לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פורים תשע " ג ְתּ ֵה א ְשׁ ַנ ת ְגּ ֻא ַלּ ת ע וֹ ָל ִמ ים .
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

ַמ ֲא ָמ ר ְל פוּ ִר ים ַע ל ֶדּ ֶר ךְ ַה ְדּ רוּ שׁ .
יצ ה ִמ ֵבּ ין ַה ֲח ַר ִכּ ים ֶשׁ ל ַפּ ְר ִשׁ יּוֹת ִמ ֵקּ ץ ְו ַו ִיּ ַגּ שׁ .
ְמ ִג ַלּ ת ֶא ְס ֵתּ ר ְמ ִצ ָ
ָנ ִביא ַט ְב ָלאוֹת ַעל ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ְל ֶא ָחיו ְל ֵנס פּוּ ִרים.
ילים ְכּ ִמ ְנ ַין יוֹ ֵסף[.
]ְ 156דּ ָב ִרים ַמ ְק ִבּ ִ
פ ּ
ַטבְ לָה א' ְלׁשֹו ֹ
סוקִ ים.
הְּ
נות ַ
ֵנס פּוּ ִרים

יוֹסף ְל ֶא ָחיו
ִה ְתגַּלּוּת ֵ
אלים"
יוֹסף ַל ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
א " ַו ִיּ ְמ ְכּרוּ ֶאת ֵ

" ִכּי נִ ְמ ַכּ ְרנוּ ֲאנִ י וְ ַע ִמּי"

יוֹסף יוֹם יוֹם
ב " ַו ְי ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ֶאל ֵ

יהם"
אָמ ָרם ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
" ַו ְי ִהי ְכּ ְ

יה"
וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
ג

ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ"
" ַויּ ַ

ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ"
" ַויּ ַ

ד

יוֹסף"
" ַו ִיּ ֵתּן אֹ ָתהּ ַעל יַד ֵ

ֳכי",
" ַו ִיּ ְתּנָהּ ְל ָמ ְרדּ ָ

ה

ַויּ ְַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִבּגְ ֵדי ֵשׁשׁ"

ֳכי"
" ַויּ ְַל ֵבּשׁ ֶאת ָמ ְרדּ ָ

ו

ָשׂם ְר ִבד ַה ָזּ ָהב ַעל ַצוָּארוֹ"
" ַויּ ֶ

דוֹלה"
ָהב גְּ ָ
ַע ֶט ֶרת ז ָ
"ו ֲ
יבהוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר"
" ַויּ ְַר ִכּ ֵ

ז " ַויּ ְַר ֵכּב אֹתוֹ ְבּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה
ֲא ֶשׁר לו"
ח

אַב ֵר ְך"
" ַו ִיּ ְק ְראוּ ְל ָפנָיו ְ

" ַו ִיּ ְק ָרא ְל ָפנָיו ָכּ ָכה"

ט

יוֹסף ִמ ִלּ ְפנֵי ַפ ְרעֹה"
ֵצא ֵ
" ַויּ ֵ

ָצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך"
ֳכי י ָ
וּמ ְרדּ ַ
" ָ
ֳכי ְבּ ֵבית
" ִכּי גָדוֹל ָמ ְרדּ ַ

מּ ֶל ְך".
ַה ֶ

י " ֵאינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּ ִית ַהזֶּה ִמ ֶמּנִּ י"
ישׁי יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ֶאת
יא " ַו ְי ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכל ֲע ָב ָדיו"
ַפּ ְרעֹה ַויּ ַ

ַע ָב ָדיו"
ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה ְל ָכל ָשׂ ָריו ו ֲ

ֹאמר ֶאל ֵא ֶשׁת ֲאדֹנָיו"
יב " ַו ְי ָמ ֵאן ַויּ ֶ

ַשׁ ִתּי ָלבוֹא ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך"
ַתּ ָמ ֵאן ַה ַמּ ְל ָכּה ו ְ
"ו ְ

יג

יתהוּ ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם"
ישׁ ֵ
"וִ ִ

ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה"
"ו ְ

יד

אָרץ"
ַפ ֵקד ְפּ ִק ִדים ַעל ָה ֶ
"וְ י ְ

ידים ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַמ ְלכוּתוֹ"
"וְ ַי ְפ ֵקד ַה ֶמּ ֶל ְך ְפּ ִק ִ
רוֹשׁשׁ,
ָשׁים ַעל ֵכּן נִ ְת ֵ
ידים ְל ַק ֵבּץ לוֹ נ ִ
וּמ ָב ֵאר ַבּ ַעל ַהטּוּ ִרים ]בראשית מא ,לד[ ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ִה ְפ ִקיד ְפּ ִק ִ
ְ
ידים ְל ַק ֵבּץ ָבּר ַעל ֵכּן ֶה ֱע ִשׁיר ,וְ ִל ֵקּט ָכּל ַה ֶכּ ֶסף.
יוֹסף ִה ְפ ִקיד ְפּ ִק ִ
ַע ָשׂה ָרשֲׁ .א ָבל ֵ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ֲח ַז"ל ֶשׁנּ ֲ

א

טו "וְ ִי ְק ְבּצוּ ֶאת ָכּל א ֶֹכל ַה ָשּׁנִ ים
ַהטֹּבוֹת וגו' א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים וְ ָשׁ ָמרוּ"

תוּלה ַ
ַע ָרה ְב ָ
"וְ ִי ְק ְבּצוּ ֶאת ָכּל נ ֲ
ָשׁים"
ֹמר ַהנּ ִ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה וגו' ֶאל יַד ֵהגֶא ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ְך שׁ ֵ
]מובא בבעל הטורים שם[.

טז

יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה"
" ַו ִיּ ַ

יטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך"
" ַו ִיּ ַ

יז

ֻטים"
ְמי ַה ֲחנ ִ
" ִכּי ֵכּן י ְִמ ְלאוּ י ֵ

יהן"
רוּק ֶ
ְמי ְמ ֵ
" ִכּי ֵכּן י ְִמ ְלאוּ י ֵ
"נְ ָערוֹת ְבּתוּלוֹת טוֹבוֹת ַמ ְר ֶאה"

יח " ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ,יְפוֹת ַמ ְר ֶאה וְ גוֹ'
ְבּ ִריאוֹת וְ טֹבוֹת"
יוֹסף ִמ ָכּל
אָהב ֶאת ֵ
יט "וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַ

ָשׁים"
ֶא ַהב ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ֶא ְס ֵתּר ִמ ָכּל ַהנּ ִ
" ַויּ ֱ

ָבּנָיו"
כ

טוֹבת ַמ ְר ֶאה"
ְפת תֹּאַר וְ ַ
ַע ָרה י ַ
"וְ ַהנּ ֲ

יפה
ְפה תֹאַר וִ ֵ
יוֹסף י ֵ
" ַו ְי ִהי ֵ
ַמ ְר ֶאה"

כא

" ַו ִיּ ְמ ָצא יוֹ ֵסף ֵחן ְבּ ֵעינָיו"

ֹשׂאת ֵחן"
ַתּ ִהי ֶא ְס ֵתּר נ ֵ
"ו ְ

כב

" ַויֵּט ֵא ָליו ָח ֶסד ַו ִיּ ֵתּן ִחנּוֹ"

ָח ֶסד ְל ָפנָיו"
" ַו ִתּ ָשּׂא ֵחן ו ֶ

ַתּ ַת ַצּב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה
כג "ו ֵ

ֵע ֶשׂה ָבּהּ"
וּמה יּ ָ
" ָל ַד ַעת ֶאת ְשׁלוֹם ֶא ְס ֵתּר ַ

ֵע ֶשׂה לוֹ"
יָּ
יסיו"
כד " ַו ִיּ ְקצֹף ַפּ ְרעֹה ַעל ְשׁנֵי ָס ִר ָ

יסי ַה ֶמּ ֶל ְך"
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
" ָק ַצף ִבּגְ ָתן ו ֶ

אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָח ְטאוּ
כה " ַו ְי ִהי ַ

אַח ְשׁוֵרוֹשׁ וגו'
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְכּשׁ ְֹך ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶל ְך ֲ
" ַ

ַמ ְשׁ ֵקה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים וְ ָהא ֶֹפה"
ַתּ ָשּׂא
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ִ
כו " ַו ְי ִהי ַ

יסי ַה ֶמּ ֶל ְך"
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
ָק ַצף ִבּגְ ָתן ו ֶ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִגּ ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ָה ָמן"
" ַ

יוֹסף"
ֶיה ֶאל ֵ
ֵא ֶשׁת ֲאדֹנָיו ֶאת ֵעינ ָ
כז

" ַכּ ְס ֵפּנוּ ְבּ ִמ ְשׁ ָקלוֹ"

ָשׂם ַשׂק
ַעקֹב ִשׂ ְמל ָֹתיו ַויּ ֶ
כח " ַו ִיּ ְק ַרע י ֲ

ַע ֶשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ֶא ְשׁקוֹל"
"ו ֲ
ָא ֶפר"
ָדיו ַויּ ְִל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְבּג ָ
" ַו ִיּ ְק ַרע ָמ ְרדּ ַ

ְבּ ָמ ְתנָיו"
וּב ִכי"
הוּדים וְ צוֹם ְ
" ֵא ֶבל גָּדוֹל ַל ְיּ ִ

ֵב ְךּ
אָבל ְשׁא ָֹלה ַויּ ְ
כט " ֵא ֵרד ֶאל ְבּנִ י ֵ
אָביו"
אֹתוֹ ִ
ל

הוּדים"
" ֵל ְך ְכּנוֹס ֶאת ָכּל ַה ְיּ ִ

ַאַספוּ ֶאת ָכּל זִ ְקנֵי ְבּנֵי
" ַויּ ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאל"

לא

" ַו ִיּ ְקּדוּ וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחוּ"

וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ָה ָמן"
"כּ ְֹר ִעים ִ

לב

" ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁכ ְֹל ִתּי ָשׁ ָכ ְל ִתּי"

אָב ְד ִתּי"
אָב ְד ִתּי ָ
"וְ ַכ ֲא ֶשׁר ַ

לג

יוֹסף ַבּיּוֹם
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
" ַויּ ֶ

ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְלכוּת"
ישׁי ו ִ
" ַו ְי ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ישׁי זֹאת ֲעשׂוּ וִ ְחיוּ"
ַה ְשּׁ ִל ִ
לד " ֶאת ֲח ָטאַי ֲאנִ י ַמזְ ִכּיר ַהיּוֹם"

ֹאמר ְל ָה ִביא ֶאת ֵס ֶפר ַהזִּ ְכרֹנוֹת"
" ַויּ ֶ
]התקבל בשם הרה"ג ר' צבי קנטרוביץ שליט"א[

לה

ֵלכוּ גַּם ֶא ָחיו ַו ִיּ ְפּלוּ ְל ָפנָיו
" ַויּ ְ
ֹאמרוּ ִהנֶּנּוּ ְל ָך ַל ֲע ָב ִדים"
ַויּ ְ

"וְ ִאלּוּ ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת נִ ְמ ַכּ ְרנוּ

ב

שׁ ִתּי".
ֶה ֱח ַר ְ

יך ֶא ֱע ֶלה וְ גוֹ' ֶפּן ֶא ְר ֶאה ָב ָרע
לו " ֵא ְ
אָבי"
ֲא ֶשׁר ִי ְמ ָצא ֶאת ִ
אָמר ַל ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּיתוֹ קוּם
יוֹסף ַ
לז "וְ ֵ
ָשׁים וְ ִה ַשּׂגְ ָתּם"
אַח ֵרי ָה ֲאנ ִ
ְרדֹף ֲ
ֹאמר ִשׂימוּ ָל ֶחם"
אַפּק ַויּ ֶ
לח " ַו ִיּ ְת ַ

יתי ָבּ ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִי ְמ ָצא ֶאת ַע ִמּי"
אוּכל וְ ָר ִא ִ
יכ ָכה ַ
" ִכּי ֵא ָ
חוּפים ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך"
ָצאוּ ְד ִ
" ָה ָר ִצים י ְ
וּמ ָב ֵאר ַבּ ַעל ַה'טּוּ ִרים' ]בראשית מג ,לא[ ַמה ָה ָכא ְתּ ִח ָלּה ַצ ַער וְ סוֹפוֹ ִשׂ ְמ ָחה
" ַו ִיּ ְתאַ ַפּק ָה ָמן"ְ .
ְהוּדים.
יוֹסף ,אַף ָה ָתם ְתּ ִח ָלּה ַצ ַער וְ סוֹפוֹ ִשׂ ְמ ָחה וְ ָשׂשׂוֹן ַליּ ִ
יעם ֶשׁהוּא ֵ
הוֹד ָ
ְכּ ֶשׁ ִ

לט

" ִכּי נִ ְב ֲהלוּ ִמ ָפּנָיו"

וּפנֵי ָה ָמן ָחפוּ"
"וְ ָה ָמן נִ ְב ַעת וגו'ְ ,

מ

" ַו ִיּ ָשׂא ַמשׂאֹת ֵמ ֵאת ָפּ ָניו"

לוֹח ָמנוֹת ִאישׁ ְל ֵר ֵעהוּ"
וּמ ְשׁ ַ
" ִ

מא "וְ ִשׂים ֶכּ ֶסף ִאישׁ ְבּ ִפי אַ ְמ ַתּ ְחתּוֹ"

וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹנִ ים"
" ַ

יוֹסף ָבּא ֵא ֶלי ָך
ֹאמר ִהנֵּה ִבּנְ ָך ֵ
מב " ַויּ ֶ

יקים
יה" וּ ְמ ָב ֵאר ַבּ ַעל ַהטּוּ ִרים ]בראשית מח ,ב[ ַה ַצּ ִדּ ִ
"וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַעל ַה ִמּ ָטּה ֲא ֶשׁר ֶא ְס ֵתּר ָע ֶל ָ

ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ָטּה" ,וְ ָה ְר ָשׁ ִעים ֲא ִפלּוּ ְבּ ָת ְק ָפן
יִשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ִת ַחזֵּק ְ
ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ָטּה" ֲא ִפלּוּ ְכּ ֶשׁ ֵהן ֲח ָל ִשׁים ִמ ְת ַחזְּ ִקיםֶ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר " ַויּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַו ִיּ ְת ַחזֵּק י ְ
נוֹפ ִליןֶ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר "וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַעל ַה ִמּ ָטּה".
ֵהן ְ
מג

ָשׂם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורֹשׁ ַמס"
" ַויּ ֶ

ָשׂימוּ ָע ָליו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים"
" ַויּ ִ

מד "זֶה ְשּׁ ִמי ְלע ָֹלם וְ זֶה זִ ְכ ִרי ְלדֹר
דֹּר"
פוֹר ְר ָתּ
אַתּה ַ
יִשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ" " ָ
וּבנֵי ְ
מה " ְ

ַע ִשׂים ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר"
ָמים ָה ֵא ֶלּה נִ זְ ָכּ ִרים וְ נ ֲ
"וְ ַהיּ ִ
" ִה ִפּיל פּוּר

גּוֹרל" ]בביאור זה סייעני הרה"ג ר' אברהם מייזלעס שליט"א[
הוּא ַה ָ

ְב ָע ְזּ ָך יָם"

ָמ ִצינוּ

שּׁר ַכּ ָמּה ִע ְנ ָי ִנים ֵבּין יוֹ ֵסף ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי; )ב"ר פז ,ו(
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְמּ ַק ֵ

ֶיה ֶשׁל ָר ֵחל נִ ָסּן ָשׁוֶה,
אָמר ָבּנ ָ
ָמין ַ
יוּדן ְבּ ֵשׁם ר' ִבּנְ י ִ
ר' ָ

אָמ ָרם ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֲא ֵלי ֶהם
יוֹסף יוֹם יוֹם"ַ " ,ו ְי ִהי ְבּ ְ
ֻלּ ָתן ָשׁוָה ,נִ ָסּן ָשׁוֶהַ " ,ו ְי ִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ֶאל ֵ
וּגד ָ
ְ
יוֹסף",
ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ"ַ " .ו ִיּ ֵתּן אֹ ָתהּ ַעל יַד ֵ
ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ"ַ " ,ויּ ַ
ֻלּ ָתן ָשׁוָהַ " .ויּ ַ
ַו ַיּגִּ ידוּ ְל ָה ָמן" ,וּגְ ד ָ
ָהב ַעל ַצוָּארוֹ"ַ " ,ו ֲע ֶט ֶרת ָז ָהב
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
ֳכי"ַ " .ויּ ְַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִבּגְ ֵדי ֵשׁשׁ"" ,וְ נָתוֹן ַה ְלּבוּשׁ וְ ַהסּוּס"ַ " .ויּ ֶ
" ַו ִיּ ְתּנָהּ ְל ָמ ְרדּ ָ
גְּ דוֹ ָלה".

]גירסת מדרש אבא גוריון[.

יבהוּ ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר"ַ " .ו ִיּ ְק ְראוּ ְל ָפנָיו
" ַויּ ְַר ֵכּב אֹתוֹ ְבּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה ֲא ֶשׁר לוֹ"ַ " ,ויּ ְַר ִכּ ֵ

יסה ֶאת ַה ְדּרוּשׁ ֶשׁל ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ָלאַ ִחים וּ ְל ִב ְנ ָי ִמיןְ ,בּתוֹ ְך ַה ְדּרוּ ִשׁים
ִק ָרא ְל ָפנָיו ָכּ ָכה" .וְ ֵכן ַה ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזַ (:מ ְכ ִנ ָ
אַב ֵר ְך "ַ " ,ויּ ְ
ְ
יוֹסף הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶכם
ַיּאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
ֶשׁל פּוּ ִרים ,וְ חוֹ ֶז ֶרת ִמ ָיּד ִל ְדרוּ ֵשׁי פּוּ ִרים .וְ ֵכן ְמגִ ַלּ"ת ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )בראשית מב ,יד( "ו ֶ
אַתּם"ְ .בּ ִדלּוּג ָהפוּ ְך ֶשׁל ֵשׁשׁ אוֹ ִתיּוֹת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ה ,יח( ֶשׁ ָהיוּ ַל ְשּׁ ָב ִטים ְמ ִגלּוֹת קוֹ ֶדם ַמ ַתּן תּוֹ ָרה,
ֵלאמר ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
ימ ְט ִריָּא יוֹ ֵסף.
ָבּ ֶהן ָהיוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁ ִעין ִמ ַשּׁ ָבּת ְל ַשׁ ָבּת .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם ֶפ ְל ְדּ ַמן שליט"א ֶשׁב' ְפּ ָע ִמים ְמגִ ָלּה ְבּ ִג ַ

ַטבְ לָה ב'.
מו

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

ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ְל ֶא ָחיו

ֵנס פּוּ ִרים

ְבּב' ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ִמ ֵקּץ וְ ַו ִיּ ַגּשׁ

ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר

לֹא ֻמזְ ָכּר ֵשׁם הוי"ה ֲא ִפלּוּ ַפּ ַעם אַ ַחת.

]מובא בספר 'עבודת

לֹא ֻמזְ ָכּר ֵשׁם הוי"ה ֲא ִפלּוּ ַפּ ַעם אַ ַחת.

ישראל'[.

מז

מח

ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ָה ָיה ְמעֹ ָרב ִעם ֲח ַצר ְמלוּ ָכה ,וְ ֶד ֶר ְך ַפּ ְרעֹה ֶשׁ ָשּׁ ַלט

ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ָה ָיה ְמעֹ ָרב ִעם ֲח ַצר ְמלוּ ָכה ,וְ ֶד ֶר ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ֶשׁ ָשּׁ ַלט

ִמסּוֹף ָהעוֹ ָלם וְ ַעד סוֹפוֹ.

ִמסּוֹף ָהעוֹ ָלם וְ ַעד סוֹפוֹ.

ַפּ ְרעֹה ִמ ָנּה ֶאת יוֹ ֵסף ְל ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁיְּ ַנ ֵהל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת

ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ִמ ָנּה ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ְל ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁיְּ ַנ ֵהל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת

ִבּ ְמקוֹמוֹ.

ִבּ ְמקוֹמוֹ.

ג

מט

נ

ָהיְ ָתה ַס ָכּ ָנה ְלגוּף יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְג ַלל ָה ָר ָעב ָבּעוֹ ָלםַ ,וה' ִה ְק ִדּים ְתּרוּ ָפה

ירת ָה ָמןַ ,וה' ִה ְק ִדּים ְתּרוּ ָפה
ָהיְ ָתה ַס ָכּ ָנה ְלגוּף יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְג ַלל ְגּ ֵז ַ

ְל ַמ ָכּה ְבּ ִמנּוּי יוֹ ֵסף ְל ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.

ְל ַמ ָכּה ְבּ ִמנּוּי ֶא ְס ֵתּר ְל ַמ ְל ָכּה ְבּשׁוּ ָשׁן.

יוֹ ֵסף ָה ָיה אַ ְח ַראי ְבּ ֵבית ַהסֹּ ַהר ַעל ָשׂ ֵרי ַה ַמּ ְשׁ ִקים

אוֹפים ֶשׁל
ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה אַ ְח ַראי ַעל ָשׂ ֵרי ַה ַמּ ְשׁ ִקים וְ ָה ִ
מּ ֶל ְךַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה
ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשִׁ ,ל ְפ ֵני ֶשׁנִּ ְה ָיה ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶ
יבַ " (.ל ֲעשׂוֹת ִכּ ְרצוֹן ִאישׁ ָו ִאישׁ" ִכּ ְרצוֹן ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ָה ָמן .וּ ְמ ָב ֵאר
ַר ִשּׁ"י ֵהם ָהיוּ ָשׂ ֵרי ַה ַמּ ְשׁ ִקים ַבּ ִמּ ְשׁ ֶתּה .וּ ְמ ָב ֵאר ַהמהרש"א

וְ ָהאוֹ ִפים ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ִל ְפ ֵני ֶשׁנִּ ְה ָיה ִמ ְשׁ ֶנה

ַל ֶ
מּ ֶל ְך] .התקבל

מהרה"ג ר' אברהם יצחק וינברג שליט"א[

ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ַו ַדּאי לֹא ֶנ ֱה ָנה ִמ ְסּ ֻע ַדּת ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשֶׁ ,א ָלּא ָה ָיה אַ ְח ַראי ַעל
אכלוּ
יח ַעל ַכּ ְשׁרוּת ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ֶשׁלֹּא יֹ ְ
ַמ ֲא ַכל ַהיְּ הוּ ִדים ְכּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִגּ ַ
ִאסּוּר.
נא

ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים וְ ַשׂר ָהאוֹ ִפים נִ סּוּ ְל ַח ֵבּל ְבּ ַמ ֲא ַכל ַה ֶמּ ֶל ְך.

נב

ַשׂר ָהאוֹ ִפים ִנ ְת ָלה ַעל ָה ֵעץ

ִבּ ְג ָתן ָו ֶת ֶרשׁ וְ ִנ ְתלוּ ַעל ָה ֵעץ.

נג

אוֹפים ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה ֲע ִליַּת יוֹ ֵסף ִל ְג ֻד ָלּה
ֶדּ ֶר ְך ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים וְ ַשׂר ָה ִ

ֶדּ ֶר ְך ַה ָשּׂ ִרים ִבּ ְג ָתן ָו ֶת ֶרשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה ֲע ִל ַיּת ָמ ְר ֳדּ ַכי ִלגְ ֻד ָלּה ְבּ ָפ ַרס.

ַה ָשּׂ ִרים ִבּגְ ָתן ָו ֶת ֶרשׁ נִ סּוּ ְל ַח ֵבּל ְבּ ַמ ֲא ַכל ַה ֶמּ ֶל ְךִ ] .בּגְ ָתן
אוֹ ִתיּוֹת ְבּ ָד ָגןִ ,כּי ת' וְ ד' ִמ ְת ַח ְלּפוֹת ,וְ ֶת ֶרשׁ אוֹ ִתיּוֹת ִתּרוֹשׁ[.

ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.
נד

ִבּ ְת ִח ָ
ילה ָשׁ ַכח ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת יוֹ ֵסף.

ילה ָשׁ ַכח ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי.
ִבּ ְת ִח ָ

נה

ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ִנזְ ַכּר ְבּיוֹ ֵסףִ ,בּ ְג ַלל ְשׁ ַנת ַה ַלּיְ ָלה ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ֶשׁ ָח ַלם

ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ִנזְ ַכּר ְבּ ָמ ְר ֳדּ ַכי ִבּ ְג ַלל ְשׁ ַנת ַה ַלּיְ ָלהְ ,כּ ֶשׁ ָח ַלם ֶשׁ ָה ָמן רוֹ ֶצה

ֲחלוֹם וְ ִח ֵפּשׂ ִפּ ְתרוֹן.

ְל ָה ְרגוֹ] .כמובא בילקוט שמעוני אסתר תתרנז[

נו

יוֹ ֵסף ָע ָלה ִל ְג ֻד ָלּה ִבּזְ כוּת ֶשׁ ָיּ ַדע ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן.

ָמ ְר ֳדּ ַכי ָע ָלה ִלגְ ֻד ָלּה ִבּזְ כוּת ֶשׁ ָיּ ַדע ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן.

נז

ָה ָיה ְליוֹ ֵסף ֵשׁם ְמיֻ ָחד ִבּ ְג ַלל ָח ְכ ָמתוֹ ִל ְפתֹּר ֶאת ַה ְצּפוּנוֹתְ .כּמוֹ

]התקבל מהרה"ג ר' אברהם פלדמן שליט"א[

יוֹסף ָצ ְפנַת
ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מא ,מה( " ַו ִיּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֵשׁם ֵ
ַפּ ְענ ַ
ֵח" ְמ ָפ ֵרשׁ ַה ְצּפוּנוֹת.
ֵח" .וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י " ָצ ְפנַת ַפּ ְענ ַ
נח

ָהיוּ ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי ְשׁ ֵני ֵשׁמוֹת ְמיֻ ָח ִדים ִבּ ְג ַלל ָח ְכ ָמתוֹ ִל ְפתֹּר ֶאת
ֳכי,
ַה ְצּפוּנוֹתַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מנחות סהְ " (.פּ ַת ְחיָה" זֶה ָמ ְרדּ ָ

יוֹד ַע
דּוֹר ָשׁן ,וְ ֵ
פּוֹת ַח ְדּ ָב ִרים וְ ְ
ָל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ " ְפּ ַת ְחיָה"ֶ ,שׁ ֵ
ישׁנֵי וְ ָד ִרישׁ .וְ ַה ְיינוּ
ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן .וְ כוּ'ַ ,דּ ֲהוָה ַבּיֵיל ִל ְ
שׁן"] .התקבל מהרה"ג ר' אליהו נחמני שליט"א[
ֳכי ַבּ ְל ָ
ִדּ ְכ ִתיבָ " ,מ ְרדּ ַ

יח ֶשׁל ְבּנֵי
יח ֶשׁל ְבּנֵי ָמ ְר ֳדּ ַכי ָע ָלה ִלגְ ֻד ָלּה ְכּ ָי ִחידִ ,בּ ְג ַלל ַמ ֲע ֶשׂה ְפּ ָר ִטי ,וְ לֹא ְכּ ָשׁ ִל ַ
יוֹ ֵסף ָע ָלה ִל ְג ֻד ָלּה ְכּ ָי ִחידִ ,בּ ְג ַלל ַמ ֲע ֶשׂה ְפּ ָר ִטי ,וְ לֹא ְכּ ָשׁ ִל ַ
יִשׂ ָר ֵאל.
ְ
יִשׂ ָר ֵאל.
ְ

נט

יוֹ ֵסף ִנ ְל ַקח ְבּ ַעל ָכּ ְרחוֹ ַל ֲעלוֹת ִל ְג ֻד ָלּה ְכּ ֶשׁנִּ ְמ ַכּר ַל ִמּ ְצ ִרים.

ֶא ְס ֵתּר ִנ ְל ְק ָחה ְבּ ַעל ָכּ ְר ָחהּ ַל ֲעלוֹת ִל ְג ֻד ָלּה ְכּ ֶשׁ ִנּ ְשּׂאָה ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ.

ס

ֻלּה ִמתּוֹ ְך ַמ ָצּב ֶשׁל ַצ ַער ַעל נִ תּוּקוֹ ֵמאָ ִביו.
יוֹ ֵסף ָע ָלה ִל ְגד ָ

ֶא ְס ֵתּר ָע ְל ָתה ִל ְגד ָ
יה
ֻלּה ִמתּוֹ ְך ַמ ָצּב ֶשׁל ַצ ַער ַעל ִנתּוּ ָקהּ ֵמאָ ִב ָ

סא

ִשׁתּוּ
יוֹ ֵסף ִה ְת ַגּ ָלּה ְל ֶא ָחיו ֶדּ ֶר ְך ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ַיּיִ ןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַויּ ְ

ְמאַ ְמּ ָצהּ וּ ַב ֲע ָלהָּ ,מ ְר ֳדּ ַכי.

ֶא ְס ֵתּר ִה ְת ַגּ ְל ָתה ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ֶדּ ֶר ְך " ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ַיּ ִין".

וַיִּ ְשׁ ְכּרוּ ִעמּוֹ".
סב

סג
סד

יעי ְכּטוֹב ֵלב ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ָה ַרג ֶאת ַו ְשׁ ִתּי " ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
מּוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵי )בראשית מג,
אַחים ָשׁתוּ ַייִן ְבּ ַשׁ ָבּתַ .כּ ָ
יוֹסף וְ ָה ִ
ֵ
וּשׁ ִתיַּת יַיִן זוֹ
מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יבְ .(:
ַבּ ָיּ ִין" ,וְ ֶזה ָהיָה ְבּ ַשׁ ָבּתַ ,כּ ָ
יוֹסף ְל ֶא ָחיו.
וּשׁ ִתיַּת יַיִן זוֹ ָהיְ ָתה ֲה ָכנָה ַל ִה ְתגַּלּוּת ֶשׁל ֵ
טז( ְ
יְתה ֲה ָכנָה ְל ֵנס פּוּ ִרים .וְ ֵכן פּוּ ִרי"ם ְבּ ִמלּוּי ָהאוֹ ִתיּוֹת ֵפּ"א ָו"ו
ָה ָ
ימ ְט ִריָּא ַשׁ ָבּת.
ֵרי"שׁ יוֹ"ד ֵמ"ם ְבּ ִג ַ
ִה ְתגַּלּוּת ֶא ְס ֵתּר ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה ֶדּ ֶר ְך ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ַיּ ִין
יע ַה ַיּ ִין ֶשׁהוּ ַשׂם
יוֹסף ְל ֶא ָחיו ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה ֶדּ ֶר ְך גְּ ִב ַ
ִה ְתגַּלּוּת ֵ
ֶשׁ ִהזְ ִמי ָנה ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיְ ָתה ִמ ֵשּׁ ֶבט ִבּנְ ָי ִמין.
ְבּאַ ְמ ַתּ ַחת ִבּנְ ָי ִמין.
ירת ָמ ְר ֳדּ ַכי ִמ ֵשּׁ ֵבט ִבּנְ ָי ִמין ִה ִצּיל ֶאת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ וְ ָה ָמןִ ,כּי
ִבּנְ ָי ִמין ִק ֵשּׁר ֵבּין יוֹ ֵסף ָלאַ ִחיםִ ,כּי לֹא ָה ָיה לוֹ ֵח ֶלק ִבּ ְמ ִכ ַ
ירת יוֹ ֵסףַ .כּמּוּ ָבא ַבּ' ְמ ַג ֵלּה
לֹא ָה ָיה ְל ֵשׁ ֶבט ִבּנְ ָי ִמין ֵח ֶלק ִבּ ְמ ִכ ַ
יוֹ ֵסף.
מקּוֹת' )ויגש(.
ֲע ֻ

ד

ישׁה ְשׁנִ ָיּה ,אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ָיּ ְצאוּ
יוֹ ֵסף ִה ְת ַגּ ָלּה ְל ֶא ָחיו ְכּ ֶשׁ ָקּ ָרא ָל ֶהם ִל ְפגִ ָ

ישׁה ַה ְשּׁנִ ָיּה,
ֶא ְס ֵתּר ִה ְת ַגּ ְל ָתה ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ְכּ ֶשׁ ָקּ ְראָה לוֹ ַל ְפּגִ ָ

ֵמ ָה ִעיר וְ ָחזְ רוּ.

ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַה ַיּיִ ן ַה ֵשּׁ ִני.

סו

ָסמוּ ְך ַל ִה ְתגַּלּוּתָ ,י ָצא יוֹ ֵסף ְבּ ִה ְת ַר ְגּשׁוּת ֵמ ַה ֶח ֶדר ,וּ ָב ָכה.

ָסמוּ ְך ַל ִה ְתגַּלּוּתָ ,י ָצא ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ְבּ ִה ְת ַר ְגּשׁוּת ֵמ ַה ֶח ֶדרַ ,בּ ֲח ַמת ַז ַעם.

סז

ירה ָלאַ ִחים ֶאת ָכּל ַמה ֶשּׁ ָקּ ָרה ָל ֶהם ַבּ ְתּקוּ ָפה
ִה ְתגַּלּוּת יוֹ ֵסף ִה ְב ִה ָ

יִשׂ ָר ֵאל ֶאת ָכּל ַמה ֶשּׁ ָקּ ָרה ָל ֶהם ַבּ ְתּקוּ ָפה
ֵנס פּוּ ִרים ִה ְב ִהיר ִל ְבנֵי ְ

ֶשׁ ָקּ ְד ָמה ָלהּ.

ֶשׁ ָקּ ְד ָמה לוֹ.

סח

יוֹ ֵסף ָגּ ַרם ַל ְשּׁ ָב ִטים ְל ַה ְר ֵהר ִבּ ְתשׁוּ ָבה.

ָמ ְר ֳדּ ַכי ָגּ ַרם ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְר ֵהר ִבּ ְתשׁוּ ָבה.

סט

ָהיְ ָתה ִה ְת ַה ְפּכוּת ֵמ ָרע ְלטוֹב ְלטוֹ ַבת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

ָהיְ ָתה ִה ְת ַה ְפּכוּת ֵמ ָרע ְלטוֹב ְלטוֹ ַבת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

אַתּם ֲח ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַלי ָר ָעה ֱאל ִֹהים ֲח ָשׁ ָבהּ ְלט ָֹבה ְל ַמ ַען
"וְ ֶ

יהם".
ְבּשׂנְ ֵא ֶ

סה

הוּדים ֵה ָמּה
פוֹך הוּא ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ְלטוּ ַה ְיּ ִ
ַה ְ
"וְ נ ֲ

ֲעשׂה ַכּיּוֹם ַהזֶּה ְל ַה ֲחיֹת ַעם ָרב".

]הדימוי מובא ב'שפתי חיים' הקדמת 'דעת תבונות'[.

יוֹ ֵסף ִה ִכּיר ֶשׁ ָהיְ ָתה לוֹ ְשׁ ִליחוּת ֵמה'ְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ַע ָתּה לֹא

וּמי
ָמ ְר ֳדּ ַכי ִה ִכּיר ֶשׁ ָהיְ ָתה ְל ֶא ְס ֵתּר ְשׁ ִליחוּת ֵמה'ְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִ

אַ ֶתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּה ִכּי ָה ֱאל ִֹהים".

ַע ְתּ ַל ַמּ ְלכוּת".
יוֹד ַע ִאם ְל ֵעת ָכּזֹאת ִהגּ ַ
ֵ

יך ְל ַה ְחזִ יק ַבּ ַמּ ְלכוּת ַגּם אַ ֲח ֵרי ַהיְ שׁוּ ָעהְ ,כּ ֵדי ַל ֲעזֹר עוֹד
יוֹ ֵסף ִה ְמ ִשׁ ְ

יך ְל ַה ְחזִ יק ַבּ ַמּ ְלכוּת ַגּם אַ ֲח ֵרי ַהיְ שׁוּ ָעהְ ,כּ ֵדי ַל ֲעזֹר עוֹד
ָמ ְר ֳדּ ַכי ִה ְמ ִשׁ ְ

ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל.

ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל.

עב

ִה ְר ִכּיבוּ ֶאת יוֹ ֵסף ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר ְל ֵשׁם ָכּבוֹד.

ִה ְר ִכּיבוּ ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר ְל ֵשׁם ָכּבוֹד.

עג

ַפּ ְרעֹה ֶה ֱע ִביר ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ ְליוֹ ֵסף.

ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ֶה ֱע ִביר ֶאת ַט ַבּ ְעתּוֹ ל ָמ ְר ֳדּ ַכי.

עד

ַלּח
יצהוּ ִמן ַהבּוֹר ַו ְיג ַ
יוֹסף ַוי ְִר ֻ
" ַו ִיּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה ַו ִיּ ְק ָרא ֶאת ֵ

אָמר לוֹ
קוֹרא לוַֹ ,
אָמר לוֹ ָה ָמן ִכּי ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזַ (.

ע

עא

ַו ְי ַח ֵלּף ִשׂ ְמל ָֹתיו".
עה

עו

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

ָמ ְר ֳדּ ַכי ֵאינ ִֶנּי יָכוֹל ַל ֲעשׂוֹת ֵכּן ַעד ֶשׁ ֶא ְת ַר ֵחץ וְ ֶא ְס ַתּ ֵפּר.

יתהִ ,משּׁוּם ֶשׁהוּא מוֹ ֵרד ְבּ ַמ ְלכוּת
יּוֹסף ַח ָיּב ִמ ָ
ָהאַ ִחים ָפּ ְסקוּ ֶשׁ ֵ

יתהִ ,משּׁוּם ֶשׁהוּא מוֹ ֵרד ַבּ ַמּ ְלכוּת
ָה ָמן ָפּ ַסק ֶשׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ַח ָיּב ִמ ָ

יְ הוּ ָדה ַבּ ֲחלוֹמוֹ ָתיו.

ְכּ ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְש ַתּ ֲח ֶוה לוֹ.

יוֹ ֵסף ִנ ְמ ַכּר ְל ֶע ֶבד ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית לז ,כח( " ַו ִיּ ְמ ְכּרוּ ֶאת

ֶא ְס ֵתּר אָ ְמ ָרה " ִכּי נִ ְמ ַכּ ְרנוּ ֲאנִ י וְ ַע ִמּי".

אלים"
יוֹסף ַל ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֵ
עז

יפר ָה ָיה ַשׂר ֵא ֶצל ַפּ ְרעֹה וְ ָר ָצה ַל ֲהרֹג ֶאת יוֹ ֵסף.
פּוֹ ִט ַ

ָה ָמן ָה ָיה ַשׂר ֵא ֶצל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ וְ ָר ָצה ַל ֲהרֹג ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי.

עח

יפר ָכּ ַעס ַעל יוֹ ֵסףְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָע ָשׂה
פּוֹ ִט ַ

ֳכי
ָה ָמן ָכּ ַעס ַעל ָמ ְר ֳדּ ַכיְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ " ,ו ִיּ ָמּ ֵלא ָה ָמן ַעל ָמ ְרדּ ַ

ִחר אַפּוֹ".
ִלי ַע ְב ֶדּ ָך ַויּ ַ

ימ ְט ִריָּא ֵע ָשׂיו ַה ַסּ ָבּא ֶשׁל ָה ָמן.
יפר ְבּ ִג ַ
ֵח ָמה" .פּוֹ ִט ַ

עט

יפר ָח ַשׁד ְבּיוֹ ֵסף ַבּ ֲע ָריוֹת ִעם ִא ְשׁתּוֹ.
פּוֹ ִט ַ

ָה ָמן ֶנ ְח ַשׁד ַבּ ֲע ָריוֹת ִעם ֶא ְס ֵתּר.

פ

יפר
ְכּ ֶשׁ ִה ְמ ִליכוּ ֶאת יוֹ ֵסף ְל ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ֶל ְך ,אָ ַסר ַפּ ְרעֹה ֶאת פּוֹ ִט ַ

ְכּ ֶשׁ ִה ְמ ִליכוּ ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ְל ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ֶל ְךֲ ,א ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ָתּ ָלה ֶאת ָה ָמן.

ְבּ ֵבית ָה ֲאסוּ ִרים ְל ָכל ָי ָמיו .וְ ַנ ֲע ָשׂה ָרשַׁ .כּמּוּ ָבא ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ְתּ ִה ִלּים
)קה(.

פא

יוֹ ֵסף ִה ְכ ִניס ֶאת ֶא ָחיו ְל ֵבית ָה ֲאסוּ ִרים ִל ְשׁלֹ ָשה ָי ִמיםְ ,כּמוֹ

ֶא ְס ֵתּר ִכּ ְנּ ָסה ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁלֹ ָשה ָי ִמים ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה וְ צוֹםְ ,כּמוֹ

ָמים".
לשׁת י ִ
ֶאסֹף א ָֹתם ֶאל ִמ ְשׁ ָמר ְשׁ ֶ
ֶשׁ ָכּתוּבַ " ,ויּ ֱ

שׁוּשׁן
הוּדים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ָ
ֶשׁ ָכּתוּב " ֵל ְך ְכּנוֹס ֶאת ָכּל ַה ְיּ ִ
ָמים ַלי ְָלה
לשׁת י ִ
ֹאכלוּ וְ אַל ִתּ ְשׁתּוּ ְשׁ ֶ
וְ צוּמוּ ָע ַלי וְ אַל תּ ְ
וָיוֹם".

פב

ֹאמר
ישׁי ִה ְת ִחיל יוֹ ֵסף ִל ְפעֹלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַויּ ֶ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ילה ֶא ְס ֵתּר ִל ְפעֹלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַו ְי ִהי ַבּיּוֹם
ישׁי ִה ְת ִח ָ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ישׁי זֹאת ֲעשׂוּ וִ ְחיוּ".
יוֹסף ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲא ֵל ֶהם ֵ

ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְלכוּת".
ישׁי ו ִ
ַה ְשּׁ ִל ִ

ה

פג

יוֹ ֵסף ִה ְת ַח ֵתּן ִעם אָ ְס ַנת ֶשׁ ָהיְ ָתה ְקרוֹ ַבת ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ,וְ ָהיְ ָתה ַבּת
יה ְשׁ ֶכם ֶבּן ֲחמוֹר ֶנ ֱה ַרג.
ְמ ֻא ֶמּ ֶצתֶ ,שׁאָ ִב ָ

ָמ ְר ֳדּ ַכי ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיְ ָתה ְקרוֹ ַבת ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ,וְ ָהיְ ָתה ַבּת
יה ֶנ ֱה ַרג ְבּ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹן .וְ ֵכן אָ ְס ַנת
ְמ ֻא ֶמּ ֶצתֶ ,שׁאָ ִב ָ
וְ ֶא ְס ֵתּר ֵהן אוֹ ָתן אוֹ ִתיּוֹת חוּץ ֵמאוֹ ִתיּוֹת ֵנ"ר ַה ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת
שׁ ֶבט ִבּ ְנ ָי ִמיןִ ,כּ ְד ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם'] .התקבל
ַה ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת ֵ
מהרה"ג ר' אברהם פלדמן שליט"א[

פד

פה

פו

פז

ְלאָ ְס ַנת ַנ ֲע ָשׂה ֵנס ְבּי ְַל ָ
דוּתהַּ .כּמּוּ ָבא ְבּ' ִפ ְר ֵקי ְדר"א' )לח( ְשׁ ֶכם ֶבּן
אָסנַת.
אוֹתהּ ] ֶאת ִדּינָה[ וְ ָה ְר ָתה וְ י ְָל ָדה ֶאת ְ
ֲחמוֹר ָשׁ ַכב ָ
" ַו ְי ִהי אֹ ֵמן ֶאת ֲה ַד ָסּה" ,זִ ֵמּן לוֹ הקב"ה ] ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי[ ַדּ ִדּין
אָרץ
ֹאמרוּ ָכּל ָה ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ָה ְרגָהֶּ ,שׁ ַע ְכ ָשׁו י ְ
אָמרוּ ְבּנֵי י ְ
וְ ְ
וְ ֵהנִ יק אוֹ ָתהּ.
ַעקֹב ֵה ִביא ִציץ
ַעקֹבֶ ,מה ָע ָשׂה י ֲ
ֶשׁיֵּשׁ ֵבּית זְ נוּת ְבּא ֶֹהל י ֲ
וּשׁ ָל ָחהּ וְ ָה ְל ָכה
ָארהּ ְ
וְ ָכ ַתב ָע ָליו ֵשׁם ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ָת ָלה ַעל ַצוּ ָ
ידהּ ְל ִמ ְצ ַר ִים ְל ֵביתוֹ ֶשׁל
הוֹר ָ
יכ ֵאל ַה ַמּ ְלאָ ְך וְ ִ
ָרד ִמ ָ
ָלהּ ,וְ י ַ
יוֹסף ְל ִא ָשּׁה ,וְ ָה ְי ָתה
אָסנַת ְראוּיָה ְל ֵ
יפ ַרעֶ ,שׁ ָה ְי ָתה ְ
פּוֹט ֶ
ִ
יוֹסף
ָרד ֵ
וּכ ֶשׁיּ ַ
יפ ַרע ֲע ָק ָרה וְ גִ ְדּ ָלהּ ְכּ ַבתְ ,
פּוֹט ֶ
ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ִ
ְל ִמ ְצ ַר ִים ְל ָק ָחהּ לוֹ.
יוֹ ֵסף ָבּ ַחר ְבּאָ ְס ַנת ְל ִא ָשּׁה ִמ ָכּל ְבּתוּלוֹת ָהעוֹ ָלםַ .כּמּוּ ָבא ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָבּ ַחר ְבּ ֶא ְס ֵתּר ְל ִא ָשּׁה ִמ ָכּל ְבּתוּלוֹת ָהעוֹ ָלםְ .כּמוֹ
יוֹסף
ָצא ֵ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צח ,יז ובחזקוני בראשית מא ,מה(ְ .בּ ָשׁ ָעה ֶשׁיּ ָ
טוֹבת
תוּלה ַ
ַע ָרה ְב ָ
ֶשׁ ָכּתוּב )אסתר ב ,ג( "וְ ִי ְק ְבּצוּ ֶאת ָכּל נ ֲ
ִל ְמל ְֹך ַעל ִמ ְצ ַר ִיםָ ,היוּ ְבּנוֹת ְמ ָל ִכים ְמ ִציצוֹת ָע ָליו ֶדּ ֶר ְך
ָשׁים ֶאל יַד ֵהגֶא
ירה ֶאל ֵבּית ַהנּ ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַמ ְר ֶאה ֶאל ַ
ָמים
וּק ָט ִלין וּנְ ז ִ
ירין ְ
ַה ֲח ַר ִכּין וְ ָהיוּ ַמ ְשׁ ִליכוֹת ָע ָליו ִשׁ ִ
ַע ָרה
יהן :וְ ַהנּ ֲ
רוּק ֶ
ָשׁים וְ נָתוֹן ַתּ ְמ ֵ
ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ְך שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ַבּיט ָבּ ֶהן .וְ זוֹ ]אָ ְס ַנת[ לֹא
וְ ַט ָבּעוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ִיּ ְת ֶלה ֵעינָיו וְ י ִ
ֶא ַהב
ַשׁ ִתּי וגו'ַ ,ויּ ֱ
ֲא ֶשׁר ִתּ ַ
יטב ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִתּ ְמל ְֹך ַתּ ַחת ו ְ
ָארהּ,
יע ֶשׁ ְבּ ַצוּ ָ
ָהיָה ָלהּ ַמה ִלּזְ רֹק וְ ז ְָר ָקה לוֹ ַה ָקּ ֵמ ַ
ָשׁים".
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ֶא ְס ֵתּר ִמ ָכּל ַהנּ ִ
ַעקֹב וּנְ ָשׂאָהּ לוֹ
יוֹסף ֶשׁ ָה ְי ָתה ַבּת ִבּתּוֹ ֶשׁל י ֲ
וְ ִנ ְס ַתּ ֵכּל בּוֹ ֵ
ְל ִא ָשּׁה.
דוּתהַּ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )הובא ב'מעם לועז'(
ְל ֶא ְס ֵתּר ַנ ֲע ָשׂה ֵנס ְבּי ְַל ָ

ְמ ַנ ֶשּׁה ְמ ַת ֵוּ ְך ֵבּין יוֹ ֵסף ָלאַ ִחיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִכּי ַה ֵמּ ִליץ

ֵצא ֲה ָת ְך ֶאל
ָדּ ִנֵיּאל ְמ ַת ֵוּ ְך ֵבּין ָמ ְר ֳדּ ַכי ְל ֶא ְס ֵתּרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַויּ ֵ

ֹתם".
ֵבּינ ָ

ֳכי".
ָמ ְרדּ ָ

ְיהוּ ָדה ָה ָיה אַ ְח ַראי ַעל ִבּנְ ָי ִמיןְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִכּי ַע ְב ְדּ ָך ָע ַרב

ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁ ִנּ ְק ָרא " ִאישׁ ְיהוּ ִדי"ִ ,בּ ְג ַלל ֶשׁ ִאמּוֹ ָהיְ ָתה ִמ ֵשּׁ ֶבט ְיהוּ ָדה,

ַער".
ֶאת ַהנּ ַ

ַכּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה בָ ,(:ה ָיה אַ ְח ַראי ַעל ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיְ ָתה ִמ ֵשּׁ ֶבט
ִבּנְ ָי ִמין.

פח

פט

לוּלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוּ ִכּי ַע ָתּה ַשׁ ְבנוּ
יְ הוּ ָדה ֵז ֵרז ֶאת ַי ֲעקֹבִ " :כּי ֵ

ַע ְתּ
יוֹד ַע ִאם ְל ֵעת ָכּזֹאת ִהגּ ַ
וּמי ֵ
ָמ ְר ֳדּ ַכי ֵז ֵרז ֶאת ֶא ְס ֵתּרִ " :

זֶה ַפ ֲע ָמ ִים".

ַל ַמּ ְלכוּת".
ְגּ ֻד ַלּת ֶא ְס ֵתּר ִה ְת ִח ָ
יסים וְ ֶשׁ ַבע ַהנְּ ָערוֹת
ילה ִעם ִשׁ ְב ַעת ַה ָסּ ִר ִ
ֹהר ]מקץ קצד[.
ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ֲע ֶשׂ ֶרת ְבּ ֵני ָה ָמן יִ ָתּלוּ ַעל ָה ֵעץַ ] .עֵיּן ַבּזּ ַ

ילה ִעם ֶשׁ ַבע ִשׁ ֳבּ ִלים וְ ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת
ְגּ ֻד ַלּת יוֹ ֵסף ִה ְת ִח ָ
ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ֲע ָשׂ ָרה ִמ ְבּ ֵני ַי ֲעקֹב ֵי ְרדוּ ְל ִמ ְצ ַריִ ם.

צ

יסים ,וְ ֶשׁ ַבע ַה ְנּ ָערוֹתְ ,ל ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת
ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ֵבּין ִשׁ ְב ַעת ַה ָסּ ִר ִ
ֶשׁעוֹלוֹת ִמן ַהיְ אוֹר ְבּ ִמ ְצ ַריִם[.

ָמ ִצינוּ ְבּ ַפ ְר ִשׁיּוֹת יוֹ ֵסף וְ ָהאַ ִחים ִמ ְס ָפּ ִרים ֶשׁל ָשׁלוֹשַׁ ,ה ָקּשׁוּר ִעם

ָמ ִצינוּ ֵא ֶצל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִמ ְס ָפּ ִרים ֶשׁל ָשׁלוֹשַׁ ,ה ָקּשׁוּר ִעם ִמ ְשׁ ֶתּה:
ֶשׁ ַבעַ ,ה ָקּשׁוּר ִעם ִנשּׂוּ ֵאי ֶא ְס ֵתּר ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ :וּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה.
ַה ָקּשׁוּר ִעם ָכּל ְכּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ " :בּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה
ַע ָב ָדיו"" .ו ִַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר וְ גוֹ' ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבע
ְל ָכל ָשׂ ָריו ו ֲ
ְל ַמ ְלכוּתוֹ"ִ ".בּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִה ִפּיל פּוּר".

תּוֹך
יכם ִמ ְ
אַתּם ְמ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ֲא ִח ֶ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ז ,כ( ֶ

ָכּ ְך ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשׂה ָל ֶכםֲ ,ה ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב "וְ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ָמן

ֵשׁבוּ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם".
ֶא ַמר " ַויּ ְ
וּמ ְשׁ ֶתּה ֶשׁנּ ֱ
ַמ ֲא ָכל ִ

ָשׁבוּ ִל ְשׁתּוֹת".
יְ

ִמ ְשׁ ֶתּהֶ :שׁ ַבעַ ,ה ָקּשׁוּר ִעם נִ שּׂוּ ֵאי יוֹ ֵסף וְ אָ ְס ַנת :וּ ְשׁ ֵתּים
ישׁי יוֹם
ַיְהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶע ְשׂ ֵרהַ .ה ָקּשׁוּר ִעם ָכּל ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל" :ו ִ
ֻה ֶלּ ֶדת ֶאת ַפּ ְרעֹה ַויּ ַַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה"".וְ ִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת ֶשׁ ַבע
ַחנוּ".
אַחים ֲאנ ְ
יך ִ
ֹאמרוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֲע ָב ֶד ָ
ָפּרוֹת"ַ " .ויּ ְ
צא

ו

צב

צג

אָמר
ֵשׁבוּ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם"ַ ,
מוּ ָבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי )בראשית לז ,כה( " ַויּ ְ

ֶא ַמר
וּמ ְשׁ ֶתּה ֶשׁנּ ֱ
תּוֹך ַמ ֲא ָכל ִ
שׁוּשׁן ִמ ְ
ֵיכם נִ ְמ ָכּ ִרים ְבּ ָ
ֲה ֵרי ְבנ ֶ

וּמ ְשׁ ֶתּה
תּוֹך ַמ ֲא ָכל ִ
יכם ִמ ְ
אַתּם ְמ ַכ ְר ֶתּם ֲא ִח ֶ
הקב"ה ֶ

ֶהנוּ ִמ ְסּ ֻע ָדּתוֹ ֶשׁל
" ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹש ְל ָמ ְלכוֹ" וְ גוֹ' ] ִמ ְפּנֵי ֶשׁנּ ֱ

ֵשׁבוּ ֶל ֱא ָכל ֶל ֶחם".
ֶא ַמר " ַויּ ְ
ֶשׁנּ ֱ
ַהיְ ִר ָ
ידה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ִבּ ְג ַלל אֹ ֶכלִ ,כּי ָה ָיה ָר ָעב ,וְ ַהיְ ִציאָה
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ִעם אֹ ֶכל ַעל ִשׁ ְכ ָמם ,וְ ַכּ ְביָכוֹל ַה ָבּ ֵצק ָהיָה ַה ֶדּגֶל

אוֹתוֹ ָר ָשׁע[.

שׁ ָכּתוּב )שמות יב ,לד(
ֻלּם ָה ְלכוּ ְל ֵעין כֹּלְ ,כּמוֹ ֶ
ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ִאתּוֹ כּ ָ

ילה ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ,וּ ְמ ַסֶיּ ֶמת ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה
ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ַמ ְת ִח ָ
פּוּ ִרים.

" ַו ִיּ ָשּׂא ָה ָעם ֶאת ְבּ ֵצקוֹ ֶט ֶרם ֶי ְח ָמץ ִמ ְשׁ ֲאר ָֹתם ְצ ֻררֹת
ְבּ ִשׂ ְמל ָֹתם ַעל ִשׁ ְכ ָמם".
צד

צה

אַחים ֶאת
חוּמא )ויגש ה( ֵכּיוָן ֶשׁ ִה ִכּירוּהוּ ] ָה ִ
ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ַתּ ְנ ָ

ָה ָמן ִבּ ֵקּשׁ ַל ֲהרֹג ֶאת ְכּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָי ַרד ֵא ִל ָיּהוּ ַמ ְלאַ ְך ַה ְבּ ִרית

אַר ַבּע ִפּנּוֹת
וּפזְּ ָרם ְבּ ְ
אָך ִ
ָרד ַמ ְל ְ
יוֹסף[ ִבּ ְקשׁוּ ְל ָה ְרגוֹ ,י ַ
ֵ

ִבּ ְדמוּת ַח ְרבוֹ ָנא וְ ִק ְל ֵקל ְמזִ ָמּתוֹ.

ַה ַבּ ִית.
ֶפתָ ,ר ַמז לוֶֹ ,שׁ ָע ִתיד ָל ֵצאת ִמ ֶמּנּוּ
ָמין ַבּר י ֶ
אָמר ַר ִבּי ִבּנְ י ִ
ַ
ָתן ,וְ גוֹ' וְ ָח ֵמשׁ ֲח ִלפוֹת
ָמן נ ַ
וּל ִבנְ י ִ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזְ " (.
וּמנּוּ,
בוּשׁי ַמ ְלכוּתַ .
ֵצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ְל ֵ
ֵבן ֶשׁיּ ֵ
ִכּ ֵשׁל בּוֹ,
ְשׂ ָמלֹת"ֶ .א ְפ ָשׁרָ ,דּ ָבר ֶשׁנִּ ְצ ַט ֵער בּוֹ אוֹתוֹ ַצ ִדּיק ,י ָ
ָמ ְרדּ ַ
יך ְל ָה ִבין ַמה עוֹ ָנה ַה ְגּ ָמ ָרא ַעל ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַמדּוּ ַע יוֹ ֵסף
ֳכי .וְ ָצ ִר ְ
אָמר
גּוּריָאַ ,
אָמר ַרב ָח ָמא ַבּר ְ
ַדּ ֲא ַמר ָר ָבא ַבּר ַמ ְח ֵסיָהַ ,
ַעקֹב
הוֹסיף י ֲ
ילת ֶשׁ ִ
ַרבִ ,בּ ְשׁ ִביל ִמ ְשׁ ַקל ְשׁנֵי ְס ָל ִעים ֵמ ָ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁיּוֹ ֵסף ָר ַמז ֶשׁ ַה ִתּקּוּן ַעל ַה ִקּ ְנאָה
ָגּ ַרם שׁוּב ִק ְנאָהְ .
יוֹסף ִמ ְשּׁאָר ָבּנָיו ,נִ ְת ַקנְּ אוּ בוֹ ֶא ָחיו ,וְ נִ ְתגּ ְ
ְל ֵ
ירה יִ ְה ֶיה ְבּ ֵנס פּוּ ִרים ַעל יְ ֵדי ָמ ְר ֳדּ ַכי ִמ ֵשּׁ ֶבט ִבּ ְנ ָי ִמיןֶ .שׁאָז ָכּל
וְ ַה ְמּ ִכ ָ
ַלגֵּל ַה ָדּ ָבר,
וְ י ְָרדוּ ֲא ֵ
ַה ִסּפּוּר ַי ֲחזֹר ַעל ַע ְצמוֹ ,וְ ֵכי ָון ֶשׁלֹּא ָה ָיה ְל ֵשׁ ֶבט ִבּ ְנ ָי ִמין ֵח ֶלק
בוֹתינוּ ְל ִמ ְצ ַר ִיםַ .ה ְגּ ָמ ָרא שׁוֹ ֶא ֶלת ַמדּוּ ַע יוֹ ֵסף ָנ ַתן
ְל ִב ְנ ָי ִמין ַמ ָתּנוֹת יוֹ ֵתר ִמ ְשּׁאַר ָהאַ ִחיםֲ ,ה ֵרי ֶזה ָיכוֹל ְלעוֹ ֵרר ִק ְנאָה

מקּוֹת' )ויגש(.
ירת יוֹ ֵסף ֵהם ַי ֲעשׂוּ ֶאת ַה ִתּקּוּןַ .כּמּוּ ָבא ַבּ' ְמ ַג ֵלּה ֲע ֻ
ִבּ ְמ ִכ ַ

ְבּ ִב ְנ ָי ִמיןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִקּ ְנּאוּ בּוֹ.
צו

ָר ָמה ֶאת ִמ ְל ֶח ֶמת
יוֹסף גּ ְ
ירת ֵ
ָמ ִצינוּ ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ )בשלח לזֶ (:שׁ ְמּ ִכ ַ

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ַעל ֵשׁ ֶבט ִבּ ְנ ָי ִמין) .פסיקתא רבתי יג( אָ ַמר ַה ָקּדוֹשׁ

ַצּ ַח ֶאת ֲע ָמ ֵלק .וְ ֵכן
יּוֹסף יָכוֹל ְלנ ֵ
הוֹשׁ ַע ֶשׁ ָבּא ִמ ֵ
ֲע ָמ ֵלק .וְ ָל ֵכן ַרק יְ ֻ

נוֹפל ֶא ָלּא ְבּיַד ְבּ ָנה ֶשׁל
רוּך הוּאֵ ,אין ז ְַרעוֹ ֶשׁל ֲע ָמ ֵלק ֵ
ָבּ ְ

מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַה ְזּ ַמ ִנּים' ֶשׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלק ָהיְ ָתה ְבּחֹ ֶדשׁ

ָר ֵחל .וּמוּ ָבא ַבּ' ְמ ַג ֵלּה ֲע ֻמקּוֹת' )ויגש( ֶשׁ ָמ ְר ֳדּ ַכי ִמ ֵשּׁ ֵבט ִבּנְ ָי ִמין ִה ִצּיל

ִא ָיּר ֶשׁ ַמּ ָזּלוֹ שׁוֹרְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִבּזְ כוּת יוֹ ֵסף ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַנת

ֶרע ֲע ָמ ֵלקִ ,כּי לֹא ָה ָיה ְל ֵשׁ ֶבט
ֶאת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ָמן ֶשׁ ָהיָה ִמזּ ַ

יוֹסף
ימ ְט ִריָּא ֵ
שׁוֹרִ ,נ ְצּחוּ ֶאת ֲע ָמ ֵלק .וְ ֵכן ִמ ְל ָח ָמה ַבּ ֲע ָמ ֵלק ְבּ ִג ַ

ִבּנְ ָי ִמין ֵח ֶלק ִבּ ְמ ִכ ַ
ירת יוֹ ֵסף.

ַה ַצּ ִדּיק.
צז

צח

צט

ה' ֵתּבוֹת ְסמוּכוֹת ְבּנוֹת ְשׁ ֵתּי אוֹ ִתיּוֹתְ .בּ ִמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלקִ " ,כּי ָיד

ה' ֵתּבוֹת ְסמוּכוֹת ְבּנוֹת ְשׁ ֵתּי אוֹ ִתיּוֹתְ .בּ ֵל ַדת ִבּ ְנ ָי ִמין " ִכּי ַגם ֶזה

ַעל ֵכּס ָיהּ".
אַבּא ,אָ ַמר
אָמר ַר ִבּי ִחיָּא ַבּר ָ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יגַ (:
יוֹחנָןִ ,ה ְק ִציף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ֲאדוֹנִ ים ַעל
ַר ִבּי ָ
ֲע ָב ִדים ַל ֲעשֹוֹת ְרצוֹן ַצ ִדּיקִ .דּ ְכ ִתיבַ " ,פּ ְרעֹה ָק ַצף ַעל
יוֹסףִ ,דּ ְכ ִתיב,
וּמנּוּ ֵ
ֲע ָב ָדיו"ַ .ל ֲעשֹוֹת ְרצוֹן ַצ ִדּיקָ ,
ַער ִע ְב ִרי".
"וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ נ ַ

ָל ְך ֵבּן"ְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָמ ְר ֳדּ ַכי ִמ ֵשּׁ ֵבט ִבּנְ ָי ִמין נִ ְל ַחם ַבּ ֲע ָמ ֵלק.

חוּמא )מקץ ג(
ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ַתּ ְנ ָ

יוֹסף ְכּ ִתיב " ִענּוּ ַב ֶכּ ֶבל
ְבּ ֵ

ָת ֶרשְׁ ,שׁנֵי
ֵיהםִ ,דּ ְכ ִתיבָ " ,ק ַצף ִבּגְ ָתן ו ֶ
ֲע ָב ִדים ַעל ֲאדוֹנ ֶ
וּמנּוּ
יסי ַה ֶמּ ֶל ְך ִמשּׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף"ַ .ל ֲעשוֹת ְרצוֹן ַצ ִדּיק ָ
ָס ִר ֵ
ֳכי".
ָדע ַה ָדּ ָבר ְל ָמ ְרדּ ַ
ֳכיִ ,דּ ְכ ִתיבַ " ,ו ִיּוּ ַ
ָמ ְרדּ ַ
רוֹמםִ ,דּ ְכ ִתיב
ָא ֶפר" וְ נִ ְת ֵ
ֳכי ְכּ ִתיב " ַויּ ְִל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ְבּ ָמ ְרדּ ַ

יוֹסף הוּא
ֶא ַמר "וְ ֵ
רוֹמםֶ ,שׁנּ ֱ
ַפשׁוֹ" וְ נִ ְת ֵ
ַר ְגלוֹ ַבּ ְרזֶל ָבּאָה נ ְ

ָצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת".
ֳכי י ָ
וּמ ְרדּ ַ
" ָ

אָרץ".
ַה ַשּׁ ִלּיט ַעל ָה ֶ
ק

ירד
ִשׂ ָר ֵאל ֵל ֵ
ידין י ְ
חוּמא )שמות יז( ֲע ִת ִ
ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ַתּ ְנ ָ

ֳכי
ימי ָה ָמן ,וְ ָהיָה ְמ ֻת ָקּן ָל ֶהם ָמ ְרדּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ִל ָמ ֵכר ִבּ ֵ
ידין י ְ
ֲע ִת ִ

יוֹסף ְמ ֻת ָקּן ָל ֶהם ִדּ ְכ ְתיב
ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵבּד ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ָהיָה ֵ

ָצלוּ ַעל יָדוֹ.
ֶשׁ ִיּנּ ְ

יוֹסף ָהיָה ְבּ ִמ ְצ ַר ִים".
"וְ ֵ

ז

קא

ִמ ְצ ַר ִים ָהיְ ָתה ְבּ ִטיטַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )פסחים

גְּ ֵז ַרת ִשׁ ְעבּוּד
ֵכר ַל ִטּיט .וְ ֵכן ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שיהש"ר ד ,כה( ְכּ ֶשׁ ָהיוּ
קטזֲ (.חר ֶֹסת ,ז ֶ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ָהיוּ ְמ ֻ
שׁ ְע ָבּ ִדין ְבּ ִטיט .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַי ְלקוּט
ִשׁ ְמעוֹ ִני )בשלח רמא( ַעל ַה ָכּתוּב " ַו ַיּ ֲע ֵלנִ י ִמבּוֹר ָשׁאוֹן ִמ ִטּיט
ַה ָיּ ֵון".

קב

יוֹסף ָקדוֹשׁ
ַפּ ְרעֹה ָע ֵרל וְ ָט ֵמא ,וְ ֵ

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תהילים צ(

גְּ ֵז ַרת ָה ָמן

ֶנ ְח ְתּ ָמה ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ְבּ ִטיטַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ז ,יג(

תוּמה ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ נִ ְשׁ ַמ ַעת ,וְ ִאם ְבּ ָדם
ִאם ְבּ ִטיט ִהיא ֲח ָ
תוּמה.
אָמר לוֹ ְבּ ִטיט ִהיא ֲח ָ
ֶח ְתּ ָמה ַמה ֶשּׁ ָהיָה הוּאַ .
נְ

ֳכי ָקדוֹשׁ וְ ָטהוֹר ,וְ הוּא
וּמ ְרדּ ַ
ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ָע ֵרל וְ ָט ֵמאָ ,

יוֹסף.
יך ֶאת ֵ
וְ ָטהוֹר ,וְ הוּא ַמ ְמ ִל ְ

ֳכי.
יך ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ַמ ְמ ִל ְ

קג

יוֹ ֵסף ִנ ְק ָרא "אַ ְב ֵר ְך" אָב ְבּ ָח ְכ ָמה וְ ַר ְך ְבּ ָשׁ ִנים.

ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ֶא ָחד ֵמ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין] .התקבל מהרה"ג ר' אברהם יצחק וינברג

קד

ַפּ ְרעֹה ִבּ ֵקּשׁ ֶעזְ ָרה ִמיּוֹ ֵסף ִל ְפתֹּר ֶאת ֲחלוֹמוֹ.

קה

ַענֵנוּ.
סוּרים הוּא י ֲ
יוֹסף ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ִמי ֶשׁ ָענָה ְל ֵ

קו

אָמר ַר ִבּי ָח ָמא ְבּ ַר ִבּי ֲחנִ ינָא
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין קיַ (.
ַלּ ָתה
אַחת נִ ְתגּ ְ
יוֹסף ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםַ ,
ָשׁלשׁ ַמ ְטמוֹנִ יּוֹת ִה ְט ִמין ֵ
אַחת
אַסוֵירוּס ,וְ ַ
אַנטוֹנִ ינוּס ֶבּן ְ
ַלּ ָתה ְל ְ
אַחת נִ ְתגּ ְ
ְלק ַֹרח ,וְ ַ
יקים ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא.
גְּ נוּזָה ַל ַצּ ִדּ ִ

ֳכי
ֹאכלוּ ֲענָוִ ים וְ יִ ְשׂ ָבּעוּ" .זֶה ָמ ְרדּ ַ
מוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תהילים כב( "י ְ
ֶח ַלק ָממוֹנוֹ ֶשׁל ָה ָמןְ .שׁ ִלישׁ,
וְ ֶא ְס ֵתּרִ .ל ְשׁל ָֹשה ֲח ָל ִקים נ ְ
וּשׁ ִלישְׁ ,ל ִבנְ יַן
תּוֹרהְ .
וּשׁ ִלישַׁ ,ל ֲע ֵמ ֵלי ָ
ֳכי וְ ֶא ְס ֵתּרְ .
ְל ָמ ְרדּ ַ
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ] .התקבל מהרה"ג ר' אברהם יצחק וינברג שליט"א[

קז

יוֹ ֵסף ָקשׁוּר ִל ְב ָשׂ ִמיםַ :כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בשלח רלד(

ֳכי ַה ַצּ ִדּיק
ָמ ְר ֳדּ ַכי ָקשׁוּר ִל ְב ָשׂ ִמיםַ :כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא ]מגילה יָ [:מ ְרדּ ַ

שליט"א[

ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֶעזְ ָרה ֵמ ַה ַסּ ְנ ֶה ְד ִרין ֶשׁ ֵהם " ַה ֲח ָכ ִמים יֹ ְד ֵעי
ָה ִע ִתּים" ָל ַד ַעת ַמה ַלּ ֲעשׂוֹת ְבּ ַו ְשׁ ִתּי.

ָאיר" ֵבּן ֶשׁ ֵה ִאיר
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא ַעל ָמ ְר ֳדּ ַכי )מגילה יבֶ " (:בּן י ִ
ֵיהם ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְת ִפ ָלּתוֶֹ " .בּן ִשׁ ְמ ִעי" ֵבּן ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵאל
ֵעינ ֶ
וּפ ְתחוּ לוֹ.
ְתּ ִפ ָלּתוֶֹ " .בּן ִקישׁ" ֶשׁ ִה ִקּישׁ ַעל ַדּ ְל ֵתי ַר ֲח ִמים ָ
]התקבל בשם הרה"ג ר' אברהם הכהן שליט"א[

וּצ ִרי ָולֹט" זִ ֵמּן לוֹ הקב"ה
יהם נ ְֹשׂ ִאים נְ כֹאת ְ
"וּגְ ַמ ֵלּ ֶ
יח
ַשׂ ִקּים ְמ ֵל ִאים ְבּ ָשׂ ִמים וְ ָכל טוּב ֶשׁלֹּא יָמוּת ֵמ ֵר ַ
יח ָה ִע ְט ָרן .וְ ֵכן ַי ֲעקֹב ָשׁ ַלח ְליוֹ ֵסף ִמ ְנ ָחה " ְמ ַעט
וּמ ֵר ַ
ַהגְּ ַמ ִלּים ֵ
וּמ ַעט ְדּ ַבשׁ נְ כֹאת ָולֹט" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )עירובין כא(:
ֳצ ִרי ְ
יח" ֵאלּוּ
ָתנוּ ֵר ַ
דּוּד ִאים נ ְ
ָדּ ַרשׁ ָר ָבאַ ,מאי ִדּ ְכ ִתיבַ " ,ה ָ
ירת
שׁלֹּא ַט ֲעמוּ ַט ַעם ֵח ְטא .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ְשּׁ ִמ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ֶ
ַבחוּ ֵרי י ְ

אַתּה ַקח ְל ָך
ֶא ַמר" ,וְ ָ
ֶשׁנִּ ְק ָרא "רֹאשׁ ַל ְבּ ָשׂ ִמים"ֶ ,שׁנּ ֱ
וּמ ַת ְרגְּ ִמינָןֵ ,מ ָ
ְבּ ָשׂ ִמים רֹאשָׁ ,מר ְדּרוֹר"ְ ,
ירא ַד ְכיָא .וְ ֵכן
ֶא ְס ֵתּר ִנ ְק ֵראת ֲה ַד ָסּה

ה ָדס] .התקבל מהרה"ג ר' אברהם יצחק
ַעל ֵשׁם ֲ
וינברג שליט"א[

יח טוֹב ,וְ ַה ְגּ ָמ ָרא ְמ ַר ֶמּ ֶזת ֶשׁ ַהדּוּ ָד ִאים ֶשׁ ִקּ ְבּ ָלה
ַה ְבּ ִרית נוֹ ֶת ֶנת ֵר ַ
ידה ֶאת יוֹ ֵסף
יח ֶשׁל ְבּ ָשׂ ִמיםֶ ,שׁ ִהיא הוֹ ִל ָ
ָר ֵחל ִמ ֵלּאָהָ ,נ ְתנוּ ֵר ַ
שׁוֹ ֵמר ַה ְבּ ִרית.
קח

יוֹ ֵסף ִנ ַצּל ֵמ ֶא ָחיו ִבּזְ כוּת ַה ְבּ ָשׂ ִמים ַכּמּוּ ָבא ִבּ' ְב ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים'

ֵנס פּוּ ִרים ָה ָיה ִבּזְ כוּת ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַנת ְבּ ָשׂ ִמיםַ ,כּמּוּ ָבא

ֵיהם" ֵפּרוּשׁ ֵעינֵי ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁ ָלּ ֶהם,
)וישב( " ַו ִיּ ְשׂאוּ ֵעינ ֶ
ִשׂאוּ ְבּ ָשׂ ִמים
לוֹמר ֶשׁ ַע ְר ִביִּים י ְ
תּוֹממוּ ַעל ַה ַמּ ְר ֶאה ַ
וְ ִה ְשׁ ְ
ֵפטַ ,על ֵכּן ֵה ִבינוּ ֶשׁ ֵמּה' הוּא
וּבנ ְ
ֶשׁ ֵאין ַדּ ְר ָכּן ֶא ָלּא ְבּ ִע ְט ָרן ְ
ָדם וְ לֹא יוּזַק ֵמ ֵרי ַח ָרע.
יוֹסף ְלי ָ
ִל ְמסֹר ֶאת ֵ

ֳכי ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁנִּ ְק ָרא "רֹאשׁ ַל ְבּ ָשׂ ִמים",
ַבּ ְגּ ָמ ָרא ]מגילה יָ [:מ ְרדּ ַ
אַתּה ַקח ְל ָך ְבּ ָשׂ ִמים רֹאשָׁ ,מר ְדּרוֹר",
ֶא ַמר" ,וְ ָ
ֶשׁנּ ֱ
וּמ ַת ְרגְּ ִמינָןֵ ,מי ָרא ַד ְכיָא.
ְ

קט

יוֹ ֵסף ָי ָצא ִמ ֵבּית ָה ֲאסוּ ִרים ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ֶשׁהוּא יוֹם ֶשׁ ֵאין
אוֹ ְמ ִרים בּוֹ ַה ֵלּל אַף ֶשׁהוּא ַחג .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ֶא ְל ָח ָנן
ַר ִבּינוֹ ִביץ שליט"א ֶשׁיּוֹ ֵסף ִה ְת ַגּ ָלּה ְל ֶא ָחיו ְבּיוֹם רֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנהָ ,ל ֵכן
ְבּאוֹתוֹ יוֹם ָמ ְלאוּ ְשׁ ָנ ַתיִ ם ָל ָר ָעב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.

יצחק וינברג שליט"א[

קי

יע ֶשׁ ַיּ ֲעלוּ
יוֹ ֵסף ָה ָיה ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָי ַרד ְל ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ִה ְשׁ ִבּ ַ

ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָי ַרד ְל ָגלוּת ָפּ ַרס ,וְ ָח ַזר ְל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל

ֶאת ַע ְצמוֹ ָתיו ֲח ָז ָרה ְל ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל.

ַל ֲעזֹר ְבּ ִב ְנ ַין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁ ִני) .ע' מהרש"א מגילה טז.(:

ח

שׁהוּא ַחג] .התקבל מהרה"ג ר' אברהם
ְבּפוּ ִרים ֵאין אוֹ ְמ ִרים ַה ֵלּל אַף ֶ

ַי ֲעקֹב ִבּ ְת ִח ָלּה ָה ָיה ְבּ ֶק ֶשׁר ִמ ֶמּ ְר ָחקְ ] ,דּמוּת אָ ִביו ִנ ְר ֲא ָתה לוֹ

ָמ ְר ֳדּ ַכי ִבּ ְת ִח ָלּה ָה ָיה ְבּ ֶק ֶשׁר ִמ ֶמּ ְר ָחקְ ,כּ ֶשׁ ָיּ ַשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ אַ ַחר

ְליוֹ ֵסף ַבּ ַחלּוֹן[ וְ אַ ַחר ָכּ ְך ִנ ְכ ַנס ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִמ ִבּ ְפ ִנים ְכּ ֶשׁ ָיּ ַרד ְל ִמ ְצ ַריִ ם

ָכּ ְך ִנ ְכ ַנס ִבּ ְפ ִנים ִל ְהיוֹת ִמ ְשׁ ֶנה ַל ֶמּ ְלך] .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם

וּ ֵב ֵר ְך ֶאת ַפּ ְרעֹה.

אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ ֵנּס פּוּ ִרים ִנ ְק ָרא 'שׁוֹ ַשׁ ַנּת ַי ֲעקֹב'[.

קיב

אָביו
וּל ִ
יוֹ ֵסף ָשׁ ַלח ְל ַי ֲעקֹב ַייִ ן ָי ָשׁן ַכּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזְ " (:
נוֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָר ִים",
ָשׁ ַלח ְכּזֹאתֲ ,ע ָשׂ ָרה ֲחמ ִֹרים ְ
אָמר
ֶפתַ ,
ָמין ַבּר י ֶ
אָמר ַר ִבּי ִבנְ י ִ
ַמאי " ִמטּוּב ִמ ְצ ָר ִים"ַ ,
ימנּוּ.
נוֹחה ֵה ֶ
ָשׁן ֶשׁ ַדּ ַעת זְ ֵקנִ ים ָ
ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרִ ,שׁגֵּר לוֹ ַי ִין י ָ

ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָנ ַתן ַליְּ הוּ ִדים ַייִ ן ָי ָשׁןַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יב" (.וְ יֵין
אָמר ַרבְ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִה ְשׁ ָקהוּ ַי ִין
ַמ ְלכוּת ָרב"ַ ,
ֶשׁהוּא גָדוֹל ִמ ֶמּנּוּ ְב ָשׁנִ ים.

קיג

ַפּ ְרעֹה הוּ ַרד ִמ ַמּ ְלכוּתוֹ ְלג' ֳח ָד ִשׁיםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה לֹא ָר ָצה

ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָמ ַל ְך ַעל ָכּל ָהעוֹ ָלם וְ הוּ ַרד ִמ ַמּ ְלכוּתוֹ ַעל ֲח ִצי עוֹ ָלם

קיא

ְל ִה ְת ַנ ֵכּל ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .כּ ָ
מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר א ,כח( " ַו ָיּ ָקם ֶמ ֶל ְך
ַהלֹא ַפּ ְרעֹה ַע ְצמוֹ ָהיָה,
ָח ָדשׁ"ָ ,ל ָמה ְק ָראוֹ ֶמ ֶל ְך ָח ָדשׁ ו ֲ
ֶא ָלּא ֶשׁאָ ְמרוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ְל ַפ ְרעֹה בֹּא וְ נִ זְ ַדּוֵּג ְל ֻא ָמּה זוֹ,
שׁוֹטים ֶ
אָמר ָל ֶהם ִ
ַ
אוֹכ ִלים
אַתּם ַעד ַע ְכ ָשׁו ִמ ֶשּׁ ָלּ ֶהם אָנוּ ְ
יוֹסף לֹא ָהיִינוּ ָח ִייםֵ ,כּיוָן
לּוּלי ֵ
אָך נִ זְ ַדּוֵּג ָל ֶהםִ ,א ֵ
וְ ֵהי ְ
הוֹרידֻהוּ ִמ ִכּ ְסאוֹ ְשׁל ָֹשה ֳח ָד ִשׁיםַ ,עד
ֶשׁלֹּא ָשׁ ַמע ָל ֶהם ִ
רוֹצים ֲה ֵרינִ י ִע ָמּ ֶכם.
ֶשׁ ַ
אַתּם ִ
אָמר ָל ֶהם ָכּל ַמה ֶשּׁ ֶ
קיד

קטו

ֻלן ָמ ַל ְך ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר
וּבכ ָ
עוֹלםְ ,
רנ"ד ַמ ְלכֻיּוֹת יֵשׁ ָבּ ָ
ִבּ ֵטּל ִבּנְ יַן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשֲׁ ,ענָשׁוֹ ַה ֵשּׁם ֶשׁ ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת ָמ ַרד
בּוֹ וְ לֹא ָמ ַל ְך ַרק ַעל קכ"ז.

ילה ֵק ֵרב ַפּ ְרעֹה ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ] ,פּה ַר ְך[ וְ אַ ַחר ָכּ ְך ִה ְת ַנ ֵכּר
ִבּ ְת ִח ָ

ילה ֵק ֵרב ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶשׁ ָע ָשׂהֵ "] ,אין
ִבּ ְת ִח ָ

יהם וְ ִשׁ ְע ֵבּד אוֹ ָתם.
ֲא ֵל ֶ

יהם וְ ָג ַזר ְל ָה ְר ָגם.
אֹ ֵנס"[ וְ אַ ַחר ָכּ ְך ִה ְת ַנ ֵכּר ֲא ֵל ֶ

שׁ ָכּתוּב )שמות א ,יב(
ַפּ ְרעֹה ָשׂ ָנא ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּמוֹ ֶ

מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה ידָ (.מ ָשׁל
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָשׂ ָנא ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,כּ ָ
אָדם,
דּוֹמהִ ,ל ְשׁנֵי ְבנֵי ָ
ַדּ ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ וְ ָה ָמןְ ,ל ָמה ַה ָדּ ָבר ֶ
תוֹך ָשׂ ֵדהוּ.
ֶא ָחד יֵשׁ לוֹ ֵתל ְבּ ָשׂ ֵדהוּ ,וְ ֶא ָחד יֵשׁ לוֹ ָח ִריץ ְבּ ְ
ַ
וּב ַעל ָח ִריץ
אָמר ַבּ ַעל ַה ֵתּלִ ,מי ִי ֵתּן ִלי ָח ִריץ זֶה ְב ָד ִמים ַ
ֵיהם.
ָמים נִ זְ ַדּוְּ גוּ ְשׁנ ֶ
ִתּן ִלי ֵתל זֶה ְב ָד ִמיםְ ,לי ִ
אוֹמרִ ,מי י ֵ
ֵ
אָמר לוֹ,
אָמר לוֹ ַב ַעל ֶה ָח ִריץ ְל ַב ַעל ַה ֵתּלְ ,מכוֹר ִלי ִת ְלּ ָךַ .
ַ
ַה ְלוַאי ,טוֹל אוֹתוֹ ְב ִח ָנּם.

ַפּ ְרעֹה ִה ְת ַנ ֵכּר ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִשׁ ְע ֵבּד אוֹ ָתםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָראָה

יתהִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָראָה
יהם ִמ ָ
ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִה ְת ַנ ֵכּר ַליְּ הוּ ִדים וְ ָג ַזר ֲע ֵל ֶ
ַבּכּוֹ ָכ ִבים ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁיִּ ְמלֹ ְך אַ ֲח ָריו יִ ְה ֶיה ֵמ ַהיְּ הוּ ִדיםַ .כּמּוּ ָבא ְבּ' ַי ֲערוֹת
ְדּ ַבשׁ') .דרוש יז( ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ִה ְת ַח ֵכּם ָל ַד ַעת ִמי י ְִמל ְֹך אַ ֲח ָריו,

ִשׂ ָר ֵאל".
ָקצוּ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְ
" ַויּ ֻ

קטז

ִבּ ְג ַלל ִה ְת ַנ ְכּלוּתוֹ ַליְּ הוּ ִדיםַ .כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַי ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' )ח"א ג'(

יען ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַבּכּוֹ ָכ ִבים ֶאת ֵל ַדת מוֹ ִשׁ ָ

ֵשׁב
אַח ָריו וְ י ֵ
הוּדי י ְִמל ְֹך ֲ
הוֹב ֵרי ָשׁ ַמ ִים ֶשׁ ְיּ ִ
ָראָה ַבּ ְקּ ָס ִמים וְ ְ
לּוֹתם .וְ ַכ ֲא ֶשׁר ַבּ ַלּיְ ָלה
ַעל ִכּ ְסאוֹ ,וְ ָלזֶה ָח ַשׁב ְמזִ ימוֹת ְל ַכ ָ
ַדּע לוֹ ֶשׁ ָראוּי
יע ִקצּוֹ ,וְ נִ ְתו ָ
ָד ָדה ְשׁנַת ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ָח ַשׁב ִכּי ִהגִּ ַ
נְ
ְהוּדיִ ,ה ְת ַח ֵכּם ִל ֵתּן ִקיּוּם ַל ַמּזָּל
ֳכי ַהיּ ִ
ְל ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָמ ְרדּ ַ
וְ ַה ִחזָּיוֹן ֶשׁיָּחוּל ִבּ ְד ַבר ָמהְ ,
וּל ָכ ְך ִצוָּה ִל ֵתּן ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת
ֶא ַצל ִמ ֶמּנּוּ ָד ָבר,
ְבּרֹאשׁוֹ וְ ַל ֲחלֹק לוֹ ְי ָקר וְ ָכבוֹד וְ לֹא י ֱ
ְכּ ִאלּוּ ָמ ַל ְך ְל ָשׁ ָעה ְבּ ָכל ֳא ָפנִ יםִ ,כּי ָבּזֶה ִי ְת ַקיֵּם ַה ִחזָּיוֹן
ַדּע לוֹ
וּכבוֹדוֹ .וְ ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְתו ָ
ירשׁ ִכּ ְתרוֹ ְ
ְהוּדי ִי ַ
וְ ַה ֶקּ ֶסם ֶשׁיּ ִ
הוּדיתֵ ,ה ִבין ֶשׁ ְבּנוֹ ֶש ִיּ ְהיֶה לוֹ ִמ ֶמּנָּהּ
אַחר ָכּ ְך ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ְי ִ
ַ
אַח ָריו ְכּבוֹדוֹ וְ ִכ ְסאוֹ,
ירשׁ ֲ
הוּדי ,וְ הוּא ִי ַ
יוֹרשׁ ֶע ֶצר הוּא ְי ִ
ֵ
וּמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ,
ָרשׁ ִכּ ְסאוֹ וְ ִכ ְתרוֹ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ֶבּ ֱא ֶמת ָהיָהֶ ,שׁ ַדּ ְר ָיוֵשׁ י ַ
אוֹהב] .וְ ֵכן
ֶה ַפ ְך ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ֵ
וּל ָכ ְך נ ֱ
ָחה ַדּ ְעתּוְֹ ,
וְ ִאם ֵכּן נ ָ
ָה ָמן ָראָה ַבּכּוֹ ָכ ִבים ֶשׁ ֵא ֶשׁת ַה ֶמּ ֶל ְך ַתּ ֲה ְר ֵגהוָּ ,ל ֵכן הוּא ָי ַעץ ַל ֲהרֹג ֶאת
ַו ְשׁ ִתּי ,וּ ִמ ֶזּה ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה ַה ְמ ָל ַכת ֶא ְס ֵתּר ֶשׁאָ ֵכן ָה ְר ָגה אוֹתוֹ ַבּסּוֹף,
ַכּמּוּ ָבא ְבּ' ֵמ ַעם לֹ ֵעז' ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ[.

ט

קיז

מּוּבא
ילה ֶאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָמּ ֶות ְבּ ִשׁ ְעבּוּד ִמ ְצ ַריִ םַ .כּ ָ
ַה ַשּׁ ָבּת ִה ִצּ ָ

ַה ַשּׁ ָבּת ָגּ ְר ָמה ֶאת ֲה ִרי ַגת ַו ְשׁ ִתּי ,וְ ֵה ִביאָה ֶאת ַה ָצּ ַלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵנס

לוֹתם" ָראָה ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר א ,כח( " ַויּ ְַרא ְבּ ִס ְב ָ

מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יבַ " (:בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְכּטוֹב ֵלב
פּוּ ִריםַ .כּ ָ

אָמר ְל ַפ ְרעֹה ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶע ֶבד ִאם ֵאינוֹ
נוּחהָ ,ה ַל ְך וְ ַ
ְמ ָ

יעי ַשׁ ָבּת ָהיָהֶ ,שׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל
אָמר ָר ָבא ,יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַבּ ָיּ ִין"ַ ,

בוּע הוּא ֵמת ,וְ ֵאלּוּ ֲע ָב ֶדי ָך ִאם ֵאין
נָח יוֹם ֶא ָחד ַבּ ָשּׁ ַ

וּב ִד ְב ֵרי
תוֹרה ְ
ילין ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
שׁוֹתיןַ ,מ ְת ִח ִ
אוֹכ ִלין וְ ִ
ְ

יח ָל ֶהם יוֹם ֶא ָחד ַבּ ָשּׁ ַ
אָמר לוֹ
בוּע ֵהם ֵמ ִתיםַ ,
אַתּה ֵמנִ ַ
ָ

אוֹכ ִלין וְ ִ
תוּשׁ ָבּחוֹתֲ .א ָבל גּוֹ ִים ֶשׁ ְ
ְ
ילין
שׁוֹתיןֵ ,אין ַמ ְת ִח ִ

ֹשה וְ ִת ֵקּן ָל ֶהם ֶאת
ֹאמר ָה ַל ְך מ ֶ
ַע ֵשׂה ָל ֶהן ְכּמוֹ ֶשׁתּ ַ
ֵל ְך ו ֲ

עוּדתוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ ָר ָשׁעַ ,ה ָלּלוּ
ֶא ָלּא ְב ִד ְב ֵרי ִתּ ְפלוּת .וְ ֵכן ִבּ ְס ָ

נוּח.
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָל ַ

אוֹמ ִריםַ ,פּ ְר ִסיּוֹת נָאוֹת.
אוֹמ ִריםָ ,מ ִדיּוֹת נָאוֹת ,וְ ַה ָלּלוּ ְ
ְ
אָמר ָל ֶהם ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשְׁ ,כּ ִלי ֶשׁ ֲאנִ י ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֵֹ ,אינוֹ לֹֹא
ַ
אָמרוּ ֵליהּ,
אוֹתהּ ְ
ָמ ִדי וְ לֹֹא ַפ ְר ִסיֶ ,א ָלּא ַכ ְשׂ ִדּיְ .רצוֹנְ ֶכם ִל ְר ָ
מוֹדדָ ,בּהּ
אָדם ֵ
ֻמּהֶ .שׁ ְבּ ִמ ָדּה ֶשׁ ָ
וּב ְל ַבד ֶשׁ ְתּ ֵהא ֲער ָ
ִאיןִ ,
ַשׁ ִתּי ָה ְר ָשׁ ָעה ְמ ִביאָה ֶאת
מוֹד ִדין לוְֹ ,מ ַל ֵמּד ֶשׁ ָה ְי ָתה ו ְ
ְ
עוֹשׂה ָבּ ֶהן
ְתה ָ
יט ָתן ֲערֻמּוֹת ,וְ ָהי ָ
וּמ ְפ ִשׁ ָ
ְבּנוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ַ
יה ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵחט ְבּ ַשׁ ָבּת
יכ ְך נִ גְ זַר ָע ֶל ָ
אכה ְב ַשׁ ָבּתְ ,ל ִפ ָ
ְמ ָל ָ
רוּמה.
ֲע ָ

קיח

מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר א ,לד(
ַפּ ְרעֹה ִנ ְל ַחם ְבּ ַי ְל ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .כּ ָ

מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ז ,יג( ִמיָּד ָכּ ַעס
יִשׂ ָר ֵאלַ .כּ ָ
ָה ָמן ִנ ְל ַחם ְבּי ְַל ֵדי ְ

אָמרוּ ַח ְר ֻט ֵמי ִמ ְצ ַר ִים ֵאין
" ַויֵּאָנְ חוּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל"ְ ,ל ִפי ֶשׁ ְ

שׁוֹל ַח י ִָדי ְתּ ִח ָלּה ֶא ָלּא ְבּ ֵאלּוּ
אָמר ֵאין ֲאנִ י ֵ
ָה ָמן ָה ָר ָשׁע וְ ַ

ִשׂ ָר ֵאל ק"נ ָבּ ֶע ֶרב
ְל ָך ְרפוּאָה ִאם לֹא נִ ְשׁחֹט ִמ ְקּ ַטנֵּי י ְ

ַה ִתּינוֹקוֹת.

יהם ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ְבּיוֹם.
וְ ק"נ ַבּבּ ֶֹקר וְ ָר ַחץ ִבּ ְד ֵמ ֶ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא תצא ט( ַמהוּ ֲע ָמ ֵלק ַעם ֶשׁ ָבּא ָללוּק

קיט

ַפּ ְרעֹה ָר ַחץ ְבּ ָד ָמם ֶשׁל ַי ְל ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאל.

קכ

ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ִה ִצּילוּ ֶאת ַי ְל ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְגּ ֵז ַרת ַפּ ְרעֹהְ ,כּ ֶשׁ ָנּ ְתנוּ

יאל
ַמ ְלאָ ִכים ִה ִצּילוּ ֶאת ַהיְּ הוּ ִדים ִמ ְגּ ֵז ַרת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשְׁ ,כּ ֶשׁ ַג ְב ִר ֵ

יהם.
ָל ֶהם ַבּ ָשּׂ ֶדה ְדּ ַבשׁ וְ ָח ָלב וְ ָשׁ ְמרוּ ֲע ֵל ֶ

יח ָז ָנב ְל ַו ְשׁ ִתּי ,וְ ֵא ִל ָיּהוּ ַמ ְלאַ ְך ַה ְבּ ִרית ָבּא ִבּ ְדמוּת ַח ְרבוֹ ָנא
ִה ְצ ִמ ַ

שׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֶכּ ֶלב.
ָדּ ָמן ֶ

ְל ַה ֲע ִליל ַעל ָה ָמן ְל ָה ְרגוֹ.
קכא

קכב

ַפּ ְרעֹה ָע ָשׂה ֶאת ַע ְצמוֹ ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ח ,א(

ָה ָמן ָע ָשׂה ֶאת ַע ְצמוֹ ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ז ,ה( ֶמה

ַאנִ י
ֶא ַמר " ִלי ְיא ִֹרי ו ֲ
לוֹהּ ֶשׁנּ ֱ
ַפּ ְרעֹה ָה ָר ָשׁע ָע ָשׂה ַע ְצמוֹ ֱא ַ

ָדיו וְ ַעל ִלבּוֹ וְ ָכל ִמי
ֻקּם ַעל ְבּג ָ
ָע ָשׂה ָה ָמן ָע ָשׂה לוֹ ֵצ ֶלם ְמר ָ

יתנִ י".
ֲע ִשׂ ִ

כּוֹכ ִבים.
בוֹדת ָ
ֶשׁ ָהיָה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ְל ָה ָמן ָהיָה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ַל ֲע ַ

ֹאמר ַפּ ְרעֹה ִמי ה'
ַפּ ְרעֹה ָכּ ַפר ַבּה' ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )שמות ה ,ב( " ַויּ ֶ

אָמר ָה ָמן
ָה ָמן ָכּ ַפר ַבּה' ַכּמּוּ ָבא ֵמ ַר ִבּי ָצדוֹק )ליקוטי אמרים ה( ַ

ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ".

תּוֹרה " ֲא ֶשׁר
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ " ֲא ֶשׁר ָק ָרהוּ" ,וְ ֵכן ַבּ ָ
ְבּ ִספּוּרוֹ ְלז ֶ
ָק ְר ָך" ִכּי ְכמוֹ ֶשׁהוּא ֵ
חוֹשׁב ַהכֹּל ִמ ְק ֵרה.

קכג

יטה ְליוֹ ֵסף ֶאת ַה ֶבּ ֶגד ְבּ ַשׁ ָבּתַ .כּמּוּ ָבא
יפר ִה ְפ ִשׁ ָ
ֵא ֶשׁת פּוֹ ִט ַ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט וישב קמו(.

קכד

יט ָתן,
וּמ ְפ ִשׁ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ַ
ַשׁ ִתּי ָה ְר ָשׁ ָעה ְמ ִביאָה ֶאת ְבּנוֹת י ְ
וְ
אכה
עוֹשׂה ָבּ ֶהן ְמ ָל ָ
וְ ָה ְי ָתה ָ

יפר נִ ְמ ְשׁ ָלה ְלדֹבַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר פד ,ז( ֲאנִ י
ֵא ֶשׁת פּוֹ ִט ַ
ַתּ ָשּׂא ֵא ֶשׁת ֲאדֹנָיו".
ָרה ְב ָך ֶאת ַהדֹּב "ו ִ
ְמג ֶ

ַה ַפּ ְר ִס ִיּים נִ ְמ ְשׁלוּ

שׁ ָבּת) .מגילה יב.(:
ְב ַ

ְלדֹבַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יא(:

שׁוֹתים
אוֹכ ִלים ְכּדֹב ,וְ ִ
יוֹסףֵ ,אלּוּ ַפּ ְר ִס ִיּיםֶ ,שׁ ְ
ָתּנִ י ַרב ֵ
ַדּ ִלין ֵשׂ ָער ְכּדֹב ,וְ ֵאין ָל ֶהם
וּמג ְ
וּמ ֻס ְר ָבּ ִלין ָבּ ָשׂר ְכּדֹבְ ,
ְכּדֹבְ ,
נוּחה ְכּדֹב.
ְמ ָ

י

קכה

ירת יוֹ ֵסף ִה ְת ִח ָ
ְמ ִכ ַ
יאל ֶשׁ ִקּ ֵשּׁר ֵבּין יוֹ ֵסף
ילה ִעם ַה ַמּ ְלאָ ְך ַגּ ְב ִר ֵ
ְל ֶא ָחיוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית לז ,טו( " ַויּ ְִמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ וְ ִהנֵּה
אָלהוּ ָה ִאישׁ ֵלאמֹר ַמה ְתּ ַב ֵקּשׁ" .וּ ְמ ָב ֵאר
ת ֶֹעה ַבּ ָשּׂ ֶדה וַיִּ ְשׁ ֵ
יאל.
ַב ִר ֵ
ַר ִשּׁ"י " ִאישׁ" זֶה גּ ְ

קכו

ילה ִעם ַנ ֲע ַליִ םַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )'פרקי דרבי
ירת יוֹ ֵסף ִה ְת ִח ָ
ְמ ִכ ַ

אלים ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ֶכּ ֶסף ,וְ ָכל
וּמ ְכרוּ אוֹתוֹ ַל ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
אליעזר' לח( ָ
יהם,
ָטל ְשׁנֵי ְכּ ָס ִפים ִל ְקנוֹת ִמנְ ָע ִלים ְל ַרגְ ֵל ֶ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד נ ַ
ֶא ַמר " ַעל ִמ ְכ ָרם ַבּ ֶכּ ֶסף ַצ ִדּיק וְ ֶא ְביוֹן ַבּ ֲעבוּר נ ֲ
ֶשׁנּ ֱ
ַע ָל ִים".

קכז

ירת יוֹ ֵסף ִה ְת ִח ָ
ְמ ִכ ַ
ילה ִעם ְכּ ָל ִביםַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר פד ,יד(

יאל ֶשׁ ָגּ ַרם ַל ֲה ִרי ַגת ַו ְשׁ ִתּי.
ֵנס פּוּ ִרים ִה ְת ִחיל ִעם ַה ַמּ ְלאָ ְך ַגּ ְב ִר ֵ
יאל וְ ָע ָשׂה ָלהּ ָזנָב .וכן
ַב ִר ֵ
ַכּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יבָ (:בּא ג ְ

שמעתי מהרה"ג ר' אברהם מייזלעס שליט"א שפורים
בגימטריא מלאך גבריאל.
אמר
ֵנס פּוּ ִרים ִה ְת ִחיל ִעם ַנ ֲע ַליִ םַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )אסת"ר ד ,ו( " ַויֹּ ֶ
ְממוּ ָכן ִל ְפ ֵני ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ָשּׂ ִרים" ַמה ָראָה ְממוּ ָכן ִל ְקפֹּץ
ְבּ ֵע ָצה ְתּ ִח ָלּהַ ,חד אָ ַמר ַעל ְי ֵדי ֶשׁ ָה ְי ָתה ְמ ַס ַט ְרתּוֹ
שׁ ָלּהּ ַעל ָפּ ָניו ְל ָכאן וּ ְל ָכאן .רוֹ ִאים ֶשׁ ַוּ ְשׁ ִתּי ָהיְ ָתה
ְבּקוֹ ְר ַד ִקין ֶ
סוֹ ֶט ֶרת ַעל ֶל ְחיוֹ ֶשׁל ָה ָמן ִעם ַה ַנּ ֲע ַליִ ם ֶשׁ ָלּהּ .וְ ָל ֵכן הוּא ָי ַעץ
ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ַל ֲהרֹג אוֹ ָתהּ .וּ ִמ ֶזּה ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ָלה יְ שׁוּ ַעת פּוּ ִרים .וְ ֵכן
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ְכּ ֶ
שׁ ָה ָמן ִה ְר ִכּיב ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ַעל ַהסּוּס )ילקוט אסתר

תתרנח( ְס ִליק ָבּ ַעט ֵבּיהּ ,אָ ַמר ֵליהּ וְ לֹא ְכּ ִתיב " ִבּנְ פֹל אוֹ ִי ְב ָך
יד ְך
ילי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ָבל ְבּ ִד ָ
אַל ִתּ ְשׂ ָמח" ,אָ ַמר ֵליהּ ָה ֵני ִמ ִ
וּמ ָב ֵאר ַהמהר"ל )'אור חדש' ע'
"וְ אַ ָתּה ַעל ָבּמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדרֹ ְך"ְ .
קעג( וְ ָכל ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַה ֶזּה ָבּא ְל ָפ ֵרשׁ ִכּי ֵמ ַע ְצמוֹ ֶשׁל ָמ ְר ֳדּ ַכי
הוּא מוּ ָכן ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה דּוֹ ֵר ְך ְבּ ַר ְג ָליו ַעל ָה ָמן ,וּ ְל ָכ ְך אָ ַמר ִכּי
ַה ְשּׁ ָטר ַה ֶזּה ֶשׁ ִנּ ְמ ַכּר ָה ָמן ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ָכּתוּב ַעל שׁוֹקוֹ ֶשׁל
ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁהוּא דּוֹ ֵר ְך ָע ָליו ַעד ֶשׁ ָה ָמן הוּא ַתּ ַחת ַרגְ ָליו.
יוֹסף ,וְ ַעֵיּן ְבּ' ַת ְרגּוּם
ימ ְט ִריָּא ֵ
מוּכן ֶשׁ ָיּ ַעץ ַל ֲהרֹג ֶאת ַו ְשׁ ִתּי ְבּ ִג ַ
] ְמ ָ
ֵשׁ ִני ַעל ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר' ֶשׁ ָסּבוֹ ֶשׁל ְמ ָ
מוּכן – ָה ָמןְ ,שׁמוֹ ָה ָיה ְדּיוֹ ֵסף[.
ֲע ָמ ֵלק הוּא ְבּ ִחי ַנת ֶכּ ֶלבַ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא תצא ט( ַמהוּ

וּנ ַשׁ ֶסּה בּוֹ ֶאת ַה ְכּ ָל ִבים.
אָמרוּ בֹּאוּ ְ
" ַו ִיּ ְראוּ אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק" ְ
ִשׂ ָר ֵאל לֹא
וּלכֹל ְבּנֵי י ְ
וּ ִב ִיציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָכּתוּב )שמות יא ,ז( " ְ
ֶח ַרץ ֶכּ ֶלב ְלשֹׁנוֹ".
יֱ

ֲע ָמ ֵלק ַעם ֶשׁ ָבּא ָללוּק ָדּ ָמן ֶ
שׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֶכּ ֶלב.

קכח

אליםָ ,בּ ָכה ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַעל
ְכּ ֶשׁהוּ ַרד יוֹ ֵסף ְל ִמ ְצ ַר ִים ַעל ְי ֵדי ַה ִיּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֶק ֶבר ָר ֵחל ִאמּוֹ ,וְ ָשׁ ַמע ֶאת קוֹל ִאמּוֹ יוֹ ֵצא ֵמ ַה ֶקּ ֶברֶ ,שׁלֹּא ְי ֻא ֶנּה
לוֹ ָכּל ָרעַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )'מעם לועז' בראשית לז ,לה(.

ִבּ זְ ַמ ן גְּ ֵז ַר ת ָה ָמ ןָ ,ה ַל ְך ֵא ִל ָיּ הוּ ְל עוֹ ֵר ר ֶא ת ָה אָבוֹת וְ ֶא ת מֹ ֶש ה
ַר ֵבּ ינוּ ִמ ִקּ ְב ָר ם ,וְ אָ ַמ ר לוֹ מֹ ֶש הֶ ,שׁ ֵכּ י ָו ן ֶשׁ ַה גְּ ֵז ָר ה ֶנ ְח ְתּ ָמ ה ַר ק
שׁ ר ְל ַב ְטּ ָל הַּ .כּ מּוּ ָב א ַבּ ִמּ ְד ָר שׁ )אסת"ר ז ,יג(.
ְבּ ִט יט ֶא ְפ ָ

קכט

ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י י ְַד ֶבּר נָא ַע ְב ְדּ ָך
הוּדה ַויּ ֶ
ָכּתוּב " ַו ִיּגַּשׁ ֵא ָליו ְי ָ

ַתּפֹּל ִל ְפנֵי
ַתּ ַד ֵבּר ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ִ
ַתּוֹסף ֶא ְס ֵתּר ו ְ
ָכּתוּב "ו ֶ
ַתּ ְת ַחנֶּן לוֹ ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ָר ַעת ָה ָמן ָה ֲאגָגִ י
ַר ְג ָליו ַו ֵתּ ְב ְךּ ו ִ
הוּדים"ֶ .א ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה
וְ ֵאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ַעל ַה ְיּ ִ

ִחר ְ
ָד ָבר ְבּאָזְ נֵי ֲאדֹנִ י וְ אַל י ַ
וּמ ָב ֵאר ַה' ֲח ַתם
אַפּ ָך ְבּ ַע ְב ֶדּ ָך"ְ .
ַשׁ ִמיּוּת ְליוֹ ֵסףֲ ,א ָבל
סוֹ ֵפר' ]דרשות ח"א דף צה[ ֶשׁיְּ הוּ ָדה ִדּ ֵבּר ְבּג ְ
ַכּ ָוּ ָנתוֹ ָהיְ ָתה ַל ָשּׁ ַמיִ ם.

קל

וּב ְקּשׁוּ ,וּ ַבסּוֹף ִה ִצּיעוּ
ַה ִמּ ְצ ִרים ִבּ ְקּשׁוִּ ,מיּוֹ ֵסף ֶל ֶחם ,וְ ָחזְ רוּ ִ

ֹאמרוִּ ,הנֶּנּוּ ְל ָך ַל ֲע ָב ִדים".
ַע ְצ ָמם ַל ֲע ָב ִדיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ַויּ ְ
קלא

יוֹ ֵסף ִה ִצּיל ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים ֵמ ָה ָר ָעב ,וְ ָנ ַתן ָל ֶהם אֹ ֶכל
יוֹסף
ילהַ .כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'ע ְֹללוֹת ֶא ְפ ַריִם' )מאמר תד( ֶשׁ ֵ
ִבּזְ כוּת ִמ ָ
אָמר ַל ִמּ ְצ ִרים ֶשׁיִּ מֹּלוְּ ,ל ַה ְפ ִסיק ֶאת ָה ָר ָעב ְבּ ִמ ְצ ַריִם.
ַ

קלב

ַשׁ ִמיּוּתִ ,דּ ְבּ ָרה ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשֲׁ ,א ָבל ַכּ ָוּ ָנ ָתהּ ָהיְ ָתה ַל ָשּׁ ַמיִ םְ .דּ ָכל
ְבּג ְ
רוֹמז ַעל הקב"ה וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ָמקוֹם ֶשׁ ִנּ ְכ ַתּב ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֵ
אַתּה
ֹאמר ִלי ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַמה זֶּה ָ
ֵא ֶצל ְנ ֶח ְמיָה )נחמיה ב ,ד( " ַויּ ֶ

ָא ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמ ִים ָוא ַֹמר ַל ֶמּ ֶל ְך ִאם ַעל
ְמ ַב ֵקּשׁ :ו ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְך טוֹב".
ֶא ְס ֵתּר ִבּ ְקּ ָשׁה ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְך ַר ֲח ִמים ַעל ַע ָמּהּ,
יעה ֶאת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲע ָב ִדיםְ ,כּמוֹ
וְ ָחזְ ָרה וּ ִב ְקּ ָשׁה ,וּ ַבסּוֹף ִה ִצּ ָ
שׁ ִתּי".
ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ִאלּוּ ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת נִ ְמ ַכּ ְרנוּ ֶה ֱח ַר ְ
ָמ ְר ֳדּ ַכי ִה ִצּיל ֶאת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ִמ ִבּגְ ָתן ָו ֶת ֶרשׁ ,וּ ָמ ַנע ִמ ֶמּנּוּ
אתי' ְבּ ֵשׁם מהר״א
ילהַ .כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַע ָתּה ָבּ ִ
אֹ ֶכלִ ,בּזְ כוּת ִמ ָ
אליקוֹ )אסתר ב ,כב( ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשֶׁ ,שׁ ָמּ ְר ֳדּ ַכי ִה ִצּיל ֶאת ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ַגּ ִ
ֵמ ָהאֹ ֶכל ַה ֻמ ְר ָעלִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ָה ָיה ָמהוּל.

מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )בראשית
ילהַ ,כּ ָ
יוֹ ֵסף ִחֵיּב ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים ַל ֲעשׂוֹת ְבּ ִרית ִמ ָ

מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )מגילה טז :ד"ה ששון זו
ילהַ ,כּ ָ
ָה ָמן ָר ָצה ְל ַב ֵטּל ְבּ ִרית ִמ ָ

מא ,נה(.

מילה(.

יא

קלג

ַפּ ְרעֹה ִבּ ֵטּל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִלּמּוּד תּוֹ ָרהַ .כּ ָ
מּוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ה ,יח(

מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )מגילה טז :ד"ה ששון זו
ָה ָמן ָר ָצה ְל ַב ֵטּל ִלמּוּד תּוֹ ָרהַ ,כּ ָ

ָדם ְמ ִגלּוֹת ֶשׁ ָהיוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁ ִעין ָבּ ֶהם
ְמ ַל ֵמּד ֶשׁ ָהיוּ ְבי ָ
וֹא ָלןְ ,ל ִפי
לוֹמר ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא גּ ֲ
ִמ ַשּׁ ָבּת ְל ַשׁ ָבּת ַ
אָמר ָל ֶהן ַפּ ְרעֹה " ִתּ ְכ ַבּד ָה ֲעב ָֹדה ַעל
נוֹחין ְבּ ַשׁ ָבּתַ ,
ֶשׁ ָהיוּ ִ
ַעשׂוּ ָבהּ וְ אַל ִי ְשׁעוּ ְבּ ִד ְב ֵרי ָשׁ ֶקר" ,אַל יְהוּ
ָשׁים וְ י ֲ
ָה ֲאנ ִ
ישׁין ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.
ִמ ְשׁ ַתּ ְע ְשׁ ִעין וְ אַל ְיהוּ נְ ִפ ִ
קלד

מילה(.

ַפּ ְרעֹה אָ ַמר ַעל ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֵהם ַע ְצ ָל ִניםְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יב(:
ָה ָמן אָ ַמר ַעל ַהיְּ הוּ ִדים ֶשׁ ֵהם ַע ְצ ָל ִניםַ .כּ ָ

) שמות ה  ,ח ( " נִ ְר ִפּ ים ֵה ם " .

כּוֹלא ַשׁ ָתּא
עוֹשׂים" ְד ַמ ְפ ֵקי ְל ָ
"וְ ֵאת ָדּ ֵתי ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאינָם ִ
ְבּ ַשׁ ָבּת ַהיּוֹםֶ ,פּ ַסח ַהיּוֹם.

קלה

יוֹסף ִנ ְמ ַשׁל ְל ָדגְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מח ,טז( "וְ י ְִדגּוּ ָלרֹב
ֵ

יוֹסףָ ,ל ֵכן
ַא ָדר ְכּ ֶנגֶד ֵ
וזמנו( יב' ֳח ָד ִשׁים ְכּ ֶנגֶד יב' ְשׁ ָב ִטים ,ו ֲ
וּמזָּלוֹ ָדּגִ יםַ ,על
ֶח ָלק ְלב'ַ .
יּוֹסף נ ֱ
יֵשׁ בּוֹ ב' ֲא ָד ִריםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵ
ִדגּוּ ָלרֹב".
ֵשׁם "וְ י ְ

ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
אָרץ".

קלו

קלז

קלח

יסי ַליְ ָלה' ְלר' ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ִמ ְ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְר ִס ֵ
ָ
לּוּבּ ִלין )אות מט ד"ה

אָרץ" ַמה
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ברכות כ" (.וְ י ְִדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
שׁוֹל ֶטת
יהם ,וְ ֵאין ַע ִין ָה ָרע ֶ
ָדּגִ ים ֶשׁ ַבּיָּם ַמ ִים ְמ ַכ ִסּין ֲע ֵל ֶ
שׁוֹל ֶטת ָבּ ֶהם.
יוֹסף ֵאין ַע ִין ָה ָרע ֶ
ַרעוֹ ֶשׁל ֵ
ָבּ ֶהם ,אַף ז ְ

ְק ִל ַפּת ָפּ ַרס ִהיא ָצרוּת ַע ִין.

'עתה באתי'[.

ימ ְט ִריָּא ָר ֵחל
ֳכי ְבּ ִג ַ
ָמ ְרדּ ַ

ָתן ֶבּן
מוּבא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנ ָ
ַחד ַכּ ָ
וֹסף ָהיָה ָכּלוּל ֵמ ָר ֵחל וְ ֵלאָה י ַ
י ֵ

)צדקת הצדיק רנה( ]התקבל בשם ספר

ֵלאָה] .התקבל מהרה"ג ר' אליהו נחמני

יוֹסף,
ַחד ְבּ ִדינָה וְ ֵ
יאל )בראשית ל ,כא( ֶשׁ ָר ֵחל וְ ֵלאָה ִה ְת ַע ְבּרוּ י ַ
עוּזִ ֵ

שליט"א[ .וְ ֵכן ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ִמ ָגּלוּת יְ ָכ ְניָה ֶשׁ ָגּ ְל ָתה ְבּ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

יוֹסף ֵא ֶצל ֵלאָה ,וְ ִה ְת ַח ְלּפוּ
וּב ְת ִח ָלּה ָהיְ ָתה ִדּינָה ֵא ֶצל ָר ֵחל וְ ֵ
ִ

ָה ִראשׁוֹןֶ ,שׁ ָה ָיה ְבּסוֹד ִא ָמּא ִבּ ְב ִחי ַנת ֵלאָה .וְ ָח ַזר ִעם ֶעזְ ָרא ִל ְבנוֹת

אָסנַת ָה ָ
ָה ֻע ָבּ ִרים ,וְ ֵכן ִא ְשׁתּוֹ ְ
יְתה ַבּת ֶשׁל ִדּינָה ַבּת ֵלאָה.

ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁ ִניֶ ,שׁ ָה ָיה ִבּ ְב ִחי ַנת ַמ ְלכוּת ֶשׁ ִהיא ָר ֵחל.

ָכּל ַה ָצּרוֹת ִה ְת ִחילוּ ֵמ ַה ְכּתֹ ֶנת ַפּ ִסּים ֶשׁ ַיּ ֲעקֹב ָע ָשׂה ְליוֹ ֵסף,

ָכּל ַה ָצּרוֹת ִה ְת ִחילוּ ִמשּׁוּם ֶשׁ ֶנּ ֱהנוּ ִמ ְסּ ֻע ָדּתוֹ ֶשׁל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשֶׁ ,שׁ ָפּ ַרס

ילת .וְ ָג ְר ָמה ֶאת ִק ְנאַת ָהאַ ִחים .וְ ֵכן
ֶשׁ ָהיְ ָתה ֲעשׂוּ ָיה ִמ ְכּ ֵלי ֵמ ָ

שׁל ַפּ ִסּיםֶ .שׁ ָהיוּ ֲעשׂוּיִ ים
ָל ֶהם ַמ ָצּעוֹת ֵמ"חוּר ַכּ ְר ַפּס"ָ ,כּ ִרים ֶ

יוֹסף ֶשׁ ִנּ ְמ ַכּר
רוֹתיו ֶשׁל ֵ
חוּמא )וישב ד'( ֶשׁד' ָצ ָ
ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ַתּ ְנ ָ

מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יב .(.וְ ֵכן ַפּ ִסּי"ם אוֹ ִתיּוֹת ֻפּ ִרי"ם
ילתַ .כּ ָ
ִמ ֵמ ָ

אלים ִמ ְדי ִָנים ר"ת ַפּ ִסּי"ם.
וֹח ִרים יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
יפר ס ֲ
וֹט ַ
ְלפ ִ

ִכּי אוֹת ס' וְ אוֹת ר' ִמ ְת ַח ְלּפוֹת ְבּאוֹ ִתיּוֹת זסשר"ץ .וְ ֵכן ַכּ ְר ַפּס
ְבּ ִגי ַמ ְט ִריָּא ְשׁ ֶכם ֶשׁ ָשּׁם ָמ ְכרוּ ֶאת יוֹ ֵסף .וְ ִה ְפ ִשׁיטוּ ֶאת ַה ְכּתֹנֶת

ַפּ ִסּים ִמ ֶמּנּוּ.
קלט

מוּבא ְבּ ִכ ְת ֵבי ָהרמ"ע ִמ ָפּאנוֹ )ספר 'גלגולי נשמות' אות מ'( ְבּ ֵשׁם ר'
ָ

פּוּ ִרים ְדּמוּ ָק ִפין ִנ ְק ַבּע ָל ַע ָיּרוֹת ֶשׁמּוּ ָקפוֹת חוֹ ָמה ִמימוֹת

ַחיִּים וִ ָ
יוֹסף ,וְ ָל ֵכן הוּא
הוֹשׁ ַע ָהיָה גִּ ְלגּוּל ֵ
יטאל זצוק"ל ֶשׁ ְיּ ֻ

יְּהוֹשׁ ַע ָה ָיה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִנּ ְל ַחם ַבּ ֲע ָמ ֵלק.
שׁ ַע ִבּן נוּןֵ .כּי ָון ֶשׁ ֻ
ְיהוֹ ֻ

יְהוֹשׁ ַע ַחי
ֻ
יפר .וְ ֵכן
פּוֹט ַ
ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ָר ָחב ֶשׁ ָהיְ ָתה ִגּ ְלגּוּל ֵא ֶשׁת ִ

יְהוֹשׁ ַע ִנ ְק ָרא ִבּן נוּן ִמ ְלּשׁוֹן
ֻ
ַכּמּוּ ָבא ְבּ ַב ְר ְטנוּ ָרא )מגילה א ,א( .וְ ֵכן

יוֹסף.
נוֹתיו ֶשׁל ֵ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים"ְ ,כּ ִמ ְניַן ְשׁ ָ
" ֵמאָה ו ֶ

יְהוֹשׁ ַע ְלפוּ ִרים ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ְך ְל ַמ ַזּל
ֻ
נוּנָאֶ ,שׁהוּא ָדּג .וְ רוֹ ִאים ֶק ֶשׁר ֵבּין
ָדּ ִגים.

קמ

ִמ ְנ ַהג יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ַח ֵפּשׂ ְבּפוּ ִרים ַעד ְדּ ָלא ָי ַדע.

ֵא ֶצל יוֹ ֵסף ָהיְ ָתה ְבּ ִחי ַנת ַתּ ְחפֹּ ֶשׂת ֶשׁל פּוּ ִרים ֶשׁ ָהאַ ִחים לֹא
ִה ִכּירוּהוּ.

קמא

ידת יוֹ ֵסף וּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְצ ַריִ םָ ,היְ ָתה ְלצֹ ֶר ְך ְגּ ֻא ַלּת
ַתּ ְכ ִלית יְ ִר ַ

פּוּרים ָהיְ ָתה ְלצֹ ֶר ְך ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹ ָרה ֵמאַ ֲה ָבה,
ַתּ ְכ ִלית ָהאוֹר ֶשׁל ִ

ֶפּ ַסח .וְ ַק ָבּ ַלת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ָבּאָה אַ ַחר ָכּ ְך.

פּוּרים ָקשׁוּר
ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלאַ ַחר ֵנס פּוּ ִרים .וְ ֵכן ָהאוֹר ֶשׁל ִ
ָדוּע ֶשׁ ָה ָמן ִנ ְת ָלה ְבּיוֹם טוֹב ֵשׁ ִני ֶשׁל ֶפּ ַסח,
ִעם ֶפּ ַסחְ ,כּ ִפי ֶשׁיּ ַ
קוֹדם ַה ְתּ ִליָּה ִה ְר ִכּיב ָה ָמן ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ַעל ַהסּוּס ,וְ ָהיָה
וּבאוֹתוֹ יוֹם ֶ
ְ

יב

וּביוֹם טוֹב
ָד ָדה ְשׁנַת ַה ֶמּ ֶל ְךְ .
קוֹדם נ ְ
וּב ַלּיְ ָלה ֶ
ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן ַה ֵשּׁ ִניַ .
ָהב ,וְ ָהיָה ִמ ְשׁ ֵתּה
הוֹשׁיט ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח ִ
אַחר
פּוּרים ָבּאָה ְל ַ
יְשׁוּעת ִ
ַ
ַהיַּיִ ן ָה ִראשׁוֹן .וְ ָה ָמן ֵה ִכין ֶאת ָה ֵעץ .וְ ֵכן
עוֹרר ַר ַעשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמזֶּה ֶשׁ ָצּמוּ ְבּיוֹם א' ְדּ ֶפ ַסח .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ
ֶשׁ ִה ְת ֵ

ֵדע ָדּ ָבר ָרע" זוֹ
שׁוֹמר ִמ ְצוָה לֹא י ַ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )קה"ר ח ,ט( " ֵ
מוּבא
סוּקה ְבּ ִמ ְצוַת ִבּעוּר ָח ֵמץ .וְ ֵכן ָ
ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָה ְי ָתה ֲע ָ
ְמי נִ ִסּים
ְבּ ַר ִשּׁ"י )תענית כטִ (.מ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדר ַמ ְר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,י ֵ
רוֹאים ֶשׁ ַר ִשּׁ"י ַמ ְכ ִליל ֶאת ְגּ ֻא ַלּת
וּפ ַסח .וְ ִ
פּוּרים ֶ
ָהיוּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַחד.
וּפ ַסח י ַ
פּוּרים ֶ
ִ
קמב

ֵליל ֶפּ ַסח הוּא ֶה ָחג ַה ָיּ ִחיד ֶשׁאוֹ ְמ ִרים בּוֹ ַה ֵלּל ָשׁ ֵלם ַבּ ַלּיְ ָלה.

ְבּ ֵליל פּוּ ִרים קוֹ ְר ִאים ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ַגּם ַבּ ַלּיְ ָלה ,וְ ֶנ ְח ֶשׁ ֶבת ְכּ ַה ֵלּל,

קמג

ֵיתי וְ יֵיכוֹל.
ְבּ ֶפ ַסח אוֹ ְמ ִריםָ :כּל ִדּ ְכ ִפין י ֵ

ילא.
יתא זוֹ ַה ֵלּ ָ
מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה ידְ (.ק ִר ָיּ ָ
ַכּ ָ
ְבּפוּ ִריםָ :כּל ַהפּוֹ ֵשׁט ָיד נוֹ ְתנִ ים לוֹ.

ָמ ִצינוּ ֶשׁה' ָע ָשׂה ְצחוֹק
קמד
וּבן ִבּנְ ָך ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי
וּל ַמ ַען ְתּ ַס ֵפּר ְבּאָזְ נֵי ִבנְ ָך ֶ
" ְ
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים" .וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י " ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי"ָ ,שׂ ַח ְק ִתּי.
הוּדי
קמה ָ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
ֹשה ְבּדוֹרוִֹ ,דּ ְכ ִתיב ֵבּיהּ "וְ ָה ִאישׁ מ ֶ
ְבּדוֹרוֹ ְכּמ ֶ
ְמאֹד".
שׁ ָכּתוּב )שמות י ,ב(
ֵמ ַה ִמּ ְצ ִריםְ .כּמוֹ ֶ

ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר וּפוּ ִריםֵ ,הם ִבּ ְב ִחינַת ְצחוֹקַ .כּמּוּ ָבא ֵמ ַר ִבּי ָצדוֹק )ליקוטי

ירה ֶשׁחֹ ֶדשׁ ֲא ָדר הוּא ְבּ ִחי ַנת אוֹת ק'.
אמרים טז( ַעל ִפּי ַה ֵסּ ֶפר יְ ִצ ָ

לוּלי
ידם ֵ
ֹאמר ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
ֹשה ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ִדּ ְכ ִתיב " ַויּ ֶ
ַמה מּ ֶ
דּוֹרשׁ
ֳכי ֵכּן ִדּ ְכ ִתיב " ֵ
ֹשה ְבּ ִחירוֹ ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ" ,אַף ָמ ְרדּ ַ
מֶ
תּוֹרה
ֹשה ִל ֵמּד ָ
ַרעוֹ"ַ ,מה מּ ֶ
דוֹבר ָשׁלוֹם ְל ָכל ז ְ
טוֹב ְל ַעמּוֹ וְ ֵ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים",
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִדּ ְכ ִתיב " ְר ֵאה ִל ַמּ ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ֻח ִקּים ִ
ֳכי ֵכּן ִדּ ְכ ִתיב " ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם ו ֱ
אַף ָמ ְרדּ ַ
ֶא ֶמת" .וְ ֵכן מוּ ָבא
יך' ְל ַכ ֵוּן ְבּ ִמ ְצ ַות ַמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹ ִנים ְל ִעלּוּי ִנ ְשׁ ַמת מֹ ֶשה ַר ֵבּנוּ.
ָבּ'אַ ְל ֵשׁ ְ

ימ ְט ִריָּא מֹ ֶשה.
הוּדי" ְבּ ִג ַ
ואלי )אסתר( ֶשׁ" ִאישׁ ְי ִ
וְ ֵכן מוּ ָבא ָבּרמ"ד ָו ִ
משׁה ַר ֵבּנוּ.
ימ ְט ִריָּא ֶ
וְ ֵכן ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת ִא ֶגּ ֶרת ְבּ ִג ַ
ילת ֶא ְס ֵתּר
ימ ְט ִר ָיּא ֲה ָל ָכה ְלמֹ ֶשה ִמ ִסּי ַני .וְ ֵכן ְמגִ ַ
וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ַק ָבּ ַלת תּוֹ ָרה .וכן פורים בגימטריא הר סיני.
ְבּ ִג ַ
]התקבל מהרה"ג ר' אברהם מייזעלס שליט"א[

קמו

שׁיַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מועד
ֶשׁ ִנּ ְק ָרא כּוּ ִ

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קסח( ֶשׁמּ ֶשׁה ַר ֵבּנוּ ָמ ַל ְך ְבּ ֶא ֶרץ כּוּשׁ ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ֶנ ֶכד ֶשׁל ָשׁאוּל
קטן טזֵ (.מ ַה ָכּתוּב " ַעל ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן ְי ִמינִ י" .וְ ֵכן כּוּ ִשׁי
יִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,וְ ֵכן
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי ְ
אַ ְר ָבּ ִעים ָשׁ ָנה ִל ְפ ֵני ֶשׁ ִ
שׁאוּל אוֹ פּוּ ִרים .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )קידושין מט(:
ימ ְט ִריָּא ָ
ְבּ ִג ַ
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שופטים ע' רסח( ֶשׁ ִצּפֹּ ָרה ִנ ְק ֵראת
ָ
ֲע ָשׂ ָרה ַק ִבּים ִשׁ ְכרוּת ָי ְרדוּ ָלעוֹ ָלם ִתּ ְשׁ ָעה ָנ ְטלוּ כּוּ ִשׁים.
משׁה ִמ ְבּ ִחי ַנת כּוּ ִשׁי.
" ָה ִא ָשּׁה ַהכּוּ ִשׁית" ְדּ ָשׁ ְר ָשׁהּ ָה ָיה ִמשֹּׁ ֶרשׁ ֶ
וְ רוֹ ִאים ֶק ֶשׁר ֵבּין ַהכּוּ ִשׁים ַל ִשּׁ ְכרוּת ֶשׁל פּוּ ִרים ,וְ ֵכן אוֹ ִתיּוֹת כּוּשׁ
שּׁ ֶבט מוּ ָסר' ְבּ ִס ְפרוֹ ' ִמ ְד ַרשׁ ַתּ ְל ִפּיּוֹת' )ערך
וְ ֵכן מוּ ָבא ִמ ַבּ ַעל ַה' ֵ
ִנ ְמ ָצאוֹת ְבּ ִשׁכּוֹר .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ כּוּשׁ ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ֶשׁאַ ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ
בתיה( ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר ' ַי ְלקוּט ָדּוִ ד' ְבּ ֵשׁם ַהזֹּ ַהרֶ ,שׁ ַבּ ְת ָיה וְ ִצפּוֹ ָרה ָהיוּ
ָמ ַל ְך " ֵמהוֹדוּ וְ ַעד כּוּשׁ" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה גּוֹ ְלד שליט"א
ֲא ָחיוֹת ְתּאוֹמוֹת ֲאסוּפוֹתֶ ,שׁ ֻא ְמּצוּ ַעל יְ ֵדי ַפּ ְרעֹה וְ יִ ְתרוֹ .וְ יוֹ ֵצא
ֻמּז ִבּ ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ִצפּוֹ ָרה ֶשׁ ִהיא ָה ִא ָשּׁה
ֶשׁ ַהפּוּר ֶשׁל פּוּ ִרים ְמר ָ
ילה ֶאת מֹ ֶשה ָהיְ ָתה כּוּ ִשׁית.
ֶשׁ ַגּם ַבּ ְת ָיה ֶשׁ ִה ִצּ ָ
ַהכּוּ ִשׁית.

קמז

ֵע ֶשׂה
ַתּ ַת ַצּב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה יּ ָ
ָכּתוּב )שמות ב ,ד( "ו ֵ
ַבּאָה ְכּ ֶשׁ ִהיא
לוֹ" .וּ ְמ ָב ֶא ֶרת ַה ְגּ ָמ ָרא )מגילה ידֶ (.שׁ ָה ְי ָתה ִמ ְתנ ְ
יע
ידה ִא ִמּי ֶשׁ ֵתּ ֵלד ֵבּן ֶשׁמּוֹ ִשׁ ַ
אוֹמ ֶרתֲ ,ע ִת ָ
אַהרֹן ,וְ ֶ
ֲאחוֹת ֲ
ַתּ ַת ַצּב ֲאחֹתוֹ
ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ .כיוָן ֶשׁ ִה ִטּילוּהוּ ַביְאוֹר" ,ו ֵ
יאוּתהּ.
ֵע ֶשׂה לוֹ"ַ ,מה ְיּ ֵהא ְבּסוֹף נְ ִב ָ
ֵמ ָרחֹק ְל ֵד ָעה ַמה יּ ָ

יג

ֳכי ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי ֲח ַצר
וּב ָכל יוֹם וָיוֹם ָמ ְרדּ ַ
ָכּתוּב )אסתר ב ,יא( " ְ
ֵע ֶשׂה ָבּהּ".
וּמה יּ ָ
ָשׁים ָל ַד ַעת ֶאת ְשׁלוֹם ֶא ְס ֵתּר ַ
ֵבּית ַהנּ ִ
יכ ְך ָהיָה
יע ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפ ָ
הוֹשׁ ַ
ידה ָלקוּם ְל ִ
וּ ְמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י ֶשׁ ֲע ִת ָ
ימ ְט ִריָּא
יוֹסף ְבּ ִג ַ
משׁה וְ ֵ
סוֹפהּ .וְ ֵכן ֶ
ְמ ַחזֵר ָל ַד ַעת ַמה ְיּ ֵהא ְבּ ָ
ֳכי אוֹ אָרוּר ָה ָמן.
ָבּרוּ ְך ָמ ְרדּ ַ

קמח

ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ָט ֲענוּ ַעל מֹ ֶשה ֶשׁהוּא ָגּ ַרם ֶאת ִה ְת ַגּ ְבּרוּת ַה ִשּׁ ְעבּוּד,

יְּהוּדים ָט ֲענוּ ַעל ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁהוּא ָגּ ַרם ֶאת ָצ ַרת ָה ָמןִ ,משּׁוּם
ַה ִ

יכם
ֵרא ה' ֲע ֵל ֶ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם י ֶ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )שמות ה ,כא( " ַויּ ְ

ִשׂ ָר ֵאל ִהיא
ֶסת י ְ
מּוּבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יבְ (:כּנ ֶ
ֶשׁ ִה ְת ָגּ ָרה בוַֹ ,כּ ָ

וּב ֵעינֵי
יחנוּ ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְ
אַשׁ ֶתּם ֶאת ֵר ֵ
וְ יִ ְשׁפֹּט ֲא ֶשׁר ִה ְב ְ

הוּדי,
יסאְ ,ראוּ ֶמה ָע ָשׂה ִלּי ְי ִ
וּל ַה ְך גִּ ָ
יסא ְ
אָמ ָרהְ ,ל ַה ְך גִּ ָ
ְד ָק ְ

ָדם ְל ָה ְרגֵנוּ".
ֲע ָב ָדיו ָל ֶתת ֶח ֶרב ְבּי ָ

ְהוּדי ְדּ ָלא ַק ְט ֵליהּ ָדּוִ ד
וּמה ִשּׁ ֵלּם ִלי י ְִמינִ יֶ .מה ָע ָשׂה ִלּי י ִ
ַ
ְל ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ֵרא ,וְ ַק ְט ֵליהּ
ֵראֶ ,שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָהיָה ִשׁ ְמ ִעי ֶבן גּ ָ
ָרם ֵליהּ
ֳכיִ ,דּ ְמ ַקנֵּי ֵביהּ ָה ָמן ,וְ ג ַ
ָדּוִ דָ ,לא ֲהוָה ִמ ְתי ִַלּיד ָמ ְרדּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל.
ַצ ֲע ָרא ְלי ְ

קמט

אָמר ַר ִבּי
אַבּאַ ,
אָמר ַר ִבּי ִחיָּא ַבר ָ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יטַ (:

ילּה.
וּמאי נִ יהוִּ ,מ ְק ָרא ְמגִ ָ
ַ

יהם ְכּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים" ְמ ַל ֵמּד
ַע ֵל ֶ
יוֹחנָןַ ,מאי ִדּ ְכ ִתיב" ,ו ֲ
ָ
דּוּקי
ֹשׁה ְב ִסי ַניִ ,דּ ְק ֵ
רוּך הוּא ְלמ ֶ
ֶשׁ ֶה ְראָה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ידים
סוֹפ ִרים ֲע ִת ִ
דּוּקי ְ
תוֹרה ,וְ ִד ְק ֵ
ָ
וּמה ֶשּׁ ְ
סוֹפ ִריםַ ,
ְל ַח ֵדּשׁ.
קנ

ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר
ישׁי ו ִ
ישׁי ִבּ ְהיֹת דּוֹ ֶמה ַל ָכּתוּב )אסתר ה ,א( " ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַה ָכּתוּב ְבּ ַמ ַתּן תּוֹ ָרה) ,שמות יט ,טז( " ַו ְי ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַמ ְלכוּת"

ַהבּ ֶֹקר".

]התקבל הרה"ג ר' אהרן לב הארי שליט"א[

הּסֹוד.
על ּד ֶרֶך ְ ַ
ַטבְ לָה ג'ַ ,
קנא

יוֹסף ְל ֶא ָחיו
ִה ְתגַּלּוּת ֵ

ֵנס פּוּ ִרים

יע
יוֹסף ְל ֶא ָחיו ָהיְ ָתה ְבּסוֹד ִה ְת ַגּלּוּת ַהיְ סוֹד ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ִה ְתגַּלּוּת ֵ

מוּ ָבא ִבּ' ְפ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים תסח( וְ ֶזה סוֹד "וְ זִ ְכ ָרם
אַבּאַ ,הנִּ ְק ָרא
ַר ָעם"ִ ,כּי אוֹתוֹ ַהיְסוֹד ֶשׁל ָ
לֹא יָסוּף ִמזּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ָתּ ִמיד,
ַר ָעם ֶשׁל י ְ
זִ ְכ ָרם ,לֹא יָסוּף וְ לֹא י ְִפסֹק ִמזּ ְ
ֵכר ַקיָּם,
וּרים ָה ֵא ֶלּהִ ,י ְהיֶה אוֹתוֹ ַהזּ ֶ
ְמי ַהפּ ִ
ִכּי ְבּ ָכל י ֵ
אָרה.
ַלּה אוֹתוֹ ֶה ָ
וְ נִ ְתגּ ֶ

ירת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י
ַל ַמּ ְלכוּתִ ,כּי יוֹ ֵסף ְמ ַס ֵמּל ֶאת ְס ִפ ַ
)בראשית מה ,ד( ֶשׁיּוֹ ֵסף ֶה ְראָה ָלאַ ִחים ֶאת ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד ֶשׁלּוֹ
ִבּזְ ַמן ַה ִה ְת ַגּלּוּת.
קנב

ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ָלאַ ִחים ָהיְ ָתה ִבּזְ ַמן ָק ֶשׁה ֶשׁל ָר ָעב וּ ַמ ָצּב ֶשׁל

אוֹר ַהיְ סוֹד ְבּפוּ ִרים ָח ַדר ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִבּזְ ַמן ָק ֶשׁה וְ ֵה ִביא יְ שׁוּ ָעה

אַרנוּ
ֻשּׁה ְבּסוֹד ִחבּוּר שׁוֹר ַו ֲחמוֹר ִכּ ְד ֵב ְ
ֲא ִחי ַזת ַה ְקּ ִל ָפּה ַבּ ְקּד ָ

יוֹסף
ֹאמר ֲאנִ י ֵ
ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )בראשית מה ,ד( "וַיִּ גָּשׁוּ ַויּ ֶ
יוֹסף ְל ֶא ָחיו ִהיא
פּוּרי"םְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ִה ְתגַּלּוּת ֶשׁל ֵ
יכם" ס"ת ִ
ֲא ִח ֶ
פּוּך
וֹסף" ְבּ ִה ְ
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב " ֲאנִ י י ֵ
פּוּרים .וְ ֵכן ַי ִי"ן ְמר ָ
ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחינַת ִ

יע
ילה' ,וְ ָהאוֹר ֶשׁל יוֹ ֵסף ָח ַדר ֶאת ַהכֹּל ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ִמ ָ
ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ָלאַ ִחים.

אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ' ֲח ַתם סוֹ ֵפר' )'דרושים ואגדות' קלח( ֶשׁ ַיּ ֲעקֹב
ִ
ֻכּה וּפוּ ִרים ַרק ֶאת יוֹ ֵסף וְ לֹא ֶאת ְשׁאַר
ִל ֵמּד ֶאת ִמ ְצווֹת ֲחנ ָ
ָהאַ ִחים ,וְ ַעל ֶזה ָהיְ ָתה ִק ְנאָ ָתם.

קנג

ָתן ֶבּן
מוּבא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנ ָ
ַחד ַכּ ָ
יוֹסף ָהיָה ָכּלוּל ֵמ ָר ֵחל וְ ֵלאָה י ַ
ֵ
יוֹסף,
ַחד ְבּ ִדינָה וְ ֵ
יאל )בראשית ל ,כא( ֶשׁ ָר ֵחל וְ ֵלאָה ִה ְת ַע ְבּרוּ י ַ
עוּזִ ֵ
יוֹסף ֵא ֶצל ֵלאָה ,וְ ִה ְת ַח ְלּפוּ
וּב ְת ִח ָלּה ָהיְ ָתה ִדּינָה ֵא ֶצל ָר ֵחל וְ ֵ
ִ
יְתה ַבּת ֶשׁל ִדּינָה ַבּת ֵלאָהִ .כּי
אָסנַת ָה ָ
ָה ֻע ָבּ ִרים ,וְ ֵכן ִא ְשׁתּוֹ ְ
יוֹ ֵסף הוּא ְבּ ִחי ַנת יְ סוֹד ֶשׁ ְמּ ַח ֵבּר ֵבּין ֵלאָה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ִא ָמּא,
ְל ָר ֵחל ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ַמ ְלכוּת.

יד

ימ ְט ִריָּא ָר ֵחל
ֳכי ְבּ ִג ַ
ָמ ְרדּ ַ

ֵלאָה] .התקבל מהרה"ג ר' אליהו נחמני

ֳכי ָהיָה ִמ ַצּד
מוּבא ַבּ' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת' )פורים תרמ"ח( ֶשׁ ָמּ ְרדּ ַ
שליט"א[ .וְ ֵכן ָ
הוּדה
וּמ ַצּד ִאמּוֹ ִמ ֵשּׁ ֶבט יְ ָ
ְמינִ י"ִ ,
אָביו ִמ ֵשּׁ ֶבט ִבּ ְני ִָמיןִ " ,אישׁ י ִ
ִ
ָמין ֶשׁ ָבּא
אַחד ְבּתוֹכוֹ גַּם ֶאת ִבּ ְני ִ
יוֹצא ֶשׁהוּא ְמ ֵ
הוּדי"ֵ ,
" ִאישׁ ְי ִ
יְהוּדה ֶשׁ ָבּא ִמ ֵלּאָה .וְ ֵכן ָמ ְר ֳדּ ַכי ָה ָיה ִמ ָגּלוּת יְ ָכ ְניָה
ָ
ֵמ ָר ֵחל ,וְ גַם ֶאת
ֶשׁ ָגּ ְל ָתה ְבּ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹןֶ ,שׁ ָה ָיה ְבּסוֹד ִא ָמּא ִבּ ְב ִחי ַנת
ֵלאָה ,וְ ָח ַזר ִעם ֶעזְ ָרא ִל ְבנוֹת ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁ ִניֶ ,שׁ ָה ָיה
ִבּ ְב ִחי ַנת ַמ ְלכוּת ֶשׁ ִהיא ָר ֵחלִ .כּי ָמ ְר ֳדּ ַכי הוּא ְבּ ִחי ַנת ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד
ְדּאַ ָבּא ֶשׁ ְמּ ַח ֵבּר ֵבּין ֵלאָה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ִא ָמּאְ ,ל ָר ֵחל ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת
ַמ ְלכוּת.

קנד

ירת ַהיְ סוֹד נוֹ ָטה
שׂר ָשׁ ִנים ְכּ ִמ ְנ ַין ָי ִמיןִ .כּי ְס ִפ ַ
יוֹ ֵסף ַחי ֵמאָה וְ ֶע ֶ

ָמ ְר ֳדּ ַכי ִנ ְק ָרא ִאישׁ יְ ִמינִ יִ ,כּי הוּא ָבּא ִמ ִבּנְ ָי ִמין ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִחי ַנת

ְל ָי ִמין.

ָי ִמין.

פּוֹעל ֶדּ ֶר ְך
גּוֹרל ֵ
קנה מוּ ָבא ִבּ' ְפ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים ע' תעב( ֶשׁ ָ
ְס ִפ ַ
ירת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ַבּ ִמּ ָלּה ַפּ ִייס ֵישׁ ג' אוֹ ִתיּוֹת ֶשׁל יוֹ ֵסף .וְ ֵכן

ימ ְט ִריָּא יוֹ ֵס"ף ְבּ ִמלּוּי ָהאוֹ ִתיּוֹת יוֹ"ד ָו"ו ָס ֶמ" ְך ֵפּ"ה.
גּוֹרל ְבּ ִג ַ
ָ
ימ ְט ִריָּא ֲע ָמ ֵלקִ .כּי הוּא ַה ְכּ ִלי ְל ַנ ֵצּ ַח ֶאת ֲע ָמ ֵלק.
גּוֹרל ְבּ ִג ַ
יד ְך ָ
וּ ֵמ ִא ָ

ֵנס פּוּ ִרים ִנ ְק ָרא פּוּר ַעל ֵשם ַהגּוֹ ָרל ֶשׁ ָה ָמן ָע ָשׂה .וְ זֶה ָה ִע ְניָן
אָכן
פוּרנוֱּ .היוֹת ֶשׁ ִה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁפּוּר ָה ָמן הוּא ֵ
ֶה ַפּ ְך ְל ֵ
ֶשׁפּוּר ָה ָמן נ ְ
גוֹרל הוּא ַה ְכּ ִלי ְל ַנ ֵצּ ַח ֶאת ָה ָמן ַו ֲע ָמ ֵלק.
פּוּרנוְּ ,דּ ָ
ֵ

יְּהוֹשׁ ַעֶ ,נ ֶכד
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )בשלח סו .עם פירוש ה'מתוק מדבש'( ֶשׁ ֻ
יוֹ ֵסףֶ ,שׁ ָה ָיה ִגּ ְלגּוּל יוֹ ֵסףָ ,ע ָשׂה גּוֹ ָרלוֹת ְכּ ֶשׁ ִנּ ְל ַחם ַבּ ֲע ָמ ֵלק ָל ַד ַעת
ִמי ֲע ָמ ֵל ִקי וּ ִמי ְכּ ַנ ֲע ִניְ ,כּ ֵדי ַל ֲהרֹג ַרק ֶאת ָה ֲע ָמ ֵל ִקים ,וְ ָל ֵכן ָכּתוּב
הוֹשׁ ַע ֶאת ֲע ָמ ֵלק" ְדּ ַח ְל ִשׁין ֵפּרוּשׁוֹ
ַחלשׁ ְי ֻ
)שמות יז ,יג( " ַויּ ֲ
גּוֹ ָרל.
קנו

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה )מנחות עאִ (.מ ְצוַת ָהע ֶֹמר ָלבוֹא ִמן ַה ָקּ ָמה.

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזַ " (.ו ִיּ ַקּח ָה ָמן ֶאת ַה ְלּבוּשׁ וְ ֶאת
וּמ ְחוֵי ְלהוּ
ָת ִבי ַר ָבּנָן ַק ֵמּיהּ ַ
אַשׁ ְכּ ֵחיהּ ְדּי ְ
ַהסּוּס"ֲ ,אזַל ְ
קוּמ ֵצי ִק ְמ ָחא
יצהֲ .א ַמר ְלהוּ ֲא ָתא ְמ ֵלי ְ
ִה ְלכוֹת ְק ִמ ָ
ידי .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ
אַל ֵפי ַכּ ְכּ ֵרי ַכ ְס ָפּא ִדּ ִ
ידכוּ ,וְ ָד ֵחי ֲע ָשׂ ָרה ְ
ִדּ ְ

נִ ָצּ ָבה" ,וְ ַל ְי ָלה הוּא זְ ַמן ַה ִזּוּוּג .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י' ש' צוּר

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ויק"ר כח ,ו( ֶשׁ ִבּזְ כוּת ִמ ְצוַת ָהע ֶֹמר ִנ ְצּחוּ ֶאת ָה ָמן .וְ ָה ָמן
ִנ ְת ָלה ַעל ָה ֵעץ ְבּיוֹם ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר.

וְ כוּ'ִ .מ ְצוָתוֹ ִל ְקצוֹר ַבּ ָלּי ָ
ְלה .וְ ָק ָמה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַהיְ סוֹד,
ֻמּ ִתי וְ גַם
ֶשׁ ָכּתוּב ֵא ֶצל יוֹ ֵסף) .בראשית לז ,ז( "וְ ִהנֵּה ָק ָמה ֲאל ָ
ימ ְט ִריָּא ְכּתוֹ ֶנת ַפּ ִסּים.
ירת ָהעֹ ֶמר ְבּ ִג ַ
שליט"א ֶשׁ ְס ִפ ַ

עוֹד ַעל ֶדּ ֶר ְך ַהסּוֹד
נִ ְר ֶאה

יע
ָב ַ
יוֹסף ִצוָּה ָל ִשׂים ֶאת ַהגּ ִ
יִהיֶה ִבּ ְרשׁוּתוֹ וְ ַת ַחת ָחסוּתוֹ ,וְ ֵ
ָמין ְ
ָמיןָ ,היְ ָתה ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ָר ָצה ֶשׁ ִבּ ְני ִ
יהוּדה ַעל ִבּ ְני ִ
יוֹסף וִ ָ
ְדּ ָל ֵכן ִמ ְל ֶח ֶמת ֵ

ימ ְט ִריָּא
ילה ֶשׁהוּא גִּ ַ
ימ ְט ִריָּא ִמ ָ
יע גִּ ַ
ָב ַ
מוּבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )מקץ קי( גּ ִ
ָמין ,וְ ֶשׁזֹּאת ִתּ ְהיֶה ַה ִסּ ָבּה ְל ַק ְחתּוֹ ְל ֶע ֶבדְ .דּ ָ
אַמ ַתּ ַחת ִבּ ְני ִ
ְבּ ְ
יוֹסף ְמ ַס ֵמּל ַכּד גָּדוֹל ִבּ ְב ִחינַת יְסוֹדֶ ,שׁמּוֹ ֵזג ַל ַמּ ְלכוּתֶ ,שׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת "כּוֹס" ָק ָטן,
יע" ֶשׁל ֵ
ָב ַ
מוּבא ְבּ ֵשׁם ַה' ֶצּ ַמח ֶצ ֶדק' ֶשׁ" ַהגּ ִ
ַהיְסוֹד .וְ ֵכן ָ
ָמין ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹדָ ,ל ֵכן ִצוָּה
ַע ֵשׂית ֶדּ ֶר ְך ִבּ ְני ִ
יעְ ,ל ָדוִ ד ַהכּוֹס ,נ ֲ
ָב ַ
יוֹסף ַהגּ ִ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ֵא ֶצל ָדּוִ ד "כּוֹס יְשׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא וְ גוֹ'" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ֵ
יך ִל ְהיוֹת ָה ֶע ֶבד ֶשׁלּוְֹ ,כּמוֹ
יעָ ,ל ֵכן הוּא ָצ ִר ְ
ָב ַ
ָמין ְמ ַק ֵבּל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהגּ ִ
ָמיןְ .ל ַס ֵמּל ֶשׁ ֱהיוֹת ֶשׁ ִבּ ְני ִ
אַמ ַתּ ַחת ִבּ ְני ִ
יע ְבּ ְ
ָב ַ
יוֹסף ָל ִשׂים ֶאת ַהגּ ִ
ֵ
ָמין ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ֲע ָט ָרה
אַחים ֵה ִביאוּ ֶאת ִבּ ְני ִ
אַחר ֶשׁ ָה ִ
יע ְבּיָדוֹ הוּא ִי ְהיֶה ִלּי ָע ֶבד" .וּ ְל ַ
ָב ַ
ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מד ,יז( " ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִנ ְמ ָצא ַהגּ ִ
ַלּה ַהסּוֹד ֶשׁ ַבּיְ סוֹד
ָצא סוֹד וְ ִה ְתגּ ָ
ִשׁתּוּ ַו ִיּ ְשׁ ְכּרוּ ִעמּוֹ"ִ ,נ ְכנַס יַיִן י ָ
יוֹסףְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )שם מג ,לד( " ַויּ ְ
פּוּרים ,וְ זָכוּ ִל ְשׁתּוֹת יַיִ ן ִעם ֵ
ֶשׁ ַבּיְ סוֹדְ ,בּסוֹד ִ
פּוּריםִ .דּ ְכ ֵשׁם ֶשׁאוֹר ַהיְ סוֹד ְבּפוּ ִרים ָח ַדר ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ִבּזְ ַמן ָק ֶשׁה וְ ֵה ִביא יְ שׁוּ ָעה ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,כּ ְך
ֶדּ ֶר ְך ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחי ַנת ִ
ֻשּׁה.
ִה ְת ַגּלּוּת יוֹ ֵסף ָלאַ ִחים ָהיְ ָתה ִבּזְ ַמן ָק ֶשׁה ֶשׁל ָר ָעב וּ ַמ ָצּב ֶשׁל ֲא ִחי ַזת ַה ְקּ ִל ָפּה ַבּ ְקּד ָ

מוּבא
ָ

ימ ְט ִריָּא ַי ִין.
ֻלּם ָח ֵמשׁ יָדוֹת"ְ ,דּ ָח ֵמשׁ ְפּ ָע ִמים יָד ְבּ ִג ַ
ָמן ִמ ַמּ ְשׂאֹת כּ ָ
ַתּ ֶרב ַמ ְשׂאַת ִבּנְ י ִ
ָשׁ ֶמשׁ' )פ' מקץ( ֶשׁ ָלּ ֵכן ָכּתוּב "ו ֵ
ְבּ ֵס ֶפר ' ָמאוֹר ו ֶ

ֻלּם ָח ֵמשׁ
ָמן ִמ ַמּ ְשׂאֹת כּ ָ
ַתּ ֶרב ַמ ְשׂאַת ִבּנְ י ִ
ִוּב ְני ִָמין ֶשׁהוּא ַהיְ סוֹדִ ,מ ְת ַק ֵשּׁר ִעם ַהיַּיִ ןַ ,עֵיּן ָשׁם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר ָח ָדשׁ )חוקת סג" (.ו ֵ
יּוֹסף ִה ְכנִ יסוֹ
ָמין ֶשׁ ֵ
ָמין ,וְ ַעל ֵכּן ָכּתוּב " ֱה ִביאַנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲח ָד ָריו" זֶה ִבּנְ י ִ
יָדוֹת" ָכּל ֲח ִמ ָשּׁה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָבּ ִאים ִמ ָכּל ַל ַכּ ָלּה ִק ֵבּל ִבּנְ י ִ
ִשׁתּוּ ַויּ ְ
ירה ד ֶֹדי ָך ִמ ַיּ ִין" ִדּ ְכ ִתיב " ַויּ ְ
ָמין" ,נַזְ ִכּ ָ
ֻלּם נִ ְכנְ סוּ ִבּגְ ַלל ִבּנְ י ִ
ילה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבּ ְך " ְדּכ ָ
ְל ַח ְדרוֹ" ,נָגִ ָ
רוֹאים ֶשׁ ַהזּ ַֹהר
ִשׁ ְכּרוּ ִעמּוֹ"ִ .
ָסים ָכּל
ָמין ִנ ְכנ ִ
יוֹסףְ ,דּ ִבזְ כוּת ִבּ ְני ִ
ָמין ִק ֵבּל ְלזִ וּוּג יְ סוֹד ַל ַמּ ְלכוּתָ ,כּל ַל ַכּ ָלּה ,וְ ִל ְשׁ ִתיַּת ַהיַּיִ ן ֶשׁל ַה ְשּׁ ָב ִטים ֵא ֶצל ֵ
ְמ ַק ֵשּׁר ֵבּין ֶה ָח ֵמשׁ יָדוֹת ֶשׁ ִבּ ְני ִ
אַחים וּמוֹזֵג ֶאת ַהיַּיִ ן ֶשׁל
יוֹסף ָל ִ
ָמין הוּא ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ִבּ ְב ִחינַת יַיִ ן ֶשׁ ְמּ ַזוֵּג ֵבּין ֵ
יּוֹסף וְ ִל ְשׁתּוֹת ִעמּוֹ יַיִןְ ,דּ ִב ְני ִ
ַה ְשּׁ ָב ִטים ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ִמ ֵ
אַך ַה ְבּ ִרית' ַל' ֶבּן
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ְל ְ
יוֹסף ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ָ
רוֹאים ֵמ ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ַה ָכּתוּב " ֱה ִביאַנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲח ָד ָריו" ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ֵ
אַחים .וְ ֵכן ִ
יוֹסף ָל ִ
ֵ
יוֹסף ַהיְ סוֹד.
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ַח ְד ֵרי וָא"ו ֵהם ֲח ָד ָריו ֶשׁל ֵ
נוֹט ִריקוֹן ַח ְד ֵרי וָא"ו ְ
ִאישׁ ַחי' )פ' וילך( ֶשׁ ַה ִמּ ָלּה " ֲח ָד ָריו" ִהיא ָ

נִ ְר ֶאה

וּמ ַח ֵבּר ֵבּין
יע ַלכּוֹסְ ,
ָב ַ
ָמין הוּא ִבּ ְב ִחינַת ַהיַּיִ ן ַה ִנּ ְמזָג ֵמ ַהגּ ִ
ָמיןְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִבּ ְני ִ
אַמ ַתּ ַחת ִבּ ְני ִ
יע ַהיַּיִן ֶשׁלּוֹ ְבּ ְ
יּוֹסף ָשׂם ֶאת ְגּ ִב ַ
ְדּזֶה ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ֵ

ָמין
ַע ֶשׂה ֶדּ ֶר ְך ַהיַּיִ ן ֶשׁל ִבּ ְני ִָמין .וְ ֵכן ִבּנְ י ִ
יע ַלכּוֹס נ ֲ
ָב ַ
יע ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹד ַלכּוֹס ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַהיְ סוֹד ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּתְ .דּ ִחבּוּר ַהגּ ִ
ַה ָגּ ִב ַ

טו

ָמין ְמ ַח ֵבּר ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִחי ַנת יַיִ ן ֶאת
ימ ְט ִריָּא ַי ִין ֲה ָו ָי"ה ֲאדֹ ָנ"יְ ,דּ ִב ְני ִ
ָמין ְבּ ִג ַ
ָמין .וְ ֵכן ִבּנְ י ִ
אוֹתיּוֹת ַי ִין ִנ ְמ ָצאוֹת ַבּ ֵשּׁם ִבּנְ י ִ
ימ ְט ִריָּא כּוֹס ַה ַיּ ִין .וְ ֵכן ָה ִ
ְבּ ִג ַ
אָמר
ָמן ַ
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן ַבּ ָכּתוּב )דברים לג ,יב( " ְל ִב ְני ִ
אָחי ִבנְ ָי ִמין" ְבּ ִדלּוּג ג' ִ
אָמר )שם מה ,יב( " ִ
יּוֹסף ַ
ְשׁמוֹת ֲה ָו ָי"ה ֲאדֹ ָנ"י .וְ ֵכן ַי ִי"ן נִ ְר ָמז ַבּ ָכּתוּב ֶשׁ ֵ
אוֹתיּוֹת.
פוּך ֶשׁל ד' ִ
ְי ִדיד הוי"ה" ְבּ ִדלּוּג ָה ְ

יאָתהּ ְל ַט ַעם ִפּ ְרסוּם ַהנֵּס,
טוּתהּ ְבּ ֵעת ְק ִר ָ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים ח"ב ע' של( וְ זֶה סוֹד ְק ִריאַת ַה ְמּגִ ָלּה וְ גַם ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָ
ָ
ַלּית וְ ְ
אַבּא ַה ִמּ ְתגּ ֵ
אָרת ֲע ֶט ֶרת ַמ ְלכוּת ְדּ ָ
וְ הוּא ִענְ יַן ֶה ַ
ַלּוֹתהּ
יוֹצאָה ַלחוּץ ,וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא ְמגִ ָלּה ְלשׁוֹן גִּ לּוּי ,וְ ָצ ִרי ְך ְלג ָ
ֻכּה ְבּ ַ
יּוֹצאָה ִמחוּץ ַליְסוֹד ַכּ ִנּזְ ָכּר ,וְ גַם ִהיא ֲאר ָ
אָרה ַה ְ
וּל ַפ ְר ְס ָמהּ וְ כוּ' וְ ַה ְמּגִ ָלּה ִהיא ַה ֶה ָ
ְ
צוּרת ו' .רוֹ ִאים ֵמ ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת
ַה ְמּ ִג ָלּה ִבּזְ ַמן ְק ִריאָ ָתהּ ְכּ ִא ֶגּ ֶרת ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת ָהאוֹר ֶשׁל ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד אַ ָבּא ,וְ ֵכן ִא ֶגּ ֶרת ִהיא אוֹ ִתיּוֹת ֶא ְתרֹג ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד,
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם'
משׁה ַר ֵבּנוּ ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁוֹ ֵמ ֶהאָ ַרת ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד אַ ָבּא ,וְ ֵכן ֵבּ ְ
ימ ְט ִריָּא ֶ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל לוּ ָלב' .וְ ֵכן ִא ֶגּ ֶרת ְבּ ִג ַ
ִכּ ְד ֵב ְ
ַלּה ֶדּ ֶר ְך ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ִהיא
פּוּרים ַה ִמּ ְתגּ ָ
אָרת ִ
רוֹאים ֶשׁ ֶה ַ
ֶשׁ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ִהיא ִבּ ְב ִחינַת סוֹד ְדּ ָמקוֹם ֶזה ְמ ַג ֶלּה ֶאת ַהסּוֹד ֶשׁ ַבּיְ סוֹד .וְ גַם ָכּאן ִ
מוֹל ְד ָתּהּ.
שׁוּעת פּוּ ִרים ְכּ ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ִגּ ְלּ ָתה ֶאת ַע ָמּהּ וְ ֶאת ַ
ַלּה ֶדּ ֶר ְך ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ִ
רוֹאים ִע ְניָן ֶשׁל ִגּלּוּי סוֹד ִבּזְ ַמן יְ ַ
ִבּ ְב ִחינַת ִגּלּוּי ַה ֶה ְס ֵתּר ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֶ
יהם ִמ ַבּחוּץ
הוּדים"ָ ,היוּ ֲחתוּ ִמים ,וְ ָכתוּב ֲע ֵל ֶ
אַבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּ ִ
וּל ֵ
וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ ַמּ ְל ִבּי"ם )אסתר ג ,יד( ֶשׁ ָה ִא ְגּרוֹת ֶשׁ ָה ָמן ָשׁ ַלח " ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג ְ
ֶשׁאָסוּר ִל ְפתֹּ ַח ַעד י"ג ַבּ ֲא ָדר .וְ יוֹ ֵצא ֶשׁ ַגּם ְגּ ֵז ַרת ָה ָמן ָהיְ ָתה סוֹד.
רוֹאים ֵמ ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ַה ְמּ ִג ָלּה ִהיא ְבּ ִחינַת ָהאוֹת ו' ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ַמ ְת ִח ָ
וְ ֵכן ִ
ילה וּ ִמ ְס ַתֶּיּ ֶמת ָבּאוֹת ו'ַ " ,ו ְי ִהי" ,וְ " ַז ְרעוֹ".
ַחלְ :ס ֻע ַדּת פּוּ ִרים
ימ ְט ִר ָיּא נ ַ
ילהֶ ,שׁ ִהיא ְבּ ִג ַ
פּוּרים ִנ ְר ָמזוֹת ְבּאוֹ ִתיּוֹת ְמ ִג ָ
ַחל ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ָכּל ִמ ְצווֹת ַה ִ
ימ ְט ִריָּה נ ַ
וְ ֵכן ְמגִ ָלּה ְבּ ִג ַ

מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ֱאמוּנַת ִע ֶתּ ָיך' )תש"ס ע' קפא( ֶשׁ ַעל ִמ ְק ָרא ְמגִ ָלּה
יל ָגה .וְ ֵכן ָ
ילה .וּ ַמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹ ִניםִ ,מ ְ
ימהִ .מ ְשׁלוֹ ַח ָמנוֹתְ ,גּ ִמ ָ
ִהיא ְל ִג ָ
ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ָח ָתן וְ ַכ ָלּה.

וְ ֵכן

מוּ ָבא ְבּפרע"ח ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פורים תסח(

אַבּאַ ,הנִּ ְק ָרא זִ ְכ ָרם ,לֹא
ַר ָעם"ִ ,כּי אוֹתוֹ ַהיְסוֹד ֶשׁל ָ
וְ ֶזה סוֹד "וְ זִ ְכ ָרם לֹא יָסוּף ִמזּ ְ

פּוּרים ָה ֵא ֶלּה ,י ְִהיֶה אוֹתוֹ ַהזּ ֶ
ְמי ַה ִ
ִשׂ ָר ֵאל ָתּ ִמידִ ,כּי ְבּ ָכל י ֵ
ַר ָעם ֶשׁל י ְ
יָסוּף וְ לֹא י ְִפסֹק ִמזּ ְ
אָרה.
ַלּה אוֹתוֹ ֶה ָ
ֵכר ַקיָּם ,וְ נִ ְתגּ ֶ
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ֶל ֶד ְר ַמן שליט"א ֶשׁ ַה ָפּסוּק ָהאָרֹ ְך ְבּיוֹ ֵתר ַבּתנ"ך הוּא ְבּ ֶהאָ ַרת ָמ ְר ֳדּ ַכי )אסתר ח ,ט( " ַו ִיּ ָקּ ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ָבּ ֵעת
הוּדים וְ ֶאל ָה ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים
ֳכי ֶאל ַה ְיּ ִ
לוֹשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים בּוֹ ַויּ ִָכּ ֵתב ְכּ ָכל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָמ ְרדּ ַ
ישׁי הוּא ח ֶֹדשׁ ִסיוָן ִבּ ְשׁ ָ
ַה ִהיא ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ָעם ִכּ ְלשֹׁנוֹ וְ ֶאל
וּמ ִדינָה ִכּ ְכ ָת ָבהּ וְ ַעם ו ָ
וּמאָה ְמ ִדינָה ְמ ִדינָה ְ
וְ ַה ַפּחוֹת וְ ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת ֲא ֶשׁר ֵמהֹדּוּ וְ ַעד כּוּשׁ ֶשׁ ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵ
ַה ְיּ ִ
הוּדים ִכּ ְכ ָת ָבם וְ ִכ ְלשׁוֹנָם"ִ .דּיסוֹד אַ ָבּא הוּא אָרֹ ְךַ ,כּ ָיּדוּ ַע ְבּ ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִרי ַז"ל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁאַ ֲח ֵרי אוֹ ִתיּוֹת
ָמ ְר ֳדּ ַכ"י ָבּאוֹת אוֹ ִתיּוֹת ָכּ"ל ָשׁ ָנ"הְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֶהאָ ַרת ָמ ְר ֳדּ ַכי ֶשׁ ִהיא ֶהאָ ַרת ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד ְדּאַ ָבּא ,חוֹ ֶז ֶרת ָכּל ָשׁ ָנה .וְ ֵכן ִל ְפ ֵני אוֹ ִתיּוֹת ַה ָכּתוּב )אסתר

ידה ְדּ ַכר.
אוֹתיּוֹת ֵמ ִאיר ִמ ָ
ט ,כז( " ְבּ ָכל ָשׁ ָנה וְ ָשׁ ָנה" ָבּאוֹת ִ

שׁ ַה ָכּתוּב )אסתר ו ,יג(
יוֹסף' ֶ
הוֹרא ְדּ ֵ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְנ ָ
וְ ֵכן ָ

הוּדים
ֶרע ַה ְיּ ִ
" ִאם ִמזּ ַ

לּוֹת ִלנְ פֹּל ְל ָפנָיו לֹא ַ
ֳכי ֲא ֶשׁר ַה ִח ָ
ָמ ְרדּ ַ
ֶמת ְבּ ִמ ַלּת
וּמ ַסיּ ֶ
ילה ְבּ ִמ ַלּת " ַו ְי ִהי" ְ
תוּכל לוֹ"ְ .מ ַר ֵמּז ַעל ַה ֶזּ ַרע ֶשׁ ָבּא ֵמ ַהיְ סוֹד .וְ ֵכן ַה ְמּ ִג ָלּה ַמ ְת ִח ָ
ֳכי
יוּנ ְג ַרייז שליט"א ֶשׁ ָמ ְרדּ ַ
אוּרי ְ
מוּבא ֵמ ָה ַרב ִ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר 'סוֹד ַה ֵח ִצי' .וְ ֵכן ָ
פּוֹעל ָבּ ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ְכּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
ימ ְט ִריָּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי ַה ֵ
ַחד ְבּ ִג ַ
ַרעוֹ" י ַ
"ז ְ
ַה ְיּ ִ
ימ ְט ִריָּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמהרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁאוֹ ִתיּוֹת הת"ך ָבּאוֹת אַ ֲח ֵרי אוֹ ִתיּוֹת שד"י.
הוּדי ְבּ ִג ַ

ָמ ִצינוּ

ירת ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ָע ִני,
ֵיהם ֶשׁל ֲענִ ִיּים נְ שׂוּאוֹת ְבּ ִמ ְק ָרא ְמגִ ָלּהִ .נ ְר ֶאה ְדּיֵשׁ ָכּאן ֶר ֶמז ַעל ְס ִפ ַ
ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה דֵ (:עינ ֶ
ַלּה ַה ֶשּׁ ַפע ַהגָּדוֹל ֵמ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד.
ֶיה ְנשׂוּאוֹת ְל ִמ ְק ָרא ְמ ִג ָלּה ָבּהּ ִמ ְתגּ ֶ
ֶשׁ ֵעינ ָ

מוּבא
ָ

יך ִל ָכּנֵס ַבּ ְבּ ִרית וְ ָעשׂוּ לוֹ ַה ָטּ ַפת ַדּם ְבּ ִרית
נוֹלד ָמהוּלַ ,היּוֹם בּוֹ הוּא ָהיָה ָצ ִר ְ
ֶפן' )פורים ע' ערה( ֶשׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁמּ ֶשׁה ַ
ְבּ ֵס ֶפר 'א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
משׁה הוּא ִ
פוּריםִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן יוֹם ַה ְבּ ִרית ֶשׁל ֶ
ָחל ְבּ ִ
מוּבא ְבּ' ֵעץ ַחיִּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )שער א' ח"א ע' יז( ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ מ ֶשׁה הוּא
פּוּריםְ ,דּ ָ

פּוּרים הוּא יוֹם
משׁה ַכּ ְביָכוֹלָ ,ל ֵכן ִ
אַבּא זֶה ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ִגּלּוּי ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד ֶשׁל ֶ
אָרת ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד ָ
ַלּה ֶה ַ
פוּרים ִמ ְתגּ ָ
אַבּא וְ ֵכיוָן ֶשׁ ְבּ ִ
ִמיסוֹד ָ

משׁה
ימ ְט ִריָּא ֶ
משׁה .וְ ָל ֵכן ִא ֶגּ ֶרת ְבּ ִג ַ
אָרת ַה ְבּ ִרית ֶשׁל ֶ
ֶה ַ

ַר ֵבּנוְּ ,דּ ִא ֶגּ ֶרת ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ֶהאָ ַרת ֲע ֶט ֶרת יְ סוֹד אַ ָבּא ְבּפוּ ִרים ְכּ ִד ְל ֵעיל) ,בביאור זה

ֻרים" ס"ת ָתּ ִמי"ם ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ְשׁ ֵלמוּת ָה ֲע ָט ָרה
סייעני מו"ר הרה"ג ר' פישל אייזנבך זצוק"ל( .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )אסתר ט ,לא( " ְל ַק ֵיּם ֶאת יְ ֵמי ַהפּ ִ
ֹהר )לך לך צה.(:
מּוּבא ַבּזּ ַ
ילה ַכּ ָ
אַחר ַה ִמּ ָ
ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ְל ַ

טז

ַטבְ לָה ד'ִ ,סיּּום.
יוֹסף ְל ֶא ָחיו
ִה ְתגַּלּוּת ֵ

ֵנס פּוּ ִרים

יכם"ֵ .ה ִבינוּ ָהאַ ִחים ֶאת ָכּל
יוֹסף ֲא ִח ֶ
אנִ י ֵ
ְכּ ֶשׁיּוֹ ֵסף אָ ַמר " ֲ

אנִ י וְ ַע ִמּי" .וּ ָבאָה יְ שׁוּ ַעת פּוּ ִרים,
ְכּ ֶשׁאָ ְמ ָרה ֶא ְס ֵתּר ַל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ " ִכּי ִנ ְמ ַכּ ְרנוּ ֲ

ַה ְמּאוֹ ָרעוֹת וְ ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָפּ ְקדוּ אוֹ ָתם ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָ 22שׁ ָנה ֵמאָז

ֵה ִבינוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָכּל ַה ְמּאוֹ ָרעוֹת וְ ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָפּ ְקדוּ אוֹ ָתם ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָ 10שׁ ִנים

ירת יוֹ ֵסף.
ְמ ִכ ַ

ֵמאָז ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶשׁל ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ.

אמר ֶל ָע ִתיד ָלבֹא " ֲאנִ י
ְכּ ֶשׁהקב"ה יֹ ַ

שׁ ְך אַ ְל ֵפי ְשׁנוֹת ַה ָגּלוּת] .בביאור
הוי"ה" ָי ִבינוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ָכּל ַה ְמּאוֹ ָרעוֹת וְ ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָפּ ְקדוּ אוֹ ָתם ְבּ ֶמ ֶ

זה סייעני הרה"ג ר' לוי יצחק לדרמן שליט"א על פי דברי הגר"ח פרידלנדר זצ"ל בפירושו להקדמת 'דעת תבונות' לרמח"ל[ וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק
יע אַ ֲח ֵרי ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ִמ ֵקּץ ַויִּ ַגּשׁ ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ֵשׁם הוי"ה ,הוּא ַבּ ָפּסוּק ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַויְ ִחי ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל
ִגּ ְנזְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ַה ֵשּׁם הוי"ה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁמּוֹ ִפ ַ

יתי
ישׁוּע ְת ָך ִקוִּ ִ
ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה) ,בראשית מט ,יח( " ִל ָ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה יִ ָגּ ֶלה ְכּבוֹד הוי"ה ,וְ ָי ִבינוּ ֶאת ָכּל
הוי"ה"ְ .

ַה ֶה ְס ֵתּר ֶשׁ ָה ָיה קוֹ ֶדם .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם ֶפ ְל ְדּ ַמן שליט"א ֶשׁ ִבּזְ כוּת יוֹ ֵסף וּ ִבנְ ָי ִמין ָז ִכינוּ ְל ִמ ְשׁ ַכּן ִשׁילֹה ְבּ ֶח ְלקוֹ ֶשׁל יוֹ ֵסף ,וּ ְל ֵבית
שּׁנִ יַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּ ֶח ְלקוֹ ֶשׁל ִבּ ְנ ָי ִמין .וּ ִבזְ כוּת ָמ ְר ֳדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ָז ִכינוּ ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵ
ישׁי.
אמר " ֲאנִ י ה'" ִנזְ ֶכּה ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ַעל פּוּ ִרים .וּ ְכ ֶשׁה' יֹ ַ
וְ ָנ ִביא ַט ְב ָלה ֵמהרה"ג ר' ַמ ִתּ ְת ָיהוּ ְגּ ָל ֶז ְרסוֹן שליט"א ָבּהּ ָמ ָצא ְבּתוֹ ְך ַה ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל יוֹ ֵסף וְ ָהאַ ִחים ֶאת ַה ִמּ ִלּים:

יל"ה ָמ ְר ֳדּ ַכ"י.
ַתּ ֲענִ י"ת ֶא ְס ֵתּ"ר י"ג ַבּ ֲא ָד"ר פּוּ ִרי"ם ְמגִ ָ

נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
שיעור על מאמר זה ניתן להוריד בקישור:
https://docs.google.com/file/d/0B6A8ZwLoJ15IWjZMTEV2SjgxVlU/edit?usp=sharing
ניתן להשיג את סדרת הספרים 'סוד החשמל' ה' כרכים במחיר  80שקל לסט
בירושלים :משפחת פיש רחוב גבעת שאול  30קומה א' 026537343
בבני ברק :משפחת פיש רחוב קוטלר  21פינת הרב שך קומה א' 036188995
המעונינים לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני מאמר זה ,או את מאמר סוד הצניעות לאור הקבלה לנשואים בלבד ,ועוד מאמרים ,ישלחו בקשה למייל.

fish@neto.net.il
26@bezeqint.net
הושלמה בס"ד סדרת שעורי וידאו במאמר הגאולה בתשע''ב עד תשע"ה  26שיעורים ניתן לקבל ללא תשלום
יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש"ש על המסך ,ומסבירים את הכוונות של
כל מעגל השנה .ניתן לקבל ללא תשלום .פרטים בטל 026537343
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