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הקדמה
באביב תש"פ התרגשה על העולם ועל ישראל מגפת הקורונה.
רבים קראו לה מגפת הכתר ואף ניסו לתת לה שם עברי ,כתרת או נזרת ,אולם רווחת התפיסה שאין
לתת שם למחלה כלל.
מה פירוש קורונה ? בלאטינית כתר ( .)koronaגם באנגלית ()crown
המלה קרן ותרגומיה לא רחוקה מכאן ()horn
כתר על שום מה ?
ישראלים רבים מצאו את עצמם מפענחים בלהט את הקשר לקרן ,קרן דוד ,משיח ,כתר לה' ,ועוד ועוד

מעולם לא חשבתי שאכתוב ספר על מגיפה.
הספר שלפניכם נכתב בתוך ימי הקורונה הנוראים ,הוא רוצה להביא את נקודת המבט הרוחנית ,בלא
לשלול את ההנחיות המעשיות והמאמצים למציאת חיסון או תרופה מדעית .הוא מכיל בעיקר לקט
מדברי התנ"ך (תורה נביאים וכתובים) הזוהר ,המדרשים ,ובעיקר מדברי המקובלים .את דבריהם
לי קטתי מתוך המאגר שהיה לפני .אני כשלעצמי ערכתי מעט ,הוספתי הקדמה ,הסברים  ,קטעי קישור
וסיכום .במקביל העליתי סרטוני הסברה ליוטיוב( .חפש ערוץ לוי סודרי ביוטיוב)
עצם החשיפה של הדברים לציבור יש בה כדי ללמוד  ,להחכים בדברי רבותנו ,ואף למצוא סגולות
ופתרונות למגיפה .כדי שסגולות יעבדו על האדם  ,עליו להיות ירא שמים ותמים ביותר.
המקורות נותנים לנו להבין שאין חדש תחת השמש ,מגיפות היו בזמן קדמונינו ותרופות ישנות וטובות
תמיד היו אצל היהודים.
מסתבר שהתרופה הכללית הבסיסית ,וגם המועילה ביותר מאז ומעולם היתה תשובה .תשובה לבורא,
לרופא הגדול ,נותן המגפה.
הלקט שלפניכם מכיל פסוקים ומדרשים השווים בדרך כלל לכל נפש ,כסגולת הקטורת  ,הפיגם
והתרועה ,כמו גם דברי מקובלים עמוקים וסודות שאין בידי כל אחד להבינם והובאו כאן לגרסא
וכסגולה בלבד לאדם רגיל ,כשם שיש לקרוא דברי זוהר בדבקות "אף על גב דלא ידע מאי קאמר"
ברצוני להדגיש כי בחלק מהמקורות המופיעים כאן אין טעם להתעמק (לאדם רגיל) אלא אם מדובר
באדם גדול שכבר מצוי בתורת הסוד  .רבנים ומלומדים שעוסקי בסוד  ,בודאי עשוים למצוא כן מזור ,
מרגוע והעשרה לנפשם הצמאה.

"לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו"
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פרק א :מקורות בתנ"ך
במדבר יז
ת ֹ֖ם
ת ֶׁ֥ם הֲ ִּמ ּ ֶ
מר אַ ּ ֶ
ו וַ ִּּי ֹּ֜לּ ֹנ ּו ָּכל־עֲ ַ ַ֤דת ְּ ּבֵ ֵֽני־יִּ ְּש ָראֵ ל֙ ִּ ֵֽמ ּ ָמחֳ ָ ָ֔רת עַ ל־מ ֶֹש ֶׁ֥ה וְּ ַ ֵֽעל־אַ הֲ ֹ֖ ֹרן לֵ א ֹ֑ ֹ
מו ָ֔ ֵעד
הוה ׃ ז וַ יְּ ִּ ִ֗הי ְּ ּב ִּה ָ ּק ֵ ַ֤הל ָ ֵֽהעֵ ָד ֙ה עַ ל־מ ֶֹשֶׁ֣ה וְּ ַ ֵֽעל־אַ הֲ ָֹ֔רן וַ ִּּיפְּ נ ּ֙ו אֶ ל־ ֶֹׁ֣אהֶ ל ֹ
ת־עֶׁ֥ם יְּ ָ ֵֽ
אֶ ַ
הוה ׃ ח וַ ָ ּי ַֹ֤בא מ ֶֹש ֙ה וְּ אַ הֲ ָֹ֔רן אֶ ּ ְּ ֵ
וְּ ִּ ֵ
מו ֵ ֵֽעד ׃
ל־פנֹ֖י ֶֹׁ֥אהֶ ל ֹ
ענֹ֑ן וַ ּי ָ ֵֹ֖רא ְּ ּכבֶׁ֥ ֹוד יְּ ָ ֵֽ
ה ּנֶׁ֥ה ִּכ ָ ּסֹ֖ה ּו הֶ ָ ָ
אתָ ֹ֖ם
מר ׃ י הֵ ִֹ֗ר ּמ ּו ִּמ ּת ֹו ְּ ֙ך ָהעֵ ָ ֶׁ֣דה הַ ָֹ֔זּאת וַ אֲ כַ לֶּ ֶׁ֥ה ֹ
הוֹ֖ה אֶ ל־מ ֶֹש ֶׁ֥ה ֵ ּלא ֵֽ ֹ
פ ט וַ יְּ ַד ֵּב ֶׁ֥ר יְּ ָ
יה
ן־ע ֶֹּ֨ל ָ
ֹּ֨אמר מ ֶֹֹּ֜שה ֶ ֵֽאל־אַ הֲ ִֹ֗רן ַ ֶׁ֣קח אֶ ת־הַ ּ ַמ ְּח ּ ָתה וְּ ֶת ָ
ֵיהם ׃ יא וַ ּ ֹי ֶ
ל־פנ ֶ ֵֽ
ְּ ּכ ָ ֹ֑רגַע ַ ֵֽו ִּּי ּ ְּפ ֹ֖ל ּו עַ ּ ְּ
ל־העֵ ָ ֹ֖דה וְּ כַ ֵ ֶׁ֣ ּפר עֲ לֵ יהֶ ֹ֑ם ִֵּּֽכי־יָ ָצֶׁ֥א
הו ֵ ֵ֧ל ְּך ְּמהֵ ָ ָ֛רה אֶ ָ
ט ֶרת וְּ ֹ
ֹּ֜ ֵאש ֵמ ַ ַ֤על הַ ִּּמזְּ ֵֹּּ֨ב ַ֙ח וְּ ִּשֶׁ֣ים ְּק ָ֔ ֹ
ל־ת ֹוך
הוֹ֖ה הֵ ֵחֶׁ֥ל הַ ָ ֵֽ ּנגֶף ׃ יב וַ ִּּי ַ ֹּּ֨קח אַ הֲ ֹֹּ֜רן ַּכאֲ ֶשֶׁ֣ר׀ דִּּ ֶּ ֶׁ֣בר מ ִֶֹ֗שה וַ ָ ּי ָֹּ֨ר ֙ץ אֶ ּ ֶׁ֣
הַ ֶ ָ֛ ּקצֶ ף ִּמלִּּ פְּ ֵנֶׁ֥י יְּ ָ
הַ ָ ּק ָ֔ ָהל וְּ ִּ ֵ
מד ֵּ ֵֽבין־
ל־ה ָ ֵֽעם ׃ יג וַ ַ ּיעֲ ֶׁ֥ ֹ
ט ֶרת וַ יְּ כַ ֵ ּ ֹ֖פר עַ ָ
ה ָ֛ ּנה הֵ ֵחֶׁ֥ל הַ ֶ ֹ֖ ּנגֶף ָּב ָעֹ֑ם וַ ִּּי ּ ֵת ֙ן ֶ ֵֽאת־הַ ְּ ּק ָ֔ ֹ
הַ ּ ֵמתִּ ֹ֖ים ו ֵ ֶּׁ֣בין ַ ֵֽהחַ ִּ ֹ֑ ּיים וַ ּ ֵת ָע ַ ֹ֖צר הַ ּ ַמ ּג ָ ֵֵֽפה ׃ יד וַ ִּּי ְּה ִ֗י ּו הַ ּ ֵמ ִּתי ֙ם ַּב ּ ַמ ּג ֵָָ֔פה אַ ְּר ָּב ָעֶׁ֥ה ָע ָשָ֛ר
אֶ ֹ֖לֶ ף ו ְּּש ַ ֶׁ֣בע ֵמאֹ֑ ֹות ִּמלְּּ בַ ֶׁ֥ד הַ ּ ֵמתִּ ֹ֖ים עַ ל־דְּּ בַ ר־ ֵֽ ֹק ַרח ׃ טו וַ ָ ַ֤ ּי ָשב אַ הֲ ֹר ֙ן אֶ ל־מ ָ֔ ֶֹשה אֶ ל־
מו ֵעֹ֑ד וְּ הַ ּ ַמ ּג ָ ֵֹ֖פה נֶעֱ ָ ֵֽצ ָרה
ֶ ּ ֹ֖פ ַתח ֶֹׁ֣אהֶ ל ֹ

מו ָ ֵֽאב ׃ ב וַ ִּּת ְּק ֶ ֶׁ֣ראן ָ ָל ָָ֔עם
ל־בנ ֶֹׁ֥ות ֹ
א וַ ֵ ֶׁ֥ ּי ֶשב יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל ַּב ּ ִּש ִּ ּ ֹ֑טים וַ ָ ֶׁ֣ ּיחֶ ל ָה ָָ֔עם ִּלזְּ נ ֹֹ֖ות אֶ ְּ ּ
יהן ׃ ג וַ ִּּי ָ ּצ ֶֶׁ֥מד יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל ְּל ַ ֶׁ֣בעַ ל ּ ְּפעֹ֑ ֹור
ְּלזִּ ְּב ֵחֹ֖י אֱ לֹהֵ יהֶ ֹ֑ן וַ ֶֹׁ֣ ּיאכַ ל ָה ָָ֔עם וַ ִּ ֵֽ ּי ְּש ּ ַת ֲח ֹ֖ ּו ּו ֵ ֵֽלאלֹהֵ ֶ ֵֽ
אשֶׁ֣י ָה ָָ֔עם
ל־ר ֵ
ת־כ ָ
הוֹּ֜ה אֶ ל־מ ִֶֹ֗שה ַקח אֶ ָּ
ֹּ֨אמר יְּ ָ
הוֹ֖ה ְּ ּביִּ ְּש ָר ֵ ֵֽאל ׃ ד וַ ּ ֹי ֶ
וַ ִּ ֵֽ ּיחַ ר־אַ ֶׁ֥ף יְּ ָ
אמר
הוֹ֖ה ִּמ ִּּי ְּש ָר ֵ ֵֽאל ׃ ה וַ ֶֹׁ֣ ּי ֶ
יהוֹ֖ה ֶ ֶׁ֣נגֶד הַ ּ ָֹ֑ש ֶמש וְּ יָ ָ֛שֹב ח ֲֶׁ֥ר ֹון אַ ף־יְּ ָ
אותָָ֛ם לַ ָ
הו ַקֶׁ֥ע ֹ
וְּ ֹ
יש
מ ָ֔ ֶֹשה אֶ ל־שֹפְּ ֵ ֹ֖טי יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֑ל ִּה ְּרג ּ֙ו ִּ ֶׁ֣איש אֲ נ ָָָ֔שיו הַ ּנ ְִּּצ ָמ ִּ ֹ֖דים ְּלבַ ֶׁ֥עַ ל ּ ְּפ ֵֽע ֹור ׃ ו וְּ ִּה ֵּנֵּ֡ה ִּא ׁ֩
ִּמ ְּ ּב ֵנֹּ֨י יִּ ְּש ָר ֹּ֜ ֵאל ִָּ֗בא וַ ַ ּי ְּק ֵ ַ֤רב אֶ ל־אֶ חָ י ֙ו אֶ ת־הַ ִּּמ ְּדיָ ִּנָ֔ית ְּלעֵ ֵ ֶׁ֣יני מ ָ֔ ֶֹשה ו ְּּלעֵ ֵינֹ֖י ָּכל־עֲ ַ ֶׁ֣דת
מו ֵ ֵֽעד ׃ ז וַ ַ ּי ְִּ֗רא ִּ ֵֽ ּפינְּחָ ֙ס ֶּבן־אֶ ְּל ָע ָָ֔זר ֶּ ֵֽבן־אַ הֲ ֹ֖ ֹרן
ְּ ּבנֵי־יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֑ל וְּ ֵ ֶׁ֣ה ּ ָמה ב ִָֹּ֔כים ֶ ּ ֹ֖פ ַתח ֶֹׁ֥אהֶ ל ֹ
הַ כּ ֵֹהֹ֑ן וַ ָ ּי ָֹּ֨ק ֙ם ִּמ ּ ֶׁ֣ת ֹו ְּך ָ ֵֽהעֵ ָ ָ֔דה וַ ִּּי ַ ּקֶׁ֥ח ֹ֖ ֹר ַמח ְּ ּביָ ֵֽד ֹו ׃ ח וַ ָ ּיבֹא אַ ַֹּ֨חר ִּ ֵֽאיש־יִּ ְּש ָר ֹּ֜ ֵאל אֶ ל־
ל־קבָ תָ ֹּ֑ה וַ ּתֵ ֵָֽעצַ ֙ר
ת־ה ִּא ּ ָֹ֖שה אֶ ֳ
ֵיהם אֵ ת ִּ ֶׁ֣איש יִּ ְּש ָר ָ֔ ֵאל וְּ אֶ ָ
ת־שנ ָ֔ ֶ
ְּ
הַ ֻּ ּק ִָּ֗בה וַ ִּּי ְּד ֹק ֙ר אֶ
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הַ ּ ַמ ּג ֵָָ֔פה ֵמ ַעֹ֖ל ְּ ּ ֵ
בנֶׁ֥י יִּ ְּש ָר ֵ ֵֽאל ׃ ט וַ ִּּי ְּה ֕י ּו הַ ּ ֵמתִּ ֹ֖ים ַּב ּ ַמ ּג ָ ֵֹ֑פה אַ ְּר ָּב ָעֶׁ֥ה וְּ עֶ ְּש ִּ ֹ֖רים ָ ֵֽאלֶ ף ׃
מר ׃ יא ִּ ֵֽ ּפינ ְָֹּּ֨חס ֶּבן־אֶ ְּל ָע ָזֹּ֜ר ֶּבן־אַ הֲ ֶׁ֣ ֹרן הַ כּ ִ֗ ֵֹהן הֵ ִּשַ֤יב
הוֹ֖ה אֶ ל־מ ֶֹש ֶׁ֥ה ֵ ּלא ֵֽ ֹ
פ י וַ יְּ ַד ֵּב ֶׁ֥ר יְּ ָ
ֶׁ֥יתי אֶ ת ְּ ּ ֵ
־ב ֵֽני־
ֹא־כלִּּ ִּ
תוכָ ֹ֑ם וְּ ל ִּ
ת־קנ ְָּאתִּ ֹ֖י ְּ ּב ֹ
אֶ ת־ח ֲָמ ִּת ֙י ֵמ ַ ֶׁ֣על ְּ ּבֵ ֵֽני־יִּ ְּש ָר ָ֔ ֵאל ְּ ּב ַקנ ְֶּׁ֥א ֹו אֶ ִּ
ת־ב ִּריתִּ ֹ֖י ָש ֵֽל ֹום ׃ יג וְּ ָ ַ֤היְּ ָתה לּ ֹ ֙ו
מר ִּה ְּנ ִּנֹּ֨י ֹנתֵֶׁ֥ן ָ֛ל ֹו אֶ ְּ ּ
יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל ְּ ּב ִּקנ ְָּאתִֵּֽי ׃ יב ָל ֵכֹ֖ן אֱ ֹ֑ ֹ
ל־בֵנֶׁ֥י
עו ָלֹ֑ם ּ ִַ֗תחַ ת אֲ ֶשַ֤ר ִּק ֵּנ ֙א ֵ ֵֽלאל ָ֔ ָֹהיו וַ יְּ כַ ֵ ּ ֹ֖פר עַ ְּ ּ
ו ְּּלזַ ְּר ֶׁ֣ע ֹו אַ ח ָ ֲָ֔ריו ְּ ּב ִּ ֹ֖רית ְּ ּכהֻּ ַ ֶׁ֣ ּנת ֹ
יִּ ְּש ָר ֵ ֵֽאל ׃

ספר במדבר פרק כה
(טז) וידבר יהוה אל משה לאמר:
(יז) צרור את המדינים והכיתם אותם:
(יח) כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת
נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור:

ספר במדבר פרק כו
(א) ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר:
(ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל
יצא צבא בישראל:

( )5ספר במדבר פרק לא
(טו) ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה:
(טז) הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי
המגפה בעדת יהוה:
(יז) ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו:
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שמואל א ,ד

ר־שמו ֵּא ֹ֖ל ְּלכָ ל־יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֑ל וַ ּי ֵ ֵֶׁ֣צא יִּ ְּש ָראֵ לׁ֩ ִּל ְּק ַ ֹּ֨ראת ּ ְּפ ִּל ְּש ִּּ ֹּ֜תים לַ ִּּמ ְּלחָ ִָ֗מה
א וַ יְּ הִּ ֶׁ֥י ְּדבַ ְּ
ת ֹ֖ים חָ ֶׁ֥נ ּו בַ אֲ ֵ ֵֽפק ׃ ב וַ ַ ּיעַ ְּרכֹּ֨ ּו פְּ ִּל ְּש ִּּ ֹּ֜תים ִּל ְּק ַ ֶׁ֣ראת
ל־ה ֶ ֶׁ֣אבֶ ן ָה ָ֔ ֵעזֶר וּפְּ ִּל ְּש ּ ִּ
ַ ֵֽו ַ ּיחֲנ ּ֙ו עַ ָ
ת ֹ֑ים וַ ַ ּי ַּ֤כ ּו בַ ַּ ֵֽמעֲ ָרכָ ֙ה ַּב ּ ָש ֶ ָ֔דה
יִּ ְּש ָר ִ֗ ֵאל וַ ִּּת ּטֹש֙ הַ ִּּמ ְּלחָ ָָ֔מה וַ ִּּ ָי ֶׁ֥ ּנגֶף יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל ִּלפְּ ֵ ֶׁ֣ני פְּ ִּל ְּש ּ ִּ
אמר ּ֙ו זִּ ְּ ֵק ֶׁ֣ני יִּ ְּש ָר ָ֔ ֵאל ָ ֶׁ֣ל ּ ָמה
ל־ה ּ ַמ ֲחנֶה֒ וַ ֵֹֽ ּי ְּ
ְּ ּכאַ ְּר ַּב ֶׁ֥עַ ת אֲ ָל ִּ ֹ֖פים ִּ ֵֽאיש ׃ ג וַ ָ ּי ֶֹׁ֣בא ָה ָע ֮ם אֶ ַ ֵֽ
הוה וְּ יָ ֶֹׁ֣בא
רו ֙ן ְּ ּב ִּ ֶׁ֣רית יְּ ָָ֔
ת ֹ֑ים נ ְִּּק ָ ֵ֧חה אֵ ֵ ֶׁ֣לינ ּו ִּמ ּ ִּש ִֹ֗לה אֶ ת־אֲ ֹ
הוה הַ ֹ֖ ּי ֹום ִּלפְּ ֵ ֶׁ֣ני פְּ ִּל ְּש ּ ִּ
ְּנג ָ ֵָ֧פנ ּו יְּ ָ ָ֛
ְּב ִּק ְּר ָ֔ ֵּבנ ּו וְּ י ִֹּש ֵעֹ֖נ ּו ִּמ ַּכ ֶׁ֥ף אֹיְּ ֵ ֵֽבינ ּו ׃ ד וַ ִּּי ְּש ַ ַ֤לח ָה ָע ֙ם ִּש ָ֔לֹה וַ ִּּי ְּש ֶׁ֣א ּו ִּמ ּ ִָ֗שם ֵ ֶׁ֣את אֲ ֵ֧ר ֹון
ש ֶׁ֣ני ְּ ֵ
הוה ְּצבָ ֹ֖א ֹות י ֵֹשֶׁ֣ב הַ ְּ ּכ ֻּרבִּ ֹ֑ים וְּ ָ ָׁ֞שם ְּ ֵ
רו ֙ן ְּ ּב ִּ ֶׁ֣רית ָהאֱ ל ִָֹּ֔הים
ב ֵֽני־עֵ ִּ ִ֗לי ִּעם־אֲ ֹ
ְּ ּב ִּרית־יְּ ָ ָ֛
ל־ה ּ ַמ ֲח ֶנָ֔ה וַ ָ ּי ִּרֶׁ֥ע ּו כָ ל־יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל
חָ פְּ ִּנֹ֖י ו ִּ ֵּֽפי ְּנ ָ ֵֽחס ׃ ה וַ יְּ ִּ ִ֗הי ְּ ּכבֹּ֨ ֹוא אֲ ַ֤ר ֹון ְּ ּב ִּרית־יְּ הוָ ֙ה אֶ ַ ֵֽ
אמ ָ֔ר ּו ֶמה
ת־ק ֹול הַ ְּּתרו ָָּ֔עה וַ ֶֹׁ֣ ּי ְּ
דו ָלֹ֑ה וַ ּ ֵת ֹֹ֖הם ָה ָ ֵֽא ֶרץ ׃ ו וַ ִּּי ְּש ְּמ ַ֤ע ּו פְּ ִּל ְּש ִּּתי ֙ם אֶ ֶׁ֣
ְּּתרו ָ ֶּׁ֣עה גְּ ֹ
הוה ָּב ֹ֖א אֶ ל־
דו ָ ָ֛לה הַ ֹֹ֖זּאת ְּ ּב ַמחֵ ֲֶׁ֣נה ָה ִּע ְּב ִּ ֹ֑רים וַ ֵ ֶׁ֣ ּי ְּד ָ֔ע ּו ִּ ּכי אֲ ֶׁ֣ר ֹון יְּ ָָ֔
ֶׁ֣ק ֹול הַ ְּּתרו ָ ֵּ֧עה הַ ְּ ּג ֹ
ֹאמר ּ֙ו ֶׁ֣א ֹוי ָָ֔לנ ּו
חֲנֹ֑ה וַ ּי ְּ
ל־ה ּ ַמ ֶ
ח ֲֵֽנה ׃ ז וַ ִּ ֵֽ ּי ְּרא ּ֙ו הַ ּ ְּפ ִּל ְּש ִָּּ֔תים ִֶּּׁ֣כי ָא ְּמ ָ֔ר ּו ָּב ֶׁ֥א אֱ לֹהִּ ֹ֖ים אֶ ַ ֵֽ
ַ ֵֽה ּ ַמ ֶ
מ ּיד ָהאֱ לֹהִּ ֶׁ֥ים
ילנ ּו ִּ ַ ָ֛
שם ׃ ח ֶׁ֣א ֹוי ָָ֔לנ ּו ִּ ֶׁ֣מי יַ ִּ ּצ ָ֔ ֵ
ִֶּּׁ֣כי ֶׁ֥לֹא ָהיְּ תָָ֛ה ָּכ ֹֹ֖זאת אֶ ְּת ֶׁ֥מ ֹול ִּש ְּל ֵֽ ֹ
ל־מ ָּכֹ֖ה ַּב ִּּמ ְּד ָּ ֵֽבר
ת־מ ְּצ ַ ָ֛ריִּ ם ְּ ּבכָ ַ
ירים ָה ֵא ֶ ֹּ֑לה ֵ ֵ֧א ֶ ּלה ֵ ֶׁ֣הם ָהאֱ ל ִּ ִֹ֗הים הַ ּ ַמ ִֵּּ֧כים אֶ ִּ
ָהאַ דִּּ ִּ ֹ֖
׃ ט ִּ ֵֽה ְּתחַ ְּזּקָׁ֞ ּו ִּ ֵֽו ְּהיַ֤ ּו ַ ֵֽלאֲ נ ִָּשי ֙ם ּ ְּפ ִּל ְּש ִָּּ֔תים ּ ֶפן ּ ַתעַ ְּב ֶׁ֣ד ּו ָל ִּע ְּב ִּ ָ֔רים ַּכאֲ ֶש ֶׁ֥ר ָע ְּב ֹ֖ד ּו ָלכֶ ֹ֑ם
תֵֽם ׃ י וַ ִּּי ָ ּלח ֲֶׁ֣מ ּו פְּ ִּל ְּש ִּּ ִ֗תים וַ ִּּ ָי ַ֤ ּנגֶף יִּ ְּש ָראֵ ל֙ וַ ָ ּינֹֻּּ֨ס ּ֙ו ִּ ֶׁ֣איש
וִּ ְּהיִּ יתֶ ֶׁ֥ם לַ אֲ נ ִָּש ֹ֖ים וְּ נ ְִּּלחַ ְּמ ּ ֶ
דו ָ ֶׁ֣לה ְּמ ֹֹ֑אד וַ ִּּי ּ ֹפל֙ ִּמ ִּּי ְּש ָר ָ֔ ֵאל ְּשל ִֹּש ֶׁ֥ים אֶ ֹ֖לֶ ף ַרגְּ ִּ ֵֽלי ׃ יא וַ אֲ ֶׁ֥ר ֹון
ְּלא ָֹה ָָ֔ליו וַ ְּּתהִּ ֶׁ֥י הַ ּ ַמ ָּכֹ֖ה ְּ ּג ֹ
ש ַ֤ני ְּ ֵ
אֱ לֹהִּ ֹ֖ים נ ְִּּל ָ ֹ֑קח ּו ְּ ֵ
־בנְּיָ ִּמ ֙ן ֵמהַ ַּ ֶׁ֣מעֲ ָר ָ֔ ָכה
ב ֵֽני־עֵ ִּל ֙י ָ֔ ֵמת ּו חָ פְּ ִּנֹ֖י ו ִּ ֵּֽפינ ָ ְֵּֽחס ׃ יב וַ ָ ַ֤ ּי ָרץ ִּאיש ִּ ּ
ֹאש ֹו ׃ יג וַ ָ ּיבִ֗ ֹוא וְּ ִּהֵ ֶׁ֣ ּנה עֵ ִּלי
וַ ָ ּי ֶֹׁ֥בא ִּש ֹ֖לֹה ַּב ֶׁ֣ ּי ֹום הַ הֹ֑ וּא ו ַּמ ָ ֶׁ֣דּ יו ְּק ֻּר ִּ ָ֔עים וַ אֲ ָד ָמֹ֖ה עַ ל־ר ֵֽ
י־היה ִּלבּ ֹ ֙ו חָ ֵ ָ֔רד ַעֹ֖ל אֲ ֶׁ֣ר ֹון ָהאֱ לֹהִּ ֹ֑ים וְּ ָה ִּ ִ֗איש ָּבא
י ֵֹֹּ֨שב ַ ֵֽעל־הַ ִּ ּכ ֹּּ֜ ֵסא יַ ְּך דֶּ ֹּ֨ ֶר ְּ ֙ך ְּמצַ ּ ָ֔ ֶפה ִֵּּֽכ ָ ָ ַ֤
֕אמר ֶ ָ֛מה
ת־ק ֹול הַ ְּ ּצ ָע ָ ָ֔קה וַ ּ ֹי ֶ
ל־ה ִּ ֵֽעיר ׃ יד וַ ִּּי ְּש ַ ַ֤מע עֵ ִּל ֙י אֶ ֶׁ֣
ְּלהַ ִּ ֶׁ֣ ּגיד ָּב ִּ ָ֔עיר וַ ִּּתזְּ ַעֹ֖ק ָּכ ָ
מֹנֹ֖ה
ן־ת ְּש ִּעֶׁ֥ים ו ְּּש ֶ
ֶׁ֥ק ֹול הֶ ָה ֹ֖מ ֹון הַ ֶזֹּ֑ה וְּ ָה ִּ ֶׁ֣איש ִּמ ָ֔ ַהר וַ ָ ּי ֹֹ֖בא וַ ַ ּיֵ ּגֶׁ֥ד ְּלעֵ ִּ ֵֽלי ׃ טו וְּ עֵ ִּ ֕לי ֶּב ִּּ
ֹּ֨אמר ָה ִֹּּ֜איש אֶ ל־עֵ ִּ ִ֗לי ָ ֵֽאנ ִֹּכ ֙י הַ ָּ ֶׁ֣בא ִּמן־
שנֹ֑ה וְּ עֵ ָ ֶׁ֣יניו ָ ָ֔ק ָמה וְּ ֶׁ֥לֹא יָ כֹ֖ ֹול ִּל ְּר ֵֽא ֹות ׃ טז וַ ּ ֹי ֶ
ָָ
ב ֵֽני ׃ יז וַ ַ ּיֹּ֨עַ ן
ה־ה ֶׁ֥יה הַ דָּ בָ ֹ֖ר ְּ ּ ִּ
אמר ֶ ֵֽמ ָ ָ
הַ ּ ַמעֲ ָר ָ֔ ָכה וַ אֲ ִּנ֕י ִּמן־הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ֹ֖ה ַ ֶׁ֣נ ְּס ִּּתי הַ ֹ֑ ּי ֹום וַ ָֹ֛ ּי ֶ
דו ָלֹ֖ה ָהיְּ תֶָׁ֣ה בָ ָעֹ֑ם וְּ גַם־
ִ֗אמר ָ ַ֤נס יִּ ְּש ָראֵ ל֙ ִּלפְּ ֵ ֶׁ֣ני פְּ ִּל ְּש ִָּּ֔תים וְּ ַ ָ֛גם ַמ ּג ָ ֵֶׁ֥פה גְּ ֹ
ַ ֵֽה ְּמבַ ּ ֵֹּ֜שר וַ ּ ֹי ֶ
ְּש ֵנֹּ֨י בָ ֶנ ָ
ֹּ֜יך ִֵ֗מת ּו חָ פְּ ִּנ ֙י ו ִּ ֶּׁ֣פינ ָ֔ ְָּחס וַ אֲ ֶׁ֥ר ֹון ָהאֱ לֹהִּ ֹ֖ים נ ְִּּל ָ ֵֽקחָ ה ׃ פ יח וַ יְּ ִּ ָׁ֞הי ְּ ּכהַ זְּ ִּ ּכ ֶׁ֣יר ֹו׀ אֶ ת־
אֲ ֶׁ֣ר ֹון ָהאֱ לֹ ִּ ִ֗הים וַ ִּּי ּ ֶֹׁ֣פל ֵ ֵֽמעַ ל־הַ ִּ ּכ ּ ֵסא אֲ ֹֹּ֨ח ַר ִּ ּנֹּ֜ית ְּ ּב ַ ֶׁ֣עד׀ ַ ֶׁ֣ יד הַ ּ ִַ֗שעַ ר וַ ִּּת ּ ָש ֵ ַ֤בר ַמפְּ ַר ְּק ּת ֹ ֙ו
ש ֵֽנה ׃ יט וְּ כַ ָ ּל ֶׁ֣ת ֹו
מת ִֵּּֽכי־זָ ֵקֶׁ֥ן ָהאִּ ֹ֖יש וְּ כָ ֵב ֹ֑ד וְּ ָ֛הוּא ָש ַ ֶׁ֥פט אֶ ת־יִּ ְּש ָר ֵא ֹ֖ל אַ ְּר ָּב ִּעֶׁ֥ים ָ ָ
וַ ָ ּי ָ֔ ֹ
ל־ה ָ ּל ַקח֙ אֲ ֶׁ֣ר ֹון ָהאֱ ל ִָֹּ֔הים ו ֵּמֶׁ֥ת
ת־פינְּחָ ֮ס ָה ָ ֶׁ֣רה ָללַ ת֒ וַ ִּּת ְּש ַ ֶׁ֣מע אֶ ת־הַ ּ ְּשמֻּ ָָ֔עה אֶ ִּ
ֵ ֵֽא ֶש ּ ִּ
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יה ׃ כ ו ְּּכ ֵ ֶׁ֣עת מו ִָּ֗ת ּה וַ ְּּת ַד ֵֹּּ֨ב ְּר ָנ ֙ה
ֹ֖יה ִּצ ֶ ֵֽר ָ
יש ֹּ֑ה וַ ִּּת ְּכ ַ ֶׁ֣רע וַ ָּ֔ ֵתלֶ ד ִֵּּֽכי־נֶהֶ פְּ כֶׁ֥ ּו ָע ֶל ָ
ֹ֖יה וְּ ִּא ָ
חָ ִּמ ָ
ֹא־ש ֶָׁ֥תה ִּל ָּ ֵֽב ּה ׃ כא וַ ִּּת ְּק ָ ֶׁ֣רא
ל־ת ְֵּֽיראִּ ֹ֖י ִֶּּׁ֣כי ֵ ֶׁ֣בן יָ ָל ְֹּ֑ד ְּּת וְּ ֶׁ֥לֹא ָע ְּנתָ ֹ֖ה וְּ ל ָ
יה אַ ּ ִּ
הַ ִּ ּנ ָ ּצבֶׁ֣ ֹות ָע ָ֔ ֶל ָ
ֹ֖יה
ל־ה ָ ּל ַקח֙ אֲ ֶׁ֣ר ֹון ָהאֱ ל ִָֹּ֔הים וְּ אֶ ל־חָ ִּמ ָ
מר ּג ָָלֶׁ֥ה כָ בֹ֖ ֹוד ִּמ ִּּי ְּש ָר ֵא ֹ֑ל אֶ ִּ
בו ֙ד לֵ א ָ֔ ֹ
לַ ַּנִ֗עַ ר ִּ ֵֽאי־כָ ֹ
אמר ּג ָָלֶׁ֥ה כָ בֹ֖ ֹוד ִּמ ִּּי ְּש ָר ֵא ֹ֑ל ִּּכ ֶׁ֥י נ ְִּּל ַ ֹ֖קח אֲ ֶׁ֥ר ֹון ָהאֱ ל ִּ ֵֹֽהים ׃
ת ֶ
יש ֵּֽה ׃ כב וַ ּ ֕ ֹ
וְּ ִּא ָ

שמואל א ,פרק ו

רון-יְּ הוָ ה ִּ ּב ְּש ֵדה פְּ ִּל ְּש ִּּתיםִּ ,ש ְּב ָעה חֳ ָד ִּשים
ב וַ ִּּי ְּק ְּרא ּו פְּ ִּל ְּש ִּּתים. ,א וַ יְּ ִּהי אֲ ֹ
ְּשלְּּ חֶ ּנ ּו
הו ִּדעֻּ נוַּּ ,ב ּ ֶמה נ ַ
רון יְּ הוָ הֹ :
לַ כּ ֹהֲ נִּים וְּ לַ ּק ְֹּס ִּמים לֵ אמֹרַ ,מהּ -נַעֲ ֶשה ,לַ אֲ ֹ
מו{ .ס}
קו ֹ
ִּל ְּמ ֹ
ֹתו ֵר ָיקם--
רון אֱ לֹהֵ י יִּ ְּש ָראֵ ל אַ לְּּ -ת ַשלְּּ ח ּו א ֹ
ֹאמרוִּּ ,אםְּ -מ ַשלְּּ ִּחים אֶ ת-אֲ ֹ
ג וַ ּי ְּ
דו
לוָ ,א ָשם; ָאז ּ ֵת ָרפְּ א ּו וְּ ֹנו ַדע ָלכֶ םָ ,ל ּ ָמה לֹאָ -תסוּר יָ ֹ
ִּ ּכיָ -ה ֵשב ּ ָת ִּשיב ּו ֹ
ֹאמר ּו ִּמ ְּס ּ ַפר סַ ְּרנֵי פְּ ִּל ְּש ִּּתים,
לו ,וַ ּי ְּ
ֹאמרוָּ ,מה ָה ָא ָשם אֲ ֶשר נ ִָּשיב ֹ
ִּמ ֶּכם .ד וַ ּי ְּ
זָהבּ ִּ :כיַ -מ ּגֵפָ ה אַ חַ ת ְּלכֻּ ָ ּלם,
זָהב וַ ח ֲִּמ ּ ָשה עַ ְּכ ְּ ּב ֵרי ָ
(טח ֵֹרי) ָ
ח ֲִּמ ּ ָשה עפלי ְּ
יתם
(טח ֵֹריכֶ ם) וְּ צַ ְּל ֵמי עַ ְּכ ְּ ּב ֵריכֶ ם ,הַ ּ ַמ ְּש ִּח ִּ
יתם צַ ְּל ֵמי עפליכם ְּ
ו ְּּלסַ ְּרנֵיכֶ ם .ה וַ עֲ ִּש ֶ
דו ֵמעֲ לֵ יכֶ ם ,ו ֵּמעַ ל
בוד; אוּלַ י ,יָ ֵקל אֶ ת-יָ ֹ
אֶ תָ -ה ָא ֶרץּ ,ונ ְַּת ּ ֶתם לֵ אלֹהֵ י יִּ ְּש ָראֵ לָּ ,כ ֹ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,ו ֵּמעַ ל אַ ְּר ְּצכֶ ם .ו וְּ ָל ּ ָמה ְּתכַ ְּ ּבד ּו אֶ תְּ -לבַ ְּבכֶ םַּ ,כאֲ ֶשר ִּ ּכ ְּ ּבד ּו ִּמ ְּצ ַריִּ ם
לוא ַּכאֲ ֶשר ִּה ְּתעַ ֵ ּלל ָּבהֶ ם ,וַ יְּ ַשלְּּ חוּם וַ ּיֵלֵ כ ּו .ז וְּ עַ ּ ָתהְּ ,קח ּו
וּפַ ְּרעֹה אֶ תִּ -ל ָּבם :הֲ ֹ
לות ,אֲ ֶשר לֹאָ -ע ָלה עֲ לֵ יהֶ ם עֹל;
רות ָע ֹ
וַ עֲ ש ּו עֲ ג ָָלה ח ֲָד ָשה אֶ חָ ת ,ו ְּּש ּ ֵתי פָ ֹ
רות ָּבעֲ ג ָָלה ,וַ הֲ ֵשיב ֶֹתם ְּ ּבנֵיהֶ ם ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם הַ ָּביְּ ָתה .ח ו ְּּל ַק ְּח ּ ֶתם
וַ אֲ סַ ְּר ּ ֶתם אֶ ת-הַ ּ ָפ ֹ
לו
ֹתו אֶ לָ -העֲ ָג ָלה ,וְּ אֵ ת ְּ ּכלֵ י הַ ָזּ ָהב אֲ ֶשר הֲ ֵשב ֶֹתם ֹ
רון יְּ הוָ הּ ,ונ ְַּת ּ ֶתם א ֹ
אֶ ת-אֲ ֹ
ּלו
יתםִּ ,אם-דֶּ ֶר ְּך ְּ ּגבו ֹ
ֹתו ,וְּ ָה ָל ְּך .ט ו ְּּר ִּא ֶ
ָא ָשםָ ּ ,ת ִּשימ ּו בָ אַ ְּר ּגַז ִּמ ִּ ּצדּ ֹו; וְּ ִּש ַ ּל ְּח ּ ֶתם א ֹ
דו ָלה הַ זֹּאת; וְּ ִּאם-לֹא,
יַ עֲ לֶ ה ֵּבית ֶש ֶמש--הוּא ָע ָשה ָלנוּ ,אֶ תָ -ה ָר ָעה הַ ְּ ּג ֹ
דו נָגְּ ָעה ָּבנ ּוִּ --מ ְּק ֶרה הוּאָ ,היָ ה ָלנ ּו .י וַ ַ ּיעֲ ש ּו ָהאֲ נ ִָּשיםֵּ ,כן,
וְּ יָ ַד ְּענ ּו ִּ ּכי לֹא יָ ֹ
לות ,וַ ַ ּיאַ ְּסרוּם ָּבעֲ ג ָָלה; וְּ אֶ תּ ְּ -בנֵיהֶ םָּ ,כל ּו בַ ָּביִּ ת .יא וַ ָ ּי ִּשמ ּו
רות ָע ֹ
וַ ִּּי ְּקח ּו ְּש ּ ֵתי פָ ֹ
רון יְּ הוָ ה ,אֶ לָ -העֲ ג ָָלה; וְּ אֵ ת ָהאַ ְּר ּגַז ,וְּ אֵ ת עַ ְּכ ְּ ּב ֵרי הַ ָזּ ָהב ,וְּ אֵ ת ,צַ ְּל ֵמי
אֶ ת-אֲ ֹ
רות ַּבדֶּ ֶר ְּך ,עַ ל-דֶּ ֶר ְּך ֵּבית ֶש ֶמשּ ִּ ,ב ְּמ ִּס ָ ּלה אַ חַ ת ָה ְּלכ ּו
ְּטח ֵֹריהֶ ם .יב וַ ִּּי ּ ַש ְּרנָה הַ ּ ָפ ֹ
ָעו ,וְּ לֹאָ -סר ּו יָ ִּמין ו ְּּשמֹאול; וְּ סַ ְּרנֵי פְּ ִּל ְּש ִּּתים ה ְֹּל ִּכים אַ ח ֲֵריהֶ ם ,עַ דּ ְּ -גבוּל
ָהל ְֹּך וְּ ג ֹ
ֵּבית ָש ֶמש .יג וּבֵ ית ֶש ֶמש ,ק ְֹּצ ִּרים ְּק ִּצירִּ -ח ִּּטים ָּבעֵ ֶמק; וַ ִּּי ְּשא ּו אֶ ת-עֵ ינֵיהֶ ם,
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הו ֻּשעַ ֵּבית-
אות .יד וְּ ָהעֲ ג ָָלה ָּב ָאה אֶ לְּ -ש ֵדה יְּ ֹ
רון ,וַ ִּּי ְּש ְּמחוִּּ ,ל ְּר ֹ
וַ ִּּי ְּרא ּו אֶ תָ -ה ָא ֹ
דו ָלה; וַ יְּ בַ ְּ ּקעוּ ,אֶ ת-עֲ צֵ י ָהעֲ ג ָָלה ,וְּ אֶ ת-
הַ ּ ִּש ְּמ ִּשי ,וַ ּ ַתעֲ מֹד ָשם ,וְּ ָשם ,אֶ בֶ ן ְּ ּג ֹ
רות ,הֶ עֱ ל ּו ע ָֹלה לַ יהוָ ה .
הַ ּ ָפ ֹ

ֵים־ע ָש ֶׁ֥ר ֹּ֨ ֶאלֶ ֙ף ִָּ֔איש וְּ ָא ָ֛קו ָּמה
ָ
תפֶ ל אֶ ל־אַ ְּב ָש ֹ֑לֹם אֶ ְּבח ָ ֲֶׁ֣רה ָּנִ֗א ְּשנ
אמר אֲ ִּחי ֹ֖ ֹ
א וַ ֶֹׁ֥ ּי ֶ
י־ד ִּוֹ֖ד הַ ָ ֵֽלּ יְּ ָלה ׃ ב וְּ ָאבֶׁ֣ ֹוא ָע ִָ֗ליו וְּ ַ֤הוּא יָ ֵגֹּ֨עַ ֙ ו ְּּר ֵ ֶׁ֣פה יָ ַ ָ֔דיִּ ם וְּ ַ ֵֽהח ֲַר ְּד ּתִֶּׁ֣י
וְּ אֶ ְּרדְּּ ָ ֶׁ֥פה אַ ח ֲֵר ָ
ל־ה ָעֹ֖ם
ר־א ּ ֹ֑ת ֹו וְּ ִּה ֵּכיתִּ ֶׁ֥י אֶ ת־הַ ֶּמֹ֖לֶ ְּך ְּלבַ דֵּֽ ֹו ׃ ג וְּ ָא ִּש ֶׁ֥יבָ ה כָ ָ
ל־ה ָ ֶׁ֣עם אֲ ֶש ִּ
א ָֹ֔ת ֹו וְּ ָנֹ֖ס ָּכ ָ
אֵ ֶל ָ
יש ֶׁ֥ר
ל־ה ָעֹ֖ם יִּ ְּ ֶה ֶׁ֥יה ָש ֵֽל ֹום ׃ ד וַ ִּּי ַ
תֶׁ֣ה ְּמבַ ֵ ָּ֔קש ָּכ ָ
ֹ֑יך ְּ ּכ ֶׁ֣שוּב הַ ָ֔כּ ֹל ָה ִּאיש֙ אֲ ֶשֶׁ֣ר אַ ּ ָ
ֹּ֨אמ ֙ר אַ ְּב ָש ָ֔ל ֹום ְּק ָ ֶׁ֣רא ָנָ֔א
הַ דָּ בָ ֹ֖ר ְּ ּבעֵ ֵ ֶׁ֣יני אַ ְּב ָש ֹ֑לֹם ו ְּּבעֵ ֵינֹ֖י ָּכל־זִּ ְּקֵנֶׁ֥י יִּ ְּש ָר ֵ ֵֽאל ׃ ס ה וַ ּ ֹי ֶ
לום ֒
ַם־הוּא ׃ ו וַ ָ ּי ֶֹׁ֣בא חו ַּש ֮י אֶ ל־אַ ְּב ָש ֹ
ה־ב ִּ ֹ֖פיו ּג ֵֽ
ַ ּגֹ֖ם ְּלחו ַּשֶׁ֣י ָהאַ ְּר ִּּכֹ֑י וְּ נ ְִּּש ְּמ ָעֶׁ֥ה ַמ ְּ ּ
תפֶ ל הֲ נַעֲ ֶש ֹ֖ה אֶ ת־דְּּ בָ ֹ֑ר ֹו ִּאם־
מר ַּכדָּ ָ ַ֤בר הַ ֶזּ ֙ה דִּּ ֶּ ֶׁ֣בר אֲ ִּחי ָ֔ ֹ
ֹאמ ׁ֩ר אַ ְּב ָשלֹּ֨ ֹום אֵ ָֹּ֜ליו לֵ א ִ֗ ֹ
וַ ּי ֶ
א־טו ָ ֵ֧בה ָהעֵ ָ ָ֛צה אֲ ֶשר־יָ ַעֶׁ֥ץ
ֹ
אמר חו ַּש ֹ֖י אֶ ל־אַ ְּב ָשלֹ֑ ֹום ֵֽלֹ
ת ֶׁ֥ה ַד ֵּ ֵֽבר ׃ ס ז וַ ֶֹׁ֥ ּי ֶ
אַ ֹ֖יִּ ן אַ ּ ָ
ָ
ת־א ִּ ֹּ֨ביך וְּ אֶ ת־אֲ נ ָָֹּ֜שיו ִֵּּ֧כי
תֶׁ֣ה יָ ַד ְּע ּ ָת אֶ ָ
אמר חו ִַּ֗שי אַ ּ ָ
תפֶ ל ַּב ַ ּ ֶׁ֥פעַ ם הַ ֵֹֽזּאת ׃ ח וַ ֶֹׁ֣ ּי ֶ
אֲ ִּחי ֹ֖ ֹ
יך ִּ ֶׁ֣איש ִּמ ְּלחָ ָָ֔מה וְּ ֶׁ֥לֹא יָ ִּלֹ֖ין
גִּ בּ ִּ ֶֹׁ֣רים ִ֗ ֵה ּ ָמה ו ָּמ ֵרֶׁ֥י ֶנֹּ֨פֶ ש֙ ָ֔ ֵה ּ ָמה ְּ ּכ ֶׁ֥ ֹדב ַש ֹּ֖כוּל ַּב ּ ָש ֶ ֹ֑דה וְּ ָא ִּ ֹּ֨ב ָ ֙
מת וְּ ָה ָיִ֗ה
קו ֹ֑ ֹ
תַ֤ה ֵֽהוּא־נ ְֶּח ָּב ֙א ְּ ּבאַ ַ ֶׁ֣חת הַ ּ ְּפחָ ִּ ָ֔תים ֹ֖א ֹו ְּ ּבאַ ַ ֶׁ֣חד הַ ְּּמ ֹ
ת־ה ָ ֵֽעם ׃ ט ִּה ֵּנֹּ֨ה עַ ּ ָ
אֶ ָ
ִּ ּכ ְּנ ַ֤ ֹפל ָּבהֶ ֙ם ַּב ְּּת ִּח ָָ֔ ּלה וְּ ָש ַ ַ֤מע הַ ּש ֹּ֨ ֵֹמעַ ֙ וְּ ָא ָ֔ ַמר ָ ֵֽהיְּ ָת ֙ה ַמ ּג ֵָָ֔פה ָּב ָ֕עם אֲ ֶש ֹ֖ר אַ ח ֲֵרֶׁ֥י אַ ְּב ָש ֵֽלֹם
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ספרי קבלה
( )24ספר קהלת יעקב  -ערך מג
ב' מגפה אינו דומה לדבר ,שהדבר הוא כל שג' מתים יוצאים בג' ימים
בעיר המוציאה מאתים או ג' מאות רגל ,והמגפה הוא כעין זה שמתו
בשעה אחד כ"ד אלף ,והדבר יש לו תקנה על ידי תרועה על ידי
שישראל שבים בתשובה ותוקעים בתרועה\ אזי נכנעים כוחות הדין
שמהם בא הדבר ,אבל המגפה אינה חוזרת כי עם על ידי קטורת ,כן
כתב בילקוט ראובני פרשת וישלח בשם מקובלים ראשונים ,מגפה
ראשי תיבות מבחינת ג' פרקי הוד שממנו נבנה כל קן השמאל כנודע,
דמגפה הוד דאמא נבנה קו שמאל דזעיר:

( )1ספר משנת חסידים  -מסכת תקון המגפה  -פרק א
א ואם יום רביעי הוא בתוספת הירח והוא זמן המגפה ח"ו ילך קודם
זריחת השמש אצל עשב פיגם שהוא הרוט"א ויאמר ויהי נועם ויושב
בסתר כלו ואח"כ יאמר אני לוקט אותך בשם ה' אלהי ישראל לשמירת
פלוני בן פלונית מן הדבר ומן המגפה ואח"כ יחתכנה במטבע של זהב:
ב ויכתוב בקלף כשר פסוק ויעמ"ד פינח"ס ויפל"ל ותעצ"ר המגפ"ה
שהם חמשה תיבות כל אחד מחמשה אותיות ולא יכתוב התיבה אות
אחר אות כדרך הכתיבה אלא אות תחת אות ובין כל תיבה ותיבה
יכתוב חמשה הויות גם כן כתובות אות תחת אות:

