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ז' אדר  -הילולת משה רעיא מהימנא
א
יעים ֶאת ָכל
ַה ּיוֹ ם זֶ ה ז' ֲא ָדרְּ ,בז' ֲא ָדר ַמכְּ נִ ִ
ַה ְּקלִ פוֹ ת ֶש ָבעוֹ לָ ם" ,וַ ִּ ּי ְהי ּו ַה ֵּּמ ִּתים
ֲא ֶׁשר ֵּה ִּמית ְּבמוֹ תוֹ ַר ִּּבים ֵּמ ֲא ֶׁשר ֵּה ִּמית
ְּב ַח ָּ ּייו" (ׁשֹופְ ִטים טז ,ל) ַה ַצ ִדיק ַא ֲח ֵרי ַה ְּפ ִט ָירה ֶשלוֹ ,
ַר ִבים ֵה ִמית ְּבמוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶשר ֵה ִמית ְּב ַח ָייו,
ַמ ְּס ִביר ר' נָ ָתןֶ ,ש ַה ַצ ִדיק ַא ֲח ֵרי ַה ְּפ ִט ָירה יָ כוֹ ל
לְּ ָה ִמית ולְּ כַ לוֹ ת יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶשר ְּבכָ ל ַה ַח ִיים ֶשלוֹ ,
ַעכְּ ָשיו ַא ֲח ֵרי ַה ְּפ ִט ָירה הוא יָ כוֹ ל לְּ ָה ִמית ִפי ֵאין
"ע ֶׁקב ֲא ֶׁשר ָּש ַמע ַא ְב ָּר ָּהם ְּבקֹלִּ י וַ ִּ ּי ְשמֹר
סוֹ ףֵּ ,
אׁשית כו,
ש ַמ ְר ִּּתי ִּמ ְצו ַֹתי ֻח ּקוֹ ַתי וְ תוֹ ר ָֹּתי" (בְ ֵר ִ
ִּמ ְ
ה)ֶ ,ש ַא ְּב ָר ָהם זָ כָ ה לִ ְּב ִחינָ ה ֶשל ָע ֵקב ,אוֹ ֵמר
"ש ַער ַה ְּפסו ִקים"ֶ 1ש ֶזה ָה ַע ֵק ַביִ ים ֶשל
ָה ֲא ִר"י ְּב ַ
יל ָאה.
ִא ָמא ִע ָ
ְּ ּבחוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ְּמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ַה ַמלְּ כות ַעל ָכל
ָהעוֹ לָ םְּ ,בחוֹ ֶדש ֲא ָדר ָמ ְּר ְּדכַ י ִק ֵבל
ֶאת ַה ַמלְּ כות ַעל ָכל ָהעוֹ לָ םָ ,כתוב ַב ָפסוק,
"ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ַכי יָּ ָּצא ִּמ ִּּל ְפנֵּ י ַה ֶּׁמלֶׁ ְך ִּּבלְ בוּש ַמלְ כוּת
(א ְס ֵתר ח ,טו)
ְּת ֵּכלֶׁ ת וָּ חוּר וַ ֲע ֶׁט ֶׁרת זָּ ָּהב ְ ּגדוֹ לָּ ה" ֶ
זֶ ה ָה ֲע ָט ָרה ֶשל ָא ָדם ַק ְּדמוֹ ןִ ,כי ְּבפו ִרים עוֹ לִ ים
לְּ ָא ָדם ַק ְּדמוֹ ןָ ,א ָדם ַק ְּדמוֹ ן ְּד ָא ָדם ַק ְּדמוֹ ן,
"ע ַמר נְ ֵּקא"ָ ,שם ָהיָ ה ַהשוֹ ֶרש ֶשל ַע ְּמ ָרם –
ֲ
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סּוקים תֹולְּ דֹות
ַׁש ַׁער ַׁה ְּפ ִ
ֹלקים,
ֵע ֶקב ֲא ֶשר ָׁש ַׁמע ַׁאבְּ ָׁר ָׁהם בְּ קֹלִ י וְּ גֹו'ִ :מלַׁ ת ֵע ֶק"בֵ ,הם ב' ֵשמֹות ֱא ִ
ֶש ֵהם בְּ גִ ַׁימ ְּט ִריָׁ א ֵע ֶקב .גַׁ ם ֵהם בְּ גִ ַׁימ ְּט ִריָׁ א ֲענָׁ בִ ים .וְּ ָׁה ִענְּ יָׁ ן הּואַׁ ,מה ֶשכָׁ ַׁתבְּ ִתי
בס"ה ָׁפ ָׁר ַׁשת ְּשמֹות ִד ְּת ֵרין ַׁעיְּ נִ יןִ ,אית בְּ הֹון ְּת ֵרין ְּד ָׁמעֹות ,וְּ ִאינּון ב' כֹחֹות
ֹלקים ַׁחיִ ים ,בִ לְּ שֹון
נֹודע ֶש ִא ָׁמא ִעילָׁ ָׁאה נִ ְּק ֵראת ֱא ִ
ַׁה ִדין .וְּ ִענְּ יָׁ נָׁ ם הּוא ,כִ י ִהנֵה ַׁ
ֹלקי"ם ֶשיֵ ש בָׁ ּהֶ ,ש ֵהם נֶ צַׁ ח וְּ הֹוד ֶשבָׁ ּה,
ַׁרבִ ים ,לִ ְּרמֹז ַׁעל ב' בְּ ִחינֹות ֱא ִ
ֹלקים צְּ בָׁ אֹות .וְּ נִ ְּק ָׁרא ַׁחי ,גַׁ ם ַׁעל ֵשם ַׁהיְּ סֹוד ֶשבֵ ינֵ ֶיהםֶ ,שנִ ְּק ָׁרא
ַׁהנִ ְּק ָׁר ִאים ֱא ִ
גּופא ,וְּ ֵהם בְּ ִחינַׁ ת ַׁה ִדין.
נֹודע .גַׁ ם ַׁדע ,כִ י ַׁהנֶ צַׁ ח וְּ ַׁההֹוד ְּד ִאינְּהּו לְּ בַׁ ר ִמ ָׁ
ַׁחי כַׁ ָׁ

ֲע ַמר נְּ ֵקאַ ,ע ְּמ ָרם ָהיָ ה ֵמ ַה ְּש ָערוֹ ת ֶשל ָא ָדם
ַק ְּדמוֹ ן" ,וָ ֶא ְר ֶאה וְ ִהנֵּ ה ַע ִּּתיק יוֹ ִּמין יְ ִּתב לְ בו ֵּּש ּה
אש ּה ַּכ ֲע ַמר נְ ֵּקא" ָּ(דנִיֵ אל ז,
ִּּכ ְתלַ ג ִּח ָּּור ו ְּש ַער ֵּר ֵּ
ט) ֲע ַמר נְּ ֵקא זֶ ה ַע ְּמ ָרם ,מ ֶֹשה נוֹ לַ ד ֵמ ַע ְּמ ָרםִ ,כי
ָכתוב "וַ ֵּ ּילֶׁ ְך ִּאיש ִּמ ֵּּבית לֵּ וִּ י וַ ִּ ּי ַּקח ֶׁאת ַּבת
"בת לֵ וִ י"
"איש" ל ֹא ָכתוב ִמיַ ,
לֵּ וִּ י" ְ(ׁשמֹות ב ,א) ִ
ל ֹא ָכתוב ִמיִ ,כי זֶ ה ַבת ַה ִלוְּ יָ ָתן (זֹהר ח"ב יא ע"ב),
ִכי ַפ ֲע ַמיִ ים לַ ִפי"ד זֶ ה ְּר ַמ"חַ ,פ ֲע ַמיִ ים ְּר ַמ"ח זֶ ה
לִ וְּ יָ ָת"ן.
ִּ ּכי ַעכְּ ָשיו ְּבז' ֲא ָדר זוֹ כִ ים לַ ִלוְּ יָ ָתןָ ,כתוב ַבזוֹ ַהר
(רע"ט ע"א) ְּבכִ י ֵת ֵצאַ " ,אנְ ְּת הוּא לִּ וְ יָּ ָּתן",
ַה ַצ ִדיק נִ ְּק ָרא ַה ִלוְּ יָ ָתןַ ,ה ַצ ִדיק הוא ַה ִלוְּ יָ ָתן
ֶשבוֹ לֵ ַע ֶאת ָכל ָהעוֹ לָ םָּּ ,כל ָּהעוֹ לָּ ם ּכוּלוֹ
עוֹ ֵּמד ַעל ְסנַ ּ ִּפיר ֶׁא ָּחד ֶׁשל ַהצַּ דִּּ יק ,אוֹ ת ַא ַחת
ֶשל ַה ַצ ִדיק ,אוֹ ת ַא ַחת ֶשל ְּת ִפילָ ה ְּבכַ ָוונָ הַ ,על
ָהאוֹ ת ַהזֹאת עוֹ ֵמד ָכל ָהעוֹ לָ ם ְּב ַבת ַא ַחת,
ימלֶ ְּך
ֶא ְּפ ָשר לְּ ַר ֵפא ֶאת ָכל ַה ַמ ֲחלוֹ תַ ,ר ִבי ֱאלִ ֶ
ִמלִ יזֶ 'ענְּ ְּסק ָהיָ ה לוֹ ַתלְּ ִמידֶ ,ש ָא ַמר ִמ ְּשנָ יוֹ ת
ישהוַ ,אז הוא ָא ַמר לוֹ ַמ ְּס ִפיק
לִ ְּרפו ַאת ִמ ֶ
ִמ ְּשנָ ה ַמ ְּס ִפיק אוֹ ת ,וְ ַת ְמ ִשיך ֶאת ַה ְס ָד ִרים ֶש ְלָך
ַמ ְּס ִפיק ֶש ַה ַצ ִדיק אוֹ ֵמר ִמילָ ה ַא ַחתֶ ,ש ַה ַצ ִדיק
נֹודע ,כִ י ֵאלּו ַׁהנֶ צַׁ ח הֹוד יְּ סֹוד ְּד ִא ָׁמאִ ,מ ְּתלַׁ בְּ ִשים תֹוְך זְּ ֵעיר ַׁאנְּ ִפין בְּ סֹוד
גַׁ ם ַׁ
מֹוחיןֵּ ,ומ ֶהם ְּנִמ ָׁשְך ַׁאל ְּש ֵתי ָׁה ֵעינַׁ יִ ם ִדזְּ ֵעיר ַׁאנְּ ִפין .וְּ זֶ ה סֹוד ַׁמה ֶשכָׁ ַׁתבְּ ִתי
ִ
בס"ה ,כִ י ַׁהנֶ צַׁ ח וְּ ַׁההֹוד נִ ְּק ָׁר ִאים ְּת ֵרין ַׁעיְּ נִ ין .וְּ ִהנֵה ֵאלּו ָׁה ֵעינַׁ יִ ם ֶשל זְּ ֵעיר
ַׁאנְּ ִפיןֵ ,הם נִ ְּק ָׁרא ֲענָׁ בִ יםֶ ,שבְּ תֹוכָׁ ם ַׁהיַׁ יִ ןֶ ,ש ֵהם ְּת ֵרין ִד ְּמ ִעין ִעלָׁ ִאין ,כֹחֹות
ַׁה ִדין ַׁה ְּנִמ ָׁשכִ ים ִמנֶ צַׁ ח וָׁ הֹוד ְּד ִא ָׁמא כַׁ נִ זְּ כָׁ ר .וְּ ְּנִמצָׁ א ,כִ י ַׁהנֶ צַׁ ח וְּ ַׁההֹוד ְּד ִא ָׁמא,
ֹלקים.
ֵהם ַׁהנִ ְּק ָׁר ִאים ָׁע ֵק"ב ,וְּ ֵהם ב' ֵשמֹות ֱא ִ
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יב ָבה ֶאת ָכל ַה ַי ַערַ ,3ר ִבי
ֵאש וְּ לִ י ַה ָטה וְּ ִס ְּ
יעזֶ ר וְּ ַר ִבי יְּ הוֹ ֻׁש ַע יָ ְּשבו וְּ לָ ְּמדו ַב ַמ ְּר ֵתף ֶשל
ֱאלִ ֶ
ַה ַביִ ת ְּשלוֹ ָשה יָ ִמים ָב ֲע ָרה ֵאשֵ ,ה ִביאו סו ֶפר-
ַטנְּ ק זֶ ה ל ֹא ִכ ָבה ֶאת ָה ֵאשַ ,צ ִד ִיקים יוֹ ְּש ִבים
יאל ָכל עוֹ ף ַהפוֹ ֵר ַח
ְּבתוֹ ְּך ָה ֵאש ,4יוֹ נָּ ָּתן ֶּׁבן ע ּו ִּּז ֵּ
ֵמ ָעלָ יו ִמ ַיד ָהיָ ה נִ ְּש ַרף (סּוכָּ ה כח ע"א).

אוֹ ֵמר ִמילָ ה ַא ַחת הוא יָ כוֹ ל לְּ ַר ֵפא ֶאת ָכל
ַהחוֹ לִ ים ָבעוֹ לָ םֵ ,אין חוֹ לֶ ה ֶש ַה ַצ ִדיק ל ֹא ְּמ ַר ֵפא
אוֹ תוֹ .
ָל ֵכן "וְ ַר ִּּבים ֵּמ ַע ֵּּמי ָּה ָּא ֶׁרץ ִּמ ְתיַ ֲה ִּדים"
יז) ִכי ָמ ְּר ְּדכַ י ִר ֵפא ֶאת ָכל ַהחוֹ לִ יםָ ,מ ְּר ְּדכַ י
זָ כָ ה לְּ ַר ֵפא ֶאת ָכל ַהחוֹ לִ ים ֶש ָבעוֹ לָ ם ,לְּ ַה ֲחיוֹ ת
ֶאת ָכל ַה ֵמ ִתיםִ ,כי ְּבפו ִרים זֶ ה זְּ ַמן ְּת ִח ַיית
ַה ֵמ ִתיםֶ ,ש ָאז ַר ָבה שוֹ ֵחט ֶאת ַר ִבי זֵ ָיראֶ ,2רגַ ע
ַא ֲח ֵרי ֶשהוא ָש ַחט ֶאת ַר ִבי זֵ ָירא הוא ֶה ֱחיָ ה
אוֹ תוֹ ִ ,כי ַר ִבי זֵ ָירא ָהיָ ה נִ כְּ נַ ס לְּ תוֹ ְּך ָה ֵאש ,ופֹה
רוֹ ִאים ֵא ְּ
יך ֶש ַר ָבה ָש ַחט אוֹ תוֹ לְּ גַ ְּמ ֵריִ ,כי ַפ ַעם
ָכל ֶא ָחד ָהיָ ה ְּבתוֹ ְּך ֵאשַ ,ר ִבי זֵ ָירא אוֹ ֵמר
ְּת ִה ִלים ְּבתוֹ ְּך ֵאשַ ,ר ִבי ֶאלְּ ָעזָ ר ֶבן ֲע ָר ְּך יָ ְּר ָדה
ֶ(א ְס ֵתר ח,

ישי וְּ ִש ִשי
חֹודש ְב ַה ֵּלל ְּביוֹ ם ֲח ִמ ִ
ָק ָראנ ּו ְברֹאש ֶ
ֶש" ַה ַ ּי ְרדֵּּ ן יִּ ּסֹב לְ ָּאחוֹ ר"ַ ,ה ַי ְּר ֵדן ָהלַ ךְּ
כולוֹ ֲאחוֹ ָרהַ ,ה ַי ְּר ֵדן ַרק ָהלַ ְּך ֲאחוֹ ָרה ,הוא
ָר ָאה ֶאת ָה ָארוֹ ן ֶשל יוֹ ֵסף" ,5וַ ִּ ּי ַּקח מ ֶֹׁשה ֶׁאת
ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵּסף ִּע ּמוֹ " ְ(ׁשמֹות יג ,יט)ִ ,כי מ ֶֹשה לָ ַקח
ִאתוֹ ֶאת ַע ְּצמוֹ ת יוֹ ֵסףֲ ,א ִפילו מ ֶֹשה ֶשהוא ָהיָ ה
ְּקדוֹ ש ֶעלְּ יוֹ ן ,הוא ָהיָ ה ַח ָייב לְּ ִה ְּת ַח ֵבר לְּ יוֹ ֵסף
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לראות במזמוטי חתן וכלה הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן
יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף
אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול מן
השמים עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם
אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית
4
תוספות חגיגה טו ע"א
אבויה אבי הוה מגדולי ירושלים וביום שבא למהולי (לאלישע בנו) קרא
לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד ולר"א ולר' יהושע במקום אחר
מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים אמרי עד דאלין עסקין בדידהו
נעסוק בדידן ישבו ונתעסקו בדברי תורה ירדה אש מן השמים והקיפה
אותן אמר לון אבויה אבא גברין מה באתם לשרוף ביתי אמרו לו ח"ו
אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים
והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני לא באש נתנו אמר הואיל וכך כחה
של תורה אם יתקיים הבן הזה לתורה אני מפרישו ולפי שלא היתה כונתו
לשמים לפיכך לא נתקיימו בו.
5
תנחומא נשא ל
מה שעשה יוסף פרע לו הקב"ה מה כתיב שם ויעזוב בגדו אצלה
(בראשית לט) אמר לו הקב"ה חייך כשיצאו בניך ממצרים עתיד הים
לראות ארונך ולברוח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינוס הירדן יסוב
לאחור ומה ראה ראה? ששמר יוסף על עשרת הדברות .שמעון איש
קטרון אומר עצמותיו של יוסף ראה ולא עוד אלא שהיתה ארונו מהלכת
לפני הארון ואומות העולם רואין אותו ואומרים מה טיבו של ארון זה
שהוא הולך לפני ארון של תורה וישראל אומרים זה ארון המת שהוא
מהלך לפני ארון התורה שקיים זה כל מה שכתוב בזה עד שלא נתנה
התורה ולפיכך זכה לילך עמו

מגילה ז ע"ב
רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה
לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה ,לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד
סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש
ניסא.
3
חגיגה יד ע"ב
תנו רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך
בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד
במעשה מרכבה אמר לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא אם
כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד
שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף
וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר
אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין
אותנו ואני ארכב על החמור
מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן
השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו שירה מה שירה
אמרו הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים
הללויה נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן
בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם
אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין
נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים
אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך
וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים
בדרך אמרו אף אנו נדרוש במעשה מרכבה פתח רבי יהושע ודרש ואותו
היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן
והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין
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לַ ַצ ִדיקִ ,כי ָכל ֶא ָחד ָצ ִר ְּ
יך לְּ ִה ְּת ַח ֵבר לַ ַצ ִדיק.

אשיןֶ ,ש ֶזה סוֹ ד ַה ִשי"ןֶ ,ש ֶזה ַרק ַעל יְּ ֵדי
ָר ִ
לִ ימוד ַש"סְּ ,קצוֹ ת ַהח ֶֹשן ,לִ ימוד ְּב ִעיון –
יע לְּ סוֹ ד ַה ִשי"ןֶ ,ש ֶזה
ַה ֶר ֶב'ה אוֹ ֵמרֶ ,א ְּפ ָשר לְּ ַה ִג ַ
יבא ְּבגִ יל ֵמ ָאה ֶע ְּש ִריםַ ,א ֲח ֵרי
זָ כָ ה ַר ִבי ֲע ִק ָ
יבא זָ כָ ה ְּבגִ יל ֵמ ָאה ֶע ְּש ִריםַ ,אז ָכל
ֶש ַר ִבי ֲע ִק ָ
יָ כוֹ ל ֶא ָחד יָ כוֹ ל לִ זְּ כוֹ ת לְּ סוֹ ד ַה ִשי"ןֶ ,ש ֶזה ַהסוֹ ד
ְּבז' ֲא ָדר ֶש ָאז ִה ְּת ַג ָלה סוֹ ד ַה ִשי"ן ֶשל ַה ְּת ִפ ִלין,
ֶׁק ֶׁשר ְּת ִּפילִּ ין ֶׁה ְר ָּאה לְ ָּענָּ יו ,זֶ ה ַה ִשי"ן ֶשל
לֵ ָאהִ ,ה ְּת ַג ָלה ַה ִשי"ן ֶשל לֵ ָאה.

אר ַצייט ֶשל מ ֶֹשה – ז' ֲא ָדר ,וְּ כָ ל
עַ ְּכ ׁ ָשיו זֶ ה יָ ְּ
ֶא ָחד ִמ ְּת ַח ֵבר ִעם ַה ַצ ִדיקָ ,באנו לְּ כָ אן
לְּ ִה ְּת ַח ֵבר ִעם ַה ַצ ִדיק ,הוא נִ ְּש ַמת מ ֶֹשה ,לָ כֵ ן
כו ָלם נָ ְּסעו ָשלוֹ ש ָשעוֹ ת ְּב ִטלְּ טולִ ים נוֹ ָר ִא ִיים
ַהכֹל ְּכ ֵדי לְּ ִה ְּתיַ ֵחד ִעם ַה ְּנ ָש ָמה ֶשל מ ֶֹשה,
לְּ ִה ְּתיַ ֵחד ִעם ַה ְּנ ָש ָמה ַה ִנ ְּפלָ ָאה ַהזֹאת ֶש ָנ ְּתנָ ה
ֶאת ַהתוֹ ָרה.
אוֹ ֵמר יַ ד ַה ֶמלֶ ְּך ר' ֶאלְּ ָעזָ ר ֶסגַ ל ַה ֶנכֶ ד ֶשל
ַהנוֹ ָדע ִביהו ָדה ָה ַרב ֶשל ְּברוֹ ִדי,6
ֶש ֲא ִפילו ֶש ֵאלִ ָיהו ַה ָנ ִביא ָצם ַא ְּר ָב ִעים יוֹ ם ֲא ָבל
הוא ל ֹא יָ כוֹ ל לְּ ַשנוֹ ת שום ָתג וְּ שום אוֹ תִ ,מ ַמה
ֶשמֹ ֶשהֲ ,א ִפילו ַב ְּת ִפ ִלין יֵ ש ְּש ָע ָרה ֶש ִהיא
ְּגדוֹ לָ ה ִמ ָכל ַה ְּת ִפ ִלין" ,וְ ָּכל יְ ָּקר ָּר ֲא ָּתה ֵּעינוֹ "
יבאֶ ,7ש ַא ֲח ֵרי ֶש ָס ְּרקו ֶאת
ִ(איֹוב כח ,י) זֶ ה ַר ִבי ֲע ִק ָ
ְּב ָשרוֹ ְּב ַמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַב ְּרזֶ ל ִה ְּת ַג ָלה לוֹ ַהסוֹ ד
יבא זָ כָ ה לַ ִשי"ן ֶשל
ֶשל ְּת ִפילִ יןַ ,ר ִבי ֲע ִק ָ
ַה ְּת ִפ ִליןֶ ,ש ַאף ֶא ָחד ל ֹא זָ כָ ה לָ זֶ ה ,מ ֶֹשה זָ כָ ה
לַ יו"ד ,זָ כָ ה לַ ֶק ֶשרֲ ,א ָבל לַ ִשי"ן ,יֵ ש ְּשנֵ י ִשינִ י"ן
אשיםַ ,אז ִמי ֶשזוֹ כֶ ה
ֶשל ְּשל ָֹשה וְּ ַא ְּר ָב ָעה ָר ִ
אשיןַ ,גם ַא ְּר ָב ָעה
לִ ְּשנֵ י ַה ִשינִ י"ן ַגם ְּשל ָֹשה ָר ִ

ֵל ָאה ָהיְּ ָתה – "וְ ֵּעינֵּ י לֵּ ָּאה ַר ּכוֹ ת"
יז)ִ ,מ ִגיל ָשלוֹ ש ִהיא ְּכ ַבר בוֹ כָ ה ַעל
ַה ִשידו ְּך ֶש ָלהַ ,כ ָלה ְּצ ִריכָ ה לִ ְּבכוֹ ת ֶש ִי ְּהיֶ ה לָ ה
ָח ָתן ֶשיוכַ ל לִ ְּקפוֹ ץ לְּ תוֹ ְּך ָה ֵאשַ ,כ ָלה ִמ ִגיל
ָשלוֹ ש ְּצ ִריכָ ה לִ ְּבכוֹ ת לַ ה' ְּכמוֹ לֵ ָאהֶ ,ש ִי ְּהיֶ ה
יאלְּ ,כמוֹ ַר ִבי זֵ ָירא,
לָ ה ָח ָתן ְּכמוֹ יוֹ נָ ָתן ֶבן עו ִז ֵ
ֶש ֶזה ָהיָ ה ָכל ַה ַת ָנ ִאים וְּ ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ָהיו
אוֹ ְּמ ִרים ְּת ִה ִלים ְּבתוֹ ְּך ָה ֵאש.
אׁשית כט,
(בְ ֵר ִ

וְּ נָ ׁ ִּשים ִמ ִצפוֹ ִרי ָהיו ָעפוֹ ת ְּב ֵאשָ ,היו ָעפוֹ ת
ֵמ ַעל ָה ֵאשַ ,מ ְּש ַו ְּור ָתא ְּדפו ַריָ א
ֶשעוֹ ִשים ֵאשָ ,כתוב ְּב ַסנְּ ֶה ְּד ִרין ס"ד ע"ב
ֶש ָצ ִר ְּ
יך לַ ֲעשוֹ ת ֵאש ,וְּ לִ ְּקפֹץ ֵמ ַעל ָה ֵאש,8
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ארבעים יום וארבעים לילה ,הרי גם באותן הימים היה אליהו מוכרח לכח
האכילה ,רק דנעשה לו נס דנתעכב ונתחזק אצלו כח האכילה שאכל
בטרם הליכתו לדרך ארבעים יום .אבל במשה רבינו עליו השלום מצינו
להיפך בפ"ק דיומא [ד ,ב] דטרם עלותו להר נכנס אל הענן בכדי למרק
האכילה והשתיה שבמעיו ,ובזה עלה ונתעלה דרגתו ומעלתו יותר מכל
אדם אשר על פני האדמה.
7
מדרש רבה במדבר יט ו
דברים שלא נגלו למשה נגלו לר"ע וחביריו (איוב כח) וכל יקר ראתה
עינו זה רבי עקיבא וחביריו
8
סנהדרין סד ע"ב
לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו
דרך העברה היכי דמי אמר אביי שרגא דליבני במיצעי נורא מהאי גיסא
ונורא מהאי גיסא רבא אמר כמשוורתא דפוריא
פירש רש"י

יד המלך הלכות יסודי התורה פרק ז
והנה לגבי משה אשר ידעו ה' פנים אל פנים ותמונת ה' יביט מלתא
זוטרתא הוא להתעדן נפשו בתענוג רוחני די תשבע ותותיר גם להגוף,
עד אשר לא יצטרך הגוף לשום הכרח גופני הנטועים אצלו בטבע .אך
הענין היותר פלא והפלא היה ,על שוכן בית חומר שיהיה הכח והיכולת
בידו להכניע גופו וכל כחותיו וחושיו כל כך ,להחזיק מחשבה זכה נקיה
וטהורה בתכלית הקדושה והטהרה זמן עצום ורב כזה ארבעים יום
וארבעים לילה רצופים בלי שום הפסק מאומה אף רגע אחת כמימרא,
מה שאין בחק יכולת ילוד אשה כלל .ובאמת העידה התורה [דברים לד,
י] ולא קם עוד נביא בישראל כמשה .ואף דמצינו גם באליהו דלא אכל
ולא שתה ארבעים יום וכמו שנאמר (מלכים א' י"ח י"ט) וילך בכח
האכילה ההוא ארבעים יום .אין לענינו של אליהו שום ערך ודמיון כלל
למעלת משה רבינו ע"ה .דבמשה כתיב [דברים ט ,ט] לחם לא אכל ומים
לא שתה .הרי העיד הכתוב עליו דלא היה צריך כלל באותן הימים
להכרחי אכילה ושתיה .משא"כ באליהו נאמר וילך בכח האכילה ההוא
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וְּ ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ַבר יוֹ ַחאי ָהיָ ה מו ָקף ְּב ֵאש,9
יע ַר ִבי ִח ָייא ָר ָצה לְּ ִה ָכנֵ ס ְּבתוֹ ְּך ָה ֵאש ,הוא
ִה ִג ַ
ְּ
ל ֹא יָ ַדע ֵאיך נִ כְּ נָ ִסיםַ ,אז הוא ָשלַ ח ֶאת ַר ִבי
ֶאלְּ ָעזָ ר ֶבן ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן לֵ ְּך ָת ִביא אוֹ תוֹ ַ ,אז הוא
ָא ַמר ַא ָבא ֵא ְּ
יך ֲאנִ י יָ כוֹ ל לַ ֲעבוֹ ר ָב ֵאש? ֲאנִ י
מו ָקף ָב ֵאש ֲא ָבל ל ֹא נִ כְּ נַ ְּס ִתי לְּ תוֹ ְּך ֵאש ,ל ֹא.
ַהיוֹ ם ִת ָכנֵ ס לְּ תוֹ ְּך ָה ֵאשַ ,היוֹ ם ֲהזֶ הַ ,היוֹ ם ֲהזֶ ה
כו ָלם יִ ְּראו ֵא ְּ
יך ֶשר' ֶאלְּ ָעזָ ר ְּב ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן נִ כְּ נַ ס
לְּ תוֹ ְּך ָה ֵאש ,זֶ ה ָכל ַכ ָלה ְּצ ִריכָ ה לְּ ִה ְּת ַפ ֵלל
ֶש ִתזְּ ֶכה לֶ ָח ָתן ֶש ָיכוֹ ל לְּ ִה ָכנֵ ס לְּ תוֹ ְּך ָה ֵאשְּ ,כמוֹ
יפה
ַר ִבי ֶאלְּ ָעזָ ר ְּב ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶש ָי ְּשבו ָה ֵאש ִה ִק ָ
יאל" ָהיָ ה ָכל יָ ָמיו
אוֹ ָתםְּ ,כמוֹ "יוֹ נָ ָתן ֶבן עו ִז ֵ
מו ָקף ְּב ֵאשָ ,כל עוֹ ף ַהפוֹ ֵר ַח ֵמ ָעלָ יו ִמ ַיד ָהיָ ה
נִ ְּש ַרףָ ,כל ָהעוֹ פוֹ ת ָהיו נִ ְּש ָר ִפים ֵמר ֹב ָה ֵאש,
וְּ ַעכְּ ָשיו ֲאנַ ְּחנו נִ ַסע עוֹ ד ְּש ָע ַתיִ ם לְּ יוֹ נָ ָתן ֶבן
יאל ,נִ ְּר ֶאה ֵא ְּ
יך ֶש ָכל ֶה ָה ִרים מו ָק ִפים ְּב ֵאש,
עו ִז ֵ
יאל יִ זְּ כו לִ ְּהיוֹ ת
ָכל ֵאלו ֶש ִי ְּסעו לְּ יוֹ נָ ָתן ֶבן עוזִ ֵ
מו ָק ִפים ְּב ֵאש.

ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָה ָא ָדם זֶ ה לִ ְּקפוֹ ץ ֵמ ַעל ָה ֵאש,
לַ ֲעבוֹ ר ְּבתוֹ ְּך ָה ֵאשֶ ,ש ַה ַביִ ת יִ ְּהיֶ ה מו ָקף
ְּב ַשלְּ ָהבוֹ ת ֵאש.
ְּ ּכמוֹ ַר ִבי ֶאלְּ ָעזָ ר ְּב ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶש ַהכֹל ָהיָ ה
יע ַר ִבי יוֹ ִסי ֶבן
מו ָקף ְּב ַשלְּ ָהבוֹ ת ֵאשִ ,ה ִג ַ
ר' ִש ְּמעוֹ ן ֶבן לָ קונְּ יָ א וְּ הוא ָר ָאה ֶכ ֶתר ֶשל ֵאש,
ַאז הוא ָש ַאל ֶאת ַר ִבי ֶאלְּ ָעזָ ר ֶבן ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן,
הוא ָא ַמר ֲאנִ י רוֹ ֶצה ֶאת ַה ַבת ֶש ְּל ָך ֶש ְּת ַק ֵבל
ָח ָתן ֶש ֻׁמ ָקף ָב ֵאשַ ,ר ִבי יוֹ ִסי ֶבן ר' ִש ְּמעוֹ ן ֶבן
לָ קונְּ יָ א נִ לְּ ַחם ַעל זֶ ה ִעם ַה ַבת ֶשלוֹ ִ ,ת ְּת ַפלְּ לִ י
ֶש ִי ְּהיֶ ה לָ ְּך ָח ָתן ֶש ֵיש לוֹ ֶכ ֶתר ֶשל ֵאש ,ו ַבסוֹ ף
הוא זָ כָ ה לֶ ָח ָתן ר' ֶאלְּ ָעזָ ר ְּב ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶש ֻׁמ ָקף
ְּבכֶ ֶתר ֶשל ֵאשֲ ,א ָבל ַעכְּ ָשיו יֵ ש ֲח ָתנִ ים ָא ְּמנָ ם
ִמ ְּת ַח ְּתנִ ים ַרק ְּבגִ יל ֶע ְּש ִריםְּ ,שלוֹ ִשיםֲ ,א ָבל
ֶש ִי ְּהיֶ ה מו ָקף ְּב ַשלְּ ָהבוֹ ת ֵאש ,זֶ ה ַמ ְּש ֵאת נַ ְּפ ָשה
ֶשל ָכל ַכ ָלהָ ,כל ַכ ָלה ְצ ִריכָ ה ְל ִה ְת ַפ ֵּלל ֶש ִי ְּהיֶ ה לָ ה
ָח ָתן מו ָקף ְּב ַשלְּ ָהבוֹ ת ֵאש ,וְּ זֶ ה זָ כְּ ָתה לֵ ָאה,
ֶש ִק ְּבלָ ה ֶאת יַ ֲעק ֹב כולוֹ מו ָקף ָב ֵאש.
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וְּ זֶ ה ָהיָ ה ְּבז' ֲא ָדר ,מ ֶֹשה נִ כְּ נַ ס ְּבתוֹ ְּך ָה ֵאש,

בֹור ַׁח כִ צְּ בִ י אֹו כְּ ע ֶֹפר ָׁה ַׁאיָׁ לִ יםָׁ .ש ַׁמע ַׁרבִ י ִחיָׁ יא
הֹולֵ ְך וְּ ֹלא ִמ ְּת ַׁר ֵחקֶ ,אלָׁ א ֵ
יֹושב בַׁ חּוץ?! בָׁ כָׁ ה.
עֹוס ִקים בַׁ בַׁ יִ ת ,וַׁ ֲאנִ י ֵ
וְּ ָׁא ַׁמרִ ,אם ֶעלְּ יֹונִ ים [פוסקים] ְּ
ָׁש ַׁמע ַׁרבִ י ִש ְּמעֹון וְּ ָׁא ַׁמר ,וַׁ ַׁדאי ְּשכִ ינָׁה בַׁ חּוץִ ,מי יֵ צֵ א? ָׁא ַׁמר ַׁרבִ י ֶאלְּ ָׁעזָׁ ר בְּ נֹו,
ִאם ֲאנִ י ֶא ָׁש ֵרף [ -כחול] ֹלא ֶא ָׁש ֵרףֶ ,ש ֲה ֵרי ַׁה ְּשכִ ינָׁה ִמחּוץ ֵאלֵ ינּוֶ .ש ִתכָׁ נֵ ס
אֹומרֲ :ע ַׁדיִ ן ֹלא נִ ְּס ְּמכּו
ַׁה ְּשכִ ינָׁה ,וְּ ִת ְּהיֶ ה ֵאש ְּשלֵ ָׁמהָׁ .ש ַׁמע קֹול ֶש ֵ
ּסֹומכִ ים ,וְּ ַׁה ְּש ָׁע ִרים ֲע ַׁדיִ ן ֹלא ֻה ְּת ְּקנּוִּ ,ומ ְּק ַׁטנֵ י [ומאהלי] ַׁהבְּ ָׁש ִמים ֶשל
ַׁה ְּ
ֵע ֶדןֶ ,שכָׁ ֵעת הּואֹ .ל א יָׁ צָׁ א ַׁרבִ י ֶאלְּ ָׁעזָׁ ר .יָׁ ַׁשב ַׁרבִ י ִחיָׁ יא ,בָׁ כָׁ ה וְּ נֶ ֱאנַׁ חָׁ .פ ַׁתח
דֹודי לִ צְּ בִ י אֹו לְּ ע ֶֹפר ָׁה ַׁאיָׁ לִ ים .נִ ְּפ ַׁתח ַׁש ַׁער ַׁה ַׁפ ְּרגֹודֹ ,לא
וְּ ָׁא ַׁמר ,סֹב ְּד ֵמה לְּ ְך ִ
נִש ָׁמע ֶשנִ ְּתנָׁה ְּרשּות
נִ כְּ נַׁ ס ַׁרבִ י ִחיָׁ יא .זָׁ ַׁקף ַׁרבִ י ִש ְּמעֹון ֶאת ֵעינָׁיו וְּ ָׁא ַׁמרִ ,מזֶ ה ְּ
קֹומּה ַׁעד
ישהּו בַׁ חּוץ ,וְּ ָׁאנּו בִ ְּפנִ ים?! ָׁקם ַׁרבִ י ִש ְּמעֹוןָׁ .הלְּ כָׁ ה ָׁה ֵאש ִמ ְּמ ָׁ
לְּ ִמ ֶ
ְּמקֹום ַׁרבִ י ִחיָׁ יאָׁ .א ַׁמר ַׁרבִ י ִש ְּמעֹון ,נִ יצֹוץ אֹור ַׁה ְּקלִ ָׁיטה בַׁ חּוץֶ ,של ַׁה ַׁמ ְּפ ֵת ַׁח
וְּ ָׁאנּו כָׁ אן בִ ְּפנִ ים?! ִה ְּת ַׁאלֵ ם ִפ יו ֶשל ַׁרבִ י ִחיָׁ יא .כֵ יוָׁ ן ְּד ָׁעאל לְּ גֹוַׁ ,מ ִאיְך ֵעינֹוי,
ישיּהָׁ .א ַׁמר ִרבִ י ִש ְּמעֹון לְּ ִרבִ י ֶאלְּ ָׁעזָׁ ר בְּ ֵריּה ,קּום ַׁא ְּעבָׁ ר יָׁ ָׁדְך
וְּ לָׁ א זָׁ ִקיף ֵר ֵ
פּומיּהְּ ,דלָׁ א יָׁ ַׁדע בְּ ַׁהאיְּ ,דלָׁ א ָׁרגִ יל בֵ יּהָׁ .קם ִרבִ י ֶאלְּ ָׁעזָׁ רַׁ ,א ְּעבָׁ ר יְּ ֵדיּה
ֲא ֵ
פּומיּה ְּד ִרבִ י ִחיָׁ יא,
ֲא ֵ
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זהר שמות ח"ב יד ע"א
ַׁרבִ י ִחיָׁ יא ַׁהגָׁ דֹול ָׁהיָׁ ה הֹולֵ ְך לְּ בַׁ ֲעלֵ י ַׁה ִמ ְּשנָׁה לִ לְּ מֹד ֵמ ֶהםָׁ .הלַׁ ְך לְּ ַׁרבִ י ִש ְּמעֹון
יֹוחאי ,וְּ ָׁר ָׁאה ַׁפ ְּרגֹוד ֶא ָׁחד ֶש ָׁהיָׁ ה ַׁמ ְּפ ִסיק בַׁ בַׁ יִ תָׁ .ת ַׁמּה ַׁרבִ י ִחיָׁ יאָׁ .א ַׁמר,
בֶ ן ַׁ
דֹודי ְּּוד ֵמה לְּ ְך לִ צְּ בִ י אֹו
אֹומר ,בְּ ַׁרח ִ
ֶא ְּש ַׁמע ָׁדבָׁ ר ִמ ִפיו ִמכָׁ אןָׁ .ש ַׁמע ֶש ָׁהיָׁ ה ֵ
כֹוס ִפים יִ ְּש ָׁר ֵאל [מלפני] ֵמ ַׁה ָׁקדֹוש בָׁ רּוְך הּוא,
לְּ ע ֶֹפר ָׁה ַׁאיָׁ לִ ים .כָׁ ל ַׁהכִ ּסּוף ֶש ְּ
הּוא ֶש ָׁא ַׁמר ַׁרבִ י ִש ְּמעֹוןַׁ ,ת ֲאוָׁ ָׁתם ֶשל יִ ְּש ָׁר ֵאל ֶשיִ ְּהיֶ ה ַׁה ָׁקדֹוש בָׁ רּוְך הּוא ֹלא
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ֶשנֶ ֱא ַמר "וַ יִ נָ ֶחם ה' ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשר ִד ֶבר ַל ֲעׂשֹות ְל ַעמֹו"
אֹומר ָה ַר ְמ ַב"ןֶ :ש ָס ַלח ְלגַ ְמ ֵּרי .כָ ך גַ ם ַע ָתה ה' יִ ְס ַלח
– ֵּ
ֹנֹותינו ,וְ ֹלא יִ ָש ֵּאר ָלנו שום ֵּח ְטא
ֹאתינו ְולכָ ל ֲעו ֵּ
ְלכָ ל ַחט ֵּ
מוריםִ ,ובזְ כות זֶ ה
וְ ָעוֹן כְ ָלל ,וְ נִ ְהיֶ ה ַצ ִד ִיקים ְש ֵּל ִמים וגְ ִ
יח ֶבן ָדוִ ד [(1 + 990
יֹוסף ָומ ִש ַ
יִ ְתגַ לו כְ ָבר ַהיֹום ָמ ִש ַיח ֶבן ֵּ
=  )991גִ ימ ְט ִריָּ א ֵמירב בת ָּׁשאּול (ֶ ,])990שיִ ְתגַ לו ִב ְמ ֵּה ָרה ְביָ ֵּמינו,
ָא ֵּמן נֶ ַצח ֶס ָלה וָ ֶעד.

ָפ ָר ַשת ְת ַצוֶ הֶ ,שמ ֶֹשה ָמ ַחק ֶאת ְשמֹו ְלגַ ְמ ֵּרי ִמן
ַה ָפ ָר ָשה ,כִ י מ ֶֹשה הוא ֶה ְמ ֵּשך ֶשל "נְ ח ֶֹשת" ,כְ מֹו
רומה "וְ כָ ל יִ ְתדֹת ֶה ָח ֵּצר נְ ח ֶֹשת" –
ֶש ְמ ַסיְ ִמין ְב ָפ ָר ַשת ְת ָ
נ ַֹח־ ֵּשת – "וְ ַא ָתה ְת ַצוֶ ה" – זֶ ה מ ֶֹשה; ֶשֹּלא נִ זְ כָ ר ְשמֹו
ְב ָפ ָר ָשה זֹו ,כִ י ִמ ָפ ָר ַשת ְשמֹות מ ֶֹשה נִ זְ כָ ר ְבכָ ל ָפ ָר ָשה
אֹותיֹות " ֵּמי נ ַֹח" ,כִ י מ ֶֹשה
ָופ ָר ָשה ,וְ כָ אן ָא ַמר " ְמ ֵּחנִ י" – ִ
ָבא ְלכַ ֵּפר ַעל ֵּח ְטא ַה ַמבול ֶשנ ַֹח ֹלא ֲע ָצרֹו וְ ֹלא ְמנָ עֹו,10
וְ כָ ֵּעת מ ֶֹשה ִה ִשיג ְס ִל ָיחה וְ כַ ָפ ָרה ַעל ֵּח ְטא ָה ֵּעגֶ ל ,כְ מֹו

י"א אדר
ַעכְּ ָשיו ָהיָ ה י"א ֲא ָדר ַה ִהלולָ א ֶשל ַה ִח ָיד"א
ַמה ֶש ְּמ ַב ְּק ִשים ְּבי"א ֲא ָדר ְּמ ַק ְּבלִ ים ,י"א ֲא ָדר
ֶא ְּפ ָשר לְּ ַק ֵבל ַמה ֶשרוֹ ִציםֵ ,אין ָד ָבר ֶשל ֹא
ְּמ ַק ְּבלִ ים ,זֶ ה ַהיוֹ ם ֲהכִ י ָגדוֹ ל ַב ָשנָ ה ,וְּ ֶא ְּפ ָשר
לְּ ַק ֵבל ָכל ַב ָק ָשה.

זֶ ה ֵבין ֶה ָה ִריםַ ,ה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ן ִ -אי ֶא ְּפ ָשר לִ ְּראוֹ ת
אוֹ תוֹ הוא ֵבין ֶה ָה ִרים ,וְּ ָאז ַה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ן נִ ְּפ ַתח
לָ ֶהםָ ,ע ְּברו ִעם ַה ַנ ֲע ָרה – ָע ַבר ֶאת ַה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ן,
וְּ ָשמו אוֹ ָתה ַעל ַהחוֹ ָמה ֶשל ַמ ְּר ֶקש וְּ ַא ֲח ֵרי זֶ ה
ָב ִאים ָכל ָהאוֹ יְּ ִביםֵ ,מ ֲאלְּ גִ 'יר ִמתונִ יס
ִמ ְּט ִריפוֹ לִ יָ ,ב ִאים ָכל ָה ֲע ַר ִביםִ ,מ ְּס ַת ֶכלֶ ת
ִה ְּס ַת ְּכלות ַא ַחת – כו ָלם נִ ְּש ָר ִפיםָ ,היָ ה – לְּ כָ ל
ַבת ָהיָ ה כ ַֹח לִ ְּשר ֹף ֶאת ָכל ָהאוֹ יְּ ִביםֶ ,את ָכל
ָה ֲע ַר ִביםִ ,ה ְּס ַת ְּכלות ַא ַחת – ָש ְּר ָפה ֶאת כו ָלם,
טוֹ ב ִה ִגיעו עוֹ ד ַפ ַעם לְּ ִמלְּ ָח ָמה ָש ְּר ָפה ַפ ַעם
ְּשנִ ָיהִ ,ה ִגיעו עוֹ ד ַפ ַעם לְּ ִמלְּ ָח ָמה ָש ְּר ָפה ַפ ַעם
ישיתָ ,א ַמר ה' זֶ ה ְּכ ַבר יוֹ ֵתר ִמ ַדי ,ה' לָ ַקח
ְּשלִ ִ
אוֹ ָתה.

קּוטי ֲהלָׁ כֹות או"ח צִ יצִ ית ה ,יא
לִ ֵ
וְּ נ ַֹׁח ַׁאף ַׁעל ִפי ֶש ָׁהיָׁ ה צַׁ ִדיק גָׁ דֹולַׁ ,אף ַׁעל ִפי כֵ ן ֲע ַׁדיִ ן ֹלא זָׁ כָׁ ה לְּ ַׁת ֵקן ֵח ְּטא
ָׁא ָׁדם ָׁה ִראשֹון ,כִ י ִא ָׁיתא ֶשנ ַֹׁח ֹלא ִה ְּת ַׁפלֵ ל כָׁ ָׁראּוי ַׁעל בְּ נֵי דֹורֹו ,כַׁ ְּמב ָֹׁאר בַׁ ז ַֹׁהר
ַׁה ָׁקדֹוש ֵמ ִענְּ יַׁ ן נ ַֹׁח וְּ ַׁאבְּ ָׁר ָׁהם ּומ ֶֹשהֶ ,שנ ַֹׁח ֹלא ִה ְּת ַׁפלֵ ל כְּ לָׁ ל ,וְּ ַׁאבְּ ָׁר ָׁהם ִה ְּת ַׁפלֵ ל
ַׁעל דֹורֹוֲ ,אבָׁ ל ֹלא כְּ מ ֶֹשה ֶש ָׁמ ַׁסר נַׁ ְּפשֹו בִ ְּשבִ יל יִ ְּש ָׁר ֵאל וְּ כּו'ַׁ ,עיֵ ן ָׁשם ,וְּ ִע ַׁקר
ַׁה ְּת ִפלָׁ ה ֶשל ַׁהצַׁ ִדיק ַׁהגָׁ דֹולֶ ,ש ַׁעל יְּ ֵדי זֶ ה ְּמ ַׁת ֵקן ַׁהכֹלִ ,היא ַׁה ְּת ִפלָׁ ה בִ בְּ ִחינַׁ ת
יּותּה וְּ כּו'ַׁ ,עד
ִדין ַׁהנַׁ "לֶ ,ש ַׁעל יְּ ֵדי זֶ ה הּוא מֹוצִ יא ֵמ ַׁה ִּס ְּט ָׁרא ַׁא ֲח ָׁרא כָׁ ל ִח ָׁ
ֶשנִ ְּת ַׁת ֵקן ַׁהכֹל כַׁ נַׁ "לֶ ,שלְּ זֹאת ַׁה ְּת ִפלָׁ ה צָׁ ִריְך ַׁהצַׁ ִדיק ְּמ ִס ַׁירת נֶ ֶפש ְּמאֹד ,וְּ ַׁעל
מֹוסר נַׁ ְּפשֹו בִ ְּשבִ יל
כֵ ן נִ ְּק ָׁרא זֶ ה ַׁהצַׁ ִד יק צִ יר נֶ ֱא ָׁמן לְּ שֹולְּ ָׁחיו ַׁעל ֶשהּוא ֵ
יִ ְּשֹ ָׁר ֵאל ,כְּ מֹו ֶשכָׁ תּוב ָׁשם ,וְּ נ ַֹׁח ֹלא ָׁמ ַׁסר נַׁ ְּפשֹו כְּ מ ֶֹשה ,וְּ ֹלא זָׁ כָׁ ה לְּ ַׁה ְּת ִפלָׁ ה

בִ בְּ ִחינַׁ ת ִדין ַׁהנַׁ "לַׁ ,על כֵ ן ֹלא ִהצִ יל ֶאת בְּ נֵ י דֹורֹו וְּ ֹלא הֹוצִ יא ֵמ ֵימי ַׁה ַׁד ַׁעת
ֵמ ַׁה ִּס ְּט ָׁרא ַׁא ֲח ָׁרא ַׁעל יְּ ֵדי זֶ ה בָׁ א ַׁמבּול וְּ ָׁש ַׁטף ֶאת ָׁהעֹולָׁ ם ,כִ י לְּ ַׁהכְּ נִ ַׁיע ּולְּ בַׁ ֵטל
ַׁמיִ ם ַׁהזֵ דֹונִ ים ֶשהּוא ַׁה ִּס ְּט ָׁרא ַׁא ֲח ָׁרא ָׁהרֹוצֶ ה לִ ְּשטֹף ֶאת ָׁהעֹולָׁ ם ַׁחס וְּ ָׁשלֹום,
ּולְּ הֹוצִ יא ִמ ָׁשם ֵמ ֵימי ַׁה ַׁד ַׁעת ,זֶ ה ֲנַׁע ָׁשֹה ַׁעל יְּ ֵדי ַׁה ְּת ִפלָׁ ה בִ בְּ ִחינַׁ ת ִדין ֶשל
ַׁהבַׁ ַׁעל כ ַֹׁחֶ ,שהּוא בְּ ִחינַׁ ת ַׁמ ֵטה עֹוזֶ ,ש ַׁעל יְּ ֵדי זֶ ה הּוא ְּק ִר ַׁיעת יַׁ ם סּוף ,בְּ ִחינַׁ ת
אשי ַׁתנִינִ ים ַׁעל ַׁה ָׁמיִ ם וְּ כּו',
פֹור ְּר ָׁת בְּ ָׁעזְּ ָך יָׁ ם ִשבַׁ ְּר ָׁת ָׁר ֵ
(תהלים עד) ַׁא ָׁתה ַׁ
כְּ מֹו ֶשכָׁ תּוב ָׁשםַׁ ,ע יֵ ן ָׁשםֵּ ,ומ ֲח ַׁמת ֶשנ ַֹׁח ֹלא ָׁמ ַׁסר נַׁ ְּפשֹו וְּ ֹלא ִה ְּת ַׁפלֵ ל
ַׁה ְּת ִפלָׁ ה בִ בְּ ִחינַׁ ת ִדיןַׁ ,על יְּ ֵדי זֶ ה ֹלא ִת ֵקן בִ ְּשלֵ מּות ַׁהכ ַֹׁח ַׁה ְּמ ַׁד ֶמה כַׁ נַׁ "ל ,וְּ ַׁעל
כֵ ן ָׁהיָׁ ה ַׁה ְּפגָׁ ם ֶשלֹו ַׁעל יְּ ֵדי ַׁהיַׁ יִ ן ֶש ָׁש ָׁתה וְּ נִ ְּש ַׁתכֵ ר בֹו:

יע וְּ ָאז הוא ִב ֵיקש לַ ֲעבוֹ ר ֶאת
וְּ ִה ֵנה י"א ֲא ָדר ַמ ִג ַ
ַה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ן ,הוא ָע ַבר ֶאת ַה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ן ,הוא
יע ,הוא ָמ ָצא ֶאת ַה ַילְּ ָדה ַהזֹאתִ ,היא ַב ַח ִיים
ִה ִג ַ
ל ֹא ָר ֲא ָתה ֵבן ,הוא אוֹ ֵמר לָ ה ַעכְּ ָשיו ַא ְּת
ָתבוֹ ִאי ִא ִתי ,אוֹ ֵמר ֶאת ַה ֵשם ַה ְּמפ ָֹרש וְּ עוֹ ֵבר
עוֹ ד ַפ ַעם ֶאת ַה ַס ְּמ ַב ְּטיוֹ ןְּ ,צ ִריכִ ים לַ ֲעבוֹ ר
ַפ ֲע ַמיִ יםַ ,עכְּ ָשיו לָ לֶ כֶ ת לְּ ַמ ְּר ֶקש זֶ ה עוֹ ד ֲח ִצי
ָשנָ ה ָצ ִר ְּ
יס ַטן,
יבטְּ ,ב ָפ ַרסְּ ,ב ַא ְּפגַ נִ ְּ
יך לַ ֲעבוֹ ר ְּב ִט ֶ
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ַּת ֲענִּ ית ֶא ְּס ֵתרַ ,היוֹ ם זֶ ה ַהיוֹ ם ֲהכִ י ָגדוֹ לָ ,ה ָמן

וָּ חוּר וַ ֲע ֶׁט ֶׁרת זָּ ָּהב ְ ּגדוֹ לָּ ה" ֶ(א ְס ֵתר ח' ט"ו) .

זָ כָ ה ֶש ָכל ַה ָבנִ ים ֶשלוֹ ָעשו ְּתשו ָבה,
חוץ ֵמ ֵא ֶלה ֶש ָתלו אוֹ ָתםָ ,היָ ה ֶע ֶשר ֶש ָתלו,
חוץ ֵמ ֶע ֶשר ֶש ָתלו כו ָלם ָעשו ְּתשו ָבה ,ל ֹא
ִה ְּש ִאירו יֶ לֶ ד ֶא ָחד ,וְּ ַה ֶמלֶ ְּך ָא ַמר ֶש ִמי ֶשל ֹא
יחה ִמ ָמ ְּר ֳּדכַ י  -יִ ְּשר ֹף לוֹ ֶאת ַה ַביִ ת,
יְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
ָכל זֶ ה כָ תוב ְב ַת ְרגום ֵּשנִ י ַעל ַה ָפסוק "ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ַכי
יָּ ָּצא ִּמ ִּּל ְפנֵּ י ַה ֶּׁמלֶׁ ְך ִּּבלְ בוּש ַמלְ כוּת ְּת ֵּכלֶׁ ת

ְּ ּבעֶ ֶצם ַה ֶר ֶב'ה אוֹ ֵמר ֶש ַהצוֹ ם זֶ ה ַה ַת ֲענוג ֲהכִ י
ָגדוֹ לַ ,ה ַת ֲענוג ֲהכִ י ָגדוֹ ל ֶשל ָה ָא ָדם זֶ ה
ַהצוֹ םֵ ,אין ַת ֲענוג יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ִמ ֶזהִ ,אם הוא ָהיָ ה
יָ כוֹ ל לָ צום ָשבו ַע  -זֶ ה ַה ַת ֲענוג ֲהכִ י ָגדוֹ ל,
אצים ַרק ָרצו לִ ְּשחוֹ ט ֲאנָ ִשים וְּ ַא ְּר ָב ִעים יוֹ ם
ַה ָנ ִ
ֵהם ל ֹא ָאכְּ לו וְּ ל ֹא ָשתו ,זֶ ה ָה ָא ָדם ָהיָ ה יָ כוֹ ל
ְּב ַקלות,11
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וְּ ל ֹא לְּ ִה ְּשתוֹ לֵ ל.

א

ּפו ִּּרים זֶ ה יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ִמיוֹ ם ִכפורְּ ,כמוֹ ֶש ְּביוֹ ם

ָאסוּר לְּ ִה ְּש ַת ֵמש ְּבנַ ָפ ִציםָ ,כל ַה ַבחו ִרים

ִכפור ָאסור נַ ָפ ִצים – ַאז ַגם ְּבפו ִרים
ָאסור נַ ָפ ִציםְּ ,מ ַב ְּק ִשים ל ֹא לְּ ִה ְּש ַת ֵמש
ְּבנַ ָפ ִצים ,ל ֹא ַה ָשנָ ה וְּ ל ֹא ַב ָשנָ ה ַה ָב ָאה ַעד סוֹ ף
ָכל ַה ַח ִייםָ ,כל ִמי ֶשרוֹ ֶצה לִ ְּהיוֹ ת ָש ֵמ ַח ְּבפו ִרים
– יָ בוֹ א וְּ יִ ְּרק ֹד וְּ יָ ִשיר ,יִ ְּהיֶ ה ִרקו ִדים ַעד ֵשש
ָב ֶע ֶרבִ ,רקו ִדים ֶשל ֹא יַ ְּפ ִסיקו לִ ְּשנִ ָיה ַא ַחתָ ,כל
ַהפו ִרים זֶ ה ַרק ִרקו ִדים לְּ ַה ְּק ִפיץ ֶאת ָה ַרגְּ לַ יִ ם,
וְּ ַעל יְּ ֵדי זֶ ה זוֹ כִ ים ֶש ָה ַע ֵק ַביִ ים ֶשל לֵ ָאה נִ כְּ נָ ִסים

ְּצ ִריכִ ים לְּ ַה ְּש ִמיד ֶאת ַהנַ ָפ ִציםָ ,אסור
לְּ ִה ְּש ַת ֵמש ְּבשום נַ ָפץ ,זֶ ה ִאיסור ָגמור ,זֶ ה
יתא ,וְּ נָ ִשים יְּ כוֹ לוֹ ת לְּ ַה ִפיל ִמ ֶזה,
ִאיסור ְּדאוֹ ַריְּ ָ
יפה
וִ ילָ דוֹ ת לְּ ִה ָכנֵ ס לַ ֲח ָרדוֹ תַ ,גם ַבחו ִרים ְּש ִט ָ
ַח ָל ִשים יְּ כוֹ לִ ים לְּ ִה ָכנֵ ס לַ ֲח ָרדוֹ ת ,ל ֹא
ִמ ְּת ַע ְּס ִקים יוֹ ֵתר ְּבנַ ָפ ִצים ,ל ֹא ְּבנַ ָפ ִצים ,וְּ ל ֹא
ְּב ַק ְּפצוֹ נִ ים ,ל ֹא ִעם ֶא ְּק ָד ִחים ,פו ִרים זֶ ה ַרק
לָ ִשיר וְּ לִ ְּרק ֹד ,פו ִרים זֶ ה ל ֹא נַ ָפ ִצים ,וְּ ל ֹא ִבירוֹ ת,
11

אם רוטשילד היה יושב בשקט הוא לא היה נפטר ,בנימין רוטשילד –
הוא בנה את כל המושבות ,בשנת אעלה בתמ"ר.
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ַב ֶכ ֶתר ֶשל ָר ֵחלָ ,ה ַע ֵק ַביִ ים ֶשל לֵ ָאה נִ כְּ נָ ִסים ַרק
ַעל יְּ ֵדי ִרקו ִדים.

ָּה ָּא ֶׁרץ ִּמ ְתיַ ֲה ִּדים" ֶ(א ְס ֵתר ח ,יז)ָ ,כל ָה ֲא ֵבדוֹ ת
חוֹ זְּ רוֹ תֲ ,אנַ ְּחנו פוֹ ְּס ִקים ְּכמוֹ ַה ַש ְּ
"ךֶ ,ש ֵאין
יִ אוש ָבעוֹ לָ ם ְּכלַ לַ ,ה ַש ְּ
"ך פוֹ ֵסק ְּבשנ"ח ֶש ֵאין
שום יִ אוש ָבעוֹ לָ ם ְּכלַ ל ,וְּ ָא ָדם ָת ִמיד יֵ ש לוֹ ֶאת
ַה ְּזכות לִ ְּדרוֹ ש ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֶשלוֹ .

ב
ַחנו ָ ּּכה זֶ ה ֶכ ֶתר ְּד ָחכְּ ָמהֶ ,ש ֶמן זֶ ה ָחכְּ ָמה,
פו ִרים זֶ ה יַ יִ ןֶ ,כ ֶתר ְּד ִבינָ ה ,וְּ יֵ ש לְּ ַח ֵבר
ֶכ ֶתר ְּד ִבינָ ה ִעם ֶכ ֶתר ְּד ָחכְּ ָמהַ ,ה ִחבור ֶשל
ַחנו ָכה ופו ִרים זֶ ה ַה ִחבור ֶשל ֶכ ֶתר ְּד ָחכְּ ָמה ִעם
ֶכ ֶתר ְּד ִבינָ ה.

ה
וְּ ָכל זֶ ה ְּמ ַר ֵמז ַעל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִריםִ ,כי
ַה ְּצלוֹ ִחית זֶ ה ֵבית ַה ִמ ְּק ָדשַ ,ה ֶש ֶמן זֶ ה
יסר זֶ ה ָה ֲע ִשירות
ֶש ֶמן ַה ָחכְּ ָמה ,וְּ ָה ִא ָ
ֶש ְּמ ַק ְּבלִ ים ְּבפו ִריםִ ,כי ְּבפו ִרים ְּמ ַק ְּבלִ ים ֶאת
ָה ֲע ִשירות לְּ כָ ל ַה ָשנָ הָ ,כל ָה ֲע ִשירות ֶשל ָכל
ַה ָשנָ הֶׁ " ,את ע ֶֹׁשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ וְ ֶׁאת יְ ָּקר
ִּּת ְפ ֶׁא ֶׁרת ְ ּגדו ָּּּלתוֹ " ֶ(א ְס ֵתר א ,ד)ֶ ,שהוא ֶה ְּר ָאה
לָ ֶהם ֶאת עוֹ ֶשר ְּכבוֹ ד ַמלְּ כותוֹ  ,וְּ כָ אן רוֹ ִאים
ֶאת ַה ִש ָשה ְּס ִפירוֹ תֶ ,ש ֲא ַח ְּשוֵ רוֹ ש ְּשלֵ ט ַעל ָכל
ַה ִש ָשה ְּס ִפירוֹ ת ,וְּ ִה ְּמ ִש ְּ
יך ֲע ִשירות ִמ ָכל ַה ֵשש
ְּס ִפירוֹ תִ ,כי וַ ְּש ִתי ִה ְּת ַכלְּ לָ ה ְּבכָ ל ַה ֶש ַבע
ְּס ִפירוֹ תָ ,כל ַה ְּש ֻׁב ָעה ַמלְּ כֵ י ֱאדוֹ ם ,וַ ָּ ּי ָּמת ַּב ַעל
אׁשית ל"ו ל"ט) זֶ ה ִחבור ַהמ"ה
ָּחנָּ ן ֶּׁבן ַע ְכ ּבוֹ ר (בְ ֵר ִ
ימ ְּט ִר ָיא או ַמן זֶ ה ָ 97כל ִמי ֶש ִי ַסע
וְּ ַהב"ןִ ,כי ִג ַ
ַה ַש ָבת לְּ או ַמאן ְּמ ַח ֵבר ֶאת ַהמ"ה וְּ ַהב"ןִ ,כי
ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה לְּ ַה ְּחזִ יר ֶאת ָה ַע ֵק ַב ִיים ֶשל לֵ ָאה
ֶאל ֶכ ֶתר ָר ֵחל ִכי ַה ַמלְּ כות ְּב ִע ְּק ֵבי ַרגְּ לֵ יכֶ םַ ,מה
יהם? אוֹ ֵמר ַר ִש"י ֶש ֶזה
ַה ֵפרוש ְּב ִע ְּק ֵבי ַרגְּ לֵ ֶ
ְּפלַ ְּטפוֹ ְּר ַמה ֶשל ַב ְּרזֶ לֶ ,של ְּפלָ ָדהֶ ,ש ִעם זֶ ה
ָא ְּמרו יִ כְּ ְּבשו ֶאת ַהשוֹ ְּמרוֹ ןַ ,ה ַמלְּ כות ִע ְּק ֵבי
ַרגְּ לֵ יכֶ םַ ,מה זֶ ה? ֶש ִנ ְּפ ְּרדו ָה ַע ֵק ַב ִיים ֶשל לֵ ָאה
ֵמ ַה ֶכ ֶתר ֶשל ָר ֵחלַ ,מ ְּס ִביר ְּב ָחכְּ ַמת ַה ַפ ְּרצוף,
ֶש ָב ֶרגַ ע ֶש ִנ ְּפ ְּרדו ָה ַע ֵק ַב ִיים ֵמ ַה ֶכ ֶתרָ ,ה ַע ֵק ַב ִיים

ג
ִּ ּכי ַח ָנה רוֹ ָאה ֶאת ַהכֹל ,וְּ לָ כֵ ן ַח ָנה ָר ֲא ָתה ֶאת
ַהכֹל ִמסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְּ ַעד סוֹ פוֹ ִ ,היא ָר ֲא ָתה
ֶאת פו ִרים ,וְּ ִהיא ָר ֲא ָתה ֶאת ְבנֵּ י ָה ָמן ֶש ָבאו
יחהִ ,ה ְּת ַחנְּ נו ָבכו ,וַ ְּש ִתי ָב ָאה
לְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
יחה ֵמ ָמ ְּר ְּדכַ י ,וְּ כָ ל ַה ִש ְּב ִעים ְּבנֵ י ָה ָמן
לְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
יחה ֵמ ָמ ְּר ְּדכַ י ,וְּ ַה ִש ְּב ִעים ָה ֵא ֶלה
ָבאו לְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
ַא ֲח ֵרי זֶ ה ִה ְּת ַג ְּירו וְּ ָע ְּברו לְּ ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאלָ ,פ ְּתחו
יְּ ִשיבוֹ ת ִב ְּבנֵ י ְּב ַרקִ ,מ ְּבנֵ י ָבנָ יו ֶשל ָה ָמן לָ ְּמדו
תוֹ ָרה ִב ְּבנֵ י ְּב ַרק (סנְ ֶה ְד ִרין צ"ו עּמּוד ב') לִ ְּמדו וְּ לִ ְּמדו,
יס ָרא ִבירו ָשלַ יִ ם.
וְּ ִס ְּ

ד
ָ ּכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִרים ֶש ָכל ַה ֵפרו ִרים חוֹ זְּ ִרים,
ָכל ָה ֲא ֵבדוֹ ת חוֹ זְּ רוֹ ת" ,וְ ַר ִּּבים ֵּמ ַע ֵּּמי
7
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ַרגְּ לֵ י ֵשש ִמטוֹ ת זָ ָהבָ ,כל ַה ִמטוֹ ת ָהיו זָ ָהב
ָטהוֹ רַ ,ה ָכ ִרים ַה ְּכ ָסתוֹ ת ַהכֹל זָ ָהב ָטהוֹ ר ,וְּ כָ ל
ֶא ֶבן ָהיְּ ָתה ְּמ ִא ָירה ְּכמוֹ ֶש ֶמש" ,וְּ ַדר וְּ ס ָֹח ֶרת",
ֶש ִב ְּש ֵתים ֶע ְּש ֵרה ַב ַליְּ לָ ה ָהיְּ ָתה ְּמ ִא ָירה ְּכמוֹ
ֶש ֶמש" ,וְּ ַדר וְּ ס ָֹח ֶרת"ֶ ,א ֶבן טוֹ ָבה יֵ ש ִבכְּ ַר ֵכי
ַה ָים וְּ ָהיְּ ָתה ְּמ ִא ָירה ְּכמוֹ ֶש ֶמש ַב ָצ ֳּה ַריִ ם ,זֶ ה
נִ ְּק ָרא "וְּ ַדר וְּ ס ָֹח ֶרת"" ,וְּ יֵ ין ַמלְּ כות ָרב ְּכיַ ד
ַה ֶמלֶ ְּך".

ֶשל לֵ ָאה ִמ ֶכ ֶתר ָר ֵחלַ ,אז נִ ְּהיָ ה ַמבול ,ופו ִרים
זֶ ה ַה ִתקון לַ ַמבולַ ,ה ִתקון ַעל ֵח ְּטא ק ַֹרח,
ַה ִתקון ַעל ִבלְּ ָעם ָה ָר ָשעֶ ,שפו ִרים ַעכְּ ָשיו ,וְּ יֵ ש
"הצִּּ ילֵּ נִּ י ִּמ ְק ִּּל ּ ַפת ָּה ָּמן
לָ נו ַא ְּר ָב ִעים יוֹ ם לִ ְּצעֹק ַ
ֲע ָּמלֵּ ק".

ו
ִּ ּכי ַא ָדר זֶ ה ַה ָדגִ יםַ ,א ָדר זֶ ה ַה ִחדוש ַהכִ י ָגדוֹ ל
ָבעוֹ לָ םִ ,כי ָה ָמן ֵה ִטיל גוֹ ָרלוֹ ת ַעל ָכל
ַהחוֹ ָד ִשים ַעד ֶש ָי ָצא לוֹ ַא ָדרֲ ,א ָבל הוא ל ֹא
ֵה ִבין ,הוא ָא ַמר ֲאנִ י ַה ָדג ַה ָגדוֹ ל ֲאנִ י יְּ ֻׁב ַלע ֶאת
ַה ָדג ַה ָק ָטןֲ ,א ָבל זֶ ה ָהפו ְּךַ ,עם יִ ְּש ָר ֵאל זֶ ה ַה ָדג
ַה ָגדוֹ לַ ,עם יִ ְּש ָר ֵאל בוֹ לֵ ַע ֶאת ַה ָדגִ ים ַה ְּק ַט ִנים,
ָה ָמן זֶ ה ַה ָדג ַה ָק ָטןִ ,כי ְּבפו ִרים ְּמ ַת ְּקנִ ים ֶאת
ָהאוֹ ִתיוֹ ת מ' נ' ,ו ַב ֲחנֻׁ ָכה ֶאת אוֹ ִתיוֹ ת פ' ך'.

ח
ָ ּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל ַעכְּ ָשיו לְּ ַק ֵבל נְּ בואוֹ תְּ ,בא'
ישא דְּ ל ֹא ִּא ְּתיְּ ַדעֶ ,ש ַעכְּ ָשיו
ֲא ָדר ,זֶ ה ֵּר ָ
ישא ְּדל ֹא ִא ְּתיְּ ַדעֶ ,ש ַעכְּ ָשיו זֶ ה
ֲאנַ ְּחנו ְּב ֵר ָ
ַה ֶש ַפע לְּ כָ ל ַה ָשנָ ה ,ר' נָ ַתן ַמ ְּס ִביר ֶש ֶאת ָכל
"ב ַה ְראֹתוֹ ֶׁאת
ָה ֲע ִשירות ְּמ ַק ְּבלִ ים ִמפו ִריםְּ ,
ע ֶֹׁשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ  ,וְ ֶׁאת יְ ָּקר ִּּת ְפ ֶׁא ֶׁרת
ְ ּגדו ָּּּלתוֹ "ֶ ,ש ֵיש ֵשש ַמ ְּד ֵרגוֹ ת ,יֵ ש ֲע ִשירות
ֶש ָב ָאה ֵמ ֶח ֶסד ,יֵ ש ֶש ָב ָאה ִמ ְּגבו ָרה ,יֵ ש
ֲע ִשירות ֶש ָב ָאה ִמ ִת ְּפ ֶא ֶרתִ ,מנֶ ַצח הוֹ ד יְּ סוֹ ד,
ָב ֶרגַ ע ֶש ָא ָדם שוֹ ֵמר ֶאת ַה ְּיסוֹ ד הוא ְּמ ַק ֵבל ֶאת
ָכל ָה ֲע ִשירות ָבעוֹ לָ םָ ,א ָדם ָבא לָ עוֹ לָ ם לִ ְּשמוֹ ר
ֶאת ַה ְּיסוֹ ד ,זֶ ה ָכל ַה ִמלְּ ָח ָמה ֶשלוֹ  ,וְּ הוא חוֹ ֵשב
ֶש ָככָ ה זֶ ה ֶה ְּפ ֵקרֲ ,א ָבל ֵאין ֶה ְּפ ֵקרִ ,כי ָכל יוֹ ם
שוֹ ַק ַעת ִעירָ ,כל יוֹ ם ִעיר ְּשלֵ ָמה ֶשל ִמלְּ יוֹ ן
יה ובוֹ לַ ַעת אוֹ ָתם.
ֲאנָ ִשים ָה ֲא ָד ָמה פוֹ ָצה ֶאת ִפ ָ

ז
יע"
ָ ּכתוּב " ֵּעת ַה ָּּז ִּמיר ִּה ִּ ּג ַ

(ׁשיר ה ִש ִירים ב,
ִ

יב),

ימ ְּט ִר ָיא ֲא ַח ְּשוֵ רוֹ שָ ,כל ַמה ֶשה' ִג ֵדל
ִג ַ
ֶאת ֲא ַח ְּשוֵ רוֹ ש זֶ ה ְּכ ֵדי לְּ ַה ִפיל אוֹ תוֹ  ,רוֹ ִאים
ישהו ָר ָשע ,זֶ ה ַהכֹל
ישהו גוֹ ֶדלִ ,מ ֶ
ִפ ְּתאוֹ ם ִמ ֶ
ְּכ ֵדי לְּ ַה ִפיל אוֹ תוֹ  ,אוֹ ֶמ ֶרת ַה ְּג ָמ ָראֶ ,ש ָכל
ַה ִספור ֶשל פו ִרים זֶ ה ְּב ִדיוק ְּשנָ ַתיִ ים לִ ְּפנֵ י ִבנְּ יַ ן
ֵבית ַה ִמ ְּק ָדש ,וְּ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ָמ ְּר ְּדכַ י ָע ַבר
"איש יְ הו ִּּדי" ֶ(א ְס ֵתר ב ,ה)" ,חוּר
לִ ירו ָשלַ יִ םִּ ,
ַּכ ְר ּ ַפס ו ְּת ֵּכלֶׁ ת" ָּ(ׁשם א ,ו) ,חור זֶ ה ִגלְּ גול ֶשל חור
ְּבנָ ה ֶשל ִמ ְּריָ םַ ,מה זֶ ה חור? ְּבנָ ה ֶשל ִמ ְּריָ ם,
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ְּב ַט ַב ַעת ַה ֶמלֶ ְּך ֵאין לְּ ָה ִשיבָ ,ג ַמ ְּרנוֵ ,אין
לְּ ָה ִשיבִ ,היא ַמ ְּת ִחילָ ה לִ ְּבכוֹ ת ,לְּ ִה ְּת ַפ ֵלל,
לְּ ִה ְּת ַח ֵנןִ ,אי ֶא ְּפ ָשר לְּ ַב ֵטל.

ט
ֶב ֱא ֶמת ָכל ִא ָשה ִהיא יְּ ִח ָידהָ ,כל ִא ָשה ִהיא
יאה ֲח ָד ָשהָ ,כל ִא ָשה ִהיא ַמ ֶשהו
ְּב ִר ָ
ָח ָדשָ ,כל ִא ָשה ִהיא אוֹ ר ָח ָדש ,וְּ ַח ָוה ֵה ִא ָירה
ְּבש"ע ִרבוֹ א נְּ הוֹ ִרין ,וְּ כָ ל ַהפו ִרים לְּ ַה ֲחזִ יר ֶאת
ַה-ש"ע ִרבוֹ א נְּ הוֹ ִריןֶ ,ש ָע ָשה נִ ִסים לַ ֲאבוֹ ֵתינו,
לְּ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה-ש"ע ִרבוֹ א נְּ הוֹ ִריןֶ ,ש ֶא ְּס ֵתר
זָ כְּ ָתה לְּ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה-ש"ע ִרבוֹ א נְּ הוֹ ִרין ,וְּ ַעל
יְּ ֵדי זֶ ה נִ זְּ ֶכה לַ גְּ אולָ ה ַה ְּשלֵ ָמה.

יא
ו ַּב ָּקטֹן ֵּאין לוֹ ִּריצוּי ַעד ֶׁש ַ ּיגְ דִּּ יל ,וּלְ עוֹ לָּ ם ַעד
ֶׁש ַ ּיגְ דִּּ יל יו ַּכל לַ ֲחזוֹ ר בוֹ  ,פֹה זֶ ה ַהסוֹ ד
ֶשל פו ִריםָ ,כל ָה ִענְּ יָ ן זֶ ה יֶ לֶ ד ָק ָטן ,יָ כוֹ ל לְּ ַב ֵטל
ֶאת ָכל ַה ְּגזֵ רוֹ תִ ,אם לוֹ ְּק ִחים ִמלְּ יוֹ ן יְּ לָ ִדים
וְּ אוֹ ְּמ ִרים ֶפ ֶרק ְּת ִה ִלים ָהיָ ה ִמ ְּת ַב ְּטלִ ים ָכל
ַה ְּגזֵ רוֹ ת!

י
ָל ָּמה אדם נוֹ לַ ד ִבכְּ לַ ל? לָ ָמה הוא ָבא

יב

לָ עוֹ לָ ם? לִ ְּקר ֹא ֶאת ַה ְּמגִ ָלהְּ ,ביוֹ ם
פורים ִד ְפ ָרזִ ים כו ָלם הוֹ לְּ כִ ים לְּ ֵבית ְּכנֶ ֶסת,
יעי ִ
ְּר ִב ִ
כו ָלם! ְּבלִ י יוֹ ֵצא ֵמ ַה ְּכלָ ל ,לִ ְּקר ֹא ֶאת ַה ְּמגִ ָלה,
ישי ַבב ֶֹקרְּ ,כמוֹ יוֹ ֵסף ַה ַצ ִדיק ֶש ָהלַ ְּך
ו ְּביוֹ ם ֲח ִמ ִ
לִ ְּשמוֹ ַע ֶאת ַה ְּמגִ ָלהְּ ,גדוֹ לָ ה ֲה ָס ַרת ַט ַב ַעת
( ְמגִ ילָּ ה יד ע"א)" ,וַ ָּ ּי ַסר ּ ַפ ְרעֹה ֶׁאת ַט ַּב ְע ּתוֹ וַ ִּ ּי ֵּּתן
אׁשית מ"א מ"ב) וְּ גַ ם ָכתוב
א ָֹּת ּה ַעל יַ ד יוֹ ֵּסף" (בְ ֵר ִ
"וַ ִּ ּי ְּתנָּ ּה לְ ָּה ָּמן" ֶ(א ְס ֵתר ג' י') לְּ ַה ְּראוֹ ת ֶש ֶזה ַעל
אוֹ תוֹ ִענְּ יָ ן ,זֶ ה ַהכֹל סוֹ ד ֶא ָחדִ ,מי ֶשיוֹ ֵד ַע ֶאת
ַהסוֹ ד ֶשל ֲה ָס ַרת ַה ַט ַב ַעת לָ ֵתת אוֹ ָתה לְּ יוֹ ֵסף,
יוֹ ֵד ַע ֶאת ַהסוֹ ד ֶשל ֲה ָס ַרת ַה ַט ַב ַעת לָ ֵתת
יבל ֶאת ַט ַב ַעת ַה ֶמלֶ ְּך,
אוֹ ָתה לְּ ָה ָמןָ ,ה ָמן ִק ֵ
ְ
(ׁשם ח'
שיב" ָּ
"וְ נַ ְח ּתוֹ ם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּׁמלֶׁ ך ֵּאין לְ ָּה ִּ
ח') וְּ זֶ ה אוֹ ֶמ ֶרת ֶא ְּס ֵתר ַה ַמלְּ ָכה ,נוֹ ֶפלֶ ת לְּ ַרגְּ לָ יו
ו ִמ ְּת ַח ֶננֶ ת ,בוֹ כָ ה ,הוא אוֹ ֵמר לָ ה ַמה ֶש ֶנ ְּח ַתם

ימ ְּט ִר ָיא ָמ ְּר ְּדכַ י וְּ ֶא ְּס ֵתר,
יעִ ,ג ַ
וְּ זֶ ה סוֹ ד ַה ָג ִב ַ
ֶא ְּס ֵתר ָא ְּמ ָרה "וְ ַכ ֲא ֶׁשר ָּא ַב ְד ִּּתי ָּא ָּב ְד ִּּתי"
ֶ(א ְס ֵתר ד' ט"ז) "ו ָּּמ ְר ֳּ ּד ַכי ל ֹא יִּ ְכ ַרע וְ ל ֹא יִּ ְש ַּת ֲחוֶׁ ה"
ָּ(ׁשם ,ג' ב') ָמ ְּר ְּדכַ י ָהיָ ה ֵמ ִרים ֶאת ָה ֶרגֶ ל אוֹ ֵמר
לְּ ָה ָמן ַע ְּב ִדי ַא ָתה! ( ְמגִ ילָּ ה) ַא ָתה ָה ֶע ֶבד ֶש ִלי! ִמי
ַא ָתה ִבכְּ לַ ל?! ֶע ֶבד ֶש ִלי ,אוֹ ֵמר לוֹ ֶע ֶבד ַא ָתה,
ֶע ֶבד עוֹ לָ םַ ,א ָתה וְּ זַ ְּר ֲע ָך וְּ זֶ ַרע זַ ְּר ֲע ָך ַעד עוֹ לָ ם,
וְּ ָה ָמן יָ ַדע ֶשהוא ֶע ֶבד ֶשל ָמ ְּר ְּדכַ י ,לָ כֵ ן הוא
ָר ָצה לְּ ַח ֵסל ֶאת ָמ ְּר ְּדכַ י ,הוא יָ ַדע ֶאת ָה ֱא ֶמת,
"ש ֵב ִעים ַב ֶל ֶחם נִ ְּש ָכרו",
ָה ָמן יָ ַדע ֶאת ָה ֱא ֶמתְּ ,
יחה
זֶ ה ִש ְּב ִעים ְּבנֵ י ָה ָמן ָבאו לְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
ִמ ָמ ְּר ְּדכַ י ,נָ ְּשקו לוֹ ֶאת ַה ָי ַדיִ ם וְּ ֶאת ָה ַרגְּ לַ יִ ם,
יחה
יָ ְּצ ָאה ַבת קוֹ ל וְּ ָא ְּמ ָרה ִמי ֶשל ֹא יְּ ַב ֵקש ְּסלִ ָ
ִמ ָמ ְּר ֳּדכַ יַ ,א ַחת ָדתוֹ לְּ ָה ִמית! ַא ַחת ָדתוֹ
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מו ָתר לִ ְּשתוֹ תֵ ,מ ַהיוֹ ם ַאף ֶא ָחד ל ֹא שוֹ ֶתה יַ יִ ן,
ַעד סוֹ ף ַה ַח ִייםַ ,גם ְּב ִקדוש שוֹ ִתים ַרק ִמיץ
ֲענָ ִביםֵ ,מ ַהב ֶֹקר ַעד ַה ַליְּ לָ ה ִמיץ ֲענָ ִבים24 ,
ָשעוֹ ת ִמיץ ֲענָ ִביםִ ,מ ֵשש ָב ֶע ֶרב ַעד ֵשש
יס ִקי ,מו ָתר ִט ָפה
לְּ ָמ ֳּח ָרת ַרק ִמיץ ֲענָ ִבים ,וִ ְּ
ֹאתיַ ,ה ֶר ֶב'ה ָא ַמר ֶש ְּב ִש ְּמ ַחת תוֹ ָרה
ְּק ַטנְּ ט ֹנֶ ת ָכז ִ
ֶא ְּפ ָשר לִ ְּשתוֹ ת ַרק ְּבגוֹ ֶדל ֶשל ֲח ִצי ִציפוֹ ֶרןַ ,רק
יס ִקי ֲאנַ ְּחנו
ֲח ִצי ִציפוֹ ֶרן וְּ ל ֹא יוֹ ֵתרִ ,מי ֶששוֹ ֶתה וִ ְּ
נַ זְּ ִמין לוֹ לְּ ַש ָבת  -לְּ ַש ָבת ֶש ַא ֲח ֵרי זֶ ה.

לְּ ָה ִמית!

יג
וְּ עַ ְּכ ׁ ָשיו ֲאנַ ְּחנו חוֹ זְּ ִרים לְּ ַה ְּת ָחלָ ה ,חוֹ זְּ ִרים
לַ ַה ְּת ָחלָ ה ֶשל ָכל ַה ַה ְּת ָחלוֹ ת,
יאת
חוֹ זְּ ִרים לָ ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִרים ֶש ֶזה לִ ְּפנֵ י ְּב ִר ַ
ָהעוֹ לָ ם ,לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א יוֹ ם ִכפור יִ ְּהיֶ ה ְּכפו ִרים.

טז

יד

מּותר לִ ְׁשתֹות בִ ָּירה?) ִב ָירהַ -רק כוֹ ס
(א ָחד ׁש ֵֹואל :ה ִאם ָּ
ֶ

זֶ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִריםֶ ,ש ְּבפו ִרים רוֹ ִאים ֶאת ה'

ַא ַחת ,כוֹ ס ַא ַחת ִב ָירה ְּשחוֹ ָרהָ ,כל
ָה ִענְּ יָ ן ֶש ְּבפו ִרים ל ֹא שוֹ ִתים שום ָד ָברְּ ,כלום,
ַרק רוֹ ְּק ִדים וְּ ָש ִריםָ ,ש ִרים ָ 24שעוֹ ת ,ל ֹא
ַמ ְּפ ִס ִיקים לָ ִשיר ,וְּ ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ַמ ְּמ ִשיכִ ים ֶאת
ָה ַע ֵק ַביִ ים ֶשל לֵ ָאה לְּ כֶ ֶתר ֶשל ָר ֵחל.

ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ,פו ִרים זֶ ה ַש ַער ַה ֲח ִמ ִשים,
ֲח ִמ ִשים ַא ָמהִ ,כי ָה ָמן ָח ַשב לְּ ַה ִפיל ֶאת ָמ ְּר ְּדכַ י
ְּב ַש ַער ַה ֲח ִמ ִשים ,וְּ ִה ְּת ַה ֵפ ְּך ,זֶ ה ָכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל
פו ִריםֶ ,ש ַעכְּ ָשיו כו ָלם נִ כְּ נָ ִסים לְּ ַש ַער
ַה ֲח ִמ ִשים ֶש ִב ְּק ֻׁד ָשה ,כו ָלם ְּבלִ י יוֹ ֵצא ֵמ ַה ְּכלָ ל,
וְּ נִ זְּ ֶכה לַ גְּ אולָ ה ַה ְּשלֵ ָמה.

יז
יתי ֵמ ָח ָדש,
וְּ ָל ֵכן ְּבפו ִרים ָהיָ ה ַמ ַתן תוֹ ָרה ָה ֲא ִמ ִ

טו

ִכי ְּב ַק ָבלַ ת ַהתוֹ ָרה אוֹ ֵמר תוֹ ְּספוֹ תֵ ,הם
ל ֹא ָהיו ַח ָי ִבים ַעל ָהעוֹ נָ ִשיםִ ,כי ְּב ַק ָבלַ ת
ַהתוֹ ָרה ֵהם ָהיו ֲאנו ִסיםֵ ,הם ל ֹא ָהיו יְּ כוֹ לִ ים
ָ
(ׁשמֹות
"אנֹכִ י ה' ֱאל ֶֹקיך" ְ
לְּ ַה ִגיד "ל ֹא"ֵּ ,הם ָש ְמעו ָ
כ ,ב) ְּב ִש ְּב ִעים ָשפוֹ תִ ,מסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְּ ַעד סוֹ פוֹ ,
ֵהם ל ֹא יְּ כוֹ לִ יםִ ,אי ֶא ְּפ ָשר לְּ ָס ֵרב ְּכ ֶששוֹ ְּמ ִעים
קוֹ לוֹ ת ו ְּב ָר ִקים ְּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם ,וְּ ֵאש בוֹ ֶע ֶרתֲ ,א ָבל

ָ ּכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִריםֶ ,ש ֶזה ַהיוֹ ם ַה ְּי ִח ִידי
ֶשרוֹ ְּק ִדים ָכל ַהיוֹ ם ,זֶ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִרים,
ֶשרוֹ ְּק ִדים וְּ ָש ִרים ,וְּ כָ ל ַהיוֹ ם וְּ כָ ל ַה ַליְּ לָ ה ַרק
רוֹ ְּק ִדים וְּ ָש ִרים ,וְּ ָאסור לְּ ִה ְּש ַת ֵכר! ַאף ֶא ָחד
ל ֹא ִמ ְּש ַת ֵכר! ל ֹא ִמ ְּש ַת ְּכ ִרים! וְּ ל ֹא שוֹ ְּב ִרים
ַחלוֹ נוֹ ת ,וְּ ל ֹא שוֹ ְּב ִרים ֻׁשלְּ ָחנוֹ ת ,מו ָתר לִ ְּשתוֹ ת
ַרק ִמיץ ֲענָ ִבים ,ל ֹא יַ יִ ן ָאדוֹ םַ ,רק ִמיץ ֲענָ ִבים
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פו ִרים – ָהיָ ה לָ ֶהם ְּב ִח ָירה ,כו ָלם ִה ְּת ַא ְּסלְּ מו
ִה ְּתנַ ְּצרוְּ ,כ ַבר ִא ְּבדו ֶאת ָה ֱאמונָ ה ֶש ֵיש ַעם
יִ ְּש ָר ֵאלָ ,מ ְּר ְּדכַ י ָבא וְּ ָא ַמר ל ֹא ַ -ת ֲעשו ְּתשו ָבה,
יֵ ש ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ,וְּ ָאז ִה ְּת ַב ְּטלו לְּ ָמ ְּר ְּדכַ יִ ,בזְּ כות
זֶ ה יֵ ש לָ נו ֶאת ַעם יִ ְּש ָר ֵאלִ ,כי ֵהם ָא ְּמרו ֶש ֵאין
ַעם יִ ְּש ָר ֵאלֵ ,איןְּ ,כ ַבר ָהלְּ כו לִ ְּסעו ַדת
ֲא ַח ְּשוֵ רוֹ שִ ,ה ְּת ַח ְּתנו ִעם ַהגוֹ יוֹ תְּ ,כ ַבר ָשכְּ חו
גֹולה
ֶש ֵיש ַעם יִ ְּש ָר ֵאלְּ ,כ ַבר ִש ְּב ִעים ָשנָ ה ֶש ֵּהם ַב ָ
– זֶ ה ָשלוֹ ש דוֹ רוֹ תַ ,אז ַרק ַה ַצ ִדיק הוא ַמזְּ ִכיר
לָ ֶהם ֶש ֵיש ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ַ -א ֶתם יְּ הו ִדים ִבכְּ לַ ל!

יט
ַה ָ ּג ִּביעַ  ,י"ג ע"ב ,י"ג ֲא ָדרַ ,ה ְּגזֵ ָירה ֶשל ְל ַה ְש ִמיד

יסןָ ,מ ַתי ָתלו
ַל ֲהרֹוג ְול ַא ֵּבד ָהיְּ ָתה ְּבי"ג נִ ָ
ֶאת ָה ָמן? יֵ ש אוֹ ְּמ ִרים ְּב ֶע ֶרב ֶפ ַסח יֵ ש אוֹ ְּמ ִרים
ְּב ֶפ ַסחָ ,א ָדם ָצ ִר ְּ
יך לָ ַד ַעת ֶש ֶאת ָה ָמן ָתלו ְּבט"ז
וְּ ַר ִש"י אוֹ ֵמר ְּבלֵ יל י"זִ ,כי ַה ְּמגִ ָלה נִ ְּק ֵראת ְּבי"א
יכל
"ה ַ
ימ ְּט ִר ָיא ֵּ
י"ב י"ג י"ד ט"ו ,זֶ ה ְּב ִדיוק ְּבגִ ַ
ה"' ,65 ,ו ְּבלֵ יל י"ז ָתלו אוֹ תוֹ אוֹ ֵמר ַר ִש"י ,לָ כֵ ן
יֵ ש פו ִרים ַה ְּמ ֻׁש ָלש ַאז גוֹ ְּמ ִרים ֶאת ַה ְּסעו ָדה
ְּבלֵ יל י"ז.

יח
וְּ זֶ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִריםֶ ,ש ָמ ְּר ְּדכַ י ִהזְּ ִכיר לְּ כֻׁ ָלם
ֶש ֵהם יְּ הו ִדיםִ ,כי ֵהם ָא ְּמרו ֶש ֵהם ְּכ ַבר ל ֹא
יְּ הו ִדיםִ ,פ ְּתאוֹ ם ָראו ֶשעוֹ ִשים לָ ֶהם ְּגזֵ ירוֹ ת
"א ֶתם יְּ הו ִדים
יטלֶ רַ ,אז הוא ָא ַמר לָ ֶהם ַ
ְּכמוֹ ִה ְּ
וְּ ִת ָש ֲארו יְּ הו ִדים" זֶ ה ל ֹא יַ ֲעזֹר לָ כֶ םַ ,גם הוא
הודים ֶש ִה ְתנַ ְצרו הוא
ל ֹא ִה ְּס ִכים לְּ ִה ְּתנַ ֵצר גַ ם ַהיְ ִ
יטלֶ ר וְּ ָה ָמן זֶ ה אוֹ ָתה
הודיםִ ,כי ִה ְּ
אֹותם יְ ִ
ֶה ְח ִשיב ָ
ְּב ִחינָ ה – ֶשהוא ל ֹא נָ ַתן לְּ ִה ְּתנַ ֵצר ,וְּ ל ֹא
לְּ ִה ְּת ַא ְּסלֵ םֶ ,ש ַרק ַעל יְּ ֵדי ַה ַצ ִדיקַ – ,עם יִ ְּש ָר ֵאל
חוֹ זֵ ר לְּ ָש ְּרשוֹ  ,וְּ ֵא ֶלה ֶשחוֹ לְּ ִקים ַעל ַה ַצ ִדיק ל ֹא
יהינוֹ ם לְּ עוֹ לָ ם ַגם ל ֹא ִב ְּת ִח ַית
יֵ ְּצאו ֵמ ַהגֵ ִ
יהם ַר ֲח ִמים – זֶ ה
ַה ֵמ ִתים! ו ְּצ ִריכִ ים לְּ ַב ֵקש ֲעלֵ ֶ
יהםֶ -ש ַי ְּפ ִסיקו לַ ְּחלוֹ ק,
ַהכֹל! ֶשה' יָ ִאיר ֶאת ֵעינֵ ֶ
וְּ זֶ ה ָכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִריםֶ ,ש ַמ ֲא ִמינִ ים ַרק
ַב ַצ ִדיק – וְּ ל ֹא ְּמ ַפ ֲח ִדים ֵמ ַאף ֶא ָחד!

כ

"ו ָּמ ְּר ֳּ ּד ַכי יָּ ָּצא ִּמ ִּּל ְפנֵּ י ַה ֶּׁמלֶׁ ְך ִּּבלְ בוּש ַמלְ כוּת
ְּת ֵּכלֶׁ ת וָּ חוּר וַ ֲע ֶׁט ֶׁרת זָּ ָּהב ְ ּגדוֹ לָּ ה"
ֶ(א ְס ֵתר ח' ט"ו) זֶ ה ָא ָדם ַק ְּדמוֹ ןִ ,כי ְּבפו ִרים זוֹ כִ ים
לַ ַה ָשגוֹ ת ֲהכִ י ְּגדוֹ לוֹ ת ,יוֹ ֵתר ִמ ַמ ַתן תוֹ ָרה ,יוֹ ֵתר
ִמיוֹ ם ִכפור ,ולְּ ָע ִתיד לָ בוֹ א ָהאוֹ ר ֶשל יוֹ ם ִכפור
יִ ְּהיֶ ה ְּכמוֹ פו ִריםַ ,עכְּ ָשיו זֶ ה ָה ֶרגַ ע ֲהכִ י ָגדוֹ ל.

כא
ּפו ִּּרים זֶ ה ָה ֶרגַ ע ֶש ָכל ַה ְּש ָע ִרים נִ ְּפ ָת ִחיםֵ ,אין
שום ַש ַער ָסגור.

11

גדולת ימי הפורים

כב

כג

עַ ְּכ ׁ ָשיו יִ ְּהיֶ ה פו ִריםִ ,כי ַה ֵנס ֲהכִ י ָגדוֹ ל זֶ ה

וְּ ָל ֵכן ָמ ְּר ְּדכַ י ,הוא ָהיָ ה ַה ְּנ ָש ָמה ֶשל מ ֶֹשה,

פו ִריםָ ,כזֶ ה נֵ ס עוֹ ד ל ֹא ָהיָ ה וְּ ל ֹא
יִ ְּהיֶ הַ ,ה ֵנס ֶשל פו ִרים זֶ ה ַה ֵנס ֲהכִ י ָגדוֹ ל ֶש ָהיָ ה
ֵאי ַפ ַעםָ ,כזֶ ה נֵ ס ְּכ ַבר ל ֹא יִ ְּהיֶ ה יוֹ ֵתרַ ,גם לִ ְּפנֵ י
גוֹ ג ו ָמגוֹ ג יִ ְּהיֶ ה ַרק ֻׁח ְּר ָבן ָחזָ ק ,יִ ְּהיֶ ה כָ זֶ ה ֻׁח ְּר ָבן
– יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ִמ ָכל ַהשוֹ אוֹ ת – ִמ ָכל ַה ֻׁח ְּר ָבנוֹ ת,
ֲא ָבל ִמי ֶש ַמ ֲא ִמין ַב ַצ ִדיק ָה ֱא ֶמת הוא יִ ָנ ֵצל
ִמ ֶזה! ָכתוב ֶש ִי ָש ֲארו ַרק ֶש ַבע ֶאלֶ ף ִאישַ ,רק
ִמי ֶש ַי ֲא ִמין ַב ַצ ִדיק ֶשל אוֹ תוֹ דוֹ ר! ִכי ַה ַה ָצלָ ה
ֶשל ָה ָא ָדם זֶ ה לְּ ַה ֲא ִמין ַב ַצ ִדיק ָה ֱא ֶמת! ִכי ְּבכָ ל
דוֹ ר יֵ ש נִ ָסיוֹ ן ָח ָדש ,ומ ֶֹשה ַגם ל ֹא ֶה ֱא ִמינו לוֹ ,
ִכי הוא ָבא ִפ ְּתאוֹ ם [" ,]-וְּ נַ ְּפ ֵשנו ָק ָצה ַב ֶל ֶחם
ַה ְּקל ֵֹקל" (ב ִּמ ְדבָּ ר כ"א ה') זֶ ה לֶ ֶחם ְּקלוֹ ֵקל ,ומ ֶֹשה
ַר ֵבינו נִ לְּ ָחם ,הוא ָהיָ ה ִאיש ִמלְּ ָח ָמה ,הוא
נִ לְּ ָחם ְּב ַפ ְּרעֹהָ ,ח ְּשבו ֶש ְּכ ָבר ִאי ֶא ְּפ ָשר לְּ ִה ָל ֵחם
ְּב ַפ ְּרעֹהַ ,כ ָמה ִקילוֹ ֶמ ֶטר לִ ְּפנֵ י ַה ִכ ְּב ָשן ְּכ ַבר ָהיו
יב ִרים נוֹ ְּפלִ ים ֲח ִתיכוֹ ת ֲח ִתיכוֹ תְּ ,כ ַבר ָהיו
ָה ֵא ָ
אשים יָ ַדיִ ם ַרגְּ לַ יִ םַ ,רק ֵמ ַה ְּצ ָעקוֹ ת ֶשל
נוֹ ְּפלִ ים ָר ִ
ָה ֲאנָ ִשים ֶא ְּפ ָשר לְּ ִה ְּת ַע ֵלף ,לָ כֵ ן ָכל ַה ְּז ֵקנִ ים
ָעזְּ בו אוֹ תוֹ ָ ,כל ַה ְּז ֵקנִ ים ָעזְּ בו ֶאת מ ֶֹשה ַר ֵבינו –
ֹשה וְּ ַא ֲהר ֹן" (ב ִּמ ְדבָּ ר ז'
הוא נִ ְּש ַאר לְּ ַבדוֹ " ,וַ ָיבֹא מ ֶ
א') ,מ ֶֹשה וְּ ַא ֲהר ֹן ,הוא נִ ְּש ַאר ְּבלִ י ְּכלוםָ ,הלְּ כו
לְּ ַבדַ ,אף ֶא ָחד ל ֹא ָת ַמ ְּך ָב ֶהםַ ,אף ֶא ָחד ל ֹא ָבא
לַ ֲעזוֹ ר לָ ֶהם.

יע מ ֶֹשהְּ ,כמוֹ ְּדבוֹ ָרה
ְּבכָ ל דוֹ ר מוֹ ִפ ַ
יאה – ַגם ִהיא ָהיְּ ָתה נְּ ָש ָמה ֶשל מ ֶֹשה ,לָ כֵ ן
ַה ְּנ ִב ָ
יעה ְּת ַשע ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב "נַ ַחל ְּקדו ִמים
ִהיא ִה ְּט ִב ָ
נַ ַחל ִקישוֹ ן" (ׁשֹופְ ִטים ה' כ"א).

כד
יאה,
ֲה ָכנָ ה לְּ פו ִרים עוֹ ָשה ְּדבוֹ ָרה ַה ְּנ ִב ָ
"ה ִ'צילֵ נִ י נָ 'א ִמ ַ'יד ָא ִחי ִמ ַיד ֵע ָשו"
ַ
אׁשית לב ,יב) זֶ ה ָה ָמןַ ,אז ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ָש ַאלַ ,מה
(בְ ֵר ִ
יִ ְּהיֶ ה? ַמה יִ ְּהיֶ ה? [ַ ]-עם יִ ְּש ָר ֵאל יָ ַדע ֶש ִי ְּהיֶ ה
ֻׁח ְּר ָבן ,וְּ יִ ְּהיֶ ה ֻׁח ְּר ָבן ֵבית ִמ ְּק ָדש ,וְּ ֵהם ָש ֲאלו ֶאת
ה' – ַמה יִ ְּהיֶ ה? ה' ֶה ְּחזִ יר ְּתשו ָבה מו ָטב
ֶש ִי ְּהיֶ ה [ִ ]-מ ֶשל ֹא יִ ְּהיֶ ה ְּכלום ,יְּ הו ִדי עוֹ ֶשה
ְּתשו ָבה ,תוֹ לִ ים ֶאת ָה ָמן ,תוֹ לִ ים ֶאת ַה ָבנִ ים
ֶשלוֹ ֲ ,ע ָש ָרה יְּ לָ ִדים – ל ֹא ְּמ ַש ֶנהַ ,ח ָנה ָא ְּמ ָרה
מּואל א' ב ,ה)ַ ,מה זֶ ה
(ׁש ֵ
ש ָכרו" ְ
– " ְּש ֵב ִעים ַב ֶל ֶחם נִ ְּ
"ש ֵב ִעים"? ִש ְּב ִעים ְּבנֵ י ָה ָמן ,וְּ ִש ְּב ִעים ְּבנֵ י ָה ָמן
ְּ
ָעשו ְּתשו ָבה וְּ ִה ְּת ַג ְּירוָ ,הלְּ כו לִ לְּ מוֹ ד תוֹ ָרה
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאלָ ,א ְּמרו – ָמ ְּר ְּדכַ י ַה ַצ ִדיק ָה ָמן
ָה ָר ָשעָ ,מ ְּר ְּדכַ י ָחכָ ם וְּ ָה ָמן ִט ֵפשִ ,כי ָה ָמן ָא ַמר
"מ ֻׁפ ָזר ו ְּמפ ָֹרד" ֶ(א ְס ֵתר ג ,ח)ַ ,מה
לַ ֶמלֶ ְּך ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ְּ
זֶ ה ִאכְּ ַפת לְּ ָך ֶש ֶזה ְּמ ֻׁפ ָזר ו ְּמפ ָֹרד? הוא ָא ַמר
ָב ֶרגַ ע ֶש ָכל ֶא ָחד הוֹ לֵ ְּך ִעם ָהר ֹאש ֶשלוֹ [ַ ]-על
ַעם יִ ְּש ָר ֵאלֲ ,א ָבל ִאם ֵהם ְּמ ֻׁב ָטלִ ים לַ ַצ ִדיק ַ -על
יְּ ֵדי ַה ַצ ִדיק כו ָלם ְּמ ֻׁא ָח ִדים! לָ כֵ ן ִב ְּש ָבט ה'
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ֵה ִביא ֶאת ַמ ַכת ָה ַא ְּר ֶבה ,ו ְּבשו ַשן פו ִרים ֶאת
ַמ ַכת ח ֶֹש ְּך ,הוֹ לְּ כִ ים ְּשלוֹ ִשים יוֹ ם ֲאחוֹ ָרה ,ט"ו
ְּבכוֹ רוֹ ת ,ט"ו ֲא ָדר – זֶ ה ח ֶֹש ְּך ,ט"ו ְּש ָבט – זֶ ה
"א'כֵ ן ר'ו ַח ִה'יא
ַמ ַכת ַא ְּר ֶבהַ ,א ְּר ֶבה זֶ ה ָ
ֶב ֱ'אנוֹ ש" ִ(איֹוב לב ,ח)ַ ,אז ַעכְּ ָשיו ֲאנַ ְּחנו נִ ְּמ ָצ ִאים
ָב ֶרגַ ע ֲהכִ י ָגדוֹ ל – ָב ֶרגַ ע ֲהכִ י ָגדוֹ ל ֶשל ַה ַח ִיים,
יחְּ ,ב ֶעזְּ ַרת ה'
יאת ַה ָמ ִש ַ
ימ ְּט ִר ָיא ְּב ִב ַ
וְּ תשע"ח ִג ַ
יח
ֲאנַ ְּחנו ְּבמוֹ ָצ ֵאי פו ִרים ְּכ ַבר נִ ְּר ֶאה ֶאת ָמ ִש ַ
וגְּ ֻׁא ָלה ְּשלֵ ָמה.

כז
"מן ָּש ַמיִּ ם
ְּּדבוֹ ָרה ָהיְּ ָתה ֶרכֶ ב ֵאש וְּ סו ֵסי ֵאש ִּ
ִּמ ְּמ ִּס ּלוֹ ָּתם
ַה ּכוֹ ָּכ ִּבים
נִּ לְ ָּחמ ּו
אשי
נִּ לְ ֲחמוּ" (ׁשֹופְ ִטים ה ,כ) יֵּ ש ַב ָפסוק ַהזֶ ה ַפ ֲע ַמיִ ם ָר ֵּ
ֵּתיבֹות ָה ָמןָ .כל ַה ֵנס ֶשל פו ִרים ִה ְּת ַר ֵחש אוֹ דוֹ ת
ַא ֶילֶ תַ ,א ֶׁ ּילֶׁ ת ַה ּ ַש ַחר" ,לַ ְמנַ צֵּּ ַח ַעל ַא ֶׁ ּילֶׁ ת
ַה ּ ַש ַחר ִּמזְ מוֹ ר לְ ָּדוִּ ד" ְ(ת ִהלִ ים כב ,א) ַא ֶילֶ ת זֶ ה
ֶא ְּס ֵתר ַה ַמלְּ ָכה פֹה זֶ ה ַה ְּנ ָש ָמה ֶשל ֶא ְּס ֵתר
ַה ַמלְּ ָכה ֵאילַ ת זֶ ה ַא ֶילֶ ת ַה ַש ַחר ַה ְּנ ָש ָמה ֶשל
(א ְס ֵתר
שר ָּא ַב ְד ִּּתי ָּא ָּב ְד ִּּתי" ֶ
ֶא ְּס ֵתר ֶש ֲא ָמ ָרּה "וְ ַכ ֲא ֶׁ
ד ,טז).

כה
ְּ ּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ל ֹא ָהיָ ה ְּגזֵ ָירה "לְ ַה ְש ִּמיד לַ ֲהר ֹג
וּלְ ַא ֵּּבד" ֶ(א ְס ֵתר ג' י"ג) זֶ ה ַרק ָהיָ ה
ְּבפו ִריםַ ,גם ְּב ֲחנו ָכה ל ֹא ָהיָ ה ְּגזֵ ָירה "לְּ ַה ְּש ִמיד
לַ ֲהר ֹג ולְּ ַא ֵבד" ַרק ָהיָ ה ְּגזֵ ָירה ֹלא לְּ ַק ֵיים ֶאת
ַהתוֹ ָרהְּ ,ב ִמ ְּצ ַריִ ם יָ כְּ לו לְּ ַק ֵיים ֶאת ַהתוֹ ָרה ,זֶ ה
ַרק ָהיָ ה ִש ְּעבוד.

כח
ָ ּכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל ֶא ְּס ֵתר ֶש ִהיא ָהיְּ ָתה ֵאש ֶא ְּס ֵתר
ָהיְּ ָתה ֵאש לֶ ָה ָבה ֶא ְּס ֵתר ָכל ַה ַח ִיים ָהיְּ ָתה
ֵאש ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶש ִהיא נוֹ לְּ ָדה ִהיא ָהיְּ ָתה ֵאש ָכל
זֶ ה אוֹ ֵמר ַמיִ ם ַא ִד ִירים ַר ִבי ְּמנַ ֵחם ֶמנְּ ֶדל
ִמ ֶש ְּקלוֹ ב ִהיא ָהיְּ ָתה ֲחצו ָבה ֵמ ֵאש יְּ צו ָקה ֵמ ֵאש
יה ָהיו ֵאש.
ָכל ֵא ָב ֶר ָ

כו
"ל ְּ ּיהו ִּּדים ָּהיְ ָּתה אוֹ ָּרה וְ ִּש ְמ ָּחה וְ ָּששן
ַ
יקר"(ֶ ,א ְס ֵתר ח' ט"ז) ,אוֹ ָרה זֶ ה
וִּ ָּ
תוֹ ָרהִ ,ש ְּמ ָחה זֶ ה יוֹ ם טוֹ בָ ,ששוֹ ן זֶ ה ְּב ִרית
ִמילָ ה ,יְּ ָקר זֶ ה ְּת ִפ ִלין(ְ ,מגִ לָּ ה ט"ז עּמּוד ב')ֶ ,ש ַעכְּ ָשיו
זֶ ה ָה ֶרגַ ע ֶש ִמ ְּת ַג ִלים ָכל סוֹ דוֹ ת ַהתוֹ ָרה.

כט

עַ ְּכ ׁ ָשיו ֲאנַ ְּחנו ָב ֶרגַ ע ֶש ָצ ִר ְּ
יך לָ ֶר ֶדת ֵבית ִמ ְּק ָדש
ֶשל ֵאשֶ ,א ְּס ֵתר ָהיְּ ָתה ְּצ ִריכָ ה לִ ְּבנוֹ ת
ֵבית ִמ ְּק ָדש ֶשל ֵאשֶ ,א ְּס ֵתר ו ָמ ְּר ְּדכַ י ֵהם ָבנו
ֶאת ַה ַביִ ת ַה ֵשנִ י וְּ ָהיו ְּצ ִריכִ ים לְּ הוֹ ִריד ֵבית
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ִמ ְּק ָדש ֶשל ֵאש.

לג
ַה ּיוֹ ם זֶ ה ַהיוֹ ם ֲהכִ י ָגדוֹ ל ַב ָשנָ הֶ ,א ְּס ֵתר ָא ְּמ ָרה

ל

– "וְּ כַ ֲא ֶשר ָא ַב ְּד ִתי ָא ָב ְּד ִתי" ֶ(א ְס ֵתר ד ,טז),
ָכתוב ֶש ַה ְּשכִ ינָ ה נִ ְּק ֵראת ֶא ְּס ֵתרְּ ,בכָ ל דוֹ ר
וְּ דוֹ ר יֵ ש ִא ָשה ֶש ִהיא ַה ְּשכִ ינָ ה ַה ְּקדוֹ ָשה ,וְּ ִהיא
ְּמ ַד ֶב ֶרת ְּד ָב ִרים ֶשל ַה ְּשכִ ינָ הַ ,ה ָנ ִשים ְּצ ִריכִ ים
לָ ַד ַעתִ ,אם רוֹ ִאים ֶש ַה ָנ ִשים עוֹ שוֹ ת ְּתשו ָבה.
ַעכְּ ָשיו זֶ ה זְּ ַמן ַה ְּגאולָ הְּ ,כמוֹ ָמ ְּר ְּדכַ י וְּ ֶא ְּס ֵתר
ֶש ָכל ַה ַח ִיים ָהיָ ה הוֹ לֵ ְּך לַ ֲח ַצר ֵבית ַה ָנ ִשים,
ִמ ְּשנַ ת ֶש ַבע לְּ ָמלְּ כוֹ ַעד ְּש ֵתים ֶע ְּש ֵרהָ ,ח ֵמש
ָשנִ ים ,וְּ ֶא ְּס ֵתר זֶ ה ַה ְּשכִ ינָ ה ַה ְּקדוֹ ָשה.

ְּ ּבא' ֲא ָדר כו ָלם ִמ ְּתנַ ְּב ִאים ,א' ֲא ָדרָ ,כתוב
"וְ ַר ִּּבים ֵּמ ַע ֵּּמי ָּה ָּא ֶׁרץ ִּמ ְתיַ ֲה ִּדים"
יז)ֶ ,שכולָ ם ֵמ ִע ִמי ָה ָא ֶרץ ִה ְּתיַ ֲהדו ,וְּ כָ ל
ַהיְּ הו ִדים ִק ְּבלו נְּ בואוֹ ת ,כו ָלם.

(א ְס ֵתר
ֶ

ח,

לא
ָה ַר ְּמ ַ ּב"ם אוֹ ֵמר ֵאין ֶה ְּב ֵדל ֵבין ִאיש וְּ ִא ָשה,
שום ֶה ְּב ֵדלִ ,א ָשה יְּ כוֹ לָ ה לִ ְּהיוֹ ת
יאהִ ,היא יְּ כוֹ לָ ה לַ ֲעשוֹ ת מוֹ ְּפ ִתים ,לַ ֲעשוֹ ת
נְּ ִב ָ
נִ ְּפלָ אוֹ תְּ ,כמוֹ ֶא ְּס ֵתר ַה ַמלְּ ָכה" ,כַ ֲא ֶשר ָּא ַב ְד ִּּתי
ָּא ָּב ְד ִּּתי" ,לָ ָמה קוֹ ְּר ִאים לָ זֶ ה ְּמגִ ַלת ֶא ְּס ֵתר
ָה ִע ָ
יקר זֶ ה ָמ ְּר ְּדכַ י? ִהיא ָא ְּמ ָרה "צומו ָעלַ י"-[ ,
] אוֹ ֵמר ֶש ָמ ְּר ְּדכַ י ָא ַמר לָ הַ ,על ָכל ָפנִ ים,
ָה ִע ָיקר זֶ ה ָמ ְּר ְּדכַ יֵ ,א ְּ
יך ֶשל ֹא יִ ְּהיֶ ה.

לד
ּכוֹ ָכב נֹגַ ה זֶ ה ֶא ְּס ֵתר ַה ַמלְּ ָכהֶ ,א ְּס ֵתר ִהיא
נֶ ֶה ְּפכָ ה לְּ כוֹ כָ ב נֹגַ ה.

לה
וְּ זֶ ה ַמ ְּס ִביר ר' נָ ָתן ְּב ִהלְּ כוֹ ת פו ִרים ו ְּב ִהלְּ כוֹ ת

לב

יוֹ ם ִכפור ֶש ָכל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל ַהגוֹ ָרל ֶׁש ָּע ָּשה
ָּה ָּמן ֶש ָה ָמן ָר ָצה לַ ֲהפ ְֹּך ֶאת ַה ְּב ִח ָירה ֶשל ה'

ִּ ּכי ַעכְּ ָשיו ָהלְּ כו ַב ָגלותַ ,עד ֶש ָב ָאה ֶא ְּס ֵתר
ַה ַמלְּ ָכה וְּ ֶה ֱחזִ ָירה ֶאת ַמלְּ כות יִ ְּש ָר ֵאל.

ְּב ַעם ְּסגולָ הִ ,כי ַעם יִ ְּש ָר ֵאל זֶ ה ַמאן דְּ נָּ ַפח
יה נָּ ַפח ,ה' נָ ַפח ִמ ֶמנוֵ ,מ ַע ְּצ ִמיותוֹ ֲ ,א ָבל
ִּמדִּּ ילֵּ ּ
ַהגוֹ יִ ם ל ֹא ְּמ ִבינִ ים ֶאת ַה ֶה ְּב ֵדל ֵהם רוֹ ִאים פֹה
ימים ַגם
יֵ ש ַג ָנ ִבים ָשם יֵ ש ַג ָנ ִבים ָשם יֵ ש ְּת ִמ ִ
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ימים ֲא ָבל ֵהם ל ֹא ְּמ ִבינִ ים ֶש ַעם
פֹה יֵ ש ְּת ִמ ִ
יִ ְּש ָר ֵאל ֵהם ַע ְּצ ִמיותוֹ ֶשל ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ָ ,ה ָמן

לח

ֶשל ֹא ֵה ִבין ֶאת ַה ֶה ְּב ֵדל הוא ָח ַשב ֶש ֶזה ֶשה'
ָב ַחר ְּב ַעם יִ ְּש ָר ֵאל זֶ ה ְּס ָתם ְּב ִח ָירה ְּש ִרירו ִתית

ַר ֵ ּבינ ּו אוֹ ֵמר

ַאז ַעל יְּ ֵדי ַהגוֹ ָרל הוא יַ ֲע ֶשה ֶש ֲע ָמלֵ ק יִ ָב ֵחר.

12

" ַהיְּ נו ְּד ָא ְּמ ֵרי ִאינְּ ֵשי" ָכל

ַה ִמנְּ ָהגִ ים יֵ ש לָ ֶהם ש ֶֹרש ַב' ֲהלָ כָ ה
לְּ מ ֶֹשה ִמ ִסינַ י' ,ו ְּבכָ ל ֲח ֻׁת ָנה ֶא ְּפ ָשר לְּ ַה ֲחיוֹ ת
ֵמ ִתיםְּ .כמוֹ פו ִריםָ ,כל ָה ִענְּ יָ ן ֶשל פו ִרים זֶ ה
ְּת ִח ַית ַה ֵמ ִתים.

לו

ִּ ּכי ַגם ֲחנו ָכה וְּ גַ ם פו ִרים זֶ ה חוֹ ָתם ְּבתוֹ ְּך
חוֹ ָתם ,זֶ ה ַמה ֶש ְּמ ַח ֵדש ר' נָ ָתן ְּב ִהלְּ כוֹ ת
ֲע ֵר ִבים (ד' כב') ֶש ַגם פו ִרים זֶ ה חוֹ ָמה' " ,חוֹ ַמת'
ַּבת ִּציּוֹ ן נָּ ָּטה ָּקו ל ֹא ֵּה ִּשיב יָּ דוֹ ִּמ ַּב ֵּּל ַע וַ ַ ּי ֲא ֶׁבל
ֵּחל וְ 'חוֹ ָּמה' יַ ְחדָּּ ו" ( ֵאיכָּ ה ב).

לט
ּפו ִּּרים זֶ ה זְּ ַמן ְּת ִח ַית ַה ֵמ ִתים ,וְּ ַה ֶר ֶב'ה אוֹ ֵמר
ֶשפו ִרים זֶ ה ַה ְּת ָחלַ ת ָכל ַה ַה ְּת ָחלוֹ ת,
ופו ִרים זֶ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶשל " ַּכ ֲא ֶׁשר ָּא ַב ְד ִּּתי
ָּא ָּב ְד ִּּתי"ָ ,כל ַהפו ִרים זֶ ה ' ַכ ֲא ֶשר ָא ַב ְּד ִתי
ָא ָב ְּד ִתי'ָ .א ָדם ָצ ִר ְּ
יך ֲא ִפילו לְּ ִה ְּת ַא ֵבדָ ,א ָדם
ָצ ִר ְּ
יך לָ לֶ כֶ ת לַ ָשדוֹ ת לִ ְּצעֹק לַ ה'ָ .א ָדם ל ֹא יָ כוֹ ל

לז
עס ִט ֶירער עוֹ ד ְּשלוֹ ִשים
ָא ַמר ַר ִבי יְּ ַשעיָ לֶ ה ְּק ֶר ְּ

לְּ ֵה ָר ֵדם ַב ַליְּ לָ ה ,ל ֹא לִ ְּפת ַֹח ִאינְּ ֶט ְּרנֶ ט ,ל ֹא
לִ ְּפת ַֹח ַאיְּ פוֹ נִ ים ,ל ֹא לְּ ַה ֲחזִ יק ַאיְּ פוֹ ן ַב ָיד ,לִ ְּשבֹר

ָשנָ ה ַת ְּת ִחיל שוֹ ָאהָ ,היָ ה פו ִריםִ ,אם ָהיו
רוֹ ְּק ִדים ָכל ַהפו ִריםִ ,מ ָיד ָהיו רוֹ ִאים ֶאת
יחַ ,ה[]-
יהם ָמ ִש ַ
יחִ ,מ ָיד ָהיָ ה ִמ ְּת ַג ֶלה ֲאלֵ ֶ
ָמ ִש ַ
ְּ
יחִ ,כי ִאם יֵ ש
ָא ַמר ֶש ָהיָ ה ָצ ִריך לְּ ִה ְּת ַגלוֹ ת ָמ ִש ַ
ָכזוֹ שוֹ ָאה ַאז ַעכְּ ָשיו זֶ ה ָה ֶרגַ ע ֶש ִמ ְּת ַג ֶלה ֶמלֶ ךְּ
יח ַב ְּשנִ ָיה ַהזֹאת.
ַה ָמ ִש ַ

ֶאת ָה ַאיְּ פוֹ נִ ים ֶשל ָכל ָה ַא ִחים וְּ ָה ֲא ָחיוֹ ת,
לְּ ַה ְּת ִחיל לִ ְּשבֹר ֶאת זֶ ה ַא ֶח ֶרת ֵהם יִ ְּהיו
ִחילוֹ נִ יםֵ ,הם יֵ לְּ כו לַ ָצ ָבא ,יִ ְּהיו פוֹ ְּש ִעיםַ ,ג ָנ ִבים,
אדה ִבגְּ לַ ל ָה ַאיְּ פוֹ נִ ים,
יפ ָ
שוֹ ְּד ִדיםָ ,כל ָה ִאינְּ ִת ָ
אדה ֶשדוֹ ְּק ִרים יְּ הו ִדים ָב ְּרחוֹ בוֹ ת.
יפ ָ
ָכל ָה ִאינְּ ִת ָ
אֹומ ִרים ֲע ֵּל ֶיהן
ַעכְּ ָשיו ְּש ֵתי יְּ לָ דוֹ ת ַע ְר ִביֹותֶ ,שכֻּ ָלם ְ

ֶש ֵּהן זַ כוֹ ת ו ְּטהוֹ רוֹ ת ָהלְּ כו ִעם ַס ִכינִ ים וְּ ָד ְּקרו
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ודע שהדבורים שמדברים ברבים ,כל מה שהעולם הם רבים
יותר הדבורים נמתקים ביותר .וזה בחינת של ההינו דאמרי
אינשי ,שהם דבורים של גויים ואחר כך כשבאו בתוך ישראל

שנדברו ביניהם על ידי זה נמתקו ונעשו מהם דברים עליונים.
וזה בחינת מי הים שהם מלוחים ואי אפשר לשתותם
וכשהולכים דרך הרים של חול על ידי זה נמתקים כי החול
ממתיק המים ואזי ראויין לשתות (ולא באר יותר):
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יהםַ .עכְּ ָשיו
ָשם ַכ ָמה יְּ הו ִדים ,וְּ ָירו ֲעלֵ ֶ

יָ דֹו ,ו ְּבשו ַשן ֲח ֵמש ֵמאוֹ ת וְּ עוֹ ד ְשֹלש ֵּמאֹות ְל ָמ ֳח ָרת

אט ָמלָ ה ָכל ָה ִעתוֹ נִ ים ְּמ ַד ְּב ִרים ִמ ֶזה ַעכְּ ָשו,
ִבגְּ וָ ֶ
ֵא ְּ
יך ְּש ֵתי יְּ לָ דוֹ ת ְּבגִ יל ֵת ַשע ְּקדוֹ שוֹ ת ו ְּטהוֹ רוֹ ת,

זֶ ה ְּביַ ַחד ְּשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת ,הוא ָהיָ ה ְּמ ַק ֵבל
ַעכְּ ָשיו ִש ְּב ִעים ֲח ִמ ָשה ֶאלֶ ף ִמיתוֹ ת ְּמ ֻׁשנוֹ ת.

ַה ֶזה.

ִאם ָהיָ ה ֵבית ִדין ֶשל ַהאג ַמה ֶש ֵיש ַהיוֹ םַ ,מה
ָהיו עוֹ ִשים לְּ ָמ ְּר ְּדכַ י וְּ ֶא ְּס ֵתר ֵא ְּ
יך ָה ַרגְּ ָת ִש ְּב ִעים

ְּבגִ יל ְּשל ֹש ֶע ְּש ֵרהֵ ,א ְּ
יך עוֹ ִשים ֶאת ַה ֶפ ַשע

וְּ ָח ֵמש ֶאלֶ ף ֲאנָ ִשים ַח ִפים ִמ ֶפ ַשעַ ,מה ֵהם ָעשו

מ

לָ כֶ ם ל ֹא ָעשו לָ כֶ ם ְּכלוםִ ,ב ְּש ִביל ַמה ֲה ַרגְּ ֶתם

ֲאנִּ י ָא ַמ ְּר ִתי ִאם ָמ ְּר ְּדכַ י ַה ְּיהו ִדי ָהיָ ה ַחי ַהיוֹ ם

אוֹ ָתם ,ו ְּבשו ַשן לַ ֲהרוֹ ג ֲח ֵמש ֵמאוֹ תַ ,א ֲח ֵרי זֶ ה

ֲה ֵּרי ִש ְּב ִעים וְּ ָח ֵמש ֶאלֶ ף ֲהרוגִ ים נֶ ֶה ְרגו ַעל

ְּשלוֹ ש ֵמאוֹ תֵ ,איזֶ ה ֶה ְּפ ֵקרות זֹאת .ל ֹא ְּס ָתם
אצים ָא ְּמרו ֶש ַה ְּיהו ִדים ֵהם ַעם ֶשל רוֹ ְּצ ִחים
ַה ָנ ִ
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