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א

  תורה משמים

  א

כתבי יד שנמצאו במערות מדבר יהודה  230-כבירושלים יש " היכל הספר"ב
. ך חוץ ממגילת אסתר"הן כוללות את כל התנ. שנה ומעלה 2000מלפני 

רובם נמצאים , ובכמה מערות בקומראן ובנחל חבר, צדההספרים נמצאו במ
חמישה חומשי תורה שלמים  ויניהם נמצאב. במצב טוב וקריא ופתוחים לקהל

הנוסח תואם , ך בחלקם שלמים"ועוד ספרי תנ, בכמה וכמה כתבי יד שונים
  . ך שבימינו"לנוסח התנ

ומסמכים , ולידם נמצאו תפילין ומזוזות בדיוק לפי הנוסח הנכתב בהם בימינ
שמתוכם מובן שאנשים , "בר כוכבא"אישיים ומטבעות מזמן החרבן ומזמן 

  . וחפציהם שהתחבאו מפני הרומאים לקחו איתם את ספריהם
תאריכם של המגילות נע בין המאה השלישית לפני הספירה למניינם לבין 

ומעטות ארמית , המגילות כתובות עברית מרבית. המאה הראשונה לספירה
 .1ואחת על נחושת על פפירוס רובן נכתבו על קלף ומקצתן. תויווני

בבית  .בקומראן נמצא ספר ישעיהו שלם הכולל את כל ששים ושש פרקיו
שני עותקים של ספר , ספר בראשית של יד כתב נמצאו, הכנסת שבמצדה

   ושני עותקים של ספר תהילים ,יחזקאלספר , ספר דברים, ויקרא
, אחד בכתב אשורי, ו שני ספרי ויקרא שלמיםנמצא באחת המערות בקומראן

בהיכל  ,זה נמצא עד היוםוספר  ,שנה 2500ואחד בכתב עברי קדום מלפני 
  . וכל אחד יכול לראותו. הספר

ְוָהַלְכִּתי  .א ִתְׁשְמעּו ִלי ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי ְּבֹזאת- ְוִאם" .כתוב. בספר ויקרא
ְוָׁשְממּו  ,ָהָאֶרץ- ַוֲהִׁשֹּמִתי ֲאִני ֶאת .ָעֵריֶכם ָחְרָּבה- ְונַָתִּתי ֶאת ,ֶקִרי- ַּבֲחַמת, ִעָּמֶכם

 ְוָהְיָתה ,יֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרבַוֲהִר , ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים .ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהֹּיְׁשִבים ָּבה
 ֹּכל ְיֵמי, ַׁשְּבֹתֶתיהָ  ֶאת ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ .ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה, ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה

 ַוֲאַבְדֶּתם .ַׁשְּבֹתֶתיה- ְוִהְרָצת ֶאת, ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ, ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם, ְוַאֶּתם, ָהַּׁשָּמה
 ְּבִריִתי- ְוַאף ֶאת ,ְּבִריִתי יֲַעקֹוב- ֶאת, ְוָזַכְרִּתי. ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ,ַּבּגֹוִים
  - ְוִתֶרץ ֶאת ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם .ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר, ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר-ְוַאף ֶאת ,ִיְצָחק

   

 תאריכים ובהם ועם איגרות, "בר כוככבא"מזמן יחד עם מטבעות  עתיקותמצאו במערות נ .1

 בנחל חבר נמצאו יחד עם ספרי ויקרא גם איגרות עם חתימתו של בר. תקופהאותה  של

נמצאו שם גם . וחתם עליהןחמש עשרה איגרות שבר כוכבא מאותה תקופה כתב . כוכבא

ארכיאולוגים חילונים כיגאל ידין וחביריו קבעו את עתיקות הדברים . מטבעות שלו

  . ותאריכיהן וכתבו ספרים שלמים בנושא

http://kodesh.snunit.k12.il/undefined
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  - ְוֶאת, ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו- יַַען ּוְביַַען .ָֹנם ֲעו-ֶאת ְוֵהם ִיְרצּו, ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם, ַׁשְּבֹתֶתיהָ 
א ְמַאְסִּתים- א, ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ַּגם ְוַאף  .ָלה נְַפָׁשםָּגעֲ  ֻחֹּקַתי -ְו

ָתם ְגַעְלִּתים ֵהיֶהם, 'ִּכי ֲאִני ה   ,ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם, ְלַכ  ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית .ֱא
ִהים ִלְהיֹות ָלֶהם, ַהּגֹוִים ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעינֵי- ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ,ִראׁשִֹנים , ֵלא

, נתתי לכם תורה, אלהי ישראל את עמו ואומר מזהירבנבואה זאת ".  'ֲאִני ה
 אזרהו, גלה אתכם מהארץא, ואם לא תקיימו. ואני מצווה אתכם לשמור אותה

ומפיץ אותו לכל , אתכם בכל ארצות הגויים כאדם שזורה את המוץ מהתבואה
  .בכל קצוות תבל, אין עם כמו ישראל שהתפזר בין הגויים, ואכן כך קרה. עבר

, גם קולומבוס שגילה את אמריקה היה יהודי שומר תורה ומצוות מהאנוסים
שהוא יום לפני שמחת (, ושענא רבההוא כותב ביומן שלו שהגיע לאמריקה בה

עד לאחר שעברו שני ימים , ולא עלו הוא וצוותו על אדמת אמריקה ) תורה
הוא וכל הצוות שלו היו אנוסים שיצאו מספרד . אחרונים של שמחת תורה

היהודים . יוכלו לצאת מתחת האינקוויזיציה והלכו לחפש מקום שהיהודים
, ומה קרה עם ארצם ".תכם אזרה בגוייםוא"שנאמר  נפוצו בכל מקום לקיים מה

לא , שישבו שם על פי כל הכובשים אף. היא נשארה שממה, כל התקופה הזאת
. אלא גרו בה בתוך שממה, פיתחו אותה כמו שעשו במקומות אחרים שכבשו

. אדאג שהארץ תהיה שממה" והשימותי אני את הארץ", כפי שהבטיח הבורא
. ישבו בארץ אבל בתוך שממה אוייבכם "ושממו עליה אויבכם היושבים בה"

מי יכול  .שממה, אדמות ריקות ,חולות, ביניהם ביצות, כפר שם, כפר פה
כעת . אלוהי ההיסטוריה, חוץ מאלוהי העולם, להבטיח הבטחה כזאת ולקיימה

וכי יש אדם . רואים את התגשמות הדברים בדיוקאנחנו אחרי אלפיים שנה 
וכשלא  ,הוא שלח את נביאיו והתרה בישראל. בעולם שיכול להבטיח דבר כזה

יצא לגלות והתפזר בכל . עם ישראל גורש מהארץ. הנביאים צדקו, שמעו
כמו שהוא . אכלה אותנו חרב, בכל העולם במשך כל התקופה הזאת. האומות

 ,בנחת לא תשבו שם כמו כל האחרים ,"ואכלה אתכם ארץ אויבכם"אומר 
כל התקופה , אבל. וינסו לטפל בכם, יםאיפה שתשבו יזכירו לכם שאתם יהוד

הארץ  ,שנה של הסטוריה 1900אלא של , וזו לא תקופה של שנה שנתיים, הזאת
תהיה שממה אחת גדולה ובחלקה הגדול היא תהיה ביצה שאף אחד לא 

ככה זה  ,ושממו עליה אויבכם הגרים בהאבל , יגורו בה אויבכם. מתקרב אליה
היא , למקורותיהמאה שנה והחזירו את הארץ  לפניעד שלא באו היהודים . היה

ביצות כל המעיין בהסטוריה הקרובה של ישוב הארץ יקרא על . היתה שממה
במישור החוף של הכרמל  20של המאה ה 20שהשתרעו עד שנות ה, כאברה

במקום . זה שטח של שישה קילומטר. סביב כל קיבוץ מעגן מיכאל של היום
סחף במקום עצר אותו מאז , על המיםסכרו הרומאים אגם ששימש את מפ

http://kodesh.snunit.k12.il/undefined
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אדמת הביצה . המלריהומוקד של מחלת  וגרם ליתושי אנופלס, אותה תקופה
והאגודה  1922 בשנתהברון רוטשילד  של א"פיק נרכשה על ידי חברת

, אדמת עמק יזרעאל. ט בניקוזה וייבוש הביצות"השקיעה כרבע מליון ליש
יל התחתון להרי השומרון ורכס התוחם בין הרי הגל, י"עמק גדול בצפון א

וככה זה היה עד . בתקופת הרומאים החל האזור להתכסות בביצות, הכרמל
החלו יהודים לשוב לחבל ארץ זה  20שנה בתחילת המאה ה 1900שלאחר 

כל מרכז . אותו דברבקעת מגידו גם . ולרכוש אדמות בעמק ולייבש אותם
ברוב הארץ היו כפרים . חולימין ושמאל רק חול ו. היה חולותהארץ ודרומה 

בהסטוריה זה לא קרה לאף מדינה לאף חבל . וביניהם ים של חולות, קטנים
הכובשים הערבים . שנה 1900, ולא שנתיים, ולא שנה. י"כמו לא, ארץ בעולם

תראו , המבנים הכי יפים שיש זה אצל הערבים, בכל המקומות שכבשו הם בנו
וגם . איזה בניינים יפים,  שנה 800-900את ספרד הערבית מלפני  או, את דמשק

זו עיר שנבנתה  רמלה, לדוגמא. אבל לא הלך להם. פה בארץ ישראל הם ניסו
. ורמלה פירושה עיר החולות. רמל בערבית זה חול. על ידי הערבים על החולות

אבן  סלימאן .ןנד פלסטי'בידי מושל ג. רמלה נוסדה בראשית המאה השמינית
, סלימאן בנה אותה בפאר רב, לספירה 716בשנת . המימבית או עבד אל מלכ

היא עלתה בגודלה על ערים אחרות שנוסדו על ידי בני משפחתו בערי סוריה 
מקימיה בנו אותה על סמך התכנון המדוייק שהסתמך על הדגם . רבתי כולה

רחובות ישרים ומורחבים שבמרכזם עמדו מבני הציבור . הרומאי הקלאסי
בעיר פעל , ברמלה והסבון הרמלאי נחשב למוצר מעולה המרכזיים שמן יוצר

נחצבו שם בורות , והיתה עיר חשובה וראשית, מרכז חשוב לייצור אריגים
אן 'רמלה היתה מוקד מוסלמי פעיל שם ישבו מושלי ג. ומאגרים תת קרקעיים

, יפה, היא היתה עיר גדולה. פלסטין ולפעמים ישבו שם גם מושלי סוריה רבתי
היא החזיקה . רבעת אלפים יהודים ישבו ברמלה מאז הקמתהא. מסודרת

לספירה נהרסו חלקים גדולים מן העיר עקב רעידות  749ב. שים ושלש שניםשל
לספירה  1068לספירה נהרסו חלקים נוספים ובשנת  1033ושוב בשנת , האדמה

המקורות מדווחים בין , רבים נספו באסון. הכה בה רעש עז שהחריבה לגמרי
העיר הוקמה מחדש ארבע שנים מאוחר יותר באתר סמוך . אלף הרוגים 15-20

ה  "הנה הקב. אט הפכה להיות עיירה קטנטנה נידחתולאט ל, על שטח קטן
  ". והשימותי אני את הארץ" הבטחתו קיים את

לכן היו עליה מלחמות . מרכזי שבין מצרים לסוריהארץ ישראל נמצאת במקום 
עד , שנה היא החזיקה 33, בנו עיר מרכזית, יעוהשק. בלתי פוסקות כל התקופות

לאט לאט התמוטטה לגמרי והפכה להיות עוד הפעם כמו כל , שהיא נהרסה
הבטחות . 2המקומות הקטנים שאין בהם שום ערך עד ששממו עליה האויבים
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וגם , "ואתכם אזרה בגויים"גם הבטחת . שנה 1900נתקיימו במלואן התורה 
, כ אנחנו נשוב אל הארץ"הבטחה שאחהוגם " והשימותי את הארץ"הבטחת 

וזכרתי את בריתי אברהם ואף את בריתי יצחק ואף ", ואז הוא יזכור את הארץ
ותבנו . תחזרו. לפני הגאולה אשיב אתכם ".את בריתי יעקב אזכור והארץ אזכור

בכם יהיו יאוי, שממה. אין בה כלום, כל עוד אתם לא בארץ. אותה מחדש
יכול היה להבטיח דבר כזה ולקיים חוץ מאלהים שברא את מי . שוממים עליה

 .ף שמסוגל להבטיח דבר כזה ולקייםהיש מישהו נוס, העולם וברא את הכל
  .אנחנו כעת במבט לאחור עדים לקיום הכתוב כפשוטו במשך אלפים שנה

והיה נפוץ בידי  ,משה חומשי תורהחכל  את כמוקיבלנו מסיני ספר ויקרא את 
לראות  ניתן. ך נמצאו רק במקומות קטנטנים"ספרי תנ 250. כל עם ישראל

 אותם אלפי ושכתב יםמסופר כתובים על דיו בירושלים" היכל הספר"ב אותם
מי שאמיתי עם עצמו דבר זה חייב לשכנעו שיש בורא . לפני שהדברים קרו שנה

יחד עם ספר  ,נמצא במערות הואכמו שכתוב בספר בראשית שגם , לעולם
, יהו אלהים שברא את העולם והאדם נתן לישראל תורה וציוום עלואות. ויקרא

 אף אחד מהעמים לא. ואת הבטחתו להחזיר אותנו ,ואיומקיים את ו הוא איים
  .זה היה בלתי יאומן, האמין שעם ישראל יחזור אחרי אלפיים שנה לארצו

      
טחה של רמלה וש, ירושליםנד ל'העבירו את בירת הג, וקים'הסלג, מייסדיה החדשים. 2

. ברחו כל התושבים וכשהצלבנים כבשו אותה .הצטמצם מאד והיא אבדה את מרכזיותה

לשושלת הצלבנים סדרה של מאבקים בין , היתה רמלה לזירת קרב 1101-1106בשנים 

אך נאלץ לסגת ממנה , מייסד השושלת האיובית, דין-כבשה צלאח א 1177בשנת . הפאטמית

אך לא בנה את  ,1187- הוא שב והשתלט עליה ב. תל גזרספג תבוסה קשה בקרב ליד שכ

ויתרו על  1191-ב, האיובים לא התעקשו על הגנתה, מסגדה החרב שב ונבנההעיר ורק 

, 1266הסולטאן הממלוכי ביברס כבש את העיר בשנת , הצלבניםשלטונם בה ומסרוה לידי 

, פר מבנים מפואריםמסרק בנו בה ו, הקימו את העיר מחורבותיהאולם גם הממלוכים לא 

  ) המגדל הלבן  או  הארבעים  מגדל  בשם  גם  הידוע(  המרובע  המגדל  היה  בהם  שהבולט

, 15-התחילת המאה ו 14-מאה הסוף הב. וכן כמה מסגדי קבורה 1318- שבנייתו הושלמה ב

ים קבעו בה את מושבם וחדשו את ביניהם יהוד מאירופהסוחרים שמנית כזהעיר  התאוששה

. חזרה רמלה להיות חסרת חשיבות אך לאחר תקופה קצר. לאומי-ה כמרכז סחר ביןמעמד

גם כאשר כבשו . הפילו חללים בין יושביה ודלדלו את הנותרים מגיפות ופשיטות נוודים

בפעם נוספת  פגע בה 1546- ב. לא השתנה גורל העיר, 1516מאנים את רמלה בסוף 'העות

היישוב היהודי עם גבור , 19-רק במאה ה .והרס רעש אדמה עז שהותיר בה לא מעט חללים

כמה התעוררה רמלה מעט ונבנו בה , 1892- ובמיוחד עם פתיחת תחנת הרכבת בעיר ב, בארץ

  .משפחת ברסלבסקי, אחד מהמלונות הוקם בידי משפחה יהודית. מלונות ואכסניות
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תם דהיינו בני המתים שאבדו את יישו" וואלד אל מיית"הערבים קראו ליהודים 
בגלל שהיהודים , הנצרות כולה עמדה בטענה שהיהדות היא אבודה. ואת ארצם

כשהייתי באיטליה פגשתי . אין להם יותר לאן לחזור, הם כביכול ענושי האל
אמרתי לו הנצרות שלכם , כומר איטלקי בקולוסאום בשיחה שהתפתחה בינינו

, כל הסביבהמקום כזה שמם כמו הקולוסאום עם , תראה מה קרה לרומא, נפלה
ועם ישראל חוזר לארצו ובניסי האל מתפתח שם למרות התנכלות מליוני 

כל מה שטענתם על היהדות שכביכול הרגו את משיחכם . ערבים עויינים סביבם
. הכל היה חתיכת שקר ודמגוגיה פסולה ובזויה, והם אבודים וענושים לנצח

ואים פה את האמת אנחנו ר. ואיפה אתם נמצאים, תראה איפה הם נמצאים כעת
מי הבטיח דבר . אין מי שיכול לענות על זה. התנכית בצורה שלא ניתנת לערעור
  .כזה וקיים אותו במשך אלפיים שנה

  .ב

אותו ספר שנמצא גם בכתב עברי עתיק , נעבור לעוד פסוק אחד בספר ויקרא
  . של בית ראשון וגם בכתב עברי רגיל של לפני אלפיים שנה

ִּכי , ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל ַּדֵּבר   .ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר, ֹמֶׁשה- ֶאל ְיהָוה ַוְיַדֵּבר
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  .ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה, ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ָתֹבאּו ֶאל
, ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשנָה  .ְּתבּוָאָתּה- ֶאת, ְוָאַסְפּתָ  ,ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ, ִּתְזַרע ָׂשֶד

א ִתְזָרע   ,ַׁשָּבת ַליהָוה, ָלָאֶרץ ִיְהֶיהַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון  א , ָׂשְד   ֵאת   .ִתְזֹמרְוַכְרְמ 
א ִתְקצֹור   .ִיְהיֶה ָלָאֶרץ, ְׁשנַת ַׁשָּבתֹון ,א ִתְבֹצר ְנִזיֶרִעְּנֵבי -ְוֶאת, ְסִפיַח ְקִציְר 

, ּוְלתֹוָׁשְב, ְוִלְׂשִכיְר ,ּוְלַעְבְּד ְוַלֲאָמֶת, ְל, ְלָאְכָלה, ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְוָהְיָתה
    .ֶלֱאֹכל, ְּתבּוָאָתּה- ִּתְהֶיה ָכל  ,ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ, ְוַלַחָּיה, ְוִלְבֶהְמְּת  .ַהָּגִרים ִעָּמ

א ִנְזָרע ,ַהְּׁשִביִעת הַּבָּׁשנָֹּנאַכל - ַמה, ֹתאְמרּו ְוִכי א ֶנֱאֹסף ֶאת, ֵהן   ְו
ׁש , ַהְּתבּוָאה ֶאת ְוָעָׂשת ,ַּבָּׁשנָה ַהִּׁשִּׁשית, ִּבְרָכִתי ָלֶכם ֶאת ְוִצִּויִתי  .ְּתבּוָאֵתנּו ִלְׁש

ד ַהָּׁשָנה עַ  .ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ַוֲאַכְלֶּתם ִמן, ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ֵאת, ּוְזַרְעֶּתם   .ַהָּׁשִנים
   .ָיָׁשן, ֹּתאְכלּו ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה ַעד, ַהְּתִׁשיִעת

והבטחה זו קויימה . עם חקלאיעם ישראל היה בתקופת ישיבתו בארצו 
  . בכל מחזור של שבע שניםלאותם שקיימו את הצווי במלואה 

גם בימינו מאז שב עם ישראל לארצו מתקיימת הבטחה זו במלואה לשומרי 
. המוכיחים זאת בצורה חד משמעית להלן מבחר סיפורים. מצות השמיטה

, ובכן ".שטייגן"שהועתקו מהוברת " מבחר סיפורי שמיטה"תחת הכותרת " גוגל"נלקחו  מ
וממשיכה גם בימינו מי עומד  ,במלואה לפני אלפי שנים ההבטחה זו שקוימ

מאחריה אם לא אלוהי ישראל שהוא אלוהי הבריאה כולה המוכיח בזה 
  . ות שהוא אדון העולם ואין זולתומפורש
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  ועשת את התבואה לשלש השנים

שבע על כ לאנשי הסוכנות מזכיר מושב קוממיות דווחהיה מבכל סוף שנה 
הודיע , יטהשמלפני שנת הששנה ב .שנהאותה ב שנקטפומאות ארגזים של פרי 

אין זה מתקבל ש אנשי הסוכנות הודיעו "למעלה מאלפים ארגזים"על המזכיר 
לאחר . לבדוק את הרשימותקבוצה מאנשי הסוכנות הגיעה למושב ו, הדעתעל 

הרב מנדלסון רב המושב אל  הקבוצהפנה מנהל  שנוכחו באמיתות הדבר
 הרב פתח. ו בפרדס פי שלשה פירות מבכל שנהגדלכיצד קרה שהשנה , ושאל

וכי תאמרו מה נאכל ": א"כ' ה פסוקים כ"מש ויקרא והראה לכלם את פרק כוח
 וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת', וכו הן לא נזרע, ה השביעיתבשנ
, הבטחה ה"ישראל קבל מהקב עם" ,הסביר הרב ".התבואה לשלש השניםאת 

ה משלם בשנה הששית פי שלש פירות מבכל "הקב, בשעה ששומרים שמיטהש
 קוממיות ה שמושב"ראה הקב, שנה הבאה היא שנת שמיטהוהיות וה .שנה

ויהי הדבר לקדוש , עיניכם רואותשימה ההבטחה כפי ווהנה ק, טהשמי שומר
  .להם בכל שנה ששית ומאז יודעים הם מה  ידווח. 'ה

  האפרסקים שהצליחו

חזה על ש ,"ישראל" -לא היו שומרי שמיטה כי אם אחד " ניר בנים"במושב 
היה זה כשהעמיס את . בשרו עונש על אי שמירת מצוות התלויות בארץ

מתו , באותה שעה ממש, רות ערלה על מנת למוכרם בתל אביבהמשאית בפי
נפל קיר הלול על התרנגולים ומתו הרבה , גם בפעם שניה. כמה עגלים ברפתו

וסיפר , מאז החליט לשמור שמיטה. דברים אלה עוררו אותו לחשבון נפש. מהם
רוב שבלעדיו לא יהיו , דילול בפרחי האפרסקים בשמיטה נמנע מלעשותש

, אפרסקים הגדוליםה וכשקטף את, ראויים לאכילה מחמת קטנם האפרסקים
עד שהגיע , ו לפירות גדולים ויפיםיהחלו האפרסקים הקטנים לגדול עד שנה

  .מהכמות הרגילה שהיה רגיל לאסוף פי ארבע יבול אותה שנה לכמות הגדולה

  בשדה של צביקה

' שמיטה'שנה הבאה שנת , אמר לכולם", בתשובה צביקה רחז, ט"בשנת תשל
 שכניולעגם של ". ללא רבב, לותהקללא . אשמור שמיטה כהלכתה, היא

  .ה ללא הפסקהיתהבמושב 
 וצעקועל חשבונו  התלוצצו, בשנת השמיטה, לעבודתםשיצאו , המושב חברי

  .בלימוד התורה הרחיב את זמני שיעוריוצביקה לעומתם  ".שבת שלום"לו 
די  היום אעלה על : "ולומרהישבר לבטים אם לושנת נסיונות ו זהייתה  

   .החדשה בחייםאו להתעקש על דרכו ". הטרקטור
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, אמרו לו חברים" מילא אינך עובד. "מפסקיו של הרב לא סר כמלא נימה
, שאל: רביאך צביקה ס". נשתמש בטרקטור, השכר לנו לפחות את הכלים"

, ר הרבאמ" אסור", לעגו, הפצירו. ונענה כי אסור לו לסייע בידי עוברי עבירה
  .וזאת המילה האחרונה בענין

מיד בתקופה הראשונה לשביתתו מונה צביקה לרכז . הבא להטהר מסייעין בידו
החום השורר בבקעה הזיק  .תפקיד ממנו התפרנס בכבוד משך השנה. המשק

, צלחה אבשעות שמיררו האיכרים בעגמת נפש על הזריעה של. ופגע בגידולים
האות שהבהב בקרבו כי מן השמים ליווהו להתעלם מן צביקה לא יכול היה 

  . בדרכו ושמרוהו מהפסד
את שדותיהם לקראת עונת הכל הכינו . מ"תש נת השמיטהשל שגיע אלול הב

עקב השמיטה אך צביקה , חרשו זרעו והשקו, ניכשו סיקלו וזיבלו .הגשמים
  .מתין עד לאחר החגיםוה: שב בחיבוק ידיםי

האדמה החרבה המתגעגעת לו  נפל עלוהת, בהגיע חודש חשון יצא למטעיו
לא השכיל צביקה , מחוסר ידע מוקדם. נכונה לו אכזבה מרה עתה .ולטיפולו

בעמדו במשרדי הסוכנות , כעת. להתארגן בשנה השביעית לקראת השמינית
" ?עכשיו אתה בא. "לא ידע צביקה את נפשו, והפקיד שממולו גיחך עליו בקול

וכך עמד לו  ".נגמרה העונה, לך מאומהעכשיו כבר לא נשאר "שאל הפקיד 
 אםגם . העגבניות גדלו, הזרעים כבר חולקו ונזרעו; צביקה לפני שוקת שבורה

   .כי השוק יוצף בירקות אלה שהקדימוהו וזרעו, מכור את היבוליתקשה ליזרע 
פנה  ".ננסה לעשות משהו", לו אמרש, פגש פקידלפתע  ,בעודו עומד תוהה

 - חוץ מכמות זרעי סלרי . חבל: "מצערתוחזר עם תשובה בדק , למחסני הזרעים
ידע שזריעת סלרי לא , כמו הפקיד, גם הוא, צביקה לא נע ממקומו". אין כלום

הכמות המועטת , רק לתיבול תבשילים שהסלרי משמ. תצמיח לו כל תועלת
  . המתבקשת בשוק  נזרעה כבר על ידי חקלאים אחרים

וזרע את הדונמים , י הסלרי שבמחסניםלקח את כל מלאי זרעמחוסר ברירה 
ידע כי יתכן וכל עמלו  .האמין בחי עולמיםו. הרבים שברשותו בזרעי הסלרי

הצמחים . כאשר הסלרי יצמח והוא לא יזכה להילקט מחוסר ביקוש, יהיה לריק
התורה בירכה ", לחש לערוגות הסלרי" וצויתי את ברכתי. "ויבלו בשדה ויכל

בכל עת מצא היו נתונים . צחוק וקלס, לעג ושנינה ,בובמוש ".ועלינו להאמין
  ".שגעון הסלרי"למראה , צביקה ומעשיו בפיות החברים

', מ 1.20של אותה שנה כבר התנשא הסלרי שבשדותיו לגובה של  בחנוכה
; שאיכותם מעוררת התפעלות, ירקות נאים ומשובחים. מקרה שאינו מצוי כלל

 600-700משקל סלרי רגיל העומד על תחת , ג"כל ראש שוקל למעלה משני ק
  .הכמות שצמחה בשדותיו עברה כל דמיון. רםג
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המעשה עשה לו כנפים ונודע בשאר . כך היה כינויו בפי כל, "מר סלרי"
היכן אאחסן את היבול : "תהלך מבולבלהצביקה ו, היישובים הסמוכים

. יתייבשו הצמחים ,לא יקטוף את הכמויות". ?מה אעשה עמה, המבורך
  .?ומה לגבי ההמשך? איך ישלם דמי אחסון על הכמות העצומה? קטוףי

ישב וציפה , בתורה ובברכתה, הייתה זו האמונה התמימה בבורא, ושוב
כבר ; התפלל כי יארע הבלתי אפשרי וימצאו קונים לסחורה שברשותו. לישועה

  .יקנושהעיקר , במחירים אפסיים, גמר בלבו למכור בזול
לקחת מעמנו ", אמר" בזמנו. "על הקו פקיד הסוכנות, בביתו צלצל הטלפון

 .המשיך הפקיד ושאל" ?"עשית איתם משהו, זוכר. כמות נכבדה של זרעי סלרי
דע לך " ..."הן מכוסות סלרי, שדות שלימות זרעתי", גיחך, "יותר ממשהו"

, מדובר על כל הכמות, יש לי עבורך קונים רציניים. שהסחורה שלך שווה הרבה
  ".מיידית ובמזומן והתשלום. האחרוןעד העלה 

באירופה . "מניח לצביקה לעכל את הבשורה, הסביר הפקיד במתינות" שמע"
לא גדל , וסלרי, קרה שהקפיאה את היבשת כולה. שוררת בתקופה זו קור עז

  .נפגעו ממכת הקורשכשאר הצמחים , שנהה
גם , ההודעה על המחסור בסלרי השורר באירופה הועברה למדינות השונות

מצאו כי כמות נכבדה של , שם בדקו ברשימות. למשרד החקלאות היא הגיעה
ביררו מה עלה בגורל הזרעים וכך הגעתי . זרעי סלרי הגיעה לבקעת הירדן

  .לשמוע מה אירע לזרעים אותם לקחת, אליך
נקב   ,צביקה מודע לערכה של הסחורה הנמצאת במחסניו, התמקחו על המחיר

לא ויתרו על הכמות הגדולה הם . ןכ: אירופאים הגיעהבמחיר גבוה ותשובת ה
  .והאיכותית כמותה לא יכלו למצא באף מקום אחר

הסחורה הועמסה על . בדולרים מזומנים, את הכסף קיבל צבי באותו ערב
ומשם במטוסי תובלה היישר , לעבר לוד, בשיירות, משאיות שעשו את דרכם

  .תר בהם גבעול סלרי אחדלא נו. שדות הסלרי נותרו שוממים. לאירופה
התקופה . צביקה נהג בה, שחורה הדורה חצתה את משעולי המושב וולוו

ידע כל ילד להצביע  "זוהי מתנת השמיטה". הבאה רוממה אותו מנלעג לנערץ
וזו היא המתנה , צביקה שמר, אמר לשמור שמיטה' ה: "על הרכב החדש

  ".שקיבל על כך

ה בבקעת הירדן קבוצת חברים גדולה כבר גובש, ז"שנת תשמ, בשמיטה הבאה
. שהביאה את חלקם להתקרב לתורה ולמצוותיה, לשמירת שמיטה כהידורה

בכסף הרב , כיום, אף צביקה .ילדיהם בישיבות והם רואים עולמם בחייהם
ואותה , מאז התפתחו עסקיו, שהגיע לידיו מאותה עיסקה רכש מפעלים שונים

   . מלווה את צעדיו עד היום' ברכת ה
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  ברכה עד בלי די

 החליט .ט ערב שנת שמיטה"תשלשנת עם פרוס  ,נפתלי גר מושב נחלהב
יש אמנם  ,גרועהמצב הפיננסי ה למרות. לשמור שמיטה כהלכתה, נפתלי

 התורהציווי  אבל, הרהר אולי אסמוך עליההיתר מכירה  שלאפשרות 
אין כ "א, התישמטנאלא , לא נאמר תימכרנה ."שביעית תישמטנה ונטשתהה"

וציוויתי את : "התורה מצווה ומבטיחה, ענה לעצמו בהחלטיות, על מה לדון
  . ומי שהבטיח לי יקיים". ברכתי
טרם בחודש אלול  בדרך כללחליט כי יקדים את עונת הזריעה הנעשית הנפתלי 

הזרעים לא ממצים את כוחם אמנם שבו סביבות חג הפסח ל ,בוא הגשם
  . אבל גדלים לפני שנת השמיטה ובחיםמצמיחים פירות שאינם טובים ומשו

 ,השיבוהמזכיר  .וקולרבי, סלק אדום, כרוב, לך לקנות שתילי חסהנפתלי ה
והנה אך . לתמהון המזכיר נפתלי רכש את הזרעים". זרעים לאשתילים אין א"

בניגוד וצא ברינה לכיוון השדה חדשים מיום הזריעה ונפתלי י חלפו שלשה
הכרובים גדלו למרות , ריו להשמיע לו מידי יוםלתחזיות הקודרות שדאגו חב

  . אלא שגדלו בשיא תקופת הקיץ, ולא סתם. שלא היו חסינים נגד חום
ם ים וריחנייראשי כרוב טרי ונדהמו לראות, לשדותיו של נפתלי גיעוהסוחרים ה

ונפתלי קיבל עבורם מחיר , היזדרזו לקנות ממנו את הכרוביםו .עומדים זקופים
  . ן שזו לא היתה העונה של הכרובמכיו, מפולפל

נרקבים השורשים שנותרו , בדרך כלל לאחר שחותכים בסכין את הכרובים
נותרו , לאחר שחתך את הכרובים שהיגיעו לגדלם המקסימלי, עתה. באדמה

וממילא שתו אף , ונפתלי השקה אותם, עדיין כרובים קטנים שלא צמחו דיים
והבלתי יאומן , דוליםרובים הגהשרשים שנותרו באדמה אחר שקטף את הכ

קטף וזכה נפתלי  .גלה כי במקום כל כרוב שנקטף גדלו שני כרוביםנפתלי . קרה
  . כרובים שזרע ביחד עם כרובים שגדלו בשנית

רק , ידיו מלאות עבודה! כרוב גדלפיו ממלמל שירות ותשבחות למי שאמר ל
דורות חדשים  וושוב גדל, סיים לחתוך את הכרובים שגדלו ולמכרם לסוחרים

והורה לסוחרים שקנו ממנו , עד כדי כך שנטל סיר העמידו בשדה. של כרובים
  . מבלי שספר אחריהם, סחורה לשים כספם בתוכו

וכשבדרך , פי כמה מגודלם הטבעיגדלו ראשי החסה , בנוסף לכרוב זרע חסה
לא נכנס בארגז אפילו ראש  הפעם, נכנסים לתוך ארגז שמונה ראשי חסה כלל
ו באוהם , תגלגלה לאוזני הסוחרים בדבר החסה הענקיתהשמועה ה .דאח

לשדותיו של נפתלי העמיסו את החסה על המשאיות והותירו בידי נפתלי סכום 
תושבי המושב באו בהמוניהם לחזות בפלא . כפול פי עשר מהמחיר הרגיל

המדריך החקלאי שהגיע אף הוא הכריז כי לא ניתן להסביר בשום פנים . הגדול
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 נטש, הגיעה שנת השבעב! אצבע אלוקים היא , ואופן איך קרה כדבר הזה
ונסע . לך אדמה" שבת שלום"עבודות האדמה ואיחל לה נירגשות את  נפתלי

שב באהלה של תורה מערב שבת י. של הרב צדוק ברמת השרוןללמוד בכולל 
  .לה במעלות התורה והיראהוע. לערב שבת

ות השמיטה בכל פרטיה ודיקדוקיה מתוך נפתלי קיבל על עצמו לקיים את מצ
כפי שהצהיר אלהי ישראל  וזכה להגיע להכרה מלאה. מסירות נפש עצומה

כי אם הצליחו זרעי כרוב וחסה לנבוט ולהצמיח  "כי לי כל הארץ" .בתורתו
ועל אף שלא היתה זו , שתילים על אף שנכונו להם סיכויי הצלחה מועטים

  . יחו הזרעיםוברצונו יצל, עולםיש אדון למשמע ש. התקופה המתאימה לזריעה
ובאו לראות במו . חבריו במושב שמעו אודות היקף רווחיו האדירים של נפתלי

דביקם בהתלהבותו בספרו להם את הניסים הונפתלי  ,עיניהם את הבלתי יאומן
, גולל באוזניהם את החובות הכבדים שרבצו על כתפיו. שראה בעינים, הגלויים

עוד נותר בידו סכום הגון . ולא רק זאת . יו הגדולים כיסה אותםועתה עקב רווח
  . ומכונית הדורה, שהספיק כדי קנית דירה מרווחת

  השומר שמיטה מרויח

שהיא מלאכה נחוצה מאד לגידול " גיזום פרחים"במושב תלמי אליהו לא עשו 
והוציאו חמישים אלף , היו שגזמו. ל"בפרט לאלה המיוצאים לחו, פרחים
  .לא גזמו הוציאו שמונים אלף פרחיםשמרו שמיטה וואלה ש, פרחים

שנחלקו ביניהם לגבי שמירת , מעשה היה בשני שותפים, עוד באותו ענין
. והשני לא הסכים בשום אופן, האחד רצה לשמור שביעית כהלכתה. השמיטה

האחד נמנע מלעשות מלאכה בחלק , נאלצו לחלק ביניהם השדה, מחוסר ברירה
התברר , משהגיעה עונת הקטיף. השדה כדרכו בכל שנהאת זיבל  והשני, שדהו

בבדיקה מעבדתית . נתקלקלו בלי תקנה, כי פירותיו של השותף שזיבל שדהו
, חברו .שנעשתה בקרקע נמצא כי חומרי הזיבול הזיקו לקרקע והרעילוה

  .תמידיותר מנמצאו פירותיו טובים ויפים , השותף השני שלא זיבל

  קוממיותסיפורי השמיטה ב

ב לא "אחרי שנת השמיטה תשי יכ, ג רבי בנימין מנדלזון מקוממיות"כתב הרה
ובדוחק , זרועאסור ל סוריאבשביעית שגדלו בחטים מלפי ש, היה חטים לזרוע

חטים שבורים ומתולעים שלא היו , השיגו חטים מקיבוץ סמוך מהשנה הששית
אם אין , ואמרתי לו, מה לעשות' ושאל אותנו האברך וכו, ראויים לזריעה כלל

וכל . ת יעזור לחטים אלו"והשי ,חטים אחרים תהיה מאמין בחי עולמים וזורע
והזהירו שלא נעשה נזק גדול , הסביבה שחקו עלינו על שזורעים חטים כאלה



 יוסף               תורה משמיםנר                
 

יא

וכל אלה שחרשו בסוף , לא היו גשמים בתחלת החורף םובשנה זו ג, כזה
ואנחנו לפי , עיהם בקרקע היבשהנרקבו זר, במוצאי שביעית מידשביעית וזרעו 

ול המועד סוכות של מוצאי חלא ב םרשנו בסוף קיץ של שנת השמיטה גחשלא 
ואחר כך נמשכה , ונמשכה חרישתינו עד מאוחר לתוך החורף, שביעית
והצלחנו בתבואה הצלחה , וכשגמרנו התחילו הגשמים לרדת בשפע, זריעתינו

בעוד שבכל , לעים שזרענוונעשו פלאות בחטים השבורים והמתו, מרובה
    )ספר שמיטה בהלכה ובאגדה עמוד קסז(, הסביבה לא היה יבול

בחודשים הראשונים היה זרוע , ט"'כי בשנת השמיטה תש, סיפר שם ועוד
ולאכול , שמותר לקצור בשביעית, בשדות מאכלי בהמה שנזרעו לפני שביעית

, ים הסמוכיםוהנה ביום ששי אחד בא ארבה לרוב לכפר, בקדושת שביעית
ואנשי מקומינו באו בחרדה שיש סכנה גדולה של אכילת כל הנזרע על ידי 

, לגבולינו םהגיעבו, והנה בא מחנה גדול של ארבה עד לגבול קוממיות. הארבה
ולא נשאר ארבה אחד בכל , וכלעומת שבאו כן הלכו, תיכף פנו לנו עורף

  .ולא הזיקו במאומה, גבולינו

אמנם . ז החליטה הסוכנות לנטוע פרדסים לקוממיות"בשנת תשיכי , עוד סיפר
כי מסכימים אנחנו רק אם יתחייבו לשמור כל הלכות שמיטה , העמדנו תנאי

ואנחנו עמדנו על זה , הם סירבו למלא אחרי התנאי שלנו, בפרדס לפי הוראתי
הגם שבעבודת הפרדס היו מתפרנסות כמה וכמה משפחות והיה  ,כצור חלמיש

ח דברנו עם מנהל הפרדסים והסברתי "עד שבשנת תשי .וממיותמגיע רווחה לק
ונתרשם . לו את גודל קדושת השמיטה ועד כמה שחביב עלינו קיום מצוה זו

טע וכל דיני נכי הפרדס י, וקבלנו ממנו הודעה כתובה וחתומה על ידו. מאד
הושקע בו כחצי מליון , הפרדס ניטע, וכן היה. שביעית ישמרו בו כפי הוראתי

, ט"והנה בשנת השמיטה תשי. ומנהלי הפרדס מלאו תמיד אחרי הוראתי, רותלי
אמרו לי מנהלי הפרדס שלדעתם אני מסכן את , שנעשתה בדיוק כפי הוראתי

ואני עלול לגרום להפסד הסכום הגדול , י שלא נעבד כראוי"ע, הפרדס
ט בא מנהל הפרדס ואמר לי בהתרגשות "תשי שנתה בסוף "וב. שהשקיעו בו

מלבד בפרדס , ובכולם עבדו כרגיל, כי שנים עשר פרדסים ישנם תחת ידו, רבה
ולבסוף פרדס קוממיות הצליח , קוממיות שלא עשו את הרצוי והצריך לדעתם

ואמרתי לו , ושאל אותי שאסביר לו הדבר, הרבה יותר משאר הפרדסים, מאד
ת הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל "הראשון הוא שהשי" אני מאמין"שה

ת "הצליח השי, בפרדס יתברךולפי שאנחנו עשינו רצונו , וגם הפרדס, המעשים
לא הפרדס בקוממיות "וכך נרשם במחלקת הפרדסים הממשלתית . את הפרדס

  "עובד בכל שנת השביעית והצליח



 יוסף               תורה משמיםנר                
 

יב

הגופים , ועדות השמיטה, הורגש מחסור בבצל, לקראת חג הפסחט "בשנת תשי
  .ןהקשורים לנושא חיפשו נואשות פיתרו

צל ממדינה בשהובילה מטען של יום אחד נודע לרב מנדלסון שאניה מצרית 
חדרה בטעות למים הטריטוריאלים של ישראל וצוות , ערבית אחת לשניה

הרב החל . אנשי משטרת הגבולות החרימו אותה ואת מטענה. האניה נמלט
עד ששכנע את מי שצריך שהמטען פשוט יועד על ידי , לפעול אצל השלטונות

הבצל חולק חינם  .השגחה העליונה עבור שומרי השמיטה בארץ ישראלה
  )תקכד' ד עמ"תשנ' מבקשי תורה כרך ב( .לשומרי שמיטה

  .וציויתי את ברכתי

, ברד חזק וכבד מאד, בשנת השמיטה ירד באיזור המועצת האיזורית גזר
ובכל האיזור הוזקו הכרמים בסכום , שמיד כל פריחה ולבלוב שעל העציםוה

לא , ובמושב בית עוזיאל שבו שומרים שמיטה כדת וכדין', מליון ש 8 - כ של 
  . והיה זה לפלא, למרות שירד ברד חזק כבכל האיזור, נפל אפילו לבלוב אחד

שחזר בתשובה בשנים , סיפר לנו חקלאי ממושב כפר שמואל, ס"בשנת תש
ום וכאשר נודע לו איסור התורה לעבוד בשמיטה החליט בו במק , האחרונות

ובחודשי הקיץ האחרונים . ולא לגעת בשדה כלל, לשמור כל דיני שביעית
כאשר אסף את תבואתו הופתע מאד לקבל יבול של פי עשר מהיבול של השנה 

השנה קיבל חמש מאות , ט קיבל חמשים חבילות"שבשנת תשנ. שעברה
וכל זה בגלל שקיבל על . והיה הדבר לפלא ושחו בו כל אנשי המושב. חבילות

  . מו בתמימות והחלטיות לשמור כל דיני  השמיטהעצ

 :וכך הוא סיפר. של עובדיה לוי עשו בערב שביעית פי שלש יותר" לימונים"ה
" חווה"בין עצי הלימון של ה. היתה זו שמיטה ראשונה שאותה התכונן לקיים

. עץ זה הוא בדרך כלל פחות נדיב בפירותיו, "לימון קייצי"שלו יש מה שקרוי 
כמו שכתוב בברכת . םפני השמיטה הוא נתן יבול של שלש שניל, אולם

  ".ש שניםלשל"השביעית 
 30על לימון שכזה  קיבלבימים כתיקונם הוא  ,הברכה ביבולו היתה גם במחיר

הוסף את מכפיל . ₪ 1.6לא פחות מאשר  קיבלבערב השמיטה הוא ו, ג"לק' אג
  ... 15היה פי  והרי רווח הלימון הקייצי של, המחיר על מכפיל הפרי

  .החקלאים משדה אילן

במקום בחורף שנת , ז"בערב שמיטה תשמזרעו  אנשי מושב שדה אילן
  . כל המומחים לעגו להם שהם מבזבזים את הזרעים לחינם. השמיטה

, היו להם סימן ראשון לברכת שמים, ז"הגשמים הראשונים של שמיטה תשמ
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והתפשטות הגשמים על  התארכות מופלאה של עונת הגידול אולם גם אחר כך
הפכה בסופו של דבר את פרשתם לסיפור פלא בכל , פני תקופה ארוכה יותר

ואילו תושבי שדה אילן ראו , שבו מגדלים רבים סבלו נזקים חמורים, האיזור
, לא פלא הוא שהחקלאים שם נאבקו בשמיטה שלאחריה. הברכה בעין ממש

  . השביעית כהלכתהנגד כל הגורמים שניסו להניאם מלהצטרף לשומרי 

  הרבנית והתפוח

בוקר אחד היא הודיעה במפתיע . היתה עובדת רומניה, בביתו של רב ידוע
. לרבנית שהיא נאלצת לחזור לארץ מולדתה וממחר היא מפסיקה לעבוד

, ראתה על השולחן תפוח. מה עבור עבודתה- ביקשה להעניק לה דברשהרבנית 
  . לעובדת יפה והגישה אותו כתמורה- עטפה אותו יפה

ואשתו סיפרה לו את הודעתה של , הגיע הרב, לאחר שהעובדת יצאה את הבית
נתת לה את , כיצד: נחרד הרב ואמר .העוזרת ועל התפוח שהעניקה לה במתנה

צריך . ויש איסור לתת לגוי פירות שמיטה, והלא שנת שמיטה היא, התפוח
  .לרוץ אחריה ולקחת ממנה את התפוח

בדיוק . ה על יד תחנת האוטובוסיםמצאה את הרומניולרחוב  ההרבנית יצא
מה - והרבנית מסמנת בידה לעובדת שיש לה דבר, באותו הרגע הגיע האוטובוס

  .אך זו עשתה עצמה כאינה רואה וכאינה שומעת ועלתה על האוטובוס, ממנה
, שילמה לנהג כרטיס נסיעה הרומניה, הרבנית עלתה אף היא לאוטובוס

אל : "ואמרה', כניעה'עשתה תנועה של , קרבת לעברהבראותה את הרבנית מת
את שלפה מהתיק היא , ובעוד היא מדברת". אחזיר לך הכל, תעשי לי מאומה

  .של הרבנית כל תכשיטיה
ביקשה מהרומניה שתחזיר לה , למרות ההלם הגדול שאחז ברבנית למראה הנס

והתברר , רק לאחר מכן התפנתה לעמוד על מה שאירע לה. את התפוח
היו , העובדת רוהמרדף שניהלה אח, שאלמלא ההקפדה על הלכות שביעית

  )עלינו לשבחספר (. נגנבים ממנה תכשיטים יקרים שעברו מדור לדור במשפחה

  הפרות שהורעלו

, ה בשדותיו כמות ריסוס מוגדלת"יהודי ששבת בשנת השמיטה נתן לפני ר
ץ לרפתו וראה בשמחת תורה הצי. השדה בשביעיתאת בכדי שלא יצטרך לרסס 

ודאי אכלו הפרות , אבוי לי", נזכר לפתע. והנה פרותיו שוכבות ובטנן נפוחה
הרי חג , יקרא לרופא, מה יעשה." מעשבי השדה המרוסס ועלולות הן למות

את  ל וסיפר לו"נכנס לבית הרב מנדלסון זצ, ועלול הוא לחלל חג, היום
היהודי , טה לא ינזקאמר לו הרב שיהיה בטוח שבזכות שמירת שמי, מאורעה

 .הכנסת הלך בשמחה לבית
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, ואמר כי אין מה לעשות הפרות הורעלו ןבדקש, במוצאי החג הזעיק את הרופא
, על הפסד ממונו, היהודי לא הזיל דמעה אחת. שעות עומדות למות 24תוך 

  ".הרב הבטיח לי שלא יקרה נזק", באומרו
הנס . והתהלכו ברפת, צןהפרות קמו מרב, עברו עשרים וארבע שעות והנה פלא

  .לא אירע נזק, בזכות שמירת שמיטה .היה בפי כל אנשי המושבות

  .שלשיבול שישית פי 

נאמר בין היתר , א"חשון תשס' ש אור לז"בשידורי החדשות שהושמעו במוצ
  .שהשנה התברך יבול הפירות והירקות פי שלש משנה רגילה

" וציויתי את ברכתי. "חידוש אין בכך כל, עבור יהודים מאמינים בני מאמינים
ל יבול עד שכאשר שומעים היום ע, כל כך. וכך מוכרח שיהיה, אמרה תורה

זאת מספר . לא זוקפים כלל גבה, שה מהרגילהשנה השישית שהצמיח פי של
על שדות שהצמיחו פי , וסיפורים זורמים. כל חקלאי שהחליט לשמור שמיטה

, בילדים זוגות שנפקדו: ות מן הצדרט לישועזאת פ. שה ויותרפי חמ ,כמה מכך
חולים שהבריאו ועוד מעשיות רבות מעין , משפחות שהתבססו, חובות שכוסו

ששמרו על קיום שמיטה  הקולחים בשטף מפיות אותם חקלאים תמימים, אלו
  .בטבעיות שאין אחריה עוררין, כהלכתה

נה מה נאכל בש"שבמוחם מנקרת השאלה  ש זוכים קטני האמונהליבול פי של
וצויתי את : "בהם מתקיימת תשובת התורה לשאלה..." הן לא נזרע, השביעית

אך ההולכים בתום ". ועשת התבואה לשלש השנים, ברכתי לכם בשנה הששית
  .יבול פי כמה וכמה, אלה זוכים לברכה ללא קיצבה, בלב שלם 'הוסומכים על 

ם נוכח חשים שאינם יכולים להישאר שאנני, אנשים שרוח בהם, לאור זאת
. ניסים אלו אינם שונים מהמן שירד לישראל במדבר, לדעתם. המקרים הללו

שדות שהכל ניבאו עליהם שחורות כי ישארו בשממונם הוריקו פניהם , הנה
זרעים שהכל טענו כי אינם ראויים למאומה התנשאו לתפארת ; והצמיחו

לה קונים  באו ואמרו כי הסחורה הרבה תרקיב מאין ; והחוזים למיניהם התבדו
י בל, רים שלא הותירו במחסנים שק וארגזסוחומקצווי ארץ הגיעו לפתע 

ניסים שלא מדרך . סכום כפול ומכופל, להתמקח שילמו עבורם ככל שהושת
  .ללא הסתר, נגלית ונראית' יד ה, הטבע
בכספים שהרוויחו מהיבול שגדל  ,אותם חקלאים בעלי אמונה אלומרבים 

עושים חיל בפרנסתם , רכשו מפעלים משגשגים, תאו השמיני, בשנה השישית
  . ונחת ושמחה שוררים בביתם

הסיפורים המובאים במסגרת זו הם רק דוגמא קלה מים הסיפורים שלכולם 
   .ניסי השמיטה: אותה הכותרת
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, היצר יודע איך לרמות את האדם שגם כשהוא רואה את האמת מול העיניים
ממציא לו תיאוריות מנוגדות ו. ות לבוהוא ממציא לו תירוצים להמשיך בתאו

ח לו עם תיאוריה כזאת כי העיקר זה פוטר אותו ואבל נ, להגיון שלו עצמו
. העיקר לפרוק עול, כדאי לו להאמין בדארווין ושכמותו. מלקיים תורה ומצוות

כשאדם רוצה ללכת בתאוות לבו הוא מתכחש לאמיתות התורה כדי לפרוק 
שיראה רק את שתי העובדות , שר עם עצמואבל אם אדם י. עולה מעליו

שילך לבדוק וימצא שהדברים שאמרתי עד . שינסה להתמודד איתן, שהבאתי
לראות מול . אין הרבה מה לבדוק, כמה הן נכונים ומוכחים במציאות היום

האמת שהוא נכתב לפני , העיניים דבר שנכתב לפני אלפיים חמש מאות שנה
אבל לפחות יש לנו קלף כתוב מלפני . יניבס, שלשת אלפים וחמש מאות שנה

  .והדברים מתקיימים מול העיניים, אלפיים חמש מאות שנה

 ת ישיב א 'הש. בנבואה ישעיהו הנביאכתב  לפני אלפיים וחמש מאות שנה
הוי ארץ צלצל כנפיים אשר ". אלפיים שנהלמעלה מאחרי , לארץ ישראלנדחי 

לכו מלאכים קלים אל ". כוששבם על אותם יהודיהוא מדבר  "רי כושהמעבר לנ
ו קו ומבוסה אשר בזאו גוי ממושך ומורט אל עם נורא מן הוא והלאה גוי ק

סטוריה של יהודי אתיופיה יודע ימי שיודע את הה ח"ישעיהו פרק י .נהרים ארצו
  . שעד לפני ארבע מאות שנה היתה להם מלכות

וכבש " מדה ציוןע"לפני שבע מאות שנה נלחם עמהם מלך האתיופים הנוצרי 
ושרף להם את כל ספרי התורה והתפילין והמזוזות והרג את , את מלך  היהודים

, והפך אותם לבורים ועמי הארץ ששכחו כמעט את כל התורה, הרבנים שלהם
. הוא למעשה השמיד אותם. והמתכונת ההלכתית של היהדות ירדה מהם

רח שהכריח הפלאשמורה הם חלק גדול מהם מאותה תקופה שבעקבות ההכ
" סמין"כל חבל  ,לא עמדו מול הלחץ עשו את הטעות הזאתו להתנצר אותם

רואים את , הם ניכרים. שייך לבני דן" גונדר"וכל חלק . שייך לבני אשר
המלך האחרון שלהם . בכל אופן הם שני שבטים שלנו, ההבדלים ביניהם

ו למגר מלך לפני כשלש מאות וחמישים שנה ומלכי אתיופיה הצליח, גדעון
, אותו לגמרי ולהביא אותם למצב שהפכו להיות גולים מרודים שבויים ובזויים

מנבא  ישעיהו. "אשר בזאו נהרים ארצו רי כושהגוי ממושך ומורט מעבר ל"
ובאמת עם ישראל בארץ . שהם יבואו ועמהם עוד יהודים מארבע כנפות הארץ

חרי אלפיים שנה מכל המקומות בעולם מתחילים לבוא א .מורכב ממאות עדות
ביא לפני אלפיים וחמש ישעיהו הנאבל . התורה ודברי ישעיהו הנביאכדברי 

אים אותם לשדה התעופה אה בנבואה את המטוסים איך הם מבימאות שנה ר
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מי ", והוא כותב. אה איך האתיופים ושאר העולים יורדים ממטוסיםהוא ר. לוד
מי , הוא שואל בהתפעלות 'ס ישעיהו. "אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהן

מעבר , כיונים שבאים אל הארובות שלהן, הם עפים, הם אלה שיבואו כעב
, ישעיהו הנביא לפני אלפיים וחמש מאות שנה מדבר על תעופה. להרי כוש

 וינחתו לארץ ישראל עם מטוסים יבואושיושבים מעבר להרי כוש , שקהל עצום
מי ניבא אותו את , יןהקוף של דרוו את ישעיהוזה ניבא  את וכי, בארץ ישראל
אם זה לא מוכיח את האמונה של הנבואה האלוהית אז , הי ישראלזה אם לא אל

מתגשמים אחרי אלפיים חמש , הדברים נראים מול העיניים. מה כן מוכיח
ספר ישעיהו מלפני אלפיים שנה נמצא בהיכל הספר בירושלים עם , מאות שנה

עת מישהו בסתר אחרי שהאחים רייט גילו את לא כתב אותם כ. הפסוקים האלה
וישעיהו אמר את . יש לנו אותו כתוב בדיו מלפני אלפיים שנה לפחות. התעופה

והדברים מול העיניים שלנו . 'הדברים לפני אלפיים חמש מאות שנה בשם ה
, מי יכול לפקפק אחרי דברים כאלה ולשאול אם תורת ישראל אמת. מתגשמים

. י שרוצה לפרוק עול תורה מחפש כל מיני תירוצי הבלרק מ. ך אמת"אם התנ
, יבין שמשה אמת, אבל מי שישר עם עצמו שבאמת רוצה להכיר את האמת

  . ותורתו אמת

   .ואסיים בדבר נוסף

יש ליד הבריכה , שממלאים אותה במים מהברז, מקווה זו בריכת מים רגילה
יש חור בתוך . כליבור מים שהגיעו מהגשמים בלי יד אדם ובלי שיהיו בתוך 

את מי משיקים . המקווה בגודל מתאים שמחבר את שני סוגי המים עם פקק
הופכים להיות ראויים למקוה כמו  ברכההואז מי , הבריכה עם מי הגשמים

לאחר השקה זו המים שבבריכה . אחר כך סוגרים את הפקק. המים שבתוך הבור
   .כשרים לטבילה בין לאיש ובין לאשה להטהר מטומאתם

 הואפעם . קראו לו הריבניצר, הכרתי אדם צדיק וקדוש שהיה לו רוח הקודש
תקראו , בלבד זה מים רגיליםכי פסול נכנס למקוה ואמר רבותי המקווה הזה 

, אמרו לו הרבי אומר שזה מים רגילים, הלכו העירו את הבלן מהשינה. לבלן
 ,ת המקוההוא מילא א. מיד הוא התרגש ואמר אוי שכחתי להשיק את המים
אם אנחנו היינו נכנסים . אבל שכח לחבר את המים הרגילים עם המים שבבור

אבל הוא בקדושה שלו כשנכנס למים חש שמי . למים לא היינו מרגישים הבדל
יש . היו כמה נוכחים שראו את זה. ואינם אלא מים מהברז, המקוה לא חוברו

  . כח ויש למים האלה, בעם ישראל עוד אנשים בעלי כח רוחני

ה המתבקשת מאליה היא שמשה אמת ותורתו אמת כפי שקבלנוה נהמסק
  .מאלהי העולם בהר סיני
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  בריאת העולם והאדם

נבין איך נברא וכש. בריאת העולם נבין איך נברא האדם תצורכשנדע את 
ואז נוכל גם כן להבין את העניין  ,ג מצוות"נבין מה הקשר שלו לתרי ,האדם

, ולמה יש יהודים וגויים ,תכליתולאיזו האדם בעולם את בני  'ו ברא העבורש
  .שהם למעשה שבעים ושתיים אומות, ושבעים אומות

הם מוכרחים לומר שהיה מפץ . אין להם הסבר אחר. מפץ הגדולבכולם מודים 
צריך שיהיו שני דברים , אבל כדי שיהיה מפץ. גדול שממנו התפתח העולם

תגובת שרשרת של בריאת העולם הזה חלל וחומר שיתנפץ ויגרום ל, יסודיים
החלל והחומר  ואין תשובה כיצד הומצא, לאתאיסטים. כל מה שיש בול ע

כי , קהי חושים כדוגמת עיוור שהחליט שאין בעולם צבעים והם ,שגרם למפץ
, כמו שאומר ישעיהו הנביא. חליטו להיות כאלהוה. הוא לא מבחין בהם

פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע , ו השעהשמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיני"
לא , זניים והעיניים כבת יענההם סוגרים את הא ".ולבבו יבין ושב ורפא לו

פתאום נהיה גז , יווצר מאליו מפץהלא יתכן ש. ראיתי לא שמעתי סימן שאין
כל מדען נורמלי צוחק על . פץ ופתאום נהיתה בריאה כל כך יפהגרם למש

שאת פרי  ,ואיינשטייןכדוגמת ניוטון  ם האמיתייםהמדעני. האתאיסטים האלה
שיצר  שיש בורא לעולםהגיעו למסקנה , החכמה שלהם אנחנו קוצרים עד היום

מדמה את היקום כמה מספריו וניוטון ב. וממשיך להשגיח על קיומו ,את הכל
, ת אחד לשניבחפיפה מושלמי ענקי שכל חלקיו פועלים בדיוק לשעון מכנ

 הכבידה" ,וכלשונו. מכוון את מחוגיו כל רגעשים האלזה השעון כשיוצר 
אבל היא לא יכולה להסביר מי הניח אותם . מסבירה את תנועת הכוכבים ביקום

רים הללו ויודע מה יעשה ומה ים מושל בכל הדבהאל. בתנועה מלכתחילה
הוא כתב  .לניוטון היו כמה מקצועות שבכולם הוא הצליח ".להיעשות יכול

רוחני שיושב בורא ומשגיח  הוא הגיע למסקנה של אלבהם פיה ספרים בפילוסו
ך במסגרת "הוא האמין בתנ. בדיוק כמו שאנחנו היהודים מגדירים אותו ,ועושה
הנכונים שלו  ך עם הפירושים"שהיה לו כאחד שלא ידע את התנהמוגבל הידע 

, ך"דע את התורה והתנאין ספק שאם ניוטון היה יהודי וי .ולא את לשון הקודש
עם המח המבריק שלו היה יכול להיות אפילו אחד מהמקובלים הגדולים 

שהאלהים יצר את הכל ואין שום תנועה , הוא הגיע להכרה מושלמת. ביותר
  . שזזה בלעדיו

והרוח העילאית , הדת שלי מורכבת מהערצה כנועה", איינשטיין כותב בפירוש
ו מסוגלים לתפוס והבלתי מוגבלת המגלה את עצמה בפרטים קלי הדעת שאנ

תבוני  חהשכנוע העמוק הזה בנוכחותו של כ. במוחותינו השברירים והחלושים



יח יוסף               בריאת העולם והאדם       נר         

למרות שהוא  ".עליון המתגלה ביקום שאינו ניתן להבנה הוא אידיאל האל שלי
, כי הוא היה רחוק מפילוסופיה, לא האמין במושג האלהות שאנחנו מאמינים

נמצא משהו , אפשר לחוותשמהיכולת לחוש שמאחרי כל דבר ש"הוא כותב 
משהו שיופיו ושגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין . שמוחנו אינו יכול לתפוס

אינני מנסה לדמיין אלהים  .במובן הזה אני דתי. וזוהי דתיות, ובהשתקפויות
די לי לעמוד אחוז יראה מול מבנהו של העולם ככל שהוא מתיר לחושים . אישי

. אני רק רוצה לדעת מה אלהים חושב. הלא מספיקים שלנו להעריך אותו
והוא ביקש לדעת מה אלהים , כיהודי נפשו בערה בו ".השאר פרטים קטנים

שדרכם הוא הגיע להכרה , אבל עם כל הידע והחכמה המדעית שלו. חושב
הוא לא  ,בצורה מורכבת יש אלהים שברא את כל הדברים האלהומסקנה ש

לאלהים . ביל מה הוא ברא את זהבש. שאל את עצמו שאלה פילוסופית פשוטה
מטרתו , ברור שאם הוא ברא את העולם החכם הזה. חכם אין עניין במשחקים

הוא לא ברא את האנושות סתם כדי שיעשו מה שלבם . היתה לצורך מסויים
שיבה הזאת לא הגיעה אליו כי הוא לא חקר בצורה חה. חפץ ללא דין וללא דיין

ובכל זאת הוא הגיע . ה פיזית בלבדרק בצור. פילוסופית את המדע שלו
והוא הגיע למסקנה שזה . שמתכנן את הכל, למסקנה שיש כח שיוצר ובורא

אם הוא היה יודע מה היהדות  .נקרא אלהים והוא רצה לדעת מה הוא חושב
, יכול להיות שהיינו מרוויחים עוד מקובל עצום גם כן, חושב' אומרת מה שה

  .אנחנו ולא, לא הוא זכה. אבל לא זכינו
חלל החומר שגרם לבריאה להתפתח ואת האת ' הקבלה מבארת כיצד ברא ה

בריאת האדם היא דוגמת וש .וכיצד התפתחה הבריאה. שבו נבראה הבריאה
, איך נברא העולם ואיך האדם מקביל מדוייק שלו ביןכשנ. כולויקום הבריאת 

ח "על רמח מצוות עשה "רמ ,ג אברים שבאדם"ואיך התורה מורכבת על התרי
  . נבין את מטרת הבריאה, ה הגידים"ה מצוות לא תעשה על שס"ושס, האברים

, עפר, אש, שבבריאההכלליים הפילוסופים היוונים דברו על ארבעת היסודות 
 יםמדברי "והארהזוהר  .לפי מידת חלוקתם באדם נבנה האופי שלוורוח ומים 

 ביוונית ו מה שנקראוהיסוד השורשי שממנו יצא, בהרחבה על ארבעת היסודות
וממנו התפשטה הידיעה , זה מדוד מלך ישראלדבר ם קיבלו יווניה". היולי"

1באומות העולםהזאת 
.  

 העפר מוגדר ככחויסוד , חיובימוגדרים ככח  אש רוח ומים, שת היסודותשל
  המפץ. שמקורו מתוך החלל שנבראו, המזדווג לחיובי ומקבל ממנו שלילי

  

 שאמפדוקלס ,שכותב משם שהראסתני -105ל עמוד "ירושלים תש-  "פילון"ראה בספר . 1

  .חי בימיו של דוד המלך שאליו פנה ושמע לקח מפיו) י"שנ, יסודות' שהמציא את ענין ד(



יט יוסף              בריאת העולם והאדם       נר         

 ,חיובי בלי שלילי לא יכול לפעול. מתרכובת של חיובי ושלילינעשה הגדול 
ליו אכשהתחברו ש כח שלילי בחללברא  'וה ,שום דבר לא נעשה מאליוו

  . שממנו התפתח העולם המפץ נגרם, הכוחות החיוביים

מיסוד  ,טלה .1 .מתחלקים בין שתים עשרה המזלות בסדר זההיסודות ארבעת 
 ,אריה .5. מים ,סרטן. 4 .רוחמיסוד  ,תאומים .3. עפרמיסוד ה ,שור .2 .אשה

 ,יגד .10 .אש ,קשת . 9. מים ,עקרב. 8 .רוח ,מאזניים. 7 .עפר ,בתולה .6. אש
העפר והמים . העפר לא מתחבריםוהאש . 2מים ,דגים. 12 .רוח ,דלי. 11 .עפר

, זאת אומרת. הרוח והמים לא מתחברים. האש והרוח מתחברים. חבריםתמ
גם . ארבע מספר שתיים עםכן מספר ו, מתחברים שלשמספר אחד עם מספר 

וכל  ,חלקיםמהרבה  מורכבתמולקולה גדולה ש תבנוי בצור, של האדם  D.N.Aה
' מסו ,שלש 'מס אחד הולך עם' מסותמיד . מחולק לארבע נקודות חלקיק

אדם שיש לו שוכשם  .והעולם זהההאדם  תבריאיסוד כי . ארבע' מסשתיים עם 
כן כל , ו ואולי גם לא בשכלוגופבמבנה  רגיל תפקדלא י ,  D.N.A-ב פגם קטן

 ,שקר ,גזל ,בהמותו זרעים אדבר הגורם לשינוי רוחני במבנה העולם כגון כלאי 
פוגם  ,ועוד ,קשר מיני בין יהודים וגוים, משכב זכר, עבירות של עריות

  .לנזקי טבע בדרגות שונות לפי כובד הפגםגורם ו בתפקודו הנכון
הלבנות הן כנגד  .שבדם עם הכדוריות יםמתקשר ,מצוות עשה ולא תעשה

ה על בחינת הלבן צבעו מור. והאדומות כנגד מצוות לא תעשה, מצוות עשה
 חיי. הגוברת בו" גבורה"והאדום צבעו מורה על בחינת ה, בו הגובר "חסד"ה

גם  כך .ואילו הלבנות הם ההגנה של הגוף, האדם נובעים מהכדוריות האדומות
, מצוות לא תעשה הם עיקר קיום הנפש ופוגעים בה אם אדם עובר עליהן

   .ומצוות עשה הם התחזוקה של הנפש
 .הגוףהבסיס להתלבשותה בתוך דם זה , זו הנשמה' א. דם -' מורכב מא" אדם"

  הטסיות של הדם שגורמותו, זה הנוזללבד ו' לבד ומ' ות דמתחלק" דם"אותיות 
אכילת  שלדם הנידה הוא תוצאה . 'עם המ' התרכובת של הדבאות מ, לקרישה

עץ הדעת היות והיה בו  שנוצר מאכילתהדם ו. יוצר דם המאכל כי. "עץ הדעת"
  . דם הוסת של האשהלגרם , רע

ל כש, לפני חטא עץ הדעת וחוהכתנות אור שהיה לאדם חלק מרניים הם והציפ
 העולמות לחמשת יםקשור והי הם ועל ידה. חלקה ןציפורבמכוסה  היה םגופ

 פרחו מעלהציפורניים  אחר חטא עץ הדעתל. יתהאת המערכת האלו והכירו
 ,תנות עורכ קבלואור הכתנות ת ותמור, על קצות האצבעותרק נשארו ם וגופ

  יפורנייםהצ. הגוףלכסות את  והוצרכו ,שקישר אותם רק לעולם הזה הגשמי
  
  .ראה בספרי שער יוסףם וניתרכובת שאחוזיבבחדשי השנה היסודות מופיעים . 2
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 נחשצד ה, עוברות את הבשר ןכשהכי , ותהאצבע אסור שיגדלו מעבר לבשר
 לעוטפם הוא צריך מיד ואדם גוזז ציפורניכשו. ומטמא אותו האדם מתלבש על

פחדים הכנס לאחרת הוא יכול ל, דייםטול יליו ולהשליכם לפח האשפה
   .סיבהמבלי , חרדותו

ולא תהיה  האמתאת  האדם יראה ,תפשט בגוףת יאהאם ו, אמת שרשההנשמה 
' ואותיות המ, בשלמותה 'ארק אות  מתלבשת בגופו" אמת"מה ולכן. בחירהלו 

ונוצר  ,'מ הפכה' ת ואות. 'ד הפכה לאות' מ ואות, יםעשרה אחוז ריםמאי' והת
" אדם"נהיה , הנפש על הדם שבגוףשל ' אמתלבשת כשו .שבונה את הגוף דםה

והרוח תשוב " כתובכמו ש, למעלה מסתלקת הנפששהיא ' הא, מתשכו. גשמי
ושורים  ,מהאמת שבים לגדלם הראשוןמת ואותיות  ,3"אל האלהים אשר נתנה

  . מת נקרא לכן האדם ,הנמצאים בעולם האמת, ל הנפש והרוחע
לברוא בו עולמות רוחניים  חללברא , לברוא את העולם הבורא עלה ברצוןכש

 קיימים בו חייםה כי ,בגימטריא כמניין חיים "חלל" .את היקוםו ,שמעלינו
כל דבר שקיים בצורה . וכח הבורא האיר בחלל אבל בהסתר. בצורה נסתרת

מלא בדברים שלא  העולם והיקום חלל גם. כחלל מוגדר ת לנוראינשאינה 
טרם " רגיל"ולפעמים מי שמת באופן  .גלי רדיו ואחרים דוגמתנראים לעין כ

  .עד שיגיע זמן מותו בשמים הוא לא מוכר כמתו חללנקרא , זמנו
שהיה ירא שמים ובעל חסד גדול שדאג לחתן בנות עניות . היה לי חבר בשם ד

  .הוא היה נשוי לאשה טובה וחי עמה באהבה .נדבה מאחרים סףבכספים שא
". דום לב"מבסביבות שנות החמישים לחייו הוא נפטר תוך כדי שינה  ובהיות

 ראיתי בחלומילאחר כמה שנים  .אשתו התחתנה עם אדם אחר ,וכעבור שנה
 פטר מהעולםלשאלתי לשלומו הוא השיבני שהוא נ. בפנים חתומות .דאת 

  ךהוצר ,היות והגיע זמן אשתו להנשא לבן זוגה השני ,למות זמנו שהגיעקודם 
מצא שומרגע פטירתו משוטט הוא בעולמות העליונים מבלי . יצילנו' ה ,הפטרל

מה  לדעת וביקש חות עצמו הוא הגיע לבית דין של מעלהבכ. מקום מנוחה
 מותשיגיע זמנו הנכון לוכ, למות והשיבוהו כי טרם הגיע זמנו, ייעשה אתו

שעתיים  ונתנו ל ,עם בנות ישראל העניות הבגלל החסד שעשאבל . יקראו לו
  .נהנה ונח הואכניסה לישיבה של מעלה בכל יום שם 

  כדוגמת ,בגילויחלקיק מכחו  לתוכווהחדיר , עיגולת בצור ברא את החלל' ה
פרצה  )חיובי( ראווקו ה )שלילי( מתרכובת העיגול .יצר את המפץ הגדולו ,קו אור

כזרם  קו זה קיים באופן מתמיד. בת שרשרת שדרכה נבראו כל חלקי היקוםתגו
  . בתוך העיגול ומחזיק אותו

  
  .'קהלת א. 3
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כי הלחץ בפנים . בכח שווה מכל הצדדים, העיגול הוא לקבל פנימה מטרת
כי  ,קיבולתמקום  ישר איןהקו לעומת זאת ל. לכל הצדדים בשווה מתפשט

והנקבה היא  ,(+) הזכר הוא המשפיעש. נקבהזכר ו והם כדוגמת .מטרתו לתת
ל הבריאה בנויה בצורה כולכן ". גליל"שילוב שניהם נוצר מו ,)-( המושפעת

  . או גלילים של עיגולים
דרכו כדי ש, ארוךצוואר מחובר לו ש עגולחלל רחם שהוא ב נוצרגם האדם 

 תשלשקו היושר שהוא אבר הזכר להשפיע בה את זרעו המורכב מיוכל 
, שמקורו מהורמון בדם עפריסוד הנמצא  רחםבו. ואויר ,מים, אש דותיסוה
   ".עולם קטן"שהוא בחינת  וולדצר יו ות הזכר והנקבהיסוד חיבורו

בצירוף צוואר הרחם שהוא מקום כניסת היושר , הרחם שהוא בחינת העיגול
כששני ו. "לב"צורת  כל חצי יוצרלשניים  חצוי "אגס". דוגמת אגס נראה

הגימטריא של אגס גם . בל צורה של רחם עם הצווארמתקמתחברים הלבבות 
שה היא בבחינת האכי  ".דין"וכמנין  ,"לב"כמנין פעמיים  שים וארבעיוצא ש

. רחמיםממוזגת של  מדהיוצרת  התרכובת ביניהםו, חסדוהזכר בבחינת , דין
כל  גדול שללהרס גורם לקצר וששלילי עם שלילי  אויובי וחיובי מה שאין כן ח
הוא , וכשאדם פוגם עם אשה בביאה האסורה. הרוחני DNAההשרשרת של 

) +(מקפידה שהזווג בין בעל לכן התורה ו .העיגולים והיושר חיבורפוגם בסוד 
באיסורי מחמירה מאוד ו ,הבה מושלמתואייעשה מתוך טהרה  )-(ואשתו
וכל . נישואיןהמקום להודיע שאיסור נידה אין לו קשר ל כאןו. חטא הנידהבו, עריות

יש לה דין נידה , מתוך הרחם בכל גיל שהוא לדמם ואפילו טיפה קטנהאחת מרגע שהתחילה 

או גרושה או  ,רווקה ,קטנה או גדולה ולא משנה אם היא. גמורה עד שתטבול כדין וכדת

יש לה דין , ופסק ממנה דם הווסת, עשרות שניםואפילו עברו , כל עוד שלא טבלה, אלמנה

   .)כדי להטהר, כדיןוחייבת לטבול . נידה גמורה
וכל מה שאנחנו אוכלים זה כדי  ,"דם"על ידי הנעשה  הגוף והנפשהתפתחות 

מאכלים אסורים היוצרים דם  התורה הזהירה אותנו עללכן  ,דםספק לגוף ל
 יםאסור יםכשרועוף בהמה בשר גם , עכור מהצד השלילי ופוגעים בנפש

הכדוריות האדומות  יכ ,מהדם םותה לנקתהליך של מליח רועביבאכילה עד ש
וכמו  למצוות עשה ולא תעשהו, לנפשסוד החיים והקשרם  הם ,דםבוהלבנות ש

   .שיתבאר
עולם רוחני מכש, מתגשמים בהדרגהש זהמזה  העתקיםשרשרת הם  עולמותה

עד שההתגשמות  וכן הלאה פחות רוחניעולם תחתיו ו, עולם פחות רוחני נעתק
חלק קטן של ואז נוצר חלל גשמי של היקום ולתוכו הגיע הגיעה לכדור הארץ 

וכמו שתינוק ביום שנולד . רמה למפץ הגדולגש שמעליומהעולם רוחני אור 
שתפעל בו לכל החיים כבר נמצאת בו  DNAהשרשרת כל ו .הוא שלם בכל גופו
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 נברא הכלכך . צריך להתפתח לאטש גבר מושלםובפנימיותו הוא  ,ומסודרת
 ,שה ימיםש הלקחהבריאה התפתחות שאלא , בריאת העולםלביום הראשון 

  . למצבו המושלם כשכל יום הגיע חלק אחר מהבריאה
הבריאה הרוחנית  תכי הוא תמונ. נברא האדם, שנבראה הבריאהאחרי רק 

היא  תומטר, וב ישתקפוהעולמות  כלשאדם וכמובן שמי שברא  .והגשמית
  . הנמשכת מהנפש ,כולל הרוחניות שבו האדם

מבלי להשים ו ,לפי הצדדים ימין ושמאל שבבריאה פועלים העיגולים והיושר
ואת יד שמאל , ישרהנענע בצורה מהולך ברחוב את יד ימין הוא  אדםכש ,לב

 יוצר אתכשהעיגול . עיגולים ויושר קיים בנוה גם תמונתכי . קצת במעגל
הוא  י כיהוא יותר כדור לכן הראש. רוחתכונות ה את יושרוה. נפשתכונות ה

מי שיש לו  אכןו, ואי אפשר להבין את עוצמת הרוח שבו מקום גבוה בדרגתו
כי , יותר עם שכל עובד ,מוארך ואדם שראשו, עגול פועל מתוך רגשראש 
. יושרמשפיע בו בחינת הוכשהוא קצת מוארך  ,עיגולים הוא בחינתעגול  מראה

אפשר להבין בו ך ומקום נמו היות והיא, והרגל היא שטוחה, לילהגוף הוא ג
  .את בחינת הרוח

וכיהודים  ,בכלל סוד קיומינו בעולם כבני אדם אתבהבנת עניין זה נבין 
והיושר סוד , העיגולים סוד מצוות לא תעשהכש .בפרט ג מצוות"שקיבלנו תרי

על  ונפשגורם לקיום  ) בחינת עיגולים( האדם מאכלש ,כמו שאמרתיו, מצות עשה
, שדוגמתו בעולם הרוחנינפש ל מאכל מכיל כח וכ ,ידי הדם שממנו נוצר

על הנפש כח ים כחם נובע מהצד השלילי שבבריאה ומשפיע יםאסור יםומאכל
 הםתוצאותיו ש מפץ גדולהוא תמונת ה ,שהההזדווגות בין בעל ואוכן . שלילי
שהוא  עובר בסופומתפתחת תגובת שרשרת עד שיוצא  מהםש הזרע טיפות

שאר ביאות או  הנידה בחטא ,זהכפוגם במקום שכשאדם ו. בחינת עולם קטן
והוצאת הזרע לבטלה גורמת לעונש  .כריתות ומיתות בית דין עונשו ,אסורות

. גדול מאודה ולעומת זאת כשהזווג נעשה בקדושה ערכ, "כף הקלע"חמור של 
    .של אדם רוחוגורם לקיום  ולימוד התורה  .כי לפי הנומך כך הגובה

לתקן את החלל  ,לעולם הזה בגלגול שניתב ושי ,ונפטר ונשלא גמר את תיקו מי
שכוללים  פשאו אחרי כל מיני שיפוצים לנ ,או מיד .שנותר בעקבות הסתלקותו

 שובללהתאימה כדי  ,וחי ,צומח ,בדומם ושאר ייסורים וגלגולים "כף הקלע"
היתה  או שפטירתם, תיקונםנגמר כי  צעיריש שנפטרו בגיל  ולעומתם. כאדם

איהם ל חטע תיקונםבמות זה את  כדי להשלים, צעירורה טבעית ובגיל לא בצ
, שאף על פי שארבע מיתות בית דין בטלו ל"כמו שאמרו חז. מגלגולים קודמים

 יף על פוא. סקילהסופו למות במחלל שבת  .דין ארבע מיתות בית דין לא בטלו
תאונת די על יאו . סקילהימות בוהוא יחזור לעולם  ,הרגיל בצורההוא מת ש
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כי האנשים האלה , כל מיני תאונותולכן נגרמות  .'כדוושיפול מהגג  או, דרכים
הם , ומשלא תיקנו, אולי ישובו ויתקנושמא הם חיינו להם כל המתימשמים 

  . נוסףבגלגול שבו ושלמו 

. הבריאה סיסבחלק נכבד מ שהם מעשר ספירות יםמורכבהעיגולים וקו היושר 
הקשר של ו, אלו מעשר ספירות יםמורכב ל האדםתו שנשמו ורוח ונפשגם 

אדם לבורא תלוי לפי ההקשר של ו .הבורא עם הבריאה היא דרך עשר הספירות
  . עשר הספירותב מצבו

שמייחס לבורא  ומי, 'וכדו כעס, שנאה, כאהבה אסור לייחס לבורא כח נפשי
פשר א ולרוחני אי. הבורא הוא רוחני .4אין לו חלק באלוקי ישראלכח נפשי 

. לא משתנהו מוגבל לאהבורא הוא , גורמים להגבלה ולשינויש לייחס תכונות
כמו שאנחנו מבינים ו .אינו שינוי בו ',כדוו, אהב, כעס' כתוב בתורה שהומה ש
 ,כעס ואהב שהוא כשכתוב גם, אין הכוונה לעיני בשר וידי בשר' ויד ה' ה שעיני

 ,בידי הבורא הם כליםשרות ספיהעשר י "ע, פעולתואלא  ,אלו תכונותיו אין
. אהבהו, כלי של נתינהפועל כ "חסד"ה, לדוגמא. כח אחר המפעיל ספירהכל ו
ב בו רוכלי שמעהוא  "תפארת"ה. זעםו כעסכלי של דין פועלת כ "גבורה"ה

 אלא באדם, הנותן' שינוי זה אינו בה. רחמים בדיןהדין והחסד והופכים ל
כי ", מכה אותו לנקותו מעוונו  וככתוב ופעמים מידת הדין.  המקבל לפי מעשיו

הספירה הנקראת  על ידי נעשהזה . "ייסרךמהיך אל' ת בנו האיש א יסרכאשר י
רשע נותן ל' ופעמים שה. כי מטרת מכות אלו הם שיהיה ראוי לחיי נצח ".נצח"

  שהוא וא. שיתרסק לגמרי מפיל אותוואחר כך  ,תו גבוהשפע וגדולה ומעלה או
 ,לעולם הבא לגמרי והזה כדי להאבידבעולם  בעושר וטובה משאירו כל חייו

  משלב בין השפעת "יסוד" וספירת ".הוד"הספירה הנקראת  על ידי נעשהזה 
מתרגמת את הנגזר ממצב רוחני של  "מלכות" וספירת. ספירות הנצח וההוד

נתיב  לקילקול גורם הוא, חוטאכשאדם  .שיוכל האדם לקבלו ,לגשמי ,הספירות
  ."רשע"ל פךוה "עשר" ואז, הספירות

שהוא  העיגוליםהם , מונע אותושמה  ,הכל אדם יכול להגיע לדרגת נפש גדול
המגיע למרכז לבין האור  בינו מסךר יוצנוסף עיגול  כל ,בהם עצמואת קיף מ

 כשאדם. שחוסמים את האורמעגלים  יוצרים, ותאוות, טרדות. הפנימי העיגול
  הוא נקי לפרטיו כי הוא זוכר את הכל . בהיפנוזה הוא מחוץ למודעות שלו

 זה. הוא מתחבר יותר לבורא, היושר קרוב לקוכמה שאדם , מהמעגלים האלה
, דרכו אפשר להגיע לדרגה גבוהה. סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמימהה

  בחינת מלאכי אלהיםב. י יצירת עיגולים מחדש"ע למטהממנו וגם ליפול 
  
   .פר יצירהו לסהקדמתד ב"הראבלשון . 4
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כשהיושר , העיגול הוא גם גורם הפנמה, זהו מצב  הבחירה. עולים ויורדים בו
הוא , העיגולים כל הזמן בתוך מכונסהוא , לו עיגול צראדם שי. גורם לפתיחות

עשר  .הוא יפתח, ר בפניםתחבר אל הקו שמאייאם הוא . נמצא רק בדרגת נפש
  .  השלילירים ששייכים לצד הספירות האלה יש כדוגמתן גם כן בעולמות אח

בחינת ב שר להבין אלא את הדרגה הקטנה שבוכי אי אפ ,עגול הוא כתרדמות 
הנקרא והמח שבתוך הראש , ואינו חלק מהראש אלא מונח עליו ,עיגוליםה

 לבינהאת התמונה או הרעיון הראשון ומפנים אותו ומעביר  ומקבל ממנ, חכמה
ר כספר ברור שהתחברו בו אותיות מוצר מוגמ דעתשתפתח אותו עד שיצא ב
כ הדעת מעביר זאת למערכת פעילה המחברת "אח, ומילים למשפטים שלמים

עים אל הוראות אלו מגי, את המשפטים למעשיים כספר שבו הוראות ביצוע
. שהיא הזרוע המבצעת כסיפור הנקרא מהספר מלכותדרגת הספירה הנקראת 

בספר וספר "ברא את עולמו ' שהוזו כוונת אברהם אבינו בספר יצירה שכתב 
שעל ידו נעשינו " מגן דוד"לכשנתבונן נמצא בזה את שורש תמונת . "וסיפור

. כי הכתר נמצא בקדקד המשולש והחכמה והבינה משני צדדיו ."עם סגולה"
אבל היות והכתר אינו חלק מהמערכת אלא . כצורת הסגולתא שבטעמי המקרא

קומה הדעת שהוא התוצאה והספר נכנס במ ,מעליה המניע את כל המערכת
הראשון ואז התמונה מצטיירת כרוחב משולש שבשני צדדיו החכמה והבינה 
ובחוד המשולש מתחתם נמצא הדעת כדוגמת הסגול שבנקודות המקרא 

  .  "מגן דוד"ה צורת וכשנשלב את שניהם נמצא את

 הבורא את העולם הזה ברא, כמהי הכח העליון הנקרא ראשית ח"ע  ,תבראשי
 ,ופירוש אלהים כח ושלטון .אלהים ותשנקרא ות הבינה והמלכותי כח"ע

בכח הבינה החל להצטייר העולם הזה ו. "ראה נתתיך אלהים לפרעה"ש "וכמ
ולכן הטבע  ,ינה בכחות טבעבשל ה כח חמלכות הגשים את תמונת הבריאהבו

החלל נקרא ארץ וקו האור נקרא שמים  את השמים ואת הארץ .אלהים' בגי
לכל אחד מהם ללמדנו שכל הבריאה שבשמים ובארץ נבראה " את"וסיף וה

כ בששת ימי המעשה התפתחה מהם "ואח, מיד עם בריאתם בכח ולא בפועל
  .בתורה הבריאה  בפועל לפי הסדר הכתוב

לברא נשמות בעלי מעוף ודמיון והבנה עילאית שיגיעו ' כשעלה ברצון ה
עין לא ראתה אלהים "ש "עריכו כמלדרגת עונג עילאי רוחני שאין לשערו ולה

ברא את העולמות הרוחניים ואת היקום הגשמי כולו , "זולתיך יעשה למחכה לו
  .לצורך מטרה זו שהיתה חשובה ונעלה בפניו

לאחר אתגר  לזאתשיגיעו  רצהכי , ישר בדרגת זו פשותברא את הנלא הוא 
ו דיעמירה בעלי בחוכ ,לנפש בניגודבגוף המושך שיציב בפניהם שבו יהיו 
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כי טוב העונג יתקשר בכך שיקבלוהו כיצורים . יגיעו אל העונג הנכסףבנסיון ו
  .ולא כנכים מקבלי תמיכה ,בעלי זכויות הנהנים משכר מעשיהם

להביא ילדים לעולם כדי  ,נפעל בנפשותינו רצון דומה, רצון הבוראמכח 
רצון זה . ולא כדי להפכם כעבדים לצרכנו אנו ,כשישמעו לנולהם  להיטיב

כ אצל בעלי החיים שכלל לא "שאינו הגיוני נמצא בבני האדם בלבד משא
עקב  ,והוולדותם נוצרת מהתייחמות בלבד לעיתים ידועים, מעוניינים בילודה

   .התכנון האלהי שהם יזדווגו כדי ללדת שלא יכחדו מהעולם

דם ר את כולם לנפש וגוף אחבעולמות רוחניים ואת היקום ו 'ה למטרה זו ברא
ויעמוד בפני , כדי שבבחירתו ישפיע על כל המערכת הן לטוב והן לרע ,שברא

יגיע , אם יזכהובסיומם  ,גוףה מטרה האלהית לבין תאוות ורצונותין הבחירה ב
   .אל היעד הנכסף שתוכנן מראש

ב אותיות "כועשר ספירות ' ברא ה ,והאדם, היקום, בריאת העולמותלשם 
  .הרוחנית והגשמית ל הבריאהשהם הכח המרכיב של כהתורה 

עשר הספירות ועשרים ושתיים האותיות מהוים קבוצה של שלשים ושתיים 
מהם שלשת  ניםמוקר ,נתיבות שרשי הבריאה שבהתגשמותם בעולם החומר

 כוכבי הלכתושבעת , "אוראנוס נפטון ופלוטו"הכוכבים המכונים בפי האומות 
וכנגדם . ושתים עשרה המזלות .הולבנ ,כוכב ,נוגה ,חמה ,מאדים ,צדק ,שבתאי

 ושבעת אורות הנפש שהם שתי, מוארךהמח ה ,המח הקטן, באדם המח הגדול
ואור  יהםתאצבעוושתי הידים ועשר , י נחיריים ופהעיניים ושתי אזניים ושת

  .ב נתיבות החכמה"ומרכז ל הגוף כולם מאיר מהלב שהוא מרכז

 מקוםגורמים ליצוב שודור הארץ יש אותיות שמהם סוד כח המשיכה של כ
של אותיות אלו הוא שבע עשרה כמנין ' ומספר הגי ,בחלל הכוכבים והמזלות

וחמש אותיות הכפולות , "וירא אלהים כי טוב"נאמר בבריאה על זה ש "טוב"
ת הדין והרחמים ומהוים את השורש ומהוות את לשון המאזניים של כח, ב- בא

ובדם שמורכב מכדוריות  ,יליורכב מחיובי ושלמלכל פרט בבריאה ובאדם ש
  .אדומות ולבנות

 מהותםמשתנית , י שעשר הספירות הם מרכיב עיקרי של כל הבריאה"אעפ
ואינם דומים בבחינת הנשמות , בהתאם למקום ולמטרה הנצרכת ועצמתם

ואין מספר לצורות הספירות והעולמות והרכביהן כשכל , בחינת העולמותל
  . בבריאה מיוחדצר דבר שינוי במבנה העשר או במיקומו יו

הגעתו צורת לפי  את הקו חרונה היא דוגמת כלי עגול המקבלתהספירה הא
 ומעצבת, שבדרך ומעמדם לפי מעשה האדםבעוברו דרך הספירות  אליה

  .ואות ומשפיעה
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ולא כדוגמת שום דבר , אינם כדוגמת עיגול וקו המוכר לנו ,העיגול וקו האור
הוא הדבר האור כי  ,כן בלשון השאלה יםאונקר ,הניכר בחמשת החושים שלנו

כיצד הבין כדי ל ,ן אלו אלא דברי משל בלבדואי ,הכי רוחני המושג בשכלנו
  .והקשרו לבורא ולתורה .נברא היקום הגשמי

 ,בריאת העולם הגשמי הוא העתק מדוייק של העולמות הרוחניים בהתגשמותם
מ "ון בן כמה סוכשם שאדם מתייחס לתמונה כאל מציאות ומצביע על קרט

, למרות שיעקב לא נמצא במקום אלא תמונתו', וכדו, ואומר הנה יעקב אוכל
בשר ודם בגודל מחומר של כשאדם עשוי , שלא מגלמת את מימדיו ועצמותו

כך , מ בודדים"קרטון בגודל של כמה סבמתגלמת תמונתו , הנמדד במטרים
בני האדם הרוחניים ז הוא תמונה לעולמות הרוחניים כשאנו תמונות של "העוה

ומשנה , אך תמונתנו הרוחנית משתנה לפי מעשינו, הנמצאים שם במימד שונה
דוגמא נוספת היא אורכי הגל  .וזו הסיבה למצוות התורה וחוקיה, גם את המקור

כך גם העולמות הרוחניים . שהגל אינו צבע כלללמרות צבעים שונים בים נראה
ותם יוצרת תמונות טשפת אלא שהתוהספירות הרוחניות אינם מתגשמים באמ

יש לזכור שנוצרנו מטיפת זרע ולא מגוש . הנקלטים בחמשת החושים שלנו
אבל מהווים  ,אלא שבטיפה זו נמצאים ארבעת היסודות שאינם גשמיים ,עפר

ולמעשה אנחנו אויר בדרגות התקשות שונים . בסיס ליקום מוחש כגשמי
את דרגות . מות גידים בשר ועורשבשיתוף שאר היסודות הופכים לגוף בעל עצ

שלפי כהתקשות האויר אפשר לחוש בנסיעה במכונית והוצאת היד החוצה 
ולאחר המות יוצא האויר והבשר  .ירות הנסיעה חשים בהתקשות האוירמה

  .נרקב או הופך בחלקו לעפר שהתפתח בגוף על ידי יסוד העפר והמאכל
 נת אלפיםות שהם כשמוים פרסאיאלפכגודל המלאכים שהוא , דוגמא נוספת

כוס מים  תדוגמכ ,הופכים לגודל בני אדם רגילים ,מתגשמיםהם כשו ,מ"ק
  . תפשט הוא בשטח רחב פי כמה וכמהכשהופך לאדים מש

דהיינו שגם החיובי  .כללייםהם  ,חסדים וגבורות המכונים חיובי ושליליהמבנה 
הצד הפעיל  כי הוא) חסדים(בסך הכל נקרא חיובי וושלילי  מורכב מחיובי

כי ) גבורות(וכן השלילי מורכב מחיובי ושלילי שבסך הכל נקרא שלילי , שבו
  .הוא הצד הפעיל שבו

 לפרי ושממנות דמוהקליפה שק רע כדוגמתכח ' ברא ה העולמותבריאת ב
שאב הנחש את כחו לפתות את חוה והוא  וממנו, יים הטמאיםחנוצרו בעלי ה

, ומה שנקרא בתורה טומאה )אחרהצד ה( ,"סטרא אחרא"הנקרא בארמית 
הכח ותפקיד עם ישראל בעולם להשיב את . 'צונים וכדויקליפות וחבקבלה ו

הטבעי בקודש והוא האתגר שניתן לאדם כדי  למקומו, עתוך הרשבהאלהי 
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ולאחר בריאת האדם החלה מלחמה בין האדם . להגיע אל מטרת הבריאה
רצונה לגנוב מהאדם לבין הקליפה ש ,הכח האלהישתפקידו להעלות את 

  .    להתחזקכדי שתוכל  ,נוספים קודש נצוצות
והם שקופים ללא , בהם לשון בריאה הולא נאמר, לחלוטין יםהמים אינם גשמי

הטהרה , לחלוטין יםאינם גשמיש כיוןו .וירים לאמתאד הםצבע וטעם ומאלי
יש בה תוך מקוה שהמכונסים ב ,שאינם שאובים בכלי טבילה במיםנעשית ב

' כי המים מקורם מאות מ ,מספרו ארבעיםש 'מהאות סוד (שיעור ארבעים סאה  פחותל

ולא תוצאה של העדר  בריאה הואשך וחגם  ).'ולכן מים מתחילים באות מ ב-של א
וכשנברא האור היו אור  ,חשוך שניתן למששו בידיםוהוא חומר דוגמת גז , אור

  .'עד שהפרידם ה אוחשך משמשים בערבובי
 ,כח שלילימהחשך ' ברא ה ,ון כשהמים והחשך מלאו את היקוםביום הראש

' השהכניס וכ. האדם תכדי לגרום למצב מאוזן בין הטוב והרע לצורך בחיר
 וגרם, הפגישו עם השליליחלק מהאור החיובי כקו דק לתוך היקום הגשמי 

  . ליצירת הבריאהובעקבותיו  למפץ הגדול

שמכחו יצאו ארבעת היסודות , "וליי"שנקרא ההאור החיובי כלל חומר רוחני 
 רוח ומים שמהם נבראו כל מרכיבי הבריאה והפכו להיות ,עפר ,שנקראים אש

כ כהעתק "שבגוף האדם שנברא אח. א.נ.של הבריאה כדוגמת הד. א.נ.הד
י לו אלא אל וכשם שהאש אינו מתחבר אל העפר שהוא שנ, מבריאת העולם

אל האויר הסמוך לו אלא אל המים והעפר לא מתחבר  ,האויר שהוא שלישי לו
שבגוף האדם בדומה לו כל מולקולת . א.נ.כך גם שרשרת הד, שהוא הרביעי

DNA 1 ( אדניןיחידות של בסיסים חנקניים -מורכבת מארבע תת)A( ,גואנין 
))G2( ,תימין )3)T (ציטוזיןו ))C4( ,החוזרות , מעין ארבע אבני בניין יסודיות

והם מסודרים לאורך הסליל . בצירופים שונים ך המולקולהעל עצמן לאור
עם בן זוג  קשרי מימןהכפול כך שכל אחד מהם הממוקם בסליל האחד נמצא ב

 תימיןואילו  ,פוריניםהם ) G( גואניןו) A( אדנין. קבוע הממוקם בסליל הנגדי
)T (ציטוזיןו )C ( פורין. פירימידיניםהם )A1 ()פירימידיןהוא בן זוג קבוע ל 
)T)(3( ,פוריןו )2)G (פירימידיןג קבוע להוא בן זו )4)C( .  

תינוק  וכמו.) א.נ.כעין הד( .בכח ארבעת היסודות ,המפץ הגדול נברא העולםמ
ן הבריאה שנבראה כ, ופיע כל כח בזמנודרגה משבהאדם שלם שבכח הינו 

  .כולה במלא הדרה הששה ימים עד שהופיעב 'ה התפתחה על ידי' ביום א

אפלים ללא קשר ביניהם וללא כובד  גם הכוכבים נוצרו ביום הראשון כגופים
 רו מהיקום ומלאו את כל חלל כדורוהמים חד, ושכנו אי שם ביקום, משיכה

  .ייםוהוו את הבסיס למים וחמצן שבלעדיהם אין ח  ,הארץ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F_(%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F_(%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F_(%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F
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ואור וחושך היו יחד , א דחתה את החושך שהיה כאמור ממשיכניסת האור ל
זה בכוונה היה  ,בכל החלל קוים ונקודות של אור וקוים ונקודות של חושך

ליצור תשתית של תרכובת החיובי והשלילי בשרשם שמהם כדי ית האל
התפשטו מאה ועשרים יסודות הבנויים מהרכבי אלקטרונים ופרוטונים 

בין האור והחושך ' כ הבדיל ה"ואח ,יטרונים המהווים את כל שרש הבריאהוני
  . ואת תחום הלילה לחושך ,וקבע את תחום היום לאור

את מעטפת האטמוספרה של כדור הארץ ברקיע העשוי ' ה בראביום השני 
מחומר המורכב משתי שכבות של אש ומים שהבדילו בין המים שבתוך חלל 

על שם חומר  ,"שמים"וקרא לרקיע זה בשם , היקום הכדור לבין המים שבשאר
של האש על ' והוא אותיות אש מים ללא אות הא, התרכובת העשוי מאש ומים

וחלל היקום   ,שם הסודות העמוקים בקבלה הקשורים לאותיות אלו ולמספרם
  ". רקיע השמים"החל להקרא בשם 

ולי מצד המים והחושך א(נשמות בני האדם עם סיגים ' יחד עם האור נבראו ביום א

וכשהופרדו המים שבחלל היקום מהמים שבחלל כדור הארץ  ),שמלאו את היקום
ולאחר בריאת  ,נפרד החלק העדין של הסיגים מהנשמות ונבראו מהם מלאכים

שלכל נשמה יש העתק כך , נפרדו הסיגים העכורים ונוצרו מהם השדים, האדם
שמעל (הגלים הקצרים  דרך םנראי המלאכיםהנשמות וו ,שדדומה של מלאך ו

הגלים הבינוניים  דרך הנפש רואה דרך העיניים שבגוףהחומר את ו )לצבע הסגול
 )שמתחת לצבע האדום( .הגלים הארוכיםנראים דרך והשדים , )שבין הסגול לאדום(

אכן בצאת האדם מגופו ואפילו בחלק מיזערי דרך תרדמת או חלום או עליית 
את כל הקיים במנהרת הזמן של היקום  לשמועלראות והנפש יכולה  ,נשמה

  .מששת ימי בראשית ועד העתיד להיות בכל ששת האלפים שנה

והיווצרם כמלאכים  ם הפרדות הסיגים העדינים מהנשמותביום השני לבריאה ע
גן ( ,המוזכר בתורה גשמי –נבראו גם עולם הנשמות הכולל את גן העדן הרוחני 

ואת  ),העליון ושייך לסודות הקבלה בלבד הרוחניהעדן הרוחני לגמרי נמצא בחלל 
עולם את וגם , הגהינם הנצרך לניקוי הנפש הפגומה שלא נתקנה בחייה

תהליך זה גזר הבורא . 'ושרפים ואופנים וכו "נהר דינור"המלאכים הכולל את 
אולי כדי שיעבור עליו לילה שבו שלט החושך ככח יחיד ( .שייעשה במשך יממה שלמה

   ).וישתתף בבריאה זוללא האור 

למקום רחוק מכדור  היקום חלל המים שמלאו אתכל את ' הכנס ביום השלישי 
המים שמלאו את כדור הארץ את , שם מעין אוקיאנוס שמיימי ריצו הארץ

הוריד אל האוקיאנוס שבתוך חלל הכדור שכבר היה מלא במים אלא שברא 
יכלו להתנקז כל מי החלל חומר הגורם למים לבלוע מים וכך  ה מקומות בוזאיב
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עד  היקום אש הרקיע גבר בחלקו העליון וייבש את חללו ,לאוקיאנוס
ואילו חלקו התחתון של  ,כי כן טבע האש לעלות למעלה ,לאוקייאנוס השמיימי

, י שהמים נקוו לאוקיאנוס ונגלתה היבשה"גרם שאעפ ,טבע המים שבו, הרקיע
שהוא תנאי  מים והוא האויררושם הנשאר בכל האויר שבין הרקיע ליבשה 

  .ראשון לקיום הבריאה ואין שום כוכב נוסף שיש בו אויר ובריאה פרט לעולמנו
אבל היות והאור של ששת ימי בראשית  ,מיד עם גילוי היבשה נבראו הצמחים

 כפול שבע דהיינו שבע פעמים שבע(היה אור נברא שחזק שבעתיים מאור השמש 

וחדר לתוך  )כמפורש בדברי ישעיה הנביא ,ש פעמיםשלש מאות וארבעים ושלשהוא פי 
  .נבראה כל הצמחיה לעומק ולא לגובה, המים והאדמה

את  להביןולפי זה מנסים  ,המציאות הקיימתלפי  בונים את ידיעתםמדענים ה
 מביניםהם רק  ,קרה המפץ וכיצד ,הם לא יודעים מה היה לפני המפץ, הבריאה

אנחנו קיבלנו . וממנו התפתח העולם, םשאחרי המפץ התפשט גז הליום בעול
לאדם הראשון בורא העולם שמסר  בריאה כפיהאת נוסח מאב לבן בתורשה 

על שנטשו את ישראל את ו הוכיחך "הנביאים בתנ גם ,בריאהה תמטר אתוגם 
מה שהם אמרו לפני גם  ,התקיים על זמנם וכל מה שהם אמרומטרת הבריאה 

שישראל שכלנו  נבאישעיהו הנביא , יםמתקישלשת אלפים שנה לגבי ימינו 
הוא מדבר  על תעופה  .על מטוסים יגיעו, יחזרו לארץ ישראל בסוף הגלות

מי אלה כעב תעופנה " ,כלשונוו, לארץ בהמוניהם ישראל שבים בהמודרנית ש
למשל הוא , בנבואהאיך היתה הבריאה דיבר  הוא ,"ל ארובותיהןאוכיונים 

כשראה את זה  ,יבשה ישני שלישויש מים של נבראמדבר על כדור הארץ ש
כתב בספרו איך חכמי ישראל אמרו על ישעיהו הנביא שפירש נגד  ,טיפש אחד

י "תב רשהוא לא ידע מה שכ, יש שני שליש מים בכדור הארץשהמציאות 
שבזמן דור אנוש עלה האוקיינוס והציף עוד שליש העולם במים  .ד' בראשית ו

רק שליש אחד של  ברא' הבזמן בריאת העולם אבל , מים ישני שלישל הפךו
   ."פר הארץעשליש בוכל "כמו שאומר ישעיהו הנביא , ים יבשהשמים ושני שלי

חלל  את 'לפני שברא הש ל"ו חזאמר. דברי רבותינול איםהמדע החדיש מת
 שהם, חיוביומבנה של שלילי ב(+). והאיר לתוכו את קו האור  )- (, היקום

שלילי ו חיובי נבנו במבנה שלזכר ונקבה גם  ,ההמרכיב של הבריאה כול
נקודה וכן כל , והקשר ביניהם יוצר תוצאה שלישית שזה כביכול התינוק שנולד

, ליצור זרםואנחנו יכולים לדבר על הזרם , בבריאה כולה בנויה מחיובי ושלילי
 המורכב מחיובי ושליליכי זרם אבל הזרם הוא כח רוחני יבכל מיני מול

ולא ניתן רוחני הוא עדיין , כלים גשמייםו בכלהעבירו ולהולי שרפשאי "שאעפ
  . וניתן בתוך הכלי כנשמה בתוך גוף ,להגדרה
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הכוונה כש, המים נקרא במושגים של הקבלה חסד, מים ודםנתבונן בלדוגמא 
אחד שלילי ומאטום , מימןל שחיוביים המים בנויים משתי כוחות , למצב חיובי

קולט ש החמצןאטום השלילי שבמים נוצר על ידי חשמלי השדה ה,  חמצן לש
מיימן שהוא דוחה אלקטרונים הו, שדה שלילי ויוצראת כל האלקטרונים אליו 

המרכיב של המים הוא גורם ש אחד חמצןכנגד  מימן שניו, נהיה שדה חיובי
ולכן מים  ,מיםנעשים אבל אם לא היה חמצן במים לא היו  .ומוכר כמים חיובי

זה  אחד 'וי ,מיימן הם פעמיים 'מפעמיים  ,'מ 'י 'מ, כתבנ בלשון הקודש
אלא , ב -זה במרכז האלכן בבריאה  'מגיע מהאות מהמימן אכן ושורש , חמצןה

 אבלכן המים , שבלעדיו אין חיים בעולם כדי ליצור מים 'י צרף אות' שה
על ידי  האורמ נוצרשבלעדיו אין חיים בעולם ר יגם בריאת האו .חסדמספירת ה

בבריאה ונקרא  מקור החייםזה  'יאות  ,וירהפך להיות או 'י אות ' צרף הש
ברא אלהים  בראשית" ,וזה פירוש הכתוב, ה"ראשית כי הוא ראשית שם ההוי

ם את השמיים הברא אל ,ראשיתשהיא ' אות יל ידי ע ".את השמים ואת הארץ
 'ילכתוב  תחילנ ב-האאותיות את בא לצייר שנככי , 'הראשית זה הי, ואת הארץ

כל הבניה  אז הראשית של, צהרנלאיזה אות ש נמשיך להטות את הקואחר כך 
 קבלוך מם נובת ,"אויר" קבלבתוך אור נ' ם יינשוכש' במבנה האותיות הוא י

 נקראת בסוד הגבורה וספירת, נקראת בסוד מיםוספירת החסד העליונה , "מים"
החושים , אנרגיה פעילהוזה מראה על גבורה חום ש ,דם האדם הוא אדום, אש

כמו ו, ברגע שהדם מתקרר התחושות נחלשים, על ידי הדם פועליםשלנו 
 וגם לבנות )-( יש בו גם כדוריות אדומותהדם , שליליוחיובי בנויים משהמים 

חייב שיהיה בו חיובי  ,לבנות הדם לא יהיה דם ו כדוריותאם לא יהי (+)
שלילי יש ב, הרובהן , )-(שלילי שהן הצד האדומות הכדוריות האלא ש ,ושלילי

 שהואאחרת הוא לא יהפך להיות שלילי  ,שהן הכדוריות הלבנות(+)  גם חיובי
מים ככה זה בכל  ולא יהיהם כנגד זה המים אם לא יהיה בהם את החמצן , דם

אדם הוא לא רק ימין בלי שמאל כל דבר צריך להיות מורכב משניים ה ,הבריאה
צד הימני כדי שיהיה והמח השמאלי עובד בשמאלי אז המח הימני עובד בצד ה

חייב , וככה זה בכל חלקיק בכל הבריאה כולה, שמאל וימין בכל אחד מהם
   .שליליהחיובי או גובר בו הלהיות מורכב מחיובי ושלילי השאלה היא מה 

ם השתקפה תתמונ ,יםשל העולמות הרוחניגשמית תמונה  'ברא ה המפץמכח 
אויר  ץוכל הבריאה אינה חומר אלא התקשות לח .והאור הפך לאויר למטה

לחצי אויר אלו נקראים רוח ויש  ,שהנפש חשה אותם כחומר ברמות שונות
, שמושפעים מאור וחושך שבעולמות הרוחניים" רוח הטומאה"ו" רוח הקודש"
   .לחצי רוח אלו מתוך בחירה מושלמת פועלת בתוךהנפש ו
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זקוקים פירות ה, יפה קדמה לפריהקל כי, קדם לאור ךמפורש בתורה שהחוש
משליכים את  אכילתם זמןבו, היא מגינה ושומרת עליהםכי לקליפה לגדול 

שונים האגוז והשקד שבהיותם בוסר הקליפה , ואוכלים את הפרי קליפהה
לה וכולא ניתן לא המתקשהקליפה  ,יל הפרישוכשמב ,נאכלת והפרי מושלך

ומצד הרע  .והשקד כדוגמתו, "ורעעץ הדעת טוב "כי האגוז הוא  .והפרי נאכל
וכשמבשיל מתרחקים מהקליפה לגמרי שלא , הקליפה עיקר בהיותה בוסר

שנאכלים בדיעבד ומחיים את הנפש ואין אדם סולד ' תפוח וכדו' כקלי
ורק כשמבשיל הדעת מתרחקים , כי העולם הפך למעורב מטוב ורע ,מאכילתם

  . מהקליפה לגמרי

זה האתגר של , בשילעד שיגיע זמנו לה הפריעל יש תפקיד של שמירה  לקליפה
אור ניכר אין ה"מצד שני ו ,להגיע לפרי תפריע לוקליפה שמצד אחד ההאדם 

הוא יגיע אל אותו עונג  ךכ עם החושךשהוא יתמודד ל כוכ ".אלא מתוך החושך
   .רוחני שהבורא ייעד בתחילה לאדם

. מילארדים בעולםשמגלגלת  יש תעשיה ענקית של קופסאות קרטון ופלסטיק
כלי שביר או חשמלי אדם שהולך לקנות . כולם צריכים את זה. זה חובק עולם

חייבים . לפחות להישרט, זה יכול להתקלקל ,מות שהואלא יקח את המכשיר כ
, להכניס אותו עם קלקל כדי לייצב אותו, לקנות קופסאות בגודל המתאים

עד . הקרטון מפריע. ולהשתמש ב אי אפשר, שהגיע הבייתהכ המקרר הגדול
בלי הקרטון הייתי . כעת הוא הפך להיות קליפה. עכשיו הקרטון היה חיוני

כל מה , הניילון, הפלסטיק, עכשיו הקרטון. או שבור ,שרוט, מקבל מוצר פגום
כל אלה , שהוספתי קודם יותר ויותר להגן עליו ולהבטיח שהמכשיר יגיע שלם

. לפרק את הקליפות צריך. ת המקררהפכו כעת לקליפות שמפריעים להפעיל א
בדיוק כך . אוכל להשתמש בנחת ר כךאח. הלכלוךלנקות את ו. להוריד אותם

הילד צריך את . הקליפות איתוכש לגדולגיע לגוף האדם ותהנשמה ש, 'עשה ה
חכמי . הרוסיו שבוריהוא , שיהיה לו קליפות הוא חייב, זמן ההתפתחות שלו

מה בורים כדי לתת לילדיהם שיהיה להם היו קונים כלים חצי ש התלמוד
ומי לא רץ לקנות . כסף הרבהתעשיית הצעצועים מגלגלת . כדי להתפרק לשבור

וכמה הוא נהנה כשהילד יודע לשחק עם הצעצוע , כמה צעצועים יפים ולילד
ו בגיל עשרים משחק בנאבל אוי ואבוי וכמה הוא יבכה אם הוא יראה את , הזה

מה שטוב לילד בגיל שנה לא טוב לבחור . ה על ראשוהוא יכ. עם אותו צעצוע
מה שהיה כל כך חשוב ונקנה בהרבה . זו כבר קליפה של הקליפה. בגיל עשרים

היה בשבילו שמה , כל גיל שאדם עולה. כסף הפך להיות כעת קליפה שבקליפה
לה הוא משיל מעליו עוד עבהתאם לרמה ש .קליפההופך ל, משחק חשוב
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 וגדלות הילד מתחילה מרחם אמ. צריך אותן היהלפני כן קליפה ועוד קליפה ש
. הבשלה ובגרותהאדם מגיע אל  ךורק כ. ויש חלקים שצריכים התפרקות איטית

במקום ללמוד , ללמוד אלף בית ומתחיל, לתלמוד תורה הילד כנסובגיל שלש מ
על רבי . ל עם ערכיםדוהילד ג, השפן הקטן שהלך אל הגןשל כל מיני שטויות 

ו לבית המדרש תאמו הכניסה את עריסכי , ע בן חנניה נאמר אשרי יולדתושויה
ילד . לחוד, ההתפרקות, הקליטה כן. הילד קולט את הכל. לשמוע דברי תורה

אבל לתת לו את ההפסקות שלו שילך ויפרוק את כל הלחצים , צריך ללמוד
  . שמתאימים לגילו

נתנו להם , ות לילדיםאבל היו הפסק, תמיד חינכו בתלמודי תורה מגיל שלש
זו . אבל נתנו להם משחקים, לא לימדו אותם כדורגל. במשחקים לפרוק יצרים

אוי , אבל אם נראה שני מבוגרים משחקים תופסת. קליפה שהילד זקוק לה
ים נהנאנחנו מסתכלים ברחמנות על כל הטפשים ש. ואבוי איך נסתכל עליהם

זו  .אין פה שכל. תופסת ונהניםשני מבוגרים משחקים  ,מה הם רואים ,כדורגלמ
מנותקים מהקליפות  'אנחנו ברוך ה. קליפה שעדיין נשארה על המבוגרים

זה הופך להיות  גודלאתה . לכל קליפה הגיל שלהשמחנכים את הילדים . האלה
זו השרשרת שנבראה עם בריאת העולם כדי . עד כאן זה היה חיוני. קליפה

 ,גם העולם צריך מעטפות. מעטפות לא רק האדם יתחיל עם, שיתחיל העולם
פרי יש  .ילך לזבלגדל ללא קליפה יאבטיח ש ,קליפה עםהפרי צומח על העץ 

כי גם בצד , יש קליפות שהן בריאות, קליפה עבהעם יש ו, קליפה דקהעם 
בהתאם . גם הקליפות הן ברמות שונות כי. גוףיש דברים שבריאים להקליפה 

אם אנחנו רוצים אותו , וגם עצם חיי האישות. לצורך כל עוד אנחנו בתוך גוף
  . זה יצר הרע שמשתמשים בו לכיוון חיובי. זה דבר חיובי, למטרה טובה

 היא כיהנשמה לא יכולה להכנס , גוףב עוטפות את הנפש כחות האור והחושך
 שרמתם שונה בהתאם לדרגתםחלקים  החמשלמתפרסת ו ,נופגדולה ממבנה גו

נכנסת  "רוח" ,נכנס בגוף" נפש"החלק , יחידה ,חיה ,נשמה ,רוח ,נפש נקראיםו
שהם נגד העולמות  "יחידה"ו "חיה"ו "נשמה"ו ,אליה במעשיובאדם הראוי 

אדם יכול עם חלקיק קטן של נפש לחיות . חופפות על הגוף ,למעלההגבוהים 
יבין מה  ,אבל כשיקבל את הרוח ,רגיש שחסר לו משהויולא ו חייאת כל 

כשיגיע  ,ששמח בגן וחושב שהגננת היא הכל בשבילו הילד ,ר קודםיהחס
לו  יםיבין שהאותיות והלימודים חשוב כייסתכל עליה בצורה אחרת  'לכיתה א

   .תות למטה כנמוכותיוככל שהוא יגדל הוא יסתכל על הכ ,יותר

 אדםכדי להפריע ל ,שקדמו לבריאה דמיוןהותוהו העולמות באה מהקליפה 
השלילי  כשהוא מאוזן ביןם כדי שיבחר את הדרך העולמות הנכוני להגיע אל
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כח ים הלו אל נתן ,כדי שהכח השלילי יוכל לפעול ולקלקל את האדם, החיוביו
אור שמקיים את ", האדםולמשוך את יוכל לפעול שחיובי מוגבל רוחני אמיתי 

 .הקודשאל  התפקיד האדם להוציא את הכח הזה מהקליפה ולהחזירו, "השלילי
 שהוא מקבל חיוביים חותכ ב ממנולפתות את האדם ולגנוהקליפה  רצון

 להשיבאדם ה חובתו, חייה הםאור האלה הכי נקודות להם היא רעבה , מהאור
עונג האל  מותואחר לבה אליו כדי שיוכל להגיע  הפילש ורנקודות האאת 

   .הבריאה אתברא  שבשבילה ,שהובטח מהבורא

רק עד מעלה האור הגדול נכנס בעולמות  גםכי , לו ראש ותחתית ישהיקום 
ובסיום הקו ממשיכים עולמות בריאה יצירה ועשיה של  ,לראש עולם האצילות

, בריאהעולמות ומתחתם , ר הקו בהדרגה כפי המרחקהאצילות להתקיים מאו
ע של "כתמונה של אבי ע שנבראו"יצירה ועשיה המושלמים כל אחד מאבי

 ,ששם נברא עולם גשמי זהני הרוחעולם העשיה תחתית בעד למטה האצילות 
   .ותחתית הכדור נקרא ארץ, שמים יםנקרא כדור הארץועליון , היקום

לכן יש בריות טמאות  ,חות מצד הקליפהכ ישגשמית הבבריאה הרוחנית ו
כלפי חוץ , טומאה לטהרה או להפךכח אדם יכול להתחלף מה, בריות טהורותו

  . מתחלפתהנפש . השלדה תישאר אותה שילדה. זה לא יראה
גז ( ,שקיבל צבע חשוך .גז ההליום בתוספת מים הוא ,שנברא כבריאה החושך

 ילוב הגז והמיםש, דר לתוך המיםחו ממשיהיה הוא  ),לא צבעל לבד הוא ההליום
מה שרואים אותו מרחוק בכל . בכוכב צדקגז ההליום נמצא בעיקר  ,יצרו חושך

החושך נוצרו מתכות מ .השתקפות של גזים ועננים מעליוזה , מיני צבעים
  .עודוהבדיל והעופרת הכסף 

החושך נמצא עד , נעלמונים האור והחושך הראשואחרי ששת ימי בראשית 
והאור עלה לעולמות  ,בקוטב הצפוניופתחו היום גנוז בתוך כדור הארץ 

והחושך חזר במכת , את האור קצת ישראל במעמד הר סיני ראו .הרוחניים
אחרי שלשה . לא יכלו לזוזשבגללו המצרים  ."וימש חושך"כתוב , החושך

את גז ההליום אפשר להפוך , בתנאי דחיסה. להיות גז מוצקהפך החושך זה ימים 

יכלו ו ,שה ימים רק לא ראושל ."לא קמו איש מתחתיו"הם פשוט ו .למוצק
  . שה ימים לא יכלו לזוזעוד שלואז  ,למוצקהפך  הגזלאט לאט . ש אותושלמ

 'אמר ה, ובעקבותם הצד השלילי שבבריאה, המים והחושךו מיד אחרי שנוצר
יובי של הבריאה ומתרכובת האור והחושך נבראה חונברא הצד ה ."יהי אור"

שלא מכוונים לכדור  ככדורים אפלים נבראו הכוכבים שביקוםגם  .ההבריא
 .והמים מלאו את כל חלל היקום, אוקיינוסה נברא. הארץכדור תחתית ב. הארץ

   .ביום ראשוןהמשיכה נברא כובד גם 
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  . ובערב החשיךבכל העולם האיר בו זמנית , אור ששת ימי בראשית

ועל . מרוחני לגשמי והפכו בהדרגה עולםאת ה 'בו ברא ההכח שהוא , בראשית
חות את כל כ, שפירושו שליט בעל יכולת" אלהים"ברא בשם , ידי הראשית הזה

וכנגדם , מאה ועשרים צורותיכול להפרט לש. יםההטבע גימטריא אל. הטבע
 הם. היום שמונים וכמה דע גילו, מאה ועשרים יסודות של חומריםטבע ביש 

   DNA החנקן זה המפתח של ה. החנקןשנבראו מ שהזכרתילא ארבע היסודות 

והיא . נמצאת הנשמה הרוחנית שלא נראית לנו בושבין הקרקפת למח יש חלל 
כל כך רוחנית שאפילו  הנשמה. בשיתיי שלאו שיוכל לתפקדאת המח  תלחלחמ

כלפי הגוף  ,נקרא שמיםואור  נקראהחלל הריק , אותהים בתוך הגוף לא רוא
ריאה בבתחילת הפירושו , "ים את השמיםהבראשית ברא אלו". שנקרא ארץ

ואת " .שבראש החלל ,באדם ווכדוגמת, חלל היקום ואהשמים ש 'ברא ה
והארץ היתה תוהו ובוהו ". גוףהשאר , וכדוגמתו באדם ,כדור הארץ ,"הארץ

אחר כך הפך ו ,ארץ תחילהנקרא בש חללהכוונה להארץ  ."וחושך על פני תהום
זה שורש הבריאה  "תוהו". "ארץ" הכדור שלנוורק  ,"שמים"להיות הכל 

 היולי זה נקרא. העליונים למעלה עולמותהרושם של כל ה. שהתגשמה אחר כך
 נוצרמתרכבתם שארבעת היסודות הם , "בוהו". שורש ארבעת היסודותשהוא 

ד לא נפרדו ועכי . בו הוא, בוהוופירוש  .ל העולם ולעומתו של האדםש DNAה
בבוהו הם ו ,הם היו רוחניים ,בהיוליאבל . גוש אחדכוהיו ארבעת היסודות 

שפירושו התהו במקום , 'נחלק לתהו מ "תהום". אבל מחוברים יחד, גשמיים
, מהצד הצפוני שלו ופתחו, תוך כדור הארץב ואוה. סופית' מכונס כדוגמת מ

הזה נוצרו גם  גזבד בבד עם ה. שהציף את כל העולם, הליוםמשם יצא גז ו
וההליום נוצר  םומתרכובת המי. מיםיסודות החמצן והמימן שיצרו את ה

רוח  ".הטבע"ים בגימטריא האל ."ים מרחפת על פני המיםהורוח אל". החושך
, את הבריאה כולה' היסודות שבטבע שמהם יצר האלהים הוא מאה ועשרים 

שזה יהיה אחר ו ,על פני המים שמלאו את היקום, אומרחפת כפוטנציאל לבר
   .טבע אצל האדם לרדוף אחרי תאוות ותשוקות העולם הזהדמיון וכך כ

 המים והחושך ומתרכובת ,ויצר חושך חדר לתוך המיםומוחשי היה  הליוםהגז 
מאתיים ושמונים , למפץאחר כך מהאור שגרם בל העולם השלילי שקי נברא

ויאמר אלהים " .ימשוך את האדם אליוחיות אותו כדי שלה אור נקודות הושמונ
כבר ש, חדר לתוך החללחיובי שמוחשי והיה האור הזה  ."ויהי אור, יהי אור

שהורכב  החושך .הבריאהה תפתחהגרם למפץ שממנו ו, השלילי הכח בו היה
 ) 2H2Oׂכבדים ל הפכו מיםהאולי (מרכיב  יצרו עם המים ןמגז ההליום והמימ

עולם גשמי ' שממנו ברא ה פיצוץ אטומי שברגע שנפגשו עם האור יצרו
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ויבדל אלהים , ים את האור כי טובהוירא אל". כתמונת עולמות מעלה הרוחניים
שלש מאות היה פי . האור של שבעת ימי בראשית ".בין החושךובין האור 

מודדים את כל הבריאה לפי כח לכן מה ש ,השמשמאור  פעם וארבעים ושלש
היה חזק  שבו נברא העולם אורה. זו טעותומגיעים למליוני שנה , אור השמש

ואור החמה , והיה אור הלבנה כאור החמה", אומרישעיהו הנביא שכמו , יותר
שלוקח  מה ."כאור שבעת הימים ).7X 7X7 =343=שבעתיים(. יהיה שבעתיים

. התפתח בימים בודדים באור שבעת הימים, שנה להתפתח באור השמש מליוני
ואין בכחינו לראותו  ברית המילה של האדםשוכן על האור הזה לפי הקבלה 

מי  ,שפירושו. לכן רבותינו אמרו שהבריאה נבראה בשם שדי ,מרוב חזקו
 אמר לו, יותר מהצורךכשהתחיל החלל של היקום להתרחב . שאמר לעולמו די

האור . אלא בתהליך איטי וזוחל מהירהמכאן אל תתרחב יותר בצורה . יד ',ה
ואחר כך , בין טוב לרע כדי שהעולם יתנהג באיזון, והזה החושך לא נדחה מפני

 ,שכולה אור כי ברא את התשובה, בין האור לחושך וברא את העולם' הבדיל ה
   .לפני בריאת העולם

, ביום השני". מבדיל בין מים למיםויהי , ים יהי רקיע בתוך המיםהויאמר אל"
, רקיע שמורכב משתי שכבותמ. את האטמוספרה של כדור הארץברא  'ה

המים שבתוך הכדור למים  והבדיל בין. של מים מתחתיוושל אש למעלה 
שני  יששמים לי ש"אומר רש. שמיםוקראו  ,את הרקיע ראהוא ב. שביקום
אשר מתחת לרקיע ובין המים  ויבדל בין המים", שם מיםו. אש ומים. פירושים

המים  ,מאש ומיםברקיע העשוי בידד את הכדור  'כשה ."אשר למעל הרקיע
מצב זה והניחם ב. והאש מעליהם מחוברים לחלל, עמדו בצד כדור הארץ

השדים לא . מלאכיםו גן עדן וגהינוםנבראו ממצב זה כי . עשרים וארבע שעות
  . הם פסולת נשמת האדם כי, אחרי בריאת האדם. נבראו עד יום שישי

 תמטר שזו. לגן עדן וכדי שיכנסחטאן הנשמות מ ניקוימקום הוא , גיהנום
 המוזכר כדור הארץחופף לגשמי שו, ויש גן עדן רוחני למעלה, בריאהה

  . החומר שם הוא פי שישים מכדור הארץ .בתורה

יה יהרא ,לגלים האלהה מנהרת הזמן קשור. הספירות מקבלים מצב של גלים
, העין שלנו לא קולטת תחת האדוםמ, אדוםלצבע , הסגול גוף היא בין צבעב

   .ראות הכלל היכול ונפש ,אדם יוצא מהגוףכש

כל כנגד גדולה ביצית אחת היתה ו המח פעל מאה אחוז, לפני דור המבול
ויצאו מזה , גדולה טיפה אחתוכל תאי הזרע היו , ימינוב אשהיש לש הביציות

 ,ימים הם חיו לאורךו ולכן ועם מח של מאה אחוז, יםבני אדם במימדים אחר
רק על ו. אחוז החמישה ששכרק פועל  המחהמבול  לאחר. שדיםמלאכים ו וורא
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 זיכוך הראיה מזכך את הראיה. רוח הקודש רואים הכל מהקצה לקצה ידי
  . ברוח הקודשלראות  הרוחנית

 אפשרובלים וייחודים שעושים המק או דרך כוונות, גם אדם בעליית נשמה
  . את העולמות הרוחנייםלראות 

יש , של הכוכביםבתוך הגלקסיות הרחוקות  ,ה יצר אוקיינוס ביקום"הקב
 אנו רואיםלכן . בחלל היקום נשאבו לשםהיו וכל המים ש, אוקיינוס מלא מים

  . באים מושלגים מים כוכבי השביטשם למרות שאין ו, ברד על הכוכביםוקרח 

ויהי , מים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשהויאמר אלהים יקוו ה"
 חלקברא ב 'ה ךולצורך כ, אוקיינוסבו נבלעבתוך חלל כדור הארץ המים ש ."כן
רבי חכם המשנה  .הם נמצאיםעד היום ו. מים שבולעים מים, מי האוקיינוסמ

קרום ו .םמה לקח, יהושע שהיה גאון גדול בכל המדעים שעדיין לא גילו המדענים היום
. טבעם של המים לרדת למטה. בריאהכדי שיהיה מקום ל, תגלההכדור הארץ 

ייבש את כל חלל , של עטיפת כדור הארץ, חום האש. ושל האש לעלות למעלה
הכל כי  כך שבחלל היקום אין אוויר. פרט לאוקיינוס העליון למעלה. היקום

א יה, אבל בכדור הארץ היות והחלק התחתון שעטף את כדור הארץ. התאדה
הרושם של המים נשאר , אז אפילו שהמים כולם ירדו אל האוקיינוס, ממים

אות את  'לקח ה, של ששת ימי בראשית שנוצר מהאור אוירהעולם וזה ה חללב
לא , ולכן האויר. ושם אותו בתוך האור ונהיה אויר, המיםרושם של ' הי

 כי, אויריש יותר  שיותר נמוך כלכ ,במידה שווה בכל חלל כדור הארץמתפשט 
   .התהווהו ממנשהמים  אלקרוב הוא 

רק בעולמינו לבד יש אנושות , אויר נוצרבכדור הארץ המים שירדו מהיות ורק 
  . מי שמחפש אותו בכוכבים אחרים לא ימצא אותו לעולם. חייםו

מסוגלת היתה לא  ,היא, כשנראתה היבשה ,"ים ליבשה ארץהויקרא אל"
כח הבריאה את היא קבלה , "ארץ"לה קרא  'שהכרק  ,בה שום דבר שיברא

דומה השתמונת האדם ו מהעולמות הרוחניים ליצור תמונה גשמית שאפשר לה
ראה שמעשיו אין הכוונה ש ."וירא אלהים כי טוב". וכל להתקשר איתםתלהם 

 מספירתנתן כח ' השוונה כאלא ה. בראשיתמהוא יודע אחרית  כי, הצליחו
  . החומר בעולם קיוםלכל זמן  ריאהכח הבתמשך ש ,"טוב"הנקרא היסוד 

ותוצא הארץ דשא ", אור ששת ימי בראשיתמ עם גילוי היבשה נבראו הצמחים
לתוך  שחדר. "עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו

כל סנטימטר שגדל דחף את הסנטימטר הקודם . הצמחים גדלו לעומקו, האדמה
קרקע גדלים לתוך היו בגובה הרות מטרים בגודל עש עציםכך שצמרות . למטה
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 אור השמשגם משישי יום שנוצר באי אפשר היה לאדם ו. פירות מלאיםהעומק 
קבלו את יתם כדי שוותשקה א אנרגיה השמש תוריד גשםש עד ,לאכול אותם

וכל שיח השדה טרם " ,בהמשך כתוב לכןו. כח השמש ויהיו ראויים למאכלו
הים על הארץ ואדם אל' מטיר ההיצמח כי לא  השדה טרםיהיה בארץ וכל עשב 

, ומה שכתוב ביום שלישי ותוצא הארץ ,י"רש פירש ."אין לעבוד את האדמה
לא . כי לא המטיר, ולמה. אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי, לא יצאו
 וצמחו ,התפלל עליהם וירדו, ושכשבא האדם וידע שהם צורך לעולם, ירד גשם

  .מתוך הקרקע םוהדשאי פירותה ועלו

עד שבת הוא אם לא היה נאכל ו. זה היה כמו בוסר. עץ הדעת היה רובו טוב
  .מתיר לאדם לאוכלו' והיה ה. היה הופך להיות כולו טוב

את המאור הגדול לממשלת היום , הים את שני המאורות הגדוליםויעש אל"
ת א' נאמר ממה עשה הלא ". ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים

, הכל היה מן העפרש" ,ברוח הקודש קבלו מהבוראחכמי ישראל , הכוכבים
גם השמש עשוי . עשוי מעפר הםגרעין שלכל הכוכבים ה". ואפילו גלגל חמה

  . ולתאורת העטרה שלו התפוצצויותל שגורמים עליו גזיםמעפר ומ

נעשתה בליל , ם ברקיע השמיםתייתלאבל , הכוכבים היתה ביום ראשון תבריא
והתחיל  מול הצד המזרחי להאיר ההתחיל לבנהה )יום שלישי בלילה(. עירבי

והיום החל  ,של כדור הארץ צד המערביה השמש נתלה מול .ילהלהיות ל
   .כדור הארץ את בובסול. חצי הכדור המערביב להאיר באור השמש

לאחוז בכנפות הארץ וינערו "שכתוב בנביא מה ו. עגוליםכל החלל והארץ 
לא א. הכוונה שהיא משטח שאפשר לנער ממנו אנשיםאין . "רשעים ממנה

   .הדגמה לניעור הרשעים מהארץ

וציא חמה ה 'הכי חכמי ישראל אמרו ש. יש נרתיק לשמשיש מתחכמים לומר ש
גז או עוד  הם חושבים שראו, נרתיק גשמי שמשאין ל. זה לא נכון, קהמנרתי

מתוך , ראיה לכך. ןזה לא נכו. הנרתיק שזה, שכבה של תעלה מסביב לשמש
, ה יוציא חמה מנרתיקה"אמרו שלעתיד לבוא הקבש עצמם חכמי ישראל דברי

, רק הצדיקים יוכלו לסבול את החום. מחום השמש ואז ישרף כל העולם
ביום השלישי , הם אמרו שכשאברהם אבינו נימולו. והרשעים כולם ישרפו

אנשי השרף כל ל כיםצרי ואם כך הי, ה חמה מנרתיקה"למילתו הוציא הקב
כל העולם , לא נימרוד, לא אמרפל. אף אחד לא מת. פרט לצדיקיםהעולם 

חמה מוציא  'כשהש  ןבינמפה . הוציא חמה מנרתיקה 'שה למרות. נשאר בחיים
אלא כינוי כמשל לחום  ,גשמי שמונע שריפה נרתיקלאין הכוונה , מנרתיקה
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בריכה של ה יש לפניכל יום ב תשכשהשמש יוצא רבותינוגם אמרו  .שמש לוהט
אלא  ,דבריםשל  פשוטםלו התכוונלא חכמי ישראל , במים צתא רוחימים וה

שמש בגימטריה עשר פעמים (כמשל לסוד קבלי גדול שהשמש הוא מידת דין חזקה 

חכמי רק במקום אחד . שנמתקת בכל יום במדת הרחמים שמכונה מים ,)דין
רו שהחמה הולכת מתחת כשאמ ,בצורה גשמית על האסטרונומיה ודבר ישראל

כך כמו ש .ד"מסכת פסחים דף צ ,לכדור הארץ ומסתובבת בחצי הכדור התחתון
רים רוחניים בשמות של מים דבכינו לרבותינו . אלה דברים שונים, המציאות

, אנחנו אומרים בתפילת שחרית של שבתכמו ש. ושמש ודלתות וחלונות, וחמה
ודלתות חלונות  למרות שאין ,"יעחלוני רקבוקע ו, פותח דלתות שערי מזרח"

זה ביקום ש "ברקיע השמים"השמש תלויה מפורש בתורה ש. גשמיים ברקיע
 ביקוםשהרקיע כנגד ברקיע הרוחני ש ."להאיר על הארץ" ,מעל האטמוספרה

ספירת על  ',מהללים את האנחנו , רוחניים חלונותו, יש דלתות, הוא תמונתוש
  . לפי כחנו לקבלהשמש ח כאת  ממתיקש, הרוחני חלון ברקיעה

 ,ביום רביעי נתלו הכוכבים והמזלות ביקום במסלולים הנצרכים לכדור הארץ
כובד המשיכה להם מ ונברא ,האדם והצמחים והמתכות מהם ושיושפעבמצב 

וכמו  ,במקומם ובמסלולם הקבוע םשיחזיקכח , שנברא ביום ראשוןשל היקום 
 והיות וחלל היקום גבר בו, כוכבכן נבראו האטמוספרות הנצרכים לכל כוכב ו

כח האש והתייבש לחלוטין פרט לאוקיאנוס העליון שאליו נקוו המים 
  . מחוסר חמצןאפשרות קיום לבריאה  כוכביםאין ב, העליונים

גם בריאת בעלי החיים בימים חמישי וששי נעשו כתמונת הבריאה הרוחנית 
  .נתה המדוייקתותמו ולבסוף נברא האדם שהוא תכלית הבריאה ,העליונה

 ".את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש' כי ששת ימים עשה ה"
תכלית בריאת העולם הזה לעבודת הנפש  ,ל ששבת מעין עולם הבא"אמרו חז

 אנחנום שכשו .למנוחת הנפשו ,ונסיונה בתוך גוף עשוי מחומר הנצרך לחומר
גם לאחר  ,השבתעובדים בששת ימי השבוע ומצווים לנוח ממלאכה ביום 

תהליך הבריאה  אתכשנסיים נבא למנוחת הנפש , עזיבת הגוף והחומר
נמצא את כל מה שבנינו ועשינו מוכן לפנינו . השבת מנוחתונגיע ל ,והגלגולים

הגוף יהיה רק . מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ובסוד מה שאמרו רבותינ
כי למעשה . ות ביחדככלי להכנס ולצאת ממנו כדי לקבל את כל הסודות והאור

, והקפובגוף רק ו. לבד כל אחדנמצאים , היחידה, החיה, הנשמה, הרוח ,הנפש
, כשירצו להתקשר יחד הם יכנסו לגוף, בתחיית המתיםו ,הם מתחברים יחד

   .טיסה בחלל שלכתחנת אם שמש י הגוף, כשירצו לצאת הם יצאו
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 .סוד השבת ומעלתה

ו יננצטו. ר שבת דינו כגוי לרוב דבריומי שלא שומ, הדותבי גדולהשבת עיקר 
מתנה , ה למשה"אמר הקב", 1הגמרא אומרת. ורהת מתןעל השבת במרה לפני 

 ".לך והודיעם, לישראלנה תיואני רוצה ל. טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה
הרי היא כתובה בתורה  ,ומה משמעות מתנה זו, "גנזיוית ב"ויש להבין מה זה 

ואפילו בעונש כבד כסקילה , צווי גמור ככל המצוותלמעלה מחמישים פעם ב
  . שאנו מבינים אינו מה, כנראה שמושג השבת, למחלליה

 ,ה השבתמתי התחילמתי הסתיים היום הששי ו ,"וינפש שבתוביום השביעי "
בארץ , שבת מתחילהמזרח בכשבהודו ש, הרי העולם הוא כדורי, מאיפהו

באירופה , שבת בארץ ישראל וכשמקבלים. ישראל זה יום ששי בצהריים
כתוב  .ומאיפה התחיל לשבות ,שבת' אז מתי ה. יום הששיובאמריקה עוד 

 ,ואיך זה יתכן. ונח פירושו לגמרי ולא חלקית לפי המקום ".וינח ביום השביעי"
והצמחים , מוריד גשמים בשבת 'ה, הבריאה לא שובתתהרי . הוא נח כיצדו

זה . בשבת אי אפשר להעלות באוב, מחזה צו, ואם אדם זורע בשבת. צומחים
שבת לא הוחלפה עם יום עד היום ש 2עקיבא לטורנוס רופוס' הסימן שאמר ר

אבל . מתפוצצתהכוס . ושמעתי שגם סיאנס אי אפשר לעשות בשבת .אחר
, וכי אלהים ,"וינח"ומה הפירוש . נח 'אז ממה ה. ותמטיבען נעשהמלאכות 

, ובתפילה אומרים. 3מר עליו ישעיהו הנביאאו "הנה לא ייעף ולא יגע", תעייףה
מנוחה , מנוחת שלום השקט ובטח, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת אהבה ונדבה"

מי זאת . בת' בקבלה נאמר ששבת הוא אותיות ש". שלמה שאתה הוא רוצה בה
  . לא מובנת, שבתהמהות . "כלהבואי "אנחנו אומרים בערב שבת . הבת הזאת

התורה ". ויאמר"ואחר כך תשע פעמים , "בראשית"בתחילה מבתורה  הבריאה
בגלל  םהתורה כתבה אות, י שהיו במציאות"כל הסיפורים אעפ, מדברת בקודים

 ,בידי אלהים נכתבה, קדושההתורתנו . דברים רוחניים ועמוקים שהם מרמזים
ברור שלא הסתכל בסיפור . 4ל שהוא הסתכל בה וברא את העולם"אמרו חז

 אלא, במובנם הגשמי' וכדו, סיפור של אליעזר עם רבקהאו ב, האתון ובלעם
  .שכשהתגשמו קרו הדברים במציאות, דברים עמוקיםבהם מתלבשים 

  הפיזיקאים הגיעו להישגים גדולים על ידי התבוננות על כל שלב במעשה
 אבל את הקבלה שקבלנו מהנביאים על בריאת העולם הם אינם, הבריאה
  אם כל נקודה קטנה ביקום היא חלקיק או, עד היום הם מסתפקים. מכירים

   

  . 'בראשית רבה א. 4. כח',ישעיהו מ.  3: ח"נהדרין סס.  2. 'דף י, שבת. 1
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אז הם יצרו , הם מבולבלים בזה. עיגולבהם ראו שחלקיק נראה פתאום . עיגול
  . את תורת הקוונטים שגם היא מלאה סתירות

ל ומיושר שחודר לתוך מורכב מעיגו, שכל חלקיק ביקום, קבלנו בקבלה
ויש מצב שהתרכובת , ופעמים את היושר, פעמים רואים את העיגול. העיגול

  . ביניהם נעשית כצורת גליל

קו ישר הוא בגדר . העיגולים והיושר יוצרים מצב של זמן בתוך חלל העיגול
כנגד זה העיגול יוצר חושך . ואין לו כלי קיבול שיגביל את האור סביבו, נתינה

תרכובת העיגול והיושר גורם שאור היושר כנוס . והוא בגדר מקבלבתוכו 
 ואך את שבתותי תשמור"ועל צווי השבת נאמר . לגלותו "דעת"בעיגול וצריך 

  וגילוי אור. 5"מקדישכם' לדעת כי אני ה, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם
 יאהי מ הידיעהו, ידיעת השבתבאה על ידי  ,וקבלתההגנוזה בחלל  השבת

  .הגנוזה היא המתנה וממה היא בנויה, "שבת"

רחם האשה , חיבור העיגולים והיושרנעשה על ידי גם הזווג בין אדם לאשתו 
 תדוגמ אבר הבריתו. בסוד העיגולים אשהה כי, העיגול המקבלדוגמת  הוא

שמתקשה כ, אור שהוא הזרע היוצר את שורש חיי העוברהמשפיע  ,"היושר"
שלו  "דעת"העם אור היושר המגיע ממח  השרשי ועגולמכצורת גליל המורכב 

ל "ולזה כוונו חז. העברת האור לעיגול הנקבה מקשה את האבר לצורךה
  .6" אין קישוי אלא לדעת"באמרם 

 ל"ש חז"וכמ .7"כי השתות יהרסון"ש "וכמ". שת"יסוד הבנין נקרא בעברית 
א תחילת שהו' שיש בה אות . 8שממנה הושתת העולם, "השתיהאבן "על 

שבת היא תשתית הבריאה . תשהיא תכלית השלמו 'תויש לה אות  ,"תלמוש"
שהיא תחילת התורה " בראשית"של  'בנכנס   ,"שת"כשבתוך יסוד הבריאה 

הוא תחילת התגשמות  'בואות ". ורא"של זה מושג  ',א אות. ותחילת הבריאה
, באמצע 'ב" תבש". "ריאהב"ולכן בו מתחילה תיבת , יתבנכנס לתוך כשהאור 

, "ורא"היא בחינת  המשפיעה טיפת הזכר. נצמדים לו משני הצדדים 'תו' ש
ב האותיות "ריאה מושלמת בכל כבטיפת להמפתחת את והנקבה היא 

של ' תשל בראשית עם  'ב , של שבת "בת"אותיות  ןוה .'תמסתיימת באות ו
 רק לא מפתח כי הוא', אין לו ת. "שאי"של ' לגבר יש רק אות ש .האותיות סוף

 ,המפתחת את התשתית שלו "אשתו"ופירוש . וכנגדו אשה רק מפתחת. ממציא
  שזו טיפת, אבל ממציא את הנקודה הראשונה. הגבר לא משתית את העולם

  ,קטנטנה' כנקודה י. לא מפותח D.N.Aבטיפת זרע נמצא אדם שלם עם . הזרע
  
  : ד"יומא נ .8. נ, א"תהילים י. 7 :ג"יבמות נ. 6 .יג, א"שמות ל .5
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. של איש מורה על שלמות בכח ולא בפועל' כשאות ש" איש"שבתיבת ' יזאת ה
   .האשה מפתחת את הטיפה

, חכמה' זה בחי" ראשית. "הטיפה' הוא בחי "בראשית" המאמר הראשון
שהיא תמונת נקודה ', וחכמה נרמזת באות י. 9"'ראשית חכמה יראת ה"ש "וכמ

". בראשית"בריאה נוצרה מהטיפה של ה. קטנה אחת הכוללת את כל העשר
כנגד תשעה חדשים שלוקח לטיפה בדרך כלל , "ויאמר"לאחריו יש תשעה 

עד , מפתח חלק בבריאה ובעובר" ויאמר"כל . להתפתח כעובר עד שיוולד
  . ויצא אדם מושלם ,"ויאמר אלהים נעשה אדם"שנאמר 

 אמר' כי ה, "ויאמר"נקראו בשם , תשעת המאמרות שהתפתח בהם העולם
. שיתפתח, שהוא ראשית הבריאה" בראשית"לחומר שיצר ביום ראשון שנקרא 

  ,האשה לא יכולה לפתח מעצמה תינוק. כדוגמת הזכר שנתן לאשה טיפה לפתח

אם יחסר , אחרי שהבראשית עשה את חלקו, היא צריכה את אור הבראשית
חלק היא לא תוכל לתת לו את ה. הילד יצא פגום, בזרע של בראשית חלקיק
האדם  .לפתח את אותה טיפה לאדם גדולעם הדם שלה היא רק יכולה . שחסר

זה נקרא חסדים . וטיפה אדומה מצד הנקבה, מורכב מטיפה לבנה מצד הזכר
והתרכובת של שני , ועיגולים ויושר, דין ורחמים. וגבורות בלשון הקבלה

  .יוצרים אדם גשמי כדוגמת הבריאה שבנויה מהם, בחינות אלו

את המאור הגדול , ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" ,בתורהנאמר 
ששניהם "י "פירש רשו. "לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד", הלבנה קטרגהו, גדולים נבראו
ומה גם , ברור שאין הדברים כפשוטם ".לכי ומעטי את עצמך ,'אמר לה ה
אם השמש . נשרףה יהעולם ה ,אם הירח היה בגודל השמש, ב אלינושהירח קרו

אי אפשר "שה הלבנה כשאמרו .הכל ישרף, לכדור הארץתתקרב קצת יותר 
שווה  כי, עליה ואות' שיגדיל הבקשה  ,"להשתמש בכתר אחד לשני מלכים

ובזה יתאימו . ורוצה היא לקבל מהגדול ממנה, הוא לערכה ואינה מעריכה אותו
ובבקשה להקטינו  ,10שהשמש שמע חרפתו ממנה ולא השיבל שאמרו "זדברי ח

זו חרפתו  ,אבל להחשיבו כמי שאינו חשוב בעיניה, או להגדילה אין לו חרפה
כי גם לעתיד לבא לא ישתמשו שניהם , והראיה שכן הוא. שעליה לא הגיב

יוגדל אורו , בכתר אחד אלא כשהיא תחזור לגדלה הראשון כאור החמה
ואור החמה יהיה , והיה אור הלבנה כאור החמה"כמו שכתוב  שבעתיים
הלבנה תאיר כאור השמש הנוכחי וכמו שהיתה זאת אומרת ש. 11"שבעתיים

  ומה שאמר לה. להיות שבעתיים כפי בקשתה ואור החמה יגדל, לפני המיעוט
   
  .'ישעיה ל. 11 : ו"גיטין ל. 10 .י, א"תהילים קי .9
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כי מצידו היה מקום לשניהם , לא מיעטה הואו" ומעטי את עצמךלכי "'' ה
אי , אבל היות ולדעתה צריך השמש להיות גדול ממנה, בכתר אחד כמו שבראם

השמש לא יתכן כי אז את כי להגדיל . רק על ידי המעטתה, אפשר שיגדל ממנה
  .לא תהיה בחירה ומטרת הבריאה לא תיעשה

 לדברים רוחניים עליונים כי כל היקום הוא תמונה מתגשמת, וביאור העניין הוא
ל באמרם שכל "ולזה נתכוונו חז. תמונתם בעולם הזה תשכפי דוגמתם משתקפ

ונבראו השמש והלבנה בגודל . 12הבריאה לדעתם לצביונם ולקומתם נבראו
 נובע מהתפרצויות גזים לוהטיםכי אור החמה , אבל אורם אינו בצבע זהה, זהה

ואלו אור הלבנה הוא לבן לגמרי , בולכן אורו צהו, גורמים לאורו ולחומוה
והם  כי ממנו קיבלה את אורה, ואורה היה כאור השמש, ואינו לוהט ואינו שורף

 בבחינת הכח, המשפיעים לעולם הזה תמונת המשפיע והמושפע העליונים
' ואור השמש הוא בחי. ז"האלהי המשפיע בשכינה המנהלת את ענייני העוה

והשכינה , עבור ברואיו ממרחק רב התגלות האור האלהי בחלק המשפיע
שדוגמתה הלבנה קרובה אל הכדור ודרכה היה אפשר לברואים לקבל את האור 

את אור השמש לפי הכח שהיא יכולה לקבל ' ובקשה השכינה שיגדיל ה, האלהי
וגם הברואים המקבלים על ידה יהיו במעלה גבוהה , והיא תהנה מהאור הגדול

מעטי את עצמך כי אם תקבלי מאור השמש אור לכי ו' ואמר לה ה. הרבה יותר
תתבטל הבחירה שהיא המטרה העיקרית של , יותר גדול ותאירי לתחתונים

וכשתעלה שנית , ועל ידי שתמעטי את עצמך תגדל הבחירה, בריאת העולם
לדרגתה הקודמת יעלה השמש לדרגה גדולה שבעתיים ויהנו מהאור הגדול 

  .הברואים ודרכה כל, וסודותיו הרוחניים היא
 לפי התעלות, תתעלה השכינה ותאיר בבחינה רוחנית, לאחר ביאת המשיח

 ןולעתיד לבא כשרוח הטומאה תעבור מהעולם ולא יהיה יותר עניי. התחתונים
  ואור החמה יהיה, גם בבחינה חיצונית יהיה אור הלבנה כאור החמה, בבחירה

  והוא תכלית, לכי יהיה כח לתחתונים לקבל את סוד האור הגדו, שבעתיים
ועד . מנוחה שלמה, מנוחת אהבה ונדבה, והוא סוד מנוחת מרגוע. הבריאה

לעתיד לבא אין מצב שכזה אלא בשבת קודש בבחינה פנימית ורוחנית לשומרי 
וגם מי שלא מרגיש כלום , וכל אחד לפי דרגתו מקבל את הארתה, השבת בלבד

וף לאחר שיתנקה בצאתו מהג, מחמת החומר העבה שעליו בגלל עוונותיו
והיא סוד נפש יתירה , מלכלוך החומר יתעדן בה לפי הערך ששמר את השבת

  .והיא המתנה הטובה, שזוכים לה ישראל שומרי השבת
  השמים מספרים", אנו מקדימים לשבח את השמש ולומר" ברכת הלבנה"ב
   

  . א"ה י"ר. 12
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ישיש כגבור , והוא כחתן יוצא מחופתו, לשמש שם אוהל בהם', אל וכו כבוד
הוא בא לקדש את הלבנה ומדבר על ". 'מקצה השמים מוצאו וכו, לרוץ אורח

של  "בת" סוד אותיותהיא ש  הכלה כי הוא לוקח את החתן לקראת , השמש
מקור , היא שבת המלכה ,"בואי כלה"ים שאותה אנו מזמנים ואומר 13שבת

של שורש , 'את אותו י, סוד אבן השתיה שממנה הושתת העולם הזה. הברכה
  .מתנה לעם ישראלהבריאה הרוחנית היא משתיתה אותו בשבת 

ושהיא  ,"בראשית"ה נקראת "ראשונה שבשם ההוי 'יכבר נתבאר שאות 
והיא  "ראשית חכמה"ושעליה נאמר . כדוגמת הטיפה שממנה נוצר הוולד

 ,י"ופירש רש .ברא אלהים את השמים ואת הארץהבריאה שעל ידה ראשית 
  ".ואת הארץ לרבות כל תולדות הארץ"רבות כל מה שבשמים ל" את השמים"

והארץ ", אלא מה. זאת אומרת כל הבריאה נבראה בפעם אחת ביום הראשון
 ".ורוח אלהים מרחפת על פני המים, היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

מרחפת על פני המים , ורוח אלהים זה יסוד הרוח, חושך הכוונה ליסוד האש
שכנגד , יש כאן את ארבעת היסודות. והארץ עצמה היא יסוד העפר ,יסוד המים

ויאמר ". אלה יסודות שמהם נברא הכל לפי הסדר, ארבעת העולמות הרוחניים
שהתחילה , ראשונה שבשם' זה כבר בחינת הנקבה סוד ה" ויאמר"". אלהים

יהי " ".בראשית"שקבלה מהמאמר הראשון ' לפתח את אור החכמה אות י
ראשונה היא שורש הבריאה שקבלה אות ' אות י', י' ה' הוא אותיות י יהי ,"אור

גם לאחר ' כי אותה אות י', חייב שוב להיות י' אחרי ה, ופתחה אותו' ה
  .שורשה נשאר רוחני כמו שהיה, שפותחה

שהוא שורש  "בראשית"השרה בשכינה את אור המאמר הראשון ' ה, בשבת
כדי . שתאיר את אורו בעולם ,הבריאה בלי לפתח אותו במלאכה גשמית

  ולכן נאסרנו בו. שהאדם יתקשר לאור זה ויגיע לחקר הבריאה ותכליתה
  התקשרות זו נעשית על ידי השכינה שהיא בחינת הלבנה. בעשיית מלאכה

  'המקבלת אורה מהשמש ומקבלת ביום השביעי את אור בראשית בסוד אות ש
ונחה עלינו " שבת"להיות  הופכת" בת"והיות והיא בחינת , מששראשונה של ה

מתנה טובה יש "למשה ' על ידי מנוחת השבת  זו המתנה של השבת שאמר ה
כי  "מנוחת מרגוע"ולכן מנוחת השבת נקראת , "ושבת שמה לי בבית גנזי

וכשם שאדם שנהנה מפרח בעל . במנוחת הנפש עסקינן ולא רק במנוחת הגוף
 השורש של הפרח ויגיע לכחיחפש את צפונות , צבעים יפים שמפיץ ריח נעים
  ,כמו כן. וימצא את החכמה שיצרה את הפרח, הממציא של הצבעים והריח

  
  .בהר' שער המצוות פ. 13
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, שהיא ספירת החכמה. בשבת אנחנו מתקשרים לשורש שפיתח את כל הבריאה
  ".  עונג שבת"וזוכים להתקשר אל העונג הרוחני העליון שהוא 

אבל , "ויאמר"תקון הבריאה שהתפתחה בסוד המצוות ניתנו כדי להתקשר עם 
כדי לקשר אותנו עם אור בראשית . זו מתנה" בראשית"' להתקשר עם בחי

שמקבלת מהמלך ונותנת לבניה ונקראת  "מלכה"הופכת השכינה לבחינת 
 "כלה"זה מגיע רק משבת לשבת אז היא בבחינת דבר והיות ו ".שבת המלכה"

אחר ניתוק של כמה ימים והיא בעיניו  כדוגמת האשה שחוזרת מהמקוה לבעלה
  ".בואי כלה שבת מלכתא"לכן אנו מקבלים פניה באמירת  כלהכדוגמת 

יוחד אור שפעל בששת ימי בראשית היה מהכי  ,"מעין עולם הבא"שבת היא 
מאור זה נוצר כל היקום בששה ימים מה שעל שממנו התפתחה הבריאה כולה 

שלש מאות כי האור היה גדול פי , יםידי אור השמש הצריך מילארדים של שנ
ואור , והיה אור הלבנה כאור החמה"כמו שכתוב . מאור השמש וארבעים ושלש

הוא שבע  ,"שבעתיים"ופירוש . "החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים
כאור שבעת ", שלש מאות וארבעים ושלש שהם, פעמים שבע ,פעמים שבע

היה פי שלש מאות וארבעים , מיםכאן הנביא מגלה שאור שבעת הי ".הימים
, ווה על ידי אור השמשבטבע מתה היוםכל מה שנוצר . 14ושלש מאור השמש
ייצר כח פי שלש מאות , שלש מאות וארבעים ושלשפי  איראז אם גודל האור ה

וכמובן שכל זה נעשה , וארבעים ושלש יותר מאשר יוצר האור של השמש
עליון המשפיע בבריאה ומחיה אותה בגשמיות כתוצאה ותמונה של מצב רוחני 

 ביום' הפעיל ה .את האור הזה. "ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"
כדי שאדם שישבות ביום הזה יקבל את . השביעי רק בכח הרוחני של הבריאה

שהוא  "בראשית"האור הזה בנפשו ויוכל להגיע אל סוד וחקר המאמר הראשון 
ן מתנה לישראל שהיו אמורים לזכות לזה עם ואת זה הוא נת. תכלית הבריאה
  וישראל שחטאו, ומשה שקיבל את הלוחות קיבל את זה מיד, קבלת הלוחות

  על ידי שמירת השבת זוכים לקבל זאת, בעגל ולא קבלו את הלוחות הראשונים
  .ויזכו לקבל הארה זו בשלמות לעתיד לבוא, בשבת כל אחד לפי דרגתו ומעשיו

ובשביל , "ראשית"בשביל ישראל שנקראו , "בראשית". זה מה שאומר המדרש
ולכן אנחנו אומרים בתפילת  ".וירא ראשית לו"שנאמר ". ראשית"משה שנקרא 

ולכן מיד ברדתו מהר סיני לאחר חטא ". ישמח משה במתנת חלקו" השבת
ולכן זכה משה להגיע  .חזר משה להזהיר את ישראל על שמירת שבת, העגל

  .ומשה הגיע קרוב לחקר של אור בראשית. 15"ינהארבעים ותשע שערי ב"ל
   

.  ח "נדרים ל. 15. 'וכן הוא בתרגום יונתן בן עוזיאל ישעיה ל. ח"י פסחים ס"ראה רש. 14
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זה . זו הבחינה של שבת. זו המתנה של שבת. לעתיד לבוא גם אנחנו נגיע לזה
  . הסוד של שבת

שבו  ,"שדי"ל שם ש 'שה  ,16בת- שושבת הוא חיבור . בתנקראת . השכינה
ל על הפסוק "כמו שאמרו חז ,נעצרה התפתחות העולם בגשמיות בערב שבת

בשם . 17שמי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די, "ואל שדי יתן לכם רחמים"
ברית , שבת .והם, "שבת"שדי יש לנו את שלשת האותות שראשי תיבות שלהם 

זה הברית כי ' והי, שיותפר' זה התפילין שיש בו ד' הד, זו שבת' ש. ותפילין
אדם , של הוולד שממנו נוצר" בראשית"ה' י' בחיהזרע המושפע דרכו הוא 

כי הוא התרחק , אינו בגדר ישראל גמור יש לו דין גם כגוי, שמחלל שבת
  . מהנקודה שבשבילה ישראל נקראים ראשית

על כן "שעל זה נאמר , כלה-בגדר אשהאנחנו מקבלים את השכינה בערב שבת 
בואי "שבת אנו אומרים  לכן בליל ".וב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתויעז

". ראשית"כי דרך הבחינה של השכינה בסוד כלה אנחנו מקבלים  את ה ,"כלה
  . "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"ל "פה יש סוד גדול של מה שאמרו חז

יעי ומיום רב, פעל לבדו הראשונים םימיהבשלשת . אור שבעת ימי בראשית
. הבריאה נעשתה מתרכובת עם אור החמה והלבנה שהתחילו להאיר בעולם

 התפתחות הרקיע והעצים נעשה ללא. התפתחות הבריאה עברה שני שלביםו
 של נעשה מתרכובת האור, והתפתחות בעלי החיים והאדם. אור השמש והירח

 כי אם בריאתם היתה נעשית  רק מאור. ימי בראשית ואור השמש והירח ששת
היה צריך שיתערב האור הזה עם כח . היינו אנו בעלי החיים מלאכים. בראשית

רק בשבת אנחנו . גשמי יותר של השמש והירח כדי שנפשנו תתחבר לגוף גשמי
כי בשבת לא היתה בריאה ואור זה האיר ברוחניות , יכולים להתחבר לאור זה

  . ועל ידי מנוחת השבת אנו מתקשרים אליה, בלבד
פסוק זה בא לשלול שנברא לילה  ,"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד"הכתוב אומר 

וכתב , "יום אחד, ויהי לילה ויהי יום"כי אז היה צריך לכתוב ,  לפני יום ראשון
 וחושך ואור ותוהו, הושלם יום אחד' כן לומר שרק כשהגיע בוקר של יום ב

יצר את , מיד לאחר שיצר את החושך' וה. הראשון ביוםובוהו כולם נבראו 
. ולחושך לילה. והבדיל ביניהם וקרא לאור יום, האור שהיה מעורב עם החושך

ואחרי הערב נהיה לילה ששייך ', אחר שתים עשרה שעות של יום אויהי ערב "
ויהי "ואחר כך  ".יום שני עם עמוד השחר התחילובשני בבוקר  ,לליל ראשון

נאמר  ככה. יל יום שלישיוהתח, ערב ויהי בוקר של לילה אחריו ונגמר יום שני
  ויהי ערב ויהי בוקר"על ששת הימים הראשונים רק על שבת לא כתוב 

  
  .  יד, ג"י בראשית מ"ראה רש. 17. בהר' שער המצוות פ. 16
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כי במוצאי שבת החל סדר אחר בבריאה של אור השמש והלבנה " יום שבת
  .יום ומצב של לילה שגרמו לבלבד 

כמו , ובבוקר של שבת נגמר יום ששי. י היוםבבריאת העולם הלילה הלך אחר
וככה מנו כל אומות העולם וגם  ".ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי"שכתוב 

גם התורה מדברת . עד שקבלנו את השבת במרה. ישראל את הימים והלילות
בארבעה עשר , בראשון"איתנו בשפה שכזו לפני שקיבלנו את השבת ואומרת 

זה בדיוק  ,"בערב לחודשת עד יום האחד ועשרים יום לחודש בערב תאכלו מצו
אחרי , וערב זה לילה. שליל חמש עשרה נקרא ארבע עשרה בערבהגויים  תכשפ
בארבעה עשר יום ", ולזה אמר הכתוב, הכוכבים שאז זמן אכילת המצות צאת

מתי תפסיקו לאכול ו. זה נקרא ארבע עשרה בערב". לחודש בערב תאכלו מצות
לא אמר בליל  ".ביום האחד ועשרים לחודש בערב", ל חמץמצות ותוכלו לאכו

ולאחר שקבלנו שבת שינתה . יום עשרים ואחדהיה כי זה עדיין , עשרים ושתיים
ובחמשה עשר יום לחודש הזה ", התורה את לשונה והקדימה לילה ליום וכתבה

ביום הראשון מקרא קודש יהיה . שבעת ימים מצות תאכלו', חג המצות לה
כי לגביהם לא נשתנה " ליל ששי"ד היום הגוים קוראים לליל שבת ע ".'לכם

הלילה קדם ליום מאז שקבלנו את השבת אבל אצלנו , מאומה מאז הבריאה
זה בא מהגויים שלא קבלו " ששי שבת"אסור לקרוא  לליל שבת (". ליל שבת"ונקרא 

  ") פריידי נייט"שבת ואצלם ליל שבת נקרא 
ה רצה לברוא את "כי הקב, ות יום לפני הלילהבבריאת העולם חייב היה להי

ביום "צירף אליו את מדת הרחמים והקדים אותם שנאמר ו, העולם במידת הדין
ואם . ויום זה בחינת רחמים, לפי הקבלה לילה בחינת דין. 18"אלהים' עשות ה

וכיוון . בורא את הלילה לפני היום היה נברא הדין לפני הרחמים' היה ה
  . ברא את היום לפני הלילה, ים לדיןשהקדים את הרחמ

" בוקר"ו. העריב לפני שחשך לגמריכש ,מלשון תערובת אור וחושך "ערב"
כי היקום . בהדרגההתפשט ושהתחיל האור לבקר ולהפציע , הוא מלשון ביקור

  . אחת את האור הגדול והוצרך לקבל אותו בהדרגה פעםלא יכל לקבל ב
אבל אור . ביום ונעלם בלילה אירם הכל שבעת ימי בראשית אור שבעת הימי

, אלא כרצונו של הבורא לברוא את הדין קודם, השמש והלבנה לא פעל כך
  .רביעי ולא ברביעי בבוקר בלילוהשמש והירח נתלו 

  ה תלה"הקב, השמש מתחיל ממזרח". ממזרח שמש עד מבואו", אמר הכתוב
 שראל שםאת השמש בחלק העליון של הכדור במזרח שש שעות לפני ארץ י

  ושם מסתיים, שם מתחיל היום, באיזשהו מקום בין הודו לסין על שפת הים
  
  .  א', י בראשית א"רש. 18
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ואלה שגרים בשנחאי מתי יעשו שבתות , את השמש' תלה האיפה יננו יודעים א. היום

חר ומא הואאו ש, מקדים את ארץ ישראל בשש שעות ולעשות שבת קודם הואהאם . וחגים

  .גריניץ לא קובע כלום קו, בשמונה עשרה שעות ולעשות שבת אחר כך ארץ ישראלל
כשכדור הארץ עמד בצורה כזאת שיתחיל , השמש והירח נתלו בליל רביעי

ואילו השמש , ושהלבנה תאיר מיד את אורה הטבעי ,ליל רביעילהיות במזרח 
והיות וכל הבריאה נבראה . יתחיל להאיר במקום זה בעוד שתים עשרה שעות

. וד עיגולים ויושר גם כדור הארץ וכל הכדורים הולכים לפי עיגולים ויושרבס
וכשהוא מסתובב עם שאר הכוכבים , יושר' בחיכשהכדור מסתובב על צירו זה 

  ,היום והלילה לא קשורים לעיגולים אלא ליושר. עיגולים 'הוא בחיבאליפסה 
תלה בצורה ונ, וכשכדור הארץ מסתובב על צירו יוצר את היום ואת הלילה

ורצונו של הבורא התקיימה . כזאת שיתחיל ליל רביעי כדי שהלילה יקדם ליום
, דםודין ק' והלילה שהוא בחי. ים לפי אור השמש והירחמתהווביום ולילה ש

מה שאין כן . את השבת בבחינה זו והקדים את ליל שבת ליום השבת' דש היוק
ואומות העולם  .י לילהיום לפנ, ל ממידת הרחמיםבאור שבעת הימים שהתחי

  רצה שבישראל יתקיים הרצון 'אבל ה ,בראשית הולכים לפי בריאת שבעת ימי
לנו את  ושינה לכן נתן לנו את השבת, לפני הרחמים התכליתי שלו שהדין יהיה

  .)פרט לאכילת הקרבנות(הסדר באופן מוחלט שהלילה יקדם ליום בכל דבר 

ואחרי שתים , בכל היקום כאחד בשבעת ימי בראשית אור שבעת הימים האיר
ויום ולילה , עשרה שעות הגיע החושך שנברא ביום ראשון לכל היקום כאחד

, כי האור לא היה תלוי במצב של סיבוב כדור הארץ, היו בכל הכדור כאחד
, מה שאין כן השמש שמאיר רק זוית אחת. והאיר את הכדור מכל הכיוונים יחד

' וה. דור הארץ יסתובב לכוונו ויהיה יוםוהזוית השניה נשארת חשוכה עד שכ
של יום  וכשעברו שתים עשרה שעות. לפי אור ששת ימי בראשית, נח בשבת

  ובמזרח החל ליל שבת גם לפי אור הלבנה, התחיל ליל שבת בכל הכדור, שישי
להאיר בכל ולאחר שתים עשרה שעות התחיל , שהאירה והתקדמה אל המערב

ר של שבעת הימים מבלי להתחשב בשמש יום השבת לפי סדר האוהכדור 
' ה המזרחכי כאמור בליל רביעי לפי . ובבחינת היום המגיע כתוצאה מאורו

ומבחינת הלבנה . ומשם התחיל השמש להאיר למחרת בבוקר, תלה את הירח
שקעה החמה בדיוק לאחר שתים עשרה שעות של כש מזרחליל שבת התחילה ב

בראשית שבעת ימי והחושך של האור  ומוצאי שבת הפסיקמו, יום ששי
והחלו הימים והלילות להחשב , ונעשה חושך בגלל שקיעת השמש, להופיע

  .לפי שקיעת החמה וזריחתה

ך שהוא לא הביא את את ליל שבת גם בכ' קידש ה, במזרח כשהגיע ליל שבת
כי הלילה הלך , וגם בכך שמה שצריך היה להיות ליל ששי, חושך בראשית



מח                                              יוסףסוד השבת ומעלתה               נר                     

יום ששי לא היה לילה והיה רק ול ,הפך אותו לליל שבת, י היום כאמוראחר
ויהי ערב ויהי בוקר ", אמנם בשבת בבוקר כתוב. 19שתים עשרה שעות של יום

אומות העולם ימשיכו שכדי , לומר שהלילה שייך לליל ששי ,"יום הששי
אבל לישראל כשיקבלו את השבת יהיה זה ליל , למנות את הלילה אחר היום

י כי ליום השביע, "ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי"א כתוב ועל שבת ל. שבת
  . לא היה לילה אחריו כי הוא קיבל את הלילה הקודם כאמור

ביום  ".אלהים ארץ ושמים' ביום עשות ה"שנאמר . הבריאה נבראה רק ביום
שבת מכל ' ה, שהשעה השתים עשרה של יום ששי הסתיימהכו. ולא בלילה

   .לה את כח הבריאהקבו, ור כלהובאה השכינה בת. מלאכתו
" בינה"השתתפה בבריאה השכינה העליונה ספירת ה, בששת ימי בראשית

והיא , "בראשית"נתן לה את כח ' כשה, שפיתחה את הבריאה" אמא"בסוד 
והנתינה של , בשבת לא התפתחה הבריאה". ויאמר"פיתחה אותו בבחינת 

בסוד אבא לבת " מלכות"ספירת ה' הבורא בעולם היתה לשכינה התחתונה בחי
רק שתקבל את כל האור של ששת ימי , שלא רוצה שתעשה עבורו כלום

כלום אלא נתן בבריאה כח ושפע רוחני בלבד ' ביום השבת לא ברא ה. בראשית
ועל שם מתנה זו נקראת , "שבת"שכולו עונג עילאי ומנוחת מרגוע הנקרא 

למשה שיש לו בבית ' והיא המתנה הטובה שאמר ה ,"שבת"השכינה גם בשם 
אמנם את המושג של , ומשה רבנו הודיע זאת לישראל ".שבת שמה"וגנזיו 
  . והנחילוהו לבניהם ,כי כל האבות שמרו שבת. ישראל ידעו  בלי משה, שבת

. כי מקורו מספירת החכמה הנקראת כן". קודש"אור ששת ימי בראשית נקרא 
ויברך אלהים את "ר הכתוב אמ, כבר מליל שבת לשכינה' והיות ואור זה נתן ה

כי  ".אשר ברא אלהים לעשות"המשיך ואמר ו ".יום השביעי ויקדש אותו
שזו הנקודה שממנה נוצרה . "אבא"כאמור האור של ששת ימי בראשית נקרא 

כי השכינה  "לעשות"וסיים  ".אבא"ראשי תיבות , "אשר ברא אלהים". הטיפה
עולם "את העולם הזה הנקרא ומנהלת  כי היא שולטת" עולם העשייה"נקראת 
 שכינהבכי מדובר כאן  ".אלהים"הזכיר ולכן , בסוד המקרה והטבע "העשייה

  ".אלהים' שהוא בגי, "הטבע"מנהלת את העולם בש
בשבת אנחנו מקבלים מהשכינה את אור ששת ימי בראשית המגיע מהמאמר 

 הוא בבחינת החכמה הנקראה כי בו אין מלאכש" בראשית"הראשון הנקרא 
 וביום טוב אנו מקבלים את. ט מלאכות"ולכן אסורים אנו בל, כאמור" אבא"

בסוד " בראשית"שהיא עושה מלאכה ומפתחת את הטיפה של " בינה"אור ה
  ולכן במוסף של חג תקנו". אוכל נפש"ולכן אנו מותרים במלאכת , "ויאמר"
  

  .ניצוצי אורות על הזוהר פרשת בא בהתחלה. 19
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 ".אבינו מלכנו אלהינו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה"ה ל לומר בתפיל"לנו חז
שהיא הסוד של . "אמא"ראשי תיבות " אבינו מלכנו אלהינו"דייקו לומר 

  . ולא של השורש. ההתפתחות של הבריאה
כי , מלאכות שרשיות ל"טאסורים לנו , "חכמה"בשבת שהוא בחינת ספירת ה

והחכמה תחיה "ם בסוד היות והיא שורש החיים על ידה תהיה תחיית המתי
שביאורו  "כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל"ואמר הכתוב  ".בעליה

והשכינה ' והוא סוד החיבור של ה. שיחיה את המתים טלשלעתיד לבוא ירד 
ומי , ושמך אחד, אתה אחד". ולכן בשבת אנחנו אומרים בתפילה, וישראל

ושלש פעמים , ש עשרהבגימטריא של "אחד"כי  ".כעמך ישראל גוי אחד בארץ
   .ואת זה מכוונים המקובלים כשאומרים זאת .טליוצא בגימטריא " אחד"

שמור את יום השבת "והיא סוד  ,ליל שבת היא בסוד השכינה שזה בחינתה
אבל יום השבת הוא בסוד האור עצמו של , והיא סוד המתנה שקבלנו "לקדשו

זכור את יום השבת "בראשית בחינת יום שהוא סוד הזכר ועליו נצטווינו 
ואיננו יכולים לקבל את האור הגדול אלא על ידי מתנת ליל שבת ". לקדשו

ושמעו אותו , בדיבור אחד' אמר  ה" זכור ושמור" .שמורשהיא השכינה בחינת 
והייחוד ביניהם בליל שבת  ,כל ישראל כי אין להפריד בינו לבינה חס ושלום

 דפי גודל האור שהיא מקבלת מסובדרגת נפלאה ומיוחדת ל "כלה"הוא בדרגת 
  .שבת מלכתא. בואי כלהאור שבעת הימים ולכן אנחנו בליל שבת אומרים 

 ,בגהינםנחים בשבת ונפשות הרשעים . מנוחת הנפשהיא בשבת  המנוחה
   .וזו הוכחה על מנוחת הנפש בשבת ,בשבת מצליחהוהעלאת הנפש באוב לא 

י בראשית וזה כוונת המדרש י אור ששת ימ"כח הטבע הוא כח אלהי שנברא ע
נוטה , עוטה אור כשלמה"במעיל של אור וברא את העולם שנאמר ' שנתעטף ה

שהוא רוחני מאוד כשרצה לברא את הבריאה ' שה, ופירושו". שמים כיריעה
לבש בגד דהיינו הסתיר עצמו ומהותו וגרם לבריאת מקום " יש מאין"כולה 

ש וההסתרה ברא את העולמות שבו על ידי מיעוט האור שהאיר מבעד ללבו
וקרא להסתרה זו בשם לבוש כי כשם שהלבוש מסתיר את הגוף כך . כולם

הסתיר הבורא את מהותו ואורו הגדול והאיר דרך החרכים בהתאם לכח 
  .הנבראים לקבל ולהבראות

נתן " כולם בחכמה עשית"אור זה שמקורו מצד החכמה העליונה שעליה נאמר 
וזו המנוחה כי כשאדם  ,ההבריאעת את תכלית לד לשומרי השבתבשבת כח 

העבודה לא , יודע מדוע הוא עובד ומה תכלית עבודתו ותוצאותיה החיוביות
ובוודאי שאינו מתרגש מהמאמץ הנצרך  ,מעייפת אותו ואפילו משרה עליו עונג

ירים ארגזי בקבוקים לצורך חופתו ויתאמץ שעות רבות לכל הנצרך חתן ו, לה
  .אבל הנפש נחה ומרוצה ,ף הוא שיתעייףללא לאות כי הגו
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  היהדות והמיסטיקה 

כל דבר  נקרא מיסטי. יחדגוף ונשמה כזה משולבים זה במיסטיקה והיהדות ה
שאין , עצם האמונה היהודית בבורא עולם .בקיומו ניםמאמי נושא שאינו גשמי

 נותתור. היא מיסטיקה, יגוהו משיגי הגוףלו לא גוף ולא דמות הגוף ולא יש
את כל היקום ומנבא בני אדם  ארברוחני שבורא עולם . מלאה נושאי מיסטיקה

אנשים בגלל , בחלומותבהקיץ ומלאכים תגלות ה ,ומדבר אליהם ומצוי ומשגיח
כי לא " נאלץ להודות בלעםכמכשף עד ש, כישוף מעשי, חלומות עלו וירדו

 ,הםמכשפי פרעה שעשו בלטיהם ובלהטיו ."נחש ביעקב ולא קסם בישראל
התורה . להטיהם זה מעשה כשפים ,לטיהם זה מעשה שדים ,י"רש פירשו

מי שמתעסק עם שדים . כשפיםאו מעשה שדים למעשה רוחות  ביןמבדילה 
.זרה עבודה כעובד דינו קטיר להםמהו, עונשו מלקות כי מכר נפשו להם

ויש  ,לקים ממנה בידיהםחלהעזר בהם מטמא את נשמתו ומפיל  שמבקשגם מי 
מרפאים רוחניים או פועלי ישועות דרך עזרה של יישויות רוחניות ת שלדע

 .מוטעים על ידי שדים או צדיקים שנפטרו, המתחזים כיישויות של מלאכים
בדרך כלל , קטורת לישות שלא נראיתאו , מדליקים נרש ,"מקובלים" ויש

דינו כעובד עבודה להם מקטיר מדליק נר או ומי ש, שדיםהם  האלהת יוהישו
זה מטמא את נפש כי , זה איסור חמור, הוא לא מקטיר להםגם אם אבל . רהז

של הרוחות בשאול שהוא מקומם אחרי מותו נופל למקום מאוד גרוע ו, האדם
לבטל  כדיהגיע לשערי רומא שכשרבי שמעון בר יוחאי , 1בגמרא באמו. האלה

ו שד קראתא לב, מילה וטהרת המשפחה, את הגזירה שגזרו הרומאים על שבת
' ר שלח. ה שלח אותי כדי לעזור לך לבטל את הגזירה"קטן ואמר לו הקב

אחר כך בא ו, וישגע אותה את השד שיכנס לתוך ראשה של בת הקיסר שמעון
   . ריפא אותה בתמורה לביטול הגזירותשמעון ו' ר

כל גדולי ישראל בכח תורתם וקדושתם עשו פעולות וישועות שחרגו מדרך 
חיים ' ר המעשה עםוכדוגמת  ,שי הבריאה שיעשו כרצונםהטבע וגזרו על מע

פעם אחת הדייגים החליטו . במרוקו לפני כשלש מאות שנה. ה"בן עטר ע
לכבוד שבת דגים  מקפידים לקנותידעו שהיהודים כי , להעלות את מחיר הדגים

 יםהיהודכשבאו . הזדמנות לנצל את הכיס של היהודים זוו, ומשלמים כל מחיר
   חיים' באו לר. מהמחיר המקוריה כמ פי מחיר מפולפלקשו לשלם נתב, לשוק

 יכםהשבת אני אוסר על ,אמר להם אל תדאגו .והתלוננו על המצב בן עטר
הדייגים ראו . מי שקנה שיחזירו, מי שלא קנה שלא יקנה. לקנות דגים

  .וישלמו ישברוהיהודים עד שהחליטו לעמוד על המחיר  ,שהיהודים לא קונים
  
  . ז"לה ימעי. 1
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ים שדגים לא יתקרבו ההשביע את שר ו הלך לים ,חיים בן עטר' רמשראה כך 
המלך שהיה רגיל לאכול כל יום דגים . אף דג מצאוהדייגים לא ו. מרוקו חופיל

אמרו לו . איפה הדגים שהוא רגיל לאכול הוא שאל. קבל דגיםהפסיק ל, טריים
שיהיה  רגילושבים שזה דבר אמר להם אתם ח. לדוג אף דג אי אפשר. אין דגים

מיד קרא . הרב היהודי בזהשל ידו שאמרו לו אנחנו חושדים   ,חוף ללא דגים
אני חושב , לו השיב. אמר לו אני רוצה לדעת מה קורה כאןו, לרב של היהודים

. ליךו ויבא אעשה את זה כדי שתקרא לש. חיים בן עטר' שזה מעשה ידיו של ר
רוצים לקחת  כי הדייגים אני עשיתי את זה, כןאמר , חיים בן עטר' קראו לר

 אני מבטיח לךהמלך אמר לו , מהעניים האלה המסכנים פי ארבע על דג
תחזיר את . יהיה פיקוח על המחיר. את המחיר ממה שהיה אפילו קודם שאוריד

אמר לו . אמר לו אני רוצה לראות. םחזירהלאמר לו אני הולך כעת לים . הדגים
, רבונו של עולם ,חיים בן עטר' ראמר , הלכו לחוף. איתייבוא אדוני המלך 

. דקות דגים הגיעו עד כמעט לחוףתוך כמה . את הדגיםעכשיו בבקשה תחזיר 
. גיעו לכאן בשפעהאתה רואה הנה הדגים  ,אמר. ם מבצבציםהאת ראשיו אר

  . זולבמחיר  עם דגיםשבת קיימו סעודות היהודים ווהמחיר ירד 
 תחת המרזבסבלות כד גדול של יין ועמד לנוח בלקח  שאחד, 2בגמרא כתוב
 סבלתבע מהבעל הכד  .התפוצץ הכדו .את הכד על הקרקע בעדינות והניח

אותו בעדינות ולא מגיע  תילו הנח ואמר, לא נזהר כי. דמי הייןאת  ול םשלשי
  הרבהבין . בית דינו של מר בנו של רב אשי מחבר התלמודהלכו ל. לך כלום

שד הוהגיע . מיד הוציא שופר והחרים את השד שיבא מיד, זהעשה את  ששד
שכבתי לנוח שם , אמר לו , והרב שאל אותו מדוע פיצצת את הכד. לבית הדין

אתה הרב אמר לו . פיצצתי את זהוהתעצבנתי  ,הוא בא ושם לי את זה על האוזן
 ,לשלם לא היית צריך להמצא במקום שבני אדם עוברים שם ולכן פשעת ועליך

ביום . והסכים ד שלשים יום  תביא לי את הכסף לבית הדין ואתן לבעל הכדע
. עוד לא הביא לי שדה ,אמר לו. שלשים בא בעל הכד לרב לקחת את הכסףה

, השיב לו השד, דוע אחרתמ, הרבשאלו , והכסף בידוהגיע השד תוך כדי שיחה 
 ו לאכי אנחנ. כבוד הרב לא הצלחתי להשיג את הכסף עד השניה האחרונה

  .כסף כזה עכשיו מצאתי  ורק ,ספוררק אם הוא לא יכולים לגנוב מאדם כסף 

וממעשה זה למדנו הלכה כי  ,כיל הלכותמש אלה מעשיות שמופיעות בתלמוד
וזה מלבד הסודות שיש בכל . השד התחייב רק בגלל שבלי רשות הוא שכב שם

 ,ני השדהשאדם שנפנה על פ 3הלכה בשולחן ערוךיש . ענין שנכתב בתלמוד
  אלו. ממקום רחוקיכול למשוך עליו כשפים אפילו  בחרס כי זהקנח שיאסור 

  
  .'ג' אורח חיים סי. 3: ה"ק חולין. .2
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. רוחני גםשהעולם הוא  כךאנחנו לא מתעלמים מ. הלכות קבועות וקיימות
ם מיד כשק לטול ידייםאדם לפי ההלכה צריך . הוא קטנטן שבוהחלק הגשמי ו

מי שלא עושה שמוסיף  5בזוהרו, 4יו בשינהח רעה ששורה עלמהשינה לסלק רו
חייב "הזוהר אומר . את זה מיד אלא משתהה בזה גורם לעצמו צרות צרורות

  .הוא גורם לעצמו אסונות שיכולים להזיק לו עד מוותהיא ש הכוונהו ,"מיתה

ה הרבה בעלי "ב. נטילת ידיים של שחרית ראיתי בעצמי גודל מעלתאת 
ותמיד בקשו בשלב ראשון איזו מצוה או שתיים , דרכי תשובה עברו

כל מי שהתחיל עם . םיתתחילו עם נטילת ידי ,אמרתי. להתחיל איתה
תי הבנ אבל, מדועלא ידעתי . שלימה נטילת ידיים סופו שחזר בתשובה

תי זאת מהמעשה של הבנ ,שנטילת ידיים בבוקר הוא המפתח לקדושה
, שקראו לו משה מנדלסון. וציונותת השכלה ושנקרא ותאבי אבות הטומא
חיבר שבלבוש של רב , מושחתאפיקורס ו, גדול גרמני הוא היה פילוסוף

היה יהודי בביתך וגרמני  ,הוא לימד את תלמידיו, פירוש על התורה
ברחוב תאכל עם הגויים כל מה שהם . למהדרין כשרבבית תאכל . בצאתך
וץ תסתובב עם בח, בבית תשמור עם אשתך טהרת המשפחה .אוכלים

  אל תתן לגויים להרגיש הבדל בינך לבינם כדי. הגויות כמה שאתה רוצה
  קיום נובעת בגלל הוא חשב שהאנטישמיות. שהאנטישמיות לא תפרח

ה גורם את האנטישמיות דווקא "הוא לא הבין שהקב ,התורה והמצוות
, גם אבות הציונות חשבו ככה. תורה ומצוות כשאנשים לא שומרים

באו תלמידיו ואמרו לו . ודשקיצאה ממשכילים שבעטו בכל  הציונות
אנחנו יושבים ליד גויה , לפה חזיר לא נכנס. אנחנו לא מסוגלים לחטוא
אמר להם . מרגישים את הפער בנפש שלנו, מרגישים לא נח לגעת בה
הם בנו יבינ. רובם התנצרו ,הפסיקולאחר ש. תפסיקו לטול ידיים שחרית

מנדלסון של . בר מצווה שלוהביום בנו  את רניצהתנצר וששל מנדלסון 
ביום בר המצווה  מיר דתושה ,זה נכדו של משה מנדלסון. הקונצרטים

. הפסקת נטילת הידיים של שחריתמכתוצאה . אביו יחד עםשלו 
על שהבסיס של כל היהדות בנוי  תיהבנ, כששמעתי את הסיפור הזה

 והיו ,זה להתחיל עםי לבעלי תשובה אמרת לכן. נטילת ידיים של שחרית
שהתקלקלו ויצאו , וראיתי בנים להורים ממשפחות דתיות. תוצאות

הפתח הראשון שלהם היה שהפסיקו עם נטילת ידיים של כשלתרבות רעה 
לפני חמש . ואז הדרדור הלך ופרץ עד שהגיעו מסכנים לפי שאול. שחרית

  קובליםנכדו של אחד המ. חילונינפגשתי עם פילוסוף , עשרה שנה בערך
  
  .  א' ח סי"ראה ברכי יוסף או. 5. 'ד' אורח חיים סי .4
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על ודברנו שעות בתל אביב  כמהישבתי איתו . הגדולים בירושלים
, מר ליאהוא , אחרי שעות של שיחה מאוד מעמיקה ,פילוסופיה ויהדות

אבל כדי להראות לבורא שאני , אני לא מתכוון להיות דתי. שכנעת אותי
תפילין . תגיד לי מה לעשות. וכן לקיים מצוה או שתייםאני מ, מאמין בו

, עוד משהו סמלי כזה אם אתה רוצה אני מוכן לעשות, אני מוכן להניח
אני רוצה . לא, אמרתי לו. אולי לסגור את העסק שלי בשבת לכמה שעות

אתה  ,ו מדועשאלתי אות. אמר לי רק את זה לא. טול ידיים בשחריתישת
הוא . נטילת ידיים לוקחת דקה. ה לוקח לך רבע שעהז, מוכן להניח תפילין

בסוף אשמור את כל  ,אמר לי אתה לא מבין שאם אתחיל בנטילת ידיים
תחיל את הבוקר בדבר שאין בו אכי אם , אמר .תי לו למהשאל. המצוות

זה יגרור אותי בסוף להאמין , שקשור ליהדות רוחנידבר לס כנאו, הגיון
אמרתי לו אני לא מתפשר על משהו . רוצהאת זה אני לא . בכל היהדות

  .ונפרדנו, אחר
גם החיידקים . וחנירזה נראה כ ,גשמית מציאות וז, כל נושא טומאה וטהרה

. במעבדהרק נראים  אינם הםכי  ,רוחנידבר נראה כבשבילנו זה  ,הגשמיים
, רופא שיניים. חיידקיםמ ומזהירים או אותם במעבדהאנחנו מאמינים לאלה שר

ואחרי שהוא גמר . עם סבון ושם כפפות גומי ורוחץ ידי, מטופלת בשן כדי לגע
הולך לרחוץ שוב את הידיים עם והוא מוציא את הכפפות , את הטיפול בשן

. יש חיידקיםברור ש זה מדע ,זה לא אמונה. לי איזה חיידק קטנטן נכנסאו. סבון
י מאה את החיידקים גילה לואי פסטר רק לפנ. זה מדעהטומאה והטהרה גם 

וחמישים שנה עד אז זה היה דבר נעלם שרק ההלכה היהודית הכירה בו 
את  ועוד לא גיל. 6והזהירה ממגע של זבובים שנמצאים בקרבת אנשים חולים

אנשים יראו בעיניים את השדים שזמן ה יבאאבל , 7היא ומה כחה הטומאה מה
בגדר הרבה דברים שפעם היו  .המדע שמתחדש היום דרךואת כל הטומאות 

  .םנלהביוהיום אפשר לראותם , נעלם
  מובנים .8"עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים"ש דברי התנא

 אם היית אומר לאדם שעין רואהכמה שנים לפני . בצורה פשוטה ביותרהיום 
 ,יום הכל מתועדה. תוכיח, והיה מבקש. כיצדואוזן שומעת הוא לא היה מבין 

אים אותו רוולמקום הגניבה למות הבניינים שסביב במצ בודקים, הגנב ברח
. יםמתועדמאז ומתמיד  חיי האדםגם . תופסים אותוו ,בדיוק איך שהוא גונב

  אף אחד לא, עם עצמםכאילו רואה אנשים מדברים והולך ברחוב  תההיום א
   
מונוטוקסין הנמצא באשה בימי המחזור ראה את רעל ה גילההמדע . 7: ז"כתובות ע' מס. 6

   .פרקי אבות .8 .טומאההוזה צוהר דק לעניין ". שער יוסף"המצורף ל" חוט השני"בספר 
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 םוה. איזו אוזנייה קטנה באוזן הםלב שיש ל מיםרק ש. שב שהם משוגעיםוח
 אם היה הולך אדם ברחוב לפני שלשים שנה, יםצועקו יםמתווכח יםמדבר

הוא באוזנייה מדבר , היום לא. היו מאשפזים אותו בתור חולה נפש ,ומתנהג כך
תפילה אתה מדבר ב, שמעאז למה שהתפילה לא ת ,עם מישהו בקצה העולם

היום אתה יכול להבין את הדברים . יש אחד ששומע אותך למעלה באלחוטופה 
מי אמר שהוא , היו האפיקורסים לועגים לומתפלל  דםא ההיאם פעם . האלה

ל ללכת היום ברחוב אם אתה יכו. למעלה רחוקאלהים . שומע אותך בכלל
 כל דיבור שאתה מוציא מפיךגם באז דע ש, ולצעוק ולדעת ששומעים אותך

 ין ספקא. היום הדברים האלה הפכו להיות גשמיים. למעלה שומעים אותך
כשם . "רוחניים"ועוד דברים  שתוך זמן קצר ימציאו מצלמות שיראו שדים

מאוד או נסתרים קטנים בגלל שהם אנושית ים בראיה נעלמדברים ששהרבה 
 כן הדברים', נראים היום במיקרוסקופ או דרך ראדאר או צילומי קרינה וכדו

או יימצבקרוב  ,אינם בטווח ראיית העין הגשמית כי "רוחניים"כביכול ש
ים שדאת הכולל מתחת לצבע האדום את הדברים הגשמיים שמצלמות שיראו 

הדברים הרוחניים  אתיפתחו מצלמות שיראו  כןכמו ו. הטומאהמחנות וכל 
  .שנמצאים גם כן מסביבנו 'וכדומלאכים  כוללסגול ה שמעל לצבע

  ."רבים אשר אתנו מאשר אותם" ,9אמר לו אלישע ארםנער פחד מחיל הכש
ששת הימים היה לי מלחמת ב .וראה את המרכבות הרוחניים ואת עיני 'הח קופ

פיים שבויים על מחנה של למעלה מאלכשומר ומונה  ,חבר שגוייס למילואים
, הם שאלו אותו איפה הזקנים שבאו נגדינו,  הוא דובר ערביתהיות וו. מצריים

 ,אמרו לו אתה חושב שפחדנו מהחיילים שלכם ,אמר להם על מה אתם מדברים
. פחדנו מהם לכן הרמנו ידיים. ראינו זקנים רודפים אחרינו ורוצים לבלוע אותנו

. זה לא היה בגללכם, תינובמנוס ורנכל דיונות החולות מלאות נעליים שהשא
היה מעשה לפני . "רבים שלנו משלהם" .זה מה שסיפרו השבויים המצריים

ביוהנסבורג יש רובעים של כושים שאדם לבן אם . שנים בדרום אפריקה כמה
. פרוטות עבורמקרי רצח תכופות קורים שם . חייו מתקרב לשם מסכן את

משהו  מסוכןה דווקא שם ברובע. תוויהודי אחד נסע דרך המקומות האלה לבי
 אם, לבוא למחרת עם גוררואת המכונית  עזובחייב להיה הוא . במנוע התקלקל

לעבור  ישדע שהוא י ,יצאולקח את החפצים שלו . ימצאו בכלל מה לגרור
להגיע לרחוב הראשי שם יש מוניות והוא כדי  ,ארוכים יםישלשה רחובות צדד

באמצע הרחוב . את שלשת הרחובות ה לעבורהסכנה הית. יוכל לעצור מונית
  .לקראתו רחב גוף עם פרצוף מאיים שבא ,גבוה, השני הוא ראה כושי גדול

  
  .טז' ו, ב- מלכים .9
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הוא רק יגרום . הוא ישיג אותו, כמה שהוא יברח. אין לו לאן לברוחשהוא ידע 
, יהאלך רגוע על המדרכה השני ,אמר. לו בזה לעורר את הרצון שלו לפגוע בו

יושב בסתר , ויהי נועם, והתחיל להגיד תהילים. כמו שאני לא שם לב אליו
חש את הוא ל. מעלות אשא עיני אל ההריםלשיר , עליון בצל שדי יתלונן

תקרב הוהכושי לא  ,מהעבר השני של הכביש שהלךהכושי  למולהתהילים 
ה הוא הגיע לקצה של הכביש איפה שהכושי כבר לא רא. לא נגע בוו ,אליו

חשב . הגיע לכביש הראשי עצר מונית והגיע הביתה. אותו יותר ופתח בריצה
, בבוקר .הכושי כנראה לא היה רוצח או שהוא סתם נראה כזה ,היה לו מזלש

עם סיפור על אתמול בלילה , ראה את הדמות של הכושיוהוא פתח את העיתון 
ה ומי שיכול וחושדים בכושי הזה כי הוא נראה בסביב. שקרה רצח באותו רחוב

מי כהכושי  תהוא זיהה א. למשטרהודיע לתת פרטים או שיודע על המקרה שי
והשעות פחות או יותר מתאימות לזמן שהוא היה . אתמול בערב עבר מולוש

הייתי , עדיין הרכב שלי נמצא שם בסביבה, מיד הלך למשטרה ואמר להם. שם
הלכו . הוא לא נגע בי במקום ראיתי את הכושי הזה והיו פניו מזרות אימה אבל

את הכושי אתה מכיר את היהודי החוקר שאל , הכושישל  המעצר אשניהם לת
, השיב לו ,אמר לו ולמה לא פגעת בו. אתמול ראיתי אותו ,הזה אמר לו כן

. אתמול הוא לא היה לבד עמד לידו שומר ראש אחד גדול כזה שפחדתי ממנו
י לפגוע בו אבל השומר ראש רצית ,שהשגיח על כל צעד שלו יותר ענק ממני

צד השני של בתי נשאר. יגמור אותיושלו כזה ענק פחדתי שיתן לי אגרוף אחד 
לא היה לו שומר שהשני . המדרכה לא התקרבתי נתתי לו ללכת עם השומר שלו

' אמר את הפסוקים הכשאבל . האדם לא ראה לידו שומר ראש. ראש פגעתי בו
זו . הוא קיבל השגחה, יך לא יגשלא, אלףיפול מצידך  ,צילך' שומרך ה

 "שלום עליכם מלאכי השרת"זמר מכל יהודי בליל שבת  .מיסטיקה יהודית
. המיסטיקה ה בנויה עלולהיהדות כ .לא מיסטיקהו זהאם  .מבלי שיראה אותם

אנחנו יודעים שאנחנו חיים . נו בגוף היא מיסטיתכי היהדות יודעת שגם נפש
שרוצים  יםאמודאכ ,ובאנו לעולם הגשמי. בעולם גשמי רק לזמן קצר בלבד

כדי לשלות אותם צריך לרדת  ,מקרקעית היםואלמוגים לשלות פנינים 
הם לובשים , הם לקרקעית היםילבושהם לא יכולים לרדת עם . לקרקעית הים
יש על האף מכונה שאו  ,את הנשימה ונותןשצף  עם אף ארוך, חליפה משונה

ולות שלא נותנות לעיניים להפגע שקפיים גדמיש על פניו . מלאה חמצן לנשום
להביא  וצליחיאם . זמן קצוברק ל יםיורד הםש יםיודע םאבל ה, המיםמלחץ 

 ךכ. בעושר וחיויסכומים גדולים  ירויחואו אלמוגים יפים או פנינים , יהלומים
לעמוד ו. חסדשל תורה ומצוות ו לשלות פניניםיורדת . הרוחנית הנפש

 דוגמתכ גשמימלבישים לנו גוף . סףוכ ,אכילה ,נשים תאוות של. בנסיונות
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. לשלות פנינים לכמה שנים שנקצב לנו, לעולם הזהמורידים אותנו ו, אמודאי
. צריכים להתקיים כל הזמןשם אנחנו . למעלה העלנ ,שלותל שנצליחמה ועם 

מי שטרח בערב שבת יאכל  ,למעלהאין לו מה לעשות , מי שלא שלה פנינים
 זה רוחניים שכר ועונששל , גן עדן וגיהנום, עולם הבאבאמונה כל ה. בשבת

זו . כל יהודי מאמין הוא מיסטי. מה שנקרא היום בשפה המודרנית מיסטיקה
  .המיסטיקההיהדות והתמונה הכללית של 

  ב

וכנגדם ' ודכדי להבין כיצד הכחות הרוחניים הטובים כנבואה ורוח הקודש וכ
שורים על האדם יש להקדים ולהסביר ' וכדועין הרע , הכחות הרעים ככישוף

  .מהו אדם וממה הוא מורכב

אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת ' צר היוי" .אמר הכתוב
שבאדם נעשו שתי פעולות  י "רש  מתבאר מדברי" חיים ויהי האדם לנפש חיה

' י, ן"בשתי יודי" וייצר"ולכן נכתב ביצירתו . יצירה לפני שנפח באפיו נשמה
יצירה , שנאמר בנפש הבהמה' ראשון מורה על נפש בהמית שניתנה בו כמו י

, ומעליה הורכבה יצירה נוספת נפש המשכלת הכוללת דעה ודיבור. לעולם הזה
שניה והיא יצירה לתחיית המתים שיקומו כל בני האדם לפי ' שנרמזה באות י

, אדמת עפר יקיצוורבים מישני ", מעשיהם שעשו בחייהם וכמו שנאמר לדניאל
וישפטו על פי מעשיהם כיון . 1"ואלה לחרפות לדראון עולם, אלה לחיי עולם

  . ומעליהם נוספה הנפש האלהית שנפח אלהים באפיו. שהיו בני דעה

ל מפסוק זה שרק "ולמדו חז". אדם אתםואתן צאני צאן מרעיתי " 2,ואמר הנביא
שהיא דרגה מתחת  "דםהא"אבל אומות העולם נקראים   ,אדםישראל נקראים 

הוא בדרגת עולם האצילות שהוא הגבוה שבארבע  "אדם"כי . 3"אדם"ל
הוא בעולם הבריאה  "האדם"ו. עשיה, בריאה יצירה, עולמות אצילות

ויאמר ", וכמו שכתוב. וכשנתבונן בפסוקים נמצא זה מבואר בתורה. שמתחתיו
 אמרנ ריאת האדםתחילת ב עלדהיינו ש .4"בצלמנו כדמותנו אדם נעשה אלהים 

נעשה אני , לשון רבים כי אמר זאת לאדמה" נעשה"ואמר , לשון עשייה נעשה
 מיתאת תתני בו את נפש הדומם שעליו מורכבים כחות הנפש הבה, ואת אדם

אתם תקרינו  ,5אדםנעשה גם לכוכבים ומזלות אמר . ואוסיף לאדם נפש משכלת
. בו את הדעה והדבור ואתן, עליו את השפעתכם שיתפתח באישיותו דרכיכם

רק עם דעה ודיבור  יצרו" אדם"ולא " האדם"וכיון שהוא ". האדם"את  וברא
  ואחר כך נפח באפיו נשמת חיים". ויברא" ולכן אמר, הבריאהשמקורם בעולם 

   
   .כו', בראשית א. 4 .שם' ובתוס. א"יבמות ס .3. ד"יחזקאל ל. 2. ב, ב"דניאל י. 1
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אלהים  ויברא ". יחידה, חיה, נשמה, וחר, ל נפשולהכ" אדם"מהאצילות ובראו 
דהיינו לא בדמות אלהים עצמו . י בדפוס העשוי לו"פירש". בצלמו האדםאת 

. כי אין לו גוף ולא דמות הגוף אלא בדמות עולם העשיה הכולל את כל היקום
ולכן ברא יקום הכולל את כל מערכות הכוכבים כדי שהאדם יווצר בדמות כולם 

ואכן . וגידים על כל אלפי החלקיקים הקטנים המרכיבים אותו בעל אבריםו
אדם בהיה חסר , האדם הוא דמות כל היקום ואם היה חסר איזו קבוצת כוכבים

אשר יצר את "ועל זה אנחנו מברכים את הברכה . חלקים המתפעלים אותו
  ".האדם בחכמה

היו ו .אדם הראשון שקיבל מהבורא עצמודברים אלו מקורם בקבלה בידינו מ
בימינו יש לנו דוגמא מוחשית לכך כי יש צלום ו ,בלבד עד ימינו בגדר מסורת

רחבים בחצי האי סיני נוצרו בדמות אדם זקן נלויין שמראה בבירור ששטחים 
יש מייחסים אותה למשה , לבוש גלימה ומטה בידו משקיף על ארץ ישראל

ורא עצמו שברא הב אין ספק שדמות זו לא יכלה להווצר אלא על ידי, רבינו
חבל ארץ זו במבנה טופוגרפי שכל חלק ממנו מציין חלק מדמות זו ואם 

תשתנה בעקבותיה גם דמות האדם  ,תשתנה הצורה הטופוגרפית של שטח זה
  .שהיא משקפת

 למרות ,"וישם שם את האדם אשר יצר"על הכנסת אדם הראשון לגן עדן נאמר 
 ,"אדם"בה אחת עם דרגת ללמדנו שלא הפך לחטי ,"נבראאדם אשר "שהיה 

  שנברא בה שרתה עליו כתוספת "אדם"ואלו דרגת . "האדם"אלא עם דרגת 
וכשחטא בעץ הדעת נסתלקה ממנו . שיכולה להתנתק ממנו בהתאם למעשיו 

 "אדם"והיות ומטרת הבריאה היתה בריאת  ".האדם"והפך להיות  "אדם"דרגת 
 "אדם"ר לו ויחזור לדרגת הוצרך להענש כדי שעל ידי ענשו יכופ "האדם"ולא 

אמר כי שמעת לקול ולאדם "וכמו שכתוב  "אדם"ולכן לגבי העונש קראו 
האלהי  וכיון שפרח ממנו הלבוש. 'וכו "בזעת אפיך תאכל לחם', אשתך וכו

לא והיות וחטא עץ הדעת גרם ש, הוצרך ללבוש אחר ,"כתנות אור" שכלל
ראשונים שלשת החלקים ה יוכלו לחזור כל חלקי הנפש האלהית אל האדם אלא

כתנות ", וגם אלה בהדרגה לפי התנהגותו ,בלבד ונשמה, רוח, הנקראים נפש
 ,תמורתם" כתנות עור"ועשה לו  ,הפכו גדולים עליו ולא ניתן להשיבם" אור

 לאדםאלהים ' ויעש ה" ".האדם"ולא  "אדם"ולכן גם בעשייתם הוא נקרא 
 נאמר בו "אדם"רם שב לדרגת ט האדםאמנם ". ולאשתו כתנות עור וילבישם

לאחר לידת הבל  ".והאדם ידע את חוה אשתו", מגן עדן "ויגרש את האדם"
  ניחם אדם הראשון על חטאו וישב בתענית מאה ושלשים שנה רצופים ואכל רק

   

  .ל ליקוטי תורה בראשית"האריז .5
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זה ספר "וכמו שכתוב  "אדם"להקרא  חזרו. בלילות כדי לכפר על חטאו
', שלשים ומאת שנה וכו אדםויחי ', וכו אדםביום ברוא אלהים  ,אדם תולדות

אבל החיה יחידה לא שבו ". אשר חי אדםויהיו כל ימי ', וכו אדםויהיו ימי 
אדם הראשון מסוף "שאמרה   6וזו כוונת הגמרא.  וישובו בתחיית המתים, אליו

". ליו ומיעטוהניח הקדוש ברוך הוא ידיו ע, כיון שסרח. העולם ועד סופו היה
עם נפש המשכלת  "האדם"נולדו כבני , ומאז כל בני האדם פרט לקין והבל ושת

ן האלהיים על פי התנהגותם והרבה מבני "בלבד כולל תשתית לקבלת הנר
וחלק , שם ועבר נכדו, נח, מתושלח, האדם זכו לה הבולטים בהם הם חנוך

  .גדול מבני עבר כולל אברהם אבינו

או מאדם בראשון במאה ושלשים השנים שפרש מחוה ועד גם טיפות הקרי שיצ
, "קרי"ובנפלם מאדם הראשון נדבקה בהם טומאת ה, ן"לידת שת היו בעלי נר

  .ולכן כשבאו בגלגול בדור אנוש והמבול והפלגה ידעו את בוראם ומרדו בו

בגלגולו " קרי"עקב חטאו ב, אברהם אבינו שהיה גלגול נפשו של אדם הראשון
 וכשבקש בנים, לסבול מעקרות רוב שנותיו" מדה כנגד מדה"רך הראשון הוצ

ן שיבואו חזרה דרכו ויקום מהם "רצה דווקא את זרעו הראשון שהיו בעלי נר
ידוע תדע כי גר יהיה "' ולכן אמר לו ה, עם שדרגות אלו יבואו אליהם בתורשה

ומשהסכים ללא  ".זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה
  שבנו האמור להוולד לו, שביאורו ".כי ביצחק יקרא לך זרע"סוס נאמר לו ה

ועם זה יצא מאחד מבני יצחק , יקרא יצחק ויוולד עם דרגה זו ללא בחירה
יעקב חלק זה  קיבלו .שפירושו בחלק מיצחק "כי ביצחק"ולכן אמר , בלבד

נתקיים  ובחלק מזמן זה, וירד עם כל זרעו למצרים שם שהו מאתיים ועשר שנים
והיות והסבל היה כבד ובלתי אנושי שכלל , בהם התנאי של עבדות וסבל

זמן עבדות מקושי השעבוד קיצר את הצורך , בחלקו את זריקת ילדיהם ליאור
  .של ארבע מאות שנים והעמידו על מאתיים ועשר בלבד

ולפני מעמד הר סיני טבלו , ן אלו"עקב העבדות זכו כל יוצאי מצרים לדרגות נר
ונשרשו דרגות אלו בגנים של התורשה שלהם והפכו  ,לם במקוה מים כשרכו

וכדי שדרגות אלו ישארו בהם ולא , ן"לעם סגולה הנולדים כולם עם דרגות הנר
  .ג מצוות עשה ולא תעשה"נצטוו על תרי, יאבדום כשם שאבדם אדם הראשון

  תהיות ויש להם את התשתית לקבלת דרגו ,"בני האדם"שאר אומות העולם 
יש באפשרותם לקבל מרצון עול תורת ישראל ומצוותיה ולהצטרף לעם , אלו

 גם טבילה, לגבר" ברית המילה"על ידי גיור הלכתי הכולל מלבד " הנבחר"
  במקוה בנוכחות בית דין המורכב משלשה יהודים כשרים שאז בעת הטבילה

  
  : ח"סנהדרין ל. 6
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ת המים חובהיותם ת ,מקבלים עליהם עול תורה ומצוות באמת וברצוןהם 
גם אשה הרוצה להתגייר  ".אדם"חודרת בהם הנפש האלהית והופכים להיות 

אלא שמחמת , צריכה לטבול בפני בית דין ולקבל בפניהם עול תורה ומצוות
ואינו חוצץ , הצניעות טובלת היא עם חלוק רחב שלא מפריע למים לחדור דרכו

ומכאן . ת ראשה בעת טבילתהבין המים לגופה כך שהדיינים לא רואים אלא א
תבין שאם הגיור לא היה אמיתי וקבלת עול המצוות לא נאמרה מתוך כוונה 

הנפש האלהיית לא תחדור בגר או , אמיתית לקיימם באמת ובתמים ובשלמות
כי את הדיינים ניתן לרמות אבל לא . למים וכשם שנכנסם גוי וגיורת זו וישאר

  .       את הנפש האלהית
  ג

" רוחות רעות"ופסולת הנפש הבהמית הן , מהנפשות יש פסולת לכל אחת
והם . על ידי כשוףבעל חי גוף או שהוצאו מדמות בעלי חיים שטרם לבשו גוף 

פסולת נפש . אחד מדרכי הכשוף להזיק על ידם לבני אדם וכמו שיבואר להלן
  .הם המלאכים "אדם"ופסולת נפש . הם שדים "האדםבני "

ובמעשה כשפים ושדים ". מלאכים"חלומות ובשליחות התורה מלאה בסיפורי 
  .ים חמוריםעונשבואסרה את עשייתם 
שנספגת ומתערבת בנפש הבהמית , חי, צומח, ומםדנפש הלהאוכל הוא אנרגיה 

איסור למאכלות ומכאן סיבת ה". נפשותבורא "ה סוד ברכת וז, ומחיה אותה
. דים להזיק לנפשוזו שולטים הכישוף ומעשי הש "האדם" ועל נפש. אסורות

נתפשים ענייני הטומאה והטהרה המוזכרים בתורה והיות ויש  "אדם"ועל נפש 
  .גם בהם נתפשים ענייני הטומאה והטהרה, לחפציו" אדם"קשר הדוק בין 

ולכן אדם שילך למקוה לא יטהר  ,נפשות אלו יש לכל אחת מהן תדר נפרד
  .ואדם הנטהר מכישוף יוכל להשאר טמא ורשע, מכישוף

י חלקבו, ים מהםניונקת מספירות הקודש דרך הכוכבים והמזלות שמוקרהנפש 
כוכבי ודרך , התחתונים נדבקים כחות שקשורים למזל האסטרולוגי הנפש

וכמו שאמרו  ,אדםההלכת הכישוף יכול לפעול ולהפעיל כחות לא טובים על 
שהם הכוכבים  ,ששמם כשפים כי הם מכחישים פמליא של מעלה 1ל"חז

שד . 2נבראו בערב שבת בין השמשותהשדים  .לות והשפעתם על המכושףוהמז
ה כשלא נגמרו. שם שדישוכן עליו אדם יהודי גמור . זה למעשה אדם לא מוגמר

כת הופ הגוי לא גמורגם נפש . נקרא שד ,העוד לא הגיע' היאות ו ,בריאתו
ם יהודיהשדים ה. םיש שדים יהודים ויש שדים גוי. חרמסוג א, להיות שד

יש שדים  .מקיימים שבע מצוות בני נח יםגוהשדים הו ,ג מצוות"מקיימים תרי
כי כל שד הוא פסולת , בני אדםכנשמות  הכל, משורש הבלויש , משורש קין
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 יוצרתפסולת של נפש גוי . שד יהודי יוצרת, יהודית פשפסולת של נ ,של נשמה
בשלשה ום בשלשה דברים השדים דומים לבני אד 3הגמרא אומרת. שד גוי

ומתים כבני  ,פרים ורבים כבני אדם, אוכלים ושותים כבני אדם. למלאכי השרת
הטומאה והטהרה . עובד רק על המערכות הנמוכות של הנפש כישוףה. אדם

לכן מקוה יכול להוציא . רק על המערכות הרוחניות הגבוהות של הנפש יםעובד
ואלו , בלבד" אדם" כי המקוה עובד על נפש. את הטומאה ולא להוציא כישוף

   ".האדם"היא נפש  י כישוף או עין הרע"המערכת שנפגעת ע

להשתתף בשיעור שלימדתי  ובקש, לפני כמה עשרות שנים בא אלי יהודי אחד
אמרתי לו אני לא מקבל אותך עד שתפסיק להיות ספר . בפירוש התורה לחבריו

חמש מאות  -פהטי, על תספורת אני לוקח חמישים דולר, הרב ,אמר לי. נשים
, יש גם טיפים של אלף דולר. זה טיפ גדול, שחקניות באות אליו, במנהטן. דולר

אמרתי לו אם אתה מעדיף את . אסגור את זה איך ,אני חי מהטיפים כמו מלך
 כמהלהשתתף ב אמרתי לו אני מוכן לתת לך. תבוא אלי העולם הזה אל
התורה או את האלפים כ אם אתה מעדיף את "כדי שתבחר אח, שיעורים לנסיון
 מהלימוד והחליטשפע והוא ה, קיבלתי אותו במורת רוח. של השחקניות

במקומו לאותן  הוא הביא ספריות שיעשו את העבודה. לספר נשיםלהפסיק 
הוא והנשים חיפשו אותו ,  אבל כמובן שהטיפ כבר לא היה באותו רמה, נשים

כל מיני  מכורוא הצטרך להו מאוד וההכנסות שלו ירד .אמר להן שהוא לא יכול
שמחזירים את השיער  עם פיגמנטים מים וחומר של, מוצרים של מגדלי שערות

הוא היה מאוד . התקייםכדי ל ים בודדיםדברים של דולר ועוד, לצבע המקורי
שאסור ללחוץ יד יותר  וגם אמרתי ל. ממש שבור בין שתי עולמותו, בכעס עלי

יד ליד לא " וקעל הפס. 4דבר חמור מאודביהדות ללחוץ יד לאשה זה  כי לאשה
שקיבל תורה מידיו של , אפילו אדם כמשה רבינו ,5אומרת הגמרא, "ינקה רע

לא ינקה , נותן מעות מידו לידה ומתכוון להסתכל בהאם הוא , ה לידו"הקב
. למרות שהיה לו קשה מאוד ,לתת יד לנשים והוא הפסיק. מדינה של גיהנם

אני מקבל  ,הרב עכשיו אני מודה לך א בא ואמר ליבוקר אחד אחרי השיעור הו
ספר  אמר לי הזדמן לי השבוע, מדוע אמרתי לו. בלב גמור את כל מה שאמרת

, קראתי את זה. ופשעל גו "אורהאה"בצרפתית שמדבר איך אדם יראה את 
כעת אני מבין שכשאדם . עשיתי תרגילים ראיתי את האורה של הידיים שלי

ה מחמירה תורמה הלהבנתי , של שניהם משתלבת יחדנותן יד לאשה האורה 
 לפנימצלמות קריליאניות אבל ב האורה תאפשר לצלם אהיום . וקבלתי ,בזה

   וידיעל מקרינה  נפשואדם שאומר להיית  אם ,המצלמה הקריליאניתה מצאוהש
   
   . א"כות סבר. 5.א"וכ', כ  ע אבן העזר סי"שו. 4 .ז"ט, חגיגה  3  .אבותפרקי . 2 .'חולין ז. 1
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ולא , אנחנו קיבלנו את זה מסיני. מטורףלהיה חושב אותך  ,והוא מעביר קרינה
שמתירים איסורים בטענות שווא ואומרים אם היא הושיטה  כאותם מתחכמים

אלו הם מגלים פנים " מתחכמים. "לא תפגע בהיד תושיט לה חזרה כדי ש
האשה הושיטה יד גם אם ,  6ואין להם חלק לעולם הבא, בתורה שלא כהלכה

אף אדם לא יהיה מוכן להרוג . אסור לגבר להושיט לה את ידו ואפילו אם תפגע
צריך להושיט יד כדי לא לפגוע לא . שנייפגע הלא שאת הנשמה שלו בשביל 

בעיה זו  ,רצה לקבלתלא אם היא , זה אסורההלכה  לפיש הל סבירלהרק  ,בה
 ןבאופ נמנעאתה אלא . רק לה נמנע מלהושיט ידאתה לא תן לה להבין ש. השל

היא נפגעה היא בכל זאת אם ו. אין לה מה להפגע ולכן. מנימוק הלכתיכללי 
סליחה , ל האשה צריכה לומר לגבר"כנ. אין מה לעשות. בעיה שלהוזו טפשה 

היא לא צריכה בשביל  .ההלכה אוסרת את זה ,אני לא נותנת יד ,אדוני עד כאן
רוחני בגדר כל השנים היה ש. מא של האורהזו דוג. ,התנשמבלפגוע פשים יט
הפכו להיות גשמיים יהפכו  גם דברים שעוד לא .היום כבר הפך להיות גשמיו

למה שלא תהיה , אם יש מצלמה שמצלמת את האורה היום. במשך הזמן
חות שרק היהדות מדברת שתצלם עוד דברים שכרגע הם בגדר כמצלמה 

אנחנו מתקרבים לזמן  ,רוח בינה ו תועידעימבטיח שלעתיד כתוב ה. עליהם
ככל שהטכנולוגיה מתפתחת זה משפיע גם על תועי הרוח שיגיעו לבינה , הזה

לדבר  שנמנעו, שפעם היו נראים רוחניים, שיראו באמת שיש כאן דברים, באמת
אף . שכולם מדברים עליהם לגשמיהיום  הפכוש. שאנשים לא ישתגעוכדי ם בה

אותם  רואה למרות שאינו ,חיידקיםלו תזהר מ םימרוא כשהוריוילד לא משתגע 
ודי לא השתגע לפני אלפיים שנה כשאמרו לו הילד היהגם . בעיניים רגילות

לא תך  נשמש ,לסלק את הרוח הרעהתרחץ ידיים בבוקר , תזהר יש בזה טומאה
   .את זהוקבלו הבינו כולם . תנזק

  ד

נקרא סגולה  .1"רץוהייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הא" ,אמר הכתוב
כי זה מסוגל לכך שלא בדרך  .שמו סגולה. הגיוןו טבעדבר שעובד שלא בדרך 

אחרת לא . הקיימים שלא בדרך הטבע, ה הפך אותנו לעם סגולה"הקב .הטבע
 שלמותאומות , מכל הכיווניםו נרדפנהיינו מחזיקים מעמד בשנות הגלות כש

כך , דש את מעשה בראשיתה כשם שהוא מח"הקב, נפלו ועם ישראל חי וקיים
  .מחדש גם את עם ישראל כל יום מחדש בגדר סגולה

  .אחד מהם זה הצבע הסגול. שכולם אמתיש עוד פירושים " עם סגולה"ל
    

  .יא' ג אבותפרקי . 6
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ברגעים הכי נעלים  כשמצלמים את האורה של האדם רואים שהצבע שמופיע
ן הצבע הסגול שהוא הכי העין שלנו מוגבלת לתדר שבי יתראיגם . הוא סגול

מעל , מתחת לצבע האדום נראים השדים. לצבע האדום שהוא הכי כהה, בהיר
" עם סגולה". "רוחניים"הנקראים הצבע הסגול נראים המלאכים וכל הדברים 

מי שפותח . בניקוד" וסגול", בטעמים" סגולתא"פירושו למה שכתוב בתורה 
צורת משולש של שתי את החומש יראה בטעמים טעם שנקרא סגולתא ב

הסגול כנגד זה הוא משולש של שתיים לרוחב ניקוד . נקודות ואחת מעליהם
  . ואחת מתחתיו

עשר הספירות הרוחניות שהאדם נברא בדמותם כצלמם מורכבות משלש של 
כשרוצה  המשנהגם . אלו הן עשר הספירות. מכולם תהמקבלת ואח, שלש שלש

, נו מהתורה לתקוע בראש השנהלהסביר לנו שתשע תקיעות שופר נצטווי
כי הספירות כדוגמת , 2"ה שלש של שלש שלש"סדר תקיעות של ר" תאומר

כי ספירות הכתר " סגולתא"המשולש העליון הוא בצורת . שלשה משולשים
ומתחתיו  ,הקרקפת ,וכנגדם בראש. החכמה והבינה יוצרים משולש בצורה זו

כנגד שתי , בצורת סגולמשולש שני ושלישי הם . המח הגדול והמח הקטן
למטה מכולם יש את הכח המקבל זה . הבריתאבר הידיים והלב ושתי הרגליים ו

ובה . חות האלהשהיא מקבלת את הכ". מלכות"ת בשם כח השכינה שנקרא
והייתם לי סגולה "הבטיח לנו  'ה. ה ממליך את מלכותו עלינו בעולם הזה"הקב

רה האחרונה שזו המלכות שהיא הספי". כי לי כל הארץ", מדוע". מכל העמים
, היא מקבלת משלשתם, השלטת היא הזרוע המבצעת בעולם את רצונו יתברך

זה מקום החיבור של שלשת , "כל. "הארץ כלכי לי ". הארץ"והיא נקראת 
  . המשולשים עם השכינה שעם ישראל מחובר אליה

 ,יצחק ויעקב, ינו אברהםהסגולתא זכו אבות כדוגמתהעליונים ש תשלשמ
דוד ". אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם"לקבל שפע מתמיד בסוד הכתוב 

 המלך זכה לקשר את השליש האמצעי עם השליש העליון בקשר מתמיד ולקבל
שליש האמצעי שהוא ה ,השליש העליון שמורכב עללכן כו. דרכם שפע תמידי

 ולכן כל שבת בברכות ההפטרה אנחנו". מגן דוד" ת תמונתוצרנ , דוגמת סגול
הגן על דוד המלך בכל ' שפירושו שה "מגן דוד, 'ברוך אתה ה"מברכים 

וכן . מלחמותיו בכח אורות הקודש שהאירו משילוב הסגולתא והסגול העליון
הגן עליו ' הדהיינו  שבזכות דוד ש, "מגן דוד עננו"בסליחות אנחנו מבקשים 

  .ממקום גבוה זה יעננו
  
  .'ראש השנה פרק ד. 2. ה, ט"שמות י. 1
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ו נפחב להתקין לכל אחד מנוע שונהו, אפשר לייצר בבית חרושת אלפי מכוניות
שונה יהיה  שלהם אבל הכח המניע, תראה דומההחיצונית  תםצור, ובעצמתו

כח שמחייה את האבל , גם גוף כל האנושות בעולם דומה ככה. בהתאם למנוע
  . שניבין אחד ל שונה גוףה

הסגולתא  ,שת המשולשיםבכל של עם סגולהישראל להפכו במעמד הר סיני 
המשולש מעשה העגל הם אבדו את  ובחטא. עם שני הסגולות והמלכות

   .עד מוצאי שבת כל שבת מחדשאותו מקבלים ו. העליון

מוקף במגן שנקרא  הגוף ,חות רוחניים לא חיובייםהאויר שמסביבנו מלא כ
פגע על ידי נמי ש. שלא יכנסו ויפגעו בו אלוחות ששומרת את האדם מכאורה א

 ,וקנאה רוח רעה או על ידי כישוף או על ידי עין הרע או על ידי כעסים ועצבים
חות החורים חודרים כהוא גורם לנקבים במגן הזה ודרך  ,או שהוא עצוב

האדם מרגיש כאבים ו ,ויכולים לגרום לכל מיני מחלות ובעיות ,לנפששליליים 
לא את , רופא מכיר רק את הגוףהכי , הרופא לא מוצא סיבה לכךובלתי מובנים 

 תא לטהרה שתפקידו ולכן המקו ,הבהמית ובנפשהדברים הרוחניים שפגעו 
, הנפש הבהמיתאין לו עסק בכלל עם ו, העליון שקשור אל הקדושה הנפש חלק

רובד ששם ההוא בכלל לא מגיע אל  כילא יכול לנקות את הכישוף מהאדם 
, להפגע על ידי כעסול להיות קדוש לכן אדם יכו. עין הרעהנמצא הכישוף או 

, ירא שמיםורוחני  לפעמיםלכן כל אחד מאיתנו יכול להיות ו', וכדועין הרע או 
 ,כחותה שנינפש מורכבת מה כי ',מין וכדותאוות אכילה או ולפעמים ליפול ל

שבו חלק הרוחני שהתפקיד האדם לחנך עצמו . השאלה מי גובר באותו רגע
ליצור ו, פעיל דברים מרחוקהיכולה לשול למחשבה יש כח גדו. שיגבר עליו

יש . הדמיון יכול לגרום לבני אדם הרס טוטאליו. דברים חיוביים ושליליים
סיפור על זקן וצעיר שנכנסו למלון וקיבלו יחד חדר בשותפות כל אחד קיבל 

בזמנם היה במלונות בלילה כיבוי אורות מושלם כי החשמל היה עולה , מיטה
 ,האורות כבו. כדאי להם להחזיק אנשים בתשלום גם עם חשמללא היה , יקר

הוא פותח , והצעיר מרגיש חום מחנק, שניהם נמצאים בחדר כל אחד על מיטתו
זה . התחילו לריב. גר את החלוןסו. קר לי. קר, עקהזקן צ. צה אוירר, את החלון

לא  תרצה או, גמרנו. אחרי כמה דקות שמעו שהתנפצה הזכוכית. פותח זה סוגר
והזקן . איזה אויר. הצעיר ישב כל הלילה ואמר איזה תענוג. תרצה זה פתוח

החלון ו ,הראי נשברש ראוכשהאיר היום . עק קר קרתחבא תחת השמיכה וצה
להרגיש קור  זקןנתן לו. פתוחוחלון פרוץ הדמיון שהעל פשניהם על . סגור

האדם לכל מיני  הדמיון יכול להביא את. חו של דמיוןזה כ. ולצעיר אויר באמת
באמריקה היום מלמדים קורסים שאדם שחסר לו איזה ויטמינים , מצבים
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. קבל את הכח שלהם בלי שיאכל אותםיואז הוא , שידמיין שהוא אוכל אותם
ואחת מבנות הקורסים . דמיון ייצר את החלקים האלההכח  כי, זה לא פלסיבו

בקורס תתפה השהיא כי  ,למרות שלא נגעה בסוכרים האלה היתה שמנה
הדמיון . חלקה כדי לבדוק את זהזה היה  .דמיינה שהיא אוכלת שוקולדיםו

חו של זה כ. שמין כאכילת שוקולד ממששאכלה את השוקולדים גרם לה לה
חו של על כ, סלאח א דין ם שכשדיבר עם המלך"יש מעשה עם הרמב. דמיון
. אדם שחייב מוותאמר לו תביא לי . אמר לו אני רוצה שתוכיח לי את זה, דמיון

. הביאו אותו לפני המלך, הוציאו אחד מהאסירים שהיו צריכים לתלות אותם
ת תמותה אותו שתשכאני לוקח חומר רעיל ש, תראהלאסיר ם "אמר הרמב
של אותו  ותמו. מה דעתך. עדיף זה על תליה ופרפורים של גסיסה. בשתי דקות

מיד . סכיםההוא ובן שכמ. בצורה קלה למותהוא מוכן לעזור לו . אדם נגזר
אמר לו אתה . מהל בכוס עם מים והתחיל לבחוש. ם כפית סוכר"לקח הרמב

אבל . תומתה אותו שתשרקחתי אותו שכשתרעיל זה חומר , רואה את הלבן הזה
ומול העיניים שלו קרוב לשעתיים . לא תרגיש כאבים במקום התליה המייסרת

אחרי שעתיים הגיש לו , מיד מר הרעל הזה יהרוג אותךזר ואחהוא בחש ו
כח ל החדיר את זהמשך זמן של שעתיים רצופות . הוא שתה ומת. לשתות
. חו של דמיוןזה כ. ק לו את כל הגוף והרג אותושית הסוכר, רעל זהש הדמיון

. יש גם בכח אנשים חולי סרטן לרפא את עצמם גם כן על ידי דמיון מודרך
לה סרטן או כל מחלה קשה אם אדם חו. שמעתי שעשו את זה הרבה בהצלחה

ויורה אותו  על ראשו את הכדור הלבן שיש לו מחזיק ביד שהואמדמיין , אחרת
, והוא עושה את זה כל יום שלש פעמים ביום לחצי שעה, על מקום המחלה

 .זה כחו של דמיון. וקטן עד שירפא לגמריהמחלה ת, וזורקלבן לוקח כדור 
יתחיל שמח להם גורמים , ים בוחות חיצוניים פוגענפרץ וכ ההגנה מסךכש

גם אם המחלה קפצה . יישם את המחלה על עצמולכביכול ו, שלילילחשוב 
לפי הצורה שאדם יכול ו, נפשהחות אלה הם כ ,עליו פתאום בלי שום מחשבה

  . זו עבודה עצמית. ום את הפגיעה ואפילו לגרש אותההוא גם יכול לחס ,להפגע

, מהמשולש התחתון רק קבלו את האור בפועל ישראלם מצריגלות התחילה כש
 אבל זאת, שהמצרים לא ישלטו בנשותיהם ובממונםו, שיחיורק כדי צורך 

כמות קטנה שנתן מקום למצרים להשתלט על גופם ולשעבד אותם אור ב היתה
קצת אור מהמשולש לפעמים מתקבל . בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה

, אלה מצבים של כל מיני גלויות. ניהמשולש השמ וא ,בהסתר בגלוי או העליון
וכל . מהם שמנותק רק מאחד או משניים מיויש  ,שתםיש אדם שמנותק משל

אחד לפי מעשיו יכול לגלות יותר מההסתר של העליון או להפסיד אפילו את 
עם ישראל  יקבלו, כשיבוא משיח. תלוי במעשיו. החלק המגולה של השלישי
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יותר ' וכולם ידעו להכיר את ה, ותבשלמ עליוןאת האור של החלק הגם 
ם יכמים ל ,'כי מלאה הארץ דעה את ה"על זה נאמר ו. ממעמד הר סיני

  כמואלא . במידה שווהאת האורות  כולםקבלו לא יש ,פירוש. 1"מכסים
אבל . כשאדם רואה מרחוק את הכל משטח אחד של ים, המים שמכסים את הים

עשרים קילומטר או  וומקשעויש קילומטר  עמקויש שו ,מטר ויש מקום שעומק
מכירים את ויודעים פי חוץ כל עם ישראל יראו כחכמים ככה כל. מאה קילומטר

פי כ' רבדים בעם ישראל של הכרה בידיעת ה ואבל באמת יהי, במידה שווה' ה
  .מרכיבי נפשוכל אחד לפי  ,העומק שבתוך הים

. היקום תתמונ הואכי . ה כפי שהואראיאדם הא את כל העולמות כדי שבר' ה
בדמות אדם עם , כל חצי האי סיני תמונת לוויין של ישבאינטרנט , דוגמאל

זה הם טוענים ש. עומד מביט על ארץ ישראל, עם מקל ביד, זקן ארוךו פנים
, עם האגמים והעצים והחולות שלה, התמונה של חצי האי סיני. משה רבינו

רק  בבת אחת האי סיניאי אפשר לצלם את כל חצי . דמות אדם ברורה יםמרא
יהיה חסר , או חורשה איזה עץ או מעיין חצי האי סיניאם יחסר ב. מהחלל

זה מה . ל חצי האי סיני היא דמות אדם אחדכ כי. איזה אבראדם הזה תמונת הב
. בצלם העשוי לנו, י"רש פירש, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"שהתורה אומרת 

ים ברא קודם את האל. ו דמותים הוא לא גשמי שיהיה לו צלם אהאלכי 
אז . בקטן הבריאה לק תמונה מכהוא העת. סוף הבריאההוא האדם  ,העולמות

כשאנו , גע בתמונה הגדולהנפחורשה גדולה  נמחק בחצי האי סיניכמו שאם 
כשכתוב ו. חוטאים ופוגמים בעולמות אנו מעוותים את תמונת האדם שבנו

תמונת אדם  ראהנאם ש וכמ. ותצלם העולמל הכוונה ,"בצלמינו כדמותינו"
 שפלוני למרות, הנה פלוני ומריאכולם ימטר סנטקרטון בגודל של ארבעה מ

 תתמונ ושז יסכימו אבל כולם, ימטרסנטארבעה בגודל לא ו, מקרטון אינו
את מה  העתיקאי אפשר ל. ותות לא היתה תמונמציאב פלוניאם לא היה . נילופ

מטר  גודלו המציאותינראה באדם ש םשכ. משהו שיש תתמונהאדם גם . שאין
צריך . תמונת היקוםכלפי  אדםככה , ימטרסנטובתמונה רק ארבעה  ,שבעים

 ח"רמאדם בעלי  כבני קטןה והעתקב צאנכדי ש, היקום כפי שהואכל  השיהי
כנגד  ,ח איברים"רמ ,ג מצוות"זו הסיבה שקיבלנו תרי. ה גידים"איברים ושס
  . לא תעשה כנגדה גידים "ושס, מצוות עשה

 נפח 'הש "נשמת חיים" וקיבלכי  ג מצוות"תרי י שרק ישראל נצטוו לקיים"אעפ
ומתחייב בפני בית דין בשעה  כל אדם שמתגייר באמת ,הראשון בגוף אדם

  . זו" נשמת חיים"מקבל  בטבילתו , ג מצוות"תרי שטובל במקוה לקיים 
  
   ט, א"י" ישעיהו .1
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  ודע מה שתשיב

של ושקריים מלאי רפש וצואה מסריחה ם מטומטמים מאמרי כמההראוני 
ומתעים את , ך וחכמי ישראל"ונגד התנ' היוצאים נגד ה" גלגולי הערב רב"

שיחשוב שדבריהם  ל על בוריים"ך ודברי חז"שאינו יודע תנהקורא התמים 
לכת אחרי כפירתם למן המסילה  ולהגותו ומנסים לצודו, "מדע וחכמה"

  .וכזביהם

בעולמו מהמבט ' מבלי להבין את דרך ה ,וסיפוריה וקי התורהלועגים הם לח
שהם טוענים שאין לו  ,לדוגמא סיפור המבול .את ההלכה הנכונהו ,האלהי
שלא יתכן שבורא עולם יהרוס עולם שלם כולל תינוקות בגלל ו ,לכלבראיה 

ך נכתב בימי "שהתנהם " מוכיחים"שאלות טיפשיות "ומתוך  .חטא המבוגרים
  .בוריםאנשים י "עהביניים 

כאשר . מעוותת שכזומטופשת ולמסקנה  כיצד אדם שפוי בדעתו יכול להגיע
ך מלפני אלפיים שנה ומעלה שנמצאו במדבר יהודה "יש בידינו העתקי תנ

ושאין חולק על תאריך כתיבתם כולל ספר ויקרא שנכתב בכתב . ובמצדה
שנכתב לפני  ראשון ומסתברההעברי הקדמון שהיו כותבים בו בימי הבית 

ספרים אלו נמצאים בהיכל הספר בירושלים . אלפיים וחמש מאות שנה בערך
ספרי  24 שם נמצאים .ך שבימינו"תואם לתנסח שלהם הנו .ונגישים לציבור

ספרי  26, "במדבר"ספרי  11, "ויקרא"ספרי  17, "שמות"ספרי  18, "בראשית"
ספרי  6  ,"ירמיהו" ספרי 6,  "ישעיה"ספרי  21, ספרי שמואל 4, "דברים"
ספרי  36, "איוב"ספרי  6, "דניאל"ספרי  8  ,"תרי עשר"ספרי  10, "יחזקאל"
לידם נמצאו תפילין ומזוזות  ". )תורה משמים"במאמרי  עילוראה ל( ."תהילים"

בר "ומסמכים אישיים ומטבעות מזמן , בדיוק לפי הנוסח הנכתב בימינו
פני הרומאים לקחו איתם את שמתוכם מובן שאנשים שהתחבאו מ, "כוכבא

בין המאה להמאה הראשונה לספירה בין תאריכם של המגילות נע . ספריהם
  .השלישית לפני הספירה למניינם

 בבבל ,"שער יוסף"תי בספר באבכל העולם נמצאים עקבות המבול כמו שה
, שכבות אדמה עמוקות שנראו כסחף שהגיע ממקום אחר ארכיאולוגים חפרו

ארלס ברליץ בספרו 'צ( . ת ישוב פורח שעמד תחתם בזמן המבולעד שהגיעו לאדמ

  ".)מסתרי עולם"

, טיפשים. ל רחום וחנון הרג במבול עולם מלא כולל תינוקות- לשאלתם איך א
שאלה זו טובה על כל ההיסטוריה של עם ישראל שמלאה הרג ואכזריות 

  בר אמר דוד וכ . ואפילו צדיקים וחסידים, "מפשע חפים"  וטף נשים  , לאנשים
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י החיילים האמריקאים "תמונה אותנטית שצולמה בעירק ע, הר הלבנים שנחרב מגדל בבל
  .ברקע חייל אמריקאי .לאחר נפילת סאדם חוסיין
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ֲחִסיֶדי  ְּבַׂשר ,ַהָּׁשָמִיםְלעֹוף , ַמֲאָכל ִנְבַלת ֲעָבֶדי-ֶאת, ָנְתנּו. "עליו השלום המלך
ם, ַּכַּמִים, ָמםָד  ָׁשְפכּו  .ָאֶרץ ְלַחְיתוֹ  וירמיהו הנביא  .1"קֹוֵברְוֵאין  ,ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
ַתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב, ְוָזֵקןָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער  ָׁשְכבּו", מקונן ָהַרְגָּת ְּביֹום  ,ְּבתּו

  . ולא הכמות קובעת אלא הסיבה והצדק .2"א ָחָמְלּתָ  ָטַבְחּתָ , ַאֶּפ
נדונו ולאחר מותם , גלגולי בני אדם שחטאו והחטיאואלו שהיו , יאהתשובה ה

אם בחירה נתנו להם ו, ד של מעלה לסבל נפשי איום ומחריד לתיקון נפשם"בבי
או לרדת שנית לעולם זה ולסבול ייסורים , להמשיך בסבל זה עד שיתנקו לגמרי

ל הבורא וזה חלק מרחמנותו ש. וזו היתה בחירתם, כולל מוות אכזרי תמורתם
  .על הנפש החוטאת שתתנקה על ידי ייסורים מאשר תאבד לנצח

 אבל נפשם חזרה בגלגול, גם אנשי דור המבול רק גופותיהם נמחו במים
סבל במצרים עבדות מחפירה  ,ועם ישראל שהוא חלק מנפשות אלו, נשמות

   ".עם סגולה"כדי להזדכך ולהיות 

יתברך לכלותם כדי ' שבחר ה, כל כךדור המבול קלקלו " .ל"וזה לשון האריז
לשבעים שרים ' חלקם ה, כשפגמו בעוון המגדל, וכן בדור הפלגה. לצרף אותם

יעקב חבל , עמו' כי חלק ה"שנאמר , ובירר את ישראל לו) הכוונה למלאכי מעלה(
ושפיכות , גילוי עריות, בעוון עבודה זרה בזמן בית המקדשופגמו ". נחלתו
וראה בחכמתו שצריך לעשות להם צירוף כולל  )ותבשאר עביר(, וכיוצא, דמים

כי , מפני שכבר לא יועיל להם להמיתם כדרך בני אדם ולהחזירם בגלגול
המקדש ובאו בגלגול לקבל  ואז נחרב בית, העוונות גברו כמו בדור המבול

מי שחטא במעט , וכל אחד קיבל ענשו כפי מה שחטא, רבן הביתענשם בח
שנהנה מעוונות הרבה ובעל בעילות אסורות  ומי, מת בצער קטן, עבירות

ויש גם מי , דקרוהו וחי כמה ימים ברעב ובחוסר כל, כשחזר בגלגול, הרבה
הכל במידה ובמשקל כדי למרק כל . שראה את בניו שחוטים לעיניו חס ושלום

  .3עד כאן לשונו". אחד כפי מה שחטא

לספר שמואל  לשינויים שבין ספר דברי הימים בורים אלומשום מה נתפסו 
  ועל הבדלי השמות בין עדינו העצני, בסיפור של דוד המלך וחלקת העדשים

  .לא משמיםו "חך "שזו טעות סופר והתנ" להוכיח"כדי  ,לישבעם חכמוני
יהודים אלפי שנים מסרו את חייהם  .משהו" הוכיחו"בטיפשותם חושבים הם ש

 שלאר דוגמאות ך למרות שראו את השינויים וש"וקדושת התנ' על קידוש ה
" בוערים בעם"ואילו , כי ידעו את התשובה לכך ,הבלע שלהם "הוכחות"

  לא. ך"להוכיח שזו טעות המדגימה את צילה על כל התנ" כילוסה"אלו סכלים 
  

  .'שער הכוונות עמוד א .3. 'איכה ב. 2 .ז"תהילים ע. 1 
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' ם הבעשרת הדיברות שאמר גם, "דברי הימים"עד ספר  היו צריכים להרחיק
וכמו כן , יש הבדלים מהותיים בין ספר שמות לספר דברים, בסיני לכל ישראל

 יש הבדלים רבים בין שירת דוד האמורה בספר שמואל לבין אותה שירה
ר לנאמ ה"פרק ק וכמו כן יש הבדלים בין הנאמר בתהילים. הכתובה בתהילים

  .א פרק טז. באותו עניין עצמו בדברי הימים

כי במעמד הר סיני עמדו כל ישראל אנשים נשים , ו הואלהבדלים אל ההסבר
שמעו בנבואה התחלקה בין שמיעת המבוגרים מעל גיל נש' ודברי ה ,וטף

עשרים שהבינו את משמעות הדברים לעומקם ואת סוד מעשי בראשית וקבלום 
, ככתוב בספר שמות שבו מוזכרת בין היתר שמירת השבת בגלל בריאת העולם

תר נצטוו מעוה כנאמר בספר דברים שבו בין היעשרים שש לבין הקטנים מגיל
לאותם  בעיקר וספר דברים נאמר. על השבת בגלל שיצאו מבית עבדים ממצרים

ש "כי אותם שמעבר לגיל זה מתו במדבר וכמ, שהיו פחות מגיל עשרים בצאתם
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את " )סד, במדבר כד(

ולהם אמר משה  ".להם מות ימותו במדבר' אל במדבר סיני כי אמר הבני ישר
ברוח ועל זה אומר דוד . ששמעתם בסיני את עשרת הדברים בנוסח זהזכרו 

  ) יב, ב"תהילים ס( ".כי עוז לאלהים, אחת דיבר אלהים שתיים זו שמעתי", הקודש

הראיה  וזווית ,כמו כן יש לדעת שערוץ הנבואה וערוץ רוח הקודש שונים הם
 ,וספרי הנביאים נאמרו בנבואה. דרגתולשל כל אחד מהם מדגיש את הנצרך 

נאמרו ברוח  ,דברי הימיםספר התהילים ו אבל הכתובים שכוללים את ספר
ודוד אמר שירתו . ומכאן ההבדלים שנכתבו במכוון לפי דרגתם. הקודש

כדי כי הנבואה שרתה עליו  ,והסיבה .ק"פעם בנבואה ופעם ברוה ,עמייםפ
ק שרתה עליו כדי שכל מי שיאמרנה יעורר עליו רחמי "ורוה .'להודות לה

בין תהילים לדברי הימים למרות ששניהם נוסף גם הבדל יש ולכן . שמים
בתהילים נאמר להמתיק את הדינים ולמשוך את הכתוב כי . ק נאמרו"ברוה

מקדש כשאמרם דוד לצורך בנין בית ה הפסוקיםובדברי הימים נאמרו , הרחמים
וגם אנחנו  ,הקרבת הקרבנות בזמןולכן נאמר נוסח זה בבית המקדש , עליו דיבר

ואין עניינה לנוסח שאנחנו אומרים . אומרים נוסח זה בתפילה שמקבילה לקרבן
  .תהילים לעורר רחמי שמיםב

שאת ספר  ,יש להקדים .בין ספר שמואל לדברי הימיםשענין השינויים וב
ואת ספר דברי הימים כתב עזרא הסופר  ,נבואהשמואל כתב ירמיהו הנביא ב

כשם ששני בני . וכל אחד הדגיש את החלק הקשור לערוץ שלו ,ברוח הקודש
אדם שראו אותו דבר שקרה וכל אחד מספר אותו בהדגשת הדברים המעניינים 

ומתעלם מהדבר שאינו מתפעל ממנו למרות ששניהם דוברים אמת ושני  ,אותו
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ק גרמו "וראיית עזרא ברוה ,ראיית ירמיה בנבואה כך, הדברים קרו גם יחד
  . לשינוי הדברים

וכח עדשים  ,כחושממנו נמשך רוחני בריאה יש אור דבר בלכל כי , הענין הואו
עם " עדש"שהוא (" שעה"' הוא מצד הרחמים הגבוהים שעולים בקבלה במס

אה הדגישה שהנבו )ראה שם, פרשת תולדות" שפתי שני"הסברתי סוד זה בספרי , הכולל
, חות הדין הקשים במושגי הקבלהלבין השעורים שהם כ, נם במעשה זהעניי

וקבלו רבותינו במסורת שהשדה היתה של . שרוח הקודש הדגישה עניינה
ותמונה זו . עדשים שעליהם הניחו עומרים של שעורים שנקצרו מחלקה סמוכה

על מידת  נתנה לדוד ואנשיו להבין שבשמים מידת הדין של השעורה גוברת
 ושיש למסור נפש להציל את החלקה מיד פלישתים, "עדש"הרחמים של ה

  .גא הרריאבן  אה שמעשוזאת  ,לסלק הדין מעל הרחמים

לגבי עדינו העצני שעורר חניתו והרג במלחמה שמונה מאות אויבים המוזכר 
שמילא את מקומו והרג במלחמה שלש לבין ישבעם בן חכמוני , ר שמואלבספ

האם עדינו העצני כינוי לדוד , ונחלקו חכמי ישראל בפירוש הכתוב .מאות חלל
זו מחלוקת לגיטימית בין , או שהוא אדם בשם זה, שבו התחיל הכתוב לדבר

עדינו העצני בנבואה וירמיה הנביא הזכיר את . את הכתובמפרשים ה חכמים
שמונה מאות שהוא אלף ' הריגת שמונה מאות חלל בסוד מסללשמו ו והתייחס

שעזרא  ממלא מקומוישבעם לבין  ,המסמל בקבלה מצב כזה, סר מאתייםח
  .ש מאות וסודו בספירות הקודשהשל' התייחס אליו בגלל מס

. מוסת' כיצד ה "ותסיתני לבלעו חינם"אמר לשטן ' מפריע להם שבספר איוב ה
-הוא מלשון הסתה" ותסיתני"פירוש  ,כי לא מבינים הם את ספר איוב וסודותיו

כי הבריאה כולה כולל האדם נבראו מאוזנים בין כחות החיוב , והסטה
י הסטת האזון בהגברת כח "והיסורים באים ע. והשלילה שלשניהם תפקיד

. האזון והתגברות השלילה כן חוזק היסורים הפרת ובהתאם לגודל, השלילה
בגלל  "בו"להפר את האזון שלו ובקשת ממני  ,"ותסיתני"לשטן  ה"ואמר הקב

 ".לבלעו חנם" .על ידי לקיחת רכושו המכוון במספריו, גול קודםמגלמעשיו 
ונקרא חנם כי החזרת האזון לגבי הרכוש יכולה להעשות , על ידי הפגיעה בבניו

והחזרתם בגלגול אינה , אבל תחיית המתים פרטית לבניו לא ייעשה, תמיד
  ". חנם"ונראה פטירתם כ, החזרה מושלמת ופיצוי מלא

ל חטא ע ווקיבל עונש, שאמרה תורה" כרת וערירי"לל בגדר נכ, וסבלו של איוב
אנשים חוטאים כי חושבים שכרת הוא רק  כי. נדה שחטא בגלגול קודם

לאבד את בניו  הוא עלולשבחטאו  ואם האדם היה יודע שכרת פירושו. ב"לעוה
או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה בעשר אצבעותיו ואפילו את 
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היה קופץ עד לשמים ולא , לגול הנוכחי או בגלגולים הבאיםבג כולם ביחד
ומדוע אנו , שמרנו מצוות, נתנו צדקות, ואנשים זועקים התפללנו. חוטא

 .כרת אחד שעברו יחלק קטן מעונשעל ולא מבינים שכל סבלם הוא , סובלים
עניין ' ולכן ה, והיה איוב במשקל מאוזן בגדר סר מרע אבל לא בגדר עושה טוב

ועל ידי הקטרוג . גלגולו הקודם שטן לקטרג על איוב כדי שישלם עלאת ה
  .היה לאיוב וחייבו בנסיון קשה זהאת המשקל המאוזן ש' הסית ה

כי  ,להשמידם ולא להחיות כל נשמה' ה כואב להם על שבעת עמי כנען שצוה
וכמו שהוכח בסופו של דבר  ".חייך וחיי נשמתך קודמים"לא מבינים הם ש

למדו ממעשי הכנענים ועבדו משך דורות , אל עברו על ציווי זהשבגלל שישר
עבודת אלילים וגלו מארצם במלחמה אכזרית שכללה את כל הקללות הכתובות 

ולא עוד אלא שחלקם בא בגלגול לתקן חטא זה ומתו בשואה של מלחמת העולם (. בתורה

  ).השניה ביסורים קשים

ה ברוח הקודש את גלות בבל מוחם המעוות לא מבין את דברי דוד המלך שרא
ורוח הקודש דיברה בפיו ואמרה  ,כ"שהיתה למעלה מארבע מאות שנים אח

בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו אשרי שיאחז וניפץ "
והחליטו שבוודאי המציא זאת אדם  ."את עולליך אל הסלע

עותקים  עשרותלמרות שיש בידנו , פרמיטיבי בימי הביניים
וכל זה בגלל  .ספרי תהילים מלפני למעלה מאלפיים שנה של

ים כחיילי בבל הורישו את לא הבינו שמרשעים יצא רשע ואכזר אלו טפשיםש
להשמיד להרוג תכונותיהם לבניהם וכשגדלו עשו מעשי אבותיהם והתכוננו 

עד  ,בזמן המן את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשיםולאבד 
בנס פורים ושלטו היהודים המה בשונאיהם והרגו והצילם ' שריחם עליהם ה

  .בהם שבעים וחמש אלף צוררים שרצו להשמיד את כל היהודים טף ונשים
גרם לשואה  ,שנקרא היטלר לפני כמאה שנים אותו תינוקומי שריחם על 

  .שכלתה חמש עשרה מיליון בני אדם במלחמת העולם השניה
על  מם מסוגלים להסתכלרק מטורפים אכולי שנאה למקורות הנצח של ע

כדי להכחיש את המציאות המוכחת לכל ך בצורה מעוותת שכזו עד "התנ
  .שאותה תמצאו בהיכל הספר בירושלים

מי הוא השפוי שמתייחס  .טיפשים אלו מראים את בורותם וסיכלותם ,גהינום
האם כך אפשר להתנהג בהבנת חוזה פשוט , לסעיף אחד ומתעלם מסעיף אחר

  .וכל שכן בספר הלכה וחוקים, יליםשבין אנשים רג

מי שצדיק ממשיך לחיות לנצח , ם אין דבר כזה גהינום"לפי הרמב. כותבים הם
ם "ומצטטים את לשון הרמב. ומי שרשע מת כמו שאר החיות, בעולם הבא
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, הוא שיזכו לנועם זה הצדיקים שכר" ) בהלכה , פרק ח(תשובה  הלכותב .שכותב
אלא ייכרתו , הוא שלא יזכו לחיים אלו שעיםהרופרעון  .ויהיו בטובה זו

אלא נכרת , המת שאינו חי לעולם הוא, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו  .וימותו
הלכה ' פרק גשכתב קודם לכן דבריו ומתעלמים הם מ  ."ואובד כבהמה, ברשעו

, אלא נכרתין ואובדין, ואלו שאין להן חלק לעולם הבא"  .וזה לשונו .יד
, המינים ,לעולם ולעולמי עולמים, ם וחטאתםרשע גודלונידונין על 

והכופרים בביאת , בתחיית המתים והכופרים, והכופרים בתורה, סיםוהאפיקור
והעושה , ציבור מדרכיוהפורשים , ומחטיאי הרבים, והמשומדים, הגואל

 הציבורומטילי אימה על , והמוסרים, עבירות ביד רמה בפרהסיה כיהויקים
  ."והמושך עורלתו, ובעלי לשון הרע, ושופכי דמים ,שלא לשם שמיים

צופן זה אינו קשור ליהדות היא הומצאה על ידי עתונאי  .י"הצופן התנכ
כ "ואח, אמריקאי בשם מייקל דרוזנין שגילה ליצחק רבין שהוא אמור להירצח

כי מספר ,  שטותזוהי . את זה" גיירו"למיניהם ו" חוקרים"התלבשו על זה 
  ". למצא"גורם להם " החוקר"ה לפי רצון הדילוגים השונ

אבל רק בדברים שמסורים , דילוגי אותיות של תורהעניין אמנם בקבלה יש 
ד לבריאת העולם "כגון בהר. בידינו לפי סוד המספר הנכון לעניין המדובר

כי הזוהר בתחילתו מציין שהעולם נברא . אותיות ארבעים ושתייםבמרחק של 
ל מצא עוד כמה "וייסמנדל זצ' הר. אותיות יםארבעים ושתיבסוד שם של 

ולא נבואות וקשקושים שמחפשים . ל"דילוגים נכונים שהתבססו על דברי חז
  .האמונה בו או הכפירה בו אין לה כלום עם היהדות. דרך מחשב

 ,כותביםו. ים אלו אינם מבינים את ההבדל בין נפש לנשמהבור .גלגול נשמות
. יהודה הלוי אומרים שאין לגויים נשמה בכלל 'ור, ל"המהר, ד"הראב, י"האר

" לדעתם הגויים הם בדיוק כמו קוף עם שכל"אבל התוספת שלהם ש. זה נכון
 ".נפש אדם"ם גויכי יש ל  .הם שקר גמור שרק קוף בלי שכל יכול לחשוב כך

א ִמן ְונֶֶפׁש ָאָדם"על המדייניות  וכמו שכתוב בתורה ֽ ְׁשַּכב ָיְדעּו ִמ  ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר 
ֶלף׃ֶנֶפׁש  ָזָכר ָּכל ִׁשים ָאֽ   ְׁשַנִים ּוְׁש

כל חכמי ישראל . שואלים הם איך הגויים באים בגלגול אם אין להם נשמה
שהיא מתפקדת , "נפש"כתבו שלגויים ואפילו להרבה יהודים יש רק , הנזכרים

כל האנושות באה . נפש זו נידונת על מעשיה ובאה בגלגול. אדםגוף הב
   .כשם שאדם נולד ומת לא קשור לדת, זו מציאות שאינה קשורה לדת, בגלגול

היו מחכמי ישראל שלא האמינו , היות ובתלמוד לא מפורש ענין גלגול נשמות
אבל הרבה , וחשבו שאדם נידון לאחר מותו על מעשיו רק בעולם הבא, בזה

  . מאמרים יש בתלמוד שאי אפשר לבארם רק לפי אמונת הגלגול
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אם הבורא ידע . אלים הם איך היו נביאי אמת שהפכו לנביאי שקרשו. הנבואה
". בחירה"האם שמעתם על מושג של , שוטים. שיהפכו לכאלו למה בחר בהם

אם הוא ראוי לנבואה יקבל וכאשר יפול , נותן לאדם כמעשיו באותה שעה' וה
עם ישמעאל שדן אותו ' מצאנו בתורה שכך התנהג ה. אין עונש למפרע. יפסיד

ונבואות  .יז, א"ראה בראשית כלפי מעשיו והצילו ולא הענישו בגלל העתיד  'ה
ומכח נבואות . הנביאים מתגשמים לעינינו לאחר אלפיים וחמש מאות שנים

וכבר הארכתי בזה בחוברת תורה משמים . נמצאים עכשיו בארץ ישראל יהודיםאלו 

  .הרצופה בזה

ינוקות שלא שמעו דיבורים בשום מקום בדברי רבותינו לא נאמר שת .עברית 
נטפלים לשטויות הטיפשים כי אינם מבחינים בין  בורים אלו. ידברו עברית

  .אמת לדמיון שוא

שאונסים את היהדות  " חכמי הידברות"ם נתפסים לשטויות של ה .ברית מילה
מקום בשום . ללכת לפי דברי מדענים שכלל אין להם קשר למצוות התורה

זה , ילה ביום השמיני ניתנה בגלל בריאות התינוקל לא נאמר שהמ"דברי חזמ
שם  )ז"יורה דעה סימן רס( נגד ההלכה בשולחן ערוך גם אלא, לא רק שקר גס

נימול  ,אפילו לקחו ביום שנולד. עבד מקנת כסף נימול ביום שנלקח. "נאמר
מצות המילה ביום השמיני דומה למצות התורה לגבי קרבן וכמו  ".ביומו

, ְוָהיָה ִׁשְבַעת יִָמים ַּתַחת ִאּמוֹ , ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד-ֶכֶׂשב אוֹ - אוֹ  ׁשֹור" כז,כבויקרא  שכתוב
אין " חכמי הידברות"גם לדברי ו .'הְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה לַ  יֵָרֶצה, ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ּוִמּיֹום

אבל לפי הקבלה יש  .העגל לבין חומרי קרישה בדםשל  קשר בין יום השמיני
  . י המצוות הקשורים במעגל הכוכבים השבועי והספירותקשר בין שת

ין ילהר סיני שנמצא במד אינו מיוחס. הנמצא בחצי האי סיני אבן ציור הסנה
כמפורש בתורה שמשה בהיותו במדין רעה את הצאן ) סעודיה של ימינו(העתיקה 

אבל נמצא  ,ואכן בהר סיני האמיתי אין ציורי סנה באבנים. והגיע להר האלהים
. ם מזבח העגל שעשיתם אתם הערב רב כשיצאתם אתנו היהודים ממצריםש

ונמצאים שם הרבה דברים המוזכרים בתורה החל משתים עשרה אבני המצבה 
תמונות . וזבו ממנו מיםמשה ועד הצור שבקע , שהקים משה והמזבח שבנה

  ."שער יוסף"צירפתי בספר אוטנטיות 

כמי ישראל מאברהם אבינו שקבלו הלוח שלנו היה ידוע לח. לוח השנה העברי
במסורת משם בן נח שקיבלו ממתושלח שקבלו מחנוך שקבלו מאדם הראשון 

, הוא לא היה שמיש עד זמן שמואל כמאתיים שנה אחרי חרבן בית שני. עצמו
רק בזמן הלל הצעיר . כי קדשו את החודש לפי הסתכלות במולד הירח בשמים

 לפניסנהדרין האחרון שקדש חדשים שהיה ראש ה, יהודה הנשיא' נינו של ר
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דר לוח לפי מה שקיבל יס, השלטון הרומאי ביטל את מוסד הסנהדריןש
כי . הנוגדים לתקופות של שמואל, מאבותיו ולפי התקופות שסידר רב אדא

אבל גם בהם יש סוד כמו שהסברתי (, שמואל היה בבבל שם לא קדשו את החודש

כנגד זה רב אדא היה בארץ ישראל והידע  ).קופת ניסן וברכת החמהתבמאמרי על 
ואכן בלוח של שמואל חסרים . יהודה נשיאה אביו של הלל' שלו היה מר

ולא הוצרך לתיקון . כיומיים מהלוח שבידנו שהוא מדוייק מאז אדם הראשון
  .הותאם כדוגמת הלוח היהודי, וריאניגיגרהלוח האדרבה התיקון של . מעולם

ולכן . שניתן לצפותה מראש ה הוא תופעה טיבעיתברור שליקוי חמ .ליקוי חמה
ושיש . אומרת שבזמן שהחמה לוקה סימן רע לעולם' שואלים אתם איך הגמ

ובכל , כל הכוכבים הלוכם הוא טיבעי. א. התשובה היא .חטאים שגורמים לזה
כי בעצם העובדה . מזלות וגורלות אסטרולוגיים לאנושות הםזאת מסמנים 

וכך . מקרין הוא את השפעתו לטוב או להפך, זה נמצאשעכשיו מבנה כוכבים 
אלא שלהולכים אחרי הלוח השמשי יש אפשרות שיפגעו  ,גם בליקוי חמה

י שזה מצב "ואעפ. רולוגית עליהםטבגלל ההשלכה של המציאות האס, יותר
מצב שכזה כדי שאם יש בעולם אנשים שחטאו ' מלכתחילה ברא ה, טיבעי

ואפילו אם הם , על ידי מצב אסטרולוגי שכזהייענשו , בחטאים מסויימים
לא שמענו שנזוקו אנשים או מקומות , ולכן אפילו שהוא סימן רע. יהודים

כי אפילו שזה סימן רע ליושבי המקום שבו נראה , באופן גורף בגלל הליקוי
ואם יש . 'סובלים ממנו רק אלה שחטאו בארבעת החטאים שמנתה הגמ, הליקוי

ולכים לפי לוח הלבנה שיכולים להיפגע גם בעולם הזה על יש מהה, ליקוי לבנה
  .יימים שליקוי זה מגביר את הקיטרוג ומדת הדין עליהםוחטאים מס

י שאסור להרוג בעלי חיים "ההלכה קובעת שאעפ .מהיכן נוצרות הכינים
י שהכינה מבשר אדם "פירש רש. שאינה פרה ורבה". מותר להרוג כינה, בשבת

. ם פוסק שמותר להרוג כינים בשבת מפני שהן מהזיעה"גם הרמב. היא שורצת
והלא במציאות כינים מטילות ביצים שמהן בוקעות , איך יתכן, ם משתולליםהו

ואפילו . ברור שחכמי התלמוד ומפרשיו ידעו את זה ,טיפשים. כינים חדשות
ועד קרני  מביצי כיניםזן את כל העולם ' הואמרו ש "ביצי כינים"הזכירו 
היות והכינים לא , התירושחכמי ישראל , מבינים הואם ינבל מה שאא .ראמים

והראשונות שנבראו מקורן מהזיעה של אדם , נבראו בששת ימי בראשית
שלא . שוב אין להן דין בריה לאסור להרוג אותן בשבת) לאחר שחטא(, הראשון

ל שיתוש קדם לבריאת "וכמו שאמרו חז, כמו היתוש שמקורו מבריאה מושלמת
  .    ולכן אסור להרגו בשבת וההורג יתוש כהורג גמל ,האדם

יהושע שאומר שכל העולם כולו ממים ' ם על רהצוחקים  .הגשם והמטר
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העליונים הוא שותה שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד 
' הרי באותו מקום כתוב שר, כי אינם מבינים את סוד דבריו". ומקבלין מי מטר

וזו מציאות שענן קטן מכוון  ,שהעננים נוצרים ממימי האוקיאנוס אליעזר אומר
שניהם מודים שרוב מי הגשם הם ממי האוקיאנוס שמתאדים . הים סימן לגשם

ושניהם מודים שבגשם מעורב חלק קטן מהמים , גשםלוהופכים לעננים ו
' ואומר ר. ומחלוקתם אם העיקר הוא הכמות או האיכות ,מטרהעליונים שנקרא 

  . שע שעירוב מי המטר בגשם משבח את מי הגשם והופך אותו ראוי לשתיהיהו
כי העננים לא , ומה שאמר שהעננים מתגברין ועולים לרקיע אינו כפשוטו

ואילו המים העליונים הם מחוץ , יכולים להגיע לאטמוספירה כי הם יתאדו
שהעננים , ודבריו דברי קבלה עמוקים שלפשט אותם אומר. לכדור הארץ

ודרכו , לים כח מחומר כמו יודן שהוא מכוון כנגד ספירת הגבורהמקב
ועולין וזה סוד אומרו , ונוצר קשר חזותי בין המים העליונים לעננים" מתגברין"

ואז קרינה מסויימת יוצאת מהענן כלפי המים העליונים ושואבת מי  ,לרקיע
ם לחיבור הגור. שיש לו צואר ופותחין פיהן כנוד, וזה כוונתו באומרו. מטר

  . זה בערך ההסבר כי לא אוכל לפרט את סוד הדבר. ושאיבה מהמטר, ממרחק
ִּדְבֵרי  ,ּוְמִליָצה, ָמָׁשל ְלָהִבין .על דברי התלמוד כאן ובעוד מקומות רבים נאמר

ליד גן עדן  תעובר שהשמש' הגמכל דברי גם  ) ו ,אמשלי ( .ְוִחיֹדָתם, ֲחָכִמים
וגן עדן צמוד , עצמם אומרים שהשמש בחללכי הם ב, וגהינם אינו כפשוטו

  . וגהינם בתוך הכדור ,לכדור הארץ

  ב

ל פרופסור "המומחה הגדול לספרות חז"כתוב בו שנכתב על ידי  המאמר השני
שפער פיו וקולמוסו בדברי בלע ונאצה  ,)העיוורית( "מהאוניברסיטה העברית

אינו " מלומד זהשפרופסור " מוכחמדבריו אלו . ל"כנגד התורה שבעל פה וחז
ולא , שלא יודע אפילו לקרוא פסוק בתורה בצורה נכונה" בור ועם הארץ"אלא 

ל בכך שהוא "ומסלף בכוונה את הכתובים ואת דברי חז ,מבין מה כתוב בתורה
  .משמיט חלק  מהדברים כדי להתאימם לדברי הכחש שלו

תה זמינה ונהיי ,שהתורה שבעל פה לא ניתנה בסיני" הוכיח"זה מנסה ל "חכם"
במשך של כמאה עד מאתיים שנה לפני ", וכלשונו, בזמן חורבן בית שנירק 

האמור את " שכח"ו ".כתיבת המשנה שנכתבה כמאתיים שנה לאחר החורבן
מאז אנשי כנסת הגדולה  שם חכמי המשנה שמוזכרים בפרקי אבות את סדר

הם  ,בתחילת בית שני ולאורך כל תקופת בית שני למעלה מארבע מאות שנה
שם התורה שבעל פה לפי הסדר שמוזכרים שהעבירו את חכמי הדורות 

וממנו בהמשך רצוף את כל  ,שמעון הצדיקו" אנשי כנסת הגדולה"הכוללים את 
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ראשי הדורות שישבו בסנהדרין ודנו לפי התורה שבעל פה ושדבריהם 
   .מושקעים בתוך המשנה

תוס הם הראשונים וביינו מכיר את ההיסטוריה שצדוק א פרופסור מלומד זה
, שהיתה קיימת ורווחת בישראלפ "שכפרו באופן רשמי וקבוצתי בתורה שבע

 ,ש מאות שנה לפני חרבן בית שנישחי כשלוהם תלמידי אנטיגנוס איש סוכו 
  .או בייתוסים צדוקים ,בתורה שבעל פהועל שמם נקראו הכופרים 

ואת רצף  ,ותו מחדפשיהם בומרנג חוזר להוכיח את בורותו וט" ראיותיו"כל 
  .וכפי שיתבאר ,התורה שבעל פה מסיני מאידך

הפרושים שמאז ומתמיד כותב  ,שחי בדור החרבן" יוסיפוס פלביוס"ש יש לציין
 ,שהם חכמי ישראל שהלכו לפי התורה שבעל פה רוב העם נטה אחריהם

 .)אביא דבריו להלן( .לומציון המלכה הלכה לפי הוראתם בעיניים עצומותשו

והלא התורה לא מפרטת כיצד , תתכן תורה שבכתב ללא תורה שבעל פהוהאם 
וברור , וכתבה אותם בצורה כללית וסתמית, לקיים את מצוותיה וחוקיה

ובו הסבר מפורט , מסרה צמודה לתורה שבכתבנשסמכה על תורה שבעל פה ש
  .כיצד לקיים את הכתוב

עיפי החוזה ס, אפילו חוזה שנערך בין שני בני אדם במשא ומתן כלשהו
וכל שכן למערכת , מסתמכים בחלקם על דברים שהובהרה כוונתם בעל פה

הנכתבות באופן , חוקים ארוכה שרובה כוללת מצוות לא הגיוניות ושכליות
. שבוודאי אי אפשר לקיימם ללא מערכת חוקים בעל פה שתבאר אותם, סתמי

" ון הגאוניםגא, הפרופסור המלומד"של " שכלו"כל אדם רגיל מבין זאת אבל 
  .ממאן לקלוט דבר ברור כל כך

ולא עוד אלא . ך מציין בפירוש שיש מצוות שנצטווינו עליהם בעל פה"התנ
בשבת עצים למרות  שהתורה כותבת שעם ישראל נצטוו והרגו אדם שקושש

  . ושנמסר רק כתורה שבעל פה ,בתורה שלא נכתב איסור קשישת עצים בשבת
, בתורת משה ושניתנו כתורה שבעל פה ך מזכיר מצוות שלא נכתבו"התנ

למצוות , "תורה"קורא ' הנביא בשם ה. ושבכל זאת הנביאים דרשו לקיימם
  .וכמו שיתבאר. שלא נאמרו בכתוב

היא , ך"היא לא ההלכה של התנ, ההלכה שאנחנו חיים לפיה היום: "כותב הוא
ל על ך אדם שייך לעם ישרא"לפי התנ, דוגמא מאוד קיצונית. ל"הלכה של חז

לכן . לכן כל הבנים של יעקב התחתנו עם נשים כנעניות ,פי האב לא על פי האם
ובואו נזכור , משה מתחתן עם אשה מדינית, יוסף מתחתן עם אשה מצריה

שני שבטים גדולים בעם , אשתו המצרית של יוסף היא אמא של אפרים ומנשה
ית שהיא שלמה התחתן עם אשה עמונ, משה התחתן עם אשה מדינית. ישראל



עז                              יוסף          ודע מה שתשיב                      נר               

. רות, בועז מתחתן עם אשה מואבית, אמו של רחבעם המלך שבא בעקבותיו
והתינוק שנולד שייך , ך אין שום בעיה להכניס לעם ישראל נשים זרות"לתנ

, פתאום אתה מגיע לספרות המשנה והתלמוד. לעם ישראל על פי האב
הוא עכשיו ההלכה אומרת שיהודי , והתמונה היא מאה ושמונים מעלות להפך

  ".מי שנולד לאשה יהודיה ללא קשר לאב

ך "לא מבין שלדבריו שלמה ובועז עברו על צווי התנ" פרופסור מלומד זה"
ַּגם ּדֹור   ,'הִּבְקַהל , ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי א" )ד, ג"דברים כ(שכתוב בו במפורש 

תורה שבעל "פירוש מסולף  כ ימצא"אא(".  עֹוָלם-ַעד 'הָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל -א, ֲעִׂשיִרי

וכל מעשיהם היה בגלל שסמכו על תורה שבעל פה  )'לפירוש קהל ה, משלו" פה
  . מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית, שפירשה

ך אין שום בעיה להכניס לעם ישראל נשים זרות "איך הוא כותב שלתנ
ֵהיֶהםְוזָ , ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ, ִּתְכֹרת ְּבִרית ֶּפן"כשמפורש בתורה  ְוָזְבחּו , נּו ַאֲחֵרי ֱא

ֵהיֶהם ְוָזנּו ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי  ,ְלָבֶניך, ִמְּבֹנָתיו ְוָלַקְחּתָ . ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחוֹ , ְוָקָרא ְל, ֵלא
ֵהיֶהן ֵהיֶהן ֶאתְוִהְזנּו , ֱא  )ג, ז(ובספר דברים  )טז, ד"שמות ל( ".ָּבֶני ַאֲחֵרי ֱא
א", מפורש א, ִתֵּתן ִלְבנוֹ  א ִּבְּת ,ָּבם, ֵּתןִתְתחַ  ְו יִָסיר -ִּכי   .ִתַּקח ִלְבנֶ-ּוִבּתֹו 

ִהים ֲאֵחִרים, ִּבְנ ֵמַאֲחַרי- ֶאת , ומפסוק זה קבלנו בתורה שבעל פה ".ְוָעְבדּו ֱא
   .'כי עליה נאמר שהיא מסירה אותו מאחרי ה, שבן הגויה דינו כגוי

על דברי הנביא שכותב על שלמה המלך  ,"הפרופסור המהולל"ומה יענה 
אל בני ישראל ' אשר אמר ה", וחתיות, צידוניות, שחטא כשנשא נשים אדומיות

 )'י, י(" עזרא"ובספר  )א, א"י, א-מלכים(". והם לא יבואו בכם, לא תבואו בהם
נִָׁשים  יבּוַוֹּתִׁש , ַאֶּתם ְמַעְלֶּתם, ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַוָּיָקם"כתוב מפורש 

ֵהי 'ְּתנּו תֹוָדה ַלָה, ְוַעָּתה. ַאְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל-ְלהֹוִסיף ַעל נְָכִרּיֹות ֲעׂשּו וַ  ֲאֹבֵתיֶכם-  ֱא
הדוקטור " "שכח"כיצד   ."ַהּנִָׁשים ַהּנְָכִרּיֹות ְוִהָּבְדלּו ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוִמן; ְרצֹונוֹ 

ך אין שום בעיה להכניס "נלתוקבע ש, פסוקים אלו, "ל"המתמחה בכתבי חז
  ".פלא פלאים", לעם ישראל נשים זרות

ולכן , כי הם נשאו לפני מתן תורה, וממשה רבנו אין ראיה, מהשבטים בני יעקב
דבר האסור בתורה בעונש , עמרם אבי משה נשא את יוכבד דודתו לאשה

והסכמת , כי לפני מתן תורה לא היה שייך גיור במובן המקובל היום, "כרת"
ולקיים את מעט המצוות שידעו אותם במסורת מהאבות ' אשה להאמין בהה

  .הספיקה, וטרם נצטוו עליהם רשמית, שקבלום בנבואה

כל דבר שעולה , דיני כשרות, דיני שבת, ההלכה של היהודים. "עוד כותב הוא
ך "אין בתנ. ך בית כנסת"אין בתנ. כי"הוא לא תנ, הוא לא מקראי, בדעתך
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כל דבר . ך טלית"אין בתנ. ך בר מצוה"אין בתנ. כל נדרי ך"אין בתנ. קדיש
ך "זה לא התנ, הוא מתחיל לחפש את השורשים, שמישהו מגדיר אותו כיהודי

  ".ל"זה ספרות חז

האם דבר חמור כזה . נתבונן". כים"דיני שבת לא מקראיים ולא תנ"כותב הוא ש
היתכן   יב. א"שמות ל ."מֹות יּוָמת ,ָהֹעֶׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָּכל"שנאמר עליו 

, ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם א"ואכן מפורש בתורה , שלא יבואר מהי המלאכה
אבל מה נעשה ובתורה . אז אולי זה כל מה שאסור  .ה ג"שמות ל ."ַהַּׁשָּבת, ְּביֹום
ֶהי 'ַׁשָּבת ַלה ַהְּׁשִביִעי, ְויֹום" כתוב ובספר  ".ְמָלאָכה ָכלה ַתֲעׂשֶ - א   ,ֱא

 ֵעִצים ְמֹקֵׁשׁשַוִּיְמְצאּו ִאיׁש  ,ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר-ְבנֵי ַוִּיְהיּו" ,כתוב )לב,ו"ט(" במדבר"
ַאֲהֹרן ְוֶאל - ֹמֶׁשה ְוֶאל-ֶאל, ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ַהֹּמְצִאיםֹאתֹו  ַוַּיְקִריבּו   .ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

א ֹפַרׁש   ,ַּבִּמְׁשָמר, ֹאתוֹ  יחּוַוַּיּנִ    .ָהֵעָדה-ָּכל - ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר   .ֵּיָעֶׂשה לוֹ  ַמה, ִּכי 
 ַוֹּיִציאּו  .ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה, ָהֵעָדה- ָּכל ָבֲאָבִניםָרגֹום ֹאתֹו ; מֹות יּוַמת ָהִאיׁש, הֹמׁשֶ 

 'הִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר   ,ַוָּיֹמת, ַוִּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָּבֲאָבִנים, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה- ָהֵעָדה ֶאל- ָּכלֹאתֹו 
ולא , למה הניחוהו במשמר אם לא שידעו שהוא חילל את השבת ".ֹמֶׁשה- ֶאת

כי התורה ניתנה , פורש להם עדיין באיזה מות יש להרוג את מחלל השבת
 .ואז נאמר להם שעונש מחלל שבת הוא בסקילה, שנה ארבעיםבהדרגה במשך 

אכן זה מגלה שלחילול שבת יש עוד , רףהרי הוא רק קושש ולא ש, ויש להבין
הרי אין זכר בתורה , מהיכן ידעו. ומקושש עצים אחת מהן, מלאכות האסורות

אז אם הרגו את המקושש בתור מחלל שבת מסתבר שבתורה שבעל . לאיסור זה
  .פה קיבלו שהיא אחת מהמלאכות האסורות

ִהָּׁשְמרּו ְּבנְַפׁשֹוֵתיֶכם , 'ֹּכה ָאַמר ה" ',כותב בשם ה )כא, יז(והנה ירמיהו הנביא 
ם, ִּתְׂשאּו ַמָּׂשא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְוַאל א. ַוֲהֵבאֶתם ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִ  תֹוִציאּו ַמָּׂשא- ְו

א ַתֲעׂשּו ְוִקַּדְׁשֶּתם ֶאת-ְוָכל, ִמָּבֵּתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַּכֲאֶׁשר , יֹום ַהַּׁשָּבת- ְמָלאָכה 
את אבותינו לא לשאת משא ' ויש להבין היכן צוה ה". ֲאבֹוֵתיֶכם- תִצִּויִתי אֶ 

אומר ' אם ה ,בכל תורת משה אין זכר לזה, בשבת ולא להוציא משא מביתנו
  . פה- אין זאת אלא בתורה שבעל, על כך השצו

, ִתיִניםַהְלִוִּים ַהּׁשֹוֲעִרים ַהְמֹׁשְרִרים ַהּנְ  ַהֹּכֲהִניםָהָעם  ּוְׁשָאר"כותב  כט ,יונחמיה 
ִהים- ַהִּנְבָּדל ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ֶאל- ְוָכל , ֹּכל   :ּוְבֹנֵתיֶהם ְּבנֵיֶהם, ְנֵׁשיֶהם, ּתֹוַרת ָהֱא

ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת , ַאִּדיֵריֶהם, ֲאֵחיֶהם- ַעל ַמֲחִזיִקים   .יֹוֵדַע ֵמִבין
ִהיםְּבתֹוַרת  ִהים- ֶׁשה ֶעֶבדֲאֶׁשר ִנְּתנָה ְּביַד מֹ , ָהֱא -ָּכל- ֶאת, ְוַלֲעׂשֹותְוִלְׁשמֹור ; ָהֱא

- ְוֶאת; ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִנֵּתן ְּבֹנֵתינּו- א ַוֲאֶׁשר   .ְוֻחָּקיו, ּוִמְׁשָּפָטיו, ֲאֹדֵנינּו 'ֹת ה ִמְצו
 םֶׁשֶבר ְּביוֹ - ַהַּמָּקחֹות ְוָכל- ֶאת ַהְמִביִאיםָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי   .א ִנַּקח ְלָבנֵינּו, ְּבֹנֵתיֶהם
גם זה סותר את , אוי ואבוי ".ּוְביֹום ֹקֶדׁש, ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת-א-- ִלְמּכֹור, ַהַּׁשָּבת
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ך אין שום בעיה "שכתב מפורש שלתנ, "הפרופסור המלומד הנצחי"דברי 
הוא ו, י"כנראה שנחמיה הוא לא מספיק תנכ. להכניס נשים זרות לעם ישראל

  .הוא מרצה בכיר ולא טועה חלילה" המלומדהפרופסור "כי . טעה

 םֶׁשֶבר ְּביוֹ -ַהַּמָּקחֹות ְוָכל- ֶאת ַהְמִביִאיםָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי"ממשיך נחמיה ואומר 
נחמיה אומר שבין החוקים  ".ּוְביֹום ֹקֶדׁש, ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת-א, ִלְמּכֹור, ַהַּׁשָּבת

הרי בתורת משה , מציא את זהההוא מאיפה , יש איסור של משא ומתן בשבת
   .ל פהתורה שבעשל כנראה שהוא קיבל את זה במסורת , לא מוזכר דבר זה

. אגלה לך סוד שהפרופסור הנכבד לא ישמע זאת ולא יתפלץ, ואתה הקורא
אלא , לא ניתן בסיניבשבת בתורה שבעל פה נמסר לנו שאיסור משא ומתן 

כדי שלא אסרו זאת , ת ראשוןהסנהדרין באחת התקופות בימי השופטים או בי
שזו מלאכה שאסורה בשבת על פי התורה שבעל פה שקיבלנו  ,יבואו לכתוב

ועל איסור שכזה הקפידו שבי הגולה ונחמיה בראשם לשמור אותו  ,בסיני
 ,ל"הפרופסור המומחה הגדול לספרות חז"אבל מה נעשה ש. ך"וקבעוהו בתנ

כדי להיות פרופסור ואפילו , כן אמנם .ך לא יודע"אפילו פסוקים מפורשים בתנ
שידע איך לבזות את חכמי , העיקר. ל לא צריך לדעת בה כלום"לספרות חז

להם שתורת ישראל המפרשת את  "להוכיח", ישראל ולהטעות את העם הפשוט
  . ך היא המצאה מאוחרת"התנ

אוי . הוא לא מקראי". הפרופסור הגדול"ני הכשרות שלדעת ועתה נבוא לדי
למה אתה מסתבך בהמשך עם פסוק מפורש בספר , ליחה פרופסורס, דוקטור
 ".ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְל 'ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר ּוִמֹּצאְנ ֲאֶׁשר נַָתן ה")כא, יב(דברים 

 יהולך על הציוו, לומר שכאשר ציוויתיך אי אפשרכי ( כיצד לזבוח ודהיינו שנצטווינ

) רבןבכל מקום שלא לשם ק נשחט לאכילהשר הכי הכתוב מדבר בב ,להקריב קרבנות

בתורה שבעל פה על הלכות שחיטה  ווהכתוב מצהיר מפורשות שנצטווינ
  . שנתנו למשה בסיני

ך ללא "הנך חפץ לקיים את מצוות התנ" בוודאי"ש, "פרופסור מהולל"כבוד 
ומה , ך לא כתוב היכן הערלה שצריך למול אותה"הרי בתנ, פה-תורה שבעל
ודים בכל הדורות את איבר המין לדעתך זו תורה שבעל פה שמלים היה

תתבונן למה " חכם מלומד ונאור"אז אם ככה כ, שהומצאה בזמן מאוחר
מצאתי , והנה. ך כלשונה"ותקיים את מצות התנ ,ך לחתוך כערלה"התכוון התנ

 אז )טז', דברים י( ".ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם"בתורה  כתוב, בשבילך מציאה
אולי תעבור ניתוח לב פתוח ותחתוך את חוד הלב לקיים את מצוות ברית 

אולי , ואם זה קשה לך אבוא לקראתך ברעיון נוסף. את אברהם' המילה שצוה ה
ְּביַד  ְוַחִּיים  ֶתומָ "ך "כי כתוב בתנ) תחליט אתה כמה(תחתוך את קצה הלשון שלך 
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יש , כך שהחיים והמוות בידוומסתבר שלאבר חשוב כל  ).כא ,ח"משלי י( ".ָלׁשֹון
  .חייב לקבל אינךאני רק הצעתי . -בהצלחה-. את הכבוד לערוך בו ברית המילה

בית "אבל מה נעשה שבית כנסת הוא ". בית כנסת"ך "עוד כותב הוא שאין בתנ
 ְוִׂשַּמְחִּתים, ַהר ָקְדִׁשי-ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים", כתוב ז,ו"נובישעיהו הנביא , "תפילה

ֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ,ִפָּלִתיְּבֵבית ּתְ  ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה-ֵּבית, ִּכי ֵביִתי  .ִמְזְּבִחי-ַעל, עֹו
ותשאל אותו אם , "יגאל ידין"לך לארכיאולוג הנודע  ,ובבקשה ."ָהַעִּמים-ְלָכל

   .בחפירות מצדה או שהוא סתם כתב זאת בספרו "בית כנסת"הוא מצא 

עדיין בכיתות  הוא ".כל נדרי"ולא " קדיש"ך "שאין בתנעוד כותב הוא 
לבין מנהגים , הנמוכות של בית הספר ולא יודע להבדיל בין הלכות וחוקים

" אנשי כנסת הגדולה"י "שנוסף ע" הקדיש"שנוספו בימי חכמי המשנה כמו 
עזרא ונחמיה , ך"אנשי התנלשמוע אנשים אלו כללו גם את  אז תתפלא ,שמעת על דבר כזה(

את , לעם ישראל הלאהוהם שהעבירו  ,זכריה ומלאכי וגם את דניאל המקראי, ים חגיוהנביא

או ) "משנה תורה"ו ם בהקדמת ספר"ראה רמב, ך"פה יחד עם ספריהם שבתנ-התורה שבעל
ר מלומד אל "בכל אופן ד ".כל נדרי"שאינו הלכה ואינו חיוב לומר כלל  מנהג

אותך לעולם האמת ויראוך כשימשכו " קדיש"תדאג אף אחד לא יגיד עליך 
כי זה נתקן רק לאדם ששומר , "נדרי-כל"ובוודאי שאין לך לומר . כמה טעית

  .ולא למי שמדבר שטויות ומכחיש את התורה שבעל פה שקבלנו בסיני, את פיו

בר "יש לך מזל שלא נהגת בזה ולא בזבזת כספך על , "מצוה-בר"גם לגבי 
יח כי הבאת להלן שתפילין ומזוזה הם הרי תפילין אתה לא מנ. מיותרת, "מצוה

ַהְּדָבִרים  ְוָהיּו", ך שלך לא כתוב"אני מבין שבתנ. פה- חלק מהתורה שבעל
ְּבִׁשְבְּת , ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְלָבֶני ְוִׁשַּנְנָּתם  .ְלָבֶב-ַעל, ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ֲאֶׁשר ,ָהֵאֶּלה

ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו ,ָיֶד- ַעל, ְלאֹות ּוְקַׁשְרָּתם  .ּוְבקּוֶמ ּוְבָׁשְכְּב, ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר
בפרק ונכפל שנית  .ז',דברים ו  .ּוִבְׁשָעֶרי, ֵּביֶתְמזֻזֹות - ַעל ּוְכַתְבָּתם   .ֵּבין ֵעיֶני

ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם  .םַנְפְׁשכֶ -ְלַבְבֶכם ְוַעל-ַעל, ְּדָבַרי ֵאֶּלה- ֶאת ְוַׂשְמֶּתם ,ונאמר טו,א"י
אולי לדעתך פסוקים אלו נלקחו    .ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם, ֶיְדֶכם- ַעלְלאֹות 

גם סידור לא מוזכר , רגע, רגע. ך"י ונכנסו לתנדמסידור התפילה היהו" טעות"ב
  .איזה עוול, ך"בתנ

ואג אם אתה בכל זאת מאמין שפסוקים אלו הם מתורת משה שאתה כל כך ד
ַהְּדָבִרים  ְוָהיּו"אני מציע לך לקיים את מצות , שתהיה נקיה מתורה שבעל פה

בכתיבת פסוק אחד  ."ֵּבין ֵעיֶני ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו ,ָיֶד- ַעל, ְלאֹות ּוְקַׁשְרָּתם...ָהֵאֶּלה
אני  ,בדיוק על האףמכל הטקסט הכתוב שם ולהניחו על לבבך וידך ובין עיניך 

זה פסוק  ".ִלְבֶהְמֶּת, ֵעֶׂשב ְּבָׂשְד ְוָנַתִּתי" ,תאים לכך הואחושב שהפסוק המ
פרופסור גדול , סליחה, ר"שיתכן  שמתאים למעלת ד" התורה שבכתב"כי מ"תנ
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כמוך ימצא דרך מקורית לקיים " נאור"אין ספק ש, זו הצעה בלבד. וחשוב כמוך
מאיימת אך מה נעשה שהתורה מחייבת את המצוות ו. ך"את מצוות התנ

כמובן מבלי להבין (, על כל איש ואשה מישראל שלא יקיימוה )אוי ואבוי(בעונשים 

מבין " חכם ומלומד כמוך"ומסתבר שגם  )פה- זה כבר תורה שבעל" איך"כי , איך
פה מסר משה - וסביר והגיוני שבעל, "איש"שזה לא חל על קטנים שאינם בגדר 

ורה שבעל פה קיבלנו שהגיל ואכן בת. את הגיל הקובע שמגדיר זאת לישראל
התורה שבעל  ,נו מה אתה רוצה. הוא שתים עשרה לנקבה ושלש עשרה לזכר

דבר שאיש נאור כמוך , "ליידיס פירסט"ואומרת " מתקדמת"פה של הדתיים 
  .בוודאי דוגל בו

 ".יתוֹ ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְונַָתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמּבֵ "התורה כתבה לגבי גירושין 
האם נראה לך שבלי . לא כתוב בתורה מהו ספר זה ומה כתוב בו )ד א"דברים כ(

לא רק שלכל חוקי התורה , ובכן. תורה שבעל פה ידעו מה לכתוב בספר זה
 ןאלא מכיוו, ומצוותיה קיבלנו פירוט מדוייק בתורה שבעל פה כיצד לקיימם

ם את פתרונם שהעולם אינו שוקט על שמריו ודברים מתפתחים ודורשי
גם כללים איך לפסוק בדברים המחודשים שיתפתחו  בעל פהקיבלנו , ההלכתי

  .במשך הזמן כולל כל הטכניקות שמתחדשים בדורנו

ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום  ֶּבָעׂשֹור ַא )כז, ג"כויקרא (על יום כיפור נאמר בתורה 
, מהו עינוי זה ".נְַפׁשֵֹתיֶכם ֶאת, ְוִעִּניֶתם, םָלכֶ  ִיְהֶיהֹקֶדׁש -ִמְקָרא, ַהִּכֻּפִרים הּוא

שזה עינוי הגוף ולא עינוי , מסתבר שאין הכוונה לסחוב שק אבנים על הגב
ולשרוף שטרות כסף שעל ידי זה תתענה , אולי זה לשיר שירי עצב, אבל, הנפש

לשרוף ביום הכיפורים שטרי יורו ' אולי אפשר להציע לכב. הנפש ביגון שאולה
כי אסור לפי החוק לשרוף  )ולא של אחרים, כמובן שלך(, דולרים כמה שיותר או

לפי התורה שבעל פה  האני וחברי מסתפקים בקיום המצוו. את שטרי המדינה
  .על ידי עינוי הנפש בצום

נדמה לי שיש פסוק , אם אתה אומר בטח אתה יודע. ך טלית"כתבת שאין בתנ
 ." ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ּלָ "בתורה שאומר 

  .למה הכוונה" כבודך המהולל"תסביר לי  )דברים כב יב(

  :ממשיך הוא בדמגוגיה זולה וכותב

וממש מתנגד לרעיון , ך יוצא בפרהסיה כנגד כל סיכוי לתורה שבעל פה"התנ"
, ַהְּבָרָכה, ַהּתֹוָרהִּדְבֵרי -ָּכל-ָקָרא ֶאת, ֵכן-ְוַאֲחֵרי. "נכתב 34-35' ביהושע ח. שכזה

א ִצָּוה ֹמֶׁשה- ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָדָבר-א .ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה- לְּככָ  ְוַהְּקָלָלה - ֲאֶׁשר 
 קטע ."ְּבִקְרָּבם ַהֹהֵל ְוַהֵּגר, ִׁשים ְוַהַּטףְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוַהּנָ -ֶנֶגד ָּכל, ְיהֹוֻׁשעַ ָקָרא 
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נאמר שם כי יהושע קרא באזני , "ַהּתֹוָרהִּדְבֵרי  ָּכל ֶאת" המפתח בקטע לעיל הוא
למעשה הקטע . אלו הכתובים בספר התורה ,איזה, העם את כל דברי התורה

דהיינו הוא קרא . מוסיף ומדגיש כי לא היה דבר בתורה אשר לא קרא יהושע
  .?פה מהתורה שבעל, מהיכן, הכל מילה במילה ולא השמיט דבר

".  את משה' ולא הוסיף על אשר צוה ה"לו היה כתוב   ,"חכם הדגול"כבוד ה"
אבל כתוב בדיוק להיפך שלא החסיר ממה שכתוב , אפשר היה להבין כמוך

רק , איפה יש כאן יציאה נגד תורה שבעל פה. בתורה ועשה ככל שנצטווה
  .כך את הכתוב נה מבי" חכמתך הגדולה"

להמצאת תורה שבעל , בכתב נותנת רמז כל שהואהאם התורה ש" .כותב הוא
הרבנים מצביעים על פסוקים המציינים שאלהים נתן לבני ישראל חוקים , פה

המקסימום שניתן אולם . כא, ב"ראה דברים י, שלא הוזכרו בתורה שבכתב
אלהים תיקשר  ,לטעון בהתבסס על פסוקים אלה הוא שחוץ מהתורה שבכתב

פסוקים אלה אינם מרמזים  .שני, גשה היא שליההד. עם ישראל בדרך נוספת
ולא ניתן לטעון שבאותו מעמד  )שני, ! !? הא (שחוקים אחרים נמסרו בהר סיני 

  .ניתנו מסורות שישפיעו על שאלות מאוחרות יותר ביהדות
יג עולה שהרבנים הם בעלי הסמכות -ח, ז"מהכתוב בדברים י. "אבל אז יאמרו

כל מי שמסרב . ר לנו כיצד לנהל את חיינוהבלעדית לפרש את התורה ולומ
. זהו עיוות מוחלט של הכתוב". להקשיב להם אשם בעיני אלהים בחטא חמור

ומתייחסים רק לתפקיד השופטים  ,פסוקים אלה אינם מזכירים כלל את הרבנים
הוא איננו מעניק לרבנים שבאו בשלב מאוחר  .בשער בעניינים קשים לפיתרון

את הסמכות לומר לעם היהודי כיצד עליהם לנהל כל יותר בתולדות ישראל 
למעשה אין . עד הפרט האחרון, גם בחיי הפרט וגם בחיי הכלל. פרט בחייהם

סמכות שעולה בהרבה , אף מקום בכתבי הקודש שמעניק סמכות כזו לבני אדם
  .גם על התורה וגם על הנביאים שדברו בהשראת אלהים

מתכחש לעובדה שמשה הוא שנתן את התלמוד מלמד שכל יהודי ש, יותר מכך
כלומר אם יהודי . אין לו חלק בעולם הבא - התורה שבעל פה והתורה שבכתב

לדברים האלה . אין לו חלק בעולם הבא, כופר בתוקפן של מסורות רבניות אלה
  ".אין כל רמז בכתבי הקודש

מם מבלי קודם כל נראה מה כתוב בפסוקים שהמלומד הדגול רק ציין את מקו
שמצד אחד הוכרח " נוכל"אנו עוסקים ב שמא זה דבר חשוד מאוד. טםלצט

ומצד שני פחד לצטטם לפני הציבור הרחב שאז ייתפס , להתייחס אליהם
, ובכן .וסמך על הקורא התמים שיאמין לו מבלי לקרוא בכתובים אלו, בשקריו

כתוב הפסוק שהבאתי לעיל כהוכחה שמשה נצטווה בעל  ב כא"דברים יבראשון 
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 ".ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְל' ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר ּוִמֹּצאְנ ֲאֶׁשר ָנַתן ה". על הלכות שחיטה פה
וכיון שיש פסוק מפורש שסותר את כל . בעל פה כיצד לזבוח ודהיינו שנצטווינ

שחוץ מתורה "אז הוא משמיט מלצטטו ועל כרחו נאלץ להודות . דבריו
אם כן הודה שחוץ מתורה  ".דרך נוספתשבכתב אלהים תיקשר עם ישראל ב

רק לפירוש של דבר שנכתב  והכתוב לא מתכוון. שבכתב ניתנה תורה שבעל פה
 מיליםשמגבב הוא  אלא. אלא לחוק חדש ממש של כל הלכות שחיטה, בתורה

  .לטשטש את המסקנה המתבקשת

: ווכלשונ. כתוב במפורש שיש תורה שבעל פה ,דברים יזבפסוק השני 
הרבנית תנהל את כל חיינו וכל מי שמסרב להקשיב להם אשם בעיני כות הסמש

, ִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ִּכי" .וזה לשון הכתוב ,אכן כך. אלהים בחטא חמור
 ֶאל ְוָעִליתָ  ְוַקְמּתָ  ,ִּדְבֵרי ִריֹבת ִּבְׁשָעֶרי, ּוֵבין ֶנַגע ָלנֶַגע, ִּדין ְלִדין ֵּבין ,ָּדם ְלָדם ֵּבין

ֶהי ּבוֹ  'הַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהּׁשֵֹפט ְוֶאל, ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ּוָבאתָ   .ֱא
ִּפי ַהָּדָבר  ַעל ְוָעִׂשיתָ    .ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְל ,ָהֵהם ַּבָּיִמיםִיְהיֶה 

. ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו ',הֲאֶׁשר ִיְבַחר , אַההּוַהָּמקֹום  ֲאֶׁשר יִַּגידּו ְל ִמן
-ִמן א ָתסּור ,ַּתֲעֶׂשה ֹיאְמרּו ְל ֲאֶׁשרַהִּמְׁשָּפט -ְוַעל, ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו- ַעל

-ְׁשֹמַע ֶאל ְלִבְלִּתי ,יֲַעֶׂשה ְבָזדֹון-ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש   .ָיִמין ּוְׂשֹמאל ְליִַּגידּו  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר
ֶהי' ה ַהֹּכֵהן ָהֹעֵמד ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת ּוִבַעְרָּת , ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא, ַהּׁשֵֹפט- ֶאל, אוֹ , ֱא

א ְיִזידּון ,ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו, ָהָעם-ְוָכל .ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל ולכן הסתיר אותו   ."עֹוד ְו
היה חייב לציינו ולהתייחס אליו  ורק על כורחו כמו שכפאו שד, מלצטטו

  . כמו שאבאר, בעיוות
שפסוקים אלו אינם מזכירים את הרבנים , מה הוא עונה לפסוקים ברורים אלו

שהם היו רבני  הכהנים הלוייםוהלא הכתוב מזכיר גם את , רק את השופטים
באה לכלול גם את שאר חכמי ישראל  ,"שופטים"והוספת הכתוב , הדורות

כי בתורת ישראל . שישבו איתם בסנהדרין לשפוט את העם משאר השבטים
כי המשפט הוא חלק בלתי . הרב הוא השופט הדן על פי חוקי התורה כולה

ולא עוד שכאן הכתוב מדבר גם בחוקים ומצוות ,  נפרד משאר חוקי התורה
שהם הלכות של  ובין נגע לנגע ,דם לדםולכן כתב בין , רגילים ולא רק במשפט

, הוא כולל גם שפיטה בין בני אדם "בין דין לדין"וגם מה שכתב  .דין והלכה
  ". דינים"וגם שאר דיני התורה ומצוותיה שנקראים ביהדות 

למעשה אין אף מקום בכתבי הקודש שמעניק סמכות כזו , כותב אתה
תה חושב שכתבי א. וכי פסוק זה אינו מכתבי הקודש, ותטיפש .לבני אדם

צריכים לכתוב אותם כמה פעמים כדי לשכנע ח שלך שהקודש הם ברבורי מ
  . התורה כתבה פעם אחת את דבריה וזה מספיק לנצח. מישהו שאתה צודק
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אחרי דברים מפורשים אלו ואחרים שהבאתי מירמיהו ונחמיה בדיני השבת 
ומהמקושש שנהרג על חילול שבת אתה עוד טוען בעזות מצח שאין זכר ולו גם 

היות אם ככה אתה למדת ל. פה במקרא- ברמז לקיומה של התורה שבעל
לאחר שכתבת כמה דפי מלל מצחינים שבהם . אומללים תלמידיך, פרופסור

. ך"אתה חוזר על קיאך המעוות ואומר שאין רמז לתורה שבעל פה בכל התנ
בכוונה , אתה חוזר לפסוקים אלו ומצטט פסוק מהם כדי לעוות את הסברו

תמים לא יבחין בקשר שבינו לבין כדי שהקורא ה, הרחקת אותו מדבריך כאן
  .הפסוקים הרצופים אליו

גם אין שום אזכור לכך שלמישהו מלבד אלהים יש סמכות להמציא ", וכתב עוד
יש לזכור כי הסמכות של הכהנים והלויים היתה , מצוות והלכות חדשות

, ָּפטִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמׁשְ  ִּכי" .לאלו שבאים אליהם עם שאלות להעניק תשובה
 ֶאל ְוָעִליתָ  ְוַקְמּתָ  ,ִּדְבֵרי ִריֹבת ִּבְׁשָעֶרי, ּוֵבין ֶנַגע ָלנֶַגע, ִּדין ְלִדין ֵּבין ,ָּדם ְלָדם ֵּבין

ֶהי ּבוֹ  'הַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר  ְוֶאל, ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ּוָבאתָ   .ֱא
זאת אומרת . ז"דברים י  ."ַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְל ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפטְודָ  ,ָהֵהם ַּבָּיִמיםִיְהיֶה 

שהסמכות שניתנה לכהנים וללויים לא היתה להמציא חוקים חדשים במקומו 
 .ובאו אליהם לעצהאלא לעזור לאלו שנקלעו לבעיה משפטית , של אלהים

עם בטח ובטח שלא להמציא אלפי רבבות מצוות והלכות חדשות וללכת ל
לא תוסיפו על הדבר . "שהרי התורה אומרת במפורש. ולכפות אותן עליהם

אך למרות האיסור החמור בתורה להוסיף . ב' דברים ד. אשר אנכי מצוה אתכם
ל ביטלו מצוות רבות ופסקו אין ספור הלכות "חז, או לגרוע ממצוות משה

  .?אם לא הוספה, משנה, גמרא, מהו התלמוד -חדשות במקומן

או שאתה רק , שלא מבין את הכתוב" בור ועם הארץ"ם אתה באמת תגיד הא
האם הכתוב מדבר כאן על עזרה  ,"שטויותיך"משחק אותה כדי לבסס את 

בעיה "ולא על , והלא התורה מדברת על הלכות ודינים, בבעיות משפטיות
" העזרה המשפטית"והיא מטילה עונש מוות למי שלא יקיים את ".  משפטית

ושבכוונה לא המשכת , כמו שכתוב בהמשך הפסוק שהבאתו, של הכהנים
ולא רק זה אלא כשציינת את המקור בספר דברים ציינת רק את הפרק , אותו

והשמטת את ציון הפסוק מה שאין כן בשאר הציונים שאתה מדגיש לציין את 
ר ִּפי ַהָּדָבר ֲאׁשֶ  ַעל ְוָעִׂשיתָ . וזה המשך הכתוב. הלא דבר הוא, כל הפסוקים בנדון

-ַעל. ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו ',הֲאֶׁשר ִיְבַחר , ַההּואַהָּמקֹום  ַיִּגידּו ְל ִמן
ַהָּדָבר - ִמן א ָתסּור ,ַּתֲעֶׂשה ֹיאְמרּו ְל ֲאֶׁשרַהִּמְׁשָּפט - ְוַעל, ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו

ַהֹּכֵהן - ְׁשֹמַע ֶאל ְלִבְלִּתי, יֲַעֶׂשה ְבָזדֹון-ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש   .יִָמין ּוְׂשֹמאל ְליִַּגידּו  ֲאֶׁשר
ֶהי' ה ָהֹעֵמד ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת ּוִבַעְרָּת ָהָרע , ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא, ַהּׁשֵֹפט- ֶאל, אוֹ , ֱא
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א ְיִזידּון ,ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו, ָהָעם- ְוָכל  .ִמִּיְׂשָרֵאל ֵרי ִריֹבת ִּדבְ ופירוש  ."עֹוד ְו
 יתווכחוורק כאשר הם , הוא שקודם יש לפנות לרבני אותה עיר ,ִּבְׁשָעֶרי
הוא בבית המדרש ובית הדין כלשון " בשעריך. "הכוונה לוויכוח, "דברי ריבות"ו, ביניהם

אז יש לבא לסנהדרין בירושלים שהם הסמכות האחרונה , הכתוב בכל התורה
  .על פהי התורה שב"לפירוש התורה שבכתב עפ

ּוֵבין ֶנַגע , ִּדין ְלִדין ֵּבין ,ָּדם ְלָדם ֵּביןהפירוש את וחושד אני בך שאינך מבין 
אבל אני . אבל לך אסור להסביר זאת כי אסור ללמד תורה לכופרים. ָלֶנַגע

בתורה שבעל פה הסביר לנו משה את הכתוב , ובכן. אסביר זאת לקורא התמים
, שאין הכוונה לכל דם, כשיזוב מגופהעל האשה הנידה שנטמאת בראותה דם 

אלא שיש צבעים טהורים ויש , ואין הכוונה לכל צבע. אלא לדם היוצא מהרחם
ועל זה אמרה התורה שכאשר יפלא ממך אם צבע הדם שראתה האשה , טמאים

ואם הם יתחלקו , תפנה קודם לרבני עירך שיפסקו לך. הוא טמא או טהור
ומי שיסור , בעו לישראל לדורות את דעתםתעלה לסנהדרין שהם יק, בדעותיהם

  . יתחייב מוות, מדעתם ויכפור בסמכותם

, שלא כל צבע לבן בנגע מטמא. גם לגבי נגע קיבלנו ממשה בתורה שבעל פה
יעלו , או לא טמאואם יסתפקו אם נגע מסויים . דרגות לבן בלבד' אלא ד

כל אי הבנה בה שניתנה תורה שבעל פה ש ,ופסוק זה מוכיח בפירוש. לסנהדרין
  .י חכמי הסנהדרין "תקבע פסיקתה ע

מחקר מעמיק של הכתובים והפירושים שנוספו אליהם במרוצת : "כותב אתה
ולאו דווקא מנביא , ל הגיעו אלינו מהרבנים"הזמן מצביע על כך שמסורות חז

  ".כי אחר"או כל נביא או מורה תנ, או מהנביאים עזרא ונחמיה, משה או יהושע

אם אפילו פסוקים מפורשים לא התבוננת בהם , "מחקרך"ל אוי ואבוי
לא רק שכבר הוכחתי לך מהנביאים ירמיה ונחמיה שכפו ". במחקרך המעמיק"

אלא ', וכל זה בשם ה, על העם בנבואה הלכות שבת שלא נזכרו בתורת משה
 פרק ב פסוק י) ך"כן יש ספר כזה בתנ? שמעת פעם על הספר הזה(, שבספר הנביא חגי

ַחַּגי -ֶאל, 'ה ְּדַבר, ָהָיה, ִּבְׁשנַת ְׁשַּתִים ְלָדְריֶָוׁש, ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי :רנאמ
 ֵהן ִיָּׂשא. ֵלאֹמר, ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה ָנא ֶאת- ְׁשַאל  ,ְצָבאֹות 'ה ֹּכה ָאַמר.  ֵלאֹמר, ַהּנִָביא

ֶׁשֶמן  ַהַּיִין ְוֶאל ַהּנִָזיד ְוֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ְכנָפֹו ֶאלְונַָגע ּבִ , ֹקֶדׁש ִּבְכנַף ִּבְגדוֹ  ִאיׁש ְּבַׂשר
נֶֶפׁש  ִיַּגע ְטֵמא ִאם, ַוֹּיאֶמר ַחַּגי. א, ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוֹּיאְמרּו ,ֲהִיְקָּדׁש ַמֲאָכל ָּכל ְוֶאל
  .ִיְטָמא, ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוֹּיאְמרּו ,ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא ְּבָכל

בהלכות שיבחן את הכהנים , ביקש מחגי הנביא' ה .ההבנת, ת את הכתובקראה
מטמא וטמא נוגע באוכל מתי והוא שאלם . הקשורים לטומאה וטהרההתורה 
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ואם יש הבדל , ואם יש הבדל בין אוכל רגיל לבין בשר קרבן. ומתי לא, אותו
  .  והם ענו לו. בין טמא טומאת שרץ או טמא טומאת מת

היכן יש בתורת משה , ל"המומחה הגדול לספרות חז" "הגאוניםגאון "אמור לי 
רק . אשיב לך .אם יודעים הם את התורהצוה לחגי לבחון אותם ' דינים אלו שה

צוה אותו לבחון את הכהנים בהלכות ' והנביא כותב שה .בתורה שבעל פה
  . שנה מהחרבן שבעיםלמרות שעברו זוכרים הם אם , שנמסרו כתורה שבעל פה

-ֶאת ְוָׁשַמְרּתָ . "2, ב' גם במלכים א: אתה את הפסוק במלכים וכלשונך מביא
ֶהי 'הִמְׁשֶמֶרת  , ָֹתיו ָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֵעְדו ִּבְדָרָכיו ִלְׁשֹמר ֻחֹּקָתיו ִמְצו ָלֶלֶכת, ֱא

אלהים , גם לאחר זמנו של יהושע בתקופת המלכים". ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה, ַּכָּכתּוב
, לא ולא? אלו המועברות בעל פה ,איזה, ר את החוקים והמצוותמצוה לשמו

  ".אלא ככתוב בתורת משה

אלא דוד המלך את , דברים אלו לא אלהים צוה, עכשיו פישלת" נחמד"ר "ד
קבלת בתורה שבעל פה מסבתא " שבמחקרך המעמיק"אבל יתכן . שלמה בנו

את תורת משה  איך הבינו כיצד לקיים, אבל אמור לי. שלך נוסח אחר בכתוב
  . תענה, "כבודך המרומם והנעלה"בבקשה אנא במחילה מ. ללא מסורת בעל פה

בכל , למען האמת: וכלשונך. בלי בושה כותב אתה דברי טיפשות ובערות
לא תמצאו בשום מקום אף , שנה 1.600אשר נכתב לאורך יותר  מ, כולו ך"התנ

ך דמות "גם אין בתנ". רבנים"או " תורה שבעל פה"לא איזכור של המושגים 
לא רק שלהלכות . אחת אשר לגביה נכתב כי קיימה הלכות מהתורה שבעל פה

אלא שמדובר בעיוותים מכוונים , אשר בתורה שבעל פה אין זכר במקרא
  .'וכו, מזוזה, כשרות, תפילין.לדוגמא. (והוצאות פסוקים מהקשרם

לתורה  ,"התור"שקורא ' רק עכשיו הקראתי לך את דברי חגי הנביא בשם ה
הרי בפסוקים , אבל למה אלך רחוק כל כך. להלכות טומאה וטהרה, שבעל פה

ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר - ַעל )יא,יז דברים(: הנותנים תוקף חוקי לדברי חכמים נאמר
 ַיִּגידּו לְ  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִמן א ָתסּור ,ַּתֲעֶׂשה  ֹיאְמרּו ְל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ְוַעל, יֹורּו

  .ָיִמין ּוְׂשֹמאל

, "עברית"שרבנים היא לא מילה , אשכילך ותבין" ר מלומד"ד ,"רבנים"ולגבי 
בלשון  .א"כ ,שמות יחראה תרגום אונקלוס . אלא ארמית שבה נקראים שרי צבא

דומני שכבר עניתי לך לגבי תפילין . לוויים ושופטים, כהניםך נקראים הם "התנ
ודה ובמצדה נמצאו תפילין ושבע מזוזות רק אגלה לך שבמדבר יה. וכשרות

  .מלפני כאלפיים שנים

 "התורה שבעל פה"יהדות אתיופיה סותרת קיומה של : כותב אתה בהדגשה
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עדות , ובכן? מדוע באמת הרבנים הכחישו את יהדותם של יהודי אתיופיה
ל ולא ניתנה מסיני באה "נוספת לכך שהתורה שבעל פה פותחה על ידי חז

וחרף זאת , קהילות היהודים באתיופיה נחשבו לדתיות ביותר. המעולי אתיופי
היהודים שנדדו לאתיופיה  . הן לא הכירו את מסורת התורה שבעל פה הרבנית

גלו לפני תקופת בית שני ועל כן לא נחשפו לתורה שבעל פה אשר הומצאה 
  .לספירה בקירוב 1במאה ה

האם שמעת . האתיופים ערותך בהיסטוריה של עם ישראל ושל עכשיו גילית את
ברית "ספרי ב. לך תחפש אותו בגוגל שם תמצאהו, "אלדד הדני"את השם 

  :ותבין שהנך טועה אצטט קטע כתבתי את קורות האתיופים " אברהם

  תולדות הפלשים

מ בערך הופיע אלדד הדני בבבל ובצפון אפריקה וספר על "א תר"בשנת ד
ועל הסמבטיון , טים בכושמוצאו משבט דן השוכנים יחד עם עוד שלשה שב

כשנשאל בתלמוד ובהלכה סיפר כי . דבריו נשמעו כדמיוניים. הנמצא בשכנותם
וכל תורה שבעל פה שלהם נמסר להם מפי , אינם מכירים את התלמוד וחכמיו

נן להם הלכות רבות בעיקר בנושאי שחיטה יוש. יהושע מפי משה מפי הגבורה
 כשראו .לפי המסורת שבידי שבט דן ולמד להם טעמי תורה ופירושיה. וטרפות

ושלחו מכתב לרב צמח גאון . שתלמיד חכם הוא הסתפקו בדבריו הדמיוניים
בתשובתו נתן הגאון אישור מלא לדברי אלדד על מיקום השבטים . אודותיו

הלכותיו שלא חלק קטן מוהסמבטיון ושאר דבריו עם הסתייגות חלקית מ
  .דרך ויסורי שביו גרמו לו לטעותוהליץ בעדו שטרדות ה. מותאמות לתלמוד

סמכו  )'לתורה שמות פרק ב' בפי(, ע שפקפק באמינות דברי אלדד"בנגוד לראב
חסדאי בן שפרוט במכתבו למלך ' ביניהם ר. שאר גדולי ישראל את ידיהם עליו

". באהבתה תשגה תמיד"המפרש את הפסוק . יהודה בן קריש' ור, הכוזרים
" שגוייה"האומר יש לי , דבריו מאלדדמענין התעסקות ומביא ראיה ל

י "ורש, משה הדרשן' וגם ר ")שגג"נח ערך 'ספר השרשים לאבן ג(. כשכוונתו לעסק
שטעם אסור השהייה , מסביר )ח"רמ' סי(י בהפרדס "רש. פירשו כן בעקבותיו

. בשחיטה הוא משום הבלעת דם באברים שטעם זה מוזכר רק בדברי אלדד
מביא הלכה שמקורה בדברי  ).'ות שחיטת חולין פרק בהלכ(האשכול ' ד בס"והראב

שמואל גמא בהלכות שחיטה שלו מביא את דיני ' ר. אלדד בשם הלכות ישנים
ם סומך על אלדד ודבריו "אברהם בן הרמב' ר. השחיטה וטרפות של אלדד

  .כראיה מוצקת לענין עשרת השבטים

הנוסע המפורסם  .מאז אלדד נמסרו למקוטעין ידיעות נוספות אודות הפלשים
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ומציין שהם יהודים טובים בעלי מצוות  )א"בפרק ע(בנימין מטודלה מזכירם 
  .ודבר מועט מתלמוד והלכהויודעים תורת משה והנביאים 

החל מתחילת האלף השישי עקב כשלונות הפלשים במלחמותיהם נשבו רבים 
ודי מהם ונמכרו כעבדים בכל אפריקה ומהם הגיעו למצרים ונפדו על ידי יה

. ומלכיהםומלחמותיהם שבויים ספרו על מקומם חו .המקום שהכירו ביהדותם
שהיה רחוק וחשוך מבחינת ידע " מעבר להרי החושך"ויצרו קשר דק לעולם ש

  .ומושגים יותר מאשר מבחינה גאוגרפית

, התפשטה הנצרות בין החבשים והפכה לדת השלטת, לפני כאלף שנה בערך
דבר שגרם , כדין תורה והשמידו כנסיות ומנזריםוהפלשים בנצחונותיהם נהגו 

  .לאתיופים שבנוסף למלחמה עם הפלשים על רקע מדיני גם שנאה על רקע דתי
, קיסר חבש אז, החלו הפלשים להפסיד בשדה הקרב, בתחילת האלף השישי

דהיינו איש הצלב " גברא מססקל"שהיה נוצרי קנאי וכינה עצמו " עמדא ציון"
. צר את רגלם בקיום המצוות ומנע מהם לעסוק בתורהכשנצח את הפלשים ה

יצא למסע צלב מוחץ נגד הפלשים בו הרס את בתי , הנגוס דוד, ונינו של עמדא
הכנסיות והפכם לכנסיות נוצריות ושרף את כל תשמישי הקדושה שהיו 

ובזה הפכם מיהודים יודעי תורה ומקיימי מצוות . לפלשים והרג את חכמיהם
ועמי הארצות ובתקופה קצרה עקב מחסור בתשמישי קדושה לבורים , כהלכתם

  .נשתכחה מהם התורה שבעל פה לרבות המצוות המעשיות, ורבנים
רדף את הפלשים עד חרמה על יהדותם " זרע יעקב"הנגוס , גם בנו של דוד

, והכריחם לענוד על מצחם קלף בו כתוב כי הם שייכים לאב והבן והרוח
  .אלפים על קדוש השם ולא מלאו את פקודתווהפלשים הקריבו את חייהם ל

, את הפלשים להתנצר" באדה מרים"לץ הנגוס יי בערך א"אלפים ר' בשנת ה
בסרבם לקיים . אמנם חלקם הגדול ברח להרים וחלקם נהרג על קדוש השם

ועד היום ידועים . ויצר בעיה של אנוסים. אך חלק התנצר מפחד המות. גזרתו
  .השומרים את הנצרות והיהדות כאחד, בשבח" נוצרים משונים"זרעם כ

התארגנו הפלשים מחדש והקימו מלך בשם  )ס בערך"ר(לאחר כחמישים שנה 
ונלחמו נגד הקיסר " אחמד גראן"ובזמנו פרצו המוסלמים בראשות , גדעון

וכבשו בין היתר את חבלי סמין ודמביה שהיו , ובנו קלאודיוס" לבן דנגל"
המלך יורם . ושבו רבים מהם. לך גדעוןמאוכלסים בפלשים והרגו את המ

שהצליח בנתיים למגר את (י הקיסר קלאודיוס "שהוקם תחת אביו נלכד במארב ע

" רדאי"במקומו קם מלך חדש לפלשים בשם . והוצא להורג ).הפולש המוסלמי
בסוף ימיו יצא הקיסר . שהצליח במלחמתו ונתן מנוחה לעמו כשלשים שנה

ונשבו נשים רבות . לשים בו נוצחו הפלשיםבמלחמה נגד הפ" שרצא דנגל"
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כל הנשים התאבדו כדי לא להטמא בידי הנכרים ידועה ביניהם , למות ולקלון
כשעברו שניהם ליד עמק . שכשנשבתה נכבלה בידה אל יד שובה. האשה שרה

ומשכה את השבאי ". היה בעזרי' ה"השליכה שרה את עצמה לתהום בקריאת 
ת התאוששו הפלשים והקימו להם מלך בשם לאחר שנים מועטו. עמה למות

בסוף ימיו הובס גושן . שנצח בקרב והנחיל מנוחה לעמו לתקופה קצרה" גושן"
והפלשים שהפכו לנכבשים ניסו כל פעם לצאת לקרב , בקרב והוכרח להתאבד

  .וגם הצליחו בזה פעמים אחדות. ולהחזיר את חירותם
מלך בשם גדעון וכשהוא  הקימו להם הפלשים, בערך. מ"אלפים ת' בשנת ה

  .עד כאן .הקיץ הקץ על עצמאות הפלשים )נ"בערך בשנת ת(הובס בקרב 

מבלי  ,לא אחראי למה שכותב" פרופסור נהדר וחשוב כמוך"מה נעשה ש
ועוד . שיבדוק אפילו בצורה שטחית אם דבריו כלפי קהילה שלמה נכונים

היה להם את  ,הדני לפי עדותו של אלדד ,אדרבה. להביאם כדוגמא ומוצג אמין
  .כל תורה שבעל פה ישירות מפי משה ויהושע

נניח ובורותך בהיסטוריית האתיופים למרות חוסר אחריותך לבדוק אותה  ,טוב
רק מראה שאינך יודע לחקור דבר אפילו באופן , כשרצונך להביאה כראיה

אבל מה תענה כשגם את ההיסטוריה של עם ישראל הידועה לכל אחד . שטחי
  . האם זה לא יותר מדי. סלף וטועה בהמאתה 

הפעם הראשונה שהתורה שבעל פה הופיעה בכתב היתה במשנה : כותב אתה
המשנה מכילה ) לספירה 200החלק הראשון של התלמוד נכתב בסביבות שנת (

  .שנה 200או  100ייתכן במשך , מידע שהיה זמין כבר קודם לכן

העבירו , לת הקמת בית שניכבר כתבתי לך שמיד עם חידוש הסנהדרין בתחי
 ,עזרא ,דניאל ,הנביאים חגי זכריה ומלאכיוביניהם " אנשי כנסת הגדולה"

את כל מסורת התורה שבעל פה שהייתה , ומרדכי ממגילת אסתר ,ונחמיה
לתלמידיהם ומשם נמשכה דרך שמעון הצדיק ותלמידיו עד חכמי , בידיהם
תורה שבעל פה היו צדוק ואפילו ציינתי לך שהכופרים הראשונים ב. המשנה

. ובייתוס תלמידי אנטיגנוס איש סוכו כשלש מאות שנה לפני חורבן בית שני
קדמוניות "בספרו , אבל עכשיו אעתיק לך את לשונו של יוסיפוס פלאביוס

שהם " הפרושים"שכותב מפורש ש" תולדות מלחמת היהודים"ו" היהודים
העניקה להם , ן המלכהושלומציו ,היו קיימים מאזחכמי התורה שבעל פה 

  : סמכות רחבה וזה לשונו

ועל , על אחד נמנים הפרושים. שלשה מיני חכמי הדת נמצאו בקרב היהודים
הפרושים הם האנשים . ועל השלישי אלה הנקובים בשם אסיים, השני הצדוקים
והם יצרו את , יודעים לבאר את החוקים באר היטב, שם חכמים  אשר יצא להם 
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הם אומרים כי הכל תלוי  ).שני ,שהם קדמו לשאר הכתות, היינוד(. הכת הראשונה
נמצא ברובו  )שני, דהיינו הבחירה(ורק מעשה הצדק והפכו , ובאלהים בהשגחה

והם אומרים כי כל . אפס כי גם הגזרה מסייעת לו בכל דבר, בידי האדם
ש דהיינו לבו(. אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני, הנשמות אינן כלות

  . ונשמות הרשעים נידונות לייסורי עולם   )שני. הנפש
ואומרים כי אלהים הוא , כופרים בגזרה בכלל ,והצדוקים הם בני הכת השניה

לבחור   כי ניתן לאדם, והם אומרים. משגיח אליו ואינו רחוק ממעשה הרע
והם כופרים , פונה אל אחד משני אלה על דעת עצמו   וכל איש, בטוב או ברע

, וגם בעונש ובשכר העתידיים בשאול ובעולם הבא, ח הנשמהגם בנצ
והצדוקים קשים . והפרושים אוהבים איש את רעהו ודורשים שלום לכל העם

אלה . כרים להםכאילו היו נ, את פני חבריהם בכעסומקבלים . גם לאחיהם
  )'פרק ח' תולדות היהודים ספר ב(. הדברים על דבר החכמים בקרב היהודים

חייתה כמאה ושבעים (, שלומציון אלכסנדרה המלכה". וא וזה לשונוכותב ה עוד

והרחיקה מן השררה את , נזהרה מאוד בחוקי מסורת האבות )שנה לפני החרבן
חבורה , לעומת זאת התערבו בשלטונה הפרושים. הבועטים במצוות הקדושות

שיצא לה שם כי היא עולה על חברותיה ביראת אלהים ומרבה , בקרב היהודים
אלכסנדרה כבדה את האנשים האלה מאוד . דקדק מהן בביאור החוקיםל

  )'הפרק ' תולדות היהודים ספר ב( .מיראתה את האלהים

הפרושים הם בהשקפה אחת בקרב , הוא כותב .'י, ג"יובקדמוניות היהודים 
ואפילו בשעה שהם מטיחים במלך או , וכחם גדול מאוד בקרב ההמון. היהודים

כתב  )'בפרשה ו(ושם עוד . ם נאמנים מיד בעיני העםדבריה, הכהן הגדול
והחוקים האלה , הפרושים מסרו לעם חוקים שקבלו אותם בירושה מאבותיהם"

והצדוקים כופרים בחוקים האלה ואינם שומרים את , לא נכתבו בתורת משה
ורק העשירים , ולכן יש בין אלה ואלה דברי ויכוחים ומחלוקת, מסורת האבות
  .אולם בידי הפרושים תומך כל העם רי הצדוקיםלבד נוטים אח

ות שעם יוסיפוס מעיד כמקובל בידנו שהתורה שבעל פה היא מסורת האב, ובכן
שהם תלמידי צדוק תלמיד אנטיגנוס שהוא הצדוקים . ישראל הלך לפיה

, הראשון שכפר בהם בצורה כיתתית ועד ימיו כולם הלכו במסורת האבות
  .האמין בתורה שבעל פהומלבד קומץ עשירים כל העם 

אם בהר סיני לא ניתן לרבנים אישור לפרש את התורה ולפסוק ", עוד כותב אתה
שכתבת על הפסוק שכחת  ".אין להם סמכות מאלהים לעשות זאת, הלכות
 .בדרך נוספתגם קשר עם ישראל חוץ מהתורה שבכתב יים תהשאל ,ז"דברים י

ות עד כדי עונש מוות לעובר אכן הפסוקים שם נותנים לחכמי ישראל את הסמכ
  .וכמו שהוכחתי לעיל, על דבריהם
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כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה " ,)ד כז"שמות ל(כתוב הגם 
לפי פירוש  ,לדברי התורה מפורש בו שהכוונה ,"ואת ישראל כרתי אתך ברית
 . כרתי אתך ברית בדברים האלהכי  ,כי אחרת היה לו לומר. שנמסר בעל פה

  .דבריםלפירוש ההכוונה  ,"על פי"ופירוש פשוט לכל מבין עברית ש

או אידיוט אחר שהוא  ,לועג הוא )ז"ט', מלאכי ב( "כי שנא שלח"את הפסוק 
אם אתה שונא אותה  ,הפרשנות התלמודית של פסוק זה" .וכותב ,מצטט אותו
. רשי שכך פי"ומצוטט את רש )שהוא לא צוחק, ומוסיף בסוגריים( "תגרש אותה

אל "אומר ש חדא ,בפירוש זה וי כתב שרבותינו נחלק"רשהאמת היא שאבל 
שונא אם , והשני אומר. "תשנה את רגשותיך כלפיה לאא, תבגוד בה לגרשה

אלא גרש אותה שתינשא לאחר  ,אל תבגוד בה לעגן אותה תחת ידך ,אתה אותה
שה אלא לענות , זו דרך התורה והמוסרו. ושניהם אמת. ותחיה חיי אהבה

או תן לה לחיות את חייה , או תשתדל להפוך לבך אליה. שבטחה בך ונשאה לך
  .איזו תורה יפה זו. א עם אחד כמוךכרצונה ול

 ,סקילה למי שכתב בשבת שעונ לתב שהיגיון אנושי לא יקבשכ מימצטט הוא 
ומי אמר לך שהמסורת לא  .ללא השראה אלוהית ,או טלטל חפץ ברשות הרבים

  . האלוהית של משה רבינו עצמו שהסביר בעל פה מהי מלאכה תונבואנובעת מ

טיפשות ובורות וחוסר הבנה בקריאת פסוק  ,או שכותב מעצמו ,עוד מצטט הוא
לא "קובע באופן חד משמעי  .ב, ג"כהפסוק בספר שמות " :וזה לשונו בתורה

". לנטות אחרי רבים להטות, ה על ריבולא תענ. תהיה אחרי רבים לרעות
 ,הזה דווקא אומר לנו שהרוב קובע איכשהו הגיעו למסקנה שהפסוקהרבנים 

משה . הדעה שלהם שוה לחוק או מצוה, אם רוב הרבנים מביעים אותה דעה
ומפרש אותו כצווי ללכת אחרי הרוב , מצטט את סוף הפסוק, מיימונידס למשל

הפסוק כלל אינו אומר את מה . שימו לב. והוא עושה זאת בהקשרים משפטיים
במילים ? מה המשמעות של פסוק ב באופן מפורש. מסורת מייחסת לושה

איך יתכן . הפשוטות הוא אומר אל תלך אחרי רבים כדי לעוות משפט
הסיבה לכך נעוצה בפירוש ". ?לך אחרי הרוב"שבתלמוד הוא מתפרש כאומר 

פירושו הוא למשוך מישהו . אשר הוצא מהקשרו. ה.ט.הלא נכון של השורש נ
אך בפרשנות יוחסה לשורש זה . לעוות הדין, ות אותו לרעההצידה להפנ

אותו שורש מופיע גם בספר . ללכת אחרי דעת הרוב, משמעות שונה ושגויה
ולא . "ואף אחד אינו מטיל ספק במשמעותו המקורית. למשל. ג', שמואל ח

  ".ויקחו שוחד ויטו משפט. הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע

האם אתה מאמין שהתורה או כל אדם , ללא גבול שותדברי בלע וטיפ, דבריך
ראית בית , שפוי בעולם יחליט בגזר דין ואפילו של מוות להמנע מדעת הרוב



צב                              יוסף          ודע מה שתשיב                      נר               

האם אתה בעד לתת פרס לרוצחים ואנסים , משפט כל שהוא בעולם שנוהג כך
, בלבולך נובע מכך שאפילו לאיית פסוק בתורה אינך יודע. ולהמנע מדעת הרוב

טעתה "צא סיבות טיפשיות ומוזרות לגלות את הסיבה שבגללה ואתה כבר מו
א .ְלָרֹעת, ַרִּבים- ִתְהֶיה ַאֲחֵרי א ,האיות הנכון של הפסוק הוא". המסורת  ְו

הגורם  ירושו הוא שבעניין משפטשפ .ְלַהֹּטת ַאֲחֵרי ַרִּבים .ִלְנֹטת, ִרב ַתֲעֶנה ַעל
המחלוקת שביניכם אם  על ריב ולא תענה, אל תסמוך על רוב בודד, לרע כמוות

מהבנתך האמיתית כדי לגרום שהרוב יזכוהו או  לנטות, לזכותו או לחייבו
 )כי מיעוט רבים שנים(של רוב של לפחות שנים  אחרי רביםאלא , יחייבוהו

אלא שבטח אתה כופר בטעמים , וכך גם מורים הטעמים של המקרא .להטות
ו ממשה בסיני שאחרי רוב אחד וכך קיבלנ .וחושב שגם הם המצאה מאוחרת

. אם זה לזכותו, או אפילו של דיני נפשות. נלך במשפט רגיל של דיני ממונות
ואתה הדיין אל תינטה מלומר . צריך לפחות רוב של שניים ,אבל לחייבו מוות

כ יעשה הדין שלא כדעתך "עי, אם לא תנטהאת דעתך האמיתית אף אל פי ש
  .לבבךאלא תאמר את האמת שב . האמיתית

גודל הטיפשות "ואת  ,"חכמתך הגדולה והנפלאה"ראות את די בזה כדי ל
  .    שאתה נהנה לשחות בה הואין צורך להיסחף למי המדמנ ".שבדבריך

  כל האמת על הנצרות

הם הברייתות , המקורות העתיקים ביותר שנמצאים בידינו לברר את הנושא
ל ישו וקבלו דבריהם המובאים בתוספתא ובתלמוד שהיו קרובים לזמנו ש

  .במסורת מדוייקת
, ישראל רג ינאי המלך את חכמישהכ .נאמר ב,קזסנהדרין ו א,מזסוטה  ותבמסכת
' ואילו ר ,הטמינה אותו אישהיתה אשתו של ינִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח  של אחותו

, נאי והחכמיםי כשהשלימו. ְלַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ֶׁשל ִמְצַרִים ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ברח
חזרה נזדמן  בדרכו. וקרא לו לשוב ,יהושע מכתב' ָׁשַלח ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח לר

 פונדקיתה תא שבחיהושע בן פרחיה ' ר, ועשו לו כבוד הרבה לפונדק אחד
, ַרִּבי: ָאַמר לו ֵיׁשּו ַהּנֹוְצִרי שהיה אחד מתלמידיו ,ַּכָּמה ָנָאה ַאְכַסְנָיא זוֹ  ,ואמר

בהסתכלות , ָרָׁשע: ָאַמר לו .בעלת הבית עגולות ואינה נאהשל  אבל ֵעיֶניהָ 
כל יום היה בא ישו . הוציא ארבע מאות שופרות ונידה אותו ,בנשים ַאָּתה עֹוֵסק

יהושע בן פרחיה  'יום אחד היה קורא ר, וולא קיבלשיקבלו בחזרה לפניו 
לו בידו  הראה, היה בדעתו לקבלו בפעם זו. ישו לפניו בא, קריאת ְׁשַמע

. והשתחוה לההעמיד לבינה , לגמרי ואילו ישו חשב שהוא דוחה אותו, שימתין
ָּכל ַהחֹוֵטא , ָּכ ְמקּוְּבַלִּני ִמְּמ: ָאַמר לו ,ֲחזֹור ְּב: יהושע בן פרחיה' רָאַמר לו 

  . ּוַמְחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה
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יהושע בן ' אלא ששם במקום ר ב ב"חגיגה פירושלמי ה יש בתלמוד דומנוסח 
  .יהושע' תלמידו של ר יהודה בן טבאי 'פרחיה מוזכר ר

שלאדם המסית  ,נכתב ,בקטע שהושמט על ידי הצנזור ,)א,סז(במסכת סנהדרין 
: ְוִאם ָאַמר ,מטמינים עדים שישמעו דבריו מבלי ידיעתו, לעבוד עבודה זרה

, ָהֵעִדים ֶׁשּׁשֹוְמִעין ִמַּבחּוץ ְמִביִאין אֹותֹו ְלֵבית ִּדין" חֹוָבֵתנּו ְוָכ ָיֶפה ָלנּוָּכ ִהיא "
ּוְתָלאּוהּו , ְוֵכן ָעׂשּו ְלמסית אחד ושמו ֶּבן ְסָטָדא מן העיר לּוד. ְוסֹוְקִלין אֹותוֹ 
 ,נשייא מגדלאִמְרָים  הוא בנה של ,ֶּבן ְסָטָדאש ',ואומרת הגמ. ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח

ּבֹוֵעל שבעל את אמו וה ,לבוגדת שסטתה מבעלה כינוישהוא " סטדא"שנקראה 
השם ודע כי . ַּבַעל אמו של אותו אדם ַּפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה הּואו, היה שמו ַּפְנֵּדיָרא

  ."נמר"שתרגומו   Panteraשל  לטינית צורה פנדירא

נועל בפני " מקנאתו לאשתו היהש .'גיטין צמוזכר בתלמוד זה פפוס בן יהודה 
מגדלא נשיא ופירוש . לזנות תחתיולשנוא אותו ולאשתו  םגרוזה " אשתו ויוצא

אבל כותבי קורות ישו שלא ידעו עליו כלום כמו , הקולעת שיער נשיםהוא 
  .שליד טבריה "מגדל" היה העיר מגוריטעו וחשבו ש ,שיתבאר

רב ל סיפר מלאך המוותש  :'דבתלמוד מסכת חגיגה מוזכרת היא ה זומרים 
 והוא, נשמתה של מרים מגדלא נשייא לטול את שליחלח ששאביי  ןביבי ב

ואין בזה ראיה לשום . וחזר ולקח גם אותה, טעה ונטל את חייה של מרים אחרת
כי טעות שכזו , תאריך כי מלאך המוות סיפר לו דבר שקרה לפני הרבה שנים

  .היא בלתי שגרתית
והכרוז יוצא לפניו ארבעים , בערב הפסח תלאוהו לישו הנוצרי .ג"מובסנהדרין 

כל מי , יסקל על שכישף והסית והדיח את ישראלהישו הנוצרי יוצא ל ,וםי
, "ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח. שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו

דינו של ישו היה שונה משום שהיה  ,פ שאסור ללמד זכות על המסית"אעו
שחמישה , עוד כתוב שם. ועשו לו לפנים משורת הדין, "קרוב למלכות"

  . כמותו גם אותם הרגוש. ותודה, ובוני, נצר, נקאי, מתאי: תלמידים היו לו
ִמְרָים  ושהוא בנה שלֶּבן ְסָטָדא הֹוִציא ְּכָׁשִפים ִמִּמְצַרִים נאמר ש .ב,קדשבת וב

ּבֹוֵעל וה ,לבוגדת שסטתה מבעלה כינוישהוא " סטדא"שנקראה  מגדלא נשייא
  .ַּפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה נקראַעל אמו ּבַ ו, שבעל את אמו היה שמו ַּפְנֵּדיָרא

העלה באוב את ֵיׁשּו לפני שהתגייר מסופר על אונקלוס ש )א,נז(במסכת גיטין 
שאל אותו . ָאַמר לו ִיְׂשָרֵאל ,מי חשוב באותו עולם: ָאַמר לו אונקלוס, ַהּנֹוְצִרי

א ִתְדרֹוׁש, ָאַמר לו טֹוָבָתם ְּדרֹוׁש ,האם להידבק בהם ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהן  ,ָרָעָתם 
כיון , ְּבצֹוָאה רֹוַתַחת ,ָאַמר לו .במה, ָאַמר לו עונשך. ְּכִאילּו נֹוֵגַע ְּבָבַבת ֵעינוֹ 
ד "כיון שמת עליהם בב, ז וכשוף"ומה שלא נענש על חטאי ע .שלעג על דברי חכמים

  .כדין תורה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)#cite_note-12
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, תואלעזר בן דמא שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סמא לרפאו' מעשה בר
אי אתה רשאי בן , אמר לו. ישמעאל' ולא הניחו ר, משום יהושע בן פנתירא

אשריך בן דמא שיצאת בשלום ולא פרצת , ישמעאל' אמר ר, שמתעד  .דמא
   .'חולין פרק ב' תוספתא מס. גדרן של חכמים

שכביכול מאמין בנצרות שהיתה נרדפת בעונש אליעזר על חשד של מינות ' רכשנתפס 

זקן  ,אמר לו אותו הגמון ,לידון לגרדוםהו והעל ,השלטון הרומאימות על ידי 
כסבור אותו  ,הדיין עליאמר לו נאמן  ,שכמותך יעסוק בדברים בטלים הללו

 הואילאמר לו  .והוא לא אמר אלא כנגד אביו שבשמים ,הגמון עליו הוא אומר
חמו כשבא לביתו נכנסו תלמידיו אצלו לנ .דימוס פטור אתה ,י עליךנוהאמנת

 ,והנאך שמא מינות בא לידך ,רבי ,עקיבא' ראמר לו  ,תנחומין עליוולא קיבל 
בשוק העליון  מהלךפעם אחת הייתי  .הזכרתני ,עקיבא ,אמר לו. ועליו נתפסת

 ,שמוו הנוצרי ויעקב איש כפר סכניא "של ציפורי ומצאתי אחד מתלמידי יש
מהו לעשות הימנו  ,"נהלא תביא אתנן זו" )דברים כג(כתוב בתורתכם  ,אמר לי

 ,ו הנוצרי"אמר לי כך לימדני יש ,ולא אמרתי לו כלום ,בית הכיסא לכהן גדול
ממקום הטנופת  ,"בצה ועד אתנן זונה ישובווק זונהמאתנן " )מיכה א(, כתוב

זה נתפסתי למינות ועברתי על  ידיעל  ,והנאני הדבר .באו למקום הטנופת ילכו
  .ב'ז ע"עבודה זרה ט. ק מעליה דרכך זו מינותהרח )משלי ה(מה שכתוב בתורה 

מפני בשבת אותם  מציליןהגליונים וספרי מינין אין ב  ,דף קטז ובמסכת שבת
' ר טרפון אם יבאו לידי אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן שאפי"א .הדליקה

ז ואין נכנס לבתיהן "רודף אחריו להורגו ונחש רץ להכישו נכנס לבית ע אדם
 'אמר ר ,םוכופרי םוהללו אין מכירי ,םוכופרי םמכירי שהללו ,של אלו
 ושמומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה  ,קל וחומר ,ישמעאל

הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין  ,שנכתב בקדושה ימחה על המים
הלא משנאיך "ועליהם אמר דוד  ,על אחת כמה וכמה שבשמיםישראל לאביהן 

רבי  ".תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי ,תקוטטאאשנא ובתקוממיך ' ה
  .רבי יוחנן קרי ליה עון גליון. מאיר קרא לו און גליון

יהושע בן פרחיה ' תלמידו של ר ,מכל האמור מבואר שישו אחד בלבד היה
שנהרג בירושלים על ידי הסנהדרין כדין מכשף ומסית ומדיח לעבודה זרה של 

או להשכיב לבנה על , בנה ולהשתחוות להמרקוליס שעבודתה היתה לזקוף ל
למשוך כח מכוכב מרקורי , שתי לבנות חצי על כל לבנה ולהשליך עליה אבנים

והסיבה שעבד . ל בלשון בזיון מרקוליס מלשון מר ולעג וקלס"שקראוה חז
כי היה מרפה חולים בשיטת הרייקי שכחה נובע מעבודה זרה , עבודה זו ברורה

" מופתים"מלבד ה, וכבים ומזלות שהיתה בימיהםוהוא חלק מעבודת כ, זו
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' שעשה בכשפים שלמד במצרים והוציאם בסריטה על בשרו כשחזר עם ר
  . וישו הנוצרי ובן סיטדא ובן פנדירא אחד הם. יהושע בן פרחיה

אין זה אומר ששם  ,מן העיר לּודהיה ֶּבן ְסָטָדא ש ,)א,סז ומה שאמרו בסנהדרין
  .אלא ששם היה גר באותה העת, עדיםדנוהו או ששם הכמינו לו 

בן ש )ובעוד מקומות ה בן סטדא"ד. ב,תוספות מסכת שבת קדב( ומה שאמר רבינו תם
ה בימי רבי שהיפפוס בן יהודה שם אביו בן סטדא כי ו הנוצרי "יש אינוסטדא 

ו היה בימי יהושע בן "ישאלו ו )דף סא(ברכות מסכת ב כמו שכתובעקיבא 
' ובגלל שבימי ר, כי שם פפוס היה נפוץ, של הוכחהאין בזה שמץ . פרחיה

אין זה מפריע לכך שגם בעלה של מרים נקרא בשם , עקיבא נקרא אדם בשם זה
וגם רבינו תם לא אמר זה אלא כדי למנוע מעשי איבה מהנוצרים על . זהה

ורבינו תם עצמו היה קרבן למסעי הצלב ובנס מיוחד ניצל ביום  ,תלייתו של ישו
מידי הפורעים שעמדו להורגו ובא אליהו הנביא בדמות פרש שבת קודש 

. ש כתב שישו זה אינו הידוע"ולכן גם הרא. מקציני המלחמה והצילו מידם
וגם רבינו יחיאל מפריס בויכוח שהיה לו עם ניקולאוס  .סוטה' ש מס"תוספות הרא

ם כי לדבריה, ען שישו הידוע לא מופיע בתלמודט, לפני המלך 1240ביוני  25ב
יהושע בן פרחיה חי ' ואלו ר, ישו נולד שנתיים לפני הספירה בזמן הורדוס

כי מפחד מות וסכנת חיי כל , למרות שידעו האמת, כמאה וחמישים שנה קודם
ן שלא פחד מלומר "אבל הרמב. ישראל שבאירופה הוצרכו להכחיש את הדבר

, המלך בברצלונה לפני 1263בשנת " פבלו קירישטוש"את האמת בווכוחו עם 
  .כותב מפורש שהוא זה שבתלמוד ושהנוצרים אחרו את תאריך לידתו

ושתלמידי . גם מתבאר מהאמור שישו חי בזמן ינאי המלך לאחר שהפך לצדוקי
שלמדו ממנו שכלל שימוש " רייקי"ישו המשיכו לרפא חולים בשיטת ה

מהם על ולכן נהרגו חלק ) "כוכב"כוכב , בעברית". (מארקורי"בעבודה לסמלי כוכב 
ושישו היה מקורב למלך אלכסנדר ינאי אולי בגלל . ידי הסנהדרין בירושלים

ומוכרח לומר שישו לא טען שהוא משיח או . שנרפא על ידו או על ידי תלמידיו
  .מלך היהודים כי אז המלך עצמו היה הורג אותו או לפחות עויין אותו

לו עוד תלמידים אלא שהיו , גם מתבאר שתלמידיו לא היו רק החמש שנהרגו
ישמעאל שהיה בדור ' גם בזמן ר, ותלמידי תלמידים שרפאו חולים בדרכו

שחיו גם ,  טרפון' אליעזר ור' וגם האונגליון היה מוכר בזמן ר, שאחר החרבן
אליעזר דבר תורה בשם ישו ' אמר לר, ויעקב מכפר סכניה. לאחר חרבן בית שני

  .ולא ישירות מפיו, מה ששמע מתלמידי ישו

וכישף עד , שזו עבודת אלילים מוחלטת, כוכב מרקורית א דעבמרות שישו ל
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ייתכן ו. הזהיר את תלמידיו להקפיד בהם, שנהרג על ידי הסנהדרין בגלל זה
כי ישו שידוע היה   'פרק ה מתיא". לא באתי לשנות דבר מתורת משה"שאמר 

נעול בציבור שהנו ממזר מפנדירא שבעל את מרים אמו כששכח פפוס בעלה ל
ולכן , היה לו דימוי עצמי נמוך עקב כך, את הדלת בפניה בליל יום הכפורים

, למד כישוף כדי לרכוש כבוד ועצמה, יהושע רבו' בהגיעו למצרים עם ר
העמיד מרקוליס והשתחוה לה לקבל כח מאגי של ריפוי , יהושע' וכשדחאו ר

, היחידי שהוא האלהים' וחלק על חכמי ישראל וטען שהמאמין בה. הרייקי
זה . אינו אסור, אבל רואה בכוכב אמצעי לקבלת אנרגיה מסויימת שאותה רוצה

שקבלנו ממשה בסיני שלישראל זה אסור בעונש של , "שיתוף"מה שנקרא 
לא נאסרו על , ורק אומות העולם שנצטוו שלא לעבוד עבודה זרה, "סקילה"

ה בסיני נו למשגם בכישוף קבל. ורשע זה חלק עליהם והתירו. השיתוף
אבל הוא לעג לחכמי ישראל ואמר שלא אסרה תורה , מוחלטשהאיסור הוא 

וחטא ופיתה גם את תלמידיו לעבוד את . אלא בכישוף המזיק לאחרים
וגם לימדם עשיית להטוטים דרך . המרקוליס כדי לקבל דרכה אנרגיית ריפוי

 וגם בימינו יש המשחקים אותה. כישוף למטרת רכישת כבוד ועצמה מהעם
ומקפידים למראית עין בקיום המצוות ואף דורשים על , "מקובלים"ו" רבנים"כ

לצורך דמויים " נואפים"ולפעמים גם " מכשפים"כשהם עצמם , כך ברבים
  . העצמי

לצד צפון ללכת אל  צפתבלכתך מ" .וזה לשונו" שער הגלגולים"י ב"כתב האר
ויש להבין ". ו הנוצרי"ור יששם קב ,חרוב דרך אילן אחד של עין זיתון כפר

והלא הרוגי בית דין , מה לאחד שנהרג בידי הסנהדרין בירושלים ולקבר בגליל
אבל הדברים . בקברים המיוחדים להרוגי בית הדין בלבד, נקברים בעיר שנהרגו

חכמי ישראל נאלצו שישו בתור קרוב למלכות ' מוסברים לפי דברי הגמ
א הקפידו בו בקיום כל ההלכות הנלוות ול להתנהג עמו לפנים משורת הדין

ונתנו לו ארכה מיוחדת של ארבעים יום להוכיח את  ,לעצם עשיית דין המוות
ולאחר הריגתו לא קברוהו בקברי הרוגי בית הדין בירושלים אלא . חפותו

   . בקברי משפחתו בצפת

נתחקה , יהושע בן פרחיה וישו תלמידו' הבה נבדוק מתי היה המעשה של ר
 .ז ט"ע 'הגמ, שנים בהם היה קיים בית המקדש השני והשלטון ששלט בואחר ה

מלכות פרס בפני הבית . מונה את ארבע מאות ועשרים שנות המקדש בסדר זה
מלכות , מלכות יון בפני הבית מאה ושמונים שנה, שלשים וארבע שנה

  .מלכות בית הורדוס מאה ושלש, חשמונאי בפני הבית מאה ושלש

מכאן שהוא נבנה  .לספירה 68שנת ח "אלפים תתכ' בשנת גבית המקדש חרב 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%91
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כנסת "בשנה השישית למקדש עלה עזרא מבבל והקים את ה. ח"בשנת ת
ח נפטרו חגי זכריה ומלאכי ונפסקה הנבואה "תמאלפים ' גבשנת ". הגדולה

גם עזרא נפטר . מישראל שהתקיימה אלף שנים בדיוק מאז מתן תורה בסיני
צדיק התמנה במקומו ונפטר לאחר ארבעים שנה בשנת ושמעון ה, באותה שנה

היה זה בשנת שמונים למקדש , אנטיגנוס איש סוכו התמנה במקומו. ח"תפא 'ג
וארבעים ושש למלכות יון שהחזיקה מאה ושמונים שנה עד שנת מאתיים 

ב לבריאת העולם שבו תפס יהודה "א תרכ'וארבע עשרה למקדש היא שנת ג
   .המכבי את השלטון

אחיו יונתן ושמעון בקרב ויהודה המכבי נהרג  )ס"לפנה 132(ח "א תרכ"ת גבשנ
 שמעון תפסוהרג יונתן נ )ס"לפנה 118(ב "א תרמ"בשנת גו. תפסו את השלטון

  .עליה ומלך יהודה ארץ כל את

לקח  יוחנן בן שמעוןו ,וחלק מבנינרצחו שמעון ו )ס"לפנה 110(נ "א תר"בשנת ג
קבל בנו יהודה  )ס"לפנה 92(ח "א תרס"יוחנן גלאחר מות  .את השלטון בידו

במה יושלומציון המלכה אשתו התי ,מת לאחר שנהואריסטובלוס את השלטון 
עשרים ושבע  וכהן גדולשנעשה למלך  )יוחנן(=לאחיו הצעיר אלכסנדר ינאי 

בסוף ימיו לאחר שתי מפלות שנחל  )ס"לפנה 91-64, ו"תרצ-ט"בשנים תרס(שנים 
 הפך לצדוקיואז , ישראלגבר ינאי וכבש את כל ארץ , טיםי הסורים והנב"ע

ציון ומורצח את חכמי ישראל פרט לשמעון בן שטח שהיה אחיה של של
יהושע בן פרחיה עם תלמידיו למצרים וביניהם ישו שהיה ' ואז ברח ר, המלכה

. כי לפי המסורת שבידנו בן שלשים ושש היה במותו, כבן שלשים שנה בערך
  .  לפני הספירה נהרג ישו 62-64בשנים דהיינו שבערך 

ח נתמנה אנטיגוס לנשיא וראש הסנהדרין ולאחר אנטיגנוס "בשנת תפ, כאמור
' ומיד לאחריהם ר. ויוסי בן יוחנן ראש הסנהדרין, היה יוסי בן יועזר הנשיא

' ולאחר פטירת ר, יהושע בן פרחיה נשיא וניתאי הארבלי ראש הסנהדרין
יהודה בן טבאי לנשיא ושמעון בן שטח לראש יהושע בן פרחיה נתמנה 

יהושע בן פרחיה ' זאת אומרת שתקופת אנטיגנוס ויוסי בן יועזר ור. הסנהדרין
ואפשר . הדבר קצת קשה אבל עדיין סביר, כסתה תקופה של כמאתיים שנים

יהושע בן פרחיה חיו לפחות כשמונים ' לומר שאנטיגנוס ויוסי בן יועזר ור
ועל יוסי בן יועזר כתוב מפורש שהיה זקן גדול כשנהרג  ,וחמש שנים כל אחד

והמקרה עם ישו היה , יהושע בן פרחיה לנשיא' שאז הוקם ר, בימי היונים
  .  בסביבות השנה השישים ושנים לשלטון החשמונאים

לפני הספירה ולא כמו גירסת  64המסקנה היא שישו נהרג בסביבות שנת 
בהמשך נבין מהיכן . ים שנים לספירההנצרות שהוא מת בסביבות שלשים ושת

  . נובע הבדל זה
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מרכיבי המיתולוגיה של הנצרות תואמים להפליא למרכיבי 
ההודית שקדמה לנצרות לפחות בשש " בודהה"המיתולוגיה של דת 

  .מאות שנים

הוא מעורר את לדבריהם כי , "המעורר"תרגומו מהשפה ההודית הוא " בודהא"
לפי המיתולוגיה ההודית כל פעם שבני . האנושות וגואל אותם מחטאיהם

, עצמו בגוף ילד הנולד מבתולה בוראהאדם שוקעים במצולות החטא יורד ה
ועל ידי הייסורים שהוא סובל מבני האדם הוא לוקח את עוונותיהם על עצמו 

" דיאוס פיטר" בודהיסטים נאמר שהאל העליון נקראבכתבי ה. ומכפר עליהם
י ציילון עומדת מצבת זהב של בודהא ועליה על הא. שפירושו האלוה האב

והוא בא בזמן שנבאו עליו הנביאים , כתוב שהאלוה משח אותו למלך המשיח
אמו של בודהא שמה מאיה . ומוצאו האנושי ממשפחת מלכים עתיקה. ההודים

והיא היתה בתולה תמימה כשבא המלאך לבשרה שהיא תלד בן אלהים מרוח 
מאיה תלד בן , מלאך נוסף ואמר לו אל תיראולארוסה של מאיה בא . הקודש

בשעת הוולדו שרו המלאכים שלום בא . שיהיה מלך גדול ויגאל את התבל
לפני . מאיה נשארה בתולה צנועה גם אחרי הלידה. לעולם ועת רצון לבני האדם

נבנה  לא רק שהסיפור של ישו. הלידה בא נביא בשם קרישנא לבשר על לידתו
אלא גם השם כריסטו , חד לפי המסופר על בודהאבדיוק מושלם אחד על א

  . מזכיר את השם קרישנא

. בודהא נולד בעשרים וחמש בדצמבר וערכו לכבודו שמונה ימי שמחה וחג
  .האם התאריכים האלה מזכירים לכם משהו

דרך אגב הראשון והשמיני של שמונת הימים האלה כימי חג של עובדי 
. כששם חגיהם הוא קלונדס וסטרגליא. 'ז ח"ע' האלילים הקדמונים מופיע בגמ

, ומי שהמציא את הדמות המיתולוגית של פאולוס שמעולם לא היה ולא נברא
, והפך ימים אלו הראשון ליום לידתו, הדביק לישו את המיתולוגיה של בודהא

  .ליום תחילת השנה ,והשמיני

אלא גם את הנאמר , אך לא הסתפק אדם זה רק בהתאמת שטויות אלו לישו
. העתיק מילה במילה לישו, על ילדותו של בודהא" וודות הבודהיסטיות"ב
אלו נאמר שבהיות בודהא בגיל שתים עשרה הוא נעלם ואביו " וודות"ב

מצא אותו בהיכל הטומאה שלהם יושב בין חכמיהם , המודאג שחפש אותו
שבודהא ישב , עוד כתוב שם. ודורש בחוקי הדת וכל שומעיו היו משתוממים

ניסה לפתותו לזנות ובודהא עמד " מארא"ם יום בתענית במדבר והשטן ארבעי
עוד כתוב שם שבודהא טבל בנהר . בנסיונות עד שבאו המלאכים לשרת אותו

בודהא התחיל לעורר את בני האדם . התחילו פעולותיו כגואל העולם, וכשיצא
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, וכל זה הועתק מילה במילה בתולדות ישו". מלכות השמים באה"באומרו 
אוונגליון נאמר כי את דרשתו הראשונה נשא ישו על ההר והתחיל בשמונה ב

בדיוק כמו שנאמר על . אשרי העניים כי להם מלכות השמים, הברכות הידועות
  .בודהא שדרש על ההר וברך ברכות דומות לאלו שש מאות שנים לפני כן

רך לבודהא היו שנים עשר תלמידים שהיו שליחיו וביניהם היה עננדא שהיה 
כשם " סלע"אחד מתלמידי בודהא נקרא , הלבב בדיוק כמו שמציירים את יוחנן

גם נמצא בין תלמידי בודהא . שמכונה שמעון פטרוס שתרגומו ביוונית סלע
מעניין שבדיוק כך היו תלמידי ישו כשהבוגד היה יהודה איש , אחד שבגד בו

ולא . בודהאבכל הפרטים האלה השוה אדם זה את ישו ל. פלא פלאים. קריות
  ".בשורה טובה"שתרגומו הוא " סובטא סיטא"עוד אלא שתורת בודהא נקראת 

ועד היום יש אנדרטאות של קרישנא , גם סמל הצלב היה קדוש למאמיני בודהא
כשהוא תלוי על צלב במקומות הטומאה של ההודים שעתיקים כמה מאות 

שמספרים על  ויש הרבה אגדות של עמים עתיקים. שנים לפני תחילת הנצרות
" קאירינוס", בנינאפול" יאאו", האליל הסורי" תמוז"אלילים נצלבים כמו 

וכל אלילים אלו נאמר עליהם שמתו על הצלב . ופרומיטיאוס ביוון. ברומא
  .בייסורים כדי לכפר על חטא בני האדם

רוח . האב, אמונת השילוש היא תוצאה של האמונה הבודהיסטית  דיאוס פיטר
שיבא רוח , ויש אמונה הודית  נוספת שבה בראהמה האב. א הבןובודה, הקודש
וממנה נלקחה , וישנו הוא הבן שנולד מבתולה בשם דיבבונא, הקודש

  .לאוונגליון
ביון האמינו שהרקולס האגדי נולד , היו גם ליונים ולרומאיםמעין אלו  אמונות

רומא וברומא האמינו שרומולוס מיסד . מהאליל יופיטר ומהמלכה אלקימנא
  .נולד מהאליל מארס ומהבתולה ריאה סילביה

מכל זה ברור כשמש שהאגדות על חיי ישו ותלמידיו שבאוונגליון מועתקים 
  . מילה במילה מאמונות אלילי הקדמונים ובמציאות לא היו ולא נבראו

  .הרייקי כעבודת אלילים של מרקוליס

והיה מנהלו  19- נולד ביפן במאה השר מיקאו אוסואי "דממציא הרייקי הוא 
. למד את כתבי הבודהיזם, צפון הודובהיותו ב. של בית ספר לכמרים בִקיֹוטוֹ 

  .םידיהשיכול לרפא באמצעות נוסחא המביאה לכח גילה ו

. בהמשך נדודיו הגיע אוסואי להר קּוִריָיָמה לעקוב אחרי ההוראות שבנוסחה
עם עלות  ,21- ביום ה .ובכל יום זרק אבן ,אבנים 21הוא הניח על ההר 

, שהלך והתקרב לעברו במהירות גדולה, ראה לפתע אוסואי אור מנצנץ, השחר



ק                              יוסף          כל האמת על הנצרות                  נר               

אך עם , לרגע חשב אוסואי כי הוא עומד למות. והכה במצחו בעוצמה
ואז עלה מסך לבן , התגלו לפניו אלפי בועות בכל צבעי הקשת, התאוששותו

  .הסנסקריט באותיות זהב ים בשפהמילווגדול שעליו הופיעו סמלים 
שלמרות שלא , הראשון. םיפלא עם אוסואי כמההר התרחשו הבדרכו חזרה מ

 .ולא היה רעב כלל, חש חזק ומלא אנרגיה, בא דבר אל פיו במשך זמן רב
 ,ברדתו מן ההר מעד אוסואי על אבן קטנה ונפצע באצבעות רגלוש, השני

ן לפתע חש במעי. הפצע כאב ודימם ואוסואי הושיט ידו לאחוז באצבע רגלו
בהמשך דרכו הוא  , השלישי. הכאב ברגלו נעלם והדימום נעצר, דופק בידו

ר אוסואי "ד. בתו של בעל המקום סבלה מכאב שיניים עז. הגיע לפונדק דרכים
ואז הוא הבין שניחון בכח  .שנעלם כלא היה, הניח את ידו על מקום הכאב

שמועברים  ,סמלים ואכן ברייקי קיימים ארבעה .הריפוי ודרך העברתו הלאה
. לתלמיד במהלך הסדנאות השונות בהתאם לרמת הרייקי אליה הוא מתחבר

י היפני שהיה נהוג בזמנו של 'קאנג-הסמלים הינם אותיות ומילים חלק בכתב ה
למילים אלו מייחסים תכונות , סנסקרית העתיקה-וחלק בשפה ה  ,אוסוי

ת הסמלים ומסתורין ומורי הרייקי נמנעים מלהציג א, קדושה, מיסטיות
  .ומשתמשים בסמלים לצורך רוחני, בפרהסיה

עד היום מורי הרייקי טוענים שכח הריפוי חייב לעבור דרך סמכות ונתינת כח 
וכך גם טען ישו ולא הספיק הלימוד שלימדם עד שלפי , מהמורה לתלמיד
הוא קרא אליו את שנים עשר תלמידיו ונתן להם סמכות על הברית החדשה 

נראה לי שגם קימור היד בטיפול . רש אותן ולרפא כל מחלהרוחות הטומאה לג
  .מתקשר לדוגמת צורת שתי אבנים ואחת מעליהן

  האוונגליון

הראשון היה . האוונגליון הנוצרי עבר שלשה שלבים עד שהגיע לצורתו הקיימת
מורכב מקטעי רשימות שכתבו תלמידי ישו בארמית ושספרו את האמת על חייו 

  ". אלי אלי למה עזבתני"ן כשעל שפתיו המילים ומותו בידי הסנהדרי
, האמונה במשיח שימות ויקום לאחר כמה ימים וילחם בגוים ויגאל את ישראל
. היתה נחלת רבים וטובים בזמן בית שני ויש הרבה מדרשים הכותבים זאת

אחד ממאמיניו קבץ את , ועל רקע אמונה זו, בפרט האמינו בזה הבייתוסים
יהודים עמי הארץ שערבבו פסוקים בסיפוריהם בבורות  כתבי תלמידיו שהיו

ושהלכו בדרכו של ישו שקיים את כל דיני התורה פרט לכך שהתיר . וטפשות
ולכשף , לשתף את עבודת האלילים של מרקוליס עם היהדות לצורך רפואה

ולעגו כמותו לחכמי ישראל שאמרו שהשיתוף אסור , לצורך צבירת כח ועצמה
חלקם גם פעלו כמרפאים בשיטת . מוחלטת הכישוף באופן ושאסרו א, מהתורה
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וכמה דברים , ושספרו את מעשי ישו בגליל. הרייקי שלמדו מישו ומכחו
והקים את כת היהודים , "משיח"והדביק לו תואר , מפליאים שעשה בכישוף

 . שהפכו לקבוצה גדולה. הנוצרים

נולד ו ,יננו אלהיםאוש, ישו הוא המשיח שיבואכת היהודים הנוצרים האמינו ש
ובגרסה  ך"התנ הם האמינו בספרי .יוסף ומרים ,כמו כל תינוק לזוג הורים

טענו  הם .ארמית קצרה יותר וכתובהי מתי ולוקוס שהיתה משלהם לספר
 רוצים להיות תלמידי ישו צריכיםש וגויים. תורת משה צריך לשמור את כלש
את שאר כולל וכשנתפרסם הנוסח ה. שמור את כל מצוות תורת משהל

לספירה  400הירונימוס שחי סביבות שנת . אותודחו הם  ,הברית החדשה ספרי
 .מספר שפגש כת כזו בסוריה

שבנה על אמונת הנוצרים הראשונים דמות  קם יהודי לא ידוע, באותו זמן
והנחיל , מיתולוגית של אחד בשם שאול התרסי שסיפר שישו נתגלה אליו

על ישו את הדמות  והרכיב, לאנושות את הנצרות ללא מצוות היהדות
מהאמונה ההודית שנתפרסמה כשש מאות שנה " בודהא" המיתולוגית של

ערך ביוונית את כתבי היהודים  הוא. לפניו וכבשה את לבות בני האדם בהודו
שתרגומו " אוונגליון"וקראם . הנוצרים מחדש עם שינויים והוספות גדולות

אדם זה היה בקי גדול בתורת בודהא והמציא את כל הסיפור ". הבשורה"הוא 
המצוץ מהאצבע על פאולוס והשליחים והתאימו אחד על אחד לאמונה 

דבריהם נבלעו בתוך ים , ישו הבודהיסטית ושילבו בכתבים שכתבו תלמידי
השטויות הבודהיסטיות שערבב אותו אדם גם בתוך דברי מתי ולוקס שהיו 

) פאולוס(כשאול התרסי  ,בנוסף לדמויות המיתולוגיות שהמציא, במציאות
שלא היו ולא , ויוחנן המטביל ואחרים, ושמעון כיפה, ויהודה איש קריות

  . ו דמויות דומות באמונת בודהאולא היו מומצאים אלמלי שהי נבראו מעולם
אותו אדם גם דאג להפיל את מותו של ישו על הרומאים שכביכול צלבוהו 
כעונש על שחתר תחתם ורצה לגאול את היהודים משלטונם ולהיות מלך 

  . ולכן ערבב את שמו של הנציב הרומאי פונטיוס פילטוס לתמונה, היהודים

ת שנכבשו תחתם וביניהם פונטיוס למרות שבזכרונות נציבי רומא שבכל הארצו
גם כל כותבי ההיסטוריה בזמנם כגון . פילטוס אין זכר לישו או למקרה הצליבה

דברי הימים למלכי ישראל "או יוסטוס מטבריה שכתב ספר , יוסיפוס פלביוס
שהיה בידי הפטריאך מקוסטנטינופול שהשתומם שלא " ועד אגריפס השני
יה זניח ולא היסטורי במיוחד כי בסך הכל הומת כי עניינו ה. נמצא בו זכר מישו
אמנם בחלק מספרי . אחד מיני רבים בבית הדין היהודי, יהודי כופר בדתו

אבל כל החוקרים מודים שהסגנון והנוסח , יוסיפוס מוזכר ספור ישו וצליבתו
  . שונים מכל הספר ושזה זיוף מאוחר של הכומר איזיביוס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94


קב                              יוסף          כל האמת על הנצרות                  נר               

היסטוריה משוכתבת ושתל בה דמויות כפי בחכמה ארג אדם זה בקורי עכביש 
, לאמונה הבודהיסטית כדי שהאדם הנבער יאמין בה" בדיוק"הצורך להשוותו 

   .ואלו החכם יבחין שאין זה אלא חיקוי בודהיסטי מזויף ויתרחק ממנה
כדי , מסורת בידנו שעשה זאת אחד מחכמי ישראל שהיה קרוב לסנהדרין

להרחיק את האמונה בישו מהיהודים על . א . להרוויח שתי ציפורים במכה אחת
דבר שיכריח את היהודים לפרוש מכת זו בגלל ביטול , ידי קירוב הגויים לתוכה

יפסיקו הגויים לעבוד אלילים ויכירו את , בזריקתה על הגויים. ב. המצוות
  .דבר שאינו אסור אלא ליהודים בלבד, "שיתוף"ב' ך ויעבדו את ה"התנ

דמיון נרחב שיצר עלילה מעניינת שבמרכזה דמותו של  אדם זה היה סופר בעל
עשאו ו ,בשמו ובשם שתים עשרה שליחים וכתב אגרות) פאולוס (שאול התרסי

קידם  הדמיוני" פאולוס" .בהפצת וביסוס הנצרות אחת הדמויות המרכזיות
בכך שקבע כי נכרים הרוצים , יהודים-בעיקר את הפצת האמונה בישו בקרב לא

כתביו של פאולוס  .משהאת תורה  אינם צריכים לשמור מונהלהצטרף אל הא
במקצת לגבי מתארים תיאור שונה בכוונה עצמו והתיאור של מעשי השליחים 

ובחכמה , כי גם הוא וגם שליחיו נבראו רק בדמיונו של כותב הדברים, מעשיו
לפאולוס הייתה השפעה מכרעת . שינה קצת שיראה שהם דברי אנשים שונים

הרעיון כי האמונה במותו ותחייתו של ישו , ראשית. על היווצרות הדת הנוצרית
רעיון שהוא ". ישו מת בשל חטאינו"שאמונה ב תורת משה החליפו את

   .בודהיסטי כאמור

החטא " את תורתאדם זה בשם פאולוס פיתח . ביטול המצוות כולןכדי לגרום ל
שהגאולה אינה  גם הרעיון. שהביא להתנתקות הנצרות מהיהדות "הקדמון

והרעיון על . אלא על ידי אמונה בישו הנוצרי, ורת משהמושגת על ידי ת
ועניין השראת רוח הקודש הם פרי יצירתו של אדם זה  .של ישו הותואל

וכדי למנוע חקירות . שלקחם מבודהא ושתלם בנצרות בשם פאולוס הדמיוני
אותו מחבר הסיפור כאסיר שפוט לרומא שם " שלח", היכן קבורתו של פאולוס

 .לך תחפש את הקוף שטרם נולדו, נהרג כביכול
הגיע , שנים של מסעות 14לאחר כתוב באוונגליון ש האדם החושב ישאל איך

 כדי ארבעים ותשע לספירה תנבא וטיטוס בשנ- פאולוס לירושלים עם בר
אירוע שידוע ; ויוחנןיעקב , פטרוס גוש את מנהיגי הכנסייה הירושלמיתלפ

כאשר בית המקדש עוד היה קיים ושלטו עדיין  ".מועצה האפוסטלית"כ
ולא היתה בה דריסת רגל בגלוי , בירושלים ובכל ארץ ישראל הסנהדרין

ויבין שכל זה לא היה ולא . ובטח שלא לכנסיות עם הנהגה. לתלמידיו של ישו
 . ויניח אמונה זו לגויים עובדי האלילים, נברא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/49
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, ויים שחדלו להאמין באלילי האבן מעשי ידיהם שלא ראו בהם תועלתהג
והאמונה באל עליון רוחני שהחלו להכיר בה על ידי היהודים השבויים או 

אלפי גרי . משכה אותם וגרמה להם להתגייר גרות אמת כדת וכדין, הגולים
אבל עול המצוות הכבד מנע . אמת מילאו את חוצות רומא למורת רוח השלטון

ותורגם , וכשהגיע לידם האוונגליון שנכתב במקורו ביוונית, מהרוב להתגייר

התפשט ביניהם כאש בשדה קוצים והחלו רבים מהם לנהות אחריו  לקופטית
מתאר לטריינוס , בתור נציב רומי, פליניוס הצעירעד ש. ולהאמין בסיפוריו

והיו , ילהששרו שירי תה את הנצרות כתנועה המונית, לספירה 111קיסר בשנת 
  . כאל אלהים) כריסטוס(פונים אל המשיח 

דש יק, על הלחם ךבר, בברית החדשה כתוב שישו קיים את כל מצוות היהדות
ציצית התעטף ב, נר חנוכההדליק  ,)'ו ל"מתי כ(פסח  קרא הלל בליל, על היין

הים ריפא חולים באצבע אל ,)ט"מ' לוקס ד(האמין ברוחות הטומאה  ).'א כ"שם י(
' מרקוס ג(בני משפחתו חשבוהו למשוגע  ).ח"ג כ"מתי י(וברוח הקדש א "ישם (

חשב  ,)ה"ל-ג"ל' שם ג(הוא ביזה את אמו ואחיו . )'ד' שם ו(וחרה אפו בהם  )א"כ
אני אמרתי "קרא את עצמו בן אלהים לפי הפסוק  ,)ט"א כ"מתי י(עצמו למחוקק 

אחרים עד כי סרב  אהב את ישראל ושנא עמים ).ד"ל' יוחנן י(" אלהים אתם
) בני ישראל(לא טוב לקחת את לחם הפנים "ואמר , לרפאות את חוליהם

ב "מרקוס י(מבית דוד  אמר שאינו). ו"מתי ט; אומות העולם" (ולהשליכו לכלבים

  , )ז"ל- ה"ל

אינני צריך להיכנס לפרטים במה שכתוב באוונגליון אודות ההיסטוריה כביכול 
נוי לפרטיו בדמויות שלא היו ולא נבראו אלא של ישו כי כבר הוכחתי שהכל ב

  .הומצאו כהתאמה לדמותו של בודהא
אם היה דבר . איך יתכן שהורדוס שלח להמית את כל ילדי בית לחם. לדוגמא
לא היה עובר בשתיקה אצל הסופרים בני זמנו שתיארו מעשיו בפרטי , זה אמת
  .פרטים

הסנהדרין . את חוקי היהדותישו נוכח כי הם סותרים   הקורא את תיאורי משפט
ולא כל שכן , בשעת לילהולא , לא הייתה יכולה להתכנס לדון דיני נפשות בחג

, ביהדותצליבה אין דין . או של הנציב הרומאי בביתו הפרטי של הכהן הגדול
  .ונכתבו בכוונה בצורה זו כדי להציל את היהודים מהריגתו של ישו 

גם לגבי תאריך . עט בכל פרק ופרקהאוונגליון מלא בלבולים וסתירות כמ
לוקס (כי ישו היה בן זמנו של שמעון הצדיק  במקום אחד כתוב, לידתו של ישו

שנה  270--300שמעון הצדיק השני חי בערך  יש לזכור שאפילו, )ה"כ' ג
מפעלות (גמליאל הזקן  בןהיה תלמיד ר, כי פאולוס ובמקום אחר כתוב. ס"לפה

לפני שנה  170לפי חשבון זה לידת ישו הייתה בערך  ).'ב ג"כ, ג"ל' השליחים ה
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כתוב שישו נולד בימי הורדוס המלך שביקש להורגו  'פרק בבמתי . הספירה
, יש לזכור שהורדוס מת ארבע שנים לפני הספירה. וברחו הוריו איתו למצרים

  .ואם כן תאריך הספירה לא מתאים לזמן לידתו של ישו

, לבול והטימטום של סתירות האוונגליוןמכל האמור מבואר שבנוסף לכל הב
גם ההמצאה לקשור את לידתו של ישו לתחילת תאריך הספירה הנוצרית אינו 

כשהחלו לספור ספירה זו  למניינם 525ורק בשנת , נכון גם לפי האוונגליון
  .ללא שום אסמכתא כלל ונגד הכתוב באמונתם. החליטו שהוא תאריך לידתו

נוצרים ובעיקר עם מומרים ויכוחי היהודים עם חכמי ה
  יהודים

ך מבולבלים ומפורשים בזדון "האוונגליון המקורי מורכב ממלל פסוקי תנ
והיהודים הנוצרים שהיו עמי הארץ , בהטעיה מכוונת להתאימה לאמונה בישו

ך היתה חלשה האמינו לשקרי תלמידיו וניסו "שידיעתם בתנ, ושולי החברה
והמדרש מלאים ' הגמ. ך"אמונתם מתוך התנלהתווכח עם חכמי ישראל על הוכחת 

הוסיף בפי שאול , ומחבר האוונגליון .ל על דבריהם"ומתשובות חז, מוויכוחים אלו
ך ולהכיר "והשליחים לאומות העולם עוד פסוקים מתעים כדי לאלצם ללמוד תנ

בגבב שטויות , גם כתב מכתב שכביכול נשלח לעברים, באל עליון בשיתוף
כל ילד יהודי ידע את פירושם האמיתי ולעג להקשרם והקשרם לפסוקים ש

כדי שכשיראו היהודים הנוצרים שהאמונה בביטול כל המצוות וניתוקם , לישו
ך שעליה גם הם מסתמכים "מהיהדות פונה אליהם ומסתמכת על פסוקים מהתנ

יבינו שהסתמכות על הפסוקים לפי דעתם אינה ברורה ויפרשו , באמונתם בו
ורבים , ואכן ערמתו הצליחה. וישובו אל האמת הצרופה, ימאמונה זו לגמר

שבו לצור מהצבתם ומספר מאמינים , מהיהודים הנוצרים שנדהמו מהקשר זה
  .אלו הלך ופחת וכמעט נתבטל

מעברית  ך"התנ תרגם אתש .יותר נוצרי מנוצרי ,היה כומר קנאי הירונימוס
, שפות לטיניתהוא שלט ב. 390-405שנים ב) Vulgata ולגטה( ללטינית 

הוא , יג, ו ישעיהובפירושו ל .היה שונא ישראל מושבע .ארמיתו ,עברית ,יוונית
כשמטרתו היא להוכיח שדברי , מציין שמספרם של היהודים מועט מאד

אולם מצד שני . הנביאים על החורבן והסבל הצפוי ליהודים התקיימו במלואם
ממש "הוא מצר על כך שהיהודים מתרבים , יט, בפירושו לישעיהו מח

הוא מתלונן על כך שהמוני היהודים , ד, בפירושו לישעיהו סה". כתולעים
הוא כותב  צפניה לספר ובפירוש .בגליל מתרחקים מהנוצרים כאילו היו טמאים

 ,קיים עוד בימיו אדריאנוס האיסור על ישיבת יהודים בירושלים מימיש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1
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מתאר שמחה לאיד ב. באב 'טרק ב, תמורת תשלום, וליהודים הותר לבקר בה
  .מציין כי אינם ראויים לרחמיםו, רבנםקנים המבכים את חזיהודים האת ה הוא

תרגומו יצר טעויות כי הבין את , היות והשפה העברית לא היתה שגורה בפיו
שגרמה  אחת הטעויות. ית ותרגם לפי הבנתוהנוצר הפסוקים לפי אמונתו

לויכוחים רבים בין הנוצרים לחכמי ישראל ושעד היום מנסים הם להסתמך 
שהוראתה ". עלמה"הוא תרגום המילה , עליה בטענתם שישו נולד מבתולה

 ,וכמו שכתוב דרך גבר בעלמה, הנכונה והיחידה בעברית היא אשה צעירה
וכדוגמתה גם הזכר הצעיר נקרא , לה לאחר פעם אחתשבודאי אינה בתו 'משלי ל

איך יתכן , וגם לו היה כדבריו א כ- שמואל" בן מי זה העלם"ש "וכמ". עלם"
באות ומופת , שנתן ישעיהו הנביא לאחז המלך אות על מה שאמור לקרא לו

  .מי שחושב כך האם הוא נורמאלי. שיקרה שש מאות שנים אחר כך

, נקוד חיריק' לאדוני נ' נאום ה", כתוב י"פרק קים בתהיל, עוד אחת מטעויותיו
נקוד קמץ שהוא אלהות ולפי פירוש זה עשו פלפול בלבול שאלהות ' תרגם נ

כשכל פשוט בישראל יודע לקראו נכון ושכוונה לדוד המלך . 'ישב לימין ה
בניקוד פתח שפירשו ' ע" עמך נדבות"גם במקום . אדון לישראל' שקראו ה
לדוד ' ושם מבטיח ה". אתך נדבות"חיריק ותרגם ' הוא עהבין , העם שלך

וכל זה מבואר בנביא שנתקיים בדוד , שימחץ מלכים וימחץ ראש על ארץ רבה
ואילו בישו . שמחץ את מלכי ארם ומואב ואדום וכבש את רבה היא רבת עמון

  .מחצו את ראשו, ההיפך. לא נתקיים כלום מזה

, ְוָכַרִּתי; 'ה ְנֻאם, ָיִמים ָּבִאים ִהֵּנה"ניבא של ,לא גם טעה בתרגום הפסוק בירמיה
- ָּכַרִּתי ֶאת ֲאֶׁשר, ַכְּבִרית א ,ְּבִרית ֲחָדָׁשה ֵּבית ְיהּוָדה-ְוֶאת ִיְׂשָרֵאלֵּבית -ֶאת

- ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת-ֲאֶׁשר  :ִמְצָרִיםְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ , ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם, ֲאבֹוָתם
 ִיְׂשָרֵאלֵּבית - ֹזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת ִּכי. 'ה ְנֻאם-- ָבםָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי וְ , ְּבִריִתי

ְוָהִייִתי ; ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה-ְוַעל, ְּבִקְרָּבםּתֹוָרִתי -ֶאת ָנַתִּתי, 'ה ְנֻאם, ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם
ִהים ובלבל בין " אתן"תרגם " תינת"ובמקום  .ִלי ְלָעם-ִיְהיּוְוֵהָּמה , ָלֶהם ֵלא

 .יתןלכביכול לתורה שחס ושלום  ,בסיני 'ה ןשכבר נתלתורה " ברית חדשה"
ולא הבין שברית חדשה אינה תורה חדשה אלא ברית מחודשת 

ועל פי הבנתם זו שינו את , גם הנוצרים שלפניו טעו בזה .לתורה שנתן בסיני
בובי דברים מבולבלים לגי" תורה"וקראו ". ברית החדשה"שם האוונגליון ל

ושאין בו צווי אלוהי אחד חדש , שעד היום הם אינם יודעים מי כתבם ומתי
אל משה ' וידבר ה"כמו שכתוב בתורתנו הקדושה ', שמפורש שניתן בשם ה

- ַעל, ֹתִספּו א" ב,דדברים וביטלו תורת אל חי וקיים שצוה במפורש ". לאמר
א , ֶכםַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְת  ֵהיֶכם 'הֹת  ִמְצו-ִלְׁשֹמר ֶאת, ִמֶּמּנּו, ִתְגְרעּוְו , ֱא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98_%D7%91%D7%90%D7%91
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והסתמכו כביכול על ירמיה הנביא בגלל טעות  ."ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי
     . טיפשית של חמור נוער

לשנות  מחוקי שישו נגלה אליו בחלום ואמר לו  ,איך אפשר להאמין לפאולוסו
לא באתי לשנות "כותב מפורש שישו אמר ' פרק המתיא  רכאש, התורה ולבטלם

יותר נקל כליון שמים ", אומר  בשם ישו כי  ז"פרק יולוקס , "דבר מתורת משה
  ". וארץ מאשר יפול מהתורה תג אחד

רצו לומר שהכוונה " אמר אלי בני אתה אני היום ילידיתיך' ה"גם מפסוק 
שאל ממני "יו שנאמר בו אבל לא המשיכו לקרא את הפסוק שאחר, למשיחם

תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר . ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ
וככלי יוצר , אלא בשבט ברזל ערערוהו, שלא רק שלא נתקיים בו" תנפצם
  .וכמו עכבר במלכודת הובל למותו, נפצוהו

מנסים הם להטעות את הקורא התמים ורוצים להוכיח לו שהפסוקים בישעיהו 
כשכל . ג מדברים על משיחם שכיפר בדמו על עוון אדם הראשון"נ-ב"נפרקים 

  .וזה לשון הכתוב. דבריהם טימטום וטיפשות אחת גדולה

 ֵּכן, ָׁשְממּו ָעֶלי ַרִּבים ַּכֲאֶׁשר .ְמֹאד, ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ;ַעְבִּדי, ַיְׂשִּכיל ִהֵּנה"
ִיְקְּפצּו ְמָלִכים  ָעָליו, ַיֶּזה ּגֹוִים ַרִּבים ֵּכן .ֵני ָאָדםְוֹתֲארֹו ִמּבְ  ,ַמְרֵאהּומְׁשַחת ֵמִאיׁש 

א  :ִּפיֶהם , ֶהֱאִמין ִמי .ִהְתּבֹוָננּו, ָׁשְמעּו- א ַוֲאֶׁשר, ָראּו, ֻסַּפר ָלֶהם- ִּכי ֲאֶׁשר 
-א-- ִצָּיהׁש ֵמֶאֶרץ ְוַכֹּׁשֶר , ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו ַוַּיַעל   .ִנְגָלָתהִמי -ַעל, 'ּוְזרֹוַע ה; ִלְׁשֻמָעֵתנּו

א ָהָדר, ֹתַאר לוֹ  א ְוִנְרֵאהּו; ְו ִאיׁש , ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִנְבֶזה .ְוֶנְחְמֵדהּו, ַמְרֶאה- ְו
א ֲחַׁשְבנֻהּו, ָּפִנים ִמֶּמּנּו ּוְכַמְסֵּתר; ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי הּוא  ֳחָלֵינּו ָאֵכן   .ִנְבֶזה ְו

ִהים ּוְמֻעֶּנה ֻמֵּכהָנגּוַע , ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו; ָלםּוַמְכֹאֵבינּו ְסבָ , ָנָׂשא ְמֹחָלל  ְוהּוא  .ֱא
 ֻּכָּלנּו  .ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא, מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו; ֹֹנֵתינּו ֵמֲעוְמֻדָּכא , ִמְּפָׁשֵענּו

, ְוהּוא ַנֲעֶנה ִנַּגׂש  .ֹן ֻּכָּלנּו ֵאת ֲעו, ּבוֹ  ִהְפִּגיעַ  'הו; ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו, ַּכֹּצאן ָּתִעינּו
א א ִיְפַּתח; ֶנֱאָלָמהּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה , ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל, ִּפיו-ִיְפַּתח ְו  .ִּפיו, ְו

ֶּפַׁשע ַעִּמי ִמ , ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים  :ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחחַ -ְוֶאת, ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח ֵמֹעֶצר
א; ְּבֹמָתיוָעִׁשיר -ְוֶאת, ְרָׁשִעים ִקְברוֹ -ֶאת ַוִּיֵּתן .ָלמוֹ  ֶנַגע א , ָחָמס ָעָׂשה-ַעל  ְו

ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִרי , ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשוֹ - ִאם. ֶהֱחִלי, ַּדְּכאוֹ  ָחֵפץ 'ַוה .ִמְרָמה ְּבִפיו
ְּבַדְעּתֹו ַיְצִּדיק ַצִּדיק -- ִיְׂשָּבע ִיְרֶאה, ַנְפׁשוֹ  ֲעַמלמֵ  .ְּבָידֹו ִיְצָלח, 'ְוֵחֶפץ ה; ָיִמים

ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק -ְוֶאת, לֹו ָבַרִּבים-ֲאַחֶּלק ָלֵכן. הּוא ִיְסֹּבל ֹֹנָתם ַוֲעו; ָלַרִּבים ַעְבִּדי
, ַרִּבים ָנָׂשא- ְוהּוא ֵחְטא; ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה-ְוֶאת, ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשוֹ , ָׁשָלל

     .ַיְפִּגיעַ ְוַלֹּפְׁשִעים 
, ַיְׂשִּכיל ִהֵּנה"וכמו שכתוב ' ותחילה אומר שהפסוקים האלה מדברים על עבד ה

ְּבַדְעּתֹו ַיְצִּדיק ַצִּדיק "וגם בהמשך חזר ואמר  .ְמֹאד, ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ;ַעְבִּדי
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ואלו משיחם לדבריהם אינו עבד אלא בן ". ֹּבלהּוא ִיסְ  ֹֹנָתם ַוֲעו, ָלַרִּבים ַעְבִּדי
ויותר נכון היה להתאימו ". עבדי"ולא יתכן שיקראהו הנביא , וחלק אלוה

או לאחד . "משה בכל ביתי נאמן הוא עבדילא כן "למשה רבנו שנאמר בו 
 פרק זה מדבר על אדםו ".יעקבעבדי אל תירא "משאר היהודים שנאמר עליהם 

נָגּוַע  ,ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי כתובוכמו ש ,ל קשהגוף סבהסובל ממחלות 
ִהים ּוְמֻעּנֶה ֻמֵּכה ושיסורי מחלתו השחיתו . ֶהֱחִלי, ַּדְּכאוֹ  ָחֵפץ 'ַוה ,ואמר, ֱא

, ֹתַאר לוֹ -אואמר  ִמְּבנֵי ָאָדם, ְוֹתֲארוֹ ; ַמְרֵאהּומְׁשַחת ֵמִאיׁש  מראהו וכמו שכתב
א ָהָדר ְוִנְרֵאהּו א ְו ואילו ישו היה כל חייו בריא כשור שלא רק שלא , ַמְרֶאה- ְו

ואומרים הם שהיה יפה . אלא שריפא אחרים ונתן כח לתלמידיו לרפא, חלה
  .ואם כן בוודאי שלא בו דיבר הכתוב". יפיפית מבני אדם"תואר שנאמר בו 

א   :ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ָעָליו עוד אמר הכתוב  ַוֲאֶׁשר, ָראּו, ֻסַּפר ָלֶהם- ִּכי ֲאֶׁשר 
לא קפצו מלכים פיהם , לא נתקיים בישו פסוק זה כלל .ִהְתּבֹונָנּו, ָׁשְמעּו- א

זה נכון  ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִנְבֶזהואמר . ולא ראו והתבוננו והשתוממו מחכמתו, בגללו
ַמְכֹאֵבינּו ּו, הּוא נָָׂשא ֳחָליֵנּו ואמר .שכך היה ישו אבל בזה לא מאמינים הנוצרים

, ַוֲאנְַחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו. איך אפשר לומר זה על ישו שהיה בריא וריפא אחרים ;ְסָבָלם
ִהים ּוְמֻעּנֶה ֻמֵּכהָנגּוַע  אדרבה הוא ריפא צרעת , מעולם לא היה ישו נגוע .ֱא

ולא היה מוכה . ונכנס לבית המקדש מקום שנגועים אסורים להיכנס בו. אחרים
ְמֻדָּכא , ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו ְוהּוא ולכן לא יתכן לומר בו, מיםאלהים במחלות ש

כשלא סבל אפילו חבורה  .ָלנּו- ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא, מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו; ֹֹנֵתינּו ֵמֲעו
לכו לבתי חולים , מי אמר שעליו אמר הכתוב, וגם אם היה הופך חולה .אחת

ם מעוותות מהחולי ונתקיימו בהם פסוקים ותראו הרבה חולים ומעונים שפניה
ִאיׁש , ַּכֹּצאן ָּתִעינּו ּכָֻּלנּו ואיך אפשר לומר עליו. ולם משיחיםהאם תעשו כ, אלו

לא הפגיע בו ' וה, כשלא חלה כלל .ֹן ּכָֻּלנּו ֵאת ֲעו, ּבוֹ  ִהְפִּגיעַ  'הו; ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו
מפשעיו שכישף ועבד עבודה ונהרג בבית דין כי היה מחולל , עוון אף אדם

אפשר לומר , אם נפטר צדיק על מיטתו בייסורים. וגרם בעצמו למותו, זרה
וגם בזה אי , שלא היו ראויים שצדיק ישרה בתוכם מתשבעוונות הדור שחי בו 

אבל לא , ולא בעוון דורות הבאים, אפשר לומר שסובל בעוון דורות שקדמו
א, ְוהּוא נֲַענֶה ִנַּגׂש ואמר. יןשייך להרהר כך על פושע שנהרג בבית ד -ִיְפַּתח ְו

א ִיְפַּתח; נֱֶאָלָמהּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה , ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל, ִּפיו בכל פרק זה  .ִּפיו, ְו
אלא על אדם חולה מאוד שלא פצה פיו , לא מדבר הנביא כלל על אדם שנהרג

 .והרחל בעת גזיזתה נאלמת, קבמחלתו כשם שהשה בדרכו לטבח שות' נגד ה
ולא דיבר  ,ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחחַ -ְוֶאת, ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח ֵמֹעֶצר הצדיק שמדבר בו הנביא

ְּבָידֹו , 'ְוֵחֶפץ ה; יִָמיםִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִרי ועוד אמר . עם בני דורו' במשפט כנגד ה
לדעת הנוצרים בגיל  והנה ישו מת בלי בנים  ולא האריך ימים ומת .ִיְצָלח
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ַּתַחת ֲאֶׁשר , ואמר .שלשים ושתיים ולפי המסורת שבידנו בגיל שלשים ושש
, שפירושו שבחירוף נפש וברצון גמור הפקיר נפשו למות ,ֶהֱעָרה ַלָּמֶות נְַפׁשוֹ 

ונהרג כמו עכבר במצודה מתוך יאוש וזעקת , והנה ישו לא הערה למות נפשו
אבותינו כ, בפיו" שמע ישראל"גאון נפש כשולא ב". אלי אלי למה עזבתני"

  .שנרצחו בידי מאמיני ישו

ועתה אבאר לך דברי ישעיהו הנביא על בוריים ויתבארו כל הפסוקים שדילגתי 
  . עניינם כי אין להבינם אלא במכלול הפירוש האמיתי וכמו שיתבאר

, מפורש בנביא שפסוקים אלו מדברים על אחרית הימים לאחר כל הגלויות
וירושלים תבנה , בעצמו ימלוך בציון' שבות עמו ישראל וה' ר ישיב הכאש

וישפוט העם וכמו שכבר ניבא עליו ' לנצח ומלך המשיח ינהל הממלכה בשם ה
. וכמו שאמר בפרק זה עצמו בפסוקים שלפניו". 'ושפט בצדק דלים וכו"ישעיה 

; ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה טֹוב ְמַבֵּׂשרֹום ַמְׁשִמיַע ָׁשל, ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר-ּנָאוּו ַעל-ַמה"
ָהִי, ֹאֵמר ְלִצּיֹון  ְּבַעִיןִּכי ַעִין    :יְַחָּדו ְיַרּנֵנּו, ֹצַפִי נְָׂשאּו קֹול קֹול   .ָמַל ֱא

ם, ַיְחָּדוַרְּננּו  ִּפְצחּו   .ִצּיֹון 'הְּבׁשּוב , ִיְראּו ַאל ּגָ , ַעּמוֹ  'ִנַחם ה- ִּכי  :ָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִ
ם , ֵאת, ָאֶרץ- ַאְפֵסי-ָּכל, ְוָראּו; ַהּגֹוִים- ָּכלְלֵעיֵני , ְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ -ֶאת 'ה ָחַׂשף   .ְירּוָׁשָלִ

ֵהינּו ֹנְׂשֵאי , ִהָּברּו-- ִמּתֹוָכּהְצאּו ; ִּתָּגעּו-ָטֵמא ַאל, סּורּו ְצאּו ִמָּׁשם סּורּו  .ְיׁשּוַעת ֱא
א ֵתֵלכּון, אּוֵּתצֵ א ְבִחָּפזֹון  ִּכי  .'ְּכֵלי ה , 'ֹהֵל ִלְפֵניֶכם ה- ִּכי   :ּוִבְמנּוָסה 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ּוְמַאִּסְפֶכם ופסוקים אלו צועקים וזועקים שלא מדובר בישו שלא . ֱא
ולא , ציון' ולא גאל ה, עמו' ושבימיו לא ניחם ה, מלך לא בציון ולא בהונלולו

' החריבם לגמרי והשליך ה רק שלא בנה חרבות ירושלים אלא שלאחר כמה זמן
  .לגלות ארוכה, את עמו בגלל פושעים שכמוהו

ורוחו בגן עדן , וצריך אתה לדעת שנשמת משיח בן דוד נמצאת בגן עדן העליון
והסיבה , ונפשו נמצאת בעולם הזה בגוף וסובלת בגלל עוונות ישראל, התחתון

ריבוא  ויש בישראל ששים, כי כל ישראל ערבים זה לזה בדרך כלל, לכך
וכל , ויש בכל שורש ענפים, שורשים וכל בעלי אותו שורש ערבים יותר זה בזה

ומשיח שהוא כלול מכל שישים . הקשורים לאותו ענף ערבים יותר זה לזה
בהיותו בגוף נכלל הוא בערבות עם כל ישראל כאותם שהם , ריבוא שורשים

עד " ץ החייםאר"ומקומו צריך להיות בגן עדן התחתון הנקרא , משורש אחד
אבל היות וישראל , הגאולה ואז להתלבש בגוף ולבא לגאול את ישראל

הסכים המשיח להיכנס לגוף ולסבול , חוטאים בגלות וגורמים לאורך הגלות
וזה סוד . ייסורים מדין ערבות כדי להמעיט כובד החטא ולקצר איחור הגאולה

סנהדרין ' מסב' בזה יובן הגמ. המדרש המספר שביום החרבן נולד המשיח
. יהושע בן לוי שהמשיח יושב בפתח רומי סובל מפצעיו' שאמר אליהו לר
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ש ותלמידו לפני כמאתיים וחמישים שנים פגשו את המשיח וראו את "הרשו
שיש למשיח " קן ציפור"וזה סוד היכל . ואחר כך עשו עמו שבת בגן עדן, צערו

, י על גלות השכינהאוי ל"ולכן תקנו המקובלים תפילה שנאמר בה . בגן עדן
  ". אוי לי על צערו של משיח

וניבא הנביא על אחרית הימים בזמן הגאולה הסופית שאין אחריה גלות 
 ַעְבִּדי, יְַׂשִּכיל ִהֵּנה", כשנראה כולנו את המשיח כשיהיה בשיא מעלתו ואמר

, מּו ָעֶלי ַרִּביםָׁשמְ  ַּכֲאֶׁשרואמר הטעם שכל כך יגדל כי  .ְמֹאד ,ְוָגַבּה ,ְוִנָּׂשא ,ָירּום
 ֵּכן .בזמן שסבל כערב על עונותינו .ִמְּבֵני ָאָדם, ְוֹתֲארוֹ ; ַמְרֵאהּוִמְׁשַחת ֵמִאיׁש -ֵּכן

א   :ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ָעָליו, ּגֹוִים ַרִּביםמתורתו ַיֶּזה  , ָראּו, ֻסַּפר ָלֶהם- ִּכי ֲאֶׁשר 
על   .ִנְגָלָתהִמי -ַעל, 'ּוְזרֹוַע ה; ִלְׁשֻמָעֵתנּו, ֶהֱאִמין ִמי  .ִהְתּבֹוָננּו, ָׁשְמעּו-א ַוֲאֶׁשר

בגלל שהושחת מראהו מרוב , אותו אחד שגם אם פגשנוהו בגלות לא הכרנוהו
א ָהָדר, ֹתַאר לוֹ -א-- ִצָּיהְוַכּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ , ַּכּיֹונֵק ְלָפנָיו ַוַּיַעל .חוליו ְוִנְרֵאהּו ; ְו

א  ּוְכַמְסֵּתר; ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי, ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִנְבֶזה   .נְֶחְמֵדהּווְ , ַמְרֶאה- ְו
א ֲחַׁשְבנֻהּו, ָּפִנים ִמֶּמּנּו  ֳחָליֵנּו ָאֵכן .וחשבנוהו לאדם שסובל על חטאיו .ִנְבֶזה ְו
ִהים ּוְמֻעּנֶה ֻמֵּכהנָגּוַע , ַוֲאנְַחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו; ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, הּוא נָָׂשא  ְוהּוא   .ֱא

. ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא, מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו; ֹֹנֵתינּו ֵמֲעוְמֻדָּכא , ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו
 ִהְפִּגיעַ  'הו ,לענייני החולין שלנו, ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו .בגלות ,ַּכֹּצאן ָּתִעינּו ּכָֻּלנּו

א, ְוהּוא נֲַענֶה ִנַּגׂש   .ָּלנּוֹן ּכֻ ֵאת ֲעו, ּבוֹ  ּוְכָרֵחל , ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל, ִּפיו- ִיְפַּתח ְו
א ִיְפַּתח; ֶנֱאָלָמהִלְפֵני ֹגְזֶזיָה   :ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחחַ -ְוֶאת, ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח ֵמֹעֶצר .ִּפיו, ְו

והרחל בעת , תקכשם שהשה בדרכו לטבח שו, במחלתו' לא פצה את פיו נגד ה
אבל ". ובכל זאת לא חטא איוב בשפתיו"וכמו שנאמר באיוב . גזיזתה נאלמת

 ֵמֹעֶצר המשיח, למה פגע בו' שלא כאיוב שפתח פיו אצל חבריו במשפט כנגד ה
. עם בני דורו' ולא דיבר במשפט כנגד ה :ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחחַ - ְוֶאת, ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח

פירוש שקיבל ייסוריו בדומיה  .ָלמוֹ  נֶַגעִמֶּפַׁשע ַעִּמי , ֵמֶאֶרץ ַחִּייםִּכי ִנְגַזר  ואמר
במיטת חוליו למרות שמקומו היה להיות בארץ חיים שהוא גן עדן ולהמתין 

כי המשיח אינו חי בגופו אלפי שנים  .ְרָׁשִעים ִקְברוֹ -ֶאת ַוִּיֵּתןהוא אבל , לגאולה
גול נוסף כמו הרשעים הבאים בגלגול נפטר ונולד מחדש בגלהוא אלא בכל דור 

בכל גלגול שבא נקבר עם דלת העם  ,ְּבֹמָתיוָעִׁשיר - ְוֶאת. לתקן מעשיהם
, ולא במותו, ְּבֹמָתיוורשעיהם כי היה מלבד מחלותיו גם עני החשוב כמת ואמר 

ופעם כשמת מפאת גילו על , כי מת בגלות פעמיים פעם בעניו הנחשב כמוות
א ִמְרָמה ְּבִפיו, ָחָמס ָעָׂשה- אשי "ואעפ. מיטתו ככל בני האדם ולא הוצרך  .ְו

ָּתִׂשים ָאָׁשם - ִאם-. בגלל ערבותו עם ישראל ֶהֱחִלי, ַּדְּכאוֹ  ָחֵפץ 'ַוה, לסבול החולי
אלא  ,בטח לו שבבואו לעולם בכל גלגוליו בגלות שלא יחטא ויאשםוהו, נְַפׁשוֹ 

ולא - ִיְׂשָּבע ִיְרֶאה, נְַפׁשוֹ  ֵמֲעַמל .ְּביָדֹו ִיְצָלח, 'ץ הְוֵחפֶ ; יִָמיםִיְרֶאה ֶזַרע יֲַאִרי 



קי                              יוסף          כל האמת על הנצרות                  נר               

הּוא , ֹֹנָתם ַוֲעו; ַצִּדיק ַעְבִּדי ָלַרִּבים ,את ייסוריו ְּבַדְעּתֹו יְַצִּדיק- אלא, יתלונן
ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק -ְוֶאת, לֹו ָבַרִּבים- ֲאַחֶּלק ָלֵכן ,זה קיבל להקל על אורך הגלות .ִיְסֹּבל
כי כמה פעמים בגלל עוונות הדור מת  ,ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות נְַפׁשוֹ , ָׁשָלל

שמתים בקטנותם על פשעיהם בגלגולים קודמים  ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה-ְוֶאת בקטנותו
וכמו  .לקיצור הגלות יְַפִּגיעַ ְוַלֹּפְׁשִעים , ַרִּבים נָָׂשא-ְוהּוא ֵחְטא, אבל הוא אינו כן
 בהיותו בעיר פיסאש )א"החיר(ם יוסף דוד אזולאי חיי' המעשה עם הר

הביאו לפניו תינוק אחד בן שמונה חדשים לברכו שהיה מעט  ,שבאיטליה
כ להפך "ת על הסדר ואח"ף בי"והסתכל בו הרב והתחיל ללמדו אל. חולה
כ "ואח. וכן עשה שלש פעמים והתינוק היה עונה אחריו כמוהו' ק וכו"תשר

ל טפח בידו על מצחו ויאמר "והרב ז ,יב התינוקאמר לו פסוק אחד ולא הש
ואחר ימים בסעודת מילה . ובלילה בחצות נפטר אותו תינוק. שאוהו והוליכוהו
ל על דבר עיכוב ביאת "ל והיו מתווכחים הגבירים עם הרב ז"שהזמינו להרב ז

, ל יותר ממה שאנו רוצים ביאת המשיח זהו תאוותו"ז בהמשיח אמר להם הר
ובעוונות הדור נפטר  ,ומזמן קרוב נולד המשיח. נו מעכבים אותואבל עוונותי

  .ל"בקטנותו והבינו שהיה התינוק הנז

ויפסקו , היות שמהבטחות הנביאים שלאחר ביאת המשיח ישובו נדחי ישראל
וכל  ,"וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות"המלחמות מהעולם 

הוכרחו , קיים אחרי ביאת משיחםשום דבר לא נת, ויעבדוהו' העולם יכירו בה
לפרש שבא לגאול את האנושות מהחטא הקדמון של עץ הדעת ושהצדיקים עד 

המצאה זו של פאולוס הדמיוני , ימיו היו בגהינום והוא בדמו העלם לגן עדן
אמר לאברהם ואתה ' סותרת את הכתוב שה, שמקורה כאמור בתורת ההודים

. "ותנוחואתה לך לקץ "ך לדניאל ואת דברי המלא .בשלוםתבא אל אבותיך 
 אברהםגם את דברי לוקוס פרק טז שכתב מפורש שישו אומר ש, ולהבדיל

ומי פתי ויאמין שמשה איש האלהים שגם באוונגליון . והעני יושבים בגן עדן
דיבר עם משה כמה פעמים ושלא יכל כל אדם להביט בו כי קרן ' מפורש שה

ועשה כל המופתים הכתובים בתורה , והאור פניו עד שהוכרח לכסות פניו במס
  . ישב בגהינום בגלל החטא הקדמון עד שבא שוטה זה והצילו

כתוב שכשנמצא ישו בגיל ' כאשר בלוקוס פרק ב, איך טוענים שנולד מאלהות
אני ואביך עצובים וכואבים , לאחר שנעלם אמרה לו אמושתים עשרה 
אלי "וא אלהות למי צעק ואם ה. ברור שאלהים לא חפש אותו. ומבקשים אותך

ולמה צעק זאת ובקש להנצל אם זו היתה מטרת ביאתו ". אלי למה עזבתני
  . לעולם

איך אפשר , מטומטמים .'גם מסופר שהשטן ניסה לפתותו ולקחו להר גבוה וכו
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עוד מספר  .ומצד שני שהשטן בא לפתותו, מצד אחד לומר שהוא אלהות
אין היודע היום ההוא לא מן , ענה ,מרקוס שכשאלוהו מתי יהיה תחיית המתים

הלזה יקרא . ולא ידע היום ההוא בלתי האל לבדו, המלאכים ולא אני שהוא בנו
דיני ברשות האלהים , אם אעקם הדין", גם העיד יוחנן בספרו שישו אמר ,אלוה

  .הרי אמר מפורש שהוא רק שליח". ואינני לבדי אלא אני ואשר שלחני

ג אומר "אבל מתיא פרק י, לה צנועה כל חייההם אומרים שמרים נשארה בתו
האם כולם נולדו מרוח הקודש ולמה לא , איך זה, שהיו לישו אחים ואחיות

  .הפכו גם לאלהות כמוהו

ממתי מתייחס אדם אחרי בעל , מייחסים אותו לזרע דוד בגלל יוסף אביו החורג
, דשמצד אחד הם אומרים שהוא האלהות שנולד מרוח הקו .אמו שאינו אביו

בני אתה ' ומצד שני הם אומרים שהוא לא קבל את רוח הקודש ולא קרא לו ה
ואיך אפשר להדביק בישו את אמונת השילוש . עד שהטבילו יוחנן בירדן

‘ אב‘אל תקראו " ,ואמר .אלהינו אל אחד' כשישו עצמו אמר שמע ישראל ה
         .ג"מתי פרק כ". כי אחד הוא אביכם שבשמים, לאיש מכם בארץ

חלק מהאותות שעשה משה גם החרטומים עשו , בעניין הניסים שכתוב שעשה
רמת , והפכו המטה לנחש והמים לדם והביאו הצפרדע בלטיהם ולהטיהם
עיקר . הניסים שעשו ישו ותלמידיו בכשפיהם לא הגיע לזה של החרטומים

עד . בשיטת הרייקי ובכשפים, הניסים שעשו הוא רפוי חולים ואחוזי רוח רעה
ולהפוך כדי , יום יש מכשפים ערבים שעושים מופתים יותר מאלו בכשפיהםה

מים ליין זה לא כישוף אלא מעשי שדים שמחליפים הכדים בכדים אחרים 
שגונבים מאחרים שכדיהם דומים כי בדרך כלל כל הכדים נקנים מאותו יצרן 

תוכן מ, ולגבי המתים שכביכול החיו הוא ותלמידו. וכל היצרנים כדיהם דומים
גם המתים עצמם לא ספרו זאת , הענין מובן שלא ספרו זאת אחרים בעולם

וכדי לכסות על . כי אז כבודו של ישו והאמונה בו היתה מתפשטת, כשקמו
מה שאין כן בנער שהחיה אליהו . שקריהם אמרו שישו ציוה להסתיר זאת

ותם הנביא ובמתים שהחיה אלישע בחייו ובמותו שיודעים אנו מי הם ומה שמ
והמתים שהחיה יחזקאל קבוצה גדולה של בני אדם שחזרו לחיות . ומעשיהם

יהודה אני מבני בניהם של מתים ' ואמר ר, ולפרות ולרבות בתוך עם ישראל
ואם  ב,ב"צ סנהדרין. שהחיה יחזקאל ואלו תפילין שהניח לי אבא ירושה מהם

אותות  הניסים הסיבה לאלהות היינו צריכים להפוך את משה רבנו שעשה
וגם את יהושע שעצר את מי , ומופתים גדולים ונוראים כולל קריעת ים סוף

עוד , לאלהות ,ואת אליהו ואלישע שהחיו מתים, הירדן והעמיד את השמש
חנוך בן , ואם בגלל שלדבריהם עלה לשמים .לפני שנתייחס לחולם חלומות זה
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הם ולעבדם יותר ירד ואליהו הנביא בטח עלו לשמים ואם כן ראוי להשתחוות ל
  .מלישו שהוכה ונהרג ונשלח לשמים על ידי הסנהדרין ישר לצואה רותחת

הספרים הכוללים ". אוגוסטוס מאבות הכנסיה ובר סמכא על אמונתם וזה לשון
זמן רב אחרי מות , את האוונגליון נתחברו על ידי סופרים בלתי נודעים

שלא  יאמין למעשיות מים שדור יבא לאכנראה פחדו הכתבנים הנעל. השליחים
לפיכך חתמו ספריהם בשמות , ואפשר גם שלא שמעו אותו, ראו בעיניהם

ועוד גדלה רעתם שמלאו את ספריהם בדברי , השליחים שהיו בזמן ישו הנוצרי
חיבור והמשך בין ספרי אין , שמות מופרזים ושמועות הסותרות את עצמן ממש

לה בבערותם הכניסו אל תוך הכתבנים הא. ואין בהם שום הרמוניה האונגליון
. ספריהם בגנבה שמועות מוגזמות על ישו שאינן מתאימות בהחלט אל תורותיו

על שמועות לא אמיתיות , המעשיות המפוזרות מבוססים על שקרים ואגדות
  )הריב הנצחי( ".ועל הזיות שרק חצאי יהודים יכלו לצייר אותם במוחם החולה

מה שיהיה משיח ונהרג בבית יצרי שדוישוע הנ ,ם באיגרת תימן"הרמב כתב
ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון "כבר נתנבא בו דניאל שנאמר , דין

שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל . וכי יש מכשול גדול מזה. "ונכשלו
ולפזר  ,וזה גרם לאבד ישראל בחרב. ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן

ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה  ,ורהולהחליף הת ,ולהשפילם ,שאריתם
ו דרכיו כי לא דרכינ ,מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם. 'מבלעדי ה

  .ולא מחשבותינו מחשבותיו
אינן אלא  ,צרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריוווכל הדברים האלו של ישוע הנ

כי  אמרשנ. ביחד` לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה
 .ולעבדו שכם אחד` אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה

כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות . כיצד
והם נושאים ונותנים  ,ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב

כבר בטלו אלו אומרים מצוות אלו אמת היו ו ,בדברים אלו ובמצוות התורה
ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן  ,בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות

וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח . כפשוטן וכבר בא משיח וגלה סתריהם
ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם  םמיד הם כולן חוזרי ,וירום וינשא

  .ואבותיהם הטעום
ב לארץ ישראל לאחר הגלות ולפני שיבא שכשנשו ,והתורה כתבה על דורנו

ֵהי נֵַכר ָהָעםְוָקם " ,משיח , ְּבִקְרּבוֹ ָׁשָּמה - ֲאֶׁשר הּוא ָבא, ָהָאֶרץ ַהֶּזה ְוָזנָה ַאֲחֵרי ֱא
שמשון ' שנה ר 450וכתב לפני " .ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתוֹ - ְוֵהֵפר ֶאת, ַוֲעָזַבִני

 שהגימטריא של המילים, ביד מאמיני ישוינקום דמו שנהרג ' מאוסטרופולי ה
ֵהי ֵנַכר לקבץ אותנו שנית מארבע ' שכשיתחיל ה. ישו ומרים, הוא ,ָהָאֶרץ-ֱא
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כנפות הארץ כדי לשלוח לנו את המשיח האמיתי שאליו ציפינו אלפיים שנה 
, שהוא דבר הסותר את אמונת הנוצרים שטוענים שהם נבחרו במקום ישראל

וכשהמציאות תטפח להם , ת לנצח על שהרגו את משיחםושהיהודים יהיו בגלו
ירצו , והנה היהודים שבים לארצם מהגלות, על הפנים ששקר נבחו כל השנים

', ולהפר את בריתנו עם ה, מאמיני ישו להכשילנו בתורת השקר שלהם
ושעלינו לעמוד על נפשנו , ולהחליפו באלהי נכר הארץ כדי לעכב הגאולה

דושים שכשעמדו פורעים אלה והכריחום להאמין ולזכור את אבותינו הק
והערו ', ומסרו את חייהם על קדוש ה', לא החליפו את אמונתם בה, בכזביהם

וקיימו את הכתוב , "שמע ישראל בפיהם"למוות נפשם בגאון כשפסוק 
ולעמוד על נפשנו ". כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה. "בתהילים

אותנו כדי לזכותנו לגאולה האמיתית על ידי משיח ' הכי מנסה , וללכת בדרכם
  .צדקנו שיבא ויגאלנו במהרה בימינו

  .יצילנו' מכתב ליהודי תועה שנפל לכת המשיחיים ה

   .למר אמיל שלום.           ה"ב

  .גם לדבריך לא יכולה להיות נכונה, על השאלה הראשונה ששאלתי תךתשוב
אינך שומר תורה ומצוות כמו כל , שאלתי איך כאדם המאמין בברית החדשה

והלא מתיא אומר בשמו שאמר שלא בא , וכמו שישו בעצמו שמר, יהודי דתי
קטן , ומי שמשנה אפילו דבר אחד, לשנות שום דבר ממה שנאמר בברית הישנה

  .הוא במלכות השמים
ואין צורך שוב בקיום המצוות וכדוגמת קרבן , ך שישו בדמו הפך לקרבןתתשוב

לא יכולה להיות נכונה כי ישו לא , ם ששמו את דמו על המשקוףפסח במצרי
וגרמו , ורק אחרים אמרו זאת לאחר זמן, אמר שמותו יכפר ויבטל את המצוות

בדבריהם לעבור על הכתוב בספר דברים לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה 
והם גרעו את כל המצוות בדבר שאין להם נבואה ולא תגרעו ממנו אתכם 
כי גם דם הפסח במצרים , והרעיון הזה מבוטל משרשו ,ים לעשות כןמהאלק

לא בא לכפר או לבטל שום מצוה ממצוות בני נח ומצות המילה שנתנה 
ואדרבה יחד עם קרבן הפסח ישראל גם נימולו וכמו שכתוב כל ערל . לאברהם

ולזה התכוון הנביא יחזקאל באומרו ואעבור עלייך ואראך  )שמות(לא יאכל בו 
אמר דמייך ולא . בוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיימת

ולא עוד אלא שכמעט , דם פסח ודם מילה, דמך כי היו שני סוגי דם באותו יום
וכל ענין הדם על . כל מצוות התורה נתנו לאחר צביעת הדם על המשקוף

צים ואיך רו .בלבדהמשקוף היה כדי למנוע המשחית מלבא לבתי ישראל 
לדמות את דם ישו לדם הפסח ולבטל את המצוות כאשר דם הפסח עצמו לא 
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כך שגם מצד ההגיון וגם מצד מי שאמר זאת אין זה אמת . ביטל שום מצוה
אלא דברי אדם שרצה להקל לעצמו את עול המצוות והמציא את הרעיון ועבר 

  .על לא תגרע
פרט (דות בשלמות לידיעתך מתיא ושאר תלמידי ישו שמרו על כל מצוות היה

ורק מאוחר יותר . גם לאחר מות ישו ,)לכישוף שעשו למשוך את ההמונים אחריהם
התנתקו מאמיני ישו מהיהדות כאשר ראו שהיהודים לא מאמינים לדמיונותיהם 

  .למרות שלא יקיימו תורה ומצוות, ורצו להרחיב את אמונתם בתוך הגויים
דשה אינם בכלל האסור להוסיף שאלתי אותך מדוע דברי הברית הח, דבר שני

במילים כה אמר ', הלא הנביאים כולם נבאו בשם ה, על דברי הנביאים והתורה
אבל תלמידי ישו שכתבו את הברית החדשה מעולם לא , ל- והם שליחי הא', ה

ובכל ספרי . אלא מספרים את ההסטוריה של ישו ואת דבריו, ל-נבאו בשם הא
שבמתיא מוזכר , ומה ענית לי, ם האלהברית החדשה לא מוזכרת נבואה בש

', אלא על כל מוצא פי ה, שלא על הלחם לבדו יחיה האדם' שישו אמר בשם ה
ישו לא נבא ולא אמר משלו כלום אלא ציטט , האם תשובתך הגיונית, שים לב

אבל עדיין אין שום , פסוק מספר דברים כמו שגם אתה וגם כל אחד יכול לצטט
 אחריםוהם דברי . שישו משיח שיאמרדשה בברית הח' נבואה ומאמר ה

, ואיך אתה מאמין בהוספה זו. שבמאמר זה עברו על הכתוב אל תוסף על דבריו
' לא דניאל ולא ירמיהו התכוונו לישו בדבריהם ובטח שלא כוונו להפר ברית ה

היה עם ישראל ' וברית ה. עם ישראל מסיני בקיום המצוות בזמן מן הזמנים
ובספר דברים , ני וגם במדבר כמו שכתוב בסוף ויקראגם בסי, כמה פעמים

עם  ברית חדשה נוספתיכרות ' והבטיח הנביא ירמיה שה) פרשיות כי תבא ונצבים(
ולא כדי , ישראל שיזכרו את התורה ותהיה חקוקה בלבם כדי שיקיימוה

  .שיבטלוה
תודה שזו טעות להאמין שישו במותו ובדמו ביטל , אם אתה אדם ישר וכנה

י תלמידיו "ושכל ענין משיחיותו נאמרה לא בנבואה אלא ע, מצוה שהיאשום 
הגמרא שאתה חושב שהיא בגדר לא תוסיפו על , דרך אגב .שהעריצו אותו

היא תורת הפרושים הנזכרים בברית החדשה כפי שישו עצמו סמך , הדבר
עליהם ונהג כמותם והיא פירוש של התורה שנתנה למשה בסיני כפי מה 

והמשנה והתלמוד שנכתבו בזמן מאוחר לא הוסיפו . משה בעצמו שפירש אותה
  .מזמן מתן תורהבעל פה כלום משלהם אלא כתבו את מה שנאמר ונשמר 

השתמש בכשוף כדי למשוך את דעת שישו ההסטוריה האמיתית של ישו היא 
י כחות "ע, ועשה את המופתים הכתובים בברית החדשה, ההמונים אחריו

ומה שכתוב בברית החדשה שישו לא רצה לשמוע , שטןהשדים והרוחות של ה
וביניהם  ווגם חמשת תלמידי, זה שקר שבא לכסות על מעשיו, בקול רוח השטן
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הסנהדרין בירושלים דנו את ישו , מתיא למדו ממנו את השיטה והלכו בדרכו
דנוהו  ,"מכשפה לא תחיה"ומצאוהו עוסק בכשוף ומכח הכתוב בספר שמות 

למרות שהנציב הרומאי פונטוס פילאטוס היה מקורב , ליהתסקילה הכוללת ב
תלמידיו מתיא , לאחר מותו. דבר שגרם לדחיית דין המות בכמה חדשים, אליו

הלכו בדרך ישו ועסקו בכשוף כדי למשוך את ההמונים  אחריםועוד ארבעה 
  .וגם הם נדונו לתליה בפני הסנהדרין בירושלים, להאמין בישו ובמשיחיותו

איך בשם המשיח  וראה, ה ישר וכן עם עצמך וראה את האמת בדבריהי ,אמיל
אלפיים שנה שדדו ורצחו יהודים בכל אירופה ובמקום שמותו  ,המדומה ישו
ותבין שמה שכתב דוד המלך בספר שמואל , הקרין את ההיפך, יקרין גאולה

ומכשפיהם של ישו ומתיא יצאו רוצחי , נתקיים במאמיני ישומרשעים יצא רשע 
 .ובזמן האינקוזיציה, אנשים נשים וטף חפים מפשע ובפרט בזמן מסעי הצלב

עם קצת הגיון תראה את האמת הנצחית שנתנה בסיני לעם ישראל ולך בכללם 
אנו למשיח בן דוד  כי היא תורה שלא תומר ולא תוחלף לעולם ועדיין מצפים

 .שיבא ויגאלנו
  אמיתות הזוהר הקדוש

את בהם קיבלנו  .פ"בעשנשנו ים סדרי משנה ששת אלפב כללהתורת הקבלה נ
 אמר" דוגמתקבלה כ דברי יםזורמגמרא בו. לפי סודם הםיסיבותוההלכות 

ה "קבשה למרות ,2ה מניח תפילין"או שהקב. 1"ישמעאל בני ברכני ,ה"הקב
, קידושיןאומרת הגמרא ו. גוף ואין לו דמות הגוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף נואי

שחי עד שמעון הצדיק וש ,סרים רק לאנשים מיוחדיםמנששמות קודש היו 
בתלמוד ו .םבברכת המפורש 'מזכירים את שםהכהנים היו , תחילת בית שניב

תמיד . ארבעים ושתיים אותיות ושל שבעים ושתיים אותיותשם של מוזכרים 
התנאים הקבלה והפשט הלכו ביחד בישיבות , בעם ישראלהקבלה עברה 

  . בתשובותיהם רב שרירא גאון ובנו רב האי גאוןוכמו שכתבו . םוהאמוראי
כי   3ן"אומר הרמב ,"יולד בן לנעמי"אמרו הזקנות לרות כשרות ילדה את עובד 

רק אחרי . נעמיבן  מחלוןגלגול  עובדשו החליצהסוד הייבום ואת ידעו  הן
אצל גדולי  הונשארהקבלת נתמעטה בגלל קושי השעבוד והגלות , בבל גלות

  . ישראל במסורת

יחד  הלמדשעל הכתב היה רבי עקיבא  הקבלההראשון שהתחיל להעלות את 
ת תלמידיו שבעלולמדה  ,נחוניה בן הקנה' ר אצל ,כהן גדול ישמעאל' עם ר
הוא מסר להם את כל , רבי שמעון בר יוחאיוהם רבי מאיר בעל הנס וביני

  העלו עקיבא' תלמידי ר. פ"ם העבירו אותם לתלמידיהם בלחש ובעהו, הסודות
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בן יוחאי שמעון רבי , את שאר חלקי התורה שבעל פה על הכתב פרט לקבלה
שכתב  אבא' על ידי תלמידו ר על הכתב הלהעלותהוא היחידי שקיבל רשות 

עקב אבל  ,תורה שבעל פה להעלות על הכתבהיה אסור  אמנם .את הזהר
" הפרו תורתך' עת לעשות לה"דרשו את הפסוק הם . כתבוהחולשת הזכרון 

  . מטעם זה הכתב את המשנ, אחר כךוהתירו לכתבה כמו שרבי יהודה הנשיא 
  עברו בסתר ביןוהדברים . הגאוניםחכמי התלמוד והיה בידיהם של  זוהרה

 ספר הזהר. בכמה מקומות בתחילת האלף השישיתגלה הו, חכמי ישראל
רבן אחרי ח הגיעו לספרדישראל . נדפסההזהר מספר  המקורי הוא גדול פי מאה

במוזיאון . ספרד מלךעבדים לכ מחריב בית המקדש שלח אותם מתנה, בית שני
כתוב מתנה יהם על, מזהבאפשר למצוא פריטים של בית המקדש במדריד 

  . הזוהרלהם נשלח  ולבקשתם .למלך ספרד ,שלמהמקרש ממ י"טיטוס שרמ
כתבי יד של  המלך תינמצאו בספרי "יטלהטול"ולדו בטבתחילת האלף השישי 

וקרא להם היהודים  תבאמרו לו זה כ מה הםהתעניין שכ. גמל שאמכ הזהר
. ולהעתיק אותוקובץ אחד בלבד להוציא משם וגילו את הזהר והצליחו 

עטף ש ן בדיוק יהודי אחד בצפת קנה דגים מערביבאותו זמ. בעולםוהתפשט 
כל . הודי ראה שזה מאמרים בארמיתהי. עברי בניירות כתב יד םתולו א

מיד קנה עוד ממנו דגים כדי שיעטוף לו . היהודים ידעו ארמית בגלל הגמרא
אותם ושאל אותו מאיפה הניירות האלה הוא אמר לו מצאתי מערה עם חבילה 

הלך ואסף ממנו את הניירות . גדולה של ניירות אני עוטף עם זה את הדגים
ספר הזהר . שני סוגיםל נחלקהזהר  לכן. "זהר חדש" ספר כולם ויצא מזה

  .שנמצא בצפת "חדשזהר " ספרו, רגיל שהגיע מספרדה
 םהוציאו. והגיע לירושליםהכתבים רבי ישעיה שאסף את  היהת בין אנשי צפ

אין . מדרש רבי שמעון לכן הראשונים מזכירים אותו בשם ירושלמי בשם
  . התלמוד ירושלמי אלא לזהל כוונתם

אלף החמישי סוף הב ממגנצאי רבי שמעון "עשנכתב  "שמעוניילקוט "ספר ב
' רמרן גם . על רותחדש זוהר מצטט קטעים שלמים מ. י"ם ורש"בתקופת הרמב
לא ש. זהר לרבי שמעון ופוסק הלכה על פיומייחס את הא "יוסף קארו זיע

רבי שמעון בר ש כיוןכותב שו ,רותלפי זהר חדש  להניח תפילין בחול המועד
. םניחלה אסור ,ותב בזוהר שמי שמניח תפילין בחול המועד חייב מיתהיוחאי כ

בעת ובעונה אחת התפשטו מירושלים ושהגיעו מטולדו ספרי הזהר  שני
כל עיוור יכול . בכל עם ישראל כמו אש בשדה קוציםבתחילת האלף השישי 

  . ולראות היום כמה נבואה וקדושה יש ב
ערב  של לוניחיהיה שלטון  הגלות בסוף מר שכשישראל יחזרו לארץוהזהר א
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, תורהשומרי ישלטו וירדפו ש, ושהם יהיו השרים והשופטים. בני ליליתרב 
אנו . היום זו מציאות מוכחת. דבר שאף אחד לא חלם עליו לפני מאה שנה

 שהתפרסם לפני שבע מאות ושבעים שנה רזהבם שנכתבו רואים את הדברי
  .חיים מול עינינו פרשת נשא
שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי  פרשת נחן כותב בזוהר הקדוש רבי שמעו

אם לא יזכו ו ,יתחילו להתפשט כל סודות המרכבה בעולם הזה בצורה רוחנית
כל מעשי  .כל הטכנולוגיהב אנו רואים את מעשה המרכבה. גשמיתאז בצורה 

לא זכינו שזה יהיה , בטכנולוגיה גשמיתהמרכבה הרוחניים באים לידי ביטוי 
א את הטלפונים המציהתחילו ל ומאז, ר הומצא החשמל"בשנת ת. רוחניותב

הזהר כתב את הדברים האלה . וזה הולך ומתקדם ואין לזה סוף הטכנולוגיהוכל 
דברים שרק אדם בעל קדושה  ואל. בצורה מדהימהנו שמתגשמים לעיני

ולא רבי  ,יכל לאמרם מדעתולא רבי משה דלאון . מיוחדת יכול לומר אותם
מי . רבי שמעון בר יוחאיהתנא האלוקי י "נאמרו עהם  .ברהם אבועלעפיהא

כנראה ש. ספרדמ שפעל הרבה בציבור להפיץ ולמכור אותו זה רבי משה דלאון
. תופרנסלוהתחיל לעשות העתקות  ,מצא את כתבי הזהר או קיבל העתק מהם

 אפילו בפעולת. ה בהבנת הזהר בכמה דבריםהזהר וטע אתהוא גם פירש 
 ,נוסחת הזוהר בשלמות בידו תההילא כי , הסדר שבזוהרשינה מספירות הוא ה

, פסו במנטובא ובקושטאדשונים שנ כתבי ידמכמה  שבידנו מורכבזוהר כי ה
לא כל הדפים בדיוק ,טולדות יספרימיד  כשלקחו את הכתבכי . שוניםכתבי יד מ

באותה תקופה . נהיו כמה שינויים בין ההעתקות שלהםו. הגיעו לכל המעתיקים
עתיק קטעים הנטי שמבוגר ממנו בכמה שנים היה רבי מנחם רקא ,בדיוק

אנטי קרכמעט רוב ספר ה. רבי משה דלאוןי שונה משל "מכתמהזוהר שלמים 
במאה הראשונה של האלף . שבידינונוסח כ. על התורה הוא קטעים מהזוהר

. העולם הבאשחיבר כמה ספרים ביניהם חיי , רבי אברהם אבולעפיהחי השישי 
הוא היה אדם קדוש . והתנהגותתו ומחלוקת בגלל תורשנויה בהוא היה אישיות 

המון  רמזן מ"הרמב. מוצדקתסיבה  ללאלו את הזוהר  יםחסיימ כמה חוקריםו
יש . ששורשם בזוהר, יאלרעז עזרא ורביסודות של קבלה שקיבל אותם מרבי 

א ונתפס בוורשה בשנת שחיבר רבי דוד לורי "קדמות הזוהר"ספר שלם שנקרא 
קטעים . פ דברי הזוהר"מוכיח שהמון תשובות של הגאונים בנויים עשז "תרמ

וס הלוי שהיה במאה האחרונה של רבי טודר "אוצר הכבוד"שלמים בספר 
בפירוש שנגלה י כותב "רבינו האר. אלף השישי מזכיר דברים מהזוהרה שלפני

היו עדים . שדיבר אתו רוחני ידלרבי יוסף קארו היה מג, י מחבר הזוהר"לו רשב
רבי שלמה הלוי . ששמעו את רבי יוסף מדבר כשמתוך גרונו מדבר המגיד

 ,מעיד שרבי יוסף קארו עמד כחצי מעולף "לכה דודי" הפיוט אלקבץ מחבר
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המגיד דיבר דברים נפלאים ועודד אותם על . ומפיו יצאה השכינה ודיברה
בשם הוא כותב תמיד  "שריםמגיד מי" וובספר. הלימוד של ליל שבועות

כל יוסף קארו דע לך ' לרהוא אמר . "של רבי שמעון ושקדהזוהר ה", המגיר
  .כי זו תורתושמחה גדולה  שמחרבי שמעון , לומדים זוהרפעם שאתם במירון 

 ,בישיבות האמוראים צאיםשנמ קבלה ספריבתשובותיו על י גאון מדבר הא רב
  . זהרשמתאימים לומצטט קטעים 

בכל תפוצות ישראל  והתחילו להתגלגל, כשהתגלומיד  התפרסמוהיד כתבי 
בבת אחת בשתי מהדורות  הוא נדפס. שקדשוהו והחלו לחשוש לחומרותיו

  .איטליה שם היה ביקוש גדול לקבלהשונות במנטובה ובקרימונה ב

, ותורתו הפכה להיות כתורת משה ,י שאישיותו התקבלה בכל עם ישראל"האר
אנשי צפת . רבי שמעון י"נאמר ע הזחרשכשאמר חרונה נתן את המילה הא

אתו קבוצת תלמידים  לקח ,י עלה ממצרים לצפת"כשרבינו הארש שראו העידו
. ונטו אוהלים שם. רבי שמעון לקברג בעומר "שה ימים לפני לד אייר של"בי

ג בעומר "בל ,שמעון המחבר' מתוך ידיעה שר שה ימים למדו את כל הזוהרשל
היה קהל עצום . שמעון והזוהר' לכבוד ר סיום סעודת עשה שם י"רבינו האר

קבר ל ובא, כורדיסטאןו, בבל, ארץ ישראל ומצריםכל אנשי צפת ויהודי , שם
י שתלמידיו ידעו "ורבינו האר. מסורתזו הייתה . ג בעומר"רבי שמעון לל
רב תלמיד  הגיע לפתע ,ד לכבודה של תורהרק, כגדול מכולםלהעריך אותו 

בין . שניהם דוורק י"נו הארוהצטרף לרבי, כחכמי המרוקאיםבוה לבוש גחכם 
עם הארץ שהיה מוכר כ. זיקריאאלעזר  נקראהציבור היה השמש של צפת ש

ורקדו שלשתם אותו צירף  לריקוד האדם הגבוה שהצטרףו. ללמודשלא יודע 
 איך רבם הגדול והנערץ רוקד עם. על בזיון התורה נפגעוי "האר תלמידי. יחד

יודעים מי  נוניא, 'חילול ההאין זה  ,ואמרו ל, בדרכם לביתו. שמש פשוט
זו , כיצד רקדת אתו, שאינו יודע ללמוד אבל השמש, תוהתלמיד חכם שרקדת א

שהתלבש . רבי שמעון בעצמו התלמיד חכם היה ,אמר להם. בושה וחרפה
ים אחד מהצדיקים הגדולתלמיד חכם ואת השמש הזה שהוא בדמות גוף וצירף 

תלמוד "פירוש על ומצאו  מיד רצו לבית השמש. הנסתרים שיש לנו בדור
כתב את ספר ו, באותו יום הוא מונה להיות רב בצפת. שהוא כתב "ירושלמי

אין לנו ויכוחים  הספרי וגדולי ישראל אישרו את "אחרי שרבינו האר. "חרדים"
  . ושאלות על קדושת הזוהר

' וסף שנתחבר על ידי רננמצא ספר , תקובין דפי הזוהר שנמצאו בטולדו והוע
גם הוא כזוהר כתוב ארמית אבל לשונו " תיקוני הזוהר"שמעון שקראוהו 

בספר זה השתתפו נשמות שירדו מגן עדן והקשיבו  ,ודבריו יותר סתומים
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     .שמעון והתווכחו עמו' לתורתו של ר
משה  נשמת ימרכיב נכבד מהספר הם דבר. כמה חלקיםמהזוהר עצמו מורכב 
ונקרא  ,שמעון והסבידח לו את סודות טעמי המצוות' רבינו שנתגלתה לר

. את ישראל צאנו' הוא משה הרועה הנאמן שבידיו הפקיד ה" רעייא מהימנא"
עץ "ספר כל  .העולמותכל שעוסק בבריאת  ."אדרא רבא"יש חלק הנקרא ו

 "אאדרא זוט"ו "האדרא רבא"וסודות הקבלה העמוקים בנויים לפי  "חיים
ם העמוקיהסודות שבהם אלה שני חלקים  .שמעון ביום פטירתו' רשאמר 
   ,ושתי האדרות י בנויה לפי תיקוני זוהר"תורת רבינו הארעיקר  .שבזוהר

שנלקחו . י"יש בזוהר מאמרים המצטטים את שמות האמוראים שהיו אחר רשב
כך  ו בעקבותלתוכ טעותדפוס בוהוכנסו ב, מהגהות קוראים שכתבו בצד הספר

ל שחיבר "יעקב עמדין זצ' כמה מחכמי ישראל פקפקו בקדמות הזוהר ובפרט ר
חובר בהמשכים והר הזש בטענהאבל דבריו נדחו " מטפחת ספרים"ספר בשם 

ל שבנוסף לגדלותו הענקית בתורה "א זצ"החיד. שמעון עד לאחר התלמוד' מר
למידיו שמעון ות' הוכיח שהזוהר נכתב על ידי ר ,היה היסטוריון מומחה

וחלק מדברים , במסורת בעל פה שהיתה בידםשצטטו את מאמרי התלמוד 
  .ברוח הקודש וכך נתקבל הספר כדבריושקבלו 

עם תחילת הדפוס התפשט הזוהר בתימן שהפכו לחסידים נלהבים לדבריו 
נגועים בציונות שחפשו כופרים  אבל יהודים ,ל הבנויים עליו"ולדברי האריז

וישרתו  ישראל ארץקיבוציהם שהקימו בלמענם את  עבדים שיבנו -פועלים 
 אללפתות אותם לעלות לארץ ישר מחופשים לרבנים אותם הגיעו לתימן

 והתארחו בביתו של אחד מרבני צנעא בשם,  כביכול לשם מצות קדושת הארץ
והסיתו אותו נגד הזוהר והשפיעו עליו להתנתק מאמונה בה ולנתק  קפח יחיא

 והוא י צנעא ושאר ערי התימן נדוהו ככופר ונלחמו בורבנ. גם את כל קהילתו
ים בזוהר עד מנלחו" יםעדרד"התבצר בעמדתו והקים דור תלמידים שנקראים 

כופרים שאסור להשתמש כ נםלפי ההלכה דיעד שגדולי ישראל קבעו שהיום 
קונה תפילין ומזוזות שכתב ולכן מי ש. בספרי התורה והמזוזות שהם כותבים

  . י או לאעדרד הכותבלבדוק אם  ייבחאותו תימני 
כאשר פרצה ששאביו היה עד ראייה  ,רבה של יבנה סיפר לירבי יחיאל גברא 

הוא ולעיניהם , חזור בועה לשכנעו שינרבני צאליו ו באקפח  יחיאהכפירה של 
ובשבוע  ,זה היה ביום שישי. על הקרקע ודרך על זהזרק לקח ספר זוהר 

של הזוהר  ה קינא את כבודו"הקב. ההלויה שלו תהכבר היביום ששי שלאחריו 
  . וגבה את המחיר מיד. ושל רבי שמעון

. להביא את המשיח רצהפורת יוסף תלמיד חכם ממקובלי ש ,רב אחדסיפר לי 
ה שלא יכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו "נשבע הקב"הגמרא אומרת 
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ם בייחוד יסוייש סוד משלפי הזוהר י "האר כותב, "ישראל לירושלים של מטה
כי אם מכוונים  ,בניקוד שלונו אסור לכוו "שמונה עשרה"תפילת בשה "של הוי

גורמים לו לעבור על ה לירושלים של מעלה ו"יסים את הקבמכנ ,וניקודבאותו 
לכן נאמר ו. השבועה וכדי שלא יעבור על השבועה הוא יביא את המשיח מיד

עד  הוררו את האהבתעאל תעירו ו לא, השבעתי אתכן בנות ירושלים"
 . הגאולה להביא את' אל תכוונו את השם הזה עד שיחפוץ ה, שכוותו. "שתחפץ

לירושלים ה "כוון להכניס את הקבואכנס כעת להתפלל אאמר אני  ומקובל זה
שמונה "תפילת את ועמד  .שיבוא המשיח מה שיהיה יהיה כדי, של מעלה

שהתחיל כ, ותפילין עם טלית, בשטיבלך של בית ישראלשל שחרית  "עשרה
  . לירושלים של מעלה' להכניס את ה לא נתנו לוכי , ל ומתנפ את התפילה

ג בעומר לרבי שמעון "בל נוסעפטילון היה בכל שנה יהודה ' הצדיק הנסתר ר
גישה קשה וה. אנשים מגיעים לציוןכידוע אלפי , שליווהוהיו אתו כמה ו

להם תתפסו  יה אומרשה שמעתי בשם אחד המלווים .והדוחק רב ואיטית
בכל שנה זה היה , הקבר ו לידמדעדקה ו בבגדו ותוך פסכולם ת, ונגיעבבגדי 

  . חוזר על עצמו

, תוך הלימור, וןלילה אחד רבי יוסף וולטוך למד זוהר ליד הציון של רבי שמע
, קום מהר" ןבאת לפה ליש", ועק עליוצו עומד מולוראה זקן אחד  .התנמנם

פתח  טרם, פטילוןיהודה' רלנסע , ר כשסייםבבוק. למודעורר אותו להמשיך ל
  . רבי שמעון העיר אותך מהשינה ,פטילון' ראת הפה אמר לו 

יושב "ם ספריהבר מח, קדוש עליון , היה מגדולי חלבשנטבי ערבי אברהם 
ד את כל למכשהגיע יום פטירתו ישב על המיטה ו. "חכמה ומוסר", "אוהלים

והוא היה  כשגמר היו שמונה אנשים בחדר, וזוטא שבזוהר אהאדרא רב
החכם אומר קדיש איך  ,חברולאחד המבקרים  שאל ,עמד ואמר קדיש, התשיעי

פה נמצא אמר להם רבי שמעון אברהם ו' שמע ר, בלי מניין אנחנו רק תשעה פה
רבי שמעון בא . ומסר את נשמתו "שמע ישראל"אמר  ,גמרכש, עשרהל והשלים

  . ללוות אותו
הזמין אותי  "עץ חיים"ספר כשסיים את ל "זצ שאול דוד חי' ח רביומורי 

פתאום קם רועד , ולידי ישבו בני ואדם נוסף ,ת הסיום והושיבני לידוסעודל
כולו שיהיה רווח ביני לבינו ועמד והסתכל על המקום הריק כדי , וודחף אותנ

ל "זצ עם חכם יהודה פתייה "עץ חיים"את ספר כשסיימנו , אמר רבותיו. רועד
י "ורבינו האר בן יוחאי עכשיו נכנסו רבי שמעון ,ואמרבסעודת הסיום קם 

ואני אומר לכם שעכשיו נכנסו חכם יהודה פתייה ורבינו , להשתתף אתנו בסיום
אחרי כמה דקות התעשת . י לכאן והם יושבים כאן להשתתף אתנו בסיום"האר
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  . והם יצאו והמשכנ, לכיוון הדלת ואמר שלום עליכם  סתכלוה
  זווגים

אמר רב משום רבי ראובן האצטרובילי מן התורה ומן הנביאים  1אומרת הגמרא
ויען לבן לבתואל ויאמרו מן התורה דכתיב . אשה לאיש 'מה -ומן הכתובים

מן . היא 'ואביו ואמו לא ידעו כי מהמן הנביאים דכתיב  .יצא הדבר 'מה
לא וכי יש לשאול  .אשה משכלת 'מהובית והון נחלת אבות הכתובים דכתיב 
  . גם בתורה גם בנביאים גם בכתובים זכרנמדוע , מספיק פסוק אחד

לח את למה הוא ש , 2אברהם ידע שרבקה היא בת זוגו של יצחק הרי ויש להבין
לו היה יכול לומר . בין השואבות מי תיתן לו מיםולבדוק , אליעזר למצוא אשה

שלכל זיווג יש  הוא והעניין. רבקהבקש את לך לבית בתואל ול מפורש
ליצחק שנולד משרה שכולו קודש ובפרט זיווג ל מפריעיםם החיצוני. קטרוגים

לא לדבר על שלכן היה צריך , קדשים היו הרבה קטרוגים כי המקטרגים פחדו
אבל להוציא מהפה לא  ,ידעו בסתר שרבקה בת זוגו, גם אליעזר וגם אברהם. זה

מיד  ,וכשתמצא .בת זוגתו של יצחק עיר שנמצאתהההליכה אל רק על . דיברו
כשלבן בא להפריע גילה שהיא כבר . לקדשה מבלי שהחיצונים ישימו לב

כשמשפחתה ראו שהכל נעשה בצורה שכזאת והיא כבר נתקדשה לו . התקדשה
, שתי הקליפות הקשות לבן ובתואל ,יצא הדבר 'אז אמרו מה, מרצונה הטוב

הם , כל לדבר אליך רע או טובלא נואמרו , ורצלמרות שהם מצד עצמם לא 
הנה רבקה לפניך קח , הבינו שזה משמים, הקדימו את הרע כי זה היה רצונם

  . ולך ותהי אשה לבן אדוניך
3שנאמר. אדםנקראים  ישראל

אתם קרואים אדם ואין אומות העולם . אדם אתם  
ויאמר כתוב . אשההיש מופיע בתורה אשה ו גם וכך 4אלא הארם .קרואים אדם

ודמות היא  ,החיוביהצד  צלם זה זכר בצלמנו כדמותנו אדםם נעשה יהאל
נהיה אחד , החיובי והשלילי ,הדמותוהצלם כשמתאחדים  . השלילי הצד. נקבה
מי שעושה אותם . נפש רוח נשמה חיה יחידה ה נותן באדם ניצוצות"הקב .שלם

הגוף מעבה והופך , כשהניצוצות יוצאים הם כענן. אדם היא האשה לדמות
. חלק הנפשת נשארכי . אדם נפטר נשארת דמותוכשגם , לדמות אדם םאות

בחינת  הנפש היא הדמות, הנשמה היא המפעילה. יוצרת את צורת האדםש
. ים את האדםהויברא אל. אבל, בצלמנו כדמותנו אדם נעשהמר ה א"הקב, אשה

ים הכל צלם אל. ת עשר הספירות שברא את העולם בהןכדוגמ ,בצלמו .לא אדם
בצלם . עשר ספירות שעומדים בצורה של יושר במעשה מרכבה וא כדוגמתה

   בבריאה עצמה .הדמות היא. ים ברא את האדם זכר ונקבה ברא אותםהאל
   
  'ראה תוס. 4 יחזקאל. 3.'ב כ"י בראשית כ"ראה דש. 2: ח"מועד קטן י. 1
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 האדםויהי  ,ויפח באפיו נשמת חיים ,עפר מן האדמה ,יצר את האדםיו ,נאמר
. לא אדם .אשר יצר האדם את וישם שם ,גם בעדן אלהים 'ויטע ה .לנפש חיה

 'ויצר ה". אעשה לו עזר כנגדו. לבדו האדםים לא טוב היות האל 'ויאמר ה
לראות  האדםואת כל עוף השמים ויבא אל  ים מן האדמה כל חית השדההאל

י דבר "אומר רש, "הוא שמונפש חיה  האדםיקרא לו וכל אשר י, מה יקרא לו
מלמד שבא האדם על כל בהמה וחיה ולא  ,זאת הפעם עצם מעצמי" ,מוזר

ל מנו את שתים עשרה השעות של יום "חז ."נתקררה דעתו עד שבא על חוה
איפה היה יכול להיות . ל ששכב עם הבהמות"בחז מקוםולא מוזכר בשום ששי 

לא  דםולאלכן , על מה מדובר כאן. אחרי שעה כבר נוצרה חוה, לו זמן לזה
ואילו לאדם לא מצא , להאדם מצא ).לא כתוב ולהאדם אלא לאדם(מצא עזר כנגדו 

, לשכב כבהמה היו לו הבהמות. שיוכל לשכב אתה פנים מול פנים. עזר כנגדו
תרדמה וישן  יוהפיל עלוכש. מצאאבל פנים מול פנים לשם עניין רוחני לא 

 האדםשר לקח מן ם את הצלע אהיאל' הויבן  ,נאמר קח אחת מצלעותיוול
זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי  האדםויאמר . האדםאה אל ילאשה ויב

את אביו ואת אמו איש על כן יעזב . קחה זאתולאיש כי מ אשהלזאת יקרא 
ולא נאמר  .האשהוהנחש היה ערום ויאמר אל . והיו לבשר אחד באשתוודבק 

משך כתוב ותרא ובה . האשהשהוא דיבר עם ה התורה הדגיש, "לאשהויאמר "
כמו . שתי בחינות כי הן. םיכי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעיני האשה
והאשה היהודייה  ,אתם קרואים אדם. האשהו אשה יש, האדםאדם ושיש 

את אביו ואת  אישבסוף על כן יעזב  כותבת התורה . ולא האשה ,נקראת אשה
  . איש ולא אדם. והיו לבשר אחד באשתואמו ודבק 

ובהמשך . חהקול מאישכי  אשהאשתו לו, אישקרא לעצמו ר "אדהשם איאנו רו
 האשהוכתוב אל  האדםמגן עדן אלא את  אדםלא גירש את  'כתוב בפירוש שה

תשוקתך והוא  אישךנך בעצב תלדי בנים ואל וצבונך והריאמר הרבה ארבה ע
לומר א בשינוי זה . אמר כי שמעת בקול אשתך ולאדםב שינה וכתו. ימשל בך

את סבל ההריון והלידה ותשתוקק " האשה"האשה תסבול בגופה הנקרא ש
בנפשו בדאגת  אדם אבל ענשו של ,הוא בעלה להתחבר אתו אישהבנפשה אל 

ים האל 'הכמו כן כתוב ויעש  ."האדם" לאולא  "אדם"לאמר הפרנסח ולכן 
. כי העור הוא לבוש הנפש ולא להאדם. שםיכתנות עור וילב לאדם ולאשתו

היה  האדםים הן האל' הויאמר " ,שכתוב ,כפחדןחס ושלום נראה ' ה ,בומהכתו
ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי פן כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה 

ר יקח מעץ החיים ויעשה נגד "חושש שאדה 'בכתוב נראה כאילו ה. "לםולע
אף והלא , בא לקחת מעץ החייםיאת ידו כאשר  היה יכול לשתקוהלא  ,רצונו

נכון שיש בחירה אבל מה עניין . ה"אחד לא יכול לחיות נגד רצונו של הקב



קכג                              יוסף           זווגים                               נר          

ר נגד רצונו ושיחיה "כאילו הוא חושש מה יעשה אדהעצמו ה מציג "שהקב
אחרי שנגמר הסיפור הזה מופיע . ידע את חוה והאדם  .האדםויגרש את . לעד

 אדםאלהים ביום ברא  אדםזה ספר תולדות , ולא האדם אדםהכל כתוב בלשון  
כי , או בצלמועשולא אמר בצלם כמו שכתוב כש .אלהים עשה אתו בדמות

, כשנשאה זכר ונקבה בראם .עשה אותו שלם כשנשא לחוה שנבראה בדמות
כי למרות  .ולא אמר בהבראם, ביום הבראם אדםויברך אתם ויקרא את שמם 

 אדם ויחי .ביום הבראם הפרידם וזווגם פנים בפנים, שנבראה אתו מאחריו
אחרי  אדםויהיו ימי . שים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא שמו שתשל

  . וכל זה דורש הסבר. הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
עוד נפש  יועלומ. נפש מהדומםמ האדםה ברא את "הקבוהעניין הוא כי 

 תארבע. ומעליהם נפש חושבת ומדברת בעלי חייםמנפש יהם מהצומח ומעל
ה "הקב. הם מרכיבים את התשתית הגשמית של האדםו האדםאלה נקראים 

את  ויברא, ולכן. העשיה שהיא דרגת נפשעולם מ, בצלמנו אדם נעשהמר א
 ויהי, על דרגת המדבר נשמת חייםויפח באפיו  .הבריאהעולם מ גשמי האדם

על ידי נשמת חיים , ומדבר, חי, צומח, שכולל נפש וגוף מהדומםהאדם 
כי שכנה באפיו נפש מעולם  "נעשה אדם"שעליו נאמר  לנפש חיה, יושבאפ

כדוגמת שלדה של . "אדם"חיי נצח שנקראים  ,"חיה"של עולם הנקרא העשיה 
ולפי מידת גודל , )חושב ומדבר(ששתל בה מנוע שיפעל  ),חי, צומח, דומם(רכב 

  . שבו יגדלו ביצועיו) חיה( המנוע

ואני מעיד , שכלווכל בעל חיים . מבינים, אוכלים טורפים, בעלי החיים רצים
עלי שמים והארץ שחתולה עמדה מול פטילון ודיברה איתו והייתי בחור בן 

אבל הוא הבין כל מה , אותה מייללתשבע עשרה ועמדתי בצד ושמעתי 
באה ותפרה בשבת ש האמרה לו שהיא הייתה בחורה צעירסיפר לי ש, שאמרה

היא עמדה על שתי , חכי מעטה בין ואמר להוא ה. בגלגול חתול ורוצה תיקון
אחרי כמה דקות שהוא סגר את העיניים . רגלים זקופות מולו ממתינה לתשובה

אמר לי היא , אמרתי לו מה קרה. יצאה החוצהו, אמר לה תלכי כבר הכל מתוקן
יצאתי . היא נדרסאמר לי ה, אמרתי לו לא שמענו כלום. היא מתה ,כבר מתוקנת

  . תה מעוכה והכרתי אותהלרחוב וראיתי או

בכוזרי כותב שיש ליהודי , דומם צומח חי ומדברמורכב מתשתית האדם 
ארבעה חלקים . זה חלק חמישי. יהודי ,מדבר ,חי ,צומח ,דומם, חמישה חלקים

לא כתוב , שנוספה עליהם הוא נשמת חיים .אדםהחמישי נקרא , האדםנקראים 
נפש רוח נשמה חיה  'בחייש . בלדרגה הוא קי ואלא איז, "אדם"ויהי האדם ל

זה הוא יכול עם  ,נפש חיה 'בחיהוא קיבל , וכל אחת כלולה מכולן ,ויחידה
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גם לא משיח . אף אחד לא יכול להגיעדרגת יחידה ל .לעלות עד כל דרגת חיה
  . להגיע עד האצילות של החיהיהיה ל כוצדקנו שיגיע לדרגה גדולה י

כמה  האדםבלי גוף  ,יכול להיכנס אדם אבל ,מגן עדן האדםגירש את  'ה
בשביל זה , היא גוררת אותו לחטוא נפש הבהמיתהשמורכב מ אדםהכי , שרוצה

נפש . הנפש הבהמית שמחטיאה אותנו לכפר על. רבנות של בעלי חייםיש לנו ק
מדומם צומח חי בלתי מדבר ומחי  הבנוישהאדם נפש , אוטלא רוצה לח אדם

, בעלי חיים בגוףנפש לכולנו יש , ם הזהתאוות העול תרוצה ואוהב, מדבר
ה ברא את האשה הוא לא "קבהלכן כש ,אדםנשמה טהורה שנקראת  יהומעל

כי החומר של , הוציא מתוכו צלע וברא מזה את האשה אלא ,א עצם חדשבר
. באדם הנשמה שהוא נפחמם וג, הצלע היה בנוי גם מדומם צומח חי מדבר

כל המצוות קיבלנו כמעט . אישוא נקרא ה. קחה זאתול מאישכי  "אשה"וקראה 
הבהמות והחיות הוא ר לא בא על כל "אדה. בחינת אדםזה כבר כי . אישר אבתו

והיה לו במחשבה למצוא לו אחת מהם להזדווג , א להם שמותרק התבונן לקר
אין , נפש חיהחלק נפשו הרוחנית שקיבל מהבורא הוא הבין שעבור אבל , אתה

הוא חיפש את החלק הרוחני שיתחבר . התקררה דעתולא . תכלית בבעלי חיים
לא כנגד הבחינות של בעלי , כנגד הבחינה שלו ,עזר כנגדוה "ולכן עשה לו הקב

עם החלק הרוחני העליון לזאת יקרא אשה ולא גם הוא הבין שהיא . החיים שבו
  . קחה זאתוכי מאיש ל, האשה

אלא דיבר עם , שבה "אשה"ל לפתות את הבחינה הרוחנית של הנחש לא יכ
לא , פרי נחמד למאכללתאווה , עורר לה את הרגשות החייתיות שבה, "האשה"

רבותינו אמרו מפורשות מי ששוכב עם בת עם הארץ עליו נאמר , 'הללשמוע 
, אין הכוונה לבת של עם הארץ שלא זכה ללמוד. 5ארור שוכב עם כל בהמה

הסתלק לה כי , מהבה ' בחי אם היא מתנהגת כעם הארץ כנראה שהיאאלא ש
  . "האשה"היא נהיית בחינת , "אשה"החלק הרוחני העליון של 

כשאדם פוגם . אדםג איברים רוחניים של "כנגד תרי ,התורה ג מצוות"תרי
חלק הבעל חי שבו ובר ג, במצוות הוא פוגם באדם הרוחני וכל דבר מתחלף

  ."האדם"יורד לדרגת " אדם"ו
מחבר טבור רוחני ו. גשמיות או ברוחניותב. 6מזדמנת לוכשאדם נולד בת זוגו 

ניתק הקשר שלו עם בת , כשאדם עושה עבירות נחתך לו הטבור הרוחני. אותם
 כל. הברית היא אנטנה לעולמות רוחניים למעלה. עם מעלה זוגו וגם הקשר

  בגלל שהיו , תלמידי הבעל שם טוב היו מחיי מתים ועושים דברים נפלאים
  
  . א"הר בראשית צזו. 6 :    ט"פסחים מ.5
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האנטנה שלהם הייתה מחוברת למעלה ויכלו . שומרים על הברית שלהם
יכול לקלוט ואינו גם באנטנה שלו ופ ,פוגם בבריתמי ש. רים נפלאיםלעשות דב

זה כי  .מעלה מותפגם הברית מנתק את האדם מהתדרים שלו לעול. דרכה
  . העליוניםלעולמות  קשורש .ונשב לאדםאנטנה מחברת אותנו ההמקום ש

יולד ש, 7ונותנים אותה לאחר בת זוגו אתממנו לא זוכה מפרישים  אדםאם ה
לא שאדם וה. 8זורע בשדה שלא שלוכמי ש. מתאימים לנפשוממנה בנים לא 

הגשמי חותכים  וטבורכל אדם שנולד את . 9אשה לפי מעשיומזווגין לו זוכה 
 .ז"המחברו לעוה, 10"חבל הכסף"הנקרא  אבל יש טבור רוחני. שיוכל לחיות

משוטטים וכשאנשים יוצאים מהגוף  .מלבד הטבור המחובר לבת זוגו
  .הם לא חוזרים לעולם הזהאם נקטע חבל הכסף  ,בעולמות

כי . היו שואלים אותו מצא או מוצאבליל הנשואין  ,שא אשהנכשאדם בעבר 
 אני אתמוצא ו", ובשני ".מצא טוב, אשהמצא ", באחד כתוב, שני פסוקיםיש 

בוודאי  ,"אשה"ומעשיה , כי אם הוא לקחה לשם שמים. "ותמממר  ,אשהה
ו בגלל יופיה או כספה והיא החלק החייתי שבה מאם לקחאבל . שמצא טוב

לכל אדם יש בת  .ב"ז או בעוה"מר ממות או בעוה יהיו חייו עמה, האשהבחינת 
אז . תפרוטזולגביו בגדר וכל השאר הן  .גלורמשמים שהיא כלו זוג שנקבעה 

רק , רגלתחליף ל לשנשים זה כמו שהוא מסתכל על פרוטזות מסתכל בכשאדם 
  .שוטה יחתוך את רגלו להרכיב פרוטזה יפה

הכוונה ועיניה . 11צריך בדיקה כל גופהאין יפות  רבותינו אמרו כלה שעיניה
לגבי נתינת תרומה שאדם בעל עין עין יפה הכוונה כמו שאמרו . להתנהגותה

הולכת בדרך , טובותתכונות  דהיינו שיש לה, מארבעים אחוז יפה תורם אחד
 אין כל גופה צריך בדיקה לחפש את יופיה הגשמי כי העיקר הוא מעשיה. טובה

  .בהמה עם בהמה לפעמים הם מתאימיםואם היא בהמה כמוהו 
קצת , יש בו קצת מכל דבר. ח של כל בעלי החייםבאדם את הכהיות ויש 

שירד האדם כיון וזה בגוף של אדם אפשר . 'תוש וכומאריה קצת מקוף קצת מי
לדרגת הבעל חי שבו ויזדווג עם אשה שירדה לדרגת אותו כעל חי ובגלל זה 

שאוהבים  ותזוג ולכן יש, י שאינה בת זוגו בנפשו"הם חיים כזוג משמים אעפ
אלא , מאוד ומאושרים אחד עם השני ולא מתוך שהם בני זוג משורש נשמתם

התאוות והתשוקה שלהם הם של בעלי , הבהמה שלה התחברושהבהמה שבו ו
  כי שניהם ירדו לדרגת .היה חיבור של נפש אלא מעשה בהמהלאלה לא י. חיים

   
. 'ב ו"קהלת י. 10.'סוטה ב' וגמ .א"זוהר בראשית צ. 9 משפטיםזוהר  .8, זהר דברים ס. 7  

  .ד"תענית כ. 11



קכו                              יוסף           זווגים                               נר          

הם לא שצרות אחד לשני כיון ויכול גם להיות שיהיו אוהבים ויעשו . בהמה
  .בהמהמין  בדרגת אותה

כי הוא  י"פירש רש ,"ויצא יצוא ושוב" נאמר מהתיבה העורב את שלח נחשכ
והעניין , מדוע חשד בנח הצדיק שייקח את בת זוגו. פחד שנח רוצה את בת זוגו

שת המים מעל ועד יב"אומרת התורה . 12שהעורב מבשר על הגשמים, הוא
שאליהו הנביא שהעורבים בזמן עד שהתייבשו המים " ,י"שר פירש ."הארץ

כי , למהדרין אחאב שהיה כשר היו לוקחים לו מביתשלו אותו מהאוכל כלכ
היה שרק הייתה לו תאווה לעבודה זרה . אחאב היה שומר תורה ועוסק בה

ני יבד כל מע. מלכות יותר גדולה יקבלז "יב שעשז בתור סגולה שח"עובד ע
כשאמר לו מלך ארם . עסק בתורהו, ה"האמין רק בקב אבל. הסוגי עבודה זר

מסור את ל זה ספר התורה אמר שהוא לא מוכןשאלי  מחמד עיניךתביא את 
עבד . 13את אשתו ובניו היה מוכן למסור אבל לא את ספר התורה. ספר התורה

, יופי, סגולות שיקבל דברים ככסףעבודתם כאת חשב שז כי היה לו שיגעון "ע
 עסקמצד אחד , לכן אומרת הגמרא אחאב שקול היה. 'ד מלכות וכועו ,חן
הייתה לו מסירות נפש בשביל כי הוא היה שקול . ז"מצד שני עבד עו, התורב

 והעורבים בא. ביתו היה כשר והממונה על מטבחו היה עובדיה הנביא. התורה
א בנחל לאליהו הנבי ועבירההבשרית ו תואת ארוח ווציאהלמטבח של אחאב ו

העורבים דווקא . זה כשר למהדריןובית אחאב הוא ידע שזה הגיע מ. כרית
ח הפך בזמן נש, על הגשם בשרהוא מ לכן, משום שהעורב אותיות רעב ,הביאו
כי איפה , הקוף לא שימש בתיבה והעורב כן. כן העורב שימש בתיבהל. למבול

את  שלחח רצה לדעת אם כלו המים לכן נ, שיש מים הבחינה שלו מתעוררת
ונתאווה לתשמיש  ראהו חחשב העורב שנ, שמש בתיבה בהיות והעורו, העורב

בא עליה במחשבתו ולהעביר את כחה שלחו כדי לוירד לדרגת נפש העורב ו
. לא גשמית אלא לבוא בדעת. זה הכוונה שפחד שיבוא על בת זוגו ליוא

ן לנח אימלכות שהיא סוד ספירת הבתיבה  אשהו כי כל זמן, הוציאו מהתיבהוש
 על חשובאבל כשהוא מוציאו מהקדושה הוא י, ליואלהעביר את כחה  אפשרות
  .ליואיעביר את כחה אשתו ו

ויבוא "אף פעם לא כתוב בתורה . נפשהכל אדם שבא על אשה מתחבר אל 
שנפשה מכח שהו למשל בא על גויה ילכן אם מ. נפשהל א "אליה"אלא , "עליה

אמרו . לגול הבא יבוא בגלגול כלבבגשבה ו הוא מתחבר לנפש הכלב, כלבה
התחבר אליה לא רק . הוא בא אליה ונדבק בה. 14רבותינו שקשורה בו ככלב

  אלא שכשאדם מתחבר עם אשתו מלפנים בקדושה . נפש בנפש גםפיזית אלא 
  
  :'סוטה ג.14סנהדרין . 13  .ובתחילת שער רוח הקודש .12 



קכז                              יוסף           זווגים                               נר          

אם מתחבר אתה מאחורנית  אבל, הוא יכול לקבל דרגות גדולות מאד, ובטהרה
  . ק לקליפה שבהדבשם מקום הצואה והקליפות ואז הוא נ

 15ל"אמרו חזזה מה ש ,מאשה להאשהכשחוה אכלה מעץ הדעת היא ירדה 
הוא , אתה אלא חיבור במחשבה כבאין הכוונה שהוא ש. שהנחש בא על חוה
של הנחש שבו השפיע  נפש ,פירוש. הטיל בה זוהמהו. התחבר לנחש שבה

גם . זו הכוונה שבא עליה, ח הנחשהיא שאבה ממנו את כ, הנחש שבה
ה גירש מגן עדן את "הקב. מאדם להאדםהוא ירד , מעץ הדעת ר אכל"כשאדה

 ,אחרי מותו האדם שבו נשאר בעולם הזה. שם יכול להיכנס אדם אבל ,האדם
לכן השלמות תהיה . תנכנס ,שבו "אדם"הנשמתו חלק ו. זה הגוף שמתפורר

ונוכל להכנס עם הגוף . בעלי החיים יתוקנו גם נפשותת המתים שאז בתחיי
בעלי החיים שבה עם כל נפש ו השלמה עם כל פשלקבל את נ יוכלאדם , ע"לג

בלי , אבל בימינו אי אפשר להיכנס לגן עדן עם גוף רק בודדים נכנסו, התשתית
אם הוא בבחינת אדם הוא יכול , מהגוף כשיוצא אדם. גוף אפשר בקלות

דמיונות של גן , קליפותההוא נכנס לעולמות , אבל אם לא, להיכנס לגן עדן
 אדם שבתוכםפש את נ עלוה. עליית נשמהעשו תלמידי הבעל שם טוב  כל. עדן

  . למטה בעולם הזה הנשאר, שלהם "האדם"' בחי .בייחודים לגן עדן

שואלת הגמרא . 16אמר שמואל מותר לארס בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר
אלא  ,אמר שמואל בכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני והרי

ראובן ' רואחרי זה מביאה הגמרא את דברי . שמא יקדמנו אחר ברחמים
שה צריך של. אשה לאיש מן התורה ומן הנביאים ומן הכתוביםשהאצטרובילי 

  , סוגים של בנות זוג השיש שלכי . אלו פסוקים

כל , ועלים ענפיםובעץ יש , עציםל י נשמות שדומיםמאות אלף שרש שיש ש
ות חצי זכר וחצי חציו הימני חסדים וחציו השמאלי גבורעלה מתחלק לשניים 

ו כולם נפלר חטא בעץ הדעת "אלא כשאדה. זה נקרא בת זוגו של אדם. נקבה
נשמות של נשים לא ירדו בכלל לאוויר חצאי הרבה . ירד קודש בחול, לקליפות

העלה שלו היא עדיין שבויה חצי  ובת זוגו שז. אין בת זוג כזה םלאד ,העולם
מורידים את הגבורות שלו ושמים , בחצי שלו יש חסדים וגבורות. יםבחיצונ
לפעמים גם נולדת לפניו שנה , או שהיא נולדת מיד או שלאחר מכן. באשה

הן מתעכבות מסיבות  על פי רובאבל , םכי הגבורות קודמים לחסדי, שנתיים
לפעמים הגבורות . הן נוצרות קודם אבל יורדות בשלב יותר מאוחר. חרותא

  . כמה נשים שהן בנות זוגומתחלקים ל
  
  ד"תיקוני זוהר תיקון י. 17 ,ח"מועד קטן י.16 .15 
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כשאדם מוציא זרע , י חבל רוחני"ע יש חיבור בין האדם לבת זוגו דרך הטבור
  יכול להיות שהוא. 17ת זוגוואין לו קשר עם ב. נקרעבל הח לפעמים, לבטלה

כ היא תחזור לבן זוגה דרך "אח, בינתיים היא תתחתן עם אחראבל . כיר אותהי
אלא שאם הוא , 16ברחמים אחרעל זה נאמר שמא יקדמנו . גירושין או אלמנות

מקבל אותה  ,לזכות בה או שאין לו בת זוג אחר ברחמים שהתפללאדם , חטא
אין , וזורע בשדה לא שלו מנפשו ניו אינם בניםשב יוכותב על 18בזוהר. בינתיים

ומוצא אני את האשה "ועליו נאמר  אין לו אשה למעלה, לו כלום אחרי שימות
  . 20"אשה מצא טוב מצא"עליו נאמר  בת זוגולוקח את  אדםוכש. 19"מר ממות

גם כשאדם גנבו לו את בת זוגו עד שהיא , השלישי הוא על פי מעשיוהזווג סוג 
מונה עשרה חלקים של בת שלכל אדם יש , מזווגים לו לפי מעשיו, ותחזור אלי

  . מהןת חזוג או שהוא לוקח את בת הזוג הקרובה יותר או א
כי רוצים לתת לו אשה ו, בת זוגו נפטרה, כשאדם. בנות שילהיש מושג שנקרא 

שולחים  ,בינתייםאיבד אותה או ש, או שאין לו בת זוג בכלל, מרחמים עליו
תנו את בנותיהם ילא ש ישראל בסוף ספר שופטים נשבעו, שילה להם מבנות

הם הלכו . להם נשים וחסר, לבני בנימין והם היו יכולים להיכחד מהעולם
  . וגזלו להם נשיםבכרמים  וללוחלמחוללות ש

לפי  להם בעלנותנים , עד היום יש נשמות שבאות לעולם ואין להם בעלים
עד שתגיע בת זוגו שיקבל אותה  אחת מהן לו בינתיים למי שצריך לתת, ומעשי

מו רבי יוסף קארו שהיו לו שתי כ. או שכבר היא נפטרה. כשיחזור בתשובה
, כ התחתן עם השנייה"אח. נפטרה בצעירותה אשתו הראשונה, בנות זוגו נשים

השלישית שהתחתן אתה . םנפשמבחינת , תה יותר קרובה מהראשונהוהיא היי
שחזרה , לל הייתה גלגול של גבר תלמיד חכם קמצןהיא בכ, לא הייתה בת זוגו

כי  ,מגידמלאך הלו ה אמר. מי שקמצן בא בגלגול אשה כי. אשה כתיקון בגוף
מה גם שהוא עוד רצה . שלא יהיה בזקנותו ללא אשהריחמו עליו משמים 

 לא מסוגלת ללדתשאפילו שהיא אשה . אז סידרו לו אשה מבנות שילה. ילדים
אשה כדי שתוכל לקבל הריון ולהביא  תתעבר בתוכה נשמת ,כי היא גלגול זכר

 היאכי . בנו יהודהאת  ול היא ילדהכשהוא היה בן שמונים וארבע , לעולם ילד
  . כשנישאה לו צעירהאלמנה הייתה 

ושיב יחידים מים האלשנאמר . קשה לזווגם כקריעת ים סוף, 21אמר רבי יוחנן
. יריםאסוציא אסירים אלא כמוציא אל תיקרא מ. ביתה מוציא אסירים בכושרות

  שילה בנותתחילה מ נשאבזיווג שני כש, כשנשא מיד את בת זוגובזיווג ראשון 
  

  ,סנהדרין דף כב .21משלי   20קהלת . 19שמות  . 18
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אמר רב קודם יציאת הולד בת י ש"ואעפ. אל תיקרי בכושרות אלא בכי ושירות
כלומר  .בזיווג שני וכאןווג ראשון בזי כאן ,ול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניק
זה כאמרו רבותינו בכי ושירות . תוה מוציא אסירים בכושר"נאמר שהקב יועלש
הקדים ונשאה כיון  אוריהש. הייתה בת זוגוש דוד ובת שבע ו נשואיהי

, שנשמתה היתה שבויה בקליפה מאז חטא עץ הדעת ונשמת אוריה שמרה עליה
דוד והייתה מאושרת  נשאהכ "ואח ול מותשהיא בכתה ע בנביא כתוב ,וכשמת

 תהגבר וחצי נשמ תחצי נשמ נקראיםיחידים  ,ים מושיב יחידים ביתההאל. עמו
עם אחר  התחתנהאבל אם היא . הוא מושיב אותם יחד בבית אחד. האשה

היא תבכה , בכי ושירות .מוציא אסירים בכושרות, זמןלאחר , מסיבה כל שהיא
 כיותחזור לשני ויהיה להם שירות  תתגרש ממנו או על הראשון ותקבור אותו

אמנם הוא שני במציאות שהיא מתחתנת אתו . בתה לבעלהצלצור מח חזרההיא 
. סוררים שכנו צחיחה אך. הם מחוברים אחד לשני, אבל הוא הראשון בנשמה

, הזוג שלהםה אלה לא חוזרת אליהם בת "סוררים בקבההרשעים  הגמורים רק 
ושוכנים צחיחה כאדמה צחיחה שיבשה ממים אבל  מריהם מאבדים אותה לג

  . 22מוציא אסירים בכושרות ,בכל האחרים

  זוגיות ואהבה ביהדות

 זו ,אשה רעה 1גמראנאמר ב, גוייםהמושגי כ םביהדות אינ זוגיותהו אהבהה
שנאמר . מצווה לגרשהו .כשאוכל הופכת לו את גבהו את השולחן ול תמקשטש
האשה . של ברד עם גשם דולףשולה ליום סגריר ומ, 2"גרש לץ ויצא מרון"

  . דומה לתורההטובה 
מגישה לו ו, שמבשלת לבעלה אוכל שאוהב זולפי הגמרא אשה רעה היא 

. עוסקת בדברים אחריםאבל היא . שולחן ול תמקשט ,בצורה מושכת את העין
כנגד זה אשתו של  .מצווה לגרשהשאשה רעה זו נקראת . יחדהם לא אוכלים 

לאכול כדי  ונוהייתה שואלת אותו מה רצלמרות ש ,אשה רעהכ הוגדרהרב לא 
  . ולהכעיסבשל הפוך ל

יש ש סימן ,האשה שנותנת את הגב לבעל בזמן האוכל בלי סיבה מוצדקת
י האשה היא דמות השכינה כ. ם לקשר את הנפששלא נותנת להביניהם קליפה 

, אדני, אדנ ,אד, א ריבוע שלהסוד שם השכינה ב הגב שלח, ששמה אדני
שעה ב כשהאשה נותנת את הגב. ו כמנין עוון שהוא בחינת דין"גימטריא קכ

  "אלהים"שם  צרופיועשרים  גורם למאהוהריבוע של הדין  גובר, אוכלש
 

  . ב י"כ משלי. 2.  ב,סג דף יבמות. 1ל "קטיליא זצ'י ג"סוד בת שבע לר.22
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צוה לגרשה ועליה אמר ולכן מ "לץ"והם כמנין , שימצאו שםחות הדין שיא כ
  . כשם השטן מ"ימטריה סבגמדון . גרש לץ ויצא מדוןהבתוב 

  
בבית אז היא צריכה לאכול ים מדובר בחיים נורמטיביים שאדם ואשתו נמצא

אבל באופן עקרוני אשה לא צריכה . נמנע מהם הקשר למעלה, אתו ואם לא
בחו את ש 3חכמי ישראל .לחכות לבעלה עד מאוחר בשביל שיאכלו יחד

  .כדי לאכול יחדמחכות להם עד מאוחר בלילה שנשותיהם של תלמידי חכמים 

לא , הן ציערו אותםשולכן למרות , אכלו עם בעליהםא ירב ורבי חינשות 
הוא ידע , נה לה דברים יפים שהיא אוהבתקכשהלך ברחוב  יארבי חי. גירשום

. מים תיקוניםהכל משכי ידע ש, מאשתורב סבל . ו אתהתנשמים את שהוא משל
מארבעת המלכים שאברהם נלחם . של אריוך מלך אלסר תושמחלק מנ רב היה

סבול מאשתו לנקות צרך להוו. הוציא מהם ניצוצות קודש שהיו בתוכםו בהם
ותיקן את מה שעשה , שאול המלך התגלגל בשמואל חברו של רב. ניצוצות אלו

עם פלטיאל בן ליש חיתן אותה  ,שחיתן אותו עם מיכל שלאחר  עם דוד המלך
הצער שהיה לשמואל על שבנותיו שבויות היה . בנותיו של שמואל נשבוולכן 

משהו הוא יקבל את זה  אדם פגםאם . ה לא מוותר לאף אחד"הקב .לתקן זאת
כשבני . כשהיא לא אוכלת אתו אלא ,זה לא עושה אותה אשה רעה. דרך האשה

קוראת לזיווג בשם  4כן הגמראל. הזוג אוכלים יחד יש בזה חיבור גדול לנשמות
כן דרך אשה מנאפת " 5שנאמרגם בקליפה זה נקרא אכילה , להבדיל. "אוכלת"

לפחות , יש עניין שהזוג יאכלו ביחד ."אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און
אשה אבל כש. למעלה בדרגה עצומה מאדחיבור הנשמות ש. בשבת ובליל שבת

, שם יש קליפה, זו לא אשה טובה להעם בענמנעת באופן קבוע לא לאכול 
מבדיל לכן כשהיא לא טהורה צריך שיהיה משהו  .מפריעה להם להתקשרש

לא יהיה מושלם כיון והם לא העולמות העליונים זיווג כדי ש. השולחן באמצע
  .  לא יפגע הזיווג העליון על ידי זה שהיא לא טהורהו. כרגע במצב של טהרה

מתוך נגרמת  החושבים שחתונה, הזוגיתהמתכון לנשואין הוא ההתאמה 
אהבה "ו, איך אפשר לאהוב מבלי להכיר את נפש השני ומדותיו. טועים, אהבה

שלא כגוים שכשרואה אותה ומתאהב בגופה ". גט ממבט שני, ממבט ראשון
ליעקב אבינו  אמרשכם  חמור אבי ,אהבה לתאוות הגוף קוראים והיא בגופו

, חישוקים מלשוןה תבנשמנקשרה , שקהח ."בתכםשכם בני חשקה נפשו ב"
שלא נקשר בנפשה ורצה להשתמש בה ". יעקבבת חפץ ב כי" ,התורה אמרהו

  כאהבת דוד אינה תלויה בדבראהבה אמיתית ש 6אמרו רבותינו. כחפץ בלבד
   
  . פרקי אבות  . 6. כ', משלי ל. 5. ג"כתובות ס .4. ז"ע יומא. 3 
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 לפי. תלויה בדברכי היתה , אהבהלא היתה  ואהבת אמנון בתמר ,ויהונתן
  כי הבין שדוד. ליהונתן אינטרס פוליטי לכבד את דוד ולתת לו הכלהיה השכל 

, החניף לדוד ולהיות מוגןכדאי לו ל ,יתנכל לוימלוך במקום אביו וכדי שלא 
נפלאת אהבתך לי " וכמו שאמר עליו דוד ,אבל הפסוק אומר שזו הייתה אהבה

 ונקשרת ברוחי יותר מאהבת נשים שנקשרות אהבת אותי 7"מאהבת נשים
עם , שאדם נושא את בת זוגו בחופה וקידושיןכאהבת נשים זה . ותהנפש

  . ו נכנסת בתוכהמנפשחופה חלק בו. לו מקיף אותהשהקידושין אור המקיף 
אנחנו לא סתם נפגשים עם , אות שלנו קשורים לגלגולים קודמיםהאהבות והשנ

מה שהיה בינינו בגלגולים כפי  ,חיובי או שליליקשר  םאדם ויש לנו את ניב
  . קודמים

רצון  יםומרגיש הצד השני מידות שלב מתבונניםם וכמה פעמי זוג גשיםפנכש
 היאו, הוא מרגיש ששון מעצם הפגישה מבלי לחשוב על תאוות הגוף להפגש

 .פגישות הרבהלא צריך " חתן וכלה"זה סימן ל. ומרגישה שמחה לעמוד ליד
  .אחד תגיע האהבהבסיס שיום  זה. אלא ששון ושמחה" קליק"לחפש לא צריך 

כל אחד בא מתווכחים הרבה ו" התאהבו"יש זוגות ש .את האהבה בונים לאט
 אדם אחר יםמגלו. אחד את השני באמתם לא מכירים ה, ועם ראש אחר מבית

 םה, הנפש מדברת, ים ללא פניותיושב זוגשי ככ. ומתאכזבים ,משציפו
מצידו  ,גילה. גילה ורינה ביניהם היהתכ ש"יש מקום אח, יחדב טו יםמרגיש

, בחינת רינהשה והא. ה בפניו כולם רואים שטוב לוהוא מביע את הגיל
הוא מרגיש . כ יש דיצה זה בלב"אח. זו בנייה ,ד לא אהבהוזה ע. מתחילה לזמר

 אחרי. היא שלווה, והיא חדווה בנפש. שטוב לו הוא לא יכול להסביר לך למה
אחרי שראה את , יצחק את רבקה. כל זה מתחילה לבוא האהבה האמיתית

אותה בחסד  סהשהיא בחורה טובה שני ,שכבר שמע עליהן מאליעזר הימידות
הוא ראה , בעיסה הברכה הייתהו, ראה שהענן חזר לאוהל אמווכש. וברחמים

   .שהיא השלמות של אמו מבחינת השכינה אז אהב אותה

בין רווקה או פנויה ובין  עם אשה בבית אחד היותסור לאנפסק ש בהלכות יחוד
לפי ההגיון אם הבעל י ש"אעפ. בעלה בעירהיא נשואה ואם ש לאא ,נשואה
היא יכולה לעשות את כל ולא יכול להגיע מהר לאשתו שבעיר רחוק נמצא 

כמובן . .בו גס בהאו של ,אלא עם אדם פרוץ ייחוד איסורהתועבות ברגיעה אין 

כיון שאנו , שתמיד בבא אדם שהדלת תהיה פתוחה וכדאי שלא להגיע גם לזה שיש עדיפות

  כי החוצפה עברה, יש יותר להיזהר. היום צריך לעשות גדר לגדר. בחמישים שערי טומאה

  
  כו', א, ב-שמואל. 7
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  קצה העיר ומעבר לכבישבאבל אם היא גרה  .כל גבול בכל הקשור לצניעות ופריצות
  י"אעפ ,איסור ייחודיש  ,יכול להיכנס הוארגע כל בובית קרוב ל נמצאבעלה  

אינו בגלל שאנו באשה נשואה איסור ייחוד  כי. אולחט חדתובמקרה זה היא פש
חלק מהאור המקיף , כשאדם נתן קידושין לאשהאלא . חושדים באשה שתחטא

 ,אדם זר אם יתייחד אתה. כששניהם בעיר יש קשר ביניהםו. שלו מקיף אותה
. הכל אסור, ואם יש סכנה של ניאוף מסיבות אחרות. לא נשברהאור המקיף 

וישב במחיצת אם יבוא אדם זר , רחוב מחוץ לעיר רק נמצאכנגד זה אם הבעל 
כל הקשר בין בעל . קיף הזה נשברהמהאור  היות והבעל מחוץ לעיר, האשה

מי . אהבהל שגורמת פשזה קשר של נ ,ואשה לא מבוסס על שיתוף פעולה
  . תלויה בדבר אהבתו כי. סופו להתגרשבגלל יופי האשה ך אהבה שמתחתן מתו

לפי . הבעל והאשה לא שותפים בכלום. שותפות אוהסכם  הנשואין אינם
אם היא לוקחת . לבעלה לא מגיע לה חצי שייךההלכה כל מה שאשה עובדת 

איני ניזונת אמרה אלא אם כן היא פרנסה את עצמה והיא . היא נחשבת גנבה
שותפות הזוג הוא מושג . ומה ששלו שלו, אז מה ששלה שלה ,הואיני עוש

  . שלא שייך בהם חופה וקדושין והקשר ביניהם רק שותפי גוייםה חוקי
נתינה  היאאהבה כי . כאהבת כל בניו בשלמותנשים הגבר יכול לאהוב כמה 

לקבל אי אפשר משניים . היא אחווהוהוא אהבה . אחווה זה קבלה. לא קבלהל
  . אבל לתת אפשר. רק מאחד

כתוב אחד מסוגי הכרת ש, עולם הבאעבור האשה בעיקר לישא צריך  הגבר
 מותהוא שאדם לא מתחבר עם אשתו בעול "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה"בהם 

זה כרת חמור מאד . שאצלה חציעם השלמה להיות  צריכה ושם נפששמעלה 
. בלא אשה ימות לבדלא שחייב להתחתן לכן גרוש . שלאיש אין אשה למעלה

  . ן בעולם הזה זו רק התחלההנישואין
נה דיצה יגילה ר, אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה" נאמר כלהבברכות חתן ו

ששון ושמחה . תשיעיהמושג היא האהבה  ."אהבה ואחוה ושלום ורעות וחדוה
וכשנמצאת  .ושמחה בחינת נקבה ,ששון בחינת זכר. לחתן וכלה קודמים

רי הנשואין אח , "חתן וכלה"צריך להגיע ל, 'ך וכדוהתאמה של מידות וחינו
ורק , בגלל הבחירה הטובה של ההתאמה ,דיצה וחדוה ,נהיר ,גילהמגיעים ל

כאהבת הורים  ,ת נפש אמיתית שלא בבחינת קח ותןאהבכ מגיעה "אח
להרגיש  "רעות"והשיא זה . כאהבת אחים אחוהכ "ואח, לילדיהם ללא תנאים

הרגל של אשתי כואבת בתמימות ין פנה לרופא ואמר אריה לו' כמו שר" אחד"
התורה מצוה אותנו . בשלבים ולאחר האהבה מגיעיםדרגה הזאת ל. לשנינו

. זה למעלה מאהבה רגילה ,ות היא להרגיש כמוךרע, "כמוך לרעךואהבת "
 רוצה שנרגיש' ה ,כי הוא חלק ממני יפשאני מאוהב בגו ומרני יכול לינאכשם ש
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לה כמו קשר אחד בעולמות למעכשם שהם , גוף אחדכ שכל עם ישראל הם
אחרי  אחדותזה סוג של  ,שהתורה השכינה וישראל אחד הם"ל "שאמרו חז
ה "הקב. כמו שנתן לינשמה  כל יהודילה נתן "זו הכרה בכך שהקב. שיש שלום

 'זה מה שאמר ר. דאחכגוף וכולכם  "רעך"קבע אותנו כאומה והוא קבע שזה 
בפריז יהודי , ין'בוולוזהפסיק ללמוד חמש דקות תורה  כשאדם"ין 'חיים מוולוז

שם מתחיל  ,כאןברגע שהאחד הזה נחלש . ו אחדנהיות וכול. התחתן עם גויה
אחרי שירד כל , שנא תלמידי חכמיםבצעירותו רבי עקיבא . תוצאותלתת 

. אי אפשר לזלזל בנשמה של ישראל. רבם של כל ישראל נהיההלכלוך ממנו 
הם לא חלק , אל תהי תקוה ואנו מקללים אותם למינים ולמלשינים ,ןבערב רב כ

תלמידי  ואהוא יכול לשנ, ה"לא נלחם בקב תיהודימי שנשמתו . מעם ישראל
אבל הוא לא היה עובר . חשב שהם מתנשאים כי, בצעירותו עקיבה' כר חכמים

זר ערבי אלי ביו שלעם הארץ הוא דן לכף זכות את אכשהיה . על הלכות במזיד
  . ש שניםכשלא שילם לו משכורת של

 גם גילה ורינהו. חתן וכלהים לבא. של מציאת השלמות מתוך ששון ושמחה
   .האהבה הלוקח זמן עד שמגיע. כ מגיעה האהבה"דיצה וחדווה ורק אח

 ,הגבר הוא סוד הנתינה. אהבה מצד הגבר ואחוה מצד האשה, אהבה ואחוה
אבל היא לא . כי היא נותנת דיהילאת  תבוהאשה א .אשה היא סוד המקבל

ואהבתה יכולה להיות תלויה  יכולה לאהוב את הבעל כי היא מקבלת ממנו
כשהבעל נותן אהבה היא מרגישה אותו חלק . היא יכולה לשמוח בבעל. בנתינה

מרגישה אלא בגלל ש ,שמקבלת ממנוזה לא אהבה בגלל . אחווה, ממנה כאח
שהוא נתן בה את  בר מהחתונה ברגעאחווה התחילה כ. אחיהכאותו קרוב לה 

גילה ושמחה כ, זאת והרגיש םוה ,רוחו עם הקידושיןו עם החופה ואת נפש
אחרי שמגיע ביניהם . מצידה אחווהו, מצידו האהבה להרגשת הכנה שהם

וזה לא משנה אם יש לו עשר  ,מצידוהשלום  ,השלמותמגיעה  ,אהבה ואחווה
אשה לא יכולה . המצידוהרעות  .נשים הוא יכול להרגיש שלמות עם כולן

  . אחדהרגיש שלימות אלא עם ל
לו ויש . שם מראה על מהותכל . שבהם אנו משתמשים. הכתיב שמות לעצמו 'ה

ה כי הוא נצחי היה הוה "והוי ,הוא נקרא אדנות כי הוא אדון הכל. כמה שמות
 אהיה"נה לו ע ,ישראל יכולים להיגאל ךאי 'אל את המשה רבינו שכש. ויהיה

ה לפני בריאת העולם היה "השם הנעלם של הקבשהזהר אומר . "אשר אהיה
אהיה במצב שאחרים יכירו . הוא עצמו חי וקיים לנצח . ה שאתגלה בעולם"אהי

סוד  'יבמקום  ובעולם הזה ,עליוניםהלעולמות הוא משפיע  ה"בשם אהיו. אותי
לאתיות  יההופך משם אהו, "בראשית"של תחילת התורה ' הוא שם ב ,החכמה

ובבית . ב- בא שניים ומספר 'ולכן ב. מקום לשנים הואבית ש צורתו 'ב. האהב
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התחילה  הבריאהכי של בראשית הבריאה התחילה בבית . יש מקום לשנים
ושם ". זכר ונקבה בראם"ואת כל הבריאה . "את השמים ואת הארץ" ,זוגותב

כי אדם  תמר תאמנון לא אהב או. מעלהשורש האהבה בעולמות אהיה הוא 
אם הוא הגיע למצב מכוער של . הוא עושה מה שטוב לשני, שאוהב לא אונס

  . אלא את עצמו לשכב עמה אונס סימן שהוא אף פעם לא אהב אותה

כ "אחו .הנקב, דמות .זכר ,צלם. צלם ודמותבה ברא את אדם הראשון "הקב
 מהצלם, כל אדם נשמתו מתחלקת לזכר ונקבה. ממנוה חו וברא את םהפריד

 .מגנטחלקי שני ז כ"נמשכים זלכשהם נפגשים . היא נולדתומהדמות הוא נולד 
ז תמיד זוכה "שבפעם ראשונה שבא לעוה ,ותחלק נשמ היא תוג האמיתיבת הז

. יכולות להיות בעיות בגלל העוונות בזווגםוגם   ,ולפעמים בעוד גלגולים, לה
היא בגדר י כ ,עשה לו צרותתאשתו ייתכן ש ,שהשכינה כועסת על האדםכ כי

  . חלקו עם השכינהיתקן את משמים גורמים לו את זה כדי ש. שכינה

, הרי את מקודשת ליאומר לח , מקדש אשה לפני שני עדים כשרים איששכ
יוצא ממנו ומקיף נפשו מחלק ו. מאחרים להיות לי מופרשת, מקודשתפירוש 

כנס עד שת לחיות אתו חיי אישותהיא נאסרת . והיא נהיית לאשת איש, אותה
כיון שקבלה את האור המקיף אבל  .ותקבל גם את האור הפנימי שלו חופהל

 יךרצלא עוד הוא  .היא צריכה גט ,להפרדאם הוא רוצה ו .היא אשת איש, שלו
היא עדיין לא קיבלה את האור הפנימי  כי, הוא לא יורש אותהו, לפרנס אותה

החפץ שהיא מקבלת . ה- י תן להובקידושין הוא נ. אין דיני כתובה ולכן. שלו
ה "תחיל שם הוימכך ,  'ה זה היאצבעותוחמשת  .זה הפרוטה 'לקידושין זה י

 ענשהאם זינתה לכן , ה-אותיות יותר גבוהות מאשר והן  ה-י. ביניהםלהתפתח 
כל עוד . ה- ום אותיות גכבר התחברו כי  בחנקמנשואה שענשה  יותר חמור

הסוד זה . וה-זה משלים את הכי וה -הכתובה היא כתב . ה אין כתובה- שאין ו
זה . ה שורה ביניהם"שם הוי. זכו שכינה ביניהםשאיש ואשה " ל"אמרו חזש

הם לא מכירים כי . חד בשניהחתן והכלה לא מאוהבים א. עדיין לא מביא אהבה
 ביניהם קודם לכן לא הייתה. זה היכרות אין, כל החיים הכירוגם אם . מספיק

הם מחויבים אחד לשני ופתאום הם מגלים אחד בשני  אחר הנישואין ,מחויבות
קידושין ב. קדושת הזיווג מגיעה כשיש שבע ברכות. דברים שלא ידעו קודם

. יין  להיות אם יש יין יש שתי ברכות אבל לא חייב. האירוסיןת רק ברכ החיוב
בקידושין טוב שיהיה יין ואז יש גם ברכה על . בשבע ברכות צריך שיהיה יין

כי באור המקיף , העיקר היא ברכה אחת אבל. גם ברכה של האירוסיןהגפן ו
כ לעניין "כשזה מגיע אח. העליונותהספירות  תשת את כל שלכוללברכה אחת 

  . הספירות תבגלל שבעברכות צריך התפרטות של שבע  ,ה-ואור הפנימי של 
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בחוץ פרט לא יבזבז את הזמן . מחכה לו בביתתו אשש צריך לדעת הנשוי
   . בענייני הבית צריך להתייעץ עם אשתוו, דה ולימוד תורהלעבו

' וט, )3(' גהוא אותיות גט . שנתן בהחלק נפשו  תדנפר תואשאת כשגבר מגרש 
, גילה, חתן וכלה, ששון ושמחה ,התשע ,שתים עשרה' בגי) 9(, נפרדים

האהבה לא  .אחווה שלום ורעות ,שו מהשלפרדנ .אהבה ,וחדוה, דיצה,רינה
גט  שםעיקר אבל . כל שטר נקרא גט. לא הניעו אליהמעולם או ש ,משיכהה

כותבים שמנהג ישראל מדורי דורות  ,אשה ולכן בגט מפירוד הנשואיןנובע 
לא רו בחופה שהוזכסוגי הקשר  שתים עשרהלרמז ש, שורות שתים עשרה

אם מת ו. זר אליווממנו בתוכה ח ישכל מה ש ,את הגט תקבלמשהיא כ. החזיקו
לכן הם . הזכרים בניו ממנה ועוברים לתוךהם יוצאים בשעת המות  ,נשוי

האדם הזה . על הראש של הבנות הם עוברים ,אם אין לו רק בנות. יורשים אותו
והעברתם נחלתו ", כתבה תורה. על שחלקים אלו בראש נקבותבשמים סובל 

. על נקבותהיות והכוחות הזכריים האלה נמצאים . ודין לשון עברה "תולב
לכן אסור שהבת . היה לו מנוחהת ,כנכדים זכריםיורשים שזה בסוף יגיע לכ

 יזכה לה בקניין .ייתן לה בגדר מתנה ולא כירושה, התירש עם הבן אם האב רוצ
רגע לפני בזה רק שתזכה  על מנת ,את החלק שרוצה להוריש לה מעכשיו ,כדין
ויכתוב את זה  .ל לחזור בווככל עוד הוא חי יוש. וחזור ביבמידה ולא  ומות

 רשאם היא תי. זה חלק מהנפשכי בגדר ירושה לכתוב לה אסור אבל , בצוואתו
ים שארננפשו  חלקיאם אין לו בנים או בנות . מנוחה לו לא תהיה נפשומלחלק 
לכן רק , יוחאבנכנס הוא בשעת הייבום  .צריך לעשות חליצה או ייבוםו הבתוכ

אח  ,חליצהב. הנפש מקבל את הכסףכי מי שקיבל את . תוהיבם יורש את ירוש
 היא מורידה את נעל ,צה לקבללא רביבום ו ונפשהמת שהיה צריך לקבל את 

ברוק הזה . יורקת על הרצפהו, למנוע את כניסת נפש המת לתוכו מעליו האח
קרוב עד שהיא תמצא גוף . באוויר העולם תמסתובבו. הפמגוהמת  שפיוצאת נ

    .שיחזירנה בגלגול ."יגאלנוו ודו או בן דודדאו "יכנס בתוכו בסוד תשמשפחה 

  המח והלב

. יהושע אומר בלב' ר. אליעזר אומר בראש' ר, היכן היא החכמה מצויה"
. ואין שמחה אלא חכמה שנאמר חכם בני ושמח לבי, נתת שמחה בלבי, דכתיב

לב "ואף דוד פירש עליה . שהלב הוא מבין דעת שנאמר חכם לב יקח מצוות
לפי שכל  האברים תלויים , מפני מה נתונה חכמה בלב". אלהיםטהור ברא לי 

אבא פתח חכמתו בראש , אמר שלמה אני לא אעשה כמו שעשה אבא .בלב
". כל הנשמה תהלל יה"וסיים באמצע שנאמר , "אשרי האיש"אותיות שנאמר 

" משלי שלמה"אבל אני איני עושה כן אני פותח באמצע אותיות שנאמר 
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פותח באמצע אותיות ". תנו לה מפרי ידיה"ות שנאמר ומסיים בסוף אותי
נמצאת . שנתונה באמצע האדם. בלב, במקום שיש חכמה והיכן חכמה נתונה

יהושע ולא עוד אלא ' ושלמה תפס כדברי ר. אליעזר' אומר שדוד תפס כדברי ר
  . 1"'פלגי מים לב מלך ביד ה"ה שנאמר "שהלב נתון ביד הקב

ומפורש , "לב טהור ברא לי אלהים"לא גם דוד אמר וה, ויש להבין כיצד נחלקו
 הרי מפורש,  "'ואשה חכמת לב וכו, כל איש חכם לב"בתורה במעשה המשכן 

לא ידוע הוא כיצד אפשר לומר שהחכמה בלב וה, ומצד שני. שהחכמה בלב
אבל אליהו הנביא , וידוע הוא שהבינה גם היא בראש .חשהחכמה בראש במ

  .הא כיצד. הלב מבין ובה, ליבא, בינה"אומר 

בא , זה שאמר שלמה הט אזנך ושמע דברי חכמים. "וזה לשונו 2ן"וכתב הרמב
ובא לומר שדברי שניהם , יהושע' אליעזר ור' להכריע שאין מחלוקת בין ר

שאדם יכול , וכוונתו". קיימים לומר שהחכמה היא בראש ומשם מתפשטת בלב
מגיעים ללבו אין רגשותיו  םן הדבריאבל כל עוד אי את האמתלהבין בשכלו 

לפעול  ך וממשי, חוד האמת שיודע במשה נגווע, פועלים ליישם את הידיעה
וכמו . מלבומתנגש להדחיק את ידיעותיו הוא , ואם הוא רשע. ולפי תאוותי
י "כי אעפ ".יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו"י על דור הפלגה "שפירש רש

לב שיקבע את מההידיעה הדחיקו את , שהשכילו להבין את ריבונות הבורא
ולכן יש הרבה שומרי תורה ומצוות שחוטאים בעבירות חמורות . מציאותה

ולא חדרו לידיעת , כיוון שידיעת חטאים אלו נמצאת בידיעת הלימוד והשכל
  .המצדיק את מעשיהם, תחושת הדמיוןועודם ב. הלב וההרגש

משולש הדעת בומתחתם נמצא , בינה, חכמה, כי סדר הספירות הם ,והענין הוא
ומהבינה ליד שמאל  )חסד(, שמעביר מהחכמה ליד ימין הנקרא היד הגדולה

ושניהם יחד מעבירים מכחם לחזה הנקרא יד  )גבורה(, היד החזקה תהנקרא
וגלות מצרים היתה בגלל פגם הקרי . ומאירים ללב הנמצא שם )תפארת(. רמה

החכמה "להעביר את הכרת  והדעת הפגומה לא יכלה, "פגם הדעת"שנקרא 
ויצאו נשמות פגומים . ללב שיפעל לפי הכרה זו, "רב"הנקראים " והבינה

את הדעת הפגומה על ידי  שתקנווחלק מישראל , דעת' גי" ערב רב"שנקראו 
 ההכרה חדרה, ביד חזקה 'על ידי ה וראו את מכות מצרים שנעשו, השעבוד

תורה בלב הלקבלת  והגיעו ,"מהובני ישראל יוצאים ביד ר"נאמר בהם ו ,ללבם
  ."אחד בלב, "י"ופירש  רש, "ויחן שם ישראל כנגד ההר" ש"שלם וכמ

  גרון נמצאים הקנה והוושט שדרכם מעביר הדעת את אור החכמה והבינהב
   
  .בדרשה לחתונה. 2 א', ילקוט שמעוני משלי א. 1
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, "פרעה"והוא נקרא . להאיר בלבם ופגם הדעת גורם שהעורף ימנע. ללב
והגרון הוא המקום הצר בגוף כדי שהאור העובר דרכו ירד ". העורף"אותיות 

או אם , כי אם יסתם אחד מהם והאור ייחסם .במידה המתאימה לגוף לקבל
אי אפשר להתקיים אפילו , ויאיר האור יותר מכח הגוף לקבל, יפתח אחד מהם

מהאור  והעורף הקשה המונע, "ארץ מצרים"ולכן הסתימה נקראת . שעה אחת
  ".פרעה מלך מצרים"נקרא , לרדת

שלשת שהם תשתית , "אלהים"והשם גרון נובע מגימטריא של שלש שמות 
, ד דרכו"ובעת מעבר אור החב, הנמצאים בו, ודעת, בינה, הספירות חכמה

כי בשילוב זה ". שלו"' ועולים ביחד בגי" ה"הוי"שמות ' מתערב בגרון אור ג
כי כל תחלואי הגוף והנפש . ע רוחני או גשמיהנפש והגוף שלווים ללא כל פג

   .ות העליונים העוברים דרכם אל הלבנובעים מהארה לא מושלמת של האור

ברא אלהים את השמים ואת ", 2בשביל ישראל שנקראו ראשית, "בראשית"ו
והיות ונשמתם נפגמה בחטא . 3באברים" לב"ישראל באומות כ כי". הארץ

אדם הראשון  ה נשמתי שחזר"ע, להתקןהוצרכו , הקרי של אדם הראשון
ולכן . וסבל בחייו בהתאם לפגמי אדם הראשון ותיקונם, בגלגול יעקב אבינו

הוצרך לקבל את הברכות בהטעיה כיון שהפסידם בהטעיה שהטעה הנחש את 
ולגרום לשנאת עשו שהוא גלגול קין שנולד מעורב עם זוהמת הנחש שבא , חוה

כשהסיבה . ולברוח בגלל הסכנה, ליה אדםברוחניות על חוה לפני שיבא ע
" רחל ולאה"העליונה היתה כדי שילך לחרן להוציא את השכינה הנקראת 

ולרעות את צאנו שהיו גלגולי  4"לבן בן נחור"שנפלה בחטא עץ הדעת לקליפת 
טיפות הקרי שיצאו ממנו בגלגולו הראשון ולתקנם שישובו לגלגולי בני אדם 

ב האותיות על יוסף שהוא סוד היסוד "שנים כנגד כ ב"ולכן הצטער כ, "זרעו"מ
ומיד ". ארץ מצרים"לגלות ל" זרעו"מיד הוצרכו הוא ו, ומשנסתיימו. העליון

כי שמות אלהים נתמעט , עם פטירתו נסתמו לבם ועיניהם הרוחניות של ישראל
  .למרות שעוד שלט יוסף על מצרים ולא חסרו דבר. מיתוקם

 בלבל, "צריםפרעה מלך מ"וד הגשמי על ידי שומשנפטרו השבטים החל השעב
 להגיע ללב בכך שמשכם אחר התאוות הגשמיות חם ומנע את אור הדעתאת מ

 והציע להם עבודות. והטיל מיסים על מגוריהם צאנם ורכושם, של העולם הזה
עבדות כדי להרוויח כסף שיהיה להם לשלם את המיסים ולהחזיק קרקעות 

  תאוות אחריוהם שנמשכו , תמורת עבודתם ושילם להם, ורכוש בבעלותם
  

בראשית (י שהיה בן בתואל נקרא בתורה בן נחור "ואעפ .4כוזרי .3 .א' י בראשית א"רש. 2 

  .בגלל סודם של דברים.) ה, ט"כ
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ולמרות שידעו . םהעבדו קשה כדי לעמוד ב, גשמיות של רכוש וחיי רחבות
ולכן , בל לא חדרה ללבח אידיעה זו נשארה במ, כולם את האמונה והמצוות

לא מלו את בניהם ונפלו בחטא של , י שלא שינו שמותם ולבושם ושפתם"אעפ
ח ללב ונשארו עם מצר פרעה סוד העורף מנע את המעבר מהמכי . עבודה זרה

 וישימו עליו", הוא שהכתוב אומר. ה הממתקים אותו"הגרון ללא שמות הוי
 ה על ענייני העולם הזה ללאשיעבדו קש ".שרי מיסים למען ענותו בסבלותם

 ולכן היו אלה. ולהעביר את הידע ללב, נתינת זמן פנוי להתבונן בתכלית האדם
ומצד שני החזיקו , עבדים משונים שעבדו קשה והוכו על חוסר תפוקת עבודה
ורוב של שמונים . באדמת גושן וברכוש גדול הכולל צאן ובקר ומקנה כבד

  .ימו לצאת ממצרים ומתו בימי החושךאחוז מהם אהב את עבדותו ולא הסכ

וויתר על רכושו כדי לא לוותר על , רק שבט לוי לא נמשך אחרי תאוות החומר
  ולא נשתעבד לפרעה. ולכן לא הוצרך לשלם מיסים ולעבוד למענם, תורתו

ולמדו , הגשמי כי לא נשתעבד לפרעה הרוחני המונע את האור מלהגיע ללב
ובריתך , כי שמרו אמרתך"כתוב על זמן זה תורה וקיימו כל המצוות וכמו ש

  .ולא נפגמו בפגם הדעת ,ינצורו

ה שמאירים "ובצער השעבוד מאתיים ועשר שנים כמנין עשר פעמים שם אהי
והגיע זמן יציאת מצרים העליונה ולעומתה הגאולה , "נתקן פגם הדעת, בבינה

נפלו , בודאבל לא יכלו להגאל כי תוך כדי תיקון הקרי על ידי השע, הגשמית
ז ולקנות את קרבן הפסח "ולכן הוצרכו למשוך ידם מע, בחטא של עבודה זרה

ובאכילת הפסח האירו אורות החכמה , מהמצרים בחירוף נפש בשבת הגדול
  .ח ללב ויצאו ממצריםהבינה והדעת מהמ

 כמה הבינה והדעתנכנסו בהם הח ,כיון שלא נטהרו לגמרי מחטא עבודה זרה
בלילה שלאחריו  ,עות בלבד שבהם עזבו את ארץ מצריםבנס לעשרים וארבע ש

והחלו למנות חמישים יום כנגד חמישים שערי בינה , המצב של ערב הפסחחזר 
והחלה הארת החכמה להאיר , כדי להיטהר מטומאת עבודה זרה בשלמות

וביום השביעי ליציאתם עמדו בנסיון ובצער ופחד על . באופן קבוע לכוון הלב
, ומשקבלוה. שיהיו מתוקנים לקבל את הארת החכמה כולה שפת ים סוף כדי

את המצרים ' הטביע ה, הנובעת מהחכמה" היד הגדולה"ובכח . נקרע הים
ועל ידה זכו כל ישראל לומר את  ".'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה"

ומיד בצאתם מהים קבלו את מצות , "זה אלי ואנווהו"השירה בנבואה ולומר 
ואת משפטי הדינים שאינם חוקים שכליים אלא . ה מהחכמההשבת שמקור

שדנים בחוקי " ערכאות"ולכן מי שהולך ל. שמקורם בחכמה האלהית' חוקי ה
כי מסלק הוא ממלכות  ,5דינו חמור מאוד ונקרא מרים יד בתורת משה ,הגוים
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  . יצילנו' ומפריד החכמה מהלב ה ,הקודש והשכינה את היד הגדולה יד החכמה

 בו לבזוז את ביזת הים כי טרם נשלמוהתעכ, שאור החכמה האיר בלבםלמרות 
וכשהושלמו כולם , חמישים יום שהוצרכו כדי להאיר בלב גם הבינה והדעת

  .ו למתן תורה שהיא סוד שלמות הלבזכ, להאיר

אור החכמה עקב רוחניותו ומעלתו זקוק באופן קבוע ללימוד תורה כדי שישאר 
וכיון שטרם ". כי היא חכמתכם ובינתכם"הכתוב  וזה סוד. באדם ולא ייעלם

ובא עמלק שהוא , בבואם לרפידים רפו ידיהם מהתורה, הושלמו חמישים יום
והכניס בהם ספקות באמונה למרות שראו , ראש הערב רב סוד הדעת הפגומה

  כי הידיעה, ומופתיו אשר עשה עמהם במצרים ובקריעת ים סוף' את ניסי ה
וד היתה רחוקה מהלב והוצרך משה להתאמץ בתפילה ע, שהיתה ברורה בראש

 "ויהי  ידיו אמונה" 6רלכן נאמ. כדי לחזק בישראל את האמונה שתקבע בלבם
ואמרו . ד להאיר בלבם"הגיעו לסיני והושלמו הארות החב, ומששבו בתשובה

  ". נעשה ונשמע"

יאת ויצ, יש באופן פרטי לכל אחד מישראל, כעין גלות מצרים ויציאתה הכללית
אבל כדי . ועל ידי התשובה שבים הבינה והדעת להאיר בלב. מצרים משלו

ואז מתקיים , צריך ייסורים או תיקונים תמורתם, לזכות לחכמה שתאיר גם היא
  ".והחכמה תחיה בעליה" 7בו

והשואה באירופה היתה בגדר חבלי . הגאולה העתידה היא העתק גאולת מצרים
שיבדיל בין סוף  8כי כתב בזוהר, רם נגאלנואבל ט. והגיע זמן הגאולה, משיח

כשאמר שהערב רב  9זה התכוון הזוהר" צל"ועל . הגלות לתחילת הגאולה
  . ישלטו על ישראל בסוף הימים ויצערו אותם

. ותיקון חטא העגל הוא על ידי הוצאת הניצוצות שנפלו בגללו בידי הערב רב
 באדם, דקליפה עת אשר שלט האדם", הכתובשהוא בסוד  10ואמר בזוהר

י השלטון והסבל שהם גורמים לישראל "כי ע. לאדם דקליפה "לרע לו, דקדושה
  .מהם הניצוצות וחוזרים אל הקודש יוצאים

 והחלה הגלות. 12"עשרת בני המן"ז נתלו בנירנברג "בהושענא רבא שנת תש
ושבו  ישראל ח יצאו אחרוני האנגלים ששלטו בארץ"ובאייר תש, להחלש
 "צל"והחלה תקופת ה ,ה גלות אדום שהיתה הרביעית והאחרונהופסק, לארצם

והחלו ערב רב לשלוט על חלק מארץ ישראל ועל עם ישראל , שכתב הזוהר
  ,והקימו שלטון שמטרתו להשכיח תורת ישראל מעם ישראל, היושבים בה

  
     משפטים. 10,נשא. 9.ע"ואתחנן ר. 8' קהלת ז. 7.ז"י שמות. 6. כה' מ סי"חו. 5
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  ועשו מעשה פרעה שמנע מנוחת הנפש והתבוננות הלב. דתם בירם עלולהע
וגם הם , בחיי האדם ותכליתו על ידי שהפכם לבעלי רכוש ולקח מהם מיסים

וילווה כספי , הקימו מדיניות כלכלית המצריכה את האדם שיקנה בית כרכוש
משכנתא להיות עיקר שנות חייו רדוף אחר הכסף לשלם חובותיו לבנק 

ועשו מעשה פרעה שמנע מנוחת הנפש . מבלי זמן למנוחת הנפש ולמיסים
  . והתבוננות הלב נינו רואות וכלות ואין לאל ידנו להושיע

זה אינו מסדר הגלויות על חטא אדם הראשון אלא כתוצאה מחטא העגל " צל"ו
וביום פקדי  "למשה ' בידי הערב רב ואמר ה קודש ניצוצותמישראל לו שנפ

וד את הגאולה אפקוד את הניצוצות שנפלו בידי קלפני שאפדהיינו  12"ופקדתי
וכבר נסתלקו מערב רב כמעט כל . ויכנסו ישראל לגלות ביניהם ערב רב

  .א"שתאיר גאולתינו בב יהי רצוןו, הניצוצות

  הדמיוןוהשכל 

, להחכים מטרתה, החכמה. והזכרון מיוןהד עמה ונוצר, החכמה הכשנוצר
, שולחן, פטיש. רואה שהוא מבין הוא, הבינל התמונה את מעבירות העיניים

 מפתחתוהנקבה  ,הטיפה את שמביא זכרה כמו. בזה עושים מהו ',וכדו .כסא
  . לעובר זה את

 לבינה מראה החכמה ,לדוגמא, זכרוןמעבירה לה  החכמה, תזכור שהבינה כדי
הבינה זוכרת . כסא אהרמ החכמה כ"אח. שולחן זה מה מבינה היא. שולחן

להשתמש  לשבתכדי  להצמד לשולחן צריך כסאשהומדמיינת , לחןשראתה שו
 תמונותה שתי שקולט את. הדמיון ידי על בא ,הכסא לשולחן הצמדת, בו

  . זכרון צריך התמונות שתי את לזכור כדיו. אותן ומחבר

 מיםש, בשר קילו עלכשם ש, הבינה זקוקה לטיפת דמיון לפתח את הבנתה
   מסכן ,תבלין קילו עליו ישימו אם אבל. ו טעםכדי לתת ב תבלין של אחת כפית

  
באותיות . 'ז ,ש, תהאותיות מופיעות  שנתלו בשמות עשרת בני המןבמגילת  אסתר  .11

אף על פי שבדרך כלל בבית הדין הצבאי הבינלאומי ו. זעירות לרמז שבשנה זו יתלו שנית

הם נירנברג אחד עשר מ במשפטיופן מפתיע ובא ,על ידי כיתת ירינהרגים נידונים למוות ה

, ואחד מהם הקדים והתאבד כך שבמציאות נתלו עשרה ככתוב במגילה ,למוות בתליה נידונו

  .ב"לשמות  .12.ואין ספק שאלו היו גלגוליהם
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 כמו הוא, תבלין תטיפ בלי בשר קילו שאוכל ומי ,הזה האוכל את שיאכל מי
  .השעוו שאוכל

, שולחן ושל כסא של צורה דמייןמ לא דםא אם. מיוןד בלי לשכל אפשר אי
  ןביות שניהם את זכורשת לבינה גורם הדמיון. ביניהם לחבר תוכל לא הבינה
. מפתח צורת זוכר דםא, "מפתח" יםמרוכשא. שולחן צריך שלכסא הנבדמיו

 נמצאת שהמפתח יםוכשאומר. כובע תצור זוכר דםא, "כובע" יםמרוכשאו
  . דמיוןהו זכרוןה קשרמו, בתוך כובע מפתחמדמיין  דםא, כובעב

 ללימודו, התורה את להבין אפשר אי דמיון בלי. טוב הוא, במידה הדמיוןכש
. גשמיות תמונות בלי רוחניים דברים להבין כדי דמיון יותר קצת צריך, קבלה

  . מדובר במה לדעת כדי נכון לשבת צריך הדמיון

 אדם. הרע היצר מעורר את הדמיון, אפשר להשתגע. השכלגובר על הדמיון כש
   .חמורים הכי חטאים מיני בכל יפולדמיונות חטא ול לדמיין יכול, שהא רואהש

ה באלול נברא העולם בבחינת "בכ, דוגמת בריאת העולםהוא יצירת הוולד 
תשרי שבו נברא האדם עיקר ' הוא אותיות בא ,בראשית. השכל הזכרון והדמיון

שבו מאירים על האדם העליון עליו כהכנה לשבת  הזכרון האירו ,הבריאה
 הכפורים יוםבו, וכיום הזכרון השנה ראשולכן נחשב יום זה כ ,השכל והזכרון

 הוא יום לכן. מתחברים השכל הזכרון והדמיון ובה, העליונה בינהה מאירה
  . מנותקים מהשכל הם מקור לטעויות מיוןהדכשהזכרון ו כי ,התשובה

 שולט הרע יצר מאימתי, שהקדו לרבנו אנטונינוס לו אמר" ,אומרת 1הגמרא
 ,כן אם לו אמר. יצירה משעת מר לוא .יציאה משעת או יצירה משעת, באדם
 אנטונינוס למדני זה דבר: רבי אמר. יציאה משעת אלא .ויוצא אמו במעי בועט

 לא הקדוש רבנו ויש להבין וכי ".רובץ חטאת לפתח" ,שנאמר, מסייעו ומקרא
הביא ראיה  אנטונינוסומה , ירהיצ שעתהיצר בא מש חשבהפסוק כש ידע

 בין ראשו, מקופל אמו במעי תינוקוהלא  ,אמו במעי מתינוק שאינו בועט
 כל טעה ושלום חס הקדוש רבנו וכי. יכול לא לבעוט ירצה אם גםו, 2יוירכות
, אנטונינוס למדני זה" ,אומר הואכיצד ו, אותו ללמד אנטונינוס שבא עד הזמן

 אומרו ,"בקרבה הבנים ויתרוצצו": מפורש וקפס והלא יש". מסייעו ומקרא
 רבנו וכי ,"מסייעו מקרא"אמר שה איך אז ".אחיו את עקב בבטן" הנביא

 עבודה פתח ליד הברעכש רבקה למהו, בבטן ורב ועשו שיעקב ידע לא הקדוש
  .יציאה עתש עד הרע יצר אין אם, לצאת עשו רץ היה זרה

  
  : א"צ סנהדרין. 1
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 יכול לאעובר שו. יצירה בשעת בא הרע שיצר ידע דושהק רבנוש, והענין הוא
 אסור כי, הגויים לחכמי האמת את להגיד לא נזהרו ישראל חכמי אבל. לבעוט
 שיום 3אומרת הגמרא. חכמה חיצוניתב תמתלבש יאשה אפילו, תורה םללמד
 ,אותו שאל, גוי חכם היהש. אבלט אותו פגש. בשמש התחמם שמואל אחד
  ושמואל .מזיק שהשמש יודע אינך, בשמש מתחמם ךכמו היהודים של חכם

  היה זהו בריא שהשמש בשנה אחד יוםשיש  הגמרא אומרתו. התחמק ממנו
  .  אתלו ז לגלות רצה לא ושמואל, היום אותו

 "רובץ חטאת לפתח"הפסוק  .שלו לנקודה ,פירוש". מסייעו מקרא"ומה שאמר 
 בטןמ יוצא כשהוא רק, הרע היצר עםבפועל  להשתמש יכול שהאדם מסייע

ולכן יעקב פרכס לצאת ליד מקום , יצירה משעת נמצא עצמו היצר אבל. אמו
שהוא  הדמיון נברא ת האדםיציר עתשב כי .ועשו ליד מקום טומאה, קדוש

אלא  טובים לא דברים לצייר עדוי לא עדיין הדמיוןאבל . הרע היצר של השורש
  .ועשו גלגול קין, וןאם כן ראם בגלגול קודם ויעקב גלגול אדם הראש

, שמחא, זה את עשהאם א, לעצמו מדמיין אדם. דמיון של תוצאה הן התאוות
 הרע יצא. ותטע הנאתו היתהש מרגיש הוא זה את שעשה אחרילפעמים  .'וכדו

בדירה ורהיטים  חסר מה .ןדמיו לא זה, מפוארת בדירה לגורוכי  .אותו רימה
 עוליםש מפלסטיק שולחן ידל, מפלסטיק כסאות עלאפשר לשבת  ,פשוטים

רהיט  לו אדם שיהיה צריך דמיוןב .בו חסר מה ,אחד מודולרי מכסא פחות
 רב הוא ,לא אם, מדויק השפיץ שיהיה בהידור שמדקדקים כאלה יש .מפואר

  ,מאושר יותר ואות יעשה שזה דמיון הכל זה .קצת זייף השפיץ למה המוכר עם
 את תחייה. חבריו בשביל חי הוא ,ול שיש, עשיר הואש יראו, חבריו יבואו
 כל. הזה בכסף צדקה תן, ללמוד לך זהשל העבודה כדי לרכוש את  בזמן, עצמך

, אפס כעל האלה הדברים כל על מסתכל הוא שחולה בשעה. לאדם עוזר לא זה
 הבריאות את אבל. הכל את לי שווה היה בריאות קצת, לי נותן זה מהוחושב 

  . האלה ריםהדב את להשיג בשביל הרס הוא

 אותו ללמד יוכל לא מלאךה , דמיון לו יהיה לא אם, הרע ליצר המפתח הדמיון
הכוונה " נר"ו. נרות ואין בבטן מלאכים רואה לא עוברהש, הסברתי כבר. תורה

. הלימוד כל נכנס שבראשו הכוונה תורה מקבל כשהואו, לחיבור נפש ורוח
 תורה שילמד כמה, יקבל לא אם אבל. למודו את לשכוח חייב הוא ,נולדכש

 כדיו. מאוד רוחנית היא התורה כי. כלום לקלוט יוכל לא הוא ,הזה בעולם
  .מההריון הלמוד רושםמחו  בתוך היהי כברצריך ש קלטית שהיא

  
  :   ח"שבת קכ.3 א"נדה ל. 2
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. עשה מהו, היה מי. הקודם גלגולו כל אתבבטן  זוכר הוא, בגלגול שב כשאדם
שלש וארבע  גיל עד ילדים. נשאר חלק. הדברים רוב את משכיח הלידה הלם

 מדבריםזה  בגיל הילדים כלכמעט  לב שימו. הקודם םגלגול על מדבריםשנים 
  על ידברו הם. עכשיו ראו לא ם שבכללהקוד גלגולםמ מקרים על ברורה בצורה

 לחיים נכנסים הם לאט לאט, דמיונותשנשמעים כ עניינים ושאר מכוניות
 ילדכשה הדרוזים אצל. חזק נםכרוז כמה עד תלוי. מרובם נשכח וזה, נוכחייםה

, לו מפתחים, זה על איתו מדברים, הזכרון את לו מחיים ,על כך לדבר מתחיל
  . כן גם הקודם וגלגולמ לקרוביו ללכת יודע הוא גדל כשהוא. ישכח שלא

 תורה בראתי, פירוש .4"תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי" ה"הקב אמר
 היה לאוגם . להבין אותה תוכלו לא הדמיון בלי, הרע יצר יהיה שלו בליןשהת

 בעולםשל עריות  הרע צר חכ את והגדולה קבל כנסת אנשי. העולם מתקיים
 לא שעופרת ידעו הםכי , עופרת דוד לתוך והוהכניסו מאש אריה בדמות ,הזה

, כלה על הסתכל לא חתן ,שם שבוי היה שהוא ימים שהשלוב, קרינה מעבירה
 את צריכים הזה העולם בשביל כי אותו שחררו מיד. ביצה הטילה לא תרנגולתו

 יצרחלש השי כדי, עין לו וחלישה רק. מרוסנת במידה אבל, התאווהדמיון 
  . 5ויקרובותל מתאוות האדם

 כבדים גלים לא הם, םבינוניי גלים הםבמח  החלום גלי. לאדם רפואה החלומות
מצד הבינה המחוברת  באמצע הם. מצד הדעת םקלי גלים ולא ,מצד החכמה

 זה החלומותכמעט כל  וזה אחד סוג. חלומות סוגי שניל יםגורמ והם. לדמיון
 כל. וחלק קטן הוא אמיתי מה שהנפש מראה את העבר או העתיד, הדמיון
 בחלום מתפרק זה ,תשתגע נפשו ,לפורקן יגיעו לא אם יוורצונות האדם מאוויי

     .רגוע קם הוא ואז

 .לדמיון כן גם קשור זה. שחלמו זוכרים לאש יש. חולם שלא מי איןכמעט 
 כשהוא לאדם טוב שהוא הרע יצר כמו, תבלין כשהוא אדםל טוב הוא הדמיון
 אנשים. גרועהגדול הוא  הדמיון גם, גרוע הוא מזה למעלה כשהואו תבלין

  החתונה אחרי. טובה הכי שהיא חושב הוא. הדמיון בגלל מתגרשיםו מתאהבים
, בשכל עליה הסתכל לא הוא. עליה דמיין שהוא מה לא שהיא מגלה הוא

. פעל שלו הדמיון. האמת את רואה לא הוא. עיוורת היא האהבה. בהגיון
 שהוא חשבה שהיא או, לידו תאחר ישהימ רואה הוא, מהדמיון מתפקח כשהוא
 מתחילים ואז. לבן ולא אביר לא, סוס רואה היא בסוף, הלבן הסוס על האביר

  .דמיון היה הכל כי. והוויכוחים הבעיות הצרות כל
   
  :ט"סנהדרין ס .5     :'קדושין ל. 4
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 וז ,חושבו יהחסרונות כנגד יהמעלות את שוקל בחורה כשפוגש מיושב אדם
 ככה. שלי לא זאת, ממעלותיה גדולים חסרונותיה, וז או. רוצה אני וז, בסדר

 איזה לו עשתה היא, !"אותה ראיתי! במאוה אני"כאלה שחושבים  לא. בודקים
  . צרות יוצא, אחרת ,הדעת ביישוברק  .אהבה וזוכי . ת דמיונוא קנתהו פרצוף

 איך. המציאות על שהתגבר מדמיון כתוצאה היו במדבר אבותינו תלונות כל
 יורד המן את במציאות אוכשר במדבר ניסיונות עשר' נסות את הל אבותינו יכלו
 להם היה. ברעב ימותו הם ,מןלהם  רדי לא אחד יוםאם  ,במדבר יום כל להם
 חכמים היו הם. אותם הקיפו כבוד ענני. מרים של בארה, מתגלגל סלעמ מים

 אז, שלו הנכונה מדהה את עבר כשהדמיון. אצלם התגבר הדמיון אבל. גדולים
  . הזרע לא החכמה כל, גדולים חכמים שהיו כמה

. תורה מתן לבין מצרים יציאת בין מים להם חסר היה שפעמיים רואים אנחנו
 ויבואו ,מים מצאו ולא במדבר ימים שתשל וילכו": בתורה כתוב ראשונה פעם

 מה לאמור משה על העם וילונו הם מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה
. מים רוצים, עולם של ריבונו: 'לה צעקאלא . איתם רב לא רבנו משה ".נשתה

 עץ חתיכת קח לו אמר לא ,"ויורהו" זה מה. "המים אל לךויש, עץ 'ה ויורהו"
 זה אותו תשים אם, דווקא הזה העץ את לו ואמר עץ לו הראה אלא, ותשליך

 יש, תראו: להם יגיד שמשה. יראו ישראל שעם כדי. יעזור לא אחר עץ. יעזור
נתן הוראה לעץ זה להמתיק את המים והעץ ממושמע ' ה אבל. מרים מים פה

 בתוך וברזל נחושת של הוספה הרבה שם שיש וגילו. מרה את מצאו היום. מתקווהמים יו

 שהשליך מהעץ היום עד מתוקים נשארו שהמים לא זה. מרים להיות להם שגורמים המים

. העץ של הפעולה נגמרה – הלאה והלכו כשנגמר. המים את שתו שהם בזמן רק. משה

למדו קל וחומר מהעץ  ".ניסהו ושם ומשפט חוק לו שם שם: "כתוב ההמשך
  . לקבל הוראות וצוויים

 שהיו המיםש דהיינו ".מים מצאו ולא במדבר ימים שתשל וילכו", ואמר הכתוב
ללא מריבות קבלו , צמאיםהיו באמת כש. בשלשת הימים נגמרו בכלים להם

 סין ממדבר ישראל בני עדת כל ויסעו": כתוב בהמשךו. מיד מים מתוקים
 מים" זה מה ."העם לשתות מים ואין, ברפידים חנווי. 'ה פי על למסעיהם

 ואין" היה לו לומר ,העם את שתו המיםוכי  ,זאת עברית איזו ,"העם לשתות
, תלונה, "וילונו" רק כתוב במרה ".משה עם העם וירב". "לשתות לעם מים

 להם אומר" ונשתה מים לנו תנו", בעצבים, "העם וירב" פה .נשתה מה, משה
 אדם ,ניסיון זה למה ויש להבין ."'ה ֶאת ְּתנַּסּון-ַמה, ִעָּמִדי ִריבּוןְּת  ַמה", משה
  .כוונת הכתוב מה ".ַלַּמִים ָהָעם ָׁשם ַוִּיְצָמא" ,ניסיון זההאם , מים רוצה, צמא

  



קמה                              יוסף     השכל והדמיון                                    נר          

. "העם לשתות מים להם אין". צמאים היו לא הם השניה בפעם כי, והענין הוא
גמרו  עכשיו רק. צמאים היו לא עוד הם אבל נגמרו המיםש ,הוא הלשון פירוש

 התחיל הדמיון .להם אין ,צמאים כשיהיו הלאההעם  לשתות כדיורק , לשתות
 מה, אתעלף איפה יודע מי מים לי יהיו ולא צמא אהיה שעה חצי עוד. לעבוד

 העם וירב: "בעצבים למשה באו. לריב אפילו חכ להם היה, שלי הבן עם יקרה
 היו לא עוד הם. ככה דברמ לא, בצמא מת חצי םדא .המים איפה". משה עם

 היה לא זה הראשונה בפעם. "'ה את תנסון מה", משה להם מרא אז. צמאים
 בעוד צמאים יהיו הם, צמאים לא עוד הם עכשיו. כי היו צמאים בפועל ניסיון
 יהיה מה נבהלו, ריק בקבוק ראו רק. לשתות גמרו הרגע רק. שעתיים, שעה
  . 'ה את לנסות נקרא הז ,שעתיים שעה בעוד

, אותם לנו והמתיק מים לנו הביא 'ה אם. שכללהבין ב צריכים היו ישראל
 למה. מים לנו ימציא הוא צמאים היהנכש, מצרים יציאתכל הניסים ב את ועשה
 מה. 'ה את מנסים, ניסיון זה ,מים איפה צועקים הזמן לפני שעה חצי אנחנו
 להם גרם הדמיון כי ".'ה את תנסון מה ,עמדי תריבון מה"  משה להם אומר

 בגלל למים צמא העם ".למים העם שם ויצמא". למרות ששתו צמאים להיות
 מים בקבוק חצי עוד להם היה אם. צמא נהיה הוא אז ,מים ביקש שלו שהדמיון

 הדמיון פעל כי אבל. הקודמים מהמים הזמן עבר לא עוד כי, צמאים היו לא הם
  . יהיה מה, ריק הבקבוק

. לחם חתיכת לאכול מאפייה לחפש םירצ נפש כחולי ,פסח חג בצאת שיםאנ
 חסר היה, אוכל חסר היהלא . אכלו לאוכי , השבוע כל מתווכי , קרה מה

היו  לחם חתיכת לחפש שרצו אלו כל. לחם לאכול אפשר כעת, הדמיון. הלחם
  . הדמיון זה. בגדר מתים מרעב

 שם ויצמא". תנסון מה ,משה להם מרא. צמאים שהם דמיוןלישראל  היהוכש
 ֹאִתי ְלָהִמית, ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו ֶּזה ָלָּמה, ַוֹּיאֶמר; ֹמֶׁשה-ַעל ָהָעם ַוָּיֶלן, למים העם
 היה הכל. ככה מדבר לא מצמא למות שהולך אדם ".ַּבָּצָמא, ִמְקנַי-ְוֶאת ָּבנַי- ְוֶאת

 ,מים שותים שעה חצי כל וכי. מים שעה כחצי לפני שתו במציאות. פסיכולוגיה
 ואז. השרבו השמש תחת הולכים לא הם, כבוד ענני של צל להם יש ,קרה מה

 לא אחד אף, ללכת זמן לו היה. ישטופו ונחלים מים ויזובו, הצור את הכה הוא
 וישטפו מים שיצאו אותו להכות, חורבהצור ב עד ללכת זמן לו היה, מצמא מת

  . הדמיון שעושה מה זה ,ויגיעו

 הפסוק. מדמיון התחיל הכל. איתם השתתפו ישראלו, רב ערב עשו העגל את
 ּוְבֵעיֵני, ַפְרֹעה-ַעְבֵדי ְּבֵעיֵני, ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְמֹאד ָּגדֹול, ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ַּגם": אומר
: לו אמרו ןלאהר באו רב כשהערב גם ,"משה האיש" ,המילים זה מה ."ָהָעם
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ִהים ָלנּו- ֲעֵׂשה קּום"  ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ֶזה-ִּכי, ְלָפֵנינּו ֵיְלכּו ֲאֶׁשר ֱא
 המופתים את ראו הם. משה האיש את ראו הם". לוֹ  ָהָיה-ֶמה ָיַדְענּו א, ִמְצַרִים
 אפשר אי שבכישוף יודעים הם, ברד, ערוב, כינים, צפרדע, דם, עושה שמשה
 האיש הוא שמשה הבינו הם. פלא חכ זה, האלה הדברים את לעשות

, כנביא לא משה את ראו הם. משה על מפותח דמיון להם היה כעת. שבמרכבה
 שעושה ונכנס במשה למעלה "האיש" דמותמ שירד מהמרכבה אלוהי חככאלא 

 לעם הכניסו והם ,מפותח כ"כ היה שלהם הדמיון. האלה הדברים כל את
. נעלם מהמרכבה האיש משהש בטענה ןלאהר באו הם. הדמיון את ישראל

או  ,שור לנו תביא, איש לנו שיהיה זוכים לא אנחנו אם, מהמרכבה לנו תביא
 היה מה ידענו לא, האיש משה זה כי. במרכבה פניםארבע  יש. נשראו . אריה

. עגל חיפשו הם למה מבינים אנחנו לכן. שור תביא  ,לאיש זוכים לא םא. לו
 משה את לוקחים היו אם. המהמרכב דמות היה בשבילם הזה השור כי? למה

  . קורה זה כל היה לא, 'ה נביאכ

 יכולים הדמיון חרא יםנמשכ שאנשיםכ. גדול מדמיון כתוצאה בא העגל
 השכל את מלמד הוא ,השכל על גובר כשהדמיון. בעגל ה"הקב את להחליף

  . בחיים חמורים דברים לעשותו להשתולל איך

 כל על משפיע הדמיון. ניהםלש להתנהג לדעת עלינו איך פה רואים אנחנו
  . הגוף

 את, לי תגידי לה אמרתי. מאוד שמנה שהייתה אחת רופאה פנשתי באמריקה
, לי הענת היא אז .הזה השומן מהל ,בריאות זה מה יודעת אל אתוכי , רופאה

 הצטרפה היא. מאוזנת אני ,בגוף סוכרים לי אין. נפוחה רק ,שמנה לא בכלל אני
 ערב כל נתנו לאחת. קבוצות שתי ולקחו, דמיון לוש פסיכולוגיה של לחוג

 ולחצי. סוכר של מנות כמה עם ושוקולדים קצפת עם שוקולד קילו רבע לאכול
 במידה השמינו וכולם. זה את אוכלים שהם ולדמיין אותם לראות רק נתנו השני
 הסוכר רמות על השפיע גם זה בהתחלה. הדמיון של אלה בין הייתה היא. שווה
 שהיא הדמיון של הנפיחות את להוריד אבל, התאזנו כ"אח הסוכר תרמו. שלה

  . משפיע הדמיון כמה עד. לה קשה מאוד שוקולד אכלה

 חולים הרבה. כלום בכדורים אין. לחולים שנותנים פלסבו כדורי יש ברפואה
  . עזר וזה תםרפוא ושז עליהם שפיעה הדמיון. פלסבו ידי על נרפאים

 נאמר ושעלי ,האור הגנוז בתורח השכל הואכש, העולם הזה בנוי על דמיון
ַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל  ּוְׁשַמְרֶּתם ֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעינֵי ָהֽ ַוֽ

ה׃ ְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְונָבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזֽ ֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאֽ   .ו' דברים ר ַהֽ
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  יםעשרת השבט

ְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ   ְוָהָיה   ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאֽ
ם׃  יהָוה ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּביֽרּוָׁשָלִֽ ֲחוּו ַלֽ   .יג זישעיהו פרק כִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֽ

ַאּׁשּור  ֵׁשִנית   ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדנָי   ְוָהָיה יָדֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמֽ
ם׃ ְונָָׂשא נֵס ַלּגֹוִים  ִאֵּיי ַהָּיֽ ֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמֽ ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֽ

ַאְרַּבע ַּכנְ  ֶרץ׃ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמֽ  .יא ישעיהו פרק יא פֹות ָהָאֽ

  .להיכן גלו ומתי

ִראׁשֹון ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה נְַפָּתִלי  ֲאֶׁשר מּוָצק ָלּה ָּכֵעת ָהֽ א מּוָעף  ַלֽ   ִּכי 
ם׃ ֲחרֹון ִהְכִּביד ֶּדֶר ַהָּים ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל ַהּגֹוִיֽ      חישעיהו פרק  ְוָהַאֽ

ֶל ִיְׂשָרֵאל ָּבא  ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור ַוִּיַּקח ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָאֵבל ִּביֵמי ּפֶ  ַקח ֶמֽ
ית ַמֲעָכה ְוֶאת יָנֹוַח ְוֶאת ֶקֶדׁש ְוֶאת ָחצֹור ְוֶאת ַהִּגְלָעד ְוֶאת ַהָּגִליָלה ֹּכל ֶאֶרץ  ֵּבֽ

         כט מלכים ב פרק טו נְַפָּתִלי ַוַּיְגֵלם ַאּֽׁשּוָרה׃
ְמרֹון ַעל ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשנַת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְלָאָחז ֶמֶל ְיהּוָדה ָמַל הֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ְבׁשֹֽ

ים׃ ֶל ַאּׁשּור ֶאת ׁשְֹמרֹון ַוֶּיֶגל ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ֵּתַׁשע ָׁשִנֽ ִּבְׁשנַת ַהְּתִׁשִעית ְלהֹוֵׁשַע ָלַכד ֶמֽ
י׃ַאּׁשּוָרה ַוֹּיֶׁשב אֹוָתם ּבַ    א מלכים ב פרק יז ְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדֽ

ְרִביִעית ַלֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו ִהיא ַהָּׁשנָה ַהְּׁשִביִעית ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶל  ַוְיִהי ַּבָּׁשנָה ָהֽ
י ְמרֹון ַוָּיַצר ָעֶלֽ ֶל ַאּׁשּור ַעל ׁשֹֽ ׁש ִיְׂשָרֵאל ָעָלה ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֽ ִּיְלְּכֻדָה ִמְקֵצה ָׁש ָה׃ ַוֽ

ְמֽרֹון׃  ָׁשִנים ִּבְׁשנַת ֵׁשׁש ְלִחְזִקָּיה ִהיא ְׁשנַת ֵּתַׁשע ְלהֹוֵׁשַע ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִנְלְּכָדה ׁשֹֽ
ֶל ַאּׁשּור ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה ַוַּיְנֵחם ַּבְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדֽ  י׃ ַוֶּיֶגל ֶמֽ

ַעְברּו ֶאת ְּבִריתֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה    ַעל ֵהיֶהם ַוַּיֽ ֽ א ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה ֱא ֽ ֲאֶׁשר 
א ָעֽׂשּו׃ ְמעּו ְו א ָׁשֽ         ט מלכים ב פרק יח     ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְו

ֱאִליֵאל ְוַעְזִרי ֵאל ְוִיְרְמָיה ְוֽהֹוַדְויָה ְויְַחִּדיֵאל ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבֹוָתם ְוֵעֶפר ְוִיְׁשִעי ֶוֽ
ֵתיֶהם  ֵהי ֲאֹבֽ א ְמֲעלּו ֵּבֽ ם׃ ַוִּיֽ ֲאנִָׁשים ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ַאְנֵׁשי ֵׁשמֹות ָראִׁשים ְלֵבית ֲאבֹוָתֽ

ם׃  ִהים ִמְּפנֵיֶהֽ ֵהי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֱא ֲחֵרי ֱא   ַוִּיְזנּו ַאֽ

ֵהי ִיְׂש  ֶל ַאּׁשּור ְוֶאת רּוַח ִּתְּלַגת ִּפְלנֶֶסר ֶמֶל ַאּׁשּור    ָרֵאל ֶאת רּוחַ ַוָּיַער ֱא ּפּול ֶמֽ
ֲחִצי ֵׁשֶבט ְמנֶַּׁשה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן  ַוַּיְגֵלם ָלֽראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֽ

ה       י א פרק ה ג“דה ׃ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ

שמונה שנים בין גלות ראשונה לשניה ועוד שמונה שנים בין , ולםכתב בסדר ע
  . שניה לשלישית

שחזרו  כותבן "הרמביוחנן ירמיה החזירן ויאשיה בן אמון מלך עליהן ' אמר ר



קמח                                             יוסףעשרת השבטים                          נר              

ומוכרח הדבר שהם נמצאים במקומם . ובגלות יהודה שבו למקומםמהם הרבה 
ְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ַוְיִביֵאם לַ  כי עזרא שכתב ספרו בבית שני כותב מפורש

ה׃   א,לג דףערכין  ּגֹוָזן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ

חלח זו חלזון חבור זו הדייב נהר גוזן  מדיוינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי 
זו נהוונד וחברותיה מאי  להזו גינזק ערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי 
   ב"דושין עק .חברותיה אמר שמואל כרך מושכי חוסקי ורומקי

ואכן החוקרים מזהים את העיר המאדן עם , יש אומרים שחמדן זו המאדן
אבל מסורת בידי היהודים שהמאדן היא שושן הבירה כיון . אחמתא שבכתוב

   .שקבר מרדכי ואסתר נמצא שם

ל "בארץ ישראל נפטר בחו קשה מאוד לומר שמרדכי שחי עד לסוף בית שני(
אבל מסתבר שזה קבר אסתר המלכה , בגלילבברעם ש מראיםומה גם שקבורתו 

כי באמת יש ניסים . שיתכן שנשארה בשושן בזמן דריווש בנה ואז נפטרה
מאות והוא  וקטן נכנסהסיפר לי עד נאמן שבחדר הקבר . ונפלאות על קברה

. אנשים לקרא את המגילה בליל פורים וכולם ישבו בריוח שלא בדרך הטבע
ֲאִני ְּבׁשּוַׁשן כתוב  יאל פרק חכי בדנ .אירןהחוקרים מזהים את שושן בדרום  ַוֽ

אבל טועים . ועילם מקומה במחוז בושאן שבאיראן ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיָלם ַהְּמִדיָנה
ושושן זו היא , הם כי בזמן דניאל שושן הבירה של אחשורוש לא היתה קיימת

 אחרת והיתה עיר בירת עילם בלבד ושושן של אחשורוש היתה בירת כל
   ).ממלכת פרס ומדי וסביר שהיתה בפרס ולא בעילם

וצריך לומר שחמדן אינה המדאן אלא מקום באיזור חורסאן שהיתה מרכז ארץ 
  , א כיום כפר ידוע במחוז כרמנשאה שבמערב איראןיונהוונד ה. מדי

ומושכי וחוסקי הם עיירות . חורסאן היא אחמתא ומסתבר שהעיר משהאד בירת
כי מצאנו שחלק מהשבטים כולל בני לוי גלו לכספיא  .שומכי ושקי שבקוקז

ָאִבינָה ב וכמו שכתו ָׁשה ָוֽ ֲחנֶה ָׁשם יִָמים ְׁש ל ַאֲהָוא ַוּנַֽ ֶאְקְּבֵצם ֶאל ַהּנָָהר ַהָּבא ֶאֽ ָוֽ
ְׁשמַ  ֲאִריֵאל ִלֽ ֱאִליֶעֶזר ַלֽ ֶאְׁשְלָחה ֶלֽ ם׃ ָוֽ א ָמָצאִתי ָׁשֽ ֽ ְעיָה ָבָעם ּוַבֹּכֲהִנים ּוִמְּבנֵי ֵלִוי 

ֶאְלנָָתן ן ְוִלְזַכְריָה ְוִלְמֻׁשָּלם ָראִׁשים ּוְלֽיֹויִָריב ּולְ ּוְלֶאְלָנָתן ּוְליִָריב ּוְלֶאְלָנָתן ּוְלָנתָ 
ים׃  ֲאַצֶּוהְמִביִנֽ ָאִׂשיָמה ָוֽ ִסְפיָא ַהָּמקֹום ָוֽ ְּבִפיֶהם ְּדָבִרים  אֹוָתם ַעל ִאּדֹו ָהֹראׁש ְּבָכֽ
ְרִתים ) ַהְּנִתיִנים(הנתונים ִאּדֹו ָאִחיו  ְלַדֵּבר ֶאל ִביא ָלנּו ְמָׁשֽ ִסְפיָא ַהָּמקֹום ְלָהֽ ְּבָכֽ

ֵהינּו ַהּטֹוָבה ָעֵלינּו ִאיׁש ֶׂשֶכל ִמְּבֵני ַמְחִלי ֶּבן ֵלִוי  ינּו׃ ַוָּיִביּאּו ָלנּו ְּכיַד ֱא ֵהֽ ְלֵבית ֱא
רֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשֵרְביָ  ְעָיה ִמְּבנֵי ׃ ה ּוָבנָיו ְוֶאָחיו ְׁשֹמָנה ָעָׂשֽ ְוֶאת ֲחַׁשְבָיה ְוִאּתֹו ְיַׁשֽ

ֲעֹבַדת ַהְלִוִּים  ים׃ ּוִמן ַהְּנִתיִנים ֶׁשּנַָתן ָּדִויד ְוַהָּׂשִרים ַלֽ ְמָרִרי ֶאָחיו ּוְבֵניֶהם ֶעְׂשִרֽ
ומובן מהכתוב  טו עזרא פרק חְנִתיִנים ָמאַתִים ְוֶעְׂשִרים ּכָֻּלם ִנְּקבּו ְבֵׁשֽמֹות׃ 

  .ו שם עיר אלא שם מקוםשכספיא אינ



קמט                                             יוסףעשרת השבטים                          נר              

ְט  'ִהֵּנה ה"ג "דרש רשב" .ה' ויקרא פובמדרש רבה  ְמַטְלֶטְל ַטְלֵטָלה ָּגֶבר ְוֹעֽ
ה׃ ָצנֹוף ִיְצנְָפ ְצנֵָפה ַּכּד ֲחַבת יָָדִים ּור ֶאלָעֹטֽ , "ְמַטְלֶטְל ַטְלֵטָלה" ".ֶאֶרץ ַרֽ

 ֶאל", אזיל מן אתר לאתרכהדין תרנגולא דהוי גלי ו, "ָּגֶבר", טלטול אחר טלטול
ֲחַבת יָָדִים   . כספיא זו, "ֶאֶרץ ַרֽ

, הרי מפורש שכספיא הוא מקום מרוחק שטולטלו לשם טלטול אחר טלטול
ולא מצאנו מקום בשם כספיא או שם דומה לו בכל העולם אלא מדינת הים 

הכספי ואכן שם נמצאים  הכספי זו קוקז המשתרעת לחוף המערבי של הים
 )שומכי ומושכי הם היינו הך(ושקי כשמות הערים שהזכיר שמואל  הערים שומכי

י כדרכם של "והם במחוז הנקרא שירון שיתכן שנקרא על שם השרון שבא
וכמו . השבטים הגולים לקרא את שמות מקומם החדש בשמות שמהם גלו

ובאמת המסורת של יהודי קוקז הנקראים . שיתבאר להלן בדברי החוקרים
יצאו ממנה לערי פרס , או יהודי דגסטן שלאחר שגלו לבבל ,היהודים ההרריים

כ יהודי קוקז רובם לווים שאליהם שלח "וא. ומשם באו לשומכי שבמחוז שירון
גם יהודי גאורגיה שייכים לכוספיא . עזרא שישלחו עולים לבית המקדש השני

  . ומסורתם שהם עשרת השבטים היא אמת לאמיתה

שמו שהיה כמאתיים שנה לאחר החרבן ולמד גם הכומר הרשע הירונימוס ימח 
קבלה בידי היהודים . "תורה מחכמי היהודים והיה שונא ישראל מושבע כותב

כי , כי האשורים והבבלים הוליכו שבי את היהודים לא לבד לארצות פרס ומדי
שפאת  ")קדמוניות"ב( והוכיחו החוקרים ". אם גם אל ארצות כספרוס ופאת צפון

גם המצבות העתיקות בקרים . ים שעל חוף הים השחור בקריםצפון הכוונה לער
  .מוכיחות כך כי הם מזמן החשמונאים

ַוִּיַּסע ַוֵּיֶל ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב   יט מלכים ב פרקבירת אשור וכמו שכתוב וננוה היתה 
ְׁשַּתֲחֶוה ה׃ ַוְיִהי הּוא ִמֽ יְנֵוֽ ֶל ַאּׁשּור ַוֵּיֶׁשב ְּבִנֽ ָהיוִנְסרֹ  ֵּבית ֶמֽ ַאְדַרֶּמֶל   ֱא ְוֽ

יו׃  ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבנָיו ַסר ַחֹּדן ְּבנֹו ַּתְחָּתֽ   ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִּיְמ ֵאֽ

על גלות נפתלי בניננוה וברגוש שבערי מדי יש לנו תיעוד מפורש בספר טוביה 
   .בו נאמר .ך"רים שמחוץ לתנשנתחבר סמוך לחרבן הבית והיה נפוץ בין הספ

ויהי  .ומושבו בעיר אחת הגליל העליון, איש היה ממטה נפתלי ושמו טובי"
וירא , אחרי הגלותו עם אשתו ובנו ועם כל שבטו בתוך יתר בני הגולה לנינוה

ויען  . ותיגעל נפשו בהם ויישמר מנגוע בם, את העם אוכלים ממאכלי הגויים
וייתן חנו בעיני שלמנאסר מלך , אליו חסד' הויט , בכל לבו' כי ירא את ה

  . בםסירי הגולה וינחם אתם וידבר על לוילך אל כל א . אשור

וירא בתוך אסירי . ובידו עשרה כיכרי כסף, ויבא גם לעיר רגוש בארץ מדי
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   .דל מאד וילווהו את הכסף וייקח כתבו ממנו, ישראל איש אחד ושמו גבאל

דע בני כי בהיותך עוד רך בשנים הלוויתי  .וטובי קרא אל בנו ויאמר אליו
ועתה לכה נא . ש בארץ מדי וכתבו בידיועשרה ככרי כסף לגבאל היושב ברג

ויען טוביה את אביו . ואשלחך אליו לבקש את הכסף מידו ולהשיב לו את כתבו
מה האות אשר אתן לו וגם את הדרך לא אך . כל אשר דברת אלי אעשה ויאמר
הנה כתבו בידי ואך תראהו לו ולא ימנע את הכסף  יאמרויען אביו ו . ידעתי

ועתה לך בני ובקש לך חבר נאמן אשר ילך בשכר אתך למען השג את . ממך
ומותניו , ויצא טוביה החוצה והנה עלם יפה תואר לקראתו .הכסף בעודני חי

, הים הואוטוביה לא ידע כי מלאך אל והנכון לשום לדרך פעמיו, חגורים
   .ויענהו העלם ויאמר מבני ישראל אנכי. ויאמר מי אתה ידידי וישאלהו לשלום

כי זה פעמים . ידעתי: ויאמר? הידעת את הדרך לארץ מדי. אליו ויאמר טוביה
ש עברתי בארץ ונאספתי אל בית גבאל אחינו בעיר רגוש היושבת על הרי ושל

 הואל נא ועמוד עד אגלה את אוזן: ויאמר טוביה אל העלם אחמתא בארץ מדי
אם : ויאמר טובי. והוא משתאה ויקרא את העלם, וילך טוביה ויגד לאביו.  אבי

ש בארץ מדי אל גבאל מודעי ונתתי לך את ויש את נפשך ללכת עם בני לרג
נה אתו על ידי אנכי אוליכהו ת,ויען המלאך ויאמר . שכרך בשבתך אתו
ו לפניכם ישלח מלאכ' וה, ויאמר לכו לשלום ויען טובי . ואשיבנו לך בשלום

וישא טוביה את רגליו וילך ויבוא ביום הראשון עד נהר חידקל  לשמרכם בדרך
הנה פה : ויען המלאך ויאמר אנה נסור הלילה: ויוסף טוביה לשאול ויאמר

ואין לאיש , ולו בת יחידה ושמה שרה. והוא משארי בשרך, איש ושמו רעואל
לכן בקש . כל נחלתווהיה בקחתך את בתו לאשה וירשת את . עוד בנים זולתה

   .אתה מידו והוא יתננה לך

וירא רעואל את פני טוביה ויאמר . ויסורו אל בית רעואל ויאספם בכבוד הביתה
מאין אתם : ויאמר . אל חנה אשתו ראי את פני העלם הזה כראות פני בן אחותי

וישאל להם רעואל ויאמר . ויאמרו ממטה נפתלי ומאסירי נינוה אנחנו אחי
ויאמר המלאך אליו האיש אשר . טובי שאר בשרי ויאמרו ידענו הידעתם את

ויקם רעואל ויפול על צווארי טוביה ויישק לו  .שאלת עליו הוא אבי העלם הזה
  .בני כי בן ישר ותמים אתה' ויאמר ברוך אתה לה

ויאמר טוביה לא אוכל ולא . ויהי בשבתם אל השולחן ויפצר בם רעואל לאכול
ויהי כי . לתת לי את שרה בתך לאשה, את שאלתיאשתה עד אשר אם עשית 

. עות ימיםווישבע רעואל את חתנו לשבת אתו עוד שני שב, הקיפו ימי המשתה
ויחץ רעואל את כל קנינו וייתן מחציתו לטוביה וכתבו נתן בידו על הנותר אחרי 

לא העזריה אחי : ויקרא טוביה אל המלאך אשר חשבו לאיש ויאמר אליו .מותו
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ואם גם אהיה לך , הן הגדלת את חסדך עמדי עד היום הזה . ליתשמע לקו
. ועתה זה חסדך עוד אשר תעשה עמדי. לעבד עולם לא השבתי לך כגמול ידיך

והשב לו את , ש בארץ מדיוקח נא מן העבדים ומן הגמלים ולך אל גבאל ברג
, הנה נא ידעתי כי יספור אבי את ימי התמהמהתי, כתבו לקחת את הכסף מידו

גם ידעת כי השבע . ם אאחר עוד מן המועד אשר יעד לי וקצרה נפשו למותוא
ויקח  .השביעני חותני לשבת אתו עוד ימים אחדים ולא יכלתי להשיב את פניו

וימצא את גבאל . שהוהמלאך ארבעה עבדים מעבדי רעואל ושני גמלים וילך רג
ם לנוסעם ויהי ביום עשתי עשר יו. וישב לו את כתבו וייקח את הכסף מידו

  .והעיר ההיא בחצי הדרך בין רגוש ובין נינוהחרנה  ויבאו

  .כ השייך לעניננו"ע )אין זו חרן המקראית שהיא קרובה לפרת בגבול טורקיה (

חצו טוביה ומלווהו ו ,עיר רגוש בארץ מדיול, לנינוהגלו  ,מטה נפתלימצאנו ש
, ירץ מדרגוש יושבת על הרי אחמתא באוש ,נהר חידקל אתביום הראשון 

יום בערך כי ממקום רעואל לחרן שבמדי  30ושמננוה ועד רגוש יש מהלך של 
יום  וממקום רעואל לרגוש יש  22הרי , יום 11יום ומשם לננוה עוד  11לקח 

, יום 30-ויחד כ, עוד דרך כמה ימים שהלך המלאך להביא את הכסף מגבאל
בין , כ גדול"חק כלא יתכן מר, ואם אחמתא היא כדברי החוקרים העיר המאדן

מסורת העתיקה שבידי היהודים הומסתבר יותר כפי  )ראה מפה(. המאדן לננוה
ונהוונד הוא משהד שבמחוז חורסאן , הפרסים שהמאדן היא שושן הבירה

והיא . יהודה אבן בלעם הובאו דבריו לקמן' שאליה גלו השבטים וכמו שכתב ר
יום  30ים ארץ נפתלי ואחמתא שהריה קרובים לבוכרה שנקראה בימי הביני

ועד היום השפה המדוברת בדרום . לננוה, הוא מרחק מתאים ממשהד והריה
  .םחורסאן היא שפת הפושטו של השבטי

כורדיסטאן רגוש היא כנראה בגבול , ולפי דברי החוקרים שהמאדן היא אחמתא
ואילו בוכרה היא קרובה למשהד שבמחוז חורסאן ומסתבר שלאחר מכן הם 

כי בוכרא נקראה בימי הביניים ארץ , ם שבחורסאן ומשם לבוכראהגרו לאחיה
  .שאבאר נפתלי וכמו

ידועים הם במקומותם . והרא וערי מדי, נהר גוזן, חבור, חלח, ואשור
וחבל ארץ זה הוא כל אפגניסטאן ופקיסטאן של ימינו , למושבותם עד היום
ם בין אפגניסטן הוא מעבר ההרי חבור . ואוזבקיסטאן, סין, ועמו חלקים מהודו

 ידי- ומאוכלס על .פש בשפתם מעבר יבר'מעבר חדהיינו " פש חבר"הקרוי , להודו
  בטים פתאנים המאמינים באמונה שלימה שהם צאצאי בני ישראלש

. כשושן" שוש"ואת העיר . מפת האיזור לפי החוקרים שציינו את העיר המדאן כאחמתא
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. והמדאן אינה אחמתא אלא שושן, "שוש"שושן אינה , אבל לפי המסורת שלנו שהיא האמת

  .ל"ואחמתא היא משהד בירת חורסאן כנ

  

או , שבתקופה האחמנידים נקראה אריאה, היא העיר הראת שבאפגניסטן הרא 
היא העיר והנהר שלידה הנושאים את השם -גוזן , וחלח היא העיר בלח. הרא
הנהר גוזן ': לפני אלף שנים כותב מפורש.יהודה אבן בלעם ' ר הפרשן, גזני

 .וראסאן'שבימים ההם הייתה בירתה של ח ',הוא הנהר שליד העיר גזני
והוא נמשך  )רד, תרגום נהר בפרסית הוא(" וזן'רד ג"ונהר גוזן ידוע גם בשם 

והוא אחד מיובליו . י שבפקיסטאן'גניסטאן ועד קרוב לקראצמקנדהאר שבאפ
ומסתבר שכל . שבאוזבקיסטאן, היוצא מימת ארל" אמו דריה"של הנהר הגדול 

מליון  80שכן אחינו בני השבטים למעלה מ, הנהר נקרא בכתוב בשם גוזן
 שוכנים עד היום לאורך כל הנהר הגדול הזה ובידיהם הרבה ממנהגי אבותינו

ועל כולם בידי רבים מהם ספרי יוחסין עד יעקב , ם בינם לבין שכניהםהמבדילי
', ומחולקים לשבטיהם קראו בשמותם ראובן שמעון גד וכו. אבינו עליו השלום

תמימה עד שאולצו ' ושמרו תורת ה' וכדו, י'ג'ג, שנאוורי, ובשפתם ראובני
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', ש הולאחר שהרג רבבות מהם על קדו, ו"להתאסלם ביד המשוגע מחמד ימש
קבלוה מאונס ועד היום אינם נשבעים , בראותם שאין עבודת אלילים בתורתו

ונימולים לשמונה . ולא מתערבים בגויים כלל, ה"אלא בכבוד משה רבינו ע
ובידי שוכני הכפרים . וחלקם מקפיד ללכת עם בגד הדומה לציצית, ימים

ובעת , רהמרוחקים מהדרך הראשית יש ספרי תורה עד ימינו הנשמרים בהסת
צרתם הולכים הם עד לחדר שבו ארון הקודש ומתחננים לאלקי השמים 

ושבט גד כולם החל מגיל צעיר עונדים עליהם קמיע שכתוב בו , שיושיעם
ואינם יודעים מהו אלא שמסורת זו בידיהם , באשורית" שמע ישראל"

ב חלות בליל "וי, ושומרים על פאותיהם וזקנם ומדליקים נר שבת. מאבותיהם
. שבת ויש מהם שצמים יום אחד בשנה ביום הכיפורים שחל בחשבונם

  . ועוד) וללא שבעה נקיים, כדין תורה(, ומקפידים על טהרת המשפחה

ואבי עליו . ל"ויש מתלמידי יוצאי אפגניסטאן שספרו לי עליהם מעין הנ
השלום שהוא יליד העיר הראת סיפר לי שהזקנות האפגניות היו מתקבצות על 

ר בכל יום שישי ומדליקות נרות לעילוי נשמת קרוביהם שלדבריהן שפת הנה
ושבהיותו ילד העיריה חפרה במקום לאיזה צורך ונמצאו שם . קבורים שם

' שנים שנהרגו על קידוש ה 1000מאות גוויות עטופי טליתות מלפני למעלה מ 
ואותם . במלחמתם עם המוסלמים וכולם היו גופותיהם שלמים וטריים

ל ומעברים את השנה כדי שחג הפסח "מקפידים ברוב הדברים הנשבקשמיר 
ואף אחינו הבוכרים עמהם יחשבו אף הם ועל שבט נפתלי . (שהם חוגגים יחול באביב

ובהודו ובבורמה .) כי כל חבל אוזבקיסטאן נקרא בעבר בשם ארץ נפתלי, יקראו בנחלתם
ושמו , ו גוףא המאמינים באל אחד שאין ל"הסמוכה נמצאים כמה מליוני בנ

וכמו שאבאר בשם . וחלקם מתייחס על שבט מנשה, ה"דומה לשם ההוי
  . החוקרים בהמשך

והודו , והיא באפריקה, ובימינו ארץ כוש אינה מאשור ואף לא סמוכה אליה
ממדינחא , וכמו שתרגם המתרגם על מגילת אסתר מהודו ועד כוש. הוא באסיה

אמנם הנביאים נבאו על . ל ביניהםוהים מבדי. ועד מערבה דכוש, דהינדיא רבא
ובכולם תרגם יונתן  )ג"וצפניה פ, ח"א ופי"ישעיה פי(נדחי ישראל שישובו מכוש 

יש מחלוקת רב ושמואל אם בזמן  .)א"מגילה י(ואכן בגמרא ". הודו"לכוש 
אחשורוש היה ים זה קיים ומתבאר שבזמן שגלו השבטים לכל הדעות ים זה 

הוא כמו לשון הפורץ מן האוקיאנוס וניכר שאין זה מקומו  ובאמת ים זה(. לא היה קים

והנה דוד הראובני קרא למדבר הגדול שבחצי האי ערב הסמוך לעיר  ).הטבעי
 כי העיר, והמתבונן במפה יראה דבר מענין והוא. חייבר בשם מדבר חבור

פש (דהיינו מעבר חבור . פשבר שבאפגניסטאן הנקראת בפי התושבים פש חבור
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ואמנם . עד היום" מעבר חייבר"לידה יש דרך המלך הנקראת  )וא מעברבשפתם ה
הוי , דרך זו אינה מובילה לחייבר הנמצאת בחצי האי ערב אלא לים הפתוח

ובזמן קדם היה מעבר יבשתי בין הודו לכוש דרך חצי , אומר שחייבר היא חבור
 והיא היא חייבר הידועה שהיתה בחצי האי ערב. האי ערב דהיינו חבור

ושידוע בפי כל מספרי ההסטוריה על שבטים יהודיים צדיקים שהיו 
ונהרגו על קדוש . ש"בה ושנלחמו בגבורה עם מוחמד הרשע ימ

  . הם הם אותם מהשבטים שגלו לחבור, ואם כן. ולא המירו דתם, השם

רב חנינא ; לאפריקי:מר זוטרא אמר? להיכן הגלה סנחריב עשרת השבטים"
ושניהם אמת כי הרי סלוג הם ההרים שמעל ) א, צד, ריןסנהד(" להרי סלוג: אמר

וחלקם המשיך בדרכו , משהד שבהם נמצאים נהר גוזן והשבטים עד היום
  . והגיע לאפריקה שגם שם נמצאים צאצאי השבטים עד היום

נחום המדי היה מגוזרי גזרות , היו בקשר עם ירושלים, מדי יהודי בית שניבימי 
ורבן גמליאל כשהיה מעבר השנה ציווה לסופרו  ..ה"כתובות ק(שבירושלם 

יוחנן לכתוב אגרת לאחנא בני גלותא בבבל ולאחנא דבמדי להודיע להם 
' ר ב"שמחות פיצדוק מת בגנזק של מדי ' אביו של ר  .א"סנהדרין י(שעברו השנה 

שהיה  )ב"עבודה זרה ז ע(רב אחא בר מניומי . א"חולין נ(יוסי מדאה ישב לפני רבי 
 )ו"שבת כ(אנשי מדי אין להם אלא שמן אגוזים , המדיות יוצאות פרופות. ממדי

  א"קדושין ע(יהודי מדי רובם כשרים ביחוסם 

ושם , ומשם חמישה ימים לסמרכנת העיר הגדולה אשר בקצה המלכות
עובדיה  הנשיא ממונה עליהם וביניהם חכמים ועשירים ' מישראל ור 50.000כ

ומשם שמונה ועשרים יום להרי ניסבור , ומשם ארבעה ימים לטובות. מאוד
ויש שם אנשים מישראל מארץ פרס שאומרים כי יש בהרי , אשר על נהר גוזן

ושבט זבולון ושבט אשר ושבט , שבט דן, ניסבור ארבעה שבטים מישראל
. ומהלך ארצם עשרים יום, נפתלי מגלות הראשון שהגלה שלמנאסר מלך אשור

ויש להם נשיא אחד , ואין עליהם עול גויים, ויש להם מדינות וכרכים בהרים
וזורעים וקוצרים . וביניהם תלמידי חכמים, יוסף אמרכלא הלוי' ושמו ר

ופרש אחד מעבדי מלך פרס רימה . והולכים במלחמה לארץ כוש דרך המדברות
משה ולקחו עמו לארץ פרס ושם כבש אותו ' יהודי אחד מארץ ההיא ושמו ר

דורכי קשת לשחק לפני המלך ולא נמצא בכולם  ויום אחד מימים באו, לעבד
י מתורגמן היודע לשונו ויגיד "ושאל אותו המלך ע, משה זה' רובה קשת כמו ר

מיד עשה אותו המלך בן חורין וילבש אותו בגדי , לו כל אשר עשה לו הפרש
 ויאמר לו אם תרצה לחזור לדתנו אעשה עמך חסד, שש ומשי ונתן לו מתנות

אדוני לא אוכל לעשות הדבר , והוא ענה לו, וממונה על ביתי ותהיה עשיר גדול
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ויתן לו , אז לקחו אותו וישימהו בבית הרב שר שלום של קהל איספהאן, הזה
' ממסעות ר .ל"עכ.משה ספר לי כל אלו הדברים' והוא ר. הרב את בתו לאשה

  .'פרק כ, ג"א תתקל"בשנת ד, בנימין מטודלה

בוכרה שדרך המשי עבר בתוכה ושלטו בה אין ספק שהרי נסיבור כוונתו ל
כשהם התגלו הם טענו שאינם יהודים . נפתלי וזבולון שגלו יחד וכמו שאבאר

והיה להם סידור תפילה פרסי בנוסח . אלא מבני ישראל, דהיינו משבט יהודה
עד היום משפחת יישכרוף מסורת . ורב סעדיה גאון. הקדמון של רב עמרם גאון

היהודים מטשקנט וסמרקנד היו ידועים כל השנים , כרבידיהם שהם מבני ישש
שנה שנמחק עברם והפכו  800כתלמידי חכמים עד פלישת המונגולים לפני 

יהודי בוכרה וסביבותיה שמוצאם משבט נפתלי היו מדינה בפני . לעמי הארץ
לספירתם שלטו על כל  600ו 500שבשנות , עצמה שנקראה בשם האפתלו

כתוב באינצקלופדיה . והודו ניסטן פקיסטןזור כולל חלקים מאפגהא
שנה  200שבט מיסתורי ורב שמות שלט במרכז אסיה במשך "בריטניקה 

סופרי התקופה הכירו אותם בתור , אלה הם האפתלים, במאות החמישי והשישי
בוכרה , במאה השלישית, סופרים אחרים כותבים. אפתלים ובתור נפתלים

בהודו פקיסטן ואפגניסטן השליטים ששלטה , היתה בירה של ממלכה שמית
הסופר הרוסי שובינסקי האמין שהם בני  19במאה ה. באיזור היו אפתליים

שנים כתובים ארמית  2500במוזיאון של בוכרה יש חרסים מלפני כ. ישראל
במקביל לתקופת שלטונם שלטו על . שהיתה שפת השבטים בארץ ישראל

שעלו לארץ " בני ישראל"ודים היה, מרחבי הודו שבט זבולון שנקראו זבולה
  .הם חלק מהם וכמו שאבאר בשיעור אודותם

שנה ועליהם שם עברי וכתיבה  1700יש חפצים מלפני  במוזאון בטשקנט
  .  עברית

 ", כתב. ח"מ בשנת קצ"ק ור"דיין בירושלים עיה. ל"אליהו פירארה ז' ג ר"הרה
ם לעצמם סיפר לי בחור אחד יהודי על אודות אנשי מקומו שהם אדוני

וסביבותיהם אומה גדולה נקראים חובש ותמיד נלחמים הם בהם והעברים ההם 
עליה על ' להם לשון בפני עצמם לא עברי ולא ישמעאלי ויש להם התורה ופירו

ובכמה מצות נוטים לדעתינו ובקצתם . פה ואין להם התלמוד והפוסקים שלנו
ורחוקים ממנו  נוטים לדעת הקראים ויש להם מגלת אסתר אבל לא חנוכה

  .חדשים' מהלך ו
וספר לי הזקן שהיה בהודו והוא בקצה המזרח וכוש כּנגדו במערב וים ומדבר 

הם שבט זבולון ששלטו אז על הודו (בארץ הודו מלך אדיר ליהודים לבדם . ביניהם

ויתר הגליל לאומות כופרים ועבודתם לשמש לירח   )י"שנ, ונקראו זבולה ראה להלן
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מעבר לנהר , משה באי קרוב לנהר שבתיון ונגדם שבט מנשהבני , ולכוכבים
יששכר במדינה לבדם ודבר אין להם עם אדם . שבתיון דן ונפתלי גד ואשר

ומופלגים בתורה וסביבותם עובדי האש ולשונם עברי וערבי ופרסי שמעון 
זבולון וראובן על נהר פרת אלה מפה . בקצה הדרום וגם הם מולכים לעצמם

אפרים דרומיים לבבל . להם משנה ותלמוד ולשונם עברי וערבי ואלה מפה ויש
א "דברי חכמים לר' נדפס בס(": עברי אנשי מלחמה ומתפרנסים מהשלל לשונם 

  .ץ"תר, מיץ. אשכנזי

ע "מרבני אטליה וחברו של הרמ. (יגל. חנניה גאליקו' אברהם בר' מדברי ר.  7

  )ח"נדפס קובץ על יד תרמ, מפאנו
שני שבטים בלבד המה המפוזרים באסיא  ,'ה' א פ"ספר יומיים כתב היוסיפון לר

ואירופא והם הנושאים בעול מלכות רומי אמנם עשרת השבטים גם עתה הם 
  ' ,מעבר לנהר פרת אלפים אשר אין להם תכלית ועם רב אשר לא ימנה וכו

זה החלק של האפריקה היה בלתי ידוע לקדמונים כי לא הכירו את מוצא נהר 
אותם הרי הלבנה ועל ההרים  וראקר הוא מתחיל בהרים שהקדמונים נילוס אש

ההם שוכנים מספר עצום ורב של יהודים הפורעים מס אל מלך האיטיאופה 
כ אשר נוכל לשער אותם מעשרת השבטים יען כי הפיאה "הנקרא פריטו יואנו ע

הצפונית ההיא היתה למלכי אשור וקויים הדבר הזה בספר הנקרא טיאטרו 
ואתה כבר ידעת כי בימינו . ז ושם זכר היותם משבט אשר"נדו בקלף מדילמו

דוד הראובני אשר קרא בגרון היותו שלוח מן הגלילות ההם ' בא אלינו ר
ומימים קדמונים נמצא זכרון דברי אלדד הדני אשר העלה קצת הליכותיהם 

ל ואשר "ל אשר לא באו בדפוס נמצא כתוב וז"ם ז"ובאגרות הרמב. בספר
על עניין השבטים דעו לכם שזה עניין אמתי ועל ביאתם אנו מחכים שאלת 

ובאמת שנהר זה מושך חול כל , אשר הם אחרי ונהר גוזן ונהר סמבטיון גנוזים
ששת ימי המעשה וביום השביעי הוא נח וכבר הביאו בימי הזקן הצדיק הנגיד 

ל צלוחית אחת ובא מהחול והיה מסבב כל ששת הימים ונח "אבי אבא ז
גם מבני רכב באו אנשים בימי הזקן והגיד לי אבא . שביעי והדברים אמתייםב

ל דבריהם כי הם עד עתה מקיימים מצות אביהם והם עם רב כחול הים "מרי זצ
 מצפים ומקוים ומיחלים ומשפטי התורה' ית' יושבים ומחכים ולישועת ה

יתעקש אל  סוף דבר אין שום ספק אל מי אשר לא. ל"וחוקיה וסודיה יודעים עכ
  .האמת כי נמצאים המה ועתידים לחזור בבוא לציון גואל

כ נמצאים השבטים האלה בשלש מקומות ואולי הם אשר גלו ראשונה "והנה א
והם היושבי בטח ואין ' שעליהם כתוב הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי וכו

אלהיהם המולך עליהם ומקרב אחיהם שמים עליהם ' להם שר ונגיד אלא ה
נשיא ומארבע רוחות הם מוקפים בפיאה הצפונית מהנהר סמבטיון ראש ו
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ושמעתי כי בימינו איש ספרדי נשא ממנה והייתה נחה בשביעי בהכנסת כלה 
הרצועה הזאת . והייתה מצמצמת שביתתה בכניסה וביציאה כחוט השערה

מנהר סמבטיון וים החול מתעקמת והולכת לאורך ארצם מן המזרח למערב 
הפיאה ולצד מערב סגור תסגר הארץ מן הים המערבי המקיף  ומקפת כל אותה

הוא ים אוקיונוס והחלק השני היושבים לסמבטיון היינו אותם אשר הם מעבר 
לנהר לצדנו והם אותם שגלו שנית בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה והם 
להלאה לבבל בערי מדי ונפוצו באפריקא ומהם שקרובים לבבל כמו מהלך 

דוד הראובני ולעבור דרך ארצם צריך לעבור ' ם ומהם בא אלינו רשמנים יו
ימים ונהרות ומדברות ויש להם שרים ואלופים מבני עמם אך קצתם פורעים 
מס למלך האטיאופיאה והם עמוסים במלחמות ועומדים על נפשם ונלחמים 

ד החזקה "בשונאיהם וקרוב מנהגם למנהגנו ומקרוב בא להם משנה תורה מהי
ם וקבלוהו עליהם גם יודעים המשנה והתלמוד בבלי ומתפשט ארצם "להרמב

עד ארץ עדן ובארצות כוש ולמקום מוצא הנהר נילוס בהפרדו סמוך למקורו 
מפרת והם בראש תור קרן זוית אשר בין נילוס ופרת ועליהם סופר מהמלך 

  .דניאל המולך עליהם והם עם רב
מצדנו ובני רכב ובני משה  הם לסמבטיון. שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה

עמהם שבט זבולון דן נפתלי גד ואשר הם מהלאה לסמבטיון והם גלות 
שבט אפרים וחצי מנשה שמעון ' ראשונה שעליהם כתיב הקל ארצה זבלן וכו

ויששכר הם לרכיבה של רבלתא שבט יהודה ובנימין הם אשר נפוצה בגלילות 
   .שבט לוי עמהם האסיאה והאירופא כדברי היוסיפון שזכרנו ורוב

ושמעתי בלוצירה מאיש נוצרי שמו ויצינצו מילאנו שהאיש הזה היה עבד שבוי 
ה שנה ועבר מעברות ואורחות ישמעאלים בהרים "ביד התוגרמים סביב לכ

ובגבעות וספר כי פעם אחד נסע מאלזירו הוא עם הבאסא שמו באסאן ביי 
ם אלף תוגרמים מברבארושא בימי המלך שולטן שלים ועמו סביב לארבעי

ב יהודים רובם מהעיר "כ י"שולפי חרב מלומדי מלחמה ובמחנה ההוא היה ג
ו ומשם אל קצות האינדיאה עד "אלזירו והלכו דרך הברבריאה ומשם דרך הפיס

נקרא נהר סמבטיון שמעשה תוקפו וגדולתו ספר שכל ימי ' שהגיעו אל נהר א
צמה שמסיע עמו אבנים החול הוא מלא מים על כל גדותיו והולך כל כך בע

גדולות וחול הרבה כל ימות השבוע עד יום הששי לעת שקיעת השמש שאז עד 
שקיעת השמש ביום השבת נח ושקט מזעפו ונהר יחרב ויבש ממים אדירים עד 

ואחרי שעברו ביום השבת את הנהר הבאסא הנזכר וקצת . שבו יעברו ברגל
ים רושבים מאנשים עבחילו הלכו מהלך יום אחד ומצאו ערים נושבות מי

יהודים והם יפי הקומה והמראה אנשים ונשים בעלי צורה טוב תאר מאד 
והולכים לבושים מבגדי משי וארגמן ובגדי צמר טובים והם מעוטפים 
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וכמו כן הנשים . בסרבלהון עד העקב כמנהג ארץ הטורקיאה בבגדים ארוכים
השערות שלהם  והבתולות שערותיהם פרועים מפוזרים על כתפיהן והנשאות

כ מפוזרים על הכתפים אלא שצניף משי שש ורקמה מכסה אותם והצניף "ג
גדול כגודל השערות והולך על כתפיהן וקשור מלמטה ומלמעלה על מצחם 

  .ל"עכ .נראה בהם כי כל העדה כלם קדושים באופן שאפילו חוט השערה אינו
ע אבנים בכח הסמבטיון היום ידוע באפגניסטאן ויש צילום שלו כשהוא מסי

  .אבל לא כתוב שם מה קורה אתו בשבת. רב
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שנים ועד  1200מלפני . והנה לקט מדברי החוקרים יהודים וגויים
  .זמננו

 ,מערב פקיסטן -יושבים במזרח אפגניסטן וצפון, מליון פתאנים עצמאיים 44כ
בנוסף להם יש עוד , מליון פתאנים 38לבד יש למעלה מ ) בחלק ההודי(בקשמיר 

מזוהה עם ש". אפרידים"שש מליון פתאנים בהודו רובם משתייכים לשבט הכ
ַּבאני "ים את עצמם וקוראהישראלי  םהפתאנים מתייחסים למוצא, אפריםשבט 

  ."ישראיל
 על כשנשאל ,אפרידי חאלד , בשם פתאני גר .הודו  פרדש-שבאוטר במאליאבד

 פתון נקרא אולש בן יונתן של שהבן כתוב שלכם ך"בתנ" ענה הוא ,ייחוסו
 יוצאי בנימין שבני מסתבר ".מצאצאיו ,הפתאנים אנו ,)35 ',ח',א הימים דברי(

 כולם ולכן ,ראשון בבית שגלו השבטים רוב על כמלכים נתקבלו בבל גלות
  .עצמו בפני שבט כל של הפרטי לשם בנוסף ,המלכות שם על פתאנים נקראו

 טשקנט עד והגיע סביבהב המדינות כל על אפגניסטן ממזרח התפרס שלטונם
 שהיו וסביבותיה בוכרה העיר יהודי זה כנגד .שבאוזבקיסטאן וסמרקנד

 ,אחיהם לפני שנים 16ב ומוקדם בנפרד שגלו וזבולון נפתלי בשבט מאוכלסים
 בית חרבן לאחר שנים מאות ארבעכ עד פרס שלטון תחת נשארו ריחוקם בגלל

 שנה כמאתיים במשך ושלטו ראש הרימו הנפתלים שאז )לספירתם 500 ( שני
 .נפתליים או אפתליים ונקראו .וסין והודו מאפגניסטן חלק כולל האזור על

 בני ,"זבולה" ונקראו ממנה נרחבים חלקים על ושלט להודו נדד זבולון ושבט
  .להלן שאבאר וכמו מהם קטן חלק הם מהודו שעלו ישראל
      .במעבר חיברברובם הגדול ים גרים ארי ושינו'ג'שבטי ג

הפאתאנים שומרים מגילות קלף מכוסות בכתובות זהב המזכירים את שושלת 
על ידי סלמנאסר מלך אשור , אפגניסטןגלו להם , דבריהםפי ל  םהיוחסין שלה

 .ך"וזה מתאים לאמור בתנ .לפני ספירתם 722בשנת 
 ,אלד אבן וליד'השפעת שליח ערבי חמו בהתאסלהם  662בשנת הם טוענים ש

, אחרי שאול המלך 47או ה 37- ההדור שהיה מלך הפתאנים ויש ק את ששכנע
והוא הסכים וקיבל את האסלאם כתוספת למנהגיהם , לקבל את האסלאם

כל לפיץ את האסלאם הקיש הפך לאבן רשיד ו , ולא כתחליף, הקודמים
לדעתי סיפור זה הוא שקר . של קיש זה שהם מזרעוהטליבאן טוענים  . עמו

ת האסלאם מפחד המלחמה עם צבאו של מוחמד לאחר והמצאה לקבלת קיש א
, עד שנאלצו להתאסלם' שאחיהם האפגנים נהרגו לאלפיהם על קדוש ה

והראיה שגם הפתאנים נוהגים כמו האפגנים לכסות את נרות השבת שהן 
 .מדליקות בסל גדול מפחד אוייב

 בני  - רבאנים . ,הפתאנים מתחלקים לקבוצות שבטיות כשמות השבטים שגלו
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בני שבט  - שינווארים .2. הם מגדלי צאן וידועים כמכניסי אורחים. שבט ראובן
שופטים  יש ביניהם, משפחת אצילים. בני שבט לוי -ליוואנים . 3.שמעון

אלה מנהיגי כל השבטים . או בנימין יהודה -אולי , יונים . 4 .ונכבדים
לשאר רועי צאן וזקניהם משמשים מורים  - יצחקי . 5.ומקובלים עליהם

אן 'זאעי ח '7 .חקלאים ובעלי מלאכה. זבולוןאולי דן או  - אי 'ג   6..השבטים
כל שבט זה . שבט חקלאים. גד -י 'ג'נקראים גם ג א כיל 'קאק  8.אולי זבולון -

נושאים בזרועותיהם קמיע קלף שכתוב בו שמע ישראל באותיות אשוריות 
 . ן מה הוא כותבשמעתיק אותם זקן השבט לכל תינוק שנולד מבלי להבי

בני השבט ידועים כלוחמים . אפרים -אפרידי  .10.אשראולי  - יק זאעי 'אצ.9
, סולימאן כיל .11.עזי נפש נלחמו לצד הבריטים במלחמת העולם הראשונה

  13. אולי למעלתם נמנה זרעם בנפרד. בני דוד המלך  ,דאוד זעי.12. בני שלמה
 .מנשה אולי חלק קטן מבני, זרע יוסף .יוסף זעי
 שבאויוספוזאד , יוספוזי, חמולות הנושאות את השמות יוסופאייש , בקשמיר

שטון והפ הפתנים היא שפת ."ישראל"נקראות גם ו כנראה ממנשה יוסףזרע מ
   .תומלאה במלים עבריש

, פתניםלכי  מצאנ, 1990עד  1935על פי עדויותיהם של מבקרים רבים בשנים 
 ותם משאר השבטים באפגניסטןיש מנהגים מיוחדים שמבדילים א

ובמהלך , צמהכ מגודלים החוטיםקטן שארבע פינותיו " קפטן"הם לובשים 
', מ  3עד  2צעיף גדול של בהתפילה הם מכסים את פלג גופם העליון וראש 

 .לפני השתטחות על הקרקע" וי נמאז'ג"הנקרא 
 תורת"שנקראת , "פשטונוואלי"נקראת , ה המשפטית המקובלת שלהםחוקה

לפשט מה ווד ..ששמו מכובד עליהם וקדוש, אל שריף הוא משה, "אל שריף
,  .וחיוב תשלומי כפל לגנב .שן תחת שן, עין תחת עין ,נפש תחת נפש התורה 

 ".ערי מקלט"ובעבר קיימו 
לאחר הלידה או במועד הראשון  ביום שמיניהם מקיימים את ברית המילה 

שנים כמו שבטים  12-ולא ב נה תוך ש(שהילד חזק דיו כדי לעמוד במילה 
. המחזיק את התינוק בזמן המילה" סנדק"יש אצלם , שנית). מוסלמים אחרים

הסנדק נוהג להניח על ברכיו כרית ועליה מונח . לרוב הסב הוא הסנדק של נכדו
הברית נחוגה בפאר וברוב עם ולא בצנעה כפי שנוהגים , כמו כן. התינוק

 .המוסלמים
 10מסולסל של כ ולהשאירו  שלא לגלח את פאות הלחייםבעבר הפתאנים נהגו 

  יש צעירים שמזלזלים בזהכיום . ולגדל זקן  .מ ארוך מול שתי האוזניים"ס
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המדגישה את מוצאו , הכרזת ייחוס התינוק אחר לידתו מתוך מגילת יוחסין
  ; מוסלמי הישראלי־

  ; מכן קבורתה באדמה קשירת העורלה על רגל התינוק כקמע ולאחר 
הכותאב בשנה  לקיחת התינוק ברוב פאר והדר אל: מנהג הְבִסְמָאַל לה־חאני

  ; הרביעית לחייו
, ”ּבּוְרַקה”טקס ה הנערות הפתאניות חוגגות לאחר ראיית וסתן הראשונה את

  ; ובמהלכו לראשונה עוטה הנערה לראשה כיסוי ראש

נעות הימ; הימנעות מאכילת בשר הגמל ומשתיית חלבו מנהגי כשרות המזון
בשתי מערכות כלים נפרדות למאכלי בשר  שימוש, מעירוב בשר עם חלב

עשרים וארבע שעות לאחר אכילת  ויש אף המקפידים להמתין, ולמאכלי חלב
כיסוי הדם לאחר  ; בלבד כבשים ועיזים, אכילת בשר תרנגולים ; מאכלי בשר

   .המלחת הבשר לאחר שחיטתו; השחיטה

 .לאחר המחזורבנהר וטבילה  מגע בזמן הנידהאיסור . הקפדה על מנהגי נידה
  .מגיע לרמה של פולחן - כיבוד אב 

  .הם לא עובדים או מבשלים יום השבת הוא יום המנוחה

  .על המשקוף ועל שתי המזוזות בזמן מגיפהכבש מורחים דם 

  .מנהגים הקשורים בפסח יש להם

) פיליקטרי( (phileactery) תפיליןדומה למקצתם עדיין עונדים קופסה קטנה 
היפני  לטוקין ה זו דומהקופס  .ך"המכיל פסוק של התנעל ראשם 

  .להלן שאזכיר , של יאמאבושי המצח של
, כמו ישראל, המוסלמים קיימים ביניהם שמות עבריים שאינם רווחים בקרב

 .עקיבה, שמואל
, חצור - כ ישראל  חלק מן היישובים שלהם נושאים שמות של יישובים בארץ

" סמרקנד"ו וחלקם בתרגום ללשונם כדוגמת הר נב, חשבון, פיסגה ,בית פעור
 .עיר' קנד בבוכרית פי .שמשמעותו העיר שומרון

נידוי והרחקה מוחלטים ; בתוך הקהילה הְפַּתאִנית המיוחסת בלבד נישואיןה
אם יינשאו מחוץ , ומירושתהמרכושה , משפחה מן המשפחה של בני ובנות

ם כפגיעה עמוקה בכבוד המשפחה ועלולים אלה נחשבי נישואין ,לקהילה
 .טבעתעונדים לכלה ם חופה ועושים חלק להסתיים ברציחתם של בני הזוג

 מתרחשים בדרך כלל בהתאם לחוקי גירושין ,מקיימים מצות ייבוםם ה
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נוהגים הפתאנים , הגירושין למחזיר גרושתו לאחראבל , וזו בעיה, האסלאם
  .ודיםלהיפך כיהאלא  םשלא כמקובל באסלא

שהן לפני שבת  יום שישיב גיל המעבר מדליקות נרמנשים  ”מּוַהְמַּבִטי”מנהג ה
 .כיכרות לחם 12לאחר שהכינו , מכסות בסל

  ; צדיקים הדלקת נרות על קברי

 ־ התת ובו נשמרת החלוקה, נפרד לקהילה הְפַּתאִנית הקמת בית קברות ָקַּבְרְסַטן
נעות מוחלטת מקבורה בבית והימ, בקהילהלכל שבט בפני עצמו שבטית 

  .קברות מוסלמי אחר

 .בכניסה לבתים "מזוזה "לחלק יש מעין 
המהגרים לכתוב את הוא בקש מ, הפתאניֶׁשר ָׁשאה  שנים מלך בהודו 500לפני כ

 200אחת מהן כ־ בכל ,מגילות יוחסין אלו. הגעתם להודו ייחוסיהם מזמן
 ידיה של משפחהשמורים תחת  –מ לערך ”ס  80x60וגודלם , עמודים

שנה מתעדים  500יותר מ־. ְסַטן’בַרגַ , ֹומּו’צ  המתגוררת בכפר ִניַווַנה שבמחוז
ראשון הכותבים היה . המשפחה קשרי נישואין ולידות של זכרים ונקבות סופרי

הרישום נעשה בידי  כיום. סופרו האישי של ֶׁשר ָׁשאה, האבט חאן הְפַּתאִני
בשלב  ,ָהַזאִר  היוחסין מבית משפחת הָּבַרא־אחרון מתעדי , סאדאר־מחמד חאן

הדורות  24זה תורגמה רק מגילה אחת מעשרות המגילות במגילה זו מוזכרים 
שושלת ישמעאל עד ; הראשון ועד אברהם הראשונים הכתובים במקרא מאדם

ומוצא הְפַּתאִנים משאול המלך ; עשר בניו יעקב ושנים; שושלת יצחק; מוחמד
שלשת בניו וצאצאיהם לשבטיהם עד  ,ָרִשיד ַעֶּבד ֶאל  ְיסומשני נכדיו עד לקַ 

ושאר השבטים מתחילים יחוסיהם לאחר יעקב החל . לתחילת המאה העשרים
  .מראש השבט כשם אחד מהשבטים דור אחר דור עד לתינוק הנוכחי

וכן משפחות , במגילה ְפ ַּת אִנ י נחשב מיוחס רק אם שם אבותיו תועד ונזכר
הקברות הייחודי  ימכרו את אדמותיהם וייקברו בבית, נישואיןיתקשרו בקשרי 

סבורים שפתאני מיוחס  ויש  .לְפַּתאִנים רק אם שם אב משפחתם מופיע בה
לזכור את שמות אבותיו בשבעת הדורות שקדמו לו ולדאוג  נדרש רק

  .ממכר אדמות וקבורה, דיה לצורכי נישואין שמשפחתו תהיה מוכרת

עד היום לא להתחתן עם בן זוג ללא בדיקה האם  יםפידמקגם בהודו הפתאנים 
יש  ,מנהג זה הולך ונחלש. משפחתו מופיעה בספרים אלו עם ייחוס פתאני

התבוללות פתאנית בחברה ההודית והמוסלמית ולכן בני השבט הקימו תנועה 
שמטרתה להשיב עטרה ליושנה וללמד את צעירי , "ומן אל פאתן'אנג"בשם 

 .ם ולחזק את המורשת השבטיתהשבט מאין הם באי
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  האפגאנים

החיים באפגניסטאן " אפגנים"מיליון  - 15-מלבד הפתאנים יש עוד למעלה מ 
 שהם טוענים "אפגאנים"ה. המתייחסים לשבט בנימין ומנהגיהם כשל הפתנים

  .בנימין שבט על רק באפגניסטאן שמלכו המלך שאול מזרע אפגאן הבן יוצאי

לפרס חדרו הם ). נבוכדנאצר(נאצר -נ-בוכטו ידי-על הם הוגלו, לדבריהם
 מכונהה ,אוללש .אבי שאול קישמ ושמוצאם .ולאחר מכן אל אפגניסטן

וכמו שכתוב בנביא שהיה משכמו (. המלך הגבוה' מאליכ טוואלוט' המכינה בפיהם

 .וירמיה ברכיה - ך"נוספים על הכתוב בתנ היו שני בנים )ומעלה גבוה מהעם
לברכיה נולד בן בשם אסף ולירמיה נולד בנו  .לויתיהם היו משבט שאמו
ך שלא מנה אלא "אין זה סותר לתנ י"אמר שנ( .האפגאני שעל שמו נקרא העם, אפגנה

ואותם , את שלשת בני שאול שנולדו לפני מלחמת עמלק ושנפלו עמו במלחמה האחרונה

בנו אלא " ושתאיש ב"ולכן לא הוזכר , את ממלכתו לא הוזכרו כלל' שנולדו לאחר שקרע ה

   ).ונראה שהיו בני פלגשו שהיתה לויה ולא משבטו ולכן לא הוזכרו. כשהומלך תחת אביו

לחלק קטן מהאפגנים יש מסורת שאפגן הוא ראש משפחה מבנימין שבזמן 
, פטירת אהרן ברח מהמדבר עם עוד מבני בנימין במלחמתם עם הלווים

לאפגניסטן ויסדו את  כשנהרגו חמש משפחות מבנימין והגיעו ישר מהמדבר
שמעיר על כך שחסרו .  כד, ו"י במדבר כ"יש הד לדברים אלו ברש. ממלכתם

 .יודע האמת' וה .ו', י דברים י"וראה רש. חמש משפחות מבנימין
י אפגאני מן המאה - סאן'כמו מח, םבספרי היסטוריה קדומים של האפגאני

ות ישירה של העם שלאחר מכן יש התייחס ובכל הכרוניקות ההיסטוריות -16ה
האפגאני אמנוללה חיבר את הספר  סבו של השאה. האפגאני לעם ישראל

 כותבשבו הוא , העם האפגאני ספר היסטורי מקיף לתולדות', י אפגאן-תאריכי'
 40%מפוזר אפגני השבט ה .מפורש שהאפגאנים הם ממוצא ישראלי

שפת  .רמרכז אסיה וקשמיבוהשאר הם נוודים , בפקיסטן 40%, באפגניסטן
 80ברחו מאפגניסטן בשנות ה כמה מליוני אפגנים ,"פושטו" השבט היא

 5 -העקובות מדם האפגאנים מפוזרים בעולם  בעקבות המלחמות .לקשמיר
מיליון אחד חי בהודו , מיליון חיים בפקיסטן 6; מיליון אפגאנים חיים באיראן

 \. העולם ועוד מיליון מפוזרים ברחבי
נאמר כי , 1635שפורסם לראשונה בשנת , "אפגאני מחזנה אל"בספר שנקרא 

ולפי זה אפשר (, ה על ידי המלך דודגדולהמלך שאול הועלה לבן נכדו של אפגני 

לבית המשפט  צורףלאחר מכן הוא ו )י"שנ. שהוא מבני מפיבושת בן יהונתן בן שאול
  .של שלמה המלך
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הפתאנים  מלך, אבן רשיד" קיש"מיוחסת למשפחת משפחת המלוכה האפגנית 
 יחד עם יהודה לבבל ומשבט בנימין שהוגלל ויש להם יחוס כתוב שהם "הנ

 והתפרקות אחשורוש על היוונים נצחון לאחר שרק נראה .ישראלגלות אחרי 
 במגילה כי ,לעצמם שלטון והקימו לאפגניסטאן באו הם ,הגדולה ממלכתו

   .אחשורוש שלטון תחת היו ומדי פרס שכל נאמר
, על ידי ברית המועצות 70-שנות ה לכותית שהודחה בראשיתבני השושלת המ

  .1747השושלת בשנת  ראשיתה של. 'בני ישראיל'מייחסים את עצמם ל
שישב בפינה , יפתאנ זקן "הראת"ב לבית הכנסת באבליל יום הכיפורים היה 

. לא החליף מילה עם איש נסתרת עד מוצאי יום הכיפורים ובמשך זמן הצום
 ."הכיפורים הבא ש את צעיפו והסתלק עד ערב יוםבתום התפילה לב

אן 'ע ללינת לילה לחיהג, הקטן ולארץ עם בנ ובדרכ אחד מיהודי אפגניסטן
, פתאנים נזעמים ולפתע התקהלו מסביב. היה מגודל פיאות הבן. פתאני באזור

 וניסיונותי. זהו בן לשבט אפרים  ' זה אפריטאנדה': ואמרו והילד ממנ משכו את
 איש שיירות רכוב על גמל  אן'ת הילד מידיהם עלו בתוהו עד שנכנס לחלחלץ א

קיבל  רק אז. שהסביר להם שלא רק הפתאנים מגדלים פיאות אלא גם היהודים
  ."וחזרה את בנ

 ,האחרים באזור גבוהי קומה ופניהם בהירים לעומת העמים, האפגני השבט
קשה להבדיל  .אדמונייש ביניהם בעלי עיניים תכולות ושער , אפיהם מאורכים

  .בינם לבין יהודי אפגניסטן

 עדות מתוך ארמון המלוכה של השאה האפגני
, רופא צבאי בריטי בשם בלוו. 'וז'ג'הבריטים ששלטו באזור כינו את הפתנים 

כרופא וכמרגל בארמונות מלכי אפגניסטן  כיהןהיה שונא יהודים וש
שבעה ספרים היסטוריים כי גילה , 1857בזכרונותיו משנת  כותב, בקאנדאהר

בפרסית ובפושטו על מקורם של שבטי הפושטו  1605-1783שנכתבו בשנים
השבטים טוענים שמוצאם משאול בן שבט . 'ישראיל בני'המכנים את עצמם 

, מדברת על יציאת מצרים בהנהגתו של מוסא המסורת האפגאנית. בנימין
. ארון השכינה -  'סאקינה -י-טאבוט' מלווים על ידי המשכן הקרוי בפיהם

היו לו שני בנים . ומעלה כששאול הומלך למלך הוא הוגדר כמלך משכמו
, היה אוהב ישראל  שלא, בלוו. שאימותיהם היו משבט לוי, ירמיה ואפגאנה

ברומאים או  שפלא בעיניו שעם אציל כמו העם האפגאני אינו בוחר, מציין
, ללמדך .רוצח האל ביוונים הקדומים כאבות אבותיו אלא בוחר בעם הנקלה

 הוא מספר כי אלפי יהודים הוגלו. שאי אפשר להתעלם מהאמת ההיסטורית
גור שבמערב - י- נבוכדנאצר והובאו לקוהיסטאן -נאצר - בצו של בוכטו
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משצר היה להם המקום הם . הם שימשו כצבא שכיר לכל מעוניין .אפגניסטן
חמישה חומשי עד בואו של מוחמד הם היו סמוכים על . הארץ לפנים ועבר

שמותיהם . התאסלמו ומשכו את כל הפתנים להתאסלם זקני השבט. תורה
 .לשמות מוסלמיים העבריים הומרו

מאברהם אבינו . דורות 63האפגאנים מונים מאדם הראשון ועד אברהם אבינו 
 דורות 37מהמלך שאול ועד קאיס שקיבל את האיסלם . דורות45למלך שאול 

 .ת אצל כל הפתאניםכך המסור 47ל "זה טעות וצ
. המבנה הפיזי של האפגאנים דומה מאוד לזה של היהודים: בלוו מוסיף ומציין

בהעדר , הם מצטיינים בחוסר סבלנות. נישאים בתוך המסגרת השבטית הם
הם . בשקדנות ובאהבה גדולה לחופש, במצבי רוח בלתי יציבים ,ריסון עצמי

 .ון קשי עורףהשבטית והם מצטיינים כאנשי מד נאמנים לחוקה
הוא  -המזכיר את החוקה המקראית  -פוכטונוואלי  -החוקה השבטית שלהם 

את שליחת , הוא מזכיר את טקס קורבן הפסח. השבט ולמנהגיו הבסיס לחיי
בימים של מגיפה הם שמים דם . המדברה בימים של מגיפה השעיר לעזאזל

ניאוף סוקלים במקרים של . הקרבן ניתן לכהני השבט בשר. קרבן על המזוזה
חלוקת . אין מעבירים נחלות משבט לשבט. באבנים מחוץ למחנה את הנואף

  .אלו דבריו. בגורל המועל הנחלות
מאשר את ש לוחות אבן חרוטים בפרסית ובעברית 20היו  .בין הראט לקאבול

ינגיס 'ג לשנוכחותם של קהילות יהודיות בקאבול ובקנדהאר לפני הפלישה 
 .שנים 800לפני כ חאן

נותקו השבטים ממרכזי היהדות בפרס והתפשטו , עם הפלישות המונגוליות
של יהדות אפגניסטן . להודו יפן וסין וחלקם לאפריקה ושקעו בתהום הנשיה

בני השבטים ששמרו על יהדותם נשארו קבוצה קטנה ולא משמעותית 
שהתווספו אליה פליטים מפרס וחיו לצד האפגנים והפתאנים ללא ידיעה שהם 

 רובם. ו בההתיישב לפני כמאתיים שנים י משהד גם אנוס, נו בשרינואחי
 60יהודים ב  40,000היו  1840בשנת  .עד שגורשו ממנה חזרה לפרס .בהראט
 .ובבאלך, קנדהאר, בקאבול, קהילות

מלבד הפתאנים והאפגנים היו קהילות יהודיות מהשבטים נפתלי וזבולון 
שישבו לאורך נהר גוזן ויששכר דן ואשר וחלקים משאר השבטים 

 . ובאוזבקיסטן ופרס ושמרו תורה ומצוות
על מעיד בספרו על הודו שנים  1000מלפני מלומד מוסלמי , בירוני-אל

   .הנוכחות היהודית בקשמיר
יהודיות מזכיר קהילות  הטודלמבנימין כבר אמרתי שגם הנוסע המפורסם 

יהודים  ,כל בוכראנסמבור שכולל את כל מקומות אלו כולל  משגשגות בארץ
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, אני מזכיר את הנוכחות היהודית בפירוז קו'וז'הפרסי אל ג . הוא נהר גוזן בגזני
 1260בירת גוריסטן בשנת 

אומרים . חי במילאנו באיטליה בעושר, המלך האפגני הגולה, זאהיר שאה
המלך היה  כי .האפגאנים שיתפו פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייהש

ה שהי, אן'ג בפועל את המדינה היה ראש הממשלה האשים חחלש ומי שהנהי
 .שונא יהודים

יש לי עדות אישית מאבי , על מנהגיהם, מלבד עדויות החוקרים לעשרותיהם
תלמידי יעקב שבתאי סיפר לי . ומתלמידי שגרו ביניהם , שכבר סיפרתי קודם

מה שהוא היה החלפן של האפגאנים שהיו באים אליו בהירי עור וגבוהי קו
ומוסרים לו מטבעות זהב בנאמנות וביושר ללא קבלת אישור ונזהרים לא 

הם מכבדים את שמו של משה רבינו עד . לשקר ולא לגעת בכסף שלא שלהם
פעם הוא לקח את בנו . מאוד ומי שמזלזל בשמו אפילו מעט הם הורגים אותו

וא האתני הופע ואמר לו ה. בנימין אליהם לצורך חלפנות וקרא לבנו בשמו
 . אני בנימין ויש לי יחוס עד בנימין בן יעקב? בנימין

 מסורת .ההודיםבהיר והם שונים מ םעורשים פתנ ניישנם מיליו קשמירב
,  Pasca באביב סעודה הנקראת הם עורכים. ישראל מוצאם משבטיביניהם ש

את ההבדל בין ימים בין לוח השנה הירחי ואת לוח השנה  לשם כך יםומתאימ
 גדה ,הוא דן דנד שבט, אשר =אשריה נקרא קשמיר השבטים שלאחד  יהשמש
מוסה הוא  .הוא שמו העברי של שאול המלך שאול שבט .לוי לביא ,הוא גד

  . שכנראה הם כהנים כהנא הנקרא ויש גם שבט .הוא סולומון סולימניש ,משה

  הודו

בורמה (השוכן על שני צדי הגבול בין הודו לבין מיאנמר , באזור ההררי
 הם התחתנו .מיליון בני אדם 1-2המונה בין , )שנלונג(חי שבט מנשה , )ברלשע

 םאבל השבט כולו מודע למוצא הישראלי שלה, בורמס-הסינים ונראו סינים
 ,אנו; חביב להיות ,חביב להיות" ,צועקים הם ,אדמה רעידת של בזמנים

  !כאן נמצאים יסמנא של צאצאיהם
 דרך מזרחה הגירתם ההמשיכ ניסטןמאפג ,לאפגניסטאן ומשם לפרס גלו הם

 ,סין לתוך המשיכו משם. הסיני ולגבול הטיבטי לאזור שהגיעו עד קוש הינדו
 בשנת בקאיפנג הוקם היישוב. המרכזי לאזור שהגיעו עד ווי הנהר בעקבות

 הקשר על המצביעות אלה פה שבעל מסורות בסיס על בעיקר ס"לפנה 231
שו על ידי האיסלאם ונאלצו הם נכב ,ישראל יבנ לבין שינלונג בני בין ההיסטורי
לאורך כל  .בעברית הם נקראו הדוברים השמיים שפתםגלל ב. םלהתאסל

 רבהתקופה הזאת היה להם ספר תורה עברי ששמרו עליו עם זקניהם וה
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ונדדו מזרחה עד שהגיעו לאזור הגבול  אפגניסטןאת  ביניהם היו שעזבו .שלהם
הם . סמוך לקאיפנג ,סין למרכז והגיעו ןסיל משם המשיכו .סיני- הטיבטי

הם והפכו אותם ילע ואכזרתאבל הסינים ה .ס"לפנה 231התיישבו שם בערך 
שהפך   ,שינלונג והתגוררו במערות באזורים ההררייםהם נמלטו  .לעבדים

הם נקראים גם אנשי המערות או אנשי  . מנשה לשמו של שבט
אך עדיין שמרו עליהם , י דורותחיו במערות בעוני במשך כשנ מנשה בני .ההר

מאוחר יותר גורשו  .הסינים עםאבל הם התחילו להתבולל  .את ספר התורה
 18-במאה ה  .מיאנמר לאזור ומאזור המערות שלהם ובסופו של דבר הגיע

הם שמרו , בדרך כלל .הודו מזרח-חלק מהם היגרו למניפור ולמזורם שבצפון
שהם לא סינים למרות שהם דיברו ו ידעאת המסורת על נדודים שלהם והם 

" לו("כלומר עשרת השבטים  Lusi הם קוראים להם עצמם .בשפה המקומית
 , מנשה שמדינת על פי ההיסטוריה .(פירושו עשרה " סי " ,פירושו שבטים

או שאולי , איבדו את ספר התורה שלהם, כאשר גורשו מאזור המערות שלהם
המשיכו למסור את  מנשה ם של שבטאבל הכוהני .נגנב או נשרף בידי הסינים

הם שמרו  .19-המסורת שלהם בעל פה כולל מצוות הקודש שלהם עד המאה ה 
אשר כאשר נעשה קשה כבר לא התאמן אבל הם בירכו את , על מנהג המילה

היו להם גם ימי קודש שדומים מאוד לימים  .הילד בטקס מיוחד ביום השמיני
זה שיר מסורתי על  .רך כל הגירתםהשיר הבא ליווה אותם לאו .היהודיים

 הים  :זהו תרגום לאנגלית .אשר נכתב על ידי אבותיהם הים האדום המעבר של
 ,שלנו אויבים להילחם קדימה צועדים שאנו כפי ,קלחל הופך הגדול האדום
 יחד צועדים אנחנו ,בלילה אש ידי על היום במהלך ענן ידי על מובלים אנחנו

 בלע הגדול הים, היום כל נלחמים שאנחנו אויביםה. לפני הולך ענן אש כמו
   .םהשלוי את לאסוףו. קיבלנו מים מהסלע וכאשר היינו צמאים אותם
או , שהינו זהה לשם של המקרא אלוהים יה , Y'wa 'קוראים לה מנשה אנשי

אחת מתפקידיו היתה , ששמו תמיד אהרן ראשבכל כפר היה להם  .ה"יהו
ניקה וחושן ומעיל רקום מהודק בחגורה ובכתר לבש טו ואה .לשמור על הכפר

נמצאת זו כקבוצה  .בתחילת כל מפגש מנשה והם תמיד שרו על .על ראשו
  .נכתב בתורה רבנות בדיוק כפי שקשמקריבים  בורמה ונגלים של'בג

אינם פתאנים אך הם מזהים את מוצאם בדוד ” לֹוָהר”היש שבט  בקישנגרד
עות ללבוש חצאית נוספת על חצאיתן נוהגות מטעמי צני ובנותיהם המלך

 פתיחת בעת .ייחודיים מנהגים להם ויש ,ברזל חרשי הם .כשגבר זר נכנס לביתן
 ,המחרטה על אותן מניחים ,סוכריות לוקחים הם ,למשל ,המלאכה בית

 הכנת לאחר ".השלום עליו ,דאוד אבינו לכבוד הן אלו סוכריות" :ומכריזים
  .הסוכריות נאכלות הקפה
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  יפן

ים קופסה שחורה על ראשם שמ" יאמאבושי" הנקראים והנים דתיים יפניםכ
הימבושים הם נזירים עתיקים  .בדיוק כמו היהודים תפילין על המצח שלהם

הוא מניח קופסה שחורה , "יאמאבושי"על מצחו של  .ביפן לפני הבודהיזם
ליהודי  הוא דומה מאוד .שקשורה לראשו בחבל שחור, "טוקין"קטנה בשם 

אבל צורתה , התפילין  כגודל" טוקין"גודל הקופסה השחורה . תפיליןניח מה
שופר הקולות לדומה ה .צדף גדול כמו קרןב תוקע" ימבושי"ה עגולה ופרחית

 ,כי אין כבשים ביפן .דומים מאוד לאלה של השופר "yamabushi" של קרן
"yamabushi" נאלץ להשתמש בצדף במקום קרניים.  

  

  
  

באפריל  15-תקיים ב שה" א ונטוסאי"שנקרא  היה מנהג יפןב ,במחוז נאגאנו
יש הר , "טאישה- סו"אחורי המקדש  .יצחק עקדתממחיש את ש בכל שנה

מקדש זה נבנה כדי . כמקום קדוש " הר מוריה"הם רואים את  ,מוריה בשם
נח על ומה, בחבל לעמוד עץ המנהג היה לקשור ילד ."מוריה"לסגוד לאל 
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אז ו, וחותך חלק מעמוד העץ, סכין עםמגיע אליו  בושייאמ איש דת .שטיח
 ,מקריבים צבאים, זה טקסב  .רוהילד משוחרומצוה לשחררו , מגיע לשם שליח

י שהאיל "כמו שאמר רש .הכין הצבי 'ומאמינים שה  .מפוצלתביניהם צבי עם אוזן 
 תפצלההש הבינו , בסבך בקרניו נאחזמאחר שהאיל  .הוכן מששת ימי בראשית

בתקופה העתיקה של יפן לא היו כבשים וזה יכול להיות הסיבה מדוע  .וזןהא
  ,לפני כמאה שניםעד  נשמר זה מנהג רטהו כי הואצבי בהם השתמשו 

  .וביניהם מנהג זהמסעותיו  אתשנה תיעד  200- לפנימסומי  יפניהחוקר ה 
 מאמינהמשפחת מוריה  .מוריה מאז ימי קדם על ידי משפחת הטקס התקיים

משפחת המוריה  .אלוהים אחד אמיתי  .אבותיהם אל שלה הוא" אל מוריה"ש
האמונה באל מוריה היתה קיימת בין העם מאז   .דורות 78 נהגה מנהג זה

אין ארץ אחרת מלבד יפן המדגים את הסיפור המקראי של , ס"לפנהש םימיה
   .יצחקעקידת 

בצעקות  כלי נגינהו יםדוקישירה ורטקס של ב' אומיקושי'את  נושאיםיפנים ה
ונישא על מוטות , היפני דומה לארון הברית' אומיקושי'הצורה של  ".יה"השם 
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ציפור פסל  כסויויש על  היפניבאומיקושי  .המחוברים בטבעות לחלקו התחתון
 האומיקושי. שהוא ציפור דמיונית ישות שמימית מסתורי -Ho" זהב בשם

כמעט זהה לארון " אומיקושי"גודלו של  .זהב כולוולפעמים   .ה זהבצופמ
להישאר בבית למשך שבוע  צריכים לשאת את הארוןהגברים שנבחרו  .ישראל

הגברים מתרחצים במי הים כדי לקדש את הנשיאה  ביום , הנשיאהאחד לפני 
 .מנהג זה נפוץ היה עד לפני זמן מה גם בעוד כמה שבטים  .עצמם

מות כמו גלימת אותה דגלימת הפשתן של כוהני שינטו היפנים לובשת את "
מכילה חבלים הגלימה  ."הנים הקדומים של ישראלהפשתן הלבנה של הכ

  .פינות החלוקארבעת מעל ) סנטימטרים 10-כ (סנטימטרים  20-30באורך של 
, הראשון מקום הקודש .המבנה של מקדש שינטו היפני נחלק לשני חלקים

הם לא יכולים  .ודשהיפנים מתפללים מול מקום הק  .והשני קודש הקודשים
נכנס לקודש הקודשים רק בזמנים  אחד בלבדכומר  .םהניכהרק  .להיכנס פנימה

 /מקדש יפני כיור לשטיפת ידיים ורגליים הליד הכניסה של 
שבעה ימים שהוא יאנואר ביום החמש עשרה לחודש הראשון . חג הלחם"

ה ללא הוא לחם דק מאוד שהוכן בלישה ואפייש "יא'מוצ" היפנים אוכלים
ללישת ואפיית יפני דומה  Mochi הדרך בהכנת .שימוש בשמרים או בחמאה

י יפני דומים 'ישראלית ומוצ" מצה" .אורז במקום קמחבלמעט שימוש  .המצה
עשבי תיבול מר  7אכלו  יםהיפנים העתיק .במתכון, במשמעותו, מאוד בהגייה

, חג הלחם את בתיהם ביסודיות לפנימנקים היפנים , בחודש הראשון 15ב 
   .מהם חמאה מסיריםו
שה במהלך הווסת לא יכלה לקיים יחסים עם בעלה ונאלצה להסתגר בצריף א
 מכןלאחר   .שבעה ימים לאחר המחזור החודשי עד, )גויה ביפנית-שנקרא גקי(

אם שילדה ילד  גם. ביםאו , היה עליה לנקות את עצמה במים טבעיים כנהר
עד עידן , ביפן מאז הימים ההםהיה נפוץ זה שבעה ימים מנהג  הטמא תנחשב

מופיעות "טמא "ו" נקי"המילים , בכתבי הקודש .שנים 100לפני   .י'מייג
  ..בעבר נהגו ללכת עם פאות מסולסלות כמנהג התימנים .לעתים קרובות

 הכלהוהחתן והכלה שותים מאותה כוס משקה חריף , שינטואנשי בחתונה של  
, הצעיף נמצא היום בגובה העיניים .ראש שלהצעיף על הבחצי פניה  המסתיר

גם מנהג הייבום התקיים בין היפנים עד  .הסתיר את כל פניה, אבל בימים ההם
  .היפנים נוהגים לקנוס את הגנב לשלם תשלומי כפל .האחרונה

, כתב בספרו כי באופן מפתיע, אוניברסיטת טוקיומ, טנמוטו פאורהאטה'פרופ 
פרופסור באוניברסיטת פריז גילה  .ים דומים מאודסוגי הדם של היפנים והיהוד

 יפנים יש אתל .של היפנים הוא בגודל זהה לזה של היהודים "Y" כי כרומוזום
 -YכרומוזוםD,  haplogroup  זה . %40בשיעור הגבוה ביותר בעולם של
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הפלוגרפוס  הוא אחיו של הזה האפלוגרופוס.יוצא דופן מאוד באסיה ובעולם
של ) 40%כ (    .YAPלאחר שבאו מאותו המוצא ואותו ,היהודים של 'א

  .האבודים היפנים יש קשר חזק עם היהודים ושבטי ישראל
 לאמבה

  . מלאוויו מוזמביקקבוצות דומות בעם  , דרום אפריקהו זימבבואה ילידי  50,000
נמנעים והאלקים הרוחני המשגיח עליהם משבחים את ו. שבת הם שומרים

 שוחטיםהם  .בחלב בשרואוסרים  בתורה האסורות מאכילת חזיר וחיות אחרות
 נזהריםלאמבה ה . ברית מילה יםקייממוכשרים ומולחים את הבשר בעלי חיים 
מספרים על הגירה מהצפון   , "פסח"יש טקס הקרבה שנקרא  .לזריםמלהינשא 

שנה והתיישבו במקום  2500 -לפני כ  יהודה שעזבו את יהודים אבותיהם היווש
כדי להשיג  לדרום מזרח אפריקה תיהם הגולים היגרואבו. תימןב סנה שנקרא

, לאחר שאבות אבות נישאו עם נשים מקומיות והתבססו באפריקה. [15] [20] זהב
קבוצה שנייה , השבט נחלק לשתי קבוצות, בשלב מסוים

שם מתגוררים צאצאיהם  , במלאווי אחרים התיישבו , קניה ו טנזניה התיישבה
  .ביקמוזמ חלקם התיישבו .היום

אלא אם הנקבות , מן הקהילה מגורשים זרות נשיםלמתחתנים שגברים 
 תחייב Lemba אישה הנישאת אדם .Lemba מסכימות לחיות על פי מסורות

האישה אינה  .ומנהגים אחרים, כללי התזונה ,Lemba ללמוד ולתרגל את הדת
ו את ילדיהם צריך לגדל כמ  .יכולה להביא כל ציוד בישול מביתה הקודם

הן מתגיירות בטקסים הקשורים בהפיכתן של הנשים הראשונות ללמבה , למבה
ראוהו הלמבה ש  הוא ארון עתיק ,הנגומה  .לגלח את הראשונדרשות , ליהדות

היו הכמורה  והיחידים שהורשו לגשת אלי ,שאסור לגעת בומאוד כקדוש 
ידי יוכו על "הם , אחרים חששו שאם הם יגעו בו .התורשתית ששמרה עליה

הוא נישא על ידי מוטות שהוכנסו  ממנו אשר יתפרץ" האש של אלוהים
הנגומה הוצגה במוזיאון זימבבואה  הנגומה לטבעות המחוברות לכל צד של

מצא כי  2000מחקר שנעשה בשנת  ,העלמהיא נ 2008אך בשנת , למדעי האדם
 הכרומוזום מספר לא מבוטל של גברים בלמבה נושאים פלוטיפ מסוים של

 Yכהנים הוא השכיח ביותר בקרב",(כהן של הפטיש המודלי " המכונה 
 שיעור גבוה, ן כהןיש גמהזכרים בשבט בובה  50%-המחקר הגנטי מצא כי ל  

   .ה שנמצא באוכלוסייה היהודית הכלליתממ
 סין

ואן 'בסצ, ליד גבול טיבט, ממערב לנהר מיני, באזור ההררי של צפון מערב סין
, מין- יאנג'יאנג או צ'צ, מתגוררים אנשים עתיקים שנקראים על ידי הסינים

  המאמינים באל רוחני אחד חי וקיים אלף איש 250-המונים כ 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Malawi
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https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sena,_Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemba_people#cite_note-Tooke-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemba_people#cite_note-VanWarmelo-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://en.wikipedia.org/wiki/Malawi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Y_chromosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Aaron
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Aaron
https://en.wikipedia.org/wiki/Kohen
http://www2.biglobe.ne.jp/~remnant/isracam2.htm
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הם חיו עצמאית  .ין הסינים לשבט זה במשך זמן רבשנאה ועוינות היו קיימים ב
כאשר הם הפכו לחלק של האוכלוסייה הכללית כדי  18-עד אמצע המאה ה 
יאנג הוא צאצא של 'שבט צ, על פי המסורת שלהם  .להרוויח יותר חופש

הם מאמינים באלוהים אחד שהם מכנים   .בנים 12אביהם היו לאברהם ו
 , טיאן או גם, רוח השמים , ו'מאביצ או ,כלומר אבי השמים י'אבאצ את

ההרים י כתוצאה של השפעות סיניות הם קוראים לו אלוהי ההרים כ .השמים
אלוהים צופה על כל הם מאמינים ש.הם המקום המרכזי עבור עבודת אלוהים

אלוהים זה נותן  .רשעיםהומעניש את , תשופט את העולם בצורה הוגנ, העולם
בזמנים של  .תשובה ולקבל כפרה על מעשיהםלהם את ההזדמנות לעשות 

  . ה"ההיגוי של שם ההויכמו  ," Yawei " הם קוראים אלוהים בשם, צרות
הם מגילות של היה לבעבר , אסור לסגוד להםשהם מאמינים ברוחות ובשדים ו

הם עצמם לא מבינים את  . קלף אבל היום יש להם רק מסורות בעל פה
, יאנג חי אורח חיים מיוחד מאוד'שבט צ .התפילות שהם אומרים מדי שבוע

אסור לסגוד לפסלים או לאלים זרים וכל  .,בעלי חייםשל המבוסס על קורבנות 
הכהנים האלה לבושים בגדים לבנים נקיים  .מוותו לאל אחר עונש שמקריבמי 

יאנג לובש טורבן ראש 'של שבט צ הןהכ  .בטהרהרבנות את הק מקריביםו
וי מאדמה המעוצבת באבנים שהונחו זו על גבי זו המזבח עצמו בנ  .מיוחד

ולהתלבש  ונדרש לשטוף את עצמ המקריב  .כלי מתכתם בתומבלי לחתוך א
הזקנים  . .רבנות חייבים להישטף ולטהרבעלי החיים הק .בבגדים נקיים

  .ואומרים דברי תפילהרבן ם מניחים את ידיהם על ראשו של הקהניוהכ
מחוזות  31העתיקה וחלקים ממדי ומחולקת לאיראן היום משתרעת על פרס 

שם נפוצו השבטים חלקם הצטרף לשבטי , ביניהם חלקים מאשור ופרס ומדי
השבטים נותק  11וחלק גדול של כל אחד  מ, ומעורב בתוכנו,יהודה ובנימין

ומחוז כרמאן מבני ראובן עד , ואבד ונראה כי מחוז יזד מיושב מבני יששכר
מחוז אספהאן . ין בהם שהנקבר הוא משבט ראובןהיום יש שם מצבות שמצוי

שיושביו טוענים שייחוסם עד שבט יהודה אבל מסתבר שהם בני גד ואשר 
גם יהודי העיר שיראז וכל מחוז בושאר העומדים על מקום עילם . וזבולון

  .  העתיקה נראה שמקורם משבטים גד ואשר וזבולון
 , במדינות אּוַטר־ַּפְרֶדש, םפתאני ןמיליו 6יבשת הודו כ־ בליקה של תתברפו

נכללו בה  1947שעד שנת , ןאְסטַ ’ַרגַ  מדינת. אר ועודִּבהַ , ַּפְרֶדש הְדַר ַאנְ , סטן’רג
, בחלקה המרכזי של הודו ממוקמת, ַּפְרֶדש ַטראּו גם חלקים נרחבים ממדינת 

ני ב .יּפ ּו רִא ’ועיר בירתה היא גָ , .בני אדם מיליון 57וחיים בה כ־, אר’במדבר ת
ועל , (הדראווידים שתייכים לקבוצה אתנית גדולה יותרהמ, ”מינה“השבט 

חיו ” מינה”בני ה. Mewat נקרא המחוז כולו” מינה“של בני השבט  שמם
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בראשם עמדו ראשי . והתפרנסו בעיקר ממעשי שוד וביזה בקהילות קטנות
נשיא ה. במצודה משל עצמו והביע נאמנות לנשיא וכל אחד מהם שכן, שבטים

 646בשנת . רּבֶ ובו ניצבת כיום מצודת ַאְמ  ,רִאיּפּו’ישב על הר בפאתי העיר גָ 
, אסטן’אל אזור הרג, יההְקַשְטִר  לוחמים מקסטת, טּפּו’לספירה הגיעו בני הַרגְ 

פוט ’ינדי בני הרגהה לפי המיתוס. ופיתוחו של אזור זה הואץ במידה ניכרת
, פוטים מאפגניסטן’את מוצא הרגש המזהים י, בורא העולם, הקשורים לְּבָראמַ 

ּפ ’באופי ובמנהגים של שבטי הַרגְ , בלשון ,שכן להבנתם יש דמיון רב בחזות
מרחיקים לכת ומזהים מוצא יהודי  ויש אף, פתאנים ּוט עם השבטים האפגנים־

  .משותף לשתי הקבוצות
ּתאנים בני מיליון פ 44באפגניסטן כולל פקיסטן ומזרח איראן מתגוררים כ־

  היא אּוָדייּפּור, פוטי ססֹוִדַאה’ובראשם המלך הרג, פוט’הרג
קֹוָטה וערים , ָסמַּבר, ִאיְסלֶמר’הערים גָ  כבשו מחמוד ַגהּורי ושר צבאו 1192ב־

. איפור’השוכנת מדרום לג, רמֶ ’גְ כּוָּתְּב ־אּוד־דין ִאָּבאק את העיר ָא .נוספות
ייסד את העיר , חוז גֹוַא ְליֹורפוטי ממ’ִהי הרגהּו ַלה־ָר ָד ’ראג באותן שנים הגיע

עם . מן האזור” מינה“את רגלם של בני השבט  ובכך דחק אף הוא, רִאיּפּו’גָ 
. יּפּורִא בשנים עשר כפרים באזור גָ  דאג לפצותם בשכנו אותם’ הראג, זאת

אחד  .צאצאיהם עד היום הזה ובהם שוכנים, ”יַנהּב ַרא־ִמ “כפרים אלו מכונים 
 פוט התרחש’ים של ְפ ַּת אִנ ים אל ארצם של שבטי הרגמגלי ההגירה הראשונ

שנוסדה אף היא באותם , בימיה הראשונים של סולטנות דלהי, 1206בשנת 
בגל הזה הגיעה גם קבוצה ראשונה . ידי מחמוד גהורי האפגני־ממלוכי ימים על

, ־פרדש בירת אוטר, והיא התיישבה סמוך לָלְקַנאּו, מאפגניסטן של פתאנים
החמש־עשרה  במאה. הוֶא תַ ’ַחיים־ַגְנ ג, הראשית שבין ַּכ נֹוז של הדרך לאורכה

ומסופוטמיה אל מרכז אסיה ואל  כשמהגרים נעו מכיוון נהרות מצרים, ס”לפנה
הגיאוגרפיים של צפון־מערב  ומשם המשיכו אל מרחביה, מרחבי איראן

השוכנות על , וֹ רוַד ’גומוַה נְ  ָה ַר ַפ ה מהגרים אלו התמקדו ב. תת־היבשת הודו
  .לסגת דרומה וכפי הנראה גרמו לתושביהם הקודמים, גדת נהר ההינדוס

 ו באזור צפון־מזרח אפגניסטן עשויה לכאורה להעידטהופעתה של שפת הפוש
 אחת הראיות לקיומו של. על קשר בין הפתאנים לאפגנים ובינם לבין הסקיתים

 son of Aj Rishi( ־רישי’קשר זה מצויה בכתבי הפילולוג פאניני בן אג
Panini ,)  י פאניני היה ממוצא פתאנִ . ס”לפנה 600שנכתבו בסביבות שנת

הוא ערך את מילון הסנסקריט . השוכנת לא הרחק מדלהי ,הַר והתגורר בָסַלאטּו
ובמילונו זה הובאו מילים , רֹות המקודשות להינדיםסּוְט  בהסתמכו על, הראשון

ו אצל הפתאנים היא טכחות שפת הפושסבר כי נו אלפינסטון. וטמשפת הפוש
  .אחד הוא עדות שמוצא הפתאנים והאפגנים
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  מעשה דוד ובת שבע וסודו

ֲעָבָדיו ִעּמֹו  יֹוָאב ְוֶאת ָּדִוד ֶאת ַוִּיְׁשַלח, ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשנָה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלאִכים ַוְיִהי"
םְוָדִוד יֹוֵׁשב  ,ַרָּבה ַוָּיֻצרּו ַעל, ְּבנֵי ַעּמֹון ֶאת ַוַּיְׁשִחתּוִיְׂשָרֵאל - ָּכל- ְוֶאת   .1"ִּבירּוָׁשָלִ

 ַוִּיְׁשַלח ֶאת ,ָּדִוד ַוִּיְׁשַמע" כתוב בין מלחמה זו לקודמת אליה ששם נאמרשינה ה
ֲעָבָדיו  יֹוָאב ְוֶאת ָּדִוד ֶאת ַוִּיְׁשַלח" ואלו כאן אמר .2"ַהִּגֹּבִריםַהָּצָבא  ְוֵאת ָּכל, יֹוָאב

כי במלחמה הקודמת הופתע דוד ושלח את צבא הקבע . "ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִעּמֹו ְוֶאת
 ַהִּמְלָחָמהָהְיָתה ֵאָליו ְּפנֵי  יֹוָאב ִּכי ַוַּיְרא" והמלחמה היתה קשה וכמו שכתוב

ֵהינּוַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי  ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ֲחַזק, ַוֹּיאֶמר ,ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור ה יֲַעׂשֶ , ַויהָוה .ֱא
ועתה לא המתין להפתעה נוספת והקדים לפתוח במלחמה נגד  .3"ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו

  .ובנוסף לצבא הסדיר גייס את כל אנשי המילואים, עמון

ולמלחמה זו שהוא פתח בה כנגד בני עמון שאינם משבעת עמי כנען הוצרך את 
עם וגם שיתירו לו לפתוח במלחמה , 4רשות הסנהדרין כדין כל מלחמת רשות

, 5י שהתורה אסרה להלחם בהם או להתגרות בהם מלחמה"בני עמון אעפ
ולא רק שהתירו . בטענה שיש חשש שלא יופתעו שנית וימצאו כשאינם ערוכים

אלא שקבעו שדין מלחמת מנע כדין מלחמת חובה , לו סנהדרין את המלחמה
ובכל זאת . שבה משתתפים כל ישראל ואפילו חתן יוצא מחופתו להשתתף בה

שרי מעלה של עמון ומואב קבלו כח לשטן שלהם להתגרות בדוד ולנסותו בבת 
ומצאנו בדומה לזה {. שבע שהיא מדה כנגד מדה למלחמה זו וכמו שיתבאר

בזוהר
6

אלעזר וחבריו דרשו את הפסוק האוסר להתגרות בעמון ולהלחם בעמון ומואב ' שר, 

שדברתם בעניין עמון ומואב והם  וכשבאו לפני בנו של רב המנונא סבא אמר להם אני רואה

  }.ותמיה אני איך נצלתם מהם, התגרו בכם

לעת "ו ".ַהֶּמֶל ַּגג ֵּבית ַעל ַוִּיְתַהֵּלַוָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו , ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוְיִהי" 
הנשים מותרות בו , י שיש בו אור יום"הוא זמן בין השמשות שאעפ" ערב

ובאותו יום . מטומאת הנדה ובפרט כשבעלה לא בעיר בדיעבד בטבילת הטהרה
וגרם לו לצאת , והשטן מנע ממנו את המנוחה, עלה דוד על משכבו מבעוד יום

 ְוָהִאָּׁשה ,ֵמַעל ַהָּגג, ַוַּיְרא ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת". להתאוורר על הגג להשיב את מנוחתו
שלא יובן , "הגג על"ולא " מעל הגג"ואמר שהיתה רוחצת  ."טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד

ואולי היה גגה גבוה מעל הגג של . שעל גג המלך רחצה אלא מעל גגה שלה
  כי לפי. וכיצד נתגרה בדוד דוד וציין זאת הנביא להסביר את מעשה השטן

      
' פ .6. יט' דברים  ב. 5. 'סנהדרין  ב. 4. ב"שם פסוק י. 3. ז', שם י. 2. א,א"י, שמואל ב. 1

  . ח"בלק קפ
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ור ששני גגות של שני בני אדם יהיו בגובה אחיד ללא מחיצה קבועה ההלכה אס
ובוודאי שגגו של דוד היתה מוגנת , 7"היזק ראיה"שמסתירה ביניהם מדין 

אבל גג  ,ומוסתרת מעין כל רואה מפני כבוד מלכותו וגם בגלל אבטחתו כמלך
בת שבע היה גבוה מגגו של דוד ולא יכל לראות מה שבגגה אלא אם יציב 

וכשיצא דוד לעת . ולחשש רחוק שכזה הספיקה מחיצת מחצלת שתלתה, סולם
שזה היה , טבלה היא להטהר מטומאת הנדה במקוה שהיה על גגה, ערב לגגו

כי מי הגשמים הנצרכים למקוה ירדו ישר לתוכה , מקום נוח לבנות מקוה
ומעשה שטן גרם שראה דוד ציפור ועלה בלבו לצודה וירה בה חץ . ומלאוה

, ומשטרח דוד לראות את הנעשה בציפור, 8גע במחיצה של בת שבע והפילהשפ
  . והגיע שלב הנסיון. ראה את בת שבע יוצאת מהמים כדי להתלבש

, ַוֹּיאֶמר" .ומשום דרך ארץ שלח רק שליח אחד ".ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח"
, הוא לשון הפתעה" הלא"ו ."ַהִחִּתי ִרָּיהאּוֵאֶׁשת  ֱאִליָעם-ֶׁשַבע ַּבת-את ַּבתזֹ  ֲהלֹוא

שטרם הספיקה , 9ואמרו בזוהר. כי נישאה לאוריה מקרוב וטרם נודע ברבים
  .ומעולם לא נגע בה אוריה, להטהר לאוריה מאז חופתה אלא באותו ערב

יא ִמְתַקֶּדֶׁשת ְוהִ , ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוָּתבֹוא, ָּדִוד ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחהָ  ַוִּיְׁשַלח"
עכשיו שלח דוד אליה שליחים רבים לבקשה לבא אליו ולא לקחה  ".ִמֻּטְמָאָתּה

י ששלוחיו הבינו את המטרה לא נמנעו מלקרא לה כי "ואעפ, כגנב במחתרת
כדי  10כי כל מי שיצא למלחמה כתב לאשתו גט, הבינו שאין פה צל של איסור
ימינו מצוי וכל שכן בימיהם דבר שאפילו ב, שלא תהיה עגונה אם ייעדר

ורק בסיום המלחמה כששב סופית לביתו . שהתקשורת לא היתה מפותחת
ואם היה כהן היה נותן לה גט על תנאי שאם לא ישוב לביתו בתאריך { .נשאה מחדש

 מסויים הרי היא מגורשת מעכשיו אבל אם ישוב לביתו באופן סופי מהקרב לפני אותו

 היה מגיע לחופשה באמצע הקרב היה שוכב אתהואם  }הגט יהיה בטל, תאריך
ופירוש . 11ללא חופה וקדושין כדין פילגש שהיתה מותרת בזמן הבית הראשון

כי . מרצונה ,"ותבא אליו"ולכן הוסיף . 12הוא בשכנוע ולשון רכה ,"ויקחה"
. חלילה לדוד לאנוס אשה בכפיה ובאימת מורא מלכות כאחד האנשים הריקים

ותשב אל "ולכן הוסיף , "כבשת הרש"פגם ואפילו לא של  ולא היה בדבר שום
כי נשארה מותרת לאוריה כדין אשה גרושה ששכבה עם גבר אחר . "ביתה

ורק אם התקדשה לשני אסורה , לאחר גירושיה שמותרת לשוב לבעלה הראשון
  לומר שהכל כדין ".ְוִהיא ִמְתַקֶּדֶׁשת ִמֻּטְמָאָתּה"והכתוב מעיד . 13לשוב לראשון

  
' ומס.  ז"ושמות ק. 'זוהר בראשית ח. 10: 'בראשית ח. 9. ז"סנהדרין ק. 8: 'ב בבא בתרא . 7

. טו', י בראשית ב"רש.  12". מעמד האשה ביהדות"מאמר " שער יוסף"ראה . 11 :ו"שבת נ

  .א. 'י' שולחן ערוך אבן העזר סי. 13
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הרבה  ולא היה כותב זאת הכתוב אם היה כאן איסור אשת איש החמור. וכדת
עד שסיפר על שכיבתה עם , ולכן המתין הכתוב מלומר זאת. יותר מאיסור נדה

ללמדנו שאין זה סיפור , ולא אמר זה במקום המקורי כשרחצה על הגג. דוד
   .דברים בלבד אלא דבר מכוון ללמדנו על נקיון דוד ובת שבע מכל חטא שהוא

גרושה ומותרת  גם דברי הנביא שהיא באה אליו מרצונה בא ללמדנו שהיתה
כי ההלכה היא שאשה נשואה שבגדה בבעלה אסורה על הבעל ועל , לדוד

והבנים שיוולדו מזווג זה . 14ובית דין מצווים להפרישם זה מזו, הבועל לעולם
וכאן לא רק . ואם היא אשת כהן נאסרה על בעלה אפילו אם נאנסה. פגומים

 . נה יהיה ידיד יהשהנביא לא מנע ממנו לשאתה אלא שהבטיח לו שבנו ממ
י שהיתה בתולה "ואעפ ".ָהִאָּׁשה ַוַּתַהר", אלא שלפתע קרא דבר בלתי צפוי

לעיתים , 15"אין אשה מתעברת מביאה ראשונה"כשהיתה עם דוד ובדרך כלל 
וכאן משמים רצו . 16רחוקות הזרע עוקף את דם הבתולים וחודר לרחם
וכמו  משיח בעובר זהשתתעבר בת שבע מביאה זו כדי להאיר את אורו של 

, והיות והשטן קטרג למנוע את נשמת משיח לרדת להאיר בעולם, שאבאר
ואפילו , את נשמתו בצורה לא מכובדת כדי למנוע את קטרוג השטן' הביא ה

וכך היה כשנשמת , כך היה כשנשמת אברהם ירדה לעולם. לקבל את הסכמתו
, וכך קרה גם כאן, םוכך היה בדוד עצמו כשבא לעול, פרץ באה מיהודה ותמר

 .וכמו שיתבאר, רצה זאת' וגם השטן שרצה לגרום לתוצאות של חילול ה
" 'חילול ה"ואז צצה בעיה של  ".ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי, ְלָדִוד ַוַּתֵּגדַוִּתְׁשַלח "

כשיוודע לעולם שהרתה מדוד שניצל את המצב הזמני שהתגרשה מבעלה רק 
ורצה דוד . לשוב ולהתאחד לאחר המלחמהבגלל החשש שלא תתעגן וכוונתם 

וצוהו לבא לביתו ולשכב עם אשתו כדי , למנוע זאת ולכן שלח לקרא לאוריה
 י שלאחר המלחמה יצטרך אוריה לדעת"ואעפ ,לכסות מהעם את הריונה ממנו

כי הבן טהור וכשר לבא , אין בכך נזק, את האמת שאין זה בנו אלא בן דוד
, ומותרת לאוריה, גרושה ממנו כדת וכדין ונתעברה אשתו כשהיתה, בקהל

". 'חילול ה"והעם לא ידע מכלום ולא ייגרם . והחיים יוכלו להמשך כרגיל
 אּוִרָּיה ֶאל- ֶאתַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ; אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֶאת, ְׁשַלח ֵאַלי, יֹוָאב-ֶאל, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח"

, ְוִלְׁשלֹום, ִלְׁשלֹום יֹוָאב ְוִלְׁשלֹום ָהָעם, ָּדִוד ַאלַוִּיׁשְ , אּוִרָּיה ֵאָליו ַוָּיֹבא   .ָּדִוד
, ַוֵּיֵצא אּוִרָּיה ִמֵּבית ַהֶּמֶל; ַרְגֶליֵרד ְלֵביְת ּוְרַחץ , ָּדִוד ְלאּוִרָּיה ַוֹּיאֶמר. ַהִּמְלָחָמה

, כי חשש דוד שמא יתבייש אוריה כנשוי מקרוב .ַהֶּמֶלַוֵּתֵצא ַאֲחָריו ַמְׂשַאת 
ומסתבר שכל העניין . בא אל ביתו בידים ריקות ושלח עמו ארוחות ומגדנותל

  מדוע הוציאו דוד מהמלחמה ודורש ממנו ללכת, נראה מוזר בעיני אוריה

  

  .ובמפרשים שם. ד, ז"וראה בראשית ט: 'כתובות ו. 16 .ד"יבמות ל.15. א. א"י' שם סי. 14



קעז                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

שבקשת המלך אינה וחשד , לרחוץ רגליו בביתו דהיינו שישכב עם אשתו
ואולי גם שמע מעבדי הארמון שבת שבע , תמימה ומי יודע מה מסתתר אחריה

והחליט לסרב למלך למרות שבזה הוא יוכלל , נקראה אל הארמון בהעדרו
  ַעְבֵדי ֲאֹדָניו- ָּכל, ֵאת, ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶל, אּוִרָּיה ַוִּיְׁשַּכב" .בגדר מסרב פקודה ומורד

א יַָרד אֶ  - ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל; ֵּביתוֹ - ָיַרד אּוִרָּיה ֶאל א, ֵלאֹמר ְלָדִוד ַוַּיִּגדּו  .ֵּביתוֹ  לְו
א, ִמֶּדֶר ַאָּתה ָבא ֲהלֹוא, אּוִרָּיה , ָּדִוד- אּוִרָּיה ֶאל ַוֹּיאֶמר   .ֵּביֶת-ָיַרְדָּת ֶאל ַמּדּוַע 

ְּפֵני ַהָּׂשֶדה  ַואֹדִני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני ַעל ַּבֻּסּכֹות ֹיְׁשִביםָהָארֹון ְוִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה 
, ַחֶּי ְוֵחי נְַפֶׁש; ִאְׁשִּתי-ִעםְוִלְׁשַּכב , ֵּביִתי ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל, ֹחִנים

י שתירץ את "אעפ, סירב אוריה לפקודת המלך .ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאֱעֶׂשה ֶאת ִאם
גם נימת דבריו וצורת התבטאותו . וד הארון וצער העםמניעתו בטענה של כב

בפני " אדוני"הוא קרא ליואב שר הצבא , מראים על זעם עצור וזלזול מופגן
כשלפני המלך אין רשות לקרא לאדם כל שהוא אדון פרט למלך , המלך ואליו

הוא גם הקדים לקרא ליואב אדון לפני שקרא כך . שהוא גם אדונו של יואב
והיה לו להקדים , שכוונתו לעבדי דוד ".ַואֹדִני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני ,למלך ואמר

. והבין דוד שנתחייב אוריה מות כדין מורד במלך. לאדוני יואב ,את עבדי אדוני
שתהא , "שום תשים עליך מלך"כי התורה אמרה , ואין לו רשות למחול לו

וכאן עמד דוד במבחן . 18"אין כבודו מחול' מלך שמחל על כב"ו. 17אימתו עליך
שיקול הדעת מה יעשה אם יצוה להורגו מיד כמורד במלכות ולגרום לרינון 

' ויתכן שזה יגרום לחילול ה, העם שזו תואנה בלבד כדי לקחת את בת שבע
ובחר . ויושתק העניין, או שיהרגהו בסתר תחת מסווה של נפילה בקרב. גדול

והמתין ליום נוסף אולי , דאבל בכל זאת לא שלח להמיתו מי. בדרך השניה
 ַוֹּיאֶמר" .של הריון בת שבע' וימנע חילול ה, ישוב אוריה מדעתו וירד לביתו

ם ַּבּיֹום; ֲאַׁשְּלֶחּךָ ּוָמָחר , ַהּיֹום-ֵׁשב ָּבֶזה ַּגם, אּוִרָּיה-ָּדִוד ֶאל  ַוֵּיֶׁשב אּוִרָּיה ִבירּוָׁשַלִ
אולי בשכרותו . "ַוְיַׁשְּכֵרהּו ַוֵּיְׁשּתְ ַוֹּיאַכל ְלָפנָיו , לֹו ָדִוד ַוִּיְקָרא. ַההּוא ּוִמָּמֳחָרת

, ַוֵּיֵצא ָבֶעֶרב ,אך כל זה לא עזר. יתגעגע לאשתו וירד לביתו למרות שבועתו
 ַוְיִהי ,ומשראה דוד כן   .א יָָרד, ֵּביתוֹ - ְוֶאל, ַעְבֵדי ֲאֹדָניו ִעםִלְׁשַּכב ְּבִמְׁשָּכבֹו 

ָהבּו    :ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר ַוִּיְכֹּתב   .ַוִּיְׁשַלח ְּביַד אּוִרָּיה ,יֹוָאב- ָּדִוד ֵסֶפר ֶאלַוִּיְכֹּתב , ַבֹּבֶקר
, ַוְיִהי .ְוִנָּכה ָוֵמת, ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו, ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְּפֵנימּול  ֶאל, אּוִרָּיה ֶאת

   .ַחִיל ָׁשם ִּכי ַאְנֵׁשי, ָּמקֹום ֲאֶׁשר ָיַדעהַ  אּוִרָּיה ֶאל- ֶאתַוִּיֵּתן  ,ָהִעיר- ִּבְׁשמֹור יֹוָאב ֶאל
ַוָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ; ֵמַעְבֵדי ָדִוד, ָהָעם ִמןַוִּיֹּפל , יֹוָאב ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת, ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַוֵּיְצאּו
  ".ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה ָּכל ֶאת, יֹוָאב ַוַּיֵּגד ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח .ַהִחִּתי

  כי, ל נעשה כדין וכהלכה פרט לכך ששיקול הדעת של דוד הטעהועד כאן הכ
  
  . שם. 18. ז"כתובות י. 17



קעח                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

, היה לו למסור את דינו של אוריה לסנהדרין שיהרגוהו כדין מורד, במקרה זה
ולא להורגו בחרב בני עמון שבזה נגרם עוול , 19ותמנע תלונת העם מעליו

תו היתה יוצאת ושבה למנוחתה כי אם היה נהרג בידי הסנהדרין נשמ. לאוריה
כי על חרבם של בני עמון , אבל משנהרג בידי בני עמון נטמאה נשמתו, בקודש

  ודבר. 20היה חקוק דמות נחש שעבדוהו וכשנהרג בחרב שכזה נטמאה נפשו
  שצבאות ישראל היו כדמות מחנה השכינה העליונה ששרתה עליהם כי, נוסף

בין הנחת תפילין של יד לשל  עמדו בתנאים ההלכתיים שאפילו לא שחו
ונפילתו בקרב גרמה לפגם במחנה השכינה , וגם אוריה היה כזה, 21ראש

אשר עשה דוד את ", 23ועל זה צוח הנביא בהספידו את דוד באומרו. 22העליון
 ".רק בדבר אוריה החיתי, כל ימי חייו, ולא סר מכל אשר צווהו' הישר בעיני ה

והנביא לא בא , בע שום צל של איסורעדיין לא היה במעשה דוד ובת ש
  .ופה התחיל השלב השלישי בנסיון. להוכיחו כלל

כי אהבה אותו  ."ַּבְעָלּה ַעלַוִּתְסֹּפד  ,ֵמת אּוִרָּיה ִאיָׁשּה ִּכי, ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַוִּתְׁשַמע"
למרות שהרתה מדוד כי אהבתה היתה נתונה לאוריה ולדוד עוד מגלגוליהם 

קורא לו הנביא . י שהיתה גרושה לפי ההלכה"ואעפ. תבארוכמו שי הקודמים
והיתה בביתו ומצפה . נעשה לטובתה, י שתפס"כי גט זה אעפ. ובעלה, אישה

, לֹו ְלִאָּׁשה ֵּביתֹו ַוְּתִהי- ֶאל ַוַּיַאְסָפּהַוִּיְׁשַלח ָּדִוד , ָהֵאֶבל ַוַּיֲעֹבר". לקדושיו שנית
בשלב זה עשה דוד את   ."'ְּבֵעיֵני ה, ָעָׂשה ָדִוד- ֲאֶׁשר ַהָּדָברַוֵּיַרע ; לֹו ֵּבן ֶלדַוּתֵ 

ובמילים אלו מכריז הנביא שעד שלא נשא דוד את , הדבר שהורע בעיני שמים
בא , ועל הדבר הזה שנשאה. בת שבע לא היה שום דבר שגרם לכעס שמים עליו

  ".כבשת הרש"הנביא להוכיחו במשל 

, לֹו ְׁשֵני ֲאנִָׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ַוֹּיאֶמרַוָּיֹבא ֵאָליו  ,ָּדִוד-ֶאל, ָנָתן- ֶאת 'ה ַוִּיְׁשַלח"
 ִּכי, ֹּכל-ֵאין ְוָלָרׁש   ,ַהְרֵּבה ְמֹאד ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ְלָעִׁשיר. ָראׁשְוֶאָחד , ֶאָחד ָעִׁשיר

ִמִּפּתֹו ; יו יְַחָּדוָּבנָ-ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם, ַוְיַחֶּיהָ , ָקנָהִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר  ִאם
, ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר, ֵהֶל ַוָּיֹבא   .ְּכַבת, לוֹ -ַוְּתִהי, ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב, ִתְׁשֶּתה ּוִמֹּכסוֹ  ֹתאַכל

ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש -ֶאת, ַוִּיַּקח; לוֹ - ָלֹאֵרַח ַהָּבא ַלֲעׂשֹות, ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרוֹ 
 ַחי, נָָתן-ֶאל, ַוֹּיאֶמר; ְמֹאד, ָּבִאיׁשַאף ָּדִוד - ַוִּיַחר   .ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו, ֶׂשהָ ַוַּיעֲ , ָהָראׁש

ֲאֶׁשר , ֵעֶקב   :ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים, ַהִּכְבָׂשה-ְוֶאת   .ֹזאת ָהֹעֶׂשהָמֶות ָהִאיׁש - ִּכי ֶבן, 'ה
א, ְוַעל, ַהָּדָבר ַהֶּזה-ָעָׂשה ֶאת     ;ַאָּתה ָהִאיׁש, ָּדִוד ָנָתן ֶאל אֶמרַוּיֹ    .ָחָמל- ֲאֶׁשר 

יש , כשנתבונן במשל נמצא שבדברי הנביא שכולם מדודים על פי הנבואה
  ,כדוגמת העובדה שהיו שניהם גרים באותה עיר. מילים שלכאורה אינם נצרכים
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קעט                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

וכי זה . ושגדלה עמו ועם בניו ושהיתה לו כבת, והחיה אותה. שקנה אותהוכן 
ולמה הביא את ענין ההלך אורח שבא לעשיר . משנה את המעשה לטוב או לרע

ולא אמר שהעשיר שחט זאת לאכול בעצמו שזה נראה יותר מתאים לנמשל 
ולמה דן אותו דוד . שדוד לקחה לעצמו ולא נתנה לאחד מקרוביו או חבריו

למוות והלא לפי ההלכה דבר זה לא מחייב מוות אלא רק לשלם ארבעתיים 
 מה הכריחו' ולמה נשבע דוד על כך בשם ה. כדין הגנב שטבח את הכבש הנגנב

, פרטים אלה הוצרכו כדי לחייבו מוות על אשר לא חמל על העני, אמנם. לכך
פי וזה לא שייך לדין תורה אלא למשפט המלך להקים סדרי חוק ומשפט כ

וכשהעני . 24"אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו"כי , הנצרך
קנה בפרוטותיו המעטות את הכבשה וחלק לה מפתו ומפת בניו כי אמץ אותה 

ושניהם גרו באותה עיר ויכל לדעת פרטים אלו ולא , כבת ונפשו נקשרה בה
סרו או יש כאן אכזריות שעליה מחליט המלך אם להורגו או לאו, חשש להם

, י שבדין תורה אין אדם לוקה ומשלם"ואעפ. ונשבע דוד לדונו בהרג, לקונסו
ֲאֶׁשר  ֵעֶקב ,ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים-ֶאתדין תורה , כאן הם שני דינים שונים

א  ,ֹזאת ָהֹעֶׂשהָמֶות ָהִאיׁש -ֶבן ודין המלך .ַהָּדָבר ַהֶּזה-ָעָׂשה ֶאת      .ָחָמל ַעל ֲאֶׁשר 
ודנו דוד כדין . י שכשבקש דוד מאוריה ללכת לביתו סרב"כי אעפ, והנמשל הוא

במקרה , 25ומורד במלכות המלך דנו ללא התערבות הסנהדרין, מורד במלכות
שלא יחשדו העם שהרגו ' זה היה לו למסור את דינו לסנהדרין למנוע חילול ה

הדרין לא היו הורגים את ומה גם שיתכן והסנ. 26ולא להרגו במלחמה, בגלל בת שבע

אלא , אוריה כי חלק מהם ואולי רובם לא היו רואים בדבריו ובסרבו לשמוע לדוד מרד

כי לא היה בכוונתו למרוד במלכות דוד אלא להביע מרירות על המצב שאליו . טיפשות בלבד

וכלפי הארון שבו . וסרובו לפקודת המלך היתה בסיבה הלכתית שהארון נמצא בקרב, נקלע

ו הלוחות השניות נאמר בפירוש ליהושע שאסור לשמש עם האשה כל עוד שהארון לא הי

שוכן במשכן
 וכלפי ארון זה שבו היו שברי הלוחות הראשונים הבין אוריה שהיה אחד. 27

ובכל זאת כיון שקרא  .ואין לשמוע למלך במקום איסור, מחברי הסנהדרין שהדין שווה
ולא היה נענש על , 28ורד במלכות ולהרגוהותר לדוד לדונו כמ, "אדוני"ליואב 

מותו אם לא היה נושא את בת שבע מיד אחרי מות אוריה אלא ממתין לתשלום 
נתחלל שם , אבל כיון שמיהר להכניסה לביתו ולישא אותה לאשה. שבע השנים

והפכה התנהגותו . שמים כי נראה בעיני העם שבגלל בת שבע נהרג אוריה
  . סביר לו הנביא את הנמשלוכמו שה, "כבשת הרש"למשל 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל 'הָאַמר -ֹּכה"   ִהַּצְלִּתי ִמַּיד ְוָאֹנִכי, ִיְׂשָרֵאל-ָאֹנִכי ְמַׁשְחִּתי ְלֶמֶל ַעל, ֱא

  

  ג"קדושין מ. 28: ג"עירובין ס. 27 .ו"שבת נ. 26. 'ג' ם הלכות מלכים פ"רמב. 25. אבות. 24 
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ֵּבית  ֶאתָוֶאְּתנָה ְל , ְנֵׁשי ֲאֹדנֶי ְּבֵחיֶק-ְוֶאת, ית ֲאֹדֶניּבֵ -ֶאתְל  ָוֶאְּתנָה   .ָׁשאּול
, ְּדַבר ְיהָוה- ָּבִזיָת ֶאת ַמּדּועַ    .ְוָכֵהָּנהְוֹאִסָפה ְּל ָּכֵהּנָה -- ְמָעט- ְוִאם; ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה

; ְּל ְלִאָּׁשה ָלַקְחּתָ ִאְׁשּתֹו  תְואֶ , ֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבֶחֶרב, בעינוַלֲעׂשֹות ָהַרע 
ִּכי , ֵעֶקב   :עֹוָלם-ַעד ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְת- א, ְוַעָּתה   .ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון, ְוֹאתֹו ָהַרְגּתָ 

בפירוש אומר לו הנביא  ."ִלְהיֹות ְל ְלִאָּׁשה, ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי- ַוִּתַּקח ֶאת, ְבִזָתִני
בכך שנשא את , "כי בזיתני"וכלשונו , ולא אשת איש" 'חילול ה"שחטאו הוא 

  ונתחלל שם שמים כי חשדו בו שרצונו בבת שבע גרמה, אשת אוריה מיד
וכפל הנביא את הריגת אוריה בהכניסו את נשיאת בת שבע . לו להרוג את אוריה

ְוֹאתֹו ; ְּל ְלִאָּׁשה ָלַקְחּתָ  ִאְׁשּתוֹ -ְוֶאת, ֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבֶחֶרב ,ביניהם ואמר
ללמדך שעצם הריגת אוריה לא היתה איסור אלמלי  .ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון, ָהַרְגּתָ 

שחשדוהו שהשתמש בהלכה של ' שנשא את בת שבע שבזה נגרם חילול ה
מלבד עצם הרג אוריה בחרב בני עמון שהוא חמור , מורד מלכות כדי לישאנה

   . ארבכפליים וכמו שהתב

א , ֶהֱעִביר ַחָּטאְת 'ה- ַּגם, ָּדִוד-ֶאל ָנָתןַוֹּיאֶמר    ;'הָחָטאִתי לַ , ָנָתן- ָּדִוד ֶאל ַוֹּיאֶמר
מֹות  ְל ַהִּיּלֹודַּגם ַהֵּבן ; ַּבָּדָבר ַהֶּזה, 'הֹאְיֵבי - ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת ִּכי, ֶאֶפס   .ָתמּות
ה דינו כממזר שפסול לבא הי" אשת איש"ואם היה הילד בא מחטא  .ָימּות

אבל כיון שהילד היה בנו לכל , בקהל ולא היה זה עונש לדוד אלא בשורה טובה
היה זה עונש , דבר וכשר למלכות כי בא בקדושה ובטהרה ללא נדנוד איסור

   .קשה לדוד שצם עליו והרבה בכי לבטלו
  .ַוֵּיָאנַׁש ְלָדִודאּוִרָּיה  יְָלָדה ֵאֶׁשת ַהֶּיֶלד ֲאֶׁשר-ֶאת, 'ה ַוִּיֹּגף; ֵּביתוֹ - ֶאל, נָָתן ַוֵּיֶל

ִהים ָּדִוד ֶאת ַוְיַבֵּקׁש  ַוָּיֻקמּו .ּוָבא ְוָלן ְוָׁשַכב ָאְרָצה, ַוָּיָצם ָּדִוד צֹום; ַהּנַָערְּבַעד , ָהֱא
א ָאָבה; ָהָאֶרץ ִמן, ַלֲהִקימוֹ , ָעָליו, ִזְקֵני ֵביתוֹ  א, ְו ַּבּיֹום  ִהיַויְ    .ָבָרא ִאָּתם ָלֶחם ְו

ֶׁשַבע -ַּבת ֵאת, ָּדִוד ַוְינֵַחם .תשובתו קשה' כי חטא חילול ה ;ַהָּיֶלד ַוָּיָמת, ַהְּׁשִביִעי
ֹמה- ויקרא ֶאת, ֵּבןַוֵּתֶלד ; ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה, ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ , ִאְׁשּתוֹ   .ֲאֵהבוֹ , ַויהָוה, ְׁשמֹו ְׁש

וזה לא היה  .ְיהָוה, ַּבֲעבּור ְיִדיְדיָּה, ְׁשמוֹ -ַוִּיְקָרא ֶאת, ְּבַיד ָנָתן ַהּנִָביא, ַוִּיְׁשַלח
י שלידת שלמה "ואעפ. ואסורה לבעל ולבועל "אשת איש"נעשה אם היתה 

ללמדנו שלא , היתה כתשע עשרה שנה לאחר מעשה בת שבע כתבו הנביא כאן
  .רק שהיתה מותרת לדוד אלא שנשואיו עמה היו רצויים בשמים

  .וצדקתו לדוד עבדו, לבדו' ונשגב ה. תגלה את הודו, ודוואם תפנה אל ס

  ,29ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית אלא שאכלה פגהש, האמת
  והוא מדה כנגד מדה לארץ עמון שראויה היא לישראל מששת ימי בראשית

  
   .ז"סנהדין ק .29 
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מגיד  והכל במהלך מכוון מאת. אלא שכבשה דוד פגה, 30שיירשוה לעתיד לבא
  .מראשית אחרית

ודע כי ירמיהו הנביא השלים בנבואה את ספר שמואל מפטירת שמואל ועד סוף 
ורק הנוצרים . ולא שמואל ב". ספר מלכים"ל "ונקרא הכל בלשון חז. 31ספר מלכים 

ובוודאי  .וחלקו את ספר מלכים לשניים', ך לפרקים קראוהו שמואל ב"כשחלקו את התנ
עצומים הרמוזים בנוסח הכתוב ובאותיות החסרות שכל מילה כוללת סודות 

  .ויתרות שבו

מה הלשון  ".ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלאִכים ,ויהי לתשובת השנה", ויש להתבונן בכתוב
דהיינו התקופה " לתקופת השנה"ולכאורה היה לו לומר , "לתשובת השנה"

ולכאורה היה מספיק , ולמה כפל שניהם. שבה יוצאים המלכים למלחמה
שהוא תחילת הקיץ ". לעת צאת המלכים"או רק ". לתשובת השנה"רק  שיאמר

והשדות מלאות תבואה הנצרכת לסוסי , שהאדמה יבשה וראויה לתנועת הצבא
-יֹוָאב ְוֶאת-ָּדִוד ֶאת ַוִּיְׁשַלח" ".מלכים"במקום " מלאכים"ולמה כתב . הקרב

ְוָדִוד יֹוֵׁשב  ,ַרָּבה ַוָּיֻצרּו ַעל, ֵני ַעּמֹוןּבְ  ֶאת ַוַּיְׁשִחתּוִיְׂשָרֵאל -ָּכל-ֲעָבָדיו ִעּמֹו ְוֶאת
ם ולא עוד , למה שלח דוד את עבדיו ולא הסתפק בצבא ובכל ישראל ."ִּבירּוָׁשָלִ

אלא שנתן הנביא חשיבות יתר לעבדים אלו והקדימם לכל עם ישראל וציין 
מה שלא כתב כן על ישראל למרות שגם הם באו למלחמה , יואב" עם"ששלחם 

גם בהמשך אוריה ציין שעבדי דוד חנו בשדה עם יואב כשהצבא . יואב" עם"
למה , גם יחד עם נפילת אוריה נפלו כמה מעבדי דוד. וישראל ישבו בסוכות

ולמה ציין שדוד ישב בירושלים ומה אכפת לי אם מעשה זה קרה . ומדוע
  .בירושלים או בחברון

כוונתם שמעשה זה המשך  ,"ויהי" תהתורה או הנביא פותחים עניין במילשכו
' נקראת ו" ויהי"זו של  'ולכן ו, בגלגול קודם קרה עם אנשים אלושישיר למה 

   . שהוא לשון עבר" ויהי"ל, שהוא לשון עתיד" יהי"כי מהפכת את , הגלגול

כי מה , הידיעה' ללא ה". לעת ערב"ולכאורה היה לו לומר ". ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוְיִהי"
 ַּגג ֵּבית ַעל ַוִּיְתַהֵּליָָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו וַ ". תר מאחריםהיה מיוחד בערב זה יו

" על גג המלך"ולמה אמר , למה ציין הנביא מניין בא דוד אל הגג". ַהֶּמֶל
ַוַּיְרא ִאָּׁשה  ".ויתהלך דוד על גג ביתו"ולכאורה היה לו רק לומר , בלשון נסתר

י שהיתה קטנה בת שבע "אעפ" אשה"לבת שבע קרא הנביא  ".ֵמַעל ַהָּגג, ֹרֶחֶצת
 ולא עוד אלא". ילדה"והיה לו לומר וירא , ולא היתה אפילו נערה, 32שנים

  ."טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְוָהִאָּׁשה" ,וכתב" ה אש"שכפל הנביא בפסוק זה לקוראה 
     

  : ט"סנהדרין ס. 32 .ו"בבא בתרא ט. 31. י שם"וברש, ח, ט"דברים י.  30
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  ,הגג" מעל"ולמה אמר שרחצה . טובת מראה" והיא"רה היה לו לומר ולכאו
למה אמר לשון ". ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח"". רוחצת על גגה", והיה לו לומר

. דהיינו אודותיה" וישאל לאשה"המורה על תביעה ולא אמר " דרישה"
הלא "מה הלשון  ."ַהִחִּתי אּוִרָּיהֵאֶׁשת , ֱאִליָעם- ֶׁשַבע ַּבת- ֹזאת ַּבת-ֲהלֹוא, ַוֹּיאֶמר"

היא בת שבע אשת אוריה "והיה לו לומר , ולמה הזכיר שם אביה, "זאת
ואם בגלל . 33והלא יהודי גמור ומיוחס היה" חיתי"ולמה קרא לאוריה ". החיתי

 וכי כל אחד מישראל שגר בארצות, שגר לפני כן בחלק שנכבש מהחיתי
 ,"ָּדִוד ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחהָ  ַוִּיְׁשַלח". 34נקרא חיתי או כנעני שנכבשו מהכנעני והחיתי

וכמו " וישלח דוד ויקחה"והיה מספיק שיאמר " מלאכים"למה ציין ששלח 
ְוִהיא ִמְתַקֶּדֶׁשת , ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוָּתבֹוא". "ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח"שאמר 

ולכאורה היה לו להקדים ענין מה שהתקדשה מטומאתה למה  ".ִמֻּטְמָאָתּה
כי  ".וישכב עמה, מטומאתה מתקדשת והיא אליו ותבא", ולומר. ששכב עמה

" ויבא אליה"ולא אמר " וישכב עמה"ולמה אמר . הטהרה התירה השכיבה
ֹּתאֶמר ָהָרה וַ , ְלָדִוד ַוַּתֵּגדָהִאָּׁשה ַוִּתְׁשַלח  ַוַּתַהר". כדרך לשון הכתוב בדרך כלל

ובנפול אוריה נפלו גם מעבדי דוד  ".ותאמר"לדוד " ותגד"למה כפל  ".ָאֹנִכי
ויש להבין   ."ַוָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ַהִחִּתי ,ֵמַעְבֵדי ָדִוד, ָהָעם- ִמןַוִּיֹּפל " וכמו שכתוב
והלא ביציאתם למלחמה חילק הכתוב בין עבדי דוד , "מן העם"למה קראם 

" הכבשה והרש"ומשל  .צרכו גם הם ליפול והלא אין מקרהולמה הו. לעם
כ "ואח" אורח"שהפך ל" הלך"כי מי הוא ה, לכאורה אינו תואם לנמשל

ורק ', בתוספת אות א" ָראׁש"ולמה פעמיים כתב . במעשה בת שבע" איש"ל
  .ִּיְׁשַּכב ִעָּמּהוַ , ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ , ֶׁשַבע ִאְׁשּתוֹ - ַּבת ֵאת, ָּדִוד ַוְינֵַחם ".רש"פעם אחת כתב 

 ".ויבא אליה"ולכאורה היה לו לומר רק ". ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה, ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ "למה כפל 
ֹמה-ויקרא ֶאת, ֵּבןַוֵּתֶלד  . אהבו וקראו ידידיה' למה ה  .ֲאֵהבוֹ , ַויהָוה, ְׁשמֹו ְׁש

  ".'בעבור ה"ומה כוונתו באומרו . הלא דברים בגו

  וד מעשה בראשית מבריאת אדם הראשוןמעשה זה נעוץ בסכי סוד  והענין הוא
ואלה המלכים אשר "ואמר הכתוב  .ועד בריאת אורו של משיח וכמו שיתבאר

את סוד , 36וביאר בזוהר. 35"מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל
  יאה לתת כח וחיות לקליפה שתסית אתמלכים אלו ששרשם נברא בתחילת הבר

   
ושער . וארא' פ שער הפסוקים. והיה גלגול אהרן הכהן: ז"זוהר שמות ק: ו"קדושין ע. 33

ש מקומו "יש להבין למה נקרא ע, י שאמרו כן בגמרא"ואעפ. 34. ג"הגלגולים הקדמה ל

כי את עמון לא כבשו , ש מקומו"שנקרא ע" צלק העמוני"ואינו דומה ל, יותר מאחרים

שנחלו ' כ בארצות הכנעני וכו"משא, קומםש מ"ישראל ובודדים מישראל גרו בה ונקראו ע

     . ח"במדבר קכ. 36. לא, ו"בראשית ל. 35 .ונקרא כן בגלל סודם של דברים. ישראל



קפג                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

  כשמאתיים ושמונים, בין הטוב והרע האדם ותגרום למצב של בחירה חופשית
נפלו בקליפה הנקראת " חסד"ושמונה ניצוצות אור כמנין ארבע פעמים 

ותפקיד האדם יהיה לברר ניצוצות אלו ולהעלותם . פועליםשבכחם הם , "נוגה"
  .   אל הקודש כדי לתקן עולם במלכות שדי

את אדם הראשון עפר מן האדמה ונפח בו נשמת ' שכשיצר ה, 37ואמרו בזוהר
וראה את דוד שעתיד להוולד כנפל ללא רוח , הראהו את כל הדורות כולם, חיים

הראשון  כן חיי דוד מקורם מחיי אדם ואם .חיים ונתן לו שבעים שנה מחייו
  דוד מלך ישראל חי"ומעלתם גדולה בסוד  ,שלפני החטא של עץ הדעת

, "לאה"הראשונה העליונה נקראת , גם נבראו שתי בחינות שכינה". וקיים
  ".                                                                          רחל"והשניה 

. 38וחוה בעץ הדעת גרמו לנפילת העולמות הרוחניים ממדרגתםכשחטאו אדם 
בין . נגה שייצג' והרבה נפשות ונשמות גדולות נלכדו בידי הנחש וכח קלי

הנשמות שנפלו היו חלקים מנשמות אדם וחוה עצמם שכללו גם את החלק 
והוצרכו , ומחוה נפלו גם בחינות רחל ולאה שבשכינה, הגבוה שניתן לדוד

  .ולבא על תיקונם' לצאת מהקליבמשך הזמן 

באו לעולם דרך תרח וזרעו , חלקי הנשמות של אדם הראשון ושל חוה שנפלו
חלקי הנפש של אדם הראשון באו . 39שהיו כולם הראשים שבקליפת נוגה

קטרגה הקליפה למנוע את שובם , והיות והיו בידי הקליפה. 40באברהם אבינו
ולכן גרמו , הקודש ותלחם בהם לעולם בדרך רגילה שמא תתגבר ותשוב אל

ונולד לתרח שהיה עובד עבודת אלילים , ללידתו בדרך הטומאה הגדולה שיכלו
ומוכר אלילים לאחרים ומקריב קרבנות לפסיליו ממה שהביאו לו אנשים 

 ובשעה שהיתה אמתלאי אם אברהם בעת הווסת שבדרך, מהשוק ככומר ממש
געשה נס , המערכת נהרסתכלל אשה לא יכולה להתעבר בזמן זה כי כל 

, ומשגדל אברהם העמידו תרח למכור פסילים, 41שהתעברה בשיא הטומאה
ואברהם שלמרות כל הטומאה שהולבשה עליו הבין שאלה פסילים דוממים 

ולאחר שהביאה , לעג לקונים ולא מכר להם כלום', שעיניים להם ולא יראו וכו
נגד אביו ונמרוד שהפילו ויצא בגלוי . 42שיבר אותם, לו אשה קרבן עבורם
  .בכל המקומות שהגיע' וכשניצל קרא בשם ה. 43לכבשן האש בכשרים

  
וראה גם . וארא' שער הפסוקים פ. 39. ב"שער הגלגולים הקדמה ל. 38 .ז"בראשית רי. 37

. 41 :א"קי" בהר"וזוהר . תולדות' ספר הליקוטים פ. 40. ב"כ' וירא סי' שער הפסוקים פ

של ימינו והכרתי " אורפא"העיר . 43: א"קי" בהר"וזוהר , ספר הישר. 42 .ליקוטי תורה איוב

  .ל"מי שהיה שם וברך על הכבשן את הברכה שקבעו חז
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  ,שהייתה גם כן נכדת תרח בת הרן בנו. 44חלקי הנפש של חוה באו בשרה
אחיה " לוט"והשתדל אברהם להוציא את . 'ולימדה אברהם להכיר בשם ה

אבל תאוותיו משכוהו , ולהכניסו אל הקודש, וגהנ' שהיה כמשפחתו בקלי
ושתי בנותיו שהיו בביתו כשבאו המלאכים להפוך את . להתחבר לאנשי סדום

ושכבו עם אביחן לא לשם , וניצלו מההפיכה, גבר בהן החלק הטוב, סדום
שני אורות , וכשילדו מאביהן את מואב ועמון. הנאה אלא לשם קיום העולם

כולל אור נשמת דוד שבאה מחיי אדם הראשון שנתן  גבוהים מאורו של משיח
  . לו ושהיו שבויים במשפחת אברהם נכנסו בהם

ולא , 45מאברהם ושרה הגיע לעולם יצחק שהיו בו חלקי הרוח של אדם הראשון
דהיינו מחלק הרע " פרא אדם"יכל להוולד לפני שכמשקל נגד נולד ישמעאל 

בטיפות הקרי שיצאו ממנו במאה חלק רע זה היה מהקליפות שנדבקו . של אדם
ושלשים שנה שפרש מחוה ושתקונם הוצרך להיות במצרים בדווקא שהוא סוד 

ולכן למפרע . ולכן אבותינו נשתעבדו במצרים, 46העורף העליון ומצר הגרון
ולשאת אשה , כמשקל נגד ליצחק הוצרך ישמעאל להוולד להגר המצרית

  .לד יצחקורק לאחר מכן נו. 47מצרית כי אשתו כגופו

שגם היא נולדה בבית תרח  48של חוה שנפלו ממנה באו ברבקה" רוח"בחינות ה
ונאמר לאברהם בנבואה שחיא בת זוגו של יצחק והוסבר לו , מבתואל בן נחור

וביאורו " שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם"סוד הענין וכמו שכתוב 
הם כנגד האורות עולה מאתיים שמונים ושמונה ו" אלה"ששמונה פעמים 

  .ורבקה ביניהם. 49שנפלו ממלכי אדום

 50כשיעקב הוא חלקי נשמת אדם הראשון, באו עשו ויעקב, מיצחק ורבקה
 ולא יכל לבא לעולם עד שיבא אתו עשו, שנפלו בקליפת נגה בשושלת תרח

ואין הכוונה שהנחש בא על . 51שהוא גלגול קין בן הנחש עצמו שפיתה את חוה
כתנות "שכשאכלה מעץ הדעת ופרח ממנה האור המקיף של  אלא, חוה חלילה

וכשבא עליה אדם הראשון , הקיף אותה זוהמת הנחש ופגע בנפשה, "האור
. 52מעורב בזוהמה שהקיפה את אמו, נולד קין מזרע אדם הראשון ונשמתו

ולא , והפחד של הקליפה מנשמת אדם הראשון שתבא מחדש לעולם היה גדול
  קל נגד תבא עמו כתאום נשמת קין שעבד את הנחשנתנה לו לבא עד שכמש

   
' שער הכוונות דרוש א. 46. תולדות' ספר הליקוטים פ. 45 .תולדות' ספר הליקוטים פ .44

. תולדות' ספר הליקוטים פ. 48: ג"מנחות צ. ד"ברכות כ. ו"כתובות ס. 47. מדרושי הפסח

: ו"זוהר בראשית ל. 52. שם. 51. ספר הליקוטים שם. 50. ב"כ' שער הפסוקים וירא סי. 49

  . ד"נ.  ז"ל
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 לכשגדל עשו הוסיף טומאה על טומאתו והדביק עצמו בשמרי. 53ודבק בו
  היכן שנפלו מאתיים שמונים ושמונה הניצוצות של מלכי' הזוהמה של הקלי

  .  54"עשו הוא אדום"ועל זה אמרה תורה , "אדום"אדום ושנקראת על שמם 

לא מוזכר לבן אח , ל בנו המוזכרים בתורה ביחדבין שמונת בני נחור ובתוא
כי הוא בא מבחינת הנחש עצמו שפיתה וגנב את שורש שתי השכינות , רבקה

  ולכן לא גר בארם נהריים עיר נחור אבי, 55לאה ורחל שיצאו לעולם כבנותיו
 ולשם הוצרך להגיע יעקב כדי. אלא בחרן מקום מגורו האחרון של תרח, אביו

שנשאן והקים מהן שבטי יה נשארו עוד חלקים מהן שטרם י "ואעפ. לחלצן
  .ובפרט החלק של אורו של משיח, יצאו ונתקנו

ויוסף . שנים עשר השבטים מכוונים בשרשם כנגד עולמות מעלה וסודותיהם
ויהודה הוא . 57השכינה" יסוד"ובנימין הוא סוד , 56העליון" יסוד"הוא סוד ה

ולכן אסור היה לעולם להפריד בין . 58בחינת השכינה עצמה" מלכות"סוד ה
, ולכן הוא הוצרך להורידו למצרים בערבות ושבועה ליעקב, יהודה ובנימין

ולכן גם בגלויות לא נפרדו שניהם וגם בקריעת המלוכה מרחבעם נשארו בני 
ניתנה לו המלכות לדורות עולם , "מלכות"והיות והוא סוד ה. בנימין עם יחודה

  .זרעוומשיח אלהי יעקב יצא מ

שמואל בר נחמן ' ר". ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו", ואמר הכתוב
, שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, "כי אנכי ידעתי את המחשבות"פתח 

ויעקב היה , ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו. ויוסף היה עסוק בשקו ותעניתו
ה היה עוסק "והקב, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, עסוק בשקו ובתעניתו
ויט עד איש עדולמי ושמו חירה וירא שם יהודה בת " .59בורא אורו של משיח

 שלא היה מבני כנען, 60בזוהר' פי". איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה
' אמר ר", 61ואמרו במדרש". ויט אליה אל הדרך. "נגה שעבד לנחש' אלא מקלי

 ,אמר לו, ך שהוא ממונה על התאוהה מלא"וזימן לו הקב, ביקש לעבור, יוחנן
ויט , מהיכן גדולים עומדים, מהיכן מלכים עומדים, יהודה היכן אתה הולך

כי היות והיה , וביאור הדברים הוא. 62"אליה אל הדרך בעל כרחו שלא בטובתו
בא , שימנע מאורו של משיח שיגיע לעולם בדרך רגילה' פחד מקטרוג הקלי

  .רך כדי שיגיע אורו של משיח בצורה נסתרתמלאך ודחפו שיטה אליה מן הד
  

. 56 -.57 :א"קי בהר'' זוהר פ .55: ז"זוהר וישלח קע. 54. והבן. 'ראה זוהר בראשית ט. 53 

ויצא . 60 .ה"בראשית רבה פרק פ .59. ויגש' ליקוטי תורה פ. 58.  ויצא' ליקוטי תורה פ

 אלויט אליה "שכתוב  ונראה שדרש זה ממה. 62 .ה"בראשית רבה פרשה פ. 61 .ו"קפ

  ". מן הדרך"והיה לו לכתוב , "הדרך
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והיתה בפניו רק ברירה אחת לגשת אליה , י שגרם לו לתאוות אשה"ודחפו ע
 ו דבר"לפני שמתאוותו יצא זרעו לבטלה ח, 63דבר שהיה מותר לפני מתן תורה

  ,וכשפנה אליה בעל כרחו כדי להנצל מעוון זרע לבטלה, 64שאסור גם לבני נח
ובקשה ממנו את חותמו שבו יכלה ליטול את , מידוהו משמים בנסיון גדולהע

ועמד בניסיון זה והסכים ליתן לה את חותמו והעיקר שלא לפול , כל רכושו
  .ומזווג זה נולד פרץ אבי מלכות בית דוד.  בחטא של זרע לבטלה

 בת בת שוע היא שורשוביאורו הוא ש  .65היא בת שבע, בת שוע, ל"וכתב האריז
  שבע שהיא חלק מנשמת חוה שהיתה ראויה לאדם הראשון להיות עמו

. ועברה יחד עם חיי אדם הראשון לדוד לחלקו 66בשבעים שנה שנתן לדוד
ולכן נולדה לאב שעבד את , והייתה שבויה בידי הנחש מאז חטא עץ הדעת

וכשנתגיירה ונשאה יהודה בקדושה ובטהרה יצאה מקליפת , ככנעני הנחש
אבל לא ישירות ממנה כי , ם שאור משיח יצא לעולם מיהודהונגר, הנחש

לא מטהרת את הנפש וצריך עוד שמירה וזיכוך עד שיצא ממנה ' היציאה מהקלי
, אלא דרך תמר שהיתה גם כן חלק מאור השכינה שדרכה יבא המשיח, משיח
ובאה  67כיון שהיתה בתו של שם, י שגם היא הוצרכה לעוד זיכוכים"שאעפ

  .וילדה את פרץ, רה לעולם יוכל תחילת אורו להאיר דרכהבקדושה וטה

ניצוץ מנפשה ירד לקליפת מואב לגאול את חלק , כיון שתמר ילדה את פרץ
 68ונולדה רות לעגלון מלך מואב, אורו של משיח שנפל שם על ידי בנות לוט

הקליפה שפחדה מאור משיח , ושוב. אחז בניצוצות אלו, שכיון שהיה המלך
תאומה מהחלק הרע שהיה בנפש , הצמידה לה כמשקל נגד, ותשיצא דרך ר

תמר מחטא זרע לבטלה ששיחת אונן ארצה כששכב איתה בהסכמתה המלאה 
 ונשמת בת שוע שבה שנית בנעמי אשת אלימלך. 69ונולדה ערפה אחותה עמה

כדי להביא את אורו של משיח דרך בניה מחלון וכליון שהם גלגולי פרץ וזרח 
 וכשירדו אלימלך ובניו לשדה מואב. יה הקודמים ער ואונןשהם גלגולי בנ

נשאו לנשים את רות וערפה שלא נתגיירו כדין גרי צדק שנכנסים תחת כנפי 
שהוא רק יציאה מידי , אלא כדין גירי תושב שנהג בזמן שהיובל נהג, השכינה

 ולכן גר תושב לא נתחייב לשמור רק את, 70הקליפה מבלי להיכנס אל הקודש
  י שלא תפס"ואעפ. 71ולא היה אז איסור גויה בנשואין אלו. מצוות בני נחשבע 

   
ער   וגם בניו ,כי המבול היה בגלל חטא זה. 64. 'הלכה ד' ם הלכות אישות פרק א"רמב. 63

י "י ע"גלגולי נשמות להאר. 65. 'אות כ' וראה שדי חמד כלל ז. נפטרו בגלל חטא זהואונן 

רות . 69:  ג"נזיר כ. 68.  ח כג"י בראשית ל"רש. 67  .ז"ית ריזוהר בראש .67. ע מפאנו"הרמ

   ם"רמב. 71 .על מגילת רות" שפתי שני"ראה . 70. א-וספר הליקוטים שמואל. 'רבה פרשה ב



קפז                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

  .עצם הבעילה של הזכר גרם לקשר נפשי עמוק בינו לבינה, בהן חופה וקדושין
וערפה פנתה עורף , ורות דבקה בנעמי ונישאה לבועז שדרכו יצא אורו של דוד

  .  ליהדות והביאה את גליית שחרף מערכות אלקים חיים שנפל בידי דוד

ְוֵאֶּלה ּֽתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצֽרֹון׃ ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת "
ינָָדב הֹוִליד ֶאת נְַחׁשֹון ְונְַחׁשֹון הֹוִליד ב׃ ְוַעִּמֽ ינָָדֽ ה׃ ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד  ַעִּמֽ ֶאת ַׂשְלָמֽ

רב חנן בר רבא אמר רב אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי  אמר ".ֶאת ֹּבַעז
 ויהודה ובת שוע שבו שניהם בגלגול. 72םכולן בני נחשון בן עמינדב ה נעמי

  ,73שהיא גלגול תמר תובועז שהוא גלגול יהודה חזר ולקח את רו. בועז ונעמי
אך לא יכל הפעם לישא , כדי לתקן את גלגולי בניו, ו בתחילהכמעשה, ויבמה

ונאסר לאדם , שכן בינתיים נתנה תורה, את נעמי שהיא גלגול אשתו בת שוע
ואם היה אביהם של מחלון וכליון לא היה יכול לייבם את  , לייבם את כלתו

ד׃ ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת עוֹ " .וכדי שיוכל ליבמה בא כקרובם ולא כאביהם, רות ֵבֽ
ד׃ ,ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי   ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוֽ

, קטרג למנוע לידתווגם לידת דוד לא היתה בדרך רגילה כי השטן פחד ממנו 
כי התורה אמרה , והענין הוא. והוצרך להוולד בדרך עקיפין כדוגמת פרץ מתמר

הסנהדרין אם ובזמן בועז נחלקו ". עד עולם' לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה"
והסכימו , 74איסור זה הוא לגברים מואבים או גם לנשים מואביות שמתגיירות

וכן עובד נשא . ולכן נשא בועז את רות שהיתה מואביה, רובם שהנשים מותרות
, גם ישי נשא בת ישראל והביא ממנה שבעה בנים. בת ישראל והוליד את ישי

שאסור בבת ישראל וחי הוא ונתנו משמים בלב ישי לחשוש שמא דינו כמואבי 
בגיורת או בשפחה  והיות ומותר הוא. ופרש ממנה, אשתו באיסור" ניצבת"עם 

לאחר כמה שנים של . שחרר את שפחתו ונשאה, משוחררת שדינה כגיורת
את שפחתה והשיחה בפניה את געגועיה להיות " ניצבת"פגשה אשתו , פרישות

בליל פלוני אני  ,רה להוהשפחה שכבדה את גבירתה לשעבר אמ, עם בעלה
כי שתינו , ואם את טהורה בואי וקחי את מקומי, אמורה לטבול ולהיטהר לישי

אלא , יודעות שישי מתנהג בצניעות יתר לא מדבר ולא מוציא זמנו על רגשות
  והיות ומצוה זו נעשית , עושה את מצוותו כמי שכפאו שד ושב ללימודו

  
ב על כך מכת מרדות הוא מדרבנן שגזרו על כך אחר ומה שחיי. ב"הלכות איסורי ביאה פרק י

ואי אפשר לומר שגזרו עליו בימי דוד כי שלמה לקח בת פרעה שהיתה . ואיני יודע מקורו, כך

כי , וזה רחוק. ד של חשמונאי גזרו עליו"ואולי בי, מצרית ראשונה בתור בת גר תושב בלבד

. 74. 'פתח עיניים סוטה י. 73.  א"בבא בתרא צ.  72 .לא נהג דין גר תושב כלל בימיהם

  :  ו"יבמות ע
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, אך בתנאי שתשבעי לי שלא תגלי סוד זה לעולם, לא יבחין ביני לבינך, בחושך
  . וכך היה

וישי ובניה שידעו שאין יחסי , להריון של דוד" ניצבת"ממעשה זה נכנסה 
 וכשנולד דוד ריחקוהו, אישות בין ישי אליה חשדו שזינתה מאחר והבן ממזר
 ולמרות שספרה לדוד, מביניהם וגדלה אותו אמו כיתום מאביו ומנוכר מאחיו

השביעה אותו לקיים , את הסיבה שהוא מרוחק ואת האמת שהוא קדוש וטהור
ודוד , י שהוא סובל מאוד בגלל חשד זה"את שבועתה ולא לגלות זאת אעפ

ורק  ".ונכרי לבני אמי, מוזר הייתי לאחי", הוא שדוד אומר. שמר את הסוד
  . 75שמואל הנביא כשמשח את דוד למלך גילה את הסוד

והיות והוא עצמו חלק מחיי אדם ', בנשמת דוד החל להאיר אור משיח ה
 וכשהחל. הראשון דרכו יבא המשיח הגואל שיעלה את העולמות למקומם

  אבל היות והן, להתתקן" מלכות"ספירת ה' החלה השכינה שהיא בחי, למלוך
  כשם שיעקב, הוצרך לתקן שבע שנים כל אחת מהן, אהשתי בחינות רחל ול

עבד בהן , אלא שיעקב שחילצן מלבן. 76עבד ארבע עשרה שנים ברחל ובלאה
ומיד נשא את רחל ועבד תמורתה שבע שנים , כ נשאה"שבע ללאה ואח

, הוצרך להעלותן בסדר, אבל דוד שהעלן לדרגתן כשכבר הן בקודש, נוספות
ואז תתוקן בת שבע שהיא בת , עוד שבע שנים כ לאה"ואח, רחל שבע שנים

וירושלים היא סוד , וחברון היא סוד השכינה רחל. זוגו האמיתית וישאנה
ואחר , ולכן תחילה מלך בחברון שבע שנים ותיקן בחינת רחל. השכינה לאה

  . 77כך גר בירושלים והיה לו להמתין שבע שנים כדי לישא את בת שבע

לאחר כמה חדשים , והחלה השכינה להתתקןכשעלה דוד למלכות בחברון 
באה בת שבע  ולאחר שבע שנים כשנכנס דוד לירושלים, 78נולדה בת שבע

והיתה צריכה להיות שבע שנים בידי אוריה עד , לירושלים ונישאה לאוריה
  . ומיהר דוד ולקחה שש שנים לפני הזמן, שתתאלמן וישאנה דוד

אדם הראשון היות והיא נשמת  והענין הוא כי כשנפלה נשמת בת שבע בחטא
בין אורות הקודש שנפלו בידי הנחש היה , אשת דוד שממנה צריך לבא המשיח

ואור זה יצא מהנחש אל הקודש , יה שתפקידו לשמור עליה מהקליפות- אור
 ונכנס באוריה שהיה גלגול אהרן הכהן שהוצרך להיהרג על ידי דוד סוד

  .79בגללו וזה פגם במלכות שמיםלתקן מה שנפטרו בניו , בדווקא" מלכות"ה
  

כי בבא דוד . 78. שם. 77. 'שער הפסוקים שמואל ב. 76 .ח"שער הגלגולים הקדמה ל. 75 

 .וארא' שער הפסוקים פ .79 :ט"ראה סנהדרין ס, בגיל שבע" בת שבע"לירושלים היתה 

  " ואדוני יואב"ולכן גם עתה פגם במלכות דוד כשאמר  .ג"ושער הגלגולים הקדמה ל
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נקרא וכיון שנכנס בו , הנחש' י אדם גדול כמוחו יצא אור קודש זה מקלי"ורק ע
אוריה  והוצרך, וכשנכנס דוד לירושלים הוצרכה גם בת שבע להכנס". חיתי"

ותתאלמן  עד שתהיה בת ארבע עשרה שנים' לישאנה כדי לשמור עליה מהקלי
ה שנות וישאנה דוד ויביא את האור של המשיח מתוקן בארבע עשר, ממנו

אמנם בשבע שנות מלכות דוד בחברון קרו דברים שהשפיעו על סוד , המלכות
  .אורו של משיח בשני כוונים כדלהלן

ובשנה , ד נולד דוד בבית לחם שבין חברון לירושלים"אלפים תתנ' בשנת ב
בשבע שנות מלכותו . הראשונה לשבתו בירושלים קרה מעשה בת שבע

בין מלחמות אלה היה כבוש אדום ומואב , 80'בחברון נלחם דוד מלחמות ה
י שניתנו בברית בין הבתרים "ועמון ששלשתם נאסרו על פי התורה אעפ

לא נתקנה ולא יכלה לברר " מלכות"כיון שבחינת ספירת ה, לאברהם ולזרעו
וכשתושלם קומת השכינה בביאת המשיח . הקודש שנפלו בהם את ניצוצות

המלכות ' החלה בחי, וכשמלך דוד. 81יכבוש הוא ארצות אלו וינחילם לישראל
להתתקן והחלו לצאת ניצוצות קודש מאומות אלו וגרמו משמים שתפרוץ 

. מלחמה ביניהם לדוד ויכבוש אותם זמנית כדי להוציא הניצוצות שנתקנו בהם
וכיבוש מואב הוצרכה כנקמה . ומלחמת אדום נכפתה עליו במלחמתו עם ארם

. נלחם עם בני עמון שפתחו במלחמה כנגדוו .82על שרצחו את הוריו ומשפחתו
ונכנס לירושלים סוד , וכשנשלמו שבע השנים בחברון סוד השכינה רחל

השכינה לאה נתחזק כח השכינה והתגברו הניצוצות שהוצרכו לעלות אל 
היכן שהיו מאתיים ' כי נפלו בקלי" מלכים"וניצוצות אלו נקראים , הקודש

, בראשית הבריאה" מלכי אדום"ל ידי סוד ושמונים ושמונה הניצוצות שנפלו ע
ולהם כוון הנביא , "מלאכים"והיות והם עצמם אורות קודש אפשר לכנותם 

 לרמז" מלכים"וקורים " מלאכים"כתוב " לעת צאת המלאכים"כשכתב 
 כאן, שמחוץ לפשט הדברים שהוא זמן שמלכים בשר ודם יוצאים למלחמה

נתנו בלב דוד , אלה לצאת" מלאכים -מלכים"זמן חלק מניצוצות  היות והגיע
כדי להוציא , ובלב הסנהדרין לאשר זאת, לפתוח במלחמת מנע נגד בני עמון

כ דרך "ולגלות אורו של משיח שיצא אח, ממלך עמון נצוצות קודש שנפלו שם
             שיוולד מבת שבע כשישאנה , העמונית בת המלך שתנשא לבנו של דוד נעמה

 .אורו של משיח בקרבו, בתו בירושלים ושישא גם הואבמלאת שבע שנים לש
 השייך לבית" כתר מלכות"אורות אלו היו גנוזים בכתרו של מלך עמון בסוד 

  ורק מי, ולכן לא היה זה כתר רגיל ולא יכל להתאים לכל ראש, דוד בלבד
  

וד כי שתיהן בס" בת שבע"ל, אשתו" אלישבע"ויש קשר בין . מדה כנגד מדה, ונתחייב מיתה

                                        י "רש. 82 .וליקוטי תורה לך לך .ה', י דברים ב"רש .81. כח, ה"כ, א-שמואל. 80". מלכות"ה
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 אבל הלמה את מלך, וכמו שיתבאר 83שראוי למלוכה בבית דוד הלמה אותו
  .     עמון כי הניצוצות היו שבויים בידו

לצאת מהקליפה היא משתוללת ומציבה  ככל פעם שכאשר הניצוצות אמורים
גם הפעם היא קבלה רשות משמים לנסות את דוד בענין , מחסומים ומשקל נגד

בחנני "כי כשאמר דוד , לבלום את השפעת אורו של משיח בת שבע כדי לנסות
פתח להם פתח לקבל את הרשות לנסותו בדבר זה שהוא משקל נגד , "ונסני' ה

כי כאמור שלמות ענין לקיחת הניצוצות מהם , תלכיבוש עמון ולקיחת הנצוצו
ואולי , ודוד בא ולוקח כבר חלק מהניצוצות בטרם זמן, יהיה על ידי משיח

ואז זרעה שכולל מלכות , יפילו את דוד שיקח את בת שבע בטרם זמן תיקונה
. נגה תאחז בחלק מהם' וקלי, בית דוד ואור משיח לא יהיה מתוקן כל צרכו

לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה  היתהמעאל ראויה תנא דבי רבי יש"ו
 ועקב כך הבן הראשון של בת שבע מדוד שהיתה בו נשמת משיח .84"פגה

מת כעונש על שנשאה פגה לפני שנתקנה המלכות , שהוצרך לבא בדרך זו
  .  85ודוד שהבין כל זאת בכה והתחנן לשלום הבן. בשבע שנים בירושלים

ז ושבו לבבל לתקן את "כי ישראל עבדו ע, לך בבלובית ראשון חרב על ידי מ
אבל בית שני חרב על ידי מלכי אדום . ז שחטאו בגלגולם כדור הפלגה"חטא ע

וגם חלק מאורו של משיח שלא הושלם לצאת , בכח ניצוצות הקודש שהיו בהם
והיה שבוי בין מלכי אדום עד שיצא . בגלל שבת שבע הגיעה לדוד לפני הזמן

. 86הנס שהיה נכדו של נירון קיסר שהיה ממלכי אדום שהתגיירמאיר בעל ' בר
חנינא בת תרדיון ' מאיר נשא לאשה את ברוריה שהיתה בתו של ר' ולכן ר

שהיו , 87שנתברר מניצוצות קודש שיצאו מקליפת הנחש שהיתה באנשי שכם
ומשך מהנחש את הנצוצות של . שהוא תרגום של נחש בארמית" חיוי"אנשי ה

ולכן היתה , ם נתקנו והעלם בברוריה שהיא גלגול בת שבעבת שבע שטר
 דורות"כי חכמתה היתה מגילגולה כבת שבע שנפשה היתה מ, 88"תנאית"

ולמרות חסידותה וקדושתה וצניעותה הגדולה עד . כדלהלן" הראשונים
 למה האריך אתה בשיחה בשתי מילים. 89יוסי הגלילי' שהוכיחה את ר

  כיון שהיה . 91מאיר' ונכשלה עם תלמידו של ר ובכל זאת כמעט. 90מיותרים
   

ו "וכתב בספר החזיונות למהרח. 85 .ז"סנהדרין ק 84 . ד"ז מ"ע' מס .83. ב, ח, ב-שמואל

כ "גם אח, והיות ומת לפני שנימול ולא זכה לשם, נחמיה גלגול הבן הראשון של בת שבע"

ואחר כך ) ד"וי' א דרושים ה"אהבת דוד להחיד. (לא נקרא ספרו על שמו ונטפל לספר עזרא

. 86 .)ע מפאנו"י הרמ"י ע"גלגולי נשמות להאר. (נתגלגל ברבן גמליאל דיבנה נשיא ישראל

שהיה ניצוץ דוד המלך כמבואר  .89 :ב"פסחים ס. 88. שער הפסוקים וישלח. 87. ו"גיטין נ

  .י שם"רשוב: ז"י, ז"מסכת ע. 91: ג"עירובין נ .90 .שמשון מאוסטרופולי' בהעתקה של ר
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 והיות ובפעם קודמת נהרג אוריה בגללה עתה, גלגולו של אוריה בעלה הראשון
 מאיר בגלל מעשה זה גלה מארץ ישראל' וגם ר. 92הפעם נפטרה היא בגללו

  י שבדין הרגו ולא נתחייב"ואעפ. לתקן ענין דוד שהרג את אוריה, 93"אסיא"ל
ה מדקדק עם "הקב, כי פסק כך לפי הבנתו בדין התורה, שום עונש על כך

ותיקן זאת בגלות זו כדין . ומה גם שהרגו בחרב בני עמון, חסידיו כחוט השערה
, וחסיד דוד המלך בכל מעשיו, בכל דרכיו' וצדיק ה. הורג בשוגג החייב גלות

  .והמלך דוד וכסאו נקיים זכים וברים
ודע שאחיתופל ובנו אליעם ונכדתו בת שבע היו שונים משאר בני דורם כי 
נפשם היתה מבחינת הדורות הראשונים שלפני המבול והתבטאה בהתפתחותם 

 הובגיל שש שנים נראו כבני שמונ, השכלית והגופנית לפחות פי שלש מהרגיל
וילדו בנים כל אחד מהם בגיל שבע . ומופלגים בחכמתם, עשרה שנים בגופם

ש ואחיתופל בהיותו כבן עשר שנים כבר היתה עצתו כאשר ישאל אי, שנים
  .95אינן אלא שלשים ושלש אחיתופלכל שנותיו של  ,ותניא .94באורים ותומים

  .ועתה לאחר הקדמה זו נתבונן בפסוקים שנית

עת צאת "ו" תשובת השנה"כי , דע ".ִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשנָה ְלֵעת ֵצאת ַהְּמָלאִכים ַוְיִהי"
" השנהתשובת "ו, הוא בניסן" צאת המלכים"ועת , הם זמנים שונים" המלכים

וגם ענין . הוא באלול שישראל מתכוננים לדין של ראש השנה ושבים בתשובה
כי בניסן יצאו למלחמה ובאלול היה מעשה בת , זה נעשה בשני זמנים אלו

בעשרים וחמש בניסן הכריז דוד בכל ישראל  ,שנינו, 96וזה לשון הזוהר. שבע
והתעכבו , וןובשבעה בסיון החלו להשחית בארץ עמ. שיתרכזו למחנה יואב

    .ובארבעה ועשרים באלול היה מעשה דוד ובת שבע, במלחמתם עד אלול
תחילה כשנוצר בהריון , הענין הוא כי כשם שהאדם בא לעולם פעמייםסוד ו

כך גם העולם נוצר פעמיים , כ כשנולד בפועל ומתגלה בעולם"ואח, בבטן אמו
ד באלול שבו "בכ והחל, תחילה בסוד פנימיות העולמות והוא מקביל להריון

. ה באלול החלו ששת ימי בראשית"ולמחרתו בכ, היה סוד ענין מלכי אדום
 כי הוא יום". זה היום תחילת מעשיך"ולכן בראש השנה אנו אומרים בתפילה 

ולכן אנו אומרים , שבו נברא אדם הראשון ברוחניות בסוד הריון, הששי
  ". היום הרת עולם"בתפילה 

ואותו סוד מלכי אדום שהיה לפני בריאת , בניסן' העולם הגשמי נברא בא
  ,התפרס על שבעה ימים שלפני הלידה של העולם בפועל, ד באלול"העולם בכ

  
 .95. כג, ז"ט, ב- שמואל .94 .ז שם"ע. 93 ע מפאנו"י הרמ"י ע"גלגולי נשמות להאר. 92 

   :'בראשית ח. 96 .עיין שם: ט"סנהדרין ס



קצב                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

בניסן האיר אור המלך השמיני ' תו באולמחר, ט באדר"ג עד כ"והתחיל מכ
הוקם ופורק בשבעה , ולכן המשכן שהיה דוגמת העולם. 97ונולד העולם, "הדר"

  .ניסן הוקם באופן קבוע' ובא, ימים אלו

ובפרט , כפי התשובה שעושים ישראל מתעלים הניצוצות ויוצאים מהקליפה
כים לשוב וניצוצות אלו כדי שיאירו בעולם צרי. חודש התשובה" אלול"ב

ל "וכתב האריז. 98לשכינה בסוד הריון ולהוולד בקודש כדי להאיר את אורם
שכל התשובה וסדר התפילות והמצוות שעשינו מראש השנה ועד יום שמחת 

  מקבלת אותם השכינה בשמחת תורה בסוד, שמעלים ניצוצות גדולים, תורה
 לו אפשרוניצוצות א. 99ויוצאים ומאירים בעולם בשביעי של פסח, הריון

וגם כיון , "מלכות"כי יוצאים מתוך השכינה שהיא בספירת ה, לקראם מלכים
  .100הרוחניים ויצאו יחד עמהם" מלכי אדום"שנתערבו עם הניצוצות שנפלו מ

, שהוא אלול שבו קרה מעשה דוד ובת שבע" תשובת השנה"והקדים הנביא את 
  שבע הוא ללמדנו שעניין דוד ובת" צאת המלכים"שבו עוסק הכתוב ל

, הוצרכו לצאת ולהתלבש בגוף על ידי דוד" תשובת השנה"ובאלול , בסוד זה
והיה צריך דוד . ניצוצות אורו של משיח שהחלו לצאת בצאת המלכים בניסן

עצמו לצאת בניסן למלחמה נגד בני עמון כדי להוציא את ניצוצות המלכים 
גלל שסיים שבע אבל לא יכל לצאת כי הניצוצות הגיעה זמנם לצאת ב, מידם

 ,"לאה"והוצרך עתה לברר את בחינת השכינה , בחברון" רחל"שנות השכינה 
ולכן ציין הכתוב ששלח את עבדיו לא . על ידי הישיבה בירושלים סוד לאה

בהמה וכלים "כי , יואב תמורתו" עם"כחיילים רגילים בתוך שאר ישראל אלא 
ֲעָבָדיו  יֹוָאב ְוֶאת ָּדִוד ֶאת ְׁשַלחַוּיִ . והם כידו ורגלו במעשיהם, 101"כרגלי הבעלים

והסיבה ששלח את  ,ַרָּבה ַוָּיֻצרּו ַעל, ְּבנֵי ַעּמֹון ֶאת ַוַּיְׁשִחתּוִיְׂשָרֵאל - ָּכל-ִעּמֹו ְוֶאת
םְוָדִוד יֹוֵׁשב " ,עבדיו במקומו היא     .סוד לאה לתקנה ."ִּבירּוָׁשָלִ

 באלול בין השמשות שבו התחיל סודד "הוא הערב הידוע כ ".ְלֵעת ָהֶעֶרב ַוְיִהי"
והוא הזמן להביא אור משיח דרך השכינה , המלכים ובריאת העולם הרוחני

ספירת המלכות סוד ' בחי "ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבוֹ ", לעולם" בת שבע"בדרגת 
  ְראַוּיַ ", מלכו של עולם ראש השכינה רחל "ַהֶּמֶל ַּגג ֵּבית ַעל ַוִּיְתַהֵּל" ,רחל

  
שער . 99. דרושי הלילהשער הכוונות . 98 .והבן ,ה"לר' כו דרוש א"ושעה: 'ה י"ראה  ר. 97 

.) 'ה ב"ר(ואפשר שלכן ניסן הוא ראש השנה למלכים . 100 .הכוונות איסרו חג של סוכות

' כי יציאה מהקלי.  אבל למלכי הגויים מונים מתשרי,  שזה רק למלכי ישראל' ואמרו בגמ

שהתחיל בהריון העולם ' צד הקלי, "מלכי אדום"ועצם מקומם היה בשמרי , הוא בניסן 

   :ו"עירובין צ. 101 .הקשור לתשרי
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רחצתי את רגלי איכה "בסוד , ונטהרת מהקליפות שנאחזו בה" ִאָּׁשה ֹרֶחֶצת
שממנה יצא " לאה"' והיא בחי, "רחל"מעל ראש  ".ֵמַעל ַהָּגג. 102"אטנפם
כי החלו להאיר בה אורות משיח בן  ."ֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאדט ְוָהִאָּׁשה. 103המשיח

  להביאה אליו ".ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח". והכיר בזה דוד ברוח קדשו. דוד
בכל הפעמים לומר שהכיר בה " אשה"וקראה . להביא נשמת משיח ממנה

-ֶׁשַבע ַּבת-ַּבת ֹזאת- ֲהלֹוא, ַוֹּיאֶמר". האשה המיועדת לו" חוה"שהיא גלגול 
ולמרות שהיא מיועדת לך מששת ימי בראשית  ."ַהִחִּתי אּוִרָּיהֵאֶׁשת , ֱאִליָעם

בידי אוריה החיתי ששומר הוא עליה עד  104"מצה שמורה"עתה היא בסוד 
  וכשם שהנחש לא בא על חוה אלא בבחינת, 105שתשוב אליך בעליה בבא העת

קדושין והמשיך לה מאור המקיף שלו גם אוריה רק נשאה בחופה ו, אור המקיף
, "ביאה"אבל טרם בא עליה להאיר בה מאור הפנימי שלו על ידי ה, להגן עליה

  . כי בבחינה זו לא נגע הנחש בחוה שבת שבע גלגולה
  היות, ללמדנו שכשנשא יהודה את בת שוע" אליעם"ואולי ציין ששם אביה 

ועתה , "עתם את נפש הגרואתם יד"והיתה גיורת נתקנה רק נפשה בסוד הכתוב 
שעתה , "עם-אלי"והיא בת , נתקנו גם הרוח וחנשמה, שנולדה בתוך עם ישראל

  .ן שלמים כדי לתקנם"וזכיתי לכן לנר, "עמי"שבשמים הוא גם " אלי"

של מצוות ומעשים טובים כדי לזכות  "ַמְלָאִכים" וגם, שלוחים" ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח"
שלא תבא , "ביאה"פנימי שלו על ידי הבה מעתה כדי להשפיע בה מאור ה

אין האשה כורתת ברית אלא למי "כי , בתולה לאוריה ותכרות ברית נפש עמו
 .והקדים לתת בה מאור הפנימי שלו ולעשותה כלי ,"ַוִּיָּקֶחהָ ". 106"שעשאה כלי

 ֶּדֶׁשתְוִהיא ִמְתקַ , ברצונה השלם "ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה" ,על ידי שלוחיו "ֵאָליו ַוָּתבֹוא"
והיות וטרם הגיע , ולכן יכל לעשות זאת', והחלה להטהר מהקלי ."ִמֻּטְמָאָתּה

, ולכן, הזמן לקחתה עד שתטהר לגמרי במלאת שבע שנים לדוד בירושלים
  .להמתין לאוריה שישוב לשמרה עד בא הזמן ".ותשב אל ביתה"

 ללמדנו שחלק מנשמת משיח שהיתה בדוד עברה אל". וישכב עמה"ואמר 
להיות הילד חלק ממנו ולא כבן רגיל המקבל רק לבוש הנפש מהאב , הילד

 כפרי הגדל" פריו"ולמרבה מקבל גם חלק שנפשו נותנת בו בבחינת ענף ונקרא 
  ולא" ויבא אליה"ובדרך כלל לשון הכתוב הוא . בעץ מבלי לחסר מהעץ עצמו

. המההוא התאווה הגשמית בלבד ומעשה ב, "לבא עליה"כי ". ויבא עליה"
  בלבד ואחר" ביאה"הוא להתקשר עם נפשה בקשר אמיץ בעת ה, "לבא אליה"ו

  
' כו דרוש ד"ראה שעה .104. 'ה דרוש ו"שער הכוונות ענין ר. 103 . שיר השירים .102 

  :ב"סנהדרין כ. 106 .ב-ראה שער הפסוקים שמואל. 105 .מדרושי הפסח
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מו מתקשר בשלמות ואם יש קשר של חופה וקדושין הרשי. כך נשאר הרשימו
ואם ללא חופה , אל הנפש והרוח שנתן בה בביאה ראשונה שלאחר החופה

.  ולפי מצבו, כל מקרה לפי דרגתו, וקדושין הרשימו מתקשר אל הנפש
  ואם נכנסה. רצונו לומר שנתקשרו לנצח נצחים" וישכב עמה"וכשאומר הכתוב 

וח ונשמה אז גם ואם זכו לר, הילד הוא חלק מנפש האב, להריון משכיבה זו
הם , ומצאנו זאת ביעקב אבינו עליו השלום שכל השבטים בניו. מרוחו ונשמתו

אבל יששכר שונה מהם כי כתוב על , זרע קודש שבטי יה מענפי נשמת יעקב
ובדינה . 107והוא חלק מנשמת יעקב עצמו". וישכב עמה בלילה הוא", הריונו
כי הקליפה מתאווה ". ת יעקבותדבק נפשו בדינה ב, וישכב אותה ויענה"נאמר 

   מתקשרת אליה בקשר, לינוק מהקדושה וכשמצליחה להתחבר אל הקודש
אמנם דינה שמאסה בו ובבעילתו לא קשרה נפשה . ולכן נדבקה נפשו בה, אמיץ

  וישכב"ולא , דהיינו עם גופה, "וישכב אותה"ולכן אמר הכתוב , עמו כלל
אמר , "שכבה עמי"ה מיוסף וכשאשת פוטיפר בקש. שפירושו עם נפשה" עמה

לעולם "י "ופירש רש". להיות עמה, ולא שמע אליה לשכב אצלה"הכתוב 
' ה. 108ככלב" קשורה בו"ל כי השוכב עם גויה "ולכן אמרו חז. יצילנו' ה" הבא

אמנם כיון שהיה זה ללא חופה וקדושין ". וישכב עמה"ואמר הנביא . יצילנו
אבל היא לא נקשרה נפשה עמו , הילד הוא שקיבל נשמת דוד משכיבה זו

 ,כפל הנביא וכתב, אבל אחר שנשאה לאשה, ויכלה לשוב לאוריה, בדרגה זו
לומר שעתה הפעם  ".ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ,ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ , ֶׁשַבע ִאְׁשּתוֹ -ַּבת ֵאתָּדִוד  ַוְינֵַחם"

 וחלק מנפשו עבר לשלמה שקיבל נשמת משיח, הקשר בינו לבינה היה אמיץ
  .להנחילו לבניו אחריו

ד באלול קרוב לראש השנה יום הדין שעליו אומר "והיות ומעשה זה היה בכ
" מלאכי שמים"ודוד ששלח , 109"סמר מפחדך בשרי ממשפטך יראתי"', דוד לה

היה עמה בשיא , בתפילה לזכות בבת שבע בת זוגו לפני שיקדמנו אוריה
י שלא ידע שתתעבר "עפוא, הקדושה והטהרה כשצל יום הדין מרחף עליו

היתה זו ביאה הראויה להביא את נשמת משיח לעולם ללא פגם כל , מביאה זו
שמש עמה בקדושה , י שחשבה לזונה"כדוגמת יהודה עם תמר שאעפ. שהוא

  . 110ובטהרה לאחר שברר שטהורה היא ופנויה היא

 הסכימהכי הגיע זמן אורו של משיח לצאת ורק במצב כזה  ".ָהִאָּׁשה ַוַּתַהר"
  ושמח  ".ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי, ְלָדִוד ַוַּתֵּגדַוִּתְׁשַלח " .שיצא וכמו שהתבאר' הקלי

  כי הבין שלא יוכל לבא בצורה רגילה לעולם ולא, דוד על אור משיח שהגיע
  

  .מדרש רבה וישב. 110. ט"תהילים קי. 109 .'ה, ז"ע' מס  .108.ויצא' שער הפסוקים פ .107 
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אבל , וראה שמשמים סבבו ענין זה בקדושה ובטהרה בדרך זו, ידע איך יבא
ְׁשַלח , יֹוָאב- ֶאל, ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח. בעיני ישראל שלא יבינו הענין' חשש לחילול ה

 ַוִּיְׁשַאל, אּוִרָּיה ֵאָליו ַוָּיֹבא. ָּדִוד אּוִרָּיה ֶאל- ֶאתַוִּיְׁשַלח יֹוָאב  .אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֶאת, ֵאַלי
ֵרד , ָּדִוד ְלאּוִרָּיה ַוֹּיאֶמר. ַהִּמְלָחָמה, ְוִלְׁשלֹום, ִלְׁשלֹום יֹוָאב ְוִלְׁשלֹום ָהָעם, דָּדוִ 

  הבין דוד, בפניו" אדוני"ומשלא הלך לביתו וקרא ליואב  ;ַרְגֶליְלֵביְת ּוְרַחץ 
שהוא ניצוץ מנשמת אהרן הכהן שנתחייב מיתה משמים לתקן על ידו ענין 

נצטרפה עמו נשמת אוריה עצמו שבא לעולם לשמור על בת ו, פטירת בניו
והיה אוריה אמור להיהרג בסיום שמירתו על ידי דוד ואולי בשליחותו . שבע

וחשב דוד שעתה . ואחר כך תבא בת שבע אליו, לתקן ענין פטירת בניו, בצבא
ולכן משמים שמו , בשמירתו אין צורך יותר, שבא עליה ונתן בה אור הפנימי

, ולכן. כדי שיתחייב מיתה על ידו כדין מורד, "אדוני"ומר על יואב בפיו ל
 ָהבּו ֶאת ,ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר ַוִּיְכֹּתב  .ַוִּיְׁשַלח ְּביַד אּוִרָּיה ,יֹוָאב- ַוִּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל

ִּבְׁשמֹור  ַוְיִהי .תְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה ָומֵ , ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְּפֵנימּול  אּוִרָּיה ֶאל
 ַוֵּיְצאּו   .ַחִיל ָׁשם ַאְנֵׁשי ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יַָדע ִּכי אּוִרָּיה-ֶאת ַוִּיֵּתן ,ָהִעיר יֹוָאב ֶאל

ַוָּיָמת ַּגם אּוִרָּיה ; ֵמַעְבֵדי ָדִוד, ָהָעם ִמןַוִּיֹּפל , יֹוָאב ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת
וכיון שהיה טעות ". ַהִּמְלָחָמה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת, יֹוָאב ַוַּיֵּגד ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח .ַהִחִּתי

נהרגו גם מעבדיו שהיו במלחמה , בשיקול דעתו להרגו בחרב בני עמון
וכיון שהיו עבדים והיה אפשר לחשוב שמיתתם לא פגעה בסוד מחנה . במקומו

ו נופלים מהעם לומר שכמו שאם הי, "מן העם"כינה אותם הנביא , דוד העליון
   .גם על ידי נפילת עבדיו נעשה כן, היה נפגם המחנה העליון

 קרא הכתוב לאוריה .ַּבְעָלּה ַעלַוִּתְסֹּפד  .ִאיָׁשּה ֵמת אּוִרָּיה ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ִּכי ַוִּתְׁשַמע
  וזה גם, פירושו האיש שלה" אישה"כי , וההבדל ביניהם". בעלה"ו, "אישה

כי הכוונה לאדם שפרש כנפיו עליה , 111שנתקדשהניתן לומר על מאורסת 
שבא " בא עלה"הוא צירוף המילים " בעלה"אבל . והקיפה באור המקיף שלו

ודע שגם לאחר הגירושין נשאר רושם . וזה ייאמר רק לנשואה שנבעלה. עליה
אלא בבחינת , "עצם מעצמי"וכמו שכתוב " עצם"לא בסוד , של הקדושין שהיו

ולכן מצוה לזון גרושתו העניה על ידי שליח , רק רשימושהוא " בשר מבשרי"
112זו גרושתו". ומבשרך אל תתעלם"לקיים 

ובת שבע שכבר היה בה אור . 
 וגם לאחר היותה עם דוד עדיין סוד השמירה המיוחד של, המקיף של אוריה

והיות וחכתה לו כדי שישוב מהמלחמה . אור יה היתה דרך ביתו שם ישבה
  .113ספדה על שלא בעלה ולא נקשרה בו ביותר ,וישאנה ויבעלנה

  
י הבכיה אפשר "וע .113 .א"ירושלמי כתובות פרק י. 112. י שם"וברש. ח', במדבר ל. 111

  י "וראה למהר, בשלמות שמתנתק קשר הנפש שקשר עמה בעלה הראשון ושבה לבן זוגה



קצו                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

עד כאן הכל נעשה כדין וכשורה וברצון שמים להביא אור משיח מבן זה 
והיה לדוד להמתין עד שיושלמו שבע שנים לשבתו בירושלים , נתעברה בוש

  .ובת שבע היתה מגיעה אליו כשהיא נקיה לגמרי מזוהמת הנחש שיצאה ממנו
לֹו  ֶלדַוּתֵ , לֹו ְלִאָּׁשה ֵּביתֹו ַוְּתִהי- ֶאל ַוַּיַאְסָפּהַוִּיְׁשַלח ָּדִוד , ָהֵאֶבל ַוַּיֲעֹבר", אמנם

  ',כי סמיכות הענין גרם לחילול ה ."'הְּבֵעינֵי , ָעָׂשה ָדִוד- ֲאֶׁשר ָברַהּדָ ַוֵּיַרע ; ֵּבן
וגם שהיה עליה להשאר בבית אוריה עד מלאת שבע שנים ושתשתלם בקומתה 

לא נתקנה כראוי ונגרמו בעיות אחר , אבל כשאספה לביתו טרם זמן. תהרוחני
נים מאשה וממה שאספה דוד מובן שהיו לאוריה ב. כך וכמו שכתבתי לעיל

 וכן נראה מדברי הנביא שאמר. אחרת ולא הוזקקה בת שבע לחליצה או יבום
   ".ָּבָניו יְַחָּדו- ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם, ַוְיַחֶּיהָ "

, ְׁשֵני ֲאנִָׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ,לוֹ  ַוֹּיאֶמרַוָּיֹבא ֵאָליו  ,ָּדִוד-ֶאל, ָנָתן- ֶאת 'ה ַוִּיְׁשַלח"
לומר שהיה רק רש בכסף ' כתב ראש בתוספת אות א .ָראׁשְוֶאָחד , ֶאָחד ָעִׁשיר

 כי הכל לפי, שבה היה ראש וראשון וכאב הגזלה גדול יותר, אבל לא בחכמה
והכוונה לאוריה שהיה ראש בתורה ומגיבורי דוד . 114המבייש והמתבייש

" רש"עתה כתב  ,ֹּכל- יןאֵ  ְוָלָרׁש   .ַהְרֵּבה ְמֹאד ָהיָה ֹצאן ּוָבָקר, ְלָעִׁשיר  .בסנהדרין
וצריך לומר שהיה אוריה  ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטּנָה-ִּכי ִאם .כי מדבר על רכושו בלבד

 ,ָקנָהֲאֶׁשר  .גרוש או אלמן כי היו לו בנים אבל לא אשה נוספת אלא כבשה זו
ִּפּתֹו ֹתאַכל מִ ; ָּבָניו יְַחָּדו- ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם, ַוְיַחֶּיהָ  ,בחופה וקדושין כדת וכדין

שכשם  ".לֹו ְּכַבת-ַוְּתִהי" .לקבל אור המקיף ,ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב, ִתְׁשֶּתה ּוִמֹּכסוֹ 
  ,ֵהֶל ַוָּיֹבא  .גם אוריה לא בא עליה לתת בה אור הפנימי, שאדם לא בא על בתו

 ַוִּיַּקח ֶאת; לוֹ - ַח ַהָּבאָלֹאֵר  ַלֲעׂשֹות, ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרוֹ , ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר
זה הוא " הלך"אמרו רבותינו ש .ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו ַוַּיֲעֶׂשהָ  ,ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש

ואמר ששחט " איש"כ "ואח" אורח"כ "ואח" הלך"וקראו הכתוב , 115היצר הרע
, כי נסיון דוד היה בשלשה שלבים, וביאור הדברים הוא". איש"את הכבשה ל

והיה אז בבחינת , וגרם לו לראות את בת שבע, ון כשנדמה לו כציפורהראש
כי הבין דוד שהיא בת זוגו . והרי שלך לפניך, "לך-הא"שאמר לו " הלך"

 הבא" אורח"כ בא אליו כ"ואח. ולקחה בהיתר ולשם שמים להביא אור משיח
  וזה השלב השני ששלח להרוג. לפתע ולזמן מועט ואי אפשר לעמוד על טיבו

אוריה בחרב בני עמון ולא נתן לבו שאוריה יצא משבי הנחש שם שמר על  את
  ועל חרב בני עמון שהיה חקוק דמות דרקון הוא צורת הנחש שפיתה, בת זוגו

  
שכשחוזרת לבן זוגה יש " מוציא אסירים בכושרות"על הפסוק " סוד בת שבע"ב יקטיליה'ג 

 זוהר: ב"סוכה נ. 115: ג"פ, ק"ב .114.בכי על הראשון ושירות על השני שהוא בן זוגה

  :ז"זוהר שמות ק. 117-116.  ואתחנן
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  .116וכשנהרג בחרב נטמא שנית בטומאת הנחש והוא עוול גדול, את חוה
' שלא עמד על טיבו וחשב שזה עדיף מחילול ה" אורח"ובחטא זה היה לדוד כ

ו ולא שם אל לבו שעדיף מכל שימסור לסנהדרין את משפט, אם יהרגהו בעצמו
וזה לא שייך לעצם . ד אלא על פי המלך"למרות שהרוגי מלכות לא נדונין בבי

  המעשה עם בת שבע שנעשה במכוון משמים להביא לעולם בדרך נסתרת
אבל מה שאסף את בת שבע לביתו כדי להיות עמה בטרם ימלאו שבע . כאמור

 ".איש"שנים הוא מילוי רצון היצר ללא סיבה מוצדקת אלא לשחוט הכבשה ל
ומה גם שידע דוד סוד ההמתנה שבע שנים , גדול בעיני העם' ונעשה חילול ה

אין , ולא עמד בה והורה היתר לעצמו שכיון שאוריה השומר מת על פי הדין
  ".'בזיון דבר ה"והוא . צורך בהמתנה

   .ֹזאת ָהֹעֶׂשה ָמֶות ָהִאיׁש-ִּכי ֶבן, 'ה ַחי, ָנָתן ַוֹּיאֶמר ֶאל .ְמֹאד, ָּבִאיׁשַאף ָּדִוד  ַוִּיַחר
א, ְוַעל, ַהָּדָבר ַהֶּזה- ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת, ֵעֶקב   :ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים, ַהִּכְבָׂשה- ְוֶאת  ֲאֶׁשר 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל 'ה ָאַמר-ֹּכה   ;ַאָּתה ָהִאיׁש, ָּדִוד- נָָתן ֶאל ַוֹּיאֶמר. ָחָמל ָאֹנִכי ְמַׁשְחִּתי , ֱא

 ְוֶאת, ֵּבית ֲאֹדנֶי-ֶאתְל  ָוֶאְּתָנה   .ִמַּיד ָׁשאּול, ִהַּצְלִּתי ְוָאֹנִכי ,ִיְׂשָרֵאל- ְלֶמֶל ַעל
ְוֹאִסָפה ְּל , ְמָעט ְוִאם; ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה- ֶאת, ָוֶאְּתָנה ְל, ְנֵׁשי ֲאֹדֶני ְּבֵחיֶק

ֵאת אּוִרָּיה , )ְּבֵעיַני( בעינות ָהַרע ַלֲעׂשוֹ , 'ְּדַבר ה-ָּבִזיָת ֶאת ַמּדּועַ . ְוָכֵהָּנהָּכֵהּנָה 
ְּל  ָלַקְחּתָ ִאְׁשּתֹו - ְוֶאתשכיון , י שחשבת שנהגת כדין"ואעפ ,ִהִּכיָת ַבֶחֶרב ַהִחִּתי

מחנה אלקים ונפגע  .ְוֹאתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון .'נעשה בזה חילול ה ,ְלִאָּׁשה
118ר הרוחני של עמוןונתינת כח לש, ובטומאת אוריה, העליון

ָתסּור - א, ְוַעָּתה, 
ִלְהיֹות ְל , ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ַוִּתַּקח ֶאת, ְבִזָתִניֵעֶקב ִּכי    :עֹוָלם- ַעד ֶחֶרב ִמֵּביְת

אוריה היתה נמשכת אם היתה  תשמירכי  ,"ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי" קראה .ְלִאָּׁשה
  .השמירה וחמורים תוצאותיה ועתה נפגמה .יושבת בביתו עד סוף שבע שנים

א  ֶהֱעִביר ַחָּטאְת 'ה- ַּגם, ָּדִוד- ֶאל ָנָתןַוֹּיאֶמר  .'ָחָטאִתי ַלה, ָנָתן- ָּדִוד ֶאל ַוֹּיאֶמר"
שהוא  ְל ַהִּיּלֹודַּגם ַהֵּבן ; ַּבָּדָבר ַהֶּזה, 'הֹאְיֵבי  ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת- ִּכי, ֶאֶפס   .ָתמּות

-ֶאת 'ה ַוִּיֹּגף .ֵּביתוֹ - ָנָתן ֶאל ַוֵּיֶל .מֹות יָמּות ,כמוך' משיח ה' חיומכחך ב, לך
" אשת אוריה"שוב קראה הכתוב  .ַוֵּיָאנַׁש ְלָדִודאּוִרָּיה  ַהֶּיֶלד ֲאֶׁשר יְָלָדה ֵאֶׁשת

כי בגלל שלקחה פגה מביתו נפגמה השמירה שקבלה , למרות שלא היתה אשתו
ִהים ָּדִוד ֶאת ַוְיַבֵּקׁש .אוריה" אשת"כ ּוָבא ְוָלן , ַוָּיָצם ָּדִוד צֹום .ַהּנַָערְּבַעד , ָהֱא

 ִזְקנֵי ֵביתוֹ  ַוָּיֻקמּו .כי בנו הכשר הוא ומה גם שידע ערך נשמת הילד .ְוָׁשַכב ָאְרָצה
א ָאָבה ָהָאֶרץ ַלֲהִקימֹו ִמן, ָעָליו א, ְו , יִעיַּבּיֹום ַהְּׁשבִ  ַוְיִהי   .ָבָרא ִאָּתם ָלֶחם-ְו
  ;ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה, ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ , ֶׁשַבע ִאְׁשּתוֹ - ַּבת ֵאת, ָּדִוד ַוְינֵַחם ;ַהָּיֶלד ַוָּיָמת

  
  . תהילים ב .119 :ז"זוהר שמות ק .118



קצח                              יוסף     מעשה דוד ובת שבע             נר                   

  כי קרוב, לאחר כשמונה עשרה שנים ממעשה בת שבע נולד שלמה ,"ֵּבןַוֵּתֶלד "
  כי, ל חמישים ושמונה נולד שלמהלגיל ארבעים היה דוד במעשה בת שבע ובגי

אלא שהנביא צירף  .כשנפטר דוד בן שבעים היה שלמה בן שתים עשרה שנים
זה למעשה בת שבע לומר שנשואיו לבת שבע היו הגונים וראויים להביא בן 

ֹמה-ֶאת) ַוִּתְקָרא(ויקרא . 'אהוב לה כי האירה בו נשמת  .ֲאֵהבוֹ  'הוַ , ְׁשמֹו ְׁש
  ,ְּבַיד נָָתן ַהּנִָביא, ַוִּיְׁשַלח. 119"בני אתה' אמר ה"שעליו  ,משיח שהיתה בילד

שעתיד לבנות את בית המקדש שבו היה  .'ה ַּבֲעבּור ְיִדיְדיָּה, ְׁשמוֹ -ַוִּיְקָרא ֶאת
  .120ה והשכינה בדרגה גדולה"יחוד הקב

זכה דוד להוציא גם את חלק משיח , וממעשה בת שבע והבאת אורו של משיח
 ולראות את בת מלך עמון מתגיירת ונשאת לשלמה בנו שהיה, עמוןשנפל בידי 

 ונשא אותה בהיותו בגיל עשר, כאמו ומשפחתה מפותח כדורות ראשונים
משיח היתה מפותחת בחכמתה ובגופה  וגם היא כיון שהיתה מאורות. שנים

וגם . כדורות ראשונים ויכלה להתגייר על דעת עצמה ולהנשא וללדת בגיל קטן
  . 121ער ואונן ובת שוע שהיה בהם אור משיח היו כאלהיהודה ו

שיצאו דרכו ודרך ' את רחבעם בנה משלמה ואומר תודה לה והיה מחזיק דוד
ה התחיל מיד עם וז, 122אורות משיח שנפלו בעמון ומואב שלמה בנו כל

ואור זה עוד בהיותו בבטן בת שבע גרם , וכניסתה להריוןשכיבתו עם בת שבע 
ולאחר , את שרש נשמת נעמה העמונית שהיתה אורו של משיחלדוד שיוציא 

וזאת על ידי ששלל את עטרת , שנים באה לעולם כבת מלך עמון ונתגיירה
, הקודש שניתן לבית דוד" כתר מלכות"שכתר זה היה סוד , מלכם ונתנו בראשו

  . ושנפל בעמון דרך לוט ובנותיו כאמור

 ַוִּיַּקח   .ַוִּיְלְּכָדּהָּבּה  ַוִּיָּלֶחם; ָהָעם ַוֵּיֶל ַרָּבָתה- לּכָ - ָּדִוד ֶאת ֶּיֱאֹסףוַ   ,ואמר הכתוב
 .ֹראׁש ָּדִוד-ַוְּתִהי ַעל ,ְוֶאֶבן ְיָקָרה, ִּכַּכר ָזָהב ּוִמְׁשָקָלּהַמְלָּכם ֵמַעל ֹראׁשֹו  ֲעֶטֶרת ֶאת

123ל שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו"ואמרו חז
דוד וכל פירוש ש .

עם חריץ בראש ליד מקום הנחת התפילין להחזיק היו  מזרעו המתאים למלכות
שהראוי למלכות הולמתו ועדות היתה למלכי בית דוד , כתר כבד כזה על ראשם

ואדוניה בן חגית . ראוי למלכות לא היה לו חריץ זה ולא הלמה אותוומי שאינו 
 וידעו כולם כי בו בחר. 124כשהתנשא למלוך לא הלמה אותו ואת שלמה הלמה

  .א"ובזרעו אחריו וממנו יצא משיח בן דוד שיבא ויגאלנו בב' ה

.  ז"יבמות ע. 122 :ט"ראה סנהדרין ס .121  'ו' סי, א-ספר הליקוטים מלכים. פ"פב. 120

      .שם. 124. ד"ז מ"ע' מס.  123

      



קצט                              יוסף                     ל"יוסף קארו זצ' ר             נר            

א"ל זיע""יוסף קארו זצ' ר ן"תולדות חייו של מר
ני בא לתקן עוול גדול שעשו לו כל א, ן המוגשים בזה"בתולדות חייו של מר

מספרי קורות חייו שבנו דבריהם בקורי עכביש כל אחד מעתיק מזולתו דמיונות 
מבלי להתבונן בסדר זמנים " מגיד מישרים"והזיות מהסתכלות שטחית בספרו 

המוזכרים שם ומבלי להתבונן בנוסח המצבות של בניו ובתו הקבורים 
הקדימו את המאוחר ואחרו את המוקדם ו, בשאלוניקי שעמד למול עיניהם

, ן לרווק הדר בכרך שהתחתן פעם ראשונה בגיל שלשים"והפכו את מר
ן מקטנותו היה קדוש  ומגיל צעיר מאוד נהג בקדושה וחסידות וכלום "כשמר

ובלבלו במקומות מגוריו לפי דמיונם וכנגד המתבאר , יש קדושה ללא אשה
  .שמים פיהם בדברי הבל וריקשתו ב. ל ומספרו אבקת רוכל"מהספר הנ

מאז מתן תורה לא נכתב ספר שחייב להמצא בכל בית בין לתלמיד חכם ובין 
א ושחייב כל אדם "ן זיע"שחיבר מר" שולחן ערוך"לאדם פשוט אלא הספר 

  ,להגות בו עם מפרשיו לדעת הלכה למעשה איך לנהוג בכל אורחות החיים
ן לזה אלא בקדושה "א בכדי זכה מרל. לפניו לא היה כן ואחריו לא יהיה כמוהו

ופרישות חמורים ביותר שאין הדעת סובלתם ובצער ויסורים שבהם נבחן ועמד 
  .וכמו שיתבאר להלן. כאברהם אבינו עליו השלום

ן חייו ופעלו צריכים אנו להכיר את דור הגירוש של ספרד "כדי להכיר את מר
  .ועל רקעם סבבו מרכז חייו, שמהם בא

ב היו בספרד המורחבת שכללה את קשטיליה "היה בשנת רנבדור הגירוש ש
וארגון וקאטלוניה ואנדלוסיה אלפי גדולי תורה ענקים בפשט ובקבלה 
שהעמידו תלמידים הרבה שמגיל צעיר מאוד כבר היו בקיאים בכל התורה 

  .כולה ובדרך ההוראה
ה ה שהייצחק קנפנטון גאון קשטילי' רבם הגדול של כל ענקי רוח אלו היה ר

שיטת ) ג בהיותו בן מאה ושלש"נפטר  בשנת רכ( גדול ועצום בתלמוד ובקבלה
לימודו היתה  בנויה על דרך העיון לפי תורת ההגיון כפי שקבל מרבותיו דור 

שבו " העיון הספרדי"והוא הנקרא  ,ן"והר ,א"הריטב ,א"אחר דור עד הרשב
  .מתבוננים לא רק אל תוכן הכתוב אלא גם על צורתו ומבנהו

' ור, יצחק קארו' ור, יצחק אבוהב' ור, יצחק די לאון' בין תלמידיו נמנו ר
בפורטוגל שכל אחד מהם ' שמעון מימי שקדש  את שם ה' שמואל ואלאנסי ור

עמד בזמן הגירוש בראש ישיבה גדולה והעמיד תלמידים רבים מורי הוראה 
הגירוש  יצחק די ליאון היה הרב הראשי לטולדו בזמן' ר. מגיל צעיר מאוד



ר                              יוסף     ל          "יוסף קארו זצ' ר             נר              

ן קורא לו רבנו הגדול "מר. שהרבה מעשי ניסים נעשו על ידו, ומקובל עצום
יצחק אבוהב גאון קשטיליה שהיה ראש הישיבה הגדולה ' חברו היה ר, ר"מוהר

שרובם הגדול נסמכו להוראה  ,בטולדו שמנתה למעלה משבע מאות תלמידים
פורטוגל והשפיע יצחק כבן ששים והלך למלך ' בזמן הגירוש היה ר. על ידו

עליו לקבל את המגורשים לארצו תמורת כופר נפש וכמאה וחמישים אלף 
  . מתוך שלש מאות עד חמש מאות אלף מגורשים הגרו לפורטוגל

לאחר ו, יצחק קארו ראש ישיבה בליסבון פורטוגל' עוד לפני גירוש ספרד היה ר
ן שהיה בן "אפרים אחיו ומשפחתו שכללה את מר' גירוש ספרד הצטרף אליו ר

  .ארבע שנים
יעקב בי רב שהיה בזמן הגירוש ' יצחק אבוהב  היה ר' בין צעירי תלמידיו של ר

בגיל שמונה עשרה שנים וכבר נודע כגאון עצום שכל התלמוד והפוסקים 
יעקב מיד עם הגירוש היגר למרוקו ונתמנה לרב ואב בית ' ר. מונחים בזכרונו

בא למצרים ופתח שם ישיבה ולאחר מכן  הדין של יהודי העיר פיס ולאחר שנים
  .הגיע לצפת ופתח שם ישיבה ובית הוועד וכדלהלן

יוסי סרגוסי שהיה ידוע כגאון ' בחבל ארגון שבספרד בעיר סרגוסה עמד ר
בין צעירי תלמידיו . עצום וכמקובל גדול ומלומד בניסים בראש ישיבה גדולה

בן עשרים וארבע בעת  ז שהיה"דוד בן זמרא הידוע בכנויו הרדב' נמנה ר
היגר עם הגירוש  יוסי' ר. גאון עצום וכמקובל אלהיהגירוש וכבר נודע כ

לסיציליה ומשם לצפת שם פתח ישיבה ובחלקת שדה הסמוכה לצפת היה נגלה 
יוסי היה נקרא בפי אנשי צפת בשם ' ר. אליו אליהו הנביא ושם מקום קבורתו

את כסף היהודים ביקש בגלל המעשה שמושל צפת שחמד " הצדיק הלבן"
להתאנות בהם וצוה שיביאו לו כמה מאות תרנגולים לבנים או סכום כסף נכבד 

התרנגולים היו כולם צבעוניים ולא נמצאו בכל העיר אלא . על כל תרנגול חסר
יוסי שצוום להביא אליו את מספר ' כמה לבנים בודדים בלבד ובצרתם פנו לר

יוסי ' כשרוכזו כל התרנגולים עמד רו, התרנגולים המבוקש מכל צבע שהוא
לידם והתפלל שיהפכו ללבנים ומיד הפכו ללבנים והובאו למושל שנדהם 

  .והבין שעם היהודים לא כדאי להתעסק והניחם לנפשם

כ הפך להיות אב בית "אח ,ןז יצא עם הגירוש למצרים וכהן שם כדיי"הרדב
צות המזרח והפוסק המרכזי של מצרים והשיב אלפי תשובות לאר, דין

מהשמים . י"בין תלמידיו נמנה רבינו האר, ועמד בראש ישיבה גדולה .ותוגרמה
בסוף ימיו עבר לגור . סייעוהו והוא מצא מטמון עתיק של דינרי זהב ונתעשר
  .עלה לצפת וכדלהלן ,בירושלים ולאחר תקופה קצרה בה נלחץ מעומס המיסים

בין , ראש ישיבה גדולהשמואל ולאנסי ב' בואלנסיה שבספרד עמד הגאון ר



רא                              יוסף     ל          "יוסף קארו זצ' ר             נר              

יוסף טאיטצק שעם הגירוש הגיע לשאלוניקי ופתח שם ' תלמידיו היו הגאון ר
יעקב בן חביב שמיד עם ' ור. ישיבה גדולה שהקימה דור של גדולי תורה ענקים

לוי בן חביב שהיה כבן ' אבל בנו ר, הגירוש הצליח להמלט ולהגיע לירושלים
ידי הספרדים שמנעוהו מלעזוב את חמש עשרה שנים וגאון עצום נלכד ב

המדינה ורק לאחר כשנתיים הצליח לברוח ולהצטרף לאביו בירושלים 
  .ולהשתלב בין חכמיה ולאחר זמן קצר נבחר להיות רבה של ירושלים

למעלה ממאתיים אלף יהודי ספרד שלא הגרו לפורטוגל התפזרו בעולם חלק 
תה אימפריה גדולה ה שהירכימהם נהרג בדרכים ורובם הגיע למלכות תו

וזרועותיה התפשטו על יוון וארץ ישראל וחלק ) איסטנבול(שראשה בקושטא 
השולטן הטורקי קבלם ברצון ושמח לבואם כי הבין שכשרון . נכבד מאירופה

מרכזי תורה גדולים נפתחו . הסחר וקשרי המסחר של היהודים יעשירו את ארצו
ולימדו רבני הגירוש והקימו  שבהם למדו, ובאדרינופול, בשאלוניקי, בקושטא

  .דור חדש של תלמידי חכמים ומרביצי תורה כבספרד עצמה

בראשם  ,חלק אחר שכלל בעיקר את אנשי אנדלוסיה שבספרד הגרו למרוקו
עמדו אנשי העיר סיביליה ובהם קבוצה גדולה של כהנים מיוחסים שעבדו 

בהם עד מלך מרוקו לא חפץ , בבית המקדש השני שהתיישבו בעיר דובדו
שהתחייבו לו שבכל עת של עצירת גשמים שזה דבר טיבעי בחלק גדול ממרוקו 

בכל פעם של עצירת גשמים היה המלך שולח . וכך היה, שהם יביאו את הגשם
והיו כולם מתכנסים בבתי הכנסת בצום ובתפילה , להזכירם את מחויבותם

  .וזםולא היתה שוקעת החמה עד שהגשמים ירדו במלא ע, ומבקשים גשם

ולאחר ארבע , גולי פורטוגל לא שפר עליהם חלקם ונפלו מן הפח אל הפחת
שנות מנוחה גזר מלך פורטוגל גזירת גירוש דומה לזו שבספרד לא מתוך רצון 
אלא מתוך תאוה להתחתן עם בת מלך ספרד שהתנה את הנשואין בגירוש 

פו עליהם מיד החל גל גדול של הגירה של כל יוצאי ספרד שעתה נוס. היהודים
חלק מהם הגר לאיטליה ובראשם השר דון יצחק אברבנאל , יהודי פורטוגל

  . וחלקם לארצות תוגרמה שכבר החלו יהודי ספרד להתבסס בה

יצחק קארו לשאלוניקי כשבדרך שיכל את כל בניו ' מגירוש פורטוגל הגיע ר
' ן בתו היה רנכדו ב". תולדות יצחק"כלשונו בהקדמתו לספרו . (הזכרים גדולים וקטנים

ן שכבר "אפרים ומשפחתו שכללה את מר' גם אחיו ר) אברהם צהלון  שגר בבגדד
הגיעו לשאלוניקי , היה בן שמונה שנים וכבר החל לקנות תורה אצל אביו ודודו

ן בדרך שלימד את בני ישיבתו "יצחק ששב ללמד את מר' והתאחדו עם ר
  .הגדולה בליסבון



רב                              יוסף     ל          "יוסף קארו זצ' ר             נר              

את פורטוגל מיד בתחילת הגירוש היה בגדר עזיבת הגל הראשון של היהודים 
כי כשראה מלך פורטוגל שהיהודים עוזבים את ארצו והכלכלה מתמוטטת , נס

אלפי יהודים קדושים וטהורים , אסר עליהם לצאת וכפה אותם להמיר את דתם
משראה המלך שהיהודים כולם . 'נשרפו בכיכר המרכזי של ליסבון על קדוש ה

ן אלהי ישראל חטף את ילדיהם והטבילם לנצרות מוכנים למסור נפשם למע
דבר זה גרם להרבה יהודים להתנצר למראית עין כדי לעמוד לצד ילדיהם , בכח

רק מעטים הצליחו לעשות זאת . ולחכות לשעת הכושר לברוח עמהם מהמדינה
והשאר הפכו לאנוסים בכח ששמרו על דתם במרתפים והתנהגו כנוצרים 

ת אלפים אנוסים התגלו על ידי האנקווזיציה במשך למעלה מעשר. למראית עין
  .בפיהם" שמע ישראל"השנים ונשרפו על מוקדות האש כשקריאת 

גם לאחר ביטול האנקוזיציה חששו האנוסים לגלות את יהדותם מפחד מה ילד 
ורק בעשרות השנים האחרונות התעוררו חלק מהאנוסים לשוב ליהדות , יום

אני זכיתי לגייר . שבפורטוגל" בלמונטא"בגלוי והקימו קהילה גדולה ב
ובלילה שלאחריו בא אלי בחלום אברהם , לחומרא את ראש הקהילה ואשתו

  .ה והכיר לי טובה על כך"אבינו ע

יצחק ששיכל את בניו השקיע בו את ' ודודו ר, ן על התורה"בשאלוניקי שקד מר
בחיי  ן לבחור"דבר זה גרם למר, כל מרצו ותורתו כולל חלק הקבלה שידע

טהרה קדושה וענווה ולכן התחתן בגיל צעיר של חמש עשרה בערך עם בתו 
חיים אלבלג שהיה תלמיד חכם גדול ממגורשי ספרד שהגיע מהגירוש ' של ר

  . לשאלוניקי והשתקע בה

באחת השבתות בנו . ן לפחות שני בנים ושתי בנות"לפני גיל עשרים נולדו למר
גם בנו השני . אלם ולאחר זמן קצר נפטרהבכור יצחק שהיה קטן בשנים חלה ונ

ן "מר. יהודה נפטר לאחר ימים בודדים ביום שבת קודש ונקבר צמוד לאחיו
וחברא קדישא הניחה מצבה אחת , קברם בשאלוניקי, שטרם הוכר בתורתו כלל

הה  -בני יוסף קארו יצו - בני ציון היקרים"על קבר שניהם וכתבה על קברם 
סדר שלישי  "בבית העלמין של שאלוניקי"ספר  ". (נע יהודה קארו-יצחק קארו נע

ביאור הכתב הוא כי יוסף גימטריא ציון ולכן כתבו בני ציון היקרים ) ג"תרצ
. והסבירו שהכוונה לבני יוסף קארו יצו, שהוא לשון הפסוק במגילת איכה

ן היה "מלשון זה אנו מבינים שמר. שהוא ראשי תיבות ישמרהו צורו וגואלו
ים מתחת לגיל עשרים שהצניע את עצמו ולא הוכר כתלמיד חכם כלל צעיר לימ

האחים "הה הוא ראשי תיבות של . ולכן כתבו את שמו ללא שום תואר
  .ואחיו יהודה קארו נע, "נוחו עדן"יצחק קארו נע שהוא ראשי תיבות , "היקרים

שתרגומו " בואינה"לאחר כמה שנים נפטרה ביום שבת קודש בתו הגדולה 
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-מרת בואינה נע- מצבת היקרה"על מצבתה כתוב . ונקברה ליד אחיה "טובה"
מלשון זה אנו מבינים שהיא נפטרה בגיל גדול ". בת מהרר יוסף קארו יצו

ן כבר הוכר כתלמיד חכם מורה הוראות "ושמר, "מרת"יחסית ולכן כתבו עליה 
א אבל ל" מורנו הרב רבי"ולכן תיארוהו בתואר כבוד מהרר שהוא ראשי תיבות 

שהוא ראשי " כמהרר"היה ראש ישיבה שאז היו מתארים אותו בתואר הכבוד 
כפי שמופיע במצבות הסמוכות לגדולים מאוד ". כבוד מורנו הרב"תיבות 

  .'וכדו" ריש מתיבתא"או , "החכם השלם"בתורה וראשי ישיבות בצירוף תואר 

סקי ן כאחד מגדולי חכמי שאלוניקי וחתם עם פ"לאחר פטירת בתו הוכר מר
החל לסגף את ו. ויצא שמו בעולם) קורא הדורות ספר(ועל תקנותיה , גדולי העיר

  .עצמו בתעניות ארוכות ובשינון משניות בעיון מעמיק

ן מלאך מגיד שנוצר מהמשניות שלמד "בסביבות גיל שלשים כבר היה למר
והתגלה אליו באופן קבוע ולימד אתו קבלה והנחה אותו בדרך קשה של 

הן בהלכה והן " משה רבינו של כל ישראל"קשות כדי לזכות להיות הסתגפויות 
ן סודות משמים על חייו "המגיד גם סיפר למר. בהקמת ישיבות ותלמידים

ועל כל שלבי  ,ועל יחס בית דין של מעלה אליו, הפרטיים ושל משפחתו
גם סיפר לו המלאך מה נעשה בדינם של גדולי ישראל . פעילותו הציבורית

דבר ' וכמעט בכל שיחה הבטיחו שיזכה להשרף על קדוש ה. אליהם' ויחסי ה
ומה שהוצרך ממנו הוא הרצון המתמיד ,  שאמנם לא קרה ולא הוצרך לקרות

ן קיבל את כל דברי המגיד ונהג לפיהם "מר. ולכן עשה לו תרגיל זה, להגיע לזה
עם ן על קשרו "ספר שלם ועב כרס כתב מר. והיה מצפה מיום אל יום לשיחותיו

ן אבדו "לאחר פטירת מר. המגיד ושיחותיו לפי סדר כרונולוגי של הנאמר
שהכינו " בדק הבית"הרבה מכתביו שכללו הרבה מתשובותיו וחלקים מספרו 

וביניהם כמעט כל ) ת בית יוסף"יהודה בנו בהקדמתו לשו' כדברי ר(כבר לדפוס 
הגיעו לידי קטעים בודדים מהספר של כתבי יד בודדים . שיחותיו עם המגיד

רצה . חיים ויטאל בקבלה' יעקב צמח שהעתיק וערך הרבה מכתבי ר' המקובל ר
ך ובלבל את "יעקב להקל על הקורא וערך את הספר לפי סדר הפרשיות והנ' ר

אמנם הקל הוא בזה על הקורא שבא ללמוד את . הסדר הכרונולוגי של הספר
ם שבהם נאמרו אבל כמעט וסתם את הגולל על סדר הזמני. תוכן הדברים

. ן ומשפחתו"הדברים שמהם היה אפשר ללמוד את השתלשלות קורות חיי מר
יעקב בחלק מהמאמרים את תאריכי זמני החודש ' למרבה המזל השאיר ר

ובדיקת התאריכים , אבל העיקר שהוא תאריכי השנה חסרים מן הספר, והיום
אמנם לפי ימי השבוע והחודש היות וחלים כמה פעמים במחזור השנים 

כי בצירוף סדר כרונולוגי של . אבל מגששים, מותירים אותנו מגששים באפילה
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התוכן בתוספת ידיעות נוספות אפשר להגיע לתמונת מצב סבירה וזה מה 
החוקרים שלפני ראו את התוכן אבל לא עיינו בו כראוי והגיעו . שעשיתי

תו ן שלאחר פטירת אש"המלאך מדבר עם מר. לדוגמא. להשערות מוטעות
דבר  ולאחר שנשא את השניה, זו אחר זו הראשונה ישא עוד שתי נשים בחייו

אתו על בנו בכורו ובנו השני ובתו שנפטרו ושאחריהם נפטרה גם אשתו 
ההגיון אומר שכל זה . ושתמורתם יוולדו לו בנים מאשתו השניה, הראשונה

יו ן וכך גם מוכח מהעיון בנוסח המצבות של שלשת בנ"נעשה בצעירות מר
ן מוזכר ללא כנויי תואר של תלמיד חכם "שבבית העלמין בשאלוניקי שמר

ן בצעירותו היה "וכמו שכבר ציינתי לעיל שדבר זה מוכיח שמר, כלל
" מלומדים"אבל החוקרים ה, בשאלוניקי ובטרם הוכר בתורתו קרה הדבר

ן כבר שמעו נודע למרחוק וכולם כרעו "ה בזמן שמר"משייכים את זה לשנת רצ
  !       ?הייתכן, ך לפני תורתובר

ן את שאלוניקי והגיע לאדרינופולי יחד עם "עזב מר. בסביבות גיל שלשים
וכהן כרב לשתי קהילות ספרדיות שהיו בעיר ופתח , "בנותיו"אשתו ובתו ואולי 
, קהילה אחת היתה גדולה ומרכזית ואנשיה היו עשירים. שם ישיבה גדולה

ס דמה "חומרי לא שפר עליהם וביהכנוהקטנה היו בה אנשים שמצבם ה
. ן"הרבה תלמידים למדו בישיבתו ועול פרנסתם נפל על שכמו של מר. לחורבה

  .אנשי קהלו תמכו בידו ואת החסר השיג מתורמים אחרים

התפלל לבנים זכרים וסגף את עצמו בתעניות , ן שבניו הזכרים נפטרו"מר
  .ו המגידממושכות ובפרישות מתענוגי העולם הזה ככל שהורה

שלמה אלקבץ שהיה ' ו בהיותו באדרינופולי הגיע לעיר ר"בסביבות שנת רפ
ובהיותו כבן חמש , יוסף טאיטצק' יליד שאלוניקי ולמד תורה אצל הגאון ר

עשרה נשא לאשה אחת מבנות העיר אדרינופול ובא להתגורר במקום והחל 
אוצר של ידע  אבל היות והיה בידו, ן והפך לתלמידו"ללמוד בישיבתו של מר

ן "הפך מר, בקבלה שקיבל מאביו שהיה ממגורשי ספרד ותלמיד מקובליה
  .לתלמידו בתורה זו, שהיה גדול ממנו בשתים עשרה שנים

ן "והוא מלמד את מר, ן מלמדו תלמוד ופוסקים"תורת חליפין היתה זו כשמר
את רזי הקבלה והליכותיה הכוללים חסידות ופרישות וסיגופים ותעניות 

פים במספר ימים המתאים לזיכוך כל פרט מהנפש כפי שקבלו מקובלי רצו
  .ד שקבלו מאליהו הנביא"יצחק סגי נהור בן הראב' ספרד מרבותיהם עד ר

ן שאשתו אמורה "ן בן שלשים ושתיים הודיע המגיד למר"פ בהיות מר"בשנת ר
להפטר מהעולם לא לפני שתלד לו בן שיהיה צדיק ותלמיד חכם ושאחריה ישא 
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והזהירו מהנאות . שה נוספת ולאחר שיגיע זמנה להפטר ישא אשה שלישיתא
והבטיחו להיות ראש ישיבות בארץ ישראל ופוסק ההלכה לכל עם  ,העולם הזה

וכמו , וכדי לעודדו תיאר לו את תהליך כניסתו לגן עדן אחרי פטירתו ,ישראל
  .   ן בספרו וזה לשונו"שכתב מר

מיראתי ' לא תפריד רגע א.......) 32גיל (  פ"ר  ב לאדר א"כאור ליום שבת 
ולא תאכל ולא תשתה בדרך הנאה כלל כי מה בצע  ,וממשנתי מחשבתך

אפשר לקיים הנפש בגוף בלי שום ' מחשבתך שאם הי' ז רק תהי"בהנאתך בעוה
ובכן הזהר  .......ת "תמיד מתדבק בהשי' ובכן תהי, הנאה היית חפץ מאד

אחריך לקבל כוונותיך לבטלך מהתפלה רק ר הרודפים "מסמאל ונחש ויצה
וכבר הודעתיך כמה אתה צריך לנהוג  ,הולך אלי' ייחד לבבך לעבודתי ותהי

וצא ולמד ממשה רבן של כל , בשפלות שלא לכעוס על שום דבר בעולם
לכן על שום דבר , הנביאים שכל מקום שבא לכלל כעם בא לכלל טעות

שאתה צריך להראות ולהתנהג על מילי דשמיא ' שבעולם לא תכעוס ואפי
ממני וממשנתי ויראתי ' רגע א' והוי זהיר מלהפריד אפי ,במדה זו על כל פנים

כי אלו היית יודע כמה עולמות מתפסדות על ידך בעת שאתה מפסיק  ,ותורתי
כי בעת שאתה יוצא לשוק  ,'רגע א' מלהרהר בדברי תורה לא היית מפסיק אפי

ילי מכריזין ואזלין קמך ומכריזי הבו יקר עולמייא ד ,ואתה מהרהר במשנתי
עליהון כמה עלמין , וכמה חיילין דלית לון חושבנא מלוין יתך ,לדיוקנא דמלכא

מזדעזעין לקבל ההוא כרוזא שאלין ואמרין מאן ההוא גברא דמלך מלכי 
האי הוא ריש מתיבתא  ,הוא תנא סבא דארץ ישראל הא ,המלכים חפץ ביקרו

פ מנהגותי "וגם אם תתנהג ע ,חברא רבא דארץ ישראלהא הוא מ, דארץ ישראל
קותיך מכל שגיאה וטעות ולהדפיסם סאזכך לגמור כל חיבורך ופרושיך ופ

ואזכך לקיים בך  ,אלהיך' ולפשטם בכל גבול ישראל ככל אשר שאלת מעם ה
ואתן לך עוד מאשה  ,ובבניך מה שכתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

ראויה ' כי על פי היסורים שעברו עליה תהי ד וחכםהכשרה וצנועה זו בן חסי
 ואחר סילוקה תשא שתי נשים זו אחר זו .חכם גדול וחסיד' ויהי....לכך 

ואגדל שם  ,ותוליד מהם בנים נבונים כלם יודעי שמו ולומדי תורתו לשמה...
ובתר כל דין אזכך לאיתוקד על קדושת שמי וכל  ,'ישיבתך בכמות ובאיכות וכו

ן גויפקון כל צדיקייא ד ,נותיך ישתאבון בנורא ותסלק מתמן כעמר נקיחובך ועו
עדן לקדמותך ושכינתא בראשיהון ויקבלון יתך בכמה שירין ותושבחן ידברוך 

' והא זמינא לך ז ,וכלהון מלוין יתך לחופה דילך ,קדמיהון כחתן דמהלך בראש
ה פנימאה חופות זו לפנים מזו ושבעה חופות אחרנין זו למעלה מזו ובחופ

וכלהו מזמרין ומשוררין עד דמטו יתך ......נהרין דאפרסמונא טבא ' ועילאה ז
והא כל חכימי  ....לאתר דתלת עשרה נהרי דאפרסמונא ואת טביל בכלהו 
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ש בגין דאת "ם והרא"ף והרמב"ה הרי"אורייתא מלפין עלך זכותא קמי קב
אר מיליהון בדאת מ ואינך פסקני בגין ,עסיק ומבאר מיליהון ופסיק כוותיהון

  .ופסיק לזמנין כוותיהון

בתחילת הסעודה תחתוך שלש פרוסות לחם ולא תאכל יותר באותה  .אין תאריך
לא לאכול אחר הסעודה יותר . וכשתשתה מים לא תשתה לשובע, סעודה

  ....ומענבים וצימוקים עד עשרים במספר, מפרוסה אחת של אבטיח

, מצליח ויצליח' וכל אשר אתה עושה ה, 'עמך וכו' ה, לשבט' חאור ליום שבת 
ואחר זה ישנתי עד שהיה יותר מחצי  ,,,,,,את יוסף ויהי איש מצליח' ויהי ה

וכשנתעוררתי הייתי מצטער על שלא דבר עמי כפעם בפעם דיבור , שעה מהיום
ארוך והתחלתי לגרוס משניות ולא הספקתי לגרוס שני פרקים עד שקול דודי זה 

יניך מה שעשית זה הלילה לשתות פעמים מים הרבה כי לא בא ואומר הטוב בע
ועל דבר זה היה ראוי , הודעתיך שיש לך להזהר מלהשביע תאות יצר הרע

 ..אבל אני לא אעשה כן לך כי לא אעזבך, לעזבך ולנטשך
. והבטיח לו שכסף הנצרך לתלמידיו יגיע, לאחר כשנה חזר והזהירו כרגיל

שמע בקולי  ....,  )33גיל (  א"מקץ רפ סליוח לכ"אור ליום שבת כ .וכלשונו
לאשר אני מצוה אותך כי אני המשנה המדברת בפיך אני האם המייסרת את 

וראה כי כפי מה שתפריד מחשבותיך ממני היה  ,בניה אני הנקראת מטרוניתא
אלא מגו דאהדרת לדחלתי יקרה נפשך בעיני על אחת כמה וכמה , ראוי לעזבך

והזהר  ,לכן הזהר מאוד ממאכל ומשתה ,בעיניךשראוי לך שתיקר נפשך 
ר ונחש וסמאל הרודפים אחריך להוממך ואליך תשוקתם ואתה תמשול "מיצה

ת "ה לנגד עיניך כתוב בכתב אש בדיו שחור בס"ותמיד תראה שם ההוי ,בם
לנגדי ' ה שויתי ה"ובכן תירא ותחרד מלפניו כמו שאמר דוד המלך ע ,כשר

יבוא אליך הון רב לתת לתלמידיך הספקה ויצא שמעך  והנה מהרה .......,תמיד 
וטבעך בעולם יפוצו מעינותיך חוצה ואזכך להעמיד תלמידים הרבה יותר ממה 

וכל תלמיד שלא למד בישיבתך לא יוחזק , ק שנה"שהעמיד שום חכם מהיום ת
  ....., ך יזהירו כזוהר הרקיע וכזוהר השמים לרוביביודע כלל כי תלמיד

ן עם אנשי הקהל בבית הכנסת הגדולה ופרש מהם "הסתדר מר באותה שנה לא
ונשאר רק עם בית הכנסת הקטנה ודאג איך יחזיק את ישיבתו ללא תמיכת אנשי 

 ....קהל בית הכנסת הגדולה ואז המניד הסביר לו העניין והפיג חששו וכלשונו
 יאכלתי מעט מזעיר וכן עשיתי בשתיית )א"רפ(ז לאייר "אור ליום שבת כ

לת הלילה וישנתי עד אור היום והקצתי והשמש זרח על יניתי משניות בתחוש
הארץ ונצטערתי מאד באמרי איך לא קמתי בעוד לילה כדי שיבא אלי הדבור 

 פרקים ובעודי קורא במשניות' ז התחלתי לגרוס משניות וקריתי ה"ועכ ,כמנהג
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שר תלך וכל עמך בכל א' ה ,קול דודי דופק בתוך פי מנגן מאליו והתחיל ואמר
רק כי תדבק בי וביראתי ובתורתי  ,מצליח בידך' אשר עשית ואשר תעשה ה

פ שקדשת עצמך "ובמשניותי תמיד ולא כאשר עשית בזאת הלילה שאף ע
מ ישנת שנת עצל כי הדלת תסוב על צירה והעצל על "במאכלך ובמשתייך מ

זבך ועל זה היה ראוי לע ,מטתו ולא קמת לקראות המשניות כמנהגך הטוב
ר בשינתך שישנת עד שהאיר "ולנטשך אחרי שנתת תוקף לסמאל ונחש ויצה

אבל בזכות השיתא סדרי משנה שאתה יודע על פה ובזכות אותם הענויים . היום
והסגופים שעשית בימים שקדמו וגם עתה אתה מחזיק בהם הסכימו בישיבה 

עשיתי וכן  ,של מעלה שאחזור לדבר עמך כבראשונה ושלא אעזבך ולא אנטשך
 ,כאשר אתה רואה בעת הזאת שאני מדבר אתך כאשר ידבר איש אל רעהו

ועיניך הם הרואות שבכמה דורות לא השיג אדם לזאת המעלה הגדולה כי אם 
לכן בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך להיותך תמיד עוסק  ,ולהסגיחידי 

כי אם בתורתי יומם ולילה בלי הפסק ולא תהרהר בשום דבר מדברי העולם 
ואחר זה ישנתי כמו חצי שעה והקצתי . בדברי תורה וביראתי ובמשניותי

וקריתי משניות וקול דודי  ,בת שישנתיימצטער באמרי איך נפסק הדבור בס
ה וכל מתיבתא דרקיעא משדרין לך "והלא לך למנדע דקב ,דופק בפי ואומר

הלא לך  ,הה דכולהו אינון בהשגח"ושדרוני לגבך לאודעותך עובדוי דקב. שלם
דאת הוית מרביץ תורה בתרתי קהלות וחזית דנפקת מגו קהל קדוש למנדע 

והלא כל דא אסכימו  וגדול ואתישבת בגו אינון דמצלין בההיא חורבא
רגע אחד מתורתי ' ואל תפריד ממחשבתך אפי ,במתיבתא דרקיעא לטוב לך

י כמו ואחר זה נפלה עלי תרדמה וישנת ,ויראתי ואזכך לעלות במעלות רמות
חצי שעה והקצתי מצטער על שלא דבר עמי דבור ארוך כפעם בפעם וחזרתי 
לגרוס משניות ולא הספקתי לגרוס שני פרקים עד שקול דודי דופק בתוך פי 

הגם כי חשבת כי עזבתיך נטשתיך אל תחשוב כי לא אעזבך עד אשר אם  ,ואומר
ק בי וביראתי ני הטוב לא אמנע מפיך רק שתדביומ ,עשיתי את אשר דברתי לך

ובכן תתעלה ותתנשא ותתרומם לפני כל בני מתיבתא דרקיעא  ,כאשר דברתי לך
כי כולם משדרין לך שלם על שאתה עוסק תמיד בתורה ובפוסקים ואתה מחבר 

כדי שתזכה לראות את אליהו וגם תסגף נפשך כאשר אמרתי . אותם זה בזה
כי יהיה מורך ורבך  בהקיץ פנים בפנים וידבר עמך פה אל פה ויתן לך שלום

לכן פקח עיניך וייחד כל מחשבותיך לעבודתי  ,כדי ללומדך כל סודות התורה
ויראתי ומעט באכילתך ואל תשתה יין כי אם כוס אחד בכל לילה ובלבד שיהיה 

ואל תאכל בשר כי אם פעם אחת או פעמים בשבוע ויהיה מעט  ,מזוג הרבה
ויהיו הרהוריך ומחשבותיך  ,ואף אם תעזוב המרק מרק פגולים יחשב ,מזער

בתורתי וגם בשעת אכילה תהרהר במשניותי ויחשב אכילתך כקרבנות וזבחים 
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ואל תצטער מפני שיצאת מכנסת הגדולה כי לטוב לך יצאת משם  ,ה"לפני הקב
פ "ואע ה גזר על אותו הכנסת ליחרב וטוב לך שלא נמצאת בתוכם"כי הקב

ובני  ,שך כדי שתשאר נקי מעונותיךשיעברו עליך צרות רבות הלא הם לזכך נפ
כי בני . וסוד הענין הוא ,כנסת הגדולה גם הם יהיו בצרות רבות יותר מכם

ו בהלעיגם על אותם "ג חטאו לפני בהטיחם דברים כלפי מעלה ח"כנה
בריך הוא חרה לו מאד כביכול ומדד להם מדה א וקודש ,המתפללים בחורבה

והנה אתה רואה כי  ,עד שיעברו ימיםכנגד מדה ונגזר עליך שלא תהיה עמהם 
 ,נתתי לך קהל אחר תמורתם והם יעמידו ישיבתך בכבוד גדול לכן לא תצטער

והוא  תכי הוא מסבב סיבו. ה"ה ותראה ענייני הקב"כי כל מחסורך על הקב
זור להרביץ חג יבואו להתנפל ולהתחנן לך שת"יסבב ויגלגל באופן כי בני כנה

ותמתין שיעברו אותם הימים שאמרתי לך  ,לבדתורה ביניהם יום לשבוע ב
ה הוא יתקן "ולכן אל תצטער כלל כי הקב. ה ותתמה"ותראה ענייני הקב

ה תמיד בלי הפסק והוא יעשה מעשיך בלי שתטרח רואתה עסוק בתו ,ענייניך
ודע שמהרה יבא לך ממון רב מחוצה . אתה כלל כי אם בתורתו בלי הפסק כלל

ותלמידיך יפרו וירבו ויצאו חכמים גדולים  לארץ לתת לתלמידיך הספקה
 ,זק ביודע כללחמורים הוראות מהם וכל תלמיד שלא ילמד בישיבתך לא יו

ותתעלה ותתנשא כי אני אגדלך ארוממך אנשאך אתנך נגיד על עמי ישראל 
ותלמוד ותלמד ובניך יהיו  בהבחירי יצחק אבוגדל ישיבתך יותר מישיבת תות

ובנך זה יהיה רב  ,ראה אותם מלמדים הלכות קמיצהסנהדרין בלשכת הגזית ות
ובזמנו לא ימצא מקובל גדול ממנו כי ישיג  ,וגדול וחכם גדול בגמרא ובקבלה

עשר ידות  משלמה ידידיק שנה יותר "הכמת הקבלה מה שלא השיג אדם מת
דת יוגם יעשה השגות לחיבורך כי נשמתו היא ממ ,והוא יעשה פירוש לזוהר

לכן בני עסוק . עלומות חכמה ויהיה מורה הוראות בישראלחכמה לכן ישיג ת
' ואנ ,תמיד בתורתי בלי הפסק וייחד כל מחשבותיך לעבודתי ועלי כל מחסורך

אעשה ענייניך רק כי תדבק בי ובמשניותי ולא תפריד מחשבתך אפילו רגע מהם 
ה להנאתך "ואל תצטער כלל כי כל מה שעושה הקב ,ובזה תתעלה מאד

ח עיניך בתורתי וביראתי ותהיה לבך קן ומשכן לתורתי ותקדש ולטובתך ופק
ואיבריך יהיו מחנה שכינה לעבודתי  ,עצמך וכל איבריך לעבודתי יומם ולילה

שלום . שלום למשנתיך. שלום לך. ובכן אתה שלום. ויראתי והתחזק בתשובתי
וכל . שלום לרוחך. שלום לנשמתך. שלום לנפשך. שלום לגמרתך. לחיבורך

  :לך שלוםאשר 

ן מבלי שנכנסה "ב נפטרה אשתו של מר"א או תחילת שנת רפ"בסוף שנת רפ
ן שהפך בגיל שלשים ושלש שנים לאלמן אב "ומר ,להריון כהבטחת המגיד

התאכזב מאוד מהבטחת המגיד שלא קויימה . לילדה או לכמה ילדות קטנות
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עורבים כי כידוע שיש מגידים שמ, וחשד שהמגיד שלו אינו דובר אמת מושלם
ומיד בא המגיד להרגיעו ולגלות לו . מאמת ושקר ואם כן אין לסמוך על דבריו

  .וכלשונו. סוד העניין
כי הלא ידעת  ,ומה שאמרתי מהריון אשתך הכל אמת ויציב הוא ,עוד אמר

י שיראה לך שיש קצת שקר "ופירוש הענין שאעפ ,ה חותמו אמת"הקב
סוף הענין תמצא שהכל אמת וכן כשתעמוד על חותם הענין דהיינו  ,בהנהגתו

ה מחזיר מתנתו אשר נתן לך אפילו "ההריון אמת היה ולא היה הקב ,בענין הזה
ה ברוב רחמיו "אבל בהיות שנקנסה עליך מיתה רצה הקבאם היה גורם החטא 

כי הרבה  ,והכל להנאתך ולטובתך ונתן ההריון ההוא תחתיך לפדות אותך
ולכן נקנסה  ,מ ונחש לשלוט בך"ם לסת ונתת מקו"הפרדת לבך ומחשבתך מד

ה ואל תפריד מחשבתך מהתורה ומעט "שוב והדבק ואתאחד בהב. עליך מיתה
   .מהנאות העולם וטוב לך

יצחק סבע שהיה תלמיד ' לאשה את בתו של רן "מרב נשא "בתחילת שנת רפ
אברהם סבע שהיה מגדולי רבני מגורשי ספרד ומקובליה ' חכם עצום בנו של ר

שמואל היה מורה הוראה ורב ' אחיה ר, "צרור המור על התורה"פר שחיבר ס
יצחק ' ר) א 'ת בית יוסף סי"שו(. ן בפסקי הלכה"פוסק בקושטא שהתכתב עם מר

ובתו שהיתה רכה  ,שבבולגריה שהיתה תחת השלטון התורכי גר בניקופול
ן לא יכל לעקור "מר. בשנים רצתה להשאר לגור בניקופול בסמיכות להוריה

הביאה לביתו , ד לעירה ולהשאיר את ישיבתו כצאן אשר אין להם רועהמי
באדרינופול בהסכמה שבמשך השנה יכשיר את אחד מתלמידיו לשמש ממלא 

ן "צעדו זה של מר. ויעקור לניקופול ,מקום לרבנות בקהילותיו ולראש ישיבתו
הקים לו , לישא אשה שלא מבנות המקום ולעזוב את קהילותיו וישיבתו

. ומיד בא המגיד לעודדו ולחזק את ידו ים שדברו עליו לשון הרעשונא
  .וכלשונו

עוד אמר לי שיעזרני לגמור חיבורי בלי שום  ......ב "רפ, ג לאדר השני"אור י
כי הוא שמו  "בית יוסף"ושאקרא אותו , טעות וסיג ושיאירו בו עיני כל ישראל

  , הראוי לו כי הוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא
אבל דע , יאות עבדת דנסבת אתתא כשרתא ומתקנא והיא בת חבר ,אמר ליעוד 

אלא דיהא , ויהא ענייא סגייא ,ואוף חשוך עיינין ,דיהא לך בן חשוך אנפין קצת
ועל כן לא ליהוי חשוך עיינין לגמרי כי , פתיחא למילף פתגמא אורייתא' ליבי

פתיחא ' ליביובחכמת הקבלה יהא , היכא דיכול לעיוני בפתגמא דאורייתא
ויהא ליביה ' כגוונא דכולי עלמא יתמהון מרוב חכמתי ,שלמה ידידייתירא מן 

ומאי דאת בעי דליהוי , מוכן למידחל מיני ולמיהך באורחא דמתקנן קדמאי
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וגם בענין הקמות אשר קמו נגדך אין להרהר כי הם לא יזיקוך אלא .....'וכו
הוא ' לו מזכיותיו ונותנים וכו הועילו כי מי שאומר לשון הרע על חבירו מנכין

, ואלו הוי ידעי בני נשא דא הוו חדאן כד שמעין דאמרי ביש מנהון, אמת ויציב
אלא בגין יקרא דאורייתא דילך דזלזלו בה  ,כאלו יהבי לון מתנת כסף או זהב

 ...ואתה תעמוד מנגד ותחזה ותחדי, אחזי לכולי עלמא קטירי דיקומון בהון
 ,ותשיב כלי אובד, י ותלמוד ותלמד"ואזכך למיסק לא....אזכך למחזי לאליהו

וגם , ותזכה לאלף אורייתי לתלמידים סגיאין דיהוון תמן למיתבע אולפא מינך
   ......והיינו ותשיב כלי אובד ,תזכה לאתבא כמה רשיעין בתשובה

שהקנה לו שם עולם וכמו  "בית יוסף"לאחר נשואיו החל מרן לסדר את ספרו 
 .וזה לשונו ):ח"סביוניטה שי, מהדורה ראשונה(מ "י על חו"וף בבסשכתב בעצמו 

ביאור , להחל ולגמור הספר המפואר הזה, ועד כה ברכני, אשר יעצני' אברך ה"
  ".ב"כי התחלתיו באנדרינופול שנת רפ, אשר קראתיו בית יוסף, ארבעה טורים

אך . וב בא להתגורר בניקופול סמוך לחמי"ן קיים הבטחתו ובסוף שנת רפ"מר
היתה שישוב לאדרינופולי לעמוד בראש ' ועצת ה, רבות מחשבות בלב איש

ג הזהירו המגיד לעזוב את "ולכן כבר בחורף שנת רפ ,קהילותיו וישיבתו
  . וכלשונו ניקופול ולא עוד אלא שישפיע גם על חמיו לעזוב את המקום

עתיך הלא אוד' עמך וכו' ה )ג"רפ( פרשת וארא, אור לשבת בראש חודש שבט
ותשתמודע  ,ורזא דהאי אתתא כשרתא דאית לך, רזא דגלגולא דידך ורזא דנשך
ל אתגזר "והלא את חזי דההיא קרתא דניקופו, כמה יקר אית לך לאנהגא בה

בגין מיעוט צדקה ומיעוט אורייתא דהוה בהו ואת קום ואפיק ביתא ' עלה וכו
ואוף דישתאר  ,וגם תיעץ לחותנך דיפיק ביתא וממוניה מתמןמההוא אתרא 

והלא . ואי יקבל ממך מוטב ואי לאו לית עלך אשם, בהו איהו לית בכך כלום
ג "שבת וראש חדש ואעדאית ביה תרי דרגין . יומא דא יומא יקירא וחסינא הוא
דהא אית  ,הכי הוי איצטריך לאשלמא חובך ,דביומא כי האי אתענשת בברך

וברתא , מילוליה וברך קדמאה בשבת אישתקל, לאיסתכלא דבשבתא מית
והא מיתו לך ארבעה דוגמא . קדמאה בשבתא מיתת ואוף אמהון בשבתא מיתת

וחוביה  ...'ובגין דחובא קדמאה הוה וכו, דדוד דמיתו ליה ארבע בההוא חובא
ה אתענשת בשבת כל "דאיהו ביסוד וכנסת ישראל ומשו' דהאי גלגולא הוה וכו

ובזכות הנך יומין  ,ת דודיםהנה עתך ע ,והשתא דקבילת עונשך. הנך זימני
דצמת וסגיפת נפשך בכל הנך סגופייא ואוף דצמת הנך שבעא יומין אי תדיר 
תהרהר במתנייתי ולא תפריד מחשבתך מנייהון כלל כדעבדת בהני תרי יומין 

ותדבק מילין דלא אדבק להו בר נש מהיום כמה  ,תסתלק בסילוקין עילאין
דתתוקד על קדושת שמי בשרך וגרמך ותזכה למיסק עלתא כלילא קמאי  ,שנין
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ותסתלק כעמר  ,אוכלך ומישקך כולא יסק לרעוא קדמאי ותשתאר קטמא חוורא
והלא בהאי איתתא דזכיתך תזכה בה בבנין קדישין והכי קאמר קודשא , נקי

בריך הוא למלאכי רקיעי איזילו דברו על לב יוסף תאיבי דתב בתיובתא קמאי 
 :וקראו עליו כי נמלא צבאו

ותזכה דמהוי לך מהאי אתתא , והכי את אפסדת תרין בנין וחד ברתא.....
  .....ותרתין בנן' כשרתא ארבע בנין קדישין כמא דשאלת מעם ה

ן "ן שמע בקול המגיד ואשתו יצאה עמו שנית לאדרינופול שם הנהיג מר"מר
את קהילותיו וישיבתו וכתב תשובות לכל הפונים אליו מכל קצוות הארץ ושמו 

ן לפני "אבל חמיו נשאר לגור בניקופול וזה גרם שמר. הגיע למרחקיםהטוב 
  .עלייתו לארץ ישראל התעכב כמה שנים בניקופול וכדלהלן

ן עם אשה מסורה ויתכן "למר רגועות יםא היו יחסית שנ"ב עד רצ"השנים רפ
 .וכלשונו. ג"מאוד שזכה לגלוי אליהו הנביא כמו שהבטיחו המגיד בשנת רפ

הלא אמרתי לך פעמים ושלש , אחר ההבדלה ג"רפ לטבת' גת ליל מוצאי שב
שלש רצופים האמנם צריך שתתענה  ,תזכה לראות את אליהו בהקיץ עומד נגדך

  .ואז יתגלה אליך במקום ההוא אשר ידעת ושם תשתעשע עמו, שבע פעמים

על נשואי . גם חתן בשנים אלו את בתו או בנותיו שהיו לו מאשתו הראשונה
  .ן וכלשונו"קיימה ביום ששי לקראת שבת כותב מראחת מהן שהת

ד בשניהם חל שבת "ג או שנת רפ"או שנת רפ( לניסן' אור ליום שבת ה פרשת ויקרא

 ה"היה חופת בתי תמ )22ע ולפני שמרן היה בן "נולדה לפני ר( )בניסן' ויקרא בה
ומפני כך ישנתי עד שעה אחד מהיום  ,ונתעכבנו הרבה בתחילת הלילה כמנהג

, הייתי מצטער על שלא נתעוררתי בעוד לילה לבא אלי הדיבור כמנהגו
אל תירא ' עמך וכו' ה ,והנה קול דודי דופק ואומר, והתחלתי לגרוס משניות

פ שהיה מן הדין לנטשך ולעזבך שהפרדת "אע, ואל תחת פן אנטשך אעזבך
בך ני הטוב לא אמנע מפיך כי לא אעזיומ, אני לא אעשה כן, לבך הרבה מתורתי

ולצורכך כן  ,ולא ארפך ולא אניחך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך ממש
י ולהתחבר שם עם החברים ולהרביץ תורה "כי אזכך לעלות לא ,אעשה

כ אזכך לאיתוקדא על "ואח, ולהשיב רבים מעון, ולהעמיד תלמידים הרבה
ואל תפריד מחשבותיך , לכן התחזק בתורתי ויראתי ועבודתי ,קדושת שמי

ואני האם  ,א המשנה המדברת בפיךיכי אני אני ה ,פילו רגע ממשניותיא
והנה אתה , אני המלמדך להועיל מדריכך בדרך זו תלך ,המיסרת את האדם

והלא הנה הם הדרכים אשר , מתפלל להדריכך בדרכי התשובה והעבודה
  .הוריתיך
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. ון כל ימי חייו ובכל כמה ימים חזר להוכיחו וליסר"המגיד לא הרפה ממר
רק כי תדבק ' עמך וכו' ה ) 35בגיל (  ג"רפ ב לשבט"אור ליום שבת כ .ולדוגמא

כי אלו היית יודע כמה עולמות אתה  ,פעםבבי ולא כאשר אתה עושה פעם 
לא היית מפריד אפילו  ,בונה וכמה עולמות אתה מפריד בעת שאתה מפריד

סמאל ואל תתפתה מן ... ,לכן התחזק ליחד כל מחשבותיך לי ,שעה אחת
ובפרט בעת התפלה . שמכניסים הרהורים בלבך לבטל יחודך' וסיעתא דילי

והזהר מהרבות בשתיית היין ומהרבות  ,הלא הם רודפים אחריך להסיר כוונתך
א לו "ולא תאכל ולא תשתה דרך הנאה אלא כמי שכפאו שד שא. במאכל

 ,סוהזהר להתרחק מאד מן הכע ....  .לעשות בענין אחר לקיום גופו בדבר
פ שידברו או שיעשו דברים "אע ,ודבריך יהיו בנחת ביותר ובלי שום כעס

ה רבן של כל הנביאים כיון שבא לכלל "צא ולמד ממרע ,שראוי לכעוס עליהם
לכן הזהר בני מכל אלו  ,ולמד מהלל וענוה שהיתה בו ,כעס בא לכלל טעות

פרך ככל ובתר כן לגמור ס ,ויצליח במאד מאד ,וארחיב את גבולך בתלמידים
  ...אלהיך ' אשר שאלת מעם ה

והלא אם תדבק בי ובדחלתי תזכה למללא עם אליהו ....... לניסן' ה' אור ליום ב
עוד :..... ,יתאוהוא יהא קאים לקבלך או יתיב ומוליף לך מילין דאורי ,בהקיץ

פ שכל זמן שאתה "אמר תסגף עצמך בכל האפשר ואל תשתה מים הרבה אע
ר בשתיית מים הרבה ולא "מ אתה משביע היצה"מ ,ופאיךר' דבק בתורתי אני ה

עוד אמר איך היית רוצה שאדבר עמך אמש שאכלת צנון .....:נכון לעשות כן
 :מעט מזער' הרבה לכן הזהר ממנו זולת ביום ז

הזהירני על הרהור במשנה תמיד ויסרני  ,עמך כו' ה. לחשון' אור לשבת ח
דיחותא ומלהרהר בדברים אחרים ומה גם לשמוע מילי דב. מלהרבות דיבור

כי סמאל ונחש רדפין אבתרך בהני הרהורין ואת תוקיד לון בקש  ,בעת התפילה
  .....ש ובאשא דהבל דנפיק מגו פומך"דק

, רק כי תדבק בי ובתורתי ויראתי תמיד' עמך וכו' ה, לאדר' אור ליום שבת ו
, וע הזהוכמו שעשית בקצת השב ,ולא תהנה מעולם הזה כלל כאשר הורתיך

פ "ואע ,יצירת הולד יום של' תעניות רצופים כנגד מ' והנה היום השלמת מ
וגם היו בפרשיות מ כיון שהיו ארבעים "מ ,שבהרבה מהם נהנית מעולם הזה

  ..., נתקבלו והנה עתך עת דודים ם"השובבי

דנא מילתא הסכימו במתיבתא דרקיעא וקודשא בריך הוא וכל   ,פרשת ויקהל
וכל  ,רוני לותך לאודעותך מילין חדתין אלין דעד דא לא אתגלובני מתיבתא שד

ועלך לאסתכלא  ,חכימי דרא כד ישמעון מילין אלין מפומך יודון וישבחון לך
ולאייתאה לך  ,ה דעבד עמך למברי יתך מאין"ורחמוי דקוב הטבותי תבסגיאו



ריג                              יוסף     ל          "יוסף קארו זצ' ר             נר              

 נאואף דסרחת גלגל יתך בכמה גלגולין עד דאייתי יתך בהדא זמ ,לעלמא הדין
 ,ובתר כן שבקת תיובתך ,ואוף דסרחת אחדת ביד ימינך ותבת קמיה בהנך יומין

והשתא דקרבת לדחלתיה הא אתינא לאשתעשע בך ולמללא בפומך לא בחלום 
וביומא לא  ,לכן אתקף בי ושבוק עדוני דגופא ,אלא כמאן דמלל עם חבריה

ל בשרא ובלילה לא תשתה אלא כסא חדא ואכו ,תשתה חמרא ולא תיכול בשרא
   .ולא תסגי לאכול מיניה אי בגין בריאותא ואי בגין דכד היא סגיא מתקיף נפשא

תלמידיו בישיבה גדולי ביניהם גם ון הצטרפו קבוצת תלמידי חכמים "למר
שלמה אלקבץ שבא משאלוניקי ' ו הצטרף אליהם ר"ומשנת רפ. עסקו בקבלהו

יבל מגדולי מקובלי לגור באדרינופולי שהיו בידיו מסורות שקיבל מאביו שק
ובין השנים . יצחק די ליאון ועלו במעלת קדושים וטהורים' ספרד ובראשם ר

בליל שבועות ושמעו את דבריו  ן"צ חזו הם בהתגלות המגיד למר"ר –ו "רפ
  .שלמה אלקבץ' וכלשונו של ר. שהיו מכוונים אליהם

ד על ו ואני עבדו ועבדיכם מהחברים לעמו"דעו לכם כי הסכמנו החסיד נר"
כי לא , נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו ותודה לאל כן עלה בידינו

ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ......רק אשר תשמעו ותחי נפשכם, הפסקנו רגע
קול  ,ו"ולמדנו שתי מסכתות זכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד נר

 ,ים והיה הנעימות רבגדול בחיתוך אותיות וכל השכנים היו שומעים ולא מבינ
ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות , והקול הולך וחזק

שמעו ידידי המהדרים , והתחיל ואמר, והדיבור ההוא מדבר עמנו ,מרוב המורא
אשריכם  ,אשריכם ואשרי יולדתכם ,שלום לכם ,ידידי אהובי ,מן המהדרים

ר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה אש ,בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא
ואני מושלכת בעפר  ,אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי

 ,התחזקו ידידי התאמצו אהובי. ועתה החזרתם עטרה ליושנה, חובקת אשפתות
וקול  ,וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא ,ודעו כי אתם מבני עליה ,שמחו ועלצו

ה ובקע כמה אוירים וכמה רקיעים עד "בתורתכם והבל פיכם עלה לפני הק
 ה"והחיות עמדו וכל צבא מעלה להקבומלאכים שתקו ושרפים דממו , שעלה

והנני המשנה האם המייסרת  את האדם באתי לדבר  ,שומעים את קולכם
 ,אבל עם כל זה נתעליתם ,ואם הייתם עשרה הייתם מתעלים יותר ויותר ,אליכם

ועל ידיכם נתעליתי  ,ר נדדתם שינה מעיניכםואשריכם ואשרי יולדכם ידידי אש
ואין אתם , ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה עיר ואם בישראל, הלילה הזה

כאותם השוכבים על מיטות שן שינה שהיא אחד מששים במיתה וסרוחים על 
לכן בני התחזקו ואמצו ועלצו , והוא שמח בכם' ואתם נדבקתם בה, ערסותם

רבי  בואילו הייתם משערים אחד מאלפי אלפים ורו, באהבתי בתורתי וביראתי
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רבבות מהצער אשר אני שרויה בו לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק 
לכן חזקו ואמצו ועלצו בני , בפיכם בזוכריכם כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר

ותורתכם , ואל תפסיקו הלימוד כי חוט של חסד משוך עליכם, ידידי המהדרים
לכן עמדו בני ידידי על רגליכם והעלוני ואמרו בקול רם , ה"קבערבה לפני ה

ועמדנו על רגלינו וקטרי ". ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"כיום הכפורים 
אשריכם בני שובו , וחזר ואמר. ואמרנו בקול כאשר נצטווינו ,חרצנו משתרין

 ,ותכי לא כל העיתים שו, ועלו לארץ ישראל, אל לימודכם ואל תפסיקו רגע
ועיניכם אל תחוס על כליכם כי טוב הארץ , ואין מעצור להושיע ברב או במעט

, לכן מהרו ועלו, הארץ ההיא תאכלוואם תאבו ושמעתם טוב , ונה תאכלוהעלי
ואתם שלום וביתכם שלום וכל אשר  ,ואני אפרנסכם ,כי אני המפרנסת לכם

  . יברך את עמו בשלום' עוז לעמו יתן ה' ה ,לכם שלום

ל הדברים האלה דיבר אלינו ושמעה אזנינו ורבות כהנה וכהנה מענייני את כ
החכמה  כמה וכמה הבטחות גדולות וכולנו געינו בבכיה מרוב השמחה וגם 

ואז נתחזקנו . בשמענו צרת השכינה בעוונותינו וקולה כחולה המתחננת אלינו
  .עד אור הבוקר ולא פסק גירסא מפומנא בגילה ורעדה

נו וטבלנו כאשר עשינו שני ימים קודם ושם מצאנו לשלשה ויהי בבוקר הלכ
ונספר להם את כל , החברים אשר לא נמצאו שמה בלילה ההוא וגערנו בהם

וימס לבם בקרבם וסטרו פניהם וגעו בבכיה וגם , עמנו' הטובה אשר עשה ה
. והפסדנו כאשר אמר למעלה, בסיבתם לא זכינו עודאנחנו התחזקנו כנגדם יען 

והסכמנו לעשות , יתן והלילה הזאת השנית נתחבר ביחד ונהיה עשרה ואמרו מי
וגם , ועם שבלילה הראשון שינה בעינינו לא ראינו אפילו רגע כמימריה. כן

עם כל , ו אחר המנחה וישבנו שם"ביום לא הונח לישן כי דרוש דרש החסיד נר
מחה ומרוב הש, זה שנסנו בעוז מתנינו ועשינו בלילה השניה כסדר הראשון

שהיינו עשרה לא המתינה עד עת קרוא המשנה ולא עד חצות כמה בלילה 
רק תיכף שהיינו קוראים דברות של משנה , הראשון שהיה ממש בחצות הלילה

שמעו ידידים  ,קול דודינו דופק והתחיל ,תורה בהגיענו אל פרשת שמע
ן "המהדרים מן המהדרים הקיצו ורננו שוכני עפר בסוד עפר העליון שני ההי

אשריכם , אשריכם ידידי ,אחר כך אמר, ודברים רבים של חכמה אמר', וכו
, כמה וכמה נתעליתם שאתם עשרה לכל דבר שבקדושה, המעלים אותי

אל תיראו חרפת אנוש ומגדופם אל , אשריכם בעולם הבא ואשרי יולדתכם
ואתם . 'ודעו כי אתם מבני עליה וכו, כי אתם המעלים לכנסת ישראל, תחתו
ואלמלי , וחוט של חסד משוך עליכםוהכבוד חופף על ראשיכם , קים בימתדב

לכן חזקו ואמצו ואל , ניתן רשות לעין הייתם רואי האש הסובבת הבית הזאת
כיום ' "וברוך שם כבוד וכו' שמע ישראל וכו"והעלוני בקול רם , תפסיקו הקשר
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כך בחצות  ואחר. ודברים אחרים כמו חצי שעה וחזרנו לסדר הלימוד, הכפורים
חזר הדיבור פעם שנית ודיבר שיעור שעה ויותר וחזר לשבח עניין  ,הלילה

שאל אביך ויגדך זקניך , ראו השמע עם קול מדבר ככם, רמהלימוד ההוא וא
ולכן .  ואתם זכיתם, אם זה כמה מאות שנה שמעו או ראו כדבר הזה ,ויאמרו לך

ש את רעהו יעזורו ולאחיו ואי, מכאן והלאה תהיינה עיניכם פקוחות על דרכיכם
והחזיקו עצמכם לגדולים כי אתם מבני , והחלש יאמר גיבור אני, יאמר חזק

היכלא דמלכא וזכיתם לפרוזדור השתדלו ליכנס לטרקלין ולא תצאו 
הקיצו בני וראו כי , מהפרוזדור כי אשר יצא מפתח שער הפרוזדור דמו בראשו

, ועתה אל תתלוצצו, לבני חיילוהיו הקיצו ידידי התאמצו , אני מסברת אתכם
וחוט של חסד המשוך עליכם מידי יום ביומו זרו הלאה וטעמו , חזקו ועלצו

כי הנה יום בא . מחמדת העולם היו שמורים, וראו כי אתם שיכורים. אותה
חמדת , ואת אלילי זהבו, ויסיר האדם את אלילי כספו ומאודיו בהנאת העולם

רק שאתם מוטבעים בטיט חמדת , אל ידכםועלו לארץ ישראל כי יש ל. הממון
וראו את אשר זכיתם אתם . דמו בראשו, והיוצא מכם ונזור אחור, הבל והבליו

  . והאריך הרבה בעניין הזה, מה שלא זכו אחרים מכמה דורות

 ,מעיד אני שמים וארץ כי כל זה שדברתי פה ובקונטרס )ש אלקבץ"ואלו דברי מהר(
כי החברים , אחי ועמי שמעו ותחי נפשכם.....,אינו חלק אחד ממאה ואחד

וגם ביום השבת חזר הדיבור , השלמים אשר ראו כל זה רוח חדשה ניתן בקרבם
ואמר פעם  אל החסיד והפלה לשבח את אשר עשינו בשתי הלילות האלה

מאחר שנכנסו לפרוזדור , פקוד לחבירים דיסתמרון מחובייהו, ופעמיים ושלש
כה  ,צא החוצה דמו בראשו ואנחנו נקייםשר יכי א, ישתדלו ליכנס לטרקלין

  )ש"ספר שני לוחות הברית מסכת שבועות עיי. (דברי אחיכם שלמה הלוי אלקבץ

השפיע עמוקות על כל בני החבורה וקבלו עליהם למהר ולעלות  מאורע זה
ץ לשאלוניקי להפגש עם "שלמה אלקבץ יצא בשנת ר' ר. לארץ ישראל

ן יצא לניקופול כדי להפרד "ומר, יו בארץמשפחתו ולסדר את הנצרך למגור
  .מהורי אשתו לפני עלותה לארץ ומשם להמשיך לקושטא להפליג לארץ

צוה עליו ללמוד את כל ששה סדרי משנה בעיון עמוק , מתחילת התגלות המגיד
והבטיחו שבתשלום הלימוד יזכהו להבטחות נעלות בעולם הזה ובעולם הבא 

אור ליום  .הששי והמגיד עודדו וכלשונו ן את הסדר"צ התחיל מר"ובשנת ר
שלום לך ממתיבתא  ,'עמך וכו' ה  )42גיל (  צ"ר אייר ד"כ:ישבת פרשת בחקות

הוו מנהרי לך  אדעד השתא כד הוית נפיק בשוק ,דהא את תנאה דילי ,דרקיעא
 ,הבו יקר לדיוקנא דמלכא ,ומכרזי קמך ,סדרי משנה דידעת' נהורין לקבל ה' ה

פרקים וחצי הא ' מילף סדרא שתיתאה ואוליפתא מיניה יהשתא דשריית ל
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שיתא נהורין נהרין קמך אלא דנהורא שתיתאה לא נהיר סגי אלא מתחזי ולא 
ומהני שית נהורין מתפשטן שית עולימין דמכריזין  ,מתחזי עד דתנדע לכוליה

 ,דאמרית לך אהאי כרוזא אלא דעולימא שתיתאה מתחזי ולא מתחזי מטעמ
ענני כבוד וכלהו מלוין ' נהורא שביעאה ואינון לקבל ז טן אתפשומהני נהורי

ואמר לי שלא אתיר את בת שאלדין .....:יתך ואזלין קמך כמא דאמינא
  ...ושאכתוב לחזק דברי שלא להתירה 

כי מהבטחת המלאך המגיד , ן להתעכב תקופה ארוכה"בניקופול נאלץ מר
י בנות בינתיים נולד לו רק ג שיוולדו לו מאשה זו ארבעה בנים ושת"בשנת רפ

, ב שיהיה חולני וכמעט עוור"הבן שהבטיחו המגיד מיד עם נשואיו בשנת רפ
, ואשתו או היתה בהריון או שהיתה מיד אחר לידת בנו השני שנקרא שלמה

ד "ג יו"פ ונקרא בפי הרב כנה"צ כי נפטר לפני שנת ש"צריך לומר שנולד בסביבות שנת ר(

ן ששיכל את בניו הקודמים חשש במצב זה לעלות "ומר ")הרב הישיש"ט "ל' סי
, מה גם שהיו מלחמות בים בין התורכים לרוסים, לארץ ישראל דרך הים

  .והחליט להמתין בניקופול להתפתחות העניינים

ונתמנה לרב על קהילת , ן את נדרו לעלות מיד לארץ ישראל"תחילה התיר מר
ת תלמידי חכמים שישבו שם התלכדו סביבותיו חבור ,הספרדים המרכזית

ן גם כתב "מר. ומשם השיב תשובות בהלכה לכל הפונים אליו, ועסקו בתורה
  .שם ספר תורה והניחו לשימוש הקהילה ולא העלהו עמו

ש אלקבץ והמגיד "ן ללימודיו בקבלה עם מהר"בשבתו בניקופול התגעגע מר
. דםי וימשיכו שניהם בלימו"התייחס לכך בשיחותיו והבטיחו שיעלה לא

כד תחזי דהרהורין רדפין אבתרך ..... ז לחשון"אור ליום השבת כ.  וכלשונו
' אימא האו  שלמה ידידיכמא דאולפינך ועוררך ן בכוונה "ע שט"אדכר קר

י "ואזכך לאעלה לא ,ובכן יערקון מינך זימנא' קראי ג' צבאות עמנו הני ג
  ......וחברייא לאתעסקא באורייתא  שלמה ידידיולאתייחדא עם 

' שלמה מולכו הועלה על המוקד ונשרף על קדוש ה' ב הקדוש ר"בשנת רצ
' שמע ישראל ה"במנטובה שבאיטליה כשקרא בקול גדול לעיני הרבה צופים 

וזאת לאחר שקרל מלך אשכנז וספרד הסכים לסלוח לו אם  "אחד' אלהינו ה
ילת הנצרות בתח(על אשר התהלכתי בדת ההיא  ",ישוב אל הנצרות ועל כך ענה

ועתה כטוב בעיניכם תעשו ונפשי תשוב אל בית אביה , לבי מר וזועף )ימיו
   ".בנעוריה כי טוב אז מעתה

ס "הוא נולד בשנת ר', שלמה בקדשו את ה' בן שלשים ושתיים היה ר
כשדוד , בפורטוגל למשפחת אנוסים והיה מזכירו של מנואל מלך פורטוגל

הושפע ממנו ומל , ל שבחייברהראובני הופיע בפורטוגל כשליח שבטי ישרא
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יוסף טאיטצק והחל ' את עצמו וברח לשאלוניקי שם למד תורה וקבלה אצל ר
לעסוק בעניין המשיח והגאולה ונדד מעיר לעיר והשיב רבים בתשובה ועודד 

' ן שכל ימיו היה מצפה מתי יבא לידו קדוש ה"מר. את האנוסים לחזור ליהדות
שלמה מולכו ' קרא לרוהמגיד אכן . תי כמותואמר מי יתן מו ,בשריפה ויקיימנו

 'הג "רצ לשבט' ט' אור ליום א .וכלשונו. ן מיתה דומה"והבטיח למרבחירי 
ותתחזק והדבק  ,מצליח' וכל אשר אתה עושה ותעשה ה ,עמך בכל אשר תלך
ואל תפריד מחשבותיך אפילו רגע אחד מלהרהר בעבודתי  ,בי וביראתי ובתורתי

ועכשיו למדת סדר טהרות הלא ....המשנה המדברת בפיך כי אני  ,ובמשניותי
וכד את נפיק לשוקא אינון שבע עולימין דאמרית לך  ,אנא מתלוינא בהדך תדיר

לך דמתחזי ולא מתחזי השתא הא איהו ' וההוא שתיתאה דאמרי ,מכריזין קמך
 רכ עד שתגמור סדרא שתיתאה כלו ובעידן שתגמו"מתחזי אלא דלא מתחזי כ

וכד תגמור למנדע כל סדרא שתיתאה  ,סדרא שתיתאה יתחזי לגמרילמנדע כל 
שתהדר יתהון זמנא חדא  אליף לך שמא דדכרנותא שתדכר כל מתניתא לחוד

ובההוא שמא כל מה דתגמור אפילו זמנא חדא תדכור כאלו גמרת כמה  ,בירחא
והא בגין זכותא דהני מתנייתא  ,ולימודך יהא שגור וסדור בפיך ,זמנין

ופוק חזי . בך ונשיקנא לך נשיקין דרחימו וממשיכנא לך חוטא דחסד מתדבקנא
ואזכך  .מאי אדביקת ולאי דרגא סליקת לאתמללא בפומך כמו דמלילנא בך

נבונים  םדהא כל עמין חכמי ,למגמר חיבורא דילך לאנהרא ביה עיני כל ישראל
יפוצו  .ירויון מדשן ביתך "בית יוסף"ומשכילים ישאבון מחבורא דילך דאקריא 

 ,בבתי כנסיות ובתי מדרשות ושמך יזכר ,חכמות בחוץ תרונה ,מעינותיך חוצה
ופוק חזי מאי . וכל עת שיזכירוך בבית המדרש יעלה ריח אפרך כקטורת בוסמין

 לכוודאתקרי מזכה  שלמה בחיריכך . אדביקת ולמאי תזכה לקדשא שמי ברבים
תסתלק את  כי נמיהו ,וסלק לרעוא על מדבחי ,דאתמשח ממשח רבות עילאה

והא אנא משנה דמללנא בפומך הא אנא נשיקנא לך נשיקין  ,'ותלך ותנוח וגו
הא אנת דאת יתיב רישך בטולא דגדפאי הדרי . הא אנא מחבקנא לך ,דרחימו

לא אתנשי מינך ולא תתנשי מנאי לא  ,עלך והדרך עלי זיוי עלך וזיוך עלי
  ....בעלמא דין ולא בעלמא דאתי 

הלא כשאדם משביע יצרו אפילו ממים הוא מפאת ..... ,ג"רצ בטו בש"אור לט
יצר הרע ונחש וסמאל כי הם רודפים אחריך תמיד ואליך תשוקתם ואתה 

ם ואתה נפתה "והנה אמרת להתענות בשבועות הללו של שובבי, תמשול בהם
הוא חשוב . כי האמת שהתענית בשבועות אלואחר המאכל והמשתה כעת הזה 

, אבל צריך שתזהר מלהשביע יצרך במאכל ובמשתהמאוד ומקובל ומרוצה 
וראוי להמנע  ,פ שאין לך רעב הרבה אתה אוכל ביותר"ועוד שאתה אוכל אע

כי במעט שתאכל הוא יותר  ,כשתרגיש חולשה ורעב לא תאכל הרבה' מזה אפי
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בשעה שהוא ' ואפי ,כי אין לאדם ליהנות מזה העולם כלל ועיקר ,טוב לך
אלא לקיום  וןתות ולשמש ולשאר דברים הצריכים לא יתכומוכרח לאכול ולש

כי אם היה אפשר לעשות הדברים ההם  ,גופו לעבודתו ולא להנאתו כלל
ולא תדבר אפילו  ....., הצריכים לקיום גופו בלי הנאה היה יותר טוב בעיניו

ולבך ולשונך ואיבריך תמיד תתיחד , דיבור קטן אם אינך מוכרח ביותר עליו
ויראתי ותורתי וזכור מה שאמרו על רב שלא שח שיחה בטילה לעבודתי 

כי החושבים במאכל ובמשתה יתדבקו בכחות החצונות הממונות על  ....,מימיו
והמהרהרים ניאוף יתדבקו בכוחות ההם הממונים על , המאכל ועל המשתה

ונמצא , הנאוף והמהרהרים בשררה וכבוד יתדבקו בכחות ההם הממונים על כך
מקלעים נפשו תוך כף הקלע כי מאחר שהכחות החיצונים שולטים בו כאלו הם 

כי בדרך טבע במקום שהוא חושב  .... הרי הוא כאלו קלוע תוך כף הקלע
בני אדם שישבחוך תדאג ותצטער  וכי תשמע .... ומהרהר שם נדבקת נפשו

וטובותיו אשר גמלך מיום היותך ' וזכור חסדי ה ,מאוד ובשום פנים אל תתגאה
' ובכן תשפל ותזכור את אשר הכעסת לפניו ית ,נך בעיני הבריותן חעתה נותעד 

ונוסף על כולן נתנך לחן , ולא די זה אלא שגמלך כמה טובות, ונשא לך עד הנה
, ובכן תכנע ותשפיל לפניו מאוד מאוד, בעיני הבריות עד שהם משבחים אותך

עם החבירים ו שלמה ידידיכי אזכך לעלות לארץ ישראל ולהתייחד שם עם 
לכן ..ותלמוד ותלמד ותשיב כלי אובד כי תלמוד תורה לרוב ותשיב רבים מעון

כי הנני מתקשטת בעדי , אני אני היא המשנה המדברת בפיך, בני הזהר מאוד
  .עדיים קשורי המשניות שאתה קורא בכל יום ויום

ביום ' יענך ה"ט לחודש תמוז שנת "י' ביום א) יג' סי(ת אבקת רוכל "בשו
: ן וכתב לו"את מרניחם אברהם צרפתי ' ר, שנה לפני עליית מרן לארץ "ה"רצ
כי , ושתה בלב טוב יינך, יהי רצון שתתהפך האבל אל אכול בשמחה לחמך"

סביר להניח שהיה זה פטירת בנו הראשון . "כבר רצה אלהים את מעשיך
 אפשר שנפטר כיוון שהובטח שיהיה, מאשתו השניה שהיה כמעט עוור וחולני

  .מקובל גדול שלא היה כמותו חמש מאות שנים והדור לא היה ראוי לכך
ן את "הבטיח המגיד למר, ן באבל על פטירת בנו"בהיות מר ו"בראש השנה רצ

לידת בנו השלישי מהארבעה שהודיעו בתחילת נישואיו שעתידה אשה זו ללדת 
 םום הכפוריליל מוצאי י' חלמתי שהי של ראש השנה' אור ליום א  .וכלשונו. לו

ר שם טוב אדרוטל "ולא הייתי נזכר שאמרנו ביום סדר עבודה ולא וידוי ה
והייתי אומר בלבי שמא ישנתי בעוד שהקהל היו  ,והייתי נפלא על הדבר

כ נזכרתי שלא התפללנו תפלת נעילה והייתי משתדל שנחזור "אומרים ואח
חשכה עדיין י ש"בלבי שאעפלהתקבץ כדי שנתפלל תפלת נעילה והייתי אומר 



ריט                              יוסף     ל          "יוסף קארו זצ' ר             נר              

כ "ובין כך ובין כך ננערתי משנתי ושניתי משניות ואח ,עת הוא לתפלת נעילה
יומא דין קדישא ' והא על חלמא דחזית אית לך לאתענא.... 'נאמר לי חזק וגו

והא היום כמה שנין אתחזיא לך בהאי יומא חלמא דאיבעי לך  ,ולאשלמא ליה
ת משלים ליה והוית צם נמי ואילו הוי ,למיצם עליה וצמת ולא אשלימת ליה

להן יומא  .באידך שנין יומא קמא דראש השנה לא הוה עבר עלך מה דעבר
ורזא  ,ה"קדישא הדין צום קמיה מארך והכי תצום תדיר כל יומא קמא דר

דמילתא משום דיומא קמא רמיז לגבורה איבעי ליה לבר נש למימסר נפשיה 
אבל . והכי תכוין את ,דדינאובהכי משתכיך תוקפא  ,ליה דוגמת עקידת יצחק

ואיהו עלמא דמיכלא ' ביומא תניינא לא אבעי למיצם משום דאיהו רמיז למלכו
הדין תזכה ' ובצומא דתצום ביומא קדיש. להכי אבעי למיהב ליה חולקא

למיהוי לך בר דכר בהאי שתא מהאי אתתא כשרה דילך והא אזכך למיעל להר 
גמור סדר טהרות מקמי יום הכפורים ועביד דת ...' קדשי ותלמוד ותלמד וכו

  .וטוב לך ואתה שלום

' אור ליום ג .ן לצאת מיד לארץ ישראל וכלשונו"ו לחץ המגיד את מר"באדר רצ
כי עם היות שבתחלה אנוס היית וגם שנה  ... ו"רצ לאדר' שהוא ל' ח אדר ב"ר

אבל אחר כך למה לא יצאת ללכת  ,אחת אחר שהתירו לך לא היה לך לצאת
י שהיו אז מלחמות היית מתעכב באדרינופולי עד עברם והיית "כי אעפ ,י"לא

כ וגם לא אותה סבה לבדה "מ אין עליך אשם כ"אבל מ ,מזכה את הרבים
וגם פה הרבצת תורה וגם מתביישים  ,הבנים אלא שסייעה קצת תשגרמה מניע

לא  ,ממך מלחטוא ומה שאמרו למלאך הגואל שצריך באותו פרק ובאותו מקום
י תעבור דרך שם ותהיה שם "עכב שם בשום פנים רק שדרך עלייתך לאשתת

י ואם קודם לכן תרצה "ואחר תעלה לא ,ורבים ישובו מעון על ידיך ,קצת ימים
כי לא על זה אמרו למלאך  ,ללכת לשאלוניקי לתקן ספרך כאשר עם לבבך עשה

ב וכן אני אומר לך שתזהר ותשמר שלא תתייש .הגואל אלא שלא תתיישב שם
  ...עוד אמר לי שהגוף צריך לסגפו ,י"בשום מקום אלא תעלה לא

ועל האיש  ....עוד אמר לי שאזהר מלקבל הגיורת שהיא מתגיירת מאהבת איש 
והאשה הבאים להתגרש אם יחזרו לפניך הטפל בהם כי בודאי לא יעלה זווגם 

  .יפה לעולם
קבלוהו חכמי ן ויתר על הרעיון לצאת לשאלוניקי ויצא מיד לקושטא שם "מר

ובבואי לארץ הלזו  .המקום בכבוד רב וחתם עמהם על פסקי הלכה וכלשונו
א מאדרינופולא עברתי דרך קושטאנדינא ליכנס בספינה ושם "צפת תובב

ן ציין שיצא "מר) ג"ע' ת אבקת רוכל סי"שו.......(בקושטא הראו לי צוואה אחת
  .י"כו לאמאדרינופולי כי ראה את שהייתו בניקופול כארעית בדר
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והמגיד העיר  ,ן בקושטא והתארח בבית חכמיה"את חודש ניסן כולו עשה מר
לו שעקב כך שאינו בביתו אלא סמוך על שולחן אחרים שישנה ממנהגו 

והלא ביומין קדמאין הוית  .....ו "ח ניסן בשנת הרצ"אור לר .וכלשונו, בסיגופיו
וזכו הוה  ית אכיל נהמאלא הו חול המועדואוף ביומי  ,מתענה אוף ביומי ניסן

והכדין יהא  ,ברם השתא דאת קדם בני נשא לא תזלזל ביומי ירחא דניסן ,לך
 ,אכול בסגופא לחם צר ומים לחץ כדאת עביד האידנא' וה' בב ,סדורא דילך

ובשאר ימי השבוע אכול מאי דתבעי ושתי כסא חדא כמא דאת עביד האידנא 
אבל בגין דלא תתבטל  ,תא בידך הואכסי רשו' ואי תבעי למשתי עד ג ,בלילייא

 .....מפתגמי אורייתא יאות לך למזהר בחמרא 
דיליה ' ה וכל בני מתיבת"שדר קבו .... ניסן' ד' ו אור ליום א"שנת הרצ 

ואוף עתיד  ,ה"בגין דתבת בתיובתא קמי קב ,לאודעותך דכולהון משגיחן עלך
ולכן  ,דקדישין ותסתלק בגו סילוקין עילאין ,על קדושת שמיה אלאיתוקד

מזמנא לך בגו צדיקייא קדישייא חולקא שלים דנהיר בכמה מרגלין  אמהשת
ולכן כולהו  ,ועטורא קדישא בכמה ספירין ומרגלאן ואבנין דיקר ,ואבנין

ולכן מהיום והלאה אתחזק . מתיבתא דרקיע תבעין בשלמך ובעו ביקרא דילך
 ,תדבק בדחלתיהוא ,ה"שלימתא קמי קב אעצמך בהאי חזקה ותוב בתיובת

ואתתקף בדחלתא  ,ואוקיד להנך מחשבתין בעידן צלותא או בעידן לימודא
  .ה תדיר"ובאורייתא דקב

בבואו לצפת נכנסה אשתו להריון מהבן השלישי כמו שהבטיחו המגיד בשנה 
אור ליום  .וכלשונו. ה בניקופול"ואז התייחס המגיד לפטירת הבן בשנת רצ, זו

 ,בהדי כבשי דרחמנא למה לך ,'עמך וגו' ה  ,ו"רצ א לחדש אב"שבת נחמו י
בשמחה מאד  תואילו הוית ידע כמה טיבו הוה לך הוית מברך ברוך דיין האמ

 אש השת"רבא וכ אזמנא תבת בתיובת אוהא בההו ,עליה שהחיינו תכדברכ
  .... קדישא אוהא אגלה לך רזין עלאין בפרשת

בצפת ילדה . וכדלהלן ט והניח אשה ללא בנים"נפטר בצפת בשנת של בן זה
ד את בנו הרביעי שהבטיחו המגיד שתלד אשה זו "אשתו בסביבות שנת שי

  .ל וכדלהלן"גדליה שנשא את בתו של האריז' ונקרא ר
  בצפת

, ן עם אשתו ובנו שלמה לצפת כששמעו הולך לפניו"ו הגיע מר"רצ בקיץ
היה ר יעקב בירב ש"מיה ובראשם מהונתקבל בה בכבוד גדול על ידי כל חכ

  .הראשי שהכניסהו מיד לבית הועד כחבר מן המנין הרב
הגיע לעיר פיס  ,יעקב שכאמור בגיל שמונה עשרה שנים בזמן הגירוש' ר

ע בא "ובשנת ר ,כהן בה כרב ואב בית דין שמונה עשרה שנים ,שבמרוקו
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ד בא לצפת והקים בה "ובשנת רפ ,למצרים ופתח שם ישיבה והעמיד תלמידים
 שהורכב "בית הועד"הוא הקים את . וכר כראש רבני העירגדולה והישיבה 

ועמהם עוד חכמים מופלגים בתורתם שהוו בית דין  ,בעירמרבני הקחילות 
או שנחלקו בהם  ,מרכזי ליהודי העולם שפנו אליהם בשאלות קשות בתכנם

  .יעקב וחכמי צפת דנו בדבר וכהחלטת הרוב פסקו והורו' רבני אותו מקום ור
משה בן יוסף טירני שאביו ודודו היו ממגורשי ' למידיו בצפת היה רבין גדולי ת

הוא נולד באדרינופולי בשנת . "ט"המבי"הידוע בכנויו . ספרד וגדולים בתורה
. וכבר בגיל עשרים כהן כרב קהילת הספרדים שם ,ס ובצעירותו עלה לצפת"ר

ביניהם בישיבתו של רבי יעקב למדו רבני הקהילות שבעיר והפכו לתלמידיו ש
ובבא מרן לצפת הפך לאחד מעמודי התווך של בית הוועד . ט"התבלט המבי

, יעקב בירב שמע ממנו הרבה תורה קיבל את מרותו' והיות ובראש עמד ר
  .והפכו לרבו

ן ישיבה אליה נאספו מאות תלמידים מתפוצות הגולה ושתו "בבואו פתח מר
ת ובקש את עזרתם ן דאג לצרכיהם ופנה לכל התפוצו"מר. את תורתו בצמא
המגיד עודדו להמשיך בסיגופיו לזכות להיות ראש ישיבות  .ונענה ביד נדיבה

וכמו שאמר לו כל השנים שיזכה לזה בארץ ישראל בזכות  ,ופוסק הדור
עמך ' ה ,ז"של חג הסוכות שנת הרצ' אור ליום שבת יום א.וכלשונו. הסיגופים

או אליך אילו היית סובל הנה היסורין האלו שב ,'בכל אשר אתה עושה וגו
אותם ולא היית מפריד מחשבתך מהתורה אפילו רגע היית מתעלה במעלות 

אכן מאחר שסבלת אותם והצדקת עליך את הדין הרי  ,רמות שלא תוכל לשער
 ...הם לך מזבח כפרה 

הזהרני לתת חלק בכל שבוע לחכמת , ג לטבת"אור ליום שבת י' שנת ש 
ש ובתפלה "ר רק לכוון תמיד בק"ורי היצההקבלה ושלא להתפתות אחר הרה

  .ואתה שלום' ולבטל כל הנך הרהורין וכו

רק כי תדבק בי ובתורתי  ,'עמך וכו' ה  .'לאדר שנת ש' יום שבת פרשה תרומה ז
ואל תמשך אחר הנאת המאכל  ,ואל תפריד מחשבתך כאשר אתה עושה ,'וכו

להתענות בכל כי אחר שזכית להתנהג בקדושה  ,והמשתה כאשר אתה עושה
ומי שמתענה גם בלילה הוא ..... .יום אין לך להמשך אחר תענוגי מאכל ומשתה

' דהא כד את נפיק לשוקא ז .......... עלוי גדול לפי שעושה מהגופני רוחני
ומכריזי קדמך הבו יקר לדיוקנא  ,עולמין דילי וכל חיילין דילהון מלוין יתך

דהא האי תנאה דילן גמרא  ,דמלכא ופנו מקום לדיוקנא קדישא ,קדישא דמלכא
  ....דילן סברא דילן 

ם שכתב שאם "יעקב רעיון מהפכני ליישם את דברי הרמב' ח הגה ר"בשנת רצ
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יתאסםו החכמים שבארץ ישראל ויסמכו אחד מהם בסמיכת חכמים שהיתה 
י בזמן הסנהדרין אותו אחד יהיה דינו כסמוך לכל הלכותיו לדון "נוהגת בא

ויוכל לסמוך  ,ענשים וקנסות כדין בית הדין הגדול של הסנהדרין ולהורות בדיני
ומרעיון למעשה התכנסו כל חכמי צפת . לכל מי שראוי לכך שיהיה במעלה זו

יעקב סמך ' ר. יעקב לסמוך בסמיכת חכמים' עשרים וחמש במספר וסמכו את ר
די ישראל ' ר, ן"מר, ט"ארבעה חכמים שנראו לו כראויים למעלה זו והם המבי

לוי בן חביב רבה של ' יעקב שלח כתב סמיכה לר' ר. אברהם שלום' ור, קוריאל
והנושא הפך למחלוקת סוערת . ירושלים שהתנגד לכל העניין ויצא בתוקף נגדו

ן הסכים בלב ונפש עם הסמיכה ומסר את "מר ,בין חכמי ישראל של אותו דור
ת את דברי ולדחו, נפשו על קיומה ונאבק בכתביו לקיים את דעת רבו

המגיד עודדו למסור עצמו על העניין והבטיחו שזכות זו תעמוד לו . המתנגדים
עמך ' ה, ג"לניסן שנת הש' אור ליום שבת ה. וכלשונו. שיתפשטו ספריו בעולם

' ,דבגין דבמקום המשפט וכו ,והלא אתגזר עלך מיתה', רק כי תדבק בי וכו' וכו
, ובגין כך איתגזר עליך מיתה ,עתוכד סליקתא הרהרת במאי דלא חזי כמא דיד

י "יעקב בחירי ומשה ברירי ורשוכן , אלא דאנא המשנה אוליפת עליך זכות
ה "ותוספות וכולהו אמוראי ותנאי דאת מתעסק בפתגמיהון קמו כולהו קדם קב

 ....... ,ובכן פדאוך מהמיתה ונגזרו עליך תחותה הנך מרעין דעדו עלך, וצלו
אני היא  ,ואני האם המיסרת את בניה ,רת בפיךובכן אני אני המשנה המדב

כי  ,'בגין דיהא הדרי עליך והדרך עלי וכו ,ואדבק בי תדיר ,המתחבקת עמך
ויען כי  ,ארוממך להיות שר ונגיד על כל גולת ישראל שבמלכות עראביסטאן

תזכה להיות מוסמך מכל חכמי . מסרת נפשך על חזרת עטרת הסמיכה ליושנה
   .ועל ידך אחזיר הסמיכה ליושנה ואזכך לגמור חיבורך ,רץי ומחכמי חוץ לא"א

ן לראש בית "ו במקומו את מרקבליעקב בירב וחכמי צפת ' ו נפטר ר"בניסן ש
וכולם שלחו  ,ן בכל ארצות הגולה"דבר זה הגדיל את עצמתו של מר. הועד

ואת  ,ואת בניהם ללמוד בישיבותיו. לבית הוועד את ספקותיהם בהלכה
יעקב אמר לו המגיד פעם ' כבר חודש לפני פטירת ר. קתםתרומתם להחז

אזכך  ,'עמך וכו' ה. ה"שנת אש, ב לאדר"אור ליום שבת י .וכלשונו. נוספת
רק כי  ,ולהדפיס ספריך ולפשטן בכל גבול ישראל ,להעמיד תלמידים הרבה

כי  ,תדבק בי ובתורתי וביראתי ותדיר כל מחשבותיך יהיו בי באימה וביראה
ה "וכמאמר דהע ,ה נגד עיניך ככתוב בכתב דיו שחור"יר שם ההויתדיר תצי

 . ...' ובכן תכנע ותחרד תמיד מפני ה, לנגדי תמיד' שויתי ה
צוני , עמך' ה ,ב לאדר הראשון"ה אור ליום השבת כ"פרשת ויקהל שנת אש

 :שאתן בכל שבוע חלק לקבלה
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ק ביראתי רק כי תדב ,'עמך וכו' ה .ט"ח לאלול שנת ש"אור ליום שבת כ
דהא הוה גזיר  ,ה"והלא לך למחזי סגיאות טיבו ורחמוי דקב. .... ,במשניותי

ה לאצערא לך למיתב "ואקדים קב )קודם שנת ארבעים( 'עלך מיתה קודם המ
 אובההו ,והא שדר קמך כמה אורחין דתקון לאשלמא נפשך ,בתיובתא קמיה

אורחך ויהבת ובתר הכי שבקת  ,'תיובתא דתבת קמיה אוריך יומך טפי ממ
והשתא דאת ביומי סיבו  ,להנך סטרי במיכלא ומשתייא והרהורין אדוכתא טוב

להן אזדהר דלא לאפסקא  ,אהדר קודשא בריך הוא לאערא יתך ושרית למיתב
וייחד לבבך תמיד לעבודתי  ,בכיסופין והנאין כמה דאוליפתך אכלל ולאזער

ובשעת תפלה כל  ,ביראתי ומשניותי כי אם ,דלא להרהרא בשום מלה כלל
 תולא אעזבך עד אשר אם עשיתי א ,מחשבתך יחד לי בלי שום הרהור אחר

  :להן אתקף טובא בדחלתי ,הכל אשלים ,אשר דברתי לך לצורכך
ן בענוותנותו הגדולה השיבו "ז להתגורר בצפת ומר"ג עלה הרדב"בשנת שי

  .בראש הועד ולהיות חותם ראשון על הפסקים והתקנות
ן בנו הרביעי שהבטיחו המגיד שתלד "ז נולד למר"חילת שטו או ת"בשנת שט

א "הנשואין היו בשנת של. ל"גדליה שנשא את בתו של האריז 'אשה זו ונקרא ר
זל היה בן שלשים ושבע ובתו כבת ארבע עשרה בערך דהיינו ילידת "כשהארי
בתחילת  .ז וסביר להניח שהחתן היה בן שש עשרה ולא יותר מבוגר"שנת שי

ומיד הודיעו המגיד שהגיע ) אולי בלידתה(ן "ז נפטרה אשתו של מר"שנת שט
אור ליום שבת . וכלשונו. תור אשתו השלישית להנשא לו וכבר מזומנת לו

רק כי תדבק בי ביראתי ועבודתי  ,'עמך וכו' ה, ו"פרשת זכור שנת השי
, ומעט בהנאות בתכלית ,ולא תפריד מחשבתך ממני אפילו רגע ,ובמשניותי

ואם כה תעשה  ,אכלך כשאתה תאב ביותר לאכול או לשתות תסלק ידךובעת מ
ושולחנך יהיה מזבח ממש , בכל סעודה כאלו אתה מקריב בכל סעודה קרבן

  ..והנה זימנתי לך את פלונית היא חברתך וזוגתך, לזבח עליו יצר הרע
זכריה זעכשיל ורנק מחכמי ' ן לאשה את בתו של ר"בשנה זו נשא מר

יצחק ורנק התכתבו בענייני הלכה ' שגם הוא וגם בנו ר ,שליםהאשכנזים בירו
סביר שזה היה (היתה זו אלמנה צעירה בסביבות גיל שלשים וחמש . ן"עם מר

שלומל על אירוסי בנו ' ג עוד היתה בחיים בצלילות הדעת וספרה לר"גילח כי לאחר שנת שס

בגיל ששים  ן שהיה"אמא לילדים שחפצה להתחתן עם מר) י"ן לבת האר"של מר
ושמונה בגלל אהבת התורה שהיתה בה וראתה זאת כזכות עבורה ואהבה אותו 

ן "משפחתה שהיו עשירים ראו בשמחה את הדבר והכניסו למר. אהבת נפש
ן התלבט בינה לבין הצעה נוספת שתיהן צעירות "מר. נדוניא כספית גדולה

ן שלא "ומר ,ן שרצה בנים נוספים חיפש אשה המסוגלת ללדת"כי מר, בגיל
הרגיש שמשמים מכוונים , משפטים' רצה לשאת אלמנה בגלל דברי הזוהר פ
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ולאחר נשואיו בא אליו המגיד וגילה לו העניין , אותה אליו כי היא בת זוגו
בשנייא קמאי הודעתיך רזא והלא ....... ,ז"שי ג לטבת"ליל שבת כ .וכלשונו

האי איתתא דילך מאן והשתא אתינא לאודעותך רזא ד. דגלגולא דנשיא דילך
ה דעביד עמך למיהוי אתתא זכאה כי "ובכן תשמודע רחמוי וחסדוי דקב .היא

ח כשר אבל כד תינדע מאן הוה בגלגול תתבהל "דהוה תהאי דהא אודעתך 
והלא . וחלא לך למינדע. ותנהג בה יקר סגי ותכסוף מלשמשא עמה דרך הנאה

שוהה וחזר ואמר הלא לך וכך היה אומר יותר משעה אחת והיה . לך למינדע
ה שדרני לאודעותך "כאלו מסרב להודיעני עד כי לבסוף אמר והא קב. למינדע

דבני נשא לא ידעי מאי בעו  בגין דתשמודע מה מתנה רבה יהיב לך ותינדע
בהאי עלמא דכתיב החיים יודעים שימותו כלומר לא ידעי מלה אחרא בודאי 

עא כלל והכי את הוית מהדר למיתב אלא שימותו אבל בשאר מילי לית להון ידי
ה אחזי לך בקדמתא דהיא דילך בגין לשככא דעתך ואוף "וקב. אתתא זעירא

בגין דאי הוית מתיאש מההיא הוית נסיב דא ועד כאן לא זכית בה ולהכי איבעי 
דיחזון לך דאידך היא דילך בגין דתתעכב ההיא זימנא ותזכה למיסב לה על ידי 

והלא לית לך לגלויי הא מילתא דבעינא  ,יא דאיתעניתדההוא סיגופייא ועינוי
דאודעותך לשום בר נש אלא למאן דאתן לך רשות ואוף לא תיכתוב יתיה 

הלא לך למינדע דבקדמיתא הוה ובתנייתא . בגוונא דינדעון למקרי ליה בני נשא
והא אודעותך רזי דליה  תניינא הוי כילי בממונו' דההיוהא ידעת . הוה

ולאישתלמא על ידך וזכאה את דתזכה על  הלקבלאה עונשי אדאיתגלגל השת
והיא תזכה דעל ידי ממונא דאיתיהיבת . ידה לבנין ולמילף אורייתא בפה ובכתב

י שירותא דמשרת לך תזכה למילף אורייתא בפה ובכתב וטובך דזכית "וע. לך
פקח עיניך וראה שוממתיך וסגיאת רחמוי  לכן ,לאשתמושי בכלי קדושה כזה

  .ואתה שלום. ה דעביד עמך"וי דקבוחסד
שולחן "ן את כתיבת ספרו "לאחר למעלה משנה מנשואיו סיים מר ,ח"בשנת שי

ויזכני להוליד בנים , לחדש כנשר נעורי, יחמול עלי' שה"וכתב בסופו " ערוך
ראה ". (היא אוצרם' יראת ה. זכרים ועוסקים בתורה ומורי הוראות בישראל

אבל עברו כעשר שנים מאז נשואיו ואשתו טרם ) ז"שסה ו"עמוד שכ "יוסף בחירי"
. ואז בא המלאך המגיד וגילה לו סודם של דברים והבטיחו בנים ממנה. נפקדה

הלא אודעתך בשבת ', עמך וכו' ה ,ו"שכ, ו לטבת"אור ליום השבת י .וכלשונו
והשתא אתינא לאודעותך רזא דהאי איתתא ', שעבר רזין דתרין נשי קמיית

ח כשר אלא דהוה "א לך למינדע דהאי אתתא הות בזמן עבר זכר תהל, תליתאה
וגם הוי כילי בחכמתו ולא היה רוצה , כילי בממוניה ולא הוה עביד מיניה צדקה

ללמד לאחרים ועל כן נענש להתגלגל בנקבה מדה כנגד מדה הוא לא היה רוצה 
ר להשפיע לאחרים כעין אותם שמזכירים אותם לגנאי כי על הראשונים נאמ
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זכר צדיק לברכה כלומר הצדיק הוא משפיע לאחרים הוא גורם שצדיק יסוד 
וזה שאמר זכר כלומר שיסוד הוא גורם שיעשה , עולם ישפיע בכנסת ישראל

ולפיכך אינה יולדת בחברתך אבל אני אעשה שיתנוצצו בה נצוצות , פעולת זכר
מלמד שלא  ,האמור ברות "לה הריון ותלד בן' ויתן ה" וזה סוד ,מנשמת נקבה

שנשמתה היה נשמת זכר כי היא הוא הדבר שאמרתי  ,היה לה עיקר מטרין
ועל כן נתגלגל זה ....וכבר אמרתי שנשמת תמר היתה נשמת זכר, היתה תמר

ולכן תראה כי היא  ,בנקבה שהיא מושפעת ותמיד היא צריכה מי שישפיע עליה
להשפיע תורה  עושה צדקה לרוב וגם היא אוהבת אותך מאוד לפי שאתה עוסק

אם במה שאתה מרביץ , אם במה שאתה עוסק וכותב ספרים ללמד לאחרים
והנה מאחר , ולפי שבדברים אלו הוא תיקונה על כן היא אוהבת אותך ,תורה

אינך בן זוגה ולא זכית בה אלא מן ההפקר דוגמת בנות שילה שהיא נשמת זכר 
ד היום כי זכר מזכר ומטעם שנשמתה נשמת זכר לא נבנתה ממך ע, לבני בנימין

דע שהטעם , ואם תאמר אם כן איך נבנתה מבעלה הראשון. אי אפשר להוליד
מפני שהוא היה בו נצוצות נקבה ומאחר שהיה בהם כח נשמת זכר וכח נשמת 

כי , פ שהוא משכב הפוך היא למעלה והוא למטה"נקבה היה אפשר להוליד אע
שלא יבואו לערבב סדרי על כן אסרו חכמים ונבונים לשמש בענין זה כדי 

, ומכל מקום כיון שכח זכר וכח נקבה נמצא בהם יש בהם כח להוליד, המרכבה
והנה סיבת עכבת לידת אשתך זהו בסבת שנשמת שניכם נשמת זכר  ......

, ועכשיו כבר התנוצצו בה ניצוצות נשמת נקבה ועל ידי כך תקבל הריון ממך
שנצטערה על ידי שגלית  י מעשיה הטובים ועל ידי הצער"וזכתה לכך ע

י הצער שנצטערה בשירות חולייך כי כל כך זוכה כשיסורים "וגם ע. מאצלה
והטעם לפי . באים עליו כשסובלם בסבר פנים יפות כמו שזוכה בעשיית מצוה

שעל ידי היסורים בגוף מתחלש כח הטומאה ומזדככת הנפש מטומאת זוהמת 
 ,ניצוצות הללו מנשמת בת זוגך והנה נתנוצצו בה, הנחש ונשארה טהורה ונקיה

י "ועד עכשיו לא היה אפשר מפני שהיתה נשואה לאחר ועכשיו נתאלמנה וע
נתנוצצו ממנה ניצוצות בזוגתך זאת כדי שתוליד ממנה כאשר ' הזכיות הנז

י הדברים האלו הנזכרים זכתה להתנוצץ בה ניצוצות נשמת נקבה "אמרתי וע
  .הבטחתיך ואמרתי לך ואתה שלום בנים זכרים כאשר ךועל ידי כן תלד ל

' וכשבא ר ,ן חולה מסוכן שהכרתו טושטשה מאוד"ו היה מר"לפני שנת שכ
שלמה כנראה ייחד מיד איזה ' ר. ן ושמח"שלמה אלקבץ לבקרו הכירו מר

נטל כבד היה זה על אשתו . ן לאיתנו"ושב מר, ייחודים לרפואתו שעזרו
ה לזכות ללדת בן תלמיד חכם הצעירה לטפל בו שקבלה עליה באהבה וגרם ל

ובא המגיד לספר לו סוד העניין  .ן וכאמור בדברי המגיד בקטע הקודם"למר
ו "בצפת שכ ' לאדר ב' אור ליום שבת ד .וכלשונו. ומה נעשה אז בשמים בדינו
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דהא בזמנא דהוית מרע כמה סניגורין וכמה קטיגורין קמו עלך כמא .... 
דהוית מרע טובא הא אתגמר דינך אלא  דהודעתך דבההוא ליליא דשמחת תורה

דעתיקא דעתיקין אתגלי עלך בזוהר לבינוניתיה ורחם עלך בזכותא דהנך 
מתניתא דהוית מתנית בגו מרעך ומהרהר בהון ובתר הכי אנהר לך למקרבא 
לדחלתיה ואערע קמך שלמה בחירי למחזי אי תנדע ליה וזכו הוה לך 

ית עלך חובין ג דא"אע .... יתידאשתמודעתא ליה ואוליפתא מיניה למדחל 
 הני מילי ,ה וותרן יוותרון מעוי"ג דמאן דאמר דקב"ואע, ה ייותר לון גבך"קב

ה שביק לון "ותוהים על הראשונות קב םכד לא תייבין אבל כד תייבין ומתחרטי
  ..ויהיב לון אגר טב 

תי רק כי תדבק בי ובתור ,עמך וגומר' ה ,ט לטבת"ח אור ליום שבת י"שנת השכ
והנה  ..... ,רגע מתורתי ויראתי ועבודתי' ובמשניותי ולא תפריד מחשבתך אפי

כי כל ישיבה שלומדים יש דוגמתה למעלה ' אזכך להעמיד תלמידים הרבה וכו
וכד אינון מפלפלין הדברים  ,ומתיבתא דילך היא לקבל מתיבתא דעתיק יומין

 :שמחים כנתינתן מסיני
דכרנותא דאמרית לך דא הוא דקדם דתשרי והלא שמא ד...., ט"שכה "אור לי

זמנין ' י "יחלתני רזכור דבר לעבדך על אש"תימא קרא ד ,למילף מאי דתבעי
מילה  םואזדהר דבמאי דתקבע למילף בההוא זימנא לא תפסוק כלל בשו

ובהכי אדכר לך כל מאי דתילף בההיא שעתא וכן בכל זימנא  ,אממילין דעלמ
לקבל ' זמנין שית סליק לס' תבין וי' א אית ביה וורזא דמילתא דהאי קר. וזימנא

ב אתוון במנין אתוון דאורייתא דאינון לקבל "ואית ביה כ ,'ספירן דסלקין לס' ו
דכל חדא כלילא  ,ב סליק לך לקבל עשר ספירות"ב זמנין כ"וי ,ב הויות"ס וי"י

אשתכח דסלקין ' וכל חדא כלילא מי ,מדינא ורחמי אשתכח דסלקין לעשרין
   :ך"הא הכא ר ר"ל

בליל הברית בא , ן להריון וילדה בן זכר"נכנסה אשת מר ט"בתחילת שנת שכ
  .וכלשונו. המגיד ואמר לו שיקרא לבנו יהודה

שמא ....  )ישמרהו אלהים=(  א"ט יום ברית הילד י"ו לאלול שנת השכ"אור לט
ר אש' ותשבח לה ,והוא יהיה סימנא לך בתודה ,דילד דתימול יומא דין יהודה

והא ממרי בסעדך לזכותך להדפיס  ,הפליא חסדו ורחמיו עמך להאיר אליך פניו
ועל  ,ולחבר כל מה שבדעתך לחבר ספר כסף משנה וספר קופת הרוכלים

..... המשנה ועל המקרא וכל העולה על לבך על תורתי ולירד לחכמת הקבלה
 על דבר השכחה אשר שאלת כח לזכור מה שתקרא שלא תשכח אותו בטבע או
' בשמות הדרך היותר נקל הוא סוד שזכור תזכור סוד האלפא ביתא אות הז

שבעה פעמים בבקר בבקר ולא תשכח מה שתקרא בבקר הפנים אל פני מזרח 
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ן הוא "כ תזכור אותו פעמים לדרום ולצפון ולמערב ותזכור כי סוד הזי"ואח
פעמים שבעה ושיעלו לחמשים שערי בינה וסוד ' השמטה העליונה בסוד ז

ועם זה הסוד לא תשכח דבר בזוכרך אותו  הן יפתח לך שערי חכמה העליונ"הזי
שמות ' הזאת ושסוד הז התאסוף אותם ותזכור אותם עם הכוונוכל פסוקי זכירה 

ובטבע ובמלאכה יעשה הדבר  ,אן אזי תזכור מה שתקר"יחד בסוד זייהיו עמו 
פראן ועם זה יוסר א ופרח מאסיאה וזע"א וקניל"וגינס' הלזה קח אגוז מושקאד

  .ליראיו' ובמלאכה סוד ה ,כח השכחה כנודע

היה מרן ראש אלפי בני ישראל והנהיג את ) ה"ניסן של -ו"אייר רצ(ל שנים "ט
א שהוסיף את "גם הרמ ,ישראל בכל מקומות מושבותיהם ממרומי העיר צפת

גרם בכך להתפשטות הספר בכל מזרח אירופה  ,הערותיו לספר שולחן ערוך
כל "ן "כתב במכתבו למרא "הרמ , תו לספר יחיד שקובע את ההלכהוהפיכ

ראש אלפי ישראל לנצח ן "מרונשאר ". כחולק על השכינה' החולק על כב
  .נצחים שהנחיל לנו את דרך ההלכה אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה

 ,ן חמש ישיבות שכללו כאלף מאתיים תלמידים בכל מחזור"בצפת פתח מר
לכל . אלפי תלמידים שמהם יצאו כל גדולי הדור שלאחריווהגיעו לעשרות 

ן היה ראש "ן הבוגרים ומר"אחת מהישיבות עמד ראש ישיבה מתלמידי מר
 . ראשי הישיבות שעקב אחרי כל תלמיד ולימודו

ן גם סמך מאות תלמידים לדון ולהורות ושלחם לעמוד בראש הקהילות "מר
ת והפכו למורי הוראה לדור עשרות מהם הוכנסו לבית הועד שבצפ. שבגולה

כפי שנסמך  דו בסמיכת חכמים הראויה לסנהדריןובחלקם אף נסמכו על י. כולו
משה גלאנטי ' ן בסמיכה זו היו ר"בין אותם שסמך מר.  יעקב בירב' י ר"הוא ע

ן מילאו את "משה אלשיך ששניהם ישבו בבית הועד ולאחר פטירת מר' ור
ן עוד בצעירותו בראש אחת מחמש "רמשה גלאנטי העמיד מ' את ר. מקומו

חיים ויטל ממלא מקום ' משה אלשיך סמך את תלמידו ר' ור, ישיבותיו
  .בסמיכת חכמים זו, ל"האריז

ב ביקר בישיבתו של "אהרי איש צנעא שהגיע לארץ בשנת שכ'זכריה אלצ' ר
הוא מדבר תחילה על רגשי . ן"ן בצפת ומספר את התפעלותו ממנה וממר"מר

המאור הגדול "ובעיקר מול , י"קפוהו מול חכמתם של חכמי אהנחיתות שת
כי בלבו התלמוד / אשר מישיבתו חכמי צפת לא יסורו / יוסף קארו ' החכם ר

/ גלויות ונעלמות / וחוץ מכמה חכמות / אחר ישיבתו שבע שנים סגור / אגור 
  ".בלבו חתומות

. תלמידים זכריה תיאר את מרן דורש בשבת בפשט ובקבלה מול כמאתים' ר
ומרן , והתלמיד הרשים בדבריו, כ רמז מרן לתלמיד אחד לדבר על הנפש"אח
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כ "ואח, כ קבע מרן לכל תלמיד אלו משניות ילמד"אח. הגדיל לו את המילגה
כ כי אותו תלמיד היה חבר נעוריו "זכריה גילה אח' ר. כולם הלכו לדרכם

  .והביע את קנאתו בו, והבין כי הגדי נעשה תיש, בתימן

והניח . ז שנים"ן בסערה השמימה והוא בן פ"ה עלה מר"ג בניסן שנת של"בי
עם שלם שביכה את פטירתו ויבכו אותו ישראל בכל ארצות פזוריהם וספדו 

  .עליו וחברו עשרות קינות על הלקחו מהם

ן לפחות שלש בנות נשואות וארבעה בנים זכרים "בשעת פטירתו נשארו למר
עוד בחייו מינהו . ן"רבעים וחמש בפטירת מרהגדול בנו שלמה שהיה כבן א

. ל שיעזרוהו בזה"ן לנהל את כל ישיבותיו ויש כתבים ששלח לאנשי חו"מר
כ כרב "ן בסמיכת חכמים וכיהן אח"בהיותו בגיל ארבעים הוא נסמך על ידי מר

  . ודיין בקושטא והאריך ימים

בנים מ ללא "ו נפטר בצפת בשנת ש"ן שנולד בשנת רצ"בנו השני של מר
והבן גדליה , היו אז בצפת הבן הגדול שלמה ,ואשתו נזקקה ליבום או חליצה

. ובנו הקטן כבן עשר שנים יהודה שנולד מאשתו השלישית, י"חתנו של האר
שלמה לייבמה והיא לא חפצה ' היות ולפי ההלכה המצוה בגדול לייבם רצה ר

. ו אינני חפצה בךבו והלכה לבית הכנסת ולעיני עדים ירקה מול פניו ואמרה ל
הדבר גרם למחלוקת גדולה בין גדולי הדור היו שאמרו שעדיין אפשר לייבמה 

ן "מר למידיתורובם של , והיו שאמרו שאסור לייבמה אבל אין לכופו לחלוץ
מה שכתוב . (או לו פנים וכפוהו עד שחלץ להלא נשו ,הבינו שיש לכופו לחלוץ

אינו מדוייק ואולי התכוונו לשנים , לבד הנפטרן שרק שני בנים נשארו למרן מ"ת המג"בשו

  )הראויים לחליצה מלבד בנו יהוה שהיה בן עשר בלבד ופסול לחליצה

גדליה שהיה אמור ' חיים ויטאל בשם ר' ן מזכירו ר"בנו השלישי של מר
' יש לזכור שר) ספר הגלגולים. (ומשמים ניתק הקשר ,להתחתן עם אחותו שמחה

י סביר "גדליה נשא את בת האר' בשנתיים ואם רל "חיים היה קטן מהאריז
גדליה לבת ' על אירוסי ר. גדליה' להניח שאחותו היתה צעירה ממנו ובגיל ר

  .וזה לשונו" עמק המלך"נפתלי בספרו ' י מספר ר"האר
ג לצפת והשתכן "שלמה שלומיל שהגיע בשנת שס' הוא ר(ר שלמה הגדול "והעיד מה

ן היה בן נחמד ושידך אותו "וספרה לו שלמרן "שדיבר עם אלמנתו של מר) בה
כיון שחזר לביתו אמר לאשתו מה אומר לך ומה אספר לך , י"עם בתו של האר

מהרזים וטעמי התורה והמצוות כמה ידיעה הרווחתי בזה המשתה מהפה 
אי אפשר לאדם בשר ודם להשיג בשכלו מה , ר יצחק אשכנזי"הקדוש של מוה

אין זה כי אם נשמה , אדם לידע מה שיודע הואואין כח ביד שום  ,שיודע הוא
אחת מהנביאים הראשונים שאפילו תנא אחר לא היה יכול לומר מה שאמר 
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אבל אני מפחד מאוד עליו בעוונות הדור הגרוע הזה שאינם יכולים לסבול , הוא
  . ל"רוב קדושתו שיוקח ויאבד מהם בקיצור ימים ושנים רח

בהיותו בן עשרים ושבע ערך בן זה  ,שיתיהודה מאשתו השלי' בנו הרביעי ר
מסדר עריכת ". אבן העזר"ן בהלכות "והוציא לאור את ספר תשובותיו של מר

יהודה בא בעצמו לשאלוניקי להדפיס ' ר. חשוב היה תלמיד חכםהספר ניכר ש
י מרן "שחוברו ע" כללי הגמרא"יהודה  גם ' הדפיס ר, ח"בשנת שנ .את הספר

 הבנויה על תורת. ישועה הלוי מתלמסן' של ר" ולםהליכות ע"כהשלמה לספר 
  . גאון קסטיליה בדור שלפני הגירוש, יצחק קנפנטון' העיון הספרדי של ר

אבל לא זכה להדפיסו כי " קופת הרוכלים"ן "יהודה הכין גם את תשובות מר' ר
ורק  ,נפטר בשאלוניקי לפני הגיעו לגיל שלשים וחמש וחלק מספר זה אבד

ושולחן " בית יוסף" ".אבקת רוכל"בשאלוניקי בשם  ודפס חלקא נ"בשנת תקנ
. ן כמה וכמה מהדורות והתפשטו בכל התפוצות"נדפסו עוד בחיי מר" ערוך
 נדפסו לראשונהן "מכיל את גילויי המלאך המגיד למרה "מגיד מישרים"ספר 

" כסף משנה"הספר .ט"וחלקו השני בונציה בשנת ת. ו"חלקו בלובלין בשנת ת
ומאז נדפסו ממנו מהדורות . ד בונציה"בשנת של, להתפרסם בסוף ימיוהתחיל 

  .ידרבות וכל ישראל הוגים בתורתו ככל שהבטיחו המג

  תולדות יהודי תימן

י מבאר "שנחלת שמעון היתה בתוך נחלת בני יהודה בדרום א 1מפורש בכתוב
דבר זה גרם שכאשר שבט שמעון גלה עם עשרת השבטים . שבע ועד רמת נגב

רבים , "שינווארים"לח וחבור שבאפגניסטן ועד היום הם ידועים שם בשם לח
  .מהם נמלטו לערי יהודה שבקרבם וגלו אחר כך יחד עם שבט יהודה

חלקם הגדול , שבט לוי שהתפזרו בארבעים ושמונה ערים בכל נחלות ישראל
בתחילת מלכות ירבעם הניחו את עריהם ועלו לארץ יהודה כדי שיוכלו לעבוד 

דש וגם כדי להתפרנס ממעשרות הארץ שעשרת השבטים הפסיקו לקיימם במק
והצטרפו לאחיהם שגרו בשלש עשרה ערי הלויים שהיו , ונכרת אוכל מפיהם

כך שבגלות יהודה ובנימין . בנחלת יהודה ושמעון ובחברון שהיתה עיר מקלט
על ידי נבוכדנצר היו בעיקר שלש קבוצות גולים שהתחלקו לקבוצות משנה 

בוצה הראשונה כללה את מרכז ארץ יהודה ומערבה שבה גרו שבט יהודה הק
  בגבול נחלת דן ועמהם כהנים ולווים שמרכזם היה בירושלים ובבית שמש

  
  . ט"יהושע י .1 
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והשלישית שכללה את שבט יהודה , הקבוצה השניה שבט בנימין. ובלוד
  . תערבו בהםואת בני שמעון והלויים שה, שבדרום מבאר שבע ועד רמת הנגב

בעוד הקבוצות הראשונה והשניה נשארו בבבל קרובים לארץ ישראל וחלקם 
הקבוצה השלישית הדרימה לערי תימן שם גרו , חזרו ארצה לפי רישיון כורש

חצרמות ירח הדורם אוזל ודקלה עובל ואבימאל ושבא , בני אלמודד ושלף
  . מזרע שם בן נח בערים שנקראו על שם אבותיהם

חצרמות מקום במרחק של  ,שתמרו חלק משמות אלו בין היהודיםעד היום נ
. צעדה-דקלה. צנעא- אוזל. דמאר -הדורם. מ מהעיר חבאן"למעלה ממאה ק

מלכי תימן היו בני סבא שהיה מבני כנען , למרות שהתימנים היו מבני שם
ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה  ְסָבא ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען׃ ּוְבֵני כּוׁשש "וכמ

כי שבא בן רעמה מלך באתיופיה שהיא ארץ  .2ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן
כשם שבני כנען  ,ומשם פרצו בני סבא והשתלטו על בני שם שבתימן ,כוש

ולכן דוד המלך קורא . השתלטו על בני שם שבארץ ישראל בזמן אברהם אבינו
ש "בשם מלכי סבא בצמוד למלכי כוש שהם מלכי שבא וכמלמלכות תימן 

וגם הנביא  .3ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו מְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא
ֶהי ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ' ִּכי ֲאִני הש "ישעיהו מונה אותם בין מלכי כוש וכמ ֱא

אלה כמו אלה היו משועבדים . 4ַּתְחֶּתי ּכּוׁש ּוְסָבא ִמְצַרִים ָכְפְר  מֹוִׁשיֶע ָנַתִּתי
  .לנבוכדנצר

כל היהודים שגלו כתבו את יחוסם על ספר בן אחר בן עד יעקב אבינו עליו 
אבל בגלות מוזע שיסופר להלן נשרפו , השלום והיו שומרים עליו מכל משמר

רת בידנו שמשפחת כך מסו. אבל נמשך בעל פה, כמעט כל כתבי ייחוסיהם
ומורי . הם מבני פרץ בן יהודה ,ץ שעליו ידובר להלן"צאלח עליה נמנה המהרי

שונה הוא הרב יצחק גברא הצדיק . מבני זרח בן יהודה, שלום משתא שבזי
שעלה לארץ כשספר היוחסין שלו עד פרץ בן , ור שעליו יסופר בהרחבה'מעג

גנבו לו הציונים את " נשרים ציפורני"אבל בעלייתו במבצע , יהודה שמור עמו
  .הספר יחד עם עוד הרבה ספרי כתבי יד ששדדו מהעולים

עשרת השבטים תפסו את השלטון בחלקים נרחבים  רוב, לאחר מות אחשורוש
ממקום מושבותם והקימו להם מלכים ששושלתם החזיקה מעמד מאות ואלפי 

עד לפני כמה היהודים באתיופיה שבהם היו שבטי דן ואשר שלטו ברצף , שנים
וחזרו ונלחמו ונצחו והעמידו מלך , מאות שנים שאז הפסידו בקרבות ושועבדו

שנה שהובסו  350ושוב נוצחו וניצחו וחוזר חלילה כמה פעמים עד לפני כ
  .בקרב ואבדו את השלטון

  
   ,ג"מ פרק ישעיהו  .4. ב"תהילים פרק ע. 3. 'בראשית פרק י. 2

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9E%D7%92/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
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לתימן הקימו ממלכה שנקראה ממלכת חימיאר שמרכזה  גם היהודים שהוגלו
ומשם . שמעולם לא פסק ממנה קול תורה עד לעלייתם ארצה" צעדה"היה בעיר 

. התפשטה מלכותם על חלקים נרחבים בתימן כשבחלק השני שלטו בני סבא
העיר צנעא שבמרכז מערב תימן היתה עוברת בקרבות בין מלכי יהודה לבין 

באחד  מלכי היהודים היו משבט יהודה ולכן כשכבשו. מיד ליד, מלכי סבא
הפעמים את צנעא בנו שם ארמון לתפארת שארבעה אריות מארד היו בארבע 

  .פינותיו על שם גור אריה יהודה

מלכי תימן , י ובבבל"שלא כשאר השבטים שמלכו שנותקו ממרכזי התורה שבא
לים את דמי שמרו על קשר הדוק ושלחו כל שנה לבית המקדש השני בירוש

וקבלו את מרות הסנהדרין מלשכת הגזית , מחצית השקל של כל היהודים בתימן
ויש בבית שערים קבר של אחד . בירושלים ועד סיום הסנהדרין בטבריא

  . ממלכיהם שנשלח ונקבר שם בתקופת רבנו הקדוש מחבר המשנה

וי יש לי את הרושם שחלק משבט שמעון שרצה לשמור על יחודו בין יהודה ול
ומכאן ,  וסביבותיה שבגבול חצרמוות" חבאן"התרכזו בחצרמוות ובעיר , שכניו

ההבדל בהתנהגותם ובלבושם ואורח חייהם משאר התימנים ומדבקותם בתורה 
והיו נחרצים בדעתם אפילו , לפי מנהגיהם וגם מהם לא פסק קול התורה מעולם

" צעדה"נשי אלא שא, כנגד בתי הדין בצנעא שסמכותם היתה על כל התימן
  . לא נצרכו לרבני צנעא כי היו גדולים בתורה לא פחות מהם, "חבאן"ו

היה קשר טוב בין  )תקופת אביי ורבא חכמי התלמוד(. ב לערך"אלפים ק' עד לשנת ד
והיו . שלטון היהודים לגויים שכניהם שלא נכבשו על ידם ולא נשלטו תחתם

ה זו באו שליחי המסיון אבל בשנ. עיירות עצמאיות ללא שום מלכות עליהם
לתימן והשפיעו על הגויים שהיו עובדי אלילים להתנצר ויחד עם הנצרות 

לאט לאט חלחלה שנאה זו בנוצרים התימנים . החדירו בקרבם את שנאת ישראל
  . וגרמה לסכסוכים בלתי פוסקים בין מלכות ישראל לבין התושבים הנוצרים

ה המלך היהודי בתימן משבט ה הי"אלפים רפ' לאחר כמאתיים שנה בשנת ד
שמלך כמה . שפירושו בעל התלתלים" דו נואס"וכונה " יוסף"יהודה שנקרא 

גם הוא כאבותיו ורבותיו שמר על קשר , תחת אביו שנקרא רביח, שנים קודם
הדוק עם חכמי ארץ ישראל ובראשם מר זוטרא בן מר זוטרא שהיה מזרע בית 

ועם חכמי בבל שבראשם , ד"לפים רפא' דוד ושנתמנה לראש הסנהדרין בשנת ד
ושמר על פרטי , ורב עינא בסורא, עמדו רבנן סבוראי רב סימונא בפומבדיתא

ובשנה זו נאלץ לצאת לקרב נגד העיירות הנוצריות שבתחום . ההלכה בדקדוק
הוא הצליח במלחמתו וכבש את . ממלכתו שהצרו את צעדיו ולכובשם תחתיו
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י ההלכה היהודית השמיד את כנסיותיהם ולפ, עיירותיהם והרג אלפים מהם
הוא כלה את חמתו . והכריחם לקבל עליהם את שבע מצוות בני נח, והעלם באש

, ארן שבמחוז צעדה עיר בירתו שהיתה נוצרית ושהיתה לו לרועץ'בבני העיר נג
ובזה . שבע המצוות ושרף מאות מאנשי העיר שלא הסכימו לקבל עליהם את

, חבש(, "אקסום"מששמע זאת כלב מלך . ולםהעלה את חמת הנוצרים בע
לאחר . יצא למלחמה נגד יוסף שנצח בקרב ואף כבש עוד שטחים) אתיופיה

והפעם היתה  ,ח שבו החבשים להלחם בו"אלפים רפ' כשלש שנים בשנת ד
והיהודים , גזירת שמים לבטל את מלכות יהודה בתימן והמלך הובס בקרב

  .פליםבתימן הפכו משולטים לנשלטים ומוש

למרות חרבנם האישי המשיכו יהודי תימן לשמור קשר עם הגאונים בבבל ולא 
רב האי . זזו אפילו צעד אחד ללא תשובות הגאונים שקבלו לכל שאלותיהם

גאון שמעיד על כך כותב שהיו שולחים את תרומותיהם לחזק את שתי הישיבות 
  .  בבבל למען לא תסור תורה מישראל

, התחיל האיסלאם להתפשט בתימן )שנים 1389לפני (ח "אלפים שפ' בשנת ד
, האסלאם מתחלק בעיקר לבין אמונת השיעים המאמינים רק בקוראן הכתוב

ובעוד שהסונים . לבין הסונים המאמינים גם באגדות והוספות חצוניות לקוראן
השיעים היתה שינאתם ליהדות גדולה , היו מתונים יחסית כלפי היהודים

זייד בן עלי חתנו של מוחמד שנרצח על ידי ( זיידי - סלאם השיעיוהיות והא, ועוורת

וגם בדרום . שנאת ישראל גברה, מערב תימן- התפשט בצפון ובצפון  ,)הסונים
למדו מהר מהזיידים את , השאפעיים - תימן ובדרום מזרח תימן ששלטו הסונים

רה ובכל זאת לא משה התו. וחיי היהודים הפכו לגהינום נוראי, שנאת ישראל
וכמעט שלא היו בורים ועמי הארצות ביניהם כי כולם , מפיהם ולא מפי זרעם

ולהבדיל משאר . ובגדלותם קבעו עיתים לתורה' למדו מקטנותם את תורת ה
גלויות ישראל גם הנשים ברוב ערי התימן היו יודעות קרוא וכתוב ואפילו 

  .עוסקות לפרנסתן בהעתקת ספרים כתבי יד

השלטונות הכריחו , ב היה מצב היהודים בתימן בכי רע"אלפים תתקל' ד בשנת
את היהודים להתאסלם ולאחר שהרגו רבים מהם נאלצו רבים להתאסלם וחשבו 

הבטיח , חידש כמה שינוים בתפילותש משיח שקרואז קם שם , שאין להם תקנה
בראש חכמי תימן עמד , מופתים ואסף מסביבו מאמינים יהודים וערבים לעשות

ששלח  ,שכנראה מוצא משפחתו היה ממצרים פיומיאלנתנאל ' בן ר יעקב' ר אז
ם השיב לו "הרמב. אנוסיםשיחוה דעתו על משיח זה ועל ענין הם "לרמבמכתב 

תשובה ארוכה על מעלת דרגתו של המשיח והזהירו להרחיק את משיח השקר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99
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וחיזק את ידי האנוסים שדינם כיהודים גמורים ודבריו היו כמים קרים , מהמקום
עד שקבלוהו למורם ורבם וקבלו את ספרו משנה תורה להלכה , על נפש עייפה

וביומיכון ובחיי מראנא בחייכון " חייו והוסיפו בקדיש לומר כל ימי, פסוקה
  .ורבנא משה בר מימון

וכל היום  ,ם את קהילות תימן וכותב בין היתר"בתחילת מכתבו משבח הרמב
אמנם מה שזכרת מן העומד  ...הולכים בדרך הורה רב אשי .הוגים בתורת משה

והכריח כל המקומות שיש לו ממשלה , בארץ תימן שגזר שמד על ישראל
ורגזו וחלו עליה כל . שמועה זו הסירה הדר פנינו. את מן הדתעליהם לצ

ובאמת יש לנו לומר עליה שהיא שמועה רעה אשר כל שומעה , קהילותנו
אבל מה שזכרת מעסק  .....תנו ונתבלבלו מועצותינובושרפו לה ל, תצלנה אוזניו

דע שלא תמהתי ממנו ולא מן , האיש שהוא אומר שהוא משיח בערי תימן
אם , ואין על החולה אשמה ופשע, לפי שהוא משוגע בלי ספק, ם בוהמאמיני

ושאינם , וכן איני תמה מן המאמינים בו מקוצר רוחם. לא יסובב הוא חוליו
, אבל אני תמה ממך. יודעים מקום המשיח ומעלתו הגדולה שעלה בדעתם זה

האינך יודע אחי שהמשיח נביא , ועמדת על ספרי החכמים, שאתה מבני תורה
   .ה"וגדול מכל הנביאים מלבד משה רבנו ע, ול מאודגד

, ם את המעשה"ם לחכמי קהל עיר מרשליא מרחיב הרמב"בסוף איגרת הרמב
" יהודי ירא שמים ואין בו חכמה כלל"ם זיהה אותו כ"וכתב שאותו משיח הרמב

ופחדתי על היהודים משם וחברתי להם כמו שלשה  :וכך תיאר את סופו
והזהרתי אותם , המשיח וסימניו וסימני הזמן שיתראה בו קונטרסים בעניין מלך

לאחר שנה , כללו של דבר. שיזהירו זה האיש שמא יאבד הוא ויאבד הקהילות
ויאמר לו מלך אחד ממלכי הערביים אחד , נתפש וברחו ממנו כל הנלווים אליו

. עשיתי' הכי בדבר , אמר לו אדוני המלך אמת אני אומר ,שתפשו מה זאת עשית
ואחר כן , אדוני המלך חתוך ראשי ענה ואמר לו ,ר לו המלך מה המופת שלךאמ

ואם , אמר לו המלך אין לך מופת גדול מזה .אני אחיה ואקום ואחיה כבראשונה
, הוא כך אני וכל העולם נאמין בודאי שדבריך כולם אמיתיים וטובים ונכוחים

ווה ואמר קחו לי מיד גזר המלך וצ. ושקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל
, ונהרג אותו העני, וצווה וחתכו את ראשו. ויביאו את החרב לפני המלך, חרב

ונענשו היהודים ברוב המקומות ממון , תהא מיתתו כפרה עליו ועל כל ישראל
  .ועד עתה יש שם חסרי דעת אומרים עתה יחיה ויעמוד מקברו. גדול

' נהרגו כולם על קדוש ה ,איזור חצרמות שהיה מאוכלס באלפי משפחות יהודים
 וסביבותיה" חבאן"רק בגבול חצרמות ב, וחצרמות כולה נתרוקנה מיהודים

  .נשארו קהילות יהודים
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ספר , חייהם הרוחניים של יהודי תימן בניגוד לחייהם הגשמיים פרחו ועלו
' משה דילאון ור' הזוהר הגיע אליהם מיד עם התפשטותו בכתב יד על ידי ר

שחי בסביבות אברהם בן שלמה ' ר מביאםממנו  מדרשיםו. מנחם הריקאנטי
מקיף הוא פירוש ש "מדרש אלציאני"בספרו , פ בצפון תימן"אלפים ק' שנת ה

דוד ' שחיבר ר" מדרש הגדול"גם ה .ואחרונים נביאים ראשוניםומעמיק על 
נתנאל בן ישעיהו ' שחיבר ר" מאור האפלה"עדני באותה תקופה וגם בספר 

מתחילת הדפוס בלעו כל ספר קודש שהגיע לידם  , זוהרמלאים קטעים מה
משנדפס . והעתיקו אותו בכתב יד בהרבה העתקים לאותם שלא זכו לקנותו

. הזוהר עטו עליו חכמי תימן כמוצאי שלל רב ונדלקו אחר חכמת הקבלה
, היתה לחם חוקם" תולעת יעקב"ו, "שערי אורה", "מערכת האלהות"הספרים 

והצמיחו מתוכם . י לא זזו מתוך ידם"ק וכתבי האר"לרמ" פרדס רימונים"
  .מקובלים בעלי שם

יוסף קארו בצפת ' ן ר"תלמידים צעירים מבני תימן הגיעו לישיבתו של מר
בתקופת לימודם , ן לרבנים מורי הוראה"והצליחו בלימודם והוסמכו על ידי מר

למידיו ן עצמו שנתן בישיבתו שיעורים בקבלה לת"ספגו את תורת הקבלה ממר
ומששבו לארצם הנהיגו , י שגרו בשכנותם"ק ותלמידי האר"וגם מהרמ

בעיירותיהם את הוראות השולחן ערוך כהלכה קובעת פרט למנהגי תימן 
י שלא "ן כתב בהקדמתו לב"שלא שינו דבר כי מר, הקבועים בהלכות ומסורת

חלק גם את האהדה לקבלה ו. לשנות מנהגים והלכות קבועות אפילו נגד פסיקתו
  .מתורתה הביאו עמהם בספרי דפוס ובמה שקלטו באזנם

ן בצפת ומספר את "ב בישיבתו של מר"אהרי ביקר בשנת שכ'זכריה אלצ' ר
הוא מדבר תחילה על רגשי הנחיתות שתקפוהו מול . ן"התפעלותו ממנה וממר

אשר / יוסף קארו ' המאור הגדול החכם ר"ובעיקר מול , י"חכמתם של חכמי א
אחר ישיבתו שבע / כי בלבו התלמוד אגור / מי צפת לא יסורו מישיבתו חכ

  ".בלבו חתומות/ גלויות ונעלמות / וחוץ מכמה חכמות / שנים סגור 

. זכריה תיאר את מרן דורש בשבת בפשט ובקבלה מול כמאתיים תלמידים' ר
ומרן , והתלמיד הרשים בדבריו, כ רמז מרן לתלמיד אחד לדבר על הנפש"אח

כ "ואח, כ קבע מרן לכל תלמיד אלו משניות ילמד"אח. המילגה הגדיל לו את
כ כי אותו תלמיד היה חבר נעוריו "זכריה גילה אח' ר. כולם הלכו לדרכם

  .והביע את קנאתו בו, והבין כי הגדי נעשה תיש, בתימן

חזר לתימן והוא כותב שכש ,ק ולמד קבלה עם תלמידיו"הוא נפגש גם עם הרמ
ספרי קבלה שנדפסו בשנים ההם בתורכיה " שכיות חמדה"הביא עמו 
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. חכמי צנעא צירפוהו עמהם לבית הדין ולהנהגת הקהילה. ובאיטליה
שבמהלכה , התנהלה מלחמה בין התימנים לבין הטורקים ג"של-ח"שכ בשנים

תפסו התימנים את , בתום המלחמה. הדפו התימנים את הטורקים מארצם
והשליכו אותם לבית  ,זכריה' ר וביניהםמנהיגיה היהודיים של העיר צנעא 

את  .שבע שנים ישבו המנהיגים בבית הסוהר. באשמת סיוע לטורקים, הסוהר
השנים בכלא ניצל הרב זכריה כדי להעלות על הכתב את מה ששמע וראה 

" צידה לדרך"ביניהם פירוש על התורה . ולחבר ספרי הלכה ומוסר .במסעותיו
ים בעניני שחיטה וטרפות שהיו בידי ועוד ספר. בו נמצאים דברי קבלה רבים

" זאת תורת הבהמה"ו" זבח תודה"ץ שעל פיהם כתב הוא את ספריו "המהרי
  .הרי'אלצ) זכריה(יחיה ' שכלל גם פסקים מבית הדין בהרכבו של ר

יצחק ונה שהיה ' זכריה החל להאיר אורו של ר' עוד לא שקעה שמשו של ר
התפשטו  חיבוריו. ו"תט - ל"א ש'ה מאר'חי בדמגדולי חכמי תימן ומקובליה 

שער ' 'מבשר טוב' 'בת מלך' י בכל ערי תימן וביניהם ספריו בקבלה"בכ
  .כלל תוספות רבות מסידורי ספרדשבעיקר סידורו ו'  רכב אלהים' 'השמים

זרחה בכל עוז שמשו של גדול מקובלי תימן  ,יצחק' ובטרם שקעה שמשו של ר
שיחוסו הגיע עד  ו"תמ – ט"שעבשנים  שחי  שבזי משתא שלֹום ביר ומשורריה

והתגורר  תעיז לידש אלולידד 'נולד ביישוב נג. זרח בן יהודה עליו השלום
נפטר אביו  15בגיל ". שבזי-אל" ולכן מכונה הוא "שבז" במקום סמוך ששמו

כשחזר התגורר בקלעת . ועקב כך עזב את ביתו על מנת לפרנס את המשפחה
בספרו . לשאת ולתת עם חכמי העיר בתורה צנעא אלנהג לנסוע . אלצעיד

ידוע היה . ה ובשירתו השקיע הרבה מושגים של קבלהעל התור" חמדת ימים"
והיה בכל ערב , כמקובל קדוש פועל ישועות ומשתמש הרבה בקפיצת הדרך

ישראל ושב לביתו במוצאי השבת ומספר היכן שבת אם שבת קופץ לארץ 
 .בירושלים או בצפת ואצל מי התארח עד היום רואים ניסים ונפלאות על קברו

נתקשרנו מאוד , ל"לאחר שהכרתי את הצדיק הקדוש מורי חיים סינוואני זצ
כיצד היה מכתת רגליו , והוא ברוב ענוותנותו קרבני וסיפר לי את קורות חייו

מן וסודאן כדי למצא בעלים שהניחו נשותיהם עגונות ולשכנעם לסדר בערי תי
וכיצד נתקדש שם שמים על ידו . על ידו גט שליחות כדי להתירן מכבלי עגינותן

  .נקרא עליו' בין הגוים שראו כי שם ה

שלום שבזי ' בין היתר סיפר לי כי היה רגיל ללכת לקברו של המקובל הגדול ר
הדרך לקברו היתה דרך כפר גדול של ערביים . יחודיםולייחד שם י, ל בתעז"זצ

ויהי היום בעוברו דרך . שונאי ישראל מאוד עד שהיה בגדר סכנה לעבור דרכו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%A9%D7%A2%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%9E%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%A2%D7%90
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יש לי בת , ל נגש אליו אחד מראשי הכפר ואמר לו"שלום זצ' הכפר לקבר ר
פניתי לכל השייכים והקאדים , בגיל שבע עשרה שנים משותקת מלידה

, אני מבין שאתה הולך לקבר של הרב הקדוש לכם בתעז, ושירפאוה ולא הצליח
בקשתי ממנו את שמה ושם אמה והבטחתי לו . תבקש ממנו שירפא את בתי

, כשהגעתי לציון הקדוש עמדתי לידו וייחדתי יחודים כל הלילה. שאתפלל
ובבוקר לפני שיצאתי לדרכי חזרה פניתי למורי סאלם אל שבזי ואמרתי פלונית 

רביה משותקת מלידה עמוד בתפילה לפני הבורא שירפאיה בת פלונית הע
נזהרתי שלא לייחד שום יחוד או . ויתקדש שמו יתברך בין שונאי ישראל אלו

בעברי חזרה דרך אותו כפר יצא אבי . כוונת קודש עבורה ורק בקשתי בסתם
הנערה לקראתי והרכיבני על כתפו ועבר בין בתי הכפר והכריז אין כאלהי 

ומה שלא , וכל השייכים והקאדים רמאים הם והבל וכזב, כקדושיו ישראל ואין
וסיפר לי שבאותו . הצליחו הם במשך שנים עשה הקדוש היהודי ברגע אחד

, בוקר לפתע קראה לו בתו ואמרה לו תעזור לי לקום מהמיטה אני רוצה ללכת
והשיבה אני מרגישה פתאום , אמרתי לה איך תוכלי ללכת כשרגלייך משותקות

עזרתי לה לקום והנה מאז הבוקר היא , ם זורם בהם והם חמות מהרגילשד
אלא , ומעתה איני מאמין לא בקוראן ולא בשייכים, מתהלכת בבית כאחד האדם

  .באלהי ישראל ובמארי סאלם קדושו

 גלות ַמְוַזע

, ל"שהיה מן הגולים למוזע וז, ר פנחס בן גד הכהן"מדבריו של הסופר מוהר
א "תתקצ'צ וא"תתק'שנת א מתחילת, שאירע לנו בזמן הזהואודיעך אחי ממה 

כי המלך גזר והחריב כל בתי כנסיות של כל ערי , ]מ ליצירה"תט ו"תל[לשטרי 
ולא היינו . ויש מן הספרים וכתבי הקודש נתבזו ביד הגויים בעוונותינו. תימן

ואחר כך גזר המלך על היהודים שיגלו . מתפללים אלא יחידים בחשאי בבתים
, ויש שמכרו את הבית ששווה אלף זהובים. והחריבו הבתים. ל מדבר מוזעא

מבקשים עלינו , והיינו לחרפה בגויים. בעשרה, ויש ששווה מאה זהובים. במאה
ועמדו כל גלילות ישראל והניחו כל מחמדיהם . בר מינן, עלילות דברים שימירו

ל קדושת השם ומסרו עצמם ע, ושדותיהם וכרמיהם, על קדושת השם ברוך הוא
זה טורף וזה , זה מואס וזה גועל, ואם יכנס אחד לשוק לצורך לו. ברוך הוא

. מהכיל כל הצרות, מי יקום יעקב כי קטן הוא, ונתקיים בזה הדור. מחרף
והשם ברוך הוא נותן לנו כח לסבול . והבאתי מורך בלבבם, ונתקיים בעוונותינו

  :ל"עכ, כל אותן הצרות והתלאות בכל יום
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. 'והיה מקום רע ומר וכו. ע"הגלו אל מדבר מוז, ל"ץ כתב על גלות זו וז"ריומה
והפקידו אצלו כמה , היה אחד גוי, ובאותה שנה בצאתם מצנעא ללכת אל מוזע

וכמה קונטריסים אשר חיברו , ספרי תורה וכמה ספרי תלמוד ומקרא ומפרשים
כי , י טורח הדרךכי לא יכלו לשאת מפנ, כתיבת ידיהם] מחכמי תימן[הראשונים 

. וספרים אלו כמעט מלאים בחדר אחד גדול. גורשו משם הם ובניהם וטפם
ויקם האיש , ויהי בצאתם. סבורים היו שיפייסו למלך ויחזרו לקחת ספריהם

, ומאותו העת נדלדלה יד ישראל בכל עניין. ההוא ויצת אש בהם וישרפם כולם
לא נשאר רק מעט מן . ושםהן שנשרפו ספרי חדושיהם ופיר, הן ממעוט ספרים

המעט ספרי תורה וגמרות ושאר ספרים אשר לקחו ראשי עם בידיהם לצורך 
  :ל"עכ, עיונם וקריאה בספר תורה

שריפת הספרים בכלל וחיבורי קדמונינו , על אף כל התלאות הקשות, אולם
, ופטירתם של רבים מגדולי הדור ההוא שלא יכלו לעמוד בתלאות הדרך, בפרט

לפיכך . אלא החזיקו בנאמנותם לתורת משה מורשת אבותיהם, רוחםלא נשברה 
, הזדרזו להעמיד מחדש את כל מוסדות הקהילות, מיד עם שובם מן הגלות

מרכז , בפרט בעיר הבירה צנעא, בתי המדרש ובתי הדין, ובראשם בתי הכנסת
  .ההתורה והחכמ

דו כל אנשי הקפי, העוני והדוחק, הגליות והטלטולים, למרות התלאות הקשות
קדמוני חכמי תימן לא העלו על הכתב את . לשמור על מנהגיהם הקדומים תימן

ללא , והן מפני שהמנהגים היו קבועים ומפורסמים, הן מקוצר רוח, מנהגיהם
  .עוררין וללא פורצי גדר

, ם"העם הפשוט הגה הרבה במשניות ובעין יעקב ובמשנה תורה להרמב
. והירושלמי למרות שהיו נדירים בארצם והחכמים שקעו בים התלמוד הבבלי

בכל מקום שלא , כשנדפס השולחן ערוך תפס הוא את מקומו כפוסק מכריע
ם נחלקו בין הרבנים "אבל בדבר שנפסק הדין בהרמב, ם"נפסק דינו בהרמב

בנוסח . ם ועליהם נוספו מנהגי הקבלה"הדעות כשהמנהגים נשמרו כהרמב
היו בתי כנסת  ,וב לנוסח הספרדיםנוסח חדיש הקרל גוטההקבלה התפילה 

והיו שהמשיכו בנוסח הקודם ונקראו  "שאמים"שהתפללו בנוסח החדש ונקראו 
ה בערך ששני "ת תצההלכות הנטיה היתה מעורבת עד לשנובשאר  ".באלאדים"

דוד משרקי שהיה מרביץ ' כשר, גדולי הדור בצנעא עמדו משני צידי המתרס
לום עראקי שהיו מתפללים בנוסח השאמי תורה בבית הכנסת של הנגיד שר ש

שתילי "ע בשם "ן הבית יוסף ולכן חיבר פירוש מתאים לשו"נטה אחרי מר
שהיה מתפלל בנוסח הבלאדים  צאלח יחיא הרב ־מורנוץ "וכנגדו המהרי ,"זיתים

  .  ם"החליט ללכת אחרי פסקי הרמב, בתוספת קטעים המתאימים לקבלה
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  ץ"המהרי

כבר בילדותו הפגין . לרב יוסף בן הרב הדיין צאלח ד"תע'ה בשנתנולד בחשוון 
ואצל זקני , למד אצל סבו הרב צאלח. זיכרון ועמקות בלימודיו, מהירות תפישה

ה תלמיד חבר לשני כשגדל הי. הדור הרב יחיא קרואני והרב סעדיה קטיעי
 .והרב יחיא הכהן עראקי דוד משרקי הרב" גדולי הדור"

נהג רבני תימן שהתפרנסו ממקצוע כדי לא כמ צורפותבמלאכת הלפרנסתו עסק 
שים עזב את מלאכת הצורפות ועסק של גילב. להטיל עצמם על הציבור

אב  שנה מונה לרב הראשי וראש 43בהיותו כבן . ומגילות תורהספרי  בכתיבת
וכבר לפני כן שימש כחבר בית דין בבתי דין , לכל קהילות תימן בית דין
אך גם תקיף כשמדובר , והיה ענ. כל תימן ללא עורריןסמכותו הוכרה ב. קודמים

העיר  ם נאספו רבניש צנעאעמד בראש הישיבה הכללית ב, הלכההבענייני היה 
בהם בנו הרב אברהם , העמיד תלמידים רבים. לדון בשאלות הלכתיות בכל יום

 .שניהם המשיכו אחריו ברבנות, והרב יוסף קארה
ם ואחריו "דרך פסיקתו היתה כהרמב. בעיון ובבקיאותניכר גודלו חיבוריו מ

ה דע דארץ המערב ומצרים וארץ התימן אתרי", ש בתשובתו"ן וכמ"במר
רי כנסת ישי"ה תבוכ. ם הוא וזה גלוי ומפורסם בספרים ובפי כל"דהרמב
ולמדתי . רץ המערב אתריה דרבינו הבית יוסףח דגם א"קכ' סי "הגדולה

רי כנסת הגדולה שם בהגהת הטור דאם יש מחלוקת באיזה דין בין ימהשי
ובשאר . י"באתריה דהב' אפי ,ם"ם ורבינו בית יוסף דנהיגינן כהרמב"הרמב

י נהיגינן כהבית "ם או שלא נזכר בדבריו ונזכר בדברי הב"לי דלא פליג הרמבימ
וזה דבר מוסכם גם מהסברא . יוסף אף דשאר פוסקים פליגי עליה עיין שם

  )ת פעולת צדיק חלק ב סימן רנא"שו (:ק"ג דו"בידינו קודם ראותי דברי השכ
הוא פירוש " חייםעץ "ספרו  .מראה על גדלותו ועיונו "פעולת צדיק"ת "שוספר 

הסידור התימני הכולל את כל התפילות  שהוא תכלאלרחב ידיים מקיף על ה
שביקר בתימן כחמישים שנה לאחר פטירת  יעקב ספיר 'ר. ומנהגי תימן

והיה גדול בחכמת הקבלה ובעל " אבן ספיר"כותב עליו בספרו , ץ"המהרי
ראיתי ספרי תורה ומגילות כתב ידו , גם סופר מהיר ואומן היה, מופת לרבים

פסקיו והכרעותיו  ושמו גדול בכל ארץ התימן והולכים לאור... נחמד למראה
עד לפטירתו , קרוב לחמישים שנה הנהיג את יהדות תימן. יכהלכה למשה מסינ

  ה"תקס'ה ח בניסן"כב תשעיםכבן 
 המרוחקת בשכונה לגור להם הותר 'שחזרו לאחר .למוזע גלו צנעא יהודי גם

  .הראשונה משכונתם ק״מ כשלושה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A2%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%A2%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%97_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%D7%A1%22%D7%94
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 סבו - צאלח הרב כנסת בית צאלח יוסף בן סעיד בנה בצנעא החדשה בשכונה
 בית בבניית לסיוע בנאים שכירתו לבנייה ציוד רכישתל דאג מהרי״ץ של

 ןיחס אלמנצור אבן עבאס אלמהדי האמאם גזר  ,תקכ״ב בשנת  ,הכנסת
 אולצו והיהודים ,שבצנעא היהודים שבשכונת הכנסת בתי את להחריב
 את עלי אלמנצור אמאםה, הבן ביטל שנה שיםשל כעבור .בבתים להתפלל

 מהרי״ץ .הכנסת בתי את לבנות האישור את בכך החפץ לכל ונתן אביו גזרת
 זה כנסת בית, לעיל הנזכר סעיד שבנה המשפחתי הכנסת בית את לבנות פעל

 בתפארתו ניכר היהו צאלח״ בית ״כניס בשם תימן גלות סוף עד ידועהיה 
  .מהרי״ץ עמל שעליה

, כמעט כולם מרוכזים בצפון תימן ובמרכזה, חמישית מבני תימן הם לוויים
אבל , של לוויים במרוכז שמוצאם מגלות בבלגרו מאות משפחות  "חאשד"ב

ששון הכהן שבא מעירק לפני ' בצנעא וסביבותיה גרו לווים שהתייחסו לר
ואינם מיוחסים , דוקא משפחת קורח שבתימן הם לא לוויים. כחמש מאות שנים

כנגד זה בהיותי בניו יורק התארחתי בשבת קודש אצל הצדיק , לבני קורח
שאמר לי . ל שהיה בעל רוח הקודש מדהימה"זצ ישראל פרידמאן' הקדוש ר

אולי זה מלמד שבני קורח , שאשתו היא בת אחרי בן אחרי בן עד שמואל הנביא
, היו בחלק הלוויים שגלו עם בני שבט בנימין ,שעבדו במקדש בבית ראשון

 .שרוב היהודים בפולניה וגרמניה משתייכים אליהם

  דרדעים

אנשי  ,"דרדעים"ח החלה להתפתח בצנעא וסביבותיה כת הנקראת "בשנת תר
הם רואים את האמונה , כת זו מתנגדים לזוהר ולתורת הקבלה הצמודה אליה

ואת ספרי הזוהר הם ביזו  .בודה זרהכע, ביחוד הספירות כקשר עם הבורא
דווקא משפחות שבדורות קודמים היו . ורדפו את מאמיניו ושמעתי שגם שרפו

יצאו מזרעם זרע , וחבשוש, וגיאת, כמשפחות קאפח, מגדולי המקובלים בתימן
שלפי הקבלה ". מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו"וכמו שכתוב , באושים זה

שהפסולת הרע המעורב בו יצא , שעם ישראל כחלק מהניקוי שלו הוא, פירושו
. וישארו רק הנקיים והטובים, צת בני אדם פושעים רעים וחטאיםממנו בקבו

גם הערב רב שבימינו יש . והרע ישוב לשרשו ויזיק לטוב ממנו בא ככל יכלתו
ולא רק שעזבו כל קודש אלא , ביניהם שמתייחסים לגדולי הדורות שעברו

כי הם הפסולת והזוהמה של אותם , ותורתו כאחוזי תזזית' שנלחמים עם ה
 . ונשארו זכים וברים, ים ואהובים שנתבררה מהםקדוש

http://teman.org.il/content/%D7%95%D7%A8%D7%93
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ואילו את המתנגדים להם והלוחמים " דור דעה"חברי הקבוצה כינו עצמם בשם 
קראו להם  מתנגדיהם מתוך עיוות מכוון של השם". עיקשים"בהם כינו 

 .שהפך לשמם הקבועככינוי גנאי , מלשון מדורדרים" דרדעים"
בסידוריהם ו פילוסופיה יהודיתם ב"רמבשיטת ההחלו להתנהג לפי הדרדעים 

, השמיטו את הקטעים שמקורם בקבלה, הבלדי תכלאלהמבוססים על ה
 .ומסתייגים מכל דבר שרוח הזוהר והקבלה נודף ממנו

למדעים  האקדמיה הצרפתית שלחו א"תר בשנתהשתלשלות הדבר החל בכך ש
. שבתאיות שיחקור שם כתובות, לתימן יוסף הלוי את הצרפתי ח"כי וחברת
ם וחיי, קאפח יחיא הרב וביניהם היונפגש עם כמה תלמידי החכמים , בתימן

כי תורה זו היא נטע זר ו ,ים על תורת הקבלהקשששמעו ממנו דברים , חבשוש
ככל  .וביהדות תימן בפרט ,במערכת האמונות והדעות המקובלות ביהדות בכלל

דברי שטנה ולעז חדרו הדברים ללבם וזרע הספק באמיתות הקבלה החל לנבוט 
 שהיה אפיקורס גמור שנפגש  אדוארד גלאזר ,ביקר בתימןבסמוך לכך . בלבם

ף משהבין שזרע הבאושים של יוס, ניהם קאפח וחבשושובי, עם חכמי צנעא
החל גם הוא בשיחותיו עמם להלעיטם בזוהמת הכפירה , הלוי מחלחל בקרבם

שהיתה נחלת האפיקורסים באירופה אבותיהם הרוחניים של " ההשכלה"ו
יקורת בב שעסקותימן שלח לרב קאפח ספרים בשובו מ. הציונות המטונפת

 ".ההשכלה"בשבח ו, הקבלה
מערכת ולשנות את  תפילהוב הלכהב, ם במחשבה"אמץ את שיטת הרמבקאפח 

לימודי מלבד הוא הקים בית ספר שבו למדו . של יהדות תימןהמסורתי החינוך 
קות ומחלפעולותיו ודעותיו עוררו  .פילוסופיה שפות ומדעים גםוחשבון  דשקו

 ,'אמונת ה אשל קאפח בחיבור הנקרטענותיו השיבו על מצד הכמי העיר ש
   .ספרות ההיכלות תכדוגמ, יסודות הקבלה עתיקים הםש והוכיחו

דנו את קאפח כאפיקורס והחרימו שנתבקשו לחוות את דעתם  רבני ירושלים
הוא פרסם חרם מטעמו ומטעם , יחיא קאפח לא נשאר חייב .אותו ואת ספריו

עמל "פרסם חוברת תשובה בשם ו. רבנים שהיו תלמידיו כנגד רבני ירושלים
  ".וחרמות ותשובתם -ורעות רוח 

ל "דוד זצ' שסיפר לו אביו ר, א רבה של גדרות"יחיאל גברא שליט' סיפר לי הר
שהיה נוכח ביום ששי אחד כשבאו חכמי צנעא לביתו של יחיא קאפח לשכנעו 

ביום , ותפס את ספר הזוהר וזרקו על הקרקע ודרך עליו ברגלו, באמיתות הזוהר
  .ששי שלאחריו  כבר היו אנשי צנעא בהלוויתו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1869
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93_%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%94%27&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA
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ת שכתבו "ל בשאלה מה דין ס"חיים סינוואני זצ' ר ר"זכורני שבאו לפני מו
וכאן המקום לעורר שהרבה . כדין גוי שכתב ספר תורה". יגנז" ופסק, דרדעי

ואין ספק שיש ביניהם דרדעים הכופרים בתורת , ם"תימנים עוסקים בספרות סת
הקבלה שהיא חלק עיקרי מתורה שבעל פה שקבלנו בסיני ודינם ככופרים 

ת שהם כותבים "ותפילין ומזוזות וס, גמורים אפילו ששומרים את התורה כולה
, פסולים ולא רק שלא יוצאים בהם ידי חובה והברכות עליהם הם לבטלה הם

ועל האדם המניח , אלא שמשרים רוח רעה על הבית שבו מזוזות כתב ידם
ויש לבדוק מי , תפילין כתב ידם ועל הקהל השומע קריאת ספר תורה כתב ידם

  .תפילין או מזוזות, הכותב לפני קניית ספרי תורה

ולבסוף המארגנים , שאנשים קונים אותיות בספרי תורה עוד דבר שנפוץ היום
, או בשלמונים מהצד, מתוך בורות וקלות דעת כדי לזכות בכבוד מדומה

מכבדים בכתיבת אותיות אנשי ציבור מחללי שבת או סתם רשעים שלפי 
ת פסול לגמרי עד שימחקוהו "ההלכה אפילו אות אחת אם כתבו מין כל הס

  .וכל הברכות עליו הם לבטלה. ויכתבנו מחדש אדם כשר

  .עלייתם לארץ

שנת ב, אף פעם והתרחשה בהיקפים מצומצמיםלא נפסקה י "לאהעלייה מתימן 
יהודי , בעוני ובחוסר כל עולי תימן 200גל של  ו לירושליםהגיע א"תרמ

ירושלים למרות עניים הכבד קבלו את פניהם בכבוד וארחו אותם בבתיהם 
התפוצות במצבם הקשה עד שקנו להם קרקע בכפר  ועניינו את יהודי, הצפופים

  .השילוח הסמוך להר הבית ובנו להם בתי קבע

שגרם למות הרבה , ה היה רעב כבד בתימן בגל שתי שנות בצורת"בשנת תרס
במצור של אנשי תימן נגד הצבא התורכי " צנעא"בשנה זו היתה . יהודים
דבר זה . גוועו ברעב ,ואלפים מיהודי צנעא שלא יכלו לברוח מהעיר, השולט

מגמת העולים היתה ירושלים עם . ע"תר-ז"י בשנים  תרס"גרם לעליה נוספת לא
קולטי העליה "אבל בבואם ליפו ארבו להם , חלום הגאולה לבא בציון ברינה

שחפשו עבדים זולים וממושמעים לבנות ולעבוד " של ההסתדרות הציונית ביפו
שדגלו בציונות ריקה  "השניההעלייה "אנשי  את המושבות שהקימו להם

שנאת , והיו שונאים את הדת היהודית ואת היהודים שומרי מצוותיה, מיהדות
כדי לפתותם לבא לעבוד במושבות הביאו להם מושחתים יודעי תורה . נפש ודם

י ונהנה מיגיע כפו עד ששוכנעו בתמימותם "שצטטו להם מעלת העובד אדמת א
כנו אותם בסוכות ובמרתפים ושעבדו בבואם ש. והלכו אחריהם כשה לטבח
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ממש כנוגשים במצרים תוך השפלות , אותם באכזריות כולל מכות פרגול
ללא לימודי . במשכורת רעב וגם את הילדים העסיקו בעבודות קשות ומדכאות

  ". החלוצים הלאומיים"לשמחת . קודש כלל עד שמצבם הרוחני דתי התדרדר
בבגדים קרועים , עם הבהמות וגלליהם בהגיע החורף שכנו אותם באורוות יחד

וללא נעליים וללא כרים וכסתות יושבים וישנים על הקרקע ללא החלפת בגדים 
זו . כשבחורף הרוח והגשם נכנסו ועשו בהם שמות. ששרצו כינים ופרעושים

נגד קבלת הפנים של יהודי ירושלים העניים , האכזריות של הערב רב הציוני
  . קודםלאחיהם התימנים שספרתי 

גבר הביקוש לעבדים תימנים שלא עולים אפילו מחיר דיור וביגוד , ע"תרבשנת 
יש . נפלה החלטה ", ר רופין"וכלשונו של הקליפה ד, הניתנים לעבד פשוט
שיתחרו בעבודה הערבית ויכשירו את הקרקע לקראת , להביא מתימן יהודים

שמואל  "פועלי ציון"ולכן נשלח חבר  ."חיים ציוניים לאומיים וחופשיים
בידעם שיהודי תימן . עליה למושבותלתימן במטרה לעודד ) ורשבסקי(יבנאלי 

, "חלוצים"עלייתם היא למטרה רוחנית והתעלות דתית בדיוק ההיפך ממטרות ה
החליטו להונות את התימנים במזימה מרושעת ולהציג את שליחותו של 

לשם כך יבניאלי החילוני מחלל השבת וכל  ,יבניאלי כשליחות דתית טהורה
התחפש לשליח דרבנן תלמיד חכם ששמו אליעזר בן יוסף בעל זקן , התורה

  . הבא לגולה  לחקור ולדרוש את מנהגי תימן, ופיאות 

הגייס החמישי ששותף לקנוניה זו ועזר לביצועה היה ידידם של הציונים 
אברהם הלא הוא , בוד ומשרהוהציונות שמכר את כל תורתו בנזיד עדשים של כ

קוק זה ידע את , שהיה אז רבה של יפו, ה"מי שנקרא הראיקוק הכהן יצחק 
האמת שרוצים לקחת נשמות טהורות ומשפחותיהם ולהפכם לעבדים לאנשי 

. ושתף פעולה, העליה השניה בתנאים מחפירים ולקלקל את בניהם לשמד רוחני
ובחוצפה שקרית כתב הוא על  ,ת בסגנון רבני"הוא כתב עבורו מכתב שדרו

מכתב , יבניאלי הרשע שונא הדת שבא לגנוב את לבות רבני תימן ואנשיה
הממליץ עליו כעל רב ותלמיד חכם הבא לגולה על מנת לדרוש ולחקור את 

קוק . וכדי להגדיל את הרושם צירף שאלות בהלכה לרבני תימן, מנהגי בני תימן
ציונות שונאי התורה והוא שפרץ את זה ידוע היה בחבתו וידידותו לראשי ה

גדרי ההלכה בארץ ישראל ובכל העולם בכך שהשתתף בחנוכת האונברסיטה 
בהר הצופים וברך בשמחה את המקום ופטרוניו ושבח מקום שבו הלכו 

ונתן בזה אישור . והולכים ללמוד גברים ונשים יהודים וגויים בפריצות נוראה
, שלפי ההלכה הם אסורים באיסור חמורלגיטימי ללכת וללמוד במקומות כאלה 

יהרג ולא "והפריצות הנובעת מזה גורמת ליפול בעבירות שהם בגדר של 

http://teman.org.il/content/%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7
http://teman.org.il/content/%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7
http://teman.org.il/content/%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7
http://teman.org.il/content/%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7
http://teman.org.il/content/%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7
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רמג

רבני ירושלים שהכירו מעלליו של רב זה וראו את ספרו . יצילנו' ה". יעבור
יוסף ידיד ' הגדיל מכולם ר. יצאו כנגדו וכנגד ספרו בשצף קצף" אורות"הטמא 

לות החלבים והבוכרים שהוציא כרוזים בחוצות הלוי ראש בית הדין לקהי
  .ירושלים שאסרו לשמוע דבר תורה ממנו

מסלפי האמת שרוצים למצא חן בעיני אנשי הציונות הדתית שהכתירו את קוק 
שבח אותו " פורת יוסף"יהודה צדקה דאש ישיבת ' מזייפים ואומרים שח, לרבם

' עזרא עטיי' לח למיד נאמןהיה תיהודה ' ח. כשההיפך הוא הנכון, והחזיק ממנו
יוסף ' עזרא היה תלמידו הנאמן של ח' וח, לא רק בתורתו אלא גם בהשקפותיו

אני מעיד בזה שבהיותי בסביבות גיל . ידיד ובדרכו ובהשקפתו הלך בכל לבו
לפני כל הרבנים , השש עשרה נבחרתי לתת הרצאה בחנוכה על ענייני הנס

היתה זו הדרשה . ל"ראש הישיבה זצ עזרא עטייה' והתלמידים כולל מעלת ח
בהיותי צעיר לימים טרם . והכנתי אותה היטב, הראשונה שלי לפני קהל

והזכרתי את תשובתו לשאלת , התוודעתי למעללי רב זה ולכל הפולמוס שסביבו
והלא ליום אחד היה שמן בצורה , י למה חנוכה נקבע לשמונה ימים"ן הב"מר

עזרא ' גש אלי אחד הרבנים בשליחותם של חנ, איך שסיימתי את דברי. טבעית
דברי רב זה כשיש איסור מוחלט  יהודה והעירו לי בתרעומת למה הזכרתי' וח

  .להזכיר שמו או ספריו בישיבה 

התימנים המסכנים שהושפעו לעלות לארץ כדי לעבוד את אדמתה ולאכול 
הם נכנסו תחת שבט הנוגש הציוני כאחיהם שקדמו ל. מפריה ולשבוע מטובה

באותם  .בצער והשפלה ודיכוי מזעזעים שלא היו מביישים את נוגשי מצרים
מאוחר יותר בשנת ', תנאי עבדות ומכות הפרגול הציוני והמגורים באורוות וכדו

ד בנו להם דירות בנות חדר אחד קטן מחומרים זולים שהתפוצצו אחרי "תרע
. אסירים זו והחתימו אותם לשלם ממשכורת הרעב שלהם על דירת ,זמן קצר

זה " רב"של " זכותו"והפעם היה זה ב". על צפרני נשרים"ראה כל זה בהרחבה בספר 
  .ומכתבו השקרי

שנקרא בלשון " חאשד"על כל הזוועות שעשו הציונים לתימנים במחנה 
, ושוד כספם וזהבם וספריהם בעלייתם למטוס בדרכם לארץ, "גאולה"הציונים 

עקרי  ,העין תדמע והלב יתפלץדיהם בארץ שע שנעשה בהם ובילוכל העוול והר
המופץ ". תורת אבות"הוצאת ארגון " על צפרני נשרים"הדברים הובאו בספר 

 03-6781444בני ברק  26בירנבויים ' על ידי  המרכז להפצת יהדות תימן ברח
    .בהקדמה כתוב שזה ספר חובה בכל בית שלב אדם פועם בו

 



רמד                              יוסף       גלגול נשמות                          נר              

  נשמות גילגול

 לדברים ,בעלי הבנה אינםאנשים של גרוםל המות יכולגלגול נש הידיעה על
והתובע ביקש מאסר עולם  ,לפני כמה שנים באמריקה אדם רצח. שליליים
. למותשאל אותו השופט למה אתה רוצה . כסא חשמליבקש מוות בוהרוצה 

למה לי לשבת חמישים שנה בבית . לו כי אני מאמין בגלגול נשמות והשיב
לא  אחרים יכולים. אוולד מחדש ואהיה אדם חופשיתהרגו אותי מחר , סוהר

ים בגלל סובל שהם בדעה. לא לעשות תשובהמעשיהם ולקבל אחריות על 
לא . אדם אחראי למעשיו. הגלגול הקודםבגלל לא כל סבל בא . גלגול קודם

הרבה פעמים אדם משלם גם , עד הגלגול הבא כדי להעניש' המחכה תמיד 
   .אבל בסוף הוא ישלם, ה מאריך את אפו"שהקבזמן לוקח . בגלגולו הנוכחי

השני והגוף אחטא  חשובולמהעונש אדם שחושב בגלל גלגול נשמות לברוח 
לא יחכו . בגלגול זה ישלם בעצמוו סלוח לו' לא יאבה ההתורה העידה ש, ישלם

תקן שי, אדרבא, קודםה ועל גלגולבגלגול זה משלם שגם אם אדם חושב . לו
  לדעת מה חטא וואם רצונ. בגלגול קודםו, זהכל מה שחטא בגלגול 

  איזה חטאמאו , נמשך הואאיזה חטא לראה י, נענש עליו ובגלגול קודם שהנ
בגלגול  סימן שבזה פגע, ים לא לחטוא אותונזהר באופן מיוחד יותר מאחר הוא

אדם שרואה שנמשך לאיזה חטא בתת ההכרה . י"ככה אומר רבינו האר. הקודם
אם הוא רואה  גם, זה קשה לו, הוא לא יכול לעצור את זה זהנמשך לשלו הוא 

הוא לא אדיש כמו כלפי שאר המצוות , הוא בורח, שמהחטא הזה הוא פוחד
שהנפש שלו יודעת בתת ההכרה שבגלגול הקודם היא  הסיבה היא, שבתורה

. אז שיעשה תיקון לחטא הזה. מזה ביותר תזהרנו תחדופולכן היא . חטאה בזה
יתכן , שהוא יעשה תיקון לכךכאבל , תיקון לחטא אינוזהיר כעת ה שהוא מכי 

  . מאוד שהוא יצא מהסבך שהוא נמצא בו
חוזר המקיים אותו כגוף  ףהגוהכח הדומם של גם  כי. בגלגול הגוף האמיתי שב

ולכן כל המקומות שאדם נפגע בגופו בגלגול קודם חוזרים ונראים ככתמי לידה (. בגלגול

 ,חוזר בגלגול והלא הוא קבור באדמההגוף איך  שואלים יש )בגלגול הנוכחי
בטיפה זו יש גוף , התשובה היא כי כל הגוף וצורתו נכלל בטיפת הזרע של האב

רק הגוף . ותופס מקום ומשקל. עדין שמתפתח על ידי דם האם או מאכל האדם
אבל הגוף העדין מתלוה לנפש ושב אתה , שהתפתח והפך לבשר ודם נקבר

או כל פציעה מתכתית אחרת שמשאירה , או קעקע, אדם עובר נתוחכש, בגלגול
צלקת על הגוף היא נחרטת גם על הגוף העדין ונולדת מחדש ככתם לידה שאם 

  . יגדילו אותה תראה את צורת הצלקת במדוייק

כי הנפש שחוזרת בגלגול  ,כל הגופות של כל הגלגולים בתחיית המתים יקומו
אדם עושה גם . לא עושה רק דברים רעים אדם, היא רק החלק שלא נתקנה



רמה                              יוסף       גלגול נשמות                          נר              

, אדם שלא עשה שום דבר טוב בעולם הזה ,על כךמגיע לו שכר ו. דברים טובים
 ,הזדמנות לתקן את מעשיו ואם לא תקן כלום עד שלשה גלגולים נותנים לו

אדם אבל . וישלם רק בעולם הנצח לנצח נצחים בגלגול ישוביותר הוא כבר לא 
לאחר ענשים כבדים , חטאתיו ולא שב בתשובה על עשה גם דברים טוביםש

וכל פעם . אפילו עשרות פעמים בגלגול יחזורהוא , לנפשו בעולם הנפשות
החלק שנתקן ישאר ואיתו . הנפש הפגוםחלק  רק כשהוא חוזר בגלגול חוזר

כי נפשו , ואז יסבול את ההפסד הגדול. שתיקן עם הגוף יקום בתחיית המתים
הוא יקום רק עם , הוא פגם בששים אחוז, אחוז נפש מאהלא תהיה שלימה ב

השני שיבוא עם הגלגול ארבעים אחוז נפש מבחינת ההבנה וההשכלה הרוחנית 
מוסיפים לו עוד ארבעים אחוז מאדם  ,של הראשוןהםגומים  השישים אחוז

ן עם עולם הזהמגיע לכי כל אדם , לו מאה אחוז ומשלימיםם פגם בהאחר ש
יבוא רק עם הששים של ויתכן שמראש כבר יהיה שפוט לא . מאה אחוז נפש

אז יכול להיות שכל אחד מאיתנו גלגול של שניים ואפילו שלשה , האדם הקודם
ז של הוא קיבל משלשתם יחד את המאה אחוכי . אנשים ולא רק של אחד בלבד

. וכמה שהוא יתקן מתוכם זה יהיה שלו, מורכבתנפש אחת ל כוהפש, נפשו
אם , בא עם החלקים האלה העדין והיות וגם הגוף. ול נוסףהשאר ילך לגלג
 ,הדומה לשלשתם א דמות של גוףתצמשלשתם  ,שלשה אנשיםנפשו מורכבת מ

  . וראו בגופכולם י מיםהקוד תבגופו העיפגה סימניגם 
מאותם השייכים לוקחים רק , בני אדם לצרף אותםחלקי נפשות כשלוקחים 

מהתפשטויות ו ,נשמותמאות אלף שרשי  ששיש למעלה כי . שורש הנפש שלול
אדם שבא ו ,של כל שורש מצטרפים חלקים להשלים מאה אחוז של ענפים

ובתחיית המתים כל אחד יקום עם . יכול לקחת מהשורש השנילא משורש אחד 
  . ועם ההפסד של מה שהוא לא תיקןשתקן בלבד החלק 

  לולא

צריכים , מתקרב יש חושבים שבגלל יום הדין. חודש התשובההוא אלול 
כל אדם . תשובה צריך לעשות כל השנה. זו טעות. להתכונן ולעשות תשובה

  . תשובה ללא קשר לחודש אלול יעשהאבל מיד , יתכן שימעוד
שאנו . 1"ונשובה, אליך' השיבנו ה", כתוב אחד אומרסוד חודש אלול הוא כי 

נתעורר . "ונשובה", קצת נפלאות, קצת ניסיםהראנו , השיבנו' מבקשים מה
, אומר לנו' שה. 2"ואשובה אליכם, שובו אלי", וכתוב שני אומר. כולנו לשוב

דודי לי ואני "ב ותכ 3פסוק אחדו. אשכין שכינתי עליכם ,לאחר שאתם תשובו
ני א"ופסוק שאומר . ואני לוואז , לי עוזר ,דודישהוא ' דהיינו שקודם ה, "לו
ואומר . הוא ישוב אלינו, ודי ליואחר כך וד, קודם נשוב. 4"ילדודי ו, דודיל



רמו                              יוסף                אלול                      נר                 

והסיבה  . זה המיוחד באלול, שראשי תיבות פסוק זה הוא אלול. י"רבינו האר
". ואשובה אליכם, שובו אלי"כי שני הפסוקים אמת ובכל השנה מתקיים ,  היא
ובעשרת ימי  ,ג מידות של רחמים מאירים מעולמות מעלה למי ששב"כי י

שנאמר על  5"בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב 'דרשו ה"הפסוק  מתקיים תשובה
ג מידות הרחמים מאירים בעולם לעורר האנשים "שי ,עשרת ימי תשובה

ג מדות "שונה משניהם הוא חודש אלול שבו י. לתשובה ולקבל תשובתם ברצון
והיא מעוררת את ישראל , 6"הנותן בים דרך"הרחמים מאירים בשכינה בסור 

  . לתשובה מרצון
ועל המדינות בו יאמר איזו " ,ה כל השנהקרישמה על  ניםדוני בראש השנה

ובריות בו יפקדו להזכירם . איזו לרעב ,איזו לשבע, איזו למלחמה ,לשלום
רכים שאנחנו רואים או שומעים עליהם דהתאונות  .7"לחיים או למוות

לפי זה היינו צריכים לרעוד . נכתבו בראש השנה ונחתמו בכיפור, ונחרדים
חדים ולא פיש ש, אבל אפילו בראש השנה, מתקרבהפט המשמ אלולב

אם  .כי אדם לא מאמין למה שהוא אומר. וגלים לחייך ולצחוקומס. מהמשפט
סמר "ולכן הוא אומר בתהילים . דוד המלך האמין. היה מאמין היה רועד

כי , שערות בשרי כמסמריםעמדו , סמר. 8"ממשפטיך יראתי ,מפחדך בשרי
ריך צאם אדם מאמין בזה . ביום הזה יםתלוי, חיישכל  כיון. ממשפטיך יראתי

שנה שעברה , חושבים מה קרה ,כי לא מאמינים, לא רועדיםיש שאבל , לרעוד
 ,התפללתי ושמעתי שופרשואני . איזו שנה טובה הוא קיבל, בכיפור אכלי נשכ

 לפי המשפט ותוצאותיואנשים מודדים את . כל הצרות הגיעו ,ובכיפור התעניתי
 ,מיידים התוצאות הםחושבים שהכי הם . הם לא פוחדים לכן. ם הקטנותהעיניי
 ואה, וכשהוא רוצה שהאדם ישלם על מעשיו. ויש זמן, ה יש סבלנות"לקב

. עשיווכל אחד ישלם עד הקצה האחרון של מ ,לא מוותרים לאף אחד. ישלם
 או. יש כאלה שמשלמים בעולם הבא, יש כאלה שמשלמים בעולם הזה

וחשבון על כל  ,יש דין ויש דיין. בגלגול םהמעשיזרים לשלם על שאנשים חו
יכול להיות שזה . קלקולנו באנו לתקן. אנחנו לא פעם ראשונה בעולם. המעשה

ומחכים לו אולי בהמשך , הקודם ושאכל בכיפור יש לו עדיין זכויות מגלגול
 ואם בגבורות, ששים שבעים שנה, גוף הם זמנייםבהחיים . עוד יחזור בו
שיגיע האדם לאחר מותו וכ, החיים האמיתים הם חיי הנצח. שמונים שנה
לאחר הרבה שנות סבל וייסורים ו. זה יותר גרוע ,שם הוא ישלםלעולם הבא 

  כל", קשים ומרים תזדכך נפשו ותקבל את שכרה על מצוותיה ועליו נאמר
  
  : ז"ה י"ר, ה"ישעיהו נ. 5 .ג ',ו שם.4  .טז' ב שיר השירים. 3 .ז' מלאכי נ .2  .כא', איכה ה. 1

  .קכ. ט"קי תהלים. 8. מוסף לראש השנה. 7 .ה"ר שער הכוונותו . ג טז"שעיהו מ'. 6
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ושייך לסוג . שהוא גמר עם זכויותיו תכןוי. 9"ב"ישראל יש להם חלק לעוה
ומשלמים להם את שכר מצוותיהם  ,ב"כופרים שאבדו את חלקם לעוהה

ומשלם לשונאיו ", ועליהם הכתוב אומר ,ב"הז כדי להאבידם לנצח מעו"בעוה
' שה, וביאור הכתוב .10"לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו, אל פניו להאבידו

, והסיבה היא .ז"דהיינו מיד בעוה אל פניו, את שכר מצוותיהם משלם לשונאיו
שאתה רואה שטוב לו בא על חשבון חיי הנצח  ומה .ב לנצח"מעוהלהאבידו 

 ,הבראש השנ לא מפחד, ן את זה מסתכל בעין קטנהשלא מבימי אבל . שאבדם
  . ה יש חשבונות נצח שלפיהם נקבע הדין"אנשים לא מבינים שלהקבכי 

אולי לו זמן ים תנוכי נ, שקטים חי חייםטא ואדם שחכ "ואעפי, חשבוןודין יש 
אם אסק שמים שם אתה "ואמר דוד המלך עליו השלום . כל החייםאפילו 

מת לא . 12"ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך"ואמר התנא  ,11"ךואציע שאול הנ
. שישלם על כל מעשיולעולם הזה מי שברא אותו משיב אותו  ,'יכול לברוח מה
או שחטא . מה עשיתי, למה אני סובל' ובאים בטענות לה, אנשים סובלים
אבל אדם לא יכול לחשוב . אדם יפשפש במעשיו. קודםבגלגול בגלגול הזה או 

מדה כנגד מדה , ה משלם לאדם"הקב, יש חשבון. אחד לא, אחד כן משלם הנה
  .בכל דבר

אותנו בחכמה וואם יש בורא שברא את העולם . הבריאה מוכיחה שיש בורא
, בשביל מה, סתם ברא בני אדם, בשביל מה ברא אותנו וכי שיעמם לו, נפלאה

הוא ברא אחד בא אחד הולך בשביל מה  ,מתיםואלפי שנים אנשים נולדים 
חכם לא עושה . ה לא בורא סתם דברים"הקב, וכי אין לו סיבה ותכלית, אותנו

 וברא, כל זה בחכמה כל כך נפלאהאז מי שברא את . דברים שאין להם טעם
כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך "אמר דוד המלך  לזה, אותנו בחכמה נפלאה

  . 13"אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ' ירח וכוכבים אשר כוננת ה
לכולנו אותו מבנה שי "אעפ. ואחד לא דומה לשני, בעולם יש מליארדי בני אדם

 בקושי יודע ,מסכן יש שנולדו, שכלו עצום, יש מי שנברא חכם גדול, םפני
מה . היות באותה רמת שכלל היינו צריכים ,רק גוף היינואם . לקנות ירקות

ה "הקב. לא יכולה למותנפש  .גוף יכול למות. בתוכנוש שמשנה אותנו זו הנפש
הזה ותקיים מצוותיו מתוך  שתבא לעולםבשביל  ,והלביש לה גוף, ברא נפש

הלך  פעם. אדם בעולם הזה עם הבחירה חשובה מאוד בשמיםה תעבוד. בחירה
  י"אמר רבינו האר, חיים ויטאל בשוק וראו עז' י עם תלמידו ר"רבינו האר

  
  .  ד, 'תהלים ח. 13 .פרקי אבות. 12  .י, ט"קל ליםתה. 11  .י', ז דברים. 10. סנהדרין צ. 9 

  



רמח                              יוסף                אלול                      נר                 

. אלף שנהלמעלה מ עדן גלגול של צדיק שישב בגן היא, העז הזו, לתלמידו
מחדש על  נדונים, וכל פעם שעולים. ותדרגמם שם עולים גצדיקים האבל 

 הודירהו, לקדאשתו כשאור הנר  בא עלזה ופעם אחת אדם . דברים יותר עדינים
אחר כך יחזור , יברכו עליו ויאכלו אותוויזכה שישחטו אותו ש, בתוך עז

דנו אותו על . בגלגול בן אדם ואחר כך יעלה למעלה להמשיך אם יהיה בסדר
תשובה . תשובה היה נמחקאם היה עושה . כי הוא לא עשה תשובה, דבר כזה

. פעם אחת לא נורא זו רקחשב כי הוא לא עשה תשובה על זה . זה מחיקון
על אפו ועל חמתו שילם , שניםאלף ולאחר למעלה מ ,זה נידון עללא  ובתחילה

  . 14על זה

עצם . עיתון שקנהאדם , לדוגמא .על התוצאות חשבוןהו ,ל מה שעשהע, דיןה
כי זה נכלל בגדר ספרים חיצונים . אבד עולם הבאבו הוא  אהעובדה שהוא קר

א מטמא את הו. 15ל שמי שקורא אותם אין לו חלק לעולם הבא"שאמרו חז
הלך ו. ערב ריקודים תההוא ראה מודעו, להסתכללחברו  נתןואם . העיניים שלו

ביטול  לראות את העתון יואשם כי גרם לולו  יאשהב מי. ונפל בכמה חטאים
אבל החשבון הוא . זה נקרא דין. חיצונים םבראיית ספריאותו  ילתורה והכש

זה הוא יואשם זה ם על ג, חטא שם, הוא הלך לערב ריקודים, מכךיצא שמה 
בשביל זה יש לנו שני . אדם משלם דין וחשבון. התוצאות של המעשה. החשבון
אבל הקבלה אומרת שיש עוד . על הדין החתימה יום הכיפורים הוא יום, ימי דין

בראש השנה דנים את האדם על  .על החשבון חתימה נוספת בהושענא רבה
, ותנים לו זמן נוסף לחזור בתשובהאחר כך נ. וביום הכיפורים חותמים. הדין

ם ואת ימי החג בהוסוכה להתעסק , כולל מצוות יקרות של ארבעת המינים
על החשבון  בליל הושענא רבה דנים אותו מחדשו, ללמוד לחזור בתשובה

ויכול להיות שבדין זה היה משהו קטן שהעבירו  ,התוצאות שנגרמו ממעשיו
ולקחתם לכם "זה מה שאומר המדרש . דאבל התוצאות היו נוראות והפסי. אותו

והיתה . עד כאן היה דין. 16"עוונות לחשבוןראשון , ביום הראשון פרי עץ הדר
התוצאות של החשבון יכולות להיות יותר  .החשבוןמתחיל עכשיו . חתימה

ו שאל. ו עצובהבשמחת תורה ראו, החתם סופר עליו השלום .מרות מאשר הדין
. את החתימה של יום הכיפורים הוא עבר בשלום אמר להם, עצוב' לו למה כב

ה כמונפטר לאחר , את החתימה של הושענא רבה הוא לא עבר והוא הולך
הוא נתן לנו , האלה של סוכות ה נתן לנו את הימים היקרים"כשהקב. ימים

 תשובהב חזרת, משמים אומרים לאדם. שנעסוק בתורה ובמצוותאותם כדי 
  קח. ה"אומר הקב, "א שחטאנו בביטול תורהעל חט"אמרת . תוכיח את עצמך

  
  .)הוצאת בובר. ('מדרש תנחומא אמור ל .16  .א"צ סנהדרין. 15 .14
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החכם . ילדיוהחיות עם  הטיפש הולך לגן .תעשה נראה מה, כעת שבוע חג
מתייחסים לכל מה שהוא  חשבוןב .או יושב בסוכה ולומד. הולך לבית המדרש

  . שה בימים האלהוע

הנה השני לא קרה לו כלום גם לי  ,מה אכפת לי מהדין והחשבון, דםאלא יאמר 
אבל מה יקרה בעוד כמה . השני לא קרה לו כלום עכשיואמנם . לא יקרה כלום

אם אדם היה נענש באותה שנה על מעשיו אף אחד . יודע אינך, לשניכםשנים 
 דםאאם . ולא היתה בחירה בין החטא לעונשכולם היו מקשרים . לא היה חוטא

. לא משתלם. פחדי, חטאייותר לא , לפני חצי שנה השנענש על מה שעש מבין
, אבל אם אדם משלם אחרי שנים על מה שחטא הוא לא קושר אחד בשני

אבל . ובודדים מענישים מיד את האדם על מעשי רק במקרים. הבחירה קיימתו
או  ,זהאו בעולם ה אבל בסוף הוא ישלם. עד שהוא משלם זמןלוקח , בדרך כלל

  . או בגלגול הבא ,בעולם הבא

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך "אומר  "ניצבים"הפסוק בפרשת 
סלח לו כי ' לא יאבה ה', בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך וכו

וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר התורה ' אז יעשן אף ה
ם על ידי ששומע את דברי האלה והקללות איך אד, והדבר תמוה" הזה

שלום יהיח לו אם ילך כך הוא יאמר  ודווקא משום ,שהובטחו למי שיחטא
והענין הוא כי משה רבינו עליו השלום אמר לישראל בפרשת  ,בשרירות לבו

קללות לא אמר להם שה "ניצבים"' ובפ, תשעים ושמונה קללות "כי תבוא"
יקבלם רק בגלגול  או, ם בעולם הזה לאחר זמןיכול להיות שיקבל אות, מיידיים

ה יחזיר "הקב, ואם לא חזר, כי יתנו לו הזדמנות כל חייו לחזור בתשובה ,הבא
זה , ואם יבוא אדם ויגיד מה אכפת לי מהגלגול הבא. אותו בגלגול ואז ישלם

הגלגול הבא שיבוא אחרי , "בשרירות לבי אלךכי , שלום יהיה לי"כעת . לא אני
כשם . הגוף זה כלום. הוא לא מבין שזו אותה נפש. לא אני משלם. זה ישלם את

יגיד לשופט היתה לי ואם , אדם שגנב בחליפה חומה ישלם בחליפה כחולהש
ני מכה את ייענהו השופט א. עכשיו זו חליפה כחולה, חליפה חומה כשחטאתי

מה אכפת לי . הגוף זו החליפה של הנפש. את האדם שבפנים לאהחליפה א
ואם הטיפש יאמר מה . אותה נפש עצמה תבוא ותסבול. יזה גוף אתה נמצאבא

לא לאדם כזה , ה"אומר הקב. אתנהג בשרירות לביאכפת לי מהגלגול הבא כעת 
והיה ", וזה ביאור הכתוב. אעניש אותו כבר בגלגול הזה, אחכה לגלגול הבא

הוא , ויתברך בלבבו, מע את הקללותישהוא  ,בשמעו את דברי האלה הזאת
. כי בשרירות לבי אלך, לי יהיה שלום, שלום יהיה לילאמר , אה בזה ברכהיר

הגוף השני . מה אכפת לי, שארצהכל אעשה את  .למען ספות הרווה את הצמאה
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כי אז יעשן אף . סלח לו' לא יאבה ה. לאדם כזה לא יחכושאומר משה , ישלם
אני רואה , באים אליאנשים . ולא יחכה לו לגלגול הבא. ההוא וקנאתו באיש' ה

בא אלי בניו יורק אחד שלמד שם בישיבה . מעשיהםאותם איך הם משלמים על 
תווך . ן"ואחר כך עבר לנדל. ופסיכולוג ,וקיבל תואר רב. אוניברסיטה דתית

. העלים ממס ההכנסה האמריקאי מאה אלף דולרו. קרקעות והרוויח מיליונים
יני צרות והוצאות באו לו כל מ וגם. כשנתיים שלא עשה עסקה אחת ,אדם זה

 פנההוא , מס מאה אלף דולאר יםשהעל ונתבע על ,ויחסכונותעד שאכל את כל 
ואסדר לך רק חמש שנים בית , לעורך דין שאמר לו תן לי חמישים אלף דולר

ענה לו גם חמישים אלף דולר לתת . ותשלם את המאה אלף בתשלומים, סוהר
שאלתי אותו , ולעזור ל וכלאם א ,שאל אותיו ,עזב אותו ובא אלי. לך אין לי

 17בתיקוני זוהרשי זכרת. נולד בנובמבר במזל עקרבשאמר לי . תותאריך לידל
של . 'ועקרב הוא אותיות עקר ב ".זרע לבטלה"כותב שעקרב קשור לחטא 

ועוון זרע  .כי חטא זה פוגם בשורש הבריאה, תורהבהאות הראשונה . ראשיתב
על . טא חמור זהכותבים מרורות על ח 19והזוהר 18ראהגמ, לבטלה חמור מאוד

אדם רגיל ו. קשה מאוד ,בזה ותוהכשילה אש האשהעוון זה משלמים הגבר ו
שנולד מי אבל . בשמים יש להם את הזמן, או בעולם הבא, ישלם או בעולם הזה

   .על החשבוןחלק לפחות , ישלם בעולם הזה, במזל עקרב

שהעקרב , כעת המדענים גילו, ונה מאות שנהלפני אלף שמ, שמעון' זה כתב ר
, אבןמוציא את זרעו לבד על  אלא, היצור היחיד בעולם שלא מזדווג עם נקבה

והעקרבית יושבת על זה ומקבלת את , והזרע מתחיל להתקשות ולעמוד כנר
. העקרב כולו נברא בצורה של זרע לבטלה. זה מדהים. לא נפגשים בכלל. הזרע

זה  חטאסימן שהוא בא לתקן  זה, ולד במזל עקרבכשאדם נ. לא בחיבור
אוי לו ואוי , אם לא. והוא חייב להזהר בזה פי מאה מאחרים. מגלגולים קודמים

מיד אמרתי . אמרתי בלבי גמרנו. וכשאדם זה אמר לי שנולד בנובמבר. לנפשו
. לא ייתכן. הוא נפגע ואמר לי חס ושלום. לו יש לך חטא חמור של זרע לבטלה

זו הבעיה שלך אם הגעת למצב , אמרתי לו אני מצטער. י אומר דבר כזהאיך אנ
. אמרתי לו תסלח לי. אמר לי לא ייתכן. כזה זה בגלל החטא הזה מהגלגול הזה

. אמר לי קונדום, באיזה אמצעי מניעה אתה משתמש ,איך אתה חי עם אשתך
שקית של ב, אתה זורק את הזרע שלך, זה לא זרע לבטלה אמרתי לו האם

אתה , אמרתי לו. שזרע לבטלה זה רק לחטוא ממש בידיים הוא חשב. אשפה
  אתה צריך קודם כל להפסיק מהחטא. אוי לך מיום הדין. חוטא בזרע לבטלה

    

  . פקודי ועוד' ויחי ופ' פ. 19. ג"נדה י. 18. תקון עשרים ואחד. 17
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  תלקח מוכנה אשתי לא. אני לא יכול להפסיק אמר לי. אחר כך נדבר, הזה
  אל תעמוד אצלי. צא מפה מיד. אמרתי לו. אני לא מפסיק, גלולות ולא כלום

, ואמר לי. אחרי שבוע הוא חזר אלי כשפניו בקרקע .אני לא סובל אנשים כמוך
עכשיו מה . הסכים עם אשתו שתעשה אמצעי מניעה שמותר לפי ההלכהש

י שד"הבאתי לו את ספר . אמרתי לו תעשה תיקון על מה שחטאת. לעשות
עשרים וארבע שעות עם , זה יום של צום, ואמרתי לו הנה התיקון" תפוחים
אחרי חודש וחצי הוא . יעזור' וה. תעשה אותו ארבע פעמים, ותפילות, פדיונות
אני נמצא באותה בעיה . ואמר עשיתי ארבע פעמים שום דבר לא עזר. שב אלי
עת על החטא יד, למדת בישיבה, אמרתי לו כי אתה לא באת מהשוק. שהייתי

הוא חזר אלי אחרי . אחר כך נדבר, תעשה עוד ארבע, והיית פושע במזיד, הזה
אמרתי לו . שום דבר לא זז, שמונה צומות. ואמר לי עשיתי עוד ארבע. חודש

הוא אמר לי , אמרתי לו נו. אמר לי משהו זז אבל זה לא מספיק. לא ייתכן
דנו אתמול , אמרו לוו, ישאחרי התיקון הששי קראו לו ממס ההכנסה האמריקא

שנים ולך שה עבירה דומה עשר תעתחתום פה שלא , בעניין שלך והחלטנו
כל מי . גם את המאה אלף שגנב לא ביקשו ממנו .סוגרים את התיק. הביתה

על  שמס הכנסה יוותר, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. ששומע את זה לא מאמין
מה שעורך דין לא עשה לך . יוטאמרתי לו איד .כסף שחייבים לו וסוגרים תיק

, ואתה אומר שלא עשה לך כלום ,נס ה עשה לך"בחמישים אלף דולר הקב
אדם אחר היה . וחשבונות צריך לשלם, אבל אין לי כסף, אמר לי כן. תתבייש

לא , פרצוף תשעה באב. ואדם זה אבן, יצא ממשפט כבד, בא אלי רוקד מחייך
הוא בא , אחרי השתיים עשרה. עשה הוא. אמרתי לו תעשה עוד ארבע. מרוצה

. עשיתי עסקה אחת והרווחתי ארבעים אלף דולר תווך, אלי ואומר לי תשמע
, אבל זה לא מספיק. ארבעת אלפים דולר לחודש, אקבל אותם בעשרה חודשים

. אמרתי לו תעשה עוד ארבע. אני צריך כסף. זה בקושי מכסה את התשלומים
עשרה הוא בא אלי פעם ראשונה -ון הששאחרי התיק. עשה שש עשרה תיקונים

פסיכולוג , אבל הוא קיבל שתי משרות, הביזנס באדמה, אמר לי תשמע. חייךמ
. יש לו כעת שתי משכורות שמכסות טוב מאוד. ורב בית כנסת, של בית ספר

, אלא מי שזוכה. לא מוותרים על כלום. למעלה יש חשבון על כל המעשים
לכן אמרו . כן מי שלא זוכהמס. או לנקות ,או להתעורר. סובל בעולם הזה

אדם לא יכול  ,.20כך מברכים על הרעה, כשם שמברכים על הטובה, רבותינו
בקש ממנו מבכח ו לרופא וכניסמ ואביש ילד קטן. כך' לי ה להגיד למה עשה

  אבאין שבמרק כשגדל . אכזר, לי ישאיזה אבא רע  ושבח תרופה ול זריקלה
   
  ח"מ ברכות.20  
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 ההוא את הכאב ול הזריק, ומתוך אהבה אלילרפאותו ו הוא דאג, ה היהטוב ז
  אבל יבין שזה, שיתפלל שילכו, כשאדם מקבל ייסורים. שבוע שלם השבכ

יש אנשים . 21"אלהיך מייסרך' ה, כי כאשר ייסר איש את בנו. "לטובתו
, שיחתוך להם את הבטן, הכסף ונותנים לרופאלוקחים , ביתםשמוכרים את 

, חותך להם את הבטן, כמה ייסורים עושה להם הרופא .א להם את הגידולויוצי
הם , לא באים בטענותוים לו מודהם ו, התאוששות ותשבוע, מוציא את הגידול

ה "אז אם הקב ,הם רוצים להיות בריאים כי. שיעשה את זה, משלמים לו הון
, הרהרשלא י, שיהיה בריא בחיי נצח, ונפשאת מייסר את האדם כדי לרפאות 

. אבל זו התרופה לחיי נצח. זה קשה מאוד, זה כואב כרגע. שיבין שזה לטובתו
יקלו מעליך את , אולי יוותרו לך, אולי ימחלו לך חלק, תבקש רחמים, תתפלל
   .ותתפילכל אדם לפי , ותרו לך לגמריאולי יו, העונש

, דש אלולכי בחו .23"ודודי ליאני לדודי " ראשי תיבות, לאלו ,22ל"י ז"כתב האר
כל .  והוא קרוב לקוראיו בחודש זה ,לקרבם בתשובה ישראלנעשה דוד ל' ה

נותן  ,סבא, מפרנס ומחנך ומייסר בחינוכו ,אבא ,תואר מסמל ענין  בפני עצמו
מקרב כי הוא  ,הדוד. דן, שופט .אוהב ומעניש, מלך, תן וקח ,בעל, מתנות

ימי  תרבעש, יד אמתיד, זה למעלה מדוד ,עיר, מוכן לבא לקראתך, משפחה
ובחודש אלול , "מלכנו -אבינו."וממשיך לפרנס כאב , מלך ושופט' ה ,תשובה

הדוד עצמו נוח גם ו, פונים לדוד שיפייס בין האבא לבן, הוא מקרבנו בתשובה
זה דודי וזה ", עיועל זה בנוי שיר השירים עד שהדוד מתפייס ונהיה ר, להתפייס

והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר  ואשר לא צדה"על הפסוק ו 24".רעי
מזמן ' שה, י"וכמו שפירש. ת אלול"אנה לידו ושמתי לך ר, 25כתב". ינוס שמה

י שמדובר "וכוונת האר, את הרוצח במזיד לרוצח בשוגג וחורגו בשוגג וגולה
יהרוג  הזהשבגלגולם  ,בגלגול נשמות בין רוצחים במזיד ובשוגג מגלגול קודם

' וכנגדו באלול ה. וגג את הרוצח במזיד ויגלה ויתוקנו שניהםבשוגג הרוצח  בש
ג אורות "שי ,26בתבועוד . מקרב ומזמין לנו תיקון על ידי שמקבל את התשובה

ויש לנו אפשרות למשוך אותם על . הכתר מאירים בעולמות מעלה בחודש זה
שעל  פגמי הברית התיקון כל השנה " בתולה"מזל חודש אלול . ידי התשובה

ומזל חודש אב הוא אריה כי צריך . ובחודש זה יותר בקלות, קבל בקושימת
 .כי הפיתוי בחודש זה גדול, להתגבר כאריה לשמור על הראיה אותיות אריה

, אני לדודי ולא לדודתיו ,ואסור להתחתן עם הדודה דומצוה להתחתן עם הדו

  חודש אלולוסוד  ,27והם מסיתרי עריות ,הדודה אין לנו כח בחינתאת לתקן  כי
   
הפסוקים שער . 25שם . 24שיר השירים . 23. שער הפסוקים שיר השירים. 22 'ח דברים. 21 

   חגיגה. 27ז "ט' שער רוח הקודש  סי. 26. משפטים' פר
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  לו את ממציא' כי הטועה דומה לטובע בים וה". הנותן בים דרך"בפסוק  הוא
  ובחודש, ושך רחמיםוהתשובה בכל השנה מ, כי החטא מושך דין. דרך ההצלה

ואם אדם שב בתשובה שלימה באלול זוכה שבשמחת תורה  .דאלול מושך חס
תן בשמחת תורה חוזר לדרגת ' כי ה "ודודי לי"שמחתו תהיה מושלמת בסוד 

הדוד נשארת ככלה שמתחתנת עם דודה שגם ' ואתו בחי, בעל ואשהשל וקח 
ש שמח תשמח "וכמ. ז "ונעשים ריעים זל"  לי"אומר לה הרי את מקודשת 

 ". זה דודי וזה רעי. "בבחינת דודיגם אבל חוא נשאר , ריעים האהובים
 ,בחיים חפץ מלך לחיים כרנוז" כיפור מוצאי עד השנה מראש מבקשים אנחנו
 ,פעמיים בקשה האות לבקש חוצפה וז ".חיים יםהאל למענך חיים בספר כתבנו

 שאולי כדי פעמיים מבקשים ממטומטם רק ,אחד בפעם מבין לא המלך וכי
 ,הבא עולםב נצחיים חיים יש כי ,"חיים בספר תבנוכ" גם יםוסיפמ ואנו ,יבין

 לחיים זכרנו. ואנו מבקשים על כל אחד מהם בפרטות, גישמיים חייםויש 
 למעלה ושילך טוב כל הזה בעולם לו שיתנו מוכן לא טיפש אף ,נצחיים
 מקום אל טוב מקום אל הגיעל רוצה אדם, חטאיו על לייסורים לשאול לאבדון
 הזה בעולם גם רוצים אנחנו נופלגו גם חיים בספר כתבנו ,ומוסיפים ,מנוחה

  .השני חשבון על יבוא לא שאחד, טוב
 מעשיו על ישלם שאדם כדי למעלה הרוחנית המשפט מערכת את ברא ה"הקב

 למעלה גם ,ימים כמהמחליט לאחר ו ,צדדיםה טענות את שומע השופטוכמו ש
 כעין רקיעה שמלכות אומרת ברכות' הגמ .החתימה יום הוא הכיפורים יום

   .הארצית מלכותה
כי בגלל האור המאיר בשכינה בחודש זה אנחנו זוכים ". אני לדודי ודודי לי"

. 29"אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא"שבורא עולם הוא תמיד  ולדעתלהבין 
כדי שבזכות , ת התשובהאנחנו רוצים לקבל א, ושהייסורים הם בחשבון

שנת כתיבה וחתימה טובה , התשובה הזאת נוכל לקבל שנה טובה ומאושרת
  .אורך ימים ושנות חיים בשתי עולמות

  חודש  חשון  

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם  ,בריח' המליך אות נ" ,1ספר יצירהכתב ב
סומך "אמר נמסמנת נפילה האות נ . "בשנה וטחול בנפש" עקרב בעולם וחשון

שעליה נאמר  מי שנופל בזרע לבטלה שחמור מאודל .2"לכל הנופלים" ה
כ "ואעפ, כי חטא זה מעכב הגאולה .3"נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל"

  .זה ומקבל תשובתם לכל הנופלים בחטא' סומך ה
  
  .  איכה. 3:    ז ברכות. 2. פרק ה משנה ב. 1 ב"ל דברים. 29 
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 הרחמים ,כי שומר עיניו והברית ,היסוד נקרא בשם דגו ,נון בארמיתנקרא דג ה
דבק נוהפוגם בעיניו ובריתו  נשא' זוהר פ, מאירים עליו משרשם בסוד עיני הדג

 365 יכ. שהם כמנין ימי שליטתו "ןהשט"כמניין  חשון בגימטריה ולכן, בשטן
 .4ביום הכיפורים השטן לא שולט. ימים השטן שולט 364-ב. מניין ימות החמה

כי הפוגם , מבול בחשוןה ירדולכן על חטא זה  ,ילידי חשון באים לתקן חטא זה
  .ב"לתקנם ולהפכם לטו ב"כמנין טו ז"בי והתחיל ענשם בזה נקרא רע 

  דרכו את בשר כל השחית כי" ,על גזל וזרע לבטלהחשון התחיל המבול ב
  חהן רצימדי. שזרע לבטלה אסור על הגויים לומדיםמפה אנחנו " על הארץ

ובני . גזל היה בשל תאוות אוכל, ובניו 5שנצטוו אדם הראשוןמצוות  שיש בשש
. ושט לאכולקנה לנשום ויש כותב ש, 6הזוהר. אוהבים לאכול" עקרב"מזל 

שאין בו  באוושט דומה לעולם ה ,ו אכילהבם הזה שיש לוהוושט דומה לע
של ' ורך תאמ ,תאווה גזל אות על ידי אכילו ,אכילה ושתיה הכל רוחני בו

מתפשט לכל האיברים והגידים וגורם להם ש. והופך לאותיות שטן', ןל הושט 
  .מעין עולם הבא, וזה. שאין בו אכילה ושתיהמצד הקנה יום הכיפורים . לחטוא

   .יש מקום לשטן לשלוט ולקטרג ,אכילה ושתיה בהם יששבשאר הימים 
חיכו ו. זה חשון .7שמיניודש החב"את בית המקדש  לבנות סייםשלמה המלך 

  . לתקן את חודש חשון יכלוכי ישראל לא  .לשנה הבאה לתשרי ואז חנכו אותו
  בריח הלבוש אפשר להכיר אם. חוש הריח הוא גדול מאוד. סוד הריחחשון זה 

  כשאדם. זה סוד הריח ,העולם תיקוןשלמות  .8אדם בעל מצוות ואיזה מהם
שים בצורה את ארבעת החו כיום יש לנו. וה אכלו מעץ הדעת נפגע הריחוח

והריחו ביראת " שעליו נאמר. חוש הריח יתוקן כשיבוא משיח .חזקה יותר
. יק במשפטים שיהיו בין בני אדםידע מי רשע ומי צדהוא לפי חוש הריח  .9"'ה

, אם הוא משיחלדעת  "בר כוכבא"של  חוש הריחאת  וקבדחכמי ישראל 
  . 10ירדו ממנו, ראו שאין לו את החוש הזה וכש

חשון גימטריה . ןחשומר ראת לו קו 11המשנהאבל   ,חשוןשם החודש הוא 
 מפילים, גזל וזרע לבטלה יחטאכי . ן גימטריה עמלק שטןמרחשו. שטן

  .ישראל שולטים עלש 12הערב רב שנקראים עמלקיםת ניצוצות קודש בקליפ
 עשרה יום אחרי ,רבן גמליאל אומר במרחשון שואלים על הגשמים בשבעה בו

רבן גמליאל דיבר , ויש  להבין .כדי שיגיע האחרון בישראל לנהר הפרת .החג
 ,י לעשות את הרגל"עלו לאשיהודים מבבל על . בזמן שבית המקדש היה קיים

  תן להם פרסנולמה  ,י"לצאת מא אעל האיסור של ועברוחזרה ו ירדאז למה 
   
. 11 סנהדרין .10  ישעיה.9בלק זוהר  .8' א- מלכים. 7 :ב"רל, פנחס .6סנהדרין . 5  יומא. 4

  .ה"זוהר בראשית כ. 12 .'תענית י
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 ולמה ,בקש על הגשמים כל עוד הם בדרךנלא ו, ל"לחו שנחכה להם עד שיגיעו
  . בליל שבעה בחשוןת הגשמים אלבקש מתחילים  ,עולי רגלים איןשגם היום 

 עטשכמהמקביל של תשרי  הואחשון ש: 17תיקוני זוהרכתב בכי , והענין הוא
, רבעם בן נבט כתובבי. חג אחד אפילו אין בו. חול, חשון ,קודשימי כולו 

בחמישה עשר יום לחודש כחג אשר , בחשון" השמיניבעם חג בחודש ויעש יר"
ון בחש עשההוא , 'לה אותו חג שעם ישראל עושים בסוכות כמו, ביהודה
ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש , לאֵ - ָעָׂשה ְּבֵבית- ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר- ַוַּיַעל ַעל" ,לעגלים
כתב בתקוני כי , בחודש חשוןהוא בחר  18"מלבוָּבָדא -ֲאֶׁשר, ַּבֹחֶדׁש, ַהְּׁשִמיִני

עקרב אבל  ,אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק"נאמר על התפילה ש 19זוהר
ללמד קטיגוריה על , אפילו שהנחש מקיף את השכינה, שפירושו, 20"יפסיק

שהנחש  להתפלל אפילו ויישאר. תסתלק השכינה שלא. לא יפסיק ,המתפלל
האדם  ,21רבי שלום בוזגלו מסביר .עקרב יפסיקבגלל אבל  ,בוכרוך בעק

אפילו שהוא חוטא היא ו ,ה לשכינה"ו מחבר בין הקבתתפילבאמצעות 
אם ו, עקרבנקראת  , אשתוו, השטן נקרא נחש. מעלהגורמת לייחוד לו מתקבלת

יב להתפלל בכל הוא חי, ברית כפוגם ,אים שעקרב שולט עליואדם חוטא בחט
עקרב בנוי מזרע . וזה מסוכן, מקטרגעקרב  'קליו תתפילעל אלא ש. מצב

מזדווג עם  המדענים שעקרב הוא הבעל חי היחיד שלא ובכת. לבטלה
באה העקרבית ו, כנר מתקשהאבן וזה  עלמוציא זרע לבטלה אלא  ,העקרבית

. בטלההעקרבים נולדים על ידי זרע ל. דירה את זה לגופהמחוומתיישבת על זה 
מזה  ויולדת. העקרבית לוקחת את זה תקליפגם כשאדם חוטא בזרע לבטלה 

מים אין בו אבל נחשים , 23ל"ואמרו חז, 22"והבור רק אין בו מים"כתוב . שדים
. יפול בקליפתםשנחשים ועקרבים סופו  ,אדם שאין בו תורה". ועקרבים יש בו

 עםוזה מה שקרה  ."בורח ,עקרבמאבל , נחש כרוך לא יפסיק מתפילתוכש"
 ,ראה אותהכש ".ס ויצא החוצהבגדו בידה וינ ויעזוב" ,שהיה בו תורה יוסף
עקרב זה עקר . גנבה לו טיפותו. ת עקרבבחינהיא הפכה ל. טיפות יצאו לו עשר

בה לו את היא גנ. הוא ברח  ,טיפות יוסף ראה שברחו לו. ב של בראשית-ה. ב 
. הטיפות נפלו לוי שנים בבית סוהר כ עשרבשביל זה הוא היה . הרוחני ובגד

שלא  וכיון. ולכן זכה למלכות ,ת בגדו הרוחני של יוסףמצרים אב קיבלבעם יר
עקרב כי . עקרב ושמזל וחגג בחשוןעגלים עשה  ,הטיפות גללב ,היה הבגד נקי

 בניחוש ששואלמי ו .להזרע לבטשנפל בחטא  ומי. של השכינה 'זה עקר ב
  . עקרב 'נופל בקליגויה  מי ששכב עם גם ,וכישוף

  
. 22 :סא מלך כ פירושו לתיקוניםב .21. 20. עשרים ואחדתיקון . 19. לג, א- מלכים .18. 17

   .ב"שבת כ.23נד , ו"בראשית ל



רנו                              יוסף                חשון                      נר                 

נחש דקדושה שכרוך על  ןהתפיליגם . סוד נחש דקדושההוא נחש כי ' גימשיח 
תתאים " ואומר לו ב רפול שבוקר אחד ניגש אליו אדם עם תפיליןסיפר הר ,היד

חלם על שני שעבר הוא בלילה ו. םמהבר מצווה לא הניחכי , לי את זה לראש
 .על היד במקום התפיליןכרוך והשני  ,מהראש על הצווארכרוך נחשים אחד 

ם להניח נתיקוכל אלה שפגמו בברית חלק מ. והחליט להניח תפילין ,הוא הבין
  . ת"ור" רש שני זוגות תפילין

שיורדים  מתגשם למיםש ענן הוא גשם. 24"גבורות גשמים" נקראים ,גשמיםהג
, .המים הם חסד מוגשם שחוזר ומתאדה ,רוחני ויר זה חסדהא. בגבורה מהענן

מתק את הגבורות של חודש הוא כדי ל, תחילת בקשת הגשמים בחודש זה
  . טלההעניין של פגם זרע לבעורר כשמת ,חשון

רגליים שהם בסוד ' הרגלים הם בחי. 25"רגלים תחוג לי בשנה ששלו" ,כתוב
 בכל, 26ולכן עליה לרגל להר הבית היא ברגל ממש. יסוד-הוד-נצחהספירות 

מעלים אותם למעלה חזרה והרגלים אנו מתקנים את הפגמים של היסוד 
נשמות , כתי הארץונפוצותינו כנס מיר: ש כתוב כך"בסידור הרש. לשורשם

זה הסוד שהגמרא . כשאנו חוטאים הנשמות נופלות לגלות. שנפוצות בקליפות
הנשמות שנפלו .  27"לא יצאו לגלות אלא כדי שיצטרפו אליהם גרים"אומרת 

הסוד שיוצאים לגלות מישראל זה . מאתנו אנו מחזירים אותן בתור גרים אלינו 
עשרת מ. לא נתקנו בבית שני הפגמים .כדי להחזיר את הניצוצות שנפלו שם

לא , גלו בחרבן בית ראשוןוכש .ירמיהו הנביא החזירט שחזרו רק מעהשבטים 
 ,לארץ ץבחו ונשאר ,רוב היהודים שגלו. הםינשארו במקומותו רצו לחזור

את  העלוכשהם עלו לרגל . לארץ וחכמי ישראל לא חייבו אותם לחזור
עוד  קבץלארץ כדי להניצוצות שהיו איתם אבל הם היו חייבים לחזור לחוץ 

לחזור , היו צריכים להיות יורדי רגלים ,רגליםאחרי שהם היו עולי . ניצוצות
היו רחוקים  שבארץ אנו רואים הרבה ישראלים. גם היום רואים את זה. בחזרה

הניצוצות שהיו שם  כי ,חזרו בתשובהחוץ לארץ כשירדו לו ,מתורה ומצוות
  . נדבקו בהם ועלו איתם 

. כדי שהניצוצות יתחילו להיטהר, של שבעת ימיםזמן יך לעבור יש מקרים שצר
אנו ו, ך עליה כבר ביום השלישיעקרונית אפשר לברשכמו ברכת הלבנה ו

החודש  ימי תגם פה אנו מחכים שבע. 28יטהרשתמחכים שבעה ימים 
  .שהניצוצות יוכלו להתעלות ואז אנו שואלים את הגשמים

  
  .ן"מגיד מישרים למר .28 :ז"פסחים פ .27. 'ב יגהחג .26   שמות. 25 'ב תענית. 24

  



רנז                              יוסף                כסלו                   נר                 

  חודש כסלו

 "קשת "בו וצר כתר לו וקשר ס׳ אות המליך. "כתב אברהם אבינו וזה לשונו
' סומך ה"היא עליונה מאוד בסוד ' אות ס. 1"בנפש ומרה ,בשנה וכסלו, בעולם

רחם האשה דומה , א שורש בריאת העולם כמו שיתבארוהי. "לכל הנופלים
כי בהיותו ברחם הוא מקופל וכשנולד מזדקף ' לאות לדומה  עוברוה ,'אות סל

  .2ראשו ונמתחים רגליו

עינייך ברכות "השכינה לוקחת את האותיות השרשיות והופכת למספרים בסוד 
ושם החודש כסלו , לאותיות מחודשות את המספר וחוזרת והופכת ,3"בחשבון

כי בעולם הזה , ה"ספר שם ההויו שהם מ"המכיל משני צדדיו את האותיות כ
סוד ' ובאמצעו אות ס, והפיכתו שנית לאותיות, המלכות' הכל עובר דרך ספי

  .וכמו שאבאר' ם על ידי אות סאדהמורה על לידת ה' החודש ואות ל

אות זו מופיעה פעם ראשונה בתיאור מקום  ,'בכל מעשה בראשית אין אות ס
  . 4"ויסגור בשר תחתנה" ,את הנקבהבברי שניהופעם , נהרות היוצאות מגן עדן

רוח "ואויר שנקרא , וחושך ,מים ללבחשבתחילת הבריאה היו  .5התורה כותבת
של המים והאויר גז הליום בתוספת המימן  שלהיה בריאה  ,החושך, "אלהים

גז , והוא חדר למים, ניתן לגעת בוזה  חושך. של רוח אלקים שהתערבו בו
הוא שורש המים הם החומרים הראשונים  המימןו ,הוא שורש האש ההליום
   .והאויר נוצר מחיבור האש והמים, בבריאה

 . למפץ הגדול שיצר את החומר שנקרא תוהו ובוהו רמהגם ג זותרכובת 
והמימן  גז ההליוםו ממנו ונפרד, מהאויר' אות י נפרד ,יהי אור' אמר הכשו

נולד העולם הזה ו', והפך ליחידה בפני עצמו ונתגלה האור אויר ללא אות י
  . סודרתבצורה מתוקנת ומ

 שהם מנוגדים, בחדשים כסלו ואדר שולט כוכב צדק שמורכב מהליום ומימן
ובאדר שהוא , בכסלו שהוא ביסוד האש מקרין רק אופי גז ההליום, באופיים

  .ביסוד המים מקרין האופי של המימן

 כוכב היה אבינו אברהם שנולד בעתו. 6"צדק"כוכבו של אברהם אבינו הוא 
 השפעות צדק כוכב והקרין ,מערכת השמש של השני מעברו עומד צדק

 ,עקרות וביניהם ,גופו על שליליות והשפעות ,ומדותיו האדם לנפש חיוביות
  לטובת חייו את שהקדיש לאחר אבל ,7עקר היה צדק בכוכב שנולד ואברהם

   
בראשית . 5. כא', בראשית ב  .4. ה',שיר השירים ז. 3 :א"נדה ל .2 .'הפרק ספר יצירה  . 1 

  .שם. 7  . ו"קנ שבת .6. ב', א
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  יחיד אחד באל להכיר ,אלילים עובד שהיה העולם את והדריך האנושות
 כוכב של מיקומו נשתנה ,והאדם העולם בורא םמאלהי בנים ובקש ,ומיוחד

 חיוביות השפעות המקרין לכוכב והפך מערכת השמש של השני לעברו צדק
    .גבוה והולדה פריון רכוש וביניהם

  ,כנויים בשאר ולא "צדיק" בשם מכונה מישראל וישר כשר שאדם הסיבה וזו
 מושפע הוא והגון ישר בהיותו שכן , 8"צדיקים כולם ועמך" הכתוב וכלשון

 הבא הגר ואף החסד ספירת קרינת את הקודש ממלכות המקבל צדק כוכב י"ע
 ולהתחבר להסתופף בא הוא שכן ,"צדק גר" בשם בישראל שמו נקרא להתגייר

 ולכן ,צדק כוכב ודרך ,הקודש מספירות האלהי השפע את המקבלת לאומה
 ילין צדק" הכתוב וכלשון צדק כוכב שולט שבה ירושלים היא ישראל בירת

 "צדק אדוני" ,10שלם מלך "צדק מלכי" בשם כונו ירושלים מלכי ולכן 9."בה
  .11ירושלים מלך

וסוד דברי , ר מאוד שהיו עשויים מגז הליום מוצקהלוחות הראשונים מסתב
12שבלוחות בנס היו עומדים' וס' ל מ"חז

של המיימן וההליום ' וס' הם בסוד מ 
ולכן , שבלוחות כמבואר בספר יצירה' וסוד חודש כסלו הוא בסוד אות ס. ל"כנ

וסוד חודש אדר , מקרין למושפעים ממנו את תכונות יסוד האש של גז ההליום
. שבלוחות ולכן מקרין הוא את תכונות המים של יסוד המיימן' סוד מהוא ב

ונוספו לנו בשני נעשו בהם הניסים הגדולים , והיות שאותיות אלו בנס עמדו
  .חדשים אלו שני זמני שמחה של חנוכה ופורים

והזרע יוצא ממנו כחץ מקשת והוא בסוד , 13"קשת"שמו של אבר הברית הוא 
ואכילת דגים מרבה , ג בקבלה הוא בסוד ספירת היסודוד, חודש אדר מזל דגים

. ולכן כל השומר על אבר הברית בקדושה זוכה שייעשו ניסים על ידו. את הזרע
  .  יצילנו' ה. והפוגם בו גורם לחרבן בסוד שבירת הלוחות

י פסלים המכוונים "גים גדולים ועבדו את כוכבי הלכת עוהיונים שהיו אסטרול
וכשהצליחו בזה . חודש ומילה, מתיוונים לבטל שבתהשפיעו על ה ,כנגדם

, דווקא בחודש כסלו בשיאוו, י מאדים ושבתאי"גרמו שצדק יהיה נשלט ע
. ה בו העמידו צלם בהיכל"ובכ, בחמשה עשר בו כבשו את ירושלים והמקדש

 את הפסל של זיאוס העמידו בו ,אמנם היות וכוכב צדק מאיר בירושלים
מסמל את ש, כוכב צדק והקריבו חזיר דווקא ון כנגדהמכו )יופיטר(האולימפי 

  ,הוא כוכבם של בני יוןו מלחמות ושפיכות דמים הממונה על "מאדים"כוכב 
   
 וראה בספר' , א', י יהושע .11.ח"י, ד"י בראשית .10 .א"כ', א ישעיהו .9.א"כ', ס ישעיה .8

      .  א"סנהדרין צ. 13. ד"שבת ק.  12 .ב"פרק פ "יוסיפון "



רנט                              יוסף                סלו        כ                נר                 

 המוקרנים ,וההתגוששות ,הגבורה, ובגלל השפעתו הם העריצו את המלחמה
  .יקבל שפע שלילי ממאדים, על ידו ובזה גרמו שצדק שבירושלים והמקדש

" בית הדרכים"המזל האסטרולוגי של בני מזל קשת לפי ספר יצירה נקרא בשם 
לחודש  25תאריך הלידה שהוא נע בסביבות כל מאו  ,ולכן בני מזל קשת

או אותם שמספרם . כמו שטועים האסטרולוגים החילוניים 22לועזי ולא ה
 ,14לפי החישובים של השמות המדוייקים של האדם ושמות אמו 9הנומורולוגי 

אהבת החופש והמרחבים המתבטאת , הם בעלי תכונות של אנטואיציה בריאה
ר נטיה להימו, יצר הרפתקני וחיפוש אופקים רחבים, לעתים קרובות במסעות

, רוחב לב. רדיפת האמת, חוש צדק מפותח, שאיפה לצדק, בצורה זו או אחרת
עימות ומאבק , פזור כספים ביד רחבה וקיום רמת חיים מעל ליכולת הממשית

, רגיש, חשדנות, מתח נפשי גבוה, תפיסה טובה. גלוי ללא הסתרת רגשות
, י שיגרהסלידה מחי. יוזמה וכושר ביצוע בפרט באתגרים גדולים, אידיאליסט

אוהב שינויים , מהיר החלטה ומהיר חרטה, פזיז מאוד, חוסר התמדה, פטפטנות
  במידה והברירה בידו להחליף אותה, הן במסגרת העבודה שהוא מעדיף, בחיים

לעיתים , מדי פעם והן בריהוט הבית ושינויו ממקום למקום באותה דירה
, רגיש מאוד. למקום וכן לשינויים בתוך הארון בהנעת חפצים ממקום .תכופות

כ "אם הבגד לא ימצא כ' אם נכנס לחנות מתבייש לצאת בלי לקחת ממנו אפי
נפגע מכל מילה או מעשה . יקנהו כדי לא להתבייש ולצאת ריקם, חן בעיניו

 . שנעשה אפילו כשלא היתה הכוונה עליו כלל
 מצב שכן ,ונדה להימ ,שבת על גזרו הרומאים, לעומת היוונים :הערה
 כוכב להשתלטות גורם רחמה ממקור היוצא "דם" יתיורא בנדתה האשה

 החסד מדות והשלטת .נשמתה ועל עליה, ולטומאה ,הדין וספירות המאדים
 טיפה אף מלראות שתפסיק לאחר להעשות חייבת ,וטהרתה עליה והרחמים

 אם והלאה שמיני ומליל ,מדם נקיים ימים שבעה להמתין כ"ואח ,הרחם מדם
 ,י כח אדם"אחר שהמים בו לא נשאבו עין או מקור מים ימע וא הבמקו תטבול

ולטבילה ללא חציצה בין גופה , ובעוד הלכות הקשורים להכשרת המקוה
 ,"בינה"ה ספירת להשפעת נכנסתו משתחררת היא זו טבילהב, והמים כלל

 והלאה השמיני מיום היא המילה מצות וכן .מהאומות ישראל עם נבדל שבה
 והרומאים ,"בינה"אפשרות הכניסה להשפעת ספירת ה של עצמו זה מטעם

 על גזרו ,הבינה רתספי השפעת י"ע למלכותם ויחזרו ימרדו שישראל שחששו
  .חי ישראל ועם .ואמונתו ישראל לרוח יכלו לא אך ,אלו מצוות ביטול

  
  ".הצפורן"קונטרס  "שער יוסף"כפי שהסברתי בספרי  .14
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  חודש טבת

 וצרפן ,כתר לו וקשר "זגרו"ב ע׳ אות ךילמה", צירהכתב אברהם אבינו בספר י
אמר . 1"בנפש "כבד"ו ,נהבש "תטב"ו ,בעולם "דיג "בהם וצר בזה זה

ונעשה , גבורה' וגי ,"דין"אלא " כעס"ורוגז אינו  ,"רוגז"ב' שהמליך אות ע
מעיל בחורף ואינו רוגז  לבשכדוגמת האב שרוגז על בנו שלא , בעיקר מאהבה

לנקות את ומטרתם  "רוגז"גם גהינום וכף הקלע הם , ך כךעל אדם זר שהל
כמו ניתוח . ותבקר בהיכלו' תהנה מנועם הוכדי שתתנקה , הנפש ביסורים קשים

כל עם  ,לרופא שיחתוך את גופו לשלםשמוכר אדם את ביתו  ,להוציא גידול
  .בכל לבו מודה לוועוד  ,כדי להוציא הגידול, הסבל הכרוך בכך

דין ההיפך מהכבש ' שהם בחי, "עז"והגדי הוא מצאן ה. בעולם "גדי"וצר בהם 
 ,ו"כ' וכבד גי ,קדוש עם הכולל' גי וטבת  ' טוב ' גי וגדי  . רחמים' בחי שהוא 

  אוהבים הימורים .אבל אם מצליחים אין כמותם ,והנסיון שלהם להתקדש קשה
   .וליצנות וחמריות

, וכוכב קשה הוא. "שבתאי"כי כוכבם  ,2מאד שבט קשיםו טבתחדשי 
3וכשישראל תחת שליטתו יורדים עד עפר

 . כי הוא מיסוד העפר והחרבן. 
4עושים רצונו של מקום יוצאים הם מתחת השפעת הכוכבים והמזלותוכש

, 

  . 'והופכים בנים לה" אצילות"עולם הועולים ל

 במזלו שקורן ,ישראל של כוכבם הוא "שבתאי" ,5כתב קארו יצחק והרב
 ראשונה משעה וכבר ,בשבת ומסלולו ,ומלואה הארץ ועל םהאד על ומשפיע

 ,המחשבה כח על גם והשפעתו ,בעולם שליטה לשבתאי יש שבת ביום
  .האלקים ועבודת ,הרזים ידיעת ,הבינה

על  ותוא משליטפגם הברית ו, כוכב שבתאי גם ממונה על הקור והחרבן והנזק
 ."שבתאי" כוכברבן שבהח' בחיכחרבן הזרע ' רע לבטלה הוא בחיזכי  ,החוטא

ת הפרשיות המדברות מענין "ולכן בחדשים אלו נמצאים ימי שובבים שהם ר
למצרים לתקנו בבניה כנגד חרבן  בגלל חטא זה ירדוש אבותינו בגלות מצרים

 אדם הראשוןהם גלגול נצוצות הקרי שיצאו מכי . הזרע בהוצאתו מחוץ לרחם
וקבלת , יתברך' נה לעבדות הובגאולתם ממ. ולכן בנו ערי מסכנות, לבטלה
קליפה ולהכנס הלצאת מעבדות  גורמת לנפשוקריאת פרשיות אלו  .תורתו

  .6"ארפא משובותיכם, שובו בנים שובבים" ש"וכמ', לעבדות ה

  
. 3. א"להחיד" עבודת הקודש. "2 .י הסוד"א והוא הנוסח הנכון עפ"כן נוסח הגר. פרק ה. 1 

  .כב', ירמיהו ג. 6 .בראשית' תולדות יצחק פ .5 .ז"זוהר פנחס רט. 4. ז"מגילה ט
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כי , תקון כל מה שחטא האדם בינו לבין חברוב וטוב להתאמץ בימים אלו גם
רות שבין אדם למקום יעב, "תטהרו' לפני ה"אלעזר בן עזריה ' את זה דרש ר

פ מכפר עד שיפייס את "רות שבין אדם לחברו אין יוהכיאבל עב, פ מכפר"יוהכ
משפטים שהיא מדברת בענינים ' בין פרשיות השובבים נמצאת פ ולכן. 7חברו

  .שבין אדם לחברו
חודש טבת בשרשו הוא חודש הטוב ביותר שצריך להיות לישראל כי הוא סוד 

, ל"אבל זכר לזה יש ממצוות חז. ומטוב זה לא נשאר מאומה, העשר כאמור
לל גמור והוא שראש חודש טבת הוא ראש החודש היחיד בשנה שאומרים בו ה

' ויום י. ספרי תורה בו' ומוציאים ב, בברכה בגלל מצוות החנוכה שחלה בו
, בטבת הוא יום נשגב ונפלא שבו מתאחדים העשר בימים והעשר בחדשים

  ובינתיים, בביאת המשיח יהיה יום אדיר שבאדירים, כ"והיות ויום זה גדול כ
ברי כדי שלא יחול ל כל מיני הסדרים ותקונים בלוח הע"עשו חז, עקב נפילתו

 . יום זה בשבת כדי שלא יהיה לקליפה קשר עם השבת דרך יום זה
כיום תענית שעתיד ליהפך ליום ששון  8בטבת הוא יום תענית המוזכר בנביא' י

שבו סמך  8וסיבת התענית מוזכרת בתלמוד. ושמחה יחד עם שאר ימות הצום
  , אשוןמלך בבל והטיל את המצור על ירושלים לפני חרבן בית ר

חל כש כי, ב ומשתווה ליום הכפורים בערכו"בטבת בצד מה חמור מט' ודע כי י
בטבת חל בשבת היו מתענים ' אבל אם היה י', ב בשבת נדחה הוא ליום א"ט

וחדשי , למעשי מרכבה ובראשית כי בקדושה המספרים שבע ועשר רומזים. 9בו
יום אדיר "הוא ויום הכפורים ש. מבחינת מספרם להםהשבע והעשר קשורים 

 ,10השביעילחודש  בעשור, כחו נובע מפגישת שני הזמנים יחד, "בימי שנה
ויום זה נפל בחטאי ישראל בבית  11העשירילחודש  בעשיריועשרה בטבת חל 

ולכן בו סמך נבוכדנצר את ידו . וטרם חזר אל הקדושה, ראשון בידי הקליפה
  .י הקליפהאבל על נפילתו בידלומהווה עד היום , על ירושלים

  . וכל המתאבל על ירושלים יזכה לראותה בבניינה
  

  שבט

". עשתי עשר חודש"את חודש שבט מוצאים אנו בנביא מפורש שנקרא בשם 
ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט בשנת "וכמו שכתוב 

 .1"אל זכריה בן ברכיהו בן עדוא הנביא לאמר' שתיים לדריוש היה דבר ה
  ".משנה תורה"מפורש שמשה התחיל לומר בו את ספר דברים שנקרא  2ובתורה

  
  ז"ט', ב, אסתר .11. ז"כ, ג"ויקרא כ .10. ט"ח תקמ"או "ית יוסףב. " 9 זכריה . 8יומא .7 

  'דברים א. 2זכריה .1
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  ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש דבר משה"וכמו שכתוב 
ובוודאי שלא במקרה התחיל ". אליהם אותו' ה האל כל ישראל ככל אשר צו

  . ולכן ציינה התורה את התאריך, משה ביום זה

והביאור הפשוט הוא ". עשתי עשר"ובכל התורה מספר אחד עשרה נקרא בשם 
באה להפחית מספר אחד משתי עשר לומר שהוא אחד עשרה והוא ' שאות ע

וסרבול  ,םויש להבין למה נשתנה מספר זה משאר המספרי. שתי עשרה' כמו ע
  . הלשון אומר דרשני

) בקמץ(כי שתי הוא לשון נקבה ועשר , ולשון שתי עשר לא יתכן בלשון הקודש
וכמו שכתוב ביריעות המשכן  "עשתי עשרה"והיה לו לומר . הוא לשון זכר

 אלא ששם מדובר ביריעות שהן לשון 3"עשתי עשרה יריעות תעשה אותם"
ולכן כתב , ם וחודש הם לשון זכריוואילו . ולכן כתב עשתי עשרה, נקבה

 ,4"ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר"וכמו כן כתב ". עשתי עשר חודש"
ים לשון זכר ושתיים לשון כי שנ" בעשני עשר חודש"ולכאורה היה לו לומר 

 5אברהם בן עזרא' ולכן ר. ועשתי עשר הוא תרכובת לשונות זכר ונקבה, נקבה
, מה שיולידו מחשבותיו, שתי כמו עשתונותיווטעם ע", נטה מפירוש זה וכתב

, פירושו על שתי עשרביונה ' ואמר ר". כאילו העשר הוליד והוא סוד גדול
כי , האחד. והנה טעה שתי טעויות גדולות. והטעם החשבון שהוא קודם ממנו

כי אילו , והטעות השניה. היפך דיבורו, חשבון שנים עשר הוא על אחד עשר
כי עשתי , ולא עשתי עשר" עשני עשר"ראוי שיאמר  היה על שתי עשר היה

ע שהוא מלשון "מה שכתב הראב, אמנם .רק עשתי מילה אחת, לשון נקבה
, מה לזה ולסדר המספרים. הוא תמוה, עשתונותיו והכוונה הולדת המחשבות

יונה ' אלא שר, יונה הוא סוד' אבל גם מה שכתב ר. ולכן כתב והוא סוד גדול
כי זה , "על"פירושה ' ובזה אי אפשר לפרש שאות ע כתבו על דרך הפשט

' ע אלא סודו הוא שאות ע"וכמו שכתב הראב, מתאים למספר שלש עשרה
' ור, וכמו שיתבאר, השתים עשרה והקדימה אותו לאחד עשרה' גרעה את מס

בוודאי ידע , שהיה גאון בדקדוק לשון הקודש אנח'יונה בן ג' יונה הוא ר
אבל גם הוא מצא כן " שנים עשר"ולזכר אומרים , הוא לשון נקבה" שתי"ש

ודברי שניהם . ולכן לא התייחס לכך, במקורות הקודמים לו שכן הוא לפי הסוד
  .חקר סודואת ו פרטשניהם לא ו, אמת

 שבשם' ה -'כי מספר אחד עשרה בתורה רומז לשתי אותיות ו, והסוד הוא
 אותיהם הוא מספרותוצ. ושכינתיה, ה בסוד יחוד קודשא בריך הוא"ההוי

  שהוא הוצאת הדברים מהכח אל הפועל ואל המציאות. השתיים עשרה
  
  . בפירושו במדבר שם. 5. 'במדבר ז. 4 .'ז, ו"שמות כ. 3
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ועל .  כמו שיתבארו ,ה- יים עשר שבטי ושנ, ים עשר המזלותבסוד שנ הגשמית
גם בסוד ' ה- 'יצאו אותיות ו, ה- ויחוד סוד אותיות י, ידי שלמות עשר הספירות

שהם אותיות , ע שהולידו המחשבות"כפי שכתב הראב" עשתי עשר"המספר 
שהם האחד עשר שיצאו ' ה' סוד ואת העשתונות . סוד חכמה ובינה' ה - 'י

י כל "ת נה"ספירות חג שש, שהם הזכר 'עהם בסוד ' ה-'ואותיות ו. מהעשר
 , המתחברת עמו בעשר ספירותיה" מלכות"וספירת ה ,אחד כלול מעשר

סודו בבחינת זכר ' והיות ואות ו. שנים עשר נעשיםתגלה בעולם מ' וכשאות ע
" עשתי. "נקראים עשתי עשר, )מושפעת(סודה בבחינת נקבה ' ואות ה )משפיע(

עטרה "כי בסודם של דברים הנקבה . בבחינת זכר" עשר"ו, בבחינת נקבה
  לה במזלובהתגלותה בעולם הזה לפני הזכר בסוד כוכב לבנה העו" בראש צדיק

ואלו , יונה לפי הפשט' ר כתבווהוא הסוד ש . לפני כוכב חמה וכמו שיתבאר
  .ים חייםהדברי אלואלו 

וצר  ,וקשר לו כתר' המליך אות צ. "וזה לשונו 6וכתב אברהם אבינו בספר יצירה
   ".והמסס שהוא הקיבה בנפש, בט בשנהוש, בו דלי בעולם

להקדים ולבאר קצת עניין ספר יצירה יש , וכדי להבין דברי אברהם אבינו האלה
כי סוד בריאת העולם וסוד מערכת השמש המשפיעה על , ועניינו הוא. בכללותו

ראשי  והםוסוד נפש האדם נכללים ומשתלבים זה בזה , העולם הזה ועל יושביו
ב שבהם -הוא סוד עשרים ושתים אותיות הא עולםו. נפש, שנה, תיבות עולם

יודע ", ל"וכמו שכתבו חז. כולל העולמות הרוחניים, את היקום כולו' ברא ה
ואותיות אלו נחלקות  .7"היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ

. יהןותוצאות ,ושתיים עשרה מושפעות, ושבע משפיעות, לשלש אותיות יסוד
שלש , ועשרים ושתיים אותיות יסוד, עשר ספירות בלי מה" 8וכמו שכתוב שם

ש .מ.שלש אמות א , 9ועוד כתב". ושתיים עשרה פשוטות, לותושבע כפו, אמות
שבע כפולות  ,10ועוד כתב. והרחיב להסביר עניינם. אש, מים, אויר, בעולם

, כל השבע סובלות דגש ורפה, שבדקדוק העברי "ת"ד כפר"בג"אותיות 
 ד"בג"כמו שחושבים היום שרק אותיות , והרחיב עניינם והדגיש שבע ולא שש

ושהם כנגד שבעת . סובלת דגש ורפה' אלא גם האות ר, לים זאתסוב "ת"כפ
, אזניים' ב, עיניים' ש לעולם הזה שהם בכוכבי הלכת וכנגד שבעת פתחי הנפ

והם משפיעים לשתיים עשרה המזלות שכנגד אותיות . פהנחיריים ו' ב
ועל זה כתב . בסודם 11והאריך שם, ק'צ, ע'ס, נ'ל, י'ט, ח'ז', ו', הפשוטות ה

  .'ודש שבט מזלו דלי וכושח

  .ם עשרה המזלותשבעת כוכבי הלכת משפיעים על שתי וביאור הדבר הוא כי
  

    .פרק ה .11 .'פרק ד .10 ',פרק ג. 9.'פרק א .8  .ברכות. 7.'פרק ה. 6



רסד                              יוסף                שבט                         נר                 

והם . חמהוכוכבו  אריהמזלו  אבוחודש  .לבנהוכוכבו  סרטןמזלו  תמוזחודש 
ושניהם סמוכים זה לזה והם . בלבדכוכב שייך לחודש אחד ההיחידים שכל 

כי , )אב(קודמת לזכר  )תמוז(והנקבה  .זכר, וחמה. נקבה, לבנה. בסוד נקבה וזכר
ובמחשבה תחילה היה , הזכר הוא מידת הרחמיםו ,כי הנקבה היא מידת הדין

ה שאי אפשר לעולם להתקיים "מידת הדין אלא שראה הקבאת העולם לברוא 
רק בעולם הזה  .12הרחמים והקדימה למידת הדין ברא את העולם במידת, בדין

ואפילו שיחה . אבל בעולם הבא הכל הוא דין מוחלט ,יש מקום למידת הרחמים
והרשעים שם . ונדון עליה 13קלה שבין איש לאשתו מזכירים לו ביום הדין

כי היה . כי זה כבר מאוחר, סובלים סבל אכזרי ומבקשים רחמים ולא נענים
  . בעולם הזה ולקבל את הרחמים והסליחה להם לשוב בתשובה

מזלות ב ,ישבתא .בסדר זהמשפיע חודשיים בשנה שאר כוכבי הלכת מכל אחד 
 ,בחדשים כסלו ואדר ,מזלות קשת ודגיםב. צדק .בחדשים טבת ושבט ,גדי ודלי

בחדשים  ,תאומים ובתולהב. כוכב. בחדשים ניסן וחשוון ,טלה ועקרבב. מאדים
  . בחדשים אייר ותשרי ,שור ומאזנייםב .נוגה, ואלולסיון 

או אור גדול וגאולה  ,או חורבן איום ונורא, שבתאי כוכבם של ישראל משפיע
. נפשבו ,בשנה ,ה והשכינה בעולם"כי תפקיד ישראל הוא לחבר הקב. נצחית

יגרום לפלא של תוצאות  ,"עשר"ולגרום שהחודש העשירי שהוא גדול בסוד 
  . ם עשר הוא חודש אדרשל החודש השני ל הישועותולכ" עשתי עשר"ה

 וביום העשירי, חודש העשיריבועל ידי עוונותינו גרמנו לעשרה בטבת שהוא 
וכמו שנתבאר בסוד צום עשרה בטבת ועל ידי . שהפך ליום אבל ,ובמזל שבתאי

זכינו לניסים של , בחדשי טבת ושבט שהם ימי השובבים, תיקון המעשים
  . צדדיו' הסמוכים לשבתאי מבבכסלו ואדר . חנוכה ופורים

, לו פני אדם בעולם הממונה על כח רוחני כי בידו נפש, דלי" 14ד "וכתב הראב
וכוונתו . "כי בו יולדו כוחות אשר בנפש לטוב ולרע, ושבט בשנה והמסס בנפש

צמי בתת טחון עאבל ללא ב, עלי כוחות נפש עצומיםשבני מזל דלי הם ב
ם נפשהיו שולטים על כל העולם בכח , מיעצטחון כי אם היו בעלי ב. הכרתם
טחון עצמי למרות שהם מנסים להראות כמי שיש להם אין להם בולכן . העצום
. יש בו כח החכמה ,י ששבתאי הוא כוכב של חרבן"אעפ ,15וכתב עוד .בטחון

לפי שאינו חפץ בענין מענייני הגוף לפיכך , וטעם היותו ממונה על חרבן
וזהו .....'ועל השגת ה ם אלא על השכלים הפשוטיםואינו משגיח בה מחריבן

  מזה והחרפה והדלות והקלון סוד היותו ממונה על החלאים והמות ובית הסוהר
  

  'משנה ה 'פרק ב, שם. 15.'משנה ב' ספר יצירה פרק ה.  14. 13.'א', י בראשית א"רש12 
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  עלו, ממונה הוא על הדינים, החכמה בוווהיות . ועל כל עיכוב, העולם
על עמקי המחשבות ו, ועל ענין הכשפים וידיעת העתידות, החכמות והדעות

רוח חכמה  ,'שנאמר ונחה עליו רוח ה, וכשיגיע עלייתו לא ירד ,והחכמות
לפיכך כל  ,חרבן למטה, ובעת שמתדבק בעליונים ...'והוא סוד משיח ה .ובינה

י חנית ובלי לחרב ובולפיכך נצחונם בלי  ,במצוות רק, נואי, עלייתן של ישראל
, ובזמן שמסתלקים מהמצוות. 'לא בחרב ולא בחנית יושיע הכלי מלחמה כי 

   ".וזהו סוד אם בחוקותי תלכו וסוד כל התוכחות. ירדו עד תכלית הירידה

ה "ב. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי" המשנה אומרת
טת יחנ ם מתי זמןקתובגמרא שמחל נתבארו ,16"אומרים בחמישה עשר בו

  ה"אלא שלב ,בשבט' טה החדשה מתחילה באימודים שהחנוכולם . הפירות
ש מיד "ואלו לב. ו לחודש"ממתינים עד שרוב החניטה תהיה חדשה וזה בט

, ואומרת הגמרא שם. ראש השנה לאילן חילה חניטה חדשה מתחילכשמת
אחד , ונהג בו שני עשורין, שלקט אתרוג באחד בשבט שמעשה ברבי עקיבא

ומסבירה הגמרא שרבי עקיבא רצה . רי בית שמאי ואחד כדברי בית הללכדב
' ה ראש השנה לאילן אם בא"אבל הסתפק מתי לב, לעשות רק כדברי בית הלל

, איך רבי עקיבא, והוא פלא. ומספק עשה שתי מעשרות כדעת שניהם. ו"או בט
ם אמנ, הסתפק בדווקא בהלכה זו, שכל התורה היתה עמו, רבן של כל ישראל

שבית , מחלוקת בית שמאי ובית הלל הוא בסוד ההבדל בין החסדים לגבורות
ותמיד הגבורה קודמת , הגבורות ובית הלל אחר החסדיםשמאי נמשכים אחר 

וחיטה  ,כי שעורה דין, קודמת להבשיל לפני החיטהוהשעורה . לחסדים
ת ולבית הלל היא מאחר ,בשבט' טה מקדימה לאיולכן לבית שמאי החנ. רחמים

ואף על פי שרבי עקיבא היה . ו בחודש"עד שיומתקו הדינים במילוי הלבנה בט
17כיוון שנשמתו מצד הגבורה ,הולך כבית הלל

כדי שיעשה  משמים השכיחוהו ,
  .ני עשורים וימתיק הגבורות בחסדיםש

התורה את כיוון ש, בשבט כדעת בית שמאי' ומשה רבינו התחיל ספר דברים בא
כי התורה קדמה לבריאת העולם ועניינה . וד בית שמאיס, מפי הגבורה קיבל

ראש  ו בשבט"בט ,אמנם ההלכה כבית הלל. בשורש הבריאה שבה הדין קודם
 ףולא לאילנות א "לאילן" ואמר. החסדיםהולכים אחר כי בעולם הזה  ,השנה

א בגימטרי "אילן"כי  ,לכל האילנות אש השנהו בשבט הוא ר"על פי שט
והשכינה , עשרים ושש אבגימטרי "ה"הוי"שהוא ' ייחוד התשעים ואחד כמניין 

לרמז על  ןשים וחמש וביחד עולים כמניין אילבגימטריה ש" אדני"שהיא 
  .הייחוד הנעשה ביום זה

  
  .ג בעומר"שער הכוונות ענין ל.  17 .משנה א' אפרק  ,ראש השנה .16
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   פורים

 שנאמר. אסתר גילתמ מלבד יתבטלו והכתובים הנביאים ספרי כל, לבוא עתידל
 כי .1"מזרעם ףיסו לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים ימיו"

 בתבש אומרים אנוכש. הנוסטלגיה בגלל יםחג מקיימים לא ישראל עם אנחנו
אין הכוונה לזכרון  ,"מצרים ליציאת זכר" חגיםב או, "בראשית למעשה זכר"

 לא, בשבת ושבת העולם את ברא 'שה מזכרת הכל בסך שבת היה אם, העבר
 חגים לשמור ין סיבהאו ,סקילהשל מות ב עונש שבת חילול על חייבמ היה

 בספרדו ,מצה חיפשו באושוויץ יהודים. ממצרים לחרות צאנויש בגלל בגלות
 היה מוות פחד ,החירות הפסח חג חג, ליל הסדר את במרתפים לקיים ישבו
 לקיים אבסורד היה מציאותהת שמבחינ למרות החגים את קיימו יהודים. להם

  . הלאה משפיעו הבור פרה, זכר מלשון הוא "זכר" פירושו .אותם
 מוזכרת לא וחושך זה. מוחשי ממשי חושך ברא ה"הקב, העולם בריאתב

 ויאמר", ואחר כך ".התהום פני"את  כיסהוש, אגב בדרך אלא בתורהבריאתו 
 שכדור בגלל ,בראשית של 'בבאות  מתחילה התורהו. "ויהי אור אור יהי יםהאל

 לה אין צפון ובצד דפנות שהשל וכשם שאות זו יש לה ',באות ל דומה הארץ
 יש הצפוני בקוטבו ,2כיוונים שהמשלרק  מוקפת הארץ כדור קליפת גם ,דופן
 סגר חושךוה ,לבה מלאש הכדורפנים  עומקשב התהום לתוך שנכנס ריק חלל
שממנו  "תהום פני"נקרא  מקום זהו רביעי דופן בתור ולא פקק בתור הכדור את

  .הכדור חלל בכל התפשט החושך
את ' ועל ידו ברא ה בראשית ימי שבעת כלכבריאה מיוחדת  הזה התקיים האור

 .מה שניברא את האיר הוא ,שלא נבראה בריאה ובשבת, הבריאה בששת ימים
הוא  מחדש שבת כלו ,מושלם באור, ברוחניותו יותר תחדדה האור בשבתשכ

 הוא, וייחלש דברים שיצור כביכול לאור גורם הוא שבת מחלל כשאדם .רמאי
  . שבת חילול זה ,המעשה ימי ששת של לאור שבת של האור ערך את מוריד

 המצוות יתר וכל הקידוש עם יתרה שפנ לנו הבא עלינו ישרה הזה שהאור כדי
 חמור עונש נענש ושלום חס שבת חילל אדם אםו שבת סעודות כולל שבת של
  . הזאת בשבת פגם הוא כי כך כל

 שינה בו אין 'הכי  .3"ישראל שומר ישן ולא ינום לא הנה" אומר המלך דוד
 עד ישראל בעם אסונות היוו ,השואה היתה מציאותב ,ישראל על שומר ותמיד

 כי .4"לנצח תיזנח אל קיצהה ,'ה תישן למה עורה" ,שבפסוק שני הוא אומר
  חלומות חולם השינה בשעת אדם ,סביבהמה ההסתכלות סילוק היא השינה

  
  שם. 4 תהלים. 3 אליעזר' דר פרקי. 2 .1 
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 ההשגחה את מסלק 'הכש .ותסביבשב המ את לא רק ,אחרים דברים רואהו
 פסוקב ,בתורה מרומזת אסתרש ,5אומרת' הגמ .שינה בחינת זה ישראל מעם

' ה פורים שבזמן .פנים הסתרת מלשון אסתרו ,"מהם פני אסתיר סתרה ואנכי"
 אמר ,ורוששכשהסית המן את אח. יר חשגחתו על ישראל בבחינת שינהתהס
 הולכים ,מיסיםומה ,מהצבא משתמטים הם בנטל שותפים לא היהודים ,לו

יושבים  םה לצבא אם מגייסים אותם םג .כסף להם שניתן ורוצים לישיבות
 רושכשאחשו .6ותוא הסית הוא האלה במילים פסח או שבת בטענותבטלים 
 צריך אני מה ,נבוכדנצרוב פרעהשפגע ב ישראל יהמאל פוחד אני, ענה לו

 המן .7שלהם האלוה הוא ישן ,ההזדמנות זאת ,אחד עם ישנו המן לו ענה ,צרות
 חוטאים שיהודים פעם כל ,ישראל מעם השגחתו את לקיס 'ה ,ידע מה שאמר

 ,ראליש על אף חרון ומביא מישראל השגחתו את מסלק ה"הקב ויםג עם
על הפסוק  8אומרת' הגמ .באירופה תערובת נישואי ושהי בגלל היתה השואה

 אפו חרון אש שיוצאתכ ,"הקמה או גדיש ונאכל קוצים ומצאה אש תצא כי"
 ובמקומו ניצל חוטאה לפעמיםו .הצדיקים גם נשרפים ,הקוצים לע ה"הקב של

 שנקרא ספר יש ,השואהמ דוגמא נקח ,הצדק איפה ,אם נשאל. הצדיק לךוה
 הלאדינו בשפת כתוב .שתים עשרה שנים בגיל הספר את ראיתי 9"לנוער חנוך"

חיים ' ר עם יחד ישב י"האר אחד שיום מעשה יש הספר בסוף ,י"רש באותיות
 י"האר רבינו העביר לפתע ,בתורה ועסקו צפת בהרי תלמידו ל"ויטאל זצ

 אלפי ראהו ,לעמק תסתכל לו ואמר ויטאל חיים רבי של עיניו מעל מטפחת
 המשיח זמן הגיע האם ,ו"המהרח ושאל ,יחד ועופות חיות בהמות של אלפים

 אותם של גילגולים הם אלה ,לא לו אמר ,יחד כבש עם וזאב ארי עם נמרש
 יבואו שנה מאות ארבע ועוד חיים בעלי של בגלגול הם ,זרה בעבודה שחטאו
 שמוניםכ נדפסשן והיה י הספר .'ה קידוש על ימותו וכולם אדם בני בגלגול

 של אף לחרון שגורמים חטאים יששכ .הכל מסביר וזה ,השואה לפני שנה
 אם אפילו להיהרג שצריכים אותם כל את עולם הזהל משגר מייד הוא ה"הקב
 אש תצא כיו .זרה בעבודה שחטאו מה את לתקן ,ומותשי כדי ,צדיקים יהיו

 ,הצדק וזה מכוונת השגחהה ,במקרה לא הקמה או גדיש אכלנ ,קוצים ומצאה
 ,חטא זה מה ראו לא שעוד קטנים וילדים עולם קדושי. הקודם גילגולם בגלל
 של המצב אלמלא ,בשואה הלכו במרום אדיר היה מהם אחד שכל עולם צדיקי

     .במשך הדורות מתים ,בני אדם אלו היוהשואה ו  היתה נמנעת תערובת נישואי
  כולם טאוכי ח ישראל עם את רוגלה 'ה רצה ,מואב בנות עם וחטא שישראלכ
  
 בסלוניקי נדפס בזכרוני. 9. ס קמא בבא. 8. שער הכוונות פורים. 7 שני בתרגום .6 חולין .5

  .ההוצאה ומקום שנת לגבי בטוח לא אני ,ב"תרכ בשנת
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  .ישראל עם כל את הציל פנחס ,הפלגה ,המבול ,אנוש ותדורב קודם בגילגול
 נישואי ישראל בארץ היוכי  ,פנים בהסתרת הם ,אחשוורושל אמר המן

 ונשים טף זקן ועד מנעראותם  לחסל הזדמנות זו ,שלהם האלוה ישןו 10תערובת
 .בתשובה יחזרו שהיהודים לפני ההזדמנות את לנצל צריכים. אחד ביום

  . טבעת קח קדימה לו אמר עניין הבין אחשוורוש
 אלא ,טאהח עם מייד המכה את מקבל לא שהאדם אותנו מלמדת המגילה
 הבא ברירה אין ואם .בתשובה ישובו יתעורר אולי ,לו מאותתיםו זמן לו נותנים

את  יהעלומינה  ,סעודה עשה ורושאחש, במגילה ןתבוננ .למכה סכנה או מכה
 כשרות על מונה מרדכי ,11"ואיש איש כרצון" שנאמר עליהם, המןמרדכי ו
 מרדכי ,אמרו היהודים ,רשע אותו של מסעודתו להנות ישראלל ראסו, הסעודה

 וז ,אפס הוא ,הזה הזקן מביןלא  פוליטיקהב אבל ,וקדוש צדיק איש הוא
 השלטון עם קשרים ,השרים את נפגוש לסעודה נלך ,קשרים לפתח הזדמנות

 ושתתפוה בקולו ומעש לא .טועה מרדכי ,חיים הזדמנות וז ,לעזור יםיכול תמיד
 ותסעוד את עשה הוא כי ,כיפוריםה יוםב חל הסעודה של האחרון היום, בסעודה

 שלושיםמאה ו בניסן אחדמ ,הבירה שושן אנשי לכל ימים שבעהעוד ו יום ושמונים מאה

 ראו הם ,האחרון ביום הלכו לא כולםלכן  הכיפורים ביום יםסתייממ יוםושבע 
 למרדכי אמרו ,המלוכה שרי עם טובים קשרים להם ישכמה שנים ו שעברו
 הפלנ אסתר שנים ארבע ולאחר, מבינים מה הרבנים ,םיודעי העסקנים ,צדקנו

 כאסתר אשה מהל עצמם את לשאול צריכים היו יםיהודה, אחשוורוש ידיב
לא כדי  למות חייבת לאו אנוסה היאאמנם  .גוי בידי נפלה ,ונביאה צדקת
. ולא לעבור להיהרג חייב הוא גויה עם שכבל אותו אונסים גבררק כש ,לעבור

כשאונסים  ,יעבור ולא ויהרג .12"לדעת אלא קישוי אין" כי ,ננטידומי שהוא כיון
 מותר אם מחלוקת זהו ,13קרקע עולם"כי היא פסיסית כ חייבת לאהיא  אשה

 ,14הבנפש תמתחייב איה ם"הרמב דעת לפי, לא או ולהיהרג חסידות לעשות
 גרם ואכלש היהודים של חטאה, התקבל לא האיתות אבל ,אנוסה היתה אסתר

 את והאכילה הדעת מעץ אכלהש החו גלגול היא כי, בידי נוי תיפול ראסתש
 בידי תיפול אסתרש גרמו ,אחשוורושת סעודמ כשאכלו לכן ,הראשון אדם

 למדו לא היהודים, צודק היה הגדיש של החשבון פה גם, אחשוורוש הנחש
 ובקש הקשר את הבין מרדכי ,גזרו עליהם מוות משמים שנים תשע לאחר .לקח

בידי  שנפלתי על להתעורר צריכים הם ,לו ההשיב .םהיהודי את לשתצי רמאסת
 את ,שנפלתי על תצומו ,"ימים שלושת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו" ,גוי

  כשצמוו ,אתכם להציל אוכל ואולי .עכשיו תקבלו ,קיבלתם לאש האיתות
   

  . מדע. 14מגילה   .13 יבמות. 12  מגילה.11. 10
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 תשובה התהי וז כי ,מיד מישראל ירד לא אף החרוןאבל  ,נתלה המן ,עליה
  התחלפו בסיוון ג"רק בכו ,התשובה בגודל כירוהש עד זמן לקח ,מאונס

האיר חלק מאור השבת לאור נס ו מאהבה שבו הם פורים נס וכשנעשה .הספרים
   .הפורים וסדר המגילה קריאת דרך זהאור  לקבל יכול אדםו. והצילם
 זה 'י ,לעבר העתיד את הופך הוא כי הגלגול' ו נקרא ויהי של' ו העברי בדקדוק

תוצאות הוא זה  סיפורש  תאומר זאת, היה שכבר לעבר אותה הופך' ו ,עתיד
מה שטעינו  הזה בעולם באנו לתקן למעשה, קודם בגילגול שנעשה סיפורשל 

, חטאים אותםמתנסים ב, אנשים אותםים בשגופ, לעתיד עבר הופכים ,בעבר
 )גיל באותו(פרק  ובאותו ,אשה באותה ל כשאמרו שהתיקון"נו חזלזה כוו
 באותובנסיון  זה את לתקן כדי ישוב ,אם לא עשה תשובה ,15מקוםובאותו 

 "ויהי"ב תחילהה המגילה, הקודם בגלגול שחטאנו בגילו, מקום ובאותו אשה
 כבר הוא ,ואסתר מרדכי בזמן שנעשה סיפוראינו רק , שיסופר המש לנו לומר

 עץב יהה הקודם סיפורה, מגילהשב בדמויות מחדש התלבש רק, לכן קודם יהה
, מדבר שהנחש ונראה ,16ויפ דרך דיברו הנחש על התלבשכשהשטן  ,הדעת
 17עדן לגן להיכנס לנחש נתן הראשון אדם אלא הראשון אדם אל הלך לא הנחש

  .כדי לעזור לו לבנות בית
אשר אמרתי לך לא תאכל  העץ המן"שנאמר   ,התורה מן המן אומרת 18'הגמ

 ,החו גלגול אסתר, הדעת עץחטא  פורים הוא תיקוןכי  ".ממנו אכלת
 הדעת עץבשהרע  החלק, הנחש שבתוך השטן זה והמן ,הנחש זה אחשוורוש

ובניו יתלו  ושהמן ,ולאסתר למרדכי לעבור המן בית צריך היה לכן ,המן זה
 עם עצמם על חזרו ריםהדב, הדעת עץ חטא את העורר הסעודה, בעץ אחד

 והי התוצאותוכשם ש ,הדעת עץכחטא אכילת  ,הנחשאכלו מסעודת  ישראל
 זכו. כשתקנוו, גזירת המןתה כאן היגם , תורה מתן, וכשתקנו מצרים גלות
  . 19בסיני שקיבלו את התורה" יםהיהוד וקיבלו קיימו" תורה למתן

 לזכך כדי הם ביאיםהנ דברי כי ,היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים ימי
 השירים שיר ספר, אותנו חנכיםמ דבריהם ,תבגלו אותם ללמוד מקום יש אותנו

 היהת אליו ואנחנו אלינו הבורא של האהבה, המשיח ביאת אחרי יתגשם
 שחיים מצב יהיה זה, אותו לקרוא שנצטרך שיר יהיה לא זה קיימת מציאות

 שבתוכה האור מבחינת השירים שיר ממגילת גדולה היא אסתר מגילת .אותו
 כדי המשיח עם יחד המשיח ביאת אחרי גם שנה כל אותה לקרוא נצטרך
 לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא הפורים וימי", הזה הגדול האור את למשוך

  .רונגמ היה פעם שאי חג אינו פורים כי "מזרעם יסוף
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  ימי השובבים וסדר תיקונם

ם "עניין השובבי": וזה לשונו ,ז"תיקון כ, י בשער רוח הקודש"כתב רבינו האר
שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות ארבעים יום , רוצה לומר. הנודעים
וקצת מן , שיש מיום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה, רצופים
ראשי תיבות , רוצה לומר". ם"שובו בנים שובבי" ,ונתנו בהם סימן. תצווה
והנה עיקר התענית בהם בארבעים . משפטים, יתרו, בשלח, אב, אואר, שמות

וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על , ימים אלו לא נתקנו אלא על עוון הקרי
ממה שבארנו בעניין גלות , וטעם הדבר יתבהר לך. הקרי יותר מכל ימות השנה

כי אותם שנשתעבדו בגלות , ושם נתבאר. ר ובלבנים מה עניינומצרים בחומ
באותם מאה , שיצאו מאדם הראשוןמצרים היו אותם הניצוצות של הנשמות 

וכל . והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, שים שנה שפירש מאשתושל
ולכן בזמן הפרשיות האלו יש בהן סגולה לקבל . אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא

, ולכן הם מתחילים מפרשת שמות. שובת האדם המתענה בהם על עוון הקרית
, בפרשת משפטיםומסתיימים , מפני שאז בפרשה ההיא היה התחלת השעבוד

כי אז , בעניין סמיכות כי תקנה עבד עברי אל מתן תורה מטעם שנתבאר גם שם
כי , דע גם. ועיין שם, נגמרו אותם הניצוצות להיתקן בענין כי תקנה עבד עברי

, עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו כדי לכפר על עוון שכבת זרע לבטלה
גם צריך שיתענה שמונים וארבעה ימים ". סוחטי הילדים: "שעליהם כתיב

  . לשונו עד כאן. ''וכו ב"מכנגד שם של , רצופים

ורבינו . קדום בכל ישראלום הוא עתיק "המנהג של השובביש .ביאור הדברים
והוצאת זרע , קרי. ונותן שני סוגים של תעניות, ביר את הטעםי מס"האר

ולתיקון  .אבל רצופים, מי תעניתארבעים יב הואתיקון פשוט לקרי . לבטלה
שרבינו  תיקוני העוונותבשאר  .חטא זרע לבטלה שמונים וארבעה ימים רצופים

 ומוכרח שיהילא מוכח מדבריו ש ,לתיקונםלעשות כמה ימי תענית י קובע "האר
שלו  כתב מפורש שימי התענית, זרע לבטלהלתיקון חטא אבל ". רצופים"

". ויחי"מה שכתוב בזוהר בפרשת ביאור זה אולי ו ".רצופים"להיות  צריכים
 .גדול יותר, מיוחד במינו, צריך תיקון שגיאשהתיקון של חטא זרע לבטלה 
וא הרבה מספר הימים של חטאים אחרים הכי . הגודל שלו זה לא במספר הימים

שלש מאות אשת איש הוא תיקון חטא מספר הימים של . לדוגמא .יותר גדול
ושל גויה הוא מאתיים ושש עשרה ושל משכב זכר  ,ועשרים וחמש ימי תענית

כי מספר הימים , נידה שמונים ושתייםשלש מאות ושלשים ושלש ולעומתם של 
  . במספר שמות הקודש שנפגמו מאותו חטא תלוי
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יש . תיקון אחרפגם אחר וכל אחד זה ו ,זרע לבטלהשל חטא  יש כמה סוגים
חטא רק בהרהור אם הוא ו, או אם הרהר באשה, הרהר בגברכשהבדל אם חטא 
כל . אם הוא משמש עם רוק או בלי רוקו, משמש בידייםאו גם , וגרם שיצא זרעו

 אבל כל. וגם התיקון שלו שונה, עלהאחד מאלה זה סוד אחר של פגם למ
י "רבינו הארממה שו. שמונים וארבעשמות הקודש מניין ביוצאים ם פגמיה

תיקון חטאים ב. קושיהזה אנחנו מבינים ש, "רצופים" שהתעניות יהיו מצריך
הוא יכול , אבל אם לא, רצופים תבוא עליו ברכהלעשותם כול מי שיאחרים 

  .אותם בנפרד להתענות

, רצופיםם ימי תענית שתיקון פגם הקרי הוא בארבעיי "רבינו האר ומה שכתב
אכל יותר אלא כגון ש, לו טיפה בלי שום מחשבה רעה היצאשאדם בהכוונה 

 ההיה עייף מהדרך ויצא אםאו , האוכל לפעמים משפיע שיצא ממנו קריש, מדי
. הטיפה הזאת יוצאת לקליפה. מקרה כזה קורה גם לגדולי ישראל, קריטיפת לו 

בארבעים  צריך לעשות תיקון לזה. םחיי יש בהכל טיפת קרי . טיפת הנשמה וז
כשאדם ישן (או שישן על הגב  ,אם חס ושלום אדם הרהר אבל, ימי תענית רצופים

יתקשה ויפריש שזה מגרה את האבר , על החצי התחתון של הגב בצורה שטוחה על המיטה

שלא . לא של קרי, זה כבר עניין של עוון זרע לבטלה ,זה כבר נקרא מזיד )טיפות
או ראה , כך שאם אדם חשב באותו יום על אשה או הרהר איזה הרהורלדבר על 

ימאו אותו על אם בחלום טגם . שאז הוא נקרא מזיד גמור, משהו שמגרה אותו
אפילו שהוא לא חשב , נשים ודברים כאלו בחלום ידי שהוא ראה מראות

  . בלבד, זה רק לקרי פשוט ארבעים יום. זרע לבטלה שלשלו זה  פגםה, בהקיץ

י "ורבינו האר, סיום פרשת משפטיםמפרשת שמות עד  הם ם"רשיות השובביפ
אין . כדי להשלים את הארבעים יום, הת תרומה ותצויופרשצירף להם גם את 

מתענים כי שבתות וראשי חודשים לא , לנו ארבעים יום בששת השבועות האלה
 כי לא. הפרשת תצובמשלימים אותם בפרשת תרומה ולפעמים גם אז . בהם

כמה הוא נאלץ לחכות ואם , ם"תמיד אדם מתחיל ביום הראשון של השובבי
פשט ו  .ת"ם ת"זה נקרא שובבי. הפרשת תצולהמשיך נם באז הוא יכול , ימים

  ). ולא רק בשנה מעוברת, ת זה בכל שנה"ם ת"ששובבימשמע י "רבינו האר

 אלא שבימי. לעשות אותו כל השנה צריךזרע לבטלה קרי או התיקון של 
, גויה, נידה, חטאיםהלגבי שאר . גדול יותר מבחינת הזיכוך ערכום "השובבי

רק לגבי . זמנם במידה שווהוכל השנה לם "אין הבדל בין שובבי ',וכדו, שבת
הפרשיות כי , את הסיבהי "הארסביר ומ. ם מיוחדת"מעלת השובבי חטא הקרי

  .ולא במקרה הן לא סתם, שבועכל בשיש לנו 
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אין כשכי . מנהגיהבהלכה ובבבל הפכה להיות הקובעת , דריןלאחר ביטול הסנה
הם הולכים . העולמות משתנים, ארץ ישראל שלטון של סנהדרין מומחיםב

כל האמוראים למרות ש. התלמוד הבבלי כתוב בלשון תרגום. בכיוון התרגום
כל כי . הבינו אותן והסבירו אותן, הם למדו את המשניות. ידעו עברית צחה

ואחד , ובמשולשים יש שניים מקרא למעלה. י על משולשים רוחנייםהעולם בנו
 בחינתבהוא והתרגום , בחינת הפנים שניים מקרא זה עברית. תרגום למטה

, ח של ארץ ישראלשהככ. תרגום אתרדמה גימטרי, שינהה ובבחינת. האחור
לכן . בחינת התרגום בבלגלות ח של חכמי התחיל הכ  ,הפסיק פניםשהיה בגדר 

ועד ביאת . נו הולכים לפי פסיקה של תלמוד בבלי ולא של תלמוד ירושלמיאנח
תהיה לנו תרכובת , אחרי ביאת המשיח. העיקרהתלמוד הבבלי הוא , המשיח

נלווה תלמוד ירושלמי הכעת . שנה ששת אלפיםשל בבלי וירושלמי עד סוף 
ל אב. אנחנו משלימים אותו מהירושלמי, כל מה שלא מופיע בבבליו ,לבבלי

  . הבבלי אחריאנחנו הולכים , כשיש מחלוקת ביניהם

ולכל פרשה . בשנה אחתאת כל התורה  אנחנו מתחילים ומסיימים ,בהתאם לכך
 יש אור למעלה פרשה בפני עצמהלכל כי . לפי תאריכי השנהמותאם הזמן שלה 

אותה , באותו שבוענקראת פרשה  שאותהוכ. המלאך מיוחד שממונה עליו
שניים מקרא ואחד תרגום  אותה ראובפרט אם אדם קו. השבועכל  הארה מאירה

החיבור של שניים מקרא  כי. הוא מקבל שפע גדול לנקות ולזכך, שיביום ש
  . ואחד תרגום הוא משהו עצום מאוד

ות בדיוק  נקרא, "תצווה"עד " שמות"מ, ת"ם ת"שמונת פרשיות השובבי
הסוד של כל  ף אתשבשניהם שולט כוכב שבתאי שמשק, דשים טבת ושבטוחב

הסוד של הבסיס של את ו ,הסוד של עם ישראל בשורשוואת , הבריאה בשורשה
לכן , השולט בשבת הוא שבתאי כוכבהו ,כולם תלויים בשבת .הזרע של האדם

הראשון בשבעת כוכבי כוכב זה הוא . אי על שם השבתזה נקרא שבתכוכב 
שלא הלכת האחרים  שלא ככוכבי( .המשפיעים על תכונות האדם וגורלו הלכת

שבעת כוכבי הלכת הידועים הם נגד , אקלימיםעל בני אדם אלא רק על מדינות ו משפיעים

  ).שבע ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות

, קר מכולםו, יותר מיתר הכוכביםהוא כבד . הרס המשפיעכוכב  הואשבתאי 
כל , כנגד זה. אישבתמ יםבא, חורבןו הרס, ממאדים יםמלחמות באי ש"ואעפ

חות שנראים אלו שני כ. ים ממנונובע ,השפיטה והיצירה, והמחשבההחכמה  
אין דבר שהוא רק שלילי . אחד משלים את השני ,אך לא, מנוגדיםלכאורה 

באברים אחד בא על ש שםכו. גודל החיובי שבו ךכגודל השלילי כ. בעולם
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ודווקא בגלל . כהזה כ גם בכל הבריאה, העיוור שומע יותר טובו, חשבון השני
צריך  שעבורם ,הוא טוב לשפיטה ולמחשבה, יש לו כל כך הרבה יובש וקורש

בקור רוח לשבת צריך . עם רוח חמה, פזיזותב אי אפשר לשפוט. קור רוח
  .נכוןהיוצא הדין  ואז ולשקול את הדברים

בתורה וכמו שכתוב . את כוכב שבתאי בתחילהה ברא "העולם הקבת בריאב
כוכב שבתאי מה שזה " תוהו ובוהו וחושך על פני תהום"ראשון נבראו שביום ה

 כי". ים מרחפת על פני המיםהורוח אל" ,על אותו זמן גם נאמר, אבל. עושה
ים האך מצד שני רוח אל, תוהו ובוהו וחושך על פני תהוםהיו אמנם מצד אחד 

כשנברא . על פני המיםשרתה בעולם , הגורמת לחכמה ומחשבת היצירה
התורה היא ". על פני המיםמרחפת ים הרוח אל"השתנה כל המצב של  ,"אור"ה

  . כל פסוק נמצאים כל הסודות מכל הכיווניםוב. סודות

. זה גם מופיע בתורה מפורש". האבא הוליד את הבת"בזוהר יש מושג שאומר 
אלה בני ", "אלה בני רחל" ,שם האמאעל , עקבימוזכרים בני , בפרשת ויגש

מביא את הסוד של  י על המקום"רש". דינה בתו תוא"כתוב , דינהל וע". לאה
ואת , תלה הבנים באמהות ,שמקורה במדרש, הזוהר הזה בשפה המתוקה שלו

, שה מזריעה תחילהכשא. יולדת האשה בת, כי איש מזריע תחילה. בהבת בא
הבנים ו ,הבנות יותר קשורות לאבאובדרך כלל . אז הבת קשורה לאבא. נוצר בן

כי הבן ". כבד את אביך ואת אמך"כתוב , לכן בכיבוד אב. רים יותר לאמאקשו
אז לכן כתוב קודם את אביך , את האבא פחות. מכבד את האמא בכל מקרה

הבן מפחד יותר מהאבא מאשר , אבל כשמגיע ליראה. ואחר כך את אמך
 ןכי הסוד של הב. הקדים את האמא". איש אמו ואביו תיראו"אז כתוב , מהאמא

  . אבאב באמא ושל הבת ורקש

הבת קשורה וכיון ש. בת-ש. הבתוהיא " מלכות"בחינת ספירת ההשבת היא 
שהיא סור " חכמה"בשבת מאירה בעם ישראל הארת ספירת ה אז, באבא

כי ממנו  שבתאי שולט ביום שבת ולכן כוכב .בספירות הקודש" אבא"ה
 שורה בוש יום הז, תורה לימוד של יום זה לכן .מושפעת החכמה על בני אדם

 מצווים אנחנו לכןו". המים פני על מרחפת יםהאל ורוח" מצד יתרה נשמה
 ,מלאכה ליצור לא, מלאכה מבחינת ובוהו התוהו של בסוד להיות בשבת

 מחללעושה מלאכה האסורה הוא ש אדםו. הקיימת במלאכה רק להשתמש
  . למעלה העולמות בסוד ובוהו לתוהו העולם את הופך הוא ,שבת

, וןסיב תאומים, איירב שור, ניסןב טלה. ושולט שעולה אחר מזל יש חודש לבכ
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 את יש בתשרי לכן. תשריב מאזניים, אלולב בתולה, אבב אריה, תמוזב סרטן
 בתאומים ולכן, והדין השפיטה של חודש זה, האדם את שדנים למעלה המשקל
 רבןלק הטלה את שוחטים אנחנו ובניסן, פ"שבע ותורה שבכתב תורה קיבלנו

כי בו שולטת הלבנה שישראל מונים  בתמוזהערב רב  עשו העגל את לכן. פסח
הערב , שור למז תהשפעמ תההי העגל של ההשפעהוכיון ש, את החדשים לפיה

המסמל את החומריות נגד הרוחניות  שור במזל ישראל מדינתרב הקימו את 
אלהיך ישראל  אלה"וחוזרים על דברי הערב רב הקדמונים ואומרים על מדינתם 

והשוטים רצים וכורעים ומשתחווים ואומרים , "אשר העלוך מכל הגליות
על צמיחת ראשית גאולתם בידי זדים האומרים שכחם ועוצם ידם הקים " הלל"

וסלפו את הכתוב , את מדינתם כדי להפוך את עם ישראל להיות ככל הגוים
עפר " מונתו יחיהאיש בא"וקבעו תמורתו משפט נדוש " וצדיק באמונתו יחיה"

 במזל שנולד מי כל לכן. לבטלה זרע של עניין והוא. בחשון עולה עקרב .לפיהם
אם לא  בוודאי בזה פגם הוא כי, לבטלה זרעלחטא  תיקון לעשות חייב עקרב
, ב- עקר אותיות שעקרב אומר בזוהר א"כ בתיקון. קודמים בגלגוליםאז , עתה

אלף  לפני הזוהר שאומר ומה .הכל של המפתח שזה, בראשית של' הב שהוא
גילו  המדענים כעת, לבטלה זרע של סוד זה שעקרב, שנה ושמונה מאות

 נקבה על באים החיים בעלי כל. נקבה על בא שלא היחיד החי בעל הוא עקרבש
 והנקבה, נר כמו ועומד מתקשה והזרע, לבטלה זרע מוציא העקרב ,ללדת כדי

 זה, לבטלה זרע. עליה בא לא הוא. לגופה זה את ומחדירה זה על ויושבת באה
ברוח  הזוהר מרשא מה זה. מדהים זה. לבטלה מזרע נולד הוא אפילו. עקרב

 זרע של חטא עלבחשון  הביא את המבול' ה .מדעהקודש שהוא מעל לכל 
 זה על וכן. בחשון המבול על קוראים אנחנו לכן ,כיון שמזלו עקרב לבטלה

   .אדרדגים בו, שבטדלי ב, טבתגדי ב, כסלוקשת ב. הדרך

. מאדים שולט טלהב. המזלות שתים עשרה על משפיעים לכתה כוכבי תשבע
. ")מרקורי" בלועזית שנקרא מה(" כוכב" כוכב שולט בסיוון, נגה כוכב שולט באייר
, "כוכב" כוכב שוב שולט באלול השמש שולט באב, הלבנה שולטת בתמוז
 מאדים( מאדים שוב שולט בחשון .באייר כמו, נגה כוכב שוב שולט בתשרי

 בכסלו). ל"כנ, עקרב שזה בחשון ולכן שולט, רצח גדרב הוא לבטלה זרעו, רצחו דם מסמל
 ישעיה אומר ."צדק" הפעם עוד זה באדר. שבתאי שולט ושבט בטבת, צדק זה

 על זה את דורשת הגמרא, "לרגלו יקראו צדק", "צדק ממזרח העיר מי", הנביא
    ".צדק" היה שכוכבו אבינו אברהם

ששרשם מארבע . מים, רוח, עפר, ארבעת היסודות השרשיים בבריאה הם אש
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אייר . אש, כסלו, אב, ונחלקים ניסן. עשיה, יצירה, בריאה, עולמות אצילות 
  .מים, אדר, תמוז חשון. רוח, תשרי שבט, סיון. עפר, טבת, אלול

ל "חז לכן אמרוו. עפר ביסוד וטבת הוא ,שבתאי כוכב שולט ושבט טבתב
 כוכב שלוחורבן  הרסה של בצד הכוונה ".עפר עד נופלים ,נופלים כשישראל"ש

 אבינו אברהם כוכבו של כי ".כוכביםל עד עולים הם עולים וכשהם, שבתאי
 .ומשפיע עליו הצדדים משני ת שבתאיא מקיףהשולט בכסלו ובאדר  ,"צדק"

  . באדר ופורים, ובכסל חנוכה, נוספים חגים שניכשעלו עד לכוכבים זכו ל לכן
 טבת חודשי" .וזה לשונו. באצבע מורה הקודש עבודת בספרו א"חיד הרב כתב

 בכל לקבוע וטוב. 'ב עמוד ב"צ דף, חדש זוהר בזוהר ש"כמ ו"ח קשים הם ושבט
 .פורענויות מיני מכל ישראל ולכל ביתו בני ולכל לו שיצילהו' לה להתחנן יום

. לשונו עד כאן" .ו"ח עליו הדין שישלוט מקום לתת שלא בדרכיו להיזהר וצריך
  . שולט בו, והסיבה שהם קשים היא שכוכב שבתאי הקשה וגורם לחרבן

. "קרי"בכשנפל  הראשון אדםעל ידי  עשהנ העולם בריאת אחרי הראשון רבןהח
 את לו שיבש זה. נטמא הוא. קרי טיפת לו יצאה הדעת מעץ אכל כשהוא

יש . אותה וגרש, מעץ הדעת לאכול לו שנתנה חוה על עסכ הוא. המחשבה
 יודע לא הוא". טוב יותר לי יהיה שהמהא אתגרש אם", חושביםש אנשים

 הוא, להתקדש רוצה הוא. שהא בלי ישאר ואה יתגרש הוא אם פעמים שהרבה
, למקווה שהולכת שהא לו יש. וטהרה קדושה על שההא עם לשמור צריך

 שהוא בגלל אותה יוציא הוא אם ,שלו בדרגה לא שהיא י"אעפ. שבת שומרתו
 של בחורבן וליפול בינתיים שהא בלי להיות יכול הוא, גבוהה ברמה אחת רוצה

  . מצווה עושה שהוא חושב והוא. לבטלה זרע

 אסור. בית שלום בשביל אופן בשום שבת לחלל אסור. דבר בכל להתייעץ צריך
 לא כשהיא איתה שכבל אסור. בית שלום בשביל אופן בשום נידה עם לחטוא
 סבלנות צריך כמובן. וכדת כדין לשמור חייבת היא. המשפחה טהרת שומרת
 יהיה הוא, לא אם. לזה תגיע שהיא כדי, להמתין כשהוא פרוש ממנה זמן ואורך
, רוח אורך צריך שבת לגביכמו כן . לעשות מה אין. ממנה להתגרש חייב

 לו אסור, מותבשל שבת לשמור חייב הוא. ילדים לו יש אם בפרט, סבלנות
 אותה לחנך, סבלנות לתת אבל. בית שלום בשביל מדרבנן אפילו שבת לחלל
  . ונאמן כשר בית איתו תבנה שהיא עד לאט

נוכלים שנקראים  יש. אמיתי חכם תלמידשל  דעת שיקול צריך האלו בדברים
 אומרים שאפילו פושעים יש. בקלות האיסורים את שמתירים שקרנים "רבנים"
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 זה את שאומר מי. גמור שקר זה. בית שלום בשביל שבת לחלל לאדם שמותר
 כאלו יש שחורות כיפות עם גם. רבנים שנקראים פושעים הרבה יש. פושע הוא

 תורה בן רב, אמיתי חכם תלמיד לשאול צריך האלה בדברים. שחקנים שהם
  .בנים-רע שהם רבנים ולא, מהשוק אנשים לא. אמיתי

 מאה ושלשים. הדעת מעץ לאכול ול נתנהש חוה כיון את גרש הראשון אדם
 לא הוא. בכוונה לאקרי ש טיפות לו יצאו ,גברכ בינתיים. ממנה פרש הוא שנה

ישב  הוא, האלה יםשנה בכל תשובה עשה הוא, אדרבה ,רעות מחשבות חשב
תשע מאות ושלשים  חי הוא. תענית של שנהמאה ושלשים . היום כל בתענית

   .ת התשובהבזכו, "תענית" כמניין שנה

 לכן, זהמ והדב יונקים העקרב, בקדושה לא החוצה יוצא זה אם , חיים זה זרע
 צריכים היינו ולכן .הטיפות אותםעם ישראל נוצר מגלגולי . חורבן מביא זה

 קוראים כשאנחנוו. במצרים שהיה מה את כותבת שמות פרשת. במצרים לסבול
 מתן עד והלבנים השעבוד של התיקון על ידי האור מאיר, שנה כל הפרשה את

 אילו: "בהגדה אומרים אנחנו. סיני להר הגענו לכן. מזה התנקינו שם, תורה
 הר שווה מה ,דיינו למה". דיינו ,התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו

 השנים' מאה ושלשים כמס  אבגימטרי סיני. נתקנו הם שם כי ,התורה בלי סיני
  . סיני נקרא זה לכן. בסיני נונתקש בקרי חטא הראשון שאדם

 טבת לחודשים, ם"שובבי של בצורה בכוונה 'דרם הס האלו הפרשיות לכן
לאחר שתיקן  חי הראשון שאדם השנים הם כמספר "תת. "תת ם"שובבי. ושבט

, שנה שמונה מאות  אדם ויחי. המושלם התיקון זהש, שת חטאו והוליד את
 ם"שובבי זה. שנה מאות ושלשיםתשע  ימיו כל ויהיו, שת את שהוליד אחרי

 זה קרי של יום ארבעיםה תיקון בשביל וגם. לבטלה זרע תיקון בשביל זה. תת
  . להלן שנסביר כפי, רצופים שיהיו צריך אבל, משלים

 הקרי את מתקן לא אדם אם. שלהן למקום הגיעו שלא הנשמות של סוד זה קרי
 רואים לא לבטלה זרע אחט על. שכינה פני לראות לעולם להגיע יכול לא הוא
 מה". "יחסיון כנפיך בצל אדם ובני יםהאל חסדך יקר מה" נאמר לכן. שכינה פני
  .מאוד יקר דבר הוא הזרע כי". יקר" להיות הופך הוא נתקן כשהקרי –" יקר

 בנים שובו" בסוד שלה התיקון, הבריאה כל". שובב" בגמטריה וקרי
 סתם לא זה. מעלות אות ושישיםשלש מ של סוד לה יש הבריאה כי". ם"שובבי
 ם"שהרמב ומיוחדת מכוונת בכוונה מסודר הוא. התחשק ככה כי שניתן מספר

 מתחלק זה. שלש מאות ושישים דווקא למה, מסביר החודש קידוש בהלכות



 יוסף              שובביםנר               
 

רעז

 לפי. הנקודות לכל להתאים שיכולה החשבון של בצורה פרטים פרטי לפרטי
 תיקון עניין כל פי-על בנוי זה. םחלקי שהם אלף ושמונים, בשעה שיש החלקים
שלש מאות  זה' ן' י' ש. בת-ש. שבת של' הש זה –' ש בסוד, העולם של הבריאה
 אוכלים שאנחנו הסוד זה. המעגל את סוגרת שבת. המעגל כל סוד זה. ושישים

מתקנים את הקרי  אנחנום "בשובבי. ן- י-ש' בגי הכרפס גם כי, פסח בליל כרפס
בחינת המיצר העליון שנמצא בעורף " מצרים"וצאים מוי המעגל את סוגריםו

   .מקור הזרע" דעת"ה שמתחת ל"בחינת פרע

 בודד לכ. הבריאה שלם של מעגל כנגד שלש מאות ושישים אגימטרי ם"שובבי
 הפסוק שאומר מה זה". קרי" אגימטרישהוא  "שובב" נקרא ם"השובבי מתוך

 לו ניחומים ואשלם רפאהווא ראיתי דרכיו, לבו בדרך שובב וילך: "בישעיהו
 ם"השובבי וכל השובב את כשמתקנים זה, "וארפאהו ראיתי דרכיו". "ולאבליו

 שמלווים מלאכים שני שיש הזוהר אומר –" ולאבליו לו ניחומים ואשלם. "נתקן
  ). משפטים פרשת זוהר( עליו מתאבלים הם חוטא וכשהוא, האדם את

 מתן עד. העניין כל מתעורר, םבעבדות מצרי ים"השובב את תיקנו כשאבותינו
 הבניה סוד זה ותצווה תרומה. בנייה כבר זה" ת"ת"ה – המשכן בניית ועד תורה

. תורה ומתן מצרים יציאת, הגלות של סוד זה משפטים פרשת עד. המשכן של
 נעשה", "יםההאל אל עלה אמר משה ואל" - תורה במתן מסיים משפטים

, מזרעו שאנחנו, הראשון אדם אבל. םושלשי המאה -ה על זה - ' וכו" ונשמע
 של הסוד זה". ת"ת"ה זה – שת שאחרי, שמונה מאות- ה את גם צריכים אנחנו
 את כשקוראים לכן". מוליד שהיה" י"האר רבינו שאמר מה וזה, ת"ת ים"שובב

 של למצב שמגיע – התיקון וזה, הזה הדבר להתעורר מתחיל האלו הפרשיות
  . רצופים אבל עהשמונים וארב או  יום ארבעים

 אחר במקום נגע, אליה שנכנס לפני. נוספת בעיה היא" רצופים"ה של הבעיה
 הראשונים בדפים. התיקונים לפני, בתחילתו הקודש רוח בשער, י"האר ברבינו

: ככה י"האר רבינו שכותב, לתענית כוונות כמה יש. התענית כוונת של סוד יש
 יהיה ותיקון תיקון כל אלא, חברוב אחד תיקון לערב אין התענית בענין גם"

, עבירות שתי של תיקונים שני לעשות בידו היו אם, בזה המשל. מחברו נפרד
 40 של תיקון שמצריך בחטא חטא שאדם למשל נגיד." (יום 40 של תיקון כל
 ימים שני פעמים ששל אעשה יאמר לא). "ואם אב בכיבוד שפגם כמו, יום

  ." יום 81 שמספרם, 27 פעמים ששל לחשבון שהם, רצופים

 ימים 27 כמו נחשב זה רצופים יומיים מתענה אדם שאם י"האר רבינו לנו אומר
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אפשר  קון זרע לבטלה או קרי איומשמע מדבריו שלתי. רצופיםלא  תעניות של
דהיינו לצרף תעניות של יומיים או שלשה רצופים כי הם " הפסקות"לעשות 

. שלתיקון זה מוכרח בדווקא רצופים יום לא רצופים בעוד 40או  27נחשבים ל
ד "יום של השובבים וימשיך אחריהם ברציפות עוד מ 40ובפירוש כתב שיתענה 

א שיובא להלן כותב שאפשר "אמנם החיד 'ד הנצרכים"ימים להשלים הפ
מפסיק  שהוא מה אם היא השאלה ולדעתו. וכמו שיתבאר" הפסקות"להשלים ב

 בחטאים אבל. בעיה זו אם" מפסקתסעודה "לאכול " ההפסקה"יום שלפני 
 יומיים פעמים 3 להתענות יכול אדם. רצופים של בעיה אין ון נדהאחרים כג

 חטא של העניין את ותיקן – אחד יום עוד מתענה, 81 כמניין יוצא זה, רצופים
 סוד( המחשבה של החטא את תיקן – כך אחר ימים 6 עוד יתענה או). 82( נידה

, רצופים שצריך, לבטלה זרע לגבי אבל). תעניות 87 זה שלו התיקון המחשבה
  . אליה ניכנס שתיכף בעיה זו

 זה ואם אב תיקון למשל, חטאים לשני ולהתענות תיקון לעשות רוצה אדם אם
 יומיים פעמים 3 כעת אתענה: אומר הוא אז, תעניות 45 זה וגאווה, תעניות 40

 כבר לי ויש תעניות 4 עוד אוסיף. תעניות 81 כבר לי ויש, 27 כמו שזה רצופים
 כי. יתפוס לא זה. גאווה של עניין על 45-ו ואם אב כיבוד של לתיקון 40– 85

 לתיקון גם אותם לחלק אפשר אי, האמצעיים 27- ה, השניים ביומיים התיקון
 40 לעשות רוצה הוא אם, לכן. התיקונים בין לערב אין. שני לתיקון וגם אחד
 יומיים של פעמיים שיתענה, גאווה של 45 או ,ואם אב כיבוד של לתיקון יום

 הלילות בלי השני אחרי אחד ימים כך אחר וישלים אחד 27 שיתענה או, רצופים
 לתיקון חלק שיתחלק 27 עוד ובאמצע 27 ולעשות לקחת אבל. 45 או 40 עד

 בעניין גם" ,י"האר ש"כמ. אופן בשום אפשרי לא – אחר לתיקון וחלק אחד
. בחברו נפרד יהיה ותיקון תיקון כל אלא, בחברו אחד יקוןת לערב אין התענית

 40 בן תיקון כל, עבירות שתי של תיקונים שני לעשות בידו היו אם, בזה המשל
 פעמים 3 לחשבון שהם, רצופים ימים שני פעמים שלוש אעשה יאמר לא, יום
 הימים בשני התיקונים שני ביחד שמתערבים לפי, יום 81 שמספרם 27

 ואחר, יום 27 בידו יש והרי רצופים ימים 27 תחילה יתענה אמנם. האמצעיים
 תיקון של תעניות 40 ויושלמו, לילותיהם בלי  בימים תעניות 13 יתענה כך

.) רצופים כותב הוא לבטלה זרע על רק כי, רצופים כותב לא הוא". (הראשון
 ואם. ועצמ הזה הדרך על עצמם בפני השני התיקון של יום 40 יתענה כך ואחר"

 בלי יום 13- ה תמורת יום 27 שהם ולילותיהם רצופים ימים שני לעשות ירצה
, להוסיף יכול – בדיוק להיות חייב לא. מנה מאתיים בכלל כי, יוכל לילותיהם

  .להחסיר לא אבל
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 לא זה ,עיזים של שק הכוונה .התענית בתוך שק ילבש שמתענה שמי טוב גם 
  . חשוב זה אבל, עכבמ

לא  יום 40 כמו חשובים הם, ויום לילה רצופים ימים 3 תעניםהמ ,וכתב שם
, אותם שיתענה ויטאל חיים לרבי אמר י"האר רבינו. "לילותיהם בלתי רצופים

 פעם. מאמו וינק משנתיים פחות בן היה כשהוא ואם אב בכיבוד פגם הוא כי
 ,שינייםאפילו  או קשות חניכיים לו לצמוח התחילו כבר יניקה כדי תוך אחת
  . משלמים זה על גם. תינוק, מסכן. אותה נשך והוא

 שנשא אדם". להימחל וריםדס" רק ופעם" נמחלים" פעם כתוב חתונה לגבי לכן
 רבי כותב כך, השורשית זוגו בת את לקח הוא אם רק עוונותיו נמחלים שהא

 בזיווג קורה לא וזה. הגמרא התכוונה לזה". טוב הדעת עץ" בספרו ויטאל חיים
. בכלל בימינו שייך שלא, ראשון בזיווג קורה רק זה. בגלגולים הכוונה – שני
 באותו בשוגג אפילו נפל לא הוא כך אחר אם, "להימחל וריםדס" זה אז וגם

  . תנאים לזה יש. מחדש הכל את לו מצרפים – בשוגג אפילו נפל הוא אם. חטא

"  יםרצופ"ין א כי. שכזה דבר גם לצרף הרצופים בימים אפשר אם השאלה
 את ניתק הזה היום אז. תהתעני פנישל יוםב לאכול צריך כי, יומיים ההתענ
. בה מתלבטים שהמקובלים בעיה זו". רצופים"ה את חותך הזה ההפסק. הרצף

, ממש יום 84 תתענה... הפסקות בכלל תעשה אל – בעיות אין י"האר רבינו לפי
  . תיכף שנסביר כמו וחגים משבתות חוץ, יום אחרי יום

לאותם  דרכים מחפשו" הפסקות"סובר שאפשר להשלים גם חטא זה ב א"חידה
 בספרוהוא כותב , אותו ושעי יךא, 84-ל להגיע כדי הפסקה שרוצים לעשות

 רוחו בנפשו מאוד פוגם הוא הברית שבפגם האדם יתעורר" .'ו סימן, שמיר ציפורן
. הברית רק ,ה"הקב של חותמת עם איבר שום לנו אין(" ,המלך ובחותם ונשמתו
 ונשמתו רוחו נפשו בשרשי ופוגם). "ה"הקב של קודש חותמת זה מילה הברית

 זה חטא ועל, שנים נתושמ בני קטנים שהיו אף, ואונן ער מתו זה בפגם. למעלה
 לא – גויים מתו במבול הרי. הזה בחטא לחטוא אסור לגויים אפילו( ".לעולם מבול בא

 כי, מת העולם כל. יהודים כמו מיוחדת שנשמתם אלו רק מתו לא. בעולם יהודים עדיין היו

  ) י"שנ .אסורים גוים גם לבטלה זרע של בחטא

 כעבירת למזיקים גוף שבורא מי עבירה בשום אין: "וכותב א"החיד ממשיך
. המיטה של שמע קריאת לומר, הכוונות בשער י"האר כתבו ".הברית פגם

 ולכפר לתקן כדי היא זו כוונה שעיקר שתדע צריך אבל".וזה לשונו, בכוונותיה
 ידי ועל, לאדוניה בלילה הנשמה עליית מונע הוא אשר חמור אחד עוון על
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 תיקונו נתבאר שכבר פי על ואף, שחטא במה מאוד מאוד האדם נתקן זו כוונה
 זרע שכבת המוציא תיקון והוא, הקודש רוח שער הנקרא השביעי בשער

 ושימחלו, לגיהנום יכנס שלא עוונו ול לנקות יועיל ההוא התיקון הנה, לבטלה
 עתה שיתאר כמו, ממנו וחזק גדול אחר תיקון צריך עדיין אבל .אלו עוונותיו לו

 שיצאו בעצמם הטיפות אותם את ולהחיות לתקן והוא, זו שמע קריאת בכוונת
  ."הקדושה אל ולהחזירם בקליפות ונכנסו לבטלה

 זה, בדיוק י"האר רבינו כמו אותם עושה הוא אם, התיקונים שאר, אומרת זאת 
 ורבי חי איש הבן כמו, האחרים המקובלים כמו אותם עושה הוא אם. לו מנקה
 אנחנו – פדיונות עם שעות 24 של אחד יום שיעשה שכתבו, פתיה יהודה

 לי יש, רוצים אתם מה, רבותי: "ונגיד למעלה נבוא אנחנו. עליהם סומכים
 זה אבל". בדיוק אמר שהוא מוכ עשינו אנחנו... חי איש מהבן הבטחה

 משחקים עושה הוא אם, בפדיונות משחקים עושה אדם אם. בדיוק כשעושים
  . לסמוך מי על לו אין – ד שעות"כגון כ הוראות שלהםב

 אפילו, שבתורה עבירות שבכל דע": הכוונות בשער י"האר נורבי וממשיך
 כי. לבטלה זרע שכבת המוציא כמו ממש מזיקין שמוליד מי בהן אין, החמורות

, הזה בעולם גופניים ממזרים משם ונולדים שבתורה העריות כל על הבא אפילו
 קטגורים ונעשים המזיקין בו מתלבשין עבירות שאר שעובר שמי הוא והאמת

 מה תראה הלוא. קץ לאין גדול עונשו לבטלה זרע שכבת המוציא אבל, עליו
 העבירות שכל שאמרו ויחי בפרשת ובפרט רבים במקומות בזוהר שהפליגו

 אלא תשובה לו שאין, לבטלה זרע שכבת שמוציא ממי לבד, בתשובה תלויים
 המלך פני את רואה ולא. ('וכו לעלמין מלכא אפי חזי ולא, ויתיר סגי בטורח
  ).  לזה התיקון את עושה לא הוא אם לעולם

 משתמש אינו כי במחשבה פוגם לבטלה זרע שכבת המוציא כי דע ענינה וזה"
. )במחשבה עדיין זה, בידיים חטא הוא אם אפילו( ערוה ובשום כלי בשום

 נקבה בלי זכר הם שמעשיו וכמו, ואמא דאבא עליון בדעת שפוגם גדול ועונשו
 העליון הזכר מן נשמה אותה של הטפה אותו שממשיך למעלה גורם כביכול כן

 נקראתה הקליפות אל לחוץ יוצאת אבל, הנקבה שהיא במלכות נשפעת ואינה
 פרשת בזוהר שכתוב שמה שמזדמנת המשקל אותו סוד והוא, נוגה קליפת
 חווה את פיתתה שהיא זנונים אשת הנה שם שכתוב, משפטים ופרשת ויקהל

 מזיק כח בה מתחבר ואז אליה הנשמה אותה ונמשכת נוגה קליפת באמצעות
  ,הנשמה אותה אל אחד גוף בחינת ונעשי זנונים אשת מאותה הנמשך אחד

 שעתידות הנשמות של טיפות שאותם גורם לבטלה זרע שכבת שהמוציא נמצא
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 בגופות יתלבשו ושם אחרא בסטרא שיתערבו, בנים בבחינת ממנו לצאת
 הטומאה אל הקדושה והחזיר שהפך ונמצא זנונים אשת דנחש מסטרא הנעשות

 הטמאות הגופות אותם שימית צריך זה עון לתקן כדי והנה. הרע אל והטוב
 אל ויחזרו משם יברחו הנשמות אותם כן ידי ועל הנשמות לאותם ישיםהמלב
' ב. ההם הגופות להמית אחת כונות שני שצריך ונמצא. שבקדושה שרשם

 השכינה, המלכות ושז( דקדושה העליונה הנוקבה מקום אל ההם הנשמות להחזיר

 הזה בעולם יבואו כך ואחר, הנשמות כל כשאר ויצויירו שם שיתוקנו )י"שנ
  ."הנשמות כל כשאר

, וטהרה שהודבק אשתו עם מטתו שמשמש מי והוא לזה דומה אחר עון יש גם"
 לו אסור מת האיבר שכבר אפילו. (לגמרי פיןיהט כל שיצאו עד שוהה ואינו
 ).יוצא כשהוא החוצה יוצאת לא טיפה ושום נסחט שהכל יודע שהוא עד, לקום

 עם להוליד ראוים שאינם פי על אף, לבטלה היוצאות הטיפות שיורי אותם כי
. הנזכר דרך על רעים ומשחיתים מזיקים בחינת כן גם מהם נבראים זה כל

, הלבנות הטיפות כן שגם י"האר רבינו אומר, תורה בליקוטי המצוות בטעמי
 מהן גם, אליה הגיע שהוא לפני לבנות טיפות ויוצאים לאשתו מתעורר שאדם

 שמותר, ישיבות מיני כל אצל שמלמדים מה כל לכן. ומזיקים משחיתים יוצאים
 לאלה אוי, הראשונים טיפות כמה יוצא אם נורא ולא אשתו עם להתעסק לו

  . להם אוי. בזה שנופלים המסכנים לאלה ואוי זה את שמלמדים

 למקום ילך שמיד, טיפה ממנו לצאת שעומד ושלום חס מרגיש כשהוא אדם
 איתה ובאחווה ובאהבה הבחיב אשתו עם ימשיך לגמרי שגמר אחרי. הנכון
 אמר המגיד המלאך. לו זקוקה שהיא לב התשומת כל את לה לתת, כך אחר

 אשתו עם להיות גומר שכשהוא, האלה הדברים על ידקפה מרן וגם היות, למרן
 מרן של שעה חצי זה מה יודעים אתם. במיטה שעה חצי עוד איתה שישאר
. לב תן, לב לתשומת קוקהז שהשהא יוןכ לו מרא? תורה ללמוד במקום במיטה

 ,תפתח אתה שיחה .נשואה שהיא להרגיש לה תן, שעה חצי עוד איתה שב
 חיבוק רק, זימה דברי לא, ליצנות ושלום חס לא. ,בקדושה שהכל כמובן
 ויחבק שינשק צריך אשתו על בא שאדם לפני גם הקבלה לפי אגב דרך. ונישוק

 כך ואחר) חיבוק( ידייםה, )הפה( הראש בסוד החיבור את להתחיל – אותה
 אפילו טיפה שום לו יצא שלא שיזהר בתנאי כמובן אבל. המצווה את לקיים

 כשזה מצווה זה אצלנו, זימה זה אחרים אצל. עצמה המצווה קיום לפני קטנטנה
  . גדולה מצווה זו, ובטהרה בקדושה

 לגדו סוד תבין הנזכר זה ובכל" :הכוונות בשער י"האר רבינו לשון את ונמשיך
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 ל"חז ובדרושי' כו טרף יאכל עד ישכב לא פסוק על בלק פרשת בזוהר הנזכר
 קריאת ידי על לילה בכל ממית שהאדם מזיקין של ורבבות אלפים אותם בענין
 מזיקאו , אחד שד רק נוצר לא מוציא שאדם אחת בטיפה כי. המטה שעל שמע
 ואלפים מאות הכמ טיפה מכל לצאת ויכול, זרעונים מיליוני יש טיפה בכל. אחד
 לכוון מטתו על שאומר שמע קריאת בכל לכוין האדם וצריך .מינן בר שדים של

 שגדול אדם ויש. הנזכרים מזיקין של הגופות אותם כל ולהמית זה עון בתיקון
 שלא אדם ויש, וחמש ועשרים מאה אלף לילה בכל להמית שיוכל עד כונתו כח

 .אחרים ימים צריך כך שחטא יםהימ וכמספר ביומו יום דבר אלא להמית יוכל
 גם זה. חטא שהוא הימים מספר לפי, להמית יכול הוא לילה בכל אומרת זאת
  . בביאורן עתה אנו ואין פרטים כמה הזה בענין ויש .טוב

 מטתו של שמע הקריאת ידי- על להמית שיכוין הוא התיקון עיקר כי ונמצא
 אותם נפשו עם להעלות זהה האיש יוכל כן ידי ועל, המזיקים של הגופים אותם

 המזיקין שיוצאין כמו כי ודע. לילה בכל לתקנם הקדושה אל למעלה הנשמות
 בוראה האשה כך, אשה בלא להיותו לבטלה זרע שכבת המוציא האדם מן אלו

 החץ מינן בר שזה, בזו זו שמסוללות הלסביות על לדבר שלא. איש בלא מזיקין
 לפני, העולם מן להתבטל הולך ואשה לפני מ"הס של המתים בארון האחרון

 בינה להתפרקות ולהגיע להתחמם שיכולה שהא סתם אפילו אבל, המשיח ביאת
 שמע קריאת להגיד לה כדאי שהא גם לכן. איש בלא מזיקין בוראה, עצמה לבין

 תיקון לעשות וגם המזיקים את להרוג כדי הזה הנושא בכל להקפיד, המיטה על
 זה. זה החטא את אצלה שייך לא שלמעשה אפילו, לבטלה זרע של העניין לכל

 להרוג כדי שתעשה כדאי המיטה שעל שמע הקריאת את, זאת בכל. בגבר רק
   ,ממש לבטלה זרע של תיקון חייבת לעשות, לסבית הייתה שהא ואם. אותם

 אדם כאשר רק זה, המיטה שעל שמע קריאת על פה מדובר שכאשר יש לדעתו
 אומר הוא אם אבל( חצות לפני שלה הנוסח את ומרא לפחות או, חצות לפני ישן

צריך  אבל. )ומלכות בשם המפיל ברכת את לברך יכול לא הוא חצות לפני לישון בלי זה את
 כפי, חצות לפני הכוונות עם ל"האריז של המיטה שעל שמע הקריאת את להגיד

 הזאת שמע הקריאת בלי לישון יעיז לא שאדם – תפוחים שדי בספר שמופיע
  . פסח לילב אפילו. ילהבל

, השובבים של העניין את מסביר הוא .'ו סימן, שמיר ציפורן א"החיד כתביל נחזור
 אין כי, הגאולה מעכב הוא לבטלה בזרע שחוטא אדם": קודם קטנה הקדמה עם
 צער וזה, בקליפות מחדש מוריד וזה, שבגוף הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן

 חזר לא אם מזלו ולרוע לו ואוי. 'ה תשועת שמעכב העולמות כל וצער השמים
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, )המשיח את עיכב שהוא מה גם( הכל על ממנו נפרעין מותו אחר כי, בתשובה
 בכמה זה חטא שריגי סעיפי וגדלו עצמו מה. העבירה עצם על עונשו מלבד

 אם, בפועל וכיוצא ונדה בערוה חטא לא בשגם כי, שונים מפנים פנים, אופנים
 נגע שהוא בלי לו שיצא הכוונה( בהקיץ להשחית בא זה ייד ועל והרהר חשב

  ."מאד מאד זה עון גדול, )בעצמו אפילו

 את ליתן ועתיד הרעה דבקתו, יטמאוהו אם בחלום אפילו אלא, בהקיץ זו ולא"
 רבותינו שאמרו כמו, מזיקין ונבראים חובל הוא נפש כי, יענש וענוש הדין

 נזהר לא אם אמרו באשתו, כן על יתר".  אדם מבני וזרעם תאבד מארץ פרימו"
 מחשבות חשב ואם. ישא עונו, הניצוצות שיכלו באופן ולשהות עצמו לקדש
, הברית פגם מגיע היכן עד ימלל מי. רעה נפש וממשיך, גדול איסור הוא, רעות
 העין מראית מפני האדם שערת ותסמר, לדבר הפליאו ל"זצ י"האר גורי וכבר
  . "אזנים תצלנה, יםשמ בקדשי הפגם תוקף רואה

 שיניו בחצץ ויגרס לפורענות מוכן והוא, מעדנים יאכל איך לו אלה אשר לאיש"
 בטומאת לבש והוא, משי בגדי ילבש איך. )חצץ אותו מאכילים בשמיים(

 הסרים ועל משרתיו על ישתרר איך. קרוע נשמתו ולבוש, אחרא הסטרא
 ונאלח נתאב שמיםה צבא וכל, יתברך לפניו מאד בזוי והוא, למשמעתו

 אשפתות לחבק ומוכן, וכסתות כרים ביקר נרחב כר על יישן איך. בעיניהם
) אותם יצר שהוא( נגזרו מידו, אכזרים חבלה מלאכי ביד דחי אל מדחי וללכת

 מפסיד והוא, ממון להרויח נפשו מאויי וכל יטרח איך. נוצרו כפיו ובפועל
 יתקן איך! ) נצח זה(. לדורות הבכי לו קבע ועונו, ישמח ואיך. נפשו ומשחית

 מיני ומסדרים מתקנים חבלה ומלאכי, ומהודר מסודר נקי שיהיה ובגדיו גופו
 וקובע נפשו עסקי מניח איך. יתחבל לעלמין די ומבולבל מלוכלך שיהיה צרות
 שחוק יעשו חבלה ומלאכי, ותשובה לתורה עת קביעות במקום, לשחוק עתים

 זה, פורק וזה מורט זה, מרדה וזה רודה זה, תידיםהע  וחטאתיו בעונותיו בנפשו
, היותו מעת יפה יפה להסתכל וידום בדד האדם ישב, לכן." "אכזרי מכת מכה

  ."נעורים מחטאת בידו ומה לו היה מה

 היה זה, אומר הוא? לבטלה זרע עם מה, אדוני, שואל אותם שאני אנשים יש
 אדם". כבודך כסא לפני שכחה אין כי"? שוכח ה"הקבוכי . שנה 20 לפני, מזמן

 להם שיש עליון קדושי צדיקים אנשים יש. קודמים גלגולים על עכשיו משלם
 כי? למה. איתם אכזרי סבל עוברים והם מוחיות בעיות מיני וכל אוטיסטים בנים
 יוצא שלו הזרע עכשיו, תיקן ולא לבטלה בזרע חטא הוא שנה אלפיים לפני

 בית ולהקים ולחיות להתחתן יכולה שלא נשמה שזה, בטלה של כזאת בצורה
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". כבודך כסא לפני שכחה אין. "תיקנו לא כי. אותם לגדל גדול סבל וזה, נורמלי
 בוידוי מבקשים אנחנו בתשובה לכן. הזה היום עד מעודו, הכל על ידון אדם

. שלנו הקודמים הגלגולים זה" אבותינו" – ואבותינו אנחנו חטאנו". מעודנו"
 ואת עוונם את והתוודו" הפסוק שאומר כמו. בתשובה חוזרים אנחנו הכל על

    .שלהם הקודמים הגלגולים עוון את". אבותם עוון

 ידי על כי, ותכשיטיהן ולבושיהן בנשים להסתכל גמור איסור כי, נאמנה וידע"
 להמנע שצריך שכן וכל, עמהן ולשחוק ובלבושן בהן לנגוע ולא. מינן בר זה

 כי, ענו שקר, באשתו אלא נדה אסור אין כי ההמון ובריםשס מה כי, בנדתן מהן
 זה דהנ לא היא אם אפילו, דהנ והיא שהלא יד נתן ושלום חס אם( אסורה נדה אשה סתם

 לא טומאתה בנדת אשה ואל לאו על ועבר ,)לעצמו גורם הוא מה מינן בר, אסור
 פילווא בקריבתה ליהנות פנויה אפילו או איש אשת איסור על נוסף, תקרב

. )אסור רווקה פנויה בחורה של בבשמים להריח אפילו( שעליה בבשמים להריח
 בר, אסור זה, נשים שירי לשמוע ולא." באף תהנה לא, תנאף לא נאמר זה על

 הוא אשר יזכור' ה דבר את הירא והאיש" ,וכתב עודערווה שהבא קול. מינן
 שוא במשאות יצרו ישיאנו ולא, הקדושים ל"רז ובדברי בתורה ויאמין, יהודי

 וכל, ל"רז בדברי האמין לא אשר על גם, לחשבון יבא הכל שעל וידע, ומדוחים
 ואחר. שלו את וגובה אפו מאריך ה"הקב .מעיו בני יותרו ותרן ה"הקב האומר
 אצל ילך, במעשה גויה או נדה או בערוה חטא ושלום חס אם, חטאו שיכיר

 י"והאר והזוהר ס"הש פי על אההרפו פרקי לו לסדר הנפש ברפואות בקי חכם
  ." תשובה לעשות יזכה ולא בעונו יספה שמא, יתרשל ולא, ל"זצ
. הרבה מנקה זה, התיקונים את עושה לא הוא אם, תשובה עשה שאדם אפילו כי
 הוא אם ובפרט העוון על עושה שאדם, צער, "החנא" אפילו, תשובה כל

 זה. כתמים נשארים אבל. המון מוריד זה. המון מנקה הוא – והתחרט התוודה
 אבל. יורדת הצואה כל, אותו מנקה התשובה -  האדם על צואה שיש כמו

, התיקונים ידי על רק להוריד אפשר אותם. נשארים הצואה מקום של הכתמים
 וגם .אחרות בדרכיםממנו  אותם יורידו תיקונים עשה לא הוא אם ושלום חס או

 האחרים אתויעודד ן ללא צום יעשה את התיקו, אדם שבאמת לא יכול לצום
 זה. הקודש עבודת בספר לתיקון דרכים הרבה נותן א"החיד. תיקונים לעשות

 לעשות אפשר השנה שכל מובן. אדם של כיס בכל שיהיה שחשוב קטן ספר
אדם  אבל. גדול יותר הרבה ערךה ם"השובבי בימי אבל תעניות ד"פ של תיקון

   .חהכ את לו יהיהש או ,כללב שיחיה אמר מי כי, ם"לשובבי יחכה לא
 הוא התיקון, )לבטלה זרע ולא, קרי מדגיש א"חידה( קרי אופני בכל חטא ואם"
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 )י"שנ, ד"כי גם על קרי בהרהור חייב פ( ,תעניות ד"פ ת"ת ם"שובבי בימי להתענות
 שמות( ת"ת ם"שובבי תיבות ראשי שהוא תצוה סוף עד שמות מפרשת דהיינו

 צאת ועד השחר מעמוד, להתענות( יום יום )תצוה תרומה םמשפטי יתרו בשלח בא וארא

 שעולה, לילות ושני ימים שני של קטנות הפסקות שתי יעשה ובתוכם, )הכוכבים
 קדום ומנהג ידועים אלו ימים וכבר. תעניות ד"הפ ויושלמו, תעניות 27 אחד כל

 נההכוו" דומיהם"ב(." ודומיהם אלו לעונות מסוגלים שהם ישראל תפוצות בכל

 של ימים, גדול ערך יש שבהם ימים אלו. אחרים לעוונות שגם וכמובן, לבטלה לזרע בעיקר

 כדי האלה לימים לחכות לא – זמן זה השנה כל אבל. תשובה ימי עשרת אחרי ותיקון תשובה

   )י"שנ".תפנה לא שמא, אשנה לכשאפנה תאמר אל: "א"התנ שאומר כמו. לגמרי להפסיד לא

 שיהיו וצריך": א"החיד כותב. רצופים שיהיו צריך, קרי ביולג לבטלה זרע לגבי
 ו"ובט חודש וראש שבתות מלבד הימים בכל שיתענה, רצופים אלו תעניות ד"פ

 יום מבטלים, יום מבעוד ולהפסיק לאכול שצריך ההפסקות ולענין .בשבט
 עוד תענית מקבלים ההוא היום שגם מאחר, לזה לחוש ואין ההפסקה בו שיקבל

 אם רצופים יהיו לא שמא ומפקפק להכי דחש מאן ראיתי אמנם. דולג היום
 רצופים ימים 84 צריכים אנחנו אם, אומרת זאת. הפסקה שמקבל יום אוכל
 חודש ראש, שבת, שאמרנו כמו, מאשר חוץ מהם אחד באף שיאכל אסור, ממש

 עשרה צם שהוא נניח? באמצע הפסקה עושה הוא אם יהיה מה אז. בשבט ו"וט
 יומיים יצום שהוא ידי-על אחת במכה 27 עוד לעשות רוצה הוא וכעת ,ימים

. רצופים לא כבר זה אוכל כשהוא. לפני הצום לאכול צריך הוא אז, רצופים
 בשביל זה את עושה והוא היות, יום באותו אוכל שהוא אפילו, א"החיד אומר

 שכל איבתנ – תנאי גם כותב הוא אבל. לכך יחוש לא, רצופים יומיים להתענות
 אם, זה את מבין לא אני(. יאכל לבד המפסקת הסעודה את רק, יאכל לא הוא היום

 שלא למה אז, צם לא הוא, מתענית יום אותו התבטל כבר אז, מפסקת סעודה אוכל כבר הוא

 סעודה רק אלא אוכל לא הוא אם שבדיעבד כותב א"החיד. מובן לא זה ,היום כל יאכל

. שעות תענית כמו נהיה זה. התענית את ביטל זה? לו יחשב זה למה. לו יחשב זה, מפסקת

 אם רצופים יהיו לא שמא ומפקפקים, לכך שחוששים הרבה יש: כותב בעצמו א"החיד לכן

   )י"שנ, לעשות דברים כמה כותב הוא ,יעשה מה אז. הפסקה שקיבל יום יאכל
 פת ילוואפ' ד לסעודה דבר איזה ק"ש מוצאי בליל לאכול נוהג אינו אם ולכן"

 ביום לקבל יכול אז, שבת סעודות מכח האכילה סובל אינו כי, בכסנין הבאה
, רביעית סעודה לאכולרוצה  שלא מי ",החמה לשקיעת סמוך ולהפסיק ק"ש

 אחרי יום ימשיך כך ואחר, רצופים יומייםל, במנחה שבת ביום הצום את יקבל
 רק, טוב זה בלא. בשבת הפסיק הוא כי, הפסקה של בעיה שום לו ואין יום

 ממה חולה שהוא בגלל רביעית סעודה שבת במוצאי לאכול מסוגל שלא לאדם
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 לכן. רביעית סעודה לאכול חייב אדם כי, ככה לנהוג לא טוב אבל. בשבת שאכל
 לא בזה כי, בשבט ו"ט ויום חודש ראש ביום להפסיק טוב היותר" :אומר הוא
 סעודה לעשות קודש שבת אימוצ בליל נוהג והוא בשבת חלין ואם, פקפוק יש

 הבאה פת אלא אוכל שאינו אפילו ו"ח יבטלנה לא, לעשות מה כדת רביעית
. חודש בראש להפסיק טוב, א"החיד אומר". וחובה רבה מצוה היא כי, בכסנין

 אותם שימשיך רצופים ליומיים תענית יקבל אז, ביום אוכל הוא הכי בלאו כי
 ו"ט ויש באמצע אחד חודש ראש יש, םפעמיי 27 של יומיים יש וכך. כך-אחר

 בהם יאכל אז". רצופים"ה את מפסיק לא וזה, בהם אוכל הוא הכי בלאו. בשבט
 פעמיים 27-ה את ספיקי ככה רצופים ךימשיו בהם הרצופים התעניות את ויקבל
 חודש ראש חל או, בשבת בשבט ו"ט חל אם אבל. להשלים הימים שאר פלוס

 כי, ושלום חס רביעית סעודה על יוותר שלא – םהיומיי את יעשה שלא, בשבת
  :אחרת דרך מוסיף הוא לכן. וחובה רבה והמצ היא

זאת אומרת שיאכל ביום ( ,שמות פרשת של שני מיום אחת הפסקה לעשות ויכול"

ומיד אחריהם  צופיםליומיים ר תענית ויקבל במנחהראשון פרשת שמות עד סמוך לשקיעה 

 הששי ויום' ה יום שיעשנה או, בערב ויפסיק' א יום שיאכל )ימשיך ימים רגילים
 שאוכל עד יאכל לא לקבלה רוצה שהוא יום, השנית והפסקה, ויחי מפרשת
 ויותר. רצופים התעניות ונחשבים פקפוק אין בזה דגם ונראה. המפסקת סעודה

, ו בשבט"או בט אדר חודש בראש לקבלה אדר חודש לראש סמוך אם טוב
 זה שבדיעבד אומר הוא" .להקל יש חלוש הוא שאם, דםא שהוא מה לפי והכל
  . המפסקת הסעודה את רק אכל אם יום באותו התענה כאילו כן גם יחשב

', וה' ב ם"בשובבי להתענות איטליא בערי שנוהגים מה אך",א"עוד כותב החיד
 איזה שמתענה כמי בעלמא לתעניות נחשבים רק, זה לתקון כלום עשו לא

 גם זה לתקון יהיה תועלת שאיזה יתכן מקום ומכל. שנהה ימות בשאר תענית
 מי אבל. פדיון בלי, לבד הערב עד מהבוקר שמתענים לאלו הכוונה בזה. כן

  . משהו מועיל זה, הערב עד מהבוקררק  שזה אפילו, פדיון עם שמתענה
ד שעות כמו "כ פדיונות עם זה את עושה, האלה הדברים לכל חכ לו שאין מי

  . פתיה יהודה ורבי חי איש הבן לפי, "תפוחים שדי"בשכתבתי 
 אלוקי אחרי או, ממש עשרה שמונה בתפילת במנחה התענית את לקבל צריך
 שכח אדם שאם יש אומרים. בעיה זה במנחה התענית את מקבל שלא אדם. נצור

כתב  בפירוש אבל, השקיעה לפני עד אותו לקבל יכול במנחה אותו לקבל
 אם. לפחות בו להרהר אפילו או, אותו לקבל מנחה בתוך שצריךבשולחן ערוך 

 הוא – אמר לא אפילו או, כן גם מנחה אחרי אותו יגיד במנחה בו הרהר הוא
 פוסקים הרבהכיון ש, במנחה בכלל בו הרהר לא הוא אם אבל. בהרהור מתחייב
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  . מרן דעת לא זה אבל, בדיעבד עליהם לסמוך יכולאולי , מועיל שזה אומרים
 י"האר מרבינו שקבל ל"זצ ו"מהרח הרב מפי אתמר בפירושא": א"החיד כותב

 אחת לתענית אלא נחשב אינו )שעות 24( כיפור כיום יתענה אם שאפילו, ל"ז
 אחר בקבע ל"ז אליהו אליו נגלה או שמים עלה ומי ,)י"שנ, פדיון עושה לא הוא אם(

 ותיקון םעול של ברומו העומדים בענינים דבר פשר לעשות ל"זצ י"האר רבינו
 רק זה תפוחים שדי בספרתיקונים  שהוספתי ומה". למעלה העליונים ועולמות בשמות

 הכסף את נותן, אחד יום צם הוא, וידוי עושה הוא בינתיים, לתשובה אדם בני לעורר כדי

 כל אבל. בשמים יושב לא אני, אחוז 100 יתקן שזה אמרתי לא. חלק יתקן זה אז, לצדקה

, שעות 24 מתענה וגם, וידוי עושה גם הוא כאשר שכן כל. משהו ןמתק עושה שאדם אנחה

 חייב כזה שדברפתייא ' והר, הרב בן איש חי המקובלים בדברי מופיע זה. פדיון נותן וגם

, מהכתמים, מהלכלוך שמורידים מה כל. הרבה מתקן זהואין ספק ש. אני מאמין להם. לעזור

   י"שנ .שווה זה

 40 מלהתענות ימנע לא, תעניות ד"פ להשלים כח עצר לא אם": א"החיד כותב
 יש." "ב"ע של יודין' בד שפגם מה לתקן פשוט קרי תיקון הוא כי, רצופים יום

, הברית פגם תיקוני מכלל הוא כי, ם"השובבי בימי סנדק להיות שמחזרין
 יחשבו לא שמא לפקפק יש אך. הוא שלו טוב יום כי, מצוה בסעודת ואוכלים
 שמים וירא" :לכן." לתקן שכוונתו אף, לזה גרם שהוא כיון רצופים התעניות

 מכבדו ומעצמו מאליו הבן אבי אם אמנם. התיקון גמר אחר סנדק להיות ישתדל
 כי, ולחדי ליכול המצוה ידחה לא, ם"שובבי באמצע שיהיה אפילו, סנדק להיות
 יבל. רצופים התעניות נחשבים ספק ובלי, הוא שלו טוב ויום, זכו לו שמים

 זו – אותו הזמינו לבד אלא, יבקש שהוא בלי, סנדק להיות אדם הזמינו אם. ספק
 כותב כך, רצופים נחשב זה יום באותו אוכל אם אפילו אז. שלו ההזדמנות

 אם ובפרט, מצוה מסעודת לימנע נכון ולא, המצוה לדחות טוב ולא .א"החיד
 חשוב זה, גדול ומשה זה סנדק להיות. סנדק כשהוא מצוה בסעודת להיות נוהג

  . הקודש עבודת בספר א"החיד הקדוש רבינו של לשונו זה. מאוד
 בשער י"האר רבינו. אחד דבר רק אסביר אני, תעניות של כוונות עניין כאן יש

 נפש איזה בו מגולגל שהיה אפשר, בשר אכל": כותב בתחילתו הקודש רוח
, לומר רוצה. כלשא מה לתקן שיכוון צריך התענית ביום ולכן. מישראל אדם

 אם רוח אם נשמה אם, הבשר שאכל בעת בו שנכנסו החלקים כל להעלות
 לא, הצום לפני) בעיקר בשר( אכל שהוא מה שכל יכוון מתענה כשאדם ."נפש

 הוא אם כי. שלו הצום ידי-על שלהם ונשמה רוח נפש כעת שיתוקנו, מתי משנה
 עכשיו. שצריך מוכ כלאו ברך שהוא אפילו. הכל נתקן לא – בתאווה אכל

  . איתו יחד אותם גם יעלה בתענית
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 מבעוד היחיד עליו קיבלו שלא תענית כל" :ב"קס סימן תענית בהלכות כותב מרן
 אחר או תפלה בשומע אומר המנחה בתפלת ,מקבלו אימתי. תענית אינו יום

 שתהא רצון יהי, מחר יחיד בתענית הריני' רגליו שיעקור קודם תפלתו שסיים
 שהוא בלבו הרהר אם, בפיו הוציא לא ואם', מקובלת תעניתי יוםב תפלתי
. הגה. המנחה תפלת בשעת כן שיהרהר והוא, קבלה הוי -  למחר תענית מקבל
 אחר" .תפלתו להפסיק שלא כדי, תפלה מבשעת תפלה אחר לקבלו יותר וטוב

  . לגמרי מנחה תפילת אחרי לא, נצור אלוקי אחרי זה הכוונה – תפילה

 רצופין ולא תעניות ארבעה או שלשה המנחה בתפלת עליו קיבל אם" וכתב עוד
 מי יש, בזה וכיוצא ושני וחמישי שני להתענות עליו שקבל כגון, זה אחר זה

 קיבל. ואחד אחד לכל קבלה צריך אם או לכולם אחת בקבלה סגי אם שמסתפק
 הפסיד לא בלילה ושותה אוכל שהוא פי על אף המנחה בתפלת תענית עליו

 זה אחר זה יותר או ימים ארבעה או שלשה להתענות עליו קבל אם וכן לוםכ
 הפסיד לא הלילה כל אוכל שהוא פי על אף בלילות ויאכל בימים להתענות

  ".שלפניו במנחה ואחד אחד כל קיבל שלא פי על אף לכולם קבלה דהוי כלום
 עדיף דלא, קבלה הוי לא - להתענות מנחה תפלת בשעת שלא בלבו שהרהר מי"

 בתפילת קבלו שלא כיון תענית קבלת הוי דלא למחר להתענות בפיו מהמוציא
 בתפילת דווקא הוא התענית שקבלת במפורש כאן מדגיש מרן." המנחה
 לא הקבלה, מנחה אחרי או מנחה לפני תענית קיבל אדם אם מרן לדעת. המנחה

 ניתתע קבלת כי, כלום עשה לא מרן לדעת, מתענה הוא אם גם ואז. שווה
 רוב, מרן על חולקים הפוסקים. מעכבת מנחה תפילת מרן ולדעת, מעכבת

 אם מנחה שלפני טוענים, מהספרדים גדול חלק וגם האשכנזים בפרט, הפוסקים
 לא שעוד אפילו, בתענית מתחייב כן שגם שטוענים בודדים יש בפיו הוציא הוא

 הרבה תלדע, החמה שקעה לא ועוד במנחה קיבל לא הוא אם אבל, התפלל
  . מרן פשט לא זה אבל. ולהתענות התענית את לקבל יכול עוד הוא פוסקים

 התענית את יעשה לא הוא שאם חושב הוא אם, שכזה למצב שנקלע אדם
 מדובר אם אבל. ויעשה אחרים על שיסמוך – כמה עד יודע ומי ידחה זה עכשיו

 במנחה יתהתענ את לקבל כדי שיחכה כדאי, הבדל יומיים– יום של עניין על
 מי התענית את וידחה הפעם עוד ישכח כך שאחר דעת על לא אבל. מרן כדעת
 העולם, הגמרא אומרת – ולאכול לחטוף שאפשר מה כל. חבל. מתי עד יודע
 תמיד לא כי, ותקח תחטוף – מנות מגיש כשמלצר בחתונה. לחתונה דומה הזה

, מצווה חטוףל יכול רק שאתה מה כל – לחטוף. וברך ואכול חטוף. מספיק
  .מחר יהיה מה יודע לא אתה, למחר תחכה אל. תחטוף היום
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 את לקבל יכול אדם. הכיוונים משני, מאוד מסוכן שהוא דבר כאן יש אבל
 רוצה כך ואחר רצופים 40, רצופים 30 או, רצופים 84 עושה כשהוא התענית
 ליכו הוא. השלמה של יומיים של עצמה בפני קבלה שזה היומיים את לעשות
 טובה אחת קבלה וזה. רצוף יום 30 להתענות מתכוון אני: בהתחלה להגיד

 30-ה מתוך אחד יום הפסיד הוא אם אבל. הרצופות התעניות 30 לכל במנחה
 יש. בעיה זו. עשה שהוא התעניות כל את מאבד הוא, אמר שהוא האלו ימים

 אם. במנחה יום כל אבל, למחרת התענית את יום כל שיקבל, נוספת אפשרות
 ירוויח הוא לפחות אבל, הרצופים את יפסיד הוא, במנחה אחד יום ישכח הוא
 הוא אם הרצופים של הנקודה את אבל .רגילים ימים של הרגילות התעניות את

 להמשיך יכול הוא כולם על אחת פעם מכוון כשהוא. שכח הוא אז, ישכח
  . ולכאן לכאן יש אז. רצופים

 יום כל יקבל, א"ז. רצוף שבוע כל יקבל אדםש כאלה במקרים נותן שאני העצה
 תענית עצמי על מקבל הריני, ויאמר. שישי יום עד, שלם לשבוע תענית שבת

, הקרוב שישי יום כולל, הקרוב שישי יום ועד ראשון מיום, השבוע לכל חידי
 אם ככה. לו מועיל זה. מתענה הוא ובימים אוכל הוא שבלילות הכוונה. רצופים

 הקודמים השבועות את הרוויח הוא לפחות אבל, יאבד הרצופיםאת , שכח הוא
 ושיקול אחד כל. לו קל מה, שלו החישוב עם אחד כל אז. בהם התענה שהוא
  . עצמו את מכיר שהוא מה כפי, שלו הדעת

 בשביל הפוך שהשעון לזכור כדי, אותו ויהפוך השעון את יקח אדם שכל טוב
 לא האחרון וברגע במנחה תענית ללקב רוצה אדם פעמים כמה. במנחה לקבל
 זה המנחה תפילת בזמן הקבלה את הרהר אדם שאם, מרן כותב כבר אז. אמר

 לכן. הזה בנושא דמי כדיבור הרהור, מפיו שהוציא כמו בדיעבד כן גם מועיל
 להתענות עצמי על מקבל אני: יהרהר מיד, עמידה מתחיל כשאדם טוב הכי

, כך אחר ונזכר המנחה בתוך אותו להגיד שכח גם הוא אם ואז. וכך כך, למחר
 כבר וזה בתענית מתחייב גם הוא, לגמרי אפילו אמר ולא שכח ואם, אותו יגיד

  . לעשות שניתן הדבר זה. שהרהר כיוון נתפס
 צריך וגם. התענית את מקבל כשהוא בול לתשומת האלו הדברים את יקח אדם

 הוא כך אחר מה משום אםו התענית את לקבל צריך. הנכון בנוסח אותו שיקבל
 קבלת שבזמן כאלה ויש. שהשל בפני התרה שיעשה, לאכול יכול ולא נחלש

 אוכל לא מחר שאם בתנאי תענית עצמי על מקבל אני: אומרים התענית
 ידי-על הזאת הקבלה את לבטל אוכל, שהיא סיבה מכל ארצה לא אולהתענות 

 זו. כזה משהו או, יםמסו פלוני תהילים פרק שאגיד או לצדקה פרוטה שאתן
 אז. כן גם שמועילה קבלה היא אבל, חזקה פחות קבלה זו אמנם. בתנאי קבלה



 יוסף              שובביםנר               
 

רצ

 התענית את שיקבל, לבטל ירצה הוא אם מניין לחפש למחרת יכול שלא אדם
  . תפוחים בשדי בספרי גם מופיע כך. פתאום נתקעים אנשים כי, תנאי עם

: ולהגיד אנשים שהשל לאסוף יכול , בעיה לו אין ,כנסת בבית מתפללש גבר
 עדיף וזה. לו יתירוו, חלש מרגיש אני, להיום תענית עצמי על קיבלתי, רבותי
 לו יהיו שלא חושב הוא אם אבל. התענית קבלת בתוך התנאי את שיקבל מאשר

  . עצמו התענית קבלת בתוך התנאי את שיעשה, שהשל

ת צורות מטבע על לעשו, תפוחים סידרתי לפי הבן איש חי ישדספר זה מה שב
שגם הפדיון לפחות יהיה לפי , כי היות ועושים פדיון. השולחן לפי אותיות

' זה י, זה לא סתם – 4, 6, 10 להניחלכן אמרתי . האותיות של הכוונות מספר
רק איפה שהבן איש , לא בכולם שמתי את המטבעות). לפי המטבעות, 4, 6, 10(

  . האותיות וצורתם אבל השורש של המטבעות הוא בגלל, חי שם

. התקבל לי התעניתהאם , התעניתי ולא הרגשתי שום רעבון, שואלאדם 
יש כאלה . את הגוף אלא את הנפש לענותה התענית אין תפקיד כי, התשובה כן

. ענית מרגישים הרבה יותר משוחרריםיש שבימי התו. שהתענית בריא להם

היא , עירה על חטאה או שרבן לבית המקדש כבשכשהתורה ציוותה להביא ק
היא  ,מיליונר שיביא מאה כבשים כדי שירגיש את הכאב הואאם שלא אמרה 

זה לא העניין  כי. אחת יביא כבשה, ואפילו המיליונר ביותר, אמרה שכל אדם
. רבן שכך נתקןהק אלא עצם. על חטאושהוא ירגיש שהוא הוציא כסף מכספו 

י קריאת שמע "ע יםעול, םשנפלו בחטא זרע לבטלה לידי החיצוני הניצוצות
אומרת  סנהדרין דף כד, הגמרא. תלמוד בבליעל ידי לימוד ושעל המיטה 

 אשת השטן נקראתכי ". זה תלמודה של בבל ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם"
אנו שנאמר . לבטלה וצאם הטיפות שימתי עולם ה. 'תלמוד'גימטריה  'לילית'

גם בכנפינו  ,לחבל קודש לבטלה ובראנו משחיתיםשיחתנו זרע " מתוודים
". והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ,נקיים נמצאו דם נפשות אביונים

ומעלה אותם אל  מתי עולםמברר את הניצוצות שהפכו להיות תלמוד בבלי 
בזרע לבטלה רובם הגדול מקבלים מעין עצבות או ה שחוטאים אל. הקודש

פתאום אדם . יללות, לילית זה מלשון עצבות. לבטלהדיכאון ומיד מוציאים זרע 
בשבילה ומיד מוציא זרע לבטלה זה " מתלבשת עליו"היא  ,לא מבין מה יש לו

נשמות עשוקים שאין להם , עולםכי טוב שהיא יכולה לקבל אלו מתי רבן ההק
עם . ים"ס גימטריה שובב"שנקרא  התלמודלכן . מנחם אומר שלמה המלך

  . ר להוציא את הניצוצותהתלמוד אפשלימוד 



 יוסף         עיונים בספר יהושע     נר        
 

רצא

  שעועיונים בספד יה

  הקדמה

לא גרמו לישראל להאמין , האותות והמופתים שעשה משה במצרים ועל ים סוף
שלפי פשט הדברים פקפקו  ".בקרבנו אם אין' היש ה" בנבואתו ושאלו אחר כך

' עד שאמר לו ה .או שמשה יש לו ידע לשלוט בכוחות הטבע' אם זה מעשה ה
ורק  במעמד הר סיני  ".העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם בעבור ישמע"

הבחינו שמשה נביא אמת וכל הניסים נעשו על , שכל ישראל היו בדרגת נבואה
' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה" נאמרובסיום התורה . 'ידי ה

מצרים  לעשות בארץ 'לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה, פנים אל פנים
ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר , עה ולכל עבדיו ולכל ארצולפר

י "גם ע, מדגישה התורה אמיתות נבואת משה ".עשה משה לעיני כל ישראל
שנשאו לבו לשבור את , לעיני כל ישראל", י"ופירש רש. האותות והמופתים

אמנם שלשת הדברים הם . ולכאורה מה עניין זה לגודל נבואת משה". הלוחות
, וזה הכירו ישראל במעמד הר סיני, פנים אל פנים' שידעו ה. טיבה אחתח

למפרע גם האותות והמופתים נאמנו שעל ידי נבואתו , וכשנתאמתה נבואתו
שיסיר הצפרדעים ' ולכן גם במצרים הוצרך משה לצעוק ולהתפלל לה, געשו
ם בתפילה עד שאמר לו להרי' וגם לא יכל לקרוע את הים וצעק אל ה', וכדו

אבל אפשר היה לומר שאין זה בגלל גדלות משה . המטה ולקרוע את הים
ומה שהתפלל במדבר , לעשות רצונו' ונבואתו אלא שמשה מכשיר בידי ה

, ואין נבואתו מכח גדלותו. עונה לו' וביטל הגזירות הוא ככל צדיק שמתפלל וה
כח מ', בא הכתוב ואמר ששבר את הלוחות מבלי ציווי ה. קדושתו וענוותו

. עמו ושבחו על כך' והסכים ה, גדלותו וקדושתו והבנתו שביטולה זהו לימודה
כגון יום טוב שני של גלויות או , ל אפילו כנגד התורה"והוא הכח לגזירות חז

  .'ביטול שופר ולולב בשבת וכדו

אם ", בעצמו באומרו' את ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים הדגיש ה
לא כן עבדי משה בכל , אליו אתוודע בחלום אדבר בובמראה ' ה, יהיה נביאכם

ואמרו רבותינו שנבואת  ."יביט' פה אל פה אדבר בו ותמונת ה, ביתי נאמן הוא
. משה היא מאספקלריא המאירה ושאר הנביאים מאספקלריא שאינה מאירה

ושאר נביאים התנבאו כדוגמת ראי שהתמונה , ופירוש אספקלריה הוא ראי
והאספקלריה המאירה היא תלת , ל כנגד הימין ולהיפךנשקפת ממול והשמא

נראה הוא בצורתו , מימדית שאף על פי שרואים את הנשקף ולא את המקור



 יוסף         עיונים בספר יהושע     נר        
 

רצב

ולא את , "יביט' ה ותמונת"ואמר . ימין כנגד ימין ושמאל כנגד שמאל, הנכונה
קשר תפילין הראהו שהיא כנגד  "הראני נא את כבודך"וכשביקש , עצמו' ה

שהוא אחורי הראש במקום , בסוד הדעת' מקבלת את אור ההשכינה לאה ש
  ".כי לא יראני האדם וחי"שעל זה אמר לו " תפארת"ולא את אור ה, התפילין

אלא בידיעת רצון הבורא מהיחיד או , הנבואה אין לה עניין בידיעת הנסתרות
ואינה שווה ברמתה . הרבים ושינוי התמורות והמקרים לפי התנהגות בני האדם

מתה אצל כל הנביאים וכל אחד צופה ומביט בה בהתאם לרמתו הרוחנית ועצ
ומשתנה צורת הנבואה גם באותו נביא עצמו בהתאם למצב רוחו , באותה שעה

  .והתעלותו בשעת הנבואה
, למשה כל העתיד לקרות לישראל' ועל ראיית העתיד נאמר במפורש שהראה ה

ושמיכה גנב את , דה זרהאבל זה לא גרם לו לדעת שנכדו יהיה כומר לעבו
ובטח שלא ידע , להעלות את ארון יוסף מהיאור" עלה שור"הפתק שכתב 

והכסף שגנב מיכה מאמו ואחר כך הפך . שיושלך לאש ויצא ממנו העגל
ואין הנביא או בעל רוח הקודש רואה אלא מה שמראים  .לעבודה זרה עבר בים

ם ידע שמואל ענייני בני וא ".העלים ממני' וה"וכמו שאמר הנביא . לו משמים
ק היה זה לצורך היחיד או הרבים שרצו משמים "אדם בנבואה או ברוה

ומה שידע על אתונות קיש . אבל לא עניין כללי לכל הבא ושואל, להראותו
 .היה זה לצורך שאול ומלכותו, בנבואה

נבואת יהושע אף על פי שהיתה באספקלריה שאינה מאירה היתה בעצמה 
כי . מה שאין כן שאר הנביאים שראו דרך כמה מסכים. ות נפלאהגדולה  ובבהיר

, נבואת יהושע היתה בקו מקביל לשל משה שהתנבא מהתפארת דרך הנצח
, י שהוא מתחת לנצח וההוד מקום יניקת הנביאים"שאעפ ,ויהושע דרך היסוד

ולכן ביהושע כתוב , ומה גם שקיבל מהודו של משה ,ערכו גדול משלהם
שהוא לשון מיוחד בגודלו ובעצמתו כמבואר ". יהושע לאמראל ' וידבר ה"

 . מה שאין כן שאר הנביאים, נשא' בזוהר פ
שיצטרכו  החומר עמד להם בדרכם כדי, היות וכל הנביאים היו בני אדם עם גוף

במי  ומשה רבינו. דרכו להתקשר לענייני העולם הזה ולא יאבדו את כח הבחירה
גם . כי לפי גדלותו כן גודל נסיונו, למענו נולדבנסיונו הגדול שלא עמר מריבה 

  .כי אדם הוא אדם, במלחמת מדין בא משה לכלל כעס ולכלל טעות
גם פנחס שהוגדר כמלאך וקיבל הבטחת ברית שלום וזכה בחיי נצח שנלקחו 

בסוף ימיו הפסיד את ערכו ונפטר כאחד האדם ועטרת חיי , מאדם הראשון
   ".עמו' לפנים ה"ו שכתוב וכמ. הנצח עברה לאליהו הנביא



 יוסף         עיונים בספר יהושע     נר        
 

רצג

לא מאמין בצדיקיו כל עוד ' וה". אל תאמין בעצמך עד יום מותך"ל "ואמרו חז
ואדם גדול ". הן בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה"הם חיים שנאמר 

כיוחנן כהן גדול שיצאה בת קול ביום הכיפורים בקודש הקדשים להרגיע אותו 
וגם נביא האמת חנניה בן עזור . הפך לצדוקי, םשבניו נצחו את הקרב עם היווני

ואין דברים אלו פוגעים ומחלישים  .הפך לנביא שקר בשביל כבוד מדומה
כי בני אדם הולכים , קדושת ועצמות דברי נבואתם שקבלוהו בשלמות מעלתם

   .בדרך העולה למעלה וכשהולכים אפשר גם לשוב אחורה

ולא פגם , יים בקדושתו וחסידותוגם אדונינו מלכינו דוד מלך ישראל חי וק
, שהוא חמור ביותר' במאומה במעשה בת שבע שהיה חטא של חילול ה

, על ראשו' בהלו נר ה קדושת ועצמת התהילים שאמרם, ומששב ונמחל לו
בבית מקדשו ובכל שנות ' נשארו עד היום בשיא מעלתם להודות ולהלל לה

  .הגלות לא נפרד עם ישראל מהתהילים

וספרים רבים כתב ". ויהי שירו מאה ואלף. ויחכם מכל האדם"מר על שלמה נא
פרט  ).שנמצא בספרים החיצונים אינו שלו "חכמת שלמה("בחכמתו וכולם אבדו 

ואף על פי . קהלת ושיר השירים, לספרים שכתב ברוח הקודש שהם משלי
שלשת ספריו שנכתבו ברוח , שבסוף ימיו לא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו

. ך ונלמדים מהפסוקים סודות קבלה והלכה רבים"דינם ככל קדושת התנ הקודש
ד קישוטי השכינה "ך הם כ"ד ספרי התנ"וכ. כי כשכתבם היה בשיא תפארתו

וכשנסיר את חמשת , המוזכרים בספר ישעיה ד קישוטי האשה"והם כנגד כ
, "חוה"ט ספרים כמניין "נשארים י, חומשי התורה שהם סוד הזכר שמשפיע בה

 ."כי היא היתה אם כל חי"ו השכינה שעליה נאמר ז
ושמות , אמרתי אעלה ענין שמות הארצות בעולם בדרך כלל, אני טרם אכלה
כי מצאנו ראינו ששם בבל היה , ואזכיר רהב ובבל. י בפרט"העיירות שבא

ואם . ונתנה התורה טעם לדבר, ובעוון אנשי הפלגה הפכה להקרא בבל, שנער
שמות הארצות , אמנם. מאי נפקא מינא כיצד היא נקראת, היו אלו שמות בעלמא

. ניתנו על ידי אדם הראשון שקרא לכל מקום לפי סודו ושרשו בעולמות מעלה
ל ששנער על "ומה שאמרו חז. על פי סוד המקום, "שנער"ואדם הראשון קראו 

אלא , אין כוונתם שלאחר המבול החל להקרא כן, שם שננערו אליו מתי מבול
  . מו היה שנער ננערו אליו מתי מבול ולא למקום אחרבגלל שש

וזו הסיבה לגלות , "בבל"ועל ידי חטא המגדל ופעולתו בשמים החל להקרא 
וכשחטאו הוצרכו לגלות לבבל , כי ישראל גלגול אנשי הפלגה, ישראל לבבל
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רצד

, ש"ת ב"שהם אותיות בבל בא" ששך"וקראו הנביא . בדווקא לתקן פגם המגדל
  .נח' ש עניינו בשפתי שני פ"ר וכמשנע' וששך גי

ובמעשה העקדה נמתקו , מאז ומקדם" שלם"וכן לגבי ירושלים ששמה היה 
גבורות יצחק בחסד אברהם ונמתקו הגבורות שבירושלים ולכן הוסיף לה 

וכן הוא . ונצטרפו שני השמות לירושלם, גבורה' שהוא גי" יראה"אברהם שם 
ם המחשבה ועל שם העתיד לשכון שם על ש' ונקרא ירושלים י, נכתב בנביא

ולכן לגבי לוז . ואין כאן המקום להאריך בזה. א"בבית המקדש השלישי בב
  .ובית אל פרטה התורה עניין שינוי שמם

ואפשר , י אפשר שגם הם מקורם מאדם הראשון"ושמות פרטי המקומות בא
 "ומלכי צדק מלך שלם. "י לשם"שהוא מנח שכשחלק העולם לבניו נתן את א

ופרט למקומות בודדים ששינו הכנענים על שם תועבותם . הוא שם עצמו
 י שם"וברש לח, ב"ל במדבר, "מוסבות שם"שאותם שינו אבותינו כמבואר בכתוב 

ולכן ניתנו להידרש וכמו , נשארו השמות המקוריים שהיו על פי סודם העליון
". נה וסנסנהוצקלג ומדמ", "קינה ודימונה ועדעדה"על  .גיטין ול "שדרשו חז

  .והקפידו אבותינו לקראם בשמם המקורי בגלל סודם

ולפי הפשט הוא , ובזה יובן מה שאכתוב בספר על יריחו שנקרא על סוד הריח
על ריח האפרסמון שריחו ערב ביותר ולא גדל אלא בסביבות יריחו והיו כל 

לא  אבל היא הנותנת כי י"יוסיפון והובא ברש. מלכי העולם שוקלים זהב מחירו
בגלל ששם מאיר סוד הריח הערב העליון ודון מינא ואוקי באתרא , גדל רק שם

בסוד " שם"והוא סוד השכינה הנקראת , ל שהשם גורם"וכבר אמרו חז. אחרינא
ויהי רצון שנזכה ללמוד וללמד . ל"ש האריז"וכמ". ויעש לו דוד שם"הכתוב 

  .אמן כן יהי רצון, לשמור ולעשות
  אמן ואמן. מבורך מעתה ועד עולם' ה ויהי רצון שיהיה שם
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רצה

  פרק א
יְ  ֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ַוֽ ר ' ָה ַוֹּיאֶמר ',הִהי ַאֽ  .ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ֵלאֹמֽ

ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ל׃ ֹנִכי ֹנֵתן ָלֶהם ִלְבנֵי ִיְׂשָרֵאֽ בכל מקום שכתוב ו ,זה סמוך אחרמקום שכתוב  ָאֽ

כדי לומר לנו  ,"מות משה אחריויהי " תמתחיל במיל נביאהו .1מופלגזה  אחרי
בכו ש יום כל שלשיםושלא מיד לאחר פטירת משה ניתנה הנבואה הזו ליהושע 

נאמרה נבואה ו, כבודו של משהלא דיבר עם יהושע מפני  'ה ,את משהישראל 
 ,משה נפטר בשבעה באדרומכאן למדנו ש .משה למות שלשיםזאת ביום ה

עבור את ללפטירת משה נאמרה נבואה זאת  השלשיםיום שהיה ובשבעה בניסן 
  . בניסן' ם עברו את הירדן ביעכתוב שהכמו שימים ו שלשההירדן בעוד 

 ,ה להיות הנביא השני הגדול בעולםשיהושע זכ להודיענו "ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה"ואמר 
 היה גם כן לאלעזר ואיתמרכי ידע כשלו  ,תורהבלא רק בגלל הידע שלו 

' משה קבל מהש לימודסדר ההיה כי   ,קיבלו את כל התורה ישר מפי משהש
מד יאלעזר ואיתמר והוא ל ובאוכ אהרן ישב מימינו "אח ,מד את אהרןילו

  םמדיזקנים וראשי השבטים והוא לה ובא. ישבו משמאלו הםכ "ואח, אותם
כשאדם לומד ו,  הוא היה משרת משהון שכיאלא . 2מד את כל ישראליכ ל"ואח 

בגדר   הואהלמוד אצלו , תורה אצל רבו ותוך כדי לימוד הוא גם משרת אותו
 הרברואה איך גם הוא  את המצוההוא לא רק שומע איך עושים  ,מעשית מסירה

הוא הפך להיות גדול יותר  ובשבילשגדול מאד  זה דברו .עושה את זה בפועל
  . 3"יותר מלימודה גדולה שמושה"אמרו רבותינו  ז"וע .מכולם

בשעה שנפטר משה רבינו לגן ש כיון ,את ליהושעזאמר  'ה ".ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת"
אמר לו רבי כלום הנחתיך  ,לך שישאמר ליהושע שאל ממני כל ספיקות  ,עדן

יהושע בן נון נער לא  ומשרתו"אחר לא כך כתבת בי  שעה אחת והלכתי למקום
 מאותמיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש  ,"ימיש מתוך האהל

ה "הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות ועמדו כל ישראל להרגו אמר לו הקב
, למשהפרט תנת לאף אדם בעולם יאין תורה נ משה עבדי מת אפשר אילומר לך 

לתת אותו  אי אפשרמה שלא ניתן לא ניתן ומה שניתן ונשתכח  .ניתן, שניתןמה 
 קּום ֲעֹבר ֶאת"לכן , לך וטורדן במלחמהשאינך יכול להשיבן  ְוַעָּתה ,מחדש

הנחתיך  לא שאמרכיהושע היתה  ענווה גדולה אבל אין ספק של .4"ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה
  ךצרי היה דבורו ,אפילו שזו היתה האמת לאמיתה. הכל ברור לי, שפירושו

   
  .ז "ט תמורה. 'ילקוט שמעוני ב.4   :'ברכות ז .3 :ד"נ עירובין. 2' א ל"דברים יי "רש .1
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רצו

כי  .חושכללו  םה גרז דבר ,לא זכור לי ששכחתי כגוןקצת יותר בעדינות  להיות
על והצער  היתה סיבה טובה של האבל כאןאמנם , יש סיבה עמוקה לכל שכחה

 ,ר על פטירת משה יותר מיהושע משרתו המסורומי יכול להצטע ,פטירת משה
לא היו שוכחים את התורה וישראל  ,אין זו סיבהבכל זאת כדי לשכוח תורה 

ועוד  תלמיד חכםצער על אבל ומצוה גדולה של  כי ,בגלל אבלו של משה
אבדו את התורה בגלל  אלא ישראל ,לאבד תורההיתה גורמת להם  לא ,כמשה

ת זה התנקם בזה ששכחו א תופטירלכן בשעת  ,5גנו אחריורשכשהיה משה חי 
בגלל שדיבר עם  השכיחוהו משמים ,נאמןהאבל יהושע שהיה משרתו . הלכותה

להורגו ישראל בקשו ו. אדםהתופסים את על כל מילה . משה בצורה שכזו
כל שכצוה  'ה  ,אמרו לו כי ,של משה א ימלא את מקומוצוה שהו' י שה"אעפ

  .ראוישאינך ראה שקרה משהו אם שכחת כנ, תורה בידךה

בכחה להזכירם שחציית הירדן עצמה היה  איה הגמרא נראה שכוונתהסוד  ולפי
כל השכחה מגיעה מהקליפה כמו שאנחנו אומרים כי  ,את ההלכות ששכחו

מאותיות  השכחה בא". כי אין שכחה לפני כסא כבודך"ראש השנה תפילת ב
 .אדם שוכח דברי תורהה וממנ ,קליפת נגההמגיע מהחושך שהיא , חשכה

על אבל  .ואפילו לטובתו מכל מיני סיבות ת האדםמשכיח א 'ים הגשמידברים 
 פן תשכח את ושמור נפשך מאוד השמר לךרק " ,אמר הכתובדברי תורה 

שכחו לא ישראל ו ,"ך כל ימי חייךלבבמ וופן יסוראשר ראו עיניך הדברים 
  . צוניתיהיתה הסיבה החאלא שזו , ם על משהאבל תדברי תורה בגלל מצו

בחציית הירדן  הלהחזיר אותהיה אפשר  ,מצד קליפת נגה הבאששכחה זאת 
הוצרכה  הסוד שחציית הירדןזה , לזמן קצר נחלשה מאודקליפת נגה  שבה

להיות בצורה ניסית למרות שאת הירדן יכלו לעבור בצורה טבעית על ידי גשר 
 אלא, שה כדי שיגיעו מצד לצדהנס לא נע, האמוריים עצמםוכמו שעברו אותו 

קליפת נגה שמקיפה את ארץ סוד הוא הירדן כי  ,יחצהכדי שהירדן עצמו 
הירדן  מקיף את , קברויש לכל צדיק שנפטר נחש שמקיף את כמו שו 6ישראל

שיוסבר זה סוד גדול  .קליפת נגהוהוא הצד של , אל מהצד המזרחיישרארץ 
אתם  התורהששכחתם את עתה יהושע לה "אמר הקב. חציית הירדן להלן בעניין

 שברקליפת נגה תל צריכים לעבור את הירדן כי ברגע שתחצו את הירדן כחה ש
לאחר שחצו את הירדן עתניאל בן קנז  כןוא .תוכלו להחזיר את כל ההלכותו

  ,פירוש הכתוב זהו .7מה ששכחואת כל פלפולו באחיו של כלב בן יפונה החזיר 
   
   .ז"ט תמורה .7   .'פרק ב בבא מציעאל "שער מאמרי חז .6      יב', י דברים א"רש.5
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רצז

  אדם יקבל ממני ושוב לעולם לא ,והתורה נתנה רק על ידו, משה עבדי מת
אנחנו יודעים כאן מ .אחר תורה ואפילו לא אחזור עם אחר על תורה שנתתי לו

הלכה אחת חדשה  לומר אפילוואף נביא לא יכול  ,שהתורה לעולם לא תשתנה
יש כח לנביא אחרי . לשנות הלכה אחת מהתורה באופן קבוע ולא' ה בשם

בצורה חד פעמית  איזו הלכה לשנות ,שהוא אמת סנהדרין וקבעו שבדקו אותו
י "אעפבכרמל  'אליהו הנביא הקריב קרבן לה .אפילו לחלל שבתו כהוראת שעה

 ומי, להקריב קרבנות במקום אחר אסור בית המקדש בירושלים משעה שנבנהש
אם היה  .לאחר שהמקדש כבר נבנהואליהו הנביא הקריב  ,שמקריב חייב כרת

היה , מחוץ למקדש באופן קבוע מהיום מותר להקריב קרבנות ,אומרבא נביא ו
והתורה כוללת גם תורה , שעה תהוראולא הותר אלא כ, חייב חנק חס ושלום

לי שבעל פה כפי שקבלנו אותה מסיני כפי מה שהיא מסורה בתלמוד הבב
אלא  בכתב הנתנ כי התורה לא .את משה 'ה ההתורה שאותה ציו זווהירושלמי 

כתבתי אשר והמצוה  והתורה"שלה נכלל בכתוב רוש יוהפ באופן כללי
וה של ברית אפילו מצו, להורותם בעל פה יש, ה שכתבתיתורה ומצו ".להורותם

לא כתוב  כי ,צריכים אנו לתורה שבעל פה כדי לדעת היכן ואיך לקיימהמילה 
גדול  מה לנו. וכל שכן דברים אחרים ,וביאור צורת המילה איפה הערלהבתורה 

ולא נתבאר בכתוב כיצד  ,"ניתם את נפשותיכםיוע" בו שכתוב מיום הכפורים
 .או להכניס אצבע בגרון עד שמקיאים ,להריח ריח רע עד שנגעליםאולי , העינוי

ממקום למקום כי זה  על הגבשק אבנים לסחוב  בין שהכוונה היאאי אפשר לה
י הנפש יכול אבל עינו ,"נפשותיכם"התורה אומרת ו, עינוי הגוף ולא עינוי הנפש

משה להלכה בעל פה קבלנו , שזה צום אמרי מו, להיות כל מיני דברים אחרים
ב וחייש שעל כל אחד  כל ענייני הלכות שבת כמו כן. לצוםהכוונה ש ימסינ

גם  ,זה הכל ,"לא תבערו אש"כתוב  ,רא מלאכהסקילה וכי כתוב בתורה מה נק
אבל זה כבר , "אל יצא איש ממקומו"כתוב נרמזה בהוצאה מרשות לרשות 

אלא הווה , להרוג בן אדם על שחילל שבת אפשרעל סמך דרשה האם , דרשה
אשה  ,דוגמא נוספת. אומר שאת כל הדברים האלה קיבל אותם משה מסיני

קבלנו  ,נשואהנעשית אשה  כיצד תוב בתורהכוכי , חנק ענשםשזינתה נשואה 
וכן על זה  , קדושיןוחופה  לנשואה על ידי אשה הופכתשהלכה ממשה מסיני 

תורה של בעל פה היא חלק , בלי התורה שבעל פה התורה לא קיימת. הדרך
שני התלמודים יש לו דין מממנה וכל מי שחולק או מזלזל אפילו בהלכה אחת 

  . ולם הבאאפיקורס שאין לו חלק לע

 ,שמעון' ר בחלום דמות ראהוכתבו שם שאחד  ,קלטתדתיים לא מזמן הוציאו 
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רצח

כל , בבלי רק ירושלמיתלמוד שלא ללמוד יותר בשמו מר וא, "מקובל"והפך ל
אין לו חלק לעולם הבא  ,ר"אדמואו " רב"אם הוא  אפילו דבריומי שחוזר על 

את שני  תתשתנה כולל לא תתחלף ולאשהתורה  .שמוע דבר תורה מפיוואסור ל
הסנהדרין מה שכי הם המסקנות של , התלמודים שכל ישראל קבלו עליהם

הם הם חלק מתורת יהלכותו יהםתקנות, מסיניחדשו בנוסף למה שקבל משה 
למוד ". שמאל אוימין  מן הדבר אשר יגידו לךלא תסור "משה שעל זה נאמר 

אם לא בריתי "מו שכתוב וכ תקון גדול בעולמות הוא או ירושלמי תלמוד בבלי
ה ליהושע "זו התורה שאמר הקב". יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה " .ומר לךלאותה לא אחזור 
העם "בשם  ישראלולמה הוא קורה ל ".הזההירדן "למה הדגיש ". ְוָכל ָהָעם ַהֶּזה

ֹנִכי " ".אתה וכל ישראל" ולא אמר ,שהוא לשון מזולזל" ההז ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאֽ
ל  ומלשון, "אשר אני נותן להם"ולכאורה היה לו לומר  ".ֹנֵתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאֽ

אינם בני ישראל אלא שאל הארץ שנותן לבני  "העם הזה"הכתוב משתמע ש
  .ןויש להבין העני .ישראל יעביר את העם הזה

' נקרא בלשון הקודש ו "ויהי"של  'ואות ו, עתידלשון זה  "יהי"כי , והענין הוא
בא לומר  ,"ויהי" ובכל מקום שאמר הכתוב, לעבר את העתיד פךוהכי  הגלגול

הכתוב הסביר ו .בגלגול קודם גרם לדבר שעליו מדבר עתהה היש שמה
' הבטיח השישראל שעמדו להכנס עתה לארץ אינם נשמות בני ישראל לבד ש

אלא שמעורבים בהם הנשמות המזוהמות של ערב רב שמתו במדבר , להכניסם
ונולדו בגופות ישראל , יחד עם הדור שיצאו ממצרים ונתערבו בנשמות ישראל

העם ו"ולהלן אמר , "עם"ולכן קראם בשם , במדבר ועומדים עתה להכנס
 עמד הר סינימפרט ל, זה ערב רב "עם"הזוהר שבכל מקום שכתוב וכתב  ".עברו

 .סתם עם זה לשון מזולזל ,"עם סגולה" של בלשון כבוד "עם" ישראלקרא לש
יצאו ממצרים גם אבל יחד עם ישראל , שבטיםה לשנים עשרהובטחה הארץ 

לא , הם נעלמו ולפתע ,והלכו אתם במדבר, היו יותר מעם ישראלש, ערב רב
 תבארמ .נחלה ולא שקבלו, שנכנסו לארץ אוראינו אותם שעברו את הירדן 

גם לא חצו את  הם .והיו מחוץ למחנהמקום במחנה  םהיה להשלא  8כתובמה
הם נגררו ו ,ענני הכבוד בתוךראל הלכו שי אבל ,משה הסכים לצרפם, הים

 ,בחוץמענני הכבוד להם התמגנטו  .הליכהבאותו קצב , מחוץ לענניםאחריהם 
 ביום. להם נצמדו הם ,טיסהבבפעם אחת  ישראל וכשענני הכבוד העבירו את

  היכן שנמצאת התיכוןהים  חוףעל שבסוכות כולם השני ליציאת מצרים היו 
  
    .'ד י"י ויקרא כ"רש. 8 
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   מאתיים ,מהמערב למזרח אל עריש חצו את כל המדברומ, "עריש אל" היום
  בקצה השני שלש עקבהי ענני הכבוד והגיעו ל"מ ביום אחד ע"ק ושישים
 יןידו לדרום לכוון מדצדו המזרחי וירמאת ים סוף חשבו שיעקפו הם , המדבר

אבל , ארץ ישראל כווןל יחזרו ולאחר קבלת התורה, סיני להר ויגיעו סעודיה
וישובו ויחנו לפני פי  ישראל בני דבר אל"ה למשה "כשהגיעו לעקבה אמר הקב

צי האי סיני ויגיעו עד לתוך חשיכנסו  רק אל בני ישראלהדגיש  ,"החירות
המזרחי  וצדהערב רב יקיפו את ים סוף מ אבל, פי החירות נמצאם נואיבה ש

ישראל  .שם יפגשו עם ישראל, של הים ויגיעו עד מול נואיבה מהצד השני
נקרע הים  םוש 'וצעקו אל ה, הםמצרים נוסע אחריראו שהגיעו לנואיבה ו

לט פבינתיים הים , כ"אחרב רב שהגיעו עהמתינו לו ,וישראל עברו לצד המזרחי
 נקראו שהגיעו למתן תורה רק ישראלוכ. ביזת היםאת  לקחו ישראלו ת הרכושא
והערב רב לא הורשו אפילו לראות את המעמד ועמדו . וקבלוה" עם סגולה"

והם החטיאו  ".ההר נגדישראל  ויחן שם"בצד האחורי של ההר וכמו שכתוב 
עיה היתה ב ,"קדש"וכשהגיעו ל. עם ישראלללכת המשיכו את ישראל בעגל ו

, לבני אברהם יצחק ויעקב לא לערב רב רק כי הארץ נתנה, איפה הם יגורו בארץ
 9ונתנו להם את יריחו באופן זמני תגיירוהבקושי מצאו מקום לבניו של יתרו שו

ולכן שלחו  ,הבית הרו בחלק שקיבלכנגד הבט בנימין לש הוכ נתנו"עד שאח
אל לפי קשר ניצוצות מרגלים כדי שיתוקנו ערב רב ויתחלקו בין שבטי ישר

ערב רב ובחטא המרגלים נגזר ש. הקודש המעורבים בם ושייכים לכל שבט
תערבבו בתוך נשמות בני ירב  נשמות ערבימותו עם כל ישראל שבאותו דור ו

מעורבים נשמות ערב רב , ומאז .לארץכנסו יוויוולדו בגופות עם ישראל ישראל 
יוצאים מהם עד שיצאו כל וניצוצות הקודש שבהם נתקנים ו, עם ישראלב

מחטיאים את ישראל עד ולכן הערב רב . הניצוצות ויתבטלו הערב רב לגמרי
הערב רב , הסימנים של עם ישראל הם רחמנים, כדי להחזיק בניצוצות היום

או רעידת אדמה  כשיש ,10רחמים על הגויים ומתאכזרים על עם ישראלמ, להיפך
עם כל הציוד היקר של ם מטוסים להביא לה אסון אחר בעולם הם הראשונים

 ,את המסכנים שצריכים תרופות ללא עזרה מספקתלהשאיר פה ו', תרופות וכדו
, גומלי חסדיםו עם ישראל הם ביישנים .מתאכזרים לעם ישראל ונותנים לגויים

 מערב רב אלאכל אחד שאין לו את המדות האלה ידוע שהוא לא מעם ישראל 
  "ראלעם יש"שמתו במדבר ונכנסו עם 

  
  .ה"זוהר בראשית כ. 10 .לב' יי במדבר "ראה רש.9
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ולא רק אתה ויהודים  ,אתה ,הזה קום עבור את הירדן"ה ליהושע "ואמר הקב
 ערב רב שמעורבים עםנשמות  שהם גלגולים של ,"וכל העם הזהכמוך אלא 

 הםו, ת עם ישראלגופוהם ב עכשיוכולם יחצו את הירדן כי , נשמות ישראל
 את הארץ עם בני ישראל היותיראו כיורשים גם הערב רב  .קןצריכים להת

י לבנ אל הארץ אשר אנכי נותן" אבל בכל זאת, ונולדו בתור בני השבטים
גם עכשיו את הארץ אני נותן לבני ישראל בלבד מבלי לתת לנשמות  "ישראל

 שנה הכתוב"אומר  י"רש, עניין תמוהים ננו מביה אובז. ערב רב חלק בארץ
וכאן , שכל הנחלות החיים יורשים את המתים, מכל הנחלות שבתורה נחלה זו

שני אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי , כיצד. מתים ירשו את החיים
האחד נטל חלק אחד והשלשה נטלו שלשה , הארץ לזה אחד ולזה שלשה

, חזרה נחלתן אצל אבי אביהם וחלקו הכל בשווה" לאלה תחלק הארץ"שנאמר 
  שאחר שנטלו הבנים חלקוה לפי". לשמות מטות אבותם ינחלו"אמר וזהו שנ

יוצאי מצרים לא היו  האבות שיצאו ממצרים ואילו חלקוה מתחילה למנין
 11'ומתבאר בגמ". חלקים' נוטלין הארבעה אלא שני חלקים עכשיו נטלו ד

שארבעת החלקים התחלקו בשוה והיחיד קיבל שני חלקים ושלשת האחים שני 
י גלגלו משמים שחלק הדור שיצא ממצרים והיה נקי מערב רב הוא כ, חלקים

שירש והוריש לנשמות ישראל בלבד ולא לנשמות ערב רב המעורבים בם והוא 
  ". ונשמות אני עשיתי"סוד שרק בורא עולם בלבדו יכול לעשותו בסוד הכתוב 

ף " ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ֹמֶׁשֽ  ם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיוַרְגְלכֶ ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹר ַּכֽ אמרו  ".הַּכֽ
ויש להבין והלא  .12חוץ לארץבכף רגלכם אפילו  תדרוךכל מקום שבו , ל"חז
 ,"נתתיו"שייך לומר נתן לנו שכבר ארץ ישראל ולגבי , לשון עבר הוא "נתתיו"

 'האחרות הרי אומות  תשרלמה ישראל יכולים לו .שאר האומותאבל לא לגבי 
והלא אין  ,"תדרוך כף רגלכם"ומה עניין הלשון   ,לנחלהת ארצם להם אנתן 

  ".אשר תכבשו"והיה לו לומר , הכוונה להליכה אלא לכיבוש

עד שיבוא  ,י"רש פירש ,"כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל"ועל הכתוב 
כי ניצוצות קדושה רבים יש , והטעם הוא". יום דריסת כף רגל על הר הזיתים

, וכשיתבררו הניצוצות ויעלו אל הקודש, שנותנים להם קיום באדום מעשו
ברגע ואמר הכתוב ש. על הר הזיתים ויכבוש משיח את הר עשו' ידרוך ה

 ת רגליהיה לכם דריס ,איזה מקום בחוץ לארץמלצאת יתחילו הניצוצות ש
  תוציאו, תכבשובכל מקום ש ,אחרי שתכבשו את הארץ ,וזה מה שאמר. במקום

  
  .ילקוט שמעוני בפסוק זה.12  . ז"יב ק"ב. 11  
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לכם " נתתיו"וכבר , גם אותו תוכלו לקבלו ,דריכת רגל נקרא והואצוצות משם ינ
  .למפרע כשקבלתם כל ניצוצות הקודש לחלקכם

ִחִּתים ְוַעד ַהָּים" ַעד ַהּנָָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת ֹּכל ֶאֶרץ ַהֽ ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוֽ   ֵמֽ
ם׃הַ  ְהיֶה ְּגֽבּוְלֶכֽ אפילו שיכבשו שכל מקום  ואמרו בגמרא ".ָּגדֹול ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש ִיֽ
הגדול יהיה  מהמדבר והלבנון ועד הים שרק מגבילשוהפסוק  ,חוץ לארץב

 ארץ שיהיה כארץליוכלו לכבוש את חוץ  שלאשיש תנאי  בא ללמד, גבולכם
סוריה כבש אותה דוד ו .ארץ ישראלקודם את אחרי שיכבשו אלא , ישראל
אבל היות והוא , שהעלה אותן אל הקוד צוצות קודש שהיו בהיהרבה נו ,המלך

ויש דברים  ,"יחיד כבוש"נקרא  ואז כבוש ,את כל ארץ ישראל לפני כןלא כבש 
  .13חוץ לארץיש כארץ ישראל וסוריה ל דומהש

ר עבבהוא עמד והרי  ".הזה" כיצד אמרויש להבין ". הזהמהמדבר והלבנון "
   , "הזה"ולא שייך לומר , המדבר ולא את הלבנוןם לא את משם לא רואיוהירדן 

עכשיו ו, "הזהאתה וכל העם "והוסיף , "הזהקום עבור את הירדן " וקודם אמר
  .הזהאומר מהמדבר והלבנון  הוא

הזכר כי הוא במקום שבו יש הבדל בין  ,זהנקרא  "יסוד"והענין הוא כי אבר ה
, "ביאה"לשון בוש הארץ ביהתורה קוראת לכו ,תזאנקראת ה נקבהל ,זהנקרא ה

יהושע בוש יכלגם רבותינו  .בא על נקבהש כזכר "אל הארץ תבואוכי " ש"וכמ
יהושע היה זמני  וכיבוש ".ביאה שניה" ולכניסת עזרא ,"ביאה ראשונה" קראו

קדושתו היא בוש של עזרא יהכאבל , צרבוש נבוכדניכב ונתבטלה קדושת הארץ
כי בביאה ראשונה , של הנקבה שניה הביאה ראשונה וביא והם דוגמת. רותדול

ולכן  ,לא מתעברת מביאה ראשונהבתולה אשה ו, הזכר נותן מרוחו באשה
 והמקדש ירושליםקדושת חוץ מ ,נתבטלה קדושת הארץ בכיבוש נבוכדנצר

ולכן קדושתן , שהיו בסוד הרוח שנותן הבעל בביאה ראשונה ונשאר בה לעולם
וכל  .עד ימינו קייםביאה שניה אבל כבוש עזרא שהיה בסוד  14ארה לעולםנש

היסוד שלו  ,העליונה יהודי שבא לארץ ישראל הוא כביכול בא אל הארץ
 בא כשאדם .ארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב ודבש הנקראת משפיע בשכינה

את ארץ את השכינה הנקר הוא כמו אונסועובר על מצוות התורה לארץ ישראל 
ועל , על הארץ, על העם "הזה"נאמר לו עם ישראל בא להכנס כשכן ולשראל י

  .תעל הברי ישמרושהכל תלוי בתנאי ש ומרל. הירדן
ִחִּתים"   ארץ"ולא  "ארץ החתים"קורא לארץ ישראל הכתוב למה  "ֹּכל ֶאֶרץ ַהֽ
  

  . ם הלכות בית הבחירה"רמב.14ז  גיטין 13 
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" החיתי"לשון רבים ולא  "החיתים"ולמה אמר , כדרכו בכל התורה "ינהכנע
וארץ החיתי היה מקום קטן . שהוא שם האומה וכמו שמוזכרים בכל התורה

, בהרישבו האמורי והחתי והפריזי והיבוסי ש אומרכי הפסוק  מאוד בהרי חברון
  ,ויבוסי פריזי תייבהרי יהודה ישבו כל ארבעת האומות אמורי חדהיינו ש

אברהם אבינו קנה את מערת כי , רי חברוןאנחנו יודעים שהחתי ישבו בהו
. אמורי פריזי ויבוסי, ש אומותעוד של יחד עםהם ישבו בהר ו תהמכפלה מבני ח

האמורי  ,ההמשך של הרי חברון שהיא יבוסי אנחנו יודעים שישבו בירושליםה
ולא שייך לקרא לכל ארץ ישראל על , ישבו רק בחבל ההר, והפריזי והגרגשי

ארץ "ש ומוכח מהכתובים .הכנעני שישב ברוב הארץמה שאין כן , שמם
 וילך"תוב כ כי לגבי לוז, ארץ ישראלב ואינו. לבד "ארץ החתים"ו, לבד" החיתי

אומרת ו. 15"עד היום הזה, ויבן עיר ויקרא שמה לוז םארץ החתיהאיש 
 ואנשיה לא. צרבלבלה סנחריב ולא החריבה נבוכדנ לאשהיא לוז  ,16הגמרא

לוז  היכן. קץ בחייו מרוב זקנהשין יוצא החוצה כדי למות כמי שמזקו .מתים
חברון בש ארץ החתיואת , בארץ ישראלאינה ש ומסתבר, ננו יודעיםיא

כל יושב ההר לא החיו והחתי ומ, שכלב כבש אותו כתובבוסביבותיה מפורש 
ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס "והכתוב אומר  .כל נשמה

פירוש  .17"ומלכי ארם בידם יוציאו םכל מלכי החתי', וכובחמישים ומאה 
 מלכי החתיםו, מצרים סוסימכירת על  זכיוןסוחרי שלמה לקחו ש, הדברים

 "ארץ החתים"בזמן שלמה לש ומתבאר מהכתוב .קנו סוסים דרכםומלכי ארם 
ארץ וזה אי אפשר לומר על , סוסים למרכבותיהם מלכים עשירים שקנו היו להם

 "וכל ארץ החתים" יש להבין מהואם כן ו. י יהושע וכלב"החתי שנכחדו ע
הדרום והצפון לבין  באמצע ביןת מוזכר ארץ החתים ,וכשנתבונן .שמזכיר פה

  .למה הזכירו הכתוב, אין הכוונה לארץ ישראלאם ו, המזרח והמערב
דע כי ביסוד יש שני צנורות אחד ", כותבש 18י"רבינו הארוהדבר יובן לפי דברי 

 ולכן נקראו ובני חת היו בזאת הבחינה, טיפה ואחד להוציא המותרלהוציא ה
י "חלק א ועל, יסודצנור השתן שבזה דבר שקשור ל םחתישה  מתבאר ".בני חת

עכשיו הוא בא , דקדושה שזה מבחינת היסוד ,הזהוהלבנון  ,הזההמדבר אמר 
ל יציאה שה שהוא צינור, שאתם צריכים גם לדאוג לכך שכל ארץ החתים ומרל

מברכים על האוכל ש על ידי הברכותנעשה וזה , ישמר בגבול הקודשהשתן 
אוכל בו היצוצות שישכל אותם נגורם ובפרט הברכות שלאחר האוכל שזה 

  ואמר .דרך היסוד יהיו ריקים מניצוצות יוצאיםשהמותרות ו, תוך הגוףישארו ב
  
        חיי שרהשער הפסוקים  . 18.  'פרק י 'א-  מלכים 17  ו"סוטה מ.  16  'פרק אשופטים .15
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המותרות שגם  שצינור להבינם, "כל"הוא " יסוד"כי שמו של ה, ארץ החתים כל
צריך אותו  את כל מה שלא  רקנקז י, אבל הוא ארץ החיתים" כל"הוא נקרא 

  .ללא קודש עמו בקודש שיצא החוצה

ֲאֶׁשר  א ִיְתיֵַּצב ִאיׁש ְלָפֶני ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי ַּכֽ א ַאְרְּפֽ ְהיֶה ִעָּמ    ָהִייִתי ִעם ֹמֶׁשה ֶאֽ
ּךָ  ֶעְזֶבֽ א ֶאֽ ֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ַּתְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי  .ְו ֲחַזק ֶוֽ

ם ֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהֽ אתה כי  ,חזק ואמץ, אבל בתנאי שיהיה עמוהבטיח לו  ".ַלֽ
 הארץ שנשבעתיאת , את הערב רב וללים גםשהם כ תנחיל את העם הזה

 ורישו את זה מחדשירשו את החיים והם יהמתים י ולכן, להם לתתלאבותם 
 אתה יודע שעם ישראלו ,החלוקה לא תהיה לפי מספר היורשים עתה, ובזה

 כמוו ,כשיבואו בתלונות, חזק ואמץולכן  ,התלונןלויכולים לבוא בטענות 
  שהם רוצים להרוג אותך בגלל שאתה לא יודעעכשיו שהם באים אליך באיום 

כי אתה , אל תפחד מהם, שנשתכחו אז חזק ואמץ ההלכות את התשובות של
ֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו ֹמֶׁשה " .בדרך זו תנחיל ֱאַמץ ְמֹאד ִלְׁשֹמר ַלֽ ַרק ֲחַזק ֶוֽ

  . "ן ַּתְׂשִּכיל ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלַֽעְבִּדי ַאל ָּתסּור ִמֶּמּנּו יִָמין ּוְׂשֹמאול ְלַמעַ 

א יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" יומם  תורהת בלהגו ".ֽ
 המלחמהאתה מפקד  םגואמר לו ש ,על כל ישראלחיובה ה שמצו וזולילה 

 שכן אדם וכל .שלך אתה חייב ללמוד בכל רגע פנוי ,צריך לתכנן את הקרבש
בלעדיו גם  תזוזשלא  ,"לא ימוש"ופירוש . אחריות כבדה כזאתחר שאין לו א
אהיה אתך בכל מקום  .וגם כשאתה יוצא לקרב ,שאתה בא לפסוק הלכהכ

ֲעׂשֹות ְּכָכל  ,ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ,נצח במלחמה בתנאי אחדות ְלַמַען ִּתְׁשֹמר ַלֽ
ילַהָּכתּוב ּבֹו ִּכי ָאז ּתַ     .ְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכ ְוָאז ַּתְׂשִּכֽ

ל ַּתֲעֹרץ ְוַאל " ֱאָמץ ַאֽ ֶהי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלֽ 'הֵּתָחת ִּכי ִעְּמ ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֲחַזק ֶוֽ  ."ֱא
עוד ולמה כפל  ,כי אתה תנחיל את העם הזהחזק ואמץ ן הרי אמר ויש להבי

  .אל תערוץ ואל תחת חזק ואמץהפעם 
ועתה אמר , נין הוא כי פעם ראשונה אמר כלפי ישראל ובגלל הנחלה כאמורוהע

לנצח  היה אי אפשר בדרך הטבע לו כלפי האוייבים שהולך להלחם בם ש
אותה של היה להם רכב ברזל טנקים שכנעני ובפרט ל ,םמשבעה אומות במקו

ה כדי שגם אם יכשלו לפני אוייביהם וכמו שהי ,"חזק ואמץ"לו  ואמר .תקופה
, אלא יעשה הכל לתקן המעוות, לא יפחד בגלל שגורם החטא, במלחמת העי
  ."אשר תלךאלהיך בכל ' עמך ה כי', ולא יזניחם ה

ן של "והשפיע לו בזה מנר" חזק ואמץ"שלש פעמים ' אמר לו ה ."חזק ואמץ"
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אל תערוץ ואל תחת כי ". משה כדי להנהיג את ישראל ולעשות מופתים על ידו
' ולכאורה היה לו לומר כי אתך אני כי הרי ה ."בכל אשר תלךיך האל 'עמך ה

שהיא בחינת השכינה שהיא תהיה עמו ועל ידה , "יךהאל 'ה"ואמר , הוא המדבר
  . ינצח האוייבים ויעשה המופתים

ר׃ ִעְברּו" ְטֵרי ָהָעם ֵלאֹמֽ ַּמֲחנֶה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאמֹ    ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ׁשֹֽ ר ְּבֶקֶרב ַהֽ
ְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ָלבוֹ    ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ִּכי ְּבעֹוד ֶׁשת יִָמים ַאֶּתם ֹעֽ א ָלֶרֶׁשת ְׁש

ּה 'הֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ְלִרְׁשָּתֽ ֽ  רבנו משה נפטר באדר בשבעה ".ֱא
 זו נבואה נאמרה לאבלו יום לשיםש שכלו לאחר בניסן ובשבעה, ה"ע

 מול הירדן לעבר למסע להתכונן םלעלומר  השוטרים את הוציו ,ליהושע
, שלוחים י"ע להודיעם אלא ,םלהקהיל צורך היה לא כזו ולהודעה. יריחו

 הוא כל  צידה שוןל". הכינו לכם צידה. "כאמור ישראל ולא "םהע" וקראם
 שנצרך מה כל וכולל ,תפיסה לשון הואו האדם בידי ונמצא שניצוד דבר

 שהמן גם ומה .מאכל לשוןרק   ואינו ,המסע בשעת ידו תחת שיהא דםאל
 הוצרכו ולא ,הימים כל אכלווממנו  ,בניסן ז"ט ועד באדר' מז בכליהם היה

ואמר שבסוף היום , הוא בסוף, "בעוד"פירוש  ".כי בעוד שלשת ימים". להכינו
 ,"הזה ןהירד" ואמר. בניסן למחרתו בבוקר יעברו את הירדן' השלישי שהוא ט

  .לעיל הנזכר מהטעם ,מיותר הוא שלכאורה למרות

 עניין כפל למה אלהיכם נותן לכם לרשתה' לבא לרשת את הארץ אשר ה"
  הולכאור', ה לשם "לרשת" הקדים ולמה ".לרשתה" ,"לרשת" ואמר הירושה

 ".לרשתה לכם נותן אלהיכם 'ה אשר הארץ אל אלב", היה לו לומר
 והשניה, י"א אדמת על ראשונה ,מדבר הכתוב שותירו בשתי כי הוא והעניין

 ירשוי לא וזה ,ץהאר אדמת את לרשת שיעברו ואמר ,י"א ושכינת קדושת על
 למעלה ש"כמ, נפטרוש הראשון הדור מאבותיהם שירשו מה את אלא ,הם

 י"ע ולא נס בדרך הירדן את יעברו הם ,אבל ".ישראל לבני נותן אני אשר"
 שהוא .לרשתה ושכינתה י"א קדושת אתלכם  תןנו אלהיכם 'ה כי ,גשרים

 בירושת כן שאין מה 'ה שם להקדים שייך זו ירושה ועל, ה-לרשת אותיות
 .ולאבות הקודם לדור ישראל לבני ניתנה שכבר ,בלבד האדמה

ר" ְמנֶַּׁשה ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמֽ ֲחִצי ֵׁשֶבט ַהֽ ולכאורה תיבת  ".ְוָלֽראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֽ
 לבד שארילה שיסכימו ולשכנען לנשותיהם לאמר, וביאורו ,מיותרת "לאמר"

 שכתוב כמו הגברים עם רק ברד הוא כי ,לבדן והמקנה הטף עם העיירות בכל
 ,עימהן שארונ שישים גיל מעל מבוגרים שגם פ"ואע ,"'וכו טפכם כםישנ"

 לארץ כולם עם לבוא היא אחרתה הברירה כי, לזה שתסכמנה לרצותן צריך
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ת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ָזכֹור אֶ " .משה עמהם שהתנה כמו שם להתנחלו כנען
ֶבד  ֵהיֶכם ֵמִניַח ָלֶכם ְונַָתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹֽ  'הֵלאֹמר  'הֹמֶׁשה ֶעֽ ֽ " מניח"". אתֱא
 ולא ,זמני דבר הואש מנוחה בבחינת הארץאת  קבלו כי ,מנוחה הוא לשון

 המנוחה אל עתה עד באתם לא כי" ש"כמו, קבוע דבר אהוש נחלה בבחינת
 שילה כי .ירושלים ומנוחה זו, שילה זו נחלה ,י"רש ופירש ".הנחלה ואל

 בחינת היא םוירושלי ,הבמות הותרו שלאחריה למשכן עראי מנוחת היתה
 להם ואמר .באיסורן הבמות נשארו ושאחריה לעולם קבועה שקדושתה נחלה
 עד ארעית מנוחה בגדר הוא המזרחי הירדן בעבר קבלו חלקם שהם  שמה

 יימויקומש .כנען בארץ השבטים שאר עם למלחמה לבוא םהתנאי שיקיימו
ְׁשבּו ָּבָאֶרץ ְנֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם ", ולכן .לנחלה צםקבלו את ארי ,התנאים ּוִמְקֵניֶכם יֵֽ

ַעְבר ּו ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ֹּכל ִּגּבֹוֵרי ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְוַאֶּתם ַּתֽ
ם ֲעַזְרֶּתם אֹוָתֽ עוד אפשר לומר כי מניח הוא לשון מנוחה מהאוייבים  ."ַהַחִיל ַוֽ

שהבטיחם שהנשים תהיינה רגועות שבזמן שבעליהן ילכו למלחמה לא יבא 
 י"אעפ כנען למלחמת והגדי הראובני להצטרף הוצרכוו. אוייב להלחם בהן

 שבטיםה עשר שניםכל  שיהיו כדי, בכח ולא בחיל לאהיא ' הל מהשהמלח
 שעיקרה עזרה וזו. ה"הוי צירופי ב"י בסוד הםכי  הארץ בכבוש יםמשתתפ
 "אותם" כי ".להם ועזרתם"ר אמ ולא ,"אותם ועזרתם" אמר ולכן רוחנית

 .לגופם גשמית עזרה על מורה "להם"ו, ונפשם לרוחם רוחנית עזרה על מורה
 את לעבור הוצרכו גם". להון"מתרגם  ולא ,"יתהון" מתרגם תרגוםה ולכן

 שכינההיכנס תחת כנפי הל לזכות כדי כנען ארץ בכבוש ולהשתתף הירדן
  .שיתבאר כמוו ועוג סיחון ארץ את שירשו לפני.כנען בארץ הנמצאת

ֲאֵחיֶכם 'יִָניַח ה ַעד ֲאֶׁשר" ְרׁשּו ַגם ֵהָּמה ֶאת ָהָאֶרץ  ַלֽ ֵהיֶכם ֹנֵתן  'ֲאֶׁשר הָּכֶכם ְוָיֽ ֽ ֱא
יִרְׁשֶּתם אֹוָתּה  כי, מנוחה לשון כתב כאןגם  ".ָלֶהם ְוַׁשְבֶּתם ְלֶאֶרץ ְיֻרַּׁשְתֶכם ִוֽ

 במקומות וגרו כבשו כי מנוחה בבחינת היה ראשונות שנים בשבע י"א כבוש
 שנים בשבע לנחלה עברו כ"אח ורק, זה בזה רביםעומ השבטים כל ,כבשונש

 ישארו ראובן ובני גד שבני היה והתנאי .לשבטים הארץ את ילקושח נוספות
' עד אשר יניח ה"להם משה  שאמר וכמו הכבוש סיום עד רק כנען בארץ

  .לחלק שסיימו עדקבלו על עצמם להתעכב  עצמם מצד והם " לאחיכם

ֶמׁשְּבֵעֶבר  'הנַָתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד    ֲאֶׁשר" לעבר הירדן המזרחי  ".ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהָּׁשֽ
י שגם צד זה "ואעפ". מערב שמש"לצד המערבי שהוא , "מזרח שמש""וקראו 

 הירדן י"ע ביניהם הכתוב חלקאפשר לקראו מזרח שמש  עד קרוב לים  
 שווה השכינה אין יכ, שמש מערב השני וצדו ,שמש מזרח נקרא לו שמזרח
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 ל"חז מרוא שעליה רחל בסוד היא המערבית י"שבא והשכינה, בשתיהן
 ואילו .ה"ע אמנו רחל של בניה מבני שהוא יהושע וכבשה. במערב שכינה

 לאה" בזוהר אמרו שעליה" לאה"' בחי היאיתכן ש שבעבר הירדן השכינה
 וכח .ה"ע אמנו לאה של זרעהמ שהוא ה"ע רבנו משה וכבשה. "משה כלת
 ויזכ ישראל ועם ".אחורי את וראית" בסוד למשה נגלתה זו שכינה ואור

 שבעבר הירדן ומואב עמון רישע את יכבוש שמשיח לאחר בשלמות לאורה
כי לא כבש משה רק את ארץ סיחון ועוג ". מדרך כף רגל עד"ש "וכמ ,המזרחי

 בדעת שהיה ה"ע רבינו משה סוד הדעת 'בחי הצמודים להם שהם כנגד
 לו לזכות יכלו לא ישראל אבל. "הוא טוב כי אותו ותרא" בסוד מתוקנת

 ולכן, הספירות תשבע שכנגד יםוהג שבעת נחלת כנען ארץ את יכבשו בטרם
 ארץ את קבללכדי  כנען ארץ בכבוש הוצרכו בני גד ובני ראובן להשתתף

מספירות כתר  יברראת עמון שעיר ומואב כי  כבושי חימש אבל .וגוע סיחון
  .נוגה' חכמה בינה של קלי

ַּיֲענּו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר ֹּכל אֲ " ׃ יז ַוֽ ל ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו נֵֵלֽ ֲעֶׂשה ְוֶאֽ ֶׁשר ִצִּויָתנּו נַֽ
ֲאֶׁשר ָהיָה  ֶהי ִעָּמ ַּכֽ ְהֶיה ְיהָוה ֱא ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֶאל ֹמֶׁשה ֵּכן ִנְׁשַמע ֵאֶלי ַרק ִיֽ

ה  ,פרטיות פניות ללא שהיה כיוון מדעתו משה שעשה דבריםגם  כי". ִעם ֹמֶׁשֽ
 יהיו לשם שמים ויעשמש בכך זאת התנו לשרתובאו ש והם ,עמו 'ה סכיםה

 וזה משה םע היה כאשר מדעתו שיעשה מה כל על סכיםי' שה עד בלבד
א ִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶרי ְלֹכל ֲאֶׁשר " .להתנות זכותם ֽ ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר יְַמֶרה ֶאת ִּפי ְו

ץ ֱאָמֽ קבלו על עצמם להיות משרתיו עושי דברו יותר  ".ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת ַרק ֲחַזק ֶוֽ
כי היו פנויים ללא טרדת משפחותיהם שנשארו בעבר הירדן , משאר עם ישראל

  .ויכלו להתמסר לזה יותר מהאחרים

  פרק ב

ִים ֲאנִָׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש ֵלאֹמר ְלכּו ְראּו " ן ַהִּׁשִּטים ְׁשַנֽ ֶאת ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִמֽ
ָּמה ,ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחוֹ  ויש  ".ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֵּבית ִאָּׁשה זֹונָה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשֽ

לכו ראו את הארץ ואת  .לשם מה הם נשלחווצריך מרגלים למה היה  ,להבין
והרי הם הלכו , ומה היה לראות בארץ. ואת יריחו, כפל את הארץ מהל יריחו

למה הוצרכו לזה  ',וכדו הצבאאם את מקום  ,לראות ומה הלכו. בלבדליריחו 
ולא כתוב . ואין להם הבדל מה כח האוייב ומיקומו 'בשם ה והם הלכ והלא

ודרכו יצאו חזרה . שראו כלום אלא שבאו לבית רחב שהיה בקיר החומה
שיטים בלא עמדו  ומה גם שהם ".ן השיטיםמ" ולמה ציין ששלחם. ליהושע
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אז . 1"השיטיםאבל עד  תמבית הישימו" וכמו שכתובירדן השיטים ל ביןאלא 
והלא ברור , חרש םשלחהכתוב ש צייןלמה ו .השיטים בדווקאלמה הזכיר את 

   .שולחים חרש שמרגלים
עם בנות  חטאםישראל לא יכלו לכבוש את ארץ ישראל בגלל  כי, והעניין הוא

 'פנחס קינא את קנאת הו ,נהרגו עשרים וארבעה אלףי ש"אעפו, מואב בשיטים
סוד והשכינה היא  .כי לא עשו תשובה כהלכתה הפגם לא נתקן ,ונעצרה המגפה

כשהוא , 2"בת אל נכר"הנקראת  אדם נופל עם גויהוכש .שאמר הכתובאשת חיל 
 מתלבש "אל נכר"צלם של כי , עבודה זרהלעברה הרי הוא ככורע ל כורע
 ,ו בשיטיםחטאראל שכשיו. שכינהשהיא ה הוא פוגם באשת חילו, 3עליה

צריך ו ,אותם לא יכלה לקבלששוכנת בארץ ישראל אשת חיל הנקראת  השכינה
קשה  היה לשלוח שני בני אדם להתנסות בדבר דומה של גויה ולעמוד בנסיון

התקון יעשה באופן  ,שלוחים של כל עם ישראלכ שהם יעמדו בנסיוןוכ, מאד
סוד גדול ב, ניםש והוצרכו להיות. כלו להכנסוו בשיטים ויל מה שחטאעכללי 
, 4קליפת נוגה החכמה והבינה של שהם סוד ,"מרגלים םשני"שנקרא  מאד

בא  ומהדעת, שמבין שניהם יוצא הדעת שבקליפה בגדר שוטר שמנווט את הגוף
הוא שמעורר לאדם כי , 5אין קישוי אלא לדעת, ל"וכמו שאמרו חז, לגבר זרעה

גמו פעם גויות  חטאו שישראלוכ. אשהבשעה שהוא חושב על את הקישוי 
של הקדושה  חכמה ובינה בדרגתלהביא שנים  היהצריך ובדעת העליון 

והם יגיעו למקום שיכולים  ,שבקליפה נגד שני המרגליםשיתחפשו כמרגלים כ
בזה הם ישברו את ו, בקדושה ויזהרו שזה לא יפעל לאלהפעיל את הדעת ש
 וצרכון הכול ,יטים עם בנות מואבושפעלה בש י הדעת"הקליפה שמתעוררת ע

והגיעו לבית , ולעמוד בנסיון ולא להרהר בה, יפה מאדזונה אשה  לביתגיע לה
צפורה אשת משה  אמנם ,תמרנשמת מ והיו בה ניצוצות, 6הפי התהירחב ש

היתה גלגול חלק מנשמת אשת  רחב ,ושתיהן חיו באותו זמן, היתה גלגול תמר
אחד , כי לתמר היו שני חטאים .מנשמת תמר תניצוצובה גם  אבל היופוטיפר 

לחטא  לאונן הוגם שהיא עזר, יבא אליהשהיא התחפשה לזונה כדי שיהודה 
יפרוש ממנה לקראת הסוף כי נתנה לו לבא אליה למרות שידעה ש, בזרע לבטלה

נצוץ ו .נהנתה מזהוגם , בחטאו היא היתה שותפהוזרע לבטלה ויוציא ה
אם  ,קליפהב ו נופליםתנשמחלקים מואדם חוטא כשו, ה נפלה לקליפהתמנשמ

 בגלגול לבוא הוא לא אוסף אותם בחזרה ומתקן את החטא לגמרי הם צריכים
  מתפוצץועל הרצפה  שנופלכמו כדור גדול של כספית  היא הנשמה. בפני עצמם

   
  . 'תענית ו. 6ג "נ יבמות.5 .'שער נ עץ חיים.  4 זוהר יתרו .3.מלאכי. 2 ג"ל במדבר .1
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  אז היה לה יופי מיוחד מצד אותו חלק .יםשונ יםבגדלדומים כדורים אלפי ל
שמר על ו ,לא הסתכל בהויוסף כבש את עיניו ש לאשת פוטיפרלתמר ושהיה 
ולהתחתן כנס בעם ישראל יתתקן ולהיהחלק הזה היה צריך לה, קדושתוובריתו 

ניו של שהיה מבני ב מיוסף נכנס ביהושעוניצוץ , יוסףמישהו הקשור לעם 
 .לכן בסופו של דבר יהושע התחתן עם רחב, אפרים

 פחדו טעונים כדי חרס כיכקדרים ל לשון חרס שהלכו "דרשו חז ,"חרש לאמר"
 ופנחס קנא ,היו פנחס וכלב ששני אלהי "אעפ, שלא יפלובמקום לתקן  שמא

הוא  גם כלב בפעם הראשונה שהיה מרגלו ,נתן לו את בריתו שלום 'הו בשיטים
  ולזכור .אך אחרי הכל אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ארץהטוב על דיבר 

ומותר האדם , "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" ש"וכמ, שהאדם הוא חתיכת חרס
   .וימנעו מהעבירה, טהורההנשמה הבל לבד הכי הכל אין מן הבהמה 

גוף וסופו להיות עפר אז הוא יכול  הואכשאדם מחדיר לעצמו את ההכרה ש
שאדם רואה שיצרו שכ, 7ל"וכמו שאמרו חז .נסיונות דבההתגבר על הלעמוד ול

ושיש דין וחשבון הכולל ענשים נוראיים , יזכיר לו יום המיתה, גובר עליו
  .ויצנן את תאוותו, לחוטא

 , בכשפים היו הכנענים משתמשיםו תהיתה מכושפיריחו אמרו רבותינו שו
וכשהדברים נעשים , במחנה ישראל ת מה קורהדעבכוכבים לו, בתרפים

ולכן שלחם חרש שאפילו המינוי לשלחם לא , בשתיקה אין להם אפשרות לדעת
ולא . נאמר להם אלא נעשה ברמז כדי שלא ידעו הכנענים שנשלחים מרגלים

  .עד שנכנסו ליריחו, המרגלים  יציאת קלטו הכנענים

ח של ,נומהחטא של השיטים לתק ,פירוש ."וישלח יהושע בן נון מן השיטים"
אף אחד ש בהסתר או ממחנה ישראלציש "שניים אנשים מרגלים חרש"

אבלו של  לפני סיום כמה ימיםיהושע שלח אותם כי , מישראל לא ידע את זה
והיות  ,שישראל צריכים לחצות את הירדןהזמן כדי שיספיקו לחזור לפני משה 

משום כבודו של משה שלא  חרשוהיה זה בתוך שלשים לאבלו של משה שלחם 
, ויש להבין ".לכו ראו את הארץ ואת יריחולאמר " .להראות שררה בימים אלו
 .את הארץ הזכירמה וליריחו באו ישר לדרך המדבר ו, הרי הם לא ראו את הארץ

  .מה בא לרבותכאן ו, ותבבא לר "את"כל   .יריחו "את"ו
  כיצד לתקנה "לראות את הארץ"ושלחם , כי הארץ סוד השכינה, והענין הוא

   
  .ברכות .7
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  לראות אם העמידה בנסיון של רחב "ואת יריחו", שיוכלו ישראל להיכנס בה
לשון  "אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמהויבואו בית ו לכוי" .יתקן הענין

שזו היתה כל מטרת הליכתם כדי לבא לבית רחב  8בא ללמדנו" וילכו ויבואו"
פירשו  י"ום ורשאמנם התרג, ופירוש זונה הוא כפשוטו. לתקן חטא השיטים

 ואם היתה רק זונה לא היתה ,"וישכבו שמה"וגם זה אמת כי אמר " פונדקית"
אבל כדי לכסות על זנותה היתה , להם סיבה לשכב בביתה המוקצה רק לנואפים

ושכרו חדר , גם פונדקית המשכירה חדרים לאורחים המחפשים מקום לינה
  .לשכב ללון כאורחים רגילים

 ְיִריחֹו ֵלאֹמר ִהּנֵה ֲאנִָׁשים ָּבאּו ֵהּנָה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְחֹּפר ֶאת ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶל"
ֶרץ לא נאמר ללמדנו ש, "ויוגד"ולא אמר כדרכו , "ויאמר"ומלשון הכתוב . "ָהָאֽ
לחפור "ואמר  ',או שדים וכדול ידי תרפים או כוכבים ע י בני אדם אלא"לו ע

 לבין ,"לחפור" משמעות יש הבדל בין ".את הארץ לתור"אמר לא ו "את הארץ
יש  לשון הקודשאבל לכל מלה ב ,גולילפי הפשט שניהם לשון של ר, "לתור"

רם אוכש, אחד מגדרי החזקההוא  "לחפור" אבל, "רואה"ומרגל רק  ,חשבון
בקרקע או יתקן חפור על ידי שיקניין בה צריך שיעשה  בקרקערוצה לזכות 
מטרה לקנות את הארץ בקנין של בבאו  מרגליםהו, קנייןהי דרכמ' גדרותיה וכדו

בחטא השיטים נפלו , צוצות של קודש שהיו בידי ישראלינש, רושיפ .חפירה
, כעת להכנס בכחם הם מנועיםו ,"ת אל נכרב" שהיא בחינתארץ כנען קליפת ב

שהם יחפרו ויוציאו אותם מתוך ארץ כנען וישיבו אותם אליהם כדי  וצריך
  .לכבוש את הארץשיוכלו 

ֲאנִָׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִי ֲאֶׁשר ָּבאּו " ַוִּיְׁשַלח ֶמֶל ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאֹמר הֹוִציִאי ָהֽ
אּו  ".אשר באו לביתך, הבאים אלייך"כפל  ".ְלֵביֵת ִּכי ַלְחֹּפר ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבֽ

 באו לביתך אשראלא , לתשמיש ניאוף ם אליךבאיהכוונתו שהיא לא תחשוב ש
 אלייךלבוא כי הרי זו המטרה שלהם , אני יודע שהם לא עשו כלום איתך, בלבד

, לעמוד בנסיון היותך זונה יפה לבא לביתךאלא כדי , ולא למלון בעלמא
י שהם "ע כי לחפור את כל הארץ באו .כאן והקודש שנפל ניצוצותלהציל את ו

   .צוצות של הארץיהנ הם חופרים את כל, איתך ך ולא נטמאיםבביתנמצאים 

 ,ה להחביא אותםומיהרם כוונתבינה ה את אנשי המלךמרחוק  כשהיא ראתהו
 בעין רוחנית שלם תוראו איהם כי  ,חפציםתחת  להחביאםספיק האבל לא 

  ועדיין ירא םבאלפיים שמיכות היא תכסה אותם ה ואם ,כשפיםכוכבים או 
   
  כו,ג "י י במדבר"ראה רש. 8
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  אבל ,חביא אדם מעין גשמית אז מספיק רק להסתיר אותוכשרוצים להו, אותם
ִאָּׁשה", אותו להצפיןצריך  ,עין רוחנית לא תראהשגם  מנועכשצריך ל   ַוִּתַּקח ָהֽ

ִּתְצְּפנוֹ  ֲאנִָׁשים ַוֽ  ,שיכל להעלים את גופו ואת רוחניותו כמלאך פנחס ."ֶאת ְׁשנֵי ָהֽ
עופרת  כגון, וף לא יראהשהכש כלב היה צריך להצפין אבל את ,לא ראו אותו
 ,זה לא דבר חדש שהמציאו המדענים, עוד הקדמונים ידעו מזה ,שמונע קרינה

 .ציא קרינה החוצהלא להו אלא גם ,לקבל קרינהשלא וזה דבר שמונע לא רק 
עד שיצר הרע של עבודה זרה ו שאנשי כנסת הגדולה התפלל 9הגמרא אומרת

יקרין את כחו  לאש דוד עופרתבו אותו כלאהם ואש לידיהם אריה של ירד כ
 עם ה אותו בגליל עופרתעטפהיא ויתכן ש. כי העופרת מונעת קרינה. החוצה

 לשיוכ למעלההצד אם כולו מכוסה ויש פתח מכי , יחנקלא שפתח לנשימה 
 .דרכים של הצפנה כמהמ דוגמא אחת זו. הצפנהזה נקרא , לא יראוהו, לנשום

כשהוא צלול במוחו אז , מלאך קיבל כחו את פנחס היותאבל  ,את כלבוהצפינה 
ירדם יוכלו שהוא כאבל , העלם מראייתםויכול לכוון בשמות הקודש הוא יכול ל

את כלב בלבד הספיק להצפין  ,ערים והיות והיו, מלאך לא ישן, לגלותו
ֲאנִָׁשים ַוֹּתאֶמר" ."ותצפנו" ידעה שראום בכישוף נכנסים  כי ."ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֽ

ָּמה", אליה א יַָדְעִּתי ֵמַאִין ֵהֽ ַוְיִהי ַהַּׁשַער ". ולא חשדתי שהם מבני ישראל" ְו
ֲאנִָׁשים יָָצאּו , לפני הסגירה כדי שלא להשאר לכודים בעיר ".ִלְסּגֹור ַּבֹחֶׁש ְוָהֽ

איזה שיצאו לפני  ומרהיא לא יכלה ל .יצאו כי עומדים לסגור השער וממש עתה
עכשיו , ואמרה .הצפינהזיהתה אותם שם עד הרגע ש כשוףעין הידעה שכי זמן 

ֲאנִָׁשים" .רסגההשער עומד ליצאו כי  ְלכּו ָהֽ  אבל היות". א ָיַדְעִּתי ָאנָה ָהֽ
ושמעתי אותם ממהרים בגלל החושך אני מבינה שמיהרו אל השער לצאת 

ֲחֵריֶהם ִּכי ַתִּׂשיֽגּום" ,מהעיר  די שלאכ" מהררדפו "אמרה  ".ִרְדפּו ַמֵהר ַאֽ
כלב צפון מהעין אמנם כי , ושלא יתפסו את כלב יתמהמהו לחפש בביתה

 ,הם ימצאו אותו, ויפתחוהוית אבל אם הם יראו גליל נחושת או עופרת רוחנה
חפץ חשוד יוכלו בבית יבדקו ית אבל כשהם רוחנמהעין ה תהההצפנה הי

מית כדי את כלב במקום נסתר מהעין הגש טמיןלההיא לא הספיקה כי  ,לגלותו
אותו מהעין  הצפינהרק  היא ,נקרא הטמנה זהש, ימצאו אותו יחפשו לא אםש
ולכן , ביתה מהר החוצהם מת הרודפילהבריח א והוכרחה .ית בלבדרוחנה

 עוד תספיקוו רגעים מעטים שעזבוזה  כי, כי תשיגוםאחריהם רדפו מהר , אמרה
פים יעזבו את שהרודו ,ה חיפוש בביתהמנעבחכמה הזאת היא . להשיג אותם

  עתה על האנשים היה לשהות כמה שעות בביתה ולשכב שם כי בשעת. העיר
   
  :ז"ס סנהדרין. 9
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ִּתְטְמנֵם ְּבִפְׁשֵּתי". השכיבה הנסיון גובר ומשיעמדו בו יתקנו ֱעָלַתם ַהָּגָגה ַוֽ   ְוִהיא ֶהֽ
ג ֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהָּגֽ שעל ידי  .א יםשני סודות גדול "הגגה"יש במילים  ."ָהֵעץ ָהֽ

 בנוייםהעולמות למעלה הם כי , שהם לא נפלו איתה הם עלו בדרגות נפלאות
 למטה לעולם לו האורותולכל עולם יש מעקה בגג שלו שלא יפ, אחד על השני

אז היא , קומה העליונההוא הרצפה של ה הנמוכה ההגג של הקומ ,שמתחתיו
, שהתעלו פנחס וכלבשזה היה דבר גדול של עולם האצילות לגג  העלתה אותם

 ולא עשפטפטו ביצרם וו ,שמוכנה לעשות מה שיבקשו ה מאודלראות אשה יפמ
, כדי ליבש הפשתן צריך הרבה שמש כי, היא העלתם לגג .ב. כללחשבון לה 

סוד הפשתן הוא סוד עצום , פיםכשופשתן מגן ממכשפים ו, מקומו על הגג לכןו
כי היה זקוק להסתרה והטמנה  שניהם כי גם פנחס בו אתהיא הטמינה ו. מאוד

 כי, יהיה בתוקפו םנשכיבה נסיוהבמצב כי , איזה שעותהם באו כדי לשכב שם 
. מצב של שכיבה כל הרגשות השייכים לנושאים שבינו לבינה מתעוררים יותרב
, כי לא יהיה כמלאך בזמן השינה ל להנצל מהםכופנחס אם הוא יירדם לא יו
אם  ושאפיל, מהעין הרוחנית מוצפניםרק  לאו טמוניםצריך ששניהם יהיו ו

יתחיל  אף אחד לא, ערמה של עצי פשתן עומדים לייבושמ ,אותם ויחפש
והיות , זה נקרא הטמנה, בני אדםלהוריד את עצי הפשתן לראות אם יש מתחתם 

   .ההטמנה בהם גם תצפינם מעין הכשוף, ופשתן מציל מכשוף

הבגדים היפים נעשים מבגדי  כי. "ות לה על הגגערוכהעץ ה פשתים בטמנות"
 חוטיםל םהופכת אות ,םפשתן מנפצת אותעצי היתה לוקחת  אשהוה, פשתן

פשתי עץ  הרבה היו להולבושים  מעטב הסתפקהלא  כרחבואחת . בגד אורגתו
זה דבר הגיוני להדגיש ש ,"לה"ולכן אמר , הכנת מלבושיהערוכים לעל הגג 

 על הגג בכמות שיכלה להטמין את עץ ערוכיםהרבה פשתי  אחת כמוה יהיולש
ַּמְעְּברֹות" .שניהם בתוכם ֲחֵריֶהם ֶּדֶר ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהֽ ְדפּו ַאֽ ֲאנִָׁשים ָרֽ  הם ."ְוָהֽ

ְדִפים " .שדרכם חוצים את הירדן הגשרים ְצאּו ָהֹרֽ ֲאֶׁשר יָֽ ֲחֵרי ַּכֽ ְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֽ
ם ֲחֵריֶהֽ הם  ,הגיע זמן הסגירהכי  אחריהם רדפו מהר כי כאשר אמרה להם. "ַאֽ

הגיעו ממש ברגע ו מיהרו לצאתלכן הם  ,ועודם בפנים השער פחדו שיסגרו את
וסיפר זאת הכתוב להודיענו . את השער איך שהם יצאו סגרו אחריהםו, האחרון

 ויהי"היא אמרה והנה . שמשמים הספיקו בידם לצאת כדי להרחיקם מהמרגלים
כי  ,והענין הוא, מיותרת" בחושך" ורה תיבתולכא ".בחושך ,השער לסגור

 ,והסגירה היו צריכים להיות בדיוק והפתיחה ,י כשוף"השערים היו ננעלים ע
הגיע כשהם יצאו בדיוק ובהשגחת שמים , עד החושך בערב ,אור היום בבוקרמ
דלת רגילה היתה את לא ז. פתוחה תישאר הדלתהיה שר אי אפשר יותזמן שה
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ואם היו מאחרים ברגע היו , ו עבורם או יפתחוה מחדשימתינ חי המלךשלשלו
  .ואז סכנת המרגלים היתה מרובה, חייבים להישאר בעיר

גֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון ְוִה וְ " ְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּגֽ   עלתה"ויש להבין למה כתב  ".יא ָעֽ
והלא כבר  ,"על הגג" הוסיףמה ול ".אליהם עלתה"והיה לו לכתוב  ,"עליהם

היא שבאותם רגעים  שבא הכתוב להודיענו, והענין הוא ".הגגה"מר שהעלתם א
ואפילו מעל לדרגה שזכו בגללה לעלות על גג פנחס וכלב ת לדרג עלתה מעל

 היתההיא כאמור כי . גם היא עלתה לגג האצילות ובדרגה שמעליהם, האצילות
 הישראו ,היתה בדרגה גבוהה מאדשהיתה צדקת בתו של שם ש נצוץ מתמר

 ,"בפתח עיניים ותשב"ונאמר בה  ,בישראל ונביאים כהנים להביא מלכים
הכוונה  ".פתח שהכל מצפים לראותו ,בפתחו של אברהם אבינו, י"רש ופירש

פתחו  אלא, יהודה עוד לפני לידתאברהם אבינו נפטר  כי, לפתח ביתו הגשמי
שת יוסף א אסנת בההיו  גם, העליונההשכינה  של אברהם אבינו הרוחני סוד

אותו , ובעצמו מלך ישראל אחרי משה רבינו ויהושע בן נון בכבודולכן , הצדיק
 ניצוץ כי היה בו לאחר שנתגיירה נשאה לאשה ,אדם שהעמיד את השמש

 יצאו ממנהוודרכם יצא חלק משושלת מלכות בן דוד  ,מנשמת יוסף הצדיק
אביו של  ץמואו, ירמיהו הנביאו, ישעיהו הנביא וביניהם ,עשרה מלכים ונביאים

רק חלק ממה זה ו. מלך יהודה שמזרעו יצא משיח ,ישעיהו היה אחיו של אמציה
  ".עליהם על הגג"היא עלתה ש

ת שהיא הסתירה אוכ, אוףיוהמה ובנזהשטן כסה אותה ב ךכפי גודל נשמתה כו
 כשהיא הטמינה אותם בין פשתיו ,התחילו הקליפות לנשור מעליה המרגלים

קבלה עליה עול מלכות שמים  היא, דולי עולם כפנחס וכלבשני ג והצילההעץ 
 םבה העלה אות ועצם העובדה שהם לא נגעו .והה מאדדרגה גבל ועלתה ,באמת
היא , בריםאמנם לא בכל הד. םמעליהה לתע היא ,כשהיא עלתהאבל , דרגה

 אותה נצוץ של תמר שהיה בהאבל  ,ת פנחס וכלבקדושל הגיעהלעולם לא 
  .גדלה יותר מהם ,אל הקודש שנטהר עתה ועלה

 צדדיקדושה נגד שני מרגלים של בו שני מרגלים שהיהם כי  ,ענין הואסוד הו
 ימיןאת  גידלאשת פוטיפר מהטוב שבו מאותו החלק ש נפש גדולים שלחלקים 

וגם נפש תמר  ,והצליחו לתקן ולהוציא ניצוצות מתוכםהקליפה ושמאל שבמח 
עלתה עליהם על ויצאה מתוך הקליפה  העת, שהיתה חלק ממה שבלעו מהקודש

של עולם  ל הגגע ,נפשהבדרגת  עליהםאלא , לדבר איתםאליהם ולא , הגג
היא לא שבזה  הם היו גברים צדיקים בעלי תורה. התמבחינת נשמהאצילות 

    ,להצלתם מסירות נפש שמסרה את עצמה בזכותאבל , לעולםאליהם  הגיעה
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מעמד ישראל בשל  ולהכרה, מלכות שמיםולקבלת עול , היא התעוררה לתשובה
  .בעת ובעונה אחת הוא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 'שה  הר סיני

י ָנַתן ַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֲאנִָׁשים יָדַ " י היא כסוד הדעת  ,ידעתי ".ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 'הְעִּתי ִּכֽ
גם לגויים אסור להוציא זרע , בדעת םפג הםכל טיפות הזרע , פגמה בדעת

ושני המרגלים דקליפה שהם כנגד , ומחיבור החכמה והבינה בא הדעת .הלבטל
 לגויים אין דעתו, אין ביניהם זווג כי אל אחר איסתרס, חכמה ובינה דקליפה

 וכששני המרגלים, אלא בבחינת שוטר המנתב את מערכת הגוף, בבחינת שופט
והיא , שעוררו את סוד הדעת בעולמות הקוד, דקדושה גברו על מרגלים דקליפה

 כי ".ידעתי"ולכן אמרה  ,"דעת"שזכתה לצאת מהקליפה עלתה דרך בחינת ה
י נְָפָלה ", לכם את הארץ 'נתן ה יַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי נָמֹ ְוִכֽ ְׁשֵבי ָהָאֶרץֵאֽ  גּו ָּכל ֹיֽ

ם  ל"ואמרו חז ."נמוגו כל יושבי פלשת"בקריעת ים סוף נאמר  ".ִמְּפֵניֶכֽ

שראו שישראל תקועים וכ, החריבו את הארץהכנענים  פחדוהאימה שמה
עמדו על גדות  ישראלכשו ,מחדש התאו הם נרגעו ובנו ,הרבה שניםבמדבר 

 ,מפניכםץ וכי נמוגו כל יושבי האר"לכן היא  אומרת , הירדן הפחד חזר אליהם
אְתֶכם ִמּמִ  'הְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ִּכי ָׁשמַ " ֲאֶׁשר ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְּפנֵיֶכם ְּבֵצֽ ְצָרִים ַוֽ

ֱחַרְמֶּתם  ֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֽ ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשנֵי ַמְלֵכי ָהֽ
ם וגם לשון החרמה  ,כל האנשים נשים והטף הוא הרג" החרמתם" ופירוש ".אֹוָתֽ

ות והבינו הכנענים שישראל לא מחיים כל נשמה כדי שניצוצ, שלל ולקיחת
 וזה כאב להם יותר מאשר על מותם, הקודש שהחיו אותם ישובו אל הקודש

ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו " ".החרמתם"אותם אלא " השמדתם"ולכן לא אמרה אשר 
א ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפנֵיֶכם אבל עדיין לא מוכנים , והאימה מהפחד". ְו

יהושע אגרות לכולם שהרוצה לברוח לברוח או להשלים עמכם למרות ששלח 
אבל אני . כי בוטחים על כשפיהם שיגנו עליהם. ישלים, והרוצה להשלים. יברח

ַחת 'ִּכי ה" , יודעת ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתֽ ֵהיֶכם הּוא ֱא ֽ זו הכרה  ".ֱא
 גיעההיא ה ובעונה אחתארץ בעת בשיכול להיות בשמים ו יבאלהים רוחנ

כי כיון , ה"בשם הויולהכרה מעמד הר סיני שאליה הגיעו ישראל בלהכרה 
  ".אלהיכם 'ה" ',הכי הוביש ו, 'השעלתה למעלה על הגג ידעה כי נתן 

ְבעּו נָא ִלי ַּבה" ֲעִׂשיֶתם ַּגם ַאֶּתם ִעם ֵּבית ָאִבי  'ְוַעָּתה ִהָּׁשֽ ִּכי ָעִׂשיִתי ִעָּמֶכם ָחֶסד ַוֽ
תֶחֶסד ּוְנַתֶּתם   חסד אין זה ,לו והוא משיבלשני  חסדשאדם עושה כ ".ִלי אֹות ֱאֶמֽ

  זה חסדלפי הסוד ו .אמתועבורה  ,חסדבקשה על בית אביה היא ו .אלא אמת
 ,הספירה השלישית וז אמת, בחינת ספירה ראשונה משבעת ספירות התחתונות

 וז אות אמת, שזוכה לה מי שעושה חסד מידה כנגד מידהדרגה גדולה  וחסד ז
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שאת החסד המגיע לה יעשו גם עם בית אביה היא בקשה  ,ה"הוי םששב 'אות ו
ֲחִיֶתם ֶאת "ועל ידי אות זו , שהוא סוד החיים, 'אות הואת ויתנו לה גם עבורם  ְוַהֽ

ַאְחיֹוַתי ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת נְַפׁשֵֹתינּו ִאִּמי ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת ָאִבי ְוֶאת 
והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחיותי ואת כל "גם  ,בקשה בכפל לשון ."ֶותִמָּמֽ 

 כי את החיים היא בקשה ."והצלתם את נפשותינו ממוות" וגם, "להםאשר 
ולהכניסם תחת  םסכימו לגייר את כולוהצלת הנפש היא בקשה שי, בגשמיות

ידעה וה לדרגת רוח הקודש גבוה כי זכתה, בשמם התחייבההיא , כנפי השכינה
 ,"לא תחיה כל נשמה"והציווי של . והם יכנסו, שמשפחתה שורשם שייך לקודש

  .אומות' ולא מז אומה אחרת שישבו שםמהיו לא נאמר בהם כי רחב ומשפחתה 

א ַתִּגידּו ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהָיה " ֲאנִָׁשים נְַפֵׁשנּו ַתְחֵּתיֶכם ָלמּות ִאם  ַוֹּיאְמרּו ָלּה ָהֽ
ת 'ְּבֵתת ה ֱאֶמֽ  נונפשמה הלשון ויש להבין  ".ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָעִׂשינּו ִעָּמ ֶחֶסד ֶוֽ

   .ותו לא מבטיחיםומסכימים ש למה לא אמרו ,למות תחתיכם

שחטא שהתחפשה לזונה נתקן ראו ו, הבינו סוד עניינה כתמר הםכי , והענין הוא
והה של הכרה מדברת בדרגה גבו ,היא כבר הגיעה לרמה גבוהה מאדלגמרי ו

גם הבינו שעניין אונן שחטאה עמו וחזרה והביאה אותו בבנה זרח אשר . ה"קבב
ויכול לגרום , טרם נתקן, 7על ידו השני בגלל שפיכות הדמים של זרע לבטלה

ורצו למנוע זה על ידי חוט השני שאמרו לה , לנזק אם יגיירוה ואת משפחתה
הם ובפרט כלב שבא מזרעה יתקנו  ואז, לקשור בחלון ויהיה כל עניינו בגדר סוד

נחנו א ".אם לא תגידו את דברינו זה, נפשנו תחתיכם למות" אמרוו .הענין
אם , למות בסוד נפילת אפיים לתקן ענין זה נו תחתיכםמוכנים לתת כח בנפש

 ,"זה"ענין חוט השני שנאמר לך שקשור לתיקון היסוד הנקרא את  ולא תספר
לנו  'והיה בתת ה" ,בסודתם תשמרו את הדברים אם או וסוד זה עניינו בשתיקה

אלא , נעשה חסד לא רק עם משפחתך ".ועשינו עמך חסד ואמת ,את הארץ
וזה  שהוא עם גופך "אתך"ולכן לא אמרו , נעשה חסדדהיינו עם נפשך " עמך"גם

נמנע שיוסף היה ניצוץ מ יהושעכי ב .הנזה היה חלק מתקוכי  ,ליהושע הנשואי
ראוי שתדבק בניצוץ , ועתה שנתקנה. שרחב גלגולה וניומלבוא על אשת אד

   .יוסף על ידי שתינשא ליהושע

ֶבת" חֹוָמה ִהיא יֹוָׁשֽ חֹוָמה ּוַבֽ ַחּלֹון ִּכי ֵביָתּה ְּבִקיר ַהֽ   פירש ".ַוּֽתֹוִרֵדם ַּבֶחֶבל ְּבַעד ַהֽ
רבונו של עולם  ,אמרה. באותו חבל וחלון היו הנואפים עולים אליה", י"רש

אני מורידה את האנשים האלה להצילם כדי  ".אלו תמחול ליחטאתי ב באלו
בעד " .הזה ובחלון תכפר לי על מה שחטאתי בחבל ,לכאן ושעם ישראל יבוא

כי ביתה בקיר , מעבר לחלוןהפשט הוא , יש סוד גדול אלולים ימב ,"החלון
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 ".ובחומה  היא יושבת", מעבר לחומה ימצאוורידם מהחלון תלכן כשו ,החומה
בעד "הפסוק אומר והנה . ביתה בקיר החומהכי כבר אמר ש זה מיותרולכאורה 

שזה אותו חלון של כשוף  10אמרו בזוהרו ".נשקפה ותייבב אם סיסרא החלון
אותו החלון של לבעד מ, את יצחק מצחק את רבקה אשתובו שאבימלך ראה 

וכי , אולבכות את סיסר מהחלון יףלה להשק היהמה כי . ותיבבנשקפה , כשוף
 ,השב מהמלחמהיש פשוט אהוא לא  והרי, גיעכשימהחלון לראותו ה תצפ היא

שר כראוי ל ומצלתיים וצבא קול של תופים שמעי בואו עוד לפניובוודאי ש
של כישוף  בעד החלון אלא. ותצפצריכה לעמוד בחלון ולהיתה היא לא , צבא

בדיוק  יבבה היאן לכ ,כשפים לגרום נזק לכל ישראלב ההשפיעוהיא ייבבה 
הכשוף הזה בכל ראש השנה מקטרג ו, סוד גדול של כשוףבבכוונה  תפעיומאה 

תוקעים בשופר מאה קולות במקום שלשים  ראלשעד כדי כך שי, על ישראל
  ..שצוותה תורה כדי לבטל את יבבותיה

 קרא חלון שדרכו יוצא מהאדם נמילה הברית כי בקדושה אבר , וסוד העניין הוא
, בקדושה אשהנכנס לתוך הזה כש .ולם נפשות כצלמו בדמותולע ביאלה זרע

 נקראים בניו שאחריש נבראים מזה נפשות ,אפילו אם לא נתעברה מטיפה זו
 לבטלה זה פוגם בחלון אבל אם חס ושלום זה יצא, ישבו עמו בגן עדןמותו 

 הקודש ועובר לחלון הקליפה שבכח ניצוצות קודש אלו הם מקבלים את כח
נמצא מעבר אדם שאם , בין חלון לדלת 11הלכהיש הבדל ב .יצילנו' הכישוף ה

שכל הגוף שלו אפילו אם הדלת פתוחה לדלת של מקום שמתפללים בצבור 
רואים את הפנים וחלון מול אבל אם הוא נמצא  .הוא לא מצטרף למנין ,נשקף
 םג, המוזכרים בתפילה זה סוד של חלוני רקיע. מצטרףכן הוא  ,בעד החלוןשלו 

בעד אשנבי  כי בחלון ביתי"קליפת נוגה נאמר היא של אשת זנונים ע
גם סוד ההשגחה   ".נשקפתי" אלא "השקפתי"היא לא אומרת , 11"נשקפתי

הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן ", ש"והגאולה קשור לחלונות וכמ
סוגרת  "סוגרת ומסוגרת"די החומה יצ משניכשוף קיף ה ואת יריחו". החלונות
 ,כי הוא מסכן את בטיחותה בחומה לא עושים חלוןו. ומסוגרת מבפניםמבחוץ 

חלון גשמי כדי לכוון  עשו אלא. ואין צורך בו כי הצופים היו במגדלי החומה
 כי ביתה בקיר" .להגיע בכישוף על האוייב הרוצה להביטחלון רוחני כנגדו ל

אשה כזו לגור בקיר החומה ועוד ל לבני אדםמי נותן , ויש להבין. "ההחומ
  , שמים בחומהאם אחת כזו  .עובר ושבוח לכל שוק פת הואשהבית שלה 

  
  משלי. 11.  פרשת בלק .10
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 ,דרך החלון כמו שהיא מעלה את הנואפיםכי , החומהערך ת את כל מבטל
  . ואוייביםיכולה גם להעלות גנבים 

שיכול  קודש צוצותיגדול של נ כח יש רחבם ידעו שלכנעניהש, והענין הוא
לכן בצאת ישראל ממצרים בהיותה בת עשר . עליהםלהגן ומוד נגד ישראל לע

נאמר  בסוד אשה זונה שעליה, בכוונה שנים הפכו אותה לזונה והניחוה בחומה
  שהיא סוד קליפת נוגה הנותנת כח, "נשקפתיבעד אשנבי  כי בחלון ביתי"

כי ביתה "לכן  .להביט כנגדו בחלון הרוחני של הכישוףשם חלון  ובנו, לכישוף
 תוךכל ביתה היה בללמדנו ש, ובחומה היא יושבתוכפל ואמר  ".בקיר החומה

, אם יגיע איזה יהודיו ,והיא יהיו בין שני הכשופים עובי החומה כדי שהחלון
 ,את אותו חלון. ותעקור אותו מהקודש הטומאה תהרוסו ,והכשוף יעצור אות

בלי  כי ,שנפלה שם קדושהוציא הלהואת אותה טומאה שלח יהושע לעקור ו
מושלמת בצורה  המרגליםאת זה עשו  .נצוץ קדושה אין לקליפות שום כח

אותה קדושה שברה את כל הקליפה שהיתה  ,בקדושתם ולא נגעו בה עמדושוכ
שהיא עד ה התעוררה בהקדושה שו ,גרמו שכל הקליפות יפלו מעליהשם עד ש

לשבור כדי , עד החלוןבאותם  העכשיו היא הוריד, כאמורעלתה עליהם אל הגג 
י "ולכן אעפ, לחזק כח הכישוףהיה מכוון  "כי ביתה בקיר החומה". ןהחלו כח

 שהעלתהוכיון . ובחומה היא יושבת ,שאדם רגיל לא יורשה לגור בחומה
 הוצרכה עתה לבטל כל מה שבנתה ולכן, והכשוף פההקלי הנואפים לחזק כח

 באלורבונו של עולם " מרהוא "בעד החלון"מידה כנגד מידה  הורידה אותם 
     ".אלו תמחול ליב ,חטאתי

ְדִפים" ן ִיְפְּגעּו ָבֶכם ָהֹרֽ  כמובן שאשה כרחב שידעה". ַוֹּתאֶמר ָלֶהם ָהָהָרה ֵּלכּו ֶּפֽ
ידעה מה לייעצם כיצד לא ימצאום הרודפים , את מקומה ומעשיה על סודותיהם

כי , ערות שבהרולפי הפשט אמרה להם להתחבאות במערה ממ, בכח הכישוף
 ,שלא תמצאם יתרוחנהעין הומוגנים מ כקבורים באדמה יהיומערה כשימצאו ב

ומה גם  אין סומכים על הנס 'בשליחות יהושע בשם ה ואפילו שהם הלכו
  .'ששברו את כח הכישוף שברחב ובחלון וגירו בעצמם את המלחמה עם הקלי

הם אבינו עליו ביתו של אבר "פתח עיניים"הוא סוד  "ההרה", ולפי סודו
  פתח"והיות והיא אחוזה במקום זה מאז שישבה תמר ב" הר"הנקרא , 12השלום
אמרה להם ברוח הקודש להתדבק דרכה במקום זה כדי שפתח העיינים , "עיניים

  ְונְַחֵּבֶתם". 'הרוחני של אברהם יגן עליהם שלא יתגלו על ידי הכשפים וכדו
   
  ח"לי בראשית "רש. 12 
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ׁשֶ  ְדִפיםָׁשָּמה ְׁש ם ת יִָמים ַעד ׁשֹוב ָהֹרֽ ְלכּו ְלַדְרְּכֶכֽ ה ראת", י"רש ירשפ ".ְוַאַחר ֵּתֽ
  כי כיון שעלתה עליהם על הגג כבר". שת ימיםשל לסוףברוח הקודש שישובו 

י שהדרך לירדן הוא כמה "זכתה לראות ברוח הקודש מה שלא ראו הם שאעפ
  .ויתעכבו הרודפים שלשה ימים עד שישוב, שעות בלבד

ָעֵת " ֲאנִָׁשים ְנִקִּים ֲאנְַחנּו ִמְּׁשֻבֽ אְמרּו ֵאֶליָה ָהֽ נּוַוֹּיֽ  ה ֲאנְַחנּוִהּנֵ .ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתֽ
ַחּלֹון ֲאֶׁשר ֽהֹוַרְדֵּתנּו בֹו ְוֶאת ָאִבי ִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות חּוטבָ    ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבֽ

ְיָתהְוֶאת ִאֵּמ ְואֶ  ַאְסִפי ֵאַלִי ַהָּבֽ  ְוָהָיה ֹּכל ֲאֶׁשר יֵֵצא .ת ַאַחִי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי ַּתֽ
ְהֶיה ִאָּת ַּבַּבִית ָּדמֹו ַהח   ִמַּדְלֵתי ֵביֵת ֲאנְַחנּו ְנִקִּים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיֽ ּוָצה ָּדמֹו ְבֹראׁשֹו ַוֽ

ְהיֶה ּֽבוֹ  ָעֵת ֲאֶׁשר ְוִאם ּתַ  .ְבֹראֵׁשנּו ִאם יָד ִּתֽ ִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמְּׁשֻבֽ
נּו כי בתחילה אמרו , ויש להבין והלא סוף דבריהם סותר לתחילתו ".ִהְׁשַּבְעָּתֽ

ואחר כך התנו שאם יגידו את דברם על חוט , שנקיים הם מהשבועה ללא תנאי
. והא כיצד, א יהיו נקייםמשמע שאם לא יגידו ל, השני יהיו נקיים מהשבועה

 לאחר שהסכימו לדבריה ואמרו, ולמה בתחילה ניקו עצמם משבועתה ללא תנאי
  ". נו תחתיכם למותנפש"

עד שהוא  ו למשביערת אותקשהשבועה מ ,לשני נשבעששאדם  ,והענין הוא
להתנקות מהשבועה כדי לא להתחבר אליה והוצרכו  .יקיים את השבועה

וגם , ל ידי קשר זה דרכה יגלו הרודפים את מקומםומה גם שאפשר שע, בנפשם
אפשר שעל ידי קשר זה יגלו אנשי יריחו שבגדה בהם ונתקשרה אל ישראל 

ומלכתחילה היה . לטובת כולם צריכים הם להתנקות משבועה זו ולכן .ויהרגוה
צורך שיהיה קשר שבועה ביניהם כדי שבקשר זה יכנסו תחתיה למות על קדוש 

ובכח קשר זה היא תתוקן על ידי , ם לתקן עניין חטאה עם אונןבנפילת אפיי' ה
  .תקות חוט השני שנותנים לה עתה תמורת השבועה

ולכן מיד עם , נוכל לתקן בנפילת אפיים ענין אונן ואז, הנה אנחנו באים בארץ"
כדי שהשכינה , בחלון אשר הורדתנו בו ת חוט השני הזה תקשריאת תקו ,בואינו

מחלון דקליפה את נצוצות  תברר ותוציא, "שני שפתותייךכחוט ה"שנאמר בה 
ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך " .הקודש שנפלו מאונן

  לתקן הניצוצות שבאנשים שבביתך דרךהיו הכוונות יכי ". תאספי אליך הביתה
ביתך החוצה דמו בראשו דלתי והיה כל אשר יצא מ, חוט השני שבעד החלון

דמו  כל אשר יהיה אתך בביתו ,כי לא נוכל לתקן הניצוצות שבו ,םואנחנו נקיי
  ".תהיה בו בראשנו אם יד

ויתבטל קשר  ".אשר השבעתנו אם תגידי דברנו זה והיינו נקיים משבועתךו
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לפי הפשט ומה שפירשו . השבועה גם בחלק הגורם לתיקון על ידי חוט השני
 ,לא נדע מי את ומי אחריםשני וים ישימו חוט גם אחראם יתפרסם הדבר הזה ש
ועוד ם בתים בוניבחומה לא , לאחריםכי בית בקיר החומה לא היה  ,לא יתכן זה

  .היא היתה בחלון בודדה, זה כבר לא חומה, כלפי החוצה עם חלונות

חוט "י ש"ואעפ. לכאורה מיותרת "תקות"ומילת  ,"תקות חוט השני"ואמרו 
מפורש בתורה . נוסף סודיש בו  "יחוט השנ ותתק", בא לתקן עניין אונן "שני

ועץ , של תולעת שני צמראת מת או מצורע צריך לקחת מטומטהר הל דיכשכש
למינים "יום אנחנו אומרים בתפילה כל  .חוט השניתקוות ו נתנהם ו, ואזובארז 

ובכן תן כבוד לעמך "מבקשים אנחנו בראש השנה ו, "תקוהולמלשינים אל תהי 
ה זה אותיות תקושי "אומר רבינו הארו ".לדורשיך טובה תקוהו ,תהילה לארצך

ה של "ו אותיותתיק מ  ש תהיה בקדושה צריך שיהיה להפכדי שהנכי , ה"תיק ו
לא יהיה להם תיק מלשינים לו שלמיניםאנחנו מבקשים כל יום ו ,ה"שם ההוי

מבקשים אנחנו ובראש השנה  .שלא תהיה להם הגנה מצד הקודש כדיה "של ו
אמת ת והם נתנו לה או .תקוה זו להגנהבנינו ובנותינו נפש על נפשנו ועל 
טהר יחוט השני מטהר מטומאת מת שכשם ש, ת חוט השניותקשבקשה על ידי 

את תקות , אמרו להו, ויגן עליהם כשיתבטל הכישוף של החומהאותם גם כן 
כשיבואו וכל החומה בכשוף כי , תקשרי בחלון אשר הורדתנו חוט השני הזה

  , פילו את החומה תחתיה הבית הזה ישאר מוגןשופרות וי

ואז  ,ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה"
אבל אם הוא יצא  ,מוגן יהיה בטיחים לך כל מי שיהיה בתוך הביתאנחנו מ

. דמו בראשו ואנחנו נקיים, ה הוא לא יהיה מוגן"החוצה מתוך התיק של ו
ובאו  ,מלבד תקות חוט השני שבחלון בלענ ביתה, התחתי ההחומוכשנפלה 

   .המרגלים וחילצום

ְּתַׁשְּלֵחם ַוֵּיֵלכּו" כי בכח שליחותה  "ותשלחם"אמר  ".ַוֹּתאֶמר ְּכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא ַוֽ
י שאינו בחינתם "אעפ "וילכו"פתח עיניים של אברהם ' יכלו לעלות ההרה בחי

הנני "בסוד " יסוד"ופינחס בחינתו . הסוד שבט יהוד" מלכות"כי כלב בחינתו 
ולכם שלחם יהושע בדווקא לחבר יסוד ומלכות ולכן " נותן לו את בריתי שלום

אל " עליהם"והיא עלתה , ה"פעמים הוי' ס כמנין י"ר' פינחס כלב עולה בגי
  .והלכו מכח שליחותה) מלכות דתבונה(פתח עיניים העליון 

ַחּֽלֹוןר ֶאת ִּתְקַות ַהָּׁשנִ ַוִּתְקׁשֹ " , "השני חוטותקשור את תקות "ולא אמר  ."י ַּבֽ
כי , השני כפי שצוותה חוטלהודיענו שלא המתינה עד מלחמת יריחו לקשור את 
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השני שהוא ענין  תקותאבל , לא הגיע זמנו עד מלחמת יריחו" חוט השני"ענין 
כדי לנתק החלון , קשרה מיד בלכתם כשהוא אגוד כחבילה, נוסף כאמור

ובמלחמת יריחו פתחה את אגודת החוט , ה והכשוף ולקדש הביתמהקליפ
  .שיראה כולו

ֶׁשת יִָמים ַעד ָׁשבּו ָהֹרֽ " ְלכּו ַוָּיֹבאּו ָהָהָרה ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְׁש ְדפִ ַוֵּיֽ ים ְדִפים ַוְיַבְקׁשּו ָהֹרֽ
אּו א ָמָצֽ תשלחם ו"כי כבר אמר , מיותרת" וילכו"ולכאורה תיבת  ".ְּבָכל ַהֶּדֶר ְו

גם בלכתם , והודיענו הכתוב שכשם שבבואם להר נתכסו מעיני הכנענים". וילכו
י שהדרך "ואעפ ".עד שבו הרודפים". להר היו מכוסים למפרע מכח שליחותה

המתינו המרגלים בדרך שלשה , מיריחו עד הירדן הלוך ושוב קצרה כמהלך יום
ויבקשו ". והרודפים ממקום אחר שהלכו אלי ימים להמתין שמא יבואו

. ולכאורה כל פסוק זה מיותר ומובן מאליו ".הרודפים בכל הדרך ולא מצאו
כי בקשו הם בכל הדרך שבידם , אמנם סיפר הכתוב למה שהו שלשה ימים

ומשלא מצאו כי , וחפוש זה לקח הזמן, הכולל כשפים קסמים ואצטגנינות
  .שבו, המרגלים היו מכוסים  בהר סוד חסד לאברהם

ֲאנִָׁשיםַוָּיֻׁשב" . לדרגתם בסוד יסוד ומלכות כדי לרגל הארץ בסוד זה ".ּו ְׁשֵני ָהֽ
ְרדּו ", ולכן ָהָהר ַוֵּיֽ ַעְברּו ". חסד לאברהם' בחי "ֵמֽ בדרגת יסוד  את הירדן "ַוַּיֽ

כמעט בכל הספר נקרא הוא בשם יהושע  ".ַוָּיֹבאּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון". ומלכות
אבל לגבי שליחת , או בשמו ובשם אביו כי כן הדרךבלבד ובתחילת הספר קר

ועתה  ".וישלח יהושע בן נון מן השיטים"המרגלים הזכיר שמו ושם אביו ואמר 
,    ששבו חילק הכתוב תשובתם אליו חלק הזכיר שמו ושם אביו ועל זה אמר

ם" ְצאֹות אֹוָתֽ יהושע לבד ומיד שינה וכפל שמו והזכיר  ".ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהֹּמֽ
י ָנַתן ה", ואמר אְמרּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּכֽ ְׁשֵבי נּו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ְוַגם נָמֹ ְּביֵָד  'ַוֹּיֽ גּו ָּכל ֹיֽ

ינּו   .ויש להבין עניין זה ומה חדשו בדבריהם ".ָהָאֶרץ ִמָּפנֵֽ
 כי בהזכיר שמו ושם אביו הוא בבחינת הנסתר ובבחינה זו, ואפשר שהענין הוא

  בלבד את המוצאות אותם הכולל ענין לווכששבו ספרו , ל"כנ שלחם בהסתר
  'רחב שהיא בת זוגו ואחר חזר להזכיר שמו בנפרד כי בדרגה זו היה נביא ה

בידם את כל הניצוצות שנפלו ' ומלך ישראל ובדרגה זו אמרו לו כי נתן ה
הוא ניצוצות  כל, היא סוד השכינה רחל אתו "את כל הארץ"ואמרו , בשיטים

. אליה עולים הניצוצות שנפלו" מלכות"היא ספירת ההארץ , ש שביסודהקוד
גם השכינה לאה הנקראת  ".וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו"ולא עוד אלא 

והתבטלו  נמוגונמתקו דיניה ולכן  ,כלשהיא בסוד הדעת שורש היסוד הנקרא 
  פניםעל ידי ה, יושבי הארץהחיצונים שנבראים מפגמי זרע לבטלה שנקראים 

  ."מפנינו", לאה' העליונים הממתקים את העורף בחי
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  פרק ג  
  
ַהִּׁשִּטים  ַוַּיְׁשֵּכם" ַוָּיֹבאּו ַעד ַהַּיְרֵּדן הּוא , תקנוהוכי המרגלים ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוִּיְסעּו ֵמֽ

ֲעבֹֽ ַוָּיִלנּו ׁשָ . הוא היה שקול כנגד כל בני ישראלְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  הדגיש  רּום ֶטֶרם יַֽ
אז  "טרם יעבורו"זאת לינה לא לצורך חניה אלא לצורך היתה היות ו הכתוב כי

 . להקים את המשכן למשך שעות בודדות לא היה ענין
ַהִּׁשִּטים ַוַּיְׁשֵּכם" מלשון הכתוב משמע שהשכמת יהושע  ".ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוִּיְסעּו ֵמֽ

 לומר םכלל לא ולכן עצמו בפנינין ע מהשיטים ונסיעתם, הוא ענין בפני עצמו
 סודיש בה  בבוקר השכמתוש אפשר כי ".מהשיטים ויסעו בבוקר וישכימו"

 על והגיעושנסעו  בניסן 'בט זה היה כי .ןהירד את להעברתם השייך גדול
 לחודש מקביל ניסן וחודש בניסן' בי לחצותו כדי יריחו מול הירדן שפת
 הריוןנת בחי ,"עולם הרת היום" בסוד הרוחני העולם נוצר בתשרי כי ,תשרי

 של וסודותיהם. י בחינת לידת העולםהגשמ העולם נברא ובניסן ,העולם
 עד במעלתו גדול בתשרי 'ט ויום, מקביליםיש בהם דברים  אלו חדשים
 תשיעי התענה כאלו הכתוב עליו מעלה בתשיעי האוכל שכל ל"חז שאמרו
 היסוד הארת מאיר בתשרי 'ט של השחר שבעלות 1ל"האריז וכתב .ועשירי
אפשר ו ,2היסוד מבחינת היתה יהושע ונבואת ,הגדולים והרחמים העליון

 ליום מקביל שהוא בניסן 'בי למחרת הירדן לחציית כח משך זו מהשכמהש
 ביןל', לה שעיר סוד שבו הטוב בין נוגה 'בקלי מפרידים היו שבו הכפורים

 ישראל נצטוו םמצרי סחבפ לכןאפשר שו .לעזאזל שעיר סוד שבו הרע
 קרבן משיכת כי ,ד"לי עד לו הוצרכו שלא י"אעפ בניסן' בי הקרבן למשוך
 מצרים של ז"ע של הרע לבין שבנפש הטוב בין בנפשם ההפריד הפסח

 וגם .צאן לכם חוקו ,ז"מע םכיד משכו ל"חזו שאמרו וכמ ,בהם שנדבקה
 כנס הכרחי היה אל הירדן חציית נס כי. זה בסוד היהנראה ש הירדן חציית
 ומסורת ,הכנענים שחצוהו כשם גשרים על לחצותו יכלו כי ,סוף ים קריעת
 בדרך חצוהו אבל .3בלבד אמות חמישים היה כשחצוהו הירדן שרוחב בידינו

 .שבו מהרע נוגה 'שבקלי הטוב והפרדת המים קריעת של נס
  וונותע י"ע מנהמ וגונבת הקדושה את מקיפה נוגה קליפת כי ,הוא עניןוה

 והירדן .העליון המשקל סוד והוא ,תשובתם י"ע לקודש ומחזירה ,ישראל
  ועוברים מהבניאס היורדים המתוקים המים שהם שבו טובחינת ב מדן יורד

  
  .ילקוט שמעוני פרק זה. 3.שער רוח הקודש בתחילתו. 2 .ת"שער הכוונות עשי. 1 
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 וממשיך ".פיהו אל ירדן יגיח כי" הכתוב לש ונורא עצום בסוד כנרת ים דרך
 מחובר והוא והיות .זו 'שבקלי הרע סוד המלח לים ונשפך ,י"א מזרח לאורך

 ובחציית .ורע מטוב מעורב הוא הרי המלוחים למים המתוקים המים בין
, ותמ ושם המלח ים אל ירדו בו שהיו והמים יריחו שמול המים נכרתו הירדן

 ,זה גבי על זה מוצק חומרכ הצטבר הטוב החלק כי בו זרמו לא חדשים מיםו
 י"א כי לזה הוצרכונראה שו .המוצקים המים לבין המלח ים בין עברו והעם
 והסדר הירדן חציית ואלמלא ,הכנענים של וזימה ז"ע טומאת מלאה היתה

 כח מול לעמוד יכולים ישראל היו לא ,יום באותו ועיבל גריזים בהרי שנעשה
, הירדן וכשנחצה ,בחירה רותאפש ללא נופלים והיו ,ולהתקדש הטומאה
 ישראל ויכלו י"שבא הטומאה כח נחלשו, זמני באופן נוגה 'יקל נתפרדה

 עד שנית הטומאה כחה גבר בחטאם כ"שאח אלא. (לחול קודש בין בבחירתם לעמוד
 לרוץ כדי המעיל שולי מגביה היית בדורי היית לו, אשי לרב יהודה מלך מנשה שאמר
 ולא נוגה 'קלי את להחליש כדי רק זמני באופן זה ההי אמנם )ל"חר .ז"ע לעבוד
 עבר לא תהברי ארון ולכן ,שדי במלכות מתוקן היה כלה שאז קבוע באופן
 התהי עובר מהם אחד היה אם כי ,בו לעבור הורשה לא משה וגם בירדן

 של ריבוא שישיםנראה ש אלא עוד ולא .זה זמן הגיע וטרם ,תנצחי ההפרדה
 נימולים היו אם כי ,ערלים להיות הוצרכו בו שעברו השני הדור בני ישראל

 ימולו שלא משמים גרמו מדוע יובן ובזה .קבוע באופן נפרדת 'הקלי היתה
 להגיע צפונית מרוח שמנעו הכבוד ענני בגלל במדבר שנה ארבעים ישראל

 גם אלא עוד ולא ,למול ויוכלו צפונית רוח שתכנס כדי פתח להם נפתח ולא
 רוח להם בהונש פטירתו עם הכבוד ענני תלקושנס משה אבל ימי בשלשים

 יהושע וישכם" ,אמר הכתוב ולכן ,הירדן לחציית לגרום העליון היסוד סוד
 לצורך יתהשה השכמתו הזכיר אולי השכימו שכולם שאפשר י"ואעפ ".בבוקר
 מענין ששלח יהושע המרגלים י"ע התנקו וכבר ".מהשיטים ויסעו" .כאמור

 "ישראל בני" םקרא".ישראל בני וכל הוא הירדן עד יבואוו". השיטים חטא
 בפני הוא ואמר .בעם ולא ישראל בבני היה השיטים פגם כי ,"העם" ולא

אולי כיון  ,כולם כנגד הוא ששקול לומר ,עצמם בפני בני ישראל וכל ,עצמו
 בגלל פורק המשכן 'ט וביום ."יעבורו טרם שם וילינו" .ל"הנ לסוד כיםשהש

   לתוך המסע באמצע היו עדיין כי הקימוהו לא הירדן לשפת הגיעםוב ,המסע
 להם היה ואסור משכן ללא היה והארון ,ארעית תההי וחנייתם כנען ארץ

כלומר  שמשו לא הכפורים יום לליל המקביל בניסן' י ובליל ,מיטתם לשמש
ְטִרים ְּבֶקרֶ " .בניסן' דהיינו בליל י בערב 'ביום ט ַעְברּו ַהּׁשֹֽ ה בַוַּיֽ ַּמֲחֶנֽ להכינם  ".ַהֽ

ְתֶכם ֵאתּכִ  ,ֶאת ָהָעם ֵלאֹמרַוְיַצּוּו  ". לחציית הירדן למחרת  'ה ֲארֹון ְּבִרית ְרֹאֽ
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יו ֲחָרֽ ֲהַלְכֶּתם ַאֽ ְׂשִאים ֹאתֹו ְוַאֶּתם ִּתְסעּו ִמְּמקֹוְמֶכם ַוֽ ֲהִנים ַהְלִוִּים ֹנֽ ֵהיֶכם ְוַהֹּכֽ  כי". ֱא
 .העם לפני לעבור הברית ארון הוצרך ,אתלצ מתי שינחם ענן עמוד היה לא

כי יצאי מעבר הירדן  , עד לירדן נשאו את הארון בתוך המחנה כמסעות המדברו
והדרך היתה בקו ישר על שפת הירדן עד מול יריחו ולא היה מה שיטעם 

להראותם הדרך  אבל מהכנסם לארץ הלך הארון לפניהם', כפרשת דרכים וכדו
כי סוד הארון הוא סוד היסוד העליון הנקרא , רשהראם במדב' תמורת ענן ה

בסוד  והלך לפניהם גם כדי לכבוש את הארץ לפניהם "אדון כל הארץ"
אבל הענן היה סודו מצד הכבוד העליון ולא כבש את המדבר אלא ". וכבשוה"

ינֵיֶכם ּוֵבָניו ְּכַאְלַּפיִ    ַא". פינה הדרך ויישר ההרים והגבעות ְהיֶה ֵּבֽ ם ַאָּמה ָרחֹוק ִיֽ
ל ִּתְקְרבּו ֵאָליו ַּבִּמָּדה אמה  אלפיים מרחקצריך  תמיד בשהארון לא במשכן ".ַאֽ

ובשבת . וסודו הוא התפשטות האור הקדוש סביבותיו, ממנו שהוא תחום שבת
יש למקום מושב בני האדם הארה גדולה המשפיעה סביבותם עד אלפיים אמה 

ואל , הלויים נמצא תחום זה וגם לקדושת ערי, ממקום שביתתם בכניסת שבת
הארון שהלך לפניהם בשעת מסעיהם אסור היה שיכנסו בתחום זה שלא 

ְלַמַען ֲאֶׁשר ". גם בשבת אבל יכלו להכנס לתחומו להתפלל לפני הארון. יסתכנו
ְדעּו ֶאת ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵּתֽ  א ֲעַבְרּתֶ ֵּתֽ אין זו  ".ם ַּבֶּדֶר ִמְּתמֹול ִׁשְלֽׁשֹוםְלכּו ָבּה ִּכי 

, לפניהם אלא למה שאמר קודם שהארון ילך, הסיבה למה לא יתקרבו לארון
כי . ואמר שהטעם כדי לנחותם הדרך והוא טעם פשטי ואמיתי ואינו יחידי

והוצרכו להודיעם זאת כבר בלילה שלפני . טעמים עוד היו ולא גילם הכתוב
ך ארוכה להרי בדר כי למחרת מיד עם חצייתם הוצרכו ללכת אחריו, חצייתם

  . גריזים ועיבל וחזרה לגלגל

ֲעֶׂשה ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ִהְתקַ "  אמר ".ְּבִקְרְּבֶכם ִנְפָלֽאֹות 'הָּדׁשּו ִּכי ָמָחר יַֽ
ואמר . כי הנפלאות נעשו בנפשם ולא רק בעולם". לכם"ולא אמר , "בקרבכם"
  .לשון רבים כי היו כמה ניסים וכמו שיתבאר "נפלאות"

ֲהִנים ֵלאֹמר ְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית ְוִעְברּו ִלְפֵני ָהָעם ַוִּיְׂשאּו " ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ַהֹּכֽ
ם ְלכּו ִלְפנֵי ָהָעֽ   ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום 'ה רַוֹּיאמֶ " .בבוקר' י ביום ".ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית ַוֵּיֽ

ֲאֶׁשר ָהיִ  ָרֵאל ֲאֶׁשרַהֶּזה ָאֵחל ַּגֶּדְל ְּבֵעינֵי ָּכל ִיׂשְ  ְדעּון ִּכי ַּכֽ ְהיֶה ֵיֽ יִתי ִעם ֹמֶׁשה ֶאֽ
ולמה אמר , כי כבר היה עמו בהווה "עמךאנכי "היה לו לומר  ולכאורה". ִעָּמֽ

   .לשון עתיד אהיה
הוא סוד השכינה  אהיהו, המלכות' הוא סוד השכינה בחי "אנכי"והענין הוא כי 

ְוַאָּתה ". נמצא עמו "אהיה"ואמר לו ששם , "בינה"העליונה בחינת ספירת ה
ֲאֶכם ַעד ְקֵצה ֵמי ַהַּיְרֵּדן ְׂשֵאי ֲאֽרֹון ַהְּבִרית ֵלאֹמר ְּכֹבֽ ַּבַּיְרֵּדן  ,ְּתַצֶּוה ֶאת ַהֹּכֲהִנים ֹנֽ
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דּו ֲעֹמֽ כינס יהושע את כולם לבין שני בדי , ועתה שהארון עמד לפני העם". ַּתֽ
אמה וחצי של רוחב  ,ש ונראה שהיו שלש וחצי אמותאורך בדי הארון לא נתפר( הארון

גיעו וגם בבית ראשון שנעשה נס והאריכו הבדים ה ,הארון ועוד אמה לכל צד לנושא אותו

ק כמבואר בתוספתא יומא ובברייתא "מד באמצע קהלעשר אמות ומשהו כי הארון ע

ן ואולי כא ,ותאמ' ריכו יותר מכאם שהארון היה במערב לא ה"וגם להרמב ,דמלאכת המשכן

זיק את המח של מועט דים ביותר ועדיין היה זה נס גדולהאריכו הבואולי , לא האריכו כלל

  .)המרובה

ם 'ּו ֶאת ִּדְבֵרי הְוִׁשְמע ָרֵאל ֹּגׁשּו ֵהָּנהַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ְּבֵני ִיְׂש " ֵהיֶכֽ ֽ אמרו  ".ֱא
יק את כל קהל ישראל ל שנעשה נס ומקום קטן זה של בין בדי הארון החז"חז

וכמו במקדש שעמדו צפופים והשתחוו , והוא פלא ראשון מנפלאות שהודיעם
י שלא "ואעפ, כי לא היו נימולים. והארון חולל נפלאות בקרב נפשם. רווחים

עצם הערלה היא מאוסה ', פגמו בחטאי הברית כעריות וזרע לבטלה וכדו
הוצרכו לעבור בירדן ולעשות ומצד אחד הם , ונותנת אחיזה לקליפת נוגה באדם

נוגה ' כל ענין הברכות והקללות בהרי גריזים ועיבל כשהם ערלים כדי שקלי
ומצד שני ערלתם מנעה מהם לעבור את הירדן , תשבר באופן זמני בלבד

כביאת הזכר אל הנקבה שהיא השכינה " ביאה"ולכבוש את הארץ שהוא בסוד 
הנעשה על ". י תבואו אל הארץכ"ש "וכמ". זאת הארץ"בסוד " זאת"הנקראת 

ובהכנסם בין בדי הארון האירו , "והאדם ידע את חוה"ידי דעת דקדושה בסוד 
אל "מאיר באדם שם , וכשמאירים שניהם, בהם סוד הדעת והיסוד העליונים

וגם לעלות לכבוש את הארץ כמות , ונהיו ראויים גם לעבור את הירדן בנס ".חי
ְדעּון ּכִ הֹוֻׁשַע ַוֹּיאֶמר יְ ". שהם כעת שאתם מצטופפים י ֵאל ַחי ְּבִקְרְּבֶכם ְּבֹזאת ֵּתֽ

בסוד ביאת הארץ כי אין  תדעוןשהיא השכינה  זאתכולכם בין בדי הארון ב
והוא הנפלאות שאמר שיעשה  ".כי אל חי בקרבכם", קישוי וביאה אלא לדעת

ֲעִני", ולכן. בקרבם ִחִּוי ְוֶאת  ְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש ִמְּפֵניֶכם ֶאת ַהְּכנַֽ ִחִּתי ְוֶאת ַהֽ ְוֶאת ַהֽ
י ֱאֹמִרי ְוַהְיבּוִסֽ צירף את הגרגשי עמהם כי לא ברח רק  ".ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֽ

ולגבי הכנעני והחיתי והחוי והפריזי כתב בכל אחד . לאחר שעברו את הירדן
כי כבר הפיל , "ואת" ועל האמורי לא אמר, לרבות שריהם למעלה "ואת"מהם  

כי לא " ואת"וביבוסי לא אמר , שרו למעלה בכבוש סיחון ועוג מלכי האמורי
  .4לה עד שהסיר דוד העוורים והפיסחיםהפיל את שרם למע

ן"   אין הכוונה שהארון עבר ".ִהֵּנה ֲארֹון ַהְּבִרית ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ַּבַּיְרֵּדֽ
  

  ' שמואל ב. 4  
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כי . נס אלא שכחו עובר לפניהם להעבירם את הירדן בדרך, ניהםאת הירדן לפ
והוא , נברא העולם הארון הוא סוד יסוד החכמה העליונה נזר הבריאה שממנה

ארון ואפשר שכשהוא ' ונזר גי. מתלבש בצדיק יסוד עולם אות ברית קודש
" הארון הברית" ה יכונה"אחרונה שבשם ההוי' משפיע במלכות הקודש סוד ה

והוא האדון המשפיע במלכות , המאיר על ידי ברית הקודש, וןאר' ות האותי
. יסוד, כל" כל הארץ"על ידי חיבור , "אבא הוליד ברתא"בסוד " אדני"ששמה 

, אל הארץ סוד השכינה" לבא"ועברו בכחו את הירדן בדרך נס . מלכות, ארץ
יעם ולכן כשהיו כולם בתוך הירדן השב. ולטהרה מהכנענים ולהתחבר אליה

יהושע שיעלו על דעת להוריש את הכנענים ואם לא יקבלו ישטפום המים 
כי הורשת הגויים הוא תיקון לשכינה ולא רק להשיג מקום , העומדים כנד

  .נוגה נחלשה' ועל דעת קיום התורה והמצוות כי קלי, מגורים תמורתם

 ן לאארוויש הלכה שכל זמן שה .כסהותכלת שהיה מבגד ההארון נשאר בתוך 
 אישות היה אסור לישראל לקיים יחסי, היה בתוך המשכן או בתוך בית מכוסה

ניסן בנשותיהם כי הארון  'לא נגעו בליל י, הם לנו שםולכן כש. נשותיהםעם 
והיות וכולם עמדו בניסיון ואף אחד מעם ישראל לא נגע באשתו . היה בחוץ

  . יכלו בבוקר לעבור את הירדן והנביא מציין את זה

לפני עברו והם י, עד צד הירדן המזרחים לפניההארון יתקדם  ,בבוקרם שוהודיע
 במרחק אחריותתנו לארון שיגיע לפני כולכם ותלכו . ןהירדהארון ויחצו את 

כי . אלפיים אמה בדיוק כדי שתדעו את הדרך ולא תטעו ללכת למקומות אחרים
באותו יום ן לאחר חציית הירד, הם הלכו למעלה משישים קילומטר כי ' ביום י

  . רו לגלגל והקימו את המשכןוחזים והר עיבל זעד הר גרי

 ְׁשֵני ָעָׂשר ִאיׁש ִמִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד הכינו דהיינו ְוַעָּתה ְקחּו ָלֶכם"
ֶבט ְׂשאֵ  .כדי לקחת אבנים מהירדן. ַלָּׁשֽ ֲהִנים ֹנֽ   י ֲארֹוןְוָהָיה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהֹּכֽ

ֵ ְיהָוה ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ְּבֵמי ַהַּיְרּד  ְרִדים ִמְלָמְעָלה ,ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִיָּכֵרתּון ,ן  ".ַהַּמִים ַהֹּיֽ
ד"מצד צפון  ַעְמדּו ֵנד ֶאָחֽ והאנטי חומר שפועל , ב"כי  ההומר פועל בשם מ ".ְוַיֽ

 "שני"מר ואולי א .ב נבקע הים"ב יתקשר בהם ויתקשו וכשם שבשם ע"בשם ע
  .להורות שהם יהיו כנגד הזכר העליון המשפיע" שנים"ולא 

כלומר כולם שמרו לא להיות עם נשותיהם באותו . ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָעם ֵמָאֳהֵליֶהם
י שלא "אעפ מאהליהםלכן כתוב . ואשת האדם בלשון כבוד נקראת אוהל. לילה

האוהל בבוקר בצאתם היה להם אוהל באותו לילה להיות עם נשותיהם כי פרקו 
אף אחד לא עבר על הציווי ולא ביזה , ושוב לא בנוהו עד בואם לגלגל, לירדן
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ֲעֹבר ֶאת  .ולא היה עם אשתו כשהארון נמתצא על פני השדה. את כבוד הארון ַלֽ
ם ָארֹון ַהְּבִרית ִלְפנֵי ָהָעֽ ֲהִנים ֹנְׂשֵאי ָהֽ ָארוֹ . ַהַּיְרֵּדן ְוַהֹּכֽ ְׂשֵאי ָהֽ ן ַעד ַהַּיְרֵּדן ּוְכבֹוא ֹנֽ

ָארֹון ִנְטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמִים ְוַהַּיְרֵּדן ָמֵלא ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ֹּכל  ְׂשֵאי ָהֽ ֲהִנים ֹנֽ ְוַרְגֵלי ַהֹּכֽ
יר זה היה זמן שטיפת הנהרות במלואם כי כל השלגים שבאו לירדן  ."ְיֵמי ָקִצֽ

יו כל ימי קציר שהם מהצפון נמסו והמים בירדן זרמו בשפע ועלו על כל גדות
  . חדשי ניסן ואייר

ְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו נֵד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמֹאד באדם " ַעְמדּו ַהַּמִים ַהֹּיֽ ָאָדם(ַוַּיֽ , ָהִעיר) ֵמֽ
ואמרו רבותינו , בגובה עצום עד שנראו באדם העיר שהיתה רחוקה משם הרבה

 שלאחר עמק סוכות ְרָתןֲאֶׁשר ִמַּצד צָֽ  .שהיה גבהם עד שנראו בכל ארץ כנען
ֲעָרָבה יָם ַהֶּמַלח ַּתּמּו" .מצפון לעיר אדם ְרִדים ַעל ָים ָהֽ " ִנְכָרתּו לתוך הי  ְוַהֹּיֽ

כלומר הירדן והמים שבתוכו בגדר קליפת נגה והנובעים . מהמים שעמדו נד
עם למקום שחצו ישראל גובר יובהג, הם בחינת הטוב שבושמהבנייס שבצפון 

והמים , נוגה שמאיר מים המלח שנוצר מהפיכת סדום ועמורהעליהם הרע שב
והצד . עלו לגובה והתגבר כח הצד הטוב שבקליפת נגה ועלה, שמהצד הטוב

  .ויבש הירדן ממול יריחו ועד ים המלח .הרע שבו נפל ונכרת לתוך ים המלח

ְברּו נֶֶגד ְיִריֽחוֹ " שתים  במרכז היכן שנמצא גשר אלנבי היום לרוחב ."ְוָהָעם ָעֽ
ָרָבה ְּבתֹו ַהַּיְרֵּדן . "עשרה קילומטר ָארֹון ְּבִרית ְיהָוה ֶּבָחֽ ְׂשֵאי ָהֽ ֲהִנים ֹנֽ ַעְמדּו ַהֹּכֽ ַוַּיֽ

וכשכפות רגלי הכהנים , כלומר הם עמדו על מכונם בחרבה בקצות הירדן "ָהֵכן
המים העולים עלו מעלה מעלה והמים היורדים ירדו והכהנים עמדו ", נטבלו

ְבִרים ֶּבָחָרָבה ַעד ֲאֶׁשר "בקצה המים של הירדן המזרחי   "בחרבה ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֹעֽ
ן ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדֽ כיון ', וכדו" עם"ולא " גוי"כאן ישראל נקראים  .ַּתּמּו ָּכל ַהּגֹוי ַלֽ

  .שלא היו נימולים

  פרק ד

ֲעבֹור ֶאת ַהַּיְרּדֵ ו ַ ֽ ֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ַלֽ ר׃ ְקחּו ְיִהי ַּכֽ ן ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמֽ
וגם כיון שכולם , כיון שהיו ערלים" גוי"בפסוק קודם קראם ה ָלֶכם ִמן ָהָעם

וגם כיון שכולם ". גוי אחד בארץ"בשלמות קבלו בירדן לשמור התורה בחינת 
חזר ועכשיו ". גוי אחד בארץ"בשלמות קבלו בירדן לשמור התורה בחינת 

ְׁשנֵים ָעָׂשר , כיון שמעורבים נשמותיהם בגלגולי הערב רב ".העם"ם לקרא
ֶבט ְוַצּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְׂשֽאּו ָלֶכם ִמֶּזה ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן  ֲאנִָׁשים ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמָּׁשֽ

ֲהִנים ָהִכין ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים בור השכינה ד חיכי אבן הוא סו ִמַּמַּצב ַרְגֵלי ַהֹּכֽ
שהוא ' האחרונה שבשם  ה ן ומתחברת עם האלף"העולה ב כי היא שם. 'עם ה
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ועתה שנקרעו המים  ,"כי רצו עבדיך את אבניה"וזה סוד הכתוב " אבן" יתונעש
". אבן"שבירדן ונשברה קלי נוגה נתייחדו הקדוש ברוך הוא ושכינתו בסוד 

ֲעַבְרֶּתם אֹוָתם ִעָּמֶכם ְוִהּנְַחֶּתם ְוַהֽ  .והוצאו  שתים עשרה אבנים להנציח יחוד זה
ָעָׂשר ִאיׁש ֲאֶׁשר  ְיָלה׃ ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ְׁשֵנים ֶהֽ אֹוָתם ַּבָּמלֹון ֲאֶׁשר ָּתִלינּו בֹו ַהָּלֽ

ֶבט׃  כשישראל היו בתוך המים ֵהִכין ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמָּׁשֽ
 'לומר שכשהם היו בתוך הירדן אמר ה. אמצע הפסוקלכן יש פיסקה ב, נצטוו

ובאו והוציאו את האבנים כשישראל עוד היו , אל יהושע קח שנים עשר אנשים
  . כולם בתוך הירדן

ֵהיֶכם ֶאל ּתֹו ַהַּיְרֵּדן ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש  'ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ה ֽ ֱא
ל ֶאֶבן ַאַחת ַעל י ִיְׂשָרֵאֽ היות והכהנים עמדו על שפת  ִׁשְכמֹו ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵנֽ

ך הירדן פנימה מכיוון ואלא מת, לא לקחו אבנים ממש מתחת רגליהם, הירדן
ְהֶיה ֹזאת . תחת רגלי הכהנים  ,"אבן"היחוד העליון שנעשה בסוד  ,אֹותְלַמַען ִּתֽ

 .שבשמו' ו" אות"בבחינת ' לבין ה ,"זאת"המשפיעה בסוד  בין השכינה
י ִיְׁשָאלּון  .שהשכינה בדרגה זו שרתה על כל ישראל לנצח אוייביהםְּבִקְרְּבֶכם  ִּכֽ

םְּבֵניֶכם ָמָחר ֵלאֹמר מָ  ֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ָלֶכֽ ֲאַמְרֶּתם ָלֶהם ֲאֶׁשר ִנְכְרתּו ֵמיֵמי  ,ה ָהֽ ַוֽ
כרתו מי נ"כפל ַּבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ֵמי ַהַּיְרֵּדן  ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ְּבָעְברוֹ 

ֲאָבִנים  נוגה' כי נכרתו גם בגשמית וגם ברוחנית נכרתה קלי ,"הירדן ְוָהיּו ָהֽ
ם " אבן"כי האבנים גרמו בהוצאתם שייחוד . ָהֵאֶּלה ְלִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלֽ

ה שבשם בסוד - י ו עם אותיותדיתייח ,להאיר' ה שבשם ה- שהוא באותיות ו
העולים כמנין זכור שישפיע  ן"ה אהיה במילוי יודי"הויזכרון כמניין שמות 

  ". עולם"בתפארת הנקרא 

י ִיְׂשָרֵאל ֲעׂשּו ֵכן ְּבֵנֽ כיון שבהוצאת האבנים האיר  "בני ישראל" כאן קראם ַוַּיֽ
ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיׂשְ  .עליהם הייחוד העליון י ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ַּכֽ אּו ְׁשֵּתֽ

י ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵנֽ כי על כולם האיר ייחוד  ַּכֽ
ם ,זה ֲעִברּום ִעָּמם ֶאל ַהָּמלֹון ַוַּיִּנחּום ָׁשֽ  דלג הכתוב על כל מה שנעשה עם .ַוַּיֽ

ר דפר מה שנעשה בגלגל לאחר כל סיסלשכם ועיבל ורק  האבנים כשהגיעו
כיון שרצה להדגיש שהניחום שם שהייחוד העליון יהיה , כשחזרו, העבודה

  . קיים לעולמים

ְׂשֵאי  ֲהִנים ֹנֽ ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ְּבתֹו ַהַּיְרֵּדן ַּתַחת ַמַּצב ַרְגֵלי ַהֹּכֽ
ה׃ ֲארֹון ַהְּבִרית הם הוציאו את האבנים מהצד המזרחי של . ַוִּיְהיּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ

כי  ,שנלקחו מתוך הירדן עצמואבנים אחרות  ושמו, עמדו הכהנים שםהירדן כי 
ולא . אם לא היו מחזירים אבנים אחרים תמורתם לא הייתה תקומה לקליפת נגה
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ולמרות  ,עבר ללא מילהות שהעם רהיה יותר ניסיון ולא היה שכר ועונש למ
לקליפת נגה  גרםבכל זאת הדבר הגדול הזה שהארון . שלא עבר הארון עצמו

 לשים שנים עשר אבנים הוצרכושל בחירה צב כדי שיהיה מו. עצוםהרס 
   .תחת אותן האבנים באותו מקום מהירדן

ְמִדים ְּבתֹו ַהַּיְרֵּדן ַעד ּתֹ  ָארֹון ֹעֽ ְׂשֵאי ָהֽ ֲהִנים ֹנֽ ל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ְוַהֹּכֽ ם ָּכֽ
רּו׃ ַּיֲעֹבֽ ֲהרּו ָהָעם ַוֽ  ְיהֹוֻׁשַע ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוְיַמֽ

בדי הארון הפסוק מעיד עליהם שאף אחד מהם לא ין לאחר הנס שהצטופפו ב
אלא  ,מדים כנד ישפכולירדן מחשש שמא המים העופחד ולא חשש להיכנס 

ֲעֹבר ֲארֹון ה .כולם ברצון עברו וימהרו ֲעבֹור ַוַּיֽ ֲאֶׁשר ַּתם ָּכל ָהָעם ַלֽ  'ַוְיִהי ַּכֽ
ֲהִנים ִלְפנֵי ָהָעֽ  אם הוא היה חוצה את כי . הארון לא נכנס לתוך הירדן .םְוַהֹּכֽ

 ושבהכהנים והארון  ,שכל העם עברו אחרי. קליפת נגה הייתה נהרסת ,הירדן
הירדן , ברגע שרגלם עלתה מהמים חזרה לכיוון המזרחיו ,חזרה לכיוון המזרחי

אוויר להארון  להואז ע, עד שהירדן חזר להתמלא על כל גדותיולזרום התחיל 
וכולם טסו באוויר , בדי הארון והעלה אותם אתואת  ולקח את הכהנים שתפסו

אמה במידה  כל מחנה ישראל ונחתו במרחק אלפיים הירדן ואת את ורועב
מקום שהיה צריך לעמוד ללפני כל העם הארון וככה עבר , מעבר למחנה ישראל

  . שם כדי להמשיך איתם

ֲאֶׁשר  ְמנֶַּׁשה ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֽ ֲחִצי ֵׁשֶבט ַהֽ י ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֽ ַעְברּו ְּבנֵֽ ַוַּיֽ
ה׃ ְּכַאְרָּבעִ  ְברּו ִלְפֵני ְיהָוה ַלִּמְלָחָמה ֶאל ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם ֹמֶׁשֽ ים ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ַהָּצָבא ָעֽ

ְרבֹות ְיִריֽחוֹ  בנס הגדול  .ַּבּיֹום ַההּוא ִּגַּדל ְיהָוה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְּבֵעינֵי ָּכל ִיְׂשָרֵאל .ַעֽ
ובנס הזה הם , ה נמצא בקרבם"שהצטמצם בין בדי הארון הם הרגישו שהקב

ניסים על ידו ' וויו של הבורא בשלמות ועושה להם הראו שיהושע ממלא את צי
יו. כמו למשה ְראּו ֶאת ֹמֶׁשה ָּכל ְיֵמי ַחָּיֽ ֲאֶׁשר ָיֽ ְראּו ֹאתֹו ַּכֽ עכשיו מספר הכתוב . ַוִּיֽ

ר׃ ַצֵּוה ֶאת  .כיד הארון ונושאיו עברו את הירדן ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמֽ
ְׂשֵאי ֲארוֹ  ֲהִנים ֵלאֹמר ֲעלּו ַהֹּכֲהִנים ֹנֽ ן׃  ַוְיַצו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ַהֹּכֽ ֲעלּו ִמן ַהַּיְרֵּדֽ ֵעדּות ְויַֽ ן ָהֽ

ן׃  ֲעלֹות(ַוְיִהי בעלות . חזרה לצד המזרחיִמן ַהַּיְרֵּדֽ ְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ) ַּכֽ ֲהִנים ֹנֽ ַהֹּכֽ
ֲהִני י ַהַּיְרֵּדן ִלְמקֹוָמם ְיהָוה ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ִנְּתקּו ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהֹּכֽ ָרָבה ַוָּיֻׁשבּו ֵמֽ ם ֶאל ֶהָחֽ

יו ְלכּו ִכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַעל ָּכל ְּגדֹוָתֽ ואז קרה מה שאמר הפסוק הקודם שעבר ׃ ַוֵּיֽ
כי אם היה עובר הארון  ,באויר וחצה והכהנים לפני העם מהצד המזרחי 'ארון ה

ִראׁשֹון ְוָהָעם ָעל . הייתה כבר הגאולה, בתוך הירדן ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָהֽ ּו ִמן ַהַּיְרֵּדן ֶּבֽ
ַּיֲחנּו ַּבִּגְלָּגל ִּבְקֵצה ִמְזַרח ְיִריֽחֹו׃     . זה אחרי שעשו את כל הסיבוב בשכםַוֽ
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ל׃  ְקחּו ִמן ַהַּיְרֵּדן ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגֽ ֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָלֽ ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֽ
ר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאֹמר ָמה ַוֹּיאמֶ 

ה׃  ֶּלה׃ ְוֽהֹוַדְעֶּתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ֵלאֹמר ַּבַּיָּבָׁשה ָעַבר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזֽ ֲאָבִנים ָהֵאֽ ָהֽ
ֵהיֶכם ֶאת ֵמי ַהַּיְרּדֵ  'ה ֲאֶׁשר הֹוִביׁש  ֽ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱא ד ָעְבְרֶכם ַּכֽ ן ִמְּפנֵיֶכם ַעֽ

נּו ֵהיֶכם ְליַם סּוף ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ִמָּפנֵינּו ַעד ָעְבֵרֽ ֽ והסיבה העיקרית לקריעת . ֱא
ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת יַד ְיהָוה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת , הירדן

ֵהיכֶ  ֽ יםְיהָוה ֱא ' ועמידה בבחירה נגד קלי כח ליראת שמיםבהם  שיהיה ם ָּכל ַהָּיִמֽ
נוגה שהיתה חזקה בארץ כנען מתועבות הכנענים ועתה הוחלשה כפי כח 

כי , קבל יראת שמיםיאה את האבנים ירמי שו .ישראל לעמוד כנגדה בבחירתם
 לכן,של קליפת נגה שבר אתשהארון ו מתחת לירדן ממקום לקחאבנים שנאלו 

לשבור קליפת נגה שלו ולעלות ולהתעלות ח מי שרואה אותם יכול לקבל כ
שמדובר בתופעת טבע לחשוב אי אפשר ש לומר .ַעד ָעְבָרם ואמר. בקדושה

  . זה קרה בדיוק באותם הרגעים שישראל נכנסו עד שהם עברו כי ,נדירה

  פרק ה 

ֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַוְיִהי ִכְׁשֹמעַ   בצד המערבי של עבר  ַהַּיְרֵּדן יָָּמה ְּבֵעֶבר ָּכל ַמְלֵכי ָהֽ
ְּכנֲַעִני ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים, הירדן נֵי ן ִמּפְ ִביׁש ְיהָוה ֶאת ֵמי ַהַּיְרּדֵ ֵאת ֲאֶׁשר הוֹ  ,ְוָכל ַמְלֵכי ַהֽ

י ִיְׂשָרֵאל בין מלכי האמורי למלכי הכנעני הרי  הבתוב פרידהמדוע  הביןיש ל. ְבֵנֽ
ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן "ד ויכל להגי, בצד המערבי כולם היו

מיוחד את ין באופן מציולמה . כולל גם את האמורי וגם את הכנעניש, "ימה
יבין  דוגמתכ. מלכי הכנעני לא היו רק על היםוהרי  ,אשר על היםמלכי הכנעני 

של אלו יתרון ומה ה. על היםוחצור אינה . מלך חצור שהיה ממלכי כנען
א ָהָיה ָבם עֹוד .בפני עצמם םהדגישש ל רּוַח ִמְּפֵני ְּבנֵי ַוִּיַּמס ְלָבָבם ְו ויש   .ִיְׂשָרֵאֽ

ת שכל מי ואגר לפני חציית הירדן יהושע שלחוהלא . הם לא ברחו להבין מדוע
 ולא, הם לא קמו ללכתו ,מי שרוצה להשלים ישליםו ,שירצה לעזוב יעזוב

וכיצד . כ באו והשלימו"י גבעון שאחאנשאו . חוץ מהגרגשי שעזב. שלימוה
לא יכלו להתקרב לנשותיהם מרוב ועד כדי כך שנמס לבבם  וחדפ שהם פ"אע

   .לא ברחו ולא השלימו. פחד
שלוחות בחוץ לו מלכי האמורי היו מרבותינו אמרו שכל אחד כי , והענין הוא

 .מלך לא נקרא, כי ראש עיר בלבד. נקראים מלכים אחרת הם לא היו ,לארץ
הים אפשר כי דרך . יהםלמדינותנוח היה להם מעבר , על היםי שלמלכי הכנענ

להם בוא כי הבינו ששום עזרה שת פחדו הם ףאו. ספינות עזרה העבירל
, לישראל את הירדן קרע' כששמעו שה. וכל לעמוד להםתלא  יהםמדינותמ
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יהפוך להם את , מי יודע מה יעשה להם ביםום שאלוקי ישראל כחו במי חשבו
מלכי - כלוהם ו, פחדו מלכי הכנעני אשר על הים גםלכן . יותהסירות והאנ

שכח המים  הגמרא אומרת. נוסףהבינו משהו , רי אשר בעבר הירדן ימהוהאמ
כישוף שנזרק , תוך המים קשה לבטלםו הושלככשפים ש. גדול לבטל כישוף

ליבשה וכנגד זה כשפים שנעשו  ותוצריך תפילה עד ששר של ים יקיא א, לים
הגמרא מביאה כמה דוגמאות של כשפים שהגיעו . ים מבטלים אותםביבשה המ

התחילו לפחד על כל , ראו שהנס נעשה במים כנעניםכשה. אל המים והתבטלו
ים נוראים וחשבו כי כל מלכי האמורי השתמשו בכשפ ,הכשפים שעשו

שראו שבורא כאבל . א השלימו ולא ברחולכן ל, ישראלנגד כשפים יעמדו שה
הבינו , הוביש את הירדןו, ניסים ונפלאות על המים ראלעשה לישעולם 

  . ם עומדים להתבטלשכשפיה
ח והיא קרובה לקדושה יש לה כ היותו. ם בקליפת נגהמקורחות הכישוף כל כ

הסיטרא . בני ערובה את הניצוצות הכי יש ל. הלכן היא יכולה להילחם ב, המנמ
ילה נתן בסיטרא חמלכתה "הקב. ח בכלוםאין לה כ, אחרא בלי ניצוצות קודש

. ובחירהאחרא קצת ניצוצות קודש כדי להחיות אותם כדי שיהיה מקום לניסיון 
רואה  היה אם אדם, היה מקום לבחירה לא ,ח בכללאם לא היה לסיטרא אחרא כ

ובסיטרא אחרא לא מצליחים , שבתפילה ליד ארון הקודש קורים ניסים ונפלאות
 'אבל כאשר ה. לם ירוצו לארון הקודשכו, תהיה בחירה לא, שום דבר לעשות
חות אז גם להם יש קצת כ" ייה את כולםואתה מח" ח בסודנתן להם מעט כ

נגד  ת פרעה והחרטומיםמלחמזו הייתה  .ונפלאות ועושים ניסים מהקודש
   שקבלוניצוצות  רבהם הביד שיש הם ידעו .כח להראות שגם להם יש, משה

ה בכל מצרים עשה "והקב. ם איתווהם יכולים להילח ,לשעבד את ישראל
   .הם ואלחיחםלכן נפלו , כי הניצוצות כולם יצאו ממצרים.  שפטים

. הפיל ניצוצות בקליפה ,והפלגה, המבול, בדורות אנוש ,עם ישראל כשחטא
ארבע מאות שנים של גלות במצרים ל הוצרכו ,שניתאל הקודש  םכדי להעלותו

זו הסיבה שבמדבר , שר שניםלא היו שם רק מאתים ועו, עם עבדות פרך
התכוונו  ".כי חזק הוא ממנו" ,כנעניםה נגד ה"ח לקבכשאמרו המרגלים שאין כ

  כי הניצוצות טרם ח מהבורא עצמוכי יש להם כ, הם יכולים לעמוד נגד הבוראש
ם יעמוד נגדו דיח שלו שנמצא בהכ ,וא רוצה להכות אותםאז מה שה. תוקנו

ים בה מצריימה כדי להשלים עוד מאה תשעלכן הם אמרו נשו. ויעצור אותו
כמו . להיכנס לארץויוכלו לכנענים ניצוצות ח שנים של שעבוד כדי שלא יהיה כ

ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם ארבע . ה לאברהם"שאמר הקב
כי . עד אז עוון האמורי לא שלם. מאות שנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה
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. רות שחטאו אנוש מבול ופלגה וסדוםיעבשנפלו בקודש  היו להם ניצוצות
ה מיהר וגאל אותנו לפני הזמן במאה ותשעים שנה הניצוצות לא "שהקבוכ

אם היו ישראל מקבלים תורה . לא היה להם סבל כדי שיצאו הניצוצות כי, יצאו
סיני מעמד הר כי ב. להשלים את השנים לא היה צריך, בסיני ולא עושים עגל

. עץ הדעת אפילו חטא, ו לשורשם העליוןזרו וחלכל הניצוצות ע, ורהוקבלת הת
כשהם הבינו את זה . הגלגל למצב של לפני מתן תורה רחז, שעשו עגלכאבל 

בכישוף שלו נגד  הכנעני ידע שיש כח. הם רצו לשוב למצרים כדי להשלים
 שהוא השורש של והירדן הוא הרי קליפת נוגה, ראו שהירדן נבקעוכש, הקודש

  . חאז לכשפיהם לא יהיה כ. לפני ישראלנשברה  אם היא ,כל הכשפים

שהתכוננו לעמוד נגד  ,מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה- ויהי כשמע כל
שהם חשבו  ,וכל מלכי הכנעני אשר על הים ,הקודש בכוחות כשפים אדירים

להשיג תגבורת מהבסיסים שלהם שבחוץ לארץ שיבואו להם לעזרה נגד 
 והתגבורת , הי ישראל כוחו גדול במיםאל, עת הבינו שאם הנהר נבקעוכ, לישרא

- מי הירדן מפני בני- את 'ההוביש - את אשרוכל זה נעשה , לא תגיע להםמהים 
זה פחד  וימס לבבם. זה מספר יהושע שכותב את הספר .עד עברנו ישראל

- בני, מפני, היה בם עוד רוח- ולא. שגורם לאדם חוסר אונים וחוסר תפקוד
שחוסר התפקוד שלהם לא היה רק כדי לא רק לא לצאת לקרב אלא גם  .שראלי

  . לא להתקרב אדם אל אשתו

  כי כאמור ,לאחר חציית הירדן ומעשיהם בחר עיבל באותו יום ָּבֵעת ַהִהיא
 מיד ,נוגה לגמרי' דברים אלו נעשו בדווקא כשהם ערלים שלא תתבטל קלי

   .ימולושישראל ' לאחר כל זה ציוה ה

ְרבֹות ֻצִרים ְוׁשַמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע עֲ ָא ית׃ ֵׂשה ְל ַחֽ י ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנֽ   יש .ּוב ֹמל ֶאת ְּבֵנֽ
תשוב ותמול  ,אמר לו ".שנית"ו, "שוב"כאן שתי כפילויות שצריכות הסבר 

 ויש להבין . כלומר גם את אלה שמלת בפעם הקודמת תשוב ותמול. פעם שניה
  . ולוהם כבר נימ והלא, מהל

לגבי חרבות צורים יש . ה עם מה הוא ימול"מה זה משנה להקב. חרבות צורים
איזמלים חרבות צורים  עלי והתרגום מתרגמים "רש. מחלוקת במפרשים

. רלהשמיד תיכרת הע, מחודדים כמו תער .סכינים מחודדים טוב טוב .חריפים
  . זה לכאורה ברור. הסביר דבר כזהה "הקבלמה ויש להבין 

היות והיו חמישה ימים לפני , שישראל באותו יום קיבלו הזאה ,יין הואהענו
עד . אז באחד עשר נימולו, פסח כי הם הרי בעשור לחודש עברו את הירדן
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ארבע עשרה היו צריכים כבר כולם להיות נימולים כדי שיוכלו להקריב קרבן 
אם בניו לא יכל לאכול את הפסח  מהול וגם אדם. כל ערל לא יאכל בוכי  ,פסח

אבל הם היו . שה ימים וחצי ימולולכן היה צריך שכולם תוך של. מולולא ני
לפני שה ימים ראל שלאז כל יש. מטומאת מת, צריכים גם כן להיות בטהרה

וה והתחילו לספור שבעה טבלו במק, מם טהרהקיבלו על עצחציית הירדן 
היום השלישי היה  א"אז ביום י. וביום השלישי והשביעי צריך להזות. ימים

ד "וביום י .וכולם קיבלו הזאה של אפר פרה אדומה, והתחילו לימול ,שלהם
הקריבו ו. שוב קיבלו הזאה שנייה של אפר פרה אדומה וביום השביעי נטהרו

החמירו ה הזאעומדים להגיע למצב של וכש. בטהרה הורבן הפסח ואכלואת ק
המילה  תו שכל סכיניציווה או' הוכאן . הפרה מאבן ל לעשות את כל כלי"חז

שכל מעשה המילה יהיה בכלי  ,לא מקבלת טומאהו, צור זו אבן, שייעשו מאבן
  . מטומאת מתצריכים הזאה שלא מקבל טומאה היות והם 

ית׃ ְוׁש י ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנֽ  אברהם אבינו ,כי את הפריעה קיבלנו בסיניּוב ֹמל ֶאת ְּבנֵֽ
את ישמעאל לא מדין מצווה  הוא פרע ,לא על הפריעהו נצטווה על המילה

קשות נקראים הקליפות ה תשכי של. יני נצטוונו גם על הפריעהבס. ועושה
הקליפה הרביעית שהיא קליפת נגה מעורבת חול . שאותן מורידים ,ערלה

 במתן תורה לכן רק. תורה לפני מתן וקודש את זה אי אפשר היה להבדיל
 .וכולם פרעועכשיו  ,וח נפשובמדבר לא פרעו כי חששו לפיק, ינו עליהנצטוו

ונימולו כדין וכדת בליל פסח , שישראל כולם עשו פריעה בליל פסח פ"ואע
הוצרך ו. היות והם לא נצטוו על הפריעה היא לא הייתה מושלמת, בשלמות

לשם . שנולד מל ופרוע תינוק שעושים עם דם מהברית כמו יהושע להטיף להם 
כאן היו . מנו טיפת דם בריתמם פייטמ בא להתגיירשכגוי מהול גם . מילה

להטיף להם דם ברית במקום הפריעה צריכים כל ישראל גם אותם שנימולו 
  צריך. ה נוספתפריעשנית היא . ועושים בגדר שאינם מצוויםבמצרים  ועשש

כדי שתהיה להם כעת מצוות . דם ברית תפהט על ידי. ם מחדשלהכעת לפרוע 
  . לא עשו במדבר בגלל ענני הכבודאותה שפריעה שהתחייבו עליה בסיני 

ְרבֹות ֻצִרים ַעׂש לֹו ְיהֹוֻׁשַע ַחֽ , שעשה ה ציווה אותו"אם הקבשזה ברור  והלא .ַוַּיֽ
 ,"קח לך"ולא אמר  "עשה לך"' ממה שאמר לו ה אלא, אמר זאת הכתובולמה 

 שללא לקחת סכין ו. לעשות איזמל מיוהר לשם מילהיש עניין הבין יהושע ש
הם עשו להם חרבות צורים , לחתוך פירות וירקותשמשתמשים בו ם חרבות צורי

  . מיוחדים למילה
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ֲעָרֽלֹותַוָּיָמל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָר  ומרוב , מקום שטוחבהוא מל אותם . ֵאל ֶאל ִּגְבַעת ָהֽ
" אל"ולכן כתב  ערלות הפך להיות גבעה של ערלות עד שהמקום נקרא כךה

זה הדבר . השכינה דברו, זהנקרא היסוד   :ָמל ְיהֹוֻׁשעַ ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר . "על"ולא 
לכן רק עשרה . בריך הוא ושכינתא בסוד מיוחד אהוא חיבור מיוחד של קודש

כנגד עשר ספירות כי זו דרגה " זה הדבר"נתנבא משה בשם  פעמים בתורה
ברית  ענייןאבל הוא מספר ש ,"זה הדבר"יהושע לא נתנבא בשם . גבוהה מאוד

ָּכל ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים . "זה הדבר"סוד של בנעשה , נצטוה עליהשהמילה 
ִים׃ ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמְדָּבר ַּבּדֶ  ַהְּזָכִרים ֹּכל י ֻמִלים ָהיּו ָּכל ֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרֽ ִּכֽ

ְצִאים כדי  כולם נימולו. ,בקרבן הפסחכל ערל לא יאכל ש, ליל פסחב, ָהָעם ַהֹּיֽ
. ליך ואראך מתבוססת בדמיךע עבורכמו שנאמר וא. ו לאכול את הפסחוכלשי

ואומר . דם פסח ודם המילה ,היו שםשני סוגים של דם  לשון רבים כי" דמיך"
והיות וגם אב לערלים , זו לשון הנביא. לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי

גם קריעת . ה נימולכל ילד מגיל שמונה ימים ומעל ,אסור באכילת קרבן הפסח
אלא . סוף וגם מעמד הר סיני נעשה לבני אדם שנימולו כדין וכדת כולל פריעה

ִדים ַּבִּמְדָּבר ַּבּדֶ ְוָכל ָהָעם הַ   ,שלא נצטוו על הפריעה א ִּי ֶר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים 
לּו י ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשנָ   ִּכי .כלל ָמֽ ְלכּו ְבֵנֽ ָּבר ַעד ֹּתם ָּכל ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַּבִּמְד ה ָהֽ

א ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָוה ֲאֶׁשר נִ  ֽ ְצִאים ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר  ְׁשַּבע ְיהָוה ָלֶהם ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיֽ
ֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֽ

ׁש׃ הקים תחתם זה לא רק לגבי אותם שיצאו . ֶאת ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתםוְ  .ּוְדָבֽ
 כעת הם, נימולים אלא גם כל אותם שהיו בחרפת מצרים שמתו בלי לימול

יֹאָתם ָמל ְיהוֹ . י המילה שהם נימולו תיקנו גם אותם"וע, התעברו בהם  ֻׁשַע ִּכֽ
א ָמלּכִ  ,תתבטל לגמרי וכך חצו את הירדן כדי שקליפת נוגה לא ֲעֵרִלים ָהיּו ֽ ּו י 
ֶר כי רוח . במחנה ישראל הכל ארבעים השנה רוח צפונית לא נשבכי  אֹוָתם ַּבָּדֽ

  פוגעתלא אדם שרוח צפונית . והיו יכולים להסתכן, צפונית מפזרת את הרוחות
ילדים שהדם . אסור למול ילדים כאלה. ו לא מתקשהמבו כשפוצעים אותו ד

כל העניין שאנחנו נפגעים בדם ולא מפחדים הוא . ושלהם לא נקרש ימות
בכל יום נושבת רוח . י רוח צפונית"זה נעשה ע, שהאוויר מקשה את הדם מיד

הדם מתייבש ונגמרת הבעיה ואפשר למול . צפונית ומתערבת עם כל הרוחות
שירדו  אחרי חטא העגל אבל ,עד חטא העגל נימולו כי לא חששו לטבע. רגיל

שישראל לא יחצו את הירדן ' וסיבב ה ,חששו לטבעבט לוי פרט לשמדרגתם 
כל  כישבר טוטלית תיקליפת נגה לא ש, היות ועשו את העגל. כשהם מהולים

בקריעת וחציית מצב של שבירה חלקית רק ויהיה . לפני זמנו העולם יתוקן
כ ישראל במעשיהם הטובים בארץ כנען יוכלו לבטל את כל "כדי שאחהירדן 
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זו גם הסיבה שהארון לא . הקדושה במעשיהם אתנען ולהביא הקליפה של כ
ישים שהיו מעל בני ש ותםלא מהולים חוץ מא יוברגע שישראל שה. עבר בירדן

דור כי היו מההרוב העיקרי לא היו מהולים , אבל הם היו המיעוט, והלויים
לכן רבותינו . אם הארון היה עובר את הירדן כשהוא קרוע זה היה מונצח. השני

את הארון  נשאואמרו שכשכל ישראל חצו את הירדן אמר יהושע לכהנים ש
, אלא אחרי שהמים חזרו, עבראבל הארון לא . שיחזרו לאחור ויתנתקו מהמים

 מעל הירדןעם הארון ועברו , הארון עשו טיסת אוויר שנשאו אתאותם כהנים 
   .באוויר השלם

ֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ְלִהּמוֹ  ם׃ ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ַוְיִהי ַּכֽ ַּמֲחנֶה ַעד ֲחיֹוָתֽ ְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבֽ ל ַוֵּיֽ
ֲעֵליֶכם חרפת מצרים שישראל מצד  .ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֽ

הם נימולו בליל פסח רק . עצמם לא נימולו כל שנות עבדותם פרט לשבט לוי
נים לוותר על המילה ולא לאכול קרבן פסח הם היו מוכ, בגלל כורח היציאה

כ טוב בבשר הפסח שהם לא יכלו לא "ה נתן ריח כ"אלא שהקב. ולא לצאת
עכשיו . זה לא היה לשם שמים מאה אחוז. וזה הכריח אותם למול. לאכול אותו
י מה שאז הם לא "עכשיו הוא היה מושלם ע, פה היה התיקון, שבו ונימולו

ה׃. תיקנו כי לא נימולו הם גלגל  ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ
לסמל על העיבור של הנשמות שמקודם לא תיקנו את ' מלשון גלגול ללא ו

י המילה "כעת נתקנו ע, המילה ומתו בלי מילה ואותם הקים תחתם בעיבור
ֲעׂשּו. הזאת י ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוַּיֽ ֲחנּו ְבֵנֽ ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב  ַוַּיֽ

ְרבֹות ְיִריֽחֹו׃   . תוך מרחק קצר מהחומה. צמוד לחומת יריחו  .בערבות יריחו ְּבַעֽ

ֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֽ ה ַוֹּיאְכלּו ֵמֽ ז בניסן "הוא ט ַהֶּזֽ
כי לא יכלו לאכול מהקמח שהם , לאחר קרבן העומר" חדש"בו  שמותר לאכול

ישראל לא יכלו לאכול , קצרו בעצמם בימים האלה כי זה היה אסור באכילה
בשנה הקודמת . מצות מקמח שהם קצרו כשנכנסו לארץ כי זה היה קמח חדש

הם ישבו בארץ סיחון ועוג שם היו שדות מלאים תבואה וממנה שמרו חיטים 
הגמרא גם אומרת שבאו ממואב ואחרים ומכרו להם . מצות מהישן כדי לעשות

ישראל היו קונים מהם כל שאר הדברים שהיו היו צריכים וקנו מהם את . חיטים
אלו . אסור לאכול מצות מקמח חדש. החיטים ועשו מהקמח הישן את המצות

שגרים בצפון אמריקה צריכים להיזהר שלא לאכול מצות יד שכמעט כולן 
. ואז זו מצוה הבאה בעבירה ולא יוצאים בזה ידי חובה. מקמח חדשנאפות 

צריכים להקפיד לקחת את הקמח של חיטים ישנים של השנה הקודמת ומהם 
את המצות שמוכרים שם אפשר . לעשות את המצות הכשרות לפסח לליל הסדר
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לאכול רק מליל שמונה עשרה כי גם בשבע עשרה אסור לאכול בחוץ לארץ 
א ָהיָה עֹוד ִלְבנֵי . קיומיים מספ ֲעבּור ָהָאֶרץ ְו ָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם ֵמֽ ַוִּיְׁשֹּבת ַהָּמן ִמֽ

יא אְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְּכנַַען ַּבָּׁשנָה ַהִהֽ להסביר שהמן  הכתוב בא .ִיְׂשָרֵאל ָמן ַוֹּיֽ
אבל , כשנפטר משה פסק המן. אמנם הפסיק לרדת לישראל עם פטירת משה

הרשימו של המן נשאר מהכלים . כל אור שמאיר משאיר משהו, שימועדיין יש ר
אין , עד שש עשרה בניסן שכבר היה מותר להם לאכול חדש. שאכלו בהם מן

  .ה מןהיסיבה יותר שי

יִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹעֵמד ְלנְֶגּדֹו ְוַחְרּבֹו ׁשְ ְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע  ַוְיִהי ּבִֽ  לּוָפה ִּבֽ
ינּו׃ְּבָידֹו ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלצָ  א ּכִ  ֵרֽ י ֲאִני ַׂשר ַוֹּיאֶמר 

א ְיהָוה ַעָּתה בָ  ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני  אִתי ַוִּיֹּפלְצָבֽ
 מסביר מדועוהוא  ,הפסוק הבא הוא קשור במסורת לפרק זהר ֶאל ַעְבּֽדֹו׃ ְמַדּבֵ 

הפרידוהו  ,שחלקוהו לפרקים לפי מיעוט דעתם ורק הנוצרים ,המלאך בא
א. וחברוהו לפרק הבא יִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפֵני ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבֽ    .ִוֽ

יִריְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע  ַוְיִהי ּבִֽ  כשפים נוראיים  מבחוץ צמוד לחומתה הבין שישחֹו ִּבֽ
ה "שהקב וצריך. בדרך הטבע השולא ניתן לכב, בהם שיריחו סוגרת ומסוגרת

והחרטומים  כמו שבמצרים הפיל את כל המכשפים. ניסים ומופתים היעש
נראה  ,'ה אה מולו את מלאךור, לדעת מה יהיה והתבונן. והתעלל במצרים

 הוא מלאך מיכאל' שר צבא ה"אמנם , ן"מטטרול שהוא מלאך "מדברי חז
 כיון שמקומו גבוה מאוד ורוחני ביותר, ן"י שהיה זה מטטרו"ונראה לי שאעפ

  ַוַּיְרא. התבונן לראותַוִּיָּׂשא ֵעינָיו   .ל כדי לדבר עם יהושע"נתלבש במלאך מיכא
ֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ַוּיֵ  ְּביָדוֹ  ְׁשלּוָפה ְוִהּנֵה ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבוֹ 

ינּוִאם ְלצָ  א. ד הקטרוג או מצד העזרהאם הוא בא מצ. ֵרֽ אּכִ  ,ַוֹּיאֶמר    י ֲאִני ַׂשר ְצָבֽ
להוכיח אִתי ַעָּתה בָ  אמר לו .ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפנָיו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו אִתי ַוִּיֹּפלְיהָוה ַעָּתה בָ 

על ו. רבן התמיד של מנחהק םלא הקרבת, שתי עבירות שגרמתם על. אתכם
. יכים כעת לשבת ללמוד תורהאתם צר. לילה זה לא זמן מלחמה. תורה ביטול
שאל אותו על . ביטול תורהגורמים ומלחמה צבאך יושבים לתכנן תכניות אתה ו

אל תתחשבן חשבונות . תורה בשביל לנצח ודלממה לעשות תשובה אמר לו ת
רק  באלא בין שהמלאך היהושע ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו  ַוִּיֹּפל. יםמיותר

 .ר ֶאל ַעְבּֽדוֹ ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדּבֵ . בשביל עוד משהו אלא ,לתת לו מוסר
ַעְל ֵמַעל ַרְגלֶ  ַוֹּיאֶמר ה ֹעֵמד ם ֲאֶׁשר ַאּתָ  ִּכי ַהָּמקוֹ ַׂשר ְצָבא ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל נַֽ

ן הוא הסביר לו שעצם הנוכחות שלו שם כבר . ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכֽ
. תחילה להתמוגג הקליפה של הכישוף שנעשה על חומת יריחו בשני הצדדיםה
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בשליחות אמר לו אני באתי . מה שצריך נגדה הוא קודש, הקליפה היא קליפה
והיות וכך התחילה הקליפה לקבל סדקים . מקוםה הבאתי קדושה ל"הקב

. בכשפים ואחרי כך יכלו להתבטל לגמרי וכך בסופו של דבר נפלה חומת יריחו
  . זה היה מסר חשוב ובשביל זה בא מלאך

א יִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבֽ , יש שני סוגי כשפים .ִוֽ
הם עשו כישוף של אור , מבחוץ סוגרתיריחו הייתה , ר מקיף ואור פנימיאו כנגד

, מקיף של קליפה שיקיף את החומה מבחוץ שאי אפשר יהיה לחדור אליה
כדי שלא יצא , אור פנימי שהקיף את החומה מבפנים בכישוף שלומסוגרת 

יריחו כולה . ח הכישוף יתפשט בכל העירוגם כדי שכמרגל מתוכם החוצה 
והאווירה וההשפעה של , החומה הייתה מכושפת משני צדדיה. מכושפת הייתה

עמוד על גבול ל 'היה צריך לבוא מלאך הו. הכישוף התפשטה על כל יריחו
  . להחלישם יריחו

  פרק ו

א יִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפנֵי ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבֽ אפשר ַוֹּיאֶמר ְיהָוה  .ִוֽ
ְד', שדבר בשם ה שפגש יהושע א המלאךשהו  ֶאת ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְרֵאה נַָתִּתי ְביָֽ

יִ  מלכה של יריחו היה . אלו שני דברים שונים לְיִריחֹו ְוֶאת ַמְלָּכּה ִּגּבֹוֵרי ֶהָחֽ
אמר . שגם אם יבטלו כישוף היה ממציא עוד שני כישופים. מכשף עצום מאד

כל הקליפה של יריחו נפלה תחת רגלך לו כבר נתתי בידך את מלך יריחו ו
ני גבורות יוכל אותם גיבורי חיל שעשו כל מ. רק צריך בצורה גשמית. ברוחניות

ח אל הפועל יש לעשות בצורה של אבל כדי שזה יתבצע ויצא מן הכ ,במעשיהם
ואור פנימי צריך את  והיות ויש כאן שני סוגי כשפים אור מקיף, ביטול הכשפים

ֹּכה ל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֵּקיף ֶאת ָהִעיר ַּפַעם ֶאָחת ֹּבֶתם ֶאת ָהִעיר ּכֹ ְוסַ  .שניהם לבטל
ֲהִנים ִיְׂשאּו ים׃ ְוִׁשְבָעה ֹכֽ ֲעֶׂשה ֵׁשֶׁשת יִָמֽ הם אילים  ִׁשְבָעה ֽׁשֹוְפרֹות ַהּֽיֹוְבִלים ַתֽ

ָארֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּתֹסּבּו ֶאת ָהִעיר ׁשֶ  ,זכרים עּו ַבע ְּפָעִמים ְוַהֹּכֲהִנים ִיְתְק ִלְפנֵי ָהֽ
ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָיִריעּו ָכל ָהָעם  ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ְּכָׁשְמֲעֶכם   ה ִּבְמׁשַֹּבּֽׁשֹוָפֽרֹות׃ ְוָהיָ

שבע הקפות נגד ם ִאיׁש ֶנְגּֽדֹו׃ ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְונְָפָלה חֹוַמת ָהִעיר ַּתְחֶּתיָה ְוָעלּו ָהעָ 
שבעת ימי  משה תקן לישראלוזה הסוד ש ,יש לו שבעה מקיפיםש האדםצלם 

הקיפו להחליש ולשבור את האור המקיף שוכדי . שבעת ימי אבלותחופה ו
ביום ו, שבעה ימים יףיש להק ,מאור המקיף שבקליפתם חומההכנענים סביב ל

כל מילה שאנחנו . פנימיהאור את השביעי כשיתבטל האור המקיף צריך לבטל 
אנרגיה יוצאת לנו מהגוף מהאור , מהפה אנו מוציאים חום מתוך הגוף מוציאים

ביום השביעי אחרי . בשבעת הימים לא תדברו מילה רק תקיפו לכן .הפנימי
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ם טצא מי, את הקול ווציאתבכך ש. גמרו ההקפות תצטרכו להריע כולכםתש
תבטלו הכשפים מהעיר וייבטל את האור הפנימי של הכישוף שאור פנימי 

  . היא תשקע כך שלא יישאר ממנה שום זכר. מה תבלע כמות שהיאהחוו
הדברים היו צריכים להיאמר . פה מוזכר יהושע בשם בן נוןַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 

, האחרונה שבשם' כי יהושע הוא פני לבנה צד המלכות ה, דרך יהושע אליהם
יהושע בן , רי בינהן שע"הראשונה סוד הבינה שיש בה נו' אבל הוא מתחבר לה

' הוא היה מחובר בתוקף גדלותו לאות ה, נון שהוא ההא האחרונה פני לבנה
בן נון . לאביו קראו נן לא נון. לכן נקרא בן נון. ן שערי בינה"הראשונה שהיא נו

כי כשמשה סמך את ידו . הכוונה שהוא מיוחס לנון מתחבר אליה לא בתור בן
. הוד- גבורה- הולך עם הבינה בקו אחד בינה וההוד, עליו הוא קיבל מהודו עליו

וכשהוא קיבל את ההוד ממשה הוא עלה עם זה עד למעלה והתחבר אל הבינה 
זה גם הסוד שכשהוא שלח את המרגלים כתוב יהושע . ן שערי בינה"ונהיה בן נו

גם , ן כי כדי לבטל את הקליפה מוכרחים היו את סוד חמישים שערי בינה"בן נו
, ת השפע שזה דרך הבינה יגיע ויבטל את הדברים האחריםה נותן א"כשהקב

ֶאל ַהֹּכֲהִנים ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְׂשאּו ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית , לכן כתב ויקרא יהושע בן נון
ה׃ ַוֹּיאֶמר ֲהִנים ִיְׂשאּו ִׁשְבָעה ֽׁשֹוְפרֹות ֽיֹוְבִלים ִלְפנֵי ֲארֹון ְיהָוֽ ֶאל ָהָעם  ְוִׁשְבָעה ֹכֽ

הִעְברּו וְ  ֲעֹבר ִלְפנֵי ֲארֹון ְיהָוֽ והארון יהיה מוקף כמלך . ֹסּבּו ֶאת ָהִעיר ְוֶהָחלּוץ יַֽ
ְׂשִאים ִׁשְבָעה ֽׁשֹוְפרֹות  .בגדוד ֲהִנים ֹנֽ ֱאֹמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ְוִׁשְבָעה ַהֹּכֽ ַוְיִהי ֶּכֽ

אֲ  ְקעּו ַּבּֽׁשֹוָפרֹות ַוֽ ְברּו ְוָתֽ ם׃ ַהּֽיֹוְבִלים ִלְפֵני ְיהָוה ָעֽ ֲחֵריֶהֽ רֹון ְּבִרית ְיהָוה ֹהֵל ַאֽ
ְקֵעי ַהּֽׁשֹוָפרֹות ָחלּוץ ֹהֵל ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ֹּתֽ ָארֹון ָהלֹו  ,ְוֶהֽ ֲחֵרי ָהֽ ְמַאֵּסף ֹהֵל ַאֽ ְוַהֽ

אמנם , נקראו מאסף' נראה שכל ישראל שהלכו אחרי ארון ה ְוָתקֹוַע ַּבּֽׁשֹוָפֽרֹות
אבל לא מצינו , ן שהיה מאסף לכל המחנותי כתב שהמאסף הם שבט ד"רש

וקרא לכל , או יהושע  שישנו את מקומם ללכת אחרי הארון בדווקא' שאמר ה
ודע . העם ההולכים אחרי הארון מאסף להבדילם מהחלוץ שהלכו לפני הארון

אור פנימי ' יחכי לפי סודם של דברים תקיעה היא בחינת אור מקיף ותרועה ב
שנה התרועה הכוללת שברים עמה מוקפת בתקיעה ולכן בתקיעה של ראש ה

והכהנים והמאסף תקעו רק תקיעה בלי תרועה כי רק הקיפו  ,מלפניה ומאחריה
א הכולל כל ישראל  ְוֶאת ָהָעם ,'לבטל אור המקיף של הקלי ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר 

א ַתְׁשִמיעּו ֶאת ֽקֹוְלֶכם, אור פנימי' בחיָתִריעּו  ֽ א יֵֵצא ִמִּפיֶכם  'כדובתפילות ו ְו ֽ ְו
ַעד יֹום ָאְמִרי ֲאֵליֶכם ָהִריעּו  ,כי כל דיבור מעורר את אור הפנימי, של חולין ָּדָבר

ם יֹעֶתֽ ' שזה היה ביום השביעי שהוצרכו לבטל גם את אור הפנימי של הקלי. ַוֲהִרֽ
בטל הראשון משבעת ל ַוַּיֵּסב ֲארֹון ְיהָוה ֶאת ָהִעיר ַהֵּקף ַּפַעם ֶאָחת .י התרועה"ע

ֲהִנים ֶאת  המקיפים ה׃ ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוִּיְׂשאּו ַהֹּכֽ ַּמֲחֶנֽ ַּמֲחנֶה ַוָּיִלינּו ַּבֽ ַוָּיֹבאּו ַהֽ
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ְׂשִאים ֲהִנים ֹנֽ ה׃ ְוִׁשְבָעה ַהֹּכֽ ְבִלים ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה  ֲארֹון ְיהָוֽ ִׁשְבָעה ֽׁשֹוְפרֹות ַהֹּיֽ
ְלִכים הָ  ֲחֵרי ֲארֹון ֹהֽ ְמַאֵּסף ֹהֵל ַאֽ ָחלּוץ ֹהֵל ִלְפֵניֶהם ְוַהֽ ְקעּו ַּבּֽׁשֹוָפרֹות ְוֶהֽ לֹו ְוָתֽ

לבטל המקיף ְיהָוה ָהלֹו ְוָתקֹוַע ַּבּֽׁשֹוָפֽרֹות׃ ַוָּיֹסּבּו ֶאת ָהִעיר ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ַּפַעם ַאַחת 
ַּמֲחֶנה ּכֹ  ,השני משבעת המקיפים יםַוָּיֻׁשבּו ַהֽ ובטלו לששת  ה ָעׂשּו ֵׁשֶׁשת יִָמֽ

ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַוָּיֹסּבּו ֶאת ָהִעיר ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה    ַוְיִהי.המקיפים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוַּיְׁשִּכמּו ַּכֽ
ים ְבבּו ֶאת ָהִעיר ֶׁשַבע ְּפָעִמֽ לבטל המקיף השביעי  ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַרק ַּבּיֹום ַההּוא ָסֽ

בלה מששת המקיפים כי השביעית היא בסוד מקבלת וכמו להבדיל והכח שק
אנו שבע  בהושענא רבא שלאחר הקפה אחת בל יום מימי הסוכות מקיפים

  .פעמים
ֲהִנים ַּבּֽׁשֹוָפרֹות ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל הָ  ְקעּו ַהֹּכֽ ְיִהי ַּבַּפַעם ַהְּׁשִביִעית ָּתֽ כולל  ָעםַוֽ

י  ,לאחר שהתבטלו כל האורות המקיפים, ר הפנימי לבטל האו ָהִריעּו ,הכהנים ִּכֽ
יר׃  יהָוהָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת ָהִעֽ ְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַלֽ זה צוה  ְוָהֽ

ובפרט  ,יהושע מדעתו כיון שהיא העיר הראשונה הנכבשת ודומה לביכורים
, ראל ומשה בראשםופחד שיגעו במוקצה שכבר אסרו חכמי יששנכבשה בשבת 

אבל לא רק בגלל שנכבשה בשבת כי על השבת נאמר קודש היא לכם ואמרו 
מה שהותר בשבת זה רק להרוג את אנשי  .ל היא קודש ואין מעשיה קודש"חז

אנשי העיר אם אבל , לצורך ההרג של אנשי העיררק  הותר לגעת העיר ובחפצים
ר להם אתם לא נוגעים מראש אמולכן . הם מוקצהכי מתו אין לגעת בחפצים 

  . 'בכלום הכל חרם לה

ְחֶיה ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבַּבִית ִּכי ֶהְחְּבַאָתה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר  ַרק ָרָחב ַהּזֹונָה ִּתֽ
ְחנו ְוַרק  .פטפטו ביצרם ושמרו על קדושתם קראם מלאכים ולא מרגלים כי ּ, ָׁשָלֽ

ן ֲחנֵה ִיְׂשָרֵאל ַקְחֶּתם ִמן ַהֵחֶרם ְוַׂשְמּתֶ ַּתֲחִרימּו ּולְ  ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶּפֽ ם ֶאת ַמֽ
ֲעַכְרֶּתם אוֹ  יהָוה אֹוַצר    ְוֹכלֽתֹו׃ ְלֵחֶרם ַוֽ ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל ֹקֶדׁש הּוא ַלֽ

כי הכל נכלל בחרם  , אין במשמעותו להתיר להם בגדים וכלי עץ. ְיהָוה יָֽבֹוא
 רולכן נענש עכן גם על האדרת שע ,והשאר השחיתו' לי מתכת הובאו אוצר הוכ

ּיִ  בפיהם ַוָּיַרע ָהָעם ָפרֹות ַוְיִהיַוֽ ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוָּיִריעּו ָהָעם  ְתְקעּו ַּבּׁשֹֽ
חֹוָמה ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאי ִּיְלְּכדּו ֶאת ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִּתֹּפל ַהֽ ׁש נְֶגּדֹו ַוֽ

ַּיֲחִרימּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמּנַעַ  יר׃ ַוֽ ה ר ְוַעד ָזֵקן ְוַעד ׁשֹור ָוׂשֶ ָהִעֽ
ֶרב׃  ֲחמֹור ְלִפי ָחֽ בשבת כי לא הותרה רק הריגת הבהמות את  ונראה שלא הרגוַוֽ

  .הכנענים בשבת והרגום למחרתו

ִאָּׁשה ַהּזֹונָה  ְוִלְׁשנִַים ְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֹּבאּו ֵּבית ָהֽ ֲאנִָׁשים ַהֽ ָהֽ
ּה׃  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעֶּתם ָלֽ ִאָּׁשה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ַּכֽ כי טבעו בביתה ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ֶאת ָהֽ
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ְמַרְּגִלים ַוָּיֹבאּו הַ . בטרם ינזקו והוצרכו שיוציאום מהר, יחד עם החומה ְּנָעִרים ַהֽ
ַוֹּיִציאּו ֶאת ָרָחב ְוֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ְוֶאת ַאֶחיָה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל 

אלא שהם רצו , הנערים היו מבוגרים בסביבות גיל שמונים ִמְׁשְּפחֹוֶתיָה הֹוִציאּו
רת הטוב לאדם זה סוד הכ. מתוך הכרת הטוב שהיה להם לרחב כנערים בזריזות

ל .שעזר לך ֲחֵנה ִיְׂשָרֵאֽ הבגדים , י שגוי לא היה מטמא"כי אעפ ַוַּיִּניחּום ִמחּוץ ְלַמֽ
ְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַרקְוָהעִ  .שעליהם נטמאו טומאת מת ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב   יר ָׂשֽ

ה׃ ְתנּו אֹוַצר ֵּבית ְיהָוֽ ֶאת ָרָחב ַהּזֹוָנה ְוֶאת ֵּבית ָאִביָה ְוֶאת  ּוְכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת ְוַהַּבְרֶזל נָֽ ְוֽ
ֱחָיה ְיהֹוֻׁשעַ  ואמר החיה כי נתן לה חיים , והיה לו לומר השאיר ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ֶהֽ

שנשאה לאשה כי היה בה חלק מנשמת אשת פוטיפר כאמור שזכתה לגדל 
 בביתה את אסנת שנשאה יוסף ומזרעה יצא יהושע ולכן הוצרך לישאנה לאשה 

יהושע בנות שמהן יצאו גדולי ישראל ילדה לשזכתה ש ַוֵּתֶׁשב ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ֶהְחִּביָאה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשַלח  .בכל הדורות ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ,כהנים ונביאים

היה אפשר  ,הכנעני אומות תהיות והיא לא הייתה משבע .ְיהֹוֻׁשַע ְלַרֵּגל ֶאת ְיִריֽחוֹ 
 . ולישאנה השאיר אותה ולהציל אותהל
ה ֶאת נֵי ְיהָוה ֲאֶׁשר יָקּום ּוָבנַָוַּיְׁשַּבע ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש ִלפְ "

ִּבְבֹכרֹו  .בכל מקום שהוא בשם יריחו ֶאת ְיִריחוֹ  ,בכל שם שהוא ָהִעיר ַהֹּזאת
י מי שיעשה דבר כזה כל בניו ימותו מהבן הבכור  ".הָ ְייְַּסֶדָּנה ּוִבְצִעירֹו יִַּציב ְּדָלֶתֽ

ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע . כשהוא יתחיל ועד הבן האחרון כאשר יסיים את הבנייה
ֶרץ רבותינו אמרו שבשעה שכבש יהושע את יריחו ואמר  ַוְיִהי ָׁשְמעֹו ְּבָכל ָהָאֽ

כל אלא ש. ה מולוברור שכל אחד יעל. הכוונה מולואם . מה יש נגד. איש נגדו
ואמרו . אחד עלה מול הקליפה שהייתה בצד השני שהייתה מכוונת להפריע לו

מסביב לכל חומת יריחו היו מגרשי כדורגל כי מגרש הכדורגל מפיץ טומאה ש
הוא אחד מהקליפות הקשות של העבודה זרה שהיו ליוונים כי , למי שדורך עליו

 ,טיפשי הואכדורגל המשחק למרות ש, ביריחושבאותה שעה עבדו אותם גם 
אנשים נמשכים אליו בגלל שיש בו שטן ויצר הרע , תופסת של ילדים מבוגרים

וגמת כד המשחקיםמספר בו ת המשחקצוריש כללים בבגלל זה . של עבודה זרה
יהושע  ,אומר המדרש שבשעה שיהושע והעם עלו איש נגדו. הקליפה למעלה

. "לאדון הכלעלינו לשבח "את  ותיקן, השתטח על האדמה של מגרש הכדורגל
וזה . עד אין עוד. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

, אם לא ישובכל אדם שהתעניין בכדורגל , דבר חשוב מאוד שאדם צריך לדעת
וצריך להזהיר , אסור לשמוע או להתעניין בזה. של עבודה זרה שמץיענש על 

  . אחרים לברוח מזה
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, שהיה מיליונר חשמל הגיע אלי מנהל של רשת מוצרי, ארצות הבריתב בהיותי
תלמיד חכם ירא שמים מקפיד על , הוא חילק כל שנה כמה מיליונים לצדקה

בבדיקה שערכתי מצאתי . ירדו לי שבזמן האחרון רווחיואמר ו. קלה כבחמורה
החנויות שהפעיל עיקר המסחר בהן כי . עבודה זרהשמץ שמענישים אותו על 

בשביל הסילבסטר . כל הגויים היו קונים ממנו במיליונים. יה בחודש דצמברה
 כדי להרוויח לקראת אידם אמרתי לו שהוא מחכה כל השנה. וסוף השנה שלהם

היות ו. אמרתי לו שהוא נהנה מיום אידם. זה עבודה זרה שלהם. בימים אלו
א בעולם כאן ולדין וחשבון לקחת ממנו משמים והוא אדם ירא שמים רוצים 

אחרי כמה . הבין מדברי שאין ברירה אלא לסגור את העסק. הבא כדי שיהיה נקי
יתי שלא משנה אם ורא. ן"לנדל גם שהמצב קשה יותר ועברלי חודשים אמר 

כל עוד הוא לא עזב את העסק ההוא הוא נשאר עם הכתם , יעבור למשהו אחר
בא אלי אחרי שנה . ישל העבודה זרה הם רוצים לנקות את זה פה כדי שיהיה נק

. רצה לעבור לפשיטת רגלו ,הפסידן "כל העסקאות שעשה בנדל, נוספת שבור
אמרתי לא שלא יעשה זאת מחשש שאולי חלק מהעסקים לא היו לגמרי חוקיים 

אמר  ד"אמר שהעו. תרע לו יותר משתועיל ואולי התוצאה של פשיטת הרגל
ת דרכים ואיבד עין היה עברו חודשיים הוא עשה תאונ. שזה הפתרון היחידי

הממשלה בדקה , כ פשיטת הרגל נכנסה לתוקף"אח ,תקופה בבית חולים ויצא
את התיקים שלו ונפל בידי חוקרת שחיפשה איפה להפיל אותו ומצאה כמה 

, יצא איבד את כל רכושו, נכנס לבית סוהר לתקופה של שנה או יותר, סעיפים
באתי לבקר אותו בכולל . תהאדם הזה יושב אברך לומד בכולל חי בצניעו

אתה זוכר בגלל עבודה זרה . אמרתי לו אשריך. ראיתיו יושב על הגמרא ולומד
של  שמץכ הרבה שנים נהנית מ"כ. כמה ניקו לך רוצים אותך נקי בעולם הבא

הכסף שהייתה בתוכו שמחה מו, בריאות, בודה זרה אז גבו גם דרך בית סוהרע
שבשמים ניקו  אמר שהוא יודע. שליו, גוע האדם היה שמח היה ר, של יום אידם

בימים בתענוג כמו המשיך ללמוד ו, אותי לטובתי מה שווה העולם הזה
  .כתיקונם

  .פרק ז

י ִיְׂשָראֵ " ֶבן ַזְבִּדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה  ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ל ַמַעל ַּבֵחֶרםַוִּיְמֲעלּו ְבנֵֽ
ַחר ַא לִמן ַהֵחֶרם ַוִּיֽ  ,ונקרא כן. נחשבארמית תרגומו עכן . "ף ְיהָוה ִּבְבנֵי ִיְׂשָרֵאֽ

עם תמר לקראת סיום היה שהיה גלגול אונן שבשכבו , זרח היה סבושבגלל 
שניהם באו בגלגול ו ,זה חטא חמור. גומר בחוץ כדי שלא תכנס להריון ממנו

גם אם ו. הקודם םגלגולאבל עם כתם החטא מ היו צדיקים גמוריםש פרץ וזרח
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הוא צריך לתקן את הפגמים של , האדם כרגע צדיק קדוש עליון בלי שום פגם
על  קשרה שהמיילדת כותבתזה הסוד שהתורה . מים על ידי נסיוןהקוד יוגלגול

יותר גדול היה פשעו כי  של אוננות אדוםכתם יש לך  לומר לו, ידי זרח חוט שני
כי חוט , קראו לו זרחו ,משיךשאחיו מת בגלל עוון דומה והראה שכיוון אחיו מ

. כיון שהיתה רחב גלגול תמר נמצא גם ביריחו וסוד חוט השני. השני זורח
יש תקוה  כי. חוט השני הזה תקשרי בחלון תקותאת , לרחב מרגליםו האמרו

ותקנו פרץ וזרח את . ביריחו דרכך נמצא, שניהחוט  סוד שזה של זרח לתיקון
 ,מספיק נולא נתק הועמדו בנסיון על פגמיהםשלא  אבל כיון, ער ואונן בצדקתם

אבל פרץ שחטא בינו לבין , וזרח שחטא דרכה בגלגול קודם שב עתה לתקן
ופגם הברית הוא בבחינת נחש הנמצא , עצמו טרם שב לתקן עד ימי השופטים

וכיון שנתקן בחלקו על ידי זרח שהיה צדיק הפך מנחש בלשון  בברית הפגום
רמית שהיא אחוריים של לשון הקודש שהוא חלש הקודש לעכן שהוא נחש בא

אם הוא ו. שיקראו לו עכןו הורישמו בפה , שהוא גלגולו ועכן, מבחינת נחש
לתקן את פגם זרח בשלימות הוא היה יכול , היה עומד בכל הפיתויים האלה

הוא גם גנב בחרם בזמן , בל הוא פגם לא רק בחרםא, כשם שתמר נתקנה ברחב
בימי גם הוא חטא  .אל במלחמתם במדבר עם אנשי ערדכשהחרימו ישר. משה
אפילו שמעל בחרם לא היה כעס על ישראל כי הם , אלא שבזמן משה, 4משה

עם ישראל לא נענש בגלל , לפני שעברו את הירדןו. עוד לא עברו את הירדן
, ונו גרם לכעס על כל ישראלעו ואחרי מעבר הירדן. יחיד שעשה דברים בסתר

  .ביריחו מקום שיכל לתקן ופגם שם שענשו גדול יותרמה גם שהיה זה 

 רות המואביהו, שהיה גלגול הרע של ערמחלון ו, ונבזמן השופטים באו לתקו
של  גלגול הרעכליון שהיה ו. כשהתחתנה עם בועז ,ותותיקנה א שהיתה אלמנתו

חזרת ערפה ו, לא נתקן, שהיתה לו הזדמנות לתקן בהיותו עכן ולא תיקןזרח 
, שמחלו לו, להמחלון מלשון מחי. ם מעידים על כךיהשמותלכן גם ו. לעמה

, עובד כי מחלון חזר בגלגול. משיח לעולםגיע ידרכו ולכן . וכליון מלשון כליה
 אם אדם זוכה לתקן כי,  שממנו יצא משיח הוליד את ישי וישי הוליד את דודש

של בטל את הנחש שי משיחגימטריה הופך לנחש דקדושה הוא , את הנחש
לומר שנחש , התנינים האחרים שבלע את, ןסוד התנין שעשה אהר זה. הקליפה

ונראה לי שנצוצות הקדושה שנפלו ( .דקדושה יבטל את כל הנחשים של הקליפה

עם למעלה חזרו בזרח הכושי שבכחם בא להלחם  ,ובכליון מאונן ולא נתקנו בזרח ובעכן

קנם אסא בתפילתו ונצחם והשיב ותי, כמפורש בדברי הימיםבישראל ממליון לוחמים 

  )  ו רופאמהנצוצות לשרשם ולכן נקרא אסא שתרגו
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 'העכן כשפגם ו, בחירהובידי האדם ה, לכל דבר יש שורש וסיבה ואין מקרה
יש להם , כולים לחכות בשמיםי, על המקוםהענישם אבל לא , כעס על ישראל

הם , בסדר םה אבל כל עוד עם ישראל מצד עצמם, תיימצאו משהו מ, סבלנות
משהו צריך . שיש להם אחריות קולקטיביתלא ישלמו בגלל היחיד למרות 

  . במלחמת העי וקרה דבר כזה. את כל הדברים כולם ואפשר יהיה לגלגל בגללש

יִריחֹו ָהעַ ְיהוֹ  ַוִּיְׁשַלח" . אל העין המשיכו, הריחכי מיריחו סוד י ֻׁשַע ֲאנִָׁשים ִמֽ
ֲאֶׁשר  יָהעַ הלכו לאבל כאן , שנקרא עין ממשבנחלת יהודה  מקוםאמנם ישגם 
כיון שעכן פגם בעין  אבל, היו צריכים לנצח, העין היה מתוקןאם וִעם ֵּבית ָאֶון 

, העיבמלחמה עם של ישראל אבדה  נםעי, "בשלל וארא"כמו שהוא אומר 
שהוא יאיר בן מנשה שהיה שקול כשלשים וששה איש רובה של סנהדרין 

מקום ובית אוון זה . לא עיהידיעה ו' בהעי הכתוב ולכן . העיני העדהנקראים 
ית ֵאלוזה , אוון ושקרמלשון , עבודה זרה בית אל זה המקום ו .יָהעַ  ,ִמֶּקֶדם ְלֵבֽ

. העינמצא  ממזרח אליו, "ראשונהללוז שם העיר  ואולם"שקרא לו יעקב אבינו 
. מדת מולהאיפה שיש קדושה הקליפה עו. היםכי תמיד זה לעומת זה עשה האל
אז היות וכבר יש מקום כל כך גדול שנקרא . תמיד המשקל צריך להיות זהה

היא נמצאת ממזרח , "בית אוון"הקליפה שמתמודדת איתו נקראת , "בית אל"
אותה עין היא . ישראל עשל שמ' זה הע, הםיהמבדיל בינ. בתהבקר. אליה

ישראל איבדו את וכש. לחס ושלום משהו אחר, אחד' אלוקינו ה' מבדילה בין ה
כל זה  ,בבית אלם אחר כך לעגל שעשה רחבעם רהזאת זה גבמלחמה העין 

 .חילת השרשרת בנקודה של העיבתעכשיו אנחנו . זו שרשרת, קשור אחד לשני
שפגם עכן כאבל . היו יכולים להצליח גם בעין, אם הריח היה מתוקן. זה עיניים

ישראל חשבו שהם הולכים ו. והוא מעל על ידי העין של, ומעל בחרם של יריחו
אבל יהושע שלח לרגל את המקום כי לא , הבינו מה זה ריח ומה זה עין כי, להעי

ענן כבוד שילך היה  ולא, לך לפניהםכי ארון הברית יותר לא ה, ם על הנססומכי
לשלוח  חייבים, אין סומכים על הנסו, בדרך טבעית להלחםהם צריכים , לפניהם
, ם רק ילכו ישר הם ינצחואו ,תם והולך איתם במחנהאי' נכון שה. מרגלים

כי גם אם יצליחו . כדי לא לסמוך על הנס, צריכים ללכת לפי גינוני המלחמה
מפחיתים לו , כל מי שנעשה לו נס. יאבדו את הזכויות שלהם, ויזכו בנס
ַוָּיֻׁשבּו ֶאל  .והוא שלח מרגלים, אז צריכים להתלבש בדרך הטבע. מזכויותיו

אְמרּו ֵאָליוְיהוֹ  ֲעלּו ל ָהָעם ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אַאל יַַעל ּכָ  ֻׁשַע ַוֹּיֽ ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש יַֽ ֹו ִּכְׁש
ָּמה׃   והלא בין ויש להביןְויַּכּו ֶאת ָהָעי ַאל ְּתיַַּגע ָׁשָּמה ֶאת ָּכל ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהֽ

אלפיים או , שיחליטו .שליש יותרשל  זה פער גדול, שת אלפיםשללאלפיים 
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הם ראו . הם הסתכלו על הדברים מבחינה רוחניתוהענין הוא כי  .שת אלפיםשל
. עינייםבבחינת אבל כיוון שזה , קצת חיילים לשםלשלוח  שמספיק, עיר קטנה

 מקום של תפיליןנמצאת בהעין השלישית כי  ,יש לנו שתי עיניים שהם שלשאז 
אז הם אמרו צריך כאלפיים  ".ךוהיו לטוטפות בין עיני"של ראש שעליה נאמר 

נצרף את העין  אם. שת אלפים אישכנגד שתי העיניים הגשמיות או כשלאיש 
כי מעט  .כי המספר תלוי בסוד המקום ולא בכמות האנשים בלבדית לישהש

ֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכׁשְ  .המה יֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַוָּינֻ ַוַּיֽ יש להבין ו .סּו ִלְפנֵי ַאְנֵׁשי ָהָעֽ
 .לספור ולא ידעוכי  ,שלשת אלפיםכלא למה לא כתב את המספר המדוייק א

. כמו שלשת אלפים קוליםהיו ש תםמעלבאבל  והענין הוא כי היו אלפיים איש
שהכח שלהן , אנחנו צריכים שתי עיניים, באמרם. תחלהכוונו מוזה מה שהם 

  . שלושת אלפיםכאלפיים או כאז זה . כמו שלש עיניים

כמו שאמר . סכנהגורם ל זהו. אסור למנות את עם ישראליאור הענין כי וב
כופר  ישכי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו א"ה בתורה למשה "הקב

 ספרוכשדוד המלך  ."בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם' נפשו לה
 ותםא לספור אפשר אי בהמות אפילוכי  .מאוד קשה למגיפה גרם, ישראל את
משקלם או  לפי אלא. הראשים לפי פרות קונה לא אדם. שלהם הראשים לפי

 בכלואם , לבשר או לחרישה אותן לוקחים אם תלוי, שלהן הכח בגללאו  ,גדלם
 את לספור אפשר אי, האדם בני אצל, ראשים לומר אפשר עוד בהמות אצל זאת
 שקול נרלגוכל . טפשים עשרה אחד ששווה חכם יש. םהראשי לפי האדם בני

 בהשקעה, שלו ברמה, שלו בידע תלוי, כמה מאות או אלפים חיילים כנגד
 אםו. הראשים לפי הולכים לא', וכדו הצבא את לנהל במקצועו, בו שהשקיעו

 בישראל אדם כל. רוחנייםעניינים ב וכמה כמה אחת כך על גשמיים בדברים
ויש  ,ה אחתערכש נשמה יש ,נשמתו קדושתו תורתו ומעשיו גודל לפי ערכו

 כלש. דולרים של לשטרות עניין זה לדמותגם  אפשרו, שערכה כנגד כמה וכמה
 שכתוב המספר לפיהוא  השטרערך  זיהויו, וגודל צבע אותודומים ב השטרות

 אסור לכן, ולא משלמים לפי מספר השטרות. או לפי התמונה שעליו, עליו
 ערכם את יודע לאו, מישראל אנשים עשרה רואה דםא. ישראל את לספור

 אםו. השטרותמספר  לפי סופר לפי הערך ולא אתהש שטרותכדוגמת ה ,האמיתי
, טעות מספר הוא הזה שהדבר ספק אין, מספר גופם לפי ישראל את סופר אתה

 רוח כשישו. לנגף ושלום חס םרוג וזה ,ערכם הרוחני לובלבל למעלה שגורם
 יעזור לא זה. האדם תשמנ על הספרה את רואים. נכון לספור יודעים, הקודש
 צריך כי, לבד קדיש איתו ואמרוי עשרה כמו ששווה אחד יקחו לא, מניין בשביל
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ובמדבר שישראל נמנו לפי גופם לא נמנו הם . אחר משהו זה, הגופים לפי מספר
. העיניים סוד זה שהעי יודעים אנחנו, ליהושע אמרו והמרגלים .אלא שקליהם

נענים שבתוכה הוא מעט ולכן בדרך הטבע וערך הרוחני של נפש קליפת הכ
 מספיק אנשים עיניים אבל היות והם בבחינת, מספיקים מעט בני אדם לכבשה

 כאלפיים"דבריהם   זה, שלש של כח להן שיהיה שצריך עיניים שתי של בסוד
 לא שהריח ידיעה חוסר, אחת. טעויות שתיכאן  היו אבל. "אלפים שתכשל או

 שיהושע היתה חמורה והיותר השניה הטעותו. יותר מוגבר כח צריכיםו, נתקן
והיות והכנעני אז בארץ ולא נתבטל כחם שהיה אמור להתבטל  .איתם הלך לא

ועכשיו , רק לאחר ארבע מאות שנה שנאמרו לאברהם בברית בין הבתרים
שהקדימו מאה וחמישים שנה לפני הזמן היה מוכרח שיהושע במעלתו תמורת 

יצא עמהם בראש כל , בידו שהיה תמורת המטהמשה ובכידון המיוחד ש
   .המלחמות כדי שיוכלו לנצח

ִׁשי מספר מועט שכזה אמר כשלשים על  ם ְוִׁשָּׁשה ִאיׁשַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁש
י אדם ר שלא היו שלשים וששה איש אלא בנלומ ,הערך' וששה איש בהוספת כ
ן מנשה בלבדו שהיה שקול בה יאיר ל שהיה ז"ואמרו חז ששקולים כמספר הזה

ִּיְרְּדפ .שהם עיני העדה 7כנגד שלשים וששה איש כרובה של סנהדרין ּום ִלְפֵני ַוֽ
שעליו נלחמו ישראל לכבשו ואמר לנו הכתוב מקומו לומר שישראל לא  ַהַּׁשַער

נהגו בטכסיסי המלחמה להקיף החומה ולהלחם מכמה צדדים ולדלל כח 
ונראה שכוון . ביחד בזמן אחד כי סמכו על נצחונםהאוייב בכמה מלחמות 

' להודיענו שישראל היו בגלל מעל החרם לפני שערי הקדושה שהיא ספי
 ַוַּיּכּום ַּבּמֹוָרד א הנקראים כלים שבורים"הם צד הסט ַעד ַהְּׁשָבִרים המלכות

ִיםַוְיהִ  ,על נפילתם ָהָעם ְלַבב ַוִּיַּמס היורד לקליפות שמחוץ לשערי המלכות  י ְלָמֽ
ַעל ָּפָניו ַאְרָצה ִלְפנֵי ֲארֹון ְיהָוה ַעד  ָתיו ַוִּיֹּפלַוִּיְקַרע ְיהֹוֻׁשַע ִׂשמְ  .מפחד העתיד

ם׃ ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּהָהֶעֶרב הּוא ְוִזְקנֵי ִיְׂשָרֵאל וַ  ֲעלּו ָעָפר ַעל ֹראָׁשֽ ' ה, ֲאֹדָני ְיהִוה ַּיֽ
  ,ְיהִוהדרך ספירת הבינה הגקראת  ֹדָניאֲ  המשפיע בספירת המלכות הנקראת

ֲעַבְרּתָ  ֲעִביר את החלוץ שיאיר בן מנשה שנפל היה מהם ָלָמה ֵהֽ את  תשעת  ַהֽ
כי חשב שנפלו בגלל שאינם " העם"קראם  ֶּזהֶאת ָהָעם הַ  השבטים וחצי

נּו ְּביַד ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת ֹאתָ  מתוקנים בגלל ערב רב שנשמותיהם מעורבים בהם
ֲאִביֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו וַ ָהֽ  ןֱאֹמִרי ְלַהֽ ִּבי   "העם"עד שהיו נתקנים  ּנֵֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדֽ

כיון ליחד שם היסוד שהאיר בו כיון שהיה מזרעו של יוסף עם השכינה ֲאֹדנָי 
שהוא גם לשוןם בקשה וגם לשון חיבור ִּבי ֲאֹדָני  ותפס לשוןֲאֹדָני הנקראת 

יוָמה ֹאַמר ַאֽ  .ֲאֹדָנישם שבתוכו יהיה  ְיָבֽ כיון . ֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפ ִיְׂשָרֵאל ֹעֶרף ִלְפֵני ֹאֽ
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אליו שהוא ביסוד המקבל " מה"למשוך אור מספירת התפארת הנקרא 
ואשפיע  ֹאַמר ,ה"ואמר תזכני למשוך משם מ מהתפארת להשפיע בשכינה

ְּכנֲַעִני ְוֹכל יֹֽ  כי אחרת ,בשכינה ְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְונַָסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת ְוִיְׁשְמעּו ַהֽ
ה היא  .ְלִׁשְמ ַהָּגֽדֹול ותשפיע ֲעֵׂשהּתַ " מה"ובבקשה שם  ְׁשֵמנּו ִמן ָהָאֶרץ ּוַמֽ

לך יש את היסוד , ה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֻקם ָלַוֹּיאֶמר ְיהוָ  ."שם"המלכות הנקראת 
יַאָּתה ֹנפֵ  ָלָּמה ֶּזה "מה"שמקבל את שם  ָחָטא ִיְׂשָרֵאל ְוַגם  אבל .לקבלם ל ַעל ָּפנֶֽ

ֲחׁש ְנבּו ְוַגם ִּכֽ ְקחּו ִמן ַהֵחֶרם ְוַגם ָּגֽ ְברּו ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹוָתם ְוַגם ָלֽ ּו ְוַגם ָעֽ
ם׃ ְיֵביֶהם ֹעֶרף ִיְפנּו ָׂשמּו ִבְכֵליֶהֽ ְכלּו ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני ֹאֽ א יֻֽ ְיֵביֶהם  ְו ִלְפנֵי ֹאֽ

א אֹוִסיף לִֽ  א ַתְׁשמִ ִּכי ָהיּו ְלֵחֶרם  ם׃  קֻ  ידּוְהיֹות ִעָּמֶכם ִאם  ִּקְרְּבֶכֽ  ם ַקֵּדׁשַהֵחֶרם ִמֽ
ַמְרּתָ  תזמן ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ֹכה ,ְלָמָחר תתכוננו ִהְתַקְּדׁשּו ֶאת ָהָעם ְוָאֽ ָאַמר ְיהָוה ֱא

א תּוַכל ָלקּום  כי עכן היתה נשמתו מישראל ולא מערב רב לֵחֶרם ְּבִקְרְּב ִיְׂשָראֵ 
ְיֶבי תפארת לא ישפיע ביסוד שיקום וישפיע ה' ישראל העליון בחיכי  ִלְפֵני ֹאֽ

יְר  בשכינה ם׃ ַעד ֲהִסֽ ִּקְרְּבֶכֽ  ְלִׁשְבֵטיֶכם ְוָהיָה ַהֵּׁשֶבטְוִנְקַרְבֶּתם ַּבֹּבֶקר  ֶכם ַהֵחֶרם ִמֽ
ר ִיְלְּכֶדָּנה ְיהָוה ִּתְקַרב ַלָּבִּתים ְוַהִּמְׁשָּפחָ  ,ַלִּמְׁשָּפחֹותּו ְיהָוה ִיְקַרב ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנ  ה ֲאֶׁשֽ

ים׃ ְוָהָיה  .הם בתי אב שמסתעפים בשבט ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְקַרב ַלְּגָבִרֽ
יחיד כי רק החוטא ישרף אבל אמר ישרף לשון  ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ֹאתוֹ 

ִּכי ָעַבר ֶאת ְּבִרית  ,הבהמה והכלים שהם כרגלי הבעלים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לוֹ  ,לא בניו
י עָ  ,א יקבל מהתפארתלופגם ביסוד ש ְיהָוה לְוִכֽ שגרם נבלה  ָׂשה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאֽ

ַוַּיְקֵרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשָבָטיו ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר   .בעם ישראל שניגפו לפני העי
ה׃ ב ְקרֵ ד ֵאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַוּיַ ִמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ַוִּיְלּכֹ ַוַּיְקֵרב ֶאת  ַוִּיָּלֵכד ֵׁשֶבט ְיהּוָדֽ

י׃ ֶאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַלּגְ  ָּלֵכד ָעָכן ֶּבן ַלְּגָבִרים ַוּיִ ַוַּיְקֵרב ֶאת ֵּביתֹו  ָבִרים ַוִּיָּלֵכד ַזְבִּדֽ
ה׃ י ּבֶ ַּכְרִמי ֶבן ַזְבִּד  ים נָא ָכבֹוד ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָעָכן ּבְ ן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדֽ ִני ִׂשֽ

יהוָ  ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהֶּגד ָנא ִלי ֶמה ָעִׂש ַלֽ ִּני׃ ַוַּיַעןה ֱא  יָת ַאל ְּתַכֵחד ִמֶּמֽ
לא הודה מיד אלא לאחר להורות ש, ויאמר, "ויען"כפל  ,ַוֹּיאַמר ן ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ ָעכָ 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל וְ , דין ודברים יהָוה ֱא ֹנִכי ָחָטאִתי ַלֽ יִתיָאְמָנה ָאֽ בזמן  ָכֹזאת ְוָכֹזאת ָעִׂשֽ
ב ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתִים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ּוְלׁשֹון ָזהָ  ְנָערַבָּׁשָלל ַאֶּדֶרת ׁשִ  ָוֵאֶרא .משה

אֶ  ֶאְחְמֵדם ָוֽ הֳ ָּקֵחם ְוִהּנָם ְטמּוִנים ָּבָאֶאָחד ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ִמְׁשָקלֹו ָוֽ ִלי ֶרץ ְּבתֹו ָהָאֽ
יָה׃  הֳ ָלה ְוִהֵּנה ְטמּונָ ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ַמְלָאִכים ַוָּיֻרצּו ָהֹאהֱ  ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתֽ לֹו ה ְּבָאֽ
יָה׃   ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאל ָּכל ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ָּקחּום ִמּתֹו ָהֹאֶהל ַוְיִבאּום ֶאלַוּיִ  ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתֽ
ה ואמר ויציקום כי הציק להם ושאלו כלפי מעלה , כמו ויציגום ַוַּיִּצֻקם ִלְפֵני ְיהָוֽ

למה על זה נגפו במלחמה כי האדם לא מבין גודל הפגם רק לפי שכלו בגודל 
   .ועל מעט ממון נפלו במלחמה ועתה ראו שאין כן הדבר, המעשה
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שמה

ֶאת ָּבָניוּיִ ו ֶאת ְלׁשֹון ַהָּזָהב ְוֽ ַאֶּדֶרת ְוֽ  ַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ָהֽ
ֶאת ְּבֹנָתיו ְוֶאת ׁשֹורוֹ  ת ָאֳהלֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָכל  ְוֽ ְוֶאת ֲחֹמרֹו ְוֶאת ֹצאנֹו ְוֶאֽ

ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶמה ֲעַכְרָּתנּו יְַעָּכְר ְיהָוה ַּבּיֹום ֲעלּו ֹאָתם ֵעֶמק ָעֽכֹור׃ ֹו ַוּיַֽ ִיְׂשָרֵאל ִעּמ
ה יריחו ובשבת כי חילל שבת ובשבת נפל ַהֶּזה ַוִּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן

שנפלה החומה הפך דינה לרשות הרבים וגם העביר מרשות  ואולי כיון, טמנם
יםַוּיִ  ,את כל רכושו ַוִּיְׂשְרפּו ֹאָתם ָּבֵאׁש .תלרשו ֲאָבִנֽ את הצאן  ְסְקלּו ֹאָתם ָּבֽ

ֲחרֹון ַאּפֹו  ד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיָׁשב ְיהָוהָעָליו ַּגל ֲאָבִנים ָּגדֹול עַ ַוָּיִקימּו  .וחמורו ושורו ֵמֽ
הא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהּיֹום הַ ַעל ֵּכן ָקָר    .וכן שם המקום היום. ֶּזֽ

  פרק ח

כי  ת ָּכל ַעם ַהִּמְלָחָמהָרא ְוַאל ֵּתָחת ַקח ִעְּמ אֵ ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתי
 ע השפע בשכינה שתנצחפב השבטים שדרכם יוש"הנצחון יהיה בזכות י

י ְוקּום ֲעֵלה ָהעָ  .וצריכים לכבוש עם המלחמה כדי שיחשב להח לכבוש רכים
ְד ֶאת ֶמֶל ָהַעי ְוֶאת ַעּמוֹ    ְרֵאה, עמך "אהיה"אתה ששם  ְוֶאת ִעירֹו ְוֶאת  ָנַתִּתי ְביָֽ

יִריחֹו ּוְלַמְלָּכּה ַרק ְׁשָלָלּה ּוְבֶהְמָּתּה  ַאְרֽצֹו׃  ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִלֽ ְוָעִׂשיָת ָלַעי ּוְלַמְלָּכּה ַּכֽ
יהָ ָּתֹבּזּו ָלֶכם ִׂשים ְל ֹאֵרב ָלִעיר ֵמַאֽ  ַוָּיָקם   כי אחורי העיניים נמצא הדעת. ֲחֶרֽ

ִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש ִּגּבֹוֵרי ְיהֹוׁשֻ  ֲעלֹות ָהָעי ַוִּיְבַחר ְיהֹוֻׁשַע ְׁש ַע ְוָכל ַעם ַהִּמְלָחָמה ַלֽ
ְיָלה׃ י דדעת"כנגד נהַחִיל הַ  ְרִבים ָלִעיר  םְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ְראּו ַאּתֶ וַ  ַוִּיְׁשָלֵחם ָלֽ ֹאֽ

ְהִייֶתם וִֽ  י קרובים למלכות דדעת"כי הנהֲחֵרי ָהִעיר ַאל ַּתְרִחיקּו ִמן ָהִעיר ְמֹאד ֵמַאֽ 
ים׃  ֲאִני ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ִנְקַרב ֶאל ָהִעיר ּכְֻּלֶכם ְנֹכִנֽ י  מהריח אל העין ַוֽ ְוָהיָה ִּכֽ

ֲאֶׁשר ָּבִרֽ  ֲחֵרינּו ַעד ַהִּתיֵקנּו אֹוָתם  ם׃ אׁשָֹנה ְונְַסנּו ִלְפֵניֶהֽ יְֵצאּו ִלְקָראֵתנּו ַּכֽ ְצאּו ַאֽ ְויָֽ
ֲאֶׁשר ָּבִרֽ  ,להפרידם ממלכות דדעת ִמן ָהִעיר אְמרּו נִָסים ְלָפֵנינּו ַּכֽ   ואׁשָֹנה ְונְַסנִּכי ֹיֽ

ם׃   מלכות דדעת ְוֽהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהִעירי "את הנהְוַאֶּתם ָּתֻקמּו ֵמָהאֹוֵרב  ִלְפֵניֶהֽ
ם׃  ְוָהיָהוָ ּה יְ ְנָתנָּו ֵהיֶכם ְּביְֶדֶכֽ ֽ  ה ְּכָתְפְׂשֶכם ֶאת ָהִעיר ַּתִּציתּו ֶאת ָהִעיר ָּבֵאׁשה ֱא

עֲ  ,'לשרוף הקלי ם ,ׂשּוִּכְדַבר ְיהָוה ַּתֽ ַוִּיְׁשָלֵחם   .י"נה' להיות בחי ְראּו ִצִּויִתי ֶאְתֶכֽ
ְלכּו ֶאל ַהַּמְארָ   ,י"נח' י"הסמיכם להיות בח ְיהֹוֻׁשעַ  ית אֵ ב וַ ַוֵּיֽ ְׁשבּו ֵּבין ֵּבֽ ל ּוֵבין ֵּיֽ

םַע ַּבּלַ ַוָּיֶלן ְיהֹוׁשֻ  .ָלָעי ממערב ִמָּים ָהַעי לימדם תורה לשם  ְיָלה ַההּוא ְּבתֹו ָהָעֽ
ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר   ".העם"תקון כרת להעלות ניצוצות מהערב רב שנקראו 

י׃ ַּיַעל הּוא ְוִזְקנֵַוִּיְפֹקד ֶאת ָהָעם וַ  ְוָכל ָהָעם ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר  י ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ָהָעם ָהָעֽ
ִּיְּגׁשּו  בכח הניצוצות ִאּתֹו ָעלּו  ַוָּיֹבאּו נֶֶגד ָהִעיר לברר הניצוצות שנפלו בגלל עכןַוֽ

ַּיֲחנּו ִמְּצפֹון ָלַעי הפשהיא בסוד מלכות דקלי ַהַּגי וְ   העין השמאלית' שהוא בחי ַוֽ
י ל עכןניהם כי הבדילו כין הנצוצות שהפיבינו ולא בי אמר ֵּבינָו חבדיל ל ּוֵבין ָהָעֽ

ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁשַוִּיּקַ  כין הקודש לחול  כמנין עין הויות' המכוונים כנגד ה ח ַּכֽ
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שמו

ם אֹוָתם ַוָּיׂשֶ  ל איש או חמישה אנשים שכל אחר שקול כאלף"ונראה שהיו ק
ית אֵ  יר סור העין ּוֵבין ָהַעי  דושהמלכות דק לֹאֵרב ֵּבין ֵּבֽ  שיפלו ניצוצות ִמָּים ָלִעֽ

ַּמֲחנֶה ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָלִעיר למלכות הקודש העי ולא אמר  ַוָּיִׂשימּו ָהָעם ֶאת ָּכל ַהֽ
כי הם שמו עצמם בחיבר שלשת אלפים האורבים  וישימו את העם כל המחנה

הראש ובו כי  .י האורבים וסודםלבין חמשת אלפ ָּים ָלִעירְוֶאת ֲעֵקבֹו מִ וסודם 
ַוֵּיֶל  .כי פחד יהושע שהניצוצות יפלו לחיצונים בגלל עון עכן,מזרח ' העין בהי

ֶמקַע ַּבַּליְ ְיהֹוׁשֻ  י ַוְיהִ  'שלן בעמקה של הלכה לשבר הקלי ָלה ַההּוא ְּבתֹו ָהֵעֽ
ֶל ָהַעי  ,עוון עכןשכחו חזק בגלל י "את ישראל באים למלחמה אעפ ִּכְראֹות ֶמֽ

י ָהִעיר ְצאּו ַאְנֵׁשֽ ְיַמֲהרּו ַוַּיְׁשִּכימּו ַוֵּיֽ ִּמְלָחָמה הּוא לִ מלכות דקליפה  ַוֽ את ִיְׂשָרֵאל ַלֽ ְקַרֽ
ִלְפנֵי  שראה בכישוף שנוצחים ַלּמֹוֵעד סומכים על כשופו וֹ ְוָכל ַעּמבכישוף 

ֲעָרָבה ערבה זו כי סמך על ריקים שבישראל כעכן שריקים מתורה ומצוות כ ָהֽ
י  ,שאין בה טעם וריח א יַָדע ִּכֽ ירְוהּוא  ֲחֵרי ָהִעֽ בסוד הדעת כי  ֹאֵרב לֹו ֵמַאֽ

רּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִלְפנֵיֶהם ַוּיָ ַוִּיָּנְגע  .הכשוף אינו מגיע עד שם . נֻסּו ֶּדֶר ַהִּמְדָּבֽ
ורי הבריחה כנגפים כי היו צריכים לברוח גם כדי שיסולא אמר שעשו עצמם 
ֲעקּו ָּכל   .מחרון אפו הוצרכו לייסורים' פ ששב ה"יתקנו מעשה עכן כי אע ַוִּיָּזֽ

כי היו אלו אנשים ששרשם היה , כתב בעיר וקוראים בעי) ָּבַעי(ָהָעם ֲאֶׁשר בעיר 
ֲחֵרי ְיהֹוֻׁשַע  ,ונמצאו בעיר להגן עליה' מעיני הקלי ִּיְרְּדפּו ַאֽ ֲחֵריֶהם ַוֽ ִלְרֹּדף ַאֽ

ְתקּו ִמן  ירַוִּיּנָֽ א ִנְׁשַאר ִאיׁש  .ופסקה הגנתם. ָהִעֽ ֽ ָּבַעי ּוֵבית ֵאל ֲאֶׁשר  ת קודשנצוצוְו
ֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל א יְָצאּו ַאֽ ַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ,ֽ ִּיְר  'מלכות דקלי ַוַּיֽ ֲחֵרי ְּפתּוָחה ַוֽ ְּדפּו ַאֽ

ל׃    ִיְׂשָרֵאֽ

,  החמה' כי סוד משה במטה ביושר בחיַּבִּכידֹון  ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְנֵטה
ְד ֶאל ָהַעי  .הלבנה' וסוד יהושע בכידון דוגמת עיגולים בחי לנקותה ֲאֶׁשר ְּבָיֽ

ְד , מהחיצונים אֹוֵרב ָקם ַע ַּבִּכידֹון ֶאְּתנֶּנָה ַוֵּיט ְיהֹוׁשֻ ִּכי ְבָיֽ יר׃ ְוָהֽ  ֲאֶׁשר ְּביָדֹו ֶאל ָהִעֽ
ִּיְלְּכדּוהָ  ,י דדעת דקדושה"בכח נה ֹו ַוָּירּוצּו ִּכְנטֹות ָידֹו ַוָּיֹבאּו ָהִעירְמֵהָרה ִמְּמקֹומ  ַוֽ

ְיַמֲהרּו ַוּיַ  .וישפיעו בה את סוד הדעת דקדושה ׁשַוֽ בסוד עושה . ִּציתּו ֶאת ָהִעיר ָּבֵאֽ
ַוִּיְפנּו  . ן שעם הכולל עולה אש"ובשם אלהים במילוי יודי, גדולות עד אין חקר

ֲחֵריֶהם ַוִּיְראּו ְוִהּנֵה ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר ַהּׁשָ  יַאְנׁשֵ  א ָהיָה ָבֶהם יַָד ָהַעי ַאֽ ֽ  ִיםַמְיָמה ְו
ר ְוָהָעם ַהּנָס ַהִּמְדּבָ . אל בית און ָוֵהּנָה אל בית אלָלנּוס ֵהּנָה  לעשות כשפים 

ף׃בזכות ניסתם  רֹוֵדֽ יהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל  נְֶהַּפ ֶאל ָהֽ ֹאֵרב ֶאת ָהִעירִוֽ י ָלַכד ָהֽ  ָראּו ִּכֽ
ַּיּכּו וַ ' בכל לבם להבּו ַוָּיׁשֻ  והתנכתה מטומאה י ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעירְוכִ  והכניסו הקודש
י׃ שהשכינו בה כדי שיוכלו " ואלה"ב כמנין "סוד שם מ ְוֵאֶּלה ֶאת ַאְנֵׁשי ָהָעֽ

ולכן , טף שבהכנען תכנס בה על ידי הנשים וה' לצאת מהעיר ללא חשש שקלי
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ְהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ַּבָּתֶו ֵאֶּלה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה  .לא אמר והאורב ְצאּו ִמן ָהִעיר ִלְקָראָתם ַוִּיֽ ָיֽ
יט׃ִמֶּזה ַוַּיּכּו אֹוָתם ַעד ִּבְלִּתי הִ  יר לֹו ָׂשִריד ּוָפִלֽ ִרבּו ְוֶאת ֶמֶל ָהַעי ָּתְפׂשּו ָחי ַוַּיְק  ְׁשִאֽ

עַ  ֲהֹרג ַוְיִהי ׃ ֹאתֹו ֶאל ְיהֹוֻׁשֽ ְׁשֵבי ָהַעי ַּבָּׂשֶדה ַּבִּמְדָּבר ְּכַכּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַלֽ מקום  ֶאת ָּכל ֹיֽ
ִּיְּפלּו כֻּלָ ֲאֶׁשר ְר  החצונים ם ְלִפי ֶחֶרב ַעד ֻּתָּמם ַוָּיֻׁשבּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ָהַעי ָדפּום ּבֹו ַוֽ

ֶרבוַ  ָכל ַהֹּנְפִלים ַּבּיֹום ַההּוא ֵמִאיׁש ְוַעד  ַוְיִהי , את הנשים והטף ַּיּכּו ֹאָתּה ְלִפי ָחֽ
י׃ִאָּׁשה ְׁשנֵים ָעׂשָ  א ֵהִׁשיב יָ ר ָאֶלף ֹּכל ַאְנֵׁשי ָהָעֽ ֽ יהֹוֻׁשַע  ד דֹו ֲאֶׁשר נָָטה ַּבִּכידֹון עַ ִוֽ

חֱ  יֲאֶׁשר ֶהֽ ְׁשֵבי ָהָעֽ ַרק ַהְּבֵהָמה . כי בכח הרוחני שבכידון הוכנעו. ִרים ֵאת ָּכל ֹיֽ
ְזזּו ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר ְיהָוה אֲ  ּוְׁשַלל ַע׃ ָהִעיר ַהִהיא ָּבֽ ַוִּיְׂשֹרף  ֶׁשר ִצָּוה ֶאת ְיהֹוֻׁשֽ

ה׃ ְוֶאת ֶמֶל ָהעַ ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעי ַוְיִׂשיֶמָה ֵּתל עֹוָלם ׁשְ  י ָּתָלה ַעל ָמָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ
ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוֹּיִרידּו  ְכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁשּו ,להפריד בינו ובין הקרקע ָעֶרבָהֵעץ ַעד ֵעת הָ 

ֶאת ִנְבָלתֹו ִמן ָהֵעץ ַוַּיְׁשִליכּו אֹוָתּה ֶאל ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיִקימּו ָעָליו ַּגל ֲאָבִנים 
ה׃   ָּגדֹול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽ

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיבָֽ " יהָוה ֱא כל סדר זה נעשה ביום  ."לָאז ִיְבנֶה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַלֽ
הראשון לכניסתם לארץ וישר מעלייתם מהירדן הגיעו בקפיצת הדרך לשכם 

והרבה . ועשו את כל הסדר הכתוב בתורה וחזרו לערבות יריחו ולנו בגלגל
ויש להבין למה לא נכתב עניין זה במקומו אלא רק לאחר  .ניסים נעשו בו ביום

ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמׁשֶ . מלחמת העי ֶבד ְיהָוה ֶאת ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ַּכֽ ה ֶעֽ
יהָוה  ֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַלֽ א ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל ַוַּיֽ ֽ ֹמֶׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ֲאֶׁשר 

ים ִּיְזְּבחּו ְׁשָלִמֽ ככתוב בספר תורת ', ויש להבין למה כפל כאשר צוה משה וכו ".ַוֽ
 ,ולמה הדגיש שהמזבח נבנה מאבנים שלמות שלא עלה עליהן ברזל. 'שה וכומ
ל" ֲאָבִנים ֵאת ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָּכַתב ִלְפֵני ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאֽ ויש  ".ַוִּיְכָּתב ָׁשם ַעל ָהֽ

או , האם רק את ספר דברים הנקרא משנה תורה. להבין מהו משנה תורת משה
ְוָכל ". משנה פירושו העתק מספר תורה שכתב משהו, כל חמשת הספרים

ְטִרים ְמִדים ִמֶּזה   ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשֹֽ ְפָטיו ֹעֽ ֲהִנים ַהְלִוִּים    ּוִמֶּזה   ְוׁשֹֽ ָארֹון ֶנֶגד ַהֹּכֽ ָלֽ
ֶחְציוֹ  ֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ְּגִרִזים ְוַהֽ ְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה ַּכֵּגר ָּכֽ ֶאל מּול ַהר  ֹנֽ
ה אׁשָֹנֽ ֶבד ְיהָוה ְלָבֵר ֶאת ָהָעם ִיְׂשָרֵאל ָּבִרֽ ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֽ ויש להבין  ".ֵעיָבל ַּכֽ

הגרים המוזכרים כאן מי הם והיכן עמדו והלא מפורש בתורה שרק השבטים 
ולמה אמר על עומדי הר , ומה הלשון כגר כאזרח, עמדו על הברכה והקללה

או העם או ישראל למה ציין , ומהו לברך את העם ישראל ,"ווהחצי"עיבל 
ואי אפשר לומר שבראשונה רצונו לומר שקודם  ".בראשונה" ומהו. שניהם

ֲחֵרי ֵכן ", יאמרו הברכה ואחר כך הקללה כי זה כתוב בפסוק הבא בפני עצמו ְוַאֽ
הָקָרא ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ְּכָכל הַ  ואם כן  ".ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרֽ
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והלא הציווי היה שהכהנים  ".קרא ואחרי כן"ולמה אמר  .מהי הברכה הראשונה
כי מפורש בכתוב . ואי אפשר לומר שהכוונה שצבור הכהנים קרא. יקראו

א ָהיָה ָדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר  " ,שלאחריו שיהושע קרא וכמו שכתוב ֽ
םֽ  ֹהֵל ְּבִקְרָּבֽ ואם כן  ". א ָקָרא ְיהֹוֻׁשַע נֶֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוַהּנִָׁשים ְוַהַּטף ְוַהֵּגר ַהֽ

כשהתורה  ,"והגר ההולך בקרבם"אין זה ככתוב בתורת משה ולמה חזר והדגיש 
וציינה מי מכל שבט , בפירוש אמרה שרק בני השבטים יעמדו על עניין זה

כי כל ספר  .וכשנתבונן בתורה נמצא דבר מוזר הזועק דרשני. באיזה הר יעמוד
אבל מצוה זו נתחלקה בכתוב בשלשה , דברים אמרו משה לבדו ללא סיוע

כי בפרשת ראה דבר משה לבדו לכל ישראל . ובחלוקה משונה, פרשיות שונות
ונתת את , אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה' והיה כי יביאך ה"ואמר 

אחרי , הלא המה בעבר הירדן, הר גריזים את הקללה על הר עיבל הברכה על
הזכיר  ".דרך מבא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול אלוני מורה

לבד ככל הספר עניין נתינת הברכה והקללה על הרי גריזים ועיבל וציין  לישראל
' וה', האמרת היום וכו' את ה" לישראלובפרשת כי תבא אמר משה . את מקומם

ולתתך . ולשמור כל מצוותיו, אמירך להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לךה
' ולהיותך עם קדוש לה, עליון על כל הגוים אשר עשה  לתהילה לשם ולתפארת

ם עליוני' שכבר עתה הם עם סגולה ולעתיד יתנם ה, דהיינו ".אלהיך כאשר דבר
  .דושויעשם עם ק
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