
  
  

  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים
  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" ]הרכי תשא [פפרשת גליון 

ר  ת ו מ ] [ ם י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .ל

ד ו בעמ ע  י פ ו מ ה  ר ו בת ם  י ל ג ל ג ר  ו ג מד "   . י
  

ּוְבָׁשָנה  ְּתַצֶּוה,ָחל ְּבָׁשָנה ְרִגיָלה ְּבָפָרַׁשת  ַמּדּוַע ּפּוִרים
  ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְמַסְּמִלים ְלׁשֹון ְזִריזּות. ַצו,ְמֻעֶּבֶרת ְּבָפָרַׁשת 

א ַהְפָסָקה ַּבְּזִריזּות. ְּדֵחֶלק ְּדִעְנַין ַהְּזִריזּות ַּבֲעבֹוַדת ה' ַׁשֶּיֶכת ְּבִעָּקר ְלִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשִעְנָיָנּה ִהְתַּפְּׁש  טּות ְל
ָּמה ְמקֹומֹות ֶאת ִמִּצְמצּום ַהְּגבּוָרה הּוא ַלֲעׂשֹות ְלַאט, ְוַהֶחֶסד ִמְתַּפֵּׁשט ִּבְמִהירּות. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְּבכַ 

"ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות" ַרִּבי (שמות יב, יז) ִמִּמְצַות ַמָּצה, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י  ִעְנַין ַהְּזִריזּות ַּבֲעבֹוַדת ה'. ְוָלֵכן ִנְלֶמֶדת ַהְּזִריזּות
ֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת  ֶׁשֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהַּמּצֹות, ּכָ  ֹיאִׁשָּיה אֹוֵמר ַאל ְּתִהי קֹוֵרא ַמּצֹות ֶאָּלא ֶאת ַהִּמְצֹות, ְּכֶדרֶ 

 ְּתׁשּוָעהְּכִמְנַין  781הּוא  ְזִריזּו"ת ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותֲעֵׂשה אֹוָתּה ִמָּיד.  ם ָּבָאה ְלָידְ ַהִּמְצוֹות, ֶאָּלא אִ 
ְמַקְטְרֵגי ָהעֹוָלם,  ִמי ֵהן ְיׁשּועֹות, ֶזה ָיִמין ֶׁשהּוא מֹוִׁשיַע ִמָּכל (תרומה קסט.)ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד, 

 ָּזִריזְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ  ה'תשע"ו,ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ְׁשַנת ַהֵּקץ ֶׁשָּכתּוב "הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני". 
ּכֹוָכב  "ָּדַרף, ֶׁשְּמַצִּפים ַלָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ָׁשִנים ִמּסֹוף ָהֶאלֶ  ֶדֶר"ֶׁשִהיא  ה'תשע"וֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְׁשַנת  ֶדֶר"ְּבִגיַמְטִרָּיא 

(פנחס ֶׁשּבֹו ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  שפ"וְּכִמְנַין ֵׁשם  386הּוא  ָזִרי"זִמַּיֲעֹקב". ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות 
הּוא  ִציִצי"ת ְוַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות. ֶחֶס"דֻחְליֹות ּוְקָׁשִרים ְּכִמְנַין  ע"בַלָּיִמין, ִּדְבִציִצית ֵיׁש ֶׁשִּציִצית ַׁשֶּיֶכת  רכח.)
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ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְמַסְּמִלים ְלׁשֹון ְזִריזּות,  ַצו,ֶרת ְּבָפָרַׁשת ּוְבָׁשָנה ְמֻעּבֶ  ְּתַצֶּוה,ְלָבֵאר ַמּדּוַע ּפּוִרים ָחל ְּבָׁשָנה ְרִגיָלה ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשִהיא ְּבַתְחִּתית ַקו  ַהֶּנַצח,ִּכי אֹור ַהּפּוִרים הּוא אֹור ְסִפיַרת  ֵאין ַצו ֶאָּלא ְלׁשֹון ֵזרּוז. (ויקרא ו, ב)ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

ּוא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא ֹׁשֶרׁש ַקו ַהֶחֶסד, ָלֵכן ִהיא ְקׁשּוָרה ִעם אֹור ַהְּזִריזּות ֶׁשל ֶׁשהַאָּבא ַהֶחֶסד, ְוִהיא ְמִאיָרה ֶאת אֹור 
, ְזִריזּותְמִהירּות ּוּוָמִצינּו ָׁשם  (אסת"ר י, ח),ְוֵכן ָהָמן ִנְתָלה ְּבֶפַסח ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש  ַהֶחֶסד ֶׁשִּנְרָמז ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ּוְּבָפָרַׁשת ַצו.

"ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן", "ַמֵהר ַקח ְוֵכן ִּבְתִחיַלת ַהְיׁשּוָעה ַּבָּיִמים ֶׁשִּלְפֵני ַהְּתִלָּיה ָּכתּוב,  ַוֲהָרגֹו ִמָּיד. ,ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶהְחִליט ְלָהְרגוֹ 
א ָהַל ִליׁשֹון ְוָקָרא ְלַנָּגִרים ּוַמְסֵּגִרים ְוִהְזָּדֵרז ָּכל  ,"ַוַּיַעׂש ָהֵעץ"ְוֵכן רֹוִאים ַּבַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּוב  ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוגֹו'". ֶׁשָהָמן 

י ּנֹור ְוכּו'. ְוָלֵכן ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָמְרֳּדכַ ַהַּלְיָלה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֵעץ, ְוָעָׂשה ַהֹּכל ִמּתֹו ְזִריזּות ְוִׂשְמָחה ְוִרּקּוִדים ְוִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש ְמַנֶּגֶנת ְּבכִ 
"ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר  (אסתר ד, יז)ֶׁשל ְזִריזּות ִנְרָמז ַּבָּכתּוב  ַצ"וְוֶאְסֵּתר ָּפֲעלּו ִּבְזִריזּות ֶנְגָּדם, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּלׁשֹון 

ָהָמן ֶּבן  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּצו ְּתַצֶּוהר' ָּדִוד ַיֲעֹקב שליט"א ׁשֶ . ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ְּתַצֶּוהָעָליו ֶאְסֵּתר". ְוֵהן ַּגם אֹוִתּיֹות  ִצְּוָתה

  ִנְרֶאה 

  ִנְרֶאה 



 ְמִהירּות, ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְסֵּתרַהְיינּו ֶׁשַהְּזִריזּות ְמַנַּצַחת ֶאת ָהָמן. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ׁשֶ ַהְּמָדָתא. 
  .ְזִריִזים ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמְרֳּדַכיּו

ְּבג' ְמקֹומֹות, ָמקֹום ֶאָחד ְּכֶׁשָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ּוְמֹבָהִלים ְלַבֵּטל  ֶּבָהָלהַיַחד ִעם  ְזִריזּותִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְלׁשֹונֹות ֶׁשל 
אּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת "ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיצְ  (אסתר ה, יד)ֶאת ְּגֵזַרת ָהָמן, 

א ֻמְזֶּכֶרת ֶּבָהָלה:  ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה". "ָהָרִצים ָיְצאּו  (אסתר ג, טו)ְלֻעַּמת ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּכֶׁשָּיְצאּו ְּבִמְצַות ָהָמן ֶׁש
. ַרִּׁש"י ָׁשם ה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶל ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה"ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתנָ 

ֶרת ֶּבָהָלה ִּבְׁשֵני ן ָקֶׁשה ַמּדּוַע ֻמְזּכֶ ִהְרִּגיׁש ַּבּקּוְׁשָיא ּוֵבֵאר ֶׁשַהֶּבָהָלה ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ָהְיָתה ְלַהְסִּפיק ֶאת ָהָרִצים ָהִראׁשֹוִנים. ַוֲעַדיִ 
"ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת  (אסתר ו, יד) "ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה". (אסתר ב, ט)ְמקֹומֹות נֹוָסִפים ַּבְּמִגָּלה: 

ֶנת ְּפֻקָּדה ְּבתֹו ַהְּקִלָּפה ִלְפעֹול ְלַמַען ַהְּקֻדָּׁשה ְוֶנֶגד ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשִּנּתֶ  ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר".
א ָחִזי ְלַמַען ַהְּקֻדָּׁשה, ָהִאיְנְטֶרס ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ֶזה גֹוֵרם ֶּבָהָלה ְּבתֹו ַהְּזִריזּות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשֵהם ּפֹוֲעִלים  ִאיהּו 

ָהָלה ְּכֶׁשָהָרִצים ָיְצאּו ַהְיינּו ַמָּזָלם ְלַמְעָלה יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ֶנֶגד ָהִאיְנְטֶרס ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ְוהּוא ַמְכִניס ֶּבָהָלה. ָלֵכן ִנְכְנָסה ּבֶ  ַמְזֵליהּו ָחִזי.
י ֶׁשֵהֵחל ִלּפֹול ִּבְפֵני ָמְרֳּדַכי ְוָהָיה ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש. ְוֵכן ְלַבֵּטל ֶאת ְּגֵזַרת ָהָמן, ְוַגם ְּבֵעת ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ָהָמן ְלִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַהֵּׁשִני ַאֲחרֵ 

ְנסּו ַהֶּבָהָלה ְוַהַּפַחד ַעל ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ְּכֶׁשֵהָגי ְסִריס ַהֶּמֶל ִהְרִּגיׁש ֶׁשֶאְסֵּתר ִהיא ַהָּיָפה ִמֻּכָּלן ְוִהְזָּדֵרז ְלָהִביא ָלּה ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ִנכְ 
ַּיִין ַמה הַ ִמְׁשֵּתה ּבְ ֶאְסֵּתר לְ ֶּמֶל הַ "ַוֹּיאֶמר  (אסתר ה, ו)ר"ת ַהְּכתּוִבים ַעל ְּפֻעָּלה ְלַמַען ַהְּקֻדָּׁשה:  ֶּבָהָל"הת ַהַּמְלָּכה. ְוֵכן ִלְהיוֹ 

ַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר  ַמֵהרֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן "ַוֹּיא (אסתר ו, י) ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש".
".ּבְ ּיֹוֵׁשב הַ ְּיהּוִדי הַ ָמְרֳּדַכי לְ ִּדַּבְרָּת ַוֲעֵׂשה ֵכן  ְּפָעִמים, ְוֶזה ִמְסַּפר ַהְּפָעִמים  נ"ד מֹוִפיַע ְּבָכל ַהַּתַּנ" ֶּבָהָל"ה ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ַׁשַער ַהֶּמֶל

ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל  ֶדֶר"ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּזִריזָּכר ָהָמן ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר. ְוֵכן ֵהֵבאנּו ֵמהרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ ֶׁשֻּמזְ 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶר ר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק"ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ  (דברים כה, יז), ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֶּדֶרֶׁשְּמַנַּצַחת ֶאת ֲעָמֵלק ֶׁשִּנְלָחם ּבַ  ְּזִריזּותהַ 

 ְּכֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ְמִחַּית ֲעָמֵלק ְלַרֵּמז ֶׁשַהִּנָּצחֹון הּוא ַרְגַלִיםְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשּדֹוְפִקים ּבָ  ".ַּבֶּדֶר ִמִּמְצָרִים: ֲאֶׁשר ָקְר
  .ֶרּדֶ ֶׁשהֹוְלכֹות ּבַ ַרְגַלִים ַהְּזִריזֹות ּבָ 

ַעל ִמְצַות ְּבִדיַקת ָחֵמץ. ְּדֶפַסח הּוא ְזַמן ִׁשְלטֹון  (פסחים ד.)ִנְמֵצאת ַּבְּגָמָרא  ְזִריִזין ַמְקִּדיִמין ְלִמְצוֹותַהֻּסְגָיא ֶׁשל 
ּבֹוְדִקין  (פסחים ז:) ן ְּבֶהְמֵׁש ַהּסּוְגָיא,, ְמָבֵאר ֶאת ָהִעְניָ ֶחֶסדִמְּלׁשֹון  ִחְסָּדאְוָלֵכן ַרב  ַהֶחֶסד, ָלֵכן הּוא ְזַמן ֶׁשל ְזִריזּות.

ּפּוׂש ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵּנר, ְמָנא ַהֵני ִמיֵלי, ָאַמר ַרב ִחְסָּדא, ָלַמְדנּו ְמִציָאה ִמְּמִציָאה, ּוְמִציָאה ֵמִחּפּוׂש, ְוחִ 
גֹול, ְרנְ ֶׁשִּנְרָמז ְּבתַ  ֵנרַנֲעֵׂשית ִעם נֹוָצה ֶׁשל ַּתְרְנגֹול. ְוִעם  ְוֵכן ְּבִדיַקת ָחֵמץֵמִחּפּוׂש, ְוִחּפּוׂש ִמֵּנרֹות, ְוֵנרֹות ִמֵּנר. 

  ה.ֹוצָ ִנְרָמז ְּבנְּמַסֵּמל ְזִריזּות ׁשֶ ַצו . ְוֵכן ְוַהַּתְרְנגֹול ְמַסֵּמל ְזִריזּות ֶׁשְּמעֹוֵרר ַּבֹּבֶקר
'ּתֹוַרת ִנים ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד. ְוֵכן ֻחָּמׁש ַוִּיְקָרא ֶׁשִּנְקָרא , ְוֹכהֲ ֹּכֲהִנים ְזִריִזין ֵהם (שבת כ.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

  ֶנֱאַמר ְלֹמֶשה ִמּיֹום א' ְּבִניָסן ְּכֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן, ַעד יֹום א' ְּבִאָּיר, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשל ֶּפַסח.  ֹּכֲהִנים'
, ּוְמַרֵּמז ַעל אֹור ֶׁשָּבא ִּבְמִהירּות ִּבְבִחיַנת ִּדּלּוג ּוְקִפיָצה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשה' הּוא ַעל ֵׁשם ֶׁשָּפַסח ה' ֶּפַסחַהֵּׁשם 

כּות, ָׁשִנים ִלְפֵני ַהְּזַמן ִּבְזכּות ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶזה ָהָיה ַהֵחֶלק ֶׁשל ַהּזְ  ֵק"ץִהְזָּדֵרז ַּכְבָיכֹול ְלהֹוִציָאם 
ִנְרָמז ַּבֵּׁשם ֶׁשל  ִּדּלּוגֶחֶסד. ְוֵכן ַהְיינּו ֶׁשִּבְזכּות ִיְצָחק ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה, ֲאָבל ְּפֻעַּלת ַהְּגֻאָּלה ַעְצָמּה ָהְיָתה ִּבְזִריזּות ֶּדֶר ִמַּדת הַ 

. ְוָלֵכן ָאְכלּו ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח ִּביִציַאת ִמְצַרִים ז'ִעם  ס'ּוף ֹון ְּבִחּלִחָּפזאֹוִתּיֹות  ֶּפַסחה. ְוֵכן ְּגדּולָ ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִּנְקֵראת 
ִעם  ַמֵהרְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ָּבָאה ִּבְמִהירּות. ְוֵכן  ָּבא ַמֵהר,ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד אֹוִתּיֹות  ַאְבָרָהםְּבִחָּפזֹון. ְוֵכן 

   ְמִהירּות.ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  ַמְמֵרא. ְוֵכן ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּבֶפַסח ָהְיָתה ְּבַאּלֹוֵני ְבָרָהםַא ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא
ַּמָּצה ְּבֵליל ֶּפַסח ֶׁשעֹוִׂשים ַהֹּכל ִּבְמִהירּות, אֹוְכִלים ֶאת הַ ֶׁשִּמֶּזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל שליט"א הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ֶפְלְּדַמן 

  ָמִצינּו 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוהֹוִסיף 



ֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות, ִּכי ִּבְמִהירּות ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְּבתֹו ִׁשעּור ֲאִכיַלת ְּפָרס, ְועֹוְרִכים ֶאת ַהֵּסֶדר ִּבְמִהירּות ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ֶאת הָ 
ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסד , ְלִהָּדֵבק ּבְ ל ִּדְכִפין ֵיֵתי ְוֵיכֹולּכָ סֹוד ַהַּלְיָלה ַהֶּזה הּוא ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשּפֹוֶעֶלת ִּבְמִהירּות. ְוֵכן אֹוְמִרים 

   ַאְבָרָהם ֶׁשָהָיה ַמְכִניס אֹוְרִחים.
ָליו ֶׁשִּמְתַנְּגִדים אֵ ֵמֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים , ּוְגבּוָרה עֹוָׂשה ְלַאט, ְּדֶחֶסד ְמַפֵחד ִּבְזִריזּותַטַעם ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ֶחֶסד עֹוֶׂשה 

ְוַהִחיצֹוִנים. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ֹׁשֶרׁש ַהְּׂשֹמאל ִּדְקִלָּפה ֶׁשּיֹוְנִקים  ָּזִריםִלְבֹרַח ֵמהַ  ְזִריזּותּבִ ִּבְמיָֻחד, ָלֵכן הּוא עֹוֶׂשה 
ְוֹזאת ָהְיָתה ַהִּסָּבה . ִמַּצד ַהְּגבּוָרהלֹו ֶאת ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשָּבָאה  ִמֶּמּנּו ּוְמַכְּבִדים אֹותֹו, ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֵמֶהם ְועֹוֶׂשה ְלַאט. ּוִּבְפָרט ֶׁשֵּיׁש

א ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְּבִמְצַרִים, ִּבְגַלל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ְוַהְּבִריָחה ֵמֶהם. ַּכּמּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ִּבְדרּוֵׁשי ַהֶּפַסח.  ָהֲאִמִּתית ֶׁש
ְלִׁשיַטת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָׁשם, (שבת קל.) ַּכָּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום ְלהֹוִריד ֵמָהֵעֶר ֶׁשל ְזִריזּות ַּבִּמְצָוה, ֶׁשֲהֵרי ָמִצינּו ַּבּתֹוְספֹות ְוֵאין הַ 

ִמַּצד ַהֶחֶסד ִּכְדֵבַאְרנּו, ֲאָבל ֲחִׁשיבּותֹו ְּגדֹוָלה ֶׁשְּמַחְּלִלין ַׁשָּבת ְלֹצֶר ְזִריזּות ִּבְלָבד ְּבִמְצַות ִמיָלה. ֶאָּלא ֶׁשַהַּטַעם ִלְזִריזּות הּוא 
נּות, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמְחְׁשבֹות ָחרּוץ' ֵלצָ ּות, ְוהַ ַעִלצּות ְקׁשּוָרה ִעם ְקִלַּפת הָ ַעְצלְמֹאד ְּכֵדי ִלְברֹוַח ֵמַהִחיצֹוִנים. ְוֵכן ְקִלַּפת הָ 

ם ְלתֹוָרה ּוִמְצוֹות ָּבא ֵמֲעָמֵלק ֶׁשַּמְכִניס ִהְרהּוֵרי ֵליָצנּות ַלֵּלב, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהֵּלב ָּכל ַהֹּכֶבד ְוָהַעְצלּות ֶׁשָּבָאדָ  (יג)
.  ֶׁשִהְסִמי ֶאת (יט, כה. כא, כד)ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּפסּוִקים ְּבִמְׁשֵלי  ִמְתַרֶּפה ּוִמְתַעֵּצל ֵמִהְׁשַּתְּדלּות ַּבּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַר

ֵלק, ַעְצלּות ִמְתַנֶּגֶדת ָהַעְצלּות ְלֵליָצנּות. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו ְקׁשּורֹות ִעם ַהְּׂשֹמאל ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ֲעמָ 
  ה ֶׁשל ִיְצָחק.ַלְּזִריזּות ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהֶחֶסד. ְוֵלָצנּות ַמְלִּביָׁשה ַעל ַהְּצחֹוק ִּדְקֻדּׁשָ 

"ַוַּיְׁשֵּכם  (בראשית כב, ג) ּוָמִצינּו ָׁשם ְזִריזּות ֶׁשל ַאְבָרָהם .(שמו"ר טו, יא) ֲעֵקַדת ִיְצָחק ָהְיָתה ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש
   ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו ְוגֹו'".

 (בראשית כה, כט)ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ּוָמִצינּו ָׁשם ְזִריזּות ַּכָּכתּוב ֶׁשְּמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו  (או"ח תעו)ִדים' מּוָבא ַּב'ְּפִרי ְמגָ 
ֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה "ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף: ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָא

   ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבֹכָרְת ִלי".
 ְמִהירּות ּוְזִריזּותינּו ָׁשם ּוָמצִ  (כז),ְּבֵליל ֶּפַסח ִהִּציל ַאְבָרָהם ֶאת לֹוט ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּמָלִכים, ַּכּמּוָבא ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר' 

"ַעד ָּדן", ַעד חֹוָבה". ְוָלֵכן ַהְּמִהירּות ָהְיָתה  ַוִּיְרְּדֵפםַעד ָּדן: ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם  ַוִּיְרֹּדף" (בראשית יד, טו)
  ִדין ֵאין יֹוֵתר ְרִדיָפה ּוְמִהירּות. . ִּכי ְּכֶׁשִהִּגיעּו לְ ִּדיןֶׁשְּמַסְּמִלים  "ַעד חֹוָבה",וְ 

ֶׁשּלֹוט ָאָפה ַמּצֹות ַלַּמְלָאִכים ִּכי ֶזה ָהָיה ֶּפַסח. ּוָמִצינּו ָׁשם  ג) יט, (בראשית ַהָּצַלת לֹוט ִמְּסדֹום ָהְיָתה ְּבֶפַסח, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י
ַחר ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאֹמר ְוגֹו', ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם "ּוְכמֹו ַהּׁשַ  (בראשית יט, טו) ְמִהירּות ּוְזִריזּות

ַהָּכתּוב ְמַצֵּין . ֶפה"ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁש ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶרי ְוַאל ַּתֲעֹמד ְּבָכל ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתּסָ 
ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּת ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי  ַהַּׁשַחר"ּוְכמֹו , ֶחֶסדִּבְזַמן הַ  ֹּבֶקרּבַ  ֶׁשַהַהָּצָלה ָהְיָתה

  ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי". ַחְסְּד ְּבֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב "ַוַּתְגֵּדל ֶחֶסד ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר". ְוֵכן ֻמְזָּכר
, ִהְתִחיל ְּבֶפַסח ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב  ִּבְתִחַּלת ֶלֶחם ֵּבית ָּבאּו "ְוֵהָּמה כב) ב, (רות ַהִּזּוּוג ֶׁשל ֹּבַעז ְורּות ְלֹצֶר ֻהֶּלֶדת ָּדִוד ַהֶּמֶל

 ָהֹעֶמר ְקִציר ַהּיֹום אֹותוֹ  ִסימֹון ְּבר' ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ָאַמר ְׁשֵּתיֶהן" "ַוֵּתַלְכָנה ו) ג, רבה רות( ְוֵכן ַּבִּמְדָרׁש .ְׂשֹעִרים" ְקִציר
א ִיְׁשֹקט ָהִאיׁש  (רות ג, יח) ּוָמִצינּו ָׁשם ְמִהירּות ּוְזִריזּות ָהָיה. ִּכי "ַוֹּתאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאי ִיֹּפל ָּדָבר ִּכי 

 (רות ב, כ), ֶחֶסד ְּבב' ֳאָפִנים. ְוֵכן ֻמְזָּכר ָׁשם ַעל ֹּבַעז ֶׁשָעָׂשה ַמֵה"ר ס"ת". םַהּיוֹ  רַהָּדבָ  הִּכּלָ  םאִ " ְוֵכן ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹום".
א ָעַזב   .רּותְמַרֶּמֶזת ַעל ְמִהי רּות ְוֵכן". ַחְסּדוֹ  "ָּברּו הּוא לה' ֲאֶׁשר 

ֶׁשַהַּמְלָאִכים ָהיּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְּבֶפַסח, ְוֵיׁש ֶרֶמז ִלְזִהירּות ֵמָחֵמץ  (בראשית יח, יד)ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות' א ְּב'ַדַעת ְזֵקִנים מּובָ 
א ַיחְ  "ַמֲהִרי ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות", (בראשית יח, ו)ַּבָּכתּוב  ִמיץ ָהָיה ָצִרי ְלַמֵהר. ְּדִבְׁשִביל ֶׁש

  ְועֹוד 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

   ְוֵכן

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 



, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּמִהירּות ָחֵמ"ץ" ס"ת חַוִּיקַ  םַאְבָרהָ  ץָהֹאֶהל" ְוֵכן "ְוֶאל ַהָּבָקר רָ  חִמֶּפתַ  םִלְקָראתָ  ץ"ַוָּירָ  (שם ב, ז)ְוֵכן ַהְּפסּוִקים 
  ל ַמֲעָׂשיו ִּבְזִריזּות.ָהְיָתה ְּכֵדי ְלִהָּזֵהר ֵמַהָחֵמץ, ּוִבְׁשִביל ֶזה ָעָׂשה ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ 

(ויקרא ו, ת, ּוְמַסְּמלֹות ְזִריזּות. ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י ּצוֹ ֶׁשֵהן ָהאֹוִתּיֹות ָהֶאְמָצִעּיֹות ְּבמַ  ַצ"וֵּתַבת ַמּצֹות ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָּצִרי ִלְהיֹות 
. ְוֵכן תּצוֹ מַ ֶׁשּבְ  מ"תיִקים ֶאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלאֹוִתּיֹות ְוֵהם ַמְרחִ "ַצו ֶאת ַאֲהֹרן", ֵאין ַצו ֶאָּלא ְלׁשֹון ֵזרּוז.  ב)
ְּבִחּלּוף א"ל  ָחֵמ"ץְמַרֵּמז ַעל ַהִחּלּוף ְוַהֵהֶפ ִמַּמָּצה ֶׁשהּוא ִעְנַין ָהַעְצלּות ְוָהֲעִזיָבה, ֵמִאיָד  ָעַז"ב,ְּבִחּלּוף א"ל ב"ם,  ַמָּצ"ה
  .ֶּכֶתרְּבִגיַמְטִרָּיא ְזִרזּות ְוֵכן  ִחּלּוף ְוַהֵהֶפ ֵמָחֵמץ ֶׁשהּוא ַהָּבָזק ְוַהְּמִהירּות.ְמַסֵּמל ֶאת הַ  ָּבָז"ק,ב"ם 

 ָּיהֶׁשְראִ  קכב.) (תיקונים ַּבֹּזַהר , ַלֲעֹצם ֵעיָניו ִּבְזִריזּות ֵמְראֹות ָּבָרע. ְּדמּוָבאַקל ַּכֶּנֶׁשרִּבְרִאַּית ָהַעִין ָצִרי ָהָאָדם ִלְהיֹות 
 ּקֹולְרִאָּיה, ְּגדֹוָלה ִמְּמִהירּות הַ  – אֹורִּבְׂשֹמאל, ְוָיִמין ָצִרי ְזִריזּות. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּמִהירּות הָ  ּוְׁשִמיָעה ְּבָיִמין

  ְׁשִמיָעה. ְלַסֵּמל ֶׁשָהְרִאָּיה יֹוֵתר ְמִהיָרה ּוְזִריָזה.  –
ְוֵׁשם ֶזה ְמַסֵּמל ְמִהירּות ּוְזִריזּות. ְוֵכן  ָטָסה,'ְלִמְכֶסה ַעִּתיק' ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש ֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשל ִאָּמּה ֶׁשל ָׂשָרה ָהָיה מּוָבא ְּבֵסֶפר 

. ִמַּדת ַהֶחֶסדה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת , ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא ֵׁשֶבט ַהְּכֻהּנָ ְקָהתְּבִגיַמְטִרָּיא  ָׂשָרהְוֵכן  .ָהאֹוִתּיֹות ִעם ֶחֶסדְּבִגיַמְטִרָּיא  ָטָסה
  ֶׁשְּמֵקָלה ּוַמִּתיָרה. ֶחֶסד, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת הַ ְלַהִּתירַּבֲאָרִמית ַמְׁשָמעּוָתּה  ָׁשָרהְוֵכן 

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי י ָלקּום ִּבְזִריזּות ַלֲעבֹוַדת ה'. ָּבעֹוָלם, ֶׁשָאז ָצִר  ֶחֶסדִּבְזַמן הַ  ַּבֹּבֶקררֹוִאים ֶׁשִעַּקר ְזַמן ַהְּזִריזּות ַּבֲעבֹוַדת ה' הּוא 
 ְזַמן ַהְּזִריזּות, ִּכי ְּכֶׁשָּקִמים ַּבֹּבֶקר ֶזה ְנָמָל"הִתים ר"ת מֵ ְפָגִרים לִ ָׁשמֹות נְ ַּמֲחִזיר הַ ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ 

, ְלַרֵּמז ֶׁשְּזִריזּות ְלִמְצוֹות ְמַנַּצַחת ֶאת ְנָמָל"ה ְזִריָז"הֵהן אֹוִתּיֹות ס"מ ְוָנָח"ׁש  ּכֹו"חַ ַהִּנְלֶמֶדת ִמְּנָמָלה. ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני 
ְתַּגֵּבר ַעל , ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּזִריז ַמְצִליַח ְלהִ ְקִליָּפהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָזִריזֹּכַח ַהס"מ ְוַהָּנָחׁש. ְּדִעְנְיֵני ָהַעְצלּות ָּבִאים ֵמַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ְוֵכן 

  ַהְּקִלָּפה.
 (כו.)ּוְבַרִּׁש"י ָׁשם ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרין אֹוָתּה ִעם ָהֵּנץ ַהַחָּמה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְסֹמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה,  (ברכות ט:)ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשֲחִׁשיבּות ְזַמן  (משפטים קיט:)ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ּנֹו ּוִמְצָותֹו.ָוִתיִקין ַהַּמְקִּדיִמין ְלִמְצֹות ּוְמַחְּזִרים ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִּבְזמַ 
ֶׁשל ַהּיֹום, ִּבְבִחיַנת חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ֶׁשֵּמִאיר ְלַמָּטה ֶּדֶר ַהֶּנַצח, ֶׁשִהיא ְּבַתְחִּתית ַקו  ֶּנַצחִהיא ִּבְגַלל ֶׁשִּמְתנֹוֶצֶצת ְנֻקַּדת הַ ֵנץ, הָ 

  ָּמה, ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשַהְּזִריזּות ְקׁשּוָרה ִעם ֶהָאַרת ַהֶחֶסד ַּבֹּבֶקר. ֵנ"ץ חַ ְמַרֵּמז ַעל הָ  ֶנַצ"חַהֶחֶסד. ְוֵכן 
  

ָצב , ּוֵמִאיָד ָרץ ַּכְּצִבי"י ְמַסֵּמל ְמִהירּות ָּבַרְגַלִים ְצבִ 
  ְמַסֵּמל ִאיִטּיּות ָּבַרְגַלִים.

ָידּוַע ִּכי ְיסֹוד ִנְקָרא ְצִבי, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת  "ב ליקוטים ד')('שיח יצחק' חְּבִכְתֵבי ָהרי"א ֶחֶבר 
יֵליּה ֵהם ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק", ְוָאְמרּו רז"ל ַמה ְּצִבי ַהֶּזה ְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֵעינֹו ַאַחת ְּפתּוָחה, ִּכי ב' ֵעיַנִים ּדִ 

ָתא ְּכֶׁשַהִּזּוּוג ִנְפָסק ֶׁשָאז הּוא ְּבסֹוד ַהֵּׁשָנה ֵאינֹו ֵמִאיר ַעל ְיֵדי ֲחָסִדים ֶׁשּבֹו, ַרק ִמִּסְטָרא ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ּוְבָגלּו
ים ְלַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד, ְצִבי הּוא ְלׁשֹון ֶחְמָּדה ּוְתׁשּוָקה ַהַּׁשָּיכִ  ְוֵכן . רֹוִאים ֶׁשַהְּצִבי ַהַּגְׁשִמי ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּצִּדיק ְיסֹוד.ִּדְגבּורֹות ְלַבד

. ּוַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִנּׂשּוִאין ֶׁשל ְצִבי ְוִאיְתְרִעי ָבן ִויַהב ָלן אֹוָרְייָתאְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ְּבנַֻּסח ָה'ַאְקָּדמֹות' ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות 
"ָחַׁשק ה' (דברים ז, ז) "ג ר' ֵאִלָּיהּו ַּכִחיָלה שליט"א ֶׁשֵּכן רֹוִאים ַעל ַהָּכתּוב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ְוהֹוִסיף הרה

  . ָצֵבי ְיָי ְּבכֹוןְמַתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס:  ָּבֶכם",

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 

  מּוָבא 



ְמַסֵּמל ִאיִטּיּות ָּבַרְגַלִים. ְוֵיׁש ב צָ , ּוֵמִאיָד ָרץ ַּכְּצִבי"י ְמַסֵּמל ְמִהירּות ָּבַרְגַלִים ְצבִ ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ 
 ֶצבקֶ ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶרֶגל ְוִהיא קֹוַבַעת ֶאת  ֶּנַצחֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ְסִפיַרת הַ  צ"בָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַרְגַלִים ְקׁשּורֹות ִעם אֹוִתּיֹות 

ֵּכיָון ֶׁשַרק ְסִפיַרת ַהְיסֹוד  ְנַקֵּבל ְמִהירּות ָּבַרְגַלִים, י, ְּכמֹו ִּבְצִב"ְיסֹודת ֶאת הַ ֶׁשְּמַסֶּמלֶ  י'ַהֲהִליָכה. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשִאם ִנְכֶנֶסת ָהאֹות 
ָּלא ֵאין ַצו אֶ  (ויקרא ו, ב)ְמַסֵּמל ְלׁשֹון ְזִריזּות, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י  ַצו,ְוֵכן   עֹוָלה ַעד ַהֹּמַח ּוַמְבִריָחה ֵמַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה, ִּבְמִהירּות.

ְּבַנְרִּתיק ַהּלּוָלב ֶׁשִּנְפָּתח ְּבֶדֶר ְּכָלל  ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד.ו' , ָאבל ֵיׁש ּבֹו ָצ"בִּכי הּוא דֹוֶמה לְ  ְלׁשֹון ֵזרּוז.
ְוַהְּמִהירּות  ִריָצהַּבְיסֹוד, ְוַנְרִּתיקֹו ְמַרֵּמז ַעל הָ חּוט ַהִּׁשְדָרה ֶׁשִּמְסַּתֵּים  ַנתֵּכיָון ֶׁשַהּלּוָלב הּוא ְּבִחי ִריץ' ַרץ',ַעל ְיֵדי רֹוְכָסן ּוְמֻכֶּנה 

ֶׁשֵּמִאיר ֶאת  ּפּוִרים ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוְכָסןֶׁשֵּיׁש ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד. ְוֵכן ָהרֹוְכָסן ְמַחֵּבר ְׁשֵני ְצָדִדים ְלֶאָחד ֶׁשהּוא ִעְנָינֹו ֶׁשל ַהְיסֹוד. ְוֵכן 
ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ָהַהְׁשָּפָעה ַלְּלֻעַּמת ֶזה. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשעֹוִׂשים רֹוְכָסן ַּבִּמְכָנַסִים  שז"ל ֶהָאַרת ַהְיסֹוד, ּוְבִגיַמְטִרָּיא

ַהִּמְסָּפר ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת חּוֵטי ַהַּצִּדיק ְיסֹוד. ְוֵכן  ִצִּצית ְּבִגיַמְטִרָּיא ץ' ַרץ'ִריַּבָּמקֹום ֶׁשהּוא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ַנְרִּתיק ַהּלּוָלב. ְוֵכן 
ֹמה ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי הרה"ג ְוהֹוִסיף ְזִריזּות. ְּכִמְנַין 630הּוא  ִציִצי"ת ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות  ָרצֹוןשליט"א ֶׁשְּבֵתַבת  זֹוֶנְנַׁשיין ְׁש

, ִּכי ֵיׁש ִחּבּור ֵּבין ַהֶּכֶתר ַלְיסֹוד, ֶּדֶר ְסִפיַרת ַהַּדַעת ֶׁשִהיא ִחיצֹוִנּיּות ַהֶּכֶתר. ְוֵכן ִריָצהל ֶאת ְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ֵיׁש ֶאת ֹׁשֶרׁש הָ ַהְמַסּמֵ 
ת ִזיְגַזג. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ֵהִביאּו ִּכי ַקו ָהֶאְמַצע ְמַאֵחד ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּוים ִּבְבִחינַ  ִזיְגַזִּגים,ְּבִגיַמְטִרָּיא ְיסֹוד 

ת ָצב"(במדבר ז, ג) ַהְּנִׂשיִאים    . ְצִב"יֶׁשַּיַחד ִיְהֶיה  ָצבְוֵהִביאּו ֶעְגלֹות  י',הּוא ַהְיסֹוד ִּבְבִחיַנת אֹות  ֵׁשׁש ִּכי "ֵׁשׁש ֶעְג
ָהִאָּׁשה  ַרְגֵליֶׁשְּמֻכָּסה ְּבתֹו ַהַּבִית ֶׁשָעָליו. ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל  ָצבַהּדֹוֶמה לְ  ַהִּכּסּויַלל ִּבגְ ָצב ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם  ָצבֶעְגלֹות 

 ָאַמר לֹו הקב"ה ְלֹמֶשה ַקֵּבל [ְּתרּוַמת ַהַּמְראֹות ַהֹּצְבֹאת],(שמות לח, ח)  ֶׁשְּצִריכֹות ִּכּסּוי ּוְצִניעּות. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י
ְּבִמְצַרִים, ְּכֶׁשָהיּו ַּבֲעֵליֶהם ְיֵגִעים  ַרּבֹות ִּכי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהֹּכל, ֶׁשַעל ְיֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהָּנִׁשים ְצָבאֹות

ְראֹות ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַּבֲעבֹוַדת ָּפֶר ָהיּו הֹוְלכֹות ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתם, ְונֹוְטלֹות ַהּמַ 
, ּוִמּתֹו ָּכ ְמִביאֹות ְלַבעֲ  ֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ַעְצָמּה ִעם ַּבֲעָלּה ַּבַּמְרָאה ּוְמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים לֹוַמר ֲאִני ָנָאה ִמְּמ

ָהיּו ֵּכִלים ֶׁשל ְצִניעּות ֶׁשעֹוְררּו ַּתֲאָוה ֵּבין ִאיׁש  ְבֹאתַהַּמְראֹות ַהּצֹ ְורֹוִאים ׁשֶ ְוִנְזָקקֹות ָלֶהם ּוִמְתַעְּברֹות ְויֹוְלדֹות ָׁשם, 
ְלַהְמִׁשי ִלְהיֹות ֵּכִלים ֶׁשל ְצִניעּות,  ְלִאְׁשּתֹו ִליצֹור ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ִמּתֹו ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה. ִמֵּמיָלא ֵהן ְמֻסָּגלֹות

א ִיָּכְׁשלּו ְּכֶׁשַחָּיִבים ִלְראֹות ֶאת ַהָּנִׁשים ְלַהְקִריב ִלְׁשָמן. ְוָלֵכן ֻמָּתר ָהָיה ַלֹּכֲהִנים לִ ִלְׁשֹמר ַעל הַ  ְראֹות ֶאת ַהָּנִׁשים ַרק ֹּכֲהִנים ֶׁש
ַמְתִחילֹות  תִניעּוצְ " ּותְבאֹ צֹ יּו ְמֹיָעִדים ִלְצִניעּות. ְוֵכן "ֶּדֶר ַמְראֹות ֵאּלּו, ֶׁשָּבֶהן ֵיׁש ְסגָֻּלה ֶׁשִּתָּׁשֵמר ַהְּצִניעּות, ֵּכיָון ֶׁשֵהן ֵּכִלים ֶׁשהָ 

  ּוִמְסַּתְּימֹות ְּבאֹוָתן אֹוִתּיֹות.
 ֳאֵמי ְצִבָּיה","ּתָ ֶׁשַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהְּצִבי ְלהֹוִליד ְּתאֹוִמים, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֵמַהָּפסּוק ֶׁשֵהֵבאנּו  (ערך צבי)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' 

ֶׁשַּבַחְׁשַמל ֵיׁש ְּבִחיַנת ְּתאֹוִמים, ְוַהְּתאֹוִמים ֵהם ְּבִחיַנת ַמְלכּות. יֹוֵצא ֶׁשְּצִבי  (יתרו עח:)ְוֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל לּוָלב' ֵמַהֹּזַהר 
ֶׁשִהיא  ֵּביָצהאֹוִתּיֹות  ְּצִבָּיהִסיף הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ ֶׁשּמֹוִליד ְּתאֹוִמים ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות. ְוהוֹ 

 ה'.ַהִּמְתַיֵחד ִעם ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ְצִבי ְמַרֶּמֶזת ַעל  ְצִבָּיהּוְמַסֶּמֶלת ִיחּוד ְיסֹוד ּוַמְלכּות. ְוֵכן  מ"ה ב"ן ְּבִגיַמְטִרָּיא
  ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות.  ׁשֹוַׁשִּניםִּכי  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים"ֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה ָהרֹוִעים "ְׁש (שה"ש ד, ה) ְוָלֵכן ָּכתּוב 

"ְצִבי ִהיא  (יחזקאל כ, טו)ן . ְוכֵ "ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי" (ירמיה ג', יט)ָמִצינּו ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת ֶאֶרץ ְצִבי, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָמִׁשיַח ֶּבן ְּכִמְנַין  434 ְּבִגיַמְטִרָּיאעֹוֶלה  ְצִב"י. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַּכִחיָלה שליט"א ֶׁשִּמּלּוי אֹוִתּיֹות ְלָכל ָהֲאָרצֹות"

  ִּכי ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות. ָּדִויד.
ִּכי ָנח ַנְפֵׁשיּה ְּדַרִּבי ֵזיָרא ְּפַתח ֲעֵליּה ַההּוא ַסְפָּדָנא ֶאֶרץ ִׁשְנָער ָהָרה ְוָיָלָדה, ֶאֶרץ ְצִבי  ו.)(מגילה ַּבְּגָמָרא 

א ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלַרֵּמז ֶׁשַרִּבי ֵזיָרא ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְצִביִגְּדָלה ַׁשֲעׁשּוֶעיהָ  ֶׁשָּקׁשּור ְלֶאֶרץ  . ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ָאַמר ֶאֶרץ ְצִבי ְו
  ִיְׂשָרֵאל. 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 



ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת ַמֲחֶנה ַעל ֵׁשם ֶׁשָּׁשם ְּבֵׁשם מהר"י ֶאְלָּגאִזי  (פ' בהעלותך)ְּבֵסֶפר 'ַמְלַא ַהְּבִרית' ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי' 
, ִּדְׁשִכיָנה זֹו ִהיא ְצִביְּבִגיַמְטִרָּיא  ַמֲחֶנהל ִנְקֵראת ַמֲחֶנה. ְוֵכן . רֹוִאים ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהּׁשֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָראֵ ַהְּׁשִכיָנה חֹוָנה

  ה".ַהַּכּלָ  םעִ  ןָחתָ  חַ ס"ת "ְמַׂשּמֵ ַּמֲחֶנ"ה ׁשֶ  (ע' קלו)ִּבְבִחיַנת ְצִבי. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות' 
  

  "ְלֵרֵעהּו".ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִאיׁש"
ַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְבֹיִנים"ָלֵכן ִּתְּקנּו ְּבפּוִרים ּדְ  א ָמִצינּו ְּבׁשּום יֹום טֹוב. ְּדֵכיָון "ִמְׁש , ֶׁשֶּזה ָּדָבר ֶׁש

ָּי ְּבפּוִרים ַרק ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ָלֵכן ִּתְּקנּו ֶׁשָּכל ֶׁשָהָרע ֶׁשְּבֹנַגּה ִמְסַּתֵּלק ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים, ַוֲאִפּלּו ַהָּממֹון ַהַּגְׁשִמי ׁשַ 
ְּקֻדָּׁשה ַהֹּכל ְּבַאְחדּות. ְוֵאין ַהְפָרָדה ֵּבין ֶאָחד ִיְׁשַלח ָמנֹות ַלֲחֵברֹו ְוִיְתַעְרֵּבב ַהָּמזֹון ַהַּגְׁשִמי ֶׁשל ֻּכָּלם, ְלַסֵּמל ֶׁשַעְכָׁשו ַהֹּכל ְקֻדָּׁשה, ּובַ 

ַאָּבֵיי ַּבר ָאִבין ְור' ֲחִניָנא ַּבר ָאִבין ְמַחְּלִפי  (מגילה ז:)ִּלי ִלְמזֹון ַהּזּוַלת, ֶאָּלא ַהֹּכל ִמְתַאֵחד. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַהָּמזֹון ׁשֶ 
ָּכל ֶאָחד נֹוֵתן ַּפת, ּוְמַקְּבִצים ָּכל ַהִּכְּכרֹות ֶׁשל . ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבִדין ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות ְוִׁשּתּוֵפי ְמבֹואֹות ֶׁשִאם ְסעֹוְדַתְייהּו ַלֲהָדֵדי

ֵחד ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵּיָחְׁשבּו ְּכִמְׁשָּפָחה ַאַחת ֻּכָּלם ְלָמקֹום ֶאָחד, ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ֻּכָּלם ָּגִרים ְּבַבִית ֶאָחד, ְּדִלְנִתיַנת ָמזֹון ַלֵּׁשִני ֵיׁש ֹּכַח ְלַא
(אסתר ט, ְוֵכן ַהָּכתּוב  א"ר ְיהֹוֻׁשַע ִמְּפֵני ָמה ְמַעְרִבין ַּבֲחֵצרֹות ִמְּפֵני ַּדְרֵּכי ָׁשלֹום. (עירובין כ:)ינּו ִּבירּוַׁשְלִמי ַמָּמׁש. ְוֵכן ָמצִ 

ת ִהְתַּבְּטלּות ִּבְפֵני ַהְּדָרגֹות ַהְּגבֹוהֹות , ְּדִהְׁשַּתֲחָוָיה ְמַסֶּמלֶ ִהְׁשַּתֲחָוָי"ה" ס"ת ּוְלֵרֵעה ׁשִאי תָמנוֹ  חַ ּוִמְׁש הְוִׂשְמחָ  הִמְׁשּתֶ  י"ְימֵ  כב)
ין ְיִׁשיָבה ַּבֲעָזָרה'. ְוֵכן מּוָבא ֶׁשֵאין ָׁשם ִנְפָרִדים, ְוֻכָּלם ִמְתַאֲחִדים ּוִמְתַּבְּטִלים ְוִנְכָלִלים ָּבאֹור ֵאין סֹוף, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'אֵ 

ְלַרֵּמז ֶׁשְּמַאֵחד ֶאת ָהרמ"ח ֶׁשל ַהּנֹוֵתן, ִעם ָהרמ"ח ֶׁשל  רמ"חְּפָעִמים ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא  תָּמנוֹ ֵמהרה"ג ר' ֹמֶשה ַיֲעֹקב שליט"א ׁשֶ 
  ַהְמַקֵּבל ִלְהיֹות ֶאָחד ַמָּמׁש. 

ֵברֹו ָּכמֹוהּו ַמָּמׁש, ְּבסֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשִאם ָאָדם רֹוֶאה ֶאת חֲ  "ְלֵרֵעהּו" ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִאיׁש"ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 
" ַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו",ָאז הּוא זֹוֶכה ְלַמְדֵרַגת  "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ֵמַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם' ֶׁשַהֹחֶׁש  "ִמְׁש

א ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו". (שמות י, כג)ַמַּכת ֹחֶׁש ָׁשם ָּכתּוב ֲהִכי ָגדֹול הּוא ְּכֶׁשָאָדם ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו, ּוְמֻרָּמז ּבְ  ּוְּבפּוִרים  "
ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהָּכתּוב  ."ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה"ֵּכיָון ֶׁשָּכל ֶאָחד רֹוֶאה ֶאת זּוָלתֹו ְּבִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ָלֵכן ָּכתּוב 

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ִניָסן ַקְּפָלן שליט"א ֶׁשְּביֹום  ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר. ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶׁש הוי"ה אֹור ִלי" ז, ח)(מיכה 
ם ִיְׂשָרֵאל ְּפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְּבִמְׁשלֹוַח ַהִּכּפּוִרים ַמְקִטיִרים ְקֹטֶרת ֵּבין ְׁשֵני ַהְּכרּוִבים ֶׁשְּפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ּוְּבפּוִרים ָּכל עַ 

  . ְּכפּוִריםֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ְּכמֹו ּפּוִרים,  (תיקונים נז:)ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבֹּזַהר 
"ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק (ש"א יא, ח) ָעִמים, ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָּכתּוב ֵמהרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשָּׁשאּול ָמָנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ב' ּפְ 

"ַוְיַׁשַּמע  (שם טו, ד)ּוַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ָּכתּוב  ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשלׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְׁשלִׁשים ָאֶלף".
ּוְכֵׁשם ֶׁשָּכאן ָהְיָתה  ים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה".ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלאִ 

ֵׁשל , ָּכ ִהְׁשַּתלְ ַּבְּטָלִאים, ְוַאַחר ָּכ ְמָנָאם ְּבֹאֶפן ֶׁשל ֲעִׁשירּות ִׁשְבֵרי ֲחָרִסיםַהְיינּו ִעם ְּבָבֶזק ִּבְתִחיָלה ְּבִחיַנת ֲעִנּיּות ֶׁשְּמָנָאם 
ָהְיָתה ַהְנָהָגה ֶׁשל ִּדין ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵאֶצל ַזְרעֹו ֶׁשל ָׁשאּול ֶׁשָהיּו ִּבְתִחיָלה ִּבְבִחיַנת ֲעִנִּיים ִּבְגֵזַרת ָהָמן ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ּוְלַאֵּבד, וְ 

 . ְוַאַחר ָּכ ְּכֶׁשָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ָזכּו ַלֲעִׁשירּות.ָּפִניםָיִמים ְּכִמְנַין  180ָהְיָתה ָאחֹור, ִּכי ָפְגמּו ֶאת ַהָּפִנים ְּכֶׁשֶּנֱהנּו ִמְסֻעַּדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ׁשֶ 
ּוָעה ֶׁשָהיּו ָקְרַּבן ֶּפַסח. ָּכ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֵאֶצל ַזְרעֹו ֶׁשל ָׁשאּול ִּביׁש ַּבְּטָלִאיםְוַאַחר ָּכ ְמָנָאם  ָחֵמ"ץ,ְּבִחּלּוף א"ל ב"ם   ָּבָז"קְוֵכן 

ֶׁשהּוא  קד"לִלְׁשַנִים ִּבְבִחיַנת ִׁשְבֵרי ֲחָרִסים ְנַקֵּבל ִמְסַּפר  חר"סֶׁשִהְתִחיָלה ְּכֶׁשָּתלּו ֶאת ָהָמן ִּביֵמי ַהֶּפַסח. ְוֵכן ִאם ִנְׁשֹּבר ִמְסַּפר 
ְנַקֵּבל ִמְסַּפר  "ַּבְּטָלִאים", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְטָלִאיםְּפָעִמים  ב'ֶׁשל ֲעִנּיּות, ְוִאם ְנַחֵּׁשב  ָאחֹורֶׁשְּמַסֵּמל ַהְנָהַגת  ֹעֶרףַהַּתְרּגּום ֶׁשל 

ָּבֶזק ַעּמֹו. ְוֵכן לְ ֹוב טְרֳּדַכי מָ ׁשּוָׁשן ּבְ הּוִדי יְ יׁש אִ ר"ת  ַּבְּטָלִאי"םֶׁשְּמַסֵּמל ַהְנָהָגה ֶׁשל ֲעִׁשירּות ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן  ָּפִנים

  מּוָבא 

  ִנְרֶאה 

  ְוֵכן 

  ָׁשַמְעִּתי 



ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת אֹור ַהּפּוִרים ֶׁשהּוא אֹור ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַסֵּמל ִיחּוד ָּפִנים ְּבָפִנים. ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר  ְצָדָקה ְטִרָּיאְּבִגימַ  ְטָלִאים
י"ק, ּוִמַּדת ֲאֹדָנ"י ַּדע ִּכי ְׁשלָׁשה ֵׁשמֹות ֵהם ַצִּדי"ק ֶצֶד"ק ּוְצָדָק"ה, ּוִמַּדת ֵאל ַחי ִנְקֵראת ַצּדִ  (שער ב')'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' 

ש ַהֵּׁשמֹות  ִנְקֵראת ֶצֶד"ק, ּוִמַּדת ַצִּדיק ַמְׁשִּפיַע ִּבְרָּכתֹו ְּבֶצֶדק, אֹותֹו ַהֶּׁשַפע ְוָהֲאִצילּות ִנְקָרא ְצָדָקה, ִנְמְצאּו ְׁש
ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה"ג ר' יֹוֵסף  . ְוֵכןָּתָנה ְוַהִחּבּורַהָּללּו ִמְתַאֲחִדים ְּכֶאָחד, ַצִּדי"ק ָלֵתת, ֶצֶד"ק ְלַקֵּבל, ְצָדָק"ה הּוא סֹוד ַהּמַ 

  . ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיאְּצָדָקה ְמִגָּלה ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה' ׁשֶ  .ְצָדָק"הֶׁשל ָהָמן ֵהן  ָקָרה"ּוסֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני 
ׁש ת ָלֶאְביֹוִנים הּוא ֵמאֹותֹו ַטַעם, ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהָּממֹון ֶׁשל ֻּכָּלם, ּוְלַסֵּמל ֶׁשַהֹּכל ְּבַאְחדּות. ְּדֹׁשרֶ ְּדֹׁשֶרׁש ַּתָּקַנת ַמָּתנוֹ 

א ִמּׁשּום ְצָדָקה. עֻ ַּתָּקָנה זֹו ָהָיה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבָּמעֹות ִלְסֻעַּדת ּפּוִרים ְּכמֹו ַהִּמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֶׁשְּמֹיָעד ִלסְ  ַּדת ּפּוִרים, ְו
(או"ח ַות ְצָדָקה, ְּכִפי ֶׁשַּמְׁשַמע ֵמַהשו"ע ְּדִמְצַות ְצָדָקה ֵיׁש ָּכל ַהָּׁשָנה ֶאָּלא ֶׁשִּתְּקנּו ָלֵתת ָמעֹות ָלֶאְביֹוִנים, ְּכֵדי ֶׁשְּיַקְּימּו ָּבֶזה ַּגם ִמצְ 

ֵאין  (ב"מ עח:). ּוְמקֹורֹו ֵמָהריטב"א ים ֶאָּלא ָּכל ִמי ֶׁשּפֹוֵׁשט ָידֹו ִלֹּטל נֹוְתִנים לוֹ ֵאין ְמַדְקְּדִקים ִּבְמעֹות ּפּוִר  תרצד ג)
. רֹוִאים ֶׁשּנֹוְתִנים ַּגם םְמַדְקְּדִקין ַּבָּדָבר לֹוַמר ֶזה ָעִני ְולֹוִתיב ֵליּה ְטֵפי, ֶאָּלא ְלֻכָּלם נֹוֵתן ְּבָׁשֶוה ַוֲאִפּלּו ֶלָעִׁשיר ֶׁשָּבהֶ 

ת לֹו, ְּדַהַּטַעם ֶׁשל ִעְרּבּוב ַהָּממֹון ִׁשיר, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֹׁשֶרׁש ַהַּתָּקָנה ָהָיה ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהָּממֹון. ְוִאם ָעִׁשיר ּפֹוֵׁשט ָיד ַחָּיִבים ָלתֵ ֶלעָ 
ים ַּגם ָלֲעִׁשיִרים, הּוא ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ַהָּממֹון. ּוְבַׁשָּבת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהַרע ַׁשָּי ַּגם ֶּבָעִׁשיר. ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַטַעם ַהִּמְנָהג ֶׁשל ְנִתיַנת ְּדֵמי ּפּוִר 

א ַׁשָּי ְלַתּקֵ  א ַׁשָּי ן ֶׁשְּיַעְרְּבבּו ַהָּממֹון. ְוֵכן ִמְׁש ֶׁשַּבֹּנַגּה ִמְסַּתֵּלק ֵמַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים, ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתֵּלק ֵמַהָּממֹון ַהַּגְׁשִמי ְו לֹוַח ָמנֹות 
ת' ֶׁשְּבפּוִרים ַמִּניִחים ְּתִפִּלין ּוְבַׁשָּבת ֶׁשְּיַתְּקנּו ְּבַׁשָּבת ַּדֲעלּוִלים ְלִהָּכֵׁשל ְּבִטְלטּול ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל אוֹ 

ע ַהָּממֹון ַהַּגְׁשִמי, ּוְבַׁשָּבת ֶׁשַפע ֶזה ֻמְקֶצה ְוֵאינֹו ַׁשָּי ְלַׁשָּבת, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבפּוִרים. ְוֵכן ֵאין ַמִּניִחין, ִּדְתִפִּלין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשפַ 
ה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֶׁשִהיא ֶׁשְּבפּוִרים ָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לֹו, ֱהיֹות ֶׁשֵּיׁש ֶהָארָ  (פורים ח"ב ע' שלב)מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל 

ל "ָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לֹו" ָלאֹור ְלַמְעָלה ֵמַהַּׁשָּבת, ֵאיֶנָּנה ַמְבִחיָנה ֵּבין ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ְונֹוֶתֶנת ְלֻכָּלם, ְורֹוִאים ֶׁשְּמַקֵׁשר ֶאת ַהִּדין ׁשֶ 
ֶׁשַּגם ְּבַגן ֵעֶדן ֵיׁש ְּבפּוִרים ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְוַהְחָלַפת אֹורֹות  (תקלז)ים ָלרמ"ד ָוואִלי זצ"ל ַהָּגדֹול ֶׁשל ּפּוִרים. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ַהִּלּקּוטִ 

ַהַחִּגים, ָלֵכן ּוִרים ּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ֶזה ִעם ֶזה, ְוֵאין ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִנְכָוה ֵמֻחָּפתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ְוֵכן מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁשָהאֹור ֶׁשל ּפ
  ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ָקְרְּבנֹות ַחג ַהֻּסּכֹות, ְוד' ַּדְפנֹות ַהֻּסָּכה. םֹום ַהִּכּפּוִרים, יאׁש ַהָּׁשָנה, רֹ ְּבִסיָון,  ו'ַסח, ּפֶ ר"ת  ּפּוִרי"ם

אֹוְמִרים ְּביֹום ּפּוִרים ַעל ַהְּמִגָּלה, ַּגם ַעל ִמְצוֹות ַהּיֹום, ֶׁשָּצִרי ְלַכֵּון ְּבִבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ׁשֶ  (או"ח תרצב, א)ַּב'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' 
א ִהְזִּכיר ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' ֶאת ִמְצַות ַמּתָ  נֹות ָלֶאְביֹוִנים. ּוְמֹבָאר ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוְסֻעַּדת ּפּוִרים. ְוָהַאֲחרֹוִנים ַמְּקִׁשים ַמּדּוַע 

ְוִאם הּוא וֹות ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים הּוא אֹותֹו ֹׁשֶרׁש, ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהָּמזֹון ְוֶאת ַהָּממֹון ֶׁשל ֻּכָּלם. ִלְדָבֵרינּו ְּדֹׁשֶרׁש ִמצְ 
"ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה  (ט, יט)ָּלה ָּכתּוב ְמַכֵּון ַעל ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֶזה ּכֹוֵלל ַּגם ֶאת ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים. ּוְמֻרָּמז ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ֶׁשִּבְתחִ 

א ֻמְזָּכר ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים, ְוַאַחר ָּכ ָּכתּוב ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו",  "ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי  (שם כב)ְו
ְּדֹׁשֶרׁש ַּתָּקַנת ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים הּוא ֵחֶלק ִמַּתָּקַנת ָלֶאְביֹוִנים". ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות 

  ם ִמְצַות ְצָדָקה. ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְלַהֲחִליף ֶאת ַהָּמזֹון ְוַהָּממֹון, ְוַאַחר ָּכ הֹוִסיפּו ָלֵתת ָלֶאְביֹוִנים ּוְלַקֵּים ַּבָּממֹון ּגַ 
ֶאְביֹון , ְּכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א  ׁשֶ ֲעִנִּייםֶׁשֵהם ְּבַדְרָּגה יֹוֵתר ְנמּוָכה מֵ  ֶאְביֹוִניםַמָּתנֹות לָ  ְדָלֵכן ִּתְּקנּו
, ָעִנ"יְּבַדְרָּגה ְּפחּוָתה ֵמהֶ  , ַהְיינּו ֶׁשָהֶאְביֹון הּואָעִנ"יאֹוִתּיֹות  ַעִי"ןֶׁשְּבִמּלּוָיּה ִהיא  ע'ֶׁשהּוא ֶאָחד ָּפחֹות מֵ  69 ְּבִגיַמְטִרָּיא

, ְוָכל ֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשָהאֹור יֹוֵרד ְלַמָּטה ַמָּטה ַלַּדְרּגֹות ַהְּנמּוכֹות ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ַיִין ע'ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ַּיִיןְויֹוֵצא ֶׁשהּוא ַגם ְּבַדְרָּגה ְּפחּוָתה ֵמהַ 
  ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה.

  
  

  ִנְרֶאה 

  מּוָבא 

  ְוִנְרֶאה 



  .ֲאַחְׁשֵורֹוׁשָּיא ְּבִגיַמְטִר  ִקיׁש ִקיׁש
, ִּגְּלָתה ֶאת ַהֶהְסֵּתר ִקיׁשוְ  ִׁשְמִעיֶׁשָּבָאה ִמֹּׁשֶרׁש  ְּקִריַאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתרֵמהרה"ג ר' ש. ֵרייְסִקין שליט"א ֶׁשִּמֶּזה, ׁשֶ 

ְמַרֵּמז ַעל ִאְסְּתיָרא  ָרא ְּבָלִגיָנא ִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא.ִאְסְּתי (ב"מ פה:), ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּפְתָּגם ַּבְּגָמָרא ַיִין ַהְּמַגֶלהְּבסֹוד 
 ַקְרָיא. ְוֵכן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש, ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָמַעת ִקיׁש ִקיׁשַיִין ֶׁשל ּפּוִרים, וְ  ַּקְנַקן, ְוַגם ַעל הַ ְמִגָּלהְמַרֵּמז ַעל ְּבָלִגיָנא , ֶאְסֵּתר

קֹול ְּבַקְנַקן  ַּמְׁשִמיעַ ִּבְבִחיַנת ַמְטֵּבַע ׁשֶ ִקיׁש ִקיׁש ֶׁשל ָהָאָדם ְּכֶׁשְּמַקְׁשֵקׁש ִּמְתַּגֶּלה ַהֶהְסֵּתר . ַהְיינּו ׁשֶ ַהְּמִגָּלה ְקִריַאתְמַרֵּמז ַעל 
  ִּגּלּוֵיי ַהֶהְסֵּתר ֶׁשָּבעֹוָלם. , ּוַמְׁשִמיַע קֹולֹו ְּבָדָבר ֶׁשָּלַמד. ִּכי ִמִּגּלּוי ַהֶהְסֵּתר ֶׁשל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ִמְׁשַּתְלְׁשִלים ָּכל ַיִין

ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל . "ֶּבן ִקיׁש" ֶׁשִהִּקיׁש ַעל ַּדְלֵתי ַרֲחִמים ּוָפְתחּו לוֹ  (מגילה יב:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשִּקיׁש ֵּפרּוׁשֹו ְלַהִּקיׁש, 
, ֵּכיָון ֶׁשִעְנָינֹו ְׁשַמעְּבִגיַמְטִרָּיא  ִקיׁשג ר' ַנְפָּתִלי ַהֵּלִוי שליט"א ׁשֶ ְּבַרֲעָׁשן. ְוהֹוִסיף הרה"ְלַהְׁשִמיַע ִקיׁש ִקיׁש ְּבפּוִרים 

ַּתְלֵׁשל ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֻעָּגה. ְוֵכן ִהְׁש  ָרִקיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקיׁש. ְוֵכן ִקיׁשְלַהְׁשִמיַע. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּמִכיִנים ֻעָּגה ְלפּוִרים ֶׁשְּׁשמֹו 
 יִׁשְמעִ  רְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָּיִאי ִקיׁש.ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבִאיַראן, ַאְרָצם ֶׁשל ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ִאי ֶׁשל ֹנֶפׁש ֶׁשְּׁשמֹו 

ְּבפּוִרים ֶׁשְּמַקְׁשְקִׁשים ַהְרֵּבה ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשרֹוִאים  ּוְכִפיִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא. ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִׂשְמַחת ּפּוִרים ְּבסֹוד  ִׁשי"רס"ת  ׁשִקי
ִנְרָמז ַּגם ְּבִסיָמֵני ַהֳּטָהָרה ֶׁשל ַמַּזל ֲאָדר  פּוִריםּו ִקיׁשְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא. ִּבְבִחיַנת

  ת.ַקְׂשֶקׂשֶ וְ ִּפיר ָּדִגים, ְסנַ 
 ָקדֹוׁשָּכר ֹׁשֶרׁש הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשֶאְסֵּתר ִהְתַּפְּלָלה ִלְפֵני ֶׁשִּנְכְנָסה ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ִמְזמֹור כ"ב ִּבְתִהִּלים ָׁשם ֻמזְ 

ִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי "ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד: ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ : ִקיׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא
א ֻדִמָּיה ִלי: ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל א ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְו ַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְו : ְּב ָּבְטחּו ַׁשֲאָגִתי: ֶא

ֶׁשִהיא ִהְזִּכיָרה ַּכָּמה ְּפָעִמים  בט"חְוֵכן ֹׁשֶרׁש  א בֹוׁשּו".ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: ֵאֶלי ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְּב ָבְטחּו וְ 
. ְוִיָּתֵכן ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ָקדֹוׁשעֹוֶלה י"ת חֵ י"ת טֵ  י"תִּכי ִמּלּוי אֹוִתּיֹות בט"ח ּבֵ  ָקדֹוׁש,ְמַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש 
"ְּב ֶׁשַעל ֶזה ִהיא ִהְתַּפְּלָלה. ְוֵכן ִהיא ִהְתַּפְּלָלה ִּבְזכּות ָאבֹות  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקְרָיאֶרֶמז לְ  ַקְרָיא ִקיׁש ִקיׁשֶׁשֶּזה ַהּסֹוד ֶׁשל 
ל ִנְקָרא ִקיׁש, ְוָלֵכן , ֶאָחד ֲאִבי ָיִאיר ֶׁשָהָיה ַאח ָאִביָה ֲאִביַחִיל, ְוֵכן ֲאִבי ָׁשאּוֶנְכָּדה ֶׁשל ְׁשֵני ִקיׁשְוִהיא ָהְיָתה  ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו"

ֶׁשָהְיָתה  ֶאְסֵּתרְמַרֵּמז ַעל  ִאְסִּתיָרא ְּבָלִגיָנא , ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשֵני ְזֵקֶניָה ֶׁשִּנְקְראּו ִקיׁש. ְוֵכןִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיאִהיא ִהְתַּפְּלָלה ְּבסֹוד 
  .ֲאַחְׁשֵורֹוׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ִקיׁש ִקיׁשַּפְּלָלה ֶאת ַהְּתִפָּלה. ְוֵכן ִּביַתן ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָׁשם ִהיא ִהתְ ִּגַּנת ַּבֲחַצר 

"ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת  (דברים כז, ט)
." ֶהי "ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַהְסֵּכת  (שהש"ר ב, יח)ּו ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצינ ְלָעם ַלה' ֱא

א ְּכָבר ַאְרָּבעִ  ". ְוִכי ַהּיֹום ִקְּבלּו ַהּתֹוָרה ַוֲה ֶהי  ים ָׁשָנה ֶׁשִּקְּבלּוּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱא
ֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַאְּת ָאַמְרְּת ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶאָּלא ְמַלֵּמד ֵּכיָון ֶׁשָּׁשָנה ָלֶהם ֹמֶׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִקְּבלּוָה ּבְ 

ת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה ֶׁשָהָיה ְּבפּוִרים. ּוְלִפי ֶזה ַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ַקָּבלַ  ֶהֱעָלה ָלֶהם ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִקְּבלּוָה ַהּיֹום ֵמַהר ִסיַני.
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" ַהס, ְוַאַחר ָּכ ַּכֵּתת. ִּכְדָרָבא, ְּדָאַמר ָרָבא, ְלעֹוָלם ִיְלֹמד ָאָדם  (ברכות סג:)ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים. ְוֵכן ַהָּכתּוב  ִקיׁש ִקיׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּתתּכַ ּוֵבֵאר הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ  ּתֹוָרה, ְוַאַחר ָּכ ֶיְהֶּגה.
  .ֶאְסֵּת"ר ַהַּמְלָּכ"האֹוִתּיֹות  "ֵלאֹמר ַהְסֵּכת"

  ָׁשַמְעִּתי 

  ְוֵכן 

  יף ְוהֹוסִ 

  ָּכתּוב 



ִּכי הּוא ָהָיה ִמֶּזַרע ָדִוד  כד"תְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם  ֲהָת
ְיֵדי ָהָמן, ִּכי ֵׁשם  , ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ַעלכד"תְוֵהִאיר ּבֹו ַהֵּׁשם 

  א ֵהִאיר ְּבאֹותֹו ְזַמן. כד"ת
: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָ  (אסתר ט, יא) ה "ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶל

ד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאּבֵ 
ן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ָעׂשּו ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת עֹוד ְוֵתָעׂש: ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּנתֵ 

 ַלֲעׂשֹות ְּכַדת ַהּיֹום ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן ָּדתֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן 
ׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְלֹחדֶ ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ָּתלּו: ַוִּיָּקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם". ֲהרּוִגים ּוְבֹפַעל  1000ֶׁשִּיְהיּו ַיַחד  500ְורֹוִאים ֶׁשֶאְסֵּתר ִּבְּקָׁשה עֹוד  ְבׁשּוָׁשן ְׁשלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבָּזה 
ֶׁשהּוא אֹור ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, ַּכּמּוָבא ֵמַהְּגָר"א  1000 ָׁשה ֶׁשִּיְהיּוְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשֶאְסֵּתר ִּבּקְ , 800ֶׁשִהִּגיעּו ַיַחד לִ  300ָהיּו ַרק עֹוד 
"ַהָּקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום", "ַהָּקָטן" ַהְיינּו ֶאְפַרִים, ַּכָּכתּוב "ָאִחיו ַהָּקָטן  (פרק ב' סימן ל"ה)'קֹול ַהּתֹור' 

"ַהָּצִעיר" הּוא ֶאְפַרִים, ְוַהַּכָּוָנה, ִאם הּוא ַיִּגיַע ַעד ַּדְרַּגת ָהֶאֶלף ָּפחֹות ֶאָחד, ַהְיינּו טצ"ץ ַּבְיסֹוד, ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו". ְוֵכן 
ֶאֶלף ַעְצָמּה ַּגת הָ ֶׁשהּוא ַהַּדְרָּגה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ִאיְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, ָאז ֲאִני ה' ֲאִפּלּו ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה. ִּכי ָאז ַּדְר 

טצ"ץ, ִמְנַין ֲחָלִקים ֶׁשִּנְתַחְּלָקה  ְּבִגיַמְטִרָּיאִמְׁשַּתֶּלֶמת ְּבַעְנֵני ְׁשַמָּיא ְּבֶדֶר ִנִּסית ֻּכָּלּה. "ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב" 
טצ"ץ ִעם ַהּכֹוֵלל, ִּכי  ְּבִגיַמְטִרָּיאן ָּדִויד ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ָמִׁשיַח ּבֶ  ְּתקּוַפת ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, "ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע".

ֹמה". ַהִּמְסָּפר ֶאֶלף הּוא ְּכֶנֶגד ֹמֶשה ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ַהּגֹוֵאל ַאֲחרֹון ּוַמְׁשִלים ְלִמְסַּפר ֶאֶלף, ְּבסֹוד "ָהֶאֶלף ְל ְוָלֵכן  ְׁש
 ר"ת ַּכָּד"ת ַיֲעֹקב' 'ְקִהַּלת ְּבֵסֶפר ַּכּמּוָבא ר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכַדת ַהּיֹום""ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאׁשֶ ִּבְּקָׁשה ֶאְסֵּתר 

 ַעל ָחקּוק [כד"ת] ֶזה ְוֵׁשם ִצְדֵקנּו, ָמִׁשיחַ  ִמְתַקֵּׁשט ּוָבֶהן אדנ"י, ֵצרּוֵפי כ"ד סֹוד ְוֵהם ַּתְכִׁשיִטין, כ"ד
 800, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַלִּתּקּון ַהָּׁשֵלם, ּוְּבֹפַעל ִהיא ִקְּבָלה ַרק ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודֶׁשעֹוֶלה  כד"תֵׁשם  . ַהְיינּו ֶׁשֶאְסֵּתר ִּבְּקָׁשה אתִמְצחוֹ 

(אסתר א, מֹו ֶׁשָּכתּוב ּכְ  כד"ת,ֵּׁשם ֶׁשִהיא ֶהָאַרת ּפּוִרים ֵמַאָּבא ְוִאָּמא. ְוֵכן ַהֵחְטא ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשֶּנֱהנּו ִמְּסֻעַּדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהָיה ְּפַגם ּבַ 
" ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו" ח) . ְוֵכן רֹוִאים עֹוד קֹוֶדם ָלֵכן ֶׁשֶאְסֵּתר ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשֵּׁשם "ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל

א ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי""ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל הַ (אסתר ד, טז) א ִנְמָצא ִאָּתּה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  כד"ת . ֵמִאיָד ֶּמֶל ֲאֶׁשר 
"ִמֵּקץ  (שם ב, יב)ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי",  ְּכָדת" (אסתר א, טו) "ְּכָדת"ְּבִעְנָיֵני ַהָּנִׁשים ְוַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ֻמְזָּכר ַּכָּמה ְּפָעִמים 

   ָהָיה ָׁשבּוי ַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ְּבאֹותֹו ְזַמן. כד"תַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש". ְלַרֵּמז ֶׁשַהֵּׁשם  ְּכַדתֱהיֹות ָלּה 
ִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ּבְ  ֲהתָ ָהָיה ְמַקֵּׁשר ֵּבין ָמְרֳּדַכי ְלֶאְסֵּתר ְלָהִביא ֶאת ַהְיׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל, ּדַ  ֲהתָ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

ֶׁשָּדִנֵּיאל ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי ָהָמן,  (ב"ב ד.), ְוָלֵכן מּוָבא ַּבּתֹוְספֹות כד"תִּכי הּוא ָהָיה ִמֶּזַרע ָדִוד ְוֵהִאיר ּבֹו ַהֵּׁשם  כד"ת
ֹותֹו ְזַמן ִּכְדֵבַאְרנּו, ְוֶזה ָגַרם ְלָהָמן ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּדִנֵּיאל. א ֵהִאיר ְּבא כד"תְּכֶׁשָרָאה ָהָמן ֶׁשהּוא ְמַקֵּׁשר ֵּבין ָמְרֳּדַכי ְלֶאְסֵּתר. ִּכי ֵׁשם 

 ' (אסתר , ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָהָיה ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ָהָמן. ְוֵכן ַהָּכתּוב ָהָמןְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִנֵּיאלׁשֶ  (תשנ"ב ע' קכט)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

  ָּכתּוב: 

  ְוהֹוִסיף 



] ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה". ִּכי ִהְתעֹוֵרר ָמִׁשיחַ [ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְיָקר ּוְגֻדָּלה] כד"תאֹו ֵׁשם  ֲהָת[ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּנֲעָׂשהאֶמר ַהֶּמֶל ַמה "ַוּיֹ  ו, ג)
  ֵאֶצל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהִּניצֹוץ ֶׁשל ֵׁשם כד"ת ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל.

'  מּוָבא ְּבֵסֶפר "ַוֲחָטָא ְּבִצְדָקה (דניאל ד, כד) ֶׁשָּדִנֵּיאל ֶנֱעַנׁש ִּבְגַלל ֶׁשָּנַתן ֵעָצה ִלְנבּוַכְדֶנאַּצר  (תשנ"ב ע' קכט)'ֱאמּוַנת ִעֶּתי
." ָהָיה ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשּלֹו, ְוָלַמד  ְוָהֹעֶנׁש ָּבא לֹו ַעל ְיֵדי ָהָמן ֶׁשהּוא ְפֻרק ַוֲעָוָיָת ְּבִמַחן ֲעָנִין ֵהן ֶּתֱהֵוה ַאְרָכה ִלְׁשֵלְוָת

ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶׁשָאַמר  ֲהָת" ֵמֲעָצתֹו ָלֵתת ְצָדָקה, ַּכּמּוָבא ַּבְּמָפְרִׁשים ֶׁשָהָמן ָׁשַקל ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ָלֵתת ַלֲעִנִּיים. ְוֵכן
: ֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל ַּבְּיהּוִדים ת ַהּכֶ ַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרׁשַ "ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרּדֳ (אסתר ד, ז)  ָמְרֳּדַכי ַלֲהָת

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה"ג ר' יֹוֵסף . ֶׁשָהָמן ָלַמד ִמֶּמּנּו ָלֵתת ְצָדָקה ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסףְלַאְּבָדם". ַהְיינּו ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָרַמז לֹו ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִּדין ִּבְגַלל 
 ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסףֶׁשָּמְרֳּדַכי ָרַמז לֹו ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִּדין ִּבְגַלל ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ְצָדָק"ה, ֵהן ָקָרה"ּוסֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני 

. ַהְיינּו ַהְיסֹוד ֶׁשל ו' ֶזֶר"ׁשַהְיינּו ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמָּקָרה"ּו, ֵהן  ָקָרה"ּות ַאֲחֵרי ָהאֹוִתּיוֹ ֶׁשָהָמן ָלַמד ִמֶּמּנּו ָלֵתת ְצָדָקה. ְוֵכן 
ינּו ֶׁשְּנִתיַנת ְצָדָקה . ּוְמֹבָאר ִלְדָברֵ ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיאְּצָדָקה ְמִגָּלה ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה' ׁשֶ  ָהָמן ַוֲעָמֵלק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלֶזֶרׁש.

  ְמַגָּלה ֶאת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ְּכמֹו ַהְּמִגָּלה, ּוְׁשֵניֶהם ַיַחד ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּזַרע ַלַּמְלכּות.
ים. ּוְלִפי ֶזה יֹוֵצא ֶׁשָּקרֹוב ָבנִ  208ִׁשיַטת ָרִמי ַּבר ַאָּבא ֶׁשָהיּו ְלָהָמן (מגילה טו:) הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

א ֶנֶהְרגּו. ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשָהיּו ֲחֵסִרים ָקרֹוב לְ  200לְ  . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א 1000ְלַהִּגיַע לְ  200ִמְּבֵני ָהָמן 
א ָזָכה ְלִמְסַּפר ְּבַפַעם ַאַחת ְוִהְצטָ  800ֶׁשַּגם ֵאֶצל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָמִצינּו ֶׁשָהָיה הֹוֵרג  "ַעל  (מו"ק טז:)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  1000ֵער ֶׁש

ַעל  ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָחָלל ְּבַפַעם ֶאָחת" ֶׁשָהָיה זֹוֵרק ֵחץ ּוַמִּפיל ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָחָלל ְּבַפַעם ַאַחת, ְוָהָיה ִמְתַאֵּנחַ 
  ָיְצָתה ַבת קֹול ְוָאְמָרה לֹו "ַרק ִּבְדַבר אּוִרָּיה ַהִחִּתי".ָמאַתִים, ִּדְכִתיב, "ֵאיָכה ִיְרדֹוף ֶאָחד ֶאֶלף", 

,ֶזה ִיָּתֵכן ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשֵהֵבאנּו ֵמָה'ִאְמֵרי ִּפְנָחס' ֶׁשּפּוִרים הּוא ִּתּקּון ָׁשאּול  ֵּכיָון ֶׁשֵּׁשם  ְוֵאין ְלַהְזִּכיר ּבֹו ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל
ת ָּדִוד ָהָיה ָחֵסר ִּביׁשּוַעת ּפּוִרים. ְוֶזה גּוָפא ַהִּסָּבה ֶׁשָהָיה ִחָּסרֹון ִּבְגַלל ֶׁשָעְסקּו ְּבִתּקּון ָׁשאּול, ֶׁשל ַמְלכּות ֵּבי כד"ת

ָתה ַלֲעזֹור ַאְּדַרָּבה ְּכִפי ֶׁשאֹוֶמֶרת א ָרצְ ּוְכֶׁשעֹוְסִקים ְּבִתּקּון ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ַלְּׁשֵלמּות. ְוֵאין ַּכָּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשַּמְלכּות ֵּבית ָּדִוד 
א ָהָיה  ֶאְסֵּתר "ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ְוגֹו'",ַהְּגָמָרא ֶׁשָּכל ְמִציאּות ָמְרֳּדַכי ָהְיָתה ִּבְזכּות ָּדִוד, ְוֵכן ָּדִוד ִהְתַּפֵּלל ַעל  ֲאָבל 

ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, ִּכי ֶהָאָרה זֹו ָבָאה ְּבעֹוַלם ַהִּתּקּון ְלַאַחר ְּגַמר ָּכל ַהִּתּקּוִנים, ְוָׁשם ֲעַדִין ֶׁשל הַ  כד"תַׁשָּי ְלָהִאיר ֶאת ֶהָאַרת ֵׁשם 
ְוהֹוִסיף הרה"ג ֹוׁש ֲאָנן. ַאַּכִּתי ַעְבֵדי ֲאַחְׁשֵור (מגילה יד.)ָעְסקּו ְבִתּקּון ָׁשאּול. ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ַעְבֵדי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

"ַוִּתָּלַקח  (אסתר ב, טז)ִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֲעִׂשיִרי ְּבֵטֵבתְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּנס ּפּוִרים ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ 
ִּכי יֹום  .ִׂשיִרי הּוא ֹחֶדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו"ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבֹחֶדׁש ָהעֲ 

 . ְוֵכן ַהָּכתּובִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ֲעִׂשיִרי ְּבֵטֵבת הּוא יֹום ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּבסֹוד ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשָּבֲעִׂשיִרי, ַמְלכּות ֶׁשַּבַּמְלכּות 
ָּמקֹום ַאֵחר ] ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים מִ ָמִׁשיחַ ְּבִגיַמְטִרָּיא [ִעם ָהאֹוִתּיֹות  ֶרַוח ְוַהָּצָלהִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת " (אסתר ד, יד)

א ַרק ֶּדֶר ֶאְסֵּתר.]. ַהְיינּו ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָרַמז ַעל אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶׁשָּיכֹול ִלפְ ָּדִויד ֶּבן ִיַׁשיְּבִגיַמְטִרָּיא [   עֹול ַּגם ֶּדֶר ִצּנֹורֹות ַאֵחִרים ְו
ֵאין קֹוִרין ַּבּתֹוָרה ָּפחֹות ִמי' ְּפסּוִקים, ְּדַהְיינּו ב' קֹוִרין ג'  (לא, כד)הרה"ג ר' פ. ל. שליט"א ֶׁשּמּוָבא ַּב'ַחֵּיי ָאָדם' 

א ֲעָמֵלק" ְּבפּוִרים ֶׁשֵאין ָּבּה ֶאָּלא ט' ְּפסּוִקים, ְּדִאי ֶאְפָׁשר ְּבִעְנָין ג', ְוא' קֹוֵרא ד', חּוץ ִמָּפָרַׁשת "ַוָּיבֹ 
ֶׁשְּמַסֵּמל ְׁשֵלמּות. ְּבפּוִרים  1000ְמַרֵּמז ַעל ִמְסַּפר  10ְּפסּוִקים ֶׁשֶעְזָרא ִּתֵּקן, ִּכי ֲעָׂשָרה  ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַאף ֶׁשַהְּׁשֵלמּות ִהיא ַאֵחר.

 (אסתר א, יט)ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשַהָּפסּוק  ְּפסּוִקים.ֲעָׂשָרה ן ָחֵסר ַּבְּׁשֵלמּות ְוָאנּו ֶנֱאָלִצים ִלְקרֹוא ָּפחֹות מֵ ֲעַדיִ 
ֹּיאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע "וַ  (ש"א טו, כח)ּדֹוֶמה ַלָּפסּוק ַעל ֵחְטא ָׁשאּול  "ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה"

ְלַרֵּמז ֶׁשַּמְלכּות ֶאְסֵּתר ִּתְּקָנה ֶאת ֵחְטא ָׁשאּול. ְוַהִּתּקּון  ה' ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶלי ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲע ַהּטֹוב ִמֶּמָּך",

  ְוֵכן 

  ְוהֹוִסיף 

  ּוְלִפי 

  ְוהֹוִסיף 



ִמַּצד ָאִביו ָלֵכן הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהִּתּקּון ַלְּפָגם  ִאיׁש ְיִמיִניְיהּוָדה ִמַּצד ִאּמֹו, ְוַגם ִמֶּזַרע  ִאיׁש ְיהּוִדיַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ָמְרֳּדַכי ֶׁשהּוא ַגם 
   .ְּכִדְלֵעילֶמה ָעָׂשה ִלי ְיהּוִדי ּוַמה ִּׁשֵּלם ִלי ְיִמיִני  ֶׁשל

ּוְלָהִביא  ְלַהִּפיל ֶאֶלףֶׁשָהָיה ָראּוי  ָמְרֳּדַכי א ִיָּגׁש" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי "ִיֹּפל ִמִּצְּד (תהילים צא, ז)ַהָּכתּוב 
 "ִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף" ֶׁשּבֹו ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"וֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה, ֶאָּלא ֶׁשִּתּקּון ָׁשאּול ִעֵּכב. ְוֵכן ֵׁשם 

" יַמְטִרָּיאּוְבגִ  " ִמיִמיֶנ"ִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה  ְּבִגיַמְטִרָּיאֶאְסֵּתר ְוֵכן  ."ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ "ְּבִלי ֵתַבת  ֵאֶלי ֶׁשְּמַסֵּמל  "ִמיִמיֶנ
ִּכי ֶאְסֵּתר ָיְכָלה ְלַהִּפיל ֶאֶלף ְטֵליּה ָׁשאּול ַלֲאָגג. ּוַמה ִּׁשֵּלם ִלי ְיִמיִני ְּדָלא קַ  ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשל ָׁשאּול ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהְּגָמָרא

. ְוֵכן ָהַרְמַּב"ם 1000מילים בגימטריא  3עם ה בימי מרדכי אסתרלּוֵלי ַהְּפָגם ֶׁשל ָׁשאּול. וכן  ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה
(בביאור זה סייעני הרה"ג הּוא ְמַדֵּבר ַעל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְוַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה.  ֶאֶלףֶּפֶרק הָ ְּפָרִקים, ּובַ  ֶאֶלףִחֵּלק ֶאת ִסְפרֹו ִמְׁשֶנה ּתֹוָרה לְ 

  .ר' א. י. שליט"א)
ְּבפרע"ח  . מּוָבאָמְרֳּדַכי ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ִּדְכִתיב "ָמר ְּדרֹור" ּוְמַּתְרְּגִמיַנן ֵמיָרא ַדְכָיא (חולין קלט:)ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשַּקו ָהֶאְמַצע ִנְקָרא ָמר ְּדרֹור. ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ָלַקַחת ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ָמר  (שער חג המצות ע' תקח)ְלָהֲאִריַז"ל 
, ְּדִמְסָּפר ֶזה הּוא ְּכִמְנַין אֹות"ְּבָׂשִמים ֹראׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש מֵ  "ַקח לְ  (שמות ל, כג)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֲחֵמׁש ֵמאֹות,ְּדרֹור 

אֹור ֶׁשל ָמְרֳּדַכי ִּבְבִחיַנת ֲעֶטֶרת ֵאיָבִרים ֶׁשְּבִאיׁש ְוִאָּׁשה ּוָמר ְּדרֹור ֵיׁש ּבֹו ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ַהּכֹוֶלֶלת ְּבִחיַנת ָזָכר ּוְנֵקָבה ַיַחד, ְוֶזה הָ 
 "ּתּוַרק"ׁשֶ  ","ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשמֶ ַעל ַהָּכתּוב  (א, ג). ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהגר"א ְלִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ְּבִחיַנת ָזָכר ּוְנֵקָבה

ֵהן ָּגדֹול ְלעֹוֵרר ֶאת ַהָּנִׁשים, ְּדֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַהַּמְכִׁשיר ֶאת ַהֶּמֶל ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד, ּוַמְכִׁשיר ֶאת ַהּכֹ  ַּתְמרּוֵקיהּוא ִמְּלׁשֹון 
 זָ ִית זַ ֶמן ׁשֶ ְוֵכן מּוָבא ֵמָהרֹוֵקַח ֶׁשר"ת ַהִּיחּוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַׁשָּי ִלְבִחיָנה זֹו ֶׁשל ַּתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים ַהְמַחְּבִרים ָזָכר ּוְנֵקָבה. 

ֶׁשָּמְרֳּדַכי ְמַסֵּמל. ְוֵכן ּפּוִרים ָחל ְּבֵחֶלק ֵמַהָּׁשִנים  ַאָּבאֶׁשִהיא ֶהָאַרת  ְכָמהחָ ְמַסֵּמל  ֶׁשֶמן ְוֵכן ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי.ְּבִגיַמְטִרָּיא 
".ֶׁשּפֹוַתַחת ּבְ ָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ּבְ  ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א  ִעם ַהּכֹוֵלל. 500ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתַצֶּוה ְוֵכן  "ֶׁשֶמן ַזִית ָז

ְוֵכן ַהֶּׁשֶמן ָקׁשּור . ֶׁשהּוא ֹׁשֶרׁש ָמְרֳּדַכי ִּבְבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ָׁשאּו"לְנַקֵּבל ִמְסַּפר  ּתֹוָר"הִמִּמְסַּפר  ָמְרֳּדַכ"ינֹוִריד ִמְסַּפר ֶׁשִאם 
. ְוהֹוִסיף ַאל ֶיְחָסר", ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשֶמן ַעל ֹראׁשְ "וְ (שבת קנג.) ַּגם ַלְּתִפִּלין ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

, ִּכי ֵיׁש ב' ְּתִפִּלין, ֶׁשל ֹראׁש ְוֶׁשל ָיד. ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶמן ָטהֹורְּפָעִמים ב'  ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתִפִּליןהרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ 
' ְּתִפִּליןְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשֶמן" "ְוִיְקחּו ֵאֶלי (ויקרא כד, ב) ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ֶּׁשֶמןׁשֶ  (תשנ"ז ע' עח). ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי
  , ְּכִמְסַּפר ַהְּפָעִמים ֶׁשֻּמְזָּכר ֵׁשם ֲהָוָי"ה ַּבְּתִפִּלין.ֲהָוָי"ה ְּפָעִמים ֵׁשםכ"א ְּבִגיַמְטִרָּיא 

  

ָקר יְ ֲעָׂשה ּנַ ה מַ ַהָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ר"ת ִמְליֹו"ן 
  ָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה".לְ ְגדּוָּלה ּו

ָמָׁשל ֶׁשַּמְמִּתיִקים  ְוִעְנַין ַהִּמּתּוק ַהְיינּו ֶׁשַהְּגבּורֹות ַעְצָמן ַנֲעִׂשים ְמתּוִקים, ְּכמֹו ַעל ֶּדרֶ  (במדבר יט.)ְּבלק"ת 
ם הּוא ַעְצמֹו ְּבִחיַנת ַמֲאָכל, ַרק ֶׁשהּוא ָחמּוץ ְוַעָּתה ַמְמִּתיִקים אֹותֹו, ְוָאז ַנֲעֶׂשה ַמֲאָכל ָחמּוץ, ֲהֵרי ּגַ 

. ְּבִחיַנת ִמּתּוק ַהְּגבּורֹות, ֶׁשֵהם ַעְצָמן ִמְתַמְּתִקים, ְוָאז ֵהם ְמֻעִּלים ּוְמֻׁשָּבִחים יֹוֵתר ִמְרַקַחת ּוֵמִׁשיב ַהֶּנֶפׁש, ּכָ 
, ְוהּוא הֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּזָהבהּוא ֵסֶמל ִלְסִפיַרת ַההֹוד ֶׁשִהיא ְּבַתְחִּתית ַקו ַהְּגבּוָרה, ְּדֶצַבע הַ  ֶהָחמּוץ ִּלימֹוןי הַ ִנְרֶאה ִּדְפִר 

ע ָצֹהב, ֶׁשהּוא סּוג ֶׁשל ָזָהב, ְוֵכן ַהִּלימֹון הּוא ְּבֶצבַ  .תמ) ע' (תהילים ְלָהֲאִריַז"ל ַהִּלּקּוִטים' ְּב'ֵסֶפר ַּכּמּוָבא ֵסֶמל ִלְסִפיַרת ַההֹוד.

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 

  מּוָבא 



 וֹ ּגַּמנְ ְוֵכן ְּפִרי הַ "ּובֹו ֵׂשָער ָצֹהב ְוגֹו'", ְלׁשֹון ָצֹהב ּדֹוֶמה ְלַתְבִנית ַהָּזָהב, ָצֹהב ְּכמֹו ָזֹהב.  (ויקרא יג, לה)ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 
ֶׁשָּבא ֵמַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה,  ָממֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא  ִלימֹוןֶׁשל ִלּמֹון. ְוֵכן  הּוא ָחמּוץ ְמַעט ְוִצְבעֹו נֹוֶטה ְלָצֹהב, ְוֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות

" ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּסֹוד. לֹוַמר  (במדבר כז, כ)ַּכּמּוָבא ְּב'ַבַעל ַהּטּוִרים'  ֶׁשְּקׁשּוָרה ִעם ְסִפיַרת ַההֹוד.ַקָּבָלה ּוְבִגיַמְטִרָּיא  "ֵמהֹוְד
ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'עֹוַלם  הֹוד ֶׁשְּבהֹודְוֵכן יֹום ַל"ג ָּבֹעֶמר הּוא ְּכֶנֶגד  לֹו סֹוד ַהֶּמְרָּכָבה ּוַמֲעֶׂשה ְבֵראִׁשית. ְל ֶׁשָּמַסר

ִרים ַּדִּקים, ֶאְפָׁשר ַלְחֹקר אֹותֹו ַהְּׁשִמיִני' ֶׁשּסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְקׁשּוִרים ִלְסִפיַרת ַההֹוד, ֵּכיָון ֶׁשַעל ְיֵדי ִצְמצּום ּוֵפרּור ָּכל ָּדָבר ְלֵפרּו
ֶׁשַּגם הּוא ְּפִרי ְּבֶצַבע ִמילֹון אֹוִתּיֹות  ִלימֹוןַעד ַהּסֹוף ְּבָכל ַהּמּוָבִנים ַעד ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר, ּוְלַהִּגיַע ָרחֹוק ַּבֲהָבַנת ַהָּדָבר. ְוֵכן 

ְלֵסֶפר ַּתְרּגּום  ִמילֹוןּום ּוֵפרּור ַהְּגבּורֹות ַלֲחָלִקים ַרִּבים ְמֹאד. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם , ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ִצְמצִמְליֹוןָצֹהב. ְוֵכן אֹוִתּיֹות 
ִלְזַמן  ֶׁשַּׁשָּי ַלַּלְיָלה, ִליָנההּוא ְמקֹום  ָמלֹוןָׂשפֹות ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִצְמצּום ַהְּגבּוָרה ֶׁשּמֹוִריָדה ֶאת ָהאֹור ְלָׂשפֹות ְנמּוכֹות. ְוֵכן 

'מְ ַׁשי יִ ֶבן לְ ר נֵ ֲעִריַכת וַ ְׁשִליַטת ַהְּגבּוָרה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשַּגם ֹנַסח ַהְּתִפָּלה  אֹו ִמילֹון אֹו  ִלימֹוןהּוא  ִׁשיֶח
ְמֻרָּמז  הֹוד. וְ הֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדִודְוֵכן  יַרת ַההֹוד.ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ִלְספִ  (ויקרא ד.)ֹּזַהר , ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי הַ ִמְליֹון
ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א הֹוד הֹוד. ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּיהּוָדהה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא ָּדִוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּפִרי ַחִּיים' ׁשֶ הּודָ ְּבֵׁשם יְ 

ָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה". ִּכי ַהְׁשָּפַעת ַהְּקִלָּפה ִהיא ִמַּתְחִּתית לְ ְגדּוָּלה ּוָקר יְ ֲעָׂשה ּנַ ה מַ "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל  ו, ג) (אסתרר"ת ַהָּכתּוב ִּמְליֹו"ן ׁשֶ 
  ַהְּׂשֹמאל ִמֹּׁשֶרׁש ַההֹוד.

  

   ֲחָדׁשֹותֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ַנֶּייסאֹוִתּיֹות  ִסיַני
  ֹוד.סָצא יָ ִין יַ ְכַנס נִ ר"ת 

ָּכל ְּדַבר ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ְלֹמֶשה, ְוֵאין ָחָכם ָיכֹול ָלַדַעת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּיַדע ֹמֶשה,  (ויקרא יג, לז)ר ַהַחִּיים' ָּב'אוֹ 
א ְידָ  ֹמֶשה, עֹו ַוֲהַגם ֶׁשְּתָצֵרף ָּכל ּדֹורֹות ִיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ַמַּתן ּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֵאין ִחּדּוׁש ֶׁש

ָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר ֲאָבל ַהֶהְפֵרׁש הּוא ִּכי ֹמֶשה ָנַתן לֹו ה' ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוִהֵּנה ָהָאדֹון ָּברּו הּוא ּבְ 
א הֹוִדיַע ְלֹמשֶ  ה ָּכל ַמה ֶּׁשָּנַתן לֹו ְּבַעל ֶּפה ָרַׁשם ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ָּכל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשָאַמר ְלֹמֶשה, ֲאָבל 

ֶּנֶאְמרּו ְלֹמֶשה ֵהיָכן הּוא ָרמּוז ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ֶׁשְּיַיְּׁשבּו ַהֲהָלכֹות ׁשֶ 
ֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוָלֶזה ִתְמָצא ָּבאּו ַהַּתָּנִאים ְוִחְּברּו ּתֹוַרת ְּבִסיַני ְוַהּסֹודֹות ְוַהְּדָרׁשֹות ֻּכָּלן ִיְּתנּו ָלֶהם ָמקֹום ַּבּת

ִמיָמה ֶׁשִּבְכָתב, ֹּכֲהִנים ְוִסְפִרי ְוכּו', ְוָכל ְּדָרָׁשָתם ַּבְּכתּוִבים ֵאיָנם ֶאָּלא ַעל ִּפי ַהֲהָלכֹות ְוִהְלִּביׁשּום ְּבתֹוַרת ה' ּתְ 
ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְּבנֵי ּתֹוָרה ְלַדֵּיק ַהִּמְקָראֹות ּוְלַיְּׁשָבם ַעל ִּפי ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשֵהם ּתֹוָרה  ְוַאֲחֵריֶהם ְוַעד ַהּיֹום זֹו ִהיא

י ֶׁשִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ֲעֵמלֵ ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש רֹוִאים מֵ  ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתֹוָרה ַהִּנְקֵראת ֶאֶרץ ַהַחִּיים.
ֵאי הּוא ִנְרָמז ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ּתֹוָרה ִהיא ִלְמֹצא ָמקֹור ְלָכל ָּדָבר ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֵּבין ֲהָלָכה, ֵּבין ָּדָבר ֶׁשל ְּדרּוׁש אֹו ֶׁשל סֹוד, 

, ִּכי חּוץ ִמֶּזה ֵאין ׁשּום ָּדָבר ָחָדׁש, ֵּכיָון ֶׁשַהֹּכל ּתֹוָרהְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעֵמֵלי  ְוַרק ֶזה ִנְקָרא ְלַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה
א ֶנֱאַמר ָּבעֹוָלם, הקב"ה לֹוֵקַח ֶאת ֲאִמִּתי ּתֹוָרה ִחּדּוׁש ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַחֵּדׁש   (הקדמה ד:) ְּכָבר ִנְמַסר ְלֹמֶשה ְּבִסיַני. ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר ֶׁשֲעַדִין 

א ִנַּתן ָלנּו קֹו, ְוָׂשם ְּבִכְתרֹו, ּובֹוֵרא ִמֶּמּנּו ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים. ַהִחּדּוׁש ּוְמַנְּׁש  ּוֵמַאַחר ֶׁשְּבִעְנָיֵני ֲהָלכֹות ַהִּנְדָרִׁשים ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ִמּדֹות ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת ָּבֶהם, ְוַגם ַהְמַפְלְּפִלים ִלְדֹרש, ְוַרק ֲחַז"ל ָּדְרׁשּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִמּתֹו ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶּדֶר י"ג 

ַרת ַהְּפָׁשט, ָקֶׁשה לֹוַמר ְּדַבר ַּבָחְכָמה ְלִפי ַהֶּדֶר ַהְמֻקֶּבֶלת, ַאף ִאם זֹוִכים ְלַכֵּון ָלֱאֶמת, ַאֲחֵרי ֶׁשַאְלֵפי ָׁשִנים ָעְסקּו ְיהּוִדים ְּבתוֹ 

   מּוָבא



א ֶנֱאַמר ַאף ַּפַעם ָּבעֹוָלם ְּבֶמֶׁש ַאְלֵפי ָׁשִנים, ֵמִאיָד ְּבתֹוַרת ָהֶרֶמז ְוַהְּדרּוׁש ְוַהּסֹוד, ַהְר ִחּדּוׁש ֲאִמִּתי ַּבְּפָׁשט ׁשֶ  ֵּבה יֹוֵתר ַקל ֲעַדִין 
ֵּסֶפר ַהֹּזַהר ִהְתַּגָּלה ָּבעֹוָלם ַרק ְּבסֹוף ְּתקּוַפת , ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהַּמֲעלֹות ַהִּנְזָּכרֹות, ּוִּבְפָרט ׁשֶ ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתבְלַחֵּדׁש ְוִלְמֹצא ָלֶהם ָמקֹור 

א ָעְסקּו ּבֹו ַרִּבים ְּכמֹו ַּבְּפָׁשט, ּוִּבְפָרט ְּבִקּׁשּור ַהְּפָׁשט ַלּסוֹ  ד ֶּדֶר ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז, ַעל ֵּכן ִמי ָהִראׁשֹוִנים, ְוַגם ַאַחר ֶׁשִהְתַּגָּלה, 
ֵּדׁש ַּבּתֹוָרה, ַיֲעֹסק ל ַהַּמֲעלֹות ַהִּנְזָּכרֹות, ְוִלְהיֹות ֵמֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ֶׁשָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש ִּדֵּבר ֲעֵליֶהם, ְוִלְזּכֹות ְלחַ ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלכָ 

ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו  ּו ֶׁשִהְׁשִקיעּו ָּבֶזה ָראּו ֵּפירֹות ִנְפָלִאים.ְּבִלּמּוִדים ֵאּלּו ְוִיְזֶּכה ְלִחּדּוִׁשים ֲאִמִּתִּיים. ּוְכִפי ֶׁשַהִּנָּסיֹון מּוָכח ֶׁשָּכל ֵאּל
 ִחּדּוׁשְוֵכן  ִמְקצֹוַע ָהֶרֶמז ְמַחֵּבר ֵּבין ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְלֵבין ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. (בפירושו על 'אדרת אליהו' לגר"א)ֵמָהרי"א ֶחֶבר 

, ֶׁשְּמַפֵּׁשר ְּפָׁשָרההּוא ִמְּלׁשֹון  ֵּפרּוׁשֲאִמִּתי הּוא ַהִּׁשּדּו ֵּבין ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְלֵבין ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוֵכן  , ִּכי ִחּדּוׁשִׁשּדּו ְמַרֵּמז ַעל
ַמִים ַחִּיים ֶׁשל  ְּבֵארהּוא ִמְּלׁשֹון  אּורּבֵ ֵּבין ְׁשֵני ְצָדִדים ּוְמַחְּבָרם, ְוַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהּתֹוָרה הּוא ֶדֶר ִחּבּור ֲחָלֶקיָה. ְוֵכן 

ַּנֲעָׂשה ּׁשֶ ה מַ ּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוהָהָיה ּׁשֶ ה מַ " (קהלת א, ט)ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ֶׁשִּמָּׁשם ַמִּגיִעים ַלֵּבאּור ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה
ְוִחּדּוִׁשים ַּבּתֹוָרה, ִּכי ַהֹּכל  ֵאין ָחָדׁשַהְמַסֵּמל ֶאת ּתֹוַרת ַהְּפָׁשט  ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁשַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש" ַהְיינּו ּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ה

ָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ְּבִחּבּור ֲאָבל ִאם ְמַחְּבִרים ֶאת ַהְּלַמָּטה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש, ִעם ַהְלַמעְ  "ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה",ְּבִסיַני. ּו ֹמֶשהִנַּתן לְ 
ֹוְמָרם, ַּכָּידּוַע ֶׁשַּבַעל ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה, ֶיְׁשָנם ִחּדּוִׁשים ֲחָדִׁשים ַּבּתֹוָרה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשַהְּדָבִרים ְראּוִיים ְלא

, ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֶּגֶׁש"רְּכִמְנַין  תק"גְוכּו', ְוָלֵכן הּוא ִנְפַטר ִּבְׁשַנת ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש ָעַמל ְלַחֵּבר ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹוד 
 ֶּייסנַ אֹוִתּיֹות  ִּסיַניְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ׁשֶ . ּתֹוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא 'ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ָעָטר' ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות. ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ׁשֶ  ֶּגֶׁשר

ְוַרק ַּבּתֹוָרה ֶׁשִהיא  "ֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש", ְלַרֵּמז ֶׁשִּמִּסיַני ָזִכינּו ַלְּמִציאּות ֶׁשל ֲחָדׁשֹות ָּבעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ֲחָדׁשֹותֶׁשֵּפרּוׁשֹו 
  ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ֵיׁש ָחָדׁש.

ִקי ִצּטּוט ִמִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ר' מֹ  ֶשה ַׁשִּפיָרא שליט"א ֶׁשַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת ָהאֹור ָהֱא
ָהַרְמַּב"ן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַמְתִחיל ְלָבֵאר (הובא בתחילת ספר 'שבטי נחלתך'). ֶשִּמְסַּתֵּתר ְּבָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי. 

ּתֹוַרת ֱאֶמת. ֵני ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא ּפֹוֵתַח ִּבְלׁשֹון 'ְוַעל ֶּדֶר ָהֱאֶמת' ְוֶזה ָּתמּוַּה ְמֹאד ֲהֵרי ָּכל ַהּתֹוָרה ִהיא ִעְניְ 
ה ֶּׁשִּנְסָּתר ַּבּתֹוָרה 'ַעל ֶּדֶר ָהֱאֶמת' ָהָאמּור ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ָּבאּו ְלַגּלֹות ֶאת ֹעֶמק מַ 

ְבֵרי ּתֹוָרה ֵאּלּו ּוַבְּבִריָאה, ּוְלַהְראֹות ֵאי ַּגם ַהְּמִציאּות ַהַּגְׁשִמית ָהְרחֹוָקה ְוַהְּׁשֵפָלה ְמַגָּלה ְּכבֹוד ָׁשַמִים. ָלֵכן ּדִ 
ָתם ְלַגּלֹות ַמה ֶּׁשִּנְסָּתר ָּבעֹוָלם. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה.  ַּכָּכתּוב "ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר". ְקרּוִיים ִנְסָּתר, ֵּכיָון ֶׁשַּכָּונָ

"ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה ֵהִניס ְוֵכן מּוָבא ֵמָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוְצק זצ"ל ַעל ַהָּפסּוק  ֹוד.סָצא יָ  ִיןיַ ְכַנס נִ "ת ר ַנֶּיי"סׁשֶ 
א ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ה'"ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבּתִ  "ָיֵרא ֶאת ְּדַבר ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ֵהֶפ מִ  ים: ַוֲאֶׁשר 

א ָׂשם ִלּבֹו"הּוא ֶזה ׁשֶ  ה'"   ְלַמה ֶּׁשּקֹוֵרה ָּבעֹוָלם ְלָהִבין ִּבְמאֹוָרעֹות ָהעֹוָלם ְוָלִׂשים ֵלב ַמה ה' ְמַרֵּמז ָלנּו ָבֶהם. "
  

ת ְׁשָקִלים ִהיא ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ָּכל ַהד' ַּפְרִׁשּיֹות, ָלֵכן ָּפָרׁשַ 
  ִהיא חֹוֶזֶרת ִעם ָּכל ַהד' ַּפְרִׁשּיֹות.

א ִּתְׁשָּכח" (דברים כה, יט)  ַמְקֶׁשה ַמּדּועַ  (פורים ע' רנז)'ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן'  ְּבֵסֶפר "ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים 
ְוִכי ֵיׁש ֻאָּמה ֶׁשֵאיָנּה ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהּתֹוָרה רֹוֶמֶזת ֶׁשַהִּמְלָחָמה  "ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים"ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת 

ְיֵדי ֶׁשַּמְחִּדיר ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה. ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז  , ָּבִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשל ָהָאָדם ַעלַּתַחת ַהָּׁשַמִיםַּבֲעָמֵלק ִהיא ְּבתֹו ַהֶּטַבע 

   ְוָנִביא

  ָּכתּוב 



 ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים, ֶׁשָּצִרי ָלַקַחת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש "ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד" (בראשית א, ח)ַּבָּכתּוב 
ה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, אֹו ב' ִּתְמחֶ . ְוֵכן ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָהְיָתה ִּבְׁשַנת ב' ֲאָלִפים ָמקֹום ֶאָחדִּבְבִחיַנת  ְלַקֵּׁשר ֶאת ַהֹּכל ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא

ְלָחָמה ַלה' ְּבֵׁשם מהר"ח ֵמַאְנַטְנָיע ֶׁשַהָּכתּוב "מִ  (ע' קלג)'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'  ְּבֵסֶפרת ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ְוֵכן מּוָבא ִמַּתחַ ֲאָלִפים 
א ְלכּות מַ ֹול ער"ת ֲעָמֵל"ק ". ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֶמעְנְדל ֶקעִסין שליט"א ׁשֶ לָ ָּתר ַּבּמֻ ְצְמ עַ ֵּדׁש קַ " נֹוָטִריקֹון "ַּבֲעָמֵלק

  , ְוֵאינֹו ַמְסִּכים ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ֵּתֵרד ַלַּמְלכּות.ֵּבל. ַּדֲעָמֵלק ִמְתַנֵּגד ְלהֹוָרַדת ַהְּקֻדָּׁשה ְלַמָּטה ְלאֹוִתּיֹות ו"ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"הקִ 
ְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ִהְתַלֵּבׁש ְּבתֹו ְּדָלֵכן ַהִּמְלָחָמה ְוַהִּנָּצחֹון ַעל ֲעָמֵלק ִהְתַלְּבׁשּו ְּבתֹו ַהֶּטַבע ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבֵנס ּפּוִרים ֶׁשַהְּלמַ 

ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע ַּבֲעָמֵלק ָהְיָתה ִמְלָחָמה ַּגְׁשִמית ִּכְפׁשּוטֹו, ֶׁשַהְּלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ִהְתַלֵּבׁש ְּבתֹו ַהֶּטַבע.  ַהֶּטַבע. ְוֵכן ִמְלֶחֶמת
ְבתֹו ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ַעל ְיֵדי ְׁשָאר ַהִּמְלָחמֹות ַּבֲעָמֵלק ְּכמֹו ִמְלֶחֶמת ָׁשאּול ֶנֶגד ֲאָגג, ִלְרֹמז ֶׁשֶאת ֲעָמֵלק ְמַנְּצִחים ְּבתֹו ַהֶּטַבע ּו

א ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְּבתֹו ַהֶּטַבע, ֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ַוֲעָמֵלק, ּוִמּׁשָ  ם ֵהם ִנְלָחִמים. ְּדֶנֶגד ֵיֶצר ָהָרע 
א עֹוְזִרים ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶאָּלא ָצִרי  ָלֶרֶדת ְלתֹו ַהֶּטַבע ְלִהָּלֵחם ּבֹו. ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשה' ָעָׂשה ְּבִמְצַרִים 

ֶּטַבע. ְּדָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּבתֹו הַ ָמְנעּו ֵמֲעָמֵלק ָלבֹוא ּוְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים, ִלְרֹמז ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ֵמִבין ַרק ִמְלָחָמה 
ִמּתֹו ִהְתַקְּדׁשּות, ְמַנְּצִחים ֶאת ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ְוַהִּמְלָחָמה ֶנְגָּדם ִהיא ְּבָכל ְּפֻעָּלה ּוְפֻעָּלה ֶׁשעֹוִׂשים. ִאם עֹוִׂשים ַעל ִּפי ּתֹוָרה ּו

  ֶאת ַהֶּטַבע. ֶׁשְמַסֵּמל ֶׁשַבעְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲאַגגֲעָמֵלק. ְוֵכן 
"ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה  (דברים כה, טו)ְּדָלֵכן ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ְזִכיַרת ֲעָמֵלק ְלָפָרַׁשת ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה, 

ִאם ָרִאיָת ּדֹור ֶׁשִּמּדֹוָתיו ֶׁשֶקר  (תנחומא תצא ח)ְדָרׁש ִלְרֹמז ֶׁשַּבָּדָבר ַהֶּזה ְמַנְּצִחים ֶאת ֲעָמֵלק. ּוְמֻרָּמז ַּבּמִ  ְוגֹו'", ּלָ 
 א ִיְהֶיה לְ ַּדע ֶׁשַהַּמְלכּות ִמְתָּגָרה ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ְוכּו', ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ַאף ֹמֶשה ְרָמָזּה ָלֶהם ַּבּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר "

   ֲעָמֵלק". כֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לְ ֶאֶבן ָוָאֶבן" ַמה ְּכִתיב ַאֲחָריו "זָ  ְּבִכיסְ 
(ילקוט ַּבִּמְדָרׁש ָבא הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשֵּנס ּפּוִרים ָהָיה ִנָּצחֹון ֶׁשל ַהָּממֹון ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ַהָּממֹון ִּדְקִלָּפה. ַּכּמּו

הּוא ֶׁשָעִתיד ָהָמן ִלְׁשֹקל ְׁשָקִלים ַעל  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני אסתר תתרנד)
ְוֵכן מּוָבא ַּבַּמֲהָר"ל  ִהְקִּדים ִׁשְקֵליֶהם ִלְׁשָקָליו, ַהְיינּו ִּדְכִתיב ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר ַמְׁשִמיִעין ַעל ַהְּׁשָקִלים. ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיכָ 
 ת ְׁשָקִלים ְלָפָרַׁשת ָזכֹור, ִּבְגַלל ֶׁשִּמְצַות ַהְּׁשָקִלים נֹוֶתֶנת ֶאת ַהֹּכַח ְלָפָרַׁשת ָזכֹור ְוִלְמִחַּית ֲעָמֵלק.ֶׁשַּמְקִּדיִמין ָּפָרׁשַ  ('אור חדש' קלט)

  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּקּדּוׁש ַהֹחֶמר נֹוֵתן ֶאת ַהֹּכַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֲעָמֵלק. 
ִאים ְּבֵחֶלק ֵמַהָּׁשִנים ֶׁשָּפָרַׁשת ָזכֹור קֹוְרִאים ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ּוִבְקִריַאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַׁשָּבת הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשרוֹ 

 ת ְׁשָקִליםָּפָרׁשַ ּוב ֶאת ְּבִמְנָחה קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא ַעד ֵׁשִני ֶׁשִהיא ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים, ְוֵכן ְּבָפָרַׁשת ָּפָרה קֹוְרִאים ׁש
. ְוֵכן ְּבָפָרַׁשת ַהחֹוֶדׁש ֶׁשּקֹוְרִאים ַוַּיְקֵהל ְּפקּוֵדי ׁשּוב קֹוְרִאים ַעל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִּבְתִחיַלת ִּכי ִתָּׂשאִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה ָהְרִגיָלה ֶׁשל 

אן ֶרֶמז ֶׁשָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים ִהיא ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ָּכל ַהד' ַּפְרִׁשּיֹות, ָלֵכן ִהיא ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ֶׁשָּקנּו ֶאת ָהֲאָדִנים ִמַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל. ְוֵיׁש ּכָ 
ְּפָעִמים קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ג' ְזַמן ַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל, ִּכי  1290 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶקלְּפָעִמים ג' חֹוֶזֶרת ִעם ָּכל ַהד' ַּפְרִׁשּיֹות. ְוֵכן 

ְלַהִּגיַע ְלֶהְמֵׁש ַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל  45 ְּבִגיַמְטִרָּיאְּגאּוָלה ַעְצָמּה. ְוָהְרִביִעית יֹוֵצאת ְּבָפָרַׁשת ַהחֹוֶדׁש ֶׁשַּמְתִחיל ֹחֶדׁש הַ  יםְׁשָקלִ 
. ְוָלֵכן ְּבָפָרַׁשת ַהֹחֶדׁש קֹוְרִאים ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו ֶׁשהּוא ַהֵּקץ ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּנְרָמז ְּבָפָרַׁשת ַהחֹוֶדׁש 1335ְלַהִּגיַע לְ  1290ַעל  45ֶׁשּמֹוִסיף 

"ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות  (שמות לח, כח)ִעם ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֶׁשהּוא ְּכָבר ַהָּׁשָלב ַהָּבא. ְוֵכן ַהָּפסּוק ָׁשם ִּבְתִחיַלת ַהָּפָרָׁשה 
 ָזכֹורוְ ְׁשָקִלים  ְמַרֵּמז ַעל ַהֵּקץ ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֵקץ ַהְּגֻאָּלה'. ְוֵכן ַּפְרִׁשּיֹות ים"ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּודִ 

ּפּוִרים ֶׁשהּוא ִּכי ַהֲהָכָנה ְלפּוִרים ִהיא ֲהָכָנה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְּכמֹו ַהֲהָכָנה ְליֹום ַהּכִ  ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִּנְקָראֹות ִלְפֵני ּפּוִרים ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיא
. ִּכי ָאז ָאנּו ְּכָבר ַאֲחֵרי ּפּוִרים ֶׁשָּזִכינּו ְלַקָּבַלת ּתֹוָרהִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּפָרה ַהחֹוֶדׁש ְּכפּוִרים. ּוֵמִאיָד ַּפְרִׁשּיֹות

ר ַרִּבי ָאבּון ַאף ַּבָּפָרָׁשה ַהֹּזאת ֶנֱאַמר ָּבּה ג' ְּתרּומֹות ַמֲחִצית ָאמַ  (שקלים ב.) ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה. ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי

  ִנְרֶאה 

  ִנְרֶאה 

  ְוהֹוִסיף 

  ְוהֹוִסיף 



ְּבָפָרַׁשת ְׁשָקִלים,  ְּתרּוָמהְּפָעִמים ְלׁשֹון  ג' ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁשַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה' ִיֵּתן ְּתרּוַמת ה' ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ה'. 
  .ֶׁשֶקלְּפָעִמים  ג'ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל 

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון ְּבֵׁשם ר' יֹוָחָנן (במדב"ר יב, ג) ָבֶהם, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש  ִנְתַקָּׁשה ְּבַפְרִׁשּיֹות ֵאּלּו ָמִצינּו ֶׁשֹּמֶׁשה
נּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו" ָאַמר ֹמֶׁשה ִמי ג' ְּדָבִרים ָׁשַמע ֹמֶׁשה ִמן הקב"ה ְוִהְרִּתיַע ַלֲאחֹוָריו, ֵּכיָון ֶׁשָאַמר לֹו "ְוָנתְ 

ה לֹו ְלֹמֶׁשה יּוַכל ִלֵּתן ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו, ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ָנַטל הקב"ה ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוֶהְרָא
ָׁשה ְּדָבִרים ָהיּו ָקִׁשים לֹו ְלֹמֶׁשה ַעד  (מנחות כט.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  "ֶזה ִיְּתנּו" ָּכֶזה ִיְּתנּו. ָּתָנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְׁש

"ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ֶׁשֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֶאְצַּבע, ְוֵאּלּו ֵהן, ְמנֹוָרה, ְוֹראׁש ֹחֶדׁש, ּוְׁשָרִצים. ְמנֹוָרה ִּדְכִתיב 
ִתיב "ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים". ְׁשָרִצים ִּדְכִתיב "ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא". ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַהְּמֹנָרה". ֹראׁש ֹחֶדׁש ִּדכְ 

ִנְתַקָּׁשה ַּבְּׁשָקִלים, ּוַבְּׁשָרִצים ְורֹוִאים ֶׁשֹּמֶׁשה ַאף ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ִּדְכִתיב "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל ַהִּמְזֵּבח". 
ִנְמָצא ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ֶׁשִהיא ַׁשָּבת  ְׁשִחיָטה. ְוֵכן ַהָּפסּוק ַעל ַהֹּקִׁשי ְּבִהְלכֹות ָּפָרהִרים ְלִעְנָיֵני ֻטְמָאה ְוֳטָהָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ֶׁשְּקׁשּו
ל, ֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשָּכל ַהד' ֶׁשקֶ ּור ִעם ֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ּוי ָקׁשִקּׁשְוֵכיָון ֶׁשֹּׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות  ַהֹחֶדׁש.. ְוֵכן ֹמֶׁשה ִנְתַקָּׁשה ְּבָפָרַׁשת ָזכֹור

  . ְׁשָקִליםַּפְרִׁשּיֹות ְקׁשּורֹות ְלָפָרַׁשת 
ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו  ֶׁשֶקל, ְּבִגיַמְטִרָּיאֶנֶפׁש ְּבִחיַנת ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ְיהֹוֻׁשַע א. שליט"א ֶׁשִּמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְקׁשּוָרה ִעם 

ְוֵכן ֱאִליֶעֶזר ָׂשם ֶאת ַהֶּנֶזם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַעל ָהַאף ֶׁשל ִרְבָקה, ְוָהַאף  "ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם".ְּבִמְצָוה זֹו 
  ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ִחּיּוָתם ִמֶּמּנּו. ִּכי ִמֶּמּנּו ִחּיּות ָהָאָדם. ְוֶנֶפׁש ִהיא ָּבִסיס ֶׁשָּקׁשּור ְלֻכָּלם ֶּנֶפׁשָקׁשּור ִעם הַ 

". (דברים כה, יח) " ְלׁשֹון קֹור ְוחֹום ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י  "ֲאֶׁשר ָקְר ַּבֶּדֶר ַוְיַזֵּנב ְּב ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי "ֲאֶׁשר ָקְר
 " . "ַוְיַזֵּנב ְּב ְורֹוִאים ֶׁשַהֹּקר הּוא ֵחֶלק  ַמַּכת ָזָנב חֹוֵת ִמילֹות ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה.ִצֶּנְנ ְוִהְפִׁשיְר ִמְרִתיָחְת
"ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו", ֵאין ָקָרהּו  (ילקוט אסתר תתרנו)ֵמַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ֲעָמֵלק, ְוָצִרי ֵּבאּור. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

". ֶאָּלא ֲעמָ  ֹמה' ֵלק ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲאֶׁשר ָקְר ַּבֶּדֶר אֹוִתּיֹות  "ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה"ּו" (פורים)ּוְב'ִתְפֶאֶרת ְׁש
ַצד ָהַרע, ָלעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַּׁשָּי ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ַהְמַסְּמלֹות ֶאת  ק"רּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֹׁשֶרׁש ֲעָמֵלק מֹוִריד ֶאת ְּבִחיַנת הַ ק"ר ו"ה. 
. ְצָדָק"ה, ֵהן ָקָרה"ּוֶׁשל ֵׁשם הוי"ה ּופֹוֵגם אֹוָתם. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני  ו"הְלאֹוִתּיֹות 

 ָקָרה"ּוֵמִאיָד ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי  מֹון ַהַּגְׁשִמי, מֹוָחה ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהָּקָרהּו ֶׁשל ֲעָמֵלק.ֶׁשִּמְצַות ְצָדָקה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּבּמָ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 
ֶׁשָּבא ַיֲעֹקב ְלַקֵּבל ְוֵכן ּכְ . ַהְיינּו ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ָהָמן ַוֲעָמֵלק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלֶזֶרׁש. ו' ֶזֶר"ׁשַהְיינּו ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמָּקָרה"ּו, ֵהן 

"ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה  (בראשית כז, כ)ֶאת ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ִמִּיְצָחק, ְוָלַקַחת ְּבִמְרָמה ֶאת ַהְּבָרָכה ֵמֵעָׂשו ַוֲעָמֵלק, ָּכתּוב 
ֶהי ְלָפָני".  ִהְקָרהִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְּבִני ַוֹּיאֶמר ִּכי  ֶׁשל ֵעָׂשו, ְולֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ְּכֵדי  ָּקָרהּוַיֲעֹקב ָרַמז ֶׁשהּוא ִנְלָחם ּבַ ה' ֱא

  ְלַקֵּדׁש ֶאת ֶזה, ְוִלְמחֹות ֶאת ֲעָמֵלק. 
ְמַרֵּמז ַעל הקב"ה, ָנַתן ְלָהָמן ֶאת , ַהֶּמֶל הַ "ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון לָ  "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמלֶ  (אסתר ג, יא)ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב 

ֶׁשֲעִׁשירּות ָּבָאה ָלָאָדם ֵמַהֶּמֶל ָזֵקן (יתרו סז:) ַהְּׁשִליָטה ְּבִעְנְיֵני ַהָּממֹון ִּבְפָרט, ּוָבִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ִּבְכָלל. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבֹּזַהר 
". ְוֵכן סֶ ן ַהּכֶ מָ  ְלהָ לֶ ֶמר ַהּמֶ א"ַוּיֹ  ְמֻרָּמז ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבָּכתּוב ֵא"לַסּמָ ְוֵכן  ּוְכִסיל ֶׁשהּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע.  ְּבִגיַמְטִרָּיאִּכָּכר ף ָנתּון ָל

, "ִכַּכר ֶלֶחם" ' לז, כא)(ירמי, ְוֵכן "ִּכַּכר ַהֶּכֶסף" (שמות לח, כז)ְּדִכָּכר הּוא ֵׁשם ֶׁשל ָממֹון ְוַגם ֵׁשם ֶׁשל ֶלֶחם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֲעָמֵלק
ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאָּגָרא ְּדַכָּלה'  ָהָמן.א ֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ַנֲהמָ ַּבֲאָרִמית ֶלֶחם ְּדִבְדָבִרים ֵאּלּו ֶנֱאָחז ֲעָמֵלק ְוָׁשם ַהִּמְלָחָמה ֶנְגּדֹו. ְוֵכן 

. ִּכַּכר ֶלֶחםרה"ג ר' ַאֶלְּכַסְנֶּדר פֹוֶגל שליט"א ֶׁשָהָמן ִנְמַּכר ְלֶעֶבד ְלָמְרֳּדַכי ֲעבּור . ְוהֹוִסיף הַׂשר ָהאֹוִפיםֶׁשָהָמן ָהָיה ִּגְלּגּול  (קיג:)
ִרים , ְוָלֵכן ָּכתּוב ְּבֵנס ּפּוָׁשָל"לְסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות  ִּכָּכ"ר". ְוֵכן אֹוִתּיֹות ַּבֶּדרֶ  ָקְר  ר"ֲאׁשֶ  (דברים כה, יח)ס"ת ַהָּכתּוב  ִּכָּכ"רְוֵכן 

   "ּוְׁשָלָלם ָלֹבז".

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

   ָּכתּוב

  ְוֵכן 



ֲאִני ְוַעִּמי" ְוָלֵכן ַהִּנָּצחֹון ָהָיה ִּביֵדי ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ֶׁשְּבָיָדם ֹׁשֶרׁש  ִנְמַּכְרנּו"ִּכי  (אסתר ז, ד)ְּגֵזַרת ָהָמן ָהְיָתה ֶּדֶר ָממֹון, ַּכָּכתּוב 
. ְוֵכן ִאיְסְּתָרא ְמַרֶּמֶזת ַעל ַמְטֵּבַע ַהְמַׁשֵּמׁש ְלִמְסָחר, ֶאְסֵּתר, וְ ָמַכרי אֹוִתּיֹות כַ ּדֳ ָמְר ּבְ ַהָּממֹון ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים 
" ֶזה ָדנִ  (מגילה טו.), ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ָחַתַעל ֵשם  ֲהָתָּדִנֵּיאל ֶׁשִּקֵּׁשר ֵּבין ָמְרֳּדַכי ְלֶאְסֵּתר ִנְקָרא  ֵּיאל. ְוָלָּמה ָאַמר ַרב, "ֲהָת

" ֶׁשֲחָתכּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו. ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר, ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו הּוא ֵׁשם ָקדֹוׁש חת"ך . וְ ִנְקָרא ְׁשמֹו "ֲהָת
 אוֹ ֶקַמח  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנַצחָהָמן ָהָיה ַעל ְיֵדי ְסִפיַרת ַהֶּנַצח, וְ ֶׁשַהִּנָּצחֹון ַעל  (תיקונים קמח:)ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

ֵנס אֹוִתּיֹות  ַּפְרָנָסהְוֵכן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ָלעֹוָלם, ִּכי ֶנַצח הּוא סֹוף ַקו ַהָּיִמין ְלַמָּטה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶחֶסד.  ֶּפַסח
ָמְרֳּדַכי ֶׁשִּנְּסָתה ִלְפֹּגם ֶאת ַהַּפְרָנָסה. ְוֵכן  ָּפַר"סֶׁשִּבְזכּות ֵנס ּפּוִרים ָזִכינּו ְלַפְרָנָסה ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשִּנְּצָחה ֶאת ְקִלַּפת , ְלַרֵּמז ּפּור

,אֹוִתּיֹות  ָמְרֳּדַכי, ַהְמַסְּמִלים ַּפְרָנָסה. ְוֵכן ֶיֶר" ָּד"םאֹוִתּיֹות  ְּכִתיב "ַהּנֹוֵתן ַּבָּים  (שה"ש עה:)ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ּוָמִצינּו ָי"ם ֶּדֶר"
, ָהָיה יֹוֵרד ּוָבא ַהַּטל ֵמֹראׁשֹו ֶׁשל הקב"ה, ְוָכל ִׂשְמָחה, ְוכָ  ל טּוב, ְוָכל ָּדֶר ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבה". ּוְבאֹותֹו ֶּדֶר

 ָמְרֳּדַכי  . ְוֵכןם ְנִתיָבה"ֻהְכַׁשר ַעל ְיֵדי ָמְרֳּדַכי ִנְרָמז ַּבָּפסּוק "ּוְבַמִים ַעִּזיׁשֶ  ֵּבי"ת ָהָמ"ןְוֵכן  ָרצֹון, ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶר ָהָיה ָבא.
  ".ֶּדרֶ ְר ּבַ . ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָרִכים ַּבחּוץ ִּבְמקֹום ְׁשִליַטת ֲעָמֵלק, ְוָלֵכן ָהָיה לֹו ַהֹּכַח ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק "ֲאֶׁשר קָ ְּדָרִכיםאֹוִתּיֹות 

", ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר ְקָרֲא ַמָּמׁש, ֶמה ָעָׂשה ֲעָמֵלק ָעַמד ְוָיַרד ָלַאְרִכּיֹון (תנחומא תצא ט) ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  "ֲאֶׁשר ָקְר
ֵבִנים, ְוָעַמד לֹו חּוץ ֶלָעָנן ֶׁשל ִמְצַרִים ְוָנַטל טּומּוֵסיהֹון ֶׁשל ְׁשָבִטים ֶׁשָהָיה ְׁשָמם ָחקּוק ֲעֵליֶהם ְּבַמְתֹּכֶנת ַהּלְ 

יָון ֶׁשָהיּו יֹוְצִאין ְוָהָיה קֹוֵרא ָלֶהם ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ּפּוקּו ְּדַאָּנא ֲאֵחיכֹון ּוָבִעיָנן ְלֶמְעַּבד ִעְּמכֹון ְּפַרְקַמְטָיא, ּכֵ 
  ר.רֹוִאים ֶׁשֲעָמֵלק ָהָיה ְמַפֶּתה ֶדֶר ִמְסחָ  ָהיּו הֹוְרִגין אֹוָתן.

ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְזכּות ֵנס ּפּוִרים ָזִכינּו ְלַפְרָנָסה ִּדְקֻדָּׁשה. ְוֵכן מּוָבא  ,ְנָכִסיםֵהם אֹוִתּיֹות  ְנָסִכיםּפּוִרים ְּבסֹוד ַיִין ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְקָרא 
"ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק  (שמות יז, יד)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ֶּתהִמׁשְ ּו, ִמְׁשֶּתהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהָמןֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ְׁשֶטְרן זצ"ל ׁשֶ 

  .ְמָלאָכההּוא ַגם ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהָמןָמִים". ְוָנִביא ׁשֶ ַהּׁשָ ַחת ִמּתַ 
ִלְרֹמז ֶׁשְּבַמֲאֶפה ֶזה ֲעַדִין ֵיׁש ְלָהָמן ֲאִחיָזה. ְוֵכן  ָאְזֵני ָהָמןְּדָלֵכן ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ִלְקֹרא ַלַּמֲאֶפה ֶׁשאֹוִפים ִלְכבֹוד ּפּוִרים ְּבֵׁשם 

'סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש' ְלָהַרב  ְּבֵסֶפרֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִּכיס ָהָמן, ּוְמַרֵּמז ַעל ִּכיס ֶׁשל ָמעֹות. ְוֵכן מּוָבא  ָהָמן ַטאׁש,ְּבִאיִדיׁש ִנְקָרא 
ִנְרָמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ָהָמן  ָממֹוןְוֵכן  ָהָמן.ְוכּו' הּוא ִמְּלׁשֹון  ַמִני, ְמָניֹותאֹו ְּבַלַע"ז  ָממֹוןָּלה ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהּמִ  )68(ע' ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א 

הּוא  עֶׁשרן ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא ֲעָמֵלק. ְוכֵ ֵעָׂשו ְּבא"ט ב"ח  ֹּדָל"ר. ְוֵכן ָסָטןאֹוִתּיֹות  ֶסְנטוְ  ֲעָמֵלקְּבִגיַמְטִרָּיא  ּדֹוָלרְוֵכן ן. כָ ְממּו
הּוא  ֶׁשֶק"ל ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְּקִלּפֹות. ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות ָמֶותֵיׁש אֹוִתּיֹות  ֹותעמָ  . ְוֵכן ְּבתֹו ֵּתַבתָרָׁשעאֹוִתּיֹות 

. ִּכי ָדִוד הּוא ָהַאְדמֹוִני םְוַקּיָ  יֵאל חַ רָ  ִיׂשְ לֶ ִוד מֶ דָ ּוְׁשִליִׁשית ּבְ  ִנְרָמִזים ְּבאֹות ִראׁשֹוָנה ְׁשִנָּיה ּדֹוָלִרי"ם. ְוֵכן ָר"ע ְּכִמְנַין 270
ִנְמָצאֹות ְּבִמּלּוי  ָממֹו"ןֹוִתּיֹות ִדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְכִניַע ֶאת ֲעָמֵלק ֶׁשֵהם ָהַאְדמֹוִני ִדְקִלָּפה. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ָּדִויד ַהָּנה שליט"א ֶׁשא

  , ְּכִפי ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשַּמְדִּפיִסים ָממֹון ַעל ַּדִּפים.ַדֵּפ"י. ְוִנְׁשֲארּו אֹוִתּיֹות ֹו"ףקֶמ"ד לָ  "םמֶ ִי"ן ֶׁשֵהן עַ  ֲעָמֵל"קּיֹות ָהאֹותִ 
ְּמַסֵּמל ֶאת ֲעָמֵלק. ִּכי סֹוֵחר הּוא ׁשֶ  ְּכַנֲעִניִנְקָרא ַּבּתֹוָרה  ּסֹוֵחרׁשֶ  (תיקונים קלט: עם פרוש 'מתוק מדבש')ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ָחָדׁש 

ְוהּוא ְמֻסָּבב ַּבֵּיֶצר ָהַרע. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ֲאִחיָזה ְלַצד ָהַרע ַּבַּמֲעֶרֶכת ַהָּממֹוִנית ֶׁשל  ְסחֹור ְסחֹור,ְּכמֹו  ְמסֹוֵבבִמְּלׁשֹון 
 (ב"ר יז, ו),ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהָּׂשָטן, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש  ָסֶמ"עְלס שליט"א ֶׁשָהאֹות ָהעֹוָלם. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַמיְיזֶ 

ן ֶׁשִּיְצָחק ָרַמז ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֵּבֵר ֶאת ַיֲעֹקב ְבָדגָ  ִלְדָבֵרינּו ִּתיו". ּוְמֹבָארְסַמכְ "ְוָדָגן ְוִתירׁש  (בראשית כז, לז)ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב 
ּוְמֹבָאר  .ְלָנָחׁשֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות  (עמק ברכה ט)ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּפְרָנָסה, מּוָבא ַּב'ְּׁשָל"ה'  ֻׁשְלָחן ְוִתירֹוׁש, ֵיׁש ָׁשם ֲאִחיָזה ַלָּׂשָטן. ְוֵכן

  ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה ְּבֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה. 
ָּתֵני ָּתָנה ַקֵּמיּה ְּדַרב ֵׁשֶׁשת ָהרֹוֶאה ָנָחׁש ַּבֲחלֹום ַּפְרָנָסתֹו ְמזֶֻּמֶנת לֹו, ְנָׁשכֹו ִנְכְּפָלה לֹו  נז.) (ברכותַּבְּגָמָרא 

ָּפַעת ַהַּפְרָנָסה , ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָנָחׁש ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ָּבעֹוָלם, ְוֵכיָון ֶׁשַּבָּגלּות ַהְׁש ֲהָרגֹו ָאְבָדה ַּפְרָנָסתוֹ 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ִנְרֶאה 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 



ְּדֶזה ְמַרֵּמז לֹו ֶׁשַּמְכִריִחים ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  ָהרֹוֶאה ָנָחׁש ַּבֲחלֹום ַּפְרָנָסתֹו ְמזֶֻּמֶנת לֹו,ָנְפָלה ִּביֵדי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ָלֵכן 
ֹוֵתר ָחָזק ֵּבין ַהָּנָחׁש ָלָאָדם, ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשַהָּנָחׁש עֹוֵמד ְלִהְתַקֵּׁשר ִאּתֹו , ִּדְנִׁשיָכה ְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשר יְנָׁשכֹו ִנְכְּפָלה לוֹ ָלֵתת לֹו ַּפְרָנָסה. 

ָאְבָדה , ְּדִאם ָהָאָדם ָהַרג ֶאת ַהָּנָחׁש, ֲהֵרי ֵאין ַהְׁשָּפָעה, ּוִמֵּמיָלא ֲהָרגֹו ָאְבָדה ַּפְרָנָסתוֹ ְּבֶקֶׁשר ָחָזק, ּוְלַהְׁשִּפיַע לֹו ֶׁשַפע ָּגדֹול. 
ַהְרֵּב"ה ְּבא"ט ב"ח יֹוֵצא  נּו"ן ֵח"ת ִׁשי"ןְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ָנָח"ׁש . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ ְרָנָסתוֹ ּפַ 

   , ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמְצַות ְצָדָקה ַמְכִניָעה ֶאת ֹּכחֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש ֶׁשּׁשֹוֵלט ַעל ַהָּממֹון.ְצָדָק"ה
א ַהֳּקָדִׁשים, ֹקֶדׁש ַנחּום ְׁשמוֹ  ִנְקָרא ָלָּמה קד.) פסחים בגמרא זה וכעין כד: (מגילה ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי  ִהִּביט ֶׁש

 ִהִּביטּו א ַהְּקדֹוִׁשים ֵכןלָ  ַאֲחָרא, ַהִּסְטָרא ִּביֵדי ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵּכיָון ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו .ִמָּיָמיו ַמְטֵּבעַ  ְּבצּוַרת
ְכֶנֶגד ַמְלכּות  (א, יט)ְוֵכן מּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי מוהר"ן'  ַהַּגְׁשִמִּיים, ַלַּמְטְּבעֹות ִנְדָּבִקים ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ִּכי ַמְטֵּבַע, ְּבצּוַרת

ָמה ֶׁשָּכתּוב "ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק". ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, ִּכי ִּדְקֻדָּׁשה, ֵיׁש ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה, ַהְינּו ַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק, ּכְ 
ֹות" ְוכּו', ּוַמְלכּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, הּוא ְמַאֵּסף ָממֹון . ִּכי ֵמֲחַמת ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ְּבִחיַנת "ְמַאֵּסף ְלָכל ַהַּמֲחנ

א יֹוִציאּו ִּבְלעֹו ִמִּפי ו, ַהְינּו ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשֵּיׁש ֶאְצלֹו, ַעל ֵּכן הּוא ִמְתַּגֵּבר ּוְמַאֵּסף ָממֹון, ֶׁשהּוא ָיֵרא ֶׁש
  ֶׁשֵהם ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה. 

ְוָלֵכן  ָּדםִמְּלׁשֹון  ָּדִמים . ְּדָממֹון ִנְקָראַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב (תנחומא תצא ט)ַּבִּמְדָרׁש 
" ס"ת ל ּכָ  ּבְ  ב"ַוְיַזּנֵ  (דברים כה, יח). ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ֲעָמֵלק ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל הּוא ָּבא ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי

ְּבֶגְרַמִּנית, ּוְכֶׁשָהַרג ֶאת  ֶּכֶלבימ"ש ֵּפרּוׁשֹו  ִהיְטֶלרֹוֵרר ַהַּנאִצי ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּצׁשֶ שליט"א  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵריְיְסִקין. ְוֵכן ֶּכֶל"ב
. ְוהֹוִסיף הרה"ג ֶּכֶלבאֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו  ְּבלֹוְוֵכן ֵׁשם רֹוְפאֹו ֶׁשל ִהיְטֶלר ימ"ש ָהָיה  ַעְצמֹו ָנַתן הֹוָרָאה ַלֲהֹרג ַּגם ֶאת ַּכְלָּבתֹו ְוגּוֶריָה.

 ּוָיְדע א ׁשֶנפֶ  י"ְוַהְּכָלִבים ַעּזֵ  (ישעיה נו, יא)מֹוִפיעֹות ְּבס"ת ָיִחיד ַּבַּתַּנ" ַּבָּכתּוב  ׁשֹוָא"ה ֲאיּוָמ"השליט"א ֶׁשַהִּמִּלים ר' א. ה. 
ל ֵלב ְוַאְנֵׁשי ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין "ַהַּצִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם עַ ָהִבין" ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ ָּכתּוב  ּוָיְדע א םֹרִעי הְוֵהּמָ  הָׂשְבעָ 

  ֵמִבין ִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 



  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.
יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו בכל  איך

  מוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?הכוללים לי
יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם  איך

  ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
הפחות להראות לקב"ה  מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל האם

שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות 
  הזהר.

בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר  היכן
בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים  ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים
  שעוסקים בפנימיות התורה?

יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא  איך
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 

ים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים של לימוד ספר הזהר ברב
  הקשים?

נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,  איך
 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןיִדיַּדֲעתִ  ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא
 עֹוְסִקיםם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי

 מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ  עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ׁשִ ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ הַ את ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ 
ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' רפבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ   .יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ׁשְ מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",ו'ימוך אחיך וג כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו  .ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ יׁשִ נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת
ההשפעות, ומתמסכן עמוד  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", ליושבי תבל, 

, ירצה על המשכן משכן העדות אשר "ומכר מאחוזתו. "הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים
יק אשר יהיה בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצד

יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו
הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת  מסקנת    .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב

ר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי שלו כל יום חובת לימוד בספ
חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא 

   תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
  
  
  
  



  מדור גלגלים בתורה
  ברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"אתקציר גלגלים מתוך הספר 'מש

  .שלם חביב וגדול  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

   הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל
  וות.שלם עדיף מגדול, וגם מחביב כשברכותיהם ש א.
פלוגתא באחרונים באופן שנחסר מעט מהלחם האם בטלה ממנו מעלת שלם. לדעת החכ"צ אם ניטל עד שיעור חלה  ב.

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

באופן שלפרוסה יש מעלת חביב, תליא דינא במה שהארכנו במשברי ים [ח"ז כללי המצוות סי' י"א] האם אומרים בזה  ג.
אין ספק מוציא מידי ודאי. דלמהלך של הגרא"ג זצ"ל שצידד דאמרינן אין ספק מוציא מידי ודאי יוצא שנברך על פרוסה 

בודאי ל ככר זה המסופק. ובאופן שככר זה המסופק יש לו מעלת חביב כנגד ככר שלם, נברך על זה החביב החביבה ולא ע
  ולא על השלם שמעלתו מסופקת.

אין ספק מוציא מידי ודאי ושקולים הם), נוכל לצייר את גלגלנו  א אמרינןלפי מה שבארנו שם מהלך שונה (דל ד.
טת כמה אחרונים שב' מעלות קטנות עדיפות מאשר מעלה אחת עליונה [עי' כשמתווספת לחביבות מעלת הגודל. דהרי שי

גלגל החוזר כרך ב' סי' ק"א מההפלאה ומברכת הבית, וגם הוזכר כך במגן גבורים שהזכרנו בגלגלים קודמים], וא"כ אע"ג 
ששקולה מעלת חביב  שהארכנו שם דלדינא עדיפה המעלה העליונה וכפי שהוכחנו מגדולי האחרונים, מכל מקום בנידוננו

  כנגד מעלת שלם (כי השלם מסופק) שפיר דמי להכריע לברך על החביב שהוא גם גדול כדי להרויח לשיטת אחרונים אלו.
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

ג' ד' [יסודותעדיפות הודאיות ומעלת גדול מעלת חביב ב'] וממילא מסופקת [יסוד לשלישי מעלת שלם השלישי, כי עדיף על   השני  

  

  ג' לחמים לפניו:
  ) הגדול והחביב שבהם.1
  חביבותו.) בינוני בגודלו וב2
  ) הקטן והפחות חביב שבהם.3

הגדול הוא פרוסה, הקטן הוא שלם, הבינוני הוא 
  ככר שנחסר ממנו מעט (עד שיעור חלה).

  
  על מה יברך המוציא?

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

  
  
והגלגל   

וזר ח
 חלילה.

4 

1 

2 

3 



  
: לפי מה שנסתפקתי בגלגל החוזר כרך א' [סי' א' ענף א' אות ו'] מה הדין כשהשלם טמון בתוך פרוסה ואינו ניכר הוספה

אם יש לזה מעלת שלם (אם לדמות את זה למין ז' או חביב טמונים, שבאלו מסתברא שלא מתבטלת מעלתם כלל מבחוץ, ה
עיי"ש), א"כ נוכל לצייר את הגלגל שלנו גם בציור זה כשהבינוני הוא שלם הטמון בתוך פרוסה [שמעלת שלם אצלו היא 

  שע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושליםקישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב ת  15326537343או בפקס  בלבדגדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר לפי הוראת  3109982305טל:  fish@neto.net.il  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.      מסופקת].
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  ת י ל י ע תר  י ב ב ו  י סל כ ט  " י ר  ו ע שי דת  ר הו ל ר  ו ש ב  קי " ה אר ב פ  מ טרא רת  חי ב ל א  י נ הת ל  ע ב ן  י ב שר  הק  : ר ו ע י ש ה א  ש ו   כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת     https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuSmwwTWZ6aDBCUnc  נ

http://beta.hebrewbooks.org/53606  
 http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722  תשע"ג -ים תש"ע לשנקישור להורדת עלוני סוד החשמל 

  http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12030&Page=1  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
  קישור לארכיון השיעורים והעלונים  http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12834&Page=1  תשע"ה קישור להורדת עלוני סוד החשמל

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit   סירטונים 400סוד החשמל  
XOPxMOg0L8LFD-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT   סירטונים 37סידור הרש''ש  

VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM   חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא  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  <  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801

  קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503 
 למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים 


