דף מתוך סדרת הספרים

לח בר בין תורת ה גלה לתורת ה סתר

גליון פרשת כי תשא ]פ ר ה [ תשע" ז תהא ש ת עזות דקדושה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד י"ג.

פּוּרים חָ ל ְבּ ָשׁ ָה ְרגִ ילָה ְבּפָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ,וּבְ ָשׁ ָה
מַ דּוּעַ ִ
ְמעֻבֶּ ֶרת ְבּפָ ָר ַשׁת צַ וֶ ,שׁ ְשּׁ ֵיהֶ ם ְמ ַס ְמּלִ ים לְ שׁוֹן זְ ִריזוּת.

ִ ְראֶ ה

ְדּ ִע ְ יַן הַ זְּ ִריזוּת בַּ עֲ בוֹדַ ת ה' ַשׁ ֶיּכֶת בְּ ִע ָקּר לְ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ ִע ְ ָי ָהּ ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת לְ א הַ פְ ָס ָקה בַּ זְּ ִריזוּתְ .דּחֵ לֶק
בוּרה הוּא לַעֲ שׂוֹת לְ אַט ,וְ הַ חֶ סֶ ד ִמ ְתפַּ ֵשּׁט בִּ ְמ ִהירוּת .וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצי וּ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם בְּ ַכמָּ ה ְמקוֹמוֹת אֶ ת
ִמ ִצּ ְמצוּם הַ גְּ ָ

"וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ מַּ צּוֹת" ַרבִּ י
ִע ְ יַן הַ זְּ ִריזוּת בַּ עֲ בו ַֹדת ה' .וְ ָלכֵן ִ לְ מֶ דֶ ת הַ זְּ ִריזוּת ִמ ִמּ ְצוַת ַמצָּ הַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות יב ,יז( ְ
יצין אֶ ת הַ מַּ צּוֹתָ ,כּ אֵ ין מַ ְח ִמיצִ ין אֶ ת
ֹאשׁיָּה אוֹמֵ ר אַל ְתּ ִהי קו ֵֹרא מַ צּוֹת אֶ לָּא אֶ ת הַ ִמּצְ וֹת ,כְּ דֶ ֶר ֶשׁאֵ ין מַ ְח ִמ ִ
י ִ

הַ ִמּצְ ווֹת ,אֶ לָּא ִאם בָּ אָה לְ י ְָד עֲ ֵשׂה או ָֹתהּ ִמיָּד .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת זְ ִריזוּ"ת הוּא  781כְּ ִמ ְ יַן ְתּשׁוּעָ ה

הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ,כַּ מּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )תרומה קסטִ (.מי הֵ ן יְשׁוּעוֹת ,זֶה י ִָמין ֶשׁהוּא מו ִֹשׁיעַ ִמכָּל ְמ ַק ְט ְרגֵי הָ ע ֹולָם,

ֶשׁכָּתוּב "הו ִֹשׁיעָ ה י ְִמי ְ וַ עֲ ֵ ִי" .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ְשׁ ַת הַ ֵקּץ ה'תשע"ו ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁזּ ִָריז

ימ ְט ִריָּא דֶ ֶר" ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת ְשׁ ַת ה'תשע"ו ֶשׁ ִהיא דֶ ֶר" ָשׁ ִ ים ִמסּוֹף הָ אֶ ֶלףֶ ,שׁ ְמּצַ פִּ ים לַמָּ ִשׁיחַ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עָ לָיו "דָּ ַר כּ ֹוכָב
בְּ גִ ַ
ִמיַּעֲ קֹב" .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ז ִָרי"ז הוּא  386כְּ ִמ ְ יַן ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּיָה הַ גְּאֻ לָּה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

רכח(.

)פ חס

וּק ָשׁ ִרים כְּ ִמ ְ יַן חֶ סֶ "ד .וְ הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת צִ יצִ י"ת הוּא
יצית יֵשׁ ע"ב חֻ לְ יוֹת ְ
יצית ַשׁ ֶיּכֶת ַליּ ִָמיןִ ,דּבְ ִצ ִ
ֶשׁ ִצּ ִ

 630כְּ ִמ ְ יַן ְז ִריזוּת.

ִ ְראֶ ה

פּוּרים חָ ל בְּ ָשׁ ָה ְרגִ ילָה בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ ֶוּה ,וּבְ ָשׁ ָה ְמעֻ בֶּ ֶרת בְּ פָ ָר ַשׁת צַ וֶ ,שׁ ְשּׁ ֵיהֶ ם ְמסַ ְמּלִ ים לְ שׁוֹן זְ ִריזוּת,
לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ִ

ַכּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)ויקרא ו ,ב(

פּוּרים הוּא אוֹר ְספִ ַירת הַ נֶּצַ חֶ ,שׁ ִהיא בְּ ַת ְח ִתּית ַקו
אֵ ין צַ ו אֶ לָּא לְ שׁוֹן זֵרוּז .כִּ י אוֹר הַ ִ

שׁוּרה ִעם אוֹר הַ זְּ ִריזוּת ֶשׁל
הַ חֶ סֶ ד ,וְ ִהיא ְמ ִא ָירה אֶ ת אוֹר אַ בָּ א ֶשׁהוּא ְספִ ַירת הַ ָחכְ ָמה ֶשׁ ִהיא שׁ ֶֹרשׁ ַקו הַ חֶ סֶ דָ ,לכֵן ִהיא ְק ָ
הַ חֶ סֶ ד ֶשׁנּ ְִרמָ ז בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה וּבְּ פָ ָר ַשׁת צַ ו .וְ כֵן הָ מָ ן ִ ְתלָה בְּ פֶ סַ ח כַּ מּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)אסת"ר י ,ח(,

וּמָ ִצי וּ ָשׁם ְמ ִהירוּת וּזְ ִריזוּת,

ֶשׁאֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ הֶ ְחלִ יט לְ הָ ְרג ֹו ,וַ הֲ ָרג ֹו ִמיָּד .וְ כֵן בִּ ְת ִחילַת הַ יְשׁוּעָ ה בַּ יּ ִָמים ֶשׁלִּ פְ ֵי הַ ְתּלִ יָּה ָכּתוּב" ,מַ הֲ רוּ אֶ ת הָ מָ ן"" ,מַ הֵ ר ַקח
אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ גוֹ'" .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ ַתּ ְרגּוּם עַ ל הַ כָּתוּב "וַ יַּעַ שׂ הָ עֵ ץ"ֶ ,שׁהָ מָ ן א הָ ַל לִ ישׁוֹן וְ ָק ָרא לְ ַ גּ ִָרים וּמַ ְסגּ ִֵרים וְ ִהזְ ָדּ ֵרז כָּל

קּוּדים וְ ִא ְשׁתּ ֹו ז ֶֶרשׁ ְמ ַ ֶגּ ֶת בְּ כִ נּוֹר וְ כוּ' .וְ ָלכֵן זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה ָמ ְרדֳּ ַכי
הַ ַלּ ְילָה לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הָ עֵ ץ ,וְ עָ ָשׂה הַ כֹּל ִמתּ ֹו זְ ִריזוּת וְ ִשׂ ְמחָ ה וְ ִר ִ
וְ אֶ ְס ֵתּר פָּ עֲ לוּ בִּ זְ ִריזוּת ֶגְ ָדּם ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁלְּ שׁוֹן צַ "ו ֶשׁל זְ ִריזוּת ִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב )אסתר ד ,יז( "וַ יַּעֲ בֹר מָ ְר ָדּכָי וַ יַּעַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר

צִ וְּ ָתה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר" .וְ הֵ ן גַּם או ִֹתיּוֹת ְתּצַ וֶּה .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד יַעֲ קֹ ב שליט"א ֶשׁצַּ ו ְתּצַ וֶּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן בֶּ ן

הַ ְמּדָ ָתא .הַ יְי וּ ֶשׁהַ זְּ ִריזוּת ְמ ַצַּ חַ ת אֶ ת הָ מָ ן .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ְַחמָ ִ י שליט"א ֶשׁאֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמ ִהירוּת,

וּמָ ְרדֳּ כַי ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ְז ִריזִ ים.

מָ צִ י וּ

וּמ ֹבהָ לִ ים לְ בַ טֵּ ל
ִבּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר לְ שׁ ֹו וֹת ֶשׁל זְ ִריזוּת יַחַ ד ִעם בֶּ הָ לָה בְּ ג' ְמקוֹמוֹת ,מָ קוֹם אֶ חָ ד כְּ ֶשׁהָ ָר ִצים י ְָצאוּ ְדחוּפִ ים ְ

אֶ ת גְּ ז ֵַרת הָ מָ ן,

וּדחוּפִ ים בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל וְ הַ דָּ ת
"הָ ָרצִ ים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָר ִים י ְָצ אוּ ְמבֹהָ לִ ים ְ

)אסתר ה ,יד(

ירה" .לְ עֻמַּ ת הַ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָה כְּ ֶשׁיָּצְ אוּ בְּ ִמ ְצוַ ת הָ מָ ן ֶשׁ א מֻ זְ כּ ֶֶרת בֶּ הָ לָה:
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
ְִתּ ָה בְּ

)אסתר ג ,טו(

"הָ ָר ִצים יָצְ אוּ

שׁוּשׁן ָב ֹוכָה"ַ .ר ִשּׁ"י ָשׁם
ָ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה וְ הַ מֶּ ֶל וְ הָ מָ ן י ְָשׁבוּ לִ ְשׁתּוֹת וְ הָ ִעיר
ְדחוּפִ ים בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל וְ הַ ָדּת ְִתּ ָ ה ְבּ ַ
קּוּשׁיָא וּבֵ אֵ ר ֶשׁהַ בֶּ הָ לָה בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִ יָּה הָ י ְָתה לְ הַ ְספִּ יק אֶ ת הָ ָר ִצים הָ ִראשׁ ֹו ִ ים .וַ עֲ ַד ִין ָק ֶשׁה מַ דּוּעַ מֻ זְ ֶכּ ֶרת בֶּ הָ לָה ִבּ ְשׁ ֵי
ִה ְרגִּ ישׁ בַּ ְ

רוּקיהָ וְ אֶ ת מָ ו ֶֹתהָ ל ֵָתת לָהּ") .אסתר ו ,יד( "וַ יַּבְ ִהלוּ לְ הָ בִ יא אֶ ת
ְמקוֹמוֹת וֹסָ פִ ים בַּ ְמּגִ לָּה) :אסתר ב ,ט( "וַ יְבַ הֵ ל אֶ ת ַתּ ְמ ֶ
הָ מָ ן אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ְשׂ ָתה אֶ ְס ֵתּר" .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁבִּ זְ מַ ן ֶשׁנִּ ֶתּ ֶת פְּ קֻ ָדּה בְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה לִ פְ עוֹל לְ מַ עַ ן הַ ְקּדֻ ָשּׁה וְ ֶ גֶד

הָ ִאי ְ ְט ֶרס ֶשׁל הַ ְקּלִ פָּ ה ,זֶה גו ֵֹרם בֶּ הָ לָה בְּ ת ֹו הַ זְּ ִריזוּת ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ י ָם יו ְֹד ִעים ֶשׁהֵ ם פּוֹעֲ לִ ים לְ מַ עַ ן הַ ְקּדֻ ָשּׁהִ ,איהוּ א חָ זִי
מַ זְ לֵיהוּ חָ ִזי .הַ יְי וּ מַ ָזּלָם לְ מַ ְעלָה יוֹדֵ עַ ֶשׁזֶּה ֶ גֶד הָ ִאי ְ ְט ֶרס ֶשׁל הַ ְקּלִ פָּ ה ,וְ הוּא מַ כְ ִ יס בֶּ הָ לָהָ .לכֵן ִ כְ ְ סָ ה בֶּ הָ לָה כְּ ֶשׁהָ ָר ִצים י ְָצאוּ

לְ בַ טֵּ ל אֶ ת גְּ ז ֵַרת הָ מָ ן ,וְ גַם בְּ עֵ ת ֶשׁהֵ בִ יאוּ אֶ ת הָ מָ ן לְ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן הַ ֵשּׁ ִ י אַחֲ ֵרי ֶשׁהֵ חֵ ל לִ פּוֹל בִּ פְ ֵי מָ ְרדֳּ כַי וְ הָ יָה אָבֵ ל וַ חֲ פוּי רֹאשׁ .וְ כֵן

רוּקיהָ ִ כְ ְ סוּ הַ בֶּ הָ לָה וְ הַ פַּ חַ ד עַ ל ֶשׁ ִהיא ה ֹו ֶלכֶת
כְּ ֶשׁהֵ גָי ְס ִריס הַ מֶּ ֶל ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ִהיא הַ יָּפָ ה ִמ ֻכּלָּן וְ ִהזְ ָדּ ֵרז לְ הָ בִ יא לָהּ אֶ ת ַתּ ְמ ֶ

לִ ְהי ֹות הַ ַמּלְ כָּה .וְ כֵן בֶּ הָ לָ"ה ר"ת הַ כְּ תוּבִ ים עַ ל פְּ עֻ לָּה לְ מַ עַ ן הַ ְקּדֻ ָשּׁה) :אסתר ה ,ו( " ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ אֶ ְס ֵתּר בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן ַמה

ְשּׁאֵ ל ֵָת וְ ִינּ ֵָתן ָל וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת וְ ֵתעָ שׂ") .אסתר ו ,י( "וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ הָ מָ ן מַ הֵ ר ַקח אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס כַּאֲ ֶשׁר

ְהוּדי הַ יּו ֵֹשׁב ְבּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ ֶל " .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ בֶּ הָ לָ"ה מוֹפִ יעַ בְּ כָל הַ ַתּנַּ"
ִדּבַּ ְר ָתּ וַ עֲ ֵשׂה כֵן לְ מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ

"ד פְּ עָ ִמים ,וְ זֶה ִמ ְספַּ ר הַ פְּ עָ ִמים

ֶשׁמֻּ זְ כָּר הָ מָ ן בִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר .וְ כֵן הֵ בֵ א וּ מֵ הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁזּ ִָריז בְּ גִימַ ְט ִריָּא דֶ ֶר" וְ ְִראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל
הַ זְּ ִריזוּת ֶשׁ ְמּ ַצַּ חַ ת אֶ ת עֲ מָ לֵק ֶשׁנִּ לְ ָחם בַּ דֶּ ֶר  ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)דברים כה ,יז(

אתכֶם
"זָכוֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לְ עֲ מָ לֵק בַּ דֶּ ֶר בְּ צֵ ְ

ִמ ִמּ ְצ ָריִם :אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר " .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁדּוֹפְ ִקים בָּ ַר ְג ַליִם כְּ ֶשׁקּו ְֹר ִאים אֶ ת פָּ ָר ַשׁת ְמ ִחיַּת עֲ מָ לֵק לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ נִּ צָּ חוֹן הוּא

בָּ ַרגְ ַליִם הַ ְזּ ִריזוֹת ֶשׁהוֹלְ כוֹת בַּ דֶּ ֶר

וְ כֵן

.

ימין לְ ִמצְ ווֹת ְִמצֵ את בַּ גְּ מָ ָרא
הַ סֻּ ְגיָא ֶשׁל ז ְִריזִ ין מַ ְק ִדּ ִ

)פסחים ד(.

יקת חָ מֵ ץְ .דּפֶ ַסח הוּא זְ מַ ן ִשׁלְ טוֹן
עַ ל ִמ ְצוַ ת בְּ ִד ַ

הַ חֶ סֶ דָ ,לכֵן הוּא זְ מַ ן ֶשׁל זְ ִריזוּת .וְ ָלכֵן ַרב ִח ְס ָדּא ִמלְּ שׁוֹן חֶ סֶ דְ ,מבָ אֵ ר אֶ ת הָ עִ ְ ָין בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ סּוּ ְגיָא) ,פסחים ז (:בּו ְֹד ִקין

וּמצִ יאָה מֵ ִחפּוּשׂ ,וְ ִחפּוּשׂ
אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ לְ אוֹר הַ נֵּרְ ,מ ָא הַ ֵי ִמילֵי ,אָמַ ר ַרב ִח ְס ָדּא ,לָמַ ְד וּ ְמ ִציאָה ִמ ְמּצִ יאָהְ ,
יקת חָ מֵ ץ ַעֲ ֵשׂית עִ ם וֹצָ ה ֶשׁל ַתּ ְר ְ גוֹל .וְ ִעם ֵר ֶשׁ ִנּ ְרמָ ז בְּ ַת ְר ְ גוֹל,
מֵ ִחפּוּשׂ ,וְ ִחפּוּשׂ ִמנֵּרוֹת ,וְ ֵרוֹת ִמנֵּר .וְ כֵן בְּ ִד ַ

וְ הַ ַתּ ְר ְ גוֹל ְמ ַסמֵּ ל זְ ִריזוּת ֶשׁ ְמּעו ֵֹרר בַּ בּ ֶֹקר .וְ כֵן צַ ו ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל זְ ִריזוּת ְִרמָ ז בְּ וֹצָ ה.

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

וְ כֵן

אַר וּ ֶשׁה'
וּקפִ יצָ ה .וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁבֵּ ְ
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל אוֹר ֶשׁבָּ א בִּ ְמ ִהירוּת בִּ בְ ִחי ַת ִדּלּוּג ְ
הַ ֵשּׁם פֶּ סַ ח הוּא עַ ל ֵשׁם ֶשׁפָּ סַ ח ה'ְ ,

)שבת כ(.

כֹּהֲ ִים ְז ִריזִ ין הֵ ם ,וְ כֹהֲ ִ ים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן חֻ מָּ שׁ וַ יּ ְִק ָרא ֶשׁנִּ ְק ָרא 'תּו ַֹרת

הוּקם הַ ִמּ ְשׁכָּ ן ,עַ ד יוֹם א' בְּ ִאיָּר ,בַּ ְתּקוּפָ ה ֶשׁל פֶּ סַ ח.
מֹשה ִמיּוֹם א' בְּ ִ יסָ ן כְּ ֶשׁ ַ
כֹּהֲ ִים' ֶאֱ מַ ר לְ ֶ

ְבוּרה ,זֶה הָ יָה הַ חֵ לֶק ֶשׁל הַ זְּ כוּת,
ִהזְ ָדּ ֵרז כַּבְ יָכוֹל לְ הו ִֹציאָם ֵק"ץ ָשׁ ִ ים לִ פְ ֵי הַ זְּ מַ ן בִּ זְ כוּת י ְִצחָ ק הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמדַּ ת הַ גּ ָ

הַ יְי וּ ֶשׁ ִבּזְ כוּת י ְִצחָ ק בָּ אָה הַ גְּ אֻ לָּה ,אֲ בָ ל פְּ עֻ לַּת הַ גְּ אֻ לָּה עַ ְצמָ הּ הָ י ְָתה בִּ זְ ִריזוּת דֶּ ֶר ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן ִדּלּוּג ִ ְרמָ ז בַּ ֵשּׁם ֶשׁל

יציאַת ִמ ְצ ַריִם
ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁנִּ ְק ֵראת גְּדוּ ָלה .וְ כֵן פֶּ סַ ח או ִֹתיּוֹת ִחפָּ זוֹן בְּ ִחלּוּף ס' עִ ם ז' .וְ ָלכֵן אָכְ לוּ אֶ ת ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח בִּ ִ

בְּ ִחפָּ זוֹן .וְ כֵן אַבְ ָרהָ ם הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד או ִֹתיּוֹת בָּ א מַ הֵ ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ חֶ סֶ ד בָּ אָה בִּ ְמ ִהירוּת .וְ כֵן מַ הֵ ר ִעם

הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אַבְ ָרהָ ם .וְ כֵן הַ כְ ָסַ ת הָ או ְֹר ִחים ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם בְּ פֶ סַ ח הָ י ְָתה בְּ אַ לּ ֹו ֵי מַ ְמ ֵרא ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְמ ִהירוּת.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁ ִמּזֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ לֵיל פֶּ סַ ח ֶשׁעו ִֹשׂים הַ כֹּל בִּ ְמ ִהירוּת ,אוֹכְ לִ ים אֶ ת הַ מַּ צָּ ה

בִּ ְמ ִהירוּת כְּ דֵ י לְ הַ ְספִּ יק בְּ ת ֹו ִשׁעוּר אֲ כִ ילַת פְּ ָרס ,וְ עו ְֹרכִ ים אֶ ת הַ סֵּ דֶ ר בִּ ְמ ִהירוּת כְּ דֵ י לֶאֱ כֹל אֶ ת הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן לִ פְ ֵי חֲ צוֹת ,כִּ י

סוֹד הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה הוּא ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁפּוֹעֶ לֶת בִּ ְמ ִהירוּת .וְ כֵן או ְֹמ ִרים ָכּל ִדּכְ פִ ין י ֵֵתי וְ יֵכוֹל ,לְ ִה ָדּבֵ ק בְּ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל
אַבְ ָרהָ ם ֶשׁהָ יָה מַ כְ ִ יס או ְֹר ִחים.

וְ עוֹד

בוּרה עו ָֹשׂה לְ אַטְ ,דּחֶ סֶ ד ְמפַ חֵ ד מֵ אֲ ִחיזַת הַ ִחיצ ֹו ִ ים ֶשׁ ִמּ ְת ַגְּ ִדים אֵ לָיו
ַטעַ ם ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ חֶ סֶ ד עו ֶֹשׂה בִּ זְ ִריזוּת ,וּגְ ָ

בוּרה ֶשׁ ִהיא שׁ ֶֹרשׁ הַ ְשּׂמֹ אל ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁיּ ֹו ְ ִקים
ִבּ ְמיֻחָ דָ ,לכֵן הוּא עו ֶֹשׂה בִּ זְ ִריזוּת לִ בְ רֹחַ מֵ הַ זּ ִָרים וְ הַ ִחיצ ֹו ִ ים .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן גְּ ָ

ְבוּרה .וְ זֹאת הָ י ְָתה הַ ִסּבָּ ה
ירה ֶשׁבָּ אָה ִמצַּ ד הַ גּ ָ
וּמכ ְַבּ ִדים אוֹתוֹ ,אֵ י ֹו חו ֵֹשׁשׁ מֵ הֶ ם וְ עו ֶֹשׂה לְ אַט .וּבִּ פְ ָרט ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו אֶ ת הַ ְשּׁ ִמ ָ
ִממֶּ נּוּ ְ
רוּשׁי הַ פֶּ סַ ח.
'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ וֹת' בִּ ְד ֵ
הָ אֲ ִמ ִתּית ֶשׁ א יָכְ לוּ לְ ִה ְתמַ ְהמֵ הַּ בְּ ִמ ְצ ַריִם ,בִּ גְ לַל אֲ ִחיזַת הַ ִחיצ ֹו ִים וְ הַ בְּ ִריחָ ה מֵ הֶ ם .כַּמּוּבָ א בְּ ַ
וְ אֵ ין הַ ַכּוָּ ָה חַ ס וְ ָשׁלוֹם לְ הו ִֹריד מֵ הָ עֵ ֶר ֶשׁל זְ ִריזוּת בַּ ִמּ ְצוָ הֶ ,שׁהֲ ֵרי מָ ִצי וּ בַּ תּו ְֹספוֹת

)שבת קל(.

יטת ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר ָשׁם,
לְ ִשׁ ַ

אַר וּ ,אֲ בָ ל חֲ ִשׁיבוּת ֹו גְּ ד ֹולָה
ֶשׁ ְמּ ַחלְּ לִ ין ַשׁבָּ ת לְ צ ֶֹר זְ ִריזוּת בִּ לְ בָ ד בְּ ִמ ְצוַ ת ִמילָה .אֶ לָּא ֶשׁהַ טַּ עַ ם לִ זְ ִריזוּת הוּא ִמצַּ ד הַ חֶ סֶ ד כִּ ְדבֵ ְ
שׁוּרה ִעם ְקלִ פַּ ת הָ עַ לִ צוּת ,וְ הַ לֵצָ וּתַ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ ְח ְשׁבוֹת חָ רוּץ'
ְמאֹד כְּ דֵ י לִ בְ רוֹחַ מֵ הַ ִחיצ ֹו ִ ים .וְ כֵן ְקלִ פַּ ת הָ עַ ְצלוּת ְק ָ
)יג(

הוּרי לֵיצָ וּת ַללֵּב ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה הַ לֵּב
וּמ ְצווֹת בָּ א מֵ עֲ מָ לֵק ֶשׁמַּ כְ ִיס ִה ְר ֵ
אָדם לְ תו ָֹרה ִ
כָּל הַ כֹּבֶ ד וְ הָ עַ צְ לוּת ֶשׁבָּ ָ

סוּקים בְּ ִמ ְשׁלֵי
וּמ ְתעַ צֵּ ל מֵ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת בַּ תּו ָֹרה וַ עֲ בו ַֹדת ה' י ְִתבָּ ַר  .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ פְּ ִ
ִמ ְת ַרפֶּ ה ִ

)יט ,כה .כא ,כד(

ֶשׁ ִה ְס ִמי אֶ ת

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהֲ ֵרי ְשׁ ֵתּי ִמדּוֹת אֵ לּוּ ְקשׁוּרוֹת ִעם הַ ְשּׂמֹאל ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁל עֲ מָ לֵק ,עַ ְצלוּת ִמ ְת ַ גֶּדֶ ת
הָ עַ ְצלוּת לְ לֵיצָ וּתְ .

ישׁה עַ ל הַ ְצּחוֹק ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁל יִצְ חָ ק.
לַזְּ ִריזוּת בַּ עֲ בוֹדַ ת ה' ֶשׁבָּ אָה ִמצַּ ד הַ חֶ סֶ ד .וְ לֵצָ וּת מַ לְ בִּ ָ

יְתה בְּ חֹדֶ שׁ ִיסָ ן כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר טו ,יא( .וּמָ ִצי וּ ָשׁם זְ ִריזוּת ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם )בראשית כב ,ג( "וַ יּ ְַשׁכֵּם
וְ כֵן עֲ ֵק ַדת י ְִצחָ ק הָ ָ

וְ כֵן

אַבְ ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַ יַּחֲ בשׁ אֶ ת חֲ מֹר ֹו וְ גוֹ'".

מוּבָ א בַּ 'פְּ ִרי ְמ ָג ִדים'

)או"ח תעו(

יְתה בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח .וּמָ צִ י וּ ָשׁם זְ ִריזוּת ַכּכָּתוּב
ֶשׁ ְמּכִ ַירת הַ בְּ כו ָֹרה ֶשׁל עֵ ָשׂו הָ ָ

)בראשית כה ,כט(

"וַ ָיּזֶד יַעֲ קֹב ָזִ יד וַ ָיּבֹא עֵ ָשׂו ִמן הַ ָשּׂדֶ ה וְ הוּא עָ יֵף :וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו אֶ ל יַעֲ קֹב הַ לְ עִ יטֵ ִי ָא ִמן הָ אָדֹם הָ אָדֹם הַ זֶּה

כִּ י עָ יֵף אָ ֹכִ י עַ ל כֵּן ָק ָרא ְשׁמ ֹו אֱ דוֹם :וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ִמכְ ָרה כַיּוֹם אֶ ת בְּ כ ָֹר ְת לִ י".

וְ כֵן

ְבּלֵיל פֶּ סַ ח ִה ִצּיל אַבְ ָרהָ ם אֶ ת לוֹט בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ְמּלָכִ ים ,כַּמּוּבָ א בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר' )כז( ,וּמָ ִצי וּ ָשׁם ְמ ִהירוּת וּז ְִריזוּת

)בראשית יד ,טו( "וַ יּ ְִרדֹּף עַ ד ָדּן :וַ יֵּחָ לֵק עֲ לֵיהֶ ם לַיְ לָה הוּא וַ עֲ בָ ָדיו וַ ַיּכֵּם וַ יּ ְִר ְדּפֵ ם עַ ד חוֹבָ ה" .וְ ָלכֵן הַ ְמּ ִהירוּת הָ י ְָתה "עַ ד ָדּן",

וּמ ִהירוּת.
וְ "עַ ד חוֹבָ ה"ֶ ,שׁ ְמּסַ ְמּלִ ים ִדּין .כִּ י כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ לְ ִדין אֵ ין יו ֵֹתר ְר ִדיפָ ה ְ

וְ כֵן

הַ צָּ לַת לוֹט ִמ ְסּדוֹם הָ י ְָתה בְּ פֶ סַ ח ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית יט ,ג( ֶשׁלּוֹט אָפָ ה מַ צּוֹת ל ַַמּלְ אָכִ ים כִּ י זֶה הָ יָה פֶּ סַ ח .וּמָ צִ י וּ ָשׁם

ְמ ִהירוּת וּזְ ִריזוּת )בראשית יט ,טו( "וּכְ מ ֹו הַ ַשּׁחַ ר עָ לָה וַ יּ ִָאיצוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים בְּ לוֹט לֵאמֹר וְ גוֹ' ,וַ י ְִהי כְ הוֹצִ יאָם א ָֹתם

מד בְּ כָל הַ כִּ כָּר הָ הָ ָרה ִהמָּ לֵט פֶּ ן ִתּסָּ פֶ ה" .הַ ָכּתוּב ְמצַ יֵּן
הַ חוּצָ ה וַ יֹּאמֶ ר ִהמָּ לֵט עַ ל ַפְ ֶשׁ אַל ַתּבִּ יט אַחֲ ֶרי וְ אַל ַתּעֲ ֹ

ֶשׁהַ הַ צָּ לָה הָ י ְָתה בַּ בּ ֶֹקר בִּ זְ מַ ן הַ חֶ סֶ ד" ,וּכְ מ ֹו הַ ַשּׁחַ ר עָ לָה וַ יּ ִָאיצוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים בְּ לוֹט לֵאמֹר קוּם ַקח אֶ ת ִא ְשׁ ְתּ וְ אֶ ת ְשׁ ֵתּי בְ ֶֹתי
ית ִעמָּ ִדי לְ הַ חֲ יוֹת אֶ ת ַפְ ִשׁי".
הַ ִנּ ְמצָ אֹת פֶּ ן ִתּסָּ פֶ ה בַּ עֲ וֹן הָ עִ יר" .וְ כֵן מֻ זְ כָּר חֶ סֶ ד בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּ תוּב "וַ ַתּגְ דֵּ ל חַ ְס ְדּ אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ

וְ כֵן הַ זִּ וּוּג ֶשׁל בֹּעַ ז וְ רוּת לְ צ ֶֹר הֻ לֶּדֶ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִ ,ה ְת ִחיל בְּ פֶ סַ ח כַּ מּוּבָ א בַּ ָכּתוּב )רות ב ,כב( "וְ הֵ מָּ ה בָּ אוּ בֵּ ית לֶחֶ ם בִּ ְת ִחלַּת
ְקצִ יר ְשׂע ִֹרים" .וְ כֵן בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )רות רבה ג ,ו( "וַ ֵתּלַכְ ָה ְשׁ ֵתּיהֶ ן" אָמַ ר ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בְּ ר' ִסימוֹן אוֹת ֹו הַ יּוֹם ְקצִ יר הָ עֹמֶ ר

וּזְריזוּת )רות ג ,יח( "וַ תֹּאמֶ ר ְשׁבִ י בִ ִתּי עַ ד אֲ ֶשׁר ֵתּ ְדעִ ין אֵ י יִפֹּ ל ָדּבָ ר כִּ י א י ְִשׁקֹט הָ ִאישׁ כִּ י
וּמ ִצי וּ ָשׁם ְמ ִהירוּת ִ
הָ יָהָ .
ִאם כִּ לָּה הַ ָדּבָ ר הַ יּוֹם" .וְ כֵן " ִאם כִּ ָלּה הַ ָדּבָ ר הַ יּ ֹום" .ס"ת מַ הֵ "ר בְּ ב' אֳ פָ ִ ים .וְ כֵן מֻ ְזכָּר ָשׁם עַ ל בֹּעַ ז ֶשׁעָ ָשׂה חֶ סֶ ד,

"בָּ רוּ הוּא לה' אֲ ֶשׁר א עָ זַב חַ ְסדּ ֹו" .וְ כֵן רוּת ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ְמ ִהירוּת.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ ַ'דעַ ת זְ ֵק ִ ים ִמבַּ עֲ לֵי הַ תּוֹסָ פוֹת'
בַּ ָכּתוּב

)בראשית יח ,ו(

)בראשית יח ,יד(

)רות ב ,כ(

ֶשׁהַ מַּ לְ אָכִ ים הָ יוּ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם בְּ פֶ סַ ח ,וְ יֵשׁ ֶרמֶ ז לִ זְ ִהירוּת מֵ חָ מֵ ץ

לוּשׁי וַ עֲ ִשׂי עֻגוֹת"ְ ,דּבִ ְשׁבִ יל ֶשׁ א י ְַח ִמיץ הָ יָה צָ ִרי לְ מַ הֵ ר.
"מַ הֲ ִרי ְשׁלשׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹסלֶת ִ

סוּקים
וְ כֵן הַ פְּ ִ

)שם ב ,ז(

אתם ִמפֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל" וְ כֵן "וְ אֶ ל הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם וַ יּ ִַקח" ס"ת חָ מֵ "ץ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְמּ ִהירוּת
"וַ יּ ָָרץ לִ ְק ָר ָ

הָ י ְָתה כְּ דֵ י לְ ִהזָּהֵ ר מֵ הַ חָ מֵ ץ ,וּבִ ְשׁבִ יל זֶה עָ ָשׂה אַבְ ָרהָ ם אֶ ת כָּ ל מַ עֲ ָשׂיו בִּ זְ ִריזוּת.

וְ כֵן

וּמסַ ְמּלוֹת זְ ִריזוּתַ .כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י
ֵתּבַ ת מַ צּוֹת ְמ ַרמֶּ זֶת ֶשׁצָּ ִרי לִ ְהיוֹת צַ "ו ֶשׁהֵ ן הָ או ִֹתיּוֹת הָ אֶ ְמצָ ִעיּוֹת בְּ מַ צּ ֹותְ ,

ב(

)ויקרא ו,

יקים אֶ ת הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ או ִֹתיּוֹת מ"ת ֶשׁבְּ מַ צּ ֹות .וְ כֵן
"צַ ו אֶ ת אַהֲ רֹן" ,אֵ ין צַ ו אֶ לָּא לְ שׁוֹן זֵרוּז .וְ הֵ ם מַ ְר ִח ִ

יד חָ מֵ "ץ בְּ ִחלּוּף א"ל
מַ צָּ "ה בְּ ִחלּוּף א"ל ב"ם ,עָ זַ"בְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִחלּוּף וְ הַ הֵ פֶ ִמ ַמּצָּ ה ֶשׁהוּא ִע ְ יַן הָ עַ ְצלוּת וְ הָ עֲ זִ יבָ ה ,מֵ ִא ָ

ב"ם בָּ זָ"קְ ,מ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִחלּוּף וְ הַ הֵ פֶ מֵ חָ מֵ ץ ֶשׁהוּא הַ בָּ זָק וְ הַ ְמּ ִהירוּת .וְ כֵן זְ ִרזוּת בְּ ִגימַ ְט ִריָּא כּ ֶֶתר.

וְ כֵן

ֶשׁר ,לַעֲ צֹם עֵ י ָיו בִּ זְ ִריזוּת מֵ ְראוֹת בָּ ָרעְ .דּמוּבָ א בַּ זֹּהַ ר
אָדם לִ ְהיוֹת ַקל ַכּנּ ֶ
בִּ ְר ִאיַּת הָ עַ יִן צָ ִרי הָ ָ

)תיקו ים קכב(.

ֶשׁ ְר ִאיָּה

וּשׁ ִמיעָ ה בִּ ְשׂמֹאל ,וְ י ִָמין צָ ִרי זְ ִריזוּת .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּ ִהירוּת הָ אוֹר – ְר ִאיָּה ,גְּד ֹולָה ִמ ְמּ ִהירוּת הַ קּוֹל
בְּ י ִָמין ְ

– ְשׁ ִמיעָ ה .לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהָ ְר ִאיָּה יו ֵֹתר ְמ ִה ָירה וּזְ ִריזָה.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לְ ִמכְ סֶ ה עַ ִתּיק' בְּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ ֶשׁהַ ֵשּׁם ֶשׁל ִאמָּ הּ ֶשׁל ָשׂ ָרה הָ יָה טָ סָ ה ,וְ שֵׁ ם זֶה ְמ ַסמֵּ ל ְמ ִהירוּת וּזְ ִריזוּת .וְ כֵן

ימ ְט ִריָּא ְקהָ תֶ ,שׁ ִמּמֶּ נּוּ יָצָ א ֵשׁבֶ ט הַ כְּ הֻ ָנּה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד.
ימ ְט ִריָּא חֶ סֶ ד ִעם הָ או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן ָשׂ ָרה בְּ גִ ַ
טָ סָ ה בְּ גִ ַ

עוּתהּ לְ הַ ִתּירֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁ ְמּ ֵקלָה וּמַ ִתּ ָירה.
וְ כֵן ָשׁ ָרה בַּ אֲ ָר ִמית מַ ְשׁמָ ָ

וְ כֵן

רו ִֹאים ֶשׁ ִע ַקּר זְ מַ ן הַ זְּ ִריזוּת בַּ עֲ בו ַֹדת ה' הוּא בַּ בּ ֶֹקר בִּ זְ מַ ן הַ חֶ סֶ ד בָּ ע ֹולָםֶ ,שׁאָז צָ ִרי לָקוּם בִּ זְ ִריזוּת לַעֲ בו ַֹדת ה' .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהַ מַּ חֲ זִ יר ְ ָשׁמוֹת לִ פְ ג ִָרים מֵ ִתים ר"ת ְמָ לָ"ה ,כִּ י כְּ ֶשׁ ָקּ ִמים בַּ בּ ֶֹקר זֶה זְ מַ ן הַ זּ ְִריזוּת

הַ ִנּלְ מֶ ֶדת ִמנְּ מָ לָה .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי כּוֹ"חַ ס"מ וְ ָחָ "שׁ הֵ ן או ִֹתיּוֹת ְמָ לָ"ה ז ְִריזָ"ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁזְּ ִריזוּת לְ ִמ ְצווֹת ְמ ַצַּ חַ ת אֶ ת

כּ ַֹח הַ ס"מ וְ הַ נָּחָ שְׁ .דּ ִע ְ יְ ֵי הָ עַ ְצלוּת בָּ ִאים מֵ הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא .וְ כֵן ז ִָריז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְקלִ יפָּ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ זּ ִָריז מַ ְצלִ יחַ לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל
הַ ְקּלִ פָּ ה.

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות ט(:

מ גְּאֻ לָּה לִ ְתפִ לָּה ,וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם
יקין הָ יוּ גּו ְֹמ ִרין או ָֹתהּ ִעם הָ נֵּץ הַ חַ מָּ ה ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִס ֹ
וָ ִת ִ

וּמ ְצוָתוֹ .וּמָ צִ י וּ בַּ זֹּהַ ר
וּמחַ ְזּ ִרים לַעֲ שׂוֹת ָדּבָ ר בִּ ְזמַ נּ ֹו ִ
ימין לְ ִמ ְצוֹת ְ
יקין הַ מַּ ְק ִדּ ִ
וָ ִת ִ

)משפטים קיט(:

)כו(.

ֶשׁחֲ ִשׁיבוּת זְ מַ ן

הָ ֵץִ ,היא בִּ גְ לַל ֶשׁ ִמּ ְת וֹצֶ צֶ ת ְ קֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁל הַ יּוֹם ,בִּ בְ ִחי ַת חוּט ֶשׁל חֶ סֶ ד ֶשׁמֵּ ִאיר לְ מַ טָּ ה דֶּ ֶר הַ נֶּצַ חֶ ,שׁ ִהיא בְּ ַת ְח ִתּית ַקו

אָרת הַ חֶ סֶ ד בַּ בּ ֶֹקר.
שׁוּרה ִעם הֶ ַ
הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן ֶצַ "ח ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ ֵ"ץ חַ מָּ ה ,וְ גַם כָּ אן רו ִֹאים ֶשׁהַ זְּ ִריזוּת ְק ָ

יד צָ ב
צְ ִב"י ְמ ַסמֵּ ל ְמ ִהירוּת בָּ ַר ְג ַליִם ָרץ כּ ְַצּבִ י ,וּמֵ ִא ָ
מוּבָ א

ְבּכִ ְתבֵ י הָ רי"א חֶ בֶ ר

יטיּוּת בָּ ַרגְ ַליִם.
ְמסַ מֵּ ל ִא ִ
)'שיח יצחק' ח"ב ליקוטים ד'(

אָרץ ז ְִמרֹת
"מכְּ ַף הָ ֶ
יָדוּעַ כִּ י יְסוֹד ִ ְק ָרא ְצבִ י ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב ִ

אָמרוּ רז"ל מַ ה צְּ בִ י הַ זֶּה כְּ ֶשׁהוּא י ֵָשׁן עֵ י ֹו אַחַ ת פְּ תוּחָ ה ,כִּ י ב' עֵ י ַ יִם ִדּילֵיהּ הֵ ם
ָשׁמַ ְע וּ ְצ ִבי לַצַּ ִדּיק" ,וְ ְ

וּגְבוּרה וּבְ גָלוּ ָתא כְּ ֶשׁהַ זִּ וּוּג ִפְ סָ ק ֶשׁאָז הוּא בְּ סוֹד הַ ֵשּׁ ָה אֵ י ֹו מֵ ִאיר עַ ל יְדֵ י חֲ סָ ִדים ֶשׁבּוַֹ ,רק ִמ ִסּ ְט ָרא
ָ
חֶ סֶ ד

שׁוּקה הַ ַשּׁיָּכִ ים לְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד,
וּת ָ
ִדּגְבוּרוֹת לְ בַ ד .רו ִֹאים ֶשׁהַ צְּ בִ י הַ גּ ְַשׁ ִמי ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ צַּ ִדּיק יְסוֹד .וְ כֵן ְצבִ י הוּא לְ שׁוֹן חֶ ְמ ָדּה ְ

שּׂוּאין ֶשׁל
ְיתא .וּמַ ַתּן תּו ָֹרה הָ יָה בִּ בְ ִחי ַת ִ ִ
ית ְר ִעי בָ ן וִ יהַ ב לָן או ָֹרי ָ
'אַק ָדּמוֹת' לְ חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת צְ בִ י וְ ִא ְ
כְּ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בְּ ֻסַּ ח הָ ְ

הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ִעם כְּ ֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ כּ ִַחילָה שליט"א ֶשׁכֵּן רו ִֹאים עַ ל הַ כָּתוּב )דברים ז ,ז( "חָ ַשׁק ה'

בָּ כֶם"ְ ,מ ַת ְרגֵּם אוּ ְ ְקלוֹס :צָ בֵ י ְי ָי בְּ כוֹן.

וְ כֵן

יטיּוּת בָּ ַרגְ ַליִם .וְ יֵשׁ
יד צָ ב ְמסַ מֵּ ל ִא ִ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ְצ ִב"י ְמסַ מֵּ ל ְמ ִהירוּת בָּ ַרגְ ַליִם ָרץ כּ ְַצּבִ י ,וּמֵ ִא ָ

כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ַרגְ ַליִם ְקשׁוּרוֹת עִ ם או ִֹתיּוֹת צ"ב ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ֶרגֶל וְ ִהיא קוֹבַ עַ ת אֶ ת ֶקצֶ ב

הַ הֲ לִ יכָהְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ִאם ִ כְ ֶסֶ ת הָ אוֹת י' ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ יְסוֹד ,כְּ מ ֹו בִּ ְצבִ "י ְ ַקבֵּ ל ְמ ִהירוּת בָּ ַרגְ ַליִם ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ַרק ְספִ ַירת הַ יְסוֹד
ע ֹולָה עַ ד הַ מֹּחַ וּמַ בְ ִריחָ ה מֵ הַ ָקּצֶ ה אֶ ל הַ ָקּצֶ ה ,בִּ ְמ ִהירוּת .וְ כֵן צַ וְ ,מסַ מֵּ ל לְ שׁוֹן זְ ִריזוּת ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)ויקרא ו ,ב(

אֵ ין צַ ו אֶ לָּא

לְ שׁוֹן זֵרוּז .כִּ י הוּא דוֹמֶ ה לְ צָ "ב ,אָבל יֵשׁ בּ ֹו ו' ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ ְַר ִתּיק הַ לּוּלָב ֶשׁנִּ פְ ָתּח בְּ דֶ ֶר כְּ לָל
וּמ ֻכנֶּה ִריץ' ַרץ' ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ לּוּלָב הוּא בְּ ִחי ַת חוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיֵּם בַּ יְסוֹד ,וְ ְַר ִתּיק ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ ִריצָ ה וְ הַ ְמּ ִהירוּת
עַ ל יְדֵ י רוֹכְ סָ ן ְ

פּוּרים ֶשׁמֵּ ִאיר אֶ ת
ֶשׁיֵּשׁ ְבּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן הָ רוֹכְ סָ ן ְמחַ בֵּ ר ְשׁ ֵי ְצ ָד ִדים לְ אֶ חָ ד ֶשׁהוּא ִע ְ ָי ֹו ֶשׁל הַ יְסוֹד .וְ כֵן רוֹכְ סָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ

אָרת הַ יְסוֹד ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא שז"ל ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ הַ ְשׁפָּ עָ ה לַלְּ עֻמַּ ת זֶה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁעו ִֹשׂים רוֹכְ סָ ן בַּ ִמּכְ ַָסיִם
הֶ ַ

בַּ ָמּקוֹם ֶשׁהוּא בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה ֶשׁל ְַר ִתּיק הַ לּוּלָב .וְ כֵן ִריץ' ַרץ' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִצ ִצּית הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת חוּטֵ י הַ צַּ ִדּיק יְסוֹד .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר

הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת צִ יצִ י"ת הוּא  630כְּ ִמ ְ יַן ְז ִריזוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר ְשׁ מֹ ה ז ֹו ֶ ְ ַשׁיין שליט"א ֶשׁבְּ ֵתבַ ת ָרצוֹן
הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ כּ ֶֶתר יֵשׁ אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הָ ִריצָ ה ,כִּ י יֵשׁ ִחבּוּר בֵּ ין הַ כּ ֶֶתר ַליְסוֹד ,דֶּ ֶר ְספִ ַירת הַ ַדּעַ ת ֶשׁ ִהיא ִחיצ ֹו ִ יּוּת הַ כּ ֶֶתר .וְ כֵן

ימ ְט ִריָּא ִזי ְג ַזגִּים ,כִּ י ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ְמאַחֵ ד אֶ ת ְשׁ ֵי הַ ַקּוִּ ים בִּ בְ ִחי ַ ת זִ יגְ זַג .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן הֵ ִביאוּ
יְסוֹד בְּ גִ ַ
"שׁשׁ עֶ ְג ת צָ ב" כִּ י ֵשׁשׁ הוּא הַ יְסוֹד בִּ בְ ִחי ַת אוֹת י' ,וְ הֵ בִ יאוּ עֶ גְ לוֹת צָ ב ֶשׁיַּחַ ד י ְִהיֶה צְ בִ "י.
יאים )במדבר ז ,ג( ֵ
הַ נְּ ִשׂ ִ

וְ כֵן

עֶ גְ לוֹת צָ ב ִ ְק ָראוֹת בְּ ֵשׁם צָ ב בִּ גְ לַל הַ כִּ סּוּי הַ דּוֹמֶ ה לְ צָ ב ֶשׁ ְמּכֻסָּ ה בְּ ת ֹו הַ בַּ יִת ֶשׁעָ לָיו .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ַר ְגלֵי הָ ִא ָשּׁה

]תּרוּמַ ת הַ מַּ ְראוֹת הַ צֹּבְ אֹת[,
מֹשה ַקבֵּ ל ְ
וּצ ִ יעוּת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות לח ,ח( אָמַ ר ל ֹו הקב"ה לְ ֶ
ֶשׁ ְצּ ִריכוֹת כִּ סּוּי ְ

כִּ י אֵ לּוּ חֲ בִ יבִ ין עָ לַי ִמן הַ כֹּלֶ ,שׁעַ ל יְדֵ יהֶ ם הֶ ע ֱִמידוּ הַ נּ ִָשׁים ְצבָ אוֹת ַרבּוֹת בְּ ִמצְ ַריִם ,כְּ ֶשׁהָ יוּ בַּ עֲ לֵיהֶ ם ְיגֵעִ ים

וּמ ְשׁ ֶתּה וּמַ אֲ כִ ילוֹת או ָֹתם ,וְ ו ְֹטלוֹת הַ מַּ ְראוֹת וְ כָל אַחַ ת רוֹאָה
בַּ עֲ בוֹדַ ת פָּ ֶר הָ יוּ ה ֹו ְלכוֹת וּמוֹלִ יכוֹת לָהֶ ם מַ אֲ כָל ִ

וּמתּ ֹו ָכּ ְמבִ יאוֹת לְ בַ עֲ לֵיהֶ ן לִ ידֵ י ַתאֲ ָוה
וּמ ַשׁ ַדּלְ תּ ֹו בִּ ְדבָ ִרים לוֹמַ ר אֲ ִי ָאָה ִמ ְמּ ִ ,
עַ צְ מָ הּ עִ ם בַּ עֲ לָהּ בַּ מַּ ְראָה ְ
וּמ ְתעַ בְּ רוֹת וְ יוֹלְ דוֹת ָשׁם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ ְראוֹת הַ ֹצּבְ אֹת הָ יוּ כֵּלִ ים ֶשׁל ְצ ִ יעוּת ֶשׁעו ְֹררוּ ַתּאֲ וָ ה בֵּ ין ִאישׁ
ִזְקקוֹת לָהֶ ם ִ
וְ ָ

לְ ִא ְשׁתּ ֹו לִ יצוֹר אֶ ת הַ נֶּפֶ שׁ ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִם ִמתּ ֹו ְקדֻ ָשּׁה וְ טָ הֳ ָרהִ .ממֵּ ילָא הֵ ן ְמסֻ גָּלוֹת לְ הַ ְמ ִשׁי לִ ְהיוֹת כֵּלִ ים ֶשׁל ְצ ִ יעוּת,

לִ ְשׁמֹ ר עַ ל הַ כֹּהֲ ִ ים ֶשׁ א ִיכּ ְָשׁלוּ כְּ ֶשׁחַ יָּבִ ים לִ ְראוֹת אֶ ת הַ נּ ִָשׁים לְ הַ ְק ִריב לִ ְשׁמָ ן .וְ ָלכֵן מֻ ָתּר הָ יָה ַלכֹּהֲ ִ ים לִ ְראוֹת אֶ ת הַ נּ ִָשׁים ַרק

דֶּ ֶר ַמ ְראוֹת אֵ לּוֶּ ,שׁבָּ הֶ ן יֵשׁ ְסגֻלָּה ֶשׁ ִתּ ָשּׁמֵ ר הַ ְצּ ִ יעוּת ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ן כֵּלִ ים ֶשׁהָ יוּ ְמיֹעָ ִדים לִ ְצ ִ יעוּת .וְ כֵן " ֹצבְ אֹ ת" וּ ְצ ִ יעוּת מַ ְת ִחילוֹת
וּמ ְס ַתּיְּמוֹת בְּ או ָֹתן או ִֹתיּוֹת.
ִ

"תּאֳ מֵ י צְ בִ יָּה",
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל' )ערך צבי( ֶשׁ ַדּ ְרכּ ֹו ֶשׁל הַ ְצּבִ י לְ הוֹלִ יד ְתּאו ִֹמים ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים מֵ הַ פָּ סוּק ֶשׁהֵ בֵ א וּ ָ
וְ הֵ בֵ א וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁ ַמל לוּלָב' מֵ הַ זֹּהַ ר )יתרו עחֶ (:שׁבַּ חַ ְשׁמַ ל יֵשׁ בְּ ִחי ַת ְתּאו ִֹמים ,וְ הַ ְתּאו ִֹמים הֵ ם בְּ ִחי ַת מַ לְ כוּת .יוֹצֵ א ֶשׁ ְצּבִ י

ֶשׁמּוֹלִ יד ְתּאו ִֹמים ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ְצּבִ יָּה או ִֹתיּוֹת בֵּ יצָ ה ֶשׁ ִהיא

וּמסַ מֶּ לֶת יִחוּד יְסוֹד וּמַ לְ כוּת .וְ כֵן ְצבִ יָּה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל צְ בִ י הַ ִמּ ְתיַחֵ ד ִעם הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת אוֹת ה'.
ימ ְט ִריָּא מ"ה ב"ן ְ
ְבּגִ ַ
ֹשׁנִּ ים ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת.
"שׁ ֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁ ֵי עֳ פָ ִרים ְתּאוֹמֵ י ְצבִ יָּה הָ רו ִֹעים בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים" כִּ י שׁו ַ
וְ ָלכֵן כָּתוּב )שה"ש ד ,ה( ְ

וְ כֵן ָמ ִצי וּ ֶשׁאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ ְק ֵראת אֶ ֶרץ ְצבִ י ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ירמיה ג' ,יט( "אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדּה ַחֲ לַת ְצבִ י" .וְ ֵכן )יחזקאל כ ,טו( "צְ בִ י ִהיא
לְ כָל הָ אֲ ָרצוֹת" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ כּ ִַחילָה שליט"א ֶשׁ ִמּלּוּי או ִֹתיּוֹת צְ בִ "י ע ֹולֶה בְּ ִגימַ ְט ִריָּא  434כְּ ִמ ְ יַן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן

דָּ וִ יד .כִּ י הַ יְסוֹד מַ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת.

מָ צִ י וּ

י ְִשׂ ָראֵ ל.

בַּ גְּ מָ ָרא

)מגילה ו(.

ֵירא פְּ ַתח עֲ לֵיהּ הַ הוּא סַ פְ ָדּ ָא אֶ ֶרץ ִשׁ ְעָ ר הָ ָרה וְ ָילָדָ ה ,אֶ ֶרץ צְ בִ י
כִּ י ָח ַפְ ֵשׁיהּ ְדּ ַרבִּ י ז ָ

ֵירא הָ יָה בִּ בְ ִחי ַת ְצבִ י ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ אֶ ֶרץ
ג ְִדּלָה ַשׁעֲ שׁוּעֶ יהָ ְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן הוּא אָמַ ר אֶ ֶרץ ְצבִ י וְ א אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ַרבִּ י ז ָ

מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'מַ לְ אַ הַ בְּ ִרית' לַ'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )פ' בהעלותך( בְּ ֵשׁם מהר"י אֶ לְ גָּאזִ י אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ְִק ֵראת מַ חֲ ֶה עַ ל ֵשׁם ֶשׁ ָשּׁם
הַ ְשּׁכִ י ָה ח ֹו ָה .רו ִֹאים ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה הַ שּׁו ָֹרה בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ ְק ֵראת מַ חֲ ֶה .וְ כֵן מַ חֲ ֶה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְצבִ יִ ,דּ ְשׁכִ י ָה ז ֹו ִהיא

"מ ַשׂמֵּ ַח חָ ָתן עִ ם הַ ַכּ ָלּה".
ִבּ ְב ִחי ַת ְצ ִבי .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'דּו ְֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת' )ע' קלו( ֶשׁמַּ חֲ ֶ"ה ס"ת ְ

ִ ְראֶ ה

ימ ְט ִריָּא "לְ ֵרעֵ הוּ".
"אישׁ" ְבּגִ ַ
ִ

"מ ְשׁ חַ מָ וֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ ֹי ִים"ֶ ,שׁזֶּה ָדּבָ ר ֶשׁ א מָ ִצי וּ בְּ שׁוּם יוֹם טוֹבְ .דּכֵיוָ ן
פוּרים ִ
ְדּ ָלכֵן ִתּ ְקּ וּ בְּ ִ

פוּרים ַרק לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן ִתּ ְקּ וּ ֶשׁכָּל
ֶשׁהָ ָרע ֶשׁבְּ ֹ גַהּ ִמ ְס ַתּלֵּק ִמכָּל הַ ְדּבָ ִרים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ,וַ אֲ פִ לּוּ הַ מָּ מוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ַשׁ ָיּ בְּ ִ

אַחדוּת .וְ אֵ ין הַ פְ ָר ָדה בֵּ ין
אֶ ָחד י ְִשׁלַח מָ וֹת לַחֲ בֵ ר ֹו וְ י ְִתעַ ְרבֵּ ב הַ מָּ זוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁל ֻכּלָּם ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁעַ כְ ָשׁו הַ כֹּל ְקדֻ ָשּׁה ,וּבַ ְקּדֻ ָשּׁה הַ כֹּל בְּ ְ
הַ ָמּזוֹן ֶשׁלִּ י לִ ְמזוֹן הַ זּוּלַת ,אֶ לָּא הַ כֹּל ִמ ְתאַחֵ ד .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)מגילה ז(:

אַ בָּ יֵי בַּ ר אָבִ ין וְ ר' חֲ ִי ָא בַּ ר אָבִ ין ְמחַ לְּ פִ י

וּמ ַקבְּ ִצים כָּל הַ כִּ כְּ רוֹת ֶשׁל
ְסעו ְֹד ַתיְיהוּ לַהֲ ָדדֵ י .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים בְּ ִדין עֵ רוּבֵ י חֲ צֵ רוֹת וְ ִשׁתּוּפֵ י ְמבוֹאוֹת ֶשׁ ִאם כָּל אֶ חָ ד ו ֵֹתן פַּ תְ ,

אַחת
ַשּׁ ִ י יֵשׁ כֹּחַ לְ אַחֵ ד אֶ ת ֻכּלָּם ֶשׁיֵּחָ ְשׁבוּ כְּ ִמ ְשׁפָּ חָ ה ַ
ֻכּלָּם לְ ָמקוֹם אֶ חָ ד ,זֶה ְֶח ָשׁב כְּ ִאלּוּ ֻכּלָּם גּ ִָרים בְּ בַ יִת אֶ ָחדְ ,דּלִ ְ ִתי ַת מָ זוֹן ל ֵ
ירוּשׁלְ ִמי )עירובין כ (:א"ר יְהוֹשֻׁ עַ ִמפְּ ֵי מָ ה ְמעַ ְרבִ ין בַּ חֲ צֵ רוֹת ִמפְּ ֵי ַדּ ְרכֵּי ָשׁלוֹם .וְ כֵן הַ כָּתוּב
ַ
ַמ ָמּשׁ .וְ כֵן מָ ִצי וּ בִּ

)אסתר ט,

וּמ ְשׁ ַח מָ ֹות ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" ס"ת ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָ"הְ ,דּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָה ְמסַ מֶּ ֶלת ִה ְתבַּ ְטּלוּת בִּ ְפ ֵי הַ ְדּ ָרגוֹת הַ גְּ בוֹהוֹת
כב( "יְמֵ י ִמ ְשׁתֶּ ה וְ ִשׂ ְמחָ ה ִ
אַר וּ ְבּמַ אֲ ַמר 'אֵ ין י ְִשׁיבָ ה בַּ עֲ ז ָָרה' .וְ כֵן מוּבָ א
וּמ ְתבַּ ְטּלִ ים וְ ִ כְ לָלִ ים בָּ אוֹר אֵ ין סוֹף ,כִּ ְדבֵ ְ
ֶשׁאֵ ין ָשׁם ִ פְ ָר ִדים ,וְ ֻכלָּם ִמ ְתאַחֲ ִדים ִ

מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשה יַעֲ קֹ ב שליט"א ֶשׁמָּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים רמ"ח לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְמּאַחֵ ד אֶ ת הָ רמ"ח ֶשׁל הַ נּו ֵֹתןִ ,עם הָ רמ"ח ֶשׁל
הַ ְמ ַקבֵּ ל לִ ְהיוֹת אֶ חָ ד מַ מָּ שׁ.

וְ כֵן

אָדם רוֹאֶ ה אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו כָּמוֹהוּ מַ מָּ שְׁ ,בּסוֹד
"אישׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "לְ ֵרעֵ הוּ" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִאם ָ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִ

דּוּשׁי הָ ִרי"ם' ֶשׁהַ ֹח ֶשׁ
'ח ֵ
"מ ְשׁ חַ מָ וֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א מֵ הַ ִ
"וְ אָהַ בְ ָתּ ְל ֵרעֲ כָּמ ֹו " אָז הוּא ז ֹוכֶה לְ מַ ְד ֵרגַת ִ

פוּרים
וּבּ ִ
אָחיו"ְ .
וּמרֻ מָּ ז בְּ מַ כַּת חֹ ֶשׁ ָשׁם כָּתוּב )שמות י ,כג( " א ָראוּ ִאישׁ אֶ ת ִ
אָדם אֵ י ֹו רוֹאֶ ה אֶ ת חֲ בֵ רוְֹ ,
הֲ כִ י גָדוֹל הוּא כְּ ֶשׁ ָ

ְתה או ָֹרה" .וְ כֵן ָשׁמַ עְ ִתּי ֶשׁהַ כָּתוּב
ְהוּדים הָ י ָ
כֵּיוָ ן ֶשׁכָּל אֶ חָ ד רוֹאֶ ה אֶ ת זוּלָת ֹו בְּ ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת וּמַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים ָלכֵן כָּתוּב " ַליּ ִ
חשׁ הוי"ה אוֹר לִ י" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ְרדֳּ כַי אֶ ְס ֵתּר .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִ יסָ ן ַקפְּ לָן שליט"א ֶשׁ ְבּיוֹם
)מיכה ז ,ח( "כִּ י אֵ ֵשׁב בַּ ֶ
אָחיו בְּ ִמ ְשׁלוֹחַ
פוּרים כָּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל פְּ ֵיהֶ ם ִאישׁ אֶ ל ִ
אָחיו ,וּבְּ ִ
טֹרת בֵּ ין ְשׁ ֵי הַ כְּ רוּבִ ים ֶשׁפְּ ֵיהֶ ם ִאישׁ אֶ ל ִ
פּוּרים ַמ ְק ִט ִירים ְק ֶ
הַ כִּ ִ

פוּרים.
פּוּרים ,כְּ ִ
פּוּרים הוּא כְּ מ ֹו ִ
ָמ וֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ צִ י וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים זֶ (:שׁיּוֹם הַ כִּ ִ

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָשּׁאוּל מָ ָה אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ב' פְּ עָ ִמים ,בַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָה כָּתוּב )ש"א יא ,ח( "וַ יִּפְ ְקדֵ ם בְּ בָ זֶק
לשׁים אָלֶף" .וּבַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִ יָּה כָּתוּב )שם טו ,ד( "וַ י ְַשׁמַּ ע
ְהוּדה ְשׁ ִ
וַ יּ ְִהיוּ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁלשׁ מֵ אוֹת אֶ לֶף וְ ִאישׁ י ָ

אתיִם אֶ לֶף ַרגְלִ י וַ עֲ ֶשׂ ֶרת אֲ לָפִ ים אֶ ת ִאישׁ יְהוּדָ ה" .וּכְ ֵשׁם ֶשׁכָּאן הָ י ְָתה
ָשׁאוּל אֶ ת הָ עָ ם וַ יִּפְ ְקדֵ ם בַּ ְטּל ִָאים מָ ַ

ִבּ ְת ִחילָה ְבּ ִחי ַת עֲ ִ יּוּת ֶשׁ ְמּ ָאָם בְּ בָ זֶק הַ יְי וּ ִעם ִשׁבְ ֵרי חֲ ָר ִסים ,וְ אַחַ ר ָכּ ְמ ָאָם בְּ אֹ פֶ ן ֶשׁל עֲ ִשׁירוּת בַּ ְטּל ִָאיםָ ,כּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל

אֵ צֶ ל ז ְַרע ֹו ֶשׁל ָשׁאוּל ֶשׁהָ יוּ בִּ ְת ִחילָה בִּ בְ ִחי ַת עֲ ִ יִּים בִּ גְ ז ֵַרת הָ מָ ן ֶשׁבִּ ֵקּשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד וּלְ אַ בֵּ ד ,וְ הָ י ְָתה הַ ְ הָ גָה ֶשׁל ִדּין ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַת

עֻדּת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁהָ י ְָתה  180י ִָמים כְּ ִמ ְ יַן פָּ ִים .וְ אַחַ ר ָכּ כְּ ֶשׁעָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה זָכוּ לַעֲ ִשׁירוּת.
אָחוֹר ,כִּ י פָ גְ מוּ אֶ ת הַ פָּ ִ ים כְּ ֶשׁנֶּהֱ וּ ִמ ְס ַ
וְ כֵן בָּ זָ"ק בְּ ִחלּוּף א"ל ב"ם חָ מֵ "ץ ,וְ אַחַ ר ָכּ ְמ ָאָם בַּ ְטּל ִָאים ֶשׁהָ יוּ ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ חָ .כּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל ז ְַרע ֹו ֶשׁל ָשׁאוּל ִבּישׁוּעָ ה

ֶשׁ ִה ְת ִחילָה כְּ ֶשׁ ָתּלוּ אֶ ת הָ מָ ן בִּ ימֵ י הַ פֶּ סַ ח .וְ כֵן ִאם ִ ְשׁבֹּר ִמ ְספַּ ר חר"ס לִ ְשׁ ַ יִם בִּ בְ ִחי ַת ִשׁבְ ֵרי חֲ ָר ִסים ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר קד"ל ֶשׁהוּא
הַ ַתּ ְרגּוּם ֶשׁל ע ֶֹרף ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל הַ ְ הָ גַת אָחוֹר ֶשׁל עֲ ִ יּוּת ,וְ ִאם ְ חַ ֵשּׁב ב' פְּ עָ ִמים ְטל ִָאים ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "בַּ ְטּל ִָאים" ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר

שׁוּשׁן ָמ ְרדֳּ כַי טוֹב לְ עַ מּוֹ .וְ כֵן בָּ זֶק
ָ
הוּדי בְּ
פָּ ִים ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל הַ ְ הָ גָה ֶשׁל עֲ ִשׁירוּת וְ ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן בַּ ְטּל ִָאי"ם ר"ת ִאישׁ ְי ִ

פּוּרים ֶשׁהוּא אוֹר עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל יִחוּד פָּ ִ ים בְּ פָ ִ ים .כַּמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר
ְטל ִָאים ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ְצ ָד ָקה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת אוֹר הַ ִ

'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה'
ַ

)שער ב'(

וּמ ַדּת אֲ ֹד ָ"י
וּמ ַדּת אֵ ל חַ י ְִק ֵראת צַ ִדּי"קִ ,
וּצ ָד ָק"הִ ,
לשׁה ֵשׁמוֹת הֵ ם צַ ִדּי"ק צֶ דֶ "ק ְ
ַדּע כִּ י ְשׁ ָ

וּמ ַדּת צַ ִדּיק מַ ְשׁ ִפּיעַ בִּ ְרכָּת ֹו בְּ צֶ דֶ ק ,אוֹת ֹו הַ ֶשּׁפַ ע וְ הָ אֲ ִצילוּת ְִק ָרא צְ ָד ָקהְִ ,מצְ אוּ ְשׁ ש הַ ֵשּׁמוֹת
ִ ְק ֵראת צֶ דֶ "קִ ,

ָתת ,צֶ דֶ "ק ְל ַקבֵּ לְ ,צ ָד ָק"ה הוּא סוֹד הַ מַּ ָתּ ָה וְ הַ ִחבּוּר .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף
הַ לָּלוּ ִמ ְתאַחֲ ִדים כְּ אֶ חָ ד ,צַ ִדּי"ק ל ֵ

סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי ָק ָרה"וּ ֶשׁל הָ מָ ן הֵ ן צְ ָד ָק"ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֲ טֶ ֶרת ְישׁוּעָ ה' ֶשׁ ְצּ ָד ָקה ְמגִ לָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ז ֶַרע.

ִ ְראֶ ה

אַחדוּתְ .דּשׁ ֶֹרשׁ
ְדּשׁ ֶֹרשׁ ַתּ ָקּ ַת מַ ָתּ ֹות לָאֶ בְ י ֹו ִ ים הוּא מֵ אוֹת ֹו טַ עַ ם ,כְּ דֵ י לְ עַ ְרבֵּ ב אֶ ת הַ מָּ מוֹן ֶשׁל ֻכּלָּם ,וּלְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ כֹּל בְּ ְ
פּוּרים ,וְ א ִמשּׁוּם ְצ ָד ָקה.
פּוּרים כְּ מ ֹו הַ ִמּ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת ֶשׁ ְמּיֹעָ ד לִ ְס ֻע ַדּת ִ
עֻדּת ִ
ַתּ ָקּ ָה ז ֹו הָ יָה בִּ ְשׁבִ יל ֶשׁיּ ְִשׁ ַתּ ְמּשׁוּ בַּ מָּ עוֹת לִ ְס ַ

ְדּ ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה יֵשׁ כָּל הַ ָשּׁ ָה אֶ לָּא ֶשׁ ִתּ ְקּ וּ ל ֵָתת מָ עוֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְַקיְּמוּ בָּ זֶה גַּם ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ,כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְשׁמַ ע מֵ הַ שו"ע
וּמקוֹר ֹו מֵ הָ ריטב"א
ֹשׁט יָד ֹו לִ טֹּל ו ְֹת ִים ל ֹוְ .
פּוּרים אֶ לָּא כָּל ִמי ֶשׁפּו ֵ
תרצד ג( אֵ ין ְמ ַד ְק ְדּ ִקים בִּ ְמעוֹת ִ

)ב"מ עח(:

)או"ח

אֵ ין

ֹתן בְּ ָשׁוֶה וַ אֲ פִ לּוּ לֶעָ ִשׁיר ֶשׁבָּ הֶ ם .רו ִֹאים ֶשׁנּו ְֹת ִ ים גַּם
ְמדַ ְק ְדּ ִקין בַּ ָדּבָ ר לוֹמַ ר זֶה עָ ִי וְ לו ִֹתיב לֵיהּ ְטפֵ י ,אֶ לָּא לְ ֻכלָּם ו ֵ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּשׁ ֶֹרשׁ הַ ַתּ ָקּ ָה הָ יָה לְ עַ ְרבֵּ ב אֶ ת הַ מָּ מוֹן .וְ ִאם עָ ִשׁיר פּו ֵֹשׁט יָד חַ יָּבִ ים ל ֵָתת לוְֹ ,דּהַ טַּ עַ ם ֶשׁל ִע ְרבּוּב הַ ָמּמוֹן
לֶעָ ִשׁירְ ,
פּוּרים גַּם לָעֲ ִשׁ ִירים ,הוּא כְּ דֵ י לְ עַ ְרבֵּ ב הַ מָּ מוֹן .וּבְ ַשׁבָּ ת אַף עַ ל פִּ י ֶשׁהָ ַרע
ַשׁ ָיּ גַּם בֶּ עָ ִשׁיר .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּטַ עַ ם הַ ִמּ ְ הָ ג ֶשׁל ְ ִתי ַת ְדּמֵ י ִ
ֶשׁבַּ נֹּ גַהּ ִמ ְס ַתּלֵּק מֵ הַ ְדּבָ ִרים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ,אֵ י ֶנּוּ ִמ ְס ַתּלֵּק מֵ הַ מָּ מוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי וְ א ַשׁ ָיּ לְ ַת ֵקּן ֶשׁיְּעַ ְרבְּ בוּ הַ מָּ מוֹן .וְ כֵן ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת א ַשׁ ָיּ

וּב ַשׁבָּ ת
יחים ְתּפִ לִּ ין ְ
פוּרים מַ נִּ ִ
אַר וּ ְבּמַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁ ַמל א ֹות' ֶשׁבְּ ִ
ָשׁל בְּ ִטלְ טוּל מֵ ְרשׁוּת לִ ְרשׁוּת .וְ כֵן בֵּ ְ
ֶשׁיּ ְַת ְקּ וּ ְבּ ַשׁבָּ ת ַדּעֲ לוּלִ ים לְ ִהכּ ֵ

פוּרים .וְ כֵן
יחיןִ ,דּ ְתפִ לִּ ין מַ ְשׁפִּ יעִ ים אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ מָּ מוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ,וּבְ ַשׁבָּ ת ֶשׁפַ ע זֶה מֻ ְקצֶ ה וְ אֵ י ֹו ַשׁ ָיּ לְ ַשׁבָּ ת ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בְּ ִ
אֵ ין ַמנִּ ִ

אָרה גְּ ד ֹולָה ְמאֹ ד ֶשׁ ִהיא
פוּרים כָּל הַ פּו ֵֹשׁט יָד ו ְֹת ִ ים לוֹ ,הֱיוֹת ֶשׁיֵּשׁ הֶ ָ
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פורים ח"ב ע' שלב( ֶשׁבְּ ִ
מוּבָ א ְבּ ַ

ַשּׁ ִ י ,וְ ו ֶֹת ֶת לְ ֻכלָּם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְמּ ַק ֵשׁר אֶ ת הַ ִדּין ֶשׁל "כָּל הַ פּו ֵֹשׁט יָד ו ְֹת ִ ים לוֹ" לָאוֹר
לְ ַמ ְעלָה מֵ הַ ַשּׁבָּ ת ,אֵ י ֶ נָּה מַ ְב ִחי ָה בֵּ ין אֶ חָ ד ל ֵ
פוּרים ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת וְ הַ ְחלָפַ ת אוֹרוֹת
קּוּטים לָרמ"ד וָ ואלִ י זצ"ל )תקלז( ֶשׁגַּם בְּ גַן עֵ דֶ ן יֵשׁ בְּ ִ
פּוּרים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
הַ גָּדוֹל ֶשׁל ִ
זֶה ִעם זֶה ,וְ אֵ ין אֶ ת הָ ִע ְ יָן ֶשׁל כָּל אֶ חָ ד ִ כְ וָ ה מֵ חֻ פָּ ת ֹו ֶשׁל חֲ בֵ רוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים ֶשׁהָ אוֹר ֶשׁל פּ ִוּרים כּ ֹולֵל אֶ ת כָּל הַ חַ גִּ יםָ ,לכֵן

פּוּרים ,ם הַ ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ָק ְרבְּ וֹת חַ ג הַ סֻּ כּוֹת ,וְ ד' ַדּפְ וֹת הַ סֻּ כָּה.
פּוּרי"ם ר"ת פֶּ סַ ח ,ו' בְּ ִסיוָ ןֹ ,ראשׁ הַ ָשּׁ ָה ,יוֹם הַ כִּ ִ
ִ

מוּבָ א

פּוּרים עַ ל הַ ְמּגִ לָּה ,גַּם עַ ל ִמ ְצווֹת הַ יּוֹם,
אַב ָרהָ ם' )או"ח תרצב ,א( ֶשׁצָּ ִרי לְ ַכוֵּן בְּ בִ ְרכַּת ֶשׁהֶ חֱ ָי וּ ֶשׁאו ְֹמ ִרים בְּ יוֹם ִ
בַּ 'מָּ גֵן ְ

וּמבֹאָר
פּוּרים .וְ הָ אַחֲ ר ֹו ִ ים מַ ְקּ ִשׁים מַ דּוּעַ א ִהזְ כִּ יר הַ 'מָּ גֵן אַבְ ָרהָ ם' אֶ ת ִמ ְצוַ ת מַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ יםְ .
עֻדּת ִ
וּס ַ
ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת ְ

לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּשׁ ֶֹרשׁ ִמ ְצווֹת ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת וּמַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים הוּא אוֹת ֹו שׁ ֶֹרשׁ ,לְ עַ ְרבֵּ ב אֶ ת הַ מָּ זוֹן וְ אֶ ת הַ מָּ מוֹן ֶשׁל ֻכּלָּם .וְ ִאם הוּא
וּמרֻ מָּ ז בִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁ ִבּ ְת ִחלָּה כָּתוּב
ְמ ַכוֵּן עַ ל ִמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת זֶה כּ ֹולֵל גַּם אֶ ת מַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ יםְ .
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" ,וְ א מֻ זְ כָּר מַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים ,וְ אַחַ ר ָכּ כָּתוּב
וְ יוֹם טוֹב ִ

)ט ,יט(

)שם כב(

וּמ ְשׁ ֶתּה
"שׂ ְמחָ ה ִ
ִ

"לַעֲ שׂוֹת או ָֹתם יְמֵ י

וּמ ְשׁלוֹחַ מָ וֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִים"ְ .דּשׁ ֶֹרשׁ ַתּ ָקּ ַת מַ ָתּ וֹת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים הוּא חֵ לֶק ִמ ַתּ ָקּ ַת
ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה ִ

ִמ ְשׁלו ַֹח ָמ וֹת לְ הַ חֲ לִ יף אֶ ת הַ מָּ זוֹן וְ הַ מָּ מוֹן ,וְ אַחַ ר ָכּ הו ִֹסיפוּ ל ֵָתת לָאֶ בְ י ֹו ִ ים וּלְ ַקיֵּם בַּ מָּ מוֹן ַגּם ִמ ְצוַ ת ְצדָ ָקה.

וְ ִ ְראֶ ה ְד ָלכֵן ִתּ ְקּ וּ מַ ָתּ וֹת ָלאֶ בְ י ֹו ִים ֶשׁהֵ ם בְּ ַד ְרגָּה יו ֵֹתר ְ מוּכָה מֵ עֲ ִ יִּים ,כְּ פִ י ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁאֶ בְ יוֹן
חוּתה מֵ הֶ עָ ִ "י,
ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 69שׁהוּא אֶ חָ ד פָּ חוֹת מֵ ע' ֶשׁבְּ ִמלּוּיָהּ ִהיא עַ יִ"ן או ִֹתיּוֹת עָ ִ"י ,הַ יְי וּ ֶשׁהָ אֶ בְ יוֹן הוּא בְּ ַד ְרגָּה פְּ ָ

חוּתה מֵ הַ ַיּיִן ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֹו ע' ,וְ כָל זֶה ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ אוֹר יו ֵֹרד לְ ַמטָּ ה מַ טָּ ה ל ַַדּ ְרגּוֹת הַ נְּ מוּכוֹת בְּ יו ֵֹתר כְּ מ ֹו ַייִן
וְ יוֹצֵ א ֶשׁהוּא גַם בְּ ַד ְרגָּה פְּ ָ

ֶשׁיּו ֵֹרד לְ ַמ ָטּה.

ָשׁמַ ְע ִתּי

ִקישׁ ִקישׁ בְּ ִגימַ ְט ִריָּא אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ.

ייס ִקין שליט"א ֶשׁ ִמּזֶּהֶ ,שׁ ְקּ ִריאַת ְמ ִגלַּת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁבָּ אָה ִמשּׁ ֶֹרשׁ ִשׁ ְמ ִעי וְ ִקישׁ ,גִּ לְּ ָתה אֶ ת הַ הֶ ְס ֵתּר
מֵ הרה"ג ר' שֵ .ר ְ

ירא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
בְּ סוֹד ַייִן הַ ְמּ ַגלֶהִ ,ה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ פִּ ְתגָּם בַּ גְּ ָמ ָרא )ב"מ פהִ (:א ְס ְתּי ָרא בְּ לָגִי ָא ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָאִ .א ְס ְתּ ָ

פּוּרים ,וְ הַ ְשׁמָ עַ ת ִקישׁ ִקישְׁ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׁ ְמעִ י בֶּ ן ִקישׁ .וְ כֵן ַק ְריָא
אֶ ְס ֵתּר ,בְּ ָלגִי ָא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְמ ִגלָּה ,וְ גַם עַ ל הַ ַקּ ְ ַקן ַייִן ֶשׁל ִ

אָדם כְּ ֶשׁ ְמּ ַק ְשׁ ֵקשׁ ִקישׁ ִקישׁ בִּ בְ ִחי ַת מַ ְטבֵּ עַ ֶשׁמַּ ְשׁ ִמיעַ קוֹל ְבּ ַק ְ ַקן
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְק ִריאַת הַ ְמּגִ לָּה .הַ יְי וּ ֶשׁ ִמּ ְת ַגּלֶּה הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁל הָ ָ
וּמ ְשׁ ִמיעַ קוֹל ֹו בְּ ָדבָ ר ֶשׁלָּמַ ד .כִּ י ִמגִּ לּוּי הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁל ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּרִ ,מ ְשׁ ַתּלְ ְשׁלִ ים כָּל גִּ לּוּיֵי הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁבָּ ע ֹולָם.
ַייִןַ ,

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ִקּישׁ פֵּ רוּשׁ ֹו לְ הַ ִקּישׁ) ,מגילה יב" (:בֶּ ן ִקישׁ" ֶשׁ ִה ִקּישׁ עַ ל ַדּלְ ֵתי ַרחֲ ִמים וּפָ ְתחוּ ל ֹו .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
פוּרים לְ הַ ְשׁ ִמיעַ ִקישׁ ִקישׁ בְּ ַרעֲ ָשׁן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ַפְ ָתּלִ י הַ לֵּוִ י שליט"א ֶשׁ ִקישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמַ ע ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִע ְ ָי ֹו
ְבּ ִ

פוּרים ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִקישׁ .וְ כֵן ִקישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָר ִקיק ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו ֻעגָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
לְ הַ ְשׁ ִמיעַ  .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּכִ י ִ ים עֻ גָּה לְ ִ

אַרצָ ם ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּרִ ,אי ֶשׁל ֹ פֶ שׁ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִקישׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁיּ ִָאיר ִשׁ ְמעִ י
ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ ִא ַיראןְ ,
פוּרים ֶשׁ ְמּ ַק ְשׁ ְק ִשׁים הַ ְרבֵּ ה
פּוּרים ְבּסוֹד ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִ
ִקישׁ ס"ת ִשׁי"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִשׂ ְמחַ ת ִ

פוּרים ְִרמָ ז גַּם בְּ ִסימָ ֵי הַ טֳּ הָ ָרה ֶשׁל מַ זַּל אֲ ָדר
ִבּ ְב ִחי ַת ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִקישׁ וּ ִ

ָדּגִ יםְ ,ס ַ פִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת.

וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ִה ְתפַּ לְּ לָה לִ ְפ ֵי ֶשׁנִּ כְ ְ סָ ה לַאֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֶ ת ִמזְ מוֹר כ"ב בִּ ְת ִהלִּ ים ָשׁם מֻ זְ כָּר שׁ ֶֹרשׁ ָקדוֹשׁ

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִקישׁ" :ל ְַמ ַצֵּ חַ עַ ל אַ ֶיּלֶת הַ ַשּׁחַ ר ִמ ְזמוֹר לְ ָדוִ ד :אֵ לִ י אֵ לִ י לָמָ ה עֲ זַבְ ָתּ ִי ָרחוֹק ִמישׁוּעָ ִתי ִדּבְ רֵ י

ַשׁאֲ ג ִָתי :אֶ הַ י אֶ ְק ָרא יוֹמָ ם וְ א ַתעֲ ֶה וְ ַל ְילָה וְ א דֻ ִמיָּה לִ י :וְ אַ ָתּה ָקדוֹשׁ יו ֵֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל :בְּ בָּ ְטחוּ
אֲ ב ֵֹתי וּ בָּ ְטחוּ וַ ְתּפַ לְּטֵ מוֹ :אֵ לֶי זָעֲ קוּ וְ ְִמלָטוּ בְּ

בָ ְטחוּ וְ א בוֹשׁוּ" .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ בט"ח ֶשׁ ִהיא ִהזְ כִּ ָירה כַּמָּ ה ְפּעָ ִמים

ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ָקדוֹשׁ ,כִּ י ִמלּוּי או ִֹתיּוֹת בט"ח בֵּ י"ת טֵ י"ת חֵ י"ת ע ֹולֶה ָקדוֹשׁ ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ .וְ י ִָתּכֵן

ֶשׁזֶּה הַ סּוֹד ֶשׁל ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא ֶרמֶ ז לְ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ַק ְריָא ֶשׁעַ ל זֶה ִהיא ִה ְתפַּ לְּ לָה .וְ כֵן ִהיא ִה ְתפַּ לְּ לָה בִּ זְ כוּת אָבוֹת "בְּ

ֹתי וּ" וְ ִהיא הָ י ְָתה ֶכְ ָדּה ֶשׁל ְשׁ ֵי ִקישׁ ,אֶ חָ ד אֲ בִ י י ִָאיר ֶשׁהָ יָה אַח אָבִ יהָ אֲ בִ יחַ יִל ,וְ כֵן אֲ בִ י ָשׁאוּל ִ ְק ָרא ִקישׁ ,וְ ָלכֵן
בָּ ְטחוּ אֲ ב ֵ
ירא בְּ לָגִי ָא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל אֶ ְסתֵּ ר ֶשׁהָ י ְָתה
ִהיא ִה ְתפַּ לְּ לָה בְּ סוֹד ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא ,לְ הַ זְ כִּ יר אֶ ת ְשׁ ֵי זְ קֵ ֶיהָ ֶשׁנִּ ְק ְראוּ ִקישׁ .וְ כֵן ִא ְס ִתּ ָ
יתן הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ וְ ָשׁם ִהיא ִה ְתפַּ לְּ ָלה אֶ ת הַ ְתּפִ לָּה .וְ כֵן ִקישׁ ִקישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ.
בַּ חֲ צַ ר ִגּנַּת בִּ ַ

כָּתוּב

)דברים כז ,ט(

ֵית
וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם הַ זֶּה ְִהי ָ
משׁה וְ הַ כֹּהֲ ִים הַ ְלוִ יִּם אֶ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הַ ְסכֵּת ְ
"וַ י ְַדבֵּ ר ֶ

משׁה וְ הַ כֹּהֲ ִים הַ לְ וִ יִּם אֶ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הַ ְסכֵּת
לְ עָ ם לַה' אֱ הֶ י " .וּמָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שהש"ר ב ,יח( "וַ י ְַדבֵּ ר ֶ

אַרבָּ עִ ים ָשׁ ָה ֶשׁ ִקּבְּ לוּ
ֵית לְ עָ ם לַה' אֱ הֶ י " .וְ כִ י הַ יּוֹם ִקבְּ לוּ הַ תּו ָֹרה וַ הֲ א כְּ בָ ר ְ
וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם הַ זֶּה ִ ְהי ָ
ְ

מֹשׁה אֶ ת הַ תּו ָֹרה וְ ִקבְּ לוּהָ בְּ סֵ בֶ ר פָּ ִים יָפוֹת
אֶ ת הַ תּו ָֹרה וְ אַ ְתּ אָמַ ְר ְתּ הַ יּוֹם הַ זֶּה ,אֶ לָּא ְמלַמֵּ ד כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁ ָה לָהֶ ם ֶ

פוּרים.
הֶ ֱעלָה לָהֶ ם הַ כָּתוּב כְּ ִאלּוּ ִקבְּ לוּהָ הַ יּוֹם מֵ הַ ר ִסי ַי .וּלְ פִ י זֶה הַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַקבָּ ַלת הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה ֶשׁהָ יָה ְבּ ִ
וּמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא
ָ

)ברכות סג(:

וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל" הַ ס ,וְ אַחַ ר ָכּ כּ ֵַתּת .כִּ ְד ָרבָ אְ ,דּאָמַ ר ָרבָ א ,לְ ע ֹולָם יִלְ מֹד אָדָ ם
"הַ ְסכֵּת ְ

פּוּרים .וְ כֵן הַ כָּתוּב
תּו ָֹרה ,וְ אַחַ ר ָכּ י ְֶהגֶּה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ַכּ ֵתּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִקישׁ ִקישׁ ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אוֹר ֶשׁל ִ

"לֵאמֹר הַ ְסכֵּת" או ִֹתיּוֹת אֶ ְס ֵתּ"ר הַ מַּ לְ כָּ"ה.

ימ ְט ִריָּא ֵשׁם כד"ת כִּ י הוּא הָ יָה ִמזּ ֶַרע ָדוִ ד
הֲ ָת בְּ גִ ַ
וְ הֵ ִאיר בּ ֹו הַ ֵשּׁם כד"ת ,וְ ָלכֵן ֶהֱ ַרג עַ ל יְדֵ י הָ מָ ן ,כִּ י ֵשׁם
כד"ת א הֵ ִאיר ְבּאוֹת ֹו זְ ַמן.

שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה לִ פְ ֵי הַ מֶּ ֶל  :וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה
ַ
כָּתוּב) :אסתר ט ,יא( "בַּ יּוֹם הַ הוּא בָּ א ִמ ְספַּ ר הַ הֲ רוּגִים בְּ
ְהוּדים וְ אַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וְ אֵ ת עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵי הָ מָ ן ִבּ ְשׁאָר ְמ ִדי וֹת הַ מֶּ ֶל מֶ ה
שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה הָ ְרגוּ הַ יּ ִ
ַ
בְּ

ְהוּדים
עָ שׂוּ וּמַ ה ְשּׁאֵ ל ֵָת וְ ִינּ ֵָתן ָל וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁ ֵת עוֹד וְ ֵתעָ שׂ :וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ִאם עַ ל הַ מֶּ ֶל טוֹב ִינּ ֵָתן גַּם מָ חָ ר ַליּ ִ
וַתּנָּתֵ ן ָדּת
שׁוּשׁן לַעֲ שׂוֹת כְּ ַדת הַ יּוֹם וְ אֵ ת עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵי הָ מָ ן י ְִתלוּ עַ ל הָ עֵ ץ :וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ הֵ עָ שׂוֹת כֵּן ִ
ָ
אֲ ֶשׁר בְּ

אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ חֹדֶ שׁ אֲ דָ ר וַ יַּהַ ְרגוּ
שׁוּשׁן גַּם בְּ יוֹם ְ
ָ
ְהוּדים אֲ ֶשׁר בְּ
שׁוּשׁן וְ אֵ ת עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵי הָ מָ ן ָתּלוּ :וַ יּ ִָקּהֲ לוּ הַ יּ ִ
ָ
בְּ

וּבפֹ עַ ל
שׁוּשׁן ְשׁלשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וּבַ בִּ זָּה א ָשׁלְ חוּ אֶ ת י ָָדם" .וְ רו ִֹאים ֶשׁאֶ ְס ֵתּר בִּ ְקּ ָשׁה עוֹד ֶ 500שׁיּ ְִהיוּ יַחַ ד  1000הֲ רוּגִ ים ְ
ָ
בְ
ידה ,כַּמּוּבָ א מֵ הַ גְּ ָר"א
הָ יוּ ַרק עוֹד ֶ 300שׁ ִהגִּ יעוּ יַחַ ד לִ  ,800וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁאֶ ְס ֵתּר בִּ ְקּ ָשׁה ֶשׁיּ ְִהיוּ ֶ 1000שׁהוּא אוֹר הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ

'קוֹל הַ תּוֹר'

)פרק ב' סימן ל"ה(

"אָחיו הַ ָקּטָ ן
ִ
"הַ ָקּטָ ן י ְִהיֶה לְ אֶ לֶף וְ הַ צָּ ִעיר לְ גוֹי עָ צוּם"" ,הַ ָקּטָ ן" הַ יְי וּ אֶ פְ ַריִםַ ,כּכָּתוּב

ִיג ְַדּל ִממֶּ נּוּ" .וְ כֵן "הַ צָּ ִעיר" הוּא אֶ פְ ַריִם ,וְ הַ כַּוָּ ָהִ ,אם הוּא ַיגִּיעַ עַ ד ַדּ ְרגַּת הָ אֶ לֶף פָּ חוֹת אֶ חָ ד ,הַ יְי וּ טצ"ץ בַּ יְסוֹד,
ישׁנָּה .כִּ י אָז ַדּ ְרגַּת הָ אֶ לֶף עַ צְ מָ הּ
רוּתא ִדּלְ ַת ָתּא ,אָז אֲ ִי ה' אֲ פִ לּוּ בְּ עִ ָתּהּ אֲ ִח ֶ
יתעָ ָ
ֶשׁהוּא הַ דַּ ְרגָּה הָ אַחֲ ר ֹו ָה ֶשׁל ִא ְ
ִמ ְשׁ ַתּלֶּמֶ ת בְּ עַ ְ ֵי ְשׁמַ יָּא בְּ דֶ ֶר ִִסּית ֻכּלָּהּ" .וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ ַי ֲעקֹב" בְּ גִימַ ְט ִריָּא טצ"ץִ ,מ ְ יַן חֲ ל ִָקים ֶשׁנּ ְִתחַ לְּ ָקה

"וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " .מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא טצ"ץ עִ ם הַ כּ ֹולֵל ,כִּ י
ְתּקוּפַ ת עִ ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ אִ ,
ֹשה ַרבֵּ וּ ֶשׁהוּא הַ גּוֹאֵ ל אַחֲ רוֹן וּמַ ְשׁלִ ים לְ ִמ ְספַּ ר אֶ לֶף ,בְּ סוֹד "הָ אֶ לֶף לְ ְשׁ מֹה" .וְ ָלכֵן
הַ ִמּ ְספָּ ר אֶ לֶף הוּא כְּ ֶ גֶד מ ֶ

שׁוּשׁן לַעֲ שׂוֹת כְּ ַדת הַ יּוֹם" כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'ק ִהלַּת יַעֲ קֹ ב' כּ ַָדּ"ת ר"ת
ָ
ְהוּדים אֲ ֶשׁר בְּ
ִבּ ְקּ ָשׁה אֶ ְס ֵתּר " ִינּ ֵָתן גַּם מָ חָ ר ַליּ ִ
יטין ,וְ הֵ ם סוֹד כ"ד צֵ רוּפֵ י אד "י ,וּבָ הֶ ן ִמ ְת ַק ֵשּׁט מָ ִשׁיחַ צִ ְד ֵק וּ ,וְ ֵשׁם זֶה ]כד"ת[ חָ קוּק עַ ל
כ"ד ַתּכְ ִשׁ ִ

יח בֶּ ן ָדּוִ ד ,כְּ דֵ י לִ זְ כּוֹת ל ִַתּקּוּן הַ ָשּׁלֵם ,וּבְּ פֹ עַ ל ִהיא ִקבְּ לָה ַרק 800
ִמצְ ח ֹו .הַ יְי וּ ֶשׁאֶ ְס ֵתּר בִּ ְקּ ָשׁה את ֵשׁם כד"ת ֶשׁע ֹולֶה מָ ִשׁ ַ

עֻדּת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ הָ יָה פְּ גַם בַּ ֵשּׁם כד"ת ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
פּוּרים ֶשׁנֶּהֱ וּ ִמ ְסּ ַ
פּוּרים מֵ אַ בָּ א וְ ִאמָּ א .וְ כֵן הַ חֵ ְטא ֶשׁל ִ
אָרת ִ
ֶשׁ ִהיא הֶ ַ

)אסתר א,

ישׁה ֶשׁ ֵשּׁם
א ֵס כִּ י כֵן יִסַּ ד הַ מֶּ ֶל " עַ ל כָּל ַרב בֵּ יתוֹ" .וְ כֵן רו ִֹאים עוֹד קוֹדֶ ם ָלכֵן ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ִה ְרגִּ ָ
ח( "וְ הַ ְשּׁ ִתיָּה כ ַָדּת אֵ ין ֹ

יד
כד"ת א ִ ְמצָ א ִא ָתּהּ ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )אסתר ד ,טז( "וּבְ כֵן אָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ ֶל אֲ ֶשׁר א כ ַָדּת וְ כַאֲ ֶשׁר אָבַ ְד ִתּי אָבָ ְד ִתּי" .מֵ ִא ָ

"מ ֵקּץ
ְבּ ִע ְ ָי ֵי הַ נּ ִָשׁים וְ הַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה מֻ זְ כָּר כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים "כְּ ָדת" )אסתר א ,טו( "כְּ ָדת מַ ה לַּעֲ שׂוֹת בַּ מַּ לְ כָּה וַ ְשׁ ִתּי") ,שם ב ,יב( ִ
ֱהיוֹת לָהּ כְּ ַדת הַ נּ ִָשׁים ְשׁ ֵים עָ ָשׂר חֹדֶ שׁ" .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֵשּׁם כד"ת הָ יָה ָשׁבוּי בַּ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהֲ ָת הָ יָה ְמ ַק ֵשּׁר בֵּ ין מָ ְרדֳּ כַי לְ אֶ ְס ֵתּר לְ הָ בִ יא אֶ ת הַ יְשׁוּעָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ לַ ,דּהֲ ָת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם

כד"ת כִּ י הוּא הָ יָה ִמזּ ֶַרע ָדוִ ד וְ הֵ ִאיר בּ ֹו הַ ֵשּׁם כד"ת ,וְ ָלכֵן מוּבָ א בַּ תּו ְֹספוֹת )ב"ב דֶ (.שׁ ָדּ ִ יֵּאל ֶ ה ֱַרג עַ ל יְדֵ י הָ ָמן,

אַר וּ ,וְ זֶה ג ַָרם לְ הָ מָ ן לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל ָדּ ִ יֵּאל.
כְּ ֶשׁ ָראָה הָ מָ ן ֶשׁהוּא ְמ ַק ֵשּׁר בֵּ ין מָ ְרדֳּ כַי לְ אֶ ְס ֵתּר .כִּ י ֵשׁם כד"ת א הֵ ִאיר בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן כִּ ְדבֵ ְ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי ' )תש "ב ע' קכט( ֶשׁ ָדּ ִ יֵּאל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן ,כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא הָ יָה הַ לְּ עֻמַּ ת זֶה ֶשׁל הָ מָ ן .וְ כֵן הַ כָּתוּב

)אסתר

יח[ לְ מָ ְרדֳּ כַי עַ ל זֶה" .כִּ י ִה ְתעו ֵֹרר
ו ,ג( "וַ ֹיּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל מַ ה נַּעֲ ָשׂה ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הֲ ָת א ֹו ֵשׁם כד"ת[ י ְָקר וּגְדֻ לָּה ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁ ַ
אֵ צֶ ל אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ הַ נִּ יצוֹץ ֶשׁל ֵשׁם כד"ת לְ הָ בִ יא ְישׁוּעָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי '

)תש "ב ע' קכט(

ֶשׁ ָדּ ִ יֵּאל ֶ ֱע ַשׁ בִּ גְ לַל ֶשׁנּ ַָתן עֵ צָ ה לִ ְ בוּכ ְַד ֶאצַּ ר )ד יאל ד ,כד( "וַ חֲ טָ אָ בְּ צִ ְד ָקה

אַרכָה לִ ְשׁלֵוְ ָת " .וְ הָ ֹע ֶשׁ בָּ א ל ֹו עַ ל יְדֵ י הָ מָ ן ֶשׁהוּא הָ יָה הַ לְּ עֻמַּ ת זֶה ֶשׁלּוֹ ,וְ לָמַ ד
פְ רֻ ק וַ עֲ וָ י ָָת בְּ ִמחַ ן עֲ ָ יִן הֵ ן ֶתּ ֱהוֵה ְ

אָמר
מֵ עֲ צָ ת ֹו ל ֵָתת ְצ ָד ָקה ,כַּמּוּבָ א בַּ ְמּפָ ְר ִשׁים ֶשׁהָ מָ ן ָשׁ ַקל עֲ ֶשׂ ֶרת אֲ לָפִ ים כִּ כַּר כֶּסֶ ף ל ֵָתת לַעֲ ִ יִּים .וְ כֵן הֲ ָת" ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁ ַ
ְהוּדים
ָמ ְרדֳּ כַי לַהֲ ָת ) :אסתר ד ,ז( "וַ ַיּגֶּד ל ֹו מָ ְרדֳּ כַי אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ וְ אֵ ת פָּ ָר ַשׁת הַ ֶכּסֶ ף אֲ ֶשׁר אָמַ ר הָ מָ ן לִ ְשׁקוֹל עַ ל גִּ ְ זֵי הַ מֶּ ֶל בַּ יּ ִ

לְ ַא ְבּ ָדם" .הַ יְי וּ ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי ָרמַ ז ל ֹו ֶשׁיֵּשׁ עָ לָיו ִדּין בִּ גְ לַל פָּ ָר ַשׁת הַ כֶּסֶ ף ֶשׁהָ מָ ן לָמַ ד ִממֶּ נּוּ ל ֵָתת ְצ ָד ָקה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי ָרמַ ז ל ֹו ֶשׁיֵּשׁ עָ לָיו ִדּין בִּ גְ לַל פָּ ָר ַשׁת הַ כֶּסֶ ף
סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי ָק ָרה"וּ ,הֵ ן צְ ָד ָק"הְ .
ֶשׁהָ ָמן ל ַָמד ִממֶּ נּוּ ל ֵָתת ְצ ָד ָקה .וְ כֵן הָ או ִֹתיּ ֹות אַחֲ ֵרי ָק ָרה"וּ הַ יְי וּ ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לוֹת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ִמ ָקּ ָרה"וּ ,הֵ ן ו' ז ֶֶר"שׁ .הַ יְי וּ הַ יְסוֹד ֶשׁל

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁנְּ ִתי ַת ְצ ָד ָקה
הָ ָמן וַ עֲ ָמלֵק ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ ז ֶֶרשׁ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֲ טֶ ֶרת יְשׁוּעָ ה' ֶשׁ ְצּ ָד ָקה ְמגִ לָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ז ֶַרעְ .

יעים אֶ ת הַ זּ ֶַרע לַמַּ לְ כוּת.
וּשׁ ֵיהֶ ם יַחַ ד מַ ְשׁפִּ ִ
ְמ ַגלָּה אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד כְּ מ ֹו הַ ְמּגִ לָּהְ ,

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טוִ (:שׁיטַ ת ָר ִמי בַּ ר ַאבָּ א ֶשׁהָ יוּ לְ הָ מָ ן  208בָ ִ ים .וּלְ פִ י זֶה יוֹצֵ א ֶשׁ ָקּרוֹב

אַר וּ ֶשׁהָ יוּ חֲ סֵ ִרים ָקרוֹב לְ  200לְ הַ גִּ יעַ לְ  .1000וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א
לְ ִ 200מבְּ ֵי הָ מָ ן א ֶהֶ ְרגוּ .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

ֶשׁגַּם אֵ צֶ ל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל מָ ִצי וּ ֶשׁהָ יָה הו ֵֹרג  800בְּ פַ עַ ם אַחַ ת וְ ִה ְצטָ עֵ ר ֶשׁ א ָזכָה לְ ִמ ְספַּ ר  1000כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)מו"ק טז(:

"עַ ל

ְשׁ ֹמ ֶה מֵ אוֹת חָ לָל בְּ פַ עַ ם אֶ חָ ת" ֶשׁהָ יָה זו ֵֹרק חֵ ץ וּמַ פִּ יל ְשׁ ֹמ ֶה מֵ אוֹת חָ לָל בְּ פַ עַ ם אַחַ ת ,וְ הָ יָה ִמ ְתאַ נֵּחַ עַ ל
אוּריָּה הַ ִח ִתּי".
"רק בִּ ְדבַ ר ִ
אָמ ָרה ל ֹו ַ
אתיִםִ ,דּכְ ִתיב" ,אֵ יכָה י ְִרדוֹף אֶ חָ ד אֶ לֶף" ,יָצְ ָתה בַ ת קוֹל וְ ְ
מָ ַ

וּלְ פִ י

פּוּרים הוּא ִתּקּוּן ָשׁאוּל וְ אֵ ין לְ הַ זְ כִּ יר בּ ֹו אֶ ת דָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל  ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ֵשּׁם
'א ְמ ֵרי פִּ ְ חָ ס' ֶשׁ ִ
זֶה י ִָתּכֵן לְ בָ אֵ ר מַ ה ֶשּׁהֵ בֵ א וּ מֵ הָ ִ

פּוּרים .וְ זֶה גוּפָ א הַ ִסּבָּ ה ֶשׁהָ יָה ִחסָּ רוֹן בִּ גְ לַל ֶשׁעָ ְסקוּ בְּ ִתקּוּן ָשׁאוּל,
כד"ת ֶשׁל מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד הָ יָה חָ סֵ ר בִּ ישׁוּעַ ת ִ

וּכְ ֶשׁעו ְֹס ִקים בְּ ִתקּוּן ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ הַ גִּ יעַ ל ְַשּׁלֵמוּת .וְ אֵ ין כַּוָּ ָה חַ ס וְ ָשׁלוֹם ֶשׁמַּ לְ כוּת בֵּ ית דָּ וִ ד א ָר ְצ ָתה לַעֲ זוֹר אַ ְדּ ַרבָּ ה כְּ פִ י ֶשׁאוֹמֶ ֶרת

הַ גְּ ָמ ָרא ֶשׁכָּל ְמ ִציאוּת ָמ ְרדֳּ כַי הָ י ְָתה בִּ זְכוּת ָדּוִ ד ,וְ כֵן ָדּוִ ד ִה ְתפַּ לֵּל עַ ל אֶ ְס ֵתּר "ל ְַמ ַצֵּ חַ עַ ל אַ ֶיּלֶת הַ ַשּׁחַ ר וְ גוֹ'" ,אֲ בָ ל א הָ יָה

אָרה ז ֹו בָ אָה בְּ ע ֹולַם הַ ִתּקּוּן לְ אַחַ ר גְּ מַ ר כָּל הַ ִתּקּוּ ִ ים ,וְ ָשׁם עֲ ַדיִן
ידה ,כִּ י הֶ ָ
אָרת ֵשׁם כד"ת ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
ַשׁ ָיּ לְ הָ ִאיר אֶ ת הֶ ַ

עָ ְסקוּ ְב ִתקּוּן ָשׁאוּל .וְ ָלכֵן אֲ ְַח וּ עֲ ַדיִן עַ בְ דֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יד (.אַ כּ ִַתּי עַ בְ דֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֲ ָן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג

ירי בְּ טֵ בֵ ת ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
פּוּרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ ִשׂ ִ
אַב ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁנֵּס ִ
ר' ְ

)אסתר ב ,טז(

"וַ ִתּלּ ַָקח

ירי הוּא חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת בִּ ְשׁ ַת ֶשׁבַ ע לְ מַ לְ כוּתוֹ" .כִּ י יוֹם
אֶ ְסתֵּ ר אֶ ל הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֶ ל בֵּ ית מַ לְ כוּת ֹו בַּ חֹדֶ שׁ הָ עֲ ִשׂ ִ

אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁמַ ל מַ טֶּ ה' .וְ כֵן הַ כָּתוּב
עֲ ִשׂ ִירי ְבּטֵ בֵ ת הוּא יוֹם ֶשׁל דָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל בְּ סוֹד הָ עֲ ִשׂ ִירי ֶשׁבָּ עֲ ִשׂ ִירי ,מַ לְ כוּת ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת כִּ ְדבֵ ְ

ְהוּדים ִממָּ קוֹם אַחֵ ר
יח[ יַעֲ מוֹד ַליּ ִ
ישׁי בָּ עֵ ת הַ זֹּאת ֶרוַ ח וְ הַ צָּ לָה ִ]עם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁ ַ
)אסתר ד ,יד( "כִּ י ִאם הַ חֲ ֵרשׁ ַתּחֲ ִר ִ
ִשׁי[ .הַ יְי וּ ֶשׁמָּ ְרדֳּ ַכי ָרמַ ז עַ ל אוֹר ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ ֶשׁיָּכוֹל לִ פְ עוֹל גַּם דֶּ ֶר ִצנּוֹרוֹת אַחֵ ִרים וְ א ַרק דֶּ ֶר אֶ ְס ֵתּר.
ימ ְט ִריָּא ָדּוִ יד בֶּ ן י ַ
] ְבּגִ ַ

וְ הו ִ
סוּקיםְ ,דּהַ יְי וּ ב' קו ִֹרין ג'
אָדם' )לא ,כד( אֵ ין קו ִֹרין בַּ תּו ָֹרה פָּ חוֹת ִמי' פְּ ִ
ֹסיף הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ 'חַ יֵּי ָ
סוּקיםְ ,דּ ִאי אֶ פְ ָשׁר בְּ עִ ְ יָן
פוּרים ֶשׁאֵ ין בָּ הּ אֶ לָּא ט' פְּ ִ
ג' ,וְ א' קו ֵֹרא ד' ,חוּץ ִמפָּ ָר ַשׁת "וַ ָיּ ֹבא עֲ מָ לֵק" בְּ ִ

פוּרים
סוּקים ֶשׁעֶ זְ ָרא ִתּ ֵקּן ,כִּ י ְ 10מ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספַּ ר ֶ 1000שׁ ְמּסַ מֵּ ל ְשׁלֵמוּתְ .בּ ִ
אַחֵ ר .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁאַף ֶשׁהַ ְשּׁלֵמוּת ִהיא עֲ ָשׂ ָרה פְּ ִ

סוּקים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק
עֲ ַד ִין ָחסֵ ר בַּ ְשּׁלֵמוּת וְ אָ וּ ֶאֱ ל ִָצים לִ ְקרוֹא פָּ חוֹת מֵ עֲ ָשׂ ָרה פְּ ִ

)אסתר א ,יט(

עוּתהּ הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה" דּוֹמֶ ה לַפָּ סוּק עַ ל חֵ ְטא ָשׁאוּל )ש"א טו ,כח( "וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְשׁמוּאֵ ל ָק ַרע
כוּתהּ י ִֵתּן הַ מֶּ ֶל לִ ְר ָ
"וּמַ לְ ָ
ְת ָהּ לְ ֵרעֲ הַ טּוֹב ִממֶּ ךָּ" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁמַּ לְ כוּת אֶ ְס ֵתּר ִתּ ְקּ ָה אֶ ת חֵ ְטא ָשׁאוּל .וְ הַ ִתּקּוּן
ה' אֶ ת מַ ְמלְכוּת י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ עָ לֶי הַ יּוֹם וּ ָ

ְהוּדה ִמצַּ ד ִאמּוֹ ,וְ גַם ִאישׁ י ְִמי ִ י ִמצַּ ד אָבִ יו ָלכֵן הוּא עָ ָשׂה אֶ ת הַ ִתּקּוּן ל ְַפּגָם
ְהוּדי ִמזּ ֶַרע י ָ
ַעֲ ָשׂה עַ ל יְדֵ י מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁהוּא גַם ִאישׁ י ִ

ְהוּדי וּמַ ה ִשּׁלֵּם לִ י י ְִמי ִ י כְּ ִדלְ עֵ יל.
ֶשׁל מֶ ה עָ ָשׂה לִ י י ִ

וְ כֵן

ימי ֶ אֵ לֶי
הַ כָּתוּב )תהילים צא ,ז( "יִפֹּ ל ִמצִּ ְדּ אֶ לֶף ְוּרבָ בָ ה ִמ ִ

א ִיגָּשׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁהָ יָה ָראוּי לְ הַ פִּ יל אֶ לֶף וּלְ הָ ִביא

אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה ,אֶ לָּא ֶשׁ ִתּקּוּן ָשׁאוּל ִעכֵּב .וְ כֵן ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָידה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "יִפֹּ ל ִמצִּ ְדּ אֶ לֶף"

ימי ֶ " ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל
"מ ִ
ימי ֶ אֵ לֶי " בְּ לִ י ֵתבַ ת ִ
וּרבָ בָ ה ִמ ִ
ימי ֶ " .וְ כֵן אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא "יִפֹּ ל ִמצִּ ְדּ אֶ לֶף ְ
"וּרבָ בָ ה ִמ ִ
ימ ְט ִריָּא ְ
וּבגִ ַ
ְ

אֶ ת הַ ְפּגָם ֶשׁל ָשׁאוּל כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ א וּ מֵ הַ גְּ מָ ָרא וּמַ ה ִשּׁלֵּם לִ י י ְִמי ִי ְדּלָא ַק ְטלֵיהּ ָשׁאוּל לַאֲ גָג .כִּ י אֶ ְס ֵתּר יָכְ לָה לְ הַ פִּ יל אֶ לֶף

וּלְ הָ ִביא אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה לוּלֵי הַ פְּ גָם ֶשׁל ָשׁאוּל .וכן בימי מרדכי אסתר עם ה 3מילים בגימטריא  .1000וְ כֵן הָ ַר ְמבַּ "ם

ידה.
ִחלֵּק אֶ ת ִספְ ר ֹו ִמ ְשׁ ֶה תּו ָֹרה לְ אֶ לֶף פְּ ָר ִקים ,וּבַ פֶּ ֶרק הָ אֶ לֶף הוּא ְמ ַדבֵּ ר עַ ל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ וְ הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ר' א .י .שליט"א(.

מָ צִ י וּ

)בביאור זה סייע י הרה"ג

ירא ַדכְ יָא .מוּבָ א ְבּפרע"ח
וּמ ַתּ ְרגּ ְִמי ַן מֵ ָ
בַּ גְּ מָ ָרא )חולין קלט (:מָ ְרדֳּ כַי ִמן הַ תּו ָֹרה ִמ ַנּיִן ִדּכְ ִתיב "מָ ר ְדּרוֹר" ְ

לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער חג המצות ע' תקח( ֶשׁ ַקּו הָ אֶ ְמצַ ע ִ ְק ָרא מָ ר ְדּרוֹרְ ִ .ראֶ ה ְדּ ָלכֵן ִצוְּ ָתה הַ תּו ָֹרה ל ַָקחַ ת לְ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁ ָחה מָ ר

ְדּרוֹר חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)שמות ל ,כג(

"קח לְ
ַ

בְּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ מָ ר ְדּרוֹר חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת"ְ ,דּ ִמ ְספָּ ר זֶה הוּא כְּ ִמ ְ יַן

אֵ יבָ ִרים ֶשׁבְּ ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה וּמָ ר ְדּרוֹר יֵשׁ בּ ֹו אֶ ת הַ ְשּׁלֵמוּת הַ כּ ֹו ֶללֶת בְּ ִחי ַת ָזכָר וּ ְ ֵקבָ ה יַחַ ד ,וְ זֶה הָ אוֹר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי בִּ בְ ִחי ַת עֲ טֶ ֶרת

"תּוּרק"
תּוּרק ְשׁמֶ "ֶ ,שׁ ַ
"שׁמֶ ן ַ
הַ יְסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֶשּׁ ֶרת בְּ ִחי ַת ָזכָר וּ ְ ֵקבָ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ גר"א לְ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים )א ,ג( עַ ל הַ כָּתוּב ֶ

רוּקי הַ נּ ִָשׁיםְ ,דּ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה הַ מַּ כְ ִשׁיר אֶ ת הַ מֶּ ֶל לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ יְסוֹד ,וּמַ כְ ִשׁיר אֶ ת הַ ֹכּהֵ ן גָּדוֹל לְ עו ֵֹרר אֶ ת
הוּא ִמלְּ שׁוֹן ַתּ ְמ ֵ

רוּקי הַ נּ ִָשׁים הַ ְמחַ בְּ ִרים ָזכָר וּ ְ ֵקבָ ה .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הָ רו ֵֹקחַ ֶשׁר"ת ֶשׁמֶ ן ַזיִת ָז
הַ יִּחוּד ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשַׁ ,שׁ ָיּ לִ בְ ִחי ָה ז ֹו ֶשׁל ַתּ ְמ ֵ

פּוּרים חָ ל בְּ חֵ לֶק מֵ הַ ָשּׁ ִ ים
אָרת אַ בָּ א ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי ְמסַ מֵּ ל .וְ כֵן ִ
ְהוּדי .וְ כֵן ֶשׁמֶ ן ְמסַ מֵּ ל חָ כְ מָ ה ֶשׁ ִהיא הֶ ַ
ימ ְט ִריָּא מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ
ְבּגִ ַ

"שׁמֶ ן ַזיִת ָז " .וְ כֵן ְתּצַ וֶּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ 500עם הַ כּ ֹולֵל .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
ְבּפָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ֶשׁפּו ַֹתחַ ת בְּ ֶ
ֶשׁ ִאם ו ִֹריד ִמ ְספַּ ר מָ ְרדֳּ כַ"י ִמ ִמּ ְספַּ ר תּו ָֹר"ה ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר ָשׁאוּ"ל ֶשׁהוּא שׁ ֶֹרשׁ מָ ְרדֳּ כַי בִּ בְ ִחי ַת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד .וְ כֵן הַ ֶשּׁמֶ ן ָקשׁוּר

ֹאשׁ אַל י ְֶחסָ ר" ,אֵ לּוּ ְתּפִ לִּ ין .וְ הו ִֹסיף
גַּם ל ְַתּ ִפלִּ ין ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שבת ק ג" (.וְ ֶשׁמֶ ן עַ ל ר ְ
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁ ְתּפִ לִּ ין בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ֶשׁמֶ ן טָ הוֹר ,כִּ י יֵשׁ ב' ְתּפִ לִּ יןֶ ,שׁל רֹאשׁ וְ ֶשׁל יָד .וְ כֵן הַ כָּתוּב

)ויקרא כד ,ב( "וְ י ְִקחוּ אֵ לֶי ֶשׁמֶ ן" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְתּפִ לִּ ין .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי ' )תש "ז ע' עח( ֶשׁ ֶשּׁמֶ ן בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת

ימ ְט ִריָּא כ"א פְּ עָ ִמים ֵשׁם הֲ וָ יָ"ה ,כְּ ִמ ְספַּ ר הַ פְּ עָ ִמים ֶשׁמֻּ זְ כָּר ֵשׁם הֲ וָ יָ"ה בַּ ְתּפִ לִּ ין.
ְבּגִ ַ

ִמלְ יוֹ"ן ר"ת הַ כָּתוּב "וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל ַמה ַנּעֲ ָשׂה ְי ָקר
וּגְ דוּלָּה לְ מָ ְרדֳּ ַכי עַ ל זֶה".

יקים
תוּקים ,כְּ מ ֹו עַ ל דֶּ ֶר מָ ָשׁל ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
מוּבָ א ְבּלק"ת )במדבר יט (.וְ ִע ְ יַן הַ ִמּתּוּק הַ יְי וּ ֶשׁהַ גְּבוּרוֹת עַ צְ מָ ן ַעֲ ִשׂים ְמ ִ
יקים אוֹתוֹ ,וְ אָז ַעֲ ֶשׂה
מַ אֲ כָל חָ מוּץ ,הֲ ֵרי ַגּם הוּא עַ צְ מ ֹו בְּ ִחי ַת מַ אֲ כָלַ ,רק ֶשׁהוּא חָ מוּץ וְ עַ ָתּה מַ ְמ ִתּ ִ

וּמשֻׁ בָּ ִחים יו ֵֹתר.
ִמ ְר ַקחַ ת וּמֵ ִשׁיב הַ נֶּפֶ שָׁ ,כּ בְּ ִחי ַת ִמתּוּק הַ גְּבוּרוֹתֶ ,שׁהֵ ם עַ ְצמָ ן ִמ ְתמַ ְתּ ִקים ,וְ אָז הֵ ם ְמעֻלִּ ים ְ
בוּרהְ ,דּצֶ בַ ע הַ זָּהָ ב בְּ גִימַ ְט ִריָּא הוֹד ,וְ הוּא
ְִראֶ ה ִדּפְ ִרי הַ לִּ ימוֹן הֶ חָ מוּץ הוּא סֵ מֶ ל לִ ְספִ ַירת הַ הוֹד ֶשׁ ִהיא בְּ ַת ְח ִתּית ַקו הַ ְגּ ָ

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
סֵ מֶ ל לִ ְס ִפ ַירת הַ הוֹד .כַּ מּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)תהילים ע'

תמ( .וְ כֵן הַ לִּ ימוֹן הוּא בְּ צֶ בַ ע צָ הֹבֶ ,שׁהוּא סוּג ֶשׁל זָהָ ב,

ַכּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)ויקרא יג ,לה(

"וּב ֹו ֵשׂעָ ר צָ הֹב וְ גוֹ'" ,לְ שׁוֹן צָ הֹב דּוֹמֶ ה לְ ַתבְ ִית הַ זָּהָ ב ,צָ הֹב כְּ מ ֹו ָזהֹב .וְ כֵן פְּ ִרי הַ מַּ ְ גּ ֹו

בוּרה,
הוּא ָחמוּץ ְמעַ ט וְ ִצבְ ע ֹו וֹטֶ ה לְ צָ הֹב ,וְ יֵשׁ בּ ֹו או ִֹתיּוֹת ֶשׁל לִ מּוֹן .וְ כֵן לִ ימוֹן בְּ ִגימַ ְט ִריָּא מָ מוֹן ֶשׁבָּ א מֵ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְגּ ָ

טּוּרים'
שׁוּרה ִעם ְספִ ַירת הַ הוֹד .כַּמּוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל הַ ִ
ימ ְט ִריָּא ַקבָּ לָה ֶשׁ ְקּ ָ
וּבְ גִ ַ

)במדבר כז ,כ(

"מֵ הו ְֹד " בְּ גִימַ ְט ִריָּא הַ סּוֹד .לוֹמַ ר

אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'ע ֹולַם
אשׁית .וְ כֵן יוֹם לַ"ג בָּ עֹמֶ ר הוּא כְּ ֶ גֶד הוֹד ֶשׁבְּ הוֹד וּבֵ ְ
לְ ֶשׁמָּ סַ ר ל ֹו סוֹד הַ מֶּ ְרכָּבָ ה וּמַ עֲ ֶשׂה בְ ֵר ִ
שׁוּרים לִ ְספִ ַירת הַ הוֹד ,כֵּיוָ ן ֶשׁעַ ל יְדֵ י ִצ ְמצוּם וּפֵ רוּר כָּל ָדּבָ ר לְ פֵ רוּ ִרים ַדּ ִקּים ,אֶ פְ ָשׁר ל ְַחקֹר אוֹת ֹו
הַ ְשּׁ ִמי ִ י' ֶשׁסּוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ְק ִ

עַ ד הַ סּוֹף בְּ כָל הַ מּוּבָ ִים עַ ד כַּ מָּ ה ֶשׁאֶ פְ ָשׁר ,וּלְ הַ גִּ יעַ ָרחוֹק בַּ הֲ בָ ַת הַ ָדּבָ ר .וְ כֵן לִ ימוֹן או ִֹתיּוֹת ִמילוֹן ֶשׁגַּם הוּא פְּ ִרי בְּ צֶ בַ ע
צָ הֹב .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת ִמלְ יוֹןֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִצ ְמצוּם וּפֵ רוּר הַ גְּבוּרוֹת לַחֲ ל ִָקים ַרבִּ ים ְמאֹד .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ִמילוֹן לְ סֵ פֶ ר ַתּ ְרגּוּם

ידה אֶ ת הָ אוֹר לְ ָשׂפוֹת ְ מוּכוֹת .וְ כֵן מָ לוֹן הוּא ְמקוֹם לִ י ָה ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ַל ַלּ ְילָה ,לִ זְ מַ ן
בוּרה ֶשׁמּו ִֹר ָ
ָשׂפוֹת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִצ ְמצוּם הַ גְּ ָ
גְּבוּרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁגַּם ֹסַ ח הַ ְתּפִ לָּה וַ עֲ ִריכַת ֵ ר לְ בֶ ן ִי ַשׁי ְמ ִשׁיחֶ ' הוּא לִ ימוֹן א ֹו ִמילוֹן א ֹו
יטת הַ ָ
ְשׁלִ ַ

ִמלְ יוֹן ,וְ ְִראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הַ זֹּהַ ר

)ויקרא ד(.

ימ ְט ִריָּא הוֹד .וְ הוֹד ְמרֻ מָּ ז
ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל לִ ְספִ ַירת הַ הוֹד .וְ כֵן ָדּוִ ד בְּ גִ ַ

ימ ְט ִריָּא הוֹד הוֹד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א
ְהוּדה בְּ גִ ַ
הוּדה ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ יָצָ א ָדּוִ ד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ יִּים' ֶשׁיּ ָ
בְּ ֵשׁם ְי ָ
ֶשׁ ִמּלְ יוֹ"ן ר"ת הַ כָּתוּב

הַ ְשּׂ ֹמאל ִמשּׁ ֶֹרשׁ הַ הוֹד.

)אסתר ו ,ג(

"וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל ַמה ַנּעֲ ָשׂה ְי ָקר וּגְ דוּלָּה לְ מָ ְרדֳּ ַכי עַ ל זֶה" .כִּ י הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְקּלִ פָּ ה ִהיא ִמ ַתּ ְח ִתּית

ִסי ַי או ִֹתיּוֹת ַ יֶּיס ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו חֲ ָדשׁוֹת
מוּבָ א

בָּ 'א ֹור הַ חַ יִּים'

ר"ת ִ כְ ַס ַייִן ָיצָ א סוֹד.
)ויקרא יג ,לז(

ֹשה ,וְ אֵ ין חָ כָם יָכוֹל ל ַָדעַ ת יו ֵֹתר ִממַּ ה ֶשּׁיָּדַ ע מ ֶֹשה,
כָּל ְדּבַ ר תּו ָֹרה ֶאֱ מַ ר ְלמ ֶ

ֹשה,
אָרץ דֵּ עָ ה אֵ ין ִחדּוּשׁ ֶשׁ א י ְָדע ֹו מ ֶ
וַ הֲ גַם ֶשׁ ְתּצָ ֵרף כָּל דּוֹרוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיּוֹם מַ ַתּן תּו ָֹרה עַ ד ֶשׁ ִתּמָּ לֵא הָ ֶ

ֹשה ַָתן ל ֹו ה' תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב וְ תו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,וְ ִהנֵּה הָ אָדוֹן בָּ רוּ הוּא בְּ חָ כְ מָ ת ֹו י ְִתבָּ ַר
אֲ בָ ל הַ הֶ פְ ֵרשׁ הוּא כִּ י מ ֶ

מֹשה כָּל מַ ה ֶשּׁנּ ַָתן ל ֹו בְּ עַ ל פֶּ ה
ֹשה ,אֲ בָ ל א הו ִֹדיעַ לְ ֶ
ָר ַשׁם בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב כָּל תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁאָמַ ר לְ מ ֶ

ֹשה
הֵ יכָן הוּא ָרמוּז בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,וְ ז ֹו ִהיא עֲ בו ַֹדת בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עֲ מֵ לֵי תּו ָֹרה ֶשׁ ְיּי ְַשּׁבוּ הַ הֲ לָכוֹת ֶשׁנֶּאֶ ְמרוּ לְ מ ֶ

בְּ ִסי ַי וְ הַ סּוֹדוֹת וְ הַ ְדּ ָרשׁוֹת ֻכּלָּן י ְִתּ וּ לָהֶ ם מָ קוֹם בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,וְ ָלזֶה ִת ְמצָ א בָּ אוּ הַ ַתּנּ ִָאים וְ ִחבְּ רוּ תּו ַֹרת
כֹּהֲ ִים וְ ִספְ ִרי וְ כוּ' ,וְ כָל ְדּ ָר ָשׁ ָתם בַּ כְּ תוּבִ ים אֵ י ָם אֶ לָּא עַ ל פִּ י הַ הֲ לָכוֹת וְ ִהלְ בִּ ישׁוּם בְּ תו ַֹרת ה' ְתּ ִמימָ ה ֶשׁבִּ כְ ָתב,

וְ אַחֲ ֵריהֶ ם וְ עַ ד הַ יּוֹם ז ֹו ִהיא עֲ בו ַֹדת הַ קֹּדֶ שׁ בְּ ֵי תּו ָֹרה לְ ַדיֵּק הַ ִמּ ְק ָראוֹת וּלְ י ְַשּׁבָ ם עַ ל פִּ י הַ מַּ אֲ מָ ִרים ֶשׁהֵ ם תּו ָֹרה
ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,וְ ז ֹו ִהיא עֲ בוֹדַ ת הַ תּו ָֹרה הַ נּ ְִק ֵראת אֶ ֶרץ הַ חַ יִּים .רו ִֹאים מֵ הָ 'אוֹר הַ חַ יִּים' הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁעִ ַקּר הָ עֲ בו ָֹדה ֶשׁל עֲ מֵ ֵלי

תּו ָֹרה ִהיא לִ ְמצֹא מָ קוֹר לְ כָל ָדּבָ ר בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,בֵּ ין הֲ לָ כָה ,בֵּ ין ָדּבָ ר ֶשׁל ְדּרוּשׁ א ֹו ֶשׁל סוֹד ,אֵ י הוּא ִ ְרמָ ז בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב,

ִשׂ ָראֵ ל עֲ מֵ לֵי תּו ָֹרה ,כִּ י חוּץ ִמזֶּה אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ָח ָדשׁ ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ כֹּל
וְ ַרק זֶה ְִק ָרא לְ חַ דֵּ שׁ בַּ תּו ָֹרה וְ ז ֹו ִהיא עֲ בו ַֹדת בְּ ֵי י ְ

כְּ בָ ר ִ ְמ ַסר לְ מֹ ֶשה בְּ ִסי ַי .וּמָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )הקדמה דֶ (:שׁ ִמּי ֶשׁ ְמּחַ דֵּ שׁ ִחדּוּשׁ תּו ָֹרה אֲ ִמ ִתּי ֶשׁעֲ ַדיִן א ֶאֱ מַ ר בָּ ע ֹולָם ,הקב"ה לו ֵֹק ַח אֶ ת
וּמ ְַשּׁקוֹ ,וְ ָשׂם בְּ כִ ְתרוֹ ,וּבו ֵֹרא ִממֶּ נּוּ ָשׁמַ יִם חֲ ָד ִשׁים .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁבְּ ִע ְ ָי ֵי הֲ לָכוֹת הַ נִּ ְד ָר ִשׁים ִמתּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב א ִ ַתּן ָל וּ
הַ ִחדּוּשׁ ְ

לִ ְדרֹש ,וְ ַרק חֲ זַ"ל ָדּ ְרשׁוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ִמתּ ֹו תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב דֶּ ֶר י"ג ִמדּוֹת ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הֶ ם ,וְ גַם הַ ְמפַ לְ ְפּלִ ים
ְהוּדים בְּ ת ֹו ַרת הַ פְּ ָשׁטָ ,ק ֶשׁה לו ַֹמר ְדּבַ ר
בַּ ָחכְ ָמה לְ ִפי הַ דֶּ ֶר הַ ְמקֻ בֶּ לֶת ,אַף ִאם זוֹכִ ים לְ ַכוֵּן לָאֱ מֶ ת ,אַחֲ ֵרי ֶשׁאַלְ פֵ י ָשׁ ִ ים עָ ְסקוּ י ִ

יד בְּ תו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז וְ הַ ְדּרוּשׁ וְ הַ סּוֹד ,הַ ְרבֵּ ה יו ֵֹתר ַקל
ִחדּוּשׁ אֲ ִמ ִתּי בַּ פְּ ָשׁט ֶשׁעֲ ַדיִן א ֶאֱ מַ ר אַף פַּ עַ ם בָּ ע ֹולָם בְּ מֶ ֶשׁ אַלְ פֵ י ָשׁ ִ ים ,מֵ ִא ָ
לְ ַחדֵּ שׁ וְ לִ ְמצֹא לָהֶ ם מָ קוֹר בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,וְ לִ זְ כּוֹת לְ כָל הַ ַמּעֲ לוֹת הַ נִּ זְ כָּרוֹת ,וּבִּ פְ ָרט ֶשׁסֵּ פֶ ר הַ זֹּהַ ר ִה ְת ַגּ ָלּה בָּ ע ֹולָם ַרק בְּ סוֹף ְתּקוּפַ ת

הָ ִראשׁ ֹו ִ ים ,וְ גַם אַחַ ר ֶשׁ ִה ְת ַגּלָּה ,א עָ ְסקוּ בּ ֹו ַרבִּ ים כְּ מ ֹו בַּ פְּ ָשׁט ,וּבִּ פְ ָרט בְּ ִקשּׁוּר הַ פְּ ָשׁט לַסּ ֹוד דֶּ ֶר הַ ְדּרוּשׁ וְ הָ ֶרמֶ ז ,עַ ל כֵּן ִמי

ֶשׁרוֹצֶ ה לִ זְ כּוֹת לְ ָכל הַ מַּ עֲ לוֹת הַ נִּ זְ כָּרוֹת ,וְ לִ ְהיוֹת מֵ עֲ מֵ לֵי תּו ָֹרה ֶשׁהָ 'אוֹר הַ חַ יִּים' הַ ָקּדוֹשׁ ִדּבֵּ ר עֲ לֵיהֶ ם ,וְ לִ זְ כּוֹת לְ חַ דֵּ שׁ בַּ תּו ָֹרה ,יַעֲ סֹק

דּוּשׁים אֲ ִמ ִתּיִּים .וּכְ פִ י ֶשׁהַ נִּ סָּ יוֹן מוּכָח ֶשׁכָּל אֵ לּוּ ֶשׁ ִה ְשׁ ִקיעוּ בָּ זֶה ָראוּ פֵּ ירוֹת ִ פְ ל ִָאים .וּכְ פִ י ֶשׁהֵ בֵ א וּ
מּוּדים אֵ לּוּ וְ יִזְ כֶּה לְ ִח ִ
ְבּלִ ִ

מֵ הָ רי"א חֶ בֶ ר )בפירושו על 'אדרת אליהו' לגר"א( ִמ ְקצוֹעַ הָ ֶרמֶ ז ְמחַ בֵּ ר בֵּ ין תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,לְ בֵ ין תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן ִחדּוּשׁ
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׁדּוּ  ,כִּ י ִחדּוּשׁ אֲ ִמ ִתּי הוּא הַ ִשּׁדּוּ בֵּ ין תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,לְ בֵ ין תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן פֵּ רוּשׁ הוּא ִמלְּ שׁוֹן פְּ ָשׁ ָרהֶ ,שׁ ְמּפַ ֵשּׁר
וּמחַ בְּ ָרם ,וְ הַ פֵּ רוּשׁ הָ אֲ ִמ ִתּי ֶשׁל הַ תּו ָֹרה הוּא דֶ ֶר ִחבּוּר חֲ ל ֶָקיהָ  .וְ כֵן בֵּ אוּר הוּא ִמלְּ שׁוֹן בְּ אֵ ר מַ יִם חַ יִּים ֶשׁל
בֵּ ין ְשׁ ֵי ְצ ָד ִדים ְ

וּמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )קהלת א ,ט( " ַמה ֶשּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיּ ְִהיֶה וּמַ ה ֶשּׁנַּעֲ ָשׂה
יעים לַבֵּ אוּר הָ אֲ ִמ ִתּי ֶשׁל הַ תּו ָֹרהְ .
ימיּוּת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם מַ גִּ ִ
ְפּ ִ ִ

דּוּשׁים בַּ תּו ָֹרה ,כִּ י הַ כֹּל
שּׁמֶ שׁ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת תּו ַֹרת הַ פְּ ָשׁט אֵ ין חָ ָדשׁ וְ ִח ִ
הוּא ֶשׁיֵּעָ ֶשׂה וְ אֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ" הַ יְי וּ ַתּחַ ת הַ ֶ
מֹשה בְּ ִסי ַי .וּ"מַ ה ֶשּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיּ ְִהיֶה" ,אֲ בָ ל ִאם ְמחַ בְּ ִרים אֶ ת הַ לְּ ַמטָּ ה ִמן הַ ֶשּׁמֶ שִׁ ,עם הַ לְ מַ ְעלָה ִמן הַ ֶשּׁמֶ שׁ ְבּ ִחבּוּר
ִ ַתּן לְ ֶ

דּוּשׁים חֲ ָד ִשׁים בַּ תּו ָֹרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ְדּבָ ִרים ְראוּיִים לְ או ְֹמ ָרםַ ,כּיָּדוּעַ ֶשׁבַּ עַ ל
פַּ ְרדֵּ "ס הַ תּו ָֹרה ,י ְֶשׁ ָם ִח ִ

ֶשׁ"ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא הָ יָה ִבּ ְב ִחי ַת
הָ 'אוֹר הַ ַחיִּים' הַ ָקּדוֹשׁ עָ מַ ל לְ חַ בֵּ ר בֵּ ין הַ פְּ ָשׁט לַסּוֹד וְ כוּ' ,וְ ָלכֵן הוּא ִ פְ טַ ר בִּ ְשׁ ַת תק"ג כְּ ִמ ְ יַן גּ ֶ

גּ ֶֶשׁר ֶשׁ ְמּ ַחבֵּ ר אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת .וְ ִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ֶשׁ ַ'ר ִבּי חַ יִּים בֶּ ן עָ טָ ר' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ִסּי ַי או ִֹתיּוֹת ַ יֶּיס
ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו חֲ ָדשׁוֹת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ִסּי ַי זָכִ י וּ ל ְַמּ ִציאוּת ֶשׁל חֲ ָדשׁוֹת בָּ ע ֹולָםֶ ,שׁהֲ ֵרי "אֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ" וְ ַרק בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא

לְ ַמ ְעלָה ִמן הַ ֶשּׁמֶ שׁ יֵשׁ חָ ָדשׁ.

וְ ָבִ יא

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה אֶ פְ ָשׁר לְ גַלּוֹת אֶ ת הָ אוֹר הָ אֱ ִקי
ִצטּוּט ִמ ִדּ ְב ֵרי הַ גָּאוֹן ר' מֹ ֶשה ַשׁפִּ ָירא שליט"א ֶשׁ ַדּוְ ָקא עַ ל יְדֵ י לִ מּוּד ְפּ ִ ִ
ֶש ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ְבּכָל ָדּבָ ר בָּ עוֹלָם הַ גּ ְַשׁ ִמי.

)הובא בתחילת ספר 'שבטי חלתך'(.

הָ ַר ְמבַּ "ן בְּ כָל מָ קוֹם ֶשׁהוּא מַ ְת ִחיל לְבָ אֵ ר

ִימיּוּת הַ תּו ָֹרה הוּא פּו ֵֹתחַ בִּ לְ שׁוֹן 'וְ עַ ל דֶּ ֶר הָ אֱ מֶ ת' וְ זֶה ָתּמוּהַּ ְמאֹד הֲ ֵרי כָּל הַ תּו ָֹרה ִהיא תּו ַֹרת אֱ מֶ ת.
עִ ְ ְי ֵי פְּ ִ

'עַ ל דֶּ ֶר הָ אֱ מֶ ת' הָ אָמוּר בְּ תו ַֹרת הַ נּ ְִס ָתּר מַ ְשׁמָ עוּת ֹו ֶשׁ ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ בָּ אוּ לְ גַלּוֹת אֶ ת עֹמֶ ק מַ ה ֶשּׁנּ ְִס ָתּר בַּ תּו ָֹרה

וּבַ בְּ ִריאָה ,וּלְ הַ ְראוֹת אֵ י גַּם הַ ְמּצִ יאוּת הַ גּ ְַשׁ ִמית הָ ְרחו ָֹקה וְ הַ ְשּׁפֵ לָה ְמ ַגלָּה כְּ בוֹד ָשׁמַ יִםָ .לכֵן ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה אֵ לּוּ
ִס ָתּר בָּ ע ֹולָםַ .כּכָּתוּב "אָכֵן אַ ָתּה אֵ ל ִמ ְס ַתּ ֵתּר" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה.
ְקרוּיִים ְִס ָתּר ,כֵּיוָ ן ֶשׁכַּוָּ ָָתם לְ גַלּוֹת מַ ה ֶשּׁנּ ְ

אַדמוֹ"ר ִמקּו ְֹצק זצ"ל עַ ל הַ פָּ סוּק "הַ יּ ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה' מֵ עַ בְ דֵ י פַּ ְרעֹה הֵ ִיס
ֶשׁ ַ יֶּי"ס ר"ת ִ כְ ַס ַייִן ָיצָ א סוֹד .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הָ ְ
אֶ ת עֲ בָ ָדיו וְ אֶ ת ִמ ְק ֵהוּ אֶ ל הַ בָּ ִתּים :וַ אֲ ֶשׁר א ָשׂם לִ בּ ֹו אֶ ל ְדּבַ ר ה'" ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִמּי ֶשׁהוּא הֵ פֶ ִמ"י ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר
ה'" הוּא זֶה ֶשׁ" א ָשׂם לִ בּוֹ" לְ מַ ה ֶשּׁקּו ֵֹרה בָּ ע ֹולָם לְ הָ בִ ין בִּ ְמאו ָֹרעוֹת הָ ע ֹולָם וְ ל ִָשׂים לֵב מַ ה ה' ְמ ַרמֵּ ז ָל וּ בָ הֶ ם.

פָּ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים ִהיא הַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל כָּל הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹתָ ,לכֵן
כָּתוּב

ִהיא ח ֹוז ֶֶרת ִעם כָּל הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹת.

"תּ ְמחֶ ה אֶ ת ֵזכֶר עֲ מָ לֵק ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִם א ִתּ ְשׁכָּח" בְּ סֵ פֶ ר 'אֹ ְס ִרי ַלגֶּפֶ ן' )פורים ע' ר ז( מַ ְק ֶשׁה ַמדּוּעַ
)דברים כה ,יט( ִ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּהַ תּו ָֹרה רוֹמֶ זֶת ֶשׁהַ ִמּלְ ָח ָמה
"מ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִם" וְ כִ י יֵשׁ אֻ מָּ ה ֶשׁאֵ י ָהּ ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמַ יִםְ .
הַ תּו ָֹרה אוֹמֶ ֶרת ִ

אָדם עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ַמּ ְח ִדּיר בָּ הֶ ם ְקדֻ ָשּׁה .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ ֶרמֶ ז
בַּ עֲ ָמלֵק ִהיא בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ ע ַתּחַ ת הַ ָשּׁמַ יִם ,בָּ ִע ְ ָי ִ ים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ֶשׁל הָ ָ

בַּ כָּתוּב

)בראשית א ,ח(

"י ִָקּווּ הַ מַּ יִם ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמַ יִם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד"ֶ ,שׁצָּ ִרי ל ַָקחַ ת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁיֵּשׁ ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמַ יִם

לְ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ כֹּל ל ְַקּדֻ ָשּׁה ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת מָ קוֹם אֶ חָ ד .וְ כֵן ִמלְ חֶ מֶ ת עֲ מָ לֵק הָ י ְָתה בִּ ְשׁ ַת ב' אֲ לָפִ ים ִתּ ְמחֶ ה לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,א ֹו ב'
"מלְ ָח ָמה לַה'
אֲ ל ִָפים ִמ ַתּחַ ת לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'דּו ְֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת' )ע' קלג( בְּ ֵשׁם מהר"ח מֵ אַ ְ ַט ְ יָע ֶשׁהַ כָּתוּב ִ

עסין שליט"א ֶשׁעֲ מָ לֵ"ק ר"ת עוֹל מַ לְ כוּת א
בַּ עֲ מָ לֵק" וֹטָ ִריקוֹן " ַקדֵּ שׁ עַ ְצ ְמ בַּ מֻּ ָתּר ָל " .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מֶ ע ְ ְדל ֶק ִ
ִקבֵּ לַ .דּעֲ ָמלֵק ִמ ְת ַ גֵּד לְ הו ָֹר ַדת הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְ מַ טָּ ה לְ או ִֹתיּוֹת ו"ה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,וְ אֵ י ֹו מַ ְסכִּ ים ֶשׁהַ ְקּדֻ ָשּׁה ֵתּ ֵרד לַמַּ לְ כוּת.

ִ ְראֶ ה

פּוּרים ֶשׁהַ לְּ מַ ְעלָה ִמן הַ טֶּ בַ ע ִה ְתלַבֵּ שׁ ְבּת ֹו
ְדּ ָלכֵן הַ ִמּלְ ָחמָ ה וְ הַ נִּ צָּ חוֹן עַ ל עֲ מָ לֵק ִה ְתלַבְּ שׁוּ בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ ע כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים בְּ ֵס ִ

הַ טֶּ בַ ע .וְ כֵן ִמלְ חֶ מֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בַּ עֲ מָ לֵק הָ י ְָתה ִמלְ ָחמָ ה גּ ְַשׁ ִמית כִּ פְ שׁוּטוֶֹ ,שׁהַ לְּ מַ ְעלָה ִמן הַ טֶּ בַ ע ִה ְתלַבֵּ שׁ בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ ע .וְ כֵן

ְשׁאָר הַ ִמּלְ חָ מוֹת בַּ עֲ ָמלֵק כְּ מ ֹו ִמלְ חֶ מֶ ת ָשׁאוּל ֶ גֶד אֲ גָג ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁאֶ ת עֲ מָ לֵק ְמ ְַצּ ִחים בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ ע וּבְ ת ֹו הָ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי ,עַ ל יְדֵ י
וּמ ָשּׁם הֵ ם ִ לְ חָ ִמיםְ .דּ ֶ גֶד יֵצֶ ר הָ ָרע א
ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁיכִ ים אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁלְּ מַ ְעלָה ִמן הַ טֶּ בַ ע בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ עֶ ,שׁ ָשּׁם אֲ ִחיזַת הַ יֵּצֶ ר וַ עֲ מָ לֵקִ ,

עוֹזְ ִרים ִ ִסּים וְ ִ פְ לָאוֹת אֶ לָּא צָ ִרי ל ֶָרדֶ ת לְ ת ֹו הַ טֶּ בַ ע לְ ִהלָּחֵ ם בּוֹ .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ נּ ִִסּים וְ הַ נִּ פְ לָאוֹת ֶשׁה' עָ ָשׂה בְּ ִמ ְצ ַריִם א

ָמ ְ עוּ מֵ עֲ ָמלֵק לָבוֹא וּלְ ִהלָּחֵ ם בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ אַחַ ר י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁיֵּצֶ ר הָ ָרע מֵ בִ ין ַרק ִמלְ ָחמָ ה בְּ ת ֹו הַ טֶּ בַ עְ .דּהָ ע ֹולָם הַ זֶּה הוּא

עֵ ץ הַ ַדּעַ ת טוֹב וָ ָרע וְ הַ ִמּלְ חָ מָ ה ֶגְ ָדּם ִהיא בְּ כָל פְּ עֻ לָּה וּפְ עֻ לָּה ֶשׁעו ִֹשׂיםִ .אם עו ִֹשׂים עַ ל פִּ י תּו ָֹרה וּ ִמתּ ֹו ִה ְת ַק ְדּשׁוּתְ ,מ ְַצּ ִחים אֶ ת
עֲ ָמלֵק .וְ כֵן אֲ גַג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁבַ ע ֶשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ טֶּ בַ ע.

ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן ִה ְס ִמיכָה הַ תּו ָֹרה אֶ ת פָּ ָר ַשׁת זְ כִ ַירת עֲ מָ לֵק לְ פָ ָר ַשׁת ַמ ָשּׂא וּמַ ָתּן בֶּ אֱ מוּ ָה) ,דברים כה ,טו( "אֶ בֶ ן ְשׁלֵמָ ה וָ צֶ דֶ ק יִהְ יֶה
וּמרֻ מָּ ז בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ָלּ וְ גוֹ'" ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁבַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה ְמ ְַצּ ִחים אֶ ת עֲ מָ לֵקְ .

)ת חומא תצא ח(

ית דּוֹר ֶשׁ ִמּדּו ָֹתיו ֶשׁקֶ ר
ִאם ָר ִא ָ

ֹשה ְרמָ זָהּ לָהֶ ם בַּ תּו ָֹרה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " א י ְִהיֶה ְל
דַּ ע ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ִמ ְתגּ ָָרה בְּ אוֹת ֹו הַ דּוֹר וְ כוּ' ,אָמַ ר ַרבִּ י לֵוִ י אַף מ ֶ
יס אֶ בֶ ן וָ אָבֶ ן" מַ ה כְּ ִתיב אַחֲ ָריו " ָזכוֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לְ עֲ מָ לֵק".
בְּ כִ ְ

וְ הו ִֹסיף

פּוּרים הָ יָה ִ צָּ חוֹן ֶשׁל הַ מָּ מוֹן ִדּ ְקדֻ ָשּׁה עַ ל הַ מָּ מוֹן ִדּ ְקלִ פָּ ה .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁנֵּס ִ

אסתר תתר ד(

)ילקוט

אָמַ ר ֵרישׁ ל ִָקישׁ גָּלוּי וְ יָדוּעַ לִ פְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁעָ ִתיד הָ מָ ן לִ ְשׁקֹל ְשׁ ָקלִ ים עַ ל

יעין עַ ל הַ ְשּׁ ָקלִ ים .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ַמּהֲ ָר"ל
י ְִשׂ ָראֵ ל ,לְ פִ י ָכ ִה ְק ִדּים ִשׁ ְקלֵיהֶ ם לִ ְשׁ ָקלָיו ,הַ יְי וּ ִדּכְ ִתיב בְּ אֶ חָ ד בַּ אֲ ָדר מַ ְשׁ ִמ ִ

ימין פָּ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים לְ פָ ָר ַשׁת זָכוֹר ,בִּ גְ לַל ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת הַ ְשּׁ ָקלִ ים ו ֶֹת ֶת אֶ ת הַ כֹּחַ לְ פָ ָר ַשׁת זָכוֹר וְ לִ ְמ ִחיַּת עֲ ָמלֵק.
)'אור חדש' קלט( ֶשׁמַּ ְק ִדּ ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִקּדּוּשׁ הַ חֹמֶ ר ו ֵֹתן אֶ ת הַ כֹּחַ לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל עֲ מָ לֵק.
ְ

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁר ֹו ִאים בְּ חֵ לֶק מֵ הַ ָשּׁ ִ ים ֶשׁפָּ ָר ַשׁת זָכוֹר קו ְֹר ִאים בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ,וּבִ ְק ִריאַת הַ תּו ָֹרה ֶשׁל ַשׁבָּ ת

בְּ ִמ ְ חָ ה קו ְֹר ִאים אֶ ת פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא עַ ד ֵשׁ ִ י ֶשׁ ִהיא פָּ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים ,וְ כֵן בְּ פָ ָר ַשׁת פָּ ָרה קו ְֹר ִאים שׁוּב אֶ ת פָּ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים

ִבּ ְק ִריאַת הַ תּו ָֹרה הָ ְרגִ ילָה ֶשׁל כִּ י ִת ָשּׂא .וְ כֵן בְּ פָ ָר ַשׁת הַ חוֹדֶ שׁ ֶשׁקּו ְֹר ִאים וַ יּ ְַקהֵ ל פְּ קוּדֵ י שׁוּב קו ְֹר ִאים עַ ל מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁקֶ ל בִּ ְת ִחילַת
פָּ ָר ַשׁת ְפּקוּדֵ י ֶשׁ ָקּ וּ אֶ ת הָ אֲ ָד ִ ים ִמ ַמּחֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל .וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁפָּ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים ִהיא הַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל כָּל הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹתָ ,לכֵן ִהיא

ח ֹוז ֶֶרת ִעם כָּל הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹת .וְ כֵן ג' פְּ עָ ִמים ֶשׁ ֶקל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1290זְ מַ ן הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּ ִ יֵּאל ,כִּ י ג' פְּ עָ ִמים קו ְֹר ִאים אֶ ת פָּ ָר ַשׁת

יעית יוֹצֵ את בְּ פָ ָר ַשׁת הַ חוֹדֶ שׁ ֶשׁמַּ ְת ִחיל חֹדֶ שׁ הַ גְּאוּלָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  45לְ הַ גִּ יעַ לְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּ ִ יֵּאל
ְשׁ ָקלִ ים עַ ְצמָ הּ .וְ הָ ְרבִ ִ

ֶשׁמּו ִֹסיף  45עַ ל  1290לְ הַ גִּ יעַ לְ ֶ 1335שׁהוּא הַ ֵקּץ הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ פָ ָר ַשׁת הַ חוֹדֶ שׁ .וְ ָלכֵן בְּ פָ ָר ַשׁת הַ חֹדֶ שׁ קו ְֹר ִאים עַ ל מַ ה ֶשּׁעָ שׂוּ
ִעם ַמחֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ֶשׁהוּא כְּ בָ ר הַ ָשּׁלָב הַ בָּ א .וְ כֵן הַ פָּ סוּק ָשׁם בִּ ְת ִחילַת הַ פָּ ָר ָשׁה

)שמות לח ,כח(

וּשׁבַ ע הַ מֵּ אוֹת
"וְ אֶ ת הָ אֶ לֶף ְ

אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר ֵ'קץ הַ גְּ אֻ לָּה' .וְ כֵן פַּ ְר ִשׁיּוֹת ְשׁ ָקלִ ים וְ זָכוֹר
מּוּדים" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֵקּץ כִּ ְדבֵ ְ
וַ חֲ ִמ ָשּׁה וְ ִשׁבְ ִעים עָ ָשׂה ָווִ ים לָעַ ִ
פּוּרים ֶשׁהוּא
פוּרים ִהיא הֲ ָכ ָה ֶשׁל ְתּשׁוּבָ ה כְּ מ ֹו הַ הֲ ָכ ָה לְ יוֹם הַ כִּ ִ
פּוּרים הֵ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְתּשׁוּבָ ה ,כִּ י הַ הֲ ָכ ָה לְ ִ
ֶשׁנִּ ְק ָראוֹת לִ פְ ֵי ִ

פּוּרים ֶשׁזָּכִ י וּ לְ ַקבָּ לַת
יד פַּ ְר ִשׁיּוֹת פָּ ָרה הַ חוֹדֶ שׁ ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרה .כִּ י אָז אָ וּ כְּ בָ ר אַחֲ ֵרי ִ
פוּרים .וּמֵ ִא ָ
כְּ ִ
ירוּשׁלְ ִמי
ַ
הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בִּ

)שקלים ב(.

אָמַ ר ַרבִּ י אָבוּן אַף בַּ פָּ ָר ָשׁה הַ זֹּאת ֶאֱ מַ ר בָּ הּ ג' ְתּרוּמוֹת מַ חֲ צִ ית

ָתת אֶ ת ְתּרוּמַ ת ה' .וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ג' פְּ עָ ִמים לְ שׁוֹן ְתּרוּמָ ה בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים,
הַ ֶשּׁ ֶקל ְתּרוּמָ ה לַה' י ִֵתּן ְתּרוּמַ ת ה' ל ֵ

ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ג' פְּ עָ ִמים ֶשׁ ֶקל.

וְ כֵן

מֹּשׁה ְִת ַק ָשּׁה בָ הֶ ם ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ְבּפַ ְר ִשׁיּוֹת אֵ לּוּ מָ ִצי וּ ֶשׁ ֶ

)במדב"ר יב ,ג(

ְהוּדה בַּ ר ִסימוֹן בְּ שֵׁ ם ר' יוֹחָ ָן
אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

ֹשׁה ִמי
ֹשׁה ִמן הקב"ה וְ ִה ְר ִתּיעַ לַאֲ חו ָֹריו ,כֵּיוָ ן ֶשׁאָמַ ר ל ֹו "וְ ְָת וּ ִאישׁ כֹּפֶ ר ַפְ שׁוֹ" אָמַ ר מ ֶ
ג' ְדּבָ ִרים ָשׁמַ ע מ ֶ

ֹשׁה
יוּכַל לִ ֵתּן כֹּפֶ ר ַפְ שׁוֹ ,אָמַ ר ַרבִּ י מֵ ִאיר ָטַ ל הקב"ה כְּ ִמין מַ ְטבֵּ עַ ֶשׁל אֵ שׁ ִמ ַתּחַ ת כִּ סֵּ א הַ כָּבוֹד וְ הֶ ְראָה ל ֹו לְ מ ֶ

ֹשׁה עַ ד
"זֶה י ְִתּ וּ" ָכּזֶה י ְִתּ וּ .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )מ חות כטָ (.תּ ָא ְדּבֵ י ַרבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל ְשׁ ָשׁה ְדּבָ ִרים הָ יוּ ָק ִשׁים ל ֹו לְ מ ֶ

וּשׁ ָר ִציםְ .מ ו ָֹרה ִדּכְ ִתיב "וְ זֶה מַ עֲ ֵשׂה
ֶשׁהֶ ְראָה ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בְּ אֶ ְצבַּ ע ,וְ אֵ לּוּ הֵ ןְ ,מ ו ָֹרה ,וְ רֹאשׁ חֹדֶ שְׁ ,

הַ ְמּ ָֹרה" .רֹאשׁ חֹדֶ שׁ ִדּכְ ִתיב "הַ חֹדֶ שׁ הַ זֶּה ָלכֶם רֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים"ְ .שׁ ָר ִצים ִדּכְ ִתיב "וְ זֶה ָלכֶם הַ טָּ מֵ א" .וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים,

אַף ִהלְ כוֹת ְשׁ ִחיטָ הִ ,דּכְ ִתיב "וְ זֶה אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ח" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה ְִת ַק ָשּׁה בַּ ְשּׁ ָקלִ ים ,וּבַ ְשּׁ ָרצִ ים
קֹּשׁי בְּ ִהלְ כוֹת ְשׁ ִחיטָ ה ִ ְמצָ א בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה ֶשׁ ִהיא ַשׁבָּ ת
ֶשׁ ְקּשׁוּ ִרים לְ ִע ְ ָי ֵי טֻ ְמאָה וְ טֳ הָ ָרה ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת פָּ ָרה .וְ כֵן הַ פָּ סוּק עַ ל הַ ִ

זָכוֹר .וְ כֵן מֹ ֶשׁה ִ ְת ַק ָשּׁה בְּ פָ ָר ַשׁת הַ חֹדֶ שׁ .וְ כֵיוָ ן ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת ִקשּׁוּי ָקשׁוּר ִעם שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת ֶשׁ ֶקל ,זֶה ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁכָּל הַ ד'

פַּ ְר ִשׁיּוֹת ְקשׁוּרוֹת לְ פָ ָר ַשׁת ְשׁ ָקלִ ים.

וְ כֵן

שׁוּרה ִעם בְּ ִחי ַת ֶפֶ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁ ֶקל ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יְהוֹשֻׁ עַ א .שליט"א ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ְק ָ

ֹתיכֶם" .וְ כֵן אֱ לִ יעֶ זֶר ָשׂם אֶ ת הַ ֶנּזֶם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל עַ ל הָ אַף ֶשׁל ִרבְ ָקה ,וְ הָ אַף
ְבּ ִמ ְצוָ ה ז ֹו "לְ כַפֵּ ר עַ ל ַפְ שׁו ֵ

יּוּתם ִממֶּ נּוּ.
אָדם .וְ ֶפֶ שׁ ִהיא בָּ ִסיס ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ ֻכלָּם וְ ֻכלָּם ְמ ַקבְּ לִ ים ִח ָ
ָקשׁוּר ִעם הַ נֶּפֶ שׁ כִּ י ִממֶּ נּוּ ִחיּוּת הָ ָ

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "אֲ ֶשׁר ָק ְר " לְ שׁוֹן קוֹר וְ חוֹם
כָּתוּב )דברים כה ,יח( "אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר ַו ְי ַזנֵּב ְבּ כָּל הַ נֶּחֱ ָשׁ ִלים אַחֲ ֶרי "ְ .
ֹת ִמילוֹת וְ זו ֵֹרק כְּ לַפֵּ י מַ עְ לָה .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ קֹּר הוּא חֵ לֶק
צִ ֶנּ ְ וְ ִהפְ ִשׁ ְיר ִמ ְר ִתיחָ ְת ַ " .ו ְי ַזנֵּב בְּ " מַ כַּת ָז ָב חו ֵ

מֵ הַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל עֲ מָ לֵק ,וְ צָ ִרי בֵּ אוּר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט אסתר תתר ו( "וַ ַיּגֶּד ל ֹו מָ ְרדֳּ כַי אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ" ,אֵ ין ָק ָרהוּ
'תפְ אֶ ֶרת ְשׁ מֹ ה'
שׁר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר " .וּבְ ִ
אֶ לָּא עֲ מָ לֵק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "אֲ ֶ

)פורים(

"וַ ַיּגֶּד ל ֹו מָ ְרדֳּ כַי אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ָק ָרה"וּ" או ִֹתיּוֹת

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּשׁ ֶֹרשׁ עֲ מָ לֵק מו ִֹריד אֶ ת בְּ ִחי ַת הַ ק"ר ֶשׁהֵ ן או ִֹתיּוֹת הַ ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת צַ ד הָ ַרע ,לָע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁ ַשּׁ ָיּ
ק"ר ו"הְ .

לְ או ִֹתיּוֹת ו"ה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה וּפ ֹוגֵם או ָֹתם .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי ָק ָרה"וּ ,הֵ ן צְ ָד ָק"ה.

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית בַּ מָּ מוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ,מוֹחָ ה אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ָקּ ָרהוּ ֶשׁל עֲ מָ לֵק .מֵ ִא ָיד הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ָק ָרה"וּ
ְ

הַ יְי וּ ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לוֹת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ִמ ָקּ ָרה"וּ ,הֵ ן ו' ז ֶֶר"שׁ .הַ יְי וּ הַ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁל הָ מָ ן וַ עֲ מָ לֵק ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ ז ֶֶרשׁ .וְ כֵן כְּ ֶשׁבָּ א יַעֲ קֹ ב לְ ַקבֵּ ל

אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה הַ גּ ְַשׁ ִמית ִמיּ ְִצחָ ק ,וְ ל ַָקחַ ת בְּ ִמ ְרמָ ה אֶ ת הַ בְּ ָרכָ ה מֵ עֵ ָשׂו וַ עֲ מָ לֵק ,כָּתוּב )בראשית כז ,כ( "וַ יֹּאמֶ ר י ְִצחָ ק אֶ ל בְּ ֹו ַמה זֶּה
ִמהַ ְר ָתּ לִ ְמצֹא בְּ ִ י וַ יֹּאמֶ ר כִּ י ִה ְק ָרה ה' אֱ הֶ י לְ פָ ָי" .יַעֲ קֹב ָרמַ ז ֶשׁהוּא ִ לְ חָ ם בַּ ָקּ ָרהוּ ֶשׁל עֵ ָשׂו ,וְ לו ֵֹקחַ ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ גּ ְַשׁ ִמיּוּת כְּ דֵ י
לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת זֶה ,וְ לִ ְמחוֹת אֶ ת עֲ מָ לֵק.

וְ כֵן

ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ כָּתוּב )אסתר ג ,יא( "וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ הָ מָ ן הַ כֶּסֶ ף ָתוּן ָל " ,הַ מֶּ ֶל הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הקב"הַָ ,תן לְ הָ ָמן אֶ ת

ָאָדם מֵ הַ מֶּ ֶל ז ֵָקן
הַ ְשּׁלִ יטָ ה בְּ ִע ְ ְי ֵי הַ מָּ מוֹן בִּ פְ ָרט ,וּבָ ִע ְ ָי ִ ים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים בִּ כְ לָל .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )יתרו סזֶ (:שׁעֲ ִשׁירוּת בָּ אָה ל ָ

ימ ְט ִריָּא
ישׁית בַּ כָּ תוּב "וַ ֹיּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ הָ מָ ן הַ ֶכּסֶ ף ָתוּן ָל " .וְ כֵן כִּ כָּר בְּ גִ ַ
וּכְ ִסיל ֶשׁהוּא הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע .וְ כֵן סַ מָּ אֵ "ל ְמרֻ מָּ ז בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ

עֲ מָ לֵק ְדּכִ כָּר הוּא ֵשׁם ֶשׁל מָ מוֹן וְ גַם ֵשׁם ֶשׁל לֶחֶ ם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שמות לח ,כז( "כִּ כַּר הַ כֶּסֶ ף" ,וְ כֵן )ירמי' לז ,כא( "כִ כַּר לֶחֶ ם",
'אגּ ָָרא ְדּ ַכלָּה'
ְדּ ִב ְדבָ ִרים אֵ לּוּ ֶאֱ חָ ז עֲ מָ לֵק וְ ָשׁם הַ ִמּלְ חָ מָ ה ֶגְ דּוֹ .וְ כֵן לֶחֶ ם בַּ אֲ ָר ִמית ַהֲ מָ א יֵשׁ בּ ֹו או ִֹתיּוֹת הָ מָ ן .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ

)קיגֶ (:שׁהָ ָמן הָ יָה גִּ לְ גּוּל ַשׂר הָ אוֹפִ ים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַלֶכְּ ַס ְ דֶּ ר פ ֹוגֶל שליט"א ֶשׁהָ מָ ן ִ ְמכַּר לְ עֶ בֶ ד לְ מָ ְרדֳּ כַי עֲ בוּר כִּ כַּר לֶחֶ ם.

וְ כֵן כִּ כָּ"ר ס"ת הַ כָּתוּב )דברים כה ,יח( "אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר " .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת כִּ כָּ"ר ְסמוּכוֹת לְ או ִֹתיּוֹת ָשׁלָ"ל ,וְ ָלכֵן כָּתוּב בְּ ֵס פּוּ ִרים

"וּשׁ ָללָם ָלבֹז".
ְ

וְ כֵן

ִמכּ ְַר וּ אֲ ִ י וְ עַ ִמּי" וְ ָלכֵן הַ נִּ צָּ חוֹן הָ יָה בִּ ידֵ י מָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּר ֶשׁבְּ י ָָדם שׁ ֶֹרשׁ
גְּ ז ֵַרת הָ מָ ן הָ י ְָתה דֶּ ֶר מָ מוֹןַ ,כּכָּתוּב )אסתר ז ,ד( "כִּ י ְ
יס ְתּ ָרא .וְ כֵן
הַ ָמּמוֹן בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים בְּ מָ ְרדֳּ ַכי או ִֹתיּוֹת מָ כַר ,וְ אֶ ְס ֵתּר ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל מַ ְטבֵּ עַ הַ ְמ ַשׁמֵּ שׁ לְ ִמ ְס ָחרִ ,א ְ

ָדּ ִ יֵּאל ֶשׁ ִקּ ֵשּׁר בֵּ ין מָ ְרדֳּ כַי לְ אֶ ְס ֵתּר ִ ְק ָרא הֲ ָת עַ ל ֵשם חָ ַת  ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טו (.אָמַ ר ַרב" ,הֲ ָת " זֶה ָד ִ יֵּאל .וְ לָמָּ ה
וּשׁמוּאֵ ל אָמַ רֶ ,שׁכָּל ִדּבְ ֵרי מַ לְ כוּת ְֶח ָתּכִ ין עַ ל פִּ יו .וְ חת"ך הוּא ֵשׁם ָקדוֹשׁ
ִ ְק ָרא ְשׁמ ֹו "הֲ ָת " ֶשׁחֲ ָתכוּהוּ ִמגְּדֻ לָּתוְֹ .

ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּיעַ פַּ ְר ָסָ ה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקו ים קמחֶ (:שׁהַ נִּ צָּ חוֹן עַ ל הָ מָ ן הָ יָה עַ ל יְדֵ י ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,וְ ֶצַ ח בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶקמַ ח א ֹו

פֶּ סַ ח ֶשׁ ַמּ ְשׁפִּ ִיעים אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְר ָסָ ה לָע ֹולָם ,כִּ י ֶצַ ח הוּא סוֹף ַקו הַ יּ ִָמין לְ מַ טָּ ה ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן פַּ ְר ָסָ ה או ִֹתיּוֹת ֵס
פּוּרים זָכִ י וּ לְ פַ ְר ָסָ ה ִדּ ְקדֻ ָשּׁהֶ ,שׁנִּ ְצּחָ ה אֶ ת ְקלִ פַּ ת פָּ ַר"ס ֶשׁנּ ְִסּ ָתה לִ פְ גֹּ ם אֶ ת הַ פַּ ְר ָסָ ה .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי
פּוּר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת ֵס ִ

או ִֹתיּוֹת י ֶֶר" ָדּ"ם ,הַ ְמסַ ְמּלִ ים פַּ ְר ָסָ ה .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי או ִֹתיּוֹת יָ"ם דֶּ ֶר"  ,וּמָ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ

)שה"ש עה(:

כְּ ִתיב "הַ נּו ֵֹתן בַּ יָּם

ָדּ ֶר וּבְ מַ יִם עַ ִזּים ְִתיבָ ה" .וּבְ אוֹת ֹו דֶּ ֶר  ,הָ יָה יו ֵֹרד וּבָ א הַ טַּ ל מֵ רֹאשׁ ֹו ֶשׁל הקב"ה ,וְ כָל ִשׂ ְמחָ ה ,וְ ָכל טוּב ,וְ כָל

ָרצוֹן ,בְּ אוֹת ֹו הַ דֶּ ֶר הָ יָה בָ א .וְ כֵן בֵּ י"ת הָ מָ "ן ֶשׁהֻ כְ ַשׁר עַ ל יְדֵ י מָ ְרדֳּ כַי ִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק "וּבְ מַ יִם עַ זִּ ים ְִתיבָ ה" .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי

או ִֹתיּוֹת ְדּ ָרכִ יםֶ .שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְדּ ָרכִ ים בַּ חוּץ בִּ ְמקוֹם ְשׁלִ יטַ ת עֲ מָ לֵק ,וְ ָלכֵן הָ יָה ל ֹו הַ כֹּחַ לְ ִהלָּחֵ ם בַּ עֲ מָ לֵק "אֲ ֶשׁר ָק ְר

בַּ דֶּ ֶר

".

ָאַרכִ יּוֹן
וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ת חומא תצא ט( "אֲ ֶשׁר ָק ְר "ַ ,רבִּ י ְחֶ ְמיָה אוֹמֵ ר ְק ָראֲ מַ מָּ שׁ ,מֶ ה עָ ָשׂה עֲ מָ לֵק עָ מַ ד וְ י ַָרד ל ְ
ֶשׁל ִמ ְצ ַריִם וְ ָטַ ל טוּמוּסֵ יהוֹן ֶשׁל ְשׁבָ ִטים ֶשׁהָ יָה ְשׁמָ ם חָ קוּק עֲ לֵיהֶ ם בְּ מַ ְת ֹכּ ֶת הַ לְּ בֵ ִים ,וְ עָ מַ ד ל ֹו חוּץ לֶעָ ָן

וְ הָ יָה קו ֵֹרא לָהֶ ם ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י פּוּקוּ ְדּאַ נָּא אֲ חֵ יכוֹן וּבָ ִעי ָן לְ מֶ עְ בַּ ד ִע ְמּכוֹן פְּ ַר ְקמַ ְטיָאֵ ,כּיוָ ן ֶשׁהָ יוּ יוֹצְ ִאין
הָ יוּ הו ְֹרגִין או ָֹתן .רו ִֹאים ֶשׁעֲ מָ לֵק הָ יָה ְמפַ ֶתּה דֶ ֶר ִמ ְסחָ ר.

וְ כֵן

פּוּרים זָכִ י וּ לְ פַ ְר ָסָ ה ִדּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ כֵן מוּבָ א
פּוּרים בְּ סוֹד ַייִן ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁנִּ ְק ָרא ְסָ כִ ים הֵ ם או ִֹתיּוֹת ְ כ ִָסים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת ֵס ִ
ִ

מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ְשׁטֶ ְרן זצ"ל ֶשׁהָ מָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ְשׁ ֶתּה  ,וּ ִמ ְשׁ ֶתּה ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )שמות יז ,יד( "מָ ֹחה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת ֵזכֶר עֲ ָמלֵק

ִמ ַתּ ַחת הַ ָשּׁמָ יִם" .וְ ָבִ יא ֶשׁהָ מָ ן הוּא גַם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמלָאכָה.

ִ ְראֶ ה

פּוּרים בְּ ֵשׁם אָזְ ֵי הָ מָ ן לִ ְרמֹ ז ֶשׁ ְבּמַ אֲ פֶ ה זֶה עֲ ַדיִן יֵשׁ לְ הָ מָ ן אֲ ִחיזָה .וְ כֵן
ְדּ ָלכֵן ִמ ְ הַ ג י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְקרֹא לַ ַמּאֲ פֶ ה ֶשׁאוֹפִ ים לִ כְ בוֹד ִ
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל כִּ יס ֶשׁל מָ עוֹת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'סוֹד הַ ִמּ ְספָּ ר ֵשׁשׁ' לְ הָ ַרב
ְבּ ִא ִידישׁ ִ ְק ָרא הָ מָ ן טַ אשֶׁ ,שׁפֵּ רוּשׁ ֹו כִּ יס הָ מָ ןְ ,

גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א )ע' ֶ (68שׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה מָ מוֹן א ֹו בְּ לַעַ "ז מַ ִיְ ,מ ָיוֹת וְ כוּ' הוּא ִמלְּ שׁוֹן הָ מָ ן .וְ כֵן מָ מוֹן ִ ְרמָ ז בִּ ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ ָמן
עשׁר הוּא
ְממוּ ָכן .וְ כֵן דּ ֹולָר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ מָ לֵק וְ סֶ ְט או ִֹתיּוֹת סָ טָ ן .וְ כֵן ֹדּלָ"ר בְּ א"ט ב"ח עֵ ָשׂו ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ יָצָ א עֲ מָ לֵק .וְ ֵכן ֶ

או ִֹתיּוֹת ָר ָשׁע .וְ כֵן בְּ ת ֹו ֵתּבַ ת ָמעוֹת יֵשׁ או ִֹתיּוֹת מָ וֶת הַ ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ֶשׁ ֶק"ל הוּא

אַדמ ֹו ִ י
ישׁית בְּ ָדוִ ד מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַק ָיּם .כִּ י ָדוִ ד הוּא הָ ְ
וּשׁלִ ִ
 270כְּ ִמ ְ יַן ָר"ע .וְ כֵן דּ ֹול ִָרי"ם ִ ְרמָ זִ ים בְּ אוֹת ִראשׁ ֹו ָה ְשׁ ִ יָּה ְ

אַדמ ֹו ִ י ִד ְקלִ פָּ ה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ יד הַ נָּה שליט"א ֶשׁאו ִֹתיּוֹת מָ מוֹ"ן ִ ְמצָ אוֹת ְבּ ִמלּוּי
ִד ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁמַּ כְ ִ יעַ אֶ ת עֲ מָ לֵק ֶשׁהֵ ם הָ ְ
יסים מָ מוֹן עַ ל ַדּפִּ ים.
הָ או ִֹתיּוֹת עֲ מָ לֵ"ק ֶשׁהֵ ן עַ יִ"ן מֶ "ם ָלמֶ "ד קוֹ"ף .וְ ִ ְשׁאֲ רוּ או ִֹתיּוֹת ַדפֵּ "י ,כְּ פִ י ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁמַּ ְדפִּ ִ

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר חָ ָדשׁ )תיקו ים קלט :עם פרוש 'מתוק מדבש'( ֶשׁסּוֹחֵ ר ִ ְק ָרא בַּ תּו ָֹרה כְּ ַעֲ ִי ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ מָ לֵק .כִּ י סוֹחֵ ר הוּא

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁיֵּשׁ אֲ ִחיזָה לְ צַ ד הָ ַרע בַּ מַּ עֲ ֶרכֶת הַ מָּ מ ֹו ִ ית ֶשׁל
ִמלְּ שׁוֹן ְמסוֹבֵ ב כְּ מ ֹו ְסחוֹר ְסחוֹר ,וְ הוּא ְמסֻ בָּ ב בַּ יֵּצֶ ר הָ ַרעְ .

הָ ע ֹולָם .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ י ְי ֶזעלְ ס שליט"א ֶשׁהָ אוֹת סָ מֶ " הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ָשּׂטָ ן ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר יז ,ו(,

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁיּ ְִצחָ ק ָרמַ ז ֶשׁאַף עַ ל פִּ י ֶשׁהוּא בֵּ ֵר אֶ ת יַעֲ קֹ ב ְב ָד ָגן
ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב )בראשית כז ,לז( "וְ ָדגָן וְ ִתירשׁ ְסמַ כְ ִתּיו"ְ .

וּמבֹאָר
'שּׁלָ"ה' )עמק ברכה ט( ֶשׁהוּא או ִֹתיּוֹת לְ ָחָ שְׁ .
וְ ִתירוֹשׁ ,יֵשׁ ָשׁם אֲ ִחיזָה ל ַָשּׂטָ ן .וְ כֵן שֻׁ לְ חָ ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ פַּ ְר ָסָ ה ,מוּבָ א בַּ ְ

לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁיֵּשׁ ַלנָּחָ שׁ אֲ ִחיזָה בְּ ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְר ָסָ ה.

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות ז(.

ָתּ ֵי ָתּ ָה ַקמֵּ יהּ ְדּ ַרב ֵשׁ ֶשׁת הָ רוֹאֶ ה ָחָ שׁ בַּ חֲ לוֹם פַּ ְר ָסָ ת ֹו ְמזֻמֶּ ֶת לוְָֹ ,שׁכ ֹו ִכְ פְּ לָה ל ֹו

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּ ָחָ שׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא בָּ ע ֹולָם ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁבַּ גָּלוּת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְר ָָסה
הֲ ָרג ֹו אָבְ ָדה פַּ ְר ָסָ ת ֹוְ ,

יחים אֶ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא
ְָפלָה ִבּידֵ י הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ,לָ כֵן הָ רוֹאֶ ה ָחָ שׁ בַּ חֲ לוֹם פַּ ְר ָסָ ת ֹו ְמזֻמֶּ ֶת לוְֹ ,דּזֶה ְמ ַרמֵּ ז ל ֹו ֶשׁמַּ כְ ִר ִ

ָאָדם ,וְ זֶה ִסימָ ן ֶשׁהַ נָּחָ שׁ עוֹמֵ ד לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִאתּ ֹו
ְשׁכ ֹו ִכְ פְּ לָה ל ֹוִ ,דּ ְ ִשׁיכָה ְמסַ מֶּ לֶת ֶק ֶשׁר יו ֵֹתר חָ זָק בֵּ ין הַ נָּחָ שׁ ל ָ
ל ֵָתת ל ֹו פַּ ְר ָסָ הָ .

וּממֵּ ילָא אָבְ דָ ה
אָדם הָ ַרג אֶ ת הַ נָּחָ שׁ ,הֲ ֵרי אֵ ין הַ ְשׁפָּ עָ הִ ,
ְבּ ֶק ֶשׁר ָחזָק ,וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ ל ֹו ֶשׁפַ ע גָּדוֹל .הֲ ָרג ֹו אָבְ ָדה פַּ ְר ָסָ ת ֹוְ ,דּ ִאם הָ ָ

פַּ ְר ָסָ ת ֹו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁ ָחָ "שׁ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת וּ"ן חֵ "ת ִשׁי"ן בְּ א"ט ב"ח יוֹצֵ א הַ ְרבֵּ "ה

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה מַ כְ ִ יעָ ה אֶ ת כֹּח ֹו ֶשׁל הַ נָּחָ שׁ ֶשׁשּׁ ֹולֵט עַ ל הַ מָּ מוֹן.
צְ ָד ָק"הְ ,

וְ כֵן

ירוּשׁלְ ִמי
ַ
ָמ ִצי וּ בִּ

)מגילה כד :וכעין זה בגמרא פסחים קד(.

לָמָּ ה ְִק ָרא ְשׁמ ֹו ַחוּם קֹדֶ שׁ הַ קֳּ דָ ִשׁיםֶ ,שׁ א הִ בִּ יט

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כֵּיוָ ן ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְר ָסָ ה בִּ ידֵ י הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָראָ ,לכֵן הַ ְקּדו ִֹשׁים א ִה ִבּיטוּ
צוּרת מַ ְטבֵּ עַ ִמיָּמָ יוְ .
בְּ ַ

צוּרת ַמ ְטבֵּ עַ  ,כִּ י הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ִ ְדבָּ ִקים לַמַּ ְטבְּ עוֹת הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוהר"ן'
ְבּ ַ

)א ,יט(

כְ ֶ גֶד מַ לְ כוּת

אשׁית גּ ֹויִם עֲ מָ לֵק" .וְ זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה ,כִּ י
"ר ִ
ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,יֵשׁ מַ לְ כוּת הָ ְר ָשׁעָ ה ,הַ ְי וּ מַ לְכוּת הָ מָ ן עֲמָ לֵק ,כְּ מָ ה ֶשׁכָּתוּב ֵ
"מאַ סֵּ ף לְ כָל הַ מַּ חֲ וֹת" וְ כוּ' ,וּמַ לְ כוּת ְדּ ִס ְט ָרא אָחֳ ָרא ,הוּא ְמאַ סֵּ ף מָ מוֹן .כִּ י מֵ חֲ מַ ת
מַ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה הוּא בְּ ִחי ַת ְ

וּמאַ סֵּ ף מָ מוֹן,
ֶשׁהוּא י ֵָרא ֶשׁ א יו ִֹציאוּ בִּ לְ ע ֹו ִמפִּ יו ,הַ ְי וּ הַ נִּיצוֹצוֹת הַ ְקּדוֹשׁוֹת ֶשׁיֵּשׁ אֶ ְצלוֹ ,עַ ל כֵּן הוּא ִמ ְתגַּבֵּ ר ְ
ֶשׁהֵ ם ִיצוֹצֵ י הַ ְקּדֻ ָשּׁה.

מָ צִ י וּ

ִשׂ ָראֵ ל ַכּ ֶכּלֶבְ .דּמָ מוֹן ִ ְק ָרא דָּ ִמים ִמלְּ שׁוֹן דָּ ם וְ ָלכֵן
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ת חומא תצא ט( מַ הוּ עֲ מָ לֵק עַ ם ֶשׁבָּ א לָלוּק ָדּמָ ן ֶשׁל י ְ

ִשׂ ָראֵ ל .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל עֲ מָ לֵק )דברים כה ,יח( "וַ ְי ַז ֵנּב בְּ ָכּל הַ נֶּחֱ ָשׁלִ ים אַחֲ ֶרי " ס"ת
הוּא בָּ א לָלוּק ָדּמָ ן ֶשׁל י ְ

יטלֶר ימ"ש פֵּ רוּשׁ ֹו ֶכּלֶב בְּ ג ְֶרמַ נִּ ית ,וּכְ ֶשׁהָ ַרג אֶ ת
ַאצי ִה ְ
ֶכּלֶ"ב .וְ כֵן וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .ריי ְְס ִקין שליט"א ֶשׁ ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ צּו ֵֹרר הַ נּ ִ
יטלֶר ימ"ש הָ יָה בְּ ל ֹו בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת ֶכּלֶב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג
גוּריהָ  .וְ כֵן ֵשׁם רוֹפְ א ֹו ֶשׁל ִה ְ
עַ ְצמ ֹו ַָתן הו ָֹראָה לַהֲ רֹג גַּם אֶ ת כַּלְ בָּ ת ֹו וְ ֶ

ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ ִמּלִּ ים שׁוֹאָ"ה אֲ יוּמָ "ה מוֹפִ יעוֹת בְּ ס"ת י ִָחיד בַּ ַתּנַּ" בַּ כָּתוּב

)ישעיה ו ,יא(

"וְ הַ כְּ לָבִ ים עַ ֵזּי ֶפֶ שׁ א י ְָדעוּ

ְשׁי חֶ סֶ ד ֶאֱ סָ פִ ים בְּ אֵ ין
וּמיָּד אַחַ ר ָכּ כָּתוּב "הַ צַּ ִדיק אָבָ ד וְ אֵ ין ִאישׁ ָשׂם עַ ל לֵב וְ אַ ֵ
ָשׂ ְבעָ ה וְ הֵ מָּ ה רֹעִ ים א י ְָדעוּ הָ בִ ין" ִ

מֵ בִ ין כִּ י ִמפְּ ֵי הָ ָרעָ ה ֶאֱ סַ ף הַ צַּ ִדּיק".

איך
איך

זעקת השכי ה.

]הדברים כתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

יתכן שכבר באו כל הסימ ים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיק ו בכל
הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

יתכן שדם ישראל שפך כמים ולא מ סים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם
ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

האם מחכים חס ושלום ל הרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מ סים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד גלות
הזהר.

היכן ב י עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא כ ס למדי ות שלהם ,מדוע עדין לא תיק ו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפ ימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפר סה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשי ו שום חשבון פש על מה באה עלי ו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאית ו ,ולא עשי ו שום תק ה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח ל ו מפי חז"ל שיתן ל ו מחסה ושובע ופר סה בהרחבה גם בזמ ים
הקשים?
איך וכל להתעלם מזעקת השכי ה על ב יה התי וקות ש שבו ש מצאים בסכ ת חיים ובידי ו להצילם,
האם וכל לומר ידי ו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָ שׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָל ָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶ יהָ " ֶשׁאֵ י ָ ם עו ְֹס ִקים
ַר ִבּי ַיעֲ ֹקב צֶ ַמח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל עִ יר וָ עִ יר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶ נּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶ יהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ ַח ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ ִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
תּ ֹובְ עִ ים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ ִ ִ
רב ו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ע ין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתו ים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתו ים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעו ותי ו מכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה
קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדו י
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

מסק ת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו במסגרת
שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמו ה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הב ה וכו' ,ומי שאצלו במסגרת עדין לא
תיק ו את התק ה ,יציל את פשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.

מדור גלגלים בתורה

תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה' ,שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א
בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה .יתן להשיג בטל036188995 :

שלם חביב וגדול.

]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות ה חוצות להב ת הגלגל
א .שלם עדיף מגדול ,וגם מחביב כשברכותיהם שוות.
ב .פלוגתא באחרו ים באופן ש חסר מעט מהלחם האם בטלה ממ ו מעלת שלם .לדעת החכ"צ אם

יטל עד שיעור חלה

חשיב שלם ,ואילו לדעת הא"ר והתו"ש לא חשב שלם .מחמת הספק הכריעו הפוסקים שאם יש לו ככר שלם לגמרי וככר
כזה אז יברך על השלם הודאי ,וכמו כן באופן שיש לו ככר כזה ופרוסה יברך מחמת הספק על ככר זה.

ג.

באופן שלפרוסה יש מעלת חביב ,תליא די א במה שהארכ ו במשברי ים ]ח"ז כללי המצוות סי' י"א[ האם אומרים בזה

אין ספק מוציא מידי ודאי .דלמהלך של הגרא"ג זצ"ל שצידד דאמרי ן אין ספק מוציא מידי ודאי יוצא ש ברך על פרוסה

החביבה ולא על ככר זה המסופק .ובאופן שככר זה המסופק יש לו מעלת חביב כ גד ככר שלם ,ברך על זה החביב בודאי

ולא על השלם שמעלתו מסופקת.

ד.

לפי מה שבאר ו שם מהלך שו ה )דלא אמרי ן אין ספק מוציא מידי ודאי ושקולים הם( ,וכל לצייר את גלגל ו

כשמתווספת לחביבות מעלת הגודל .דהרי שיטת כמה אחרו ים שב' מעלות קט ות עדיפות מאשר מעלה אחת עליו ה ]עי'

גלגל החוזר כרך ב' סי' ק"א מההפלאה ומברכת הבית ,וגם הוזכר כך במגן גבורים שהזכר ו בגלגלים קודמים[ ,וא"כ אע"ג
שהארכ ו שם דלדי א עדיפה המעלה העליו ה וכפי שהוכח ו מגדולי האחרו ים ,מכל מקום ב ידו ו ששקולה מעלת חביב

כ גד מעלת שלם )כי השלם מסופק( שפיר דמי להכריע לברך על החביב שהוא גם גדול כדי להרויח לשיטת אחרו ים אלו.
1

השלישי עדיף על הראשון ,כי מעלת
שלם ודאית עדיפה על מעלת חביבות
ומעלת גדלות יחדיו ]יסוד ד'[

ג' לחמים לפניו:

השני
עדיף על
השלישי ,כי
 (2בינוני בגודלו ובחביבותו.
מעלת שלם
לשלישי
מסופקת ]יסוד  (3הקטן והפחות חביב שבהם.
ב'[ וממילא
הגדול הוא פרוסה ,הקטן הוא שלם,
מעלת חביב
ומעלת גדול
הודאיות ככר שנחסר ממנו מעט )עד שיעור חלה(.
עדיפות
]יסודות ג' ד'

 (1הגדול והחביב שבהם.

2

והגלגל
חוזר
הבינוני הוא חלילה.

על מה יברך המוציא?

הראשון עדיף על השני ,כי גם כאן מעלות חביבות וגדלות הודאיות
עדיפות יחדיו על מעלת שלם המסופקת ]יסודות ג' ד'[

3

4

הוספה :לפי מה ש סתפקתי בגלגל החוזר כרך א' ]סי' א' ע ף א' אות ו'[ מה הדין כשהשלם טמון בתוך פרוסה ואי ו יכר

כלל מבחוץ ,האם יש לזה מעלת שלם )אם לדמות את זה למין ז' או חביב טמו ים ,שבאלו מסתברא שלא מתבטלת מעלתם

עיי"ש( ,א"כ וכל לצייר את הגלגל של ו גם בציור זה כשהבי ו י הוא שלם הטמון בתוך פרוסה ]שמעלת שלם אצלו היא

מסופקת[.

יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א א ו מ ויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאי טר ט יתן לפ ות אלי ו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

קישור להורדת שיעור י"ט כסליו בביתר עילית
ושא השיעור :הקשר בין בעל הת יא לבחירת טראמפ בארה"ב
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuSmwwTWZ6aDBCUnc

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://beta.hebrewbooks.org/53606
קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע  -תשע"ג
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלו ים

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה

>025805801 > 1 > 01

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503

שימו לב לשיעורים חדשים ש כ סים למערכת

