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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע פוריםגליון 

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

  .ׁשרּוְּד ַהְךֶר ֶּדלים ַעִרפּור ְלָמֲאַמ

ִׁשּיֹותל ים ֶׁשִּכַרֲחין ַהֵּבה ִמיָצִצר ְמֵּתְסֶאת ַּלִגְמ ְר   . ׁשַּגִּיַוץ ְוֵּק ִמַּפ

  .יםִרּוס ּפֵניו ְלָחֶאף ְלֵסיֹות ּוּלַּגְתין ִהר ֵּבֶׁשֶּקל ַהת ַעאֹוָלְביא ַטִבָנ

   ].ףֵסיֹון ַיְנִמים ְּכיִלִּבְקַמים ִרָבְּד 156[

 .יםִקּסוְּפת ַהֹנוֹוׁשְל'  אהלְָבַט

  יםִרּוס ּפֵנ  ִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ְלֶאָחיו 

  "ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי" "ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים" א

ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום " ב

  "ְולֹא ָׁשַמע ֵאֶליָה

  "לֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְוְּכָאְמָרםַוְיִהי "

  "ַוָּיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַּבְעּתֹו"  "ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו" ג

  ,"ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי"  " ַעל ַיד יֹוֵסףָתּהַוִּיֵּתן אֹ" ד

   "ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי"  "ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ה

   "ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה"  "ָהב ַעל ַצָּוארֹוַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּז" ו

ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה " ז

  "ֲאֶׁשר לו

  " ִּבְרחֹוב ָהִעירהּוַוַּיְרִּכיֵב"

  "ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה"  " ְלָפָניו ַאְבֵרְךּוַוִּיְקְרא" ח

  "ֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְךּוָמְר"  "ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה" ט

  ."ִּכי ָגדֹול ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך"  "ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני" י

יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי " יא

 "ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו ַּפְרעֹה

  "ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיוִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו 

  "ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך" "ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו" יב

  "ַהַּמְלָּכהַוְׁשִּתי "  "ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםִויִׁשיֵתהּו " יג

   "ְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹוְוַי"   "ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָאֶרץ" יד
,  ִנְתרֹוֵׁשׁשןל ֵּכִהְפִקיד ְּפִקיִדים ְלַקֵּבץ לֹו ָנִׁשים ַע ׁשרֹוֵוְׁשַחֲא ]לד, בראשית מא[ים ִרּוּטל ַהַעַּבּוְמָבֵאר 

. ְוִלֵּקט ָּכל ַהֶּכֶסף,ים ְלַקֵּבץ ָּבר ַעל ֵּכן ֶהֱעִׁשירֲאָבל יֹוֵסף ִהְפִקיד ְּפִקיִד. ל ֶׁשַּנֲעָׂשה ָרׁש"ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז



 
ב

ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל אֶֹכל ַהָּׁשִנים " טו

 " ְוָׁשָמרּואֶֹכל ֶּבָעִרים ' וגוַהּטֹבֹות
 "םַהָּנִׁשי ׁשֵֹמר ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶלְך'  וגוְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה"

  ].מובא בבעל הטורים שם[

  "ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך"   "ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה" טז

  "ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן"  "ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים" יז

' גֹוְיפֹות ַמְרֶאה ְו, ֶׁשַבע ָּפרֹות" יח

  "ְּבִריאֹות ְוטֹבֹות

  "ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה"

ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל " יט

  "ָּבָניו

  "ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים"

ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה " כ

  "ַמְרֶאה

  "ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה"

  "ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן"  "ֵסף ֵחן ְּבֵעיָניוַוִּיְמָצא יֹו"כא

  "ִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניוַו"  "ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו" כב

 ְלֵדָעה ַמה ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק" כג

  "ֵּיָעֶׂשה לֹו

 " ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּהֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתרָלַדַעת "

  

  " ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְךָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש" "ף ַּפְרעֹה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיוַוִּיְקצֹ" כד

ָחְטאּו  ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה"כה

  "ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָהאֶֹפה

  ' וגוְּכׁשְֹך ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ַאֲחְׁשֵורֹוׁשַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה "

  "ן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְךָקַצף ִּבְגָת

ַוִּתָּׂשא ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה " כו

  "ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף

  "ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמןַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה "

  "ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹולַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים "  "ַּכְסֵּפנּו ְּבִמְׁשָקלֹו" כז

ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק "כח

  "ְּבָמְתָניו

  "ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר"

ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה ַוֵּיְבְּך "כט

  "אֹתֹו ָאִביו

  "יֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכֵאֶבל ָּגד"

ַוַּיַאְספּו ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני " ל

  "ִיְׂשָרֵאל

  "ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים"

  "ּכְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן"  "ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחּו"לא

  "ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי"  "ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי" לב

  

ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַוּיֹאֶמר " לג

  "ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו

  "ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי"

   "ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹנֹות"  "ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום" לד

  ]א"צבי קנטרוביץ שליט' ג ר"התקבל בשם הרה[

ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו "לה

  "ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים

  ."ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי"



 
ג

ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ' גֹוה ְוֶלֱע ֶאיְךֵא" לו

  "ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי

  "ָעה ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמיִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָר"

ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום" לז

  "ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם

  "ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך"

ַמה ָהָכא ְּתִחָּלה ַצַער ְוסֹופֹו ִׂשְמָחה  ]לא, בראשית מג[' יםִרּוּט'ל ַהַעַּבּוְמָבֵאר  ".ןָמק ָהַּפַאְתִּיַו"  "ַוִּיְתַאַּפק ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם"לח

  .ַאף ָהָתם ְּתִחָּלה ַצַער ְוסֹופֹו ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים, ְּכֶׁשהֹוִדיָעם ֶׁשהּוא יֹוֵסף

  " ָחפּון ּוְפֵני ָהָמ',וגוְוָהָמן ִנְבַעת "  "ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו"לט

  "ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו"  "יוָנת ָּפֵאת ֵמאֹׂשא ַמָׂשִּיַו" מ

  "ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים" "ֹוּתְחַּתְמי ַאִפ ְּביׁשף ִאֶסים ֶּכִׂשְו"מא

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך "מב

 "ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה

ַהַּצִּדיִקים  ]ב, בראשית מח [יםִרּוּטל ַהַער ַּבֵאָבְמּו" ל ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָהְוָהָמן נֵֹפל ַע"

 ְוָהְרָׁשִעים ֲאִפּלּו ְּבָתְקָפן,"ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה" רַמֱא ֶׁשֶּנ,ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵהן ֲחָלִׁשים ִמְתַחְּזִקים

  ".ְוָהָמן נֵֹפל ַעל ַהִּמָּטה" רַמֱא ֶׁשֶּנ,ֵהן נֹוְפִלין

  "ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַמס"  "ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים" מג

ֶזה ְּׁשִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר "מד

  "ּדֹר

   "ִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹורְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲע"

ְרָּת פֹוַרַאָּתה " "ָּפרּוָרֵאל ּוְבֵני ִיְׂש"מה

  "ְבָעְּזָך ָים

  ]א"אברהם מייזלעס שליט' ג ר"בביאור זה סייעני הרה[ " הּוא ַהּגֹוָרלּפּורִהִּפיל "

 ,ָׁשֶוה ִנָּסן ָרֵחל ֶׁשל ָּבֶניָה ָאַמר ןִּבְנָיִמי 'ר ְּבֵׁשם יּוָדן 'ר )ו ,פז ר"ב( ;יַכֳּדְרָמְל ףֵסיֹו יןֵּב יםִנָיְנִע הָּמַּכ רֵּׁשַקְּמֶׁש ׁשָרְדִּמַּב

 םֶהיֲאֵל ָׁשַמע ְולֹא ָויֹום יֹום ֵאָליו ְּבָאְמָרם ַוְיִהי" ,"יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ְּכַדְּבָרּה ִהיְיַו" ,ָׁשֶוה ִנָּסן ,ָׁשָוה ּוְגֻדָּלָתן

 ,"יֹוֵסף ַיד ַעל ָתּהאֹ ַוִּיֵּתן" ".ַטַּבְעּתֹו ֶאת ְךַהֶּמֶל ַוָּיַסר" ,"ְעּתֹוַטַּב ֶאת ַּפְרעֹה ַוָּיַסר" .ָׁשָוה ּוְגֻדָּלָתן ,"ןָמָהְל ידּוִּגַּיַו

 בָהָז תֶרֶטֲעַו" ,"ַצָּוארֹו ַעל ַהָּזָהב ְרִבד ַוָּיֶׂשם" ".ְוַהּסּוס ַהְּלבּוׁש ְוָנתֹון" ,"ֵׁשׁש ִּבְגֵדי אֹתֹו ַוַּיְלֵּבׁש" ".ְלָמְרֳּדָכי ַוִּיְּתָנּה"

 ְלָפָניו ּוַוִּיְקְרא" ".ָהִעיר ִּבְרחֹוב הּוַוַּיְרִּכיֵב" ,"לֹו ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶנה ְּבִמְרֶּכֶבת אֹתֹו ַוַּיְרֵּכב" ].גוריון אבא מדרש רסתגי[ ".הָלדֹוְּג

 יםִׁשרּוְּדַה ְךתֹוְּב ,יןִמָיְנִבְלּו יםִחַאָל ףֵסיֹו תּוּלַּגְתִה לֶׁש ׁשרּוְּדַה תֶא היָסִנְכַמ :)טז מגילה( ַהְּגָמָרא ןֵכְו ".ָּכָכה ְלָפָניו ַוִּיְקָרא" ,"ְךַאְבֵר

 ֲאֵלֶכם יִּתִּדַּבְר ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוּיאֶמר" )יד ,מב בראשית( ַּבָּכתּוב זָּמֻרְמ ת"ַּלִגְמ ןֵכְו .יםִרּוּפ יֵׁשרּוְדִל דָּיִמ תֶרֶזחֹוְו ,יםִרּוּפ לֶׁש

   ,הָרֹוּת ןַּתַמ םֶדקֹו ְמִגּלֹות יםִטָבְּׁשַל יּוָהֶׁש )יח ,ה ר"שמו( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו ׁשֵׁש לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב ".םַאֶּת ִליםְּגְמַר אמרֵל

 .ףֵסיֹוִגיַמְטִרָּיא ְּב הָּלִגְמ יםִמָעְּפ 'בֶׁש א"שליטן ַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְלַׁשָּבת ִמַּׁשָּבת ִמְׁשַּתְעְׁשִעין ָהיּו ןָּבֶה  

  א"שליט צור 'ש 'י 'ר א"שליט רייסקין שלמה 'ר א"שליט גרוסמן הלוי אהרן 'ר א"שליט פרקש פינחס 'ר הגאונים הרבנים ניוסיע בטבלאות .' בהלְָבַט

  יםִרּוס ּפֵנ  יוָחֶאף ְלֵסת יֹוּוּלַּגְתִה  

  ׁשַּגִּיַוץ ְוֵּקת ִמֹוּיִׁשְרַּפ' בְּב  מו

עבודת 'מובא בספר [. תַחם ַאַע ַּפּוּלִפה ֲא"ם הויֵׁשר ָּכְזא ֻמ לֹ

  ].'ישראל

  רֵּתְסת ֶאַּלִגְמִּב

  .תַחם ַאַע ַּפּוּלִפה ֲא"ם הויר ֵׁשָּכְזא ֻמלֹ

   טַלָּׁשה ֶׁשעְֹר ַּפְךֶרֶדְו, הָכלּור ְמַצם ֲחב ִעָרעֹה ְמָיה ָהֶׂשֲעַּמַה  מז

  .פֹוד סֹוַעם ְוָלעֹוף ָהֹוּסִמ

ט ַלָּׁש ֶׁשׁשרֹוֵוְׁשַח ֲאְךֶרֶדְו, הָכלּור ְמַצם ֲחב ִעָרעֹה ְמָיה ָהֶׂשֲעַּמַה

  .פֹוד סֹוַעם ְוָלעֹוף ָהֹוּסִמ

ת כּוְלַּמת ַהל ֶאֵהַנְּיֶׁש ְךֶלֶּמה ַלֶנְׁשִמף ְלֵסת יֹוה ֶאָּנה ִמעְֹרַּפ  מח

  .מֹוקֹוְמִּב

ת כּוְלַּמת ַהל ֶאֵהַנְּיֶׁש ְךֶלֶּמה ַלֶנְׁשִמְל יַכֳּדְרת ָמה ֶאָּנ ִמׁשרֹוֵוְׁשַחֲא

  .מֹוקֹוְמִּב

 ָמִצינּו



 
ד

ה ָפרּוים ְּתִּדְקִה' הַו, םָלעֹוב ָּבָעָרל ָהַלְגל ִּבֵאָרְׂש ִיְלגּוףה ָנָּכה ַסָתְיָה  מט

  .םִיַרְצִמ ְּבְךֶלֶּמה ַלֶנְׁשִמף ְלֵסי יֹוּוּנִמה ְּבָּכַמְל

ה ָפרּוים ְּתִּדְקִה' הַו, ןָמת ָהיַרֵזל ְּגַלְגל ִּבֵאָרְׂש ִיְלגּוףה ָנָּכה ַסָתְיָה

  .ןָׁשּוׁשה ְּבָּכְלַמר ְלֵּתְסי ֶאּוּנִמה ְּבָּכַמְל

ים ִקְׁשַּמי ַהֵרל ָׂשר ַעַהּסֹית ַהֵבאי ְּבַרְחה ַאָיף ָהֵסיֹו  נ

התקבל [ .ְךֶלֶּמה ַלֶנְׁשה ִמָיְהִּני ֶׁשֵנְפה ִלעְֹרל ַּפים ֶׁשִפאֹוָהְו

  ]א"אברהם יצחק וינברג שליט' ג ר"מהרה

 לֶׁש ְוָהאֹוִפים יםִקְׁשַּמַה יֵרָׂש לַע איַרְחַא הָיָה יַכֳּדְרָמ

 מגילה( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ ,ְךֶלֶּמַל הֶנְׁשִמ הָיְהִּנֶׁש יֵנְפִל ,ׁשרֹוֵוְׁשַחֲא

 רֵאָבְמּו .ןָמָהְו יַכֳּדְרָמ ןצֹוְרִּכ "יׁשִאָו יׁשִא ןצֹוְרִּכ תֹוׂשֲעַל" .)יב

 א"מהרשַה רֵאָבְמּו .הֶּתְׁשִּמַּב יםִקְׁשַּמַה יֵרָׂש יּוָה םֵה י"ִּׁשַר

 לַע איַרְחַא הָיָה אָּלֶא ,ׁשרֹוֵוְׁשַחֲא תַּדֻעְּסִמ הָנֱהֶנ אלֹ איַּדַו יַכֳּדְרָּמֶׁש

 לּואְכיֹ אּלֶֹׁש ַהַּמֲאָכִלים תרּוְׁשַּכ לַע יַחִּגְׁשַהְל יֵדְּכ יםִדהּוְּיַה לַכֲאַמ

  .רּוּסִא

 ןָתְגִּב. [ְךֶלֶּמל ַהַכֲאַמל ְּבֵּבַח ְלּוּס ִנׁשֶרֶתן ָוָתְגִּבים ִרָּׂשַה  .ְךֶלֶּמל ַהַכֲאַמל ְּבֵּבַח ְלּוּסים ִנִפאֹור ָהַׂשְוַהַּמְׁשִקים ר ַׂש  נא

  ].ׁשרֹוִּתת ֹוּיִת אֹוׁשֶרֶתְו, תפֹוְּלַחְתִמ' דְו' י תִּכ, ןָגָדְּבת ֹוּיִתאֹו

  .ץֵעל ָה ַעלּוְתִנְו ׁשֶרֶתן ָוָתְגִּב  ץֵעל ָהה ַעָלְתים ִנִפאֹור ָהַׂש  נב

ה ָּלֻדְגף ִלֵס יֹוַּיתִלְוַׂשר ָהאֹוִפים ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ֲע ַהַּמְׁשִקיםר  ַׂשְךֶרֶּד  נג

  .םִיַרְצִמְּב

  .סַרָפה ְּבָּלֻדְגִל יַכֳּדְרת ָמַּיִלֲע ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ׁשֶרֶתן ָוָתְגים ִּבִרָּׂש ַהְךֶרֶּד

  .יַכֳּדְרת ָמ ֶאׁשרֹוֵוְׁשַחח ֲאַכה ָׁשיָלִחְתִּב  .ףֵסת יֹוֶא ְׁשִקיםַהַּמר ח ַׂשַכה ָׁשיָלִחְתִּב  נד

ם ַלָחה ֶׁשעְֹרל ַּפה ֶׁשָלְיַּלת ַהַנל ְׁשַלְגִּב, ףֵסיֹור ְּבַּכְזִנ ַהַּמְׁשִקיםר ַׂש  נה

  .ןרֹוְת ִּפׂשֵּפִחם ְולֹוֲח

ה ֶצן רֹוָמָהם ֶׁשַלָחֶׁשְּכ, הָלְיַּלת ַהַנל ְׁשַלְגי ִּבַכֳּדְרָמר ְּבַּכְז ִנׁשרֹוֵוְׁשַחֲא

  ]כמובא בילקוט שמעוני אסתר תתרנז[. גֹוְרָהְל

  . ןֹוׁשים ָלִעְבע ִׁשַדָּית ֶׁשכּוְזה ִּבָּלֻדְגה ִלָלָע יַכֳּדְרָמ  .ןֹוׁשים ָלִעְבע ִׁשַדָּית ֶׁשכּוְזה ִּבָּלֻדְגה ִלָלף ָעֵסיֹו  נו

  ]א"אברהם פלדמן שליט' ג ר"מהרההתקבל [

 מֹוְּכ. תנֹופּוְּצת ַהר ֶאּתְֹפ ִלתֹוָמְכל ָחַלְגד ִּבָחֻים ְמף ֵׁשֵסיֹוה ְלָיָה  נז

ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁשם יֹוֵסף ָצְפַנת " )המ, בראשית מא(ב תּוָּכֶׁש

   . ְמָפֵרׁש ַהְּצפּונֹות"ָצְפַנת ַּפְעֵנַח" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו". ַּפְעֵנַח

ת ר ֶאּתְֹפ ִלתֹוָמְכל ָחַלְגים ִּבִדָחֻית ְממֹוי ֵׁשֵני ְׁשַכֳּדְרָמ ְליּוָה

, ֶזה ָמְרֳּדָכי" ְּפַתְחָיה" .)סהמנחות (א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. תנֹופּוְּצַה

ְויֹוֵדַע ,  ֶׁשּפֹוֵתַח ְּדָבִרים ְוּדֹוְרָׁשן,"ְּפַתְחָיה"ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו 

ינּו ְוַהְי. ִריׁשַּדֲהָוה ַּבֵייל ִליְׁשֵני ְוָד', כּוְו. ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון

  ]א"אליהו נחמני שליט' ג ר"מהרההתקבל [ ."ְלָׁשןָמְרֳּדַכי ַּב", ִּדְכִתיב

ְּבֵני ל  ֶׁשיַחִלָׁשא ְּכלְֹו, יִטָרה ְּפֶׂשֲעל ַמַלְגִּב, ידִחָיה ְּכָּלֻדְגה ִלָלף ָעֵסיֹו  נח

  .ִיְׂשָרֵאל

ְּבֵני ל  ֶׁשיַחִלָׁשא ְּכלְֹו, יִטָר ְּפהֶׂשֲעל ַמַלְגִּב, ידִחָיה ְּכָּלֻדְגה ִלָלָע יַכֳּדְרָמ

  .ִיְׂשָרֵאל

  .ׁשרֹוֵוְׁשַחֲאה ַלָאְּׂשִּנֶׁשה ְּכָּלֻדְגת ִללֹוֲע ַלּהָחְרל ָּכַעה ְּבָחְקְלר ִנֵּתְסֶא  .יםִרְצִּמר ַלַּכְמִּנֶׁשה ְּכָּלֻדְגת ִללֹוֲע ַלחֹוְרל ָּכַעח ְּבַקְלף ִנֵסיֹו  נט

 יָהִבָא ֵמּהָקּוּתל ִנר ַעַעל ַצב ֶׁשָּצ ַמְךֹוּתִמִלְגֻדָּלה ה ָתְלר ָעֵּתְסֶא  .יוִבָא ֵמקֹוּוּתל ִנר ַעַעל ַצב ֶׁשָּצ ַמְךֹוּתִמָעָלה ִלְגֻדָּלה ף ֵסיֹו  ס

  .ָמְרֳּדַכי ,ּהָלֲעַב ּוּהָצְּמַאְמ

 ַוִּיְׁשּתּו"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ןִיַּיה ַהֵּתְׁש ִמְךֶריו ֶּדָחֶאה ְלָּלַּגְתף ִהֵסיֹו  סא

  ".ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו

  ".ןִיַּיה ַהֵּתְׁשִמ" ְךֶר ֶּדׁשרֹוֵוְׁשַחֲאה ַלָתְלַּגְתר ִהֵּתְסֶא

 ,בראשית מג(ּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּכ .ָׁשתּו ַיִין ְּבַׁשָּבתיֹוֵסף ְוָהַאִחים   סב

  .ֶאָחיו ּוְׁשִתַּית ַיִין זֹו ָהְיָתה ֲהָכָנה ַלִהְתַּגּלּות ֶׁשל יֹוֵסף ְל)טז

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶלְך "י ִּתְׁשת ַוג ֶאַר ָהׁשרֹוֵוְׁשַחֲא

ּוְׁשִתַּית ַיִין זֹו  :).מגילה יב(א ָרָמְּג ַּבּמּוָבאַּכ, תָּבַׁשְּב ָהָיהה ֶזְו ,"ַּבָּיִין

ו "א ָו"ֵּפת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבם"יִרּוּפן ֵכְו .יםִרּוס ּפֵנ ְלָהְיָתה ֲהָכָנה

  .תָּבַׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ם"ד ֵמ" יֹוׁש"יֵר

ם ַׂשהּו ֶׁשןִיַּי ַהיַעִבְּג ְךֶרה ֶּדָלְׁשְלַּתְׁש ִהִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ְלֶאָחיו  סג

  .יןִמָיְנִּבת ַחַּתְמַאְּב

 ןִיַּיה ַהֵּתְׁשִמ ְךֶרה ֶּדָלְׁשְלַּתְׁש ִהׁשרֹוֵוְׁשַחֲאר ַלֵּתְסֶאִהְתַּגּלּות 

  .יןִמָיְנִּבט ֶבֵּׁשה ִמָתְיָהר ֶׁשֵּתְסה ֶאיָנִמְזִהֶׁש

ת יַרִכְמק ִּבֶל ֵחה לֹוָיא ָהי לִֹּכ, יםִחַאף ָלֵסין יֹור ֵּבֵּׁש ִקיןִמָיְנִּב  סד

  .ףֵסיֹו

י ִּכ, ןָמָה ְוׁשרֹוֵוְׁשַחֲאל ֵמֵאָרְׂשם ִית ַעיל ֶאִּצ ִהיןִמָיְנִּבט ֵבֵּׁשי ִמַכֳּדְרָמ

ה ֵּלַגְמ'א ַּבָבּוּמַּכ. ףֵסת יֹויַרִכְמק ִּבֶלין ֵחִמָיְנט ִּבֶבֵׁשה ְלָיא ָהלֹ

  ).ויגש(' תֹוּקֻמֲע



 
ה

 אּוְצָּיי ֶׁשֵרֲחַא, הָּיִנה ְׁשיָׁשִגְפם ִלֶהא ָלָרָּקֶׁשיו ְּכָחֶאה ְלָּלַּגְתף ִהֵסיֹו  סה

  .רּוְזָחיר ְוִעָהֵמ

, הָּיִנְּׁשה ַהיָׁשִגְּפ ַלה לֹוָאְרָּקֶׁש ְּכׁשרֹוֵוְׁשַחֲאה ַלָתְלַּגְתר ִהֵּתְסֶא

  .יִנֵּׁשן ַהִיַּיה ַהֵּתְׁשִמְּב

  .םַעת ַזַמֲחַּב, רֶדֶחַהת ֵמּוׁשְּגַרְתִה ְּבׁשרֹוֵוְׁשַחא ֲאָצָי, ִהְתַּגּלּות ַלְךמּוָס  .הָכָבּו, רֶדֶחַהת ֵמּוׁשְּגַרְתִהף ְּבֵסא יֹוָצָי, ִהְתַּגּלּות ַלְךמּוָס  סו

ה ָפקּוְּתם ַּבֶהה ָלָרָּקה ֶּׁשל ַמת ָּכים ֶאִחַאה ָליָרִהְבף ִהֵסיֹוִהְתַּגּלּות   סז

  .ּהה ָלָמְדָּקֶׁש

ה ָפקּוְּתם ַּבֶהה ָלָרָּקה ֶּׁשל ַמת ָּכֶאְבֵני ִיְׂשָרֵאל יר ִלִהְבים ִהִרּוס ּפֵנ

  .ה לֹוָמְדָּקֶׁש

  .הָבּוׁשְתר ִּבֵהְרַהל ְלֵאָרְׂשם ִיַעם ְלַרָּג ָמְרֳּדַכי  .הָבּוׁשְתר ִּבֵהְרַהים ְלִטָבְּׁשם ַלַרף ָּגֵסיֹו  סח

 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלת ַבטֹוב ְלטֹוע ְלָר ֵמתכּוְּפַהְתִהה ָתְיָה  סט

ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען "

  ."ֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלת ַבטֹוב ְלטֹוְלע ָר ֵמתכּוְּפַהְתִהה ָתְיָה

 ."ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְנֵאיֶהם"

  .]'דעת תבונות'הקדמת ' שפתי חיים'בהדימוי מובא [

ַעָּתה לֹא ְו"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . 'הת ֵמיחּוִל ְׁשה לֹוָתְיָהיר ֶׁשִּכף ִהֵסיֹו  ע

  ".ֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאלִֹהיםַא

ּוִמי "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . 'הת ֵמיחּוִלר ְׁשֵּתְסֶאה ְלָתְיָהיר ֶׁשִּכִה ָמְרֳּדַכי

  ".יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות

ד ר עֹוזֲֹעי ַלֵדְּכ, הָעּוׁשְיי ַהֵרֲחם ַאת ַּגכּוְלַּמיק ַּבִזְחַה ְליְךִׁשְמף ִהֵסיֹו  עא

  .לֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

ד ר עֹוזֲֹעי ַלֵדְּכ, הָעּוׁשְיי ַהֵרֲחם ַאת ַּגכּוְלַּמיק ַּבִזְחַה ְליְךִׁשְמִה ָמְרֳּדַכי

  .לֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

  .דבֹום ָּכֵׁשיר ְלִעב ָהחֹוְרִּב ָמְרֳּדַכית  ֶאיבּוִּכְרִה  .דבֹום ָּכֵׁשיר ְלִעב ָהחֹוְרִּב ףֵסת יֹו ֶאיבּוִּכְרִה  עב

  .ָמְרֳּדַכי לֹוּתְעַּבת ַטיר ֶאִבֱע ֶהׁשרֹוֵוְׁשַחֲא  .ףֵסיֹו ְלֹוּתְעַּבת ַטיר ֶאִבֱעה ֶהעְֹרַּפ  עג

ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגַּלח "  עד

  ]א" שליטצבי קנטרוביץ' ג ר"התקבל בשם הרה[ ".ַוְיַחֵּלף ִׂשְמלָֹתיו

ָאַמר לֹו , ֹוָאַמר לֹו ָהָמן ִּכי ַהֶּמֶלְך קֹוֵרא ל .)מגילה טז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

  .ֵאיֶנִּני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵּכן ַעד ֶׁשֶאְתַרֵחץ ְוֶאְסַּתֵּפר ָמְרֳּדַכי

ת כּוְלַמד ְּבֵרא מֹוהּום ֶׁשּוּׁשִמ, היָתב ִמָּי ַחֶׁשּיֹוֵסף קּוְסים ָּפִחַאָה  עה

  .יוָתמֹולֹוֲחה ַּבָדהּוְי

ת כּוְלַּמד ַּבֵרא מֹוהּום ֶׁשּוּׁשִמ, היָתב ִמָּי ַחָּמְרֳּדַכיק ֶׁשַסן ָּפָמָה

  .ה לֹוֶוֲחַּתְש ִמינֹוֵאֶׁשְּכ

ַוִּיְמְּכרּו ֶאת ") כח, בראשית לז (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובד ֶבֶער ְלַּכְמף ִנֵסיֹו  עו

  "יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

  ".ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי "הָרְמר ָאֵּתְסֶא

  

  .ָמְרֳּדַכית ג ֶארֲֹהה ַלָצָר ְוׁשרֹוֵוְׁשַחל ֲאֶצר ֵאה ַׂשָי ָהןָמָה  .ףֵסת יֹוג ֶארֲֹה ַלְוָרָצהה עְֹרל ַּפֶצר ֵאה ַׂשָי ָהריַפִטֹוּפ  עז

ָׂשה ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעַּכ"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ףֵסל יֹוס ַעַע ָּכריַפִטֹוּפ  עח

  ".ִלי ַעְבֶּדָך ַוִּיַחר ַאּפֹו

ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי " ,ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ָמְרֳּדַכיל ס ַעַע ָּכןָמָה

  .ןָמל ָהא ֶׁשָּבַּסַה יוָׂשֵע ְּבִגיַמְטִרָּיא ריַפִטֹוּפ ".ֵחָמה

   .רֵּתְסם ֶא ִעתיֹוָרֲעַּבד ַׁשְח ֶנןָמָה  .ֹוּתְׁשם ִא ִעתיֹוָרֲעַּבף ֵסיֹוד ְּבַׁש ָחריַפִטֹוּפ  עט

 ריַפִטֹוּפ תֶא העְֹרַּפ רַסָא ,ְךֶלֶּמַל הֶנְׁשִמְל ףֵסיֹו תֶא יכּוִלְמִהֶׁשְּכ  פ

 יםִּלִהְּת ׁשַרְדִמְּב אָבּוּמַּכ .ׁשָר הָׂשֲעַנְו .יוָמָי לָכְל יםִרסּוֲאָה יתֵבְּב

  ).קה(

 .ןָמָהת ה ֶאָלָּת ׁשרֹוֵוְׁשַחֲא, ְךֶלֶּמה ַלֶנְׁשִמ ְליַכֳּדְרָמת  ֶאיכּוִלְמִהֶׁשְּכ

ְּכמֹו , יםִמה ָיָשלְֹׁש ִליםִרּוָהֲאסית ֵביו ְלָחת ֶאיס ֶאִנְכף ִהֵסיֹו  פא

  ".ַוֶּיֱאסֹף אָֹתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁשלֶׁשת ָיִמים", ֶׁשָּכתּוב

 מֹוְּכ ,םצֹוְו הָּלִפְּת לֶׁש יםִמָי הָשלְֹׁשִל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא הָסְּנִּכ רֵּתְסֶא

 ְּבׁשּוָׁשן ַהִּנְמְצִאים ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ְּכנֹוס ֵלְך" ֶׁשָּכתּוב

 ַלְיָלה ָיִמים ְׁשלֶׁשת ִּתְׁשּתּו ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו

  ".ָויֹום

ַוּיֹאֶמר "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , לעְֹפף ִלֵסיל יֹוִחְת ִהייִׁשִלְּׁשַהם ּיֹוַּב   פב

  ".ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּוֲאֵלֶהם יֹוֵסף 

ַוְיִהי ַּבּיֹום "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , לעְֹפר ִלֵּתְסה ֶאיָלִחְת ִהייִׁשִלְּׁשַהם ּיֹוַּב

  ".ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות



 
ו

ת  ַּבהָתְיָהְו, ִמְׁשָּפָחהת ַברֹוה ְקָתְיָה ֶׁשתַנְס ָאםן ִעֵּתַחְתף ִהֵסיֹו  פג

  .גַרֱהר ֶנמֹון ֲחם ֶּבֶכ ְׁשיָהִבָאֶׁש, תֶצֶּמֻאְמ

ת ה ַּבָתְיָהְו, ִמְׁשָּפָחהת ַברֹוה ְקָתְיָה ֶׁשרֵּתְסֶאם ן ִעֵּתַחְתִה ָמְרֳּדַכי

 תַנְסָאן ֵכְו. ןֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחג ְּבַרֱה ֶניָהִבָאֶׁש, תֶצֶּמֻאְמ

ת ת ֶאלֹוְּמַסְמ ַהר"ֵנת ֹוּיִתאֹוץ ֵמת חּוֹוּיִתן אֹוָתן אֹור ֵהֵּתְסֶאְו

התקבל [ .'םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ ,יןִמָיְנט ִּבֶבת ֵׁשת ֶאלֹוְּמַסְמַה

  ]א"אברהם פלדמן שליט' ג ר"מהרה

ְׁשֶכם ֶּבן  )לח( 'א"ִפְרֵקי ְדר'ְּבא ָבּוּמַּכ. ְּבַיְלדּוָתּהס ה ֵנָׂשֲעת ַנַנְסָאְל  פד

.  ְוָהְרָתה ְוָיְלָדה ֶאת ָאְסַנת]ֶאת ִּדיָנה[מֹור ָׁשַכב אֹוָתּה ֲח

ֶׁשַעְכָׁשו יֹאְמרּו ָּכל ָהָאֶרץ , ְוָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָהְרָגּה

ֶמה ָעָׂשה ַיֲעקֹב ֵהִביא ִציץ , ֶׁשֵּיׁש ֵּבית ְזנּות ְּבאֶֹהל ַיֲעקֹב

ָּואָרּה ּוְׁשָלָחּה ְוָהְלָכה ְוָכַתב ָעָליו ֵׁשם ַהּקֶֹדׁש ְוָתָלה ַעל ַצ

 ְוהֹוִריָדּה ְלִמְצַרִים ְלֵביתֹו ֶׁשל ְךְוָיַרד ִמיָכֵאל ַהַּמְלָא, ָלּה

ְוָהְיָתה , ֶׁשָהְיָתה ָאְסַנת ְראּוָיה ְליֹוֵסף ְלִאָּׁשה, ּפֹוִטיֶפַרע

ּוְכֶׁשָּיַרד יֹוֵסף , ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ּפֹוִטיֶפַרע ֲעָקָרה ְוִגְּדָלּה ְּכַבת

  .ִמְצַרִים ְלָקָחּה לֹוְל

 )'מעם לועז'הובא ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. ְּבַיְלדּוָתּהס ה ֵנָׂשֲער ַנֵּתְסֶאְל

ין ִּדַּד] יַכֳּדְרָמְל[ה " הקבן לֹוֵּמִז, "הָּסַדת ֲהן ֶאֵמי אִֹהְיַו"

  .ּהָתיק אֹוִנֵהְו

א ָבּוּמַּכ. םָלֹועת ָהלֹותּול ְּבָּכה ִמָּׁשִאת ְלַנְסָאר ְּבַחף ָּבֵסיֹו  פה

ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצא יֹוֵסף  ).מה, יז ובחזקוני בראשית מא, ר צח"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ָהיּו ְּבנֹות ְמָלִכים ְמִציצֹות ָעָליו ֶּדֶרְך ,ִלְמלְֹך ַעל ִמְצַרִים

ַהֲחַרִּכין ְוָהיּו ַמְׁשִליכֹות ָעָליו ִׁשיִרין ּוְקָטִלין ּוְנָזִמים 

 לֹא ]תַנְסָא [ ְוזֹו. ֶׁשִּיְתֶלה ֵעיָניו ְוַיִּביט ָּבֶהןְוַטָּבעֹות ְּכֵדי

, ָהָיה ָלּה ַמה ִּלְזרֹק ְוָזְרָקה לֹו ַהָּקֵמיַע ֶׁשְּבַצָּואָרּה

ְוִנְסַּתֵּכל ּבֹו יֹוֵסף ֶׁשָהְיָתה ַּבת ִּבּתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ּוְנָׂשָאּה לֹו 

   .ְלִאָּׁשה

ְּכמֹו . םָלעֹות ָהלֹותּול ְּבָּכה ִמָּׁשִאר ְלֵּתְסֶאר ְּבַח ָּבֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת " )ג, אסתר ב(ֶׁשָּכתּוב 

ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד ֵהֶגא 

ְוַהַּנֲעָרה : ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון ַּתְמרּוֵקיֶהן

 ַוֶּיֱאַהב ',וגוִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ִּתְמלְֹך ַּתַחת ַוְׁשִּתי ֲאֶׁשר 

  ".ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים

ִּכי ַהֵּמִליץ "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , יםִחַאף ָלֵסין יֹו ֵּבְךֵּוַתְמה ֶּׁשַנְמ  פו

  ."ֵּבינָֹתם

ַוֵּיֵצא ֲהָתְך ֶאל "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , רֵּתְסֶאְל ָמְרֳּדַכיין  ֵּבְךֵּוַתְמאל ֵּיִנָּד

  ".ָמְרֳּדָכי

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . יןִמָיְנִּבל אי ַעַרְחה ַאָי ָההָדהּוְי  פז

  ."ֶאת ַהַּנַער

 ,הָדהּוְי טֶבֵּׁשִמ הָתְיָה ֹוּמִאֶׁש לַלְגִּב ,"יִדהּוְי יׁשִא" אָרְקִּנֶׁש ָמְרֳּדַכי

 טֶבֵּׁשִמ הָתְיָהֶׁש רֵּתְסֶא לַע איַרְחַא הָיָה ,:)ב מגילה( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ

  .יןִמָיְנִּב

ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו : "בקֲֹעת ַיֶאז ֵרֵזה ָדהּוְי  פח

  ".ֶזה ַפֲעָמִים

ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ": רֵּתְסת ֶאז ֶאֵרֵז ָמְרֳּדַכי

  ".ַלַּמְלכּות

  תרֹוע ָּפַבֶׁשים ְוִלֳּבע ִׁשַבֶׁשם ה ִעיָלִחְתף ִהֵסת יֹוַּלֻדְּג  פט

  .םִיַרְצִמ ְלדּוְר ֵיבקֲֹעַיי ֵנְּב ִמהָרָׂשֲעיל ֶׁשִבְׁשִּב

 תרֹוָעְּנע ַהַבֶׁשים ְויִסִרָּסת ַהַעְבִׁשם ה ִעיָלִחְתר ִהֵּתְסת ֶאַּלֻדְּג

 ].מקץ קצד[ ַּבּזַֹהר ןֵּיַע[ .ץֵעל ָה ַעלּוָּתן ִיָמי ָהֵנ ְּבתֶרֶׂשֲעיל ֶׁשִבְׁשִּב

ְלֶׁשַבע ַהָּפרֹות , ְוֶׁשַבע ַהְּנָערֹות, ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים

  ].ֶׁשעֹולֹות ִמן ַהְיאֹור ְּבִמְצַרִים

ם ר ִעּוׁשָּקַה, ָׁשלֹוׁשל ים ֶׁשִרָּפְסים ִמִחַאָהף ְוֵסת יֹוֹוּיִׁשְרַפ ְּבינּוִצָמ  צ

ְׁשֵּתים  ּו:תַנְסָאף ְוֵס יֹויֵאּוּׂשם ִנר ִעּוׁשָּקַה , ֶׁשַבע:הֶּתְׁשִמ

 יֹום ַהְּׁשִליִׁשיַוְיִהי ַּבּיֹום " :לֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבָּכם ר ִעּוׁשָּקַה .ֶעְׂשֵרה

 ֶׁשַבעְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹר עֹלֹת "."ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה

  ". ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּוְׁשֵנים ָעָׂשרַוּיֹאְמרּו " ".ָּפרֹות

 :הֶּתְׁשִמַהָּקׁשּור ִעם , ָׁשלֹוׁשל ים ֶׁשִרָּפְס ִמֲאַחְׁשֵורֹוׁשל ֶצ ֵאינּוִצָמ

 .ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ּו:ֲאַחְׁשֵורֹוׁשר ַלֵּתְס ֶאיֵאּוּׂשִנַהָּקׁשּור ִעם  ,ֶׁשַבע

 ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ָׁשלֹוׁשִּבְׁשַנת : "לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכָּכַהָּקׁשּור ִעם 

 ֶׁשַבע ִּבְׁשַנת 'גֹוְוַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ". "ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו

  ". ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִהִּפיל ּפּורְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרהִּבְׁשַנת "."ְלַמְלכּותֹו

ַכְרֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם ִמּתֹוְך ַאֶּתם ְמ )כ, ר ז"אסת( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ  צא

  ".ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם"ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה

ְוַהֶּמֶלְך ְוָהָמן " ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ,ָּכְך ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם

  ".ֹותָיְׁשבּו ִלְׁשּת



 
ז

ָאַמר , "םַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶח" )כה, בראשית לז(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבמּו  צב

ה ַאֶּתם ְמַכְרֶּתם ֲאִחיֶכם ִמּתֹוְך ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה "הקב

   ".ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֲהֵרי ְבֵניֶכם ִנְמָּכִרים ְּבׁשּוָׁשן ִמּתֹוְך ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּסֻעָּדתֹו ֶׁשל ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱהנּו ִמ [' ְוגֹו"ש ְלָמְלכֹוֹוִּבְׁשַנת ָׁשל"

  ].אֹותֹו ָרָׁשע

ה יָאִצְיַה ְו,בָעה ָרָיי ָהִּכ, לֶכאֹל ַלְגה ִּבָתְים ָהִיַרְצִמה ְליָדִרְיַה  צג

ְוַּכְבָיכֹול ַהָּבֵצק ָהָיה ַהֶּדֶגל ,  ַעל ִׁשְכָמםלֶכאֹה ִעם ָתְים ָהִיַרְצִּמִמ

 )לד, שמות יב(ָּכתּוב ְּכמֹו ֶׁש, ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִאּתֹו ֻּכָּלם ָהְלכּו ְלֵעין ּכֹל

רֹת ֻרְצְׁשֲארָֹתם ִמְחָמץ ֶיַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם "

  ".ל ִׁשְכָמםַעִׂשְמלָֹתם ְּב

 הֵּתְׁשִמת ְּבֶמֶּיַסְמּו, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הֵּתְׁשִמה ְּביָלִחְתר ַמֵּתְסת ֶאַּלִגְמ

  .יםִרּוּפ

ָהַאִחים ֶאת [ֵּכיָון ֶׁשִהִּכירּוהּו  )ויגש ה(ַּתְנחּוָמא  ׁשָרְדִמ ְּבינּוִצָמ  צד

ָיַרד ַמְלָאְך ּוִפְּזָרם ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ,  ִּבְקׁשּו ְלָהְרגֹו]יֹוֵסף

  .ַהַּבִית

ית ִרְּב ַהְךַאְל ַמהּוָּיִלד ֵאַרָיְו, לֵאָרְׂשל ִיַלת ְּכג ֶארֲֹה ַלׁשֵּקן ִּבָמָה

  .תֹוָּמִזל ְמֵקְלִקא ְוָנבֹוְרת ַחמּוְדִּב

ְוָחֵמׁש ֲחִלפֹות ' ְוגֹו, ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן".) מגילה טז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ  צה

, ִיָּכֵׁשל ּבֹו, ָּדָבר ֶׁשִּנְצַטֵער ּבֹו אֹותֹו ַצִּדיק, ֶאְפָׁשר ".ְׂשָמלֹת

ָאַמר , ָאַמר ַרב ָחָמא ַּבר ּגּוְרָיא, ַּדֲאַמר ָרָבא ַּבר ַמְחֵסָיה

 ֵמיָלת ֶׁשהֹוִסיף ַיֲעקֹב ָלִעיםֵני ְסִּבְׁשִביל ִמְׁשַקל ְׁש, ַרב

, ְוִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר, ִנְתַקְּנאּו בֹו ֶאָחיו, ְליֹוֵסף ִמְּׁשָאר ָּבָניו

ן ַתף ָנֵס יֹוַעּוּדת ַמֶלֶאֹוא ׁשָרָמְּג ַה.ְוָיְרדּו ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים

ה ָאְנר ִקֵרעֹול ְלכֹו ָיהי ֶזֵרֲה, יםִחַאר ָהַאְּׁשר ִמֵתת יֹונֹוָּתין ַמִמָיְנִבְל

   .ֹו ּבאּוְּנִּק ֶׁשמֹוְּכ, יןִמָיְנִבְּב

ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו , ָרַמז לֹו, ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַּבר ֶיֶפת

 ,ּוַמּנּו. ֵבן ֶׁשֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַּבֲחִמָּׁשה ְלבּוֵׁשי ַמְלכּות

ף ֵס יֹוַעּוּדה ַמָלֵאְּׁשל ַהא ַעָרָמְּגה ַהָנֹוה עין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו.ָמְרֳּדַכי

ה ָאְנִּקל ַהן ַעּוּקִּתַהז ֶׁשַמף ָרֵסֹוּיֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . הָאְנב ִקּום ׁשַרָּג

ל ז ָּכָאֶׁש. יןִמָיְנט ִּבֶבֵּׁשי ִמַכֳּדְרי ָמֵדל ְיים ַעִרּוס ּפֵנה ְּבֶיְהה ִייָרִכְּמַהְו

ק ֶלין ֵחִמָיְנט ִּבֶבֵׁשה ְלָיא ָהּלֹן ֶׁשיָוֵכְו, מֹוְצ ַעלר ַעזֲֹחר ַיּוּפִּסַה

 ).ויגש(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'א ַּבָבּוּמַּכ. ןּוּקִּתת ַה ֶאּוׂשֲעם ַיף ֵהֵסת יֹויַרִכְמִּב

 ֶאת ִמְלֶחֶמת הָמ ֶׁשְּמִכיַרת יֹוֵסף ָּגְר:)בשלח לז(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש   צו

ן ֵכְו. הֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ִמּיֹוֵסף ָיכֹול ְלַנֵּצַח ֶאת ֲעָמֵלקְיְוָלֵכן ַרק . ֲעָמֵלק

 ׁשֶדחֹה ְּבָתְיק ָהֵלָמת ֲעֶמֶחְלִּמֶׁש' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ת יַנִחְבא ִּבהּויק ֶׁשִּדַּצף ַהֵסת יֹוכּוְזִּבז ֶׁשֵּמַרְל, רֹו ׁשלֹוָּזַּמר ֶׁשָּיִא

יֹוֵסף  ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְלָחָמה ַּבֲעָמֵלק ְוֵכן .קֵלָמת ֲע ֶאחּוְּצִנ, רֹוׁש

  .ַהַּצִּדיק

 ׁשדֹוָּקר ַהַמָא )פסיקתא רבתי יג( .יןִמָיְנט ִּבֶבֵׁשל  ַעׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ֶׁשל הָנְּב ֵאין ַזְרעֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק נֹוֵפל ֶאָּלא ְּבַיד ,ָּברּוְך הּוא

יל ִּצ ִהיןִמָיְנִּבט ֵבֵּׁשי ִמַכֳּדְרָמֶׁש) ויגש(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'א ַּבָבמּוּו .ָרֵחל

ט ֶבֵׁשה ְלָיא ָהי לִֹּכ ,קֵלָמ ֲעֶׁשָהָיה ִמֶּזַרע ָהָמןֵמ לֵאָרְׂשם ִית ַעֶא

  . ףֵסת יֹויַרִכְמק ִּבֶלין ֵחִמָיְנִּב

ד י ָיִּכ", קֵלָמת ֲעֶמֶחְלִמְּב. תֹוּיִתי אֹוֵּתת ְׁשנֹות ְּבכֹומּות ְסבֹוֵּת' ה  צז

   ".ּהס ָיל ֵּכַע

ה ם ֶזי ַגִּכ"ין ִמָיְנת ִּבַדֵלְּב. תֹוּיִתי אֹוֵּתת ְׁשנֹות ְּבכֹומּות ְסבֹוֵּת' ה

  .קֵלָמֲעם ַּבַחְל ִניןִמָיְנִּבט ֵבֵּׁשי ִמַכֳּדְרָמֶׁשז ֵּמַר ְל".ן ֵּבְךָל

 ַמרָא ,ַאָּבא ַּבר ִחָּיא ַרִּבי ָאַמר :)יג מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ  צח
 ַעל ֲאדֹוִנים הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִהְקִציף ,יֹוָחָנן ַרִּבי
 ַעל ָקַצף ַּפְרעֹה" ,ִּדְכִתיב .ַצִּדיק ְרצֹון ַלֲעשֹֹות ֲעָבִדים
 ,ִּדְכִתיב ,יֹוֵסף ּוָמּנּו ,ַצִּדיק ְרצֹון ַלֲעשֹֹות ".ֲעָבָדיו

   ."ִעְבִרי ַנַער ִאָּתנּו ְוָׁשם"

ְׁשֵני , ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש", ִּדְכִתיב, םֲעָבִדים ַעל ֲאדֹוֵניֶה

ַלֲעשֹות ְרצֹון ַצִּדיק ּוָמּנּו ".  ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסףְךָסִריֵסי ַהֶּמֶל

  ".ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי", ִּדְכִתיב, ָמְרֳּדַכי

ֶבל ִעּנּו ַבֶּכ" יבִת ְּכיֹוֵסףְּב )מקץ ג(ַּתְנחּוָמא  ׁשָרְדִמ ְּבינּוִצָמ  צט

ְויֹוֵסף הּוא " ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוִנְתרֹוֵמם"ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו

   ".ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ

 ִּדְכִתיב , ְוִנְתרֹוֵמם"ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר"ָמְרֳּדַכי ְּכִתיב ְּב

  ".ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות"

ֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ֵליֵרד  )שמות יז(ַּתְנחּוָמא  ׁשָרְדִמְּב ינּוִצָמ  ק

 ְוָהָיה יֹוֵסף ְמֻתָּקן ָלֶהם ִּדְכְתיב ,ְלִהְׁשַּתְעֵּבד ְּבִמְצַרִים

  ".ְויֹוֵסף ָהָיה ְּבִמְצַרִים"

 ְוָהָיה ְמֻתָּקן ָלֶהם ָמְרֳּדַכי ,ֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ִלָמֵכר ִּביֵמי ָהָמן

  . ַעל ָידֹוֶׁשִּיָּנְצלּו



 
ח

 פסחים( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ ,יטִטְּב הָתְיָה םִיַרְצִמ דּוּבְעִׁש תַרֵזְּג  קא

 ְּכֶׁשָהיּו )כה ,ד ר"שיהש( ׁשָרְדִּמַּב ןֵכְו .יטַלִּט ֵזֶכר ,ֲחרֶֹסת .)קטז

 טקּוְלַיְּב אָבמּו ןֵכְו .ְּבִטיט ְמֻׁשְעָּבִדין ָהיּו ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

 יטִּטִמ ןאֹוָׁש רֹוּבִמ יִנֵלֲעַּיַו" בתּוָּכַה לַע )רמא בשלח( יִנעֹוְמִׁש

  ".ןֵוָּיַה

 )יג, ר ז"אסת( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, יטִטְּבם ִיַמָּׁשה ַּבָמְּתְח ֶנןָמת ָהַרֵזְּג

 ְוִאם ְּבָדם ,ִאם ְּבִטיט ִהיא ֲחתּוָמה ְּתִפָּלֵתנּו ִנְׁשַמַעת

  . ָאַמר לֹו ְּבִטיט ִהיא ֲחתּוָמה.אֶנְחְּתָמה ַמה ֶּׁשָהָיה הּו

 ְויֹוֵסף ָקדֹוׁש ,ַּפְרעֹה ָעֵרל ְוָטֵמא )תהילים צ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ  קב

  . ְוהּוא ַמְמִליְך ֶאת יֹוֵסף, ְוָטהֹור

ְוהּוא ,  ּוָמְרֳּדַכי ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ָעֵרל ְוָטֵמאׁשרֹוֵוְׁשַחֲא

  .ַמְמִליְך ֶאת ָמְרֳּדַכי

אברהם יצחק וינברג ' ג ר"התקבל מהרה[. יןִרְדֶהְנַּסַהד ֵמָחה ֶאָיָה ָמְרֳּדַכי  .יםִנָׁש ְּבְךַרה ְוָמְכָחב ְּבָא" ְךֵרְבַא"א ָרְקף ִנֵסיֹו  קג

  ]א"שליט

י ֵעְדים יִֹמָכֲחַה"ם ֵהין ֶׁשִרְדֶהְנַּסַהה ֵמָרְז ֶעׁשֵּק ִּבֲאַחְׁשֵורֹוׁש  .מֹולֹות ֲחר ֶאּתְֹפף ִלֵסֹוּיה ִמָרְז ֶעׁשֵּקה ִּבעְֹרַּפ  קד

  .יִּתְׁשַות ְּבֹוׂשֲעה ַּלת ַמַעַד ָל"יםִּתִעָה

ֵּבן ֶׁשֵהִאיר " ֶּבן ָיִאיר" :)מגילה יב(י ַכֳּדְרל ָמא ַעָרָמְּג ַּבינּוִצָמ  . ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננּו  קה

ֵּבן ֶׁשָּׁשַמע ֵאל " ֶּבן ִׁשְמִעי. "תֹוֵעיֵניֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּל

 .ֶׁשִהִּקיׁש ַעל ַּדְלֵתי ַרֲחִמים ּוָפְתחּו לֹו" ֶּבן ִקיׁש. "ְּתִפָּלתֹו

  ]א"אברהם הכהן שליט' ג ר"התקבל בשם הרה[

ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּבַרִּבי ֲחִניָנא  ).סנהדרין קי(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא   קו

ַאַחת ִנְתַּגְּלָתה ,  יֹוֵסף ְּבִמְצַרִיםָׁשלׁש ַמְטמֹוִנּיֹות ִהְטִמין

ְוַאַחת , ְוַאַחת ִנְתַּגְּלָתה ְלַאְנטֹוִנינּוס ֶּבן ַאְסֵוירּוס, ְלקַֹרח

  .ְּגנּוָזה ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ֶזה ָמְרֳּדַכי . " ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּויֹאְכלּו ")תהילים כב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבמּו

, ְׁשִליׁש. לָֹשה ֲחָלִקים ֶנְחַלק ָממֹונֹו ֶׁשל ָהָמןִלְׁש. ְוֶאְסֵּתר

ְלִבְנַין , ּוְׁשִליׁש. ַלֲעֵמֵלי ּתֹוָרה, ּוְׁשִליׁש. ְלָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר

  ]א"אברהם יצחק וינברג שליט' ג ר"התקבל מהרה[ .ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 )ט בשלח רלדילקו( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ: ִלְבָׂשִמיםר ּוׁשף ָקֵסיֹו  קז

ה " ִזֵּמן לֹו הקב"ּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָולֹט"

ְּבָׂשִמים ְוָכל טּוב ֶׁשּלֹא ָימּות ֵמֵריַח ַׂשִּקים ְמֵלִאים 

 ְמַעט"ה ָחְנף ִמֵסיֹוח ְלַלב ָׁשקֲֹען ַיֵכ ְו.ַהְּגַמִּלים ּוֵמֵריַח ָהִעְטָרן

 :)עירובין כא( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן ֵכְו". ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָולֹט

ֵאּלּו " ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח", ַמאי ִּדְכִתיב, ָּדַרׁש ָרָבא

ת יַרִמְּׁשים ֶׁשִארֹוְו . ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ַטֲעמּו ַטַעם ֵחְטאֵריַבחּו

ה ָלְּבִּקים ֶׁשִאָדּוּדַהת ֶׁשֶזֶּמַרא ְמָרָמְּגַהְו, ב טֹויַחת ֵרֶנֶתית נֹוִרְּבַה

 ףֵסת יֹוה ֶאיָדִליא הֹוִהֶׁש, יםִמָׂשל ְּב ֶׁשיַח ֵרנּוְתָנ, הָאֵּלל ִמֵחָר

  .יתִרְּבר ַהֵמֹוׁש

ָמְרֳּדַכי ַהַּצִּדיק  :]מגילה י[א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ: ִלְבָׂשִמיםר ּוׁשָק ָמְרֳּדַכי

 ְוַאָּתה ַקח ְלָך", ֶׁשֶּנֱאַמר, "רֹאׁש ַלְּבָׂשִמים"ֶׁשִּנְקָרא 

ְוֵכן . ֵמיָרא ַדְכָיא, ּוְמַתְרְּגִמיָנן, "ָמר ְּדרֹור, ְּבָׂשִמים רֹאׁש

אברהם יצחק ' ג ר"התקבל מהרה[. ֲהָדס ַעל ֵׁשם ֲהַדָּסהֶאְסֵּתר ִנְקֵראת 

  ]א"וינברג שליט

' יםִּים ַחִיר ַמֵאְב'א ִּבָבּוּמים ַּכִמָׂשְּבת ַהכּוְזיו ִּבָחֶאל ֵמַּצף ִנֵסיֹו  קח

 , ֵּפרּוׁש ֵעיֵני ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּלֶהם"ִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהםַו" )וישב(

ְוִהְׁשּתֹוְממּו ַעל ַהַּמְרֶאה לֹוַמר ֶׁשַעְרִבִּיים ִיְׂשאּו ְּבָׂשִמים 

הּוא '  ַעל ֵּכן ֵהִבינּו ֶׁשֵּמה, ּוְבֵנְפטִעְטָרןֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ֶאָּלא ְּב

  .ַח ָרעִלְמסֹר ֶאת יֹוֵסף ְלָיָדם ְולֹא יּוַזק ֵמֵרי

א ָבּוּמַּכ, יםִמָׂשת ְּביַנִחְבא ִּבהּוֶׁש ָמְרֳּדַכית כּוְזה ִּבָיים ָהִרּוס ּפֵנ

, "רֹאׁש ַלְּבָׂשִמים"ָמְרֳּדַכי ַהַּצִּדיק ֶׁשִּנְקָרא  :]מגילה י[א ָרָמְּגַּב

, "ָמר ְּדרֹור, ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים רֹאׁש", ֶׁשֶּנֱאַמר

  .ָרא ַדְכָיאֵמי, ּוְמַתְרְּגִמיָנן

ין ֵאם ֶׁשא יֹוהּוה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשרֹים ְּבִרסּוֲאית ָהֵּבא ִמָצף ָיֵסיֹו  קט

ן ָנָחְלֶא' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. גא ַחהּוף ֶׁשל ַאֵּל ַהֹוים ּבִרְמאֹו

ן ֵכָל, הָנָּׁש ַהאׁשם רֹיֹויו ְּבָחֶאה ְלָּלַּגְתף ִהֵסֹוּיא ֶׁש"יץ שליטִבינֹוִּבַר

  .םִיַרְצִמב ְּבָעָרם ָלִיַתָנ ְׁשאּוְלם ָמ יֹותֹואֹוְּב

אברהם ' ג ר"התקבל מהרה[. גא ַחהּוף ֶׁשל ַאֵּלים ַהִרְמין אֹוים ֵאִרפּוְּב

  ]א"יצחק וינברג שליט

 לּוֲעַּי ֶׁשיַעִּבְׁשִהְו, םִיַרְצִמת לּוָגד ְלַרָי ְולֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּבה ָיף ָהֵסיֹו  קי

  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְלָרָזיו ֲחָתמֹוְצת ַעֶא

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל רַזָחְו ,סַרָּפ תלּוָגְל דַרָיְו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב הָיָה ָמְרֳּדַכי

  .:)טז מגילה א"מהרש 'ע( .יִנֵּׁשַה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַיְנִבְּב רזֲֹעַל



 
ט

 ה לֹוָתֲאְריו ִנִבת ָאמּוְּד[, קָחְרֶּמר ִמְּבֶקֶׁשה ָיה ָהָּלִחְתב ִּבקֲֹעַי  קיא

ם ִיַרְצִמד ְלַרָּיֶׁשים ְּכִנְפִּבר ִמֵּבַחְתִהס ְלַנְכ ִנְךר ָּכַחַאְו] ןֹוּלַחף ַּבֵסיֹוְל

  .העְֹרת ַּפ ֶאְךֵרֵבּו

ר ַחַאְו, ְךֶלֶּמר ַהַעַׁשב ְּבַׁשָּיֶׁשְּכ, קָחְרֶּמר ִמְּבֶקֶׁשה ָיה ָהָּלִחְתִּב ָמְרֳּדַכי

ם ָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. [ךְלֶּמה ַלֶנְׁשִמת יֹוְהים ִלִנְפס ִּבַנְכ ִנְךָּכ

  .]'בקֲֹעת ַיַּנַׁשֹוׁש'א ָרְקים ִנִרּוס ּפֵּנא ֶׁש"י שליטִׂשָּגַא

ּוְלָאִביו ":) מגילה טז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמן ַּכָׁשן ָיִיב ַיקֲֹעַיח ְלַלף ָׁשֵסיֹו  קיב

, " ִמְצָרִים נֹוְׂשִאים ִמּטּובמִֹריםֲעָׂשָרה ֲח, ָׁשַלח ְּכזֹאת

ָאַמר ,  ָאַמר ַרִּבי ִבְנָיִמין ַּבר ֶיֶפת,"ִמּטּוב ִמְצָרִים"ַמאי 

  .ִׁשֵּגר לֹו ַיִין ָיָׁשן ֶׁשַּדַעת ְזֵקִנים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, ַרִּבי ֶאְלָעָזר

ְוֵיין " .)מגילה יב(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ןָׁשן ָיִיים ַיִדהּוְּין ַלַת ָנֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ַיִין ְׁשָקהּוְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִה, ָאַמר ַרב, "כּות ָרבַמְל

   .ֶׁשהּוא ָגדֹול ִמֶּמּנּו ְבָׁשִנים

ה ָצא ָרה לָֹּלִחְתִּבם ֶׁשּוּׁשִמ, יםִׁשָדֳח' ג ְלתֹוכּוְלַּמד ִמַרה הּועְֹרַּפ  קיג

 ְךֶלם ֶמָקָּיַו" ) כח,ר א"שמו(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . לֵאָרְׂשם ִיַעל ְלֵּכַנְתִהְל

 , ָלָמה ְקָראֹו ֶמֶלְך ָחָדׁש ַוֲהלֹא ַּפְרעֹה ַעְצמֹו ָהָיה,"ׁשָדָח

 , ְוִנְזַּדֵּוג ְלֻאָּמה זֹואְמרּו ַהִּמְצִרים ְלַפְרעֹה ּבֶֹאָּלא ֶׁשָא

ָאַמר ָלֶהם ׁשֹוִטים ַאֶּתם ַעד ַעְכָׁשו ִמֶּׁשָּלֶהם ָאנּו אֹוְכִלים 

 ֵּכיָון , ָהִיינּו ָחִייםא ִאּלּוֵלי יֹוֵסף לֹ,ָלֶהם ָאְך ִנְזַּדֵּוגיְוֵה

 ַעד ,ֶׁשּלֹא ָׁשַמע ָלֶהם הֹוִריֻדהּו ִמִּכְסאֹו ְׁשלָֹשה ֳחָדִׁשים

  .ֶׁשָאַמר ָלֶהם ָּכל ַמה ֶּׁשַאֶּתם רֹוִצים ֲהֵריִני ִעָּמֶכם

ם ָלעֹוי ִצל ֲח ַעתֹוכּוְלַּמד ִמַרהּום ְוָלעֹול ָהל ָּכ ַעְךַל ָמֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 )'א ג"ח(' ׁשַבת ְּדרֹוֲעַי'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ. יםִדהּוְּי ַלתֹולּוְּכַנְתל ִהַלְגִּב

ְוַכֲאֶׁשר , ׁשרֹוֵוְׁשַחֲאּוְבֻכָלן ָמַלְך , ד ַמְלֻכּיֹות ֵיׁש ָּבעֹוָלם"רנ

ֲעָנׁשֹו ַהֵּׁשם ֶׁשֲחִצי ַהַּמְלכּות ָמַרד , ִּבֵּטל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

  .ז" ְולֹא ָמַלְך ַרק ַעל קכּבֹו

ר ֵּכַנְת ִהְךר ָּכַחַאְו] ְךה ַרֶּפ[, לֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבה ֶאעְֹרב ַּפֵרה ֵקיָלִחְתִּב  קיד

  .םָתד אֹוֵּבְעִׁשם ְויֶהֵלֲא

ין ֵא[", הָׂשָעה ֶׁשֶּתְׁשִּמל ַּבֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבֶאֲאַחְׁשֵורֹוׁש ב ֵרה ֵקיָלִחְתִּב

  .םָגְרָהר ְלַזָגם ְויֶהֵלר ֲאֵּכַנְת ִהְךר ָּכַחַאְו"] סֵנאֹ

  )יב, שמות א (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, לֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבא ֶאָנה ָׂשעְֹרַּפ  קטו

  ".ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ָמָׁשל .) מגילה יד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , לֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבא ֶאָנ ָׂשֲאַחְׁשֵורֹוׁש

,  ִלְׁשֵני ְבֵני ָאָדם,ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, רֹוׁש ְוָהָמןַּדֲאַחְׁשֵו

. ְוֶאָחד ֵיׁש לֹו ָחִריץ ְּבתֹוְך ָׂשֵדהּו, ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֵתל ְּבָׂשֵדהּו

ּוַבַעל ָחִריץ  ִמי ִיֵּתן ִלי ָחִריץ ֶזה ְבָדִמים, ָאַמר ַּבַעל ַהֵּתל

.  ִנְזַּדְּוגּו ְׁשֵניֶהם ְלָיִמים,ִמי ִיֵּתן ִלי ֵתל ֶזה ְבָדִמים, אֹוֵמר

, ָאַמר לֹו. ְמכֹור ִלי ִתְּלָך, ָאַמר לֹו ַבַעל ֶהָחִריץ ְלַבַעל ַהֵּתל

  .םטֹול אֹותֹו ְבִחָּנ, ַהְלַואי

ה ָאָרם ֶׁשּוּׁשִמ, םָתד אֹוֵּבְעִׁשל ְוֵאָרְׂשי ִיֵנְבר ִלֵּכַנְתה ִהעְֹרַּפ  קטז

  .לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשיָעִׁשת מֹוַדת ֵלים ֶאִבָכֹוּכַּב

ה ָאָרם ֶׁשּוּׁשִמ, היָתם ִמיֶהֵלר ֲעַזָגים ְוִדהּוְּיר ַלֵּכַנְת ִהֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ת רֹוֲעַי'א ְּבָבּוּמַּכ. יםִדהּוְּיַהה ֵמֶיְהיו ִיָרֲח ַאְךלְֹמִּי ֶׁשְךֶלֶּמַהים ֶׁשִבָכֹוּכַּב

, ֲחָריו ִהְתַחֵּכם ָלַדַעת ִמי ִיְמלְֹך ַאׁשרֹוֵוְׁשַחֲא )דרוש יז(. 'ׁשַבְּד

ָרָאה ַּבְּקָסִמים ְוהֹוְבֵרי ָׁשַמִים ֶׁשְּיהּוִדי ִיְמלְֹך ַאֲחָריו ְוֵיֵׁשב 

 ְוַכֲאֶׁשר ַּבַּלְיָלה .ְוָלֶזה ָחַׁשב ְמִזימֹות ְלַכּלֹוָתם, ַעל ִּכְסאֹו

 ְוִנְתַוָּדע לֹו ֶׁשָראּוי ,ְוָחַׁשב ִּכי ִהִּגיַע ִקּצֹו, ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך

 ִלֵּתן ִקּיּום ַלַּמָּזל ֵּכםִהְתַח, ְּגמּול ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדיְלַׁשֵּלם 

ּוְלָכְך ִצָּוה ִלֵּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות , ְוַהִחָּזיֹון ֶׁשָּיחּול ִּבְדַבר ָמה

, ְּברֹאׁשֹו ְוַלֲחלֹק לֹו ְיָקר ְוָכבֹוד ְולֹא ֶיֱאַצל ִמֶּמּנּו ָדָבר

ִּכי ָּבֶזה ִיְתַקֵּים ַהִחָּזיֹון , ִניםְּכִאּלּו ָמַלְך ְלָׁשָעה ְּבָכל ֳאָפ

לֹו  ַכֲאֶׁשר ִנְתַוָּדעְו .ְוַהֶּקֶסם ֶׁשְּיהּוִדי ִייַרׁש ִּכְתרֹו ּוְכבֹודֹו

ֵהִבין ֶׁשְּבנֹו ֶשִּיְהֶיה לֹו ִמֶּמָּנּה ,  ֶׁשֶאְסֵּתר ְיהּוִדיתְךר ָּכַאַח

, דֹו ְוִכְסאֹו ְוהּוא ִייַרׁש ַאֲחָריו ְּכבֹו,יֹוֵרׁש ֶעֶצר הּוא ְיהּוִדי

, ֶׁשַּדְרָיֵוׁש ָיַרׁש ִּכְסאֹו ְוִכְתרֹו ּוֶמְמַׁשְלּתֹו, ַּכֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ָהָיה

ן ֵכְו [.ּוְלָכְך ֶנֱהַפְך ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְלאֹוֵהב, ְוִאם ֵּכן ָנָחה ַּדְעּתֹו

ת ג ֶארֲֹה ַלץַעא ָין הּוֵכָל, הּוֵגְרֲה ַּתְךֶלֶּמת ַהֶׁשֵאים ֶׁשִבָכֹוּכה ַּבָאן ָרָמָה

, ףֹוּס ַּבתֹוה אֹוָגְרן ָהֵכָאר ֶׁשֵּתְסת ֶאַכָלְמה ַהָלְׁשְלַּתְׁשה ִהֶּזִמּו, יִּתְׁשַו

  .]ׁשָרְדם ִמֵׁשְּב' זֵעם לַֹעֵמ'א ְּבָבּוּמַּכ



 
י

ַּכּמּוָבא . םִיַרְצד ִמּוּבְעִׁשת ְּבֶוָּמל ִמֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבה ֶאיָלִּצת ִהָּבַּׁשַה  קיז

 ָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם "ַוַּיְרא ְּבִסְבלֹוָתם" )כח, ר א"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

 ָהַלְך ְוָאַמר ְלַפְרעֹה ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד ִאם ֵאינֹו ,ְמנּוָחה

 ְוֵאּלּו ֲעָבֶדיָך ִאם ֵאין ,ָנח יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע הּוא ֵמת

 ָאַמר לֹו ,ַאָּתה ֵמִניַח ָלֶהם יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ֵהם ֵמִתים

ֵלְך ַוֲעֵׂשה ָלֶהן ְּכמֹו ֶׁשּתֹאַמר ָהַלְך מֶֹשה ְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת 

  .יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַח

ס ֵנל ְּבֵאָרְׂשת ִיַלָּצת ַהה ֶאיָאִבֵהְו, יִּתְׁשת ַויַגִרת ֲהה ֶאָמְרת ָּגָּבַּׁשַה

ִעי ְּכטֹוב ֵלב ַּבּיֹום ַהְּׁשִבי" :)מגילה יב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא . יםִרּוּפ

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל , יֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ָהָיה, ָאַמר ָרָבא, "ַּבָּיִיןַהֶּמֶלְך 

ַמְתִחיִלין ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ּוְבִדְבֵרי , אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין

ֵאין ַמְתִחיִלין ,  ְוׁשֹוִתיןיןֲאָבל ּגֹוִים ֶׁשאֹוְכִל. תּוְׁשָּבחֹות

ַהָּללּו , ְוֵכן ִּבְסעּוָדתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע. לּותֶאָּלא ְבִדְבֵרי ִּתְפ

. ַּפְרִסּיֹות ָנאֹות, ְוַהָּללּו אֹוְמִרים, ָמִדּיֹות ָנאֹות, אֹוְמִרים

 ֹאֵאינֹו לֹ, ְּכִלי ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ָאַמר ָלֶהם ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

, ָאְמרּו ֵליּה ְראֹוָתּהְרצֹוְנֶכם ִל. ֶאָּלא ַכְׂשִּדי, ָמִדי ְולֹֹא ַפְרִסי

ָּבּה , ֶׁשְּבִמָּדה ֶׁשָאָדם מֹוֵדד. ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ֲעֻרָּמה, ִאין

ְמַלֵּמד ֶׁשָהְיָתה ַוְׁשִּתי ָהְרָׁשָעה ְמִביָאה ֶאת , מֹוְדִדין לֹו

ְוָהְיָתה עֹוָׂשה ָּבֶהן ,  ֲעֻרּמֹותןְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ּוַמְפִׁשיָטָת

 ְלִפיָכְך ִנְגַזר ָעֶליָה ֶׁשִּתָּׁשֵחט ְּבַׁשָּבת ,ְמָלאָכה ְבַׁשָּבת

  .ֲערּוָמה

 )לד, ר א"שמו( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש. לֵאָרְׂשי ִיֵדְלַים ְּבַחְלה ִנעְֹרַּפ  קיח

 ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ֵאין ,"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל"

נ ָּבֶעֶרב "ַטֵּני ִיְׂשָרֵאל קְלָך ְרפּוָאה ִאם לֹא ִנְׁשחֹט ִמְּק

  .נ ַּבּבֶֹקר ְוָרַחץ ִּבְדֵמיֶהם ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְּביֹום"ְוק

ִמָּיד ָּכַעס ) יג, ר ז"אסת(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאלם ְּבַחְלן ִנָמָה

ּו ָהָמן ָהָרָׁשע ְוָאַמר ֵאין ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָיִדי ְּתִחָּלה ֶאָּלא ְּבֵאּל

  .ַהִּתינֹוקֹות

ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק  )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ  .לֵאָרְׂשי ִיֵדְלל ַים ֶׁשָמָדץ ְּבַחה ָרעְֹרַּפ  קיט

  .ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

 נּוְתָּנֶׁשְּכ, העְֹרת ַּפַרֵזְּגל ִמֵאָרְׂשי ִיֵדְלת ַי ֶאילּוִּצת ִהֵרָּׁשי ַהֵכֲאְלַמ  קכ

  .םיֶהֵל ֲערּוְמָׁשב ְוָלָח ְוׁשַבה ְּדֶדָּׂשם ַּבֶהָל

ל יֵאִרְבַגֶׁשְּכ, ֲאַחְׁשֵורֹוׁשת ַרֵזְּגים ִמִדהּוְּית ַה ֶאילּוִּצים ִהִכָאְלַמ

א ָנבֹוְרת ַחמּוְדא ִּבית ָּבִרְּב ַהְךַאְל ַמהּוָּיִלֵאְו, יִּתְׁשַוב ְלָנ ָזיַחִמְצִה

  .גֹוְרָה ְלןָמל ָהיל ַעִלֲעַהְל

 )א, ר ח"שמו( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ. הָרה ָזָדבֹו ֲעמֹוְצת ַעה ֶאָׂשה ָעעְֹרַּפ קכא

ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני "ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ָעָׂשה ַעְצמֹו ֱאלֹוַּה ֶׁשֶּנֱאַמר 

  ".ֲעִׂשיִתִני

 ֶמה )ה ,ז ר"אסת( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ .הָרָז הָדבֹוֲע מֹוְצַע תֶא הָׂשָע ןָמָה

 ִמי ְוָכל ִלּבֹו ְוַעל ְּבָגָדיו ַעל ְמֻרָּקם ֵצֶלם לֹו ָעָׂשה ָהָמן ָעָׂשה

  .ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ִמְׁשַּתֲחֶוה ָהָיה ְלָהָמן ִמְׁשַּתֲחֶוה ֶׁשָהָיה

 'הַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ִמי " )ב, שמות ה (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב' הר ַּבַפה ָּכעְֹרַּפ קכב

  ".ְׁשַמע ְּבקֹלֹוֲאֶׁשר ֶא

ן ָמָהָאַמר  )ליקוטי אמרים ה(ק דֹוי ָצִּבַרא ֵמָבּוּמַּכ' הר ַּבַפן ָּכָמָה

ֲאֶׁשר "ְוֵכן ַּבּתֹוָרה , "ֲאֶׁשר ָקָרהּו"ּפּורֹו ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ִסְּב

  . ִּכי ְכמֹו ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ַהּכֹל ִמְקֵרה"ָקְרָך

 אָבּוּמַּכ.  ְּבַׁשָּבתדֶגֶּבת ַהף ֶאֵסיֹוה ְליָטִׁשְפר ִהיַפִטֹות ּפֶׁשֵא  קכג

  .)ילקוט וישב קמו(ַּבִּמְדָרׁש 

,  ֶאת ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ּוַמְפִׁשיָטָתןִביָאהַוְׁשִּתי ָהְרָׁשָעה ְמ

  :).מגילה יב (.ְוָהְיָתה עֹוָׂשה ָּבֶהן ְמָלאָכה ְבַׁשָּבת

ֲאִני  )ז, ר פד"ב(ִּמְדָרׁש  ַּבאָבּוּמַּכ. בדֹה ְלָלְׁשְמר ִניַפִטֹות ּפֶׁשֵא  קכד

  ".ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו"ְמָגֶרה ְבָך ֶאת ַהּדֹב 

  :)מגילה יא(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. בדֹ ְלִנְמְׁשלּוים ִּיִסְרַּפַה

ְוׁשֹוִתים , ֶׁשאֹוְכִלים ְּכדֹב, ֵאּלּו ַּפְרִסִּיים,  ַרב יֹוֵסףִניָּת

ְוֵאין ָלֶהם , ּוְמַגְּדִלין ֵׂשָער ְּכדֹב, דֹבּוְמֻסְרָּבִלין ָּבָׂשר ְּכ, ְּכדֹב

   .ְמנּוָחה ְּכדֹב



 
יא

ף ֵסין יֹור ֵּבֵּׁשִּק ֶׁשליֵאִרְבַּג ְךָאְלַּמם ַהה ִעיָלִחְתף ִהֵסת יֹויַרִכְמ קכה

ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה " )טו, בראשית לז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , יוָחֶאְל

ר ֵאָבְמ ּו".הּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר ַמה ְּתַבֵּקׁשתֶֹעה ַּבָּׂשֶדה ַוִּיְׁשָאֵל

  . ֶזה ַּגְבִריֵאל"ִאיׁש" י"ִּׁשַר

. יִּתְׁשת ַויַגִרֲהם ַלַרָּג ֶׁשליֵאִרְבַּג ְךָאְלַּמַה םיל ִעִחְתים ִהִרּוס ּפֵנ

וכן  . ָּבא ַגְבִריֵאל ְוָעָׂשה ָלּה ָזָנב:)מגילה יב(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ

 פוריםא ש"רהם מייזלעס שליטאב' ג ר"מהרה שמעתי

  .מלאך גבריאלבגימטריא 

פרקי דרבי '( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ. םִיַלֲעם ַנה ִעיָלִחְתף ִהֵסת יֹויַרִכְמ  קכו

ְוָכל , ּוָמְכרּו אֹותֹו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ֶּכֶסף ) לח'אליעזר

, ִלים ְלַרְגֵליֶהםֶאָחד ְוֶאָחד ָנַטל ְׁשֵני ְּכָסִפים ִלְקנֹות ִמְנָע

  ."ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ר אֶמּיַֹו" )ו, ר ד"אסת( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. םִיַלֲעם ַניל ִעִחְתים ִהִרּוס ּפֵנ
ץ ּפְֹקן ִלָכמּוה ְמָאה ָרַמ" יםִרָּׂשַה ְוְךֶלֶּמי ַהֵנְפן ִלָכמּוְמ
 ֹוּתְרַטַסה ְמָתְיָהי ֶׁשֵדל ְיר ַעַמד ָאַח, הָּלִחה ְּתָצֵעְּב

ה ָתְיי ָהִּתְׁשַּוים ֶׁשִארֹו. אןָכְלאן ּוָכיו ְלָנל ָּפ ַעּהָּלין ֶׁשִקַדְרקֹוְּב

ץ ַעא ָין הּוֵכָלְו. ּהָּלם ֶׁשִיַלֲעַּנם ַהן ִעָמל ָה ֶׁשיֹוְחל ֶלת ַעֶרֶטסֹו

ן ֵכְו. יםִרּות ּפַעּוׁשְיה ָלְׁשְלַּתְׁשה ִהֶּזִמּו. ּהָתג אֹורֲֹה ַלׁשרֹוֵוְׁשַחֲאַל

ילקוט אסתר (ס ּוּסל ַהי ַעַכֳּדְרת ָמיב ֶאִּכְרן ִהָמָהֶׁש ְּכׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ָךְבִיל אֹופְֹנִּב"יב ִתא ְּכלֹ ְויּהר ֵלַמָא, יּהט ֵּבַעיק ָּבִלְס )תתרנח
 ְךיָדִדל ְּבָבל ֲאֵאָרְׂשי ִייִלי ִמֵנ ָהיּהר ֵלַמָא, "חָמְׂשל ִּתַא

' ע' אור חדש'(ל "מהרַהּוְמָבֵאר  ".ְךרְֹד ִתימֹוֵתמֹול ָּבה ַעָּתַאְו"

י ַכֳּדְרל ָמ ֶׁשמֹוְצַעי ֵמ ִּכׁשֵרָפא ְלה ָּבֶּז ַהׁשָרְדִּמל ַהָכְו )קעג
י ר ִּכַמ ָאְךָכְלּו, ןָמל ָהיו ַעָלְגַר ְּבְךֵרֹוה ּדֶיְהִּין ֶׁשָכא מּוהּו
ל  ֶׁשקֹוֹול ׁשב ַעתּוה ָּכָיי ָהַכֳּדְרָמן ְלָמר ָהַּכְמִּנה ֶׁשֶּזר ַהָטְּׁשַה

 .יוָלְגת ַרַחא ַּתן הּוָמָהד ֶׁשיו ַעָל ָעְךֵרֹוא ּדהּוי ֶׁשַכֳּדְרָמ
ם ּוּגְרַת'ן ְּבֵּיַעְו, יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא  יִּתְׁשת ַוג ֶארֲֹהץ ַלַעָּיֶׁש ְממּוָכן[

 ].ףֵסיֹוְּדה ָי ָהמֹו ְׁש,ןָמ ָה– ְממּוָכןל  ֶׁשבֹוָּסֶׁש' רֵּתְסת ֶאַּלִגל ְמי ַעִנֵׁש

 )יד, ר פד"ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, יםִבָלְּכם ה ִעיָלִחְתף ִהֵסת יֹויַרִכְמ  קכז

 . ָאְמרּו ּבֹאּו ּוְנַׁשֶּסה ּבֹו ֶאת ַהְּכָלִבים"ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק"

ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ")  ז,שמות יא (ָּכתּובם ִיַרְצת ִמיַאיִצִבּו

  ."ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו

ַמהּו  )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, בֶלֶּכת יַנִחא ְּבק הּוֵלָמֲע

  .ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

ל  ַעְךֶרֶּדה ַּבָכָּב, אִליםְׁשְמֵעִּיי ַהֵדל ְים ַעִיַרְצִמף ְלֵסד יֹוַרהּוֶׁשְּכ קכח

ה ֶּנֻאא ְיּלֶֹׁש, רֶבֶּקַהא ֵמֵצ יֹוֹוּמל ִאת קֹוע ֶאַמָׁשְו, ֹוּמל ִאֵחר ָרֶבֶק

  ).לה, בראשית לז' מעם לועז'( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ. על ָר ָּכלֹו

ה ֶשת מֶֹאת ְובֹוָאת ָהר ֶאֵרעֹו ְלהּוָּיִל ֵאְךַלָה, ןָמת ָהַרֵזן ְּגַמְזִּב

ק ה ַרָמְּתְחה ֶנָרֵזְּגַהן ֶׁשיָוֵּכֶׁש, הֶש מֹר לֹוַמָאְו, םָרְבִּק ִמינּוֵּבַר

  ).יג, ר ז"אסת( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ. ּהָלְּטַבר ְלָׁשְפיט ֶאִטְּב

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך " בתּוָּכ קכט

ם ַתֲח'ַהּוְמָבֵאר  ".ִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך ְּבַעְבֶּדָךָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאדֹ

ל ָבֲא, ףֵסיֹו ְלְּבַגְׁשִמּיּותר ֵּבה ִּדָדהּוְּי ֶׁש]א דף צה"דרשות ח[' רֵפסֹו

  .םִיַמָּׁשה ַלָתְי ָהתֹוָנָּוַּכ

 ַוִּתּפֹל ִלְפֵני ְךַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל" בתּוָּכ

 ַוִּתְתַחֶּנן לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְּךֵּתְבַרְגָליו ַו

ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה  ".ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים

ְּדָכל  .םִיַמָּׁשה ַלָתְי ָהּהָתָנָּול ַּכָבֲא, ֲאַחְׁשֵורֹוׁשה ַלָרְּבִּד ,ְּבַגְׁשִמּיּות

ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ּוה"ֶלְך ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר רֹוֵמז ַעל הקבָמקֹום ֶׁשִּנְכַּתב ַהֶּמ

 ַעל ַמה ֶּזה ַאָּתה ְךַוּיֹאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ")ד, חמיה בנ(ֵאֶצל ְנֶחְמָיה 

 ִאם ַעל ְךָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ֱאלֵֹהי ַהָּׁשָמִים ָואַֹמר ַלֶּמֶל: ְמַבֵּקׁש

  ". טֹובְךַהֶּמֶל

 יעּוִּצף ִהֹוּסַבּו, ּוִבְּקׁשּו רּוְזָחְו, םֶחף ֶלֵסֹוּיִמ, ּוׁשְּקִּבים ִרְצִּמַה  קל

 ".ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים, ַוּיֹאְמרּו"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , יםִדָבֲעם ַלָמְצַע

  , ּהָּמל ַעים ַעִמֲח ַרְךֶלֶּמַה ֵמהָׁשְּקִּבר ֵּתְסֶא

ְּכמֹו , יםִדָבֲע ַללֵאָרְׂשם ִית ַעה ֶאיָעִּצף ִהֹוּסַבּו, הָׁשְּקִבה ּוָרְזָחְו

  . "ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי"ֶׁשָּכתּוב 

ל ֶכם אֶֹהן ָלַתָנְו, בָעָרָהים ֵמִרְצִּמת ַהיל ֶאִּצף ִהֵסיֹו קלא

יֹוֵסף ֶׁש )מאמר תד( 'עְֹללֹות ֶאְפַרִים' ְּבֵסֶפרא ָבּוּמַּכ. היָלת ִמכּוְזִּב

  .ָהָרָעב ְּבִמְצַרִיםת ֶאְלַהְפִסיק , ים ֶׁשִּיּמֹלּוָאַמר ַלִּמְצִר

 ּוּנֶּמע ִמַנָמּו, ׁשֶרֶתן ָוָתְגִּבִמ ֲאַחְׁשֵורֹוׁשת יל ֶאִּצי ִהַכֳּדְרָמ

מהר״א ם ֵׁשְּב' יאִתָּבה ָּתַע'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ. היָלת ִמכּוְזִּב, לֶכאֹ

 ֲאַחְׁשֵורֹוׁשת יל ֶאִּצי ִהַכֳּדְרָּמֶׁש, ׁשָרְדם ִמֵׁש ְּב) כב,אסתר ב( יקֹואִלַּג

   .להּוה ָמָיָה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשםּוּׁשִמ, לָעְרֻמל ַהֶכאָֹהֵמ

 בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,היָלית ִמִרְּבת ֹוׂשֲע ַליםִרְצִּמת ַהב ֶאֵּיף ִחֵסיֹו קלב

  .)נה ,מא

ה ששון זו "ד: מגילה טז( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא, היָלית ִמִרל ְּבֵּטַבה ְלָצן ָרָמָה

  .)מילה



 
יב

 )יח, ר ה"שמו(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . הָרֹוד ּתּוּמִּלל ִמֵאָרְׂשת ִי ֶאִּבֵּטלה עְֹרַּפ  קלג

ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ְבָיָדם ְמִגּלֹות ֶׁשָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעין ָּבֶהם 

 ְלִפי ,ֹוֲאָלן ּגא הּוְךרּוִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּב

ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל " ָאַמר ָלֶהן ַּפְרעֹה , נֹוִחין ְּבַׁשָּבתֶׁשָהיּו

 ַאל ְיהּו ,"רֶקי ָׁשֵרְבִד ְּבָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו

  .ִמְׁשַּתְעְׁשִעין ְוַאל ְיהּו ְנִפיִׁשין ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

ה ששון זו "ד: מגילה טז( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא, הָרֹוד ּתּוּמל ִלֵּטַבה ְלָצן ָרָמָה

  .)מילה

  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב. יםִנָלְצם ַעֵהל ֶׁשֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבר ַעַמה ָאעְֹרַּפ  קלד

  ."ִנְרִּפים ֵהם" )ח, שמות ה (

 :)מגילה יב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא . יםִנָלְצם ַעֵהים ֶׁשִדהּוְּיל ַהר ַעַמן ָאָמָה

 ְדַמְפֵקי ְלּכֹוָלא ַׁשָּתא "ת ָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ֵאיָנם עֹוִׂשיםְוֵא"

  .םֹוּיח ַהַסֶּפ, םֹוּית ַהָּבְּבַׁש

 ָלרֹב ְוִיְדּגּו" )טז ,מח בראשית( בתּוָּכֶׁש ְּכמֹו ,ְלָדג ִנְמַׁשל יֹוֵסף קלה

  ."ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב

ה "אות מט ד( ִמּלּוְּבִלין ָצדֹוק ַהּכֵֹהן'  ְלר'ְרִסיֵסי ַלְיָלה' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ָלֵכן , ַוֲאָדר ְּכֶנֶגד יֹוֵסף, ְׁשָבִטים' ֳחָדִׁשים ְּכֶנֶגד יב' יב )וזמנו

ַעל , ּוַמָּזלֹו ָּדִגים. 'ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵסף ֶנֱחָלק ְלב, ֲאָדִרים' ֵיׁש ּבֹו ב

  ."ְוִיְדּגּו ָלרֹב"ֵׁשם 

ַמה "  ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץְוִיְדּגּו" .)ברכות כ(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו   קלו

ְוֵאין ַעִין ָהָרע ׁשֹוֶלֶטת , ָּדִגים ֶׁשַּבָּים ַמִים ְמַכִּסין ֲעֵליֶהם

  .ַאף ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוֵסף ֵאין ַעִין ָהָרע ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם, ָּבֶהם

התקבל בשם ספר  [)צדקת הצדיק רנה( .א ָצרּות ַעִיןיְקִלַּפת ָּפַרס ִה

  ].'עתה באתי'

מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֹוֵסף ָהָיה ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד ַּכי  קלז

,  ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִהְתַעְּברּו ַיַחד ְּבִדיָנה ְויֹוֵסף)כא, ראשית לב(עּוִזיֵאל 

ְוִהְתַחְּלפּו , ּוִבְתִחָּלה ָהְיָתה ִּדיָנה ֵאֶצל ָרֵחל ְויֹוֵסף ֵאֶצל ֵלָאה

  . ִאְׁשּתֹו ָאְסַנת ָהְיָתה ַּבת ֶׁשל ִּדיָנה ַּבת ֵלָאהןְוֵכ, ָהֻעָּבִרים

אליהו נחמני ' ג ר"התקבל מהרה[ .ָרֵחל ֵלָאהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמְרֳּדַכי

 ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחה ְּבָתְלָּג ֶׁשְיָכְנָיהת לּוָּגה ִמָיי ָהַכֳּדְרן ָמֵכְו. ]א"שליט

ת נֹוְבא ִלָרְזם ֶער ִעַזָחְו. הָאת ֵליַנִחְבא ִּבָּמד ִאסֹוה ְּבָיָהֶׁש, ָהִראׁשֹון

  .לֵחיא ָרִהת ֶׁשכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּבָיָהֶׁש, יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבֶא

, ףֵסיֹוה ְלָׂשב ָעקֲֹעַּי ֶׁשיםִּסַּפת ֶנתְֹּכַה ֵמילּוִחְתת ִהרֹוָּצל ַהָּכ קלח

ן ֵכְו. יםִחַאת ָהַאְנת ִקה ֶאָמְרָגְו. תיָלי ֵמֵלְּכה ִמָיּוׂשה ֲעָתְיָהֶׁש

ָצרֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשִּנְמַּכר ' ֶׁשד )'ב דויש(ַּתְנחּוָמא  ׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ

  .ם"ַּפִּסית "ְדָיִנים רִמְׁשְמֵעאִלים ִיֹוֲחִרים סֹוִטיַפר פְל

ס ַרָּפֶׁש, ׁשֲאַחְׁשֵורֹול  ֶׁשתֹוָּדֻעְּס ִמנּוֱהֶּנם ֶׁשּוּׁשִמ ילּוִחְתת ִהרֹוָּצל ַהָּכ

ים ִיּוׂש ֲעיּוָהֶׁש. יםִּסל ַּפים ֶׁשִרָּכ, "סַּפְרר ַּכחּו"ת ֵמעֹוָּצם ַמֶהָל

 ם"יִרֻּפת ֹוּיִת אֹום"יִּס ַּפןֵכְו .).מגילה יב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא . תיָלֵמִמ

 ַּכְרַּפס ְוֵכן .ץ"ת זסשרֹוּיִתאֹות ְּבפֹוְּלַחְתִמ' ת ראֹוְו' ת סי אֹוִּכ

ַהְּכתֶֹנת  ת ֶאיטּוִׁשְפִה ְו.ףֵסת יֹו ֶארּוְכם ָמָּׁש ֶׁשְׁשֶכם ַמְטִרָּיאְּבִגי

  .ּוּנֶּמִמַּפִּסים 

'  ְּבֵׁשם ר)'אות מ' גלגולי נשמות'ספר (ע ִמָּפאנֹו "מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ קלט

ְוָלֵכן הּוא , ְּיהֹוֻׁשַע ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסףל ֶׁש"ַחִּיים ִויָטאל זצוק

ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע ַחי . ֵּתן ִעם ָרָחב ֶׁשָהְיָתה ִּגְלּגּול ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפרִהְתַח

  . ְּכִמְנַין ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף,"ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים"

ת ימֹוה ִמָמת חֹופֹוָקּוּמת ֶׁשרֹוָּיַעע ָלַּבְקין ִנִפָקמּוים ְּדִרּוּפ

. ַּבֲעָמֵלקם ַחְלִּנן ֶׁשֹואׁשִרה ָהָיָה ְּיהֹוֻׁשַען ֶׁשיָוֵּכ. ןן נּו ִּבַעֻׁשהֹוְי

ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע ִנְקָרא ִּבן נּון ִמְּלׁשֹון ). א, מגילה א (אָרנּוְטְרַבא ְּבָבּוּמַּכ

ל ַּזַמ ְלְךָּיַּׁשים ֶׁשִרפּוְלְיהֹוֻׁשַע ין ר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹו ְו.גא ָּדהּוֶׁש, נּוָנא

  .יםִגָּד

א ים לִֹחַאָהים ֶׁשִרּול ּפת ֶׁשֶׂשּפְֹחת ַּתַניִחה ְּבָתְיף ָהֵסל יֹוֶצֵא  קמ

  .הּוירּוִּכִה

  .עַדא ָיָלד ְּדים ַעִרפּו ְּבׂשֵּפַחְתִהל ְלֵאָרְׂשג ִיַהְנִמ

ת ַּלֻא ְּגְךֶרצֹה ְלָתְיָה, םִיַרְצִמל ְלֵאָרְׂשי ִיֵנְבף ּוֵסת יֹויַדִרית ְיִלְכַּת קמא

  .ְךר ָּכַחה ַאָאָּבה ֶׁשָרֹוּתת ַהַלָּבַקְו. חַסֶּפ

  

, הָבֲהַאה ֵמָרֹוּתת ַהַלָּב ַקְךֶרצֹה ְלָתְי ָהָהאֹור ֶׁשל ּפּוִריםית ִלְכַּת

ָקׁשּור   ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִריםןֵכְו. יםִרּוס ּפר ֵנַחַאל ְלֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבלּוְּבִּקֶׁש

 ,ְּכִפי ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָהָמן ִנְתָלה ְּביֹום טֹוב ֵׁשִני ֶׁשל ֶּפַסח, ִעם ֶּפַסח

ְוָהָיה , ּוְבאֹותֹו יֹום קֹוֶדם ַהְּתִלָּיה ִהְרִּכיב ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ַהּסּוס
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ּוְביֹום טֹוב . ּוַבַּלְיָלה קֹוֶדם ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך. ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַהֵּׁשִני

ְׁשֵּתה ְוָהָיה ִמ, ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח הֹוִׁשיט ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב

ְוֵכן ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ְלַאַחר . ְוָהָמן ֵהִכין ֶאת ָהֵעץ. ַהַּיִין ָהִראׁשֹון

ְוֵכן ָמִצינּו . ְּדֶפַסח' ֶׁשִהְתעֹוֵרר ַרַעׁש ַּבָּׁשַמִים ִמֶּזה ֶׁשָּצמּו ְּביֹום א

זֹו " ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ָּדָבר ָרע" )ט, ר ח"קה(ַּבִּמְדָרׁש 

 ְוֵכן מּוָבא .ר ֶׁשָהְיָתה ֲעסּוָקה ְּבִמְצַות ִּבעּור ָחֵמץֶאְסֵּת

ְיֵמי ִנִּסים ,  ֲאָדר ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחהִמֶּׁשִּנְכַנס .)תענית כט(י "ְּבַרִּׁש

י ַמְכִליל ֶאת ְּגֻאַּלת "ְורֹוִאים ֶׁשַרִּׁש. ָהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ּפּוִרים ּוֶפַסח

  .ּפּוִרים ּוֶפַסח ַיַחד

, לֵּלַהת ְּכֶבֶׁשְחֶנְו, הָלְיַּלם ַּבה ַּגָּלִגְּמת ַהים ֶאִאְרים קֹוִרּויל ּפֵלְּב  .הָלְיַּלם ַּבֵלל ָׁשֵּל ַהֹוים ּבִרְמאֹויד ֶׁשִחָּיג ַהָחא ֶהח הּוַסיל ֶּפֵל קמב

  .איָלֵּל ַהא זֹויָתָּיִרְק.) מגילה יד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

  .ים לֹוִנְתד נֹוט ָיֵׁשֹוּפל ַהָּכ: יםִרפּוְּב   .ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹולָּכל ִּד: יםִרְמח אֹוַסֶפְּב  קמג

 )ב, שמות י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . יםִרְצִּמַה ֵמקחֹוְצה ָׂשָע' ה ֶׁשינּוִצָמ קמד

ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי "

  . ָׂשַחְקִּתי,"ִהְתַעַּלְלִּתי" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו". ְּבִמְצַרִים

ליקוטי (ק דֹוי ָצִּבַרא ֵמָבּוּמַּכ. ְצחֹוקם ִּבְבִחיַנת ֵה, יםִרפּוחֶֹדׁש ֲאָדר ּו

  .'ת קת אֹויַנִחא ְּבר הּוָד ֲאׁשֶדחֹה ֶׁשיָרִצר ְיֶפֵּסי ַהל ִּפ ַע)אמרים טז

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

 ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ָמְרֳּדַכי ָׁשקּול , ִאיׁש"ָהָיה ְּבׁשּוָׁשן ַהִּביָרה

ְוָהִאיׁש מֶֹשה ָעָנו " ִּדְכִתיב ֵּביּה ,ְּבדֹורֹו ְּכמֶֹשה ְּבדֹורֹו

  ".ְמאֹד

ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי  "ַמה ּמֶֹשה ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ִּדְכִתיב

ּדֹוֵרׁש " ַאף ָמְרֳּדַכי ֵּכן ִּדְכִתיב ,"מֶֹשה ְּבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ

 ַמה ּמֶֹשה ִלֵּמד ּתֹוָרה ,"טֹוב ְלַעּמֹו ְודֹוֵבר ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו

 ,"ּוִמְׁשָּפִטים ְרֵאה ִלַּמְדִּתי ֶאְתֶכם ֻחִּקים"ְלִיְׂשָרֵאל ִּדְכִתיב 

א ָבן מּוֵכ ְו".ֶמתְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאִּד"ַאף ָמְרֳּדַכי ֵּכן ִּדְכִתיב 

. נּוֵּבה ַרֶשת מַֹמְׁשי ִנּוּלִעים ְלִניֹוְבֶאת ָלנֹוָּתת ַמַוְצִמן ְּבֵּוַכְל' יְךֵׁשְלַא'ָּב

. הֶשמְֹּבִגיַמְטִרָּיא " ִאיׁש ְיהּוִדי" ֶׁש)אסתר(י ואִלד ָו"רמא ָּבָבן מּוֵכְו

 .נּוֵּבה ַרמֶׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  תֶרֶּגִאאת ֵרְקִּנר ֶׁשֵּתְסת ֶאַּלִגן ְמֵכְו

 רֵּתְסת ֶאיַלִג ְמןֵכְו. ייַנִּסה ִמֶשמֹה ְלָכָלֲהא ָּיִרְטיַמִגְבּו

 .הר סיני בגימטריא פורים וכן .הָרֹות ּתַלָּבַקְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ]א"אברהם מייזעלס שליט' ג ר"תקבל מהרהה[

 ׁשּוּכ ץֶרֶאְּב ְךַלָמ נּוֵּבַר הֶׁשּמֶׁש )קסח שמות ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו  קמו

 ןֵכְו ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶׁשהֹוִציא יֵנְפִל הָנָׁש יםִעָּבְרַא
 אתֵרְקִנ הָרּפִֹּצֶׁש )רסח 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא

 .יִׁשּוּכ תיַנִחְּבִמ המֶׁש ׁשֶרּׁשִֹמ הָיָה ּהָׁשְרָׁשְּד "יתִׁשּוּכַה הָּׁשִאָה"

ערך (' תֹוּיִּפְל ַּתׁשַרְדִמ 'רֹוְפִסְּב' רָסט מּוֶבֵּׁש'ל ַהַעַּבא ִמָבן מּוֵכְו

 יּוה ָהָרֹוּפִצה ְוָיְתַּבֶׁש, רַהּזֹם ַהֵׁשְּב' דִוט ָּדקּוְלַי'ר ֶפם ֵסֵׁש ְּב)בתיה

א ֵציֹוְו. רֹוְתִיה ְועְֹרי ַּפֵדל ְי ַעצּוְּמֻאֶׁש, תפֹוסּות ֲאמֹואֹות ְּתיֹוָחֲא

  .יתִׁשּוה ּכָתְיה ָהֶשת מֹה ֶאיָלִּצִהה ֶׁשָיְתם ַּבַּגֶׁש

 מועד( ַּבְּגָמָראא ָבּוּמַּכ. יִׁשּוּכא ָרְקִּנ ֶׁשלאּוָׁשל ד ֶׁשֶכה ֶנָי ָהיַכֳּדְרָמ

 יִׁשּוּכ ְוֵכן ."ייִנִמְי ןֶּב ׁשכּו יֵרְבִּד לַע" בתּוָּכַהֵמ .)טז קטן

 :)מט קידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו .יםִרּוּפ אֹו ָׁשאּול ְּבִגיַמְטִרָּיא

 .יםִׁשּוּכ לּוְטָנ הָעְׁשִּת םָלעֹוָל דּוְרָי תרּוְכִׁש יםִּבַק ֲעָׂשָרה

 ׁשּוּכת ֹוּיִתן אֹוֵכְו ,יםִרּוּפ לֶׁש תרּוְכִּׁשַל יםִׁשּוּכַה יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו

 ׁשרֹוֵוְׁשַחַאֶׁש ֶאְסֵּתר ִגַּלתִּבְמ ׁשּוּכ ינּוִצָמ ןֵכְו. רֹוּכִׁשת ְּבאֹוָצְמִנ

 א"שליט דְלֹוּג הָדהּוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. "ׁשּוּכ דַעְו דּוהֹוֵמ" ְךַלָמ

 הָּׁשִאָה יאִהֶׁש הָרֹוּפִצ לֶׁש ּהָמְׁשִּב ְמֻרָּמז יםִרּוּפ לֶׁש רּוּפַהֶׁש

  .יתִׁשּוּכַה

ֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְל" )ד, שמות ב(ב תּוָּכ  קמז

ֶׁשָהְיָתה ִמְתַנְּבָאה ְּכֶׁשִהיא  .)מגילה יד(א ָרָמְּגת ַהֶרֶאָבְמ ּו".לֹו

 ִׁשיַעֲעִתיָדה ִאִּמי ֶׁשֵּתֵלד ֵּבן ֶׁשּמֹו, ְואֹוֶמֶרת, ֲאחֹות ַאֲהרֹן

ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ", ֵכיָון ֶׁשִהִּטילּוהּו ַבְיאֹור. ֶאת ִיְׂשָרֵאל

   .ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוף ְנִביאּוָתּה, "ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹוֵמָרחֹק ְלֵדָעה 

ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך ִלְפֵני ֲחַצר " )יא, אסתר ב(ב תּוָּכ

". ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּה

ְׂשָרֵאל ְלִפיָכְך ָהָיה ֶׁשֲעִתיָדה ָלקּום ְלהֹוִׁשיַע ְלִיי "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְויֹוֵסף מֶׁשה ןֵכְו .ְמַחֵזר ָלַדַעת ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוָפּה

  .ָהָמן ָארּור אֹו ָמְרֳּדַכי ְךָּברּו
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, דּוּבְעִּׁשת ַהרּוְּבַּגְתת ִהם ֶאַרא ָּגהּוה ֶׁשֶשל מֹ ַענּוֲעל ָטֵאָרְׂשי ִיֵנְּב קמח

 ֲעֵליֶכם 'הַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא  ")כא, שמות ה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ְוִיְׁשּפֹט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני 

  ".ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו

ם ּוּׁשִמ, ןָמ ָהָצַרתת ם ֶאַרא ָּגהּוי ֶׁשַכֳּדְרל ָמ ַענּוֲע ָטַהְּיהּוִדים

 ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא :)מגילה יב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ֹוה בָרָּגְתִהֶׁש

, ְראּו ֶמה ָעָׂשה ִּלי ְיהּוִדי, ְלַהְך ִּגיָסא ּוְלַהְך ִּגיָסא, ְדָקָאְמָרה

ֶמה ָעָׂשה ִּלי ְיהּוִדי ְּדָלא ַקְטֵליּה ָּדִוד . ּוַמה ִּׁשֵּלם ִלי ְיִמיִני

ְוַקְטֵליּה , ָהָיה ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָראֶׁשִאְלָמֵלא , ְלִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא

ְוָגַרם ֵליּה , ִּדְמַקֵּני ֵביּה ָהָמן, ָלא ֲהָוה ִמְתַיִּליד ָמְרֳּדַכי, ָּדִוד

  . ַצֲעָרא ְלִיְׂשָרֵאל

ָאַמר ַרִּבי , ַרִּבי ִחָּיא ַבר ַאָּבא ָאַמר :)מגילה יט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ קמט

ְמַלֵּמד " ֵליֶהם ְּכָכל ַהְּדָבִריםַוֲע", ַמאי ִּדְכִתיב, יֹוָחָנן

ִּדְקּדּוֵקי , יֶׁשֶהְרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ְבִסיַנ

ּוַמה ֶּׁשסֹוְפִרים ֲעִתיִדים , ְוִדְקּדּוֵקי סֹוְפִרים, תֹוָרה

  . ְלַחֵּדׁש

  .היָּל ִמְקָרא ְמִג,ּוַמאי ִניהּו

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת " )טז ,שמות יט(, הָרֹון ּתַּתַמְּבב תּוָּכַה  קנ

   ".ַהּבֶֹקר

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר " )א, אסתר ה( בתּוָּכה ַלֶמֹוּד

  ]א"אהרן לב הארי שליט' ג ר"התקבל הרה[ "ַמְלכּות

ֶל דַע',  גהלְָבַט  .דֹוּס ַהְךרֶּ
  יםִרּוּפס ֵנ  ִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ְלֶאָחיו  

 יַעִּפְׁשַהד ְלסֹוְית ַהּוּלַּגְתד ִהסֹוה ְּבָתְיָה ִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ְלֶאָחיו קנא

 י"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכ ְו.דסֹוְית ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסף ְמֵסי יֹוִּכ, תכּוְלַּמַל

 ֹוֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשּלת ים ֶאִחַאה ָלָאְרף ֶהֵסֹוּי ֶׁש)ד, בראשית מה(

  .תּוּלַּגְתִהן ַהַמְזִּב

ְוִזְכָרם " דֹוסה ֶזְו )פורים תסח(ל "יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ִּבא ָבמּו

ַהִּנְקָרא , ִּכי אֹותֹו ַהְיסֹוד ֶׁשל ַאָּבא, "לֹא ָיסּוף ִמַּזְרָעם

, לֹא ָיסּוף ְולֹא ִיְפסֹק ִמַּזְרָעם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד, ִזְכָרם

, ִיְהֶיה אֹותֹו ַהֵּזֶכר ַקָּים, ּוִרים ָהֵאֶּלהִּכי ְּבָכל ְיֵמי ַהּפ

  .ְוִנְתַּגֶּלה אֹותֹו ֶהָאָרה

ל ב ֶׁשָּצַמב ּוָעל ָרה ֶׁשֶׁשן ָקַמְזה ִּבָתְיים ָהִחַאף ָלֵסת יֹוּוּלַּגְתִה קנב

ִּכְדֵבַאְרנּו ר מֹוֲחר ַוֹור ׁשּוּבד ִחסֹו ְּבַּבְּקֻדָּׁשהה ָּפִלְּקת ַהיַזִחֲא

 יַעִּפְׁשַהל ְלּכֹת ַהר ֶאַדף ָחֵסל יֹור ֶׁשאֹוָהְו', ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

  .יםִחַאע ָלַפֶּׁשת ַהֶא

ה ָעּוׁשיא ְיִבֵהה ְוֶׁשן ָקַמְזת ִּבֹוּפִלְּקת ַהר ֶאַדים ָחִרפּוד ְּבסֹוְיר ַהאֹו

 ףיֹוֵס י ֲאִנר ַוּיֹאֶמּוַוִּיָּגׁש ")ד, בראשית מה(ֵכן ַהָּכתּוב ְו .לֵאָרְׂשם ִיַעְל

 ְלַרֵּמז ֶׁשַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל יֹוֵסף ְלֶאָחיו ִהיא ,ם"ּפּוִרית "ס" םֲאִחיֶכ

ְּבִהּפּוְך " ֹוֵסףִני יֲא" ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ן"ַיִיְוֵכן . ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ּפּוִרים

ב קֲֹעַּי ֶׁש)קלח' דרושים ואגדות'(' רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבמּוְוֵכן  .אֹוִתּיֹות

ר ַאת ְׁשא ֶאלֹף ְוֵסת יֹוק ֶאים ַרִרפּוּוֲחֻנָּכה ת וֹוְצת ִמ ֶאדֵּמִל

  .םָתָאְנה ִקָתְיה ָהל ֶזַעְו, יםִחַאָה

מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן יֹוֵסף ָהָיה ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד ַּכ  גקנ

, ָנה ְויֹוֵסף ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִהְתַעְּברּו ַיַחד ְּבִדי)כא, ראשית לב(עּוִזיֵאל 

ְוִהְתַחְּלפּו , ּוִבְתִחָּלה ָהְיָתה ִּדיָנה ֵאֶצל ָרֵחל ְויֹוֵסף ֵאֶצל ֵלָאה

י ִּכ. ן ִאְׁשּתֹו ָאְסַנת ָהְיָתה ַּבת ֶׁשל ִּדיָנה ַּבת ֵלָאהְוֵכ, ָהֻעָּבִרים

, אָּמת ִאיַנִחיא ְּבִהה ֶׁשָאין ֵלר ֵּבֵּבַחְּמד ֶׁשסֹות ְייַנִחא ְּבף הּוֵסיֹו

  .תכּוְלת ַמיַנִחיא ְּבִהל ֶׁשֵחָרְל

אליהו נחמני ' ג ר"התקבל מהרה[ .ָרֵחל ֵלָאהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמְרֳּדַכי

ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ִמַּצד  )ח"פורים תרמ( 'ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ]א"שליט

 ט ְיהּוָדהּוִמַּצד ִאּמֹו ִמֵּׁשֶב ,"ִאיׁש ְיִמיִני", ָאִביו ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין
יֹוֵצא ֶׁשהּוא ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ַּגם ֶאת ִּבְנָיִמין ֶׁשָּבא  ,"ִאיׁש ְיהּוִדי"

 ְיָכְנָיהת לּוָּגה ִמָיי ָהַכֳּדְרן ָמֵכְו. ְוַגם ֶאת ְיהּוָדה ֶׁשָּבא ִמֵּלָאה, ֵמָרֵחל

ת יַנִחְבא ִּבָּמד ִאסֹוה ְּבָיָהֶׁש, ָהִראׁשֹון ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחה ְּבָתְלָּגֶׁש

ה ָיָהֶׁש, יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבת ֶאנֹוְבא ִלָרְזם ֶער ִעַזָחְו, הָאֵל

ד סֹות ְיֶרֶטת ֲעיַנִחא ְּבי הּוַכֳּדְרי ָמִּכ. לֵחיא ָרִהת ֶׁשכּוְלת ַמיַנִחְבִּב

ת יַנִחיא ְּבִהל ֶׁשֵחָרְל, אָּמת ִאיַנִחיא ְּבִהה ֶׁשָאין ֵלר ֵּבֵּבַחְּמא ֶׁשָּבַאְּד

  .תכּוְלַמ



 
טו

ה ָטד נֹוסֹוְית ַהיַרִפי ְסִּכ. יןִמָין ַיְנִמים ְּכִנ ָׁשרֶׂשֶעה ְוָאֵמי ף ַחֵסיֹו קנד

  .יןִמָיְל

ת יַנִחְבם ִּבֵה ֶׁשיןִמָיְנִּבא ִמא ָּבי הּוִּכ, ייִנִמְי יׁשא ִאָרְקי ִנַכֳּדְרָמ

  .יןִמָי

 ֶׁשּגֹוָרל ּפֹוֵעל ֶּדֶרְך )תעב' פורים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר' ִּבאָבמּו קנה

 ְוֵכן. ףֵסיֹול ת ֶׁשֹוּיִתאֹו'  גׁש ֵייסִיַּפה ָּלִּמן ַּבֵכְו .דסֹוְית ַהיַרִפְס

. ה" ֵּפְך"ֶמו ָס"ד ָו"יֹות ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבף"ֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגֹוָרל

. קֵלָמת ֲע ֶאַחֵּצַני ְלִלְּכא ַהי הּוִּכ. ֲעָמֵלק ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגֹוָרל ְךיָדִאֵמּו

ד ֶכֶנ, ְּיהֹוֻׁשַע ֶׁש)'מתוק מדבש'עם פירוש ה. בשלח סו(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ת ַעַדק ָלֵלָמֲעם ַּבַחְלִּנֶׁשת ְּכלֹוָרֹוה ּגָׂשָע, ףֵסל יֹוּוּגְלה ִּגָיָהֶׁש, ףֵסיֹו

ב תּון ָּכֵכָלְו, יםִקֵלָמֲעת ָהק ֶאג ַררֲֹהי ַלֵדְּכ, יִנֲעַני ְּכִמי ּוִקֵלָמי ֲעִמ

 ֹוׁשרּוין ֵּפִׁשְלַחְּד "ַוַּיֲחלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק" )יג, שמות יז(

  .לָרֹוּג

 ְוֶזה ָהִעְנָין .הָׂשן ָעָמָהל ֶׁשָרֹוּגם ַהל ֵשר ַעּוא ּפָרְקים ִנִרּוס ּפֵנ

ּפּור ָהָמן הּוא ָאֵכן ֱהיֹות ֶׁשִהְתָּבֵרר ֶׁש. ּפּור ָהָמן ֶנְהַּפְך ְלפּוֵרנּוֶׁש

  .קֵלָמֲען ַוָמת ָה ֶאַחֵּצַני ְלִלְּכא ַה הּוְּדגֹוָרל, ּפּוֵרנּו

  

. ִמְצַות ָהעֶֹמר ָלבֹוא ִמן ַהָּקָמה .)מנחות עא(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמ  קנו

, דסֹוְיל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמהָמָק ְו. ִמְצָותֹו ִלְקצֹור ַּבָּלְיָלה.'כּוְו

ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם " )ז, בראשית לז(. ףֵסל יֹוֶצב ֵאתּוָּכֶׁש

ר צּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.גּוּוִּזן ַהַמא ְז הּוהָלְיַלְו, "ִנָּצָבה

  . יםִּסת ַּפֶנתֹוְּכ ְּבִגיַמְטִרָּיאר ֶמעֹת ָהיַרִפְסא ֶׁש"שליט

 ְוֶאת בּוׁשַהְּל ֶאת ָהָמן ַוִּיַּקח" .)טז מגילה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ְלהּו ּוַמְחֵוי ַקֵּמיּה ַרָּבָנן ְּדָיְתִבי ַאְׁשְּכֵחיּה ֲאַזל ,"ַהּסּוס

 ִקְמָחא קּוְמֵצי ְמֵלי ֲאָתא ְלהּו ֲאַמר .ְקִמיָצה ִהְלכֹות

 ָמִצינּו ְוֵכן .ִּדיִדי ַכְסָּפא ַּכְּכֵרי ַאְלֵפי ֲעָׂשָרה ְוָדֵחי ,ִּדיְדכּו

 ְוָהָמן .ָהָמן ֶאת ִנְּצחּו ָהעֶֹמר ִמְצַות ִּבְזכּותֶׁש )ו ,כח ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש

  .ָהעֶֹמר ַהְקָרַבת ְּביֹום ָהֵעץ ַעל ִנְתָלה

  דֹוּס ַהְךֶרל ֶּדַעד עֹו

 ַהָּגִביַע תֶאָלִׂשים ִצָּוה יֹוֵסף ְו, ת ָחסּותֹוּותֹו ְוַתַח ֶאָחד ָרָצה ֶׁשִּבְנָיִמין ִיְהֶיה ִּבְרׁשלָּכה ֶׁשָתְיָה ,יֹוֵסף ִויהּוָדה ַעל ִּבְנָיִמין ְּדָלֵכן ִמְלֶחֶמת

 ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ִמיָלה ִּגיַמְטִרָּיא ָּגִביַע )קי מקץ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ְּדמּוָבא .ְוֶׁשּזֹאת ִּתְהֶיה ַהִּסָּבה ְלַקְחּתֹו ְלֶעֶבד, ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין

 ,ןָקָט "ּכֹוס" ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ,ַלַּמְלכּות גֵזֹוֶׁשּמ ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָּגדֹול דַּכ ְמַסֵּמל יֹוֵסף ֶׁשל "ַהָּגִביַע"ֶׁש 'ֶצֶדק ֶּצַמח'ַה ְּבֵׁשם מּוָבא ןֵכְו .ַהְיסֹוד

ָלֵכן ִצָּוה , ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ִּבְנָיִמין ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ּכֹוסַהָדִוד ְל, ְוֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ַהָּגִביַע. "'ְוגֹו ֶאָּׂשא ְיׁשּועֹות ּכֹוס" ָּדִוד ֵאֶצל בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 מֹוְּכ, ֶׁשּלֹוָלֵכן הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ָהֶעֶבד , ְלַסֵּמל ֶׁשֱהיֹות ֶׁשִּבְנָיִמין ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגִביַע.  ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמיןתֶאיֹוֵסף ָלִׂשים 

ְלַאַחר ֶׁשָהַאִחים ֵהִביאּו ֶאת ִּבְנָיִמין ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ּו. "ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד" )יז, בראשית מד(ב תּוָּכֶׁש

ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד ְוִהְתַּגָּלה ַהּסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד , "ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו" )לד, שם מג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ,ְוָזכּו ִלְׁשּתֹות ַיִין ִעם יֹוֵסף, ּפּוִריםד סֹוְּב, ֶׁשַּבְיסֹוד

   ְךָּכ, לֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָעּוׁשיא ְיִבֵהה ְוֶׁשן ָקַמְזת ִּבֹוּפִלְּקת ַהר ֶאַדים ָחִרפּוד ְּבסֹוְיר ַהאֹום ֶׁשֵׁשְכ ִּד.ּפּוִריםת יַנִחְביא ִּבִהֶׁשֶּדֶרְך ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד 

   .ַּבְּקֻדָּׁשהה ָּפִלְּקת ַהיַזִחל ֲאב ֶׁשָּצַמב ּוָעל ָרה ֶׁשֶׁשן ָקַמְזה ִּבָתְיים ָהִחַאף ָלֵסת יֹוּוּלַּגְתִה  

. ַיִין ְּבִגיַמְטִרָּיא ָידְּדָחֵמׁש ְּפָעִמים , "ָיִמן ִמַּמְׂשאֹת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹותַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנ" ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב )מקץ' פ( 'ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש' רֶפְּבֵס

ׁש ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשאֹת ֻּכָּלם ָחֵמ" .)חוקת סג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ָחָדׁש . םן ָׁשֵּיַע, ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַהַּיִין, ּוִבְנָיִמין ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד

ֶזה ִּבְנָיִמין ֶׁשּיֹוֵסף ִהְכִניסֹו "  ֲחָדָריוְךֱהִביַאִני ַהֶּמֶל"ְוַעל ֵּכן ָּכתּוב , ָּכל ֲחִמָּׁשה ְּבָרכֹות ֶׁשָּבִאים ִמָּכל ַלַּכָּלה ִקֵּבל ִּבְנָיִמין" ָידֹות

רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר . "ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו"ִּדְכִתיב "  ִמַּיִיןָךַנְזִּכיָרה דֶֹדי ",ְּדֻכָּלם ִנְכְנסּו ִּבְגַלל ִּבְנָיִמין" ְךָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב", ְלַחְדרֹו

ִבְזכּות ִּבְנָיִמין ִנְכָנִסים ָּכל ְּד, ְוִלְׁשִתַּית ַהַּיִין ֶׁשל ַהְּׁשָבִטים ֵאֶצל יֹוֵסף , ָּכל ַלַּכָּלה,ְמַקֵּׁשר ֵּבין ֶהָחֵמׁש ָידֹות ֶׁשִּבְנָיִמין ִקֵּבל ְלִזּוּוג ְיסֹוד ַלַּמְלכּות

ְּדִבְנָיִמין הּוא ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ַיִין ֶׁשְּמַזֵּוג ֵּבין יֹוֵסף ָלַאִחים ּומֹוֵזג ֶאת ַהַּיִין ֶׁשל , ַהֶּׁשַפע ִמּיֹוֵסף ְוִלְׁשּתֹות ִעּמֹו ַיִיןת ֶאַהְּׁשָבִטים ְלַקֵּבל 

  ֶּבן ' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ַהְיסֹוד" ֲחָדָריוְךֱהִביַאִני ַהֶּמֶל" רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשַהָּכתּוב ְוֵכן. יֹוֵסף ָלַאִחים

  . ו ֵהם ֲחָדָריו ֶׁשל יֹוֵסף ַהְיסֹוד" ְּדַחְדֵרי ָוא ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוו"ַחְדֵרי ָוא ִהיא נֹוָטִריקֹון "ֲחָדָריו" ֶׁשַהִּמָּלה )וילך' פ( 'ִאיׁש ַחי  

ּוְמַחֵּבר ֵּבין , ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְנָיִמין הּוא ִּבְבִחיַנת ַהַּיִין ַהִּנְמָזג ֵמַהָּגִביַע ַלּכֹוס, ְּדֶזה ַהַּטַעם ֶׁשּיֹוֵסף ָׂשם ֶאת ְּגִביַע ַהַּיִין ֶׁשּלֹו ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין

 ִּבְנָיִמיןְוֵכן . ְּדִחּבּור ַהָּגִביַע ַלּכֹוס ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהַּיִין ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ִביַע ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ַלּכֹוס ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותַהָּג
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ת ֶאַיִין ת יַנִח ְּב ְּדִבְנָיִמין ְמַחֵּבר ֶּדֶרְך,י"ה ֲאדָֹנ"ַיִין ֲהָוָי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּבְנָיִמיןְוֵכן . ְנָיִמיןִּב ִנְמָצאֹות ַּבֵּׁשם ַיִיןְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות  .ּכֹוס ַהַּיִיןְּבִגיַמְטִרָּיא 

   ָאַמר ןְלִבְנָיִמ ")יב, דברים לג(ֵכן ַּבָּכתּוב ְו. אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ןִמיָי ִבְניָאִח ")יב, שם מה( ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ֶׁשּיֹוֵסף ָאַמר ן"ַיִיְוֵכן . י"ה ֲאדָֹנ" ֲהָוָיתמֹוְׁש

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ד" ה"יִדיד הוְי  

, סּום ַהֵּנסְוֶזה סֹוד ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ְוַגם ִהְתַּפְּׁשטּוָתּה ְּבֵעת ְקִריָאָתּה ְלַטַעם ִּפְר )של' ב ע"פורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 ְלַגּלֹוָתּה ְךְוָצִרי, ְוָלֵכן ִנְקָרא ְמִגָּלה ְלׁשֹון ִּגּלּוי, ְוהּוא ִעְנַין ֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַמְלכּות ְּדַאָּבא ַהִּמְתַּגֵּלית ְויֹוְצָאה ַלחּוץ

ת טּוְּׁשַּפְתִהל ֶׁש"יַזִרֲאָהים ֵמִא רֹו.' ְוַגם ִהיא ֲאֻרָּכה ְּבצּוַרת ו,ְוַהְּמִגָּלה ִהיא ַהֶהָאָרה ַהּיֹוְצָאה ִמחּוץ ַלְיסֹוד ַּכִּנְזָּכר' ּוְלַפְרְסָמּה ְוכּו

, ד ַהְיסֹותֶרֶטֲע ֶאת ַהְמַסֵּמל גרְֹתֶאת ֹוּיִתיא אֹו ִהתֶרֶּגִאן ֵכְו, אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטל ֲער ֶׁשאֹות ָהטּוְּׁשַּפְתל ִהת ַעֶזֶּמַרת ְמֶרֶּגִא ְּכּהָתיָאִרן ְקַמְזה ִּבָּלִגְּמַה

' ַחְׁשַמל ָּדם' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ןֵכְו, אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטת ֲעַרָאֶה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשנּוֵּבה ַרמֶׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  תֶרֶּגִאן ֵכְו. 'בָללּוַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשֶהָאַרת ּפּוִרים ַהִּמְתַּגָּלה ֶּדֶרְך ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא .  ַהּסֹוד ֶׁשַּבְיסֹודת ֶאהֶּלַגה ְמם ֶזקֹוָמְּדֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת סֹוד 

 .ִרים ְּכֶׁשֶאְסֵּתר ִּגְּלָתה ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּהְוֵכן רֹוִאים ִעְנָין ֶׁשל ִּגּלּוי סֹוד ִּבְזַמן ְיׁשּוַעת ּפּו. ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַהֶהְסֵּתר ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ֶּדֶרְך ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד

  ץ חּוַּבם ִמיֶהֵלב ֲעתּוָכְו, יםִמתּו ֲחיּו ָה,"ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים"ח ַלן ָׁשָמָהת ֶׁשרֹוְּגִאָה ֶׁש)יד, אסתר ג(ם "יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו

   .דה סֹוָתְין ָהָמת ָהַרֵזם ְּגַּגא ֶׁשֵציֹוְו. רָדֲאג ַּב"ד י ַעַחּתְֹפר ִלסּוָאֶׁש  

 ".עֹוְרַז" ְו,"יִהְיַו", 'ות אֹות ָּבֶמֶּיַּתְסִמה ּויָלִחְתר ַמֵּתְסת ֶאַּלִגן ְמֵכ ְו.ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד' ל ֶׁשַהְּמִגָּלה ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו"רֹוִאים ֵמָהֲאִריַז

ים ִרּו ּפתַּדֻעְס: ַנַחל אֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּי ,היָלִגְמת ֹוּיִתאֹות ְּבזֹוָמְר ִנַהּפּוִריםת וֹוְצל ִמן ָּכֵכ ְו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַנַחל ְּבִגיַמְטִרָּיה ָּלהְמִגְוֵכן 

   ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה ֶׁש)קפא' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפן מּוָבא ְּבֵס ְוֵכ.הָגיְלִמ ,יםִניֹוְבֶאת ָלנֹוָּתַמּו. היָלִמְּג ,תנֹו ָמַחלֹוְׁשִמ. היָמִגְל יאִה

  .ָחָתן ְוַכָּלהְּבִגיַמְטִרָּיא   

לֹא , ַהִּנְקָרא ִזְכָרם, ִּכי אֹותֹו ַהְיסֹוד ֶׁשל ַאָּבא, "ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמַּזְרָעם" דֹוסה ֶזְו )פורים תסח(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעא ְּבָבמּו

 .ְוִנְתַּגֶּלה אֹותֹו ֶהָאָרה, ִיְהֶיה אֹותֹו ַהֵּזֶכר ַקָּים, ִּכי ְּבָכל ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה, ָיסּוף ְולֹא ִיְפסֹק ִמַּזְרָעם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד

ַוִּיָּקְראּו סְֹפֵרי ַהֶּמֶלְך ָּבֵעת " )ט, אסתר ח( יַכֳּדְרת ָמַרָאֶהא ְּבך הּו"תנר ַּבֵתיֹו ְּבְךרָֹאק ָהסּוָּפַהא ֶׁש"ן שליטַמְרֶדק ֶלָחְצי ִיִוֵל' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא חֶֹדׁש ִסיָון ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים 

 ֲאֶׁשר ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹנֹו ְוֶאל ְּמִדינֹותת ְוָׂשֵרי ַהְוַהַּפחֹו

ת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחַאא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ל"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכ ְּבַעדּוָּיַּכ, ְךרָֹאא א הּוָּבד ַאיסֹו ִּד".ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם

אסתר (ב תּוָּכת ַהֹוּיִתי אֹוֵנְפן ִלֵכְו .הָנל ָׁשת ָּכֶרֶזחֹו, אָּבַאד ְּדסֹות ְיֶרֶטת ֲעַרָאיא ֶהִהי ֶׁשַכֳּדְרת ָמַרָאֶהז ֶׁשֵּמַרְל. ה"ָנל ָׁש"ָּכת ֹוּיִתת אֹואֹו ָּבי"ַכֳּדְרָמ

ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים " )יג, אסתר ו(ב תּוָּכַה ֶׁש'ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .רַכה ְּדיָדיר ִמִאֵמ אֹוִתּיֹותת אֹוָּב" הָנָׁשה ְוָנל ָׁשָכְּב") כז, ט

 ּוְמַסֶּיֶמת ְּבִמַּלת "ַוְיִהי" ְוֵכן ַהְּמִגָּלה ַמְתִחיָלה ְּבִמַּלת .דסֹוְיַהא ֵמָּבע ֶׁשַרֶּזל ַהז ַעֵּמַר ְמ".ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו לֹא תּוַכל לֹו

  ָמְרֳּדַכי ֶׁשא "ְוֵכן מּוָבא ֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט .'סֹוד ַהֵחִצי' ַהּפֹוֵעל ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ַׁשַּדי ם ֵׁש ַיַחד ְּבִגיַמְטִרָּיא"ַזְרעֹו"

  .י"שדת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבך"התת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"שליטר ֵפיר סֹוִאף ֵמֵסיֹו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ַׁשַּדי ם ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּיהּוִדי  

  , ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָעִני. ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ֲעִנִּיים ְנׂשּואֹות ְּבִמְקָרא ְמִגָּלה :)מגילה ד(ַּבְּגָמָרא 

  .ִמְתַּגֶּלה ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ּהָּבֶׁשֵעיֶניָה ְנׂשּואֹות ְלִמְקָרא ְמִגָּלה   

 ְּבִרית ַּדם ַהָּטַפת לֹו ְוָעׂשּו ַּבְּבִרית ִלָּכֵנס ָצִריְך ָהָיה הּוא ּבֹו ַהּיֹום ,ָמהּול נֹוַלד הֶׁשּמֶׁש ִּפי ַעל ֶׁשַאף )ערה 'ע פורים( 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס

 הּוא ֶׁשהמ ֶׁשּׁשֶֹרׁש )יז 'ע א"ח 'א שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ְּדמּוָבא ,ּפּוִרים הּוא מֶׁשה ֶׁשל ַהְּבִרית יֹום ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְּבפּוִרים ָחל

 יֹום אּוה ּפּוִרים ָלֵכן ,ַּכְבָיכֹול מֶׁשה ֶׁשל ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת ִּגּלּוי ֶׁשל ַהְּזָמן ֶזה ַאָּבא ְיסֹוד ֲעֶטֶרת ֶהָאַרת ִמְתַּגָּלה ֶׁשְּבפּוִרים ְוֵכיָון ַאָּבא ִמיסֹוד

 זה בביאור( ,ילֵעְלִדְּכ יםִרפּוְּב אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲע תַרָאֶה תֶא תֶלֶּמַסְמ תֶרֶּגִאְּד ,נּוֵּבַר המֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא תֶרֶּגִא ןֵכָלְו .מֶׁשה ֶׁשל ַהְּבִרית ֶהָאַרת

   ָהֲעָטָרה ְׁשֵלמּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ם"ָּתִמי ת"ס "םַהֻּפִרי יֵמְי תֶא םֵּיַקְל" )לא ,ט אסתר( בתּוָּכַה ןֵכְו .)ל"זצוק אייזנבך פישל 'ר ג"הרה ר"מו סייעני

  :).צה לך לך( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ַהִּמיָלה ְלַאַחר ְיסֹודֶׁשַּב  
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 .םּּויִס',  דהלְָבַט
  יםִרּוס ּפֵנ  ִהְתַּגּלּות יֹוֵסף ְלֶאָחיו

ל ת ָּכים ֶאִחַא ָהינּוִבֵה. " יֹוֵסף ֲאִחיֶכםֲאִני"ר ַמף ָאֵסֹוּיֶׁשְּכ

ז ָאה ֵמָנ ָׁש22 ְךֶׁשֶמם ְּבָת אֹודּוְקָּפת ֶׁשרֹוָּצַהת ְועֹוָראֹוְּמַה

  .ףֵסת יֹויַרִכְמ

, יםִרּות ּפַעּוׁשה ְיָאָבּו".  ְוַעִּמיֲאִניִּכי ִנְמַּכְרנּו  "ֲאַחְׁשֵורֹוׁשר ַלֵּתְסה ֶאָרְמָאֶׁשְּכ

ים ִנ ָׁש10 ְךֶׁשֶמם ְּבָת אֹודּוְקָּפת ֶׁשרֹוָּצַהת ְועֹוָראֹוְּמל ַהת ָּכל ֶאֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבינּוִבֵה

  .ֲאַחְׁשֵורֹוׁשל ֶׁשה ֶּתְׁשִּמז ַהָאֵמ

בביאור [. תלּוָּגת ַהנֹוי ְׁשֵפְל ַאְךֶׁשֶמם ְּבָת אֹודּוְקָּפת ֶׁשרֹוָּצַהת ְועֹוָראֹוְּמל ַהת ָּכל ֶאֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבינּוִבָי" ה" הוייִנֲא"א בֹיד ָלִתָער ֶלאַמה יֹ"הקבֶׁשְּכ

ק ָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכ ְו]ל"לרמח' דעת תבונות' בפירושו להקדמת ל"זצ פרידלנדרח "א על פי דברי הגר"לוי יצחק לדרמן שליט' ג ר"זה סייעני הרה

ל ר ַעֵּבַדְמי ַהִחְית ַוַׁשָרָפק ְּבסּוָּפא ַּבהּו, ה"ם הוים ֵׁשֶהין ָּבֵא ֶׁשׁשַּגִּיץ ַוֵּקת ִמֹוּיִׁשְרי ַּפֵרֲח ַאיַעִפֹוּמן ֶׁשֹואׁשִר ָהה"הוים ֵּׁשַהא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנִּג

ל ת ָּכ ֶאינּוִבָיְו, ה"הויד בֹוה ְּכֶלָּגה ִיָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  ".ה"הויִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ") יח, בראשית מט(, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה

ית ֵבְלּו, ףֵסל יֹו ֶׁשקֹוְלֶחה ְּבילֹן ִׁשַּכְׁשִמ ְלינּוִכ ָזיןִמָיְנִבף ּוֵסיֹות כּוְזִּבא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םֶדה קֹוָיָהר ֶׁשֵּתְסֶהַה

ל "יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'א ְּבָבּוּמַּכ, יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְלינּוִכ ָזרֵּתְסֶאי ְוַכֳּדְרָמת כּוְזִבּו. יןִמָיְנל ִּב ֶׁשקֹוְלֶחְּבן ֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמַה

  .ייִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְלֶּכְז ִנ"'י הִנֲא"ר אַמיֹ' הֶׁשְכּו. יםִרּול ּפַע

  : יםִּלִּמת ַהים ֶאִחַאָהף ְוֵסל יֹות ֶׁשֹוּיִׁשְרַּפ ַהְךתֹוא ְּבָצ ָמּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו

  .י"ַכֳּדְר ָמה"יָלִגם ְמ"יִרּור ּפ"ָדֲאג ַּב"ר י"ֵּתְסת ֶא"יִנֲעַּת
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