


שניה מהִדורה





אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה לפּורים  ְְִּדרּוׁש שב 

ּכת ּוב ּפעמים  ידיíéáúkabtּכי ׁשעל  ÄÀÈÄÈְִַָÆÇÀÅ

עֹולם ׁשל א ּלּופֹו ּכׁשּממׁשי הינ ּו ÈÇÆÇÀÀÆÇÀÄÇÆÈהאל "ף,

'ואמת ', ונע ׂשה  נמּתק  'מות ', אֹות ּיֹות  ּבת ֹוÀÄÈÆÄÀÈÀÇÂÆÆÁÆ

ה 'ּמסוה '' את  'וה ׁשיב ׁשאמר וה ּוא  ׁשם . ÇÅÈÀÆÈÇÀÅÄÆÇÇÀÆעּין

ה ׁשראת הינּו ּבמּלּוא ֹו, אל "ף מס ּפר ÆÄÀÇÇÆÀÄÇÀÇÀÈÇׁשה ּוא 

הת ּדּבק ּות ּכי ּפניו, על  עֹולם  ׁשל  ÇÆÈÇÈÈÄÄÀÇÀא ּלּופֹו

'מות ' א ֹות ּיֹות  מן ונעׂשה נמּתק  אמת  ÀÄÇÁÆÄÀÈÀÇÂÆÄÄÈÆלמּדת 

והבן: ÆÁÆÀÈÅ'ואמת ',

b

לפּורים  ְְִּדרּוׁש

:älâîã àðéðòa åéãñç áøáe åéîçøa 'ä éðpçM äîְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ודור  דור  בכל

צדיקים  יש 

המעוררים 

בחי ' בפעולתם 

חסד  רב

LéàBîLe äøéaä ïLeLa äéä éãeäé ְְְִִִַַָָָ

Lé÷ ïa éòîL ïa øéàé ïa éëcøîְְֳִִִִֶֶֶַָָ

.éðéîé Léà ויד ּוע על`ּגל ּוי נקרא  יה ּודי ׁשם  ְִִִÈÀÈÇÅÀÄÄÀÈÇ

הוי"ה ׁשם  יׁש 'יה ּודה ' ּובא ֹות ּיֹות  יה ּודה , ÅÀÈÀÄÀÈÅÅÂÈÈׁשם 

רמז וה ּוא  ויהיה . הוה  היה  ׁשּמֹורה  ה ּוא , ּבר ּוÈÆÆÈÈÙÆÀÄÀÆÀÆÆ

ויהיה ּדֹור  ּבכל  הוה  וה ּוא  היה ', יה ּודי ÄÀÄÈÈÀÙÆÀÈÀÄÀÆ'איׁש

יה ּודי, ּבחינת  הּיהּודים  מּתֹו יעבר  ולא  ÈÄÀÙÇÂÙÄÇÀÄÀÄÇÀÄּתמיד 

'רב  היה  ּבחינת ֹו הארת  הינּו מרּדכי', ÀÈÀÃÇÇÀÆÈÇÀÄÈÈÈÇ'ּוׁשמ ֹו

וד ֹור  ּדֹור ּבכל  וזה ּו 'מרּדכי', ּגימטרּיא  ÆÆÄÇÀÄÈÈÀÃÇÀÆÀÈÈחסד '

ּומעֹוררים חסד  אנׁשי ׁשהם  צּדיקים  ÅÇÄÄÆÅÇÀÅÆÆÀÀÄיׁש

ה ּגד ֹול החסד  הינּו חסד ', 'רב ÄÀËÈÈÇÆÆÇÀÇÆÆÇÈּבפע ּלתם 

אין עד  ס ֹוף  מאין העֹולמֹות  ּכל  על ÇÇÀÄÇÇÈÈÈÅÅÇÅה ּמׁשּפיע

מ ּמק ֹום ׁשּנלקח הינּו יאיר' 'ּבן ÇÀÄÆÈÄÇÀÆÄÀÇÄÈּתכלית .

הינּו ימיני', 'איׁש ּובהיר , ז ּבא ֹור  ÇÅÄÀÇÈÄÄÀÄÄÇÀה ּמאיר

ׁשה ּוא חסד  רב ּבחינת  ׁשה ּוא  ה ּוא , ּכן ÄÀÅÆÀÄÇÇÆÆÆּכׁשמֹו

ה ּימין והבן:aמּצד וד ֹור , ּדֹור ּבכל וזה ּו , ÄÇÇÈÄÀÆÀÈÈÀÈÅ

ייחוד  ע"י 

מרדכי  שעשה

אסתר  היתה

מוסתרת 

מאחשורוש 

בה  נגע ולא 

éäéåúa øzñà àéä äqãä úà ïîà ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

.íàå áà dì ïéà ék Bãc ל ֹומר יׁש ִֵֵָָָֹÅÇ

ּבּגמרא ּדאיתא  מה רמז  ּבדר bּבזה  ÈÆÀÆÆÆÆÇÀÄÈÇÀÈÈ

אסּתר  ּבדמּות  ּובאה  ׁשדה  הׁשּביע ÆÈÀÀÇÄÀÄÇÅÈÈÈÄÀÆÀÅׁשּמרּדכי 

נגע  לא  ואחׁשורֹוׁש אחׁשור ֹוׁש, ÆÂÇÀÅÇÂÇÀÅÙÈÇאל 

איתא ּבּתּקּונים  וה ּנה  ''ּובזהcּבאסּתר. ÀÆÀÅÀÄÅÇÄÄÄÈÈÆ

' ה ּמל אל  ּבאה  bi)ה ּנערה  ,a xzq`)' נערה' , ÇÇÂÈÈÈÆÇÆÆÇÂÈ

ידעּה לא  ּדאיׁש ,' ה ּמל אל  'ּבאה  ÇÇÈÈÆÇÆÆÀÄÙÀÈÈוּדאי

ּבאה ' היא  ּד'בערב  ּוכמֹו ּבעלּה, ÆÈÇÀÈÀÀÈÆÆÄÈÈא ּלא 

היא 'ּבּבקר נ ּמי הכי וּדאי, ּבת ּולה  ÇÂÈÀÈÇÇÈÄÇÄÇÙÆÄנערה 

נע  ובקר ׁשבה ' ערב ּובּה וּדאי, ּבת ּולה  רה  ÈÈÇÂÈÀÈÇÇÈÆÆÈÙÆ

על ּה וסהדין ּבעל ּה, ליׂשראל קֹורין  ÇÂÇÄÄÀÄÀÈÅÇÀÈÀÈÂÄÂÈּפעמים 

ּבאחרא , ּובנהא  היא  ליּה חליפת  ÀÈÂÄÇÅÄÀÈÈÀÈÃÈּדלא 

'ׁשמע  יֹומא  ּבכל אמרין יׂשראל  ּדא  ÀÄÈÄÀÈÅÈÀÄÀÈÈÀÇּובגין

אחד ' 'ׁשמע  אחד '. ה ' אלקינּו ה ' ÄÀÈÅÁÙÅÆÈÀÇÆÈיׂשראל 

ּד'אח ּבגין לּה נטיר 'אח' עד ', אח ÈÈÅÈÈÄÈÀÄÀÈ'ׁשם 

י ּולד ' יז)לצרה  יז, א ּתמר (משלי ועליּה , ÀÈÈÄÈÅÇÂÅÄÀÇ

ז) לב, איהי(תהלים ּביּה לי', סתר ÇÈÅÆÄÅÄÄ'א ּתה 

ּדא ּתמר איה ּו ודא וכ ּו', ב,נטירא  (אסתר ÀÄÈÀÀÈÄÀÄÀÇ

נגע כ) ולא  א ּתֹו', באמנה היתה  ÇÂÆÈÀÈÀÈÀÈÄÀÙÈÇ'ּכא ׁשר

ּדאח ּבגין אחׁשורֹוׁש ּדאיה ּו נּוכראה  ÈÀÈÈÀÄÂÇÀÅÀÄÀÈּבּה

ע ּין מיּניּה', ל ּה סתיר ואיה ּו וּדאי ÄÈÇÇÀÄÈÄÈÄÅÇÅעּמּה

עּמּוד נ "ג  ּדף  וע ׂשרין  חד ּבת ּקּונא  ÈÀÄÈÇÀÆÀÄÇÇׁשם 

ומקורות ) )ציונים

.btoewiz 'qn miciqg zpyne .b"it micegid xry

.g ,a dtibnd.`icedi dil ixw' :ai dlibn

.'iz`w dcedin `nl`.a.bpx :ek `"g w"def

.anw b"g.bzxizq` `zpiky' .erx b"g w"def

dxz`a dciy dil aidie yexeyg`n dl

dedc ikcxne ikcxnc direxca idi` zxcdz`e

`c lk car oeyl oiraye yxtn `ny rci

.'`znkga.c:fp f"ewiz



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה לפּורים  שג ְְִּדרּוׁש

ּבּפסּוק,dא ' ּכאן  הרמז ל ֹומר י ׁש זה  ּולדר .ÀÆÆÆÅÇÈÆÆÈÇÈ

צ"א , מסּפר ׁשה ּוא  וא "ו, חסר 'אמן ' ÆÈÙÅÈÅÈÆÄÀÈׁשּכת ּוב

ה ּוא ּבר ּו ואדנ"י הוי"ה  ׁשאמר eיחּוד  וה ּוא  . ÄÂÈÈÇÙÈÈÀÆÈÇ

ה ּוא 'הד ּסה ', 'את  יחּוד , ׁשעׂשה  אמן' ÇÀÄÙÅÆÈÈÄÆÂÇÈ'ויהי

ׁשם 'אח אחד' ׁשמע' ׁשה ּוא  'עד ' ÄÀÇÅÆÀÇÆÈÈÅמסּפר 

'היא וזה ּו מיּניּה, ל ּה סתר ה ּוא  ּובזה  ÅÈÆÈÇÈÄÅÀÆÄעד ',

מסּתרת היתה  עצמּה היא  הינּו ÆÀÅÇÀÄÇÀÈÈÀÈËÀÆÆאסּתר ',

לי: ּׁשּנראה  מה  וזה  ּכּנ"ל, ÅÂÇÀÅÇÇÀÆÇÆÄÀÆÄמאחׁשור ֹוׁש

צדיקים 

בחידוש 

תורתם 

שמים  בוראים 

חדשים  וארץ 

ãBò.äqãä úà ïîà éäéå æîøéּדר על  ְְֲִִֵֶַַָֹֹÇÆÆ

א) בראשית אצלֹוf(תנחומא ÈÆÀÆÆÀ''ואהיה 

ל)אמֹון' ח, א ּלא(משלי 'אמֹון' ּתקרי אל ÈÇÄÀÅÈÆÈ

ה ּׁשם ּברא  ה ּתֹורה  ידי ׁשעל  הינּו ÅÇÀÆÇÀÅÇÈÈÈÇÅ'א ֹומן'.

ויד ּוע  העֹולם . את  ה ּוא  ּברּוgצּדיקים ÈÆÈÈÀÈÇÇÄÄ

ּכן ּגם  ּבֹוראים  ׁשּמחּדׁשים , ּתֹורתם  ÀÄÈÈÆÀÇÀÄÀÄÇÅּבחּדּוׁש

ידיהם על  ונתחּדׁש חד ׁשים  וארץ ÈÇÄÈÈÆÂÈÄÀÄÀÇÅÇÀÅÆׁשמים

ׁשּמעׂשה ויד ּוע ברא ׁשית , מעׂשה  ÈÄÇÂÅÀÅÄÀÈÇÆÇÂÅּתמיד 

ׁשּנאמר  ּכמֹו מלאכה , נקרא  ÀÅÄÄÀÈÀÈÈÀÆÆÁÇברא ׁשית 

ב) ב, ה ּׁשביעי(בראשית ּביֹום  אלקים  ÇÀÇÁÙÄÀÇÀÄÄ'ויכל 

ה ּוא ה ּוא  ּברּו וה ּקד ֹוׁש וג ֹו', ÀÇÀÀÀÇÈÈמלאכּתֹו'

הינּו מלאכּתֹו, ּכלי ידי על ה ּגד ֹול , ÈËÈÇÈÇÀÅÀÅÀÇÀÇÀהא ּמן

ה ּוא וכן מלאכ ּתֹו. ּכל  ּברא  ÇÈÈÈÈÀÇÀÀÅה ּתֹורה ,

ּבּה ׁשּמחּדׁשים  ה ּתֹורה  ידי על  ÇÇÄÄÇÀÅÇÈÆÀÇÀÄÈּבּצּדיקים ,

הם ונעׂשים  ברא ׁשית , מעׂשה ÄÀÇÅÇÂÅÀÅÄÀÇÂÄÅנתחּדׁש

וה ּוא ה ּמלאכה . נעׂשה  ידם  ׁשעל  ËÈÄÆÇÈÈÇÂÆÇÀÈÈÀא ּמנים ,

אמן', 'ויהי ה ּצּדיק , מרּדכי על  ÆÀÇÅÇÈÀÀÇÇÇÄÇÀÄÙÅׁשּמרּמז

ידי על  הינּו הד ּסה ', 'את  'א ּמן', ÆËÈÆÂÇÈÇÀÇÀÅׁשה ּוא

'חּיים ' ׁשּנקרא  עםhה ּתֹורה  'הדס' מסּפר ÇÈÆÄÀÈÇÄÄÀÇÂÇÄ

ׁשמים ּבֹורא  היה  ה ּתֹורה  ידי ועל ÇÅÀÇÀÅÇÈÈÈÅÈÇÄה ּכֹולל,

ּכּנ"ל : חדׁשים  ÈÈÆÂÈÄÇÇוארץ

שצדיקים  רמז

לאלתר  נכתבין

לחיים 

äqãä' ּדר על אסּתר ', טז:)היא  (ר"ה ֲַָÄÆÀÅÇÆÆ

לחּיים '. לאל ּתר  נכ ּתבין ÇÄÄÄÀÈÄÀÇÀÇÀÇÄ'צּדיקים

ומקורות ) )ציונים

.dl` d`a dxrpd dfae'' :fp sca `ed epiptl

`l yi`c ,'jlnd l` d`a' i`ce 'dxrp' ,'jlnd

'd`a `id axra'c dnke ,dlra `l` drci

'day `id xwaa' inp ikd ,i`ce dleza dxrp

oixew minrt xwae axr dae ,i`ce dleza dxrp

dil ztilg `lc dlr oicdqe ,dlra l`xyil

lka oixn` l`xyi `c oibae ,`xg`a `dpae `id

rny' ,'cg` 'd epidl` 'd l`xyi rny' `nei

g`'c oiba dl xihp 'g`' ,'cr g` my' 'cg`

'clei dxvl(fi ,fi ilyn)xnz` dilre ,,al mildz)

(f'j`eaa dz` jexa' ,'il xzq dz`',gk mixac)

(e'jig` jecei dz` dcedi' ,(g ,hn ziy`xa)oiba ,

dilre ,`xihp idi` dia ,'c diae d"edi diac

xnz`(f ,my xzq`)`ed ,'dqcd z` one` idie'

edi` `ce ,dilic dpen` idi`e dlic one`

xnz`c(k ,my)`le ,'ez` dpn`a dzid xy`k'

dnr g`c oiba yexeyg` edi`c d`xkep da rbp

dipn dl xizq i`na .dipn dl xizq edi`e ,i`ce

'g`' ,'cg`' on 'c z`c `vew idi`c dcewpa

`ed `cd ,xg` dabl aixwzi `lc ,'c xihp

aizkc(g ,an diryi)iceake iny `ed 'd ip`'

'zixa ze` idi` dcewp i`de ,'oz` `l xg`l

.'eke.e'on`' `fx `ed `c' :aqx `"g w"def

oeez`a odny oixzc `xeag edi`c 'i"dpecd`i'

''jxand on xzei on` dperd lecb' `c oibae

(:bp zekxa)..furizp enler z` d"awd `xayk'

'`py mlerd z` `xae dxeza(ci ,g ilyn)il'

dzid `ide 'eke 'dxeab il dpia ip` diyeze dvr

xn`py ziy`xa dyrn lkl zpne`(l ,my)

,one` `l` 'oen`' ixwz l` 'oen` elv` did`e'

'`py ux` cqie miny dhp dae(dk ,bl dinxi)

zcnl `d ,'eke 'dlile mnei izixa `l m`'

.'dxezd lr `l` cqizp `l mlerdy.gw"def

ux`de miycgd minyd xy`k ik'' .d `"g

,'ebe 'dyer ip` xy` dycgd(ak ,eq diryi)

xicz ciarc 'dyer' `l` aizk `l 'iziyr'

aizk `c lre `ziixe`c oifxe oiyecig oepi`n

(fh ,`p my)jiziqk ici lvae jita ixac miy`e'

`edd ,ifg `z 'eke 'ux` ceqile miny rehpl

oilin ycige ,`ziixe`c oifxa digxe` e`lc

dln `idd ,ze`i `wck oediixea lr rci `lc

zeketdz yi` dln `idd iabl witpe `wlq

.'eke 'xwy oeyl.h`id miig ur' :gi ,b ilyn

.'xye`n diknze da miwifgnl



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה לפּורים  ְְִּדרּוׁש דש 

להדס  ׁשּנמׁשל ּו ה ּצּדיקים  הם  'הד ּסה ', iוזה ּו ÀÆÂÇÈÅÇÇÄÄÆÄÀÀÇÂÇ

יג.) עם(מגילה 'חּיים ' ּגימטרּיא  ו'הדס' ,ÇÂÇÄÇÀÄÈÇÄÄ

וזה ּו 'לאלּתר'. ּגימטרּיא  'אסּתר' ÇÅÆÀÅÄÇÀÄÈÀÇÀÇÀÆה ּכֹולל,

נכ ּתבין ׁשה ּצּדיקים  אס ּתר', היא  ÂÇÈÄÆÀÅÆÇÇÄÄÄÀÈÄ'הד ּסה 

והבן: לחּיים , ÀÇÀÇÀÇÄÀÈÅלאלּתר

הגאולות  כל

ע "י  המה 

מלכות  בחינת 

וגם  דוד  בית 

אסתר  גאולת 

àéä.Bãc úa øzñàּדר על ל ֹומר  יׁש ְִֵֶַֹÅÇÇÆÆ

íéøehäׁשּכתב  ìòa ּפס ּוק (ויקרא על  ÆÈÇִַַַÇÈ

מט) ע ּיןכה, יגאל ּנּו', ּדד ֹו בן א ֹו דד ֹו ÙÆÙÄÀÈÆÇÅ'א ֹו

ּגא ּלהi`ׁשם ל ׁשּום  אפׁשר ּדאי ה ּוא , והענין . ÈÀÈÄÀÈÀÄÆÀÈÀÀËÈ

ּבית מלכ ּות  ּבחינת  ידי על  אם  ּכי ÄÀÄÄÇÀÅÀÄÇÇÀÅלהיֹות 

ּדלעתיד ׁשּגא ּלה  ה ּוא  ּדהחּלּוק רק ÈÄÇÀÇÄÆÀËÈÀÆÈÄּדוד ,

ּדכ ּורא ּבבחינת  ׁשלמה ,aiיהיה  ּגא ּלה  ויהיה  ÄÀÆÄÀÄÇÀÈÀÄÀÆÀËÈÀÅÈ

נּוקבא , ּבבחינת  הם  ׁשּלפנינּו ה ּגא ּלֹות  ÀÈÇÀËÆÀÈÅÅÄÀÄÇÀÈוכל 

ּבחינת ידי על להיֹות  צרי ה ּכל  ÂÈÇÙÈÄÄÀÇÀÅÀÄÇאבל 

ּגא ּלה . ׁשּום  אין וזּולת ֹו ּדוד , ּבית  ÇÀÅÈÄÀÈÅÀËÈמלכ ּות 

מּׁשבט היתה  אס ּתר הא  לכא ֹורה , ÀÈÆÄÀÈÈÆÀÅÈÀÈÄÅÆוקׁשה 

ׁשר ֹומז והּוא  ה ּגא ּלה . היתה  יד ּה ועל ÄÀÈÄÀÇÈÈÈÀÈÇÀËÈÀÆÅּבנימין

'ּדוד ', א ֹות ּיֹות  'ּדד ֹו'' 'ּבת  זה , לתרץ ÇÈÀÈÅÆÇÙÄÈÄה ּפסּוק

א ֹור  ּבּה מאיר  היה  ה ּוא  ּברּו ׁשהאד ֹון ÇÀÆÈÈÈÈÈÅÄÈהינּו

להיֹות ׁשּיּוכל  ּבכדי ּדוד  ּבחינת  ÄÀÀÀÄÇÈÄÄÀÅÆÇÄÀהתנֹוצצּות 

אסּתר', 'היא  ׁשאמר  וה ּוא  יד ּה, על ÀËÈÇÈÈÀÆÈÇÄÆÀÅּגא ּלה 

'ּבת והיא  ּדוד , ּבחינת ּבּה נסּתר ÆÈÈÄÀÈÈÀÄÇÈÄÀÄÇׁשהיה 

והבן: ÙÀÈÅּדד ֹו',

שמדבק  מי 

רק  עצמו

אז  להשי "ת

המלך  ויתאו

והתורה  יפיך 

לרפואה  לו

ék.íàå áà dì ïéà ּדר מה,על  (תהלים ִֵֵָָָÇÆÆ

אזניא-יב) וה ּטי ּוראי בת  ÄÀÄÇÀÄÀÇÄÈÀÅ'ׁשמעי 

.'יפי  ה ּמל ויתאו אבי ּובית  ע ּמ ÀÄÀÄÇÅÅÈÄÀÄÀÈÇÆÆÈÀÅוׁשכחי

אביו ּובית ּבעּמֹו לגמרי ּכׁשּׁשֹוכח ÇÀÀÆÅÇÀÇÀÅÀÇÅÈÄהינּו

ה ּוא , ּברּו לה ּׁשם  רק עצמֹו מד ּבק ÀÅÀÇÅÇÀÇÀÇÅÈואינֹו

צר ' 'ּובת  .'יפי  ה ּמל 'ויתאו יג)ואז ,(שם, ÀÈÀÄÀÈÇÆÆÈÀÅÇÙ

ּכמֹו רפּואה , הינ ּו 'צר', ל ֹו היא  ה ּתֹורה  ÇÀÇÈÄÙÇÀÀÈÀהינּו

ּבּגלעד' אין כב)'ה ּצרי ח, ׁשם(ירמיה עּין ,bi. ÇÃÄÅÇÄÀÈÇÅÈ

ואם ', אב ל ּה אין  'ּכי  הרמז ּכן ּגם  ÀÆÇÅÈÆÆÄÅÈÈÈÅוזה ּו

יבין: ÀÇÇÀÄÈÄוה ּמׂשּכיל 

המן  בדברי 

גם  נצנצה

להמליץ  רוה"ק

עם  על טוב 

ישראל 

øîàiåíò BðLé LBøåLçà Cìnì ïîä ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

íénòä ïéa ãøôîe øfôî ãçàְְִֵֶַָָָָֹֻ

ìkî úBðL íäéúãå Eúeëìî úBðéãî ìëaְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

.íçépäì äåL ïéà Cìnìå 'eëå íò וכתב ְְְִֵֶֶֶַַָָֹÀÈÇ

íéiçä øBàci ּבּכת ּוב ּבֹו אד ּבר 'ּבחלֹום  ִַַÇÂÂÇÆÇÈ

ּתׁשּובת ה ּוא  וחציֹו המן אמר  ּדחציֹו ÇÆÀÆÀÈÇÈÈÀÆÀÀÇה ּזה ,

'מפּזר  אמר המן האפן, ּבזה ה ּקדׁש, ÇÇÙÆÀÆÈÙÆÈÈÈÇÀËÈרּוח

מׁשיבה ה ּקד ׁש ורּוח העּמים ', ּבין ÀÙÈÅÈÇÄÀÇÇÙÆÀÄÈּומפרד

יֹוׁשבים ׁשאינם  ּפר ּוׁש וכ ּו', מדינֹות ' ÀÈÀÄÀÅÆÅÈÀÄ'ּבכל 

ׁשהם ,' מלכּות' ועֹוד  ּומד ּברּיֹות , ÀÈÆÄÀÈÄÀÇÀÆÆÅּבׂשדה 

ׁשם עּין וכ ּו', ' מלכ ּות להביןehעּקר וה ּנה  . ÄÇÇÀÆÀÇÅÈÀÄÅÀÈÄ

היה וכ ּונת ֹו המן אמר ה ּכל  ׁשּבאמת  אף ÆÇÆÆÁÆÇÙÈÇÈÈÀÇÈÈÈÈזה ,

וד ּבר  ה ּקד ׁש ר ּוח ּבֹו נצנצה   א ÄÀÄÈÇÄÀÀÈÇÇÙÆÀÄÆלמסירה ,

ומקורות ) )ציונים

.idnle ,dny xzq` xne` xi`n iax' .bi dlibn

e`xwpy miwicvd my lr dqcd dny `xwp

xne` `ed oke ,miqcd(g ,` dixkf)oia cnr `ede'

.''miqcdd.`ioa' zeize` ,e"ie xqg 'ecc oa''

.''cec.aiexn`py zexiyd lk' :`i ,bk x"eny

z`fd dawpd dn xnel ,zeawp oeyl mlera

zexvd od jk zcleie zxfege zcleie zxarzn

,zeawp oeyla zexiy mixne` eide odilr ze`a

z` ecariye mec`e oeie icne laa ecnr jkl

dze`a 'eke zexv cer oi` l"rl la` l`xyi

xn`py xkf oeyl xiy mixne` dry,gv mildz)

(`.''ycg xiy 'dl exiy'.bicrlba oi` ixvd'

za zkex` dzlr `l recn ik my oi` `tex m`

.'inr.ci.ond xn`ie d"c ,xzq` oeivl oey`x

.ehxn` eivgc ,dfd aezka ea xac` melgae'

ond ,ote`d dfa ,ycewd gex zaeyz eivge ond

ycewd gexe ,'minrd oia cxetne xfetn' xn`

zecy iayei mpi`y yexit ,'zepicn lka' daiyn

minxebd mdy yexit ,'jizekln' cere ,zexacne

dlibnd zligza izyxity enke ,jizeklnd"c)

(yexeyg` inia idiejln l`xyi liayay

gexe ,'mr epyi' xn` ond ,dtika yexeyg`

,zene`d lka cgeind ,'cg`' daiyn ycewd

gexe ,mbte men lihdl dvxc 'mdizce' xn` ond

mdy yexit ,'zepey' zxne`e daiyn ycewd

`xnba exn`y enke mipey(k ,dq x"xa)cer lky



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה לפּורים  שה ְְִּדרּוׁש

יׂשראל , על  טֹוב להמליץ קד ֹוׁשים  ÄÄÀÄÀÇÀÄÇÄÀÈÅּדּבּורים 

על הּקד ׁש רּוח ׁשּׁשרתה  ׁשראינּו ÀÆÈÄÆÈÀÈÇÇÙÆÇּוכמֹו

לגדל וזה ּו יׂשראל , את  לבר ּכדי ÄÀÈÀÅÀÈÅÆÄÀÈÅÀÆÀÙÆּבלעם 

אהב  א ׁשר ּומאהבת ֹו  ית ּבר ה ' ׁשל  ÇÀÆÄÀÈÇÅÇÂÈÂÆÈÅחסּדֹו

סגּלת ֹו: ÀÇÀËÈלעם 

אחד' עם  'ישנו

שלומדים  היינו

לשמה  תורה 

אלופו  אחד עם 

עולם  של 

שפע  ומעוררים 

כל  על  וברכה

העולמות 

äpäåּדרׁשּו יג:)ּבּׁש"ס ּבענין(מגילה , ְִֵÇÇÈÀÀÄÀÇ

ּכן ּגם  מר ּמז היה  המן ÀÄÇÈÈÈÈÀËÈÇÅמסירת 

עֹולם , ׁשל  מלּכֹו לפני יׂשראל  על  ÄÀÇÄÀÈÅÄÀÅÇÀÆÈקטר ּוג

ה ּמצֹות ', מן  'י ׁשנּו אחד ', עם  'יׁשנ ֹו ÀÆÀÇÆÈÈÀÄÇÄÀּכמֹו

ׁשם ׁשּיׁשfhעּין ּדעּתי ענּיּות  לפי ונראה  . ÇÅÈÀÄÀÆÀÄÂÄÇÀÄÆÅ

זכּות רמז המן ׁשל א ּלּו ּבדּבּורים  ּכן ÇÅÀÄÄÅÆÈÈÆÆÀּגם 

א ֹומר  ׁשהיה ּדבריו וכל יׂשראל , ÇÄÀÈÅÀÈÀÈÈÆÈÈÅעל 

על ּגד ֹול  זכ ּות  ּכן ּגם ּבֹו יׁש ה ּכל ÀÄÀÇÙÅÇÅÀÈÇלקטר ּוג ,

וׁשלח זה  עׂשה  ּברחמיו ית ּבר וה ' ÄÀÈÅÇÄÀÈÇÀÇÂÈÈÈÆÀÈÇיׂשראל ,

המן זה , ּבאפן וה ּוא  ּבפיו. ּכא ּלּו ÄÄÈÅÀÄÀÀÙÆÆÈÈּדּבּורים 

אחד ' ה 'עם  הינ ּו אחד', עם 'יׁשנֹו ÈÇÆÀÇÆÈÇÀÈÇÆÈאמר

ּבּתֹורה , לעסק  ּכדי ׁשּנברא ּו יׂשראל  ÆÅÄÀÈÅÆÄÀÀÀÅÇÂÙÇÈׁשהם 

ּבחינת והם  ּתֹורה  מּדברי ּבטלים  ÀÅÀÅÄÄÄÀÅÈÀÅÀÄÇוהם 

ּדמי' ּכיׁשן ּבטל 'יֹוׁשב ּכמֹו ,fi'יׁשנים ', ÀÅÄÀÅÈÅÀÈÅÈÅ

ּכמאמרם וׁשלֹום  חס ּגד ֹול  קטר ּוג ÀÄÀÈÇÀÈÀÇÂÈÈוה ּוא 

כה)giז"ל בשלח ידם(תנחומא 'ּכׁשּמרּפין ÇÀÆÇÀÄÈÈ

מק ֹום מּכל  נל ּכדים '. מּיד ּתֹורה  ÄÄÀÅÈÄÈÄÀÈÄÄÈÈמּדברי

על ּגדֹול  זכּות  ּכן ּגם  מרּמז א ּלּו ÄÀÈÄÅÀËÈÇÅÀÈÇּבדברים 

ׁשאמר  ּדר על  éð÷æיׂשראל, éáà éðBãà ÄÀÈÅÇÆÆÆÈÇְֲִִִֵָ

ä"äììæhiמאה ּפרקֹו ׁשֹונה  ּדֹומה ÅÆÆÄÀÅÈ'אינֹו

ואחד ' ּפעמים  מאה  ּפרקֹו ל ׁשֹונה  ÀÈÄÀÆÄÀÅÈÀÈÄÀÆÈּפעמים 

ט:) ׁשה ּוא(חגיגה 'אחד' ׁשּמכניס הינּו ,ÇÀÆÇÀÄÆÈÆ

וה ּוא ל ּמּוד ֹו. ּבת ֹו עֹולם  ׁשל ÇÆÈÀÄÀא ּלּופֹו

ּכׁשּׁשֹונים הינּו אחד ', עם  'יׁשנ ֹו ÆÀÇÅÆÀÇÆÈÇÀÀÆÄׁשּמרּמז

ּתֹורה ׁשּלֹומדים  אחד ', 'עם  ה ּוא  ÄÀÈÄÄÆÈÆÀÄÈלפעמים 

אחת ּוברגע לל ּמּוד ֹו, 'אחד' מכניס ÄÀÈÇÀÄÆÈÀÄÀÆÇÇÇל ׁשמּה

מת ּקנים ול ׁשמּה, ּבּתֹורה  ׁשעֹוסקים  ÇÄÆÀÄÇÈÀÄÀÈÀÇÀÄההיא 

על ּוברכה  ׁשפע ּומעֹוררים  העֹולמֹות  ÈÈÈÀÀÄÆÇÀÈÈÇּכל

העֹולמֹות : ÈÈÈּכל 

'מפוזר 

שאף  ומפורד'

בין  שהם 

אינם  האומות 

מתערבים 

עמהם 

íbׁשּיׂשראל הינּו וכ ּו', ּומפרד' 'מפּזר אמר  ַÈÇÀËÈÀÙÈÀÇÀÆÄÀÈÅ

'חלק  רק  זה  עם  זה  אחדּות  להם  ÅÈÆÇÀÆÄÆÇÈÇאין

יא ׁשמ ּו' 'עּתה   ּולכ ב)ל ּבם ', י, חס (הושע ÄÈÀÈÇÈÆÀÈÇ

סנג ֹוריא ּבדבריו ּכן ּגם  ּומרּמז ÀÈÀËÈÇÅÄÀÈÈÈÅÀÈוׁשלֹום .

ּבין ּומפרד  'מפּזר והינּו יׂשראל , על ÀÇÄÀÈÅÀÇÀÀËÈÀÙÈÅּוזכ ּות 

ואינם מפ ּזרים  הם  העּמים  ׁשּבין ÈÇÄÆÅÈÇÄÅÀËÈÄÀÅÈהעּמים ',

בּגֹוים 'וּיתערב ּו ּכי העּמים , עם  ÄÀÈÀÄÄÈÇÄÄÇÄÀÈÀÇÄמתערבים 

מעׂשיהם ' לה)וּילמד ּו קו, ּולכ (תהלים , ÇÄÀÀÇÂÅÆÀÈ

ּבין מפּזרים ׁשהם  היא ּגד ֹולה ÇÂÈÀÈÄÆÅÀËÈÄÅמעלה 

עּמהם מתערבים  ואינם  :kהע ּמים  ÈÇÄÀÅÈÄÀÈÀÄÄÈÆ

ומקורות ) )ציונים

mey oi` yxcnd ziae zqpkd ziaa mipeyy

ycewd gex zxne` epiide ,mdl dleki zene`

jlnle' xn` ond ,mdl lkeiy in oi` ,'mr lkn'

daiyn ,mdn d`pd mey el oi` yexit ,'dey oi`

ik ,mgipdl `ed aeh xzei ,'mgipdl' ycewd gex

.'jlnd ly ezeklne ezlecb `id ef mgipi m`

.fh`pyil rcic `kil `ax xn` ,'cg` mr epyi''

dil xn` ,edpilkip `z dil xn` ,ondk `yia

carck ia ciaril `lc eidl`n `pitzqn

dil xn` ,zevnd on 'epyi' dil xn` ,i`nwa

.'od 'cg` mr' dil xn` ,opax eda zi`.fiobn

.e"wq btwz 'iq g"e` mdxa`.gimicitx oi`'

`a wlnr jkitle dxezd on mdici etxy `l`

lr `l` `a `peyd oi`y `ven z` oke mdilr

.'eke 'dxezd on mici oeitx ici.hizeclez

yexit ixenn izrny' :oexg` qxhpew sqei awri

q"yd(:h dbibg),ryxl wicv oia mzi`xe mzaye

'ecar `l xy`l 'd caer oia(gi ,b ik`ln)jixte ,

epiid ryx epiid ,caer epiid wicv epiid q"yd

minrt 'w ewxt dpey dnec epi` `l` .caer `l

xqgy liaya ike l"ie .'minrt `"w ewxt dpeyl

ceqi 'eke x`iae .caer `l ryx `xwp 'idi '`

epi` 'd caer `edy mb ,`xdeil ezceare ezxez

enyl oiekiy ,cg` epnn xqgy xg`n ,melk

.'izin`d cg` ceq jxazi.k'xt oldl oiir

`l miebae'' :ep`x` mixev y`xn ik d"c wla

'aygzi(h ,bk xacna)cenll miaxrzn mpi`

bxhwl oicd zcn lkei `l okl mdiyrnn

xecd iy`xn epiid ep`x` y`xn ik ,mdilr

enk cg` mr mde miebd iyrnn micnel mpi`y



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה לפּורים  ְְִּדרּוׁש שו 

אין  'למלך

מי  אין שווה'

למלכו  שישווה

כי  עולם  של

ישראל  אם 

äéúãå'íׁשוה אין  ול ּמל עם  מּכל  ׁשנ ֹות  ְֵֶָÙÄÈÈÀÇÆÆÅÙÆ

זכּות ּכן  ּגם  מר ּמז  ה ּוא  ÀÇÄÈÀÇÅÇÅÀלה ּניחם '.

יד ּוע  ּכי ׁשויםk`ּגד ֹול , הם  ׁשּיׂשראל  ÈÄÈÇÆÄÀÈÅÅÈÄ

ויׂשראל אחד ה ּוא  ּכי ה ּוא, ּבר ּו ÀÇÈÈÄÆÈÀÄÀÈÅלה ּקדֹוׁש

ּבאחד . ויׁשרה  אחד  ויבא  אחד, ּכן ּגם  ÅÇÅÆÈÀÈÙÆÈÀÄÀÆÀÆÈהם 

ׁשוה ', אין  ול ּמל' ּבדבריו ׁשּמר ּמז ÀÆÀÇÅÄÀÈÈÀÇÆÆÅÙÆוה ּוא 

ׁשל למל ּכֹו ׁשּיׁשּתּוה  מי ׁשּום  ׁשאין ÇÀÆÅÄÆÄÀÇÆÀÇÀÆהינּו

'לה ּניחם ' צרי  ּולכ יׂשראל, אם  ּכי ÈÄÄÄÀÈÅÀÈÈÄÀÇÄÈעֹולם 

מי על  ה ּוא  ּברּו לה ּקד ֹוׁש ׁשּיהיה  ÀÅÆÄÀÆÀÇÈÈÇÄּכדי

היּו ּדבריו ּכל  נמצא  ׁשכינת ֹו. ÀÇÀÀÄÈÄÀÈÈÀÈÈÈלה ׁשרֹות 

וכן יׂשראל, על טֹוב ּומליצת  זכּות  ÄÀÅÀÀÄÇÇÄÀÈÅÀÅּדברי

המקטרגים ּכל  ׁשּיתה ּפכ ּו לע ֹולם  ÄÀÆÀÈÆÄÀÇÀÈÇÀÇÀÀÄיהיה 

ּבזה יׂשראל על טֹוב  וימליצּו ÀÈÅÄÀÇÀÄÇÄÀÈÅÈÆלסנגֹורים 

אמן: ÇÈÈÅּובּבא 

כשהתפלל 

בנים  על יצחק 

צריך  היה

בחינת  לעורר

מזלא 

ãîòzåçëð úéîéðtä Cìnä úéa øöça ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַֹֹ

àqk ìò áLBé Cìnäå Cìnä úéaְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

.úéaä çút çëð úeëìnä úéáa Búeëìîְְְִֵֶַַַַַַָֹ

ׁשאמרּתי  ּדר על  רמז ּבדר ּבזה  ל ֹומר ÅÇÈÆÀÆÆÆÆÇÆÆÆÈÇÀÄיׁש

ּפסּוקakמּכבר  כא)על כה, 'וּיעּתר (בראשית ÄÀÈÇÈÇÆÀÇ

 ּדר על  א ׁשּתֹו', לנכח לה ' כח.)יצחק (מו"ק ÄÀÈÇÀÙÇÄÀÇÆÆ

וע ּין מיּלתא ', ּתליא  ּבמזלא  ּומז ֹוני חּיי ÈÅÇÅÀÅÀÇÀÈÇÀÈÄÀÈÀÇÅ'ּבני

ה ּקד ֹוׁש רנז:)ּבּזהר מזלא(ח"א ענין ,bkמה ּו ÇÙÇÇÈÇÄÀÇÇÀÈ

ּבני, על  להת ּפּלל  צרי היה  יצחק ÀÄÅÄÀÈÈÈÈÄÀÄÀÇÅÇÈÅוה ּנה 

ׁשה ּוא מזלא  ּבחינת  להתעֹורר צרי ÀÈÈÈÄÀÄÀÅÀÄÇÇÀÈÆוהיה 

'וּיעּתר  ׁשרֹומז וה ּוא  ּכּנ"ל , לזה  ÇÀÈÆÇÇÀÆÅÇÆÀÇה ּמקֹור

'מזלא ', ּגימטרּיא  'נכח' לנכח', לה ' ÄÀÈÇÀÙÇÙÇÄÇÀÄÈÇÀÈיצחק

ּבמקֹומֹו ּבארנּו ׁשם  :ckועּין ÀÇÅÈÅÇÀÄÀ

היתה  אסתר

לעורר  צריכה

מזלא  בחינת 

בתפילתה 

המקור  שהוא 

מזוני  חיי  לבני 

äpäåאנׁשים לא ּבד  ה ּגזרה  היתה  ּכאן יד ּוע, ְִֵÈÇÈÈÀÈÇÀÅÈÀÇÅÂÈÄ

היתה נמצא  לבֹוז , ּוׁשללם  וטף ÀÈÄÈÇÀÈÈÈÄÀÈÈÀÈונׁשים

ּדברים ׁשל ׁשה  על  להת ּפּלל צריכה ÆÀÅÀÄÈÀÄÀÇÅÇÀÙÈÀÈÄאסּתר 

ּומזֹוני, חּיי ּבני ׁשהם  ּבמזלא  ה ּתל ּוים  ÅÇÀÄÀÇÀÈÆÅÈÅÇÅÀÅא ּלּו

ּבח ּיי, אם  ּכי ה ּתפּלה  ּתֹולה  היה לא  ÆÄÙÈÈÆÇÀÄÈÄÄÀÇÅׁשאם 

ּבענין וגם  ּבנים , ּבחּיי ס ּכנה  ּכן ּגם  ÈÈÇÅÇÈÈÀÇÅÈÄÀÇÀÄÀÇהיה 

להת ּפּלל צריכה  היתה   ּולכ לבֹוז, ÀÈÈÈÀÈÈÀÈÀÄÈÀÄÀÇÅּוׁשללם 

צריכה והיתה  ה ּנ"ל , ּדברים  ה ּׁשל ׁשה  ּכל ÇÈÇÀÙÈÀÈÄÇÇÀÈÀÈÀÄÈעל 

ה ּפסּוק, ׁשר ֹומז וה ּוא  ּכּנ"ל . זֹו ּבחינה  ÀÅÀÄÈÇÇÀÆÅÇÈלעֹורר

ּתפּלה' א ּלא  עמידה  'אין  (ברכות 'וּתעמד ', ÇÇÂÙÅÂÄÈÆÈÀÄÈ

ּביתו:) נכח ה ּפנימית   ה ּמל ּבית  'ּבחצר ,ÇÂÇÅÇÆÆÇÀÄÄÙÇÅ

יד ּוע  .' ה ּמלdk' ה ּמל' ׁשּכת ּוב מקֹום  ּבכל  ÇÆÆÈÇÀÈÈÆÈÇÆÆ

ומקורות ) )ציונים

mr df mr df mixywzne 'cg`' ipei oeyla 'od'

xg` yxtl yi dvld jxc lre ,xecay miwicvd

jld zg` mrty d"dllf f"`` mya izrnyy

`xi dewnd on ezxfgae mil`rnyi oia dewnl

mil`rnyi ipy rnye l`rnyi ea rbi `ly

icedia rbz `ly jnvr xeny 'eke mixacn

xn`y `ede ,dlilg dfd `nhd(my)mr od'

mi`nhd mieba miaxrzn mpi`e 'oekyi ccal

miaeyg mpi`y 'aygzi `l miebae' zngn `ede

.'l"pk mzaeh dfe miebd oia.`k:b dbibg oiir

:ux`a cg` ieb l`xyi jnrk ine d"cez

l`xyi df lr df oicirn dyly yxcna opixn`'

lr zaye l`xyi ,'eke d"a yecwde zaye

`ed jexa yecwd ,cg` `edy d"a yecwd

.'zene`a micigi mdy l`xyi lr zaye

.ak.xzrie xn`i e` d"c zeclez 'xt.bk`z'

`fx `zln `ilz `zekfa e`l ipefne iig ipa ifg

`fxa `aege zekf oedac oibxca ay oepi`c

yp xal dil ded `l ikd i`c ,dxeabe c"qgc

d`lr `lfna `l` ,oirayn xa ig iednl

.hrw my r"re .'oiilz `lkc `wizr.cke`'

it lr 'ezy` gkepl 'dl wgvi xzrie' xn`i

ie`x didy ,'gkepl' zaiz uxezie ,l"fg xn`n

e`l 'eke ipa' l"fg exn` ik .ezy` lr xnel

oiire ,'`lfna `l` `zlin `ilz `zekfa

w"defa(:fpx `"g)wgvi dpde ,`ed dn `lfn oipr

,recik iriaxd lkid `edy zekf zpiga did

e`l mipae ,mipa lr lltzdl jixv dide

ik ,'gkepl' lltzdl jxvede ,`ilz `zekfa

,`zlin `ilz `lfnay ,'`lfn' `ixhnib 'gkp'

.'izxvw ik ahid df oade.dk.hw b"g w"def

zia gkep ziniptd jlnd zia xvga cenrze''

jixa `ycew `c mzq jlnd xz` lkae ,'jlnd

.i ,b x"zq` r"re .'`ed
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ולבא לד ּלג  האדם  ׁשּיכֹול  ה ּנ"ל  ÄÀÈÅÇÇÆÈÈÈÈÀÇÅÀÈÙלדברינּו

* ׁשלמה : אהבה ÄÅÇÂÈÀÅÈלידי

נס  כשנעשה 

יבוא  לאדם 

לאהבת  מזה

באמת  הבורא 

eäæå ּבגמרא פח.)ּדאיתא  וקּבלּו'(שבת 'קּימּו ְֶÀÄÈÄÀÈÈÄÀÀÄÀ

כז) ט, מה(אסתר למעלה  'קּימּו ÀÈÀÄÀÀÇÀÈÇודרׁשּו

ה ּתֹורה עליהם  קּבלּו יׂשראל למּטה ' ÆÄÀÀÇÈÄÀÈÅÄÀÂÅÆÇÈּׁשּקּבל ּו

ימי עד  וכי ולכא ֹורה  אחׁשורֹוׁש, ּבימי ÈÄÅÂÇÀÅÀÄÀÈÀÄÇÀÅאז

ה ּתֹורה . את  עליהם  ק ּבל ּו לא  ÂÇÀÅÙÄÀÂÅÆÆÇÈאחׁשור ֹוׁש

לידי לבא  יכ ֹולים  היּו ׁשּלא  ה ּוא  הענין ÆÈÈÄÀÈÆÙÈÀÄÈÙÄÅא ּלא 

ה ּנס  ּגדל  ׁשרא ּו עד  אהבה  ׁשל  ה ּזה  ÈÈÇÆÆÇÂÈÇÆÈÙÆÇÅהרצ ֹון

ּוכ ׁשּנעׂשה * אחׁשור ֹוׁש, ּבימי להם  ÇÇÂÈÈÆÄÅÂÇÀÅÀÆÇÂÈה ּנעׂשה 

אהבת לידי אדם  יבא  זה  מחמת  לאדם  ÅÈÈÈÅÂÇÆÈÙÈÈÄÅÇÂÇנס

ּבאמת ה ּוא ּבר ּו 'א ֹורהk`ה ּבֹורא  וזה ּו * . ÇÅÈÆÁÆÀÆÈ

ּתֹורה ' טז:)ז ֹו לידי(מגילה ׁשּבא ּו ל ֹומר  רצה  ÈÈÈÇÆÈÄÅ

ה ּנס  ּגדל מחמת  ּתֹורה  ׁשל  והא ֹור ÇÂÈÀÈÆÈÅÂÇÙÆÇÅאהבה 

ּתפּלין' זה  'ויקר * להם , (שם)ה ּנעׂשה  ÇÇÂÈÈÆÄÈÆÀÄÄ

ּכבר  ּפרׁשּתי ּדבק ּותakּכא ׁשר ה ּוא  ּתפ ּלין ÇÂÆÅÇÀÄÀÈÀÄÄÀÅ

לידי ׁשּבאּו ּברצֹון ה ּתֹורה  עליהם  ק ּבל ּו ÀÈÄÀÂÅÆÇÈÀÈÆÈÄÅואז

אהבה *bkמדרגת  : ÇÀÅÇÇÂÈ

התורה  שילמוד

שיעורר  באופן

י "ג  ידה על

רחמים  מדות 

äLGLa'ה ּתֹורה ל ּמּוד  על  רמז עׂשר' ְִָÈÈÆÆÇÄÇÈ

ה ּׁשל ׁש לעֹורר ּבאפן ÇÀÈÀÙÆÀÅÇÀÙה ּקד ֹוׁשה 

ז "ל  חכמינ ּו ׁשאמרּו וזה ּו מּדֹות , (שם עׂשרה  ÆÀÅÄÀÆÆÈÀÂÈÅÇ

רמזב.) היא ' ל ּכל  קה ּלה  זמן עׂשר ÀÙÈÈÈÀÇÀÄÈÇÙÄÆÆ'ׁשלׁשה 

הי"ג לעֹורר ה ּקד ֹוׁשה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד ֹו ÆÀÅÄÇÈÇÀÈÀÅÇׁשּיהא 

הע ֹולמֹות ּבכל ׁשהם  'זמןckמּדֹות  וזה ּו * , ÄÆÅÀÈÈÈÀÆÀÇ

ׁשּנתעּטף  'מל ּמד  וזהּו היא '. ל ּכל ÀÄÈÇÙÄÀÆÀÇÅÆÄÀÇÅקה ּלה 

כ ּו' ה ּוא ' ּבר ּו יז:)ה ּקד ֹוׁש ׁשעּטף dk(ר"ה ÇÈÈÆÄÅ

מּדֹות : ּבי"ג העֹולמֹות  ÀÄÅÈÈÀÄוקּפל 

לימוד  ע"י 

יפעול  התורה 

השם  שיהיה

והכסא  שלם 

שלם 

äòaøàa'ה ּׁשם ׁשּצּוה  למה  רמז עׂשר' ְְַָָÈÈÆÆÀÇÆÄÈÇÅ

ּכמֹו עמלק, מחּית  לזּכר ית ּברÄÀÈÇÄÀÙÀÄÇÂÈÅÀ

ה ּכת ּוב טז)ׁשאמר  יז, ּכס (שמות על  'יד ' 'ּכי ÆÈÇÇÈÄÈÇÅ

זה ּכל  ׁשלם  וכ ּסא  ׁשלם  ה ּׁשם  ׁשּיהא  ÈÆÀÅÇÅÈÅÀÄÅÈÅÈÆיּה'

נגד וה ּוא  ה ּקדֹוׁשה , ה ּתֹורה  ּבל ּמּוד  ÄÀÙÀÄÇÈÇÀÈÀÆÆיפעל

* ה ּכּסא : ÈÇÄÅע ֹולם 

הלימוד  ע"י 

יפעול  התורה 

סיהרא  שתהא 

במלואה 

'å"èa'ּבמיּלּוא ּה ה ּסיהרא  ׁשּתהא  לפעל  רמז ְÆÆÄÀÙÆÀÅÇÄÂÈÀÄÈ

ּכדאיתא יה ֹוׁשע ּבימי אז ׁשהיה  ÀÆÈÈÈÄÅÀËÇÄÀÄÈּכמֹו

כּו'ekּבגמרא ּדֹור ֹות ' 'ט"ו ,fk* : ÄÀÈÈ

ומקורות ) )ציונים

.'dad` ilr ebelice 'dad` ilr elbce' ilr

.`k:yexeyg` inia d"c .gt zay i"yx d`x

.'mdl dyrpy qpd zad`n'.ak'xt lirl oiir

d"c gxw 'xt oldle ,`xa ziy`xa d"c ziy`xa

.zi`xe 'nba exn`y dfe.bkzn` zty r"r

dxe` `xnba `zi`' :`zi` d"c g"nxz mixetl

xwie ,dlin oeyy ,aeh mei dgny ,dxez ef

z` aezkd dpiy dne ,xe`ia jixve ,oilitz

h"eie dxez dzid micedil yxit `le enrh

did envr dfy `ed oiprd la` .oilitze dline

.mzeytpa z`f i"pa eyibxdy dreyide dle`bd

i`ceea ik ,oeyy dlinde ,dxe`d `id dxezd ik

i`ceea ,daeyzd gka miqpl ekfy xecd eze`

e`lnzpe ,dxezd zpen`l e`ae mzeytp elrzp

dfe ,'ek dlind gka oeyye ,dxezd gka dxe`

inia delaw xcd' l"fg eyxcy dn envr

eid mcewny ,'qpd zad`n' i"yxt .'yexeyg`

,'ek 'xdd mdilr dtk' y"nk dpen` 'igaa

.'zevne dxezd zaig mnvra epiad dzre

.ck:l`rnyi iax d"c dpyey ihewil oldl oiir

,'ek zecin dxyr ylya xne` l`rnyi iax'

ozp `ed jexa jxazi myd dpdc yxtl d`xp

qipkdl oikixv epgp`e ,zecin dxyr yly epl

dxezd `diy dxezda zecin dxyr ylyd z`

epizxeza epicenil `dzy epiidc ,oda zyxcp

zecn dxyr ylyd z` xxerl dyecwd

.'dxezd ici lr eyxciy.dk'`xwie'',cl zeny)

(exyt` i` aezk `xwn `lnl` opgei iax xn`'

`ed jexa yecwd shrzpy cnln ,exne`l

xn` ,dltz xcq dynl el d`xde xeav gilyk

dfd xcqk iptl eyri oi`heg l`xyiy onf lk el

.'mdl lgen ip`e.ekdyn ipt' .dr a"a oiir

xtqa r"re ,'dpal iptk ryedi ipt dng iptk

:cbnne d"c dkxa 'xt l"fix`dl mihewild

`id gxi ik ,`ed dpall gxi oia yiy yxtdd'

`"g w"defa r"re .'d`ln `id dpeale ,dnebt

ryedi ly `xdiq zpigac zernyn yiy .bp

.lbrd `hgl cr e`elina did.fkx"enya oiir
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הצדיקים  אותם 

המוקפים 

גמור  באחדות 

פועלים 

בקריאתם 

המגילה 

למלאות 

הסיהרא 

øîàåמימֹות חֹומה  ה ּמּקפים  'ּכרכים  ה ּתּנא  ְַָÇÇÈÀÈÄÇËÈÄÈÄ

ּדר על  ּבט"ו', קֹורין נּון ּבן ÀËÇÄÄÀÇÆÆיה ֹוׁשע 

ּפסּוק על  חז"ל  ט)ׁשאמרּו ח, 'אם(שה"ש ÆÈÀÂÇÇÈÄ

חז"ל  ודרׁשּו עליה ', נבנה  היא  (יומא חֹומה  ÈÄÄÀÆÈÆÈÀÈÀÂÇ

עזראט:) ּבימי עֹולין יׂשראל היּו ÄÈÄÀÈÅÄÄÅÆÀÈ'אם 

ׁשם עּין ה ּתּנאgkּכחֹומה ', רמז ולזה  * . ÇÈÇÅÈÀÈÆÈÇÇÇÈ

ה ּמּקפין ה ּצּדיקים  אדם  ּבני א ֹותם  ÇÄÀÈÈÀÅÈÈÇÇÄÄÇËÈÄּבּמׁשנה ,

ּכחֹומה ּגמּור רצהhkּבאחד ּות  ּבט"ו' 'קֹורין , ÀÇÀÈÀÈÄÀÈÈ

למּלא ֹות ּבקריאתם  ּפֹועלים  הם  ÇÅÂÄÄÀÄÈÈÀÇÀל ֹומר

* יה ֹוׁשע: ּבימי ּכמֹו ÇÄÂÈÀÄÅÀËÇה ּסיהרא 

הצדיקים 

המתקדשים 

ומבטלים 

הדינים 

בתשובתם 

למחות  פועלים 

עמלק  זכר 

íéøôk',' ּגדֹולֹות רצהועירֹות  'ּכפרים ' * ְִָÇÂÈÀÀÈÄÈÈ

זרה ּבעבֹודה  ׁשּכֹופר  מי ÇÄÆÅÇÂÈÈÈלֹומר

ה ּתֹורה ּבכל ּכמֹודה  ׁשה ּוא  זרֹות  ÇÂÈÈÆÀÆÀÈÇÈּומחׁשב ֹות 

ה ּצּדיקיםlּכּלּה על  רמז  ּגד ֹול ֹות ' 'ועירֹות  , ËÈÇÂÈÀÆÆÇÇÇÄÄ

ּתמיד ּתׁשּובתם  ידי על  ה ּדינים  ÆÀÇÀÄÇÄÄÇÀÅÀÈÈÈÄׁשּמבּטלים 

ה ּכת ּוב ׁשאמר יב)ּכמֹו י, וננוה(בראשית ÀÆÈÇÇÈÀÄÀÅ

ה ּגד ֹולה ' העיר  ׁשחזר ּוl`'היא  ידי ׁשעל  , ÄÈÄÇÀÈÆÇÀÅÆÈÀ

ה ּדין נמּתק הרעים  מּמעׂשיהם  ÄÀÈÄÇÂÅÆÈÈÄÄÀÇÇÄּבת ׁשּובה 

הםalמעליהם ל ֹומר רצה  ּבי"ד ' 'קֹורין * , ÅÂÅÆÄÀÈÈÇÅ

* עמלק: זכר  את  למחֹות  ּכּנ"ל  ÂÄÇÇÄÀÆÅÆÂÈÅּפֹועלים 

הצדיקים 

שיהא  הפועלים 

מתחילה 

ולא  רחמים 

דינים  יהיו

ממשיכים 

השפעות 

לעולם  טובות

àlà',' ה ּכניסה ליֹום  מקּדימין ׁשה ּכפרים  ֶָÆÇÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈ

ּבגמרא ּדאיתא   ּדר סט:)על  (יומא ÇÆÆÀÄÈÄÀÈÈ

ׁשהחזיר ּו ה ּגד ֹולה  ּכנסת ׁשמם  נקרא  ÈÈÄÀÈÀÈÀÆÆÇÀÈÆÆÀÄ'ל ּמה 

ׁשּזה ּו וכּו' ה ּגד ֹול  האל  ל ֹומר  ליֹוׁשנּה ÂÈÈÀÀÈÇÈÅÇÈÀÆÆעטרה 

ׁשם עּין ה ּואblּגבּור ֹותיו' ּבּגל ּות  וגם  , ÀÈÇÅÈÀÇÇÈ

ה ּכניסה ' ליֹום  מקּדימין 'וה ּכפרים  ÇÂÄÀÇÀÈÄÇÀÄÄÀÇÀÄÈרחמים ,

ׁשּיהא ּברחמים  מקּדימין ׁשהם  ל ֹומר ÈÈÇÆÅÇÀÄÄÀÇÂÄÆÀÅרצה 

ּגבּור ֹות ׁשּום  יהא  ׁשּלא  רחמים  ÄÀÄÈÇÂÄÆÙÀÅÀמּתחּלה 

ומקורות ) )ציונים

,xec miyely cr mdl `a zeklnd oi`' :ek ,eh

xn`py(a ,ai zeny)y`x mkl dfd ycegd'

mkly zeklne mei miyely ycgd 'miycg

zlgzn oqip ly oey`xa dpald .xec miyely

mini e"h cr dxi`n zkled `idy lke ,xi`dl

xe` miyely cr e"hne ,`lnzn dly qewqce

xec e"h l`xyi jk .zi`xp dpi` 'la ,xqg dly

xi`dl ligzd mdxa` ,dnly cre mdxa` on

xn`py(a ,`n diryi)wcv gxfnn xird in'

xn`py xi`d `ed s` wgvi `a ,'elbxl ed`xwi

(`i ,fv mildz)siqede awri `a ,'wicvl rexf xe`'

'`py xe`(fi ,i diryi),'y`l l`xyi xe` dide'

oeygp acpinr mx oexvg uxt dcedi k"g`e

dnly `ay oeik ,cec iyi caer frea oenly

xn`py dpal ly qewqic `lnzp(bk ,hk `"dc)

`lnzp ixd 'eke 'jlnl 'd `qk lr dnly ayie'

miklnd eligzd myne .dpal ly qewqic

oiklede oizget(i ,b `"dc)oae 'mragx dnly oae'

edifg` mxedi htyedi `q` epae dia` mragx

dypn diwfgi fg` mzei difer edivn` y`ei

aizkc ediwcv `ay oeik .miwiedi ediy`i oen`

(f ,hl dinxi)dxe` xqg 'xeir ediwcv ipir z`e'

.'dpal ly.gk,`pcxia igq ied yiwl yix'

dil xn` ,`ci dil adi dpg xa xa dax `z`

dpap `id dneg m`' aizkc ekl `pipq `dl`

gel dilr xevp `id zlc m`e sqk zxih dilr

mklek mzilre dnegk mknvr mziyr m` ,'fx`

,ea hley awx oi`y sqkk mzlynp `xfr inia

awxdy fx`k mzlynp zezlck mzilry eiykr

.'ea hley.hkdneg' :bk l`eny yxcn d`x

'ebe 'mnei mb dlil mb epilr eid,dk ` l`eny)

(fho`kn oixn` oediexz ozpei iaxe dippg iax ,

,g x"ydy r"re .'dneg oiiexw miwicvdy epivn

.a.l.my ixi`nae .bi dlibn oiir.`lz`e'

.'dlecbd xird `ed glk oiae depip oia oqx

xn`py ,depip `id 'dlecbd xird'' :my i"yxae

(b ,b dpei).''midl`l dlecb xir dzid depipe'

.almihewild xtq oiirl"fix`dldepipe' :` dpei

,'dlecbd xir' `xwp okle ,dpeilr dpia ceq `id

ixry miyng ,daeyza ielz did m`hg okle

.'dpiaa daeyzd ik ,'eke dpia.bliax xn`c'

zqpk iyp` ony `xwp dnl iel oa ryedi

dyn `z` ,dpyeil dxhr exifgdy dlecbd

xn`(fi ,i mixac),'`xepde xeabd lecbd l`d'

di` elkida oixwxwn mixkp xn`e dinxi `z`

xn` l`ipc `z` ,'`xep' xn` `l eize`xep

xn` `l eizexeab di` eipaa micarzyn mixkp

zxeab `id ef daxc` exn`e edpi` ez` ,'xeab'



ֱִֶֶאלימלְךַֹנעם  ּתצּוה  שט ְֶַַָָּפרׁשת

להמּתיקם יצטרכּו ולא  מּתחּלה  ,clודינים  ÀÄÄÄÀÄÈÀÙÄÀÈÀÀÇÀÄÈ

ה ׁשּפע ֹות ממׁשיכים  הם  ה ּללּו ÀÇÇÄÄÇÈÅÇÀÄÄÇÀÈוה ּצּדיקים

ה ּגמרא רמז  זה  לעֹולם . ּוברכֹות ÀÈÈÈÆÆÆÇÀÈÈטֹובֹות 

ב.) ּומזֹון(מגילה מים  ׁשּיסּפיקּו ÀÅÆÇÀÄÇÄÈ'ּכדי

ׁשהם לה ׁשּפעֹות  רמז כ ּו' ÇÂÅÆÆÆÀÇÀÈÆÅלאחיהם '

ליׂשראל : ÇÀÄÄÀÄÀÈÅממׁשיכים 

הצדיקים 

המחזיקים 

עצמם 

בשפלות 

משתדלים 

במעשיהם 

רחמים  שיהיו

וממשיכים 

השפעות 

eäæå ה ּתּנא ה.)רמז ּגד ֹולה(שם עיר 'איזה ּו ְֶÈÇÇÇÈÅÆÄÀÈ

ּבטלנים ' עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש רצהdlּכל  , ÈÆÅÈÂÈÈÇÀÈÄÈÈ

ׁשה ּוא עדה  צרי הּדינים  לב ּטל  ÇÀÇÅÇÄÄÈÄÅÈÆל ֹומר

מּכאן ' 'ּפחֹות  * ּבאחד ּות , ׁשּיהיּו ÂÈÈÆÄÀÀÇÀÈÄÈעׂשרה 

ּבפחֹות עצמם  ה ּמחזיקים  ה ּצּדיקים  ÅÇÇÄÄÇÇÀÄÄÇÀÈÀÈּפר ּוׁש

רצה ּכפר' זה  'הרי אדם , מּכל  ÀÄÀÄÈÈÈÂÅÆÀÈÈÈוׁשפל ּות 

ׁשהם ה ּכפרים  ּבני ּבמדרגת  ה ּוא  ּכּנ"ל ÇÇÇÀÇÀÅÇÀÅÇÀÈÄÆÅל ֹומר 

ה ׁשּפעֹות , להמׁשי קדם  הרחמים  ÇÀÄÄÈÇÂÄÙÆÀÇÀÄÇÀÈמקּדימים 

מאחרין ' ולא  מקּדימין ּבא ּלּו אמרּו ÆÁÆÈÀÀÅÇÀÄÄÀÙÀÇÂÄ'ּבאמת 

ׁשּלא הרחמים  מקּדימים  ׁשהם  ּכּנ"ל  ÇÇÆÅÇÀÄÄÈÇÂÄÆÙכ ּו'

מאחרין ' 'ולא  * מעיּקרא , ּדינים  ּכלל  ÄÀÆÀÈÄÄÅÄÈÈÀÙÀÇÂÄיהיה 

המּתקת אחר רחמים  לעֹורר  ל ֹומר ÈÈÇÀÅÇÂÄÇÇÇÀÈÇרצה 

ּבמעׂשיהם מׁשּתּדלים  אם  ּכי ÇÄÄÄÄÄÀÇÀÄÀÇÂÅÆה ּדינים 

רחמים : מּתחּלה  ׁשּיהא  ÇÄÆÀÅÄÀÄÈÇÂÄהּטֹובים

הצדיקים 

הממשיכים 

השפעות 

להיות  צריכים 

בעיני  שפלים 

עצמם 

eäæåחסר ֹון ׁשּיׁש ּבמקֹום  לזרז צרי 'ּביֹותר ְֶÀÅÈÄÀÈÅÀÈÆÅÆÀ

ב)ּכיס' ו, ויקרא מּובן(רש"י ּפר ּוׁשֹו , ÄÅÈ

ל ֹומר  רצה ה ּנ"ל , ה ּדברים  ּפי על  ÄÅÈÇÄÇÀÈÄÇÇÈÈÇמּמילא 

הם ה ׁשּפעֹות  ה ּממׁשיכים ÆÇÇÄÄÇÇÀÄÄÇÀÈÅׁשה ּצּדיקים 

ּבעיני ּוׁשפלים ּפחּותים  להיֹותם  ÀÄÄÄÀÈÀÄÀÅÄÀÅÅצריכים 

יֹו ּפרׁשנּועצמם  וכא ׁשר  אדם , מ ּכל  תר  ÇÀÈÅÄÈÈÈÀÇÂÆÅÇÀ

ּבעבֹודתelלעיל ההתחלה  ה ּוא  ׁשה ּזירּוז ÀÅÆÇÅÇÇÀÈÈÇÂÇ

כ ּו', נקּיּות ' לידי  מביא  'זריזּות  ּכּנ"ל ÇÅÇÇÀÄÅÄÄÅÀÄה ּבֹורא 

על לצּוֹות  ּבטֹוב, ה ּמצּוה  ה ּמֹוכיח וצריÀÈÄÇÄÇÇÀÇÆÀÀÇÇ

לעֹולם עצמֹו ׁשּיחזיק ּכּנ"ל  ּדהינּו ÇÅÀÇÀÇÇÆÇÂÄÇÀÀÈה ּזרּוז

,יתּבר ּבעב ֹודת ֹו ּכמתחיל  א ּלא  אינ ֹו ÆÅÆÈÀÇÀÄÇÂÈÄÀÈÇׁשה ּוא 

חסר ֹון ׁשּיׁש ּבמקֹום  לזרז צרי 'ּוביֹותר *ÀÅÈÄÀÈÅÀÈÆÅÆÀ

חסר ֹון ּבעֹולם  ח"ו  אם  רמז * ÄÆÆÄÈÈÆÀּכיס'

ויֹותר  י ֹותר  ּגדֹולה  הכנעה  צרי ÇÀÈÈÄÇÀÈÈÀÈÅÀÅה ׁשּפעֹות 

* ּכּנ"ל : ה ׁשּפע ֹות  להמׁשי יּוכל  ÀÈÇÀÇÀÄÇÀÈÇÇואז

פלוגתת  ביאור

באופני  הגמרא 

העבודה  ודרכי 

והלימוד 

øæçðåמתחילין 'מהיכן ה ּנ"ל  ל ּפל ּוגתא  ְֲַֹÇÀÀÈÇÇÅÅÈÇÀÄÄ

מּתֹוקּפֹו אמר  חד  ה ּמגּלה , ÄÀÇÀÄÈÇÈÇÄÀלקרֹות 

ׁשּמּתחּלה סֹובר ׁשּזה  רמז אחׁשורֹוׁש' ÆÂÇÀÅÆÆÆÆÅÆÄÀÄÈׁשל 

ּבלּמּודֹו לפעל  לה ׁשּתּדל  האדם  צריÈÄÈÈÈÀÄÀÇÅÄÀÙÀÄ

רמז ׁשּזה  ה ּדינים  להמּתיק ה ּקד ֹוׁשה  ÇÈÇÀÈÀÇÀÄÇÄÄÆÆÆÆה ּתֹורה 

ל ׁשּבר  ל ֹומר  רצה  * אחׁשור ֹוׁש' ׁשל ÀÆÂÇÀÅÈÈÇÀÇÅ'ּתֹוקּפֹו

עלייה ּו ּתּקיפה  יד ֹו ׁשּיהא  ה ּדינים  ÙÆÇÄÄÆÀÅÈÇÄÈÂÇÀּתקף

יׁשלטּו ׁשּלא  אמר flלהמּתיקם  'וחד  * , ÀÇÀÄÈÆÙÄÀÀÀÇÈÇ

ּדאמר  ה ּמאן זה  ּכי מר ּדכי' ׁשל  ÄÀÆÈÀÀÇÄÆÇÇÀÈÇמּתֹוקּפֹו

להמׁשי מּיד  מּתחּלה  האדם  ׁשּצרי ÅÆÈÄÈÈÈÄÀÄÈÄÈÀÇÀÄסֹובר 

מעיּקרא ה ּדינים  לה ּניח ׁשּלא  ÈÇÂÄÆÙÀÇÄÇÇÄÄÅÄÈÈהרחמים 

רמז מרּדכי ׁשל  ׁשּתֹוק ּפֹו ÀÀÈÆÀÆÈÀÀÇÆÆלעֹוררם ,

יה ּודי'glלרחמים 'מאיׁש להתחיל ּדהינּו , ÀÇÂÄÀÇÀÀÇÀÄÅÄÀÄ

ומקורות ) )ציונים

mit` jx` ozepy exvi z` yaeky ezxeab

ly e`xen `lnl`y eize`xep od el`e ,miryxl

dleki zg` dne` j`id `ed jexa yecwd

.'zene`d oia miiwzdl.cldyxta lirl oiir

.my dxrda y"ne xyr mipya d"c.dlef i`'

zegt oiplha dxyr da yiy lk dlecb xir `id

`le oinicwn exn` el`a ,xtk df ixd o`kn

.'oixg`n.el.l"fg exn`y edfe d"c.floiir

'xt lirl r"re ,il egwie d"c dnexz 'xt lirl

.lvtie d"c `vie.glik 'xt ycew rxf oiir

jiynde ok dyr ikcxne' :`yz ik d"c `yz

,d"id` my `ed mxewny mingxd zecin b"in

i"kcxn mya fenx edfe ,y"eri devz 'xta l"pk

fenxl ,llekd mr d"id` minrt b"i `ixhniby

zecn b"id lka ,d"id` myd xewnn jiyndy

lk ewznpe ,zecind lkl jiynde ,mingxd

mler zpedk zixa r"re .'zecnd lkn zexeabd

'ikcxn enye'' :b"nt xizq` xzqd xn`nxzq`)

(d ,a,'cqg ax' ceqa ikcxn zpiga zeida

,eilry mingx ly zecin zpiga ea mikynpe

`ixhnib cegl 'enye' zlny lirl izazky enk

l`' `ixhnib 'ikcxn enye' oke ,'mit` jx`'

zcinn ezkynd xwir zeida ,'jx` oepge megx

zpiga j` ,'eke mit` mda xkfp `ly mingxd





ֹזאת ִָזּכרֹון  ִּפּורים  קעב 

ּגרם  ּבלעם נּמי וכן ּומחּמם, זריז ÄÈÄÀËÈÀÅÇÄÄÀÈÈÇאם

יׂשראל  לעם :ehזנּות ÀÀÇÄÀÈÅ
את  צינן  עמלק

כשהיו  בנ"י 

גדולה  במעלה

להם  וגרם 

מן  להתעצל 

התורה 

äæåל עׂשה אׁשר את 'זכֹור  לפר ׁש יׁש ְֶÅÀÈÅÈÅÂÆÈÈÀ

מּמצרים' ּבצאתכם ּבּדר ÂÈÅÇÆÆÀÅÀÆÄÄÀÈÄעמלק 

קר 'אׁשר  ּגדֹולה, ּבמעלה ÀÆÁÄÆÀÇÂÈÀÈÂÆÈÀּכׁשהייתם

הּידּוע ּבּדר ּפרּוׁש ' ּבּדרfh ה ּיׁשרfi הקר ÇÆÆÅÇÆÆÇÈÇÇÈÈÅÅ

וצּין אֹותgi ידים ּברפיֹון להתע ּצל אֹות ÀÀÄÅÀÀÄÀÇÅÀÄÀÈÇÄ

ּכל  ּב 'ויזּנב  זה ידי על הּתֹורה , ÄÇÈÇÀÅÆÇÀÇÅÀÈמן

הּצּדיקים  אם  אם, ּכי ÇÆÁÈÄÄÄÄÇÇÄÄהּנחׁשלים',

על  יֹותר  ּכח לֹו יׁש חלילה ÄÀÇÀÄÈÄÈÅÙÇÅÇמתע ּצלים

ּבהּצּדיקים  ּותלּוים 'ואּתה hiהחלּוׁשים , ÇÂÄÀÄÀÇÇÄÄÀÇÈ

עצלּות, עלי ה ׁשלי ּכי כ ּו', ויגע ' ÈÅÀÈÅÇÄÄÀÄÈÆÇÀעיף 

לּטהר 'ולא 'ּבא אדם אם  ּכי אלקים', ירא ÀÙÈÅÁÙÄÄÄÈÈÈÄÈÅ

לֹו' קד .)מס ּיעין ּגם (שבת ה ּכל, מׁשמע  ÀÇÀÄÇÀÇÇÙÇ

ׁשּיס ּיע ראּוי הרע  :kהּיצר ÇÅÆÈÈÈÆÀÇÅÇ
כשתנוח 

מהיצה"ר 

ותהיה  המחמם 

תמחה  צדיק 

עמלק  זכר  את 

יצה"ר  שהוא 

המקרר 

ìò מּכל  ל ה' ּבהניח 'והיה אמר ּכן ַÅÈÇÀÈÈÀÈÄÇÀÄÈ

הרע יצר  הּוא מּסביב', איביÙÀÆÄÈÄÅÆÈÈ

לא  עבר ֹות ּכי 'מּסביב ', ּבא זה ÇÀÇÅÆÈÄÈÄÄÂÅÙהמחּמם,

ע ֹוד  אדם ידי על אם ּכי ל ּגמר  ÀÄÄÈÅÄÄÇÀÅÈÈׁשכיחֹות

ה ּוא  עצלּות ּכן ּׁשאין מה ּבעצמֹו, ÀÙÀÇÀÇÆÅÅÇÀולא

אחר, לדבר צרי ואין עצמֹו האדם ּבתֹוÀÈÈÈÇÀÀÅÈÄÀÈÈÇÅ

ּכׁשּתהיה  ּפרּוׁש 'מּסביב ', אמרֹו ÀÆÈÀÄÈÄÅÀÆÄÀÆוזה

מּתחת  עמלק  זכר  את 'ּתמחה ÇÄÄÀÆÆÅÆÂÈÅÄÇÇצ ּדיק,

כּו': ÇÈÈÄהּׁשמים'

b

ִּפּורים 

íéãeäiì'eëå äøBà äúéä(טז ח, .(אסתר ְְְִַָָָ

ז"ל  רּבֹותנּו מאמר  ÈÇÇÂÇÇÅÇידּוע 

טז:) זֹו(מגילה  'וׂשמחה' ּתֹורה  זֹו ÈÈÀÄÀÈ''אֹורה'

אּלּו 'ויקר' מילה זֹו 'ו ׂשׂשֹון ' טֹוב  ÀÈÄÈÄÈÅיֹום

קאי אי ּכלל, מּובן אינ ֹו לכאֹורה  ÀÄÄÄÀÈÅÈÀÈÄÈÅּתפ ּלין '.

ּכי הּמצֹות  לקּים ואפ ׁשר ׁשחיּו ÄÆÈÀÆÀÈÀÇÅÇÄÀÄמּׁשּום

חפ ׁשי' ו)'ּבּמתים פח, ּכל `(תהלים הלא , ÇÅÄÈÀÄÂÙÈ

הּמצֹות  אּלּו ׁשעל לדחק  וצרי נּמי . ÄÀÇÄÀÈÄÄÀÙÆÇÅÇÄÀמצ ֹות

ומקורות ) )ציונים

.eh.ew oixcdpq ,fh ,`l xacna d`x.fhd`x

.fk ,a mixac f"ra`.fixekf 'xt wicv ixt r"r

`xwp wlnr' :`i ze`(bi ,c zldw)liqke owf jln'

dtvega qpkpy 'cer xdfidl rci `l xy`

xn`py edfe ,'eke mler ilecbl(a ,eh ` l`eny)

'jxca' ,'mixvnn ezelra jxca el my xy`'

ekldy ,recidezelra' edfe ,dxez lawl

z`ivia zetilwdn e`viy calc ,'mixvnn

,`zea`qnc oixzk xyr lkn e`viy mixvn

mewn lkne ,dlrn dlrn oiler eid df cal

.'mdl beecfp.giile` :xird yh`wpen qetca

.'opive' l"v.him`'' :`x`e 'xt gprt zptv oiir

'`hgi giynd odk(b ,c `xwie)zny`l' `ed df

d"de ,xecd y`xl ok mb jynp mdn ,'mrd

.mrd zny` jynp giynd odk `hg on `kti`

.'envra oegxqd dlzi cg` lky dveri dvre

czie devn `vz ik 'xt sqei awri zeclez r"re

.jpf` lr jl 'idz.kmihewil oexkf z`f r"r

xdhil `ad' `zi`' :exzk weqt lr 'it d"c (`)

`xead lr i`we el riiqn xnel did 'el oiriiqn

r"re .'zenlerd lk lr inp i`wc m` ik ,d"a

`ad'' :dxek l"i cer d"c (b) zweg 'xt my

xvi mb ,zenlerd lk rnyn 'el oiriiqn xdhil

aizky enke ,rxd(f ,fh ilyn)ikxc 'd zevxa'

xvi` mb i`w yxtny l"p 'ek 'eiaie` mb yi`

.'enr milyny rxd

.`zny oeik ,'iytg mizna' aizkc i`n' .l zay

.'zeevnd one dxezd on iytg dyrp mc`



ֹזאת ִָזּכרֹון  קעג ִּפּורים 

חיים  ּבע ֹוד ּוביני ּביני אפ ּלּו ויׁשaּגזר  . ÈÇÂÄÅÄÅÄÀÈÄÀÅ

מנֹות  מׁשל ֹוח על  טעם ּדצרי ÀÈÅÀÈÄÇÇÇÄÀÇÈלפר ׁש,

איתא והּנה לאביֹונים. ז:)ּומּתנֹות (מגילה ÇÈÈÆÀÄÀÄÅÄÈ

ידע ּדלא עד ּבפ ּור ּיא לבסּומי אדם ÇÈÈÈÄÀÅÀÇÈÇÀÙÈÇ'חּיב 

וגם  מרּדכי'. ּובר ּו המן  ארּור  ÅÈÈÈÈÈÀÀÇÀÇּבין

ידע אם אכּפת מה טעם, צרי ÄÀÈÈÄÇÇÈÄÀÇÄÅÇלכאֹורה

ּכן הלא ,ּברּו ּומר ּדכי לארּור ראּוי ÆÈÈÈÀÈÈÀÀÇÈÂÙÅׁשהמן

האמת: ÈÁÆהּוא
המשיך  מש"ר

התורה  לבנ"י 

שפע  שהיא 

רוחני  עליון

המשיך  ויוסף

פרנסה 

תחתונה 

Càאיתא קלט:)הּנה מן(חולין 'מרּדכי ַÄÅÄÈÈÀÀÇÄ

ּדר ֹור' 'מר  מּנין, כג)הּתֹורה ל , (שמות  ÇÈÄÇÄÈÀ

מצינּו ּדהּנה ּדכיא''. 'מירא ÀÇÀÀÄÈÅÈÇÀÈÀÄÅÈÄּומתרּגמינן

ּתחּתֹונה  ּפרנסה יׂשראל  את ּופרנס  זן ÅÈÄÀÅÆÄÀÈÅÇÀÈÈÇÀÈיֹוסף 

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יב)ידּוע  מז , 'ויכלּכל (בראשית ÈÇÀÆÈÇÀÇÀÅ

כ ּו' ּכּידּוע .bיֹוסף ' ּתֹורה רּוחנּיּות  ּומׁשה  , ÅÙÆÈÄÈÇÈÇ

צרי צ ּדיק  וכל צ ּדיקים, מיני ׁשני יׁש ÄÅÀÅÄÅÇÄÄÀÈÇÄÈÄּכי

ׁשפע להמׁשיcוצ ּדיק עליֹון צ ּדיק  ויׁש , ÀÇÀÄÆÇÀÅÇÄÆÀÀÇÄ

עליֹונה: ּבמעלה ּכ ּכל  ÆÅÈÈÀÇÂÈÆÀÈׁשאינֹו

השפעת  עיקר 

היתה  יוסף

בגשמיות 

היה  והרוחניות 

ומש"ר  בהעלם 

להיפך  היה

íbäå,ּבר ּוחנּיּות ּפרנס  יֹוסף ּגם ׁשּוּדאי ְַַÆÇÇÇÅÄÀÅÀÈÄ

ּבפרנסה  ּכי 'ויכל ּכל', ּכתיב  ּכן ÇÅÀÄÇÀÇÀÅÄÀÇÀÈÈעל

ּבכל  אחדּות ע ֹוׂשה מלמעלה  ׁשּממ ׁשיÆÇÀÄÄÀÇÀÈÆÇÀÀÈ

וה ּוא  ּכּלם, ּדר הּׁשפע  ׁשע ֹובר  ÈÈÆÅÇÆÇÆÆËÈÀהע ֹולמֹות,

ּכתיב ּכן על  וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות המׁשיÄÀÄÈÄÀÇÀÄÇÅÀÄ

ּכלל ּות  ענינים ּבׁשני ׁשעֹוׂשה ÇÀÇÀÅÆÆÄÀÅÄÀÈÄÀÈ'ויכלּכל'

ּבגׁשמּיּות.dע ֹולמֹות  נגלה הע ּקר  א , ÈÇÈÄÈÄÀÆÀÇÀÄ

ּבזכ ּותֹו מן היה  נּמי לא eּובמׁשה א , ÀÙÆÇÄÈÈÈÄÀÇÙ

אחדּות, הּכל ּובאמת  ּבּתֹורה. זה ÀÈÆÇÈÆÁÆÇÙÇÀּבגלּוי

ׁשּכתּוב יט)ּכמֹו יג, את (שמות מׁשה 'וּיּקח ÀÆÈÇÄÇÙÆÆ

'עצם  ּכמֹו הּוא ע ּמֹו' יֹוסף  ÇÀÅÄÀÆÆעצמֹות

י)ה ּׁשמים' כד, חכם f(שמות נקרא ּומׁשה ,g ÇÈÇÄÙÆÄÀÈÈÈ

לבינה  חכמה hוזכה ׁשל (הּיס ֹוד והּוא ÀÈÈÀÄÈÀÇÀÆÈÀÈ

למ ּטה  ׁשהמׁשי נקרא iּובינה) נּמי ויֹוסף , ÄÈÆÄÀÄÀÇÈÀÅÇÄÄÀÈ

לט) מא, הּכל (בראשית ּכי וחכם' ÈÀÈÈÄÇÙ'נב ֹון

ּבזה  ׁשרׁשֹו ע ּקר  זה כן ּפי על אף  ÇÀÇÇÄÅÆÄÇÈÀÈÆאחדּות,

ּבזה: ÀÆÈÆוזה

ומקורות ) )ציונים

.axfby 'dxez ef dxe`'' :my dlibn i"yx d`x

'aeh mei edf' .dxeza ewqri `ly ond odilr

dl` lk lre 'dlin ef' .miaeh mini mdilr eniiw

.'xfb.bz`e eig` z`e eia` z` sqei lklkie'

.'shd itl mgl eia` zia lk.ca"g w"def oiir

`cg `fxc `bxca ,sqeie dyn ,oixz oili`' .gq

xtq r"re .'`cgk oiee oixz e"e z`c `fxa ,oiniiw

`ed sqei mpn`' :gp 'xt l"fix`dl mihewild

.`a` ceqi dyne ,`a` ceqil yeal ,xirf ceqi

xn`p dfle(hi ,bi zeny)zenvr z` dyn gwie'

melyz cr `a` ceqi ribny itl ,'enr sqei

`cgk sqeie dyn' xdefa y"n dfe ,xirf ceqi

.''oilf`.dd"c uwn 'xt dnly zx`tz r"r

lk xepiv `ed mler ceqi wicvd' :sqei xdnie

,'sqei l"klkie' wicvd sqeia y"nk ,zertydd

i"r mikledy zertydd 'al fnex 'lk' minrt 'a

,`"pal mikxvpd f"der ikxv ,mler ceqi wicvd

zertydd i"r daxzpy dyecwd rty mbe

.'dyecwd i"r mikledy.e.h ziprz.foiire

edfe' :gwie edfe d"c glya 'xt l`xyi ade`

oeyl `ed zenvr ,'sqei zenvr z` dyn gwie'

.'xe`e zexida oeyl 'xdehl minyd mvrk'

.g'dpxtki mkg yi`e'' :a ,bn x"eny oiirilyn)

(ci ,fhxn`py ,mkg `xwpy dyn df(ak ,`k my)

.a ,p my r"re .''mkg dlr mixeaib xir'

.h.'dync idi` dpia' .bkx b"g w"def.ioiir

`hg oipr x`ape d"c `xwie 'xt dxez ihewil

ceqi jez `ed `a`c ceqi ik rcep xak' :`"ep

did dyn dpde ,'eke `"f jez mdipye `n`c

`n`c ceqi jez `a`c ceqid mewn eze`a

ji` oiaz dfae ,'eke el` zepiga 'an did eyxeye

epi` mpn`e ,'eke xdefa xkfpk dpial dkf dyn

`n`e `a` ceqin wx `n`e `a` zellk lkn

oiire .'enewna dlrnl `le `"f jez mzeida mbe

:d spr xyeie milebir yexc miig ur`ed xzkd'

jix`' `xwpe zexitq 'in mly cg` sevxt

`xwpe q"in '` sevxt k"b `ed dnkge ,'oitp`

`xwpe q"in '` sevxt k"b `id dpiae ,'`a`'

sevxt `ed ceqid cr cqgn zeevw 'ede ,'`n`'

.'`"f `xwpe q"in '`



ֹזאת ִָזּכרֹון  ִּפּורים  קעד 

היה  מרדכי 

מש"ר  בחינת 

תושב"כ  שהוא 

שקיבלו  ודורו

היו  מאורו

בבחי '

תושבע "פ 

המקבלת 

מתושב"כ 

òeãéå מׁשה ניצ ֹוץ  היה ׁשּמר ּדכי ְַָÆÈÀÀÇÈÈÄÙÆ

מׁשה i`ּבדֹור ֹו היה ּכן על , ÀÇÅÈÈÙÆ

למ ּטה  והּוא למעלה וכןaiמתּפּלל  . ÄÀÇÅÀÇÀÈÀÀÇÈÀÅ

לׁשֹון אֹורה' היתה 'ל ּיהּודים על ÅÇÀÇÇÀÄÈÀÈÈÀּפר ׁשנּו

יאיר' 'ּבן נקרא מרּדכי ּכי ,biנקבה , ÀÅÈÄÈÀÀÇÄÀÈÆÈÄ

ּתֹורה  ּכמֹו מׁשה, ניצֹוץ היה ÆÈÈÄÙÆÀÈׁשהּוא

ׁשּנלמד  ּפה ׁשּבעל יֹונק ׁשּמּמּנה ÆÄÀÈÆÄÆÈÅÆÀÇÆÆÄÀÈׁשּבכתב 

למׁשה  ּׁשהלכה מה ּגם ׁשּבכתב , ÄÈÆÄÀÈÇÇÆÂÈÈÀÙÆמּתֹורה

ּבּה ורמז  אסמכּתא ּבּה יׁש ,ciמּסיני ÄÄÇÅÈÇÀÇÀÈÀÆÆÈ

מׁשה' 'ּכּלת נקראת  ּפה ׁשּבעל ÀÈÆÀÇÆÄÀÅÇÇÙÆותֹורה

ּככּלה  לֹו ּבדֹור ֹוehׁשּנמסרה מרּדכי וכן , ÆÄÀÀÈÀÇÈÀÅÈÀÀÇÀ

אֹורה' היתה 'לּיהּודים וזה להּדֹור, ÅÄÀÇÀÆÇÀÄÈÀÈÈהאיר 

ׁשּבכתב מּתֹורה ׁשּמק ּבלת נקבה, ,fhלׁשֹון ÀÀÅÈÆÀÇÆÆÄÈÆÄÀÈ

ּפר ׁשנּו: ÅÅÇÀּכן

ומקורות ) )ציונים

.`ioyeya did icedi yi`'' :a ,e x"zq` d`x

'dxiad(d ,a xzq`)ikcxn didy cnln 'yi`' ,

dia aizkc ,execa dynk execa lewy,ai xacna)

(bmiig ur ixt oiire .''ce`n eipr dyn yi`de'

.'dyn yxeyn did ikcxn' :e"t mixetd xry

didy ,'eke `a` ceqi zpiga ikcxne' :my r"re

zewenr dlbn r"re .'`"fa hytzne `a` ceqin

,dyn ly `bxc `ed ikcxn' :cn ote` opgz`e

jl gw' ,oipn dxezd on ikcxn' l"fx exn`y enk

,jlic `bxc `edy `wiic 'jl' ,''y`x minya

ikcxn did lewy' aeh xgey yxcna `zi`ck

.''dynk.aidry dze`a' :bi ,f x"zq` d`x

mlerd zea` lv` dldaa aehl xekf edil` ux

zea` izn cr ,mdl xn`e ,mxnr oa dyn lv`e

lr migibyn mz` i`e dpiya minecx mlerd

,dyn el xn` ,'eke da oiiexy mkipay dxvd

yi el xn` ,xecd eze`a xyk mc` yi melk

cenriy ick ,ericede jl el xn` ,ikcxn enye

mingx ywape o`kn ip`e dlitza myn `ed

.'d"awd iptl mdilr.biyi`' :d ,a xzq`

oa xi`i oa ikcxn enye dxiad oyeya did icedi

.'ipini yi` yiw oa irny.cizncwd oiir

oi`y xac lk ok lr' :zeipynd yexitl m"anxd

xyt` i`e ,ea xywp epi`e ,`xwna fnx el

xn`p ecal eilr ,`xaqd ikxcn jxca e`ivedl

epxn`yk df liayae .'ipiqn dynl dkld'

(.c oiaexir)eywd ,'ipiqn dynl dkld oixeriy'

dkld mdy mixne` mz` dn iptn ,exn`e epilr

weqta mdilr fnxp oixeriy dpde ,ipiqn dynl

exne`a(g ,g mixac)didz ,'dxerye dhig ux`'

oi`e ,ipiqn dynl dkld `idy daeyzd

,`xaq jxca epnn mze` `ivedl xwir oixeriyl

z`f dknqp la` ,dxezd lka fnx mdl oi`e

rcep `diy ick ,oniql weqtd dfl devnd

exn`y dn oipr dfe .aezkd oiprn epi`e ,xkfpe

.'edexkfiy mewn lka ,'`nlra `zknq` `xw'

.eh`yz ik `negpz .dnw :nw a"g w"def oiir

dnkg zia mc` zeclez w"dly r"re .gi

ceq `ede ahid d`x d"r epiax dyn' :(`piipz)

dyn ipt eipt xer oxw ik ,dxi`nd `ixlwtq`

myd el ozpyke ,xe` dxeze `edy dng iptk

wx eiptl jyeg did `l azkay dxezd jxazi

lray dxez envrn oiade ,zrc `ln xida lky

l"f myxcn oipr edfe ,'eke dt(e ,`n x"eny)ozie''

'ezlkk dyn l`(gi ,`l zeny),el xqn millk ,

izkx`dy enk 'dt lray dxez envrn oiade

xg` mewna(fnx-`nx xe` xez zereay 'qn)oipra

'gwl xy` ziyek dy`'(` ,ai xacna)dxez ceq

zaiza ok mb fnxpd ,'dyn zlk' ceq ,dt lray

dkxad z`fe 'xt my r"re .'ely dlkk 'ezlkk'

d"r epiax dynl xqn jxazi myd' :xe` dxez

,'ezlkk dyn l` ozie' xn`py enk ,millk

dyn oiad dfne ,el xqn millk yxcna exn`e

`ed jexa yecwd el xn`e ,dt lray dxez

lray dxez ok lre .zpad xy` itk `ed zn`

yxite ,dyn zlk `ide ,dyn my lr z`xwp dt

`idy dt lray dxezde ziinybd dy`dn

.'ezy` `id zeklnd cvn.fhxidad xtq oiir

:f xn`n zay zyecw wicv ixt r"re .hnw ze`

ici lrc dt lray dxez zlawl ekf xc`c qpae'

ekf lecb wyge dad`n f` edelawe xcdy

azkay dxeze .'dxez ef dxe` dzid micedil'c

dxe` dt lray dxeze ,xkf oeyl 'xe`' `xwp

pceq md dt lraye azkay dxezc recik .`awe



ֹזאת ִָזּכרֹון  קעה ִּפּורים 

הוא  מרדכי 

עולם  משורש 

שמשם  העליון 

נמשכים 

השפעות 

רב  בשפע

שורשה  ואסתר 

ותשובה  מבינה 

äpäå איתאfiו'רב ּגימטרּיא 'מר ּדכי' ְִֵÄÈÈÀÀÇÄÇÀÄÈÀÇ

מע ֹולם  הׁשּפע ֹות כל ּכי ÆÆÄÈÇÀÈÅÈחסד',

אין ׁשם ּכי רב , ּבׁשפע  ה ּוא ÆÀÀÆÇÇÄÈÅעליֹון

'וצ ּומּו צ ּותה אס ּתר והּנה .ּכ ּכל ÄÀÈÈÀÄÅÆÀÅÄÀÈÀצמצ ּום

טז)עלי' ד, ּכדי(אסתר המן ז ּמנה וכן , ÈÇÀÅÄÀÈÈÈÀÅ

עליה  יסמכּו ולא לה' יׂשראל ,giׁשּיׁשּוב ּו ÆÈÄÀÈÅÇÀÙÄÀÀÈÆÈ

הּתׁשּובה  זה מּׁשרׁש היא ּכי hiהּוא ÄÄÄÙÆÆÇÀÈ

לע ֹולם  נס ּתר k(קדמה ע ֹולם נקרא ,`k,( ÈÀÈÈÈÄÀÈÈÄÀÈ

ּכדכתיב ּותב ּונה  מּבינה ּתׁשּובה ÀÈÇÀÈÄÄÈÀÈÀÄÀÄוידּוע 

י) ו, ורפא (ישעיה וׁשב  יבין ÄÀÈÈÄÈÈÀÈÈ'ּובלבב ֹו

ייןakל ֹו' ּומּׁשם ,bk' לבב' המׂשּמח ÄÈÇÄÇÀÇÅÇÀÇ

מבין'ckאנֹוׁש 'לב  ּכי סא.), וזה (ברכות . ÁÄÅÅÄÀÆ

ּדרֹור' ה ּוא dk'מר  'ּדר ֹור ' ּכי ּפר ׁשנּו , ÈÀÅÇÀÄÀ

חר ּות  עליֹוןekּתׁשּובה, ּבסתר  היא ּכי ,fk, ÀÈÅÄÄÀÅÆÆÀ

חכמה  הּוא הּתׁשּובה 'מר gkוראׁש וזה , ÀÙÇÀÈÈÀÈÀÆÈ

ודֹוק :hkּדרֹור' . ÀÀ

ומקורות ) )ציונים

dl zile ,efn zrtype zlawn efy dawpe xkf

zwpeiy dn wx ,d`a diwpe ,melk dnxbn

eznkg `edy azkay dxezn dnkg zlawne

siqedl cer enkgiy oinikgl aidic eny jxazi

.epxz mixet zn` zty r"re .'dnkg.fizpyn

zpedk zixa r"re .a"n a"t xc` zkqn miciqg

zpiga mpn`e' :h"t xizq` xzqd xn`n mler

`ede ,miazka azky enk 'cqg ax' ceq ikcxn

dyn zpiga `ede ,rcepk `a` ceqi zelbzd ceq

.'envr.gidz`x dn x"z' :eh dlibn d`x

,xne` dingp iax ,'eke ond z` dpnify xzq`

ziaa epl yi zeg` l`xyi exn`i `ly ick

.'mingxd on ozrc egiqie jlnd.hiixt oiir

ceqi 'iga xzq`e' :e"t mixetd xry miig ur

ceqin `idy ,xzq` ici lr qpd `ae ,'eke `n`

`id `c `cewit' .akw b"g w"def r"re .'dpeaz

miig ur r"re .'dpia idi` `ce ,daeyz zevn

k"b `id dpiae' :d spr xyeie milebir yexc

.'`n` `xwpe q"in '` sevxt.k.cp migqt oiir

el`e mlerd `xapy mcew e`xap mixac dray'

iwxt oexkf z`f r"re .'eke 'daeyze dxez od

lkl liren ok lre' :liren ok lre d"c zea`

`zekln oirk `rx`c `zeklny 'it` ,daeyz

dfy m` ik ,liren `l c"ea jln lv`e riwxc

'dpai cqg mler' ik ,mlerl mcew zn`amildz)

(b ,ht`ed dpiane ,'mler' `xwp dhnle cqgne

lynl ik ,ycgl xyt`e ,mler ly yxey

e` drxd lr mgpzn `edy epaa d`ex mc`yk

zecina enr bdpzdl jixv ,xg` yi`l jtdpy

micqg el zeyrl eizecin lk owzn ,zexg`

oke ,ei`pey xzei zekdle ,ote` dfi`ae ,xzei

`idy daeyz 'wp ok lr ,zecind lk dfa `veik

lk `a myny ,d`etx `a myn ok lr ,dpiad

ycgl myn `a d`ixad lk ik ,owzl miiepiyd

`a 'xt ynye xe`n r"re .'lwlwzpy dn owzle

.'d xn`ie d"c.`kxry miig ur ixt oiir

meia ipt xizq` xzqd ikp`e'' :e"t mixetd

'`edd(gi ,`l mixac)xzqp oi` okle ,dpia epiid

.'dpiaa `l`.akf"ewiz .akw b"g w"def oiir

lr 'it d"c miyecw 'xt oexkf z`f d`xe :cv

m` enk ,m` z`xwp daeyzd dpdc' :yi` weqt

daeyzd i"r ok ,dly cleed z` zxtyn

.eizepeer sepih lkn mc`d z` zxtyne zxdhn

oevx lr xearl ie`x oi`y oiany ,dpian `a dfe

`xead zeaeh lcebe ,mbtd lcebe ,d"a `xead

.'mlern mc`d lr d"a.bk.fnw a"g w"def oiir

d`xe .`"kt dbdpde zedn xry mipenix qcxt

yxey xxerl dgnye dzyn' :ok lr d"c oldl

.'xzq`.ckaal gnyi oiie' :eh ,cw mildz

.'yep`.dk`zi`' :dpd j` d"c lirl d`x

opinbxzne 'xexc xn' ,oipn dxezd on ikcxn'

.''`ikc `xin'.ekf"ewiz :dv `"g w"def oiir

:gt.fkoili`n yp xa xzqp i`na' :cv f"ewiz

,`zaeiza ,dilr oihly `lc oibexhwe mipic

aizkc `ed `cd(` ,`v mildz)xzqa ayei'

.'oeilr xzq idi`c `n` `c 'oeilr.gkoiir

zia `ed o`n 'zia dpai dnkga'' .gr b"g w"def

.'`n` ied ,dnkga ipaz`c.hkd"c lirl oiir

did ikcxny recie ,'eke mkg `xwp dyne' :mbde

vip.'execa dyn ue



ֹזאת ִָזּכרֹון  ִּפּורים  קעו 

מנות  במשלוח 

שפע  מעוררים 

העליון  מעולם 

ובמשתה 

ושמחה 

מעוררים 

אסתר  שורש

אור  יבוא  ועי "ז

ותשובה  תורה 

ìòמרּדכי ׁשרׁש ּפּורים ּבכל  מתעֹורר ּכן ַÅÄÀÅÀÈÄÙÆÈÀÀÇ

מנֹות lואס ּתר  לׁשלח צרי ּכן  על  , ÀÆÀÅÇÅÈÄÄÀÙÇÈ

להֹוסיף ע ׁשיר , הּוא אם  ּגם לרעהּו, ÄÀÅÅÇÄÈÄÀÄאיׁש

מדק ּדקין אין עליֹון מעֹולם ּכי ׁשפע , ÆÇÄÅÈÆÀÅÀÇÀÀÄלֹו

ל ֹו נֹותנין יד הּפֹוׁשט ּובזה l`וכל ÀÈÇÅÈÀÄÈÆ

הּנקרא  העליֹון הע ֹולם ׁשפע  ÀÀÄÆÇÈÈÈÆÀÇÄÀÈמע ֹוררין

מרּדכי וׂשמחה alׁשר ׁש מׁשּתה וגם , ÙÆÈÀÀÇÀÇÄÀÆÀÄÀÈ

אס ּתר  ׁשר ׁש יבא blלע ֹורר  זה ידי על ּגם , ÀÅÙÆÆÀÅÇÇÀÅÆÈÙ

צריכים, לאׁשר  ּותׁשּובה ּתֹורה אֹור ÆÇÈÀÈÇÂÆÀÄÄׁשפע 

ענ ּיים  ׁשהם  לאביֹונים' 'מּתנֹות ÀÆÇÈÈÆÀÄÆÅÂÄÄוזה

ׁשּיׁשּוב ּו:clּבאמת  ÆÁÆÆÈ
מצוות  ע "י 

נמשך  פורים 

המתקת 

משורש  הדינים 

ואסתר  מרדכי 

יהיה  לא  ועי "ז

לסט"א  שליטה

שורש  שהיא 

המן 

äæå ּדלא עד  ּבפּור ּיא לבס ּומי אדם 'ח ּיב ְֶÇÈÈÈÄÀÅÀÇÈÇÀÙ

מר ּדכי', לברּו המן  ארּור  ּבין ÈÇÅÈÈÈÀÈÈÀÀÇידע 

ּכל  ׁשּימּתק ּו ּכּנ"ל  ּכ ּכל  ׁשּיע ֹורר  ÅÆÀÅÈÈÇÇÆËÀÀÈּפר ּוׁש

ּבהמןdlה ּדינין ליּה יכּפת  לא מּמילא , ÇÄÄÄÅÈÙÄÀÇÅÀÈÈ

יהיה  ולא הּדינין ימּתק ּו ּכי יבחין, ÀÙÇÀÄÄËÀÀÇÄÄÀÙÄÀÆולא

המן על קאי לא וּדאי ּכי ׁשליטה . ÀÈÈÀÄÈÄÇÇÙÈÅÇÈÈלהמן

אחרא, ּבּסטרא ׁשרׁשֹו על אם ּכי ÇÅÄÄÇÈÀÇÄÀÈÇÂÈהּמת,

והמּתקת  אֹור  ׁשפע ּכ ּכל  ׁשּימׁשיÆÇÀÄÈÈÆÇÀÇÀÈÇ

ּובקריאת  ואס ּתר מר ּדכי מּׁשרׁש ÇÄÄÄÙÆÈÀÀÇÀÆÀÅÄÀÄÇהּדינין

ּומּתנֹות: ּומנֹות ÇÀÄÈÈÇÈהּמגּלה
מצוות  ע "י 

נתעורר  פורים 

מנס  הטובות 

הרע  אך  פורים 

מתעורר  אינו

שנית 

ékה ּטֹוב מתע ֹורר  ּפּורים ּכמֹוelּבכל , ִÀÈÄÄÀÅÇÀ

כח)ׁשּכת ּוב ט, האּלה (אסתר  'והּימים ÆÈÀÇÈÄÈÅÆ

נע ׂשים  זכירה ידי על ונע ׂשים', ÄÀÈÄÀÇÂÄÇÀÅÀÄÈÇÂÄנזּכרים

חׁש נקרא רע  ּכי הּטֹוב ֹות, מרּמז ÇÈÄÀËÈÇÄÇÄÀÈÙÆ'הּימים'

יֹום  א ֹור  לא ּתע ֹורר flולילה  לא רעה ּכי , ÀÇÀÈÙÄÈÈÙÀÅ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשנית ט)ּפעם א, 'לא (נחום ÇÇÅÄÀÆÈÙ

צרה' ּפעמים :glתק ּום ÈÇÂÇÄÈÈ
על  רמז

המשכות 

ומוחין  אורות 

מרדכי  משורש

ואסתר 

äæå'אֹורה היתה 'ל ּיהּודים לפרׁש יׁש ְֶÅÀÈÅÇÀÄÈÀÈÈ

מרּדכי מּׁשר ׁשhlמּׁשרׁש 'וׂשמחה' , ÄÙÆÈÀÀÇÀÄÀÈÄÙÆ

ומקורות ) )ציונים

.l:` yexc mixetd bg iyexc zepeekd xry oiir

'eke `a` ceqi ielib `ed df mei zx`d xwire'

.'`n`c ceqi jeza.`ldlibn inlyexi oiir

lk `l` ,mixet zevna oiwcwcn oi`' :c"d `"t

.'el oipzep lehil eci z` hyet `edy in

.alyi`'' :e"t mixetd xry miig ur ixt oiir

:my r"re .'eke ''`a` ceqi `edy yi`' 'edrxl

oipzep dl`d mixetd inia ik l"fx exn`y dn'

ly i`abd ik ,oiprd ,eci hyetd lkl dwcv

`"f ceqi `edy legd iniae ,ceqid `ed dwcv

zfig` ea yi ik ,dwcvd ozep inl ze`xl jixv

,dlecb dx`d ,`a` ceqi `edy dzr la` ,oic

oipzep eci hyetd lk `l` ,citwdl jixv oi`e

.'el.bl`ae' :e"t mixetd xry miig ur ixt oiir

okle ,dpeaz ceqin `idy xzq` ici lr qpd

dpde d"c lirl oiire .'mixeta oii zezyl devn

.`zi`.clopihwp ,iia` xn`' .`n mixcp oiir

.'drca `l` ipr oi`.dlxry miig ur ixt oiir

ieaix ik ,mixeta oii zezyl devn' :e"t mixetd

zepeekd xry r"re .'oiid wiznn `a`c micqgd

aiig' l"fx y"ne' :` yexc mixetd bg iyexc

xex` oia rci `ly cr `ixeta ineqal yipi`

jez mlerl ik `ed dpeekd 'ek 'ikcxn jexal ond

dkeza xi`nd dyecw ly uevip yi dtilwd

jiyndl ond jexa xnel jixv okle dze` digne

oikiynn ep`yk ik ,'eke xe` `edd uevipd l`

lecb ieaixa oii ziizy i"r lgxa dpiad gen xe`

l` mb xi`dl gk da yiy dlecb dx`d yi

.'dtilwd jeza xy` `edd uevipd.eloiir

mpn`e' :` yexc mixetd bg iyexc zepeekd xry

dpye dpy lka miyrp dl`d mixetd ini zeid

dze`y dvx eingxa z"iyd ik `ed mrhd ,'ek

'ek 'wepd jez oigend zeida zycgznd dx`d

mdd minia dpye dpy lka mlerl lhazz `l

.'mnvr.fljyegdy' :dkepg xp gnwd ck oiir

aezky `ed ,zeaehd llk xe`de zerxd llk

(f ,dn diryi)mely dyer jyeg `xeae xe` xvei'

xe`d zbxcna melyd cinrd ,'rx `xeae

.'jyegd zbxcna rxd cinrde.glixac r"r

dn 'eke recic' :yxcna d"c ycegd 'xt zn`

mewz `l' aizkc ,d"a l` zxfra izxn`y

,didiy `ed didy dn aeh k"`yn ,'dxv miinrt

jiyndl lwp dreyz dyrp xaky dn `axc`

.'cer df xac.hld"c lirl d`x.recie





ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּולפּורים  זכֹור ְְִַָָָלפרׁשת רסד 

,יתּבר ואדנּות ֹו ׁשמים  מלכ ּות  על ÄÇÈÇÙÇÀÈÇÄÀÇÀÄÀÈÇּומּקּבלת

ה ּתאוֹות אל  יסית ּנּו עת  ּבכל א ׁשר ידי ÇÀÅÂÆÀÈÅÀÄÆÆÇÇÂעל 

לב  אל  ה ּדבר  ּוממּתיק ּומיּפה  ÇÇÀÄÀÇÆÇÀÄÇÈÈÆÅה ּגׁשמית ,

טעם וטֹועם  ּכלענה  מרה  ואחרית ּה ÈÈÈÀÇÂÄÈÈÈÀÇÂÈÀÅÇÇהאדם ,

ה ּוא 'עמלק' ולזה  לצלן, רחמנא  ÀÄÇÂÈÈÄÀÈÀÈÆÂÈÅמריר ּות 

[מ'לחמה אחר' 'אל  ּומסּפר 'מר' ÄÀÇÇÄÀÇÅÇÅÄÀÈÈמסּפר 

מלחמה 'מּלב ', ּתבֹות  רא ׁשי ּב'עמלק ÇÇÂÈÅÈÅÅÄÅÄÀÈÈל 'ה '

מ'לכיהם ל 'אסר  וכן  ּתליא , ּבל ּבא  ÀÄÈÇÀÈÀÅÆÀÙÇÀÅÆזֹו

ח)ּב'זּקים  קמט, 'מּלב',(תהלים ּתבֹות  רא ׁשי ÀÄÄÈÅÅÄÅ

מ'ׁשּפט ּב'הם  ל 'עׂשֹות  ט)וכן רא ׁשי(שם, ÀÅÇÂÈÆÄÀÈÈÅ

עמלק  ׁשל ׁשּזרעֹו זמן ו'כל  'מּלב'], ÅÄÅÀÈÀÇÆÇÀÆÂÈÅּתבֹות 

לעסק  חי אל  ּבני את  מּניחים  אינם  ÈÈÅÈÇÄÄÆÀÅÅÈÇÂÙּבעֹולם '

ּבעבֹודת ֹו קׁשּור ולהיֹות  ּתמימה  ה ' ÀÇÀÄÈÀÄÀÈÇÂÈּבת ֹורת

ׁשלם ה ּׁשם  'אין ּכביכ ֹול  ואז ׁשמֹו,  ית ּברÄÀÈÇÀÀÈÄÀÈÅÇÅÈÅ

מּניחים אינם  ּכי וכּנ"ל , ׁשלם ' ה ּכּסא  ÀÅÇÄÅÈÅÀÇÇÄÅÈÇÄÄואין

ואת עצמּותם  ליחד  יׂשראל  ּבני ÆÀÅÄÀÈÅÀÇÅÇÀÈÀÆאת 

לה ': ּולקּדׁש ÇÂÇÀÈÀÇÅÇמחׁשבּתם 

עמלק  כשיאבד

כל  יתדבקו

ועי "ז  בה' בנ"י 

כל  יתייחדו

העולמות 

ãáà'יהיּו אז הע ֹולם ', מן עמלק ׁשל  זרעֹו ַָÇÀÆÂÈÅÄÈÈÈÄÀ

ּדבּוקים יׂשראלי איׁשי ּפרטי ÈÀÈÅÄÅÄÀÀÅÄÀÄּכל 

א ּמיץ  ּבקׁשר ׁשמֹו  ית ּבר ה ּבֹורא  ÇÂÇÇÅÄÀÈÇÀÀÆÆÇÄּבעב ֹודת 

ונפלאים , קד ֹוׁשים  ּבׂשכל ּיּות  אמּתי ÀÄÂÄÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÈÄּוביחּוד 

הע ֹולמֹות ּכל מעׂשיהם  ידי על  יתיחדּו ÀÈÄÀÇÂÇÀÅÇÂÅÆÈÈÈואז

וה ּכּסא ׁשלם  'הּׁשם  יהיה  ואז ÇÀÄÀÈÄÀÆÇÅÈÅÀÇÄÅה ּקדֹוׁשים ,

אמר ֹו ה ּמאמר  וזה ּו הּנ"ל .  ּדר על  ÈÅÇÆÆÇÇÀÆÇÇÂÈÂÈׁשלם '

ה ּוא 'לוי' ּכי נׁשמת ֹו, ּבחינת  לפי לוי ÇÄÅÄÀÄÀÄÇÄÀÈÄÅÄרּבי

ּכמֹו וחּבּור , התקּׁשר ּות  ט)מּלׁשֹון א, (משלי ÄÀÄÀÇÀÀÄÀ

ליחד והינּו ,'לרא ׁש הם  חן לוית  ÄÄÀÇÅÅÀÙÆÀÇÀÀÇÅ'ּכי

קדיׁשין: עּלאין עלמין ּכל  ÀÇÅÈÈÀÄÄÈÄÇÄÄּולקּׁשר

עמלק  כשיכרת 

סוד  תהיה

הגאולה 

eäæåּבּפסּוק ּכן ּגם  לר ּמז יא)יׁש עה, (תהלים ְֶÅÀÇÅÇÅÇÈ

ּתר ֹוממנה אגּדע  ר ׁשעים  קרני ÀÈÇÀÅÀÈÄÂÇÅÇÀÇÀÈ'וכל 

קרני ואגּדע ּכׁשאכרת  הינּו צ ּדיק', ÇÀÇÄÇÀÀÆÆÀÙÇÂÇÅÇÇÀÅקרנ ֹות 

ׁשל ּוקצוֹות  ׁשּבּקרנֹות א ֹות ּיֹות  ÀÈÄÄÆÇÀÈÀÈÆר'ׁשעי'ם ,

'עמלק', מסּפר  מ"ר א ֹות ּיֹות  ׁשהם  ÀÈÄÆÅÄÄÀÇÂÈÅ'ר ׁשעים '

'ּתר ֹוממנה ואז 'יׁשע ', א ֹות ּיֹות  נׁשאר ÄÀÈÄÀÇÄÆÇÀÈÀÇÀÈנמצא 

ׁשּבּקרנֹות א ֹות ּיֹות לֹומר  רצה צּדיק', ÇÀÇÄÈÈÇÄÆÇÀÈקרנ ֹות 

ואז 'קץ', א ֹות ּיֹות  ׁשהם  צ'ּדי'ק ׁשל ÀÈÆÇÄÆÅÄÅÀÈּוקצוֹות 

ידי ׁשעל  רצֹון  יהי וכן ה ּגא ּלה . סֹוד  ÄÀÆÇÀËÈÀÅÀÄÈÆÇÀÅּתהיה 

זכ ֹור  ּפרׁשת  ׁשנה  ּבכל  ÀÄÈÅÀÈÈÈÈÈÇÈקריאתנּו

ּומבּקׁשים ,יתּבר לה ּׁשם  ÀÄÀÀÀÇÅÄÀÈÇÀÇÀÄּבהתעֹוררּות 

העֹולם , מן עמלק זרע למחֹות  ÀÇÂÄÄÀÆÇÂÈÅÄÈÈּבתחנּונים 

ּותפּלתנּו ׁשועתנ ּו ויׁשמע ּתחנּונינ ּו ה ' ÇÂÄÇÂÅÀÄÀÇÇÀÈÅÀÄÈÅיאזין

יהיה ואז ה ּׁשמים , מּתחת  למחֹות ֹו ÀÈÄÀÄÇÇÇÈÇÄÀÈÄÀÆּבקר ֹוב

מׁשיח ידי על  ׁשלם  וה ּכּסא  ׁשלם  ÇÅÈÅÀÇÄÅÈÅÇÀÅÀÄÇה ּׁשם 

אמן . בימינ ּו ּבמהרה  ׁשּיבֹוא  ÄÀÅÆÈÄÀÅÈÀÈÅÈÅצדקנּו

נפלאים ּדברים  ּכי זה  ּכל  יבין ÀÇÇÀÄÈÄÈÆÄÀÈÄÄÀÈÄוה ּמׂשּכיל 

ׁשל  ּבר ּומֹו הע ֹומדים  ע ֹולם :הם  ÅÈÀÄÀÆÈ

b

ּולפּורים  זכֹור ְְִַָָָלפרׁשת

é÷øtøæòéìà éaø(מד Løãîe(פרק ְְֱִִִִֵֶֶַַ

àîeçðz(ז תצא (שמות 'ּכתיב`(כי ְַָÀÄ

ח) לק ּדׁשֹו',כ, ה ּׁשּבת  יֹום  את  ÈÆÇÇÈÀÇÀ'זכֹור 

יז)ּוכתיב כה, עׂשה(דברים א ׁשר את  'זכ ֹור ÀÄÈÅÂÆÈÈ

ומקורות ) )ציונים

.`'xekf' aizk o`k 'ebe 'jl dyr xy` z` xekf''

dnly xn` ,oiey mdipy 'xekf' aizk zayae

(fh-eh ,a zldw)liqkd dxwnk iala ip` izxn`'

izxn`e .xzei f` ip` iznkg dnle ipxwi ip` mb

t"r` .'mlerl liqkd mr mkgl oexkf oi` ik

,oiey opi` 'xekf' wlnrae 'xekf' zaya aezky

lyn 'ipxwi ip` mb liqkd dxwnk' dnly xn`

z` onife dcerq dyry jlnl ,dnec xacd dnl



ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּולפּורים  זכֹור רסה ְְִַָָָלפרׁשת

א ּלא 'זכ ֹור ', ולזה  'זכ ֹור ' לזה  עמלק',  לÀÂÈÅÈÆÈÀÈÆÈÆÈ

סעּודה ׁשעׂשה   למל ּדֹומה  ה ּדבר ÀÈÇÈÈÆÀÆÆÆÈÈÀÈלמה 

א ֹוהבי, כ ּו' מלא  לפניו ה ּתמחּוי ÇÇÀÀÈÈÈÅÂÄכ ּו',

כ ּו', זכר ּת לזה  ׂשֹונאי, ּפל ֹוני כ ּו' ÄÆÄÇÀÄÀÄÈÆÈÇÀÈמּׁשּקּנח

כ ּו', ריקן ה ּתמחּוי על  זכר ּת כ ּו' ÈÅÈÇÀÈÇÇÇÀÅÈמלא 

עמלק'' זכר  את  יט)'ּתמחה  עד(שם, , ÄÀÆÆÅÆÂÈÅÇ

לׁשֹונם :ּכאן ÈÀÈ

להעלות  צריך

לעולם  השבת

החכמה 

שהוא  והזכרון

עליון  עולם 

ולעמלק  מאוד,

שייכות  אין

לשם 

ïéáäìe,לפר ׁש נראה  ה ּקד ֹוׁשים  ּדבריהם  ְִָÄÀÅÆÇÀÄÄÀÆÀÈÅ

ׁשלמה קֹומה  ה ּוא  האדם  ÀÄÅÈÈÈÈÀÅÈּדה ּנה 

קטן עֹולם  ועֹולםaּבחינת  עֹולם  וכל , ÀÄÇÈÈÈÀÈÈÀÈ

ק ֹומה ה ּוא  ועליֹונים  ּתחּתֹונים  ÅÈÇÀÄÀÆÀÄÈמעֹולמֹות 

ק ֹומה ה ּוא  העֹולמֹות  ּכלל ּות  וכן ÀÅÈÀÅÀÈÈÈÈׁשלמה ,

עֹולם ה ּוא  והחכמה  ה ּמֹוח וה ּנה  ÀÅÈÀÄÅÇÇÀÇÈÀÈÈׁשלמה ,

מאד נכֹון  ׁשּבת  אצל  וה ּנה  מאד , ÆÀÀÙÀÄÅÅÆÇÈÈÀÙעליֹון

החכמה לעֹולם  ה ּׁשּבת  להעל ֹות  ÇÈÈÀÇÂÇÇÈÀÈÇÈÀÈה ּדבר

אין הר ׁשע עמלק אבל  לק ּדׁשֹו, ּכדי ÀÇÄÈÀÅÀÇÀÂÈÂÈÅÈÈÈÅוה ּזּכרֹון

חכמה וה ּזּכרֹון ה ּמח אל  להעלֹות ÇÈÀÇÂÆÇÙÇÀÇÄÈÈÀÈׁשּיכ ּות 

זכ ֹור  'לזה  ה ּמדר ׁש קׁשית  וזה ּו ÆÀÈÀÆËÀÇÇÄÀÈÈÆÈעליֹונה ,

זכֹור ': ÀÈÆÈולזה 

כשרוצים 

איזה  להחליף

צריך  דבר

להעלותו 

החכמה  לעולם 

ìòå וית ּבאר ּדֹומה '. ה ּדבר  'למה  ּתרץ זה  ְַÆÅÅÀÈÇÈÈÆÀÄÀÈÅ

ׁשל  קד ׁשֹו ּדברי ּפי ãébnäעל áøä ÇÄÄÀÅÈÀÆִַַַָ

ì"æ Lèéøæònîb ה ּמׁשנה מ"ז)על  פ"ה (אבות ְְִִֶַÇÇÄÀÈ

ׁשּנקרא עֹולם  יׁש ּכי ּבגלם ', ÀÄÅÆÀÙÆÄÅÈÆÄÀÈ'וחּלּופיהן

ּבחינת ׁשה ּוא  החכמה  עֹולם  וה ּוא  ÙÆÀÈÇÈÀÈÆÀÄÇ'ּגלם ',

'ּגלם 'cיּו"ד ּבחינת  ה ּוא  הּזה  ׁשהא ֹות ,dּכי , ÆÈÇÆÀÄÇÙÆÄ

א ֹות ּכל  מּמּנה  לצּיר  ויכ ֹול  קטּנה  נק ּדה  ÀËÈÀÇÈÀÈÀÇÅÄÆÈÈה ּוא 

ּתרצה אם  'וחּלּופיהן' וזה ּו ÆÄÀÆÀÆÀÄÅÆÄÄÀÆׁשּירצה ,

ׁשּצרי הינּו 'ּבגלם ' ּדבר , איזה  ÀÇÂÄÅÆÈÈÀÙÆÇÀÆÈÄלהחליף

וׁשם 'ּגלם ' לבחינת  ה ּדבר א ֹות ֹו ÀÇÂÇÈÈÄÀÄÇÙÆÀÈלהעלֹות 

ה ּטה ֹור  ל ׁשֹונֹו ּכאן  עד  להחליפ ֹו, .eיּוכל ÇÀÇÂÄÇÈÀÇÈ

ׁשה ּוא ּדבר ּדכל  נראה , היטב  זה  ולהבינÀÇÂÄÀÆÅÅÄÀÆÀÈÈÈÆ

צּורה לק ּבל  יכ ֹול  אינֹו אז ּבצּורה  ÀÙÈÀÈÈÅÈÀÇÅÈמתאר

ה ּצּורה ׁשּקלקל ּכן אם א ּלא  ÇÆÆÆÈÄÅÆÄÀÅÇÈאחרת ,

ּבלי 'ּגלם ' ּבבחינת  נעׂשה  ואז ÈÄÈÀÈÇÂÈÄÀÄÇÙÆÀÄהרא ׁשֹונה 

מן לע ׂשֹות  יכֹולים  ואז וצּורה , ּתאר  ÙÇÀÈÀÈÀÄÇÂÄׁשּום 

זה ודבר  ׁשּירצּו. ּתאר איזה  הה ּוא  ÇÈÈÇÅÆÙÇÆÄÀÀÈÈÆה ּדבר 

לעׂשֹות ּכׁשר ֹוצים  ּכסף ּכלי ּבחּוׁש, ÄÀÆÀÀÄÆÆÀÆÄÇÂנראה 

מּקדם לה ּתיכֹו צריכין אחר  ּכלי .fמּמּנּו ÄÆÀÄÇÅÀÄÄÇÂÄÄÙÆ

ומקורות ) )ציונים

xn` ,aeh lk `ln eiptl dxrwd qpkp ,migxe`d

xn` dxrwd z` gpiwyn ,iade` ipelt xekf

dfe zxkfd df eiade` el exn` ,i`pey ipelt xekf

`ln dxrw lr izxkfd dfl mdl xn` ,zxkfd

zayd jk ,mwix dxrw lr izxkfd dfle aeh lk

ecakle 'eycwl zayd mei z` xekf' da aizk

aizk wlnrae ,diiwp zeqkae dzynae lk`na

dz` dn lr 'wlnr jl dyr xy` z` xekf'

xkf z` dgnz' xn`py ,dwix ogley lr exkef

.''minyd zgzn wlnr.af"ewiz :bl b"g w"def

.w.bgi mixn` ihewil(bqw ze`)xe` r"re ,

daeh dreny ,gix dy` d"c qgpit 'xt dxez

.scexd lk d"c jzelrda 'xt.ca"g w"def

.bkw.dik d"c wla 'xt l`xyi zcear r"r

'ziyr dnkga mlek'y' :y`xn(ck ,cw mildz)

,xn`p daygnd my lr `idy ,c"eid `id

zelabzd `edy ,'mlb' `ixhnib 'dnkg'e

dnkg zpigal lylzydy seq oi`n oey`xd

zea` iwxt my r"re .'mler `exal daygnle

d"c f"n d"t ,mizira daxc`e d"c f"n c"t

.mleba mixac dray.eifnx xi`nd xe` r"r

mewna epxkf' :zayeid aezkd fnexe d"c y"dy

mditelige' x`iay ,d"dlf cibnd mya xg`

jixv likynd yi` ,eycw ixacn dlerd 'mleba

rneye d`exy mlera xac lkn zelrdl

ipiiprn edrxl yi` xeaic elit` ,ezlefn

,jxazi `xead l` lkd dlri ,edenke zeinybd

sexivl inyb sexiv dligza didy dn silgdle

dlrny `l m` dfk lertl okzi `le ,ipgex

zepiga 'i ze` dpey`x dcewp dnkgd l` mze`

zeyrle zekynd jiyndl leki dcewpne ,mleb

jxevd itk sexiv dfi`e ,dvxiy ze` dfi`

zixa r"re .''mleba mditelige' edfe ,dcearl

.f"nt wgvi ly eli` xn`n mler zpedk.fr"r

zn` ixac xyeixra x"xd xn`' :oey`x qxhpew

'nbd xn`n lr d"r(.`l dxenz)gext` oipra



ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּולפּורים  זכֹור ְְִַָָָלפרׁשת רסו 

איזה ּכׁשּמעלים  עליֹונים , ּבעֹולמֹות  כן ÀÅÀÈÆÀÄÀÆÇÂÄÅÆּוכמֹו

הח לעֹולם  יּוכלּדבר אז 'ּגלם ' ׁשּנקרא  כמה ÈÈÀÈÇÈÀÈÆÄÀÈÙÆÈÇ

וזה ּו חּדּוׁש, ּדבר איזה  מּמּנּו ÄÀÙÇÄÆÅÆÀÇÄÀÆלצמח

ּכּנ"ל : ּבגלם ' ÀÄÅÆÀÙÆÇÇ'וחּלּופיהן 

הודוי  ע"י 

הקטגור  מעלה

שנעשה 

מצירופי 

החטא  אותיות

החכמה  לעולם 

שם  ונמתקים 

eäæåהחטא מן ּכי הּוּדּוי, סֹוד ּכן ּגם  ְֶÇÅÇÄÄÄÇÅÀ

ידי על  קטגֹור  נעׂשה  ע ֹוׂשה  ÆÈÈÈÆÇÂÆÇÅÇÀÅׁשהאדם

ּכמאמר  החטא , ענין לפי א ֹות ּיֹות  ÅÅÄÀÄÄÀÇÇÅÀÀÇÂÇצר ּופי

מי"א)חז"ל פ"ד קנה(שם אחת  עברה  'ע ׂשה  ÂÇÈÈÂÅÈÇÇÈÈ

לבּטל האדם  ּוכ ׁשרֹוצה  אחד ', קטגֹור ÇÅÆÈÀÆÆÈÈÈÀÇÅל ֹו

על להעל ֹות  צרי אז ההּוא , וה ּצּיּור ÇÙÇÀÇÄÇÈÈÄÀÇÂÇה ּתאר 

ּפלֹוני, ּבחטא  א ׁשמּתי ול ֹומר ÄÀÀÇÈÇÀÄÀÅÀÀÄזכר ֹונֹו

ּובת ׁשּובה ּגמּורה  ּבחרטה  ׁשּיהא  ÄÀÇÆÀÅÇÂÈÈÀÈÄÀÈּובתנאי

לבד , ׂשפתים  ּבדבר  לא  ה ּלב ּבעמק ÀÅÈÀÙÆÇÅÙÄÀÇÀÈÇÄÀÇׁשלמה 

ה ּמֹוח לע ֹולם  ה ּזה  ה ּצּיּור  את  מעלה  ÈÆÇÂÆÆÇÄÇÆÀÈÇÇּובזה 

ואז 'ּגלם ', ּבבחינת  ונעׂשה  ÀÇÈÀÈÀÇÂÆÄÀÄÇÙÆÀÈוהחכמה 

וה ּוא החטא , ׁשל  הא ֹות ּיֹות  מאליהם  ÄÀÀÅÂÅÆÈÄÆÇÅÀÀנמּתקּו

'ּבחרט ל ׁשֹון 'חרטה ' ל ׁשֹון ענין ּכן ÇÅÄÀÇÀÂÈÈÀÀÆÆּגם 

א)אנֹוׁש' ח, רצהg(ישעיה חקיקה , הינּו ÁÇÀÂÄÈÈÈ

ה ּצרּופי אל ּו ונחקקּו ׁשּנחרטּו ÇÆÆÆÀÀÆÀÀÅÇÅÅל ֹומר

עון ' 'נֹוׂשא  וזה ּו הה ּוא , החטא  ׁשל  ÄÆÇÅÀÇÀÆÅÈÙא ֹות ּיֹות 

לד, :hז)(שמות
מצינו  לא 

טוב  דבר שיצא 

יין  משתיית 

הרבה 

ìòåאמר ּו ּפּורים , ענין קצת  נבאר זה  ּפי ְַÄÆÀÈÅÀÈÄÀÇÄÈÀ

ז:)חז"ל  ּדלאi(מגילה עד  כ ּו' 'חּיב ÂÇÇÈÇÀÙ

ּפלא ּדבר  וה ּוא  מר ּדכי', לברּו כ ּו' ÈÇÀÈÈÀÀÇÀÀÇÆÆידע

ּבּתֹורה מקֹום  ּבׁשּום  מצינּו לא  ּכי ÈÄÙÈÄÀÈÇÈּגד ֹול ,

היין מּׁשת ּית  טֹוב ּדבר ׁשּיצא  ÇÀÈÆÅÅÈÈÄÀÄÇÇÇÄה ּקד ֹוׁשה 

וכמעט ּכ ּכל לׁשּתֹות  ּובפרט ÇÀÅÄÀÈÄÀÈÈÀÄÀÇהרּבה ,

ואיזה וׁשל ֹום , חס וׂשכל ֹו מּדע ּתֹו ÆÅÄÇÀÀÄÀÇÀÈÀÅÆׁשּיֹוצא 

מּזה : יצמח ÄÀÇÄÆטֹוב 

שאסתר  ע"י 

המן  את  זימנה

המלך  עם 

לעולם  כביכול

שם  ה'גולם '

ונשבר  נתהפך

סוד  וזהו כוחו,

ביוה"כ  הגורל 

ïëàּכתיב ד)הנה  ה, ה ּמל (אסתר 'יבֹוא  ֵָÄÅÀÄÈÇÆÆ

,ּכ ה ּוא והענין ה ּמׁשּתה ', אל  ÀÈÈÆÇÄÀÆÀÈÄÀÈÈוהמן

ּׁשעׂשה מה  אז ּבה ּמׁשּתה  עׂשתה  אסּתר  ÄÆÀÅÈÀÈÀÇÄÀÆÈÇÆÈÈּכי

ׁשני ׁשּלקח הּכּפּורים , ּביֹום  ּגדֹול ÇÙÅÈÀÇÄÄÆÈÇÀÅה ּכהן

ּבמראה ׁשוים  להיֹות  צריכים  והיּו ÀÄÄÀÈÀÄÄÄÀÈÄÀÇÀÆׂשעירים 

ומקורות ) )ציונים

`lc dnk lk ,`nrh i`n' xzen dtixh zvian

`nlra `xtr liabc `pcira ,liab `l gxqn

`eaiy mlera xac meya xyt` i`y l"xe ,'`id

,oi`l `eaiy `l m` xg` ze`ivnl df ze`ivnn

oi`e oi` `ed f`e ,ipia ipiac ze`ivnd epiidc

oi` zbxcnl `a `ed ik eilr cenrl leki mc`

enk ,dycg dixa `xap f`e ,d`ixad mcewnk

dviad oeilk xnbpy rbx eze` ,gext`l dvian

enke .'eke oi` `ed gext` zeedzd zlgzd mcew

x`ye obc ipin zyng enk gnevd rxfd ok

eze` ca`py cr genvl eligzi `l ,miperxf

`eaiy ick ,recik ezednn dlke ux`a rxfd

`xwp `ede ,d`ixad mcewy dbxcn `edy oi`l

k"g`e ,zelbzd dl oi`y daygn l"x 'dnkg'

''ziyr dnkga mlek' ik ,`xap dfn,cw mildz)

(ck..gaezke lecb oeilb jl gw il` 'd xn`ie'

.'fa yg lly xdnl yep` hxga eilr.hr"r

l` dyn xn`ie d"c `yz ik 'xt miigl gxe`

xra aec d"en `yicw `pivea yecwd axd' :'d

xnel dvx ,'oeer `yep' yexit xn` d"dllf

jxce ,dnkg `ed ,deab mewnl oeerd `yepy

lecb mkg iptl zehy ixac mixacn m` ,lyn

,zehyd lr eit wegy `ln `ed la` ,qrek epi`

ea qpkp ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`' oke

'zehy gex(.b dheq)l` deab mewnl oeer `yepe ,

,oipicd lk my ewznpe ,wegy `ed mye ,dnkgd

daey zay zxhtd mxa` zixa r"re .'g"gtce

,d"dlf h"yra l`xyi 'x axdn' :oeer `yep d"c

.'eke dnkgd l` `a cr ,`yep `ed okid cr

meidk ,df xac rnyyk aeqial`wn axd xn`e

`a owf cg` yi`y d`x xy` dyrnd oian `ed

lawl d"dllf xra aec d"en oe`bd axd iptl

lr mirxd eiyrn lk aezkiy el xn`e ,daeyz

,yi`d dyr oke ,l"f eiptl xiipd `iaie xiip

,eiptl `iade xiipd lr azke ezial jldy

,jzial jl l"pd axd xn` eiptl `iad xy`ke

dn lke ,xiipd z` axd `xw k"g`e ,dyr oke

xac lk lr wgyne jiign did `xew didy

ziy`xa 'xt lirl r"re .'oian ip` meidke ,xace

.oiekl yi f"tre d"c.iyipi` aiigin `ax xn`'

ond xex` oia rci `lc cr `ixeta ineqal

.'ikcxn jexal



ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּולפּורים  זכֹור רסז ְְִַָָָלפרׁשת

ּכאחד ּובלקיחתן  ּגֹורלi`ּובקֹומה  וה ּטיל  , ÀÈÄÀÄÈÈÀÆÈÀÄÄÈ

ּכדי לעזאזל , ואחד לה ' אחד  ÅÅÆÆÈÇÀÆÈÇÂÈÅÀÅּביניהם 

עם ּכביכֹול א ֹות ֹו ּולה ׁשוֹות  הס"מ ÀÅÇÀÇÀÄÀÈÄלר ֹומם

התוּדה ואז ׁשמֹו, ּוברּו ה ּוא  ּברּו ÇÅÈÈÀÀÈÄÀÇÈה ּבֹורא

א ֹות ּיֹות והעלה  יׂשראל  ּכל  ּבׁשם  ּגד ֹול  ÇÙÅÈÀÅÈÄÀÈÅÀÆÁÈÄה ּכהן

'ּגלם ' ׁשה ּוא  החכמה  לעֹולם  ÇÂÈÄÀÈÇÈÀÈÆÙÆהחטאים 

אהבת ֹו מרב  ה ּוא  ּבר ּו וה ּקד ֹוׁש ÀÇÇÀÇÈÈÅÙÇÂÈוכ ּנ"ל,

ּכבֹודֹו על  ּומֹוחל זה  ּבדבר מר ּצה  ÀÄÀÈÅÀËÆÀÈÈÆÅÇÀליׂשראל

ה ּמסטין ׁשּיבֹוא  ּכדי ויתעּלה ,  ית ּברÄÀÈÇÀÄÀÇÆÀÅÆÈÇÇÀÄ

ׁשוים וה ּפּוכ ֹו ּדבר  ה ּוא  וׁשם  'ּגלם ' ÄÀÄÇÙÆÀÈÈÈÀÄÈÄּבבחינת 

ׁשאמר  ּכמֹו ּב'אין' ּדבּוק החכמה  ּכי  ÀÆÈÄÇÈÀÈÈÀÇÄÀÆÈÇּכאחד,

יב)ה ּכת ּוב כח, מאין(איוב 'והחכמה  ÇÈÀÇÈÀÈÅÇÄ

ּדaiּתּמצא ' לעׂשֹות  יכֹולים  ּוב'אין' בר , ÄÈÅÀÇÄÀÄÇÂÈÈ

ּבסֹוד האכילה ּוbiוה ּפּוכ ֹו,  ׂשנא רעב 'אם  ÀÄÀÄÈÅÙÇÂÇÂÄÅ

רא ׁשֹו' על חתה  א ּתה  גחלים  ּכי (משלי לחם , ÈÆÄÆÈÄÇÈÙÆÇÙ

כא-כב) אסּתר כה, עׂשתה  מּמׁש זה  ּוכענין .ci ÀÄÀÇÆÇÈÈÀÈÆÀÅ

א ֹות ֹו ועׂשתה  והמן', ה ּמל 'יבֹוא  ÆÈÀÈÈÇÆÆÀÈÈÀÈÀÈׁשאמרה 

וחזק ֹו ּתקּפֹו ׁשברה  ּובזה  , ה ּמל עם  ÈÆÄÇÆÆÈÆÈÀÈÈÀÀÈÀׁשוה 

הרׁשע: המן ÆÈÈÈÈÈׁשל 

היין  במשתה

למעלה  יצאו

ואז  מהדעת

אסתר  יכלה

הדבר  להפוך

כרצונה 

eäæåנקראת ׁשּבכאן מה  ענין ּכן ּגם ְֶÇÅÄÀÇÇÆÀÈÄÀÅ

ׁשם על  ולא  ה ּיין ׁשם  על ÇÀÈÇÅÇÇÄÀÙÇÅה ּסעּודה 

זמן ּכל  ּכי וכ ּיֹוצא , לחם  ּכמֹו אחר ÈÈÇÅÀÆÆÀÇÅÄÈÀÇּדבר 

 ה ּמל ׁשל  ּבדעּתֹו המן ּגדּלת  מכרע ÆÈÈËÀÈÀËÇÈÈÀÇÀÆÇÆÆׁשהיה 

ּדבר, איזה  ל ֹו לעׂשֹות  יכ ֹולה  היתה  ÙÈÀÈÀÈÇÂÅÆÈÈלא 

מׁשּתה עׂשתה  ּכן על מכרעת, ה ּדעת  ÄÇÇÇÇÀÇÇÇÅÈÀÈÄÀÅּכי

סֹוד ה ּדעת מן למעלה  ויצא ּו ּדוקא , ÇÇÄÇÀÈÀÈÀÀÇÀÈÄÇÇÇה ּיין

עׂשתה ואז 'ּגֹולמא ', ּדמתקרי ÈÀÈÀÄÀÀÅÀÈÀÈÈÀÈעלמא 

להם ונתה ּפ ּכרצֹונּה, ה ּפּוכ ֹו ÄÈÈÄÄÀÈÀÄÀÇÅÈÆמּדבר 

ל ׂשמחה :מאבל  ÅÅÆÀÄÀÈ

צריך  אחד כל

תוקף  לשבר

ע "י  שבלב  המן

למעלה  שיצא 

מהדעת 

äðäå,אסּתר ּבּטלה  ּכבר המן ׁשל  ּתקּפֹו ְִֵÈÀÆÈÈÀÈÄÀÈÆÀÅ

ּתקּפֹו ל ׁשּבר עלינּו מּטל  עדין ÈÅÂÇÄËÈÈÅÀÇÅÈÀאכן

עמלק  מּזרע ׁשה ּוא  הר ׁשע המן ׁשל  ÀÙÆÈÈÈÈÈÆÄÆÇÂÈÅוכחֹו

ואחד אחד  ּכל  ׁשל  ל ּבֹו ּבקרב ÇÈÀÆÆÄÆÈÆÈÀÆÈה ּצפּון

ׁשּכל הינּו ּבכלל ּות , וכן ּבפרט ÄÄÀÈÅÄÀÈÀÅÄÀÈÇÀÆÈמּיׂשראל 

הרע  ויׁשרׁש יב ּטל  ה ' עם  מאּתנ ּו ÆÈÅÄÈÇÀÇÅÀÇÀÅÈÇאחד 

ּגם צריכין ּכן על א ׁשר ּבקרּבֹו, ÇÈÀÄÀÂÆÇÅÀÄÄÇה ּטמּון

ׁשּנּוכל ּכדי מה ּדעת  למעלה  ליצא  ÂÇÀÅÅÀÇÀÈÅÇÇÇÀÅÆÇאנחנּו

חז"ל רמזּו ולזה  הרע . ּבחינת  לגמרי ÀÇÅÀÇÀÅÀÄÇÈÇÀÈÆÈÀÂÇלבּטל

ידע', ּדלא  כ ּו' אדם  'חּיב ל ׁשֹונם  ÀÆÆÀÈÇÈÈÈÀÈÈÇּבמתק

ויב ֹוא ה ּדעת  מן למעלה  אז ׁשּיצא  ÇÀÆÅÅÈÀÇÀÈÄÇÇÇÀÈהינּו

ארּור  'ּבין  ידע ולא  ה 'ּגלם ', עֹולם  ÄÀÄÇÈÇÙÆÀÙÅÇÅÈלבחינת 

וה ּפּוכֹו ּדבר  ׁשם  ּכי מרּדכי', לברּו ÈÈÀÈÈÀÀÇÄÈÈÈÀÄהמן

הרע  ּבחינת  לבּטל יּוכל ואז ּכאחד , ÈÄÀÆÈÀÈÇÀÇÅÀÄÇÈÇׁשוים 

חכמי ּדּברּו א ׁשר והיטיבּו ּבֹו. ÂÆÀÅÄÂÆÄÀÇÀÅא ׁשר

יֹום ּכמֹו ׁשה ּוא  הּפּורים  יֹום  על  ÅÇÇÄÆÀּדֹור ֹותינּו

:ehה ּכּפּורים ÇÄÄ

'זכירת  ענין

עמלק'

להעלותו 

לעולם 

כדי  המחשבה

כוחו  לבטל

eäæåה ּקד ֹוׁש ּׁשּצּוה  ׁשּמה  ה ּמדר ׁש ּכּונת  ְֶÇÈÇÇÄÀÈÆÇÆÄÈÇÈ

על ה ּוא  עמלק את  לזּכר ה ּוא  ּברּוÈÄÀÙÆÂÈÅÇ

אנחנּו ׁשּצריכין הינּו ריקן , ÇÇÀÅÈÇÀÆÀÄÄÂÇÀה ּתמחּוי

לבּטל ּכדי ה ּמחׁשבה  לע ֹולם  ÀÇÂÀÈÇÇÂÈÈÀÅÀÇÅלהעל ֹות ֹו

ׁשל לּבֹו ּבקרב  יׁשנֹו א ׁשר  עמלק ּכח ÀÇÅÙÇÂÈÅÂÆÆÀÀÆÆÄÆּול ׁשּבר

'ּתמחה ּכדכתיב מּיׂשראל , ואחד  אחד  ÈÆÈÀÆÈÄÄÀÈÅÀÄÀÄÄÀÆּכל

יהי וכן ה ּׁשמים '. מּתחת  עמלק זכר ÆÅÆÂÈÅÄÇÇÇÈÈÄÀÅÀÄאת 

על וכל  מּכל למחֹות ֹו ּבמהרה  ׁשנזּכה  ÈÆÄÀÆÄÀÅÈÄÀÄÙÈÙÇרצ ֹון

ומקורות ) )ציונים

.`i.aq `nei.ai.vw b"g w"def.bioiir

.my ilyn l"fix`dl dxez ihewil.cid`x

dpnify xzq` dz`x dn opax epz' :eh dlibn

dia` zian xne` ryedi iax ,'eke ond z`

edlik`d j`pey arx m`' xn`py ,dcnl

.''ebe 'mgl.ehmixet' :fp f"ewiz oiir

zyecw r"re .'mixetkd mei my lr z`ixwz`

xdefa exn` okl' :dpey`x dyecw mixet iel

xnelk ,mixet enk `edy mixetk mei yecwd

o`kn `payege xdehn `ed xetk mei zx`dy

yxcna exn`y enk ,d`ldle(ak xen` `negpz)

'oey`xd meia mkl mzgwle''(n ,bk `xwie)

mei zex`d xwird ik ,'zepeer oeaygl oey`x

enk ,eze` cearl ycg al zepwl mixetkd

epwizy(dlirp zlitz)epici wyern lcgp ornl'

dn mixeta ok ,'jpevx iweg zeyrl aeype

ler epilr oilawn dzrne ,oi` xare slgy

jxazi zeevne dxez.'eny



ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּולפּורים  זכֹור ְְִַָָָלפרׁשת רסח 

ּבמהרה ׁשּיב ֹוא  צדקנּו מׁשיח ּביאת  ÀÅÄÇÀÄÇÄÀÅÆÈÄÀÅÈידי

היטב: זה  ּכל  והבן אמן . ÀÈÅÈÅÀÈÅÈÆÅÅבימינּו

יצחק  בלידת 

צחוק  נעשה

ע "י  ושמחה 

השינוי 

שממידת 

יצאה  החסד

הגבורה 

ñðëpMîäçîNa ïéaøî øãà תענית) ְְְְֲִִִִֶַָָָ

ּפי.כט.) על ּבזה  ל ֹומר  ÅÇÈÆÇÄיׁש

ּכתיב ּדה ּנה  יט)סֹוד , יז, ׂשרה(בראשית 'אבל  ÀÄÅÀÄÂÈÈÈ

יצחק', ׁשמֹו את  וקראת  ּבן  ל ילדת  א ׁשּתÄÀÀÙÆÆÀÅÀÈÈÈÆÀÄÀÈ

ּברּו ה ּבֹורא  צּוה  ל ּמה  ה ּדבר טעם  ÀÈÄÇÇÇÈÈÈÈÄÈÇÅÈּולהבין

יצחק  ׁשמֹו את  לקרא  ׁשמֹו ּוברּו .fhה ּוא  ÈÀÄÀÙÆÀÄÀÈ

וחדוה צחֹוק ל ׁשֹון ה ּוא  ּד'יצחק ' ל ֹומר ÀÅÇÀÄÀÈÀÀÀÆÀÈויׁש

יצחק  לדת  ידי על  נתה ּוה  א ׁשר  ÀÄÀÈÂÆÄÀÇÈÇÀÅÅÇÄÀÈוׂשמחה 

ידי על  העֹולמֹות  ּבכל  ה ּׁשלֹום  עליו ÈÄÈÈÇÈÀÈÈÈÇÀÅאבינּו

אברהם ּכי ה ּפּוכ ֹו, אל  מּדבר ÇÄÀÇÄÈÈÆÄÄÇÀÈÈהה ׁשּתּנּות 

החסד , מּדת  מקֹורֹו היה  ה ּׁשלֹום  עליו  ÈÄÈÈÇÈÈÈÀÄÇÇÆÆאבינּו

ּכל עם  חסד  ולגמל  להטיב ּדרּכֹו היה  ÀÅÈÈÇÀÀÅÄÀÄÀÙÆÆÄÈוכן

העֹולם ּבחינתfiּבאי ה ּוא  חסד  ׁשל וה ּלבּוׁש , ÈÅÈÈÀÇÀÆÆÆÀÄÇ

ׁשרׁשgiמים ׁשּבחינת  יצחק  מּמנּו ויצא  , ÇÄÀÈÈÄÆÄÀÈÆÀÄÇÙÆ

ּבחינת וה ּפחד ה ּגבּורה  מּדת  היה  ÄÀÈÈÈÄÇÇÀÈÀÇÇÇÀÄÇנׁשמת ֹו

נעׂשהhiא ׁש הה ׁשּתּנּות  זה  ּגדל  ידי ועל  , ÅÀÇÀÅÙÆÆÇÄÀÇÇÂÈ

העֹולמֹות : ּבכל  וׂשמחה  ÆÀÈÀÄÀÈÀÈÈÈחדוה 

השמחה  עיקר 

מהשתנות  בא 

היפוכו  אל  דבר

àeäåּבגדיו ׁשּמׁשּנה  מי מׁשל , ּדר על ְÇÆÆÈÈÄÆÀÇÆÀÈÈ

ול ֹובׁש ער ּכֹו, לפי ּתמיד לֹו ÈÀÄÈÄÀÄÆÀÀÅהרא ּויים 

אזי ,ּבכ ּדרּכֹו אין א ׁשר  אחרים  ÀÈÄÂÅÄÂÆÅÇÀÀÈÂÇּבגדים 

א ֹותֹו, הר ֹואים  לכל  וחדוה  צחֹוק ÇÂÆÀÀÆÀÈÀÈÈÄנעׂשה 

ּכאׁשר  ה ּפּורים , ּבימי רֹואים  ׁשאנּו ÀÆÈÄÄÅÇÄÇÂÆּוכמֹו

ּבגדי ול ֹובׁש מל ּבּוׁשיו מׁשּנה  יה ּודי ÄÀÄÀÇÆÇÀÈÀÅÄÀÅאיׁש

על וחדוה  ׂשמחה  נעׂשה  עּכּו"ם  א ֹו ÄÈÇÇÂÆÄÀÈÀÆÀÈÇא ּׁשה 

זה אתkידי ה ּׁשנה  ימֹות  ּכל  ּוכ ׁשרֹואים  , ÀÅÆÀÆÄÈÀÇÈÈÆ

ּכל ׁשּמל ּבׁש ּבעצמם  הע ּכּו"ם  א ֹו ÈÄÈÈÇÀÇÀÈÆÀËÈÈהא ּׁשה 

ׂשמחה , ׁשּום  אין ל ֹו הרא ּויים  ּבבגדיו ÆÈÄÀÈÈÈÀÄÅÄÀÈאחד 

הה ׁשּתּנּות מחמת  ּבא  ה ּׂשמחה  עּקר  ÈÀÈÄÇÇÄÀÈÈÅÂÇÇÄÀÇאמנם 

ׁשל ה ּגד ֹול  ה ּנס וכן  הּפּוכ ֹו. אל  ÄÈÈÆÄÀÅÇÅÇÈÆמּדבר 

ה ּוא ונהפ' ידי על  ה ּוא  וה ּׂשמחה  ÄÀÇÄÀÈÇÀÅÀÇÂÙּפּורים 

ּגֹו' ה ּיה ּודים ' יׁשלטּו א)א ׁשר ט, ,(אסתר ÂÆÄÀÀÇÀÄ

לפּורינּו' נה ּפ המן היהk`ּו'פ ּור  זה  ּומּטעם  . ÈÈÆÀÇÀÅÄÇÇÆÈÈ

מּלדת העֹולמֹות  ּבכל וחדוה  ׂשמחה  ּכן ÇÅÄÀÈÀÆÀÈÀÈÈÈÄÅÇּגם 

א ׁש ּבחינת  ׁשה ּוא  ה ּׁשל ֹום  עליו  אבינּו ÄÀÈÈÄÈÈÇÈÆÀÄÇÅיצחק

ּבחינת ׁשה ּוא  ה ּׁשלֹום  עליו  אבינּו ÅÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈÆÀÄÇמאברהם 

החסד : מּדת  ÇÄÄÇÇÆÆמים 

העקידה  בשעת 

החליפו 

ויצחק  אברהם 

זה  מידותיהם 

בזה 

ìòåאת והחליפּו ה ּדבר  נה ּפ העקדה  ידי ְַÀÅÈÂÅÈÆÀÇÇÈÈÀÆÁÄÆ

זה ּבלבּוׁש זה  ונכלל ּו ּכיakלבּוׁשם  , ÀÈÀÄÀÀÆÄÀÆÄ

רחמיו וכב ׁש ּבגב ּורה  אז נאזר ÇÀÈÈÆÀÈÈÄÀÈÀÈÇÇÂÈאברהם 

חסד ּבבחינת  אז נתלּבׁש ּבנֹו, את  ÄÀÙÆÀÄÀÇÅÈÄÀÄÇÆÆל ׁשחט

ׁשּכתב ּכמֹו תורה)ì"æéøàäלאברהם , (ליקוטי ÀÇÀÈÈÀÆÈÇֲִַָ

ּפסּוק ז)על  כב, אל(בראשית יצחק 'וּיאמר ÇÈÇÙÆÄÀÈÆ

בני' ה ּנּני וּיאמר  אבי ּגֹו' הינּוbkאברהם  , ÇÀÈÈÈÄÇÙÆÄÆÄÀÄÇÀ

הלא לאביו ואמר מאד  מתמיּה יצחק ÆÈÈÄÀÈÇÀÄÇÀÙÀÈÇÀÈÄÂÙׁשהיה 

ּומפרסם ה ּיד ּוע ל ֹומר  רצה  'אבי', ÇÈÈÄÈÈÇÇÈÇÀËÀÈא ּתה 

ּכל עם  להיטיב ודרּכֹו וחס ּדֹו טּובֹו ÀÄÇÀÇÀÀÇÀÀÅÄÄÈּבמּדת 

מסּכם להיֹות  נה ּפכ ּת ּכעת  ואי ÇÀÄÀÅÈÅÆÀÇÀÈÄÀËÀÈה ּבר ּואים,

,וטבע  מ ּדת הפ זה  ּדבר לעׂשֹות   ּברצֹונÄÀÀÇÂÈÈÆÅÆÄÈÀÀÄÀÂ

אני עּתה  לעת  לֹומר  רצה  בני' ה ּנּני ÇÙÆÄÆÄÀÄÈÈÇÀÅÇÈÂÄ'וּיאמר

ה ּגבּורה מּדת  ׁשה ּוא  'ּבני ' ּבבחינת  ÈÄÀÄÇÀÄÆÄÇÇÀÈלבּוׁש

נכלל היה  ׁשאז נמצא  ׁשעה ,  לצר ÆÀÙÆÈÈÄÀÈÆÈÈÈÄÀÇׁשה ּוא

יצחק  ּובחינת  ּביצחק אברהם  ÀÄÇÇÀÈÈÀÄÀÈÀÄÇÄÀÈּבחינת 

יסֹוד אברהם  מּדת  לבׁש ׁשּיצחק ÀÇÀÈÈÆÄÀÈÈÇÄÇÇÀÈÈÀּבאברהם ,

ומקורות ) )ציונים

.fhexn` d"c xekf 'xt zn` zxez r"r

.epinkg.fi.ev `"g w"def.gib"g w"def

.dpx.hi.iw `"g r"re .ay b"g w"def

.kdne' :d"bda evxz 'iq g"e` r"ey d`x

yael xabe ,mixeta mitevxt yeall ebdpy

xaca xeqi` oi` ,xab ilk dy`e dy` zlny

.'`nlra dgnyl `l` oipeekn oi`y xg`n

.`k.dlibnd z`ixw xg`ly '`ipd xy`' heit

.ak:hiw `"g w"def oiir.bkl` wgvi xn`ie''

ixd 'ia` xn`ie' ,cqg `edy 'eia` mdxa`

xn`ie' ,dxeabc `xhqn dz` oi`e cqg dz`

lr dxen `edy cala ippd xn` `l 'ipa ippd

jtidd lr dxeny ipa xn` `l mbe ,micqgd

xn` `l` ,lke lkn dxeab dyrp cqg ezeidne

`llk`l dxeabe cqg 'a o`k ixd 'ipa ippd'

.'`ina `y`





ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  זכֹור  ַָָָּפרׁשת קטז 

על  להתגבר

בכח  היצר 

דר"ך  שמות 

הקדושה 

äæìאת 'זכֹור  ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש הזהיר ֶָÄÀÄÇÈÈÈÅ

קר 'א ׁשר עמלק'  ל עׂשה  ÂÆÈÈÀÂÈÅÂÆÈÀא ׁשר 

ּבדר  ה ֹול ּכׁשא ּתה   א ֹות ׁשהקר ,' ּבּדרÇÆÆÆÅÅÀÀÆÇÈÅÀÆÆ

יד ּוע 'ּדר' ּומּלת  ì"æה '. é"øàäîhעל רמז ÄÇÆÆÈÇֲִֵַָÆÆÇ

זה לעּמת  זה  ּובוּדאי נפלאים , יחּודים  ÅÄÄÄÀÈÄÀÇÇÆÀËÇÆׁשמֹות 

ּדר ּכן  ּגם  הרע לה ּיצר  ׁשּיׁש האלהים , ÈÈÈÁÙÄÆÅÀÇÅÆÈÈÇÅÆÆעׂשה 

קר 'א ׁשר וזה  יׁשמרנּו, ה ' ÀËÀÈÄÀÀÅÀÆÂÆÈÀּבטמאת ֹו,

והעּקר  האמת  אבל  ר ׁשעים . ּבדר ,' ּבּדרÇÆÆÀÆÆÀÈÄÂÈÈÁÆÀÈÄÈ

'ּדר' ׁשמֹות  ּבכח עליו להת ּגּבר ÆÅÀÄÀÇÅÈÈÀÙÇÅÆÆׁשּיׁש

'ּדר' מּלת  רמז וזה  ּולהכניעֹו. ÇÀËÈÀÇÀÄÀÆÆÆÄÇÆÆה ּקד ּׁשה 

ּפקד ּתי ּבמפטיר  ּבּנביאים  וכן זֹו, ÀÈÈÈÀÅÇÀÄÄÀÇÀÄÈÇÀÄּבפר ׁשה 

טו) א 'ּדר'(שמואל מּלת  ּפעמים  ּכּמה  ÆÄÀÈÇÈÀÈÄÄÇÆÆׁשּנז ּכר

ׁשם :iעּין ÇÅÈ

לאדם  אל 

כח , תש  להיות 

להתחרט רק

עליו  ולקבל 

שלא  באמת 

עוד  יחטא 

äéäå.EéäGà 'ä çéðäa'ּבהניח' מּלת  ּכי ְְֱִֶַָָָÄÄÇÀÈÄÇ

ּכאׁשר  ּדהינּו ּבי"ּה'. 'נח  ÅÈÀÈÀÇÀÇÂÆצר ּוף 

ּובינה חכמה  הם  י"ּה ּבׁשם  ותבין  ÇÀÄÀÈÄÀÅÈÅÈÀÈÄÈּתׂשּכיל 

'לא עמלק ' זכר ּתמחה  'מחה  אז ּבם , ÀÈÇÈÈÈÙÄÀÆÅÆÂÈÅÙותנּוח 

צר  ּתהיהּתׁשּכח' ׁשּלא  ּפרּוׁש ּכח', 'ּתׁש ּוף ÄÀÈÅÇÙÇÅÆÙÄÀÆ

ואף  ו ׁשל ֹום . חס  ּבעצל ּות  ּתּפל ולא  ּכח ÇÙÇÀÙÄÙÀÇÀÇÀÈÀÇּתׁש

לֹו ואמר הרע ה ּיצר ׁשּני את  הקהה  ÇÈÇÀÅÆÄÅÇÅÆÈÈÆÁÙא ּתה 

ּומּכאן העבר  על  ּומתנחם  וׁשב מתחרט ÄÀÄÄÀÈÅÀÈÄÀÇÅÇÆÈÈÄÈהנני

ּבאמת ה ' עבֹודת  עלי לק ּבל  חּוׁשּבנא  ÈÈÀÈÀÈÈÀÇÅÈÇÂÇÆÁÆוהלאה 

לצּדיקים ואתחּבר  עֹוד, אחטא  ÆÙÆÁÈÀÆÀÇÅÀÇÄÄׁשּלא 

והאמת , ה ּתׁשּובה  ּדר יֹורּוני והם  ÇÂÄÄÀÅÄÆÆÇÀÈÀÈÁÆוחסידים 

חז"ל  ׁשאמר ּו י)ּכמֹו ב, מתחּמם(אבות 'והוי ÀÆÈÀÂÇÆÁÅÄÀÇÅ

את לת ּקן ואזּכה  חכמים ', ׁשל  א ּורן ÀÆÆÈÆÂÈÄÀÆÀÆÀÇÅÆּכנגד 

ּתמיד : ּכנג ּד ואת ּגּבר  ׁשחּתּתי ÂÆÄÇÀÄÀÆÀÇÅÀÆÀÀÈÄא ׁשר 

הרשע  המן

רצה  בדבריו

קיטרוג  לעורר

ישראל  על

äpäå' ה ּיה ּודים 'צֹורר י)המן ג, רמז(אסתר ְִֵÈÈÅÇÀÄÆÆ

ּדקדּׁשה , מלכ ּות  לעּמת  ּבּקל ּפה  ÆÇÀÄÈÀËÇÇÀÄÀËÈׁשה ּוא 

מחנֹות תצ"ו 'מלכּות', עֹולה  'צֹורר ' ÄÅÆÇÀÇÂּכי

ּכּנזּכר ארּגמן ּבמרּכבת  ׁשּיׁש øôñaה ּקד ּׁשה  ÇÀËÈÆÅÀÄÀÆÆÇÀÈÈÇÄÀÈְֵֶ

úBìëéä`i, תצ"ו ּבחׁשּבֹון הם ו ׁשם  ׁשם , עּין ֵָÇÅÈÀÈÅÀÆÀ

נפרד ה ּפרּוד  מעֹולם  ׁשהיה  המן ÂÈÈÈÆÈÈÅÈÇÅÄÀÈאבל 

ריׁשי"ן ׁשּתי ת ' מא ֹות  ונעׂשה  ÇÆÀÀÇÂÈÅÀÅÅÄהחׁשּבֹון

ּביׁשא ליּׁשנא  דידע ו'ליכא  'צֹורר'. ÀÄÇÅÀÅÈÀÈÇÄÈÈÄÈּבמּלת 

יג:)ּכהמן' ל ּמל (מגילה ׁשאמר ּכמֹו ּפרּוׁש , ÀÈÈÅÀÆÈÇÇÆÆ

אחד ' עם ח)'יׁשנֹו ג, ּבדבריו(אסתר ּכּון ּכן ÆÀÇÆÈÅÄÅÄÀÈÈ

הּמצו ֹות . מן יׁשנים  ׁשהם  למעלה  ÀÇÀÅÀÇÀÈÆÅÀÅÄÄÇÄÀלקטרג 

ׁשּיׁש ּכמֹו ע ׂשים ', אינם   ה ּמל ּדתי ÀÆÈÅÇÆÆÅÈÙÄÀÆÅ'ואת 

חל ּדברי אדם  ּבני עם  ׁשּמד ּבר  צ ּדיק ÇÀËÈÇÄÆÀÇÅÄÀÅÈÈÄÀÅÙּבּקדּׁשה 

לה ' ּודבקּות  יחּודים  אהבה  רצּוף  ÀÈÈÇÂÈÄÄÀÅÇות ֹוכם 

את האלהים  ע ׂשה  זה  לע ּמת  זה  ּכן  ,ית ּברÄÀÈÇÅÆÀËÇÆÈÈÈÁÙÄÆ

על וׂשטנה  קטרּוג לעֹורר ׁשרצה  הרׁשע ÈÈÈÈÈÆÈÈÀÅÄÀÀÄÀÈÇהמן

ּבּגמרא ׁשם  ועּין יׂשראל. ּכלbiּומדרׁשaiּבני ÀÅÄÀÈÅÀÇÅÈÇÀÈÈÄÀÈÈ

ּבדבריו: ּׁשרמז ÇÆÈÇÄÀÈÈמה 

רצה  המן

את  להרוג 

הצדיק  מרדכי 

שיגרום  ע"י 

הדור  לרוב 

כליה  להתחייב 

æáiåBcáì éëcøîa ãé çGLì åéðéòa אסתר) ְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָ

ו) צּדיק .ג, הּוא  מר ּדכי ּכי ידע ÄÈÇÄÈÀÀÇÇÄּכי

ּבּקׁש רק לבּדֹו, לֹו יכל  לא ּכי וּירא ÈÇÇÀÄÙÈÙÀÇÇÄÅּגדֹול ,

רּבֹו. אחרי נ ּדֹון  העֹולם  ויהיה  ה ּכל  את  ÇÂÙÆÇÙÀÄÀÆÈÈÄÇÂÅËלעקר

יׂשראל ׁשל  ׂשֹונאיהם  נתחּיבּו הה ּוא  ÇÇÄÀÇÀÀÅÆÆÄÀÈÅּובּדֹור

ּבּגמרא  ּכדאיתא  יב.)ּכליה  יּוכל(מגילה ואז ÀÈÈÄÀÄÈÇÀÈÈÀÈÇ

מרּדכי: את  להרג  ּכן  ÇÅÇÂÙÆÈÀÀÇּגם 

על  מקשה

הגמ' דברי 

ומתן  במשא 

רשב "י  בין

ותלמידיו 

àúéàå את(שם)ּבּגמרא ּתלמידיו 'ׁשאל ּו ְִָÇÀÈÈÈÂÇÀÄÈÆ

מה מּפני יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ÇÄÄÀÇÇÄÀÅÈרּבי

ּדֹור  ׁשּבא ֹות ֹו יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם  ÄÀÇÀÀÅÆÆÄÀÈÅÆÀנתחּיבּו

מ ּפני אמרּו א ּתם , אמרּו להם  אמר ÀÈÈÈÇÈÆÄÀÇÆÈÀÄÀÅּכליה ,

להם אמר רׁשע. א ֹות ֹו ׁשל  מּסעּודת ֹו ÆÆÁÄÀÈÆÈÈÈÇÈÆׁשּנהנּו

ּכל ׁשל  ולא  יהרגּו ׁשּבׁשּוׁשן  א ֹותן ּכן ÄÅÈÆÀÈÅÈÀÀÙÆÈאם 

להם אמר א ּתה , אמר ל ֹו אמרּו ÈÈÈÀÁÙÇÈÈÇÈÆהעֹולם ,

מּׂשֹוא וכי ל ֹו אמרּו ל ּצלם . ׁשה ׁשּתחוּו ÄÀÅÆÄÀÇÂÇÆÆÈÀÀÄÇמּפני

ומקורות ) )ציונים

.h.owd geliy zevn `vz ik 'xt zeevnd xry

.idyr xy` z` izcwt ze`av 'd xn` dk'

ezlra 'jxc'a el my xy` l`xyil wlnr

xn`ie 'jxc'a 'd jglyie :gi weqt mye .mixvnn

ea znglpe wlnr z` mi`hgd z` dznxgde jl

l` le`y xn`ie' :k weqtae .'mz` mzelk cr

xy` 'jxc'a jl`e 'd lewa izrny xy` l`eny

wlnr z`e wlnr jln bb` z` `ia`e 'd ipgly

.'iznxgd.`idakxn dyrn ,zeyxcn iza xtq

.'e wxt.ai.my dlibn.bi.ai f x"zq`



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  זכֹור  קיז ַָָָּפרׁשת

זכּו מה  מּפני רׁש"י ּפר ׁש ּבּדבר', יׁש ÈÄÅÇÈÈÅÅÇÄÄÀÅÈÈּפנים 

לפני א ּלא  עׂשּו לא הם  להם  'אמר םלנס, ÀÅÈÇÈÆÅÙÈÆÈÀÈÄ

א ּלא עׂשה  לא  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ÇÇÈÈÙÈÈÆÈאף

ּׁשּיכּות מה  להבין וצרי ׁשם . עּין ÀÈÄÇÅÈÀÈÄÀÈÄÇÇÈלפנים '

טעם על  ּבּדבר  יׁש ּפנים  מּׂשֹוא  וכי ÇËÀÈÀÄÇÈÄÅÇÈÈÇÇÇה ּקׁשיא 

לדברי ּומׁשמע יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ר ּבי ÆÇÄÄÀÇÇÇÀÇÀÄÀÅׁשל

קׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין והלא  ניחא , ÇÀÄÈÄÈÇÂÙÅÈÅÈÈÆּתלמידיו

מ ּפני ר ׁש"י ּפר ּוׁש ּגם  וכּו'. ּפנים  מּׂשֹוא  ÀÄÇÈÄÀÇÅÇÄÄÀÅוכי

לפרׁש ליּה מנא  להלמֹו קׁשה  לנס זכ ּו ÈÈÀÅÈÆÀÈÀÀÈÅÀÈÅמה 

זכּו מה  מּפני ּכפׁשטא  ה ּקׁשיא  ּדלמא  ÅÄÀÈÇËÀÈÄÀÈÈÄÀÅÈÈּכן,

ענין על  ׁשּי ה ּנס ּכי מּכּליֹון , ÀÄÄÄÈÄÇÅÇÈÇÄÀÇונּצֹול ּו

וכּו' ה ּיה ּודים ' יׁשלט ּו א ׁשר  ה ּוא  ונהפֹו'ÀÇÂÂÆÄÀÀÇÀÄÀ

א) ט, ימים(אסתר ׁשל ׁשה  ּבת ֹו המן ÀÄÇÈÈÀÀÙÈÈÄּותלּית 

ÄÀËÈלגדּלת ֹו:
הגזירה  עיקר

כדי  הי '

אותם  להחריד 

שישובו 

בתשובה 

äàøðåקׁשיא אין ה ּתלמידים  ּדברי ּדלפי לי ְְִֶÄÄÀÄÄÀÅÇÇÀÄÄÅËÀÈ

ּכּיד ּוע  ּבּדבר', יׁש ּפנים  מּׂשֹוא  ÀÄÇÈÄÅÇÈÈÇÈÇ'וכי

ּכבֹודֹו ּברצֹון יצאה  א ׁשר  ה ּגזרה  עּקר ÆÈÄÇÇÀÅÈÂÆÈÀÈÄÀÀׁשּכל 

ליׂשראל להחזיר רק  היתה  לא  ית ּברÄÀÈÇÙÈÀÈÇÀÇÂÄÀÄÀÈÅ

ׁשּכת ּוב ּכמֹו ג)ּבת ׁשּובה  צ, 'ּתׁשב (תהלים ÄÀÈÀÆÈÈÅ

ה ּפחדים ּכל וד ֹור ּדֹור  ּובכל ּדּכא ', עד  ÁÇÇÈÀÈÈÈÇÀÈÄאנֹוׁש

ּכבֹודֹו חפץ אין  ליצלן רחמנא  רעֹות  ÀÅÈÇÀÈÈÄÀÇÅÅÆÀּוגזר ֹות

ׁשלמה . לתׁשּובה  י ׂשראל  לע ֹורר רק ית ּברÄÀÈÇÇÀÅÄÀÈÅÄÀÈÀÅÈ

יׂשראל ּׁשּנתח ּיב ּו מה  ּדידן ּבּנּדֹון  ּכן ÀÄÅÇÄÄÈÇÆÄÀÇÀÄÀÈÅואם 

אנׁשי על  רק ׁשּי מּסעּודת ֹו' ׁשּנהנּו ÄÀÅÆÆÁÄÀÈÇÈÇÇÇÀÅ'מּפני

ּכל ּכן אם  להם  ׁשהקׁשה  ּוכמֹו ÈÀÆËÀÈÈÆÄÅÈׁשּוׁשן,

ּדלפי ל ֹומר וצרי ּכּנ"ל . יהרגּו לא  ÈÈÙÅÈÀÇÇÀÈÄÇÄÀÄהעֹולם 

ׁשּבא ֹות ֹו יׂשראל ּכל  ּכי אמינא  הוה  ÀÈÈÈÂÈÇÄÈÄÈÄÀÈÅÆÀסברתם 

ׁשּבׁשּוׁשן וא ֹותן זּכאי מחצה  היּו ÇÈÆÁÈÇÇÀÈÆÀÈה ּדֹור

על ה ּגזרה  יצאה   לכ ה ּׁשני ל ּכף ÄÀÄÇÇÇÅÄÀÈÈÀÈÇÀÅÈÇהכריעּו

ידע  ה ּצּדיק מרּדכי ּכא ׁשר  אבל ּכּלֹו, ÇÀÈËÂÈÇÂÆÈÀÀÇÇÇÄÈÇה ּכלל

אׁשר  ה ּיה ּודים  וקּבץ נעׂשה  א ׁשר ּכל  ÆÈÂÆÇÂÈÀÄÅÇÀÄÂÆאת 

ׁשלמה , ּובתׁשּובה  ּומס ּפד  ּובכי ּבצֹום  ÀÈÀÀÄÄÀÅÄÀÈÀÅÈּבׁשּוׁשן

ׁשּכת ּוב יז)ּוכמֹו ד, מר ּדכי',(אסתר 'ו ּיעבר ÀÆÈÇÇÂÙÈÀÃÇ

ּפסח ׁשל  טֹוב ּביֹום  הכריע ּוciמּיד  מּמילא , ÄÈÀÆÆÇÄÅÈÄÀÄ

ונעׂשה ּכּלם  ונּצֹול ּו זכ ּות  לכף ׁשּוׁשן ÇÀÅÈÀÇÀÀÄËÈÀÇÂÈאנׁשי

ימים ּבׁשלׁשה  מּועט ּבזמן  נס ÈÆÅÄÀÇÈÄÀÙÈÈÄלהם 

ית ּבר רצֹונֹו ה ּדבר ונגמר  ה ֹואיל  ÈÄÄÄÀÄÀÇÇÀÇÀÄÀÈÇהרא ׁשֹונים 

רּבי לדברי אבל  ּכרא ּוי. ּתׁשּובה  ÆÈÀÈÈÈÂÈÀÄÀÅÇÄׁשע ׂשּו

'מ ּפני רק ּבזה  רצה  ׁשּלא  יֹוחאי ּבר ÄÀÇÇÆÙÈÈÈÆÇÄÀÅׁשמע ֹון

מה מּפני קׁשה , ּכן ואם  ל ּצלם ' ÆÄÀÇÂÇÆÆÀÄÅÈÆÄÀÅÈׁשה ׁשּתחוּו

ועדין ה ֹואיל  ימים  ׁשל ׁשה  ּבת ֹו ּתכף ÇÂÈÅÆÀÀÙÈÈÄÄÇÂÇÄנעׂשה 

ּבמדינֹות א ׁשר ה ּיה ּודים  ׁשאר ידע ּו ÙÈÀÀÈÇÀÄÂÆÄÀÄלא 

והיה עדין ׁשבּו ולא  התחרטּו ולא   ה ּמלÇÆÆÀÙÄÀÈÀÀÙÈÂÇÄÀÈÈ

על וספקם  ה ּודעם  אחרי הּנס  להיֹות  צריÈÄÄÀÇÅÇÂÅÄÈÀÈÀÈÀÈÇ

ּפנים מּׂשֹוא  'וכי ׁשהקׁשּו וזה  ּבת ׁשּובה . ירÈÅÄÀÈÀÆÆÄÀÀÄÇÈÄ

מּלת עּקר ּכי לנס, זכּו מה  ּומּפני ּבּדבר' ÅÇÈÈÄÀÅÈÈÀÅÄÄÇÄÇיׁש

ה ּדין ׁשּנה ּפ מּועט זמן על  ׁשּי ÅÇÈÇÀÇÈÆÆÀÇÇÄנס

א ּלא ע ׂשּו לא  'הם  ה ׁשיב זה  ועל  ÀÇÂÄÀÇÆÅÄÅÙÈÆÈלרחמים .

עׂשה לא  ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש  לפיכ ÀÈÄÀÄÈÇÈÈÙÈÈלפנים 

להחריד היה  הענין עּקר אבל  לפנים ', ÆÈÀÈÄÂÈÄÇÈÄÀÈÈÈÀÇÂÄא ּלא 

להם (ודי ּבגל ּוי. ּתׁשּובה  ׁשּיעׂשּו ÈÆÇÂÀÈÀÈÀÇÈÆא ֹותם 

ואחר  ּבת ׁשּובה  ול ׁשּוב אזן ל ׁשמע ÇÂÈÈÀÅÇÙÆÀÈÄÀÈÀÇÇּבחרדה 

ודי טֹובֹות , ּבׂשֹורֹות  ל ׁשמע ּתכף ּכÈÅÆÄÀÙÇÀÀÇ

ÇÅÄל ּמבין):

äæåּדבריו ּבסֹוף  ה ּמל ה)ׁשאמר ז, (אסתר ְֶÆÈÇÇÆÆÀÀÈÈ

ל ּבֹו מלא ֹו א ׁשר  ה ּוא  ואיזה  זה  ה ּוא  ÄÆÀÅÆÂÆÀÈÄ'מי

זה . מּכל ידע הלא  ּתמּוּה ּדה ּדבר ּכן', ÇÂÅÀÇÈÈÈÇÂÙÈÇÄÈÆלעׂשֹות 

'וּיאמר  ּכתיב  ּדׁשם  ה ּוא , ּכ הענין ÆÈÈÄÀÈÈÀÈÀÄÇÙÆא ּלא 

ה ּמל ּכה ', לאסּתר וּיאמר אחׁשורֹוׁש  ה ּמלÇÆÆÂÇÀÅÇÙÆÀÆÀÅÇÇÀÈ

ּדקאי א ּלא  מיּתר. ה ּוא  ה ּׁשני 'וּיאמר ' ÀÄÅÇÙÆÇÅÄÀËÈÆÈÀÈÅוה ּנה 

זה ה ּוא  'מי אמר ׁשה ּוא  עֹולם  ׁשל מל ּכֹו ÇÇÀÆÈÆÈÇÄÆעל 

'ּכן ' ּכן'. לעׂשֹות  ל ּבֹו מלא ֹו א ׁשר הּוא  ÀÅÆÂÆÀÈÄÇÂÅÅואיזה 

עלתה א ׁשר ה ּוא  מי ּכלֹומר ּבאמת, ÅÆÁÆÀÇÄÂÆÈÀÈּפרּוׁשֹו

ּבאמת , וׁשל ֹום  חס רעה  ּגזרה  לגזר  ל ּבֹו ÇÄÄÀÙÀÅÈÈÈÇÀÈÆÁÆעל 

ּולהחזירם לפנים  רק הענין עּקר ּכל ÄÈÄÇÈÄÀÈÇÀÈÄÀÇÂÄÈּכי

ונסלחּבת ׁשּׁשבּו ּכיון אבל  ּבאמת , ׁשּובה  ÄÀÈÆÁÆÂÈÅÈÆÈÀÄÀÇ

ּבעיניכם ' ּכּטֹוב ה ּיה ּודים  על  'ּכתבּו ÈÆÄÀÇÇÀÄÇÀÅÅÆלהם ,

ח) ח, :(אסתר

ומקורות ) )ציונים

.ci.eh dlibn



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  זכֹור  ַָָָּפרׁשת קיח 

הגויים 

בטעותם 

חושבים 

כבוד  לפחיתות 

הקב "ה  רצון

לעבודת 

התחתונים 

ábàå הר ׁשע המן מחׁשבת  מה ּות  נבאר ְַַÀÈÅÇÇÂÆÆÈÈÈÈÈ

ה ּבריאה ּתכלית  ּכי  נֹודע ּכי ÇÈÈÄÈÄÇÀÄÇÀÄÈּומּפלת ֹו,

ּכּונת וזה  יׂשראל לאלהי נעבד למען ÈÀÈÀÇÇÇÂÙÅÙÅÄÀÈÅÀÆÇÈÇהיתה 

מה ּות על  ולחקר  לעמד  ואין ה ּבריאה . ÀÇÀÄÈÀÅÇÂÙÀÇÂÙÇÇּורצֹון

ּכמֹו ּבזה , רצה  ולּמה  מה  על  ּכביכ ֹול  ÀÄÀÈÇÈÀÈÈÈÈÈÆÀרצֹונֹו

ז)ׁשּכת ּוב יא, ּתמצא ',(איוב אל ֹוּה 'החקר ÆÈÇÅÆÁÇÄÀÈ

ה ּי"ד ּבספר הרמּב"ם  ׁשּכתב  עּקר ehּוכמֹו וזה  ÀÆÈÇÈÇÀÇÀÅÆÇÈÀÆÄÇ

ר ׁשעים ּכּמה  וכן הר ׁשע  המן אבל  ÁÈÅÂÈÈÈÈÈÈÀÅÇÈÀÈÄאמּונתנּו.

לפי ּבֹו וכּיֹוצא  ּפרעה  ּכמ ֹו ּבעֹולם  ÆÈÈÈÀÇÀÙÀÇÅÀÄׁשהיּו

סֹוף  אין ּבכבֹוד  ּגרעֹון ׁשּזה  אמרּו ÄÀÈÈÀÆÆÅÈÄÀÅסכלּותם 

ׁשאין מחמת  ּתחּתֹונים , ּבעבֹודת  ÆÄÀÆÇÂÇÇÀÄÅÂÇÆÅׁשּירצה 

לזה . מסּכים  האנֹוׁשי ׂשכל  ּפי על ÂÄÈÈÇÄÅÆÈÁÄÇÀÄÈÆחקירתם 

יׂשראל , אלהי ּבבחינת  לכ ּפר  ּבקׁשּו ÀÈÅÄÀÄÀÙÄÀÄÇÁÙÅÄÀÈÅולכן

ּבּתֹורה עבֹודתנּו ּפי על  ׁשּמתנהג ÀÇÀÆÄÀÇÅÇÄÂÈÅÇÈּדהינּו

דאלה ּיא , אלהא  ליּה ּדקר ּו רק  ÇÄÀÇÀÈÅÁÈÈÆÁÈÇÈּובּמצוֹות 

ה ּממׁשלה ונתן ה ּׁשפל  ּבע ֹולם  מׁשּגיח ÀÅÇÀÄÇÈÈÇÈÈÀÈÇÇÆÀÈÈואינֹו

 לפיכ ה ּמנהיגים , והם  ּומּזל ֹות  ÀÈÄÇÈÀÅÇÇÀÄÄÀÄÈלכ ֹוכבים 

העּלֹות , ּכל על לעּלת  ולא  להם  לעבד  צריÈÄÇÂÙÈÆÀÙÀÄÇÇÈÈÄ

ּברעוא ׁשּפגמּו עד  ה ּטעּות  ּברׁשת  ÀÈÀÀÆÆÇÈÇÆÈÀÀÇÂÈונפל ּו

ּברצֹון , היתה  לא  ה ּבריאה  ּכי ואמרּו ÀÇÂÄÀÈÀÄÇÀÄÈÙÈÀÈÀÈדרעוין 

סֹוף  לאין הרצ ֹון ׁשּיכּות להבין  ׁשאין ÅÂÇÆÅÀÈÄÇÈÈÈÈÅמחמת 

עֹולם לבריאת  מכרח ּכח ׁשהיה  ׁשאמרּו ÇÆÈÀÆÈÈÙÇËÀÈÄÀÄÇÈעד 

ׁשהארכּתי ּוכמֹו קדמֹון לספר úBäbäaוגלם  ÀÙÆÇÀÀÆÆÁÇÀÄַַָÀÅÆ

'ä úBøeábfhוה ּנפלא ֹות ה ּנּסים  ידי ועל  , ְÀÇÀÅÇÄÄÀÇÄÀÈ

ּולפי ּבמּדה  מּדה  ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש ÆÂÈÈÇÈÈÄÈÀÄÈÀÄׁשענׁשם 

הענין נת ּברר ה ּצּדיקים , וכל  רּבנּו מׁשה  ÀÙÆÇÅÀÈÇÇÄÄÄÀÈÅÈÄÀÈרצֹון

לפי ּברחמים  ּומתנהג  ּבעבֹודתנּו ÆÆÇÂÈÅÄÀÇÅÀÇÂÄÀÄׁשר ֹוצה 

אלי 'זה  ונקרא  יׂשראל, אלהי ונקרא  ÀÈÅÀÄÀÈÁÙÅÄÀÈÅÀÄÀÈÆÅÄדרכינּו

ב)ואנוה ּו' טו, מראה(שמות היה  אחד 'ׁשּכל  ÀÇÀÅÆÈÆÈÈÈÇÀÆ

טו)ּבאצ ּבעֹו' כג ׁשאינֹו(שמו"ר הגם  ּדהינ ּו , ÀÆÀÈÀÇÀÂÇÆÅ

ּכל על  ּכלל , ביּה ּתפיסא  מחׁשבה  ולית  ËÈÀÅÇÂÈÈÀÄÈÅÀÈÇÈמּׂשג

ידי על ית ּבר ּברצֹונ ֹו ה ּׂשגה  איזה יׁש ÈÄÅÅÆÇÈÈÄÀÄÀÈÇÇÀÅּפנים 

וה ּמצוֹות : ÇÈÀÇÄÀה ּתֹורה 

נתגלה  בפורים 

הוא  ה' שרצון

בני  עבודת  כפי 

ישראל 

ìáàוכל' אמר זאת  ּבכל  ׁשּכפר  הר ׁשע המן ֲָÈÈÈÈÈÆÈÇÀÈÙÈÇÀÈ

לי' ׁשוה  אינ ּנּו יג)זה  ה, ׁשּבחינה(אסתר , ÆÅÆÙÆÄÆÀÄÈ

והּמצו ֹות , ה ּתֹורה  ּפי על הּמּׂשג 'זה ' ÇÄÀÈÆÇËÈÇÄÇÈÀÇÄÀה ּנקרא 

ׁשּתהיה וסכל ּות ֹו ּכטע ּות ֹו רק לי' ׁשוה  ÅÆÙÆÄÇÀÈÀÄÀÆÄÀÆ'אינּנּו

אחר  ולכן ּומּזל ֹות . ה ּכֹוכבים  ּפי על  ÇÇÀÈÈÇÄÇÈÄÇÈÀÈÅÇÇההנהגה 

על יׂשראל אלהי ונת ּגּלה  ה ּנס  ּכׁשּנע ׂשה  ּכÈÀÆÇÂÈÇÅÀÄÀÇÈÁÙÅÄÀÈÅÇ

ׁשה ּוא קמ"ג ׁשם  נת ּגּלה  ה ּצּדיק, מר ּדכי ÀÅÈÀÀÇÇÇÄÄÀÇÈÅÆידי

ה "א א ֹות  ּבֹו ׁשּיׁש אלפי"ן ּבמּלּוי ÆÀÆÀÄÇÀÄÆÅÅאהי"ה 

זרע' לכם  'הא  ּכמֹו כג)ׁשּמֹורה  מז, ,(בראשית ÆÆÀÅÈÆÆÇ

ּפי על  מ ּׂשג הּוא  ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ÀÇÀÆÇÈÈËÈÇÄּדהינּו

ה ּפּור' ׁשם  על 'ּפּורים  נקרא  וזה  ÇÈÀÆÄÀÈÄÇÅÇה ּתֹורה .

ומקורות ) )ציונים

.eh`lde xn`z `ny' :d"d d"t daeyz zekld

rci didiy mcewe ,didiy dn lk rcei d"awd

rci m` ,rci `l e` ryx e` wicv didi dfy

m`e ,wicv didi `ly xyt` i` wicv didi `edy

,ryx didiy xyt`e wicv didiy rciy xn`z

dl`y zaeyzy rc .eixea lr xacd rci `l ixd

mixwir dnke mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef

dz` jixv la` ,da miielz minx mixxde milecb

'ta epx`a xak ,xne` ip`y df xaca oiadle rcil

rcei epi` d"awdy dxezd iceqi zekldn ipy

mzrce mdy mc` ipak ,epnn ueg `idy drcn

oi`e .cg` ezrce eny dlrzi `ed `l` ,mipy

eixea lr df xac biydl dleki mc` ly ezrc,

zzin` `evnle biydl mc`a gk oi`y myke

xn`py `xead(k ,bl zeny)mc`d ip`xi `l ik'

ly ezrc `evnle biydl mc`a gk oi` ,'ige

xn` `iapdy `ed .`xea(g ,dp diryi)`l ik'

oeike 'ikxc mkikxc `le mkizeaygn izeaygn

lk d"awd rci j`id rcil gk epa oi` `ed oky

dyrny wtq `la rcp la` ,miyrnde mi`exad

xfeb `le ekyen d"awd oi`e mc`d cia mc`d

rcep cala zcd zlaw iptn `le .jk zeyrl eilr

.dnkgd ixacn zexexa zei`xa `l` ,df xac

lr mc`d z` oipcy d`eapa xn`p df iptne

`ed dfe .rx m`e aeh m` eiyrn itk eiyrn

.'ea oiielz d`eapd ixac lky xwird.fht"ybd

xtq lr ddbd ,mevre lecb d"c l`xyi zexeab

.ai wxt 'd zexeab
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כו) ט, ּפעמים(אסתר ׁשּתי ּבגימטרּיא  'ּפּור ' ּכי ,ÄÀÄÇÀÄÈÀÅÀÈÄ

ונקרא אהי"ה . א ׁשר  אהי"ה  ּבסֹוד  ÀÆÀÆÂÆÆÀÆÀÄÀÈקמ"ג,

ּגימטרּיא'ּפּורי 'ּפּור' ּפעמים  ׁשּתי ּכי ם ' ÄÄÀÅÀÈÄÄÇÀÄÈ

חסד עּתיק א ֹור להם  נפּתח ּכי ÀÇÄÄÄÀÇÈÆÇÄÆÆ'ּבעּתק ',

רק  ה ּוא  ׁשהרצֹון ונת ּגּלה  קדמאין, ÀÈÀÄÇÀÈÄÀÄÀÇÈÆÈÈÇּדעלמין 

והבן: עבֹודתם , ּולפי יׂשראל  ÄÀÅÄÀÈÅÀÄÂÈÈÀÈÅּבבני

הימים 

בהם  שקוראים 

המגילה 

על  מרמזים 

שמתגלה  האור 

פורים  בימי 

àúéàå ב.)ּבּמׁשנה נקראת(מגילה 'מג ּלה  ְִָÇÄÀÈÀÄÈÄÀÅ

י"א ּכי וכ ּו'. ּבי"ג' ּבי"ב ÀÀÀÀÄּבי"א 

אלהי ּבחינת  על מֹורה  ׁשה ּוא  ו "ה  ÄÇÀÄÈÆÆÇÀÄÇÁÙÅּגימטר ּיא 

ׂשמחה ל ׁשֹון ה ּוא  ו"ה  וגם ּכּנ"ל . fiי ׂשראל  ÄÀÈÅÇÇÀÇÀÄÀÈ

עּקר  היתה  ה ּתֹורה  ּפי על ההנהגה  זאת  ÄÙÇÇÀÈÈÇÄÇÈÈÀÈÄÇּכי

ּבֹו ׁשּנברא ּו ּכיֹום  ׂשמחה  היתה  'ולא  ÇÀÄÈÀÙÈÀÈÄÀÈÀÆÄÀÀה ּבריאה 

וארץ' ּוכמֹוgiׁשמים  זה , על  ּכן  ּגם  מֹורה  ÈÇÄÈÈÆÆÇÅÇÆÀ

ּבספר ïBàbׁשּכתבּתי éàä áøî íéèewìhiע ּין ÆÈÇÀÄÀÅÆִִֵַַָÇÅ

י"ב  על  רֹומז עׂשר ', 'ׁשנים  .ּבאר ÈÀÙÆÀÅÈÈÅÇׁשם 

הוי"ה ׁשמֹות  ּבׁשל ׁשה  ׁשּיׁש ÄÆÅÄÀÙÈÀÂÈÈא ֹות ּיֹות 

ׁשּכתב ּוכמֹו 'מגּלה ' (פרי ì"æéøàäׁשּמסּפרם  ÆÄÀÈÈÀÄÈÀÆÈÇֲִַָ

פ"ו) הפורים שער חיים ל ּכלעץ קה ּלה  זמן י"ג, .ÀÇÀÄÈÇÙ

ב.)ה ּוא  ה ּגד ֹול(מגילה א ֹור  ׁשּמת ּגּלה  ּדהינּו ,ÀÇÀÆÄÀÇÆÇÈ

'חסד ' ּפעמים  י"ג ּכי ּדרחמי. מכילן ÀÄÈÀÇÂÅÄÀÈÄÆÆי"ג

וה ּכֹולל . א ֹות ּיֹות  עם  'ּתענית ' ÄÇÀÄÈÇÂÄÄÄÀÇÅּגימטר ּיא 

הא ֹור  נפּתח ּבֹו מתעּנין ׁשאין ּבׁשּבת  ÀÆÈÀÇÈÆÅÄÀÇÄÄÀÈÈּוכ ׁשחל 

י"ב  ּכי ה ּׁשלחן, על  א ׁשר לחמים  י"ב ידי ÇÀÅÀÈÄÂÆÇÇËÀÈÄעל 

תתקל "ו ּכן  ּגם  ּגימטרּיא  'לחם ' ÀÈÄÆÆÄÇÀÄÈÇÅּפעמים 

עם אסּתר ' 'מרּדכי מסּפר ּכן ּגם  וזה  ÇÇÀÆÇÅÄÀÇÈÀÀÇÆÀÅÄּכּנ"ל,

ונרמזּו החסדים  המׁשיכ ּו ׁשהם  ÇÅÆÅÄÀÄÇÂÈÄÀÄÀÀה ּכֹולל,

זכ ֹור' 'ׁשּבת  מסּפר ּכן ּגם  וה ּוא  ÄÀÈÀÇÅÄÀÇÇÈÈּבׁשמֹותם.

נפ ּתח ה ּפּורים  ׁשּלפני ּבּׁשּבת  ּכי ה ּכֹולל, ÄÇÅÄÀÇÈÆÄÀÅÇÄÄÀÈעם 

ׁשהם וט "ו י"ד עד  לה ֹופיע ה ּזה  הא ֹור  ÈÄÈÇÆÀÄÇÇÀÆÅּתמיד 

ה ּמגּלה : את  קֹורין ּובהם  וׂשמחה  מ ׁשּתה  ÀÅÄÀÆÀÄÀÈÈÆÄÆÇÀÄÈימי

אדר  מר"ח 

האור  מתגלה

אדר  י "א  עד

שיוצא 

בבהירות 

ãBòå מּׁשּנכנס' ּכי ה ּמׁשנה , ּבפרּוׁש ל ֹומר יׁש ְÅÇÀÅÇÄÀÈÄÄÆÄÀÈ

ּבׂשמחה ' מר ּבין כט.)אדר (תענית ÂÈÇÀÄÀÄÀÈ

אמר ּו לכן מר ּדכי. א ֹור לה ֹופיע  ÇÀÄÀÄÇÈÀÀÇÈÅÈÀּומתחיל 

ׁשהא ֹור  ּפר ּוׁש עׂשר', ּבאחד נקראת  ÀÄÈÄÀÅÀÇÇÈÈÅÆÈ'מגּלה 

עד חד ׁש מרא ׁש יֹום , עׂשר אחד ּכל  ÄÀÆÈÇÇÈÈÅÙÙÆÇנגלה 

ורּׁשאי ּבבהיר ּות  ׁשּיֹוצא ע ׂשר  אחד  ÇÇÈÈÆÅÄÀÄÀÇÇיֹום 

ּכפרים . לבני ה ּמגּלה  ּבֹו ÄÀÇÀÄÈÄÀÅÀÈÄלקר ֹות 

הימים 

בהם  שקוראים 

רומזים  המגילה

אדנ"י  לשם 

äpäåLBãwä ä"ìMäלפר'ּכתב דרוש (תצוה ְְִֵַַָָÈÇ

נקראת) מגלה ד"ה זאת ,זכור ּבמ ׁשנה  ÆÆÀÄÀÈÙרמז

מסּפר  ס"ה  עֹולה  ט"ו י"ד י"ג י"ב י"א  ÄÆÄÀÇּכי

וזה ּבעֹולם . אד ֹון ׁשּיׁש נת ּגּלה  ּכי אדנ"י ÅÂÙÈÄÄÀÇÆÆÅÈÈÈÀÆׁשם

מג ּלה ה ּזה  ה ּמס ּפר ידי על נקראת ', ÀÄÈÄÀÅÇÀÅÇÄÀÈÇÆÀÇÆ'מגּלה 

ׁשם עּין היצּורים , לכל ּגםkהאד ֹון ל ֹומר  ויׁש . ÈÈÀÈÇÀÄÇÅÈÀÅÇÇ

ּפעם אחת  הינּו עׂשר ' 'ּבאחד  רמז , איזה  ÅÅÆÆÆÀÇÇÈÈÇÀÇÇÇÇּכן

עׂשר. ּפעמים  ׁשּתי ה ּוא  ע ׂשר ' 'ׁשנים  ÆÆÀÅÈÈÀÅÀÈÄÆÆעׂשר.

עׂשר. ּפעמים  ׁשל ׁש ה ּוא  עׂשר' ÀÙÈÈÈÈÙÀÈÄÆÆ'ׁשל ׁשה 

ה ּוא ע ׂשר ' עׂשר.'ארּבעה  ּפעמים  ארּבע ÇÀÈÈÈÈÇÀÇÀÈÄÆÆ

ס עׂשר . ּפעמים  חמׁש ה ּוא  עׂשר ' ÂÄÈÈÈÈÅÀÈÄÆÆÇ'חמּׁשה 

ׁשם ּכי ק"נ. עֹולה  עׂשר ּפעמים  ט"ו ÇÙÀÈÄÆÆÆÄÅה ּכל 

ה ּנעלם הוי"ה  ל ּׁשם  'קן' ּכן ּגם  נקרא  ÂÙÈÄÀÈÇÅÅÇÅÂÈÈÇÆÀÈאדנ"י

ה ּנ"ל : ה ּׁשל "ה  ּכדברי זה ּו ÆÀÄÀÅÇÀÈÇÇּבֹו,

ראה  הקב"ה

חסרונו  מהותו

של  ותועלתו

סוף  עד האדם 

הדורות  כל 

äzòåה ּנקרא מר ּדכי אֹור  מה ּות  נבאר ְַָÀÈÅÇÈÀÀÇÇÄÀÈ

דכיא ׁשם k`מירא  éáúëaעּין ÅÈÇÀÈÇÅÈְְִֵ

ì"æ é"øàäak. איתא çøàּכי Ceøò ïçìLa ֲִַָÄÄÈְְַָָֹֻ

íéiç(ס"א ו את(סי' יצר 'א ׁשר ה ּברכה  ּפר ּוׁש ִַÅÇÀÈÈÂÆÈÇÆ

ומקורות ) )ציונים

.fi.gi ,f x"dwae `l ,` x"ki` oiir.gioiir

'ipinyd meia idie' :i dlibn(` ,h `xwie)mei eze`

miny ea e`xapy meik d"awd iptl dgny did

.`"yxdna y"iire ,'ux`e.hixp xtq oiir

.` ze` oe`b i`d axc mihewil lr l`xyi

.kzegt `l e"h c"i b"i a"i `"i z`xwp dlibn''

xn`e .i"pc` oipnk dler oeaygd df ik 'xzei `le

`"i epiidc hrend oipnd wx 'xzei `le zegt `l'

e"h daexn oipnde ,myd on d"e zeize` oipnk

lr ci ik' wlnr mdipia cixtd xy` ,d"i oipnk

.ond xex` `ed h"l dler mirvn`de ,'di qk

.`kaizkc oipn dxezd on ikcxn'(bk ,l zeny)xn'

'`ikc `xin' opinbxzne 'xexc(:hlw oileg).

.ak.d"t mixetd xry miig ur ixt



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  זכֹור  ַָָָּפרׁשת קכ 

ּכ ואחר  מז ֹונֹותיו ׁשהכין ּבחכמה ' ÈÈÈÀÈÀÈÆÅÄÀÈÀÇÇÈהאדם 

ׁשם עּין חכמה ,bkּברא ֹו ׁשּנקרא  ה ּזה  וענין , ÀÈÇÅÈÀÄÀÈÇÆÆÄÀÈÈÀÈ

חכם אדם  ׁשּיׁש ּבעֹולם  רֹואים  ׁשאנּו ÀÈÈÆÈÄÈÈÆÅÈÈÈÈלמׁשל 

רק  מ ֹועלת , חכמת ֹו אין  ּבֹו, וכ ּיֹוצא ÅÀÇÅÅÈÀÈÆÆÇרֹופא 

ּבגּופ ֹו רעה  מקרה  א ֹו חלי איזה  ׁשּנֹולד  ÇÇÆÇÅÆÙÄÄÀÆÈÈÀאחר

ּפי על רפּואת ֹו יעׂשה  הרֹופא  אז אדם , ÆÈÈÈÈÅÇÂÆÀÈÇÄׁשל

על רפּואה  ׁשּיּתן חכם   ל אין אבל  ÈÀÈÂÈÅÀÈÈÆÄÅÀÈÇחכמה ,

חלי יהיה  אם  יֹודע  מי ּכי לבֹוא  העתיד  ÇÙÄÆÈÄÈÄÄÅÇÄÄÀÆÙÄהחלי

וזה החלי, ּומה ּות  החלי ענין ּׁשּיהיה  ÇÆÄÀÆÄÀÇÇÙÄÇÇÙÄÀÆּומה 

ׁשהכין ּכל  ּבֹורא  אבל  ה ּׁשפל . ּבעֹולם  ÀÇÈÈÈÇÈÈÂÈÅÙÆÅÄלמּטה 

מּמילא ּברא ֹו, ּכ ואחר  אדם  ׁשל  ÀÈÆÈÈÀÇÇÈÀÈÄÅÈמזֹונ ֹותיו

ּכל סֹוף עד  ה ּכל  ׁשה ׁשקיף ה ּדבר  ËÀÈÇÈÈÆÄÀÄÇÙÇÈמכרח

וחסר ֹונם מה ּותם  ּבחכמת ֹו, ÇÀÈÀÈÇÈÀÆÀÈה ּדֹורֹות 

האדם את  יצר  'א ׁשר ּפר ּוׁש וזה ּו ÀÇÀÈÀÆÅÂÆÈÇÆÈÈÈות ֹועל ּתם .

ּכּנ"ל : ÀÈÀÈÇÇּבחכמה '

התשובה 

בער"ש  וההכנה

לקבל  כדי  הוא 

החכמה  אור

בשבת 

äpäåעלינּו ה ּבֹורא  וה ׁשּגחת  החכמה א ֹור ְִֵÇÈÀÈÀÇÀÈÇÇÅÈÅ

קד ׁש ּבׁשּבת  ּבבהירּות  ּתמיד  ÅÇÈÄÄÀÄÀÇÈÙÆזֹורח

קדם ׁשּבת  ערב ּבכל  לכן יׂשראל . ּבני ÈÅÀÅÄÀÈÅÈÅÀÈÆÆÇÈÙÆעלינּו

ה ּקדמֹונים לנּו יּסד ּו ה ּזה  ה ּבהיר ּות  ÆÀÇÅÇÀÄÇÆÄÀÈÇÇÀÄׁשּנקּבל 

ּכמֹו ׁשּבת  ּבערב ּבת ׁשּובה  אדם  ּכל  ÆÈÈÈÈÄÀÈÀÆÆÇÈÀׁשּיׁשּוב

יראים ספרי ולטּבלckׁשּכתבּו ולרחץ , ÆÈÀÄÀÅÀÅÄÀÄÀÙÀÄÀÙ

יתּגּלה ּבֹו ּכי  ׁשּבת , לכבֹוד  לבנים  ÀÄÀÙÀÈÄÄÀÇÈÄÄÀÇÆולל ּבׁש

לקד ּׁשה למעלה  ע ֹולים  ואנחנּו החכמה  ÇÈÀÈÇÂÇÀÄÀÇÀÈÄÀËÈא ֹור

לה ': יׂשראל קד ׁש ה ּנקראת  ּבחינה  ÇÀÄÈÇÄÀÅÙÆÄÀÈÅÇעד 

ללבישת  טעם 

שבת  בגדי 

בפורים 

äpäåוקּימּו ּתׁשּובתם  ידי על  מרּדכי ּבימי ְִֵÄÅÈÀÀÇÇÀÅÀÈÈÀÄÀ

נתּגּלה טֹוב, ּברצֹון ה ּתֹורה  את  ÀÄÀÆÇÈÀÈÄÀÇÈוקּבל ּו

רק  ּבׁשּבת  היה  ׁשּלא  הגם  ה ּזה  הא ֹור ÂÅÆÈÇÆÂÇÆÙÈÈÀÇÈÇעליהם 

ּדכתיב (וזה  החל . כב)ּבימי ט, 'ּכאׁשר (אסתר ÄÅÇÙÀÆÄÀÄÇÂÆ

ה ּמנֹוח ּכיֹום  לֹומר רצה  ה ּיה ּודים ', ּבהם  ÈÈÆÇÀÄÈÈÇÀÇÈÇנחּו

עֹולים ׁשּבׁשּבת  היה  והחּלּוק ה ּׁשּבת ). ÇÇÈÀÇÄÈÈÆÀÇÈÄה ּוא 

מרּדכי ידי על  ּכן ּׁשאין מה  למעלה  ÀÈÀÇÀÈÇÆÅÅÇÀÅÈÀÀÇל ׁשם 

החסדים . ונת ּגּלה  למּטה  הארה  נמׁש ÇÇÄÄÀÈÆÈÈÀÇÈÀÄÀÇÈÇÂÈÄה ּצּדיק 

ׁשאיתא  ס"ב)וזהּו תרצה סי' או"ח ללּבׁש(שו"ע ÀÆÆÄÈÄÀÙ

וה ּנה ה ּנ"ל . על מֹורה  ּבפּורים , ׁשּבת  ÄÀÅÇÈÀÄÆÇÇÇÀÄÅּבגדי

ì"æ é"øàä ּכתבdkחׁשּובים טֹוב יֹום  ׁשּבגדי ֲִַָÈÇÆÄÀÅÂÄ

הא ֹור  ּבא  טֹוב ּביֹום  ּכי ׁשּבת  עליֹוןמּׁשל  ÄÆÇÈÄÀÈÈÆÀ

ע ּין יֹותר  מ ּׂשגת  וה ּׂשמחה  ּבלבּוׁש ÀËÈÄÀÀÇÄÀÈËÆÆÅÇÅמל ּבׁש

ּבגדי לל ּבׁש ה ּצר מן אין ּבפּורים  אבל  ÈÂÈÀÄÅÄÇÙÆÄÀÙÄÀÅׁשם.

אינֹו למּטה  ׁשּזֹורח ה ּזה  הא ֹור ּכי טֹוב, ÄÈÇÆÆÅÇÀÇÈÅיֹום 

מחמת רק לל ּבׁש צרי ואינ ֹו ּגדֹול  ּכ ÈÈÈÀÅÈÄÄÀÙÇÅÂÇּכל 

ּבגדי לל ּבׁש צרי לכן החכמה  מא ֹור ÆÅÇÈÀÈÈÅÈÄÄÀÙÄÀÅׁשהּוא 

ÇÈׁשּבת .
לא  הסנהדרין

להתחבר  יכלו

כי  מרדכי  עם 

אור  עליו זרח 

החכמה 

äpäåהת ּגּלּות ל ֹו יׁש ה ּזה  הא ֹור  מרּדכי, ְִֵÈÀÀÇÈÇÆÅÄÀÇ

חז"ל ׁשאמרּו הגם  ולכן ÀÄÀÈÅÂÇÆÈÀÂÇּבפּורים ,

טז:) אחיו'(מגילה לרב ג)''רצּוי י, ולא(אסתר ÈÀÙÆÈÀÙ

מקצת מּמּנּו ׁשּפרׁשּו מל ּמד  אחיו, ÀÈÆÈÀÇÅÆÅÀÄÆÄÀÈלכל

ׁשּנגרע  וׁשל ֹום  חס ּתאמר אל ÇÀÆÀÄÇÙÇÇÀÈÆÄÀÇסנהדרין '.

מא ֹור  עליֹון  ּבהיר ּות  ל ֹו ׁשהיה  רק ÅÆÀÇÆÈÈÀÄÆÀÅמערּכֹו,

אין ּכי עּמֹו, להתחּבר יכל ּו ולא  ÇÈÀÈÀÙÈÀÀÄÀÇÅÄÄÅהחכמה 

ׁשּכתב ּכמֹו ּבפּורים  א ּלא  ì"æה ּגּלּוי é"øàäek: ÇÄÆÈÀÄÀÆÈÇֲִַָ

היתה  אסתר

מרכבה 

לשכינה 

øzñàåלּׁשכינה מרּכבה  היתה  ה ּצּדקת  ְְֵֶÇÇÆÆÈÀÈÆÀÈÈÇÀÄÈ

ì"æּכּיד ּוע é"øàäîfkאמר ּו ולכן . ÇÈÇֲִֵַָÀÈÅÈÀ

ּבא  ּפרׁשת  ו)ּבּמדרׁש טו, ּפסּוק (שמו"ר על  ÇÄÀÈÈÈÇÙÇÈ

י) ו, ׁשּנאמר (שה"ש אסּתר זֹו כ ּלבנה ', ÈÈÇÀÈÈÆÀÅÆÆÁÇ'יפה 

יא) ד, אל(אסתר לבֹוא  נקראתי לא  ÇÂÄÙÄÀÅÄÈÆ'ואני

ּכי ה ּוא , והענין י ֹום '. ׁשלֹוׁשים  זה   ה ּמלÇÆÆÆÀÄÀÈÄÀÈÄ

המקּבלת ה ּלבנה  את  ּברא ה ּוא  ּברּו ÇÅÈÈÈÆÇÀÈÈÇÀÇÆÆה ּבֹורא 

ומקורות ) )ציונים

.bkmc`d z`ixay ,dnkga mc`d z` xvi xy`'

dnec sebdy my lr n"ie .d`ltp dnkga `id

.jenqa onwlck miawp `ln `ede gex `ln cepl

oey`xd mc` ly eizepefn oiwzdy ,dnkga n"ie

.'eke 'e`xa k"g`e.ckoileg zkqn w"dly oiir

.fnw ± d"lw ze` xe` dxez.dkxry oiir

.g"x iyexc zepeekd.ekxry miig ur ixt

,dzid `l z`fd dx`d dpde' :l"f .d"t mixetd

edf ,cal mixeta `l` ,h"eia `le zaya `l

on ueg ,lhail micizr micrend lk l"fx exn`y

xn`py ,mixetd(gk ,h xzq`)`l mixetd inie'

cinz ik ,jezn exari `l y"n oade ,'eke 'exari

`le ,mixetd ini ly dfd onfa ef dx`d x`yp

.'eke ,'lhazz.fk.my miig ur ixta



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  זכֹור  קכא ַָָָּפרׁשת

ל ׁשל ׁשים אחת  ּומתח ּדׁשת  מה ּׁשמׁש ÈÅÇÆÆÄÀÇÆÆÇÇÄÀÙÄא ֹורּה

נקנית 'ה ּמלכ ּות  ּבסֹוד  ז ֹורח וא ֹורּה ÀÈÅÇÀÇÇÀÄÀÅיֹום ,

מעל ֹות ' ו)ּבׁשל ׁשים  ו, אסּתר (אבות וה ּנה  . ÄÀÙÄÇÂÀÄÅÆÀÅ

ׁשל ׁשים זה   ה ּמל אל  נקראת  לא  ּכי ÄÀÈÄÙÄÀÅÆÇÆÆÆÀÙÄּבראֹות ּה

'וירח ּבסֹוד מאד  לנפׁשּה ּופחדה  יראה  ÈÀÈÈÂÈÀÇÀÈÀÙÀÀÈÅÇיֹום ,

א ֹורֹו' יּגיּה י)לא  יג, ולכן(ישעיה וׁשל ֹום . חס ÙÇÄÇÇÀÈÀÈÅ

ּכדי ויֹום , לילה  ימים  ׁשלׁשת  ה ּצֹום  על ÄÀÈÇÇÀÙÆÈÄÇÀÈÈÀÅצּותה 

יתעֹורר ּו ּובכי וצֹום  ה ּתׁשּובה  ידי ÆÇÀÅÇÀÈÀÀÄÄÀÀׁשעל 

למּטה , חן ּתּׂשא  ואז עליֹון ויחּוד  ÇÂÄÀÄÆÀÀÈÄÈÅÀÇÈרחמים 

נגע  לא  וׁשל ֹום  ׁשחס ּברּור  אמת  זה  ÂÈÆÁÆÈÆÇÀÈÙÈÇאבל 

הׁשּביעה ּכי ה ּטה ֹור , אס ּתר ּבגּוף  ÂÇÀÅÀÆÀÅÇÈÄÄÀÄÈאחׁשור ֹוׁש

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר ּכדאיתא  ּבמקֹומּה gkׁשּדה  ÄÈÄÀÈÄÀÄÈÇÙÇÇÈ

:hkּומקּבלים ÀËÈÄ

קושיית  תירוץ 

מדוע  התוס'

שאלה  לא 

והא  הגמ'

גלוי  אסתר

הוה  עריות 

äæáe קׁשית ízמתרץ eðaøׁשהקׁשה ֶָÀÙÈËÀÇֵַָÆÄÀÈ

ּבּגמרא  ושם מּדמקׁשה  עד: (סנהדרין ÄÀÇÀÆÇÀÈÈ

והא) ולאlתוד"ה הוה ', ּפרהסיא  אסּתר ÀÈÆÀÅÇÀÆÀÈÂÈÀÈ'והא 

ׁשמע  הוה , עריֹות  ּגּלּוי אסּתר והא  ÇÀÆÀÈÆÀÅÄÂÈÂÈÀÇמקׁשה 

אינ ּהמּנּה ּומּזל ֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ּדבעילת  ÄÈÄÀÄÇÀÅÈÄÇÈÅÈ

ג ' ּדף ּכת ּבֹות  מּסכת  ּבריׁש ׁשם  ע ּין  ÆÆÇÅÈÀÅÇÆÆÀËÇא ֹוסרת 

ולדרוש)ע "ב ּדלהכי(ד"ה ליּׁשב אפׁשר  אבל  .ÂÈÆÀÈÀÇÅÄÀÈÄ

ּכדאיתא הוה , עריֹות  ּגּלּוי  והא  מק ׁשה  ÙÇÀÆÀÈÄÂÈÂÈÄÀÄÈלא 

הׁשּביעה רק  ּכלל  ׁשּמׁשה  ׁשּלא  ה ּקד ֹוׁש ÇÙÇÇÈÆÙÄÀÈÀÈÇÄÀÄÈּבּזהר

אסּתר  'והא  ׁשּפיר ּפרי אבל  ּבמקֹומּה. ÄÈÄÀÈÂÈÈÄÇÄÀÈÆÀÅׁשּדה 

ׁשּלא ה ּבר ּיֹות עיני ּדלמראה  הוה ', ÇÀÆÀÈÂÈÄÀÇÀÅÅÅÇÀÄÆÙּפרהסיא 

ל ּה והיה  א ּסּורא א ּכא  הה ׁשּבעה  מּזה  ÈÀÄÆÇÇÀÈÈÄÈÄÈÀÈÈÈידעּו

עֹובדי ּדבעילת ל ֹומר יׁש אבל  נפׁש, ÄÀÙÆÆÂÈÅÇÄÀÄÇÀÅלמסר 

'קרקע  ּומׁשּני א ֹוסרת . ּבאמת  ּומּזל ֹות  ÈÄÇÈÆÁÆÆÆÀÇÅÇÀÇּכֹוכבים 

ּכדאיתא ליּכא  ה ' חּלּול ואפּלּו היא ' ÈÄÇÂÄÄÅÈÄÀÄÈעֹולם 

ׁשם : ÇÈÈּבּתֹוספ ֹות

התוס' דברי 

לדברי  מרמזים 

המקובלים 

Léåׁשם ׁשהקׁשּו ּבּתֹוספֹות  ּכן ּגם  ל ֹומר ְֵÇÇÅÇÈÆÄÀÈ

וטובלת) ד"ה יג: ּדאמרינן(מגילה הא  ÇÈÀÈÀÄÇעל 

ׁשל מחיקֹו טֹובלת  ׁשהיתה  'מל ּמד  ÇÀÈÈÀÇÅÆÈÀÈÆÆÅÅÆּבּגמרא 

ּדהלא מרּדכי' ׁשל  ּבחיקֹו ויֹוׁשבת  ÂÇÀÅÀÆÆÀÅÆÈÀÀÇÇÂÙאחׁשור ֹוׁש

ּוגרּוׁשה . אלמנה  אפּלּו הבחנה  צריÈÄÇÀÈÈÂÄÇÀÈÈÀÈ

עד ּבמֹו מׁשּמׁשת  ּדהיתה  ּתרצּו ÀÇÈÅÀÀÈÀÈÀÇÆÆÀÇוה ּתֹוספֹות 

הסּכימּו ה ּתֹוספֹות  ּדגם  ואפׁשר ל ׁשֹונֹו. ÈÀÀÆÀÈÀÇÇÈÄÀÄּכאן

לׁשּדה מׁשּבעת  ּדהיתה המקּבלים  ÀÇÇÇÀËÈÄÀÈÀÈÇÀÇÇÀÄÈּכדעת 

ע ּין 'מֹו' ה ּוא  ה ּקלּפה  ּדׁשם  רק ÄÀÈÇÀÅÇÀÄÈÇÅּבמקֹומּה,

éèðàìébäî,ּבספר  íéøúñ úðé÷ּומר ּמז ÀÅÆְְִִִִֵַַַָÀÇÅ

ּכּנ"ל : ּבּכּונה  ּבל ׁשֹונם  ÇÈÄÀÈÇÇÈÈÇÇה ּתֹוספֹות 

b

ומקורות ) )ציונים

.gk.erx b"g.hk.e"t dbep ztilw xry miig ur

.lepy `l opgei iax xn` inic ax `z` ik' :'nba

zrya la` zeklnd zxifb zrya `ly `l`

,xeari l`e bxdi dlw devn elit` zeklnd zxifb

zrya `ly elit` opgei iax xn` oiax `z` ik

la` `rpiva `l` exn` `l zekln zxifb

i`n xeari l`e bxdi dlw devn elit` `iqdxta

elit` ax xn` wgvi ax xa `ax xn` dlw devn

liax xn` ,`iqdxt dnke ,`p`qnc `zwxr iiepy

dxyrn dzegt `iqdxt oi` opgei iax xn` awri

aizkc opira mil`xyi `hiyt ,mc` ipa,ak `xwie)

(hldinxi iax ira ,'l`xyi ipa jeza izycwpe'

ax ipzc rny `z ,edn cg` ixkpe l`xyi dryz

'jez jez' `iz` `a` xa `iig iaxc deg` i`pi

`kd aizk(my)aizke 'l`xyi ipa jeza izycwpe'

mzd(`k ,fh xacna)'z`fd dcrd jezn elcad'

dxyr o`k s` l`xyi edleke dxyr oldl dn

xn` i`ed `iqdxt xzq` `de ,l`xyi edleke

z`pd xn` `ax dzid mler rwxw xzq` iia`

`iqdxt xzq` `de' :my 'qezae .'ip`y onvr

gvexc i`ed zeixr iieyw`l l"dc dniz - i`ed

,xeari l`e bxdi `nlr ilekl dqxe`nd dxrpe

zeaezk yixa dyw ok enke(:b)`ki`c xn`c

edl yexcile jixte ediiytp exqnc zerepv

exqn ocar xity `d `iyew i`ne ixy qpe`c

.'zeixr ielib meyn ediiytp




