ָלם ְבּ ִמ ָדה ז ֹו ,אֲ בָ ל כְּ דֵ י לְ ַקיֵּם הָ ע ֹולָם ֶשׁ א יֹאבַ ד פָּ ַרשׂ
חמֶ ר ֶשׁאֵ י ֹו ִמ ְתבָּ ֵררִ ,מ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים ָמ ֵג ָ ה עַ ל הָ ע ֹו ָלם.
עָ לָיו ַרחֲ ִמים ֶשׁאַף ֶשׁ ֵיּשׁ ֹ

הַ ְמ ַק ֵלּל ֶ ֱע ַ שׁ בִּ ְס ִקי ָלה עַ ל פְּ ַגם הַ ַקּ"ל מֵ הַ ֹחמֶ ר.

מָ ִצי וּ

בַּ ֹזּהַ ר )אמור קוֶ (.שׁהַ ְמ ַק ֵלּל ָשׁמַ ע ֶשׁ ְמּבַ זִּ ים אֶ ת ִאמּ ֹו ֶשׁ ִהיא ז ֹו ָ ה וְ כוּ'ָ ,ל ֵכן הוּא
ִק ֵלּל אֶ ת ה' ַכּבְ ָיכ ֹול ל ֹו ַמר ֶשׁ ִאמּ ֹו ִהיא סֵ מֶ ל ַל ְשּׁכִ י ָ ה ֶשׁנִּ ְפגְּ ָמה ֶשׁ א ְבּאַ ְשׁמָ ָתהּ

בִּ גְ ַלל עֲ ֹו ֹות הַ ַתּ ְחתּ ֹו ִ ים בִּ בְ ִחי ַ ת בָּ א ָ ָחשׁ עַ ל ַחוָּ ה וְ הֵ ִטיל בָּ הּ זוּהֲ ָמא ,וְ ִאם ִהיא
חר בְּ ַדלְ תּ ֹו" .כִּ י קב"ה וּ ְשׁכִ י ְ ֵתּיהּ הֵ ם
פְּ גוּמָ ה ַגּם ה' ַכּבְ ָיכ ֹול פָּ גוּם בִּ ְב ִחי ַ ת "וַ ִיּקֹּב ֹ

אֶ חָ ד ,וּבִ גְ ַלל ֶשׁהוּא חָ טָ א לְ ַק ֵלּל אֱ הָ יו הַ ְיי וּ ֶשׁ ָרצָ ה לִ ְ קֹ ב ֹחר וּלְ הַ ְמ ִשׁי ֶשׁפַ ע ַל ְשּׁכִ י ָ ה
בְּ מַ צָּ ב ֶשׁל פְּ ָגם ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ י ֹו ְ ִקים הַ ִחיצ ֹו ִ ים ,הָ ָיה ַח ָיּב ְס ִקי ָלה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .ה.

שליט"א ֶשׁהַ זְּ וּת ֶשׁל ְשׁל ֹו ִמית בַּ ת ִדּ ְב ִרי פָּ גְ ָמה ִבּ ְב ִחי ַ ת הַ ק"ל ֶשׁעָ ְסקוּ ְבּ ִמ ְצ ַר ִים

לְ ַת ְקּ ֹו ,אַף ֶשׁ א הָ ְי ָתה בְּ אַ ְשׁמָ ָתהּ ,בַּ ְמ ִציאוּת ִ ְפ ַגם הַ ק"ל מֵ הַ זְּ וּתָ ,ל ֵכן ֹו ַלד הַ ְמ ַק ֵלּל

יתה הַ חֲ מוּ ָרה בְ י ֹו ֵתר ,הַ ְיי וּ ֶשׁ ִהיא ֹע ֶ שׁ עַ ל ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל
ֶשׁ ֶנּ ֱע ַ שׁ בִּ ְס ִקי ָלה ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָ

חמֶ ר .וְ ָל ֵכן הַ ָכּתוּב )במדבר יב ,יד( "וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק ְבּפָ ֶיהָ הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
מֵ הַ ֹ
אַחר ֵתּאָסֵ ף" ר"ת ְשׁל ֹו ִמי"ת ְבּב' אֳ פָ ִ ים ,לְ ַרמֵּ ז
ִתּסָּ גֵר ִשׁ ְבעַ ת ָי ִמים ִמחוּץ ַלמַּ חֲ ֶה וְ ַ

ֶשׁ ִמּ ְר ָים פָּ גְ מָ ה אֶ ת בְּ ִחי ַ ת הַ ק"ל ְבּשׁ ֹו ֵגג כְּ מ ֹו ְשׁלו ִֹמית בַּ ת ִדּ ְב ִרי .לְ ִפי ֶזה ִמ ְתבָּ אֵ ר בְּ אֹ פֶ ן
ִ פְ ָלא הָ ֶרמֶ ז ֶשׁהֵ בֵ א וּ לְ עֵ יל; אַחֲ ֵרי ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה הָ ַרג אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי ֶשׁ ָזּ ָ ה ִעם ְשׁל ֹו ִמית ,אָמַ ר

גְתּ אֶ ת
בַּ עֲ ָלהּ ֶשׁל ְשׁל ֹו ִמית ֶשׁהוּא ָד ָתן ,לְ מֹ ֶשׁה" :הַ לְ הָ ְר ֵג ִי אַ ָתּה אֹמֵ ר כַּאֲ ֶשׁר הָ ַר ָ
משׁה וַ יֹּאמַ ר אָכֵן וֹדַ ע הַ ָדּבָ ר" .וְ הֵ בֵ א וּ מֵ הרה"ג ר' ד .הַ ֶנּה
ִירא ֶ
הַ ִמּ ְצ ִרי וַ יּ ָ

ימ ְט ִריָּא ק"ל ,וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ו ַֹדע לִ י
שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב "אָכֵן ו ַֹדע הַ ָדּבָ ר" ְבּגִ ַ
ִיתי ָתּמֵ הַּ עָ לָיו מֶ ה חָ ְטאוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכָּל ע' אֻ מּוֹת לִ ְהיוֹת ְִר ִדּים
הַ דָּ בָ ר ֶשׁהָ י ִ

בַּ עֲ בו ַֹדת פָּ ֶר אֲ בָ ל רוֹאֶ ה אֲ ִי ֶשׁהֵ ם ְראוּיִים לְ ָכ  ,עַ ל ֶשׁ ָראָה בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל

ְר ָשׁ ִעים דֵּ לָטו ִֹרין .הַ ְיי וּ ֶשׁנּ ֹו ַדע לְ מֹ ֶשׁה ס ֹוד הַ ק"ל ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם עֲ ֹון הַ ָלּשׁ ֹון הָ ָרע
ֶשׁהוּא פָּ גוּם בְּ ִמ ְשׁפַּ חַ ת ְשׁל ֹו ִמית .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ ֶשׁ ַלּ ְמ ַק ֵלּל הָ יוּ בְּ עָ י ֹות ִעם הַ מַּ חֲ ֶ ה ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז

עַ ל ְ קֻ ַדּת הַ בַּ ת עַ ִין ֶשׁ ִהיא בְ ס ֹוד "חַ ,כּמּוּבָ א ְב ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ ְמ ַק ֵלּל

)ויקרא כד ,י(

בָ א

אָמרוּ ל ֹו מַ ה ִטּיבְ לְ כָאן אָמַ ר לָהֶ ם ִמבְּ ֵי דָ ן
לִ טַ ע אֳ הָ ל ֹו בְּ ת ֹו מַ חֲ ֵה ָדן ְ

אָמרוּ ל ֹו " ִאישׁ עַ ל ִדּגְל ֹו בְ ֹאתֹת לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתם" כְּ ִתיבִ ,כְ ַס לְ בֵ ית
אָ ִיְ ,
ֹשׁה וְ יָצָ א ְמחֻ יָּב עָ מַ ד וְ גִדֵּ ף" .וַ ִיּנָּצוּ בַּ מַּ חֲ ֶה" עַ ל עִ ְס ֵקי הַ מַּ חֲ ֶה.
ִדּי ֹו ֶשׁל מ ֶ

מוּרה ֶשׁבַּ חֲ מוּרוֹת ,וְ הַ ַקּלָּה ֶשׁבַּ ַקּלּוֹת.
הַ חֲ ָ

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)דב"ר ו ,ב(

א ִגּלָּה הקב"ה מַ ַתּן ְשׂכ ָָרן ֶשׁל ִמצְ ווֹת חוּץ ִמ ְשּׁ ֵתּי

מוּרה
מוּרה ֶשׁבַּ חֲ מוּרוֹת ,וְ הַ ַקּלָּה ֶשׁבַּ ַקּלּוֹת ,כִּ בּוּד אָב וָ אֵ ם חֲ ָ
ִמ ְצווֹת ,הַ חֲ ָ

ֶשׁבַּ חֲ מוּרוֹת ,וּמַ ַתּן ְשׂכ ָָרהּ אֲ ִריכוּת י ִָמים ,וְ הַ ַקּלָּה ִשׁלּוּחַ הַ קֵּ ן ,וּמַ ַתּן ְשׂכ ָָרהּ

אֲ ִריכוּת י ִָמים .וּמָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה

)חולין קמב(.

]שׁלּוּחַ הַ ֵקּן[
וּמָ ה ִאם ִמצְ וָ ה ַקלָּה ִ

אָמ ָרה תו ָֹרה "לְ מַ עַ ן יִיטַ ב ָל וְ הַ אֲ ַרכְ ָתּ י ִָמיםַ ,קל וָ חֹמֶ ר עַ ל
ֶשׁ ִהיא כְ ִאסָּ רְ ,
ִמצְ וֹת חֲ מוּרוֹת ֶשׁבַּ תּ ֹו ָרה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ְשּׂ ַכר ָכּל

הַ ִמּ ְצ ֹות ִ לְ מַ ד ִמ ַקּל וָ ֹחמֶ רֶ ,שׁהֲ ֵרי ֵישׁ כְּ ָלל בַּ ַשּׁ"ס ִמילְ ָתא ְדּאַ ְת ָיא ִמ ַקּל וָ ֹחמֶ ר

טָ ַרח וְ ָכ ַתב ָלהּ ְק ָרא .הַ ְיי וּ ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ָכּ ְתבָ ה ִבּ ְמפֹ ָרשׁ ְדּבָ ִרים ֶשׁנִּ לְ ָמ ִדים ִמ ַקּל וָ חֹ מֶ ר,

ָכּ ְשׂכַר כָּל הַ ִמּ ְצוֹת ִ לְ ַמד ִמ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ָט ְר ָחה לְ ָכ ְתב ֹו .וְ ֵכן ַל ִמּ ְצוָ ה הַ ַקּ ָלּה
בְּ י ֹו ֵתר ֶשׁ ִהיא ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן ,וְ הַ ִמּ ְצוָ ה הַ חֲ מוּ ָרה ְבּי ֹו ֵתר ֶשׁ ִהיא כִּ בּוּד אָב וָ אֵ םֵ ,ישׁ

לִ ְשׁ ֵתּיהֶ ן א ֹות ֹו ָשׂ ָכר ֶשׁל אֲ ִריכוּת י ִָמים ,כִּ י ַדיּ ֹו לַבָּ א ִמן הַ ִדּין לִ ְהיוֹת כַּנִּ דּוֹן וְ ִדין הַ ַקל

כְּ ִדין הֶ חָ מוּר .וְ ָל ֵכן ִמ ְצוַת ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן ִהיא ִמ ְצ ָוה ַק ָלּה כְּ ִאסָּ ר ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב'
פְּ עָ ִמים ַק"ל וְ הוּא ֹשׁ ֶרשׁ הַ ַקּ"ל כְּ ִדלְ ַק ָמּן .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁכִּ בּוּד

אָב וָ אֵ ם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ ִחי ַ ת ָכּבֵ ד הַ הֵ פֶ ִמ ַקּל .ולכן ה' אמר שמרים שפגמה בק"ל היא

פגמה בכבוד אב ואם" ,וְ אָבִ יהָ ָי ֹרק ָי ַרק בְּ פָ ֶ יהָ " ,כי היא לא בררה את הק"ל

מתוך הכבד .וכן זיווג עמרם ויוכבד היה בבחי ת כיבוד אב ,כי יוכבד היתה דודה
יד ִשׁלּוּ ַח הַ ֵקּן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְבּ ִחי ַ ת ַקל ,כִּ י ְמ ִציאוּת
של עמרם אחות אביו קהת .וּמֵ ִא ָ

הַ ִצּפּ ֹור ִהיא ְמ ִציאוּת ֶשׁל ָדּבָ ר ַקל ֶשׁעָ ף ִמ ָמּק ֹום לְ ָמק ֹום .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָ ה

אָדם לִ ְהיוֹת
וּב ְר ִאיַּת הָ עַ יִן צָ ִרי הָ ָ
ֶשׁרְ ,דּ ֶֶשׁר הוּא ְבּ ִחי ַת ַקלִ ,
בְּ אָבוֹת לְ שׁוֹן ַקל ַכּנּ ֶ
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁהָ ְי ָתה בְּ ס ֹוד
ַקל ַכּנּ ֶֶשׁר ,לַעֲ צֹם עֵ י ָיו בִּ זְ ִריזוּת מֵ ְראוֹת בָּ ָרע .וְ ֵכן ִבּ ִ

ְשׁ ִרים" .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
בֵּ רוּר הַ ַקּ"לָ ,כּתוּב )שמות יט ,ד( "וָ אֶ ָשּׂא אֶ ְתכֶם עַ ל ַכּ ְפֵ י ָ
בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה לחֶ (:שׁהָ עוֹפוֹת מַ כִּ ִירים ְבּצָ ֵרי הָ עַ יִן .עַ ֵיּן ְבּ'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל'

)ע' תקלג(

ֶשׁמֵּ בִ יא ְבּ ֵשׁם 'פִּ תּוּחֵ י חו ָֹתם'ֶ ,שׁעוֹף בַּ ת הַ יַּעֲ ָהְ ִ ,ק ֵראת ָכּ ִמלְּ שׁוֹן עַ יִן .עַ ל ֵשׁם

ֶשׁ ִמּ ְתעַ בֶּ ֶרת עַ ל ְידֵ י ְר ִאיָּ'ה ִבּלְ בַ ד .וְ גַם כָּאן רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין עוֹפ ֹות לָעַ יִן .וְ ֵישׁ ַגּם ע ֹוף

ֶשׁנִּ ְק ָרא ָראָה .וְ ע ֹוד ה ֹו ִסיפוּ ֶשׁיּ ֹו ִ ים ִ ְמ ְשׁלוּ ַלעֲ ָ ִ ים ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ישעיה ס ,ח( " ִמי
ֹתיהֶ ם" וּ ָמ ִצי וּ ֶשׁעֲ ָ ִ ים ִ ְק ָר ִאים
אֵ לֶּה כָּעָ ב ְתּעוּפֶ י ָה וְ כַיּ ֹו ִים אֶ ל אֲ רֻ בּ ֵ
)ישעי' יט ,א( " ִהנֵּה ה' ֹרכֵב עַ ל עָ ב ַקל".

ַקל:

א ֹו ִתיּ ֹות ק"ל הֵ ן לִ פְ ֵ י א ֹו ִתיּ ֹות מ"ר ֶשׁבְּ ֹחמֶ "ר.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות ק"ל הֵ ן לִ ְפ ֵ י א ֹו ִתיּ ֹות מ"ר ֶשׁ ְבּחֹ מֶ "ר,

חמֶ ר בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עָ ָליו וְ צָ ִרי לְ בָ ְרר ֹו ִמתּ ֹו
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַקּ"ל הוּא ֹשׁ ֶרשׁ הַ ֹ

הַ ֹחמֶ ר לְ הַ חֲ זִ יר ֹו לְ ָשׁ ְרשׁ ֹו .וְ ָל ֵכן ֵישׁ ע ֹוד א ֹות ֶשׁצָּ ִרי לְ ה ֹו ִסיף ַל ַקּ"ל ,וְ ִהיא הָ א ֹות ז'

שּׁ ֶרשׁ הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ָקשׁוּר ִעם ִמ ְספַּ ר
חמֶ "ר וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁ ֹ
ֶשׁבָּ אָה לִ פְ ֵ י הָ א ֹות ח' ֶשׁל ֹ

ז' ,כְּ מ ֹו הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁעָ ָשׂה ה'; "הֲ א ִת ָכּלֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים" ,וּכְ מ ֹו הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר

ֶשׁעָ ָשׂה ֶלמֶ " ,כִּ י ִשׁבְ עָ ַתיִם י ַֻקּם ָקיִן וְ לֶמֶ

ִשׁבְ עִ ים וְ ִשׁבְ עָ ה" .וְ ִאם ִ ְב ֹדּק אֶ ת

חמֶ ר ,הֲ א הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר
מַ ְשׁמָ עוּת הַ ִמּ ְספָּ ר קל"ז ֶשׁהוּא ֹשׁ ֶרשׁ הַ ַקּ"ל ֶשׁ ִמּ ְתבָּ ֵרר מֵ הַ ֹ
שׁ ֶרשׁ
יקהִ ,מ ְספַּ ר ֶ 137שׁ ִה ְת ַגּלָּה כְּ ֹ
הַ פִּ לְ ִאי וְ הֶ חָ שׁוּב בְּ י ֹו ֵתר ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ְבּ ָחכְ ַמת הַ ִפיזִ ָ

הַ ֹחמֶ ר הַ ַגּ ְשׁ ִמי ֶשׁל הָ ע ֹו ָלם ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁהוּא הַ חֵ ֶלק הָ רוּ ָח ִ י ֶשׁבַּ חֹ מֶ ר ,הַ ְיי וּ הַ קל"ז

ימ ְט ִריָּא ֵתּבַ ת א ֹופַ ן א ֹו ַקבָּ ָלה .א ֹו
חמֶ ר י ֹו ֵ ק וְ צָ ִרי לְ בָ ְרר ֹו .וְ ָל ֵכן קל"ז בְּ גִ ַ
ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הַ ֹ

פֶּ ֶלא הוי"ה .וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֵשׁם הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה ָקבוּעַ הַ ִמּבְ ֶה
חמֶ ר ,וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה הוּא ס ֹוד
הַ ַדּק ֶשׁע ֹו ֶלה בְּ ִדיּוּק כְּ ִמ ְ ַין ַקל וָ ֹ

שּׁ ֶרשׁ הָ רוּחָ ִ י הַ ַדּק ֶשׁל ע ֹו ַלם הַ ֹחמֶ רָ ,ל ֵכן הוּא ִ ְר ָמז בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עַ ל
הַ ַקּ"ל ֶשׁהוּא הַ ֹ

הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֹחמֶ ר .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק הַ ִ 137מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּ ֹו ָרה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ֶשׁל ֶלמֶ

ֶשׁ ָדּ ַרשׁ אֶ ת הַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר ִעם ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע כְּ ִדלְ עֵ יל) :בראשית ה ,לא( "וַ י ְִהי כָּל יְמֵ י לֶמֶ

וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ָשׁ ָה" .וְ ֵכן עַ ְמ ָרם ֶשׁ ִה ְמ ִשׁי אֶ ת בֵּ רוּר הַ ַקּל
ֶשׁבַ ע וְ ִשׁבְ ִעים ָשׁ ָה ְ
וָ ֹחמֶ ר ֶשׁל ֶלמֶ ַחי ָ 137שׁ ָ ה .וְ ֵכן ג' ְפּעָ ִמים  137בְּ גִימַ ְט ִריָּא ֵישׁ מֵ אַ ִין ס ֹוד ָכּל

הַ בְּ ִריאָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .ב .שליט"א ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר ִ 137עם הַ כּ ֹו ֵלל הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר

יח ,וְ ָ ִביא אֶ ת ְדּבָ ָריו:
ֶשׁהַ ְירוּ ַשׁלְ ִמי ְמצַ ֵיּן בְּ ִע ְ ַין ְשׁמ ֹו ָתיו ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ

)ברכות יז(.

ַרבִּ י

יוּדן בְּ ֵריהּ ְדּר' אַיְיבוּ אָמַ ר ְמ ַחֵ ם ְשׁמ ֹו,
יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י אָמַ ר צֶ מַ ח ְשׁמ ֹו ,ר' ָ

חוּשׁבְּ ֵיהּ ְדּהָ דֵ ין
חוּשׁבְּ ֵיהּ ְדּהָ דֵ ין כְּ ְ
ְ
אָמַ ר חֲ ִי ָה בְּ ֵריהּ ְדּר' אֲ בָ הוּ וְ א פְּ לִ יגִ י
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ ִיּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון ֶשׁ ְמּבָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל
הוּא צֶ מַ ח הוּא ְמ ַחֵ םְ .

מֵ הַ ַדּעַ ת ָתּלוּי בַּ ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּפרע"ח לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שבת ח( וְ יֹאמַ ר לְ כָה דו ִֹדי
ישׁין,
פּוּחין ַק ִדּ ִ
ֵצֵ א הַ ָשּׂדֶ ה ,בּוֹאוּ וְ ֵצֵ א לִ ְק ַראת ַשׁבָּ ת מַ לְ כְּ ָתא חֲ ַקל ַתּ ִ

פּוּחין .וִ י ַכוֵּן כִּ י חֲ ַקל ,הוּא הוי"ה אהי"ה
וִ י ַכוֵּן לַמַּ לְ כוּת ,הַ נּ ְִק ָרא חֲ ַקל ַתּ ִ
הוי"ה אד "י ,וְ כֵן ִ ַהמלוּיִן ְדּע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,ע ֹולֶה חֲ ַקל עִ ם י' או ִֹתיּוֹת

ְדּהוי"ה מָ לֵא .וְ כֵן ְמ ַחֵ ם ע ֹולֶה חֲ ַק"לֶ ,שׁהוּא ְשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  ,וּבַ גָּלוּת
ָרחַ ק ִממֶּ נִּי ְמ ַחֵ ם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ ְבר ֹון שליט"א ֶשׁ ְסּפִ ַירת ֶכּ ֶתר

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1370הַ ְיי וּ  10פְּ עָ ִמים  ,137לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֶכּ ֶתר ָקשׁוּר ַל ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה ,וְ ָל ֵכן הוּא

ָכּפוּל  ,10כִּ י הַ ֶכּ ֶתר כּ ֹו ֵלל אֶ ת ָכּל הַ ְ 10ס ִפיר ֹות.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות מ"ר ֶשׁ ְבּ ֹחמֶ "ר ִ ְמצָ א ֹות ַגּם ְבּעַ ְמ ָרם

חמֶ ר הֵ פֶ
וּבְ ִמ ְר ָי"ם ֶשׁ ִה ְתעַ ְסּקוּ לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל .וְ ֵכן הַ ָכּבֵ ד ֶשׁהוּא ס ֹוד הַ ֹ

הַ ַקּלָ ,קשׁוּר ִעם הַ מָּ ָרה ,כִּ י הַ ָכּבֵ ד וְ הַ מָּ ָרה ְצ ִריכִ ים בֵּ רוּר מֵ הַ ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁ ֶקּשׁוּ ִרים ִעם אֵ בָ ִרים

אֵ לּוּ .וְ ָל ֵכן י ֹו ֶכבֶ ד וּ ִמ ְר ָים ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים ִבּ ְשׁמ ֹו ֵתיהֶ ם עַ ל הַ ָכּבֵ ד וְ הַ מָּ ָרה עָ ְסקוּ ְבּבֵ רוּר הַ ַקּל
חמֶ ר .וְ ֵכן מָ ִצי
מֵ הַ ֹ

וּ בַּ גְּ ָמ ָרא )ס הדרין ו(:

ְִצטַ וּוּ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ מָ ָרהַ ,שׁבָּ ת וְ כִ בּוּד אָב וָ אֵ ם.

וּמָ ִצי וּ בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות טו ,כה( ְבּמָ ָרה ַָתן לָהֶ ם ִמ ְקּצַ ת פַּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל תּו ָֹרה ֶשׁיּ ְִתעַ ְסּקוּ

בָּ הֶ ם ַשׁבָּ ת וּפָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה וְ ַד ָיּ ִ ין .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁבְּ מָ ָרה ִק ְבּלוּ ַד ָיּ ִ ין ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ַקל
חמֶ ר ֶשׁנִּ ְק ָרא ִדין ,וְ ִקבְּ לוּ כְּ ב ֹוד ַשׁבָּ ת וְ כִּ בּוּד אָב וָ אֵ םֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ֵתּיהֶ ן ֵישׁ ַגּם ִדּין מ ֹו ָרא ַשׁבָּ ת
וָ ֹ
וּמ ֹו ָרא אָב וָ אֵ ם .וְ הַ ְמשֻׁ ָתּף לְ ֻכ ָלּם ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ם אֶ ת ְבּ ִחי ַ ת הַ ָכּבֵ ד וְ הַ חֹ מֶ ר הֵ פֶ הַ ַקּל ֶשׁצָּ ִרי

שׁ ֶרשׁ הָ ָרע
לְ בָ ֵרר ,וְ ָקשׁוּר ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ר"מ ֶשׁ ְבּ ֹחמֶ ר וּבְ מָ ָר"ה .וְ ֵכן ר"מ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ מָ ֵלק ֹ

ֶשׁצָּ ִרי לְ ה ֹוצִ יא ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות .וְ ֵכן ַשׁבָּ ת ְקשׁוּ ָרה ִעם ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ,וְ ַקל וָ ֹחמֶ ר
ָקשׁוּר ִעם ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ,וְ ָל ֵכן הַ ְמ ַח ֵלּל ַשׁבָּ ת ַח ָיּב ְס ִקי ָלה ,כִּ י הוּא פָּ ַגם אֶ ת הַ ַקּל וָ חֹ מֶ ר.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁר ֹו ִאים ַכּ ָמּה ְפּעָ ִמים אֶ ת ֵתּבַ ת מ"ר כְּ ֶשׁבָּ א

ְי ַשׁ ְע ָיהוּ לְ ה ֹוכִ יחַ אֶ ת ִחזְ ִק ָיּהוּ עַ ל ְפּ ַגם ֶשׁאֵ י ֹו ִמ ְת ַח ֵתּן וּפ ֹו ֵגם אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל

כְּ מ ֹו אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון כְּ ִדלְ עֵ יל) :ישעיה לח ,א( "בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ָחלָה ִחזְ ִקיָּהוּ לָמוּת וַ יָּבוֹא
ית כִּ י מֵ ת אַ ָתּה וְ א
אָמר ה' צַ ו לְ בֵ ֶ
אֵ לָיו י ְַשׁ ְעיָהוּ בֶ ן אָמוֹץ הַ נּ ִָביא וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו כֹּה ַ

ִת ְחיֶה וְ ג ֹו' כָל ְשׁ ו ַֹתי עַ ל מַ ר ְַפ ִשׁי וְ ג ֹו'ִ ,הנֵּה לְ ָשׁלוֹם מַ ר לִ י מָ ר וְ אַ ָתּה חָ ַשׁ ְק ָתּ ַפְ ִשׁי
ִמ ַשּׁ ַחת בְּ לִ י כִּ י ִה ְשׁלַכְ ָתּ אַחֲ ֵרי גֵוְ כָּל חֲ ָטאָי".

וְ ה ֹו ִסיף

בֶּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ בֶּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה ֶשׁר ֹודֵ ף אַחֲ ֵרי הַ חֹמֶ ר ֶלאֱ כ ֹול

בָּ ָשׂר וְ לִ ְשׁתּ ֹות ַייִן ֶשׁנִּ ְק ָרא חֵ מָ רַ ,מ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו ְפּ ָגם בַּ ַקּ"לָ ,ל ֵכן הוּא

סו ֵֹרר ,הַ ְיי וּ ֶשׁפּ ֹו ֵגם אֶ ת בְּ ִחי ַ ת סָ "ר ֶשׁע ֹו ֶלה ב' ְפּעָ ִמים ק"ל ,וּמו ֶֹרה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ ָגם

בִּ בְ ִחי ַ ת הַ מ"ר .וְ ָל ֵכן הוּא ִ ְס ָקל .וְ ֵכן ִדּין בֶּ ן ס ֹו ֵרר וּמ ֹו ֶרה הוּא ַרק לְ בֶ ן י"ג ָשׁ ִ ים וְ י ֹום

אֶ חָ ד עַ ד י"ג ָשׁ ִ ים וְ ג' חֳ ָד ִשׁים .וְ ר ֹו ִאים ֶק ֶשׁר לְ ִמ ְספַּ ר י"ג ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ַקל וָ חֹמֶ ר,
ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָ ה מֵ הַ י"ג ִמדּ ֹות ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ן .וְ ֶזה ס ֹוד הַ ָכּתוּב

)יחזקאל

יא ,יט( "וַ הֲ ִסר ִֹתי לֵב הָ אֶ בֶ ן ִמבְּ ָשׂ ָרם" ֶשׁ ְבּ ִחי ַ ת סָ "ר ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פַּ עֲ מַ ִים
ַק"ל ִי ְת ַגּבֵּ ר עַ ל ֵלב הָ אֶ בֶ ן הַ כָּבֵ ד.

וְ ֵכן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ס הדרין צב(.

ֹאשׁיָּה מַ אי ִדּכְ ִתיב
אָמַ ר ַרבִּ י טָ בִ י אָמַ ר ַרבִּ י י ִ

"שׁאוֹל וְ עֹצֶ ר ָרחַ ם אֶ ֶרץ א ָשׂבְ עָ ה מַּ יִם" .וְ כִ י מָ ה עִ ְ יַן ְשׁאוֹל אֵ צֶ ל
ְ

ֶרחֶ ם ,אֶ לָּא לוֹמַ ר לְ מָ ה ֶרחֶ ם מַ כְ ִיס וּמוֹצִ יא ,אַף ְשׁאוֹל מַ כְ ִיס וּמו ִֹציא,
יאין ִממֶּ נּוּ
ִיסים בּ ֹו בַּ חֲ ַשׁאי ,מוֹצִ ִ
וַ הֲ א ְדבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ ר ,וּמָ ה ֶרחֶ םֶ ,שׁמַּ כְ ִ

יאין הֵ ימֶ נּוּ
ִיסין בּ ֹו בְּ קוֹלוֹת ,אֵ י ֹו ִדּין ֶשׁמּו ִֹצ ִ
בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹתְ ,שׁאוֹלֶ ,שׁמַּ כְ ִ

בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹתִ ,מכָּאן ְתּשׁוּבָ ה לָאו ְֹמ ִרים ,אֵ ין ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ִמן הַ תּו ָֹרה.

וּמבֹ אָר
יה ָנּםְ .
יה ָנּם הוּא בְּ ִחי ַ ת ֶרחֶ ם וְ ל ֹו ְמ ִדים ַקל וָ חֹמֶ ר מֵ ֶרחֶ ם לְ ֵג ִ
וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ֵגּ ִ

לִ ְדבָ ֵרי וּ ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁ ֶרחֶ ם ְמבָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּל הַ ְיי וּ הַ וָּ ָלד ֶשׁיּ ֹוצֵ א ְמ ֻלבָּ ן וּ ְמ ֹב ָרר ,וּכְ פִ י

ֶשׁא ֹומֶ ֶרת הַ גְּ מָ ָרא ֶשׁהַ וָּ ָלד י ֹוצֵ א בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹת בִּ בְ ִחי ַ ת ַק"ל ֶשׁ ִה ְתבָּ ֵרר מֵ הָ ֶרחֶ ם
יה ָנּם ְמ ַ ֶקּה אֶ ת הַ נְּ ָשׁ ָמה וּמ ֹו ִציא א ֹו ָתהּ בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת
ֶשׁהוּא הַ חֹמֶ רָ ,כּ הַ ֵגּ ִ
בִּ בְ ִחי ַ ת ַק"ל ֶשׁ ִמּ ְתבָּ ֵרר מֵ הַ חֹמֶ ר.

וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁלְ שׁ ֹון הַ גְּ ָמ ָרא ִמילְ ָתא ְדּאַ ְת ָיא ִמ ַקּל וָ ֹחמֶ ר
טָ ַרח וְ ָכ ַתב ָלהּ ְק ָראְ ,מ ַרמֵּ ז ֶשׁבֵּ רוּר הַ ַקּל מֵ הַ חֹ מֶ ר הוּא ָדבָ ר ֶשׁ ָכּרוּ

בְּ ִט ְרחָ א ,כְּ מ ֹו ֶשׁבְּ ֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ִה ְשׁ ַתּ ְע ְבּדוּ וְ טָ ְרחוּ ְב ִמ ְצ ַר ִים ְבּ ֹחמֶ ר וּ ִבלְ בֵ ִ ים לְ בָ ֵרר אֶ ת
הַ ַקּל מֵ הַ חֹמֶ ר .וכמו שבמצרים לחמו בב י ישראל על ידי עבודת פרך ,כך יש בש"ס

ִסּוּרים
שׁ ֶרשׁ סָ "ר ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת בֵּ רוּר הַ ַקּ"ל ִ ְר ָמז ְבּי ִ
פירכא לקל וחומר .וְ ֵכן ֹ
שׁ ֶרשׁ סָ "ר בַּ ַמּכּ ֹות ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ הַ ִמּ ְצ ִרים:
ֶשׁ ְמּבָ ְר ִרים אֶ ת הַ ַקּ"ל .וְ ֵכן ר ֹו ִאים הַ ְרבֵּ ה אֶ ת ֹ

"וְ יָסֵ ר הַ ְצפַ ְר ְדּ ִעים"" .וְ סָ רוּ הַ ְצפַ ְר ְדּ ִעים"" .וְ סָ ר הֶ עָ רֹב"" .וַ יָּסַ ר הֶ עָ רֹב"" .וְ יָסֵ ר מֵ עָ לַי

ַרק אֶ ת הַ ָמּוֶת הַ זֶּה".

וְ ה ֹו ִסיף

ימ ְט ִריָּא ב' ְפּעָ ִמים ק"ל ,כְּ פִ י
הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁוָ ח ֹומֶ "ר ְבּגִ ַ
ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁבֵּ רוּר הַ ק"ל מֵ הַ ֹחמֶ ר ַ עֲ ָשׂה בַּ ַדּעַ ת ֶשׁ ָשּׁם ֵישׁ ב' פְּ עָ ִמים ק"ל .וְ ֵכן

ימ ְט ִריָּא ק"ל .כִּ י ַדיּ ֹו לַבָּ א ִמן הַ ִדּין לִ ְהיוֹת כַּנִּ דּוֹן ,וְ ַגם הֶ ָחמוּר ִדּי ֹו כְּ מ ֹו
ַכּ ִנּדּ ֹון ְבּגִ ַ
הַ ַקּ"ל.

משׁה ַרבֵּ וּ ֶשׁפָּ ַרשׁ
לְ פִ י הַ זֹּהַ ר הָ יָה ִחסָּ רוֹן ְבּ ֶ
מֵ ִא ְשׁתּוֹ.

וּלְ פִ י

ֶזה ִ ְראֶ ה ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ִה ְת ִחיל לִ ְפר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ִמ ֹכּ ַח הַ ַקּל וָ ֹחמֶ ר בַּ ְסּ ֶ ה ,וְ ִק ֵיּם ָשׁם ַגּם

כִּ בּוּד אָב וָ אֵ ם וְ ַגם ִשׁלּוּ ַח הַ ַקּן ֶשׁהֵ ם ְבּס ֹוד ַקל וָ ֹחמֶ ר .כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ת חומא שמות י"ט( " ַשׁל ְעָ לֶי וַ יֹּאמֶ ר אָ ֹ כִ י אֱ הֵ י אָבִ י אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם וְ גוֹ'"

ִ ְגלָה עָ לָיו בְּ קוֹל ֹו ֶשׁל עַ ְמ ָרם אָבִ יו כְּ דֵ י ֶשׁ א י ְִתי ֵָרא ,בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה ָשׂמַ ח

ֹשׁה וְ אָמַ ר עוֹד אָבִ י עַ ְמ ָרם חָ י ,אָמַ ר ל ֹו הקב"ה "אָ ֹ כִ י אֱ הֵ י אָבִ י אֱ הֵ י
מ ֶ

משׁה פָּ ָיו".
אתי אֵ לֶי ֶשׁ א ִת ְתי ֵָראִ ,מיָּד "וַ יּ ְַסתֵּ ר ֶ
אַבְ ָרהָ ם וְ גוֹ" ,בְּ פִ תּוּי בָּ ִ

אַר וּ ְבּ ַמאֲ ַמר 'הַ שֻּׁ לְ חָ ן פֶּ ה' עַ ל הַ כָּתוּב
וְ כֵן בֵּ ְ

)שמות יח ,ב(

משׁה
"וַ יּ ִַקּח י ְִתר ֹו ח ֵֹתן ֶ

משׁה אַחַ ר ִשׁלּוּחֶ יהָ "ֶ ,שׁ ֹמּ ֶשה בִּ ְת ִח ָלּה ָשׁ ַלח אֶ ת ִצפּ ֹו ָרה
אֶ ת ִצפֹּ ָרה אֵ ֶשׁת ֶ

חֲ ָז ָרה לְ בֵ ית אָבִ יהָ בִּ בְ ִחי ַ ת ִמ ְצוַ ת ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן ,וְ ֶזה ע ֹו ֵרר אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּ ֹו ָרה
משׁה
חֹתן ֶ
וְ הַ חָ כְ מָ ה מֵ הַ ֵקּן הָ עֶ לְ י ֹוןֶ ,שׁ ָזּכִ י וּ ל ֹו ,וְ ָל ֵכן כָּתוּב )שמות יח ,ב( "וַ יּ ִַקּח י ְִתר ֹו ֵ

משׁה אַחַ ר ִשׁלּוּחֶ יהָ "ֶ ,שׁהֵ ִביא ִאתּ ֹו אֶ ת צִ פּו ָֹרה ,הַ ְמ ַרמֶּ זֶת בִּ ְשׁ ָמהּ
אֶ ת צִ פֹּ ָרה אֵ ֶשׁת ֶ
עַ ל הַ ִצּפּוֹר תּוֹר ,בְּ סוֹד תּו ָֹרהִ ,בּזְ כוּת " ִשׁלּוּחֶ יהָ " ,הַ ְיי וּ ְבּ ִחי ַת ִשׁלּוּחַ הַ ֵקּן ֶשׁעָ ָשׂה

משׁה אַחַ ר
ישׁית בַּ כָּתוּב "אֵ ֶשׁת ֶ
מֹ ֶשה כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַלח א ֹו ָתהּ .וְ ֵכן תּ ֹו ָר"ה ְמרֻ מֶּ ֶזת בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ

משׁה פָּ ָיו" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ב' ְפּעָ ִמים פ"ן כְּ ִמ ְ ַין ק"לֶ ,שׁ ִה ְת ִחיל
ִשׁלּוּחֶ יהָ " .וְ ֵכן "וַ יּ ְַס ֵתּר ֶ

מֹ ֶשה לְ בָ ֵרר ָשׁם .וְ ֵכן בִּ ְת ִחי ָלה כְּ ֶשׁסָ "ר לִ ְרא ֹותִ ָ ,ביא לְ ַק ָמּן מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁמֹּ ֶשׁה ִה ְת ָק ֵרב
שׁ ֶרשׁ ִ ְשׁמָ ת ֹו בְּ ס ֹוד ב' פְּ עָ ִמים ַק"ל כְּ ִמ ְ ַין סָ "ר.
לְ ֹ

בֵּ אַ ְר וּ

בְּ מַ אֲ ַמר 'ע ֹו ַלם הַ ְשּׁ ִמי ִ י' ֶשׁהַ מַּ ְ ִהיג צָ ִרי ֶשׁיּ ְִהיוּ ל ֹו ִא ָשּׁה וּבְ ָרכָה כְּ דֵ י ֶשׁיּוּכַל

לְ הַ ְשׁ ִפּיעַ עַ ל אֲ חֵ ִרים ֶשׁפַ ע וּבְ ָרכָה ,וּלְ פִ י הַ זֹּהַ ר )ויחי רלד (:הָ יָה ִחסָּ רוֹן

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
משׁה ַרבֵּ וּ ֶשׁפָּ ַרשׁ מֵ ִא ְשׁתּוֹ .וְ כֵן ָמ ִצי וּ ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
בְּ ֶ

)חוקת ר ה(

אָמר לְ מֹ ֶשה לְ ַדבֵּ ר אֶ ל הַ סֶּ לַע וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ מַּ יִם הָ אֲ ִמ ִתּיִּים
ֶשׁה' ַ
ימיּוּת
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה .וּמֹ ֶשה ָח ַשׁב ֶשׁבִּ גְ לַל הָ עֵ ֶרב ַרב אֵ ין הֵ ם ְראוּיִים לִ פְ ִ ִ
ֶשׁהֵ ם פְּ ִ ִ

הַ תּו ָֹרה ,וְ הוּא ִהכָּה אֶ ת הַ סֶּ לַע לִ ְשׁבֹּר אֶ ת ְקלִ פּוֹת הַ תּו ָֹרה וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת
ירם"ֶ ,שׁ ִמּזֶּה ָשׁתוּ גַם
ירוּשׁלְ ִמי .וְ ָלכֵן כָּתוּב "וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ הָ עֵ ָדה וּבְ ִע ָ
ַ
הַ ַתּלְ מוּד בַּ ְבלִ י וִ

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה הָ יוּ
הָ עֵ ֶרב ַרב הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים לִ ְב ִע ִירים .וְ ִאם מֹ ֶשה הָ יָה מַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת ְפּ ִ ִ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה .וּבֵ אַ ְר וּ מַ דּוּעַ
ִ כְ ִָסים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִעם מֹ ֶשה ,וְ זוֹכִ ים ַלגְּ אֻ לָּה דֶּ ֶר ְפּ ִ ִ

ימיּוּת
מֹ ֶשה פָּ ַרשׁ ִמצִּ פּו ָֹרה ִא ְשׁתּ ֹוֵ ,כּיוָ ן ֶשׁהוּא א ָרצָ ה לְ הַ ְשׁפִּ יעַ לְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת פְּ ִ ִ
הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ַקּן ִצפּוֹר ֶשׁבָּ א ִמ ִמּ ְשׁפַּ ַחת ִצפּ ֹו ָרה בַ ת ִי ְתר ֹו וְ כוּ',

וְ ֶזה ְמ ַרמֵּ ז הַ ֹזּהַ ר ֶשׁ ִאם מֹ ֶשה א הָ ָיה פּ ֹו ֵרשׁ ,הוּא הָ ָיה ז ֹו ֶכה לְ ַד ְר ַגּת ְ בוּאָה גְּ ב ֹוהָ ה

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה .וְ ָל ֵכן ִמ ְר ָים ִדּבְּ ָרה
י ֹו ֵתר ,הַ ְיי וּ ֶשׁהָ ָיה ז ֹו ֶכה לְ ַד ְר ָגּה גְּ ב ֹוהָ ה י ֹו ֵתר ִבּ ְפ ִ ִ

אַחת הָ ִאמָּ הוֹת ֶשׁל בֵּ ית דָּ וִ ד.
ָלשׁ ֹון הָ ָרע עַ ל מֹ ֶשה ֶשׁפּ ֹו ֵרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹוֵ ,כּיוָ ן ֶשׁ ִהיא הָ י ְָתה ַ

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יא ,(:וְ הַ מהרש"א ָשׁם ְמבָ אֵ ר )ד"ה דדוד( ֶשׁ ָדּוִ ד הָ יָה ֶ כֶד ֶשׁל ִמ ְריָם
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה כָּאַב לָהּ ִבּ ְמי ָֻחד .אָ ְמ ָ ם ָכּל ֶזה ָ כ ֹון עַ ל פִּ י ס ֹוד,
ִמצַּ ד ִאמּ ֹו .וְ הָ ִע ְ יָן ֶשׁל פְּ ִ ִ

הַ ְיי וּ ֶשׁעַ ל פִּ י ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרה ִאם מֹ ֶשה א הָ יָה פּו ֵֹרשׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ,הוּא הָ יָה ז ֹוכֶה לְ ַד ְרגַּת
יסם לְ אֶ ֶרץ
ְ בוּאָה גְּ בוֹהָ ה יו ֵֹתר ,וְ הָ ָיה ְמ ַלמֵּ ד אֶ ת ִי ְש ָראֵ ל סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ ָיה ַמכְ ִ ָ

ימיּוּת
ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ הָ יוּ ז ֹוכִ ים ַלגְּ אֻ ָלּה הַ ְשּ ֵל ָמה .אֲ בָ ל ֵכּיוָ ן ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה א ָרצָ ה לְ ַלמֵּ ד אֶ ת ְפּ ִ ִ

ימ ְט ִריָּא ַקל וָ ֹחמֶ רָ ,ל ֵכן הוּא ָדן ַקל וָ ֹחמֶ ר
הַ תּו ָֹרה ,וְ הוּא ָדבַ ק בְּ ת ֹו ַרת הַ פְּ ָשׁט ְבּגִ ַ

ֶשׁעָ ָליו לִ פְ ר ֹושׁ מֵ ִא ְשׁתּ ֹו ,וּ ִממֵּ י ָלא הוּא ַגם ָדּבַ ק בַּ ְפּ ָשׁט וְ א לִ מֵּ ד ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרה,
וּ ִממֵּ י ָלא הוּא א ָז ָכה לְ ִה ָכּ ֵ ס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְיה ֹושֻ עַ א .שליט"א

ישׁהָ ,ל ֵכן מֹ ֶשׁה
ֶשׁבְּ לִ מּוּד דֶּ ֶר הַ פְּ ָשׁט ָ הוּג לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ ִמּ ָלּה פֵּ רוּשׁ ֶשׁהוּא ִמלְּ שׁ ֹון פְּ ִר ָ
ֶשׁ ָדּבַ ק בְּ פֵ רוּ ֵשׁי הַ פְּ ָשׁטִ ,ה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִמ ֶזּה אֶ ְצל ֹו ִע ְ ַין הַ פְּ ִרישׁוּתַ .מה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן

כְּ ֶשׁלּ ֹו ְמ ִדים דֶּ ֶר ס ֹוד ֹו ְק ִטים לְ שׁ ֹון ִגּלּוּי ֶשׁהוּא הֵ פֶ הַ ְפּ ִרישׁוּת וְ הַ הַ ְס ָתּ ָרהָ .ל ֵכן ִאם

מֹ ֶשׁה הָ ָיה ְמ ַג ֶלּה אֶ ת ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרה הוּא א הָ ָיה פּ ֹו ֵרשׁ .וְ ֵכן ַקבָּ ָל"ה א ֹו ִתיּ ֹות בְּ ַק"ל,

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ְמבָ ְר ִרים בְּ ַקלּוּת אֶ ת ְבּ ִחי ַ ת הַ ַקּ"ל וְ אֵ ין צֹ ֶר לִ ְסבּ ֹול
כִּ י עַ ל ְידֵ י פְּ ִ ִ

חמֶ ר.
ִמבֵּ רוּר הַ ֹ

וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות מ"ר ֶשׁל ֹחמֶ "ר ַי ַחד ִעם עֵ י ַ ִים
ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ַקּ"לְ ִ ,ר ָמז ֹות ַכּ ָמּה ְפּעָ ִמים ְבּחֵ ְטא מֵ י ְמ ִריבָ ה ֶשׁהָ ָיה

תּ ֹוצָ אָה ֶשׁל פְּ ַגם הַ ַקּ"ל ֶשׁהָ ָיה ְבּמֹ ֶשׁה כְּ ִדלְ ַק ָמּן) :במדבר כ ,ח( " ַקח אֶ ת הַ מַּ טֶּ ה וְ הַ ְקהֵ ל

את
אָחי וְ ִדבַּ ְר ֶתּם אֶ ל הַ סֶּ לַע לְ עֵ י ֵיהֶ ם וְ ַָתן מֵ ימָ יו וְ הוֹצֵ ָ
אֶ ת הָ עֵ ָדה אַ ָתּה וְ אַהֲ רֹן ִ

משׁה וְ אַהֲ רֹן אֶ ת
ית אֶ ת הָ עֵ דָ ה וְ אֶ ת ְבּ ִעי ָרם וְ ג ֹו' ,וַ יּ ְַק ִהלוּ ֶ
לָהֶ ם ַמיִם ִמן הַ סֶּ לַע וְ ִה ְשׁ ִק ָ
מֹּרים הֲ ִמן הַ סֶּ לַע הַ זֶּה ו ִֹציא ָלכֶם
הַ ָקּהָ ל אֶ ל פְּ ֵי הַ סָּ לַע ַויֹּאמֶ ר ָלהֶ ם ִשׁ ְמעוּ ָא הַ ִ

משׁה אֶ ת יָד ֹו וַ ַיּ אֶ ת הַ סֶּ לַע ְבּ ַמטֵּ הוּ פַּ עֲ ָמיִם וַ יּ ְֵצאוּ מַ יִם ַרבִּ ים וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ
מָ יִם :וַ ָיּ ֶרם ֶ

ישׁ ִ י לְ עֵ י ֵי
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן יַעַ ן א הֶ אֱ ַמ ְ ֶתּם בִּ י לְ הַ ְק ִדּ ֵ
הָ עֵ ָדה וּבְ ִעי ָרם :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ

בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ג ֹו' ,הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָ ה אֲ ֶשׁר ָרבוּ ְב ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ה' וַ יּ ִָקּדֵ שׁ בָּ ם" .וְ ֵכן

כְּ ֶשׁ ִהלְ ָקה מֹ ֶשׁה אֶ ת הַ סֶּ ַלע הוּא גִ ָלּה אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל ֶשׁנִּ ְשׁאַר ל ֹו ִמבַּ ְת ָיה.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ לְ עֵ יל ֶשׁ ִדּבּוּר ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁה ִ ְפ ַגּם בְּ בֵ ית

פַּ ְר ֹעה בְּ ַילְ דוּת ֹו ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה כְ בַ ד פֶּ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֲ ַד ִין ָדּבוּק בּ ֹו ַמ ֶשּׁהוּ מֵ הַ ָכּבֵ ד

הֵ פֶ הַ ַקּל ,וְ ָל ֵכן סֵ ֵרב מֹ ֶשׁה לִ גְ אוֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַטעֲ ָ ה ֶשׁהוּא כְ בַ ד פֶּ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו

פְּ ָגם בַּ ַקּ"לִ ,ממֵּ י ָלא אֵ ין הוּא ָיכ ֹול לִ גְ אוֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁבָּ אוּ לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ַקּ"ל
בְּ ִמ ְצ ַר ִים .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה סָ בַ ר ֶשׁהוּא עֲ ַד ִין א ִת ֵקּן אֶ ת הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ִבּ ְשׁ ֵלמוּת הוּא אֵ י ֹו
ימ ְט ִריָּא
חמֶ ר ְבּגִ ַ
ימיּוּת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁ ִהיא הַ ָשּׁ ָלב אַחֲ ֵרי הַ ַקּל וָ ֹ
ָיכ ֹול ַלעֲ ב ֹור לְ ַלמֵּ ד אֶ ת פְּ ִ ִ

משׁה אֶ ל ה' בִּ י אֲ ֹד ָי
פְּ ָשׁט ,וְ ָל ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )בתי מדרשות ח"ב שמות( "וַ יֹּאמֶ ר ֶ

שׁם גַּם מֵ אָז ַדּבֶּ ְר אֶ ל עַ בְ דֶּ כִּ י
א ִאישׁ ְדּבָ ִרים אָ ֹכִ י גַּם ִמ ְתּמוֹל גַּם ִמ ִשּׁלְ ֹ

כְ בַ ד פֶּ ה וּכְ בַ ד לָשׁוֹן אָ ֹ כִ י וְ ג ֹו' ְשׁלַח ָא בְּ יַד ִתּ ְשׁלָח" .כָּבַ שׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ

"שׁלַח ָא בְּ יַד ִתּ ְשׁלָח"ְִ ,שׁבַּ ע
ֹשׁה ִשׁ ָשּׁה י ִָמים וּבַ ְשּׁבִ יעִ י אָמַ ר ל ֹו ְ
הוּא ְלמ ֶ

ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁ א ִי ָכּ ֵס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ָלכֵן א ָתבִ יאוּ

וְ גוֹ'" .הַ ְיי וּ ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה טָ עַ ן ֶשׁהוּא כְ בַ ד פֶּ ה וְ א הָ ָיה מוּ ָכן לִ גְ אוֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וַ ה' עָ ָ ה

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה וְ ֶשׁ א יוּ ַכל לְ ִה ָכּ ֵס לְ אֶ ֶרץ
ל ֹו ֶשׁטַּ עֲ ָ ה ז ֹו ִתגְ ֹרם ל ֹו ֶשׁ א לְ ַלמֵּ ד אֶ ת ְפּ ִ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל .אֲ בָ ל לִ גְ א ֹול ִמ ִמּ ְצ ַר ִים וּלְ הַ ְ ִחיל אֶ ת תּ ֹו ַרת הַ פְּ ָשׁט אֵ ין ְמ ִ יעָ ה .וְ ֵכן ר ֹו ִאים

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע וּ ְשׁבוּעָ ה ֶשׁ ְקּשׁוּ ִרים ִעם הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ,כְּ ִפי ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ לְ עֵ יל
עַ ל הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁעָ ָשׂה ֶלמֶ  ,וְ הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ֶשׁה' עָ ָשׂה לְ ִמ ְר ָים.

וְ ֵכן מֹ ֶשׁה ִ ְה ָיה כְ בַ ד פֶּ ה כְּ ֶשׁ ָנּ ַגע ְבּ ַגחֶ ֶלת ְבּבֵ ית פַּ ְר ֹעה ,וְ ַגחֶ ֶלת ִ ְק ֵראת ִרצְ פָּ ה

א ֹו ִתיּ ֹות ִצפֹּ ָרה ,הַ ְיי וּ ֶשׁהַ נְּ גִ יעָ ה בָּ ִר ְצפָּ ה גִ לְּ ָתה אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּ"ל ֶשׁל מֹ ֶשׁה ֶשׁנִּ ְה ָיה

חמֶ ר וְ לִ ְדבּ ֹוק בַּ ְפּ ָשׁט וְ לִ ְפר ֹושׁ ִמצִּ פֹּ ָרה.
כְ בַ ד פֶּ ה ,וְ ֶזה ָג ַרם ל ֹו אַחַ ר ָכּ לִ ְדר ֹושׁ ַקל וָ ֹ

וְ ֵכן ִר ְצפָּ ה א ֹו ִתיּ ֹות ִצפֹּ ָרה ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ "תּ ֹוכ ֹו ָרצוּף אַהֲ בָ ה" ,וּ ְמרֻ מֶּ ֶזת בִּ לְ שׁ ֹון
הַ ִמּ ְשׁ ָה

)שקלים ו ,ב(

מַ עֲ ֶשׂה בְּ כֹהֵ ן אֶ חָ ד ֶשׁהָ יָה ִמ ְתעַ סֵּ ק ,וְ ָראָה הָ ִר ְצפָּ ה ֶשׁ ִהיא

ְמשֻׁ נָּה מֵ חַ בְ רו ֶֹתיהָ  .בָּ א וְ אָמַ ר לַחֲ בֵ רוֹ .א ִה ְספִּ יק לִ ְגמֹר אֶ ת הַ ָדּבָ ר עַ ד

ִשׁמָ ת ֹו וְ י ְָדעוּ בְ יִחוּד ֶשׁ ָשּׁם הָ אָרוֹן ִ ְג ַז .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִ גְ ַ ז הָ אָר ֹון ֶשׁטָּ מוּן
ֶשׁיָּצְ ָתה ְ

בָּ ִר ְצפָּ ה ֶשׁ ְרצוּפָ ה בְּ אַהֲ בָ ה .וְ ֵכן הַ ֹכּהֲ ִ ים הָ יוּ ְצ ִריכִ ים ָל ֶל ֶכת ְיחֵ ִפים ֶשׁ א ִת ְה ֶיה שׁוּם

חֲ ִציצָ ה בֵּ ין ַרגְ ָלם ָל ִר ְצפָּ ה ,כִּ י הָ ִר ְצפָּ ה ְמקֻ דֶּ ֶשׁת .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)סוכה ג(.

ַתּ ְ יָא

אָ ְמרוּ עָ לָיו עַ ל ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל כְּ ֶשׁהוּא ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה וֹעֵ ץ ְשׁ ֵי גּו ְֹדלָיו

אָרץ וְ שׁוֹחֶ ה וְ וֹשֵׁ ק אֶ ת הָ ִרצְ פָּ ה וְ זוֹקֵ ף וְ אֵ ין כָּל בְּ ִריָּה יְכ ֹולָה לַעֲ שׂוֹת כֵּן.
בָּ ֶ

וְ ֵכן מָ ִצי וּ ֶשׁאַבְ ֵ ר בֶּ ן ֵ ר ָל ַקח אֶ ת ִפּי ֶל ֶגשׁ ָשׁאוּל ִרצְ פָּ ה בַ ת אַ יָּהֶ ,שׁהָ ְי ָתה ַגּם

פִּ י ֶל ֶגשׁ ָשׁאוּל וְ ַגם פִּ י ֶל ֶגשׁ ָדּוִ ד ,וּבֵ אַ ְר וּ ֶשׁ ִר ְצפָּ ה בַ ת ַא ָיּה הָ ְי ָתה ִמ ֹשּׁ ֶרשׁ אַבְ ֵ ר בֶּ ן ֵר

בִּ בְ ִחי ַ ת אַב ֵ ר הַ ְיי וּ הָ אַ בָּ א ֶשׁל הַ ֵנּר ,וּ ִב ְב ִחי ַ ת בֶּ ן ֵר הַ ְיי וּ הַ בֵּ ן ֶשׁל ֵ ר .אַבְ ֵ ר

ֶשׁ ְמּ ַיחֵ ד אֶ ת הַ "ר ַגּם ִמלְ מַ ְע ָלה לְ ַמ ָטּה וְ ַגם ִמלְ ַמ ָטּה לְ ַמ ְע ָלהְ .דּ ִרצְ פָּ ה פֵּ רוּ ָשׁהּ ַגּחֶ ֶלת

אֵ שׁ ,וְ ֶזה דּ ֹומֶ ה לְ ֵ ר ֶשׁ ְמּע ֹו ֵרר ִמלְ ַמ ָטּה ,וְ ֵכן ִר ְצפָּ ה א ֹו ִתיּ ֹות פֶּ ֶרץ ה' הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת
שׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד ֶשׁבָּ א ִמפֶּ ֶרץ וְ ַשׁ ָיּ ָלא ֹות ה' .וְ אַ ָיּה ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ ִחבּוּר ִמלְּ ַמ ְע ָלה ,כְּ פִ י
ֹ
ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )וירא קא (:עַ ל הַ כָּתוּב "אַ יֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ " ֶשׁ ִחבּוּר ָזכָר וּ ְ ֵקבָ ה הוּא

יצפָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא שֵׁ ם שפ"ו.
בִּ ְב ִחי ַת אַ יֵּה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִי ְשׂ ָראֵ ל ק .שליט"א ֶשׁ ִר ְ
שׁ ֶרשׁ ָכּל הַ זִּ וּוּגִ ים
וְ ֵכן ִר ְצפָּ "ה ְמרֻ מֶּ ֶזת בְּ זִ וּוּג ֶשׁל ִי ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקהֶ ,שׁ ָשּׁם ֹ

"וַ ֵתּ ֶרא אֶ ת ִי ְצ ָחק וַ ִתּפֹּל מֵ עַ ל הַ גּ ָָמל".

ָכּתוּב

)ישעיה ו ,ה(

)בראשית כד ,סד(

יתי כִּ י ִאישׁ ְטמֵ א ְשׂפָ ַתיִם אָ ֹ כִ י
"וָ אֹמַ ר אוֹי לִ י כִ י ְִדמֵ ִ

ֹשׁב כִּ י אֶ ת הַ מֶּ ֶל ה' ְצבָ אוֹת ָראוּ
וּבְ ת ֹו עַ ם ְטמֵ א ְשׂפָ ַתיִם אָ ֹ כִ י י ֵ

עֵ י ָי :וַ יָּעָ ף אֵ לַי אֶ חָ ד ִמן הַ ְשּׂ ָרפִ ים וּבְ יָד ֹו ִרצְ פָּ ה בְּ מֶ לְ ָקחַ יִם ל ַָקח מֵ עַ ל
את
הַ ִמּזְ בֵּ חַ  :וַ ַיּגַּע עַ ל פִּ י וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּה ָ ַגע זֶה עַ ל ְשׂפָ ֶתי וְ סָ ר עֲ ֹו ֶ וְ חַ טָּ ְ

ְתּכֻפָּ ר" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ִתּקּוּן ַלפֶּ ה ֶשׁל ְי ַשׁ ְע ָיהוּ בָּ א דֶ ֶר ִר ְצפָּ ה ֶשׁנִּ לְ ְק ָחה ִממֶּ לְ ָקחַ ִים

מֵ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ  .וְ ֶזה ד ֹומֶ ה ָל ִר ְצפָּ ה ֶשׁעָ ְשׂ ָתה אֶ ת מֹ ֶשׁה לִ כְ בַ ד פֶּ ה לְ ַגלּ ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו פְּ ָגם
בַּ ַקּ"ל ֶשׁפּ ֹו ֵגם בַּ פֶּ ה וְ צָ ִרי ִתּקּוּן .וְ אָז הוּא ָז ָכה לְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ פָּ סוּק "וְ סָ ר עֲ ֹו ֶ " .בְּ ס ֹוד ב'

את ְתּכֻפָּ ר" בבחי ת עבודת הפרך במצרים שביררה
פְּ עָ ִמים ַק"ל כְּ ִמ ְ ַין סָ "ר" .וְ חַ טָּ ְ

את הק"ל.

מָ ִצי וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)סוטה יב(.

"עֲ זוּבָ ה" ז ֹו ִמ ְריָם ,וְ לָמָּ ה ְִק ָרא ְשׁמָ הּ "עֲ זוּבָ ה"

ֶשׁהַ כֹּל עֲ זָבוּהָ ִמ ְתּ ִחלּ ָָתהּ וְ כוּ'" ,י ְִריעוֹת" ֶשׁהָ יוּ פָּ ֶיהָ דו ִֹמין

לִ ִיריעוֹת" .וְ אֵ לֶּה בָ ֶיהָ " ,אַל ִתּ ְק ֵרי "בָ ֶיהָ " אֶ לָּא "בּ ֹו ֶיהָ "" .י ֵֶשׁר" ֶשׁיִּשֵּׁ ר אֶ ת

אַרדּוֹן" ֶשׁ ִר ָדּה אֶ ת יִצְ רוֹ .וְ ִאיכָּא
עַ צְ מוֹ" .וְ שׁוֹבָ ב" ֶשׁ ִשּׁבֵּ ב אֶ ת יִצְ רוֹ" .וְ ְ
אַמ ֵרי ,עַ ל ֶשׁהָ יוּ פָּ ֶיהָ דּו ִֹמין לְ ו ֶֶרד" .הָ יוּ ְשׁ ֵתּי ִָשׁים" ַעֲ ָשׂה ִמ ְריָם כִּ ְשׁתֵּ י
ְדּ ְ
ִָשׁים" .חֶ לְ אָה וְ ַעֲ ָרה",

א חֶ לְ אָה וְ א ַעֲ ָרה הֲ וָ ִאי ,אֶ לָּא בַּ ְת ִחלָּה

"חֶ לְ אָה" וְ לִ בְ סוֹף " ַעֲ ָרה"" .וּבְ ֵי חֶ לְ אָה צֶ ֶרת וְ צֹחַ ר וְ אֶ ְת ָן"" .צֶ ֶרת"

ֶשׁנַּעֲ שֵׂ ית צָ ָרה לְ חַ בְ רו ֶֹתיהָ " .צֹחַ ר" ֶשׁהָ יוּ פָ ֶיהָ דּוֹמוֹת כַּצָּ הֳ ַריִם" .אֶ ְת ָן"
ֶשׁכָּל הָ רוֹאֶ ה או ָֹתהּ מוֹלִ י אֶ ְת ָן לְ ִא ְשׁתּ ֹו .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּ ְר ָים לִ ְפ ֵ י ֶשׁנִּ ְשׂאָה הָ ְי ָתה
ִ ְראֵ ית כְּ ִא ָשּׁה ח ֹו ָלה ֶשׁפָּ ֶ יהָ ד ֹומ ֹות לִ ִיריע ֹות ,וְ אַחֲ ֵרי ֶשׁנִּ ְשׂאָה לְ ָכ ֵלב ִה ְתהַ ְפּכוּ פָ ֶ יהָ

לִ ְהי ֹות כְּ ֶו ֶרד וּכְ ַ עֲ ָרה וְ ַכצֳּ הָ ַר ִים ,וְ ָכל הָ רוֹאֶ ה או ָֹתהּ מוֹלִ י אֶ ְת ָן לְ ִא ְשׁתּ ֹו.

וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה אֶ ְצ ָלהּ חֲ ִשׁיבוּת הַ זִּ וּוּג ֶשׁ ִהיא ְבּעַ ְצ ָמהּ ע ֹו ְר ָרה אֶ ת ָכּל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל

לְ זִ וּוּג ,וְ הַ זִּ וּוּג ִרפָּ א א ֹו ָתהּ וְ כו'.

ִע ְ ַין

בֵּ רוּר הַ ק"ל בְּ ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִים.

'שׁעַ ר הַ הַ ְק ָדּמוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
בֵּ רוּר הַ ק"ל הָ ָיה מֶ ְר ָכּזִ י ְבּ ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִיםַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַ
)פד(:

ידה לְ ֵשׁתָ ,כּ הָ י ְָתה
כְּ מ ֹו ֶשׁחַ וָּ ה הָ י ְָתה בַּ ת ק"ל ָשׁ ִים כְּ ֶשׁהוֹלִ ָ

ֹשׁה .וְ זֶהוּ סוֹד פָּ סוּק" ,וַתֵּ ֶרא אוֹת ֹו כִּ י
י ֹוכֶבֶ ד בַּ ת ק"ל ָשׁ ָה ,כְּ ֶשׁיָּלְ דָ ה אֶ ת מ ֶ

טוֹב" ,הוּא לִ ְמעוּטֵ י כָּל הָ ִראשׁ ֹו ִיםֶ ,שׁהָ יוּ ִמן הָ ָרע ֶשׁל ז ֶַרע לְ בַ טָּ לָה ,וּכְ מ ֹו

אַר וּ בַּ פָּ סוּק "וְ אַל אֶ ְראֶ ה בְּ ָרעָ ִתי"  ,כִּ י דּוֹר הַ ִמּ ְדבָּ ר ֻכּלָּם ,הָ יוּ בְּ ֵי אָדָ ם
ֶשׁבֵּ ְ
ֹשׁה ֶשׁהוּא שֵׁ ת ,וְ הָ יוּ אֶ חָ יו ,אֶ לָּא ֶשׁיָּצְ אוּ לְ בַ טָּ לָה בָּ ָרע ֶשׁל
אָבִ יו ֶשׁל מ ֶ

ֹשׁה הָ יָה הַ טּ ֹו ב הַ מֻּ בְ חָ ר ֶשׁיֵּשׁ בְּ ת ֹוכָם .וְ זֶהוּ או ְֹמרוֹ ,שֵׁ שׁ מֵ אוֹת
הַ ְקּלִפָּ ה .וּמ ֶ

'שׁעַ ר
אֶ לֶף ַרגְלִ י הָ עָ ם אֲ ֶשׁר אָ ֹכִ י בְּ ִק ְרבּ ֹו בְּ ִק ְרבּ ֹו מַ מָּ שׁ כַּנִּ ְזכָּר .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ַ

סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שמות( וְ ִה ֵה ְזמַ ן גָּלוּת ִמצְ ַריִם ִמ ֶשּׁנִּכְ ְסוּ ָלהּ בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
הַ פְּ ִ
הָ יוּ רד"ו ָשׁ ִים .וּבַ ק"ל ָשׁ ִים הָ ִראשׁ ֹו ִים ִה ְת ִחילוּ הָ עֲ ָפִ ים לְ ִה ְתגַּלְ גֵּל בִּ בְ ֵי

וּמ ְתבָּ ְר ִרים הַ טּוֹב ִמן
וּמ ְתלַבְּ ִים ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל וּבָ עֶ ֶרב ַרב ַכּ ִנּ ְזכָּר ,וְ הָ יוּ ְִצ ָרפִ ים ִ

רוּרם עַ ד ַתּ ְשׁלוּם ק"ל ָשׁ ִ ים הָ הֵ ם ,כְּ דֻ ְגמַ ת ק"ל ָשׁ ִים
הָ ָרע ,וְ א ִ גְמַ ר בֵּ ָ

רוּרם אָז ֹולַד
ידם ַכּנִּזְ כָּר .וְ אַחַ ר ֶשׁנּ ְִשׁלַם גִּלְ גּוּלָם וּבֵ ָ
ֶשׁפֵּ ֵרשׁ אָדָ ם וְ הוֹלִ ָ

משׁה
מ ֶשׁה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ גִּלְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הקדמה כט( ֶשׁהַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל ֶ
ֹ
את חֵ ן ְבּעֵ י ָי" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל גִּ לְ גּוּל ֹו הַ קּוֹדֵ ם ֶשׁהוּא הָ יָה ֹ חַ  ,וְ הָ י ְָתה
)שמות לג ,יב( "וְ גַם מָ צָ ָ

וּמבֹאָר
אֶ ְצל ֹו ְמ ִציאוּת חֵ ן כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית ו ,ח( "וְ ֹחַ מָ צָ א חֵ ן בְּ עֵ י ֵי ה'"ְ .

ימיּוּת הַ בַּ ת עַ ִין ֶשׁנִּ ְב ְר ָרה ִמתּ ֹו הַ ק"ל
לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ַגּם ֹ חַ וְ ַגם מֹ ֶשׁה הָ יוּ ס ֹוד הַ "ח ְפּ ִ ִ
אָדם הָ ִראשׁוֹן.
ָשׁ ִ ים ֶשׁל ָ

וְ כֵן

סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁבֵּ רוּר הַ ק"ל ִה ְת ִחיל עַ ל ְידֵ י ַיעֲ קֹ ב וְ ָ בִ יא
מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ פְּ ִ

אֶ ת ְדּבָ ָריו:

)ויגש(

וְ ַי ֲעקֹב בָּ א לְ ַת ֵקּן עֲ וֹן ִגּלּוּי עֲ ָרי ֹות ֶשׁהוּא הַ ְשׁחָ ַתת

הַ זּ ֶַרע הַ נּ ִָתּן בְּ לִ ילִ י"ת וְ ַעֲ מָ "ה הַ נּ ְִק ָרא עֲ ָריוֹת כַּנּוֹדַ ע .וְ ָלכֵן עָ בְ רוּ עָ לָיו ק"ל

ִסּוּרין וּבְ גָלוּת כַּנּו ַֹדע .וְ ֶזה ֶשׁאָמַ ר הַ ָכּתוּב " ְמעַ ט
ָשׁ ָה הָ ִראשׁ ֹו ִים בְּ י ִ
ִסּוּרין,
וּמאַת ָשׁ ָה ,ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר כִּ י בֶ הֱ יו ָֹתם ָרעִ ים בְּ י ִ
וְ ָר ִעים" ְשׁ ִשׁים ְ

אָדם הַ נּ ְִק ָרא ָרע .וּכְ ֶשׁ ְִשׁלְ מוּ אָז
ְִת ַקן עֲ וֹן ק"ל ָשׁ ָה ,בְּ הַ ְשׁחָ ַתת הַ זּ ֶַרע ְדּ ָ
אָדם הָ ִראשׁ ֹון כִּ י כְ בָ ר ִתּ ֵקּן או ָֹתם ,וְ אָז כְּ ִתיב "וַ י ְִחי
ִכְ ְסָ ה ב ֹו ְִשׁמַ ת ָ

יַעֲ קֹב בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁ ָה" ,כִּ י כְ בָ ר ִכְ ְסָ ה ב ֹו ְִשׁמַ ת חַ יִּים

אָדם הָ ִראשׁ ֹון ,וְ ְִמ ַשׁ ִשׁעוּר זֶה י"ז ָשׁ ָה כְּ ִמ ְ יַן טוֹ"ב ,לְ הוֹרוֹת כִּ י בְּ ק"ל
ְדּ ָ

ָשׁ ִים ִראשׁ ֹו ִים ְִת ַקן הָ ָרע ,וּבְ י"ז ָשׁ ִים אַחֲ ר ֹו ִים הָ יָה טוֹב בְּ לִ י ָרעָ ,לכֵן
י ַָרד לְ ִמצְ ַריִם ,כִּ י ָשׁם הָ יוּ ִמ ְתגַּלְ גְּלִ ים ִיצוֹצוֹת הַ ְשׁחָ ַתת הַ ֶזּ ַרע.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ִמ ָיּד כְּ ֶשׁ ַיּעֲ קֹ ב ִס ֵיּם אֶ ת בֵּ רוּר הַ ק"ל ֶשׁלּ ֹו

בִּ כְ ִ יסָ ת ֹו לְ ִמ ְצ ַר ִיםֹ ,ולְ ָדה י ֹו ֶכבֶ ד וְ ִה ְת ִחי ָלה אֶ ת בֵּ רוּר הַ ק"ל ֶשׁל מֹ ֶשׁה ,וּכְ פִ י

ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)תיקו ים כט(.

יַעֲ קֹב הוּא ְדּיו ַֹקן עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע מֵ הַ צַּ ד ֶשׁלַּחוּץ,

ְשׁמָ ה .וּכְ ֶש ִסּ ֵים ַיעֲ קֹ ב לְ בָ ֵרר אֶ ת
וּמשׁה מֵ הַ צַּ ד ֶשׁלְּ פָ ִים ,זֶה מֵ הַ גּוּף וְ זֶה מֵ הַ נּ ָ
ֶ

ימיּוּת
הַ ק"ל ֶשׁל ִחיצ ֹו ִ יּוּת הַ ִתּפְ אֶ ֶרתֹ ,ולְ ָדה י ֹו ֶכבֶ ד וְ ִה ְת ִחי ָלה לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל ֶשׁל פְּ ִ ִ
הַ ִתּפְ אֶ ֶרת כְּ דֵ י לְ ה ֹולִ יד אֶ ת מֹ ֶשׁה אַחֲ ֵרי ק"ל ָשׁ ִ ים .וְ ָל ֵכן ֹולְ ָדה י ֹו ֶכבֶ ד בֵּ ין הַ ח ֹומ ֹות,

ימי.
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָכּעֵ ת ִ כְ ָ ִסים פְּ ִ ימָ ה לְ ָמק ֹום י ֹו ֵתר עָ מֹ ק לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל הַ ְפּ ִ ִ

מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר עו ,ה( ר' יְהוּדָ ה בַּ ר ִסימוֹן ְבּ ֵשׁם ר' יוֹחָ ָן א עָ בְ רוּ י ְִשׂ ָראֵ ל
אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן אֶ לָּא בִּ זְכוּת ֹו ֶשׁל יַעֲ קֹבִ ,דּכְ ִתיב "כִּ י בְ מַ ְקלִ י עָ בַ ְר ִתּי אֶ ת

הַ יּ ְַרדֵּ ן הַ זֶּה" .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ"בְ מַ ְקלִ י" או ִֹתיּוֹת מֵ י ב' ק"ל ,מַ יִם

ֶשׁנּ ְֶחלְ קוּ לְ ב' ְפּעָ ִמים ק"ל ,כִּ י ִאם ִ בְ ַקע אֶ ת ִמ ְספַּ ר י ְַרדֵּ "ן לִ ְשׁ ַ יִםַ ְ ,קבֵּ ל ִמ ְספַּ ר ב'

וּקבָ א ,וְ הַ ַיּ ְרדֵּ ן הוּא יְסוֹד
ק"ל .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר כֵּיוָ ן ֶשׁאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא בִּ ְב ִחי ַת ְ

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )דברים ע' רסד( הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמ ְתחַ לֵּק
וּקבָ א ,כַּמּוּבָ א ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
ְדּ ְ
לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים ֶשׁכָּל אֶ ָחד הוּא ִמ ְספַּ ר ק"ל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַמּלְ כוּת ְמ ַקבֶּ לֶת ק"ל אֶ ָחד ,וְ הַ ְיס ֹוד

ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ק"ל הַ ֵשּׁ ִ י .וְ ֶזה הַ סּ ֹוד ֶשׁל הַ ִיּסוּ ִרים ֶשׁל ַיעֲ קֹ ב ֶשׁהָ ָיה ְבּ ַתכְ לִ ית הַ ִשּׁפְ לוּת

כְּ ֶשׁעָ בַ ר אֶ ת הַ ַיּ ְרדֵּ ן ַרק ִעם א ֹות ֹו ַמ ֵקּל ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ב' ק"ל ,לְ ַסמֵּ ל ֶשׁהוּא ס ֹובֵ ל עֲ בוּר
בֵּ רוּר הַ ק"ל ,וּבִ זְ כוּת ֶשׁ ַיּעֲ ֹקב בֵּ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל ָזכוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ ִה ָכּ ֵ ס לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
בִּ בְ ִקיעַ ת הַ ַיּ ְרדֵּ ן בְּ ס ֹוד ב' ק"ל ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִיּחוּד הַ ָשּׁ ֵלם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף
ֵשׁ ְי ְ בֶּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַתּ ְפ ִקיד ֶשׁל ַיעֲ קֹ ב לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ ק"ל ,בַּ ָכּתוּב

)בראשית

כז ,כב( " הַ קֹּל קוֹל יַעֲ קֹב וְ הַ יּ ַָדיִם יְדֵ י עֵ ָשׂו" .וּ ִבזְ כוּת ֶזה ִ זְ ֶכּה לְ ִה ָנּצֵ ל מֵ הַ ָיּ ַד ִים ֶשׁל

עֵ ָשׂו.

מוּבָ א

בְּ ' ַשׁעַ ר מַ אֲ מָ ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)אדרא זוטא(

וְ ַדע כִּ י ֹמ ֶשׁה ַרבֵּ י וּ עָ ָליו

הַ ָשּׁל ֹום ָזכָה אֶ ל הַ ַדּעַ ת הָ עֶ לְ יוֹן וְ ֶזה מַ ה ֶשּׁ ָכּתוּב "וַ יּ ְַרא ה' כִּ י סָ ר

לִ ְראוֹת"ֶ ,שׁהֵ ם ִשׁבְ עָ ה הֲ בָ לִ ים הָ אֵ לּוּ אֲ ֶשׁר ֻכּלָּם הֵ ם בְּ ִגימַ ְט ִריָּא כְּ ִמ ְ יַן סָ "ר.

וּמכָּאן ְִמ ָשׁך הַ מָּ ן לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בּ ֹו " ִה ְ ִי מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן
ִ
וּק ֵקל בְּ ִגימַ ְט ִריָּא
הַ ָשּׁמָ יִם" וְ ֶאֱ מַ ר עָ לָיו "וְ ַפְ ֵשׁ וּ ָקצָ ה בַּ לֶּחֶ ם הַ ְקּ ֵקל"ְ .

וּקבָ א
סָ "ר ,וְ ִה ֵה ֹמ ֶשׁה לְ בַ דּ ֹו הוּא אֲ ֶשׁר ָזכָה ְלהו ִֹריד הַ ַדּעַ ת הַ זֶּה אֶ ל ְ

ְדז"א וְ ַעֲ ָשׂה בָּ הּ בְּ ִחי ַת ַדּעַ ת ק"ל בְּ סוֹד ַדּ ְע ָתּן ֶשׁל ִָשׁים ַקלָּה ,כִּ י ר"ס

הוּא בְּ גִימַ ְט ִריָּא קלק"ל ֶשׁהֵ ם ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים ק"ל ,וְ ק"ל הָ אֶ חָ ד ְִשׁאָר

נּוּקבֵ יהּ וְ ַעֲ ָשׂה לָהּ ַדּעַ ת
לְ מַ עְ לָה בְּ ַדעַ ת הַ ז"א ,וְ ק"ל הַ ֵשּ ִי יו ֵֹרד לְ מַ טָּ ה בַּ ְ

שׁ ֶרשׁ הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת ,וּ ְשׁ ֵתּיהֶ ן
ַקל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי בְ ִחי ֹות הַ ק"ל ָשׁ ְר ָשׁן ִבּ ְס ִפ ַירת הַ ַדּעַ ת ֹ
ִה ְת ַגּלּוּ אֵ צֶ ל מֹ ֶשׁה בַּ מָּ ן ֶשׁה ֹו ִריד לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ ְק ָרא ֶלחֶ ם הַ ְקּ ֵקל ְבּס ֹוד ב' פְּ עָ ִמים

ק"ל ,וְ הָ א ֹור הַ ֶזּה ִה ְת ַגּ ָלּה לְ מֹ ֶשׁה ַגּם בַּ ְסּ ֶ ה בַּ פָּ סוּק "וַ יּ ְַרא ה' כִּ י סָ ר לִ ְראוֹת" ,כִּ י

ס"ר ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ק"ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ִתּ ֵקּן מֹ ֶשׁה

לְ בָ ֵר בִּ ְר ַכּת הַ ָזּן עַ ל הַ מָּ ן בָּ הּ ֶ אֱ ַמר הַ נֹּ ַסּח הַ ָזּן אֶ ת הָ ע ֹו ָלם בְּ חֵ ן בְּ חֶ סֶ ד
ימית ,בְּ חֶ סֶ ד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְבּ ִחי ַ ת ע"ב
וּבְ ַרחֲ ִמים ,כִּ י חֵ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְבּ ִחי ַ ת "ח הַ ְפּ ִ ִ

ימ ְט ִריָּא ק"ל.
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֶ סֶ ד ,וְ חֵ ן חֶ סֶ ד בְּ גִ ַ

לְ פִ י

הַ ק"ל ָקשׁוּר לְ ִמ ְשׁ ַק"ל.

ֶזה ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ִע ְ ַין הַ ק"ל ָקשׁוּר לְ ִמ ְשׁ ַק"ל ,כְּ ִפי ֶשׁהֵ בֵ א וּ מֵ הַ לק"ת

לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)פ' שמות ע' קכו(

לשׁים וּמֵ אָה
עַ ל הַ כָּתוּב " ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ

משׁה ַקל .וְ כֵן הֵ בֵ א וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ִמ ְשׁ ָקלָהּ"ֶ ,שׁהַ ִמּלָּה " ִמ ְשׁ ָקלָהּ" ִהיא א ֹו ִתיּ ֹות ֶ

)במדב"ר

לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ" ,כְּ ֶ גֶד ק"ל ֵתּבוֹת ֶשׁיֵּשׁ
"קעֲ ַרת" זֶה יַעֲ קֹבְ " ,שׁ ִ
יד ,ה( ַ
ַשּׁה" .וְ עוֹד
ִמן "וַ יּ ֶָשׁת עַ ל רֹאשׁ אֶ פְ ַריִם" ,עַ ד "וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת אֶ פְ ַריִם לִ פְ ֵי ְמ ֶ

לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ " ,כְּ ֶשׁיּ ַָרד ַי ֲעקֹב לְ ִמצְ ַריִם בִּ ְשׁבִ יל יוֹסֵ ף
מוּבָ א ָשׁם )ז( " ְשׁ ִ

בֶּ ן ק"ל ָשׁ ִ ים הָ יָהֵ .כּיוָ ן ֶשׁסּ ֹוד הַ ב' פְּ עָ ִמים ק"ל ָשׁ ְר ָשׁן בְּ ַדעַ תָ ,ל ֵכן הֵ ן בְּ ס ֹוד

ִמ ְשׁ ָקלַ ,כּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )בראשית לֶ (:שׁהַ ִמּ ְשׁ ָקל הוּא ְבּס ֹוד ַדּעַ ת ֶשׁשּׁ ֹו ֵקל וּ ַמכְ ִריעַ בֵּ ין
הַ חֲ סָ ִדים וְ הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים ְבּצַ ד ָי ִמין וּ ְשׂמֹ אל ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁ ָקל ְבּס ֹוד ִשׁקּוּל הַ ַדּעַ ת .וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'מָּ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל הַ ֹזּהַ ר )תשא קפזֶ (:שׁ ִמּ ְשׁ ַקל ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא

ַדּעַ ת וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר ָשׁם " א ַתעֲ שׂוּ עָ ֶול בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט בַּ ִמּ ָדּה בַּ ִמּ ְשׁ ָקל" וְ גוֹ'

בַּ ִמּ ְשׁ ָקל ִמצַּ ד הָ אוֹת ו'ְ ,שׁ ֵי מֹאזְ ֵי הַ ֶשּׁ ֶקל הֵ ם ה' ה' .וְ ֵכן ַיעֲ קֹ ב הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת

הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ בָּ ַדעַ ת חַ י ָ 147שׁ ִ ים כְּ ִמ ְ ַין מָ אזְ ַ ִים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה.

שליט"א ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָ ה ֶשׁמָּ אזְ ַ ִים ִ ְק ָר ִאים עֵ י ַ ִים) :ב"ב פח (:הָ יָה שׁוֹקֵ ל ל ֹו עַ יִן
חמֶ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַח ְשׁמַ ל ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע .וּכְ ִפי ֶשׁהֵ בֵ א וּ
בְּ עַ יִן .וְ ֵכן ַקל ֹ

ֶשׁ ַח ְשׁמַ "ל ְמרֻ מָּ ז בְּ אוֹת ְשׁ ִ יָּה ְבּ ָכל ָמק ֹום ֶשׁ ָכּתוּב " ָק ְרבָּ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף ַאחַ ת ְשׁל ִשׁים

וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ" .וְ ֵכן ַקל וָ ֹחמֶ ר ְרגִ ילִ ים לִ כְ תּ ֹוב ְבּר"ת ק"ו ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע
ֶשׁהוּא הַ ַקּו הַ מַּ כְ ִריעַ בֵּ ין ַק ֵוּי הַ ָיּ ִמין וְ הַ ְשּׂמֹ אל .וְ ֵכן ִמ ְשׁ ָקל שׁ ֹו ֵקל בֵּ ין ַקל לְ ָכבֵ ד לְ ַתקֵּ ן

אֶ ת הַ ַקּל ֶשׁ א ִ בְ ַרר מֵ הַ ֹחמֶ ר הַ ָכּבֵ ד .ולכן תלמוד תורה כ גד כולם ,כי הוא
שוקל יותר מכולם בגלל שמבררים דרכו את הק"ל מהחומר יותר מכולם .וכן

כולם מרמז על שרש הכלימה לאלו שלא מבררים את הק"ל ,כפי שבאר ו לעיל

על מרים ש"תכלם שבעת ימים".

וְ ֵכן

ִמ ְשׁ ָק"ל ִ ְרמָ ז בְּ א ֹות ְשׁ ִ ָיּה בַּ ָכּתוּב )ויקרא כו ,מ( "אֲ ֶשׁר הָ לְ כוּ ִע ִמּי בְּ ֶק ִרי" כְּ פִ י
ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁפְּ ַגם הַ ֶקּ ִרי הוּא ְפּ ַגם הַ ַק"ל ֶשׁ ְבּ ִמ ְשׁ ָקל .וְ ֵכן ִמ ְשׁ ָק"ל ִ ְרמָ ז ְבּאוֹת

ְשׁ ִ יָּה בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל בֵּ רוּר הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות וְ הַ ַקּל מֵ הַ ֹחמֶ ר ְבּ ִשׁ ְעבּוּד ִמ ְצ ַר ִים

)שמות ו ,ט(

בֹדה ָק ָשׁה" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א
קּצֶ ר רוּחַ וּמֵ עֲ ָ
"וְ א ָשׁ ְמעוּ אֶ ל מ ֶשׁה ִמ ֹ
בֹדה ָק ָשׁה" ר"ת ְבּלִ י א ֹו ִתיּ ֹות ִ לְ ו ֹות
קּצֶ ר רוּחַ וּמֵ עֲ ָ
ֶשׁ ֵיּשׁ ע ֹוד ֶרמֶ ז בְּ א ֹות ֹו פָּ סוּק " ִמ ֹ
ַק ְר ַק"ע בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ְשׁ ָקל.

ִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ִמ ְשׁ ָקל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַק ְר ַקע וּ ְפ ַגם הַ ֶקּ ִרי פּ ֹו ֵגם בַּ ִמּ ְשׁ ָקל וּבַ ַקּ ְר ַקע,

עַ ל פִּ י הַ ֹזּהַ ר )פקודי רסו (:לְ ת ֹו אֶ ְמצַ ע הַ הֵ יכָל הַ זֶּה עוֹמֶ דֶ ת רוּחַ אַחַ ת,

וּשׁ ִבילִ ים ,לִ ְראוֹת אֶ ת כָּל א ָֹתם ֶשׁעוֹבְ ִרים
ֶשׁעוֹמֶ דֶ ת וְ או ֶֹרבֶ ת עַ ל ְדּ ָרכִ ים ְ

עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה ,כְּ דֵ י לְ הַ כְ ִיס ִשׂ ְאָה בֵּ ין מַ עְ לָה וּמַ טָּ הִ ,משּׁוּם ֶשׁכָּל

הַ הֵ יכָל הַ זֶּה הוּא אֵ יבָ ה .זֶה וְ כָל או ָֹתם הָ אֲ חֵ ִריםֻ ,כּלָּם עו ְֹמ ִדים לְ הַ ְראוֹת

פָּ ִים ְמ ִאירוֹת לִ בְ ֵי אָדָ ם וּלְ פַ תּ ֹות או ָֹתם ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִסטוּ ִמדֶּ ֶר הָ אֱ מֶ ת
שׁ או ָֹתם אַחֲ ֵריהֶ ם ,וְ אַחַ ר ָכּ הֵ ם הו ְֹרגִים או ָֹתם ,הָ רוּחַ הַ זּ ֹו ְִק ֵראת
וְ לִ ְמ ֹ
אַפְ ִר ָיר''א .עָ פָ ר ֶשׁל אֵ פֶ רֶ .שׁ א עו ֶֹשׂה ת ֹולָדוֹת וּפֵ רוֹת לְ ע ֹול ִָמיםִ ,משּׁוּם

ֶשׁזֶּהוּ עָ פָ ר ֶשׁל אֵ פֶ ר .וְ אַף עַ ל גַּב ֶשׁנּ ְִק ָרא עָ פָ ר ,אֵ י ֹו עָ פָ ר ָקדוֹשׁ ֶשׁעו ֶֹשׂה

פֵ רוֹת ,וְ ְִק ָרא "עַ פְ רוֹת זָהָ ב" .אֶ לָּא כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר" ,מֵ עֲ פַ ר ְשׂ ֵרפַ ת הַ חַ טָּ את".

וְ זֶהוּ עֲ פַ ר ְשׂ ֵרפַ ת הַ חַ טָּ את .וְ ִסימָ ן זֶה בָּ א בִּ ְשׁ ֵי ְצ ָד ִדים .אֶ חָ דִ ,משּׁוּם
ֶשׁהוּא ָכּ לוּל בַּ חַ טָּ את הַ זּוֹ ,הַ סּוֹד ֶשׁל אוֹת ֹו ָחָ שׁ הַ ָקּ ֶשׁה .וְ אֶ חָ דֶ ,שׁכְּ ֶשׁאָדָ ם

עו ֶֹשׂה חַ טָּ את ,הוּא ְמחַ זֵּק אֶ ת הֶ עָ פָ ר הַ זֶּה וְ שׁ ֹולֵט בָּ ע ֹולָם .וְ זְהִ וּ הַ כָּלוּל

אָר ִרים" .וְ ָלכֵן צָ ִרי אוֹת ֹו ל ִָא ָשּׁה ֶשׁסָּ ְט ָתה ַתּחַ ת בַּ ְעלָהּ
"בְּ מֵ י הַ מָּ ִרים הַ ְמ ַ

וְ עָ ְשׂ ָתה מַ עֲ ֶשׂה ֶשׁל אֵ ֶשׁת זְ וּ ִים ,לְ הַ ְשׁקוֹת או ָֹתהּ מַ יִם ֶשׁכְּ לוּלִ ים בְּ עָ פָ ר,
ֶשׁהוּא ִמ ַקּ ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁכָּן ,וְ הֶ עָ פָ ר הַ זֶּה הוּא מֵ אוֹת ֹו מָ קוֹם ֶשׁנּ ְִק ָרא ַק ְר ַקע,

וְ אוֹת ֹו ֶשׁנּ ְִק ָרא ַק ְר ַקע ֶשׁל אוֹת ֹו ִמ ְשׁכָּן .וְ הֶ עָ פָ ר הַ זֶּה הוּא מֵ אוֹת ֹו ַק ְר ַקע.
וּמשּׁוּם ָכּ צָ ִרי הַ כֹּהֵ ן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ זּ ֹו כְּ מ ֹו כֵן .וְ הַ כֹּל הוּא בְּ ֶרמֶ ז
ִ
עֶ לְ יוֹן .ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ֹזּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִתּקּוּן ְפּ ַגם הַ ֶקּ ִרי ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה דֶ ֶר עָ פָ ר ִמ ַקּ ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁ ָכּן,

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ
ֵכּיוָ ן ֶשׁעֲ פַ ר ַק ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁ ָכּן בָּ א ִמ ָמּק ֹום עֶ לְ י ֹון ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ַק ְר ַקעְ ,
ֶשׁהַ ִמּ ְשׁ ָקל הוּא ס ֹוד הַ ַדּעַ ת .וְ הַ ַקּ ְר ַקע ִהיא ס ֹוד הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁפָּ גְ מוּ בָ הּ אֶ ת הַ ִטּפּ ֹות ,לָ ֵכן
ַ עֲ ָשׂה הַ ִתּקּוּן עַ ל ְידֵ י עָ פָ ר מֵ הַ ַקּ ְר ַקע הָ עֶ לְ י ֹון ֶשׁ ְמּ ַת ֵקּן אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות ֶשׁנִּ ְפגְּ מוּ בַּ ַקּ ְר ַקע

חמֶ ר הַ ָכּבֵ ד ,וְ הַ ִמּ ְשׁ ָקל הוּא ַגם
הַ ַתּ ְחתּ ֹון .וְ ֵכן עָ פָ ר וְ ַק ְר ַקע ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הַ ֹ

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַק ְר ַקע הַ ְיי וּ ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו אֶ ת ְבּ ִחי ַ ת הַ ַקּ ְר ַקע ,וְ ַגם ֵישׁ בּ ֹו ְבּ ִחי ַ ת ַק"ל

ֶשׁבְּ ִמ ְשׁ ַקלָ .ל ֵכן הוּא ָיכ ֹול לְ ַת ֵקּן אֶ ת ְפּ ַגם הַ ַקּל ֶשׁ א ִ ְב ָרר מֵ הַ חֹ מֶ ר ֶשׁהוּא עָ פָ ר .וְ ֵכן

לְתקּוּן ֶק ִרי ֶשׁי ְִשׁכַּב ָשׁעָ ה אַחַ ת
ִחוּדים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )פרק יז( טוֹב ִ
מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ יּ ִ

בַּ ַלּ ְילָה עַ ל גַּבֵּ י ַק ְר ַקע וְ אֶ בֶ ן ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו ,וִ י ַכוֵּן יוֹ"ד הֵ "ה וָ א"ו הֵ "ה כְּ ִמ ְ יַן
אֶ בֶ ן ,וְ הוּא ִסגּוּף גָּדוֹל וּמוֹעִ יל אֶ ל הַ ְשּׁלֵמוּת .וּבְ ָכל הַ תּ ֹו ָרה מ ֹו ִפיעָ ה ֵתּבַ ת

ַק ְר ַקע בְּ מָ ק ֹום אֶ חָ ד וְ ָי ִחיד בַּ פָּ סוּק ֶשׁהַ ֹזּהַ ר ַמזְ כִּ יר עַ ל ַק ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר

וּמן הֶ עָ פָ ר
דשׁים בִּ כְ לִ י חָ ֶרשׂ ִ
בְּ פָ ָר ַשׁת ס ֹוטָ ה )במדבר ה ,יז( "וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן מַ יִם ְק ִ
אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בְּ ַק ְר ַקע הַ ִמּ ְשׁכָּן י ִַקּח הַ כֹּהֵ ן וְ ַָתן אֶ ל הַ מָּ יִם" .וְ ַגם בַּ ַנּ" ֵישׁ ע ֹוד

ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים ֶשׁאַ ְרבַּ ע ִמתּ ֹו ָכם ְמ ַד ְבּ ִרים עַ ל ִבּ ְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ עַ ל ְידֵ י ְשׁ מֹ ה ,וְ ע ֹוד
ְשׁ ַ ִים ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל בֵּ ית ְשׁ מֹ ה עַ ְצמ ֹו ס ֹוד בֵּ ית הַ ַמּלְ כוּת ,וְ הַ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִמי ִ ית בַּ ַתּ ַנּ"

יח אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁיּ ֹו ְצ ִאים ַל ָגּלוּת ,וְ הַ פָּ סוּק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
כְּ תוּבָ ה ַק ְר ַקע בַּ פָּ סוּק ֶשׁה' מ ֹוכִ ַ

הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הַ ַקּ ְר ַקע ִעם הַ ָנּחָ שׁ )עמוס ט ,ג( "וְ ִאם יִסָּ ְתרוּ ִמ ֶנּגֶד עֵ י ַי בְּ ַק ְר ַקע הַ יָּם
ִמ ָשּׁם אֲ צַ וֶּה אֶ ת הַ נָּחָ שׁ וּ ְָשׁכָם".

"קעֲ ַרת כֶּסֶ ף" ִמ ְ יַן או ִֹתיּו ָֹתיו בְּ גִימַ ְט ִריָּא תתק"ל
מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר ז ,יט( ַ
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ" עַ ל ֵשׁם
אָדם הָ ִראשׁוֹןְ " :שׁ ִ
כְּ ֶ גֶד ְשׁ ו ָֹתיו ֶשׁל ָ

ֶשׁכְּ ֶשׁהֶ ע ֱִמיד תּ ֹולָדוֹת ְל ִקיּוּם הָ ע ֹולָם בֶּ ן מֵ אָה וְ ל' ָשׁ ָה הָ יָה .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ַר ִשּׁ"י

ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ פָּ סוּק לְ ָכל ְשׁ ֹו ָתיו ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹוןֶ ,שׁ ַחי תתק"ל ָשׁ ִ ים .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר
'מ ַג ֵלּה עֲ מֻ קּ ֹות'
עַ ל פִּ י מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ

)שמות(

הַ ָגּ ֻליּ ֹות הָ יוּ ְראוּ ִין לִ ְהי ֹות

תתק"ל ָשׁ ָ ה כְּ ִמ ְ ַין ְשׁ ֹו ָתיו ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון וּכְ ִמ ְ ַין ַתּעֲ ִ י"ת" ,וַ עֲ בָ דוּם
וְ ִענּוּ א ֹו ָתם אַ ְרבַּ ע מֵ א ֹות ָשׁ ָ ה" הָ ָיה בְּ ִמ ְצ ַר ִים ִמ ֶשּׁנּ ֹו ַלד ִיצְ חָ ק .וְ הָ יוּ בְּ ָגלוּת

ידא בְּ עָ לְ מָ אְ ,שׁ ֹמ ָ ה עָ ָשׂר ָשׁ ָ ה אַחַ ר ָכּ
בָּ בֶ ל פ"ח ָשׁ ָ ה וְ הַ ְיי וּ ע' לִ פְ ִק ָ

לְ בִ ְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ אַחַ ר ָכּ הָ יוּ ל"ד ָשׁ ָ ה בְּ ִשׁ ְעבּוּד מַ לְ כוּת פָּ ַרס .וְ אַחַ ר
ָכּ

ק"פ ָשׁ ָ ה בְּ מַ לְ כוּת ָיוָ ן .וְ הַ מּ ֹו ָתר ]רכ"ח[ מַ ִגּיעַ ַל ָגּלוּת הָ אַחֲ ר ֹון

וּבַ עֲ ֹו ֹו ֵתי וּ ֶשׁ ַרבּוּ ִ תּ ֹוסֵ ף .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁתתק"ל ָשׁ ִ ים ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת

ָכּל הַ ָגּ ֻליּ ֹות ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְמּ ַת ְקּ ִ ים אֶ ת ְפּ ַגם הַ ק"ל ָל ֵכן הֵ ם ְקשׁוּ ִרים ַלפָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר

עַ ל הַ ק"ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ ס"ת ֶשׁל הַ פָּ סוּק " ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת

ישׁי ֶשׁל אָ ָנּא
ימ ְט ִריָּא תתק"ל .וְ ֵכן ק"ל ס"ת הַ ֵשּׁם הַ ִשּׁ ִ
לשׁים וּמֵ אָ ה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ" ְבּגִ ַ
ְשׁ ִ

בְּ ֹכחַ ֶשׁהוּא כְּ ֶ ֶגד הַ ְיס ֹוד ֶשׁ ְמּ ַת ֵקּן אֶ ת ְפּ ַגם הַ ֶקּ ִרי ,יג"ל פז"קֶ .שׁהֵ ן ר"ת פִּ ְדי ֹון ֶז ַרע

ימ ְט ִריָּא תתק"ל .וְ ֵכן יג"ל פז"ק
ְקד ֹו ִשׁים ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ ֵכן יג"ל פִּ ְדי ֹון ֶז ַרע ְקד ֹו ִשׁים ְבּגִ ַ

א ֹו ִתיּ ֹות ָז ֵק"ף ָגּד ֹו"ל ֶשׁ ֵיּשׁ בּ ֹו ְבּ ִחי ַ ת ְיס ֹודַ ,כּמּוּבָ א בָּ רמ"ק )'פרדס רמו ים' כט ,ג( זָקֵ ף
ְבוּר"ה וּלְ פִ י ָכ הָ אֶ חָ ד
גָּדוֹל פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הַ ְשּׁ ֵתּי ְ קֻ דּוֹת הֵ ם הַ חֶ סֶ "ד וְ הַ גּ ָ

גְּבוּרה וְ ָלכֵן ְִק ָרא גָּדוֹל
לְ מַ עְ לָה מֵ חֲ בֵ ר ֹו לְ הוֹרוֹת עַ ל ִתּגְבּוֹרוֹת הַ חֶ סֶ ד עַ ל הַ ָ
ְבוּרה לְ צַ ד הַ יּ ִָמין .וְ ֵכן ִאם
ִמלְּ שׁוֹן גְּדֻ לָּה וְ כָל זֶה עַ ל יְדֵ י הַ ִתּפְ אֶ ֶרת הַ מַּ טָּ ה הַ גּ ָ

ֹו ִריד ִמ ְספַּ ר ֵשׁבֶ "ט ִמ ִמּ ְספַּ ר ִי ְשׂ ָראֵ "ל ָל ַדעַ ת ָמ ַתי ִי ְת ַק ֵיּם הַ ָכּתוּב ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה "וְ ָקם

ֵשׁבֶ ט ִמ ִיּ ְשׂ ָראֵ ל" ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר יג"ל פז"ק .כִּ י גְ ַמר הַ ִתּקּוּן ֶשׁל הַ ֵשּׁם הַ ֶזּה הוּא ס ֹוד

ימ ְט ִריָּא ֵקץֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְתּ ִח ַלּת
הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן יג"ל פִּ ְדי ֹון ֶז ַרע ְקד ֹו ִשׁים ס"ת ִמ ְ עָ "ל ְבּגִ ַ
ידת הָ א ֹור לְ ַמ ָטּה ַמ ָטּה.
קב" ס ֹוד הַ ְדּ ִרי ָכה בָּ ַרגְ ַל ִים וִ ִיר ַ
"דּ ַר כּ ֹו ָכב ִמ ַיּעֲ ֹ
הַ פָּ סוּק ָ

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁפֶּ ֶרק י"ג ִבּ ְת ִהלִּ ים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל י"ג ִמדּ ֹות ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה
חמֶ ר ,וְ ָל ֵכן ְמ ַדבֵּ ר הַ פֶּ ֶרק עַ ל צַ עֲ ַקת הַ ָגּלוּת
ִ ְד ֶר ֶשׁתֶ ,שׁהָ ִראשׁ ֹון הוּא ַקל וָ ֹ

וְ צַ עַ ר מָ ִשׁיחַ  ,וְ ִ ְר ְמזוּ ב ֹו הַ ְרבֵּ ה צֵ רוּפֵ י א ֹו ִתיּ ֹות י"ג וְ הַ ִמּ ְספָּ ר ק"ל ֶשׁבּ ֹו ָתלוּי הַ ִתּקּוּן:

"עַ ד אָ ָה ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ ה' ִתּ ְשׁכָּחֵ ִ י ֶצַ ח עַ ד אָ ָה ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ ַתּ ְס ִתּיר אֶ ת

ימ ְט ִריָּא ק"ל[ ָא ִשׁית עֵ צוֹת ְבּ ְַפ ִשׁי יָגוֹן ִבּלְ בָ בִ י יו ָֹמם עַ ד
פָּ ֶי ִממֶּ נִּ י :עַ ד אָ ָה בְּ גִ ַ
יטה עֲ ֵ ִ י ֶ]רמֶ ז עַ ל עַ ִין ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ ה'
אָ ָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ יָרוּם אֹ י ְִבי עָ לָי :הַ בִּ ָ

ישׁן הַ ָמּוֶת :פֶּ ן ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ק"ל[ יֹאמַ ר אֹ יְבִ י
אֱ הָ י הָ ִא ָירה עֵ י ַי ]ס ֹוד הַ ַקּ"ל[ פֶּ ן ִא ַ

ְיכָלְ ִתּיו צָ ַרי ָי ִגילוּ כִּ י אֶ מּוֹט :וַ אֲ ִ י בְּ ַח ְס ְדּ בָ ַט ְח ִתּי ָי ֵגל לִ בִּ י בִּ ישׁוּעָ ֶת ָא ִשׁ ָירה ַלה' כִּ י
ָגמַ ל עָ לָי".

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)יז(.

ִע ְ יַן הַ שּׁוֹבָ בִ י"ם הַ נּו ָֹדעִ ים ֶשׁיֵּשׁ

ִמ ְהָ ג ָקדוּם בְּ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִה ְתעַ נּוֹת מ' יוֹם ְרצוּפִ ים ֶשׁיֵּשׁ ִמן יוֹם

וּקצַ ת ִמן ְתּצַ וֶּה .וְ ְָת וּ
הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת עַ ד פָּ ָר ַשׁת ְתּרוּמָ ה ְ

'שׁמוֹת ' ָואֵ ָרא 'בֹּא 'בְּ ַשׁלַּח 'י ְִתר ֹו
ִסימָ ן בָּ הֶ ם "שׁוּבוּ בָּ ִים שׁוֹבָ בִ ים" ר"ת ְ
'מ ְשׁפָּ ִטים .וְ ִהנֵּה ִע ַקּר הַ ַתּעֲ ִית בָּ הֶ ם בְּ מ' י ִָמים אֵ לּוּ א ְִת ְק וּ אֶ לָּא עַ ל
ִ
עֲ וֹן הַ ֶקּ ִרי .וְ י ִָמים אֵ לּוּ ְמסֻ גָּלִ ים לְ ִה ְתעַ נּוֹת בָּ הֶ ם עַ ל הַ ֶקּ ִרי יוֹתֵ ר ִמכָּל יְמוֹת

אַר וּ בְּ ִע ְ יַן גָּלוּת ִמ ְצ ַריִם בְּ חֹמֶ ר
הַ ָשּׁ ָה .וְ טַ עַ ם הַ ָדּבָ ר י ְִתבָּ אֵ ר לְ ִממַּ ה ֶשּׁבֵּ ְ

וּבִ לְ בֵ ִים מָ ה ִע ְ ָי וֹ .וְ ָשׁם ְִתבָּ אֵ ר כִּ י או ָֹתם ֶשׁנּ ְִשׁ ַתּ ְעבְּ דוּ בְּ גָלוּת ִמצְ ַריִם
אָדם הָ ִראשׁ ֹון בְּ או ָֹתם ק"ל
הָ יוּ או ָֹתם הַ נִּיצוֹצוֹת ֶשׁל הַ נּ ְָשׁמוֹת ֶשׁיָּצְ אוּ מֵ ָ

רוּחין עַ ל ְידֵ י ִטפּוֹת קֶ ִרי .וְ כָל
ָשׁ ָהֶ .שׁפֵּ ֵרשׁ ִמן ִא ְשׁתּ ֹו וְ הָ יָה מוֹלִ יד ֵשׁ ִדין וְ ִ
אֵ לּוּ ְִת ְק וּ בְּ גָלוּת ִמצְ ַריִם הַ הוּא .וְ ָלכֵן בִּ זְ מַ ן הַ פַּ ְר ִשׁיּוֹת אֵ לּוּ יֵשׁ בָּ הֶ ם
ְסגֻלָּה לְ ַקבֵּ ל ְתּשׁוּבַ ת הָ אָדָ ם הַ ִמּ ְתעַ נֶּה בָ הֶ ם עַ ל עֲ וֹן הַ ֶקּ ִרי .וְ ָלכֵן הֵ ם

מַ ְת ִחילִ ים ִמן פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹתִ .מפְּ ֵי ֶשׁאָז בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ ִהיא הָ ְי ָתה הַ ְתחָ לַת
הַ ִשּׁעְ בּוּד.

מַ לְ ק ֹות ִמלְּ שׁוֹן ַקל.

אַרבָּ ִעים ַיכֶּנּוּ א י ִֹסיף פֶּ ן י ִֹסיף ְלהַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה מַ כָּה
כָּתוּב )דברים כה ,ג( " ְ

אָחי " ,כָּל הַ יּוֹם
אָחי לְ עֵ י ֶי " ,וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "וְ ְִקלָה ִ
ַרבָּ ה וְ ְִקלָה ִ

אָחי ְ ִ .ראֶ ה ְדּהַ לָּשׁוֹן ִ ְקלָה לְ עֵ י ֶי  ,הוּא
וּמ ֶשּׁלּ ָָקה קו ְֹרא ֹו ִ
קו ְֹרא ֹו ָר ָשׁעִ ,

אָחי לְ עֵ י ֶי " ְדּעַ ל ְידֵ י הַ ַמּלְ קוֹת ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים
ִמלְּ שׁוֹן ַקל וְ עַ יִןָ .לכֵן ְמרֻ מָּ ז "וְ ְִקלָה ִ
אָחי ְ ,דּהַ ַמּלְ קוֹת ִטהֲ רוּ
ִעם בְּ ִחי ַת ַקל וְ עַ יִן .וְ זֶה ֶשׁאוֹמֵ ר ַר ִשּׁ"י ִמ ֶשּׁלּ ָָקה קו ְֹרא ֹו ִ

אָחי
וְ חָ זַר לִ ְהיוֹת " ִ

לְ עֵ י ֶי " .וְ ֵכן ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ס הדרין י(.

מַ לְ קוֹת בִּ ְמקוֹם

אָדם זֶה ָראוּי הָ יָה לָמוּת ,וְ הַ תּו ָֹרה ְָת ָה מַ לְ קוֹת ִבּ ְמקוֹם
יתה עוֹמֶ דֶ ת .הַ יְי וּ ֶשׁ ָ
ִמ ָ

יתהְ ,דּזֶה ִ ָתּן בִּ ְמקוֹם זֶה.
וּמטַ הֲ ר ֹות בִּ ְב ִחי ַת ִמ ָ
יתה ,וְ רו ִֹאים ֶשׁמַּ לְ קוֹת ְמכַפְּ ר ֹות ְ
ִמ ָ

לְ פִ י

ירין ִמן הַ ִדּין .כִּ י הַ תּ ֹו ָרה
ֶזה ְמ ֹבאָר מַ דּוּעַ אֵ ין ע ֹו ְ ִשׁין ִמן הַ ִדּין ,וְ אֵ ין מַ ְז ִה ִ

גִ לְּ ָתה בְּ ִדין ַקל ֶשׁחַ ָיּב בְּ מַ לְ ק ֹות ,וְ הַ ַמּלְ ק ֹות ְמ ַת ְקּ ִ ים א ֹות ֹו ,וְ אָ וּ ל ֹו ְמ ִדים ַקל

וָ חֹמֶ ר ֶשׁ ַגּם הֶ חָ מוּר ִי ְה ֶיה ִאסּוּר ַקל וָ חֹמֶ ר מֵ הַ ַקּלָ ,כּל ֶזה לְ ַגבֵּ י עֶ צֶ ם הָ ִאסּוּר ,אֲ בָ ל לְ ַגבֵּ י

הָ ֹע ֶ שׁ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁהַ מַּ לְ ק ֹות א י ֹו ִעילוּ ֶל ָחמוּר לְ ַת ֵקּן א ֹות ֹו כְּ מ ֹו ַל ַקּל ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁהַ תּו ָֹרה א

גִ לְּ ָתה אֶ ת עָ ְ שׁ ֹו וְ ִתקּוּ ֹו ,אֵ ין אָ וּ ְיכ ֹולִ ים לִ לְ מ ֹוד מֵ הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר לְ ִע ְ ַין ֶזה .וְ ֵכן מוּבָ א
בַּ מַּ הַ ְר ָשׁ"א

)ס הדרין סד(:

אָמ ִרי ַן בְּ כָל דּוּכְ ָתא ְדאֵ ין
ְִראֶ ה לָתֵ ת טַ עַ ם הָ א ְדּ ְ

ע ֹו ְִשׁין ִמן הַ ִדּין אַף עַ ל ַגּב ְדּ ַקל וָ ֹחמֶ ר ִמ ָדּה ִהיא בַ תּו ָֹרהִ ,מ ָכּל מָ ק ֹום אֵ ין

מוּרה ִמזּ ֹו אֵ י ֹו ִמ ְתכַּפֵּ ר
לָדוּן כֵּן לְ ִע ְ יַן ֹע ֶשְׁ ,דּאֵ מָּ א זֶה ֶשׁעָ ָשׂה עֲ בֵ ָרה הַ חֲ ָ

בְּ ֹע ֶשׁ הַ ְמפֹ ָרשׁ בְּ ַקלָּה ִממֶּ נָּה.

וְ כֵן

'שׁעַ ר הַ ִמּ ְצווֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תצא ע' קמג( ֶשׁ ַמּלְ קוֹת ְמ ַטהֲ ר ֹות אֶ ת עַ מּוּד
מוּבָ א בְּ ַ
הָ אֶ ְמצַ ע .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)שם(

אֲ מָ דוּהוּ לְ ַקבֵּ ל עֶ ְשׂ ִרים אֵ ין מַ כִּ ין אוֹת ֹו

ָאָדם אֵ ין
אֶ לָּא מַ כּוֹת הָ ְראוּיוֹת ל ְִה ְשׁ ַתּלֵּשׁ ,וְ כַמָּ ה הֵ ן ַתּ ְמ ֵי ְס ֵרי .הַ ְי וּ ֶשׁ ִאם ל ָ

כֹּחַ לְ ַקבֵּ ל ל"ט מַ לְ קוֹת ,וְ ו ְֹת ִ ים ל ֹו פָּ חוֹת ,צָ ִרי לִ ֵתּן ל ֹו ִמ ְספַּ ר מַ לְ קוֹת ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר

לְ ַחלְּ ק ֹו לְ ג' חֲ ל ִָקים ,וּלְ הַ לְ קוֹת ֹו ב' חֲ ל ִָקים מֵ אֲ חו ָֹריו וְ אֶ חָ ד ִמלְּ פָ ָיוְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן

ְמ ַשׁלְּ ִשׁים הַ מַּ לְ קוֹת לְ סַ מֵּ ל ֶשׁ ְמּטַ הֲ ִרים אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁמֻּ ְרכָּב ִמג' חֲ ל ִָקים; חֶ סֶ ד,

בוּרה ִתּפְ אֶ ֶרת .וּכְ ֶ גֶד כָּל חֵ לֶק ,ו ְֹת ִ ים ְשׁלִ ישׁ מֵ הַ מַּ לְ קוֹת .וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ו ְֹת ִ ים ל"ט
גְּ ָ
אַר וּ ְבּמַ אֲ ַמר
מַ לְ קוֹת ג' פְּ עָ ִמים יג'ְ ,דּבַ חוּט יֵשׁ ִמ ְספָּ ר ל"ט ֶשׁהוּא ג' ְפּעָ ִמים יג' ,כִּ ְדבֵ ְ

'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' .וְ ֵכן הַ ִמּ ְספָּ ר י"ג ָקשׁוּר ִעם י"ג ִמדּוֹת ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ןֶ ,שׁהָ ִראשׁ ֹו ָ ה

הוּא ַקל וָ ֹחמֶ ר ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁמַּ לְ ק ֹות ְמ ַת ְקּ ִ ים אֶ ת ְבּ ִחי ַ ת ַק"ל ,הֵ ם ְמ ַת ְקּ ִ ים ְבּ ִמ ְספַּ ר י"ג.

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְשׁ ָה )מכות כב (:כֵּיצַ ד מַ לְ ִקין אוֹת ֹו כּוֹפֶ ה ְשׁ ֵתּי י ָָדיו עַ ל הָ עַ מּוּד,

אָדם פָּ גַם בָּ עַ מּוּד הָ רוּחָ ִ י.
ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הָ יוּ מַ לְ ִקין עַ ל הָ עַ מּוּד ,לְ ַסמֵּ ל ֶשׁהָ ָ

וְ עַ ל ְידֵ י הַ ַמּלְ קוֹת ְמ ַטהֲ ִרים אֶ ת הָ עַ מּוּד .וְ ָלכֵן כּוֹפֶ ה ְשׁ ֵתּי י ָָדיוִ ,דּ ְשׁ ֵתּי ָי ַד ִים ִ כְ ָלל ֹות

בַּ ִתּפְ אֶ ֶרת.

בעזהשי"ת א ו שמחים להודיע על קו טלפון של סוד החשמל מספרי הטלפון של
הקו במחיר שיחה רגילה >025805801 > 1 > 01

