שעומדת לצאת אי"ה בקרוב

דף מתוך סדרת הספרים
גליון פורים תש''ע

]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

כּוּשׁ י
ִ
ימ ְט ִר ָיּ א
פּ וּ ִר ים ְבּ ִג ַ
פוּרים יֵשׁ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים ח"ב ע' שלא( ֶשׁ ְבּ ִ
ָ
ַלּה
פוּרים ִמ ְתגּ ָ
אָרת ַשׁ ָבּת וְ יו"טִ .דּ ְב ִ
בוֹהה ֵמ ֶה ַ
יוֹתר גְּ ָ
אָרה ֵ
ֶה ָ
יּוֹר ֶדת ְל ַמ ָטּה ְל ָה ִאיר ָי ָשׁר ַל ַמּ ְלכוּת ,וְ לֹא ַבּ ֵסּ ֶדר
אַבּא ֶשׁ ֶ
ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
ָה ָר ִגיל ֶשׁ ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה יוֹ ֶר ֶדת ֶדּ ֶר ְך ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ְסּ ִפירוֹת ֵמאַ ָבּא ְל ִא ָמּא,
פּוּרים יֵשׁ בּוֹ ַמ ֲע ָלה ַעל
וּ ֵמ ִא ָמּא ְלז"א ,וּ ִמז"א ַל ַמּ ְלכוּת .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ְנּ ָב ֵאר ֶשׁ ִ
יעה ַרק ְל ִפי ִגּ ְד ֵרי ַשׁ ָבּת ִבּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֻמּ ָתּר
ֻשּׁה ַמ ְשׁ ִפּ ָ
ַה ַשּׁ ָבּתְ ,דּ ַב ַשּׁ ָבּת ַה ְקּד ָ
ֻשּׁה
אַבּאַ ,ה ְקּד ָ
ירה ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
פוּרים ְכּ ֶשׁ ְמּ ִא ָ
שׂוֹתם ְבּ ַשׁ ָבּת ,וְ ִאלּוּ ְבּ ִ
ַל ֲע ָ
ַשׁ ִמיֲ ,א ִפלּוּ ַבּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת אָסוּר ְל ִה ְת ַע ֵסּק
עוֹלם ַהגּ ְ
חוֹד ֶרת ְל ָכל ָה ָ
ֶ
פוּרים
ֻשּׁת ַה ַשּׁ ָבּתְ ,כּגוֹן ִע ְנ ְינֵי ָממוֹנוֹת וְ כוּ'ְ .בּ ִ
יהם ְקד ַ
ָבּ ֶהם ,וְ לֹא ָח ָלה ֲע ֵל ֶ
אוֹתיּוֹת ֵפּ"א ָו"ו
פּוּרי"ם ְבּ ִמלּוּי ָה ִ
ֻשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת .וְ ֵכן ִ
יהם ְקד ַ
ָח ָלה גַּם ֲע ֵל ֶ
ימ ְט ִריָּא ַשׁ ָבּת.
ֵרי"שׁ יוֹ"ד ֵמ"ם ְבּ ִג ַ
וְ ִ
פּוּרים ָחל
יט"א ְדּ ָל ֵכן ִאם ִ
משׁה ַשׁץ ְשׁ ִל ָ
הוֹסיף ָהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ֶ
פּוּרים
פּוּרים ְליוֹם א' וְ עוֹ ִשׂים ִ
ְבּ ַשׁ ָבּת דּוֹ ִחים ֶאת ְס ֻע ַדּת ִ
אַבּא ִנ ְשׁאָר ְל ַמ ָטּה ְל ָה ִאיר
פּוּרים ָהאוֹר ֶשׁל ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשִׁ .דּ ְב ִ
שׁוֹרה ֶדּ ֶר ְך ֶזה ֶשׁיֵּשׁ
ָ
ֻשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת
ירה ,וּ ְב ַשׁ ָבּת ְקד ַ
אַחר ַה ְנּ ִס ָ
ַבּ ַמּ ְלכוּת ְל ַ
עוֹלמוֹת וְ ָהעוֹ ָלם ַה ַתּ ְחתּוֹן ַמה ֶשׁשּׁוֹ ָרה ָע ָליו ְקד ַ
עוֹלה
ֻשּׁת ַשׁ ָבּת ֶ
ֲע ִליַּת ָה ָ
ילא
וּמ ֵמּ ָ
פּוּרים עוֹ ֶלה ִאתּוֹ ִ
ְל ַמ ְע ָלה ,וּ ְלאַ ַחר ֶשׁהוּא עוֹ ֶלהַ ,גם ָהאוֹר ֶשׁל ִ
פּוּרים ָי ִאיר ְל ַמ ָטּה ַמ ָטּה ְבּ ַשׁ ָבּתָ .ל ֵכן דוֹ ִחים ֶאת ֶזה
לֹא ַשׁיּ ְָך ֶשׁ ָהאוֹר ֶשׁל ִ
ַשׁ ִמי.
עוֹלם ַהגּ ְ
ְליוֹם חוֹל ֶשׁ ָיּ ִאיר ְבּ ִע ְמ ֵקי ָה ָ
ָ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים ח"ב ע' שלב( ַחיָּב ֱאינִ ישׁ

ֵדע ֵבּין אָרוּר ַה ָמּן ְל ָברוּ ְך
פוּריָּא ַעד ֶשׁלֹּא י ַ
סּוּמי ְבּ ַ
ְל ַב ֵ
ֻשּׁה
עוֹלם תּוֹ ְך ַה ְקּ ִל ָפּה יֵשׁ נִ יצוֹץ ֶשׁל ְקד ָ
ֳכיַ ,ה ַכּ ָוּנָה ִכּי ְל ָ
ָמ ְרדּ ַ
אוֹתהּ ,וְ ָל ֵכן ָצ ִרי ְך
ָ
וּמ ַחיֶּה
תוֹכהּ ְ
ַה ֵמּ ִאיר ְבּ ָ
לוֹמר ָבּרוּ ְך ָה ָמן
ַ
ֶפן' )פורים ע' רעח(
וּב ֵס ֶפר 'א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
ְל ַה ְמ ִשׁי ְך ֶאל ַהנִּ יצוֹץ ַההוּא אוֹרְ .
ֻחד
פוּרים יֵשׁ כּ ַֹח ְמי ָ
ַצּ"ל ֶשׁ ַה ֵבּאוּר הוּא ֶשׁ ְבּ ִ
ֵמ ִביא ֵמ ָהרח"א ֶא ְר ַל ְנגֶּר ז ַ
קּוּטים'
מוּבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ִלּ ִ
יד ְך ְבּ ַשׁ ָבּת ָ
תּוֹך ַה ְקּ ִל ָפּהֵ .מ ִא ָ
ְל ָב ֵרר ִניצוֹצוֹת ִמ ְ
ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )בהר ע' רמא( ַט ַעם ִאסּוּר ָכּל ַה ְמּ ָלאכוֹת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת

בּוֹר ִרין
וְ כוּ' ִכּי ֵאין שׁוּם ֵבּרוּר ְבּ ַשׁ ָבּת וְ כוּ' וְ זֶה סוֹד ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ֵאין ְ
רוֹאים ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ֵאין ֵבּרוּר
ִ
א ֶֹכל ִמתּוֹ ְך ְפּס ֶֹלת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.

ָק ְראוּ ַל ָיּ ִמים ָה ֵא ֶלּה פוּ ִרים" ר"ת ְק ִל ָפּ"הְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָהאוֹר ֶשׁל פּוּ ִרים
חוֹ ֵדר ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת וּ ְמ ַק ֵדּשׁ אוֹ ָתם.

ָמ ִצינוּ

מּוֹע ִדים י ְִהיוּ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ע' בס' התודעה פי"א( ִאם ָכּל ַה ֲ
ִ
ֻכּה
ְבּ ֵט ִליםֲ ,חנ ָ
וּמבֹאָר ְל ִפי ְדּ ָב ֵרינוּ
וּפוּרים לֹא נִ ְב ָט ִליםְ .

ֻשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת ַעל ָכּל ָה ִע ְני ִָנים
ְדּ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא יוֹם ֶשׁכֻּלּוֹ ַשׁ ָבּתִ ,תּ ְשׁ ֶרה ְקד ַ
ְכּמוֹ ְבּ ִ
אָרץ",
אַע ִביר ִמן ָה ֶ
רוּח ַה ֻטּ ְמאָה ֲ
פוּריםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ֶאת ַ
פּוּרים .וְ ֵכן ֲח ֻנ ָכּה
פּוּרים לֹא ִי ְת ַבּ ֵטּלְ ,דּ ָכל ַה ָשּׁנָה ִתּ ְהיֶה ִבּ ְב ִחינַת ִ
ָל ֵכן ִ
מּוֹע ִדים
ֶשׁ ַשּׁיּ ְָך ַל ִמּ ְס ָפּר ְשׁמוֹנֶה לֹא ִי ְת ַבּ ֵטּלַ .מה ֶשּׁ ֵאין ֵכּן ְשׁאָר ַה ֲ
מוּכה ֵ
ֻשּׁ ָתם ְבּ ַד ְרגָּה ְנ ָ
ָאיר
יוֹתר י ְִהיוּ ְבּ ֵט ִליםַ .היְנוּ ָהאוֹר ֶשׁ ָלּ ֶהם י ִ
ֶשׁ ְקּד ָ
ָאיר אָז.
ֵח ֵשׁב ְל ֻע ַמּת ָהאוֹר ֶשׁל ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁיּ ִ
ֲא ָבל לֹא י ָ
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ְדּ ָל ֵכן ִתּ ְקּנוּ ְבּ ִ
וּמ ָתּנוֹת
פוּרים " ִמ ְשׁל ַֹח ָמנוֹת ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ ַ
ָל ֶא ְביֹנִ ים"ֶ ,שׁזֶּה ָדּ ָבר ֶשׁלֹּא ָמ ִצינוּ ְבּשׁוּם יוֹם טוֹבֵ .כּיוָן ֶשׁ ָה ַרע

ַשׁ ִמי ַשׁיּ ְָך
ַא ִפלּוּ ַה ָמּמוֹן ַהגּ ְ
ַשׁ ִמיִּים ,ו ֲ
ֶשׁ ְבּנֹגַהּ ִמ ְס ַתּ ֵלּק ִמ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ַהגּ ְ
ִשׁ ַלח ָמנוֹת ַל ֲח ֵברוֹ
פוּרים ַרק ְל ַצד ַה ְקּד ָ
ְבּ ִ
ֻשּׁהָ ,ל ֵכן ִתּ ְקּנוּ ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד י ְ
ֻשּׁה
וּב ְקּד ָ
ֻשּׁהַ ,
ֻלּםְ ,ל ַס ֵמּל ֶשׁ ַע ְכ ָשׁו ַהכֹּל ְקד ָ
ַשׁ ִמי ֶשׁל כּ ָ
וְ ִי ְת ַע ְר ֵבּב ַה ָמּזוֹן ַהגּ ְ
אַחדוּת .וְ ֵאין ַה ְפ ָר ָדה ֵבּין ַה ָמּזוֹן ֶשׁ ִלּי ִל ְמזוֹן ַה ַ
ַהכֹּל ְבּ ְ
זּוּלתֶ ,א ָלּא ַהכֹּל
ִמ ְת ֵ
אָבין וְ ר' ֲחנִ ינָא ַבּר
אַבּיֵי ַבּר ִ
אַחדְ .וּכ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה זָ (:
אָבין ְמ ַח ְלּ ִפי ְס ְ
ִ
עוֹד ַתיְיהוּ ַל ֲה ָד ֵדי .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )אסתר ט ,כב( " ְי ֵמי
ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמ ָחה וּ ִמ ְשׁלֹ ַח ָמנוֹת ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ" ס"ת ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָו ָי"ה,
ְדּ ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָויָה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ִה ְת ַבּ ְטּלוּת ִבּ ְפ ֵני ַה ְדּ ָרגוֹת ַה ְגּבוֹהוֹת ֶשׁ ֵאין ָשׁם
ִנ ְפ ָר ִדים ,וְ כ ָ
ֻלּם ִמ ְתאַ ֲח ִדים וּ ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלים וְ ִנ ְכ ָל ִלים ָבּאוֹר ֵאין סוֹף,
ָרה'.
יבה ַבּ ֲעז ָ
ְשׁ ָ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ֵאין י ִ
ִכּ ְד ֵב ְ
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יוֹנים הוּא ֵמאוֹתוֹ ַט ַעםְ ,כּ ֵדי ְל ַע ְר ֵבּב
ְדּשׁ ֶֹרשׁ ַתּ ָקּנַת ַמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְב ִ
אַחדוּתְ .דּשׁ ֶֹרשׁ ַתּ ָקּנָה זוֹ
וּל ַס ֵמּל ֶשׁ ַהכֹּל ְבּ ְ
ֻלּםְ ,
ֶאת ַה ָמּמוֹן ֶשׁל כּ ָ

לוֹח ָמנוֹת
פּוּרים ְכּמוֹ ַה ִמּ ְשׁ ַ
ִשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ַבּ ָמּעוֹת ִל ְס ֻע ַדּת ִ
ָהיָה ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁיּ ְ
פּוּרים ,וְ לֹא ִמשּׁוּם ְצ ָד ָקהְ .דּ ִמ ְצוַת ְצ ָד ָקה יֵשׁ ָכּל ַה ָשּׁנָה
ֶשׁ ְמּי ָֹעד ִל ְס ֻע ַדּת ִ
ֶא ָלּא ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ָל ֵתת ָל ֶא ְב ִ
ְקיְּמוּ ָבּזֶה גַּם ִמ ְצוַת ְצ ָד ָקהְ ,כּ ִפי
יוֹניםְ ,כּ ֵדי ֶשׁיּ ַ

פּוּרים ֶא ָלּא
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ַמע ֵמ ַהשו"ע )או"ח תרצד ג( ֵאין ְמ ַד ְק ְדּ ִקים ִבּ ְמעוֹת ִ
פּוֹשׁט יָדוֹ ִלטֹּל ְ
ָכּל ִמי ֶשׁ ֵ
יט ָב"א )ב"מ עח(:
וּמקוֹרוֹ ֵמ ָה ִר ְ
נוֹתנִ ים לוְֹ .
ֻלּם
לוֹתיב ֵליהּ ְט ֵפיֶ ,א ָלּא ְלכ ָ
לוֹמר זֶה ָענִ י וְ ִ
ֵאין ְמ ַד ְק ְדּ ִקין ַבּ ָדּ ָבר ַ
נוֹתן ְבּ ָשׁוֶה ו ֲ
ֵ
נּוֹת ִנים גַּם ֶל ָע ִשׁיר
רוֹאים ֶשׁ ְ
ִ
ַא ִפלּוּ ֶל ָע ִשׁיר ֶשׁ ָבּ ֶהם.

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
רוּך ְבּ ִחלּוּל ַשׁ ָבּתְ .
ִניצוֹצוֹתְ ,דּ ֵברוּר ַה ִנּיצוֹצוֹת ָכּ ְ
ֻשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת ֵאינָהּ
ְדּ ַה ִנּיצוֹצוֹת ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְקּד ַ
חוֹד ֶרת ְל ָכל ָמקוֹםָ ,ל ֵכן הוּא זְ ַמן
פוּרים ַה ְקּד ָ
חוֹד ֶרתַ .מה ֶשּׁ ֵאין ֵכּן ְבּ ִ
ֻשּׁה ֶ
ֶ
ָפל ְבּ ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת.
אכה נ ַ
יוֹתר ְל ֵברוּר ִניצוֹצוֹתְ .דּ ָכל ִע ְניַן ַה ְמּ ָל ָ
ְמ ֻסגָּל ְבּ ֵ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּשׁ ֶֹרשׁ ַה ַתּ ָקּנָה ָה ְי ָתה ְל ַע ְר ֵבּב ֶאת ַה ָמּמוֹן .וְ ִאם ָע ִשׁיר
ְ

אכה
ימ ְט ִריָּא ְמ ָל ָ
פּוּרים ְמ ִח ַיּת ָה ָרע' ֶשׁ ָה ָמן ְבּ ִג ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ִ
ֶשׁ ֵבּ ְ

ֵ
פּוֹשׁט יָד ַחיּ ִָבים ָל ֵתת לוְֹ ,דּ ַה ַטּ ַעם ֶשׁל ִע ְרבּוּב ַה ָמּמוֹן ַשׁיּ ְָך גַּם ֶבּ ָע ִשׁיר.

חוֹדר גַּם ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְקּ ִלפּוֹת
ַבּר ַעל ָה ָמן וְ ֵ
פוּרים ָהאוֹר ִמ ְתגּ ֵ
וְ ַרק ְבּ ִ

ִ
וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ְדּ ַט ַעם ַה ִמּ ְנ ָהג ֶשׁל ְנ ִתינַת ְדּ ֵמי
ֶעלט( גַּם
פּוּרים גּ ְ
פּוּרים ) ִ

אכהֲ .א ָבל ְבּ ַשׁ ָבּת ֵאין ָהאוֹר נִ ְכנָס ִל ְמקוֹם
ֶשׁל ָה ָמן ִל ְמקוֹם ַה ְמּ ָל ָ

וּב ַשׁ ָבּת אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ָה ָרע ֶשׁ ְבּנֹגַהּ
ירים ,הוּא ְכּ ֵדי ְל ַע ְר ֵבּב ַה ָמּמוֹןְ .
ָל ֲע ִשׁ ִ

אכה ֵ
עוֹשׂה ְמ ָל ָ
וּמי ֶשׁ ֶ
ַה ְמּ ָל ָ
וּמ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת .וְ ֵכן
יוֹצא ִל ְמקוֹם ַה ְקּ ִל ָפּה ְ
אכהִ ,

ַשׁ ִמי וְ לֹא ַשׁיּ ְָך
ַשׁ ִמיִּיםֵ ,אינֶנּוּ ִמ ְס ַתּ ֵלּק ֵמ ַה ָמּמוֹן ַהגּ ְ
ִמ ְס ַתּ ֵלּק ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ַהגּ ְ

פּוּרים,
ימ ְט ִריָּא ִ
ַה ָכּתוּב )בראשית כח ,יב( " ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים ע ִֹלים" ְבּ ִג ַ

לוֹח ָמנוֹת לֹא ַשׁיּ ְָך ֶשׁ ְיּ ַת ְקּנוּ ְבּ ַשׁ ָבּת
ְל ַת ֵקּן ֶשׁ ְיּ ַע ְר ְבּבוּ ַה ָמּמוֹן .וְ ֵכן ִמ ְשׁ ַ

פוּרים ַמ ֲע ִלים ַהכֹּל ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ְל ִ
ִדּ ְב ִ
אָכים .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )אסתר ט ,כו( " ַעל ֵכּן

לוּלים ִל ָכּ ֵשׁל ְבּ ִט ְלטוּל ֵמ ְרשׁוּת ִל ְרשׁוּת.
ַדּ ֲע ִ

וּ ְכ ִפי

אוֹ ת ּפ ּו ִר ים
ָמ ִצינוּ

תּוֹרה ֶשׁנִּ ְק ָראוֹת ְבּ ֵשׁם אוֹתְ ,כּמוֹ ְתּ ִפ ִלּיןַ ,שׁ ָבּת
ַכּ ָמּה ִמ ְצווֹת ַבּ ָ
קּוּטי ֵלוִ י ִי ְצ ָחק' )וארא ע' מו( ֲע ֶט ֶרת
וּמוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ִל ֵ
ָ
ילה.
וּמ ָ
ִ

ילה הוּא ַרק
וּמ ָ
ילה נִ ְק ֵראת אוֹתִ ,
ַה ְיסוֹד נִ ְק ֵראת אוֹתִ ,כּי ֲה ֵרי ִמ ָ
ְבּ ֵח ֶלק ָה ֲע ָט ָרה ,וְ אוֹת ֵפּרוּשׁוֹ גִּ לּוּיִ ,מ ְלּשׁוֹן " ֲא ָתא בֹ ֶקר"ִ ,כּי
רוֹאים ֶשׁ ָהאוֹת ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֲע ָט ָרה
ְבּ ִחינָה זוֹ ִדּיסוֹד הוּא ַהגִּ לּוּיִ .
ַלּה ֶאת ֶשׁ ַפע
וּמג ָ
יעה ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֵמ ַהיְסוֹד ַל ַמּ ְלכוּתְ ,
ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ
אוֹרה' )שער ב'( ֶשׁ ָהאוֹת
ָ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַשׁ ֲע ֵרי
ָ
ַהיְסוֹד ַבּ ַמּ ְלכוּת .וְ ֵכן
מוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵי )במדבר ב ,ב( ֶשׁאוֹת ִהיא
וּמ ְלכוּת .וְ ֵכן ָ
ְמ ַח ֶבּ ֶרת יְסוֹד ַ
ַפ ְשׁ ָך "ְ .דּאוֹת ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ָבּהּ יֵשׁ
ִמ ְלּשׁוֹן " ֲאוַת נ ְ
שׁקְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )דברים
ימ ְט ִריָּא ֵח ֶ
שׁוּקה וְ ַה ִזּוּוּג .וְ ֵכן אוֹת ְבּ ִג ַ
ֶאת ַה ְתּ ָ
שּׁה" .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )בראשית ג ,טז(
כא ,יא( "וְ ָח ַשׁ ְק ָתּ ָבהּ וְ ָל ַק ְח ָתּ ְל ָך ְל ִא ָ
שׁוּק ֵת ְך" ר"ת אוֹ"ת.
ישׁ ְך ְתּ ָ
"וְ ֶאל ִא ֵ

ָ
מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה יְ " (:לאוֹת עוֹ ָלם לֹא ִי ָכּ ֵרת" ֵאלוּ ְי ֵמי פּוּ ִרים.
רוֹ ִאים ֶשׁ ְיּ ֵמי ַהפּוּ ִרים ֵהם ִבּ ְב ִחי ַנת אוֹת ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֲע ָט ָרה
אָרת ִ
ֶשׁ ַבּיְסוֹד ,וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֶה ַ
פּוּרים ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחינַת ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד
ֳכי וְ ֶא ְס ֵתּר
יע ָי ָשׁר ַל ַמּ ְלכוּת .וְ ָל ֵכן ִהיא ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ָמ ְרדּ ַ
אַבּא ֶשׁ ָבּאָה ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ָ
אוֹצרוֹת ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער
מוּבא ְבּ' ְ
ֶשׁ ָהיוּ ְנ ָכ ִדים ֶשׁל ָשׁאוּל ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,דּ ָ
מוּבא ְבּ ַמ ֲא ַמר
אַבּא ,וְ ֵכן ָ
הנקודים פ"ד( ֶשׁ ָשּׁאוּל הוּא ְבּ ִחינַת ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
'אָ ָדם ַדּ ֲא ִצילוּת' )פרק שיבסר( ֶשׁ ְיּהוֹ ָנ ָתן ְבּנוֹ ֶשׁל ָשׁאוּל הוּא ִבּ ְב ִחי ַנת
יע ַעד
יה"וַ ,ה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת אַ ָבּא וְ ִא ָמּאָ ,נ ָתן ֶשׁנּוֹ ֵתן וּ ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ַל ַמּ ְלכוּת ְל ַמ ָטּה ,וּ ְמ ָב ֵאר ַה' ֶלּ ֶשׁם' )שער הפונה קדים פרק מא( ֶשׁ ְיּהוֹ ָנ ָתן
אַבּא ְל ָדוִ ד
יע ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ָשׁאוּל ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ְך ִל ְב ִחי ַנת ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ֳכי
פּוּרים ָבּאָה ִמ ָמּ ְרדּ ַ
ישׁוּעת ִ
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת ,וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ַ
ַרעוֹ ֶשׁל ָשׁאוּל .וְ ָהאוֹר ֶשׁל פּוּ ִרים הוּא ָהאוֹר ֶשׁל ָשׁאוּל
וְ ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיוּ ִמזּ ְ
מוּבא ְבּ ֵשׁם ַהגרמ"מ ִמ ִשּׁ ְקלוֹב ֶשׁ ָשּׁאוּל
אַבּא .וְ ֵכן ָ
וְ ֶשׁל ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד ָ
פּוּרים.
ימ ְט ִריָּא ִ
ְבּ ִג ַ
וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַה' ָמּתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ' ַעל ַהזֹּ ַהר )מקץ רדֶ (.שׁהוֹ ָשׁ ַטת
יע ַל ַמּ ְלכוּת.
ָהב ְל ֶא ְס ֵתּר ִס ְמּ ָלה ֶאת ַה ְיסוֹד ֶשׂ ָבּא ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ֻמּזֶת ַבּ ָכּתוּב )שם ה ,ב( " ַו ִתּגַּע ְבּרֹאשׁ
וְ ֵכן ַשׁ ָבּ"ת ֶשׁנִּ ְק ֵראת אוֹת ְמר ֶ
יל"ה ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת אוֹת ר"ת
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן ִמ ָ
פוּך ֶשׁל ג' ִ
ַה ַשּׁ ְר ִביט" ְבּ ִדלּוּג ָה ְ
ָהב וְ ָחיָה".
וֹשׁיט לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ַה ָכּתוּב )שם ד ,יא( " ֵמ ֲא ֶשׁר י ִ

מוּ ָבא

יתין.
ַה ְיסוֹד ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּתְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל אוֹת' ְבּ ִע ְנ ַין ַה ִשּׁ ִ
וְ ֵכי ָון ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ַמ ְלכוּת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָה ָיה ֵמ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹדִ ,ה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ָשׁם
ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ִע ְנ ַין ַה ְשּׁ ִת ָיּה ְכּ ָד ָבר ִע ָקּ ִרי ֶשׁ ַעל ְשׁמוֹ קוֹ ְר ִאים ֶאת ַה ְסּ ֻעדּוֹת
וְ כוּ' .וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ְדּ ַו ְשׁ ִתּי ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן ְשׁ ִת ָיּה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ַת ְרגּוּם ֵשׁ ִני ַעל
ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר' ֶשׁ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִצ ָוּה ְל ָה ִביא ֶאת ַו ְשׁ ִתּי ְל ָפ ָניו ִעם ֶכּ ֶתר
אשׁהּ וְ כוֹסוֹת ָז ָהב ְבּ ָי ָדהַּ .ו ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָשׁ ַלח ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶשׁ ַבע ֶא ֶלף ְנ ָע ִרים
ְלרֹ ָ
ִעם כּוֹסוֹת ָז ָהב ְבּ ָי ָדםֶ ,שֵׁיּ ְלכוּ ִל ְפ ֵני ָמ ְר ֳדּ ַכי ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר ְכּ ֶשׁ ָה ָמן ִה ְר ִכּיבוֹ
ֻחד .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'
ַעל ַהסּוּס .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֶה ֱח ִשׁיבוּ ֶאת ַהכּוֹסוֹת ְבּאֹ ֶפן ְמי ָ
פּוּרים ָה ְי ָתה ֶדּ ֶר ְך
ישׁוּעת ִ
ימי ָה ָמןִ .דּ ַ
)מגילה יאַ " (.ותּוֹ ִצ ֶאינוּ ִל ְר ָו ָיה"ִ ,בּ ֵ
ְבּ ִחי ַנת ַה ְשּׁ ִת ָיּה ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ִנּ ְצ ָחה ֶאת ַה ְשּׁ ִת ָיּה ִדּ ְק ִל ָפּה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ימ ְט ִריָּא ב' ְפּ ָע ִמים
ֻרים ְבּ ִג ַ
יט"א ֶשׁפּ ִ
ֵמ ָהרה"ג ר' יוֹ ֵסף סוֹ ֵפר ְשׁ ִל ָ
ֻרי"ם ְנ ַק ֵבּל אוֹ ִתיּוֹת ַמ ְשׁ ֶק"ה.
ַמ ְשׁ ֶקה .וְ ֵכן ִאם ֶנ ֱח ֶצה ֶאת אוֹ ִתיּוֹת פּ ִ
ְדּב' ְפּ ָע ִמים ַמ ְשׁ ֶקה ְמ ַר ֵמּז ַעל ב' ְיהוּ ִדים ֶשׁשּׁוֹ ִתים וּ ְמ ָב ְר ִכים ְל ַח ִיּים,
פּוּרים.
וְ זוֹ ִכים ְלאוֹר ַה ַיּ ִין ֶשׁל ִ

ֵיסא ַה ָקּ ָטן ָהיָה ָמצוּי ִל ְפנֵי ַר ִבּי
ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )ויצא קסבַ (.ר ִבּי י ָ
אָמר לוֹ זֶה ֶשׁ ָכּתוּב " ְבּ ָרכוֹת ְלרֹאשׁ ַצ ִדּיק",
ִשׁ ְמעוֹןַ ,
אָמר לוֹ רֹאשׁ ַצ ִדּיק זוֹ
יבּ ֵעי ֵליהַּ ,מאי ְלרֹאשׁ ַצ ִדּיקַ .
ַל ַצּ ִדּיק ִמ ָ
דוֹשׁה ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ְ
ָה ֲע ָט ָרה ַה ְקּ ָ
ֶקּב ְכּ ִלי
יוֹצ ִאים ַמ ְעיָנוֹת ַלחוּץ ,נ ֶ
ַה ִמּ ָדּה ֶשׁ ַהיַּיִ ן ֵ
רוֹאים
יוֹצא ִמ ֶמּנּוּ הוּא ָהרֹאשׁ ,רֹאשׁ ְל ָכל ְבּ ָרכוֹתִ .
יעה ֶאת ֶשׁ ַפע ַהיְסוֹד ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ַייִן .וְ ֵכן
ֶשׁ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ָ
וּל ָבנָה ַה ְמ ַס ְמּ ִלים יְסוֹד
ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )תרומה קמזֶ (.שׁ ַה ַיּ ִין ְמ ַזוֵּג ַח ָמּה ְ
יוֹסף ֶשׁ ַהכֹּל ָדּ ִשׁין ֶאת
וּמ ְלכוּת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )סוטה מבָ (:תּנֵי ַרב ֵ
ַ
ִאמּוֹ ְכּגַת .וְ רוֹ ִאים ֶשׁזִּ וּוּג נִ ְמ ָשׁל ְלהוֹ ָצאַת ַה ַיּ ִין ֵמ ָה ֲע ָנ ִבים ְבּ ַגת .וְ ֵכן
נוֹטל כּוֹס ֶשׁל ַי ִין
ילה ֵ
אַחר ַה ִמּ ָ
מוּבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ָקּ ֶנה' )ד"ה סוד מילה( וְ ַ
ָ

ְמי
ָביו ,הוּא ַה ְשׁ ָפּ ַעת ִשׁ ָשּׁה י ֵ
ְל ַה ְר ִמיז ַבּ ַיּיִן ַה ְמ ֻשׁ ָמּר ַבּ ֲענ ָ
ְבּ ֵר ִ
שׁוּעה ֶדּ ֶר ְך ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ַיּיִן
אשׁיתִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ֵה ִביאָה ֶא ְס ֵתּר ֶאת ַהיְ ָ
יע ֶאת ֶשׁ ַפע
ַשׁ ִפּ ַ
ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ָל ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ַייִןֶ ,שׁיּ ְ
אתי ֵחן ְבּ ֵעי ֵני ַה ֶמּ ֶל ְך"
ִשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )שם ה ,ח( " ִאם ָמ ָצ ִ
ְשׁוּעה ְלי ְ
ַהי ָ
ס"ת ַי ִי"ןְ ,דּ ֶא ְס ֵתּר ָפּ ֲע ָלה ְבּכ ַֹח ַה ַיּיִן .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )שם ד ,ד( " ַו ִתּ ְשׁ ַלח
ְבּ ָג ִדים ְל ַה ְל ִבּישׁ ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי וּ ְל ָה ִסיר ַשׂקּוֹ" ס"ת ִתּירוֹ"שְׁ ,דּ ֶא ְס ֵתּר
יך ַשׂק ָו ֵא ֶפר .וְ ֵכן
ָר ְמ ָזה ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְפעוֹל ְבּכ ַֹח ַה ַיּיִן וְ לֹא ָצ ִר ְ
ְהוּדי" ס"ת ַי ִי"ן.
ֳכי ַהיּ ִ
ַע ֵשׂה ֵכן ְל ָמ ְרדּ ַ
ְשׁוּעה ַבּ ָכּתוּב )שם ו ,י( "ו ֲ
ְתּ ִח ַלּת ַהי ָ
ָ
מּוֹנים' ָלרמ"ק )שער כז' פרק י'( ְכּמוֹ ֶשׁ ַשּׁ ָבּת
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַפּ ְר ֵדּס ִר ִ

ילה ֵמ ֶח ֶרב
ַלּה ֲע ֻמקּוֹת' )אופן קכב( ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה " ַה ִצּ ָ
ַבּ' ְמג ֵ
נְ
וּמ ַס ֵמּל ֶאת
ימ ְט ִריָּא ֵבּ"ן ְ
יד ִתי" ְדּ ֶכ ֶלב ְבּ ִג ַ
ַפ ִשׁי ִמיַּד ֶכּ ֶלב י ְִח ָ

ְמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ָכּ ְך ַה ַזּ ִי"ן ֲע ָט ָרה ַעל
ֲע ָט ָרה ַעל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ַהוָּא"ו .וְ ָה ֲע ָט ָרה ַהזֹּאת ִהיא ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְבּ ִרית .רוֹ ִאים ֶשׁ ָהאוֹת ז'

ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁהוּא ַה ְלּ ֻע ַמּת זֶה ֶשׁל ֵשׁם ֵבּ"ן .נִ ְר ֶאה ַדּ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָה ָיה ַשׁ ָיּ ְך
ָל ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ִדּ ְק ִל ָפּהְ ,דּ ֵשׁם ֵבּ"ן ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִעם ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד .וְ ָל ֵכן
ַה ְישׁוּ ָעה ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ִדּ ְק ֻד ָשּׁה .וְ ֵכן רוֹ ִאים
ֶשׁ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָדּאַג ְל ִע ְנ ָי ִנים ֶשׁל ְשׁלוֹם ַבּ ִית ֵבּין ִאישׁ ְל ִא ְשׁתּוֹ ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
)אסתר א ,כב( " ִל ְהיוֹת ָכּל ִאישׁ שׂ ֵֹרר ְבּ ֵביתוֹ".

וּ ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבע ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד .וְ ֵכן ֵנס פּוּ ִרים ָקשׁוּר ִעם
יעי ְכּטוֹב ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּ ָיּיִן"
ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבע ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְשׁוּעה ָבּאָה
מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם .וְ ֵכן ַהי ָ
)אסתר א ,י( ,וְ זֶה ָהיָה ְבּ ַשׁ ָבּתַ ,כּ ָ
ָדע ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן ,וְ ַעל ְי ֵדי ֶזה
ֳכי י ַ
ְדי ֶשׁ ָמּ ְרדּ ַ
ִבּזְ כוּת ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ַבעַ ,על י ֵ
ָת ֶרשׁ .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה יא(:
הוּא ִה ִצּיל ֶאת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִמ ִבּ ְג ָתן ו ֶ
ֶשׁ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָמ ַל ְך אַ ְר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ָנהַ ,פּ ֲע ַמ ִים ֶשׁ ַבע ,וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֵא ֶצל
שׁ ַבע ַהנְּ ָערוֹת" )שם ב,
יסים" )אסתר א ,ו(ֶ " ,
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ " ִשׁ ְב ַעת ַה ָסּ ִר ִ
שׁ ַבע ְל ַמ ְלכוּתוֹ" )שם
ט( .וְ ֵכן ֶא ְס ֵתּר ִנ ְל ְק ָחה ְל ֵבית ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ " ִבּ ְשׁ ַנת ֶ
ֻמּזֶת ַבּ ָכּתוּב ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּם ְבּ ֶא ְס ֵתּר )אסתר ב ,ד(
ב ,טז( .וְ ֵכן ֲע ָט ָר"ה ְמר ֶ
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן נֵס
פוּך ֶשׁל ג' ִ
ַע ָרה ֲא ֶשׁר ִתּי ַטב ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך" ְבּ ִדלּוּג ָה ְ
"וְ ַהנּ ֲ
שׁוֹשׁנָּה ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד,
ַ
שׁוּשׁן ִמ ְלּשׁוֹן
פּוּרים ָהיָה ְבּ ָ
ִ
שׁוֹשׁנָּה
ַ
ימ ְט ִריָּא
רוּבים' .וְ ֵכן ֶא ְס ֵתּר ְבּ ִג ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ְכּ ִ
ִכּ ְד ֵב ְ
מּוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים ח"ב ע' שלג(.
ַכּ ָ

ְבּ ֵ
ס ֶפר 'יוֹ ֵסף ֶל ַקח' ַעל ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ַמ ְק ֶשׁה ַמדּוּ ַע לֹא ֻמזְ ֶכּ ֶרת ְלשׁוֹן
ילה ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּרַ ,רק ְלשׁוֹן ְשׁ ִת ָיּהִ ,מ ְשׁ ֶתּהִ ,ל ְשׁתּוֹת
ֲא ִכ ָ
וְ ַכיּוֹ ֵצא ָבּ ֶזהִ .מ ְלּ ַבד ַמה ֶשּׁ ֶא ְס ֵתּר אָ ְמ ָרה ִל ְכ ַלל ִי ְשׂ ָר ֵאל "וְ צוּמוּ ָע ַלי וְ אַל
תֹּ ְ
ֻחד יוֹ ֵתר
אכלוּ" ,וְ ִנ ְד ַחק ָשׁם ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ַרק ַה ְשּׁ ִת ָיּה ָה ְי ָתה ְבּאֹ ֶפן ְמי ָ
ילה ָה ְי ָתה ָכּ ָר ִגיל ,וְ ָל ֵכן לֹא ִהזְ ִכּירוּ אוֹ ָתהּ .וְ ֶזה
ִמ ְשּׁאָר ַה ְסּ ֻעדּוֹת ,וְ ָה ֲא ִכ ָ
ילה ְמ ֻר ָבּה
ָק ֶשׁה ְדּ ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה יבְ (.ס ֻע ָדּתוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ ָר ָשׁע ֲא ִכ ָ
ילהִ .נ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ
ִמ ְשּׁ ִת ָיּה ,וּ ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁ ָה ָיה ִרבּוּי ֲא ִכ ָ
ִדּ ְשׁ ִת ָיּה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֶבּ ֶרת ַלכּוֹס ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת

ַע ֶשׂה ַעל
יבּא ְדּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם ֶשׁ ִעבּוּר ָשׁנָה ַהנּ ֲ
אַלּ ָ
מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )סנהדרין יִ (:
ָ
יסים ֶשׁל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ.
ְדי ִשׁ ְב ָעה ַס ְנ ֶה ְד ִריןִ ,נ ְל ָמד ִמ ִשּׁ ְב ַעת ַה ָסּ ִר ִ
יֵ
דּוּע ָל ְמדוּ ִדּין זֶה ִמ ָשּׂ ֵרי
תּוֹספוֹת ָשׁם )ד"ה שבעה( ַמ ְק ֶשׁה ַעל ַר ִשּׁ"י ַמ ַ
וּב ְ
ַ
יטת ַר ִשּׁ"יְ ,דּ ֵכיוָן ֶשׁ ִעבּוּר ָשׁנָה ְמ ַזוֵּג ֶאת ְשׁנַת
ַשּׁב ִשׁ ַ
ַעכּוּ"םִ .נ ְר ֶאה ְלי ֵ
ֶכת ַל ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ְכּ ִד ְל ֵעילְ ,מ ַר ֶמּזֶת
וּפ ֻע ָלּה זוֹ ַשׁיּ ֶ
ַה ַח ָמּה ִעם ְשׁנַת ַה ְלּ ָבנָהְ ,
ַה ְגּ ָמ' ֶשׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ִדּ ְק ִל ָפּה ֶשׁ ָהיוּ ֵא ֶצל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ַע ִשׂים ַבּ ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבעָ ,כּ ְך
יסיםִ ,דּ ְב ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים נ ֲ
ִשׁ ְב ָעה ָס ִר ִ
יכים ְל ֵה ָעשׂוֹת ַבּ ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ִשׁ ְב ָעה ַס ְנ ֶה ְד ִרין,
ֻשּׁה ִע ְנ ְינֵי ַה ֶשּׁ ַבע ְצ ִר ִ
ַבּ ְקּד ָ
ְדּזֶה ְל ֻע ַמּת זֶה ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים.
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )וירא ע' סד( ֶשׁ ַה ְיסוֹד ִנ ְק ָרא ֶפּ ַתח ַהגּוּף .וְ ֵכן
ָ
אוֹתיּוֹת ֶע ֶשׂר
ִ
ָמ ִצינוּ ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ )תיקונים קכגֶ (.שׁ ַשּׁ ַער
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּתְ .דּ ַב ַמּ ְלכוּת ִנ ְמ ָצ ִאים ַה ְשּׁ ָע ִרים וְ ַה ְפּ ָת ִחים ִל ָכּנֵס
יקים ָיבֹאוּ
ַליְסוֹד וְ ַל ֲעלוֹת ְל ַמ ְע ָלהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב "זֶה ַה ַשּׁ ַער ַלה' ַצ ִדּ ִ
יוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְךְ .דּ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ִהיא
ֳכי ָהיָה ֵ
בוֹ"ִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָמ ְרדּ ַ
יע ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ַל ַמּ ְלכוּת
ִבּ ְב ִחינַת ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָשּׁם ַה ַשּׁ ַער וְ ַה ֶפּ ַתח ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ַ
וְ ָשׁם ִנ ְמ ָצ ִאים ַה ְשּׁ ָע ִרים ִל ָכּנֵס ַליְסוֹד וְ ַל ֲעלוֹת ְל ַמ ְע ָלה ,וְ זֶה ְמקוֹמוֹ ֶשׁל
ָמין ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ַת ְרגּוּם ֵשׁ ִני'
ֳכי ֶשׁ ַשּׁיּ ְָך ְל ֵשׁ ֶבט ִבּ ְני ִ
ָמ ְרדּ ַ
ַעל ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ָי ַשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ְמּ ַח ֵבּר ֵבּין ֵבּית ַה ָנּ ִשׁים
וּמ ְלכוּת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה
ְל ֵבית ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ַשׁ ַער ֶזה ְמ ַר ֵמּז ַעל זִ וּוּג יְסוֹד ַ
)שקלים ה ,א( ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ִנ ְק ָרא ְפּ ַת ְח ָיה וּ ְפ ַת ְח ָיה ְמ ַר ֵמּז ַעל ֶפּ ַתח ה' ,וְ ֵכן
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה ָשׁם ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ִנ ְק ָרא ָכּ ְך ִמשּׁוּם ֶשׁ ָיּ ַדע ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן.
וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ְפּ ַת ְח ָיה ְמ ַר ֵמּז ַעל ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד.
ֻמּז
ימ ְט ִריָּא ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ,וְ ֵכן ֶשׁ ַב"ע ְמר ָ
וְ ֵכן " ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך " ְבּ ִג ַ
אוֹתיּוֹת.
ֳכי י ֵשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך" ְבּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי ִ
וּמ ְרדּ ַ
ַבּ ָכּתוּב )שם ב ,יט( " ָ
וְ ֵכן ְישׁוּ ַעת פּוּ ִרים ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ַעל וְ ִא ָשּׁהְ ,ל ַר ֵמּז
יהם .וְ ֵכן
ֶשׁ ַה ְישׁוּ ָעה ָבּאָה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת ֲע ֶט ֶרת ַה ְיסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֶשּׁ ֶרת ֵבּי ֵנ ֶ
רוֹ ִאים ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֲא ִריכוּת ְבּ ִע ְנ ָי ֵני ַה ְבּ ָשׂ ִמים וְ ַת ְמרוּ ֵקי ַה ָנּ ִשׁים,
ידם ְל ַק ֵשּׁר ִא ָשּׁה ְל ַב ֲע ָלהּ ,וְ ֶזה ַהסּוֹד ֶשׁל ַהבֹּ ֶשׂם ָמר ְדּרוֹר ַה ְמ ַס ֵמּל
ֶשׁ ַתּ ְפ ִק ָ
ידם ְל ַק ֵשּׁר ִא ָשּׁה
ֻשּׁה ַתּ ְפ ִק ָ
ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכיְ .דּ ַת ְמרוּ ֵקי ַה ָנּ ִשׁים ְבּ ַצד ַה ְקּד ָ
ְל ַב ֲע ָלהּ ,וְ לֹא ַחס וְ ָשׁלוֹם ְל ִה ְת ַבּ ֵשּׂם ִמחוּץ ַל ַבּ ִיתִ ,כּ ְד ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
אשׁית גּוֹ ִים ֲע ָמ ֵלק
ֹאמר ֵר ִ
' ְצ ִניעוּת ָה ִא ָשּׁה' .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )במדבר כד ,כ( " ַויּ ַ
ֳכי
אבד" ס"ת ַתּ ְמרוּ ֵק"יִ ,דּ ְבכֹ ַח ַה ַתּ ְמרוּ ִקים ֶשׁל ָמ ְרדּ ַ
אַח ִריתוֹ ֲע ֵדי ֵ
וְ ֲ
ירא ַד ְכיָא ,בֹּ ֶשׂם ָטהוֹר ,אָנוּ ִמ ְת ַגּ ְבּ ִרים ַעל ָה ָמן.
ֶשׁהוּא ֵמ ָ
יסה ֶאת ַה ְדּרוּשׁ ֶשׁל ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף
רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ְגּ ָמ' )מגילה טזַ (:מ ְכ ִנ ָ
ָלאַ ִחים וּ ְל ִב ְנ ָי ִמיןְ ,בּתוֹ ְך ַה ְדּרוּ ִשׁים ֶשׁל פּוּ ִרים .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב
פּוּרי"ם ,וּ ְמבֹאָר
יכם" ס"ת ִ
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ֹאמר ֲא ִני ֵ
)בראשית מה ,ד( " ַו ִיּגָּשׁוּ ַויּ ֶ
יוֹסף ְל ֶא ָחיו ִהיא ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחינַת
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדֵּישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ֶשׁ ַה ִה ְתגַּלּוּת ֶשׁל ֵ
פּוּריםְ .דּיוֹ ֵסף ִנ ְל ַחם ַעל ִבּ ְנ ָי ִמין ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ְבּסוֹד
ִ
ָמין ,וְ זָכוּ
אַחר ֶשׁ ָהאַ ִחים ֵה ִביאוּ ֶאת ִבּ ְני ִ
יע ַה ַיּ ִין ֶשׁלּוֹ ,וּ ְל ַ
ַי ִיןֶ ,דּ ֶר ְך ְגּ ִב ַ
ִשׁ ְכּרוּ ִעמּוֹ",
ִשׁתּוּ ַויּ ְ
יוֹסףְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )שם מג ,לד( " ַויּ ְ
ִל ְשׁתּוֹת ַייִן ִעם ֵ
ַלּה ַהסּוֹד ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶדּ ֶר ְך ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ִהיא
ָצא סוֹד וְ ִה ְתגּ ָ
ִנ ְכנַס ַייִן י ָ
פּוּריםִ .דּ ְכ ֵשׁם ֶשׁאוֹר ַה ְיסוֹד ְבּפוּ ִרים ָח ַדר ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִבּזְ ַמן
ִבּ ְב ִחי ַנת ִ
ָק ֶשׁה וְ ֵה ִביא ְישׁוּ ָעה ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאלָ ,כּ ְך ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ָלאַ ִחים ָה ְי ָתה ִבּזְ ַמן
יע ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע
ָק ֶשׁה ֶשׁל ָר ָעב וְ ָהאוֹר ֶשׁל יוֹ ֵסף ָח ַדר ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ָלאַ ִחים .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )בראשית מה ,ד( ֶשׁיּוֹ ֵסף ֶה ְראָה ָלאַ ִחים ֶאת
וֹסף"
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב " ֲא ִני י ֵ
ֲע ֶט ֶרת ַהיְסוֹד ֶשׁלּוֹ ִבּזְ ַמן ַה ִה ְת ַגּלּוּת .וְ ֵכן ַי ִי"ן ְמר ָ
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה יג (:וּ ַב ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר פז ,ו(
ִ
פּוּך
ְבּ ִה ְ
ֶשׁ ְמּ ַק ְשּׁ ִרים ַכּ ָמּה ִע ְנ ָי ִנים ֵבּין יוֹ ֵסף ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי.

יט"א ֶשׁ ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָה ָמן ָז ַמם ַל ֲהרֹג ֶאת
וְ הוֹ ִסיף ָהרה"ג ר' ִי ַשׁי ָק ֶסל ְשׁ ִל ָ
ָמ ְר ֳדּ ַכי ָכּתוּב )אסתר ה ,י( " ַו ִיּ ְתאַ ַפּק ָה ָמן" ,וְ ֵא ֶצל יוֹ ֵסף ָכּתוּב
)בראשית מה ,א( "וְ לֹא ָיכֹל יוֹ ֵסף ְל ִה ְתאַ ֵפּק"ְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָהאוֹר ֶשׁל יוֹ ֵסף
לֹא ָיכוֹל ְל ִה ְתאַ ֵפּק ֵמ ֲה ָבאַת ַה ְישׁוּ ָעה ְל ָצ ַרת ַה ִה ְתאַ ְפּקוּת ֶשׁל ָה ָמן .וְ ֵכן
ֵא ֶצל יוֹ ֵסף ָה ְי ָתה ְבּ ִחי ַנת ַתּ ְחפֹּ ֶשׂת ֶשׁל פּוּ ִרים ֶשׁ ָהאַ ִחים לֹא ִה ִכּירוּהוּ.
פוּרים הוּא
פּוּרים הוּא זְ ַמן ְמ ֻסגָּל ִל ְפ ִריָּה ְוּר ִביָּהְ ,דּ ִ
מוּ ָבא ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ִ
פוּרים הוּא זְ ַמן ֶשׁל
פּוּריָאְ .דּ ִ
וּרבוּ ,וְ ֵכן ִמ ְלּשׁוֹן ְ
ִמ ְלּשׁוֹן ְפּרוּ ְ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר
פוּריָּא .וְ ֵכן ָ
סּוּמי ְבּ ַ
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהיְסוֹדְ ,בּסוֹד ַחיָּב ֱאינִ ישׁ ְל ַב ֵ
וּמ ַר ֵמּז ַעל
רוּרים ְ
פּוּרים הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ֵפּ ִ
ֶפן' )פורים ע' רעג( ֶשׁ ִ
'א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
ֹאמר ֲא ִני
רוּרים .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ " ַו ִיּגָּשׁוּ ַויּ ֶ
ֶרע ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ֵפּ ִ
ִטפּוֹת ַהזּ ַ
פוּרים הוּא ִמ ְלּשׁוֹן
רוּרי"ם .וְ ֵכן נִ ְר ֶאה ְדּ ִ
יכם ֲא ֶשׁר" ס"ת ֵפּ ִ
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ֵ
פּוּרה ָדּ ַר ְכ ִתּי
ֶקבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )ישעי' סג ,ג( " ָ
פּוּרה ֶשׁזֶּה ֵשׁם ֶשׁל י ֶ
ָ
צוּדת ִציּוֹן' ָשׁם "פּוּ ָרה" ַה ַגּת ִתּ ָקּ ֵרא פּוּ ָרה ִכּי
ְל ַב ִדּי"ְ .דּמוּ ָבא ִבּ' ְמ ַ
ָשׁם ְמפוֹ ְר ִרים ָה ֲע ָנ ִבים ְלהוֹ ִציא ַה ַיּ ִין .וְ רוֹ ִאים ֶשׁהוֹ ָצאַת ַה ַיּ ִין ִהיא
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּהוֹ ָצאַת
ִבּ ְב ִחי ַנת ֵפּרוּ ִרים ְכּמוֹ הוֹ ָצאַת ַה ֶזּ ַרע ֵמ ַה ְיסוֹדְ ,
אוֹתהּ ְבּ ִחינָה ,וְ ֶזה ַהסּוֹד ֶשׁל פּוּ ִרים.
ַה ַיּ ִין ִהיא ְבּ ָ
ָ
נוֹלד
ֶפן' )פורים ע' ערה( ֶשׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁמּ ֶשׁה ַ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר 'א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
יך ִל ָכּנֵס ַבּ ְבּ ִרית וְ ָעשׂוּ
ָמהוּל ְבּז' ַבּ ֲא ָדרַ ,היּוֹם בּוֹ הוּא ָהיָה ָצ ִר ְ
משׁה הוּא
פוּריםִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן יוֹם ַה ְבּ ִרית ֶשׁל ֶ
לוֹ ַה ָטּ ַפת ַדּם ְבּ ִרית ָחל ְבּ ִ
משׁה
מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער א' ח"א ע' יז( ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ֶ
פּוּריםְ ,דּ ָ
ִ
אָרת ֲע ֶט ֶרת יְסוֹד
ַלּה ֶה ַ
פוּרים ִמ ְתגּ ָ
הוּא ֵמ ֲע ֶט ֶרת ְיסוֹד אַ ָבּא ,וְ ֵכיוָן ֶשׁ ְבּ ִ
פּוּרים הוּא
משׁה ַכּ ְביָכוֹלָ ,ל ֵכן ִ
אַבּא זֶה ַה ְזּ ַמן ֶשׁל ִגּלּוּי ֲע ֶט ֶרת ַהיְסוֹד ֶשׁל ֶ
ָ
משׁה.
אָרת ַה ְבּ ִרית ֶשׁל ֶ
יוֹם ֶה ַ
ְהוּדי
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֶק ֶשׁר ֵבּין מֹ ֶשה ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ו ,ב( " ִאישׁ י ִ

ֳכי ָשׁקוּל
ירה" ִאישְׁ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ָהיָה ָמ ְרדּ ַ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ָהיָה ְבּ ָ
ֹשה ָענָו ְמאֹד"ַ .מה
ֹשה ְבּדוֹרוִֹ ,דּ ְכ ִתיב ֵבּיהּ "וְ ָה ִאישׁ מ ֶ
ְבּדוֹרוֹ ְכּמ ֶ
ֹשה ְבּ ִחירוֹ
ֹשה ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ִדּ ְכ ִתיב " ַויּ ֶ
מֶּ
לוּלי מ ֶ
ידם ֵ
ֹאמר ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
דוֹבר
דּוֹרשׁ טוֹב ְל ַעמּוֹ וְ ֵ
ֳכי ֵכּן ִדּ ְכ ִתיב " ֵ
ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ" ,אַף ָמ ְרדּ ַ
ֳכי ֵכּן.
ִשׂ ָר ֵאל אַף ָמ ְרדּ ַ
תּוֹרה ְלי ְ
ֹשה ִל ֵמּד ָ
ָשׁלוֹם ְל ָכל ז ְַרעוֹ"ַ ,מה מּ ֶ

כּוּשׁ י
ִ
ימ ְט ִר ָיּ א
פּ וּ ִר ים ְבּ ִג ַ
מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער א' ח"א ע' כב( ֶשׁכּוּשׁ הוּא ְבּסוֹד
ָ
ינים ַה ְמּ ֻמ ָתּ ִקים ְכּ ִמ ְנ ַין כּוּ"שׁ .וּ ְמבֹאָר ָשׁם )שער יח
ַהשכ"ה ִדּ ִ
ח"א ע' רסג( ֶשׁ ַהסּוֹד ֶשׁל שכ"ה ִדּ ִינים ִנ ְמ ָצא ַבּ ִטּ ָפּה ֶשׁל ְיסוֹד אַ ָבּא ִבּזְ ַמן
ַה ִזּוּוּגִ ,דּ ְב ַה ְשׁ ָפּ ַעת ְיסוֹד אַ ָבּא ֵישׁ ש"ך ִדּ ִינים ַה ִמּ ְת ַמ ְתּ ִקים ְבּה' ְגּבוּרוֹת
ֶשׁ ִבּיסוֹד ִא ָמּאָ .מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מועד קטן טזֶ (.שׁ ָשּׁאוּל ִנ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם כּוּ ִשׁי
וּמבֹאָר
ִמ ְלּשׁוֹן כּוּשׁ ,וְ ִנ ְל ַמד ֵמ ַה ָכּתוּב " ַעל ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן ְי ִמינִ י"ְ ,
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ֶזה ַמ ָמּשׁ ַהסּוֹד ֶשׁל פּוּ ִרים וְ ָשׁאוּל ְכּ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוֶּ ,שׁ ִמּ ְת ַגּ ָלּה
יע ַל ַמּ ְלכוּת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )קידושין מט(:
ֲע ֶט ֶרת ְיסוֹד אַ ָבּא ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ֲע ָשׂ ָרה ַק ִבּים ִשׁ ְכרוּת ָי ְרדוּ ָלעוֹ ָלם ִתּ ְשׁ ָעה ָנ ְטלוּ כּוּ ִשׁים .וְ רוֹ ִאים
ֶק ֶשׁר ֵבּין ַהכּוּ ִשׁים ַל ִשּׁ ְכרוּת ֶשׁל פּוּ ִרים ,וְ ַל ַיּ ִין ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ָה ֲע ָט ָרה
ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ֶשׁל פּוּ ִרים ֶשׁ ִהיא ֲע ֶט ֶרת ְיסוֹד אַ ָבּא .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ָמבוֹא ְשׁ ָע ִרים'
ימ ְט ִריָּא
ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )ע' קפ( ֶשׁ ְשּׁ ִת ָיּה ִהיא ְבּסוֹד ַהש"ך ִדּ ִינים .וְ ֵכן כּוּ ִשׁי ְבּ ִג ַ
ָשׁאוּל אוֹ פּוּ ִרים.
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קסח( ֶשׁמּ ֶשׁה ַר ֵבּנוּ ָמ ַל ְך ְבּ ֶא ֶרץ כּוּשׁ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ,וְ שֹׁ ֶרשׁ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי י ְ
אַ ְר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה ִל ְפ ֵני ֶשׁ ִ
מּוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער
משׁה ָה ָיה ֲע ֶט ֶרת ְיסוֹד אַ ָבּאַ ,כּ ָ
ִנ ְשׁ ַמת ֶ
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שופטים( ֶשׁ ִצּפֹּ ָרה ִנ ְק ֵראת
א' ח"א ע' יז( .וְ ֵכן ָ

משׁה ִמ ְבּ ִחי ַנת כּוּ ִשׁי .וְ הוֹ ִסיף
" ָה ִא ָשּׁה ַהכּוּ ִשׁית" ְדּ ָשׁ ְר ָשׁהּ ָה ָיה ִמשֹּׁ ֶרשׁ ֶ
ֻמּז ִבּ ְשׁ ָמהּ ֶשׁל
יט"א ֶשׁ ַהפּוּר ֶשׁל פּוּ ִרים ְמר ָ
הרה"ג ר' ְיהוּ ָדה גּוֹ ְלד ְשׁ ִל ָ
ִצפּוֹ ָרה.
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ כּוּשׁ ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֶשׁאַ ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ָמ ַל ְך " ֵמהוֹדוּ וְ ַעד כּוּשׁ".
וְ ִנ ְר ֶאה ְדּכוּשׁ ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ִסיּוּם ַה ְשׁ ָפּ ָעתוֹ ֶשׁל אַ ַח ְשׁ ֵורוֹשִׁ ,בּ ְב ִחי ַנת
ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ִדּ ְק ִל ָפּה .וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ְדּכוּשׁ ָה ָיה ְבּנוֹ ֶשׁל ָחם ֶשׁ ָפּ ַגם
ַבּ ֲע ֶט ֶרת ַה ְיסוֹד ֶשל אָ ִביוְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁכּוּשׁ ִדּ ְק ִל ָפּה פּוֹ ֵגם ַבּ ֲע ֶט ֶרת ְיסוֹד אַ ָבּא.
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מו"ק טזַ " (:על ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן י ְִמ ִיני" וְ ִכי כּוּשׁ ְשׁמוֹ

כּוּשׁי ְמ ֻשׁנֶּה ְבּעוֹרוֹ אַף
ִ
ַהלֹא ָשׁאוּל ְשׁמוֶֹ ,א ָלּא ַמה
וֲ
אוֹמר " ַעל אוֹדוֹת
אַתּה ֵ
יּוֹצא ַבּ ָדּ ָבר ַ
ָשׁאוּל ְמ ֻשׁנֶּה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיוַ ,כּ ֵ
פּוֹרה
ַהלֹא ִצ ָ
כּוּשׁית ְשׁ ָמהּ ו ֲ
ִ
כּוּשׁית ֲא ֶשׁר ָל ָקח" וְ ִכי
ָה ִא ָשּׁה ַה ִ
פּוֹרה ְמ ֻשׁנָּה
כּוּשׁית ְמ ֻשׁנָּה ְבּעוֹ ָרהּ אַף ִצ ָ
ִ
ְשׁ ָמהֶּ ,א ָלּא ַמה
כּוּשׁיִּים
אוֹמר " ֲהלֹא ִכּ ְבנֵי ִ
אַתּה ֵ
יּוֹצא ַבּ ָדּ ָבר ַ
יה וְ כוּ'ַ ,כּ ֵ
ְבּ ַמ ֲע ֶשׂ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְשׁ ָמן,
ַהלֹא י ְ
כּוּשׁיִּים ְשׁ ָמן ו ֲ
ִ
ִשׂ ָר ֵאל" וְ ִכי
אַתּם ִלי ְבּנֵי י ְ
ֶ
יהן ִמ ָכּל
ִשׂ ָר ֵאל ְמ ֻשׁנִּ ין ְבּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
כּוּשׁי ְמ ֻשׁ ֶנּה ְבּעוֹרוֹ אַף י ְ
ֶא ָלּא ַמה ִ
יט"א ֶשֵׁיּשׁ ֶר ֶמז ַבּ ְגּ ָמ' ֶשׁ ָשּׁאוּל וְ ִצפּוֹ ָרה
ָה ֻאמּוֹתָ ,שׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ָח ָכם ֶא ָחד ְשׁ ִל ָ
וּ ְב ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ְבּ ִחי ַנת כּוּ ִשׁים ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵהם ְמ ֻשׁ ִנּים ְבּעוֹ ָרםַ ,ה ְיינוּ
כּוּשׁ"י ר"ת ַה ָכּתוּב
ִ
ְבּפוּ ִרים ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְפּ ִשׂים וּ ְמ ַשׁ ִנּים ֶאת ָהעוֹר .וְ ֵכן
אמר ָשׁאוּל כֹּה ַי ֲע ֶשׂה".
ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ָשׁאוּל )ש"א יד ,מד( " ַויֹּ ֶ
ָ
מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער א ח"א ע' יב ,פרע"ח תפילין ח"א ע'
יע ִמיסוֹד
צא( ֶשׁסּוֹד ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל רֹאשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ְדּ ַר ֵבּנוּ ָתּםַ ,מ ִגּ ַ
אַ ָבּאִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן מוּ ָבא ַבּ ְסּ ָפ ִרים ְל ַה ְק ִפּיד ְבּפוּ ִרים ַעל ִמ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין
מוּבא ַבּ ֲה ָל ָכה )ע' ילקוט יוסף ע'
וְ ָל ֵצאת ֵמ ַה ַבּ ִית ְבּ ַט ִלּית וּ ְת ִפ ִלּין .וְ ֵכן ָ
קּוֹר ִאים ֶאת ַה ָכּתוּב )אסתר ח ,טז(
תרצ"ג( ְל ַמ ְשׁ ֵמשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ְכּ ֶשׁ ְ
פּוּרים ָה ְי ָתה ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת ְתּ ִפ ִלּין.
ישׁוּעת ִ
אוֹרה"ִ ,דּ ַ
ְתה ָ
הוּדים ָהי ָ
" ַל ְיּ ִ
ְתה
כּוּשׁי ָהי ָ
ִ
יכל ַבּת
ַעל ִפּי ֶזה ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַה ְגּ ָמ' )עירובין צוִ (.מ ַ
ַמנּ ַ
כּוּשׁי ַבּת ָשׁאוּל ְכּ ִד ְכ ִתיב " ַעל
ִ
וּב ַר ִשּׁ"י ָשׁם ַבּת
ַחת ְתּ ִפ ִלּיןְ .
יכל ַבּת ָשׁאוּל ִנ ְמ ְשׁ ָכה ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ְתּ ִפ ִלּין
ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן יְ ִמינִ י"ִ .מ ַ
ֶכת ְלשׁ ֶֹרשׁ ִנ ְשׁ ָמ ָתהּ וְ ִנ ְשׁ ַמת ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהּ ַה ַשּׁיּ ִָכים ִל ְב ִחינַת
ְדּ ִמ ְצוָה זוֹ ַשׁיּ ֶ
יכל ַבּת
ֻמּז ִמ ַ
ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְסוֹד ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ִבּ ְב ִחי ַנת פּוּ ִרים .וְ ָל ֵכן ְמר ָ

כּוּשׁי.
ִ
וְ ֵכן ִמ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל רֹאשׁ ִנ ְכ ְתּ ָבה ַבּתּוֹ ָרה ִבּ ְשׂ ַפת ַהכּוּ ִשׁים ַכּמּוּ ָבא
ַבּ ְגּ ָמ' )מנחות לדְ (:לט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך " ַטט ְבּ ַכ ְת ִפי ְשׁ ַתּיִםַ ,פּת
אַפ ִר ֵ
ְבּ ְ
יקי ַשֶׁיּ ֶכת ְל ֶא ֶרץ כּוּשׁ .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְמאוֹר
יקי ְשׁ ַתּיִם ,וְ אַ ְפ ִר ֵ
יקי ִהיא ִמ ִמּ ְצ ַות ְתּ ִפ ִלּין .וְ ֵכן
ֵעי ַנ ִים' )תהילים( ֶשׁ ַחיּוּת וְ שֹׁ ֶרשׁ ְמ ִדי ַנת אַ ְפ ִר ֵ
קּוֹרא ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְבּלֹא ְתּ ִפ ִלּין ְכּ ִאלּוּ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ברכות ידָ (:כּל ַה ֵ
ִה ְק ִריב ז ַ
ֶבח ְבּלֹא ְנ ָס ִכים .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ִלּין ֵהם ְבּ ִחינַת ְנ ָס ִכים
יט"א ֶשׁ ַשּׁ ֲחרוּת
משׁה ַשׁץ ְשׁ ִל ָ
ְבּ ִחינַת ַייִן .וְ הוֹ ִסיף ָהרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ֶ
ַה ְתּ ִפ ִלּין ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ְבּ ִחי ַנת כּוּ ִשׁי ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין.
] ַבּ ַמּ ֲא ָ
יט"א
מר ַה ֻמּ ְסגָּר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם ֶא ָחד ִמ ְגּדוֹ ֵלי ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ְשׁ ִל ָ
ְבּ ִע ְנ ַין ְבּנִ ַיּת ָהאָ ֶרץ ְבּ ָי ֵמינוּ ֶדּ ֶר ְך ַה ִצּיּוֹנוּת וּ ְמ ִדי ַנת ִי ְשׂ ָר ֵאל,
עא ִלים ֶשׁבּוֹנִ ים ֶאת ָהאָ ֶרץ ֵמ ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים ִמ ָכּל
וְ ַגם ֶדּ ֶר ְך ָה ִיּ ְשׁ ְמ ֵ
ירה ֶשׁ ָבּאָה
ָהעוֹ ָלם ִבּ ְג ַלל ֶה ְס ְכּ ֵמי אוֹ ְסלוֹ וְ כוּ'ֶ ,שׁ ָכּל ֶזה הוּא סוֹד ַהנְּ ִס ָ
ירה ִהיא ְבּ ִחי ַנת אַ ָבּא וְ ִא ָמּא ֶשׁ ְמּ ִכ ִינים ֶאת ִבּ ָתּם
קֹ ֶדם ַה ְגּ ֻא ָלּהִ ,דּ ְנ ִס ָ

ְל ִנשּׂוּ ִאין ,וְ ָהאוֹר ֶשׁל אַ ָבּא יוֹ ֵרד ָי ָשׁר ַל ַבּת ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ַמ ְלכוּת,
ירה ִנ ְק ֵראת ִבּ ְנ ַין ַה ַמּ ְלכוּת .וְ ֵכן ְבּ ִנ ַיּת ָהאָ ֶרץ וְ כוּ' ִהיא ֲה ָכ ָנה ַל ְגּ ֻא ָלּה
וְ ַה ְנּ ִס ָ
עוֹשׂים ַגּם
עוֹשׂים ָה ִצּיּוֹ ִניםִ ,
אוֹתהּ ֲה ָכ ָנה ֶשׁ ִ
ֶשׁ ַנּ ֲע ֵשׂית ַגּם ֶדּ ֶר ְך ַה ְקּ ִלפּוֹת ,וְ ָ
עא ִלים .וְ ֲה ָכ ָנה ַל ְגּ ֻא ָלּה ִהיא לֹא אַ ְת ַח ְל ָתּא ִדּ ְגּ ֻא ָלּה ְכּמוֹ ֶשׁאַ ֵח ִרים
ָה ִיּ ְשׁ ְמ ֵ
ָטעוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִצּ ְחצוּ ַח ַה ִמּ ְנ ָע ִלים ְל ַשׁ ָבּת ִהיא לֹא אַ ְת ַח ְל ָתּא ְדּ ַשׁ ָבּת ,וְ ֵאין
יך .וּ ְל ִפי ֶזה ִנ ְר ֶאה ִדּ ְכ ֵשׁם ֶשׁקֹּ ֶדם ְגּ ֻא ַלּת ַבּ ִית ֵשׁ ִני
ָכּאן ַה ָמּקוֹם ְל ַה ֲא ִר ְ
ָתן ֵע ָצה ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ירה ,וְ ֵנס פּוּ ִרים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֶדּ ֶר ְך ָה ָמן ֶשׁנ ַ
ָה ְי ָתה ְנ ִס ָ
ָעץ
מוּבא ַבּ ַמּ ְל ִבּי"ם )אסתר ג ,א( ֶשׁ ָה ָמן ָהיָה זֶה ֶשׁיּ ַ
ַשׁ ִתּי ,וְ ֵכן ָ
ַל ֲהרֹג ֶאת ו ְ
ָרם
וּב ֶזה הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ גּ ַ
ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ְל ַק ֵבּץ ְבּתוּלוֹת וְ ִל ְמצֹא ַמ ְל ָכּה ֲח ָד ָשׁה ָ
ִשׂ ָר ֵאל.
מּוֹתיו ַל ֲהרֹג ֶאת ְכּ ַלל י ְ
ָשׂא ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ,וְ ָת ֵפר ֶאת ְמזִ ָ
ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ִתּנּ ֵ
מּוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת'
ירהַ ,כּ ָ
ָכּל זֶה ָה ָיה ָהאוֹר ֶשׁל אַ ָבּא ְבּסוֹד ִסיּוּם ַה ְנּ ִס ָ
ַשׁ ִמיּוּת ִבּזְ ַמ ֵנּנוּ ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָמּ ַל ְך
ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל ַעל פּוּ ִריםָ .כּ ְך ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּג ְ
ְבּאַרה"ב ִנ ְק ָרא אֹ ָבּ ָמ"ה ר"ת אָרוּר ָה ָמן ָבּרוּ ְך ָמ ְר ֳדּ ַכיְ ,דּסוֹד ַהכּוּ ִשׁים
ירה
הוּא סוֹד ַהפּוּ ִרים ,וּ ִמ ְת ַגּ ֶלּה ָבּעוֹ ָלם ָהאוֹר ֶשׁל אַ ָבּא ְל ַסֵיּם ֶאת ַה ְנּ ִס ָ
ישׁי ֶשׁ ִיּ ָבּ ֶנה ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּ ָי ֵמינוּ[.
ִל ְק ַראת ַה ַבּ ִית ַה ְשּׁ ִל ִ
ָ
דּוּע ָשׁאוּל
אַדמוֹ"ר ֵמרוּזִ 'ין ַמ ַ
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ָשׁאַל ֶאת ָה ְ
מוּבא ֶשׁ ַה' ִח ֵ
אָמר )שם יג( " ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת
דּוּע הוּא ַ
וּמ ַ
לֹא ָה ַרג ֶאת ֲאגַגַ ,
ִשּׁ ֵאר ֲאגַג
ְדּ ַבר הוי"ה" ִאם הוּא לֹא ִקיֵּם ,וְ ָע ָנה לוֹ ֶשׁ ָשּׁאוּל ָר ָצה ֶשׁיּ ָ
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב " ֲה ִקימ ִֹתי
וּמר ָ
פּוּריםְ .
ִשׂ ָר ֵאל ִיזְ כּוּ ְל ֵנס ִ
עוֹלם ְכּ ֵדי ֶשׁ ְכּ ַלל י ְ
ָבּ ָ
פּוּרים .וְ ִנ ְר ֶאה
ִשׂ ָר ֵאל ִיזְ כּוּ ַל" ִקיְּמוּ וְ ִק ְבּלוּ" ֶשׁל ִ
ֶאת ְדּ ַבר הוי"ה" ֶשׁ ְכּ ַלל י ְ
ָדע ֶשׁ ֵנּס
ישׁיֶ ,שׁיּ ַ
הוֹסיף ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ֶשׁ ְלּ ָשׁאוּל ָה ָיה ָכּאן ִא ְינ ְט ֶרס ִא ִ
ְל ִ
ַרעוָֹ ,ל ֵכן הוּא לֹא ָר ָצה ְל ַכלּוֹת
ֳכי וְ ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ֵהם ִמזּ ְ
פּוּרים יָבוֹא ִמ ָמּ ְרדּ ַ
ִ
דּוֹמה ְל ַמה ֶשּׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא קרח ה'( ַעל ק ַֹרח
ֶאת ֲאגַג .וְ ֶזה ֶ
משׁה
ָביא ֶשׁ ָשּׁקוּל ְכּ ֶ
מוּאל ַהנּ ִ
ַרעוֹ ְשׁ ֵ
ָצא ִמזּ ְ
משׁה ִכּי ָראָה ֶשׁיּ ָ
ֶשׁ ָח ָטא ֶנ ֶגד ֶ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ.
ישׁי ֶשׁ ָראוּ ְבּ ַ
אַהרֹןַ .דּ ֲח ָט ִאים ֵאלּוּ ָהיוּ ִבּגְ ַלל ִא ְינ ְט ֶרס ִא ִ
וְ ֲ
וְ ִנ ְר ֶאה ְדּ ַגם ַה ָכּתוּב " ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת ְדּ ַבר ה'" ְמ ַר ֵמּז ַעל ָהאוֹר ֶשׁל ֲע ֶט ֶרת
מוּבא ָבּ ַר ָמּ"ק )שער טז ,פ"ו( ֶשׁ ָכּל ָמקוֹם ֶשׁ ָכּתוּב
פּוּריםְ ,דּ ָ
ַהיְסוֹד ֶשׁל ִ
יע ַל ַמּ ְלכוּת ,וְ ֵכן ָשׁאוּל ָר ַמז
" ֲה ִקימ ִֹתי" ְמ ַר ֵמּז ַעל ַהיְסוֹד ֶשׁ ָבּא ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
מוּבא ְבּ ִכ ְת ֵבי
ֶשׁ ִה ְשׁ ִאיר ֶאת ֲאגַג ִבּ ְג ַלל ָהאוֹר ַה ֶזּה ֶשׁ ַשּׁיּ ְָך ִל ְב ִחינָתוֹ .וְ ֵכן ָ
ימ ְט ִריָּא " ֲאגַג ֶמ ֶל ְך
ַהגרמ"מ ִמ ִשּׁ ְקלוֹב )תמונת האותיות רנב( ֶשׁ ָשּׁאוּל ְבּ ִג ַ

ֲע ָמ ֵלק".
יד ְך
אָמ ָרה ְל ִא ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְ
ֶסת י ְ
אָמר ְכּנ ֶ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )מגילה יבָ (:ר ָבא ַ
וּמה ִשּׁ ֵלּם ִלי י ְִמינִ יֶ ,מה
ְהוּדי ַ
יסא ְראוּ ֶמה ָע ָשׂה ִלי י ִ
גִּ ָ
ָע ָשׂה ִלי י ִ
ְהוּדי ְדּ ָלא ַק ְט ֵליהּ ָדּוִ ד ְל ִשׁ ְמ ִעיְ ,דּ ִא ְתי ְִליד ִמינֵּיהּ
וּמה ִשּׁ ֵלּם ִלי י ְִמינִ י ְדּ ָלא ַק ְט ֵליהּ
יקּנֵּי ֵבּיהּ ָה ָמןַ .
ֳכיְ ,דּ ִמ ַ
ָמ ְרדּ ַ
ִשׂ ָר ֵאלִ .נ ְר ֶאה ְדּ ַה ְגּ ָמ'
ָשׁאוּל ַל ֲא ָגגְ ,דּ ִא ְתי ְִליד ִמינֵּיהּ ָה ָמן ִדּ ְמ ַצ ֵער ְלי ְ
עוֹלם ִבּזְ כוּת ָדּוִ ד וְ לֹא ִבּזְ כוּת ָשׁאוּל ,אַף ַעל
פּוּרים ָבּא ָל ָ
ְמ ַר ֶמּ ֶזת ֶשׁ ֵנּס ִ
פּוּרים.
וּב ִלי ָה ָמן לֹא ָה ָיה ִ
עוֹלםְ ,
ִפּי ֶשׁ ָשּׁאוּל ַכּ ְביָכוֹל ָדּאַג ֶשׁ ָה ָמן י ְִהֶיה ָבּ ָ
וּמי ֶשׁ ֵה ִביא ֶאת
ֳכיִ ,
ַה ְגּ ָמ' ְמ ַר ֶמּ ֶזת ֶשׁ ַהכֹּל ִה ְת ִחיל ִמ ִקּ ְנאַת ָה ָמן ְבּ ָמ ְרדּ ַ
נוֹלד
ֵרא ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ַ
עוֹלם ָה ָיה ָדּוִ ד ֶשׁלֹּא ָה ַרג ֶאת ִשׁ ְמ ִעי ֶבּן גּ ָ
ֳכי ָל ָ
ָמ ְרדּ ַ
ֳכיְ .דּ ִבזְ כוּת ַמ ְד ֵר ַגת ַה ִה ְת ַבּ ְטּלוּת ֶשׁל ָדּוִ ד הוּא ִה ְשׁ ִאיר ֶאת ִשׁ ְמ ִעי
ָמ ְרדּ ַ
יעוֹתיו
פּוֹעל ְל ִפי ְנ ִג ָ
פּוּריםְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ֵ
ִ
וּמ ֶזּה ָצ ַמח ֵנס
עוֹלםִ ,
ָבּ ָ
ַחס
זוֹכה ִל ְכלוּםֲ ,א ָבל ִמי ֶשׁ ִמּ ְת ַבּ ֵטּל ַלה' וְ ֵאינוֹ ִמ ְתי ֵ
ישׁיּוֹת ֵאינוֹ ֶ
ָה ִא ִ
דוֹלים.
זוֹכה ַל ְדּ ָב ִרים ַה ְגּ ִ
יעוֹתיו ,הוּא ַבּסּוֹף ֶ
ִל ְנ ִג ָ
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