
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[ע   '' תשפוריםגליון 

אים  ִרּוּפ ָּי ִר ְט יַמ ִג י  ְּב   ּכּוִׁש

ְּבפּוִרים ֵיׁש  ֶׁש)שלא' ב ע"פורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ִּדְבפּוִרים ִמְתַּגָּלה . ט"ֶהָאָרה יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ֵמֶהָאַרת ַׁשָּבת ְויו

ר ֶדֵּסא ַּבלְֹו, תכּוְלַּמר ַלָׁש ָי ְלַמָּטה ְלָהִאירתֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא ֶׁשּיֹוֶרֶד

, אָּמִאא ְלָּבַאֵמת ירֹוִפְּסת ַהלּוְׁשְלַּתְׁש ִהְךֶרת ֶּדֶדֶרה יֹוָעָּפְׁשַהַהיל ֶׁשִגָרָה

 ֶׁשּפּוִרים ֵיׁש ּבֹו ַמֲעָלה ַעל רֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו .תכּוְלַּמא ַל"זִמּו, א"זא ְלָּמִאֵמּו

ְּדַבַּׁשָּבת ַהְּקֻדָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ַרק ְלִפי ִּגְדֵרי ַׁשָּבת ִּבְדָבִרים ֶׁשֻּמָּתר , ַהַּׁשָּבת

ַהְּקֻדָּׁשה ,  ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבאהֶׁשְּמִאיָרְּכם ְוִאּלּו ְּבפּוִרי, ַלֲעׂשֹוָתם ְּבַׁשָּבת

ֲאִפּלּו ַּבְּדָבִרים ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלִהְתַעֵּסק , חֹוֶדֶרת ְלָכל ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי

ְּבפּוִרים . 'ְּכגֹון ִעְנְיֵני ָממֹונֹות ְוכּו, ְולֹא ָחָלה ֲעֵליֶהם ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת, ָּבֶהם

  ו "א ָו"ֵּפ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ם"ּפּוִריְוֵכן . ֲעֵליֶהם ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבתָחָלה ַּגם 

  .ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ם"ד ֵמ"ׁש יֹו"ֵרי  

ל  ָחּפּוִריםם  ִאא ְּדָלֵכן"מֶׁשה ַׁשץ ְׁשִליָט'  רַהְמֻקָּבל ג"ָהרה

 ּפּוִריםים ִׂשעֹוְו'  אְליֹום ּפּוִרים תְסֻעַּדת ים ֶאִחֹוּדְּבַׁשָּבת 

 ְלָהִאיר הָּטַמר ְלָאְׁש ִנֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבאל ר ֶׁשאֹו ָהּפּוִריםְבִּד. ְּמֻׁשָּלׁשַה

ֵּיׁש ה ֶׁשֶזְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ׁשֹוָרה ֶּדֶרְך  ְבַׁשָּבתּו ,ְלַאַחר ַהְּנִסיָרהת כּוְלַּמַּב

ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת עֹוֶלה יו ָלה ָעָרֹוּׁש ֶׁשהן ַמֹוּתְחַּתם ַהָלעֹוָה ְוֲעִלַּית ָהעֹוָלמֹות

ּוִמֵּמיָלא  ֹוּתה ִאֶל עֹוּפּוִריםל ר ֶׁשאֹום ָהַג, הֶלא עֹוהּור ֶׁשַחַאְלּו, ְלַמְעָלה

  ה ת ֶזים ֶאִחן דֹוֵכָל .ְּבַׁשָּבתה ָּטה ַמָּטַמיר ְלִא ָיּפּוִריםל ר ֶׁשאֹוָהֶׁשלֹא ַׁשָּיְך 

  .ֵקי ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמיִעְמיר ְּבִאָּיל ֶׁשם חֹויֹוְל  

ַחָּיב ֱאיִניׁש  )שלב' ב ע"פורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 ְךְלַבּסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ַעד ֶׁשּלֹא ֵיַדע ֵּבין ָארּור ַהָּמן ְלָברּו

 ְקֻדָּׁשה  ַהְּקִלָּפה ֵיׁש ִניצֹוץ ֶׁשלְךַהַּכָּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ּתֹו, ָמְרֳּדַכי

 ָהָמן ְך לֹוַמר ָּברּוְך ְוָלֵכן ָצִרי,ַהֵּמִאיר ְּבתֹוָכּה ּוְמַחֶּיה אֹוָתּה

 )רעח' פורים ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן' רֶפּוְבֵס.  ֶאל ַהִּניצֹוץ ַההּוא אֹורְךְלַהְמִׁשי

ֻיָחד ל ֶׁשַהֵּבאּור הּוא ֶׁשְּבפּוִרים ֵיׁש ּכַֹח ְמ"א ֶאְרַלְנֶּגר ַזַּצ"ֵמִביא ֵמָהרח

 ' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ֵמִאיָדְך ְּבַׁשָּבת מּוָבא ְּב. ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ִמּתֹוְך ַהְּקִלָּפה

ַטַעם ִאּסּור ָּכל ַהְּמָלאכֹות ְּביֹום ַהַּׁשָּבת  )מאר' בהר ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ּבֹוְרִרין ְוֶזה סֹוד ַהַּטַעם ֶׁשֵאין ' ִּכי ֵאין ׁשּום ֵּברּור ְּבַׁשָּבת ְוכּו' ְוכּו

רֹוִאים ֶׁשְּבַׁשָּבת ֵאין ֵּברּור .  ְּפסֶֹלת ְּביֹום ַהַּׁשָּבתְךאֶֹכל ִמּתֹו

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ְּדֵברּור ַהִּניצֹוצֹות ָּכרּוְך ְּבִחּלּול ַׁשָּבת, ִניצֹוצֹות

ַּׁשָּבת ֵאיָנּה ְּדַהִּניצֹוצֹות ִנְמָצִאים ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ְּבָמקֹום ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַה

ָלֵכן הּוא ְזַמן , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבפּוִרים ַהְּקֻדָּׁשה חֹוֶדֶרת ְלָכל ָמקֹום. חֹוֶדֶרת

  .ְּדָכל ִעְנַין ַהְּמָלאָכה ָנַפל ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות. ְמֻסָּגל ְּביֹוֵתר ְלֵברּור ִניצֹוצֹות

 ְמָלאָכה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמןֶׁש' ת ָהָרעּפּוִרים ְמִחַּי'ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוַרק ְּבפּוִרים ָהאֹור ִמְתַּגֵּבר ַעל ָהָמן ְוחֹוֵדר ַּגם ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות 

ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ֵאין ָהאֹור ִנְכָנס ִלְמקֹום . ֶׁשל ָהָמן ִלְמקֹום ַהְּמָלאָכה

ְוֵכן . ְמקֹום ַהְּקִלָּפה ּוְמַחֵּלל ַׁשָּבתּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְמָלאָכה יֹוֵצא ִל, ַהְּמָלאָכה

 ,ּפּוִרים ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים" )יב, בראשית כח(ַהָּכתּוב 

ן ל ֵּכַע ")כו, אסתר ט(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.ִּדְבפּוִרים ַמֲעִלים ַהּכֹל ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים

  ים ִרּול ּפר ֶׁשאֹוָהז ֶׁשֵּמַר ְל,ה"ָּפִלְק ת"ר" יםִרּופה ֶּלֵאָהים ִמָּיַל אּוְרָק

  .םָת אֹוׁשֵּדַקְמת ּוֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִער ְלֵדחֹו  

ִאם ָּכל ַהּמֹוֲעִדים ִיְהיּו  )א"התודעה פי' בס' ע(ַּבִּמְדָרׁש 

 ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו .ֲחֻנָּכה ּופּוִרים לֹא ִנְבָטִלים, ְּבֵטִלים

ִּתְׁשֶרה ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַעל ָּכל ָהִעְנָיִנים , בֹא יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבתְּדֶלָעִתיד ָל

 ,"ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ְּכמֹו ְּבפּוִרים

ָּכה ְוֵכן ֲחֻנ. ְהֶיה ִּבְבִחיַנת ּפּוִריםִּת ְּדָכל ַהָּׁשָנה ,ָלֵכן ּפּוִרים לֹא ִיְתַּבֵּטל

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְׁשָאר ַהּמֹוֲעִדים . ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה לֹא ִיְתַּבֵּטל

  ַהְינּו ָהאֹור ֶׁשָּלֶהם ָיִאיר . ֶׁשְּקֻדָּׁשָתם ְּבַדְרָּגה ְנמּוָכה יֹוֵתר ִיְהיּו ְּבֵטִלים

  . ֲאָבל לֹא ֵיָחֵׁשב ְלֻעַּמת ָהאֹור ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ֶׁשָּיִאיר ָאז  

ִמְׁשלַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות "ְּדָלֵכן ִּתְּקנּו ְּבפּוִרים 

ֵּכיָון ֶׁשָהַרע . בם טֹוֶׁשֶּזה ָּדָבר ֶׁשּלֹא ָמִצינּו ְּבׁשּום יֹו, "ָלֶאְביִֹנים

ַּגְׁשִמי ַׁשָּיְך ַוֲאִפּלּו ַהָּממֹון ַה, ֶׁשְּבנַֹגּה ִמְסַּתֵּלק ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים

ָלֵכן ִּתְּקנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְׁשַלח ָמנֹות ַלֲחֵברֹו , ְּבפּוִרים ַרק ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ּוַבְּקֻדָּׁשה , ְלַסֵּמל ֶׁשַעְכָׁשו ַהּכֹל ְקֻדָּׁשה, ְוִיְתַעְרֵּבב ַהָּמזֹון ַהַּגְׁשִמי ֶׁשל ֻּכָּלם

ֶאָּלא ַהּכֹל , ן ַהָּמזֹון ֶׁשִּלי ִלְמזֹון ַהּזּוַלתְוֵאין ַהְפָרָדה ֵּבי. ַהּכֹל ְּבַאְחדּות

ֲחִניָנא ַּבר ' ַאָּבֵיי ַּבר ָאִבין ְור :)מגילה ז(' ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמ. ִמְתַאֵחד

 יֵמְי ")כב, אסתר ט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ָאִבין ְמַחְּלִפי ְסעֹוְדַתְייהּו ַלֲהָדֵדי

, ה"ִהְׁשַּתֲחָוָית "ס" ּוהֵעֵר ְלׁשי ִאתנֹו ָמַחלְֹׁשִמ ּוהָחְמִׂש ְוהֶּתְׁשִמ

ם ין ָׁשֵאת ֶׁשהֹובֹוְּגת ַהגֹוָרְּדי ַהֵנְפִּבִהְתַּבְּטלּות  ְּדִהְׁשַּתֲחָוָיה ְמַסֶּמֶלת

  , ףין סֹור ֵאאֹוים ָּבִלָלְכִנים ְוִלְּטַּבְתִמים ּוִדֲחַאְת ִמְוֻכָּלם, יםִדָרְפִנ

  .'ן ְיִׁשיָבה ַּבֲעָזָרהֵאי'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְדִּכ  

ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ,  ֵמאֹותֹו ַטַעםא הּוְּדׁשֶֹרׁש ַּתָּקַנת ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

ְּדׁשֶֹרׁש ַּתָּקָנה זֹו . ּוְלַסֵּמל ֶׁשַהּכֹל ְּבַאְחדּות, ֶאת ַהָּממֹון ֶׁשל ֻּכָּלם

ֻעַּדת ּפּוִרים ְּכמֹו ַהִּמְׁשלֹוַח ָמנֹות ָהָיה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבָּמעֹות ִלְס

ְּדִמְצַות ְצָדָקה ֵיׁש ָּכל ַהָּׁשָנה . ְולֹא ִמּׁשּום ְצָדָקה, ֶׁשְּמיָֹעד ִלְסֻעַּדת ּפּוִרים

ְּכִפי , ְּכֵדי ֶׁשְּיַקְּימּו ָּבֶזה ַּגם ִמְצַות ְצָדָקה, ֶאָּלא ֶׁשִּתְּקנּו ָלֵתת ָלֶאְביֹוִנים

ֵאין ְמַדְקְּדִקים ִּבְמעֹות ּפּוִרים ֶאָּלא  )ח תרצד ג"או(ע "שוֶׁשַּמְׁשַמע ֵמַה

 :)מ עח"ב(א "ּוְמקֹורֹו ֵמָהִריְטָב. ָּכל ִמי ֶׁשּפֹוֵׁשט ָידֹו ִלּטֹל נֹוְתִנים לֹו

ֶאָּלא ְלֻכָּלם , ֵאין ְמַדְקְּדִקין ַּבָּדָבר לֹוַמר ֶזה ָעִני ְולֹוִתיב ֵליּה ְטֵפי

רֹוִאים ֶׁשּנֹוְתִנים ַּגם ֶלָעִׁשיר . ּלּו ֶלָעִׁשיר ֶׁשָּבֶהםנֹוֵתן ְּבָׁשֶוה ַוֲאִפ

ְוִאם ָעִׁשיר .  ַהָּממֹוןת ֶאּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשֶֹרׁש ַהַּתָּקָנה ָהְיָתה ְלַעְרֵּבב

. ְּדַהַּטַעם ֶׁשל ִעְרּבּוב ַהָּממֹון ַׁשָּיְך ַּגם ֶּבָעִׁשיר, ּפֹוֵׁשט ָיד ַחָּיִבים ָלֵתת לֹו

 ַּגם )ּפּוִרים ֶּגעְלט(ֵכן ִנְרֶאה ְּדַטַעם ַהִּמְנָהג ֶׁשל ְנִתיַנת ְּדֵמי ּפּוִרים ְו

ּוְבַׁשָּבת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָרע ֶׁשְּבנַֹגּה . הּוא ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ַהָּממֹון, ָלֲעִׁשיִרים

ן ַהַּגְׁשִמי ְולֹא ַׁשָּיְך ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתֵּלק ֵמַהָּממֹו, ִמְסַּתֵּלק ֵמַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים

  ְוֵכן ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות לֹא ַׁשָּיְך ֶׁשְּיַתְּקנּו ְּבַׁשָּבת . ְלַתֵּקן ֶׁשְּיַעְרְּבבּו ַהָּממֹון

  . ַּדֲעלּוִלים ִלָּכֵׁשל ְּבִטְלטּול ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות  

מּוָבא 

ְוהֹוִסיף 

מּוָבא 

ִפי ְכּו

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

ִנְרֶאה 



  יםִרּוּת פאֹו

 ַׁשָּבת ,ְּכמֹו ְּתִפִּלין, ֵׁשם אֹות ְּבתֹוַּכָּמה ִמְצוֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּנְקָרא

ֲעֶטֶרת  )מו' וארא ע( 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' רֶפּומּוָבא ְּבֵס. ּוִמיָלה

ּוִמיָלה הּוא ַרק , ִּכי ֲהֵרי ִמיָלה ִנְקֵראת אֹות, ַהְיסֹוד ִנְקֵראת אֹות

ִּכי , "ֶקרֲאָתא בֹ"ִמְּלׁשֹון , ְואֹות ֵּפרּוׁשֹו ִּגּלּוי, ְּבֵחֶלק ָהֲעָטָרה

 ֶאת ָהֲעָטָרה תרֹוִאים ֶׁשָהאֹות ְמַסֶּמֶל. ְּבִחיָנה זֹו ִּדיסֹוד הּוא ַהִּגּלּוי

ּוְמַגָּלה ֶאת ֶׁשַפע , ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

 ֶׁשָהאֹות )'שער ב( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ַהְיסֹוד ַּבַּמְלכּות

 ִהיא אֹות ֶׁש)ב, במדבר ב(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי .  ְיסֹוד ּוַמְלכּותתְמַחֶּבֶר

ְּדאֹות ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָּבּה ֵיׁש . "ָךֲאַות ַנְפְׁש"ִמְּלׁשֹון 

דברים (ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ,ֵחֶׁשק ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹותְוֵכן . ֶאת ַהְּתׁשּוָקה ְוַהִּזּוּוג

   )טז, בראשית ג( בתּוָּכַהְוֵכן . " ְלִאָּׁשהָךְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְל" )יא, כא

  . ת"אֹות " ר"ׁשּוָקֵתְךְּתיֵׁשְך ִאֶאל ְו"  

. יםִרּוי ּפֵמ ְילּוֵא" תֵרָּכא ִים לָֹלת עֹואֹוְל" :)מגילה י(' ָמְּגַּב

ת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶלֶּמַסְמת ַהת אֹויַנִחְבם ִּבים ֵהִרּוּפ ַהיֵמְּיים ֶׁשִארֹו

ֶהָאַרת ּפּוִרים ָּבָאה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֲעֶטֶרת ְיסֹוד  ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ֶׁשַּבְיסֹוד

ר ְוָלֵכן ִהיא ָּבָאה ֶּדֶרְך ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּת.  ַלַּמְלכּותרָׁש ָיַאָּבא ֶׁשָּבָאה ְלַהְׁשִּפיַע

שער (ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּבְּד, ְךֶלֶּמל ַהאּול ָׁשים ֶׁשִדָכ ְניּוָהֶׁש

ר ַמֲאַמְּבְוֵכן מּוָבא  , ֶׁשָּׁשאּול הּוא ְּבִחיַנת ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא)ד"הנקודים פ

 תיַנִחְבִּבא ל הּואּול ָׁש ֶׁשנֹוְּבן ָתָנהֹוְּיֶׁש) פרק שיבסר(' תילּוִצֲאם ַּדָדָא'

ד  ַעיַעִּפְׁשַמן ּוֵתֹוּנֶׁשן ָתָנ, אָּמִאא ְוָּבת ַאַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַה,ו"יה

ן ָתָנהֹוְּי ֶׁש)שער הפונה קדים פרק מא(' םֶׁשֶּל'ר ַהֵאָבְמּו, הָּטַמת ְלכּוְלַּמַל

ד ִוָדְלד ַאָּבא ֲעֶטֶרת ְיסֹות יַנִחְב ִלְךָּיַּׁשל ֶׁשאּול ָׁשע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַמ

ִּדיׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ִמָּמְרֳּדַכי  ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו ,תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ל אּול ָׁשר ֶׁשאֹוא ָהים הּוִרּול ּפר ֶׁשאֹוָהְו .ְוֶאְסֵּתר ֶׁשָהיּו ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ָׁשאּול

   ָּׁשאּולְקלֹוב ֶׁשמ ִמִּׁש"גרממּוָבא ְּבֵׁשם ַהן ֵכ ְו.ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבאל ֶׁשְו

   .ּפּוִריםְּבִגיַמְטִרָּיא   

ת ַטָׁשהֹו ֶׁש.)מקץ רד(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

. ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותא ָּבד ֶׂשסֹוְית ַהה ֶאָלְּמר ִסֵּתְסֶא ְלַׁשְרִביט ַהָּזָהב

 ׁשרֹאְּבַּגע ִּתַו ")ב, שם ה( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ת אֹואתֵרְקִּנֶׁש ת"ַׁשָּבְוֵכן 

  ת " רתאת אֹוֵרְקִּנֶׁש ה"ִמיָלְוֵכן . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג" ַהַּׁשְרִביט

  ". ֶּמֶלְך ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיהַהֹו לֹוִׁשיט יֲאֶׁשר ֵמ ")יא, שם ד(ַהָּכתּוב   

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב "ֶאְסֵּתר ִהְתַּפְּלָלה ֶׁש )אופן קכב( 'ֲעֻמּקֹותְמַגֵּלה 'ַּב

 ּוְמַסֵּמל ֶאת ן"ֵּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶכֶלב ְּד"ְיִחיָדִתי ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב

 ְךָּיה ַׁשָיָהֲאַחְׁשֵורֹוׁש ה ַּדֶאְרִנ .ן"ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ֵׁשם ֵּב

ן ֵכָלְו. ן ִמְתַקֵּׁשר ִעם ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד"ֵׁשם ֵּבְּד ,ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפהָלֲעָטָרה 

ים ִאן רֹוֵכְו. הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהיַנִח ְּבְךֶרה ֶּדָאה ָּבָעּוׁשְיַה

   בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ ֹוּתְׁשִא ְליׁשין ִאת ֵּבִים ַּבלֹול ְׁשים ֶׁשִנָיְנִעג ְלַאָּדֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁש

   ."ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹות יֹוְהִל") כב, אסתר א(  

ן ֹוׁשת ְלֻמְזֶּכֶרא  לַֹעּוּדה ַמֶׁשְקר ַמֵּתְסת ֶאַּלִגל ְמַע' חַקף ֶלֵסיֹו'

ת ֹוּתְׁשִל, הֶּתְׁשִמ, הָּיִתן ְׁשֹוׁשק ְלַר, רֵּתְסת ֶאַּלִגְמה ִּביָלִכֲא

ל ַאי ְוַל ָעמּוצּוְו"ל ֵאָרְׂשל ִיַלְכה ִלָרְמר ָאֵּתְסֶאה ֶּׁש ַמִמְּלַבד. הֶזא ָּבֵצֹוּיַכְו

ר ֵת יֹוְמֻיָחדן ֶפאֹה ְּבָתְיה ָהָּיִתְּׁשק ַהַר ֶׁשׁשֵרָפם ְלק ָׁשַחְדִנ ְו,"לּואְכּתֹ

ה ֶזְו. ּהָת אֹוירּוִּכְזא ִהן לֵֹכָלְו, ילִגָרה ָּכָתְיה ָהיָלִכֲאָהְו, תֹוְּסֻעּדר ַהָאְּׁשִמ

ה ָּבֻרה ְמיָלִכע ֲאָׁש ָרתֹול אֹו ֶׁשתֹוֻעָּדְס.) מגילה יב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמה ְּדֶׁשָק

 ינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. היָלִכי ֲאּוּבה ִרָיָהע ֶׁשַמְׁשַמּו, הָּיִתְּׁשִמ

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמס ַהֹוּכת ַלֶרֶּבַחְתִּמד ֶׁשסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָּיִתְׁשִּד

. ַהִּׁשיִתיןן ַיְנִעְּב' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה

ם ל ָׁשֵׁשְלַּתְׁשִה, דסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעָהה ֵמָי ָהֲאַחְׁשֵורֹוׁשת כּוְל ַמׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵכְו

ת ֹוְּסֻעּדת ַהים ֶאִאְר קֹומֹול ְׁשַעי ֶׁשִרָּקר ִעָבָדה ְּכָּיִתְּׁשן ַהַיְנת ִעּוּיִמְׁשַגְּב

ל י ַעִנם ֵׁשּוּגְרַת'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.הָּיִתְׁשן ֹוׁשְּליא ִמ ִהיִּתְׁשַוה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. 'כּוְו

ר ֶתם ֶּכיו ִעָנָפי ְלִּתְׁשת ַויא ֶאִבָהה ְלָּו ִצֲאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁש' רֵּתְסת ֶאַּלִגְמ

ים ִרָעף ְנֶלע ֶאַבֶׁשים ְוִרְׂשח ֶעַל ָׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁשַו .ּהָדָיב ְּבָהת ָזסֹוכֹו ְוּהאָׁשרְֹל

 יבֹוִּכְרן ִהָמָהֶׁשיר ְּכִעב ָהחֹוְרי ִּבַכֳּדְרי ָמֵנְפ ִלכּוְלֵּיֶׁש, םָדָיב ְּבָהת ָזסֹוֹום ּכִע

' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְמֻיָחדן ֶפאֹת ְּבסֹוֹוּכת ַה ֶאיבּוִׁשֱחֶהים ֶׁשִארֹוְו. סּוּסל ַהַע

 ִּדיׁשּוַעת ּפּוִרים ָהְיָתה ֶּדֶרְך. ןָמי ָהיֵמִּב, "הָיָוְר ִלינּוֶאִצֹוּתַו" .)מגילה יא(

י ִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָּפִלְקה ִּדָּיִתְּׁשת ַהה ֶאָחְצִּנה ֶׁשָּׁשֻדְקה ִּדָּיִתְּׁשת ַהיַנִחְּב

ים ִמָעְּפ' בְּבִגיַמְטִרָּיא  םֻּפִריא ֶׁש"יָטִלר ְׁשֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"רהָהֵמ

. ה"ֶקְׁשַמת ֹוּיִתל אֹוֵּבַק ְנם"ֻּפִרית ֹוּיִתת אֹוה ֶאֶצֱחם ֶנן ִאֵכְו. הֶקְׁשַמ

  , יםִּיַחים ְלִכְרָבְמים ּוִתֹוּׁשים ֶׁשִדהּוְי' ל בז ַעֵּמַרה ְמֶקְׁשים ַמִמָעְּפ' בְּד

  .ּפּוִריםל ן ֶׁשִיַּיר ַהאֹוים ְלִכזֹוְו  

ַרִּבי ֵייָסא ַהָּקָטן ָהָיה ָמצּוי ִלְפֵני ַרִּבי  .)ויצא קסב(ּזַֹהר ַּב

, "ְּבָרכֹות ְלרֹאׁש ַצִּדיק"ָאַמר לֹו ֶזה ֶׁשָּכתּוב , ִׁשְמעֹון

ָאַמר לֹו רֹאׁש ַצִּדיק זֹו . ַמאי ְלרֹאׁש ַצִּדיק, ַלַּצִּדיק ִמיָּבֵעי ֵליּה

ֶנֶּקב ְּכִלי , ִאים ַמְעָינֹות ַלחּוץָהֲעָטָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצ

רֹוִאים . רֹאׁש ְלָכל ְּבָרכֹות, ַהִּמָּדה ֶׁשַהַּיִין יֹוֵצא ִמֶּמּנּו הּוא ָהרֹאׁש

ְוֵכן . ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ַיִין

ן ְמַזֵּוג ַחָּמה ּוְלָבָנה ַהְמַסְּמִלים ְיסֹוד  ֶׁשַהַּיִי.)תרומה קמז(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ָּתֵני ַרב יֹוֵסף ֶׁשַהּכֹל ָּדִׁשין ֶאת  :)מב סוטה( 'ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ּוַמְלכּות

 ְוֵכן .תַגים ְּבִבָנֲעָהן ֵמִיַּית ַהַאָצהֹול ְלָׁשְמג ִנּוּוִּזים ֶׁשִארֹוְו .ִאּמֹו ְּכַגת

ְוַאַחר ַהִּמיָלה נֹוֵטל ּכֹוס ֶׁשל ַיִין  )ה סוד מילה"ד( 'הֵסֶפר ַהָּקֶנ'מּוָבא ְּב

הּוא ַהְׁשָּפַעת ִׁשָּׁשה ְיֵמי , ְלַהְרִמיז ַּבַּיִין ַהְמֻׁשָּמר ַּבֲעָנָביו

 ִמְׁשֵּתה ַהַּיִיןִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ֶאת ַהְיׁשּוָעה ֶּדֶרְך . ְּבֵראִׁשית

ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע , ָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַיִיןְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ָלֲעָט

"  ַהֶּמֶלְךי ְּבֵעיֵנן ֵחיִאם ָמָצאִת ")ח, שם ה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְיׁשּוָעה ְלִיְׂשָרֵאל

ח ַלְׁשִּתַו ")ד, שם ד(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ְּדֶאְסֵּתר ָּפֲעָלה ְּבכַֹח ַהַּיִין,ן"ַיִית "ס

ר ֵּתְסֶאְּד, ׁש"ירֹוִּתת "ס" ֹוּק ַׂשריִסָהְל ּויַכֳּדְר ָמת ֶאׁשיִּבְלַהים ְלִדָגְּב

  ְוֵכן . רֶפֵאק ָו ַׂשיְךִרא ָצלֹ ְוְּבכַֹח ַהַּיִיןל עֹוְפר ִלָׁשְפֶאי ֶׁשַכֳּדְרָמה ְלָזְמָר

  . ן"ַיִית "ס" י ַהְּיהּוִדי ְלָמְרֳּדַכןַוֲעֵׂשה ֵכ ")י, שם ו(ְּתִחַּלת ַהְיׁשּוָעה ַּבָּכתּוב  

ְּכמֹו ֶׁשַּׁשָּבת  )'פרק י' שער כז(ק " ָלרמ'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים' רֶפְּבֵס

ן ֲעָטָרה ַעל " ַהַּזִיְךֲעָטָרה ַעל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ָּכ

' ת זאֹוָהים ֶׁשִארֹו. ְוָהֲעָטָרה ַהּזֹאת ִהיא ֲעָטָרה ֶׁשַּבְּבִרית. ו"ַהָּוא

ם ר ִעּוׁשים ָקִרּוס ּפן ֵנֵכְו. דסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהים ֶאִלְּמַסע ְמַבר ֶׁשַּפְסִמּו

 " ַּבָּיִיןְךַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוע ְּכַבר ֶׁשַּפְסִמ

 ְוֵכן ַהְיׁשּוָעה ָּבָאה. י ָׁשם"ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְּבַׁשָּבתְוֶזה ָהָיה , )י, אסתר א(

 הי ֶזֵדל ְיְוַע, ִׁשְבִעים ָלׁשֹוןַעל ְיֵדי ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָיַדע , ִּבְזכּות ִמְסָּפר ֶׁשַבע

 :)מגילה יא(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.הּוא ִהִּציל ֶאת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִמִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש

ֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ְו, עַבֶׁשם ִיַמֲעַּפ, הָנ ָׁשהֵרְׂשע ֶעַּבְרַא ְךַל ָמֲאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁש

, שם ב( "ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות" ,)ו, אסתר א( "ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים"ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

שם ( "תֹוכּוְלַמע ְלַבת ֶׁשַנְׁשִּב" ֲאַחְׁשֵורֹוׁשית ֵבה ְלָחְקְלר ִנֵּתְסן ֶאֵכְו. )ט

 )ד, אסתר ב(  ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבֶאְסֵּתרה"ֲעָטָרְוֵכן . )טז, ב

ְוֵכן ֵנס . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג" יֵני ַהֶּמֶלְךֵעב ְּבַט ִּתיר ֲאֶׁשהְוַהַּנֲעָר"

,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודׁשֹוַׁשָּנה ִמְּלׁשֹון ְּבׁשּוָׁשןּפּוִרים ָהָיה 

   ׁשֹוַׁשָּנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְסֵּתרן ְוֵכ. 'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . )שלג' ב ע"פורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב  

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

א ָבמּו

ר ֶפְּבֵס

ָמִצינּו 

מּוָבא 



ִעּבּור ָׁשָנה ַהַּנֲעֶׂשה ַעל ֶׁשי ָׁשם " ַאִּליָּבא ְּדַרִּׁש:)סנהדרין י(' ַּבְּגָמ

. ָּסִריִסים ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁשִנְלָמד ִמִּׁשְבַעת ַה, ְיֵדי ִׁשְבָעה ַסְנֶהְדִרין

י ַמּדּוַע ָלְמדּו ִּדין ֶזה ִמָּׂשֵרי " ַמְקֶׁשה ַעל ַרִּׁש)ה שבעה"ד( ָׁשם תפֹוּוַבּתֹוְס

ְּדֵכיָון ֶׁשִעּבּור ָׁשָנה ְמַזֵּוג ֶאת ְׁשַנת , י"ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ִׁשיַטת ַרִּׁש. ם"ַעּכּו

ְמַרֶּמֶזת , ה זֹו ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ְּכִדְלֵעילּוְפֻעָּל, ַהַחָּמה ִעם ְׁשַנת ַהְּלָבָנה

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקִלָּפה ֶׁשָהיּו ֵאֶצל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ' ַהְּגָמ

ָּכְך , ִּדְבִמְסָּפר ֶׁשַבע ַהְּדָבִרים ַנֲעִׂשים ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ִׁשְבָעה ָסִריִסים

  , ה ִעְנְיֵני ַהֶּׁשַבע ְצִריִכים ְלֵהָעׂשֹות ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִׁשְבָעה ַסְנֶהְדִריןַּבְּקֻדָּׁש

  . ְּדֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים  

 ְוֵכן .ףּוּגח ַהַתא ֶּפָרְקד ִנסֹוְיַה ֶׁש)סד' וירא ע( ל"ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

 ֶעֶׂשר אֹוִתּיֹות ַּׁשַער ֶׁש.)תיקונים קכג(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְּדַבַּמְלכּות ִנְמָצִאים ַהְּׁשָעִרים ְוַהְּפָתִחים ִלָּכֵנס . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ַצִּדיִקים ָיבֹאּו ' ֶזה ַהַּׁשַער ַלה"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ַלְיסֹוד ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה

ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ְּד .ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְךִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָמְרֳּדַכי ָהָיה יֹוֵׁשב . "בֹו

ָּׁשם ַהַּׁשַער ְוַהֶּפַתח ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּות ֶׁשִּבְבִחיַנת ַׁשַער ַהֶּמֶלְך 

ְוֶזה ְמקֹומֹו ֶׁשל , ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְוָׁשם ִנְמָצִאים ַהְּׁשָעִרים ִלָּכֵנס ַלְיסֹוד

' יִנם ֵׁשּוּגְרַת'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַּׁשָּיְך ְלֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודָמְרֳּדַכי ֶׁש

ים ִׁשָּנית ַהין ֵּבר ֵּבֵּבַחְּמ ֶׁשְךֶלֶּמר ַהַעַׁשב ְּבַׁשי ָיַכֳּדְרָּמר ֶׁשֵּתְסת ֶאַּלִגל ְמַע

ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. כּותִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלל ז ַעֵּמַרה ְמר ֶזַעַׁשְו, ְךֶלֶּמית ַהֵבְל

ן ֵכְו, 'ח הַתֶּפל ז ַעֵּמַרה ְמָיְחַתְפ ּוהָיְחַתְּפא ָרְקי ִנַכֳּדְרָּמ ֶׁש)א, שקלים ה(

. ןֹוׁשים ָלִעְבִׁשע ַדָּים ֶׁשּוּׁש ִמְךא ָּכָרְקי ִנַכֳּדְרָּמם ֶׁשה ָׁשָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמ

. ְסָּפר ֶׁשַבע ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודִמל ז ַעֵּמַרה ְמָיְחַתְּפים ֶׁשִארֹוְו

   ְמֻרָּמז ע"ֶׁשַבְוֵכן  ,ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְךַׁשַער ַהֶּמֶל"ן ֵכְו

  . ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ר ַהֶּמֶלְךַעַׁשְּבב ֵׁשּוָמְרֳּדַכי י") יט, שם ב(ַּבָּכתּוב   

ז ֵּמַרְל, הָּׁשִאל ְוַע ַּביּוָהר ֶׁשֵּתְסֶאי ְוַכֳּדְר ָמְךֶרה ֶּדָאים ָּבִרּות ּפַעּוׁשְי

ן ֵכְו. םיֶהיֵנת ֵּבֶרֶּׁשַקְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִח ְּבְךֶרה ֶּדָאה ָּבָעּוׁשְיַהֶׁש

, יםִׁשָּני ַהֵקרּוְמַתים ְוִמָׂשְּבי ַהֵנָיְנִעת ְּביכּוִרר ֲאֵּתְסת ֶאַּלִגְמים ִּבִארֹו

ל ֵּמַסְמר ַהרֹור ְּדם ָמֶׂשּבֹל ַהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ּהָלֲעַבה ְלָּׁשר ִאֵּׁשַקם ְליָדִקְפַּתֶׁש

ה ָּׁשר ִאֵּׁשַקם ְליָדִקְפַּתְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ים ִׁשָּני ַהֵקרּוְמַתְּד. יַכֳּדְרת ָמֶא

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, תִיַּבץ ַלחּום ִמֵּׂשַּבְתִהם ְללֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, ּהָלֲעַבְל

 קֲעָמֵל םּגֹוִי תֵראִׁשי רַוּיֹאַמ ")כ, במדבר כד(ב תּוָּכן ַהֵכְו. 'הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ'

  ָמְרֳּדַכי ל ים ֶׁשִקרּוְמַּת ַהַחכְֹבִּד, י"ֵקרּוְמַּתת "ס"  אֵבדיֲעֵד ֹוְוַאֲחִרית

  .ןָמל ָהים ַעִרְּבַּגְת ִמנּוָא, רהֹום ָטֶׂשּבֹ, ֵמיָרא ַדְכָיאא הּוֶׁש  

ף ֵסת יֹוּוּלַּגְתל ִה ֶׁשׁשרּוְּדת ַהה ֶאיָסִנְכ ַמ:)מגילה טז(' ָמְּגַהֶׁש

ַהָּכתּוב ן ֵכְו. יםִרּול ּפים ֶׁשִׁשרּוְּד ַהְךתֹוְּב, יןִמָיְנִבְלים ּוִחַאָל

ְמבָֹאר ּו ,ם"ּפּוִרית "ס" ם ֲאִחיֶכף יֹוֵסי ֲאִנר ַוּיֹאֶמּוַוִּיָּגׁש ")ד, בראשית מה(

 ֶׁשַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל יֹוֵסף ְלֶאָחיו ִהיא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת זֶמאן ֶר ָּכׁשֵיִלְדָבֵרינּו ְּד

ד סֹו ְּבֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודין ִמָיְנל ִּבם ַעַחְלף ִנֵסיֹוְּד. ּפּוִרים

ְוָזכּו , ִחים ֵהִביאּו ֶאת ִּבְנָיִמיןְלַאַחר ֶׁשָהַאּו, ֹוּלן ֶׁשִיַּי ַהיַעִב ְּגְךֶרֶּד, ןִיַי

, "ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו" )לד, שם מג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ִלְׁשּתֹות ַיִין ִעם יֹוֵסף

יא ִהֶׁשִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד ְוִהְתַּגָּלה ַהּסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ֶּדֶרְך ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד 

ן ַמְזת ִּבֹוּפִלְּקת ַהר ֶאַדים ָחִרפּוד ְּבסֹוְיר ַהאֹום ֶׁשֵׁשְכ ִּד.ּפּוִריםת יַנִחְבִּב

ן ַמְזה ִּבָתְיים ָהִחַאף ָלֵסת יֹוּוּלַּגְת ִהְךָּכ, לֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָעּוׁשיא ְיִבֵהה ְוֶׁשָק

 עַפֶּׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַהת ְלֹוּפִלְּקת ַהר ֶאַדף ָחֵסל יֹור ֶׁשאֹוָהב ְוָעל ָרה ֶׁשֶׁשָק

ת ים ֶאִחַאה ָלָאְרף ֶהֵסֹוּי ֶׁש)ד, בראשית מה (י"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו .יםִחַאָל

" ֹוֵסףִני יֲא" ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ן"ַיִיְוֵכן . תּוּלַּגְתִהן ַהַמְז ִּבֹוֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשּל

   )ו, ר פז"ב( ׁשָרְדִּמַבּו :)מגילה יג(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות

  .יַכֳּדְרָמף ְלֵסין יֹוים ֵּבִנָיְנה ִעָּמים ַּכִרְּׁשַקְּמֶׁש  

ת ג ֶארֲֹהם ַלַמן ָזָמָהן ֶׁשַמְזִּבא ֶׁש"יָטִלל ְׁשֶסי ָקַׁשִי' ג ר"רהָה

ב תּוף ָּכֵסל יֹוֶצֵא ְו,"ןָמק ָהַּפַאְתִּיַו" )י, אסתר ה(ב תּוי ָּכַכֳּדְרָמ

ף ֵסל יֹור ֶׁשאֹוָהז ֶׁשֵּמַר ְל,"קֵּפַאְתִהף ְלֵסל יֹוכֹא ָילְֹו" )א, בראשית מה(

  ן ֵכְו. ןָמל ָהת ֶׁשקּוְּפַאְתִהת ַהַרָצה ְלָעּוׁשְית ַהַאָבֲהק ֵמֵּפַאְתִהל ְלכֹוא ָילֹ

  .הּוירּוִּכא ִהים לִֹחַאָהים ֶׁשִרּול ּפת ֶׁשֶׂשּפְֹחת ַּתיַנִחה ְּבָתְיף ָהֵסל יֹוֶצֵא  

 הּוא פּוִריםְּד,  ֶׁשּפּוִרים הּוא ְזַמן ְמֻסָּגל ִלְפִרָּיה ּוְרִבָּיהםיִרָפְּסַּב

 ְּדפּוִרים הּוא ְזַמן ֶׁשל .ּפּוְרָיא ְוֵכן ִמְּלׁשֹון ,ְּפרּו ּוְרבּוִמְּלׁשֹון 

 רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.ַחָּיב ֱאיִניׁש ְלַבּסּוֵמי ְּבפּוַרָּיאד סֹוְּב, ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד

 ּוְמַרֵּמז ַעל ֵּפרּוִרים הּוא ִמְּלׁשֹון ּפּוִרים ֶׁש)רעג' פורים ע( 'י ַלֶּגֶפןאְֹסִר'

 י ֲאִנר ַוּיֹאֶמּוַוִּיָּגׁש" אנּוֵבֵהב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכ ְו.ִטּפֹות ַהֶּזַרע ֶׁשִּנְקָרִאים ֵּפרּוִרים

ְּלׁשֹון  ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדפּוִרים הּוא ִמ.ם"ֵּפרּוִרית " ס"רֶׁשֲא ם ֲאִחיֶכףיֹוֵס

ּפּוָרה ָּדַרְכִּתי " ) ג,סג' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ,  ֶׁשֶּזה ֵׁשם ֶׁשל ֶיֶקבּפּוָרה

י ה ִּכָרּוא ּפֵרָּקת ִּתַּגַה" הָרּוּפ"ם ָׁש' ְמצּוַדת ִצּיֹון'א ִּבָבמּוְּד. "ְלַבִּדי

יא ן ִהִיַּית ַהַאָצהֹוים ֶׁשִארֹוְו. ןִיַּייא ַהִצהֹוים ְלִבָנֲעים ָהִרְרפֹום ְמָׁש

  ת ַאָצהֹוְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , דסֹוְיַהע ֵמַרֶּזת ַהַאָצ הֹומֹוים ְּכִררּות ֵּפיַנִחְבִּב

   .יםִרּול ּפד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ִהיא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנהן ִיַּיַה  

 ה נֹוַלדֶׁשּמ ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁש)ערה' פורים ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן' רֶפְּבֵס

ַהּיֹום ּבֹו הּוא ָהָיה ָצִריְך ִלָּכֵנס ַּבְּבִרית ְוָעׂשּו , רָדֲאַּב' ז ְּבָמהּול

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן יֹום ַהְּבִרית ֶׁשל מֶׁשה הּוא . לֹו ַהָּטַפת ַּדם ְּבִרית ָחל ְּבפּוִרים

מֶׁשה  ֶׁשּׁשֶֹרׁש )יז' א ע"ח' שער א(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּדמּוָבא ְּב, ּפּוִרים

 ְוֵכיָון ֶׁשְּבפּוִרים ִמְתַּגָּלה ֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ,אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטֲעֵמהּוא 

   אּוָלֵכן ּפּוִרים ה, ַאָּבא ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשל ִּגּלּוי ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשל מֶׁשה ַּכְבָיכֹול

   .יֹום ֶהָאַרת ַהְּבִרית ֶׁשל מֶׁשה  

ִאיׁש ְיהּוִדי " )ב, ר ו"אסת( ׁשָרְדִּמי ַּבַכֳּדְרָמה ְלֶשין מֹר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמ

 ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ָמְרֳּדַכי ָׁשקּול , ִאיׁש"ָהָיה ְּבׁשּוָׁשן ַהִּביָרה

  ַמה".ְוָהִאיׁש מֶֹשה ָעָנו ְמאֹד" ִּדְכִתיב ֵּביּה ,ְּבדֹורֹו ְּכמֶֹשה ְּבדֹורֹו

ר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹשה ְּבִחירֹו ַוּיֹאֶמ "ּמֶֹשה ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ִּדְכִתיב

  ּדֹוֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְודֹוֵבר " ַאף ָמְרֳּדַכי ֵּכן ִּדְכִתיב ,"ָעַמד ַּבֶּפֶרץ

   . ַמה ּמֶֹשה ִלֵּמד ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ַאף ָמְרֳּדַכי ֵּכן,"ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו 

אים  ִרּוּפ ָּי ִר ְט יַמ ִג י  ְּב   ּכּוִׁש

ד סֹוא ְּב הּוׁשּוּכ ֶׁש)כב' א ע"ח' שער א( ל" ְלָהֲאִריַז'ץ ַחִּייםֵע'ְּב

שער יח ( םר ָׁשָאבְֹמּו. ׁש"ּוּכן ַיְנִמים ְּכִקָּתֻמְּמים ַהיִנ ִּדה"שכַה

ן ַמְזא ִּבָּבד ַאסֹול ְיה ֶׁשָּפִּטא ַּבָצְמים ִניִנ ִּדה"שכל ד ֶׁשֹוּסַה ֶׁש)רסג' א ע"ח

ת רֹובּוְּג' הים ְּבִקְּתַמְתִּמים ַהיִנך ִּד" שׁשא ֵיָּבד ַאסֹות ְיַעָּפְׁשַהְבִּד, גּוּוִּזַה

י ִׁשּום ּכֵׁשא ְּבָרְקל ִנאּוָּׁש ֶׁש.)מועד קטן טז( 'ָמִצינּו ַּבְּגָמ. אָּמד ִאיסֹוִּבֶׁש

ּוְמבָֹאר , "ייִנִמן ְי ֶּבׁשי כּוֵרְבל ִּדַע"ב תּוָּכַהד ֵמַמְלִנְו, ׁשּון ּכֹוׁשְּלִמ

ה ָּלַּגְתִּמֶׁש, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפל ְּכאּוָׁשים ְוִרּול ּפד ֶׁשֹוּס ַהׁשָּמה ַמֶזנּו ְּדִלְדָבֵרי

 :) מטקידושין(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַהא ְלָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטֲע

ים ִארֹוְו. יםִׁשּו ּכלּוְטה ָנָעְׁשם ִּתָלעֹו ָלדּוְרת ָירּוְכים ִׁשִּבַקֲעָׂשָרה 

ה ָרָטֲעת ָהל ֶאֵּמַסְמן ַהִיַּיַלְו, יםִרּול ּפת ֶׁשרּוְכִּׁשים ַלִׁשּוּכין ַהר ֵּבֶׁשֶק

' יםִרָעא ְׁשבֹוָמ'א ְּבָבן מּוֵכְו. אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטיא ֲעִהים ֶׁשִרּול ּפד ֶׁשסֹוְיַּבֶׁש

  ְּבִגיַמְטִרָּיא  יִׁשּוּכ ְוֵכן .יםיִנך ִּד"שד ַהסֹויא ְּבה ִהָּיִתְּׁש ֶׁש)קפ' ע(ל "יַזִרֲאָהְל

   .יםִרּוּפ אֹוָׁשאּול   

 ׁשּוץ ּכֶרֶא ְּבְךַל ָמנּוֵּבה ַרֶׁשּמ ֶׁש)ילקוט שמות קסח( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

 ׁשֶרׁשְֹו, ֶׁשהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִיםי ֵנְפה ִלָנים ָׁשִעָּבְרַא

שער (ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ּמּוָבא ְּבַּכ, אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטה ֲעָיה ָהת מֶׁשַמְׁשִנ

את ֵרְקה ִנָרּפִֹּצ ֶׁש)שופטים( ל"ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק ןֵכְו. )זי' א ע"ח' א

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ן ֵכְו

ים ִארֹו

יף ִסהֹוְו

א ָבמּו

מּוָבא 

ן ֵכְו

מּוָבא 

ְוֵכן 



יף ִסהֹוְו. יִׁשּות ּכיַנִחְּבה ִמ מֶׁשׁשֶרּׁשֹה ִמָי ָהּהָׁשְרָׁש ְּד"יתִׁשּוּכה ַהָּׁשִאָה"

ל  ֶׁשּהָמְׁש ִּבְמֻרָּמזים ִרּול ּפ ֶׁשרּוּפַה ֶׁשא"ְׁשִליָט דְלֹוה ּגָדהּוְי' ג ר"הרה

  .הָרֹוּפִצ

. "ׁשּוד ּכַע ְודּוהֹוֵמ" ְךַל ָמׁשרֹוֵוְׁשַחַאֶׁשִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר  ׁשּו ּכינּוִצָמ

ת יַנִחְבִּב, ׁשרֹוֵוְׁשַחל ַא ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹום ּוּית ִסת ֶאֶלֶּמַס ְמׁשכּוה ְּדֶאְרִנְו

  ם ַגָּפם ֶׁשל ָח ֶׁשנֹוה ְּבָי ָהׁשכּוה ְּדֶאְרן ִנֵכ ְו.ִּדְקִלָּפה ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

  .אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטֲעם ַּבֵגֹוה ּפָּפִלְק ִּדׁשּוּכז ֶׁשֵּמַרְל, יוִבל ָאד ֶשסֹוְית ַהֶרֶטֲעַּב 
י ּכּוׁש ְׁשמֹו  ְוִכ" ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן ְיִמיִניַעל" :)ק טז"מו(' ַּבְּגָמ

ַמה ּכּוִׁשי ְמֻׁשֶּנה ְּבעֹורֹו ַאף א ָּלֶא ,ַוֲהלֹא ָׁשאּול ְׁשמֹו

ַעל אֹודֹות " ַּכּיֹוֵצא ַּבָּדָבר ַאַּתה אֹוֵמר ,ָׁשאּול ְמֻׁשֶּנה ְּבַמֲעָׂשיו

 ְוִכי ּכּוִׁשית ְׁשָמּה ַוֲהלֹא ִצּפֹוָרה "ָהִאָּׁשה ַהּכּוִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח

ָרּה ַאף ִצּפֹוָרה ְמֻׁשָּנה ֹוא ַמה ּכּוִׁשית ְמֻׁשָּנה ְּבע ֶאָּל,ְׁשָמּה

ֲהלֹא ִּכְבֵני ּכּוִׁשִּיים " ַּכּיֹוֵצא ַּבָּדָבר ַאַּתה אֹוֵמר ',כּוְוְּבַמֲעֶׂשיָה 

 , ְוִכי ּכּוִׁשִּיים ְׁשָמן ַוֲהלֹא ִיְׂשָרֵאל ְׁשָמן"ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ִלי

 ְּבַמֲעֵׂשיֶהן ִמָּכל יןה ְּבעֹורֹו ַאף ִיְׂשָרֵאל ְמֻׁשִּנֶאָּלא ַמה ּכּוִׁשי ְמֻׁשֶּנ

ה ָרֹוּפִצל ְואּוָּׁשֶׁש' ָמְּגז ַּבֶמ ֶרׁשֵּי ֶׁשא"ָׁשַמְעִּתי ֵמָחָכם ֶאָחד ְׁשִליָט, ָהֻאּמֹות

 ינּוְיַה, םָרעֹוְּב יםְמֻׁשִּנם ֵהן ֶׁשַמְזים ִּבִׁשּות ּכיַנִחם ְּבל ֵהֵאָרְׂשי ִיֵנְבּו

  ָּכתּוב ת ַה"ר י"ּכּוִׁשן ֵכְו .רעֹות ָהים ֶאִּנַׁשְמים ּוִׂשְּפַחְתִּמים ֶׁשִרפּוְּב

  ".הֶׂשֲעַיה ּכֹל אּוָׁשר אֶמּיַֹו ")מד, א יד"ש(ל אּות ָׁשַעָּפְׁש ַה ַעלזֵּמַרַהְמ  

' א ע"ח תפילין ח"פרע, יב' א ע"שער א ח( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ד יסֹו ִמיַעִּגַמ, ם ָּתנּוֵּבַרין ְּדִּלִפְּתַּב ֶׁשל רֹאׁש ִפִּליןַהְּתד ֹוּס ֶׁש)צא

ין ִּלִפת ְּתַוְצל ִמים ַעִרפּויד ְּבִּפְקַה ְלַּבְּסָפִריםא ָבן מּוֵכָלה ְּדֶאְרִנ. אָּבַא

' ילקוט יוסף ע' ע( ְוֵכן מּוָבא ַּבֲהָלָכה .יןִּלִפְתית ּוִּלַטת ְּבִיַּבַהאת ֵמֵצָלְו

 )טז, אסתר ח( ַהָּכתּובת ֶאְׁשֵמׁש ַּבְּתִפִּלין ְּכֶׁשּקֹוְרִאים  ְלַמ)ג"תרצ

.  ְּתִפִּליןתיַנִחְּבִּדיׁשּוַעת ּפּוִרים ָהְיָתה ֶּדֶרְך , "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה"

ִמיַכל ַּבת ּכּוִׁשי ָהְיָתה  .)עירובין צו( 'ָמְּגר ַהֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע

ַעל "ַּבת ּכּוִׁשי ַּבת ָׁשאּול ְּכִדְכִתיב י ָׁשם "ּוְבַרִּׁש. ַמַּנַחת ְּתִפִּלין

ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִנְמְׁשָכה ְלַקֵּים ִמְצַות ְּתִפִּלין . "ִּדְבֵרי כּוׁש ֶּבן ְיִמיִני

ְּדִמְצָוה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתּה ְוִנְׁשַמת ִמְׁשַּפְחָּתּה ַהַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת 

  ִמיַכל ַּבת  ְוָלֵכן ְמֻרָּמז. יםִרּות ּפיַנִחְב ִּבְּתִפִּליןַּב ֶׁשָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודָהֲע

  .ּכּוִׁשי  

א ָבּוּמים ַּכִׁשּוּכת ַהַפְׂשה ִּבָרֹוּתה ַּבָבְּתְכ ִנֶׁשל רֹאׁשין ִּלִפת ְּתַוְצִמ

ַּפת , ַּתִים ְּבַכְתִפי ְׁשַטט" ָךְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶני :)מנחות לד(' ָמְּגַּב

ר אֹוְמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ׁשּוץ ּכֶרֶאת ְלֶכֶּיי ַׁשיֵקִרְפַא ְו,ְּבַאְפִריֵקי ְׁשַּתִים

ן ֵכְו. יןִּלִפת ְּתַוְצִּמיא ִמי ִהיֵקִרְפת ַאיַנִד ְמׁשֶרׁשֹת ְוּוּיַחֶׁש) תהילים(' םִייַנֵע

ְׁשַמע ְּבלֹא ְּתִפִּלין ְּכִאּלּו ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת  :)ברכות יד(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ְנָסִכים  ְּבִחיַנתם ֵהֶׁשַהְּתִפִּלין ים ִארֹוְו. ִהְקִריב ֶזַבח ְּבלֹא ְנָסִכים

  ת רּוֲחַּׁש ֶׁשא"מֶׁשה ַׁשץ ְׁשִליָט'  רְמֻקָּבלג ַה"רהיף ָהִסהֹוְו. ַיִין ְּבִחיַנת

  .יןִּלִפְּתַּבי ֶׁשִׁשּות ּכיַנִחל ְּבת ַעֶזֶּמַרין ְמִּלִפְּתַה  

א "יָטִלים ְׁשֻקָּבִלְּמי ַהֵלדֹוְּגד ִמָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁשַהֻּמְסָּגר 

, לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמת ּונּוֹוּיִּצ ַהְךֶר ֶּדינּוֵמָיץ ְּבֶרָאת ָהַּיִנְּבן ַיְנִעְּב

ל ָּכים ִמִלְּבַקְּמף ֶׁשֶסֶּכַהץ ֵמֶרָאת ָהים ֶאִנֹוּבים ֶׁשִלעֵאְמְׁשִּי ָהְךֶרם ֶּדַגְו

ה ָאָּבה ֶׁשיָרִסְּנד ַהא סֹוה הּול ֶזָּכֶׁש', כּו ְולֹוְסי אֹוֵמְּכְסל ֶהַלְגם ִּבָלעֹוָה

ם ָּתת ִּבים ֶאיִנִכְּמא ֶׁשָּמִאא ְוָּבת ַאיַנִחיא ְּבה ִהיָרִסְנִּד, ַהְּגֻאָּלהם ֶדקֹ

, תכּוְלת ַמיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשַּבר ַלָׁשד ָיֵרא יֹוָּבל ַאר ֶׁשאֹוָהְו, יןִאּוּׂשִנְל

 ְּגֻאָּלהה ַלָנָכיא ֲהִה' כּוץ ְוֶרָאת ָהַּיִנן ְּבֵכְו. תכּוְלַּמן ַהַיְנאת ִּבֵרְקה ִניָרִסְּנַהְו

ם  ַּגעֹוִׂשים, יםִנֹוּיִּצ ָהֶׁשעֹוִׂשיםה ָנָכ ֲהְואֹוָתּה, תֹוּפִלְּק ַהְךֶרם ֶּדית ַּגֵׂשֲעַּנֶׁש

ים ִרֵחַא ֶׁשמֹו ְּכְּגֻאָּלהא ִּדָּתְלַחְתא ַאיא לֹ ִהְּגֻאָּלהַלה ָנָכֲהְו. יםִלעֵאְמְׁשִּיָה

ין ֵאְו, תָּבַׁשא ְּדָּתְלַחְתא ַאיא לֹת ִהָּבַׁשים ְלִלָעְנִּמ ַהַחצּוְחִּצ ֶׁשמֹוְּכ, עּוָט

י ִנת ֵׁשִיַּב תְּגֻאַּלם ֶדּקֹם ֶׁשֵׁשְכה ִּדֶאְרה ִני ֶזִפְלּו. יְךִרֲאַהם ְלקֹוָּמאן ַהָּכ

ָנַתן ֵעָצה ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָהָמן  ְךֶרֶּד ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוס ּפֵנְו, היָרִסה ְנָתְיָה

 ֶׁשָהָמן ָהָיה ֶזה ֶׁשָּיַעץ )א, אסתר ג(ם "ְוֵכן מּוָבא ַּבַּמְלִּבי, ַלֲהרֹג ֶאת ַוְׁשִּתי

ה הּוא ְּבַעְצמֹו ָּגַרם ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלַקֵּבץ ְּבתּולֹות ְוִלְמצֹא ַמְלָּכה ֲחָדָׁשה ּוָבֶז

 .ְוָתֵפר ֶאת ְמִזּמֹוָתיו ַלֲהרֹג ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶאְסֵּתר ִּתָּנֵׂשא ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, היָרִסְּנם ַהּוּיד ִססֹוא ְּבָּבל ַאר ֶׁשאֹוה ָהָי ָהָּכל ֶזה

 ְךַלָּמ ֶׁשְךֶלֶּמַה ֶׁשנּוֵּנַמְזִּבְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות  ָּכְך ִה.יםִרּול ּפ ַעל"ְלָהֲאִריַז

ים ִׁשּוּכד ַהסֹוְּד, יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּבן ָמָהר רּוָאת " רה"ָמָּבאֹא ָרְקב ִנ"רהַאְּב

  ה יָרִסְּנת ַהם ֶאֵּיַסא ְלָּבל ַאר ֶׁשאֹום ָהָלעֹוה ָּבֶּלַּגְתִמּו, יםִרּוּפד ַהא סֹוהּו

  .]ינּוֵמָיה ְּבָרֵהְמה ִּבֶנָּבִּיי ֶׁשיִׁשִלְּׁשת ַהִיַּבאת ַהַרְקִל  

ל ָׁשאּו ַמּדּוַען י'ֵמרּוִזר "ָהַאְדמֹות ֶאל ָׁשַא' ם"ָהִריי ִחּדּוֵׁש'ֶׁשַה

ֲהִקימִֹתי ֶאת " )שם יג(ר ָאַמא הּו ּוַמּדּוַע, ֲאַגגת ֶאג ָהַרא לֹ

ֲאַגג ר ֶׁשִּיָּׁשֵאה ָרָצל ֶׁשָּׁשאּו לֹוה ְוָעָנ, ִקֵּיםא לֹא הּום ִא "ה"ְּדַבר הוי

 ֲהִקימִֹתי"ב ַּבָּכתּוז ּוְמֻרָּמ. םּפּוִריס ְלֵנ ִיְזּכּול ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכַלי ְּכֵדם ָּבעֹוָל

 ְוִנְרֶאה. םּפּוִריל ֶׁש" ְוִקְּבלּו ִקְּימּו"ַל ִיְזּכּול ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכַל" ה"ֶאת ְּדַבר הוי

ס ֶׁשֵּנע ֶׁשָּיַד, יִאיִׁשס ִאיְנְטֶרן ָּכאה ָהָיל ֶׁשְּלָׁשאּו ֵרינּוְּדָבי ל ִּפף ַעְלהֹוִסי

ת ְלַכּלֹוה ָרָצא לֹא הּון ָלֵכ, ִמַּזְרעֹום ֶׁשֵהר ְוֶאְסֵּתי ִמָּמְרֳּדַכא ָיבֹום ּפּוִרי

ח קַֹרל ַע )'תנחומא קרח ה( ַּבִּמְדָרׁש ֶּׁשָּמִצינּוה ְלַמה ּדֹוֶמה ְוֶז. ֲאַגגת ֶא

ה ְּכמֶׁשל ֶׁשָּׁשקּוא ַהָּנִביל ְׁשמּוֵא ִמַּזְרעֹוא ֶׁשָּיָצה ָרָאי ִּכה מֶׁשד ֶנֶגא ֶׁשָחָט

. ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ֶׁשָראּוי ִאיִׁשס ִאיְנְטֶרל ִּבְגַל ָהיּו ֵאּלּום ַּדֲחָטִאי. ןְוַאֲהרֹ

 ֲעֶטֶרת לֶׁשר ָהאֹול ַעז ְמַרֵּמ" ' ֶאת ְּדַבר הֲהִקימִֹתי"ב ַהָּכתּום ְּדַגה ְוִנְרֶא

ב ֶׁשָּכתּום ָמקֹול ֶׁשָּכ )ו"פ, שער טז(ק "ָּבַרָּמא ְּדמּוָב, םּפּוִריל ֶׁשד ַהְיסֹו

ז ָרַמל ָׁשאּון ְוֵכ, תַלַּמְלכּו ְלַהְׁשִּפיַעא ֶׁשָּבד ַהְיסֹול ַעז ְמַרֵּמ "ֲהִקימִֹתי"

מּוָבא ְּבִכְתֵבי ן ֵכְו .ִלְבִחיָנתֹו ֶׁשַּׁשָּיְךה ַהֶּזר ָהאֹול ֲאַגג ִּבְגַלת ֶאר ֶׁשִהְׁשִאי

   ְךֲאַגג ֶמֶל"  ְּבִגיַמְטִרָּיאָּׁשאּול ֶׁש)תמונת האותיות רנב( ְקלֹובמ ִמִּׁש"ַהגרמ

   ".ֲעָמֵלק  

 ְךְלִאיָדה ָאְמָרל ִיְׂשָרֵאת ְּכֶנֶסר ָאַמא ָרָב :)מגילה יב ('ַּבְּגָמ

ה ֶמ, יְיִמיִני ִלם ִּׁשֵּלה ּוַמי ְיהּוִדי ִלה ָעָׂש ֶמה אּוְרא ִּגיָס

 ִמיֵּניּהד ְּדִאְתְיִלי, יְלִׁשְמִעד ָּדִו ַקְטֵליּהא ְּדָלי ְיהּוִדי ִלה ָעָׂש

 ַקְטֵליּהא ְּדָלי ְיִמיִני ִלם ִּׁשֵּלה ּוַמ. ןָהָמ ֵּביּהְּדִמיַּקֵּני , יָמְרֳּדַכ

' ְּדַהְּגָמה ְרֶאִנ .ְלִיְׂשָרֵאלר ִּדְמַצֵען ָהָמ ִמיֵּניּהד ְּדִאְתְיִלי, גַלֲאָגל ָׁשאּו

ל ַעף ַא, לָׁשאּות ִּבְזכּוא ְולֹד ָּדִות ִּבְזכּום ָלעֹוָלא ָּבם ּפּוִריס ֶׁשֵּנת ְמַרֶּמֶז

. םּפּוִריה ָהָיא לֹן ָהָמי ּוְבִל, םָּבעֹוָלה ִיְהֶין ֶׁשָהָמג ָּדַאל ַּכְבָיכֹול ֶׁשָּׁשאּוי ִּפ

ת ֶאא ֶׁשֵהִביי ּוִמ, יָמְרֳּדַכן ְּבָהָמת ִמִּקְנַאל ִהְתִחיל ֶׁשַהּכֹת ְמַרֶּמֶז' ַהְּגָמ

ד נֹוַל ֶׁשִּמֶּמּנּוא ֵּגָרן ֶּבי ִׁשְמִעת ֶא ָהַרגא ֶׁשּלֹ ָּדִודה ָהָים ָלעֹוָלי ָמְרֳּדַכ

י ִׁשְמִעת ֶאר ִהְׁשִאי הּואד ָּדִול ֶׁשת ַהִהְתַּבְּטלּות ַמְדֵרַגת ְּדִבְזכּו. יָמְרֳּדַכ

 ְנִגיעֹוָתיוי ְלִפל ֶׁשּפֹוֵע ֶׁשִּמיז ְלַרֵּמ. םּפּוִרי סֵנח ָצַמה ּוִמֶּז, םָּבעֹוָל

  ס ִמְתַיֵח ְוֵאינֹו' הַלל ֶׁשִּמְתַּבֵּטי ִמל ֲאָב, םִלְכלּוה זֹוֶכ ֵאינֹות ָהִאיִׁשּיֹו

  .םַהְּגדֹוִלים ַלְּדָבִריה זֹוֶכף ַּבּסֹוא הּו, וִלְנִגיעֹוָתי  
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