
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ְך ה כָׂ ֹּא ְכתּובָׂ ם ֶשל עֹולָׂ ל ְנשֹות הָׂ כָׂ ה מִּ ּה ַבּתֹורָׂ תָׂ יתָׂ ה מִּ אן ֶשְכתּובָׂ ה. ַמה ּׁשֹוֶנה כָׂ רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ יָׂיא,  ַויִּ י חִּ ַמר ַרבִּ ה? אָׂ ן ַבּתֹורָׂ תָׂ יתָׂ מִּ

תּוב )בראשית לה(  נֵּה כָׂ ֹּא!? ְוהִּ תָׂ "ְול ר ְבֶדֶרְך ֶאְפרָׂ בֵּ קָׂ ל ַוּתִּ חֵּ ת רָׂ מָׂ תּוב )במדבר כ( "הַוּתָׂ ְריָׂם", ְוכָׂ ם מִּ ת שָׂ מָׂ  ְוגֹו', "ַוּתָׂ

תּוב )בראשית לה(  ה"ְוכָׂ ְבקָׂ יֶנֶקת רִּ ה מֵּ ת ְדבֹורָׂ מָׂ תּוב )בראשית לח( "ַוּתָׂ ה", ְוכָׂ ֶשת ְיהּודָׂ ת ַבת שּוַע אֵּ מָׂ  ."ַוּתָׂ

 

ה, ֶשֶנא   רָׂ תּוב ְבשָׂ תּוב ְכמֹו ֶשכָׂ ֹּא כָׂ ם ל י, ְבֻכלָׂ י יֹוסֵּ ַמר ַרבִּ ה. אָׂ רָׂ י ַחיֵּי שָׂ ים ְשנֵּ נִּ נָׂה ְוֶשַבע שָׂ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ה שָׂ אָׂ ה מֵּ רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ ַמר ַויִּ

ּה ְכמֹו ְלשָׂ  ה ַאַחת ְלַבדָׂ שָׂ רָׂ תּוב פָׂ ֹּא כָׂ ם ל ה, ּוְבֻכלָׂ רָׂ ים ְכמֹו ְלשָׂ נִּ ים ְושָׂ ְמנּו יָׂמִּ ֹּא נִּ ם ל י ְבֻכלָׂ ּׁשּוֶשֲהרֵּ א סֹוד הּוא, מִּ ה. ֶאלָׂ ּה רָׂ ם אֹותָׂ

ּה ]שזו היא ה''א האחרונה[. ים בָׂ ם ְּתלּויִּ דָׂ ים ֶשל אָׂ נִּ ים ְוַהּׁשָׂ ל ַהיָׂמִּ ה ֶשכָׂ ַמר, )קהלת ה(  ַהַדְרגָׂ ַתח ְואָׂ יא ֶמֶלְך "פָׂ ל הִּ ְתרֹון ֶאֶרץ ַבכֹּ ְויִּ

ד ֶדה ֶנע בָׂ ר"ְלשָׂ ם יֹוְצאֹות הָׂ ּׁשָׂ י מִּ יא ַוַדאי, ֶשֲהרֵּ ל הִּ ְתרֹון ֶאֶרץ ַבכֹּ ם.ּוחֹות ְוהַ . ְויִּ עֹולָׂ מֹות ְותֹוֶעֶלת לָׂ  ְנשָׂ

 

ד" ֶדה ֶנע בָׂ ֶעְלי"ֶמֶלְך ְלשָׂ אּוי. ּוֶמֶלְך ֶזה ַהֶמֶלְך הָׂ רָׂ ן כָׂ ְתקָׂ ד, ְכֶשהּוא נִּ ֶדה ֶנע בָׂ רּוְך הּוא. ְלשָׂ דֹוש בָׂ י ַהֶמֶלְך? ֶזה ַהקָׂ ר , מִּ ְתַחבֵּ ֹון ֶשמִּ

ֶדה י ַהשָׂ ד. מִּ ֶדה ְכֶשהּוא ֶנע בָׂ תּוב )בראשית כז( ַלשָׂ ֲרכֹו ה', ֶשכָׂ ֶדה ֲאֶשר בֵּ ֲרכֹו ה'"? ֶזה ַהשָׂ ֶדה ֲאֶשר בֵּ יַח שָׂ  ."ְכרֵּ

מֹו. ר עִּ ְתַחבֵּ ֶעְליֹון מִּ ז ַהֶמֶלְך הָׂ אּוי, אָׂ רָׂ יְך לֹו כָׂ רִּ ל ַמה ֶּׁשצָׂ ן ְבכָׂ ְתקָׂ ד ְונִּ ַמר,  ֶשְכֶשהּוא ]נעשה[ ֶנע בָׂ זָׂר אָׂ י ֶאְלעָׂ דֶמֶלְך ְלשָׂ "ַרבִּ  "ֶדה ֶנע בָׂ

אן. ֶמֶלְך  ים כָׂ ים סֹודֹות ֶעְליֹונִּ נִּ ה ְגוָׂ ְשּתֹו לְ  -ַכמָׂ ם אִּ ג עִּ ְזַדּוֵּ ם ּומִּ דָׂ א אָׂ שָׂ ְזַמן ֶשנִּ א בִּ ּה ֶאלָׂ ן בָׂ ַּתקֵּ ת ְלהִּ ה ַבַביִּ ין שֹורָׂ ינָׂה ֶשאֵּ יד זֹו ַהְּׁשכִּ הֹולִּ

מֹות ְלַהְשרֹו ה ְנשָׂ יאָׂ יא מֹוצִּ רֹות, ְוהִּ ר.ְוַלֲעשֹות פֵּ ֹּא ְלַאחֵּ ד ְול ֶדה ֶנע בָׂ ְך ְלשָׂ ּׁשּום כָׂ ּה, ּומִּ  ת בָׂ

 

ר, ֶמֶלְך  ר ַאחֵּ בָׂ ַמר )משלי לא(  -דָׂ ְרַאת ה', ְכמֹו ֶשֶנא  ה יִּ ּׁשָׂ ל"זֹו אִּ ְתַהלָׂ יא תִּ ְרַאת ה' הִּ ה יִּ ּׁשָׂ ד "אִּ ֶדה ֶנע בָׂ ה, -. ְלשָׂ ה זָׂרָׂ ּׁשָׂ  זֹו אִּ

ַמר )שם ז(  ה"ְכמֹו ֶשֶנא  ה זָׂרָׂ ּׁשָׂ אִּ ְרְך מֵּ ְשמָׂ כֹות"לִּ ל ַהְברָׂ ֶדה ֶשכָׂ ֶדה. יֵּש שָׂ ֶדה ְויֵּש שָׂ ּׁשּום ֶשיֵּש שָׂ  ְוַהְקֻדּׁשֹות בֹו שֹורֹות, . מִּ

ַמר  ֲרכֹו ה'"ְכמֹו ֶשֶנא  ֶדה ֲאֶשר בֵּ יַח שָׂ יֹון ְוֶהֶרג ּוְקרָׂ "ְכרֵּ לָׂ ה ְוכִּ ן ְוֻטְמאָׂ ל ֻחְרבָׂ ֶדה ֶשכָׂ ים , ְויֵּש שָׂ מִּ ְפעָׂ ים בֹו, ְוַהֶמֶלְך ַהֶזה לִּ בֹות ְשרּויִּ

תּוב )שם ל(  ֶדה ַהזֹו, ֶשכָׂ ד ַלשָׂ ְגזָׂה ֶאֶרץ"ֶשהּוא ֶנע בָׂ לֹוש רָׂ ְמלֹוְך"ְוגֹו'  "ַּתַחת שָׂ י יִּ ּה"ְוגֹו'  "ַּתַחת ֶעֶבד כִּ ְרּתָׂ יַרש ְגבִּ י תִּ ה כִּ ְפחָׂ . "ְושִּ

ְתַכֶסה אֹור ה.ְוַהֶמֶלְך ַהֶזה מִּ ר ְלַמְעלָׂ ְתַחבֵּ ר ּומִּ ְטהָׂ ְך ַעד ֶשנִּ ן  ֹו ְוֶנְחשָׂ ֶדה ַההּוא מִּ ד ַהשָׂ ְפרָׂ ּׁשּום ֶשנִּ ֶדש, מִּ ֹּאש חֹּ יר ֶשל ר עִּ ְך ַהשָׂ ּׁשּום כָׂ ּומִּ

ד ַלשָׂ  ן ַהֶמֶלְך ַהֶזה. ּוְכֶשהּוא ֶנע בָׂ כֹות מִּ ֶדה ַהזֹו ְברָׂ ֹּא שֹורֹות ַבשָׂ דֹוש ְול תּוב )דברים כב( ַהֶמֶלְך ַהקָׂ ז כָׂ ּה"ֶדה ַהזֹו, אָׂ אָׂ ֶדה ְמצָׂ י ַבשָׂ  "כִּ

ר. אֵּ ְתבָׂ ֶדה, ְכמֹו ֶשנִּ י ַבשָׂ  ְוגֹו'. כִּ

 

ם ּוְלַבעְ  עֹולָׂ ֶות לָׂ ה מָׂ ְרמָׂ ה, ְוגָׂ ּה זֲֻהמָׂ יל בָׂ טִּ ש ַהֶזה, ְוהִּ ה ַבנָׂחָׂ ְדְבקָׂ ם ְונִּ עֹולָׂ ה לָׂ ה ַחּוָׂ אָׂ ה, בָׂ ֹּא ְראֵּ ה וְ ב רָׂ ה שָׂ אָׂ ּה. בָׂ ה ְולֹּא לָׂ ְלתָׂ ה ְועָׂ יְָׂרדָׂ

ַמר )בראשית יג(  ה בֹו, ְכמֹו ֶשֶנא  ְדְבקָׂ ל ֲאֶשר לֹו"נִּ ְשּתֹו ְוכָׂ ם הּוא ְואִּ ְצַריִּ מִּ ם מִּ תּוב? )שם ט( "ַוַיַעל ַאְברָׂ ם, ַמה כָׂ עֹולָׂ ַח לָׂ א נֹּ . בָׂ

ְתַגל" ר ַויִּ ְשכָׂ ן ַויִּ ן ַהַייִּ ּׁשּום ֶשַאבְ  ְוגֹו'. "ַויְֵּשְּת מִּ ְךּומִּ ּׁשּום כָׂ ְדְבקּו בֹו, מִּ ֹּא נִּ ה ל רָׂ ם ְושָׂ הָׂ יםרָׂ ים ֶעְליֹונִּ ה ְלַחיִּ   זְָׂכתָׂ

תּוב )ישעיה נא(  . ֶזהּו ֶשכָׂ ֶניהָׂ ַאֲחֶריהָׂ ּה ּוְלבָׂ ּה ּוְלַבְעלָׂ יטּו ֶאל צּור ֻחַצְבֶּתם ְוֶאל ַמֶקֶבת בֹור נַֻקְרֶּתם"לָׂ  ."ַהבִּ

ה, שֶ  רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ ן ַויִּ ְהיּו ְוַעל כֵּ ים ַויִּ ל ַהנָׂשִּ תּוב ְבכָׂ ֹּא כָׂ ם. ְול ֶהם ְבֻכלָׂ ה בָׂ ְכתָׂ ם.זָׂ ן ְבֻכלָׂ ה, ְוכֵּ  ַחיֵּי ַחּוָׂ

ים. יּו ַהַחיִּ ּה הָׂ ן ֶשלָׂ ים, ְוַעל כֵּ ה ַבַחיִּ ְדְבקָׂ יא נִּ  "א()הזוהר הקדוש, קכב ע                                                                        הִּ
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