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מָ ִשׁי"חַ פּוּ ִרי"ם מ ֹופִ יעַ בְּ ִדלּוּג 5776

וְ ֶזה הַ ִדּלּוּג הַ ָיּ ִחיד עַ ד הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה.

הַ ִדּלּוּג הַ יּ ִָחיד ֶשׁל ְמגִ לַּ"ת אֶ ְס ֵתּ"ר בַּ תּו ָֹרה מוֹפִ יעַ בְּ ִדלּוּג ֶשׁל 424
כְּ ִמנְ יַן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד.

א

או ִֹתיּוֹת

פּוּרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
גְּ אוּלַת ִ
פּוּרים הָ י ְָתה ְתּקוּפָ ה ֶשׁל ָשׁ ש וָ חֵ ִצי ָשׁנִ ים ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם  1335י ִָמים .מֵ הַ ַלּ ְילָה ֶשׁנּ ְָד ָדה ְשׁנַת הַ מֶּ ֶל בְּ ט"ז
בִּ גְ אֻ לַּת ִ
וּת ִחילַת בִּ נְ יַן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ֵשּׁנִ י בְּ כ"ד בְּ כִ ְסלֵיו ְשׁנַת ג'ת"טֶ .שׁהוּא זְ מַ ן
בְּ נִ יסָ ן ְשׁנַת ג'ת"ה ,עַ ד ִסיּוּם גָּלוּת בָּ בֶ ל ְ
לשׁים וַ חֲ ִמ ָשּׁה" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף
הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל" ,אַ ְשׁ ֵרי הַ ְמחַ כֶּה וְ יַגִּ יעַ לְ י ִָמים אֶ לֶף ְשׁלשׁ מֵ אוֹת ְשׁ ִ
וּמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב
אַס ִתּיר" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְ .1336
מַ ְר ִציָאנ ֹו שליט"א ִמצָּ ְרפַ תֶ ,שׁ"הַ ְס ֵתּר ְ

)אסתר ה ,ה(

"מַ ה ְשּׁאֵ ל ֵָת וְ ִינּ ֵָתן

פּוּרים
ָל וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁ ֵת עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת וְ ֵתעָ שׂ"" .וְ ֵתעָ שׂ" או ִֹתיּוֹת תשע"ו .וְ כֵן גְּ אוּלַת ִ

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י לַה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁ ְמּגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ תשע"ו .וּבְ ִמלּוּי ע ֹולֶה  3580כְּ ִמנְ יַן י' פְּ עָ ִמים
מָ ִשׁיחַ  .וְ הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ נֵי ְמגִ לַּ"ת אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1202כְּ ִמנְ יַן ִה ְתגַּלּוּת מָ ִשׁיחַ  .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
שגאולת פורים שהתחילה בשנת ת"ה וחלה בשנת תשע"ו בפרשת צו ,נרמזת בפסוק

)אסתר ד ,יז(

"וַ יַּעֲ בֹר מָ ְר ָדּכָי

וַ יַּעַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוְּ ָתה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר"
וּמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ גַם דֶּ ֶר
אָרץ בְּ יָמֵ ינוּ דֶּ ֶר הַ ִצּיּוֹנוּת ְ
ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם אֶ חָ ד ִמגְּ ד ֹולֵי הַ ְמּקֻ בָּ לִ ים שליט"א בְּ ִענְ יַן בְּ נִ יַּת הָ ֶ
אָרץ מֵ הַ כֶּסֶ ף ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לִ ים ִמכָּל הָ ע ֹולָם בִּ גְ לַל הֶ ְסכְּ מֵ י או ְֹסל ֹו וְ כוּ'ֶ ,שׁכָּל זֶה הוּא סוֹד הַ נְּ ִס ָירה
הַ יּ ְִשׁמָ עֵ אלִ ים ֶשׁבּוֹנִ ים אֶ ת הָ ֶ
שּׂוּאין ,וְ הָ אוֹר ֶשׁל
שּׂוּאיןִ .דּנְ ִס ָירה ִהיא בְּ ִחינַת אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ֶשׁ ְמּכִ ינִ ים אֶ ת בִּ ָתּם לְ נִ ִ
ֶשׁבָּ אָה ֹקדֶ ם הַ גְּ אֻ לָּה ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד הַ נִּ ִ
אָרץ וְ כוּ' ִהיא הֲ ָכנָה לַגְּ אֻ לָּה
אַ בָּ א יו ֵֹרד י ָָשׁר לַבַּ ת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּת ,וְ הַ נְּ ִס ָירה נִ ְק ֵראת בִּ נְ יַן הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן בְּ נִ יַּת הָ ֶ
ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית גַּם דֶּ ֶר הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ או ָֹתהּ הֲ ָכנָה ֶשׁעו ִֹשׂים הַ ִצּיּוֹנִ ים ,עו ִֹשׂים גַּם הַ יּ ְִשׁ ְמעֵ אלִ ים .כְּ ִפי ֶשׁיָּדוּעַ ֶשׁהַ יּ ְִשׁמָ עֵ אלִ ים
אַת ַחלְ ָתּא ִדּגְ אֻ לָּה כְּ מ ֹו
ְהוּדים .וַ הֲ ָכנָה לַגְּ אֻ לָּה ִהיא א ְ
ִה ְת ִחילוּ לִ בְ נוֹת אֶ ת עָ ֵריהֶ ם ַרק בַּ מֵּ אָה ָשׁנִ ים הָ אַחֲ רוֹנוֹת כְּ מ ֹו הַ יּ ִ
אַתחַ לְ ָתּא ְדּ ַשׁבָּ ת ,וְ אֵ ין כָּאן הַ מָּ קוֹם לְ הַ אֲ ִרי  .וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר
ֶשׁאַחֵ ִרים טָ עֲ נוּ ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ִצּ ְחצוּחַ הַ ִמּנְ עָ לִ ים לְ ַשׁבָּ ת אֵ ינ ֹו ְ
ֶשׁקֹּדֶ ם גְּ אֻ לַּת בַּ יִת ֵשׁנִ י הָ י ְָתה נְ ִס ָירה בְּ נֵס ִ
פּוּרים בְּ סוֹף הַ ִשּׁבְ ִעים ָשׁנָה ֶשׁל גָּלוּת בָּ בֶ ל בְּ סוֹד ִסיּוּם הַ נְּ ִס ָירה ,כַּמּוּבָ א
פּוּרים .וְ כֵן ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא בְּ סוֹד הַ נְּ ִס ָירה בְּ ת ֹו הַ ִשּׁבְ ִעים ָשׁנָה ֶשׁל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ .
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל עַ ל ִ
בְּ ַ

וְ כֵן

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד הַ חֵ ִצי' ֶשׁבִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר א מֻ זְ כּ ֶֶרת הַ לָּשׁוֹן אֶ ֶרץַ ,רק ְמ ִדינָה ֶשׁ ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ִדּין וְ ִהיא
בֵּ ְ

אַרנוּ ֶשׁ א מֻ זְ כּ ֶֶרת כְּ לָל הַ ִמּלָּה 'י ְִשׂ ָראֵ ל'
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֵ ִצי .לְ ַרמֵּ ז עַ ל סוֹד הַ נְּ ִס ָירה ֶשׁ ְמּנַסֶּ ֶרת אֶ ת חֲ ִצי הַ ִדּינִ ים .וְ כֵן בֵּ ְ
אָדם
פּוּרים בִּ בְ ִחינַת הַ ַתּ ְרדֵּ מָ ה ֶשׁה' ִהפִּ יל עַ ל ָ
בִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּרְ ,דּ'י ְִשׂ ָראֵ ל' ְמסַ מֵּ ל אֶ ת זְ עֵ יר אַנְ פִּ יןֶ ,שׁהָ יָה י ֵָשׁן בְּ כָל ְתּקוּפַ ת ִ
וּממֵּ ילָא 'י ְִשׂ ָראֵ ל' כַּבְ יָכוֹל אֵ ינ ֹו ַקיָּם בִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר .וְ ָכ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת גַּם בִּ זְ מַ נֵּנוּ ֶשׁיֵּשׁ
הָ ִראשׁוֹן כְּ ֶשׁבָּ נָה אֶ ת חַ וָּ הִ .
ְמ ִדינָה דֶּ ֶר הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד הַ נְּ ִס ָירה ֶשׁ ְמּכִ ינָה אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁנּ ְָתנוּ ל ְַמּ ִדי ָנה ֵשׁם י ְִשׂ ָראֵ ל ,הַ יּ ְִשׂ ָראֵ ל
הָ אֲ ִמ ִתּי נִ ְמצָ א בְּ ַת ְרדֵּ מָ ה ,כְּ מ ֹו בִּ ְתּקוּפַ ת ִ
פּוּרים .וְ כֵן פּוּר ִנ ְרמָ ז בְּ 'בַּ לְ פוּר' ֶשׁעַ ל יָד ֹו ִה ְת ִחילָה הַ ְמּ ִדינָה ַכּיָּדוּעַ  ,וְ כֵן
ִיראוּ הָ אֲ נ ִָשׁים כִּ י
בַּ לְ פוּ"ר נִ ְרמָ ז ב' פְּ עָ ִמים בְּ ר"ת בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת יוֹסֵ ף ֶשׁ ָקּשׁוּר ל ְַמּ ִדינָה) ,בראשית מג ,יח( "וַ יּ ְ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ" .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִשׂ ָראֵ ל לַאנְ ָדּא שליט"א
יּאמרוּ עַ ל ְדּבַ ר הַ כֶּסֶ ף הַ ָשּׁב בְּ ְ
הוּבְ אוּ בֵּ ית יוֹסֵ ף וַ ְ

פּוּרים ֶשׁנִּ ְק ָרא עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ְדּאַ בָּ א ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
ֶשׁהָ אוֹר ֶשׁל ִ
וּמי יָפֵ ר
פּוּרי"ם ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )ישעי' יד ,כז( "כִּ י ה' ְצבָ אוֹת יָעָ ץ ִ
וְ כֵן ִ

ְשׁיבֶ נָּה" ,וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים
וּמי י ִ
וְ יָד ֹו הַ נְּ טוּיָה ִ

קמגָ (.קם ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן עַ ל ַרגְ לָיו ,וְ הֵ ִרים י ָָדיו לְ מַ ְעלָה וְ ִשׁבַּ ח אֶ ת ִרבּוֹן הָ ע ֹולָם ,וְ אָמַ רִ :רבּוֹן הָ ע ֹולָם ,עֲ ֵשׂה
לְ מַ עַ ן הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁ ִהיא בַּ גָּלוּת ,וְ ִאם ִהיא בִּ ְשׁבוּעָ ה ,הֲ ֵרי אַ בָּ א וְ ִאמָּ אֶ ,שׁהֵ ם חָ כְ מָ ה וּבִ ינָה ,יְכוֹלִ ים
וּמי יָפֵ רִ ,אם הַ ַתּלְ ִמיד נִ ְשׁבָּ ע ,הָ ַרב יָכוֹל לַעֲ שׂוֹת
לַעֲ שׂוֹת הַ ָתּ ָרה .זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב יהו''ה ְצבָ אוֹ''ת יָעָ ץ ִ
ב

"וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נ ֹות ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת
ישׁית בַּ כָּתוּב )אסתר ט ,כב( ִ
הַ ָתּ ָרה .וְ כֵן ְשׁנַת תשע"ו ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
ית".
"תּ ְשׁ ִמיעֵ נִי ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה ָתּגֵלְ נָה עֲ צָ מוֹת ִדּכִּ ָ
לָאֶ בְ יוֹנִ ים" .וְ כֵן תשע"ו ר"ת הַ כָּתוּב )תהילים נא ,י( ַ

וְ עוֹד

יתמָ ר כֹּהֵ ן שליט"א ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִא ָ

)סנהדרין לח(:

יעית ֶשׁל הַ יּוֹם
ֶשׁבַּ ָשּׁעָ ה הַ ְשּׁבִ ִ

הַ ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁל בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ זְ ַדּוְּ גוּ אָ ָדם וְ חַ וָּ הָ .כּ הַ יִּחוּד ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה בְּ סוֹד ִחבּוּר מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד י ְִהיֶה
יעית ֶשׁל הָ אֶ לֶף .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'קוֹל הַ תּוֹר'
בְּ ָשׁעָ ה ֵשׁשׁ וָ חֵ ִצי ֶשׁל הָ אֶ לֶף הַ ִשּׁ ִשּׁיֶ ,שׁ ִהיא נְ קֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל הַ ָשּׁעָ ה הַ ְשּׁבִ ִ
יעית ,הֵ ן ְבּסוֹד הַ יִּחוּד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ִסדּוּר הַ יעב"ץ
בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א ֶשׁהַ ָשּׁנִ ים בָּ אֶ לֶף הַ ִשּ ִשּׁי ֶשׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד הַ ָשּׁעָ ה הַ ְשׁבִ ִ
תפילות חול(

)סוף חלק

וּמ ַרמֵּ ז עַ ל זְ מַ ן ִמנְ חָ ה גְּ ד ֹולָהֶ ,שׁהוּא זְ מַ ן ֶשׁל יִחוּד
אָדם וְ חַ וָּ הְ ,
יעית ,הָ יָה הַ יִּחוּד ֶשׁל ָ
ֶשׁאֶ ְמצַ ע הַ ָשּׁעָ ה הַ ְשּׁבִ ִ

אָדם וְ חַ וָּ ה הָ יוּ ְשׁנֵי חֲ ל ִָקים ,קוֹדֶ ם הָ י ְָתה נְ ִס ָירה ֶשׁה'
בָּ ע ֹולָמוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֲ בִ יגְ דּוֹר אַהֲ ֹר ְנזוֹן שליט"א ֶשׁבְּ יִחוּד ָ
יעית ִה ְתחַ לְּ ָקה לִ ְשׁנֵי חֲ ל ִָקים ,בַּ חֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן הָ י ְָתה
בָּ נָה אֶ ת הַ צֶּ לַע ל ִָא ָשּׁה ,וְ אַחַ ר ָכּ הָ יָה הַ יִּחוּד ,וְ כֵן הַ ָשּׁעָ ה הַ ְשּׁבִ ִ
נְ ִס ָירה ,וּבַ חֵ ִצי הַ ֵשּׁנִ י הָ יָה הַ יִּחוּד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ

)בלק סח :עם פירוש 'מתוק מדבש'(

אָדם הָ ִראשׁוֹן
הוֹלִ יד אֶ ת נִ ְשׁמַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל זִ וּוּג ֹו ֶשׁל ָ

אָדם וְ חַ וָּ ה
ֶשׁהַ זִּ וּוּג הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל ָ

)בראשית ב  ,יח(

ֱשׂה לּ ֹו עֵ זֶר כְּ ֶנ ְגדּוֹ"
"אֶ ע ֶ

אָדם לְ ִא ָשּׁה
ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית ב ,כב( "וַ יִּבֶ ן ה' אֱ ִהים אֶ ת הַ צֵּ לָע אֲ ֶשׁר ל ַָקח ִמן הָ ָ
וַ יְבִ אֶ הָ אֶ ל הָ ָ
וּמרֻ מָּ ז בַּ זֹּהַ ר
אָדם" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵקץְ .

)בראשית כח(.

"וַ יִּבֶ ן ה' אֱ ִהים אֶ ת הַ צֵּ לָע" ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר

"וּלְ צֶ לַע הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ ֵשּׁנִ ית" .צֶ לַע וַ ַדּאי ִמצַּ ד ֶשׁל חֶ סֶ ד לָבָ ןִ ,מ ָשּׁם נִ ְק ֵראת לְ בָ נָה .וַ יּ ְִסגֹּ ר בָּ ָשׂר ַתּ ְח ֶתּנָּה בָּ ָשׂר
ימינ ֹו ְתּחַ בְּ ֵקנִ י".
ֹאשׁי וִ ִ
"שׂמֹ אל ֹו ַתּחַ ת לְ ר ִ
בוּרה וְ נִ כְ לָל בִּ ְשׁנֵיהֶ ם .בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן ְ
ֶשׁהוּא אָדֹם ִמצַּ ד הַ גְּ ָ

וְ כֵן

"הַ צֵּ לָ"ע" ר"ת הַ כָּתוּב

)ירמי' ל ,ז(

וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " ,וְ כֵן "וְ עֵ ת צָ ָרה" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת
"וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ

וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " .בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁנַת
וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ה .וְ כֵן "וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ
וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע" ו .וְ כֵן ְשׁנַת תשע"ו
תשע"ו .וְ כֵן " ִהיא לְ יַעֲ ֹקב ִ
ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ נֹ סַ ח הַ ְתּפִ לָּה' ,וְ ע ֹונֶה לְ עַ מּ ֹו בְּ עֵ ת ַשׁוְּ עָ ם אֵ לָיו' .וְ כֵן בְּ עֵ ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל גְּ אֻ לַּת בְּ ִע ָתּהּ.

וְ כֵן

"הַ צֵּ לָ"ע" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צָּ ַלת ע' ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית ב ,כב( "וַ יִּבֶ ן הוי"ה אֱ ִהים אֶ ת

הַ צֵּ לָע" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם יב"ק ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ ַיעֲ ֹקב ,יוֹצֵ א ֶשׁיַּעֲ ֹק"ב או ִֹתיּוֹת יב"ק ע' ,הַ יְינוּ הַ ְמ ָתּ ַקת הָ ע' ָשׁנִ ים בְּ כֹחַ ֵשׁם
יב"ק ֶשׁעו ֶֹשׂה אֶ ת הַ נְּ ִס ָירה .וְ ָלכֵן יַעֲ ֹקב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  7פְּ עָ ִמים הוי"ה לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִשּׁבְ ִעים ָשׁנָה ,כַּאֲ ֶשׁר ְשׁמוֹת
ימ ְט ִריָּא יב"ק .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר
הוי"ה ִמ ְתחַ לְּ ִקים 14 ,או ִֹתיּוֹת ה' ֶשׁבָּ הֶ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ע' ,וְ  16או ִֹתיּוֹת י"ו ֶשׁבָּ הֶ ם בְּ גִ ַ
עַ ל הַ נְּ ִס ָירה

)בראשית ב  ,יח(

ֱשׂה לּ ֹו עֵ זֶר כְּ ֶנ ְגדּוֹ" ר"ת אַעַ לְ " ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל גְּ אֻ לַּת יַעֲ קֹב
"אֶ ע ֶ

)בראשית מו ,ד(

"אָנֹ כִ י אֵ ֵרד ִע ְמּ

יקם.
ִמ ְצ ַריְמָ ה וְ אָנֹ כִ י אַעַ לְ גַם עָ ה וְ יוֹסֵ ף י ִָשׁית יָד ֹו עַ ל עֵ ינֶי " .וְ כֵן "עֵ זֶר" או ִֹתיּוֹת ָרז ע' ָשׁנִ ים לְ הַ ְמ ִתּ ָ

וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהַ מֶּ ֶל ֶשׁמָּ ַל בְּ ארה"ב נִ ְק ָרא ֹאבָּ מָ "ה ר"ת אָ רוּר הָ מָ ן בָּ רוּ מָ ְרדֳּ כַי ,וְ כֵן אָרוּר הָ מָ ן א ֹו בָּ רוּ
פּוּרים] ,מֵ הרה"ג ר'
מָ ְרדֳּ כַי ,כָּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בָּ ָרק חוּסֵ יין אוֹבָּ אמָ ה .וְ כֵן בָּ ָרק אוֹבָּ מָ ה בְּ גִימַ ְט ִריָּא חַ ג הַ ִ
ְהוּדים בְּ כָל
פוּרים) ,אסתר ט ,ה( "וַ יַּכּוּ הַ יּ ִ
ְהוּדים בְּ ִ
י .ש .צוּר שליט"א[  .וְ כֵן אוֹבָּ מָ "ה ר"ת הַ כָּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל נִ ְצחוֹן הַ יּ ִ
הוּשׁפַּ ל עַ ל יְדֵ י
ְ
פוּרים תשע"ד ֶשׁאוֹבָּ אמָ ה
איְבֵ יהֶ ם מַ כַּת חֶ ֶרב וְ הֶ ֶרג וְ אַבְ ָדן וַ יַּעֲ שׂוּ בְ שׂנְ אֵ יהֶ ם כִּ ְרצ ֹונָם" .וְ כֵן ָר ִאינוּ בְּ ִ
הָ ִ
רוּסיםֶ ,שׁלָּעֲ גוּ ל ֹו וְ כָבְ שׁוּ אֶ ת הָ ִאי ָק ִרים בְּ לִ י לְ ִה ְתיַחֵ ס לְ ִאיּוּמָ יו וְ כוּ' .וְ כֵן ְשׁ ֵתּי הָ או ִֹתיּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁל אֹ בָּ מָ ה ר"ת
וּמ ַר ְמּזוֹת עַ ל חֹדֶ שׁ אָב ֶשׁהוּא חֹדֶ שׁ הַ חֻ ְרבָּ ן ,וְ הוּא ר"ת אֱ דוֹם בָּ בֶ ל ֶשׁהֶ חֱ ִריבוּ אֶ ת ְשׁנֵי בָּ ֵתּי הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
אָ רוּר בָּ רוּ ְ .
אבָּ מָ "ה ר"ת אַ ָתּה בְ חַ ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל הָ עַ ִמּיםֶ ,שׁבִּ זְ ַמנּ ֹו
ָאטץ שליט"א ֶשׁ ֹ
כַּמּוּבָ א בַּ ְשּׁלָ"ה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ִמדּו ִֹדי ר' ְמשֻׁ לָּם ל ְ

ג

נִ זְ כֶּה בִּ ְמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינוּ לִ ְראוֹת אֶ ת עֶ לְ יוֹנוּת י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל הָ עַ ִמּים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי
יעית ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ כֵן סוֹפֵ י הַ ֵתּבוֹת בִּ בְ ִחינַת הַ סּוֹף וְ הַ ֵקּץ ֶשׁל כָּל הַ פָּ סוּק
וְ אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מוֹצָ אֵ י ְשׁבִ ִ

)אסתר ח,

יתי בְּ אָבְ ַדן מ ֹול ְַד ִתּי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
יתי בָּ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר י ְִמצָ א אֶ ת עַ ִמּי וְ אֵ י ָכ ָכה אוּ ַכל וְ ָר ִא ִ
ו( "כִּ י אֵ י ָכ ָכה אוּ ַכל וְ ָר ִא ִ
תשע"ו.

וְ כֵן

פּוּרים וּפֶ סַ ח .וְ רו ִֹאים
מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )תענית כטִ (.מ ֶשּׁנִּ כְ נָס אֲ ָדר מַ ְרבִּ ים בְּ ִשׂ ְמחָ ה ,יְמֵ י נִ ִסּים הָ יוּ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ

פּוּרים וּפֶ סַ ח יַחַ דֶ ,שׁכְּ בָ ר ִמ ֶשּׁ ִנּכְ נָס אֲ ָדר ְשׂמֵ ִחים ִעם חַ גִּ ים אֵ לּוּ .וּכְ פִ י ֶשׁ מּוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י
ֶשׁ ַר ִשּׁ"י מַ כְ לִ יל אֶ ת גְּ אֻ לַּת ִ

פּוּרים עַ ל ֵשׁם הַ פֻּר וְ אַחַ ר ָכּ נַעֲ ֶשׂה פָּ ָר"הֶ .שׁ ִהיא הֲ ָכנָה לְ פֶ סַ ח.
מוֹהֲ ָר "ן' )עד( ִ

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יג(:

ֶשׁהָ מָ ן אָמַ ר לְ אַחַ ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִטים ִמ ְמּלָאכָה בְּ טַ עֲ נַת ַשׁבָּ ת הַ יּוֹם פֶּ סַ ח הַ יּוֹם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ מָ ן ִחבֵּ ר אֶ ת
הַ ַשּׁבָּ ת לְ פֶ סַ ח.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)חולין קלט(:

וּמבָ אֵ ר רש"י אֶ ְס ֵתּר" ,הַ ְס ֵתּר
אַס ִתּיר"ְ .
אֶ ְס ֵתּר ִמן הַ תּו ָֹרה ִמ ַנּיִן "וְ אָנֹ כִ י הַ ְס ֵתּר ְ

פוּרים :אֶ ת
וּמצָ אֻ הוּ צָ ר ֹות ַרבּוֹת וְ ָרעוֹת .וְ כֵן או ְֹמ ִרים ִבּ ְקרוֹבֶ ץ לְ ִ
אַס ִתּיר" בִּ ימֵ י אֶ ְס ֵתּר י ְִהיֶה הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ְ
ְ
וּמבִ יאָה אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה .וְ עוֹד נִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף
אֶ ְס ֵתּר ,גָּל ִממַּ ְס ִתּיר לְ גוֹאֵ ל .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְמּגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר ְמ ַגלָּה אֶ ת הַ הֶ ְס ֵתּר ְ
קּוּטים
אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ אֲ ִריזַ"ל בְּ סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)ויחי

אַס ִתּיר".
קכא( אֶ ְס ֵתּ"ר ר"ת סוֹף תּ ֹו ֹראשׁ א' .בְּ סוֹד "וְ אָנֹ כִ י הַ ְס ֵתּר ְ

'א ְמ ֵרי בִּ ינָה'
הַ יְינוּ ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל כָּל הַ בְּ ִריאָה ִמ ְתּ ִחלּ ָָתהּ וְ עַ ד סוֹפָ הּ ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ בָּ אוֹת א' ֶשׁל "אָ נֹ כִ י"] .עַ יֵּן בְּ סֵ פֶ ר ִ
עַ ל ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים ֶשׁכּ ַָתב ֵקץ עַ ל ְשׁנַת תרס"ו ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהיא אַחֲ ֵרי ְשׁנַת הסת"ר ,וְ ִהגִּ יעַ הַ זְּ מָ ן לְ גִ לּוּי פָּ נִ ים[.

וְ כֵן הַ ֵתּבָ ה ֶשׁפּו ַֹתחַ ת אֶ ת ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר" ,וַ י ְִהי" ,יַחַ ד ִעם הַ ֵתּבָ ה ֶשׁ ְמּסַ יֶּמֶ ת אֶ ת הַ ְמּגִ לָּה" ,ז ְַרעוֹ" בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת וָ "ו
יוֹ"ד הֵ "ה יוֹ"ד ַזיִ"ן ֵרי"שׁ עַ יִ"ן וָ "ו ,בְּ גִימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ו .וְ כֵן ִאם נַכְ פִּ יל אֶ ת הַ ִמּלָּה ְמגִ לָּה כָּפוּל הֲ ַדסָּ הְ ,שׁמָ הּ ֶשׁל
ימית ְבּת ֹו הַ ִמּלִּ ים
וּמגִ לָּה כָּפוּל הֲ ַדסָּ ה – אֶ ְס ֵתּר ,ז ֹו הַ כָּאָה פְּ נִ ִ
אֶ ְס ֵתּר ,וְ נו ִֹסיף אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל נְ ַקבֵּ ל ְ .5775
וּמ ַגלָּה אֶ ת הַ זְּ מָ ן ֶשׁהֵ ם ִמ ְתחַ בְּ ִרים.
ְמגִ ילַת אֶ ְס ֵתּרְ ,

וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶק ֶשׁר בַּ ִמּ ְד ָרשׁ בֵּ ין הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל הֲ ַדסָּ "ה ִעם הַ כּ ֹולֵל ֶשׁע ֹולֶה ע"ה
סו(

ַל ְגּאֻ לָּה:

)מדרש אבא גוריון ב ,ילקוט בראשית

אָמרוּ בַּ ת ִשׁבְ ִעים וְ חָ מֵ שׁ ָשׁנִ ים .ר' בְּ ֶרכְ יָה בְּ ֵשׁם ַרבָּ נָן
"וַ י ְִהי אֹמֵ ן אֶ ת הֲ ַדסָּ ה ִהיא אֶ ְס ֵתּר"ַ .רבָּ נָן ְ

ִית בֶּ ן ע"ה ָשׁנִ ים ,חַ יֶּי אַף
את ִמבֵּ ית אָבִ י כְּ ֶשׁהָ י ָ
אָמרוּ אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ אַבְ ָרהָ ם אַ ְתּ יָצָ ָ
ְדּ ַתמָּ ן ְ
הַ גּוֹאֵ ל ֶשׁעָ ִתיד לַעֲ מֹ ד ִמ ְמּ עַ ל בָּ נֶי בְּ מַ ָדּי א ְתהֵ א אֶ לָּא בַּ ת ע"ה ָשׁנָה ִמ ְניַן הֲ ַדסָּ "ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י

לַה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא התשע"ו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  .1335וְ כֵן ִמלּוּי או ִֹתיּוֹת "הַ מַּ לְ כוּת וְ ֵתעָ שׂ"
יח  358י ָָשׁר וְ הָ פוּ 358 :
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ כֵן גְּ אוּלָה ְשׁלֵימָ ה התשע"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 1211שׁהוּא ִמ ְספָּ ר ֹו ֶשׁל מָ ִשׁ ַ
וְ עוֹד  .853וְ כֵן הַ יּוֹם הַ נִּ ְס ָתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו וְ ִאם נ ְַח ִשׁיב אֶ ת ם' סוֹפִ ית בְּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁשׁ מֵ אוֹת נְ ַקבֵּ ל  1336כְּ ִמ ְספַּ ר
הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּנִ יֵּאל ִעם הַ כּ ֹולֵל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תשע"ו ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב
י ַָד ְע ָתּ כִּ י הֵ זִ ידוּ עֲ לֵיהֶ ם וַ ַתּעַ שׂ לְ ֵשׁם כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה" וְ כֵן בַּ כָּתוּב
אָבִ יו" .וְ כֵן בַּ כָּתוּב

)שמות כה ,ט(

)בראשית כז ,יד(

)נחמי'ה ט ,י(

"כִּ י

"וַ ַתּעַ שׂ ִאמּ ֹו מַ ְטעַ ִמּים כַּאֲ ֶשׁר אָהֵ ב

"וְ עָ שׂוּ לִ י ִמ ְק ָדּשׁ וְ ָשׁכַנְ ִתּי בְּ ת ֹוכָם :כְּ כֹל אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מַ ְראֶ ה או ְֹת אֵ ת ַתּבְ נִ ית הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ אֵ ת

ַתּבְ נִ ית כָּל ֵכּלָיו וְ כֵן ַתּעֲ שׂוּ" וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם "וְ כֵן ַתּעֲ שׂוּ" לְ דוֹרוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ד .שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תשע"ו
נִ ְרמֶ זֶת בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה 'אַ ָתּה ת ֹו ִשׁיעֵ נוּ אַ ָתּה ָתקוּם ְתּ ַרחֵ ם ִציּוֹן .כִּ י עֵ ת לְ חֶ נְ נָהּ כִּ י בָ א מוֹעֵ ד' .וְ כֵן בַּ כָּתוּב

)ירמי' כג ,ו(

ְהוּדה וְ י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁכֹּן לָבֶ טַ ח" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְ בֶּ ְרגֶּר שליט"א
"וַ הֲ ִקמֹ ִתי לְ ָדוִ ד צֶ מַ ח צַ ִדּיק וגו' בְּ יָמָ יו ִתּוָּ ַשׁע י ָ

ד

ֶשׁתשע"ו ר"ת נֹ סַּ ח הַ בְּ ָרכָה כְּ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ מַ סֶּ כֶת ַכּלָּה

)פ"א(

"שׂוֹשׂ ָתּ ִשׂישׂ וְ ָתגֵל עֲ ָק ָרה בְּ ִקבּוּץ בָּ נֶיהָ לְ ת ֹוכָהּ בְּ ִשׂ ְמחָ ה

ֹאמרוּ בַ גּ ֹויִם
בָּ רוּ ְמ ַשׂמֵּ חַ ִציּוֹן בְּ בָ נֶיהָ " .וְ כֵן ְשׁנַת תשע"ו ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב "אָז יִמָּ לֵא ְשׂחוֹק פִּ ינוּ וּלְ שׁ ֹונֵנוּ ִרנָּה אָז י ְ
ִהגְ ִדּיל ה' ַלעֲ שׂוֹת ִעם אֵ לֶּהִ :הגְ ִדּיל ה' ַלעֲ שׂוֹת ִעמָּ נוּ הָ יִינוּ ְשׂמֵ ִחים".

" ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה.
פּוּרים טָ מוּן בְּ ֵתבַ ת " ָכּכָה" ֶשׁבַּ פָּ סוּק )אסתר ו ,יא( " ָכּכָה
מוּבָ א בְּ ִ'תפְ אֶ ֶרת ְשׁ מֹ ה' עַ ל פִּ י הַ בעש"ט ֶשׁהַ סּוֹד ֶשׁל גְּ אֻ לַּת ִ
אָדם
יקרוֹ" ,כִּ י ָכּכָ"ה ר"ת ֶכּ ֶתר ָכּל הַ כְּ ָת ִרים .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁשּׁוֹאֲ לִ ים ָ
יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ ֶל חָ פֵ ץ בִּ ָ
פּוּרים
ֶתר .וְ כֵן עַ ל פִּ י הָ אֲ ִריזַ"ל הָ אוֹר ֶשׁל ִ
מַ דּוּעַ עָ ָשׂה מַ ֶשּׁהוּ ,וְ הוּא ע ֹונֶה ָכּכָה ,הַ יְינוּ ֶשׁ ָכּכָה ְמסַ מֵּ ל ָרצוֹן ֶשׁהוּא כּ ֶ

הוּא אוֹר ֶשׁל עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד בַּ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בְּ יו ֵֹתר ,וַ עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ִהיא כּ ֶֶתר הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן ָכּכָה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְּ אוּלָה
אָדם ַק ְדמוֹן ֶשׁהוּא כּ ֶֶתר כָּל הַ כְּ ָת ִרים
אָד"ם ֶשׁהוּא ר"ת אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ת ֹו מֵ ע ֹולַם ָ
וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא ָ
פּוּרים )אסתר ז ,י( "וַ יּ ְִתלוּ אֶ ת הָ מָ ן עַ ל הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין לְ מָ ְרדֳּ כָי וַ חֲ מַ ת הַ מֶּ ֶל
ַכּיָּדוּעַ  .וְ כֵן ָכּכָה נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁל יְשׁוּעַ ת ִ

ָשׁ ָככָה" .וְ כֵן " ָכּכָה"

ִנ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק )אסתר ט ,כו(

פוּרים עַ ל ֵשׁם הַ פּוּר עַ ל כֵּן עַ ל
"עַ ל כֵּן ָק ְראוּ ַליּ ִָמים הָ אֵ לֶּה ִ

כָּל ִדּבְ ֵרי הָ ִאגּ ֶֶרת הַ זֹּאת וּמָ ה ָראוּ עַ ל ָכּכָה וּמָ ה ִהגִּ יעַ אֲ לֵיהֶ ם" ,וְ הַ גְּ מָ ָרא )מגילה יט (.דּו ֶֹר ֶשׁת כָּאן אֶ ת כָּל ִע ַקּר
ֹשׂה ִאישׁ .וְ כֵן
פּוּרים .וְ כֵן ָכּכָ"ה ר"ת ָכּלוּ ָכּל הַ ִקּ ִצּין .וְ כֵן " ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,כִּ י ל ֵָדה עו ָ
הַ ִ

"ל ִָאישׁ" או ִֹתיּוֹת ִשׁלְ יָ"א .וְ כֵן " ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ" ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה ,וְ גַם הַ הֶ ְמ ֵשׁ "אֲ ֶשׁר
הַ מֶּ ֶל חָ פֵ ץ" ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ כֵן "יַעֲ ֶשׂה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁכִ ינָה וְ ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם שפ"ו
ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה.

וְ ֵכן

או ִֹתיּ ֹות ָכּכָ"ה ִמ ְתחַ לְּ פוֹת לְ או ִֹתיּוֹת לֵ"ץ גַּם בְּ א"ת ב"ש וְ גַם ְבּ ִחלּוּף אח"ס בט"ע ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁלּ ֹו ִהיא

עֲ מָ לֵק ֶשׁנִּ ְק ֵראת לֵ"ץ ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא יתרו ג( "לֵץ ַתּכֶּה" זֶה עֲ מָ לֵק .וְ כֵן או ְֹמ ִרים עַ ל הָ מָ ן ְבּיוֹצֵ ר לְ ַשׁבָּ ת
ייס ִקין
זָכוֹר ,לֵץ בְּ בֹא לְ לוֹצֵ ץֻ .פּלַץ וְ נִ ְתלוֹצֵ ץ .וְ כֵן עֲ מָ לֵק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים לֵץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .ר ְ

שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת הַ ְסּמוּכוֹת לִ פְ נֵי עֲ מָ לֵק הֵ ן לֵ"ץ כֵּ"ס ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שמות יז ,טז( "כִּ י יָד עַ ל ֵכּס יָהּ".
וְ ֵכן עַ ל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן

פוּרים וְ כוּ' ,כָּתוּב )שמות
פּוּרים ֶשׁהוּא כְּ ִ
פּוּרים ,וְ ָקשׁוּר ִעם הָ אוֹר ֶשׁל יוֹם הַ כִּ ִ
ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ

יתי אֹ ָתכָה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ְתּמַ לֵּא י ָָדם" .וְ כֵן ֵתּבַ ת " ָכּכָה" בְּ לִ י תּוֹסֶ פֶ ת
ית לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו ָכּכָה כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוִּ ִ
כט ,לה( "וְ עָ ִשׂ ָ

פּוּרים .וְ כֵן "א ָֹתכָה"
וּמ ְספַּ ר  8הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל אַהֲ רֹן וְ ֶשׁל יוֹם הַ כִּ ִ
אוֹת מוֹפִ יעָ ה  8פְּ עָ ִמים בַּ חֲ ִמ ָשּׁה חֻ ְמּ ֵשׁי תּו ָֹרהִ ,
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁם כה"ת ֶשׁנִּ ְרמָ ז בּ ֹו ֵקץ הַ גְּ אֻ לָּה ַכּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ לִּ ִ

)תהילים תנ(

כָּל הַ נְּ ָשׁמָ ה ְתּהַ לֵּל יָהּ

אָמנָם ָשׁ ְרשׁ ֹו הוּא י"ה ,כִּ י יוֹ"ד
הַ לְ לוּיָהּ .ר"ת כה"ת י"ה .וְ ִהנֵּה זֶה כה"ת ,הוּא ֵשׁם א' ִמ ֵשּׁם ע"ב .וְ ְ
פְּ עָ ִמים הֵ "י גִּ ימַ ְט ִריָּא ש' .וְ יוֹ"ד הֵ "י ,י ֹו"ד הֵ "ה ,יוֹ"ד הֵ "א ,ע ֹולֶה ֵק"ץ ,הֲ ֵרי ת"כ .וְ שׁ ֶֹרשׁ הַ ה' ,הֲ ֵרי
תכ"ה ,וְ הָ בֵ ן זֶה .וְ כֵן מוּבָ א בִּ 'פְ ִרי עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)ר"ח תנו(

וִ י ַכוֵּן לִ ְראוֹת ְמהֵ ָרה בְּ ִתפְ אֶ ֶרת ֻע ֶזּ ס"ת

פּוּרים ,בַּ כָּתוּב
תכ"ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ ייזֶעלְ ס שליט"א ֶשׁ ֵשּׁם תכ"ה ְמרֻ מָּ ז גַּם בִּ גְ אֻ לַּת ִ
הַ הוּא נ ְָדדָ ה ְשׁ ַנת הַ מֶּ ֶל " .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם

)קריאת התורה שח(

)אסתר ו ,א(

"בַּ ַלּ ְילָה

"כִּ י א עָ זַבְ ָתּ דּ ְֹר ֶשׁי ה'" ,ס"ת תכ"ה ,וְ הוּא הַ ֵשּׁם

אָדם
ימי ֶשׁל ַשׁ ַדּי ,וְ כָל הַ ְמ ַכוֵּן בּ ֹו נִ יצוֹל מֵ ָ
אֲ ֶשׁר הָ ַרג מֹ ֶשה בּ ֹו אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִריָ " ,למָ ה ַתכֶּה ֵרעֶ " וְ הוּא פְּ נִ ִ
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵקץ הַ גְּ אֻ לָּה ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
ָרע כָּל הַ יּוֹם .וְ כֵן הוּא כְּ ִמ ְניַן ֵשׁם כד"ת ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ דְ .

ה

יטין ,וְ הֵ ם סוֹד כ"ד צֵ רוּפֵ י אדנ"י ,וּבָ הֶ ן ִמ ְת ַק ֵשּׁט מָ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ,
ְ'ק ִהלַּת יַעֲ קֹב' כד"ת ר"ת כ"ד ַתּכְ ִשׁ ִ
וְ ֵשׁם זֶה ]כד"ת[ חָ קוּק עַ ל ִמ ְצח ֹו .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י לֵוִ י י ְִצחָ ק' ֶשׁאו ִֹתיּוֹת ֵשׁם תכ"ה בָּ אוֹת אַחֲ רֵ י

או ִֹת יּוֹת שֵׁ ם שד"י ,כִּ י ֵשׁם שד"י הוּא בַּ יְסוֹד ,וּמַ ה ֶשּׁאַחֲ ָריו ְמסַ מֵּ ל מַ לְ כוּת .וְ כֵן הַ ְמּגִ לָּה מַ ְת ִחילָה בְּ ִמלַּת "וַ י ְִהי"
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד הַ חֵ ִצי' .וְ כֵן מוּבָ א
וּמסַ יֶּמֶ ת בְּ ִמלַּת "ז ְַרעוֹ" יַחַ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי הַ פּוֹעֵ ל בָּ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
ְ
ְהוּדי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי.
אוּרי יוּנְ גְ ַרייז שליט"א ֶשׁמָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ
מֵ הָ ַרב ִ

ַשּׁם מָ ְרדֳּ כַי ,בְּ סוֹד
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ כִּ נּוּי מֹ ִטי ל ֵ
מָ ִטי וְ א מָ ִטי.
מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר )לך לך צגֶ (:שׁהָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ִהיא כּ ֶֶתר הַ מֶּ ֶל  .רו ִֹאים ֶשׁהָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ בְּ ִרית נִ ְק ֵראת בְּ ֵשׁם עֲ טָ ָרהַ ,דּעֲ טָ ָרה
ֶתר הַ מַּ לְ כוּתְ ,דּ ִהיא הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת בִּ בְ ִחינַת כּ ֶֶתר הַ מַּ לְ כוּת
ִהיא כּ ֶֶתר ,וְ הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ בְּ ִרית ִהיא כּ ֶ

יקים יו ְֹשׁבִ ים וְ עַ ְטרו ֵֹתיהֶ ם
וְ ִהיא מַ ְשׁפִּ יעָ ה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע לַמַּ לְ כוּת .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קלטֶ (:שׁלֶּעָ ִתיד לָבוֹא צַ ִדּ ִ
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
אשׁיהֶ ם ז ֹו הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה לָהֶ ם אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע .וְ עַ יֵּן בְּ ַ
בְּ ָר ֵ
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וירא ע' מד( ֶשׁהַ ִמּלָּה
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּ ֶשׁפַ ע הַ כּ ֶֶתר ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁמוֹת הֲ וָ יָ"ה אֲ ֹדנָ"י יו ֵֹרד
ֶתר ִעם ֵשׁמוֹת הֲ וָ יָ"ה אֲ ֹדנָ"י ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִא ְשׁ ִתּיְ .
כֶּ
ֶתר ִעם הַ ג' או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
לַמַּ לְ כוּת לִ בְ ִחינַת ִא ְשׁ ִתּי .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'וַ ְיכֻלּוּ' לְ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א )ע' צח'( ֶשׁכּ ֶ
ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה.

נִ ְראֶ ה

חוּטים הָ עֶ לְ יוֹנִ ים ֶשׁל
ְדּ ָלכֵן חוֹבֵ שׁ הַ מֶּ ֶל כּ ֶֶתר לְ רֹאשׁ ֹו בִּ ְמקוֹם הַ ְשּׂעָ רוֹת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְשּׂעָ רוֹת ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ ִ
הַ מֶּ ֶל ַדּ ְרכָּן הוּא ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע לְ הַ עֲ בִ יר לְ כָל הַ מַּ לְ כוּתְ ,מ ַקבְּ לוֹת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ כּ ֶֶתר הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה

ֶשׁבַּ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )סנהדרין כא(:

עַ ל כּ ֶֶתר הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ַ ,שׁ ְרבִ יט ֶשׁל זָהָ ב בְּ ת ֹו חֲ ָללָהִּ ,מדֹּפֶ ן

לְ דֹפֶ ן וְ אֵ ינָהּ ִמ ְתי ֶַשּׁבֶ ת בְּ רֹאשׁ ֹו אֶ לָּא לְ ִמי ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו חָ ִריץ בְּ רֹאשׁוֹ ,וְ ִהיא עֵ דוּת לְ בֵ ית ָדּוִ דֶ ,שׁכָּל הָ ָראוּי
וּמי ֶשׁאֵ ינ ֹו ָראוּי לַמַּ לְ כוּת אֵ ינ ֹו ה ֹול ְַמתּ ֹו .רו ִֹאים ֶשׁלְּ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל הָ י ְָתה בְּ ִחינַת ַשׁ ְרבִ יט זָהָ ב
לַמַּ לְ כוּת ה ֹול ְַמתּוִֹ ,
ֶשׁנִּ כְ נַס בְּ ת ֹו חָ ִריץ בִּ ְמקוֹם הַ ְשּׂעָ רוֹת .נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ְשּׂעָ רוֹת ֶשׁל ָדּוִ ד ְמ ַקבְּ לוֹת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הָ עֲ טָ ָרה
אַרנוּ
ֶשׁבַּ יְסוֹד ,וְ ָלכֵן ִהיא עֵ דוּת לְ בֵ ית ָדּוִ ד ֶשׁהוּא ָראוּי לִ ְהיוֹת מֶ ֶל ְ .דּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ִהיא בִּ בְ ִחינַת עֵ דוּת כִּ ְדבֵ ְ
וּמי ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו אֶ ת הַ ִחבּוּר לָעֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ,הוּא ָראוּי לִ ְהיוֹת מֶ ֶל וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע לְ כָל
בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם'ִ .
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּהָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד
ֶתר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חָ כְ מָ ה בִּ ינָה וָ ַדעַ ת ְ
הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ לק"ת )שה"ש לחֶ (.שׁכּ ֶ
חוּטים ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם מֵ הַ חָ כְ מָ ה בִּ ינָה וָ ַדעַ ת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'או ְֹצרוֹת חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער המוחין
ְמ ַקבֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת כָּל הַ ִ

ֶתר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ג"פ אוֹר.
פ"ב( ֶשׁכּ ֶ

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)שלח קסד(:

יהי ִתּטּוֹל עֲ טָ ָרה
"וַ יּ ְִשׁלַח אֶ ת הַ יּ ֹונָה" וְ כוּ' ,וְ א י ְָספָ ה שׁוּב אֵ לָיו עוֹד" וְ ִא ִ

"תּ ִשׁית לְ רֹאשׁ ֹו עֲ טֶ ֶרת פָּ ז".
ישׁיהּ ְדּמַ לְ כָּא ְמ ִשׁיחָ א מָ טֵּ י וְ לָא מָ טֵּ י .וּכְ ִדין כְּ ִתיב ָ
וּת ַשׁוֵּי עַ ל ֵר ֵ
פוּמהָ א ְ
בְּ ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ כּ ֶֶתר
ישׁת הַ כּ ֶֶתר עַ ל רֹאשׁ הַ מֶּ ֶל ִהיא בְּ סוֹד ָמטֵּ י וְ א מָ טֵּ י הַ יְינוּ נִ כְ נָס וְ יוֹצֵ אְ ,
וְ רו ִֹאים ֶשׁחֲ בִ ַ
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁפְּ עֻ ָלּ ָתהּ ִהיא בִּ בְ ִחינַת נִ כְ נָס וְ יוֹצֵ א ,מָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י
שליט"א ֶשׁמָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י ר"ת מו"מ ,הַ יְינוּ מַ ָשּׂא וּמַ ָתּן ֶשׁנַּעֲ ָשׂה דֶ ֶר מָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י ,וְ ַד ְרכּ ֹו ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֶשּׁפַ ע בָּ ע ֹולָם.

ו

ְהוּדי הָ יָה בִּ בְ ִחינַת
ַשּׁם מָ ְרדֳּ כַי ,כִּ י מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ כִּ נּוּי מֹ ִטי ל ֵ

עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד מָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי או ִֹתיּוֹת ְדּ ָרכִ ים ֶשׁנּ ִָעים בָּ הֶ ן הָ ל ֹו וָ שׁוֹב ִבּבְ ִחינַת מָ טֵ י וְ א
מָ טֵ י ,וְ דֶ ֶר ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן ס"ת מָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י יא"י ר"ת אַ בְ ָרהָ ם ִי ְצחָ ק ַיעֲ קֹב ֶשׁמֵּ הֶ ם בָּ א הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל הַ יִּחוּד.
ָשׂאת אֶ ת הַ כּ ֶֶתר הַ כָּבֵ ד עַ ל
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ע"ז מדֶ (.שׁהָ י ְָתה אֶ בֶ ן שׁוֹאֶ בֶ ת מֵ עַ ל הַ כּ ֶֶתר ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ ִהיא עָ זְ ָרה ל ֹו ל ֵ
יתה בְּ ִחינַת מָ טֵּ י וְ א מָ טֵּ י גַם בַּ כּ ֶֶתר ֶשׁעַ ל רֹאשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ הַ גְּ מָ ָרא נִ ְמצֵ את בְּ ַדף מ"ד או ִֹתיּוֹת
רֹאשׁוֹ ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ָ
ְהוּדי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף וּבִ נְ י ִָמין.
ָדּ"ם לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה לַמַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ָדּם .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ

וְ כֵן

ימ ְט ִריָּא אֱ ִהים ,וְ הוּא
בּוּרג שליט"א ֶשׁמָ ִטי וְ א מָ ִטי ר"ת מוּ"ם ֶשׁהוּא בְּ גִ ַ
מוּבָ א בְּ ֵשׁם הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהוּא הַ ֵשּׁם הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁל ע"ב ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ חֶ סֶ ד לַמַּ לְ כוּת דֶּ ֶר הַ זִּ וּוּג
ֵשׁם אַחֲ רוֹן ֶשׁל ע"ב ֵשׁמוֹתְ .
בוּרה ֶשׁ ִהיא בְּ סוֹד ֵשׁם אֱ ִהים ,וּבְ סוֹד מוּ"ם ֶשׁ ִענְ יָנ ֹו ִחסָּ רוֹן ,הַ יְינוּ הַ פְּ עֻ לָּה ֶשׁל מָ ִטי וְ א
ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ דֶּ ֶר ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
שׁוּקה וּמַ פְ ִעיל אֶ ת הַ יִּחוּד .וְ ָלכֵן הַ ֵשּׁם הַ זֶּה בָּ ַקע אֶ ת יַם סוּף ֶשׁנִּ בְ ַקע מֵ ע"ב ֵשׁמוֹת ,וּבִּ ְפ ָרט
מָ ִטי יוֹצֶ ֶרת ִחסָּ רוֹן ֶשׁגּו ֵֹרם ְתּ ָ
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ספירת העומר ח"ב ע'
דֶּ ֶר הַ ֵשּׁם הַ זֶּה הָ אַחֲ רוֹן ,כִּ י בְּ ִקיעַ ת הַ יָּם הָ י ְָתה בְּ סוֹד הַ יִּחוּד ,כַּמּוּבָ א בְּ ַ

נּוּקבָ א ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת יָםֶ ,שׁנִּ ְמצֵ את לְ מַ טָּ ה כְּ דֵ י לְ זַוְּ גָהּ ִעם ְיסוֹד
קפח( ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף נֶעֶ ְשׂ ָתה דֶּ ֶר ְק ִריעַ ת יְסוֹד הַ ְ

הַ ָזּכָר ֶשׁיּ ְִק ַרע אֶ ת הַ יָּם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ק"ש שעל המיטה ע' שמ( ֶשׁהַ כָּתוּב "וּבְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ לְ כוּ בַ יַּבָּ ָשׁה
יעי ֶשׁל פֶּ סַ ח .וְ כֵן
בְּ ת ֹו הַ יָּם"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁנִּ כְ נַס בְּ ת ֹו הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ֵראת יָם ,וְ ָלכֵן יֵשׁ ִענְ יָן לְ ִהזְ ַדּוֵּג בְּ לֵיל ְשׁ ִב ִ

מָ ְרדֳּ כַי או ִֹתיּוֹת יָ"ם דֶּ ֶר" ,

וּמָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )שה"ש עה(:

כְּ ִתיב "הַ נּו ֵֹתן בַּ יָּם ָדּ ֶר וּבְ מַ יִם עַ זִּ ים נְ ִ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 כָל טוּב ,וְ כָל ָרצוֹן ,בְּ אוֹת ֹו הַ דֶּ ֶר
הָ יָה בָ א .רו ִֹאים ֶשׁ ָמּ ְרדֳּ כַי ִמ ְתחַ בֵּ ר ַליָּם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ נו ֵֹתן אֶ ת הַ דֶּ ֶר ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד בְּ ת ֹו
הַ יָּם בְּ סוֹד הַ יִּחוּד ֶשׁהָ ָיה בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף .וְ כֵן רו ִֹאים אֶ ת הַ מָּ ִטי וְ א מָ ִטי בְּ ִחבּוּר הַ יָּם ַליַּבָּ ָשׁה דֶּ ֶר הַ גַּלִּ ים ֶשׁהוֹלְ כִ ים
צוּרת הַ ִחבּוּר .וְ כֵן הַ ְקּצָ ווֹת וְ הַ גְּ בוּלוֹת ֶשׁל מָ ְרדֳּ ַכי ֶשׁנִּ ְק ָרא גַם פְּ ַת ְח ָיהְ ,מרֻ מָּ זִ ים בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה 'הָ אוֹמֵ ר
וְ ָשׁבִ ים ,כִּ י ז ֹו ַ

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'הַ שֻּׁ לְ חָ ן פֶּ ה' .וְ ָלכֵן הָ או ִֹתיּוֹת
ַליָּם עַ ד פֹּ ה ָתבֹא' ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ יָּם הוּא מַ לְ כוּת ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה דֶּ ֶר הַ פֶּ ה כִּ ְדבֵ ְ

דֶּ ֶר" נִ ְמצָ אוֹת בְּ ת ֹו מָ ְרדֳּ ַכי ,בְּ ת ֹו הָ או ִֹתיּוֹת יָ"ם .וְ הָ או ִֹתיּוֹת חֵ י"ת ִנ ְמצָ אוֹת בְּ ת ֹו פְּ ַת ְח ָיה ,בְּ ת ֹו הָ או ִֹתיּוֹת פֶּ "ה.
צוּרת הָ אוֹת חֵ י"ת ,הַ יְינוּ ֶשׁחָ זְ רוּ לְ אוֹת ֹו צַ ד ֶשׁל
כַּמּוּבָ א בַּ 'תּו ְֹספוֹת' )ערכין טו .ד"ה כשם( ֶשׁבְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עָ בְ רוּ בְּ יַם סוּף בְּ ַ
שׁ ֶרשׁ
יַבָּ ָשׁה ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ָי ְצאוּ ַליָּם .וְ נִ ְראֶ ה ְדּהָ יָה בָּ זֶה ֶרמֶ ז ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף בָּ אָה מֵ הָ אוֹת חֵ י"ת ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמינִ י ֹ
הַ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּו ָֹרה ְשׁלֵמָ ה' )שלח( בְּ ֵשׁם ַרבִּ י ְסעַ ְדיָה גָּאוֹןֶ ,שׁ ְקּ ִריעַ ת יַם סוּף נִ ְמ ְשׁכָה ְשׁמ ֹונֶה ָשׁעוֹת .וְ כֵן
וּמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )שמות טו ,א(
אָרה מֵ הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמינִ י ֶשׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ עְ ,
מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים כחֶ (:שׁבִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף הָ י ְָתה הֶ ָ

"אָז י ִָשׁיר" ְדּ"אָז" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ח'.

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טו" (.וַ יַּעֲ בֹר מָ ְרדֳּ כָי וַ יַּעַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוְּ ָתה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר" ,אָמַ ר ַרבֶ ,שׁהֶ עֱבִ יר יוֹם
טוֹב הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל פֶּ סַ ח בְּ ַתעֲ נִ יתְ .
וּשׁמוּאֵ ל אָמַ ר ,עַ ְרקוּמָ א ְדּמַ יָּא עֲ בַ ר .רו ִֹאים ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי עָ בַ ר נַחַ ל ֶשׁל מַ יִם
פּוּרים בִּ בְ ִחינַת ְק ִריעַ ת יַם סוּף ,וְ גַם לְ פִ י ַרב ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי בִּ טֵּ ל אֶ ת יוֹם טוֹב ִראשׁוֹן ֶשׁל פֶּ סַ ח ,יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז
לִ פְ נֵי יְשׁוּעַ ת ִ
ֶשׁהוּא ִחבֵּ ר י ָָשׁר לְ יוֹם ְשׁבִ ִ
יעי ֶשׁל פֶּ סַ ח ֶשׁהוּא יוֹם ְק ִריעַ ת יַם
קצח(

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' כי תשא ע'
סוּף .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

ֶשׁהַ ְמ ָשׁכַת יג' ִמדּוֹת ִהיא דֶּ ֶר הַ יְסוֹד ,וְ הַ ִמּלָּה וַ יַּעֲ בוֹר ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הוּא

הַ זּ ֶַרע .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים כה(:

ֶשׁ"וַ יַּעֲ בֹר" בְּ גִימַ ְט ִריָּא ע"ב רי"ו הַ נִּ כְ לָלִ ים בַּ יְסוֹד .וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל ְק ִריעַ ת יַם סוּף ֶשׁנֶּעֶ ְשׂ ָתה דֶּ ֶר ֵשׁם ע"ב ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו

ז

רי"ו

או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן כָּתוּב בְּ י"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים )שמות לד ,י(

"הנֵּה אָנֹ כִ י כּ ֵֹרת בְּ ִרית" וְ כֵן או ְֹמ ִרים בַּ ְתּפִ לָּה בְּ ִרית
ִ

ְשׁ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה.
מָ ִצינוּ בְּ ִ'מ ְד ַרשׁ ְתּ ִהלִּ ים' )עו( ֶשׁהָ יוּ כָּל הַ ְשּׁבָ ִטים עו ְֹמ ִדין וְ א י ְָרדוּ אֶ חָ ד מֵ הֶ ן ַליָּם וְ כוּ' ,בֵּ ין ָכּ ָרצָ ה ֵשׁבֶ ט
ֵירד ,בָּ א נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן עַ ִמּינ ָָדב ִעם ִשׁבְ ט ֹו וְ הָ יוּ ְמ ַרגְּ ִמין אוֹתוֹ ,וְ ָקפַ ץ לְ פָ נָיו וְ י ַָרד לְ ת ֹו ַגּלֵּי הַ יָּם,
בִּ נְ י ִָמין ל ֵ
ְהוּדה ִרגְ מָ ָתם"ֶ ,שׁהָ יוּ ְמ ַרגְּ ִמין אוֹת ֹו וְ ִה ְק ִדּימוֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר
"שׂ ֵרי י ָ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "בִּ נְ י ִָמן צָ ִעיר רֹדֵ ם"ָ ,רד יָםָ .
יהוּדה עֹד ָרד ִעם אֵ ל וְ ִעם ְקדו ִֹשׁים נֶאֱ מָ ן" .וּבִ זְ כוּת זֶה ָזכָה לְ מַ לְ כוּת .וְ רו ִֹאים ֶשׁבְּ ִקיעַ ת הַ יָּם נֶעֶ ְשׂ ָתה
ָ
"וִ
ְהוּדה וּבִ נְ י ִָמין ֶשׁ ָקּפְ צוּ ַליָּם ,וְ ִס ְמּלוּ אֶ ת בְּ ִקיעַ ת הַ יָּם ֶשׁל הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁנַּעֲ ָשׂה עַ ל י ָָדם.
בִּ זְ כוּת הַ ְמּ ִסירוּת נֶפֶ שׁ ֶשׁל י ָ
יהוּדה כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יב .(:וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה בָּ נוּי בְּ חֶ לְ ָקם ֶשׁל
וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי ,אָבִ יו הָ יָה ִמבִּ נְ י ִָמין וְ ִאמּ ֹו ִמ ָ
"שׁם בִּ נְ י ִָמן צָ ִעיר
ְהוּדה וּבִ נְ י ִָמין ,לְ סַ מֵּ ל ֶשבֵּ ינֵיהֶ ם עוֹבֶ ֶרת נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד .וְ כֵן מָ ְרדֳּ כַי ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁמַּ זְ כִּ יר הַ ִמּ ְד ָרשׁ ָ
י ָ
ְהוּדה ִרגְ מָ ָתם" .וְ כֵן " ֹרדֵ ם ָשׂ ֵרי ְיהוּדָ ה" ר"ת ִשׁי"ר וְ ס"ת הַ יָּ"ם.
רֹדֵ ם ָשׂ ֵרי י ָ

מַ דּוּעַ ז ֶֶרשׁ חָ ְשׁבָ ה ֶשׁ ְצּלִ יבָ ה עַ ל הָ עֵ ץ ַתּ ְצלִ יחַ ַרק
בִּ גְ לַל ֶשׁעֲ ַדיִן א נִ סּוּ זֹאת.
מוּבָ א בְּ ַת ְרגּוּם ֵשׁנִ י עַ ל ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁהָ מָ ן פָּ נָה לַעֲ צֵ י הַ יַּעַ ר לִ פְ נֵי ְתּלִ יָּת ֹו וְ ִהכְ ִריז ֶשׁהוּא ְמבַ ֵקּשׁ לַעֲ לוֹת
לָאַ כְּ סַ נְ ְדּ ִריָּא ְדּבַ ר פַּ נְ ִדּ ָ
ירא .הַ יְינוּ ֶשׁבִּ ֵקּשׁ לְ ִה ָכּנֵס לָהֵ יכַל ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו הָ יָה בַּ ר פַּ נְ ִדּ ָירא ,וּפֶ לֶא הוּא ֶשׁעֲ ַדיִן
א הָ יָה הַ מַּ עֲ ֶשׂה ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁהָ יָה בְּ סוֹף ְתּקוּפַ ת בַּ יִת ֵשׁנִ י ,וְ כֵן הָ מָ ן נִ ְתלָה בְּ יוֹם ֵשׁנִ י ֶשׁל פֶּ ַסח ,וְ אוֹת ֹו הָ ִאישׁ

נִ ְתלָה בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הַ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ט ,ב( "וַ יָּבֵ א אֶ ת ֹאהֲ בָ יו וְ אֶ ת ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ" וְ גוֹ' וּבְ ֻכלָּם א
הָ יוּ יו ְֹד ִעים ל ֵָתת עֵ צָ ה כְּ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ֶשׁהָ יוּ ל ֹו ְשׁ שׁ מֵ אוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים וַ חֲ ִמ ָשּׁה בַּ עֲ לֵי עֵ צָ ה כְּ ִמנְ יַן יְמוֹת
ְהוּדים הוּא א תּוּכַל ל ֹו ִאם א
אָדם זֶה ֶשׁאַ ָתּה שׁוֹאֵ ל עָ לָיו ִאם ִמזּ ֶַרע הַ יּ ִ
אָמ ָרה ל ֹו ִא ְשׁתּ ֹו ָ
הַ חַ מָּ הְ ,
הוּצלוּ חֲ נַנְ יָה
ָתּבֹא עָ לָיו בְּ חָ כְ מָ ה בְּ מַ ה ֶשּׁ א נִ סָּ ה אֶ חָ ד ִמבְּ נֵי אֻ מָּ תוֶֹ ,שׁ ִאם ַתּפִּ יל ֹו לְ כִ בְ ָשׁן הָ אֵ שׁ כְּ בָ ר ְ
סוּרים כְּ בָ ר יָצָ א יוֹסֵ ף
אַס ֵרהוּ בְּ בֵ ית הָ אֲ ִ
וַ חֲ בֵ ָריו ,וְ ִאם לְ גוֹב אֲ ָריוֹת כְּ בָ ר עָ לָה ָדּנִ יֵּאל ִמתּוֹכוֹ ,וְ ִאם ְתּ ְ
ִמתּוֹכוֹ ,וְ ִאם בְּ מוּלִ י ַתּ ִסּיק ַתּ ְח ָתּיו כְּ בָ ר ִה ְתחַ נֵּן ְמנ ֶַשּׁה וְ נ ְֶע ַתּר ל ֹו הקב"ה וּנְ פַ ק ִמינֵיהּ ,וְ ִאם בְּ מַ ְדבְּ ָרא
ַתּגְ לוּנֵיהּ כְּ בָ ר פָּ רוּ וְ ָרבוּ אֲ בו ָֹתיו בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ כַמָּ ה נִ ְסיוֹנוֹת נִ ְתנַסּוּ וּבְ ֻכלָּן עָ ְמדוּ וְ נִ ְצּלוּ ,וְ ִאם עֵ ינָיו ְתּעַ וֵּר
הֲ ֵרי ִשׁ ְמשׁוֹן ְדּ ָקטַ ל כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה נַפְ ְשׁ ָתא ִמפְּ לִ ְשׁ ָתּ ִאי כַּד עֲ וִ יר ,אֶ לָּא ְצלוֹב י ֵָתיהּ עַ ל ְצלִ יבָ א ְדּ א
אַ ְשׁכְּ ִחינַן חַ ד ִמן עַ מּוֹי ְדּ ִא ְשׁ ְתּזִ יב ִמנֵּיהִּ ,מיַּד "וַ יִּיטַ ב הַ ָדּבָ ר לִ פְ נֵי הָ מָ ן וַ יַּעַ שׂ הָ עֵ ץ" .לִ כְ או ָֹרה צָ ִרי לְ הָ בִ ין
ִאם בֶּ אֱ מֶ ת ז ֶֶרשׁ הָ י ְָתה כָּל ָכּ חֲ כָמָ ה לְ הָ בִ ין ֶשׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר ֶנגֶד ְגּד ֹולֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ פִ י ֶשׁמָּ נְ ָתה אֶ ת ָכּל סוּגֵי הַ ִמּיתוֹת ֶשׁנִּ סּוּ
לְ הָ ִמית אֶ ת גְּ ד ֹולֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ א ִה ְצלִ יחוּ ,מַ דּוּעַ ִהיא חָ ְשׁבָ ה ֶשׁ ְצּלִ יבָ ה עַ ל הָ עֵ ץ ַתּ ְצלִ יחַ ַרק בִּ גְ לַל ֶשׁעֲ ַדיִן א נִ סּוּ זֹאת ,הֲ ֵרי
יקים ,וְ כִ י יֵשׁ ל ֹו כַּבְ יָכוֹל בְּ עָ יָה לַעֲ שׂוֹת נֵס לְ הַ ִצּיל ִמ ְצּלִ יבָ ה .חֲ זַ"ל
ִאם ה' עָ ָשׂה כָּל ָכּ הַ ְרבֵּ ה נִ ִסּים לְ הַ ִצּיל אֶ ת הַ צַּ ִדּ ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהֵ ם י ְָדעוּ לְ פִ י הַ מַּ זָּלוֹת
ְמצַ יְּנִ ים ֶשׁזּ ֶֶרשׁ הָ י ְָתה בֶּ אֱ מֶ ת חֲ כָמָ ה גְ ד ֹולָה ,וְ לִ כְ או ָֹרה מַ ה הַ חָ כְ מָ ה כָּאןְ .
יקה גְ ד ֹולָה וְ ֶשׁפַ ע מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה .כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ מָ ן בִּ ֵקּשׁ
אָדם ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִהצָּ לֵב וְ ל ֵָתת לָהֶ ם יְנִ ָ
וְ הַ כּ ֹוכָבִ ים ֶשׁלָּהֶ ם ֶשׁעָ ִתיד ָ
אָמ ָרה לְ הָ מָ ן
ְהוּדי ֶשׁיִּצָּ לֵבָ ,לכֵן ְ
לְ ִה ָכּנֵס לְ הֵ יכָל ֹו ֶשׁל יֵשׁ"וּ עוֹד לִ פְ נֵי ֶשׁיֵּשׁ"וּ בָּ א לָע ֹולָם .וְ ז ֶֶרשׁ חָ ְשׁבָ ה ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי הוּא הַ יּ ִ

ח

וּמרֻ מָּ ז בִּ ְדבָ ֶריהָ ֶשׁמֵּ בִ יא הַ ִמּ ְד ָרשׁ ְדּ א אַ ְשׁכְּ ִחינַן חַ ד ִמן עַ מּוֹי ְדּ ִא ְשׁ ְתּזִ יב ִמנֵּיהּ הַ יְינוּ ֶשׁיֵּשׁ אֶ חָ ד ִמבְּ נֵי
לִ ְצ ב אוֹתוְֹ ,
אָמ ָרה לְ הָ מָ ן לִ ְצ ב אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי ,וְ הָ מָ ן א י ַָדע ֶשׁהוּא בְּ עַ ְצמ ֹו י ְִתגַּלְ גֵּל בְּ יֵשׁ"וּ ,וְ ָלכֵן
עַ מָּ ם ֶשׁ א ִינָּצֵ ל מֵ הַ ְצּלִ יבָ א ,וְ ָלכֵן ִהיא ְ
'אגּ ָָרא ְדּ ַכלָּה' )קיג(:
הוּא מֵ כִ ין אֶ ת הָ עֵ ץ לְ עַ ְצמוֹ ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ

"וְ ִהנֵּה ְשׁ ָשה אֲ נ ִָשׁים" .וְ ִהנֵּ"ה ְשׁ ָש"ה,

יד וְ ִהנֵּ"ה ְשׁ ָש"ה סַ לֵּי ח ִֹרי וְ כוּ' .נִ ְרמָ ז הַ ָדּבָ ר הַ ְמקֻ בָּ ל ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה הַ לָז ֹו ]יֵשׁ"וּ[
ְתּ ֵרין בַּ ְמּסו ָֹרה .דֵּ ין .וְ ִא ָ
נִ ְתגַּלְ גְּ לָה ג' פְּ עָ ִמים ַשׂר הָ אוֹפִ ים הָ מָ ן ,וּבְ כָל פַּ עַ ם הֵ ִשׁיבוּ ל ֹו גְ מוּל ֹו בְ רֹאשׁ ֹו וְ נִ ְתלָה עַ ל הָ עֵ ץ ,עַ ל ֵכּן
בַּ חֲ לוֹם ַשׂר הָ אוֹפִ ים וְ ִהנֵּה ְשׁ ָש"הִ ,נ ְמסַ ר גַּם כֵּן וְ ִהנֵּה ְשׁ ָשה אֲ נ ִָשׁיםָ ,רמַ ז ֶשׁ ִיּ ְתגַּלְ גֵּל בְּ ג' גִּ לְ גּוּלִ ים .וְ כֵן
וּמזֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה הַ ְמ ָלכַת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁאָכֵן
הָ מָ ן ָראָה בַּ כּ ֹוכָבִ ים ֶשׁאֵ ֶשׁת הַ מֶּ ֶל ַתּהֲ ְרגֵהוָּ ,לכֵן הוּא יָעַ ץ לַהֲ רֹג אֶ ת וַ ְשׁ ִתּיִ ,
הָ ְרגָה אוֹת ֹו בַּ סּוֹף ,כַּמּוּבָ א בְּ 'מֵ עַ ם עֵ ז' בְּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁיֵּשׁ"וּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וישב ע' צ'( ֶשׁ ַשּׂר הַ מַּ ְשׁ ִקים הוּא בְּ ִחינַת ָקנֶה ֶשׁנִּ ְמצָ א בְּ י ִָמין ,וְ ַשׂר הָ אוֹפִ ים
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
ֶשׁט ,וּמוּבָ א בְּ ַ
ו ֶ
אַדמוֹנִ י ֶשׁל עֵ ָשׂו.
ֶשׁט ֶשׁנִּ ְמצָ א בִּ ְשׂמֹ אל .וְ כֵן הָ מָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ אֲ ִדיםֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת בְּ ִחינַת ְ
בְּ ִחינַת ו ֶ

מוּבָ א

בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים'

)בראשית מ ,טז(

"וַ יּ ְַרא ַשׂר הָ ֹאפִ ים כִּ י טוֹב פָּ ָתר" ,הֶ ְראָהוּ הַ גָּלוּת ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר

אָמר ֹו "וַ יּ ֵֶרד הָ עַ יִט עַ ל הַ פְּ ג ִָרים" ,אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ְרמוּזִ ים ַללֶּחֶ ם
יֹאכְ לוּ הָ אֻ מּוֹת הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים לְ עוֹפוֹת ,כְּ ְ
ֹאשׁי" כִּ י י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם עֶ לְ יוֹנִ ים עַ ל כָּל הָ אֻ מּוֹת.
אָמר ֹו "עַ ל ר ִ
ִדּכְ ִתיב " ֹאכְ לֵי עַ ִמּי אָכְ לוּ לֶחֶ ם" ,גַּם ָרמַ ז בְּ ְ
ישׁי ֶשׁלּ ֹו ְבּאוֹת ֹו הָ ִאישֶׁ ,שׁ ִמּמֶּ נּוּ ִה ְת ִחילָה הַ גָּלוּת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁחֲ לוֹם ַשׂר הָ אוֹפִ ים ְמ ַרמֵּ ז ל ֹו גַם עַ ל הַ גִּ לְ גּוּל הַ ְשּׁלִ ִ
ְ
ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנּ ְֶח ְרבוּ הַ ִצּנּוֹרוֹת הַ פְּ נִ ִ
ימיִּים ֶשׁל הַ פַּ ְרנָסָ ה ִמ ִצּיּוֹן ,וְ הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת עוֹפוֹת ,אוֹכְ לִ ים אֶ ת
הַ פַּ ְרנָסָ ה וְ הַ לֶּחֶ םֶ ,שׁבָּ א ִמצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה עֲ בוּר י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת רֹאשׁ .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
שבש"ר האופי"ם יש אותיות פורי"ם והאי"ש ,לרמז על  2הגלגולים שלו.

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'גִּ לְ גּוּלֵי נְ ָשׁמוֹת' לָרמ"ע ִמפָּ אנ ֹו

)אות ש'(

ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא הַ ָשּׁלִ ישׁ ,אֲ ֶשׁר נִ ְרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת

ישׁע ֶשׁה' י ְַשׁפִּ יעַ
ישׁע ,כִּ י אָמַ ר "וְ ִהנֵּה ה' עָ ָשׂה אֲ רֻ בּוֹת בַּ ָשּׁמַ יִם"] ,וְ א הֶ אֱ ִמין בִּ נְ בוּאַת אֱ לִ ָ
כִּ ְדבַ ר אֱ לִ ָ
וּמ ָשּׁם א אָכַל ,כִּ י נִ ְרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת ,וְ גַם פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת א סָ ר מֵ עֵ ינ ֹו
פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל[ ,וּבְ עֵ ינ ֹו ָראָה ִ
ָרעָ ה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ,בְּ ִענְ יַן פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין כִּ י נִ ְתמָ עֵ פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת ,כִּ י עֵ ינ ֹו ָראָה בָּ הֶ ם לִ ְראוֹת כָּל ָכּ
אוּכְ ל ִֻסין כַּנִּ זְ כָּר בְּ מַ סֶּ כֶת פְּ סָ ִחים ,וְ ָק ְראוּ לְ אוֹת ֹו פֶּ סַ ח ,פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין .וְ יוֹצֵ א לְ פִ י ִדּבְ ֵרי הָ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו ֶשׁ ַשּׂר
הָ אוֹפִ ים בָּ א בְּ גִ לְ גּוּל עוֹד ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים ,וּבְ כָל ג' הַ פְּ עָ ִמים הוּא נֶהֱ ַרג כְּ ֶשׁעֵ ינ ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה ְבּפַ ְרנָסָ ָתן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל.
כְּ ֶשׁהָ יָה ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא ָחלַם עַ ל גָּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁאֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם עו ְֹשׁ ִקים אֶ ת ָממ ֹונָם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה
הוֹבִ יל אֶ ת יוֹסֵ ף לִ ְהיוֹת מֶ ֶל בְּ ִמ ְצ ַריִם וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ כָּל גָּלוּת וּגְ אֻ לַּת
י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִעם כָּל הַ ְשׁפָּ עוֹת הַ פַּ ְרנָסָ ה ֶשׁבָּ אוּ ִמ ָשּׁם .בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הַ ֵשּׁנִ י הוּא הָ יָה הַ ָשּׁלִ ישׁ ֶשׁ א הֶ אֱ ִמין בִּ נְ בוּאַת
ישׁי הוּא נִ סָּ ה לְ הַ כְ נִ יס עַ יִן ָרעָ ה בָּ אוּכְ ל ִֻסין
ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְרנָסָ ה ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ ת בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ִקּבְּ לוּ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע .וּבְ גִ לְ גּוּל ֹו הַ ְשּׁלִ ִ
ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁבָּ אוּ לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ְבּהַ ר הַ בַּ יִת ,וּלְ עו ֵֹרר אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ נִ ְמעַ לַמָּ וֶ ת .וְ זֶה דוֹמֶ ה
לְ אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁנִּ ְתלָה בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח .וּכְ מ ֹו ֶשׁבְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן הָ עוֹף אָכַל אֶ ת בְּ ָשׂר ֹו ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)בראשית מ ,יט(

נִמעַ  .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֵ ינ ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁל
"וְ אָכַל הָ עוֹף אֶ ת בְּ ָשׂ ְר "ָ .כּ בִּ ְשׁנֵי הַ גִּ לְ גּוּלִ ים הַ בָּ ִאים בְּ ָשׂר ֹו ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נִּ ְרמֶ זֶת בַּ בָּ ָשׂר ,וְ ָלכֵן ֶנ ֱענַשׁ בִּ ְב ָשׂרוֹ .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ִדּ ְשׁ ָשה ַסלֵּי ח ִֹרי ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ג' הַ גִּ לְ גּוּלִ ים ֶשׁלּוֹ ,הַ סַּ ל
אַחר ָכּ הָ יוּ ל ֹו עוֹד ְשׁנֵי סַ לִּ ים בְּ אוֹת ֹו סוֹד כְּ פִ י
יתת ֹו בְּ גִ לְ גּוּל הָ ִראשׁוֹן כְּ פִ י ֶשׁיּוֹסֵ ף פָּ ַתר לוֹ ,וְ ַ
הָ עֶ לְ יוֹן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ָ

ט

אַרנוּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם
ֶשׁבֵּ ְ

)בראשית מ ,טז(

"סַ לֵּי ח ִֹרי" סַ לִּ ים ֶשׁל נְ צָ ִרים ְקלוּפִ ים חו ִֹרין חו ִֹרין וְ דֶ ֶר

מוֹכְ ֵרי פַּ ת כִּ ְסנִ ין לְ ִת ָתּם בְּ או ָֹתן סַ לִּ ים .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁסַּ לֵּי לֶחֶ ם ְמח ָֹר ִרין ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ מַּ צָּ ה ֶשׁ ִהיא לֶחֶ ם ְמחֹ ָרר,

ֶשׁבִּ זְ כוּת כֹּחַ הַ מַּ צָּ ה ֶשׁ ַמּ ְשׁפִּ יעָ ה פַּ ְרנ ָָסה לְ י ְִש ָראֵ ל ,הוּא נֶהֱ ַרג ג' פְּ עָ ִמים .וְ כֵן נְ צָ ִרים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְקלִ פַּ ת הַ נּו ְֹצ ִרי.
וְ כֵן רו ִֹאים בַּ ְסּלִ יחוֹת ַלעֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת ֶשׁהוּא הַ יּוֹם ֶשׁל חֻ ְרבַּ ן ִציּוֹןֶ ,שׁ ִהזְ כִּ ירוּ אֶ ת הַ חֲ לוֹם ֶשׁל ַשׂר הָ אוֹפִ ים ,י ֶַרח
שאוּ אֶ ת ִשׁבְ ָרם .כְּ מַ עֲ ֵֹשיהֶ ם ַשׁלֵּם וְ ֵיבֹשׁוּ ִמ ִשּבְ ָרם.
יתי ב ֹו וְ כוּ' ,אֵ ל ַקנֹּ א וְ נו ֵֹקם גּ ְָמלֵם ִי ְ ֹ
טֵ בֵ ת ְמאֹד ל ִָק ִ
כְּ ִאישׁ חֲ לוֹם ח ֹולֵם ְשׁ ָשׁה סַ לֵּי

חו ִֹרי) .בבאור זה סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א(.

מַ דּוּעַ מָ ְרדֳּ כַי אֵ ינ ֹו ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶּה לְ הָ מָ ן ,הֲ ֵרי יַעֲ קֹב
ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו.
מוּבָ א

אָמרוּ לְ מָ ְרדֳּ כַי מַ דּוּעַ אֵ ינ ֹו ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶּה לְ הָ מָ ן ,הֲ ֵרי יַעֲ קֹב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו,
בְּ ַת ְרגּוּם ֵשׁנִ י עַ ל ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר )ג ,ג( ֶשׁ ְ

וּמָ ְרדֳּ כַי עָ נָה ֶשׁהוּא ִמזּ ֶַרע בִּ נְ י ִָמין ֶשׁעוֹד א נ ֹולַד כְּ ֶשׁיַּעֲ קֹב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה ,וּכְ מ ֹו ֶשׁבִּ נְ י ִָמין א ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה ָכּ הוּא אֵ ינ ֹו
ִמ ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה ,וְ הַ ַתּ ְרגּוּם ְמסַ יֵּם ֶשׁ ָלּכֵן ָזכָה בִּ נְ י ִָמין ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ חֶ לְ ק ֹו ָשׁם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לַה' .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ִדּבְ ֵרי מָ ְרדֳּ כַי
ֶשׁ ָרמַ ז ֶשׁכֵּיוָ ן ֶשׁבִּ נְ י ִָמין א ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה ,י ֹוצֵ א ֶשׁגַּם יַעֲ קֹב וְ כָל הַ ְשּׁבָ ִטים א ִה ְשׁ ַתּחֲ וּוּ ,כִּ י ִבּנְ י ִָמין הוּא בְּ ִחינַת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד
ַשּׁנִ יִ ,אם הָ יָה בִּ נְ ָי ִמין ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶּה ִעם
ֶשׁ ֻכּלָּם נִ כְ לָלִ ים בּוֹ ,וְ כָל הַ ֶשּׁפַ ע עוֹבֵ ר ַדּ ְרכּוֹ ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ִענְ יַן ִה ְשׁ ַתּחֲ וַּ יָה הוּא ִה ְתבַּ ְטּלוּת ל ֵ
ֻכּלָּם חַ ס וְ ָשׁלוֹם הָ יָה נִ גְ ַרם ֶשׁכָּל ֶשׁפַ ע הַ ְקּדֻ ָשּׁה יַעֲ בֹר לְ עֵ ָשׂו חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,וְ הָ יִינוּ כְּ פוּפִ ים ַתּ ַחת עֵ ָשׂו חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הו ִֹאיל
וּבִ נְ י ִָמין א ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה יוֹצֵ א ֶשׁכָּל מַ ה ֶשּׁ ֻכּלָּם ִה ְשׁ ַתּחֲ וּוּ חֲ סַ ר מַ ְשׁמָ עוּת לְ ג ְַמ ֵרי ,כִּ י בְּ לִ י בִּ נְ י ִָמין אֵ ין לָנוּ מַ ה לְּ הַ עֲ בִ יר לְ עֵ ָשׂו
כַּבְ יָכוֹל ,וְ ז ֹו הָ י ְָתה טַ עֲ נַת מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁאַ ְדּ ַרבָּ ה בִּ גְ לַל ֶשׁסָּ ב ֹו בִּ נְ י ִָמין א ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה ֶשׁטֶּ ֶרם נ ֹו ַלד ,הוּא חַ יָּב עַ כְ ָשׁו לִ ְמסֹר נֶפֶ שׁ
ֶשׁ א לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווֹתֶ ,שׁ ִאם חַ ס וְ ָשׁלוֹם הוּא י ְִשׁ ַתּחֲ וֶּה לְ הָ מָ ן זֶה ְי ַגלֶּה ֶשׁגַּם בִּ נְ י ִָמין נִ כְ לַל ְבּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יַת יַעֲ קֹב וְ כָל הַ ֶשּׁפַ ע יִפּוֹל
בִּ ידֵ י עֵ ָשׂו.

וּמרֻ מָּ ז בַּ גְּ מָ ָרא )תענית ה (:אָמַ ר לֵיהּ ַרב נ ְַחמָ ן לְ ַרב י ְִצחָ ק ֵלימָ א מַ ר ִמילְ ָתא וְ כוּ' ,בָּ ַתר ְדּסָ ִעיד ,אָמַ ר לֵיהּ,
ְ
הָ כִ י אָמַ ר יוֹחָ נָן יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ א מֵ ת .אָמַ ר לֵיהּ וְ כִ י בִּ כְ ִדי סָ פְ דוּ סַ פְ ָדּ ַניָא ,וְ חָ נְ טוּ חַ נְ טַ יָּא ,וְ ָקבְ רוּ ַקבְ ַריָא,
אָמַ ר לֵיהּ ִמ ְק ָרא אֲ נִ י דּו ֵֹרשֶׁ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ָירא עַ בְ ִדּי יַעֲ קֹב נְ אֻ ם ה' ,וְ אַל ֵתּחַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהנְ נִ י
מו ִֹשׁיעֲ מֵ ָרחוֹק וְ אֶ ת ז ְַרעֲ מֵ אֶ ֶרץ ִשׁבְ יָם" ,מָ ִקּישׁ הוּא לְ ז ְַרעוֹ ,מַ ה זּ ְַרע ֹו בַּ חַ יִּים ,אַף הוּא בַּ חַ יִּים .הַ יְינוּ
בִּ זְ כוּת ֶשׁזּ ְַרע ֹו ֶשׁל יַעֲ קֹב הַ יְינוּ מָ ְרדֳּ כַי בַּ חַ יִּיםֶ ,שׁ ִה ִצּיל אֶ ת כָּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִממָּ וֶת לְ חַ יִּים בִּ גְ ז ֵַרת הָ מָ ן ,וּבְ נוֹסָ ף הוּא
ִה ְשׁ ִאיר אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ְמחֻ בָּ ִרים לְ ִצינוֹרוֹת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים חַ יִּים ,וְ א נ ַָתן לִ פּוֹל ִבּידֵ י ִצנּ ֹורוֹת הָ ָמן וְ עֵ ָשׂו ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים
וּממֵּ ילָא אֶ פְ ָשׁר לִ זְ כּוֹת לַגְּ אֻ לָּה
ימיתִ .
מָ וֶתִ ,ממֵּ ילָא אַף הוּא בַּ חַ יִּים ,כִּ י ִמ ְת ַגּלֶּה ֶשׁאֵ ין ל ִַה ְשׁ ַתּחֲ וָּ יָה לְ עֵ ָשׂו ַמ ְשׁמָ עוּת פְּ נִ ִ

כְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא "וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ָירא עַ בְ ִדּי יַעֲ ֹקב נְ אֻ ם ה' ,וְ אַל ֵתּחַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהנְ נִ י מו ִֹשׁיעֲ מֵ ָרחוֹק וְ אֶ ת
ז ְַרעֲ מֵ אֶ ֶרץ ִשׁבְ יָם" .וְ ָלכֵן בִּ זְ כוּת זֶה ָזכָה בִּ נְ י ִָמין ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ חֶ לְ ק ֹו ֶשׁ ָשּׁם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לַה' ,כִּ י בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא
ְמקוֹם הַ יִּחוּד ָשׁם עוֹבֵ ר הַ ֶשּׁפַ ע לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,וּבִ זְ כוּת ֶשׁבִּ נְ י ִָמין ָשׁמַ ר עַ ל נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד ֶשׁהַ ֶשּׁפַ ע י ִָשּׁאֵ ר בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה,
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת מָ ְרדֳּ ַכי
ֶת"ר ֶשׁהוּא עֲ טָ ָרה ְ
ָזכָה ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ חֶ לְ קוֹ .וְ כֵן ִקי"שׁ ֶשׁהוּא ר"ת קוֹצ ֹו ֶשׁל יוֹ"ד הַ ְמסַ מֵּ ל כּ ֶ
ֶשׁהָ יָה בֶּ ן ָי ִאיר בֶּ ן ִשׁ ְמ ִעי בֶּ ן ִקישׁ ר"ת ִקי"שׁ ִנ ְרמָ ז בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא מַ ִקּישׁ הוּא לְ ז ְַרעוֹ ,מַ ה זּ ְַרע ֹו בַּ חַ יִּים ,אַף הוּא

י

ֶת"ר ֶשׁהוּא
בַּ חַ יִּים .וְ ָלכֵן הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי ִקי"שׁ הַ יְינוּ הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל ִקי"שׁ ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עָ ל מָ ְרדֳּ ַכי בֶּ ן ִקישׁ ,הֵ ן או ִֹתיּוֹת כּ ֶ

עֲ טָ ָרה .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ ִקישִׁ ,ה ְת ִחיל כְּ בָ ר בְּ ל ֵַדת זְ ֵקנָם בִּ נְ י ִָמין ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית לה ,טז( "וַ ֵתּלֶד ָרחֵ ל וַ ְתּ ַקשׁ בְּ לִ ְד ָתּהּ:
וַ י ְִהי בְ הַ ְקשׁ ָֹתהּ בְּ לִ ְד ָתּהּ וְ גוֹ'".

וְ כֵן

מוּבָ א בַּ 'תּו ָֹרה ְתּ ִמימָ ה' )אסתר ב ,ה(

ְהוּדי" ,וַ הֲ א ִאישׁ י ְִמינִ י הוּא אֶ לָּא לְ פִ י ֶשׁיִּחֵ ד ְשׁמ ֹו ֶשׁל
"אישׁ י ִ
ִ

ִחוּדי ]בְּ ִחלּוּף או ִֹתיּוֹת אהח"ע[ֶ ,שׁכָּל הַ כּוֹפֵ ר
ְהוּדי לוֹמַ ר י ִ
הקב"ה כְּ ֶנגֶד כָּל בָּ אֵ י ע ֹולָם לְ פִ י ָכ ִנ ְק ָרא י ִ
ְהוּדי עַ ל ֵשׁם הַ יִּחוּד ֶשׁ ְמּיַחֵ ד ְשׁמ ֹו ֶשׁל הקב"ה .וְ רו ִֹאים ֶשׁבִּ זְכוּת ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי כָּפַ ר
בַּ עֲ בו ַֹדת כּ ֹו ָכבִ ים נִ ְק ָרא י ִ
'שּׂפַ ת
ִחוּדי ֶשׁ ְמּיַחֵ ד ְשׁמ ֹו ֶשׁל הקב"ה .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ְ
ְהוּדי ֶשׁהוּא י ִ
לִהיוֹת ִאישׁ י ִ
בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ א ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּה לְ עֵ ָשׂוָ ,זכָה ְ
ְהוּדי" ,יוֹצֵ א
"אישׁ י ִ
ְהוּדה ִ
וּמצַּ ד ִאמּ ֹו ִמ ֵשּׁבֶ ט י ָ
"אישׁ י ְִמי ִני"ִ ,
אֱמֶ ת' )פורים תרמ"ח( ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי הָ יָה ִמצַּ ד אָבִ יו ִמ ֵשּׁבֶ ט בִּ נְ י ִָמיןִ ,
שׁוּשׁן" ר"ת
ַ
הוּדי הָ יָה בְּ
ֶשׁהוּא ְמאַחֵ ד בְּ תוֹכ ֹו ִחבּוּר יְסוֹד לַמַּ לְכוּת יו ֵֹתר ִמ ְשּׁאַר ֵשׁבֶ ט בִּ נְ י ִָמין .וְ כֵן הַ כָּתוּב )אסתר ב ,ה( " ִאישׁ ְי ִ
בִּ יאָ"ה.

וְ כֵן

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שופטים ט(
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ לִּ ִ

סוֹד י ֶֶר יַעֲ ֹקב ֶשׁהָ יָה הַ יְמָ נִ י ֶשׁהוּא ִמ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁפְּ גָמ ֹו

סַ מָּ אֵ "ל .וּלְ פִ י ֶשׁיַּעֲ ֹקב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו כָּל ָכּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יוֹת ,וַ עֲ ָשׂא ֹו אָדוֹן לְ עַ ְצמ ֹו בְּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָתוֹ ,פָּ גַם
הַ נֶּצַ ח ְמאֹד ,עַ ד ֶשׁבָּ א בִּ נְ י ִָמיןֶ ,שׁ א הָ יָה בָּ ע ֹולָם כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו ,וְ ָלכֵן מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁהָ יָה ִמזּ ְַרע ֹו ֶשׁל
אָמרוּ
בִּ נְ י ִָמיןִ ,תּ ֵקּן אֶ ת הַ נֶּצַ ח ,וְ א ָרצָ ה לִ כְ רֹעַ וּלְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת לְ הָ מָ ןֶ ,שׁהָ יָה נִ יצוֹץ עֵ ָשׂו .וְ זֶה סוֹד מַ ה ֶשּׁ ְ
ַרזַּ"ל ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי הָ יָה פּו ֵֹשׁט אֶ ת הַ יּ ֶֶר לְ הָ מָ ן ,וּמַ ְראֵ הוּ ל ֹו הַ הוּא ִשׂ ְטנָא .וְ זֶה סוֹד "וְ עֶ בְ ָרת ֹו ְשׁמָ ָרה נֶצַ ח",
מוּרה כְּ ֶנגֶד הַ נֶּצַ ח ,מַ ה ֶשּׁלּ ְָקחוּ ִממֶּ נּוּ .נִ ְמצָ א ֶשׁ ָשּׁאוּל בָּ א לְ ַת ֵקּן ֶנצַ ח יַעֲ קֹב.
פֵּ רוּשׁ עֶ בְ ָרת ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂוְ ,שׁ ָ
וְ זֶה סוֹד מַ אֲ מַ ר ְשׁמוּאֵ ל אָנֹ כִ י הָ רוֹאֶ ה ,וְ א אָמַ ר הַ נָּבִ יא ,כִּ י עַ ָתּה ִתּ ְת ַקן הַ נְּ בוּאָה ֶשׁ ִהיא הַ ֶנּצַ ח ,כִּ י עֲ ַדיִן
א נִ ְת ְקנָה .וְ זֶה סוֹד או ִֹתי ָשׁלַח ה' לִ ְמ ָשׁחֲ
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תולדות כח(
בְּ סֵ פֶ ר 'הַ לִּ ִ

בוּרה .וְ עוֹד מוּבָ א
לְ מֶ ֶל  ,פֵּ רוּשׁ אֲ נִ י ִמ ֵשּׁבֶ ט לֵוִ י ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּגְ ָ

כַּאֲ ֶשׁר חָ טָ א ָשׁאוּל ,הָ יָה צוֹעֵ ק פֶּ ן יַחֲ זִ יר הַ נֶּצַ ח ל ִַקּלְ קוּל הָ ִראשׁוֹן,

וְ ָלכֵן אָמַ ר לִ ְשׁמוּאֵ ל ֶשׁ ֵיּ ֵל ִעמּ ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹּת לַה' ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר לְ ַקלְ ֵקל הַ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יוֹת ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה יַעֲ ֹקב
אָחיו ,וּלְ ַת ְקּנָהּ בְּ זֹאת הַ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ יָה ֶשׁל קֹדֶ שׁ .וְ כֵן עָ ָשׂה ְשׁמוּאֵ לֶ ,שׁהָ ַל ִעמּ ֹו וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה .וְ ִעם כָּל
לְ עֵ ָשׂו ִ
את ,א בִּ ְשׁבִ יל זֶה יַחֲ זֹר הַ ֶנּצַ ח
זֶה אָמַ ר ל ֹו "וְ גַם נֶצַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל א י ְַשׁ ֵקּר" ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר אַף עַ ל פִּ י ֶשׁחָ טָ ָ
לְ ִקלְ קוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן ,א י ְַשׁ ֵקּר וְ א ִינָּחֵ ם .וְ א ִמפְּ נֵי ֶזה חָ זְ רוּ ִצנּו ֵֹרי הַ נְּ בוּאָה לִ סָּ ֵתם ,אֶ לָּא ֶשׁהֵ ם ְמעַ ט
גוּמים ,וְ א נִ ְת ְקנוּ לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁבָּ א ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ע"ה וְ נִ ְת ְקנוּ לְ ג ְַמ ֵרי .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ ְחבֶּ ֶרת הַ קֹּדֶ שׁ'
פְּ ִ
)פורים(

מָ ְרדֳּ כַי הָ יָה גִּ לְ גּוּל יַעֲ ֹקב וְ הָ מָ ן הָ ָיה גִּ לְ גּוּל עֵ ָשׂו וְ עַ ל מַ ה ֶשּׁ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה יַעֲ קֹב לְ עֵ ָשׂו וְ ָק ְראוּ אוֹת ֹו

אֲ דֹנִ י לְ עֵ ָשׂו ָלכֵן עַ ָתּה ָקנָה אוֹת ֹו לְ עֶ בֶ ד וְ א ָרצָ ה לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת כְּ דֵ י לְ ַת ֵקּן .וְ כֵן ִקי"שׁ ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁדּו ֵֹרשׁ
ֶתר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁעָ ָשׂה אֶ ת הַ ִתּקּוּן.
אַרנוּ ֶשׁ ִקישׁ הוּא סוֹד הָ עֲ טָ ָרה וְ הַ כּ ֶ
ְשׁ ֵקּר" .כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
הָ אֲ ִריזַ"ל "נֶצַ ח י ְִשׂ ָראֵ ל א י ַ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ֵשׁם הוי"ה ִנ ְרמַ ז בְּ מַ ה ֶשׁאָמַ ר הָ מָ ן )אסתר ה ,יג( "וְ כָל ֶזה אֵ ינֶנּוּ שׁ ֶֹוה לִ י בְּ כָל עֵ ת
ְהוּדי יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ ֶל " ,כִּ י כָאן הָ יָה טָ מוּן הַ ִתּקּוּן הַ גָּדוֹל ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ,עַ ד ֶשׁהָ מָ ן בְּ עַ ְצמ ֹו
אֲ ֶשׁר אֲ נִ י רֹאֶ ה אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ
"שׁוֶה לִ י" ִעם
הֵ בִ ין ֶשׁבְּ לִ י הַ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָה ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי הַ כֹּל אֵ ינ ֹו ָשׁ ֶוה כְּ לוּם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָ
הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ מָ ן י ַָדע ֶשׁ ִאם מָ ְרדֳּ כַי אֵ ינ ֹו ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶּה עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל יִזְ כּוּ לַמָּ ִשׁיחַ וְ לַגְּ אֻ לָּה,
ְהוּדה" ,שו"ה ,הֵ ם הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁנּו ְֹספוּ לַג' אָבוֹת,
וִ ינ ְַצּחוּ אוֹתוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'ז ֶַרע ֹקדֶ שׁ' ֶשׁהַ ס"ת ֶשׁל "וַ ִיּ ַגּשׁ אֵ לָיו י ָ

יא

ה' לְ אַבְ ָרהָ ם ,ש' לְ י ְִצחָ קֶ ,שׁעָ לָה לְ ִי ְשׂחָ ק .וְ ו'

לְ יַעֲ קֹב ֶשׁלּו ֵֹקחַ מֵ אֵ לִ יָּהוּ כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )ויקרא כו ,מב(

"וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת

יתי יַעֲ קוֹב" ,בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ְמקוֹמוֹת נִ כְ ָתּב מָ לֵא ]וָ א"ו[ ,וְ אֵ לִ יָּהוּ חָ סֵ ר ]וָ א"ו[ בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ְמקוֹמוֹת ,יַעֲ קֹב נָטַ ל
בְּ ִר ִ
ְהוּדה"
אוֹת ִמ ְשּׁמ ֹו ֶשׁל אֵ לִ יָּהוּ עֵ ָרבוֹן ֶשׁיָּבוֹא וִ יבַ ֵשּׂר גְּ אֻ לַּת בָּ נָיו .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר כֵּיוָ ן ֶשׁהַ פָּ סוּק "וַ ִיּגַּשׁ אֵ לָיו י ָ
יחים דֶּ ֶר בִּ נְ י ִָמיןָ ,לכֵן הַ ס"ת הֵ ם או ִֹתיּוֹת שו"ה
ְהוּדה לְ יוֹסֵ ף בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה כְּ ֶשׁיּ ְִתחַ בְּ רוּ ב' ְמ ִשׁ ִ
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִחבּוּר י ָ
ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁל בִּ נְ י ִָמין ,וְ אֶ ת הַ תּוֹסֶ פֶ ת ֶשׁהָ אָבוֹת ְמ ַקבְּ לִ ים לְ צ ֶֹר הַ גְּ אֻ לָּה .כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁי ְִצחָ ק י ְִהיֶה
ִשׂחָ ק בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה ,וְ כֵן יַעֲ ֹקב ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הָ אוֹת ו' מֵ אֵ לִ יָּהוּ לְ צ ֶֹר הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן אַבְ ָרהָ ם ִקבֵּ ל ה' לְ צ ֶֹר הֻ לֶּדֶ ת י ְִצחָ ק
יְ
יחים.
ְהוּדה י ְִהיֶה שו"ה לְ יוֹסֵ ף כְּ ֶשׁיּ ְִתחַ בְּ רוּ ב' ְמ ִשׁ ִ
ֶשׁבִּ זְ כוּת ֹו ָתּבֹא הַ גְּ אֻ לָּה .וּבִ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה נִ זְ כֶּה ֶשׁיּ ָ

ועוד הוסיפו שהענין נרמז בנוסח הפיוט 'שׁו ַֹשׁנַּת יַעֲ ֹקב צָ הֲ לָה וְ ָֹשמֵ חָ ה בִּ ְראו ָֹתם יַחַ ד ְתּ ֵכלֶת מָ ְר ְדּכָי
ִית ָלנֶצַ ח' .ורואים שהשושנה של יעקב שכוללת י"ג עלים של יעקב וי"ב שבטים כידוע ,צָ הֲ לָה
ְתּשׁוּעָ ָתם הָ י ָ
יקי יָם' )ב"מ פדֶ (.שׁשּׁו ַֹשׁנָּה
אוּרי אַ גָּדוֹת אֲ ִפ ֵ
וְ ָֹשמֵ חָ ה בזכות מרדכי שתקן את הנצח של יעקב .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֵּ ֵ
אַרנוּ
ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד .וְ כֵן מַ ְשׁמַ ע מֵ הַ זֹּהַ ר )הקדמה אֶ (.שׁשּׁו ַֹשׁנָּה יֵשׁ לָהּ יג' עָ לִ ין כְּ ֶנגֶד יג' ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים .וּבֵ ְ
לְ עֵ יל בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ִמילָה' ֶשׁיג' ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים נִ כְ לָל ֹות בַּ יְסוֹד .וְ כֵיוָ ן ֶשׁשּׁו ַֹשׁנָּה ִהיא בְּ ִחינַת מַ לְ כוּתִ ,היא ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת

"שׂפְ תו ָֹתיו
אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' בראשית ע' יד( עַ ל הַ כָּתוּב ִ
לְ יג' ִמדּוֹת דֶּ ֶר הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר מַ ְ
ֹשׁנָּה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ֵשׁשׁ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
שׁו ַֹשׁנִּ ים" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ זִּ וּוּג בִּ בְ ִחינַת הַ נְּ ִשׁ ִיקין ,וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )ע' קמז'( ֶשׁשּׁו ַ
הַ יְסוֹד .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' לך לך ע' נו( ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיֵּשׁ בַּ בְּ ִרית עָ ְרלָה וּפְ ִריעָ הָ ,כּ יֵשׁ בְּ עָ ְרלַת הַ פֶּ ה ב' חוֹמוֹת.
וּשׂפָ ַתיִם בִּ בְ ִחינַת פְּ ִריעָ ה .וּלְ פִ י ֶזה ְמ ֹבאָר מַ דּוּעַ הַ ְשּׂפָ ַת ִים נִ ְק ָרא ֹות שׁ ֹו ַשׁנִּ יםֵ .כּיוָ ן ֶשׁהֵ ם
ִשׁ ַנּיִם בִּ בְ ִחינַת עָ ְרלָהְ ,
ֹשׁנָּה .וְ כֵן אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
שׁוּשׁן ִמלְּ שׁוֹן שׁו ַ
ָ
פּוּרים הָ יָה בְּ
בִּ בְ ִחי ַנת עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד ֶשׁבַּ פֶּ ה ,כְּ מ ֹו הַ שּׁ ֹו ַשׁ ָנּה .וְ כֵן נֵס ִ

שׁו ַֹשׁנָּה

כַּמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פורים ח"ב ע' שלג( .וְ ֵכן מוּבָ א ָשׁם ֶשׁהַ ָכּתוּב )שה"ש ה ,יג(

" ִשׂפְ תו ָֹתיו

שׁו ַ
ֹשׁנִּ ים נֹ ְטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל אֶ ְס ֵתּר ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד שׁ ֹו ַשׁ ָנּה ,וְ עַ ל מָ ְרדֳּ ַכי ֶשׁהוּא בְּ ס ֹוד מ ֹור .וְ הַ ָכּתוּב הַ ֶזּה
ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ נְּ ִשׁ ִיקין ֶשׁל הַ ִיּחוּד .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )שה"ש ב ,ב( "כְּ שׁו ַֹשׁ ָנּה בֵּ ין הַ חו ִֹחים" ס"ת הָ מָ "ן.

וְ הו ִֹסיף

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

הַ הֶ ְס ֵתּר בְּ סוֹד ַייִן

שׁל הַ פִּ ְתגָּם בַּ גְּ מָ ָרא )ב"מ פה(:
הַ ְמּ ַגלֶהִ ,ה ְשׁ ַתּלְ ֵ

ִא ְס ְתּ ָירא בְּ לָגִ ינָא ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָאִ .א ְס ְתּ ָירא

פּוּרים ,וְ הַ ְשׁמָ עַ ת ִקישׁ ִקישְׁ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׁ ְמ ִעי
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל אֶ ְס ֵתּר ,בְּ לָגִ ינָא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְמגִ לָּה ,וְ גַם עַ ל הַ ַקּנְ ַקן ַייִן ֶשׁל ִ
אָדם כְּ ֶשׁ ְמּ ַק ְשׁ ֵקשׁ ִקישׁ ִקישׁ
בֶּ ן ִקישׁ .וְ כֵן ַק ְריָא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְק ִריאַת הַ ְמּגִ לָּה .הַ יְינוּ ֶשׁ ִמּ ְת ַגּלֶּה הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁל הָ ָ
בִּ בְ ִחינַת מַ ְטבֵּ עַ ֶשׁמַּ ְשׁ ִמיעַ קוֹל בְּ ַקנְ ַקן ַייִן ,וּמַ ְשׁ ִמיעַ ק ֹול ֹו בְּ ָדבָ ר ֶשׁלָּמַ ד .כִּ י ִמגִּ לּוּי הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁל ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר,
ִמ ְשׁ ַתּלְ ְשׁלִ ים כָּל גִּ לּוּיֵי הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁבָּ ע ֹולָם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ִקּישׁ פֵּ רוּשׁ ֹו לְ הַ ִקּישׁ) ,מגילה יב(:

"בֶּ ן ִקישׁ" ֶשׁ ִה ִקּישׁ עַ ל

פוּרים לְ הַ ְשׁ ִמיעַ ִקישׁ ִקישׁ בְּ ַרעֲ ָשׁן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' נַפְ ָתּלִ י הַ לֵּוִ י
ַדּלְ ֵתי ַרחֲ ִמים וּפָ ְתחוּ ל ֹו .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִ
פוּרים ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִקישׁ.
שליט"א ֶשׁ ִקישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמַ ע ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִענְ יָנ ֹו לְ הַ ְשׁ ִמיעַ  .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּכִ ינִ ים עֻ גָּה לְ ִ
אַרצָ ם ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּרִ ,אי ֶשׁל נֹ פֶ שׁ
וְ כֵן ִקישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָר ִקיק ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו עֻ גָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ ִא ַיראןְ ,
פּוּרים בְּ סוֹד
ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִקישׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁיּ ִָאיר ִשׁ ְמ ִעי ִקישׁ ס"ת ִשׁי"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִשׂ ְמחַ ת ִ

פוּרים ֶשׁ ְמּ ַק ְשׁ ְק ִשׁים הַ ְרבֵּ ה בִּ בְ ִחינַת ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא.
ִקישׁ ִקישׁ ַק ְריָא .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִ

יב

יֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל וַ ְשׁ ִתּי בַּ כָּתוּב "וְ ַשׁ ִתּי אֶ ת גְּ ֻבלְ ִמיַּם
סוּף וְ עַ ד יָם פְּ לִ ְשׁ ִתּים".
וְ כֵן

וּמ ִמּ ְדבָּ ר עַ ד הַ נָּהָ ר
נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל וַ ְשׁ ִתּי בַּ כָּתוּב )שמות כג ,לא( "וְ ַשׁ ִתּי אֶ ת גְּ בֻלְ ִמיַּם סוּף וְ עַ ד יָם פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִ

אָרץ בִּ זְ כוּת
אָרץ וְ ג ֵַר ְשׁ ָתּמ ֹו ִמפָּ נֶי " ְדּכָתוּב זֶה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל לֶעָ ִתיד ָלבֹא ֶשׁנִּ זְ כֶּה לְ כָל גְּ בוּלוֹת הָ ֶ
ישׁבֵ י הָ ֶ
כִּ י אֶ ֵתּן בְּ י ְֶדכֶם אֵ ת ְ
פּוּריםְ ,דּאו ִֹתיּוֹת ס' וְ ר' ִמ ְתחַ לְּ פוֹת בְּ או ִֹתיּוֹת הַ ִשּׁ ַנּיִם .וְ יַם סוּף
פּוּרים .וְ כֵן יַם סוּף ֶשׁמֻּ זְ כָּר בַּ כָּתוּב או ִֹתיּוֹת ִ
הָ אוֹר ֶשׁל ִ
ֹתר בִּ גְ אֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן ְק ִריעַ ת יַם סוּף הָ יָה בִּ זְ כוּת יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא נשא ל(
הָ יָה הַ ָשּׁלָב הַ ָגּבֹהַּ בְּ יו ֵ

פּוּרים הוּא הָ אוֹר ֶשׁל יוֹסֵ ף.
אַרנוּ בְּ מַ אַמר 'חַ ְשׁמַ ל אוֹת' ֶשׁהָ אוֹר ֶשׁל ִ
מָ ה ָראָה הַ יָּם וַ ָיּנָס ָראָה אֲ רוֹנ ֹו ֶשׁל יוֹסֵ ף .וּבֵ ְ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' .וּבִ ְק ִריעַ ת יַם
נּוּקבָ א כִּ ְדבֵ ְ
וְ כֵן יַם סוּף או ִֹתיּוֹת יוֹסֵ ף ם'ְ ,דּם' ְסתוּמָ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת יְסוֹד הַ ְ
סוּף הָ יָה ִחבּוּר ֶשׁל בְּ ִחינַת יוֹסֵ ף הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יְסוֹד הַ ָזּכָרִ ,עם בְּ ִחינַת הָ אוֹת ם' ְסתוּמָ ה .וְ כֵן יוֹסֵ "ף הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל
ר"ת הַ כָּתוּב )שמות כג ,לא( "וְ ַשׁ ִתּי אֶ ת גְּ בֻלְ ִמיַּם סוּף וְ עַ ד ָים פְּ לִ ְשׁ ִתּים" .וְ כֵן יַם סוּף או ִֹתיּוֹת מו ִֹסי"ףְ ,
ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁ ִהיא הַ י ְִח ָידה ֶשׁהו ִֹסיפוּ או ָֹתהּ עַ ל כִּ ְתבֵ י הַ קֹּדֶ שׁ.

אט"י שר"י ִהיא לְ שׁוֹן
יט ֶלר ימ"ש ַל ִ
ִאמּ ֹו ֶשׁל ִה ְ
יטלֶר נ ֹולַד
ְק ָל ָלה בִּ בְ ִחינַת אָרוּר הָ מָ ן ,וְ ָלכֵן ִה ְ
אט"י
בְּ א ֹו ְס ְט ִר ָיּה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ,וְ ֵכן ַל ִ
א ֹו ִתיּ ֹות ְט ַלא"י.
וְ נָבִ יא

אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ 'אַ בַּ ְרבַּ נֵאל' בְּ ִספְ ר ֹו 'מַ ְצ ִמיחַ יְשׁוּעָ ה' ֶשׁנִּ בָּ א עַ ל הַ שּׁוֹאָה בִּ ְמדֻ יָּק ְבּאֹפֶ ן מַ בְ ִהיל ,כּ ֹולֵל הַ ֵשּׁמוֹת ֶשׁל

הַ צּו ֵֹרר וְ ִאמּוֹ ,וּמֶ ֶשׁ זְ מַ ן הַ ִמּלְ חָ מָ ה ,וְ ֶשׁהוּא יֵעָ צֵ ר בְּ ַד ְרכּ ֹו לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ עוֹד .וְ הוּא אוֹמֵ ר ֶשׁזֶּה י ְִהיֶה כְּ ֶשׁיַּגִּ יעַ הַ זְּ מָ ן ֶשׁל
גְּ אֻ לַּת בְּ ִע ָתּהּ ֶשׁחַ יָּב ָלבֹא .וּבְ נוֹסָ ף הוּא כּו ֵֹתב ֶשׁ ִמּלְ חָ מָ ה ז ֹו ִהיא ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג.
'תולדות עם ישראל'(

)'מצמיח ישועה' פ"ז הובא בהקדמה לשו"ת

יאים ֶשׁהַ זְּ מַ ן הָ אֲ ִמ ִתּי וְ הָ אַחֲ רוֹן ֶשׁאֵ ין עָ לָיו אַחֲ רוֹן ,בְּ ִעתּוֹ,
וְ זֹאת ַקבָּ לָה ִהיא ִמפִּ י הַ נְּ בִ ִ

י ְִהיֶה בַּ ִמּלְ חָ מָ ה הַ יּו ֵֹתר נו ָֹראָה ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בָּ ע ֹולָם לְ ִמן הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר נִ בְ ָרא ,בְּ ִעיר אַחַ ת ִמ ְמּ ִדינוֹת הַ מַּ עֲ ָרב
יַעֲ מֹ ד ָר ָשׁע אֶ חָ ד מו ֵֹשׁל בְּ אַף וְ חֵ מָ ה ,וְ ִצוֻי ֹו י ְִהיוּ לְ הַ ְשׁ ִמיד וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת שׂוֹנְ אֵ יהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד גְּ ִמ ָירא
בְּ לִ י גְּ מוּל ,וְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה אָז בְּ צָ ָרה גְ ד ֹולָה ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים ,וְ יֵצֵ א בְּ ִמלְ חָ מָ ה לִ כְ בֹּש אֶ ת כָּל הָ ע ֹו ָלם,
וְ הָ ָר ָשׁע יַכְ נִ יעַ כָּל הָ ע ֹולָם לְ כַף ַרגְ ל ֹו ְמ ִדינָה אַחַ ר ְמ ִדינָה ,וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ ר "וְ הָ יָה הַ נִּ ְשׁאָר בְּ ִציּוֹן וְ הַ נּו ָֹתר
ירוּשׁ ִ ַלם ָקדוֹשׁ יֵאָמֶ ר לוֹ" ,וְ עַ ל ִמלְ חָ מָ ה ז ֹו נִ בָּ א בִּ לְ עָ ם "אוֹי ִמי י ְִחיֶה ִמשֻּׁ מ ֹו אֵ ל" ,בְּ עֵ ת ֶשׁיַּעֲ מֹ ד ָר ָשׁע
ָ
בִּ
אטי שר"י[ ִס ְט ָרא ִדּ ְקדֻ ָשּׁה בְּ צֵ רוּף ִס ְט ָרא אַחֲ ָרא,
וּשׁמ ֹו וְ ֵשׁם ִאמּ ֹו ְמרֻ מָּ ז בָּ או ִֹתיּוֹת אֵ "ל] ,אַ דּוֹלף ַל ִ
בָּ ע ֹולָם ְ

יג

ִשׂ ָראֵ ל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
אַרעָ א ְדּי ְ
ישׁא ,לְ ְ
אַרעָ א ַק ִדּ ָ
וְ ִהיא ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ,וִ ינַצֵּ חַ נִ צָּ חוֹן עַ ד אֲ ֶשׁר ָיבֹא לְ ְ
א .ה .שליט"א ֶשׁ ְשׁמוּאֵ ל ְמרֻ מָּ ז בַּ פָּ סוּק אוֹי ִמי י ְִחיֶה ִמשֻּׁ מ ֹו אֵ ל" כִּ י ְשׁמוּאֵ ל אָכֵן ִשׁסֵּ ף אֶ ת אֲ גָג מֶ ֶל עֲ מָ לֵק.

וְ כֵן

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁהָ יָה לְ הָ מָ ן נִ יצוֹץ ָקדוֹשׁ ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הוּא ָינַק אֶ ת הַ כֹּחַ  ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) :פורים ח"ב
מוּבָ א בְּ ַ

פוּריָּא עַ ד ֶשׁ א יֵדַ ע בֵּ ין אָרוּר הַ מָּ ן לְ בָ רוּ מָ ְרדֳּ כַי ,הַ כַּוָּ נָה כִּ י לְ ע ֹולָם תּ ֹו
ע' שלב( חַ יָּב אֱ ינִ ישׁ לְ בַ סּוּמֵ י בְּ ַ
וּמחַ יֶּה או ָֹתהּ וְ ָל ֵכן צָ ִרי לוֹמַ ר בָּ רוּ הָ מָ ן לְ הַ ְמ ִשׁי אֶ ל
הַ ְקּלִ פָּ ה יֵשׁ נִ יצוֹץ ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה הַ מֵּ ִאיר בְּ ת ֹוכָהּ ְ
הַ נִּ יצוֹץ הַ הוּא אוֹר.

יטלֶר נ ֹולַד בְּ או ְֹס ְט ִריָּה
ַאט"י שר"י ִהיא לְ שׁוֹן ְק ָללָה בִּ בְ ִחינַת אָרוּר הָ מָ ן ,וְ ָלכֵן ִה ְ
יטלֶר ימ"ש ל ִ
וְ ֵכן ִאמּ ֹו ֶשׁל ִה ְ
ַאט"י ִנ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב ֶשׁאָמַ ר יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ לְ עֵ ָשׂו
ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת עַ ל הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ,וְ כֵן ל ִ

)בראשית טו ,יב(

"אֶ ְתנַהֲ לָה לְ ִא ִטּי

לְ ֶרגֶל הַ ְמּלָאכָה אֲ ֶשׁר לְ פָ נַי וּלְ ֶרגֶל הַ ְיל ִָדים עַ ד אֲ ֶשׁר אָבֹא אֶ ל אֲ דֹנִ י ֵשׂ ִע ָירה" .וּכְ פִ י ֶשׁ ְמבָ אֵ ר רש"י ָשׁם "עַ ד אֲ ֶשׁר אָבֹא
אֶ ל אֲ דֹנִ י ֵשׂ ִע ָירה" ,וְ אֵ ימָ ַתי ֵי ֵל בִּ ימֵ י הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו".
ְהוּדי לְ הַ ְצ ִמיד ְטלַאי צָ הֹב .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹאֵ ל
ַאצים ָדּ ְרשׁוּ ִמכָּל י ִ
ַאט"י או ִֹתיּוֹת ְטלַא"יַ ,כּיָּדוּעַ ֶשׁהַ נּ ִ
וְ כֵן ל ִ
טַ יְטֶ לְ בּ ֹויְם שליט"א ֶשׁאָ ְשׁוִ י"ץ נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב )בראשית לג ,טו( "וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו אַ ִצּיגָה נָּא ִע ְמּ ִמן הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ִא ִתּי" .וְ כֵן
ַאצים פָּ עֲ לוּ בִּ בְ ִחינַת הַ צָּ גָה וְ ַרמָּ אוּת ,כְּ ִדבְ ֵרי עֵ ָשׂו "אַ ִצּיגָה" בִּ לְ שׁוֹן
ַאצ"י .וְ יָדוּעַ ֶשׁהַ נּ ִ
בְּ "אַ ִצּיגָה נָּא" יֵשׁ או ִֹתיּוֹת נ ִ
יטלֶ"ר שר"י נִ ְרמָ ז ָשׁם "יַעֲ בָ ר
וּמעֻ נְ יָן לִ ְשׁמֹ ר עַ ל ֶק ֶשׁר ִאתּוֹ .וְ כֵן אַ דֹּלְ "ף ִה ְ
הַ צָּ גָה וְ ַרמָּ אוּת כְּ ִאלּוּ הוּא אוֹהֵ ב אֶ ת יַעֲ קֹ ב ְ
נָא אֲ ֹדנִ י לִ פְ נֵי עַ בְ דּ ֹו וַ אֲ נִ י אֶ ְתנַהֲ לָה לְ ִא ִטּי לְ ֶר ֶגל הַ ְמּלָא ָכה אֲ ֶשׁר לְ פָ נַי וּלְ ֶרגֶל הַ ְיל ִָדים עַ ד אֲ ֶשׁר אָבֹא אֶ ל אֲ דֹנִ י ֵשׂ ִע ָירה".

וְ כֵן הָ ָר ָשׁע מַ נְ ַגּלֵ"י שר"י נִ ְרמָ ז ָשׁם בְּ אוֹת ֹו פָּ סוּק "לְ פָ נַי וּלְ ֶרגֶל הַ ְיל ִָדים" .וְ כֵן אֶ ֶרץ פּוֹלִ י"ן נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב "לְ פָ נַי
וּלְ ֶר ֶגל" .וְ כֵן כְּ ֶשׁיָּצָ א ָשׁאוּל לְ ִהלָּחֵ ם בַּ עֲ מָ לֵק כָּתוּב )ש"א טו ,ד(

וְ הו ִֹסיף

"וַ יִּפְ ְקדֵ ם בַּ ְטּל ִָאים" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיָּצָ א לְ ִהלָּחֵ ם ֶנגֶד הַ ְטּלַאי.

ַאטי ֶשׁ ִהיא לְ שׁוֹן ְק ָללָה ,בַּ ָכּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ שּׁוֹאָ"ה וְ עַ ל ל ִ

הַ ְקּ ָללָה ֶשׁה' ִקלֵּל אֶ ת ַקיִן וְ נ ַָתן ל ֹו אוֹת בִּ בְ ִחינַת ְטלַאי ֶשׁהוּא ִסימָ ן ,וְ נִ ְרמָ ז ָשׁם גֵּרוּשׁ וַ הֲ ִריגָה וְ צ ֶֹר לְ ִה ְס ַתּ ֵתּר כְּ מ ֹו
וּמפָּ נֶי
ֶשׁהָ יָה בַּ שּׁוֹאָה) :בראשית ד ,יג( "וַ יֹּאמֶ ר ַקיִן אֶ ל ה' גָּדוֹל עֲ וֹנִ י ִמנְּ שׂוֹא :הֵ ן גּ ֵַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי הַ יּוֹם מֵ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ִ
אָרץ וְ הָ יָה כָל מֹ ְצ ִאי יַהַ ְרגֵנִ י .וּכְ מ ֹו ֶשׁה' נ ַָתן לְ ַקיִן אוֹת וְ ִה ִצּיל ֹו בִּ ְתּנַאי ֶשׁיַּעֲ ֶשׂה ְתּשׁוּבָ הָ ,כּ
ִיתי נָע וָ נָד בָּ ֶ
אֶ סָּ ֵתר וְ הָ י ִ
כְּ ֶשׁיָּצָ א ָשׁאוּל לְ ִהלָּחֵ ם בַּ עֲ מָ לֵק כָּתוּב )ש"א טו ,ו(

אֹ ִספְ

וְ כֵן

"וַ יֹּאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ל הַ ֵקּי ִני לְ כוּ סֻּ רוּ ְרדוּ ִמתּ ֹו עֲ מָ ל ִֵקי פֶּ ן

ִשׂ ָראֵ ל בַּ עֲ לו ָֹתם ִמ ִמּ ְצ ָריִם וַ יָּסַ ר ֵקינִ י ִמתּ ֹו עֲ מָ לֵק".
יתה חֶ סֶ ד ִעם כָּל בְּ נֵי י ְ
ִעמּ ֹו וְ אַ ָתּה עָ ִשׂ ָ
עוּרבְ ָתא .וְ ִהיא הָ י ְָתה בִּ בְ ִחינַת אֵ "ם ְתּלַא"י ,הָ ִאמָּ א ֶשׁל הַ ְטּלַאי.
ְטלַאי נִ ְרמָ ז בְּ ֵשׁם ִאמּ ֹו ֶשׁל הָ מָ ן אַ מַּ ְתלַאי בַּ ת ְ

וְ כֵן הָ מָ ן נִ ְתלָה עַ ל הָ עֵ ץ .וְ כֵן ְטלַאי נִ ְרמָ ז בְּ ִאיטַ לְ יָא ,וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה וִ (:איטַ לְ יָא ֶשׁל יָוָ ןֶ ,זה כְּ ַר גָּדוֹל ֶשׁל
ֹשׁ ,
רו ִֹמי .וְ כֵן בְּ לִיטָ א עָ שׂוּ צָ רוֹת נו ָֹראוֹת לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ זְ מַ ן הַ שּׁוֹאָה .וְ כֵן ְטלַאי ִנ ְרמָ ז בַּ עֲ לָטָ ה ֶשׁ ִהיא ֵשׁם ֶשׁל ח ֶ
ַאט"י או ִֹתיּוֹת ְטלַא"י ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת מַ הוּת הַ שּׁוֹאָה ֶשׁהָ י ְָתה לַעֲ שׂוֹת
וְ נִ ְרמָ ז גַּם בְּ ִדבְ ֵרי עֵ ָשׂו "הַ לְ ִעיטֵ נִ י נָא" .וְ כֵן ל ִ
יהוּדים ,עַ ל יְדֵ י הַ ְטּלַאי וְ הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁחָ ְקקוּ על הַ זְּ רוֹעַ  ,וְ אַחַ ר ָכּ עָ שׂוּ סֶ ל ְֶק ְציוֹת
הַ בְ ָדּלוֹת ,בִּ ְת ִחילָה ִהבְ ִדּילוּ בֵּ ין גּ ֹויִם לִ ִ
ְהוּדים ַכּיָּדוּעַ  .וְ כֵן הַ שּׁוֹאָה ִה ְת ִחילָה בְּ לֵיל הַ בְּ ֹדלַח או ִֹתיּוֹת הַ בְ ָדּלָה בְּ הַ ְחלָפַ ת ח' בְּ ה' .וְ כֵן גֶּט ֹו
וְ הַ בְ ָדּלוֹת בְּ ת ֹו הַ יּ ִ
ית וְ כָל
וַ ְר ָשׁ"א וְ הָ ָרעָ ב חָ מֶ שׁ ָשׁנִ ים ִנ ְר ְמזוּ בַּ כָּתוּב )בראשית מה ,יא( "כִּ י עוֹד חָ מֵ שׁ ָשׁנִ ים ָרעָ ב פֶּ ן ִתּוָּ ֵרשׁ אַ ָתּה וּבֵ ְ
אֲ ֶשׁר ָל ".

יד

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים ג(:

הַ נְ הוּ ְתּל ָָתא כַּהֲ נֵי ,חַ ד אָמַ ר ִהגִּ יעַ נִ י כְּ פוֹל ,וְ חַ ד אָמַ ר ִהגִּ יעַ נִ י כְּ ַזיִת ,וְ חַ ד ְאמַ ר

ִהגִּ יעַ נִ י כִּ זְ נַב הַ לְּ טָ אָה .בָּ ְדקוּ אַחֲ ָריו וּמָ ְצאוּ בּ ֹו ֶשׁמֶ ץ פְּ סוּל .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ כֹּהֵ ן ֶשׁמָּ ְצאוּ בּ ֹו ֶשׁמֶ ץ פָּ סוּל ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
בִּ לְ שׁוֹנוֹת ֶשׁל עֲ מָ לֵק ,כִּ י הַ ָזּנָב ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ מָ לֵק כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וַ ְי ַזנֵּב בְּ " ,וְ הַ לְּ טָ אָה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְטּלַאי וְ אֶ ת
יד הַ ֹכּהֵ ן ֶשׁאָמַ ר ִהגִּ יעַ נִ י כְּ פוֹל ָרמַ ז עַ ל נְ פִ ילַת הָ מָ ן ,כְּ מ ֹו
הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ,כִּ י ַדּ ְרכָּהּ ֶשׁל לְ טָ אָה לְ ִה ְס ַתּ ֵתּר .מֵ ִא ָ
פּוּרים ַ ,כּמּוּבָ א
ֶשׁכָּתוּב "כִּ י נָפוֹל ִתּיפּוֹל לְ פָ נָיו" .וְ ָל ֵכן הֵ ם אָ ְמרוּ ֹזאת עַ ל לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁל ִ
אַדמוֹ"ר ר' יוֹאֵ ל ִמסַּ ְטמַ אר זצ"ל ֶשׁאָמַ ר בְּ דֶ ֶר צַ חוּת כְּ ֶשׁהֵ ִקימוּ אֶ ת ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת פָּ ָר ַשׁת אֱ מוֹר ה'
מֵ הָ ְ
סוּקים הַ ַשּׁיָּכִ ים לְ אוֹת ֹו יוֹם בְּ פָ ָר ַשׁת הַ ְמ ַקלֵּל ֵשׁם ה'ֶ ,שׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ ְמ ִדינַת
בְּ ִאיָּר תש"חֶ ,שׁהַ ְמּ ִדינָה ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ פְּ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל .כִּ י פָּ ָר ָשׁה ז ֹו בָּ אָה לְ אַחַ ר הַ זְ כּ ַָרת כָּל הַ מּוֹעֲ ִדים בַּ פָּ ָר ָשׁה .וּכְ מ ֹו ֶשׁהַ תּו ָֹרה ִהזְ כִּ ָירה לְ אַחַ ר הַ מּוֹעֲ ִדים ְרמָ זִ ים
עַ ל הַ מּוֹעֲ ִדים ִמ ְדּ ַרבָּ נָן ; פָּ ָר ַשׁת ֶשׁמֶ ן ַזיִת ל ְַמּנו ָֹרה לְ ַרמֵּ ז עַ ל נֵס חֲ נֻכָּה  ,וּפָ ָר ַשׁת אֲ פִ יַּת לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל
פּוּרים ָ ,כּ בָּ אָה ִמיַּד אַחֲ ֵריהֶ ם פָּ ָר ַשׁת הַ ְמ ַקלֵּל לְ ַרמֵּ ז עַ ל הֶ "חָ ג" ֶשׁל הַ ְמּ ִדינָה הַ חֲ ָד ָשׁה בְּ ה' בְּ ִאיָּר.
ְסעֻ ַדּת ִ

ֶשׁפָּ ָר ָשׁה ז ֹו ִהיא הַ מָּ קוֹם הַ יּ ִָחיד בַּ תּו ָֹרה בּ ֹו מֻ זְ כָּר "בֶּ ן הַ יּ ְִשׂ ְראֵ לִ ית וְ ִאישׁ הַ יּ ְִשׂ ְראֵ לִ י".
ובארנו דבריו מַ דּוּעַ לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים

פּוּריםִ .מלְ בַ ד הָ או ִֹתיּוֹת הַ דּוֹמוֹתְ ,דּמוּבָ א בְּ 'פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פורים
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִ

פּוּרים ְמעו ֶֹר ֶרת יִחוּד פָּ נִ ים בְּ פָ נִ ים לְ הַ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת ,ולבטל את ההסתר פנים של עמלק.
אָרת ִ
ח"ב ע' תסז( ֶשׁהֶ ַ
וְ כֵן עַ ל לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )אחרי ע' קצז( ֶשׁלֶּחֶ ם הַ פָּ נִ ים הָ יָה ַחם ָתּ ִמידְ ,דּלֶחֶ ם זֶה ְמעו ֵֹרר אֶ ת
הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ זִּ וּוּג הָ עֶ לְ יוֹן לְ הַ ְשׁפִּ יעַ פַּ ְרנָסָ ה דֶּ ֶר הַ יְסוֹד הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵיוָ ן ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ִהיא בַּ חֲ ִמימוּתָ ,לכֵן הָ יָה הַ לֶּחֶ ם חַ ם
חם ֶשׁל ֶלחֶ ם הַ פָּ נִ ים ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת זִ וּוּג .וְ כֵן
ָתּ ִמיד .וְ כֵן רו ִֹאים ִדּמּוּי לְ שׁוֹנוֹת בַּ גְּ מָ ָרא )יומא נדֶ (.שׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ ֹ
אָרת פָּ נִ ים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ )שמות כג ,טו( "וְ א ֵי ָראוּ פָ נַי
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הֶ ַ
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
פּוּרים ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים
פּוּרי"ם .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ אַנְ גְּ לִ ית ֶשׁפָּ נִ ים נ ְִק ָראוֹת פֵ יְיס ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ פּוּר וְ הַ גּו ָֹרל ֶשׁל ִ
ֵר ָיקם" ר"ת ִ
פּוּרים .וְ כֵן אַחַ ד ִמבְּ נֵי
פַּ יִיס .וְ כֵן לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים הָ יָה מֻ נָּח עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן ֶשׁנִּ ְק ָרא פְּ תו ָֹרא או ִֹתיּוֹת פּו ָֹר ָתא ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִ
פּוּרים) ,אסתר ה ,א( "וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת וַ ַתּעֲ מֹ ד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית
סוּקי יְשׁוּעַ ת ִ
הָ מָ ן נִ ְק ָרא פּו ָֹר ָתא .וְ כֵן פָּ נִ י"ם ְמרֻ מָּ זוֹת בִּ פְ ֵ
ימית נֹ כַח בֵּ ית הַ מֶּ ֶל ".
הַ מֶּ ֶל הַ פְּ נִ ִ

)אסתר ח ,ט(

ְהוּדים וְ אֶ ל הָ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נִ ים" .וְ כֵן
"וַ ִיּכּ ֵָתב כְּ כָל אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה מָ ְרדֳּ כַי אֶ ל הַ יּ ִ

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִ
פוּרים ֶשׁ ִמּ ְתעַ ְסּ ִקים ִעם הַ פָּ נִ ים ,כַּמּוּבָ א בָּ רמ"א

)או"ח תרצ"ו ח(

פוּרים
מַ ה ֶשּׁנָּהֲ גוּ לִ לְ בֹּש פַּ ְרצוּפִ ים בְּ ִ

פּוּרים ָקשׁוּר לִ בְ ִחינַת פָּ נִ ים .כַּמּוּבָ א
וְ גֶבֶ ר לוֹבֵ שׁ ִשׂ ְמלַת ִא ָשּׁה וְ ִא ָשּׁה כְּ לֵי גֶבֶ ר אֵ ין ִאסּוּר בַּ ָדּבָ ר .וְ כֵן הַ ַיּיִן ֶשׁל ִ
אָדם ָתּ ִאיר פָּ נָיו .וְ הו ִֹסיף
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט וישב קמו( מָ ה הַ גֶּפֶ ן הַ זּ ֹו כָּל הָ א ֹוכֵל ִממֶּ נָּהּ פָּ נָיו מַ ְצ ִהילוֹת ָכּ חָ כְ מַ ת ָ

ימ ְט ִריָּא הַ פָּ נִ ים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהָ מָ ן הָ יָה גִ לְ גּוּל
הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ ִמ ְשׁ ֶתּה בְּ גִ ַ

ַשׂר הָ ֹאפִ ים ,כַּמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ִ'אגּ ָָרא ְדּ ַכלָּה' )קיג (:וְ כֵן הָ מָ ן נִ ְמכַּר לְ מָ ְרדֳּ כַי בַּ עֲ בוּר כִּ כַּר

לֶחֶ ם ,וְ אָמַ ר )מגילה טז(.

אֲ ָתא

קוּמצֵ י ִק ְמחָ א ִדּ ְידכוּ ,וְ ָדחֵ י עֲ ָשׂ ָרה אַלְ פֵ י כַּכְּ ֵרי כ ְַספָּ א ִדּ ִידי.
ְמלֵי ְ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יב(:

אַדמָ ָתאַ ,תּ ְר ִשׁישׁ ,מֶ ֶרס ,מַ ְר ְסנָאְ ,ממוּכָן" .אָמַ ר
"וְ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו כּ ְַר ְשׁנָאֵ ,שׁ ָתרְ ,

אָמרוּ מַ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא,
ַרבִּ י לֵוִ י ,כָּל פָּ סוּק זֶה עַ ל ֵשׁם ָק ְרבָּ נוֹת נֶאֱ מַ ר" ,כּ ְַר ְשׁנָא" ְ
"שׁ ָתר"
ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ,כְּ לוּם ִה ְק ִריבוּ לְ פָ נֶי גּ ֹויִם כּ ִָרים בְּ נֵי ָשׁנָה ,כְּ דֶ ֶר ֶשׁ ִה ְק ִריבוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ פָ נֶי ֵ ,
"תּ ְר ִשׁישׁ" כְּ לוּם ִשׁ ְמּשׁוּ
"אַדמָ ָתא" כְּ לוּם בָּ נוּ לְ פָ נֶי ִ ,מזְ בַּ ח אֲ ָדמָ הַ ,
כְּ לוּם ִה ְק ִריבוּ לְ פָ נֶי ְשׁ ֵתּי תּו ִֹריםְ ,
"תּ ְר ִשׁישׁ וְ שֹׁהַ ם וְ י ְָשׁפֵ ה"" ,מֶ ֶרס" כְּ לוּם מֵ ְרסוּ בְּ ָדם לְ פָ נֶי " ,מַ ְר ְסנָא"
לְ פָ נֶי בְּ בִ גְ דֵ י כְּ הֻ נָּהִ ,דּכְ ִתיב בְּ הוַּ ,
טו

"ממוּכָן" כְּ לוּם הֵ כִ ינוּ שֻׁ לְ חָ ן לְ פָ נֶי  .רו ִֹאים שהמן הוא כנגד השולחן שעליו
כְּ לוּם מֵ ְרסוּ בִּ ְמנָחוֹת לְ פָ נֶי ְ ,

לחם הפנים.

וְ כֵן

אֵ צֶ ל צֹאן יַעֲ קֹב ֶשׁהָ יוּ ְמגֻלְ גָּלִ ים בָּ הֶ ם ִשׁ ִשּׁים ִרבּוֹא נִ ְשׁמוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ,נִ ְר ְמזָה הַ שּׁוֹאָה הַ נּו ָֹראָה ֶשׁ ַתּעֲ בֹר עֲ לֵיהֶ ם,

וְ שׁ ֶֹרשׁ הטלא"י) ,בראשית ל ,לח( "וַ יַּצֵּ ג אֶ ת הַ מַּ ְקלוֹת אֲ ֶשׁר פִּ צֵּ ל בָּ ְרהָ ִטים ְבּ ִשׁ ֲקתוֹת הַ מָּ יִם וְ גוֹ' ,וַ ֵתּל ְַדן ָ הַ צֹּאן עֲ קֻ ִדּים
וּטל ִֻאים" .וְ כֵן "עֲ קֻ ִדּים נְ קֻ ִדּים" ְמ ַר ְמּזִ ים ֶשׁנֶּעֶ ְקדוּ עַ ל ִקדּוּשׁ הַ ֵשּׁם וְ אָכְ לוּ לֶחֶ ם יָבֵ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא נְ קֻ ִדּים .וְ כֵן
נְ קֻ ִדּים ְ
ַאצים ימ"ש
"שׁשׁ ָשׁנִ ים בְּ צֹאנְ " ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים בָּ הֶ ן עֲ ִת ִידים הַ נּ ִ
עֲ מָ לֵק נִ ְרמָ ז בְּ "מַ ְקלוֹת" .וְ ָלכֵן עָ בַ ד יַעֲ קֹב ֵ
ִשׂ ָראֵ ל) .בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א .ה .שליט"א(.
זוּרה י ְ
לְ הָ ֵרעַ לְ ֶשׂה פְ ָ

מַ אֲ כַל הַ ִתּ ָירס ְמסַ מֵּ ל הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים.
כָּתוּב

ירס" וְ רו ִֹאים בַּ פָּ סוּק בִּ יחֶ זְ ֵקאל ֶשׁ ָמּגוֹג
)בראשית י ,ב( "בְּ נֵי יֶפֶ ת גֹּ מֶ ר וּמָ גוֹג וּמָ ַדי וְ יָוָ ן וְ תֻ בָ ל וּמֶ ֶשׁ וְ ִת ָ

מֶ ֶשׁ וְ תוּבָ ל ְק ִ
אָדם ִשׂים פָּ נֶי אֶ ל גּוֹג אֶ ֶרץ הַ מָּ גוֹג נְ ִשׂיא ֹראשׁ
שׁוּרים לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג) :יחזקאל לח ,ב( "בֶּ ן ָ
וּמגוֹג כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא
שׁוּרים לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
מֶ ֶשׁ וְ תֻ בָ ל וְ ִהנָּבֵ א עָ לָיו" .וְ כֵן ִתּ ָירס ְק ִ
וּבְ סֵ פֶ ר יו ִֹסיפוּן

)א ,פ"א(

)יומא י(.

"תּ ָירס ז ֹו פָּ ַרס".
ִ

רוּסישׁ .וְ כֵן גּ ְַר ִעינֵי הַ ִתּ ָירס ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל פְּ צָ צוֹת הַ גּ ְַר ִעין ֶשׁל פָּ ַרס
אוֹמֵ ר ִתּ ָירס הֵ ם ִ

וְ ְ
צוּר ָתם לְ ִטיל ,וְ הֵ ם כְּ בֵ ִדים וַ חֲ ז ִָקים .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
רוּסיָהֶ ,שׁהֵ ן אוֹת ֹו שׁ ֶֹרשׁ כַּמּוּבָ א וְ כֵן ִקלְ חֵ י הַ ִתּ ָירס דּו ִֹמים בְּ ָ
ירס מַ אֲ כָל הַ ָקּרוּי בַּ ְמבָּ ה ֶשׁהוּא פְּ צָ צָ ה בְּ ִא ִידישׁ .וְ הַ ִתּ ָירס בְּ אַנְ גְּ לִ ית קו ְֹרן ,דּוֹמֶ ה לְ ָק ִרים וּלְ א ֹו ְק ָר ִאינָה
מֵ הַ ִתּ ָ
וּמכִ ינִ ים אוֹת ֹו
פּוּר ָקן וּגְ אֻ לָּהְ ,
וְ ַל ְקּ ֶר ְמלִ יןֶ ,שׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ הַ קֹּר ֶשׁל עֲ מָ לֵק .וְ כֵן עו ִֹשׂים ִממֶּ נּוּ פּוֹפְּ קו ְֹרן הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְ
סוּקים )ירמי' א ,יא( "וַ י ְִהי ְדבַ ר ה' אֵ לַי ֵשׁנִ ית לֵאמֹ ר מָ ה אַ ָתּה רֹאֶ ה וָ אֹ מַ ר
רוּסיָה ,כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ פְּ ִ
בְּ ִסיר הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְ
ידר ִמלְּ שׁוֹן
שׁוּרה לְ אֳ הָ לֵי ֵק ָ
רוּסיָה ְק ָ
נִק ָרא פּוֹט .וְ כֵן הֵ בֵ אנוּ ֶשׁ ְ
פוּטין ,כִּ י ִסיר בְּ אַ ְנגְּ לִ ית ְ
רוּס ָיה וְ גַם לְ ִ
ִסיר ֶ]רמֶ ז לְ ְ

רוּסיָה
אָרץ" .מֵ ְ
ירה[ָ .נפוּחַ אֲ נִ י רֹאֶ ה וּפָ נָיו ִמפְּ נֵי צָ פ ֹונָה :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֵ לָי ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
ְקדֵ ָ
ֶשׁנִּ ְמצֵ את בִּ ְצפוֹן הָ ע ֹולָם ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה ֶשׁל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ כָל אֵ לּוּ מַ אֲ ָכלֵי ְיל ִָדים כְּ פִ י ֶשׁאָמַ ר גְּ ד ֹולֵי י ְִשׂ ָראֵ ל

אַס ִתּיר" ָרמוּז ִתּ ָירס ,וְ ָקשׁוּר ִעם אֶ ְס ֵתּר
ֶשׁהַ ִמּלְ ָחמָ ה ִת ְהיֶה כְּ ִמ ְשׂחַ ק ְיל ִָדים .וְ כֵן בַּ פָּ סוּק "וְ אָנֹ כִ י הַ ְס ֵתּר ְ
ֶשׁהָ י ְָתה מַ לְ כַּת פָּ ַרס .וְ כֵן בִּ גְ ָתן וָ ֶת ֶרשׁ ִדּבְּ רוּ טַ ְר ִסית .וְ כֵן לְ שׁוֹן חֲ זַ"ל עַ ל אֱ דוֹם וּפָ ַרס בַּ נַּאי בְּ יַד ִס ְת ִרי או ִֹתיּוֹת
ֹאשׁי
"שׁר ִ
יר"ס נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל ִמ ַדּת הַ ִדּין) :שה"ש ה,ב( ֶ
ִתּ ָירס .וְ כֵן ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִתּ ָירס .וְ כֵן ִתּ ָ
נִ ְמלָא טָ ל ְקוֻּצּ ֹו ַתי ְר ִסיסֵ י ָל ְילָה".

וְ כֵן

ירס ֶשׁהוּא ְמסַ מֵּ ל הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ִמכָּל צַ דֶ ,שׁהֲ ֵרי ִענְ יַן הַ הֶ ְס ֵתּר הוּא לְ הַ ְס ִתּיר אֶ ת
רו ִֹאים ְדּבַ ר פֶּ לֶא בְּ מַ אֲ כַל הַ ִתּ ָ

הַ ְקּדֻ ָשּׁה וּלְ גַדֵּ ל אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁ ַרק הֵ ם כַּבְ יָכוֹל ַקיּ ִָמים ,וְ זֶה עו ֶֹשׂה הַ ִתּ ָירס ֶשׁ ַרק הַ גּ ְַר ִעינִ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת
ְראוּיִים לַאֲ כִ ילָה ,וְ הַ ֶקּלַח עַ ְצמ ֹו אֵ ינ ֹו ָראוּי לַאֲ כִ ילָה ,וְ א מָ ִצינוּ דוֹמֶ ה ל ֹו חוּץ מֵ הָ ִרמּוֹן ,וְ כָאן זֶה י ֹו ֵתר ,כִּ י ל ִָרמּוֹן יֵשׁ
גּ ְַר ִעין בְּ ת ֹו כָּל גּ ְַר ִעין ֶשׁעֲ ַדיִן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ אֱ מֶ ת ֶשׁהַ גּ ְַר ִעין אֵ ין בּ ֹו מַ מָּ שׁ ,וּבַ ִתּ ָירס אֵ ין גּ ְַר ִעין בְּ ת ֹו גּ ְַר ִעין ,וְ עוֹד יו ֵֹתר יֵשׁ
כָּאן בְּ ִחינָה ֶשׁל הַ ְס ָתּ ָרה בְּ ת ֹו הַ ְס ָתּ ָרהֶ ,שׁהֲ ֵרי בְּ יִבּוּשׁ גּ ְַר ִעיני הַ ִתּ ָירס וְ ִחמּוּמָ ם לַעֲ שׂו ָֹתם פּוֹפְּ קו ְֹרן ִמ ְת ַגּלֶּה אוֹר גָּדוֹל
וּמ ְת ַגּלֶּה הָ אוֹר ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵתּר בְּ ת ֹו הַ הַ ְס ָתּ ָרה כַּבְ יָכוֹל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א
ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵתּר בַּ גּ ְַר ִעין וְ יוֹצֵ א הַ חוּצָ הִ ,
ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל אֶ ְס ֵתּר כְּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים בְּ בֵ ית אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁהֶ אֱ כִ ילוּ או ָֹתהּ גּ ְַר ִעינִים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת

הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יג" (.וַ י ְַשׁנֶּהָ וְ אֶ ת נַעֲ רו ֶֹתיהָ לְ טוֹב"ַ ,רבִּ י יוֹחָ נָן אָמַ רֶ ,שׁהֶ אֱ כִ ילָהּ ז ְֵרעוֹנִים.
טז

מֹ ֶשׁה ַרבֵּ ינוּ נ ֹו ַלד בִּ ְשׁ ַנת ַ 2368לבְּ ִריאָה ,ואם נספור
מנס פורים עוד  2368שנים כדי לדעת מתי משה
יוולד שוב כדי להיות גואל אחרון ,נגיע במדיוק
לשנת .5776
מוּבָ א

בַּ ַשּׁ"

)במדבר ט ,יט(

אשׁי ֵתבוֹת מֹ ֶשׁה ,כְּ מ ֹו ֶשׁהָ יָה גוֹאֵ ל
מַ ה ֶשּׁאָמַ ר ַרב נ ְַחמָ ן מַ ה ֶשּׁהָ יָה הוּא ָר ֵ

ִראשׁוֹן כֵּן י ְִהיֶה גוֹאֵ ל אַחֲ רוֹן ,זֶהוּ א ֹו ְמר ֹו כָּאן עַ ל פִּ י ה' בְּ יַד מֹ ֶשׁהֶ ,שׁעָ ִתיד ֶשׁ ָיּבֹא ִעם מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן
מֹ ֶשׁה ַרבֵּ ינוּ נ ֹו ַלד בִּ ְשׁ ַנת  2368לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם ,וְ אַף ֶשׁנִּ פְ טַ ר בְּ ז' בַּ אֲ ָדר ְשׁ ַנת ַ 2488לבְּ ִריאָה ,הוּא א ִה ְשׁלִ ים אֶ ת

ְשׁלִ יחוּת ֹו לְ הַ עֲ בִ יר אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה לְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל עַ ד ְשׁ ַנת ַ 3408לבְּ ִריאָה כְּ ֶשׁהָ ָיה ֵנס פּוּ ִרים וְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ִקבְּ לוּ אֶ ת
הַ תּ ֹו ָרה מֵ אַהֲ בָ ה ,ואם נספור מנס פורים עוד  2368שנים כדי לדעת מתי משה יוולד שוב כדי להיות גואל אחרון
ולהשפיע לעם ישראל את התורה חדשה מאיתי תצא ,נגיע במדיוק לשנת  5776לבריאת העולם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
מּ ֶש"ה ר"ת רוּח ֹו ֶשׁל מֶ ֶל
מֹ ֶשה לֶוִ ינְ גֶּר שליט"א ֶשׁמֹ ֶשה ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ֹ
הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ָכל ָשׁ ְר ֵשׁי ֵשׁבֶ ט ֵלוִ י ְמרֻ מָּ זִ ים בַּ ָכּתוּב "עַ ד כִּ י ָיבֹא ִשׁי ה ]מֹ ֶשה[ וְ ל ֹו ] ֵלוִ י[ י ְִקּהַ ת ְ]קהָ ת[ עַ ִמּים ]עַ ְמ ָרם[".

וְ ֵכן

נִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא בְּ י ֹו ֵתר בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות ט(:

"אֶ ְהיֶה אֲ ֶשׁר אֶ ְהיֶה" אָמַ ר לֵיהּ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא

ִיתי ִעמָּ כֶם בְּ ִשׁ ְעבּוּד זֶה ,וַ אֲ נִ י אֶ ְהיֶה ִעמָּ כֶם בְּ ִשׁ ְעבּוּד
לְ מֹ ֶשׁהֵ ,ל אֱ מֹ ר לָהֶ ם לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֲ נִ י הָ י ִ
ָגּלֻיּוֹת .אָמַ ר לְ פָ נָיוִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָםַ ,דּיָּהּ לְ צָ ָרה בְּ ַשׁ ְע ָתּהּ .אָמַ ר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֵל אֱ מוֹר
לָהֶ ם "אֶ ְהיֶה ְשׁלָחַ נִ י אֲ לֵיכֶם" .ר ֹו ִאים ֶשׁה' אָמַ ר לְ ֹמ ֶשה ֶשׁ ְיבַ ֵשּׂר לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ְגּאֻ ָלּה בַּ ָגּלוּת הָ אַחֲ ר ֹון כְּ מ ֹו ֶשׁהוּא

גּ ֹואֵ ל א ֹו ָתם ִמ ִמּ ְצ ַר ִים .וּמֹ ֶשה אָמַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו ר ֹוצֶ ה לְ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ָגּלוּת וְ הַ גְּ אֻ ָלּה הָ אַחֲ ר ֹונִ ים ,כִּ י ַדּיָּהּ לְ צָ ָרה בְּ ַשׁ ְע ָתּהּ.
וְ ֵתבַ ת בְּ ַשׁ ְע ָתּהִּ ,היא א ֹו ִתיּ ֹות בְּ תשע"ה .וְ ִהיא ַגּם ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל גְּ אֻ ַלּת בְּ ִע ָתּהּ ,בְּ ַשׁ ְע ָתּהּ וּבִ זְ מַ ָנּהּ .וְ ֵכן ַדּ ָיּהּ לְ צָ ָרה
ִעם הַ כּ ֹו ֵלל בְּ ִגימַ ְט ִר ָיּא מֹ ֶשה ֶשׁאָמַ ר אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לּוּ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא מַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ צָּ ָרה הַ ֹזּאתַ ,כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר
)השמטות רנג(.

"עַ ד כִּ י ָי ֹבא ִשׁי ה" ֶשׁהוּא מֹ ֶשה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)פנחס רמו(:

ֶשׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף ְי ַנצֵּ חַ

אֶ ת אֱ ד ֹום ,וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ְי ַנצֵּ חַ אֶ ת ִי ְשׁמָ עֵ אל ,וּמֹ ֶשה ְי ַנצֵּ חַ אֶ ת הָ עֵ ֶרב ַרב .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ קֻ נְ ְט ֵרס בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק

ימ ָנא ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אֲ בִ יגְ דּ ֹור אַהֲ ֹרנְ ז ֹון
גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁמֹ ֶשה ַר ְע ָיא ְמהֵ ְ

שליט"א ֶשׁתשע"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶנצַּ ח ְדּמֹ ֶשה ה ֹוד ְדּאַהֲ ֹרן ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י לַה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁמֹּ ֶשה
ַיחַ ד ִעם מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא .1335

כוכב שביט מתקרב לכדור הארץ באופן הסטורי.
פורסם

שביום תענית אסתר תשע"ו מתקרב כוכב שביט לכדור הארץ באופן הסטורי שלא נראה בעולם רק 3

פעמים בהסטוריה ,והפעם הקודגמת לפני  246שנים .הֵ בֵ אנוּ אֶ ת הַ ִמּ ְד ָרשׁ )מדרש רשב"י עמוד (556

יז

בַּ ִשּׁ ִשּׁית י ְִצמַ ח

ִשׂ ָראֵ ל ,וְ אָז י ְִצמַ ח מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד לְ ַרמֵּ ז עַ ל
כּ ֹוכָב אֶ חָ ד בַּ ִמּזְ ָרח וּבְ רֹאשׁ ֹו ֵשׁבֶ ט ,וְ הוּא כּ ֹוכָב ֶשׁל י ְ

הַ פָּ סוּק " ָדּ ַר כּ ֹוכָב

ִמיַּעֲ קֹב" .וְ כֵן מוּבָ א בַּ גְּ ָר"א )'אדרת אליהו' בלק(

"וְ ָקם ֵשׁבֶ ט" הוּא כּ ֹוכָבָ א ְדּ ָשׁבִ יט ,וְ הוּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד.

" ָדּ ַר כּ ֹוכָב ִמיַּעֲ קֹב" זֶה מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ כִ ְתבֵ י הָ רי"א חֶ בֶ ר זצ"ל )'פתחי שערים'

יקין בָּ ע ֹולָם ֶשׁהוּא כּ ֹוכָבָ א ְדּ ָשׁבִ יט אָז נו ַֹדע ֶשׁ ִמּ ְתחַ דֵּ שׁ אוֹת וָ פֶ לֶא
פנימיות וחיצוניות כא( בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנִּ ְראֶ ה הַ זִּ ִ
בַּ ָשּׁמַ יִם בְּ סוֹד ִחדּוּשׁ בְּ הַ נְ הָ גָה עֶ לְ י ֹונָה לְ פִ י הַ זְּ מַ ן הַ צָּ ִרי לְ זֶהָ ,לכֵן מ ֹו ֶרה ִה ְתחַ ְדּשׁוּת בָּ ע ֹולָם כְּ מ ֹו ֶשׁכּ ְָתבוּ
"דּ ַר כּ ֹוכָב ִמיַּעֲ קֹב וְ ָקם ֵשׁבֶ ט
הַ ִטּבְ ִעיִּים ,וּבֶ אֱ מֶ ת הוּא ִמפִּ לְ אֵ י וְ ִס ְת ֵרי הַ הַ ְשׁגָּחָ ה .וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ ר ָ
ִשׂ ָראֵ ל" ֶשׁהוּא כּ ֹוכָבָ א ְדּ ָשׁבִ יט הנ"ל ,וְ הוּא בְּ סוֹד גִּ לּוּי ש"ע נְ ה ֹו ִרין ֶשׁבְּ ת ֹו הַ חַ ְשׁמַ "ל .וְ רו ִֹאים ֶשׁכָּל
ִמיּ ְ
יעים אֶ ת הַ מַּ זָּל וְ הַ מָּ מוֹן ,וְ כֵן כּוֹכְ בָ א ָשׁבִ יט בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
הַ סּוֹד ֶשׁל " ָדּ ַר כּ ֹוכָב ִמיַּעֲ ֹקב" הוּא גִ לּוּי ש"ע נְ הו ִֹרין ֶשׁמַּ ְשׁפִּ ִ
"דּ ַר וְ ָקם" בְּ גִימַ ְט ִריָּא ש"ע .וכן הפעם הקודמת לפני  246שנים היתה לפני שהקימו את ארה"ב והיה
ש"ע ,וכן ָ
שינוי גדול במזלות העולם במערכת הממון שתלויה בש"ע נהורין.

הַ גְּ אֻ ָלּה

"דּ ַר כּ ֹוכָב" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְדּ ִריכַת הָ ֶרגֶל ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ַרגְ ַליִם ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ מָּ מוֹן,
ְתּלוּיָה בָּ ַרגְ ַליִים ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  ,וְ ָ

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין קי(.

אָדם
"וְ אֵ ת כָּל הַ יְקוּם אֲ ֶשׁר בְּ ַרגְ לֵיהֶ ם" ,אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר זֶה מָ מוֹנ ֹו ֶשׁל ָ

ֶשׁמַּ עֲ ִמיד ֹו עַ ל ַרגְ לָיו .וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )בראשית כט (:חַ יִּים ְתּלוּיִים בְּ בֶ ן י ִַשׁי ,וּבַ וָּ א"ו נִ ְמ ָשׁכִ ים לוֹ ,וּבָ הֶ ם שׁ ֹולֵט
אָרץ ִממֶּ נּוּ נִ זּ ֹונָה .רו ִֹאים ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ י ְַשׁפִּ יעַ פַּ ְרנָסָ ה דֶּ ֶר הָ אוֹת ו' וּבְ כֹחַ זֶה הוּא שׁ ֹולֵט בַּ כֹּלְ .דּבַ עַ ל הַ מֵּ אָה
בַּ כֹּל ,וְ הָ ֶ
"דּ ַר כּ ֹוכָב" ְמ ַר מֵּ ז עַ ל ְדּ ִר י ַכ ת הַ מַּ זָּל ,כִּ י כּ ֹוכָב ְמ סַ מֵּ ל מַ זָּלַ ,כּ יָּדוּעַ שֶׁ ה' בָּ ָר א בִּ בְ ִר יאַת
הוּא בַּ עַ ל הַ דֵּ עָ ה .וְ כֵן ָ

"דּ ַר כּ ֹוכָב" שֶׁ הַ מַּ זָּל י ְִדר ֹו
וּשׁ נֵיהֶ ם מַ ְשׁ פִּ יעִ ים יַחַ ד .וְ זֶה ֹע מֶ ק הַ ָ
הָ ע ֹו ָל ם אֶ ת הַ כּ ֹוכָבִ ים יַחַ ד עִ ם הַ מַּ זָּלוֹתְ ,
בָּ ַר ְג ַל ִי ם ְל מַ טָּ ה מַ טָּ ה בְּ ֹכ חַ הַ מָּ מוֹן כְּ ִד בְ רֵ י הַ ֹזּ הַ ר .וְ כֵן הַ כָּתוּב )ש"א ב ,ח( "מֵ ִקים מֵ עָ פָ ר ָדּל מֵ אַ ְשׁפֹּ ת י ִָרים אֶ בְ יוֹן"
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וכן ְמאָ ָדּ ִמי"ם ר"ת "מֵ ִקים מֵ עָ פָ ר ָדּל מֵ אַ ְשׁפֹּ ת ָי ִרים אֶ בְ יוֹן" .ו ְמאָ ָדּ ִמים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ָדּוִ ד

אַדמוֹנִ י .וְ כֵן ֶקמַ "ח
הַ מֶּ ֶל ֶשׁנִּ ְק ָרא ְ
בָּ ֹעלָם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד,

ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )ש"א ב ,י(

"וְ י ֵָרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ" ְבּ ִדלּוּג ג' או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן גַּלְ גַּל ֹחזֵר

וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רנח(.

כְּ ֶשׁ ִתּ ְס ַתּיֵּם הַ גָּלוּת בְּ הַ ְמ ָשׁכַת הָ ַרגְ ַליִם ,אָז

"וְ עָ ְמדוּ ַרגְ לָיו בַ יּוֹם הַ הוּא".

ִמ ֶשּׁנִּ כְ ַנס אֲ ָדר אַחֲ ֵרי ַנ ְחמָ "ן י ִָמים ,מַ ְרבִּ ין בְּ ִשׂ ְמחָ ה.
שמעתי

מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶק ֶשׁר בֵּ ין ַרבִּ י נ ְַחמָ ן לְ חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ,כִּ י ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים מֵ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָנה עַ ד רֹאשׁ

חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ע ֹולֶה בְּ ִדיּוּק כְּ ִמ ְניַן נ ְַחמָ "ן וְ ַכיָּדוּעַ ֶשׁאָבִ יו ֶשׁל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן נ ְִק ָרא ִשׂ ְמחָ ה ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ִמ ֶשּׁנִּ כְ נַס אֲ ָדר
אַחֲ ֵרי נ ְַחמָ "ן י ִָמים ,מַ ְרבִּ ין בְּ ִשׂ ְמחָ הֶ ,שׁ ִהיא הָ עֲ בו ָֹדה ֶשׁל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן וּכְ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן לְ מֹ ֶשׁה
בוּרת מֹ ֶשׁהֶ ,שׁנִּ ְקבַּ ר בְּ חֹדֶ שׁ
בוּרת ַרבִּ י נ ְַחמָ ן לִ ְמקוֹם ְק ַ
ַרבֵּ ינוּ ֶשׁנּ ֹולַד וְ נִ פְ טַ ר בְּ חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ,וּבִּ פְ ָרט אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְמקוֹם ְק ַ
אֲ ָדר בְּ הַ ר הָ ִעבְ ִרים בְּ אֶ ֶרץ ִסיח ֹון וְ עוֹג ,וּמֹ ֶשׁה גַם כָּבַ שׁ אֶ ת אֶ ֶרץ ִסיחוֹן וְ עוֹג .וְ כֵן ַרבִּ י נ ְַחמָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נֶצַ ח ,וְ אָמַ ר עַ ל
וּפוּרים הוּא סוֹד ֶשׁל ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִריזַ"ל.
ִ
עַ ְצמ ֹו ֶשׁהוּא בְּ סוֹד ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,נִ צַּ ְח ִתּי וַ אֲ נַצֵּ חַ ,

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'כּוֹכְ בֵ י אוֹר' )חכמה ובינה מז(

וּמעַ גְּ לִ ין ְסבִ יב
יָדוּעַ ִענְ יַן הָ ִעגּוּלִ יםֶ ,שׁכָּל הָ ִעגּוּלִ ים ְמסַ בְּ בִ ין ְ

נְ קֻ ַדּת הַ מֶּ ְרכָּז ,וְ הַ מֶּ ְרכָּז ֶשׁבִּ ְספִ ַירת הָ עֹמֶ ר הוּא הַ ְסּפִ ָירה נֶצַ ח ֶשׁבְּ נֶצַ ח ֶשׁ ִהיא ְמ ִא ָירה בְּ יוֹם כ"ה ל ְַסּפִ ָירה
וְ ִהנֵּה בְּ לַ"ג בָּ עֹמֶ ר יוֹם ִה ְס ַתּלְּ קוּת ַר ְשׁבִּ "י זַ"ל ְמ ִא ָירה הַ ְסּפִ ָירה הוֹד ֶשׁבְּ הוֹד וְ הָ בֵ ן כִּ י בְּ יוֹם ֶשׁחָ ל לַ"ג
יח

בָּ עֹמֶ ר ִה ְס ַתּלְּ קוּת ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחָ אי זַ"ל ,יָחוּל לְ ע ֹולָם יוֹם ֵשׁנִ י ְדּחֹל הַ מּוֹעֵ ד סֻ כּוֹת ,יוֹם ִה ְס ַתּלְּ קוּת
וּשׁמ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא נֶצַ ח וְ כֵן
ַרבֵּ נוּ הַ ָקּדוֹשׁ ַרבִּ י נ ְַחמָ ן זללה"ה אֲ ֶשׁר ִמ ָדּת ֹו נֶצַ ח ַכּיָּדוּעַ ִמ ְדבָ ָריו הַ ְקּדו ִֹשׁיםְ ,
וּמבֹאָר בִּ כְ ָתבִ ים
פּוּרים ֶשׁעָ בַ ר הוּא גַּם כֵּן בְּ יוֹם ֶשׁחָ ל לַ"ג בָּ עֹמֶ ר כַּאֲ ֶשׁר נ ְָתנוּ הַ ַקּ ְדמוֹנִ ים הַ ִסּימָ ן פֶּ לֶ"גְ ,
ִ
פּוּרים ֶנגֶד נֶצַ ח וּכְ מ ֹו כֵן לַ"ג בָּ עֹמֶ ר הוּא ָתּ ִמיד בְּ יוֹם חַ "י ִאיָּר ,וְ יוֹם ב' ְדּחֹל
ִדּימֵ י חֲ נֻכָּה ֶנגֶד הוֹד וִ ימֵ י ִ
הַ מּוֹעֵ ד סֻ כּוֹת גַּם כֵּן בְּ יוֹם חַ "י ִתּ ְשׁ ֵרי ,וּכְ ֶשׁחָ ל יוֹם כ"ה בַּ ְסּפִ י ָרה בְּ יוֹם ַשׁבָּ ת אָז ִהיא ְנקֻ ַדּת הַ מֶּ ְרכָּז לִ ימֵ י
הַ ְסּפִ ָירה גַּם ל ַַשּׁבָּ תוֹת לְ פָ נָיו ָשׁלשׁ ַשׁבָּ תוֹת ,וּלְ אַחֲ ָריו ָשׁלשׁ ַשׁבָּ תוֹת כִּ י כָּל הַ ְסּפִ ירוֹת ,וּבְ ת ֹוכָם גַּם
וּמעַ גְּ לִ ין ְסבִ יב
הַ ְסּפִ ָירה הוֹד ֶשׁבְּ הוֹד ֶשׁ ְמּ ִא ָירה בְּ יוֹם ִה ְס ַתּלְּ קוּת ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחָ אי זַ"לְ ,מסַ בְּ בִ ין ְ
נְ קֻ ַדּת הַ מֶּ ְרכָּז ֶשׁל יְמֵ י הַ ְסּפִ ָירה ֶשׁ ִהיא נֶצַ ח ֶשׁבְּ נֶצַ ח אֲ ֶשׁר ִהיא ִמ ָדּת ֹו ֶשׁל ַרבֵּ נוּ הַ ָקּדוֹשׁ זללה"ה.

וְ כֵן

"תּשׁוּ ִרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה" .וְ כָתוּב זֶה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִשּׁ ָירה ֶשׁיְּשׁו ְֹררוּ עַ ל
ִתּ ְשׁ ֵרי רֹאשׁ הַ ָשּׁנָה בְּ אוּמַ ן ִנ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב ָ

ידה עוֹד קוֹדֶ ם ֶשׁ ְתּהֵ א ,כַּמּוּבָ א בַּ 'של"ה' )'ווי העמודים' כז(
הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ

שׁוּרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה"
"תּ ִ
וּבָ זֶה י ְִתבָּ אֵ ר ָ

ֹאמרוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ָירה לֶעָ ִתיד ָלבֹאְ ,דּהַ יְינוּ עַ ל הַ נִּ ִסּים ֶשׁיּ ְִתבַּ ְשּׂרוּ עֲ לֵיהֶ ם י ְַק ִדּימוּ לְ שׁו ֵֹרר ִמיָּד
עֲ ִת ִידין ֶשׁיּ ְ
שׁוּרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה" כְּ לוֹמַ ר ַתּ ְת ִחיל לְ שׁו ֵֹרר
"תּ ִ
קוֹדֶ ם ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּם הַ ָדּבָ ר ,וְ זֶהוּ עַ ל לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,וְ זֶהוּ ָ
שׁוּרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה" בְּ ַקבְּ ִצי אֶ ת נִ ָדּחַ ִי
"תּ ִ
מֵ רֹאשׁ ְדּהַ יְינוּ ִמקֹּדֶ ם אֲ ֶשׁר נַעֲ ָשׂה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )שה"ש ד ,ח( ָ
אשׁית הָ אֱ מוּנָהֶ ,שׁהֶ אֱ מַ נְ ְתּ בִּ י לֶכְ ֵתּ אַחֲ ָרי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וּמַ סָּ עו ַֹת ִי
ִתּ ְס ַתּכְּ לִ י וְ ִת ְתבּוֹנְ נִ י מַ ה ְשּׂכַר פְּ ֻעלּ ֵָת מֵ ֵר ִ
יאָת לְ רֹאשׁ ְשׂנִ יר וְ חֶ ְרמוֹן ֶשׁהָ יוּ ְמעוֹנוֹת אֲ ָריוֹת ִסיחוֹן וְ עוֹג ,וּכְ ֶשׁ ָגּלֻיּ ֹות נִ ְקבָּ צוֹת
וַ חֲ נִ יּו ַֹת ִי עַ ל פִּ י ,וּבִ ֵ
וּשׂמֵ ִחים וְ או ְֹמ ִרים
וּמַ גִּ יעוֹת ָשׁם הֵ ם צוֹפִ ים ִמ ָשּׁם וְ רו ִֹאין גְּ בוּל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וַ אֲ וִ ָירהּ ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
שׁוּרי מֵ רֹאשׁ אֲ מָ נָה מֵ רֹאשׁ ְשׂנִ יר וְ חֶ ְרמוֹן" .וְ כֵן הָ ִרים אֵ לּוּ ֶשׁל ִסיחוֹן וְ עוֹג ֶשׁ ָשּׁם הַ ר בָּ ָשׁן
"תּ ִ
הו ָֹדיָה לְ ָכ נֶאֱ מָ ר ָ
"מבָּ ָשׁן אָ ִשׁי"ב" ר"ת הַ פִּ ְתגָּם ֶשׁל
שׁוּרים לְ ַרבִּ י ַנ ְחמָ ן בֶּ ן ִשׂ ְמחָ ה ר"ת בָּ ָשׁ"ן ,וְ כֵן הַ כָּתוּב )תהילים סח ,כג( ִ
וְ הַ ר חֶ ְרמוֹןְ ,ק ִ
ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ,אֵ ין שׁוּם ֵיאוּשׁ בָּ ע ֹולָם .וכפי שמצינו שהפסוק מדבר על הגאולה ,כמובא בַּ גְּ מָ ָרא )גיטין נז(:

"מבָּ ָשׁן
ִ

אָ ִשׁיב"ִ ,מבֵּ ין ִשׁנֵּי אֲ ָריוֹת אָ ִשׁיב .וְ רו ִֹאים ֶשׁבָּ ָשׁן הֵ ם אֲ ָריוֹת ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁיּוֹנְ ִקים ִמבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וּמַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד

אַריֵה .וַ ה' י ִָשׁיב בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה אֶ ת כָּל הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁהֵ ם גָּנְ בוּ מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א כִּ ְסלֵ"ו
ֶשׁנִּ ְמ ְשׁלוּ לְ ְ
וְ חֹדֶ שׁ אֲ ָד"ר נִ ְרמָ זִ ים בְּ עָ ֵרי עוֹג בַּ פָּ סוּק) ,דברים ג ,י( "כֹּל עָ ֵרי הַ ִמּישֹׁר וְ כָל הַ גִּ לְ עָ ד וְ כָל הַ בָּ ָשׁן עַ ד סַ לְ כָה וְ אֶ ְד ֶר ִעי עָ ֵרי
מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן".
פּוּרי מַ עֲ ִשׂיּוֹת לְ ִהלָּחֵ ם בִּ ְקלִ פַּ ת עֲ מָ לֵק ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ְמסַ פֶּ ֶרת מַ עֲ ִשׂיּוֹת בְּ צַ ד
וְ כֵן אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ִחבֵּ ר סֵ פֶ ר ִס ֵ

פּוּרים ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )אסתר ה ,יא( "וַ ְיסַ פֵּ ר
הַ ְקּלִ פָּ ה .כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ מָ ן הָ יָה ְמסַ פֵּ ר ִס ִ

לָהֶ ם הָ ָמן אֶ ת כְּ בוֹד עָ ְשׁרוֹ") .אסתר

פּוּרים
אָרת ִ
פּוּרים ,וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ְמּגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר וְ הֶ ַ
ו ,יג( "וַ ְיסַ פֵּ ר" הָ מָ ן לְ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ" .וְ כֵן פּוּ ִרים ִנ ְרמָ ז בְּ ִס ִ
ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה בְּ ִספּוּר .וְ כֵן הָ מָ ן הָ יָה סַ פָּ ר ֶשׁל כְּ פַ ר ַק ְרצוּם ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טז .(.וְ סַ פָּ ר הוּא ִמלְּ שׁוֹן ִספּוּר ,כֵּיוָ ן
וּמצַ ְמצֵ ם אֶ ת הַ ְשּׂעָ רוֹת ,בִּ בְ ִחינַת ְמסַ פֵּ ר ִספּוּר ֶשׁ ְמּצַ ְמצֵ ם אֶ ת הָ אוֹר לְ ִספּוּר .וְ כֵן הַ נִּ יצוֹץ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁהָ יָה
ֶשׁהוּא חו ֵֹת ְ
פּוּרים .וְ כֵן בְּ ַרבִּ י ַנ ְחמָ ן
וּמסַ פֵּ ר ִס ִ
בְּ הָ מָ ן וְ יָצָ א ִמבְּ נֵי בָּ נָיו ,הָ יָה ַרב ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר ִשׁילַת ֶשׁהָ יָה ְמלַמֵּ ד ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל בֵּ ית ַרבָּ ן ְ
יֵשׁ או ִֹתיּוֹת חֹ"ם כְּ ֶנגֶד הַ קֹּ"ר ֶשׁל הָ מָ ן.

וְ ה ֹו ִסיף

מֹשה ,וְ נִ ְדבַּ ק בִּ ְקלִ פַּ ת
פּוּרים כְּ ֶשׁיָּצָ א לְ מַ ְח ֶקת ֶנגֶד ֶ
הַ ג"ר ִשׁ ְמעוֹן יו"ט ַשׁפִּ ָירא שליט"א ֶשׁגַּם ֹק ַרח ִספֵּ ר ִס ִ

הַ לֵּיצָ נוּת ֶשׁל הָ מָ ן ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תהילים א(

"וַ יּ ְַקהֵ ל עֲ לֵיהֶ ם ק ַֹרח אֶ ת כָּל הָ עֵ ָדה"ִ .ה ְת ִחיל לוֹמַ ר לֵיצָ נוּת,
יט

וְ אוֹמֵ ר לָהֶ ן ,אַלְ מָ נָה אַחַ ת הָ י ְָתה בִּ ְשׁכוּנ ִָתי וְ ִעמָּ הּ ְשׁ ֵתּי נְ עָ רוֹת יְתוֹמוֹת וְ הָ י ְָתה לָהּ ָשׂדֶ ה אַחַ ת .בָּ א ָתה
"שׂ ְד
אתה לִ זְ רֹעַ אָמַ ר לָהּ מֹ ֶשהָ ,
לַחֲ רֹש אָמַ ר לָהּ מֹ ֶשה " ,א ַתחֲ רשׁ בְּ שׁוֹר וּבַ חֲ מֹ ר י ְַח ָדּו" .בָּ ָ

א ִתזְ ַרע

אתה לַעֲ שׂוֹת גֹּ ֶרן ,אָמַ ר
יחי ל ֶֶקט ִשׁכְ חָ ה וּפֵ אָה .בָּ ָ
אתה לִ ְקצֹר וְ לַעֲ שׂוֹת עֲ ֵרמָ ה ,אָמַ ר לָהּ ,הַ נִּ ִ
כִּ לְ אָיִם" .בָּ ָ
יקה עָ לֶיהָ אֶ ת הַ ִדּין וְ נ ְָתנָה לוֹ .מֶ ה
וּתרוּמַ ת מַ עֲ ֵשׂר וּמַ עֲ ֵשׂר ִראשׁוֹן וּמַ עֲ ֵשׂר ֵשׁנִ יִ .ה ְצ ִדּ ָ
לָהְּ ,תּנִ י ְתּרוּמָ ה ְ
עָ ְשׂ ָתה ,מָ כְ ָרה אֶ ת הַ ָשּׂדֶ ה וְ ל ְָקחָ ה ְשׁנֵי כִּ בְ שׂוֹת לִ לְ בֹּש ִמגִּ זּו ֵֹתיהֶ ן וְ לֵיהָ נוֹת ִמפֵּ ירו ֵֹתיהֶ ן .כֵּיוָ ן ֶשׁיָּלְ דוּ ,בָּ א
ֹתיהָ  .וְ כֵן יָדוּעַ ֶשׁ ַרבִּ י נ ְַחמָ ן עָ בַ ד
וּשׁ ֵתּי בְּ נו ֶ
אַהֲ רֹן וְ אָמַ ר לָהְּ ,תּנִ י לִ י אֶ ת הַ בְּ כוֹרוֹת וְ כוּ' ִה ִנּיחָ הּ בּ ֹוכָהִ ,היא ְ
בִּ ְמיֻחָ ד עַ ל הַ ִשּׂ ְמחָ ה בַּ עֲ בו ַֹדת הַ ֵשּׁם ,וַ עֲ בו ָֹדה ז ֹו מַ כְ נִ יעָ ה אֶ ת ְקלִ פַּ ת עֲ מָ לֵק ֶשׁ ִהיא הַ לֵּיצָ נוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג
ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )דברים כו ,יא( "וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְּ כָל הַ טּוֹב" .הוּא הַ פָּ סוּק ִ 2571מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת
סוּקים כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם,
 2571לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ פְ טַ ר ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ,וְ יֵשׁ בַּ תּו ָֹרה ָקרוֹב לְ  6000פְּ ִ
כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ עֲ ֵשׂה תּו ָֹרה' בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א.

מוּבָ א

ידיו ֶשׁל ַרבִּ י ַנ ְחמָ ן
ערין זצ"ל )סימן רט"ו( ִמגְּ ד ֹולֵי ַתּלְ ִמידֵ י ַתלְ ִמ ָ
בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְרפְּ ָראוֹת לַחָ כְ מָ ה' מֵ ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ִמ ְטשׁהֶ ִ

ִמבְּ ֶר ְסלַב זצ"לֶ .שׁ ִקּבְ ר ֹו ֶשׁל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן בְּ אוּמַ ן הוּא בְּ ִחינַת ִקבְ ר ֹו ֶשׁל מֹ ֶשה ַרבֵּ ינוּ ,כִּ י מֹ ֶשה נִ ְקבַּ ר "מוּל בֵּ ית פְּ עוֹר" כְּ דֵ י
לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הָ עֲ בו ָֹדה ז ָָרה ֶשׁבִּ פְ עוֹר ֶשׁיּוֹנְ ִקים מֵ הָ אָחוֹר ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,וְ כֵן ַרבִּ י ַנ ְחמָ ן ָרמַ ז ֶשׁרוֹצֶ ה לְ ִה ָקּבֵ ר בְּ אוּמַ ןֶ ,שׁ ִהיא בִּ ְב ִחינַת
יתא ִדּ ְדהָ בָ א ]פְּ ֹסלֶת הַ זָּהָ ב[ אֶ פִּ יקו ְֹר ִסים וְ כוּ' ,אַ יֵשׁ
סוּספִ ָ
ְ
"מוּל בֵּ ית פְּ עוֹר"ִ ,משּׁוּם ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ נְ ָשׁמוֹת ֶשׁהֵ ן בִּ בְ ִחינַת
בָּ הֶ ם עֲ ַדיִן אֵ יזֶה טוֹב וְ כוּ' .וְ ָלכֵן ִציֵּן ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ֶשׁאוּמַ ן ִהיא הַ גְּ בוּל ֶשׁבֵּ ין ְשׁמַ ד לְ ָרצוֹן ,בֵּ ין י ְִשׂ ָראֵ ל לָעַ ִמּים ,כִּ י ִמ ְספַּ ר

בוּרת מֹ ֶשה ,וּבְ גִ י ַנ ִא ְתּמַ ר 'וְ הוּא ְמ ֹחלָל
מֹ ֶש"ה עוֹמֵ ד בֵּ ין ִמ ְספַּ ר ְשׁמַ "ד לְ ִמ ְספַּ ר ָרצוֹ"ן ,וּכְ מ ֹו ֶשׁמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר עַ ל ְק ַ
בוּרה ִדּי ָל וְ כוּ' ,וְ הַ אי ִאיהוּ 'וּבַ חֲ ב ָֻרת ֹו נִ ְרפָּ א
ידת חוֹל בְּ גִ ין חוֹבָ ה וּפֶ ַשׁע ְדּי ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְק ָ
יתעֲ בִ ַ
ִמפְּ ָשׁעֵ נוּ' ִא ְ
אָרץ בִּ ְמקוֹם הַ טֻּ ְמאָה בְּ אוּמַ ן,
ָלוּתא נִ ְרפָּ א לָנוּ .וְ כֵן נִ ְקבַּ ר ַרבִּ י נ ְַחמָ ן בְּ חוּץ ָל ֶ
בוּרא ְדּ ִא ְתחַ בִּ יר ִעמָּ נָא בְּ ג ָ
לָנוּ' בַּ חֲ ָ
שׁוּרה ִעם נְ קֻ ַדּת הָ אָחוֹר ֶשׁ ִהיא
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁאוּמַ ן ְק ָ
'מ ֹחלָל ִמפְּ ָשׁעֵ נוּ' וְ זֹאת כְּ דֵ י לַעֲ מֹ ד בְּ פֶ ֶרץ הַ ְשּׁמַ דְ .
וְ אַף הוּא ְ

הָ ע ֶֹרף ֶשׁיּ ֹונֵק מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה בְּ סוֹד בֵּ ית פְּ עוֹר .וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁאָמַ ר מֹ ֶשה עַ ל עַ ְצמ ֹו "כַּאֲ ֶשׁר ִי ָֹשּא הָ אוֹמֵ ן אֶ ת הַ יּ ֹונֵק",
בוּרת ֹו אֶ ת הָ ְר ָשׁ ִעים הַ יּוֹנְ ִקים מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה מוּל בֵּ ית פְּ עוֹרְ ,מ ַרמֵּ ז גַּם עַ ל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן כְּ ִדלְ עֵ יל.
ִמשּׁוּם ֶשׁהוּא נו ֵֹשׂא בְּ סוֹד ְק ָ
וְ כֵן מַ עֲ ֵשׂה זִ ְמ ִרי וְ כָזְ בִּ י הָ יָה ָקשׁוּר לִ פְ עוֹרַ ,כּכָּתוּב )במדבר כה ,יח( "כִּ י צ ֲֹר ִרים הֵ ם ָלכֶם בְּ נִ כְ לֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר נִ כְּ לוּ ָלכֶם עַ ל ְדּבַ ר
שׁוּרים ַליָּם
אַרנוּ ֶשׁזִּ ְמ ִרי וְ כָזְ בִּ י ְק ִ
פְּ עוֹר וְ עַ ל ְדּבַ ר כָּזְ בִּ י בַ ת נְ ִשׂיא ִמ ְדיָן אֲ ח ָֹתם הַ מֻּ כָּה בְ יוֹם הַ מַּ גֵּפָ ה עַ ל ְדּבַ ר פְּ עוֹר" .וּבֵ ְ
הַ ָשּׁחוֹר וְ אֵ זוֹר אוּמַ ן וְ ָק ִרים .וְ כֵן פְּ עוֹר ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִאי ָק ִרים .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל חֵ ְטא מֹ ֶשה ֶשׁגּ ַָרם
לְ ִמ ָ
"שׁ ְמעוּ ָנא הַ מּ ִֹרים הֲ ִמן הַ סֶּ לַע הַ זֶּה נ ֹו ִציא ָלכֶם מָ יִם" ס"ת אוּמַ "ן .וְ ר"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַרבִּ י נ ְַחמָ ן.
יתתוֹ) ,במדבר כ ,י( ִ

"שׁ ְמעוּ נָא הַ מּ ִֹרים" .וְ כֵן הַ כָּתוּב )דברים ג ,כו( "וַ יּ ְִתעַ בֵּ ר ה' בִּ י
וּמ ַרמֵּ ז גַּם עַ ל ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחַ אי ֶשׁ ָקּבוּר בְּ מֵ רוֹןִ ,
ְ
לְ מַ עַ נְ כֶם" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ חֵ ְטא הָ יָה עֲ בוּר כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ כֵן הוֹצָ אַת הַ מַּ יִם מֵ הַ סֶּ לַע ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ מַּ יִם ֶשׁיּו ְֹצ ִאים מֵ הַ נַּחַ ל נֹ בֵ עַ
ְמקוֹר חָ כְ מָ ה ֶשׁל ַרבִּ י נ ְַחמָ ן.

כ

זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

איך

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

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם
לימוד נגלות הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר
הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,
ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא
עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע
ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו
להצילם ,האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָנשׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם
ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
עו ְֹס ִקים 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 ִעיר וָ ִעיר כְּ מ ֹו ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶננּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶניהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת
הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ חַ ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ נִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן
ישׁים
הַ ָגּלוּת תּ ֹובְ ִעים 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 נִ ִ
א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
רבנו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול,
והערה ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות,
ומתמסכן עמוד הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על
המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר 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 אדוני הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה'
עלבון הבית העלוב.
מסקנת 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 אמונה
פשוטה בדברי 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.
כא

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 .ניתן להשיג בטל036188995 :

מגילת אסתר ,ויבוא עמלק ,אשר יצר
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .בנודע ביהודה ]קמא תשובה מ"א ד"ה ואם כל הציבור[

דן שצריך להקדים מצוה מדברי קבלה )= מתקנת
הנביאים ומפורשת בנ"ך( לפני מצוה דרבנן אע"ג שהדרבנן תדירה יותר] .ובכ"ז מסיק שם שקריאת המגילה בלילה
תתאחר לברכת הלבנה ,מפני שסובר כסיעת הפוסקים שבלילה אין חיוב המגילה אלא דרבנן גרידא[ .ובמשברי ים
ח"ז על כללי המצוות סי' ב' אות ה' הארכנו בדעתו )עקב מה שכתב במקומות אחרים שתדיר דרבנן כנגד
דאורייתא שתדירה פחות הוי כתדיר נגד מקודש( ,ועכ"פ לשיטתו שם את קריאת המגילה בבוקר ]וכן שאר המצוות
של פורים צריך להקדים לתדיר דרבנן כגון ברכת אשר יצר .וגלגלנו מיוסד לשיטתו) .דהארכנו שם שדעת
הראשונים ורוב האחרונים דהתדיר דרבנן קיים לדאו'(.
ב .הערתי עליו אמאי מקדימים קריאת ויבוא עמלק שהיא דרבנן גרידא ,לפני קריאת המגילה שהיא מדברי קבלה
בבוקר .אבל סוף כל סוף כך עושים משום איזה טעם.
ג .ברכת אשר יצר )וכן כל מצוה דרבנן כיו"ב( צ"ל לפני קריאת ויבוא עמלק ,מפני תדירותה.

1

קריאת המגילה בבוקר
קודמת לאשר יצר ל'נודע ביהודה' ]יסוד א'[

2

אשר יצר
קודמת
לויבוא
עמלק
]יסוד ג'[

מי שלפניו בפורים בבוקר ג' מצוות:
קריאת התורה )ויבוא עמלק( ,מגילת אסתר,
אשר יצר .את מה יקדים?

קריאת ויבוא עמלק מקדימים
לקריאת המגילה ]יסוד ב'[
כב3

והגלגל
חוזר
חלילה

4

הערה:
באופן שרק אדם אחד מהציבור נתחייב בברכת אשר יצר ,אין זו סיבה שיתאחרו כולם עם קריאת התורה והמגילה
עבורו .ואם הם מתחילים לקרוא ואם יברך כעת עי"ז יפסיד קריאת התורה או מגילה בציבור ,פשיטא שיתאחר עם
האשר יצר )אפי' אם מעיקר הדין צריך להקדימנה( כדי שלא יפסיד ]וכך הוא להדיא בנוב"י לגבי ברכת הלבנה[.
ונוכל לצייר באופן שיצליח )אם נכריע בגלגלנו שהאשר יצר קודם( לברך אשר יצר בטרם יתחילו לקרוא בתורה ,או
שבבית הכנסת שלו מתקיים מנין נוסף ששם יתחילו בעוד כמה דקות קה"ת וממילא נידוננו תקף אצלו .ואופן
נוסף כאשר המנין מצומצם ,ואם דינו לברך אש"י תחילה אז ימתינו עם קה"ת עד שיברך.
אלא דיש לדון בענין נוסף ,דילמא אם נכריע להתאחר באש"י עד לאחר המגילה כבר יעבור זמנה .ועיין בשו"ע ס"ס
ז' ובאחרונים שם ,שלדעת הא"ח בשם גאון )שנפסק בשו"ע ובט"ז( ל"ש האי חששא ,וכן יש לדון לדעת הב"ח
וסיעתו ,אבל בפסקי תשובות הביא מכמה אחרונים שיעור של חצי שעה )או ע"ב דקות( שאח"כ א"א לברך אשר
יצר וממילא תלוי במשך זמן קה"ת וקריאת המגילה בציבור זה.
ונוכל לצייר גוונא על ברכת השבח שכולם יברכו )והנידון אם לפני קה"ת או לאחר המגילה( ,כגון שיש כאן פתח
שיראו שם חכם או מלך .ואין לטעון שה"ז ברכה קיומית ]ואינה חיובית[ ופשיטא שיאחרוה לאחר המגילה שהיא
מצוה חיובית ,שהרי הנוב"י דן להקדים ברכת הלבנה למגילה ולא פשט ע"י טענה זו וגלגלנו קיים לשיטתו.

פרשת זכור ,פרשת השבוע ,אשר יצר
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .בס' משברי ים על כללי המצוות סי' ב' הארכנו בנידון מצוה דרבנן תדירה טפי כנגד מצוה דאורייתא שפחות
תדירה .והבאנו שמהראשונים ורוב האחרונים מתבאר שהדרבנן התדירה תיקדם ,אבל כמה מגדולי האחרונים
סוברים שהדאורייתא תיקדם .וגלגלנו לפי שיטתם.
ב .עוררנו שם בסוף הסימן )עמ' קי"ב( להקשות על אחרונים אלו ,ממה שקוראים פר' זכור שהיא מצוה דאוריתא
אחרי פרשת השבוע ]כמו שכתבו במפורש הרמב"ם וטושו"ע[ שהיא תקנה דרבנן ,וא"כ מוכח אדרבה שתדיר דרבנן
קדים לדאורייתא שתדירה פחות .והבאנו ששו"מ בעמק סוכות )רמ"ב לוריא זצ"ל אב"ד סייני( שהקשה כך .אמנם
למעשה ודאי שצריך לקרוא בסדר זה.
ג .ציירנו את גלגלנו לפי השיטה שמצוי יש לו מעלת תדיר )עי"ש הערה  ,(25ולכן ברכת אשר יצר נחשבת תדירה
מב' קריאות אלו .ואפשר לצייר עם דוגמאות נוספות כיו"ב.

כג

1
קריאת פר' זכור שהיא מהתורה
צריכה ליקדום לאשר יצר לשיטה זו ]יסוד א'[

בשבת זכור לפני קריאת השביעי בפר' השבוע,

2

את פר'
השבוע
מקדימים
לקריאת
פר' זכור
]יסוד ב'[

הופיעה מצוה שלישית שהיא מדרבנן והיא תדירה
יותר משתיהן )כגון ברכת אשר יצר(.
את מה יקדים?

וחוזר
חלילה

אשר יצר צריכה ליקדום לפרשת השבוע]יסוד ג'[
3

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על

קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

למאגר שיעורים בעניני הגאולה הקש  1ואחריו הקש 3
להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר
שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

> 025805801 > 1 > 3
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503

שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
כד

4

נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
.יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
0533109982 : טלfish@neto.net.il
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך
15326537343 מייל חוזר בלבד או בפקס

 כרכים של ספר סוד החשמל5 חדש קישור להורדת
http://beta.hebrewbooks.org/53606
קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת כי לה' המלוכה
www.sod1820.org/sod.pdf

 תשע"ג- קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע
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 והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

 סירטונים400 סוד החשמל
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

 סירטונים37 סידור הרש''ש
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

:קישורים לעשרים ושנים שיעורים בקבר דוד המלך
www.sod1820.org/f/k1.mp4
www.sod1820.org/f/k2.mp4
www.sod1820.org/f/k3.mp4
www.sod1820.org/f/k4.mp4
www.sod1820.org/f/k5.mp4
www.sod1820.org/f/k6.mp4
www.sod1820.org/f/k7.mp4
www.sod1820.org/f/k8.mp4
www.sod1820.org/f/k9.mp4
www.sod1820.org/f/k10.mp4
www.sod1820.org/f/k11.mp4
www.sod1820.org/f/k12.mp4
www.sod1820.org/f/k13.mp4
www.sod1820.org/f/k14.mp4
www.sod1820.org/f/k15.mp4
www.sod1820.org/f/k16.mp4
www.sod1820.org/f/k17.mp4
www.sod1820.org/f/k18.mp4
www.sod1820.org/f/k19.mp4
www.sod1820.org/f/k20.mp4
www.sod1820.org/f/k21.mp4
www.sod1820.org/f/k22.mp4

כה

