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אֹוִתּיֹות  424 ֶׁשלַּבּתֹוָרה מֹוִפיַע ְּבִדּלּוג  ְמִגַּל"ת ֶאְסֵּת"ר ִּדּלּוג ַהָּיִחיד ֶׁשלהַ 

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּכִמְנַין
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  .תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגאּוַלת ּפּוִרים
ש ָוֵחִצי ָׁשִנים ּפּוִרים ָהְיָתה ְּתקּוָפה ֶׁשל ִּבְגֻאַּלת ט"ז ֵמַהַּלְיָלה ֶׁשָּנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל ּבְ . ָיִמים 1335 ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ָׁש

ֶׁשהּוא ְזַמן . כ"ד ְּבִכְסֵליו ְׁשַנת ג'ת"טַעד ִסּיּום ָּגלּות ָּבֶבל ּוְתִחיַלת ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני ּבְ , ְּבִניָסן ְׁשַנת ג'ת"ה

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף  ַוֲחִמָּׁשה". ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיעַ  ַהְמַחֶּכה "ַאְׁשֵרי ְּבָדִנֵּיאל,ַהֵּקץ 

ְוִיָּנֵתן "ַמה ְּׁשֵאָלֵת  ה) ה, (אסתר ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב .1336 ְּבִגיַמְטִרָּיא"ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר" ַמְרִצָיאנֹו שליט"א ִמָּצְרַפת, ׁשֶ 

. תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגאּוַלת ּפּוִרים. ְוֵכן תשע"ו אֹוִתּיֹות"ְוֵתָעׂש"  .ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש"

 ְּפָעִמים י' ְּכִמְנַין 3580 ּלּוי עֹוֶלהּוְבמִ . ָמִׁשיַח תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיאְּמִגַּלת ֶאְסֵּתר ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון 'ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה'

והוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א . ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיחַ  ְּכִמְנַין 1202 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמִגַּל"ת ֶאְסֵּתר ְוָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני ָמִׁשיַח.

"ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי  יז)(אסתר ד, , נרמזת בפסוק צווחלה בשנת תשע"ו בפרשת  ת"השגאולת פורים שהתחילה בשנת 

  ָעָליו ֶאְסֵּתר" ִצְּוָתהַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ֶּדֶר ַהִּצּיֹונּות ּוְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ְוַגם ֶּדֶר  ְּבָיֵמינּו ָהָאֶרץ ְּבִנַּית ְּבֵׁשם ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים שליט"א ְּבִעְנַין ָׁשַמְעִּתי

ְּנִסיָרה ּבֹוִנים ֶאת ָהָאֶרץ ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמָּכל ָהעֹוָלם ִּבְגַלל ֶהְסְּכֵמי אֹוְסלֹו ְוכּו', ֶׁשָּכל ֶזה הּוא סֹוד הַ ַהִּיְׁשָמֵעאִלים ׁשֶ 

ת ִּבָּתם ְלִנּׂשּוִאין, ְוָהאֹור ֶׁשל ֶׁשָּבָאה ֹקֶדם ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַהִּנּׂשּוִאין. ִּדְנִסיָרה ִהיא ְּבִחיַנת ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשְּמִכיִנים אֶ 

ְוכּו' ִהיא ֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה ַאָּבא יֹוֵרד ָיָׁשר ַלַּבת ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְוַהְּנִסיָרה ִנְקֵראת ִּבְנַין ַהַּמְלכּות. ְוֵכן ְּבִנַּית ָהָאֶרץ 

עֹוִׂשים ַהִּצּיֹוִנים, עֹוִׂשים ַּגם ַהִּיְׁשְמֵעאִלים. ְּכִפי ֶׁשָּידּוַע ֶׁשַהִּיְׁשָמֵעאִלים ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּגם ֶּדֶר ַהְּקִלּפֹות, ְואֹוָתּה ֲהָכָנה ׁשֶ 

א ַאתְ  ַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלה ְּכמֹו ִהְתִחילּו ִלְבנֹות ֶאת ָעֵריֶהם ַרק ַּבֵּמָאה ָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ְּכמֹו ַהְּיהּוִדים. ַוֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה ִהיא 

. ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ֵחִרים ָטֲענּו, ְּכמֹו ֶׁשִּצְחצּוַח ַהִּמְנָעִלים ְלַׁשָּבת ֵאינֹו ַאְתַחְלָּתא ְּדַׁשָּבת, ְוֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהֲאִריֶׁשַא

ת ָּבֶבל ְּבסֹוד ִסּיּום ַהְּנִסיָרה, ַּכּמּוָבא ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּו ִּׁשְבִעיםֶׁשֹּקֶדם ְּגֻאַּלת ַּבִית ֵׁשִני ָהְיָתה ְנִסיָרה ְּבֵנס ּפּוִרים ְּבסֹוף הַ 

   ָׁשָנה ֶׁשל ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. ִּׁשְבִעיםְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל ַעל ּפּוִרים. ְוֵכן ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבסֹוד ַהְּנִסיָרה ְּבתֹו הַ 

א ֻמְזֶּכֶרת ַהָּלׁשֹון ֶאֶרץ, ַרקֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'סֹוד ַהֵחִצי' ֶׁשִּבמְ  ְוֵכן ְוִהיא  ִּדין ֶׁשִהיא ִמְּלׁשֹון ְמִדיָנה ִגַּלת ֶאְסֵּתר 

א ֻמְזֶּכֶרת ְּכָלל ַהִּמָּלה  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ִיְׂשָרֵאל' ְלַרֵּמז ַעל סֹוד ַהְּנִסיָרה ֶׁשְּמַנֶּסֶרת ֶאת ֲחִצי ַהִּדיִנים. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ֶׁש

ֵּדָמה ֶׁשה' ִהִּפיל ַעל ָאָדם ִגַּלת ֶאְסֵּתר, ְּד'ִיְׂשָרֵאל' ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין, ֶׁשָהָיה ָיֵׁשן ְּבָכל ְּתקּוַפת ּפּוִרים ִּבְבִחיַנת ַהַּתְר ִּבמְ 

ֶאְסֵּתר. ְוָכ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַּגם ִּבְזַמֵּננּו ֶׁשֵּיׁש ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּבָנה ֶאת ַחָּוה. ּוִמֵּמיָלא 'ִיְׂשָרֵאל' ַּכְבָיכֹול ֵאינֹו ַקָּים ִּבְמִגַּלת 

ה ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל, ַהִּיְׂשָרֵאל ְמִדיָנה ֶּדֶר ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַהְּנִסיָרה ֶׁשְּמִכיָנה ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנְתנּו ַלְּמִדינָ 

ֶׁשַעל ָידֹו ִהְתִחיָלה ַהְּמִדיָנה ַּכָּידּוַע, ְוֵכן פּור' ִנְרָמז ְּב'ַּבלְ  ּפּורַתְרֵּדָמה, ְּכמֹו ִּבְּתקּוַפת ּפּוִרים. ְוֵכן ָהֲאִמִּתי ִנְמָצא ּבְ 

"ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי  ח), (בראשית מג, יִנְרָמז ב' ְּפָעִמים ְּבר"ת ַּבָּכתּוב ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ֶׁשָּקׁשּור ַלְּמִדיָנה ַּבְלפּו"ר

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְׂשָרֵאל ַלאְנָּדא שליט"א  ".ּוְּבַאְמְּתֹחֵתינ בַהּׁשָ  ףַהֶּכסֶ  רְּדבַ  לעַ  ּוהּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף ַוּיאְמר

   תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהּכֹוֵלל ַהִּמִּלים ִעם ְּדַאָּבא ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרתֶׁשָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשִּנְקָרא 

(תיקונים  ְוָידֹו ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה", ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר ּוִמי ָיֵפר "ִּכי ה' ְצָבאֹות ָיָעץ (ישעי' יד, כז) ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ּפּוִרי"ם ְוֵכן

ְעָלה ְוִׁשַּבח ֶאת ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֲעֵׂשה ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל ַרְגָליו, ְוֵהִרים ָיָדיו ְלמַ  קמג.)

ְלַמַען ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַּבָּגלּות, ְוִאם ִהיא ִּבְׁשבּוָעה, ֲהֵרי ַאָּבא ְוִאָּמא, ֶׁשֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה, ְיכֹוִלים 

ּוִמי ָיֵפר, ִאם ַהַּתְלִמיד ִנְׁשָּבע, ָהַרב ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ַלֲעׂשֹות ַהָּתָרה. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב יהו''ה ְצָבאֹו''ת ָיָעץ
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נֹות ּתָ הּו ּומַ עֵ ְלרֵ  ׁשת ִאיוֹ "ּוִמְׁשלֹוַח ָמנ (אסתר ט, כב) ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבָּכתּוב תשע"ו ְוֵכן ְׁשַנתַהָּתָרה. 

  ָצמֹות ִּדִּכיָת". עֲ  ֵגְלָנהּתָ  ִׂשְמָחהוְ ׂשֹון ׂשָ  ְׁשִמיֵעִני"ּתַ  (תהילים נא, י) ר"ת ַהָּכתּובתשע"ו ָלֶאְביֹוִנים". ְוֵכן 

 ַהּיֹום ֶׁשל ַהְּׁשִביִעית ֶׁשַּבָּׁשָעה לח:) (סנהדרין ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשְּכֵׁשם שליט"א ֹּכֵהן ִאיָתָמר ר' הרה"ג הֹוִסיף ְועֹוד

ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ְּבסֹוד ִחּבּור ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ִיְהֶיה  ַהִּיחּוד ָּכ ְוַחָּוה. ָדםָא ִנְזַּדְּוגּו ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ֶׁשל ַהִּׁשִּׁשי

ר 'קֹול ַהּתֹור' מּוָבא ְּבֵספֶ  ְּבָׁשָעה ֵׁשׁש ָוֵחִצי ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי, ֶׁשִהיא ְנֻקַּדת ָהֶאְמַצע ֶׁשל ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִביִעית ֶׁשל ָהֶאֶלף. ְוֵכן

(סוף חלק א ְּבִסּדּור ַהיעב"ץ ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א ֶׁשַהָּׁשִנים ָּבֶאֶלף ַהִּשִּׁשי ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ַהָּׁשָעה ַהְׁשִביִעית, ֵהן ְּבסֹוד ַהִּיחּוד. ְוֵכן מּובָ 

, ּוְמַרֵּמז ַעל ְזַמן ִמְנָחה ְּגדֹוָלה, ֶׁשהּוא ְזַמן ֶׁשל ִיחּוד ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִביִעית, ָהָיה ַהִּיחּוד ֶׁשל ָאָדם ְוַחָּוה ֶאְמַצעׁשֶ  תפילות חול)

שליט"א ֶׁשְּבִיחּוד ָאָדם ְוַחָּוה ָהיּו ְׁשֵני ֲחָלִקים, קֹוֶדם ָהְיָתה ְנִסיָרה ֶׁשה' ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֲאִביְגּדֹור ַאֲהֹרְנזֹון ָּבעֹוָלמֹות. 

 ָהָיה ַהִּיחּוד, ְוֵכן ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִביִעית ִהְתַחְּלָקה ִלְׁשֵני ֲחָלִקים, ַּבֵחִצי ָהִראׁשֹון ָהְיָתה ָּבָנה ֶאת ַהֶּצַלע ָלִאָּׁשה, ְוַאַחר ּכָ 

ְוַחָּוה ֶׁשַהִּזּוּוג ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָאָדם  (בלק סח: עם פירוש 'מתוק מדבש')ְנִסיָרה, ּוַבֵחִצי ַהֵּׁשִני ָהָיה ַהִּיחּוד. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

 ְּכֶנְגּדֹו" ֵעֶזר ּלוֹ  "ֶאֱעֶׂשה יח) ,ב (בראשית ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ִזּוּוגוֹ  ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב הֹוִליד ֶאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח. ְוֵכן

ִהים ֶאת הַ  (בראשית ב, כב). ְוֵכן ַהָּכתּוב תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּמִּלים ִעם ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָּׁשה  ָלעּצֵ "ַוִּיֶבן ה' ֱא

ִהים ֶאת ַהֵּצָלע", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר  (בראשית כח.) ַּבֹּזַהר ּוְמֻרָּמז. ֵקץ ְּבִגיַמְטִרָּיאַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם"  "ַוִּיֶבן ה' ֱא

ם ִנְקֵראת ְלָבָנה. ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר "ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית". ֶצַלע ַוַּדאי ִמַּצד ֶׁשל ֶחֶסד ָלָבן, ִמּׁשָ 

   .ֶׁשהּוא ָאֹדם ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ְוִנְכָלל ִּבְׁשֵניֶהם. ְּבאֹותֹו ְזַמן "ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ְלֹראִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני"

 ָהאֹוִתּיֹות ִעם ָצָרה" "ְוֵעת ְוֵכן ִיָּוֵׁשַע", ּוִמֶּמָּנה ַיֲעֹקבלְ  יאהִ ָרה צָ ת עֵ "וְ  ז) ל, (ירמי'ר"ת ַהָּכתּוב "ַהֵּצָל"ע" ְוֵכן 

 ְׁשַנת ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיָּוֵׁשַע". ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעֹקב ִהיא ָצָרה "ְוֵעת ְוֵכן ה.ה'תשע" ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהּכֹוֵלל ְוַהִּמִּלים

.תשע" ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהִּמִּלים ָהאֹוִתּיֹות ִעם ִיָּוֵׁשַע" ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעֹקב ִהיא" ְוֵכן תשע"ו.  תשע"וְוֵכן ְׁשַנת  ו

  .ְּבִעָּתּהְמַרֵּמז ַעל ְּגֻאַּלת  ְּבֵעתָעם ֵאָליו'. ְוֵכן ֵעת ַׁשּוְ ְמֻרֶּמֶזת ְּבֹנַסח ַהְּתִפָּלה, 'ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ּבְ 

ִהים"ַוִּיֶבן  (בראשית ב, כב)ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. ְוֵכן ַהָּכתּוב ָׁשִנים ֶׁשל  ע'ת ַהָּצלַ ְמַרֵּמז ַעל  "ַהֵּצָל"ע" ְוֵכן ֶאת  הוי"ה ֱא

ָׁשִנים ְּבֹכַח ֵׁשם  ע'ַהְיינּו ַהְמָּתַקת הָ  יב"ק ע',אֹוִתּיֹות ַּיֲעֹק"ב , יֹוֵצא ׁשֶ ֹקבעֲ יַ ֶׁשָּקׁשּור לְ  יב"קַהֵּצָלע" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם 

ָׁשָנה, ַּכֲאֶׁשר ְׁשמֹות  ִּׁשְבִעיםְלַהְמִּתיק ֶאת הַ  הוי"הְּפָעִמים  7ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַיֲעֹקבְוָלֵכן  ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהְּנִסיָרה. יב"ק

ר . ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשְּמַדּבֵ יב"קֶׁשָּבֶהם ְּבִגיַמְטִרָּיא  י"ואֹוִתּיֹות  16וְ  ע',ֶׁשָּבֶהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ה' אֹוִתּיֹות  14הוי"ה ִמְתַחְּלִקים, 

"ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ  (בראשית מו, ד)ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ְּגֻאַּלת ַיֲעֹקב  ַאַעְל"ֶנְגּדֹו" ר"ת ּכְ ֶזר עֵ ֹו ּלֱעֶׂשה אֶ " יח) ,ב (בראשית ַעל ַהְּנִסיָרה

". ְוֵכן  ַאַעְלִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי  ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני   ָׁשִנים ְלַהְמִּתיָקם. ָרז ע' אֹוִתּיֹות "ֵעֶזר"ַגם ָע

 ָּברּו אוֹ  ָהָמן ָארּור ְוֵכן ְרֳּדַכי,מָ  רּוּבָ  ָמןהָ  רּוראָ  ר"ת ֹאָּבָמ"ה ִנְקָרא ְּבארה"ב ֶׁשָּמַל ֶׁשַהֶּמֶל ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְוֵכן

[ֵמהרה"ג ר'  ַחג ַהּפּוִרים,ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָרק אֹוָּבָמהּבָ ְוֵכן  אֹוָּבאָמה. חּוֵסיין ָּבָרק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵמֶהם ֶאָחד ָּכל ,ָמְרֳּדַכי

ָכל ּבְ ְּיהּוִדים הַ ַּיּכּו וַ "(אסתר ט, ה) ר"ת ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנְצחֹון ַהְּיהּוִדים ְּבפּוִרים,  אֹוָּבָמ"הְוֵכן . י. ש. צּור שליט"א]

ֶׁשאֹוָּבאָמה הּוְׁשַּפל ַעל ְיֵדי  ְּבפּוִרים תשע"דׂשְנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם". ְוֵכן ָרִאינּו ַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו בְ מַ ְיֵביֶהם א

 ר"ת ָמהֹאּבָ  ֶׁשל ָהִראׁשֹונֹות ָהאֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ָהרּוִסים, ֶׁשָּלֲעגּו לֹו ְוָכְבׁשּו ֶאת ָהִאי ָקִרים ְּבִלי ְלִהְתַיֵחס ְלִאּיּוָמיו ְוכּו'. ְוֵכן

.ּבָ  רּוראָ   ַהִּמְקָּדׁש ָּבֵּתי ְׁשֵני ֶאת ֶׁשֶהֱחִריבּו ֶבלּבָ  דֹוםאֱ  ר"ת ְוהּוא ַהֻחְרָּבן, ֹחֶדׁש ֶׁשהּוא ָאב ֹחֶדׁש ַעל ּוְמַרְּמזֹות רּו

 ֶׁשִּבְזַמּנוֹ  ַעִּמים,הָ  לּכָ מִ  ַחְרָּתנּובְ  ָּתהאַ  ר"ת ֹאָּבָמ"הׁשֶ  שליט"א ָלאְטץ ְמֻׁשָּלם ר' ִמּדֹוִדי ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן ַּבְּׁשָל"ה. ַּכּמּוָבא



ד 

ָּמְרֳּדַכי שליט"א ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני  ָהַעִּמים. ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶעְליֹונּות ֶאת ִלְראֹות ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִנְזֶּכה

(אסתר ח, ְוַהֵּקץ ֶׁשל ָּכל ַהָּפסּוק  ּסֹוףֵּתבֹות ִּבְבִחיַנת הַ הַ  סֹוֵפי ְוֵכן .ַהִּמִּלים ִעם מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ְּבִגיַמְטִרָּיאְוֶאְסֵּתר 

 " ְּבִגיַמְטִרָּיאימֹוַלְדּתִ  ןְּבָאְבדַ  יְוָרִאיתִ  לאּוכַ  הְוֵאיָככָ י ַעּמִ  תאֶ  אִיְמצָ  רֲאׁשֶ  הָּבָרעָ  יְוָרִאיתִ  לאּוכַ  הֵאיָככָ  י"ּכִ   ו)

  . תשע"ו

ְורֹוִאים ֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה, ְיֵמי ִנִּסים ָהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ּפּוִרים ּוֶפַסח. מִ  (תענית כט.)מּוָבא ְּבַרִּׁש"י  ְוֵכן

ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי  ֶׁשַרִּׁש"י ַמְכִליל ֶאת ְּגֻאַּלת ּפּוִרים ּוֶפַסח ַיַחד, ֶׁשְּכָבר ִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ְׂשֵמִחים ִעם ַחִּגים ֵאּלּו.

(מגילה יג:) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ּפּוִרים ַעל ֵׁשם ַהֻּפר ְוַאַחר ָּכ ַנֲעֶׂשה ָּפָר"ה. ֶׁשִהיא ֲהָכָנה ְלֶפַסח. (עד)' מֹוֲהָר"ן

ְורֹוִאים ֶׁשָהָמן ִחֵּבר ֶאת  ,ַׁשָּבת ַהּיֹום ֶּפַסח ַהּיֹוםֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתְּמִטים ִמְּמָלאָכה ְּבַטֲעַנת  ַאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁשָהָמן ָאַמר לְ 

  ַהַּׁשָּבת ְלֶפַסח. 

ֶאְסֵּתר, "ַהְסֵּתר ּוְמָבֵאר רש"י  ֶאְסֵּתר ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין "ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר". (חולין קלט:)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

ֶאת . ְוֵכן אֹוְמִרים ִּבְקרֹוֶבץ ְלפּוִרים: ת ַרּבֹות ְוָרעֹותַאְסִּתיר" ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּוְמָצֻאהּו ָצרוֹ 

ּוְמִביָאה ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ְועֹוד ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף  ֶהְסֵּתרֶאת הַ  ְמַגָּלהְורֹוִאים ֶׁשְּמִגַּלת ֶאְסֵּתר  ֶאְסֵּתר, ָּגל ִמַּמְסִּתיר ְלגֹוֵאל.

 ְּבסֹוד "ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר".. א'אׁש רֹ ֹו ּתֹוף סר"ת  ֶאְסֵּת"ר(ויחי קכא) ם ֶאת ִּדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ְּבֵסֶפר ַהִּלּקּוִטי

[ַעֵּין ְּבֵסֶפר 'ִאְמֵרי ִּביָנה'  ֹנִכי".אָ ֶׁשל " א'ַהְיינּו ֶׁשֶאְסֵּתר ְמַרֶּמֶזת ַעל ָּכל ַהְּבִריָאה ִמְּתִחָּלָתּה ְוַעד סֹוָפּה ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ָּבאֹות 

  ְוִהִּגיַע ַהְּזָמן ְלִגּלּוי ָּפִנים.] הסת"ר,ֵּכיָון ֶׁשִהיא ַאֲחֵרי ְׁשַנת  תרס"ו,ר ַהִּׁשיִרים ֶׁשָּכַתב ֵקץ ַעל ְׁשַנת ַעל ִׁשי

ָו"ו  י ָהאֹוִתּיֹותְּבִמּלּו "ַזְרעֹו" ַיַחד ִעם ַהֵּתָבה ֶׁשְּמַסֶּיֶמת ֶאת ַהְּמִגָּלה, "ַוְיִהי", ַהֵּתָבה ֶׁשּפֹוַתַחת ֶאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ְוֵכן

ְׁשָמּה ֶׁשל , ֲהַדָּסה ָּכפּול ְמִגָּלה ְוֵכן ִאם ַנְכִּפיל ֶאת ַהִּמָּלה ה'תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא, יֹו"ד ֵה"ה יֹו"ד ַזִי"ן ֵרי"ׁש ַעִי"ן ָו"ו

 ֶאְסֵּתר, זֹו ַהָּכָאה ְּפִניִמית ְּבתֹו ַהִּמִּלים –ָּסה ּוְמִגָּלה ָּכפּול ֲהדַ . 5775 ֶאְסֵּתר, ְונֹוִסיף ֶאת ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל ְנַקֵּבל

  ּוְמַגָּלה ֶאת ַהְּזָמן ֶׁשֵהם ִמְתַחְּבִרים. , ְמִגיַלת ֶאְסֵּתר

ון ב, ילקוט בראשית (מדרש אבא גורי: ַלְּגֻאָּלה ע"ה ִעם ַהּכֹוֵלל ֶׁשעֹוֶלה ֲהַדָּס"ה ֶׁשל ָמִצינּו ֶקֶׁשר ַּבִּמְדָרׁש ֵּבין ַהִּגיַמְטִרָּיא ְוֵכן

"ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר". ַרָּבָנן ָאְמרּו ַּבת ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים. ר' ְּבֶרְכָיה ְּבֵׁשם ַרָּבָנן  סו)

ן ע"ה ָׁשִנים, ַחֶּיי ַאף ְּדַתָּמן ָאְמרּו ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם ַאְּת ָיָצאָת ִמֵּבית ָאִבי ְּכֶׁשָהִייָת ּבֶ 

א ְתֵהא ֶאָּלא ַּבת ע"ה ָׁשָנה ִמְנַין ֲהַדָּס"ה.  ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון 'ִּכי ַהּגֹוֵאל ֶׁשָעִתיד ַלֲעֹמד ִמְּמ ַעל ָּבֶני ְּבַמָּדי 

"ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש" ְוֵכן ִמּלּוי אֹוִתּיֹות  .1335א ְּבִגיַמְטִרּיָ ָּמִׁשיַח ֶּבן ָּדִויד ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא התשע"ו ׁשֶ  ַלה' ַהְּמלּוָכה'

:  358ֶׁשהּוא ִמְסָּפרֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח  1211ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּגאּוָלה ְׁשֵליָמה התשע"וְוֵכן  .תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא   358ָיָׁשר ְוָהפּו

ְּכִמְסַּפר  1336ִאם ַנְחִׁשיב ֶאת ם' סֹוִפית ְּבִמְסַּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות ְנַקֵּבל וְ  תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּיֹום ַהִּנְסָּתר. ְוֵכן 853 ְועֹוד

"ִּכי  (נחמי'ה ט, י)ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  תשע"וַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל ִעם ַהּכֹוֵלל. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט"א ֶׁשְּׁשַנת 

 ָאֵהב ַּכֲאֶׁשר ַמְטַעִּמים ִאּמוֹ  "ַוַּתַעׂש יד) כז, (בראשית ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהֶּזה" ְוֵכן ַּבָּכתּוב ַוַּתַעׂשֵליֶהם ָיַדְעָּת ִּכי ֵהִזידּו עֲ 

ְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם: ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת ֵאת ּתַ  (שמות כה, ט) ְוֵכן ַּבָּכתּוב ָאִביו".

 תשע"וְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ד. שליט"א ֶׁשְּׁשַנת  ."ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" ְלדֹורֹותּוְבַרִּׁש"י ָׁשם  ַּתֲעׂשּו"ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן 

 (ירמי' כג, ו)ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד'. ְוֵכן ַּבָּכתּוב ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ִּכי  ּונעֵ יִׁש וֹ תִנְרֶמֶזת ְּבֹנַּסח ַהְּתִפָּלה 'ַאָּתה 

ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח". ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר שליט"א  ִּתָּוַׁשע"ַוֲהִקֹמִתי ְלָדִוד ֶצַמח ַצִּדיק וגו' ְּבָיָמיו 



ה 

ָקָרה ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה ְלתֹוָכּה ְּבִׂשְמָחה עֲ ָתֵגל וְ ִׂשיׂש ּתָ ֹוׂש ׂש" (פ"א)ּמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ַּכָּלה ר"ת ֹנַּסח ַהְּבָרָכה ְּכִפי ׁשֶ  תשע"וׁשֶ 

ַבּגֹוִים  ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב "ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז ֹיאְמרּו תשע"וָּברּו ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניָה". ְוֵכן ְׁשַנת 

  ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים".ֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל ה' לַ  ֲעׂשֹותִהְגִּדיל ה' לַ 

  

  .תשע"ה ְּבִגיַמְטִרָּיא" ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש"
ֹמה' ַעל ִּפי ַהבעש"ט ֶׁשַהּסֹוד ֶׁשל ְּגֻאַּלת ּפּוִרים ָטמּון ְּבֵתַבת  מּוָבא "ָּכָכה  (אסתר ו, יא)ֶׁשַּבָּפסּוק  ""ָּכָכהְּב'ִתְפֶאֶרת ְׁש

ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ָאָדם  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותְוֵכן ְּכָתִרים. הַ ל ּכָ ֶתר ּכֶ ר"ת  ָּכָכ"הֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו", ִּכי 

. ְוֵכן ַעל ִּפי ָהֲאִריַז"ל ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ֶּכֶתרֶׁשהּוא ָרצֹון ְמַסֵּמל  ָּכָכהַהְיינּו ׁשֶ  ָּכָכה,ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו, ְוהּוא עֹוֶנה  ַמּדּועַ 

 ְּגאּוָלהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּכָכהַהַּמְלכּות. ְוֵכן  ֶּכֶתרַהְיסֹוד ִהיא  ֲעֶטֶרתהּוא אֹור ֶׁשל ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר, וַ 

ֶּכֶתר ָּכל ַהְּכָתִרים ֶׁשהּוא  ָאָדם ַקְדמֹוןִׁשיַח, ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ֵמעֹוַלם מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ֶׁשהּוא ר"ת  םָאָד"ּוְבִגיַמְטִרָּיא 

ַוֲחַמת ַהֶּמֶל "ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי  (אסתר ז, י)ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשל ְיׁשּוַעת ּפּוִרים  ָּכָכהַּכָּידּוַע. ְוֵכן 

"ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל ֵּכן ַעל  (אסתר ט, כו)ִנְרָמז ַּבָּפסּוק  "ָּכָכה"". ְוֵכן ָכָכהׁשָ 

ּדֹוֶרֶׁשת ָּכאן ֶאת ָּכל ִעַּקר  )(מגילה יט., ְוַהְּגָמָרא ָּכל ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהֹּזאת ּוָמה ָראּו ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם"

 ְוֵכן .עֹוָׂשה ִאיׁשְמַרֵּמז ַעל ֵלַדת ָמִׁשיַח, ִּכי ֵלָדה "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש"  ִּקִּצין. ְוֵכןהַ ל ּכָ לּו ּכָ ר"ת  ָּכָכ"הְוֵכן  ַהּפּוִרים.

"ֲאֶׁשר , ְוַגם ַהֶהְמֵׁש תשע"הְּבִגיַמְטִרָּיא ים ְוַהּכֹוֵלל ִעם ַהִּמּלִ "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש"  . ְוֵכןִׁשְלָי"אאֹוִתּיֹות "ָלִאיׁש" 

 שפ"וְוִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם  ְׁשִכיָנהְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַיֲעֶׂשה". ְוֵכן תשע"הִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַהֶּמֶל ָחֵפץ"

  ֶׁשּבֹו ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה. 

ַּגם ְּבא"ת ב"ש ְוַגם ְּבִחּלּוף אח"ס בט"ע, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּקִלָּפה ֶׁשּלֹו ִהיא  ֵל"ץִמְתַחְּלפֹות ְלאֹוִתּיֹות  ָּכָכ"הת אֹוִתּיוֹ  ןכֵ וְ 

ָּבת ְוֵכן אֹוְמִרים ַעל ָהָמן ְּביֹוֵצר ְלׁשַ "ֵלץ ַּתֶּכה" ֶזה ֲעָמֵלק.  (תנחומא יתרו ג)ַּבִּמְדָרׁש , ַּכּמּוָבא ֵל"ץֶׁשִּנְקֵראת  ֲעָמֵלק

. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרייְסִקין ֵלץְּפָעִמים  ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעָמֵלק ְוֵכן ֵלץ ְּבֹבא ְללֹוֵצץ. ֻּפַלץ ְוִנְתלֹוֵצץ.ָזכֹור, 

  ס ָיּה"."ִּכי ָיד ַעל ּכֵ  (שמות יז, טז)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֵל"ץ ֵּכ"סֵהן  ֲעָמֵלק שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּסמּוכֹות ִלְפֵני

(שמות , ְוָקׁשּור ִעם ָהאֹור ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשהּוא ְּכפּוִרים ְוכּו', ָּכתּוב ּפּוִריםֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןַעל  ןכֵ וְ 

ְּבִלי ּתֹוֶסֶפת  "ָּכָכה"ַמֵּלא ָיָדם". ְוֵכן ֵּתַבת ִׁשְבַעת ָיִמים ּתְ  ֹאָתָכהְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי  ָּכָכה"ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו  כט, לה)

 "ֹאָתָכה"הּוא ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ַאֲהֹרן ְוֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוֵכן  8ְּפָעִמים ַּבֲחִמָּׁשה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה, ּוִמְסַּפר  8אֹות מֹוִפיָעה 

 ָיּה ְּתַהֵּלל ַהְּנָׁשָמה ָּכל (תהילים תנ) ְלָהֲאִריַז"ל 'ַהִּלּקּוִטים' ְּבֵסֶפר ּמּוָבאּכַ  ַהְּגֻאָּלה ֵקץ ּבוֹ  ֶׁשִּנְרָמז כה"ת ֵׁשםְמַרֵּמז ַעל 

 יֹו"ד ִּכי י"ה, הּוא ָׁשְרׁשוֹ  ְוָאְמָנם ע"ב. ִמֵּׁשם א' ֵׁשם הּוא כה"ת, ֶזה ְוִהֵּנה י"ה. כה"ת ר"ת ַהְללּוָיּה.

 ֲהֵרי ַהה', ְוֹׁשֶרׁש ת"כ. ֲהֵרי ֵק"ץ, עֹוֶלה ֵה"א, יֹו"ד ֵה"ה, "דיוֹ  ֵה"י, ְויֹו"ד ש'. ִּגיַמְטִרָּיא ֵה"י ְּפָעִמים

 ס"ת ֻעֶּז ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ִלְראֹות ִויַכֵּון תנו) (ר"ח ְלָהֲאִריַז"ל ַחִּיים' ֵעץ ִּב'ְפִרי מּוָבא ְוֵכן ֶזה. ְוָהֵבן תכ"ה,

 "ַּבַּלְיָלה א) ו, (אסתר ַּבָּכתּוב ּפּוִרים, ִּבְגֻאַּלת ַּגם ְמֻרָּמז תכ"ה םֶׁשּׁשֵ  שליט"א ַמייֶזעְלס ַאְבָרָהם ר' הרה"ג ְוהֹוִסיף תכ"ה.

 ַהֵּׁשם ְוהּוא תכ"ה, ס"ת ה'", ֹּדְרֶׁשי ָעַזְבּתָ  א "ִּכי )שח (קריאת התורה ָׁשם מּוָבא ְוֵכן. "ַהֶּמלֶ  תְׁשנַ  הָנְדדָ  ַההּוא

" ַתֶּכה ָמה"לָ  ַהִּמְצִרי, ֶאת ּבוֹ  ֹמֶשה ָהַרג ֲאֶׁשר  ֵמָאָדם ִניצֹול ּבוֹ  ַהְמַכֵּון ְוָכל ַׁשַּדי, ֶׁשל ְּפִניִמי ְוהּוא ֵרֶע

 ְּבֵסֶפר ַּכּמּוָבא ַהְּגֻאָּלה, ֵקץ ַעל ּוְמַרֵּמז .ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא כד"ת ֵׁשם ְּכִמְנַין ְוֵכן הּוא ַהּיֹום. ָּכל ָרע



ו 

 ִצְדֵקנּו, ָמִׁשיחַ  ִמְתַקֵּׁשט ּוָבֶהן אדנ"י, ֵצרּוֵפי כ"ד סֹוד ְוֵהם ַּתְכִׁשיִטין, כ"ד ר"ת כד"ת ַיֲעֹקב' 'ְקִהַּלת

ָּבאֹות ַאֲחֵרי  תכ"הְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' ֶׁשאֹוִתּיֹות ֵׁשם  .ִמְצחוֹ  ַעל ָחקּוק [כד"ת] ֶזה ְוֵׁשם

 "ַוְיִהי"ְוֵכן ַהְּמִגָּלה ַמְתִחיָלה ְּבִמַּלת  .ַמְלכּות שד"י הּוא ַּבְיסֹוד, ּוַמה ֶּׁשַאֲחָריו ְמַסֵּמל ִּכי ֵׁשם, שד"יאֹוִתּיֹות ֵׁשם 

ְוֵכן מּוָבא  י'.ַהּפֹוֵעל ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'סֹוד ַהֵחצִ  ַׁשַּדיַיַחד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם  "ַזְרעֹו"ּוְמַסֶּיֶמת ְּבִמַּלת 

  . ַׁשַּדיְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם  ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדיֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט"א ׁשֶ 

  

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַהִּכּנּוי ֹמִטי ַלֵּׁשם ָמְרֳּדַכי, ְּבסֹוד 

א ָמִטי   .ָמִטי ְו
. רֹוִאים ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְּבִרית ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשּבַ  (לך לך צג:)ַּבֹּזַהר  , ַּדֲעָטָרה ֲעָטָרהְיסֹוד ִהיא ֶּכֶתר ַהֶּמֶל

, ְּדִהיא ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות ֶּכֶתר ַהַּמְלכּותִהיא ֶּכֶתר, ְוָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְּבִרית ִהיא 

ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  (תיקונים קלט:)ִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּות. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש ְוִהיא ַמְׁש 

ֶׁשַהִּמָּלה  (וירא ע' מד)ָהֲאִריַז"ל ְּבָראֵׁשיֶהם זֹו ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפע. ְוַעֵּין ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' לְ 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶׁשַפע ַהֶּכֶתר ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשמֹות ֲהָוָי"ה ֲאֹדָנ"י יֹוֵרד  ִאְׁשִּתי., ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲהָוָי"ה ֲאֹדָנ"יִעם ֵׁשמֹות  ֶּכֶתר

ִעם ַהג' אֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶּכֶתרׁשֶ  (ע' צח')ּו' ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א ַלַּמְלכּות ִלְבִחיַנת ִאְׁשִּתי. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַוְיֻכּל

  . ִאיׁש ְוִאָּׁשה

 לׁשֶ  ָהֶעְליֹוִנים ַהחּוִטים ֶאת ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶׁשַהְּׂשָערֹות ְלַרֵּמז ַהְּׂשָערֹות, ִּבְמקֹום ְלֹראׁשוֹ  ֶּכֶתר ַהֶּמֶל חֹוֵבׁש ְּדָלֵכן

 ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵמַהֶּכֶתר ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקְּבלֹות ַהַּמְלכּות, ְלָכל ְלַהֲעִביר ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֵּבל הּוא ַּדְרָּכן ַהֶּמֶל

,  (סנהדרין כא:)ְּבַרִּׁש"י  ְוֵכן מּוָבא ֶׁשַּבְיסֹוד. ֲחָלָלּה, ִמֹּדֶפן  ָזָהב ְּבתוֹ  ַׁשְרִביט ֶׁשלַעל ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

ָהָראּוי ְלֹדֶפן ְוֵאיָנּה ִמְתַיֶּׁשֶבת ְּבֹראׁשֹו ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחִריץ ְּבֹראׁשֹו, ְוִהיא ֵעדּות ְלֵבית ָּדִוד, ֶׁשָּכל 

ַׁשְרִביט ָזָהב ֶׁשְּלָדִוד ַהֶּמֶל ָהְיָתה ְּבִחיַנת  . רֹוִאיםַלַּמְלכּות הֹוַלְמּתֹו, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ַלַּמְלכּות ֵאינֹו הֹוַלְמּתוֹ 

. ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְּׂשָערֹות ֶׁשל ָּדִוד ְמַקְּבלֹות ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמָהֲעָטָרה ָחִריץ ִּבְמקֹום ַהְּׂשָערֹות ֶׁשִּנְכַנס ְּבתוֹ 

. ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוֵעדּות ְלֵבית ָּדִוד ֶׁשַּבְיסֹוד, ְוָלֵכן ִהיא  ִּכְדֵבַאְרנּו  ֵעדּותא ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶל

יַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָכל ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם'. ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהִחּבּור ָלֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, הּוא ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶל ּוְלַהְׁשּפִ 

 ֶׁשַּבְיסֹוד ְּדָהֲעָטָרה ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ָוַדַעת ִּביָנה ָחְכָמה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּכֶתרׁשֶ  לח.) (שה"ש ְּבלק"ת מּוָבא ןְוכֵ  .ַהַּמְלכּות

 המוחין (שער יַז"לְלָהֲאִר  ַחִּיים' ְּב'אֹוְצרֹות מּוָבא ְוֵכן ָוַדַעת. ִּביָנה ֵמַהָחְכָמה ֶׁשָּׁשְרָׁשם ַהחּוִטים ָּכל ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקֶּבֶלת

   .אֹור ג"פ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּכֶתרׁשֶ  פ"ב)

א ְוכּו', ַהּיֹוָנה" ֶאת "ַוִּיְׁשַלח קסד:) (שלח ַּבֹּזַהר ָמִצינּו  ֲעָטָרה ִּתּטֹול ְוִאיִהי עֹוד" ֵאָליו ׁשּוב ָיְסָפה ְו

 .ָּפז" ֲעֶטֶרת ְלֹראׁשוֹ  "ָּתִׁשית ְּכִתיב ּוְכִדין ָמֵּטי. ָלאוְ  ָמֵּטי ְמִׁשיָחא ְּדַמְלָּכא ֵריֵׁשיּה ַעל ּוְתַׁשֵּוי ְּבפּוְמָהא

א ָמֵּטיְורֹוִאים ֶׁשֲחִביַׁשת ַהֶּכֶתר ַעל ֹראׁש ַהֶּמֶל ִהיא ְּבסֹוד  ֶׁשַהֶּכֶתר  ִלְדָבֵרינּו ַהְיינּו ִנְכָנס ְויֹוֵצא, ּוְמֹבָאר ָמֵּטי ְו

א ָמֵּטי. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ֶׁשְּפֻעּלָ  ֶׁשַּבְיסֹוד ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ָתּה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִנְכָנס ְויֹוֵצא, ָמֵּטי ְו

א ָמֵּטי, ְוַדְרּכֹו ִמְׁשַּתְלֵׁשל ַהֶּׁשַפע ָּבעוֹ ּומַ ָּׂשא מַ , ַהְיינּו מו"מֵּטי ר"ת מָ א וְ ֵּטי מָ שליט"א ׁשֶ  ָלם. ָּתן ֶׁשַּנֲעָׂשה ֶדֶר ָמֵּטי ְו

ָמִצינּו 

 ִנְרֶאה



ז 

ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ָהָיה ִּבְבִחיַנת  ָמְרֳּדַכי,ַלֵּׁשם  ֹמִטיְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַהִּכּנּוי 

א ָמֵּטי. ְוֵכן  ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה א ֶׁשָּנִעים ָּבֶהן ָהלֹו ָוׁשֹוב ִּבְבִחיַנת  םְּדָרִכיאֹוִתּיֹות ָמְרֳּדַכי ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָמֵּטי ְו ָמֵטי ְו

ָּבא ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהִּיחּוד.  ֲעֹקב ֶׁשֵּמֶהםיַ ְצָחק יִ ְבָרָהם אַ ר"ת י יא"י ָמּטֵ  אְו י, ְוֶדֶר ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד. ְוֵכן ס"ת ָמּטֵ ָמֵטי

, ְוִהיא ָעְזָרה לֹו ָלֵׂשאת ֶאת ַהֶּכֶתר ַהָּכֵבד ַעל ֶׁשָהְיָתה אֶ (ע"ז מד.) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ֶבן ׁשֹוֶאֶבת ֵמַעל ַהֶּכֶתר ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

. ְוַהְּגָמָרא ִנְמֵצאת א ָמֵּטי ַגם ַּבֶּכֶתר ֶׁשַעל ֹראׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל אֹוִתּיֹות  מ"דְּבַדף  ֹראׁשֹו, ְורֹוִאים ֶׁשָהיָתה ְּבִחיַנת ָמֵּטי ְו

  . יֹוֵסף ּוִבְנָיִמיןְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדיְלַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָּדם. ְוֵכן  "םּדָ 

, ְוהּוא ִהיםאֱ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא  מּו"םִטי ר"ת מָ א וְ ִטי מָ שליט"א ׁשֶ ִּגיְנְזּבּוְרג  ִיְצָחק ר' ָהרה"ג ְּבֵׁשם מּוָבא ְוֵכן

ֶׁשל ע"ב ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶחֶסד ַלַּמְלכּות ֶּדֶר ַהִּזּוּוג ָהַאֲחרֹון ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם  ֵׁשמֹות. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ע"בֵׁשם ַאֲחרֹון ֶׁשל 

ִהיםֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֵׁשם  ַהְּגבּוָרהֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶּדֶר ִמַּדת  א ִחָּסרֹוןִעְנָינֹו ׁשֶ  מּו"ם, ּוְבסֹוד ֱא , ַהְיינּו ַהְּפֻעָּלה ֶׁשל ָמִטי ְו

ע ֵמע"ב ֵׁשמֹות, ּוִּבְפָרט ָמִטי יֹוֶצֶרת ִחָּסרֹון ֶׁשּגֹוֵרם ְּתׁשּוָקה ּוַמְפִעיל ֶאת ַהִּיחּוד. ְוָלֵכן ַהֵּׁשם ַהֶּזה ָּבַקע ֶאת ַים סּוף ֶׁשִּנְבקַ 

 ע' ח"ב העומר (ספירת ְלָהֲאִריַז"ל ַהַּכָּונֹות' ִקיַעת ַהָּים ָהְיָתה ְּבסֹוד ַהִּיחּוד, ַּכּמּוָבא ְּב'ַׁשַערֶּדֶר ַהֵּׁשם ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון, ִּכי ּבְ 

 סֹודיְ  ִעם ְלַזְּוָגּה ְּכֵדי ְלַמָּטה ֶׁשִּנְמֵצאת ָים, ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד ְקִריַעת ֶּדֶר ֶנֶעְׂשָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת קפח)

 ַבַּיָּבָׁשה ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל "ּוְבֵני ֶׁשַהָּכתּוב שמ) ע' המיטה שעל (ק"ש ְלָהֲאִריַז"ל ְּבפרע"ח מּוָבא ְוֵכן ַהָּים. ֶאת ֶׁשִּיְקַרע ַהָּזָכר

ֶּפַסח. ְוֵכן  ֶׁשל ְׁשִביִעי ְּבֵליל ְלִהְזַּדֵּוג ְנָיןעִ  ֵיׁש ְוָלֵכן ָים, ֶׁשִּנְקֵראת ַהַּמְלכּות ְּבתוֹ  ֶׁשִּנְכַנס ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ,ַהָּים" ְּבתוֹ 

,אֹוִתּיֹות  ָמְרֳּדַכי ְּכִתיב "ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶר ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבה".  (שה"ש עה:)ּוָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ָי"ם ֶּדֶר"

, ָהָיה יֹוֵרד ּוָבא ַהַּטל ֵמֹראׁשֹו ׁשֶ  ל הקב"ה, ְוָכל ִׂשְמָחה, ְוָכל טּוב, ְוָכל ָרצֹון, ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶר ּוְבאֹותֹו ֶּדֶר

ִמְתַחֵּבר ַלָּים ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ְונֹוֵתן ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ְּבתֹו  ֶׁשָּמְרֳּדַכירֹוִאים  ָהָיה ָבא.

א ָמִטי ְּבִחּבּור ַהָּים ַלַּיָּבָׁשה ֶּדֶר ַהַּגִּלים ֶׁשהֹוְלִכים ְקִריַעת ַים סּוףה ּבִ ַהָּים ְּבסֹוד ַהִּיחּוד ֶׁשָהיָ  . ְוֵכן רֹוִאים ֶאת ַהָּמִטי ְו

ֹנַּסח ַהְּתִפָּלה 'ָהאֹוֵמר , ְמֻרָּמִזים ּבְ הַתְחיָ ּפְ ֶׁשִּנְקָרא ַגם  יְרֳּדכַ מָ ְוָׁשִבים, ִּכי זֹו צּוַרת ַהִחּבּור. ְוֵכן ַהְּקָצוֹות ְוַהְּגבּולֹות ֶׁשל 

 אֹוִתּיֹותִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'. ְוָלֵכן הָ  ֶּפההּוא ַמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶּדֶר הַ  ָּיםֵּכיָון ֶׁשהַ , ָתֹבא' ֹּפהַעד  ָּיםלַ 

 ֶּפ"ה.ה, ְּבתֹו ָהאֹוִתּיֹות ַתְחיָ ִנְמָצאֹות ְּבתֹו ּפְ  ֵחי"ת אֹוִתּיֹותהָ וְ  ָי"ם. אֹוִתּיֹותי, ְּבתֹו הָ ְרֳּדכַ ִנְמָצאֹות ְּבתֹו מָ  ֶּדֶר"

ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ְּבַים סּוף ְּבצּוַרת ָהאֹות ֵחי"ת, ַהְיינּו ֶׁשָחְזרּו ְלאֹותֹו ַצד ֶׁשל  (ערכין טו. ד"ה כשם)ַּכּמּוָבא ַּב'ּתֹוְספֹות' 

 ֶרׁשְצאּו ַלָּים. ְוִנְרֶאה ְּדָהָיה ָּבֶזה ֶרֶמז ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָּבָאה ֵמָהאֹות ֵחי"ת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ׁשֹ ַיָּבָׁשה ֶׁשִּמֶּמּנּו יָ 

ְוֵכן  ָׁשעֹות. מֹוֶנהׁשְ ְּבֵׁשם ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון, ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ִנְמְׁשָכה  (שלח)ַהְיסֹוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה' 

 (שמות טו, א)ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ֶהָאָרה ֵמָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע, ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  (תיקונים כח:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

  .ח'ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָאז"ּדְ  "ָאז ָיִׁשיר"

"ַוַּיֲעֹבר ָמְרֳּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר", ָאַמר ַרב, ֶׁשֶהֱעִביר יֹום  )(מגילה טו.ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן

 ָעַבר ַנַחל ֶׁשל ַמִים . רֹוִאים ֶׁשָּמְרֳּדַכיטֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְּבַתֲעִנית. ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר, ַעְרקּוָמא ְּדַמָּיא ֲעַבר

ֶּפַסח, ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז  , ְוַגם ְלִפי ַרב ֶׁשָּמְרֳּדַכי ִּבֵּטל ֶאת יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשלְקִריַעת ַים סּוףּפּוִרים ִּבְבִחיַנת ִלְפֵני ְיׁשּוַעת 

 פ' כי תשא ע'(ֲאִריַז"ל ַהִּלּקּוִטים' ְלהָ  ְּב'ֵסֶפר. ְוֵכן מּוָבא ְקִריַעת ַים סּוףֶׁשהּוא יֹום  ֶּפַסח ֶׁשל ֶׁשהּוא ִחֵּבר ָיָׁשר ְליֹום ְׁשִביִעי

 )תיקונים כה:( . ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהרהּוא ַהֶּזַרע, ְּבִגיַמְטִרָּיא ַוַּיֲעבֹורֶׁשַהְמָׁשַכת יג' ִמּדֹות ִהיא ֶּדֶר ַהְיסֹוד, ְוַהִּמָּלה  )קצח

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ע"בֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ֶּדֶר ֵׁשם ְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשל ַהִּנְכָלִלים ַּבְיסֹוד. ְוֶזה ַהּסֹוד  ע"ב רי"וְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַוַּיֲעֹבר"ׁשֶ 



ח 

ְּבִרית ְוֵכן אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית"  )שמות לד, י(ְוֵכן ָּכתּוב ְּבי"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים  .אֹוִתּיֹות רי"ו

ׁש ֶעְׂשֵרה.   ְׁש

א ָיְרדּו ֶאָחד ֵמֶהן ַלָּים ְוכּו', ֵּבין ּכָ  (עו)ים' ְּב'ִמְדַרׁש ְּתִהּלִ  ָמִצינּו ָרָצה ֵׁשֶבט  ֶׁשָהיּו ָּכל ַהְּׁשָבִטים עֹוְמִדין ְו

ַּגֵּלי ַהָּים,  ִּבְנָיִמין ֵליֵרד, ָּבא ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ִעם ִׁשְבטֹו ְוָהיּו ְמַרְּגִמין אֹותֹו, ְוָקַפץ ְלָפָניו ְוָיַרד ְלתוֹ 

ַמר ֶּנֱאַמר "ִּבְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם", ָרד ָים. "ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם", ֶׁשָהיּו ְמַרְּגִמין אֹותֹו ְוִהְקִּדימֹו, ֶׁשֶּנאֱ ׁשֶ 

ה ְורֹוִאים ֶׁשְּבִקיַעת ַהָּים ֶנֶעְׂשתָ  "ִויהּוָדה ֹעד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן". ּוִבְזכּות ֶזה ָזָכה ְלַמְלכּות.

ֶׁשָּקְפצּו ַלָּים, ְוִסְּמלּו ֶאת ְּבִקיַעת ַהָּים ֶׁשל ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ָיָדם.  ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמיןִּבְזכּות ַהְּמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשל 

 ֶׁשל ְּבֶחְלָקם ָּבנּוי ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבית .ב:)(מגילה יַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  יהּוָדהְוִאּמֹו מִ  ִּבְנָיִמיןָאִביו ָהָיה מִ  ָמְרֳּדַכי,ְוֵכן 

ֶׁשַּמְזִּכיר ַהִּמְדָרׁש "ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַכי ָמְרּדֳ ְלַסֵּמל ֶשֵּביֵניֶהם עֹוֶבֶרת ְנֻקַּדת ַהִּיחּוד. ְוֵכן  ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין,

  .ַהָּי"םְוס"ת  ִׁשי"ר" ר"ת ההּודָ י יְ רֵ ם ׂשָ דֵ רֹ "ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם". ְוֵכן  ֹרֵדם

  

ַמּדּוַע ֶזֶרׁש ָחְׁשָבה ֶׁשְּצִליָבה ַעל ָהֵעץ ַּתְצִליַח ַרק 

א ִנּסּו ֹזאת   .ִּבְגַלל ֶׁשֲעַדִין 
ְמַבֵּקׁש ַלֲעלֹות ְכִריז ֶׁשהּוא ְּבַתְרּגּום ֵׁשִני ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ֶׁשָהָמן ָּפָנה ַלֲעֵצי ַהַּיַער ִלְפֵני ְּתִלָּיתֹו ְוהִ  מּוָבא

ַהְיינּו ֶׁשִּבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ָלֵהיַכל ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשְּׁשמֹו ָהָיה ַּבר ַּפְנִּדיָרא, ּוֶפֶלא הּוא ֶׁשֲעַדִין  ָלַאְּכַסְנְּדִרָּיא ְּדַבר ַּפְנִּדיָרא.

ְּתקּוַפת ַּבִית ֵׁשִני, ְוֵכן ָהָמן ִנְתָלה ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשל ֶּפַסח, ְואֹותֹו ָהִאיׁש  א ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ְּבסֹוף

א (אסת"ר ט, ב) ִנְתָלה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש  "ַוָּיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו" ְוגֹו' ּוְבֻכָּלם 

ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ַּבֲעֵלי ֵעָצה ְּכִמְנַין ְימֹות  ָהיּו יֹוְדִעים ָלֵתת ֵעָצה ְּכֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ֶׁשָהיּו לֹו ְׁש

א  א ּתּוַכל לֹו ִאם  ַהַחָּמה, ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו ָאָדם ֶזה ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵאל ָעָליו ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים הּוא 

א ִנָּסה ֶאָחד ִמְּבֵני ֻאָּמתֹו, ֶׁשִאם ַּתִּפילֹו ְלִכְבָׁשן ָהֵאׁש ְּכָבר הּוְצלּו ֲחַנְנָיה ָּתֹבא ָעָליו ְּבָחְכמָ  ה ְּבַמה ֶּׁש

ף ַוֲחֵבָריו, ְוִאם ְלגֹוב ֲאָריֹות ְּכָבר ָעָלה ָּדִנֵּיאל ִמּתֹוכֹו, ְוִאם ְּתַאְסֵרהּו ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ְּכָבר ָיָצא יֹוסֵ 

ם ְּבמּוִלי ַּתִּסיק ַּתְחָּתיו ְּכָבר ִהְתַחֵּנן ְמַנֶּׁשה ְוֶנְעַּתר לֹו הקב"ה ּוְנַפק ִמיֵניּה, ְוִאם ְּבַמְדְּבָרא ִמּתֹוכֹו, ְואִ 

ַעֵּור ם ֵעיָניו ּתְ ַּתְגלּוֵניּה ְּכָבר ָּפרּו ְוָרבּו ֲאבֹוָתיו ַּבִּמְדָּבר ְוַכָּמה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסּו ּוְבֻכָּלן ָעְמדּו ְוִנְּצלּו, ְואִ 

א  ֲהֵרי ִׁשְמׁשֹון ְּדָקַטל ַּכָּמה ְוַכָּמה ַנְפְׁשָתא ִמְּפִלְׁשָּתִאי ַּכד ֲעִויר, ֶאָּלא ְצלֹוב ָיֵתיּה ַעל ְצִליָבא ְּד

ֹוָרה ָצִרי ְלָהִבין ִלְכא ַאְׁשְּכִחיַנן ַחד ִמן ַעּמֹוי ְּדִאְׁשְּתִזיב ִמֵּניּה, ִמַּיד "ַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש ָהֵעץ".

ל סּוֵגי ַהִּמיתֹות ֶׁשִּנּסּו ִאם ֶּבֱאֶמת ֶזֶרׁש ָהְיָתה ָּכל ָּכ ֲחָכָמה ְלָהִבין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶנֶגד ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ְּכִפי ֶׁשָּמְנָתה ֶאת ּכָ 

א ִהְצִליחּו, ַמּדּוַע ִהיא ָחְׁשָבה ׁשֶ  א ִנּסּו ֹזאת, ֲהֵרי ְלָהִמית ֶאת ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְו ְּצִליָבה ַעל ָהֵעץ ַּתְצִליַח ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲעַדִין 

ִּציל ִמְּצִליָבה. ֲחַז"ל ִאם ה' ָעָׂשה ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִנִּסים ְלַהִּציל ֶאת ַהַּצִּדיִקים, ְוִכי ֵיׁש לֹו ַּכְבָיכֹול ְּבָעָיה ַלֲעׂשֹות ֵנס ְלהַ 

ֶׁשֵהם ָיְדעּו ְלִפי ַהַּמָּזלֹות  ְיָתה ֶּבֱאֶמת ֲחָכָמה ְגדֹוָלה, ְוִלְכאֹוָרה ַמה ַהָחְכָמה ָּכאן. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוְמַצְּיִנים ֶׁשֶּזֶרׁש הָ 

רֹוִאים ֶׁשָהָמן ִּבֵּקׁש מֹו ׁשֶ ְוַהּכֹוָכִבים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָעִתיד ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהָּצֵלב ְוָלֵתת ָלֶהם ְיִניָקה ְגדֹוָלה ְוֶׁשַפע ֵמַהְּקֻדָּׁשה. ּכְ 

ֶׁשִּיָּצֵלב, ָלֵכן ָאְמָרה ְלָהָמן ְלִהָּכֵנס ְלֵהיָכלֹו ֶׁשל ֵיׁש"ּו עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֵּיׁש"ּו ָּבא ָלעֹוָלם. ְוֶזֶרׁש ָחְׁשָבה ֶׁשָּמְרֳּדַכי הּוא ַהְּיהּוִדי 



ט 

ב אֹותֹו, ּוְמֻרָּמז ִּבְדָבֶריָה ֶׁשֵּמִביא ַהִּמְדָרׁש  ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ִמְּבֵני  א ַאְׁשְּכִחיַנן ַחד ִמן ַעּמֹוי ְּדִאְׁשְּתִזיב ִמֵּניּהְּדִלְצ

א ָיַדע ֶׁשהּוא ְּבַעצְ  ב ֶאת ָמְרֳּדַכי, ְוָהָמן  א ִיָּנֵצל ֵמַהְּצִליָבא, ְוָלֵכן ִהיא ָאְמָרה ְלָהָמן ִלְצ מֹו ִיְתַּגְלֵּגל ְּבֵיׁש"ּו, ְוָלֵכן ַעָּמם ֶׁש

ָש"ה,  (קיג:)א ֵמִכין ֶאת ָהֵעץ ְלַעְצמֹו, ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאָּגָרא ְּדַכָּלה' הּו ָשה ֲאָנִׁשים". ְוִהֵּנ"ה ְׁש "ְוִהֵּנה ְׁש

ָש"ה ַסֵּלי ֹחִרי ְוכּו'. ִנְרָמז ַהָּדָבר ַהְמֻקָּבל ֶׁשַהְּקלִ  ָּפה ַהָלזֹו [ֵיׁש"ּו] ְּתֵרין ַּבְּמסֹוָרה. ֵּדין. ְוִאיָד ְוִהֵּנ"ה ְׁש

ן ִנְתַּגְלְּגָלה ג' ְּפָעִמים ַׂשר ָהאֹוִפים ָהָמן, ּוְבָכל ַּפַעם ֵהִׁשיבּו לֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו ְוִנְתָלה ַעל ָהֵעץ, ַעל ּכֵ 

ָשה ֲאָנִׁשים, ָרַמז ֶׁשּיִ  ָש"ה, ִנְמַסר ַּגם ֵּכן ְוִהֵּנה ְׁש ְוֵכן  ְתַּגְלֵּגל ְּבג' ִּגְלּגּוִלים.ַּבֲחלֹום ַׂשר ָהאֹוִפים ְוִהֵּנה ְׁש

ַהְמָלַכת ֶאְסֵּתר ֶׁשָאֵכן  ָהָמן ָרָאה ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשֵאֶׁשת ַהֶּמֶל ַּתֲהְרֵגהּו, ָלֵכן הּוא ָיַעץ ַלֲהֹרג ֶאת ַוְׁשִּתי, ּוִמֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשָלה

ֵעז' ְּבֵׁשם מִ   ְּבִגיַמְטִרָּיאֵּיׁש"ּו ְדָרׁש. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט"א ׁשֶ ָהְרָגה אֹותֹו ַּבּסֹוף, ַּכּמּוָבא ְּב'ֵמַעם 

ֶׁשַּׂשר ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין, ְוַׂשר ָהאֹוִפים  )וישב ע' צ'(ּומּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל  ֶוֶׁשט,

  , ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְּבִחיַנת ַאְדמֹוִני ֶׁשל ֵעָׂשו.ַמֲאִדיםְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהָמןט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשֹמאל. ְוֵכן ְּבִחיַנת ֶוׁשֶ 

"ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר", ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  טז), (בראשית מָּב'אֹור ַהַחִּיים' מּוָבא 

ֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלים ְלעֹופֹות, ְּכָאְמרֹו "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים", ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלֶחם ֹיאְכלּו הָ 

. ֹותִּדְכִתיב "ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם", ַּגם ָרַמז ְּבָאְמרֹו "ַעל ֹראִׁשי" ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֶעְליֹוִנים ַעל ָּכל ָהֻאּמ

, ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהְתִחיָלה ַהָּגלּות אֹותֹו ָהִאיׁשֶׁשֲחלֹום ַׂשר ָהאֹוִפים ְמַרֵּמז לֹו ַגם ַעל ַהִּגְלּגּול ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּלֹו ּבְ ִלְדָבֵרינּו  ּוְמֹבָאר

אֹוְכִלים ֶאת  עֹופֹות,ָרא ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנְחְרבּו ַהִּצּנֹורֹות ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה ִמִּצּיֹון, ְוַהִּסְטָרא ַאחֲ 

והוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א . ֹראׁשֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֲעבּור ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת  ֶּלֶחם,ַהַּפְרָנָסה ְוהַ 

  הגלגולים שלו. 2, לרמז על פורי"ם והאי"שיש אותיות ש"ר האופי"ם שב

ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ַהָּׁשִליׁש, ֲאֶׁשר ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת  (אות ש')ְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות' ָלרמ"ע ִמָּפאנֹו ְּבֵסֶפר 'ּגִ מּוָבא 

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשה' ַיׁשְ  ִּפיַע ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע, ִּכי ָאַמר "ְוִהֵּנה ה' ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמִים", [ְו

א ָסר ֵמֵעינוֹ ַּפְרָנסָ  א ָאַכל, ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ְוַגם ַּפַעם ַאֶחֶרת   ה ְלִיְׂשָרֵאל], ּוְבֵעינֹו ָרָאה ּוִמָּׁשם 

 ָרָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִעְנַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי ִנְתָמֵע ַּפַעם ַאֶחֶרת, ִּכי ֵעינֹו ָרָאה ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכ

ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי ָהרמ"ע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר  ּוְכֻלִסין ַּכִּנְזָּכר ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ְוָקְראּו ְלאֹותֹו ֶּפַסח, ֶּפַסח ְמעּוִכין.א

ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.  ָהאֹוִפים ָּבא ְּבִגְלּגּול עֹוד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ּוְבָכל ג' ַהְּפָעִמים הּוא ֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה

ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה  .ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ָחַלם ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְׁשִקים ֶאת ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ֵאל, ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּות ּוְגֻאַּלת הֹוִביל ֶאת יֹוֵסף ִלְהיֹות ֶמֶל ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשרָ 

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת  ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם. ְּבִגְלּגּולֹו ַהֵּׁשִני הּוא ָהָיה ַהָּׁשִליׁש ֶׁש

 ל, ּוֵמת ִּבְזַמן ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע. ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִנָּסה ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסיןֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָראֵ 

ַלָּמֶות. ְוֶזה דֹוֶמה ַע ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבַהר ַהַּבִית, ּוְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנמְ 

(בראשית מ, יט) , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאַכל ֶאת ְּבָׂשרוֹ ְלאֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשִּנְתָלה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ּוְכמֹו ֶׁשְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ָהעֹוף 

." . ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ַעְּבָׂשרֹו ִנמְ ָּכ ִּבְׁשֵני ַהִּגְלּגּוִלים ַהָּבִאים  "ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְר

ָשה ַסֵּלי ֹחִרי ְמַרְּמִזים ַעל ג' הַ  ִּגְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו, ַהַּסל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת ַּבָּבָׂשר, ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו. ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְׁש

ּגּול ָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָּפַתר לֹו, ְוַאַחר ָּכ ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני ַסִּלים ְּבאֹותֹו סֹוד ְּכִפי ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַעל ִמיָתתֹו ְּבִגלְ 



י 

ַסֵּלי ֹחִרי" ַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין חֹוִרין ְוֶדֶר " (בראשית מ, טז)ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ָׁשם 

ְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי ֶלֶחם ְמֹחָרִרין ְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֶלֶחם ְמֹחָרר,  ת ִּכְסִנין ְלִתָּתם ְּבאֹוָתן ַסִּלים.מֹוְכֵרי ּפַ 

  ּנֹוְצִרי. ל ְקִלַּפת הַ ְמַרְּמִזים עַ  ְנָצִריםְוֵכן  ֶׁשִּבְזכּות ֹּכַח ַהַּמָּצה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַּפְרָנָסה ְלִיְשָרֵאל, הּוא ֶנֱהַרג ג' ְּפָעִמים.

ֶיַרח ֶׁשהּוא ַהּיֹום ֶׁשל ֻחְרַּבן ִצּיֹון, ֶׁשִהְזִּכירּו ֶאת ַהֲחלֹום ֶׁשל ַׂשר ָהאֹוִפים, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּסִליחֹות לַ 

אּו ֶאת ִׁשְבָרם. ְּכמַ  יֶהם ַׁשֵּלם ְוֵיֹבׁשּו ִמִּשְבָרם. ֵטֵבת ְמֹאד ָלִקיִתי בֹו ְוכּו', ֵאל ַקֹּנא ְונֹוֵקם ָּגְמֵלם ִיֹשְ ֲעֹשֵ

ָׁשה ַסֵּלי חֹוִרי.   (בבאור זה סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א). ְּכִאיׁש ֲחלֹום חֹוֵלם ְׁש

  

ַמּדּוַע ָמְרֳּדַכי ֵאינֹו ִמְׁשַּתֲחֶּוה ְלָהָמן, ֲהֵרי ַיֲעֹקב 

  .ִהְׁשַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו
ֶׁשָאְמרּו ְלָמְרֳּדַכי ַמּדּוַע ֵאינֹו ִמְׁשַּתֲחֶּוה ְלָהָמן, ֲהֵרי ַיֲעֹקב ִהְׁשַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו,  (ג, ג)י ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְּבַתְרּגּום ֵׁשנִ  מּוָבא

א נֹוַלד ְּכֶׁשַּיֲעֹקב ִהְׁשַּתֲחָּוה, ּוְכמֹו ֶׁשִּבְנָיִמין  א ִהְׁשַּתֲחָּוה ָּכ הּוא ֵאינֹו ּוָמְרֳּדַכי ָעָנה ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ִּבְנָיִמין ֶׁשעֹוד 

. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִמְׁשַּתֲחָּוה, ְוַהַּתְרּגּום ְמַסֵּים ֶׁשָּלֵכן ָזָכה ִּבְנָיִמין ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֶחְלקֹו ָׁשם ִמְׁשַּתֲחִוים ַלה'

א ִהְׁשַּתֲחָּוה, יוֹ  א ִהְׁשַּתֲחּוּו, ִּכי ִּבְנָיִמין הּוא ְּבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשָרַמז ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּבְנָיִמין  ֵצא ֶׁשַּגם ַיֲעֹקב ְוָכל ַהְּׁשָבִטים 

ִמין ִמְׁשַּתֲחֶּוה ִעם ִני, ִאם ָהָיה ִּבְניָ ֶׁשֻּכָּלם ִנְכָלִלים ּבֹו, ְוָכל ַהֶּׁשַפע עֹוֵבר ַּדְרּכֹו, ְוֵכיָון ֶׁשִעְנַין ִהְׁשַּתֲחַּוָיה הּוא ִהְתַּבְּטלּות ַלּׁשֵ 

ֵעָׂשו ַחס ְוָׁשלֹום. הֹוִאיל ֻּכָּלם ַחס ְוָׁשלֹום ָהָיה ִנְגַרם ֶׁשָּכל ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ַיֲעֹבר ְלֵעָׂשו ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָהִיינּו ְּכפּוִפים ַּתַחת 

א ִהְׁשַּתֲחָּוה יֹוֵצא ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֻּכָּלם ִהְׁשַּתֲחּוּו ֲחַסר ַמְׁשָמעּות ְלַגְמֵרי, ִּכי ְּבִלי ִּבְנָיִמין ֵאין ָלנּו ַמה ְּלַהֲעִביר ְלֵעָׂשו  ּוִבְנָיִמין 

א ִהְׁשַּתֲחָּוה ֶׁשֶּטֶרם נֹולַ  ד, הּוא ַחָּיב ַעְכָׁשו ִלְמֹסר ֶנֶפׁש ַּכְבָיכֹול, ְוזֹו ָהְיָתה ַטֲעַנת ָמְרֳּדַכי ֶׁשַאְּדַרָּבה ִּבְגַלל ֶׁשָּסבֹו ִּבְנָיִמין 

ָוַית ַיֲעֹקב ְוָכל ַהֶּׁשַפע ִיּפֹול א ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, ֶׁשִאם ַחס ְוָׁשלֹום הּוא ִיְׁשַּתֲחֶּוה ְלָהָמן ֶזה ְיַגֶּלה ֶׁשַּגם ִּבְנָיִמין ִנְכַלל ְּבִהְׁשַּתחֲ ׁשֶ 

  ִּביֵדי ֵעָׂשו. 

יָמא ַמר ִמיְלָתא ְוכּו', ָּבַתר ְּדָסִעיד, ָאַמר ֵליּה, ָאַמר ֵליּה ַרב ַנְחָמן ְלַרב ִיְצָחק לֵ  (תענית ה:)ַּבְּגָמָרא  ּוְמֻרָּמז

א ֵמת. ָאַמר ֵליּה ְוִכי ִּבְכִדי ָסְפדּו ַסְפָּדַנָיא, ְוָחְנטּו ַחְנַטָּיא, ְוָקְבר ּו ַקְבַרָיא, ָהִכי ָאַמר יֹוָחָנן ַיֲעֹקב ָאִבינּו 

ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ה', ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני ָאַמר ֵליּה ִמְקָרא ֲאִני ּדֹוֵרׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוַאָּתה 

ַהְיינּו  מֹוִׁשיֲע ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲע ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים", ָמִּקיׁש הּוא ְלַזְרעֹו, ַמה ַּזְרעֹו ַּבַחִּיים, ַאף הּוא ַּבַחִּיים.

ֶׁשִהִּציל ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֶות ְלַחִּיים ִּבְגֵזַרת ָהָמן, ּוְבנֹוָסף הּוא  ַּבַחִּיים, ְרֳּדַכיֶׁשל ַיֲעֹקב ַהְיינּו מָ ַּזְרעֹו ִּבְזכּות ׁשֶ 

א ָנַתן ִלּפֹול ִּביֵדי ִצּנוֹ  ִּנְקָרִאים רֹות ָהָמן ְוֵעָׂשו ׁשֶ ִהְׁשִאיר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְמֻחָּבִרים ְלִצינֹורֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְקָרִאים ַחִּיים, ְו

, ִּכי ִמְתַּגֶּלה ֶׁשֵאין ַלִהְׁשַּתֲחָּוָיה ְלֵעָׂשו ַמְׁשָמעּות ְּפִניִמית. ּוִמֵּמיָלא ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַלְּגֻאָּלה ַאף הּוא ַּבַחִּייםָמֶות, ִמֵּמיָלא 

ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲע ֵמָרחֹוק ְוֶאת "ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ה', ְוַאל ֵּתַחת  ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא

 הּוא ְוָלֵכן ִּבְזכּות ֶזה ָזָכה ִּבְנָיִמין ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֶחְלקֹו ֶׁשָּׁשם ִמְׁשַּתֲחִוים ַלה', ִּכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַזְרֲע ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים".

ַהְּקֻדָּׁשה, ּוִבְזכּות ֶׁשִּבְנָיִמין  ָׁשַמר ַעל ְנֻקַּדת ַהִּיחּוד ֶׁשַהֶּׁשַפע ִיָּׁשֵאר ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ְמקֹום ַהִּיחּוד ָׁשם עֹוֵבר ַהֶּׁשַפע ְלַצד 

י ּוְמַסֵּמל ֶאת ָמְרֳּדכַ  ֲעָטָרהֶׁשהּוא  ֶּכֶת"רַהְמַסֵּמל  ֹו"דיל ׁשֶ ֹוצֹו קֶׁשהּוא ר"ת  ִקי"ׁשָזָכה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֶחְלקֹו. ְוֵכן 

הּוא ְלַזְרעֹו, ַמה ַּזְרעֹו ַּבַחִּיים, ַאף הּוא ִּקיׁש ִנְרָמז ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא מַ  ִקי"ׁשיׁש ר"ת קִ ְמִעי ֶּבן ִׁש ִאיר ֶּבן יָ ֶׁשָהָיה ֶּבן 



יא 

ֶׁשהּוא  ֶּכֶת"ראֹוִתּיֹות י ֶּבן ִקיׁש, ֵהן ַהְיינּו ַהֶהְמֵׁש ֶׁשל ִקי"ׁש ֶׁשְּמַרֵּמז ָעל ָמְרֳּדכַ  ִקי"ׁשְוָלֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי  ַּבַחִּיים.

"ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה:  (בראשית לה, טז), ִהְתִחיל ְּכָבר ְּבֵלַדת ְזֵקָנם ִּבְנָיִמין, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִקיׁש. ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ֲעָטָרה

  . ַוְיִהי ְבַהְקֹׁשָתּה ְּבִלְדָּתּה ְוגֹו'"

א ִאיׁש ְיִמיִני הּוא ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשִּיֵחד ְׁשמֹו ֶׁשל  (אסתר ב, ה)'ּתֹוָרה ְּתִמיָמה' מּוָבא ּבַ  ְוֵכן "ִאיׁש ְיהּוִדי", ַוֲה

 הקב"ה ְּכֶנֶגד ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם ְלִפיָכ ִנְקָרא ְיהּוִדי לֹוַמר ִיחּוִדי [ְּבִחּלּוף אֹוִתּיֹות אהח"ע], ֶׁשָּכל ַהּכֹוֵפר

ְורֹוִאים ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָּכַפר  ִבים ִנְקָרא ְיהּוִדי ַעל ֵׁשם ַהִּיחּוד ֶׁשְּמַיֵחד ְׁשמֹו ֶׁשל הקב"ה.ַּבֲעבֹוַדת ּכֹוכָ 

א ִהְׁשַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו, ָזָכה ִלְהיֹות ִאיׁש  א ַּב'ְּׂשַפת ְוֵכן מּובָ  ִיחּוִדי ֶׁשְּמַיֵחד ְׁשמֹו ֶׁשל הקב"ה.ֶׁשהּוא ְיהּוִדי ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ְו

יֹוֵצא  "ִאיׁש ְיהּוִדי",ּוִמַּצד ִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה  "ִאיׁש ְיִמיִני",ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ִמַּצד ָאִביו ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין,  (פורים תרמ"ח)ֱאֶמת' 

ׁשּוַׁשן" ר"ת ּבְ ָיה הָ הּוִדי יְ יׁש אִ " (אסתר ב, ה) ְוֵכן ַהָּכתּובין. ֶׁשהּוא ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ִחּבּור ְיסֹוד ַלַּמְלכּות יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ֵׁשֶבט ִּבְנָימִ 

   .ִּביָא"ה

סֹוד ֶיֶר ַיֲעֹקב ֶׁשָהָיה ַהְיָמִני ֶׁשהּוא ִמַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשְּפָגמֹו  (שופטים ט)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל  ְוֵכן

ַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו ָּכל ָּכ ִהְׁשַּתֲחָויֹות, ַוֲעָׂשאֹו ָאדֹון ְלַעְצמֹו ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיתֹו, ָּפַגם ַסָּמֵא"ל. ּוְלִפי ֶׁשַּיֲעֹקב ִהׁשְ 

א ָהָיה ָּבעֹוָלם ְּכֶׁשִהְׁשַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו, ְוָלֵכן ָמְרֳּדַכי ֶׁשָהָיה מִ  ַּזְרעֹו ֶׁשל ַהֶּנַצח ְמֹאד, ַעד ֶׁשָּבא ִּבְנָיִמין, ֶׁש

א ָרָצה ִלְכֹרַע ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָהָמן, ֶׁשָהָיה ִניצֹוץ ֵעָׂשו. ְוֶזה סֹוד ַמה ֶּׁשָאְמרּו ִּבְנָיִמי ן, ִּתֵּקן ֶאת ַהֶּנַצח, ְו

ח", ָהָיה ּפֹוֵׁשט ֶאת ַהֶּיֶר ְלָהָמן, ּוַמְרֵאהּו לֹו ַההּוא ִׂשְטָנא. ְוֶזה סֹוד "ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנצַ  ַרַּז"ל ֶׁשָּמְרֳּדַכי

ַצח ַיֲעֹקב. ֵּפרּוׁש ֶעְבָרתֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ְׁשמּוָרה ְּכֶנֶגד ַהֶּנַצח, ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ִמֶּמּנּו. ִנְמָצא ֶׁשָּׁשאּול ָּבא ְלַתֵּקן נֶ 

א ָאַמר ַהָּנִביא, ִּכי ַעָּתה ִּתְתַקן ַהְּנבּוָאה ֶׁשִהיא ַהּנֶ  ַצח, ִּכי ֲעַדִין ְוֶזה סֹוד ַמֲאַמר ְׁשמּוֵאל ָאֹנִכי ָהרֹוֶאה, ְו

, ֵּפרּוׁש ֲאִני ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה. ְועֹוד מּוָבא  א ִנְתְקָנה. ְוֶזה סֹוד אֹוִתי ָׁשַלח ה' ִלְמָׁשֲח ְלֶמֶל

ַהֶּנַצח ַלִּקְלקּול ָהִראׁשֹון,  ַּכֲאֶׁשר ָחָטא ָׁשאּול, ָהָיה צֹוֵעק ֶּפן ַיֲחִזיר (תולדות כח)ְּבֵסֶפר 'ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ה ַיֲעֹקב ְוָלֵכן ָאַמר ִלְׁשמּוֵאל ֶׁשֵּיֵל ִעּמֹו ְלִהְׁשַּתֲחֹּות ַלה', רֹוֶצה לֹוַמר ְלַקְלֵקל ַהִהְׁשַּתֲחָויֹות ֶׁשִהְׁשַּתֲחּוָ 

מּוֵאל, ֶׁשָהַל ִעּמֹו ְוִהְׁשַּתֲחָּוה. ְוִעם ָּכל ְלֵעָׂשו ָאִחיו, ּוְלַתְּקָנּה ְּבֹזאת ַהִהְׁשַּתֲחָּוָיה ֶׁשל ֹקֶדׁש. ְוֵכן ָעָׂשה ׁשְ 

א ִּבְׁשִביל ֶזה ַיֲחֹזר ַהּנֶ  א ְיַׁשֵּקר", רֹוֶצה לֹוַמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחָטאָת,  ַצח ֶזה ָאַמר לֹו "ְוַגם ֶנַצח ִיְׂשָרֵאל 

א ִמְּפֵני זֶ  א ִיָּנֵחם. ְו א ְיַׁשֵּקר ְו ה ָחְזרּו ִצּנֹוֵרי ַהְּנבּוָאה ִלָּסֵתם, ֶאָּלא ֶׁשֵהם ְמַעט ְלִקְלקּולֹו ָהִראׁשֹון, 

א ִנְתְקנּו ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשָּבא ָדִוד ַהֶּמֶל ע"ה ְוִנְתְקנּו ְלַגְמֵרי.  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמְחֶּבֶרת ַהֹּקֶדׁש' ְּפגּוִמים, ְו

ה ִּגְלּגּול ֵעָׂשו ְוַעל ַמה ֶּׁשִהְׁשַּתֲחָּוה ַיֲעֹקב ְלֵעָׂשו ְוָקְראּו אֹותֹו ָמְרֳּדַכי ָהָיה ִּגְלּגּול ַיֲעֹקב ְוָהָמן ָהיָ  (פורים)

א ָרָצה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְּכֵדי ְלַתֵּקן. ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶׁשּדֹוֵרׁש  ִקי"ׁשְוֵכן  ֲאֹדִני ְלֵעָׂשו ָלֵכן ַעָּתה ָקָנה אֹותֹו ְלֶעֶבד ְו

ֶׁשל ָמְרֳּדַכי ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַהִּתּקּון.  ֶּכֶתרהּוא סֹוד ָהֲעָטָרה ְוהַ  ִקיׁשר". ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ׁשֶ ְיַׁשּקֵ א "ֶנַצח ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִריַז"ל 

 ְּבָכל ֵעת ילִ  הׁשוֶֹ ּו ֵאיֶנּנ ה"ְוָכל זֶ  (אסתר ה, יג)ִנְרַמז ְּבַמה ֶׁשָאַמר ָהָמן  הוי"הְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ֵׁשם 

", ִּכי ָכאן ָהָיה ָטמּון ַהִּתּקּון ַהָּגדֹול ֶׁשל  ָמְרֳּדַכי, ַעד ֶׁשָהָמן ְּבַעְצמֹו ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל

ִעם  "ָׁשֶוה ִלי""ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה ְּכלּום. ָׁשֶוהֶׁשל ָמְרֳּדַכי ַהֹּכל ֵאינֹו  ִהְׁשַּתֲחָוָיהֵהִבין ֶׁשְּבִלי הַ 

ְלַרֵּמז ֶׁשָהָמן ָיַדע ֶׁשִאם ָמְרֳּדַכי ֵאינֹו ִמְׁשַּתֲחֶּוה ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ַלָּמִׁשיַח ְוַלְּגֻאָּלה,  ָמִׁשיַח, ְּבִגיַמְטִרָּיאָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּלים 

, ֵהם ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּנֹוְספּו ַלג' ָאבֹות, שו"ה", הְיהּודָ  וֵאָלי ׁשֹקֶדׁש' ֶׁשַהס"ת ֶׁשל "ַוִּיּגַ ְּבֵסֶפר 'ֶזַרע  ְוֵכן מּוָבא ִויַנְּצחּו אֹותֹו.



יב 

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת  (ויקרא כו, מב)ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י  ְלַיֲעֹקב ֶׁשּלֹוֵקַח ֵמֵאִלָּיהּו ו'ָחק. וְ ְׂש ְלִיְצָחק, ֶׁשָעָלה ְליִ  ש'ְלַאְבָרָהם,  ה'

י ַיֲעקֹוב", ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ִנְכָּתב ָמֵלא [ָוא"ו], ְוֵאִלָּיהּו ָחֵסר [ָוא"ו] ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות, ַיֲעֹקב ָנַטל ְּבִריתִ 

 ָליו ְיהּוָדה""ַוִּיַּגׁש אֵ . ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֵּכיָון ֶׁשַהָּפסּוק אֹות ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו

 שו"הת ֵהם אֹוִתּיֹות ְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור ְיהּוָדה ְליֹוֵסף ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ְּכֶׁשִּיְתַחְּברּו ב' ְמִׁשיִחים ֶּדֶר ִּבְנָיִמין, ָלֵכן ַהס"

ִיְהֶיה  ִיְצָחק ַהְּגֻאָּלה. ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהֹּזַהר ׁשֶ ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ִּבְנָיִמין, ְוֶאת ַהּתֹוֶסֶפת ֶׁשָהָאבֹות ְמַקְּבִלים ְלֹצרֶ 

ְלֹצֶר ֻהֶּלֶדת ִיְצָחק  ה'ֵמֵאִלָּיהּו ְלֹצֶר ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן ַאְבָרָהם ִקֵּבל  ו'ְמַקֵּבל ֶאת ָהאֹות  ַיֲעֹקבִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ְוֵכן  ִיְׂשָחק

  ְליֹוֵסף ְּכֶׁשִּיְתַחְּברּו ב' ְמִׁשיִחים.  שו"הִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִנְזֶּכה ֶׁשְּיהּוָדה ִיְהֶיה ֶׁשִּבְזכּותֹו ָּתֹבא ַהְּגֻאָּלה. ּו

ֵמָחה ִּבְראֹוָתם ַיַחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי 'הוסיפו שהענין נרמז בנוסח הפיוט  ועוד ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוֹשָ

ָצֲהָלה של יעקב וי"ב שבטים כידוע,  י"ג עליםשכוללת  יעקבשל  ושנהששהורואים  .'ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח

ֵמָחה ֶׁשּׁשֹוַׁשָּנה  (ב"מ פד.) 'ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ֲאִפיֵקי ָים'ְּבֵסֶפר א בָ ן מּוכֵ וְ  של יעקב. נצחשתקן את ה מרדכיבזכות  ְוֹשָ

ֶׁשּׁשֹוַׁשָּנה ֵיׁש ָלּה יג' ָעִלין ְּכֶנֶגד יג' ִמּדֹות ָהַרֲחִמים. ּוֵבַאְרנּו  (הקדמה א.)ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד. ְוֵכן ַמְׁשַמע ֵמַהֹּזַהר 

ַּבְיסֹוד. ְוֵכיָון ֶׁשּׁשֹוַׁשָּנה ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ִהיא ִמְתַקֶּׁשֶרת  תוֹ ֶׁשיג' ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ִנְכָלל 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

"ִׂשְפתֹוָתיו ַעל ַהָּכתּוב  (פ' בראשית ע' יד)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב"י'ֹות ֶּדֶר ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד. ְוֵכן מּוָבא ּבְ ְליג' ִמּד

ַהְמַסֵּמל ֶאת  ֵׁשׁשְּלׁשֹון ִהיא מִ  ּׁשֹוַׁשָּנהׁשֶ  (ע' קמז')ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהִּזּוּוג ִּבְבִחיַנת ַהְּנִׁשיִקין, ְוֵכן מּוָבא ָׁשם  ׁשֹוַׁשִּנים"

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ַּבְּבִרית ָעְרָלה ּוְפִריָעה, ָּכ ֵיׁש ְּבָעְרַלת ַהֶּפה ב' חֹומֹות.  )פ' לך לך ע' נו(ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ן מּוכֵ וְ  ַהְיסֹוד.

ם הֵ ן ׁשֶ יוָ ים. ּכֵ ּנִ ׁשַ וֹ ת ׁשאוֹ רָ קְ ם נִ יִ תַ פָ ְּׂש הַ  עַ ּוּדר מַ ָאבֹ ה מְ י זֶ פִ לְ ּו ִּבְבִחיַנת ְּפִריָעה. ּוְׂשָפַתִיםִּבְבִחיַנת ָעְרָלה,  ִׁשַּנִים

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאְסֵּתר. ְוֵכן ׁשֹוַׁשָּנהִמְּלׁשֹון  ְּבׁשּוָׁשןְוֵכן ֵנס ּפּוִרים ָהָיה  ה.ּנָ ׁשַ וֹ ּׁשהַ  מוֹ ה, ּכְ ּפֶ ּבַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ ת עֲ ינַ חִ בְ ּבִ 

ִׂשְפתֹוָתיו " (שה"ש ה, יג)ב תּוּכָ הַ ם ׁשֶ א ׁשָ בָ ן מּוכֵ וְ . (פורים ח"ב ע' שלג)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'א ּבְ ַּכּמּובָ  ׁשֹוַׁשָּנה

ה ּזֶ הַ  בתּוּכָ הַ ר. וְ ד מוֹ סוֹ א ּבְ הּוי ׁשֶ כַ ּדֳ ְר ל מָ עַ ה, וְ ּנָ ׁשַ וֹ ד ׁשסוֹ יא ּבְ הִ ר ׁשֶ ּתֵ סְ ל אֶ ז עַ ּמֵ רַ מְ ", ׁשֹוַׁשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר

  "ן.מָ הָ ס"ת  "םַהחֹוִחין ֵּבי ה"ְּכׁשֹוַׁשּנָ  (שה"ש ב, ב)ב תּוּכָ ן הַ כֵ ד. וְ חּוּיִ ל הַ ין ׁשֶ יקִ ׁשִ ּנְ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ מְ 

ֶאת , ִּגְּלָתה ִקיׁשוְ  ִׁשְמִעיֶׁשָּבָאה ִמֹּׁשֶרׁש  ֶאְסֵּתר ְּקִריַאת ְמִגַּלתהרה"ג ר' ש. ֵרייְסִקין שליט"א ֶׁשִּמֶּזה, ׁשֶ  ְוהֹוִסיף

ִאְסְּתיָרא  ִאְסְּתיָרא ְּבָלִגיָנא ִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא. (ב"מ פה:), ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּפְתָּגם ַּבְּגָמָרא ַיִין ַהְּמַגֶלהַהֶהְסֵּתר ְּבסֹוד 

ִׁשְמִעי , ְמַרֵּמז ַעל ַעת ִקיׁש ִקיׁשַהְׁשמָ ַיִין ֶׁשל ּפּוִרים, וְ  ַּקְנַקן, ְוַגם ַעל הַ ְמִגָּלהְמַרֵּמז ַעל ְּבָלִגיָנא , ֶאְסֵּתרְמַרֵּמז ַעל 

ִקיׁש ִקיׁש ֶׁשל ָהָאָדם ְּכֶׁשְּמַקְׁשֵקׁש ִּמְתַּגֶּלה ַהֶהְסֵּתר ַהְּמִגָּלה. ַהְיינּו ׁשֶ  ְקִריַאתְמַרֵּמז ַעל  ַקְרָיא. ְוֵכן ֶּבן ִקיׁש

לֹו ְּבָדָבר ֶׁשָּלַמד. ִּכי ִמִּגּלּוי ַהֶהְסֵּתר ֶׁשל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, , ּוַמְׁשִמיַע קוֹ ַיִיןקֹול ְּבַקְנַקן  ַּמְׁשִמיעַ ִּבְבִחיַנת ַמְטֵּבַע ׁשֶ 

"ֶּבן ִקיׁש" ֶׁשִהִּקיׁש ַעל  (מגילה יב:)ִמְׁשַּתְלְׁשִלים ָּכל ִּגּלּוֵיי ַהֶהְסֵּתר ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשִּקיׁש ֵּפרּוׁשֹו ְלַהִּקיׁש, 

ְּבַרֲעָׁשן. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַנְפָּתִלי ַהֵּלִוי ְלַהְׁשִמיַע ִקיׁש ִקיׁש ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבפּוִרים . ְתחּו לוֹ ַּדְלֵתי ַרֲחִמים ּופָ 

. ִקיׁשפּוִרים ֶׁשְּׁשמֹו , ֵּכיָון ֶׁשִעְנָינֹו ְלַהְׁשִמיַע. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּמִכיִנים ֻעָּגה לְ ְׁשַמעְּבִגיַמְטִרָּיא  ִקיׁששליט"א ׁשֶ 

ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֻעָּגה. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבִאיַראן, ַאְרָצם ֶׁשל ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ִאי ֶׁשל ֹנֶפׁש  ָרִקיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקיׁשְוֵכן 

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִׂשְמַחת ּפּוִרים ְּבסֹוד  ִׁשי"רס"ת  ׁשִקי יְמעִ ִׁש  רְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָּיִאי ִקיׁש.ֶׁשְּׁשמֹו 

   ִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא. ְּבפּוִרים ֶׁשְּמַקְׁשְקִׁשים ַהְרֵּבה ִּבְבִחיַנתֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ִקיׁש ִקיׁש ַקְרָיא. 
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ְל ִמַּים ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגבֻ "ַּבָּכתּוב  יּתִ ׁשְ וַ ֵיׁש ֶרֶמז ַעל 

  ."סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים
ֶאת ְּגֻבְל ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ַהָּנָהר  "ְוַׁשִּתי (שמות כג, לא)ַּבָּכתּוב  ַוְׁשִּתיִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַעל  ְוֵכן

" ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ֶלָעִתיד ָלֹבא ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָכל ְּגבּולֹות ָהָאֶרץ ִּבְזכּות  ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמוֹ  ִמָּפֶני

סּוף ִמְתַחְּלפֹות ְּבאֹוִתּיֹות ַהִּׁשַּנִים. ְוַים  ר'וְ  ס', ְּדאֹוִתּיֹות ּפּוִריםֶׁשֻּמְזָּכר ַּבָּכתּוב אֹוִתּיֹות  ַים סּוףָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים. ְוֵכן 

 (תנחומא נשא ל)ְקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ִּבְזכּות יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ָהָיה ַהָּׁשָלב ַהָּגֹבַּה ְּביֹוֵתר ִּבְגֻאַּלת ִמְצַרִים. ְוֵכן 

ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים הּוא ָהאֹור ֶׁשל יֹוֵסף. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמַאמר 'ַחְׁשַמל אֹות' ׁשֶ . ָמה ָרָאה ַהָּים ַוָּיָנס ָרָאה ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף

ְּדם' ְסתּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ָּדם'. ּוִבְקִריַעת ַים , יֹוֵסף ם' אֹוִתּיֹות ַים סּוףְוֵכן 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד  יֹוֵס"ףְוֵכן  ַהָּזָכר, ִעם ְּבִחיַנת ָהאֹות ם' ְסתּוָמה. סּוף ָהָיה ִחּבּור ֶׁשל ְּבִחיַנת יֹוֵסף ַהְמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד

ּוְמַרֵּמז ַעל  ,מֹוִסי"ףאֹוִתּיֹות  ַים סּוףְוֵכן ִלְׁשִּתים". ּפְ ם יָ ַעד וְ ּוף ס"ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְל ִמַּים  (שמות כג, לא)ר"ת ַהָּכתּוב 

  אֹוָתּה ַעל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש. הֹוִסיפּויָדה ׁשֶ ֶׁשִהיא ַהְיחִ ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר 

  

  

ִהיא ְלׁשֹון  "י שר"יאטִ ר ימ"ש לַ לֶ יטְ ל הִ ׁשֶ  וֹ ּמאִ 

ָהָמן, ְוָלֵכן ִהיְטֶלר נֹוַלד ר רּוָאִּבְבִחיַנת  הלָ לָ קְ 

"י אטִ ן לַ כֵ וְ ָּפִנים,  רּתֵ סְ הֶ ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל  הּיָ ִר טְ סְ אוֹ ּבְ 

  א"י.לַ ת טְ וֹ ּיתִ אוֹ 
ֵלל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ֶאת ִּדְבֵרי ָה'ַאַּבְרַּבֵנאל' ְּבִסְפרֹו 'ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה' ֶׁשִּנָּבא ַעל ַהּׁשֹוָאה ִּבְמֻדָּיק ְּבֹאֶפן ַמְבִהיל, ּכוֹ  יאְוָנבִ 

. ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַהְּזָמן ֶׁשל ַהּצֹוֵרר ְוִאּמֹו, ּוֶמֶׁש ְזַמן ַהִּמְלָחָמה, ְוֶׁשהּוא ֵיָעֵצר ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד

('מצמיח ישועה' פ"ז הובא בהקדמה לשו"ת . ּגֹוג ּוָמגֹוגֶׁשַחָּיב ָלֹבא. ּוְבנֹוָסף הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשִּמְלָחָמה זֹו ִהיא ִמְלֶחֶמת  ְּבִעָּתּהְּגֻאַּלת 

ַהְּנִביִאים ֶׁשַהְּזַמן ָהֲאִמִּתי ְוָהַאֲחרֹון ֶׁשֵאין ָעָליו ַאֲחרֹון, ְּבִעּתֹו,  ְוֹזאת ַקָּבָלה ִהיא ִמִּפי 'תולדות עם ישראל')

ֲעָרב ִיְהֶיה ַּבִּמְלָחָמה ַהּיֹוֵתר נֹוָרָאה ֶׁשִּתְהֶיה ָּבעֹוָלם ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִנְבָרא, ְּבִעיר ַאַחת ִמְּמִדינֹות ַהּמַ 

ָמה, ְוִצֻויֹו ִיְהיּו ְלַהְׁשִמיד ּוְלַאֵּבד ֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַעד ְּגִמיָרא ַיֲעֹמד ָרָׁשע ֶאָחד מֹוֵׁשל ְּבַאף ְוחֵ 

ם, ְּבִלי ְּגמּול, ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ָאז ְּבָצָרה ְגדֹוָלה ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְוֵיֵצא ְּבִמְלָחָמה ִלְכֹּבש ֶאת ָּכל ָהעֹולָ 

ְלַכף ַרְגלֹו ְמִדיָנה ַאַחר ְמִדיָנה, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר  ְוָהָרָׁשע ַיְכִניַע ָּכל ָהעֹוָלם

ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו", ְוַעל ִמְלָחָמה זֹו ִנָּבא ִּבְלָעם "אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׁשמֹו ֵאל", ְּבֵעת ֶׁשַּיֲעֹמד ָרָׁשע  ִּבירּוָׁשַלִ

] ִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה ְּבֵצרּוף ִסְטָרא ַאֲחָרא, אִטי שר"ילַ ּדֹולף ֵׁשם ִאּמֹו ְמֻרָּמז ָּבאֹוִתּיֹות ֵא"ל, [אַ ָּבעֹוָלם ּוְׁשמֹו וְ 
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ְוהֹוִסיף הרה"ג ר'  ְוִהיא ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ִויַנֵּצַח ִנָּצחֹון ַעד ֲאֶׁשר ָיֹבא ְלַאְרָעא ַקִּדיָׁשא, ְלַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל.

  ִּכי ְׁשמּוֵאל ָאֵכן ִׁשֵּסף ֶאת ֲאָגג ֶמֶל ֲעָמֵלק.ֻּׁשמֹו ֵאל" ְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק אֹוי ִמי ִיְחֶיה מִ  ְׁשמּוֵאלליט"א ׁשֶ א. ה. ש

(פורים ח"ב א ֶאת ְּדָבָריו: מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל ֶׁשָהָיה ְלָהָמן ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא ָיַנק ֶאת ַהֹּכַח, ְוָנִבי ְוֵכן

א ֵיַדע ֵּבין ָארּור ַהָּמן ְלָברּו ע' שלב)  ָמְרֳּדַכי, ַהַּכָּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ּתוֹ  ַחָּיב ֱאיִניׁש ְלַבּסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ַעד ֶׁש

ֶאל  ָהָמן ְלַהְמִׁשי לֹוַמר ָּברּו ן ָצִריַהְּקִלָּפה ֵיׁש ִניצֹוץ ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ַהֵּמִאיר ְּבתֹוָכּה ּוְמַחֶּיה אֹוָתּה ְוָלכֵ 

  .ַהִּניצֹוץ ַההּוא אֹור

 אֹוְסְטִרָּיהָהָמן, ְוָלֵכן ִהיְטֶלר נֹוַלד ּבְ ָארּור ִּבְבִחיַנת  ְקָלָלהִהיא ְלׁשֹון  שר"י ַלאִט"יִאּמֹו ֶׁשל ִהיְטֶלר ימ"ש  ןכֵ וְ 

ְלִאִּטי "ֶאְתַנֲהָלה  יב) טו, (בראשית ְלֵעָׂשו ָאִבינּו ַיֲעֹקב ֶׁשָאַמר ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב ַלאִט"יְוֵכן ָּפִנים,  ֶהְסֵּתרֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל 

 ָאֹבא ֲאֶׁשר "ַעד ָׁשם רש"י ֶׁשְמָבֵאר ּוְכִפי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה".

 ֵעָׂשו". ַהר ֶאת ִלְׁשֹּפט ִצּיֹון ְּבַהר מֹוִׁשִעים "ְוָעלּו ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּמִׁשיחַ  ִּביֵמי ֵיֵל ְוֵאיָמַתי יָרה",ֵׂשעִ  ֲאֹדִני ֶאל

ר' יֹוֵאל , ַּכָּידּוַע ֶׁשַהַּנאִצים ָּדְרׁשּו ִמָּכל ְיהּוִדי ְלַהְצִמיד ְטַלאי ָצֹהב. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ְטַלא"יאֹוִתּיֹות  ַלאִט"י ְוֵכן

ְוֵכן . ָגה ָּנא ִעְּמ ִמן ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי"ָׂשו ַאִּצי"ַוֹּיאֶמר עֵ  (בראשית לג, טו) ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּובָאְׁשִוי"ץ ַטְיֶטְלּבֹוְים שליט"א ׁשֶ 

ִּבְלׁשֹון  "ַאִּציָגה"ְוַרָּמאּות, ְּכִדְבֵרי ֵעָׂשו  ַהָּצָגהָּפֲעלּו ִּבְבִחיַנת ֶׁשַהַּנאִצים ְוָידּוַע ַנאִצ"י. ֵיׁש אֹוִתּיֹות  ָּנא" ָגהִּציְּב"אַ 

שר"י ִנְרָמז ָׁשם "ַיֲעָבר  ַאֹּדְל"ף ִהיְטֶל"רֵכן וְ  ְוַרָּמאּות ְּכִאּלּו הּוא אֹוֵהב ֶאת ַיֲעֹקב ּוְמֻעְנָין ִלְׁשֹמר ַעל ֶקֶׁשר ִאּתֹו.ַהָּצָגה 

ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה".  רֲאׁשֶ  הַהְּמָלאכָ ל ְלֶרגֶ  יּטִ ֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלאִ ִלפְ ִני ֲאדֹ ָנא 

"ְלָפַני  ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב ּפֹוִלי"ן". ְוֵכן ֶאֶרץ םַהְיָלִדי ֶגלּוְלרֶ  ַנישר"י ִנְרָמז ָׁשם ְּבאֹותֹו ָּפסּוק "ְלפָ  ַמְנַּגֵל"יְוֵכן ָהָרָׁשע 

   ְּטַלאי.ְלַרֵּמז ֶׁשָּיָצא ְלִהָּלֵחם ֶנֶגד הַ ַּבְּטָלִאים"  "ַוִּיְפְקֵדם  (ש"א טו, ד) ל". ְוֵכן ְּכֶׁשָּיָצא ָׁשאּול ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָּכתּובְלֶרגֶ ּו

תּוב ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל , ַּבּכָ ְקָלָלהֶׁשִהיא ְלׁשֹון ַלאִטי ְוַעל ּׁשֹוָא"ה הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַעל הַ  ְוהֹוִסיף

ֶׁשהּוא ִסיָמן, ְוִנְרָמז ָׁשם ֵּגרּוׁש ַוֲהִריָגה ְוֹצֶר ְלִהְסַּתֵּתר ְּכמֹו ְטַלאי ִּבְבִחיַנת  אֹותֶׁשה' ִקֵּלל ֶאת ַקִין ְוָנַתן לֹו  ְּקָלָלההַ 

ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶני ֵּגַרְׁשָּת ן ׂשֹוא: הֵ "ַוֹּיאֶמר ַקִין ֶאל ה' ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמּנְ  (בראשית ד, יג)ֶׁשָהָיה ַּבּׁשֹוָאה: 

ּוְכמֹו ֶׁשה' ָנַתן ְלַקִין אֹות ְוִהִּצילֹו ִּבְּתַנאי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ָּכ  ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני.ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ  ֶאָּסֵתר

"ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהֵּקיִני ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹו ֲעָמֵלִקי ֶּפן  (ש"א טו, ו) ָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָּכתּובְּכֶׁשָּיָצא ָׁשאּול ְלהִ 

  . "ֹאִסְפ ִעּמֹו ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים ַוָּיַסר ֵקיִני ִמּתֹו ֲעָמֵלק

ָהִאָּמא ֶׁשל ַהְּטַלאי.  ֵא"ם ְּתַלא"י,ַּבת עּוְרְבָתא. ְוִהיא ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְתַלאי ִנְרָמז ְּבֵׁשם ִאּמֹו ֶׁשל ָהָמן ַאּמַ  ְטַלאי ְוֵכן

 ֶׁשל ָּגדֹול ְּכַר הזֶ  ָיָון, ֶׁשל ִאיַטְלָיא ו:) (מגילה ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָראַטְלָיא, ִנְרָמז ְּבִאיְטַלאי ַעל ָהֵעץ. ְוֵכן  ִנְתָלהְוֵכן ָהָמן 

,  ֲעָלָטהִנְרָמז ּבַ ְטַלאי ָעׂשּו ָצרֹות נֹוָראֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָאה. ְוֵכן  ִליָטאְוֵכן ּבְ  רֹוִמי. ֶׁשִהיא ֵׁשם ֶׁשל ֹחֶׁש

ַסֶּמֶלת ֶאת ַמהּות ַהּׁשֹוָאה ֶׁשָהְיָתה ַלֲעׂשֹות מְ  ְטַלא"יאֹוִתּיֹות  ַלאִט"יָנא". ְוֵכן  "ַהְלִעיֵטִניְוִנְרָמז ַּגם ְּבִדְבֵרי ֵעָׂשו 

ְוַהִּמְסָּפר ֶׁשָחְקקּו על ַהְּזרֹוַע, ְוַאַחר ָּכ ָעׂשּו ֶסֶלְקְציֹות ְּטַלאי , ִּבְתִחיָלה ִהְבִּדילּו ֵּבין ּגֹוִים ִליהּוִדים, ַעל ְיֵדי הַ ַהְבָּדלֹות

ְּבַהְחָלַפת ח' ְּבה'. ְוֵכן ֶּגטֹו  ַהְבָּדָלהאֹוִתּיֹות ַהְּבֹדַלח . ְוֵכן ַהּׁשֹוָאה ִהְתִחיָלה ְּבֵליל ְוַהְבָּדלֹות ְּבתֹו ַהְּיהּוִדים ַּכָּידּועַ 

ָּתה ּוֵביְת ְוָכל ִּתָּוֵרׁש אַ ֶּפן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב "ִּכי עֹוד  (בראשית מה, יא) ִנְרְמזּו ַּבָּכתּובָרָעב ָחֶמׁש ָׁשִנים ְוהָ  ַוְרָׁש"א

".ֲאׁשֶ    ר ָל



טו 

ַהְנהּו ְּתָלָתא ַּכֲהֵני, ַחד ָאַמר ִהִּגיַעִני ְּכפֹול, ְוַחד ָאַמר ִהִּגיַעִני ְּכַזִית, ְוַחד ְאַמר  (פסחים ג:) ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ 

אּו ּבֹו ֶׁשֶמץ ָּפסּול ִהְׁשַּתֵּמׁש ְורֹוִאים ֶׁשַהֹּכֵהן ֶׁשָּמצְ ִהִּגיַעִני ִּכְזַנב ַהְּלָטָאה. ָּבְדקּו ַאֲחָריו ּוָמְצאּו ּבֹו ֶׁשֶמץ ְּפסּול. 

", ְוהַ  "ַוְיַזֵּנבְמַסֵּמל ֶאת ֲעָמֵלק ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָּזָנבִּבְלׁשֹונֹות ֶׁשל ֲעָמֵלק, ִּכי הַ   ְוֶאתְּטַלאי ְמַסֶּמֶלת ֶאת הַ  ְּלָטָאהְּב

 ְּכמוֹ ן, מָ הָ ְנִפיַלת  לז עַ מַ רָ  ִהִּגיַעִני ְּכפֹול רמַ ָאן ׁשֶ הֵ ּכֹ הַ  ידָ אִ מֵ ְלִהְסַּתֵּתר.  ָּפִנים, ִּכי ַּדְרָּכּה ֶׁשל ְלָטָאהַהֶהְסֵּתר 

 אבָ ּוּמּכַ , ּפּוִרים ֶׁשל ָהאֹור ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶלֶחם ַהָּפִנים לאת עַ זֹ  רּומְ ם ָאן הֵ כֵ לָ וְ  "ִּכי ָנפֹול ִּתיּפֹול ְלָפָניו".ֶׁשָּכתּוב 

 ה' ֱאמֹור ַמר ְּבֶדֶר ַצחּות ְּכֶׁשֵהִקימּו ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ָּפָרַׁשתֵמָהַאְדמֹו"ר ר' יֹוֵאל ִמַּסְטַמאר זצ"ל ֶׁשָא

 ְמִדיַנת ֹׁשֶרׁש ֶׁשָּׁשם ,ה' ֵׁשם ַהְמַקֵּלל ְּבָפָרַׁשת יֹום ְלאֹותוֹ  ַהַּׁשָּיִכים ַּבְּפסּוִקים ְמֻרֶּמֶזת ֶׁשַהְּמִדיָנה תש"ח, ְּבִאָּיר

 ְרָמִזים ַהּמֹוֲעִדים ְלַאַחר ִהְזִּכיָרה ֶׁשַהּתֹוָרה ּוְכמוֹ  ַּבָּפָרָׁשה. ַהּמֹוֲעִדים ָּכל ַהְזָּכַרת ְלַאַחר ָּבָאה זוֹ  ָּפָרָׁשה ִּכי ִיְׂשָרֵאל.

 ַעל ְלַרֵּמז ,ַהָּפִנים ֶלֶחם ֲאִפַּית ּוָפָרַׁשת, ֲחנָֻּכה ֵנס ַעל ְלַרֵּמז ַלְּמנֹוָרה ַזִית ֶׁשֶמן ָּפָרַׁשת; ִמְּדַרָּבָנן ַהּמֹוֲעִדים ַעל

 .ה' ְּבִאָּירַהֲחָדָׁשה ּבְ  ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ֶה"ָחג" ַעל ְלַרֵּמז ַהְמַקֵּלל ָּפָרַׁשת ַאֲחֵריֶהם ִמַּיד ָּבָאה ָּכ, ּפּוִרים ְסֻעַּדת

   ַהִּיְׂשְרֵאִלי". ׁשְוִאיַהִּיְׂשְרֵאִלית  "ֶּבן ּבֹו ֻמְזָּכר ַּבּתֹוָרה ַהָּיִחיד ַהָּמקֹום ִהיא זוֹ  ֶׁשָּפָרָׁשה

(פורים ִמְלַבד ָהאֹוִתּיֹות ַהּדֹומֹות, ְּדמּוָבא ְּב'פרע"ח ְלָהֲאִריַז"ל . ּפּוִריםְמַרֵּמז ַעל  ָּפִניםַמּדּוַע ֶלֶחם הַ דבריו  ובארנו

של עמלק. הסתר פנים ל את הְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות, ולבט ָּפִנים ְּבָפִנים ְמעֹוֶרֶרת ִיחּוד ּפּוִרים ֶׁשֶהָאַרת ח"ב ע' תסז)

ֶׁשֶּלֶחם ַהָּפִנים ָהָיה ַחם ָּתִמיד, ְּדֶלֶחם ֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת  (אחרי ע' קצז)מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל  ָּפִניםְוֵכן ַעל ֶלֶחם הַ 

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ַּבֲחִמימּות, ָלֵכן ָהָיה ַהֶּלֶחם ַחם ַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ָהֶעְליֹון ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ֶּדֶר ַהְיסֹוד ָהֶעְליֹון. ְוֵכיָון 

ַהָּפִנים ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג. ְוֵכן  ֶחםֶׁשל לֶ  ֹחםֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל הַ  (יומא נד.)ָּתִמיד. ְוֵכן רֹוִאים ִּדּמּוי ְלׁשֹונֹות ַּבְּגָמָרא 

ַני פָ ָראּו יֵ א וְ " (שמות כג, טו)ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ָּפִניםיט"א ֶׁשַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ֶהָאַרת ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין של

ם ְוַהּגֹוָרל ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשִּנְקָרִאי ּפּור, ַהְמַרֵּמז ַעל הַ ֵפְייסִנְקָראֹות ָּפִנים . ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַאְנְּגִלית ׁשֶ ּפּוִרי"םיָקם" ר"ת רֵ 

. ְוֵכן ַאַחד ִמְּבֵני ּפּוִריםֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל  ּפֹוָרָתאאֹוִתּיֹות  ְּפתֹוָראֶׁשִּנְקָרא  ֻּׁשְלָחן. ְוֵכן ֶלֶחם ַהָּפִנים ָהָיה ֻמָּנח ַעל הַ ַּפִייס

ְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית "ַוּתִ  (אסתר ה, א)ְמֻרָּמזֹות ִּבְפסּוֵקי ְיׁשּוַעת ּפּוִרים,  ָּפִני"ם. ְוֵכן ּפֹוָרָתאָהָמן ִנְקָרא 

". ְּפִנימִ ַהֶּמֶל הַ  ". ְוֵכן ְּפִנים"ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְר  אסתר ח, ט)(ית ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶל

ַמה ֶּׁשָּנֲהגּו ִלְלֹּבש ַּפְרצּוִפים ְּבפּוִרים  (או"ח תרצ"ו ח), ַּכּמּוָבא ָּברמ"א ָּפִניםם הַ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבפּוִרים ֶׁשִּמְתַעְּסִקים עִ 

. ַּכּמּוָבא ָּפִניםְוֵכן ַהַּיִין ֶׁשל ּפּוִרים ָקׁשּור ִלְבִחיַנת ְוֶגֶבר לֹוֵבׁש ִׂשְמַלת ִאָּׁשה ְוִאָּׁשה ְּכֵלי ֶגֶבר ֵאין ִאּסּור ַּבָּדָבר. 

ְוהֹוִסיף  ָמה ַהֶּגֶפן ַהּזֹו ָּכל ָהאֹוֵכל ִמֶּמָּנּה ָּפָניו ַמְצִהילֹות ָּכ ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו. (ילקוט וישב קמו)ׁש ַּבִּמְדרָ 

ִגְלּגּול ָהָיה  ָהָמןְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ׁשֶ  ַהָּפִנים. ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשֶּתההרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ 

ֲאָתא  טז.) (מגילה, ְוָאַמר ִּכַּכר ֶלֶחםְוֵכן ָהָמן ִנְמַּכר ְלָמְרֳּדַכי ַּבֲעבּור  (קיג:)'ִאָּגָרא ְּדַכָּלה'  ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפרַׂשר ָהֹאִפים, 

  ְמֵלי קּוְמֵצי ִקְמָחא ִּדיְדכּו, ְוָדֵחי ֲעָׂשָרה ַאְלֵפי ַּכְּכֵרי ַכְסָּפא ִּדיִדי.

 ָאַמר ְממּוָכן". ַמְרְסָנא, ֶמֶרס, ַּתְרִׁשיׁש, ַאְדָמָתא, ֵׁשָתר, ַּכְרְׁשָנא, ֵאָליו "ְוַהָּקֹרב יב:) (מגילה ְּגָמָראּבַ  ָמִצינּו

 ,הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ָאְמרּו "ַּכְרְׁשָנא" ֶנֱאַמר, ָקְרָּבנֹות ֵׁשם ַעל ֶזה ָּפסּוק ָּכל ֵלִוי, ַרִּבי

, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְקִריבּו ְּכֶדֶר ָׁשָנה, ְּבֵני ָּכִרים ּגֹוִים ְלָפֶני ִהְקִריבּו ְּכלּום עֹוָלם, ֶׁשל ִרּבֹונוֹ   "ֵׁשָתר" ְלָפֶני

, ָּבנּו ְּכלּום "ַאְדָמָתא" ּתֹוִרים, ְׁשֵּתי ְלָפֶני ִהְקִריבּו ְּכלּום  ִׁשְּמׁשּו ְּכלּום "ַּתְרִׁשיׁש" ֲאָדָמה, ִמְזַּבח ְלָפֶני

, ְּבָדם ֵמְרסּו ְּכלּום "ֶמֶרס" ְוָיְׁשֵפה", ְוֹׁשַהם "ַּתְרִׁשיׁש ְּבהּו, ִּדְכִתיב ְּכֻהָּנה, ְּבִבְגֵדי ְלָפֶני  "ַמְרְסָנא" ְלָפֶני



טז 

, ִּבְמָנחֹות ֵמְרסּו ְּכלּום . ֻׁשְלָחן ֵהִכינּו ְּכלּום "ְממּוָכן" ְלָפֶני שעליו שולחן הוא כנגד ה מןהרֹוִאים ש ְלָפֶני

  לחם הפנים.

ַּתֲעֹבר ֲעֵליֶהם, ֵאֶצל ֹצאן ַיֲעֹקב ֶׁשָהיּו ְמגְֻלָּגִלים ָּבֶהם ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִנְרְמָזה ַהּׁשֹוָאה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ  ְוֵכן

ָ ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ֶאת ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר ּפִ  "ַוַּיֵּצג (בראשית ל, לח), הטלא"יְוֹׁשֶרׁש  ֵּצל ָּבְרָהִטים ְּבִׁשֲקתֹות ַהָּמִים ְוגֹו', ַוֵּתַלְדן

ְוֵכן  ְנֻקִּדים.ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ְוָאְכלּו ֶלֶחם ָיֵבׁש ֶׁשִּנְקָרא  ֶּנֶעְקדּו" ְמַרְּמִזים ׁשֶ ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים". ְוֵכן "ּוְטֻלִאיםְנֻקִּדים 

", "ֵׁשׁש ָׁשִנים. ְוָלֵכן ָעַבד ַיֲעֹקב ֹות"ַמְקלִנְרָמז ְּב" ָמֵלקעֲ  ימ"ש  ַּנאִציםָּבֶהן ֲעִתיִדים הַ  ֵׁשׁש ָׁשִניםְלַרֵּמז ַעל  ְּבֹצאְנ

  (בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א. ה. שליט"א).ְלָהֵרַע ְלֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל. 

  

  .ָּפִניםֶהְסֵּתר ַמֲאַכל ַהִּתיָרס ְמַסֵּמל 

ְורֹוִאים ַּבָּפסּוק ִּביֶחְזֵקאל ֶׁשָּמגֹוג  "ְּבֵני ֶיֶפת ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁש ְוִתיָרס" ב)(בראשית י,  ָּכתּוב

אׁש "ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶני ֶאל ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג ְנִׂשיא רֹ  (יחזקאל לח, ב)ֶמֶׁש ְותּוָבל ְקׁשּוִרים ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג: 

 "ִּתיָרס זֹו ָּפַרס". (יומא י.) ְוֵכן ִּתיָרס ְקׁשּוִרים ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ֶמֶׁש ְוֻתָבל ְוִהָּנֵבא ָעָליו".

ַהַּגְרִעין ֶׁשל ָּפַרס ֹות ְמַרְּמִזים ַעל ְּפָצצ ַּגְרִעיֵני ַהִּתיָרס. ְוֵכן ִּתיָרס ֵהם רּוִסיׁשאֹוֵמר  (א, פ"א)ּוְבֵסֶפר יֹוִסיפּון 

ַּתְלֵׁשל , ֶׁשֵהן אֹותֹו ֹׁשֶרׁש ַּכּמּוָבא ְוֵכן ִקְלֵחי ַהִּתיָרס ּדֹוִמים ְּבצּוָרָתם ְלִטיל, ְוֵהם ְּכֵבִדים ַוֲחָזִקים. ְוֵכן ִהְׁש ְורּוְסָיה

ִאיָנה ְקרָ ּוְלאוֹ  ָקִריםּדֹוֶמה לְ  קֹוְרן,ְּבַאְנְּגִלית  ְּבִאיִדיׁש. ְוַהִּתיָרסְּפָצָצה ֶׁשהּוא  ַּבְמָּבהַמֲאָכל ַהָּקרּוי  ִּתיָרסֵמהַ 

ּוְגֻאָּלה, ּוְמִכיִנים אֹותֹו  ּפּוְרָקןַהְמַרֵּמז ַעל ּפֹוְּפקֹוְרן . ְוֵכן עֹוִׂשים ִמֶּמּנּו ֲעָמֵלקֶׁשל  ֹּקרְמִלין, ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש הַ ְּקרֶ ְולַ 

 "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאֹמר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָוֹאַמר (ירמי' א, יא) אנּו ֵמַהְּפסּוִקיםְּכִפי ֶׁשֵהבֵ , רּוְסָיהַהְמַרֵּמז ַעל  ִסירּבְ 

 ִמְּלׁשֹון ֵקיָדר ְוֵכן ֵהֵבאנּו ֶׁשרּוְסָיה ְקׁשּוָרה ְלֳאָהֵלי. ּפֹוט ְּבַאְנְּגִלית ִנְקָרא ִסיר ְוַגם ְלפּוִטין, ִּכיה רּוְסיָ [ֶרֶמז לְ  ִסיר

 ֵמרּוְסָיה ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ". ָהָרָעה ִּתָּפַתח ִמָּצפֹון פּוַח ֲאִני ֹרֶאה ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה: ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָלינָ ]. ְקֵדיָרה

ַמר ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּכִפי ֶׁשָא ַמֲאָכֵלי ְיָלִדים ָהָרָעה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוָכל ֵאּלּו ִּתָּפַתח ָהעֹוָלם ִּבְצפֹון ֶׁשִּנְמֵצאת

 ֶאְסֵּתר, ְוָקׁשּור ִעם ִּתיָרסָרמּוז  "ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר". ְוֵכן ַּבָּפסּוק ִמְׂשַחק ְיָלִדיםֶׁשַהִּמְלָחָמה ִתְהֶיה ּכְ 

אֹוִתּיֹות  ִסְתִריֱאדֹום ּוָפַרס ַּבַּנאי ְּבַיד . ְוֵכן ְלׁשֹון ֲחַז"ל ַעל ַטְרִסיתֶׁשָהְיָתה ַמְלַּכת ָּפַרס. ְוֵכן ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ִּדְּברּו 

"ֶׁשֹראִׁשי  (שה"ש ה,ב) ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ֶׁשְּמַסֵּמל ִמַּדת ַהִּדין: ִּתיָר"ס ְוֵכן. ִּתיָרסְּבִגיַמְטִרָּיא  ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלםְוֵכן  ִּתיָרס.

  יֵסי ָלְיָלה".ַתי ְרסִ ִנְמָלא ָטל ְקֻּוּצוֹ 

ָּפִנים ִמָּכל ַצד, ֶׁשֲהֵרי ִעְנַין ַהֶהְסֵּתר הּוא ְלַהְסִּתיר ֶאת ֶהְסֵּתר ֶׁשהּוא ְמַסֵּמל  ִּתיָרסַבר ֶּפֶלא ְּבַמֲאַכל הַ רֹוִאים ּדְ  ְוֵכן

ְּמִלים ֶאת ַהְּקִלּפֹות סַ ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלַגֵּדל ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַרק ֵהם ַּכְבָיכֹול ַקָּיִמים, ְוֶזה עֹוֶׂשה ַהִּתיָרס ֶׁשַרק ַהַּגְרִעיִנים ֶׁשּמְ 

א ָמִצינּו דֹוֶמה לֹו חּוץ ֵמָהִרּמֹון, ְוָכאן ֶזה יוֹ  ֵתר, ִּכי ָלִרּמֹון ֵיׁש ְראּוִיים ַלֲאִכיָלה, ְוַהֶּקַלח ַעְצמֹו ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְו

ֵאין ּבֹו ַמָּמׁש, ּוַבִּתיָרס ֵאין ַּגְרִעין ְּבתֹו ַּגְרִעין, ְועֹוד יֹוֵתר ֵיׁש  ַּגְרִעין ְּבתֹו ָּכל ַּגְרִעין ֶׁשֲעַדִין ְמַסֵּמל ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשַהַּגְרִעין

קֹוְרן ִמְתַּגֶּלה אֹור ָּגדֹול ָּכאן ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְסָּתָרה ְּבתֹו ַהְסָּתָרה, ֶׁשֲהֵרי ְּבִיּבּוׁש ַּגְרִעיני ַהִּתיָרס ְוִחּמּוָמם ַלֲעׂשֹוָתם ּפֹוּפְ 

. ה. שליט"א ר ַּבַּגְרִעין ְויֹוֵצא ַהחּוָצה, ּוִמְתַּגֶּלה ָהאֹור ֶׁשִהְסַּתֵּתר ְּבתֹו ַהַהְסָּתָרה ַּכְבָיכֹול. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' אֶׁשִהְסַּתּתֵ 

ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת  ַּגְרִעיִנים ָּפִנים ְּבֵבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשֶהֱאִכילּו אֹוָתּה ַהֶהְסֵּתרְּכֶׁשִהְתִחיל  ֶאְסֵּתרֶׁשָּלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֵאֶצל 

  "ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב", ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, ֶׁשֶהֱאִכיָלּה ֵזְרעֹוִנים.  (מגילה יג.)ַהֶהְסֵּתר ָּפִנים, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 
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ה, ואם נספור יָאִר ּבְ לַ  2368ת נַ ׁשְ ד ּבִ לַ נוֹ  ינּוּבֵ ה רַ ׁשֶ מֹ 

שנים כדי לדעת מתי משה  2368עוד מנס פורים 

יוולד שוב כדי להיות גואל אחרון, נגיע במדיוק 

  .5776לשנת 
ַמה ֶּׁשָאַמר ַרב ַנְחָמן ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ָראֵׁשי ֵתבֹות ֹמֶׁשה, ְּכמֹו ֶׁשָהָיה גֹוֵאל  )יט ,במדבר ט( "ּׁשַ ּבַ  אבָ מּו

ן כֵ וְ . ְמרֹו ָּכאן ַעל ִּפי ה' ְּבַיד ֹמֶׁשה, ֶׁשָעִתיד ֶׁשָּיֹבא ִעם ֶמֶל ַהָּמִׁשיחַ ִראׁשֹון ֵּכן ִיְהֶיה גֹוֵאל ַאֲחרֹון, ֶזהּו אוֹ 

ת ים אֶ לִ ְׁש א הִ א ה, הּויָאִר ּבְ לַ  2488ת נַ ר ְׁש דָ אֲ ז' ּבַ ר ּבְ טַ פְ ּנִ ף ׁשֶ ַאם, וְ לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ לִ  2368ת נַ ְׁש ד ּבִ לַ נוֹ  ינּוּבֵ ה רַ ׁשֶ מֹ 

ת אֶ  לּוּבְ קִ ל אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ים וְ ִר ּוס ּפה נֵ יָ הָ ׁשֶ ה ּכְ יָאִר ּבְ לַ  3408ת נַ ד ְׁש ל עַ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ה לְ רָ וֹ ּתת הַ יר אֶ בִ עֲ הַ לְ  תוֹ יחּולִ ְׁש 

שנים כדי לדעת מתי משה יוולד שוב כדי להיות גואל אחרון  2368, ואם נספור מנס פורים עוד הבָ הֲ ַאה מֵ רָ וֹ ּתהַ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר'  לבריאת העולם. 5776א, נגיע במדיוק לשנת ולהשפיע לעם ישראל את התורה חדשה מאיתי תצ

 לֶ מֶ ל ׁשֶ  חוֹ ר"ת רּו"ה שֶ ּמֹ ׁשֶ  שליט"א. הרה"ג ר' מ. פ יףסִ הוֹ וְ  .ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹמֶשה ָּדִודֹמֶשה ֶלִויְנֶּגר שליט"א ׁשֶ 

הָיֹבא  ַעד ִּכי" בתּוּכָ ים ּבַ זִ ּמָ רֻ י מְ וִ ט לֵ בֶ י ׁשֵ ׁשֵ ְר ל ׁשָ כָ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ הַ    ם]".רָ מְ [עַ  ַעִּמים ת]הָ [קְ  תִיְּקהַ  י]וִ [לֵ  ְולוֹ  ה]שֶ [מֹ  ִׁשי

 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר ֶאְהֶיה" ֲאֶׁשר "ֶאְהֶיה ט:) (ברכות ארָ מָ ּגְ ר ּבַ תֵ יוֹ א ּבְ לָ פְ ז נִ מֶ רֶ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ  ןכֵ וְ 

 ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ֶאְהֶיה ַוֲאִני ֶזה, ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ָהִייִתי ֲאִני ְלִיְׂשָרֵאל, ָלֶהם ֱאֹמר ֵל ְלֹמֶׁשה,

 ֱאמֹור ֵל הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש לוֹ  ָאַמר ְּבַׁשְעָּתּה. ְלָצָרה ַּדָּיּה עֹוָלם, ֶׁשל ִרּבֹונוֹ  ְלָפָניו, ָאַמר ָּגֻלּיֹות.

א הּוׁשֶ  מוֹ ן ּכְ רוֹ חֲ ַאת הָ לּוּגָ ה ּבַ ּלָ אֻ ּגְ ת הַ ל אֶ אֵ רָ ְׂש יִ ר לְ ּׂשֵ בַ יְ ה ׁשֶ שֶ מֹ ר לְ מַ ה' ָאם ׁשֶ יאִ רוֹ  ".ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה" ָלֶהם

 .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּהי ים, ּכִ נִ רוֹ חֲ ַאה הָ ּלָ אֻ ּגְ הַ ת וְ לּוּגָ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ ה לְ צֶ רוֹ  ינוֹ אֵ ר ׁשֶ מַ ה ָאשֶ מֹ ם. ּויִ רַ צְ ּמִ ם מִ תָ ל אוֹ אֵ וֹ ּג

 הרָ צָ לְ  ּהּיָ ּדַ  ןכֵ . וְ ּהּנָ מַ זְ בִ ּו ּהּתָ עְ ׁשַ ּבְ  ,ּהּתָ עִ ת ּבְ ּלַ אֻ ל ּגְ ת עַ זֶ ּמֶ רַ ם מְ יא ּגַ הִ וְ  תשע"ה.ּבְ  תוֹ ּיתִ יא אוֹ הִ  ,ְּבַׁשְעָּתּה תבַ תֵ וְ 

 רהַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמאת, ּכַ ּזֹ הַ ה רָ ּצָ ת הַ יק אֶ ּתִ מְ א מַ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ּוּלאֵ ים הָ ִר בָ ּדְ ת הַ ר אֶ מַ ָאׁשֶ  השֶ מֹ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ל ּבְ לֵ וֹ ּכם הַ עִ 

 חַ ּצֵ נַ ף יְ סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ִׁש א מָ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ  רמו:) (פנחס רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ה.שֶ מֹ  אהּוׁשֶ  ה"יׁשִ  אבֹ יָ  יּכִ  ד"עַ  רנג.) (השמטות

ק חָ צְ ם הרה"ג ר' יִ ׁשֵ ס ּבְ רֵ טְ נְ קֻ א ּבְ בָ ן מּוכֵ ב. וְ ב רַ רֶ עֵ ת הָ אֶ  חַ ּצֵ נַ ה יְ שֶ מֹ אל, ּועֵ מָ ְׁש ת יִ אֶ  חַ ּצֵ נַ ד יְ וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש מָ ם, ּודוֹ ת אֱ אֶ 

ן זוֹ נְ רֹ הֲ ר ַאוֹ ּדיגְ בִ יף הרה"ג ר' אֲ סִ הוֹ וְ  .תשע"ה ַמְטִרָּיאְּבִגיים ּלִ ּמִ ם הַ עִ א נָ ימְ הֵ א מְ יָ עְ ה רַ שֶ מֹ ג שליט"א ׁשֶ ְר ּוּבזְ נְ ּגִ 

ה שֶ ּמֹ ׁשֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון 'ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה'  .יםּלִ ּמִ ם הַ עִ  ןרֹ הֲ ַאד ּדְ ה הוֹ שֶ מֹ ח ּדְ ּצַ נֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא תשע"ו שליט"א ׁשֶ 

  . 1335ְּבִגיַמְטִרָּיא ד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ּוף סֵ ן יוֹ ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ  םד עִ חַ יַ 

  

  .כוכב שביט מתקרב לכדור הארץ באופן הסטורי

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

 ַּבִּׁשִּׁשית ִיְצַמח )556(מדרש רשב"י עמוד  ֵהֵבאנּו ֶאת ַהִּמְדָרׁששנים.  246פעמים בהסטוריה, והפעם הקודגמת לפני 
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ְלַרֵּמז ַעל  ִודּדָ  ֶּבן ָמִׁשיחַ  ִיְצַמח ְוָאז ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשל ּכֹוָכב ְוהּוא ֵׁשֶבט, ּוְבֹראׁשוֹ  ַּבִּמְזָרח ֶאָחד ּכֹוָכב

" ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף. ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדרַ " ('אדרת אליהו' בלק). ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָר"א "ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדרַ "ַהָּפסּוק 

('פתחי שערים' ֶחֶבר זצ"ל  ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרי"א " הּוא ּכֹוָכָבא ְּדָׁשִביט, ְוהּוא ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד.ְוָקם ֵׁשֶבט"

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְרֶאה ַהִּזיִקין ָּבעֹוָלם ֶׁשהּוא ּכֹוָכָבא ְּדָׁשִביט ָאז נֹוַדע ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש אֹות ָוֶפֶלא  פנימיות וחיצוניות כא)

ֶרה ִהְתַחְּדׁשּות ָּבעֹוָלם ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַּבָּׁשַמִים ְּבסֹוד ִחּדּוׁש ְּבַהְנָהָגה ֶעְליֹוָנה ְלִפי ַהְּזַמן ַהָּצִרי ְלֶזה, ָלֵכן מוֹ 

 ַהִּטְבִעִּיים, ּוֶבֱאֶמת הּוא ִמִּפְלֵאי ְוִסְתֵרי ַהַהְׁשָּגָחה. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט

ְורֹוִאים ֶׁשָּכל  ִרין ֶׁשְּבתֹו ַהַחְׁשַמ"ל.ִמִּיְׂשָרֵאל" ֶׁשהּוא ּכֹוָכָבא ְּדָׁשִביט הנ"ל, ְוהּוא ְּבסֹוד ִּגּלּוי ש"ע ְנהוֹ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ּכֹוְכָבא ָׁשִביט הּוא ִגּלּוי ש"ע ְנהֹוִרין ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהַּמָּזל ְוַהָּממֹון, ְוֵכן " ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדרַ "ַהּסֹוד ֶׁשל 

שנים היתה לפני שהקימו את ארה"ב והיה  246פעם הקודמת לפני וכן ה ש"ע.ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּדַר ְוָקם"  וכןש"ע, 

  שינוי גדול במזלות העולם במערכת הממון שתלויה בש"ע נהורין.

מֹון, ֵּכיָון ֶׁשַרְגַלִים ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהּמָ  ְּדִריַכת ָהֶרֶגל,ְמַרֵּמז ַעל  "ָּדַר ּכֹוָכב"ֶׁשל ָמִׁשיַח, וְ  ַרְגַלִייםְּתלּוָיה ּבָ  הּלָ אֻ ּגְ הַ 

"ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם", ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם  (סנהדרין קי.)ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא

 ׁשֹוֵלט ּוָבֶהם לֹו, ִנְמָׁשִכים ּוַבָּוא"ו ִיַׁשי, ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים כט:) (בראשית . ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהרֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו

 ַהֵּמָאה ְּדַבַעל ַּבֹּכל. ׁשֹוֵלט הּוא ֶזה ּוְבֹכחַ  ו' ָהאֹות ֶּדֶר ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיעַ  ֶׁשַהָּמִׁשיחַ  רֹוִאים .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ַּבֹּכל,

ַּכָּידּוַע ֶׁשה' ָּבָרא ִּבְבִריַאת  ַמָּזל,ְמַסֵּמל  ּכֹוָכב, ִּכי ְמַרֵּמז ַעל ְּדִריַכת ַהַּמָּזל "ָּדַר ּכֹוָכב"ְוֵכן  ַהֵּדָעה. ַּבַעל הּוא

 ִיְדרֹוֶׁשַהַּמָּזל  "ָּדַר ּכֹוָכב", ּוְׁשֵניֶהם ַמְׁשִּפיִעים ַיַחד. ְוֶזה ֹעֶמק הַ ַּמָּזלֹותַיַחד ִעם הַ  ּכֹוָכִביםָהעֹוָלם ֶאת הַ 

ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון"  ֵמָעָפר ָּדל"ֵמִקים  (ש"א ב, ח)ְוֵכן ַהָּכתּוב  ִדְבֵרי ַהֹּזַהר.ָּבַרְגַלִים ְלַמָּטה ַמָּטה ְּבֹכַח ַהָּממֹון ּכְ 

ְמַרֵּמז ַעל ָּדִוד  ְמָאָּדִמיםְביֹון". ואֶ ִרים יָ ַאְׁשֹּפת מֵ ל ּדָ ָעָפר מֵ ִקים מֵ ר"ת " ְמָאָּדִמי"ם. וכן ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַּגְלַּגל ֹחֵזר  ְוֵכן אֹוִתּיֹות. ג' ְּבִדּלּוג ֹו"חִׁשימְ  ֶרןקֶ  "ְוָיֵרם י) ב, (ש"א ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ֶקַמ"ח ְוֵכן .ַאְדמֹוִניְקָרא ַהֶּמֶל ֶׁשּנִ 

ְמָׁשַכת ָהַרְגַלִים, ָאז ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּים ַהָּגלּות ְּבהַ  (פקודי רנח.) ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְוֵכן ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד, ְּבִגיַמְטִרָּיאָּבֹעָלם 

   ."ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַבּיֹום ַההּוא"

  

  .החָ מְ ׂשִ ין ּבְ ּבִ ְר מַ ָיִמים,  "ןמָ חְ נַ ַאֲחֵרי  רדָ ס אֲ נַ כְ ּנִ ּׁשֶ מִ 
ַעד ֹראׁש ה ֹראׁש ַהָּׁשנָ הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ַרִּבי ַנְחָמן ְלֹחֶדׁש ֲאָדר, ִּכי ִמְסַּפר ַהָּיִמים מֵ מ שמעתי

 ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר, ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִׂשְמָחהְוַכָּידּוַע ֶׁשָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן ִנְקָרא  ַנְחָמ"ןעֹוֶלה ְּבִדּיּוק ְּכִמְנַין  ֲאָדר ֹחֶדׁש

י ֶׁשְּנָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן ְלֹמֶׁשה , ֶׁשִהיא ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן ּוְכפִ ַמְרִּבין ְּבִׂשְמָחהָיִמים,  ַנְחָמ"ןַאֲחֵרי 

ת ֹמֶׁשה, ֶׁשִּנְקַּבר ְּבֹחֶדׁש ַרֵּבינּו ֶׁשּנֹוַלד ְוִנְפַטר ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר, ּוִּבְפָרט ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְמקֹום ְקבּוַרת ַרִּבי ַנְחָמן ִלְמקֹום ְקבּורַ 

, ְוָאַמר ַעל ֶנַצחְּבִגיַמְטִרָּיא  ַנְחָמןן ְועֹוג, ּוֹמֶׁשה ַגם ָּכַבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג. ְוֵכן ַרִּבי ֲאָדר ְּבַהר ָהִעְבִרים ְּבֶאֶרץ ִסיחוֹ 

  ִריַז"ל. ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ְסִפיַרת ַהֶּנַצח, ִנַּצְחִּתי ַוֲאַנֵּצַח, ּופּוִרים הּוא סֹוד ֶׁשל ְסִפיַרת ַהֶּנַצח ְּבִכְתֵבי ָהאֲ 

ָידּוַע ִעְנַין ָהִעּגּוִלים, ֶׁשָּכל ָהִעּגּוִלים ְמַסְּבִבין ּוְמַעְּגִלין ְסִביב (חכמה ובינה מז) מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּכֹוְכֵבי אֹור'  ְוֵכן

ַלְּסִפיָרה ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז, ְוַהֶּמְרָּכז ֶׁשִּבְסִפיַרת ָהֹעֶמר הּוא ַהְּסִפיָרה ֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח ֶׁשִהיא ְמִאיָרה ְּביֹום כ"ה 

ל ַל"ג ְוִהֵּנה ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר יֹום ִהְסַּתְּלקּות ַרְׁשִּב"י ַז"ל ְמִאיָרה ַהְּסִפיָרה הֹוד ֶׁשְּבהֹוד ְוָהֵבן ִּכי ְּביֹום ֶׁשחָ 



יט 

, יֹום ִהְסַּתְּלקּות ָּבֹעֶמר ִהְסַּתְּלקּות ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ַז"ל, ָיחּול ְלעֹוָלם יֹום ֵׁשִני ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות

א ֶנַצח ְוֵכן ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְחָמן זללה"ה ֲאֶׁשר ִמָּדתֹו ֶנַצח ַּכָּידּוַע ִמְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ּוְׁשמֹו ְּבִגיַמְטִרּיָ 

ַהִּסיָמן ֶּפֶל"ג, ּוְמֹבָאר ִּבְכָתִבים  ּפּוִרים ֶׁשָעַבר הּוא ַּגם ֵּכן ְּביֹום ֶׁשָחל ַל"ג ָּבֹעֶמר ַּכֲאֶׁשר ָנְתנּו ַהַּקְדמֹוִנים

ְּדֹחל  'ִּדיֵמי ֲחנָֻּכה ֶנֶגד הֹוד ִויֵמי ּפּוִרים ֶנֶגד ֶנַצח ּוְכמֹו ֵכן ַל"ג ָּבֹעֶמר הּוא ָּתִמיד ְּביֹום ַח"י ִאָּיר, ְויֹום ב

ָרה ְּביֹום ַׁשָּבת ָאז ִהיא ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ִליֵמי ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ַּגם ֵּכן ְּביֹום ַח"י ִּתְׁשֵרי, ּוְכֶׁשָחל יֹום כ"ה ַּבְּסִפי

ַּגם ַהְּסִפיָרה ַּגם ַלַּׁשָּבתֹות ְלָפָניו ָׁשלׁש ַׁשָּבתֹות, ּוְלַאֲחָריו ָׁשלׁש ַׁשָּבתֹות ִּכי ָּכל ַהְּסִפירֹות, ּוְבתֹוָכם 

י ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ַז"ל, ְמַסְּבִבין ּוְמַעְּגִלין ְסִביב ַהְּסִפיָרה הֹוד ֶׁשְּבהֹוד ֶׁשְּמִאיָרה ְּביֹום ִהְסַּתְּלקּות ַרּבִ 

  ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ֶׁשִהיא ֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח ֲאֶׁשר ִהיא ִמָּדתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש זללה"ה.

ְוָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהִּׁשיָרה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ַעל  ֵמֹראׁש ֲאָמָנה". ִרי"ָּתׁשּוִנְרָמז ַּבָּכתּוב  אּוַמןַהָּׁשָנה ּבְ  ִּתְׁשֵרי ֹראׁש ְוֵכן

ּוָבֶזה ִיְתָּבֵאר "ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה"  ('ווי העמודים' כז)ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה עֹוד קֹוֶדם ֶׁשְּתֵהא, ַּכּמּוָבא ַּב'של"ה' 

ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְּדַהְיינּו ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשִּיְתַּבְּׂשרּו ֲעֵליֶהם ַיְקִּדימּו ְלׁשֹוֵרר ִמָּיד ֲעִתיִדין ֶׁשֹּיאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִׁשיָרה 

ר קֹוֶדם ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּדָבר, ְוֶזהּו ַעל ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְוֶזהּו "ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה" ְּכלֹוַמר ַּתְתִחיל ְלׁשֹורֵ 

"ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה" ְּבַקְּבִצי ֶאת ִנָּדַחִי  (שה"ש ד, ח)ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י  ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה.ֵמֹראׁש ְּדַהְיינּו ִמֹּקֶדם 

ִי ָּבר, ּוַמָּסעֹותַ ִּתְסַּתְּכִלי ְוִתְתּבֹוְנִני ַמה ְּׂשַכר ְּפֻעָּלֵת ֵמֵראִׁשית ָהֱאמּוָנה, ֶׁשֶהֱאַמְנְּת ִּבי ֶלְכֵּת ַאֲחָרי ַּבִּמדְ 

ת ִנְקָּבצֹות ַוֲחִנּיֹוַתִי ַעל ִּפי, ּוִביָאֵת ְלֹראׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ֶׁשָהיּו ְמעֹונֹות ֲאָריֹות ִסיחֹון ְועֹוג, ּוְכֶׁשָּגֻלּיוֹ 

ֵמִחים ְואֹוְמִרים ּוַמִּגיעֹות ָׁשם ֵהם צֹוִפים ִמָּׁשם ְורֹוִאין ְּגבּול ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִויָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְׂש 

ְוֵכן ָהִרים ֵאּלּו ֶׁשל ִסיחֹון ְועֹוג ֶׁשָּׁשם ַהר ָּבָׁשן  הֹוָדָיה ְלָכ ֶנֱאָמר "ָּתׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ֵמֹראׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון".

ר"ת ַהִּפְתָּגם ֶׁשל  ָאִׁשי"ב""ִמָּבָׁשן  ם סח, כג)(תהילי, ְוֵכן ַהָּכתּוב ָּבָׁש"ןְמָחה ר"ת ִׂש ן ּבֶ ְחָמן נַ ְוַהר ֶחְרמֹון, ְקׁשּוִרים ְלַרִּבי 

"ִמָּבָׁשן  (גיטין נז:)א עֹוָלם. וכפי שמצינו שהפסוק מדבר על הגאולה, כמובא ַּבְּגָמרָ ּבָ אּוׁש יֵ ּום ׁשין אֵ ַרִּבי ַנְחָמן, 

ִלָּפה ֶׁשּיֹוְנִקים ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִּדקְ  ֲאָריֹותְורֹוִאים ֶׁשָּבָׁשן ֵהם  ָאִׁשיב", ִמֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריֹות ָאִׁשיב.

 ִּכְסֵל"ו. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֵמַהְּקֻדָּׁשהַוה' ָיִׁשיב ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵהם ָּגְנבּו  .ַאְרֵיהֶׁשִּנְמְׁשלּו לְ 

ִעי ָעֵרי ֶאְדרֶ וְ  ַסְלָכה"ֹּכל ָעֵרי ַהִּמיֹׁשר ְוָכל ַהִּגְלָעד ְוָכל ַהָּבָׁשן ַעד  (דברים ג, י)עֹוג ַּבָּפסּוק, ִנְרָמִזים ְּבָעֵרי  ֲאָד"רְוֹחֶדׁש 

  ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן". 

ִהיא ִּבְבִחיַנת ְמַסֶּפֶרת ַמֲעִׂשּיֹות ְּבַצד ַמֲעִׂשּיֹות ְלִהָּלֵחם ִּבְקִלַּפת ֲעָמֵלק ׁשֶ  ִסּפּוֵריֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶׁשַרִּבי ַנְחָמן ִחֵּבר ֵסֶפר  ְוֵכן

(אסתר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו".  ַסֵּפר"ַויְ  (אסתר ה, יא)ִסּפּוִרים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ַסֵּפרַהְּקִלָּפה. ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָהָמן ָהָיה מְ 

, ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְוֶהָאַרת ּפּוִרים ּפּוִריםִנְרָמז ְּבסִ  ִריםּפּו. ְוֵכן " ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו"ַסֵּפר"ַויְ  ו, יג)

, ֵּכיָון ִסּפּורהּוא ִמְּלׁשֹון  ַסָּפרוְ  .(מגילה טז.) צּום, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָראַקְר ֶׁשל ְּכַפר  ַסָּפרְוֵכן ָהָמן ָהָיה . ִסּפּורִהְׁשַּתְלְׁשָלה ּבְ 

ָהָיה ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַהְּׂשָערֹות, ִּבְבִחיַנת ְמַסֵּפר ִסּפּור ֶׁשְּמַצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ְלִסּפּור. ְוֵכן ַהִּניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ׁשֶ  ֶׁשהּוא חֹוֵת

ן ְחמָ ְוֵכן ְּבַרִּבי נַ  .ִסּפּוִרים רַסּפֵ ּומְ  ינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבןְּבָהָמן ְוָיָצא ִמְּבֵני ָּבָניו, ָהָיה ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשיַלת ֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ּתִ 

  . ָהָמןֶׁשל  ֹּק"רְּכֶנֶגד הַ  ֹח"םֵיׁש אֹוִתּיֹות 

ֶקת ֶנֶגד ֹמֶשה, ְוִנְדַּבק ִּבְקִלַּפת ֹקרַ ַהג"ר ִׁשְמעֹון יו"ט ַׁשִּפיָרא שליט"א ֶׁשַּגם  יףסִ הוֹ וְ  ח ִסֵּפר ִסּפּוִרים ְּכֶׁשָּיָצא ְלַמְח

"ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה". ִהְתִחיל לֹוַמר ֵליָצנּות,  (תהילים א), ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ַהֵּליָצנּות ֶׁשל ָהָמן



כ 

ָתה ְואֹוֵמר ָלֶהן, ַאְלָמָנה ַאַחת ָהְיָתה ִּבְׁשכּוָנִתי ְוִעָּמּה ְׁשֵּתי ְנָערֹות ְיתֹומֹות ְוָהְיָתה ָלּה ָׂשֶדה ַאַחת. ָּבא

א ִתְזַרע  ַלֲחֹרש ָאַמר ָלּה א ַתֲחרׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחָּדו". ָּבאָתה ִלְזֹרַע ָאַמר ָלּה ֹמֶשה, "ָׂשְד  ֹמֶשה, "

ר ִּכְלָאִים". ָּבאָתה ִלְקֹצר ְוַלֲעׂשֹות ֲעֵרָמה, ָאַמר ָלּה, ַהִּניִחי ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה. ָּבאָתה ַלֲעׂשֹות ֹּגֶרן, ָאמַ 

ה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ִהְצִּדיָקה ָעֶליָה ֶאת ַהִּדין ְוָנְתָנה לֹו. ֶמה ָלּה, ְּתִני ְּתרּומָ 

ָּיְלדּו, ָּבא ָעְׂשָתה, ָמְכָרה ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוָלְקָחה ְׁשֵני ִּכְבׂשֹות ִלְלֹּבש ִמִּגּזֹוֵתיֶהן ְוֵליָהנֹות ִמֵּפירֹוֵתיֶהן. ֵּכיָון ׁשֶ 

ְוֵכן ָידּוַע ֶׁשַרִּבי ַנְחָמן ָעַבד ֹרן ְוָאַמר ָלּה, ְּתִני ִלי ֶאת ַהְּבכֹורֹות ְוכּו' ִהִּניָחּה ּבֹוָכה, ִהיא ּוְׁשֵּתי ְּבנֹוֶתיָה. ַאהֲ 

. ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ִּדְקִלָּפהִּבְמיָֻחד ַעל ַהִּׂשְמָחה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ַוֲעבֹוָדה זֹו ַמְכִניָעה ֶאת ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ֶׁשִהיא ַהֵּליָצנּות 

ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשַנת  2571. הּוא ַהָּפסּוק "ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל ַהּטֹוב" (דברים כו, יא)ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוק 

ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים,  ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנהים ְּכֶנֶגד ְּפסּוקִ  6000ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִנְפַטר ַרִּבי ַנְחָמן, ְוֵיׁש ַּבּתֹוָרה ָקרֹוב לְ  2571

  ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲעֵׂשה ּתֹוָרה' ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א.

ְחָמן ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי נַ  (סימן רט"ו)ְּבֵסֶפר 'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה' ֵמַרִּבי ַנְחָמן ִמְטׁשֶהעִרין זצ"ל  מּוָבא

ְּכֵדי  "מּול ֵּבית ְּפעֹור" ִמְּבֶרְסַלב זצ"ל. ֶׁשִּקְברֹו ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן ְּבאּוַמן הּוא ְּבִחיַנת ִקְברֹו ֶׁשל ֹמֶשה ַרֵּבינּו, ִּכי ֹמֶשה ִנְקַּבר

ְחָמן ָרַמז ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּקֵבר ְּבאּוַמן, ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְלַבֵּטל ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּבְפעֹור ֶׁשּיֹוְנִקים ֵמָהָאחֹור ִּדְקֻדָּׁשה, ְוֵכן ַרִּבי נַ 

 ֵיׁש , ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְנָׁשמֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת סּוְסִפיָתא ִּדְדָהָבא [ְּפֹסֶלת ַהָּזָהב] ֶאִּפיקֹוְרִסים ְוכּו', ַא"מּול ֵּבית ְּפעֹור"

ֵכן ִצֵּין ַרִּבי ַנְחָמן ֶׁשאּוַמן ִהיא ַהְּגבּול ֶׁשֵּבין ְׁשַמד ְלָרצֹון, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ִּכי ִמְסַּפר ָּבֶהם ֲעַדִין ֵאיֶזה טֹוב ְוכּו'. ְולָ 

ֹחָלל ּוְבִגיַנ ִאְּתַמר 'ְוהּוא מְ , ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבֹּזַהר ַעל ְקבּוַרת ֹמֶשה, ָרצֹו"ןְלִמְסַּפר  ְׁשַמ"דעֹוֵמד ֵּבין ִמְסַּפר  ֹמֶש"ה

תֹו ִנְרָּפא ִמְּפָׁשֵענּו' ִאיְתֲעִביַדת חֹול ְּבִגין חֹוָבה ּוֶפַׁשע ְּדִיְׂשָרֵאל ִּבְקבּוָרה ִּדיָל ְוכּו', ְוַהאי ִאיהּו 'ּוַבֲחֻברָ 

ָאֶרץ ִּבְמקֹום ַהֻּטְמָאה ְּבאּוַמן, ְוֵכן ִנְקַּבר ַרִּבי ַנְחָמן ְּבחּוץ לָ ָלנּו' ַּבֲחבּוָרא ְּדִאְתַחִּביר ִעָּמָנא ְּבָגלּוָתא ִנְרָּפא ָלנּו. 

ֶׁשאּוַמן ְקׁשּוָרה ִעם ְנֻקַּדת ָהָאחֹור ֶׁשִהיא ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְוַאף הּוא 'ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו' ְוֹזאת ְּכֵדי ַלֲעֹמד ְּבֶפֶרץ ַהְּׁשַמד. 

א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק",ֶׁשָאַמר ֹמֶשה ַעל ַעְצמֹו  . ְוַהָּפסּוקְּפעֹורֶׁשּיֹוֵנק ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְּבסֹוד ֵּבית ֹעֶרף הָ   "ַּכֲאֶׁשר ִיֹּשָ

ַרִּבי ַנְחָמן ְּכִדְלֵעיל.  ִמּׁשּום ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ְּבסֹוד ְקבּוָרתֹו ֶאת ָהְרָׁשִעים ַהּיֹוְנִקים ֵמַהְּקֻדָּׁשה מּול ֵּבית ְּפעֹור, ְמַרֵּמז ַּגם ַעל

"ִּכי ֹצֲרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר  (במדבר כה, יח)ָהָיה ָקׁשּור ִלְפעֹור, ַּכָּכתּוב  יִזְמִרי ְוָכְזּבִ ְוֵכן ַמֲעֵׂשה 

ְקׁשּוִרים ַלָּים  י ְוָכְזִּביִּזְמִר ". ּוֵבַאְרנּו ׁשֶ ְּפעֹורְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת ְנִׂשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר  ְּפעֹור

ֵחְטא ֹמֶשה ֶׁשָּגַרם ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל . ְוֵכן ִאי ָקִריםְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות  ְּפעֹורַהָּׁשחֹור ְוֵאזֹור אּוַמן ְוָקִרים. ְוֵכן 

. ַרִּבי ַנְחָמןְּבִגיַמְטִרָּיא . ְור"ת אּוַמ"ןִציא ָלֶכם ָמִים" ס"ת ַהֶּסַלע ַהֶּזה נוֹ  ןֲהמִ  םַהֹּמִריא נָ  ּו"ִׁשְמע(במדבר כ, י) ְלִמיָתתֹו, 

"ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי  (דברים ג, כו) ַהָּכתּוב. ְוֵכן ַהֹּמִרים"ָנא  "ִׁשְמעּו ,ֵמרֹוןַּבר יֹוַחאי ֶׁשָּקבּור ּבְ ִׁשְמעֹון ּוְמַרֵּמז ַּגם ַעל ַרִּבי 

ָיה ֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן הֹוָצַאת ַהַּמִים ֵמַהֶּסַלע ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמִים ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהַּנַחל ֹנֵבַע ְמַרֵּמז ֶׁשַהֵחְטא הָ ְלַמַעְנֶכם" 

  ְמקֹור ָחְכָמה ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן.

  

  
  
  
  



כא 

  
  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.

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

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

חכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות מ האם
לקב"ה 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  היכן
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר  שהיטלר

  הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?

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

עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע 
  ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?

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

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל

ם 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
 עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ִׁש ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ  עֹוְסִקים

 תים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ְׁש מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ 
  .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ן מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ 
ים יִׁש 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 ּתלּוּגָ הַ 

  .ל ּכָ ם עַ תָ אוֹ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול,  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו

ההשפעות,  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", והערה ליושבי תבל, 
, ירצה על "ומכר מאחוזתו. "ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

ו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי המשכן משכן העדות אשר בעונותינ
יגאל ה'  בזהגאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' 
  .עלבון הבית העלוב

  
השפעה על רבים, יתקן אצלו  הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו מסקנת

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 

   י יכלתו.במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפ



כב 

  

  מדור גלגלים בתורה
  תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א

  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  

  מגילת אסתר, ויבוא עמלק, אשר יצר
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

  ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל: הידיעות

בנודע ביהודה [קמא תשובה מ"א ד"ה ואם כל הציבור] דן שצריך להקדים מצוה מדברי קבלה (= מתקנת  א.

הנביאים ומפורשת בנ"ך) לפני מצוה דרבנן אע"ג שהדרבנן תדירה יותר. [ובכ"ז מסיק שם שקריאת המגילה בלילה 

הפוסקים שבלילה אין חיוב המגילה אלא דרבנן גרידא]. ובמשברי ים תתאחר לברכת הלבנה, מפני שסובר כסיעת 

ח"ז על כללי המצוות סי' ב' אות ה' הארכנו בדעתו (עקב מה שכתב במקומות אחרים שתדיר דרבנן כנגד 

שתדירה פחות הוי כתדיר נגד מקודש), ועכ"פ לשיטתו שם את קריאת המגילה בבוקר [וכן שאר המצוות  רייתאדאו

צריך להקדים לתדיר דרבנן כגון ברכת אשר יצר. וגלגלנו מיוסד לשיטתו. (דהארכנו שם שדעת  של פורים

  הראשונים ורוב האחרונים דהתדיר דרבנן קיים לדאו').

הערתי עליו אמאי מקדימים קריאת ויבוא עמלק שהיא דרבנן גרידא, לפני קריאת המגילה שהיא מדברי קבלה  ב.

  ם משום איזה טעם.כך עושי וף כל סוףבבוקר. אבל ס

  ברכת אשר יצר (וכן כל מצוה דרבנן כיו"ב) צ"ל לפני קריאת ויבוא עמלק, מפני תדירותה. ג.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  קריאת המגילה בבוקר 

 [יסוד א'] דע ביהודה'נו'קודמת לאשר יצר ל

אשר יצר
קודמת
לויבוא
עמלק
[יסוד ג']

  

  

  

  ג' מצוות:בבוקר מי שלפניו בפורים 

, מגילת אסתר, )ויבוא עמלקקריאת התורה (

  את מה יקדים? אשר יצר.

 

  
  

  קריאת ויבוא עמלק מקדימים 
  סוד ב']לקריאת המגילה [י

  
  
  
  

והגלגל 
חוזר 

 חלילה
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כג 

  

  הערה:
והמגילה  ריאת התורהבאופן שרק אדם אחד מהציבור נתחייב בברכת אשר יצר, אין זו סיבה שיתאחרו כולם עם ק

או מגילה בציבור, פשיטא שיתאחר עם  ריאת התורהכעת עי"ז יפסיד קעבורו. ואם הם מתחילים לקרוא ואם יברך 

האשר יצר (אפי' אם מעיקר הדין צריך להקדימנה) כדי שלא יפסיד [וכך הוא להדיא בנוב"י לגבי ברכת הלבנה]. 

ו בטרם יתחילו לקרוא בתורה, א נו שהאשר יצר קודם) לברך אשר יצרונוכל לצייר באופן שיצליח (אם נכריע בגלגל

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.

ועיין בשו"ע ס"ס  אלא דיש לדון בענין נוסף, דילמא אם נכריע להתאחר באש"י עד לאחר המגילה כבר יעבור זמנה.

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 

  ט ע"י טענה זו וגלגלנו קיים לשיטתו.מצוה חיובית, שהרי הנוב"י דן להקדים ברכת הלבנה למגילה ולא פש

  
  

  פרשת זכור, פרשת השבוע, אשר יצר
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

  
  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

שפחות  רייתא. בס' משברי ים על כללי המצוות סי' ב' הארכנו בנידון מצוה דרבנן תדירה טפי כנגד מצוה דאוא

מה מגדולי האחרונים אשונים ורוב האחרונים מתבאר שהדרבנן התדירה תיקדם, אבל כתדירה. והבאנו שמהר

  תיקדם. וגלגלנו לפי שיטתם. סוברים שהדאורייתא

עוררנו שם בסוף הסימן (עמ' קי"ב) להקשות על אחרונים אלו, ממה שקוראים פר' זכור שהיא מצוה דאוריתא  ב.

וכח אדרבה שתדיר דרבנן טושו"ע] שהיא תקנה דרבנן, וא"כ מאחרי פרשת השבוע [כמו שכתבו במפורש הרמב"ם ו

שתדירה פחות. והבאנו ששו"מ בעמק סוכות (רמ"ב לוריא זצ"ל אב"ד סייני) שהקשה כך. אמנם  קדים לדאורייתא

  למעשה ודאי שצריך לקרוא בסדר זה.

כת אשר יצר נחשבת תדירה ), ולכן בר25. ציירנו את גלגלנו לפי השיטה שמצוי יש לו מעלת תדיר (עי"ש הערה ג

  מב' קריאות אלו. ואפשר לצייר עם דוגמאות נוספות כיו"ב.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



כד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  זהשי"תבע
  אנו שמחים להודיע על 

  סוד החשמלקו טלפון של 
  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 

  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801
  3ואחריו הקש  1עורים בעניני הגאולה הקש למאגר שי

  להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>  3 >  1 >  025805801  
  קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503 
  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

  
  קריאת פר' זכור שהיא מהתורה 

 צריכה ליקדום לאשר יצר לשיטה זו [יסוד א']

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

  

 ,בשבת זכור לפני קריאת השביעי בפר' השבוע

הופיעה מצוה שלישית שהיא מדרבנן והיא תדירה 

  יהן (כגון ברכת אשר יצר).יותר משת

  את מה יקדים?

  

  

  

  
  

  [יסוד ג']שת השבועאשר יצר צריכה ליקדום לפר

  

  
  

  וחוזר 
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 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ
  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

fish@neto.net.il  :3109982305טל 
גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך  ל שירות מייל בלבד ללאגדולי ישראל שליט"א אנו מנויים עלפי הוראת 

  15326537343או בפקס  מייל חוזר בלבד

  כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת 
http://beta.hebrewbooks.org/53606  

  
  כי לה' המלוכה קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת
www.sod1820.org/sod.pdf  

  
  תשע"ג - לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 

http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722 
  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל

gen.co.il/?CategoryID=1890http://shtay&ArticleID=12030&Page=1  
  תשע"ה ישור להורדת עלוני סוד החשמלק

egoryID=1890http://shtaygen.co.il/?Cat&ArticleID=12834&Page=1  

  קישור לארכיון השיעורים והעלונים
om/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edithttps://docs.google.c  

  סירטונים 400סוד החשמל 
XOPxMOg0L8LFD-www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UThttps://  

  סירטונים 37סידור הרש''ש 
VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM  

  
  שיעורים בקבר דוד המלך: שניםלעשרים וקישורים 

www.sod1820.org/f/k1.mp4  
sod1820.org/f/k2.mp4www.  

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  

od1820.org/f/k9.mp4www.s  
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 

4www.sod1820.org/f/k19.mp  
www.sod1820.org/f/k20.mp4  
www.sod1820.org/f/k21.mp4  
www.sod1820.org/f/k22.mp4 

  
  
 
 


