שעומדת לצאת אי"ה בקרוב

דף מתוך סדרת הספרים
גליון פרשת משפטים תש''ע

]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

ָפּ ָר ַשׁ ת ִמ ְשׁ ָפּ ִט ים ִ " -ה ֵנּ ה אָנ ֹ ִכ י שׁ ֹ ֵל ַח ַמ ְל אָ ְך "
ַה ְשּׁ ֵא לוֹ ת
ַמה ֵבּאוּר ַהָפּסוּק " ִה ֵנּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח ַמ ְלאָ ְך ְל ָפ ֶני ָך ְוגוֹ'" וּמֶֹשה ָעָנה " ִאם ֵאין ָפּ ֶני ָך הֹ ְל ִכים אַל ַתּ ֲע ֵלנוּ ִמ ֶזּה".
קוְּשַׁית ַרֵבּנוּ ַבְּחֵיי ַמדּוַּע ָבֲּעֵקָדה ה' אַָמר ְלאְַבָרָהם ַלֲעקֹדְ ,וַהַמְּלאְָך אַָמר לֹא ַלֲעקֹדְ ,ואְַבָרָהם שׁוֵֹמַע ַלַמְּלאְָך.
תּוֹך ַה ְסּ ֶנה.
תּוֹך ַה ְסּ ֶנהְ ,ואַַחר ָכְּך ֻמ ְז ָכּר ֶשֱׁאלִֹהים ִהְתַגָּלּה ְלמֶֹשה ִמ ְ
קוְּשַׁית ָהַרְמַבּ"ן ַמדּוַּע ַבְּסֶּנה ֻמ ְז ָכּר ֶשַׁהַמְּלאְָך ִהְתַגָּלּה ְלמֶֹשה ִמ ְ
קוְּשַׁית ָה' ָ
אַחרְ ,וָכתוּב " ַו ִיּ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָ ְך ַויֹּ ִצ ֵאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָר ִים".
אַבּוּד ְר ָהם' ַמדּוַּע ֶנֱאַמר ֶשׁ ְגּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַר ִים ָה ְי ָתה ַעל ְיֵדי ה' ְבּ ַע ְצמוֹ ֲא ִני ְולֹא ֵ
רוֹאים ֶשׁ ַה ְדּ ָב ִרים ַנֲעִשׂים ֶדֶּרְך ַהַמְּלאִָכים.
ידי ַהָקָּבּ"ה ְבַּעְצמוְֹ ,וִלְפָעִמים ִ
ַמדּוַּע ַמְפֵתַּח ֶשׁל ֵלָדה ְוֶשׁל ְגָּשִׁמים ֵהם ִבּ ֵ

ינ ה ַע ל ִי ְשׂ ָר ֵא ל ִה יא ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל אָ ִכ ים
ַה ְשׁ ָר אַת ַה ְשּׁ ִכ ָ
מוּבא ְבּ' ֵעץ ַח ִיּים' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )שער א' ע' י תכן דבריו בקצרה( ַדּע ִכּי
ָ
ֶט ֶרם ֶשׁ ֶנּ ֶא ְצלוּ ַה ֶנּ ֱא ָצ ִלים ְו ִנ ְב ְראוּ ַה ִנּ ְב ָר ִאים ָה ָיה אוֹר
ֶע ְליוֹן ָפּשׁוּט ְמ ַמ ֵלּא ָכּל ַה ְמּ ִציאוּתְ ,ולֹא ָה ָיה שׁוּם ָמקוֹם ָפּנוּי
יק ִני ְו ָח ָללְ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ִבּ ְרצוֹנוֹ ַה ָפּשׁוּט
ינת ֲא ִויר ֵר ָ
ִבּ ְב ִח ַ
וּל ַה ֲא ִציל ַה ֶנּ ֱא ָצ ִלים ִצ ְמ ֵצם ֶאת ַע ְצמוֹ ֵאין
עוֹלמוֹת ְ
ִל ְברֹא ָה ָ
סוֹף ַבּ ְנּ ֻק ָדּה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ֲא ֶשׁר בּוֹ ְבּ ֶא ְמ ַצע אוֹרוֹ ַמ ָמּשׁ ְואָז
ִה ְמ ִשׁי ְך ִמן אוֹר ֵאין סוֹף ַקו ֶא ָחד ָי ָשׁר ִמן ָהאוֹר ֶה ָעגֹל ֶשׁלּוֹ
יוֹרד תּוֹ ְך ֶה ָח ָלל ַההוּא ְורֹאשׁ
וּמ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְו ֵ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּהִ ,
נוֹג ַע בּוְֹ .ו ֶד ֶר ְך
ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ַה ַקּו ִנ ְמ ָשׁ ְך ִמן ָה ֵאין סוֹף ַע ְצמוֹ ְו ֵ
ַה ַקּו ַה ֶזּה ִנ ְמ ָשׁ ְך ְו ִנ ְת ַפּ ֵשּׁט אוֹר ֵאין סוֹף ְל ַמ ָטּהְ ,ו ַקו ֶזה ְכּ ֵעין
ימי אוֹר ָה ֶע ְליוֹן
ִצנּוֹר ַדּק ֶא ָחד ֲא ֶשׁר בּוֹ ִמ ְת ַפּ ֵשּׁט ְו ִנ ְמ ָשׁ ְך ֵמ ֵ
עוֹלמוֹת ֲא ֶשׁר ִבּ ְמקוֹם ָה ֲא ִויר ְו ֶה ָח ָלל
ֶשׁל ֵאין סוֹף ֶאל ָה ָ
ַההוּא.
ְבַּקו ֵאין סוֹף ֵישׁ ה' עוָֹלמוֹת ֶשֵׁהם עוָֹלם אָָדם ַקְדמוֹן ֶשׁהוּא
ינת ֶכֶּתר ,אוֹ קוּצוֹ ֶשׁל יוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה.
ָהֶעְליוֹן ְבּיוֵֹתר ִבְּבִח ַ
ינת ָחְכָמה אוֹ אוֹת יוּ"ד ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה.
עוַֹלם ָהֲאִצילוּת הוּא ְבִּח ַ
ינה אוֹ אוֹת ה' ִראשׁוָֹנה ֶשׁל ֵשׁם
ינת ִבּ ָ
עוַֹלם ַהְבִּריאָה הוּא ְבִּח ַ
ינת ֵשׁשׁ ְס ִפירוֹת ַהִנְּכָללוֹת ַבְּיסוֹד אוֹ
ירה הוּא ְבִּח ַ
ֲה ָו ָי"ה .עוַֹלם ַהְיִצ ָ
ינת ַמְלכוּת אוֹ אוֹת
אוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה .עוַֹלם ָהֲעִשָׂיּה הוּא ְבִּח ַ
ירה
יוֹרד ְלעוַֹלם ַהְיִּצ ָ
רוֹנה ֶשׁל ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה .וּ ְכ ֶשׁ ָהאוֹר ֵאין סוֹף ֵ
אַח ָ
ה' ֲ
ינת אוֹת ו'ָ ,כּאן הוּא ְמ ַק ֵבּל ֶאת ַה ֵשּׁם ַמְלאְָך ַכּמּוָּבא
ֶשׁהוּא ִבְּבִח ַ
ְבּזַֹהר ָחָדשׁ )בראשית גִ .(.דְּבָמקוֹם ֶזה ַהְשָׁפּעוֹת ָהאוֹר ֵאין סוֹף
ֶנ ֱא ָצ ִלים ְלַמְלאִָכיםְ .וֵכן מוָּבא ְבּ'ַדַעת ְזֵקִנים ִמַבֲּעֵלי ַהתּוָֹספוֹת' ְבַּיַחס
ָלעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן )שמות יב ,כג( לֹא ִי ָתֵּכן ֵכּן ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּלֹא
ַמ ְלאָ ְך  .וְּכִפי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ֶשִׁהְתַגּלּוּת ָהאוֹר ְלַמָטּה ִהיא ֶדֶּרְך ַהַמְּלאִָכים.
ידם ְלַחֵבּר ֵבּין
ְדַּמְלאִָכים ֵהם ְמֻמָצִּעים ֵבּין רוָּחִני ְלַגְשִׁמיְ ,וַתְפִק ָ
ָהעוָֹלמוֹת ָהרוָּחִנִיּים ְלעוַֹלם ָהֲעִשָׂיּה ַהַגְּשִׁמיְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר

וּשׁ ִכ ְינ ֵתיהּ הוּא קוֹל ְו ִדבּוּר ֶשׁל ָכּל ַמ ְלאָ ְך
)פנחס רכח (:קוב"ה ְ
ַ
וּמ ְלאָ ְך .
ינה,
וְֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )ויחי רלַ" (.הַמְּלאָ ְך ַהגּוֵֹאל אוִֹתי" ֶזה ַהְשִּׁכ ָ
ְוֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר לב ,ט( ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ַה ַמּ ְלאָ ְך ִנ ְר ֶאה
ַה ְשּׁ ִכ ָ
ינה ִנ ְר ֵאית ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ַו ֵיּ ָרא ַמ ְלאַ ְך ה' ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ"
ינה ָבִּאים
וּמ ָיּד " ַו ִיּ ְק ָרא ֵא ָליו ֱאלֹ ִהים" ,רוִֹאים ֶשַׁהַמְּלאִָכים ְוַהְשִּׁכ ָ
ִ
אָמר ָכּתוּב
מוּבא ַבּזֹּ ַהר )וישלח קסוָ (.פּ ַתח ַר ִבּי ִי ְצ ָחק ְו ַ
ַיַחדְ .ו ֵכן ָ
יראָיו ַו ְי ַח ְלּ ֵצם"ַ " .מ ְלאַ ְך ה' ָס ִביב" זוֹ
"חֹ ֶנה ַמ ְלאַ ְך ה' ָס ִביב ִל ֵ
אוֹמר " ַו ֵיּ ָרא ַמ ְלאַ ְך ה' ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ
אַתּה ֵ
ינה ְכּמוֹ ֶשׁ ָ
ַה ְשּׁ ִכ ָ
ִמתּוֹ ְך ַה ְסּ ֶנה"ִ ,
יראָיו",
וּמשּׁוּם ָכּ ְך "חֹ ֶנה ַמ ְלאַ ְך ה' ָס ִביב ִל ֵ
ְל ַה ִקּיף אוֹתוֹ ְבּ ָכל ַה ְצּ ָד ִדים ְכּ ֵדי ְל ַה ִצּיל אוֹתוְֹ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר
אָדםַ ,כּ ָמּה ַמ ֲחנוֹת ְק ִ
דוֹשׁים ֻכּ ָלּם
שׁוֹרה ְבּתוֹ ְך ָה ָ
ָ
ינה
ַה ְשּׁ ִכ ָ
ִמ ְז ַדּ ְמּ ִנים ְל ָשׁם.
ינה ְולֹא ָנַפק אַתוּ
וְֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )מגילה כט (.אְַתָיא ְשִׁכ ָ
ינה ָשְׁרָתה
ַמְלֲאֵכי ַהָשֵּׁרת ְוָקא ְמָבֲעתוּ ֵליה .רוִֹאים ֶשַׁהְשִּׁכ ָ
ֶדֶּרְך ַמְלֲאֵכי ַהָשֵּׁרת.
ינה ַעל י"ב ְשָׁבִטים ִהיא
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויחי רלוֶ (.שַׁהְשָׁראַת ַהְשִּׁכ ָ
ְבּסוֹד ַהָפּסוּק " ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם ְגּדֹלוֹת"ַ .הְמַרֵמּז ַעל ַחיּוֹת
ַהקֶֹּדשׁ.
וְֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )תרומה קמז .עם פי' מתוק מדבש( " ְוִיְקחוּ ִלי

ינהְ ,בֵּני
ְתרוָּמה" ִמי ִיַקּח ֶאת ַהְתּרוָּמה ֶשִׁהיא ַהְשִּׁכ ָ
ִיְשָׂרֵאל ,וִּמִמּי ִיְקחוּ ֶאת ַהְתּרוָּמהֵ" ,מֵאת ָכּל ִאישׁ" ֵאלּוּ ֵהם
ַמְלאִָכים ָהֶעְליוִֹנים.
וְֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ב"ב כהַ (.תּ ָנא ְדּ ֵבי ַר ִבּי ִי ְשׁ ָמ ֵעאלִ ,מ ַנּ ִין
דּוֹבר
ינה ְב ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמרְ " ,ו ִה ֵנּה ַה ַמּ ְלאָ ְך ַה ֵ
ֶשׁ ַה ְשּׁ ִכ ָ
יוֹצאַ ,
ִבּי ֵ
אַח ָריו לֹא ֶנ ֱא ַמר,
יוֹצא ִל ְק ָראתוֹ"ֲ ,
אַחר ֵ
וּמ ְלאָ ְך ֵ
רוֹאים
ִ
ינה ְב ָכל ָמקוֹם.
ֶא ָלּא " ִל ְק ָראתוֹ"ְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ַה ְשּׁ ִכ ָ

ינהְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב )זכריה ב ,ז(
אָכים ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ְשּׁ ִכ ָ
ֶשׁ ַמּ ְל ִ

" ְו ִה ֵנּה

ינה.
ימ ְט ִר ָיּא ְשׁ ִכ ָ
ַה ַמּ ְלאָ ְך ַהדֹּ ֵבר ִבּי" ְבּ ִג ַ
יוֹסי ִכּ ֵסּא ַה ָכּבוֹד
אָמר ַר ִבּי ֵ
וְֵכן ָמִצינוּ ַבּזֹּ ַהר ָח ָדשׁ )בראשית טז( ַ

אוֹתם
וּמ ֶהם ְל ָ
יוֹניםֵ ,
ְמ ַק ֵבּל ְתּ ִח ָלּה ִ
אָכים ָה ֶע ְל ִ
וּמ ֶמּנּוּ ַל ַמּ ְל ִ
בוֹהים ְכּ ָ
וּג ִ
יוֹנים ְ
ינם ָכּל ָכּ ְך ֶע ְל ִ
ֶשׁ ֵא ָ
וּמ ֶהם ַל ָשּׁ ַמ ִים,
מוֹתםֵ ,
וּמ ֶהם ֶאל ָה ָ
ֵ
אָדם.
יעים
אָכים ֵהם ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
וְֵכן מוָּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי )תרומה כה ,יח( ַה ַמּ ְל ִ
ימים ַה ִדּבּוּר ְבּ ִפי ַה ְנּ ִב ִ
יאיםְ ,בּ ִמ ְצ ַות
וּמ ִשׂ ִ
כֹּ ַח ַה ֵשּׂ ֶכלְ ,
תּוֹרה.
השי"תֶ ,שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ֵכן ֵאין ְנבוּאָהְ ,ו ִאם ֵאין ְנבוּאָה ֵאין ָ
אָדם
נוֹת ִנים כֹּ ַח ָל ָ
ְ
אָכים
ְוֵכן מוָּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )משלי כד ,י( ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
אַמּ ִצים אוֹתוְֹ .וֵכן מוָּבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ן )שם יב( " ְו ִה ֵנּה ֻס ָלּם" ֶה ְראָהוּ
וּמ ְ
ְ

אָרץ ַנ ֲע ֶשׂה ַעל ְי ֵדי
ַבּ ֲחלוֹם ַה ְנּבוּאָה ִכּי ָכל ַה ַנּ ֲע ֶשׂה ָבּ ֶ
יהם .רוִֹאים ֶשָׁכּל ָהַהְשָׁפּעוֹת
אָכים ְו ַהכֹּל ִבּ ְג ֵז ַרת ֶע ְליוֹן ֲע ֵל ֶ
ַה ַמּ ְל ִ
אָכיםְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )שמות ו .עם פי'
ָהרוָּחִניּוֹת ַנֲעשׂוֹת ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ

המתוק מדבש( ַעל ַהָכּתוּב )דניאל

ירין ִפְּתָגָמא
ד,יד("ִבְּגֵזַרת ִע ִ

אמר ַקִדּ ִ
וַּמ ַ
ישׁין ְשֵׁאְלָתא" ֶשָׁכּל ָהַהְשָׁפּעוֹת יוְֹרדוֹת ָלעוָֹלם ֶדּ ֶר ְך
אָכים.
ַה ַמּ ְל ִ
מוּבא ְבּ'אוֹר ַהַחִיּים' )בראשית כח ,יד( " ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאלֹ ִהים עֹ ִלים
ָ
טוֹבים ֲא ֶשׁר
ינת ַמ ֲע ִשׂים
ִ
ְויֹ ְר ִדים בּוֹ" ִי ְרמֹז ֶאל ְבּ ִח ַ
עוּתם אוֹרוֹת
עוֹלם ַה ֶזּהְ ,ו ַי ֲע ֶלה ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
אָדם ָבּ ָ
ִי ְשׁ ַתּ ֵדּל ָ
יהם ַז"ל
יוֹנים ְבּשֹׁ ֶרשׁ ִנ ְשׁ ָמתוְֹ ,ו ֵהם ִנ ְק ָר ִאים ְבּ ִד ְב ֵר ֶ
ֶע ְל ִ
נוּק ִבּיןָ ,ל ֶהם ִי ְק ָרא " ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאלֹ ִהים" ְו ֵכן
)זוהר ח"א יחַ (.מ ִיּין ְ
קוֹנה לוֹ
ֶ
אַחת
עוֹשׂה ִמ ְצ ָוה ַ
הוּא ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה )אבות ד ,יג( ָה ֶ
כוּריןִ ,כּי
ְפּ ַר ְק ִליט ֶא ָחדַ ,
וּב ֲעלוֹת ֵאלּוּ ָי ְרדוּ ַמ ִיּין ְדּ ִ
יע
יוֹנים ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
עוֹררוּ ַמ ִים ָה ֶע ְל ִ
תּוֹנים ִי ְת ְ
עוֹררוּת ַה ַתּ ְח ִ
ְבּ ִה ְת ְ
אָמרוֹ " ְויֹ ְר ִדים בּוֹ".
נוֹר ִאים ְבּסוֹד ִנ ְשׁ ָמתוְֹ ,והוּא ְ
אוֹרוֹת ָ
אָדם ִהיא ַעל ְיֵדי
ינה ַעל ָה ָ
רוֹאים ֵמ ָה'אוֹר ַהַחִיּים' ֶשׁ ַה ְשׁ ָראַת ַה ְשּׁ ִכ ָ
ִ
אָכים.
ַה ַמּ ְל ִ

ֲא ִנ י ְו ל ֹ א ַמ ְל אָ ְך
וְַעְכ ָ
שׁיו ָנבוֹא ְלַיֵשּׁב ֶאת ַהְשֵּׁאלוֹת ֶשָׁשּׁאְַלנוּ ִבְּתִחָלּה .מוָּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ
אַך
אָכים; ַמ ְל ְ
סוּגי ַמ ְל ִ
ֵ
ַבּ ְחֵיי )שמות לג ,יג( ֶשֶׁיּ ְשׁ ָנם ְשׁ ֵני
וּמה
ינה ְוהוּא ַה ָכּבוֹד ֶשׁ ָיּ ַרד ְבּיג' ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמיםַ ,
ַה ְבּ ִרית הוּא ַה ְשּׁ ִכ ָ
וּמשׁה ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁלֹּא
משׁה " ְו ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָפ ֶני ָך ַמ ְלאָ ְך " ֶ
אָמר ְל ֶ
ֶשּׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ַ
אָך ִמן ַה ִנּ ְפ ָר ִדיםַ ,ה ְיינוּ ִמַמְּלאִָכים ֶשַׁשָּׁיְּך
ִי ְהֶיה ָדּ ָבר ֶזהִ ,כּי הוּא ַמ ְל ְ
ֶאְצָלם ְלִהְתַהֵפְּך ִמטּוֹב ְלַרע ְוִלְהיוֹת ְבּ ֵפרוּד.
וְֵכן מוָּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי )וירא כב ,יג( " ַו ִיּ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְלאַ ְך ה' ִמן

אַב ָר ָהם אַל ִתּ ְשׁ ַלח ָי ְד ָך ֶאל
אַב ָר ָהם ְ
אמר ְ
ַה ָשּׁ ַמ ִים ַויֹּ ֶ
אַתּה ָל ַד ַעת ַמה ֶשּׁ ִתּ ְמ ָצא ְבּ ָפ ָר ָשׁה זוִֹ ,כּי
ַה ַנּ ַער ְוגוֹ'"ְ ,ו ָצ ִרי ְך ָ
מוֹנ ַעָ ,ה ִע ְנ ָין ַעל
וּמ ְלאַ ְך ַה ֵשּׁם ִי ְת ָבּ ַר ְך ֵ
ַה ְמ ַנ ֶסּה הוּא ָה ֱאלֹ ִהיםַ ,
יני ַה ֵלּבִ ,כּי ֵאין ַה ַמּ ְלאָ ְך ַה ֶזּה ִמן
ֶדּ ֶר ְך ַה ַקּ ָבּ ָלה ִי ְת ַפּ ְקּחוּ ֵע ֵ
וּל ַק ֵצּץ ָבּ ֶהם,
ַה ִנּ ְפ ָר ִדיםַ ,רק ִמן ַה ְנּ ִטיעוֹת ֲא ֶשׁר ֵאין ְל ַה ְפ ִריד ְ
שׁוֹמ ַע ְלקוֹלוֹ
ֵ
אַב ָר ָהם
ֶשׁ ִאלּוּ ָה ָיה ִמן ַה ִנּ ְפ ָר ִדים לֹא ָה ָיה ְ
ְבּ ִבטּוּל ַמה ֶשּׁ ִצּ ָוּהוּ ָה ֱאלֹ ִהיםַ ,גּם ַה ַמּ ְלאָ ְך לֹא ָה ָיה ַר ַשּׁאי
ַ
לוֹמר " ְולֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ִמ ֶמּ ִנּי"ֶ ,א ָלּא ִמ ֶמּנּוֲּ ,א ָבל ַה ַמּ ְלאָ ְך ָה ָיה
לוֹמר ַמ ְלאָ ְך
וּמה ֶשּׁ ִה ְז ִכּירוּ ְבּ ָכאן ַמ ְלאָ ְך ְכּ ַ
הוּא ֵמ ַה ְנּ ִטיעוֹתַ ,
רוֹאים
ֶשׁ ְבּ ִק ְרבּוֹ ַה ֵשּׁםְ ,והוּא ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ָע ָליו " ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ"ִ .
ינת ְנ ִטיעוֹת ַה ֵשּׁםְ ,ו ֵשׁם
ֶשֵׁיּשׁ ַמְלאִָכים ֶשֵׁהם ֵח ֶלק ֵמ ַה ָקּ ָבּ"הִ ,בּ ְב ִח ַ
פּוֹעל ִמתּוָֹכם .וַּמְלאְָך ָכֶּזה ִהְתַגָּלּה ְלאְַבָרָהם לוַֹמר לוֹ ֶשׁלֹּא
ַה ֵשּׁם ֵ
ַיֲעקֹדְ ,וָלֵכן הוּא ָשַׁמע לוְֹ ,דַּגם ַמה ֶשָּׁכּתוּב ֶשָׁהֱאלִֹהים אַָמר
ְלאְַבָרָהם ַלֲעקֹדֶ ,זה ָהָיה ֶדֶּרְך ַמְלאְָך ְבּאוָֹתהּ ַדְּרָגּה ֶשִׁלְּפָעִמים ַהָכּתוּב
ינת ִנְפָרִדים ,לֹא ְיכוִֹלים
קוֵֹרא לוֹ ֱאלִֹהים .וַּמְלאִָכים ֶשֵׁהם ִבְּבִח ַ
ְלַבֵטּל ִדְּבֵרי ַמְלאְָך ֶשׁהוּא ֶאָחד.
ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )וירא קבֶ (:שַׁמְּקֶשׁה ַמדּוַּע ַהַמְּלאְָך אַָמר ְלאְַבָרָהם
"שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶלי ָך ָכּ ֵעת ַח ָיּה ְו ִה ֵנּה ֵבן ְל ָשׂ ָרה" ,וַּמְשָׁמע
ֶשַׁכְּבָיכוֹל ַהַמְּלאְָך ָישׁוּב ִלְפקֹד ֶאת ָשָׂרהַ ,וֲהֵרי ַמְפֵתַּח ֶשׁל ֵלָדה ְבַּיד
ה' .וְּמַיֵשּׁב ֶשַׁהְשִּׁכָינה ֶשָׁשְּׁרָתה ֶדֶּרְך ַהַמְּלאְָך אְָמָרה "שׁוֹב אָשׁוּב",
וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדַּמְלאְָך ֶזה ָהָיה ַשָׁיְּך ְל ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשִׁמְּתאֲַחִדים
ִעם ַהָקָּבּ"הְ ,וָלֵכן הוּא אַָמר "שׁוֹב אָשׁוּב" .וְּכֵעין ֶזה ֶאְפָשׁר
ְלַהְקשׁוֹת ְדָּמִצינוּ ַבְּגָּמ' )תענית בֶ (.שַׁמְּפֵתַּח ֶשׁל ְגָשִׁמים הוּא ְבַּיד ה',

וָּמִצינוּ ַבְּגָּמ' )שם כה :וברש"י ד"ה רידיא( ֶשֵׁיּשׁ ַמְלאְָך ַהְמּ ֻמ ֶנּה ַעל
ַהְגָּשִׁמים.
אַבּוּד ְר ָהם ַעל ַה ָגּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח' ַמ ְק ֶשׁה ְדּ ַב ַה ָגּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח
ְבּ ֵס ֶפר ' ָ
יאנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַר ִים" לֹא ַעל ְי ֵדי ַמ ְלאָ ְך ְולֹא
יּוֹצ ֵ
ֶנ ֱא ַמר " ַו ִ

וּב ַע ְצמוֹ
יח ֶא ָלּא ַה ָקּ ָבּ"ה ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
ַעל ְי ֵדי ָשׂ ָרף ְולֹא ַעל ְי ֵדי ָשׁ ִל ַ
יתי ָכל ְבּכוֹר
ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְו ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ַלּ ְי ָלה ַה ֶזּה ְו ִה ֵכּ ִ
וגו' ֲא ִני ה'"ֲ ,א ִני הוּא ְולֹא ֵ
רוֹאים ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ְי ָתה ַעל ְיֵדי
אַחרִ .
יד ְך ָכּתוּב )במדבר כ ,טו(
אָכיםֵ .מ ִא ָ
ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּ ַע ְצמוֹ ְולֹא ַעל ְיֵדי ַה ַמּ ְל ִ

" ַו ִיּ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָ ְך ַויֹּ ִצ ֵאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָר ִים"ְ .ו ֵכן ָכּתוּב )שמות יב ,כג( " ְולֹא
ִי ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶ
רוֹאים ֶשׁ ְגּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַר ִים
יכם ִל ְנגֹּף" ִ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֵא ָ
אָכיםְ .
ינם
ָה ְי ָתה ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
אַח ִדים ִעם ַה ָקּ ָבּ"הְ ,ו ֶזה ֶנ ְח ָשׁב
וּמ ְת ֲ
ִנ ְפ ָר ִדים ֵמ ַה ָקּ ָבּ"ה ֶא ָלּא ִנ ְכ ָל ִלים ִ
אָך אוֹ ָשׂ ָרף,
ֶשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּ ַע ְצמוֹ ָי ַרד ִל ְגאֹל ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ולֹא ַעל ְי ֵדי ַמ ְל ְ
וּשׂ ָר ִפים ֶשַׁשֶּׁיֶּכת ֶאְצָלם ִהְתַהְפּכוּת ִמטּוֹב ְלָרע,
אָכים ְ
ַה ַכּ ָוּ ָנה ְל ַמ ְל ִ
ֶשׁ ָלּ ֶהם לֹא ָה ָיה ֵח ֶלק ִבּ ְג ֻא ַלּת ִמ ְצ ַר ִיםְ .ו ִנ ְר ֶאה ְדּ ֶזה ְמ ַר ֵמּז ַבּ ַעל ַה ַה ָגּ ָדה
אַחר"ְ ,דּאֵַחר
ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ְי ָתה ַעל ְי ֵדי " ֲא ִני ה'ֲ ,א ִני הוּא ְולֹא ֵ
ְמַרֵמּז ַעל ַהִסְּטָרא אֲַחָרא ֶשִׁנְּקָרא אֵַחר.
וְֵכן מוָּבא ְבּ'ַדַעת ְזֵקִנים ִמַבֲּעֵלי ַהתּוָֹספוֹת' )שמות יב ,כג( " ְולֹא ִי ֵתּן

משׁה ְדּ ָהא ָבּ ַה ָגּ ָדה ְכּ ִתיב
ַה ַמּ ְשׁ ִחית"ָ ,ק ֶשׁה ְל ָה ַרב
ֶ
" ְו ָע ַב ְר ִתּי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים" ֲא ִני ְולֹא ַמ ְלאָ ְך ְ ,וי"ל ַדּ ֲהִכי ֵפּרוּשׁוֹ
ֲא ִני ִבּ ְכ ִ
בוֹדי ְו ַגם ַה ַמּ ְלאָ ְך ְ ,ולֹא ַה ַמּ ְלאָ ְך ְל ַבדּוִֹ ,כּי לֹא ִי ָתֵּכן ֵכּן
ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּלֹא ַמ ְלאָ ְך  .רוִֹאים ֶשְׁבִּמְצַרִים ה' ָפַּעל ֶדֶּרְך
ַהַמְּלאְָךְ ,ולֹא ַמְלאְָך ֶשׁפּוֵֹעל ְלַבדּוֹ ְוָעלוּל ְלִהְתַהֵפְּך ְלַרע ְוִלְהיוֹת ִנְפָרד
יט"א
ֵמה'ְ ,וֵכן ָשַׁמְעִתּי ֵמהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' אְַבָרָהם ֶמִשׁי ָזָהב ְשִׁל ָ
ְבֵּשׁם ַה'ֲחַתם סוֵֹפר' ֶשׁלֹּא ִיָתֵּכן ֶשׁה' ְבַּעְצמוֹ ָהַרג ֶאת ְבּכוֵֹרי
יקהְ ,ולֹא ִיָתֵּכן ֶשַׁהִמְּצִרים
יתת ְנִשׁ ָ
יתה ָכּזֹאת ִהיא ִמ ַ
ַהִמְּצִריםְ ,דִּמ ָ
יקה.
יתת ְנִשׁ ָ
ִי ְזכּוּ ְלִמ ַ
יקים
אָך ְמ ַט ְטרוּ"ן ְמַקֵשּׁר ֵבּין ַהַצִּדּ ִ
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )וירא קדֶ (:שׁ ַה ַמּ ְל ְ
קּוּטים'
ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ַלָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא .וּמוָּבא ְבּ'ֵסֶפר ַה ִלּ ִ
אָך ְמ ַט ְטרוּ"ן
יז"ל )יחזקאל ע' תטז( ֶשׁ ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁ ָבּאָה ֵמ ַה ַמּ ְל ְ
ְל ָה ֲא ִר ַ
מוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי )שמות יב ,יב( ֲא ִני ְולֹא
ָ
ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ֵתּ ָה ֵפ ְך ְלָרע.

אָרץְ ,והוּא
לוּח ֵמ ִאתּוֹ ְל ָכל ַה ַמּ ֲע ִשׂים ַה ַנּ ֲע ִשׂים ָבּ ֶ
יח ַה ָשּׁ ַ
ַה ָשּׁ ִל ַ
ַה ַמּ ְלאָ ְך ַה ָגּדוֹל ַה ִנּ ְק ָרא מטטרו"ןְ ,ו ַעל ֵכּן ָה ָיה ַה ִדּין ַעל ַיד
ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּ ַע ְצמוֹ ְו ִהיא ַה ְשּׁ ִכ ָ
רוֹמז ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי
ֵ
ינהִ .נ ְר ֶאה ְדּ ֶזה
ֶשׁ ְגּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַר ִים לֹא ָה ְי ָתה ַעל ְי ֵדי ְמ ַט ְטרוּ"ן ְדּ ָשׁם ָעלוּל ַל ֲהפֹ ְך ַרע,
ינה ֶשׁפּוֶֹעֶלת ֶדֶּרְך ַמְלאִָכים ֶשֵׁהם ֶאָחדְ .ו ֵכן
ֶא ָלּא ַעל ְי ֵדי ַה ְשּׁ ִכ ָ
ַמ ְלאָ" ְך ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )ויקרא יא ,מה( "ַהַמֲּעֶלה ֶאְתֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
אוֹתיּוֹת.
ִמ ְצ ַר ִים" ְבּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי ִ
קּוּטים' ְל ָה ֲא ִר ַיז"ל )פ' וישלח ע' קז( ֻה ְצ ַר ְך
וְֵכן מוָּבא ְבּ'ֵסֶפר ַה ִלּ ִ

לּוּלי ִמ ְצ ַר ִים
וּב ַע ְצמוֹ ִל ָכּ ֵנס ְבּתוֹ ְך ִגּ ֵ
השי"ת ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
הוֹציא ַה ְקּ ֻד ָשּׁהִ ,כּי ֵישׁ ְק ִל ָפּה ָק ָשׁה ִכּי ֲא ִפלּוּ ַמ ְלאָ ְך ִאם ֵי ֵרד
ְל ִ
ָשׁם ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ִתּ ְת ֵ
אַחז בּוְֹ ,ו ָל ֵכן ֻה ְצ ַר ְך " ֲא ִני ְולֹא ַמ ְלאָ ְך ",
ילים
אָכים ְר ִג ִ
שׁוֹל ַח ַמ ְל ִ
ֵ
יז"ל ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ִאם ַה ָקּ ָבּ"ה ָה ָיה
ִנ ְר ֶאה ְדּ ָה ֲא ִר ַ
כוֹלים ְל ִה ְת ַה ֵפּ ְך ְלָרע ַה ְקּ ִל ָפּה ָה ְי ָתה ֶנ ֱא ֶח ֶזת ָבּ ֶהם ְולֹא ָהיוּ ְי ִ
כוֹלים
ֶשׁ ְיּ ִ
וּמ ֻר ָמּז ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ב ,ה( ַרִבּי יוֵֹסי אוֵֹמר ְכֵּשׁם ֶשַׁהְסֶּנה
ִל ְגאֹלְ .

ָקֶשׁה ִמָכּל ָהִא ָ
ילנוֹתְ ,וָכל עוֹף ֶשִׁנְּכָנס ְלתוֹ ְך ַהְסֶּנה ֵאין יוֵֹצא
ְבָּשׁלוֹםָ ,כּ ְך ָהָיה ִשֲׁעבּוּד ִמְצַר ִים ָקֶשׁה ִלְפֵני ַהָמּקוֹם ִמָכּל
ַהִשֲּׁעבּוִּדים ֶשָׁבּעוָֹלם .רוִֹאים ֶשָׁהעוֹפוֹת ַהְמַרְמּ ִזים ַעל ַהַמְּלאִָכים
ַהַתְּחתּוִֹנים לֹא ָיְכלוּ ָלֶרֶדת ְלתוְֹך ַה ֻטּ ְמאָה ֶשל ִמְצַרִים ַהִנְּרֶמֶזת
שׂכר' )מאמר ד' דרוש ז'
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְבּ ֵני ִי ָשׂ ָ
ַבּקּוִֹצים ֶשׁל ַהְסֶּנהְ .ו ֵכן ָ
וט'( ַעל ַה ָכּתוּב )שמות יב ,יב( " ְו ָע ַב ְר ִתּי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים"ֶ ,שׁ ָה ְי ָתה
לּוּלי ִמ ְצ ַר ִים
תוֹך ִגּ ֵ
ינת ֲע ֵב ָרה ִל ְשׁ ָמהּ ְכּ ַל ֵפּי ַמ ֲע ָלה ְל ִה ָכּ ֵנס ְבּ ְ
ָכּאן ְבּ ִח ַ
ְבּ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת.
ילי ִפּ ְנ ָחס' ַעל ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר נ ,ט( " ִכּי
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְשׁ ִב ֵ
וְ ֵכן ָ

ַמ ְשׁ ִח ִתים ֲא ַנ ְחנוּ" ר' ֵל ִוי ְבּ ֵשׁם ַרב ַנ ְח ָמן ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּ ֵרת
טוֹרין ֶשׁל ַה ָקּ ָבּ"ה ִנ ְדּחוּ ִמ ְמּ ִח ָ
יצ ָתן ֵמאָה
ַעל ְי ֵדי ֶשׁ ִגּלּוּ ִמ ְס ִ
וּשׁ ֶ
וּשׁלֹ ִשים ְ
ְ
יעה ַעל
מוֹנה ָשׁ ָנהֶ .שׁ ַה ֻטּ ְמאָה ֶשׁ ָה ְי ָתה ִבּ ְסדֹם ִה ְשׁ ִפּ ָ
יחוּתם.
אָכים ִל ְפגֹּם ְשׁ ִל ָ
ַה ַמּ ְל ִ

מוּבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ן )שמות ג ,ב( " ַו ֵיּ ָרא ַמ ְלאַ ְך ה' ֵא ָליו ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ",
ָ
ַ
אָמר
אַחר ֵכּן ַ
אָמר ַה ָכּתוּב ִמ ְתּ ִח ָלּה " ַו ֵיּ ָרא ַמ ְלאַ ְך ה'" ְו ַ
אַב ָר ָהם ִכּי " ֱאלֹ ִהים"
אָמר ר' ְ
" ַו ִיּ ְק ָרא ֵא ָליו ֱאלֹ ִהים"ְ ,ו ָל ֵכן ַ
רוֹאים ֶשַׁהַמְּלאְָך ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ְלמֹ ֶשה
ִ
ְבּ ָכאן הוּא ַה ַמּ ְלאָ ְך ַה ִנּ ְז ָכּר.
ַבְּסֶּנה ָהָיה ֶאָחד ִעם ה'ָ ,לֵכן הוּא ָיַכל ָלֶרֶדת ְלתוְֹך ַהְסֶּנה ַהְמַרֵמּז ַעל
ָגּלוּת ִמְצַרִיםְ .וָלֵכן ִלְפָעִמים ְמַכֶנּה אוֹתוֹ ַהָכּתוּב ְבֵּשׁם ַמְלאְָך,
ְוִלְפָעִמים ְבֵּשׁם ֱאלִֹהיםְ .והוּא ִסֵמּל ֶאת ַהַמְּלאִָכים ֶשָׁפֲּעלוּ ֶאת ְגּ ֻא ַלּת
ִמ ְצ ַר ִים.

ָכּתוּב )שמות כג ,כ( " ִה ֵנּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח ַמ ְלאָ ְך ְל ָפ ֶני ָך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך
יא ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִכנֹ ִתיִ :ה ָשּׁ ֶמר
ַבּ ָדּ ֶר ְך ְו ַל ֲה ִב ֲ
וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַל ַתּ ֵמּר בּוֹ ִכּי לֹא ִי ָשּׂא ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם ִכּי
ִמ ָפּ ָניו ְ
אָמרוּ ֶזה
בּוֹתינוּ ְ
וּב ַר ִשּׁ"י ָשׁם " ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ"ַ ,ר ֵ
ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ"ְ .
ימ ְט ִר ָיּא ַשׁ ַדּיִ .נ ְר ֶאה
ְמ ַט ְטרוֹ"ןֶ ,שׁ ְשּׁמוֹ ְכּ ֵשׁם ַרבּוְֹ ,מ ַט ְטרוֹ"ן ְבּ ִג ַ
אָמר ַה ָקּ ָבּ"ה " ִכּי לֹא ִי ָשּׂא ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ",
ְדּ ָל ֵכן ַ
ְדּ ֵכ ָיון ֶשׁהוּא ִי ְהֶיה ְמ ַט ְטרוֹ"ן ֶשׁ ָיּכוֹל ְל ִה ְת ַה ֵפּ ְך ְלָרע ,הוּא "לֹא ִי ָשּׂא
ְל ִפ ְשׁ ֲע ֶכם"ְ ,ו ִאם ַחס ְו ָשׁלוֹם ֶתּ ֶח ְטאוּ ְו ַת ַה ְפּכוּ אוֹתוֹ ְלָרע ֵתּ ָע ְנשׁוּ.
הוֹל ְך ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר )משפטים קכדָ (:כּל ְז ַמן ֶשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ֵ
רוּחְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ִה ֵנּה אָנֹ ִכי
רוּח ְבּ ַ
ַכּ ְב ָיכוֹל ִנ ְד ָבּק ַ
אָמר " ִאם ֵאין
ישׁה הוּאַ ,
שֹׁ ֵל ַח ַמ ְלאָ ְך ְל ָפ ֶני ָך " ָי ַדע מֹ ֶשׁה ֶשׁ ְפּ ִר ָ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל',
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
ָפּ ֶני ָך הֹ ְל ִכים אַל ַתּ ֲע ֵלנוּ ִמ ֶזּה"ֵ .בּ ְ
רוּח "עֵֹשׂה ַמְלאָָכיו רוּחוֹת"ִ .נ ְר ֶאה
ַ
ינת
ֶשַׁהַמְּלאִָכים ֵהם ְבּ ִח ַ
הוֹל ְך ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶדּ ֶר ְך ַהַמְּלאִָכים ֶשֵׁהם
ְדּ ַהזֹּ ַהר ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ָכּל ְז ַמן ֶשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ֵ
וּב ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ִה ֵנּה אָנֹ ִכי שֹׁ ֵל ַח
רוּחְ .
רוּח ְבּ ַ
ַ
ֶאָחדִ ,נ ְד ָבּק
אָך ְמ ַט ְטרוֹ"ן ֶשׁ ָיּכוֹל ְל ִה ְת ַה ֵפּ ְך ְל ַרעָ ,י ַדע
ַמ ְלאָ ְך "ֶ ,שׁ ְמּ ַד ֵבּר ַעל ַה ַמּ ְל ְ
אָמר ִאם ֵאין ָפּ ֶני ָך הֹ ְל ִכים אַל
ידה ְבּ ַד ְר ָגּהָ .ל ֵכן ַ
מֶשׁה ֶשׁזֹּאת ְי ִר ָ
אָך' ְבּ ָכתוּב ֶזה
ַתּ ֲע ֵלנוּ ִמ ֶזּהְ ,וֵכן מוָּבא ָשׁם ְבּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַהזֹּ ַהר ֶשׁ' ַמּ ְל ְ
יך' ְמ ַר ֵמּז ַעל
אַח ָרא ,וּ' ָפ ֶנ ָ
ְמ ַר ֵמּז ַעל ְדּ ָרגוֹת ַתּ ְחתּוֹנוֹת ֶשׁל ִס ְט ָרא ֲ
ְדּ ָרגוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה.
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )רות רבה ה ,ד( " ֲא ֶשׁר ָבּאת ַל ֲחסוֹת ַתּ ַחת ְכּ ָנ ָפיו",

וּכ ָנ ַפ ִים ַל ֶשּׁ ֶמשׁ,
אָרץְ ,
א"ר אַבּוּן ָשׁ ַמ ְענוּ ֶשׁ ֵיּשׁ ְכּ ָנ ַפ ִים ָל ֶ
וּכ ָנ ַפ ִים ַל ְכּ ִ
ְ
וּכ ָנ ַפ ִים ַל ְשּׂ ָר ִפים ,בֹּא
רוּביםְ ,
וּכ ָנ ַפ ִים ַל ַחיּוֹתְ ,
וּר ֵאה ַכּ ָמּה ָגּדוֹל כֹּ ָחן ֶשׁל ַצ ִדּ ִ
יקיםְ ,ו ַכ ָמּה ָגּדוֹל כֹּ ָחהּ ֶשׁל
ְ
גּוֹמ ֵלי ֲח ָס ִדיםֶ ,שׁ ֵאין ָח ִסין לֹא
ְצ ָד ָקהְ ,ו ַכ ָמּה ָגּדוֹל כֹּ ָחן ֶשׁל ְ
ְבּ ֵצל ַשׁ ַחרְ ,ולֹא ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ֶ
אָרץְ ,ולֹא ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ֶשׁ ֶמשְׁ ,ולֹא
רוּביםְ ,ולֹא ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי
ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ַחיּוֹתְ ,ולֹא ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ְכּ ִ
עוֹלםֶ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר " ַמה ָיּ ָקר
אָמר ְו ָה ָיה ָה ָ
ְשׂ ָר ִפיםֶ ,א ָלּא ְבּ ֵצל ִמי ֶשׁ ַ
אָדם ְבּ ֵצל ְכּ ָנ ֶפי ָך ֶי ֱח ָסיוּן"ִ .נ ְר ֶאה ְדּ ַה ִמּ ְד ָרשׁ
וּב ֵני ָ
ַח ְס ְדּ ָך ֱאלֹ ִהים ְ
רוּבים ְו ַה ַחיּוֹת ְוכוּ' ֶשֵׁהם
חוֹסים ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ַה ְכּ ִ
ִ
ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ַצּ ִדּ ִ
יקים
חוֹסים ְבּ ֵצל
ינהַ .מה ֶשֵּׁאין ֵכּן ֵאלּוּ ֶשׁ ִ
ֶאָחדְ ,ו ֶזה ֶנ ְח ָשׁב ַכּ ְנ ֵפי ַה ְשּׁ ִכ ָ
חוֹסים ְבּ ֵצל ַכּ ְנ ֵפי ַח ָמּהְ ,ו ַכ ְנ ֵפי ַחיּוֹת ְוכוּ',
ִ
ַה ִסּ ְט ָרא ֲ
אַח ָרא ֵהם
ינם
ינת ֵישְׁ ,ו ָד ָבר ִנ ְפ ָרדְ ,ו ֵא ָ
יעים ִבּ ְב ִח ַ
אַח ָרא ַמ ְשׁ ִפּ ִ
ְדַּמְלֲאֵכי ַה ִסּ ְט ָרא ֲ
אַח ִדים ִעם ַה ָקּ ָבּ"ה.
ִמ ְת ֲ

סוֹ ד ָה ִר קּ וּ ִד ים
יפה
ירוּשׁ ְל ִמי )חגיגה טָ (.י ְר ָדה ֵאשׁ ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים ְו ִה ִקּ ָ
ָמ ִצינוּ ִבּ ַ
אוֹתם ְו ָהיוּ ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ְמ ַק ְפּ ִצין ִל ְפ ֵנ ֶ
ָ
יהם ִכּ ְב ֵני ֻח ָפּה
אָכים,
ינת ִרקּוּד ֵא ֶצל ַה ַמּ ְל ִ
רוֹאים ֶשֵׁיּשׁ ְבּ ִח ַ
ִ
ְשׂ ֵמ ִחין ִל ְפ ֵני ָח ָתן.
מוּבא ְבּ ֵסֶפר
שּׂוּאיןְ .ו ֵכן ָ
ינת ִרקּוּד ֶשׁל ִנ ִ
רוֹאים ֶשׁ ִרקּוּד ֶזה הוּא ִבּ ְב ִח ַ
ְו ִ
ינת ַמ ְל ֲא ֵכי
קּוּדים ַבּ ֲח ֻת ָנּה ֵהם ְבּ ִח ַ
' ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן' )אות פו( ֶשׁ ָה ִר ִ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִע ְנ ַין ָה ִרקּוּד ְבּ ַצד
יוֹר ִדים ַבּ ֻסּ ָלּםְ .
עוֹלים ְו ְ
ֱאלֹ ִהים ֶשׁ ִ
אַח ִדים ַי ַחדְ .וֵכן קוְֹפִצים
וּמ ְת ֲ
זוּלתוֹ ִ
נּוֹת ִנים ָיד ִאישׁ ְל ָ
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה הוּא ֶשׁ ְ
ינה
ֵמַעל ַהַקְּרַקע ָלֵצאת ֵמַהְקִּלפּוֹת ְכִּדְלַקָמּןְ ,וֶדֶרְך ֶזה ִמְתַחְבִּרים ַלְשִּׁכ ָ
ינת ֶא ָחד.
ְוַלַמְּלאִָכים ֶשֵׁהם ִבְּבִח ַ

יָ ַ
מּוּבא
דוּע ֶשׁ ִע ְנ ַין ָה ִרקּוּד ְמ ֻס ָגּל ְמאֹד ִל ְדחוֹת ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹתַ .כּ ָ

דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ֶשׁ ִרקּוּד הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ְמ ַר ֵקּד ַה ְמ ַס ֵלּק ֶאת ַה ְפּסֹ ֶלת
ְבּ' ִח ֵ
ֵמ ָהאֹ ֶכלְ .וֵכן מוָּבא ְבּ ֵסֶפר 'ֶעְרֵכּי ַהקֶֹּדשׁ' ְבֵּשׁם לקו"מ ֶשִׁרקּוּד ִנְקָרא
חוָֹלה ְלַרֵמּז ֶשׁהוּא ְמַרֵפּא ֶאת ָכּל ָהֳחָלִאיםְ .וֵכן מוָּבא ַבְּסָּפִרים
ֶשְׁמַרְקִּדין נוְֹטִריקוֹן ֵמַרק ִדּיןְ ,לַרֵמּז ֶשִׁרקּוּד ַמְמִתּיק ֶאת ַהִדּין.
ילא
וּמ ֵמּ ָ
וּמ ַק ֵשּׁר ַל ְק ֻד ָשּׁה ִ
אַחד ְ
ינת ָיד ְמ ֵ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִרקּוּד ִבּ ְנ ִת ַ
ְ
תּוֹר ֶת ָך' )ערך ריקוד(
וּב ֵסֶפר ' ִנ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
ַה ְקּ ִלפּוֹת ְוָהֳחָלִאים ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקיםְ .

יח ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת
ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ִרקּוּד ַבּ ֲה ָר ַמת ַר ְג ַל ִים ֵמ ַעל ַה ַקּ ְר ַקע ַמ ְב ִר ַ
וּל ִפי ַט ַעם ֶזה ָה ָיה ָמקוֹם ִל ְקפֹּץ ִעם ְשׁ ֵתּי
אָדםְ .
ֶשׁ ֶנּ ֱא ָחזוֹת ְבּ ַר ְג ֵלי ָה ָ
רוּשׁ ְל ִמי
ַר ְג ַל ִים ֵמ ַעל ַה ַקּ ְר ַקע ְכּ ֵדי ָל ֵצאת ֵמ ֶהם ְל ַג ְמ ֵריְ .וֵכן ַבּ ָלּשׁוֹן ַה ְי ַ
אָכים הוּא ָבּאֹ ֶפן ַה ֶזּהְ ,דּ ַה ָלּשׁוֹן
ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁ ִרקּוּד ַה ַמּ ְל ִ

מוּרה ֵמ ַעל ַה ַקּ ְר ַקע .וֶּבֱאֶמת ֵאין
יצה ְגּ ָ
יהם ַמ ְשׁ ַמע ְק ִפ ָ
ְמ ַק ְפּ ִצין ִל ְפ ֵנ ֶ
ילא ַח ָיּ ִבים
וּמ ֵמּ ָ
אַחת ִ
אָכים ֵישׁ ַרק ֶר ֶגל ַ
אָי'ה ְגּמוָּרה ְדּ ַל ַמּ ְל ִ
ָכּאן ְר ָ
ינהְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב )ש"ב ו,
ימ ְט ִר ָיּא ְשִׁכ ָ
ְבּ ִג ַ

יצה
ִל ְהיוֹת ְמ ַק ְפּ ִציןְ .וֵכן ְקִפ ָ
ימ ְט ִר ָיּא ַמ ָצּה ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַה ַמּ ָצּה
וּמ ַכ ְר ֵכּר ִל ְפ ֵני ה'" ְבּ ִג ַ
טז( " ָדּ ִוד ְמ ַפ ֵזּז ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ֵח ְטא'ָ ,כּ ְך
ְמ ַס ֶמּ ֶלת ַמ ֲא ָכל ְבּ ִלי ְק ִלפּוֹתִ ,כּ ְד ֵב ְ
ינת ְמַרֵקּד ֶשׁל ַהְתּבוּאָהֶ ,שׁ ְמּ ַס ֵלּק ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת
ָה ִרקּוּד הוּא ִבְּבִח ַ
דּוּשׁין
דּוּשׁין ְדּ ִב ְז ַמן ִק ִ
ימ ְט ִר ָיּא ִק ִ
ינת ַמָצּהְ .ו ֵכן ְמ ַכ ְר ֵכּר ְבּ ִג ַ
ִבְּבִח ַ
שּׂוּאין ֶזה ַה ְזּ ַמן ְל ַכ ְר ֵכּר ְו ִל ְרקֹד.
ְו ִנ ִ

קּוּדים ַבּ ֲח ֻת ָנּה ֵהם ְבּ ֶג ֶדר ֵבּין
מוּבא ְבּשׁוּ"ת ' ַחוּוֹת ָי ִאיר' )ס' רה( ֶשׁ ָה ִר ִ
ָ
רוֹק ִדים ִל ְכבוֹד
אָדם ַל ֲח ֵברוְֹ .דּ ְ
אָדם ַל ָמּקוֹם ְולֹא ַרק ֵבּין ָ
ָ
ַה ְשּׁ ִכ ָ
יאים ִל ְרקֹדְ ,ו ֵאין ְבּ ֶזה ֶאת
ינהְ .ו ָל ֵכן ֻמ ָתּר ַגּם ַל ְמּ ָל ִכים ְו ַל ְנּ ִשׂ ִ
ַה ִדּין ֶמ ֶל ְך ֶשׁ ָמּ ַחל ַעל ְכּבוֹדוֹ ֵאין ְכּבוֹדוֹ ָמחוּלְ .דּ ִדין ֶזה ֶנ ֱא ַמר ַרק ְבּ ֵבין
אָדם ַל ָמּקוֹםְ .כּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֵא ֶצל ָדּ ִוד ֶשׁ ָר ַקד
אָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְולֹא ְבּ ֵבין ָ
ָ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ָה ִרקּוּד ְמ ַק ֵשּׁר
תּוֹרהְ .
וּמ ַחל ַעל ְכּבוֹדוֹ ִל ְכבוֹד ַה ָ
ָ
ַל ְשּׁ ִכ ָ
ינהְ .ו ֵכן ִנ ְר ֶאה ִדְּמ ַר ְקּ ִדים ִל ְפ ֵני ַכּ ָלּה ר"ת ֶמ ֶל" ְך ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ָדּ ָבר ֶזה
ילהְ ,לַרֵמּז
ַשׁ ָיּ ְך ַגּם ַל ֶמּ ֶל ְךְ .וֵכן ִנְרֶאה ְדִּרקּוּד ִנְקָרא ָמחוֹלִ ,מְלּשׁוֹן ְמִח ָ
ֶשְׁכּבוֹדוֹ ָמחוּל.

אָכ ים
יר ת ַה ַמּ ְל ִ
ִשׁ ַ
הוּדהָ ,ל ָמה ִנ ְק ְראוּ ַה ָשּׁ ִרים
אָמר ַר ִבּי ְי ָ
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )שמות יטַ (.
ֶשׁל ַמ ָטּה ְל ִו ִיּםַ ,על ֶשׁ ִנּ ְל ִוים ְו ֶנ ְח ָבּ ִרים ְל ַמ ְע ָלה ְכּ ֶא ָחד,
ירה ִהיא ְדֵּבקוּת
שּׁוֹמ ַע ִנ ְל ָוה ְו ִנ ְד ָבּק ַנ ְפשׁוֹ ְל ַמ ְע ָלה ,רוִֹאים ֶשׁ ִשּׁ ָ
ְו ַה ֵ
ְוִהְתַחְבּרוּת ַלָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּאְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )ערכין יאֵ (.אין ִי ָשּאוּ
וּתנוּ תוֹף"
אוֹמר " ְשׂאוּ ִז ְמ ָרה ְ
ירהְ ,ו ֵכן הוּא ֵ
ֶא ָלּא ְלשׁוֹן ִשׁ ָ
קוֹלם ָירוֹנוּ"ְ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )שה"ש עה(.
אוֹמר ִי ְשּאוּ ָ
ְו ֵ
אַרנוּ
אַה ָבהְ .וֵכן ֵבּ ְ
עוֹרר ָה ֲ
וּת ֵ
עוֹרר ְל ֶנ ֶגד ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּ ִשׁיר ְ
ִה ְת ֵ
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל עוֹף' ֶשׁ ִשּׁיר הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ֶשְׁמַּחֶבֶּרת ֶאת
יך ְלָהִבין ַמדּוַּע ַהִשּׁ ָ
ָהאָָדם ַלה'ְ .וָצִר ְ
ירה ְמַחֶבֶּרת ֶאת ִיְשָׂרֵאל ַלה',
וַּמְרִגּ ִ
ישׁים ָבּהּ ֶאת ַהְדֵּבקוּת יוֵֹתר ִמָכּל ֲעבוָֹדה.
ָמִצינוּ ַבּזֹּ ַהר ָח ָדשׁ )בראשית יאַ (.על ֵכּן ֶנ ֱא ַמר " ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת"

אוֹמ ִרים ִשׁ ָ
אָכים ֶשׁ ֵהם ְ
ִמ ַמּ ֲעלוֹת ַה ַמּ ְל ִ
ירהִ ,כּי ַמ ֲעלוֹת
אָכים ִהיא
ֵישׁ ָל ֶהם ֵא ֶלּה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֵא ֶלּה .רוִֹאים ֶשְׁמִּציאוּת ַה ַמּ ְל ִ
ירה ֶשָׁלֶּהםְ ,וִשׁ ָ
ַהִשּׁ ָ
ירה ְמרוֶֹמֶמת ֶאת
ירָתם ִהיא ַדְּרָגָּתםִ .נְרֶאה ְדִּשׁ ָ
ָהאָָדם ְלעוַֹלם ַה ַמּ ְל ִ
ירה ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ְמַקֶשֶּׁרת ֶאת ָהאָָדם ַלָקָּבּ"ה
אָכיםְ ,וִשׁ ָ
ֶדֶּרְך ַמְלֲאֵכי ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשֵׁהם ֶאָחד.
רוּח ַה ַגּ ְשׁ ִמית ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֶשׁ ָה ַ
ֵבּ ְ
אָכים ֶשׁ ֲע ֵל ֶ
ַה ַמּ ְל ִ
אָכיו רוּחוֹת",
יהם ֶנ ֱא ַמר "עֹ ֶשׂה ַמ ְל ָ
רוֹאים
אַחד ְבּ ַעמּוּד ָה ֶא ְמ ַצעִ .
וּ ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תיקונים קחֲ (:א ִויר ִמ ְת ֵ
ירה,
ֶשׁ ָה ֲא ִויר ַה ַגּ ְשׁ ִמי ְמ ַס ֵמּל ֶאת ָהאוֹת ו'ַ ,עמּוּד ָה ֶא ְמ ַצע ,עוַֹלם ַהְיִצ ָ
ֶשׁהוּא עוַֹלם ַהַמְּלאִָכים ֶשְׁמַּחֵבּר ֵבּין אוֹת ה' ִראשׁוָֹנה ָלאוֹת ה'
רוּח ַה ַגּ ְשׁ ִמית ְמ ַנ ֶשּׁ ֶבת ָבּ ֲא ִויר ַה ַגּ ְשׁ ִמיָ ,כּ ְך
אֲַחרוָֹנהִ .נְרֶאה ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ָה ַ
רוּח ִני ְ
רוּח ָה ָ
אָכים ֶשׁ ֵהם ָה ַ
ַה ַמּ ְל ִ
רוּח ִניֶ ,שׁהוּא עוַֹלם
פּוֹר ִחים ָבּ ֲא ִויר ָה ָ
ינת ֲא ִויר.
ירהֶ ,שׁהוּא ִבְּבִח ַ
ַהְיִצ ָ
רוֹאים
נוֹצר ֵמ ָה ֲא ִוירְ ,ו ִ
רוּח ָ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יד ,יא( ֶשׁ ָה ַ
וּמ ְת ֶ
נוֹצ ֶרת ִ
רוּח ַה ַגּ ְשׁ ִמית ֶ
וּמ ֶזּה
אַח ֶדת ִעם ָה ֲא ִויר ַה ַגּ ְשׁ ִמיִ ,
ֶשׁ ָה ַ
אָכים ֶשֵׁהם ְבִּח ַ
ִנ ְל ַמד ַל ַמּ ְל ִ
ינת רוַּח רוָּחִנית ֶשִׁמְּתאֶַחֶדת ִעם ָהֲא ִויר
ָהרוָּחִני.
מוּבא ְבּ ֵשׁם ָהרה"ק ִמ ִ
קּוֹריץ ֶשׁ ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵהם ַבּ ֲע ֵלי ַה ִשּׁיר ֱהיוֹת ֶשׁ ֵהם
ָ
פּוֹר ִחים ְו ְ
ְ
וּב ְכ ֵלי ִשׁיר ַנ ֲע ֵשׂית
ירה ַבּ ֶפּה ִ
שׁוֹל ִטים ָבּ ֲא ִוירְ .ו ַה ִשּׁ ָ
יח ַעל ַגּ ֵבּי ְל ֵב ָנהֶ ,שׁ ִיּ ְהֶיה
אָר ַ
תּוֹרהִ ,
ירה ַבּ ָ
תוּבה ַה ִשּׁ ָ
ֶדּ ֶר ְך ָה ֲא ִוירְ .ו ָל ֵכן ְכּ ָ
אָכים,
ירה ֵא ֶצל ַה ַמּ ְל ִ
ֲא ִויר ָבּ ֶא ְמ ַצעִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָמ ִצינוּ ֶאת ִע ְנ ַין ַה ִשּׁ ָ
ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ַה ִצּ ֳפּ ִרים ַה ַגּ ְשׁ ִמיּוֹת ֶשׁ ְקּשׁוּרוֹת ָל ֲא ִויר ַה ַגּ ְשׁ ִמיֵ ,ישׁ ָבּ ֶהן ֶאת
ִע ְנ ַין ַה ִשּׁ ָ
אָכים,
רוּח ִניּוֹת ֶשׁ ֵהם ַה ַמּ ְל ִ
ירה ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ְך ָל ֲא ִוירָ ,כּ ְך ַבּ ִצּ ֳפּ ִרים ָה ָ
ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ִכים ָל ֲא ִויר ָה ָ
ירה ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ְך ָל ֲא ִויר.
רוּח ִניֵ ,ישׁ ָבּ ֶהם ֶאת ִע ְנ ַין ַה ִשּׁ ָ

פּוֹר ִחים ָבּ ֲא ִויר,
אָכים ֶשׁ ְ
ירה ַשֶׁיּ ֶכת ַל ַמּ ְל ִ
וּביֶ ֶתר ֵבּאוּר ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַה ִשּׁ ָ
ְ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל' ֵמ ַהזֹּ ַהר )פנחס רכט(:
ְדּ ֵה ֵבאנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵ
ירה ַה ַגּ ְשׁ ִמית
רוֹאים ַבּ ִשּׁ ָ
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ִ
ֶשׁ ַה ַמּ ְל ִ
אָכים ִ ְק ָר ִאים ְבּ ֵשׁם קוֹלוֹתְ .
מּוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִר ַ
יוֹרדַ ,כּ ָ
עוֹלה ְו ֵ
ֶשׁ ַנּ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך קוֹל ֶשׁ ֶ
יז"ל )תהילים
ירה
הוֹרידוָֹ ,כּ ְך ַה ִשּׁ ָ
ינת ַה ִשּׁיר ְל ַה ֲעלוֹת ַהקּוֹל אוֹ ְל ִ
ע' דשם'( ְבּ ִח ַ
יון ֶשׁ ַהקּוֹלוֹת
עוֹלה ְו ֵ
רוּח ִני ֶשׁ ֶ
רוּח ִנית ַנ ֲע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך קוֹל ָ
ָה ָ
יוֹרדְ .ו ֵכ ָ
וֹלים ְו ְ
אָכים ע ִ
רוּח ִנ ִיּים ֶשׁ ֵהם ַה ַמּ ְל ִ
ָה ָ
רוּתא
יתּ ַע ָ
יוֹר ִדיםַ ,על ְיֵדי ִא ְ
רוּתא ִד ְל ֵע ָ
יתּ ַע ָ
ִד ְל ַת ָתּא ְו ִא ְ
אָכיםְ .דּ ָה ֲע ִל ָיּה
ירה ַשׁ ֶיּ ֶכת ַל ַמּ ְל ִ
ילּאָ ,ל ֵכן ַה ִשּׁ ָ
עוֹלה ְו ֶ
יוֹר ֶדתְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא
ירה ֶשׁ ָ
יוֹצ ֶרת ִשׁ ָ
ידה ֶ
יר ָ
ִו ִ
יר ָתהּ.
זוּזת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִהיא ִשׁ ָ
אחרי ט( ֶשׁ ְתּ ַ
יהן ִנְשָׁמע קוֹל
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )נח עא (:וְּבָשָׁעה ֶשֵׁהן פּוְֹרשׂוֹת ַכְּנֵפ ֶ
ירת
ירה .רוִֹאים ֶשִׁשּׁ ַ
ְכָּנַפִים ֶשׁל ֻכּ ָלּם ֶשׁאוְֹמִרים ִשׁ ָ
ַהַמְּלאִָכים ַנֲעֵשׂית ַגּם ֶדֶּרְך ַהְכָּנַפִיםְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )חגיגה יגִ (:בּ ְזַמן

ֶשֵׁאין ֵבּית ַהִמְּקָדשׁ ַקָיּם ַכּ ְב ָיכוֹל ֶשִׁנְּתָמֲעטוּ ַכְּנֵפי ַהַחיּוֹתֵ ,הי
ימעוּט אַָמר ַרב ֲחַנְנֵאל אַָמר ַרב אוָֹתן ֶשׁאוְֹמרוֹת
ינייהוּ ִא ְ
ִמ ֵ
ירה ָבֶּהןְ .וֵכן מוָּבא ַבּ'תּוְֹספוֹת' )סנהדרין לז :ד"ה מכנף( ֶשַׁהַמְּלאִָכים
ִשׁ ָ
יהםְ .ו ִל ְכ ָ
ירה ְבַּכְנֵפ ֶ
אוְֹמִרים ִשׁ ָ
וּמבֹאָר
ירה ִלְכָנַפִיםְ .
אוֹרה ַמה ַשֶּׁיֶּכת ִשׁ ָ
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָ
מוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי )תרומה כה ,יח( ְבֵּשׁם ָהַרְמַבּ"ם
ֶשַׁהַמְּלאִָכים ַמְשִׁפּ ִ
ידָתם
יר ָ
יון ֶשֲׁעִלָיָּתם ִו ִ
יהם ְוֵכ ָ
יעים ֶאת ַהֶשַּׁפע ְבַּכְנֵפ ֶ
ירהָ ,לֵכן ַהזַֹּהר
ְוַהְשָׁפָּעָתם ַנֲעֵשׂית ֶדֶּרְך ַהְכָּנַפִיםְ ,וֶזה יוֵֹצר ֶאת ַהִשּׁ ָ
ירה.
אוֵֹמר ֶשַׁהְכָּנַפִים אוְֹמרוֹת ֶאת ַהִשּׁ ָ
יאים ָהיוּ יוְֹדִעים ִנגּוִּנים ֶשָׁהיוּ
מוָּבא ָבּ'רוֵֹקַח' )ואתחנן( ֶשַׁהְנִּב ִ
משׁה ַרֵבּנוּ ,וְּכֶשָׁהיוּ ְמַנְגִּנים אוָֹתם ָזכוּ
ְבָּמסֶֹרת ִמָדּ ִוד ַהֶמֶּלְך וּ ֶ
ִלְנבוּאָהְ ,
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדֵּהֵבאנוּ ְל ֵעיל ָמָה ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי )תרומה כה ,יח(
ֶשַׁהְנּבוּאָה ָבּאָה ַלָנִּביא ֶדֶּרְך ַהַמְּלאִָכיםְ ,וִנגּוִּנים ֵאלּוּ ָהיוּ ְמַקְשִּׁרים
ֶאת ַהְנִּב ִ
יאים ְלַמְלֲאֵכי ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְלַקֵבּל ֶאת ֶשַׁפע ַהְנּבוּאָה.
שּׁוֹא ָבה
וּב ִשׂ ְמ ַחת ֵבּית ַה ֵ
וְ ֵכן ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְז ַמן ַה ְק ָר ַבת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְ
ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַק ְשּׁרוּ ַל ָקּ ָבּ"ה ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
ינה ִבּ ְכ ֵלי ִשׁירְ .ו ֵכן
אָכיםָ ,ה ְי ָתה ְנ ִג ָ
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ִנ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
תּוֹר ֶת ָך' )ערך זמרה( ֶשׁ ַה ָכּתוּב )בראשית כח ,יט(
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ְמקוֹם
"לוּז ֵשׁם ָה ִעיר ָל ִראשֹׁ ָנה" ס"ת ִז ְמ ָר"ה ְ
תּוֹרה ָל ִשׁיר
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא ְמקוֹם ַה ִזּ ְמ ָרהִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ִמ ְנ ַהג ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַח ָמּה'
וּב ְק ֻד ָשּׁה ְבּ ַשׁ ָבּתְ .דּ ֵב ְ
ְבּ ִב ְר ַכּת ַה ְמּאוֹרוֹת ִ
אָכיםְ ,ו ֵכן
ֶשׁ ְבּ ִב ְר ַכּת ַה ְמּאוֹרוֹת ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ִעם ַה ְמּאוֹרוֹת ֶשׁ ֵהם ַמ ְל ִ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַע ִין' ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ַל ָקּ ָבּ"ה ֶדּ ֶר ְך
ֵבּ ְ
ַה ַמּ ְל ִ
וּב ְפ ָרט ְבּ ַשׁ ָבּת ֶשׁאָז ַה ְמּאוֹרוֹת יוֵֹתר
אָכיםָ .ל ֵכן ָשׁ ִרים ִבּ ְז ַמן ֶזהִ ,
ְקדוִֹשׁים.
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