
קובץ 

שופר הזוהר
כרך יז

ובו:

 ספר

זוהר לפורים השלם
כרך א'

ִחים ּוּבֹו ז' ְסָפִרים ִנְפּתָ

ְטנּו  ֵלם, ּבֹו ִלּקַ ָ ֶפר זֹוַהר לפורים ַהּשׁ ֵסֶפר א. הּוא, זֹוַהר לפורים ֵחֶלק א', ִמּסֵ
ֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש. ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ּבַ ֲאָמִרים ִמּ ַהּמַ

ֵסֶפר ב. הוא, זוהר האר"י לפורים חלק א'.
ֵסֶפר ג. הוא, זוהר למרדכי. 

ֵסֶפר ד. הוא, שולחן ערוך הלכות פורים מחולק לשלושים יום. 
ֵסֶפר ה. הוא, שולחן ערוך הלכות פורים מחולק לשלושים יום. 

ֵסֶפר ו. הוא, שולחן ערוך הלכות פורים מחולק לשבעה יום. 
ֵסֶפר ז. הוא, ליקוטי תפילות לפורים.

יצא לאור
על ידי מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים
חודש אדר שנת תשע"ג
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בשער
בנעימים,  לנו  נפלו  חבלים  הקדושים  לישראל  הבטחתו  שמר  אשר  הוא,  ברוך  המקום  ברוך 

השכינה  כנפי  בצל  חוסים  אנו  אשר  מקשיבים,  חברים  התלמידים,  לנו  עלינו,  נחלת שפרה  אף 

הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד זוהר הקדוש, באהבה 

ובשמחה, בהתאחדות גמורה, למען הקים השכינה הקדושה מעפרא, ולקחנו על שכמנו להוציא 

היקרים,  באמרים  הברכים,  לחזק  וידידים,  טובים  כבקשת  הרבים,  לתועלת  לפורים,  זוהר  לאור 

מאירות כספירים, על חג הפורים, אשר להם זכינו, ויראו עינינו, וישמח לבנו, ותגל נפשינו, באור 

חדש אשר לנו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, בקדושת סודות התורה, למען נזכה לאור הגנוז 

מדי שבת בשבתו ומועד כהלכתו.

בספרים אלו נקבצו כמאה מאמרים של זוהר הקדוש עם כותרות בארמית ולשון הקודש, “ְוֹאַרח 

ַצִּדיִקים ְּכאֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום” )משלי פרק ד יח(, לכל הבא לגשת אל הקודש פנימה, 

האריז”ל,  ובכתבי  הקדוש,  הזוהר  בספרי  המובאים  ופסח  פורים  ענייני  בכל  מחשבות,  לחשוב 

והלומד בזה בין יבין את אשר לפניו, הדרך ילך בה, והמעשה אשר יעשה, לקיים מצוות החג כראוי 

וכיאות בלי מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד לשמור ולקיים ולעשות.

ובזכות לימוד הזוהר הקדוש על עניני החג, נזכה ְׁשִׁיְתַקֵּים ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב”י ָעָליו ַהָשּׁלֹום ְּבָדא ִיְפקּון 

ַהַחִּיים  ָּבִאיָלן  ְוָאֲחזּו  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוִיְתַקְּבצּו   - ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ָגלּוָתא  ִמן 

ְּבתֹוַרת  ֻּכָּלם  ְוַיַעְסקּו  ִיְלְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבַרֲחֵמי”,  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא  “ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלְלמֹוד 

קכד,  )ַּדף  ָנֹׂשא  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ּוַּבזֹוַהר  ַהְּקדֹוָׁשה1.  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא  ֵּתֶכף  ַהּסֹוד 

ֵנָכר”.  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  “ה’  ִיְתַקֵּים  ּוִבְזכּוֵתיה  ָּבָאֶרץ”,  ְּדרֹור  “ּוְקָראֶתם  ְּדְבִגיֵניה  ָאְמרּו:   ב( 

ונזכה בשנה זו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אמן.

– ליקוטים: עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת משיח הוא בזכות התורה, כמו  1.בספר אור תורה 
שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים" 
)הושע ח, י(, ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט מהם, "יחלו ממשא מלך 
ושרים". ואמרו שם מאי דכתיב, "אף חובב עמים כל קדושיו בידיך" )דברים לג, ג(, אפלו בשעה שאתה מחבב עמים, כל 
קדושים שלהם בידיך הם כו', וכמו שאמרו כל הנותן עליו על תורה, מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות פרק יג משנה 
ה(, כי בזמן שקולו של יעקב כו', אין הידים ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק חלק )צח ב( שאלו תלמידיו 

את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. וכל המזכה את 
הרבים בלימוד הזוהר הקדוש נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם 
כולו, ומתקשר לנשמת הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר ונעלם, קדש הקדשים 
המלוב"ן, מרא דרזין, מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב )עמוד ע"ב( וזה לשונו: גדולה זכות 
רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף מ"ה ע"ב(. ואמר חזקיה אמר 
רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי 
אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר 
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם 

אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.



מפעל הזהר העולמי בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 0548436784

מודה לה' יתברך הטוב והמטיב על הזכות הגדולה שזכינו להגיש לפני עם ישראל את 
 הספר הקדוש "זוהר קריאת שמע" י"ג חלקים,

לקירוב גאולת ישראל ברחמים, אמן,
 לעילוי נשמתו הטהורה של איש תם וישר

 הבחור רבי מרדכי לסרי ז"ל
בן יבלחט"א ר' יצחק ורינה שיחיו עמו"ש.

נפטר כ' תשרי ]הושענא רבא[ תשע"ב, ונקבר באותו יום,

 ועלה לישיבתו של רבי שמעון בן יוחאי זיע"א במתיבתא דרקיע, 
רוח ה' תניחנו בגן עדן. 

 זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל שנזכה לגאולה השלימה בקרוב, 
ולקבל פני משיח צדקנו, ולבנין בית המקדש בב"א.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
ברכה והצלחה לאביו ואמו שיחיו ולילדיהם: 

תגן  הקדוש  הזוהר  ספר  וזכות  זיע"א,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  שזכות  רצון  יהי 
בעדם, ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה ברוחניות ובגשמיות עד עולם אמן ואמן.

סיפורים קצרים על הנפטר:
א. היה נשמה גבוהה מאוד מאוד, הרבה ללמוד זוהר  הקדוש למרות הייסורים  הרבים,  

היה ברי וחזק, כל הבדיקות היו תקינות והראו , שלא חסר לו כלום, וצם הרבה תעניות 
וסיגופים, עד ששיניו היו רקובות, ולא רצה לתקן השינים רק להוציא.

ב. אמר הרבה פעמים שביום שיפטר מן העולם ישוחרר "גלעד שליט", וכך היה.
ג. ידע שימות בהושענא רבא.

ד. חלם שכאילו  נמצא בגן עדן, ואמרו לו אתה מתחתן, וראה כמו כלה הכל לבן לבן, זה 
הכלה שלך, זה השכינה, תתחתן בגן עדן.

 ה. חלם שהיה בגן עדן עם רשב"י משה רבנו ואליהו הנביא, וסבא שלו ]הגה"צ מרדכי בן 
שרה ויוסף ממרוקו[, שהיה בא אליו אליהו הנביא ולימד איתו, ואמר לרבנית שתביא כל 

פעם ב' כוסות שתיה, ושמעה ב' קולות, ולא ראתה את אליהו הנביא, היו שלשלת של 
צדיקים.

ו. שמעו ממנו הרבה דברים רוח הקודש.
ז. היה לוקח בקבוק מים והולך ביער שעות ארוכות התבודדות, ובכיות נוראות נשמעו 
ממנו, אחרי חצות הלילה לבד היה מתגלגל בחול ובקוצים ביער, ולא פחד משום דבר, 

זיע"א.



ָמה ַהְקּדָ

ָיקּומּו ַהְיהּוִדים ְוַיֲעׂשּו ַהִּתּקּון הגדול בחג הפורים, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ּוְלַתְּקָנּה 
ְּבִתיקּוֶנָיה ָהְראּוִיים, ִהֵּנה ָּבאנּו ַעְכָׁשו ְּבַהְקָּדָמה זֹו ְלָבֵאר ְקָצת ִמַּמֲעַלת לימוד 
הזוהר ְוַלֲעסֹק ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ַהִּתּקּוִנים ָּכָראּוי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהְתַּדֵּבק בה' 

ּוְׁשִכיָנתֹו ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
י'שמחו ה'בחורים ו'יגילו ה'זקנים, בהגלות האור הגדול הזה של סדרת זוהר 

לפורים שזיכני השי"ת להוציא לאור עולם.

אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, 
הפליא  אשר  וחסדו  שבחו  ואספר  אהללנו,  רבים  ובתוך  בפי  מאד  ה'  ואודה 
על  הקדושים  הספרים  לסדר  הלכתי  אשר  בדרך  עמדי  ויהי  אתי,  לעשות 
הזוהר, לאחר שהרהרתי רבות איך לקרב ולהחזיר בתשובה כל יהודי ויהודי, 
וכפי שכתוב בזוהר הקדוש שאי אפשר להגיע ליראת שמים בלי לימוד הזוהר 
הקדוש,  הזוהר  על  שהוצאתי  ספרים  במאתיים  באריכות  וכמבואר  הקדוש, 

ועל ידי לימוד הזוהר הקדוש בשופי מקרבין ביאת משיח בן דוד.

גם התבוננתי וראיתי בספר התיקונים תיקון מ"ג, שהתפילות ואמירת שמע 
הזוהר  ללקט  חשבתי  הסוד,  תורת  לימוד  בלי  בשמים,  נשמעים  לא  ישראל 
גדולה  תועלת  בזה  שיהי'  שיערתי  כי  ולמועדים,  ולפסח  לפורים  הקדוש 
דבר  לכל  הראשה  אבן  המה  הזוה"ק  בספר  האלקי  התנא  מאמרי  להעתיק 
שבקדושה, הנגלות מלהיבים ומחרידים בוערים כלפידים, והנסתרות ליודעי 
חן יסוד חכמת האמת חכמת הקבלה, ולבלתי יודעים לטהרת הנפש סגולה 
כמו שהובא בספרן של צדיקים שלימוד זוה"ק בכל יום הוא תקון גדול לנפש 
)שער הקדושה למהרח"ו(. ומצינו בתיקוני זוהר )תיקון' שתיתאה כ"ג ע"ב( שנאמר לו להרשב"י 

מן השמים כמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך כד יתגלי לתתא 
בדרא בתראה לסוף יומיא, ובגיניה )ויקרא כ"ה( וקראתם דרור בארץ.

וברע"מ )וברעיה מהימנא( פ' נשא )דף קכ"ד ע"ב( אחרי שביאר שם שהבירורים בגלות 
האחרון שהם לברר וללבן ולצרף כצרוף הכסף וכבחון הזהב באילנא דטו"ר 
)טוב ורע( הם דוגמת נסיון דסוטה, כתב, כגוונא דא יתעביד לנסאה לון לישראל 



בפורקנא בתרייתא הה"ד )דניאל י"ב( יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים דאינון מסטרא 
והמשכילים  כו'  אינון מסטרא דרע  והרשיעו רשעים  בנסיונא  וקיימין  דטוב 
יזהירו  "והמשכילים  אתמר  בגינייהו  דחיי  אילנא  דאיהו  דבינה  מסטרא  יבינו 
עלאה  דאמא  זוהרא  מן  הזהר  ספר  דאיהו  דילך  חבורא  בהאי  הרקיע",  כזהר 
דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  נסיון,  צריך  לא  באלין  תשובה, 
)דברים ל"ב( ה' בדד  דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון 

ינחנו ואין עמו אל נכר )ועיין זוה"ק בראשית כ"ו ע"א וברע"מ כי תצא רע"ט(.

והודאה להשם  כי עלינו לתת שבח  וראיתי כתוב בשם קדוש אחד מדבר 
יתברך בכל יום שבאנו לעולם אחר שנתגלה ספר זוהר הקדוש בעולם. אמנם 
מרוב הטרדות ודוחק הפרנסה ותלאות פגעי הזמן שכמעט כשל כח הסבל ה' 
ירחם, מעטים המה שיקחו להם פנאי בכל יום לשום מעיינם בספר הזוה"ק, 

ראה באריכות בספר אור הזוהר, ובספר מאורות הזוהר.

דברי  מכל  מלא  הוא  הזוה"ק  שספר  בראותי  דוי  לבי  תמיד  היה  זאת  ועל 
מוסר שכליותים, רעיונות נשגבים, מלי דחסידותא וחקירות עמוקות על דרך 
ואחר כל  נובעים ממנו.  יסודי חכמת הקבלה  טהרת הקדש, מלבד מה שכל 
אלה הוא כספר החתום מפני שהוא מחובר בלשון הארמית שהיתה אז שפה 
המדוברת, ועתה היא שפה מתה, ומה בצע בספר קדוש כזה אם אך אחד מעיר 
ושנים ממשפחה ילמדו בו בהבנה, האם באופן זה יתפשט לימוד הזוה"ק בין 

ישראל קודם ביאת הגואל כנבואת אליהו הנביא.

ְגָאֵלנּו ּיִ א( לֹא ָלֶתת ַלּה' ְמנּוָחה ַעד ׁשֶ

ַדְווָקא,  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ְמַצֶּוה  רבינו[  ]משה  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא 
ֶׁשּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ֶרת ב( ַהָחְכָמה ֶנְעּדֶ

ְלִבּטּול  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָּגְרָמה  זֹו  ְוִסָּבה  ַחִּיים(:  ָלֵעץ  ַּבַהְקָּדָמה  )הּוָבא  ָּכַתב המהרח"ו 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַוְּתִהי  ַהֶּזה.  ְוַהִּנְמָהר  ַהַּמר  ַהָּגלּות  ּוְלֹאֶרְך  ַהֹּזאת,  ַהְּגדֹוָלה  ִמְצָוה 



ְּבָידֹו,  ִּבְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר  ִמי ֵמַהּלֹוְמִדים נֹוֵגַע  ְוֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֶנֱעֶדֶרת מּוַנַחת 
ִלְטעֹם ִמֹּנֶפת צּוֶפיָה. ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות 
ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות, ֵאין ִלי ֵעֶסק 

ַּבִּנְסָּתרֹות, ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מ"ג(... 

ל ּתֹוָרה ג( אֹוי ָלֶהם ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ

ְוֶזה ֶאְצִלי ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות ֶּפֶרק ו' ב'( "ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת 
קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה", 
ִּבְגֵדי  לֹוֶבֶׁשת  ִהיא  ְלַבָּדם,  ּוְבִסּפּוֶריָה  ִּבְפָׁשֶטיָה  עֹוְסִקים  ִּבְהיֹוָתם  ָסֵפק  ְּבִלי  ִּכי 
ִמּדֹוד,  ּדֹוֵדְך  ַמה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹיאְמרּו  ָהֻאּמֹות  ְוָכל  ְּכסּוָתּה,  הּוַׁשת  ְוַׂשק  ַאְלְמנּוָתּה 
ַעְלבֹון  ֵאין  עֹוָלם,  ְּבַהְבֵלי  ִסּפּוִרים  ּתֹוַרְתֶכם  ַּגם  ֲהֹלא  ִמּתֹוָרֵתינּו,  ּתֹוַרְתֶכם  ַמה 
ְוֵאיָנם עֹוְסִקים  ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה",  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  "אֹוי  ְוָלֵכן  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ּתֹוָרה 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ְּכבֹוד ְלתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות, ְוָכל ָהָרעֹות 
ֶׁשָּקרּו  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ִּבְלַבד  זּו  ֶׁשֹּלא  ]ְּכלֹוַמר  עכ"ל.  ְלעֹוָלם,  ָלבֹוא  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ָּתלּוי ְּבַצַאָווָרם, ֶאָּלא ַּגם ח"ו ַמה ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֵהם ֲאֵׁשִמים ְּבָכְך, ְואֹוי 
ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ַמה ַיֲענּו ְּביֹום ַהִּדין, ִּכי ַרק ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ָיכֹול ִלְפטֹור ִמן ַהִּדין, ְוֵהם ֹלא ָרצּו ִלְׁשמֹוַע לֹו, ְוֹלא ָאבּו ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרתֹו – "ּתֹוָרה 
ַעל ֶזה ָּכַתב ַהַמַהְרח"ּו ָׁשם, ִּכי ַהָּפסּוק )ִמְׁשֵלי ֶּפֶרק ו' כ"ג( "ְותֹוָרה אֹור" הּוא ַרק  אֹור" ּׁשֶ

ַעל ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוז"ל: 

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ ד( ַהּזֹוַהר ֵמִאיר ֶאת ּתַ

ּוְכֶנֶגד ַהַּכת הב' ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ה' ֲאֶׁשר ַנְפָׁשם ֲחצּוָבה 
ַמִים ְוֵאין אֹוָרם" ִּכי ַּגם ֶׁשַּנְפָׁשם ֲחצּוָבה  ַמִים ְוֹלא ִמן ָהָאֶרץ ָאַמר "ְוֶאל ַהּׁשָ ִמן ַהּׁשָ
ָּכַתְבנּו ְלַמְעָלה ְּבֵׁשם ֲחַז"ל ַעל ָּפסּוק:  ַמִים, ֵאין ָלֶהם אֹור ְּבתֹוָרָתם ְּכמֹו ּׁשֶ ִמן ַהּׁשָ
ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִהיא ַהְּמִאיָרה אֹוָתם,  ַּבְבִלי.  ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ֶזה ַּתְלמּוד 
ַּגְׁשִמִּיים,  ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ְּכֵאּלּו  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ַּבַּתְלמּוד,  ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְמֹבֶאֶרת 
ְוַעל ֶזה  ְוֵאין אֹוָרם,  ַמִים  ַהּׁשָ ְוֶאל  ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו  ֶנֱאַמר "ְותֹוָרה אֹור",  ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם 
ִנְתַנֵּבא ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ְּבְנָחמֹוָתיו ְוָאַמר: "ְוהֹוַלְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו" ְוגֹו', ִּכי 

ַהּתֹוָרה ַהְפָׁשטית נֹוְדעּו ְּבִמְסָּפָרם, ְוכּו', עיי"ש...



ְגֶלה ִנְקָרִאים ִעְוִרים ְוִנְקָרִאים ֲעָבִדים ּנִ ה( ָהעֹוְסִקים ַרק ּבַ

ִׁשים ַּכִעְוִרים ִקיר, ִּבְלבּוֵׁשי  ּוְבִלי ָסֵפק ִּכי ָהעֹוְסִקים ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי ִּבְלַבד, ְמַגּׁשְ
ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהִּנְסָּתִרים ּבֹו, ִּכי ֹלא ַעל ִחָּנם ְּכִפי  ְוֵאין ָלֶהם ֵעיַנִים רֹואֹות  ַהּתֹוָרה, 
ְרצֹוָנם ָּפְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ָאסּור ְוֶהֵּתר ָּכֵׁשר ּוָפסּול, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה 
ְסִתיִמין  ְלֵעיל,  ֵּבַאְרנּו  ּׁשֶ ָהֶאָחד  ַאַחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשְּקָרָאם  ּוְכמֹו  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכּנֹוָדע 
ִהיא  ַהַכַווָנה  ֲאָבל  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור  "ִמי  יט(  מב  ֶּפֶרק  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ְוכּו'  ֵעיִנין 
ֲאָבל  ַּכַּנ"ל,  ַקָּבָלה  ָמֵרי  ִאינּון  ָּבִנים,  ַהִּנְקָרִאים  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְלַאּפֹוֵקי  ְלִמעּוֵטי 
ִיְפְסקּו  סֹודֹוֶתיָה  ּוְכִפי  ְּבסֹודֹוֶתיָה,  ִהְסַּתְכלּוָתם  ִּבְלִּתי  ְלַבָּדּה,  ַּבִּמְׁשָנה  ָהעֹוְסִקים 
"ִמי  ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב  ֵהם,  ְּבַוַּדאי  ִעְוִרים  ֵאּלּו  ִהֵּנה  ַּכַּנ"ל,  ֻמָּתר  ְוִאם  ַהִּדיִנים ִאם ָאסּור 
ְיַׁשְעָיה  ִנְתַנֵּבא  ַוֲעֵליֶהם  ַּכַּנ"ל,  ֶעֶבד  ִנְקָרא  ִּבְפָׁשט  ָהעֹוֵסק  ִּכי  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשִּיְזּכּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו הּוא ֶּדֶרְך ָחְכַמת ָהֱאֶמת... ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב 
עֹוד ָאִׂשים ַמְחָׁשְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור, ִּכי ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ֶׁשהּוא ַמְחָׁשְך ַהְּמֻסָּפר ִּבְפָׁשט 
ַהְּגנּוִזים ּבֹו,  ָרִזין ְּדאֹוָרְייָתא  ְוִיְסַתְּכלו ִמּתֹוכֹו  ִלְפֵניֶהם ָלאֹור,  ַהֶּזה, ָאִׂשים  ָהעֹוָלם 

ַהִּנְקָרא ְותֹוָרה אֹור )ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים - ַהְקָּדַמת מוהרח"ו ְזָיָע"א ַעל ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות(. 

ה ֶאת ַקְלָקָלָתם ן ְמַגּלֶ ו( ַהּמָ

ָאַמר ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע ִּבְמִכיְלָּתא "ּוְּבזֹוַה"ק ָּכְתבּו: ֶׁשאֹוְכֵלי ַהָּמן ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶהָאָרה 
רּוָחִנית ְוִגּלּוי ְׁשִכיָנה ִלְלמֹוד ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוָכַתב ַעל ֶזה ַהִחיָד"א ָׁשם ְּבִניצֹוֵצי 
ְלֵאּלּו  ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ָּבֶהם,  ֵמִאיר  ַהָּמן  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַלַּצִּדיִקים  ַּדְוָקא  ֶׁשֶּזה  אֹורֹות, 
ָהְלכּו ַאַחר ְׁשטּוָתם, ְוָלֶהם ֹלא ֵהִאיר  ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם "ְוָהָעם ָׁשטּו ְוָלְקטּו" ְּכלֹוַמר, ּׁשֶ
ַהָּמן, ּוִמי ֵאּלּו? ֵהם ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ִלְטֹרַח ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהָּמן ֵמָרחֹוק, ּוְלָטֳחנֹו ּוְלדּוכֹו 
ְוכּו', עכת"ד. ּוֵבאּורּו ַהַּצִּדיִקים ַמּדּוַע ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ְוָקְראּו לֹו ֶלֶחם ַהְּקלֹוֵקל? 
ִּכי ַהָּמן ָהָיה ְמַגֶּלה ֶאת ַקְלָקָלָתם ְוֶאת ָּכל ְצפּונֹות ִלָּבם, ֵּכיַצד? ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ָּבא 
ַהָּמן ְלַיד ֶּפַתח ָהֹאֶהל, ּוִבְכָלל ֹלא ָטְרחּו ְלֵצאת, ְוִאם ָהָיה ָאְדמּו"ר ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ָאֳהלֹו,  ִמֶּפַתח  ְּמאֹד  ָרחֹוק  יֹוֵרד  ַהָּמן  ָהָיה  ַלָּמֳחָרת  ִמַּיד  ְּבֵסֶתר,  ָחָטא  ָּגדֹול שח"ו 
ְוָהָיה ִנְצָרְך ְלׁשֹוֵטט ּוְלַחֵּפׂש ְּכמֹו ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְוָלֵכן ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ִּכי ָהָיה ְמַגֶּלה 

ֶאת ַקְלָקָלָתם ְּבַרִּבים.



ְטָלִנים ל ּבַ ז( ַעם ׁשֶ

ְּכמֹו ֵּכן ַעָּתה ֵיׁש ַרָּבִנים ְוַאְדמֹוִרי"ם ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ּוְמַנֲהִלים ּוְמַלְּמִדים, ֶׁשֹּלא 
ְראּוִיים  ֵאיָנם  ִּכי  ֲעֵליֶהם,  ִיָּגֶלה  ֶׁשָּמא  ִמַּפַחד  ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ֶאת  רֹוִצים 
ְלאֹוָתּה ִאיְצְטָלא, )ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשרֹוְקִדים ְוקֹוְפִצים ְוָׁשִרים ְּבִמירֹון "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו" ְוֹלא ָׂשִמים ֵלב ַמה יֹוֵצא ִמִּפיֶהם, 
ִּכי ֵאיְך ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ִאם ֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו(, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ִּכי ִאם 

ִמַּפַחד ָּבָׂשר ָוָדם חֹוְׁשִׁשים, ַהֵאיְך ֹלא ֵיבֹוׁשּו ִמְּפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּבבֹוא יֹום ַהִּדין 
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ַמה ַיֲענּו ַלּיֹום ְּפקּוָדה, ִּכי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵהם, ִּכי ָּכְך קֹוְרָאם ָהַרֲעָיא 
ְמֵהיְמָנא ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד זֹוַה"ק ִנְקָרא ַעם ָהָאֶרץ. ּוְכָבר ִהְבִטיָחנּו 
ֶׁשִּיְהֶיה  ה'ּוא  ְׁש'ָהָיה  ַמ'ה  ְּבזֹוַה"ק  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  ִּכי  ְזָי"ע,  ַהַחִּיים"  "ָהאֹור  ַהָּקדֹוׁש 
ֹמֶׁשה, ִּכי ַמָּמׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון,  ַראֵׁשי ֵתיבֹות 

ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ֹלא רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ֶׁשל ַּבְטָלִנים, 

לּות ח( ַעל ְיֵדי ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ֵמַהּגָ

ָלנּו  ֶׁשִהְבִטיַח  ְּכמֹו  ְלִהָּגֵאל,  ְּכֵדי  ֶנֱאַחז  ְּבַמה  ע"ה,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ָאַמר  ּוְכָבר 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבזֹוַה"ק ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכ"ד:( ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר 
ָהָרִקיַע ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. 
ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי 
ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו 

ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר", עכ"ל.

 ְועֹוד ָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי( ַעל ַהָּפסּוק "אֹוְסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה, ְוגֹו' 
ֵמַהָּצרֹות  ִנָּנֵצל  ָּבּה  ֶׁשַרק  ַהּתֹוָרה,  ִּליּמּוד  ַעל  יֹוֶרה  ֶזה  ְוגֹו',  ִמָּיִין"  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי 
ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים, ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּבנּו ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ִּכְדֵפַרְׁשִּתי ְּבִסְפִרי ַעל ַהָּפסּוק: 
יִרים ד'(, "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין" ְוגֹו' ְוָׁשם ֵּפֵרׁש, ֶׁשַּיִין רֹוֵמז ִלְלמֹוד ָּכל ַּפ'ְר'ֵד'ס  )ִׁשיר ַהּׁשִ

ַהּתֹוָרה, ּוְבַרִׁש"י ִּבְגָמָרא ֵּפֵרׁש ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה "ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה סֹוד", ּוַבְּגָמָרא )ַׁשָּבת 
ַּדף פח, ב'(: ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: ַלַּמְיִמיִנים - ֲעסּוִקים ְּבָכל ֹּכָחם, ּוְטרּוִדים ָלַדַעת סֹוָדה, ְּכָאָדם 

ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבַיד ְיִמינֹו ֶׁשִהיא ִעָּקר, ע"כ.



ִביל ַהּסֹוד ׁשְ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ּבִ ט(  ִעּקָ

ְוַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלַפָיה ְזָי"ע, ְּבִסְפרֹו ִׂשיַח ִיְצָחק ָּכַתב, ְּדִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה 
ְיָלִדים  ַּגם  ִלְגאּוָלה  ֶׁשָּסמּוְך  ע"ה,  ָהַרְׁשִּב"י  ַהְבָטַחת  ְוזֹוִהי  ע"כ,  ְלסֹודֹוֶתיָה,  ִהיא 
ְקַטִּנים ִיְלְמדּו סֹודֹות ה', ְותֹוָדה להשי"ת ְּכָבר ִמְתַקֵּים ָּבנּו ָחזֹון ָהַרְׁשִּב"י ְּדַבר יֹום 
ְּביֹומֹו, ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ֹלא ַיֲעֹזר ְלַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ְּכלּום, "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּבַיד 
ַג"ם  ִּגיַמְטִרָּיה  ְּגִּלי  ַרְׁשִּב"י,  ְּבֵרי"ש אֹוִתּיֹות  ְּגִּלי,  ְּבֵריׁש  ָהאּוְנְקלּוס  ְוִּתְרֵּגם  ָרָמה", 
ָהרֹוֵמז ְלִמיַדת ָהַרֲחִמים, ְּכְדָּכַתב ַרֵּבינּו ְּבַחֵּיי ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבִלים ַעל ַהָּפסּוק )ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק 
כו מד( "ְוַאף ַּגם ֹזאת" ְוגֹו', ְוז"ל: ְוַדע ִּכי ִמֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ֵּבין ָלׁשֹון ַאף 

ֵניֶהם ָלׁשֹון ִרּבּוי, ִּכי ָלׁשֹון ַאף ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַהִּדין, ְוָלׁשֹון  ְלָלׁשֹון ַּגם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשְ
ַּגם ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַרֲחִמים, ִמְּלׁשֹון ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ְּכִעְנָין )ָׁשם ל'( ְוַגם ְׁשַמע ְּבקֹוִלי, 
ֶׁשַּנְמִׁשיְך  ְיֵדי  ַעל  ּׁשֶ ְּכלֹוַמר,  ַהְּקדֹוִׁשים.  ְּדָבָריו  עיי"ש  ְוכּו',  ְּבַרֲחִמים,  ִמיָעה  ְוַהּׁשְ
ָעֵלינּו ֶאת ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבלֹוְמֵדינּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם 
ְּבֵׁשם ַרִּבי ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָי"ָע, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י, ָּבא ָהַרְׁשִּב"י 
ִמְתַעֵּטר ַוּיֹוֵׁשב ְּבַגָוון, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנְמִׁשיְך ָעֵלינּו ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַהִּנְקֵראת "ַּגם".

ֹּכַח  ּוְבֹגֶדל  ַצִּדיִקים.  ְלָבִנים  ְוזֹוֶכה  ָלַעד  ְזכּותֹו עֹוֶמֶדת  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ְוָכל 
ְזכּות ָהַרִּבים ֶׁשל ָהעֹוְזִרים ְוַהְמַסְּיִעים ַלִּמְפָעל ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִיְזּכּו ִלְראֹות ִמּיֹוְצֵאי 
ם ָעֵלינּו רּוַח  ה, ַעד ֲאֶׁשר ִנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ֶׁשְּיָעֶרה ַהּׁשֵ ֲחָלֵציֶהם ֹרב ַּתֲענּוג ְוַנַחת ִּדְקֻדּׁשָ
ָטֳהָרה, ְוְיקּוַים ָּבנּו ַהָּפסּוק )ְיֶחְזֵקאל ֶּפֶרק לו כה( "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם", 
ְוִנְזֶּכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנּו ְּבָכל ֹּכֵחנּו ּוְבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו, ְוִלְלמֹוד 

ָּכל ֶחְלֵקי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה בד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּד"ס. 

ּזַֹהר  דֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ּבַ ַעל ֵעֶסק ּגָ י( ּבַ

וז"ל: ָהַאְדמֹור ַהָּזֵקן זי"ע: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַאף 
ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִּכי ָמה ִאְכַּפת ֵליּה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגָּלה. )ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור 

ַהָּזֵקן ַהְּקָצִרים 1 ַּדף תקעא(

ְּבִחיַנת  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִלַיאְזִני,  ַהַּתְנָיא(  )ַּבַעל  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹור  ִמִּפי  ְּבֵפרּוׁש  ַמְענּו  ֶׁשּׁשָ ּוְכמֹו 
ַמאי  ֵיַדע  ְּדָלא  ַאף  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ְקִריַאת  מֹוִעיל  ּוְלֶזה  ְוכּו',  ַהֹּמַח  ִטְמטּום 



ָקָאַמר. )ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, ְׁשמֹות ַעּמּוד סד(

ִגְלּגּול יא( ִיְהֶיה ָצִריְך ָלבֹוא ּבְ

ְּכִפי ַמה  ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵּדס 
יג  יג ְוֵליַדע ַהְרֵּבה ְוִנְתַעֵּצל ְוֹלא ִהּׂשִ יג ְוֵליַדע ְוָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהּׂשִ ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ּׁשֶ
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶאְפָׁשר  ּׁשֶ ָּכל ַמה  ְוֵיַדע  יג  ֶׁשַּיּׂשִ ְּבִגְלּגּול ַעד  ָצִריְך ָלבֹוא  ֶאָּלא ְמַעט  ְוָיַדע 
ִּכי  ְוסֹודֹות  ּוְדָרׁשֹות  ִּבְרָמִזים  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ִּבְפָׁשֵטי  ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִמיִדיַעת  יג  ְלַהּׂשִ
יג ְוֵליַדע ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו ִּתּקּון ְׁשֵלמּוָתּה ְוִאי  ִּנְׁשָמתֹו ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ָּכל ַמה ּׁשֶ
ֲאֶׁשר חֹוָבה  ִּבְמקֹוָרּה  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ּוְלִהְׁשַּתֵּלם  ְלִהְתַּתֵּקן  ָלּה  ֶאְפָׁשר 
ם ִּבְלִּתי ְיִדיָעה זֹו ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי  ִמּׁשָ

ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה.

)ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד'(

דֹוׁש ַאף  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו  דֹול  ּגָ ַעל ֵעֶסק  ּבַ הּוא  יב( ִמי ׁשֶ
ֵאינֹו ֵמִבין ׁשֶ

ּוְבִנּדֹון ְׁשָאר ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבֶזה ָהֹאֶפן: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו 
ִהיא  ֲהִכי  ֲאִפּלּו  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ֵליּה  ִאְכַּפת  ִּכי ָמה  ֵמִבין,  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  ַהָּקדֹוׁש1  ַּבֹּזַהר 
ְיֵרִאים. ִמְּלַבד ִׁשעּוִרין  ְוִסְפֵרי  ְוֵסֶפר ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור  ַיֲעקֹב  ִיְלֹמד ֵעין  ְוַגם  ְסֻגָּלה. 
ַהְּקצּוִבין ְלִלּמּוד ַּתַנ"ְך ּוִמְדְרֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב ּוְבֵסֶפר 
ָחְכַמת  ִּפי  ַעל  ַהְמֻיָחִדים  ַהּמּוָסר  ּוְבִסְפֵרי  ֶׁשּבֹו2,  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ְּבתֹוַכַחת  ַהֹּזַהר 
ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר  ּוְבַׁשָּבת  ַּגָּווָנא.  ָל"ה ּוְכַהאי  ְוַהּׁשְ ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ָהֵראִׁשית ָחְכָמה 

1. ֹרב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוכּו': ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם ֶׁשָּכַתב ְלַהָּלן "ֲאִפּלּו ָהִכי ִהיא ְסֻגָּלה" הּוא ַטַעם ַנֵּמי ַעל ֶעֶצם 
ְּבֵסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ַּבֲאִריכּות ֶׁשֵּיׁש  ַּבְּסָפִרים  ֵמִבין. ּוְכָבר ְמֹבָאר  ְוֵאינֹו  ַּבֹּזַהר ְוֹלא ַרק ַעל ַהּלֹוֵמד  ַהִּלּמּוד 
ַהֹּזַהר. ְוַעֵּין ְּבֶזה ְּב"ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים" ַמֲעֶרֶכת ֵסֶפר "ָּבִהיר" ֶׁשָּכַתב ְּבֵׁשם ּגּוֵרי ָהֲאִריַז"ל "ְוִנְרֶאה ִּכי ַּדְוָקא ִלּמּוד 

ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָּלה יֹוֵתר ַעל ִלּמּוד ִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד ּוִמְקָרא". ְוַעֵּין עֹוד ְּבִמְגַּדל עֹז )ַעּמּוד תל"ח( ַּבֲאִריכּות.
2. ּוְבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבתֹוַכַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶׁשּבֹו: ּוְבִסְפֵרי מּוָסר ַהְמֻיָחִדים ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ֵראִׁשית 
ְסֻגָּלה  ַהֹּזַהר ִמּׁשּום  ְּבֵסֶפר  ִיְלֹמד  ֵעֶסק  ַרֵּבינּו ֶׁשַּבַעל  ָּכַתב  ֶזה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִּסיָמן  ַּגָּווָנא  ּוְכַהאי  ָל"ה  ְוַהּׁשְ ָחְכָמה 
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ֲאָבל ָּכאן הּוא ְמַחֵּלק ֵּבין ֵחֶלק ַהּמּוָסר ֶׁשַּבֹּזַהר ְלֵחֶלק ַהַּקָּבָלה ֶׁשּבֹו, ְוֵחֶלק ַהּמּוָסר הּוא 

ְּכמֹו ַאָּגדֹות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָּצִריְך ְלָלְמָדם ְּכֵדי ִלְלֹמד ֵמֶהם מּוַסר ַהְׂשֵּכל.



ְוֵסֶפר  ְּבָהֶרֶמ"ז  ַהַּקָּבָלה  ְּבִסְפֵרי  ְמַעט  ְּבִעּיּון  ּוֵבאּוִרים  ֵּפרּוִׁשים  ִעם  ַהֹּזַהר3 
ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמָּלאִדי  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  )ְּתׁשּוַבת  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ֶמֶלְך...  ִמְקַּדׁש 

ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא - ְׁשַנת תשס"ה(

ֶנֶפׁש  ֶׁשִּבְדֵבקּות  זֹו,  ְיֵתָרה  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ָּבֶהם  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ָּכל 
ֶכל ַרק ֶׁשהֹוֶגה ּוְמַדֵּבר  ָהָאָדם ְּבֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהִעְנָין ְּבֵעין ַהּׂשֵ
ָּבֶהם )ְלַאּפֹוֵקי ִהְרהּור ְּדָלאו ְּכִדּבּור ָּדֵמי( ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַהֶּנֶפׁש 
ִמּשֶֹׁרׁש  ְלַמְעָלה  ַהַּגָּבה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֹׁשֶרׁש  ִּכי  ָׁשְרָׁשּה,  ִמַּצד  ָׁשם  ַמַּגַעת 

ַהֶּנֶפׁש )ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהַּתְנָיא, ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ָאִׁשיָרה ַלה'(

יּה ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יג( ַעל ְיֵדי ִלּמּוד זֹוַהר ְמַיֲחִדים קּוְדׁשָ

ַעָּתה ָּבאִתי ְלַהְזִּכיר ָּכאן ְּדָבִרים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש ְּבִעְנַין ֶזה ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב 
ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַהַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם ֲאֶׁשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ֹמַה"ר ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי 

זצ"ל ְּבִסְפרֹו ַהָּיָקר ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, וז"ל ְּבַמְעָין ָהִראׁשֹון ְנַהר כ"ד.

ְוַדע ִּכי ִעָּקר ַּכָּוַנות ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבִחּבּור ַהּזֹוַהר ָהָיה ָלֶזה, ִלְהיֹות ֶׁשאֹור ַהְּלאּוִמי 
ְּבֶאֶפס ֶׁשַפע ְּבֵאין ּתֹוֵמְך ּוְבֵאין עֹוֵזר ָלּה, ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלּה ֶסֶמְך ְלַיֲחָדּה ְּבַבְעָלּה 
ִיחּוד מּוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבּור ַהּזֹוַהר ְּבַמה ֶׁשָהָיה הּוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ְלִיחּוד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַהּסֹוד, ֶׁשּסֹוד הּוא ר"ז ְּבִגיַמְטִרָּיא או"ר.

ְוֵריׁש ָלִקיׁש ְמַעְּייִני ְּבִסְפָרא ְּדַאַּגְדָּתא ְּבַׁשְּבָּתא,  ְּבִגִּטין )ס.(: ר' יֹוָחָנן  ַעֵּין  ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר:  3. ּוְבַׁשָּבת 
ְמַעְּיִנין  ָהיּו  ְוֹלא  ַקָּבָלה.  קֹוִרין  ֶׁשָאנּו  ָהֱאֶמת  ְוַחְכֵמי  ַחִּיים  ֵעץ  ֶׁשל  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב,  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  ר'  ּוְבַהָּגהֹות 
ִּבימֹות ַהחֹל ֶאָּלא ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו', ּוְבַׁשָּבת ֹלא ָהיּו עֹוְסִקים ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו' ְוָהיּו ְמַעְּיִנים ְּבַׁשָּבת 
ַהֶּנֱעָלָמה  ַּבָחְכָמה  ּוְלָהִבין  ְלַהְׂשִּכיל  ְמַסַּיַעת  ַהּיֹום  ת  ּוְקֻדּׁשַ ַׁשָּבת,  ֹעֶנג  ִמְּפֵני  ַהֵּלב  ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת  ַאָּגָדה  ְּבִדְבֵרי 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהיא ְוכּו'.

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוִׁשים ּוֵבאּוִרים ְּבִעּיּון ְמַעט ְוכּו' ַעֵּין ַּבִּסיָמן ֶׁשִּלְפֵני ֶזה ֶׁשֹּלא ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ִלּמּוד ֶזה 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְלֵעיל. ְוִנְרֶאה ְּדָׁשם ַמְייֵרי ְּבָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָהִבין ְּדָבִרים ְּבִעּיּון ְוֵאינֹו ַׁשָּיְך ְלִלּמּוד ְּבִסְפֵרי 
ֵאין ֵּכן ָהָכא ַמְייֵרי ְּבִמי  ַקָּבָלה, ְוָלֵכן ָּכַתב ָׁשם ֶׁשֵּיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ַמה ּׁשֶ
ֶׁשְּמֻסָּגל ִלְלמֹד ְּבִעּיּון. ְוִחּיּוב ֶזה ֶׁשל ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ִנְזַּכר ְּבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה )ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד'( ְּבסֹופֹו: "ְועֹוד 

ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵד"ס ְוכּו' ְוסֹודֹות ְוכּו'".

ְוִלְכאֹוָרה ָצִריְך ִעּיּון ִּדְבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשם ַמְׁשָמע ְּדִלּמּוד ַהֲהָלכֹות קֹוֵדם ְלִלּמּוד ַאָּגָדה ְוַקָּבָלה, ְוָכאן 
ֲהֹלא ַמְייֵרי ְּבִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָּגַמר ִלְלֹמד ֲהָלָכה. ְוִנְרֶאה ְּדָצִריְך לֹוַמר ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל ְלַגֵּבי ִלּמּוד ַאָּגָדה, 
ָּכַתב ַרֵּבינּו ֶׁשִּלּמּוד ַהֲהָלָכה קֹוֵדם, ַהְינּו ֶׁשֹרב ְזַמּנֹו ִיְהֶיה ַּבֲהָלָכה, ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹסק ְּבִמְקָצת  ְּדַמה ּׁשֶ

ְזַמּנֹו ְּבַקָּבָלה...



לכן סמכתי לכל מאמר מהזוהר הקדוש בלשון הקודש, ומחולק לקטעים 
כדי להקל על הקורא.

יד( הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר

בספר דברי שמואל לפרשת זכור, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, 
שמעתי בשם אא"ז מו"ר רבינו הגדול מו"ר שלמה חיים מקאיידנאוו נ"ע, נכסיו 
היינו קניית המדות טובות ויראה ואהבה לה' יתברך, כי הם מכוסים ונסתרים 
במוחא ולבא, כמו שכתב הנסתרות לה' אלוקינו כידוע, והם נכסים שיש בהם 
אחריות אחרית טוב, והרוצה שיתקיימו נכסיו הנ"ל, יטע בהן יטע את עצמו 
בהן, אדר, באדר זאל ער זאך איין פלאנצן אין זיך אין אדר, כי הוא חודש של 
נ"ע על הא דאמרו כל בר ישראל דאית ליה דינא  וכן אמרו רבותיי  ישראל, 
בהדי גוי למציא לו נפשיה, היינו עם גוי שלו עם היצר הרע, כמו שאמרו רז"ל 

)שבת ק"ה ע"ב( איזהו אל זר שבגופו של אדם זה יצה"ר.

טו( זמן תשובה

פעם אחת בעת עריכת השולחן בפורים אמר הגה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע 
וזמן לעשות תשובה, אף  בהתעוררות גדולה, אני אומר שגם עכשיו הוא עת 
על פי שחז"ל לא מנו יום זה כאחד מזמני התשובה, אבל אנו רואים שהזמנים 
והעתים נתנו ביד ישראל, הם יכולים לעבר השנה ואין חוששים לחמץ בפסח 
ושאר איסורים, מכאן ראיה מוכחת שיש בידם לקבוע זמנים, ובכן אני אומר 

שגם עתה הוא זמן תשובה.

אמר  מהר"ש  הגה"ק  דברי  את  זי"ע  מקאמינקא  שלום  ר'  הרה"ק  בשמוע 
שדבריו מרומזים בפסוק "לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים", לולא 
אותיות אלול, אם התמהמהנו בחודש אלול חודש התשובה מלשוב בתשובה, 
לנו  ומנין  תשובה,  של  זמן  הוא  עתה  גם  כי  עתה,  שבים  היינו  שבנו,  עתה  כי 
כי אפשר לקבוע לבדנו זמן, ז"ה פעמיים, ז"ה בגימטריא י"ב, י"ב פעמים, מזה 
שניתנה לנו הרשות לעשות את חודש הי"ג פעמיים, ולא לחשוש לחמץ בפסח, 
נמצא שהזמנים ביד ישראל נתנו, ויכולים להוסיף זמנים לעשות תשובה, עכ"ד.



טז( עת רצון רעוא דרעוא

על מעלת הזמן המיוחד שבו אנו עומדים, איתא בצמח צדק, כי אדר הוא 
החודש הי"ב, וי"ב פעמים חדש גימטריא ג' אלפים תשמ"ד, שהם הי"ג מכילין 
דרחמי, לכל סטר ד' פעמים תתקל"ו כידוע, וזה שאמר זקני מוהר"ם זצ"ל כי 
אד"ר ראשי תבות ר'עוא ד'רעוין א'שתכח, והמן הרשע רצה לגזול החסדים 

מחודש זה עד כאן.

רואים מדבריו אלו, שבחודש אדר הבא עלינו הוא עת רצון גדול מאוד רעוא 
יתברך  יבקש את כל משאלותיו מה'  נצרך שכל אחד  אז הזמן  ולכן  דרעוין, 

בחודש הזה, ובודאי יתקבל לרצון בעת התערותא דרעוא למעלה למעלה.

יז( קדושת יוסף הצדיק

בטורי זהב )סימן תי"ז( איתא בשם אחיו, שי"ב חדשי השנה הם כנגד י"ב שבטים, 
וחודש אדר הוא כנגד יוסף, ויוסף הצדיק הוא יסוד הקדושה בכלל ישראל, וכל 
ישראל נקראים גם כן זרעו של יוסף, כמו שנאמר "בני יעקב ויוסף סלה" )תהילים 
וכיון שחודש  ידי שמירת הקדושה,  ויסוד השראת השכינה בישראל, על  עב( 

זה הוא כנגד יוסף, שזה יסוד קדושת עם ישראל, ה' דר איתנו, ואז הוא עת 
רצון לתשובה שלמה בעניני קדושה, וכן לבקשה מה' יתברך שיתקדש בכל 
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, שכולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, עם 

מחשבות קדושות ולב טהור.

יח( רצון קדושה תשובה שמחה

וכן  תשובה,  זמן  זה  אדר  שחודש  הנ"ל  מבעלזא  מהר"ש  דברי  ובצירוף 
שחודש אדר זה עת רצון, וכן שחודש אדר הוא קדושת יוסף הצדיק, עם כל 
ידי  ועל  קדושה,  לתשובה  מסוגל  מאוד  חודש  לנו  יוצא  יחד,  הבחינות  אלו 
שמחה שזה הרי פותח את כל השערים, ודאי שאפשר להתקרב לבוראנו יותר 

ויותר עד אין גבול עד אין שיעור.



יט( קדושת היום

כתב הרב ר' לוי יצחק מבארדיטשוב בספרו הקדוש קדושת לוי וזה לשונו: 
שמעתה  ובשמיעה,  בקריאה  ויכוון  האדם,  לב  יתלהב  המגילה  קריאת  בעת 
כבר,  שקיבלו  מה  קיימו  חז"ל  כמאמר  יתברך,  ומצוותיו  תורתו  עול  מקבל 
לכן יחשוב שמה שחלף אין, ומעתה הוא מקבל עול תורתו ומצוותיו יתברך 
שמו, לכן אמרו בתיקוני זוהר )נז:( יום כפורים שהוא כמו פורים4, ]ראה בפנים 
הספר[, כלומר שהארת יום כיפורים הוא כפורים כו', עבור שביום כיפורים מה 
שחלף אין ומעתה הוא מטוהר, כן בפורים מה שחלף ועבר אין, לכן יתלהב 
האדם בקריאת המגילה, ובשמעו יכין את עצמו לקבל מאותו יום עול תורה 
ומצוות, ויתחדש כנשר נעוריו, ויכוון שבכל דיבור שיוצא מקריאת המגילה 
ובכל דיבור נברא מלאך אחד, מזה יתלהב לב האדם כשיעלה  נברא הארה, 

במחשבתו שמכל דיבור ודיבור שמח הבורא בו, ונברא מלאך.

כ( פורים - היום הגדול ביותר

מלמדנו הקדושת לוי בינה על קדושת יום הפורים שהוא כמו יום כיפורים 
)נז:( שמה שחלף אין, ומעתה הוא מטוהר, אלא שביום  ומקורו בתיקוני זוהר 
היום,  מצוות  ידי  על  זה,  הפורים  וביום  הרבה,  עבודות  ידי  על  זה  כיפורים 
ומתחיל בקריאת המגילה, לכן בקריאת המגילה צריך להכין את עצמו לעול 
תורה חדשה שמקבל עליו, וצריך לקבל התחדשות מחודשת להתחיל ביתר 
לקבל על עצמו ללמוד תורת  שאת להתיגע בתורה בעמל ויגיעה, ובכלל זה 
הסוד, תורת הזוהר של הרשב"י, שזה הרי מלהיב את האדם לעבודתו יתברך 
שמו, ובפרט שרוצה לזכות לתשובה שלימה כמו ביום כיפורים, שזוכים רק על 

ידי לימוד תורת הזוהר, שעל ידו זוכים לתשובה שלמה כידוע.

גדול  נס  כי לעולם לא היה  ופלא,  ואיתא בשער הכוונות עוד דבר חידוש 
כזה, לא בשבתות ולא בימים טובים וכו', אלא בימי הפורים בלבד, ובבחינה 
זו יש יתרון גדול אל פורים על כל שאר הימים, אפילו בשבתות וימים טובים, 

4. ראה במדרש )משלי פרק ט'(, שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם, שנאמר 
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם )אסתר ט' כ"ה(, וכן פסק הרמב"ם, 

)ועיין שו"ת הרשב"א סימן צ"ג מה שביאר בזה(. 



והוא שיש לנו בעצם מדרגות, קודם כל ראש חודש יותר גדול מזה, יום טוב 
הוא  פורים  אבל  קודש,  שבת  מזה  גדול  יותר  הכיפורים  יום  מזה,  גדול  יותר 
הזמן היותר גדול מהכל, כך מבואר מכתבי האר"י ז"ל, והיינו שביום הפורים 
יכולים לקבל השפעות טובות והשגות גדולות שבכל ימות השנה אי אפשר 
להשיגם, וכל אחד צריך לחשוב על זה, ולחשוב בעצמו איך יעביר את היום 
רק כל רגע יהיה  הקדוש הזה, ולא שילך הזמן להבל ולריק כמו רבים רח"ל, 

מנוצל עד תום לקדושת היום ולהשגות גדולות.

כא( תהילים וזוהר ביום הפורים

ספר  כל  את  גומר  הייתי  זמן  לפני  שעד  לכם  לספר  רוצה  הננו  כן  ועל 
התהילים ביום תענית אסתר ובשני ימי הפורים לערך 13-15 פעמים, והייתי 
עושה תענית דיבור בכל הימים האלו, ואמרתי ברציפות עוד פעם ועוד פעם, 
ובימים אלו לא היה שייך לדבר איתי רק ברמזים, ובשפת הידים, ולא בשפת 
השפתיים, כי ידוע שתהילים ללא הפסק בינתיים, זה דבר גדול לאין ערוך, ואם 
ממילא אומרים תהילים, אז שזה יהיה ברציפות, אבל לפני כמה שנים, חשבתי 
שתהילים זה אכן דבר גדול ונורא, אבל זה רק כמו נגעים ואהלות, אבל ספר 
הזוהר גדולתו כל כך אלף אלפים פעמים יותר מנגעים ואהלות, ואם כן הייתי 
בדילמה קשה מה אני צריך לעשות, האם לעזוב את מנהגי הקדום ולהתחיל 
לומר זוהר או לא, ושאלתי להרבה מגדולי זמנינו, ולהרבה אנשים חכמים מה 
לעשות, ואמרו לי שפעם אחת אני אגיד כל ספר תהילים בהשתפכות הנפש, 
ואחר כך ללמוד כל הזמן זוהר, אבל כאב לי הדבר שהרי הייתי כל כך מקושר 
בספר התהילים, ולא רציתי לעזוב את הדבקות בספר התהילים, ונתגלה לי 
הארה משמיא, וכך אני באמת נוהג, שאני אומר פעם אחת וקצת יותר תהילים, 
עניני  על  וכן  תהילים,  על  שמדברים  הזוהר  קטעי  כל  בעיקר  לומד  כך  ואחר 

מגילה שזה הרי זמנו היום, וכך יצאתי חובת שניהם.

והנני מציע לכל אחד לעשות כמו שאני עושה, שיהיה אצלו ספר תהילים 
וספר הזוהר, ויקרא כל רגע שיש לו פנאי ביום הפורים, ולא ידבר חס וחלילה 
דברים בטלים ביום הגדול והנורא הזה, וינצל את כל הרגעים כולם למען בקשה 
מה' יתברך על כל הצטרכויותיו, ובטוח אני בזה שתפילותיו לא ישובו ריקם.



כב( לימוד התורה

תורת  לימוד  ובפרט  הפורים,  ביום  הלימוד  מעלת  על  קצת  לעורר  רציתי 
הסוד ביום הפורים עצמו. 

כג( נעשה ונשמע

והוא, שבעצם במעמד הר סיני קיבלו ישראל את התורה מאהבה, על ידי 
שאמרו נעשה ונשמע, שעוד לפני השמיעה כבר הסכימו לעשות את כל הכתוב 
בתורה, וכדמסופר בגמרא על רבא שהיו ידיו באמצע לימודו תחת רגליו, ויצא 
הרבה דם, ואמר לו אחד, שעם זה נשאר כמו שהיה, והיינו מאהבתם אל ה' 

יתברך הם עושים דברים אפילו שקשה להבינם.

כד( קבלוה מאהבה

אבל בעצם ביום מתן תורה היה גם כפיית הר כגיגית, ולכן יש פתחון פה 
לומר שהיה בכפייה ולא מאהבה, ועל זה אומרת הגמרא מכאן מודעה רבה 
לאורייתא, והיינו שזה היה בכפייה, ואם כן אין זה נקרא קבלה בשלמות, לכן 
אומרת הגמרא הדר קיבלוה בימי אחשורוש, והיינו שיום הפורים הוא בעצם 
יום קבלת התורה מאהבה מחדש ללא כפייה כלל ועיקר, ואם כן ביום קבלת 
התורה הרי זה יום עצום ונשגב שאפשר לבקש מה' להבין ולהשכיל תורתו 
הפנימיות  בחלק  בתורה  השגה  גם  לו  שיהיה  לבקש  גם  ואפשר  הקדושה, 
נגלה ללא נסתר, הרי הוא  כי  שבתורה, שזה הרי בעצם העיקר של התורה, 

בדיוק דוגמת הגוף שנשמתה נטלה ממנו. 

כה( יום קבלת התורה

וכן ביום כזה של קבלת התורה, צריך לראות ולהשתדל ללמוד כמה יותר 
ולכן אפשר להבין  יוסף איכא בשוקא,  יומא כמה  שיכול, שהרי אי לאו האי 
למה יש בפורים מצוה כל כך משתה ושמחה, גם בגלל הנס של פורים, וגם בגלל 
קבלת התורה מאהבה, ובקבלת התורה הכל מודים דבעינן נמי לכם. וגם מובן 
שפורים יותר גדול מיום הכיפורים שביום הכיפורים זה תשובה מיראה, אבל 

פורים זה תשובה מאהבה.



כו( רק הוא למד

וכדמקובל על מורנו אבי האבני נזר )מביאלא(, ואצל אחרים מקובל על אביו 
של רש"י, שאמרו שזכה לבן קדוש כזה כהאבני נזר, זה משום שלמד בפורים 
בזמן שאף אחד לא למד, ובזכותו נשאר העולם עומד, ככתוב אם לא בריתי 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ולכן זכה לבן גדול ויקר כזה.

כז( ילמד ויקרא זוהר

על כל פנים רואים כמה גדול כח הלימוד ביום הפורים, ולכן כל אחד יראה 
זוהר5,  שיותר  כמה  יגיד  והשאר  ובכוחו,  שיכול  כמה  הפורים  ביום  ללמוד 
ויקרא בספר תהילים שחיבר דוד המלך עליו השלום, ויבקש בקשותיו ולא 

ישובו ריקם.

ובעיקר יתפללו שכמו שניצלנו מהמן הרשע אז, גם כן נינצל מהמן בדורנו 
מבית ומחוץ מכל השונאים מבית ומחוץ שונאים ברוחניות ושונאים בגשמיות, 

וגם יתפללו שיקיץ קץ לגלותנו, ויבוא גואלנו במהרה בימינו.

כח( משתה ושמחה

להאריך  צריך  ואין  פשוט,  והוא  ושמחה,  משתה  של  החלק  בא  כך  ואחר 
בזה שיאריך בסעודתו בזמירות שירות ותשבחות לה' על כל הטוב שגמלנו, 
שנה  באותו  איתו  שגמל  מה  כל  על  לה'  ויודה  ויוסיף  מהמן,  אותנו  בהצילו 
ובשנים קדמוניות, על הכל צריך להודות לה', ויראה באמת להודות מעמקי 
עד  ליבו, ולא ישכח גם לבקש על העתיד בשעת ההודאה, כידוע שאומרים 

הנה עזרונו, ומיד אומרים ואל תטשנו לנצח.

וכן חייב אדם לבסומא בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי6, 

5. קיבלתי )סתם, וטעמא לא ידענא( מרבי מענדלי ליליג רב בפפד"מ זצ"ל שקיבל מהג"ב "שב יעקב" זצ"ל, 
שכל העוסק בתורה בין מגילת הלילה למגילת היום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, )דרושים ואגרות 
חת"ס י-ם תשנח, רמה.(. כפי החיות והתענוג שמקבל בפורים ]לפי עבודתו[, כך יהיה בליל שימורים. וכפי 

שיהיה בליל שימורים, כך יהיה ביום הכיפורים. איש איש כפי עבודתו ומשאו )בית אהרן, דבר בעתו(.

 
6. כידוע מכתבי האריז"ל, שמרדכי היה גלגול משה רבנו ע"ה - מרדכי תיקן "מתנות לאביונים" עבור 



לראות  רק  לשתות,  מנהגו  לפי  ינהג  אחד  כל  ופשטיה,  ונהרא  נהרא  והנה 
להתנהג על פי ההלכה, כי יהודי נשאר יהודי גם כשמצוה לשתות. 

צבי הירש מזידיטשוב שר בית הזוהר, שמי  ונציין כאן מה שמקובל מרבי 
שמשתכר בפורים וודאי יש לו ישועה. )ובלשונו הקדוש ער איז א געהאלפענער(.

יעזור ה' יתברך שנזכה לערוך את הימים הקדושים הבאים עלינו לשלום 
חשוכים מכל חטא ופשע, וה' יתברך ירווה ממנו רוב נחת וה' יערה רוח טהרה 

ממרומים רוח תשובה על כל ישראל וכולם ישובו בתשובה שלמה.

ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ְוִעּכּוב  ּגֹוֶרֶמת ִאחּור  ּה ִהיא  ּבָ ק  ִהְתַעּסֵ ִמּלְ ְמִניָעֵתנּו  כט( 
נּו ׁשֵ ִמְקּדָ

ָּכַתב המרח"ו ְזָי"ע, ַמה ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו )ד' כ"ד(, "ְוָכל ַהְּגָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו" 
רֹוִצים  ֶׁשֵאיָנם  ְמַלְּמֵדיֶהם  ֶאת  רֹוִאים  ּׁשֶ ַהְּקַטִּנים  ַהַּתְלִמיִדים  ַהַּבחּוִרים  ֵאּלּו 
ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ְותֹוַרת ַהּסֹוד, ַעל ֵּכן ְּגָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְוִלָּבם ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש 
ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ָּבֶהם ֲחלּוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹּפר ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ... ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ֹלא 
ְּבֵעֶסק  ַהֹּכל ָּתלּוי  ִּכי  ָּכַתב ָׁשם,  ְועֹוד  ַּבֹּזַהר.  ַּכִּנְזַּכר  ַהָּבא  ֵחֶלק ָּבעֹוָלם  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ֵּבית  ִּבְנַין  ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק  ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה 
יִרים  ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ַהְמֻכֶּנה ְוִנְקָרא "ֲהַדר ַהַּכְרֶמל", ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב )ִׁשיר ַהּׁשִ
ָּברּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח ְּבעֹוָלמֹו,  ְלַהָּקדֹוׁש  ֵאין לֹו  ִּכי  ַּכַּכְרֶמל"...  ָעַלִיְך  ו'(: "ֹראֵׁשְך  ז' 

ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר עֹוְסִקים ְּבָחְכָמה זֹו.

ֻמְכָרִחים  ַעְצמֹו  ִׁשְפלּות  ֶׁשֵּיַדע  ְטהֹוָרה,  ָׁשַמִים  ְלִיְרַאת  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  רֹוִאים 
ְּגֹדלֹות  ְלַהִּכיר  ְוזֹוִכים  ּוְּכִפירֹות,  ְמֻקְלִקִלים  ִנָּצִלים  ּוְבָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלְלמֹוד 
ִמַּיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִלימּוד  ַיַעְסקּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא 
ְּכֵדי  הּוא  ַהֶּזה  ְלעֹוָלם  ָהָאָדם  ִּביַאת  ִעֵּקר  ְוָכל  ָמִׁשיַח.  ֵמֶחְבֵלי  ְוִניָצִלים  ִנְגָאִלים 

ֶׁשִּיְלֹמד ֶאת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ]הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה[ ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ִלְלמֹוד זֹוַהר 
ְלֹלא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך  ַהּדֹורֹות,  סֹוף  ַעד  ֵמִאיר  ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ִּכי  ַדְווָקא,  ַהָּקדֹוׁש 

נשמת משה רבנו ע"ה שהשתתף עמו בתפלתו לבטל הגזרה )קונטרס אלשיך אסתר ט', כב, ובשם 
הרלב"ג(. 



ֶהְפֵסק ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ְיהּוִדים ְיָקִרים! ַהְּזַמן הֹוֵלְך ְואֹוֵזל... ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים 
ְׁשנֹות ְּבִריַאת ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ּוִמְסַּתייִמים עֹוְבִרים, 

חֹוְלִפים ִּביָעף
ִּתַּזל  ַעִין  ְוָכל  ִנְקָרע  ְוַהֵּלב  ְּדָאָגה,  ְמעֹוֵרר  ּכּולֹו(  )ּוָבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהַּמָּצב 

ְוִתְדָמע ִמֹּגֶדל ַהָּצרֹות ַהְּפָרִטּיֹות ְוַהְּכָלִלּיֹות רח"ל. 

ְמֻרֶּבה  ֶׁשִּקְלָלתֹו  יֹום  ְלָך  ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום  ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ָידּוַע 
ֵּבין  ֶׁשעֹוֶמֶדת  ַאַחת  "ְּכִכְבָׂשה  רח"ל  נֹוָרָאה  ְּבַסָּכָנה  עֹוֵמד  ַהִּיּׁשּוב  ְוָכל  ֵמֲחֵברֹו, 
ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ְלַמֲאָמר  ִהַּגְענּו  ֶׁשְּכָבר  ְוִכְמֻדֶּמה  ֻאּמֹות(.  )ִׁשְבִעים  ְזֵאִבים"  ִׁשְבִעים 
ֵען  ְלִהּׁשָ ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵאין  ַהֲחָרבֹות,  ְמַצְחְצחֹות  ְוָהֻאּמֹות  ְוגֹו'.  ּגֹוִים"  ָרְגׁשּו  "ָלָּמה 
ַמִים, ּוְלַקּוֹות ְלַסֹכָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק ָקַמ(, ָּדָבר  ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ַאֵחר ְּביֹום ָנֶׁשק7. ֶזה ִנְׁשקֹו ֶׁשל ּגֹוג )ְירּוַׁשְלִמי ְיָבמֹות עח.(.

יֹוְדִעים  ְוֹלא  ַהִמְקָלִטים  ּוְלַסֵּדר  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכרּוִזים  הֹוִציאּו  ֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ּוַמָּמׁש 
ָמַתי ִיָּכֵנס ְּבֹראׁש ֶׁשל ֶאָחד ַהְּמֻׁשָּגִעים ְׁשְמְסִביֵבנּו ְלַהְתִחיל ִמְלָחָמה רח"ל, ַהָּצָבא 
ִיְׂשָרֵאל ִמְתּכֹוְנִנים ח"ו ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ִמְלָחָמה ִּכי ָהאֹוֵיב ִהְתַחֵמׁש ְּבִטיִלים  ָּבָאֶרץ 
ִאּיּוִמים ֶׁשִּמי יֹוֵדַע ִמי יּוַכל ְלִהיָנֵצל, ְוֻכָּלם ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהֹראׁש ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוִאם 
ם  ְלַהּׁשֵ ְׁשצֹוַעַקת  ָהַאָּיָלה  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִמַּצד  ִמְלָחָמה  ְוִלְפֹּתַח  ְלַהְקִּדים  ְּכַדאי 
ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע ֵאין  ִיְתָּבַרְך ְּכְׁשְצִריָכה ָלֶלֶדת, ָּכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצִאים ְּבַמַּצב ּׁשֶ

יֹוְדִעים ַמה ַּלֲעׂשֹות?

יֹום  ָּכל  ְוָלָּמה  ַמה  ַעל  ְוַנְחקֹוָרה,  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ּוְלִהְתּבֹוֵנן:  ַלֲעצֹר  ָאנּו  ַחָּיִבים 
ֶׁשעֹוֵבר ָּגרּוַע ֵמֲחֵברֹו? ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת, ִּכְבָיכֹול ֵאיָנּה ְמִגיָנה ּוַמִּציָלה ִמָּכל 
ִכיָנה ּבֹוָכה ְוצֹוֶעֶקת ְוַהְגאּוָלה ֹלא ַמִּגיָעה? ּוְּבָיִמים  ַהְּפָגִעים ָהָרִעים. ֵאיְך ֶזה ֶׁשַהּׁשְ

]"וענן  ימים.  שבעה  תשבו  בסוכות   < כמנין   )9761( בגימטריא   > הקדוש  בזוהר  מתאחדים  ישראל   .7
]עיין  נשק",  ביום  לראשי  ל"סכותה  וזוכים  ישראל,  על  חופפת  הקדושה  שהשכינה  יומם",  עליהם  יי 
ירושלמי יבמות ע"ח, וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה, 
ומגוג,  גוג  נינצל ממלחמת  הזוהר הקדוש,  בלימוד  ישראל  ובזכות התאחדות עם  על סכנת האטום[, 
ועוד, כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים, כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל 

השבוע בלי הפסק[.



ם ַיִּציֵלנּו ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד ּיֹום,  ָקִׁשים ֵאּלּו ָהעֹוְבִרים ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֵ
ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ַּבֶּמה  ְותּוִׁשָּיה  ֵעָצה  ּוְמַבְּקִׁשים  ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים 

ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ה"י. 

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָי"ע )ִּתיקּוֵני ֹזַהר, ִּתיקּון מג'(: "ְועֹוד ִמי ֶׁשּגֹוֵרם ֶׁשִּתְסַּתֵּלק 
)זֹוַהר, ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה(. - ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּוִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוגֹוֵרם  ְוַהָחְכָמה  ַהַּקָּבָלה 
ֵאין ֶאָּלא ְּפָׁשט ַּבּתֹוָרה ּוַבְּגָמָרא )לֹוְמִדים ַרק ְּפָׁשט ַהּתֹוָרה ְוַהְּגָמָרא  ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתְּדלּו ָּבּה, ְואֹוֵמר ּׁשֶ
ָיִבין...(, ְּבַוַּדאי הּוא ְיֻסַּלק ֶאת ַהַּמִים ֵמַההּוא ְנַהר ּוְמַההּוא ַּגן, אֹוי ַוֲאבֹוי  ָּכל ַהּיֹום, ְוַהֵּמִבין 

לֹו, טֹוב ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִיְלַמד אֹוָתּה ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוֶנְחַׁשב 
לֹו, ְּכִאילּו ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִנּיּות ָּבעֹוָלם ְוֹאֶרְך ַהָּגלּות!!". - 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ָלֵאֶּלה ֶׁשעֹוְבִדים  "אֹוי  ִּתיקּון ל'(:  זֹוַהר,  )ִּתיקּוֵני  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרְׁשִּב"י  ְוֵכן ּכֹוֵתב 
ְּביֹוֶבש, ְוֹלא ִמְׁשַּתְּדִלים ְּבִלימּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֲאבֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות, ְוֶחֶרב 

ּוִבָּזה )ִמְלֲחמֹות( ְוֶהֶרג ְוָאְבָּדן ָּבעֹוָלם, ּוְמַסְּלִקים ֶאת רּוַח ַהָּמִׁשיַח".

ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ְזכּות  ְוֶזהּו  ְׁשלֹוֶמָך,  ֻסּכֹת  ָעֵלינּו  ּוְפרֹס  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו 
ְוׁשֹוֶמֶרת  ְּכָנֶפיָה  ּפֹוֶרֶׁשת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ְוַהּׁשְ ָעֵלינּו8,  ּוְמַסֵכך  ֶׁשֵּמֵגן  ַהָּקדֹוׁש 
ָעֵלינּו. ְוזֹוִהי ָהֵעָצה ַאַחת ַהְיעּוָצה "ִּליּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה"9, ְּבִלּמּוד ַהזוהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ֻּפְרָענּות  ָּכל  ַלֲעצֹר  ְּבכֹחֹו  ֲאֶׁשר  ּוְבַאְחּדּות,  ְּבִׂשְמָחה 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ְזָי"ע  ָהַרְמַח"ל  ַּתָּקַנת  ְוַכָּידּוַע  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ְּברּוְחִנּיּות 
ַּמִּציל ִמן ַהֻּפְרָענּות – ּוֵמִביא ַהְּגאּוָלה )ַעיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ"ה, ְוֵכן הּוָבא ְּבֵסֶפר  ִּבְרִציפּות – ּׁשֶ

"ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו"(.

תה  8. ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהָּקֹדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא ְּכֻסָּכה: ָּכתּוב ְּבתִהִּלים )ֶּפֶרק ק"מ ח'( "ה 'ֲאֹד-ָני עֹז יׁשּוָעִתי ַסֹּכָ
וָכְתבּו  גֹּוג.  ֶׁשל  נְׁשקֹו  ֶזה  ָנֶׁשק"  "ְּביֹום  ַאֵחר  ּדָבר  ָאְמרּו:  עח(  ּדף  )ְיָבמֹות  ּוִבירּוַׁשְלִמי  ָנֶׁשק".  ְּביֹום  ְלֹראִׁשי 
ַהְּמֻקָּבִלים דַהְסַכך ֶׁשל ַהֻּסָּכה ִּבְבִחיַנת ִּביָנה, ַהִּנְקֵראת ֵאם ַהֹחוֶפֶפת ַעל ַהָּבִנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְּכמֹו 
ר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּלּמּודֹו ִּבְבִחיַנת ִּביָנה, ֶנְחָׁשב ִלְסָכְך ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְמַסֵּכְך ּוָמֵגן ְּביֹום ָנֶׁשק ֶׁשַמִּציל  ֵּכן ַהזהַֹּ

ִמִּמְלֶחֶמת ֹּגוג ּוָמֹגוג. )ַּבֵּדי ֲעָרבֹות(. 
ִעִּתים  ִּתְקַּבע  ִאם  יֹוֵסף:  ַהֵּבית  ְלָמָרן  ַהַּמִּגיד  ְׁשָאַמר  ּוְכמֹו  פ"א(.  ִיְצָחק  )אֹור  ִלְׁשָמּה,  ּתֹוָרה  הּוא  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת   .9
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֶאְפַּתח ִלְּבָך ָּבּה ְדַתְדֵּביק ָרִזין ְסִתיִמין ְּדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ַּבר ָנׁש. )ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ָּפָרַׁשת ֹּבא( - ַווי ְלָעְלָמא 
ְּדִאּנּון ַאִּטיִמין ִלָּבא ּוְסִתיִמין ַעְייִנין ְּדָלא ִמְסַּתְּכִלין ְּבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. )ֹזַהר ֵחֶלק א' ַּדף כ"ח.( - ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא 
ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת 

ב' ְיֵביָׁשה, ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא. )תיק"ז תי' ל'(.



מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי!!!

ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ַיַחד  ֻּכָּלנּו 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזָיָע"א, ָּבַני ְׁשנּו ִמּדֹוַתי )ִּגיִטין ס"ז( ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ּוְכָבר 
ְוַהְּקִריָאה  ַהִּלּמּוד  ֶׁשִּבְזכּות  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְוֵאִלָּיהּו  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ִהְבִטיַח 
ְּבֵסֶפר ַהזֹוַה"ק ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ְּכָלל ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. ְורֹוִאים ִמֶּזה ַּבֲעִליל ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה 
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְּבֹלא  ְּבַרֲחִמים  ְוִנְגָאל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלנּו  ֻמְבָטח  ַהזֹוַה"ק  ְּבֵסֶפר  ְוַהִּלּמּוד 
רח"ל. - ְּבֵעיֵנינּו רֹוִאים ְּבחּוׁש ֵאיְך ֶׁשִּמְתַקֶּיֶמת ְנבּוַאת ַהָּנִביא ָעמֹוס )ֶּפֶרק ח' יא- 
יב(: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ֶאלֹוִקים ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא 
ָצֵמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה'. - ּוִּמָּכל ַקְצוֹות ָהָאֶרץ ּדֹוְרִׁשים ּוְמַבְּקִׁשים 
ֶאת ְּדָבר ה', ְלִהְתַחֵּבר ֶאל ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַעם ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַהְמַסְּיִמים  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֱהֵוי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה.  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד 
ְּבַאְחדּות ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" )זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש( ֵהם זֹוִכים ִלְהיֹות "ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי 
ְּכַלל  ַהָּצַלת  ְועֹוֵמד  ָּתלּוי  ֲעֵליֶהם   - ד(,  ד,  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ּכֹל  ָעָליו 
ִיְׂשָרֵאל, "ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות ּוְמַמְתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד 
תרפ"א(,  )ִּבְׁשַנת  ְזָי"ע  ְירּוָׁשַלִים  ְוַצִּדיֵקי  ְּגאֹוֵני  ִּתְקנּו  ּוְכָבר  ְּבַרֲחִמים.  ַהְּגאּוָלה  ָּבָאה 

ְלַאְרֵּגן ֶאֶלף ִסיּוֵמי זֹוַהר ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְגאּוָלה ִּבְבִחיַנת "ָהָאֶלף ָלְך ְׁשֹלֹמה".

ם ָזִכינּו ׁשְּבדֹוֵרנּו ִהְתַאֲחדּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּוְבַיַחד ִּסְּימּו זֹוַהר  ּוָברּוְך ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש ָאֶלף ַאְלֵפי ְּפָעִמים, ְוֵיׁש ָלנּו ְּכָבר ָקרֹוב ְלֶאֶלף ָּבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְׁשְמַסְייִמים 
ָּכל ָׁשבּוַע ֶאת ַהזֹוַה"ק ַהְּמחּוָלק ל-70 ֲחָלִקים ַסְך ַהּכֹל יֹוֵתר ֵמֲחִצי ִמְליֹון ִסּיּוִמים 
ֵהִכין ְרפּוָאה ְלַּמָּכה,  מּות ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ע"ה, ּׁשֶ ְּבָׁשָנה. ְורֹוִאים ָּבֶזה ִהְתַּגּׁשְ
ְלִיְרַאת  ְוִלְזּכֹות  ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֶאת  ָּלנּו  ְוֵהִכין 
ָׁשַמִים ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון, ְוִלְזּכֹות ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוַעל ְיֵדי ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ִנְזֶּכה 
ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה, ּובֹו ִנָּנֵצל ּובֹו ִנָּגֵאל, )ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ָּכל ַהַּצִּדיִקים 

ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ְועֹוד(.

ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהֹּזַהר  ֶׁשִחּבּור  ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש:  ַהְּשָׁל"ה  וָּכַתב 
ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים. ּוִבְזכּות 
ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵנּה "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו" ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות 



ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ַהֶּפַסח ּוְבַדם ַהִּמיָלה, ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה" )ֲעָׂשָרה  ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדּׁשָ

ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. - 

ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשִּנְזְּכרּו  ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגבֹות  ֵמַהַּמֲעלֹות  ְמַעט  ְוַנְזִּכיר 

ִיָּנְצלּו  ֹזַהר...  ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים  ֹּזַהר ָנׂשא(.  )ע"ב ע"ד,  ָחָדׁש  זֹוַהר  ְּבִּתיקּוֵני  ַהְּקדֹוִׁשים: ָּכתּוב 

ִלְלמֹוד  ְזָי"ע  ַהַרְמַח"ל  ִצּוָה  ְוֵכן  ֹנַח,  ְּבֵתַבת  ְּכמֹו  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ּוְמִמְלֶחֶמת  ֵמַהַּמּבּול 
ִּבְרִציפּות ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִהיָנֵצל ּוְלִהָּכֵנס ְלֵתַבת ֹנַח ֶׁשהּוא ַהזֹוַהר 

ַהָּקדֹוׁש.

ְלַהְׁשָּבַתת  זֹוִכים  ָרִעים.  ְּפָגִעים  ִמָּכל  ִנּצֹוִלים  ָּכתּוב,  ַהָּיָרק(  ְּכַגן  ְּבֵפרּוׁש  )ובתקי"ז, 

ַהִּקְטרּוִגים, ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּקִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח )ַהְּגָר"א-ֶאֶבן ְׁשֵלָמה, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, 
דגמ"א ְׁשִמיִני( ְמַטֵהר ּוְמַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש. )ֶּפֶלא יֹוֵעץ(. ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְועֹוִׂשים ַנַחת רּוַח 

ָּגדֹול ְליֹוְצָרם )ַמק"מ לתיקו"ז(. ַהּלֹוְמִדים זֹוַה"ק ְּבחֹול: ָׁשָעה ַאַחת ְמַקְּבִלים ְׂשַכר ְּכמֹו 
ָׁשָנה ְׁשֵליָמה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה, ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה. ְּבַׁשָּבת: ְּכמֹו 
ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ִמְליֹון ָׁשָנה. ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. 

)ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, אבדר"נ(.

ָנה ּתֹוַרת  מֹו 100 ִמְליֹון ׁשָ ַכר ּכְ ל ׂשְ ת ְמַקּבֵ ּבָ ׁשַ יּמּוד זֹוַה"ק ּבְ ל( ּלִ
ט ֶהְפׁשֵ

 100 ֶׁשָּלַמְדָּת  ְּכמֹו  ְׂשַכר  ְמַקֵּבל  ַאָּתה  ְּבַׁשָּבת  זֹוַה"ק  ִּליּמּוד  ְׁשַמְעֶּתם?  ַרּבֹוַתי 
ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ֶהְפֵׁשט, ֹזאת אֹוֶמֶרת ְּכמֹו ִּליּמּוד ש"ס ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי ִמְליֹון 
ְּפָעִמים, ֵאיֶזה ַמָּתָנה ָיָפה ָנְתנּו ָלנּו ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהַרְׁשִּב"י ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְזָיָע"א!!!

ָרד"(.  ַרק ֵהם ִּבְלַבד זֹוִכים ֶׁשְּתִפּלֹוֵתיֶהם ִנְׁשָמעֹות ּוִמְתַקְּבלֹות )ר"י ַאּבּוֲחִציָרא, "ִּבְגֵדי ַהּׂשְ
ַרק ֵהם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי ה' ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ְוזֹוִכים ְלַקֵּבל 
ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ּוֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך )ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, ִּפְרֵקי ָאבֹות(. ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּדְך 
ַעם עֹוְבֵדי ה' ָאז ְּתַחֵּפׂש ִמי ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַהר ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ֹיאַמר ֲעֵליֶהם: "ִּבְזכּוְתָך 
ַהֹּצאן  ִעם  ִלְלֹמד  ֶׁשַּיְתִחילּו  ְוָהָיה  ִיֵּתן  ִמי  ָהָעם!".  ִּבְגֻאַּלת  ֵחֶלק  ֶיׁש  ְלָך  ִהַּגְעִּתי!, 
ְקדֹוִׁשים ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש... ּוְּבַוַּדאי זֹוִכים ַלְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ְּבִלי ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. )ַהַּצִּדיק 

ִמָקאַמאְרָנא ְזָי"ע(.



ְיהּוִדים ְקדֹוִׁשים! ַאִחים ֲאהּוִבים! ַמָּמׁש ַּתֲענּוג ִלְראֹות ּוַמְפִעים ַהְּלָבבֹות, ַהֵאיְך 
ַהִּמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ְנָעִרים  ַעם  ְזֵקִנים  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ִנְתַחְּברּו 
ִלְלֹמד ָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ]ֶׁשַּכָּידּוַע ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ָּכפּול ֶאֶלף, 
ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ִּבימֹות ַהחֹול עֹוֶלה ְלָׁשָנה, ְוָׁשָעה ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶאֶלף  ְוִלּמּוד זֹוַהר 
ֵמָאה  ּוְבַצַער  ָׁשָנה,  ִמְליֹון  ְלֵעֶרְך  עֹוֶלה  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  הּוא  ַהִּלּמּוד  ְוַכֲאֶׁשר  ָׁשָנה, 

ִמְליֹון ָׁשָנה – ְרֵאה ֵסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה[ 

ַׁשְרָיא,  ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ִּכי  ֶאֶלף,  ָּכפּול  ְׂשַכר  ְמַקְּבִלים  ְּבִמְנַין  ּוְבִלּמּוד 
ַמָּיא נֹוְתִנים ְּבֶאֶלף )זֹוַה"ק ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ַּדף קס"א ַעּמּוד א'(, ּוְבִזּכּוי ָהַרִּבים  ְוָכל ַמה ְדָיָהִבי ִמּׁשְ
יִרים ָּפָרָׁשה ח' ִּפְסָקא ט"ז(. ּוִמִּמי ַאְּת ָלַמד,  )ִׁשיר ַהּׁשִ עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבא 
ְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ִׁשְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין  ׂשָכר ּוִמּׁשִ ְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ ִמּׁשִ
ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ֶאֶלף ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ּוִמַּנְפָּתִלי ָׂשִרים ֶאֶלף, ֲאָבל 
ׂשָכר ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ָמאַתִים ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִׁשְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ
ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם. ּוְבִמְדָרׁש זּוָטא )ֹקֶהֶלת ָּפָרָׁשה ה'(: ַרִּבי ַיֲעֹקב 
ֵאין  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ִמֶּזה.  ָּגדֹול  ֶהֶבל  ְלָך  ֵאין  ִלֵּמד  ְוֹלא  ָלַמד  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ָאַמר 
ָהַרב נֹוֵטל ְׂשַכר ַּתְלִמיָדיו ַעד ֶׁשְּיַלְּמֶדּנּו ַלֲאֵחִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה" ְוגֹו' 
ָהעֹוֶלה ִמָּכאן ֶׁשַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבִצּבּור ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש  יִרים ח' י"ב(.  )ִׁשיר ַהּׁשִ

 100,000,000,000,000 ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ְּכמֹו  לֹו  עֹוֶלה  ָׁשָעה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת 
ָׁשָנה - ֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות ּתֹוָרה. ]ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ְּבַקּלּות ִאם ַּבַעל 
ֶׁשֵהם  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָּכַתב  )ק"כ(,  ִמְׁשָּפִטים  ָּפָרַׁשת  ְמֵהְמָנא  ַרֲעָיא  ּוְבֹזַהר  ַאָּתה[,  ֶנֶפׁש 
ַנְפָּתִלי ֶׁשהּוא "ַאָּיָלה  ְוָאז ִיְתעֹוֵרר  ִנְרָּדִפים ִמְּפֵני ָהְרָׁשִעים,  ִנְקָרִאים "ַאֶּיֶלת" ֵהם 
ָיִמין  ִמַּצד  ֶׁשהּוא  ָּדִוד  ֶּבן  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ְוהּוא  ָׁשֶפר",  ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן  ְׁשלּוָחה 
ַעֵּין ָׁשם. ְוֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַּנְפָּתִלי ֵהם ֵאּלּו ֶׁשּמֹוְסִרים ַנְפָׁשם ּוְמַצֲעִרים ַעְצָמם ְלִזּכּוי 
ָהאֹוֲחִזים  ְוַּדְוָקא  ַהָּמִׁשיַח,  ֶאת  ּוְלָהִביא  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ְלָקֵרב  זֹוִכים  ְוֵהם  ָהַרִּבים, 
ְּבִמַּדת ַנְפָּתִלי ֶׁשֵהם ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ְּבִלימּוד ַהּתֹוָרה ְוֵאיָנם ָנִחים ִּבְמקֹוָמם, ֵהם ֵאּלּו 

ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּגאּוָלה ּוִבְזכּוָתם ַהָּמִׁשיַח ָּבא. 

ֶאת  ּוְלָהִביא  ּתֹוָרה,  נֹות  ׁשְ ְטִריְליֹון  ְלֵמָאה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ִמי  לא( 
יַח ׁשִ ַהּמָ

ַעָּתה ָצִריְך ְלַהְחִליט ַהִאם ַאָּתה ַׁשָּיְך ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות 



ּתֹוָרה, ּוְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח, אֹו ַחס ְוָׁשלֹום ִלּפֹול ִלְקִלַּפת ָהֶעֶרב ַרב, ִּכי ֶזה ְּכֶנֶגד 
ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים, ְוַהּבֹוֵחר ַּבֹּקֶדׁש הּוא חֹוֵׁשק ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י 
ְוָכֵעת ֵאין ְלׁשּום ְיהּוִדי10 ֵּתרּוץ ַמּדּוַע  ַּתֲעֹמד לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ָּבֶזה ּוְבָבא. - 
ֹלא ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶאָּלא ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְולֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ּוְמַקְּיִמים ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחיים, ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה, ֶׁשָאַמר: "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן 

ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי" )ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָנֹׂשא קכ"ד(, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָלה ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ רּו ּבִ ה ְוִצּפֹוָרה ִנְקּבְ לב( ֹמשֶׁ

"ַוָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה", ַסַמְליֹון אֹוֵמר ְמִחיָלה ]ְמָעָרה[ ָהְיָתה יֹוֵצאת ִמְּקבּוָרתֹו ֶׁשל 
"ְוָׁשָּמה  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ֹמֶׁשה",  ָׁשם  "ַוָּיָמת  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ָאבֹות,  ֶׁשל  ִלְקבּוָרתֹו  ֹמֶׁשה 
ְראּוֵבִני  ]ְּבַיְלקּוט  ָּכתּוב  ָרִאיִתי  עֹוד   - ִאְׁשּתֹו".  ָׂשָרה  ְוֶאת  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְברּו 
ַהַּמְכֵּפָלה,  ִּבְמָעַרת  ִנְקְּברּו  ְוִצּפֹוָרה  ִּכי ֹמֶׁשה  ֵסֶפר ַהְּתמּוָנה[  ְּבָרָכה, ְּבֵׁשם  ָּפָרַׁשת 
ָּכתּוב "ְוַאָּתה ֹלא ָּתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ", "ְוָׁשָּמה ֹלא ָּתבֹוא", ֹלא ָּתבֹוא ְּבַעְצְמָך,  ּוַמה ּׁשֶ
ֲאָבל ַהַּמְלָאִכים ְיִביֲאָך ָׁשָּמה ְּבַטַהְרָך, ֶׁשֹּלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו ֶאָּלא ַהַּמְלָאִכים, 
ַעֵּין ָׁשם. - א"ה, ְואּוַלי ִמּשּׁום ֶזה ָּכְתבּו ]ְּבתֹוְספֹות סֹוָטה י"ג ע"ב[ ְדַסַמְליֹון ַמְלַאְך 
ָהָיה, ַעֵּין ָׁשם, ַיַען ֶׁשָּכתּוב "ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו", ְוֶזהּו ַהֶהְכֵרַח לֹוַמר ֶׁשהּוא 

ֶׁשם ַמְלַאְך ְוֹלא ֶׁשם ָחָכם, ְודֹו"ק.

10. ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח - ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס: ִּכי ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח, ֶׁשּבֹו ָהיּו ִמיִנים ַהְרֵּבה ְוֹלא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתן ַהִּמיִנים ְוַהִּמְׁשָּפחֹות ֻּכָּלם ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ְּכִניָסָתם 
ְלַהֵּתָבה ֵּכן הּוא ַמָּמׁש... ֵּכן ִיָּכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהֶּזה ְלִהְתַקֵּים, ְוָכְך ְסֻגַּלת ַהִחּבּור ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק 
ם ִיְׁשָאֶבּנּו ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהַּבְרֶזל ְוִיָּכֵנס ֵאָליו ְלַהָצַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו  ְּבֶחְׁשקֹו ַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ְוִתּקּונֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )אֹור ָיָקר, ַׁשַער א' ִסיָמן יי( 



בזכותך הגעתי!
התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, 

ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות, 

יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, ולפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו 

ויאמר,  קולו  את  ישמיע מלך המשיח  אז  במחזה,  ויביטו  בפליאה,  עיניהם 

בפנותו אצבעו על יהודי מסוים: "בזכותך היגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". 

כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו. 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך היגעת" 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך הגעתי".

יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען  על כן, 

ונלך  נפשנו,  לפדות  לגרום  ליוצרינו,  רוח  נחת  לעשות  הקדושה,  השכינה 

כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י "זכאה דרא דהאי אתגליא 

ביה ובסגולתו "וקראתם דרור" ותחזנה עינינו, בן דוד משיחנו מלך ביופיו 

יבוא ויגאלינו, ב"עוז" והדר אלוקינו, ובשכר זאת א-ל חי חלקינו, ונחה עליו 

ותגל  ליבינו,  ישמח  ואז  עלינו,  מלכותך  כבוד  יגלה  מגינינו,  צורינו  ה'  רוח 

נפשינו, בישועת מלכינו, אכי"ר.

 לתרומות ולהנצחות: 

מפעל הזוהר העולמי 0527-651911/ בפקס 02-995-1300



ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מגילת אסתר פרק א'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים אזוהר א' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
א' פרק  אסתר  מגילת

אח ׁש ור וֹ ׁש ויהי (א) ועד[א ]בּ ימי מה דּ וּ   ה ּמ ל אח ׁש ור וֹ ׁש  ה וּ א  
מדינה : וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע  ההם (ב)כּ וּ ׁש  בּ יּ מים 

אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה בּ ירה :[ב ]כּ ׁש בת בּ ׁש וּ ׁש ן  א ׁש ר  מלכ וּ תוֹ  כּ ּס א  על  

ע"א ):א. ז' דף שמות (פרשת שמות זוהר

עòר ₣ ùכח וקם  למל רא ýי היה  לא  ò₣ורòְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹֹאח

 ולעא יתבי הו יהדה, ורי יסי ְְְְֲִִִֵַַַָָָרי
ר י אמר ,מע רי קמי ְְְְִִִִֵַַַָָָא רייתא 
על  חד מל  קו כתיב האי ְְִִֶֶַַַָָָָָיה דה,
מה ,רמי מ ק  איה ,ותנינ , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמצרי
למלא, אתחזי ולא ,ק פל , ְְְְְֲִֵַַָָָָָָהוה 
הכי א ,מע רי אמר .ק ְְְִִִַַָָָָָֹבעתרא
אתחזי לא  וראח גוונא  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָהא,
עתרא, וק ,רמי מ וק ְְְְְְְִֵַַָָָָלמלא ,
  א מעלמא, ליראל לא בדא ְְְְִֵֵָָָָָָָבעא 
וק למלא , אתחזי לא האי ְְְְִֵַַָָָָָָהכא ,
ליראל  לא בדא  בעא ,ְְְְִִֵֵַָָָָָמגרמי
הבה ,'וג ע אל ואמר כתיב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמעלמא,
מלא ק הוה וכד ,'וג ל ְְְְְֲִַַַָָָָתחמה

לתא. מלא  ק ְְְֵַַָָָָלעיא,

ע"א ):ב. רע"ו דף תצא כי  (פרשת  דברים זוהר

חמ₣רים על  ולא  סýסים על רק  לר ב ýמל ה   מל òל ûְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹרם

למרב  מטרניתא , מלא רא ְְְְְְִִֵַַַַָָָלית 
הא הדא .סוו ס על אא  חמרא, ְֲֲֶַַָָָָָעל

ג)דכתיב, ססי(חבקוק על תרב י ְְִִִִֶַַ

סקיוע  ביי  הי יהדה ורי יסי ְְְְְִִִִֵַַָָרי 
יה דה, ר י אמר .מע רי לפני ְְְִִִִֵַַַַָָָרה 
על  חד מל קו תב  ה ֶֶֶֶַַַָָָָָמה
מה , מעצמ  ק ה א נינו ,ְְְִִִֵֶַַַָָמצרי
,למל היה  ראי ולא , ק  פל ְְִֶָָָָָָָָֹֹהיה 
הל  ,מע ר י אמר . ק ה א ְְִִֶַַַָָֹֹבער 
ראי  היה א וראח מ ה א, ְְֲֵֶַָָָָֹ
ורצה ע ר,  וק , מעצמ וק , ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֹלמל
 א א ,ל הע מ יראל את  ְְֲִִִֵֶַַָָָָלהאביד
ורצה , מעצמ ועמד למלכה, ראי  לא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹזה
תב  ,להע  מ יראל את ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהאביד
.'וג ל תח מה  הבה ,'וג ע אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹו אמר 
מל עמד  למעלה מל ע מד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָכהיה

ְַָלמה .

חמר , על  לרב מלה  מל ל ר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי
ת ב  זה , סי ס על ג)אא  י (חבקוק ִִֶֶֶַָָ

 אי יעה. בתימר סי ס על  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹתרב



לפורים אזוהר א' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
א' פרק  אסתר  מגילת
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הל  ,מע ר י אמר . ק ה א ְְִִֶַַַָָֹֹבער 
ראי  היה א וראח מ ה א, ְְֲֵֶַָָָָֹ
ורצה ע ר,  וק , מעצמ וק , ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֹלמל
 א א ,ל הע מ יראל את  ְְֲִִִֵֶַַָָָָלהאביד
ורצה , מעצמ ועמד למלכה, ראי  לא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹזה
תב  ,להע  מ יראל את ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהאביד
.'וג ל תח מה  הבה ,'וג ע אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹו אמר 
מל עמד  למעלה מל ע מד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָכהיה

ְַָלמה .

חמר , על  לרב מלה  מל ל ר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי
ת ב  זה , סי ס על ג)אא  י (חבקוק ִִֶֶֶַָָ

 אי יעה. בתימר סי ס על  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹתרב



לפורים א'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ּפ רס(ג ) חיל  ועבדיו שׂ ריו לכל  מׁש ּת ה  עשׂ ה  למלכוֹ  ׁש ל וֹ ׁש  בּ ׁש נת
לפניו: ה ּמ דינוֹ ת ושׂ רי  ה ּפ רּת מים ע ׁש ר(ד )וּ מדי את בּ הראתוֹ  

ׁש מוֹ נים  ר בּ ים ימים  גּ ד וֹ לּ תוֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד 
יוֹ ם: העם (ה)וּ מאת לכל   ה ּמ ל ע שׂ ה  הא לּ ה  ה יּ מים וּ במלוֹ את 

ימים  ׁש בעת מׁש ּת ה  קטן ועד  למ גּ ד וֹ ל  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים
: ה ּמ ל בּ יתן גּ נּ ת בוּ ץ(ו)בּ חצר  בּ חבלי  אח וּ ז וּ תכלת כּ ר ּפ ס  ח וּ ר  

רצפת  על  וכסף זהב מּט וֹ ת ׁש ׁש  וע ּמ וּ די כסף  גּ לילי  על  ואר גּ מן
וסחרת: ודר  וׁש ׁש  מכּ לים (ז)בּ הט וכלים זהב בּ כלי וה ׁש קוֹ ת 

: ה ּמ ל כּ יד  רב  מלכ וּ ת ויין כּ י(ח )ׁש וֹ נים אנס  אין כ דּ ת וה תיּ ה  
ואיׁש : אי ׁש  כּ רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת בּ יתוֹ  רב כּ ל  על   ה ּמ ל י ּס ד גּ ם (ט)כן 

 ל ּמ ל א ׁש ר  ה ּמ לכ וּ ת בּ ית נ ׁש ים מׁש ּת ה  ע שׂ תה  ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י
למה וּ מן(י)אח ׁש ור וֹ ׁש : אמר בּ יּ ין  ה ּמ ל לב כּ ט וֹ ב  ה ביעי בּ יּ וֹ ם 

ה ּס ריסים  ׁש בעת וכרכּ ס  זתר  ואבגתא  בּ גתא  חרב וֹ נא  בּ זּ תא 
ה ּמ ל המ ׁש  ּפ ני את ו ׁש ּת י(יא)אח ׁש ור וֹ ׁש :[ג]רתים  את להביא  

 מזלזלי אי יעה. תיבְְְְְְְִֵֶַַָמר
חמרא. על מטרניתא למרב ְְְְְֲִִַַַַָָָָמלכ תא,
הדיט אתר י לית  מלא,  ְְֲֵֵֵֶֶַָָָל
 בגי חמרא. על למר ב ארחי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעבד,

מ יח, י תיב ט)א (דעני(זכריה  ְְִִִֵַָָָ
ע"א)  רע"ו איה עני חמ ר. על ְֲִִֵַַָָורכב

אר יבמ ת, נ ה בי ער ,סימְְְִִִֵַָָָ
,מל  אתקרי ולא כלל. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמתניתי
יראל . נסת  ילי ססיא רכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעד

ע"א ):ג. קצד דף - מקץ (פרשת בראשית זוהר 

ה ćòflיע ה Łס₣ד מ ûת  י₣סף  זה ְְִִֵֶַַַַַָָנהר 

חזי, אמר)א  דאת סח )(כמה תהלי)ר ֲֵָָ
אדנ "י, ר . לנ יעמס  י  י ֲֲֲַָָָָָֹֹאדנ "י

על הל ה להריב לכ ת ְְְְְְְִִַַַַַַַָמזלזלי
 מק זה אי ,מל  ל  ְֲֵֵֶֶֶֶָחמר .
חמר . על  לר ב  ר עבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַהדיט

יח תב  ט)ולכ על(זכריה ורכב עני ְְִִֵֵַַַָָָָ
נה, ,בי ער :סימ   ה א עני ְֲִִִִֵָָָָחמר .
נקרא ולא כלל . מנית  אר  ְְְְְְִִִָָָָָֹיבמת.
נסת  , ססה  ר כב  עד ,מל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ִִֵָי ראל .

שנאמר] [כמו  ראה , סח )א ש)ר ְֵָֹ
אדנ"י , ר .לנ יעמס   י  י ֲֲֲַָָָָָאדנ"י

לפורים גזוהר א' פרק אסתר מגילת

את  וה רים העּמ ים להרא וֹ ת מלכ וּ ת בּ כתר   ה ּמ ל לפני ה ּמ ל כּ ה 
היא : מראה  ט וֹ בת כּ י בּ דבר(יב)יפיּה  לבוֹ א  וׁש ּת י  ה ּמ ל כּ ה  וּת מאן 

ב וֹ : בּ ערה  וחמתוֹ  מאד   ה ּמ ל ויּ קצף ה ּס ריסים בּ יד  א ׁש ר   ה ּמ ל
כּ ל(יג ) לפני  ה ּמ ל דּ בר  כן כּ י הע ּת ים ידעי  לחכמים  ה ּמ ל ויּ אמר 

רזא קרא והאי י "ד, "נ ל"ת " אלְְְֶֶַָָָָָ
נתי  א ,י  י . איה ְְְְִִֵַָָָחכמתא

אמר דא מה  ,ע"א)ימי קצד  ויהי(ד ְְְְִִֵַַָָָ
והה לח פרעה  ימי  נתי  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמ
דאמר מה , איה רזא  היאר , על ְְְְִִֵַַָָָָעמד

נהר  .ס י נהר)א  דכל  יס (ס"א א, ְֵֵָָָָ
בע  עלת היאר מ והה הא. ְְִִִֵֶַַַַהיק

מרא יפת ררת  בריאת ה ְְְִֶַָָָ
הא היא ר, מ והה  .אח ְְְְִִִֵֶַַָָָָורעינה
 יר אינ ל  רכאאת א  ְְְִִִִַָָָָָָמ הר
ונפיק, נגיד נהר ההא גי ְְְְְִִִִַַָָָָָלתא .
נהר, איה סוי לכא. וז א קי ְְְְִִֵֵַָָָָֹאיה

.גיני דמצרי ארעא ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָלאת רכא

מ û₣ת òבע  על מר flזים  הžריסים  וòבע הŽער ₣ת òְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָבע

 רגי בע נהר, ההא חזי, ְְֲִֵֶַַַָָָותא
  אינ יוא ,ימ  רכ ואת קייְְְְְְִִִִִֵֵַָָָאת
ורעינה ר. בריאת מראה  ְְְְִִֶֶַַָָָיפ ת
א ח  לא אחוותא חרא ,אחְְְְְִִַַַָָָָָָ
הא ,קיימי לחא הוכ ירדא. הְְְְְְִִַָָָָָֻ
.איה רזא  ,קאמר בע ידר הי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָל

אמר, דא ב)מה  בע (אסתר ואת ְְְְֵֵֶַַָָ
ל ה מית   ל לתת  הראית ְְִֵֵֶֶַַָָָָהערת 
מראה, יפת רת בע א ועל ְְְְֶֶַַַָָוגו'.
ריסיה בעת  תיב א  ְְְֳִִִִֵַַָָָולקבל 

וגו'. ל ה ני את  רתיְְְְִֵֶֶֶַַָהמ

ה ה והס ק י"ד , "נ ל "ת "אלְְֶֶֶַַָָָ
 נתי א  י י החכמה . סד ְְִֵַַָָָה א
 נתי מ ויהי אמר  מ ,ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָימי
היאר על עמד  והה  חל פרעה  .ְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֹֹימי
,סי זה ,מדנ מ ה א, ס ד ְְֵֶֶַָ
 ס י הא ה ה  הנהר] [שכל  ֵֶֶַָָהר
רת  בע  עלת היאר  מ והה ְְִִִֵֶַַַַָֹֹֹה יק.
ו רעינה ר בריאת  מראה ְְְְִִֶֶַַָָָֹיפת
ה ה מה הר הרי היאר, מ והה .אחְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה, הרגת תא ל  ְְְְִֶַַָָָָָמתרכת
הא ויצא פע  נהר תא ְִֵֵֶֶַָָמ
נהר הא ס וי הל , את וז ְְְֵֶֶַַָָָֹמקה

.ביל מצרי אר ל  רתְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

רגת בע ההר , תא ראה , ְְֵֶַַָָָֹבא
יפ ת ה וא ,מ מת רכת ְְְְְִִִֵֵֶָנקת 
,אח ורעינה ר. בריאת  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹמראה 
ר ד  בה נמצא אי ואחוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחר 
בע  ל ה ה  . מדיע לבח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכ
מ סד, ה א  אמרנ לה ְְְֶַַַָָָה רגת 

ב)אמר הערת (אסתר בע ואת ְְֱֵֶֶֶַַַָ
ועל .'וג  ל ה מ ית ל לתת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻהראית
זה כנגד מראה, יפת רת  בע  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
את  רתיהמ ריסיה בעת ְְְִִִִֶַַַָָָתב

.'וג  ל ה ְְֵֶֶַני



לפורים א'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ּפ רס(ג ) חיל  ועבדיו שׂ ריו לכל  מׁש ּת ה  עשׂ ה  למלכוֹ  ׁש ל וֹ ׁש  בּ ׁש נת
לפניו: ה ּמ דינוֹ ת ושׂ רי  ה ּפ רּת מים ע ׁש ר(ד )וּ מדי את בּ הראתוֹ  

ׁש מוֹ נים  ר בּ ים ימים  גּ ד וֹ לּ תוֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד 
יוֹ ם: העם (ה)וּ מאת לכל   ה ּמ ל ע שׂ ה  הא לּ ה  ה יּ מים וּ במלוֹ את 

ימים  ׁש בעת מׁש ּת ה  קטן ועד  למ גּ ד וֹ ל  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים
: ה ּמ ל בּ יתן גּ נּ ת בוּ ץ(ו)בּ חצר  בּ חבלי  אח וּ ז וּ תכלת כּ ר ּפ ס  ח וּ ר  

רצפת  על  וכסף זהב מּט וֹ ת ׁש ׁש  וע ּמ וּ די כסף  גּ לילי  על  ואר גּ מן
וסחרת: ודר  וׁש ׁש  מכּ לים (ז)בּ הט וכלים זהב בּ כלי וה ׁש קוֹ ת 

: ה ּמ ל כּ יד  רב  מלכ וּ ת ויין כּ י(ח )ׁש וֹ נים אנס  אין כ דּ ת וה תיּ ה  
ואיׁש : אי ׁש  כּ רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת בּ יתוֹ  רב כּ ל  על   ה ּמ ל י ּס ד גּ ם (ט)כן 

 ל ּמ ל א ׁש ר  ה ּמ לכ וּ ת בּ ית נ ׁש ים מׁש ּת ה  ע שׂ תה  ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י
למה וּ מן(י)אח ׁש ור וֹ ׁש : אמר בּ יּ ין  ה ּמ ל לב כּ ט וֹ ב  ה ביעי בּ יּ וֹ ם 

ה ּס ריסים  ׁש בעת וכרכּ ס  זתר  ואבגתא  בּ גתא  חרב וֹ נא  בּ זּ תא 
ה ּמ ל המ ׁש  ּפ ני את ו ׁש ּת י(יא)אח ׁש ור וֹ ׁש :[ג]רתים  את להביא  

 מזלזלי אי יעה. תיבְְְְְְְִֵֶַַָמר
חמרא. על מטרניתא למרב ְְְְְֲִִַַַַָָָָמלכ תא,
הדיט אתר י לית  מלא,  ְְֲֵֵֵֶֶַָָָל
 בגי חמרא. על למר ב ארחי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעבד,

מ יח, י תיב ט)א (דעני(זכריה  ְְִִִֵַָָָ
ע"א)  רע"ו איה עני חמ ר. על ְֲִִֵַַָָורכב

אר יבמ ת, נ ה בי ער ,סימְְְִִִֵַָָָ
,מל  אתקרי ולא כלל. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמתניתי
יראל . נסת  ילי ססיא רכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעד

ע"א ):ג. קצד דף - מקץ (פרשת בראשית זוהר 

ה ćòflיע ה Łס₣ד מ ûת  י₣סף  זה ְְִִֵֶַַַַַָָנהר 

חזי, אמר)א  דאת סח )(כמה תהלי)ר ֲֵָָ
אדנ "י, ר . לנ יעמס  י  י ֲֲֲַָָָָָֹֹאדנ "י

על הל ה להריב לכ ת ְְְְְְְִִַַַַַַַָמזלזלי
 מק זה אי ,מל  ל  ְֲֵֵֶֶֶֶָחמר .
חמר . על  לר ב  ר עבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַהדיט

יח תב  ט)ולכ על(זכריה ורכב עני ְְִִֵֵַַַָָָָ
נה, ,בי ער :סימ   ה א עני ְֲִִִִֵָָָָחמר .
נקרא ולא כלל . מנית  אר  ְְְְְְִִִָָָָָֹיבמת.
נסת  , ססה  ר כב  עד ,מל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ִִֵָי ראל .

שנאמר] [כמו  ראה , סח )א ש)ר ְֵָֹ
אדנ"י , ר .לנ יעמס   י  י ֲֲֲַָָָָָאדנ"י

לפורים גזוהר א' פרק אסתר מגילת

את  וה רים העּמ ים להרא וֹ ת מלכ וּ ת בּ כתר   ה ּמ ל לפני ה ּמ ל כּ ה 
היא : מראה  ט וֹ בת כּ י בּ דבר(יב)יפיּה  לבוֹ א  וׁש ּת י  ה ּמ ל כּ ה  וּת מאן 

ב וֹ : בּ ערה  וחמתוֹ  מאד   ה ּמ ל ויּ קצף ה ּס ריסים בּ יד  א ׁש ר   ה ּמ ל
כּ ל(יג ) לפני  ה ּמ ל דּ בר  כן כּ י הע ּת ים ידעי  לחכמים  ה ּמ ל ויּ אמר 

רזא קרא והאי י "ד, "נ ל"ת " אלְְְֶֶַָָָָָ
נתי  א ,י  י . איה ְְְְִִֵַָָָחכמתא

אמר דא מה  ,ע"א)ימי קצד  ויהי(ד ְְְְִִֵַַָָָ
והה לח פרעה  ימי  נתי  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמ
דאמר מה , איה רזא  היאר , על ְְְְִִֵַַָָָָעמד

נהר  .ס י נהר)א  דכל  יס (ס"א א, ְֵֵָָָָ
בע  עלת היאר מ והה הא. ְְִִִֵֶַַַַהיק

מרא יפת ררת  בריאת ה ְְְִֶַָָָ
הא היא ר, מ והה  .אח ְְְְִִִֵֶַַָָָָורעינה
 יר אינ ל  רכאאת א  ְְְִִִִַָָָָָָמ הר
ונפיק, נגיד נהר ההא גי ְְְְְִִִִַַָָָָָלתא .
נהר, איה סוי לכא. וז א קי ְְְְִִֵֵַָָָָֹאיה

.גיני דמצרי ארעא ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָלאת רכא

מ û₣ת òבע  על מר flזים  הžריסים  וòבע הŽער ₣ת òְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָבע

 רגי בע נהר, ההא חזי, ְְֲִֵֶַַַָָָותא
  אינ יוא ,ימ  רכ ואת קייְְְְְְִִִִִֵֵַָָָאת
ורעינה ר. בריאת מראה  ְְְְִִֶֶַַָָָיפ ת
א ח  לא אחוותא חרא ,אחְְְְְִִַַַָָָָָָ
הא ,קיימי לחא הוכ ירדא. הְְְְְְִִַָָָָָֻ
.איה רזא  ,קאמר בע ידר הי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָל

אמר, דא ב)מה  בע (אסתר ואת ְְְְֵֵֶַַָָ
ל ה מית   ל לתת  הראית ְְִֵֵֶֶַַָָָָהערת 
מראה, יפת רת בע א ועל ְְְְֶֶַַַָָוגו'.
ריסיה בעת  תיב א  ְְְֳִִִִֵַַָָָולקבל 

וגו'. ל ה ני את  רתיְְְְִֵֶֶֶַַָהמ

ה ה והס ק י"ד , "נ ל "ת "אלְְֶֶֶַַָָָ
 נתי א  י י החכמה . סד ְְִֵַַָָָה א
 נתי מ ויהי אמר  מ ,ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָימי
היאר על עמד  והה  חל פרעה  .ְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֹֹימי
,סי זה ,מדנ מ ה א, ס ד ְְֵֶֶַָ
 ס י הא ה ה  הנהר] [שכל  ֵֶֶַָָהר
רת  בע  עלת היאר  מ והה ְְִִִֵֶַַַַָֹֹֹה יק.
ו רעינה ר בריאת  מראה ְְְְִִֶֶַַָָָֹיפת
ה ה מה הר הרי היאר, מ והה .אחְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה, הרגת תא ל  ְְְְִֶַַָָָָָמתרכת
הא ויצא פע  נהר תא ְִֵֵֶֶַָָמ
נהר הא ס וי הל , את וז ְְְֵֶֶַַָָָֹמקה

.ביל מצרי אר ל  רתְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

רגת בע ההר , תא ראה , ְְֵֶַַָָָֹבא
יפ ת ה וא ,מ מת רכת ְְְְְִִִֵֵֶָנקת 
,אח ורעינה ר. בריאת  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹמראה 
ר ד  בה נמצא אי ואחוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחר 
בע  ל ה ה  . מדיע לבח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכ
מ סד, ה א  אמרנ לה ְְְֶַַַָָָה רגת 

ב)אמר הערת (אסתר בע ואת ְְֱֵֶֶֶַַַָ
ועל .'וג  ל ה מ ית ל לתת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻהראית
זה כנגד מראה, יפת רת  בע  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
את  רתיהמ ריסיה בעת ְְְִִִִֶַַַָָָתב

.'וג  ל ה ְְֵֶֶַני
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ודין: דּ ת תר ׁש י ׁש (יד )ידעי  אדמתא  ׁש תר  כּ רׁש נא  אליו וה ּק רב 
 ה ּמ ל ּפ ני ראי וּ מדי ּפ רס  שׂ רי ׁש בעת ממוּ כן מרסנא  מרס 

בּ ּמ לכ וּ ת: רא ׁש נה  ו ׁש ּת י(טו)ה יּ ׁש בים בּ ּמ לכּ ה  לּ עשׂ וֹ ת  מה  כּ דת 
ה ּס ריסים : בּ יד  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מאמר  את עשׂ תה  א  א ׁש ר על 

ה ּמ ל (טז) על  א  וה רים  ה ּמ ל לפני (ממוּ כן) מומכן ויּ אמר
א ׁש ר העּמ ים כּ ל  ועל ה רים כּ ל  על כּ י ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י עותה  לבדּ וֹ 

אח ׁש ור וֹ ׁש :  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל(יז)בּ כל על  ה ּמ לכּ ה  דבר  יצא  כּ י 
אמר אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל בּ אמרם בּ עיניהן בּ עליהן להבזוֹ ת ה נּ ׁש ים 

באה : וא  לפניו ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י  את ה זּ ה(יח )להביא  וה יּ וֹ ם 
שׂ רי לכל  ה ּמ ל כּ ה  דּ בר  את ׁש מע וּ  א ׁש ר  וּ מדי  ּפ רס  שׂ רוֹ ת ּת אמרנה 

וקצף : בּ זּ יוֹ ן וּ כדי  מלכ וּ ת (יט)ה ּמ ל דבר  יצא  ט וֹ ב  ה ּמ ל על  אם  
ו ׁש ּת י תב וֹ א  א  א ׁש ר  יעבוֹ ר  וא  וּ מדי  פרס  בּ דתי וי כּ תב  מלּ פניו

לרע וּ תּה   ה ּמ ל י ּת ן וּ מלכ וּ תּה  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה ּט וֹ בה[ד]לפני  

ע"ב):ד. ס ' (דף  ועשרין וחד עשרין, תקונא  הזוהר  תיקוני  - זוהר

הčד₣òה לôכינה הflלכ ýת את  לfl ה יחזיר  הòflיח Łòְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָב ₣א 

העמדת מצות איהי כינ א  ְְְְֲִִִִַַַָָועד
דכתיב הא  הדא  טו)מלא, יז דברי) ְְֲִִַָָ

זמנא ל וכביכ ל ,מל עלי  יְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מלא, לית  אתרהא כינ א  ְְְְְְִֵֵַַָָָָדלית 
,נ ר על מלכ ת איהי כינא בגיְְְְִִִִִַַַַָ
למהוי ,מל עלי  י  י ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָא מר

. מלכי ני ה  ע"ב)יראל  ס ד) ְְְְִִֵֵָָָֻ
פחה בגלתא מלכת, לא  מל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלית 
מ יחא דייתי בזמנא ,ביר ירְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

יט)אמר א ה ל(אסתר י תמלכ ְְִִֵֶֶַַַָ
,תי מלכ איהי מ ה, הבה  תְְִִִִֵֶַַָָָלרע
למלא , דילי עטרת  איהי ,כרסיי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאיהי

זה ,מל העמדת  מצות היא כינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוע ד,
טו)תב  יז   דברי),מל עלי  י  ִֶֶֶֶָָָ

מבמק כינה  אי זמ ל ְְְְְִִִֵֶַָָָָוכביכ ל,
על  מלכת היא כינה  מ ,מל ְְִִִֵֶֶֶַַָאי
,מל עלי  י   נאמר ,ֱִֶֶֶֶַָָָָאד

.מלכי ני   י ראל  סלהית ד) ְְְְִִִֵֵָָָָֻ
לתע"ב) מלכ ת , לי מל איְְִֵֶֶֶֶַַָ

בא  בזמ ,בר יר ְְְְִִִִֶַַָָָֹפחה 
נאמר יט)היח א י  (אסתר  תמלכ ְֱִִֵֶַַַַָָ

היא  מ ה , ה בה  ת לרע ל ְִִִֶֶֶַַָָָה
מ ל  .עטר היא ,כסא היא  , תְְְֲִִִַַָָמלכ
אליו, חביב וה א יקר  לי ל   ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָלמל

לפורים הזוהר א' פרק אסתר מגילת

ר בּ ה(כ)מּמ נּ ה : כּ י  מלכוּ תוֹ  בּ כל  יע שׂ ה  א ׁש ר  ה ּמ ל ּפ תגם ונ ׁש מע 
קטן: ועד  למ גּ ד וֹ ל  לבעליהן יקר  יּת נ וּ  ה נּ ׁש ים וכל  ויּ יטב(כא)היא  
ממ וּ כן: כּ דבר   ה ּמ ל ויּ עשׂ  וה רים   ה ּמ ל בּ עיני  ויּ ׁש לח(כב)ה דּ בר  

עם  ואל  כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  אל   ה ּמ ל מדינ וֹ ת כּ ל  אל  ספרים
עּמ וֹ : כּ ל ׁש וֹ ן וּ מד בּ ר  בּ ביתוֹ  שׂ רר  איׁש  כּ ל  להי וֹ ת כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם



מחבא ואיהי דיקר מאנא  לי ְְְְִִִִֵַָָָָאית
ירי על  עטרה לי י לזמני ,יְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָלג
לי קיר לזמני ריא , יפ ְְְְִִִִִֵֵָָָא 
י לזמני יד, יפ ודא ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָאצעא 
,דילי רס א ואתקרי תיח ְְְְְִִֵֵֵֵַָָלי

לבא. מינ עביד ְְְִִִִָָָלזמני

òח ה ל ùגלýת עכòו ְְֲֶַַָָָֹֹאבל 

אמר מלא, מ מרחקא איהי  כעְְְְְֲִִִִַַַַָָ
ג)מלא נ  קדרת,(ישעיה מי יאל ְְְְִִַַַַָָ

אני ראני אל אמרת ְְְְֲִִִִֶַַָָכינא
ו)חרחרת א דאינ  (שיר נא בני , ְְְְִֵֶַָָֹ

הכי  ואחרני לבא ,  לי מס טייְְְְְֳִִִִִַַָָָָָ
 ה כ בגלתא  גפא , ליְְְְְִִַָָָֻמס
אס ל  חימא  קחא אבל ,טייְְְֲִִִַַַַָָָָ
את ט רקנא יתי וכד ְְְְִִֵֵַַַָָָמ גאו,
 מי א על ל וזריק קדרתא , יְְְְִִִִַַָָמלב

דכתיב ה א הדא  כב)עלמא, י (שמות ְְְֲִִָָָ
ני לכל וגמר, אפלה ח ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹויהי

.תב מ אר היה ְְְִֵָָָָי ראל

זה ,רא על עטרה  תא  ְֲִִֶַָָָָֹלפעמי
תא קר לפעמי ,רא ל  יְְִִִִֵֶָֹתפ
 לפעמי יד, ל  יתפ וזה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָאצע,
עה לפעמי ,כסא ונקרא חיו תְְְְְִִִִֶַָָָא

. לב ְִֶמ

נאמר  ,ל ה מ מרחקת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻוכעת 
ל(ג נ קדר ת,(ישעיה  מי י אל ְְִִֶֶַַַַָ

אני  ראני  אל אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֻוהכינה
ו)חרחרת  א ה(שיר אד בני , ְְְֵֵֶֶַָָֹ

 ואחרי ,ב לימס טיְְְֲִִִִֵַַַָ
,טי   בלת ,  ליְְִִִַַַָָֻמס
נימה, מסל החכ ה ח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מ י  מתט גאה, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻכבא
,להע את על   ת א וזרק ְְֵַַַָָָֻה דר ת

תב  כב)זה י אפלה(שמות ח ויהי ְֲִֵֶֶֶַָָֹ
א ר  היה יראל ני לכל ְְְְִֵֵֵָָָָוגמר,

. בת מְְָֹ
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בּ ּמ לכ וּ ת: רא ׁש נה  ו ׁש ּת י(טו)ה יּ ׁש בים בּ ּמ לכּ ה  לּ עשׂ וֹ ת  מה  כּ דת 
ה ּס ריסים : בּ יד  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מאמר  את עשׂ תה  א  א ׁש ר על 

ה ּמ ל (טז) על  א  וה רים  ה ּמ ל לפני (ממוּ כן) מומכן ויּ אמר
א ׁש ר העּמ ים כּ ל  ועל ה רים כּ ל  על כּ י ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י עותה  לבדּ וֹ 

אח ׁש ור וֹ ׁש :  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל(יז)בּ כל על  ה ּמ לכּ ה  דבר  יצא  כּ י 
אמר אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל בּ אמרם בּ עיניהן בּ עליהן להבזוֹ ת ה נּ ׁש ים 

באה : וא  לפניו ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י  את ה זּ ה(יח )להביא  וה יּ וֹ ם 
שׂ רי לכל  ה ּמ ל כּ ה  דּ בר  את ׁש מע וּ  א ׁש ר  וּ מדי  ּפ רס  שׂ רוֹ ת ּת אמרנה 

וקצף : בּ זּ יוֹ ן וּ כדי  מלכ וּ ת (יט)ה ּמ ל דבר  יצא  ט וֹ ב  ה ּמ ל על  אם  
ו ׁש ּת י תב וֹ א  א  א ׁש ר  יעבוֹ ר  וא  וּ מדי  פרס  בּ דתי וי כּ תב  מלּ פניו

לרע וּ תּה   ה ּמ ל י ּת ן וּ מלכ וּ תּה  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה ּט וֹ בה[ד]לפני  

ע"ב):ד. ס ' (דף  ועשרין וחד עשרין, תקונא  הזוהר  תיקוני  - זוהר

הčד₣òה לôכינה הflלכ ýת את  לfl ה יחזיר  הòflיח Łòְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָב ₣א 

העמדת מצות איהי כינ א  ְְְְֲִִִִַַַָָועד
דכתיב הא  הדא  טו)מלא, יז דברי) ְְֲִִַָָ

זמנא ל וכביכ ל ,מל עלי  יְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מלא, לית  אתרהא כינ א  ְְְְְְִֵֵַַָָָָדלית 
,נ ר על מלכ ת איהי כינא בגיְְְְִִִִִַַַַָ
למהוי ,מל עלי  י  י ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָא מר

. מלכי ני ה  ע"ב)יראל  ס ד) ְְְְִִֵֵָָָֻ
פחה בגלתא מלכת, לא  מל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלית 
מ יחא דייתי בזמנא ,ביר ירְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

יט)אמר א ה ל(אסתר י תמלכ ְְִִֵֶֶַַַָ
,תי מלכ איהי מ ה, הבה  תְְִִִִֵֶַַָָָלרע
למלא , דילי עטרת  איהי ,כרסיי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאיהי

זה ,מל העמדת  מצות היא כינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוע ד,
טו)תב  יז   דברי),מל עלי  י  ִֶֶֶֶָָָ

מבמק כינה  אי זמ ל ְְְְְִִִֵֶַָָָָוכביכ ל,
על  מלכת היא כינה  מ ,מל ְְִִִֵֶֶֶַַָאי
,מל עלי  י   נאמר ,ֱִֶֶֶֶַָָָָאד

.מלכי ני   י ראל  סלהית ד) ְְְְִִִֵֵָָָָֻ
לתע"ב) מלכ ת , לי מל איְְִֵֶֶֶֶַַָ

בא  בזמ ,בר יר ְְְְִִִִֶַַָָָֹפחה 
נאמר יט)היח א י  (אסתר  תמלכ ְֱִִֵֶַַַַָָ

היא  מ ה , ה בה  ת לרע ל ְִִִֶֶֶַַָָָה
מ ל  .עטר היא ,כסא היא  , תְְְֲִִִַַָָמלכ
אליו, חביב וה א יקר  לי ל   ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָלמל

לפורים הזוהר א' פרק אסתר מגילת

ר בּ ה(כ)מּמ נּ ה : כּ י  מלכוּ תוֹ  בּ כל  יע שׂ ה  א ׁש ר  ה ּמ ל ּפ תגם ונ ׁש מע 
קטן: ועד  למ גּ ד וֹ ל  לבעליהן יקר  יּת נ וּ  ה נּ ׁש ים וכל  ויּ יטב(כא)היא  
ממ וּ כן: כּ דבר   ה ּמ ל ויּ עשׂ  וה רים   ה ּמ ל בּ עיני  ויּ ׁש לח(כב)ה דּ בר  

עם  ואל  כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  אל   ה ּמ ל מדינ וֹ ת כּ ל  אל  ספרים
עּמ וֹ : כּ ל ׁש וֹ ן וּ מד בּ ר  בּ ביתוֹ  שׂ רר  איׁש  כּ ל  להי וֹ ת כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם



מחבא ואיהי דיקר מאנא  לי ְְְְִִִִֵַָָָָאית
ירי על  עטרה לי י לזמני ,יְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָלג
לי קיר לזמני ריא , יפ ְְְְִִִִִֵֵָָָא 
י לזמני יד, יפ ודא ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָאצעא 
,דילי רס א ואתקרי תיח ְְְְְִִֵֵֵֵַָָלי

לבא. מינ עביד ְְְִִִִָָָלזמני

òח ה ל ùגלýת עכòו ְְֲֶַַָָָֹֹאבל 

אמר מלא, מ מרחקא איהי  כעְְְְְֲִִִִַַַַָָ
ג)מלא נ  קדרת,(ישעיה מי יאל ְְְְִִַַַַָָ

אני ראני אל אמרת ְְְְֲִִִִֶַַָָכינא
ו)חרחרת א דאינ  (שיר נא בני , ְְְְִֵֶַָָֹ

הכי  ואחרני לבא ,  לי מס טייְְְְְֳִִִִִַַָָָָָ
 ה כ בגלתא  גפא , ליְְְְְִִַָָָֻמס
אס ל  חימא  קחא אבל ,טייְְְֲִִִַַַַָָָָ
את ט רקנא יתי וכד ְְְְִִֵֵַַַָָָמ גאו,
 מי א על ל וזריק קדרתא , יְְְְִִִִַַָָמלב

דכתיב ה א הדא  כב)עלמא, י (שמות ְְְֲִִָָָ
ני לכל וגמר, אפלה ח ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹויהי

.תב מ אר היה ְְְִֵָָָָי ראל

זה ,רא על עטרה  תא  ְֲִִֶַָָָָֹלפעמי
תא קר לפעמי ,רא ל  יְְִִִִֵֶָֹתפ
 לפעמי יד, ל  יתפ וזה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָאצע,
עה לפעמי ,כסא ונקרא חיו תְְְְְִִִִֶַָָָא

. לב ְִֶמ

נאמר  ,ל ה מ מרחקת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻוכעת 
ל(ג נ קדר ת,(ישעיה  מי י אל ְְִִֶֶַַַַָ

אני  ראני  אל אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֻוהכינה
ו)חרחרת  א ה(שיר אד בני , ְְְֵֵֶֶַָָֹ

 ואחרי ,ב לימס טיְְְֲִִִִֵַַַָ
,טי   בלת ,  ליְְִִִַַַָָֻמס
נימה, מסל החכ ה ח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מ י  מתט גאה, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻכבא
,להע את על   ת א וזרק ְְֵַַַָָָֻה דר ת

תב  כב)זה י אפלה(שמות ח ויהי ְֲִֵֶֶֶַָָֹ
א ר  היה יראל ני לכל ְְְְִֵֵֵָָָָוגמר,

. בת מְְָֹ





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מגילת אסתר פרק ב'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ב' פרק אסתר מגילת

זכראחר(א) אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל חמת  כּ ׁש הא לּ ה  ה דּ ברים 
עליה : נגזר  א ׁש ר  ואת עשׂ תה  א ׁש ר ואת וׁש ּת י את

בּ תוּ ל וֹ ת (ב) נער וֹ ת  ל ּמ ל יבקׁש וּ  מׁש רתיו  ה ּמ ל נערי  ויּ אמרוּ 
מראה : מלכ וּ תוֹ (ג)ט וֹ בוֹ ת מדינוֹ ת בּ כל  ּפ קידים  ה ּמ ל ויפקד  

אל ה בּ ירה  ׁש וּ ׁש ן אל  מראה  ט וֹ בת בתוּ לה  נערה  כּ ל את ויק בּ צוּ 
ונתוֹ ן ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגא  יד  אל  ה נּ ׁש ים בּ ית

ּת חת (ד)ּת מר וּ קיהן: ּת מ  ה ּמ ל בּ עיני ּת יטב  א ׁש ר וה נּ ערה  
כּ ן: ויּ ע שׂ   ה ּמ ל בּ עיני  ה דּ בר ו יּ יטב היה(ה)וׁש ּת י יה וּ די אי ׁש  

מר דּ כי וּ ׁש מוֹ  ה בּ ירה  אי ׁש [ה]בּ ׁש וּ ׁש ן קי ׁש  בּ ן ׁש מעי בּ ן יאיר  בּ ן 
יכניה(ו)ימיני : עם הגלתה א ׁש ר ה גּ לה  עם מיר וּ ׁש לים  הגלה  א ׁש ר  

נב וּ כדנא צּ ר הגלה  א ׁש ר  יה וּ דה   בּ בל :[ו ]מל את (ז)מל אמן  ויהי 

ע"א ):ה. קסט דף - וישלח  (פרשת בראשית  זוהר

מ òיח. מרûכי , מòה , ידי על úא ýל₣ת  ò לòְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

את  הני את   תיב ְִִֵֶֶַַַס "א ,
רמז , עמי לה וגו', ְְִִִֶֶַַַָָֹהלי י
אל  מרכי, אל מה, אל בת, ראי  " , לי)ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

להמיח ) ידי על  אלת , לל ְְְְִֵַַָָָֹֹ
עתיד  מ יח, מרכי מ ה ,יקיְְִִִִֶֶַַַָָָֹצ

קרב:  ְְֳֵָָלגאלנ
ע"א ):ו. קלג דף - שבעין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

הþכר חלק על  הת ùúרה הŽקבה ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנבýכדנאצר 

מינא ,יר כימתה אינ ְְְְִִִִִִִַַָָוהכי
דסטרא גוונא לדינא, מרחמי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלרחמי,

ה ליי  את   הני את   תב  ְִִִֵֶֶַַַַָס "א 
רמז ,  עמי ל בת ,וגו', ראי ") ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

מיח ) אל  מרכי, אל  מה, ל ל אל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מה ,יקיצ ל ה ידי  על ְְְִִֵֶַַָֹֹאלת

קרב: לגאלנ עתיד מיח, ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָמרכי

לרחמי  ימ רג ת מתהכ ת   ה ְְְְְֲִִִִֵַַַָוכ
 ההרה צד מ , לדי מרחמיְְֲֳִִֵַַַָָָ



לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ב' פרק אסתר מגילת

זכראחר(א) אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל חמת  כּ ׁש הא לּ ה  ה דּ ברים 
עליה : נגזר  א ׁש ר  ואת עשׂ תה  א ׁש ר ואת וׁש ּת י את

בּ תוּ ל וֹ ת (ב) נער וֹ ת  ל ּמ ל יבקׁש וּ  מׁש רתיו  ה ּמ ל נערי  ויּ אמרוּ 
מראה : מלכ וּ תוֹ (ג)ט וֹ בוֹ ת מדינוֹ ת בּ כל  ּפ קידים  ה ּמ ל ויפקד  

אל ה בּ ירה  ׁש וּ ׁש ן אל  מראה  ט וֹ בת בתוּ לה  נערה  כּ ל את ויק בּ צוּ 
ונתוֹ ן ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגא  יד  אל  ה נּ ׁש ים בּ ית

ּת חת (ד)ּת מר וּ קיהן: ּת מ  ה ּמ ל בּ עיני ּת יטב  א ׁש ר וה נּ ערה  
כּ ן: ויּ ע שׂ   ה ּמ ל בּ עיני  ה דּ בר ו יּ יטב היה(ה)וׁש ּת י יה וּ די אי ׁש  

מר דּ כי וּ ׁש מוֹ  ה בּ ירה  אי ׁש [ה]בּ ׁש וּ ׁש ן קי ׁש  בּ ן ׁש מעי בּ ן יאיר  בּ ן 
יכניה(ו)ימיני : עם הגלתה א ׁש ר ה גּ לה  עם מיר וּ ׁש לים  הגלה  א ׁש ר  

נב וּ כדנא צּ ר הגלה  א ׁש ר  יה וּ דה   בּ בל :[ו ]מל את (ז)מל אמן  ויהי 

ע"א ):ה. קסט דף - וישלח  (פרשת בראשית  זוהר

מ òיח. מרûכי , מòה , ידי על úא ýל₣ת  ò לòְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

את  הני את   תיב ְִִֵֶֶַַַס "א ,
רמז , עמי לה וגו', ְְִִִֶֶַַַָָֹהלי י
אל  מרכי, אל מה, אל בת, ראי  " , לי)ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

להמיח ) ידי על  אלת , לל ְְְְִֵַַָָָֹֹ
עתיד  מ יח, מרכי מ ה ,יקיְְִִִִֶֶַַַָָָֹצ

קרב:  ְְֳֵָָלגאלנ
ע"א ):ו. קלג דף - שבעין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

הþכר חלק על  הת ùúרה הŽקבה ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנבýכדנאצר 

מינא ,יר כימתה אינ ְְְְִִִִִִִַַָָוהכי
דסטרא גוונא לדינא, מרחמי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלרחמי,

ה ליי  את   הני את   תב  ְִִִֵֶֶַַַַָס "א 
רמז ,  עמי ל בת ,וגו', ראי ") ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

מיח ) אל  מרכי, אל  מה, ל ל אל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מה ,יקיצ ל ה ידי  על ְְְִִֵֶַַָֹֹאלת

קרב: לגאלנ עתיד מיח, ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָמרכי

לרחמי  ימ רג ת מתהכ ת   ה ְְְְְֲִִִִֵַַַָוכ
 ההרה צד מ , לדי מרחמיְְֲֳִִֵַַַָָָ



לפורים ב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

,דמסאב מטרא כימתה הכי דכיְְְְְְֲִִִִִִַַָָָ
 יד ,אד רא יהיה והא בר, י א ְְִִִֶֶֶַַָָָָא

יב)בל טז יד (בראשית  נקבא  אימא  וא , ְְִִַַַָָֹ
ואית לבי לטנתא  אית  , ְְְִִִָָָֹל
דיט לטנתא אית  לטב, ְְְְִִַָָָָָָָלטנ תא

לטנתא(סליק) ואית א, על ְְִַָָָָָא
ה ,עלי זנה יט ד ,פיְְֲִִִֵַַָֻדניא
דא חנא מה ,עלי אתיי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָבעיר

י א מר כב)נבכדנאר, ד (דניאל  ְְְְִִֵֶַַַ
לי רי כת ועא טריד אינא  ְְְְְֲִִִִֵֵָָָמ ני 
עלהי,  יחלפ ניע בעה עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
 יתחלפ ,דילי כבי בעה  ְְְְְִִִִֵֵַָֹדאינ
ד  א  בגי ,קבילנ ריכמ ְְְְֲִִִִִַָעלהי
ע בדי ,עלי רכיבת קא  דנקבא  ְְְְֲִִֵַָָָָללא
פתיח מיל מיל  ד א תא, ְְְִִִִִִַַַָאיה
ע בדי וכל  ריוד  וקלי ,ְְְְִִִֵֵָָָדידי
 מברכי א בגי ,איה עבה  ְְְְְִִִִִָָָָאתא,
יהו"ה אה  ר ק יא, עא  ְִִֵַַַָָָָָיראל
אה. עני א  להע  מל ִִֶֶֶַָָָָֹאלהינ"ו

ע"אהזוה קכ"ה דף - משפטים פרשת - שמות  ספר - המתורגם ר

ùחלב óùר  ý אכל fiòא  ידי על  הŽסי₣נ ₣ת על ý רùְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהתג

מיאל  חנניה ניאל זכ מה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָאנא ,
אא נסיני, מאי זיב א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָועזריה,
ר י אמר .מיכליה אב אס לא גיְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

תיב א)יהדה, על (דניאל  נ אל ו ְְִִֵֶַַָָָ
.'וג לה ג פת  יתאל לא  אר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
מיכלא ,מתניתי סתימא ְְְְְִִִִֵַָָָָותאנא
גבינה הוה  חלבא  רא רע, ְְְְֲִִַָָָָָָָָההא
סליק ודא ,אחרני מיכל ר רא, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָע

ימא. כל ,ריפת ְְֵֵָָָלי
אדם צלם  הýסר  ýמנבýכדנאצר ה ' צלם  נ òאר ûנ Łאל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

יתי  רמ ד מהאי, אס ר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָודנאל

מתחק א ה מאה , מ ד  ְְְְִִִִֵַַַַָֻמתה כת
וא ל, יד  אד רא יהיה והא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹבר,
  לט י , ל יד ה קבה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמתחקת 
לט  לט י לטב , לט וי ְְְְְִִֵֵֵֶָלרע 
אר  ,פינא ל  לט וי זה , על ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַזה
את ה המת ל  עליו, ז נה  ְֵֶֶַָָָָָלטת 
אמר  נב כדנאצר צאנ מ ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָעליו 
ל ריכת ועא טריד אינא מ ני ְְְְְֲִִִִֵָָָָ
עלהי  יחלפ ניע בעה  עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
בע  עד יאכל  ורי ועב ירחק  אד מני ר)ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

עליו) עבר ני, כבי בעה ה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה מני לנקב ת,  מזכרי עליו   פְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיתח
עליו, רכבת היא הקבה לל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָא ר
מדר מדר א ר אה, הא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמעיו
וכל  ר וד לוק , די ה ְְְְִִִִַַַָָפתיחת 
זה מ ני  הא, תעבה  אה , ְְֲִִֵֵֶַָָָמעיו
ר ,ד ה  הע יראל  ְְְִִֵַָָָָָָמברכי
עני  א  ל הע  מל אלקינ ה' ֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאה

ִָאה .

מיאל  חנניה, דנאל, זכ ה ,נינְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אא  נסינת ?  תמא צל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָועזריה,
ר י  אמר  .במאכליה נטמא א  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמ

ת ב א)יהדה , על(דניאל  נאל   ו ְִֵֶַַָָָָ
.'וג לה ג פת ית אל  לא אר   ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
ת א מאכל הנה , סתר נינ ְְְֲִִֵֶַַַָָו
 ע גבינה היה, חלב ר  ְְִִָָָָָָָָָָהרע ,
עלה וזה , אחרי למאכלי רט ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָר ,

.י כל   לחנ על ְְַָָֻל

לגב   הרק מ ה, מר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ אל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

צ למא לי א ארייוותא, ְְְְְְְִִַָָָָָלגבא
ני ולא  ,מארי(ע"א קצ "א (בראשית ְְֵֵָָָ

 חל א  ועל אחרא , לצלמא למיְְְְֲֲֵַַַָָָצ
וההא . הלח ולא  ,ימ ְְְְִֵַַַָָָָארייוותא
,ימ אתעדי מלכתא  עתא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָרע,

ד) מדרי,(דניאל  הוה רא חיות ְֲִֵֵַָָָָוע
מההא , י מ אני צלמא  ְְְְִֵֵֵַַַָאעי 
בר צלמא ,למי צ אתחזי לא ְְְְִֵֵַָָָָימא,
,לי אתחזי אתי, עירא וכל .ְְְְִִֵֵֵָָָָָנ
 אתיי והו ,קבי ונ ,זיני ְְְְְֲִֵֵַַָָצלמא
לי אכלי הו זמני בכה ,ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻעלי
ענא האי את זר  ר רא, ְְְְִֵַַַָָָָחיות 

כ יב, גי ,א)עלי והא(חבקוק ְְְִִִֵָ
סיתק א , גי יתק ס,  לכיְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

זמנא. ההא ל ,יְִֵַָָ

אסýר₣ת מאכל₣ת א₣כלים fiòא  נòאר  ה' ְְְֲֲִִֶֶֶַַָֹצלם

תיב , מה חזי, א)א למקצת(דניאל  ְְְֲִִִַַָ
מ ל  ט ב מראיה נראה ערה ְְֲִִִֵֶַָָָָָימי
.ל ה ג  ת  את   כליהא  ְְִִֶֶֶַַַַָָהילדי
 מאריה צלמא  טב, מראיה ְְְְְִֵֵֶַָָָנראה 
.יאאע מאחרני , ה מ יאאע ְְְֲִִִִֵֵַַַָלא 
 עלאת לא   גי האי .  רי ְְְֲִִִַַַָָמא
 לקיהח ז אה . מיכליה ְְִֵֵֵֵַָָָגיעלי
קד ואנ י ,ה כיב ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיראל,

לי. היְִִ
בּ חיּ י וּ מקוֹ מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  חׁש יבוּ ת [גּ דל 

א ' חלק דּ עה בּ י וֹ רה  רוֹ אים : י וֹ ם, (סימן יוֹ ם  

א') סעיף  חלב פ "ט  לאכל  האּס וּ ר על  מד בּ ר  
להמ ּת ין ׁש צּ רי המחבּ ר וּ פוֹ סק בּ שׂ ר , אחרי

בּ חלּ ין מהגּ מרא וּ מק וֹ רוֹ  ׁש ע וֹ ת . קה )ׁש ׁש  .(דּ ף 

לסע וּ דתא  אכילנא  דּ לא  הוּ א  סעוּ דתא "בּ הא 
ׁש בּ ין הרמ בּ "ם ּפ י על וזה  אכילנא", אחריתא 
אבל  ׁש ע וֹ ת . ׁש ׁש  ה וּ א  לסעוּ דה סעוּ דה 

כּ הראׁש וֹ נים  ה דּ ין  מעּק ר  ּפ וֹ סק  ׁש ם  בּ הג "ה
כּ ל  אלּ א דּ וקא , ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  מצריכים  ׁש לּ א 
סעוּ דה  והתחיל ה ּמ זוֹ ן בּ ר כּ ת  ׁש בּ ר זמן 
וכּ וֹ תב  והדחה. ק נּ וּ ח אחר  מ ּת ר חד ׁש ה
להמ ּת ין אלּ וּ  בּ מדינוֹ ת  ה ּפ ׁש וּ ט ׁש הּמ נהג
ענין דּ מה הזּ ה , הּמ נהג  מוּ בן  ולא אחת . ׁש עה 
ועל  ּמ קוֹ רוֹ . וּ מה  אחת , לׁש עה אחריתי סעדּ ה
ה גּ ר"א , בּ באוּ ר  זצ"ל מ וּ ילנא הגּ אוֹ ן  בּ א  זה 

ה ולא ,נ ר צל  ה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהארית ,
ע"א) קצ "א ולכ (בראשית אחר , לצל  ְְְֵֵֶֶַַָצלמ

תוא . ב לח ולא הארית  מ חדְְְֲֲִִֶָָָֹ
תמלכ מ העברה  עה  ְְְִֶֶַָָָָָָָרע ,

ד) הדה,(דניאל חת  ע היה   ר מדְִֶַַָָָ
לא  י תמא ניו, צל  מ ֳִֵֶֶֶַָָָֹהעבר 
המה וכל  ,אד ל צל צלמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָנראה
מינ ל  צל ל נראה ְְִִֶֶֶֶָָָָָאה,
בכ ה עליו, באי הי וכ , נקבתְְְִֵַָָָָָָָָֻ
הדה חת תא אכלת   הי  ְְִֶַַָָָפעמי
 מ ה ה, הענ עליו  נגזר ְִִֶֶַַַָָָֹזלת 

א)תב  יתקס,(חבקוק לכי והא ְְְִִֶַַָָָ
ת א ל ב  ס התק   ְְִִַָָָֻמ

.ְַזמ

ערה  ימי מקצת תב, מה ראה  ְְֲִִֵַָָָָָֹא
טב מראיה הילדי (וגו')נראה ל  מ ְְְִִִֵֶַַָָָ

נראה .לה ג ת  את  ְְִִֵֶֶַַַָָֹהאכלי
זז  לא נר ל  טב ְִֵֶֶֶֶַָָֹמראיה
זה ? את גר מי זז.  מאחרי ,ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָמה
.מאכליה געלי נגעל א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹמ
, ה תב י ראל  ל חלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָארי

לי. הי קד ְְְִִֵֶַֹואני



לפורים ב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

,דמסאב מטרא כימתה הכי דכיְְְְְְֲִִִִִִַַָָָ
 יד ,אד רא יהיה והא בר, י א ְְִִִֶֶֶַַָָָָא

יב)בל טז יד (בראשית  נקבא  אימא  וא , ְְִִַַַָָֹ
ואית לבי לטנתא  אית  , ְְְִִִָָָֹל
דיט לטנתא אית  לטב, ְְְְִִַָָָָָָָלטנ תא

לטנתא(סליק) ואית א, על ְְִַָָָָָא
ה ,עלי זנה יט ד ,פיְְֲִִִֵַַָֻדניא
דא חנא מה ,עלי אתיי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָבעיר

י א מר כב)נבכדנאר, ד (דניאל  ְְְְִִֵֶַַַ
לי רי כת ועא טריד אינא  ְְְְְֲִִִִֵֵָָָמ ני 
עלהי,  יחלפ ניע בעה עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
 יתחלפ ,דילי כבי בעה  ְְְְְִִִִֵֵַָֹדאינ
ד  א  בגי ,קבילנ ריכמ ְְְְֲִִִִִַָעלהי
ע בדי ,עלי רכיבת קא  דנקבא  ְְְְֲִִֵַָָָָללא
פתיח מיל מיל  ד א תא, ְְְִִִִִִַַַָאיה
ע בדי וכל  ריוד  וקלי ,ְְְְִִִֵֵָָָדידי
 מברכי א בגי ,איה עבה  ְְְְְִִִִִָָָָאתא,
יהו"ה אה  ר ק יא, עא  ְִִֵַַַָָָָָיראל
אה. עני א  להע  מל ִִֶֶֶַָָָָֹאלהינ"ו

ע"אהזוה קכ"ה דף - משפטים פרשת - שמות  ספר - המתורגם ר

ùחלב óùר  ý אכל fiòא  ידי על  הŽסי₣נ ₣ת על ý רùְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהתג

מיאל  חנניה ניאל זכ מה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָאנא ,
אא נסיני, מאי זיב א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָועזריה,
ר י אמר .מיכליה אב אס לא גיְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

תיב א)יהדה, על (דניאל  נ אל ו ְְִִֵֶַַָָָ
.'וג לה ג פת  יתאל לא  אר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
מיכלא ,מתניתי סתימא ְְְְְִִִִֵַָָָָותאנא
גבינה הוה  חלבא  רא רע, ְְְְֲִִַָָָָָָָָההא
סליק ודא ,אחרני מיכל ר רא, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָע

ימא. כל ,ריפת ְְֵֵָָָלי
אדם צלם  הýסר  ýמנבýכדנאצר ה ' צלם  נ òאר ûנ Łאל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

יתי  רמ ד מהאי, אס ר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָודנאל

מתחק א ה מאה , מ ד  ְְְְִִִִֵַַַַָֻמתה כת
וא ל, יד  אד רא יהיה והא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹבר,
  לט י , ל יד ה קבה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמתחקת 
לט  לט י לטב , לט וי ְְְְְִִֵֵֵֶָלרע 
אר  ,פינא ל  לט וי זה , על ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַזה
את ה המת ל  עליו, ז נה  ְֵֶֶַָָָָָלטת 
אמר  נב כדנאצר צאנ מ ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָעליו 
ל ריכת ועא טריד אינא מ ני ְְְְְֲִִִִֵָָָָ
עלהי  יחלפ ניע בעה  עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
בע  עד יאכל  ורי ועב ירחק  אד מני ר)ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

עליו) עבר ני, כבי בעה ה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה מני לנקב ת,  מזכרי עליו   פְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיתח
עליו, רכבת היא הקבה לל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָא ר
מדר מדר א ר אה, הא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמעיו
וכל  ר וד לוק , די ה ְְְְִִִִַַַָָפתיחת 
זה מ ני  הא, תעבה  אה , ְְֲִִֵֵֶַָָָמעיו
ר ,ד ה  הע יראל  ְְְִִֵַָָָָָָמברכי
עני  א  ל הע  מל אלקינ ה' ֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאה

ִָאה .

מיאל  חנניה, דנאל, זכ ה ,נינְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אא  נסינת ?  תמא צל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָועזריה,
ר י  אמר  .במאכליה נטמא א  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמ

ת ב א)יהדה , על(דניאל  נאל   ו ְִֵֶַַָָָָ
.'וג לה ג פת ית אל  לא אר   ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
ת א מאכל הנה , סתר נינ ְְְֲִִֵֶַַַָָו
 ע גבינה היה, חלב ר  ְְִִָָָָָָָָָָהרע ,
עלה וזה , אחרי למאכלי רט ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָר ,

.י כל   לחנ על ְְַָָֻל

לגב   הרק מ ה, מר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ אל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

צ למא לי א ארייוותא, ְְְְְְְִִַָָָָָלגבא
ני ולא  ,מארי(ע"א קצ "א (בראשית ְְֵֵָָָ

 חל א  ועל אחרא , לצלמא למיְְְְֲֲֵַַַָָָצ
וההא . הלח ולא  ,ימ ְְְְִֵַַַָָָָארייוותא
,ימ אתעדי מלכתא  עתא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָרע,

ד) מדרי,(דניאל  הוה רא חיות ְֲִֵֵַָָָָוע
מההא , י מ אני צלמא  ְְְְִֵֵֵַַַָאעי 
בר צלמא ,למי צ אתחזי לא ְְְְִֵֵַָָָָימא,
,לי אתחזי אתי, עירא וכל .ְְְְִִֵֵֵָָָָָנ
 אתיי והו ,קבי ונ ,זיני ְְְְְֲִֵֵַַָָצלמא
לי אכלי הו זמני בכה ,ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻעלי
ענא האי את זר  ר רא, ְְְְִֵַַַָָָָחיות 

כ יב, גי ,א)עלי והא(חבקוק ְְְִִִֵָ
סיתק א , גי יתק ס,  לכיְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

זמנא. ההא ל ,יְִֵַָָ

אסýר₣ת מאכל₣ת א₣כלים fiòא  נòאר  ה' ְְְֲֲִִֶֶֶַַָֹצלם

תיב , מה חזי, א)א למקצת(דניאל  ְְְֲִִִַַָ
מ ל  ט ב מראיה נראה ערה ְְֲִִִֵֶַָָָָָימי
.ל ה ג  ת  את   כליהא  ְְִִֶֶֶַַַַָָהילדי
 מאריה צלמא  טב, מראיה ְְְְְִֵֵֶַָָָנראה 
.יאאע מאחרני , ה מ יאאע ְְְֲִִִִֵֵַַַָלא 
 עלאת לא   גי האי .  רי ְְְֲִִִַַַָָמא
 לקיהח ז אה . מיכליה ְְִֵֵֵֵַָָָגיעלי
קד ואנ י ,ה כיב ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיראל,

לי. היְִִ
בּ חיּ י וּ מקוֹ מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  חׁש יבוּ ת [גּ דל 

א ' חלק דּ עה בּ י וֹ רה  רוֹ אים : י וֹ ם, (סימן יוֹ ם  

א') סעיף  חלב פ "ט  לאכל  האּס וּ ר על  מד בּ ר  
להמ ּת ין ׁש צּ רי המחבּ ר וּ פוֹ סק בּ שׂ ר , אחרי

בּ חלּ ין מהגּ מרא וּ מק וֹ רוֹ  ׁש ע וֹ ת . קה )ׁש ׁש  .(דּ ף 

לסע וּ דתא  אכילנא  דּ לא  הוּ א  סעוּ דתא "בּ הא 
ׁש בּ ין הרמ בּ "ם ּפ י על וזה  אכילנא", אחריתא 
אבל  ׁש ע וֹ ת . ׁש ׁש  ה וּ א  לסעוּ דה סעוּ דה 

כּ הראׁש וֹ נים  ה דּ ין  מעּק ר  ּפ וֹ סק  ׁש ם  בּ הג "ה
כּ ל  אלּ א דּ וקא , ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  מצריכים  ׁש לּ א 
סעוּ דה  והתחיל ה ּמ זוֹ ן בּ ר כּ ת  ׁש בּ ר זמן 
וכּ וֹ תב  והדחה. ק נּ וּ ח אחר  מ ּת ר חד ׁש ה
להמ ּת ין אלּ וּ  בּ מדינוֹ ת  ה ּפ ׁש וּ ט ׁש הּמ נהג
ענין דּ מה הזּ ה , הּמ נהג  מוּ בן  ולא אחת . ׁש עה 
ועל  ּמ קוֹ רוֹ . וּ מה  אחת , לׁש עה אחריתי סעדּ ה
ה גּ ר"א , בּ באוּ ר  זצ"ל מ וּ ילנא הגּ אוֹ ן  בּ א  זה 

ה ולא ,נ ר צל  ה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהארית ,
ע"א) קצ "א ולכ (בראשית אחר , לצל  ְְְֵֵֶֶַַָצלמ

תוא . ב לח ולא הארית  מ חדְְְֲֲִִֶָָָֹ
תמלכ מ העברה  עה  ְְְִֶֶַָָָָָָָרע ,

ד) הדה,(דניאל חת  ע היה   ר מדְִֶַַָָָ
לא  י תמא ניו, צל  מ ֳִֵֶֶֶַָָָֹהעבר 
המה וכל  ,אד ל צל צלמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָנראה
מינ ל  צל ל נראה ְְִִֶֶֶֶָָָָָאה,
בכ ה עליו, באי הי וכ , נקבתְְְִֵַָָָָָָָָֻ
הדה חת תא אכלת   הי  ְְִֶַַָָָפעמי
 מ ה ה, הענ עליו  נגזר ְִִֶֶַַַָָָֹזלת 

א)תב  יתקס,(חבקוק לכי והא ְְְִִֶַַָָָ
ת א ל ב  ס התק   ְְִִַָָָֻמ

.ְַזמ

ערה  ימי מקצת תב, מה ראה  ְְֲִִֵַָָָָָֹא
טב מראיה הילדי (וגו')נראה ל  מ ְְְִִִֵֶַַָָָ

נראה .לה ג ת  את  ְְִִֵֶֶַַַָָֹהאכלי
זז  לא נר ל  טב ְִֵֶֶֶֶַָָֹמראיה
זה ? את גר מי זז.  מאחרי ,ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָמה
.מאכליה געלי נגעל א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹמ
, ה תב י ראל  ל חלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָארי

לי. הי קד ְְְִִֵֶַֹואני
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ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  מה זּ הר  ה וּ א  הדּ ברים ׁש ּמ ק וֹ ר
האי דּ אכיל מאן  "דּ כל כּ תוּ ב ׁש ם  מׁש ּפ טים,
בּ סע וּ דתא  א וֹ  חדא בּ ׁש עּת א  אוֹ  כּ חדא  ּמ יכלא
גּ דל  לתאר הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ ממׁש י וכוּ ", חדא
ליצלן, רחמנא  דּ ין מעוֹ רר ׁש ה וּ א  ואי הּפ גם ,

בּ אר ׁש ם  .ע יּ ן 
 ּבּ סמו ׁש ם ב ')ועוֹ ד להלכה (בּ סעיף בּ נוֹ גע 

לאכל  להמּת ין זמן ׁש עוּ ר  אין חלב ׁש אחרי
בּ זה  ׁש יּ ׁש  הרמ"א מביא  חלב , מאכלי

ה לחן  בּ דּ י  בּ ּס פר ועיּ ן  קטן מחמירים . (סעיף  

נפרד וֹ ת .ס "ה ) חמרוֹ ת ב' כּ אן ׁש יּ ׁש  ׁש ּמ ס בּ יר 
להמ ּת ין יׁש  חלב מאכל ׁש בּ כל הוּ א האחד 
ק ׁש ה  בּ גבינה וה ני בּ שׂ ר, ׁש יּ אכל לפני ׁש עה 
וההלכה  בּ שׂ ר . אכילת  אחרי  כּ מוֹ  להמּת ין
ּפ ׁש וּ טה , בּ סברה וּ תל וּ יה מפרסמת הניּ ה
בּ שׂ ר, כּ מ וֹ  טעם  ממ ׁש י ק ׁש ה  גּ בינה ׁש גּ ם
להבין, ק ׁש ה בּ אמת הרא ׁש וֹ נה  ההלכה אבל
להמּת ין,  צר אין  חלב  דּ אחר  מבאר  דּ בגּ מרא 

בּ שׂ ר אחרי  כּ מ וֹ  חמ וּ ר מחמירין " ה"יּ ׁש  וּ לפי
וּ פרׁש , ּפ עם ע וֹ ד  הגּ ר "א בּ א זה ועל מּמ ׁש .
הנּ "ל . הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי על בּ נ וּ י  זה דּ גם
א וֹ  חלב קדם אכל  איזה  בּ ין  מח לּ ק לא דּ ׁש ם 
חלב , מאכל איזה  בּ ין מח לּ ק  לא וגם  בּ שׂ ר,
 ּבּ ערו ועיּ ן  חדא , בּ ׁש עּת א ׁש אכלן כּ ל 
נ וֹ הגת  זאת חוּ מרא אם חוֹ לקים  ׁש יּ ׁש  הלחן
הזּ הר. בּ מ ׁש מע וּ ת  וחוֹ לקים  עוֹ ף, בּ בשׂ ר גּ ם

ה זּ הר בּ ין  סתירא  כּ אן  ׁש אין ה גּ ר "א וּ מ וֹ סיף 
בּ א  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר והגּ מרא, הּק דוֹ ׁש 
עצמּה  בּ גּ מרא  ראינוּ  וּ כבר חוּ מרא , לה וֹ סיף

אלּ וּ  בּ דברים  הּמ חמיר מרמעלת  ׁש ל (דּ אבּ א  

ׁש ם ) עיּ ן לעת מעת המ ּת ין זה ע וּ קבא ולכא וֹ רה . 
אין ׁש לּ עוֹ לם  בּ זה  ה גּ א וֹ ן ׁש יטת  עם  הוֹ ל
ׁש אין רק  הּק דוֹ ׁש , והזּ הר ה גּ מרא  בּ ין  סתירוֹ ת 
כּ ן על  בּ גּ מרא , א וֹ  בּ זּ הר  הּפ רוּ ׁש  י וֹ דעין

מחלּ קים  ׁש הם  וולאזין אוֹ מרים  ח יּ ים  (מר בּ י  

ח יּ ים ) עץ  ].בּ ספר 

ל.): דף ארביסר (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

ללflד ùא  ýהŁְִֵֵַָָאל

וכו' אדמת רי לראית לי  סמיְְְְִִִֵֵֵַָ
לגי האי מאי ,א חלב די תבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹלא 
תח  רגלי, על מע רי  ק ְְִִַַַַַָָהאי,
נחית האל האל ואמר, ס יא  ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָקלא 
עינה ואנהיר ,דמאר ברתא  ְְְְִִִֵַָָָָָהכא 
למיכל   ית לא מה, האי סבי י ְְְְִִִֵֵֵַַָָָדא

חלב . ֶָָָָר
וחמ ₣ר òû₣ר  ְְֲִִַַלאים 

אתעב, ולא  נחית קא האל הא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאדהכי 
ואי דא רזא  והא ק יא, צינא  ְִִַַַַָָָָָָָאמר
בחמר ר תחר דלא רזא ְְֲֲִַַָָֹאיה

ו)יחיו כב דברי)דאיה כרא  ד  , ְְְִַַָָ
 אתיי לא דאמצעיתא, עדא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָיראל

,' וכ אדמת רי לראית , ל  ְְְְְִִֵֵַָָוסמ
זה? אל ה מה .א חלב  די  תב ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלא
קל  תח רגליו , על מע רי   ְְְִִַַַַָָָק
 לכא רד ,האל  האל ואמר: ְְִִֵֵֵַָָָָָדל
קניה עיני את  והאר  נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָרת
ר  לאכל יבא א הה, בר  ל ֱֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה

ֶָָחלב.

אמר : התעב, ולא ירד  ,האל א  ינתיְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
הא  ואי זה  סד  והרי הדה, ְְֲֵֶַַַַָָמנרה
יחו, בחמר ר   תחר לא ל  ְְֲֲֶַַַַָֹֹֹה ד
האמצעי, הע ד יראל, ה א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָכר 
מתערב  יהו"ה , לבית תא  מביאי ְְְִִִֵֵָֹלא
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ברא, אתערב חלב יי', לבית  ְְְְְִִֵֵַָָָָָלי
איה ודא  חמר, ר לאתערבא  ְְְְְְֲִִִַָָָָוגרמי

.מיני לאו מי לאיְְְִִִִֵַַ
ר והא  ,האל  האל ,מע רי ְְִִִִֵֵַַָָָָאמר
מטרא וחמ ר ,דכי מטרא  ְְְְֲִִִִִַַָָאיה
אבל  ,בי טב לאי איה דא ,ְְֲֲִִִִִַַָָָדמסאב
ברא ,דכי מ טרא איה ְְְְִִִִַָָָָחלב
הא, הכי ו אי לי אמר ,דכי ְְְִִִֵַַַַָָָמ טרא
דא, קרא  א מדע רזא האי ְְְֲִִַָָָָָָאבל 

למינ ח ה נפ האר אצא (בראשית ְִֵֶֶֶַָָָָ
דכי,כד) מ טרא אינ ב על א ,ְְְְְִִִַַַַָ

 מא ,גיז ואינ ונ קבא, כר  אינ הְְְְְִִִַָָֻ
ר ההא ,מיני איה לאו מ ה  ְְִִִִֵַַַַָנטיל

א מר  עלי ,רוייהמ כגאתרכיב  (שמות ְְְְְְֲִִִִֵַַַ
א .יט) חלב  די תבל ְְֲִִֵֵַַֹלא 

מינ ₣ ùאינ ₣ ùכ₣ר  òל  ט ćה  òערב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָהחטא 

ע"ב) ל  אי(דו ק יא צינא אמר :ְִִַַַַָָָ
איה ודא דכהא , מ ה איה עְְְְִִִַָָָָ
ודמע מלאת ,איה ודא דמה , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָברירא 

תאחר כח )לא  כב  א(ש דא מר מה  , ְְְְִֵֶַַָָֹ
ר דערב דא  חבא רחמי, אחר מ ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיק
גיה פחה נה  זגא  כרא טה ְְְִִִִַָָָָָָנ
,גיז ת אחר  נטיל גרי א  ְִִֵֵַַָָָָז נה,

מה, לקבל מ ה  ע"ב)ואיה ל  ד) בגי ְְֳִִִִֵָָָ
יי' ית ביא אדמת רי ראית  ְְְִִִֵֵֵַָָָָא 
, א חלב די תבל לא  ,"ְְֲִִֵֵַַֹאלהי
,לאי דנפיק ערבביא איה ר ְְְְְִִִִִַַַָָההא
 בגי ,נג איהי ,מיני דלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָמאתא
לי עזר איהי גיז ת עזר, זכה ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָא 
,ברחימ דחיל פ דא ְְְְְִִִִִַָָא רייתא 
וא דאתי , בעלמא ,די עלמא  ל ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָעזר

חמר , ר לערב  רמי וג ר  ע ְְְֲִִֵַָָָָָחלב 
.מינ אינ מי ,לאי ְְְִִִִֵֶֶַוזה

והרי  ,האל האל : מע רי ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאמר 
מ ד  והחמר ההרה , מד הא ְֲֳִִַַַַַָָה ר
חלב  אבל ורע , טב  לאי זה ְְֲִִֶַַָָָָָָֻה מאה,
ההרה? מ ד בר  ההרה, מ ד ֳֳִִַַַַָָָָָָה א
נדע  ה ה ה ד אבל זה,  ו אי :ל ֲֶֶַַַַַָָָָאמר 
ח ה  נפ האר צא הה , ֵֶֶֶֶַַַָָָָס ק
ההרה, מד ה ב על א ,ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָלמינ
טל  מי  זגת , וה נקבה, זכר  ְְִֵֵֵֶָָָָֻ
רב   תא ,מינ אינ ְִִִֵֵֶֶָֻמ י
חלב  די תבל  לא נאמר עליו , ניה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ

.ִא

הבר  עת  ו אי הד ה: הנ רה  ְְְֵַַַַַַָָָָָָאמר 
וזה ה בר, רר וזה , ממק ְְְִֵֶֶַָָה א
אמר   מ תאחר , לא  ודמע  ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹמלאת
זה חטא ,רחמי אחר  מ יק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָא
פחה נה ז ג כ רה טה  אד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָערב
ת את  אחר טל רג זה זנה, ֵֵֵֶֶֶַַָָגיה 
   מ מ ה, נגד מ ה והא ,גְְִִִֶֶָָָז
יהו"ה ית ביא אדמת רי ְְִִִֵֵֵַָָראית 
,א חלב די  תבל ולא ,"ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלהי
,כלאי צא ערביא הא ב  תאְְְִִִֵֵֶֶַָ
 מ ,כנג היא  , מינ אינ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמאה
ל עזר היא גז ת עזר , זכה? ִֵֵֶֶֶֶַָָזה
ל עזר  באהבה, יראה  מצוה  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָתרה 
אחר  לא,  וא הא, לבע ה ה ל עְִֵֶַַַָָָָָֹ
מני  דלא כנג היא  מינ  אינְְְְְִִִֵֵֶֶַ



לפורים דזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  מה זּ הר  ה וּ א  הדּ ברים ׁש ּמ ק וֹ ר
האי דּ אכיל מאן  "דּ כל כּ תוּ ב ׁש ם  מׁש ּפ טים,
בּ סע וּ דתא  א וֹ  חדא בּ ׁש עּת א  אוֹ  כּ חדא  ּמ יכלא
גּ דל  לתאר הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ ממׁש י וכוּ ", חדא
ליצלן, רחמנא  דּ ין מעוֹ רר ׁש ה וּ א  ואי הּפ גם ,

בּ אר ׁש ם  .ע יּ ן 
 ּבּ סמו ׁש ם ב ')ועוֹ ד להלכה (בּ סעיף בּ נוֹ גע 

לאכל  להמּת ין זמן ׁש עוּ ר  אין חלב ׁש אחרי
בּ זה  ׁש יּ ׁש  הרמ"א מביא  חלב , מאכלי

ה לחן  בּ דּ י  בּ ּס פר ועיּ ן  קטן מחמירים . (סעיף  

נפרד וֹ ת .ס "ה ) חמרוֹ ת ב' כּ אן ׁש יּ ׁש  ׁש ּמ ס בּ יר 
להמ ּת ין יׁש  חלב מאכל ׁש בּ כל הוּ א האחד 
ק ׁש ה  בּ גבינה וה ני בּ שׂ ר, ׁש יּ אכל לפני ׁש עה 
וההלכה  בּ שׂ ר . אכילת  אחרי  כּ מוֹ  להמּת ין
ּפ ׁש וּ טה , בּ סברה וּ תל וּ יה מפרסמת הניּ ה
בּ שׂ ר, כּ מ וֹ  טעם  ממ ׁש י ק ׁש ה  גּ בינה ׁש גּ ם
להבין, ק ׁש ה בּ אמת הרא ׁש וֹ נה  ההלכה אבל
להמּת ין,  צר אין  חלב  דּ אחר  מבאר  דּ בגּ מרא 

בּ שׂ ר אחרי  כּ מ וֹ  חמ וּ ר מחמירין " ה"יּ ׁש  וּ לפי
וּ פרׁש , ּפ עם ע וֹ ד  הגּ ר "א בּ א זה ועל מּמ ׁש .
הנּ "ל . הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי על בּ נ וּ י  זה דּ גם
א וֹ  חלב קדם אכל  איזה  בּ ין  מח לּ ק לא דּ ׁש ם 
חלב , מאכל איזה  בּ ין מח לּ ק  לא וגם  בּ שׂ ר,
 ּבּ ערו ועיּ ן  חדא , בּ ׁש עּת א ׁש אכלן כּ ל 
נ וֹ הגת  זאת חוּ מרא אם חוֹ לקים  ׁש יּ ׁש  הלחן
הזּ הר. בּ מ ׁש מע וּ ת  וחוֹ לקים  עוֹ ף, בּ בשׂ ר גּ ם

ה זּ הר בּ ין  סתירא  כּ אן  ׁש אין ה גּ ר "א וּ מ וֹ סיף 
בּ א  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר והגּ מרא, הּק דוֹ ׁש 
עצמּה  בּ גּ מרא  ראינוּ  וּ כבר חוּ מרא , לה וֹ סיף

אלּ וּ  בּ דברים  הּמ חמיר מרמעלת  ׁש ל (דּ אבּ א  

ׁש ם ) עיּ ן לעת מעת המ ּת ין זה ע וּ קבא ולכא וֹ רה . 
אין ׁש לּ עוֹ לם  בּ זה  ה גּ א וֹ ן ׁש יטת  עם  הוֹ ל
ׁש אין רק  הּק דוֹ ׁש , והזּ הר ה גּ מרא  בּ ין  סתירוֹ ת 
כּ ן על  בּ גּ מרא , א וֹ  בּ זּ הר  הּפ רוּ ׁש  י וֹ דעין

מחלּ קים  ׁש הם  וולאזין אוֹ מרים  ח יּ ים  (מר בּ י  

ח יּ ים ) עץ  ].בּ ספר 

ל.): דף ארביסר (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

ללflד ùא  ýהŁְִֵֵַָָאל

וכו' אדמת רי לראית לי  סמיְְְְִִִֵֵֵַָ
לגי האי מאי ,א חלב די תבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹלא 
תח  רגלי, על מע רי  ק ְְִִַַַַַָָהאי,
נחית האל האל ואמר, ס יא  ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָקלא 
עינה ואנהיר ,דמאר ברתא  ְְְְִִִֵַָָָָָהכא 
למיכל   ית לא מה, האי סבי י ְְְְִִִֵֵֵַַָָָדא

חלב . ֶָָָָר
וחמ ₣ר òû₣ר  ְְֲִִַַלאים 

אתעב, ולא  נחית קא האל הא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאדהכי 
ואי דא רזא  והא ק יא, צינא  ְִִַַַַָָָָָָָאמר
בחמר ר תחר דלא רזא ְְֲֲִַַָָֹאיה

ו)יחיו כב דברי)דאיה כרא  ד  , ְְְִַַָָ
 אתיי לא דאמצעיתא, עדא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָיראל

,' וכ אדמת רי לראית , ל  ְְְְְִִֵֵַָָוסמ
זה? אל ה מה .א חלב  די  תב ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלא
קל  תח רגליו , על מע רי   ְְְִִַַַַָָָק
 לכא רד ,האל  האל ואמר: ְְִִֵֵֵַָָָָָדל
קניה עיני את  והאר  נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָרת
ר  לאכל יבא א הה, בר  ל ֱֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה

ֶָָחלב.

אמר : התעב, ולא ירד  ,האל א  ינתיְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
הא  ואי זה  סד  והרי הדה, ְְֲֵֶַַַַָָמנרה
יחו, בחמר ר   תחר לא ל  ְְֲֲֶַַַַָֹֹֹה ד
האמצעי, הע ד יראל, ה א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָכר 
מתערב  יהו"ה , לבית תא  מביאי ְְְִִִֵֵָֹלא

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ה

ברא, אתערב חלב יי', לבית  ְְְְְִִֵֵַָָָָָלי
איה ודא  חמר, ר לאתערבא  ְְְְְְֲִִִַָָָָוגרמי

.מיני לאו מי לאיְְְִִִִֵַַ
ר והא  ,האל  האל ,מע רי ְְִִִִֵֵַַָָָָאמר
מטרא וחמ ר ,דכי מטרא  ְְְְֲִִִִִַַָָאיה
אבל  ,בי טב לאי איה דא ,ְְֲֲִִִִִַַָָָדמסאב
ברא ,דכי מ טרא איה ְְְְִִִִַָָָָחלב
הא, הכי ו אי לי אמר ,דכי ְְְִִִֵַַַַָָָמ טרא
דא, קרא  א מדע רזא האי ְְְֲִִַָָָָָָאבל 

למינ ח ה נפ האר אצא (בראשית ְִֵֶֶֶַָָָָ
דכי,כד) מ טרא אינ ב על א ,ְְְְְִִִַַַַָ

 מא ,גיז ואינ ונ קבא, כר  אינ הְְְְְִִִַָָֻ
ר ההא ,מיני איה לאו מ ה  ְְִִִִֵַַַַָנטיל

א מר  עלי ,רוייהמ כגאתרכיב  (שמות ְְְְְְֲִִִִֵַַַ
א .יט) חלב  די תבל ְְֲִִֵֵַַֹלא 

מינ ₣ ùאינ ₣ ùכ₣ר  òל  ט ćה  òערב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָהחטא 

ע"ב) ל  אי(דו ק יא צינא אמר :ְִִַַַַָָָ
איה ודא דכהא , מ ה איה עְְְְִִִַָָָָ
ודמע מלאת ,איה ודא דמה , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָברירא 

תאחר כח )לא  כב  א(ש דא מר מה  , ְְְְִֵֶַַָָֹ
ר דערב דא  חבא רחמי, אחר מ ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיק
גיה פחה נה  זגא  כרא טה ְְְִִִִַָָָָָָנ
,גיז ת אחר  נטיל גרי א  ְִִֵֵַַָָָָז נה,

מה, לקבל מ ה  ע"ב)ואיה ל  ד) בגי ְְֳִִִִֵָָָ
יי' ית ביא אדמת רי ראית  ְְְִִִֵֵֵַָָָָא 
, א חלב די תבל לא  ,"ְְֲִִֵֵַַֹאלהי
,לאי דנפיק ערבביא איה ר ְְְְְִִִִִַַַָָההא
 בגי ,נג איהי ,מיני דלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָמאתא
לי עזר איהי גיז ת עזר, זכה ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָא 
,ברחימ דחיל פ דא ְְְְְִִִִִַָָא רייתא 
וא דאתי , בעלמא ,די עלמא  ל ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָעזר

חמר , ר לערב  רמי וג ר  ע ְְְֲִִֵַָָָָָחלב 
.מינ אינ מי ,לאי ְְְִִִִֵֶֶַוזה

והרי  ,האל האל : מע רי ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאמר 
מ ד  והחמר ההרה , מד הא ְֲֳִִַַַַַָָה ר
חלב  אבל ורע , טב  לאי זה ְְֲִִֶַַָָָָָָֻה מאה,
ההרה? מ ד בר  ההרה, מ ד ֳֳִִַַַַָָָָָָה א
נדע  ה ה ה ד אבל זה,  ו אי :ל ֲֶֶַַַַַָָָָאמר 
ח ה  נפ האר צא הה , ֵֶֶֶֶַַַָָָָס ק
ההרה, מד ה ב על א ,ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָלמינ
טל  מי  זגת , וה נקבה, זכר  ְְִֵֵֵֶָָָָֻ
רב   תא ,מינ אינ ְִִִֵֵֶֶָֻמ י
חלב  די תבל  לא נאמר עליו , ניה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ

.ִא

הבר  עת  ו אי הד ה: הנ רה  ְְְֵַַַַַַָָָָָָאמר 
וזה ה בר, רר וזה , ממק ְְְִֵֶֶַָָה א
אמר   מ תאחר , לא  ודמע  ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹמלאת
זה חטא ,רחמי אחר  מ יק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָא
פחה נה ז ג כ רה טה  אד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָערב
ת את  אחר טל רג זה זנה, ֵֵֵֶֶֶַַָָגיה 
   מ מ ה, נגד מ ה והא ,גְְִִִֶֶָָָז
יהו"ה ית ביא אדמת רי ְְִִִֵֵֵַָָראית 
,א חלב די  תבל ולא ,"ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלהי
,כלאי צא ערביא הא ב  תאְְְִִִֵֵֶֶַָ
 מ ,כנג היא  , מינ אינ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמאה
ל עזר היא גז ת עזר , זכה? ִֵֵֶֶֶֶַָָזה
ל עזר  באהבה, יראה  מצוה  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָתרה 
אחר  לא,  וא הא, לבע ה ה ל עְִֵֶַַַָָָָָֹ
מני  דלא כנג היא  מינ  אינְְְְְִִִֵֵֶֶַ
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ּת אר יפת וה נּ ערה  ואם אב ל ּה  אין כּ י דּ ד וֹ  בּ ת אס ּת ר היא  הד ּס ה 
מר דּ כי לקח ּה  וא ּמ ּה  אביה  וּ במוֹ ת מראה  לבת:[ז]וט וֹ בת ל וֹ  

ׁש וּ ׁש ן(ח) אל  ר בּ וֹ ת נערוֹ ת וּ בה ּק בץ  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  בּ ה מע ויהי
ׁש מר הגי יד  אל   ה ּמ ל בּ ית אל אס ּת ר  וּת לּ קח  הגי יד  אל  ה בּ ירה 

את (ט)ה נּ ׁש ים: ויבהל  לפניו חסד וּת א  בעיניו  ה נּ ערה  וּת יטב  

איהי ,מיני  איה דלאו אחרא ְֳִִִִֵַַָָלאו,
וכל  ,עלמי רי מ  לי לא בדא  , נגְְְְְְִִֵֵֶָָָָ
טה נטיר לא גי לי גרי ְְְִִִִֵָָָָא 

.גיז לבת ְְֵַַָָקדמאה
ה ל מת čן הýא  ýòבה ידי  ְְְְֵֵַַַָֹועל 

עלי תיבא, חזר א א ל  ְְְֲִִִֵַָָָָוע
י)א מר ו לי(ישעיהו ויהיב ,ל ורפא  וב  ְְְִִֵַָָָָָ

 אמר ,גי ז ח )ת  ג רפאת(משלי ְְְִִֵַַָ
דארייתא, דקנא  ואיהי , רל ְְְְְְִִִִֶַָָָהי
הא הדא  ,יח ואיהי אסוותא  ְְְֲִִִִִַַָָָדאיהי

יח )דכתיב  ש)חזיקיל היא יח ע ְֲִִִִִִֵַַַ
הא הדא  דקנהא , איהי תיוא ,ְְְְֲִִִִֵָָָָ

ט)דכתיב ט  אה(קהלת  ע יח ראה ְְִִִִִֵַָ
הדא טב, איהי ארייתא  ,אהב ְְֲֲִִֶַַָָָָא ר

דכתיב כב)הא ד נתי(משלי טב לקח י ְִִִִֶַַָ
הא הדא דקנהא , איהי תי וא ,ְְְְֲִִִִֵֶָָָָלכ

ב)דכתיב יח ב,(שט מצא אה מצא ְִִִָָָָָ
וער האי, אמר ימ ער ס   ְְְִִִֶֶֶֶַַס

חברא. אקמה  והא  ְְְְַַַָָָהאי,
ע"ב ):ז. קי"ב דף - משפטים (פרשת שמות זוהר

הס  מČד  הקדòýה צד  לקח וה ùגדים   רŁ מה" ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

 י מ סבא, לאהרא אית  חזי, ְְְְֲִִִֵַָָָָָא 
עד  יראל, עבדי הו הכי ,ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָקדמאי
קא  יר אי  ידר פ אְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ההא יראל, ל אתקיפ ס י ,ְְְִִִֵַַַַָָָאמר

א   מ ל גר זה  וכל  ְִֶֶַָָָָֹהע למ ת ,
.גז לבת ראנה טה  ְִִַַָָָמר

נאמר  עליו תבה , חזר  א זה, ל ְְֱִִִֶֶַַָָָָָוע
י) ו זג,(ישעיהו ת  ל תונ ,ל ורפא ְְְֵַָָָו ב 

 ח )אמר ג לר ,(משלי הי רפאת ְְְֱִִֶֶֶַָָ
רפ אה היא  הרה, ל  דמת ְְְִִֶֶַָָוהיא

ת ב  זה . יח יח )והיא ש)יח ע ְִִִֵֶֶַַָ
.תבדמ היא וא ,  חזיקיל ְְְֲִִִִִִַַָָהיא

ת ב ט)זה  ט אה(קהלת  ע  יח ראה  ְִִִֵֶֶַָָ
זה טב . היא הרה  . אהב ְֲִֶֶַַָָָאר

כב)תב  ד נתי (משלי טב לקח י ִִֶֶַַָָ
תב  זה .תבדמ היא  וא , ְְְִִִֶֶֶָָָלכ

ב) יח  ש)ס ס טב . מצא אה ִָָָָָמצא 
זה, וע רה זה נאמר דברי ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

. החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַַָוהרי

לדברי ,זק לחזר ,  ראה ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹא
עד  י ראל יע  הי  , ניְִִִִֵֶַָָָרא
רה הח נת . ברגת   פהְְְְִֵֶַַַַַָָ
י ראל  את התקיפ הרה ,אמרנְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

לתת  הראי וֹ ת ה נּ ער וֹ ת ׁש בע  ואת לּה  לתת מנוֹ תה  ואת ּת מר וּ קיה 
ה נּ ׁש ים: בּ ית לט וֹ ב נער וֹ תיה  ואת ויׁש נּ ה   ה ּמ ל מבּ ית א (י)ל ּה  

א ׁש ר עליה  צוּ ה  מר דּ כי  כּ י מוֹ לד ּת ּה  ואת ע ּמ ּה  את אס ּת ר ה גּ ידה 
תגּ יד : בּ ית (יא)א  חצר  לפני  ּמתה ל מר דּ כי ויוֹ ם י וֹ ם  וּ בכל  

בּ ּה : יּ עשׂ ה  וּ מה  אס ּת ר  ׁש ל וֹ ם את לדעת ּת ר(יב)ה נּ ׁש ים וּ בה גּ יע  
כּ דת  ל ּה  הי וֹ ת מּק ץ אחׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  ונערה  נערה 
חד ׁש ים  ׁש ה  מר וּ קיהן ימי ימלא וּ  כּ ן כּ י חד ׁש  ע שׂ ר  ׁש נים ה נּ ׁש ים 

ר ע  לההא  אחמי הוה מרכי .ְְְְֲֵֵַַַָָָָָיר
הוה א  ועל ,ילי  יר ההא המְְֲִֵֵַַָָָָָ
לי אר יז  ואיה ,לי אתחזי מ ה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָרגיז,

תיב, מה חבריא,  חמ .הדי בראשית) ְְֲִֵַַַַָָ
נ כז) ע ו גדי את  רבקה ְְְִִִֵֵֶַַָָָוח

,ילי ילב יא .'וג החמדת ְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֻהדל
 אר מל לי ואיק ,ילי ְְִִִִֵֵַַָָָזל

מ כר תא. ,יליְִִִֵָ

מהר מת fiùים חכמים  הלמידי òל ה ùגדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלכן

 רתיכי חא קא עילה , בגיְְְְִִִִַַָָָ
למאני לה חפיא   איה ,נלר ,יליְְְְְִִִֵֵַָָָָ

דיר. נר(קי"א) למאני .לה לירכי ְְְְְִִִִַַָָָָ
,הו אחרא סטר ימ רי יוא .להְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
לה לית  .ימ ל גזל גי א ְְְְְִִֵֵָָָוכל
מאני הני , בגי .נלר א א  ְְִִִֵֶַַָָָָָָעילה
,איה לה מחפיא ל קא נרְְְְִִֵַָָָָָ
ואי. הא ייהמ להי, רכי ְְְְְִִִֵַַַַָָוהני
מ ה עילה, נטלי ה מ , הו לה מְְְִִִִִֵַַָָ
ללא אי ,נ לר  עא .ייהמ הוְְְְֲִִַַַָָָָָָ
עילה לית א  ועל , אהלי יב  ְְִִֵֵַַָָָֹההא
ינא, לא מה, לית א  ועל עילה, ְְְִִִֵַָָָָָָלא

.לאתרי ב מ ה ְְְִֵַָָָוכל

תלא מראה היה  מר כי .ר ה  תאְְְְְֵֶַַַָָָָָ
היה ולכ , יר תא את הרע  ְֵֵֶֶָָָָָָָָָָהמ
תא הריז וה א ,ל ראה  בר ְְְִִִֵֶָָָרגז,

 ת ב מה  החברי רא . כז)ע (בראשית ְֲִִֵַַָ
הדל נ ע ו גדי את רבקה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹו ח
זל  לה  ב .'וג ְְֲֶַַַַָָֻהחמדת
רכתיו מ ל תא והציא תְְִִִָָא

ְֵַָמה כרה .

 ה רבת  צא העה ,  מְְִִֶֶֶַָָָָָ
גדי  ע  ה  הח הא  ְֲִִִִֵֶֶַַָָלחכמי
גדיול  ה לירכי מיד תינְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָר
ה ד  ל  הי  ברי ה ני וא . הְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
,תא מ זל  מ זה  וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָהאחר,
  מ . לחכמי אא ע ה לה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָואי
י מת ה החכמי ל ל ה גדי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָה
לה ה לת  יר וה ,ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהח
מה , הי  ה מ ואי, מה ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
צי ור . מה הי מה אנה, טליְְֲִִִֵֶֶַָָנ
ב   תא ל  לל ה , ְֲִֵֵֶֶֶַָָלחכמי
 אי  ולכ ע ה , לי עה אי ולכ ,ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹאהלי

.מלמק ב בר  וכל , די לי ְְְִִִָָָָָָבר
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ּת אר יפת וה נּ ערה  ואם אב ל ּה  אין כּ י דּ ד וֹ  בּ ת אס ּת ר היא  הד ּס ה 
מר דּ כי לקח ּה  וא ּמ ּה  אביה  וּ במוֹ ת מראה  לבת:[ז]וט וֹ בת ל וֹ  

ׁש וּ ׁש ן(ח) אל  ר בּ וֹ ת נערוֹ ת וּ בה ּק בץ  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  בּ ה מע ויהי
ׁש מר הגי יד  אל   ה ּמ ל בּ ית אל אס ּת ר  וּת לּ קח  הגי יד  אל  ה בּ ירה 

את (ט)ה נּ ׁש ים: ויבהל  לפניו חסד וּת א  בעיניו  ה נּ ערה  וּת יטב  

איהי ,מיני  איה דלאו אחרא ְֳִִִִֵַַָָלאו,
וכל  ,עלמי רי מ  לי לא בדא  , נגְְְְְְִִֵֵֶָָָָ
טה נטיר לא גי לי גרי ְְְִִִִֵָָָָא 

.גיז לבת ְְֵַַָָקדמאה
ה ל מת čן הýא  ýòבה ידי  ְְְְֵֵַַַָֹועל 

עלי תיבא, חזר א א ל  ְְְֲִִִֵַָָָָוע
י)א מר ו לי(ישעיהו ויהיב ,ל ורפא  וב  ְְְִִֵַָָָָָ

 אמר ,גי ז ח )ת  ג רפאת(משלי ְְְִִֵַַָ
דארייתא, דקנא  ואיהי , רל ְְְְְְִִִִֶַָָָהי
הא הדא  ,יח ואיהי אסוותא  ְְְֲִִִִִַַָָָדאיהי

יח )דכתיב  ש)חזיקיל היא יח ע ְֲִִִִִִֵַַַ
הא הדא  דקנהא , איהי תיוא ,ְְְְֲִִִִֵָָָָ

ט)דכתיב ט  אה(קהלת  ע יח ראה ְְִִִִִֵַָ
הדא טב, איהי ארייתא  ,אהב ְְֲֲִִֶַַָָָָא ר

דכתיב כב)הא ד נתי(משלי טב לקח י ְִִִִֶַַָ
הא הדא דקנהא , איהי תי וא ,ְְְְֲִִִִֵֶָָָָלכ

ב)דכתיב יח ב,(שט מצא אה מצא ְִִִָָָָָ
וער האי, אמר ימ ער ס   ְְְִִִֶֶֶֶַַס

חברא. אקמה  והא  ְְְְַַַָָָהאי,
ע"ב ):ז. קי"ב דף - משפטים (פרשת שמות זוהר

הס  מČד  הקדòýה צד  לקח וה ùגדים   רŁ מה" ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

 י מ סבא, לאהרא אית  חזי, ְְְְֲִִִֵַָָָָָא 
עד  יראל, עבדי הו הכי ,ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָקדמאי
קא  יר אי  ידר פ אְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ההא יראל, ל אתקיפ ס י ,ְְְִִִֵַַַַָָָאמר

א   מ ל גר זה  וכל  ְִֶֶַָָָָֹהע למ ת ,
.גז לבת ראנה טה  ְִִַַָָָמר

נאמר  עליו תבה , חזר  א זה, ל ְְֱִִִֶֶַַָָָָָוע
י) ו זג,(ישעיהו ת  ל תונ ,ל ורפא ְְְֵַָָָו ב 

 ח )אמר ג לר ,(משלי הי רפאת ְְְֱִִֶֶֶַָָ
רפ אה היא  הרה, ל  דמת ְְְִִֶֶַָָוהיא

ת ב  זה . יח יח )והיא ש)יח ע ְִִִֵֶֶַַָ
.תבדמ היא וא ,  חזיקיל ְְְֲִִִִִִַַָָהיא

ת ב ט)זה  ט אה(קהלת  ע  יח ראה  ְִִִֵֶֶַָָ
זה טב . היא הרה  . אהב ְֲִֶֶַַָָָאר

כב)תב  ד נתי (משלי טב לקח י ִִֶֶַַָָ
תב  זה .תבדמ היא  וא , ְְְִִִֶֶֶָָָלכ

ב) יח  ש)ס ס טב . מצא אה ִָָָָָמצא 
זה, וע רה זה נאמר דברי ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

. החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַַָוהרי

לדברי ,זק לחזר ,  ראה ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹא
עד  י ראל יע  הי  , ניְִִִִֵֶַָָָרא
רה הח נת . ברגת   פהְְְְִֵֶַַַַַָָ
י ראל  את התקיפ הרה ,אמרנְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

לתת  הראי וֹ ת ה נּ ער וֹ ת ׁש בע  ואת לּה  לתת מנוֹ תה  ואת ּת מר וּ קיה 
ה נּ ׁש ים: בּ ית לט וֹ ב נער וֹ תיה  ואת ויׁש נּ ה   ה ּמ ל מבּ ית א (י)ל ּה  

א ׁש ר עליה  צוּ ה  מר דּ כי  כּ י מוֹ לד ּת ּה  ואת ע ּמ ּה  את אס ּת ר ה גּ ידה 
תגּ יד : בּ ית (יא)א  חצר  לפני  ּמתה ל מר דּ כי ויוֹ ם י וֹ ם  וּ בכל  

בּ ּה : יּ עשׂ ה  וּ מה  אס ּת ר  ׁש ל וֹ ם את לדעת ּת ר(יב)ה נּ ׁש ים וּ בה גּ יע  
כּ דת  ל ּה  הי וֹ ת מּק ץ אחׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  ונערה  נערה 
חד ׁש ים  ׁש ה  מר וּ קיהן ימי ימלא וּ  כּ ן כּ י חד ׁש  ע שׂ ר  ׁש נים ה נּ ׁש ים 

ר ע  לההא  אחמי הוה מרכי .ְְְְֲֵֵַַַָָָָָיר
הוה א  ועל ,ילי  יר ההא המְְֲִֵֵַַָָָָָ
לי אר יז  ואיה ,לי אתחזי מ ה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָרגיז,

תיב, מה חבריא,  חמ .הדי בראשית) ְְֲִֵַַַַָָ
נ כז) ע ו גדי את  רבקה ְְְִִִֵֵֶַַָָָוח

,ילי ילב יא .'וג החמדת ְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֻהדל
 אר מל לי ואיק ,ילי ְְִִִִֵֵַַָָָזל

מ כר תא. ,יליְִִִֵָ

מהר מת fiùים חכמים  הלמידי òל ה ùגדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלכן

 רתיכי חא קא עילה , בגיְְְְִִִִַַָָָ
למאני לה חפיא   איה ,נלר ,יליְְְְְִִִֵֵַָָָָ

דיר. נר(קי"א) למאני .לה לירכי ְְְְְִִִִַַָָָָ
,הו אחרא סטר ימ רי יוא .להְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
לה לית  .ימ ל גזל גי א ְְְְְִִֵֵָָָוכל
מאני הני , בגי .נלר א א  ְְִִִֵֶַַָָָָָָעילה
,איה לה מחפיא ל קא נרְְְְִִֵַָָָָָ
ואי. הא ייהמ להי, רכי ְְְְְִִִֵַַַַָָוהני
מ ה עילה, נטלי ה מ , הו לה מְְְִִִִִֵַַָָ
ללא אי ,נ לר  עא .ייהמ הוְְְְֲִִַַַָָָָָָ
עילה לית א  ועל , אהלי יב  ְְִִֵֵַַָָָֹההא
ינא, לא מה, לית א  ועל עילה, ְְְִִִֵַָָָָָָלא

.לאתרי ב מ ה ְְְִֵַָָָוכל

תלא מראה היה  מר כי .ר ה  תאְְְְְֵֶַַַָָָָָ
היה ולכ , יר תא את הרע  ְֵֵֶֶָָָָָָָָָָהמ
תא הריז וה א ,ל ראה  בר ְְְִִִֵֶָָָרגז,

 ת ב מה  החברי רא . כז)ע (בראשית ְֲִִֵַַָ
הדל נ ע ו גדי את רבקה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹו ח
זל  לה  ב .'וג ְְֲֶַַַַָָֻהחמדת
רכתיו מ ל תא והציא תְְִִִָָא

ְֵַָמה כרה .

 ה רבת  צא העה ,  מְְִִֶֶֶַָָָָָ
גדי  ע  ה  הח הא  ְֲִִִִֵֶֶַַָָלחכמי
גדיול  ה לירכי מיד תינְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָר
ה ד  ל  הי  ברי ה ני וא . הְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
,תא מ זל  מ זה  וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָהאחר,
  מ . לחכמי אא ע ה לה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָואי
י מת ה החכמי ל ל ה גדי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָה
לה ה לת  יר וה ,ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהח
מה , הי  ה מ ואי, מה ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
צי ור . מה הי מה אנה, טליְְֲִִִֵֶֶַָָנ
ב   תא ל  לל ה , ְֲִֵֵֶֶֶַָָלחכמי
 אי  ולכ ע ה , לי עה אי ולכ ,ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹאהלי

.מלמק ב בר  וכל , די לי ְְְִִִָָָָָָבר



לפורים ח זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ה נּ ׁש ים : וּ בתמר וּ קי  בּ בּ שׂ מים  חד ׁש ים  וׁש ה  ה ּמ ר  וּ בזה(יג )בּ ׁש מן 
 ה ּמ ל אל  בּ אה  עּמ ּה [ח]ה נּ ערה  לב וֹ א  לּה  ינּ תן  ּת אמר  א ׁש ר כּ ל את 

ע"ב ):ח. רנ"ח  דף - פקודי  (פרשת שמות זוהר

ליחýד רא ýיה  ותהיה  ôעלה  די ריČה ל ל flלכýת  הćòיע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָז"א 

 י וכ ואתקי סטרי, אסל ,בו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָ
לאקאה למזרע רחתיה, ְְְְִֶַַָָָָל
מה צרכ י, ל ל למעד ְְְְְֶַָָָָָָלא לדא,
האי מה. ויביאה, לבתר .אצטריְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

כ יב, ע"א)ציק . ב)(רס"א בזה(אסתר ְִִִֶַָ
י אמ האי ,לה אל אה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָהערה

.לימ לאתערא לסקא  ְְְְְְְִִִַַָָָֹלכא,
ע"א ): רס"א דף - פקודי (פרשת שמות זוהר

למ ÿה מלמעלה  ההיכל ₣ת ְְְְִֵַַַַַָָָָהתחלת

איה א, עאה ביעאה (רכ"ה היכלא  ְְִִִֵָָָָָָָ
רכתאע"א) איה א חי, ְְְִִֵַָָָָמקרא

ה איה ודא  קדמאה,קמייתא . יכלא ְְְִֵַַַָָָָָָ
לנטלא לת א, מעיא כא ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹיר תא 
דא, א לאתחרא  מא , ְְְְְִִִַַָָָָָָביעאה
לת א, מהאי הא  ביעאה . ְְְְִִִִֵַַָָָָָָביעאה

עאה. להיכלא  עייל, מא ְְִֵֵֵַָָָָָָעייל
üù ýכללŽò מ fiמ ÿה  והיכל₣ת  מלמעלה ההćòע₣ת ùכל  ý רù נקראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהflלכ ýת

רזא , הא ע"א)ודא מ"ה  ר,(בראשית ְָָָָ
 חיוו לילא אי,  ה כ ְְְְִִֵֵַָָָָֻרביא 
רביא היכלי הוכ ,יפ וא רפיְְְְִִִִֵַָָָֻ
גוי ריא  ,ידה קד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרזא
 י א כל ,"ר אקרי כדי ,גניזְְְְִִִִֵֵֵָָ

ה.  לימא ורזי ,ברכא ייְְְְְִִִִִָָָָרב
כ fiýם את  üýגù וכ₣ללת הא ₣תŁ₣ת כ"ב  את ₣ללת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהflלכýת

ללא ,אתוו סתימ ערא  ְְְְִִִַַָָָָָא "ה,
א"תה' הא  ודא .אתוו כ"ב הכְְְְַָָֻ

את  וכ והתקי  צ הס ל   בו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַעד
להליד, לה ק ת לזרע ר חתיה  ְְְְִִֶַַָָֹל 
ואחר  .רי  מ צרכיה ל  ל ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָולעת 
תב  הה , יק ה ? ויביאה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב) הל.(אסתר אל  אה הערה ֲֶֶֶֶַַַָָָָבזה 
להתע ר לעלת הל  את יהמ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹה

ְִֵלמ ת.

מקר  ה א הה , העלי ה ביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָההיכל
וזה הראנה, הרכה ז הי ,י ְְִִִֶַַַָָָָהח
מעלה הל  רא ית ,הרא ְִִִֵֵַַַָָָֹההיכל
זה לח ר ממ ה ה ביעי ולל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמ ה ,
מה מה הרי ביעי . ביעי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה,

.העלי להיכל כנס מי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָנכנס

,ניחה ל  ל רי  ר סד  ְְְִִִֶַַָָוזה
וכל  ,יפוא  רפי ח ת ְְְְִִַַָָָל ל
יד ה קד ס ד ל רי ֳִִֵֶֶַַָָֹההיכלת 
" ר נקרא ואז גניזה, כבת ְְְְִִִֶָָָָָרה
והדת וה רכת לה  ייהר ְְְְִִַַַָָָָכל

. ב למְְִֶ

ה לל  האתת , סתר ל  הער  ְִִֵֶֶַַָָָָא"ה
א"תה' וזה האת ת. כ"ב ל  ְִֶֶָָל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ט 

  ל וכני ה', האי מעיא , ל ְְְִִֵֵַָָָכליל
איהי וכד א "ת ה'. איה ודא  ,יגְְְִִִֵַַָ

ההא   לימ(ע"ב ה,(רל "ו אחיד נהר ְְְִִִַָָָָ
רזא איה ודא לעיא , לאתעטרא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָס קא 

ב)כתיב, ע"ב)(אסתר הערה(רכ"ה  בזה  ְֲִִֶַַָָ
אר ל את  כדי ,ל ה אל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָאה
ר רזא  איה ודא .ל תי ְִִֶַָָָָָָֹאמר
רזא, האי לאתכוונא  בעי ְְְְִֵַַַָָָָָא ה,
:אלהינ יי' רזא. האי רעתא ְְְְְֱֵַַָָָָָֹלק רא
עאה מלא ויחדא קרא איה ְְְִִִִַָָָָָָא 
ל ה אל אה הערה ד  האי, ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָלעיא,

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

ע"ב ): נז  דף  - ועשרין  וחד  עשרין , (תקונא  הזוהר  תקוני  - זוהר

הýćרים י ₣ם  òם  על  ýćִִִֵַַרים 

,ריה  י   על  אתקריאת ריְְִִִִִֵַַַ
לי ליי ,י לאתענגא  עתידיְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
אסר כינ א  איהי מה לענג , ְְְְִִִִֵֶַָָֹמעי 
אמר זמנא ההא  הנדל, נעילת  יְְְְְִִִֵַַַַַָָ

(ב ז  ת(שיר עלי  פעמי פ מה ְְִִַַַַָָָָ
 מנימז טבי וכה וחדוה ועגא  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָנדיב,
בעגלא. דפרקנא בזמנא יהא  ודא ,ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָלג

ùאחר ýבניה  היא  א ₣ת ₣ החליפה  fiòא  עליה  ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמעידים

אא בגלתא , ל כינא עי ר מאְְְִִִֶַָָָָָָ
לא אר לה אל אבא  בכ דמה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרזא

טז)כ ת  ד על,(אסתר לא עאלת גי , ְְְְִַַַָָָָ
י לג)אמר ת(דברי  א מימינ ְְִִִֵֵַָ

גר ודא א רייתא,   ילב , ְְְִַַַָָָָָלמ
הא הדא ו ני, רא דבית ְְֲִִִִֵַָָא דא

טז)דכתיב ד אבדי,(אסתר אבדי וכאר ְְְְֲִִִִֶַַָָָ
לא עאלת  ב על א א ל  ְְְִַַַַָָָָוע
א ל ע תרה, דברי דאיה עלְְִִִִִֵַָָָָ
לילה  ימי לת   אינ ,אבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹעאלת 

וכנס ה את, ה' מלמעלה תא ְְְְִֵֵֶַַָָֹלל 
כ היא  א"ת ה'. וזהי ,כ לת תְְְִִֶָא
היא  , אחז  נהר תא ְְִִֵֵֶָָָלמת 
ה תב  סד וזה למעלה , להתע ר ְְְְְִֵֶַַַָָָעלה

ב) ואז (אסתר , ל ה אל אה הערה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָבזה
ס ד  וזה . ל תי אמר  אר ל את ְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ה ה ד להת  וצרי אה , רְְְִִֵֶַַַַָָָ
אלהינ יי הה. ד הרצ את ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹולק ר
 העלי  ל ה ל ויחד  קר זה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָ
, ל ה אל אה הערה זה, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה .

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

,ריה י  על נקראת   ריְִִִִֵֵַַ
תא ל ת  , להתע ג  עתידיְְְֲִִִֵֶַַ
 אס ר כינה היא מה לענג, ְְִִִֵֶֶַָָֹמע י
מה  נאמר  זמ ת א הנ ל, ְְְְֱִֶַַַַַַָָנעילת
וענג  נדיב , ת  עלי פעמי פְְְִִִֶַַַָָָָֹ
וזה אליה, מזנת  טבת  וכ ה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻו מחה,

מהרה . ה אה  זמ ְְְְִִִֵֶַַָָֻיהיה

סד  אא ל ת? ל כינה עי  גר ְִִִֶַַַָָָָמי
לא  א ר לה אל אבא בכ ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹה בר,
אמר  , בעל לי כנסת מ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָכ ת ,
רה, ב ל , למ ת  א  מימינ ְִִִֵֶָָָָ
זה ו ני,  רא ית  ל אבד  גר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה 
ל   וע אבדי. אבדי וכאר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָת ב
הא  ,בעל לי  כנסה  ב על א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָזה,
האב ת, ע נכנסה  זה ל ע ת רה, ְְְִִִִֵֶָָָָָדברי
התע תה וי לילה ימי לת  הְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע נכנסה  העלמה עדי  וה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָבה



לפורים ח זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ה נּ ׁש ים : וּ בתמר וּ קי  בּ בּ שׂ מים  חד ׁש ים  וׁש ה  ה ּמ ר  וּ בזה(יג )בּ ׁש מן 
 ה ּמ ל אל  בּ אה  עּמ ּה [ח]ה נּ ערה  לב וֹ א  לּה  ינּ תן  ּת אמר  א ׁש ר כּ ל את 

ע"ב ):ח. רנ"ח  דף - פקודי  (פרשת שמות זוהר

ליחýד רא ýיה  ותהיה  ôעלה  די ריČה ל ל flלכýת  הćòיע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָז"א 

 י וכ ואתקי סטרי, אסל ,בו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָ
לאקאה למזרע רחתיה, ְְְְִֶַַָָָָל
מה צרכ י, ל ל למעד ְְְְְֶַָָָָָָלא לדא,
האי מה. ויביאה, לבתר .אצטריְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

כ יב, ע"א)ציק . ב)(רס"א בזה(אסתר ְִִִֶַָ
י אמ האי ,לה אל אה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָהערה

.לימ לאתערא לסקא  ְְְְְְְִִִַַָָָֹלכא,
ע"א ): רס"א דף - פקודי (פרשת שמות זוהר

למ ÿה מלמעלה  ההיכל ₣ת ְְְְִֵַַַַַָָָָהתחלת

איה א, עאה ביעאה (רכ"ה היכלא  ְְִִִֵָָָָָָָ
רכתאע"א) איה א חי, ְְְִִֵַָָָָמקרא

ה איה ודא  קדמאה,קמייתא . יכלא ְְְִֵַַַָָָָָָ
לנטלא לת א, מעיא כא ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹיר תא 
דא, א לאתחרא  מא , ְְְְְִִִַַָָָָָָביעאה
לת א, מהאי הא  ביעאה . ְְְְִִִִֵַַָָָָָָביעאה

עאה. להיכלא  עייל, מא ְְִֵֵֵַָָָָָָעייל
üù ýכללŽò מ fiמ ÿה  והיכל₣ת  מלמעלה ההćòע₣ת ùכל  ý רù נקראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהflלכ ýת

רזא , הא ע"א)ודא מ"ה  ר,(בראשית ְָָָָ
 חיוו לילא אי,  ה כ ְְְְִִֵֵַָָָָֻרביא 
רביא היכלי הוכ ,יפ וא רפיְְְְִִִִֵַָָָֻ
גוי ריא  ,ידה קד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרזא
 י א כל ,"ר אקרי כדי ,גניזְְְְִִִִֵֵֵָָ

ה.  לימא ורזי ,ברכא ייְְְְְִִִִִָָָָרב
כ fiýם את  üýגù וכ₣ללת הא ₣תŁ₣ת כ"ב  את ₣ללת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהflלכýת

ללא ,אתוו סתימ ערא  ְְְְִִִַַָָָָָא "ה,
א"תה' הא  ודא .אתוו כ"ב הכְְְְַָָֻ

את  וכ והתקי  צ הס ל   בו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַעד
להליד, לה ק ת לזרע ר חתיה  ְְְְִִֶַַָָֹל 
ואחר  .רי  מ צרכיה ל  ל ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָולעת 
תב  הה , יק ה ? ויביאה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב) הל.(אסתר אל  אה הערה ֲֶֶֶֶַַַָָָָבזה 
להתע ר לעלת הל  את יהמ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹה

ְִֵלמ ת.

מקר  ה א הה , העלי ה ביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָההיכל
וזה הראנה, הרכה ז הי ,י ְְִִִֶַַַָָָָהח
מעלה הל  רא ית ,הרא ְִִִֵֵַַַָָָֹההיכל
זה לח ר ממ ה ה ביעי ולל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמ ה ,
מה מה הרי ביעי . ביעי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה,

.העלי להיכל כנס מי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָנכנס

,ניחה ל  ל רי  ר סד  ְְְִִִֶַַָָוזה
וכל  ,יפוא  רפי ח ת ְְְְִִַַָָָל ל
יד ה קד ס ד ל רי ֳִִֵֶֶַַָָֹההיכלת 
" ר נקרא ואז גניזה, כבת ְְְְִִִֶָָָָָרה
והדת וה רכת לה  ייהר ְְְְִִַַַָָָָכל

. ב למְְִֶ

ה לל  האתת , סתר ל  הער  ְִִֵֶֶַַָָָָא"ה
א"תה' וזה האת ת. כ"ב ל  ְִֶֶָָל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ט 

  ל וכני ה', האי מעיא , ל ְְְִִֵֵַָָָכליל
איהי וכד א "ת ה'. איה ודא  ,יגְְְִִִֵַַָ

ההא   לימ(ע"ב ה,(רל "ו אחיד נהר ְְְִִִַָָָָ
רזא איה ודא לעיא , לאתעטרא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָס קא 

ב)כתיב, ע"ב)(אסתר הערה(רכ"ה  בזה  ְֲִִֶַַָָ
אר ל את  כדי ,ל ה אל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָאה
ר רזא  איה ודא .ל תי ְִִֶַָָָָָָֹאמר
רזא, האי לאתכוונא  בעי ְְְְִֵַַַָָָָָא ה,
:אלהינ יי' רזא. האי רעתא ְְְְְֱֵַַָָָָָֹלק רא
עאה מלא ויחדא קרא איה ְְְִִִִַָָָָָָא 
ל ה אל אה הערה ד  האי, ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָלעיא,

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

ע"ב ): נז  דף  - ועשרין  וחד  עשרין , (תקונא  הזוהר  תקוני  - זוהר

הýćרים י ₣ם  òם  על  ýćִִִֵַַרים 

,ריה  י   על  אתקריאת ריְְִִִִִֵַַַ
לי ליי ,י לאתענגא  עתידיְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
אסר כינ א  איהי מה לענג , ְְְְִִִִֵֶַָָֹמעי 
אמר זמנא ההא  הנדל, נעילת  יְְְְְִִִֵַַַַַָָ

(ב ז  ת(שיר עלי  פעמי פ מה ְְִִַַַַָָָָ
 מנימז טבי וכה וחדוה ועגא  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָנדיב,
בעגלא. דפרקנא בזמנא יהא  ודא ,ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָלג

ùאחר ýבניה  היא  א ₣ת ₣ החליפה  fiòא  עליה  ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמעידים

אא בגלתא , ל כינא עי ר מאְְְִִִֶַָָָָָָ
לא אר לה אל אבא  בכ דמה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרזא

טז)כ ת  ד על,(אסתר לא עאלת גי , ְְְְִַַַָָָָ
י לג)אמר ת(דברי  א מימינ ְְִִִֵֵַָ

גר ודא א רייתא,   ילב , ְְְִַַַָָָָָלמ
הא הדא ו ני, רא דבית ְְֲִִִִֵַָָא דא

טז)דכתיב ד אבדי,(אסתר אבדי וכאר ְְְְֲִִִִֶַַָָָ
לא עאלת  ב על א א ל  ְְְִַַַַָָָָוע
א ל ע תרה, דברי דאיה עלְְִִִִִֵַָָָָ
לילה  ימי לת   אינ ,אבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹעאלת 

וכנס ה את, ה' מלמעלה תא ְְְְִֵֵֶַַָָֹלל 
כ היא  א"ת ה'. וזהי ,כ לת תְְְִִֶָא
היא  , אחז  נהר תא ְְִִֵֵֶָָָלמת 
ה תב  סד וזה למעלה , להתע ר ְְְְְִֵֶַַַָָָעלה

ב) ואז (אסתר , ל ה אל אה הערה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָבזה
ס ד  וזה . ל תי אמר  אר ל את ְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ה ה ד להת  וצרי אה , רְְְִִֵֶַַַַָָָ
אלהינ יי הה. ד הרצ את ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹולק ר
 העלי  ל ה ל ויחד  קר זה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָ
, ל ה אל אה הערה זה, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה .

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

,ריה י  על נקראת   ריְִִִִֵֵַַ
תא ל ת  , להתע ג  עתידיְְְֲִִִֵֶַַ
 אס ר כינה היא מה לענג, ְְִִִֵֶֶַָָֹמע י
מה  נאמר  זמ ת א הנ ל, ְְְְֱִֶַַַַַַָָנעילת
וענג  נדיב , ת  עלי פעמי פְְְִִִֶַַַָָָָֹ
וזה אליה, מזנת  טבת  וכ ה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻו מחה,

מהרה . ה אה  זמ ְְְְִִִֵֶַַָָֻיהיה

סד  אא ל ת? ל כינה עי  גר ְִִִֶַַַָָָָמי
לא  א ר לה אל אבא בכ ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹה בר,
אמר  , בעל לי כנסת מ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָכ ת ,
רה, ב ל , למ ת  א  מימינ ְִִִֵֶָָָָ
זה ו ני,  רא ית  ל אבד  גר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה 
ל   וע אבדי. אבדי וכאר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָת ב
הא  ,בעל לי  כנסה  ב על א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָזה,
האב ת, ע נכנסה  זה ל ע ת רה, ְְְִִִִֵֶָָָָָדברי
התע תה וי לילה ימי לת  הְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע נכנסה  העלמה עדי  וה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָבה



לפורים יזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

 סהדי ואינ ,ה אתעת  ְְְְֲִִִַַַָוי
הא הדא למלא, י עאלת  ְְְְֲֵֵַַָָָָדעלימתא

יג)דכתיב ב   אל (ש אה הערה  בזה  ְֲִִֶֶַַָָָָ
אי לה אל אה ואי נערה ,לְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה
היא דבערב וכ ה ,על אא ידע ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹלא 
קר ני הכי ואי, ת לה נערה ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ערב  ב ואי, ת לה נערה  בה ְֲִֶֶַַַָָָָָהיא
,על ליראל ריק עמי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹובקר
בנהא היא  לי חליפת  לא על ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָוסהדי
כל  אמרי יראל א בגי ְְְְְֳִִִֵָָָָָָבאחרא,
יהו"ה אלהינ"ו  יהו"ה יראל מע ְְִֵַָָימא
א "ח  ע"ד, א"ח " אח"ד, מ "ע ְִֵֶֶַָָָָאחד,

ילד לצרה אח גי ,ל יז נטיר (משלי ְְְִִִֵָָָָָָ
א מריז) ועלי ז), לב   סתר(תהלי אה ְֲִֵֵֶַַַָ

אב אה  ר ו)לי, כח דה(דברייה , ְְִֶַָָָ
אחי די כח )א ה  מט גי (בראשית  , ְִֶַַָ

נטירא. איהי י ד',  בי יהו"ה ביְְִִִֵֵֵָ

ò₣ ורòאח òהýא  הŽכרי üù נגע  ְְֲִֵֶַַַָָָֹלא 

ע"א) נח  מר(דא ועלי ז): ב ויהי(אסתר ְְֲִִֵַַַ
ואיהי  יל מא הא  הדה, את ְֲִִִֵֶַָָָֹאמ

דא מר איה ודא  , דילי כ)אמנה ש) ְְְֱִִִֵַָָ
 נגע ולא  ,א באמנה היתה  ְְְְֲִֶַַָָָָָָָאר
אח  גי ," וראח דאיה ְְְְְֲִִֵַָָָנכראה
מאי , י מ ל סתיר ואיה ואי, ְְִִִִֵַַַָָָע
ק צא דאיהי ק דה ימ ל ְְִִִִֵַָָָָסתיר
לא ד ', נטיר א"ח אחד, מ ד' ְְְִִֶָָָדאת
דכתיב  הא הדא  אחר, לג ְְְֲִִִִֵַַַָָיתקריב

ח ) מב כב די(ישעיה מי הא יהו"ה ְְֲִִִאני
את איהי נק דה והאי ,א לא  ְְְִִֵֵֶַַָֹלאחר
ב לע ר, א "ח  יא ב ְְְְִִִֶֶַָָרית ,
מילה ברית מ ר מא י', ְְְֲִִִִִִֵַָָאתעביד

 מיני לאס לקא רי(ע"א נח ד) ְְְִִִֵַָָ

ת ב זה .ליג)ל ב  ערה(שה בזה ֲֶֶֶֶֶַַַָָָ
אל  אה ואי נערה  ,לה אל  ֲֶֶֶֶַַַַָָָָָאה
כמ ,בעל א א  ידע לא אי ,ל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹה
 ו אי, בת לה נערה באה היא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָערב 
ו אי, בתלה  נערה בה היא קר   ְֲִֶַַַַַָָָָֹ
לי ראל  ריק  עמי ובקר ערב  בְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
החליפה א עליה מעידי ,עלְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ
י ראל  זה  מ אחר, בניה  היא תְְִִִֵֵֶֶַָָָא
יהו"ה יראל מע י כל  מריְְְְִִֵַָָא
" אח"ד, מ"ע אחד, יהו"ה "ְֱֵֵֶֶַָָֹאלהינ
אח   מ , תא מר א"ח  ע "ד, ִֵֵֶָָָָא"ח

ילד יז)לצרה יז  נאמר(משלי ועליו , תהלי) ְְֱִֵֶַָָָָָ
ז) באלב אה ר לי , סתר ְִֵֶֶַַָָָֹאה

ו) כח דברי)אחי די אה  יהדה ,ְֶַַָָ
כח ) מט ד',(בראשית  ב יהו"ה   מ ,ִֶ

מרה . היא ְִָ

ע"א): נח  את(ד אמ ויהי נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹועליו
, אמ נה והיא   מא ה א ְֱֲִֵֶֶַָָָהדה,

אמר כ)וזה  באמנה(ש היתה  אר ְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָ
הא  הכרי  נגע  ולא ,ְְִִֶַַָָָֹא
ו אי, ע אח  מ ,"ורְֲִִֵֶַַַָָאח
הס יר  ה .מ תא הסיר ְְְִִִִִֶַָָוהא
ל   ה היא קה  ?מ תְִִֶֶֶַַָָֻא
א  ד' מר א"ח אחד,  מ ד' ִֵֶֶָָֹהאת

ת ב זה אליה. אחר ח )יקרב מב (ישעיה  ְִֵֵֶֶֶַַָָ
לא  לאחר כבדי מי  ה א יהו"ה ְְְֲִִִֵַֹאני
 רית, את  היא ה וה קה  , ְְְִִֵֶֶַַָָֻא
מי  י', נע ה ב לע ר, א"ח  ְְֲִִֵֶֶֶַַָנ

 ר מילה, ברית ע"א)ר נח  ד) ְְִִִֵֵֶַָ
ה חד  היא כינה, מ ְְִִִִִֵֶֶֶַַָסק 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יא

רי דק דא יחדא דאיהי ְְְְְְִִִִִָָָכינא,
אחר.  איה ש"ד עלי ויט ְְֲִִֵֵַַה א,

הע ₣לם א fl₣ת בהם  ý דùעòŁò לי óראל גרם זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחטא 

דאחד, ד' מ קצא איהי י, י' ְְִִִֶַַַַָָואי
אחד  מ ד' מ קצא אעבר מ ר ְְֲִִִֵֶַַַָָוא

קרא אמר א  בגי אחר, (שמות וא אר ְְְְִִֵַַַָָָָ
יד) וג מר,לד אחר לאל ת חוה ְְְֲִֵֵֵֶַַֹלא 

ד  נ ר על  דלטא זמנא  ְְְְִֵַַַַָָָבהה א
כל  י מעד  איה אחר, אל איהְְְְִִִֵֵֵֵַַָ
ליראל   גר דא וחבא  ,ייע ְְְִִִִֵֵָָָָָמיני

עלמא. מי א ה ְְְְְְִִַַָָָלא עדא 

מק₣ם ùכל  ü גללù א ₣ת₣ ò₣מר הýא  ý רù ò₣ דčְְִֵַָָָָָָה

איהי, אתר כל רית  את  נטיר מאְְְְֲִִִִַָָָ
,טבי וימי ת י מילה, ברית יְְְִִִִִֵֵַָָָֹ
כל  גינ לי נטיר הא רי ְְְְִִִֵָָָָק דא
גוונא מ נא י, עלי  מכ י ְְְְֲֲִֵַַַָָאתר,

י דאמר א)דמה צא צל (תהלי ְְְְִֵֵֶַֹ
ל סתיר דאסר  כגוונא ,ניתל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָשד"י
וי וטמא, ערל איה  ורְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָמאח

נית   אתרי(נ"אשדית),דיל דיקנא ְְְְִִִֵֵַָָ
דכתיב ה א יג)הדא  ב אר(אסתר ל ְֲֲִִֶָָ

בקר באה היא  ערב וגמר, ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר
ואיה ני, יה ית אל בה ְִִִִֵֵֶַָָָהיא
דכתיב  הא הדא הרע , מהמ  ל ְֲִִִֵָָָָָָָָנטיר

ז) לב  יב .(תהליוא צר  דאיה רני, ְְְִִִִֵֵַַמר

מ ₣ת חמ ôים  נגד אflה  ֲֲִִִִֶֶַַָחמôים 

הא רי קדא  דכי קנאה האי בגיְְְְְִִִִַַָָ
קדה איהי אסר, על ילי ְְְְִִִֵֵֶַָבא ת
מערה, חת קדה איהי  לא ,ְְֲִִִֵֵָָָָָדילי
ערה אי תרי ערה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאתל
אמר המ אחר, אל   ת ,המ ניְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וגמר אק ל ס ר אלפי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָוערת 

ש"ד  עליו  ולט הא ,  ר  דה ְֵֶַָָָָל
אחר. ֵֶַהא

אחד, ל  ד'  מ  ק היא י, ל י' ִִֶֶֶַַַַָו אי
אחד  מ ד' מ ק העביר מ ר , ְְֱִִִִֵֶֶַָוא
לא  התב  אמר  זה  מ אחר, ְְִִֵֶַַַָָָֹונ אר
 זמ  תבא וגמר , אחר לאל  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַת חוה 
אחר , אל הא ד  אד על  ֵֵֵֵֶֶַַָָלט
וחטא  , יי ע מיני כל  מ עד ְְְְְִִִִֵֵֵַָה א
את  בה ד ע לי ראל  גר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻזה

. ל ָָהע

מק כל ה רית את מר  ְְִִֵֶַָָמי
וימי ת  י מילה ברית   י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא,
תא מר הא ר דה ,ביִֵַָָט
מנאיו, עליו מכה , מק כל  גללְְְְִִֶַָָָָָָָ
,נ יתל "י צל  נאמר  ה  מְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
תא הס יר  אסר כמְְְִִֵֶֶֶָ
ו וטמא, ערל ה א  ור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָמאח

נית  ממק(שדית)זה . מת ְְִִֵֶֶַָָ
בערב וגמר , אמר  אר ל ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹתב
ית  אל בה היא בקר באה  ִִֵֶֶַָָָָֹהיא
 מהמ תא מר וה א ני,  י ְִִֵֵַַָָָָָה
הא רני, מר  תב זה ְִִִֵֶֶֶַָָָָהרע .

ואיב . ְֵָצר

ר ד ה ה  ה הנאה  מְִִִֶַַַָָָָ
היא  אסר , על  את ְִֵֶֶֶַָה א
חת הדה אי , ְְֵֶֶַַָָָֻֻה דה
כתרי ע רה התל ְְְֲֲִִֵַָָָָָמע רה,
 , המ ל בני ערה  ני חְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ר  אלפי וע רת אמר  המ אחר , ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל



לפורים יזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

 סהדי ואינ ,ה אתעת  ְְְְֲִִִַַַָוי
הא הדא למלא, י עאלת  ְְְְֲֵֵַַָָָָדעלימתא

יג)דכתיב ב   אל (ש אה הערה  בזה  ְֲִִֶֶַַָָָָ
אי לה אל אה ואי נערה ,לְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה
היא דבערב וכ ה ,על אא ידע ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹלא 
קר ני הכי ואי, ת לה נערה ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ערב  ב ואי, ת לה נערה  בה ְֲִֶֶַַַָָָָָהיא
,על ליראל ריק עמי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹובקר
בנהא היא  לי חליפת  לא על ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָוסהדי
כל  אמרי יראל א בגי ְְְְְֳִִִֵָָָָָָבאחרא,
יהו"ה אלהינ"ו  יהו"ה יראל מע ְְִֵַָָימא
א "ח  ע"ד, א"ח " אח"ד, מ "ע ְִֵֶֶַָָָָאחד,

ילד לצרה אח גי ,ל יז נטיר (משלי ְְְִִִֵָָָָָָ
א מריז) ועלי ז), לב   סתר(תהלי אה ְֲִֵֵֶַַַָ

אב אה  ר ו)לי, כח דה(דברייה , ְְִֶַָָָ
אחי די כח )א ה  מט גי (בראשית  , ְִֶַַָ

נטירא. איהי י ד',  בי יהו"ה ביְְִִִֵֵֵָ

ò₣ ורòאח òהýא  הŽכרי üù נגע  ְְֲִֵֶַַַָָָֹלא 

ע"א) נח  מר(דא ועלי ז): ב ויהי(אסתר ְְֲִִֵַַַ
ואיהי  יל מא הא  הדה, את ְֲִִִֵֶַָָָֹאמ

דא מר איה ודא  , דילי כ)אמנה ש) ְְְֱִִִֵַָָ
 נגע ולא  ,א באמנה היתה  ְְְְֲִֶַַָָָָָָָאר
אח  גי ," וראח דאיה ְְְְְֲִִֵַָָָנכראה
מאי , י מ ל סתיר ואיה ואי, ְְִִִִֵַַַָָָע
ק צא דאיהי ק דה ימ ל ְְִִִִֵַָָָָסתיר
לא ד ', נטיר א"ח אחד, מ ד' ְְְִִֶָָָדאת
דכתיב  הא הדא  אחר, לג ְְְֲִִִִֵַַַָָיתקריב

ח ) מב כב די(ישעיה מי הא יהו"ה ְְֲִִִאני
את איהי נק דה והאי ,א לא  ְְְִִֵֵֶַַָֹלאחר
ב לע ר, א "ח  יא ב ְְְְִִִֶֶַָָרית ,
מילה ברית מ ר מא י', ְְְֲִִִִִִֵַָָאתעביד

 מיני לאס לקא רי(ע"א נח ד) ְְְִִִֵַָָ

ת ב זה .ליג)ל ב  ערה(שה בזה ֲֶֶֶֶֶַַַָָָ
אל  אה ואי נערה  ,לה אל  ֲֶֶֶֶַַַַָָָָָאה
כמ ,בעל א א  ידע לא אי ,ל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹה
 ו אי, בת לה נערה באה היא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָערב 
ו אי, בתלה  נערה בה היא קר   ְֲִֶַַַַַָָָָֹ
לי ראל  ריק  עמי ובקר ערב  בְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
החליפה א עליה מעידי ,עלְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ
י ראל  זה  מ אחר, בניה  היא תְְִִִֵֵֶֶַָָָא
יהו"ה יראל מע י כל  מריְְְְִִֵַָָא
" אח"ד, מ"ע אחד, יהו"ה "ְֱֵֵֶֶַָָֹאלהינ
אח   מ , תא מר א"ח  ע "ד, ִֵֵֶָָָָא"ח

ילד יז)לצרה יז  נאמר(משלי ועליו , תהלי) ְְֱִֵֶַָָָָָ
ז) באלב אה ר לי , סתר ְִֵֶֶַַָָָֹאה

ו) כח דברי)אחי די אה  יהדה ,ְֶַַָָ
כח ) מט ד',(בראשית  ב יהו"ה   מ ,ִֶ

מרה . היא ְִָ

ע"א): נח  את(ד אמ ויהי נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹועליו
, אמ נה והיא   מא ה א ְֱֲִֵֶֶַָָָהדה,

אמר כ)וזה  באמנה(ש היתה  אר ְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָ
הא  הכרי  נגע  ולא ,ְְִִֶַַָָָֹא
ו אי, ע אח  מ ,"ורְֲִִֵֶַַַָָאח
הס יר  ה .מ תא הסיר ְְְִִִִִֶַָָוהא
ל   ה היא קה  ?מ תְִִֶֶֶַַָָֻא
א  ד' מר א"ח אחד,  מ ד' ִֵֶֶָָֹהאת

ת ב זה אליה. אחר ח )יקרב מב (ישעיה  ְִֵֵֶֶֶַַָָ
לא  לאחר כבדי מי  ה א יהו"ה ְְְֲִִִֵַֹאני
 רית, את  היא ה וה קה  , ְְְִִֵֶֶַַָָֻא
מי  י', נע ה ב לע ר, א"ח  ְְֲִִֵֶֶֶַַָנ

 ר מילה, ברית ע"א)ר נח  ד) ְְִִִֵֵֶַָ
ה חד  היא כינה, מ ְְִִִִִֵֶֶֶַַָסק 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יא

רי דק דא יחדא דאיהי ְְְְְְִִִִִָָָכינא,
אחר.  איה ש"ד עלי ויט ְְֲִִֵֵַַה א,

הע ₣לם א fl₣ת בהם  ý דùעòŁò לי óראל גרם זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחטא 

דאחד, ד' מ קצא איהי י, י' ְְִִִֶַַַַָָואי
אחד  מ ד' מ קצא אעבר מ ר ְְֲִִִֵֶַַַָָוא

קרא אמר א  בגי אחר, (שמות וא אר ְְְְִִֵַַַָָָָ
יד) וג מר,לד אחר לאל ת חוה ְְְֲִֵֵֵֶַַֹלא 

ד  נ ר על  דלטא זמנא  ְְְְִֵַַַַָָָבהה א
כל  י מעד  איה אחר, אל איהְְְְִִִֵֵֵֵַַָ
ליראל   גר דא וחבא  ,ייע ְְְִִִִֵֵָָָָָמיני

עלמא. מי א ה ְְְְְְִִַַָָָלא עדא 

מק₣ם ùכל  ü גללù א ₣ת₣ ò₣מר הýא  ý רù ò₣ דčְְִֵַָָָָָָה

איהי, אתר כל רית  את  נטיר מאְְְְֲִִִִַָָָ
,טבי וימי ת י מילה, ברית יְְְִִִִִֵֵַָָָֹ
כל  גינ לי נטיר הא רי ְְְְִִִֵָָָָק דא
גוונא מ נא י, עלי  מכ י ְְְְֲֲִֵַַַָָאתר,

י דאמר א)דמה צא צל (תהלי ְְְְִֵֵֶַֹ
ל סתיר דאסר  כגוונא ,ניתל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָשד"י
וי וטמא, ערל איה  ורְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָמאח

נית   אתרי(נ"אשדית),דיל דיקנא ְְְְִִִֵֵַָָ
דכתיב ה א יג)הדא  ב אר(אסתר ל ְֲֲִִֶָָ

בקר באה היא  ערב וגמר, ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר
ואיה ני, יה ית אל בה ְִִִִֵֵֶַָָָהיא
דכתיב  הא הדא הרע , מהמ  ל ְֲִִִֵָָָָָָָָנטיר

ז) לב  יב .(תהליוא צר  דאיה רני, ְְְִִִִֵֵַַמר

מ ₣ת חמ ôים  נגד אflה  ֲֲִִִִֶֶַַָחמôים 

הא רי קדא  דכי קנאה האי בגיְְְְְִִִִַַָָ
קדה איהי אסר, על ילי ְְְְִִִֵֵֶַָבא ת
מערה, חת קדה איהי  לא ,ְְֲִִִֵֵָָָָָדילי
ערה אי תרי ערה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאתל
אמר המ אחר, אל   ת ,המ ניְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וגמר אק ל ס ר אלפי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָוערת 

ש"ד  עליו  ולט הא ,  ר  דה ְֵֶַָָָָל
אחר. ֵֶַהא

אחד, ל  ד'  מ  ק היא י, ל י' ִִֶֶֶַַַַָו אי
אחד  מ ד' מ ק העביר מ ר , ְְֱִִִִֵֶֶַָוא
לא  התב  אמר  זה  מ אחר, ְְִִֵֶַַַָָָֹונ אר
 זמ  תבא וגמר , אחר לאל  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַת חוה 
אחר , אל הא ד  אד על  ֵֵֵֵֶֶַַָָלט
וחטא  , יי ע מיני כל  מ עד ְְְְְִִִִֵֵֵַָה א
את  בה ד ע לי ראל  גר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻזה

. ל ָָהע

מק כל ה רית את מר  ְְִִֵֶַָָמי
וימי ת  י מילה ברית   י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא,
תא מר הא ר דה ,ביִֵַָָט
מנאיו, עליו מכה , מק כל  גללְְְְִִֶַָָָָָָָ
,נ יתל "י צל  נאמר  ה  מְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
תא הס יר  אסר כמְְְִִֵֶֶֶָ
ו וטמא, ערל ה א  ור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָמאח

נית  ממק(שדית)זה . מת ְְִִֵֶֶַָָ
בערב וגמר , אמר  אר ל ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹתב
ית  אל בה היא בקר באה  ִִֵֶֶַָָָָֹהיא
 מהמ תא מר וה א ני,  י ְִִֵֵַַָָָָָה
הא רני, מר  תב זה ְִִִֵֶֶֶַָָָָהרע .

ואיב . ְֵָצר

ר ד ה ה  ה הנאה  מְִִִֶַַַָָָָ
היא  אסר , על  את ְִֵֶֶֶַָה א
חת הדה אי , ְְֵֶֶַַָָָֻֻה דה
כתרי ע רה התל ְְְֲֲִִֵַָָָָָמע רה,
 , המ ל בני ערה  ני חְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ר  אלפי וע רת אמר  המ אחר , ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל



לפורים יב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

: ה ּמ ל בּ ית עד  ה נּ ׁש ים באה(יד )מבּ ית היא  היא [ט]בּ ערב וּ ב בּ קר  

ט) ג מאסר(אסתר נקמא לנטלא  וכא ,ְְְְְֵֵֶָָָָֹ
 א מר ,מתא)וא ה ש) לו ְְְְִִַַַָָָ

מסר הא  רי וקדא  מלכת , ְְְְְִֵֶַַָָאסר
ת א ותל , מת דא בידא  ידהא ְְִִָָָָָָל

הע על  ניו כה)ואת  ט   עבד (ש ואיה , ְְִֵֶַַָָָָ
רי וקדא  אה,  יחמ ב ְְְֲִִִֵַַָָָע
כינ א מני ימ נקמא נטיל  ְְְְִִִִִֵָָָהא
מת. י חמ למצראי דמחאת ְְְֲִִִִֵַַָָָָעאה ,

ע"ב ):ט. רב דף - מקץ (פרשת בראשית  זוהר

אס לתא, ההא הא , איה ְְְְִִַַָָָָורזא
לי  רי עתא , ההא מס ל איהְְְִִִֵֵַַָָָ
איה א לב , מחלה מאי לב. ְֲֲִֵֵַַַַָָלמחלת
,נ בר עלי דיר קאי ְְֲִִֵַַָָָמא

ותא. לעילא ְְְְֵַַָָָָלאסטאה
מתקùל₣ת פfi₣תיו ù₣רה ְְְִִֵַַָָָהע₣סק

בעי  מא ,נינ באה . אוה יח ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוע
,תי צל יק ל  הא רי ְְְְְִֵֵַָק דא
 כדי . יח ע איהי  ארייתא , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָיל
רא הא  א  אוה, מא באה. ְֲֲַַַַָָָָָָאוה
  ל ועאיל ,ידי עלמא תיצל ְְְְְֲִִִֵַָָכל
באה, הכא  תיב  עאה. מלא  ְְִִֵַַָָָָָָָק י

,הת ב)כתיב  באה.(אסתר היא ערב ְִִֶֶָָָָָ
מלא קי אה באה, אוה הא ְְֲֵַַַָָָָָָָודא 
. נ ר דההא  רעתא לא למא  ְְְְִַַַָָָָָָעאה ,

ע"א ): רס"ב דף - פקודי  (פרשת  שמות  זוהר

רא ýי ùתפ fiת₣ הflכýן òל חלק ₣ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא òרי

האי אתק מא לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָוז אה
,ריק וקר ,דקאמר צלתא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָוונא
יא ת, דקא  כא וית ,דייח ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹוייחד 
תיצל ולמאלא. לימינא  יסטי ְְְְְִִִִֵֵָָָָולא 

נקמה לל והל וגמר, אקל סְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ל ו  אמר , תוא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאסר 
מסר  ה א ר דוה מלכת, ְְְֵֶַַַָָָאס ר
ואת  תא ותל , תא ביד ידיו  תְְְְֶַָָָָָָֻא
ב ע עה  וה א ,הע על ְֵֵַַָָָָָָניו 
נטל  ה א ר ד וה אה , י ְֲִִַַַָָָָחמ
העלינה כינה מ ניו נקמה   ְְְִִִֶֶַָָָָָָָמ

מת . י חמ  צרי ה את ְְֲִִִִִֶֶַַָה תה

הא  ההת ננ ת תא הרי ה א, ְְְֲִֵֶֶַָוסד
ל רמת הה, תא נְְִֵֶֶַַָָָמת
מי  זה לב? מחלת  ה מה  לב. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַלמחלת 
למעלה להסטי  האד על מיד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָעמד

ְַָלמה .

רצה מי  ,נינ באה . אוה   יח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָוע
, תפ את יק ל הא ר דהְְִֵֶֶַַָָָ
ואז  , יח ע היא רה, ְְִִִֵֵֶַַַָָיל
ל  ה ר ה ז ה אוה ? מי באה . ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָאוה
תא מכניסה ידיה , להע ְְְִִֶַָָָָָָפת 
אה, א ת ב . העלי ל ה ְְִֵֶֶֶַָָָָָלפני

 ב)וכתב וז(אסתר באה. היא ערב ְְִֶֶָָָָָ
 לה לפני אה באה, אוה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיא
.האי תא רצ את  לילה ְְְְִִֶֶַָָהעלי

זה  כג התק מי ל חלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַוארי
,רי ק וקר ,אמרנ מ ְְְְְִִֵֶַַָָָפ ה
ולא  ראי, ל    מת , די יח ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹמיחד
אינ  תפ מאלה. ימינה ְְְִִִֵֶָָָָָֹיסטה 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יג

הא רי קדא  ריקנא. אהר ְְְְִֵַַָָָָָלא 
תיב א  על מבטל.  ואיה כג)זיר (משלי ְְְִִִֵַַָָ

אית .לדי ותגל וא אבי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָימח
אתי. בעלמא ,י עלמא  חלקא   ְְְְְֵֵֵָָָָָָָלי

לכfiם חלקים  מחfiקת  ְְְֲִִֶֶַַָָָֻה ôכינה 

אה היא  ב)ערב תיב (אסתר  הינ ְְִִִֶֶַָָָ
לא) טר (משלי ו לילה עד קְְִֵֶֶַַַָָָו

,ברכא ר יא מההא 'וג  ְְְְִִֵֵַָָָָלבית
נטלא. קא  קדה ות ספת ְְְְְֶֶַָָָָקדה,

אמר דא מט)מה יחק(ראית ולערב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
 ואפיל לכא, חלקא פליגת  ְְֲִִִַַָָָָָֹלל,

לחדהא. חלקא  אחרא  ְְֲִִַַָָָָָָלטרא

ע"ב ): ר"כ דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

ר ýòת ü ל נ ₣תן ü עלù אם  רק ְְִֵֶֶַַָָה₣לכת 

מרלא ההא  יסי, לרי א א רי ְְְִִִִֵַַַַָָָאמר
סעא מ , יד חת הוה ְְְְֲִִִַַָָָָק יא
יר ה , איה ק יא ְֲִִִִַַַַַָָָָחסידא
לא ואי  הא .י ואהדרנא  ,ְְְֲִֵַַַָָָָאיה
אתר למ רי א תא, לא קא  ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאצטרי
ל ויהיב  ל יפקד בעל עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרא,
קדמיתא, לבעל  דעי וא .למה ְְְְְְְְִִֵַַַָָר
ל ויהיב ,ל יפקד הא ,לי מפייסיְְְְְִִֵֵַַָָָ
קדא  אתר. לההא  למיה ְְְְֲֵַַַָָר

י ועד למה, ס הא  רילי הב ְְְְִֵֵֶַַַָֹ
 ל תנ הנני ,אנ אימא  לי ואמר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָר
ועד  ,יג למ רי ,ל ריתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָאת

אזלת. לא , למה ר ל ְְְְֵַַַַַָָָָיהב
לfl ל וח₣זרת ה ûČיקים ùין י₣òבת  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה ôכינה

,ר ל יהיב , לע ל יקמ .ְְְִִִֶַָָָָָמנל
ויתבא עלמא . האי ציקי  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמ רי
וציקא קטהא.  כה ,הְְְִִִַַָָָָע
רעי י אבל האי. וחי חמי , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָעלמא 

 זר  ה א ר  דה . ריק ֵֵֶֶַָָָחזרת
ת ב, זה על מב ל. כג)והא י מח (משלי ְְְִֵֶַַַָ

חלק  ל  י .לדי ותגל  וא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאבי
הא.  ל בע הה  ל עֶַַָָָָָ

ב) תב,(אסתר הינ אה , היא ְִֶֶֶַָָָָערב 
לא) טר (משלי ו לילה  עד  קְְִֵֶֶַַַָָָו

רכת  ל רי תמא ,'וג ְְְִֵֵֶָָלבית
מ טל, קדה ותספת ְְְְֵֶֶֶָָֻֻקדה

מט)אמר  לל,(בראשית יחק ולערב ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָ
לד   ואפ , לכ חלק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֻח קת

.לב חלק ְֵֵֶַַָהאחר

מרלית ת א יסי , לרי  אא רי  ְְִִִֵַַַַַָָָָאמר 
סע   מ ,יד חת  היתה  ְְְִִֶַַַָָָָקדה
ה ,אצלנ הא דה החסיד ְִֵֶֶֶֶַַָָָל
צרי לא ואי הרי .ב וחזרנ ה א, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹיפה 
עד  אחר , מק להר ת אה ְְְְִִֵַַַָָלהציא
ללכת, ר ת ל  וי יצה עלְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
תא מפס התחלה,  לבעל  דיעימְְְְִִֵַַַַָָָ
ללכת ר ת  ל  וי  תא יצ ה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָהא
ס הא  ר  דה  . מק  תְִֵַָָָָלא
:ל ואמר רת  ל ת ועד מ ה, ְְְֶֶֶַַַָָֹאת 
, ל ריתי  את ל נת הנני אה , ְְֱִִִִֵֶַָָֹֹאמר 
ללכת ר ת ל  ת ועד  .כ ת ְְְְִֶֶֶַַָָָלר ת

הלכה . לא , ְְָָָֹל

ל  ת ,לע ל יק מ ? לנ י ִִִִֶֶַַַָָָָמ
הה . להע צ יקי ת לרת  ְְְִִֵֶַַָָרת 
טיה ת כה  מ  ע ְְְְִִִַַָָָָוי בה
זה . ומח ראה  להע וצ יק .ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ



לפורים יב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

: ה ּמ ל בּ ית עד  ה נּ ׁש ים באה(יד )מבּ ית היא  היא [ט]בּ ערב וּ ב בּ קר  

ט) ג מאסר(אסתר נקמא לנטלא  וכא ,ְְְְְֵֵֶָָָָֹ
 א מר ,מתא)וא ה ש) לו ְְְְִִַַַָָָ

מסר הא  רי וקדא  מלכת , ְְְְְִֵֶַַָָאסר
ת א ותל , מת דא בידא  ידהא ְְִִָָָָָָל

הע על  ניו כה)ואת  ט   עבד (ש ואיה , ְְִֵֶַַָָָָ
רי וקדא  אה,  יחמ ב ְְְֲִִִֵַַָָָע
כינ א מני ימ נקמא נטיל  ְְְְִִִִִֵָָָהא
מת. י חמ למצראי דמחאת ְְְֲִִִִֵַַָָָָעאה ,

ע"ב ):ט. רב דף - מקץ (פרשת בראשית  זוהר

אס לתא, ההא הא , איה ְְְְִִַַָָָָורזא
לי  רי עתא , ההא מס ל איהְְְִִִֵֵַַָָָ
איה א לב , מחלה מאי לב. ְֲֲִֵֵַַַַָָלמחלת
,נ בר עלי דיר קאי ְְֲִִֵַַָָָמא

ותא. לעילא ְְְְֵַַָָָָלאסטאה
מתקùל₣ת פfi₣תיו ù₣רה ְְְִִֵַַָָָהע₣סק

בעי  מא ,נינ באה . אוה יח ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוע
,תי צל יק ל  הא רי ְְְְְִֵֵַָק דא
 כדי . יח ע איהי  ארייתא , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָיל
רא הא  א  אוה, מא באה. ְֲֲַַַַָָָָָָאוה
  ל ועאיל ,ידי עלמא תיצל ְְְְְֲִִִֵַָָכל
באה, הכא  תיב  עאה. מלא  ְְִִֵַַָָָָָָָק י

,הת ב)כתיב  באה.(אסתר היא ערב ְִִֶֶָָָָָ
מלא קי אה באה, אוה הא ְְֲֵַַַָָָָָָָודא 
. נ ר דההא  רעתא לא למא  ְְְְִַַַָָָָָָעאה ,

ע"א ): רס"ב דף - פקודי  (פרשת  שמות  זוהר

רא ýי ùתפ fiת₣ הflכýן òל חלק ₣ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא òרי

האי אתק מא לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָוז אה
,ריק וקר ,דקאמר צלתא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָוונא
יא ת, דקא  כא וית ,דייח ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹוייחד 
תיצל ולמאלא. לימינא  יסטי ְְְְְִִִִֵֵָָָָולא 

נקמה לל והל וגמר, אקל סְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ל ו  אמר , תוא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאסר 
מסר  ה א ר דוה מלכת, ְְְֵֶַַַָָָאס ר
ואת  תא ותל , תא ביד ידיו  תְְְְֶַָָָָָָֻא
ב ע עה  וה א ,הע על ְֵֵַַָָָָָָניו 
נטל  ה א ר ד וה אה , י ְֲִִַַַָָָָחמ
העלינה כינה מ ניו נקמה   ְְְִִִֶֶַָָָָָָָמ

מת . י חמ  צרי ה את ְְֲִִִִִֶֶַַָה תה

הא  ההת ננ ת תא הרי ה א, ְְְֲִֵֶֶַָוסד
ל רמת הה, תא נְְִֵֶֶַַָָָמת
מי  זה לב? מחלת  ה מה  לב. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַלמחלת 
למעלה להסטי  האד על מיד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָעמד

ְַָלמה .

רצה מי  ,נינ באה . אוה   יח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָוע
, תפ את יק ל הא ר דהְְִֵֶֶַַָָָ
ואז  , יח ע היא רה, ְְִִִֵֵֶַַַָָיל
ל  ה ר ה ז ה אוה ? מי באה . ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָאוה
תא מכניסה ידיה , להע ְְְִִֶַָָָָָָפת 
אה, א ת ב . העלי ל ה ְְִֵֶֶֶַָָָָָלפני

 ב)וכתב וז(אסתר באה. היא ערב ְְִֶֶָָָָָ
 לה לפני אה באה, אוה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיא
.האי תא רצ את  לילה ְְְְִִֶֶַָָהעלי

זה  כג התק מי ל חלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַוארי
,רי ק וקר ,אמרנ מ ְְְְְִִֵֶַַָָָפ ה
ולא  ראי, ל    מת , די יח ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹמיחד
אינ  תפ מאלה. ימינה ְְְִִִֵֶָָָָָֹיסטה 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יג

הא רי קדא  ריקנא. אהר ְְְְִֵַַָָָָָלא 
תיב א  על מבטל.  ואיה כג)זיר (משלי ְְְִִִֵַַָָ

אית .לדי ותגל וא אבי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָימח
אתי. בעלמא ,י עלמא  חלקא   ְְְְְֵֵֵָָָָָָָלי

לכfiם חלקים  מחfiקת  ְְְֲִִֶֶַַָָָֻה ôכינה 

אה היא  ב)ערב תיב (אסתר  הינ ְְִִִֶֶַָָָ
לא) טר (משלי ו לילה עד קְְִֵֶֶַַַָָָו

,ברכא ר יא מההא 'וג  ְְְְִִֵֵַָָָָלבית
נטלא. קא  קדה ות ספת ְְְְְֶֶַָָָָקדה,

אמר דא מט)מה יחק(ראית ולערב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
 ואפיל לכא, חלקא פליגת  ְְֲִִִַַָָָָָֹלל,

לחדהא. חלקא  אחרא  ְְֲִִַַָָָָָָלטרא

ע"ב ): ר"כ דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

ר ýòת ü ל נ ₣תן ü עלù אם  רק ְְִֵֶֶַַָָה₣לכת 

מרלא ההא  יסי, לרי א א רי ְְְִִִִֵַַַַָָָאמר
סעא מ , יד חת הוה ְְְְֲִִִַַָָָָק יא
יר ה , איה ק יא ְֲִִִִַַַַַָָָָחסידא
לא ואי  הא .י ואהדרנא  ,ְְְֲִֵַַַָָָָאיה
אתר למ רי א תא, לא קא  ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאצטרי
ל ויהיב  ל יפקד בעל עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרא,
קדמיתא, לבעל  דעי וא .למה ְְְְְְְְִִֵַַַָָר
ל ויהיב ,ל יפקד הא ,לי מפייסיְְְְְִִֵֵַַָָָ
קדא  אתר. לההא  למיה ְְְְֲֵַַַָָר

י ועד למה, ס הא  רילי הב ְְְְִֵֵֶַַַָֹ
 ל תנ הנני ,אנ אימא  לי ואמר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָר
ועד  ,יג למ רי ,ל ריתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָאת

אזלת. לא , למה ר ל ְְְְֵַַַַַָָָָיהב
לfl ל וח₣זרת ה ûČיקים ùין י₣òבת  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה ôכינה

,ר ל יהיב , לע ל יקמ .ְְְִִִֶַָָָָָמנל
ויתבא עלמא . האי ציקי  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמ רי
וציקא קטהא.  כה ,הְְְִִִַַָָָָע
רעי י אבל האי. וחי חמי , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָעלמא 

 זר  ה א ר  דה . ריק ֵֵֶֶַָָָחזרת
ת ב, זה על מב ל. כג)והא י מח (משלי ְְְִֵֶַַַָ

חלק  ל  י .לדי ותגל  וא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאבי
הא.  ל בע הה  ל עֶַַָָָָָ

ב) תב,(אסתר הינ אה , היא ְִֶֶֶַָָָָערב 
לא) טר (משלי ו לילה  עד  קְְִֵֶֶַַַָָָו

רכת  ל רי תמא ,'וג ְְְִֵֵֶָָלבית
מ טל, קדה ותספת ְְְְֵֶֶֶָָֻֻקדה

מט)אמר  לל,(בראשית יחק ולערב ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָ
לד   ואפ , לכ חלק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֻח קת

.לב חלק ְֵֵֶַַָהאחר

מרלית ת א יסי , לרי  אא רי  ְְִִִֵַַַַַָָָָאמר 
סע   מ ,יד חת  היתה  ְְְִִֶַַַָָָָקדה
ה ,אצלנ הא דה החסיד ְִֵֶֶֶֶַַָָָל
צרי לא ואי הרי .ב וחזרנ ה א, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹיפה 
עד  אחר , מק להר ת אה ְְְְִִֵַַַָָלהציא
ללכת, ר ת ל  וי יצה עלְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
תא מפס התחלה,  לבעל  דיעימְְְְִִֵַַַַָָָ
ללכת ר ת  ל  וי  תא יצ ה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָהא
ס הא  ר  דה  . מק  תְִֵַָָָָלא
:ל ואמר רת  ל ת ועד מ ה, ְְְֶֶֶַַַָָֹאת 
, ל ריתי  את ל נת הנני אה , ְְֱִִִִֵֶַָָֹֹאמר 
ללכת ר ת ל  ת ועד  .כ ת ְְְְִֶֶֶַַָָָלר ת

הלכה . לא , ְְָָָֹל

ל  ת ,לע ל יק מ ? לנ י ִִִִֶֶַַַָָָָמ
הה . להע צ יקי ת לרת  ְְְִִֵֶַַָָרת 
טיה ת כה  מ  ע ְְְְִִִַַָָָָוי בה
זה . ומח ראה  להע וצ יק .ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ



לפורים ידזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

למהוי ואתהרת כיבת , בעלְְְְְְְֱִִִֶַַַַָ
אמר,  דא מה .לבעל ותבת , הדייהְְְְְְְֲֵַַַַַָָָָ

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
.על לגי באה, היא  ערב ְְִֵֶֶַַָָָָָָבה.
עלמא. צ יקיא  לגי בה, היא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹבקר

.בעל רתא ְְְְִַָָָֹוכא
ריתי, את ל תנ הנני אמר,  ְְִִִִֵֶֶַַָֹמ ה
הנני אנא    א ,ת נ לעיא ציק ְְְְֲִִִִֵֵַָָָמה
 בגי איהי. מ נה למהדר מ נה  ,תְְֲִִִֵֶַַָָָָָנ
לא ואי עאה. הנה רווח א, ְְְִִִַָָָָָָרית 
דרא נחס  אתקר לא , הדי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא 
איה בקא רית  הא עאה, ְְְְִִִִַָָָָָכהנה
א, עאה וימינא  עאה. ימינא  ִִִִִִִָָָָָָָָדיר

רית. איה מק א, י  למבני יְְְְְְִִִִֵֵַַָז

ע"ב ): רמ "ב דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

מנחה ְְִַָזמן

היא ערב מנחה, צלתא  זמ מטי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָד
דכתיב, הא הדא ח )באה. ובא(בראשית ְֲִִַָָָָֹ

מנחה גי ערב. לעת הנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאליו
לאדני, היא ליה)לחה מבעי (אדני ְֲִִַָ

עו, לב)גלתא   א(שה  והה ְְְִֵֵַָָָ
לאדני ועד .לאדוני)אחרינ א(אדוני , ְֲֲִֵַַָ

 מ צ יק, ודא ,האר ל  אד ְֲִִִֶַַָָָָָאיה
הדיק , סלג)י דברי).ל הר ר כר  ְִֵַַָָֹ

.אפרי  מ יח ימ לנפקא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעתיד 
אמר בגיני(לז קמה(בראשית והה ְְְִִִֵֵַָָ

תס ינה והה נ בה   וג ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאלתי
לאלתי. ו חוינה   תיכְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻאל

.בר רע הרע ל ְִֵֵַַַַַָָב יק,
הזוהר  תקוני  - וארבעין)זוהר תשע (תקונא

ובקר ערב ü י כינòý הýא   ריù קýדòא  ְְְְְִִֵֵֶַָליחד

מר  א . " אלהי רא ְְִֵָָָרא ית

וח זרת כבת, על זרעת י ְְְֲֵֶֶֶֶַָָאבל
אמר  מ ,לבעל ובה , א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָלהית

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
בקרבה ,לבעל באה  היא ערב  . ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רת  וה ל , ל הע לצ יקי בה ְְְִִִֵַַָָָָֹהיא
.עלְַָ

אמר,  ריתי.מה את  ל נת הנני ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
הנני  אני  ,תנ מעלה יק מְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
בביל  היא, מנה  להחזיר  מ נה ,תְְֲִִִִֵַַַָָָָנ
לא  וא עלינה. הה הרויח ז ְְְְְִִִִֶַָָֹֻרית 
דר ת נחס יתקר  לא ,א ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹתהיה
מיד  בקה רית הרי עלינה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻהה
לבנת עתיד זה עלי וימי . עלי ימיְְְְְִִִִֶֶֶָָָ

רית . ה א , מק ְְִִֵֶָית

מנחה, פת זמ מיע  ב)אר  (אסתר ְְְֲִִִֶַַַַַָ
באה היא  תב ערב זה ח ). (בראשית ִֶֶֶֶָָָָ

 מ ערב . לעת הנה  אליו ְִֵֵֶֶַַָָָֹו בא
לאדני , היא לחה צרי נחה (אדני ְְִִִֶַָָ

ע ו ,להיות) ל  לב)לת   ש) ג והה  ְִֵֵֶַַָָ
לאדני  וע ד  .אחרינ לאדוני)הא ,(אדוני ְֲִֵַַ

  מ צ יק, וזה ,האר ל  אד ְֲִִֶֶֶַָָָָזה
היק, סלג)י  ר (דבריכהדר  ר ְִֵַַָָ

  מיח מ לצאת עתיד , ִִִֵֶֶַָָָָל
נאמר  בגלל .לז)אפרי והה(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

תס ינה וה ה נבה וג אל תי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻקמה
בציק לאלתי. חוי ו תיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻאל

.בר רע   ה רע ל  ְֱֵֵֶַַַַָָנאמר ,

."אלהי רא מר ראית   א ְְֱִִֵָָָֹ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  טו

ׁש מר  ה ּמ ל סריס  ׁש עׁש גז יד  אל ׁש ני ה נּ ׁש ים  בּ ית אל ׁש בה 
 ה ּמ ל בּ ּה  חפץ אם כּ י  ה ּמ ל אל  עוֹ ד  תבוֹ א  א  ה ּפ ילגׁש ים 

בׁש ם: מר דּ כי(טו)ונקראה  דּ ד  אביחיל בּ ת אס ּת ר  ּת ר וּ בה גּ יע  
את  אם  כּ י  דּ בר בק ׁש ה  א   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  לבת ל וֹ  לקח  א ׁש ר 

א ה ברא מי  רא  לו)עיניכ מ מי(ישעיה  , ְִִֵֵֵֶֶָָ
א לא ה, רא מי ,"אלהי הא ְְִֵֵֶֶָָא ה,
ראי מ"ע, קריאת א  עיניכ ְְִִֵֵֶַַָָָמר
לקדא יראל מיחדי מע יביְְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
מ "י  חות ,עמי הא  ריְְְְֲִִִִַַַָ
צרי במאי ,אתוו י דחמ כללא  איהְְְְְְִִִַַַָָָָ
י דאמר הה א ,חרי לי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָליחדא 

י) ג מר,(חבקוק  דאיה נא, ידיה ְִֵָָָָר
 דת " רא . י מימר איה גיְְְְְְִִִִַָ
כינ א בה , כביה אר ודא ְְְְִִִַָָָֹא "ר ,

דכתיב הא  הדא כו)נפקת  מ (ישעיה  ְְֲִִַָָ
קריאת א בגי , צבא במס ר ְְְְְִִִִַַָָָָהציא 
מארי דאקמה מה ליליא, ְְְְְְֵֵַָָָָמע
ובקר ערב , כביה יציאת ְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמתניתי
 בגי מלא, ע  ל ליחדא ְְְְֲִִִִַַָָָצריכי
בה היא בקר ,יע באה היא ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹבערב

י יד)לג ב בקר(אסתר יצחק  ערב ודא , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
יראל . ינייה על דת ,אברהְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ

ע"א ): קו דף - וירא  (פרשת בראשית זוהר

לפני מיד  ùאה ְְִִַַָָָָָה ôכינה 

א)מאי מא(קז רזא הא  א אלי. האה ְֵַַַָָָָָָ
אמר,  ב)דא באה(אסתר  היא ערב ְְִֵֶֶַָָָָ

אלי האה  הא  ודא בה. היא  ְִֵֶַַַָָָָָֹבקר
לפני א  ר  ל ק דא גוונא  ְְְִֵַַָָָָָָָָדיר.

א מר: הא לה ע א מר. ְְְִִָָָָָָָוהא

העיניכא ברא מי  רא אה  אה  מי , ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
מ'ר  א' לאה. ברא מי ,"ְְֱִִֵֶָָָֹאלהי
תבת ראי  מע, קריאת   ז   ְְִֵֵֵֵֶַַָע'יניכ
ר ד ה את  יראל   יחדי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמע 
כלל  ה א מ "י   ותמצא ,עמי ְְְְֲִִִֶַַָָה א
ליחד צרי בה את ת. יחמ ְֲֲִִִִֶֶַַָל
ידיה  ר  אמר  תא ְְֱֲִֵֶֶַַָחרית?
מי מר ה א מ , מר ה א ְִִֶֶָָָנא,
א ר  וזה  א"ר,  "רא ,ְְְִֶֶָֹי
זה יצאת. ה כינה   ה ,כבי ְִִֵֶֶֶַַָָָה
 מ , צבא במסר הציא ְְְִִִֶַָָָָת ב
ה אר  מ ילה , מע  קריאת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָזה
ערב  , כביה יציאת ה נה ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָעלי
,לה ע  תא ליחד  צריכי ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹובקר
היא  בקר  ע באה היא ערב  ִִִִֶֶֶֶַָָָֹמ
ל  בקר  יצחק ל הערב וזה  אליו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹבה

י ראל. י  על   ,ְְְִֵֵֶַַָָָָָאברה

אמר  מ סד  זה אלי? האה ה ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
ב) היא(אסתר ב קר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב 

זה  מ מיד. אלי, האה  וזה ְְִֵֶֶַַָָָָָבה .
ע נתאר . והרי לפני, א ר ל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָק

נתאר . הרי ְֲִֵֵָָָלה,



לפורים ידזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

למהוי ואתהרת כיבת , בעלְְְְְְְֱִִִֶַַַַָ
אמר,  דא מה .לבעל ותבת , הדייהְְְְְְְֲֵַַַַַָָָָ

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
.על לגי באה, היא  ערב ְְִֵֶֶַַָָָָָָבה.
עלמא. צ יקיא  לגי בה, היא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹבקר

.בעל רתא ְְְְִַָָָֹוכא
ריתי, את ל תנ הנני אמר,  ְְִִִִֵֶֶַַָֹמ ה
הנני אנא    א ,ת נ לעיא ציק ְְְְֲִִִִֵֵַָָָמה
 בגי איהי. מ נה למהדר מ נה  ,תְְֲִִִֵֶַַָָָָָנ
לא ואי עאה. הנה רווח א, ְְְִִִַָָָָָָרית 
דרא נחס  אתקר לא , הדי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא 
איה בקא רית  הא עאה, ְְְְִִִִַָָָָָכהנה
א, עאה וימינא  עאה. ימינא  ִִִִִִִָָָָָָָָדיר

רית. איה מק א, י  למבני יְְְְְְִִִִֵֵַַָז

ע"ב ): רמ "ב דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

מנחה ְְִַָזמן

היא ערב מנחה, צלתא  זמ מטי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָד
דכתיב, הא הדא ח )באה. ובא(בראשית ְֲִִַָָָָֹ

מנחה גי ערב. לעת הנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאליו
לאדני, היא ליה)לחה מבעי (אדני ְֲִִַָ

עו, לב)גלתא   א(שה  והה ְְְִֵֵַָָָ
לאדני ועד .לאדוני)אחרינ א(אדוני , ְֲֲִֵַַָ

 מ צ יק, ודא ,האר ל  אד ְֲִִִֶַַָָָָָאיה
הדיק , סלג)י דברי).ל הר ר כר  ְִֵַַָָֹ

.אפרי  מ יח ימ לנפקא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעתיד 
אמר בגיני(לז קמה(בראשית והה ְְְִִִֵֵַָָ

תס ינה והה נ בה   וג ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאלתי
לאלתי. ו חוינה   תיכְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻאל

.בר רע הרע ל ְִֵֵַַַַַָָב יק,
הזוהר  תקוני  - וארבעין)זוהר תשע (תקונא

ובקר ערב ü י כינòý הýא   ריù קýדòא  ְְְְְִִֵֵֶַָליחד

מר  א . " אלהי רא ְְִֵָָָרא ית

וח זרת כבת, על זרעת י ְְְֲֵֶֶֶֶַָָאבל
אמר  מ ,לבעל ובה , א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָלהית

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
בקרבה ,לבעל באה  היא ערב  . ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רת  וה ל , ל הע לצ יקי בה ְְְִִִֵַַָָָָֹהיא
.עלְַָ

אמר,  ריתי.מה את  ל נת הנני ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
הנני  אני  ,תנ מעלה יק מְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
בביל  היא, מנה  להחזיר  מ נה ,תְְֲִִִִֵַַַָָָָנ
לא  וא עלינה. הה הרויח ז ְְְְְִִִִֶַָָֹֻרית 
דר ת נחס יתקר  לא ,א ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹתהיה
מיד  בקה רית הרי עלינה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻהה
לבנת עתיד זה עלי וימי . עלי ימיְְְְְִִִִֶֶֶָָָ

רית . ה א , מק ְְִִֵֶָית

מנחה, פת זמ מיע  ב)אר  (אסתר ְְְֲִִִֶַַַַַָ
באה היא  תב ערב זה ח ). (בראשית ִֶֶֶֶָָָָ

 מ ערב . לעת הנה  אליו ְִֵֵֶֶַַָָָֹו בא
לאדני , היא לחה צרי נחה (אדני ְְִִִֶַָָ

ע ו ,להיות) ל  לב)לת   ש) ג והה  ְִֵֵֶַַָָ
לאדני  וע ד  .אחרינ לאדוני)הא ,(אדוני ְֲִֵַַ

  מ צ יק, וזה ,האר ל  אד ְֲִִֶֶֶַָָָָזה
היק, סלג)י  ר (דבריכהדר  ר ְִֵַַָָ

  מיח מ לצאת עתיד , ִִִֵֶֶַָָָָל
נאמר  בגלל .לז)אפרי והה(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

תס ינה וה ה נבה וג אל תי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻקמה
בציק לאלתי. חוי ו תיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻאל

.בר רע   ה רע ל  ְֱֵֵֶַַַַָָנאמר ,

."אלהי רא מר ראית   א ְְֱִִֵָָָֹ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  טו

ׁש מר  ה ּמ ל סריס  ׁש עׁש גז יד  אל ׁש ני ה נּ ׁש ים  בּ ית אל ׁש בה 
 ה ּמ ל בּ ּה  חפץ אם כּ י  ה ּמ ל אל  עוֹ ד  תבוֹ א  א  ה ּפ ילגׁש ים 

בׁש ם: מר דּ כי(טו)ונקראה  דּ ד  אביחיל בּ ת אס ּת ר  ּת ר וּ בה גּ יע  
את  אם  כּ י  דּ בר בק ׁש ה  א   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  לבת ל וֹ  לקח  א ׁש ר 

א ה ברא מי  רא  לו)עיניכ מ מי(ישעיה  , ְִִֵֵֵֶֶָָ
א לא ה, רא מי ,"אלהי הא ְְִֵֵֶֶָָא ה,
ראי מ"ע, קריאת א  עיניכ ְְִִֵֵֶַַָָָמר
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י יד)לג ב בקר(אסתר יצחק  ערב ודא , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
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אמר  מ סד  זה אלי? האה ה ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
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לפורים טזזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

חן נ שׂ את אס ּת ר  וּת הי ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגי  יאמר  א ׁש ר 
ראיה : כּ ל בּ ית (טז )בּ עיני אל  אח ׁש ורוֹ ׁש   ה ּמ ל אל אס ּת ר  וּת לּ קח  

הע שׂ יר בּ חד ׁש  למלכ וּ תוֹ :מלכוּ תוֹ  ׁש בע בּ ׁש נת טבת חדׁש  ה וּ א  י 
לפניו (יז) וחסד  חן וּת א  ה נּ ׁש ים  מכּ ל  אס ּת ר  את  ה ּמ ל ויּ אהב

וׁש ּת י: ּת חת ויּ מליכה  בּ רא ׁש ּה  מלכ וּ ת כּ תר  ויּ שׂ ם ה בּ תוּ ת מכּ ל 
אס ּת ר(יח) מ ׁש ּת ה  את ועבדיו שׂ ריו לכל גד וֹ ל  מׁש ּת ה   ה ּמ ל ו יּ עשׂ 

:ה ּמ ל כּ יד  משׂ את וי ּת ן ע שׂ ה  לּמ דינוֹ ת וּ בה ּק בץ(יט)והנחה  
: ה ּמ ל בּ ׁש ער  י ׁש ב וּ מר דּ כי  ׁש נית מגּ דת (כ)בּ תוּ ל וֹ ת אס ּת ר  אין 

מר דּ כי מאמר  ואת מר דּ כי עליה  צוּ ה  כּ א ׁש ר עּמ ּה  ואת מוֹ לד ּת ּה 
א ּת וֹ : באמנה  היתה  כּ א ׁש ר  ע שׂ ה  וּ מר דּ כי(כא)אס ּת ר  ההם  בּ יּ מים  

ממרי  ה ּמ ל סריסי  ׁש ני ותרׁש  בּ גתן קצף   ה ּמ ל בּ ׁש ער יׁש ב 
אח ׁש ור ׁש : בּ ּמ ל יד  ל ׁש ח  ויבק ׁש וּ  למר דּ כי(כב)ה ּס ף ה דּ בר  ו יּ וּ דע  

מר דּ כי: בּ ׁש ם  ל ּמ ל אס ּת ר  וּת אמר  ה ּמ לכּ ה  לאס ּת ר  ויּ גּ ד 
דּ ברי(כג) בּ ספר ויּ כּ תב  עץ על ׁש ניהם ו יּ ּת ל וּ  ויּ ּמ צא  ה דּ בר  ויב ּק ׁש 

: ה ּמ ל לפני  ה יּ מים 
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מגילת אסתר פרק ג'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ג פרק אסתר מגילת 

בּ ןאחר(א ) המן  את אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל גּ דּ ל הא לּ ה  ה דּ ברים 
כּ ל מעל  כּ סא וֹ  את ויּ שׂ ם וינ אה וּ  האגגי ה ּמ דתא 

א ּת וֹ : א ׁש ר כּ רעים (ב )ה רים  ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי וכל 
ו א  יכרע  א  וּ מר דּ כי  ה ּמ ל ל וֹ  צוּ ה  כן כּ י להמן  וּ מׁש ּת חוים

למר דּ כי(ג)יׁש ּת חוה : ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי ויּ אמר וּ  
 ה ּמ ל מצות את עוֹ בר א ּת ה  (כּ אמרם)(ד ):[י ]מדּ וּ ע בּ אמרם ויהי 

ע"א ):י. פ "ב דף  - קדושים (פרשת  ויקרא  זוהר

רע ערבת  òùביל  ח₣טאים  ְְְֲִִִִֵֶַַָֹיóראל

לא רי מא קיא , ינא  לי ְִִִֵַַַָָָָָאמר
אמר הא . ברי האיל ,יי ְְִִֵֵֵַַָיעביד
ורזא רע, ערבת  ואי מהימנא , ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָרעיא 
 האב י למחטי ליראל , ר ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָא 

א , ורזא  קו)במ א. תהלי) תערבו ְְְְְִִַַָָָָָ
וחריב  לי ראל, קטלא   ר ודא  .יְְְְִִִִֵַַָָָָָב
רי לי מק אי א, בגי מקא . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָי

א א היח, לב)לימת  דד (דברי יי' ְִִֶַַָָָָָ
נכר. אל  ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

לflה מצות òע ₣óה  ידי  על ה flלכýת ò י₣ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָי óראל

ט ב  עבד חי, מאילנא   אי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיראל
טב, עבד  " מטטר מ טרא רע , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָועבד
 מא סמא "ל . רע עבד .ילר נאמ ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעבד
להע  איה חי, מאילנא איהְְִִִִֵֶַָָָָ
וירית ינ"ה. ,"י ב מ טרא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָהא ,
אי .ל ירית  ואי ה'. איהי  ְְְִִִִֵַָָָמלכ תא
איה גי ואימא, אא  יי ְְְְִִִִִֵַָָָעביד

א  גר מי  הדה, הנרה ל ְְִֶַַַַָָָָֹאמר 
אמר  הא? בנ האיל ,יצ את  ְֲִִֶֶַַָיע ה 
וסד  רע , ל  ערבת ואי ,אמ ה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹהר עה 
לאביה לחטא ליראל  ר ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹזה

 זה וסד . מי(קו תהלי) תערב ו ְְְִִֶֶַַַָָ
והחריב לי ראל , הרג  גר וזה .י ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָב
 אי זה   מ .קה ית ְִִֵֵֶֶַָאת
 אא היח, לימ ת רי  ליְְִִִִֵֶַַַָָמק

לב)  נכר .(דברי אל ע ואי ינח דד ְְִֵֵֵֶַָָָה'

ועבד  טב עבד  , יהח מע ה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָראל
עבד  טב , עבד ''מטטר ל מ ד ְְִֶֶֶֶֶַַַרע .
הא  מי סמא''ל.  רע עבד  .לר ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָנאמ
מ ד    הא,  ל הע   ה א ,י הח ִִֵֵֵֶַַַַָָָמע
הלכ ת את   ר וי ינה. ,''י   ְְִֵֶֶֶַַָָל
עה א ?תא רי ואי ה '. ְִִֵֵֶֶָהיא
היא   מ ואא, אא  ל הי  ְִִִִֶֶֶַַָָאת 



לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ג פרק אסתר מגילת 
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א א היח, לב)לימת  דד (דברי יי' ְִִֶַַָָָָָ
נכר. אל  ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

לflה מצות òע ₣óה  ידי  על ה flלכýת ò י₣ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָי óראל

ט ב  עבד חי, מאילנא   אי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיראל
טב, עבד  " מטטר מ טרא רע , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָועבד
 מא סמא "ל . רע עבד .ילר נאמ ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעבד
להע  איה חי, מאילנא איהְְִִִִֵֶַָָָָ
וירית ינ"ה. ,"י ב מ טרא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָהא ,
אי .ל ירית  ואי ה'. איהי  ְְְִִִִֵַָָָמלכ תא
איה גי ואימא, אא  יי ְְְְִִִִִֵַָָָעביד

א  גר מי  הדה, הנרה ל ְְִֶַַַַָָָָֹאמר 
אמר  הא? בנ האיל ,יצ את  ְֲִִֶֶַַָיע ה 
וסד  רע , ל  ערבת ואי ,אמ ה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹהר עה 
לאביה לחטא ליראל  ר ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹזה

 זה וסד . מי(קו תהלי) תערב ו ְְְִִֶֶַַַָָ
והחריב לי ראל , הרג  גר וזה .י ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָב
 אי זה   מ .קה ית ְִִֵֵֶֶַָאת
 אא היח, לימ ת רי  ליְְִִִִֵֶַַַָָמק

לב)  נכר .(דברי אל ע ואי ינח דד ְְִֵֵֵֶַָָָה'

ועבד  טב עבד  , יהח מע ה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָראל
עבד  טב , עבד ''מטטר ל מ ד ְְִֶֶֶֶֶַַַרע .
הא  מי סמא''ל.  רע עבד  .לר ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָנאמ
מ ד    הא,  ל הע   ה א ,י הח ִִֵֵֵֶַַַַָָָמע
הלכ ת את   ר וי ינה. ,''י   ְְִֵֶֶֶַַָָל
עה א ?תא רי ואי ה '. ְִִֵֵֶֶָהיא
היא   מ ואא, אא  ל הי  ְִִִִֶֶֶַַָָאת 
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א מר,  ועלי ,לה מות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלכ תא
ג) מ ות(אסתר את  עבר אה ְִֵֵַַַַָמע

על  מלא וייא מ וה, איהי .לְְְְִִִִֶֶַַַַָָה
עה. ולא ְֲֲֵֶַֹעה

ע"ב ): קע"ה דף - לך שלח (פרשת במדבר  זוהר

מהûČיק  מת ùרכת ְְִִִֵֶֶַַַָָהôכינה

איהי ריכ בעה אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָרי
היא הא ואי . כ א  ביעתא ְְְְְִִִַַָָָָָֹכינא
ידא על ,אחרני מ יא  ְְְֲִִִִַַָָָָָמתרכא
, אי ער לת  ער , לת  ואי ְְְְֲֲִִִַַַַַציק .
והאי .מכיל ע ר תלת  א קמ ה ְְְְְְֲִִַַַָָָמה

.ה כ תחא ְְְִִָֻהיא 

ü מò על נקראת Žְְִִֵֶֶַָרת

גוונא גוונהא, ר ימא  חד, חטא  ְְְְִִִַָָָָָָָוהיא
רת. י אזיל  נ נא  מחד נפיק, ילְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ר א, ועל אתקרי.  מ על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוכרת
הא דוד, מערסא לעיא  ל י ְְְְֲִֵֵַָָָָָָהוה

מאליו,(דדוד)  מנ דוד ר  איה ְְִִִֵֵֵַַַָָו אי
וונ י , בגי עאה. ק יא ְְְְִִִַַָָָָָָלמלא 
רסייא. עד מרקיעא רקיעא , עד ְְְְִִֵֵַַָָָָעייל 

לflה ְִֶֶַַמצות

אמר דא מה מצוה, תיב (מלכי והכא ְְְְְְִִַַָָָָָ
יח ) היא.ב לה ג)מצות מדע (אסתר ְִִֶֶַַַַ

.לה מצות  את עבר יא)אה י(נחמיה  ְִִֵֵֶֶַַַָ
ורא יסדא ותאנא , .לה ְְְְְִֶֶַַָָָָָמצות
הא והאי חדא. רימתע ְְְְְֲִִַַַַָָמלא 
כ יב, .תרי אר לכל פתחא ְְְְְְִִִִִִַָָָתרא

קיח ) כתיב,(תהלי צדק . ערי לי תחְְֲִִִֵֶֶַ
קיח )  תיב,(תהלי א ועל ליי. הער ְְְִֶַַַַַָָזה 

יי, מצת ל  את  כר ת א  ראיתְְְְְִִֶֶֶַָָ
א ועל .תרי אר ל האי ְְְְְְְִִַַַַָָָלאכללא

נאמר ועליו  ,ל ה מצות ג)מלכת (אסתר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָ
היא  . לה מצות את  ע בר אה  ְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ע
ולא  ע ה על  לה ל  יוצ ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹמצוה,

ֲֶַתע ה .

היא  ריכ ת  בע אמר, יצחק ְְִִִִֶֶַַַָָרי 
היא  הרי ואי . הל ביעית  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹכינה
היק . ידי  על אחרי מה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתרכת
מ , ה ער  לה ע ר, לה ְְְְִֵָָָָָָֹֹוא
תח   וזה מ ת , ערה  ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאר ה

ַֹה ל.

 וצבע בגוניה, רמה אחד, חט ְְְְְִִִֶֶָָָָָוהיא
וכ רת רת . י לה אחד מ ג ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיצא
תל י  היה ר  זה  ועל .מ על ְְְִִֵֶַַָָָָנקראת

הרי וד, מ ת דוד)מעל הא(של ואי ֲִִֵֵֶַַַַָ
דה לל מאליו  מנ וד  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָר
הרקיע, עד  ליע וניו ולכ , ְְְִִֵֶַַָָָָָָהעלי

ה א. עד ִִֵֵַַַָָמהרקיע

אמר מ מצוה, ת ב ביח )וכא מלכי) ְְְֱִֶֶַָָָ
היא. לה ג)מצות אה(אסתר מ ע ְִִֶֶַַַַַָ

.לה מצות י . לה מצות את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַע בר
 רי מתע  ל  ר ו יסד ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹולמדנ
אר לכל פתח רז וזהי ְְְְִִֶֶַָָָָאחד,

תב , תרי קיח )ה  לי (תהלי תח ְְִִִֶַָָ
ועל לה '. הער זה וכתב צדק. ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָערי 
ל את    זכר את  ראית תב  ְְְִֶֶֶֶַָָֹזה
אר ל זה  להכליל  ה', ְְְְִִֶַָָָמצת
ולא עדת  מעידי ה ולכ .תרי ְְְְִִִֵֵֵַָָֹה

לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת ג

קיימי ולא  סהדתא , סהדי  ְְֲֲִֵֵַַַָָאי
מצות. איהי גי ייה כדְְְְְְִִִִַַ

ע"ב ): י דף - הזהר תקוני (הקדמת הזוהר  תקוני  - זוהר

ò נפ ְִֶֶמסיר ýת 

 יזהיר יליוה ו ' נא  (דניאל ועד ְְְְִִִִַַַָ
ג) פ דאיב רזא  ידעי אינ יְְְִִִִֵָָָָא

אהב"ה, איהי ראי"ת , מ ת  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָנינא
ע"ב)איהי  י ית,(ד רא זעיר לח ְְְְְִִִִֵַֻ

חסד, אהבת ודא ,סלקי חדא ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָמתקלא 
מפר מא  לקבל ,ח ע"ב ְְְְְֳִִֵֵָָָָאיהי
 ח וא "ו בי וט, ובא  ְְְִֵֵַַַַַָָֹוע
איה אחד מאמר היינ ְְְֲִֶֶַַַָָאח"ד,
מאמר והלא  עלי אקמה  ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָֹרא ית,
רחימי  איה והאי להרא ת, יכ ל ְְְְִִִֶַָָָאחד
אחד, ינפ מסר מא ,ְְְְֵֵֶַַָָָָדמארי
את ואהב א בגי ,מארי ְְְְְִִִֵֵַָָָָרחימ י

"אלהי ה)יהו"ה ו  את(דברי נ טל אפיל , ֱֲִֵֶֶֹ
מ פא ינפ עלי חביב א ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנפ
עלי חביב   וא , נפ בכל נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָלכ
,לבב כל נאמר לכ ניממ  פיְְְְֱִֵֵֶַַָָָ
לכ מפא ממנא עלי חביב  ְְֲִִִֵַָָָָוא
מסר על דחביב ה ,מאד כל ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹנאמר

צרה. עת  דמאר רחימ ְְְִִִֵָָָָלי

ò נפ מסיר ýת  יהיה האחר₣ן ùגלýת  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהžŽי₣ן

יראל  עתידי ינ איה ְְֲִִִִִֵַָָָודא 
תראה, גלת ני בעיב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלאתנאה
,י נפ נטלי כא ת, חב ְְְְִִִֵֵַַָָָעני
ה ,ליק  ה ממ נא ונפ א ְְְְִֶַַָָָָֻפא 
,דמארי  רחימ לי מסר עלי ְְְְֲִִִֵֵֵָָדחביב
אהב"ה מת  אתקר זמנא ְְְְֲִִִַַַַַָָבהה א
עלמא, רא  בי  כא בראי"ת, ְְְְִִִִֵֵָָָָדאיהי
א פיג א ינפ מסר לא מאְְֵֵַַָָָ

מצות. היא  מ ,ממק מדי ְְְִִִִִֶַָע

ה א , יזהר לי וה ו',  ְְְְִִִִֵֵַַַוע ד 
מת ה נה צוה ס ד  דעיְְְְִִִִֶַַַָָ

היא אהב"ה, היא ע"ב)ראית, י  ד) ְֲִִִֵֶֶַָ
אחד  מ קל  ראית  קט  ְְְְְִִֵֶֶָָָָלח
ע "ב  היא  חסד, אהבת  וז ,ליְֲִִֶֶֶַַע
ובא  ו ע  המפר ה נגד , חְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
הינ אח"ד,  ח וא"ו  ְְְֵֶֶֶֶַַָָו ט,
ארה ראית, ה א אחד  ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָמאמר
לה ראת, יכל אחד במאמר  והלא ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹעליו ,
אחד, נפ סר מי  .נר אהב   ְְְֲִִֵֶֶֶַָוזה
ה' את  ואהב זה   מ ,נ ר ְְְֲִִֵֶַַַָָאהבת

"ה)אלהי ו  דברי). נפ את נטל אפ , ְְֱֲִֵֶֶַֹ
 לכ ,פ מ נפ עליו  חביבה אְְֲִִִֶַָָָָ
פ עליו חביב  וא .נפ בכל ְְְְֱִִֶַַָָָָנאמר
וא . לבב בכל נאמר לכ ,נ מ ְְְְְֱִִֶַָָָָמ
כל  נאמר לכ ,מ ממ עליו ְְֱִִֶַָָָָָָחביב
תא מסר ,עלי חביב  מה .ְְְִֶֶֶַָָָֹֹמאד

צרה . עת   נ ר ְְְֲִֵַַָָאהבת 

להתנ ת יראל עתידי   י ה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָוזה
האחרנה, הלת  ל ניה בעיְְֲִִִֶַַַָָָָ
,נפ  טלי נ כא מת , חב ְְְְִִִֵֶַָָעני
מה .ליק    ממ ונפ ְְְִֶֶַָָֻ
,נר אהבת  תא מסר עליו, ְְֲִִֶַַָָָֹחביב
היא  אהב"ה מ ת נקר זמ תבאְְְְֲִִִֶַַַָָ
א  מי , ל ע רא  ב כא ְְִִִֵֶָָָֹברא י"ת,
נ ר אהבת נ ממ א נפ ְְֲִֵַַַָמ סר 
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א מר,  ועלי ,לה מות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלכ תא
ג) מ ות(אסתר את  עבר אה ְִֵֵַַַַָמע

על  מלא וייא מ וה, איהי .לְְְְִִִִֶֶַַַַָָה
עה. ולא ְֲֲֵֶַֹעה

ע"ב ): קע"ה דף - לך שלח (פרשת במדבר  זוהר

מהûČיק  מת ùרכת ְְִִִֵֶֶַַַָָהôכינה

איהי ריכ בעה אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָרי
היא הא ואי . כ א  ביעתא ְְְְְִִִַַָָָָָֹכינא
ידא על ,אחרני מ יא  ְְְֲִִִִַַָָָָָמתרכא
, אי ער לת  ער , לת  ואי ְְְְֲֲִִִַַַַַציק .
והאי .מכיל ע ר תלת  א קמ ה ְְְְְְֲִִַַַָָָמה

.ה כ תחא ְְְִִָֻהיא 

ü מò על נקראת Žְְִִֵֶֶַָרת

גוונא גוונהא, ר ימא  חד, חטא  ְְְְִִִַָָָָָָָוהיא
רת. י אזיל  נ נא  מחד נפיק, ילְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ר א, ועל אתקרי.  מ על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוכרת
הא דוד, מערסא לעיא  ל י ְְְְֲִֵֵַָָָָָָהוה

מאליו,(דדוד)  מנ דוד ר  איה ְְִִִֵֵֵַַַָָו אי
וונ י , בגי עאה. ק יא ְְְְִִִַַָָָָָָלמלא 
רסייא. עד מרקיעא רקיעא , עד ְְְְִִֵֵַַָָָָעייל 

לflה ְִֶֶַַמצות

אמר דא מה מצוה, תיב (מלכי והכא ְְְְְְִִַַָָָָָ
יח ) היא.ב לה ג)מצות מדע (אסתר ְִִֶֶַַַַ

.לה מצות  את עבר יא)אה י(נחמיה  ְִִֵֵֶֶַַַָ
ורא יסדא ותאנא , .לה ְְְְְִֶֶַַָָָָָמצות
הא והאי חדא. רימתע ְְְְְֲִִַַַַָָמלא 
כ יב, .תרי אר לכל פתחא ְְְְְְִִִִִִַָָָתרא

קיח ) כתיב,(תהלי צדק . ערי לי תחְְֲִִִֵֶֶַ
קיח )  תיב,(תהלי א ועל ליי. הער ְְְִֶַַַַַָָזה 

יי, מצת ל  את  כר ת א  ראיתְְְְְִִֶֶֶַָָ
א ועל .תרי אר ל האי ְְְְְְְִִַַַַָָָלאכללא

נאמר ועליו  ,ל ה מצות ג)מלכת (אסתר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָ
היא  . לה מצות את  ע בר אה  ְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ע
ולא  ע ה על  לה ל  יוצ ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹמצוה,

ֲֶַתע ה .

היא  ריכ ת  בע אמר, יצחק ְְִִִִֶֶַַַָָרי 
היא  הרי ואי . הל ביעית  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹכינה
היק . ידי  על אחרי מה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתרכת
מ , ה ער  לה ע ר, לה ְְְְִֵָָָָָָֹֹוא
תח   וזה מ ת , ערה  ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאר ה

ַֹה ל.

 וצבע בגוניה, רמה אחד, חט ְְְְְִִִֶֶָָָָָוהיא
וכ רת רת . י לה אחד מ ג ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיצא
תל י  היה ר  זה  ועל .מ על ְְְִִֵֶַַָָָָנקראת

הרי וד, מ ת דוד)מעל הא(של ואי ֲִִֵֵֶַַַַָ
דה לל מאליו  מנ וד  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָר
הרקיע, עד  ליע וניו ולכ , ְְְִִֵֶַַָָָָָָהעלי

ה א. עד ִִֵֵַַַָָמהרקיע

אמר מ מצוה, ת ב ביח )וכא מלכי) ְְְֱִֶֶַָָָ
היא. לה ג)מצות אה(אסתר מ ע ְִִֶֶַַַַַָ

.לה מצות י . לה מצות את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַע בר
 רי מתע  ל  ר ו יסד ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹולמדנ
אר לכל פתח רז וזהי ְְְְִִֶֶַָָָָאחד,

תב , תרי קיח )ה  לי (תהלי תח ְְִִִֶַָָ
ועל לה '. הער זה וכתב צדק. ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָערי 
ל את    זכר את  ראית תב  ְְְִֶֶֶֶַָָֹזה
אר ל זה  להכליל  ה', ְְְְִִֶַָָָמצת
ולא עדת  מעידי ה ולכ .תרי ְְְְִִִֵֵֵַָָֹה
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קיימי ולא  סהדתא , סהדי  ְְֲֲִֵֵַַַָָאי
מצות. איהי גי ייה כדְְְְְְִִִִַַ

ע"ב ): י דף - הזהר תקוני (הקדמת הזוהר  תקוני  - זוהר

ò נפ ְִֶֶמסיר ýת 

 יזהיר יליוה ו ' נא  (דניאל ועד ְְְְִִִִַַַָ
ג) פ דאיב רזא  ידעי אינ יְְְִִִִֵָָָָא

אהב"ה, איהי ראי"ת , מ ת  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָנינא
ע"ב)איהי  י ית,(ד רא זעיר לח ְְְְְִִִִֵַֻ

חסד, אהבת ודא ,סלקי חדא ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָמתקלא 
מפר מא  לקבל ,ח ע"ב ְְְְְֳִִֵֵָָָָאיהי
 ח וא "ו בי וט, ובא  ְְְִֵֵַַַַַָָֹוע
איה אחד מאמר היינ ְְְֲִֶֶַַַָָאח"ד,
מאמר והלא  עלי אקמה  ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָֹרא ית,
רחימי  איה והאי להרא ת, יכ ל ְְְְִִִֶַָָָאחד
אחד, ינפ מסר מא ,ְְְְֵֵֶַַָָָָדמארי
את ואהב א בגי ,מארי ְְְְְִִִֵֵַָָָָרחימ י

"אלהי ה)יהו"ה ו  את(דברי נ טל אפיל , ֱֲִֵֶֶֹ
מ פא ינפ עלי חביב א ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנפ
עלי חביב   וא , נפ בכל נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָלכ
,לבב כל נאמר לכ ניממ  פיְְְְֱִֵֵֶַַָָָ
לכ מפא ממנא עלי חביב  ְְֲִִִֵַָָָָוא
מסר על דחביב ה ,מאד כל ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹנאמר

צרה. עת  דמאר רחימ ְְְִִִֵָָָָלי

ò נפ מסיר ýת  יהיה האחר₣ן ùגלýת  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהžŽי₣ן

יראל  עתידי ינ איה ְְֲִִִִִֵַָָָודא 
תראה, גלת ני בעיב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלאתנאה
,י נפ נטלי כא ת, חב ְְְְִִִֵֵַַָָָעני
ה ,ליק  ה ממ נא ונפ א ְְְְִֶַַָָָָֻפא 
,דמארי  רחימ לי מסר עלי ְְְְֲִִִֵֵֵָָדחביב
אהב"ה מת  אתקר זמנא ְְְְֲִִִַַַַַָָבהה א
עלמא, רא  בי  כא בראי"ת, ְְְְִִִִֵֵָָָָדאיהי
א פיג א ינפ מסר לא מאְְֵֵַַָָָ

מצות. היא  מ ,ממק מדי ְְְִִִִִֶַָע

ה א , יזהר לי וה ו',  ְְְְִִִִֵֵַַַוע ד 
מת ה נה צוה ס ד  דעיְְְְִִִִֶַַַָָ

היא אהב"ה, היא ע"ב)ראית, י  ד) ְֲִִִֵֶֶַָ
אחד  מ קל  ראית  קט  ְְְְְִִֵֶֶָָָָלח
ע "ב  היא  חסד, אהבת  וז ,ליְֲִִֶֶֶַַע
ובא  ו ע  המפר ה נגד , חְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
הינ אח"ד,  ח וא"ו  ְְְֵֶֶֶֶַַָָו ט,
ארה ראית, ה א אחד  ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָמאמר
לה ראת, יכל אחד במאמר  והלא ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹעליו ,
אחד, נפ סר מי  .נר אהב   ְְְֲִִֵֶֶֶַָוזה
ה' את  ואהב זה   מ ,נ ר ְְְֲִִֵֶַַַָָאהבת

"ה)אלהי ו  דברי). נפ את נטל אפ , ְְֱֲִֵֶֶַֹ
 לכ ,פ מ נפ עליו  חביבה אְְֲִִִֶַָָָָ
פ עליו חביב  וא .נפ בכל ְְְְֱִִֶַַָָָָנאמר
וא . לבב בכל נאמר לכ ,נ מ ְְְְְֱִִֶַָָָָמ
כל  נאמר לכ ,מ ממ עליו ְְֱִִֶַָָָָָָחביב
תא מסר ,עלי חביב  מה .ְְְִֶֶֶַָָָֹֹמאד

צרה . עת   נ ר ְְְֲִֵַַָָאהבת 

להתנ ת יראל עתידי   י ה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָוזה
האחרנה, הלת  ל ניה בעיְְֲִִִֶַַַָָָָ
,נפ  טלי נ כא מת , חב ְְְְִִִֵֶַָָעני
מה .ליק    ממ ונפ ְְְִֶֶַָָֻ
,נר אהבת  תא מסר עליו, ְְֲִִֶַַָָָֹחביב
היא  אהב"ה מ ת נקר זמ תבאְְְְֲִִִֶַַַָָ
א  מי , ל ע רא  ב כא ְְִִִֵֶָָָֹברא י"ת,
נ ר אהבת נ ממ א נפ ְְֲִֵַַַָמ סר 
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המד, עת דמארי רחימ ניְְְְִִִֵֵַַַָָממ
 מא ,ובה לתה עלמא  אחזר אְְְְִַַָָָָֹֹ
עת ני ממ פיוג ינפ ְְְְִֵֵֵַַַָָמסר
אתקרי א  , דמארי  רחימ ְְְְְִִִֵֵַַָָהמד
עלמא בההא ואי, דמארי ְְְְִֵַַַָָָָרחימא
סמי קרא א בגי .מיני לעילא  ְְְִִִִֵֵָָָָלית 

 ובה  תה היתה והאר ב)לי א .(בראשית ְְֵֶָָָָָֹֹ

ע ₣לם ùנין היא  ְְִִִַַָָהôכינה

מ איהי יהו"ה מ ל ואהבת  לילא לכ ת, ְְְֲִִִִַַַָָ
הא רי דקד א דא ואיהי ,ְְְְְִִִִִָָָספיר

א מר בגינ ,די רי"ג (אסתרכל ְְְְִִִִַַַָָ
ג) הל,ג מצות את עבר אה ְִֵֵֶֶַַַַַָמע

איהי יא  פחה עלמא , בני ְְְְִִִִִִִַָָָָואיהי
 אמר א  בגי עלמא , בראשית חר) ְְְְִִַַָָָָָ

ב) ואיהיא ,ובה תה היתה ְְְִִֶָָָָָֹֹוהאר
הא  רי דקדא  בידא  ְְְְִִָָָרצ עה 

חיבא. בי ְְֵַַַָָָָלאלקאה

אמית אהבה ýהינ הûברים òל ₣òה ùכל ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהא ₣הב

הא רי לקד א רחי  מא א בגיְְְְְִִִָָָָ
ינטיר ,ני ממ א  פיג א ינפ  ְְְִִִֵֵֵַָמ
דילי  רחימ הא הא , רי קד א ְְְִִִֵֵָָלי
ער ולאו ,לי דיהיב ההיא ְְְְִִִֵַַָָָליה
נטל  דא ,רחימ האי  איה לאו , ְְְְִִִִַַַָרחימ
איה לאו ,י פר פי ג  א ניִֵֵֵַַָָממ
רחימ י נפ מסר עד ,רחימ ְְְְִִִִֵַַַָָער
,ילג לי ק לת ל וא ,ְְְְְִִֵֵַַָָדמארי
מי קדת  על  ה ל ְְְְִֵַַֻימסר
,דרחימ ערא איה והאי , רחימְְְִִִִִִַָָ
איהי מלכת , יהו"ה אהבת  ְְְֲִִִַַַדאיה
דגברה מ טרא יראה חסד, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאהבת
יהו"ה אהבת מלכ ת  איהי מחסד ְֲִִִִֵֶֶַַַאיהי,

. יי' יראת  איהי מברה דא מר, ְְְְְְִִִִִַַָָָמה

לתה ל ע החזיר א המד, ְְְְֱִִִֶַַָָֹעת 
נ ממ פוג נפ סר  מי , ְְִֵֶַָָֹובה
קרא  זה ,נר אהבת  ה מד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָעת 
 אי  ל ע תבא ואי, נר ְֲִֵַַָאה ב
ל  סמ התב זה  מ ,מ ְְִִֶֶַַַָָָלמעלה

ובה תה היתה  ב)והאר א  .(בראשית ְְֶָָָָָֹ

מל  ללה הלכת  היא ה' ְְְֲִִֶַַַַָָואהבת
הא  ר ד ה מצות  והיא ְְְִִִַַַָָה פירת ,
מ ע  נאמר   בגלל מצות , רי"ג  ְְְְֱִִֶַַַַַָָָכל
 ני והיא ,ל ה מצות את עבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאה
,לע  חר היא הרעה  ה פחה  .לְְִִַַָָָָָָֻע

 נאמר זה   מ(ב א והאר(בראשית ְֱִֶֶֶַָָָ
דה יד רצעה והיא , ובה תה ְְְְִַַָָָָָֹֹהיתה

. עי הר  להלקת הא  רְְְִַָָָָ

ר דה את אהב מי  זה,  מִִֵֶֶֶַָָ
,נ ממ א פג א נפ מ ְִַָה א
הרי  הא, ר דה תא ְֲִֵֶַָָֹמר
ואינ ,ל  ת  תא תליה   ְְְֲֵֶַַָָָָָאהבת
נטל  א אהבה, לא  , אהבת ֲֲִִֶֶַַַַָָָֹער
ער  אינ . פר  פג א  נִֵֵַָממ
.נ ר אהבת נפ סר עד ְְֲֲִֵֶַַַַַָָהאהבה,
את ימסר  לגיו ,  ליק לה ל ְְְְִִִֶַַָָָֹֹוא
ער   וזה אהבה,  מ קדת על  ְְְְֲִֶַַַַָָֻֻ
מלכת, יהו"ה  אהבת  היא ְֲֲִֶַַַַָָהאהבה,
מ ד  היא ראה חסד, אהבת  ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָהיא
אהבת מלכ ת , היא מחסד ְְֲִֵֶֶַַַַָה ב רה ,
יראת היא מברה אמר מ ְְְֱִִִֶֶַַָיהו "ה,

ה '.

לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת ה

דּ ברי היעמד וּ  לרא וֹ ת להמן ויּ גּ ידוּ  אליהם ׁש מע  וא  ויוֹ ם יוֹ ם  אליו
יה וּ די : ה וּ א  א ׁש ר  להם ה גּ יד כּ י מר דּ כי(ה)מרדּ כי אין כּ י  המן ו יּ רא  

חמה : המן ויּ ּמ לא  ל וֹ  וּ מׁש ּת חוה  יד(ו)כּ רע ל ׁש ח  בּ עיניו ויּ בז  
לה ׁש מיד המן ויבּק ׁש  מר דּ כי  עם  את ל וֹ  ה גּ יד וּ  כּ י  לבדּ וֹ  בּ מרדּ כי
מר דּ כי: עם אחׁש ור וֹ ׁש  מלכ וּ ת בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  את

ל ּמ ל (ז ) ע שׂ רה  ׁש ּת ים בּ ׁש נת ניסן חד ׁש  ה וּ א  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
וּ מחד ׁש  לי וֹ ם  מיּ וֹ ם המן לפני ה גּ וֹ רל  ה וּ א  ּפ וּ ר  ה ּפ יל  אח ׁש ור וֹ ׁש 

אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר  ׁש נים ל ּמ ל (ח)לחד ׁש  המן  ויּ אמר  
מדינ וֹ ת  בּ כל  העּמ ים בּ ין וּ מפרד  מפזּ ר  אחד עם יׁש נוֹ  אח ׁש ור וֹ ׁש 
ע שׂ ים  אינם ה ּמ ל דּ תי  ואת עם מ כּ ל  ׁש נ וֹ ת ודתיהם מלכ וּ ת

לה נּ יחם : ׁש וֹ ה  אין  לא בּ דם (ט)ול ּמ ל יכּ תב טוֹ ב   ה ּמ ל על  אם 
להביא  ה ּמ לאכה  ע שׂ י  ידי על  א ׁש ק וֹ ל  כּ סף כּ כּ ר  אלפים ועשׂ רת

: ה ּמ ל גּ נזי להמן(י )אל  ויּ ּת נ ּה  ידוֹ  מעל  ט בּ ע ּת וֹ  את  ה ּמ ל ויּ סר 
ה יּ ה וּ דים : צרר האגגי ה ּמ דתא  ה כּ סף(יא)בּ ן להמן  ה ּמ ל ויּ אמר  

כּ ּט וֹ ב בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת והעם   ל ה ּמ ל (יב)בּ עיני :נתוּ ן ספרי ויּ ּק רא וּ  
המן צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל ויּ כּ תב בּ וֹ  יוֹ ם עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
ואל וּ מדינה  מדינה  על  א ׁש ר  ה ּפ ח וֹ ת ואל   ה ּמ ל אח ׁש דּ ר ּפ ני אל 
בּ ׁש ם  כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם ועם כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  ועם עם שׂ רי 

הúב ýרה ýמ Čד החסד  מČד ְִִֶֶַַַַָָ₣רה 

רויה מ תרי"א  דאיהי ְְְְְִִִַַַָוא רייתא
עדא ודא  ליראל ְְְְְִִִֵַָָָאתיהיב
מלכת אתקריאת טרי מ ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָדאמצעיתא,

יהו"ה  דילי(תמימה)רת מצוה ואיהי , ְְִִִִֵַָ
,מימ דתליי די רי"ג ְְְְְִִֵֵַַַָָכל
ע זכר"י  ס "ה , י"ה  ע מ "י   אינְְְְִִִִִִָ

:ת דמ  צלמ היא רמ"ח, ְְְְִִַַו"ה

ננה  ניה מ  תרי"א היא  ְְְִִִֵֶֶַָָוהרה
מ האמצעי, עד וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָליראל,

יהו"ה רת  הלכת  ,(תמימה)נקראת  ְְִֵַַַ
מצות  רי "ג כל  מצוה ְְְְְִִִֶַַָָוהיא
 י"ה ע מ"י   ה ,מ מ יילְְְִִִִֵֶֶ
היא רמ"ח,  ו "ה  ע זכרי  ְִִִִשס "ה.

.תכדמ ְְְִַבצלמ



לפורים דזוהר ג פרק אסתר מגילת

המד, עת דמארי רחימ ניְְְְִִִֵֵַַַָָממ
 מא ,ובה לתה עלמא  אחזר אְְְְִַַָָָָֹֹ
עת ני ממ פיוג ינפ ְְְְִֵֵֵַַַָָמסר
אתקרי א  , דמארי  רחימ ְְְְְִִִֵֵַַָָהמד
עלמא בההא ואי, דמארי ְְְְִֵַַַָָָָרחימא
סמי קרא א בגי .מיני לעילא  ְְְִִִִֵֵָָָָלית 

 ובה  תה היתה והאר ב)לי א .(בראשית ְְֵֶָָָָָֹֹ

ע ₣לם ùנין היא  ְְִִִַַָָהôכינה

מ איהי יהו"ה מ ל ואהבת  לילא לכ ת, ְְְֲִִִִַַַָָ
הא רי דקד א דא ואיהי ,ְְְְְִִִִִָָָספיר

א מר בגינ ,די רי"ג (אסתרכל ְְְְִִִִַַַָָ
ג) הל,ג מצות את עבר אה ְִֵֵֶֶַַַַַָמע

איהי יא  פחה עלמא , בני ְְְְִִִִִִִַָָָָואיהי
 אמר א  בגי עלמא , בראשית חר) ְְְְִִַַָָָָָ

ב) ואיהיא ,ובה תה היתה ְְְִִֶָָָָָֹֹוהאר
הא  רי דקדא  בידא  ְְְְִִָָָרצ עה 

חיבא. בי ְְֵַַַָָָָלאלקאה

אמית אהבה ýהינ הûברים òל ₣òה ùכל ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהא ₣הב

הא רי לקד א רחי  מא א בגיְְְְְִִִָָָָ
ינטיר ,ני ממ א  פיג א ינפ  ְְְִִִֵֵֵַָמ
דילי  רחימ הא הא , רי קד א ְְְִִִֵֵָָלי
ער ולאו ,לי דיהיב ההיא ְְְְִִִֵַַָָָליה
נטל  דא ,רחימ האי  איה לאו , ְְְְִִִִַַַָרחימ
איה לאו ,י פר פי ג  א ניִֵֵֵַַָָממ
רחימ י נפ מסר עד ,רחימ ְְְְִִִִֵַַַָָער
,ילג לי ק לת ל וא ,ְְְְְִִֵֵַַָָדמארי
מי קדת  על  ה ל ְְְְִֵַַֻימסר
,דרחימ ערא איה והאי , רחימְְְִִִִִִַָָ
איהי מלכת , יהו"ה אהבת  ְְְֲִִִַַַדאיה
דגברה מ טרא יראה חסד, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאהבת
יהו"ה אהבת מלכ ת  איהי מחסד ְֲִִִִֵֶֶַַַאיהי,

. יי' יראת  איהי מברה דא מר, ְְְְְְִִִִִַַָָָמה

לתה ל ע החזיר א המד, ְְְְֱִִִֶַַָָֹעת 
נ ממ פוג נפ סר  מי , ְְִֵֶַָָֹובה
קרא  זה ,נר אהבת  ה מד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָעת 
 אי  ל ע תבא ואי, נר ְֲִֵַַָאה ב
ל  סמ התב זה  מ ,מ ְְִִֶֶַַַָָָלמעלה

ובה תה היתה  ב)והאר א  .(בראשית ְְֶָָָָָֹ

מל  ללה הלכת  היא ה' ְְְֲִִֶַַַַָָואהבת
הא  ר ד ה מצות  והיא ְְְִִִַַַָָה פירת ,
מ ע  נאמר   בגלל מצות , רי"ג  ְְְְֱִִֶַַַַַָָָכל
 ני והיא ,ל ה מצות את עבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאה
,לע  חר היא הרעה  ה פחה  .לְְִִַַָָָָָָֻע

 נאמר זה   מ(ב א והאר(בראשית ְֱִֶֶֶַָָָ
דה יד רצעה והיא , ובה תה ְְְְִַַָָָָָֹֹהיתה

. עי הר  להלקת הא  רְְְִַָָָָ

ר דה את אהב מי  זה,  מִִֵֶֶֶַָָ
,נ ממ א פג א נפ מ ְִַָה א
הרי  הא, ר דה תא ְֲִֵֶַָָֹמר
ואינ ,ל  ת  תא תליה   ְְְֲֵֶַַָָָָָאהבת
נטל  א אהבה, לא  , אהבת ֲֲִִֶֶַַַַָָָֹער
ער  אינ . פר  פג א  נִֵֵַָממ
.נ ר אהבת נפ סר עד ְְֲֲִֵֶַַַַַָָהאהבה,
את ימסר  לגיו ,  ליק לה ל ְְְְִִִֶַַָָָֹֹוא
ער   וזה אהבה,  מ קדת על  ְְְְֲִֶַַַַָָֻֻ
מלכת, יהו"ה  אהבת  היא ְֲֲִֶַַַַָָהאהבה,
מ ד  היא ראה חסד, אהבת  ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָהיא
אהבת מלכ ת , היא מחסד ְְֲִֵֶֶַַַַָה ב רה ,
יראת היא מברה אמר מ ְְְֱִִִֶֶַַָיהו "ה,

ה '.

לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת ה

דּ ברי היעמד וּ  לרא וֹ ת להמן ויּ גּ ידוּ  אליהם ׁש מע  וא  ויוֹ ם יוֹ ם  אליו
יה וּ די : ה וּ א  א ׁש ר  להם ה גּ יד כּ י מר דּ כי(ה)מרדּ כי אין כּ י  המן ו יּ רא  

חמה : המן ויּ ּמ לא  ל וֹ  וּ מׁש ּת חוה  יד(ו)כּ רע ל ׁש ח  בּ עיניו ויּ בז  
לה ׁש מיד המן ויבּק ׁש  מר דּ כי  עם  את ל וֹ  ה גּ יד וּ  כּ י  לבדּ וֹ  בּ מרדּ כי
מר דּ כי: עם אחׁש ור וֹ ׁש  מלכ וּ ת בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  את

ל ּמ ל (ז ) ע שׂ רה  ׁש ּת ים בּ ׁש נת ניסן חד ׁש  ה וּ א  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
וּ מחד ׁש  לי וֹ ם  מיּ וֹ ם המן לפני ה גּ וֹ רל  ה וּ א  ּפ וּ ר  ה ּפ יל  אח ׁש ור וֹ ׁש 

אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר  ׁש נים ל ּמ ל (ח)לחד ׁש  המן  ויּ אמר  
מדינ וֹ ת  בּ כל  העּמ ים בּ ין וּ מפרד  מפזּ ר  אחד עם יׁש נוֹ  אח ׁש ור וֹ ׁש 
ע שׂ ים  אינם ה ּמ ל דּ תי  ואת עם מ כּ ל  ׁש נ וֹ ת ודתיהם מלכ וּ ת

לה נּ יחם : ׁש וֹ ה  אין  לא בּ דם (ט)ול ּמ ל יכּ תב טוֹ ב   ה ּמ ל על  אם 
להביא  ה ּמ לאכה  ע שׂ י  ידי על  א ׁש ק וֹ ל  כּ סף כּ כּ ר  אלפים ועשׂ רת

: ה ּמ ל גּ נזי להמן(י )אל  ויּ ּת נ ּה  ידוֹ  מעל  ט בּ ע ּת וֹ  את  ה ּמ ל ויּ סר 
ה יּ ה וּ דים : צרר האגגי ה ּמ דתא  ה כּ סף(יא)בּ ן להמן  ה ּמ ל ויּ אמר  

כּ ּט וֹ ב בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת והעם   ל ה ּמ ל (יב)בּ עיני :נתוּ ן ספרי ויּ ּק רא וּ  
המן צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל ויּ כּ תב בּ וֹ  יוֹ ם עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
ואל וּ מדינה  מדינה  על  א ׁש ר  ה ּפ ח וֹ ת ואל   ה ּמ ל אח ׁש דּ ר ּפ ני אל 
בּ ׁש ם  כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם ועם כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  ועם עם שׂ רי 

הúב ýרה ýמ Čד החסד  מČד ְִִֶֶַַַַָָ₣רה 

רויה מ תרי"א  דאיהי ְְְְְִִִַַַָוא רייתא
עדא ודא  ליראל ְְְְְִִִֵַָָָאתיהיב
מלכת אתקריאת טרי מ ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָדאמצעיתא,

יהו"ה  דילי(תמימה)רת מצוה ואיהי , ְְִִִִֵַָ
,מימ דתליי די רי"ג ְְְְְִִֵֵַַַָָכל
ע זכר"י  ס "ה , י"ה  ע מ "י   אינְְְְִִִִִִָ

:ת דמ  צלמ היא רמ"ח, ְְְְִִַַו"ה

ננה  ניה מ  תרי"א היא  ְְְִִִֵֶֶַָָוהרה
מ האמצעי, עד וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָליראל,

יהו"ה רת  הלכת  ,(תמימה)נקראת  ְְִֵַַַ
מצות  רי "ג כל  מצוה ְְְְְִִִֶַַָָוהיא
 י"ה ע מ"י   ה ,מ מ יילְְְִִִִֵֶֶ
היא רמ"ח,  ו "ה  ע זכרי  ְִִִִשס "ה.

.תכדמ ְְְִַבצלמ



לפורים וזוהר ג פרק אסתר מגילת

: ה ּמ ל בּ ט בּ עת ונח ּת ם  נכּת ב  אח ׁש ור ׁש   ספרים (יג)ה ּמ ל ונ ׁש ל וֹ ח  
כּ ל את וּ לא בּ ד  להרג לה ׁש מיד  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל אל  הרצים בּ יד 
עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  אחד  בּ יוֹ ם ונ ׁש ים טף  זקן ועד מנּ ער  ה יּ ה וּ דים

לבוֹ ז: וּ ׁש ללם אדר  חד ׁש  ה וּ א  ע שׂ ר  ׁש נים ה כּ תב(יד)לחד ׁש  ּפ תׁש גן 
עתדים  להיוֹ ת העּמ ים לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן

ה זּ ה : נ ּת נה(טו )ל יּ וֹ ם וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  דח וּ פים  יצא וּ  הרצים 
נב וֹ כה : ׁש וּ ׁש ן והעיר  ל ׁש ּת וֹ ת י ׁש בוּ  והמן  וה ּמ ל ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

לפורים וזוהר ג פרק אסתר מגילת

: ה ּמ ל בּ ט בּ עת ונח ּת ם  נכּת ב  אח ׁש ור ׁש   ספרים (יג)ה ּמ ל ונ ׁש ל וֹ ח  
כּ ל את וּ לא בּ ד  להרג לה ׁש מיד  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל אל  הרצים בּ יד 
עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  אחד  בּ יוֹ ם ונ ׁש ים טף  זקן ועד מנּ ער  ה יּ ה וּ דים

לבוֹ ז: וּ ׁש ללם אדר  חד ׁש  ה וּ א  ע שׂ ר  ׁש נים ה כּ תב(יד)לחד ׁש  ּפ תׁש גן 
עתדים  להיוֹ ת העּמ ים לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן

ה זּ ה : נ ּת נה(טו )ל יּ וֹ ם וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  דח וּ פים  יצא וּ  הרצים 
נב וֹ כה : ׁש וּ ׁש ן והעיר  ל ׁש ּת וֹ ת י ׁש בוּ  והמן  וה ּמ ל ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן



מגילת אסתר פרק ד'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ד' פרק אסתר מגילת

נעשׂ המר כי (א) א ׁש ר  כּ ל  את את [יא ]ידע  מר דּ כי ויּ קרע 
העיר  ֹבּ תו ויּ צא  ואפר  שׂ ק ויּ ל בּ ׁש  בּ גדיו

וּ מרה : גדלה  זעקה  אין(ב)ויּ זעק  כּ י   ה ּמ ל ׁש ער  לפני  עד  ויּ ב וֹ א  

אחשורושיא. בסעודת ישתתפו שלא  מיחה היהודי מרדכי 
המן בא גדולה בעלילה נפחא  יצחק  ר' אמר 
האלה  הימים ובמלאת שנאמר  ישראל על
אין בשושן, הנמצאים העם לכל המלך עשה 
המן אמר  ישראל, אלא  כאן  האמור  העם
העמיד  הוא, זמה  שונא אלקיהם לאחשורש 

עליהם  וגזר משתה להם ועשה זונות להם
שנאמר כרצונם ויעשו  וישתו שיבואו 
יבוא , שירצה מי ואיש", איש כרצון  "לעשות
פתחון יהא שלא  כדי  יבוא, לא ירצה שלא ומי 

הביאום . כרחם  בעל לומר  למדה"ד פה 

בידם. ומיחה מרדכי עמד 
י"ח  משתה  לאותו והלכו  מרדכי דברי  הניחו 
עליהם  והשטין  השטן עמד ותקמ "ד , אלף
אתה  מתי עד  רבש"ע  הקב"ה לפני ואמר
עצמם  מפרישים  שהם  זו  באומה  תדבק
ותורה  לו  אמר  הזה, בזמן  אותם אבד ממך,
תסתפק  רבש"ע ליה  אמר  עליה , תהא  מה 
באותה  דעתו  השוה הקב "ה  אף  בעליונים ,
שבשבילה  זו אומה הקב "ה  אמר  שעה ,

אנחותי מאנוש רבות  אשביתה  יום  בכל 
אגרות  לי הביאו  הקב"ה אמר מיד זכרם ,
השטן הלך  מיד  כליה, עליהם ואכתוב 
יצאת  כך התורה  כשראתה  מגילה, להביא
בבכי, קולה  ונתנה אלמנות בבגדי לפניו 
הן שנאמר מה"ש, צעקו  בכייתה  ולקול
אנו בטלים ישראל אם  חוצה, צעקו אראלים 
חמה  ששמעו כיון  בעולם, צריכין למה

בבכי, קולם  ונתנו  שקים חגרו כך ולבנה
וארץ  שמים  קדרו ", וירח  "שמש שנאמר
קדרות", שמים "אלביש שנאמר  נתאבלו
שיחזרו ישראל  יבטלו  ואמר אליהו ] [עמד
ומשתעבדים  תורה ללמוד למקום  ממקום 
רץ  מיד המצות , ועל  המילה ועל השבת  על
ואל  עולם צדיקי אל בבהלה  ז"ל  אליהו 
וארץ  שמים להם ואמר  הראשונים, נביאים 
וכל  נפש במר  בוכים השמים צבא וכל
ואתם  כיולדה חיל אחזתו כולו  העולם
אמר מה , מפני  לו  אמרו ודוממים, יושבים 
אחשורש  ממשתה ושתו  שאכלו מפני להם
מן שמם ולמחות  לטבח ישראל והושלמו

אדםהעולם, יש  כלום לאליהו משה אמר
בהם אחד אדם יש  לו אמר בדור, כשר

שמו .ומרדכי



לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ד' פרק אסתר מגילת

נעשׂ המר כי (א) א ׁש ר  כּ ל  את את [יא ]ידע  מר דּ כי ויּ קרע 
העיר  ֹבּ תו ויּ צא  ואפר  שׂ ק ויּ ל בּ ׁש  בּ גדיו

וּ מרה : גדלה  זעקה  אין(ב)ויּ זעק  כּ י   ה ּמ ל ׁש ער  לפני  עד  ויּ ב וֹ א  

אחשורושיא. בסעודת ישתתפו שלא  מיחה היהודי מרדכי 
המן בא גדולה בעלילה נפחא  יצחק  ר' אמר 
האלה  הימים ובמלאת שנאמר  ישראל על
אין בשושן, הנמצאים העם לכל המלך עשה 
המן אמר  ישראל, אלא  כאן  האמור  העם
העמיד  הוא, זמה  שונא אלקיהם לאחשורש 

עליהם  וגזר משתה להם ועשה זונות להם
שנאמר כרצונם ויעשו  וישתו שיבואו 
יבוא , שירצה מי ואיש", איש כרצון  "לעשות
פתחון יהא שלא  כדי  יבוא, לא ירצה שלא ומי 

הביאום . כרחם  בעל לומר  למדה"ד פה 

בידם. ומיחה מרדכי עמד 
י"ח  משתה  לאותו והלכו  מרדכי דברי  הניחו 
עליהם  והשטין  השטן עמד ותקמ "ד , אלף
אתה  מתי עד  רבש"ע  הקב"ה לפני ואמר
עצמם  מפרישים  שהם  זו  באומה  תדבק
ותורה  לו  אמר  הזה, בזמן  אותם אבד ממך,
תסתפק  רבש"ע ליה  אמר  עליה , תהא  מה 
באותה  דעתו  השוה הקב "ה  אף  בעליונים ,
שבשבילה  זו אומה הקב "ה  אמר  שעה ,

אנחותי מאנוש רבות  אשביתה  יום  בכל 
אגרות  לי הביאו  הקב"ה אמר מיד זכרם ,
השטן הלך  מיד  כליה, עליהם ואכתוב 
יצאת  כך התורה  כשראתה  מגילה, להביא
בבכי, קולה  ונתנה אלמנות בבגדי לפניו 
הן שנאמר מה"ש, צעקו  בכייתה  ולקול
אנו בטלים ישראל אם  חוצה, צעקו אראלים 
חמה  ששמעו כיון  בעולם, צריכין למה

בבכי, קולם  ונתנו  שקים חגרו כך ולבנה
וארץ  שמים  קדרו ", וירח  "שמש שנאמר
קדרות", שמים "אלביש שנאמר  נתאבלו
שיחזרו ישראל  יבטלו  ואמר אליהו ] [עמד
ומשתעבדים  תורה ללמוד למקום  ממקום 
רץ  מיד המצות , ועל  המילה ועל השבת  על
ואל  עולם צדיקי אל בבהלה  ז"ל  אליהו 
וארץ  שמים להם ואמר  הראשונים, נביאים 
וכל  נפש במר  בוכים השמים צבא וכל
ואתם  כיולדה חיל אחזתו כולו  העולם
אמר מה , מפני  לו  אמרו ודוממים, יושבים 
אחשורש  ממשתה ושתו  שאכלו מפני להם
מן שמם ולמחות  לטבח ישראל והושלמו

אדםהעולם, יש  כלום לאליהו משה אמר
בהם אחד אדם יש  לו אמר בדור, כשר

שמו .ומרדכי



לפורים ב זוהר ד' פרק אסתר מגילת

שׂ ק : בּ לב וּ ׁש   ה ּמ ל ׁש ער  אל  וּ מדינה(ג )לב וֹ א  מדינה  וּ בכל  
וצוֹ ם  ל יּ ה וּ דים גּ ד וֹ ל  אבל מגּ יע  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  א ׁש ר  מק וֹ ם

לר בּ ים : י צּ ע ואפר  שׂ ק וּ מס ּפ ד  (וּת בוֹ אנה )(ד )וּ בכי וּת בוֹ אינה  
מאד ה ּמ ל כּ ה  וּת תחלחל  ל ּה  ויּ גּ יד וּ  וסריסיה  אס ּת ר  נער וֹ ת
ו א  מעליו שׂ ּק וֹ  וּ להסיר  מר דּ כי  את להלבּ יׁש  בּ גדים וּת ׁש לח 

העמיד(ה)ק בּ ל : א ׁש ר   ה ּמ ל מּס ריסי  להת אס ּת ר וּת קרא  
זּ ה : מה  ועל  זּ ה  מה  לדעת מר דּ כי על וּת צוּ ה וּ  ויּ צא (ו)לפניה  

: ה ּמ ל ׁש ער  לפני א ׁש ר העיר  רח וֹ ב  אל  מר דּ כי  אל  הת
ה כּ סף(ז ) ּפ ר ׁש ת ואת קרה וּ  א ׁש ר כּ ל  את מר דּ כי ל וֹ  ויּ גּ ד

(בּ יּ ה וּ דים) בּ יּ ה וּ דיים   ה ּמ ל גּ נזי  על לׁש ק וֹ ל  המן אמר א ׁש ר 
לה ׁש מידם (ח )לא בּ דם: בּ ׁש וּ ׁש ן נ ּת ן א ׁש ר  ה דּ ת כּ תב ּפ תׁש גן ואת 

לבוֹ א  עליה  וּ לצוּ וֹ ת ל ּה  וּ לה גּ יד  אס ּת ר את להרא וֹ ת ל וֹ  נתן
ע ּמ ּה : על מלּ פניו וּ לב ּק ׁש  ל וֹ  להתח נּ ן  ה ּמ ל ויּ בוֹ א (ט)אל 

מר דּ כי: דּ ברי  את לאס ּת ר ו יּ גּ ד  אס ּת ר(י)הת וּת אמר  
מר דּ כי: אל  וּת צוּ ה וּ  מדינ וֹ ת (יא)להת ועם  ה ּמ ל עבדי כּ ל  

 ה ּמ ל אל  יבוֹ א  א ׁש ר  וא ה  אי ׁש  כּ ל א ׁש ר  י וֹ דעים  ה ּמ ל

המעתיק ) מפני(הערת  כשר  אדם  דנקרא י"ל
ע"ז  בגמרא כדאי' ד.)שמיחה  שצדיק(דף

גמור. שאינו כצדיק  הוי מוחה  שאינו גמור 
מיחה  ומרדכי מיחו, ולא  שם  היו  והסנהדרין 

גמורע"כ  צדיק  כשר אדם הוא  רק נקרא 
בעוונם נתפס  ].שלא 

ואנחנו משם הוא שיעמוד  הודיעו  לו  אמר 
רועה  לו  אמר  ותחנונים, בתפלה  מכאן
צאנך  על כליה  של אגרות כתבו כבר נאמן
לאבות  משה א"ל מיד חתומה, היא  וכבר 

רחמים  חתומה היא בטיט אם  העולם
שהיה  מה  חתומה היא  בדם ואם נשמעים,
מרדכי אצל ז"ל  אליהו  בא מיד  יהיה ,
נעשה , אשר כל את  ידע ומרדכי  והודיעו ,
של  תינוקות כל  את קבץ מרדכי, עשה  מה 
והלבישם  ומים  מלחם אותם  ועינה רבן  בית
ובוכה  צווח  והיה אפר  על  והושיבם שקים
באוהביו. נתיעץ  והמן ובלילה , ביום עמהם 
שנת נדדה  ההוא בלילה עה"פ מגילה  (ילקוט 

.המלך)

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ג

מא ׁש ר לבד  להמית דּ תוֹ  אחת יּק רא  א  א ׁש ר  ה ּפ נימית החצר  אל 
ה זּ הב ׁש רביט את ה ּמ ל ל וֹ  לבוֹ א [יב ]י וֹ ׁש יט נקראתי א  ואני וחיה  

ע"ב ):יב. מ "ד דף - תזריע (פרשת ויקרא  זוהר

למק₣מכם ýנסְְְִִֶָה

חד  ליליא  יתבי הו אחא ורי חיא  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָרי
ליליא פלג ת קמ אא. ר י  י ְְְְִִֵֵַַַָָָק
חמ לבר, נפק עד  ארייתא. ְְְְְְְִֵַַַָָָלמלעי 
ככבא זמני ג' ט הוה כבא  ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹחד
רי מע אדהכי .רינה וסתי ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָאחרא
 צפ לסטר חד קלא סטרי, תרי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָקלי

וקלא  ע"ב)לעיא , מ"ד א.(דלת חד ְְְֵַַָָָָ
אסר עליו צתה אר קלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָוההא
,לאתרייכ ני ואת לע ואמר, ְְְְְְְְִִִַַַַָאכריז
תיחא, נקא  אסמרתא  ְְְְְְִִַַָָָָהא 
גנתא, לטיילא עאל הא רי ְְְְְְִִַָָָָק דא
גנתא, י צדיקיא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָלא ע עא 

.כיו קלא  ההא  ְְִַַָָָָאעבר
òירה ידי  על   לfl ה עם  מתיחדת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהôכינה 

הא ,אמר חייא , ורי אחא רי ְְְֲִִִִִַָָָָָאהדר
נסת אתערתא  רעתא ,  ע ְְְְְִִֶֶַַָָָָודאי

מלא(עד)יראל לאתחרא  הא ְְְְְְִִֵַַָָָ
לא ודאי, אחא, ר י  אמר ֲִִַַַַַָָָָק יא,

יראל (אתחברת) נסת  ל ְְְֲִִֵֶֶָָָאנגידת 
ירתא, מ אא  ה א רי ְְְִִִֶָָָָק דא

.י לג יל בחא ְְִִֵַָָָמ
חסד òל חýט לfl ה מ₣òיט  ùùִֶֶֶֶֶֶַַֹקר

מלא ל ואיט צפרא , אתי ְְְְִֵַַַָָָָעד
,אמרינ מה מה ורזא חסד, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחטא

ה) את(אסתר לאסר לה ְְֵֶֶֶֶֶַַוט
ימא ולא  .' וג יד א ר ההב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָרביט 
א, מלא ל איט  לחדהא לְְְִִַָָָָָָ

לילה בי י הי אחא ורי חיא ְְְִִִִַַַָָָָָרי 
ה ילה חצת   קמ א א. רי לפני ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָאחד
רא החצה,  צא עד  רה. ְֲֶַַַַָָָָֹלעסק
עמי ל מ ה היה אחד ְִֶֶֶַָָָָָָֹכב
 מע  ינתי .רא מס יר  אחר ְְְְִִֵֵַַַָָככב
לצד  אחד קל ,צדדי ני  ק לת  ְְְְִִֵֵֶַָָני 
והל  למ ה , אחד וקל למעלה ,  ְְְְְֶַַַָָָָצפ
ס והת נס ה ואמר : מכריז  ְְְְְְִִִֵַַַָההא
נקבה ל ה ר ת עכו ,מכְְְְְְִִֵֶֶַַָָלמק
  לטל נכנס  הא  ר דה ְְְִֵַַַָָָָָתחה ,
עבר  . יקיה ע ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָלהע ע 

. כו ה ל תְַַָא

הה ,אמר חיא . ורי אחא רי  ְְְִִִִֵַַָָָָָחזר
נסת ל  התע ררת , רצ עת ְְְִֵֶֶֶֶַַָו אי

הל (זמ)י ראל   ע להתחר  היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
לא ואי אחא, ר י אמר .ד ִַַַַַָָָָֹה

ע (מתחברת) י ראל  נסת  ל ְְְִִֵֶֶַַָָֻמעת
ירה  מ אא ה א ר ד ִִֶַָָָָה

אליו .  ה בח מִֵֶֶַַָָ

ח ט  לה ל מ יט הקר , א ִֶֶֶֶַַַָָעד
,אמרנ  מ ה בר וסד חסד, (אסתרל ְְְֶֶֶֶַַָָָ

רביטה) את  לאס ר לה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַוט
 יד אר ההב אמר  ואל .'וג ְְְֲֶֶַַַָָָָֹ

,ל אא זה , את לה מ יט ְִֶֶֶֶֶַַָָָלב



לפורים ב זוהר ד' פרק אסתר מגילת

שׂ ק : בּ לב וּ ׁש   ה ּמ ל ׁש ער  אל  וּ מדינה(ג )לב וֹ א  מדינה  וּ בכל  
וצוֹ ם  ל יּ ה וּ דים גּ ד וֹ ל  אבל מגּ יע  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  א ׁש ר  מק וֹ ם

לר בּ ים : י צּ ע ואפר  שׂ ק וּ מס ּפ ד  (וּת בוֹ אנה )(ד )וּ בכי וּת בוֹ אינה  
מאד ה ּמ ל כּ ה  וּת תחלחל  ל ּה  ויּ גּ יד וּ  וסריסיה  אס ּת ר  נער וֹ ת
ו א  מעליו שׂ ּק וֹ  וּ להסיר  מר דּ כי  את להלבּ יׁש  בּ גדים וּת ׁש לח 

העמיד(ה)ק בּ ל : א ׁש ר   ה ּמ ל מּס ריסי  להת אס ּת ר וּת קרא  
זּ ה : מה  ועל  זּ ה  מה  לדעת מר דּ כי על וּת צוּ ה וּ  ויּ צא (ו)לפניה  

: ה ּמ ל ׁש ער  לפני א ׁש ר העיר  רח וֹ ב  אל  מר דּ כי  אל  הת
ה כּ סף(ז ) ּפ ר ׁש ת ואת קרה וּ  א ׁש ר כּ ל  את מר דּ כי ל וֹ  ויּ גּ ד

(בּ יּ ה וּ דים) בּ יּ ה וּ דיים   ה ּמ ל גּ נזי  על לׁש ק וֹ ל  המן אמר א ׁש ר 
לה ׁש מידם (ח )לא בּ דם: בּ ׁש וּ ׁש ן נ ּת ן א ׁש ר  ה דּ ת כּ תב ּפ תׁש גן ואת 

לבוֹ א  עליה  וּ לצוּ וֹ ת ל ּה  וּ לה גּ יד  אס ּת ר את להרא וֹ ת ל וֹ  נתן
ע ּמ ּה : על מלּ פניו וּ לב ּק ׁש  ל וֹ  להתח נּ ן  ה ּמ ל ויּ בוֹ א (ט)אל 

מר דּ כי: דּ ברי  את לאס ּת ר ו יּ גּ ד  אס ּת ר(י)הת וּת אמר  
מר דּ כי: אל  וּת צוּ ה וּ  מדינ וֹ ת (יא)להת ועם  ה ּמ ל עבדי כּ ל  

 ה ּמ ל אל  יבוֹ א  א ׁש ר  וא ה  אי ׁש  כּ ל א ׁש ר  י וֹ דעים  ה ּמ ל

המעתיק ) מפני(הערת  כשר  אדם  דנקרא י"ל
ע"ז  בגמרא כדאי' ד.)שמיחה  שצדיק(דף

גמור. שאינו כצדיק  הוי מוחה  שאינו גמור 
מיחה  ומרדכי מיחו, ולא  שם  היו  והסנהדרין 

גמורע"כ  צדיק  כשר אדם הוא  רק נקרא 
בעוונם נתפס  ].שלא 

ואנחנו משם הוא שיעמוד  הודיעו  לו  אמר 
רועה  לו  אמר  ותחנונים, בתפלה  מכאן
צאנך  על כליה  של אגרות כתבו כבר נאמן
לאבות  משה א"ל מיד חתומה, היא  וכבר 

רחמים  חתומה היא בטיט אם  העולם
שהיה  מה  חתומה היא  בדם ואם נשמעים,
מרדכי אצל ז"ל  אליהו  בא מיד  יהיה ,
נעשה , אשר כל את  ידע ומרדכי  והודיעו ,
של  תינוקות כל  את קבץ מרדכי, עשה  מה 
והלבישם  ומים  מלחם אותם  ועינה רבן  בית
ובוכה  צווח  והיה אפר  על  והושיבם שקים
באוהביו. נתיעץ  והמן ובלילה , ביום עמהם 
שנת נדדה  ההוא בלילה עה"פ מגילה  (ילקוט 

.המלך)

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ג

מא ׁש ר לבד  להמית דּ תוֹ  אחת יּק רא  א  א ׁש ר  ה ּפ נימית החצר  אל 
ה זּ הב ׁש רביט את ה ּמ ל ל וֹ  לבוֹ א [יב ]י וֹ ׁש יט נקראתי א  ואני וחיה  

ע"ב ):יב. מ "ד דף - תזריע (פרשת ויקרא  זוהר

למק₣מכם ýנסְְְִִֶָה

חד  ליליא  יתבי הו אחא ורי חיא  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָרי
ליליא פלג ת קמ אא. ר י  י ְְְְִִֵֵַַַָָָק
חמ לבר, נפק עד  ארייתא. ְְְְְְְִֵַַַָָָלמלעי 
ככבא זמני ג' ט הוה כבא  ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹחד
רי מע אדהכי .רינה וסתי ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָאחרא
 צפ לסטר חד קלא סטרי, תרי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָקלי

וקלא  ע"ב)לעיא , מ"ד א.(דלת חד ְְְֵַַָָָָ
אסר עליו צתה אר קלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָוההא
,לאתרייכ ני ואת לע ואמר, ְְְְְְְְִִִַַַַָאכריז
תיחא, נקא  אסמרתא  ְְְְְְִִַַָָָָהא 
גנתא, לטיילא עאל הא רי ְְְְְְִִַָָָָק דא
גנתא, י צדיקיא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָלא ע עא 

.כיו קלא  ההא  ְְִַַָָָָאעבר
òירה ידי  על   לfl ה עם  מתיחדת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהôכינה 

הא ,אמר חייא , ורי אחא רי ְְְֲִִִִִַָָָָָאהדר
נסת אתערתא  רעתא ,  ע ְְְְְִִֶֶַַָָָָודאי

מלא(עד)יראל לאתחרא  הא ְְְְְְִִֵַַָָָ
לא ודאי, אחא, ר י  אמר ֲִִַַַַַָָָָק יא,

יראל (אתחברת) נסת  ל ְְְֲִִֵֶֶָָָאנגידת 
ירתא, מ אא  ה א רי ְְְִִִֶָָָָק דא

.י לג יל בחא ְְִִֵַָָָמ
חסד òל חýט לfl ה מ₣òיט  ùùִֶֶֶֶֶֶַַֹקר

מלא ל ואיט צפרא , אתי ְְְְִֵַַַָָָָעד
,אמרינ מה מה ורזא חסד, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחטא

ה) את(אסתר לאסר לה ְְֵֶֶֶֶֶַַוט
ימא ולא  .' וג יד א ר ההב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָרביט 
א, מלא ל איט  לחדהא לְְְִִַָָָָָָ

לילה בי י הי אחא ורי חיא ְְְִִִִַַַָָָָָרי 
ה ילה חצת   קמ א א. רי לפני ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָאחד
רא החצה,  צא עד  רה. ְֲֶַַַַָָָָֹלעסק
עמי ל מ ה היה אחד ְִֶֶֶַָָָָָָֹכב
 מע  ינתי .רא מס יר  אחר ְְְְִִֵֵַַַָָככב
לצד  אחד קל ,צדדי ני  ק לת  ְְְְִִֵֵֶַָָני 
והל  למ ה , אחד וקל למעלה ,  ְְְְְֶַַַָָָָצפ
ס והת נס ה ואמר : מכריז  ְְְְְְִִִֵַַַָההא
נקבה ל ה ר ת עכו ,מכְְְְְְִִֵֶֶַַָָלמק
  לטל נכנס  הא  ר דה ְְְִֵַַַָָָָָתחה ,
עבר  . יקיה ע ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָלהע ע 

. כו ה ל תְַַָא

הה ,אמר חיא . ורי אחא רי  ְְְִִִִֵַַָָָָָחזר
נסת ל  התע ררת , רצ עת ְְְִֵֶֶֶֶַַָו אי

הל (זמ)י ראל   ע להתחר  היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
לא ואי אחא, ר י אמר .ד ִַַַַַָָָָֹה

ע (מתחברת) י ראל  נסת  ל ְְְִִֵֶֶַַָָֻמעת
ירה  מ אא ה א ר ד ִִֶַָָָָה

אליו .  ה בח מִֵֶֶַַָָ

ח ט  לה ל מ יט הקר , א ִֶֶֶֶַַַָָעד
,אמרנ  מ ה בר וסד חסד, (אסתרל ְְְֶֶֶֶַַָָָ

רביטה) את  לאס ר לה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַוט
 יד אר ההב אמר  ואל .'וג ְְְֲֶֶַַַָָָָֹ

,ל אא זה , את לה מ יט ְִֶֶֶֶֶַַָָָלב
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יוֹ ם: ׁש ל וֹ ׁש ים  זה   ה ּמ ל אס ּת ר(יג )אל  אל  לה ׁש יב  מר דּ כי  ויּ אמר  
ה יּ ה וּ דים : מכּ ל  ה ּמ ל בּ ית לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת ד ּמ י  אם (יד)אל  כּ י  

רו  ה זּ את בּ עת ּת חריׁש י מּמ ק וֹ ם החר ׁש  ל יּ ה וּ דים  יעמוֹ ד  וה צּ לה  ח  
ה גּ ע ּת  כּ זאת לעת אם  י וֹ דע  וּ מי ּת אבד וּ  אבי וּ בית וא ּת  אחר 

מר דּ כי :(טו)ל ּמ לכ וּ ת: אל  לה ׁש יב  אס ּת ר  את (טז)וּת אמר  כּ נ וֹ ס   ל 
בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים ה יּ ה וּ דים ואל[יג]כּ ל  ּת אכל וּ  ואל  עלי  וצוּ מוּ  

א ה. רמתח אי לכל ,ל ְְְְִִֶַָָָָָָא א
.יתב חדא . ְְְֲִֵַַָָונתחר

מŽין:יג. ה₣רה  מן ִִִַַָָָהמן

אמח"ה" "מחה  כּ י  זי "ע החיד "א  ּפ רׁש 
המן" "זה בּ טן")גּ ימטריּ ה  "חדרי ,(בּ ספרוֹ  

למחוֹ ת  רצה  ׁש המן לרמז  יׁש  זה וּ לפי
ׁש לּ וֹ  הּס ע וּ דה ידי על  י שׂ ראל עם  את 
אס וּ רוֹ ת , מאכל וֹ ת  ישׂ ראל עם  את  ׁש האכיל
מׁש ּפ טים  בּ פרׁש ת הזוֹ ה "ק  דּ ברי וכ יּ ד וּ ע 

נּ ב וּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל לא 
ׁש רק  ידע כּ י בּ חלב , בּ שׂ ר  אכל  הרׁש ע
ה כּ ח  נברא  בּ יחד  בּ חלב  בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ כח 
ואוֹ מר רח "ל , הּמ ק דּ ׁש  בּ ית את להחריב 
מר כּ בה  נע שׂ ה לבד  הלחן כּ י הזוֹ ה "ק 

אחרא . לסטרא 

המשיח? ביאת  את מעכב ומה  האמיתי? להגאולה  לזכות יכולים איך 

חלּ ין בּ מ ּס כת  חז"ל  ב ')אמרוּ  קלט  מׁש ה:(דּ ף  
מ נּ ין ה ּת וֹ רה הוּ א מן "בּ ׁש גּ ם ׁש נּ אמר : , 

מ נּ יןבּ שׂ ר ", הּת וֹ רה  מן "המןהמן ׁש נּ אמר: , 
דּ ברי את  הביא  שי , אמרי  וּ בּ ספר - העץ",

הוֹ אלים: מ נּ יןחז"ל  ה ּת וֹ רה מן היכןהמן ? 
המן ׁש ל  הענין ה ּת וֹ רה  בּ כל  כּ מרוּ מז  ועל ? 
" בּ פס וּ ק מרוּ מז  ׁש הוּ א העץהׁש יבוּ  המן  

אכלּת  מ ּמ נּ וּ  אכל  לבל ּת י צויתי ".א ׁש ר 
בּ פרׁש ת  הּפ סוּ ק ׁש ל השייכוּ ת מה ו ׁש וֹ אל:

המן ׁש ל  לענין  וּ מבאר:בּ ראׁש ית  - רוֹ אים? 
צלם את מא בּ ד ׁש יּ ה וּ די  אי לפעמים 
כּ די עד מ וּ ׁש חת נהיה  הוּ א ׁש לּ וֹ , האל וֹ קוּ ת 
וּ מהיכן אחיו, את להכחיד מ וּ כן  ׁש הוּ א  ּכ

 ּמ כ ּק וֹ רה זה יהוּ די? אצל  כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע
ה לּ ב, את מטמטם ׁש הוּ א כּ ׁש ר, אוֹ כלים  אין 
דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם  כּ פי
ׁש ה וּ א עד א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ללּ ב  זוֹ רם  והדּ ם 
דּ בר אכל הוּ א כּ י יהוּ די, ל "ה ּמ ן" א וֹ ת וֹ  ה וֹ פ

מ ּמ נּ וּ ", אכל לבל ּת י וזה ׁש "צוּ יתי ע"כ. 
כּ די בּ מאכל וֹ ת  להכׁש ילם המן עצת  היה
ׁש ע שׂ ה  כּ מוֹ  ח "ו, עליהם  ל ׁש לוֹ ט ׁש יּ וּ כל 
הייתה  ה ּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל  בּ בל מל נב וּ כדנא צּ ר

בּ שׂ ר  עם  וּ גבינה בּ חלב  ּפ תבגבּ שׂ ר (וזהוּ  

ּת ב וֹ ת ראׁש י ב"ג ,להי וֹ ת בינה )ג'שׂ ר 'ב ה ּמ ל כּ די , 
הּט מא  שׂ ר לׁש לחן רמז  הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנ וֹ 
בּ ס וֹ ד  למעלה להאחיז וֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל

א .ע  ריתח תא ְְְִִִֶַָָָֹלכל 
.בי יחד. ְְְִֵַַַָונתחר

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ה

למעלה  הז וֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ , בּ חלב גּ די 
בּ ית  את וּ להחריב לחיצ וֹ נים  אחיזה ולגרם
ענין את  לת ּק ן  מכרחים ולזה  הּמ קדּ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת כּ די הּמ אכלוֹ ת
ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  [כּ מבאר בב"א.

וע "ב )מ ׁש ּפ טים ע "א קכ"ה מכּ אן.(דּ ף  ר וֹ אים - 

לרעה  גּ וֹ רם  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל
המן אר וּ ר  א וֹ מרים ולכן  - בּ יוֹ תר . הגּ דוֹ לה 
בּ ני את האכיל ה וּ א  כי לא בּ די בּ ּק ׁש  אׁש ר
היה   ּכ ידי ועל אסוּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת י שׂ ראל
קׁש וֹ ת  גזירוֹ ת  היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את  לוֹ 

י "ב ) .(מגלּ ה 

ימים òל òת ýò ת ואל  ýתאכל ואל היהýדים ל את  נ ₣ס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכת וּ ב סי' םבּ ּפ וּ ריוזל "ק ,(או"ח  
על מּס עוּ דתוֹ , ׁש נּ הנוּ  לפי  הגזירה  עיקר היתה 
ה גּ וּ פים את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג עליהם  נגזר כּ ן
ושׂ מחה איסוּ ר ׁש ל וּ ׁש תיה  מאכילה  ׁש נּ הנוּ 
עינּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  איס וּ ר, ׁש ל  וּ מׁש ּת ה 
את כּ נוֹ ס  ל" אס ּת ר: ׁש אמרה כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תם 
ׁש ל ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היה וּ דים כּ ל
ט וֹ ב ויוֹ ם  למ ׁש ּת ה קבע וּ ם  לפיכ ימים ".

הנּ ס . עיקר את  א וֹ מריםלזכּ וֹ ר בּ רוּ ולכן 

נצּ לוּ  היהוּ דים  בּ זכוּ ת וֹ  כּ י היּ ה וּ די מרדּ כי
והזהיר נזהר ׁש הוּ א המן, ׁש ל  מגזירתוֹ 
ולזה אס וּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  לא  ׁש יּ הוּ דים 
לא ׁש אס ּת ר לׁש מוֹ ר הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  ה וּ א

כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אכל  חז"ל תאכל ואמרוּ  . 
בּ מאכל וֹ ת . להזּ הר כּ די זרע וֹ נים , רק ׁש אכלה 
- אסוּ רוֹ ת  מּמ אכלוֹ ת  ׁש מר וּ  זה בּ זכוּ ת  ורק
"יהוּ די", להם  קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ 
לפיהם. נכנס  לא  כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש וּ ם

הčד₣òה מר ýòת י ₣צא  אסýר ₣ת  מאכל ₣ת  ְְֲֲֵֵֵַַָָהא ₣כל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר  ׁש אוֹ כל (ויּ קרא זה 
ׁש נה  ל -120- א וֹ ת וֹ  דּ נים  אס וּ רוֹ ת  מאכלוֹ ת 

בּ עוֹ לם מכערכּ אדם א וֹ ת וֹ  מגעיל ה ּק בּ "ה כּ י  , 
ׁש ם  כּ תוּ ב ע וֹ ד  - ה בּ א . וּ בעוֹ לם כּ ל (מב .)ה זּ ה  

בּ גלל  זה כּ ל הבּ א  בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה 
אסוּ ר וֹ ת  בּ מאכל וֹ ת  זהיר  היה לא ׁש הוּ א
הדּ עת  על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכּ "ל,
ה ּמ אכלוֹ ת  ׁש ל האיס וּ רים  חוֹ מר את 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  עוֹ ד - ידי(מא:)האס וּ רוֹ ת . ׁש על  
 נמ ׁש צ לּ וֹ  האס וּ רוֹ ת  הּמ אכל וֹ ת  אכילת
הוֹ פ והוּ א ליצלן  רחמנא אחרא לסטרא 
ט וּ מאה , רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה  מגעיל, להי וֹ ת
בּ אלוֹ קי חלק י וֹ תר לוֹ  אין  יוֹ דע וה וּ א 
יצליחוּ  לא  ּפ עם  אף כּ י  להם וא וֹ י י שׂ ראל,
ע וֹ ד  - ו ׁש ל וֹ ם . חס הּק בּ "ה  ׁש ל לחלקוֹ  לה גּ יע

ׁש ם מאכ (מב .)כּ תוּ ב אוֹ כל  לוֹ ת כּ ׁש ה וּ א  
ונכנס  הּק ד וּ ׁש ה מר ׁש וּ ת  יוֹ צא הוּ א אס וּ רוֹ ת 

ע כּ "ל , הט וּ מאה  לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא
והּמ צו וֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש כּ ל היא  לכ וה כּ וונה
על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי אחרא  לסטרא מ וּ פנים ׁש לּ וֹ 

הקדוֹ ׁש ים . בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת   ּכ
רבי הקדוֹ ש זי"ע ה לּ ל הגא וֹ ן קאלאמייער  

לע שׂ וֹ ת  עת בּ ספר וֹ  צבמביא ׁש אלה (ח "א 

אס וּ רוֹ ת ) ּמ אכלוֹ ת ׁש ל מערכת העבירה 
מזּ ה  ח וּ ץ  מאוֹ ד, חמוּ ר  אסוּ ר וֹ ת הּמ אכלוֹ ת
וחייבים  כזּ ית, בּ כל  ּת ע שׂ ה לא  על  ׁש עוֹ ברים 
גּ וֹ רם  גּ ם ה וּ א  ר ׁש ע, נקרא  והוּ א בּ מלקוֹ ת,
גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן  גּ דוֹ לה  רעה  לעצמוֹ 
נוֹ תן נקי ׁש אינ וֹ  האוֹ כל  כּ י בּ איסוּ ר , מפ וּ טם 
- מסּת אבת . נׁש מתוֹ  ז וֹ  וּ בדר הכּ ח, את לוֹ 
 ּכ אחר  וּ מּמ ילא  עבירה , גּ וֹ ררת  ועבירה 
וזה  היּ הדוּ ת , מצווֹ ת  את לקיּ ים  לוֹ  קׁש ה 
ליראה  האמי ּת ית  הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע 
בּ אמת  וּ לעבד וֹ  ית בּ ר הם  את וּ לאה וֹ ב 
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יוֹ ם: ׁש ל וֹ ׁש ים  זה   ה ּמ ל אס ּת ר(יג )אל  אל  לה ׁש יב  מר דּ כי  ויּ אמר  
ה יּ ה וּ דים : מכּ ל  ה ּמ ל בּ ית לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת ד ּמ י  אם (יד)אל  כּ י  

רו  ה זּ את בּ עת ּת חריׁש י מּמ ק וֹ ם החר ׁש  ל יּ ה וּ דים  יעמוֹ ד  וה צּ לה  ח  
ה גּ ע ּת  כּ זאת לעת אם  י וֹ דע  וּ מי ּת אבד וּ  אבי וּ בית וא ּת  אחר 

מר דּ כי :(טו)ל ּמ לכ וּ ת: אל  לה ׁש יב  אס ּת ר  את (טז)וּת אמר  כּ נ וֹ ס   ל 
בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים ה יּ ה וּ דים ואל[יג]כּ ל  ּת אכל וּ  ואל  עלי  וצוּ מוּ  

א ה. רמתח אי לכל ,ל ְְְְִִֶַָָָָָָא א
.יתב חדא . ְְְֲִֵַַָָונתחר

מŽין:יג. ה₣רה  מן ִִִַַָָָהמן

אמח"ה" "מחה  כּ י  זי "ע החיד "א  ּפ רׁש 
המן" "זה בּ טן")גּ ימטריּ ה  "חדרי ,(בּ ספרוֹ  

למחוֹ ת  רצה  ׁש המן לרמז  יׁש  זה וּ לפי
ׁש לּ וֹ  הּס ע וּ דה ידי על  י שׂ ראל עם  את 
אס וּ רוֹ ת , מאכל וֹ ת  ישׂ ראל עם  את  ׁש האכיל
מׁש ּפ טים  בּ פרׁש ת הזוֹ ה "ק  דּ ברי וכ יּ ד וּ ע 

נּ ב וּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל לא 
ׁש רק  ידע כּ י בּ חלב , בּ שׂ ר  אכל  הרׁש ע
ה כּ ח  נברא  בּ יחד  בּ חלב  בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ כח 
ואוֹ מר רח "ל , הּמ ק דּ ׁש  בּ ית את להחריב 
מר כּ בה  נע שׂ ה לבד  הלחן כּ י הזוֹ ה "ק 

אחרא . לסטרא 

המשיח? ביאת  את מעכב ומה  האמיתי? להגאולה  לזכות יכולים איך 

חלּ ין בּ מ ּס כת  חז"ל  ב ')אמרוּ  קלט  מׁש ה:(דּ ף  
מ נּ ין ה ּת וֹ רה הוּ א מן "בּ ׁש גּ ם ׁש נּ אמר : , 

מ נּ יןבּ שׂ ר ", הּת וֹ רה  מן "המןהמן ׁש נּ אמר: , 
דּ ברי את  הביא  שי , אמרי  וּ בּ ספר - העץ",

הוֹ אלים: מ נּ יןחז"ל  ה ּת וֹ רה מן היכןהמן ? 
המן ׁש ל  הענין ה ּת וֹ רה  בּ כל  כּ מרוּ מז  ועל ? 
" בּ פס וּ ק מרוּ מז  ׁש הוּ א העץהׁש יבוּ  המן  

אכלּת  מ ּמ נּ וּ  אכל  לבל ּת י צויתי ".א ׁש ר 
בּ פרׁש ת  הּפ סוּ ק ׁש ל השייכוּ ת מה ו ׁש וֹ אל:

המן ׁש ל  לענין  וּ מבאר:בּ ראׁש ית  - רוֹ אים? 
צלם את מא בּ ד ׁש יּ ה וּ די  אי לפעמים 
כּ די עד מ וּ ׁש חת נהיה  הוּ א ׁש לּ וֹ , האל וֹ קוּ ת 
וּ מהיכן אחיו, את להכחיד מ וּ כן  ׁש הוּ א  ּכ

 ּמ כ ּק וֹ רה זה יהוּ די? אצל  כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע
ה לּ ב, את מטמטם ׁש הוּ א כּ ׁש ר, אוֹ כלים  אין 
דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם  כּ פי
ׁש ה וּ א עד א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ללּ ב  זוֹ רם  והדּ ם 
דּ בר אכל הוּ א כּ י יהוּ די, ל "ה ּמ ן" א וֹ ת וֹ  ה וֹ פ

מ ּמ נּ וּ ", אכל לבל ּת י וזה ׁש "צוּ יתי ע"כ. 
כּ די בּ מאכל וֹ ת  להכׁש ילם המן עצת  היה
ׁש ע שׂ ה  כּ מוֹ  ח "ו, עליהם  ל ׁש לוֹ ט ׁש יּ וּ כל 
הייתה  ה ּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל  בּ בל מל נב וּ כדנא צּ ר

בּ שׂ ר  עם  וּ גבינה בּ חלב  ּפ תבגבּ שׂ ר (וזהוּ  

ּת ב וֹ ת ראׁש י ב"ג ,להי וֹ ת בינה )ג'שׂ ר 'ב ה ּמ ל כּ די , 
הּט מא  שׂ ר לׁש לחן רמז  הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנ וֹ 
בּ ס וֹ ד  למעלה להאחיז וֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל

א .ע  ריתח תא ְְְִִִֶַָָָֹלכל 
.בי יחד. ְְְִֵַַַָונתחר

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ה

למעלה  הז וֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ , בּ חלב גּ די 
בּ ית  את וּ להחריב לחיצ וֹ נים  אחיזה ולגרם
ענין את  לת ּק ן  מכרחים ולזה  הּמ קדּ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת כּ די הּמ אכלוֹ ת
ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  [כּ מבאר בב"א.

וע "ב )מ ׁש ּפ טים ע "א קכ"ה מכּ אן.(דּ ף  ר וֹ אים - 

לרעה  גּ וֹ רם  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל
המן אר וּ ר  א וֹ מרים ולכן  - בּ יוֹ תר . הגּ דוֹ לה 
בּ ני את האכיל ה וּ א  כי לא בּ די בּ ּק ׁש  אׁש ר
היה   ּכ ידי ועל אסוּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת י שׂ ראל
קׁש וֹ ת  גזירוֹ ת  היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את  לוֹ 

י "ב ) .(מגלּ ה 

ימים òל òת ýò ת ואל  ýתאכל ואל היהýדים ל את  נ ₣ס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכת וּ ב סי' םבּ ּפ וּ ריוזל "ק ,(או"ח  
על מּס עוּ דתוֹ , ׁש נּ הנוּ  לפי  הגזירה  עיקר היתה 
ה גּ וּ פים את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג עליהם  נגזר כּ ן
ושׂ מחה איסוּ ר ׁש ל וּ ׁש תיה  מאכילה  ׁש נּ הנוּ 
עינּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  איס וּ ר, ׁש ל  וּ מׁש ּת ה 
את כּ נוֹ ס  ל" אס ּת ר: ׁש אמרה כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תם 
ׁש ל ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היה וּ דים כּ ל
ט וֹ ב ויוֹ ם  למ ׁש ּת ה קבע וּ ם  לפיכ ימים ".

הנּ ס . עיקר את  א וֹ מריםלזכּ וֹ ר בּ רוּ ולכן 

נצּ לוּ  היהוּ דים  בּ זכוּ ת וֹ  כּ י היּ ה וּ די מרדּ כי
והזהיר נזהר ׁש הוּ א המן, ׁש ל  מגזירתוֹ 
ולזה אס וּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  לא  ׁש יּ הוּ דים 
לא ׁש אס ּת ר לׁש מוֹ ר הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  ה וּ א

כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אכל  חז"ל תאכל ואמרוּ  . 
בּ מאכל וֹ ת . להזּ הר כּ די זרע וֹ נים , רק ׁש אכלה 
- אסוּ רוֹ ת  מּמ אכלוֹ ת  ׁש מר וּ  זה בּ זכוּ ת  ורק
"יהוּ די", להם  קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ 
לפיהם. נכנס  לא  כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש וּ ם

הčד₣òה מר ýòת י ₣צא  אסýר ₣ת  מאכל ₣ת  ְְֲֲֵֵֵַַָָהא ₣כל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר  ׁש אוֹ כל (ויּ קרא זה 
ׁש נה  ל -120- א וֹ ת וֹ  דּ נים  אס וּ רוֹ ת  מאכלוֹ ת 

בּ עוֹ לם מכערכּ אדם א וֹ ת וֹ  מגעיל ה ּק בּ "ה כּ י  , 
ׁש ם  כּ תוּ ב ע וֹ ד  - ה בּ א . וּ בעוֹ לם כּ ל (מב .)ה זּ ה  

בּ גלל  זה כּ ל הבּ א  בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה 
אסוּ ר וֹ ת  בּ מאכל וֹ ת  זהיר  היה לא ׁש הוּ א
הדּ עת  על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכּ "ל,
ה ּמ אכלוֹ ת  ׁש ל האיס וּ רים  חוֹ מר את 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  עוֹ ד - ידי(מא:)האס וּ רוֹ ת . ׁש על  
 נמ ׁש צ לּ וֹ  האס וּ רוֹ ת  הּמ אכל וֹ ת  אכילת
הוֹ פ והוּ א ליצלן  רחמנא אחרא לסטרא 
ט וּ מאה , רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה  מגעיל, להי וֹ ת
בּ אלוֹ קי חלק י וֹ תר לוֹ  אין  יוֹ דע וה וּ א 
יצליחוּ  לא  ּפ עם  אף כּ י  להם וא וֹ י י שׂ ראל,
ע וֹ ד  - ו ׁש ל וֹ ם . חס הּק בּ "ה  ׁש ל לחלקוֹ  לה גּ יע

ׁש ם מאכ (מב .)כּ תוּ ב אוֹ כל  לוֹ ת כּ ׁש ה וּ א  
ונכנס  הּק ד וּ ׁש ה מר ׁש וּ ת  יוֹ צא הוּ א אס וּ רוֹ ת 

ע כּ "ל , הט וּ מאה  לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא
והּמ צו וֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש כּ ל היא  לכ וה כּ וונה
על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי אחרא  לסטרא מ וּ פנים ׁש לּ וֹ 

הקדוֹ ׁש ים . בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת   ּכ
רבי הקדוֹ ש זי"ע ה לּ ל הגא וֹ ן קאלאמייער  

לע שׂ וֹ ת  עת בּ ספר וֹ  צבמביא ׁש אלה (ח "א 

אס וּ רוֹ ת ) ּמ אכלוֹ ת ׁש ל מערכת העבירה 
מזּ ה  ח וּ ץ  מאוֹ ד, חמוּ ר  אסוּ ר וֹ ת הּמ אכלוֹ ת
וחייבים  כזּ ית, בּ כל  ּת ע שׂ ה לא  על  ׁש עוֹ ברים 
גּ וֹ רם  גּ ם ה וּ א  ר ׁש ע, נקרא  והוּ א בּ מלקוֹ ת,
גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן  גּ דוֹ לה  רעה  לעצמוֹ 
נוֹ תן נקי ׁש אינ וֹ  האוֹ כל  כּ י בּ איסוּ ר , מפ וּ טם 
- מסּת אבת . נׁש מתוֹ  ז וֹ  וּ בדר הכּ ח, את לוֹ 
 ּכ אחר  וּ מּמ ילא  עבירה , גּ וֹ ררת  ועבירה 
וזה  היּ הדוּ ת , מצווֹ ת  את לקיּ ים  לוֹ  קׁש ה 
ליראה  האמי ּת ית  הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע 
בּ אמת  וּ לעבד וֹ  ית בּ ר הם  את וּ לאה וֹ ב 
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בּ מאכלוֹ ת  מזלזלים  הם  זאת  וּ בכל וּ בתמים ,
אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - אס וּ רוֹ ת .
וי ׁש נם  הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל
כּ ללי כּ ל ּפ י על מנ וּ הל  הבּ ית  ׁש אצלם  אחרים
מא וֹ ד  קלּ ה  היא  העבירה א הכּ ׁש ר וּ ת,
בּ ר כּ בת  אוֹ  בּ אנ יּ ה  נ וֹ סעים  וּ כׁש הם בּ עיניהם,
ליד , ה בּ א  מכּ ל  וא וֹ כלים  לעצמם  מקילים הם 

לעת  יגּ יעוּ  כּ ׁש הם  - מטמטם. לבּ ם וּ מ ּמ ילא 
ה ם  אז  יתבּ ר לה ם  יצעק וּ  והם צרה

להם  יׁש מע   ה ּמ טּמ אים ?יתבּ ר א לּ וּ  ואוֹ תם  
את  מפּט מים כּ ׁש הם  נפׁש ם, את וּ מ ׁש קצים 
אוֹ מר עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם
אינכם  א ּת ם  א ּת ם  עּמ י  לא  -  יתבּ ר הם 

ע כּ "ל . לי ׁש ייכים

ההòמדה מחנה   אחר היה ה ùהמ ₣ת òל  ה òחיט ₣ת  òהיה  הflק₣ם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָבא ₣ת₣

ּמ ת בּ וֹ נן למי בּ יוֹ תר , מבהילים וה דּ ברים
בּ עת  עּמ ינוּ  ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י היטב ,

ה וֹ אה , ׁש הוֹ בילוּ מלחמת הרכּ ב וֹ ת ׁש בּ אוֹ תם 
כּ לל את להאכיל כּ ׁש רים , הלא ה בּ המוֹ ת את
- ׁש נים  עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל
למחנה ישׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את  בּ הם ה וֹ בילוּ 

ׁש היההה ׁש  ה ּמ ק וֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  'אוֹ ׁש וויץ', מדה 
מחנה  ּכ אחר  היה  ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ה ׁש חיט וֹ ת

הה ׁש מדה הה ׁש מדה  רכב וֹ ת  ׁש על וכיּ דוּ ע 
ה כּ ּת וּ ב  היה  וזה בּ המ וֹ ת ', 'הוֹ בלת  כּ יּת וּ ב היה

ׁש נים , כּ נגד מאוֹ תם  מ דּ ה מ ּמ ׁש  כּ אן רוֹ אים  (ואנוּ  

ה "י.מדּ ה ) 

ׁש בּ דוֹ רנוּ  ה ּמ יחד  המקוּ בל  ה צּ דּ יק הגּ אוֹ ן 
י וֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדרוֹ  ה דּ וֹ ר  ּפ אר 
וּ ב נּ עימים , בּ ּט וֹ ב ימיו  יארי ה' ׁש ליט"א,

היוּ אמר בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספ וּ  האנׁש ים כּ ל  כּ י 
היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מעּת י [עוֹ ד גּ לגּ וּ לים ,
ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק מרדּ כי ׁש ל מ דּ וֹ ר וֹ 
ׁש נּ הנוּ  מּפ ני רח"ל כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה 
הּת ּק וּ ן היה  וזה  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל  מ ּס ע וּ דת וֹ 

צ דּ יק )ׁש לּ הם  א וֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  (ורבּ ים  

ׁש כּ יּ ד וּ ע  לדבריו, ראיה  אביא ה ּק טן  ואני
וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  י ּמ ח 'היטלר ' ר ׁש ע היהׁש אוֹ תוֹ  

עשׂ רת דווקא ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד
י וֹ תר ולא  ּפ ח וֹ ת לא איׁש  כּ תוּ ב,אלפים  ּכ] 

ה גּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק הח ׁש בּ וֹ ן – באנציקל וֹ פדיה 

בּ וֹ ר ח וֹ פר היה ה גּ ז בּ בּת י מק וֹ ם  לוֹ  היה ׁש לּ א וכּמ ה

אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים  1600 לער לׁש ם  והכניס  גּ דוֹ ל

בּ ח יּ ים  וּ להאר להינצל ׁש זּ כוּ  אנׁש ים  כּ ּמ ה וי ׁש 

זה ] את אלפיםס ּפ ר וּ  עשׂ רת  כּ נגד מרוּ מז  וזהוּ  
לאחשוור וֹ ׁש , – הרׁש ע ה ּמ ן קל ׁש קלים
ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מא וֹ ת וֹ  כּ ליה נתחייב וּ  אז ׁש גּ ם 
ׁש איתא כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ 

מגלּ ה נתחייבוּ :(יב .)בּ גּ מרא מה "מ ּפ ני 
כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ א וֹ ת וֹ  ישׂ ראל  ׁש ל שׂ וֹ נאיהן 

א ּת ם אמר וּ  להם : מ ּפ ניאמר לוֹ : אמר וּ  - ! 
ר ׁש ע " אוֹ ת וֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ  ע וֹ דע"כ .ׁש נּ הנוּ  - 

נׁש ּפ טוּ  ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע
עשׂ רת כּ נגד  והם ימ "ש , נאצים  עשׂ רה  ונ ּת ל וּ 

כּ ן , אמרוּ  גּ ם  בּ עצמם והם המן (ובהמשך בּ ני 
בהרחבה מזה ).נדבר 

היּ ׁש ר  קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב "בּ שׂ ר "(ּפ רק  : 
האבוֹ ת  ׁש חיוּ  הנים מנין בּ גּ ימטריּ ה 

תק "ב אברהם  עוֹ לה  בּ יחד  ויעקב יצחק 
כּ נגד  בּ קד וּ ׁש ה , ׁש הם  בּ שׂ ר בּ גּ ימטריּ ה 

בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ל)הּק לּפ ה  כב  וּ ב שׂ ר(ׁש מ וֹ ת 
תאכל וּ , לא  טרפה ׁש ערבּ שׂ דה חיּ ים  עץ  (ועין 

פ"ו) המן"מ "ט  "ארוּ ר  גּ יסא   וּ מאיד - .
מרדּ כי ",  ּבּ רו" וכן – 502 גּ ימטר יּ ה
ס ׁש ה וּ א  תק"ב, בּ גימטריּ א  502 גּ ימטר יּ ה
אפ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת  ידי ׁש על  הינוּ  "בּ שׂ ר ",
 ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה ל בּ חינה לעל וֹ ת 

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ז

וּ בכן כּ ן אצוּ ם ונערתי  אני גּ ם וי וֹ ם  לילה  ימים ׁש לׁש ת ּת ׁש ּת וּ 
אבד ּת י: אבד ּת י וכא ׁש ר  כ דּ ת א  א ׁש ר   ה ּמ ל אל אב וֹ א 

אס ּת ר:(יז) עליו צוּ תה  א ׁש ר  כּ כל  ויּ עשׂ  מר דּ כי ויּ עבר 



ל ׁש א וֹ ל  לרדת  חלילה  ואפׁש ר מרדּ כי",
אנוּ  זה וּ מ ּפ ני  המן ". "ארוּ ר – ּת ח ּת ית
בּ חוּ רים  הר בּ ה   ּכ ׁש כּ ל  ה יּ וֹ ם ר וֹ אים
רח "ל , רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים

דּפ רקא  באגרא  וע וֹ ד,כמבוֹ אר  קכ"א, (א וֹ ת 

אכילת עי "ש ) ידי  ׁש על  ה דּ ברים בּ אוּ ר  - .
מעלה  לעלוֹ ת זוֹ כים  וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר  בּ שׂ ר
בּ חינת  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת , כּ ל את  וּ לתּק ן מעלה,

מרדּ כי"  ּבּ שׂ ר"בּ רו אוֹ כלים  חלילה ואם , 
ׁש ּמ גּ יעים  עד  ה כּ ל , מקלקלים טרפה

המן"לבחינת ׁש וֹ תים "אר וּ ר ידי ועל  - . 

מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים
מאכלוֹ ת  לאכ וֹ ל  זוֹ כה א ׁש ר  האיׁש  הוּ א
בּ מאכלוֹ ת  נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים ,
יצא  יין "נכנס בּ ס וֹ ד  וּ ב ּפ יג וּ לים, אס וּ רים 
מסיּ ם  אדם על  נראה  לפעמים כּ י  סוֹ ד",
ידי ועל  אס וּ רוֹ ת  מּמ אכל וֹ ת  נזהר ׁש הוּ א
אינוֹ  ׁש הוּ א ונ וֹ דע  ריח וֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה
נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אס וּ רוֹ ת  מ ּמ אכלוֹ ת  נזהר
לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה  בּ ּפ יגוּ לים .
 ּלברו המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ לא עד בּ פוּ ר יּ א 

נפלאים . והדּ ברים מר דּ כי,
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בּ מאכלוֹ ת  מזלזלים  הם  זאת  וּ בכל וּ בתמים ,
אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - אס וּ רוֹ ת .
וי ׁש נם  הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל
כּ ללי כּ ל ּפ י על מנ וּ הל  הבּ ית  ׁש אצלם  אחרים
מא וֹ ד  קלּ ה  היא  העבירה א הכּ ׁש ר וּ ת,
בּ ר כּ בת  אוֹ  בּ אנ יּ ה  נ וֹ סעים  וּ כׁש הם בּ עיניהם,
ליד , ה בּ א  מכּ ל  וא וֹ כלים  לעצמם  מקילים הם 

לעת  יגּ יעוּ  כּ ׁש הם  - מטמטם. לבּ ם וּ מ ּמ ילא 
ה ם  אז  יתבּ ר לה ם  יצעק וּ  והם צרה

להם  יׁש מע   ה ּמ טּמ אים ?יתבּ ר א לּ וּ  ואוֹ תם  
את  מפּט מים כּ ׁש הם  נפׁש ם, את וּ מ ׁש קצים 
אוֹ מר עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם
אינכם  א ּת ם  א ּת ם  עּמ י  לא  -  יתבּ ר הם 

ע כּ "ל . לי ׁש ייכים

ההòמדה מחנה   אחר היה ה ùהמ ₣ת òל  ה òחיט ₣ת  òהיה  הflק₣ם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָבא ₣ת₣

ּמ ת בּ וֹ נן למי בּ יוֹ תר , מבהילים וה דּ ברים
בּ עת  עּמ ינוּ  ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י היטב ,

ה וֹ אה , ׁש הוֹ בילוּ מלחמת הרכּ ב וֹ ת ׁש בּ אוֹ תם 
כּ לל את להאכיל כּ ׁש רים , הלא ה בּ המוֹ ת את
- ׁש נים  עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל
למחנה ישׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את  בּ הם ה וֹ בילוּ 

ׁש היההה ׁש  ה ּמ ק וֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  'אוֹ ׁש וויץ', מדה 
מחנה  ּכ אחר  היה  ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ה ׁש חיט וֹ ת

הה ׁש מדה הה ׁש מדה  רכב וֹ ת  ׁש על וכיּ דוּ ע 
ה כּ ּת וּ ב  היה  וזה בּ המ וֹ ת ', 'הוֹ בלת  כּ יּת וּ ב היה

ׁש נים , כּ נגד מאוֹ תם  מ דּ ה מ ּמ ׁש  כּ אן רוֹ אים  (ואנוּ  

ה "י.מדּ ה ) 

ׁש בּ דוֹ רנוּ  ה ּמ יחד  המקוּ בל  ה צּ דּ יק הגּ אוֹ ן 
י וֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדרוֹ  ה דּ וֹ ר  ּפ אר 
וּ ב נּ עימים , בּ ּט וֹ ב ימיו  יארי ה' ׁש ליט"א,

היוּ אמר בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספ וּ  האנׁש ים כּ ל  כּ י 
היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מעּת י [עוֹ ד גּ לגּ וּ לים ,
ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק מרדּ כי ׁש ל מ דּ וֹ ר וֹ 
ׁש נּ הנוּ  מּפ ני רח"ל כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה 
הּת ּק וּ ן היה  וזה  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל  מ ּס ע וּ דת וֹ 

צ דּ יק )ׁש לּ הם  א וֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  (ורבּ ים  

ׁש כּ יּ ד וּ ע  לדבריו, ראיה  אביא ה ּק טן  ואני
וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  י ּמ ח 'היטלר ' ר ׁש ע היהׁש אוֹ תוֹ  

עשׂ רת דווקא ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד
י וֹ תר ולא  ּפ ח וֹ ת לא איׁש  כּ תוּ ב,אלפים  ּכ] 

ה גּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק הח ׁש בּ וֹ ן – באנציקל וֹ פדיה 

בּ וֹ ר ח וֹ פר היה ה גּ ז בּ בּת י מק וֹ ם  לוֹ  היה ׁש לּ א וכּמ ה

אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים  1600 לער לׁש ם  והכניס  גּ דוֹ ל

בּ ח יּ ים  וּ להאר להינצל ׁש זּ כוּ  אנׁש ים  כּ ּמ ה וי ׁש 

זה ] את אלפיםס ּפ ר וּ  עשׂ רת  כּ נגד מרוּ מז  וזהוּ  
לאחשוור וֹ ׁש , – הרׁש ע ה ּמ ן קל ׁש קלים
ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מא וֹ ת וֹ  כּ ליה נתחייב וּ  אז ׁש גּ ם 
ׁש איתא כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ 

מגלּ ה נתחייבוּ :(יב .)בּ גּ מרא מה "מ ּפ ני 
כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ א וֹ ת וֹ  ישׂ ראל  ׁש ל שׂ וֹ נאיהן 

א ּת ם אמר וּ  להם : מ ּפ ניאמר לוֹ : אמר וּ  - ! 
ר ׁש ע " אוֹ ת וֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ  ע וֹ דע"כ .ׁש נּ הנוּ  - 
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כּ ן , אמרוּ  גּ ם  בּ עצמם והם המן (ובהמשך בּ ני 
בהרחבה מזה ).נדבר 

היּ ׁש ר  קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב "בּ שׂ ר "(ּפ רק  : 
האבוֹ ת  ׁש חיוּ  הנים מנין בּ גּ ימטריּ ה 

תק "ב אברהם  עוֹ לה  בּ יחד  ויעקב יצחק 
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לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ז

וּ בכן כּ ן אצוּ ם ונערתי  אני גּ ם וי וֹ ם  לילה  ימים ׁש לׁש ת ּת ׁש ּת וּ 
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אס ּת ר:(יז) עליו צוּ תה  א ׁש ר  כּ כל  ויּ עשׂ  מר דּ כי ויּ עבר 
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נפלאים . והדּ ברים מר דּ כי,





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מגילת אסתר פרק ה'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים אזוהר ה' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ה ' פרק אסתר מגילת

מלכ וּ ת ויהי (א) אס ּת ר  וּת ל בּ ׁש  ה ליׁש י בּ חצר[יד]בּ יּ וֹ ם וּת עמד  

ע"ב ):יד. קפ"ג  -דף חקת (פרשת  במדבר ספר  - זוהר

ò דčה ùרýח אסר  ְְְְִֵֶֶַַַָֹנתל òùה

ת יצחק  ה)ח,רי י(אסתר ויהי ְְִִִִַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

דה רח אסר מ לת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹמלכ ת
.ביתה י ת בה  בגי ְְְְִִֵֶֶַַָָנאמרה,
חילא אתחל ה ליי, י ְְְְֲִִִִֵַַַָָויהי
פא, לא  רחא  קימא והא  ְְְְְַָָָָָָגפא ,

מאי מלכת. אסר לו די קפ"ט) ְְְְִֵֵֶַַַַ
יקרע"ב) לבי ימא  אי ְְְִִֵֵַָָמלכת.

אא אקרי. הכי לאו הא  ְְְְִִֵֶַָָָָָָוארוונא ,
אתלת מלכת, אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַו
רח  לבה ואי  קיא , עאה ְְְִִַַַַַָָָָָמלכ ת 

.דֶַֹה
ò דčה ùרýח òù להתל ז ₣כה ýל ò₣נ ₣, ćיו ôò₣מר מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹל

 גי אתר. להאי זכתה טעמא  ְְְֲֲִַַַָָָָמאי
הדא מדי. לחוואה לא מה ְְְְֲִִַַָָָָָָנטרא 

דכתיב, ב)הא מדת(אסתר אס ר  אי ְְִִֵֵֶֶֶַ
מי נטיר מא ל ואליפנא  ְְְְִִֵַַָָָָמ לדה.
קדא. רח לאתלא  זכי ,ניְְְְְְְִִֵֵַַָָָָולי
הא יא, למ ה  מי סטי  מא ְְְִִֵֵַָָָָָוכל

.עלי יא  מה  ההא לאו)ואי ואי ,(ס"א ִִֵַַַָָָ
 קדמ צרעת , א ,נגעי הא  ימא  ְְְְִִֵַַָָָָָואי

אקמה. והא ,עלי ְְְְִֵָָָָחויא 

תח, יצחק ה)ר י (אסתר ויהי ְְִִִַַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

הדמלכת ר ח אס ר  מגת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹ
.בי תה י תבה זה   מ ְְְִִֵֶֶֶַָָנאמרה,
, ה ח  חל הליי,   ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹויהי 
ל ו  אז ,ג לא ר ח ק ְְֲִֵַַַַַָָָֹוהרי

מלכת? איז מלכת . ע"ב)אס ר (קפ"ט  ְְְֵֵֶַַ
לא הרי  , מואר ב ד  לב אמר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹא

אא נקרא. תמלכ אס ר לו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
קדה, עלי נה במלכת ְְְְְְִֶֶַַָָָהתלה

.דה רח לבה ְֶַַַַָָֹואי

 מ זה?  למק זכתה ע ה ְְִֶַַַָָָָמה
זה בר. להראת  א פיה ְְְִֶֶֶַָָָָָֹמרה

ב)ת ב מדת (אסתר אסר אי ְֵֵֶֶֶֶַָ
יו מר מי  ל ,ולמדנ .לדְְְִִֵֶַַָָָמ
.דה ר ח להתל זכה  , נלְְְְִֵֶֶַַַֹ
ו אי  הרי רע , לדבר  פיו טה מי  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכל

עליו. רע  בר  לא ,)את וא) נגעי הרי ְֲִֵָָָָָָ
והרי  עליו , נח רפי צרעת ְְֲִֵֶַַַָָָָָא

.ה רְֵ
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לפורים  זוהר
ה ' פרק אסתר מגילת
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לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ה ּפ נימית   ה ּמ ל כּ ּס א [טו ]בּ ית על  יוֹ ׁש ב  וה ּמ ל  ה ּמ ל בּ ית נכח  
ה בּ ית: ּפ תח  נכח  ה ּמ לכ וּ ת בּ בית ה ּמ ל (ב )מלכ וּ תוֹ  כרא וֹ ת ויהי  

 ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט  בּ עיניו חן נ שׂ אה  בּ חצר  עמדת ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  את
בּ רא ׁש  וּת גּ ע אס ּת ר  וּת קרב  בּ יד וֹ  א ׁש ר  ה זּ הב ׁש רביט את לאס ּת ר 

וּ מה(ג )ה רביט : ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר   ּל מה  ה ּמ ל ל ּה  ו יּ אמר  
: ל וינּ תן ה ּמ לכ וּ ת חצי  עד  על(ד )בּ ּק ׁש ת אם אס ּת ר וּת אמר  

ע"א ):טו. ק"ט -דף בהר (פרשת  ויקרא  ספר - זוהר

òûקfl ה ùית  נכח ְְִִֵַַָָֹפ fiה

ריח אחנא והא , מע רי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאמר
י ה)אמר  ית(אסתר חר ועמד ְְֲֲִֵֵַַַַַ

בכל  .לה ית נכח הנימית  לְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה
הא. רי קדא  א  ,סת לה ְְְֲִֶֶַַָָָאתר
נכח  לתא . אא עמידה, אי ְֲֲִֵֶַַַָָָֹועמ ד,
כל  ,קה ית נכח :ל ה ְְִֵֵֶֶַַַָָֹית 
 לה לתא ל אה ריכי ְְְְְִִִִֵַָָָָיראל
הכא .קה ית  נכח למהוי ,ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלתמ
 אי רי ואי ה נימית . חר ְְֲִִִֵַַַַַמא

יי'. ית ְְֵַָחרת

ול čר₣ב לרח₣ק úְְַָָָָא ýלה

,ריח רי ק יא, ינא  לי ְֲִִִֵֵֵַַָָָאמר
אזני רי ואי לא ,  י נח  ְְְְִִִִִִֵַָָאי
י רי ,י נימ י תרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלא.
 אי תרי ואי, י  אי  תרי ְְְִִִֵֵֵֵָָָלא.
אלה רקנא, יהא  בזמנא ראי. ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָתי
איה ללא , קריבי לאי הלכ ְְְְְְְִִִִִֵָֻהא 
הדא , אתקריב רחיקי ילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָכינא,

דכתיב, נז)ה א ל(ישעיה  ל ְִִָָ
לרחק וא קמ ה ולרב, ְְְַָָָָָָלרחק 

מ וה. ולרב ְְֲִִֵֵַָָָמעבירה,

חצרי מצאנ והרי ,מע רי  ְֲֲִִִֵֵַַַָָָאמר 
 ה)אמר יתו(אסתר חצר עמד  ֱֲֲֵֶֶַַַַַֹ

.ל ה ית  נכח הנימית  לבכלה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ר דה זה ,סת  לה  ְֶֶֶַַָָָָמק
פ ה . אא עמידה אי ו עמד, ְֲֲִִֵֶַַָָָֹה א.
ל ,קה ית נכח , לה ית  ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכח
 ל ת פ להת ל צריכי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראל
 א ז מי  .קה ית נכח ְְְִִִֵַַָָֹולהי ת
חצרת  ה  ני ו אי  הנימית? ְְְִִִֵֵַַַַַָחצר

ה'. ֵית

,חצרי ני ה דה, ה נרה ל ְְְֲִֵֵַַַָָָאמר 
אזני ני  וה הב, ל ינהחיצ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָה
י  ני , י נימ  י ב ני הב. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָל
ני , י נימ ה  יה ה  ני ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָה ב .
,פרק היה  בזמ . ינחיצ י ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻה
לב , בירה תלא , לכ גאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻֻהיה
קיהרח לאה הכינה, ְְְִִִֵֶֶַָָהיא

תב  זה .התקרב(נז ל (ישעיה  ְְִֶֶֶָָָ
לרחק פרה, ול רב. לרחק   לְְֵַָָָָָָָ

מ צוה . ול רב ְְֲִִֵֵַָָָמעברה,

לפורים גזוהר ה' פרק אסתר מגילת

ל וֹ : עשׂ יתי א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל ה יּ וֹ ם והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  ט וֹ ב  ה ּמ ל
ו יּ בא (ה) אס ּת ר  דּ בר  את לע שׂ וֹ ת המן את מהר וּ   ה ּמ ל ויּ אמר

אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  (ו )ה ּמ ל ה ּמ ל ויּ אמר  
חצי עד בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל וינּ תן  אלת מה  ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  לאס ּת ר 

ותעשׂ  וּ ב ּק ׁש תי:(ז):[טז]ה ּמ לכוּ ת ׁש אלתי  וּת אמר  אס ּת ר  וּת ען 

ע"ב ):טז. קנ"ח  -דף תרומה  (פרשת שמות ספר - זוהר

עליה עצמ₣ flòמית  ùמי א fiא  מתקŁמת  ה₣רה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין

א מר, על קיא , צינא  (דברי אמר ְֲִִִַַַַָָָ
ד) .' וג מ ה  אר הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת 

 . מיתת עת  ליראל, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָאזהר
הדא ובט . בט כל ליראל, רכְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

דכתיב, לג)הא ר(דבריא הרכה וזאת ְְְֲִִֶַָָֹ
אקמה א בגי ,'וג מ ה רְְְִֵֶַָָֹ

כיב, ,מתניתי מארי יט)חבריא (במדבר ְְְִִִִֵַַַָָ
ואמר אהל, ימ ת  י אד הרה ְְְִֶַָָָָָֹֹזאת
 אי אא אהל, ימ ת י  מאי ְִֵֶֶַָָָָֹעל
ממית מי  אא  מתקימת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהרה
עני עני, א א מיתה  ולית עליה,  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָעצמ

ת. ֵַָחב

הùא לע₣לם ₣flע מחצית ùְֲִִִֵַַָָינ ₣נים

עיר מ טרא ורד. עלה  קר איהְְְְְִִִִֵֶָָָָ
,עתירי כל .עלי אסק ואי, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעלה

ה ,עבדי טיב דלהו(ל רובא  (ס"א ְְְִִַָֻ
איהי ות אתי, לעלמא  לה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָלזאה
למז י פלח ינני , .ייהרי על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָגא
יע הקל מחית   איה ,עלמי תריְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
אתליג, מ ה  ג אתי, ְְְְְְְִִֵַָָָָעלמא 
תר מ לאפיק המה חת   ְֲִֶַַַַַַָָָָחצי
סעדה.  קד למצוה וחציה  ְְְְְְִֶֶָָָָֹסעדה.

נאמר עליה ה דה , הנרה  (ש אמר ְְֱֶֶַַַַָָָָָ
ד) .'וג מ ה   אר  הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת

 , מיתת עת יראל את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהזהר
זה ו בט. בט כל  יראל את רכְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לג)תב   ש)ר אר  הרכה וזאת ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
 החברי רה   מ .'וג ְְֲִִֵֵֶַָָֹמה

תב  הנה, יט)עלי  זאת (במדבר ְֲִֵֶַַָָֹ
ואמר אהל, ימת  י אד ְְְִֶַָָָָָֹה רה 
ה רה אי אא ימת ? י ה מה ִֵֶֶֶַַָָָָָעליה,
עצמ מית מי אא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמתקמת
חב עני עני, אא מיתה ואי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹעליה,

ֵַת.

ע יר  ל מד וירד. עלה  קר ְְִִֵֶֶֶַַָָהא
ל  עליו. תעה ואי, ְִֶֶֶֶַַַָָָעלה
 ,י ע  ה טב ל ,ירי ֲִִִֵֶָָָֻהע

(רב)היא  ו הא,  ל לע  תְְִַַָָָָָלז
די  עבד הינני  . רא על ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹתר 
מחצית  הא ע למת, ני ְְֲִִִֵַָלזת
הה מ הא,  ל ע  ע ְִֶֶַַַַָָָָה קל 
 מלאפיק הה חת חצי ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלקת,
 קד ל צוה וחצי העדה , ְְְְִֶֶַַַַָָָֹאחר



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ה ּפ נימית   ה ּמ ל כּ ּס א [טו ]בּ ית על  יוֹ ׁש ב  וה ּמ ל  ה ּמ ל בּ ית נכח  
ה בּ ית: ּפ תח  נכח  ה ּמ לכ וּ ת בּ בית ה ּמ ל (ב )מלכ וּ תוֹ  כרא וֹ ת ויהי  

 ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט  בּ עיניו חן נ שׂ אה  בּ חצר  עמדת ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  את
בּ רא ׁש  וּת גּ ע אס ּת ר  וּת קרב  בּ יד וֹ  א ׁש ר  ה זּ הב ׁש רביט את לאס ּת ר 

וּ מה(ג )ה רביט : ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר   ּל מה  ה ּמ ל ל ּה  ו יּ אמר  
: ל וינּ תן ה ּמ לכ וּ ת חצי  עד  על(ד )בּ ּק ׁש ת אם אס ּת ר וּת אמר  

ע"א ):טו. ק"ט -דף בהר (פרשת  ויקרא  ספר - זוהר

òûקfl ה ùית  נכח ְְִִֵַַָָֹפ fiה

ריח אחנא והא , מע רי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאמר
י ה)אמר  ית(אסתר חר ועמד ְְֲֲִֵֵַַַַַ

בכל  .לה ית נכח הנימית  לְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה
הא. רי קדא  א  ,סת לה ְְְֲִֶֶַַָָָאתר
נכח  לתא . אא עמידה, אי ְֲֲִֵֶַַַָָָֹועמ ד,
כל  ,קה ית נכח :ל ה ְְִֵֵֶֶַַַָָֹית 
 לה לתא ל אה ריכי ְְְְְִִִִֵַָָָָיראל
הכא .קה ית  נכח למהוי ,ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלתמ
 אי רי ואי ה נימית . חר ְְֲִִִֵַַַַַמא

יי'. ית ְְֵַָחרת

ול čר₣ב לרח₣ק úְְַָָָָא ýלה

,ריח רי ק יא, ינא  לי ְֲִִִֵֵֵַַָָָאמר
אזני רי ואי לא ,  י נח  ְְְְִִִִִִֵַָָאי
י רי ,י נימ י תרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלא.
 אי תרי ואי, י  אי  תרי ְְְִִִֵֵֵֵָָָלא.
אלה רקנא, יהא  בזמנא ראי. ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָתי
איה ללא , קריבי לאי הלכ ְְְְְְְִִִִִֵָֻהא 
הדא , אתקריב רחיקי ילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָכינא,

דכתיב, נז)ה א ל(ישעיה  ל ְִִָָ
לרחק וא קמ ה ולרב, ְְְַָָָָָָלרחק 

מ וה. ולרב ְְֲִִֵֵַָָָמעבירה,

חצרי מצאנ והרי ,מע רי  ְֲֲִִִֵֵַַַָָָאמר 
 ה)אמר יתו(אסתר חצר עמד  ֱֲֲֵֶֶַַַַַֹ

.ל ה ית  נכח הנימית  לבכלה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ר דה זה ,סת  לה  ְֶֶֶַַָָָָמק
פ ה . אא עמידה אי ו עמד, ְֲֲִִֵֶַַָָָֹה א.
ל ,קה ית נכח , לה ית  ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכח
 ל ת פ להת ל צריכי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראל
 א ז מי  .קה ית נכח ְְְִִִֵַַָָֹולהי ת
חצרת  ה  ני ו אי  הנימית? ְְְִִִֵֵַַַַַָחצר

ה'. ֵית

,חצרי ני ה דה, ה נרה ל ְְְֲִֵֵַַַָָָאמר 
אזני ני  וה הב, ל ינהחיצ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָה
י  ני , י נימ  י ב ני הב. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָל
ני , י נימ ה  יה ה  ני ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָה ב .
,פרק היה  בזמ . ינחיצ י ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻה
לב , בירה תלא , לכ גאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻֻהיה
קיהרח לאה הכינה, ְְְִִִֵֶֶַָָהיא

תב  זה .התקרב(נז ל (ישעיה  ְְִֶֶֶָָָ
לרחק פרה, ול רב. לרחק   לְְֵַָָָָָָָ

מ צוה . ול רב ְְֲִִֵֵַָָָמעברה,

לפורים גזוהר ה' פרק אסתר מגילת

ל וֹ : עשׂ יתי א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל ה יּ וֹ ם והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  ט וֹ ב  ה ּמ ל
ו יּ בא (ה) אס ּת ר  דּ בר  את לע שׂ וֹ ת המן את מהר וּ   ה ּמ ל ויּ אמר

אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  (ו )ה ּמ ל ה ּמ ל ויּ אמר  
חצי עד בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל וינּ תן  אלת מה  ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  לאס ּת ר 

ותעשׂ  וּ ב ּק ׁש תי:(ז):[טז]ה ּמ לכוּ ת ׁש אלתי  וּת אמר  אס ּת ר  וּת ען 

ע"ב ):טז. קנ"ח  -דף תרומה  (פרשת שמות ספר - זוהר

עליה עצמ₣ flòמית  ùמי א fiא  מתקŁמת  ה₣רה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין

א מר, על קיא , צינא  (דברי אמר ְֲִִִַַַַָָָ
ד) .' וג מ ה  אר הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת 

 . מיתת עת  ליראל, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָאזהר
הדא ובט . בט כל ליראל, רכְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

דכתיב, לג)הא ר(דבריא הרכה וזאת ְְְֲִִֶַָָֹ
אקמה א בגי ,'וג מ ה רְְְִֵֶַָָֹ

כיב, ,מתניתי מארי יט)חבריא (במדבר ְְְִִִִֵַַַָָ
ואמר אהל, ימ ת  י אד הרה ְְְִֶַָָָָָֹֹזאת
 אי אא אהל, ימ ת י  מאי ְִֵֶֶַָָָָֹעל
ממית מי  אא  מתקימת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהרה
עני עני, א א מיתה  ולית עליה,  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָעצמ

ת. ֵַָחב

הùא לע₣לם ₣flע מחצית ùְֲִִִֵַַָָינ ₣נים

עיר מ טרא ורד. עלה  קר איהְְְְְִִִִֵֶָָָָ
,עתירי כל .עלי אסק ואי, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעלה

ה ,עבדי טיב דלהו(ל רובא  (ס"א ְְְִִַָֻ
איהי ות אתי, לעלמא  לה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָלזאה
למז י פלח ינני , .ייהרי על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָגא
יע הקל מחית   איה ,עלמי תריְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
אתליג, מ ה  ג אתי, ְְְְְְְִִֵַָָָָעלמא 
תר מ לאפיק המה חת   ְֲִֶַַַַַַָָָָחצי
סעדה.  קד למצוה וחציה  ְְְְְְִֶֶָָָָֹסעדה.

נאמר עליה ה דה , הנרה  (ש אמר ְְֱֶֶַַַַָָָָָ
ד) .'וג מ ה   אר  הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת

 , מיתת עת יראל את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהזהר
זה ו בט. בט כל  יראל את רכְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לג)תב   ש)ר אר  הרכה וזאת ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
 החברי רה   מ .'וג ְְֲִִֵֵֶַָָֹמה

תב  הנה, יט)עלי  זאת (במדבר ְֲִֵֶַַָָֹ
ואמר אהל, ימת  י אד ְְְִֶַָָָָָֹה רה 
ה רה אי אא ימת ? י ה מה ִֵֶֶֶַַָָָָָעליה,
עצמ מית מי אא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמתקמת
חב עני עני, אא מיתה ואי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹעליה,

ֵַת.

ע יר  ל מד וירד. עלה  קר ְְִִֵֶֶֶַַָָהא
ל  עליו. תעה ואי, ְִֶֶֶֶַַַָָָעלה
 ,י ע  ה טב ל ,ירי ֲִִִֵֶָָָֻהע

(רב)היא  ו הא,  ל לע  תְְִַַָָָָָלז
די  עבד הינני  . רא על ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹתר 
מחצית  הא ע למת, ני ְְֲִִִֵַָלזת
הה מ הא,  ל ע  ע ְִֶֶַַַַָָָָה קל 
 מלאפיק הה חת חצי ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלקת,
 קד ל צוה וחצי העדה , ְְְְִֶֶַַַַָָָֹאחר
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אס ר, נאמר א  ה)מ טרא מה(אסתר ְְְֱִִֵֶֶַַָָ
חצי עד ת מה  ל נתו אלתְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

. ותע ְְֵַַָהלכת 

עליו  י ₣רד  הýא  ý רù ò₣ דčה òכינת₣, òùביל עצמ₣ את ćòflòיל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי 

רמי ממית  עני, איה מא ְְְֲִִִֵֵַַָָאבל 
איה מהימנא , רעיא  יל גוונא  ,גינְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 מא גי ואמאי. ,תח ירד ְְְְֲִֵַַַָָָקר
קדא ,י כינ גי רמי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָא יל
הא והאי , עלי נחית  איה הא  ריְְִִִֵַָָ

וד, קלח )אמר פל (תהליו יי'  ר י ְְְִִַָָָָָָ
אמר, והביא  נז)יראה. אמר(ישעיה  כה י ְְִִִֶַַַָָָֹ

ואת 'וג מ וקד עד כ ונ א   ְְְְְִֵֶַָָָר
מר אנא ב על  א רח. פל ְְֲַַַַַַַָָָא
א אתעביד ההא גי , א ְְְְְִִִֶַַָָָוקד
ל לסקא כינתי,  גי רח ְְְְְִִִַַַָָָפל
אנא ,ילרי ערא  יל ְְֲִִִֵֵָָָָָמ פת 
בעל בתר .יע לדירא ְְְְִִֵַַַָָָָנחית
נחיתת איהי , נ ר על נחית  ְְְִִִִִִַַַָָָכינא
ריא אתרא  ויהיבת ,ירי ְְְִִֵֵֵַַַָָָמעל
ורזא מלא. לרגלי נחיתת ,ְְְְְְְְִַַַַָָָָלבעל

סו)מ ה , והאר (ישעיה סאי מיה ְְְִִִִֶַַָָָָ
רגלי. ְֲַָהד

ùן נקרא  נ òמה  אדם ò ר₣Łò ְְִִֵֵֶָָָָָמŁ₣ם 

לילא נמתא, נ ר ירית  ְְְְְִִִִַָָָָָמ מא 
מההיא ,י כינ הא רי ְְְְְִִִֵֵַָמקדא 

ע"א)עא חד (צ "א אמר . אתקרי ְְְִֵֵַַַָָ
 נ ר ירית י מא  מההא  וכי ְְִִֵַַָָָָָנא,
הא רי מקדא  לילא ְְְְְְִִִָָָנמתא,
מהאי . ל מנא  רי יתקרי ,יכינְְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

,יה ספר  וד אמר ב)קרא  תהלי) ְְְְִִִֵֶַָָָ
אה ני  אלי אמר יי' חק אל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאסרה

.יילד  ה ְְֲִִִַאני

אס ר, נאמר זה מ ד (אסתרסע דה. ְְְֱִֵֶֶֶַַָ
עד ה) ת מה  ל  תוי  אלת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמה

 ותע הלכת  .חצי ְְֲִֵַַָ

עצמ את מית  עני , הא מי ְֲִִִֵֶֶֶַָָאבל
היא  ,אמ ה הר עה  אה  מ ,בילְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ
מי  י  ולה? , יח וירד עלה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָקר
, כינת ביל עצמ את ְְְְִִִִֶֶַַָיל
אמר   וזה עליו . ירד הא ר ד ְֵֶֶַַָָָָָה

קלח )וד, יראה .(תהלי ו פל ה '  ר י  ְְִִִֶָָָָ
אמר, נג)והביא ר (ישעיה  אמר  כה י ְִִַַַָָָָֹ

ואת  ,'וג מ  וקד עד כ ְְְְְִֵֶַָָֹונא
אני  ב על א רח. פל ְֲִֶֶַַַַַַָא
ת א ביל , א וקד  ְְְִִֶָָמר
כינתי  עבר ר ח פל  א ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָעה
אני  ,לרא עטרה  תפל מ  תְְְֲֲֲִִִַָָָָֹלהעל
הכינה על  ואחר  . ע לדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָארד 
,רא מעל  ירדת היא ,האד על ִֵֵֶֶַַָָָֹירד
לבעל הרא ל  ק ה ְְְֶֶֶַַָָָֹונתנת

 הבר וס ד  .לה לרגלי  (ישעיה וי רדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
רגלי.סו) הד והאר סאי  מיְְְֲִִִֶַַַָָָָה

ללה נ מה  אד ר ְְִֵֶֶֶָָָָָ
תמא ,כינת הא ר דְִֵֵַָָָָמה

ע"א)עה אחד,(צ "א א אמר  . נקרא ְִֵֶַַָָָָָָ
ללה נ מה  אד ר  י  תמא ְְְִֵֵֶָָָָָוכי
?  ירא  כינת הא ר דְִִֵֵֵַָָָָמה
ספר  וד אמר הה  מהסק  ?לנ י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ

,יה(ב  אמר(תהלי ה ' חק אל  אס רה ְְֲִִֶַַָָֹ
.יילד   ה אני אה ני ְְְֲִִִִֵַַַָאלי

לפורים הזוהר ה' פרק אסתר מגילת

את (ח ) לתת טוֹ ב  ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל בּ עיני  חן מצאתי אם
א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  בּ ּק ׁש תי  את ולע שׂ וֹ ת ׁש אלתי

:ה ּמ ל כּ דבר  אעשׂ ה  וּ מחר להם הה וּ א (ט)אע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם המן ויּ צא  
לב וטוֹ ב קם [יז]שׂ מח  וא   ה ּמ ל בּ ׁש ער  מר דּ כי  את המן וכרא וֹ ת 

מòה קם  ְֶָֹֹלא 

מהימנא, רעיא  קיא , צינא לי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמר
וד  אמר  גינ אא .יילד ה ְְְִִִִֶַַַָָָָמאי
עד  ה .יילד ה אני  קדא, ְְְְֲִִִֵַַָֻרח

,י א מר ההא ד ל , לה)ה  דברי) ְְְִֵַַַָ
אנ מ ה. יראל עד נביא  ק ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹולא 
אלהי יי' את  ואהב כינ א  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָק ימת 
, נפ בכל פא. היינ ,לבב ְְְְְְְְַַָָָָכל
:ל אית מה חמ נמתא.  היינְְְְְֲִִֵַַָָָָ
בכל  יחידה . חה. .נפ רח. ְְְִֶֶַַָָָָָנמה.

.יל ממ נא  כל ,ְְִֶָָָָֹמאד
יזזק לא יכינ ה א רי ְְְְִִֵָָָדא

הו  אפי ,בח אנ .יא כל ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמינ
יהיב  הוית  ,תר חת עלמי ְְְֲִִֵָָָָל
הא, רי ק דא לכינא ְְְְְְִִִַָָָָלא מא 
 ממנ ל על כיניה לי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלאמלכא
לי לסקא לבתר עלמא, מי אְְְְְְִֵַַָָָָ
מ ל  לילא יל דקנא .יכינְְְְְִִִִִֵָָָָ
 איע יר במ , עלמי כל ,טבי ְְְְִִִִִִַָָָָָמ ת

יראל . ל ועל ,אי ְְְִִֵַַָָָות

ע"א ):יז. קפ''ה דף  - תצוה ואתה (פרשת שמות  ספר - זוהר

האחר ה Čד  òל  החלק הýא  ִֵֵֶֶַַַַַָה ýûýי

לאדאה בעי קרנא , נמי הכי א , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָָורזא
וחטאי, חבי ל קרנא, ההא ְְְְֶַַָָָעל
קר נא .אצטרי למא חלקא ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמיהב
ק דא, חלקא א  לסטרא ְְְְִָָָָָָֹא

,אמה רעה הדה, ה נרה ל ְְֱֶֶַַַַָָָָאמר 
אמר  ביל אא ?יילד ה ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָמה
 ה .יילד  ה אני דה ר ח  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹוד 

 אמר  תא דל, ה (דברי עד ְֱֶֶַַָ
מה .לד) יראל ע ד  נביא  ק ְְְְִִֵֶָָָֹֹולא

ה' את ואהב כינה  מ ק ְְְְִִֵַַַַָָָָָאה
בכל , ה  הינ   לבב כל  ְְְְְֱֶֶַַָָָֹאלהי
מת  חמה המה , הינ   ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָנפ
יחידה . ח ה, , נפ רח, נמה, : ל ְְִֵֶֶַַָָָָָי

.נממ כל   מאד ְְְְֶָָָֹבכל
 מ יזז לא  כינת ה א ר ד ְְִִַָָָָֹה
ל  הי  אפ בח אה .א ְְֲִֵֶַַָָָָָָכל
להקי ת נ היית  , ת ר חת ְְְִִֵַַָָָָָהע למ ת 
להמליכ הא ר ד ה  ע ְְְִִִַַָָָכינה
את ל י הממ ל על כינת ְְִִִֶַַָָֻֻע
 כינת תלהעל  ואחר , ל ְְְֲִַַַָָָָהע
הב ת, הת מל ל לה קנדיְְְִִִַַָָָ
ני העלי בחנת  הע למ ת , ְְֲִֶַַָָָָכל

י ראל. ל ועל , ניחְְְְִִֵַַַָָוה

רי   רה   ה ה, ְְִֶֶַַַַָָָָוהד
עונתיו ל רה ת א על ְְֲַַָָָָלהדת 
ל  .רי למי חלק לתת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוחטאיו,
  רצ הד ה  חלק ה ד לזה   ר ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻה
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אס ר, נאמר א  ה)מ טרא מה(אסתר ְְְֱִִֵֶֶַַָָ
חצי עד ת מה  ל נתו אלתְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

. ותע ְְֵַַָהלכת 

עליו  י ₣רד  הýא  ý רù ò₣ דčה òכינת₣, òùביל עצמ₣ את ćòflòיל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי 

רמי ממית  עני, איה מא ְְְֲִִִֵֵַַָָאבל 
איה מהימנא , רעיא  יל גוונא  ,גינְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 מא גי ואמאי. ,תח ירד ְְְְֲִֵַַַָָָקר
קדא ,י כינ גי רמי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָא יל
הא והאי , עלי נחית  איה הא  ריְְִִִֵַָָ

וד, קלח )אמר פל (תהליו יי'  ר י ְְְִִַָָָָָָ
אמר, והביא  נז)יראה. אמר(ישעיה  כה י ְְִִִֶַַַָָָֹ

ואת 'וג מ וקד עד כ ונ א   ְְְְְִֵֶַָָָר
מר אנא ב על  א רח. פל ְְֲַַַַַַַָָָא
א אתעביד ההא גי , א ְְְְְִִִֶַַָָָוקד
ל לסקא כינתי,  גי רח ְְְְְִִִַַַָָָפל
אנא ,ילרי ערא  יל ְְֲִִִֵֵָָָָָמ פת 
בעל בתר .יע לדירא ְְְְִִֵַַַָָָָנחית
נחיתת איהי , נ ר על נחית  ְְְִִִִִִַַַָָָכינא
ריא אתרא  ויהיבת ,ירי ְְְִִֵֵֵַַַָָָמעל
ורזא מלא. לרגלי נחיתת ,ְְְְְְְְִַַַַָָָָלבעל

סו)מ ה , והאר (ישעיה סאי מיה ְְְִִִִֶַַָָָָ
רגלי. ְֲַָהד

ùן נקרא  נ òמה  אדם ò ר₣Łò ְְִִֵֵֶָָָָָמŁ₣ם 

לילא נמתא, נ ר ירית  ְְְְְִִִִַָָָָָמ מא 
מההיא ,י כינ הא רי ְְְְְִִִֵֵַָמקדא 

ע"א)עא חד (צ "א אמר . אתקרי ְְְִֵֵַַַָָ
 נ ר ירית י מא  מההא  וכי ְְִִֵַַָָָָָנא,
הא רי מקדא  לילא ְְְְְְִִִָָָנמתא,
מהאי . ל מנא  רי יתקרי ,יכינְְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

,יה ספר  וד אמר ב)קרא  תהלי) ְְְְִִִֵֶַָָָ
אה ני  אלי אמר יי' חק אל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאסרה

.יילד  ה ְְֲִִִַאני

אס ר, נאמר זה מ ד (אסתרסע דה. ְְְֱִֵֶֶֶַַָ
עד ה) ת מה  ל  תוי  אלת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמה

 ותע הלכת  .חצי ְְֲִֵַַָ

עצמ את מית  עני , הא מי ְֲִִִֵֶֶֶַָָאבל
היא  ,אמ ה הר עה  אה  מ ,בילְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ
מי  י  ולה? , יח וירד עלה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָקר
, כינת ביל עצמ את ְְְְִִִִֶֶַַָיל
אמר   וזה עליו . ירד הא ר ד ְֵֶֶַַָָָָָה

קלח )וד, יראה .(תהלי ו פל ה '  ר י  ְְִִִֶָָָָ
אמר, נג)והביא ר (ישעיה  אמר  כה י ְִִַַַָָָָֹ

ואת  ,'וג מ  וקד עד כ ְְְְְִֵֶַָָֹונא
אני  ב על א רח. פל ְֲִֶֶַַַַַַָא
ת א ביל , א וקד  ְְְִִֶָָמר
כינתי  עבר ר ח פל  א ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָעה
אני  ,לרא עטרה  תפל מ  תְְְֲֲֲִִִַָָָָֹלהעל
הכינה על  ואחר  . ע לדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָארד 
,רא מעל  ירדת היא ,האד על ִֵֵֶֶַַָָָֹירד
לבעל הרא ל  ק ה ְְְֶֶֶַַָָָֹונתנת

 הבר וס ד  .לה לרגלי  (ישעיה וי רדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
רגלי.סו) הד והאר סאי  מיְְְֲִִִֶַַַָָָָה

ללה נ מה  אד ר ְְִֵֶֶֶָָָָָ
תמא ,כינת הא ר דְִֵֵַָָָָמה

ע"א)עה אחד,(צ "א א אמר  . נקרא ְִֵֶַַָָָָָָ
ללה נ מה  אד ר  י  תמא ְְְִֵֵֶָָָָָוכי
?  ירא  כינת הא ר דְִִֵֵֵַָָָָמה
ספר  וד אמר הה  מהסק  ?לנ י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ

,יה(ב  אמר(תהלי ה ' חק אל  אס רה ְְֲִִֶַַָָֹ
.יילד   ה אני אה ני ְְְֲִִִִֵַַַָאלי
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את (ח ) לתת טוֹ ב  ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל בּ עיני  חן מצאתי אם
א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  בּ ּק ׁש תי  את ולע שׂ וֹ ת ׁש אלתי

:ה ּמ ל כּ דבר  אעשׂ ה  וּ מחר להם הה וּ א (ט)אע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם המן ויּ צא  
לב וטוֹ ב קם [יז]שׂ מח  וא   ה ּמ ל בּ ׁש ער  מר דּ כי  את המן וכרא וֹ ת 

מòה קם  ְֶָֹֹלא 

מהימנא, רעיא  קיא , צינא לי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמר
וד  אמר  גינ אא .יילד ה ְְְִִִִֶַַַָָָָמאי
עד  ה .יילד ה אני  קדא, ְְְְֲִִִֵַַָֻרח

,י א מר ההא ד ל , לה)ה  דברי) ְְְִֵַַַָ
אנ מ ה. יראל עד נביא  ק ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹולא 
אלהי יי' את  ואהב כינ א  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָק ימת 
, נפ בכל פא. היינ ,לבב ְְְְְְְְַַָָָָכל
:ל אית מה חמ נמתא.  היינְְְְְֲִִֵַַָָָָ
בכל  יחידה . חה. .נפ רח. ְְְִֶֶַַָָָָָנמה.

.יל ממ נא  כל ,ְְִֶָָָָֹמאד
יזזק לא יכינ ה א רי ְְְְִִֵָָָדא

הו  אפי ,בח אנ .יא כל ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמינ
יהיב  הוית  ,תר חת עלמי ְְְֲִִֵָָָָל
הא, רי ק דא לכינא ְְְְְְִִִַָָָָלא מא 
 ממנ ל על כיניה לי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלאמלכא
לי לסקא לבתר עלמא, מי אְְְְְְִֵַַָָָָ
מ ל  לילא יל דקנא .יכינְְְְְִִִִִֵָָָָ
 איע יר במ , עלמי כל ,טבי ְְְְִִִִִִַָָָָָמ ת

יראל . ל ועל ,אי ְְְִִֵַַָָָות

ע"א ):יז. קפ''ה דף  - תצוה ואתה (פרשת שמות  ספר - זוהר

האחר ה Čד  òל  החלק הýא  ִֵֵֶֶַַַַַָה ýûýי

לאדאה בעי קרנא , נמי הכי א , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָָורזא
וחטאי, חבי ל קרנא, ההא ְְְְֶַַָָָעל
קר נא .אצטרי למא חלקא ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמיהב
ק דא, חלקא א  לסטרא ְְְְִָָָָָָֹא

,אמה רעה הדה, ה נרה ל ְְֱֶֶַַַַָָָָאמר 
אמר  ביל אא ?יילד ה ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָמה
 ה .יילד  ה אני דה ר ח  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹוד 

 אמר  תא דל, ה (דברי עד ְֱֶֶַַָ
מה .לד) יראל ע ד  נביא  ק ְְְְִִֵֶָָָֹֹולא

ה' את ואהב כינה  מ ק ְְְְִִֵַַַַָָָָָאה
בכל , ה  הינ   לבב כל  ְְְְְֱֶֶַַָָָֹאלהי
מת  חמה המה , הינ   ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָנפ
יחידה . ח ה, , נפ רח, נמה, : ל ְְִֵֶֶַַָָָָָי

.נממ כל   מאד ְְְְֶָָָֹבכל
 מ יזז לא  כינת ה א ר ד ְְִִַָָָָֹה
ל  הי  אפ בח אה .א ְְֲִֵֶַַָָָָָָכל
להקי ת נ היית  , ת ר חת ְְְִִֵַַָָָָָהע למ ת 
להמליכ הא ר ד ה  ע ְְְִִִַַָָָכינה
את ל י הממ ל על כינת ְְִִִֶַַָָֻֻע
 כינת תלהעל  ואחר , ל ְְְֲִַַַָָָָהע
הב ת, הת מל ל לה קנדיְְְִִִַַָָָ
ני העלי בחנת  הע למ ת , ְְֲִֶַַָָָָכל

י ראל. ל ועל , ניחְְְְִִֵַַַָָוה

רי   רה   ה ה, ְְִֶֶַַַַָָָָוהד
עונתיו ל רה ת א על ְְֲַַָָָָלהדת 
ל  .רי למי חלק לתת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוחטאיו,
  רצ הד ה  חלק ה ד לזה   ר ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻה
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חמה : מר דּ כי על  המן ויּ ּמ לא  מּמ נּ וּ  זע  ויּ בוֹ א (י)וא  המן ו יּ תא ּפ ק  
א ׁש ּת וֹ : זרׁש  ואת אהביו את ויּ בא  ויּ ׁש לח בּ יתוֹ  ויס ּפ ר(יא)אל  

 ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  כּ ל  ואת בּ ניו ורב ע ׁש ר וֹ  כּ בוֹ ד  את המן להם 
: ה ּמ ל ועבדי ה רים  על נ א וֹ  א ׁש ר  א (יב)ואת אף  המן ויּ אמר  

כּ י עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל   ה ּמ ל עם ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  הביאה 
:ה ּמ ל עם לּה  קרוּ א  אני למחר  וגם א וֹ תי אינ נּ וּ (יג)אם זה  וכל  

בּ ׁש ער יוֹ ׁש ב ה יּ ה וּ די מרדּ כי את ראה  אני א ׁש ר עת בּ כל  לי ׁש וֹ ה 
: עץ(יד)ה ּמ ל יעשׂ וּ  אהביו וכל  א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  ל וֹ  גּ ב ּה [יח]וּת אמר  

ההא א, לסטרא קד א. ְְְְְִֵַָָָָורעתא
 אתייהיב איוח ,ביח אי ְְְְְִִִִִַָָָחלקא
מה קרנא. רא  ההא על ְְְְְְִַַָָָָָָהדאה

כה)כ יב , נא(משלי רעב א ְֲִִִֵַָ
חתה אה גחלי י .'וג לח ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהאכילה

וסימני ,'ה)וג אל (אסתר והמ לה יבא  ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ארחי ידע מא איה זאה  ְְְִִֵֶַַַַָָָָהה.

קט. ארח ְְְֵַַֹלמה

òùלמýת הôבח  ְְִֵֵֶַַַלסûר

בחא לס רא ידע לא  מא ְְְְְַַַָָָָָָוכל
 גי אברי . לא  לי טב ,מאריְְְְִִֵֵֵַָָ
לעיא. למא איה צלתא  אצטריְְְְְְְִִִֵָָָָ

צלותא) דאצטרי תא(בגירע מחבה,  ְֲִַָָָמ
למעד  .פוו מ ה וקלא , ְְְְְְִִִֶַָָָָָלא,
גוונא לעי א , ויחדא וקרא   לימְְְְְְִִִֵַָָָָ
לימ נפקא גוונא לעיא . איהְְְְְְְִִֵַָָָָ
מא אצטרי הכי לת א, ְְְִִִִֵֵַַָָָָמעיא

יאת. דקא ק רא לקרא ְְְְְִֵֵַַָָָָלעיא,

מהיח. נו  גימטריה  1006 = אמה " חמשים גבוה  עץ  "יעשו  של  הגימטריה ערך
ישראל ולכל לנו יהא  טוב ומזל טוב סימן  גימטריה  נחש ? עם  אעשה אני

תא ל חלק  תא הה ולד ְְֵֶֶֶַַַַָָֻה דה.
תא על הדאה  נ וחטאי ְְֲֲִִֶַַָָָעונת 

תב ,רה כה)ר רעב(משלי  א ְְִֵַַַָָָָ
 גחלי י ,'וג לח האכילה נאְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

 וסימנ .'וג חתה ה)אה  באי (אסתר ְְִֶַָָָָֹֹ
מי הא ארי ה ה. אל והמ לְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָה

אמת דר ללכת ר .דע ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָ

,נר בח את  לסר י דע  א מי  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוכל
פה  רי  מ נברא, א ל ְְִִִִֶֶָָָֹטב

למעלה , למה תפלה)היא שצרי משו) ְְְִֵֶַָָ
ודברי  וקל הב רצ מחבה ְְְְֲִִֵֵַַָָמ
ויחד  וקר למ ת לע ת ,פתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָה
מ למעלה. הא מ ְְְְְְֶַַָָלמעלה ,
 למה, מעלה  למת ְְְִֵֵֶַַָָָצאת
ראי. קר לקר למעלה  מ ה  רְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
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רבה במדרש חז "ל, ט אמרו  פרשה (אסתר

ב ) מאות פסקה שלוש היו  הרשע שלהמן  :
השנה , ימות  כמניין יועצים , וחמש  שישים 
לפני השום, כקליפת היו יועציו  כל אך 
זרש  אמרה  אשתו. זרש של  הרעות עצותיה 
הוא  היהודים מזרע מרדכי  בעלה : להמן
ביותר לך קשה  יהיה פשוטה, בדרך  ולהורגו 
מרובה  בחכמה אליו לבוא  אתה  צריך ולכן,
עמד  לא צדיק  שאף דרך ולחפש  ביותר ,
צדיק  שכל משום כזו, כליה  ובסכנת  בניסיון 
התפלל  וניסיון, סכנה  של  בסוג  עמד אשר
מרדכי בנקל , ואז ונושע להקב "ה  ובכה 
מן שניצל צדיק  אותו  את  ויזכיר יתפלל

ינצל . הוא  אף ובזכותו המסויים , הניסיון
חנניה  להשליכו , תרצה אם  האש, כבשן 
ויושיעו בשמם יקרא  ניצלו , ועזריה משאל
תשליכהו, אם האריות , לגוב עליו; ויגנו
יוסף  האסורים , לבית ניצל ; דניאל  כבר
אבותיו, למדבר  תשליכהו  אם ניצל ; הצדיק
עיניו, את  תעוורו  אם  במדבר; ורבו  פרו 

זה . דבר עבר  כבר הגיבור  שמשון
את  להכניע חדשה  דרך לחשוב  צריך  לכן ,
רבים  ימים וחשבה  זרש ישבה  מרדכי.
כלל  ועמו מרדכי  את להכחיד  איך ותיכננה,
את  לתלות  בדעתה עלה ובסוף  ישראל, עם 
לאף  נעשה לא  אשר דבר  זה - עץ  על  מרדכי
מכל  יותר  להמן  עצה ונתנה עמדה  צדיק;

עץ . על  מרדכי את לתלות יועציו,
"עץ" דווקא  למה להבין  ?צריך 

העבירה  כי  הרמב"ן  כפירוש לפרש ואפשר
שהנחש  אסורות מאכלות הייתה הראשונה
נגזר ומזה  הדעת , מעץ לאכול חוה  את פיתה 
עץ  "יעשו  של והגימטריה  בעולם , מיתה 
נו - גימטריה  - 1006 = אמה" חמשים  גבוה 

נחש  עם אעשה  אני  ?מה
"עץ" הנחש עם  העון  של  הגזירה  את  לעורר 
איסור במאכל  שנכשלו  הדעת", "עץ הוא
שכתוב  כמו  הדת  מעץ לאכול הקב "ה  שאסר 

י"ז) ט"ז ב' פרק  אל וֹ קים (בראשית ה' ויצו
ּת אכל . אכל  הגּ ן  עץ  מכּ ל  לאמר  האדם  על
כּ י מ ּמ נּ וּ  תאכל לא ורע ט וֹ ב  הדּ עת וּ מעץ

ּת מ וּ ת . מ וֹ ת  מּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם 
אמה  חמשים  דוקא ?ולמה

להיכנס  האדם את  מביא אסורות  מאכלות כי
לכפור כפירה , וזה  טומאה , שערי בחמשים
בהרבה  בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה,
והדברי הרמב"ם לנו שגילה  וכמו מקומות ,

ועוד . זי "ע, חיים 
= אמה" חמשים גבוה  "עץ של  והגימטריה
רצה  דרבנן מצוות  ושבע  מצות  תרי "ג  620
מאכלות  ישראל  את שיאכיל ידי  על  לעקור
האדם  "חובת  של גימטריה  וגם  אסורות ,
שעל  טהורה" "נשמה  ובגימטריה בעולמו "
הנשמה  את  יטמא אסורות  המאכלות ידי 
האדם  "חובת את  יותר  ירגיש  ולא  טהורה,
לא  שנעשה  "רשעים" ובגימטריה בעולמו "
זה  ידי על  שמוליד רשעים אלא רשע רק 

רשעים . בנים

נ ₣ראים ס₣ד ₣ת ý לנ מגfiה זי"ע  חŁים ûברי ùעל  ò₣דč ה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהûČיק

ׁש האכילוּ  ה ּק לּ ים  ה וֹ חטים ידי  ׁש על וידוּ ע
ּפ גּ וּ ל , וחציבּ שׂ ר ג' לער הדּ ת מן יצא וּ  

יהוּ דים בּ ׁש אלוֹ ת מיליאן  כּ ּמ באר רח"ל , 

ח יּ ים" "דּ ברי א'וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת  חלק דּ עה (י וֹ רה 

ז') אסוּ ר וֹ ת סימן כּ מאכל וֹ ת  עברה  ׁש אין  
וּ בע וֹ נוֹ תינוּ  היּ שׂ ראלי , הלּ ב ׁש ּמ טמטם



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ו

חמה : מר דּ כי על  המן ויּ ּמ לא  מּמ נּ וּ  זע  ויּ בוֹ א (י)וא  המן ו יּ תא ּפ ק  
א ׁש ּת וֹ : זרׁש  ואת אהביו את ויּ בא  ויּ ׁש לח בּ יתוֹ  ויס ּפ ר(יא)אל  

 ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  כּ ל  ואת בּ ניו ורב ע ׁש ר וֹ  כּ בוֹ ד  את המן להם 
: ה ּמ ל ועבדי ה רים  על נ א וֹ  א ׁש ר  א (יב)ואת אף  המן ויּ אמר  

כּ י עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל   ה ּמ ל עם ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  הביאה 
:ה ּמ ל עם לּה  קרוּ א  אני למחר  וגם א וֹ תי אינ נּ וּ (יג)אם זה  וכל  

בּ ׁש ער יוֹ ׁש ב ה יּ ה וּ די מרדּ כי את ראה  אני א ׁש ר עת בּ כל  לי ׁש וֹ ה 
: עץ(יד)ה ּמ ל יעשׂ וּ  אהביו וכל  א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  ל וֹ  גּ ב ּה [יח]וּת אמר  

ההא א, לסטרא קד א. ְְְְְִֵַָָָָורעתא
 אתייהיב איוח ,ביח אי ְְְְְִִִִִַָָָחלקא
מה קרנא. רא  ההא על ְְְְְְִַַָָָָָָהדאה

כה)כ יב , נא(משלי רעב א ְֲִִִֵַָ
חתה אה גחלי י .'וג לח ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהאכילה

וסימני ,'ה)וג אל (אסתר והמ לה יבא  ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ארחי ידע מא איה זאה  ְְְִִֵֶַַַַָָָָהה.

קט. ארח ְְְֵַַֹלמה

òùלמýת הôבח  ְְִֵֵֶַַַלסûר

בחא לס רא ידע לא  מא ְְְְְַַַָָָָָָוכל
 גי אברי . לא  לי טב ,מאריְְְְִִֵֵֵַָָ
לעיא. למא איה צלתא  אצטריְְְְְְְִִִֵָָָָ

צלותא) דאצטרי תא(בגירע מחבה,  ְֲִַָָָמ
למעד  .פוו מ ה וקלא , ְְְְְְִִִֶַָָָָָלא,
גוונא לעי א , ויחדא וקרא   לימְְְְְְִִִֵַָָָָ
לימ נפקא גוונא לעיא . איהְְְְְְְִִֵַָָָָ
מא אצטרי הכי לת א, ְְְִִִִֵֵַַָָָָמעיא

יאת. דקא ק רא לקרא ְְְְְִֵֵַַָָָָלעיא,

מהיח. נו  גימטריה  1006 = אמה " חמשים גבוה  עץ  "יעשו  של  הגימטריה ערך
ישראל ולכל לנו יהא  טוב ומזל טוב סימן  גימטריה  נחש ? עם  אעשה אני

תא ל חלק  תא הה ולד ְְֵֶֶֶַַַַָָֻה דה.
תא על הדאה  נ וחטאי ְְֲֲִִֶַַָָָעונת 

תב ,רה כה)ר רעב(משלי  א ְְִֵַַַָָָָ
 גחלי י ,'וג לח האכילה נאְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

 וסימנ .'וג חתה ה)אה  באי (אסתר ְְִֶַָָָָֹֹ
מי הא ארי ה ה. אל והמ לְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָה

אמת דר ללכת ר .דע ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָ

,נר בח את  לסר י דע  א מי  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוכל
פה  רי  מ נברא, א ל ְְִִִִֶֶָָָֹטב

למעלה , למה תפלה)היא שצרי משו) ְְְִֵֶַָָ
ודברי  וקל הב רצ מחבה ְְְְֲִִֵֵַַָָמ
ויחד  וקר למ ת לע ת ,פתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָה
מ למעלה. הא מ ְְְְְְֶַַָָלמעלה ,
 למה, מעלה  למת ְְְִֵֵֶַַָָָצאת
ראי. קר לקר למעלה  מ ה  רְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לפורים זזוהר ה' פרק אסתר מגילת

רבה במדרש חז "ל, ט אמרו  פרשה (אסתר

ב ) מאות פסקה שלוש היו  הרשע שלהמן  :
השנה , ימות  כמניין יועצים , וחמש  שישים 
לפני השום, כקליפת היו יועציו  כל אך 
זרש  אמרה  אשתו. זרש של  הרעות עצותיה 
הוא  היהודים מזרע מרדכי  בעלה : להמן
ביותר לך קשה  יהיה פשוטה, בדרך  ולהורגו 
מרובה  בחכמה אליו לבוא  אתה  צריך ולכן,
עמד  לא צדיק  שאף דרך ולחפש  ביותר ,
צדיק  שכל משום כזו, כליה  ובסכנת  בניסיון 
התפלל  וניסיון, סכנה  של  בסוג  עמד אשר
מרדכי בנקל , ואז ונושע להקב "ה  ובכה 
מן שניצל צדיק  אותו  את  ויזכיר יתפלל

ינצל . הוא  אף ובזכותו המסויים , הניסיון
חנניה  להשליכו , תרצה אם  האש, כבשן 
ויושיעו בשמם יקרא  ניצלו , ועזריה משאל
תשליכהו, אם האריות , לגוב עליו; ויגנו
יוסף  האסורים , לבית ניצל ; דניאל  כבר
אבותיו, למדבר  תשליכהו  אם ניצל ; הצדיק
עיניו, את  תעוורו  אם  במדבר; ורבו  פרו 

זה . דבר עבר  כבר הגיבור  שמשון
את  להכניע חדשה  דרך לחשוב  צריך  לכן ,
רבים  ימים וחשבה  זרש ישבה  מרדכי.
כלל  ועמו מרדכי  את להכחיד  איך ותיכננה,
את  לתלות  בדעתה עלה ובסוף  ישראל, עם 
לאף  נעשה לא  אשר דבר  זה - עץ  על  מרדכי
מכל  יותר  להמן  עצה ונתנה עמדה  צדיק;

עץ . על  מרדכי את לתלות יועציו,
"עץ" דווקא  למה להבין  ?צריך 

העבירה  כי  הרמב"ן  כפירוש לפרש ואפשר
שהנחש  אסורות מאכלות הייתה הראשונה
נגזר ומזה  הדעת , מעץ לאכול חוה  את פיתה 
עץ  "יעשו  של והגימטריה  בעולם , מיתה 
נו - גימטריה  - 1006 = אמה" חמשים  גבוה 

נחש  עם אעשה  אני  ?מה
"עץ" הנחש עם  העון  של  הגזירה  את  לעורר 
איסור במאכל  שנכשלו  הדעת", "עץ הוא
שכתוב  כמו  הדת  מעץ לאכול הקב "ה  שאסר 

י"ז) ט"ז ב' פרק  אל וֹ קים (בראשית ה' ויצו
ּת אכל . אכל  הגּ ן  עץ  מכּ ל  לאמר  האדם  על
כּ י מ ּמ נּ וּ  תאכל לא ורע ט וֹ ב  הדּ עת וּ מעץ

ּת מ וּ ת . מ וֹ ת  מּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם 
אמה  חמשים  דוקא ?ולמה

להיכנס  האדם את  מביא אסורות  מאכלות כי
לכפור כפירה , וזה  טומאה , שערי בחמשים
בהרבה  בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה,
והדברי הרמב"ם לנו שגילה  וכמו מקומות ,

ועוד . זי "ע, חיים 
= אמה" חמשים גבוה  "עץ של  והגימטריה
רצה  דרבנן מצוות  ושבע  מצות  תרי "ג  620
מאכלות  ישראל  את שיאכיל ידי  על  לעקור
האדם  "חובת  של גימטריה  וגם  אסורות ,
שעל  טהורה" "נשמה  ובגימטריה בעולמו "
הנשמה  את  יטמא אסורות  המאכלות ידי 
האדם  "חובת את  יותר  ירגיש  ולא  טהורה,
לא  שנעשה  "רשעים" ובגימטריה בעולמו "
זה  ידי על  שמוליד רשעים אלא רשע רק 

רשעים . בנים

נ ₣ראים ס₣ד ₣ת ý לנ מגfiה זי"ע  חŁים ûברי ùעל  ò₣דč ה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהûČיק

ׁש האכילוּ  ה ּק לּ ים  ה וֹ חטים ידי  ׁש על וידוּ ע
ּפ גּ וּ ל , וחציבּ שׂ ר ג' לער הדּ ת מן יצא וּ  

יהוּ דים בּ ׁש אלוֹ ת מיליאן  כּ ּמ באר רח"ל , 

ח יּ ים" "דּ ברי א'וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת  חלק דּ עה (י וֹ רה 

ז') אסוּ ר וֹ ת סימן כּ מאכל וֹ ת  עברה  ׁש אין  
וּ בע וֹ נוֹ תינוּ  היּ שׂ ראלי , הלּ ב ׁש ּמ טמטם



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ח 

כּ ּמ ההרבּ ים ה דּ ת מן יצא וּ  זה  ידי דּ על  ראינוּ  
ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  לוע"ז בּ ארץ קהלּ וֹ ת
ה ּק לּ ים, השובי"ם  ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת
מן ׁש נּ אבד וּ  עד  זרוֹ ת דּ עוֹ ת עליהם  וגבר וּ 

אׁש )הּק הל להבוֹ ת החוֹ צבים דּ בריו ,(עיי"ש 
אפרים " מחנה  בּ דגל מ וּ בא עקבוכן (ּפ רׁש ת 

זצ"ל  מהרמבּ "ם  איׁש ׁש )מכ ּת ב אלף  בעים  

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  בּ גלל  הּמ תים  בּ תחיּ ת כּ פרוּ 
וּ בא מהדּ ת  ׁש יּ צאוּ  עד אס וּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת

כּ לּ ם את והרג מל ויד וּ ע עליהם רח "ל. 
כּ ל  לפּת וֹ ת  ׁש לּ א מ"ם  הסמ "ך ׁש מערמת
ורבּ נים  ׁש וֹ חטים  מעמיד רק ויחיד, יחיד 
ה כּ ל  זה ידי  ועל  דּ יליּה  מּס טרא  מק וֹ ם  בּ כל 

בּ רׁש ּת וֹ .

צבי ùòתי  אצל ý ראינò מ ₣ יóראל ùאלקי לכ ćר  האדם  את מביא  חלב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכילת 
וזכר₣. òמ ₣ ְְְִִַיflח

דּ ין מבּ ית  עדוּ ת גּ ביּ ת נביא  לזה וּ בנ וֹ סף
צבי ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ יר וּ ׁש לים לקחה גּ דוֹ ל  

א ּס וּ ר ׁש היא ה כּ ליוֹ ת חלב אוֹ תם והאכיל מנין
ה בּ רכהכּ רת זה על ד'וע שׂ ה אּת ה  ּבּ רו 

א ּס וּ רים מ ּת יר הע וֹ לם  מל כּ מוֹ אלקינוּ  , 
יעקב  לר בּ נוּ  הּק נא וֹ ת  ּת וֹ רת בּ ספר ׁש ּמ וּ בא 
וּ כּ תבים  מאמרים  קבוּ צת והיא  זצ"ל  מעמדּ ין 
נד ּפ ס  סוֹ ד וֹ , ומתי צבי ׁש בּ תי נגד
צלּ וּ ם  בּ דּ פוּ ס ונד ּפ ס תקי "ב. בּ אמסטערדאם
וז"ל : מקוֹ ר , הוֹ צאת  ע"י  תשל "א  בּ יר וּ ׁש לים
במותב  תוב "ב : בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת  טפס
לקדמנא  ואתא הוינא, כּ חדא  דינא  בי  תלתא 
אי ׁש  חביב מׁש ה  מהו"רר  הכּ וֹ לל החכם 

עד וּ ת  בּ תוֹ רת  והעיד  וז"ל (בּ לׁש וֹ נוֹ )ספר דּ י  , 

בּ ין הדּ בר ׁש ּמ פרסם מעיד  אני  בלה "ק :
ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ יר וּ ׁש לים חכמים  ּת למידי

דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם  תר "ו  חלבצבי האכיל 
להם צוּ ה גּ ם  מ יּ שׂ ראל , לע שׂ רה כּ ליוֹ ת 
כּ סדר והאכילם לארץ  בּ ח וּ ץ ּפ סח  להקריב
חלב אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם  ּפ סח, אכילת
א ּס וּ רים מּת יר ה' אּת ה  ּבּ רו הנּ סחא , ,בּ זוֹ  

ּת וֹ רה  בּ על  אחד מאדם זה  דּ בר ׁש מעּת י  וגם
ע שׂ ה   ּכ ואחר  זה דּ בר  כּ ן  גּ ם  ׁש עשׂ ה  גּ ד וֹ ל 

תכ"ה ׁש בּ ׁש נת  ׁש מעּת י  גּ ם  גּ ילהּת ׁש וּ בה, 
בּ ן מׁש יח ׁש הוּ א עצמוֹ  על  צבי ׁש בּ תי

הרב דּ וד הכּ וֹ לל מהחכם  ׁש מעּת י  עוֹ ד ...... 
יצחקי דּ ספרדים אברהם  וּ ר"מ אב "ד  

מרבּ וֹ  ׁש מע תוב "ב, ירוּ ׁש לים  בעיה "ק
מהור"ר הכּ וֹ לל החכם  גלאנטיהגּ דוֹ ל מׁש ה 

לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי לא  מ ּת חלּ ה אוֹ מר,
הייתי ׁש לּ א ּפ י על  אף  וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  יּמ ח  צבי
ׁש ל  יד כּ תב ׁש ראיתי אחר רק  בּ וֹ , מאמין 

וזכר ׁש מ וֹ  י ּמ ח  צבי לכאןוֹ ׁש בּ תי ׁש כּ תב  
בּ וֹ , מאמין ׁש היה  אנילאחד  עצמ וֹ  את וחתם  

צבי ׁש בּ תי אלקיכם ׁש ם הוי"ה  ׁש כּ תב דּ הינ וּ  , 
א וֹ ת וֹ  מחרים  אני זה  אחר  כּ כתיבתוֹ , הּק דוֹ ׁש 

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל
אשר זרש, וישנה  המן  ישנו דור, בכל וכך,
היה  לא  אשר  ואחר , חדש הרס מחפשים
והקב "ה  התורה , את  להרוס היום , עד קיים 
הסודות  את  שיגלה הפנחס שיהיה  מי  מחפש
הדור של וזרש" ה "המן אותו הם מי האלו
ישראל , הכלל כל  את  מזיקים הם ובמה  הזה,
הסוד  את תיכף  הבין  מרדכי דבר , אחרית  אך 
בזה , כוונתו  ומה  רשע אותו של הסעודה של
וכמו אסורות, מאכלות ישראל  את להאכיל 
בסעודה  משפטים  פרשת בזוה "ק  שכתוב 
בשר הייתה שסעודתו הרשע  נבוכדנצר  של
כוח  יש  בחלב בשר  שבאכילת וידע  בחלב
רצה  זה ומפני ח "ו המקדש בית את  להחריב 

לפורים ט זוהר ה' פרק אסתר מגילת

בשר גם  יאכלו ועזריה מישאל  שחנניא 
שכתוב  כמו זרעונים רק אכלו והם וחלב,

ה )רש"י פסוק א פרק  לשון(דניאל - וימן 
המלך  מאכל שם הוא - בג מפת הזמנה.
ואין לחם בג  פת פותרים ויש כשדים בלשון
את  נושא המלצר ויהי  כתיב  שהרי  כן  נראה 
זרעונים  ואין  זרעונים  להם  ונותן בגם  פת 

תבשיל . חליפי אלא  לחם חליפי
לצדיק , הוא דגנאי התוס' דברי פירשתי ובזה 
החי' זאת בפסוק  זו בפ' בילקוט איתא  דהנה 
יצחק  ר' בשם ברכי ' ר ' וז "ל. תאכלו אשר
לצדיקים  לעשות  הקב"ה עתיד גדול  אריסטון 
נבילות  אכל שלא  מי  וכל לבא  לעתיד
הה "ד  ממנו  לאכול יזכה  בעוה"ז  וטריפות
מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול  כו' נבילה חלב

ע"כ . החי' זאת להם  ואמר לישראל  להם
קנא:)ואיתא  באדם (שבת שולטת  חי ' אין 

שנאמר  כבהמה, לו נדמה  כן אם  (תלים אלא

יג ) ובהזוהרמט, נדמו , כבהמות  נמשל 
קצא.)הקדוש שנדמה (וישב דמה  מפרש

פוגם  שהוא  ידי על  בא  הוא כבהמה  האדם 
סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות פיו  את 
ולזה  כן  ועל כבהמה, ונדמה מעליהם , צלם 

דניאל ח )לאשר א, בפת (דניאל התגאל לא 
המלך קכה:)(בתג משפטים  של זוהר  דמאכלו

בחלב , בשר  הי' נבוכדנצר  רשע אותו
ופני בדמות  פניו האירו  אזי  אכל, לא ודניאל 

ולזה כן  ועל כג )אדם , ו, בו(דניאל שלטו  לא 
לגוב  אותו שהשליכו  בשעה האריות 

באורך . הקדוש בהזוהר  שם  עיין האריות ,
פנחס )ובזוה"ק הדבר(פ' דעניין  כתב 

עצמו את  שפוגם  ידי  על בא  הוא  שנדמה 
ממנו מסתלק ועי"ז אסורות, במאכלות ופיו

והד  רק הצלם  לו אדם תואר ולא  יוקן 
המלך  בג מפת  שנשמר  דניאל ולזה  כבהמה .
שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו  סר  לא 

מזה . באורך יע"ש  אריותא  בו 
לשבח  עלינו  בתפילת שאומרים  אפ"ל ובזה 
להעביר עזך , בתפארת  מהרה  לראות כו',
יכרתון, כרות והאלילים  הארץ מן  גלולים 
כמו  הוא אסורות שמאכלות בזוה "ק (כמבואר 

ע"ז) ש-ד-יעובד במלכות עולם (ר "תלתקן

ישראל ) דלתות בנישומר  כשכל יהי ' מתי
שאוכלים  האנשים היינו  בשמך , יקראו  בשר
שכתב  מה בהקדם  אפ"ל בשמך  יקראו בשר
מאכלות  שהאוכל זי"ע  מקאלאמייע הלל  רבי 

כו '. אתה  אבינו לומר יכול אינו  אסורות
ואת  עה "פ  ויגש פ' אלימלך  בנועם  ועי '
יכול  כשרים  מאכלים  שהאוכל  כו ', יהודה
מגדים  נועם ועי ' הקודש , רוח לידי לבוא 

שס"ב ) ודף צלם סר  קט"ו יתורץ(דף  ובזה .
יב:)התוס' יג: עי'(שבת והטה  קרא ר"י

לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות
שדווקא הגנאי  אפ"ל גנאי, מאי ולכ"ק
וצ "ב, הרוה"ק , נאבד  איסור מאכל ע "י
אכל דאם בליקו "א  מש"כ עפ"י ואפ"ל
קליפות בג' קשר הוא איסור  מאכל

עיי"ש. הטמאים 

טוב "סימן – בגימטריה גם  1006 = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  והגימטריה 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל 

יהיה  אז  כשרות  במאכלות יזהרו  שאם 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל  טוב  "סימן 
בשמחת  ישראל  עם  כל את ישמח הקב"ה 

הרשע  המן מעשה  ונזכור זה  הפורים חג
ליהודים  ישראל, עם  את  הציל  שמרדכי ואיך 

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה 



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ח 

כּ ּמ ההרבּ ים ה דּ ת מן יצא וּ  זה  ידי דּ על  ראינוּ  
ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  לוע"ז בּ ארץ קהלּ וֹ ת
ה ּק לּ ים, השובי"ם  ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת
מן ׁש נּ אבד וּ  עד  זרוֹ ת דּ עוֹ ת עליהם  וגבר וּ 

אׁש )הּק הל להבוֹ ת החוֹ צבים דּ בריו ,(עיי"ש 
אפרים " מחנה  בּ דגל מ וּ בא עקבוכן (ּפ רׁש ת 

זצ"ל  מהרמבּ "ם  איׁש ׁש )מכ ּת ב אלף  בעים  

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  בּ גלל  הּמ תים  בּ תחיּ ת כּ פרוּ 
וּ בא מהדּ ת  ׁש יּ צאוּ  עד אס וּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת

כּ לּ ם את והרג מל ויד וּ ע עליהם רח "ל. 
כּ ל  לפּת וֹ ת  ׁש לּ א מ"ם  הסמ "ך ׁש מערמת
ורבּ נים  ׁש וֹ חטים  מעמיד רק ויחיד, יחיד 
ה כּ ל  זה ידי  ועל  דּ יליּה  מּס טרא  מק וֹ ם  בּ כל 

בּ רׁש ּת וֹ .

צבי ùòתי  אצל ý ראינò מ ₣ יóראל ùאלקי לכ ćר  האדם  את מביא  חלב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכילת 
וזכר₣. òמ ₣ ְְְִִַיflח

דּ ין מבּ ית  עדוּ ת גּ ביּ ת נביא  לזה וּ בנ וֹ סף
צבי ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ יר וּ ׁש לים לקחה גּ דוֹ ל  

א ּס וּ ר ׁש היא ה כּ ליוֹ ת חלב אוֹ תם והאכיל מנין
ה בּ רכהכּ רת זה על ד'וע שׂ ה אּת ה  ּבּ רו 

א ּס וּ רים מ ּת יר הע וֹ לם  מל כּ מוֹ אלקינוּ  , 
יעקב  לר בּ נוּ  הּק נא וֹ ת  ּת וֹ רת בּ ספר ׁש ּמ וּ בא 
וּ כּ תבים  מאמרים  קבוּ צת והיא  זצ"ל  מעמדּ ין 
נד ּפ ס  סוֹ ד וֹ , ומתי צבי ׁש בּ תי נגד
צלּ וּ ם  בּ דּ פוּ ס ונד ּפ ס תקי "ב. בּ אמסטערדאם
וז"ל : מקוֹ ר , הוֹ צאת  ע"י  תשל "א  בּ יר וּ ׁש לים
במותב  תוב "ב : בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת  טפס
לקדמנא  ואתא הוינא, כּ חדא  דינא  בי  תלתא 
אי ׁש  חביב מׁש ה  מהו"רר  הכּ וֹ לל החכם 

עד וּ ת  בּ תוֹ רת  והעיד  וז"ל (בּ לׁש וֹ נוֹ )ספר דּ י  , 

בּ ין הדּ בר ׁש ּמ פרסם מעיד  אני  בלה "ק :
ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ יר וּ ׁש לים חכמים  ּת למידי

דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם  תר "ו  חלבצבי האכיל 
להם צוּ ה גּ ם  מ יּ שׂ ראל , לע שׂ רה כּ ליוֹ ת 
כּ סדר והאכילם לארץ  בּ ח וּ ץ ּפ סח  להקריב
חלב אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם  ּפ סח, אכילת
א ּס וּ רים מּת יר ה' אּת ה  ּבּ רו הנּ סחא , ,בּ זוֹ  

ּת וֹ רה  בּ על  אחד מאדם זה  דּ בר ׁש מעּת י  וגם
ע שׂ ה   ּכ ואחר  זה דּ בר  כּ ן  גּ ם  ׁש עשׂ ה  גּ ד וֹ ל 

תכ"ה ׁש בּ ׁש נת  ׁש מעּת י  גּ ם  גּ ילהּת ׁש וּ בה, 
בּ ן מׁש יח ׁש הוּ א עצמוֹ  על  צבי ׁש בּ תי

הרב דּ וד הכּ וֹ לל מהחכם  ׁש מעּת י  עוֹ ד ...... 
יצחקי דּ ספרדים אברהם  וּ ר"מ אב "ד  

מרבּ וֹ  ׁש מע תוב "ב, ירוּ ׁש לים  בעיה "ק
מהור"ר הכּ וֹ לל החכם  גלאנטיהגּ דוֹ ל מׁש ה 

לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי לא  מ ּת חלּ ה אוֹ מר,
הייתי ׁש לּ א ּפ י על  אף  וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  יּמ ח  צבי
ׁש ל  יד כּ תב ׁש ראיתי אחר רק  בּ וֹ , מאמין 

וזכר ׁש מ וֹ  י ּמ ח  צבי לכאןוֹ ׁש בּ תי ׁש כּ תב  
בּ וֹ , מאמין ׁש היה  אנילאחד  עצמ וֹ  את וחתם  

צבי ׁש בּ תי אלקיכם ׁש ם הוי"ה  ׁש כּ תב דּ הינ וּ  , 
א וֹ ת וֹ  מחרים  אני זה  אחר  כּ כתיבתוֹ , הּק דוֹ ׁש 

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל
אשר זרש, וישנה  המן  ישנו דור, בכל וכך,
היה  לא  אשר  ואחר , חדש הרס מחפשים
והקב "ה  התורה , את  להרוס היום , עד קיים 
הסודות  את  שיגלה הפנחס שיהיה  מי  מחפש
הדור של וזרש" ה "המן אותו הם מי האלו
ישראל , הכלל כל  את  מזיקים הם ובמה  הזה,
הסוד  את תיכף  הבין  מרדכי דבר , אחרית  אך 
בזה , כוונתו  ומה  רשע אותו של הסעודה של
וכמו אסורות, מאכלות ישראל  את להאכיל 
בסעודה  משפטים  פרשת בזוה "ק  שכתוב 
בשר הייתה שסעודתו הרשע  נבוכדנצר  של
כוח  יש  בחלב בשר  שבאכילת וידע  בחלב
רצה  זה ומפני ח "ו המקדש בית את  להחריב 
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בשר גם  יאכלו ועזריה מישאל  שחנניא 
שכתוב  כמו זרעונים רק אכלו והם וחלב,

ה )רש"י פסוק א פרק  לשון(דניאל - וימן 
המלך  מאכל שם הוא - בג מפת הזמנה.
ואין לחם בג  פת פותרים ויש כשדים בלשון
את  נושא המלצר ויהי  כתיב  שהרי  כן  נראה 
זרעונים  ואין  זרעונים  להם  ונותן בגם  פת 

תבשיל . חליפי אלא  לחם חליפי
לצדיק , הוא דגנאי התוס' דברי פירשתי ובזה 
החי' זאת בפסוק  זו בפ' בילקוט איתא  דהנה 
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לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות
שדווקא הגנאי  אפ"ל גנאי, מאי ולכ"ק
וצ "ב, הרוה"ק , נאבד  איסור מאכל ע "י
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טוב "סימן – בגימטריה גם  1006 = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  והגימטריה 
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לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת י

עם  וּ בא  עליו מר דּ כי  את ויתל וּ   ל ּמ ל אמר וּ ב בּ קר  א ּמ ה  חמים
העץ: ו יּ עשׂ  המן לפני  ה דּ בר ויּ יטב שׂ מח  ה ּמ ׁש ּת ה אל   ה ּמ ל





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת י

עם  וּ בא  עליו מר דּ כי  את ויתל וּ   ל ּמ ל אמר וּ ב בּ קר  א ּמ ה  חמים
העץ: ו יּ עשׂ  המן לפני  ה דּ בר ויּ יטב שׂ מח  ה ּמ ׁש ּת ה אל   ה ּמ ל



מגילת אסתר פרק ו'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים אזוהר ו' פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ו' פרק  אסתר  מגילת

ספרילה(א ) את להביא  ו יּ אמר  ה ּמ ל ׁש נת נדדה  הה וּ א  
לפני נקראים  ויּ הי וּ  ה יּ מים  דּ ברי ה זּ כרנוֹ ת

: ׁש ני(ב)ה ּמ ל ותר ׁש  בּ גתנא  על  מר דּ כי  ה גּ יד  א ׁש ר  כתוּ ב ויּ ּמ צא  
 בּ ּמ ל יד  לׁש ח  בּ ק ׁש וּ  א ׁש ר ה ּס ף מ מרי   ה ּמ ל סריסי

על(ג)אח ׁש ור וֹ ׁש : למרדּ כי וּ גד וּ לּ ה  יקר  נּ ע שׂ ה  מה   ה ּמ ל ויּ אמר  
דּ בר : ע ּמ וֹ  נע שׂ ה  א  מ ׁש רתיו ה ּמ ל נערי ויּ אמר וּ  ויּ אמר(ד)זה  

לאמר החיצוֹ נה   ה ּמ ל בּ ית לחצר  בּ א  והמן בחצר מי  ה ּמ ל
לוֹ : הכין א ׁש ר העץ  על  מר דּ כי את לתלוֹ ת  נערי(ה)ל ּמ ל ויּ אמרוּ  

יבוֹ א : ה ּמ ל ויּ אמר  בּ חצר עמד  המן ה נּ ה  אליו  ויּ בוֹ א (ו)ה ּמ ל 
בּ יקר וֹ  חפץ  הּמ ל א ׁש ר  בּ איׁש  לע שׂ וֹ ת מה  ה ּמ ל ל וֹ  ויּ אמר  המן

בּ ל בּ וֹ  המן מּמ נּ י:[יט]ויּ אמר יוֹ תר  יקר  לע שׂ וֹ ת  ה ּמ ל יח ּפ ץ  למי 

ע"א)יט . י"ז (דף שמות פרשת  שמות  זוהר

ה fiב ֲֵֶֶַַמחòבת 

ואמר תיב, לפיכ ,מע רי ְְְִִִִִֶַַָָֹאמר
ע"ב) רל "ד ל ה (בראשית אכניס  ְְְְִִַַלמר

אמר,  דא מה א, ט"ז)מתא  ב', (שמואל  ְְְְִֵַָָָָ
ל אמר יי' מחבת(ל)י וד. את קל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ לבד . ו')הב ל,(אסתר המ ואמר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
י"ז)וכ מאה(בראשית בה ל ואמר ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

מחבא אכניס  נמי, הכא  א ְְֲִֵַַַָָָָָָנה.
מאי . מ  ועצ רב אמר ,הלְְְְְִִֶַַָָ

ר .מ  אינ ,ילה ממנא לאמר נצ ְְְִִִֶַָָֹ
,הי וק א חילא ,ייהל ְְְְְְְִִֵַָָָאמר
. ילה מ לטנא ,מ ותיפא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָרברבא 

ואמר , ת ב  לפיכ ,מע ר י ְְִִִֶַַַָָָֹאמר 
אמר   מ זה, בר  ל הכניס ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָל מר

טז) ב את (שמואל קל  ל אמר ה ' ִֵֶַַָי
 וכ לבד. הב  מחבת (אסתרוד. ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

לו) המ וכואמר יז), (בראשית  ְְִֵֶַָָ
 א נה . מאה בה ל ְְִֵֶֶַַַָָָֹו אמר
אמר  ל מחבה הכניס  ,  אְְְֲִִִֶַַָָָָָ
רצה ?מ ה  מה .מ  ועצ ְִִֶֶֶַַָָָרב
 ל אמר  ה .ה ממ ה  ְְְִֵֶֶֶַָָָֻל מר
,מ י ות דל  ה ותק ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹחיל 

.ה לטְִֵֶֶַָמה



לפורים אזוהר ו' פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ו' פרק  אסתר  מגילת

ספרילה(א ) את להביא  ו יּ אמר  ה ּמ ל ׁש נת נדדה  הה וּ א  
לפני נקראים  ויּ הי וּ  ה יּ מים  דּ ברי ה זּ כרנוֹ ת

: ׁש ני(ב)ה ּמ ל ותר ׁש  בּ גתנא  על  מר דּ כי  ה גּ יד  א ׁש ר  כתוּ ב ויּ ּמ צא  
 בּ ּמ ל יד  לׁש ח  בּ ק ׁש וּ  א ׁש ר ה ּס ף מ מרי   ה ּמ ל סריסי

על(ג)אח ׁש ור וֹ ׁש : למרדּ כי וּ גד וּ לּ ה  יקר  נּ ע שׂ ה  מה   ה ּמ ל ויּ אמר  
דּ בר : ע ּמ וֹ  נע שׂ ה  א  מ ׁש רתיו ה ּמ ל נערי ויּ אמר וּ  ויּ אמר(ד)זה  

לאמר החיצוֹ נה   ה ּמ ל בּ ית לחצר  בּ א  והמן בחצר מי  ה ּמ ל
לוֹ : הכין א ׁש ר העץ  על  מר דּ כי את לתלוֹ ת  נערי(ה)ל ּמ ל ויּ אמרוּ  

יבוֹ א : ה ּמ ל ויּ אמר  בּ חצר עמד  המן ה נּ ה  אליו  ויּ בוֹ א (ו)ה ּמ ל 
בּ יקר וֹ  חפץ  הּמ ל א ׁש ר  בּ איׁש  לע שׂ וֹ ת מה  ה ּמ ל ל וֹ  ויּ אמר  המן

בּ ל בּ וֹ  המן מּמ נּ י:[יט]ויּ אמר יוֹ תר  יקר  לע שׂ וֹ ת  ה ּמ ל יח ּפ ץ  למי 

ע"א)יט . י"ז (דף שמות פרשת  שמות  זוהר

ה fiב ֲֵֶֶַַמחòבת 

ואמר תיב, לפיכ ,מע רי ְְְִִִִִֶַַָָֹאמר
ע"ב) רל "ד ל ה (בראשית אכניס  ְְְְִִַַלמר

אמר,  דא מה א, ט"ז)מתא  ב', (שמואל  ְְְְִֵַָָָָ
ל אמר יי' מחבת(ל)י וד. את קל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ לבד . ו')הב ל,(אסתר המ ואמר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
י"ז)וכ מאה(בראשית בה ל ואמר ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

מחבא אכניס  נמי, הכא  א ְְֲִֵַַַָָָָָָנה.
מאי . מ  ועצ רב אמר ,הלְְְְְִִֶַַָָ

ר .מ  אינ ,ילה ממנא לאמר נצ ְְְִִִֶַָָֹ
,הי וק א חילא ,ייהל ְְְְְְְִִֵַָָָאמר
. ילה מ לטנא ,מ ותיפא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָרברבא 

ואמר , ת ב  לפיכ ,מע ר י ְְִִִֶַַַָָָֹאמר 
אמר   מ זה, בר  ל הכניס ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָל מר

טז) ב את (שמואל קל  ל אמר ה ' ִֵֶַַָי
 וכ לבד. הב  מחבת (אסתרוד. ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

לו) המ וכואמר יז), (בראשית  ְְִֵֶַָָ
 א נה . מאה בה ל ְְִֵֶֶַַַָָָֹו אמר
אמר  ל מחבה הכניס  ,  אְְְֲִִִֶַַָָָָָ
רצה ?מ ה  מה .מ  ועצ ְִִֶֶֶַַָָָרב
 ל אמר  ה .ה ממ ה  ְְְִֵֶֶֶַָָָֻל מר
,מ י ות דל  ה ותק ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹחיל 
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לפורים ו'זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

בּ יקר וֹ :(ז) חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר  אי ׁש   ה ּמ ל אל  המן יביא וּ (ח )ויּ אמר 
 ה ּמ ל עליו רכב א ׁש ר  וס וּ ס   ה ּמ ל בּ וֹ  לב ׁש  א ׁש ר  מלכ וּ ת לבוּ ׁש 

בּ רא ׁש וֹ : מלכוּ ת כּ תר  נ ּת ן יד(ט)וא ׁש ר  על  וה ּס וּ ס  ה לּ בוּ ׁש  ונתוֹ ן 
 ה ּמ ל א ׁש ר האי ׁש  את והל בּ י ׁש וּ  ה ּפ רּת מים  ה ּמ ל מרי אי ׁש 
כּ כה לפניו  וקרא וּ  העיר בּ רח וֹ ב ה ּס וּ ס  על והר כּ יבה וּ  בּ יקר וֹ  חפץ

בּ יקר וֹ : חפץ   ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  מהר(י)יע שׂ ה  להמן  ה ּמ ל ויּ אמר 
למר דּ כי כן וע שׂ ה  דּ בּ ר ּת  כּ א ׁש ר ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את קח 
דּ בּ רּת : א ׁש ר מכּ ל  דּ בר  ּת ּפ ל  אל   ה ּמ ל בּ ׁש ער  ה יּ וֹ ׁש ב  ה יּ ה וּ די

ויּ ר כּ יבה וּ (יא) מר דּ כי  את ויּ ל בּ ׁש  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את המן ויּ ּק ח 
חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  יעשׂ ה  כּ כה  לפניו ויּ קרא  העיר  בּ רח וֹ ב 

בּ יתוֹ (יב )בּ יקר וֹ : אל  נדחף והמן  ה ּמ ל ׁש ער אל  מר דּ כי  ויּ ׁש ב 
רא ׁש : וחפוּ י את (יג)אבל אהביו וּ לכל  א ׁש ּת וֹ  לזרׁש  המן ויס ּפ ר  

ה יּ ה וּ דים  מזּ רע  אם א ׁש ּת וֹ  וזר ׁש  חכמיו ל וֹ  ויּ אמר וּ  קרה וּ  א ׁש ר  כּ ל
ּת ּפ וֹ ל נפוֹ ל כּ י  ל וֹ  תוּ כל א  לפניו  לנ ּפ ל הח לּ וֹ ת א ׁש ר מר דּ כי 

להביא (יד)לפניו: ויּ בהלוּ  ה גּ יע וּ   ה ּמ ל וסריסי  ע ּמ וֹ  מד בּ רים ע וֹ דם 
אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל המן  את





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ
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 ה ּמ ל א ׁש ר האי ׁש  את והל בּ י ׁש וּ  ה ּפ רּת מים  ה ּמ ל מרי אי ׁש 
כּ כה לפניו  וקרא וּ  העיר בּ רח וֹ ב ה ּס וּ ס  על והר כּ יבה וּ  בּ יקר וֹ  חפץ

בּ יקר וֹ : חפץ   ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  מהר(י)יע שׂ ה  להמן  ה ּמ ל ויּ אמר 
למר דּ כי כן וע שׂ ה  דּ בּ ר ּת  כּ א ׁש ר ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את קח 
דּ בּ רּת : א ׁש ר מכּ ל  דּ בר  ּת ּפ ל  אל   ה ּמ ל בּ ׁש ער  ה יּ וֹ ׁש ב  ה יּ ה וּ די

ויּ ר כּ יבה וּ (יא) מר דּ כי  את ויּ ל בּ ׁש  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את המן ויּ ּק ח 
חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  יעשׂ ה  כּ כה  לפניו ויּ קרא  העיר  בּ רח וֹ ב 

בּ יתוֹ (יב )בּ יקר וֹ : אל  נדחף והמן  ה ּמ ל ׁש ער אל  מר דּ כי  ויּ ׁש ב 
רא ׁש : וחפוּ י את (יג)אבל אהביו וּ לכל  א ׁש ּת וֹ  לזרׁש  המן ויס ּפ ר  

ה יּ ה וּ דים  מזּ רע  אם א ׁש ּת וֹ  וזר ׁש  חכמיו ל וֹ  ויּ אמר וּ  קרה וּ  א ׁש ר  כּ ל
ּת ּפ וֹ ל נפוֹ ל כּ י  ל וֹ  תוּ כל א  לפניו  לנ ּפ ל הח לּ וֹ ת א ׁש ר מר דּ כי 

להביא (יד)לפניו: ויּ בהלוּ  ה גּ יע וּ   ה ּמ ל וסריסי  ע ּמ וֹ  מד בּ רים ע וֹ דם 
אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל המן  את



מגילת אסתר פרק ז'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים אזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ז  פרק אסתר מגילת

ה ּמ ל כּ ה :ובא(א ) אס ּת ר  עם ל ׁש ּת וֹ ת והמן  ויּ אמר(ב )ה ּמ ל 
מה ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  ה ני בּ יּ וֹ ם גּ ם  לאס ּת ר  ה ּמ ל

אס  אלת ה ּמ לכ וּ ת חצי עד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל ותנּ תן ה ּמ לכּ ה  ּת ר 
בּ עיני (ג)ותע שׂ : חן מצאתי  אם  וּת אמר  ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  וּת ען 

וע ּמ י בּ ׁש אלתי נפ ׁש י  לי ּת נּ תן ט וֹ ב   ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל
להר וֹ ג(ד ):[כ]בּ ב ּק ׁש תי לה ׁש מיד  ועּמ י  אני  נמכּ רנוּ  כּ י  

ע"ב ):כ. רט "ו דף - פנחס (פרשת במדבר ספר - זוהר

òל מאירים  ùבגדים  ü א ₣ת ýמל ùיòים  מהôכינה ó₣הח לבòýי מפòיטים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ûיקים 
ה₣רה ַָס ₣ד ₣ת

אקמה מקדא , י אתחרב ְְְְְְְִִֵַַָָָָבזמנא
אנ י ונתדלדל , רא חפ עבדיְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ
על  , אתקריא מעה אני ואי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַמעה.

 על אמר מטרניתא , (לא (משלי ְְְִִֵַַָָָ
על  עלית  וא חיל  ע נת ְְִִַַַָָָָרת 
זכוי דיק , לי אית אי אבל ְְֲִִִֵַַָָָֻנה.
מטר ניתא, ה לאנהרא, ְְְְְִַַָָָָועבדי
 טיפ קדרתא  לבי מ ְְְְְִִִִֵַַָָָלמפט
 נהירי גווני י לב ל ְְְְְִִִִִִַָָָלק טא
ראיתיה ,י תיב מה  ארייתא, רזיְְְְְִִִִֵַַָָָ
 נהירי רזי ראיתיה , .לע רית  ְְְְְִִִִִִִָָָלזר
הא הדא אתקרי, ר"ז אר ְְְְְֲִֵַָָָא רייתא ,

ו)דכתיב, אר.(משלי תרה  מ וה נר י ְְִִִִֵָָ
ראיתיה. אמר רזי י באְְְִִִִִֵַָָ

ùבòčתי וע flי òùאלתי נפ òי לי Žתן מבòčת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ôכינה 

,ברי רגזא ימ סליק זמנא  ְְְְִִִִֵֵַָָָבהה א

עבדי רה ,ק ה ית ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָכחרב
ואי  מע ה . אני ל לונ  רא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹחפ
הלה,  על  נקרא מע ה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָאני 

עליה  לא)אמר  ע(משלי נת רת ֱֶֶֶַַָָָָ
י  א אבל נה. על עלית וא ְְֲִִִֵַַָָָָָֻחיל
את  ה להאיר מע יו כתיו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻציק 
קדרת  לב י מה ולפט ְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ל ה,
ל  י לב תא לקט טי ְְְִִִֵֶַַָה
מה הרה , ס דת ל   מאירי וניְְִִִֶַַָָ
.לע רית  לז ר ראיתיה ? ְְְִִִִָָָֹתב
הרה, ל  מאירי ס דת ְְְִִִִֶַָָראיתיה ,

תב  זה ר"ז. נקרא ו)א"ר י (משלי ְִִֶֶֶָָָ
 לה בד ת אר . ותרה מצוה ְְִֵַַָָָנר

ראיתיה . ְֱִִֶַָנאמר

,נ רגז   מ ע לה  זמ תבא(ז (אסתר ְְְִֶֶֶַֹ



לפורים אזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ז  פרק אסתר מגילת

ה ּמ ל כּ ה :ובא(א ) אס ּת ר  עם ל ׁש ּת וֹ ת והמן  ויּ אמר(ב )ה ּמ ל 
מה ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  ה ני בּ יּ וֹ ם גּ ם  לאס ּת ר  ה ּמ ל

אס  אלת ה ּמ לכ וּ ת חצי עד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל ותנּ תן ה ּמ לכּ ה  ּת ר 
בּ עיני (ג)ותע שׂ : חן מצאתי  אם  וּת אמר  ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  וּת ען 

וע ּמ י בּ ׁש אלתי נפ ׁש י  לי ּת נּ תן ט וֹ ב   ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל
להר וֹ ג(ד ):[כ]בּ ב ּק ׁש תי לה ׁש מיד  ועּמ י  אני  נמכּ רנוּ  כּ י  

ע"ב ):כ. רט "ו דף - פנחס (פרשת במדבר ספר - זוהר

òל מאירים  ùבגדים  ü א ₣ת ýמל ùיòים  מהôכינה ó₣הח לבòýי מפòיטים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ûיקים 
ה₣רה ַָס ₣ד ₣ת

אקמה מקדא , י אתחרב ְְְְְְְִִֵַַָָָָבזמנא
אנ י ונתדלדל , רא חפ עבדיְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ
על  , אתקריא מעה אני ואי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַמעה.

 על אמר מטרניתא , (לא (משלי ְְְִִֵַַָָָ
על  עלית  וא חיל  ע נת ְְִִַַַָָָָרת 
זכוי דיק , לי אית אי אבל ְְֲִִִֵַַָָָֻנה.
מטר ניתא, ה לאנהרא, ְְְְְִַַָָָָועבדי
 טיפ קדרתא  לבי מ ְְְְְִִִִֵַַָָָלמפט
 נהירי גווני י לב ל ְְְְְִִִִִִַָָָלק טא
ראיתיה ,י תיב מה  ארייתא, רזיְְְְְִִִִֵַַָָָ
 נהירי רזי ראיתיה , .לע רית  ְְְְְִִִִִִִָָָלזר
הא הדא אתקרי, ר"ז אר ְְְְְֲִֵַָָָא רייתא ,

ו)דכתיב, אר.(משלי תרה  מ וה נר י ְְִִִִֵָָ
ראיתיה. אמר רזי י באְְְִִִִִֵַָָ

ùבòčתי וע flי òùאלתי נפ òי לי Žתן מבòčת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ôכינה 

,ברי רגזא ימ סליק זמנא  ְְְְִִִִֵֵַָָָבהה א

עבדי רה ,ק ה ית ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָכחרב
ואי  מע ה . אני ל לונ  רא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹחפ
הלה,  על  נקרא מע ה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָאני 

עליה  לא)אמר  ע(משלי נת רת ֱֶֶֶַַָָָָ
י  א אבל נה. על עלית וא ְְֲִִִֵַַָָָָָֻחיל
את  ה להאיר מע יו כתיו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻציק 
קדרת  לב י מה ולפט ְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ל ה,
ל  י לב תא לקט טי ְְְִִִֵֶַַָה
מה הרה , ס דת ל   מאירי וניְְִִִֶַַָָ
.לע רית  לז ר ראיתיה ? ְְְִִִִָָָֹתב
הרה, ל  מאירי ס דת ְְְִִִִֶַָָראיתיה ,

תב  זה ר"ז. נקרא ו)א"ר י (משלי ְִִֶֶֶָָָ
 לה בד ת אר . ותרה מצוה ְְִֵַַָָָנר

ראיתיה . ְֱִִֶַָנאמר

,נ רגז   מ ע לה  זמ תבא(ז (אסתר ְְְִֶֶֶַֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

ה צּ ר[כא ]וּ לא בּ ד אין כּ י החר ׁש ּת י  נמכּ רנ וּ  ול ׁש פח וֹ ת לעבדים וא לּ וּ  

ז) ל(אסתר וייא ככה , לה ְֲֵֶֶַַַָָָָָוחמת
,י ק עמידה לתא  ה)מלא (אסתר ְְֲִִֵַַַָָָ

.ת מה ל נת ו  אלת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
,יל רקנא על אלא זמנא , ְְְְְִִֵַַָָָָָההא

דכתיב, הא הדא  ,י ע ז)בנהא  (אסתר ְְֲִִִֵָָָ
ב תי. ועי אלתי  נפ י לי תְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
גלתא, עלמא אתחזיא ק ת ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָאבל 
ד  , לימ נפיק זמני , איה ְְְְְִִִִִִַַָָעבא
לא לזמני עבדי, ירי מכ ְְְְִִִִַָָני
 רי מכ לא נ י  ד , לימ ְְְְְְִִִִַַַָא כח

חסר)עבדי כא). ָ
ע"א ):כא. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ה ùיתן לגŽת נכנס ְְִִִַַַָה '

עד  נייחא לי לית הא רי ְְְְִֵֵַַָָוק דא
לאעעא עד לגנ א  ְְְְְְְְִִֵֶַָָָעאל

מתה נוסימ ציק יא.  (ז י(אסתר ְְְְִִִִֵַַָָָ
מי לה ואמר .'וג ועי אני רנְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹנמ
מ ה  חמת  ק ל וה ,'וג זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהא

.'וג  יתה ת  אל  יְִִִֶַַַַָה
òערים ý אó א ₣מרים  האילנ ₣ת ְְְִִִָָָָל 

עאל  הא רי ק דא ְְְְְִַָָָעא
 אילני אי ל די ,עד ְְְְִִִִֵֵֶָָָנא 
ציק יא, מתינ  אי וכל ְְְְְִִִִִַַָָָָנא ,

ואמרי, כד)תחי תהלי)ערי א ְְְְְִֵֵַַָ
.'וג ה בד  מל זה מי  .' וג יכ ְְִֵֶֶֶֶַָָרא
בעתא .'וג  יכרא  ערי  אְְְְֲִֵֶַָָָ
אהדר ארעא  י ציק יא מתהנְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
 אי ל ה  אתקיפ די ,פייהְְְְְִִֵַַָלג

ואמרי ,קלד)מלאכי  תהילי) רכ הה  ְְְְִִֵֵַַָָ
דא וא ליפנא יי'. עבי ל יי' ְְְְְְִֵֶַָָָָָאת

 לה ל ויאמר ככה,  ל ה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחמת
לפניו , העמידה ה)תפת   מה(ש ְְֲִִִַַָָָָ

ת א .ת מה   ל  תוי אלתְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
זה , ע בניה תא על אלת ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻזמ

ז)תב   אלתי (ש נפ י לי ת ְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראית  קת אבל  בתי. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָועי
 לפעמי הא , עבד לת, לעְִִֶֶֶַָָָָ
 ירימכ ניו ב למ ת, ְְְִִִֵֵֶַָָיצא
בלמת, נמצא  לא ולפעמי ,יהְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמע

.יה מע ירימכ לא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹניו

כנס עד מנחה אי ה א ר  ד ְְְִֵֶַַָָָָול
נ מ ת ע להע ע  עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַלג
וע י  אני  רנ נמ י  ימ וה .יקי ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָה

.'ז)וג זה(אסתר ה א מי  לה ו אמר  ְִֶֶֶֶַַֹ
 יה מה חמת ק לוה ,'ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוג

.'וג יתה ת ְִִֶַַָאל 

 לג הא ר דה כנס ְְְִֶַַָָָָָעה
 תא וכל  ה עצי  תא ל אז , ְֲֵֵֶַָָָָָָעד
,מרי וא תחי יקיה ְְְְִִִִִַַנמ ת

כד )  מי (תהלי .'וג יכרא ערי אְְְִִֵֶָָ
 ערי א .'וג ה בד מל ְְְִֶֶֶַָָזה 
מת  בעה  וגו'. יכְְִֵֶֶָָָרא
אז  ,פ לג חזרת  אר יקי ְְִִֶֶַַָָָָה
,מלאכי ת א ל ה ְֲִִִֶַַָָָָמחזיקי

מרי קלד )וא  ל (ש ה ' את  רכ הה  ְְְִִֵֶָָ
הליי  ה חנה ה ולמדנ ה '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעבדי

לפורים גזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

 ה ּמ ל בּ נזק  לאס ּת ר(ה):[כב ]ׁש וֹ ה  ויּ אמר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ו יּ אמר  

ארע  א , אמרי קא ליתאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמ רייא 
תרייתא. ְְְֵַַַָעי

בקר כבי יחד  ùְְֵֶַַָֹֹרן

נהרא סליק עד ירתא, ְְְְֲִִֵַָָָָָוקאמרי
ל  למריה חימ כדי ְְְְְְִִֵֵַַָָָצפרא,
 מלאכי אי וכל מלי, כביא   ְְִִִֵַַַָָָָָֹאי
ה יממא , לטניה י , איְְִִִִֵָָָָֻֻע
הדא ירתא. ואמרי ,למאריה ח ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָמ

דכתיב, לח )הא בקר(איוב כבי יחד ר ְְְִִֵֶַַָֹֹ
.אלהי ני ל ריעְֱִִֵַָָֹו

ע"א ):כב. קפ"ה דף תצוה ואתה (פרשת  שמות ספר - זוהר

מתùרכים fiם  והע₣למ₣ת הôלחן,  מבר ְְְְְִִֵַָָָָָָֻֻהýא 

להיכלא עאל אתי, עלמא ד ְְְְֵֵַָָָָָָָהא 
עלמא חי  וא ח אה , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָעלמא 
עאה, סעדתא ההיא  נ י  ע ְְְִִִַַָָָָָָאה
לה ועלמי תרא, רי איה דיְְְְִִִֵָָָָֻ
 יאנ נהיר וכל חיד וכל ,רכיְְְְְְְִִִִִַָָָמת

דכתיב , הא  הדא . כחויקראא) ְְְֲִִִַָָָ
טהר.טז) יי ' ע"ב)לפני (ק' ְְְִִֵָָ

הה ýא המקטרג òל  ההיא  ה õמחה  ְְְִִִֵֶַַַַַָז₣הי 

טז)תיב  ני(ויקרא על אהר ונת ְְְֲִֵַַַָֹ
וג רל  ליי אחד רל רלת  עיריְְְִִֶַַָָָָָה
חדוה ההא  איה א לעזאזל. ְֲִֵֶֶַַָָָָאחד
הא  רי קדא  גי לטרא, ְְְְְְִִַַָָההא
ידע  ולא ,לי יוז רל, יע ְְִִִֵֵַַָָָָיטיל
עא ועל ,ירי על איל ליק  ְְִִֵֵַַַַָָנר

אמר דא מה ,ילי(כה י(משלי ְְְִִֵַַָָ
.רא על  חתה אה ִֶֶַַָָֹגחלי

ùניה. ועל  עליה מבòčת הflלה  לfl ה ùא  א òר  ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבž₣ף

ה)וסימנ אסר(אסתר הביאה לא  א ְְִִֵֵֶַָָָֹ

ה עת  ארע  זה  את ְְֵֶֶֶַַַָאמר
ֲַָהאחרנת.

ה קר , אר ע לה עד  ירה מריְְִִֶֶֶַַָֹוא
תא ל  נאד את חימ ְְְֲִֶַָָָָואז 
לאכיה  תא וכל מ לת , כביְְִִַַַָָָָָ
חימ  , נלט  ניְְְְִִִֶֶַַָָָֻהעלי
תב  זה ירה. מריוא נאד ְְֲִִֶֶֶָָָאת 

ני (איובלח ) ל  ריע ו בקר כבי יחד רְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.ֱִֹאלהי

להיכל  נכנס ה א  ל הע אר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
מח  מ צא  חה ל הע ְֵֵֶֶַַַָָָל
עדה ניו   ע  ח ה  ל ְְִַַַָָָָָהע
,לחה  מבר הא אז ההיא, ְְְִֵֶַַָָָָָֻהעלינה
מחה וכל ,רכי מת  ְְְְְִִִָָָָָָֻוהע למת
זה .  נמצאת   ני ה הארת  ְְִִֶֶַַָָָָָוכל

טז)תב טהר.(ויקרא ה' לפני ְְִִֵֶָָ

טז)ת ב ני (ויקרא  על  אהר ונת ְְֲֵַַַָָֹ
וגרל לה' אחד רל  רל ת  עיר ְְִִֶַַָָָָֹה
ל ההיא המחה  ז הי לעזאזל. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאחד
הא ר  דה די ההא, ְְְֵֵֶַַַַָָהמקטרג
ידע ולא ,תא מזמי גרל,  ע ְְִִִֵַַַָֹייל
 הע ועל רא על   לק אְֵֵֶַַָָָֹ

אמר  מ ,(כה גחלי (משלי י  ְֱִִֶֶֶֶַָ
.רא על  חתה ֶַַָֹֹאה

  ה)וסימנ אסר(אסתר  הביאה לא א ְְְִִֵֵֶַָָֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

ה צּ ר[כא ]וּ לא בּ ד אין כּ י החר ׁש ּת י  נמכּ רנ וּ  ול ׁש פח וֹ ת לעבדים וא לּ וּ  

ז) ל(אסתר וייא ככה , לה ְֲֵֶֶַַַָָָָָוחמת
,י ק עמידה לתא  ה)מלא (אסתר ְְֲִִֵַַַָָָ

.ת מה ל נת ו  אלת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
,יל רקנא על אלא זמנא , ְְְְְִִֵַַָָָָָההא

דכתיב, הא הדא  ,י ע ז)בנהא  (אסתר ְְֲִִִֵָָָ
ב תי. ועי אלתי  נפ י לי תְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
גלתא, עלמא אתחזיא ק ת ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָאבל 
ד  , לימ נפיק זמני , איה ְְְְְִִִִִִַַָָעבא
לא לזמני עבדי, ירי מכ ְְְְִִִִַָָני
 רי מכ לא נ י  ד , לימ ְְְְְְִִִִַַַָא כח

חסר)עבדי כא). ָ
ע"א ):כא. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ה ùיתן לגŽת נכנס ְְִִִַַַָה '

עד  נייחא לי לית הא רי ְְְְִֵֵַַָָוק דא
לאעעא עד לגנ א  ְְְְְְְְִִֵֶַָָָעאל

מתה נוסימ ציק יא.  (ז י(אסתר ְְְְִִִִֵַַָָָ
מי לה ואמר .'וג ועי אני רנְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹנמ
מ ה  חמת  ק ל וה ,'וג זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהא

.'וג  יתה ת  אל  יְִִִֶַַַַָה
òערים ý אó א ₣מרים  האילנ ₣ת ְְְִִִָָָָל 

עאל  הא רי ק דא ְְְְְִַָָָעא
 אילני אי ל די ,עד ְְְְִִִִֵֵֶָָָנא 
ציק יא, מתינ  אי וכל ְְְְְִִִִִַַָָָָנא ,

ואמרי, כד)תחי תהלי)ערי א ְְְְְִֵֵַַָ
.'וג ה בד  מל זה מי  .' וג יכ ְְִֵֶֶֶֶַָָרא
בעתא .'וג  יכרא  ערי  אְְְְֲִֵֶַָָָ
אהדר ארעא  י ציק יא מתהנְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
 אי ל ה  אתקיפ די ,פייהְְְְְִִֵַַָלג

ואמרי ,קלד)מלאכי  תהילי) רכ הה  ְְְְִִֵֵַַָָ
דא וא ליפנא יי'. עבי ל יי' ְְְְְְִֵֶַָָָָָאת

 לה ל ויאמר ככה,  ל ה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחמת
לפניו , העמידה ה)תפת   מה(ש ְְֲִִִַַָָָָ

ת א .ת מה   ל  תוי אלתְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
זה , ע בניה תא על אלת ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻזמ

ז)תב   אלתי (ש נפ י לי ת ְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראית  קת אבל  בתי. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָועי
 לפעמי הא , עבד לת, לעְִִֶֶֶַָָָָ
 ירימכ ניו ב למ ת, ְְְִִִֵֵֶַָָיצא
בלמת, נמצא  לא ולפעמי ,יהְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמע

.יה מע ירימכ לא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹניו

כנס עד מנחה אי ה א ר  ד ְְְִֵֶַַָָָָול
נ מ ת ע להע ע  עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַלג
וע י  אני  רנ נמ י  ימ וה .יקי ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָה

.'ז)וג זה(אסתר ה א מי  לה ו אמר  ְִֶֶֶֶַַֹ
 יה מה חמת ק לוה ,'ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוג

.'וג יתה ת ְִִֶַַָאל 

 לג הא ר דה כנס ְְְִֶַַָָָָָעה
 תא וכל  ה עצי  תא ל אז , ְֲֵֵֶַָָָָָָעד
,מרי וא תחי יקיה ְְְְִִִִִַַנמ ת

כד )  מי (תהלי .'וג יכרא ערי אְְְִִֵֶָָ
 ערי א .'וג ה בד מל ְְְִֶֶֶַָָזה 
מת  בעה  וגו'. יכְְִֵֶֶָָָרא
אז  ,פ לג חזרת  אר יקי ְְִִֶֶַַָָָָה
,מלאכי ת א ל ה ְֲִִִֶַַָָָָמחזיקי

מרי קלד )וא  ל (ש ה ' את  רכ הה  ְְְִִֵֶָָ
הליי  ה חנה ה ולמדנ ה '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעבדי

לפורים גזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

 ה ּמ ל בּ נזק  לאס ּת ר(ה):[כב ]ׁש וֹ ה  ויּ אמר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ו יּ אמר  

ארע  א , אמרי קא ליתאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמ רייא 
תרייתא. ְְְֵַַַָעי

בקר כבי יחד  ùְְֵֶַַָֹֹרן

נהרא סליק עד ירתא, ְְְְֲִִֵַָָָָָוקאמרי
ל  למריה חימ כדי ְְְְְְִִֵֵַַָָָצפרא,
 מלאכי אי וכל מלי, כביא   ְְִִִֵַַַָָָָָֹאי
ה יממא , לטניה י , איְְִִִִֵָָָָֻֻע
הדא ירתא. ואמרי ,למאריה ח ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָמ

דכתיב, לח )הא בקר(איוב כבי יחד ר ְְְִִֵֶַַָֹֹ
.אלהי ני ל ריעְֱִִֵַָָֹו

ע"א ):כב. קפ"ה דף תצוה ואתה (פרשת  שמות ספר - זוהר

מתùרכים fiם  והע₣למ₣ת הôלחן,  מבר ְְְְְִִֵַָָָָָָֻֻהýא 

להיכלא עאל אתי, עלמא ד ְְְְֵֵַָָָָָָָהא 
עלמא חי  וא ח אה , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָעלמא 
עאה, סעדתא ההיא  נ י  ע ְְְִִִַַָָָָָָאה
לה ועלמי תרא, רי איה דיְְְְִִִֵָָָָֻ
 יאנ נהיר וכל חיד וכל ,רכיְְְְְְְִִִִִַָָָמת

דכתיב , הא  הדא . כחויקראא) ְְְֲִִִַָָָ
טהר.טז) יי ' ע"ב)לפני (ק' ְְְִִֵָָ

הה ýא המקטרג òל  ההיא  ה õמחה  ְְְִִִֵֶַַַַַָז₣הי 

טז)תיב  ני(ויקרא על אהר ונת ְְְֲִֵַַַָֹ
וג רל  ליי אחד רל רלת  עיריְְְִִֶַַָָָָָה
חדוה ההא  איה א לעזאזל. ְֲִֵֶֶַַָָָָאחד
הא  רי קדא  גי לטרא, ְְְְְְִִַַָָההא
ידע  ולא ,לי יוז רל, יע ְְִִִֵֵַַָָָָיטיל
עא ועל ,ירי על איל ליק  ְְִִֵֵַַַַָָנר

אמר דא מה ,ילי(כה י(משלי ְְְִִֵַַָָ
.רא על  חתה אה ִֶֶַַָָֹגחלי

ùניה. ועל  עליה מבòčת הflלה  לfl ה ùא  א òר  ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבž₣ף

ה)וסימנ אסר(אסתר הביאה לא  א ְְִִֵֵֶַָָָֹ

ה עת  ארע  זה  את ְְֵֶֶֶַַַָאמר
ֲַָהאחרנת.

ה קר , אר ע לה עד  ירה מריְְִִֶֶֶַַָֹוא
תא ל  נאד את חימ ְְְֲִֶַָָָָואז 
לאכיה  תא וכל מ לת , כביְְִִַַַָָָָָ
חימ  , נלט  ניְְְְִִִֶֶַַָָָֻהעלי
תב  זה ירה. מריוא נאד ְְֲִִֶֶֶָָָאת 

ני (איובלח ) ל  ריע ו בקר כבי יחד רְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.ֱִֹאלהי

להיכל  נכנס ה א  ל הע אר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
מח  מ צא  חה ל הע ְֵֵֶֶַַַָָָל
עדה ניו   ע  ח ה  ל ְְִַַַָָָָָהע
,לחה  מבר הא אז ההיא, ְְְִֵֶַַָָָָָֻהעלינה
מחה וכל ,רכי מת  ְְְְְִִִָָָָָָֻוהע למת
זה .  נמצאת   ני ה הארת  ְְִִֶֶַַָָָָָוכל

טז)תב טהר.(ויקרא ה' לפני ְְִִֵֶָָ

טז)ת ב ני (ויקרא  על  אהר ונת ְְֲֵַַַָָֹ
וגרל לה' אחד רל  רל ת  עיר ְְִִֶַַָָָָֹה
ל ההיא המחה  ז הי לעזאזל. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאחד
הא ר  דה די ההא, ְְְֵֵֶַַַַָָהמקטרג
ידע ולא ,תא מזמי גרל,  ע ְְִִִֵַַַָֹייל
 הע ועל רא על   לק אְֵֵֶַַָָָֹ

אמר  מ ,(כה גחלי (משלי י  ְֱִִֶֶֶֶַָ
.רא על  חתה ֶַַָֹֹאה

  ה)וסימנ אסר(אסתר  הביאה לא א ְְְִִֵֵֶַָָֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ד

אר המ ה אל לה ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהמלה
 המ ו צא כתיב , א תי.  א י ְִִִִֵֵַָָָָָעתה
ההא לב. וטב מח ההא   ְְֵֵַַַַָ
ד  לבתר .לי ואזיל נטיל, ְְְִִֵַַָָָָָחלקא
מטר ניתא, לבי עאה, מלא ְְְִִֵֵַַָָָָָאתי
ועל  נהא , ועל עלהא, בעת ְְְְְִַַַַַָָָָָָמטרניתא 

מלא. מ ְִַַָָעא 

ùניה על מבòčת ùְְֶֶֶַַָָָגל ýת

וצ גלתא , יראל  זמנא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָואפי
ימא סלקת  איהי ימא, כל תיְְְְִִִַַָָָצל
על  ותבעת עאה , מל א  לק י ְְְְִֵַַַַַָָָָא ,
,קמינ אי ל  ,זר את כדי ְְְְְִִִֵָָָָנהא.
ע למעד  הא  רי קדא  יזְְְְְִִִֶַַָ
א לטרא   זמי הי ואת זר ,ְְְְֱִִֵַַַָָאד
אמר דא מה מעלמא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלאתערא

כה) לנצח .(ישעיה הות ִֶֶַַַָָע

ùקýŁמ ₣ מתקŁם לא  העלי ₣ן הôם ùְְְְִִֵֵֶַַָָֹגל ýת

דגלתא  זמנא ,ז)וסימנ י(אסתר ְְְְִִִָָָָָ
נזק ה  הר אי י .'וג אני רנְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָנמ
אמר,  דא מה .לה נזק  מאי .לְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה

ז) האר (יהושע  מ  מנ את  ְְְִִִֵֶֶָָוהכרית
מא הא הדל.  מל עה ְְְְֲִֶַַַָָָמה
איה ודא ,מיק  יאתק לא  ְְְִִִִֵֵַָָָָעאה ,

.ל ה ְֶֶֶֶַנזק 

לחרýת י₣צאים ְְְִִֵֵָיóראל

והלה לה מ פני  נבעת  והמ כדיְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אכח,  חיד וכל ,י אנ נהיר ,דיְְְְְְְִִִֵֵַַָ
 די ימא. הה א ,לחיר נפקי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָויראל
וחדוה  חיר להלאה, ימא ְְְְֵֵֶַָָָָמההא 
עי די ,עלייה לטאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָאתליא,
מה להלאה, א מ ,הע ְְְְְֱִִֵֶַָָָלמחדי
,מנה לאתרא  חלקא לי יהבְְְְְֲִִֵָָָָָ

אר הה אל לה  ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָה ל ה
 המ ו צא וכתב, אתי.  א י ְִִִֵֵַָָָָָָע תה 
ההא חלק לב . וטב  מח  ההא ְֵֵֵֶַַַַַָ
א אר ,ב .ל לוה ְֲֵֵֶֶַַָטל,
הלה הלה , לבית העלי  ל ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָה
 מ ע ועל ניה ועל עליה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָמבת

.לֶֶַה

ללי מת גלת  ראל  זמ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָואפ
לפני  זה   י עלה היא , י כל ְְְְִִִֵֶָָפת 
ואז  ניה, על מבת   העלי ל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה
דה עתיד נקמת תא ל ְְִִֶַָָָָָָנגזרת
אי ונגזר  , אד ע לע ת  הא רְְֱֲִִֵַָָ
מ ,ל הע מ לעבר הה המקטרג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹעתיד

כה)אמר לנצח.(ישעיה הות  ע  ֱִֶֶֶֶַַַַָָ

הלת  זמ  ז)וסימנ נמרנ(אסתר י ְְְְְִִִִַַַָָ
.לה נזק וה ה ר  אי י .'וג ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאני

אמר  מ ? ל ה נזק  ה (יהושע מה  ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַ
מהז) האר מ מנ את ְְְִִִֵֶֶַָָוהכרית

 ה הרי הדל . מל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָע ה 
נזק  וזה ,מ ק  מתק לא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹהעלי

.לֶֶַה

וה לה . ל ה מפני נבעת  והמ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואז ,
נמצאת, מחה וכל ני ה אר ְְְִִִֵַָָָָאז
ואז , הה א.  לחרת   צאי י ְְְְְִִֵֵַַָָוי ראל
בג י  ומחה חר ת והלאה , ההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָמה
. ה ע למח  צרי ואז  ,עליה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹללט 
חלק  ל תנ  מ והלאה , א ְְְִֵֶֶָָָָָמ
לאר  תנינ    , מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהתרחק

לפורים הזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

כּ ן: לעשׂ וֹ ת לבּ וֹ  מלא וֹ  א ׁש ר  ה וּ א  זה  ואי  זה  ה וּ א  מי ה ּמ ל כּ ה 
מלּ פני(ו) נבעת והמן ה זּ ה  הרע המן וא וֹ יב  צר  אי ׁש  אס ּת ר  וּת אמר

והּמ ל כּ ה :  בּ חמתוֹ (ז)ה ּמ ל קם גּ נּ ת [כג]וה ּמ ל אל  ה יּ ין מּמ ׁש ּת ה  
כּ י ראה  כּ י  ה ּמ ל כּ ה  מאס ּת ר  נפ ׁש וֹ  על  לב ּק ׁש  עמד והמן ה בּ יתן

:ה ּמ ל מאת הרעה  אליו אל(ח )כלתה  ה בּ יתן מגּ נּ ת ׁש ב  וה ּמ ל 
ויּ אמר עליה  אסּת ר  א ׁש ר  ה ּמ ּט ה  על  נפל  והמן  ה יּ ין מ ׁש ּת ה  בּ ית
 ה ּמ ל מּפ י יצא  ה דּ בר  בּ בּ ית  ע ּמ י  ה ּמ ל כּ ה  את לכ בּ וֹ ׁש  הגם  ה ּמ ל

חפ וּ : המן  ה ּמ ל (ט)וּ פני לפני  ה ּס ריסים מן  אחד  חרב וֹ נה  ויּ אמר  
 ה ּמ ל על  ט וֹ ב דּ בּ ר  א ׁש ר  למר דּ כי המן עשׂ ה  א ׁש ר  העץ ה נּ ה  גּ ם 
עליו : ּת לה וּ   ה ּמ ל ויּ אמר  א ּמ ה  חמים גּ ב ּה  המן בּ בית עמד

ה ּמ ל (י) וחמת למר דּ כי  הכין  א ׁש ר  העץ  על המן את ויּ תלוּ 
:[כד]ׁש ככה 

לאת רא ,י ע לאר יהבי נמי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהכי
לתא.  ה ְְִַָמ

ע"א ):כג. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ע"א ):כד. קל "ג -דף נשא  (פרשת במדבר ספר - זוהר

òככה לflה ֲֶֶַַַָָָוחמת

דכתיב, הא הדא מא, מ חת אחרא ארחא  נפיק  חמיאה. ז)נא לא(מיכה ְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ
ואמר , תח יסי, רי ק יסי . רי ק .א לעד  קמד)החזיק  תהלי)הע ארי  ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

 דא מה . כה מה . כה הע ארי  אלהיו. יי  הע א רי  ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹכה 
ז)אמר מרגזיה.(אסתר כי ככה, לה וחמת  ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

פר  במדבר ספר עא :)זוהר  קעט  (דף קרח שת

ה flות סם  ò י ְֵֶַַַַָבכעס

הות, ס כעס לי אית כעיס, ְְְִִֵֶַַַַַָָמא
ל  ,מתניתי מארי אקמה ְְְִִֵֶַָָָָָעליה
 גי זרה. עבדה עבד אי ְְֲִִֵֵַָָָהעס 
. נ ר א קדת  אחרא ְְְְֲִִַַַָָָסטרא

למה . מה להתרחק  י ְְְִִֵֵֶַַַָָהע

ה ות, ס עס  ל  עס, ִֵֵֶֶֶַַַַַָמי 
העס ל הנה , עלי  אר ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעליו
ד  מ זרה . עב דה ע בד  אְֲִִֵֶַָָָ
 ת המה   תבא , אד ער ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָהאחר



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ד

אר המ ה אל לה ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהמלה
 המ ו צא כתיב , א תי.  א י ְִִִִֵֵַָָָָָעתה
ההא לב. וטב מח ההא   ְְֵֵַַַַָ
ד  לבתר .לי ואזיל נטיל, ְְְִִֵַַָָָָָחלקא
מטר ניתא, לבי עאה, מלא ְְְִִֵֵַַָָָָָאתי
ועל  נהא , ועל עלהא, בעת ְְְְְִַַַַַָָָָָָמטרניתא 

מלא. מ ְִַַָָעא 

ùניה על מבòčת ùְְֶֶֶַַָָָגל ýת

וצ גלתא , יראל  זמנא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָואפי
ימא סלקת  איהי ימא, כל תיְְְְִִִַַָָָצל
על  ותבעת עאה , מל א  לק י ְְְְִֵַַַַַָָָָא ,
,קמינ אי ל  ,זר את כדי ְְְְְִִִֵָָָָנהא.
ע למעד  הא  רי קדא  יזְְְְְִִִֶַַָ
א לטרא   זמי הי ואת זר ,ְְְְֱִִֵַַַָָאד
אמר דא מה מעלמא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלאתערא

כה) לנצח .(ישעיה הות ִֶֶַַַָָע

ùקýŁמ ₣ מתקŁם לא  העלי ₣ן הôם ùְְְְִִֵֵֶַַָָֹגל ýת

דגלתא  זמנא ,ז)וסימנ י(אסתר ְְְְִִִָָָָָ
נזק ה  הר אי י .'וג אני רנְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָנמ
אמר,  דא מה .לה נזק  מאי .לְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה

ז) האר (יהושע  מ  מנ את  ְְְִִִֵֶֶָָוהכרית
מא הא הדל.  מל עה ְְְְֲִֶַַַָָָמה
איה ודא ,מיק  יאתק לא  ְְְִִִִֵֵַָָָָעאה ,

.ל ה ְֶֶֶֶַנזק 

לחרýת י₣צאים ְְְִִֵֵָיóראל

והלה לה מ פני  נבעת  והמ כדיְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אכח,  חיד וכל ,י אנ נהיר ,דיְְְְְְְִִִֵֵַַָ
 די ימא. הה א ,לחיר נפקי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָויראל
וחדוה  חיר להלאה, ימא ְְְְֵֵֶַָָָָמההא 
עי די ,עלייה לטאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָאתליא,
מה להלאה, א מ ,הע ְְְְְֱִִֵֶַָָָלמחדי
,מנה לאתרא  חלקא לי יהבְְְְְֲִִֵָָָָָ

אר הה אל לה  ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָה ל ה
 המ ו צא וכתב, אתי.  א י ְִִִֵֵַָָָָָָע תה 
ההא חלק לב . וטב  מח  ההא ְֵֵֵֶַַַַַָ
א אר ,ב .ל לוה ְֲֵֵֶֶַַָטל,
הלה הלה , לבית העלי  ל ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָה
 מ ע ועל ניה ועל עליה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָמבת

.לֶֶַה

ללי מת גלת  ראל  זמ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָואפ
לפני  זה   י עלה היא , י כל ְְְְִִִֵֶָָפת 
ואז  ניה, על מבת   העלי ל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה
דה עתיד נקמת תא ל ְְִִֶַָָָָָָנגזרת
אי ונגזר  , אד ע לע ת  הא רְְֱֲִִֵַָָ
מ ,ל הע מ לעבר הה המקטרג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹעתיד

כה)אמר לנצח.(ישעיה הות  ע  ֱִֶֶֶֶַַַַָָ

הלת  זמ  ז)וסימנ נמרנ(אסתר י ְְְְְִִִִַַַָָ
.לה נזק וה ה ר  אי י .'וג ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאני

אמר  מ ? ל ה נזק  ה (יהושע מה  ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַ
מהז) האר מ מנ את ְְְִִִֵֶֶַָָוהכרית

 ה הרי הדל . מל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָע ה 
נזק  וזה ,מ ק  מתק לא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹהעלי

.לֶֶַה

וה לה . ל ה מפני נבעת  והמ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואז ,
נמצאת, מחה וכל ני ה אר ְְְִִִֵַָָָָאז
ואז , הה א.  לחרת   צאי י ְְְְְִִֵֵַַָָוי ראל
בג י  ומחה חר ת והלאה , ההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָמה
. ה ע למח  צרי ואז  ,עליה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹללט 
חלק  ל תנ  מ והלאה , א ְְְִֵֶֶָָָָָמ
לאר  תנינ    , מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהתרחק

לפורים הזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

כּ ן: לעשׂ וֹ ת לבּ וֹ  מלא וֹ  א ׁש ר  ה וּ א  זה  ואי  זה  ה וּ א  מי ה ּמ ל כּ ה 
מלּ פני(ו) נבעת והמן ה זּ ה  הרע המן וא וֹ יב  צר  אי ׁש  אס ּת ר  וּת אמר

והּמ ל כּ ה :  בּ חמתוֹ (ז)ה ּמ ל קם גּ נּ ת [כג]וה ּמ ל אל  ה יּ ין מּמ ׁש ּת ה  
כּ י ראה  כּ י  ה ּמ ל כּ ה  מאס ּת ר  נפ ׁש וֹ  על  לב ּק ׁש  עמד והמן ה בּ יתן

:ה ּמ ל מאת הרעה  אליו אל(ח )כלתה  ה בּ יתן מגּ נּ ת ׁש ב  וה ּמ ל 
ויּ אמר עליה  אסּת ר  א ׁש ר  ה ּמ ּט ה  על  נפל  והמן  ה יּ ין מ ׁש ּת ה  בּ ית
 ה ּמ ל מּפ י יצא  ה דּ בר  בּ בּ ית  ע ּמ י  ה ּמ ל כּ ה  את לכ בּ וֹ ׁש  הגם  ה ּמ ל

חפ וּ : המן  ה ּמ ל (ט)וּ פני לפני  ה ּס ריסים מן  אחד  חרב וֹ נה  ויּ אמר  
 ה ּמ ל על  ט וֹ ב דּ בּ ר  א ׁש ר  למר דּ כי המן עשׂ ה  א ׁש ר  העץ ה נּ ה  גּ ם 
עליו : ּת לה וּ   ה ּמ ל ויּ אמר  א ּמ ה  חמים גּ ב ּה  המן בּ בית עמד

ה ּמ ל (י) וחמת למר דּ כי  הכין  א ׁש ר  העץ  על המן את ויּ תלוּ 
:[כד]ׁש ככה 

לאת רא ,י ע לאר יהבי נמי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהכי
לתא.  ה ְְִַָמ

ע"א ):כג. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ע"א ):כד. קל "ג -דף נשא  (פרשת במדבר ספר - זוהר

òככה לflה ֲֶֶַַַָָָוחמת

דכתיב, הא הדא מא, מ חת אחרא ארחא  נפיק  חמיאה. ז)נא לא(מיכה ְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ
ואמר , תח יסי, רי ק יסי . רי ק .א לעד  קמד)החזיק  תהלי)הע ארי  ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

 דא מה . כה מה . כה הע ארי  אלהיו. יי  הע א רי  ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹכה 
ז)אמר מרגזיה.(אסתר כי ככה, לה וחמת  ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

פר  במדבר ספר עא :)זוהר  קעט  (דף קרח שת

ה flות סם  ò י ְֵֶַַַַָבכעס

הות, ס כעס לי אית כעיס, ְְְִִֵֶַַַַַָָמא
ל  ,מתניתי מארי אקמה ְְְִִֵֶַָָָָָעליה
 גי זרה. עבדה עבד אי ְְֲִִֵֵַָָָהעס 
. נ ר א קדת  אחרא ְְְְֲִִַַַָָָסטרא

למה . מה להתרחק  י ְְְִִֵֵֶַַַָָהע

ה ות, ס עס  ל  עס, ִֵֵֶֶֶַַַַַָמי 
העס ל הנה , עלי  אר ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעליו
ד  מ זרה . עב דה ע בד  אְֲִִֵֶַָָָ
 ת המה   תבא , אד ער ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָהאחר



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ו

ראת לכהנא יהיב עירא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָבההיא
,חר אחר אל וסמא "ל ,י מ  ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָחר
קללת מ ל ללה קללה, ילי ְְְְְִִֵָָָָָֹונק א 
הא, רי וקדא  רה. ְְְְְִִֶָָָמ נה
 רכא וכל לא , א רייתא  כל ריְְְְִִַָָָָָָֹ
ל  א בגי .ה  אחיד ְְִִִִֵָָָָָֹמימינא ,
איה לכהנא , לי למיהב  צרי  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָחר
מעלמא, לי וצי נ רא, לי ְְְִֵֵֵֵֵָָָָאכיל
איה ימינא, ממאלא  אא  כיְְְִִִִִֶָָָָָו

בי ז)מ יא, ככה.(אסתר ל ה וחמת ֲֵֶֶַַַַָָָָ
ע"א ): רל "ד -דף פנחס  (פרשת במדבר  ספר - זוהר

מהימנא רעיא 
רחמים žא  על  וי₣òב ûין מ žא  ְֲִִִִִֵֵֵֵַַע₣מד

מהימנא, רעיא אמר קדמאה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָבחרא 
יר, אמר מה  ל  קדיא, ְְְִִִַַַַָָָָינא 
,א איה לב ,מי איה מ חא ֲִִִֵֵַָָאבל 
א א ודינא, רחמי איה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָותרווייה
הא רי וקדא  ינא. א ודא ְְְְֲִִִֵֵַָָָרחמי,
ויב  לב. איה ,י מ סא ע מד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶמל

מ חא. איה , רחמי א ְֲִִִֵַַָעל
 ערקי ועל ,אברי על  י מתר ביח ְְְְִִִִִֵַַַַַָוכד
אמר דינא . רסייא איה ְְְְְְִִִִַָָָֻלא,

ז)ל א , חמת(אסתר ק לוה ְְֲִֶֶַַָָָ
ארייתא. יינא איה ,יה ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ה 
לא, על  בי נ ריאה כנפי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָבזמנא

א) נפיה (יחזקאל ק ל את  (אסתרוא מע ְְֵֶֶֶַַָ
ריאה,ז) נפי תרי ככה . לה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחמת 

כח ) כנפי(שמות ר י בירה ְְְְִִֵַַָָוהי
ה רת, על כנפיה ככי ס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלמעלה 

לא. רתא ְְִַָָָא 

לflה חמת òככה òמע ýקריאת  ₣רה ק₣ל ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעל

 גי ככה . לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָבמאי

אל  וסמא"ל  , החר  מ נפרד , הְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל
מל  ללה  קללה,  נקבת , חר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָאחר
ר ד וה ת רה. מ נה  ְְְְִֶַָָָָָקללת 
הרכ ת וכל  , ה רה  כל   ר ְְְֵַַַָָָָָֻה א
ל  זה   מ . הה אחז  , מי ִִִֵֶֶַָָָָֹמ
תא אכל הוא ,הל לתת  צרי ִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחר
וככת ,ל מהע תא ממיד אְְִֵֵֶֶַָָָָ
ב ,מי הא  ,מי מ מאל ְִִִֵֶַַָָֹהא

ג) ככה .(אסתר לה ֲֶֶַַַָָָוחמת

ל  הדה , ה נרה ,אמ ה הרעה ְְֱֶֶַַַַָָָָָָאמר 
,מי הא ה ח אבל ,נכ  אמר ְֲִֶַַַַַָָָָֹמה
.ודי רחמי ה ניה ,א ה א ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַוהב
דוה .די א וזה  ,רחמי א ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָזה
הא  ,די מ א  עמד  ,מל הא רִִִֵֵֶֶֶָ
הח. ה א , רחמי א על  ויב  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹה ב ,

האיברי על ימתר החבת  ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכאר 
ל  א ה א הב, ל רקיהע ְְִִֵֵֶֶֶַַָועל

ב, נאמר , י(ז ק (אסתר  לוה ְֱִֵֶֶֶַַַָ
ל יינ הא ,יה מה חמתְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על נבת ראה נפי בזמ ְְְִֵֵֶַַַָָרה.

נאמר  ז)ה ב , ככה .(אסתר לה וחמת ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר, ראה נפי  י כה)על  (שמות ְְֱֵֵֵֶֶַַַָ

למעלה  כנפי רי רבי ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֻוהי
ה רת  ז ה רת, על כנפיה  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹסככי

הב . ֵֶַל 

גלל ככה?  לה חמת (שואשמע בה  ְֲִֶֶַַַַָָָָ

לפורים זזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

נפיה קל את ז)וא מע  (במדבר ְְְֵֶֶֶַַָ
ק ל  רה, קל א הל, את ְִֶַַַָָומע
לתא אליו, וידר  מע. ְְְְִִִֵֵַַַַָָקריאת 

איה נא)פ מא ,  פתי(תהלי אדני ְְְֲִַָָָֹ
.תה ייד פי ְְִִִִֶַָָפח

איה ריאה, כנפי ניב רחא  ְְְְִִֵֵַַָָָוההא
קנה חכמה קנה איה קנה, קלא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָא יק

, ואמר  לז)בינה. יי(יחזקאל אמר ה ְְְִִַַָָָָֹ
ארע  אי הרח. אי רחת  ְְְִִֵַַַַַָֹמארע
כל  דפיק רח איה והאי יד"ד, ְְְְְִִַַַָָָָאתוו

,ה א מר לא, א)ערקי אל (יחזקאל  ְְְְְִִִֶַַָ
. ילכ ללכת הרח ה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאר

òמע ₣ן ור' מ òה ְְְִֵֶַַֹמדרגת 

רעיא ואי קדיא , ינא  ְִִַַַַַָָָָאמר
וחמת בי איהי, יל רא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמהימנא ,

ככה. לקמד)ה  תהלי)הע א רי ְֵֶֶַַָָָָָ
,לי אמר מה. גימטרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ה ,
דליק ינא קדי א, ינא   אנ ריְְְְִִִִִַַָָָָ
איהי יי, נר מטר ניתא. מלא ְְְִִִֵֵַַַָָָק י

.יל ְִָָָנמה
ס  - ע"ב ):זוהר עד"ר -דף שופטים  (פרשת  דברים פר

מהימנא  ע"ב)רעיא  עד "ר (דף

ò₣פטים ְְִַלמŽ₣ת

ערי כל ל  טריו  פטיְְְְְְִִִֶֶָָ
' וג ל תנ אלהי יי ' ט"ז)א ר דברי). ְְְֱֲֵֶֶָֹ

.טריו  פטי מני א, ְְְְִִִֵָָָפדא
עה)ועד  י'(תהלי י פט,  אלהי (מ',י ְֱִִִֵֹ
תרמניה) כ', ניח הכא,(בתר)י"ד  ְְֵֶֶָָָ

ה"א ה"א  ייל זה פט, אלהי ְֱִִֵֶַֹכ'
א(ה"ה) ירי וזה ו'.(ו"ו), ו ' ְִֶָָ

מית₣ת ְִַַאר ùע

חנק. לד .סיי לד א , תר ְְִִֶֶַַָָָָָדא

(כנפיה קול  ז)את הל(במדבר את ְִֶַַַומע 
מע . קריאת ל  קל הרה, קל זה ְְִֶֶַַַָ
עליו הה, תפת   אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָוידר

נא)נאמר פי (תהלי פ ח  פתי אדני ְְֱֲִִֶַַָָָ
.ת ה ְִִֶַָייד

היא  הראה, כנפי  בת הרח  תְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוא
חכמה קנה  הא קנה, קל ְְְִֵֶֶָָָָמ ציאה

, ונאמר בינה. לז)קנה אמר(יחזקאל ה ְְֱִֵֶַַָָָֹ
ארע ה הרח. אי ר חת  מארע ְְִֵֵֶַַַַַָֹה '
כל פקת רח וזהי  יהו"ה, ְְְִִֶֶֶַָָֹאתת

 ה אמר ה ב , א)ע רקי  אל(יחזקאל ְֱֵֵֶֶֶֶַַָ
.ילכ ללכת  הר ח ה יהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָאר

,נאמ רעה ואי ה דה, הנ רה  ְְֱֶֶַַַַַָָָָאמר 
וחמת נאמר   היא,  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָמדרגה 

ככה .  לקמד)ה  תהלי) הע ארי ְֵֶֶַַָָָָָ
ר , ל אמר  מ ה. גימטרא ְְִִֶֶַַָָָָָֹכ"ה,
לפני  לק נר  ,דה ה אר ְִֵֵֵֶַַַָָָאה
נמה היא  ה ' נר והלה.  ל ְְְִֵֶֶַַַָָָה

.ְֶ

ערי כל  ל   שטרי פטיְְְְְְִִִֶֶָָֹ
'וג ל  נת אלהי ה ' טז)אר דברי) ְְֱֲֵֶֶֹֹ

.טרי ו פטי למת  ז ְְְְְְִִִִַָמצוה
עה)ועד,  י'(תהלי י  פט. אלהי י  ְֱִִִֵֹֹ

(ממ י (מ', ,א אחר כ',  נח יו"ד ,ְִֶֶַַָ
וזה ה"א, ה "א י יל, זה  פט,  ְְֱִִֵֶֶַֹֹאלהי

ו '. ו' זה ,ִֶָירי

חנק, לד ,סי לד   ז אחר ְְְִִֶֶַַַָָָמצוה



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ו

ראת לכהנא יהיב עירא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָבההיא
,חר אחר אל וסמא "ל ,י מ  ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָחר
קללת מ ל ללה קללה, ילי ְְְְְִִֵָָָָָֹונק א 
הא, רי וקדא  רה. ְְְְְִִֶָָָמ נה
 רכא וכל לא , א רייתא  כל ריְְְְִִַָָָָָָֹ
ל  א בגי .ה  אחיד ְְִִִִֵָָָָָֹמימינא ,
איה לכהנא , לי למיהב  צרי  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָחר
מעלמא, לי וצי נ רא, לי ְְְִֵֵֵֵֵָָָָאכיל
איה ימינא, ממאלא  אא  כיְְְִִִִִֶָָָָָו

בי ז)מ יא, ככה.(אסתר ל ה וחמת ֲֵֶֶַַַַָָָָ
ע"א ): רל "ד -דף פנחס  (פרשת במדבר  ספר - זוהר

מהימנא רעיא 
רחמים žא  על  וי₣òב ûין מ žא  ְֲִִִִִֵֵֵֵַַע₣מד

מהימנא, רעיא אמר קדמאה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָבחרא 
יר, אמר מה  ל  קדיא, ְְְִִִַַַַָָָָינא 
,א איה לב ,מי איה מ חא ֲִִִֵֵַָָאבל 
א א ודינא, רחמי איה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָותרווייה
הא רי וקדא  ינא. א ודא ְְְְֲִִִֵֵַָָָרחמי,
ויב  לב. איה ,י מ סא ע מד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶמל

מ חא. איה , רחמי א ְֲִִִֵַַָעל
 ערקי ועל ,אברי על  י מתר ביח ְְְְִִִִִֵַַַַַָוכד
אמר דינא . רסייא איה ְְְְְְִִִִַָָָֻלא,

ז)ל א , חמת(אסתר ק לוה ְְֲִֶֶַַָָָ
ארייתא. יינא איה ,יה ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ה 
לא, על  בי נ ריאה כנפי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָבזמנא

א) נפיה (יחזקאל ק ל את  (אסתרוא מע ְְֵֶֶֶַַָ
ריאה,ז) נפי תרי ככה . לה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחמת 

כח ) כנפי(שמות ר י בירה ְְְְִִֵַַָָוהי
ה רת, על כנפיה ככי ס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלמעלה 

לא. רתא ְְִַָָָא 

לflה חמת òככה òמע ýקריאת  ₣רה ק₣ל ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעל

 גי ככה . לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָבמאי

אל  וסמא"ל  , החר  מ נפרד , הְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל
מל  ללה  קללה,  נקבת , חר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָאחר
ר ד וה ת רה. מ נה  ְְְְִֶַָָָָָקללת 
הרכ ת וכל  , ה רה  כל   ר ְְְֵַַַָָָָָֻה א
ל  זה   מ . הה אחז  , מי ִִִֵֶֶַָָָָֹמ
תא אכל הוא ,הל לתת  צרי ִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחר
וככת ,ל מהע תא ממיד אְְִֵֵֶֶַָָָָ
ב ,מי הא  ,מי מ מאל ְִִִֵֶַַָָֹהא

ג) ככה .(אסתר לה ֲֶֶַַַָָָוחמת

ל  הדה , ה נרה ,אמ ה הרעה ְְֱֶֶַַַַָָָָָָאמר 
,מי הא ה ח אבל ,נכ  אמר ְֲִֶַַַַַָָָָֹמה
.ודי רחמי ה ניה ,א ה א ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַוהב
דוה .די א וזה  ,רחמי א ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָזה
הא  ,די מ א  עמד  ,מל הא רִִִֵֵֶֶֶָ
הח. ה א , רחמי א על  ויב  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹה ב ,

האיברי על ימתר החבת  ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכאר 
ל  א ה א הב, ל רקיהע ְְִִֵֵֶֶֶַַָועל

ב, נאמר , י(ז ק (אסתר  לוה ְֱִֵֶֶֶַַַָ
ל יינ הא ,יה מה חמתְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על נבת ראה נפי בזמ ְְְִֵֵֶַַַָָרה.

נאמר  ז)ה ב , ככה .(אסתר לה וחמת ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר, ראה נפי  י כה)על  (שמות ְְֱֵֵֵֶֶַַַָ

למעלה  כנפי רי רבי ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֻוהי
ה רת  ז ה רת, על כנפיה  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹסככי

הב . ֵֶַל 

גלל ככה?  לה חמת (שואשמע בה  ְֲִֶֶַַַַָָָָ

לפורים זזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

נפיה קל את ז)וא מע  (במדבר ְְְֵֶֶֶַַָ
ק ל  רה, קל א הל, את ְִֶַַַָָומע
לתא אליו, וידר  מע. ְְְְִִִֵֵַַַַָָקריאת 

איה נא)פ מא ,  פתי(תהלי אדני ְְְֲִַָָָֹ
.תה ייד פי ְְִִִִֶַָָפח

איה ריאה, כנפי ניב רחא  ְְְְִִֵֵַַָָָוההא
קנה חכמה קנה איה קנה, קלא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָא יק

, ואמר  לז)בינה. יי(יחזקאל אמר ה ְְְִִַַָָָָֹ
ארע  אי הרח. אי רחת  ְְְִִֵַַַַַָֹמארע
כל  דפיק רח איה והאי יד"ד, ְְְְְִִַַַָָָָאתוו

,ה א מר לא, א)ערקי אל (יחזקאל  ְְְְְִִִֶַַָ
. ילכ ללכת הרח ה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאר

òמע ₣ן ור' מ òה ְְְִֵֶַַֹמדרגת 

רעיא ואי קדיא , ינא  ְִִַַַַַָָָָאמר
וחמת בי איהי, יל רא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמהימנא ,

ככה. לקמד)ה  תהלי)הע א רי ְֵֶֶַַָָָָָ
,לי אמר מה. גימטרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ה ,
דליק ינא קדי א, ינא   אנ ריְְְְִִִִִַַָָָָ
איהי יי, נר מטר ניתא. מלא ְְְִִִֵֵַַַָָָק י

.יל ְִָָָנמה
ס  - ע"ב ):זוהר עד"ר -דף שופטים  (פרשת  דברים פר

מהימנא  ע"ב)רעיא  עד "ר (דף

ò₣פטים ְְִַלמŽ₣ת

ערי כל ל  טריו  פטיְְְְְְִִִֶֶָָ
' וג ל תנ אלהי יי ' ט"ז)א ר דברי). ְְְֱֲֵֶֶָֹ

.טריו  פטי מני א, ְְְְִִִֵָָָפדא
עה)ועד  י'(תהלי י פט,  אלהי (מ',י ְֱִִִֵֹ
תרמניה) כ', ניח הכא,(בתר)י"ד  ְְֵֶֶָָָ

ה"א ה"א  ייל זה פט, אלהי ְֱִִֵֶַֹכ'
א(ה"ה) ירי וזה ו'.(ו"ו), ו ' ְִֶָָ

מית₣ת ְִַַאר ùע

חנק. לד .סיי לד א , תר ְְִִֶֶַַָָָָָדא

(כנפיה קול  ז)את הל(במדבר את ְִֶַַַומע 
מע . קריאת ל  קל הרה, קל זה ְְִֶֶַַַָ
עליו הה, תפת   אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָוידר

נא)נאמר פי (תהלי פ ח  פתי אדני ְְֱֲִִֶַַָָָ
.ת ה ְִִֶַָייד

היא  הראה, כנפי  בת הרח  תְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוא
חכמה קנה  הא קנה, קל ְְְִֵֶֶָָָָמ ציאה

, ונאמר בינה. לז)קנה אמר(יחזקאל ה ְְֱִֵֶַַָָָֹ
ארע ה הרח. אי ר חת  מארע ְְִֵֵֶַַַַַָֹה '
כל פקת רח וזהי  יהו"ה, ְְְִִֶֶֶַָָֹאתת

 ה אמר ה ב , א)ע רקי  אל(יחזקאל ְֱֵֵֶֶֶֶַַָ
.ילכ ללכת  הר ח ה יהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָאר

,נאמ רעה ואי ה דה, הנ רה  ְְֱֶֶַַַַַָָָָאמר 
וחמת נאמר   היא,  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָמדרגה 

ככה .  לקמד)ה  תהלי) הע ארי ְֵֶֶַַָָָָָ
ר , ל אמר  מ ה. גימטרא ְְִִֶֶַַָָָָָֹכ"ה,
לפני  לק נר  ,דה ה אר ְִֵֵֵֶַַַָָָאה
נמה היא  ה ' נר והלה.  ל ְְְִֵֶֶַַַָָָה

.ְֶ

ערי כל  ל   שטרי פטיְְְְְְִִִֶֶָָֹ
'וג ל  נת אלהי ה ' טז)אר דברי) ְְֱֲֵֶֶֹֹ

.טרי ו פטי למת  ז ְְְְְְִִִִַָמצוה
עה)ועד,  י'(תהלי י  פט. אלהי י  ְֱִִִֵֹֹ

(ממ י (מ', ,א אחר כ',  נח יו"ד ,ְִֶֶַַָ
וזה ה"א, ה "א י יל, זה  פט,  ְְֱִִֵֶֶַֹֹאלהי

ו '. ו' זה ,ִֶָירי

חנק, לד ,סי לד   ז אחר ְְְִִֶֶַַַָָָמצוה





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מגילת אסתר פרק ח'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ח' פרק  אסתר  מגילת

את ם (א) ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל נתן  הה וּ א  
בּ א  וּ מר דּ כי  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים צרר  המן בּ ית

ל ּה : ה וּ א  מה  אס ּת ר  ה גּ ידה  כּ י   ה ּמ ל את (ב)לפני  ה ּמ ל ויּ סר  
את  אס ּת ר  וּת שׂ ם  למר דּ כי  ויּ ּת נ ּה  מהמן העביר  א ׁש ר  טבּ עּת וֹ 

ריפה. די לד סקילה. די ְְְְִִִֵָָָָלד
הא הדא לסמא"ל. ,למא סיי ְְְֲִֵַַָָָָלד

לד)דכתיב, חר י(ישעיה   מי ב רתה י ְְְִִִִִִַַַָָ
רד . אד על ֱִֵֵֵַהה

ה ' ֶֶחרב 

ריא י' הא, רי ק דא ְְְִֵֶֶָָחרב
 רי ה"א , ה"א חרא. פא ו' ְְְְְֵֵֵַַָָָחרא .
 חתכי , ר צדק צדק  .יל ְְִִִִִֶֶֶֶַָיפת 

,יני רי,אלעי י ית מ י ינא ְְִִִִִִִֵֵֵָָ
מהכא לא . י ית מ י ְְִִִִִֵֵַָָָָודינא
 ע אצ קנ אד אי ְְְִֵֵֶָָָָא מדע,

ממעלה. ר ת ל  עד ְְְְִִִֶַַַַָָמ מה

החרב ְִֶֶַַנר יק 

ינא. אכח  אדני . חר א  ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹנרקא 
קדא חר א  ידו"ד. מע ְְְְְְִַַַָָקריאת 

א מר על הא, רי(קמט תהלי) ְְִִַָָ
.יד יפ ת וחרב נגר אל ְְְְִִִֵֶֶָָָרממ ת
בי ,רכא ח"י ליל ,עלמי חי ְְְְִִִִֵַַַָָָציק 
חרא עאל י פי, פח פתי ְְְֲִִֵַַָָָָָֹאדני

  לד רפה. די לד סקילה, די ְְְְִִִֵָָָָָלד
תב  זה לסמא"ל. למי ? סי ישעיה) ְְְִִֵֶֶַָָָ

אד  לד) על  הה חרי   מי ב רתה  ְְֱִִִִִֵַַַַָָי
ֵֵרד.

רא י '  הא ר ד ה ל ֶֶֶַָָֹחרב 
י  ה"א ה "א  החרב ,  ו ' ְֵֵֵֶֶֶֶַַהחרב,
תכיח , ר צדק צדק . ְְִִִִֶֶֶֶֶָפיפ ת
מעלה ל י ית מי  י ,דיני ְְִִִִִִֵֵֶַָני 
נ דע , א מ מה. ל  י ית מי  ְִִִִִֵֶַָָָודי
נת עד  ממ ה עאצ ק נ  אד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאי

מלמעלה . רת ְְְִַָל

.די נמצא   אדנ "י,  החרב ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹנריק
דה ל חרב יהו"ה.  מע  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹקריאת 

נאמר עליה הא, ר(קמט  ת (תהליממר ְֱֶֶַָָָ
ציק . יד יפת וחרב   נגר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָאל 
אדני   רכ ת, ח "י  לל ,למי הע ְֲִֵֶַַָָָָֹחי
החרב נכנסת  פי, פח ְְְִִִֶֶֶֶַַָָפתי



לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ח' פרק  אסתר  מגילת

את ם (א) ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל נתן  הה וּ א  
בּ א  וּ מר דּ כי  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים צרר  המן בּ ית

ל ּה : ה וּ א  מה  אס ּת ר  ה גּ ידה  כּ י   ה ּמ ל את (ב)לפני  ה ּמ ל ויּ סר  
את  אס ּת ר  וּת שׂ ם  למר דּ כי  ויּ ּת נ ּה  מהמן העביר  א ׁש ר  טבּ עּת וֹ 

ריפה. די לד סקילה. די ְְְְִִִֵָָָָלד
הא הדא לסמא"ל. ,למא סיי ְְְֲִֵַַָָָָלד

לד)דכתיב, חר י(ישעיה   מי ב רתה י ְְְִִִִִִַַַָָ
רד . אד על ֱִֵֵֵַהה

ה ' ֶֶחרב 

ריא י' הא, רי ק דא ְְְִֵֶֶָָחרב
 רי ה"א , ה"א חרא. פא ו' ְְְְְֵֵֵַַָָָחרא .
 חתכי , ר צדק צדק  .יל ְְִִִִִֶֶֶֶַָיפת 

,יני רי,אלעי י ית מ י ינא ְְִִִִִִִֵֵֵָָ
מהכא לא . י ית מ י ְְִִִִִֵֵַָָָָודינא
 ע אצ קנ אד אי ְְְִֵֵֶָָָָא מדע,

ממעלה. ר ת ל  עד ְְְְִִִֶַַַַָָמ מה

החרב ְִֶֶַַנר יק 

ינא. אכח  אדני . חר א  ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹנרקא 
קדא חר א  ידו"ד. מע ְְְְְְִַַַָָקריאת 

א מר על הא, רי(קמט תהלי) ְְִִַָָ
.יד יפ ת וחרב נגר אל ְְְְִִִֵֶֶָָָרממ ת
בי ,רכא ח"י ליל ,עלמי חי ְְְְִִִִֵַַַָָָציק 
חרא עאל י פי, פח פתי ְְְֲִִֵַַָָָָָֹאדני

  לד רפה. די לד סקילה, די ְְְְִִִֵָָָָָלד
תב  זה לסמא"ל. למי ? סי ישעיה) ְְְִִֵֶֶַָָָ

אד  לד) על  הה חרי   מי ב רתה  ְְֱִִִִִֵַַַַָָי
ֵֵרד.

רא י '  הא ר ד ה ל ֶֶֶַָָֹחרב 
י  ה"א ה "א  החרב ,  ו ' ְֵֵֵֶֶֶֶַַהחרב,
תכיח , ר צדק צדק . ְְִִִִֶֶֶֶֶָפיפ ת
מעלה ל י ית מי  י ,דיני ְְִִִִִִֵֵֶַָני 
נ דע , א מ מה. ל  י ית מי  ְִִִִִֵֶַָָָודי
נת עד  ממ ה עאצ ק נ  אד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאי

מלמעלה . רת ְְְִַָל

.די נמצא   אדנ "י,  החרב ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹנריק
דה ל חרב יהו"ה.  מע  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹקריאת 

נאמר עליה הא, ר(קמט  ת (תהליממר ְֱֶֶַָָָ
ציק . יד יפת וחרב   נגר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָאל 
אדני   רכ ת, ח "י  לל ,למי הע ְֲִֵֶַַָָָָֹחי
החרב נכנסת  פי, פח ְְְִִִֶֶֶֶַַָָפתי



לפורים ב זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

המן: בּ ית על וּת ּפ ל(ג)מר דּ כי   ה ּמ ל לפני  וּת ד בּ ר  אס ּת ר  וּת וֹ סף  
ואת  האגגי המן רעת את להעביר ל וֹ  וּת תח נּ ן וּת בךּ  רגליו לפני

ה יּ ה וּ דים : על  ח ׁש ב  א ׁש ר את (ד)מח ׁש ב ּת וֹ  לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט 
: ה ּמ ל לפני וּת עמד  אס ּת ר וּת קם  ה זּ הב  אם (ה)ׁש רבט  וּת אמר 

 ה ּמ ל לפני  ה דּ בר  וכ ׁש ר  לפניו חן מצאתי ואם  ט וֹ ב ה ּמ ל על 
בּ ן המן מח ׁש בת ה ּס פרים את לה ׁש יב  יכּ תב  בּ עיניו  אני  וטוֹ בה 
מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר ה יּ ה וּ דים את לא בּ ד  כּ תב  א ׁש ר  האגגי  ה ּמ דתא 

: ע ּמ י(ו)ה ּמ ל את ימצא  א ׁש ר בּ רעה  וראיתי א וּ כל  איככה  כּ י 
מוֹ לד ּת י: בּ אבדן וראיתי א וּ כל  אח ׁש ור ׁש (ז)ואיככה   ה ּמ ל ויּ אמר  

לאס ּת ר נתּת י המן בית ה נּ ה  ה יּ ה וּ די  וּ למר דּ כי  ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר 
ׁש  א ׁש ר  על  העץ על  ּת ל וּ  (בּ יּ ה וּ דים):ואתוֹ  בּ יּ ה וּ דיים יד וֹ  לח  

וחתמ וּ (ח)  ה ּמ ל בּ ׁש ם  בּ עיניכם כּ ּט וֹ ב ה יּ ה וּ דים על  כּ תבוּ  וא ּת ם 
בּ ט בּ עת  ונח ּת וֹ ם  ה ּמ ל בּ ׁש ם נכ ּת ב א ׁש ר כתב  כּ י   ה ּמ ל בּ ט בּ עת

 לה ׁש יב:[כה]ה ּמ ל בּ חד ׁש (ט )אין ההיא  בּ עת ה ּמ ל ספרי ויּ ּק רא וּ  

,יקנר(ז ככה,(אסתר לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי. מה רי רימתחְְְְִִֵַָָ

ע"א)כה. פט  -דף וחמש  חמשין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

י óראל זכŁ₣ת  את  ò₣תבים  למעלה  ò י ס₣פרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמלאכים

והכב  רי, רי סבא ההא אמר ְְְִִִַַַַַָָָָועד
הא  "אלהי טז)מכב לב רי (שמות , ְְִֵַ

אבל  מ מאלא, מימינא  תבת  ְְְֲִִִִַָָָָידי
דאמצעיתא, ע דא החת  על ְְִֶַַַָָָָחרת 

ודאי) איהו י "ה ב ספרא(נ"א מלאכא ה ,ְְַַַַַָָָָ
וכה יראל,  זכוו דכתבי לעילא  ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָאית
 ידיה דמל א  דחתמא ְְְְִֵַַַָָָָָמלאכא
מלאכא וכה יראל, זכוו חתמיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

,יקנר(ז ככה,(אסתר  לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי.  מת ני  רימתחְְְִִֵֵַ

וה כב  רי, רי  :זק ת א אמר ְְְִִִֵַַַַָָָוע ד 
תבת ידי י  הא,  " אלהי ְְְֱִִִֵַַָֹמכב 
החת, על חר ת אבל מ מאל,  מי ְֲִִִַַָָָֹֹֻמ

האמצעי, ודאי)העד הוא י"ה ה(ב . ְִֶַַָָָָ
 תבי למעלה י  פרי ס ְְְְְִִִֵֶַַָָמלאכי
 מלאכי וכה י ראל , זכת ְְְְִִֵֶַַָָָֻאת
את   תמיח  ידיה לה תחְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
 קלי מלאכי וכה יראל, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻזכת

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

ויּ כּ תב בּ וֹ  וע שׂ רים בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  סיון חד ׁש  ה וּ א  ה לי ׁש י
האח ׁש דּ ר ּפ נים  ואל  ה יּ ה וּ דים אל  מר דּ כי  צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל 
ׁש בע כּ וּ ׁש  ועד מה דּ וּ  א ׁש ר  ה ּמ דינ וֹ ת ושׂ רי וה ּפ ח וֹ ת
ועם  ועם כּ כתב ּה  וּ מדינה  מדינה  מדינה  וּ מאה  ועשׂ רים

וכל ׁש וֹ נם: כּ כתבם  ה יּ ה וּ דים  ואל  בּ ׁש ם (י)כּ ל ׁש נ וֹ  ויּ כ ּת ב 
בּ יד ספרים ויּ ׁש לח   ה ּמ ל בּ טבּ עת ויּ ח ּת ם אח ׁש ור ׁש   ה ּמ ל
הרּמ כים : בּ ני האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי בּ ּס וּ סים הרצים

ועיר(יא) עיר  בּ כל א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  ה ּמ ל נתן א ׁש ר 
כּ ל את וּ לא בּ ד  ולהרג  לה ׁש מיד  נפׁש ם על  ולעמד לה ּק הל 
לבוֹ ז: וּ ׁש ללם ונׁש ים טף  אתם ה צּ רים וּ מדינה  עם  חיל 

בּ ׁש ל וֹ ׁש ה(יב) אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מדינוֹ ת בּ כל  אחד  בּ י וֹ ם 
אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר ׁש נים לחד ׁש  ּפ תׁש גן(יג)עשׂ ר  

העּמ ים  לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן  ה כּ תב
ה זּ ה ל יּ וֹ ם (עתידים) עתודים (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים ולהיוֹ ת

מאיביהם: יצא וּ (יד )לה נּ קם  האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי הרצים 
ה בּ ירה : בּ ׁש וּ ׁש ן נּת נה  וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  וּ דח וּ פים  מבהלים

ארייתא, ריוחמ י ק קלי   ְְְֲִִִִַַַָָאינ
דכתיב הא יח )הדא לג ס פר(ישעיה  אה ְֲִִֵֵַָ

טעת חתי  איה וכד קל, ְְִִֵֵַַַַַָא ה
ו' איה לי')ה חת(נ"א  להיב, אי ְְִִֵֶֶַָָ

תח ויד תב יד אמת, תח ו' ְִֵֵֶֶָָָאיה
  אינ ,תח עאה ה' תב אה ְִִֵֵַָָָָה'
יד  עאאצ וה' ימינא  יד עאאצ ְְְְְְְְִֶֶָָָָָה'
איה ו' את תב אה ה ' ְְְִֵַָָָָָמאלא ,
תח ע אה ה' דדרעא קנה ְְִִֶָָָָָק למס ,

הד .  איה י' ְְִַַָָאת

ת ב זה הרה, ל וחמ רת ֲֶֶֶַַַָָק ת
 תח כהא קל, אה ס פר ְֵֵֵֵֵֶַַאה

ו ' ה א לה להיב .(י')טעת אי , ְְִֵֶֶֶַַַַָ
ויד  תב  יד אמת,  ת ח ו ', הא  תְֱֵֶַָָָח
עלינה ה' תבת, חנה ה' . תְְֵֶֶֶַָָח
 ימי יד  ל  אצע ת ה '  ה ְִֵֶֶֶֶֶַָָחתמת,
חנה ה' מאל. יד ל  אצע ת ְְְְֶֶַַָָֹוה'
קנה קלמס , ה א ו', את ְֶֶֶֶָָתבת
י', א ת חתמת העלינה ה' זרע , ְְֶֶֶֶַָָָל

הד.  ֶַַָהא



לפורים ב זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

המן: בּ ית על וּת ּפ ל(ג)מר דּ כי   ה ּמ ל לפני  וּת ד בּ ר  אס ּת ר  וּת וֹ סף  
ואת  האגגי המן רעת את להעביר ל וֹ  וּת תח נּ ן וּת בךּ  רגליו לפני

ה יּ ה וּ דים : על  ח ׁש ב  א ׁש ר את (ד)מח ׁש ב ּת וֹ  לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט 
: ה ּמ ל לפני וּת עמד  אס ּת ר וּת קם  ה זּ הב  אם (ה)ׁש רבט  וּת אמר 

 ה ּמ ל לפני  ה דּ בר  וכ ׁש ר  לפניו חן מצאתי ואם  ט וֹ ב ה ּמ ל על 
בּ ן המן מח ׁש בת ה ּס פרים את לה ׁש יב  יכּ תב  בּ עיניו  אני  וטוֹ בה 
מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר ה יּ ה וּ דים את לא בּ ד  כּ תב  א ׁש ר  האגגי  ה ּמ דתא 

: ע ּמ י(ו)ה ּמ ל את ימצא  א ׁש ר בּ רעה  וראיתי א וּ כל  איככה  כּ י 
מוֹ לד ּת י: בּ אבדן וראיתי א וּ כל  אח ׁש ור ׁש (ז)ואיככה   ה ּמ ל ויּ אמר  

לאס ּת ר נתּת י המן בית ה נּ ה  ה יּ ה וּ די  וּ למר דּ כי  ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר 
ׁש  א ׁש ר  על  העץ על  ּת ל וּ  (בּ יּ ה וּ דים):ואתוֹ  בּ יּ ה וּ דיים יד וֹ  לח  

וחתמ וּ (ח)  ה ּמ ל בּ ׁש ם  בּ עיניכם כּ ּט וֹ ב ה יּ ה וּ דים על  כּ תבוּ  וא ּת ם 
בּ ט בּ עת  ונח ּת וֹ ם  ה ּמ ל בּ ׁש ם נכ ּת ב א ׁש ר כתב  כּ י   ה ּמ ל בּ ט בּ עת

 לה ׁש יב:[כה]ה ּמ ל בּ חד ׁש (ט )אין ההיא  בּ עת ה ּמ ל ספרי ויּ ּק רא וּ  

,יקנר(ז ככה,(אסתר לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי. מה רי רימתחְְְְִִֵַָָ

ע"א)כה. פט  -דף וחמש  חמשין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

י óראל זכŁ₣ת  את  ò₣תבים  למעלה  ò י ס₣פרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמלאכים

והכב  רי, רי סבא ההא אמר ְְְִִִַַַַַָָָָועד
הא  "אלהי טז)מכב לב רי (שמות , ְְִֵַ

אבל  מ מאלא, מימינא  תבת  ְְְֲִִִִַָָָָידי
דאמצעיתא, ע דא החת  על ְְִֶַַַָָָָחרת 

ודאי) איהו י "ה ב ספרא(נ"א מלאכא ה ,ְְַַַַַָָָָ
וכה יראל,  זכוו דכתבי לעילא  ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָאית
 ידיה דמל א  דחתמא ְְְְִֵַַַָָָָָמלאכא
מלאכא וכה יראל, זכוו חתמיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

,יקנר(ז ככה,(אסתר  לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי.  מת ני  רימתחְְְִִֵֵַ

וה כב  רי, רי  :זק ת א אמר ְְְִִִֵַַַַָָָוע ד 
תבת ידי י  הא,  " אלהי ְְְֱִִִֵַַָֹמכב 
החת, על חר ת אבל מ מאל,  מי ְֲִִִַַָָָֹֹֻמ

האמצעי, ודאי)העד הוא י"ה ה(ב . ְִֶַַָָָָ
 תבי למעלה י  פרי ס ְְְְְִִִֵֶַַָָמלאכי
 מלאכי וכה י ראל , זכת ְְְְִִֵֶַַָָָֻאת
את   תמיח  ידיה לה תחְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
 קלי מלאכי וכה יראל, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻזכת
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ויּ כּ תב בּ וֹ  וע שׂ רים בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  סיון חד ׁש  ה וּ א  ה לי ׁש י
האח ׁש דּ ר ּפ נים  ואל  ה יּ ה וּ דים אל  מר דּ כי  צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל 
ׁש בע כּ וּ ׁש  ועד מה דּ וּ  א ׁש ר  ה ּמ דינ וֹ ת ושׂ רי וה ּפ ח וֹ ת
ועם  ועם כּ כתב ּה  וּ מדינה  מדינה  מדינה  וּ מאה  ועשׂ רים

וכל ׁש וֹ נם: כּ כתבם  ה יּ ה וּ דים  ואל  בּ ׁש ם (י)כּ ל ׁש נ וֹ  ויּ כ ּת ב 
בּ יד ספרים ויּ ׁש לח   ה ּמ ל בּ טבּ עת ויּ ח ּת ם אח ׁש ור ׁש   ה ּמ ל
הרּמ כים : בּ ני האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי בּ ּס וּ סים הרצים

ועיר(יא) עיר  בּ כל א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  ה ּמ ל נתן א ׁש ר 
כּ ל את וּ לא בּ ד  ולהרג  לה ׁש מיד  נפׁש ם על  ולעמד לה ּק הל 
לבוֹ ז: וּ ׁש ללם ונׁש ים טף  אתם ה צּ רים וּ מדינה  עם  חיל 

בּ ׁש ל וֹ ׁש ה(יב) אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מדינוֹ ת בּ כל  אחד  בּ י וֹ ם 
אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר ׁש נים לחד ׁש  ּפ תׁש גן(יג)עשׂ ר  

העּמ ים  לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן  ה כּ תב
ה זּ ה ל יּ וֹ ם (עתידים) עתודים (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים ולהיוֹ ת

מאיביהם: יצא וּ (יד )לה נּ קם  האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי הרצים 
ה בּ ירה : בּ ׁש וּ ׁש ן נּת נה  וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  וּ דח וּ פים  מבהלים

ארייתא, ריוחמ י ק קלי   ְְְֲִִִִַַַָָאינ
דכתיב הא יח )הדא לג ס פר(ישעיה  אה ְֲִִֵֵַָ

טעת חתי  איה וכד קל, ְְִִֵֵַַַַַָא ה
ו' איה לי')ה חת(נ"א  להיב, אי ְְִִֵֶֶַָָ

תח ויד תב יד אמת, תח ו' ְִֵֵֶֶָָָאיה
  אינ ,תח עאה ה' תב אה ְִִֵֵַָָָָה'
יד  עאאצ וה' ימינא  יד עאאצ ְְְְְְְְִֶֶָָָָָה'
איה ו' את תב אה ה ' ְְְִֵַָָָָָמאלא ,
תח ע אה ה' דדרעא קנה ְְִִֶָָָָָק למס ,

הד .  איה י' ְְִַַָָאת

ת ב זה הרה, ל וחמ רת ֲֶֶֶַַַָָק ת
 תח כהא קל, אה ס פר ְֵֵֵֵֵֶַַאה

ו ' ה א לה להיב .(י')טעת אי , ְְִֵֶֶֶַַַַָ
ויד  תב  יד אמת,  ת ח ו ', הא  תְֱֵֶַָָָח
עלינה ה' תבת, חנה ה' . תְְֵֶֶֶַָָח
 ימי יד  ל  אצע ת ה '  ה ְִֵֶֶֶֶֶַָָחתמת,
חנה ה' מאל. יד ל  אצע ת ְְְְֶֶַַָָֹוה'
קנה קלמס , ה א ו', את ְֶֶֶֶָָתבת
י', א ת חתמת העלינה ה' זרע , ְְֶֶֶֶַָָָל

הד.  ֶַַָהא
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מלכ וּ ת (טו) בּ לבוּ ׁש   ה ּמ ל מלּ פני  יצא  וח וּ ר[כו ]וּ מר דּ כי  ּת כלת 

ע"ב ):כו. קס"ט  דף - לך שלח  (פרשת במדבר זוהר

מčדם. ה þה  הע ₣לם  למראה להòיב  מזflûן הýא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

האי אתהני מה ,מע רי ְְֲִִִֵַַַַָאמר
האי. לי אית עלא מה  ְְְִִֵַַַָָליתא ,
אצטר מה ימא למ אל יבעי ְְְְְְְִִִִֵַַַָמא
 עדיי לאחזאה גי עיני, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָלאפקחא 
האי  לחיז לאתבא ,איה מְְְְְִִֵַַָָָאז

. מיקד ְְְְִִַָָעלמא 
חדòה ùרŁה הýúף  ְֲִֵֶַָָָָיע óה

לא אי ואי  ק יא, חסידא  אי לי ֲִִִִֵַַַַָָָָאמר
ולא עלמא, האי חיז ל י מ  יְְְְִִֵֵַַָָָָאס
חיז לי להוי לא ,ימ א ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָֹאתאביד
א, עלמא  עלמא . הה א ְְְְַָָָָָָָוחלקא
,י אנ עלמא  מההא איה ְְֲִִֵֵַַָָָָהכא 
חטא אפיל מתיא , תחיית ְְְְֲִִִִִֵַַָָָבזמנא 
עלמא, האי מעבדא  הוה לא ְְְֲֲֵַַָָָָָָָערא 

קדמיתא , אתאביד ליה ,כא  יבטיל (טלא ְְְְֲִִִַָָֹ
ליה) ע"ב)ההאוישוי  קס"ט א(דט ְַַָ
לבתר(בקדמיתא) ז המא , ל י מ ְְְֲֲִִֵַָָָָויתעבר

יתעביד  ימ א, חמירא  ְְֲֲֲִִִִִִֵַָָיתעביד
הכא.  חדא, ריה ְְִַַָָָָָפא 

ה þה ùע ₣לם  זה מ₣ היה ְִֶֶַַָָָָהאם 

  א ידענא ואי ,מע רי  לי ְְְְִִִֵַַַַָָאמר
כיא גפא  יקר , לב , יְְְְְִִַַָָָָָמל
עלמא, האי א  גוונא  הוה אי ְְְְֲִִַַַָָָָָָק יא.
גוונא פא, הה א אתחזי  נ ְְְְְֲִֵַַַָָָר

עלמא. ההא קיימי אְְְְִַַַָָ
ò דčה ֶַַֹרýח

רב  ק י איל א  מה ,לי ִִֵֵַַַָָָָאמר
יננא, אתל לימיע רי ְְְְְְְִִִֵֵָָָָמתיבא ,

מה לת,  ז הנאה  מה  ,מע רי ְֲִִֵַַַַַָָָאמר 
י ל אל רצה מי זה ?  ל י ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹעלת 
ביל  עיניו , לפקח הצטר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמה
להיב  מז הא  עדי ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהראת 

. דמ ה ה להע ְְְִֵֶֶַַָָֹלמראה

לא   א ו אי  ,קד חסיד אי ,ל ִִִַַַָָָֹאמר 
ולא  ה ה להע מראה ל   מ ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנס
וחלק מראה  ל יהיה  לא הל ,  מ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנאבד 
 ה הא זה  ל ע ההא.  ל הע ְִֶֶַָָָל
ח ת זמ ,ב אנ לע  תְְִִֵֶֶַַָָמא
יהיה לא הערה  חט אפ  תי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹה
נאבד  ה ל הה , ל הע ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמ עה

אותו)התחלה  וישי אותו יבטל א ת(הטל  ְְַַָָ
זהמה,(בהתחלה)הל  ל מ ויעבר , ְֲֳִֶַַַָָָֻ

יע ה מ זה, חמ יעה  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואחר
.א  חדה , רה ְֲִַָָָָָה

א ידעי ו אי  ,מע רי  ל ְְִִִֶֶַַַַַַָָאמר 
ז  ל נכד לב  יְְְִִִֶַָָָֻמל
ה ה, לע זה  מ היה הא .ְִֶֶַַָָָָָקד
א מ   תא ראה ְְְִֶֶֶֶַָָאד

?לע  תא  מדיְְִָע

רא לפני  אל זה בר ,ל ְֲִֵֶַָָָָֹאמר 
בינינ התל עלמי ני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהי יבה,
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אתחזי לא חבא, על צערא סבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָתר
מתיבא. רב ק י א  איו ְְְְִִֵַַַָָָָָלגאה,
הכי. עלמא האי הוה הא  אמר , ְְְְֲִִַַָָָָָָואיה

כיב , .ה)מנל הליי(אסתר  ויהי ְְְְִִִִִַַַָָ
ההא אתלת מלכת , אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַַו
רחא א מלכת : עלמא. ההא ְְְְִַַָָָָָקנא 
נ יב  מיא , מלכ ת  הא  ְְְְְִַַָָָָק דא,
ההא אוירא רחא מההא ְֲִֵַַַָָָרחא ,

אסר. י ואתלא  ְְְְְִֵֵֶַָָָעלמא ,

הא ₣ר מ úדל ćרחה  ò₣ ורò אח ְְְֲִִֵֶַַָָָֹנ òמת 

וחמא ,וראח מלא קי עאלת  ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָוכד
אדמי יקנאה נה רא, לבא ְְְְִִִִַָָָָהה א
נמתא ימ רחה . אלהי ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹלמלא
כיב  הכי,   א מרכי  עתא. ְְְְֲִִִַַָָָלפ

ח ) ה ל(אסתר מ פני יצא  ְְְִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ואי, מלכ ת , לב מלכת. לבְְְְִַַַַ
תיב, א ועל עלמא. ההא ְְְְְְִַַָָָָיקנא 

ט) חד (אסתר .עליה מרכי חד נפל ְְֲִֵֶַַַַַַָָי
ר י אמר .וראח חד ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמרכי,
זאה ,ימ אי מתיקי מה ,מעְְִִִִִִַַָָָ

ציקיא ידענא והא  בהאי)חלקי, (ס"א ְְְְִִַַַָָָָ
אקרי לבא מתל עלמא, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָההא

ואי הא  והכי מלכ ת , לב. ְְְִַַַָ

ע ₣לם ùא₣ת ₣ הûČיקים  רא òי על ôò₣רה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעטרת

רח   יב נ ,עד  אוירא  ,לי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ציק יא, י מתל , אי ְְְִִִֵַַַָָָק דא
רח  לבתר, עלמא. האי הו ְְְְְֲַַַַַָָָָגוונא
וחד . חד כל ריא  על ראת , ְְְֵַַַָָָָָק דא
הוה וכ עטרא. לי ואתעבידא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתער
קנא מלכת , לב כ יב ְְְְְְְִִִִַַָָלמרכי ,
זהב  ועטרת  לבתר עלמא. ְְְֲֶֶַַַָָָָָההא
 יהרי על ריאת עטרת, א ְְֲִִֵֵֶֶַַָָדלה,

  נ א חטא על צער  בל ְְִֵֶֶַַַַַָָֹאחר
הייבה, רא לפני  זה אלו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלגת ,
 ימ הה. לע  היה  ה  אמר  ְִִֶֶֶַַַָָָָָָוהא

תב ? ה)לנ ה לי י (אסתר  ויהי  ְְִִִֶַַַָָ
התלה מלכת, אס ר  ל ְְְְְִִֵֶַַַַָו
מלכת  ההא. להע ל מת  תְְְֶַַָָָבא
 מיה מלכת הרי ,ד ה רח ז ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ
ת א ל האויר  רח תמא רח ֲִֵֶֶֶַַָָנבת

אס ר . התלה  ב , ל ְְְִֵֶַָָָע

וראה וראח  לה לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָככנסה
נדמתה תמ אר, ל לב תְְְְִֶָָא
לפי  מת נ  מ פרחה  , אלהי ְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹלמלא

ת ב ,   מרכי ה)עה.  ש) ְְֶַַָָָָָ
לב לה מפני  יצא ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ל מת ואי, מלכת לב ְְְְֶַַַַמלכ ת.

תב  זה ועל . ל ע תט)א נפל(ש י ְִֶַַָָָ
ולא מר כי, חד . עליה מרכי ְְְֲֳֳֵֶַַַַַַָָֹחד 
ה ,מע ר י אמר .וראח ְְֲִִֵַַַַַַָָחד 
והרי  חלקי. ארי .א  ברי קיְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמת

יקי ע ל (בזה)ידע י  תא ְְִִִֶַַָָ
לב קרא  לב יְְְְְִִִִֶַָמתל

ואי. ה א וכ ְְַַַָמלכ ת,

ר ח  ניבת  ,עד  אויר , ל ְֲִִֵֶַַַַָאמר 
יקי ה י מתל ב , ה ד ְְִִִִֵֶַַַַֹה
ר ח   ואחר  הה .  ל ע  הי מְְֶֶַַַַָָָָ
ואחד, אחד ל רא על רה  ד ְֶֶֶַַָָָָֹֹה
היה  וכ עטרה . ל ונע ית ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָמתע ר

תב  ח )למר כי,  ת,(שמלכ לב ְְְְְִֶַַָָ
ועטרת   אחר  .להע תא ְֲֶֶַַַָָָמת
על רה עטרת  ז  דלה ְֲֶֶֶַָָָָזהב 



לפורים דזוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

מלכ וּ ת (טו) בּ לבוּ ׁש   ה ּמ ל מלּ פני  יצא  וח וּ ר[כו ]וּ מר דּ כי  ּת כלת 

ע"ב ):כו. קס"ט  דף - לך שלח  (פרשת במדבר זוהר

מčדם. ה þה  הע ₣לם  למראה להòיב  מזflûן הýא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

האי אתהני מה ,מע רי ְְֲִִִֵַַַַָאמר
האי. לי אית עלא מה  ְְְִִֵַַַָָליתא ,
אצטר מה ימא למ אל יבעי ְְְְְְְִִִִֵַַַָמא
 עדיי לאחזאה גי עיני, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָלאפקחא 
האי  לחיז לאתבא ,איה מְְְְְִִֵַַָָָאז

. מיקד ְְְְִִַָָעלמא 
חדòה ùרŁה הýúף  ְֲִֵֶַָָָָיע óה

לא אי ואי  ק יא, חסידא  אי לי ֲִִִִֵַַַַָָָָאמר
ולא עלמא, האי חיז ל י מ  יְְְְִִֵֵַַָָָָאס
חיז לי להוי לא ,ימ א ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָֹאתאביד
א, עלמא  עלמא . הה א ְְְְַָָָָָָָוחלקא
,י אנ עלמא  מההא איה ְְֲִִֵֵַַָָָָהכא 
חטא אפיל מתיא , תחיית ְְְְֲִִִִִֵַַָָָבזמנא 
עלמא, האי מעבדא  הוה לא ְְְֲֲֵַַָָָָָָָערא 

קדמיתא , אתאביד ליה ,כא  יבטיל (טלא ְְְְֲִִִַָָֹ
ליה) ע"ב)ההאוישוי  קס"ט א(דט ְַַָ
לבתר(בקדמיתא) ז המא , ל י מ ְְְֲֲִִֵַָָָָויתעבר

יתעביד  ימ א, חמירא  ְְֲֲֲִִִִִִֵַָָיתעביד
הכא.  חדא, ריה ְְִַַָָָָָפא 

ה þה ùע ₣לם  זה מ₣ היה ְִֶֶַַָָָָהאם 

  א ידענא ואי ,מע רי  לי ְְְְִִִֵַַַַָָאמר
כיא גפא  יקר , לב , יְְְְְִִַַָָָָָמל
עלמא, האי א  גוונא  הוה אי ְְְְֲִִַַַָָָָָָק יא.
גוונא פא, הה א אתחזי  נ ְְְְְֲִֵַַַָָָר

עלמא. ההא קיימי אְְְְִַַַָָ
ò דčה ֶַַֹרýח

רב  ק י איל א  מה ,לי ִִֵֵַַַָָָָאמר
יננא, אתל לימיע רי ְְְְְְְִִִֵֵָָָָמתיבא ,

מה לת,  ז הנאה  מה  ,מע רי ְֲִִֵַַַַַָָָאמר 
י ל אל רצה מי זה ?  ל י ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹעלת 
ביל  עיניו , לפקח הצטר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמה
להיב  מז הא  עדי ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהראת 

. דמ ה ה להע ְְְִֵֶֶַַָָֹלמראה

לא   א ו אי  ,קד חסיד אי ,ל ִִִַַַָָָֹאמר 
ולא  ה ה להע מראה ל   מ ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנס
וחלק מראה  ל יהיה  לא הל ,  מ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנאבד 
 ה הא זה  ל ע ההא.  ל הע ְִֶֶַָָָל
ח ת זמ ,ב אנ לע  תְְִִֵֶֶַַָָמא
יהיה לא הערה  חט אפ  תי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹה
נאבד  ה ל הה , ל הע ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמ עה

אותו)התחלה  וישי אותו יבטל א ת(הטל  ְְַַָָ
זהמה,(בהתחלה)הל  ל מ ויעבר , ְֲֳִֶַַַָָָֻ

יע ה מ זה, חמ יעה  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואחר
.א  חדה , רה ְֲִַָָָָָה

א ידעי ו אי  ,מע רי  ל ְְִִִֶֶַַַַַַָָאמר 
ז  ל נכד לב  יְְְִִִֶַָָָֻמל
ה ה, לע זה  מ היה הא .ְִֶֶַַָָָָָקד
א מ   תא ראה ְְְִֶֶֶֶַָָאד

?לע  תא  מדיְְִָע

רא לפני  אל זה בר ,ל ְֲִֵֶַָָָָֹאמר 
בינינ התל עלמי ני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהי יבה,

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ה

אתחזי לא חבא, על צערא סבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָתר
מתיבא. רב ק י א  איו ְְְְִִֵַַַָָָָָלגאה,
הכי. עלמא האי הוה הא  אמר , ְְְְֲִִַַָָָָָָואיה

כיב , .ה)מנל הליי(אסתר  ויהי ְְְְִִִִִַַַָָ
ההא אתלת מלכת , אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַַו
רחא א מלכת : עלמא. ההא ְְְְִַַָָָָָקנא 
נ יב  מיא , מלכ ת  הא  ְְְְְִַַָָָָק דא,
ההא אוירא רחא מההא ְֲִֵַַַָָָרחא ,

אסר. י ואתלא  ְְְְְִֵֵֶַָָָעלמא ,

הא ₣ר מ úדל ćרחה  ò₣ ורò אח ְְְֲִִֵֶַַָָָֹנ òמת 

וחמא ,וראח מלא קי עאלת  ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָוכד
אדמי יקנאה נה רא, לבא ְְְְִִִִַָָָָהה א
נמתא ימ רחה . אלהי ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹלמלא
כיב  הכי,   א מרכי  עתא. ְְְְֲִִִַַָָָלפ

ח ) ה ל(אסתר מ פני יצא  ְְְִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ואי, מלכ ת , לב מלכת. לבְְְְִַַַַ
תיב, א ועל עלמא. ההא ְְְְְְִַַָָָָיקנא 

ט) חד (אסתר .עליה מרכי חד נפל ְְֲִֵֶַַַַַַָָי
ר י אמר .וראח חד ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמרכי,
זאה ,ימ אי מתיקי מה ,מעְְִִִִִִַַָָָ

ציקיא ידענא והא  בהאי)חלקי, (ס"א ְְְְִִַַַָָָָ
אקרי לבא מתל עלמא, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָההא

ואי הא  והכי מלכ ת , לב. ְְְִַַַָ

ע ₣לם ùא₣ת ₣ הûČיקים  רא òי על ôò₣רה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעטרת

רח   יב נ ,עד  אוירא  ,לי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ציק יא, י מתל , אי ְְְִִִֵַַַָָָק דא
רח  לבתר, עלמא. האי הו ְְְְְֲַַַַַָָָָגוונא
וחד . חד כל ריא  על ראת , ְְְֵַַַָָָָָק דא
הוה וכ עטרא. לי ואתעבידא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתער
קנא מלכת , לב כ יב ְְְְְְְִִִִַַָָלמרכי ,
זהב  ועטרת  לבתר עלמא. ְְְֲֶֶַַַָָָָָההא
 יהרי על ריאת עטרת, א ְְֲִִֵֵֶֶַַָָדלה,

  נ א חטא על צער  בל ְְִֵֶֶַַַַַָָֹאחר
הייבה, רא לפני  זה אלו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלגת ,
 ימ הה. לע  היה  ה  אמר  ְִִֶֶֶַַַָָָָָָוהא

תב ? ה)לנ ה לי י (אסתר  ויהי  ְְִִִֶַַַָָ
התלה מלכת, אס ר  ל ְְְְְִִֵֶַַַַָו
מלכת  ההא. להע ל מת  תְְְֶַַָָָבא
 מיה מלכת הרי ,ד ה רח ז ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ
ת א ל האויר  רח תמא רח ֲִֵֶֶֶַַָָנבת

אס ר . התלה  ב , ל ְְְִֵֶַָָָע

וראה וראח  לה לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָככנסה
נדמתה תמ אר, ל לב תְְְְִֶָָא
לפי  מת נ  מ פרחה  , אלהי ְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹלמלא

ת ב ,   מרכי ה)עה.  ש) ְְֶַַָָָָָ
לב לה מפני  יצא ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ל מת ואי, מלכת לב ְְְְֶַַַַמלכ ת.

תב  זה ועל . ל ע תט)א נפל(ש י ְִֶַַָָָ
ולא מר כי, חד . עליה מרכי ְְְֲֳֳֵֶַַַַַַָָֹחד 
ה ,מע ר י אמר .וראח ְְֲִִֵַַַַַַָָחד 
והרי  חלקי. ארי .א  ברי קיְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמת

יקי ע ל (בזה)ידע י  תא ְְִִִֶַַָָ
לב קרא  לב יְְְְְִִִִֶַָמתל

ואי. ה א וכ ְְַַַָמלכ ת,

ר ח  ניבת  ,עד  אויר , ל ְֲִִֵֶַַַַָאמר 
יקי ה י מתל ב , ה ד ְְִִִִֵֶַַַַֹה
ר ח   ואחר  הה .  ל ע  הי מְְֶֶַַַַָָָָ
ואחד, אחד ל רא על רה  ד ְֶֶֶַַָָָָֹֹה
היה  וכ עטרה . ל ונע ית ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָמתע ר

תב  ח )למר כי,  ת,(שמלכ לב ְְְְְִֶַַָָ
ועטרת   אחר  .להע תא ְֲֶֶַַַָָָמת
על רה עטרת  ז  דלה ְֲֶֶֶַָָָָזהב 



לפורים וזוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

צהלה ׁש וּ ׁש ן והעיר  ואר גּ מן בּ וּ ץ ותכרי גּ ד וֹ לה  זהב ועטרת
ויקר(טז):[כז]ושׂ מחה ושׂ שׂ ן ושׂ מחה  א וֹ רה היתה  :[כח]ל יּ ה וּ דים 

 יל ק ד עלמא. ההא ְְְִִַַַַַָָָציק יא
. לה הוה א גוונא  ארייתא , ְְְְְֲִֵַַָָָָָיראל

, ה כיב ,חב לג)עד ותנ ל (שמות  ְְְְְִִִַַַָ
חרב . מהר עדי את  יראל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָבני

לבא. מההא  טְְְִֵַָָאת

ע"א ):כז. ר"נ דף - פקודי  (פרשת שמות ספר - זוהר 

להרע òרצים  אחרים רצים  נגד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָרצים 

 אי אתר ,הרצי א אקרי  בגיְְְֲִִִִֵָָָָָ
לנקמא לא חא, חוא רהטי, ְְְְֲִֵַַָָָָָרצי
רהטי ,אחרני רצי לקבל קמיְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָנ
לטאה ,לי מ לאתרעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָָלאבא א

א, ורזא .ג)עלייה יצא(אסתר  הרצי ְְְִַָָָָָָָ
ורצי א, מטרא  רצי .פיחְְְִִִִִָָָָ

,בגינה א , ח )מטרא  והעיר(אסתר ְְְִִִִֵָָָ
א ומחה, צהלה (ג נבכה.(אסתר ְֲֵָָָָָָָ

  העיר הכא, יא מקמי ְְְִִִֵֵַָָָָאי
אחרא, סטרא  י א מקמי ואי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמחה.

נבכה.  ִָָָָהעיר
ע"א ):כח. עז -דף ותלת  תלתין  (תקונא הזוהר תקוני - זוהר

חלילה  להפ ýבין ùט₣ב ùין ה ýא  ה' ְְְִִֵֵֵֶַָָיראת

אית רי, אלעזר ואמר מע רי ְְְְִִִִֶַַָָָָק
 גי ה א רי לק דא דחיל ְְְְְִִִָָָמא
עלמא, האי תריע ויסי ני ייחְְְְְְְִֵֵֵַָָ
לא האי , לי דחיל לא מהאי חסר ְִִֵֵֵַַָָָָואי
 מא אבל לערא , יהו"ה יראת לי ְְֲִִִֵַַָָָָי 
 י טיב י הא  רי לקדא  ְְְְְִִִֵֵָָדחיל
י יהו"ה יראת  י דא  הא , עאקְְִִֵַַָָָ
אית יראה,   אינ יר תלת ְְְְְִִִִִִַַָָָלערא,

.לע תא  יקיה ְִִֵַַָָראי
היה זה מ רה , יראל לְְְְִִֵֶֶָָָָ

 ה תב , חטא עד  שמות לה) ְֶֶֶֶַָָָָ

מק ,הרצי א נקרא   מְִִִָָָָָָ
חלה ממהרי רצי הרצי תאְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
רצי  אחרי רצי נגד נקמת  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹולנק
ללט  די מלת  להחלי ְְְְֲִִֵַַַָָֹלהרע

 זה  וסד . ג)עליה יצא(אסתר  הרצי ְְֲִֵֶֶָָָ
זה, מ ד  ורצי זה מד רצי . פיְְִִִִִֶֶַַָָדח

בגלל( ח  צהלה(ש  והעיר ְְֲִִָָָָָָ
א מקימי (שג)ו מחה,  א נבכה. ְְִִִֵַָָָָ

 וא מחה.  העיר   א ְִִֵֵֶֶָָָָָאה
העיר  האחר ה ד ל אה   ימיְִִִֵֵֶֶַַַַָָמק

נב כה . ָָָ

מי  י ני, אלעזר  ואמר :   מע רי   ְְְְִִִִֵֶַַָָָָק
את חי די הא  ר דמה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָרא
חסר  וא הה, לע רע ויגל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָניו 
את ל   לא זה  ,מ ירא אינ ִִֵֵֶֶֶֶָָֹמ ה,
את רא מי אבל לע ר , יהו "ה ְֲִִִֵֶֶַָָָָיראת
זה צרה, י טב   י ה א ר ד ְְֵֵֶַָָָָה
לע ר ,  יהו"ה  יראת את  ְְִִִֶֶַָָמי 
 י יראה י יראה , ל ה רגת לְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

 י טיב י יראהיראה ואית  ,עאק ְְְְְִִִִֵֵָָָ
ולא טיב ה א רי לק דא ְְְְְְִִִָָָדחיל
עלי ל י לא  יראה ואית  , עאקְְְְֲִִִֵַָָָָ
ציק ,לעאק י לטיב  י ְְְִִִֵֵַָָָלערא
 י לטיב  י לערא  עלי ל י ְְֲִִִֵֵֵַָָָָגמ ר
ולא לטיב עלי  לי י ינני ְְְֲִִִִֵֵֵַָָלדינא,
לא ערא  לי י לא מר רע ְִִִֵַָָָָָָָָלדינא,

דינא. ולא טיבְְְִִָָ

יראה נקראת  ôְְְִִִֵָָכינה

הא יראה, אתקריאת אאי ְְְְְְִִִִַַַָָָכינא
דאמצעיתא דעדא  מ טרא  ְְְְִִִִֶַָָָָהיא
עדא מה אא  ְְְְִִֶַַָָָאתנטילת,
  דאינ ודינא מרחמי נטיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָדאמצעיתא
נטלא איהי הכי מאלא, ְְְִִִִָָָָָָימינא
א דמאלא מטרא ,רוייה ְְְְִִִִַַָָָָמ
מטרא יצחק , חד יראה ְְְְְְִִִִִִַַַָָָאתקריאת 
דא ודא אתקרי, אהב "ה ְְְֲִִִִֵַָָָָדימינא

 דא מר ב)תנינא  לא  ואהבת(ירמיה ְְְְֲִִַַַָָָ
חסד . י כמ  על יאהב לְְְֲִִֵֶַַַָָע

האבýקה לפני נר ה ôכינה  לפני  ע₣מדים  ûČְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָיקים 

עדא אתקרי יא סטרי רי מְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ארה כינ א  ונר, אר  ְְְְְִִֵֶָָָָדאמצעיתא
ארה היתה די הל ארה, ְְֲִַָָָָָאבקה,

טז) ה מארי(אסתר הקמא הכי אבקה ,ְֲִֵָָָ
כינ א קי קיימי  יקיצ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָמתניתי
דימינא מ טרא האבקה. לפני ְְְֲִִִִִֵֵָָָָנר
 ת אדנ "י דמאלא מ טרא ְְְִִִַָָָָיהו"ה,
ואמר קדמאה  י מא  א  בגי ,יְְְִִֶַַָָָָֹ

א ר יהי "ג)אלהי א גי (בראשית , ְְִִ
  ואינ קדמאה, י מא  אינ אר  חמְְְְִִֵַָָָָ

את רא יראה וי צרה, י ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָטב
וי בצרה, ולא טב הא  ר ד ְְְְֵַָָָָֹה
 י לער, עליו תא   א ְְִִֵֶָָָָָָֹיראה
תא  מ ר ציק לצרה . י ְְִֵַָָָָָלטב
ה ינני  ,לדי  י לטב י לער  ְְְִִִֵֵֵַָָָעליו 
הר ע  , לדי ולא לטב  עליו  תא ְְְִָָָָָָָֹ
ולא  בט ב  לא ע ר,  תא   לא ְְִַָָָָֹֹֹה מ ר

.ְִבדי

היא  הרי יראה ? נקראת  הכינה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָול ה
מ אא  האמצעי. העד מד ְְְִִִֶֶַַָָָָָנלה
,ודי מרחמי נטל האמצעי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהעד
נטלת היא  מאל, ימי  הְִִֵֶֶֶָָֹ
יראה, נקראת ז ה מאל מד , ניה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ
אהב"ה, נקרא מיה ד יצחק , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָחד
ואהבת  אמר הנה הצוה   ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָוז

חסד. יכמ  על יאהב  ל ְְְֲִִֵֶַַַָָע

העד  נקרא ל ה  דדיה ני ְְְִִִֵַַַַָָָָמצד
ארה, והכינה  ונר, אר ְְְְִִֵֶַָָָָהאמצעי
ארה, היתה   דיהל  ארה ְְֲִַָָָָָאבקה .
ה נה, עלי הר   ְְֲֲִֵֵַַָָָאבקה 
נר  הכינה לפני  מדיע  יקיְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
מ ד  יהו"ה , מיה מד האבקה , ְֲִִִִֵַַַָָָלפני
זה  מ , יה  אדנ"י , ְִִֶֶַַָֹה מאל
אר , יהי  " אלהי ואמר  הרא ְֱִִִֶַַָֹֹ
,הרא  ה אר  חמ ה  ֲִִִֵֶַָָמ
י ' ,מאירי  מ העלינה, ה' ְְְִִִֵֶָָָוה



לפורים וזוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

צהלה ׁש וּ ׁש ן והעיר  ואר גּ מן בּ וּ ץ ותכרי גּ ד וֹ לה  זהב ועטרת
ויקר(טז):[כז]ושׂ מחה ושׂ שׂ ן ושׂ מחה  א וֹ רה היתה  :[כח]ל יּ ה וּ דים 

 יל ק ד עלמא. ההא ְְְִִַַַַַָָָציק יא
. לה הוה א גוונא  ארייתא , ְְְְְֲִֵַַָָָָָיראל

, ה כיב ,חב לג)עד ותנ ל (שמות  ְְְְְִִִַַַָ
חרב . מהר עדי את  יראל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָבני

לבא. מההא  טְְְִֵַָָאת

ע"א ):כז. ר"נ דף - פקודי  (פרשת שמות ספר - זוהר 

להרע òרצים  אחרים רצים  נגד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָרצים 

 אי אתר ,הרצי א אקרי  בגיְְְֲִִִִֵָָָָָ
לנקמא לא חא, חוא רהטי, ְְְְֲִֵַַָָָָָרצי
רהטי ,אחרני רצי לקבל קמיְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָנ
לטאה ,לי מ לאתרעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָָלאבא א

א, ורזא .ג)עלייה יצא(אסתר  הרצי ְְְִַָָָָָָָ
ורצי א, מטרא  רצי .פיחְְְִִִִִָָָָ

,בגינה א , ח )מטרא  והעיר(אסתר ְְְִִִִֵָָָ
א ומחה, צהלה (ג נבכה.(אסתר ְֲֵָָָָָָָ

  העיר הכא, יא מקמי ְְְִִִֵֵַָָָָאי
אחרא, סטרא  י א מקמי ואי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמחה.

נבכה.  ִָָָָהעיר
ע"א ):כח. עז -דף ותלת  תלתין  (תקונא הזוהר תקוני - זוהר

חלילה  להפ ýבין ùט₣ב ùין ה ýא  ה' ְְְִִֵֵֵֶַָָיראת

אית רי, אלעזר ואמר מע רי ְְְְִִִִֶַַָָָָק
 גי ה א רי לק דא דחיל ְְְְְִִִָָָמא
עלמא, האי תריע ויסי ני ייחְְְְְְְִֵֵֵַָָ
לא האי , לי דחיל לא מהאי חסר ְִִֵֵֵַַָָָָואי
 מא אבל לערא , יהו"ה יראת לי ְְֲִִִֵַַָָָָי 
 י טיב י הא  רי לקדא  ְְְְְִִִֵֵָָדחיל
י יהו"ה יראת  י דא  הא , עאקְְִִֵַַָָָ
אית יראה,   אינ יר תלת ְְְְְִִִִִִַַָָָלערא,

.לע תא  יקיה ְִִֵַַָָראי
היה זה מ רה , יראל לְְְְִִֵֶֶָָָָ

 ה תב , חטא עד  שמות לה) ְֶֶֶֶַָָָָ

מק ,הרצי א נקרא   מְִִִָָָָָָ
חלה ממהרי רצי הרצי תאְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
רצי  אחרי רצי נגד נקמת  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹולנק
ללט  די מלת  להחלי ְְְְֲִִֵַַַָָֹלהרע

 זה  וסד . ג)עליה יצא(אסתר  הרצי ְְֲִֵֶֶָָָ
זה, מ ד  ורצי זה מד רצי . פיְְִִִִִֶֶַַָָדח

בגלל( ח  צהלה(ש  והעיר ְְֲִִָָָָָָ
א מקימי (שג)ו מחה,  א נבכה. ְְִִִֵַָָָָ

 וא מחה.  העיר   א ְִִֵֵֶֶָָָָָאה
העיר  האחר ה ד ל אה   ימיְִִִֵֵֶֶַַַַָָמק

נב כה . ָָָ

מי  י ני, אלעזר  ואמר :   מע רי   ְְְְִִִִֵֶַַָָָָק
את חי די הא  ר דמה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָרא
חסר  וא הה, לע רע ויגל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָניו 
את ל   לא זה  ,מ ירא אינ ִִֵֵֶֶֶֶָָֹמ ה,
את רא מי אבל לע ר , יהו "ה ְֲִִִֵֶֶַָָָָיראת
זה צרה, י טב   י ה א ר ד ְְֵֵֶַָָָָה
לע ר ,  יהו"ה  יראת את  ְְִִִֶֶַָָמי 
 י יראה י יראה , ל ה רגת לְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

 י טיב י יראהיראה ואית  ,עאק ְְְְְִִִִֵֵָָָ
ולא טיב ה א רי לק דא ְְְְְְִִִָָָדחיל
עלי ל י לא  יראה ואית  , עאקְְְְֲִִִֵַָָָָ
ציק ,לעאק י לטיב  י ְְְִִִֵֵַָָָלערא
 י לטיב  י לערא  עלי ל י ְְֲִִִֵֵֵַָָָָגמ ר
ולא לטיב עלי  לי י ינני ְְְֲִִִִֵֵֵַָָלדינא,
לא ערא  לי י לא מר רע ְִִִֵַָָָָָָָָלדינא,

דינא. ולא טיבְְְִִָָ

יראה נקראת  ôְְְִִִֵָָכינה

הא יראה, אתקריאת אאי ְְְְְְִִִִַַַָָָכינא
דאמצעיתא דעדא  מ טרא  ְְְְִִִִֶַָָָָהיא
עדא מה אא  ְְְְִִֶַַָָָאתנטילת,
  דאינ ודינא מרחמי נטיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָדאמצעיתא
נטלא איהי הכי מאלא, ְְְִִִִָָָָָָימינא
א דמאלא מטרא ,רוייה ְְְְִִִִַַָָָָמ
מטרא יצחק , חד יראה ְְְְְְִִִִִִַַַָָָאתקריאת 
דא ודא אתקרי, אהב "ה ְְְֲִִִִֵַָָָָדימינא

 דא מר ב)תנינא  לא  ואהבת(ירמיה ְְְְֲִִַַַָָָ
חסד . י כמ  על יאהב לְְְֲִִֵֶַַַָָע

האבýקה לפני נר ה ôכינה  לפני  ע₣מדים  ûČְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָיקים 

עדא אתקרי יא סטרי רי מְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ארה כינ א  ונר, אר  ְְְְְִִֵֶָָָָדאמצעיתא
ארה היתה די הל ארה, ְְֲִַָָָָָאבקה,

טז) ה מארי(אסתר הקמא הכי אבקה ,ְֲִֵָָָ
כינ א קי קיימי  יקיצ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָמתניתי
דימינא מ טרא האבקה. לפני ְְְֲִִִִִֵֵָָָָנר
 ת אדנ "י דמאלא מ טרא ְְְִִִַָָָָיהו"ה,
ואמר קדמאה  י מא  א  בגי ,יְְְִִֶַַָָָָֹ

א ר יהי "ג)אלהי א גי (בראשית , ְְִִ
  ואינ קדמאה, י מא  אינ אר  חמְְְְִִֵַָָָָ

את רא יראה וי צרה, י ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָטב
וי בצרה, ולא טב הא  ר ד ְְְְֵַָָָָֹה
 י לער, עליו תא   א ְְִִֵֶָָָָָָֹיראה
תא  מ ר ציק לצרה . י ְְִֵַָָָָָלטב
ה ינני  ,לדי  י לטב י לער  ְְְִִִֵֵֵַָָָעליו 
הר ע  , לדי ולא לטב  עליו  תא ְְְִָָָָָָָֹ
ולא  בט ב  לא ע ר,  תא   לא ְְִַָָָָֹֹֹה מ ר

.ְִבדי

היא  הרי יראה ? נקראת  הכינה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָול ה
מ אא  האמצעי. העד מד ְְְִִִֶֶַַָָָָָנלה
,ודי מרחמי נטל האמצעי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהעד
נטלת היא  מאל, ימי  הְִִֵֶֶֶָָֹ
יראה, נקראת ז ה מאל מד , ניה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ
אהב"ה, נקרא מיה ד יצחק , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָחד
ואהבת  אמר הנה הצוה   ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָוז

חסד. יכמ  על יאהב  ל ְְְֲִִֵֶַַַָָע

העד  נקרא ל ה  דדיה ני ְְְִִִֵַַַַָָָָמצד
ארה, והכינה  ונר, אר ְְְְִִֵֶַָָָָהאמצעי
ארה, היתה   דיהל  ארה ְְֲִַָָָָָאבקה .
ה נה, עלי הר   ְְֲֲִֵֵַַָָָאבקה 
נר  הכינה לפני  מדיע  יקיְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
מ ד  יהו"ה , מיה מד האבקה , ְֲִִִִֵַַַָָָלפני
זה  מ , יה  אדנ"י , ְִִֶֶַַָֹה מאל
אר , יהי  " אלהי ואמר  הרא ְֱִִִֶַַָֹֹ
,הרא  ה אר  חמ ה  ֲִִִֵֶַָָמ
י ' ,מאירי  מ העלינה, ה' ְְְִִִֵֶָָָוה



לפורים ח זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

ה ּמ ל (יז) דּ בר  א ׁש ר מקוֹ ם ועיר  עיר  וּ בכל וּ מדינה  מדינה  וּ בכל 
מע ּמ י ור בּ ים טוֹ ב  וי וֹ ם  מׁש ּת ה  ליּ ה וּ דים ושׂ שׂ וֹ ן שׂ מחה  מגּ יע  ודתוֹ 

עליהם : ה יּ ה וּ דים ּפ חד  נפל  כּ י מתיהדים הארץ 



ודא מאלא  י' ,נהרי  מ עאה ְְֲִִִִַַָָָָָָה'
י' לימינא ה ' "אלהי מ ה "י ודא ְִִִֵָָנר,

דאמצעיתא,למאלא, עמודא מתרוייהו מל "א (ו' ְִָָ
כתיבת  דא  ה"י, מל "א "אלהי רזא  איהו  ודא י"ה , ב

 בהפו מליא"ה  דא "אלהי ה"א , דמלה ורזא קדמאה .

, אתוו מתלת מליא דאיהי זעירא , ה' ודא ,אתוו

 מתחילי ובה  הוי"ה , איהו לעילא היו"ה , ואתעבידת 

ה' אשתכח  ואנה ט"י, ולבתר ה"ו  דאורייתא אתוו

דפרח  גר מא אלא  ה ', למהוי  הות ד' אלא בתראה,

 היו כל שוממה נתנני  אלא דילה, יר דאיהו ו' מינה 

דאתחזרת  דילה  יר דאיהו הוד  דא יג), א  (איכה  דוה 

דעליה  ,יר מניה  דפרח  בגי חמשאה , באל דוה  איהו

יעקב, יר כ ותקע כג) לב (בראשית אתמר

עד ד' את  לממני מתחלת קא דמימינא  אשתמודע

דאתיהיב  איהו  ודא דילה, שלימו יר איהו והוד נצח ,

למשה) הוד ונת דאתמר הוא  הדא  .למשה,

ה' ,"אלהי  מ ה "י  וזה  נר , וזה ְְְֱִִִֵֶֶֹֹמאל,
למאל , י' העמודלימי  משניה מל "א (ו' ְְִִָֹ

כתובה  זו  ה "י, מל"א " אלהי סוד וזהו  י"ה , ב האמצעי,

 בהפו מליא"ה  זה  "אלהי ה "א,  הדבר וסוד ראשונה .

אותיות , משלש מלאה  שהיא זעירה , ה ' וזו אותיות,

 מתחילי ובה הוי "ה, הוא  למעלה היו"ה , ונעשית

ה' נמצאת ואנה  ט"י, כ ואחר ה"ו  התורה אותיות

שפרח  גר מי אלא  ה', להיות היתה  ד' אלא  אחרונה ?

כל  שוממה נתנני אלא  ' שלה , היר שהוא ו' ממנה 

דוה  חזר שהוא  שלה, היר שהוא הוד זהו  דוה,  היו

נאמר שעליו ,יר ממנה שפרח משו החמישי, באל

למנות  מתחילה שמימי נודע יעקב, יר כ ותקע

וזהו שלה, השלמות , היר הוא והוד נצח , עד ד' האות

למשה) הוד ונת שנאמר זהו למשה,  שנת.



ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

לפורים ח זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

ה ּמ ל (יז) דּ בר  א ׁש ר מקוֹ ם ועיר  עיר  וּ בכל וּ מדינה  מדינה  וּ בכל 
מע ּמ י ור בּ ים טוֹ ב  וי וֹ ם  מׁש ּת ה  ליּ ה וּ דים ושׂ שׂ וֹ ן שׂ מחה  מגּ יע  ודתוֹ 

עליהם : ה יּ ה וּ דים ּפ חד  נפל  כּ י מתיהדים הארץ 



ודא מאלא  י' ,נהרי  מ עאה ְְֲִִִִַַָָָָָָה'
י' לימינא ה ' "אלהי מ ה "י ודא ְִִִֵָָנר,

דאמצעיתא,למאלא, עמודא מתרוייהו מל "א (ו' ְִָָ
כתיבת  דא  ה"י, מל "א "אלהי רזא  איהו  ודא י"ה , ב

 בהפו מליא"ה  דא "אלהי ה"א , דמלה ורזא קדמאה .

, אתוו מתלת מליא דאיהי זעירא , ה' ודא ,אתוו

 מתחילי ובה  הוי"ה , איהו לעילא היו"ה , ואתעבידת 

ה' אשתכח  ואנה ט"י, ולבתר ה"ו  דאורייתא אתוו

דפרח  גר מא אלא  ה ', למהוי  הות ד' אלא בתראה,

 היו כל שוממה נתנני  אלא דילה, יר דאיהו ו' מינה 

דאתחזרת  דילה  יר דאיהו הוד  דא יג), א  (איכה  דוה 

דעליה  ,יר מניה  דפרח  בגי חמשאה , באל דוה  איהו

יעקב, יר כ ותקע כג) לב (בראשית אתמר

עד ד' את  לממני מתחלת קא דמימינא  אשתמודע

דאתיהיב  איהו  ודא דילה, שלימו יר איהו והוד נצח ,

למשה) הוד ונת דאתמר הוא  הדא  .למשה,

ה' ,"אלהי  מ ה "י  וזה  נר , וזה ְְְֱִִִֵֶֶֹֹמאל,
למאל , י' העמודלימי  משניה מל "א (ו' ְְִִָֹ

כתובה  זו  ה "י, מל"א " אלהי סוד וזהו  י"ה , ב האמצעי,

 בהפו מליא"ה  זה  "אלהי ה "א,  הדבר וסוד ראשונה .

אותיות , משלש מלאה  שהיא זעירה , ה ' וזו אותיות,

 מתחילי ובה הוי "ה, הוא  למעלה היו"ה , ונעשית

ה' נמצאת ואנה  ט"י, כ ואחר ה"ו  התורה אותיות

שפרח  גר מי אלא  ה', להיות היתה  ד' אלא  אחרונה ?

כל  שוממה נתנני אלא  ' שלה , היר שהוא ו' ממנה 

דוה  חזר שהוא  שלה, היר שהוא הוד זהו  דוה,  היו

נאמר שעליו ,יר ממנה שפרח משו החמישי, באל

למנות  מתחילה שמימי נודע יעקב, יר כ ותקע

וזהו שלה, השלמות , היר הוא והוד נצח , עד ד' האות

למשה) הוד ונת שנאמר זהו למשה,  שנת.

מגילת אסתר פרק ט'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ט ' פרק אסתר מגילת

עשׂ רבנים (א) בּ ׁש לוֹ ׁש ה  אדר  חדׁש  ה וּ א  חד ׁש  עשׂ ר  
להעשׂ וֹ ת  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  ה גּ יע  א ׁש ר  בּ וֹ  יוֹ ם
ה וּ א   ֹונהפו בּ הם  לׁש ל וֹ ט ה יּ ה וּ דים איבי שׂ בּ ר וּ  א ׁש ר  בּ יּ וֹ ם 

בּ שׂ נאיהם: ה ּמ ה  ה יּ ה וּ דים י ׁש לט וּ  ה יּ ה וּ דים (ב)א ׁש ר  נקהל וּ  
בּ מבקׁש י יד  לׁש ח  אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל מדינ וֹ ת בּ כל בּ עריהם
העּמ ים : כּ ל  על  ּפ ח דּ ם נפל  כּ י  לפניהם עמד  א  ואיׁש  רעתם

ה ּמ לאכה(ג) וע שׂ י  וה ּפ ח וֹ ת והאח ׁש דּ ר ּפ נים ה ּמ דינוֹ ת שׂ רי וכל 
עליהם : מר דּ כי ּפ חד  נפל  כּ י ה יּ ה וּ דים את מנאים  ל ּמ ל א ׁש ר 

ה ּמ דינ וֹ ת (ד ) בּ כל   ה וֹ ל ו ׁש מעוֹ  ה ּמ ל בּ בית מר דּ כי גד וֹ ל  כּ י
וגד וֹ ל :  ה וֹ ל מר דּ כי  האיׁש  איביהם (ה)כּ י בּ כל  ה יּ ה וּ דים ויּ כּ וּ  

כּ רצוֹ נם: ב שׂ נאיהם ויּ עשׂ וּ  ואבדן  והרג חרב וּ ב ׁש וּ ׁש ן(ו)מכּ ת 
איׁש : מא וֹ ת חמ ׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ּפ ר ׁש נ דּ תא (ז )ה בּ ירה  ואת 

אס ּפ תא : ואת דּ לפוֹ ן ואת (ח )ואת אדליא  ואת ּפ וֹ רתא  ואת 
ואת (ט)ארידתא : ארדי ואת אריסי ואת ּפ רמׁש ּת א  ואת 

הרג וּ (י)ויזתא : ה יּ ה וּ דים צרר  הּמ דתא  בּ ן המן  בּ ני  עשׂ רת 
ידם: את ׁש לח וּ  א  ההר וּ גים (יא)וּ בבּ זּ ה  מס ּפ ר  בּ א  הה וּ א  בּ יּ וֹ ם 

: ה ּמ ל לפני  ה בּ ירה  ה ּמ ל כּ ה(יב)בּ ׁש וּ ׁש ן לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ אמר  
ואת  אי ׁש  מא וֹ ת חמׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן
אלת וּ מה  ע שׂ וּ  מה   הּמ ל מדינוֹ ת בּ ׁש אר  המן בּ ני עשׂ רת

ותעשׂ : עוֹ ד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל על(יג)וי נּ תן אם  אס ּת ר וּת אמר 



לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ט ' פרק אסתר מגילת

עשׂ רבנים (א) בּ ׁש לוֹ ׁש ה  אדר  חדׁש  ה וּ א  חד ׁש  עשׂ ר  
להעשׂ וֹ ת  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  ה גּ יע  א ׁש ר  בּ וֹ  יוֹ ם
ה וּ א   ֹונהפו בּ הם  לׁש ל וֹ ט ה יּ ה וּ דים איבי שׂ בּ ר וּ  א ׁש ר  בּ יּ וֹ ם 

בּ שׂ נאיהם: ה ּמ ה  ה יּ ה וּ דים י ׁש לט וּ  ה יּ ה וּ דים (ב)א ׁש ר  נקהל וּ  
בּ מבקׁש י יד  לׁש ח  אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל מדינ וֹ ת בּ כל בּ עריהם
העּמ ים : כּ ל  על  ּפ ח דּ ם נפל  כּ י  לפניהם עמד  א  ואיׁש  רעתם

ה ּמ לאכה(ג) וע שׂ י  וה ּפ ח וֹ ת והאח ׁש דּ ר ּפ נים ה ּמ דינוֹ ת שׂ רי וכל 
עליהם : מר דּ כי ּפ חד  נפל  כּ י ה יּ ה וּ דים את מנאים  ל ּמ ל א ׁש ר 

ה ּמ דינ וֹ ת (ד ) בּ כל   ה וֹ ל ו ׁש מעוֹ  ה ּמ ל בּ בית מר דּ כי גד וֹ ל  כּ י
וגד וֹ ל :  ה וֹ ל מר דּ כי  האיׁש  איביהם (ה)כּ י בּ כל  ה יּ ה וּ דים ויּ כּ וּ  

כּ רצוֹ נם: ב שׂ נאיהם ויּ עשׂ וּ  ואבדן  והרג חרב וּ ב ׁש וּ ׁש ן(ו)מכּ ת 
איׁש : מא וֹ ת חמ ׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ּפ ר ׁש נ דּ תא (ז )ה בּ ירה  ואת 

אס ּפ תא : ואת דּ לפוֹ ן ואת (ח )ואת אדליא  ואת ּפ וֹ רתא  ואת 
ואת (ט)ארידתא : ארדי ואת אריסי ואת ּפ רמׁש ּת א  ואת 

הרג וּ (י)ויזתא : ה יּ ה וּ דים צרר  הּמ דתא  בּ ן המן  בּ ני  עשׂ רת 
ידם: את ׁש לח וּ  א  ההר וּ גים (יא)וּ בבּ זּ ה  מס ּפ ר  בּ א  הה וּ א  בּ יּ וֹ ם 

: ה ּמ ל לפני  ה בּ ירה  ה ּמ ל כּ ה(יב)בּ ׁש וּ ׁש ן לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ אמר  
ואת  אי ׁש  מא וֹ ת חמׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן
אלת וּ מה  ע שׂ וּ  מה   הּמ ל מדינוֹ ת בּ ׁש אר  המן בּ ני עשׂ רת

ותעשׂ : עוֹ ד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל על(יג)וי נּ תן אם  אס ּת ר וּת אמר 



לפורים ב זוהר ט ' פרק אסתר מגילת 

כּ דת  לע שׂ וֹ ת בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  מחר גּ ם ינּ תן טוֹ ב   ה ּמ ל
העץ על  יתל וּ  המן בּ ני ע שׂ רת ואת ה ּמ ל (יד ):[כט]ה יּ וֹ ם ויּ אמר  

ּת ל וּ : המן בּ ני ע שׂ רת ואת בּ ׁש וּ ׁש ן דּ ת  ו ּת נּ תן כּ ן להעשׂ וֹ ת 
אר בּ עה(טו ) בּ יוֹ ם גּ ם  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים  ו יּ ּק הלוּ 

א  וּ ב בּ זּ ה  איׁש  מא וֹ ת ׁש ל ׁש  בׁש וּ ׁש ן ויּ הרגוּ  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר 
ידם: את  נקהל וּ (טז)ׁש לח וּ   ה ּמ ל בּ מדינ וֹ ת א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים וּ ׁש אר  

וׁש בעים  חמה  בּ שׂ נאיהם והרג מאיביהם  ונ וֹ ח  נפׁש ם על  ועמד
ידם: את ׁש לח וּ  א  וּ בבּ זּ ה  אדר(יז)אלף לחד ׁש  ע שׂ ר  ׁש ל ׁש ה  בּ י וֹ ם  

ושׂ מחה : מׁש ּת ה  י וֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  ע שׂ ר  בּ אר בּ עה  ונוֹ ח 
בּ וֹ ו (יח) ע שׂ ר  בּ ׁש לׁש ה  נקהלוּ  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (וה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים 

מׁש ּת ה י וֹ ם אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  עשׂ ר  בּ חמה  ונ וֹ ח  בּ וֹ  עשׂ ר וּ בארבּ עה 
בּ ערי(יט)ושׂ מחה : ה יּ ׁש בים (ה ּפ רזים) ה ּפ רוזים  ה יּ ה וּ דים כּ ן על  

וּ מׁש ּת ה שׂ מחה  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר  אר בּ עה  יוֹ ם את ע שׂ ים  ה ּפ רז וֹ ת
לרעה וּ : איׁש  מנוֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  טוֹ ב  את (כ)וי וֹ ם  מר דּ כי  ויּ כ ּת ב 

מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים ויּ ׁש לח  הא לּ ה  ה דּ ברים
והרח וֹ קים: ה ּק ר וֹ בים אח ׁש ור וֹ ׁש  להי וֹ ת (כא)ה ּמ ל עליהם  לק יּ ם 

בּ וֹ  ע שׂ ר  חמה  י וֹ ם ואת אדר לחדׁש  עשׂ ר ארבּ עה  יוֹ ם את עשׂ ים
וׁש נה : ׁש נה  מא וֹ יביהם (כב)בּ כל  ה יּ ה וּ דים  בהם  נח וּ  א ׁש ר  כּ יּ מים 

לעשׂ וֹ ת  טוֹ ב ליוֹ ם וּ מאבל  ל שׂ מחה  מיּ גוֹ ן להם  נה ּפ א ׁש ר  והחד ׁש 
וּ מּת נ וֹ ת  לרעה וּ  אי ׁש  מנ וֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  ו שׂ מחה  מ ׁש ּת ה  ימי א וֹ תם

א ׁש ר(כג)לאביוֹ נים: ואת לעשׂ וֹ ת הח לּ וּ  א ׁש ר  את ה יּ ה וּ דים  וקבּ ל  
אליהם : מר דּ כי כּ ל(כד )כּ תב צרר  האגגי ה ּמ דתא  בּ ן המן כּ י 

לה ּמ ם  ה גּ וֹ רל ה וּ א  ּפ וּ ר  וה ּפ יל  לא בּ דם היּ ה וּ דים על  ח ׁש ב  ה יּ ה וּ דים

למרדכי".כט. "זוהר בספר להלן  ראה
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מח ׁש ב ּת וֹ (כה)וּ לא בּ דם : יׁש וּ ב ה ּס פר עם אמר  ה ּמ ל לפני וּ בבא ּה  
על בּ ניו ואת אתוֹ  ותל וּ  רא ׁש וֹ  על ה יּ ה וּ דים על  ח ׁש ב א ׁש ר הרעה 

כּ ן(כו)העץ: על  ה ּפ וּ ר ׁש ם על  פוּ רים הא לּ ה  ל יּ מים  קרא וּ  כּ ן על  
אליהם : ה גּ יע  וּ מה  כּ כה  על  רא וּ  וּ מה  ה זּ את הא גּ רת דּ ברי כּ ל  על 

כּ ל(כז) ועל  זרעם  ועל עליהם  ה יּ ה וּ דים  (וק בּ ל וּ ) וק בּ ל  ק יּ מוּ 
הא לּ ה ה יּ מים  ׁש ני  את עשׂ ים להי וֹ ת יעבוֹ ר  וא  עליהם ה נּ לוים 

וׁש נה : ׁש נה  בּ כל  וכזמנּ ם נז כּ רים )(כחכּ כתבם הא לּ ה  וה יּ מים  
ועיר וּ מדינה  מדינה וּ מ ׁש ּפ חה  מׁש ּפ חה  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  ונע שׂ ים 
א  וזכרם ה יּ ה וּ דים  ֹמּת ו יעברוּ  א  הא לּ ה  ה ּפ וּ רים וימי  ועיר

מזּ רעם: וּ מר דּ כי(כט)יס וּ ף  אביחיל  בת ה ּמ ל כּ ה  אסּת ר  וּת כּת ב  
ה נית: ה זּ את ה ּפ וּ רים א גּ רת את לקיּ ם ּת קף כּ ל את ה יּ ה וּ די

מדינה(ל) וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע אל ה יּ ה וּ דים כּ ל  אל ספרים ויּ ׁש לח 
ואמת  ׁש ל וֹ ם דּ ברי אח ׁש ור וֹ ׁש  ימי(לא):[ל ]מלכ וּ ת את לקיּ ם  

ע''א ):ל. מו דף - בראשית (פרשת בראשית ספר - זוהר 

פארת מ ûת  ý הינ ואמת  òְְֱִִֶֶֶֶַַָל ₣ם

אמר ,ל הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא 
ויצחק מלמעלה  ואברה האיל ְְְְְְִִִֵַַָָָָלי
ותכלל  אמצע היה א ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָלמ ה,
מאי ליעקב. אמת   ת כתיב   לְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
אמת  ת תיב והא .ל הינ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָאמצע,
 דא מה הוי. חד לו אמת  ְְְְְֱֲֲִֶַַַָָֹליעקב ,

ט ')אמר ואמת(אסתר   ל (ישעיה ברי ְְֱִֵֵֶָָ
והיינ ט'ל) ימי יהיה ואמת  ל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָי

נ ''ח )כתיב יעקב (ישעיה  נחלת יוהאכל ְְְֲֲִִִַַַַַָֹ
לי אית  מרה נחלה   הינ .ְְְְֲִִֵַַָָָאבי
לפי . לוה והאמת והחד ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהחס ''ד

,ל אמר .ל  הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא
למ ה, ויצחק מלמעלה ואברה ְְְְְְְִִִַַַָָָָָה איל 
,ל ותכלל אמצע תהיה  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאה
האמצע ? מה ליעקב. אמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹת ב
ליעקב ? אמת   ת ב והרי , ל ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹהינ

אמר  מ אחד, ה  ל ו (אסתראמת ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָ
ואמת ,ט) ל לט)ברי יהיה(ישעיה י ְְֱִִִֵֶֶֶָ

ת ב  והינ ימי, ואמת  ל( נח ש) ְְְֱֶֶֶַָָָָ
הינ .אבי יעקב נחלת  י ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָֹוהאכל
והחד  החסד  ל  מ רה  ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָנחלה 

אמר לפיכ . לוה קיח )והאמת  תהלי) ְְְֱִֶַַָָָָ
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כּ דת  לע שׂ וֹ ת בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  מחר גּ ם ינּ תן טוֹ ב   ה ּמ ל
העץ על  יתל וּ  המן בּ ני ע שׂ רת ואת ה ּמ ל (יד ):[כט]ה יּ וֹ ם ויּ אמר  

ּת ל וּ : המן בּ ני ע שׂ רת ואת בּ ׁש וּ ׁש ן דּ ת  ו ּת נּ תן כּ ן להעשׂ וֹ ת 
אר בּ עה(טו ) בּ יוֹ ם גּ ם  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים  ו יּ ּק הלוּ 

א  וּ ב בּ זּ ה  איׁש  מא וֹ ת ׁש ל ׁש  בׁש וּ ׁש ן ויּ הרגוּ  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר 
ידם: את  נקהל וּ (טז)ׁש לח וּ   ה ּמ ל בּ מדינ וֹ ת א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים וּ ׁש אר  

וׁש בעים  חמה  בּ שׂ נאיהם והרג מאיביהם  ונ וֹ ח  נפׁש ם על  ועמד
ידם: את ׁש לח וּ  א  וּ בבּ זּ ה  אדר(יז)אלף לחד ׁש  ע שׂ ר  ׁש ל ׁש ה  בּ י וֹ ם  

ושׂ מחה : מׁש ּת ה  י וֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  ע שׂ ר  בּ אר בּ עה  ונוֹ ח 
בּ וֹ ו (יח) ע שׂ ר  בּ ׁש לׁש ה  נקהלוּ  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (וה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים 

מׁש ּת ה י וֹ ם אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  עשׂ ר  בּ חמה  ונ וֹ ח  בּ וֹ  עשׂ ר וּ בארבּ עה 
בּ ערי(יט)ושׂ מחה : ה יּ ׁש בים (ה ּפ רזים) ה ּפ רוזים  ה יּ ה וּ דים כּ ן על  

וּ מׁש ּת ה שׂ מחה  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר  אר בּ עה  יוֹ ם את ע שׂ ים  ה ּפ רז וֹ ת
לרעה וּ : איׁש  מנוֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  טוֹ ב  את (כ)וי וֹ ם  מר דּ כי  ויּ כ ּת ב 

מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים ויּ ׁש לח  הא לּ ה  ה דּ ברים
והרח וֹ קים: ה ּק ר וֹ בים אח ׁש ור וֹ ׁש  להי וֹ ת (כא)ה ּמ ל עליהם  לק יּ ם 

בּ וֹ  ע שׂ ר  חמה  י וֹ ם ואת אדר לחדׁש  עשׂ ר ארבּ עה  יוֹ ם את עשׂ ים
וׁש נה : ׁש נה  מא וֹ יביהם (כב)בּ כל  ה יּ ה וּ דים  בהם  נח וּ  א ׁש ר  כּ יּ מים 

לעשׂ וֹ ת  טוֹ ב ליוֹ ם וּ מאבל  ל שׂ מחה  מיּ גוֹ ן להם  נה ּפ א ׁש ר  והחד ׁש 
וּ מּת נ וֹ ת  לרעה וּ  אי ׁש  מנ וֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  ו שׂ מחה  מ ׁש ּת ה  ימי א וֹ תם

א ׁש ר(כג)לאביוֹ נים: ואת לעשׂ וֹ ת הח לּ וּ  א ׁש ר  את ה יּ ה וּ דים  וקבּ ל  
אליהם : מר דּ כי כּ ל(כד )כּ תב צרר  האגגי ה ּמ דתא  בּ ן המן כּ י 

לה ּמ ם  ה גּ וֹ רל ה וּ א  ּפ וּ ר  וה ּפ יל  לא בּ דם היּ ה וּ דים על  ח ׁש ב  ה יּ ה וּ דים
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מח ׁש ב ּת וֹ (כה)וּ לא בּ דם : יׁש וּ ב ה ּס פר עם אמר  ה ּמ ל לפני וּ בבא ּה  
על בּ ניו ואת אתוֹ  ותל וּ  רא ׁש וֹ  על ה יּ ה וּ דים על  ח ׁש ב א ׁש ר הרעה 

כּ ן(כו)העץ: על  ה ּפ וּ ר ׁש ם על  פוּ רים הא לּ ה  ל יּ מים  קרא וּ  כּ ן על  
אליהם : ה גּ יע  וּ מה  כּ כה  על  רא וּ  וּ מה  ה זּ את הא גּ רת דּ ברי כּ ל  על 

כּ ל(כז) ועל  זרעם  ועל עליהם  ה יּ ה וּ דים  (וק בּ ל וּ ) וק בּ ל  ק יּ מוּ 
הא לּ ה ה יּ מים  ׁש ני  את עשׂ ים להי וֹ ת יעבוֹ ר  וא  עליהם ה נּ לוים 

וׁש נה : ׁש נה  בּ כל  וכזמנּ ם נז כּ רים )(כחכּ כתבם הא לּ ה  וה יּ מים  
ועיר וּ מדינה  מדינה וּ מ ׁש ּפ חה  מׁש ּפ חה  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  ונע שׂ ים 
א  וזכרם ה יּ ה וּ דים  ֹמּת ו יעברוּ  א  הא לּ ה  ה ּפ וּ רים וימי  ועיר

מזּ רעם: וּ מר דּ כי(כט)יס וּ ף  אביחיל  בת ה ּמ ל כּ ה  אסּת ר  וּת כּת ב  
ה נית: ה זּ את ה ּפ וּ רים א גּ רת את לקיּ ם ּת קף כּ ל את ה יּ ה וּ די

מדינה(ל) וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע אל ה יּ ה וּ דים כּ ל  אל ספרים ויּ ׁש לח 
ואמת  ׁש ל וֹ ם דּ ברי אח ׁש ור וֹ ׁש  ימי(לא):[ל ]מלכ וּ ת את לקיּ ם  

ע''א ):ל. מו דף - בראשית (פרשת בראשית ספר - זוהר 

פארת מ ûת  ý הינ ואמת  òְְֱִִֶֶֶֶַַָל ₣ם

אמר ,ל הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא 
ויצחק מלמעלה  ואברה האיל ְְְְְְִִִֵַַָָָָלי
ותכלל  אמצע היה א ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָלמ ה,
מאי ליעקב. אמת   ת כתיב   לְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
אמת  ת תיב והא .ל הינ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָאמצע,
 דא מה הוי. חד לו אמת  ְְְְְֱֲֲִֶַַַָָֹליעקב ,

ט ')אמר ואמת(אסתר   ל (ישעיה ברי ְְֱִֵֵֶָָ
והיינ ט'ל) ימי יהיה ואמת  ל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָי

נ ''ח )כתיב יעקב (ישעיה  נחלת יוהאכל ְְְֲֲִִִַַַַַָֹ
לי אית  מרה נחלה   הינ .ְְְְֲִִֵַַָָָאבי
לפי . לוה והאמת והחד ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהחס ''ד

,ל אמר .ל  הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא
למ ה, ויצחק מלמעלה ואברה ְְְְְְְִִִַַַָָָָָה איל 
,ל ותכלל אמצע תהיה  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאה
האמצע ? מה ליעקב. אמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹת ב
ליעקב ? אמת   ת ב והרי , ל ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹהינ

אמר  מ אחד, ה  ל ו (אסתראמת ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָ
ואמת ,ט) ל לט)ברי יהיה(ישעיה י ְְֱִִִֵֶֶֶָ

ת ב  והינ ימי, ואמת  ל( נח ש) ְְְֱֶֶֶַָָָָ
הינ .אבי יעקב נחלת  י ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָֹוהאכל
והחד  החסד  ל  מ רה  ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָנחלה 

אמר לפיכ . לוה קיח )והאמת  תהלי) ְְְֱִֶַַָָָָ



לפורים דזוהר ט ' פרק אסתר מגילת 

קי''ח )אמר  היתה(תהלי  ני ה מאס אב ְֲִֶֶַַָָָָ
ינה.  ְִָֹלרא

₣fi הע₣לם את  וז ה  עמד ְְִֶַַָָָָָָֻאברהם 

את נ ויצחק  אברה  מאס  ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ינה. לרא עה היתה , לְְְִַָָָָָָָָֹהע

אמר  והלא  כ''ו)מאס עקב (בראשית ֱֲֲֵֶֶַַָָ
וימר קלי אברה מע ְְְֲִִֶַַַָָָא ר
מאי ות רתי. חתי מצתי ְְְְִִִַַַָָֻמ מר י 
ימי ל חס ''ד. מת  אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָמ מר י ,
אני הצרכ י לא לע אברה ְְְֱֲִִַָָָָָהי ת
עמד  אברה הרי מלאכי, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָלעת 
מה מ מרי, וימ ר מק מי .  ְְְְְִִִִִִַָָָ
את מזה אני מלאכי היתה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מז ה אני ,בנתח  ואפיל   לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
לבב מביא יב מ ועד . ת ְְְִִִֵָָָָא
עה זה ל .אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת 

כתיב  כ''א)אברה אל (ראית וע ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אי לכל  מימיו לחמ סר בע. ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָבאר 
למי ,  ל על מדר מז ה והיה לְְְְִִֵֶַַַָָָָע
מיה אלהי  יי את עבד ,בדיע  ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא
אי הי עד ,לה רד והיה .ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוהאר

.ביְִָו

מסŁעין ל ÿהר  ְְִִֵַַָָהùא

אמר מזה, היה  ביהח א מנלְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
יהיה היה ואברה מאברה אני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמכה
רחמי עליה ב האז אא  .'ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָוג
דה ידע  א למר אפר וכי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָויז ה .
תזכ אא  להצל.  יכל א  הא  רְְְִֵֶֶָָָָ
 עי מס ליטהר א אמר א מ ְְְִִִֵַַָָָָָָקאמר.
 תחי מאי ל תחי ליטא א .ת ְְִִִֵַַָא
חק תי מצתי מיד. חי תה תא ,ְְִִִַָָָָֻל
 חפצי ולא  האיל  אמר, ְְְִִַַָָָָֹות רתי,

ה . לרא היתה  ניה  מאס ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב

את  נ ויצחק, אברה   מאס ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ה . לרא ע ה היתה  , ל ְְְִַָָָָָָָָֹהע

נאמר והלא , כו)מאס עקב(ראית ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ומר קלי  אברה מע  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹאר
ה מה ות רתי? חתי מצותי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻממר י
ימי  ל חסד: מת אמרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָממר י?
אני  הצרכי לא  ל ע  אברה ְְְֱֲִִַַָָָָֹֻהי ת
עמד   אברה הרי  מלאכי , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָלעת
מ ה  ממרי ומר  מק מי .  ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
את  מזה אני מלאכי , היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מזה אני   בנתח  ואפ , לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
 לבב מביא  יבמ וע ד  . תְְְִִִֵָָָָא
ע ה זה  ל . אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת

וכתב  ,כא)אברה באר(ש אל ו ע ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
, ל ע אי לכל מימיו   לחמ ס ר ְְִֵֵֵַַָָָָָבע .
 א למי  :ל על  מד ר מזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהיה
 מיה אלהי ה' את עבד ?בדי ְְֱִִִֵֶַַָֹע
הי עד  ,לה ר והיה !ְְֵֶֶֶַָָָָָָוהאר

.ביו  איְִִָָ

אמר מז ה? היה ביהח  א לנ ימְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יח )  ש)הי ואברה ,מאברה אני ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהמכ ה

 עליה  ב  האז א א וגמר. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיה 
ידע  א למר אפר וכי ויזה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹרחמי
אא לה צל? יכל א ה א  ר  ד ְְִֵֶֶַָָָָָֹה
 להר א ,אמר אמ אמר. הא ת ְְִִֵַָָָָָזכ
מה .ל  תחי  למא א  .תא  עיְְְִִִֵַַָָמס
מיד. חית ה ת א ?ל תחי ְְִִִֶַָָה 
ולא האיל אמר,  ותרתי חתי ְְְִִַַַַָֹֹֻמצותי

לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  ה

הא לּ ה  ואס ּת רה ּפ רים ה יּ ה וּ די מר דּ כי עליהם  קיּ ם  כּ א ׁש ר  בּ זמנּ יהם 
וזעקתם : ה צּ מוֹ ת דּ ברי זרעם ועל  נפׁש ם על  ק יּ מוּ  וכא ׁש ר  ה ּמ ל כּ ה 

בּ ּס פר:(לב) ונכ ּת ב  הא לּ ה  ה ּפ רים דּ ברי  קיּ ם אס ּת ר  וּ מאמר 



אא רתי, מאי מצתיה . ְְִֶֶֶַָָָֹא מר
ראה אפילרי ליפל ת  ְְֲִִִִָ

.וקיימ פלל  ידע ה א ְְְְְְִִֵָָָָָלמעלה,

ה מה מצותיה . א מר ,ב ְְְִִֶֶֶַַָָָֹחפצי
 ליפל ה ראת  אפ אא ְֲִִִֶַָָֹרתי?
. מוק פלל ידע הא למעלה רי מְְְְְְְִִִֵַָָָָ



לפורים דזוהר ט ' פרק אסתר מגילת 

קי''ח )אמר  היתה(תהלי  ני ה מאס אב ְֲִֶֶַַָָָָ
ינה.  ְִָֹלרא

₣fi הע₣לם את  וז ה  עמד ְְִֶַַָָָָָָֻאברהם 

את נ ויצחק  אברה  מאס  ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ינה. לרא עה היתה , לְְְִַָָָָָָָָֹהע

אמר  והלא  כ''ו)מאס עקב (בראשית ֱֲֲֵֶֶַַָָ
וימר קלי אברה מע ְְְֲִִֶַַַָָָא ר
מאי ות רתי. חתי מצתי ְְְְִִִַַַָָֻמ מר י 
ימי ל חס ''ד. מת  אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָמ מר י ,
אני הצרכ י לא לע אברה ְְְֱֲִִַָָָָָהי ת
עמד  אברה הרי מלאכי, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָלעת 
מה מ מרי, וימ ר מק מי .  ְְְְְִִִִִִַָָָ
את מזה אני מלאכי היתה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מז ה אני ,בנתח  ואפיל   לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
לבב מביא יב מ ועד . ת ְְְִִִֵָָָָא
עה זה ל .אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת 

כתיב  כ''א)אברה אל (ראית וע ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אי לכל  מימיו לחמ סר בע. ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָבאר 
למי ,  ל על מדר מז ה והיה לְְְְִִֵֶַַַָָָָע
מיה אלהי  יי את עבד ,בדיע  ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא
אי הי עד ,לה רד והיה .ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוהאר

.ביְִָו

מסŁעין ל ÿהר  ְְִִֵַַָָהùא

אמר מזה, היה  ביהח א מנלְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
יהיה היה ואברה מאברה אני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמכה
רחמי עליה ב האז אא  .'ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָוג
דה ידע  א למר אפר וכי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָויז ה .
תזכ אא  להצל.  יכל א  הא  רְְְִֵֶֶָָָָ
 עי מס ליטהר א אמר א מ ְְְִִִֵַַָָָָָָקאמר.
 תחי מאי ל תחי ליטא א .ת ְְִִִֵַַָא
חק תי מצתי מיד. חי תה תא ,ְְִִִַָָָָֻל
 חפצי ולא  האיל  אמר, ְְְִִַַָָָָֹות רתי,

ה . לרא היתה  ניה  מאס ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב

את  נ ויצחק, אברה   מאס ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ה . לרא ע ה היתה  , ל ְְְִַָָָָָָָָֹהע

נאמר והלא , כו)מאס עקב(ראית ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ומר קלי  אברה מע  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹאר
ה מה ות רתי? חתי מצותי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻממר י
ימי  ל חסד: מת אמרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָממר י?
אני  הצרכי לא  ל ע  אברה ְְְֱֲִִַַָָָָֹֻהי ת
עמד   אברה הרי  מלאכי , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָלעת
מ ה  ממרי ומר  מק מי .  ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
את  מזה אני מלאכי , היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מזה אני   בנתח  ואפ , לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
 לבב מביא  יבמ וע ד  . תְְְִִִֵָָָָא
ע ה זה  ל . אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת

וכתב  ,כא)אברה באר(ש אל ו ע ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
, ל ע אי לכל מימיו   לחמ ס ר ְְִֵֵֵַַָָָָָבע .
 א למי  :ל על  מד ר מזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהיה
 מיה אלהי ה' את עבד ?בדי ְְֱִִִֵֶַַָֹע
הי עד  ,לה ר והיה !ְְֵֶֶֶַָָָָָָוהאר

.ביו  איְִִָָ

אמר מז ה? היה ביהח  א לנ ימְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יח )  ש)הי ואברה ,מאברה אני ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהמכ ה

 עליה  ב  האז א א וגמר. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיה 
ידע  א למר אפר וכי ויזה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹרחמי
אא לה צל? יכל א ה א  ר  ד ְְִֵֶֶַָָָָָֹה
 להר א ,אמר אמ אמר. הא ת ְְִִֵַָָָָָזכ
מה .ל  תחי  למא א  .תא  עיְְְִִִֵַַָָמס
מיד. חית ה ת א ?ל תחי ְְִִִֶַָָה 
ולא האיל אמר,  ותרתי חתי ְְְִִַַַַָֹֹֻמצותי

לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  ה

הא לּ ה  ואס ּת רה ּפ רים ה יּ ה וּ די מר דּ כי עליהם  קיּ ם  כּ א ׁש ר  בּ זמנּ יהם 
וזעקתם : ה צּ מוֹ ת דּ ברי זרעם ועל  נפׁש ם על  ק יּ מוּ  וכא ׁש ר  ה ּמ ל כּ ה 

בּ ּס פר:(לב) ונכ ּת ב  הא לּ ה  ה ּפ רים דּ ברי  קיּ ם אס ּת ר  וּ מאמר 



אא רתי, מאי מצתיה . ְְִֶֶֶַָָָֹא מר
ראה אפילרי ליפל ת  ְְֲִִִִָ

.וקיימ פלל  ידע ה א ְְְְְְִִֵָָָָָלמעלה,

ה מה מצותיה . א מר ,ב ְְְִִֶֶֶַַָָָֹחפצי
 ליפל ה ראת  אפ אא ְֲִִִֶַָָֹרתי?
. מוק פלל ידע הא למעלה רי מְְְְְְְִִִֵַָָָָ





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

מגילת אסתר פרק י'
א'(, )ֵחֶלק  ְלּפּוִרים  זֹוַהר   ְוהּוא, 
ֵלם,  ַהּׁשָ ְלּפּוִרים  זֹוַהר  ִמֵּסֶפר    
ִמֵּּסֶפרי  ַהַּמֲאָמִרים  ִלַּקְטנּו  ּבֹו 

ַהזֹוַהר ַּבֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש.



לפורים אזוהר י  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
י פרק  אסתר  מגילת

וא יּ יום (א) הארץ על  מס  (אח ׁש ור וֹ ׁש ) אח ׁש רׁש   ה ּמ ל 
גּ ד לּ ת (ב)ה יּ ם: וּ פר ׁש ת וּ גבוּ רתוֹ  תק ּפ וֹ  מע שׂ ה  וכל  

ה יּ מים  דּ ברי ספר  על  כּ תוּ בים הם הל וֹ א   ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  מר דּ כי 
וּ פרס מדי  ל ּמ ל (ג):[לא ]למלכי מׁש נה  ה יּ ה וּ די  מר דּ כי כּ י 

לעּמ וֹ [לב ]אח ׁש ור וֹ ׁש  טוֹ ב  דּ ר ׁש  אחיו לרב  ורצוּ י ל יּ ה וּ דים וגד וֹ ל 
זרע וֹ : לכל  ׁש לוֹ ם ודבר 

ע''ב ):לא. קס''ה דף - לך  שלח  (פרשת במדבר ספר - זוהר

לòנים הflלכ ýת ְְְִִֶַַַָנחלק

מתיבא, רב וחי מ יח, חי א ְְְְִִֵֵַַַַַָָָועל
מתיבא, רב ואמר דא. אתר ְְְְְְִִַַָָָָָָקא
הוה מנא ואמר, למ יח ייק  ְְְְֲִִַַָָָָָָהא 

קאמר , ה)לדניאל ריסת(דניאל ריס ְְְְִִֵֵַַָָָ
 מאי פרס. למדי ויהיבת  ת ְְִִִֵַַַָָָָמלכ
מאי והכא  .לי אמע פרסי ְְְְְְִִֵַַַַָָָאתוו
ריס ואי, הא הכי ,לי אמר ְִֵֵַַַָָהא.
מיח  ידי על חיבא, תמלכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָריסת 
ויל  רס , מל ילט  לבתר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאחרא,
ארעא על ילט והא ,יאי ס ווְְְְְִִִַַַַָָֹמל
ויקט ל  ילט  והא ירחי, ריסר ְְְְְְִִִֵֵַַָָק יא
יל, לבתר  מיחא , וההא ,יאי ְְְִִִִַַַָָס
א, ועל .ניעלי קיי מלכתא  ל ְְְְִִִֵֶַַַַָָויק

הכא. אמע פרס , מלא ,פרסיְְְְְִִַַַַָָָָ
ע''ב ):לב. יד  דף - הזהר תקוני (הקדמת  הזוהר תקוני - זוהר

והלכה ְֲִַָָָמòנה

,יאנ מ''ט  אינ חרית  כ''ד ְְֲִִִַַכ''ה 

רא ו מח ה יח מח זה ְְִֶַַַַַָָָֹועל
רא ואמר זה . התר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהי יבה,
 ימ ואמר, ליח ק הרי  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהי יבה,

אמר, לדנאל ה)היה בר(דניאל  ְִֵֶַַָָָָָ
פרס ? למדי וננה   ני ל ת ְְְְְְִִִַַַַָָָמלכ
.ל נמע פרסי ל  אתת תְְִִִֵֶַַָמא
רס ו אי , זה  , ל אמר ?מה ְְֵֶַַַַָָָוכא

תמלכ מלכות(ריסת על(שבר  הר עה ְְְִַַַָָָָ
 מל י לט   ואחר  אחר , מיח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹידי 
על וילט ר ת, ממלכ ת וי ל ְְְְִִַַַַָָֹֹרס 
וי לט , י חד ער  ני  דה ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹאר
י ל,  ואחר  מיח, תוא יר ְְְֲִִִַַַַַָָֹֹויהרג
.ניעלי  יקד הלכ ת את  ל ְְְְִִִֶֶַַַויק

.א נמע רס   מל ,פרסי זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָועל 

ות עה עיאר ה חרית ל כ"ד ְְְֲִִִֵֶַַָָכ "ה 
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לפורים  זוהר
י פרק  אסתר  מגילת
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גּ ד לּ ת (ב)ה יּ ם: וּ פר ׁש ת וּ גבוּ רתוֹ  תק ּפ וֹ  מע שׂ ה  וכל  

ה יּ מים  דּ ברי ספר  על  כּ תוּ בים הם הל וֹ א   ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  מר דּ כי 
וּ פרס מדי  ל ּמ ל (ג):[לא ]למלכי מׁש נה  ה יּ ה וּ די  מר דּ כי כּ י 

לעּמ וֹ [לב ]אח ׁש ור וֹ ׁש  טוֹ ב  דּ ר ׁש  אחיו לרב  ורצוּ י ל יּ ה וּ דים וגד וֹ ל 
זרע וֹ : לכל  ׁש לוֹ ם ודבר 

ע''ב ):לא. קס''ה דף - לך  שלח  (פרשת במדבר ספר - זוהר

לòנים הflלכ ýת ְְְִִֶַַַָנחלק

מתיבא, רב וחי מ יח, חי א ְְְְִִֵֵַַַַַָָָועל
מתיבא, רב ואמר דא. אתר ְְְְְְִִַַָָָָָָקא
הוה מנא ואמר, למ יח ייק  ְְְְֲִִַַָָָָָָהא 

קאמר , ה)לדניאל ריסת(דניאל ריס ְְְְִִֵֵַַָָָ
 מאי פרס. למדי ויהיבת  ת ְְִִִֵַַַָָָָמלכ
מאי והכא  .לי אמע פרסי ְְְְְְִִֵַַַַָָָאתוו
ריס ואי, הא הכי ,לי אמר ְִֵֵַַַָָהא.
מיח  ידי על חיבא, תמלכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָריסת 
ויל  רס , מל ילט  לבתר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאחרא,
ארעא על ילט והא ,יאי ס ווְְְְְִִִַַַַָָֹמל
ויקט ל  ילט  והא ירחי, ריסר ְְְְְְִִִֵֵַַָָק יא
יל, לבתר  מיחא , וההא ,יאי ְְְִִִִַַַָָס
א, ועל .ניעלי קיי מלכתא  ל ְְְְִִִֵֶַַַַָָויק

הכא. אמע פרס , מלא ,פרסיְְְְְִִַַַַָָָָ
ע''ב ):לב. יד  דף - הזהר תקוני (הקדמת  הזוהר תקוני - זוהר

והלכה ְֲִַָָָמòנה

,יאנ מ''ט  אינ חרית  כ''ד ְְֲִִִַַכ''ה 

רא ו מח ה יח מח זה ְְִֶַַַַַָָָֹועל
רא ואמר זה . התר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהי יבה,
 ימ ואמר, ליח ק הרי  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהי יבה,

אמר, לדנאל ה)היה בר(דניאל  ְִֵֶַַָָָָָ
פרס ? למדי וננה   ני ל ת ְְְְְְִִִַַַַָָָמלכ
.ל נמע פרסי ל  אתת תְְִִִֵֶַַָמא
רס ו אי , זה  , ל אמר ?מה ְְֵֶַַַַָָָוכא

תמלכ מלכות(ריסת על(שבר  הר עה ְְְִַַַָָָָ
 מל י לט   ואחר  אחר , מיח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹידי 
על וילט ר ת, ממלכ ת וי ל ְְְְִִַַַַָָֹֹרס 
וי לט , י חד ער  ני  דה ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹאר
י ל,  ואחר  מיח, תוא יר ְְְֲִִִַַַַַָָֹֹויהרג
.ניעלי  יקד הלכ ת את  ל ְְְְִִִֶֶַַַויק

.א נמע רס   מל ,פרסי זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָועל 

ות עה עיאר ה חרית ל כ"ד ְְְֲִִִֵֶַַָָכ "ה 



לפורים י זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

מטרא לתא  יאנ מ''ט ְְְְִִִִַַָָואית
ואיה ,''מטטרו דאיה ז טא ְְְְִִִֵָָדיראל
מנה, מארי יזהיר בה ,יאנ ְְְְִִִֵַַָָמ ''ט
 גי ,דילי פחה להלכה תניינא  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָדאיהי

לל מ נה הה די מרכי ג)י ו  ,(אסתר ְְְְִִִֶֶֶַַַָ
מנה, דא ע"ב)גוונא  יד נה(ד מ ְְְְִִֶַָָָ

זהר ,מתניתי מארי יזהיר  בי ,לְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
למה קלה דאיהי הלכה, א  ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹהרקיע
  אינ ל אית לימאע וכה  ְְִִִִֵַַָָָמ יני,

ה א מר סק ת, ח )הלכ ת  ו (שיר ְְְְֲִַָ
על  סלקא ואיהי מסר,  אי ְְְֲִִִֵַַָָָָועלמ ת

דכתיב הא הדא ,ה(כט לא וא (משלי ְְְְֲִִַָֻ
מה ,ה  ע ואיהי נה, על ְְְִִִִַָָָָֻֻעלית 

.יר הלכה  הקמְְְֲִַָָדא

מה úלýת ü לה ₣ציא ôùכינה ûòflòלים  א ₣תם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא òריהם 

ללע  כבי יה  יהר ְְְִִִֵַַַָָָָֹמציקי 
חנא, ל דלית ואי  כבי ְְִֵֶַַַָָָָֹועד,
עלמא אתקרי וכ כבא כבא ְְְְְִֵָָָָָָָכל
מס ר, אי ועלמת הא ודא ְְְֲִִֵַָָָָיחידא ,
אא עלמת , קרי אל עלמ ת י ְְֲֲִִֵֵֶַָָָוא
,כבי אינ ציק יא בגי ְְִִִִַַַָָָֹעלמ ת,
הקמא א  גי כב, לי אית  חד ְְְִִֵַָָָֹוכל
לע לי אית  וציק ציק  ל ,ְְִִִִֵַַַָָָקדמאי
חד  להלכה זכה מא וכל , עצמ ְְְְֲִֵַַַָָָָָָפני
זכי מא  ל חד, עלמא ְְִֵֵֶָָָָָָָירית
,יל  א ,לתרי א חדא, ְְְְֲִִִֵֶַָָלמ כא

 אה ח )מר ו  הה(שיר  י ְְְִִִֵַָ
איהי מטרניתא מ כא  כל ְְְְִִִֶַַָָָָמלכ ת,
האי ל ירית  מא איה זאה  , גרמְְְְִִַַַָָָָָָ
דמטר ניתא, ע לימא הלכה ְְְֲִֵַַָָָָָָעלמא,
 דלי מ  אינ איז קלה, ְְְְִִִִִִַַַָָָדאיהי
הלכה,  ה על דאיהי ְְְְֲִִִִַַָָָֻכינא

למה  ני ות עה  עיאר וי ,ניְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
," מטטרו הא ,טה י ראל  ל ְִִֵֶֶַַָָָמ ד 
יזהיר בה .ני ות עה עיאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהא
להלכה, נה היא ה נה, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעלי
הה די  מר כי י   מ , ְְְֳִִִִֶַַַָָה פחה
מ נה  מנה זה מ , לל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָמ נה 
זהר  הנה . עלי  יזהיר  ב , לְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹל
למה קלה  היא הלכה, ז ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהרקיע,
הלכ ת  ה ,ל  י עלמ ת  וכה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמ יני ,
מסר , אי ועלמת ה אמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָסקת,
וא ת ב זה . על ע לה  ְְְִֶֶַַָָָֻוהיא
מ ,  ע והיא נה, על ְְִִִַָָָָֻֻעלית 

. יר הלכה  הארְֲֲִֵֵַָָ

ללע כבי כ  יהי   יהר ְְְִִִִֵַַַָָָָמציקי 
.ח  לה אי ואי, כבי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָועד.
וזה יחיד, לע נקרא וכ כב כב  ְְְִִֶֶָָָָָָל
אל  העלמ ת  וא מסר . אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָועלמת
 מ עלמת. א א עלמ ת  ְֲִִֵֶָָָקרי 
י אחד לכל כבי ה יקיהְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ל  , ניהרא ה ר זה גלל ְְִִִֵֶַָָָכב,
וכל  , עצמ פני ל ע ל  י וצ יק ְְְְִִִֵֵַַַָָציק
לע  ר י  אחת  להלכה כה ֲִֵֶַַַָָָָָמי 
א אחת למכת כה מי  ל ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד,
י  ה אמר  ,יל א  יְְֱִִִִִֶֶֶַַָ
גבירה היא מכת ל מלכ ת , ְְִִֵֶֶֶַָָָָה ה 
תא ר מי  הא ארי . ְְְִֵֵֶַַָָבעצמ
הבירה, עלמת היא הלכה  ה ה, ל עְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
תא ריהא קלה. ְִֵֶֶַַָָָהיא
 על היא  כינה,  ליְְְִִִִֶֶַַַָָֻ
 אמר מהלת ,  ציא לה ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהלכה ,

לפורים גזוהר י  פרק  אסתר מגילת

 דאמר לתא , מ ל ְְְִִַַָָָָָָלא קא 
א) נ  א כ,(ישעיהו  חה  עיכבפְְְְִִִֶֶָֻ

ק לה ל למהוי ,על לגי  ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָלמיזל
 י לק ו)דרעי, ב חת(שיר  מאל ְְְִֵַַַָֹ

וכו'. ְִֹלראי

הôפחה òלטה ה flלכ ýת  ùמק ₣ם  יה ₣òע  ùְְְְְִִִֵַַַַָָָֻימי

 ''מטטרו דאיהי מנ''ה ְְְִִִִָָָבגלתא 
אתר , לל מ נה  ואיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָלטא,

איה ודא  מנה, יתבא  (משלי מטרניתא  ְְְְְִִִַָָָָָ
כג) בימיל ,ביר תיר י ְְְְְִִִִַָָופחה

אא פחה לטא לא  ְְְִֶֶָָָָָֹמ ה
וירית מ ה מית לבתר ְְְְִִִֶַַָָָֹמטרניתא ,
מלכתא אתר  נער , איה ְְְֲִַַַַַַָֻיה ע

אמר דא מה פחה, ה לטא (יהושע ְְְְְִַַָָָָָ
באתי.יד) עה יהו''ה צבא  ר ְֲִִַַָָָאני

ùיחיד flùר בה û₣ר òין ְְְִִֵֶַָָָאין

מעה איה ''מטטרו א קימנא, ְְֲִִֵַָָוהא
 יר אי אמר ועלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָמרבה,
יחידא יחיד מאי יחיד, ְְְְִִִִֶַָָָָָמרבה 
 מבי חכ היה  א אא  ְְִִֵֵֶָָָָָָָדעלמא ,
וידע  בינה מבי חכמה  חכ ,ע ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמ

ה אמר  ג)דעת, לא  ואמא(שמות ְְְְֲִֵַַַַָ
בתבנה חכמה ''אלהי רח ת ְְְֱִִַָָָֹא
דאתמי מ נא  איה גי ְְְְְְְִִִֵַַַַָבדעת,
דא מלאכה בכל ,יא יר ְְְְִִִֵַַָָָָתלת 
 אי אה, כינ א  בראית  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמעה
,ני דראית עבדא  ל ירְְְְִִִִִֵַָָָ
דיל מרב''ה דעלמא, ביחדא ְְְְִִֶֶָָָָָָָא א

כינא.  ''מטטרו ְְִִָאיה

אל   ליכ לה , כא חה עיכ בפְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻ
זר ע תיו, ק לה ל היה עלְְְִִֶֶַַָָָָָ

.'וכ לראי  תחת  מאל   לקְְְְִֵַַַָֹֹ

לט, , " מטטרו היא מנ"ה, ְִִֵֶֶַָָל ת
הבירה  מק ,ל ל מנה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוהא
תיר י ופחה וזה מנה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָיבת
הפחה לטה לא מ ה  בימי . ברְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
ויר מת ה אחר הבירה . ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאא
הלכ ת מק נער, הא  ְְְִֶַַַַַֻיהע ,
ר  אני  אמר  מ הפחה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָלטה

באתי. ע ה  יהו"ה  ְִַָָָצבא

מע ה ה א "מטטרו ארנ ְֲֲֵֵֵֶַַַוהרי 
ר בה י ר אי נאמר ועליו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָמר בה ,
,לע ל   יחיד יחיד? ה מה  ְְִִִִֶֶַָָָיחיד.
חכ .עמ מבי חכ היה  א ְִִִֵֵֶַָָָָָָָאא
דעת, וידע  בינה  מבי ְְְְְִִֵֵַַַָָָחכמה 
אלהי ר ח  תא ואמ א ה ֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹאמר
הא  מ בדעת , תבנה ְְְְִִֶַַָָָחכמה 
.לה הרגת לת התמא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
בראית, מעה זה  מלאכה ְְְֲִֵֵֶַָָָבכל 
ל יר אי תח נה, ְְְִִֵֶַָָָכינה
ל  יחד אא ,ני בראית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמעה
," מטטרו הא  הר ב "ה , ל ְֶֶַָָָָָהע

ה כינה . ְִַָ



לפורים י זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

מטרא לתא  יאנ מ''ט ְְְְִִִִַַָָואית
ואיה ,''מטטרו דאיה ז טא ְְְְִִִֵָָדיראל
מנה, מארי יזהיר בה ,יאנ ְְְְִִִֵַַָָמ ''ט
 גי ,דילי פחה להלכה תניינא  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָדאיהי

לל מ נה הה די מרכי ג)י ו  ,(אסתר ְְְְִִִֶֶֶַַַָ
מנה, דא ע"ב)גוונא  יד נה(ד מ ְְְְִִֶַָָָ

זהר ,מתניתי מארי יזהיר  בי ,לְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
למה קלה דאיהי הלכה, א  ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹהרקיע
  אינ ל אית לימאע וכה  ְְִִִִֵַַָָָמ יני,

ה א מר סק ת, ח )הלכ ת  ו (שיר ְְְְֲִַָ
על  סלקא ואיהי מסר,  אי ְְְֲִִִֵַַָָָָועלמ ת

דכתיב הא הדא ,ה(כט לא וא (משלי ְְְְֲִִַָֻ
מה ,ה  ע ואיהי נה, על ְְְִִִִַָָָָֻֻעלית 

.יר הלכה  הקמְְְֲִַָָדא

מה úלýת ü לה ₣ציא ôùכינה ûòflòלים  א ₣תם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא òריהם 

ללע  כבי יה  יהר ְְְִִִֵַַַָָָָֹמציקי 
חנא, ל דלית ואי  כבי ְְִֵֶַַַָָָָֹועד,
עלמא אתקרי וכ כבא כבא ְְְְְִֵָָָָָָָכל
מס ר, אי ועלמת הא ודא ְְְֲִִֵַָָָָיחידא ,
אא עלמת , קרי אל עלמ ת י ְְֲֲִִֵֵֶַָָָוא
,כבי אינ ציק יא בגי ְְִִִִַַַָָָֹעלמ ת,
הקמא א  גי כב, לי אית  חד ְְְִִֵַָָָֹוכל
לע לי אית  וציק ציק  ל ,ְְִִִִֵַַַָָָקדמאי
חד  להלכה זכה מא וכל , עצמ ְְְְֲִֵַַַָָָָָָפני
זכי מא  ל חד, עלמא ְְִֵֵֶָָָָָָָירית
,יל  א ,לתרי א חדא, ְְְְֲִִִֵֶַָָלמ כא

 אה ח )מר ו  הה(שיר  י ְְְִִִֵַָ
איהי מטרניתא מ כא  כל ְְְְִִִֶַַָָָָמלכ ת,
האי ל ירית  מא איה זאה  , גרמְְְְִִַַַָָָָָָ
דמטר ניתא, ע לימא הלכה ְְְֲִֵַַָָָָָָעלמא,
 דלי מ  אינ איז קלה, ְְְְִִִִִִַַַָָָדאיהי
הלכה,  ה על דאיהי ְְְְֲִִִִַַָָָֻכינא

למה  ני ות עה  עיאר וי ,ניְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
," מטטרו הא ,טה י ראל  ל ְִִֵֶֶַַָָָמ ד 
יזהיר בה .ני ות עה עיאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהא
להלכה, נה היא ה נה, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעלי
הה די  מר כי י   מ , ְְְֳִִִִֶַַַָָה פחה
מ נה  מנה זה מ , לל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָמ נה 
זהר  הנה . עלי  יזהיר  ב , לְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹל
למה קלה  היא הלכה, ז ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהרקיע,
הלכ ת  ה ,ל  י עלמ ת  וכה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמ יני ,
מסר , אי ועלמת ה אמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָסקת,
וא ת ב זה . על ע לה  ְְְִֶֶַַָָָֻוהיא
מ ,  ע והיא נה, על ְְִִִַָָָָֻֻעלית 

. יר הלכה  הארְֲֲִֵֵַָָ

ללע כבי כ  יהי   יהר ְְְִִִִֵַַַָָָָמציקי 
.ח  לה אי ואי, כבי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָועד.
וזה יחיד, לע נקרא וכ כב כב  ְְְִִֶֶָָָָָָל
אל  העלמ ת  וא מסר . אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָועלמת
 מ עלמת. א א עלמ ת  ְֲִִֵֶָָָקרי 
י אחד לכל כבי ה יקיהְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ל  , ניהרא ה ר זה גלל ְְִִִֵֶַָָָכב,
וכל  , עצמ פני ל ע ל  י וצ יק ְְְְִִִֵֵַַַָָציק
לע  ר י  אחת  להלכה כה ֲִֵֶַַַָָָָָמי 
א אחת למכת כה מי  ל ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד,
י  ה אמר  ,יל א  יְְֱִִִִִֶֶֶַַָ
גבירה היא מכת ל מלכ ת , ְְִִֵֶֶֶַָָָָה ה 
תא ר מי  הא ארי . ְְְִֵֵֶַַָָבעצמ
הבירה, עלמת היא הלכה  ה ה, ל עְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
תא ריהא קלה. ְִֵֶֶַַָָָהיא
 על היא  כינה,  ליְְְִִִִֶֶַַַָָֻ
 אמר מהלת ,  ציא לה ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהלכה ,

לפורים גזוהר י  פרק  אסתר מגילת

 דאמר לתא , מ ל ְְְִִַַָָָָָָלא קא 
א) נ  א כ,(ישעיהו  חה  עיכבפְְְְִִִֶֶָֻ

ק לה ל למהוי ,על לגי  ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָלמיזל
 י לק ו)דרעי, ב חת(שיר  מאל ְְְִֵַַַָֹ

וכו'. ְִֹלראי

הôפחה òלטה ה flלכ ýת  ùמק ₣ם  יה ₣òע  ùְְְְְִִִֵַַַַָָָֻימי

 ''מטטרו דאיהי מנ''ה ְְְִִִִָָָבגלתא 
אתר , לל מ נה  ואיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָלטא,

איה ודא  מנה, יתבא  (משלי מטרניתא  ְְְְְִִִַָָָָָ
כג) בימיל ,ביר תיר י ְְְְְִִִִַָָופחה

אא פחה לטא לא  ְְְִֶֶָָָָָֹמ ה
וירית מ ה מית לבתר ְְְְִִִֶַַָָָֹמטרניתא ,
מלכתא אתר  נער , איה ְְְֲִַַַַַַָֻיה ע

אמר דא מה פחה, ה לטא (יהושע ְְְְְִַַָָָָָ
באתי.יד) עה יהו''ה צבא  ר ְֲִִַַָָָאני

ùיחיד flùר בה û₣ר òין ְְְִִֵֶַָָָאין

מעה איה ''מטטרו א קימנא, ְְֲִִֵַָָוהא
 יר אי אמר ועלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָמרבה,
יחידא יחיד מאי יחיד, ְְְְִִִִֶַָָָָָמרבה 
 מבי חכ היה  א אא  ְְִִֵֵֶָָָָָָָדעלמא ,
וידע  בינה מבי חכמה  חכ ,ע ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמ

ה אמר  ג)דעת, לא  ואמא(שמות ְְְְֲִֵַַַַָ
בתבנה חכמה ''אלהי רח ת ְְְֱִִַָָָֹא
דאתמי מ נא  איה גי ְְְְְְְִִִֵַַַַָבדעת,
דא מלאכה בכל ,יא יר ְְְְִִִֵַַָָָָתלת 
 אי אה, כינ א  בראית  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמעה
,ני דראית עבדא  ל ירְְְְִִִִִֵַָָָ
דיל מרב''ה דעלמא, ביחדא ְְְְִִֶֶָָָָָָָא א

כינא.  ''מטטרו ְְִִָאיה

אל   ליכ לה , כא חה עיכ בפְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻ
זר ע תיו, ק לה ל היה עלְְְִִֶֶַַָָָָָ

.'וכ לראי  תחת  מאל   לקְְְְִֵַַַָֹֹ

לט, , " מטטרו היא מנ"ה, ְִִֵֶֶַָָל ת
הבירה  מק ,ל ל מנה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוהא
תיר י ופחה וזה מנה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָיבת
הפחה לטה לא מ ה  בימי . ברְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
ויר מת ה אחר הבירה . ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאא
הלכ ת מק נער, הא  ְְְִֶַַַַַֻיהע ,
ר  אני  אמר  מ הפחה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָלטה

באתי. ע ה  יהו"ה  ְִַָָָצבא

מע ה ה א "מטטרו ארנ ְֲֲֵֵֵֶַַַוהרי 
ר בה י ר אי נאמר ועליו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָמר בה ,
,לע ל   יחיד יחיד? ה מה  ְְִִִִֶֶַָָָיחיד.
חכ .עמ מבי חכ היה  א ְִִִֵֵֶַָָָָָָָאא
דעת, וידע  בינה  מבי ְְְְְִִֵֵַַַָָָחכמה 
אלהי ר ח  תא ואמ א ה ֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹאמר
הא  מ בדעת , תבנה ְְְְִִֶַַָָָחכמה 
.לה הרגת לת התמא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
בראית, מעה זה  מלאכה ְְְֲִֵֵֶַָָָבכל 
ל יר אי תח נה, ְְְִִֵֶַָָָכינה
ל  יחד אא ,ני בראית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמעה
," מטטרו הא  הר ב "ה , ל ְֶֶַָָָָָהע

ה כינה . ְִַָ





ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

 ספר

 זוהר למרדכי





ספר 

זוהר למרדכי
שאלות ותשובות

פרק א
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְסִּכים ִעָּמנּו, ֶׁשֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ִעָּמנּו ַּבִחּבּור ַהֶּזה

בכתבי האר"י לפורים מובא שמרדכי הצדיק היה נשמת משה רבנו ע"ה, עיי"ש. 
ְּבִּתּקּוֵני ֹזַהר )ַּדף קי"א( וזה לשונו: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַחְבַרָּיא ְּבַוַּדאי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ִאְתַּגְלָייא  ָדָרא ְדַהאי  ַזָּכָאה  ְלֶמֱהֵוי ְּבַהאי ִחּבּוָרא,  ְוַתָּתִאין  ִעָּלִאין  ִעָּמָנא,  ִאְסַּתַּכם 
ַבְתָרָאה,  ְבָדָרא  יֹוַמָּיא  ְּבסֹוף  ְדֹמֶׁשה  ְיָדא  ַעל  ְלִאְתַחְּדָׁשא  ַהאי  ּכּוֵלי  ְּדָעִתיד  ֵביּה, 
ְלַקְייָמא  האחרון[  בדור  הימים  בסוף  משה  ידי  על  להתחדש  זה  כל  ]שעתיד 
'ָהָיה ה'ּוא ֶׁשִּיְהֶיה. ּוֵביּה )דף קיב ע"א( )תהלים לג יד(  ְקָרא ]לקיים מה שכתוב[ )ֹקֶהֶלת א ט( ַמ'ה ּׁשֶ
ִמ'ֲּמכֹון ִׁש'ְבּתֹו ִה'ְׁשִּגיַח, )שם קמד טו( ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכ"ה ּלֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹמֶׁש"ה, ַאְׁשֵרי 
ָהָעם ֶׁשיהו"ה אלהי"ו, ַּדֲעֵליּה ִאְּתַמר )קהלת א ד( ּדֹור הֹוֵלְך ְודֹור ָּבא, ְוֵלית ּדֹור ָּפחּות 
ְוִאְתַּפְׁשטּוֵתיּה הּוא  ְלֶאֶלף ּדֹור,  ִצּוָה  ָּדָבר  )תהלים קה ה(  ִאְּתַמר  ַוֲעֵליּה  ִרּבֹוא,  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ
ְבָכל ָּדָרא ְוָדָרא, ְבָכל ַצִּדיק ְוָחָכם ְּדִמְתַעֵּסק ְּבאֹוַרְייָתא, ַעד ִׁשִּתין ִרּבֹוא, ְלַאְׁשָלָמא 
ְלֻכְּלהּו ִמְּפִגימּו ִדְלהֹון, ְוָרָזא ְדִמָּלה )ישעיה נג ה( ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵענּו, ְדִאיהּו ָׁשִקיל 
ים ִרּבֹוא, ּוַמּנֹו ֹמֶׁשה  ה ַאַחת ָיְלָדה ִׁשּׁשִ ְלֻכְּלהּו, ְּכָמה ְדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאּׁשָ
ים ִרּבֹוא, ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ֲעֵליּה ּדֹור הֹוֵלְך )ְודֹור ָּבא( ְלַההּוא ָעְלָמא, ְודֹור  ְדָׁשִקיל ְּכִׁשּׁשִ

ָּבא ִאיהּו ֵייֵתי ְּכִמְּלַקְדִמין.

ִהְסִּכים  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבַוַּדאי  ֲחֵבִרים,  ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹקוֶדש:  ְּבָלׁשֹון 
ִעָּמנּו, ֶׁשֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ִעָּמנּו ַּבִחּבּור ַהֶּזה, ַאְׁשֵרי ַהּדֹור ֶׁשֶּזה ִהְתַּגָּלה 
ּבֹו, ֶׁשָעִתיד ָּכל ֶזה ְלִהְתַחֵּדׁש ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ְּבסֹוף ַהָּיִמים ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון, ְלַקֵּים ֶאת 
"ָהָיה ה"ּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ּובֹו ִמ'ְּמכֹון ִׁש'ְבּתֹו ִה'ְׁשִּגיַח, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכ"ה  ַהָּכתּוב ַמ"ה ּׁשֶ
ּלֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֹמֶׁש"ה, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיהו"ה ֱאֹלָהי"ו, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָּבא, 
טּותֹו ִהיא  ים ִרּבֹוא, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ָּדָבר ִצּוָה ְלֶאֶלף ּדֹור, ְוִהְתַּפּׁשְ ּׁשִ ְוֵאין ּדֹור ָּפחֹות ִמּׁשִ
ים ִרּבֹוא, ְלַהְׁשִלים ֶאת  ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל ַצִּדיק ְוָחָכם ֶׁשִּמְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה, ַעד ִׁשּׁשִ



ֻּכָּלם ֵמַהְּפָגם ֶׁשָּלֶהם, ְוסֹוד ַהָּדָבר - ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵעינּו, ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְלֻכָּלם, 
ֹמֶׁשה  ּוִמיהּו?  ִרּבֹוא,  ים  ִׁשּׁשִ ָיְלָדה  ַאַחת  ה  ִאּׁשָ ַהִּמְׁשָנה,  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵּבֲארּוהּו  ְּכמֹו 
)ְודֹור ָּבא(, ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם,  ֹהֵלְך  ָעָליו ּדֹור  ֶנֱאַמר  ֶזה  ים ִרּבֹוא, ּוִמּשּׁום  ְּכִׁשּׁשִ קּול  ֶׁשּׁשָ

ְודֹור ָּבא הּוא ָיֹבא ְּכמֹו ִמֹּקֶדם. )ועיין זוהר בראשית כ"ה ע"א(.

פרק ב
שאלה א

מי נתן את השם למשה רבינו ולהרשב"י?

ָגֵתנּו ְוֹלא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה  ְּגדּוָּלתֹו ַׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵאין ְלַׁשֵער ּוְגדֹוָלה ֵמַהּׂשָ
עֹוד. ְוהּוא ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות, )אֹוַפִּנים, אֹוַפן ע'(: ָרָאה מֶׁשה ַמה 
ְּיַתֵּקן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשָהָיה ִניצֹוץ ֶׁשּלֹו ִמִּזְמָנא ִּתְנָייָנא ְּדָסִליק מֶׁשה ְלַהר  ּׁשֶ
כּו', ְוֶזה סֹוד ָּפסּוק ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶׁשִב"י נֹוָטִריקֹון ִׁש'ְמעֹון ֶּב'ן י'ֹוַחאי ֶׁשהּוא 

ְּבִזְמָנא ִּתְנָייָנא ְּדָסִליק ָלָהר, ַעַּכ"ל.

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא ִּבְׁשמֹות מֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי

ֶטֶרם ֶׁשּנֹוַלד מֶׁשה ַרֵּבינּו, ְקָראֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְׁשמֹו "מֶׁשה" )ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּפֶרק 
יֹוַחאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ס"א:(  ַּדף  ג'  )ֵחֶלק  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא  ְוֵכן  ָהַרַד"ל(.  ְּבַהָּגהֹות  ָׁשם  ְוַעֵּין  ל"ב, 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ִמן יֹוָמא ְּדָבָרא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָעְלָמא, ֲהָוה ִאְזְּדַמן ָקֵמי 
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוִאְׁשְּתַכח ִעֵּמיּה. ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָקֵרי ֵליּה ִּבְׁשֵמיּה.

מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנְקְראּו "ִסיַני"

ּכּוְּלהּו  ֲחדּו  ְמֵהיְמָנא(:  ְּבַרְעָיא  צ"ח:  ַּדף  ג'  )ֵחֶלק  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  "ִסיַני",  ָקְראּו  ַרֵּבינּו  ְלֹמֶׁשה 
ָקְראּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי  ְוֵכן  ַּתָּנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ְוַאְמֵרי ַמאן ָקִאים ָקֵמי ִסיַני. 

"ִסיַני" ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר. )ִּתּקּון כ"ב ַּדף ס"ג:(

ָנִׁשיר ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד: ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחּבּוָרה, ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא תֹוָרה1, ֲאדֹוֵננּו 
ַּבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי, ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ַצִּדיָקאי:

1. בזהר הקדוש פרשת פנחס: אמרו התנאים לרשב"י אלו לא נתן לנו הקב"ה את התורה אלא נתן לנו 
את הרשב"י דיינו. וזה פירוש ממנו תצא תורה. 



פרק ג
שאלה ב?

יר ֶׁשָּיַסד ַהֶּבן ִאיׁש ָחי ְזָיָע"א ּוְבֶהְמֵׁשְך ַּגם אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו ַׁשִרים ֶאת ַהּׁשִ
"ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו" אּוַלי ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ְיָבֵאר ָלנּו ֵאיְך ָמֵגן ָלנּו?

מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָמְנעּו ֻּפְרָעֻנּיֹות ִמן ָהעֹוָלם

ַעל מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיָתא ֶׁשֶהֱעִביר ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ִמָּלבֹוא ָּבעֹוָלם. )ַוִּיְקָרא ַרָּבה א, ג(, ְוֵכן ֶנֱאַמר 
ָעָליו מֶׁשה ָעַמד ַּבֶּפֶרץ, ִּדְכִתיב ַוֹּיאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶׁשה ְּבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ. 
)ֶאְסֵּתר ַרָּבה ו, ב(, ְוֵכן ִאיָתא ַּבּזַֹהר: ָלא ֲהָוה ְּבָעְלָמא ַּבר ָנׁש ְּדָיִגין ַעל ָּדֵריּה ְּכמֶׁשה ְּדִאיהּו 

ֶׁשָאַמר:  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא  ְוֵכן  ַּדף ק"ו.(  א'  )ֵחֶלק  ְמֵהיְמָנא.  ַרֲעָיא 
ְּבַחַּיי ָלא ָיִתיב ַעְלָמא ְּבַצֲעָרא, ְוָלא ִאיְתַדן ְּבִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ]ְּבַחַּיי ֹלא ָיַׁשב ָהעֹוָלם 
ְּבַצַער ְוֹלא ִנּדֹון ַּבִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה[ )ֹזַהר ֵחֶלק א' ַּדף רכ"ה.(. - ְועֹוד ְּמסּוָפר ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָטן ְוִקֵּבל ְרׁשּות ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָרָאה ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע  ֶׁשַּפַעם ֶאָחד ִקְטֵרג ַהּׂשָ
ֶׁשֶהְחִׁשיְך ַהּיֹום ַּבֹּבֶקר, ִהִּביט ְוָרָאה ֶאת ַהְּסֶמ"ך ֶמ"ם, ָאַמר לֹו ֵלְך ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָלֶלֶכת, ָאַמר לֹו  ִהְסִּכים  ּוָמֵגן ַעל ָהעֹוָלם, ְוֹלא  ְוֹּתאַמר לֹו ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבעֹוָלם 
ִאם ֵאין ַאָּתה הֹוֵלְך ֲאִני ְמַבֵּטל אֹוְתָך ְלַגְמֵרי, ִמַּיד ָהַלְך ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ְוָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמה? ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְּבַוְדַאי ְׁשַהַרְשִּב"י ָיכֹול ְלָהֵגן ַעל 

ָהעֹוָלם ּכּולֹו ּוְלַהִּצילֹו?

ְׁשֵאָלה ג

ַמה ָהֵעָצה ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַה"ק ְוִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ְּבַרֲחִמים?

ְוַעְכָׁשו ְנַסֵּפר ַעל ַהָּתְכִנית ַהֲחָדָׁשה ָהעֹוָלִמית ְׁשְּבַווְדַאי ָיִביא ַמֵהר ֶאת ַהְּגאּוָלה 
ַהְׁשֵליָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ְוָאֵמן.

ים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות ְּבתֹוְך ֵסֶפר  ִי'ְׂשָרֵאל ַה'ְּקדֹוִׁשים ְו'ַהְּטהֹוִרים ֵה'ָּמה ְּכלּוִלים ָּכל ִׁשּׁשִ
ַיְטִמין  ֶאָחד  ָּכל  ְוָלֵכן  ְּבִאְּגרֹוָתיו.  ְזָי"ע  ַהַרְמַח"ל  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ְּכְדָּכַתב  ַהזֹוַה"ק, 
ּוְבֹזַהר  ִּבְמֻיָחד ְּבדֹוֵרנּו ָּדָרא ָּבְתָרָאה ]ּדֹור ַאֲחרֹון[.  ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ַעְצמֹו ְּבֵסֶפר 
ַּמִּציל ִמְּפֵני ַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא.  )ֹזַהר ֵחֶלק ג' ַּדף קנ"ג( ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּכַתב ְּדהּוא "ֵּתיַבת ֹנַח" ּׁשֶ

ְוָלֶזה ִּתֵּקן ַהַרְמַח"ל ְזָי"ע ְדִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ּוָבֶזה ִיְתַּבְּטלּו ָּכל 
ַהְּגֵזרֹות – ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ִּבְצִמיַחת ֶקֶרן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה )ְוַעֵּין ְּבֵסֶפר ְזכּוָתא ְּדַרְׁשִּב"י(.



ָאָדם  ְּבֵני  ַהְרֵּבה  אֹוָתּה  ֶׁשעֹוִׂשים  ִמְצָוה  וז"ל:  קצ״ח(  ְּכָלל  סֹוף  מ'  )ַמֲעֶרֶכת  ֶחֶמד  ִּבְׂשֵדי  ָּכַתב 
ְּבֻׁשָּתפּות, ָּכל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשַכר ְּכִאילּו ֲעָׂשָאּה ּכּוָלה ְלַבּדֹו, ּוִמַּטַעם ֶזה נֹוֲהִגים ָּכל 
"ס ֵּבין ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשָּכל ֶאָחד  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַחּבּוַרת ש״ס ּוְמַחְּלִקים ַהּׁשַ
לֹוֵקַח ַמֶּסֶכת ַאַחת, ְועֹוִׂשים ִסּיּום ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, ְוֵכן ֲחבּורֹות ֶׁשִחְּלקּו ֵּביֵניֶהם 
ְּכִאילּו  ְׂשַכר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּיּטֹול  נֹוֶתֶנת  ַהִּדין  ְוׁשּוַרת  ִמְׁשָניֹות,  ֵסֶדר  ִלְלמֹוד 
״ס ּכּולֹו, ַעַּכ"ְל. - ַהּלֹוְמִדים ַּבֲחבּוָרה – ָּכל ֶאָחד ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוִמְׁשַּתְּתִפים  ָלַמד ַהּׁשַ
ְּבֶׁשַבע  נּוַכל  ְוָכְך  ַהזֹוַה"ק,  ָּכל  ֶׁשָּלְמדּו  ְלּכּוָלם  ָלֶהם  ִּבְרצֹוָנם, עֹוֶלה  ּוִמְתַאֲחִדים 
כ"ב(  ס'  )ֶּפֶרק  ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ִּדְבֵרי  ָּבנּו  ְוִיְתַקֵיים  ַלֲאָלִפים,  זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ַלֲעׂשֹות  ַּדּקֹות 
ִּסֵּים  "ַהָּקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ֶׁשֲאִפילּו ְּבדֹוֵרנּו ַהָּנמּוְך – יּוַכל ְלֵהָחֵׁשב ְלַׂשר ָהָאֶלף, ּׁשֶ
ָּכל ַהזֹוַה"ק, ּוְּבֶּפֶלא יֹוֵעץ )ֶעֶרְך ַרִּבים( ָּכַתב: ְוַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ְּדַרִּבים ּוְתִפָּלה 
ְּדַרִּבים ְוָכל ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ְּבַרִּבים, ִהֵּנה ִּכי ֵּכן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחֵּבר ִעם ִיְרֵאי 
ה' ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים קי"ט ס"ג( "ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר 

ְיֵראּוָך". ַעַּכ"ל.

פרק ד'
ְׁשֵאָלה ד'

ָרִאינּו ַּבְּסָפִרים ֶׁשל ָהַרב ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַה"ק ָהַרְׁשִּב"י יֹוֵׁשב ֶאְצלֹו, ִמַּנִין ַהָּדָבר 
ַהִּנְפָלא ַהֶּזה?

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְלׁשֹון ָהִאְּדָרא "ִאְתַעַטר" ִמַּיד ָּבא ָהַרְׁשִּב"י ַוּיֹוֵׁשב ֵּביֵננּו

ָּכַתב ַהְמקּוָבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ְזָיָע"ָא ְזֵקנֹו ֶׁשל ַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְמקּוָבל 
)ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַּדַּמְׁשְּכָנא"  ַה"ִאְּדָרא  ַעל  ַהַחָּמה"  "אֹור  ְּבִסְפרֹו  ְזָי"ע,  ְגלַאְנִטי  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
ִמֵּביֵנינּו,  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּנְפַטר  ַאַחר  ַהּיֹום  ֲאִפילּו עֹוד  ָקְדׁשֹו:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַּדף קכ"ג ע"ב(,  ִמְׁשָּפִטים 

ְּכֶמֶלְך  ְמֻעָּטר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  "ִאְתַעַטר" ָּבא  ָהִאְּדָרא,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים  ְזַמן  ָּכל 
ְּבַעְטרֹוָתיו ְּבֹראׁש, ְוּיֹוֵׁשב ְּבַּגָוון, עכל"ק. ַהִאם ֵיׁש ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ַעל ֵּכן ָראּוי 
ְוִּיְתַּפֵּלל ִּבְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ִּתְתַקֵּבל  ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוְּבַווְדַאי ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש 

ְּתִפָּלתֹו ְוַּתֲעֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו.

)מאמרי חודש סיון  וכתב הצה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו בני יששכר 
)שמו"ר כ"ח א-ב( באותה שעה בקשו  וז"ל: מן הה"ר לאמור במדרש  ב'(   ב' אות  מאמר 

מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקדוש ברוך ההוא קלסטורין של פניו 



של משה דומה לאברהם אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישים הימנו לא זהו 
שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא ניתנה 
לך תורה אלא בזכות אברהם, הוי ומשה עלה אל אלוקים ויקרא אליו ה' מן 
ההר, בזכות הה"ר )שאברהם אבינו נקרא הה"ר(, הנה מן הראוי להתבונן איך סלקא דעתך 
שיאמר הקב"ה למלאכים שזהו אברהם? הרי זה היה משה? ועוד הנה התחיל 
שהיה קלסטר פניו דומה לאברהם ואחר כך אמרו שאמר הקב"ה למשה בזכות 

אברהם?

ונראה לפרש דחדא מתורצת בחברתה, דהנה נעמי כשנתנה עצה לרות וירדת 
והוא כמו  ָהָלְך עמה  זכות של נעמי  כי  זכותי תדר עמך...  הגורן דרשו חז"ל, 
שיעור  ממש  הוא  האדם,  של  הזכות  לך,  מבואר  הנה  ממש,  קומתה  שיעור 
קומת האדם עצמו, דהנה נעמי אמרה וירדתי הגם שהיתה בביתה... וכן כיון 
שזכות אברהם עלה עם משה, הנה היה שם קומת אברהם ממש,  וה' אלוקים 
זכות  כי  הענין  אמיתת  הודיע  ולמשה  אצלו?  שאכלתם  זהו  לא  אמר,  אמת 
מדבריו  ומבואר  עכ"ל.  ממש  אברהם  קומת  שיעור  והוא  עמו,  עלה  אברהם 
הקדושים שכאשר זוכים ונדבקים בצדיק זכותו, ושיעור קומתו ודמותו ממש 
בפרט  זיע"א  הרשב"י  בתורת  כשנתדבק  זה  ולפי  מקום.  בכל  עימו  הולכים 
)גיטין ס"ז(, וכשנקיים את  שצווה אותנו, שנו מידותי, ופירש רש"י למדו תורתי 
רצון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה ילך עמנו בכל מקום, ובוודאי 

ניוושע בכל הענינים.

ְׁשֵאָלה ה'

ָהַרב ָאַמר ְּבִׁשעּור ַהֹקוֶדם ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְקָרא ַעם 
"ס? ָהָאֶרץ, ַהִאם ֶזה ַּגם ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ַּבַעל ֶּפה ָּכל ַהּׁשַ

ְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה – ְוָכְך ִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ָהַאִמיִּתית

ִּבְקִריָאה  ִּליּמּוד  ַהָּפחֹות  ]ּוְלָכל  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  ָקְראּו  ּוְּבזֹוַה"ק 
זֹוַה"ק[, ַעם ָהָאֶרץ, ּוִבְגָללֹו ִמְתַעֵּכב ַהְּגאּוָלה ָרַח"ל. ַעל ֵּכן כּוָלנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק 
ּוְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ּוָברּוְך ה' ֶׁשָּזִכינּו ְּבדֹוֵרנּו ְלִהְתַחֵּבר ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ְולֹוֵקַח  ֶרַוח,  ַמְטרֹות  ְלֹלא  ְלאֹות  ְלֹלא  ָהעֹוֵבד  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל  ַעם 
ְלָאִבינּו  ּוְלַׂשֵּמַח  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָהִקים  ְלַמַען  ַהחֹובֹות  ְועֹול  א  ַמּׂשָ ִׁשְכמֹו 



ִכיָנה  ַמִים – ַעל ֵּכן ַאַחי! ָּכל ֶאָחד ֻיְכַלל ְּבִלימּוד ַהִּנְׂשָּגב ַהֶּזה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ ֶׁשַּבּׁשָ
ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו ּוְפדּות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ְּבַרֲחִמים, ָאֵּכְי"ָר.

פרק ה'
ְׁשֵאָלה ו'

ָלָּמה ְמַחֶּכה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכֵדי ְלָגֳאֵלנּו?
ּוַבֹּזַהר )ַוִּיְקָרא פא עא(, ָּכתּוב ַעל ַהָּפסּוק "ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו" ַוֲהֹלא ֶאָחד ֹלא ֹיאַמר 
ֶאָּלא ְּבֶאָחד, ְּכלֹוַמר ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ׁשֹוָרה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְחדּות, ְוָאז ֵאין ִמי ֶׁשְּיִׁשיֵבנּו 
ְוְיַסְלֶקנּו ֵמֲעֵליֶהם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לח(, ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח לֹו )הֹוֵׁשַע ֶּפֶרק ד 
יז(, ֲאָבל ָחַלק ִלָּבם ַעָּתה ֶיְאָׁשמּו, ַהַּכָווָנה ֶׁשִאם ֵהם ֲחלּוִקים ְּבִלּבֹוָתם ָאז ַהָּקָּב"ה 

ִמְסַּתֵּכל ְלַאְׁשמֹוָתם ַרְח"ִל. - ּוְּבִחיָד"א )ְּבִסְפרֹו "ַחְדֵרי ָבֶטן" ְּדרּוׁש ְלָפָרַׁשת ָזכֹור( ָּכַתב: ְדַאְחדּות ִסַּבת 
ִקּיּום ַהָּדת, ְוִהיא ֶאֶבן ְיָקָרה ְיסֹוד מּוָסד ִיְׂשָרֵאל ִוְיסֹוד ַהְּגאּוָלה, ַעַּכ"ל. 

ה' ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ָלנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י - ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד – ְּכֵדי 
ֶׁשָּיחּוׁש ְלָגֳאֵלנּו

יִרים פ' ב, ח-י(: קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה  )ְּבִׁשיר ַהּׁשִ

דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחֹּלנֹות ֵמִציץ 
ִמן ַהֲחַרִּכים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. - ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקֵּבל 

ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ְּבַרֲחִמים – ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(.

ְׁשֵאָלה ז'
ִמְּפֵני ַמה קֹוָרה ַהְרִעידֹות ָהֲאָדָמה ָּבעֹוָלם, ּוַמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו?

ְוָלֶזה ִסַּדְרנּו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְּמחּוָלק ל-960 קּוְנְטֵרִסים 30 קּוְנְטֵרִסים ְּב-32 
ֻקְפָסאֹות, ְוָכְך ְּבַכָּמה ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל 

 ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו,
ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל ַהזֹוַה"ק.

ּוַבֹּזַהר   - ד'(  ל"א  ב'  ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  )ַרִׁש"י  ַהָּמן!!!  ְלאֹוְכֵלי  ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ֹלא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 
ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל 



ָּבּה  ְלִהְסַּתֵּכל  ַהּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ְוָלֶהם  ָהֱאמּוָנה  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵהם  ֵּדָעה,  ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה 
ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ְּדָרֶכיָה. - רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה 
ָּכַתב:  )מט יא(,  ַוְיִחי  ָּפָרַׁשת  ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש  ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה. - ּוֵבאֹור 
ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל 
ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין 

ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(. 

ל"ב  ְּבָלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל  ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה  ְוֵרַעי ּבֹואּו  ַאַחי  ֵּכן  ַעל 
]32[ ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים: א. ָּכל ֶאָחד ִיַּקח ֻקְפָסה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 30 ֲחָלִקים ֶׁשל 
ַהזֹוַה"ק ]ַהְּמחּוָלק לתתק"ס ֲחָלִקים )960([, ְוִּיְלַמד קּוְנְטֶרס ֶאָחד ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשַבע 
ְמַסְייִמים  ִאיׁש,   ]32[ ְּבַיַחד ל"ב  ֶׁשֵהם  ִעם עֹוד 31  ָיִמים[  ]ְּבֶמֶׁשְך חֹוֶדׁש  ַּדּקֹות 
ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות, ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל 
חֹוֶדׁש. – ב. ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהֹּכל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה 
ֹלא ָקֶׁשה[, ּוְבָכְך יּוְכְּפלּו ְזֻכּיֹוָתיו ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות, ]ּוְכָבר הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַהזֹוַה"ק 
ְיהּוִדים  ְוָכל ל"ב  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ְּתרּוָמה ]קכ"ח ע"ב[,  ְּבָפָרַׁשת 
ִמְדַרׁש,  ָּבֵּתי  ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[  ג.  ַהזֹוַה"ק. –  ָּכל  ְמַסְייִמים ֶאת  ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[
ֶׁשל 30  ִצּבּור   ]7[ ַּדּקֹות  ְּכֶׁשַבע  ִיְלְמדּו  ְּביֹום[,  ְּפָעִמים  ]ג'  ַהְּתִפיָלה,  ַאֲחֵרי  ְוָׁשם 
ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום. - ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת 
ַהְּגאּוָלה - ּוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. - ִלְפָרִטים: -0548
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ֶלֱהֵוי ָידּוַע ֶׁשָּכל ַהְמַסְּיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" )זֹוַה"ק( 
ֲעֵליֶהם   – ד(,  ד,  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ּכֹל  ָעָליו  ָּתלּוי  ַהָּמֵגן  "ֶאֶלף  ִּבְבִחיַנת  ֵהם 
ָּתלּוי ְועֹוֵמד ַהָּצַלת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, "ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות 

ּוְמַמְּתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד ָּבָאה ַהְּגאּוָלה בב"א.

פרק ו'
ְׁשֵאָלה ח'

ִמְּפֵני ַמה קֹוֶרה ַהְרִעידֹות ָהֲאָדָמה ָּבעֹוָלם, ּוַמה ֶזה אֹוֵמר ָלנּו?



ִבְּתִפילֹות ָיִמים נֹוָרִאים ָאנּו אֹוְמִרים: 

ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור, ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר 
ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו. ה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה

ָאַמר ַהָּנִביא )ֲחַבּקּוק ֶּפֶרק ג' ו'( "ָעַמד ַוְיֹמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוַּיֵּתר ּגֹוִים ַוִּיְתֹּפְצצּו ַהְרֵרי ַעד ַׁשחּו 
ִּגְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו". "ָעַמד" ֵּפירּוש ַהַמְלִּבים: ֶאת ֶׁשַּיֲעֹמד ָהעֹז ַההּוא 
ְוִיְתעֹוֵרר ְלַהְנִהיג ַהְנָהָגה ִנִּסית ְּבַהְׁשָּגָחה ְּגלּוָיה, "ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו" ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 

ֶהְרָאה ָלֶהם ֶׁשָּכל ַמֲהָלכֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשּלֹו הּוא.

ָּכל ָהעֹוָלם ִמְתַהֵּפְך, ַׁשִּליִטים נֹוְפִלים ּוְמהּומֹות ְּבָכל ַהְּמִדינֹות, ְוִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע 
ָהָיה  בּוַע  ְוַהּׁשָ ִזיַלְנד,  ָּבניּו  נֹוָרָאה  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ָהָיה  ָׁשבּוַע  ִלְפֵני  יֹום,  ֵיֶלד  ַמה 
ַהָּקׁשֹות  ֵּבין  ְּבַיַּפן  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ָהְיָתה  ִׁשיִׁשי  ּוְבֵליל  ְבִסין,  ַּגם  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת 
ִמְּמקֹומֹו  ְוִנָּתר  ְוָזז  ִהְזַּדֲעַזע  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ִריְכֶטר,  ַּבֻּסָּלם   9 ָּבעֹוָלם,  ֶׁשָהיּו  ְּביֹוֵתר 
עֹון ִהְׁשַּתָּנה, ְועֹוד ֵיׁש ַסָּכָנה ִמִּזהּום ֵמַאְרָּבָעה ּכּוִרים ֲאטֹוִמים ֶׁשעֹוְמִדים  ְוַגם ַהּׁשָ
ַעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֶׁשַהּכֹל  ַחִּיים  ַהָחֶפץ  ִּדְבֵרי  ְוָידּוַע  ְּבַפַחד,  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ְלִהְתּפֹוֵצץ 
ַאָּתה  ִּכי  ָּפעּול,  ָּכל  "ְוֵיַדע  ְּכֵדי  ְוַהּכֹל  ַהְׁשֵליָמה,  ִלְגאּוָלה  אֹוָתנּו  ּוְלָהִכין  ִיְׂשָרֵאל, 
ֱאֹלֵקי  ה'  ְּבַאּפֹו.  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו,  ַאָּתה  ִּכי  ְיצּור,  ָּכל  ְוָיִבין  ְּפַעְלּתֹו, 
ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה". - ּוְׁשמּוָעה נֹוָרָאה ָׁשָמְענּו ַמה ֶׁשָּקָרה ְּבִיּׁשּוב 
ִאיָתָמר ְּבֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשִנְרְצחּו 5 ְנָפׁשֹות ַרְח"ִל. ְוָכל ֵלב ָיזּוַע ְוָכל ַעִין ִּתְדַמע, 

ַאְך ְצִריִכים ּוֻמְכָרִחים ָלַדַעת ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ָּכְך. 

ִעיֹרה2  ַלֶּגֶפן  "ֹאְסִרי  ַהָּפסּוק:  ַעל  יא(  ָּפסּוק  מט  ֶּפֶרק  ַוְיִחי  )ְּבָפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש:  ַהַחִּיים  ְּבאֹור  ָּכַתב 
ּוְכֶנֶגד ְּגאּוָלה  ְוֶזְל"ָק:  ֲעָנִבים סּוֹתה",  ּוְבַדם  ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו  ִּכֵּבס  ְּבִני ֲאתֹנֹו  ְוַלּׂשֵרָקה 
ה'  ִיְׁשרֹק  ֲאֶׁשר  ְּבֵעת  ֵּפירּוש  ְוַלּׂשֹוֵרָקה,  ָאַמר:  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ם  ַהּׁשֵ ְּבֵעֶזר  הב' 
ם ֹלא ָיִניַח  ִּדְכִתיב )ְזַכְרָיה י' ח'( ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם, ... ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּבֵעֶזר ַהּׁשֵ
ֵמָהֻאּמֹות ֻאָּמה ְּגדֹוָלה אֹו ְקַטָּנה ֶׁשֹּלא ִתָּנֵתן ָלֶהם ]ַוַּיְכִניֵעם ְוְיַנעֵרם ְּכמֹו ֶׁשִּנֵער ֶאת 

ִמְצַרִים[, ְוהּוא אֹוְמרֹו ְּבִני ֲאתֹונֹו, ֵּפירּוש ִמְּלַבד ִעיֹרה, ֶאָּלא ַּגם ְּבִני ֲאתֹונֹו.

2. דברי הזוהר הקדוש )ויחי רל"ח ע"א(, רבי יוסי אמר "ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה" זה מלך המשיח שעתיד למשול 
על חילות העמים, ועל שרי מעלה הממונים על העמים, עובדי כוכבים ומזלות, שהם הכוח של האומות 

להתחזק, ועתיד מלך המשיח להתגבר עליהם. 



ֹמֶׁשה הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון

ּוְבֶהְמֵׁשְך ָּכַתב ... ִּכי ֲהֹלא ָיַדְעָּת ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְׁשמֹות קכ( ִּכי ֹמֶׁשה הּוא ַהּגֹוֵאל 
ֲאֶׁשר ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו הּוא ִיְגָאל אֹוָתנּו ְוָּיִׁשיב ָּבִנים ִלְגבּוָלם ִּדְכִתיב )ְקִהַּלת א ט( ַמ'ה 
ְׁש'ָהָיה ה'ּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ר"ת "ֹמֶׁשה", ְוֹלא ִיְקֶׁשה ְּבֵעיֶניָך ָּדָבר ֶזה ְּבאֹוְמָרך ֲהֹלא ֶמֶלְך 
ֶבט ְיהּוָדה ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ָּדִוד ַעְצמֹו ֶמֶלְך  ַהָּמִׁשיַח ִמּׁשֵ
ֵּכן ֵהיַאְך ָאנּו  ְוִאם  ָּדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְוַעְבִּדי  )ְיֶחְזֵקאל לז כד(  ִּדְכִתיב  ַהָּמִׁשיַח 
ֹמֶׁשה  ִנְׁשַמת  ְּבִחיַנת  ִּכי  ָלַדַעת  ָלְך  ֵיׁש  ֵלִוי...  ֶבט  ִמּׁשֶ ַהָּבא  ֹמֶׁשה,  אֹוְמִרים ֶׁשהּוא 
ַוֲעַנף  ע"ה,  ֲעָנִפים  ָהיּו  ִרּבֹוא  הס'  ָּכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ִׁשְבֵטי  מי"ב  ְּכלּוָלה  ִהיא  ע"ה 
ְוֵלִוי  ְוֹכֵהן  ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך  ְוָלֶזה ִּתְמָצֶאּנּו  ָּדִוד ְּבֹמֶׁשה הּוא,  ִׁשְבטֹו ֶׁשל 
ִּתְתַגֶּלה  ָלבֹא  ּוְלָעִתיד  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ָהֲעָנִפים  ָּכל  ּכֹוֵלל  ֶׁשָהָיה  ְוִגּבֹור,  ְוָחָכם  ְוָנִביא 
ָּבעֹוָלם ֹׁשֶרׁש ַהַּמְלכּות ֶׁשְּבֹמֶׁשה, ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוהּוא ָּדִוד, ְוהּוא ִיּנֹון 

ְוִׁשיֹלה.

ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה

)ְּבזֹוַהר ָחָדׁש ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית( ִּכי ָּגלּות ְרִביִעית  ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך אֹוְמָרם ז"ל  ְוגֹו' -  ַּבַּיִין   ִּכֵּבס 
ֶׁשּבֹו ִיָּגֶלה ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ְוזּוַלת 
ֶזה ִיְתַעֵּכב ִמּבֹוא, ְוָלֶזה ָרַמז ְּבאֹוְמרֹו ִּכֵּבס ְוגֹו', ֵּפירּוש ִּכי כֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, 
ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוֵעין ַמה 
ֶׁשֵּפְרׁשּו )שהש"ר ב'( ְּבָפסּוק ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין, ְוָאַמר ִּכי ְּבֶאְמָצעּוָתּה ִיְהֶיה ְלבּוׁשֹו 
ִנְתַכֵוון   - ְוגֹו'  ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְואֹוְמרֹו  ְללֹוְבׁשֹו...  ֵאָליו  ָנכֹון  ַלַּמְלכּות,  ִּכּנּוי  ֶׁשהּוא 
ִּתְהֶיה  ּתֹוָרה,  ָּבנּו  ֵאין  ּׁשֶ ֵּפירּוש  ַיִין,  ִיָּמֵצא  ְוֹלא  ַהְּגאּוָלה  ְזַמן  ְיִגיַע  ִאם  ִּכי  לֹוַמר 
ְלִיְׂשָרֵאל, ְּכאֹוְמָרם  ְיִצירּון ָהֻאּמֹות  ַהְּגאּוָלה ְּבֶאְמָצעּות עֹל ְותֹוֶקף ַהָּגלּות ֲאֶׁשר 
ז"ל )ַסְנֶהְדִרין צז:( ִּכי ְּכֶׁשַּיִּגיַע ֵּקץ ַהֶּנְחָּתם ְוֹלא ִיְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְזכּות ְלגֹוַאָלם ַיֲעִמיד ָלֶהם 
ֶמֶלְך ָקָׁשה ְּכָהָּמן ְוכּו', ְוהּוא אֹוְמרֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים, ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ַהִּיּסּוִרין ִיְזַּדְּככּו 
ַהְּנָפׁשֹות ְוִיְתָּבְררּו ִניצֹוֵצי ַהְּקדֹוָׁשה ְּכֶדֶרְך ְׁשִיְתַבְררּו ְּבֶאְמָצעּות ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה, 
ֶאָּלא ֶׁשּזֹו ְמַלאְכּתֹו ָנֶאה ְוזֹו ְמַלאְכּתֹו ִּבְלִּתי ָנֶאה ... ְוָאַמר סּוֹתה... ְוַהַכָווָנה ָּבֶזה 
ִּכי ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ִיְהֶיה ֵּבין ִאם ִּתְהֶיה ַהְּגאּוָלה ְּבֶאְמָצעּות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה, ָאז ִיָּגֶלה 
ְּבִגּלּוי ַמְלכּות ֶעְליֹון, ְלִאם ִּתְהֶיה ְּבֶאְמָצעּות ַהְּנָקָמה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה 

ִּבְבִחיַנת ָעִני ְורֹוֵכב ְוגֹו' )ְזַכְרָיה ט' ט'(:



פרק ז'
ְׁשֵאָלה ט'

ַעל ַמה ֲהִכי ָצִריְך ִלְזֹעק ּוְלַהְתִריַע - ובפרט בימי הפורים?
ַויִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'

ְוִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה )ַּדף ט"ז א'(: ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְפַטר ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו 
ְלַגן ֵעֶדן ָאַמר לֹו ִליהֹוֻׁשַע ְׁשַאל ִמֶּמִּני ָּכל ְסֵפקֹות ֶׁשֵּיׁש ָלְך, ָאַמר לֹו ַרִּבי, ְּכלּום 
ִהַנְחִתיָך ָׁשָעה ַאַחת ְוָהַלְכִּתי ְלָמקֹום ַאַחר, ֹלא ָּכְך ָּכָתְבָּת ִּבי ּוְמָׁשֲרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 
נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל, ִמַּיד ָּתַׁשׁש ּכֹחֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ְוִנְׁשַתְכחּו ִמֶּמּנּו ָׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ֲהָלכֹות, ְונֹוְלדּו לֹו ֶׁשַבע ֵמאֹות ְסֵפקֹות, ְוָעְמדּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלָהְרגֹו, ָאַמר לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹוַמר ָלְך ִאי ֶאְפָׁשר, ֵלְך ְוטֹוְרָדן ַּבִּמְלָחָמה, ֶׁשֶּנֱאַמר ַויִהי ַאֲחֵרי 

מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'3 ַוֹּיאֶמר ה' ְוגֹו'.

ְּבַמְתִניִתין ָּתָנא, ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַקִלין ַוְחמּוִרין ּוְגֵזרֹות ָׁשוֹות ְוִדְקּדּוֵקי סֹוְפִרים 
ִנְׁשַּתְּכחּו ִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֶהְחִזיָרן ָעְתִניֵאל ֶּבן 

ְקַנז ִמּתֹוְך ִּפְלּפּולֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז, ַאִחי ָּכֵלב.

ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת מּוָסף ְּדֹראׁש חֹוֶדׁש: "ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו 
ְּבֵבית ְּבִחיָרֶתָך ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה 
ְּבִמְקָּדֶׁשָך" "ַהָּיד" ה' ֶׁשל הי"ד ְמֻרָּמז ַעל ה' ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, "ָיד" ְמֻרָּמז ַעל י"ב 
ְּבִדיקֹות ַהַּסִּכין, וב' ִּכּסּוֻים ָעָפר ְלַמְעָלה ְוָעָפר ְלַמָּטה, )ֵּביָצה ַּדף ז' ע"ב(, ְּדָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא 
ָאַמר ַרב ַהּׁשֹוֵחט ָצִריְך ֶׁשִּיֵּתן ָעָפר ְלַמָּטה ְוָעָפר ְלַמְעָלה ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו 
ָעָפר  ֶׁשִּיֵּתן  ָצִריְך  ֶׁשַהּׁשֹוֵחט  ְמַלֵּמד  ֶבָעָפר  ֶאָלא  ֶנֱאַמר  ֹלא  ָעָפר  ֶּבָעָפר  ְוִכָּסהּו 
ַעל  ֶצֶדק"  "ִזְבֵחי  ְּבֵסֶפר  ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֶאְפַרִים,  ַמֶּטה  ְוַעֵּין  ְלַמְעָלה,  ְוָעָפר  ְלַמֶּטה 
ִנְׁשַּתְּכחּו ג' ֲאָלִפים  )ַּדף ט"ז א'(: ֶׁשִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה  ַמה ְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה 

ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי   – 3.  יש לרמז דהצדיק הדור נשמת משה מוכיח את ישראל ומצילם ממאכלות אסורות 
מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'", כאשר נסתלק הצדיק המוכיח מיד חס ושלום נכשלים ולא יודעים הלכות שחיטה 
וניקור. וזהו תפקידו של כל רב בישראל לצוות ולהוכיח על זה כמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק " 
ְּבַזַעם ִּתְצַעד ָאֶרץ ְּבַאף ָּתדּוׁש ּגֹוִים" )חבקוק ג' י"ב(, בזע"ם ראשי תיבות זביחה עירובין מקוואות, כלומר 
בתיקון אלו הדברים "תצעד ארץ", ופירש רש"י לגרש שבעה אומות, ומה כתוב אחריו פסוק י"ג: "ָיָצאָת 
ְלֵיַׁשע ַעֶּמָך ְלֵיַׁשע ֶאת ְמִׁשיֶחָך" וביאר המלבים שם: כי אז יתגלה המלח המשיח וילחם מלחמות ה', וה' 

יושיעהו, עכ"ל. לומדים מכאן שכאשר יתקנו זאת תיכף יצלח ויושיע מלך המשיח.



ִהְלכֹות, ּוְׁשִחיָטה ְוִניקּור ֵהם ַּגם ֵּכן מג' ֲאָלִפים ְׁשִנְׁשַתְכחּו, ּוִמְּפֵני ֶזה ֵיׁש ָּבֶהם ָּכל 
ָּכְך ַהְרֵּבה ְסִפיֵקי ֲהָלכֹות ָלֵכן ָאנּו מֹוְצִאים ַּבֲחַז"ל ובשו"ת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות 
ַעל ְיֵדי ֶׁשָעְברּו ַעל ִהְלכֹות ֵאּלּו, ִנְׁשַתְלָחה  ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו. ָלֵכן ָאַמר ִמְּפֵני ַהָּיד, ּׁשֶ
ְּבִמְקָדֶׁשָך. - ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר "ִזְבֵחי ֶצֶדק" ֶׁשָּכַתב, ְׁשְמַהַהָלכֹות ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ֵהם 
ְׁשִחיָטה ְוִניקּור, ְוָלֵכן ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ַעל ֲהָלכֹות ֵאּלּו, ֶאְפָׁשר 
ֲאלּו אֹותֹו ַעל ְׁשִחיָטה  ּׁשָ ְלָפֵרׁש ָלָּמה ָרצּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו ]ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון[, ִמְּפֵני ּׁשֶ
ְוִניקּור ְוֹלא ָרָצה ְלַהִּתיר ָלֶהם, ַעל ֵּכן ָרצּו ַלֲהרֹוג אֹותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָבָׂשר ַתֲאָוה 
ְמֻׁשָּנה  ְּבִמיָתה  ֵמתּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ָּבָׂשר4  ַיֲאִכיֶלּנּו  ִמי  ֹמֶׁשה  ֶאל  ָצַעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 

ָרַח"ל. 

ּוְכָבר ִּפֵרׁש ַהִחיָד"א ְזָי"ע ִּכי "ָמחֹה ֶאְמֶח"ה" ִּגיַמְטִרָּיה "ֶזה ָהָמן" )ְּבִסְפרֹו "ַחְדֵרי ָּבֶטן"(, ּוְלִפי 
ֶזה ֵיׁש ִלְרֹמז ֶׁשָהָמן ָרָצה ִלְמחֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהְּסעּוָדה ֶׁשּלֹו ֶׁשֶהֱאִכיל 
ִמְׁשָּפִטים ֹלא  ְּבָפָרַׁשת  ַהזֹוַה"ק  ִּדְבֵרי  ְוַכָּידּוַע  ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
ְּנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשע ָאַכל ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ִּכי ָיַדע ֶׁשַרק ְּבֹכַח  ל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ּׁשֶ ְתַבּשֵׁ
ֶׁשל ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְּבַיַחד ִנְבָרא ַהֹּכַח ְלַהְחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַרְח"ִל, ְואֹוֵמר ַהזֹוַה"ק 

ְלָחן ְלַבד ַנֲעֶׂשה ֶמְרָּכָבה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ִּכי ַהּׁשֻ

ַהְּקדֹוִׁשים.  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ְלַקָּבַלת  ַוֲהָכָנה  ַהּפּוִרים  ַחג  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ָּכֵעת  ֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים ָלַדַעת ַמה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַחג ַהּפּוִרים?

ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין )ַּדף קלט ב'(: ֹמֶׁשה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבַׁשָּגם5 הּוא ָּבָׂשר", 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּנִין,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֶאְסֵּתר  ָהֵעץ",  "ֲהִמן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּנִין,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָהָמן 
"ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר", ָמְרְּדַכי ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ִּדְכִתיב: "ָמר ְּדרֹור" ּוְמַתְרְּגִמיָנן 
"ֵמיָרא ַּדְכָיא6". - ּוְבַרִׁש"י ֵּפֵרׁש: ְּבַׁשַּגם הּוא - ְּבַׁשַּגם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכמֹו ֹמֶׁשה, ּוְכִתיב 

הנונין,  י פסוק כט(. הפיכת  )במדבר פרק  יצחק  יאכילנו בשר". ספר תולדות  "מי  4. ראה באריכות בספר 
לומר שהעולם הפוך, שיתרו שהוא מהאומות העולם נתגייר ונעשה יהודי כשר, וכל כך עד שישראל 
תאוה  ומתאוים  יי',  באזני  רע  מתאוננים  ויעקב  יצחק  אברהם  בני  וישראל  עמהם,  שילך  ממנו  בקשו 
בוכים ואומרים מי יאכילנו בשר, ואף יי' חרה בעם ויך בעם מכה רבה מאד, וגם ויסעו מהר יי', והם שלש 
פורעניות וזה שכתוב והיית לנו לעינים והוא לענין יראת השם, שיאמרו ישראל יתרו שהוא גר ירא את 

יי' וכל שכן אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב:
5.יש כאן רמז: "בשגם" גימטריה משה, - הוא בשר, כלומר שהוא המהות שלו זה לתקן את ענין הבשר, 

כשרות המאכלים.
6.שמרדכי ואסתר הן הפועלים ומשה פועל העליון, כמבואר במדרש אסתר רבה )ענף יוסף בשם הגר"א 

ב"ק צ"ב ע"ב(. 



ָלֹבא  ָעִתיד  ְּכלֹוַמר  ֹמֶׁשה,  ַחֵּיי  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָכְך  ָׁשָנה,  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ָיָמיו  ְוָהיּו  ָׁשם, 
ְּבַׁשַּגם ֹמֶׁשה, ִמן ַהּנֹוָלִדים ְוֵכן ָיָמיו: ִמַּנִין - ְלַמֲעֵׂשה ָהָמן: ֲהִמן ָהֵעץ - ִיְתֶלה ַעל 
ָהֵעץ: ְלַמֲעֵׂשה ֶאְסֵּתר - ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר, ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ַהְסֵּתר ָּפִנים ּוְמָצאּוהּו 
ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות: ִמַּנִין - ִלְגֻדַּלת ָמְרְּדַכי: ָמר ְּדרֹור - ּוָקִרי ֵליּה ֹראׁש ִלְבָׂשִמים 
 - ַוֲהַדִּסים[.  ְּבָׂשִמים  ִנְקָראּו  ]ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַהְּגדֹוָלה:  ְּכֶנֶסת  ְוַאְנֵׁשי  ַלַּצִּדיִקים 
ִמַּנִין? ֵהיָכן  ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהּׁשֹוֲאִלים:  ּוְּבֵסֶפר ִאְמֵרי ַשי, ֵהִביא ֶאת 
ְמרּוָמז ְּבָכל ַהּתֹוָרה ָהִעְנָין ֶׁשל ָהָמן? ְוַעל ָּכְך ֵהִׁשיבּו ֶׁשהּוא ְמרּוָמז ְּבָפסּוק "ֲהִמן 
ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצְוִויִתיָך ְלִבְלִּתי ֱאֹכל ִמֶּמּנּו ָאַכְלָּת". ְוׁשֹוֵאל: ַמה ַהַשְייכּות ֶׁשל ַהָּפסּוק 
ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ְלִעְנָין ֶׁשל ָהָמן?. - ּוְמָבֵאר: רֹוִאים ִלְפָעִמים ֵאיְך ֶׁשְּיהּוִדי ְמַאֵּבד 
ְלַהְכִחיד  מּוָכן  ֶׁשהּוא  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  מּוְׁשָחת  ִנְהָיה  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהֶאלֹוקּות  ֶצֶלם  ֶאת 
ֵאין אֹוְכִלים  ּׁשֶ ִמָּכְך  ֶזה ּקֹוֶרה  ְיהּוִדי?  ֵאֶצל  ָּכזֹו  ַהְׁשָחָתה  נֹוֵבַע  ּוֵמֵהיָכן  ֶאָחיו,  ֶאת 
ְוַהָּדם  ִנְהָיה ָּדם,  ָּכֵׁשר, ֶׁשהּוא ְמַטְמֵטם ֶאת ַהֵּלב, ְּכִפי ֶׁשָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ֶׁשָהאֹוֵכל 
זֹוֵרם ַלֵּלב ּוִמַּטְמֵטם אֹותֹו ַעד ֶׁשהּוא הֹוֵפְך אֹותֹו ל"ָהָּמן" ְיהּוִדי, ִּכי הּוא ָאַכל ָּדָבר 
ש"ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּתי ֱאֹכל ִמֶּמּנּו", ע"כ. ְוֶזה ָהָיה ֲעַצת ָהָמן ְלַהְכִׁשיָלם ְּבַמֲאָכלֹות ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשלֹוט ֲעֵליֶהם ח"ו, ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶׁשָּכל ַהְּסעּודֹות 
ָהְייָתה ָּבָׂשר ְּבָחָלב ּוְגִביָנה ִעם ָּבָׂשר7 )ְוֶזהּו ַּפְתַבג ַהֶּמֶלְך, ב"ג ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָב'ָׂשר 
ַהִּסְטָרא  ַהָּטֵמא ֶׁשל  ְלֻׁשְלָחן ַׂשר  ֶרֶמז  ַהֶּמֶלְך  ֻׁשְלָחן  ֻׁשְלָחנֹו  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ְג'ִביָנה(, 
ְלַמְעָלה  ַהזֹוַהר  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכמֹו  ִאּמֹו8,  ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְּבסֹוד  ְלַמְעָלה  ְלַהַאִחיזֹו  ַאֲחָרא, 
ְוָלֶזה ֻמְכָרִחים ְלַתֵּקן ֶאת  ְוִלְגרֹם ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ּוְלַהְחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ]ַּכְמֹבָאר  ַהִּמְקָּדׁש בב"א.  ֵּבית  ְלִבְנָין  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַהַּמֲאָכלֹות  ִעְנַין 
ּגֹוֵרם  ָּכֵׁשר  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשֶּלֱאכֹול אֹוֵכל  ִמָּכאן  רֹוִאים  וע"ב(. -  )ַּדף קכ"ה ע"א  ִמְׁשָּפִטים  ָּפָרַׁשת 
הּוא  ִכי  ְלַאְּבִדי  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ָהָמן  ָארּור  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן   - ְּביֹוֵתר.  ַהְּגדֹוָלה  ְלָרָעה9 

7. ְוֵכן ָּכַתב ַהְּגָר"א ְּביֹו"ד ִסיָמן פ"ז ְּבַהָּגהֹוָתיו ב' ְּפָעִמים ֶׁשְּמַצֵּין ַעל ִעְנַין ָּבָׂשר ְּבָחָלב ֶאת ַהֹּזַהר ַהֶּזה[.
8. וידוע שהישמעאלים שבשכנותינו אוכלים בשר בחלב, וזה נחשב אצלהם למטעמים. ומי יודע אם 
לא זה מה שנותן להם את כוחם להרע רח"ל, ועל כן מוטל עלינו להתחזק מאוד בטהרת המאכלים כדי 

להגביר כח הקדושה "וגבר ישראל". 
9. ְוָידּוַע ָהֹעֶנׁש ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות: ָּכַתב ְּבֵסֶפר אֹור ַצִּדיִקים )ֶּפֶרק י"ט(, ְוֶזה ְלׁשֹון 
ָקְדׁשֹו: ַּדע ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמַדְקֵּדק ְּבַמֲאָכִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ֵּבין ִאּסּור ְלֶהֵּתר, ַוֲאִפּלּו 
ַהֶּקֶבר ּוַמֶּכה ַעל  ַהְמֻמֶּנה ַעל ִחּבּוט  ֵאינֹו ִאּסּור ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ֵמֲחָכֵמינּו ז"ל. ָעְנׁשֹו ֶׁשְּלַאַחר מֹותֹו ָּבא 
ִּבְטנֹו ְּבַׁשְרִביטֹו ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוֵאׁש, ַעד ֶׁשְּכֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ַּפְרַׁשְנָּדא, ְוָאז ְמַהְּפִכין אֹותֹו ַעל ָּפָניו ּוַמִּכים אֹותֹו, 
ם ִיְׁשְמֵרנּו ְוַיִּציֵלנּו ִמִּדין ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ּוְמִדְכָווֵתיּה, ּוִבְפָרט ְּבִאּסּור ָּבָׂשר  הֹוֵצאָת, ַהּׁשֵ ְואֹוְמִרים לֹו ְּבַלע ַמה ּׁשֶ

ְּבָחָלב ֶׁשהּוא ָעֹון ָחמּור, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.



ֶהֱאִכיל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ָהָיה לֹו ֶאת ַהֹּכַח ִלְגזֹור 
ַעל ַהְיהּוִדים ְגֵזירֹות ָקׁשֹות )ְמִגָּלה י"ב(.

ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים

ְוָכתּוב ַּבַּב"ח )או"ח סי' תר"ע( וזל"ק, ְּבּפּוִרים ָהְיָתה ִעיַקר ַהְגֵזיָרה ְלִפי ֶׁשֶּנֱהנּו ִמְּסעּוָדתֹו, 
ַעל ֵּכן ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ַהּגּוִפים ֶׁשֶּנֱהנּו ֵמֲאִכיָלה ּוְשִׁתָיה ֶׁשל ִאיסּור 
ֶׁשָאְמָרה  ְּכמֹו  ַנְפׁשֹוָתם  ִעיּנּו  ְּתׁשּוָבה  ּוְכֶׁשָעׂשּו  ִאיסּור10,  ֶׁשל  ּוִמְׁשֵּתה  ְוִׂשְמָחה 
ֶאְסֵּתר: "ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים". ְלִפיָכְך 
ָמְרְּדַכי  ָּברּוְך  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  ַהֵּנס.  ִעיַקר  ֶאת  ִלְזּכֹור  טֹוב  ְויֹום  ְלִמְׁשֵּתה  ְקָבעּום 
ְוִהְזִהיר  ִנְזַהר  ֶׁשהּוא  ָהָמן,  ֶׁשל  ִמְגֵזיָרתֹו  ִנְּצלּו  ַהְיהּוִדים  ִּבְזכּותֹו  ִּכי  ַהְּיהּוִדי 
ָיַׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִלְׁשמֹור  ְוָלֶזה הּוא  ִיָּכְׁשלּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות,  ֶׁשְּיהּוִדים ֹלא 
ְּכֵדי  ֵזְרעֹוִנים,  ַרק  ֶׁשָאְכָלה  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ָּכֵׁשר.  ֶׁשֵאינֹו  ֹאֶכל  ֹתאַכל  ֹלא  ֶׁשֶאְסֵּתר 
ְמרּו ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות - ִניְצלּו ַהְיהּוִדים,  ְלִהָּזֵהר ְּבַמֲאָכלֹות. ְוַרק ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשּׁשָ

ְוָלֵכן ָקְראּו ָלֶהם "ְיהּוִדי", ֶׁשּׁשּום אֹוֵכל ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר ֹלא ִנְכַנס ְלִפיֶהם.

ַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ק ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹרַקח ִמֶּבְעְלז זי"ע: ִּכי ָּכל ֹּכחֹו ֶׁשל ָהָרָׁשע  ּוְכָבר ָאַמְרִּתי ַּבְּדָרָׁשה ַמה ּׁשָ
ַהֶּגְרָמִני ימ"ש ָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשָאְכלּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁשָהיּו ׁשֹוֲחִטים ַקִּלים ּוִמֶּזה נֹוַלד ֲעָמֵלק ַהֶּגְרָמִני, ְוָהָיה 
ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְׁשִחיזּו ַהַּסִּכיִנים ִּכְדָבֵעי, ִהְׁשִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ֶׁשל ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ַׂשר ֶׁשל 

ֲעָמֵלק ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ְּבֹכחֹו ִלְׁשֹחט ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים רח"ל, 

ְוֵכן ִהְכִׁשילּו ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִּבְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות - ָּבִעיר ְקָראָקא ְּכֶׁשָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָנָתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא זצוק"ל ַאב ֵּבית ִּדין ְקָראָקא - ְמֹאָרע 
ְוָהַרב  זצ"ל,  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  זצ"ל  ַׁשִּפיָרא  ָנַטע  ָנָתן  ר'  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַמְסִעיר 

ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָנַתן ִּתּקּון ָּגדֹול ְלַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה.
ִנְזָהר ְּבַמֲאָכלֹות  ּסֹוֵבל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא  ְוַכָּמה נֹוָרִאים ִּדְבֵרי הזוה"ק: א. ָּכל ַמה ּׁשֶ  .10
ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף  ֲאסּורֹות )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ב. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקֻדּׁשָ
מ"ב(. ג. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי ֹלא ִיְתַּדְּבקּו ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְּכָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ְּכָאָדם ְמֹגָעל, ִּכי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּגֹוֲעלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"א(. ד. ְמַדֵּבק ַנְפׁשֹו ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ה. ַנֲעֶׂשה ְּפֵני ַחָּיה ָרָעה )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(. ז. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי  ח"ב ַּדף קכ"ה(.  ו. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקֻדּׁשָ

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ְּכָאָדם ְמֹגָעל, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְלַנְפָׁשם ִּכי ֹלא ִיְתַּדְּבקּו ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְּכָלל 
ּגֹוֲעלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"א(. ח. ְמַדֵּבק ַנְפׁשֹו ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, 

ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב(.



פרק ח'
ְׁשֵאָלה י'

ֶׁשָּיכֹול  ַהֻחְרָּבן  ּוַמה  ֲאִכיָלה,  ִאּסּור  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ַמה אֹוֵמר 
ְלֵצאת ִמָּכְך ַחס ְוָׁשלֹום?

ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדֹוָׁשה

ְּבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָּכתּוב )ַוִּיְקָרא מא:( ֶזה ֶׁשאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָּדִנים אֹותֹו ל120- ָׁשָנה 
ְּכָאָדם ְמכׂוָער, ִּכי ַהָּקָּב"ה ַמְגִעיל אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם 
)מב.( ָּכל ֶזה ֶׁשָאָדם סֹוֵבל ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּכל ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ֹלא ָהָיה ָזִהיר ְּבַמֲאָכלֹות 

ֲאסּורֹות ַעַּכ"ל, ִּכי ֶזה ּנֹוָרא ִּבְכֵדי ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֶאת חֹוֶמר ַהִאיסּוִרים ֶׁשל 
ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם )מא:( ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות 
ְוׁשֹוֶרה  ַמְגִעיל,  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ְוהּוא  ִליְצָלן  ַרְחָמָנא  ַאֲחָרא  ְלִסְטָרא  ִנְמָׁשְך  ִצּלֹו 
ָלֶהם  ְואֹוי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶּבֱאלֹוֵקי  ֵחֶלק  יֹוֵתר  לֹו  ֵאין  ּׁשֶ יֹוֵדַע  ְוהּוא  טּוְמָאה,  רּוַח  ָעָליו 
ִּכי ַאף ַּפַעם ֹלא ַיְצִליחּו ְלַהִּגיַע ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ַחס ְוָׁשלֹום. - עֹוד ָּכתּוב ָׁשם 
ְוִנְכַנס ַרְחָמָנא  )מב.( ְּכֶׁשהּוא אֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות הּוא יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדּוָׁשה 

ֶׁשּלֹו  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ִהיא  ְלָכְך  ְוַהַּכָווָנה  ַעַּכ"ל,  ַהטּוְמָאה  ִלְרׁשּות  ִליְצָלן 
מּוְפִנים ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ַעל ָּכְך ַּבֲאִריכּות ַּבְּסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים.

)ח"א ְׁשֵאָלה צב  ַהָגאֹון ַהָקדֹוש רבי הילל ָקאָלאַמֶייער זי"ע ֵמִביא ְּבִסְפרֹו ֵעת ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעֶרֶכת ַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות( ַהַעֵביָרה ֶׁשל ַהַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָחמּור ֵמאֹוד, חּוץ ִמֶּזה ֶׁשעֹוְבִרים 

ּגֹוֵרם  ַּגם  הּוא  ָרָׁשע,  ִנְקָרא  ְוהּוא  ְּבַמְלקֹות,  ְוַחָייִבים  ַכַּזִית,  ְּבָכל  ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ַעל 
ֶׁשֵאינֹו  ָהאֹוֵכל  ִּכי  ְּבִאיסּור,  ְמפּוָטם  ּגּופֹו  ִּכי  ָּגדֹול,  ְוָאסֹון  ְּגדֹוָלה  ָרָעה  ְלַעְצמֹו 
ַעֵביָרה,  ּגֹוֶרֶרת  ְוַעֵביָרה   - ִמְסָתֶאֶבת.  ִנְׁשָמתֹו  זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ַהֹּכַח,  ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ָנִקי 
ּוִמֵּמיָלא ַאַחר ָּכְך ָקָׁשה לֹו ְלַקֵּיים ֶאת ִמְצוֹות ַהַּיֲהדּות, ְוֶזה מֹוֵנַע ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך 
ם ִיְתָּבַרְך ּוְלָעְבדֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ּוְבָכל זֹאת  ָהַאִמיִּתית ְלִיְרָאה ּוְלֶאהֹוב ֶאת ַהּׁשֵ
ֵהם ְמַזְלְזִלים ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. - ֶיְׁשָנם ֲחָלִקים ֶׁשָּכל ֵּביָתם ֵאינֹו ִמְתַנֵהל ְּכָלל 
ְּכָלֵלי  ָּכל  ִּפי  ַעל  ְמנּוָהל  ַהַּבִית  ְׁשֶאְצָלם  ֲאֵחִרים  ְוֶיְׁשָנם  ַהַּכְׁשרּות,  ְּכָלֵלי  ִּפי  ַעל 
אֹו  ָּבֳאִנָּיה  נֹוְסִעים  ּוְכֶׁשֵהם  ְּבֵעיֵניֶהם,  ֵמאֹוד  ַקָּלה  ִהיא  ַהַעֵביָרה  ַאְך  ַהַּכְׁשרּות, 
ִמַטְמֵטם.  ִלָּבם  ּוִמֵּמיָלא  ְלַיד,  ַהָּבא  ִמָּכל  ְואֹוְכִלים  ְלַעְצָמם  ֵמִקיִלים  ְּבַרֶּכֶבת ֵהם 
ִיְׁשַמע  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ָאז  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ִיְצֲעקּו  ְוֵהם  ָצָרה  ְלֵעת  ַיִּגיעּו  ְּכֶׁשֵהם   -



ָלֶהם? ְואֹוָתם ֵאּלּו ַהְּמַטְּמִאים ּוְמַׁשְקִצים ֶאת ַנְפָׁשם, ְּכֶׁשֵהם ְמַפְּטִמים ֶאת ַנְפָׁשם 
ם ִיְתָּבַרְך - ֹלא ַעִּמי ַאֶּתם ַאֶּתם ֵאיְנֶכם  ַּבֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהּׁשֵ

ַׁשָייִכים ִלי ַעַּכ"ל.

ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות  ּׁשִ
ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהַּדת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוָהַרג ֶאת ֻּכָּלם רח"ל

ְוָידּוַע ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּׁשֹוֲחִטים ַהַּקִּלים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְּבַׂשר ִּפּגּול, ָיְצאּו ִמן ַהָּדת ְלֵעֶרְך ג' 
)יֹוֶרה ֵּדָעה ֵחֶלק  ַוֲחִצי ִמיְלָיאן ְיהּוִדים רח"ל, ַּכְּמֹבָאר ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות "ִּדְבֵרי ַחִּיים" 
ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ַהִּיְׂשְרֵאִלי,  ַהֵּלב  ֶׁשְּמַטְמֵטם  ֲאסּורֹות  ְּכַמֲאָכלֹות  ֲעֵבָרה  ֶׁשֵאין  ז'(  ִסיָמן  א' 

ֶׁשָאְכלּו  ֹלַע"ז  ְּבֶאֶרץ  ְקִהּלֹות  ַּכָּמה  ַהָּדת  ִמן  ָיְצאּו  ֶזה  ְיֵדי  ְּדַעל  ָרִאינּו  ָהַרִּבים 
ְוִנְתַּפְּטמּו ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי ַהׁשֹוִבי"ם ַהַּקִּלים, ְוָגְברּו ֲעֵליֶהם ֵּדעֹות ָזרֹות 
ַעד ֶׁשֶּנֶאְבדּו ִמן ַהָּקָהל )עיי"ש ְּדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש(, ְוֵכן מּוָבא ְּבֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים" )ָּפָרַׁשת ֵעֶקב 
ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו  ִמְכַּתב ֵמָהַרְמַּב"ם ַזַצ"ל( ֶׁשּׁשִ

רח"ל.  ֻּכָּלם  ֶאת  ְוָהַרג  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ּוָבא  ֵמַהַּדת  ֶׁשָּיְצאּו  ַעד  ֲאסּורֹות  ְּבַמֲאָכלֹות 
ְוָידּוַע ֶׁשְמָעְרַמת ַהָּסֶמ"ך מ"ם ֶׁשֹּלא ְלַפּתֹות ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד, ַרק ַמֲעִמיד ׁשֹוֲחִטים 
ְוַרָּבִנים ְּבָכל ָמקֹום ִמִּסְטָרא ִּדיֵליּה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהֹּכל ְּבִרְׁשּתֹו11. - ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב 
ֶׁשֶּזה  ֶׁשָּלֶהם(  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי  ד"ה  ִיְתרֹו ס"ד  ָּפָרַׁשת  ַּפְעֵנַח  ּוְּבָצְפַנת  "ּוַמְלֶּתם"  ד"ה  ֵעֶקב  ָּפָרַׁשת  ֶאְפַרִים  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַהָקדֹוׁש  ְּבֵסֶפר  מּוָבא  ֶׁשֶּזה  )ְּכִפי 

ֶכל ֶׁשּלֹו ִנְמָׁשְך ְלטּוְמָאה ְוהּוא ַמִּגיַע ַעל ְיֵדי  ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַהּׂשֵ
ָּכְך ָחִליָלה ִלְכִפיָרה ַרְחָמָנא ִליְצָלן, ְוהּוא ֵאינֹו ְמַקֵּבל מּוַסר ֵמַחְכֵמי ַהּדֹור, ְוהּוא 

ֵמִביא ַעל ַעְצמֹו ֲאסֹונֹות עכל"ק.

פרק ט'
ִכיָנה ֲעַדִין ְּבָגלּות ַּבֲעוֹוֵנינּו  ָּדָבר ַהֶּזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו, ְוַהּׁשְ

ַאִחים ְיָקִרים - ְּבִעְנַין חֹוַמת ַהַּכְׁשרּות, ַּכָּידּוַע ְלָכל ַּכָּמה ָקֶׁשה ַהָּדָבר ִלְהיֹות ָזִהיר 
ִּנְכַׁשל ַּבֲאִכיָלה ֲאסּוָרה, ה"י. ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוַכָּמה ָחמּור ַהִאיסּור ֶׁשל ִמי ּׁשֶ

ָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפָּלה ְּבָכל יֹום ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים: "ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים ַוִּיְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו בה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו" - ַהָּיד ְמֻרָּמז: ה' 

11. ובספר "אהבת חיים" מהצדיק חכם מנחם מנשה זי"ע פרשת שמיני הביא את דברי הצדיק הקדוש 
חכם יהודה פתיה זי"ע שגזירות נוראות התרגשו לבוא מחמת אכילת טריפות רח"ל.



ַעל  ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, יד י"ב ְּבִדיקֹות ְוִכּסּוי ֶּבָעָפר ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, )ֵּביָצה ַּדף ז:( ְמֻרָּמז ּׁשֶ
ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ִנְזָהִרים ְּבִמְצַרִים ֶׁשֹּלא ֹיאְכלּו ְטֵרפֹות, ְכְמבֹוָאר ְּבִמְדַרׁש, ִנְגֲאלּו 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים. - ּוְתִחַּלת ַהֵּנס ָהָיה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ע"ה, ְׁשִנְׁשַתְרְבְבה ָיָדה 
ֶׁשל ַּבְתָיה, ֶזה ְמֻרָּמז ב"ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה" ֶׁשַהָּיד ַנֲעֶׂשה ְּגדֹוָלה, ּוֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֹלא ִנְכָׁשל 
ְּבַמֲאָכל ִאּסּור ֶׁשֲאִפילּו ֶהָחָלב ֶׁשל ּגֹוָיה ֹלא ָּבא ְּבתֹוְך ִּפיו ַרק חּוץ ְלִפיו ּוִמְּפֵני ֶזה 
ִנְתַכֶוה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהִחיָד"א ְזָי"ע. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשֹּלא ִנְכְׁשלּו ָיְכלּו ְלַהִּגיַע ל"ַוִּיְראּו 
ַמֲאָכלֹות  ְיֵדי  ַעל  ִנְטְמאּו  ח"ו  ִאם  ִּכי  ַעְבּדֹו",  ּוְבֹמֶׁשה  בה'  ַוַּיֲאִמינּו  ה'  ֶאת  ָהָעם 
ֲאסּורֹות ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ָּכֹזאת. ְוֶזהּו "ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו" ְׁשְבְקדּוָׁשתֹו 

ֶׁשִּנְזָהר ִמַיְנקּותֹו ִמַמאָכל ִאּסּור, ִהְמִׁשיְך ֶאת ָהֱאמּוָנה ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל.

ָּכַתב ְּבֵסֶפר "ְּבִרית ַמֶּטה מֶֹׁשה" ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּבַדף ָהַאֲחרֹון וזל"ק: ְוַעְכָׁשו 
ֶׁשִאיְתַרע ִחַּזְקֶּתם ָרִאינּו ְלַמְפֵרַע ֶׁשָּדָבר ֶזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ִנְבָנה 
ִכיָנה ְּבָגלּות ֲעַדִין ַּבֲעוֹוֵנינּו, ְוַכֲאֶׁשר ִנְמָצא ַּכָּמה ִקְלקּוִלים ֲאֶׁשר ֵאין  ְּבָיֵמינּו, ְוַהּׁשְ
ְלַהֲעלֹות ַעל ַהֵּסֶפר ִּכי ָקַצר ַהְיִריָעה ִמְּלִהְׂשָּתֵרַע, ְוכּו'. ּוִבְפָרט ִּבְׁשִחיַטת ַהְּכָבִׂשים 
ֵמֲחַמת ַצְמרֹו ָקרֹוב ַהָּדָבר ִלְפֹׁשַע ּוְלַקְלֵקל ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִלְׁשחֹוט ַהְרֵּבה ֵאיָנם 
ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֶׁשַּמֲאִכיִלין  ְלַוַּדאי  ְוָקרֹוב  ִלְׁשחֹוט  ּוְמַמֲהִרים  ָּכְך  ָּכל  ְמַדְקְּדִקים 
ַּכֲאֶׁשר ִנְתָּבֵרר ּוִמי ֶׁשִּיְהֶיה מּוְתָמה ַּבָּדָבר ְולֹוַמר ַמה ֶּגֶבר ְּבגֹוְבִרין ּוַמה יֹום ִמּיֹוַמִים 
ְוָיֵקל ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ִמְנָהג ֲאבֹוֵתיֶהם ְּבָיָדם ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת ִּדְבֵריֶהם ֵלאֹמר ִמי 
)ַּבִּמְדָּבר יא לב( ֶאָּלא ַוִּיְׁשֲחטּו, ֶׁשָהָיה ִנְתַחְּיבּו  ִיֵּתן ָלנּו ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְוַאל ִּתְקֵרי ַוִּיְׁשְטחּו 
ְנִחיָרה  ְּבַׂשר  ַהְינּו  ַּתֲאָוה  ְּבַׂשר  ֶלֱאכֹול  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַעל  ְּכָלָיה  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל 
ַוֲאבֹוֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ִאם ַנֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ֹלא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלָּכִדים 
ַּבֲעֹוָנם ח"ו ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין ְואֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה: ְוֵאין ָלנּו ֶּפה ְלַדֵּבר ּוִמי 
יּוַכל ְלַהִּגיד ּוְלַסֵּפר ַמה ֶׁשָעַבר ָעֵלינּו ַעד ּכֹה ֶׁשָּגְרמּו ָלנּו ַהּׁשֹוֲחִטים ַּכָּמה ָרעֹות ְוֹלא 
ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ִּבְכָלל  ִמיָתָתם  ִיְהֶיה  ֵּכן  ְּכמֹו  ְּפגּוָמה  ְּבַסִּכין  ְלַעְצָמם  ֲחטּו  ֶׁשּׁשָ ָיְדעּו 
ְוכּו' עיי"ש  ְּבֶכֶלב  ְמֻגְלָּגל  ִלְהיֹות  ּוֻמְכָרח  ַּתְׁשִליְך אֹוָתם,  ַהְּקִלָּפה רח"ל  ַלֹּכל הּוא 

ַּבֲאִריכּות ָּגדֹול.

פרק י'
ְׁשֵאָלה יא

ַהִאם ַהֵחְטא ֶׁשל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ֶׁשְּמַעֵּכב ֶאת ִּביַאת 



ַהָּמִׁשיַח?
ב( ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַאְדֶלער זי"ע ְּבִמְלַחְמּתֹו ַהְּגדֹוָלה ְלָהִביא ָמִׁשיַח

ּ]ַמה  ַאְדֶלער12  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַהֶּנֶׁשר  ֶּדֶרְך  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ָידּוַע 
ֶׁשָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע, ְרֵאה ְּבֵסֶפר ֶּדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים )ָּפָרַׁשת ֵעֶקב(, ְועֹוד ִּבְׁשָאר 
ִסְפִרי ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשָּכְתבּו: ֶׁשִעַּקר ִעּכּוב ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֵאינֹו ָּבא 
ִחיָטה ֶׁשַּמֲאִכיִלים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ְוִאם ְיַתְּקנּו  הּוא ִּבְגַלל ַהּׁשְ
ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶתר"  ִּבְׁשַנת  ָּבא  ֹלא  ָמִׁשיַח  "ָלָּמה  אמר  ַמָּמׁש[,  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ָיבֹא  זֹאת 
ָיֹבא,  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּמִׁשיַח  ָאז  ָאְמרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאּוָלה,  ְׁשַנת  ַּכָּידּוַע 
ִחיָטה ֶׁשַּמֲאִכיִלים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְנֵבילֹות ּוְטֵרפֹות ָרַח"ל. - ְוַאֲעִתיק ַמה  ִּבְגַלל ַהּׁשְ
ֶׁשָּכַתב ָׁשם ִמִּמְקָצת ִמֵּסֶפר "ָהָאִבי"ב" ]ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוָלה[ 
ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ְּבדֹוֵרנּו ְוז"ל: ר' ָנָתן ַאְדֶלער ְוַתְלִמידֹו ר' ֹמֶׁשה סֹוֵפר ִמְּפֶרעְׁשּבּוְרג 
ְדֵמיין,  ְּדְפַראְנְקפּוְרט  ַהּׁשֹוֲחִטים  ִלְפסֹל  ָרָצה  ַאְדֶלער  ָנָתן  ר'  ְּבִנְסָּתר,  ְמֻקָּבִלים 
ּוְלַהְכִניַע חֹוָתם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ְּפסּוִלים ְּבסֹוד ַעל ַחְרֶּבָך 
ָעָליו  ֶהֱעִמיד  מ"ם  ַהָּסֶמ"ך  ַאְך  ָמִׁשיַח,  ָּבא  ְרצֹונֹו  ָּכל  יג  ִהּׂשִ ְוִאְלָמֵלא  ְוגֹו'  ִּתְחֶיה 
ְיִריַדת  ָהָיה סֹוד  ְוֶזה  ָּכַתב:  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ִלְבֹרַח. ובס'  ְוהּוְצָרְך  ַקָּצִבים  רֹוְדִפים 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְלָעְלָמא הֵּדין ְוֶרֶמז ַעל ֶּזה ב"ָזע"ם" ִּתְצַעד אר"ץ, ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות: ְזִביָחה ֵערּוִבין ִמְקָואֹות.

פרק יא
ַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ע ׁשֹוֵמַע ִּבְמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע ש"ִמְקֶוה" ְׁש'ִחיָטה 

ְוֵע'ירּוב ֵהם ְיסֹוֵדי ַהָּדת ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהְרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבַיַחד 
ּוִמְתַווְּכִחים ֵאיֶזהּו ַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ֶׁשֹראׁש ּוַמְנִהיג ַהּדֹור ָצִריְך ְלַהְׁשִּגיַח ָעָליו. - ֵיׁש 
ֵמֶהם ָאְמרּו ֶׁשָהִעָּקר הּוא ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהְּזִביָחה ֶׁשִּיְהֶיה ַהׁשֹו"ב ָיֵרא ָׁשַמִים, ְוֵכן ְּבָכל 
ָׁשַאר ִעְנָיִנים ַהַׁשְייִכים ָלֶזה ִּכי ַחס ְוָׁשלֹום ַמֲאָכלֹות ֲאסּוִרים ְמַטְמְטִמים ֶאת ַהֵּלב. 
- ְוֵיׁש ֶׁשָאְמרּו ֵערּוִבין הּוא ָהִעָּקר ִּכי ִהְלכֹות ַׁשָּבת ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּוִיים ְּבַׂשֲעָרה )ֲחִגיָגה 

12. מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי נתן אדלער כהן צדק זצ"ל אב"ד באסקאוויץ ופראנקפורט 
דמיין יצ"ו בעל מחבר משנת רבי נתן הגהות ופירושים על ששה סדרי משנה, וספר תורת אמת אגדה 

וחידושי הלכה על התורה ושאלות ותשובות על ד"ח שו"ע



ְוֵיׁש ָאְמרּו ִמְקֶוה ִהיא ָהִעָּקר ְלַהְׁשִּגיַח ֶׁשַהִּמְקֶוה  ְוָהִאּסּור ָחמּור ְּמֹאד. -  ַּדף י' ַעּמּוד א'( 

ִּתְהֶיה ְּכֵׁשָרה ְּבִלי ׂשּום ֲחַׁשׁש, ִּכי ִאם ְיסֹוד ִּבְנָין ָהָאָדם הּוא ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִלי ַּכְׁשרּות 
ָקֶׁשה לֹו ְּמֹאד ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַרע ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. - ְוַאַחר ֶזה ָאַמר ָלֶהם ָמָרן ָהַרב 
ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון, ֵּתיֵתי ִלי ִּכי ְּבֵעת ַהֹּזאת ִּפְלְּפלּו ַּגם 
ֵּכן ַּבְּמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע13 ֵאיֶזה ֵמֶהם ִעָּקר ְוָאְמרּו ְּכַמר ּוְּכַמר. - ְוַהִּסיָמן הּוא ְּבִמְקָרא 

מרבנן  אחד  לקדוש  השמים  מן  שהשיבו  ובתשובות  הטבילה:  ענין  גודל  על  השמים  מן  תשובה   .13
קמאי הרב החסיד רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקרבלי זללה"ה אשר שאל על ידי התבודדות ותפלה 
והזכרת שמות הקדושים על ענין טבילת בעל קרי, והשיבו לו מן השמים בזה הלשון: "ועבדתם את ה' 
אלקיכם" הוי אומר זו תפלה, אפשר טמא ומקריב קרבן, ואם תאמר שארי טומאות, אינו דומה טומאה 
היוצא מאונס לטומאה היוצאת מדעת, אינה דומה טומאה הבאה מחוץ, לטומאה היוצאת מגופו, ועזרא 
כשתקן, ברוח הקודש ראה ותקן. הדבר הזה גורם אריכות הגלות כי אם היתה תפלת ישראל כתיקונה כבר 
היה נשמע תפלתם זה ימים רבים. ועל הירושלמי: דע אילו היה עמהם בבית המדרש לא מצאו ידיהם, 
ועוד הרי חזר בו ואמר קודם תקנת עזרא נשנית משנה זו, הדבר ה זה גורם אריכות הגלות כי אם היתה 
תפלת ישראל כתיקונה כבר הי' נשמע תפלתם זה ימים רבים, אך סבלות הגלות ולימוד התורה ומעשים 

טובים הם העומדים לישראל.

אם יטהרו שליחי ציבור בכל מקום ימהרו את ביאת הגואל
ואחר זה השיבו לו עוד בזה הלשון: שמענו מאחורי הפרגוד לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם 
יטהרו שליחי ציבור בכל מקום ימהרו את ביאת הגואל, ובכל מקום מוגש לשמי ומנחה טהורה אבא 
אליך וברכתיך. - אחרי ראותי כל אלה שאלתי ליל ג' י"ט כסלו אם התשובה הנזכר לעיל באו אל פי מאת 
ה' והדברים נאצלו מרוח הקודש ויש בהם תועלת או טוב להסתירם ולהעלימם. ועל זה השיבו לו: תדע 
כי באמת המה דברי ה' ודברים עתיקים ועתיק יומן אמרן והיום יום בשורה וחכינו עד אור הבוקר, ואחר 
שעה השיבו לו עוד בזה הלשון: והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן )רצה לומר, עזרא הכהן( 
העומד לשרת שם ומת האיש ההוא, והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, עד כאן לשון התשובה. 

)שאלות ותשובות מן השמים, סימן ה', הובא ברדב"ז סוף ח"ה(.



ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

ְתֵבי ָהֲאִריַז"ל  ּכִ
ְלפּוִרים

בו לקטנו  א',  זוהר האר"י לפורים חלק  ב. הוא,  ֵסֶפר 
מכתבי האריז"ל כל עניני מגילת אסתר וסודותיה, וכל 
המצוות הכלולות בה, עם כותרות תמצית הענין לכל 
ועוד,  הענינים,  של  סדרים  לפי  וסידרנו  וקטע.  קטע 
וסידרנו כל דבר על אופנו, פתחנו כל הראשי תיבות, 

והוספנו כל המראה מקומות לתנ"ך וש"ס, ועוד.



לה לפרים לפריזהר האריז"ל  אתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ספר 

לפורים  זוהר
ב' חלק

 רילפ האריז"ל ְְֲִִִֵַָתבי
רי רי  הנ ת ְִֵַַַַָער 

הּמ גלּ ה ׁש ל אחר וֹ נה בּ רכה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

מטבּ ע וֹ ת בּ ענין חמ ה היא הּמ ג לּ ה  ׁש ל אחרוֹ נה בּ רכה נּס ח הנּ ה  הּפ וּ רים: ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌©¦¦¥ª¨§¨¨©£¨¤©§¦¨¦£¦¨©§§
חמ ׁש  כּ נגד  והם כוּ ', דּ יננוּ  את והדן  ריבנוּ  את הרב הם: ¥¨¤¤§¥§¥¦¤¨©§¥¦¤¨¨¥¥§ואלּ וּ 
בּ הם  כּ י דּ יננ וּ , את  וידין ריבנוּ  את יריב  ידיהם על אׁש ר הנּ וֹ דע וֹ ת , ¤¨¦¥¦¤¦¨§¥¦¤¦¨¤¥§©¤£¨©§גּ בוּ רוֹ ת

כוּ ': הנּ ּס ים על ענין  על עוֹ ד והנּ קמה . הדּ ין ¦¦©©©§¦©¨¨§©§¦©ּ̈ת לוּ י

בּ פנים ּפ נים לחזוֹ ר  ר וֹ צים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַּכ אׁש ר

מגבּ ת וע ּת ה וּ מע וֹ ת  והּמ רדּ כי וה ּמ גלּ ה ּפ וּ רים ימי  ענין בּ אוּ ר אל נב וֹ א ְ◌ַ◌ָ◌¨¤¥¦§©§¥¦§©§¦¨§©¨§§©¨©§¦
נוּ קבא  בּ דרוּ ׁש י אצלנוּ  נתבּ אר הנּ ה והמחה. והּמ ׁש ּת ה ¨§¥§¦¥§¤¥¨§¦¥¦¨§¦©§¤§¦©§¦ּפ וּ רים
זעיר ע וֹ מדים ה גּ לוּ ת  ׁש ל זמן בּ כל כּ י ה יּ רח מע וּ ט  וּ בענין אנ ּפ ין ¥§¦§¨©¤©§¨§¦©¥¨©¦©§¦§¦§©¥§¦דזעיר
וכיּ וֹ צא  וּ בּ בּ תוֹ ת הּת פלּ ה בּ ׁש עוֹ ת לוּ לי הח וֹ ל, ימי כּ ל בּ אח וֹ ר אח וֹ ר  ¥©§¨©©¨¦§©¨§¥©¥§¨¨§¨¨§§ונוּ קבא
 צרי בּ פנים ּפ נים לחזוֹ ר רוֹ צים כּ אׁש ר והנּ ה ׁש ם . ׁש נּ תבּ אר כּ מוֹ  ¦¨¦¨§¦¨£©¦¤£©¥¦§¨¥¨§¦¤§¤̈בּ זה
הנּ סירה  ׁש ּת ע שׂ ה כּ די אנּפ ין  זעיר  על הדוּ רמיטא  ה ּפ לת בּ חינת ¨¦§©¤¨¥¤¥§¦§©¥§©¨¦§©©¨©©¦§¦§©¤ׁש ּת קדּ ים

הנה: ראׁש  בּ דרוּ ׁש י כּ נּ ז כּ ר  בּ אּפ ין אּפ ין  עּמ וֹ  לחזוֹ ר  ¨¨©Ÿ¥§¦¨§¦©¦©§¦©¦£©©§ותוּ כל

ד וּ רמיטא היה בּ בל  גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה ה בעים  ס וֹ ף  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלקראת 

בּ בל ולהיוֹ ת גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה הבעים בּ ס וֹ ף היה ואס ּת ר מר דּ כי ענין כּ י ְ◌ִ◌ְ◌¦¦§¨¨§§©§¤§¥¨¨§©¦§¦¨¨¤¨¨¤
כּ די ונוּ קבא זעיר  ּת ּק וּ ן ענין התחיל בּ ימיהם כּ בר אז לכן ¥§¨§§¥§¦¨§¦¦§¦¤¥¦¨§¨¥¨¨©כּ נּ וֹ דע 
הדוּ רמיטא  ענין היא זוֹ  התחלה  וענין י שׂ ראל. ויגאלוּ  בּ א ּפ ין אּפ ין  ¨¦§©©§¦¦¨¨§©¨§¦§¥¨§¦£¨¦§¦©§¦©£©לחזוֹ ר
א ׁש ר לישׂ ראל אז ׁש היתה  העצ וּ מה הצּ רה ס וֹ ד וזה בּ ימיהם  אז  ¤£¥¨§¦§¨¨§¨¤¨£¨¨¨©¤§¤¥¦¨¨£©¤נּ עשׂ ה
לברכה  זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כוּ ', גּ דוֹ לה חׁש כה אימה  והנּ ה נאמר ¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨§¨¥£¨¥¥¦§©¡¤¨̈עליו 
ׁש אז  לפי  הוּ א  וענינוֹ  ישׂ ראל. ׁש ל עיניהם ׁש החׁש י מדי גּ לוּ ת ז וּ  ¨¤¦§¨§¦§¥¨§¦¤¤¥¥¦§¤¤©¨¨¨¥£ח ׁש כה
אוֹ סטוֹ רלוֹ גוֹ ס היה הר ׁש ע  המן כּ י ונוֹ דע  הדוּ רמיטא. בּ סוֹ ד אנּפ ין  זעיר  §§¨¨¨¨¨¨¨¦©§¨¦§©§¦§©¥§¨̈היה
בּ מה  וּ בפרט כוּ ', לי וֹ ם מיּ וֹ ם הגּ וֹ רל הוּ א ּפ וּ ר  ו יּ ּפ ל בּ ענין כּ נּ וֹ דע  ©§¨§¦§¦¨©¥©©©§¦§¨©̈גּ דוֹ ל,
קליּפ ין  עשׂ רה  כּ ל כּ וֹ ללים בּ ניו ועשׂ רת  הוּ א כּ י הזּ הר  בּ ספר  ¦¦§¨¨£¨¦§¨¨¤¤£©¦©Ÿ©¤¥§¨¤ׁש כּ תוּ ב 

5קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



לה לפרים לפריזהר האריז"ל  אתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ספר 

לפורים  זוהר
ב' חלק

 רילפ האריז"ל ְְֲִִִֵַָתבי
רי רי  הנ ת ְִֵַַַַָער 

הּמ גלּ ה ׁש ל אחר וֹ נה בּ רכה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

מטבּ ע וֹ ת בּ ענין חמ ה היא הּמ ג לּ ה  ׁש ל אחרוֹ נה בּ רכה נּס ח הנּ ה  הּפ וּ רים: ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌©¦¦¥ª¨§¨¨©£¨¤©§¦¨¦£¦¨©§§
חמ ׁש  כּ נגד  והם כוּ ', דּ יננוּ  את והדן  ריבנוּ  את הרב הם: ¥¨¤¤§¥§¥¦¤¨©§¥¦¤¨¨¥¥§ואלּ וּ 
בּ הם  כּ י דּ יננ וּ , את  וידין ריבנוּ  את יריב  ידיהם על אׁש ר הנּ וֹ דע וֹ ת , ¤¨¦¥¦¤¦¨§¥¦¤¦¨¤¥§©¤£¨©§גּ בוּ רוֹ ת

כוּ ': הנּ ּס ים על ענין  על עוֹ ד והנּ קמה . הדּ ין ¦¦©©©§¦©¨¨§©§¦©ּ̈ת לוּ י

בּ פנים ּפ נים לחזוֹ ר  ר וֹ צים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַּכ אׁש ר

מגבּ ת וע ּת ה וּ מע וֹ ת  והּמ רדּ כי וה ּמ גלּ ה ּפ וּ רים ימי  ענין בּ אוּ ר אל נב וֹ א ְ◌ַ◌ָ◌¨¤¥¦§©§¥¦§©§¦¨§©¨§§©¨©§¦
נוּ קבא  בּ דרוּ ׁש י אצלנוּ  נתבּ אר הנּ ה והמחה. והּמ ׁש ּת ה ¨§¥§¦¥§¤¥¨§¦¥¦¨§¦©§¤§¦©§¦ּפ וּ רים
זעיר ע וֹ מדים ה גּ לוּ ת  ׁש ל זמן בּ כל כּ י ה יּ רח מע וּ ט  וּ בענין אנ ּפ ין ¥§¦§¨©¤©§¨§¦©¥¨©¦©§¦§¦§©¥§¦דזעיר
וכיּ וֹ צא  וּ בּ בּ תוֹ ת הּת פלּ ה בּ ׁש עוֹ ת לוּ לי הח וֹ ל, ימי כּ ל בּ אח וֹ ר אח וֹ ר  ¥©§¨©©¨¦§©¨§¥©¥§¨¨§¨¨§§ונוּ קבא
 צרי בּ פנים ּפ נים לחזוֹ ר רוֹ צים כּ אׁש ר והנּ ה ׁש ם . ׁש נּ תבּ אר כּ מוֹ  ¦¨¦¨§¦¨£©¦¤£©¥¦§¨¥¨§¦¤§¤̈בּ זה
הנּ סירה  ׁש ּת ע שׂ ה כּ די אנּפ ין  זעיר  על הדוּ רמיטא  ה ּפ לת בּ חינת ¨¦§©¤¨¥¤¥§¦§©¥§©¨¦§©©¨©©¦§¦§©¤ׁש ּת קדּ ים

הנה: ראׁש  בּ דרוּ ׁש י כּ נּ ז כּ ר  בּ אּפ ין אּפ ין  עּמ וֹ  לחזוֹ ר  ¨¨©Ÿ¥§¦¨§¦©¦©§¦©¦£©©§ותוּ כל

ד וּ רמיטא היה בּ בל  גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה ה בעים  ס וֹ ף  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלקראת 

בּ בל ולהיוֹ ת גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה הבעים בּ ס וֹ ף היה ואס ּת ר מר דּ כי ענין כּ י ְ◌ִ◌ְ◌¦¦§¨¨§§©§¤§¥¨¨§©¦§¦¨¨¤¨¨¤
כּ די ונוּ קבא זעיר  ּת ּק וּ ן ענין התחיל בּ ימיהם כּ בר אז לכן ¥§¨§§¥§¦¨§¦¦§¦¤¥¦¨§¨¥¨¨©כּ נּ וֹ דע 
הדוּ רמיטא  ענין היא זוֹ  התחלה  וענין י שׂ ראל. ויגאלוּ  בּ א ּפ ין אּפ ין  ¨¦§©©§¦¦¨¨§©¨§¦§¥¨§¦£¨¦§¦©§¦©£©לחזוֹ ר
א ׁש ר לישׂ ראל אז ׁש היתה  העצ וּ מה הצּ רה ס וֹ ד וזה בּ ימיהם  אז  ¤£¥¨§¦§¨¨§¨¤¨£¨¨¨©¤§¤¥¦¨¨£©¤נּ עשׂ ה
לברכה  זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כוּ ', גּ דוֹ לה חׁש כה אימה  והנּ ה נאמר ¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨§¨¥£¨¥¥¦§©¡¤¨̈עליו 
ׁש אז  לפי  הוּ א  וענינוֹ  ישׂ ראל. ׁש ל עיניהם ׁש החׁש י מדי גּ לוּ ת ז וּ  ¨¤¦§¨§¦§¥¨§¦¤¤¥¥¦§¤¤©¨¨¨¥£ח ׁש כה
אוֹ סטוֹ רלוֹ גוֹ ס היה הר ׁש ע  המן כּ י ונוֹ דע  הדוּ רמיטא. בּ סוֹ ד אנּפ ין  זעיר  §§¨¨¨¨¨¨¨¦©§¨¦§©§¦§©¥§¨̈היה
בּ מה  וּ בפרט כוּ ', לי וֹ ם מיּ וֹ ם הגּ וֹ רל הוּ א ּפ וּ ר  ו יּ ּפ ל בּ ענין כּ נּ וֹ דע  ©§¨§¦§¦¨©¥©©©§¦§¨©̈גּ דוֹ ל,
קליּפ ין  עשׂ רה  כּ ל כּ וֹ ללים בּ ניו ועשׂ רת  הוּ א כּ י הזּ הר  בּ ספר  ¦¦§¨¨£¨¦§¨¨¤¤£©¦©Ÿ©¤¥§¨¤ׁש כּ תוּ ב 



הלב לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

בּ יּ מים  ישׂ ראל על יתבּ ר ה ׁש גּ חתוֹ  מע וּ ט ענין בּ חכמת וֹ  וידע  ¦¨©¥¨§¦©©¨§¦¨¨§©¦¨§¦¨§¨§©¨§¦¦©החיצ וֹ נים 
לאבּ ד  מ וּ כן הזּ מן  כּ י בּ לבּ וֹ  ועלה חׁש ב ולכן הינה , בּ בחינת להי וֹ תוֹ  ¥©§¨©§©¦¦§¨¨§©¨¥¨§¨¥©©¦§¦§¦¥̈ההם

ישׂ ראל: ׁש ל ¥¨§¦¤¤¥§שׂ וֹ נאיהם 

ח"ו  הני הּמ קדּ ׁש  בּ ית  יבּ נה ׁש א רצ וּ  ואחׁש ורוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהמן

לוֹ וזה והׁש יב זוֹ  עצה בּ ידם  יעלה אם אחׁש ורוֹ ׁש  עם המן ו כּ וּ ח ענין סוֹ ד ְ◌ֶ◌¦§¨¦©¨¨¦£©§¥¦©£¤§¨¨¥¨§¥¦
האלוֹ ּה  הוּ א יׁש ן לברכה זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  כוּ ', עם יׁש נוֹ  ©¡¨¥¨¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨§¤¨̈המן 
כּ די ישׂ ראל ׁש ל לטוֹ בתן היא ההיא הדוּ רמיטא  כּ י ולהיוֹ ת  זה. והבן ¥§¥¨§¦¤¨¨§¦¦©¨¦§©¦§¦§¤¥¨§¤¨¤ׁש לּ הם 
בּ ית  ויבּ נה י שׂ ראל ויגאלוּ  בּ פנים ּפ נים ויחזר וּ  מאח וֹ ר וֹ י הנּ קבה  ¥¤¨¦§¥¨§¦£¨¦§¦¨§¦¨§§©§£¥¨¥§©¥¨¦¤ׁש ּת נסר
יׁש ן  הוּ א  ׁש לּ הם ׁש האלוֹ ּה  ההוּ א בּ זמן כּ י ׁש ניהם התיעצ וּ  לכן  ¥¨¤¨¤©¡¨¤©©§¦¦¤¥§£¨§¦¥¨¨§¦©הּמ ק דּ ׁש ,
אפילוּ  יארוּ  ׁש לּ א כּ די ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהם וּ לה ׁש מיד לאבּ ד הם ¦££¨¦Ÿ¤¥§¥¨§¦¤¤¥§¦§©§¥©§¥¦§©יק דּ ימוּ 
ונ וֹ דעת  הּמ קדּ ׁש . בּ ית יבּ נה לא  כּ ן  ידי ועל לגאלּ ה  ראוּ ים ׁש יּ היוּ  מעט ©©§¨§¦©¥¤¨¦ª¨§©§¥¥Ÿ§¦¦§§¦¤¨§¥§מתי 
הנּ קרא  אחׁש ור וֹ ׁש  אל וכתביהם בּ נוֹ  ספרא ׁש מ ׁש י  מן המן ¨§¦©¥§©£¤¤¥§¦§§¨§©©§¦¦¨¨©£עצת
הגּ יע כּ י בּ ראוֹ תם  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית בּ נין  ׁש בּ ּט לוּ  עד עזרא, בּ ספר  ©¦¦¦¨§¦¨§¦©¥¨§¦§¦¤©¨§¤¤¥§¨§©§©§©ארּת ח ׁש שׂ ּת א

בּ זה. ודי לה בּ נוֹ ת ¤¨©§¨¦§©§זמנּ וֹ 

נ וּ קבא מבּ חינת  הׁש גּ חה יׁש  ּכ ביכוֹ ל, הינה  בּ זמן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאף

אין והנּ ה הדוּ רמיטא בּ זמן מן אף הּמ וֹ חין  מס ּת לקין אז כּ י י ׁש נה הנּ קבה ְ◌ִ◌ֵ◌©¦§©©§¦¨¥©§¥¨§¥¨¦¨¦§©§¦©¦¦
ׁש ּת וּ כל  כּ די ּפ רצוּ פּה , וּ לתּק ן  להבּ נוֹ ת  כּ די  בּ נּ קבה  ונכנסין אנּפ ין  ©¤¥§¨§©¥©§¨¦§¥§¨¥§©¦¨§¦§¦§©¥§זעיר
וּ בהכרח הנה, ראׁש  ׁש ל הוֹ פר דּ רוּ ׁש  בּ ענין כּ נּ וֹ דע בּ אּפ ין , אּפ ין ©¥§¤§¨¥©Ÿ¤¨©§©§¦§¨©¦©§¦©£©לחזוֹ ר
ענין  היתה הארה אוֹ תּה  וענין מצּ דּ ּה . י שׂ ראל על זוֹ  וה ׁש גּ חה הארה  ¨§¦¨§¨¨¨¤¨¨§¦§¨¦¦¥¨§¦©¨¨§©§¨¨¤¥יׁש 
ידוֹ  ׁש על מרדּ כי  את המן וכרא וֹ ת הם . בּ עזרת ׁש נּ באר כּ מ וֹ  הצּ דּ יק, ¨©¤©§§¨¤¨¨§¦§¥©©§¤§¥¨§¤§¦©©©¢§̈מר דּ כי
וׁש ס"ה  אׁש ּת וֹ  זרׁש  עם  נתיעץ ההוּ א, בּ זמן ישׂ ראל על והׁש גּ חה הארה ¨©§§¦¤¤¦¥©§¦©©§¦¥¨§¦©¨¨§©§¨¨¤¨§̈היתה
מכפה  היתה א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  כּ י לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כוּ ', ¨¥©§¨§¨§¦¤¤¦¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨£יוֹ עציו
מרדּ כי את להרוֹ ג  עצתם ועלתה  יוֹ עציו ׁש ס"ה מ כּ ל ׁש קוּ לה ועצת ּה  ©§§¨¤£©¨¨£¨§¨§¨£¨©¨¦¨§¨¨£§¨§גּ דוֹ לה
אצלנוּ , כּ ּמ באר הּק וּ ף רגל  המ ׁש נח ׁש  ׁש ל זנבּה  הוּ א העץ, על ¥§¤¨Ÿ§©©¤¤¥§¤¨¨¤¨¨§¥¨©§¦§ולּת לוֹ תוֹ 
יוּ כל  יעלה כּ כה וׁש לוֹ ם חס ואם בּ זה. ודי הירים  ׁש יר הזּ הר בּ ספר ©¤£©¨¨¨§©¦§¤¨©§¦¦©¦©Ÿ©¤¥§¨§¦©§וכנּ ז כּ ר 
האיר בּ רחמיו יתבּ ר הם ואז ישׂ ראל. ׁש ל שׂ וֹ נאיהם את לאבּ ד  ּכ ¦¥¨£©§©¨§¦¥©¨§¥¨§¦¤¤¥§¤¥©§¨©©אחר 
י שׂ ראל  נ וֹ ׁש עוּ  ידם  ועל ואס ּת ר, מר דּ כי  גדוּ לת והיא העליוֹ נה  נוּ קבא ¥¨§¦§¨¨©§¥§¤§©§§¨©§¦§¨§¤¨¨§©¨¤הארת

והארתוֹ : מר דּ כי ענין וזה ׁש נּ באר  כּ מוֹ  ההיא הגּ דוֹ לה הצּ רה ¨¨¤§©§§¨¨§¦¤§¥¨§¤§¦©¨§©¨¨©¦מן

דרחל מיּ ס וֹ ד לח וּ ץ יוֹ צא דּ א בּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְיס וֹ ד 

דזעירדּ ע ה ּמ וֹ חין י וֹ צאין בּ לבד לא  אנּפ ין דזעיר  הדוּ רמיטא בּ זמן הנּ ה כּ י ַ◌¦¦¥¦§©©§¦¨¦§¥©§¦Ÿ¦§©§¦©¦¦§¥
אחוֹ ר בּ היוֹ ת ּה  רחל בּ נוּ קבא ונכנסין דאימא  יס וֹ ד ה וֹ ד נצח  מ צּ ד ¨¨§¦¥¨¨§§¦¨§¦§¨¦§§©¤©¦¦§©אנּפ ין 

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  גתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

אלּ א בּ סוֹ ד(אף )בּ אחוֹ ר דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד דּ בנצח  הּמ וֹ חין  כב )גּ ם ב' (בראשית §¨¤¨©©¦§§¤©§§©¨§
הּמ וֹ חין  בּ היוֹ ת כּ מ וֹ  כּ י ונמצא  ואימא, אבּ א דּ א  הצּ לע את אלקים ה' ¦©§¦§¦¨§¦§¨¦§¨©¨¨¥©¤¦Ÿ¡¤¦©ויּ בן 
הארת  וּ מ בּ חינת לחוּ ץ , הארוֹ ת ׁש ּת י מהם יוֹ צאים  היוּ  אנ ּפ ין זעיר   ֹּת ו ©¨¤©¦§¦©¨¤¥§¤¥¦§¨¦§©¥§¥̈ההם
מ וֹ חין  הארת וּ מבּ חינת אנּפ ין, דזעיר  ּפ נים מ צּ ד יעקב יוֹ צא דּ א בּ א ¦©¨¤©¦§¦¦§©¥§¦¦¨©¦Ÿ£©¥¨©§¦©הּמ וֹ חין 
דזעיר נ וּ קבא מרחל יוֹ צאוֹ ת ע ּת ה גּ ם אחוֹ ריו , מצּ ד רחל יוֹ צאת ¥§¦¨§¥¨¥§¨©©¨£©¦¥¨¥¨¦§דאימא
מ וֹ חין  ׁש בּ היוֹ ת  אלּ א ע וֹ ד ולא  ספק , בּ לי כּ ן גּ ם  אלּ וּ  הארוֹ ת ׁש ּת י  ¦§¦¤¨¤Ÿ§¥¨¦§¥©¥¨¤¥§¦§©אנּפ ין
בּ היוֹ תם  כּ ן אין מה ׁש ליׁש ית הארה בּ חינת נתוּס פה הנּ קבה  ֹּת ו ¨§¦¥¥¤©¦¦§¨¨¤©¦§¨§©§¦¨¥§©¦¨§¦©הנּ ז כּ רים
דאימא  היּ ס וֹ ד היה אנּפ ין זעיר  ֹּת ו בּ היוֹ תם הנּ ה כּ י והוּ א אנּפ ין, זעיר  ֹּת ו§¥©§¦§¦¦¥¦§¨§¥©§¦¨¨©§§¦¨
היה  כּ נּ וֹ דע   ֹארו יוֹ תר ׁש הוּ א  דּ אבּ א  והיּ ס וֹ ד  אנּפ ין, דזעיר בּ חזה ¨¨¨©¨¥¤¨©§§©§¦§©¥§¦¤¨§©§¦נׁש לם 
כּ לל, ליּ סוֹ ד מחוּ ץ יוֹ צא היה  ולא מ ּמ ׁש , אנּפ ין דזעיר היּ סוֹ ד בּ ס יּ וּ ם  ¨§§©¦¥¨¨Ÿ§¨©¦§©¥§¦§©¦§©§¦נׁש לם 
קצר , נ וּ קבּ יי ׁש לּ ּה  ה יּ סוֹ ד א ׁש ר  הנּ קבה,  ֹּת ו ה ּמ וֹ חין בּ היוֹ תם עּת ה ¨¨¦§¨¤§©¤£¨¥§©¦©¨§¦¨©¨£אבל
ולחוּ ץ נוּ קבא ליּס וֹ ד מח וּ ץ  ויצא יתּפ ט  דּ אבּ א ׁש היּ סוֹ ד הוּ א ©§¨§¦¦¥¥§¥©§¦¨©§§©¤¨§מוּ כרח
בּ יס וֹ ד  מתלבּ ׁש  ׁש היה מה כּ י ונוֹ דע לגמרי . גּ מוּ ר בּ גילוּ י הארת וֹ  ¦¥©§¦¨¨¤©¦¨§¥§©§¨¦§¨¨¤¤©§¦§ותת גּ לּ ה
הּמ לכוּ ת  בּ חינת ׁש הוּ א דּ אבּ א היּ סוֹ ד ׁש ל העטרה בּ חינת הוּ א אנּפ ין §©©©¦§¤¨©§§©¤¨¨£¨©¦§¦§©¥§¦דזעיר
גּ דוֹ לה  הארה  היא  דּ אבּ א  מּמ לכוּ ת הנּ גלית זוֹ  הארה כּ י ספק ואין  ¨§¨¨¤¦¨©§§©¦¥§¦©¨¨¤¦¥¨¥§¨©§דּ אבּ א,

מאד: Ÿ§©עד

מר דּ כי  נ ׁש מת  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹׁש ר ׁש 
היתה והנּ ה ידוֹ  על ולכן ההיא, ההארה מן היתה מר דּ כי נׁש מת  ׁש רׁש  ְ◌ִ◌ֵ◌Ÿ¤¦§©¨§§©¨§¨¦©¤¨¨©¦§¨¥©¨¨§¨

ׁש אמר וּ  מּמ ׁש , מרדּ כי בּ ׁש ם נרמז  וזה ההוּ א, בּ זּ מן י שׂ ראל §¨¤¨©©§§¨¥§©§¦¤§©©§©¥¨§¦©§ּת ׁש וּ עת
ּת רגּ וּ ם  והוּ א דכ"י, מ "ר דּ כיא, מירא לׁש וֹ ן  ׁש הוּ א לברכה זכר וֹ נם §©§©§¨¨§©¨¥¨¤¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינוּ 

דּ ר וֹ ר כ"ג )מר ל' פרק מאוֹ ת (שמות  חמ ׁש  דּ רוֹ ר מר ראׁש  בּ שׂ מים  ל קח ואּת ה Ÿ§§©¨©§§¨¦Ÿ¨§£¥¥
נקרא  גּ ם וּ מאת), חמים ב שׂ ם וּ קנה וּ מאתים חמים מחצית וֹ  בּ שׂ ם ¨§¦©¨¨¦¦£¤Ÿ¥§¦¨¨¦¦£¦£©¤¤¨§¦§וקנּ מן
ונקי ז דּ רוֹ ר מר היא  ההיא  הגּ דוֹ לה ההארה  כּ י  הוּ א והענין עוֹ בר, ¦¨§¨§Ÿ¦¦©¨§©¨¨¤©¦¨§¦¨§¥מ וֹ ר 

ּפ סוּ ק  ס וֹ ד וזה ולח וּ ץ . דּ נוּ קבא יס וֹ ד מ ּפ י העוֹ ברת פרקבּ תכלית השירים  (שיר §©§¦¨¤¤¦¦§§§¨§©§¤¨
ה') עוֹ בר:ה' כוּ ' מר  נטפוּ  ¥Ÿ¨¨©¨§וידי

זהב ועטרת וחוּ ר  ּת כלת מלכ וּ ת  בּ לבוּ ׁש  הּמ ל מלּ פני יצא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָוּ מר דּ כי
וכ וּ ' ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה

ס וֹ ד וּ בזה וזה לּמ ל וּ מׁש נה מלכוּ ת לבּ חינת ׁש עלה מרדּ כי מעלת ּת בין ָ◌ֶ◌¨¦©£©¨§§©¤¨¨¦§¦©©§¦§¤©¤¤§¤
טו)הּפ ס וּ ק ח  פרק  מלכוּ ת (אסתר בּ לב וּ ׁש  הּמ ל מ לּ פני יצא וּ מר דּ כי ©¨¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§©§

ענין  זה  ה ּפ ס וּ ק  ּפ רטי  כּ ל יבין והּמ שׂ כּ יל  גּ דוֹ לה. זהב  ועטרת וח וּ ר ¨§¦¤¨©¥§¦¨¦¨¦§©©§¨§¨¨¤¤£©¨¤¥§ּת כלת
יס וֹ ד  עטרה  מצּ ד גּ דוֹ לה זהב  ועטרת רחל, היא  הּמ ל מ לּ פני זוֹ  §¨¨£©¦¨§¨¨¤¤£©¥¨¦¤¤©¥§¦¦¨¦§יציאה
הגּ דוֹ ל  בּ ס וֹ ד גּ דוֹ לה נקרא  והחכמה החסד כּ י גּ דוֹ לה נקרא ולכן ¨©§¨§¨§¦¨§¨©§¤¤©¦¨§¨§¦¥¨§¨©§דּ אבּ א,



הלב לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

בּ יּ מים  ישׂ ראל על יתבּ ר ה ׁש גּ חתוֹ  מע וּ ט ענין בּ חכמת וֹ  וידע  ¦¨©¥¨§¦©©¨§¦¨¨§©¦¨§¦¨§¨§©¨§¦¦©החיצ וֹ נים 
לאבּ ד  מ וּ כן הזּ מן  כּ י בּ לבּ וֹ  ועלה חׁש ב ולכן הינה , בּ בחינת להי וֹ תוֹ  ¥©§¨©§©¦¦§¨¨§©¨¥¨§¨¥©©¦§¦§¦¥̈ההם

ישׂ ראל: ׁש ל ¥¨§¦¤¤¥§שׂ וֹ נאיהם 

ח"ו  הני הּמ קדּ ׁש  בּ ית  יבּ נה ׁש א רצ וּ  ואחׁש ורוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהמן

לוֹ וזה והׁש יב זוֹ  עצה בּ ידם  יעלה אם אחׁש ורוֹ ׁש  עם המן ו כּ וּ ח ענין סוֹ ד ְ◌ֶ◌¦§¨¦©¨¨¦£©§¥¦©£¤§¨¨¥¨§¥¦
האלוֹ ּה  הוּ א יׁש ן לברכה זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  כוּ ', עם יׁש נוֹ  ©¡¨¥¨¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨§¤¨̈המן 
כּ די ישׂ ראל ׁש ל לטוֹ בתן היא ההיא הדוּ רמיטא  כּ י ולהיוֹ ת  זה. והבן ¥§¥¨§¦¤¨¨§¦¦©¨¦§©¦§¦§¤¥¨§¤¨¤ׁש לּ הם 
בּ ית  ויבּ נה י שׂ ראל ויגאלוּ  בּ פנים ּפ נים ויחזר וּ  מאח וֹ ר וֹ י הנּ קבה  ¥¤¨¦§¥¨§¦£¨¦§¦¨§¦¨§§©§£¥¨¥§©¥¨¦¤ׁש ּת נסר
יׁש ן  הוּ א  ׁש לּ הם ׁש האלוֹ ּה  ההוּ א בּ זמן כּ י ׁש ניהם התיעצ וּ  לכן  ¥¨¤¨¤©¡¨¤©©§¦¦¤¥§£¨§¦¥¨¨§¦©הּמ ק דּ ׁש ,
אפילוּ  יארוּ  ׁש לּ א כּ די ישׂ ראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהם וּ לה ׁש מיד לאבּ ד הם ¦££¨¦Ÿ¤¥§¥¨§¦¤¤¥§¦§©§¥©§¥¦§©יק דּ ימוּ 
ונ וֹ דעת  הּמ קדּ ׁש . בּ ית יבּ נה לא  כּ ן  ידי ועל לגאלּ ה  ראוּ ים ׁש יּ היוּ  מעט ©©§¨§¦©¥¤¨¦ª¨§©§¥¥Ÿ§¦¦§§¦¤¨§¥§מתי 
הנּ קרא  אחׁש ור וֹ ׁש  אל וכתביהם בּ נוֹ  ספרא ׁש מ ׁש י  מן המן ¨§¦©¥§©£¤¤¥§¦§§¨§©©§¦¦¨¨©£עצת
הגּ יע כּ י בּ ראוֹ תם  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית בּ נין  ׁש בּ ּט לוּ  עד עזרא, בּ ספר  ©¦¦¦¨§¦¨§¦©¥¨§¦§¦¤©¨§¤¤¥§¨§©§©§©ארּת ח ׁש שׂ ּת א

בּ זה. ודי לה בּ נוֹ ת ¤¨©§¨¦§©§זמנּ וֹ 

נ וּ קבא מבּ חינת  הׁש גּ חה יׁש  ּכ ביכוֹ ל, הינה  בּ זמן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאף

אין והנּ ה הדוּ רמיטא בּ זמן מן אף הּמ וֹ חין  מס ּת לקין אז כּ י י ׁש נה הנּ קבה ְ◌ִ◌ֵ◌©¦§©©§¦¨¥©§¥¨§¥¨¦¨¦§©§¦©¦¦
ׁש ּת וּ כל  כּ די ּפ רצוּ פּה , וּ לתּק ן  להבּ נוֹ ת  כּ די  בּ נּ קבה  ונכנסין אנּפ ין  ©¤¥§¨§©¥©§¨¦§¥§¨¥§©¦¨§¦§¦§©¥§זעיר
וּ בהכרח הנה, ראׁש  ׁש ל הוֹ פר דּ רוּ ׁש  בּ ענין כּ נּ וֹ דע בּ אּפ ין , אּפ ין ©¥§¤§¨¥©Ÿ¤¨©§©§¦§¨©¦©§¦©£©לחזוֹ ר
ענין  היתה הארה אוֹ תּה  וענין מצּ דּ ּה . י שׂ ראל על זוֹ  וה ׁש גּ חה הארה  ¨§¦¨§¨¨¨¤¨¨§¦§¨¦¦¥¨§¦©¨¨§©§¨¨¤¥יׁש 
ידוֹ  ׁש על מרדּ כי  את המן וכרא וֹ ת הם . בּ עזרת ׁש נּ באר כּ מ וֹ  הצּ דּ יק, ¨©¤©§§¨¤¨¨§¦§¥©©§¤§¥¨§¤§¦©©©¢§̈מר דּ כי
וׁש ס"ה  אׁש ּת וֹ  זרׁש  עם  נתיעץ ההוּ א, בּ זמן ישׂ ראל על והׁש גּ חה הארה ¨©§§¦¤¤¦¥©§¦©©§¦¥¨§¦©¨¨§©§¨¨¤¨§̈היתה
מכפה  היתה א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  כּ י לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כוּ ', ¨¥©§¨§¨§¦¤¤¦¨¨§¦¨§¦¥©§¨§¨£יוֹ עציו
מרדּ כי את להרוֹ ג  עצתם ועלתה  יוֹ עציו ׁש ס"ה מ כּ ל ׁש קוּ לה ועצת ּה  ©§§¨¤£©¨¨£¨§¨§¨£¨©¨¦¨§¨¨£§¨§גּ דוֹ לה
אצלנוּ , כּ ּמ באר הּק וּ ף רגל  המ ׁש נח ׁש  ׁש ל זנבּה  הוּ א העץ, על ¥§¤¨Ÿ§©©¤¤¥§¤¨¨¤¨¨§¥¨©§¦§ולּת לוֹ תוֹ 
יוּ כל  יעלה כּ כה וׁש לוֹ ם חס ואם בּ זה. ודי הירים  ׁש יר הזּ הר בּ ספר ©¤£©¨¨¨§©¦§¤¨©§¦¦©¦©Ÿ©¤¥§¨§¦©§וכנּ ז כּ ר 
האיר בּ רחמיו יתבּ ר הם ואז ישׂ ראל. ׁש ל שׂ וֹ נאיהם את לאבּ ד  ּכ ¦¥¨£©§©¨§¦¥©¨§¥¨§¦¤¤¥§¤¥©§¨©©אחר 
י שׂ ראל  נ וֹ ׁש עוּ  ידם  ועל ואס ּת ר, מר דּ כי  גדוּ לת והיא העליוֹ נה  נוּ קבא ¥¨§¦§¨¨©§¥§¤§©§§¨©§¦§¨§¤¨¨§©¨¤הארת

והארתוֹ : מר דּ כי ענין וזה ׁש נּ באר  כּ מוֹ  ההיא הגּ דוֹ לה הצּ רה ¨¨¤§©§§¨¨§¦¤§¥¨§¤§¦©¨§©¨¨©¦מן

דרחל מיּ ס וֹ ד לח וּ ץ יוֹ צא דּ א בּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְיס וֹ ד 

דזעירדּ ע ה ּמ וֹ חין י וֹ צאין בּ לבד לא  אנּפ ין דזעיר  הדוּ רמיטא בּ זמן הנּ ה כּ י ַ◌¦¦¥¦§©©§¦¨¦§¥©§¦Ÿ¦§©§¦©¦¦§¥
אחוֹ ר בּ היוֹ ת ּה  רחל בּ נוּ קבא ונכנסין דאימא  יס וֹ ד ה וֹ ד נצח  מ צּ ד ¨¨§¦¥¨¨§§¦¨§¦§¨¦§§©¤©¦¦§©אנּפ ין 

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  גתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

אלּ א בּ סוֹ ד(אף )בּ אחוֹ ר דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד דּ בנצח  הּמ וֹ חין  כב )גּ ם ב' (בראשית §¨¤¨©©¦§§¤©§§©¨§
הּמ וֹ חין  בּ היוֹ ת כּ מ וֹ  כּ י ונמצא  ואימא, אבּ א דּ א  הצּ לע את אלקים ה' ¦©§¦§¦¨§¦§¨¦§¨©¨¨¥©¤¦Ÿ¡¤¦©ויּ בן 
הארת  וּ מ בּ חינת לחוּ ץ , הארוֹ ת ׁש ּת י מהם יוֹ צאים  היוּ  אנ ּפ ין זעיר   ֹּת ו ©¨¤©¦§¦©¨¤¥§¤¥¦§¨¦§©¥§¥̈ההם
מ וֹ חין  הארת וּ מבּ חינת אנּפ ין, דזעיר  ּפ נים מ צּ ד יעקב יוֹ צא דּ א בּ א ¦©¨¤©¦§¦¦§©¥§¦¦¨©¦Ÿ£©¥¨©§¦©הּמ וֹ חין 
דזעיר נ וּ קבא מרחל יוֹ צאוֹ ת ע ּת ה גּ ם אחוֹ ריו , מצּ ד רחל יוֹ צאת ¥§¦¨§¥¨¥§¨©©¨£©¦¥¨¥¨¦§דאימא
מ וֹ חין  ׁש בּ היוֹ ת  אלּ א ע וֹ ד ולא  ספק , בּ לי כּ ן גּ ם  אלּ וּ  הארוֹ ת ׁש ּת י  ¦§¦¤¨¤Ÿ§¥¨¦§¥©¥¨¤¥§¦§©אנּפ ין
בּ היוֹ תם  כּ ן אין מה ׁש ליׁש ית הארה בּ חינת נתוּס פה הנּ קבה  ֹּת ו ¨§¦¥¥¤©¦¦§¨¨¤©¦§¨§©§¦¨¥§©¦¨§¦©הנּ ז כּ רים
דאימא  היּ ס וֹ ד היה אנּפ ין זעיר  ֹּת ו בּ היוֹ תם הנּ ה כּ י והוּ א אנּפ ין, זעיר  ֹּת ו§¥©§¦§¦¦¥¦§¨§¥©§¦¨¨©§§¦¨
היה  כּ נּ וֹ דע   ֹארו יוֹ תר ׁש הוּ א  דּ אבּ א  והיּ ס וֹ ד  אנּפ ין, דזעיר בּ חזה ¨¨¨©¨¥¤¨©§§©§¦§©¥§¦¤¨§©§¦נׁש לם 
כּ לל, ליּ סוֹ ד מחוּ ץ יוֹ צא היה  ולא מ ּמ ׁש , אנּפ ין דזעיר היּ סוֹ ד בּ ס יּ וּ ם  ¨§§©¦¥¨¨Ÿ§¨©¦§©¥§¦§©¦§©§¦נׁש לם 
קצר , נ וּ קבּ יי ׁש לּ ּה  ה יּ סוֹ ד א ׁש ר  הנּ קבה,  ֹּת ו ה ּמ וֹ חין בּ היוֹ תם עּת ה ¨¨¦§¨¤§©¤£¨¥§©¦©¨§¦¨©¨£אבל
ולחוּ ץ נוּ קבא ליּס וֹ ד מח וּ ץ  ויצא יתּפ ט  דּ אבּ א ׁש היּ סוֹ ד הוּ א ©§¨§¦¦¥¥§¥©§¦¨©§§©¤¨§מוּ כרח
בּ יס וֹ ד  מתלבּ ׁש  ׁש היה מה כּ י ונוֹ דע לגמרי . גּ מוּ ר בּ גילוּ י הארת וֹ  ¦¥©§¦¨¨¤©¦¨§¥§©§¨¦§¨¨¤¤©§¦§ותת גּ לּ ה
הּמ לכוּ ת  בּ חינת ׁש הוּ א דּ אבּ א היּ סוֹ ד ׁש ל העטרה בּ חינת הוּ א אנּפ ין §©©©¦§¤¨©§§©¤¨¨£¨©¦§¦§©¥§¦דזעיר
גּ דוֹ לה  הארה  היא  דּ אבּ א  מּמ לכוּ ת הנּ גלית זוֹ  הארה כּ י ספק ואין  ¨§¨¨¤¦¨©§§©¦¥§¦©¨¨¤¦¥¨¥§¨©§דּ אבּ א,

מאד: Ÿ§©עד

מר דּ כי  נ ׁש מת  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹׁש ר ׁש 
היתה והנּ ה ידוֹ  על ולכן ההיא, ההארה מן היתה מר דּ כי נׁש מת  ׁש רׁש  ְ◌ִ◌ֵ◌Ÿ¤¦§©¨§§©¨§¨¦©¤¨¨©¦§¨¥©¨¨§¨

ׁש אמר וּ  מּמ ׁש , מרדּ כי בּ ׁש ם נרמז  וזה ההוּ א, בּ זּ מן י שׂ ראל §¨¤¨©©§§¨¥§©§¦¤§©©§©¥¨§¦©§ּת ׁש וּ עת
ּת רגּ וּ ם  והוּ א דכ"י, מ "ר דּ כיא, מירא לׁש וֹ ן  ׁש הוּ א לברכה זכר וֹ נם §©§©§¨¨§©¨¥¨¤¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינוּ 

דּ ר וֹ ר כ"ג )מר ל' פרק מאוֹ ת (שמות  חמ ׁש  דּ רוֹ ר מר ראׁש  בּ שׂ מים  ל קח ואּת ה Ÿ§§©¨©§§¨¦Ÿ¨§£¥¥
נקרא  גּ ם וּ מאת), חמים ב שׂ ם וּ קנה וּ מאתים חמים מחצית וֹ  בּ שׂ ם ¨§¦©¨¨¦¦£¤Ÿ¥§¦¨¨¦¦£¦£©¤¤¨§¦§וקנּ מן
ונקי ז דּ רוֹ ר מר היא  ההיא  הגּ דוֹ לה ההארה  כּ י  הוּ א והענין עוֹ בר, ¦¨§¨§Ÿ¦¦©¨§©¨¨¤©¦¨§¦¨§¥מ וֹ ר 

ּפ סוּ ק  ס וֹ ד וזה ולח וּ ץ . דּ נוּ קבא יס וֹ ד מ ּפ י העוֹ ברת פרקבּ תכלית השירים  (שיר §©§¦¨¤¤¦¦§§§¨§©§¤¨
ה') עוֹ בר:ה' כוּ ' מר  נטפוּ  ¥Ÿ¨¨©¨§וידי

זהב ועטרת וחוּ ר  ּת כלת מלכ וּ ת  בּ לבוּ ׁש  הּמ ל מלּ פני יצא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָוּ מר דּ כי
וכ וּ ' ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה

ס וֹ ד וּ בזה וזה לּמ ל וּ מׁש נה מלכוּ ת לבּ חינת ׁש עלה מרדּ כי מעלת ּת בין ָ◌ֶ◌¨¦©£©¨§§©¤¨¨¦§¦©©§¦§¤©¤¤§¤
טו)הּפ ס וּ ק ח  פרק  מלכוּ ת (אסתר בּ לב וּ ׁש  הּמ ל מ לּ פני יצא וּ מר דּ כי ©¨¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§©§

ענין  זה  ה ּפ ס וּ ק  ּפ רטי  כּ ל יבין והּמ שׂ כּ יל  גּ דוֹ לה. זהב  ועטרת וח וּ ר ¨§¦¤¨©¥§¦¨¦¨¦§©©§¨§¨¨¤¤£©¨¤¥§ּת כלת
יס וֹ ד  עטרה  מצּ ד גּ דוֹ לה זהב  ועטרת רחל, היא  הּמ ל מ לּ פני זוֹ  §¨¨£©¦¨§¨¨¤¤£©¥¨¦¤¤©¥§¦¦¨¦§יציאה
הגּ דוֹ ל  בּ ס וֹ ד גּ דוֹ לה נקרא  והחכמה החסד כּ י גּ דוֹ לה נקרא ולכן ¨©§¨§¨§¦¨§¨©§¤¤©¦¨§¨§¦¥¨§¨©§דּ אבּ א,



הלד לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ס וֹ ד  וזה בּ זה , ודי בּ נימין מ בט הי וֹ תוֹ  ישׂ כּ יל הּמ עמיק  גּ ם  והנּ וֹ רא. ¤§¤¨©§¦¨§¦¤¥¦¡¦§©¦£©©©¨©§¦©הגּ בּ וֹ ר
והוּ א  הנּ ס , ּפ רס וּ ם לטעם קריאתּה  בּ עת  התּפ טוּ תּה  וגם הּמ גלּ ה §¥©§¦©©§¨¨¦§¥§¨§©§¦©§¨¦§©©¦§קריאת
מג לּ ה  נקרא ולכן לח וּ ץ , וי וֹ צאה  הּמ תגּ לּ ית דּ אבּ א  מלכוּ ת עטרת הארת ¨¦§¨§¦¥¨§©¨§§¥©§¦©¨©§§©¤¤£©¨¤¨§¦ענין 

וּ לפרסמּה . לגלּ וֹ תּה  וצרי גּ לּ וּ י ¨§§©§¨©§¦¨§¦̈לׁש וֹ ן

הּמ ת גּ לּ ים מ וֹ חין ׁש ׁש ה סוֹ ד  היא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמג לּ ה

כ"ו גּ ם כ"ו הויוֹ "ת  ׁש ל ׁש  כּ מנין  ע"ח, בּ גימטר יּ א  עוֹ לה היא יוּ ד בּ לא מג לּ ה ַ◌§¦¨§Ÿ¦¤§¦©§¦¨§¦§¨¨Ÿ©¨
דּ אבּ א  יסוֹ ד הוֹ ד דנצח דּ עת בּ ינה דחכמה מוֹ חין  ׁש לׁש ה ענין ׁש הם ¨©§§©¤§©©¨¦¨§¨§¦¨Ÿ§¨§¦¥¤כ"ו,
ונקרא  אגר "ת נקרא הּמ ג לּ ה היוֹ ת ענין וזהוּ  ההוּ א. בּ ּמ לכוּ ת ׁש ם ¨§¦§¤¤¦¨§¦¨¦§©¡¨§¦¤§©§©©¨¦©§¦©הּמ תגּ לּ ים
הנּ קרא  דּ אבּ א  יס וֹ ד הוּ א  הּת וֹ רה  ספר כּ י ׁש בּ כתב, כּ תוֹ רה דּ ינין  לּה  וי ׁש  ¨§¦©¨©§§¨©¤¥¦¨§¦¤¨§¦¦¨¥§¤¥ספ"ר
ה יּ וֹ צאה  ההארה היא  והּמ גלּ ה אר וּ כה, ו' כּ עין ספר  צוּ רת  ׁש בּ כתב ¨§©¨¨¤©¦¨¦§©§¨£¥§¤¥©¨§¦¤¨ּת וֹ רה
ודי ארוּ כה מגלּ ה וּ בצ וּ רת ו' בּ צוּ רת אר וּ כה הוא וגם  כּ נּ ז כּ ר , ליּ ס וֹ ד ©§¨£¨¦§©§©§¨£¦©§¨§¦©§©¦מחוּ ץ

הּמ שׂ כּ ילים: אל אלּ וּ  ¦¦§©©¤¥¨¤¤בּ הערוֹ ת

וׁש נה ׁש נה בּ כל ּפ וּ רים ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹגּ דל

לעשׂ וֹ ת ואמנם הסּפ יק  ולא ו ׁש נה ׁש נה בּ כל נע שׂ ים האלּ וּ  הּפ וּ רים  ימי הי וֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌¡§¥©¦¨¥©£¦§¨¨¨§¨¨§Ÿ¦§¦©£
רצה  בּ רחמיו  יתבּ ר הם כּ י הוּ א הּט עם לב דּ וֹ , הה וּ א ¨¨¨£©§©¨§¦¥©¦©©©©§©©§©בּ זּ מן 
בּ זמן  הנּ קבה   ֹּת ו ואימא דּ אבּ א הּמ וֹ חין בּ הי וֹ ת הּמ תח דּ ׁש ת ההארה ©§¦¨¥§©¨¦§¨©§¦©§¦¤¤©§¦©¨¨¤©¨¤ׁש אוֹ תּה 
ההם  בּ יּ מים  ו ׁש נה ׁש נה בּ כל לע וֹ לם ּת תבּ ּט ל לא  אנּפ ין זעיר ¥¨¦¨©¨¨§¨¨¨§¨§¥©§¦Ÿ¦§©¥§©¦§דוּ רמיטת
בּ זעיר הם והמוֹ חין בּ פנים ּפ נים חוֹ זרים דוּ רמיטא אחר  הנּ ה כּ י ¥§¦¥¦©§¦¨§¦¨¦§¨¦§©©¥¦¦¨§©עצמם ,
מרדּ כי והארת לעיל, כּ נּ זכּ ר כּ לל אז יוֹ צאת זוֹ  ההארה בּ חינת  ואין ©§§¨©¨¤§¥§¨§¦©¨§¨¥¨¨¤©©¦§¥§¦§©אנּפ ין
בּ ימי ׁש נה  ׁש בּ כל יתבּ ר הם ורצה בּ פנים, ונעלמת לגמרי ¥¦¨¨¨§¤©¨§¦¥©¨¨§¦§¦¤¤¡¤§¥§©§¤¤©§¦מתבּ ּט לת
ההארה  ּת תגלּ ה בּ פנים ּפ נים ונוּ קבא זעיר יהיוּ  אם אף בּ הם כּ יּ וֹ צא ¨¨¤©¤©§¦¦¨§¦¨¨§§¥§§¦¦©¤¨¥©¦©הּפ וּ רים
ההם  בּ יּ מים ׁש נה בּ כל כּ י  הוּ א והענין  ּת תבּ ּט ל. ולא ההם בּ יּ מים ¥¨¦¨©¨¨¨§¦¨§¦¨§¥©§¦Ÿ§¥¨¦¨©¤¤§¦©הנּ ז כּ רת
ׁש אחר ּפ י על אף  אנ ּפ ין דזעיר  דוּ רמיטא בּ סוֹ ד בּ רחל הּמ וֹ חין יכּ נס וּ  ©©¤¦©©¦§©¥§¦¨¦§§¥¨§¦©§¨¦¤£©כּ אׁש ר
קיימת  ׁש ם וּת אר הנּ ז כּ רת  ההארה ּת תבּ ּט ל לא בּ פנים ּפ נים יחזר וּ   ּ̈כ©§§¨¦§¨¦Ÿ¦§©¥©¤¨¨©¦§¤¤©¦¨¥¨©¤¤
אנּפ ין: בּ זעיר ויחזרוּ  מּמ נּ ה האלּ וּ  הּמ וֹ חין הס ּת לּ ק וּ ת אחר  גּ ם אף  ¦§©¥§¦§§©§¨¤¦¥¨¦©§©§¦©©©©¤¤§¦§ונר ׁש מת

מזּ רעם יס וּ ף א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזכרם

מ זּ רעם וזה יסוּ ף לא  וזכרם הכּ תוּ ב  ׁש אמר מה כח )ס וֹ ד ט  פרק  אוֹ תּה (אסתר כּ י , ְ◌ֶ◌©¤¨©©¨§¦§¨Ÿ¨¦©§¨¦¨
לא  זה וזכרם כּ נּ וֹ דע זכר הנּ קרא  דּ א בּ א הזּ כר היּ ס וֹ ד עטרת היא Ÿ¤¨§¦§¨©¨¨¨§¦©¨©§¨¨©§©¤¤£¦¨¨¤©ההארה
כּ ל  לבא  לעתיד לכן  כּ נּ זכּ ר. וׁש נה ׁש נה ׁש בּ כל הּפ וּ רים בּ ימי  מ זּ רעם  ¨Ÿ¨¦¨¤¥¨¨§¦©¨¨§¨¨¨§¤¦©¥¦¨§©¦̈יס וּ ף
נס היה  לא לעוֹ לם כּ י הוּ א והּט עם אס ּת ר  מ ּמ ג לּ ת חוּ ץ יתבּ ּט לוּ  ¥¨¨Ÿ¨§¦©©©§¥§¤©¦§¦§©§¦¦¨§©הּס פרים 
אחר אף  זוֹ  ההארה לּ התק יּ ם טוֹ ב בּ יוֹ ם  ולא בּ בּ ת וֹ ת לא  כזה ©©©¨¨¤©¥©§¦§§Ÿ©©¨§Ÿ¤¨̈גּ דוֹ ל

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  התבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

בּ ל  ה ּפ וּ רים בּ ימי  אלּ א  ה נּ קבה מן הּמ וֹ חין יׁש הס ּת לּ ק וּ ת  זוֹ  וּ בבחינה בד, ¦§©§©¦¦©§¥¨¤¨¦¥©¦¦§©¦§¦¨¥
ט וֹ ב : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ תוֹ ת אפילוּ  היּ מים ׁש אר  כּ ל על ּפ וּ רים אל גּ דוֹ ל §¨©§¦£¦¨©¨§¨©¦¤¨§¦יּ תרוֹ ן

מצ וֹ ת ׁש ׁש  לק יּ ם צרי הנּ זּכ רת ההארה לק יּ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּכ די

דּ אבּ א יס וֹ ד את לג לּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמגלּ ה

צריכין והנּ ה אנוּ  הנּ זכּ רת ההארה לק יּ ם כּ די הּפ וּ רים  בּ ימי ׁש נה בּ כל ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨¨¦¥©¦§¥§©¥©¤¨¨©¦§¤¤¨§¦¦
וּ לג לּ וֹ ת  להמ ׁש י כּ די  הּמ גלּ ה, קריאת  והם מצ וֹ ת, ׁש לׁש  ©§¦§©§¥§¨¦§©©¦§¥§§¦Ÿ¨£©לעשׂ וֹ ת

בּ גילוּ י: לח וּ ץ  ה יּ וֹ צאת  הנּ זכּ רת ¦§©¥©¤¤§¦©¨¨¤©ההארה 

לרחל אבּ א ׁש נּ וֹ תן לאביוֹ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמּת נ וֹ ת

ההארת וה נּ ה  בּ חינת הראׁש וֹ ן אלּ וּ  והם אחרוֹ ת, בּ חינ וֹ ת ׁש ּת י צריכוֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌§¦§¥§¦£¥§¥¥¨¦§¦©©¤¨©
נכנסים  לכן כּ י ּפ רצוּ פ ּה , בּ נין ּת ּק וּ ן לצר בּ רחל דּ אבּ א  ההוּ א  ¦¨§¦¥¨¦¨§©¨§¦¦¤Ÿ§¥¨§¨©§©§©היּ ס וֹ ד
נע שׂ ה  וזה כּ נּ זכּ ר , ּפ רצ וּ ף ולע שׂ וֹ תּה  להגדילּה  כּ די בּ ּה  הנּ זכּ רים ¤£©¤§¨§¦©§©¨£©§¨¦§©§¥§¨¦¨§¦©¦©הּמ וֹ חין 
הנּ קרא  דּ אבּ א והיּ ס וֹ ד ואביוֹ ן, עני נקראת רחל כּ י לאביוֹ נים, מ ּת נוֹ ת ¨§¦©¨©§§©§§¤§¦¨¥§¦¥¨¦¦§¤¨¨©§בּ סוֹ ד
נ וֹ תנים  ׁש אנ וּ  ידי על מתק יּ ם הזּ ה  והאר וֹ ת וּ מ ּת נ וֹ ת, צדקה לּה  נוֹ תן  ¦§¨¤¥§©¥©§¦¤©¨¤§¨©¨¨§¨¥¦©צ דּ יק,
וּ בחינה  למעלה. דּ גמתּה  נע שׂ ה זוֹ  מצוה ידי ועל לאביוֹ נים מּת נוֹ ת ¨¦§¨§©§¨¨§ª¨£©¨§¦¥§©§¦§¤¨¨©¨©§למּט ה
וּ מּת נוֹ ת  ה צּ דקה ידי על עצמ וֹ  רחל ּפ רצוּ ף ׁש נּ תקן אחר כּ י היא , ¨©¨¨§©¥§©§©¥¨§©©§¦¤©©¦¦¦¥©הנית 
ׁש לּ וֹ  עצמן הּמ וֹ חין בּ סוֹ ד בּ ּה  ׁש ּת תק יּ ם הארה צרי עוֹ ד ¤¨§©¦©§¨¥©§¦¤¨¨¤¦¨¦§¤̈לאבי וֹ נים,
 וצרי כּ נּ וֹ דע. הדוּ רמיטא בּ עת ׁש לה ספירוֹ ת ע שׂ ר ּפ רצ וּ ף   ֹּת ו ¦¨§¨©¨¦§©¥§Ÿ¦¦§¤¤§©¦§©§¦©המתלבּ ׁש ין 
ּפ וּ רים, הנּ קרא ההם היּ מים  כּ ל ׁש לּ ּה  בּ מוֹ חין  הנּ ז כּ רת  הארה ¦¨§¦©¥¨¦¨©¨¨¤¦©¤¤§¦©¨¨¤¥©§¦¤ׁש ּת תקיּ ם
אחר ואימא דּ אבּ א  הּמ וֹ חין יס ּת לּ ק וּ  אם גּ ם אף  ׁש ם קיימת  ©©¨¦§¨©§¦©§©§¦¦©©¨¤¤©¥¨¦§ויאר
ההם  ה ּמ וֹ חין הארה  ת אר זה כּ ל ועם  בּ פנים , ּפ נים ותחזר ¥¨¦©¨¨¤¥¨¦¤¨¦§¦¨§¦¨Ÿ§©§¨¦§©הדוּ רמיטא

לעיל: כּ נּ זכּ ר הזּ מנּ ים כּ ב ׁש אר לגמרי  יסּת לּ ק וּ  ולא ׁש לּ ּה  בּ מוֹ חין ¥§¨§¦©¦©§©¨§¦§¥§©§§©§¦Ÿ§¨¤¦©¦¨©ק יּ מים

דרחל הּמ וֹ חין - ושׂ מחה מׁש ּת ה ּפ וּ רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְסע וּ דת 

מׁש ּת ה וענין ּפ וּ רים סעוּ דת לע שׂ וֹ ת והיא אחרת מצוה בּ קיּ וּ ם ּת לוּ י זה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌¤¨§¦¦§¨©¤¤§¦©£§©¦¦§¤
ׁש ל  ׁש הּמ חין  אצלנ וּ  כמב וֹ אר  וּ ׁש תיּ ה אכילה ענין וזוֹ  ¤¦Ÿ©¤¥§¤¨§©¨¦§¨¦£¨§¦§¨§¦§ו שׂ מחה,
ידי על בּ ּה  נמׁש כין והם  י "ה, מבּ חינת ונע שׂ ים  י"ה, י"ה נקרא ¥§©¨¦¨§¦¥§©¦§¦¦£©§¨§¦¨¥§©הנּ קבה
ידי על כּ י י"ה . ׁש "ת ׁש תיּ ה, י"ה . אכ"ל אכילה, ּפ ירוּ ׁש  וזהוּ  וּ ׁש תיּ ה. ¥§©¦¨¨¦§©¨¨¦£¥¤§¨¦§¨¦£אכילה
עצמ ּה  היא נרמזה גּ ם י"ה . הנּ קרא מוֹ חין לּה  נמׁש כין וה ּמ ׁש ּת ה ¨§©¦¨§§¦©¨§¦©¦¨¦¨§¦¤§¦©§¨£©©הּמ אכל
ׁש ל  הּמ וֹ חין  אלּ וּ  כּ י לרמ וֹ ז הכּ וֹ לל, עם אדני בּ גימטר יּ א ׁש היא אכילה ¤¦©¥¦§¦¥©¦¨Ÿ£¨¦§©¦§¦¤¨¦£©¦§בּ מלּ ת

אדנ "י: הנּ קראת בּ נּ קבה הם האכילה ידי על הנמׁש כין ¨Ÿ£¥§¦©¨¥§©¥¨¦£¨¥§©¦¨§¦©י"ה



הלד לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ס וֹ ד  וזה בּ זה , ודי בּ נימין מ בט הי וֹ תוֹ  ישׂ כּ יל הּמ עמיק  גּ ם  והנּ וֹ רא. ¤§¤¨©§¦¨§¦¤¥¦¡¦§©¦£©©©¨©§¦©הגּ בּ וֹ ר
והוּ א  הנּ ס , ּפ רס וּ ם לטעם קריאתּה  בּ עת  התּפ טוּ תּה  וגם הּמ גלּ ה §¥©§¦©©§¨¨¦§¥§¨§©§¦©§¨¦§©©¦§קריאת
מג לּ ה  נקרא ולכן לח וּ ץ , וי וֹ צאה  הּמ תגּ לּ ית דּ אבּ א  מלכוּ ת עטרת הארת ¨¦§¨§¦¥¨§©¨§§¥©§¦©¨©§§©¤¤£©¨¤¨§¦ענין 

וּ לפרסמּה . לגלּ וֹ תּה  וצרי גּ לּ וּ י ¨§§©§¨©§¦¨§¦̈לׁש וֹ ן

הּמ ת גּ לּ ים מ וֹ חין ׁש ׁש ה סוֹ ד  היא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמג לּ ה

כ"ו גּ ם כ"ו הויוֹ "ת  ׁש ל ׁש  כּ מנין  ע"ח, בּ גימטר יּ א  עוֹ לה היא יוּ ד בּ לא מג לּ ה ַ◌§¦¨§Ÿ¦¤§¦©§¦¨§¦§¨¨Ÿ©¨
דּ אבּ א  יסוֹ ד הוֹ ד דנצח דּ עת בּ ינה דחכמה מוֹ חין  ׁש לׁש ה ענין ׁש הם ¨©§§©¤§©©¨¦¨§¨§¦¨Ÿ§¨§¦¥¤כ"ו,
ונקרא  אגר "ת נקרא הּמ ג לּ ה היוֹ ת ענין וזהוּ  ההוּ א. בּ ּמ לכוּ ת ׁש ם ¨§¦§¤¤¦¨§¦¨¦§©¡¨§¦¤§©§©©¨¦©§¦©הּמ תגּ לּ ים
הנּ קרא  דּ אבּ א  יס וֹ ד הוּ א  הּת וֹ רה  ספר כּ י ׁש בּ כתב, כּ תוֹ רה דּ ינין  לּה  וי ׁש  ¨§¦©¨©§§¨©¤¥¦¨§¦¤¨§¦¦¨¥§¤¥ספ"ר
ה יּ וֹ צאה  ההארה היא  והּמ גלּ ה אר וּ כה, ו' כּ עין ספר  צוּ רת  ׁש בּ כתב ¨§©¨¨¤©¦¨¦§©§¨£¥§¤¥©¨§¦¤¨ּת וֹ רה
ודי ארוּ כה מגלּ ה וּ בצ וּ רת ו' בּ צוּ רת אר וּ כה הוא וגם  כּ נּ ז כּ ר , ליּ ס וֹ ד ©§¨£¨¦§©§©§¨£¦©§¨§¦©§©¦מחוּ ץ

הּמ שׂ כּ ילים: אל אלּ וּ  ¦¦§©©¤¥¨¤¤בּ הערוֹ ת

וׁש נה ׁש נה בּ כל ּפ וּ רים ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹגּ דל

לעשׂ וֹ ת ואמנם הסּפ יק  ולא ו ׁש נה ׁש נה בּ כל נע שׂ ים האלּ וּ  הּפ וּ רים  ימי הי וֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌¡§¥©¦¨¥©£¦§¨¨¨§¨¨§Ÿ¦§¦©£
רצה  בּ רחמיו  יתבּ ר הם כּ י הוּ א הּט עם לב דּ וֹ , הה וּ א ¨¨¨£©§©¨§¦¥©¦©©©©§©©§©בּ זּ מן 
בּ זמן  הנּ קבה   ֹּת ו ואימא דּ אבּ א הּמ וֹ חין בּ הי וֹ ת הּמ תח דּ ׁש ת ההארה ©§¦¨¥§©¨¦§¨©§¦©§¦¤¤©§¦©¨¨¤©¨¤ׁש אוֹ תּה 
ההם  בּ יּ מים  ו ׁש נה ׁש נה בּ כל לע וֹ לם ּת תבּ ּט ל לא  אנּפ ין זעיר ¥¨¦¨©¨¨§¨¨¨§¨§¥©§¦Ÿ¦§©¥§©¦§דוּ רמיטת
בּ זעיר הם והמוֹ חין בּ פנים ּפ נים חוֹ זרים דוּ רמיטא אחר  הנּ ה כּ י ¥§¦¥¦©§¦¨§¦¨¦§¨¦§©©¥¦¦¨§©עצמם ,
מרדּ כי והארת לעיל, כּ נּ זכּ ר כּ לל אז יוֹ צאת זוֹ  ההארה בּ חינת  ואין ©§§¨©¨¤§¥§¨§¦©¨§¨¥¨¨¤©©¦§¥§¦§©אנּפ ין
בּ ימי ׁש נה  ׁש בּ כל יתבּ ר הם ורצה בּ פנים, ונעלמת לגמרי ¥¦¨¨¨§¤©¨§¦¥©¨¨§¦§¦¤¤¡¤§¥§©§¤¤©§¦מתבּ ּט לת
ההארה  ּת תגלּ ה בּ פנים ּפ נים ונוּ קבא זעיר יהיוּ  אם אף בּ הם כּ יּ וֹ צא ¨¨¤©¤©§¦¦¨§¦¨¨§§¥§§¦¦©¤¨¥©¦©הּפ וּ רים
ההם  בּ יּ מים ׁש נה בּ כל כּ י  הוּ א והענין  ּת תבּ ּט ל. ולא ההם בּ יּ מים ¥¨¦¨©¨¨¨§¦¨§¦¨§¥©§¦Ÿ§¥¨¦¨©¤¤§¦©הנּ ז כּ רת
ׁש אחר ּפ י על אף  אנ ּפ ין דזעיר  דוּ רמיטא בּ סוֹ ד בּ רחל הּמ וֹ חין יכּ נס וּ  ©©¤¦©©¦§©¥§¦¨¦§§¥¨§¦©§¨¦¤£©כּ אׁש ר
קיימת  ׁש ם וּת אר הנּ ז כּ רת  ההארה ּת תבּ ּט ל לא בּ פנים ּפ נים יחזר וּ   ּ̈כ©§§¨¦§¨¦Ÿ¦§©¥©¤¨¨©¦§¤¤©¦¨¥¨©¤¤
אנּפ ין: בּ זעיר ויחזרוּ  מּמ נּ ה האלּ וּ  הּמ וֹ חין הס ּת לּ ק וּ ת אחר  גּ ם אף  ¦§©¥§¦§§©§¨¤¦¥¨¦©§©§¦©©©©¤¤§¦§ונר ׁש מת

מזּ רעם יס וּ ף א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזכרם

מ זּ רעם וזה יסוּ ף לא  וזכרם הכּ תוּ ב  ׁש אמר מה כח )ס וֹ ד ט  פרק  אוֹ תּה (אסתר כּ י , ְ◌ֶ◌©¤¨©©¨§¦§¨Ÿ¨¦©§¨¦¨
לא  זה וזכרם כּ נּ וֹ דע זכר הנּ קרא  דּ א בּ א הזּ כר היּ ס וֹ ד עטרת היא Ÿ¤¨§¦§¨©¨¨¨§¦©¨©§¨¨©§©¤¤£¦¨¨¤©ההארה
כּ ל  לבא  לעתיד לכן  כּ נּ זכּ ר. וׁש נה ׁש נה ׁש בּ כל הּפ וּ רים בּ ימי  מ זּ רעם  ¨Ÿ¨¦¨¤¥¨¨§¦©¨¨§¨¨¨§¤¦©¥¦¨§©¦̈יס וּ ף
נס היה  לא לעוֹ לם כּ י הוּ א והּט עם אס ּת ר  מ ּמ ג לּ ת חוּ ץ יתבּ ּט לוּ  ¥¨¨Ÿ¨§¦©©©§¥§¤©¦§¦§©§¦¦¨§©הּס פרים 
אחר אף  זוֹ  ההארה לּ התק יּ ם טוֹ ב בּ יוֹ ם  ולא בּ בּ ת וֹ ת לא  כזה ©©©¨¨¤©¥©§¦§§Ÿ©©¨§Ÿ¤¨̈גּ דוֹ ל

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  התבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

בּ ל  ה ּפ וּ רים בּ ימי  אלּ א  ה נּ קבה מן הּמ וֹ חין יׁש הס ּת לּ ק וּ ת  זוֹ  וּ בבחינה בד, ¦§©§©¦¦©§¥¨¤¨¦¥©¦¦§©¦§¦¨¥
ט וֹ ב : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ תוֹ ת אפילוּ  היּ מים ׁש אר  כּ ל על ּפ וּ רים אל גּ דוֹ ל §¨©§¦£¦¨©¨§¨©¦¤¨§¦יּ תרוֹ ן

מצ וֹ ת ׁש ׁש  לק יּ ם צרי הנּ זּכ רת ההארה לק יּ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּכ די

דּ אבּ א יס וֹ ד את לג לּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמגלּ ה

צריכין והנּ ה אנוּ  הנּ זכּ רת ההארה לק יּ ם כּ די הּפ וּ רים  בּ ימי ׁש נה בּ כל ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨¨¦¥©¦§¥§©¥©¤¨¨©¦§¤¤¨§¦¦
וּ לג לּ וֹ ת  להמ ׁש י כּ די  הּמ גלּ ה, קריאת  והם מצ וֹ ת, ׁש לׁש  ©§¦§©§¥§¨¦§©©¦§¥§§¦Ÿ¨£©לעשׂ וֹ ת

בּ גילוּ י: לח וּ ץ  ה יּ וֹ צאת  הנּ זכּ רת ¦§©¥©¤¤§¦©¨¨¤©ההארה 

לרחל אבּ א ׁש נּ וֹ תן לאביוֹ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמּת נ וֹ ת

ההארת וה נּ ה  בּ חינת הראׁש וֹ ן אלּ וּ  והם אחרוֹ ת, בּ חינ וֹ ת ׁש ּת י צריכוֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌§¦§¥§¦£¥§¥¥¨¦§¦©©¤¨©
נכנסים  לכן כּ י ּפ רצוּ פ ּה , בּ נין ּת ּק וּ ן לצר בּ רחל דּ אבּ א  ההוּ א  ¦¨§¦¥¨¦¨§©¨§¦¦¤Ÿ§¥¨§¨©§©§©היּ ס וֹ ד
נע שׂ ה  וזה כּ נּ זכּ ר , ּפ רצ וּ ף ולע שׂ וֹ תּה  להגדילּה  כּ די בּ ּה  הנּ זכּ רים ¤£©¤§¨§¦©§©¨£©§¨¦§©§¥§¨¦¨§¦©¦©הּמ וֹ חין 
הנּ קרא  דּ אבּ א והיּ ס וֹ ד ואביוֹ ן, עני נקראת רחל כּ י לאביוֹ נים, מ ּת נוֹ ת ¨§¦©¨©§§©§§¤§¦¨¥§¦¥¨¦¦§¤¨¨©§בּ סוֹ ד
נ וֹ תנים  ׁש אנ וּ  ידי על מתק יּ ם הזּ ה  והאר וֹ ת וּ מ ּת נ וֹ ת, צדקה לּה  נוֹ תן  ¦§¨¤¥§©¥©§¦¤©¨¤§¨©¨¨§¨¥¦©צ דּ יק,
וּ בחינה  למעלה. דּ גמתּה  נע שׂ ה זוֹ  מצוה ידי ועל לאביוֹ נים מּת נוֹ ת ¨¦§¨§©§¨¨§ª¨£©¨§¦¥§©§¦§¤¨¨©¨©§למּט ה
וּ מּת נוֹ ת  ה צּ דקה ידי על עצמ וֹ  רחל ּפ רצוּ ף ׁש נּ תקן אחר כּ י היא , ¨©¨¨§©¥§©§©¥¨§©©§¦¤©©¦¦¦¥©הנית 
ׁש לּ וֹ  עצמן הּמ וֹ חין בּ סוֹ ד בּ ּה  ׁש ּת תק יּ ם הארה צרי עוֹ ד ¤¨§©¦©§¨¥©§¦¤¨¨¤¦¨¦§¤̈לאבי וֹ נים,
 וצרי כּ נּ וֹ דע. הדוּ רמיטא בּ עת ׁש לה ספירוֹ ת ע שׂ ר ּפ רצ וּ ף   ֹּת ו ¦¨§¨©¨¦§©¥§Ÿ¦¦§¤¤§©¦§©§¦©המתלבּ ׁש ין 
ּפ וּ רים, הנּ קרא ההם היּ מים  כּ ל ׁש לּ ּה  בּ מוֹ חין  הנּ ז כּ רת  הארה ¦¨§¦©¥¨¦¨©¨¨¤¦©¤¤§¦©¨¨¤¥©§¦¤ׁש ּת תקיּ ם
אחר ואימא דּ אבּ א  הּמ וֹ חין יס ּת לּ ק וּ  אם גּ ם אף  ׁש ם קיימת  ©©¨¦§¨©§¦©§©§¦¦©©¨¤¤©¥¨¦§ויאר
ההם  ה ּמ וֹ חין הארה  ת אר זה כּ ל ועם  בּ פנים , ּפ נים ותחזר ¥¨¦©¨¨¤¥¨¦¤¨¦§¦¨§¦¨Ÿ§©§¨¦§©הדוּ רמיטא

לעיל: כּ נּ זכּ ר הזּ מנּ ים כּ ב ׁש אר לגמרי  יסּת לּ ק וּ  ולא ׁש לּ ּה  בּ מוֹ חין ¥§¨§¦©¦©§©¨§¦§¥§©§§©§¦Ÿ§¨¤¦©¦¨©ק יּ מים

דרחל הּמ וֹ חין - ושׂ מחה מׁש ּת ה ּפ וּ רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְסע וּ דת 

מׁש ּת ה וענין ּפ וּ רים סעוּ דת לע שׂ וֹ ת והיא אחרת מצוה בּ קיּ וּ ם ּת לוּ י זה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌¤¨§¦¦§¨©¤¤§¦©£§©¦¦§¤
ׁש ל  ׁש הּמ חין  אצלנ וּ  כמב וֹ אר  וּ ׁש תיּ ה אכילה ענין וזוֹ  ¤¦Ÿ©¤¥§¤¨§©¨¦§¨¦£¨§¦§¨§¦§ו שׂ מחה,
ידי על בּ ּה  נמׁש כין והם  י "ה, מבּ חינת ונע שׂ ים  י"ה, י"ה נקרא ¥§©¨¦¨§¦¥§©¦§¦¦£©§¨§¦¨¥§©הנּ קבה
ידי על כּ י י"ה . ׁש "ת ׁש תיּ ה, י"ה . אכ"ל אכילה, ּפ ירוּ ׁש  וזהוּ  וּ ׁש תיּ ה. ¥§©¦¨¨¦§©¨¨¦£¥¤§¨¦§¨¦£אכילה
עצמ ּה  היא נרמזה גּ ם י"ה . הנּ קרא מוֹ חין לּה  נמׁש כין וה ּמ ׁש ּת ה ¨§©¦¨§§¦©¨§¦©¦¨¦¨§¦¤§¦©§¨£©©הּמ אכל
ׁש ל  הּמ וֹ חין  אלּ וּ  כּ י לרמ וֹ ז הכּ וֹ לל, עם אדני בּ גימטר יּ א ׁש היא אכילה ¤¦©¥¦§¦¥©¦¨Ÿ£¨¦§©¦§¦¤¨¦£©¦§בּ מלּ ת

אדנ "י: הנּ קראת בּ נּ קבה הם האכילה ידי על הנמׁש כין ¨Ÿ£¥§¦©¨¥§©¥¨¦£¨¥§©¦¨§¦©י"ה



הלו לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

תרע"א גּ ם  הוּ א בּ מ לּ וּ אוֹ  אדנ "י ׁש ם וה נּ ה תרס "א בּ גימטריּ א  היא  אסּת "ר  ַ◌¤§¥¦§¦©§¦¨§¦¥¥£Ÿ¨§¦
עצמ ּה  ה ּפ נימית ה נּ ק דּ ה  מסּת ּת רת  וּ בתוֹ כּה  י' חסרה אסּת ר ׁש ם ¨§©¦¦§©¨ª§©¤¤©§¦¨§¨¥£¥§¤¥¥¦§וה נּ ה

ׁש ּמ סּת ּת רת: ׁש ם על אס ּת ר  הנּ קראת אדנ"י ׁש ל י' ¤¤©§¦¤¥©¥§¤¥§¦©¨Ÿ£¤¥§¦©הנּ קראת

הּכ וּ נוֹ ת בּ ׁש ער  זלה"ה הרב  דּ ר וּ ׁש י הגּ יע וּ  ּכ אן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַעד 

לא עד  לרעהוּ  איׁש  מנוֹ ת  מׁש לוֹ ח וענין  זלה"ה. הרב  דּ ר וּ ׁש י הגּ יע וּ  כּ אן ַ◌¨¦¦§¥¨©©§©§¦§¨¦§©¨¦§¥¥Ÿ
יס וֹ ד  הארת  לענין רמז וׁש ּמ א לברכה , זכר וֹ נ וֹ  הרב  מ ּפ י §©¨¤¨§¦§©¨¨¤§¨¨§¦§¦©¨¦¦£¨§¦נתבּ אר וּ 
ליס וֹ ד  יסוֹ ד לרעהוּ  איׁש  נקראים והם דּ נוּ קבא  ליּ סוֹ ד הניּת ן  §¦§¥¥§¦¦¨§¦¥§¨§§§©¨¦©¨§¦דּ דכוּ רא
זלה"ה  הרב  ׁש ל הדּ רוּ ׁש ים ספר כּ ל ה גּ יע וּ  כּ אן עד ׁש מ וּ אל אמר  ©§©©¨¤¦§©¤¥¨¦¦¨©¥§©¨©§©¥כּ נלע"ד.

:יתבּ ר להם ּת הלּ ה ארצה, מ דּ בריו אחד דּ בר  הּפ לּת י ©¨§¦¥©§¨¦§¨§©¨¨§¦¨¤¨¨¦§©¦Ÿ§ולא

וּ מּת נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָמנ וֹ ת

ר בּ וֹ תינוּ מנוֹ ת אמרוּ  וּ ׁש ּת יוּ מּת נ וֹ ת, אחד לאי ׁש  מנוֹ ת  ׁש ּת י  לברכה זכרוֹ נם ָ◌©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¥¨§¦¤¨§¥
בּ אוֹ ת  מנוֹ ת אמר בּ רעהוּ  לּמ ה לראוֹ ת יׁש  והנּ ה אבי וֹ נים, לׁש ני ¨¨©¨¥¥§¨¨§¦¥¥¦§¦§¤¥§¦¨©מ ּת נ וֹ ת
נקרא  היּ סוֹ ד כּ י  ידע ּת  כּ בר  האמנם ּת יו. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּת י  וּ בּ אביוֹ נים אחת, ¨§¦§©¦¨§©¨¨§¨§¨©¨¦¥§¦§¤§©©ּ̈ת יו
מלבּ ׁש  וּ בהיוֹ ת וֹ  זכר, והוּ א אבּ א יסוֹ ד גּ לּ וּ י הוּ א זה יוֹ ם הארת ועיקר  ¨ª§§¦¨¨§¨©§¦¤©¨¤¨¦§¦איׁש ,
הנ וּ קבא, מ צּ ד ּת יו א וֹ ת כּ י אחד בּ ּת יו מנוֹ ת  אמר לכן  דאימא, יסוֹ ד  ֹבּ ת ו§§§¦¨¨¥¨©¨§¨¤¨¦¨¦©©§¨
ידעּת , כּ א ׁש ר  דּ מנ וֹ ת מ"נ ׁש הוּ א אבּ א  מצּ ד אחד הם מנוֹ ת ׁש ּת י כּ י  ¨§©¨¤£©¨§¤¨©©¦¨¤¥¨¥§¦¤Ÿ§בּ אפן
לרעהוּ  דּ א בּ א יס וֹ ד ׁש הוּ א אי ׁש  והם לעיל, כּ נּ זכּ ר דאימא היּ ס וֹ ד מ צּ ד ¥¥§¨©§§¤¦¥§¥§¨§¦©¨¦§§©©¦¨¤§ואחד
למק וֹ ם  יוֹ רד בּ היוֹ תוֹ  הנּ ה גּ דוֹ ל אבּ א  היוֹ ת אם כּ י אנּפ ין, דזעיר היּ סוֹ ד ¨§¥§¦¥¦¨¨©¡¦¦¦§©¥§¦§©¤ׁש הוּ א
ׁש נּ אמר בּ יּ צירה כּ ׁש יּ וֹ רד אנּפ ין הזעיר  דּ ר על רעהוּ  נקרא אנּפ ין זעיר ©¡¤¤¨¦§©¥¤§¦§©¥§©¤¤©¥¥¨§¦¦§©¥§§יס וֹ ד

לרעהוּ  ונתן  נעלוֹ  איׁש  ׁש לף ז')עליו ד' פרק  :(רות ¨¨¨©¦©£§¨©§¥¥

לאביוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמּת נ וֹ ת

מצּ ד וּ מּת נוֹ ת  הם כּ י ּת וי"ן, ׁש ני הם ולכן איּמ א  מ צּ ד הם  לאביוֹ נים ַ◌ָ◌¨¤§¦¥¦©¦¨§¨¥¥§¥¨¦¦¥¦©
ׁש הם  הוֹ ד נצח ׁש הם אבי וֹ נים לׁש ני מּת נוֹ ת ׁש ּת י והם ¥¤©¤¥¤¦§¤¥§¦¨©¥§¥§¨§©הנ וּ קבא,
כּ י אבי וֹ נים ונקראוּ  טעם ולא ריח לא הערבה בּ סוֹ ד ידעּת  כּ אׁש ר ¦¦§¤§§¦§©©Ÿ¥©§Ÿ¨¨£¨§¨§©¨¤£©¦§¤אבי וֹ נים,

את ּפ ׁש טת: הוֹ ד עד ©§©§¦©¨¦איּמ א

ל וֹ  נ וֹ תנים יד  הּפ וֹ ׁש ט ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָּכ ל

לכל וגם נוֹ תנים הּפ וּ רים בּ ימי  כּ י לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  מה ְ◌ַ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¦¥©¦§¦§¨
וּ בימי היּ ס וֹ ד הוּ א צדקה ׁש ל הגּ בּ אי כּ י  הוּ א הענין ידוֹ , ׁש ּפ וֹ ׁש ט ¥¦§©¨¨§¤©©©¦¨§¦¨¨¥¤¦מי
אבל  הצּ דקה, נוֹ תן למי לראוֹ ת צרי אנּפ ין דזעיר יס וֹ ד  הוּ א אׁש ר  ¨£¨¨§©¥¦§§¦¦¨¦§©¥§¦§¤£©החוֹ ל

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  ז תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁש ּפ וֹ ׁש ט מי כּ ל אלּ א  להק ּפ יד אין גּ דוֹ לה  הארה דּ אבּ א  יסוֹ ד ׁש ה וּ א ¥¤¦¨¨¤¦§©§¥¨§¨¨¤¨©§§¤¨©ע ּת ה
נוֹ תנים: ¦§̈ידוֹ 

בּ פ וּ ריּ א לבס וּ מי אינ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 

ׁש לּ א וּ מה עד בּ פ וּ ר יּ א לבס וּ מי אינׁש  ח יּ ב לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ַ◌¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¦©¦§¥§©¨©¤Ÿ
 ֹּת ו לע וֹ לם כּ י הוא  הכּ וּ נה כוּ ', מר דּ כי   ּלברו המן אר וּ ר  בּ ין ¨§¦¦¨¨©©©§§¨¨§¨¨¨¥©¥ידע
 צרי ולכן  אוֹ תּה , וּ מחיּ ה בּ תוֹ כּה  הּמ איר  קדוּ ׁש ה ׁש ל ניצוֹ ץ  יׁש  ¦¨¥¨§¨¤©§¨§¦¥©¨§¤¦¥¨¦§©הקלי ּפ ה
בּ לא  לוֹ מר צרי ולכן אוֹ ר , ההוּ א הנּ יצוֹ ץ אל להמ ׁש י המן  ּבּ ר ו Ÿ§©¦¨¥¨§©¦©¤¦§©§¨¨¨©לוֹ מר 
יאיר בּ כוונה וׁש לוֹ ם חס  יהיה  ׁש אם מדּ עּת וֹ , ויצא ׁש כּ וֹ ר  ׁש הוּ א אחר ¦¨¨¨©§¨§©¤§¦¦¤§©¦¨¨§¦¤©©¨¨©כּ וּ נה 
הבּ ינה  מוֹ ח אוֹ ר ממ ׁש יכין כּ ׁש אנוּ  כּ י ונלע"ד וׁש לוֹ ם. חס הקליּפ ה אל ¨¦©©¦¦§©¨¤§¦©§©§¨§©¨¦§©¤©גּ ם
להאיר כּ ח בּ ּה  ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ לה הארה י ׁש  גּ דוֹ ל בּ רבּ וּ י יין ׁש תיּ ת ידי על ¦¨§©Ÿ¨¥¤¨§¨¨¤¥¨¦§¦©©¦§¥§©¥¨§בּ רחל

הקלי ּפ ה:  ֹבּ תו אׁש ר ההוּ א  הנּ יצוֹ ץ אל ¨¦§©§¤£©¦©¤©גּ ם 

מאכילה מר בּ ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ת יּ ה

 ע "ב ,וצרי ׁש ל ׁש הם  וּ לכוּ ן  די וּ דין, י "ה א וֹ תיּ וֹ ת בּ ׁש ני בּ אכילה לכוּ ן  ְ◌ָ◌ִ◌§©¥©£¦¨¦§¥¦§¦§©¥¤¥¤
יו"ד  ה"י יו "ד כזה יין , כּ מנין ׁש ע וֹ לים ס"ג, ׁש ל י "ה לׁש ני ¤¨¦©¨§¦§¦¤¤¥§¦¨¦§¦וּ בׁש תיּ ה
על  דבּ ינה  וּ מוֹ חין  אכילה, ידי  על דחכמה  מוֹ חין  אליה להמ ׁש י וּ לכוּ ן ©¨¦§¦¨¦£¥§©¨§¨§¦¨¤¥¦§©§¥©§ה"י ,
התיּ ה   צרי ולכן גּ וֹ בר, בּ ינה מוֹ ח גּ וֹ ברת  הנוּ קבא כּ י ולהי וֹ ת ׁש תיּ ה, ¨¦§©¦¨¥¨§¥¨¦©¤¤¨§©¦§¦§¨¦§¥§ידי
לוֹ מר , רצה י "ה. ׁש "ת ׁש תיּ ה, י "ה. אכ"ל אכילה, וזה וּ  האכילה. מן ©¨¨¨¨¦§©¨¨¦£¤§¨¦£¨¦¨ª§מר בּ ה
אחר בּ מק וֹ ם אצלנוּ  כמב וֹ אר  י"ה , בּ סוֹ ד כוּ לּ ם אׁש ר הּמ וֹ חין  אליה  ¥©¨§¥§¤¨§©§¨¤£¦©¨¤¥§¨¦¤ׁש יּ ּמ ׁש כוּ 
ולית  ק "ל היא ׁש לּ ּה  הדּ עת כּ י י "ה, י "ה ה נּ קרא וּ בינה חכמה בּ סוֹ ד ¥§©¦¨¤©©©¦¨§¦©¨¦¨§¨§¥¤ׁש הם

אחר: בּ מק וֹ ם  אצלנוּ  כמבוֹ אר בּ ּה  גליפין מוֹ חין דּ ּת רין נהירוּ  א לּ א ¥©¨§¥§¤¨§©¨¦¦§¦¥§¦¦§¨¤̈בּ ּה 

ׁש וֹ ׁש נּ ה בּ גימטר יּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר

אדניאס ּת ר כּ מנין תרע"א , בּ גימטריּ א  אס ּת ר גּ ם ׁש וֹ ׁש נּ ה, בּ גימטריּ א ֶ◌ְ◌ֵ◌§¦©§¦¨©¨©¤§¥§¦©§¦¨§¦§¨£Ÿ¨
ק דּ  עוֹ נים כּ ׁש יּ שׂ ראל כּ י הוא  ה כּ וּ נה אמן בּ מלּ וּ אוֹ , ואוֹ מרים יׁש  §¦©©¨¨¦¦§¤¦§¨¥¦©¦§§¦¨¥

אל  ׁש הוּ א אנּפ ין  זעיר ׁש ל אחד א "ל. [ׁש מוֹ ת] מ ני הארה אז ¥¤¦§©¥§¤¨¤¥¥¥§¦¨¨¤¨¦§©§מק בּ לים 
וח נּ וּ ן ו')רח וּ ם לד פרק  כמוֹ (שמות אל מי ׁש הוּ א אנּפ ין  מארי ואחד (מיכה. ©§©§¤¨©£¦©§¦¤¦©¨

יח ) ז' אנּפ ין פרק  זעיר ואז אנ ּפ ין, זעיר  ׁש ל בּ אל מאיר  ארי ׁש ל אל וּ פרוּ ׁש וֹ : ,¥¥¤£¦¥¦§¥¤§¥©§¦§¨§¥©§¦
בּ ּפ נים, הוּ א והארה בּ ּפ נים, הוּ א  אל כּ י לפי בּ פנים, ּפ נים בּ נוּ קבא ¦¨©¨¨¤§¦¨©¥¦¦§¦¨§¦¨¨§§¦¥מאיר
בּ עניּ ת  ה וּ א הנּ זכּ רת והארה  נה וֹ רין . ש "ע  ע וֹ לים  בּ מילוּ אם  אל הני  ©¦£©¤¤§¦©¨¨¤§¦§¦¨¦§¥¥§©¥§ואלּ וּ 

הלוֹ ם  עליו דּ וד אמר  וּ לכ יז)אמן, פג אמן,(תהילים  זוֹ  קלוֹ ן, ּפ ניהם  מ לּ א ¨¥§¨¨©¨¦¨¨©¨©¥§¥¤¨¨¥
זעיר ׁש ל ואחד ארי ׁש ל אחד אל, ׁש ני בּ אמן האיר וּ  לא  ׁש הם מאחר ¥§¤¨¤§¦£¤¨¤¥¥§¥¨§¦¥Ÿ¥¤©©¥¦כּ י



הלו לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

◌ֵ◌ְ◌ֶאסּת ר

תרע"א גּ ם  הוּ א בּ מ לּ וּ אוֹ  אדנ "י ׁש ם וה נּ ה תרס "א בּ גימטריּ א  היא  אסּת "ר  ַ◌¤§¥¦§¦©§¦¨§¦¥¥£Ÿ¨§¦
עצמ ּה  ה ּפ נימית ה נּ ק דּ ה  מסּת ּת רת  וּ בתוֹ כּה  י' חסרה אסּת ר ׁש ם ¨§©¦¦§©¨ª§©¤¤©§¦¨§¨¥£¥§¤¥¥¦§וה נּ ה

ׁש ּמ סּת ּת רת: ׁש ם על אס ּת ר  הנּ קראת אדנ"י ׁש ל י' ¤¤©§¦¤¥©¥§¤¥§¦©¨Ÿ£¤¥§¦©הנּ קראת

הּכ וּ נוֹ ת בּ ׁש ער  זלה"ה הרב  דּ ר וּ ׁש י הגּ יע וּ  ּכ אן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַעד 

לא עד  לרעהוּ  איׁש  מנוֹ ת  מׁש לוֹ ח וענין  זלה"ה. הרב  דּ ר וּ ׁש י הגּ יע וּ  כּ אן ַ◌¨¦¦§¥¨©©§©§¦§¨¦§©¨¦§¥¥Ÿ
יס וֹ ד  הארת  לענין רמז וׁש ּמ א לברכה , זכר וֹ נ וֹ  הרב  מ ּפ י §©¨¤¨§¦§©¨¨¤§¨¨§¦§¦©¨¦¦£¨§¦נתבּ אר וּ 
ליס וֹ ד  יסוֹ ד לרעהוּ  איׁש  נקראים והם דּ נוּ קבא  ליּ סוֹ ד הניּת ן  §¦§¥¥§¦¦¨§¦¥§¨§§§©¨¦©¨§¦דּ דכוּ רא
זלה"ה  הרב  ׁש ל הדּ רוּ ׁש ים ספר כּ ל ה גּ יע וּ  כּ אן עד ׁש מ וּ אל אמר  ©§©©¨¤¦§©¤¥¨¦¦¨©¥§©¨©§©¥כּ נלע"ד.

:יתבּ ר להם ּת הלּ ה ארצה, מ דּ בריו אחד דּ בר  הּפ לּת י ©¨§¦¥©§¨¦§¨§©¨¨§¦¨¤¨¨¦§©¦Ÿ§ולא

וּ מּת נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָמנ וֹ ת

ר בּ וֹ תינוּ מנוֹ ת אמרוּ  וּ ׁש ּת יוּ מּת נ וֹ ת, אחד לאי ׁש  מנוֹ ת  ׁש ּת י  לברכה זכרוֹ נם ָ◌©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¥¨§¦¤¨§¥
בּ אוֹ ת  מנוֹ ת אמר בּ רעהוּ  לּמ ה לראוֹ ת יׁש  והנּ ה אבי וֹ נים, לׁש ני ¨¨©¨¥¥§¨¨§¦¥¥¦§¦§¤¥§¦¨©מ ּת נ וֹ ת
נקרא  היּ סוֹ ד כּ י  ידע ּת  כּ בר  האמנם ּת יו. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּת י  וּ בּ אביוֹ נים אחת, ¨§¦§©¦¨§©¨¨§¨§¨©¨¦¥§¦§¤§©©ּ̈ת יו
מלבּ ׁש  וּ בהיוֹ ת וֹ  זכר, והוּ א אבּ א יסוֹ ד גּ לּ וּ י הוּ א זה יוֹ ם הארת ועיקר  ¨ª§§¦¨¨§¨©§¦¤©¨¤¨¦§¦איׁש ,
הנ וּ קבא, מ צּ ד ּת יו א וֹ ת כּ י אחד בּ ּת יו מנוֹ ת  אמר לכן  דאימא, יסוֹ ד  ֹבּ ת ו§§§¦¨¨¥¨©¨§¨¤¨¦¨¦©©§¨
ידעּת , כּ א ׁש ר  דּ מנ וֹ ת מ"נ ׁש הוּ א אבּ א  מצּ ד אחד הם מנוֹ ת ׁש ּת י כּ י  ¨§©¨¤£©¨§¤¨©©¦¨¤¥¨¥§¦¤Ÿ§בּ אפן
לרעהוּ  דּ א בּ א יס וֹ ד ׁש הוּ א אי ׁש  והם לעיל, כּ נּ זכּ ר דאימא היּ ס וֹ ד מ צּ ד ¥¥§¨©§§¤¦¥§¥§¨§¦©¨¦§§©©¦¨¤§ואחד
למק וֹ ם  יוֹ רד בּ היוֹ תוֹ  הנּ ה גּ דוֹ ל אבּ א  היוֹ ת אם כּ י אנּפ ין, דזעיר היּ סוֹ ד ¨§¥§¦¥¦¨¨©¡¦¦¦§©¥§¦§©¤ׁש הוּ א
ׁש נּ אמר בּ יּ צירה כּ ׁש יּ וֹ רד אנּפ ין הזעיר  דּ ר על רעהוּ  נקרא אנּפ ין זעיר ©¡¤¤¨¦§©¥¤§¦§©¥§©¤¤©¥¥¨§¦¦§©¥§§יס וֹ ד

לרעהוּ  ונתן  נעלוֹ  איׁש  ׁש לף ז')עליו ד' פרק  :(רות ¨¨¨©¦©£§¨©§¥¥

לאביוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמּת נ וֹ ת

מצּ ד וּ מּת נוֹ ת  הם כּ י ּת וי"ן, ׁש ני הם ולכן איּמ א  מ צּ ד הם  לאביוֹ נים ַ◌ָ◌¨¤§¦¥¦©¦¨§¨¥¥§¥¨¦¦¥¦©
ׁש הם  הוֹ ד נצח ׁש הם אבי וֹ נים לׁש ני מּת נוֹ ת ׁש ּת י והם ¥¤©¤¥¤¦§¤¥§¦¨©¥§¥§¨§©הנ וּ קבא,
כּ י אבי וֹ נים ונקראוּ  טעם ולא ריח לא הערבה בּ סוֹ ד ידעּת  כּ אׁש ר ¦¦§¤§§¦§©©Ÿ¥©§Ÿ¨¨£¨§¨§©¨¤£©¦§¤אבי וֹ נים,

את ּפ ׁש טת: הוֹ ד עד ©§©§¦©¨¦איּמ א

ל וֹ  נ וֹ תנים יד  הּפ וֹ ׁש ט ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָּכ ל

לכל וגם נוֹ תנים הּפ וּ רים בּ ימי  כּ י לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  מה ְ◌ַ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¦¥©¦§¦§¨
וּ בימי היּ ס וֹ ד הוּ א צדקה ׁש ל הגּ בּ אי כּ י  הוּ א הענין ידוֹ , ׁש ּפ וֹ ׁש ט ¥¦§©¨¨§¤©©©¦¨§¦¨¨¥¤¦מי
אבל  הצּ דקה, נוֹ תן למי לראוֹ ת צרי אנּפ ין דזעיר יס וֹ ד  הוּ א אׁש ר  ¨£¨¨§©¥¦§§¦¦¨¦§©¥§¦§¤£©החוֹ ל

לה לפרים לפריזהר האריז"ל  ז תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁש ּפ וֹ ׁש ט מי כּ ל אלּ א  להק ּפ יד אין גּ דוֹ לה  הארה דּ אבּ א  יסוֹ ד ׁש ה וּ א ¥¤¦¨¨¤¦§©§¥¨§¨¨¤¨©§§¤¨©ע ּת ה
נוֹ תנים: ¦§̈ידוֹ 

בּ פ וּ ריּ א לבס וּ מי אינ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 

ׁש לּ א וּ מה עד בּ פ וּ ר יּ א לבס וּ מי אינׁש  ח יּ ב לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ַ◌¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¦©¦§¥§©¨©¤Ÿ
 ֹּת ו לע וֹ לם כּ י הוא  הכּ וּ נה כוּ ', מר דּ כי   ּלברו המן אר וּ ר  בּ ין ¨§¦¦¨¨©©©§§¨¨§¨¨¨¥©¥ידע
 צרי ולכן  אוֹ תּה , וּ מחיּ ה בּ תוֹ כּה  הּמ איר  קדוּ ׁש ה ׁש ל ניצוֹ ץ  יׁש  ¦¨¥¨§¨¤©§¨§¦¥©¨§¤¦¥¨¦§©הקלי ּפ ה
בּ לא  לוֹ מר צרי ולכן אוֹ ר , ההוּ א הנּ יצוֹ ץ אל להמ ׁש י המן  ּבּ ר ו Ÿ§©¦¨¥¨§©¦©¤¦§©§¨¨¨©לוֹ מר 
יאיר בּ כוונה וׁש לוֹ ם חס  יהיה  ׁש אם מדּ עּת וֹ , ויצא ׁש כּ וֹ ר  ׁש הוּ א אחר ¦¨¨¨©§¨§©¤§¦¦¤§©¦¨¨§¦¤©©¨¨©כּ וּ נה 
הבּ ינה  מוֹ ח אוֹ ר ממ ׁש יכין כּ ׁש אנוּ  כּ י ונלע"ד וׁש לוֹ ם. חס הקליּפ ה אל ¨¦©©¦¦§©¨¤§¦©§©§¨§©¨¦§©¤©גּ ם
להאיר כּ ח בּ ּה  ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ לה הארה י ׁש  גּ דוֹ ל בּ רבּ וּ י יין ׁש תיּ ת ידי על ¦¨§©Ÿ¨¥¤¨§¨¨¤¥¨¦§¦©©¦§¥§©¥¨§בּ רחל

הקלי ּפ ה:  ֹבּ תו אׁש ר ההוּ א  הנּ יצוֹ ץ אל ¨¦§©§¤£©¦©¤©גּ ם 

מאכילה מר בּ ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ת יּ ה

 ע "ב ,וצרי ׁש ל ׁש הם  וּ לכוּ ן  די וּ דין, י "ה א וֹ תיּ וֹ ת בּ ׁש ני בּ אכילה לכוּ ן  ְ◌ָ◌ִ◌§©¥©£¦¨¦§¥¦§¦§©¥¤¥¤
יו"ד  ה"י יו "ד כזה יין , כּ מנין ׁש ע וֹ לים ס"ג, ׁש ל י "ה לׁש ני ¤¨¦©¨§¦§¦¤¤¥§¦¨¦§¦וּ בׁש תיּ ה
על  דבּ ינה  וּ מוֹ חין  אכילה, ידי  על דחכמה  מוֹ חין  אליה להמ ׁש י וּ לכוּ ן ©¨¦§¦¨¦£¥§©¨§¨§¦¨¤¥¦§©§¥©§ה"י ,
התיּ ה   צרי ולכן גּ וֹ בר, בּ ינה מוֹ ח גּ וֹ ברת  הנוּ קבא כּ י ולהי וֹ ת ׁש תיּ ה, ¨¦§©¦¨¥¨§¥¨¦©¤¤¨§©¦§¦§¨¦§¥§ידי
לוֹ מר , רצה י "ה. ׁש "ת ׁש תיּ ה, י "ה. אכ"ל אכילה, וזה וּ  האכילה. מן ©¨¨¨¨¦§©¨¨¦£¤§¨¦£¨¦¨ª§מר בּ ה
אחר בּ מק וֹ ם אצלנוּ  כמב וֹ אר  י"ה , בּ סוֹ ד כוּ לּ ם אׁש ר הּמ וֹ חין  אליה  ¥©¨§¥§¤¨§©§¨¤£¦©¨¤¥§¨¦¤ׁש יּ ּמ ׁש כוּ 
ולית  ק "ל היא ׁש לּ ּה  הדּ עת כּ י י "ה, י "ה ה נּ קרא וּ בינה חכמה בּ סוֹ ד ¥§©¦¨¤©©©¦¨§¦©¨¦¨§¨§¥¤ׁש הם

אחר: בּ מק וֹ ם  אצלנוּ  כמבוֹ אר בּ ּה  גליפין מוֹ חין דּ ּת רין נהירוּ  א לּ א ¥©¨§¥§¤¨§©¨¦¦§¦¥§¦¦§¨¤̈בּ ּה 

ׁש וֹ ׁש נּ ה בּ גימטר יּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר

אדניאס ּת ר כּ מנין תרע"א , בּ גימטריּ א  אס ּת ר גּ ם ׁש וֹ ׁש נּ ה, בּ גימטריּ א ֶ◌ְ◌ֵ◌§¦©§¦¨©¨©¤§¥§¦©§¦¨§¦§¨£Ÿ¨
ק דּ  עוֹ נים כּ ׁש יּ שׂ ראל כּ י הוא  ה כּ וּ נה אמן בּ מלּ וּ אוֹ , ואוֹ מרים יׁש  §¦©©¨¨¦¦§¤¦§¨¥¦©¦§§¦¨¥

אל  ׁש הוּ א אנּפ ין  זעיר ׁש ל אחד א "ל. [ׁש מוֹ ת] מ ני הארה אז ¥¤¦§©¥§¤¨¤¥¥¥§¦¨¨¤¨¦§©§מק בּ לים 
וח נּ וּ ן ו')רח וּ ם לד פרק  כמוֹ (שמות אל מי ׁש הוּ א אנּפ ין  מארי ואחד (מיכה. ©§©§¤¨©£¦©§¦¤¦©¨

יח ) ז' אנּפ ין פרק  זעיר ואז אנ ּפ ין, זעיר  ׁש ל בּ אל מאיר  ארי ׁש ל אל וּ פרוּ ׁש וֹ : ,¥¥¤£¦¥¦§¥¤§¥©§¦§¨§¥©§¦
בּ ּפ נים, הוּ א והארה בּ ּפ נים, הוּ א  אל כּ י לפי בּ פנים, ּפ נים בּ נוּ קבא ¦¨©¨¨¤§¦¨©¥¦¦§¦¨§¦¨¨§§¦¥מאיר
בּ עניּ ת  ה וּ א הנּ זכּ רת והארה  נה וֹ רין . ש "ע  ע וֹ לים  בּ מילוּ אם  אל הני  ©¦£©¤¤§¦©¨¨¤§¦§¦¨¦§¥¥§©¥§ואלּ וּ 

הלוֹ ם  עליו דּ וד אמר  וּ לכ יז)אמן, פג אמן,(תהילים  זוֹ  קלוֹ ן, ּפ ניהם  מ לּ א ¨¥§¨¨©¨¦¨¨©¨©¥§¥¤¨¨¥
זעיר ׁש ל ואחד ארי ׁש ל אחד אל, ׁש ני בּ אמן האיר וּ  לא  ׁש הם מאחר ¥§¤¨¤§¦£¤¨¤¥¥§¥¨§¦¥Ÿ¥¤©©¥¦כּ י



הלח לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

קלוֹ ן  לוֹ  יהי וּ  קפ"ה , העוֹ לה מאל לק בּ ל רצוּ  ׁש לּ א קלוֹ ן, ּפ ניהם  מלּ א ¨§¦¤¨¥¥¥©§¨Ÿ¤¨¤¥§¥©¦§©אנּפ ין,
הכּ וֹ לל: עם קפ"ה  כּ ן  גּ ם ¥©¦¥©¤¤ׁש ע וֹ לה 

ה'ויבקׁש וּ  ׁש מ ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה'ויבק ׁש וּ  יז)ׁש מ פג פרק  ׁש נּ קרא (תהילים  הּמ לכוּ ת, הוּ א ׁש מ כּ י ּפ יר וּ ׁש  , ִ◌ַ◌ְ◌¦§¥¦¦§©©§¤¦§¨
כּ א ׁש ר הּמ לכּ ה אס ּת ר  והנּ ה  אמן. ׁש עוֹ לים והוי"ה  אדני והוּ א ¤£©¨§©©¥§¤¥¦§¥¨¦¤¨¨£©¨Ÿ£§¥ׁש ם,
זרה  עב וֹ דה לבית וּ כּ ׁש נכנסה הּמ ל אל לדבּ ר וּ באה מלכוּ ת בּ גדי ¨¨¨£¥§¨§§¦¤§¤¤©¤¥©§¨¨§©¥§¦¨§̈לב ׁש ה
אנ ּפ ין, זעיר הארת רק בּ ּה  נ ׁש אר ולא ,ארי הארת הוּ סר  הקליּפ וֹ ת, ¦§©¥§©¨¤©¨©§¦Ÿ§¦£©¨¤©¦§©§מקוֹ ם
ירקרקת, ולא ׁש ח וֹ רה היתה אנּפ ין מזּ עיר אפילוּ  הארה  לּה  היתה לא ¤Ÿ¨§¨¨¤¨¨£¦¦§¥©§¦¨§¨§¨§Ÿ§©§Ÿ¦¤ׁש אם

עזב ּת ני  לּמ ה אלי אלי אמרה היא  ב ')ולכן כב פרק  האלי(תהילים  מאלּ וּ  ׁש אחד , §¨¥¦¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦¤¤¨¥¥¨¥¦
יחד: ׁש ניהם לּה  האירוּ  ולא עזבּת ני, לּמ ה  ארי ׁש ל ©¨¤¥§¨¦¥Ÿ§¦¨§©£¨¨¦£¤¤ׁש הוּ א

לה לפרים חיזהר ע טרי ְְִִִֵֵַַַָ

 יח ע ְִִֵַרי

ה':ער רק   רי פ חנה חד רא ֲִֶֶֶַַָֹֹֻ

הּת ּק וּ ן  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל

הנוּ קבא ס וֹ ד  ע וֹ מדת  ה גּ לוּ ת, זמ נּ י כּ ל כּ י נוֹ דע, הנּ ה  ה ּפ וּ רים ס וֹ ד ¨§©¤¤¨©¥©§¨¦©¥¦¦©¦©הּפ וּ רים.
אוֹ תן  בּ סוֹ ף היה אז אמנם בּ אח וֹ ר . אח וֹ ר אנּפ ין, זעיר עם  ¨§¨¨¨¨§¨¨§¨¦§©¥§¦¥̈רחל
לעשׂ וֹ ת  למעלה מתחיל היה ואז כּ נּ וֹ דע, בּ בל גּ לוּ ת  ׁש ל ׁש נים ¨¥¨§©§¦§©¨¨¨§¨©¤¨¨¤¦¨¦§¦©הבעים
בּ זעיר דרוּ מיטא הּפ לת  צרי הוּ א אז  בּ פנים, ּפ נים להחזירם כּ די ¥§¦¨¦§©¨©¦¨¨¦¨§¦¨¨¦§©§¥§¦ּת ּק וּ ן,
רחל,  ֹּת ו ונכנסים אנ ּפ ין, הזעיר מן ה ּמ וֹ חין הס ּת לּ קוּ ת ׁש הוּ א ¥¨¦¨§¦§¦§©¥§©¦¦©§©§¦¤¦§©אנּפ ין.

בּ פנים: ּפ נים  ּכ אחר לחזוֹ ר יכוֹ לה זה  ידי ועל ּפ רצ וּ פּה , ¦¨§¦¨¨©©£©¨§¤¥§©§¨§©¤¤§¦§ונתקנת

מהחברים היּ ין ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַס וֹ ד 

לכן (מהחברים: בּ גּ בוּ רה. הר וֹ מז  יין  סוֹ ד גּ בוּ רה, ענף בּ הוֹ ד ּפ וּ רים ענין  ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌¦§¨¦§£©§¨©¦¨¥©§¨¨¥
בּ יין) הוא  המחה וגם בּ שׂ וֹ נאיהם , ׁש הרג וּ  בּ דם , :הנ "ס ©¥§¨¤¨§§§¥¤§©©¦§¨¦§©¦

הד וּ רמיטא מר דּ כי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִבּ ימי

וס וֹ ד והנּ ה אנּפ ין, זעיר ׁש ל הדוּ רמיטא  זמן סוֹ ף היה מר דּ כי, בּ ימי אז ְ◌ִ◌ֵ◌¨¦¥¨§§©¨¨§©©§¦¨¤§¥©§¦§
וּ מפרד מפזּ ר  אחד עם יׁש נוֹ  המן  ח ')ׁש אמר ג' פרק  אמר וּ (אסתר . ¤¨©¨¨¤§©¤¨§ª¨§Ÿ̈¨§

ּפ ירוּ ׁש  הוּ א, יׁש ן  אלהיהם המן , ׁש אמר יׁש נ וֹ , על לברכה זכר וֹ נם ¥¥¨¤¥Ÿ¡¨¨©¨¤§¤©¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינוּ 
הדוּ רמיטא, וזהוּ  לעיל. כּ נּ זכּ ר אנּפ ין זעיר  ׁש הוּ א  ׁש לּ הם הּמ ל הוּ א ¨¦§©¤§¥§¨§¦©¦§©¥§¤¤¨¤¤¤©¥̈יׁש ן
הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ולבנוֹ ת  לחז וֹ ר בּ פנים ּפ נים  לחז וֹ ר  ור וֹ צה יׁש ן , ׁש הוּ א ¨§¦©¥§¦§£©¦¨§¦¨£©¤§¥¨¤¨¥§וכיון 

ׁש נית בּ וֹ ,ּפ עם הּמ וֹ חין חזרוּ  כּ י ע וֹ לם , ׁש ל מלכּ וֹ  ,ה ּמ ל ׁש נת נדדה  א') ו' פרק (אסתר (וזהוּ  ©©¥¦§¤¨§¨§©©¤¤©§¤¨¦¨§©¦

ה וּ א, הנּ קראת אּמ א, ידי על הוּ א  ׁש נּ הפ דהינוּ  א'), ט ' פרק  (אסתר הוּ א  ֹונהפ ו סוֹ ד וזה  ¥§¦©¨¦¥§©Ÿ£©¤§©§£©§¤§§§¦§ונתע וֹ רר וּ .

דּ יניו) ונתמתק וּ  בּ ית ונתלבּ נוּ  יבּ נה ולא ,יתבּ ר ׁש ל עצתוֹ  בּ ב ּט וּ ל נבּט ל כּ ן אם , §¦§©§§¦§©§¦¨¦¥§©¥§¦£¨¤¦§¨©§Ÿ¦¨¤¥
מק דּ ׁש  בּ סוֹ ד מק דּ ׁש , הנּ קראת מלכ וּ ת דהינוּ  וׁש לוֹ ם, חס בּ ימיו  ¨§¦§¨§¦¥§¦©§©§©§¨§©¨¨§¨§¦©הּמ ק דּ ׁש 

יז)אדני  טו  פרק :(שמות £Ÿ¨

הּמ ת גּ לּ ה אבּ א  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְיסוֹ ד 

בּ אחוֹ רוה נּ ה  בּ היוֹ תּה  רחל,  ֹּת ו נכנסין  א ּמ א יסוֹ ד הוֹ ד  הנּ צח בּ הי וֹ תן ְ◌ִ◌ֵ◌¦§¨©¤©§¦¨¦§¨¦¨¥¦§¨§¨
כּ ן, גּ ם  בּ ּה  נכנסין דּ אבּ א  יס וֹ ד הוֹ ד ה נּ צח גּ ם היה אנּפ ין , ¥©¨¦¨§¦¨©§§©¤©©¨¨¦§©¥§©הזעיר 
ׁש ּת י יוֹ צאין היוּ  אנּפ ין , זעיר   ֹּת ו הּמ וֹ חין  הי וֹ ת ׁש בּ זמן כּ מוֹ  כּ י  ¥§¦§¨¦§©¥§¦©¡©§¦¤§¦¨§¦נמצא
יעקב , לׁש ל מ לּ פניו ואחד אנּפ ין , זעיר  ׁש ל מאחוֹ ריו  רחל ׁש ל אחת Ÿ£©¤§¨¨§¦¨¤§¦§©¥§¤¨£¥¥¨¤©©̈האוֹ ר וֹ ת ,
אחרת  בּ חינה עּת ה יׁש  אמנם  אלּ וּ . הארת ׁש ּת י רחל מן יוֹ צאין  עּת ה ¤¤©¨¦§¨©¥¨§¨¥Ÿ¨¤¥§¥¨¦¦§¨©©גּ ם

3קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



הלח לפרים לפריזהר האריז"ל  תבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

קלוֹ ן  לוֹ  יהי וּ  קפ"ה , העוֹ לה מאל לק בּ ל רצוּ  ׁש לּ א קלוֹ ן, ּפ ניהם  מלּ א ¨§¦¤¨¥¥¥©§¨Ÿ¤¨¤¥§¥©¦§©אנּפ ין,
הכּ וֹ לל: עם קפ"ה  כּ ן  גּ ם ¥©¦¥©¤¤ׁש ע וֹ לה 

ה'ויבקׁש וּ  ׁש מ ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה'ויבק ׁש וּ  יז)ׁש מ פג פרק  ׁש נּ קרא (תהילים  הּמ לכוּ ת, הוּ א ׁש מ כּ י ּפ יר וּ ׁש  , ִ◌ַ◌ְ◌¦§¥¦¦§©©§¤¦§¨
כּ א ׁש ר הּמ לכּ ה אס ּת ר  והנּ ה  אמן. ׁש עוֹ לים והוי"ה  אדני והוּ א ¤£©¨§©©¥§¤¥¦§¥¨¦¤¨¨£©¨Ÿ£§¥ׁש ם,
זרה  עב וֹ דה לבית וּ כּ ׁש נכנסה הּמ ל אל לדבּ ר וּ באה מלכוּ ת בּ גדי ¨¨¨£¥§¨§§¦¤§¤¤©¤¥©§¨¨§©¥§¦¨§̈לב ׁש ה
אנ ּפ ין, זעיר הארת רק בּ ּה  נ ׁש אר ולא ,ארי הארת הוּ סר  הקליּפ וֹ ת, ¦§©¥§©¨¤©¨©§¦Ÿ§¦£©¨¤©¦§©§מקוֹ ם
ירקרקת, ולא ׁש ח וֹ רה היתה אנּפ ין מזּ עיר אפילוּ  הארה  לּה  היתה לא ¤Ÿ¨§¨¨¤¨¨£¦¦§¥©§¦¨§¨§¨§Ÿ§©§Ÿ¦¤ׁש אם

עזב ּת ני  לּמ ה אלי אלי אמרה היא  ב ')ולכן כב פרק  האלי(תהילים  מאלּ וּ  ׁש אחד , §¨¥¦¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦¤¤¨¥¥¨¥¦
יחד: ׁש ניהם לּה  האירוּ  ולא עזבּת ני, לּמ ה  ארי ׁש ל ©¨¤¥§¨¦¥Ÿ§¦¨§©£¨¨¦£¤¤ׁש הוּ א

לה לפרים חיזהר ע טרי ְְִִִֵֵַַַָ

 יח ע ְִִֵַרי

ה':ער רק   רי פ חנה חד רא ֲִֶֶֶַַָֹֹֻ

הּת ּק וּ ן  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל

הנוּ קבא ס וֹ ד  ע וֹ מדת  ה גּ לוּ ת, זמ נּ י כּ ל כּ י נוֹ דע, הנּ ה  ה ּפ וּ רים ס וֹ ד ¨§©¤¤¨©¥©§¨¦©¥¦¦©¦©הּפ וּ רים.
אוֹ תן  בּ סוֹ ף היה אז אמנם בּ אח וֹ ר . אח וֹ ר אנּפ ין, זעיר עם  ¨§¨¨¨¨§¨¨§¨¦§©¥§¦¥̈רחל
לעשׂ וֹ ת  למעלה מתחיל היה ואז כּ נּ וֹ דע, בּ בל גּ לוּ ת  ׁש ל ׁש נים ¨¥¨§©§¦§©¨¨¨§¨©¤¨¨¤¦¨¦§¦©הבעים
בּ זעיר דרוּ מיטא הּפ לת  צרי הוּ א אז  בּ פנים, ּפ נים להחזירם כּ די ¥§¦¨¦§©¨©¦¨¨¦¨§¦¨¨¦§©§¥§¦ּת ּק וּ ן,
רחל,  ֹּת ו ונכנסים אנ ּפ ין, הזעיר מן ה ּמ וֹ חין הס ּת לּ קוּ ת ׁש הוּ א ¥¨¦¨§¦§¦§©¥§©¦¦©§©§¦¤¦§©אנּפ ין.

בּ פנים: ּפ נים  ּכ אחר לחזוֹ ר יכוֹ לה זה  ידי ועל ּפ רצ וּ פּה , ¦¨§¦¨¨©©£©¨§¤¥§©§¨§©¤¤§¦§ונתקנת

מהחברים היּ ין ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַס וֹ ד 

לכן (מהחברים: בּ גּ בוּ רה. הר וֹ מז  יין  סוֹ ד גּ בוּ רה, ענף בּ הוֹ ד ּפ וּ רים ענין  ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌¦§¨¦§£©§¨©¦¨¥©§¨¨¥
בּ יין) הוא  המחה וגם בּ שׂ וֹ נאיהם , ׁש הרג וּ  בּ דם , :הנ "ס ©¥§¨¤¨§§§¥¤§©©¦§¨¦§©¦

הד וּ רמיטא מר דּ כי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִבּ ימי

וס וֹ ד והנּ ה אנּפ ין, זעיר ׁש ל הדוּ רמיטא  זמן סוֹ ף היה מר דּ כי, בּ ימי אז ְ◌ִ◌ֵ◌¨¦¥¨§§©¨¨§©©§¦¨¤§¥©§¦§
וּ מפרד מפזּ ר  אחד עם יׁש נוֹ  המן  ח ')ׁש אמר ג' פרק  אמר וּ (אסתר . ¤¨©¨¨¤§©¤¨§ª¨§Ÿ̈¨§

ּפ ירוּ ׁש  הוּ א, יׁש ן  אלהיהם המן , ׁש אמר יׁש נ וֹ , על לברכה זכר וֹ נם ¥¥¨¤¥Ÿ¡¨¨©¨¤§¤©¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינוּ 
הדוּ רמיטא, וזהוּ  לעיל. כּ נּ זכּ ר אנּפ ין זעיר  ׁש הוּ א  ׁש לּ הם הּמ ל הוּ א ¨¦§©¤§¥§¨§¦©¦§©¥§¤¤¨¤¤¤©¥̈יׁש ן
הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ולבנוֹ ת  לחז וֹ ר בּ פנים ּפ נים  לחז וֹ ר  ור וֹ צה יׁש ן , ׁש הוּ א ¨§¦©¥§¦§£©¦¨§¦¨£©¤§¥¨¤¨¥§וכיון 

ׁש נית בּ וֹ ,ּפ עם הּמ וֹ חין חזרוּ  כּ י ע וֹ לם , ׁש ל מלכּ וֹ  ,ה ּמ ל ׁש נת נדדה  א') ו' פרק (אסתר (וזהוּ  ©©¥¦§¤¨§¨§©©¤¤©§¤¨¦¨§©¦

ה וּ א, הנּ קראת אּמ א, ידי על הוּ א  ׁש נּ הפ דהינוּ  א'), ט ' פרק  (אסתר הוּ א  ֹונהפ ו סוֹ ד וזה  ¥§¦©¨¦¥§©Ÿ£©¤§©§£©§¤§§§¦§ונתע וֹ רר וּ .

דּ יניו) ונתמתק וּ  בּ ית ונתלבּ נוּ  יבּ נה ולא ,יתבּ ר ׁש ל עצתוֹ  בּ ב ּט וּ ל נבּט ל כּ ן אם , §¦§©§§¦§©§¦¨¦¥§©¥§¦£¨¤¦§¨©§Ÿ¦¨¤¥
מק דּ ׁש  בּ סוֹ ד מק דּ ׁש , הנּ קראת מלכ וּ ת דהינוּ  וׁש לוֹ ם, חס בּ ימיו  ¨§¦§¨§¦¥§¦©§©§©§¨§©¨¨§¨§¦©הּמ ק דּ ׁש 

יז)אדני  טו  פרק :(שמות £Ÿ¨

הּמ ת גּ לּ ה אבּ א  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְיסוֹ ד 

בּ אחוֹ רוה נּ ה  בּ היוֹ תּה  רחל,  ֹּת ו נכנסין  א ּמ א יסוֹ ד הוֹ ד  הנּ צח בּ הי וֹ תן ְ◌ִ◌ֵ◌¦§¨©¤©§¦¨¦§¨¦¨¥¦§¨§¨
כּ ן, גּ ם  בּ ּה  נכנסין דּ אבּ א  יס וֹ ד הוֹ ד ה נּ צח גּ ם היה אנּפ ין , ¥©¨¦¨§¦¨©§§©¤©©¨¨¦§©¥§©הזעיר 
ׁש ּת י יוֹ צאין היוּ  אנּפ ין , זעיר   ֹּת ו הּמ וֹ חין  הי וֹ ת ׁש בּ זמן כּ מוֹ  כּ י  ¥§¦§¨¦§©¥§¦©¡©§¦¤§¦¨§¦נמצא
יעקב , לׁש ל מ לּ פניו ואחד אנּפ ין , זעיר  ׁש ל מאחוֹ ריו  רחל ׁש ל אחת Ÿ£©¤§¨¨§¦¨¤§¦§©¥§¤¨£¥¥¨¤©©̈האוֹ ר וֹ ת ,
אחרת  בּ חינה עּת ה יׁש  אמנם  אלּ וּ . הארת ׁש ּת י רחל מן יוֹ צאין  עּת ה ¤¤©¨¦§¨©¥¨§¨¥Ÿ¨¤¥§¥¨¦¦§¨©©גּ ם



הלי  לפרים חיזהר ע רי ְְִִִֵֵַַַָ

כּ בר כּ י אנּפ ין , זעיר  ֹּת ו הּמ וֹ חין  בּ היוֹ תן נמצאת לא א ׁש ר  לגמרי, ¨§¦¦§©¥§¦©¨§¦¥§¦Ÿ¤£¥§©§¨¨£חדׁש ה
 ֹּת ו אבּ א יסוֹ ד מס ּת יּ ם  היה  אנּפ ין, זעיר  ֹּת ו הּמ וֹ חין בּ היוֹ תן כּ י  ¨©§¥©§¦¨¨¦§©¥§¦©¨§¦¦¥¨§¦נתבּ אר,
ע ּת ה  אמנם בּ ת וֹ כוֹ . וּ מתלבּ ׁש  אנּפ ין , זעיר  יס וֹ ד בּ ס יּ וּ ם  מּמ ׁש , אנּפ ין  ¨©¨§¨§¥©§¦¦§©¥§§¦§¨©¦§©¥§זעיר
וּ מתּפ ט  ֹארו ואינוֹ  קצר , הוּ א ׁש לּ ּה  היּ סוֹ ד הנּ ה בּ רחל, הם הּמ וֹ חין  ¥©§¦¨¥§¨¨¨¤§©¥¦¥¨§¥¦©¤£אׁש ר
הנּ ה  בּ תוֹ כּה , דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  כּ ׁש נכנסין כּ י  נמצא הזּ כר , ׁש ל ה יּ סוֹ ד ¥¦¨§¨©§§©¤¦¨§¦§§¦¨§¦¨¨©¤§©§כּ מוֹ 
היּ ס וֹ ד   ֹּת ו מתלבּ ׁש  ואינוֹ  ׁש לּ ּה , היּ סוֹ ד מן ח וּ ץ וּ מתּפ ט  יוֹ צא דּ אבּ א §©¥©§¦¥§¨¤§©¦¥©§¦¥¨©§§©היּ ס וֹ ד

לגמרי: למּט ה מתגּ לּ ה והיה ¥§©§¨©§¤©§¦¨¨§¨¤ׁש לּ ּה ,

מּכ וּ לּ ה וּ  וגניז טמיר הוּ א אׁש ר  אבּ א הארת  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה
לּט עם אמנם זמן, בּ ׁש וּ ם  כּ לל אנ ּפ ין בּ זעיר נמצא לא זוֹ  הארה בּ חינת ָ◌ְ◌ָ◌§¦©¤¨¨Ÿ¦§¨¦§¥©§¦§¨§§©©©©

דּ אבּ א, יס וֹ ד ׁש ל בּ בּ חינה זאת אמנם , ֹארו ׁש יּ סוֹ דוֹ  לעיל ¨©§§¤¨¦§©Ÿ¨§¨¨§¤¥§¨§¦©ה נּ זכּ ר
ׁש מתגלת  מאד, גּ דוֹ לה  הארה  ׁש היא  ודּ אי דרחל , מיּ סוֹ ד לח וּ ץ ¥©§¦¤¤¦§©¤©¦§§¨¥©©¤¦¤¨¨§¨§Ÿּמ תגּ לּ ה 
ס וֹ ד  הוּ א מרדּ כי, בּ חינת והנּ ה  מ כּ וּ לּ הוּ . וגניז טמיר הוּ א  אׁש ר א בּ א ©§§¨©¦§¥¦§§¦¦¨§¦¨¤£¨©©¨¤הארת
הבּ חינה, מאוֹ תוֹ  בּ א מר דּ כי כּ י בּ רחל , בּ היוֹ תוֹ  הּמ תגּ לּ ה אבּ א  יס וֹ ד ¨¦§©¥¨©§§¨¦¥¨§§¦¤©§¦©¨©§©¨¤הארת
ז ׁש הוּ א טה וֹ ר , מר דּ כיא , מרא מר דּ כי, ס וֹ ד וזה נ ׁש מתוֹ , ׁש ר ׁש  יוֹ נק ¨¤¨Ÿ¤¦§¨§¤¨§§©¥¨©§¨Ÿ¥¨¦וּ מם

וּ ב "ר , ונקי )ונקי  ז ונׁש אר הּת הוּ , בּ ע וֹ לם  מעוֹ לם  נׁש בּ רוּ  ׁש לּ א אחרים : א ׁש ר(ספרים  מצּ ד §¨¦¨¤Ÿ¦§§¥¨§¨©Ÿ§¦§©¨§¨¦¦©£¤
עוֹ בר  מוֹ ר ואצבּ עתי ס וֹ ד וזה דּ אבּ א. היּ ס וֹ ד ה')הוּ א ה' פרק השירים  ,(שיר ©§§©¨§¤§¤§§Ÿ©¥

עוֹ בר, מר ׁש הוּ א אצבּ עוֹ ת בּ סוֹ ד יבין  ואּמ א,והּמ בין דּ אבּ א  דּ עת  בּ ינה חכמה  (ׁש הם  §©¥¦¨¦§¤§¨¤Ÿ¥¤¥¨§¨¦¨©©§©¨§¦¨

בּ נוּ קבא ) ׁש לּ הם  יס וֹ ד הוֹ ד בּ נצח  מתלבּ ׁש ים   ּכ על אחר לחוּ ץ, ויוֹ צאים עוֹ ברים הם כּ י ©©¨¦§©§¦§¤©§¤¨¤§§¨¦¥§¦§§¦©©
זה . והבן ה ּמ נע וּ ל, וּ ברא ׁש יכּ ּפ וֹ ת אחרים : ספרים  אּמ א. היּ סוֹ ד הוּ א וּ בראׁש י  אחרים : (ספרים  ©©©§§¨¥¤§¨¥©§¦¨§¨¥

ה יּ ס וֹ ד  וׁש ם  ואּמ א, דּ א בּ א דּ עת בּ ינה חכמה ׁש ם  אׁש ר  אנּפ ין,  דארי עלי וֹ נים  ּפ רקין ׁש ם  כּ י  §©¨§¨¦§¨©§©©¨¦¨§¨¨¤£¦§©¦©§¦§¤¦§¦¨¦¨§¤אצ בּ ע וֹ ת,

בּ ּמ צח ) נתגּ לּ ה וגם  :דּ עּת יק, §©¦§©¦§©¨©¥©

וּ בכל וּ זמן, זמן בּ כל לנוּ  וּ להאיר  ע ּמ נ וּ , להטיב  רוֹ צה ית בּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם
בּ יּ מים ותמיד  הנּ ס, נע שׂ ה ׁש אז הא לּ ה, הּפ וּ רים בּ ימי וׁש נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה

מר דּ כי  ׁש ל הארה אוֹ ת וֹ  יּ תגּ לּ ה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
זוֹ ,הנּ ה בּ הארה הרמוּ ז  מרדּ כי ולהרג  אלּ וּ , הארת לאבּ ד רצה הרׁש ע, המן ִ◌ֵ◌¨¨¨¨¨¨¨§©¥¤¨Ÿ¥§©£Ÿ¨§§©¨¨§¤¨¨

בּ נ  ׁש ּת תבּ ּט ל הּמ ק דּ ׁש כּ די בּ ית יבּ נה ולא רחל, הנּ קרא נ וּ קבא ּפ רצוּ ף  ין §¥¤¦§©¥¦§¨©§§¨©¦§¨¨¥§Ÿ¦¨¤¥©¦§¨
היה  אׁש ר מכּ ל י וֹ תר  עּמ הם להטיב רצה בּ רחמיו  יתבּ ר והם וׁש לוֹ ם. ¨¨¤£¨¦¥¤¨¦¦¥§¨¨¨£©§©¨§¦¥©§¨§©חס 
מר דּ כי, ׁש ל זוֹ  הארה הלא כּ י והוּ א, קדם, מיּ מי נהיתה לא ׁש כּ מוֹ ה ©§§¨¤¨¨¤Ÿ¦§¨¨¦§¥¤¤§¦£Ÿ¨¨¤¨¦§©בּ ּת ח לּ ה,
ח וֹ זרים  כּ ׁש הם   ּכ אחר אמנם דרוּ מיטא, זמן ס וֹ ד בּ היוֹ ת רק יוֹ צאת ¦§¥¤§¨©©¨§¨¨¦§©§§¦©¥¨¥אינּה 
מן  הּמ וֹ חין  עם ואימא, דּ א בּ א יס וֹ ד ה וֹ ד הנּ צח וּ מס ּת לקין בּ פנים, ¦¦©¦¨¦§¨©§§©¤©¦§©§¦¦¨§¦ּ̈פ נים 
ׁש ּמ תבּ ּט ל  אז הנּ ה כּ נּ וֹ דע , אנּפ ין הזעיר  ֹּת ו ונכנסים וחוֹ זרין רחל, ¥©§¦¤¨¥¦¨©¦§©¥§©¦¨§¦§¦§§¥¨¨§©הנוּ קבא
וּ להאיר עּמ נוּ , להטיב ר וֹ צה  יתבּ ר וה ם ספק. בּ לי מרדּ כי, ׁש ל ז וֹ  ¦¨§¨¦¦¥§¤©¨§¦¥©§¥¨¦§©§§¨¤¨¨¤הארה

לה לפרים חיזהר ע יארי ְְִִִֵֵַַַָ

נע שׂ ה  ׁש אז  הא לּ ה, הּפ וּ רים  בּ ימי  וׁש נה ׁש נה ׁש נה וּ בכל וּ זמן , זמן  בּ כל ¤£©¨¤¤¥¨¦©¥¦¨¨§¨¨¨¨¨§©§©§¨§̈לנוּ 
אחר אפילוּ  מרדּ כי, ׁש ל הארה אוֹ תוֹ  יּ תגּ לּ ה האלּ ה בּ יּ מים  וׁש ּת מיד ©©¦£©§§¨¤¨¨¤¤©§¦¤¥¨¦¨©¦¨¤§¥©הנּ ס,
לא  היתה, לא הזּ את הארה והנּ ה ּת מיד. קיימת ותאר  בּ פנים, ּפ נים ŸŸ¨§¨Ÿ©¨¨¤¥¦§¦¨¤¤©¥¨¦§¦¨§¦¨¨¡היוֹ תן 
זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  זה לבד, בּ פוּ רים אלּ א טוֹ בים, בּ ימים ולא ¨§¦¥©§¨¤¤©§¦§¨¤¦¦¨§Ÿ§¨©§בּ ׁש בּ ת
הּפ וּ רים  וימי  ׁש נּ אמר  הּפ וּ רים , מן ח וּ ץ  לב ּט ל, עתידים הּמ וֹ עדים כּ ל ¦©¥¦©¡¤¤¦©¦¥¨¦¦¦£¦£©¨¨¨§¦לברכה

וכוּ ' יּ עברוּ  כח )לא ט ' פרק ּת מיד (אסתר  כּ י , ֹמּת ו יּ עבר וּ  לא ׁש נּ אמר מה והבן  , Ÿ©©§§§¨¥©¤¤¡©Ÿ©©§¦¦¨¦
 ֹּת ו בּ חזרת גּ ם אף ּת ת בּ ּט ל ולא ה ּפ וּ רים, ימי ׁש ל הזּ ה בּ זּ מן זוֹ  הארה ©¨£©©©¥©§¦Ÿ§¦©¥§¤¤©©§©¨¨¤©§¦נׁש אר 

כּ מ וֹ הוּ : נהיתה  לא מעוֹ לם אׁש ר הארה  היא כּ י בּ פנים , ּפ נים אנ ּפ ין ¨¨¨§¦Ÿ¨¥¤£¨¨¤¦¦¦¨§¦¨¦§©¥§זעיר 

מזּ רעם יס וּ ף א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזכרם

מזּ רעםזה  יס וּ ף לא וזכרם  כח )סוֹ ד ט ' פרק  היּ ס וֹ ד (אסתר א וֹ תוֹ  כּ י - ּפ יר וּ ׁש  , ֶ◌§¦§¨Ÿ¨¦©§¨¥¦©§
ּת מיד, י שׂ ראל ׁש ל מ זּ רעם יפסק ולא יס וּ ף לא זכרם, ה נּ קרא אבּ א, ¦¨¥¨§¦¤¨§©¦Ÿ¨§Ÿ¦§Ÿ¨§¦¨§¦©¨©¤ׁש ל
הארה: אוֹ ת וֹ  ונתגּ לּ ה ק יּ ים, הזּ כר  אוֹ תוֹ  יהיה  האלּ ה, הּפ וּ רים ימי בּ כל ¨¨¤¨©§¦§¥©¨¨©¤§¦¤¥¨¦©¥§¨§¦כּ י

דּ אבּ א יס וֹ ד ס וֹ ד היא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה

הוּ א וזה אבּ א, ׁש ל היּ סוֹ ד אוֹ תוֹ  כּ י ּת ת בּ ּט ל, ׁש לּ א ּפ וּ רים, מגלּ ת ס וֹ ד ְ◌ֶ◌§¦©¦¤Ÿ¦§©¥¦©§¤©¨
הוּ א  הּת וֹ רה, מג לּ ת  סוֹ ד כּ י ונוֹ דע לעיל, כּ נּ ז כּ ר  ּפ וּ רים מג לּ ת ¨©©¦§¦©§¥§¨§¦©¦©¦§ס וֹ ד
לחוּ ץ היּ וֹ צאת היּ תרה הארה א וֹ תּה  ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה דּ אבּ א, יס וֹ ד ©¥©¨¥§©¨¨¤¨¨§¦¤¨¨©§§ª¦§מציאת
הּמ ג לּ ה  דּ מיוֹ ן  ֹארו ׁש ה וּ א ּפ וּ רים, מג לּ ת  נקרא נוּ קבא , רחל יס וֹ ד ¨¦§©§¦¨¤¦©¦§¨§¦¨§¥¨§¤ׁש ל
רחל  מן נסּת לּ ק וּ  לא ההאר וֹ ת אוֹ תן כּ ל כּ י  הוּ א, והענין  ¥¨¦§©§¦Ÿ¨¤©¨¨¦¨§¦¨§¨¨§בּ צוּ רתּה .
סלּ וּ ק אחר אפיל וּ  בּ ּה , יארוּ  הארת כּ ל רק  בּ פנים, ּפ נים ¦©©¦£¨£¨¦Ÿ¨¤¨©¦¨§¦¨¨¦£©בּ חזירתוֹ 

לעיל: כּ נּ זכּ ר מּמ נּ ה ¥§¨§¦©¨¤¦¦©ה ּמ וֹ חין

גּ לּ וּ י  מלּ ׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמג לּ ה

מג לּ ה גּ ם  גּ ם המג לּ ה. דּ אבּ א יסוֹ ד מציאת וּ פר וּ ׁש  גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן ּפ ירוּ ׁש  מג לּ ה, ַ◌§¦¨¥¨¦¥§¦©§§©¨©§ª¤©§¦¨
ׁש ל  דהוי וֹ "ת מ וֹ חין שלש  ס וֹ ד ׁש ם הוי"ה , ג"פ גּ ימטריּ א  י וּ "ד, ¤¨©§¦¨¨¨£¨¦§©¦¥̈חסר

בּ ּה . המתגלין דּ אבּ א  יס וֹ ד  הוֹ ד דנצח דּ עת  בּ ינה :(א )חכמה ¨§¨¦¨©©§¤©§§©¨©¦§©¦¨

יס וֹ ד (א )הגּ הה בּ הת גּ לּ וּ ת לכן ה וֹ ד, נצח  וכוֹ לל הוּ א, הּמ כריע ׁש יּ סוֹ ד לפי כּ י אפ ׁש ר , (הג"ה. ַ◌ָ◌ָ◌©¨¤§¨¦§¦¤§©©§¦©§¥¤©¨¥§¦§©§

עּת ה ) דרחל וּ בינה חכמה ׁש הם  ה וֹ ד הנּ צח  גּ ם  מתגלין :דּ אבּ א, §©¨¦§©¦©©¤©¤¥¨§¨¦¨§¨¥©¨

הנ וּ קבא ּפ רצ וּ ף  את ולבנ וֹ ת לתּק ן לאבי וֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמ ּת נ וֹ ת

אנוּ אמנם לכן  ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם בּ רחל מרדּ כי  ׁש ל הארה אוֹ תּה  לק יּ ם כּ די ָ◌ְ◌ָ◌§¥§©¥¨¤¨¨¤¨§§©§¨¥§¦¨¥¨
אוֹ תוֹ  גּ ם תנּ תן ההיא, הצּ דקה בּ כח  כּ די לעניּ ים, צדקה ©¥¨¦¦©¨¨§©©Ÿ§¤¥§¦¦£©¨¨§¦§נוֹ תנין

מן לענין הצּ דקה  וזהוּ  צדק , הנּ קראת לרחל צ דּ יק, הנּ קרא  דּ אבּ א היּ סוֹ ד ©§¨¨¦©§§©¨©¦§¨©¦§¨¥©¦§¥¤¤§¤§¦§¨



הלי  לפרים חיזהר ע רי ְְִִִֵֵַַַָ

כּ בר כּ י אנּפ ין , זעיר  ֹּת ו הּמ וֹ חין  בּ היוֹ תן נמצאת לא א ׁש ר  לגמרי, ¨§¦¦§©¥§¦©¨§¦¥§¦Ÿ¤£¥§©§¨¨£חדׁש ה
 ֹּת ו אבּ א יסוֹ ד מס ּת יּ ם  היה  אנּפ ין, זעיר  ֹּת ו הּמ וֹ חין בּ היוֹ תן כּ י  ¨©§¥©§¦¨¨¦§©¥§¦©¨§¦¦¥¨§¦נתבּ אר,
ע ּת ה  אמנם בּ ת וֹ כוֹ . וּ מתלבּ ׁש  אנּפ ין , זעיר  יס וֹ ד בּ ס יּ וּ ם  מּמ ׁש , אנּפ ין  ¨©¨§¨§¥©§¦¦§©¥§§¦§¨©¦§©¥§זעיר
וּ מתּפ ט  ֹארו ואינוֹ  קצר , הוּ א ׁש לּ ּה  היּ סוֹ ד הנּ ה בּ רחל, הם הּמ וֹ חין  ¥©§¦¨¥§¨¨¨¤§©¥¦¥¨§¥¦©¤£אׁש ר
הנּ ה  בּ תוֹ כּה , דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  כּ ׁש נכנסין כּ י  נמצא הזּ כר , ׁש ל ה יּ סוֹ ד ¥¦¨§¨©§§©¤¦¨§¦§§¦¨§¦¨¨©¤§©§כּ מוֹ 
היּ ס וֹ ד   ֹּת ו מתלבּ ׁש  ואינוֹ  ׁש לּ ּה , היּ סוֹ ד מן ח וּ ץ וּ מתּפ ט  יוֹ צא דּ אבּ א §©¥©§¦¥§¨¤§©¦¥©§¦¥¨©§§©היּ ס וֹ ד

לגמרי: למּט ה מתגּ לּ ה והיה ¥§©§¨©§¤©§¦¨¨§¨¤ׁש לּ ּה ,

מּכ וּ לּ ה וּ  וגניז טמיר הוּ א אׁש ר  אבּ א הארת  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה
לּט עם אמנם זמן, בּ ׁש וּ ם  כּ לל אנ ּפ ין בּ זעיר נמצא לא זוֹ  הארה בּ חינת ָ◌ְ◌ָ◌§¦©¤¨¨Ÿ¦§¨¦§¥©§¦§¨§§©©©©

דּ אבּ א, יס וֹ ד ׁש ל בּ בּ חינה זאת אמנם , ֹארו ׁש יּ סוֹ דוֹ  לעיל ¨©§§¤¨¦§©Ÿ¨§¨¨§¤¥§¨§¦©ה נּ זכּ ר
ׁש מתגלת  מאד, גּ דוֹ לה  הארה  ׁש היא  ודּ אי דרחל , מיּ סוֹ ד לח וּ ץ ¥©§¦¤¤¦§©¤©¦§§¨¥©©¤¦¤¨¨§¨§Ÿּמ תגּ לּ ה 
ס וֹ ד  הוּ א מרדּ כי, בּ חינת והנּ ה  מ כּ וּ לּ הוּ . וגניז טמיר הוּ א  אׁש ר א בּ א ©§§¨©¦§¥¦§§¦¦¨§¦¨¤£¨©©¨¤הארת
הבּ חינה, מאוֹ תוֹ  בּ א מר דּ כי כּ י בּ רחל , בּ היוֹ תוֹ  הּמ תגּ לּ ה אבּ א  יס וֹ ד ¨¦§©¥¨©§§¨¦¥¨§§¦¤©§¦©¨©§©¨¤הארת
ז ׁש הוּ א טה וֹ ר , מר דּ כיא , מרא מר דּ כי, ס וֹ ד וזה נ ׁש מתוֹ , ׁש ר ׁש  יוֹ נק ¨¤¨Ÿ¤¦§¨§¤¨§§©¥¨©§¨Ÿ¥¨¦וּ מם

וּ ב "ר , ונקי )ונקי  ז ונׁש אר הּת הוּ , בּ ע וֹ לם  מעוֹ לם  נׁש בּ רוּ  ׁש לּ א אחרים : א ׁש ר(ספרים  מצּ ד §¨¦¨¤Ÿ¦§§¥¨§¨©Ÿ§¦§©¨§¨¦¦©£¤
עוֹ בר  מוֹ ר ואצבּ עתי ס וֹ ד וזה דּ אבּ א. היּ ס וֹ ד ה')הוּ א ה' פרק השירים  ,(שיר ©§§©¨§¤§¤§§Ÿ©¥

עוֹ בר, מר ׁש הוּ א אצבּ עוֹ ת בּ סוֹ ד יבין  ואּמ א,והּמ בין דּ אבּ א  דּ עת  בּ ינה חכמה  (ׁש הם  §©¥¦¨¦§¤§¨¤Ÿ¥¤¥¨§¨¦¨©©§©¨§¦¨

בּ נוּ קבא ) ׁש לּ הם  יס וֹ ד הוֹ ד בּ נצח  מתלבּ ׁש ים   ּכ על אחר לחוּ ץ, ויוֹ צאים עוֹ ברים הם כּ י ©©¨¦§©§¦§¤©§¤¨¤§§¨¦¥§¦§§¦©©
זה . והבן ה ּמ נע וּ ל, וּ ברא ׁש יכּ ּפ וֹ ת אחרים : ספרים  אּמ א. היּ סוֹ ד הוּ א וּ בראׁש י  אחרים : (ספרים  ©©©§§¨¥¤§¨¥©§¦¨§¨¥

ה יּ ס וֹ ד  וׁש ם  ואּמ א, דּ א בּ א דּ עת בּ ינה חכמה ׁש ם  אׁש ר  אנּפ ין,  דארי עלי וֹ נים  ּפ רקין ׁש ם  כּ י  §©¨§¨¦§¨©§©©¨¦¨§¨¨¤£¦§©¦©§¦§¤¦§¦¨¦¨§¤אצ בּ ע וֹ ת,

בּ ּמ צח ) נתגּ לּ ה וגם  :דּ עּת יק, §©¦§©¦§©¨©¥©

וּ בכל וּ זמן, זמן בּ כל לנוּ  וּ להאיר  ע ּמ נ וּ , להטיב  רוֹ צה ית בּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם
בּ יּ מים ותמיד  הנּ ס, נע שׂ ה ׁש אז הא לּ ה, הּפ וּ רים בּ ימי וׁש נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה

מר דּ כי  ׁש ל הארה אוֹ ת וֹ  יּ תגּ לּ ה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
זוֹ ,הנּ ה בּ הארה הרמוּ ז  מרדּ כי ולהרג  אלּ וּ , הארת לאבּ ד רצה הרׁש ע, המן ִ◌ֵ◌¨¨¨¨¨¨¨§©¥¤¨Ÿ¥§©£Ÿ¨§§©¨¨§¤¨¨

בּ נ  ׁש ּת תבּ ּט ל הּמ ק דּ ׁש כּ די בּ ית יבּ נה ולא רחל, הנּ קרא נ וּ קבא ּפ רצוּ ף  ין §¥¤¦§©¥¦§¨©§§¨©¦§¨¨¥§Ÿ¦¨¤¥©¦§¨
היה  אׁש ר מכּ ל י וֹ תר  עּמ הם להטיב רצה בּ רחמיו  יתבּ ר והם וׁש לוֹ ם. ¨¨¤£¨¦¥¤¨¦¦¥§¨¨¨£©§©¨§¦¥©§¨§©חס 
מר דּ כי, ׁש ל זוֹ  הארה הלא כּ י והוּ א, קדם, מיּ מי נהיתה לא ׁש כּ מוֹ ה ©§§¨¤¨¨¤Ÿ¦§¨¨¦§¥¤¤§¦£Ÿ¨¨¤¨¦§©בּ ּת ח לּ ה,
ח וֹ זרים  כּ ׁש הם   ּכ אחר אמנם דרוּ מיטא, זמן ס וֹ ד בּ היוֹ ת רק יוֹ צאת ¦§¥¤§¨©©¨§¨¨¦§©§§¦©¥¨¥אינּה 
מן  הּמ וֹ חין  עם ואימא, דּ א בּ א יס וֹ ד ה וֹ ד הנּ צח וּ מס ּת לקין בּ פנים, ¦¦©¦¨¦§¨©§§©¤©¦§©§¦¦¨§¦ּ̈פ נים 
ׁש ּמ תבּ ּט ל  אז הנּ ה כּ נּ וֹ דע , אנּפ ין הזעיר  ֹּת ו ונכנסים וחוֹ זרין רחל, ¥©§¦¤¨¥¦¨©¦§©¥§©¦¨§¦§¦§§¥¨¨§©הנוּ קבא
וּ להאיר עּמ נוּ , להטיב ר וֹ צה  יתבּ ר וה ם ספק. בּ לי מרדּ כי, ׁש ל ז וֹ  ¦¨§¨¦¦¥§¤©¨§¦¥©§¥¨¦§©§§¨¤¨¨¤הארה

לה לפרים חיזהר ע יארי ְְִִִֵֵַַַָ

נע שׂ ה  ׁש אז  הא לּ ה, הּפ וּ רים  בּ ימי  וׁש נה ׁש נה ׁש נה וּ בכל וּ זמן , זמן  בּ כל ¤£©¨¤¤¥¨¦©¥¦¨¨§¨¨¨¨¨§©§©§¨§̈לנוּ 
אחר אפילוּ  מרדּ כי, ׁש ל הארה אוֹ תוֹ  יּ תגּ לּ ה האלּ ה בּ יּ מים  וׁש ּת מיד ©©¦£©§§¨¤¨¨¤¤©§¦¤¥¨¦¨©¦¨¤§¥©הנּ ס,
לא  היתה, לא הזּ את הארה והנּ ה ּת מיד. קיימת ותאר  בּ פנים, ּפ נים ŸŸ¨§¨Ÿ©¨¨¤¥¦§¦¨¤¤©¥¨¦§¦¨§¦¨¨¡היוֹ תן 
זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  זה לבד, בּ פוּ רים אלּ א טוֹ בים, בּ ימים ולא ¨§¦¥©§¨¤¤©§¦§¨¤¦¦¨§Ÿ§¨©§בּ ׁש בּ ת
הּפ וּ רים  וימי  ׁש נּ אמר  הּפ וּ רים , מן ח וּ ץ  לב ּט ל, עתידים הּמ וֹ עדים כּ ל ¦©¥¦©¡¤¤¦©¦¥¨¦¦¦£¦£©¨¨¨§¦לברכה

וכוּ ' יּ עברוּ  כח )לא ט ' פרק ּת מיד (אסתר  כּ י , ֹמּת ו יּ עבר וּ  לא ׁש נּ אמר מה והבן  , Ÿ©©§§§¨¥©¤¤¡©Ÿ©©§¦¦¨¦
 ֹּת ו בּ חזרת גּ ם אף ּת ת בּ ּט ל ולא ה ּפ וּ רים, ימי ׁש ל הזּ ה בּ זּ מן זוֹ  הארה ©¨£©©©¥©§¦Ÿ§¦©¥§¤¤©©§©¨¨¤©§¦נׁש אר 

כּ מ וֹ הוּ : נהיתה  לא מעוֹ לם אׁש ר הארה  היא כּ י בּ פנים , ּפ נים אנ ּפ ין ¨¨¨§¦Ÿ¨¥¤£¨¨¤¦¦¦¨§¦¨¦§©¥§זעיר 

מזּ רעם יס וּ ף א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזכרם

מזּ רעםזה  יס וּ ף לא וזכרם  כח )סוֹ ד ט ' פרק  היּ ס וֹ ד (אסתר א וֹ תוֹ  כּ י - ּפ יר וּ ׁש  , ֶ◌§¦§¨Ÿ¨¦©§¨¥¦©§
ּת מיד, י שׂ ראל ׁש ל מ זּ רעם יפסק ולא יס וּ ף לא זכרם, ה נּ קרא אבּ א, ¦¨¥¨§¦¤¨§©¦Ÿ¨§Ÿ¦§Ÿ¨§¦¨§¦©¨©¤ׁש ל
הארה: אוֹ ת וֹ  ונתגּ לּ ה ק יּ ים, הזּ כר  אוֹ תוֹ  יהיה  האלּ ה, הּפ וּ רים ימי בּ כל ¨¨¤¨©§¦§¥©¨¨©¤§¦¤¥¨¦©¥§¨§¦כּ י

דּ אבּ א יס וֹ ד ס וֹ ד היא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה

הוּ א וזה אבּ א, ׁש ל היּ סוֹ ד אוֹ תוֹ  כּ י ּת ת בּ ּט ל, ׁש לּ א ּפ וּ רים, מגלּ ת ס וֹ ד ְ◌ֶ◌§¦©¦¤Ÿ¦§©¥¦©§¤©¨
הוּ א  הּת וֹ רה, מג לּ ת  סוֹ ד כּ י ונוֹ דע לעיל, כּ נּ ז כּ ר  ּפ וּ רים מג לּ ת ¨©©¦§¦©§¥§¨§¦©¦©¦§ס וֹ ד
לחוּ ץ היּ וֹ צאת היּ תרה הארה א וֹ תּה  ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה דּ אבּ א, יס וֹ ד ©¥©¨¥§©¨¨¤¨¨§¦¤¨¨©§§ª¦§מציאת
הּמ ג לּ ה  דּ מיוֹ ן  ֹארו ׁש ה וּ א ּפ וּ רים, מג לּ ת  נקרא נוּ קבא , רחל יס וֹ ד ¨¦§©§¦¨¤¦©¦§¨§¦¨§¥¨§¤ׁש ל
רחל  מן נסּת לּ ק וּ  לא ההאר וֹ ת אוֹ תן כּ ל כּ י  הוּ א, והענין  ¥¨¦§©§¦Ÿ¨¤©¨¨¦¨§¦¨§¨¨§בּ צוּ רתּה .
סלּ וּ ק אחר אפיל וּ  בּ ּה , יארוּ  הארת כּ ל רק  בּ פנים, ּפ נים ¦©©¦£¨£¨¦Ÿ¨¤¨©¦¨§¦¨¨¦£©בּ חזירתוֹ 

לעיל: כּ נּ זכּ ר מּמ נּ ה ¥§¨§¦©¨¤¦¦©ה ּמ וֹ חין

גּ לּ וּ י  מלּ ׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמג לּ ה

מג לּ ה גּ ם  גּ ם המג לּ ה. דּ אבּ א יסוֹ ד מציאת וּ פר וּ ׁש  גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן ּפ ירוּ ׁש  מג לּ ה, ַ◌§¦¨¥¨¦¥§¦©§§©¨©§ª¤©§¦¨
ׁש ל  דהוי וֹ "ת מ וֹ חין שלש  ס וֹ ד ׁש ם הוי"ה , ג"פ גּ ימטריּ א  י וּ "ד, ¤¨©§¦¨¨¨£¨¦§©¦¥̈חסר

בּ ּה . המתגלין דּ אבּ א  יס וֹ ד  הוֹ ד דנצח דּ עת  בּ ינה :(א )חכמה ¨§¨¦¨©©§¤©§§©¨©¦§©¦¨

יס וֹ ד (א )הגּ הה בּ הת גּ לּ וּ ת לכן ה וֹ ד, נצח  וכוֹ לל הוּ א, הּמ כריע ׁש יּ סוֹ ד לפי כּ י אפ ׁש ר , (הג"ה. ַ◌ָ◌ָ◌©¨¤§¨¦§¦¤§©©§¦©§¥¤©¨¥§¦§©§

עּת ה ) דרחל וּ בינה חכמה ׁש הם  ה וֹ ד הנּ צח  גּ ם  מתגלין :דּ אבּ א, §©¨¦§©¦©©¤©¤¥¨§¨¦¨§¨¥©¨

הנ וּ קבא ּפ רצ וּ ף  את ולבנ וֹ ת לתּק ן לאבי וֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמ ּת נ וֹ ת

אנוּ אמנם לכן  ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם בּ רחל מרדּ כי  ׁש ל הארה אוֹ תּה  לק יּ ם כּ די ָ◌ְ◌ָ◌§¥§©¥¨¤¨¨¤¨§§©§¨¥§¦¨¥¨
אוֹ תוֹ  גּ ם תנּ תן ההיא, הצּ דקה בּ כח  כּ די לעניּ ים, צדקה ©¥¨¦¦©¨¨§©©Ÿ§¤¥§¦¦£©¨¨§¦§נוֹ תנין

מן לענין הצּ דקה  וזהוּ  צדק , הנּ קראת לרחל צ דּ יק, הנּ קרא  דּ אבּ א היּ סוֹ ד ©§¨¨¦©§§©¨©¦§¨©¦§¨¥©¦§¥¤¤§¤§¦§¨



הליב לפרים חיזהר ע רי ְְִִִֵֵַַַָ

וצדּ יק , צדק בּ התחבּ רוּ ת  דּ הא צדקה, ידי על עצמּה , רחל ׁש ל ּפ רצוּ ף ¦©§¤¤§©§¦§¨§¨¨§¥§©¨§©¥¨¤§©¦ּת ּק וּ ן
צדקה: ¨¨§¥§¦נקראת

לנ וּ קבא מוֹ חין להמׁש י וּ ׁש תיּ ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה

הדוּ רמיטא,אמנם בּ עת  לּה  ׁש היה מ וֹ חין הארת וה וּ א אחרת , בּ חינה יׁש  ָ◌ְ◌ָ◌¥§¦¨©¤¤§¤¨©¦¤¨¨¨§¥©§¦¨
ּת ּק וּ ן  בּ ס וֹ ד ולא ׁש בּ ה , בּ מוֹ חין גּ ם יארוּ , הארת ׁש אוֹ תן הם , ¦§ŸŸ¦¨£©©¦¤¨§Ÿ¨¨¤¥¨¨©§וכוּ נתוֹ 
הארה  ּת וֹ ספוֹ ת רק לעיל, כּ נּ זכּ ר  הצּ דקה ידי על נע שׂ ה וזה עצמ וֹ , ¨¨¤§©¥§¨§¦©¨¨§©¥§©¨£©¤§§©§©©הּפ רצוּ ף 
הּפ וּ רים  בּ ימי וּ ׁש תיּ ה אכילה ידי על נע שׂ ה זה  וה נּ ה הּמ וֹ חין , בּ ס וֹ ד ¦©¥¦¨¦§¨¦£¥§©¨£©¤¥¦§¦©§¨¦©יּת ירה
אכל  - אכילה וזהוּ  רחל. ׁש היא  ה כּ וֹ לל, עם אדני גּ ימטריּ א אכילה כּ י ©¨¨¦£¤§¥¨¦¤¥©¦¨Ÿ©¨¦§©¦¨¦£¦¤¥̈האלּ ה,
אצלינוּ  כּ ּמ באר  י"ה, בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם הם אׁש ר ה ּמ וֹ חין, אליה יּמ ׁש כוּ  כּ י ¥§¤¨Ÿ§©§¨¥¤£¦©¨¤¥§¨¦¦י"ה,
וּ בינה, החכמה  ס וֹ ד והוּ א י"ה, ׁש ת - ּפ יר וּ ׁש  ׁש תיּ ה, וגם  אחר. ¨¦¨§¨©§¨¥¨¦§©§¥©¨§בּ מק וֹ ם
אלּ א  בּ ּה  ולית הגּ בוּ רוֹ ת, מצּ ד ק "ל הוּ א  ׁש לּ ּה  הדּ עת כּ י י"ה, י"ה ¨¤¨¥§§©©¦©¨¤©©©¦¦¨§¦©הנּ קראים 

בּ ּה : גליפין מ וֹ חין דּ תרי  ¨¦¦§¦¥§¦¦¦§נהירין 

האוֹ ר וֹ ת את  וּ להוֹ ציא לגלּ וֹ ת  הּמ גלּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקריאת 

לחוּ ץאמנם הארת אוֹ תן  להוֹ ציא והוּ א ׁש ליׁש י, ענין הוּ א הּמ גלּ ה, קריאת ָ◌ְ◌ָ◌§¦©©§¦¨¦§¨§¦¦§§¦¨¨ŸŸ©
בּ זה: ודי לעיל, כּ נּ זכּ ר מג לּ ה  בּ סוֹ ד רחל, ¤¨©§¥§¨§¦©¨¦§§¥¨§¦מ יּ סוֹ ד

את לחוּ ץ  וּ לג לּ וֹ ת לקרא - מג לּ ה" מקרא "על  בּ רּכ ת  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵּפ יר וּ ׁש 
אבּ א ◌ָ◌ַ◌ְיס וֹ ד 

הּמ חנוֹ ת וזה את וּ למ ּס ע  למקרא אמרּת  דּ א ּת  כּ מא מג לּ ה, מקרא על ס וֹ ד ְ◌ֶ◌©¦§¨§¦¨§¨§©§¨©§§§¦§¨§©©¤©©£
ב ') י ' פרק  ׁש ם:(במדבר ותתגּ לּ ה  לח וּ ץ  וּ לה וֹ ציאּה  לקר וֹ תּה  ,¦§¨§¦¨©§¦§©¤¨

בּ פנים ּפ נים והחזרה הנּ סירה בּ ענין דּ ר וּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְע וֹ ד 

וירדה ענין נקוּ דה, בּ ס וֹ ד הּמ לכוּ ת היתה אז בּ בבל כּ י ה גּ לוּ ת , בּ זמן  הּפ וּ רים ִ◌ְ◌ָ◌©¦¦§©©¨¦§¨¤¨¨§¨©©§§§¨§¨§¨
בּ ּה  ׁש יּ כּ נסוּ  הּמ וֹ חין  ידי על מחדׁש  בּ נין וּ צריכה  בּ בּ ריאה, ¨§¨¦¤¦©¥§©¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§©¨©§למ ּט ה

והּמ ס גּ ר  והחרׁש  ה דּ וֹ ר , ׁש בּ א וֹ תוֹ  והחסידים  טז)בּ בּ ריאה. כד פרק ב ' היוּ (מלכים  , ©§¦¨§©£¦¦¤§©§¤¨¨§©©§¥¨
ׁש לּ ּה , ספירוֹ ת הבע כּ ל  בּ בל, גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה ׁש בעים בּ כל אוֹ תּה  ¨¤¦§©¤©¨¤¨¨¤¨¨¦§¦¨§¨¦§©§מת ּק נים
הּמ וֹ חין, בּ ּה  ׁש נּ כנסוּ  וכיון  דּ רוֹ עין , ּת רין בּ ין למקוֹ מּה , אוֹ תּה  העלוּ  ¦©¨§§¦¤¨¥§¦§¥§¥¨§¦¨¡¤¤©עד
בּ דּ רוּ ׁש ים, כּ נּ וֹ דע  ׁש נה, ׁש בעים אוֹ תן  כּ ל אנּפ ין, זעיר על ׁש ינה  ¦§©¨©¨¨¦§¦¨¨¦§©¥§©¨¥©̈נפל
דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד אנּפ ין הזעיר  היה אז מחדׁש , בּ נין צריכה ¨¦§§¦§©¥§©¨¨¨¨¨¥¨§¦¨¦§¦¤§¤ׁש כּ ׁש היא 

ואימא. דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  מּמ נּ וּ  זה,נּ סּת לּ קוּ  על  לסמ דּ אין בּ נימין, הרב  (כּ תב ¤¦§©§¦¤¤©§§©¨§¦¨¨©¨©¦§¨¦§¥¦§Ÿ©¤

בּ כוונת ועין בּ אח וֹ ר, אחוֹ ר  ׁש לם  ּפ רצוּ ף  היוֹ ת אחר אלּ א דוּ רמיטא אין כּ י דּ לעיל , הדּ רוּ ׁש  ©¨©§¥§¨§¨¥¨§©¡©©¨¤¨¦§¥¦¥§¦§©¨¦¨§והע ּק ר 

לה לפרים חיזהר ע יגרי ְְִִִֵֵַַַָ

הצּ לענסירה ) את אלהים ה' ו יּ בן בּ סוֹ ד לבנוֹ ת ּה , לּמ לכוּ ת פרקונכנסוּ  (בראשית §¦¨§¦§§©©§¦§¨§©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨
כב ) עוֹ לם:ב ' בּ ריאת בּ תח לּ ת  היה כּ אׁש ר ,©£¤¨¨¦§¦©§¦©¨

אבּ א יסוֹ ד  הארת מבּ חינת ׁש ה וּ א מר דּ כי יצא  ׁש נה, הבעים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ף 

אבּ א,וּ בס וֹ ף  יס וֹ ד  הארת מבּ חינת ׁש הוּ א מרדּ כי יצא ׁש נה, ה בעים ְ◌©¦§¦¨¨¨¨¨§§©¤¦§¦©¤¨©§©¨
א ּמ א  ׁש ל יסוֹ ד הוֹ ד נצח כּ ׁש היוּ  כּ י הּמ לכוּ ת, מיּ ס וֹ ד ח וּ ץ  ¨¦¤§©¤¨¤§¦§©©§¦¦§©ה יּ וֹ צאין
יס וֹ ד  והיה דּ אבּ א, יס וֹ ד הוֹ ד הנּ צח בּ הם מלוּ בּ ׁש ים היוּ  אנּפ ין , הזעיר   ֹּת ו©§¥©§¦¨§¨¦¨¤©¤©§§©¨§¨¨§
עד  ויוֹ צא  עוֹ בר  אבּ א ויס וֹ ד החזה, עד  אנּפ ין  הזעיר   ֹבּ תו נכנס  ©¥§¥¨©§¦¤¨¤©¦§©¥§©§©§¦¨¦§דאימא

כּ ׁש  א אנ ּפ ין, זעיר  ׁש ל היּ ס וֹ ד ואּמ א,סוֹ ף דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח נסּת לק וּ  ©§¤§¥©§¦©§¤¦§©§¤©§§©¨§¦¨
לחוּ ץ ויוֹ צא ע וֹ בר הוּ א דּ אבּ א, ׁש יּ ס וֹ ד נמצא לבנוֹ ת ּה , כּ די בּ ּמ לכוּ ת ©¥§¥¨©§§¤¨§¦¨§¦¥§§©©§§¦§ונכנס וּ 

מרדּ כי ויּ עבר וזהוּ  הּמ לכוּ ת, יז)ליסוֹ ד ד' פרק  בּ חינה (אסתר  מא וֹ תוֹ  היה כּ י , ¦§©©§§¤©©£Ÿ¨§§©¦¨¨¥§¦¨
לח וּ ץ : ©¥©ה יּ וֹ צאת

לבת לוֹ  מר דּ כי לקחּה  ה ּפ ס וּ ק  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַס וֹ ד 

לבתוזה  לוֹ  מרדּ כי לקחּה  כּ ן גּ ם ז')סוֹ ד ב' פרק  זכרוֹ נם (אסתר רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  , ְ◌ֶ◌©¥§¨¨¨§§©§©§¨§©¥¦§¨
והיא  בּ רחל, נכנס  אבּ א יסוֹ ד כּ י לבית, אלּ א לבת, לוֹ  תקרא  אל ¦§¥¨§©§¦¨©§¦¦©§¨¤©§¨§¦©¨¨§¦לברכה

לבית: ¦©§לוֹ 

רחל מיּ סוֹ ד  חוּ ץ  מגלּ ה  ׁש הוּ א אבּ א, יס וֹ ד והוּ א גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְמגלּ ה

ונקרא וזה ספר, נקרא הּמ גלּ ה, בּ ענין  לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  ְ◌ֶ◌¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¦§©©§¦¨¦§¨¥¤§¦§¨
מיּ ס וֹ ד  חוּ ץ מגלּ ה ׁש הוּ א אבּ א , יסוֹ ד והוּ א גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן  מג לּ ה כּ י §¦¤ª§¤¨©§§¦¨¨¦§¦¤¤¦אגּ רת,
נקרא  בּ נ וּ קבא וּ כׁש הוּ א ספר , נקרא אנּפ ין  בּ זעיר בּ מקוֹ מוֹ  כּ ׁש הוּ א ¨§¦¨§§¤§¤¥¨§¦¦§©¥§¦§¦¤§¥̈רחל,

כּ ל אגּ רת . ק בּ וּ ץ  היה  ׁש אז ותבין יחזקאל, ספר  ּת וֹ רה  בּ לּק וּ טי ," וּ מנצ ּפ שכ"ה בּ גימטריּ א (אגּ רת ¦¤¤¦¤¤§¦©§¦¨©§§©§¦¥¨¥¤§¤§¥§¨¦¤¨¨¨¦¨

קס"ת, עוֹ לה  ," מנצ ּפ ּפ עמים  ׁש ני גּ ימטריּ א  פ"ר, ּפ עמים  ׁש ני רבּ ים , לׁש וֹ ן וי"ו חסר ּפ רים  ¤©§§©¦¨§¥§¨¦§©¦¦¨§¥§¦©§¨¥¨¦ª¦¦©הדּ ינים ,

וה ׁש ני אחרים : (ספרים  אחרים , גּ בוּ רוֹ ת  אל מכילין והם  ד בּ ינה , גּ דלוּ ת גּ בוּ ר וֹ ת היא עליוֹ ן " המנצ ּפ©©§§©¤§¦§©§§¦¨§¥§¦¦¤§£¥¦§©§¥

כּ ל חסדים ) סוֹ ד הם  יס וֹ ד, ה וֹ ד נצח  הם  כּ י  בּ מתניו, והאזוֹ ר בּ מתניו הּס וֹ פר  קסת  אׁש ר גּ בריאל ולזה £¨¦§¨¤©§¦¥£¤¤¤©¥§¨§¨§¨¥§¨§¨¦¥¤©§¥¨

קס "ת ) גּ ימטר יּ א הם  מ ּמ לכוּ ת,  וּ מנצ ּפ מ בּ ינה, " מנצ ּפ ׁש לּ וֹ קח  :הגּ ב וּ רוֹ ת ©§¤¥©©§§©¦¦¨©§§©¦©§¥¦©§¦¨¤¤

וע שׂ רה גּ ד וֹ לה, מכ פה זר ׁש  ואׁש ּת וֹ  גּ ד וֹ ל, מכף  היה הר ׁש ע ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהמן
דּ קליּפ וֹ ת ספיר וֹ ת ע שׂ ר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו

וע שׂ רה והנּ ה גּ דוֹ לה, מכפה זרׁש  ואׁש ּת וֹ  גּ דוֹ ל , מכף  היה הר ׁש ע  המן ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¨¨¨¨¨§©¥¨§¦§¤¤§©¥¨§¨©£¨¨
והבין  ה גּ דוֹ לה , הארה אוֹ תוֹ  וראה דּ קליּפ וֹ ת. ספירוֹ ת ע שׂ ר ¦¥§¨§©¨¨¤¨¨§¦§§¦§¤¤¨̈בּ ניו
דּ אבּ א  יס וֹ ד  הוֹ ד נצח  מוֹ חין  וׁש יחזרוּ  בּ פנים, ּפ נים הּמ לכוּ ת לחז וֹ ר ¨©§§©¤¦§§©¤§¦¨§¦¨§©©£©¤¤ׁש רוֹ צה 
לישׂ ראל, גּ אוּ לה יהיה וּ בזה דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד יאר ולא אנ ּפ ין, לזעיר  ¥¨§¦§¨§¤§¦¤¨¨¦§§¥¨¦Ÿ§¦§©¥§¦¨¦§ואּמ א
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וצדּ יק , צדק בּ התחבּ רוּ ת  דּ הא צדקה, ידי על עצמּה , רחל ׁש ל ּפ רצוּ ף ¦©§¤¤§©§¦§¨§¨¨§¥§©¨§©¥¨¤§©¦ּת ּק וּ ן
צדקה: ¨¨§¥§¦נקראת

לנ וּ קבא מוֹ חין להמׁש י וּ ׁש תיּ ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה

הדוּ רמיטא,אמנם בּ עת  לּה  ׁש היה מ וֹ חין הארת וה וּ א אחרת , בּ חינה יׁש  ָ◌ְ◌ָ◌¥§¦¨©¤¤§¤¨©¦¤¨¨¨§¥©§¦¨
ּת ּק וּ ן  בּ ס וֹ ד ולא ׁש בּ ה , בּ מוֹ חין גּ ם יארוּ , הארת ׁש אוֹ תן הם , ¦§ŸŸ¦¨£©©¦¤¨§Ÿ¨¨¤¥¨¨©§וכוּ נתוֹ 
הארה  ּת וֹ ספוֹ ת רק לעיל, כּ נּ זכּ ר  הצּ דקה ידי על נע שׂ ה וזה עצמ וֹ , ¨¨¤§©¥§¨§¦©¨¨§©¥§©¨£©¤§§©§©©הּפ רצוּ ף 
הּפ וּ רים  בּ ימי וּ ׁש תיּ ה אכילה ידי על נע שׂ ה זה  וה נּ ה הּמ וֹ חין , בּ ס וֹ ד ¦©¥¦¨¦§¨¦£¥§©¨£©¤¥¦§¦©§¨¦©יּת ירה
אכל  - אכילה וזהוּ  רחל. ׁש היא  ה כּ וֹ לל, עם אדני גּ ימטריּ א אכילה כּ י ©¨¨¦£¤§¥¨¦¤¥©¦¨Ÿ©¨¦§©¦¨¦£¦¤¥̈האלּ ה,
אצלינוּ  כּ ּמ באר  י"ה, בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם הם אׁש ר ה ּמ וֹ חין, אליה יּמ ׁש כוּ  כּ י ¥§¤¨Ÿ§©§¨¥¤£¦©¨¤¥§¨¦¦י"ה,
וּ בינה, החכמה  ס וֹ ד והוּ א י"ה, ׁש ת - ּפ יר וּ ׁש  ׁש תיּ ה, וגם  אחר. ¨¦¨§¨©§¨¥¨¦§©§¥©¨§בּ מק וֹ ם
אלּ א  בּ ּה  ולית הגּ בוּ רוֹ ת, מצּ ד ק "ל הוּ א  ׁש לּ ּה  הדּ עת כּ י י"ה, י"ה ¨¤¨¥§§©©¦©¨¤©©©¦¦¨§¦©הנּ קראים 

בּ ּה : גליפין מ וֹ חין דּ תרי  ¨¦¦§¦¥§¦¦¦§נהירין 

האוֹ ר וֹ ת את  וּ להוֹ ציא לגלּ וֹ ת  הּמ גלּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקריאת 

לחוּ ץאמנם הארת אוֹ תן  להוֹ ציא והוּ א ׁש ליׁש י, ענין הוּ א הּמ גלּ ה, קריאת ָ◌ְ◌ָ◌§¦©©§¦¨¦§¨§¦¦§§¦¨¨ŸŸ©
בּ זה: ודי לעיל, כּ נּ זכּ ר מג לּ ה  בּ סוֹ ד רחל, ¤¨©§¥§¨§¦©¨¦§§¥¨§¦מ יּ סוֹ ד

את לחוּ ץ  וּ לג לּ וֹ ת לקרא - מג לּ ה" מקרא "על  בּ רּכ ת  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵּפ יר וּ ׁש 
אבּ א ◌ָ◌ַ◌ְיס וֹ ד 

הּמ חנוֹ ת וזה את וּ למ ּס ע  למקרא אמרּת  דּ א ּת  כּ מא מג לּ ה, מקרא על ס וֹ ד ְ◌ֶ◌©¦§¨§¦¨§¨§©§¨©§§§¦§¨§©©¤©©£
ב ') י ' פרק  ׁש ם:(במדבר ותתגּ לּ ה  לח וּ ץ  וּ לה וֹ ציאּה  לקר וֹ תּה  ,¦§¨§¦¨©§¦§©¤¨

בּ פנים ּפ נים והחזרה הנּ סירה בּ ענין דּ ר וּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְע וֹ ד 

וירדה ענין נקוּ דה, בּ ס וֹ ד הּמ לכוּ ת היתה אז בּ בבל כּ י ה גּ לוּ ת , בּ זמן  הּפ וּ רים ִ◌ְ◌ָ◌©¦¦§©©¨¦§¨¤¨¨§¨©©§§§¨§¨§¨
בּ ּה  ׁש יּ כּ נסוּ  הּמ וֹ חין  ידי על מחדׁש  בּ נין וּ צריכה  בּ בּ ריאה, ¨§¨¦¤¦©¥§©¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§©¨©§למ ּט ה

והּמ ס גּ ר  והחרׁש  ה דּ וֹ ר , ׁש בּ א וֹ תוֹ  והחסידים  טז)בּ בּ ריאה. כד פרק ב ' היוּ (מלכים  , ©§¦¨§©£¦¦¤§©§¤¨¨§©©§¥¨
ׁש לּ ּה , ספירוֹ ת הבע כּ ל  בּ בל, גּ לוּ ת ׁש ל ׁש נה ׁש בעים בּ כל אוֹ תּה  ¨¤¦§©¤©¨¤¨¨¤¨¨¦§¦¨§¨¦§©§מת ּק נים
הּמ וֹ חין, בּ ּה  ׁש נּ כנסוּ  וכיון  דּ רוֹ עין , ּת רין בּ ין למקוֹ מּה , אוֹ תּה  העלוּ  ¦©¨§§¦¤¨¥§¦§¥§¥¨§¦¨¡¤¤©עד
בּ דּ רוּ ׁש ים, כּ נּ וֹ דע  ׁש נה, ׁש בעים אוֹ תן  כּ ל אנּפ ין, זעיר על ׁש ינה  ¦§©¨©¨¨¦§¦¨¨¦§©¥§©¨¥©̈נפל
דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד אנּפ ין הזעיר  היה אז מחדׁש , בּ נין צריכה ¨¦§§¦§©¥§©¨¨¨¨¨¥¨§¦¨¦§¦¤§¤ׁש כּ ׁש היא 

ואימא. דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  מּמ נּ וּ  זה,נּ סּת לּ קוּ  על  לסמ דּ אין בּ נימין, הרב  (כּ תב ¤¦§©§¦¤¤©§§©¨§¦¨¨©¨©¦§¨¦§¥¦§Ÿ©¤

בּ כוונת ועין בּ אח וֹ ר, אחוֹ ר  ׁש לם  ּפ רצוּ ף  היוֹ ת אחר אלּ א דוּ רמיטא אין כּ י דּ לעיל , הדּ רוּ ׁש  ©¨©§¥§¨§¨¥¨§©¡©©¨¤¨¦§¥¦¥§¦§©¨¦¨§והע ּק ר 

לה לפרים חיזהר ע יגרי ְְִִִֵֵַַַָ

הצּ לענסירה ) את אלהים ה' ו יּ בן בּ סוֹ ד לבנוֹ ת ּה , לּמ לכוּ ת פרקונכנסוּ  (בראשית §¦¨§¦§§©©§¦§¨§©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨
כב ) עוֹ לם:ב ' בּ ריאת בּ תח לּ ת  היה כּ אׁש ר ,©£¤¨¨¦§¦©§¦©¨

אבּ א יסוֹ ד  הארת מבּ חינת ׁש ה וּ א מר דּ כי יצא  ׁש נה, הבעים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ף 

אבּ א,וּ בס וֹ ף  יס וֹ ד  הארת מבּ חינת ׁש הוּ א מרדּ כי יצא ׁש נה, ה בעים ְ◌©¦§¦¨¨¨¨¨§§©¤¦§¦©¤¨©§©¨
א ּמ א  ׁש ל יסוֹ ד הוֹ ד נצח כּ ׁש היוּ  כּ י הּמ לכוּ ת, מיּ ס וֹ ד ח וּ ץ  ¨¦¤§©¤¨¤§¦§©©§¦¦§©ה יּ וֹ צאין
יס וֹ ד  והיה דּ אבּ א, יס וֹ ד הוֹ ד הנּ צח בּ הם מלוּ בּ ׁש ים היוּ  אנּפ ין , הזעיר   ֹּת ו©§¥©§¦¨§¨¦¨¤©¤©§§©¨§¨¨§
עד  ויוֹ צא  עוֹ בר  אבּ א ויס וֹ ד החזה, עד  אנּפ ין  הזעיר   ֹבּ תו נכנס  ©¥§¥¨©§¦¤¨¤©¦§©¥§©§©§¦¨¦§דאימא

כּ ׁש  א אנ ּפ ין, זעיר  ׁש ל היּ ס וֹ ד ואּמ א,סוֹ ף דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח נסּת לק וּ  ©§¤§¥©§¦©§¤¦§©§¤©§§©¨§¦¨
לחוּ ץ ויוֹ צא ע וֹ בר הוּ א דּ אבּ א, ׁש יּ ס וֹ ד נמצא לבנוֹ ת ּה , כּ די בּ ּמ לכוּ ת ©¥§¥¨©§§¤¨§¦¨§¦¥§§©©§§¦§ונכנס וּ 

מרדּ כי ויּ עבר וזהוּ  הּמ לכוּ ת, יז)ליסוֹ ד ד' פרק  בּ חינה (אסתר  מא וֹ תוֹ  היה כּ י , ¦§©©§§¤©©£Ÿ¨§§©¦¨¨¥§¦¨
לח וּ ץ : ©¥©ה יּ וֹ צאת

לבת לוֹ  מר דּ כי לקחּה  ה ּפ ס וּ ק  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַס וֹ ד 

לבתוזה  לוֹ  מרדּ כי לקחּה  כּ ן גּ ם ז')סוֹ ד ב' פרק  זכרוֹ נם (אסתר רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  , ְ◌ֶ◌©¥§¨¨¨§§©§©§¨§©¥¦§¨
והיא  בּ רחל, נכנס  אבּ א יסוֹ ד כּ י לבית, אלּ א לבת, לוֹ  תקרא  אל ¦§¥¨§©§¦¨©§¦¦©§¨¤©§¨§¦©¨¨§¦לברכה

לבית: ¦©§לוֹ 

רחל מיּ סוֹ ד  חוּ ץ  מגלּ ה  ׁש הוּ א אבּ א, יס וֹ ד והוּ א גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְמגלּ ה

ונקרא וזה ספר, נקרא הּמ גלּ ה, בּ ענין  לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  ְ◌ֶ◌¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¦§©©§¦¨¦§¨¥¤§¦§¨
מיּ ס וֹ ד  חוּ ץ מגלּ ה ׁש הוּ א אבּ א , יסוֹ ד והוּ א גּ לּ וּ י, לׁש וֹ ן  מג לּ ה כּ י §¦¤ª§¤¨©§§¦¨¨¦§¦¤¤¦אגּ רת,
נקרא  בּ נ וּ קבא וּ כׁש הוּ א ספר , נקרא אנּפ ין  בּ זעיר בּ מקוֹ מוֹ  כּ ׁש הוּ א ¨§¦¨§§¤§¤¥¨§¦¦§©¥§¦§¦¤§¥̈רחל,

כּ ל אגּ רת . ק בּ וּ ץ  היה  ׁש אז ותבין יחזקאל, ספר  ּת וֹ רה  בּ לּק וּ טי ," וּ מנצ ּפ שכ"ה בּ גימטריּ א (אגּ רת ¦¤¤¦¤¤§¦©§¦¨©§§©§¦¥¨¥¤§¤§¥§¨¦¤¨¨¨¦¨

קס"ת, עוֹ לה  ," מנצ ּפ ּפ עמים  ׁש ני גּ ימטריּ א  פ"ר, ּפ עמים  ׁש ני רבּ ים , לׁש וֹ ן וי"ו חסר ּפ רים  ¤©§§©¦¨§¥§¨¦§©¦¦¨§¥§¦©§¨¥¨¦ª¦¦©הדּ ינים ,

וה ׁש ני אחרים : (ספרים  אחרים , גּ בוּ רוֹ ת  אל מכילין והם  ד בּ ינה , גּ דלוּ ת גּ בוּ ר וֹ ת היא עליוֹ ן " המנצ ּפ©©§§©¤§¦§©§§¦¨§¥§¦¦¤§£¥¦§©§¥

כּ ל חסדים ) סוֹ ד הם  יס וֹ ד, ה וֹ ד נצח  הם  כּ י  בּ מתניו, והאזוֹ ר בּ מתניו הּס וֹ פר  קסת  אׁש ר גּ בריאל ולזה £¨¦§¨¤©§¦¥£¤¤¤©¥§¨§¨§¨¥§¨§¨¦¥¤©§¥¨

קס "ת ) גּ ימטר יּ א הם  מ ּמ לכוּ ת,  וּ מנצ ּפ מ בּ ינה, " מנצ ּפ ׁש לּ וֹ קח  :הגּ ב וּ רוֹ ת ©§¤¥©©§§©¦¦¨©§§©¦©§¥¦©§¦¨¤¤

וע שׂ רה גּ ד וֹ לה, מכ פה זר ׁש  ואׁש ּת וֹ  גּ ד וֹ ל, מכף  היה הר ׁש ע ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהמן
דּ קליּפ וֹ ת ספיר וֹ ת ע שׂ ר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו

וע שׂ רה והנּ ה גּ דוֹ לה, מכפה זרׁש  ואׁש ּת וֹ  גּ דוֹ ל , מכף  היה הר ׁש ע  המן ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¨¨¨¨¨§©¥¨§¦§¤¤§©¥¨§¨©£¨¨
והבין  ה גּ דוֹ לה , הארה אוֹ תוֹ  וראה דּ קליּפ וֹ ת. ספירוֹ ת ע שׂ ר ¦¥§¨§©¨¨¤¨¨§¦§§¦§¤¤¨̈בּ ניו
דּ אבּ א  יס וֹ ד  הוֹ ד נצח  מוֹ חין  וׁש יחזרוּ  בּ פנים, ּפ נים הּמ לכוּ ת לחז וֹ ר ¨©§§©¤¦§§©¤§¦¨§¦¨§©©£©¤¤ׁש רוֹ צה 
לישׂ ראל, גּ אוּ לה יהיה וּ בזה דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד יאר ולא אנ ּפ ין, לזעיר  ¥¨§¦§¨§¤§¦¤¨¨¦§§¥¨¦Ÿ§¦§©¥§¦¨¦§ואּמ א
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עב וֹ דה  אלּ א צו ואין צ"ו, גּ ימטר יּ א המן והנּ ה הארה. את לב ּט ל רצה  ¨£¨¤©¥§¨¦§©¦¨¨¥¦§¨¨¤¤¥©§¨¨¥¨§ולכן 
ׁש היא  זרה , עבוֹ דה ׁש היא הקליּפ ה,  ֹמּת ו הענין זה ראה ׁש הוּ א ¦¤¨¨¨£¦¤¨¦§©¦¨§¦¨¤¨¨¤¨̈זרה,
נּס ים  ע ּמ נוּ  ע שׂ ה  בּ רחמיו, הוּ א  ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  אדנ"י. אל ׁש ע וֹ לה ¦¦¨¦¨¨¨£©§¨¨©§¨Ÿ£¥¤¤¨¦£©בּ עשׂ יּ ה,
הארה  ׁש אוֹ תוֹ  אלּ א עוֹ ד, ולא מחׁש ב ּת וֹ . וּ ב ּט ל ההוּ א , בּ זּ מן ¨¨¤¤¨¤Ÿ§§©§©¥¦©©§©¨§¦§ונפלאוֹ ת 
למק וֹ מ וֹ  הּמ וֹ חין ׁש יּ חזרוּ  ּפ י על ואף  הזּ ה, בּ זּ מן ּת מיד ׁש ּת היה  §¦¦©§§©¤¦©©§¤©©§©¦¨¤§¦¤¨¦§¦הבטיחנוּ 
זמן: בּ אוֹ תוֹ  היה כּ אׁש ר  בּ ּמ לכוּ ת, ההיא הארה אוֹ תוֹ  ׁש יּ אר  אנ ּפ ין, ©§§¨¨¤£©§©©¦©¨¨¤¥¨¦¤¦§©¥§¦בּ זעיר

אבּ א יסוֹ ד  ׁש ל הגּ ד וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהאוֹ ר 

וכוּ 'וזהוּ  נז כּ רים וכוּ ', הא לּ ה הּפ וּ רים  כח )וימי  ט ' פרק  יס וֹ ד (אסתר דּ הינוּ  , ְ◌ֶ◌¦¥©¦¨¥¤§¦§¨¦§§©§§
וּ מה  בּ רחל. ׁש נּ כנס  מ זּ רעם יס וֹ ד, ׁש הוּ א  יוֹ סף  יסוּ "ף , זכר, ©¥¨§©§¦¤¨§©¦§¤¥¨¨¨¨§¦©הנּ קרא
אף ׁש נה , ׁש בעים בּ ס וֹ ף  אלּ א  היה לא אבּ א, יס וֹ ד ׁש ל הארה ׁש אוֹ תוֹ  ©¨¨¦§¦§¨¤¨¨Ÿ¨©§¤¨¨¤¤§©¨¤ׁש אמרנוּ 
 ֹּת ו מלוּ בּ ׁש ים דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  בּ ּמ לכוּ ת נכנסים לילה ׁש בּ כל ּפ י ¦¨§¨©§§©¤§©©¦¨§¦¨§©¨§¤¦©על
מ כּ ל  אבּ א, יסוֹ ד יּ תגּ לּ ה לילה  ׁש בּ כל ראוּ י היה כּ ן אם דאמא, יס וֹ ד הוֹ ד ¨¦¨©§¤©§¦¨§©¨§¤¨¨¨¥¦¨¦§§©¤נצח 
אלּ א  יצא  לא  ולזה , ֹארו לזמן אלּ א ונכּ רת יוֹ צאת הארה אוֹ תוֹ  אין ¨¤¨¨Ÿ¤¨§¨©§¦¨¤¤¤¦§¥¨¨¤¥̈מקוֹ ם

גּ לוּ ת: זמן ¨©§§בּ סוֹ ף

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא טוער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

רי פ חנה חד  רא ו:ער רק  ֲִֶֶֶַַָֹֹֻ

ּפ וּ רים ◌ִ◌ְ◌ִמצ וֹ ת

חסדים ענין הם הּמ נוֹ ת, לאביוֹ נים. וּ מּת נוֹ ת לרעה וּ  איׁש  מנוֹ ת מׁש לוֹ ח  ִ◌ְ◌ָ◌¦§©¨¦§¥¥©¨¨¤§¦©¨¥£¨¦
מּת פארת  מׁש ּת לּ חין והם לּמ לכוּ ת , וניּת נין אבּ א , ׁש בּ יס וֹ ד  ¤¤§¦¦¦§©§¦¥§§©©¦¨¦§¨©§©¤§וּ גבוּ ר וֹ ת

לרעהוּ  איׁש  וזהוּ  ׁש בּ ה, ליּ סוֹ ד כב )ׁש בּ ה ט ' פרק הם (אסתר לאביוֹ נים, וּ מּת נוֹ ת , ¤¨©§¤¨§¤¦§¥¥©¨¨¤§¦¥
הוּ א  זה וכל אבּ א , ׁש ל יס וֹ ד הוֹ ד מנצח לּה  נּ ע שׂ ה ׁש לּ ּה , וּ בינה ¤¨§¨©¤§©¤¦¨¨£©¤¨¤¨¦¨§̈חכמה
מבּ חינת  לּה  נעשׂ ה הוּ א זה וכל כּ ן , גּ ם אבּ א  ּפ רצוּ ף ולע שׂ וֹ תּה  ©¦§¦¨¨£©¤¨§¥©¨©§©¨£©§¨¦§©§להגדילּה 
ואחר מגלּ ה. דּ הינוּ  אבּ א, מיּ ס וֹ ד ׁש מגלּ ה מ ּמ ה דּ הינוּ  ׁש אמרנ וּ , הארה ©©§¨¦§§©§¨©§¦¤ª§¤©¦§©§§©¨¤¨¨¤אוֹ ת וֹ 
אמר וּ  ולזה ולח וּ ץ , הארה אוֹ תוֹ  להמ ׁש י והכּ וונה הּמ גלּ ה, קוֹ ראין אנ וּ   ּ̈כ¨§¦©§¦¨§©©¨¨§©§¦¤¨¨§©§¨¤¨§
ׁש לּ אחר - והכּ וונה וּ ׁש ת יּ ה , אכילה  ּכ ואחר  כּ א גּ רת. וק וֹ ראה  ©©§¤¨¨©©§¨¦§¨¦£¨©©§¤¤¦§¨§§¨§¤ׁש ּפ וֹ ׁש טה
ממ ׁש יכין  אנוּ  לאביוֹ נים, וּ מּת נוֹ ת מנוֹ ת בּ סוֹ ד אבּ א, ּפ רצ וּ ף אוֹ תּה  ¦¦§©¨¦§¤¨¨©¨§¨©§©¨¦¨¤ׁש עשׂ ינוּ 
אוֹ תּה  ׁש היא לעיל, הנּ זכּ רת מ בּ חינה בּ פנים  ּפ נים בּ הי וֹ תּה  הּמ וֹ חין  הארת ¨¦¤¥§¤¤§¦©¨¦§¦¦¨§¦¨¨§¦¦©©¨¤̈לּה 

לח וּ ץ : ה יּ וֹ צאת  ©¥©¨¨¤הארה

יוּ די"ן  בּ מילוּ י י"ה י"ה לׁש ני בּ אכילה, לכ וּ ן ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

 ה"י.צרי יו"ד ה"י יו"ד יוּ די"ן , בּ מילוּ י י"ה  י"ה לׁש ני בּ אכילה, לכוּ ן ָ◌ִ◌§©¥¨£¦¨¦§¥§¦¦
יכוּ ן  וּ ב ׁש תיּ ה דחכמה. מוֹ ח כּ נגד ׁש הוּ א ע "ב , מם ׁש ה וּ א ¥©§¨¦§¦¨§¨§©¤¤§¤¥¦¤¥©§וּ תכוּ ן
מם  ׁש הוּ א  וּ תכוּ ן , ה"י . יו"ד ה"י יו "ד יוּ דין, בּ מילוּ י י"ה י"ה ּפ עמים  ¥¦¤¥©§¦¦§¦¨§¥§¦לׁש ני
- אכילה וזה וּ  בּ ינה. מוֹ ח נגד ׁש ה וּ א יין, גּ ימטריּ א ע וֹ לה  בּ בּ ינה, ׁש היא ¨¦£¤§¨¦©¤¤¤¦©¨¦§©¦¤¨¦©¦¤ס "ג 
החכמה  מ וֹ ח  אלּ וּ , מוֹ חין לּה   להמ ׁש י וּ לכ וּ ן י"ה. ש"ת - ׁש תיּ ה י "ה. ¨§¨©©¥¦¨¦§©§¥©§¨¦§©̈אכל
על  בּ ינה וּ מח  דע "ב . ה"י יו "ד ה"י  יוד י"ה, י"ה ּפ עמים ב ' אכילה, ידי ©¨¦©Ÿ§¦¨§¨¦£¥§©על

יין. גּ ימטר יּ א דס"ג, ה"י יו"ד ה "י יו "ד ּפ עמים  ׁש ני ׁש תיּ ה, לּה ידי אין כּ י §¥§¦¨§¥§¨¦§¦©§¦¨©¦¦¥¨
לּמ לכוּ ת  לרמז מאכילה , מר בּ ה ה תיּ ה להיוֹ ת וצרי מוֹ חין , ּת רין §©©ª¨¥£¦¨¦§Ÿ§¨¦§©§¦¦¨§¦¥§¨¤אלּ א
התיּ ה  להי וֹ ת צרי לכן בּ נוּ קבא , גּ וֹ בר  בּ ינה  וּ מח גּ בוּ רה, בּ חינת ¨¦§©§¦¦¨¥¨¨§§¥¨¦©Ÿ¨§©¦§¦¤ׁש היא

:(א )מר בּ ה. §ª¨

◌ָ◌ָ◌ַהגּ הה

נ וּ קבא,הגה"ה :(א ) ּפ רצוּ ף  בּ נין להרס כּ וּ נתן ׁש היתה ו שׂ ריו אחׁש ורוֹ ׁש  לכן  ַ◌ָ◌ָ◌¨¥£©§¥§¨¨¤¨§¨©¨¨¨©£Ÿ¦§¨©§§¨
כדּ ת ׁש תיּ ה ח ')היתה  א' פרק אין (אסתר מתיּ ה, מר בּ ה אכילה , ¨§¨§¦¨©¨£¦¨§ª¨¦§¦¨¥

כּ וֹ ללים  והׁש ני גּ ב וּ רוֹ ת וחמׁש  נ"ס, אוֹ תיּ וֹ ת  הוֹ ד לנצח  רמז ׁש הוּ א ¦§¥§©§§¥¨§¦©¤§¤¤¤¥אוֹ נס ,
ּפ רצ וּ פּה : להרס  כּ די היה זה וכל אוֹ נס , ¨§©Ÿ£©¥§¨¨¤¨§¥¨¦§©¦גּ ימטריּ א

המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבסוּ מי אינ ׁש  ָצרי◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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הליד לפרים חיזהר ע רי ְְִִִֵֵַַַָ

עב וֹ דה  אלּ א צו ואין צ"ו, גּ ימטר יּ א המן והנּ ה הארה. את לב ּט ל רצה  ¨£¨¤©¥§¨¦§©¦¨¨¥¦§¨¨¤¤¥©§¨¨¥¨§ולכן 
ׁש היא  זרה , עבוֹ דה ׁש היא הקליּפ ה,  ֹמּת ו הענין זה ראה ׁש הוּ א ¦¤¨¨¨£¦¤¨¦§©¦¨§¦¨¤¨¨¤¨̈זרה,
נּס ים  ע ּמ נוּ  ע שׂ ה  בּ רחמיו, הוּ א  ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  אדנ"י. אל ׁש ע וֹ לה ¦¦¨¦¨¨¨£©§¨¨©§¨Ÿ£¥¤¤¨¦£©בּ עשׂ יּ ה,
הארה  ׁש אוֹ תוֹ  אלּ א עוֹ ד, ולא מחׁש ב ּת וֹ . וּ ב ּט ל ההוּ א , בּ זּ מן ¨¨¤¤¨¤Ÿ§§©§©¥¦©©§©¨§¦§ונפלאוֹ ת 
למק וֹ מ וֹ  הּמ וֹ חין ׁש יּ חזרוּ  ּפ י על ואף  הזּ ה, בּ זּ מן ּת מיד ׁש ּת היה  §¦¦©§§©¤¦©©§¤©©§©¦¨¤§¦¤¨¦§¦הבטיחנוּ 
זמן: בּ אוֹ תוֹ  היה כּ אׁש ר  בּ ּמ לכוּ ת, ההיא הארה אוֹ תוֹ  ׁש יּ אר  אנ ּפ ין, ©§§¨¨¤£©§©©¦©¨¨¤¥¨¦¤¦§©¥§¦בּ זעיר

אבּ א יסוֹ ד  ׁש ל הגּ ד וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהאוֹ ר 

וכוּ 'וזהוּ  נז כּ רים וכוּ ', הא לּ ה הּפ וּ רים  כח )וימי  ט ' פרק  יס וֹ ד (אסתר דּ הינוּ  , ְ◌ֶ◌¦¥©¦¨¥¤§¦§¨¦§§©§§
וּ מה  בּ רחל. ׁש נּ כנס  מ זּ רעם יס וֹ ד, ׁש הוּ א  יוֹ סף  יסוּ "ף , זכר, ©¥¨§©§¦¤¨§©¦§¤¥¨¨¨¨§¦©הנּ קרא
אף ׁש נה , ׁש בעים בּ ס וֹ ף  אלּ א  היה לא אבּ א, יס וֹ ד ׁש ל הארה ׁש אוֹ תוֹ  ©¨¨¦§¦§¨¤¨¨Ÿ¨©§¤¨¨¤¤§©¨¤ׁש אמרנוּ 
 ֹּת ו מלוּ בּ ׁש ים דּ אבּ א יס וֹ ד הוֹ ד נצח  בּ ּמ לכוּ ת נכנסים לילה ׁש בּ כל ּפ י ¦¨§¨©§§©¤§©©¦¨§¦¨§©¨§¤¦©על
מ כּ ל  אבּ א, יסוֹ ד יּ תגּ לּ ה לילה  ׁש בּ כל ראוּ י היה כּ ן אם דאמא, יס וֹ ד הוֹ ד ¨¦¨©§¤©§¦¨§©¨§¤¨¨¨¥¦¨¦§§©¤נצח 
אלּ א  יצא  לא  ולזה , ֹארו לזמן אלּ א ונכּ רת יוֹ צאת הארה אוֹ תוֹ  אין ¨¤¨¨Ÿ¤¨§¨©§¦¨¤¤¤¦§¥¨¨¤¥̈מקוֹ ם

גּ לוּ ת: זמן ¨©§§בּ סוֹ ף

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא טוער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

רי פ חנה חד  רא ו:ער רק  ֲִֶֶֶַַָֹֹֻ

ּפ וּ רים ◌ִ◌ְ◌ִמצ וֹ ת

חסדים ענין הם הּמ נוֹ ת, לאביוֹ נים. וּ מּת נוֹ ת לרעה וּ  איׁש  מנוֹ ת מׁש לוֹ ח  ִ◌ְ◌ָ◌¦§©¨¦§¥¥©¨¨¤§¦©¨¥£¨¦
מּת פארת  מׁש ּת לּ חין והם לּמ לכוּ ת , וניּת נין אבּ א , ׁש בּ יס וֹ ד  ¤¤§¦¦¦§©§¦¥§§©©¦¨¦§¨©§©¤§וּ גבוּ ר וֹ ת

לרעהוּ  איׁש  וזהוּ  ׁש בּ ה, ליּ סוֹ ד כב )ׁש בּ ה ט ' פרק הם (אסתר לאביוֹ נים, וּ מּת נוֹ ת , ¤¨©§¤¨§¤¦§¥¥©¨¨¤§¦¥
הוּ א  זה וכל אבּ א , ׁש ל יס וֹ ד הוֹ ד מנצח לּה  נּ ע שׂ ה ׁש לּ ּה , וּ בינה ¤¨§¨©¤§©¤¦¨¨£©¤¨¤¨¦¨§̈חכמה
מבּ חינת  לּה  נעשׂ ה הוּ א זה וכל כּ ן , גּ ם אבּ א  ּפ רצוּ ף ולע שׂ וֹ תּה  ©¦§¦¨¨£©¤¨§¥©¨©§©¨£©§¨¦§©§להגדילּה 
ואחר מגלּ ה. דּ הינוּ  אבּ א, מיּ ס וֹ ד ׁש מגלּ ה מ ּמ ה דּ הינוּ  ׁש אמרנ וּ , הארה ©©§¨¦§§©§¨©§¦¤ª§¤©¦§©§§©¨¤¨¨¤אוֹ ת וֹ 
אמר וּ  ולזה ולח וּ ץ , הארה אוֹ תוֹ  להמ ׁש י והכּ וונה הּמ גלּ ה, קוֹ ראין אנ וּ   ּ̈כ¨§¦©§¦¨§©©¨¨§©§¦¤¨¨§©§¨¤¨§
ׁש לּ אחר - והכּ וונה וּ ׁש ת יּ ה , אכילה  ּכ ואחר  כּ א גּ רת. וק וֹ ראה  ©©§¤¨¨©©§¨¦§¨¦£¨©©§¤¤¦§¨§§¨§¤ׁש ּפ וֹ ׁש טה
ממ ׁש יכין  אנוּ  לאביוֹ נים, וּ מּת נוֹ ת מנוֹ ת בּ סוֹ ד אבּ א, ּפ רצ וּ ף אוֹ תּה  ¦¦§©¨¦§¤¨¨©¨§¨©§©¨¦¨¤ׁש עשׂ ינוּ 
אוֹ תּה  ׁש היא לעיל, הנּ זכּ רת מ בּ חינה בּ פנים  ּפ נים בּ הי וֹ תּה  הּמ וֹ חין  הארת ¨¦¤¥§¤¤§¦©¨¦§¦¦¨§¦¨¨§¦¦©©¨¤̈לּה 

לח וּ ץ : ה יּ וֹ צאת  ©¥©¨¨¤הארה

יוּ די"ן  בּ מילוּ י י"ה י"ה לׁש ני בּ אכילה, לכ וּ ן ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

 ה"י.צרי יו"ד ה"י יו"ד יוּ די"ן , בּ מילוּ י י"ה  י"ה לׁש ני בּ אכילה, לכוּ ן ָ◌ִ◌§©¥¨£¦¨¦§¥§¦¦
יכוּ ן  וּ ב ׁש תיּ ה דחכמה. מוֹ ח כּ נגד ׁש הוּ א ע "ב , מם ׁש ה וּ א ¥©§¨¦§¦¨§¨§©¤¤§¤¥¦¤¥©§וּ תכוּ ן
מם  ׁש הוּ א  וּ תכוּ ן , ה"י . יו"ד ה"י יו "ד יוּ דין, בּ מילוּ י י"ה י"ה ּפ עמים  ¥¦¤¥©§¦¦§¦¨§¥§¦לׁש ני
- אכילה וזה וּ  בּ ינה. מוֹ ח נגד ׁש ה וּ א יין, גּ ימטריּ א ע וֹ לה  בּ בּ ינה, ׁש היא ¨¦£¤§¨¦©¤¤¤¦©¨¦§©¦¤¨¦©¦¤ס "ג 
החכמה  מ וֹ ח  אלּ וּ , מוֹ חין לּה   להמ ׁש י וּ לכ וּ ן י"ה. ש"ת - ׁש תיּ ה י "ה. ¨§¨©©¥¦¨¦§©§¥©§¨¦§©̈אכל
על  בּ ינה וּ מח  דע "ב . ה"י יו "ד ה"י  יוד י"ה, י"ה ּפ עמים ב ' אכילה, ידי ©¨¦©Ÿ§¦¨§¨¦£¥§©על

יין. גּ ימטר יּ א דס"ג, ה"י יו"ד ה "י יו "ד ּפ עמים  ׁש ני ׁש תיּ ה, לּה ידי אין כּ י §¥§¦¨§¥§¨¦§¦©§¦¨©¦¦¥¨
לּמ לכוּ ת  לרמז מאכילה , מר בּ ה ה תיּ ה להיוֹ ת וצרי מוֹ חין , ּת רין §©©ª¨¥£¦¨¦§Ÿ§¨¦§©§¦¦¨§¦¥§¨¤אלּ א
התיּ ה  להי וֹ ת צרי לכן בּ נוּ קבא , גּ וֹ בר  בּ ינה  וּ מח גּ בוּ רה, בּ חינת ¨¦§©§¦¦¨¥¨¨§§¥¨¦©Ÿ¨§©¦§¦¤ׁש היא

:(א )מר בּ ה. §ª¨

◌ָ◌ָ◌ַהגּ הה

נ וּ קבא,הגה"ה :(א ) ּפ רצוּ ף  בּ נין להרס כּ וּ נתן ׁש היתה ו שׂ ריו אחׁש ורוֹ ׁש  לכן  ַ◌ָ◌ָ◌¨¥£©§¥§¨¨¤¨§¨©¨¨¨©£Ÿ¦§¨©§§¨
כדּ ת ׁש תיּ ה ח ')היתה  א' פרק אין (אסתר מתיּ ה, מר בּ ה אכילה , ¨§¨§¦¨©¨£¦¨§ª¨¦§¦¨¥

כּ וֹ ללים  והׁש ני גּ ב וּ רוֹ ת וחמׁש  נ"ס, אוֹ תיּ וֹ ת  הוֹ ד לנצח  רמז ׁש הוּ א ¦§¥§©§§¥¨§¦©¤§¤¤¤¥אוֹ נס ,
ּפ רצ וּ פּה : להרס  כּ די היה זה וכל אוֹ נס , ¨§©Ÿ£©¥§¨¨¤¨§¥¨¦§©¦גּ ימטריּ א

המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבסוּ מי אינ ׁש  ָצרי◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌



הלטז  לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

מר דּ כי   ְּלבר ו◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌

בּ פוּ ר יּ א והנּ ה לבסוּ מי אינ ׁש  ׁש צּ רי לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  מה ְ◌ִ◌ֵ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦¦©¦§¥§©¨
ידוּ ע כּ י - היא  הכונה מרדּ כי,  ּלבר ו המן אר וּ ר  בּ ין ידע דּ לא ©¨¦¦¨¨©©©§§¨¨§¨¨¨¥©¨Ÿ§©עד
לא  מ ּמ נּ וּ  יס ּת לּ קוּ  ואם אוֹ תּה , המחיּ ה קליּפ ה בּ כל קדוּ ׁש ה ׁש ל ניצ וֹ ץ  Ÿ¤¦§©§¦¦§¨¤©§©¨¦§¨§¨§¤¦¥¤ׁש יּ ׁש 

מ יּ ד. לגמרי  וית בּ ּט ל חיוּ ת לוֹ  :(ב )יאר ¦¨¥¦§¦§©¥§©§¥¦©

◌ָ◌ָ◌ַהגּ הה

וּ ׁש תוּ הגה"ה(ב ) ואימא, א בּ א אינ וּ ן רעים דּ אכלוּ  ּפ י על ואף צמח : ַ◌ָ◌ָ◌¤©§©©¦§¦§¥¦¦©¨§¦¨§
ׁש כּ חדא  ּפ י על אף זה, כּ ל עם ונוּ קבא זעיר אינוּ ן ¨£©¤¦©©¤¨¦¨§§¥§¦¦דּ וֹ דים
בּ ס וֹ ד  נׁש אר  ואבּ א היּ ין. סוֹ ד ׁש הם דּ נ וּ קבא, הגּ ב וּ רה נוֹ תן אּמ א הנּ ה §©§¦¨©§¦©©¥¤¨§§¨§©¥¨¦¥¦¨§©ׁש ריין ,

למעלה, ׁש היא האכילה האכילה על יוֹ תר הוּ א למּט ה, ׁש נּ גלה  ה תיּ ה לכן ¨£¦¨§©§¨¨¥©§¦¨¤¦§¨§©¨¥©¨£¦¨¤¦
הגה"ה: כּ אן עד ¨¨©¨©¨§©§למעלה ,

גּ דוֹ לה הארה א וֹ ת וֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

לזאת וה נּ ה  ׁש גּ ם רוֹ צין  אנוּ  גּ דוֹ לה, הארה א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ ה, ה גּ דוֹ ל בּ יּ וֹ ם ְ◌ִ◌ֵ◌©©¨©¤¤¥¤¨¨§¨¨¦¤©§Ÿ
 ּכ כּ ל ׁש יּ גּ יע לא אבל ההארה, מ זּ ה  לעצמוֹ , חיוּ ת לוֹ  יגּ יע ¨¨©¦©¤Ÿ¨£¨¨¤©¤¦§©§¦©¦©¦©הנּ צּ וֹ ץ

לּק לּפ ה לבר וּ להאיר המן אר וּ ר בּ ין ידע  ׁש לּ א  עד הזּ ה, בּ יּ וֹ ם  האדם  ׁש יּ ׁש ּת כּ ר  צרי (ולזה  §¨¦©§¦¨§¨¤¨¦¤¦§©¥¨¨¨©©¤©¤Ÿ¥©¥¨¨¨§¨

כּ וּ נה בּ רכה  ּת היה  לא אבל הוּ א, גּ ם  ויתבּ ר ׁש בּ קלי ּפ ה  ניצוֹ ץ  לאוֹ ת וֹ  בּ רכה ויּת ן יׁש גּ ה אוּ לי  ¨¨©¨¨§¤§¦Ÿ¨£©¥¨§¦§¨¦§©¤¦§¨¨§¥¦§¤§¦©©§§̈מרדּ כי ,

הקלי ּפ ה ) גּ ם   וּת תבּ ר הרבּ ה, לוֹ  י גּ יע  כּ ן יהיה  ׁש אם  המן,ׁש למה,  ּבּ רו לוֹ מר צרי ולכן אחר: (נוסח  §¥¨¤¦¦§¤¥©¦©©§¥§¦§¨¥©©§¦¨§¨¥¨¦©¨¨¨

מ דּ ע ּת וֹ , יצא וּ כבר  ׁש כּ וֹ ר ׁש הוּ א אחר בּ כוונה  ׁש לּ א לאוֹ מר וֹ  צרי לכן הה וּ א, לניצוֹ ץ  גּ ם  אוֹ ר  להמ ׁש י§©§¦©§¦©¨¥¨¦§§¤Ÿ§©¨¨©©¤¦§¨¨¨¦©§

הקלי ּפ ה ) אל גּ ם  יאיר  וׁש לוֹ ם  חס בּ כוונה היה אוֹ תוֹ ואם  ממ ׁש יכין  כּ ׁש אנוּ  כי ולעד"נ, §¦¨¨§©¨¨©§¨¨¦©¤©§¦¨§©£©§¤¨©§¦¦
ׁש יּ היה  גּ דוֹ לה הארה יׁש  גּ דוֹ ל, בּ ר בּ וּ י היּ ין ׁש תיּ ת ידי על בּ רחל, בּ ינה ¤§¦¤¨§¨¨¤¥¨¦§¦©©©¦§¥§©¥¨§¨¦©מ וֹ ח 

הקלי ּפ ה:  ֹׁש בּ תו ההוּ א לנצוֹ ץ  גּ ם להאיר כּ ח ¨¦§©§¤©¦©©¦¨§©Ÿ¤זה

מנוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמׁש לוֹ ח

אחד,ענין לאיׁש  מנוֹ ת  ׁש ּת י  לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  אמרוּ  - מנוֹ ת מׁש לוֹ ח ִ◌ְ◌ָ◌¦§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¥¨§¦¤¨
מנוֹ ת  אמר בּ רעהוּ  לּמ ה לדעת , י ׁש  גּ ם האביוֹ נים. לׁש ני מ ּת נ וֹ ת ¨©¨¥¥§¨¨©©¨¥©¦§¤¨¥§¦¨©¥§וּ ׁש ּת י 
היּ ס וֹ ד  כּ י ידעּת , כּ בר אמנם ּת וי"ן . בּ ׁש ני לאביוֹ נים וּ מּת נוֹ ת  אחד, §©¦¨§©¨¨§¨§¨¦¨¦¥§¦§¤¨¨©¨¤¨§בּ תי "ו
בּ היוֹ תוֹ  זכר  והוּ א א בּ א, יס וֹ ד גּ לּ וּ י הוּ א זה, י וֹ ם הארה  ועיקר אי ׁש , §¦¨¨§¨©§¦¤¨¨¤¨¦§¦¨§¦נקרא
הוּ א  ּת י"ו כּ י  לבד, אחד בּ תי "ו מנ וֹ ת אמר לכן  דאמא, ה יּ סוֹ ד  ֹּת ו ¨¦©§¨¤¨§¨©¨¥¨¨¦§§©¨ª§מל בּ ׁש 
מ"ן  אוֹ תיּ וֹ ת  דּ הינוּ  אבּ א , מצּ ד אחד - מנוֹ ת ׁש ּת י ׁש הם בּ אפן  הנוּ קבא, ¦§©§¨©©¦¨¤¨¥§¥¤¤Ÿ§¨§©©¦מצּ ד
לרעהוּ  א בּ א, יסוֹ ד ׁש ה וּ א איׁש  לרעה וּ , איׁש  ואמר  ו"ת. נוּ קבא  מצּ ד  ¥¥§¨©§¤¦¥¥§¦©¨§¨§©¦¨¤§ואחד
היּ ס וֹ ד  למק וֹ ם  יוֹ רד בּ היוֹ תוֹ  גּ דוֹ ל, אבּ א היוֹ ת אם כּ י אנּפ ין, זעיר יס וֹ ד  §©¨§¥§¦¨¨©¡¦¦¦§©¥§§¤ׁש הוּ א

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא יז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

עליו  ׁש נּ אמר  ליּ צירה, כּ ׁש יּ וֹ רד אנּפ ין זעיר  דּ ר על רעהוּ , נקרא אנּפ ין  ¨¨©¡¤¤¨¦§©¥¤§¦§©¥§¤¤©¥¥¨§¦¦§©¥§זעיר
לרעהוּ  ונתן  נעלוֹ  איׁש  ז')ׁש לף ד' פרק  לפנים):(רות וזאת ¨©¦©£§¨©§¥¥§Ÿ§¨¦

לאביוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַוּ מּת נ וֹ ת

מצּ ד וּ מּת נ וֹ ת הם כּ י  ּת וי"ן, בּ ׁש ּת י  הם ולכן  א ּמ א, מצּ ד ׁש הם לאביוֹ נים ַ◌ָ◌¨¤§¦¤¥¦©¦¨§¨¥¥¦§¥¨¦¦¥¦©
ׁש הם  הוֹ ד, נצח ׁש הם אביוֹ נים , ל ׁש ני מּת נוֹ ת ׁש ּת י  והם ¥¤©¤¥¤¦§¤¥§¦¨©¥§¥§¨§©הנוּ קבא ,
והם  ריח, ולא טעם  לא בּ ּה  אין הערבה , ענין ידעּת  כּ אׁש ר ¥§©¥Ÿ©©§Ÿ¨¥¤¨¨£¨¨§¦¨§©¨¤£©¦§¤אבי וֹ נים,

התּפ ט וּ תם: היא  הוֹ ד עד אביוֹ נים , ¨§©§¦¦©¦§¤¦¨§¦נקראים

יד וֹ  הּפ וֹ ׁש ט לכל צדקה נ וֹ תנין הא לּ ה הּפ וּ רים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ימי

נ וֹ תנין גּ ם האלּ ה הּפ וּ רים בּ ימי כּ י לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  מה  ַ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¦¥©¦¨¥¤§¦
ה יּ סוֹ ד, ה וּ א צדקה, ׁש ל  הגּ בּ אי כּ י - הענין ידוֹ , ה ּפ וֹ ׁש ט  לכל §©¨¨§¤©©©¦¨§¦¨¨¥©¨§¨¨§צדקה
יׁש  כּ י ה צּ דקה, נוֹ תן למי לרא וֹ ת צרי אנּפ ין, זעיר יס וֹ ד ׁש הוּ א החוֹ ל ¥¦¨¨§©¥¦§§¦¦¨¦§©¥§§¤©¥¦וּ בימי
 צרי ואין גּ דוֹ לה, הארה אבּ א יסוֹ ד ׁש הוּ א עּת ה אבל דּ ין. אחיזת ¦¨¥§¨§¨¨¤¨©§¤¨©¨£¦©¦£בּ וֹ 

לוֹ . נוֹ תנין ידוֹ  הּפ וֹ ׁש ט כּ ל א לּ א נוֹ הגלהק ּפ יד , ׁש אינוֹ  בּ פוּ רים , לאבל מ כּ אן (צמח , §©§¦¤¨¨©¥¨§¦¤©¦¨§¨¥§¦¤¥¥

אבּ א ) יס וֹ ד י ׁש  בּ פ וּ רים  גּ ם  כּ י ׁש בּ צנעה, דּ ברים  ולא ׁש בּ פרהסיא, :דּ ברים  §¨¦¤§©§¤§¨§Ÿ§¨¦¤§¦§¨¦©§¦¥§©¨

הּמ גלּ ה ׁש ל אחר וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה 

נ"וּ ,והנּ ה ּפ עמים חמׁש  מטבּ עוֹ ת, חמ ׁש  הם הּמ ג לּ ה, ׁש ל אחרוֹ נה בּ ברכה ְ◌ִ◌ֵ◌¦§¨¨©£¨¤©§¦¨¥¨¥©§§¨¥§¨¦
" מנצ ּפ גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  כּ נגד וכוּ ', דּ יננוּ  את והדן  ריבנ וּ  את ©§§©§¥¨¤¤§§¥¦¤¨©§¥¦¤¨̈הרב

והּמ ריבה: ה דּ ין  ¨¦§©§¦©¥£©בּ עלי 

הּמ גלּ ה ׁש ל הבּ רכה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַס וֹ ד 

אחר ,ס וֹ ד  בּ מקוֹ ם הּמ בארים  הּמ צוֹ ת בּ ר כּ ת כּ ׁש אר הוּ א, הּמ גלּ ה ׁש ל ¥©¨§¦¨Ÿ§©§¦©©§¦¨§¦¨¦§©¤¨¨§©הבּ רכה
בּ ינה. - א ׁש ר  גּ בוּ רה. ּת פארת חסד - אלהינוּ  ה' אּת ה בּ בינה. -  ּ̈בּ רו§¦¨©¨¡Ÿ¥¤¤¦§¤¤§¨£¤¦¨
על  היּ סוֹ ד. ידי על - וצוּ נוּ  הוֹ ד. נצח - בּ מצוֹ תיו ה ּת פארת. בּ סוֹ ד - ©§©¥§©¨¦§©¤¨§¦§¤¤§¦©§¨§¦ק דּ ׁש נוּ 
היּ ס וֹ ד  מן חוּ ץ  היּ וֹ צאת הארה  נקרא מג לּ ה הּמ לכוּ ת. סוֹ ד - מג לּ ה §©¦¥©¨¨¤¨§¦¨¦§§©©¨¦§¨§¦מקרא

סוֹ ד והוּ א טו)דּ א בּ א, ח ' פרק  ועטרת (אסתר וכוּ ', ה ּמ ל מ לּ פני יצא וּ מרדּ כי  , §©¨§¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤§©£¤¤
לּמ בין. בּ זה ודי קדמאה , אדם כוּ לּ ם, על גּ דוֹ ל דּ אבּ א, מּס טרא  גּ דוֹ לה ¦¥©¤¨©§¨¨§©¨¨¨©¨¨©§¨§¦¦¨§¨̈זהב
כּ מ וֹ  נּס ים, ׁש עשׂ ה וזה הּמ לכוּ ת, מן ח וּ ץ . ׁש נּ תגּ לּ ה ,הּמ ל מ לּ פני סוֹ ד §¦¦¨¨¤¤§§©©¦¨©§¦¤¤¤©¥§¦¦¤§וזה 

נ ּס י ארים עּמ ים  ועל כב )ׁש נּ אמר מט  פרק  הּמ תגּ לּ ה (ישעיה ה גּ דוֹ ל הנּ ס הוּ א , ¤¤¡©§©©¦¨¦¦¦©¥©¨©¦§©¤
והוֹ ד. בּ נצח וקיּ מנוּ , בּ יּ ס וֹ ד, ׁש החיינ וּ  גּ ם נהיתה. לא  כּ מוֹ הוּ  א ׁש ר  הזּ ה, §©¤§¨§¦§§©¨¡¤¤©¨¨§¦Ÿ¨¤£¤©©§©בּ זּ מן

בּ רגליהם  אׁש ר היקוּ ם כּ ל ואת אמרּת  דּ אּת  ו')וּ כמא יא פרק  והגּ יענוּ (דברים  , §¨§©§£©§§§¤¨©§£¤§©§¥¤§¦¦¨



הלטז  לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

מר דּ כי   ְּלבר ו◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌

בּ פוּ ר יּ א והנּ ה לבסוּ מי אינ ׁש  ׁש צּ רי לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  מה ְ◌ִ◌ֵ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦¦©¦§¥§©¨
ידוּ ע כּ י - היא  הכונה מרדּ כי,  ּלבר ו המן אר וּ ר  בּ ין ידע דּ לא ©¨¦¦¨¨©©©§§¨¨§¨¨¨¥©¨Ÿ§©עד
לא  מ ּמ נּ וּ  יס ּת לּ קוּ  ואם אוֹ תּה , המחיּ ה קליּפ ה בּ כל קדוּ ׁש ה ׁש ל ניצ וֹ ץ  Ÿ¤¦§©§¦¦§¨¤©§©¨¦§¨§¨§¤¦¥¤ׁש יּ ׁש 

מ יּ ד. לגמרי  וית בּ ּט ל חיוּ ת לוֹ  :(ב )יאר ¦¨¥¦§¦§©¥§©§¥¦©

◌ָ◌ָ◌ַהגּ הה

וּ ׁש תוּ הגה"ה(ב ) ואימא, א בּ א אינ וּ ן רעים דּ אכלוּ  ּפ י על ואף צמח : ַ◌ָ◌ָ◌¤©§©©¦§¦§¥¦¦©¨§¦¨§
ׁש כּ חדא  ּפ י על אף זה, כּ ל עם ונוּ קבא זעיר אינוּ ן ¨£©¤¦©©¤¨¦¨§§¥§¦¦דּ וֹ דים
בּ ס וֹ ד  נׁש אר  ואבּ א היּ ין. סוֹ ד ׁש הם דּ נ וּ קבא, הגּ ב וּ רה נוֹ תן אּמ א הנּ ה §©§¦¨©§¦©©¥¤¨§§¨§©¥¨¦¥¦¨§©ׁש ריין ,

למעלה, ׁש היא האכילה האכילה על יוֹ תר הוּ א למּט ה, ׁש נּ גלה  ה תיּ ה לכן ¨£¦¨§©§¨¨¥©§¦¨¤¦§¨§©¨¥©¨£¦¨¤¦
הגה"ה: כּ אן עד ¨¨©¨©¨§©§למעלה ,

גּ דוֹ לה הארה א וֹ ת וֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

לזאת וה נּ ה  ׁש גּ ם רוֹ צין  אנוּ  גּ דוֹ לה, הארה א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ ה, ה גּ דוֹ ל בּ יּ וֹ ם ְ◌ִ◌ֵ◌©©¨©¤¤¥¤¨¨§¨¨¦¤©§Ÿ
 ּכ כּ ל ׁש יּ גּ יע לא אבל ההארה, מ זּ ה  לעצמוֹ , חיוּ ת לוֹ  יגּ יע ¨¨©¦©¤Ÿ¨£¨¨¤©¤¦§©§¦©¦©¦©הנּ צּ וֹ ץ

לּק לּפ ה לבר וּ להאיר המן אר וּ ר בּ ין ידע  ׁש לּ א  עד הזּ ה, בּ יּ וֹ ם  האדם  ׁש יּ ׁש ּת כּ ר  צרי (ולזה  §¨¦©§¦¨§¨¤¨¦¤¦§©¥¨¨¨©©¤©¤Ÿ¥©¥¨¨¨§¨

כּ וּ נה בּ רכה  ּת היה  לא אבל הוּ א, גּ ם  ויתבּ ר ׁש בּ קלי ּפ ה  ניצוֹ ץ  לאוֹ ת וֹ  בּ רכה ויּת ן יׁש גּ ה אוּ לי  ¨¨©¨¨§¤§¦Ÿ¨£©¥¨§¦§¨¦§©¤¦§¨¨§¥¦§¤§¦©©§§̈מרדּ כי ,

הקלי ּפ ה ) גּ ם   וּת תבּ ר הרבּ ה, לוֹ  י גּ יע  כּ ן יהיה  ׁש אם  המן,ׁש למה,  ּבּ רו לוֹ מר צרי ולכן אחר: (נוסח  §¥¨¤¦¦§¤¥©¦©©§¥§¦§¨¥©©§¦¨§¨¥¨¦©¨¨¨

מ דּ ע ּת וֹ , יצא וּ כבר  ׁש כּ וֹ ר ׁש הוּ א אחר בּ כוונה  ׁש לּ א לאוֹ מר וֹ  צרי לכן הה וּ א, לניצוֹ ץ  גּ ם  אוֹ ר  להמ ׁש י§©§¦©§¦©¨¥¨¦§§¤Ÿ§©¨¨©©¤¦§¨¨¨¦©§

הקלי ּפ ה ) אל גּ ם  יאיר  וׁש לוֹ ם  חס בּ כוונה היה אוֹ תוֹ ואם  ממ ׁש יכין  כּ ׁש אנוּ  כי ולעד"נ, §¦¨¨§©¨¨©§¨¨¦©¤©§¦¨§©£©§¤¨©§¦¦
ׁש יּ היה  גּ דוֹ לה הארה יׁש  גּ דוֹ ל, בּ ר בּ וּ י היּ ין ׁש תיּ ת ידי על בּ רחל, בּ ינה ¤§¦¤¨§¨¨¤¥¨¦§¦©©©¦§¥§©¥¨§¨¦©מ וֹ ח 

הקלי ּפ ה:  ֹׁש בּ תו ההוּ א לנצוֹ ץ  גּ ם להאיר כּ ח ¨¦§©§¤©¦©©¦¨§©Ÿ¤זה

מנוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמׁש לוֹ ח

אחד,ענין לאיׁש  מנוֹ ת  ׁש ּת י  לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  אמרוּ  - מנוֹ ת מׁש לוֹ ח ִ◌ְ◌ָ◌¦§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¥¨§¦¤¨
מנוֹ ת  אמר בּ רעהוּ  לּמ ה לדעת , י ׁש  גּ ם האביוֹ נים. לׁש ני מ ּת נ וֹ ת ¨©¨¥¥§¨¨©©¨¥©¦§¤¨¥§¦¨©¥§וּ ׁש ּת י 
היּ ס וֹ ד  כּ י ידעּת , כּ בר אמנם ּת וי"ן . בּ ׁש ני לאביוֹ נים וּ מּת נוֹ ת  אחד, §©¦¨§©¨¨§¨§¨¦¨¦¥§¦§¤¨¨©¨¤¨§בּ תי "ו
בּ היוֹ תוֹ  זכר  והוּ א א בּ א, יס וֹ ד גּ לּ וּ י הוּ א זה, י וֹ ם הארה  ועיקר אי ׁש , §¦¨¨§¨©§¦¤¨¨¤¨¦§¦¨§¦נקרא
הוּ א  ּת י"ו כּ י  לבד, אחד בּ תי "ו מנ וֹ ת אמר לכן  דאמא, ה יּ סוֹ ד  ֹּת ו ¨¦©§¨¤¨§¨©¨¥¨¨¦§§©¨ª§מל בּ ׁש 
מ"ן  אוֹ תיּ וֹ ת  דּ הינוּ  אבּ א , מצּ ד אחד - מנוֹ ת ׁש ּת י ׁש הם בּ אפן  הנוּ קבא, ¦§©§¨©©¦¨¤¨¥§¥¤¤Ÿ§¨§©©¦מצּ ד
לרעהוּ  א בּ א, יסוֹ ד ׁש ה וּ א איׁש  לרעה וּ , איׁש  ואמר  ו"ת. נוּ קבא  מצּ ד  ¥¥§¨©§¤¦¥¥§¦©¨§¨§©¦¨¤§ואחד
היּ ס וֹ ד  למק וֹ ם  יוֹ רד בּ היוֹ תוֹ  גּ דוֹ ל, אבּ א היוֹ ת אם כּ י אנּפ ין, זעיר יס וֹ ד  §©¨§¥§¦¨¨©¡¦¦¦§©¥§§¤ׁש הוּ א

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא יז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

עליו  ׁש נּ אמר  ליּ צירה, כּ ׁש יּ וֹ רד אנּפ ין זעיר  דּ ר על רעהוּ , נקרא אנּפ ין  ¨¨©¡¤¤¨¦§©¥¤§¦§©¥§¤¤©¥¥¨§¦¦§©¥§זעיר
לרעהוּ  ונתן  נעלוֹ  איׁש  ז')ׁש לף ד' פרק  לפנים):(רות וזאת ¨©¦©£§¨©§¥¥§Ÿ§¨¦

לאביוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַוּ מּת נ וֹ ת

מצּ ד וּ מּת נ וֹ ת הם כּ י  ּת וי"ן, בּ ׁש ּת י  הם ולכן  א ּמ א, מצּ ד ׁש הם לאביוֹ נים ַ◌ָ◌¨¤§¦¤¥¦©¦¨§¨¥¥¦§¥¨¦¦¥¦©
ׁש הם  הוֹ ד, נצח ׁש הם אביוֹ נים , ל ׁש ני מּת נוֹ ת ׁש ּת י  והם ¥¤©¤¥¤¦§¤¥§¦¨©¥§¥§¨§©הנוּ קבא ,
והם  ריח, ולא טעם  לא בּ ּה  אין הערבה , ענין ידעּת  כּ אׁש ר ¥§©¥Ÿ©©§Ÿ¨¥¤¨¨£¨¨§¦¨§©¨¤£©¦§¤אבי וֹ נים,

התּפ ט וּ תם: היא  הוֹ ד עד אביוֹ נים , ¨§©§¦¦©¦§¤¦¨§¦נקראים

יד וֹ  הּפ וֹ ׁש ט לכל צדקה נ וֹ תנין הא לּ ה הּפ וּ רים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ימי

נ וֹ תנין גּ ם האלּ ה הּפ וּ רים בּ ימי כּ י לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  מה  ַ◌©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¦¥©¦¨¥¤§¦
ה יּ סוֹ ד, ה וּ א צדקה, ׁש ל  הגּ בּ אי כּ י - הענין ידוֹ , ה ּפ וֹ ׁש ט  לכל §©¨¨§¤©©©¦¨§¦¨¨¥©¨§¨¨§צדקה
יׁש  כּ י ה צּ דקה, נוֹ תן למי לרא וֹ ת צרי אנּפ ין, זעיר יס וֹ ד ׁש הוּ א החוֹ ל ¥¦¨¨§©¥¦§§¦¦¨¦§©¥§§¤©¥¦וּ בימי
 צרי ואין גּ דוֹ לה, הארה אבּ א יסוֹ ד ׁש הוּ א עּת ה אבל דּ ין. אחיזת ¦¨¥§¨§¨¨¤¨©§¤¨©¨£¦©¦£בּ וֹ 

לוֹ . נוֹ תנין ידוֹ  הּפ וֹ ׁש ט כּ ל א לּ א נוֹ הגלהק ּפ יד , ׁש אינוֹ  בּ פוּ רים , לאבל מ כּ אן (צמח , §©§¦¤¨¨©¥¨§¦¤©¦¨§¨¥§¦¤¥¥

אבּ א ) יס וֹ ד י ׁש  בּ פ וּ רים  גּ ם  כּ י ׁש בּ צנעה, דּ ברים  ולא ׁש בּ פרהסיא, :דּ ברים  §¨¦¤§©§¤§¨§Ÿ§¨¦¤§¦§¨¦©§¦¥§©¨

הּמ גלּ ה ׁש ל אחר וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה 

נ"וּ ,והנּ ה ּפ עמים חמׁש  מטבּ עוֹ ת, חמ ׁש  הם הּמ ג לּ ה, ׁש ל אחרוֹ נה בּ ברכה ְ◌ִ◌ֵ◌¦§¨¨©£¨¤©§¦¨¥¨¥©§§¨¥§¨¦
" מנצ ּפ גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  כּ נגד וכוּ ', דּ יננוּ  את והדן  ריבנ וּ  את ©§§©§¥¨¤¤§§¥¦¤¨©§¥¦¤¨̈הרב

והּמ ריבה: ה דּ ין  ¨¦§©§¦©¥£©בּ עלי 

הּמ גלּ ה ׁש ל הבּ רכה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַס וֹ ד 

אחר ,ס וֹ ד  בּ מקוֹ ם הּמ בארים  הּמ צוֹ ת בּ ר כּ ת כּ ׁש אר הוּ א, הּמ גלּ ה ׁש ל ¥©¨§¦¨Ÿ§©§¦©©§¦¨§¦¨¦§©¤¨¨§©הבּ רכה
בּ ינה. - א ׁש ר  גּ בוּ רה. ּת פארת חסד - אלהינוּ  ה' אּת ה בּ בינה. -  ּ̈בּ רו§¦¨©¨¡Ÿ¥¤¤¦§¤¤§¨£¤¦¨
על  היּ סוֹ ד. ידי על - וצוּ נוּ  הוֹ ד. נצח - בּ מצוֹ תיו ה ּת פארת. בּ סוֹ ד - ©§©¥§©¨¦§©¤¨§¦§¤¤§¦©§¨§¦ק דּ ׁש נוּ 
היּ ס וֹ ד  מן חוּ ץ  היּ וֹ צאת הארה  נקרא מג לּ ה הּמ לכוּ ת. סוֹ ד - מג לּ ה §©¦¥©¨¨¤¨§¦¨¦§§©©¨¦§¨§¦מקרא

סוֹ ד והוּ א טו)דּ א בּ א, ח ' פרק  ועטרת (אסתר וכוּ ', ה ּמ ל מ לּ פני יצא וּ מרדּ כי  , §©¨§¨§§©¨¨¦¦§¥©¤¤§©£¤¤
לּמ בין. בּ זה ודי קדמאה , אדם כוּ לּ ם, על גּ דוֹ ל דּ אבּ א, מּס טרא  גּ דוֹ לה ¦¥©¤¨©§¨¨§©¨¨¨©¨¨©§¨§¦¦¨§¨̈זהב
כּ מ וֹ  נּס ים, ׁש עשׂ ה וזה הּמ לכוּ ת, מן ח וּ ץ . ׁש נּ תגּ לּ ה ,הּמ ל מ לּ פני סוֹ ד §¦¦¨¨¤¤§§©©¦¨©§¦¤¤¤©¥§¦¦¤§וזה 

נ ּס י ארים עּמ ים  ועל כב )ׁש נּ אמר מט  פרק  הּמ תגּ לּ ה (ישעיה ה גּ דוֹ ל הנּ ס הוּ א , ¤¤¡©§©©¦¨¦¦¦©¥©¨©¦§©¤
והוֹ ד. בּ נצח וקיּ מנוּ , בּ יּ ס וֹ ד, ׁש החיינ וּ  גּ ם נהיתה. לא  כּ מוֹ הוּ  א ׁש ר  הזּ ה, §©¤§¨§¦§§©¨¡¤¤©¨¨§¦Ÿ¨¤£¤©©§©בּ זּ מן

בּ רגליהם  אׁש ר היקוּ ם כּ ל ואת אמרּת  דּ אּת  ו')וּ כמא יא פרק  והגּ יענוּ (דברים  , §¨§©§£©§§§¤¨©§£¤§©§¥¤§¦¦¨



הליח לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

הוֹ ד  נצח ׁש הם לעיל, הנּ זכּ רים  ׁש לׁש  אל ׁש הגּ יענ וּ  ה ּמ לכוּ ת, זה הזּ ה, ©¤¥¤¥§¦¨§¦©Ÿ§¤¨¦¦¤§©©¤¤©©§©לזּ מן
מ ּמ רוֹ ם: רוּ ח עלינ וּ  יערה עד בּ זה ודי לחוּ ץ , ולהל לצאת הזּ ה ¨¦©¥¨¤£©©¤¨©§©Ÿ£©§¥§¤©§יס וֹ ד

מהחברים הּמ ג לּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ רּכ ת 

ׁש כּ נגד מהחברים: הקליּפ וֹ ת, מן היה המן ׁש רׁש  כּ י דּ ע , הּמ ג לּ ה, בּ ר כּ ת ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌¦§©©§¦¨©¦Ÿ¤¨¨¨¨¦©§¦¤§¤¤
גּ ב וּ רוֹ ת  חמׁש  כּ ח מוֹ רה ה' ואוֹ ת דּ בריאה . אנּפ ין §¥¨©Ÿ¤§¨¦§¦¦§©¥§זעיר

ק ׁש וֹ ת: היּ וֹ תר הראׁש וֹ נים  ׁש ני על מוֹ רה  מ"ן ואוֹ תיּ וֹ ת ¨¥©¦¦¨¦¥©¤¦§©§§©§דמנצ ּפ "ך,

◌ֶ◌ֶזר ׁש 

דמנצ ּפ "ך.וזר ׁש  צ ' ׁש הוּ א ה ליׁש ית, הגּ ב וּ רה מן מ ׁש וּ ר ׁש ת היתה אׁש ּת וֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌¦§¨§¨§¤¤¦©§¨©§¦¦¤§©§§©
ּת ח לּ ה  ז' בּ ס וֹ ד הּט מאה, ׁש ל ׁש בע בּ ת עצמּה  והיא ּפ צירא, ז'  וסימנ§¦¨§§¦¨§¦©§¨©¤©¤©ª§¨§§¦¨
ז' הם גּ וֹ רע , מוֹ סיף בּ ס וֹ ד בּ פר וֹ טרוֹ ט ׁש נה ׁש בעים ׁש ל דּ ין נגד ׁש הוּ א ¥©¥¦§§§¦¨¨¦§¦¤¦¤¤¤¨§ׁש מּה 
ר"ש אלּ וּ  הרי מאוֹ ת , חמׁש  למסּפ ר ע', ּפ עמים ׁש בע מתר בּ וֹ ת והם ¥¥£¥¥¨©§¦§¦¨§©¤©§¦¥§¤¤§דּ זרׁש ,

בּ יוּ די"ן: מלוּ ים  וׁש ל בּ ר בּ וּ ע, דּ אלהים אחוֹ רים ׁש ל הדינין ס וֹ ד ¦§¨¦¤§©¦§¦Ÿ¡¤¦©£¤¦¦©¤¤§דּ זר ׁש ,

◌ָ◌ָ◌ֲחכמיו 
ע וֹ זרים וחכמיו א וֹ הביו  ּת חלּ ה ׁש היוּ  דמנצּפ "ך, פ"ך בּ אוֹ תיּ וֹ ת ׁש רׁש ם ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌¨§¨§¦§©§§©¤¨§¦¨£¨§¦

רוֹ ממה  י"י ימין  בּ סוֹ ד להמ ּת יק וּ כׁש התחילוּ  לרׁש עוֹ , ¨¥¦§§¦§©§¦§¦¤§§¦§¦¦£©וּ מחזיקים
טז) קיח  פרק  מר דּ כי,(תהילים  את  להׁש חית חׁש ב  והוּ א  חכמיו. נקראוּ  ,¦§§£¨¨§¨©§©§¦¤¨§§©

ולזה  גּ בוֹ ּה , ע"ץ ידי  על אנּפ ין , בּ זעיר וּ מת ּפ ט אבּ א מיּ ס וֹ ד ¤¨§©¨¥¥§©¦§©¥§¦¥©§¦¨©§¦¨¨¤ׁש היה
ע וֹ בר אבּ א יסוֹ ד אׁש ר דאמא, לה "ה רמוּ ז  אּמ ה , חמ ים גּ בוֹ ּה  ¥¨©§¤£¨¦§§¨¨©¦¦£©¨¨̈היה

בּ הם: כּ לוּ ל ׁש ם דּ ר¤¤¨¨¨¤

מגלּ ה מקרא על ראׁש וֹ נה בּ ברכה לכוּ ן צרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן

כד)ּפ וּ רוה ּפ יל ט ' פרק  פ"ר ,(אסתר אוֹ תיּ וֹ ת בּ ין  לו' הרמוּ ז ו'. ׁש נּ עץ  - ּפ ירוּ ׁש  , ְ◌ִ◌ִ◌¥¤¨©¨¨§¥¦
ׁש ני כּ י  ידע , לא והוּ א בּ גבוּ רתוֹ . לסבּ בוֹ  כּ די ," מנצ ּפ ¥§¦©¨Ÿ§¨§¦§©§¥§©§§©¨¦§©¦גּ ימטריּ א
קראוּ  כּ ן על ּפ וּ ר, כּ ן  גּ ם ע וֹ לין וּ מ שׂ מאלא , מימינא בּ אמא י ׁש  קמ"ג §¨¥©¥©¦¨¨§¦¨¦§¦¨¦§¥¦¨§ּפ עמים 

ּפ וּ רים אלּ ה כו)לימים ט ' פרק  נ (אסתר ׁש בּ בינה  מ"י אוֹ ת יּ וֹ ת כּ י  לזעיר, ׁש ּת ּת פה §¨¦¥¤¦¦¦¦¤§¦¨¦§©§¨¦§¥
 צרי לכן דאמא , יסוֹ ד ׁש היא אסּת ר , ידי  על לברכה הּק ללה להפ ¦¨¥¨¨¦§§¦¤¥§¤¥§©¨¨§¦¨¨§©Ÿ£©¦§©אנּפ ין,
ׁש וּ רק ׁש וּ רק  ּפ תח נּק וּ ד בּ הוי"ה מגלּ ה, מקרא על ראׁש וֹ נה בּ ברכה ªª©©¦¨¨©§¨¦§¨§¦©¨¦¨¨§¦¥©§לכוּ ן
ה' סוֹ ד חסדים חמ ה יוֹ רדין ּפ ּת ח, וּ נק דּ ה י', ׁש הוּ א מאבּ א כּ י ¦¨£¨¦£¦§©©¨ª§¤¨©¥¦¥¥צירי,
ׁש הוּ א  אנּפ ין  לזעיר וּ מת ּפ טוֹ ת ׁש וּ רק , בּ נּק וּ ד הרמ וּ ז דּ ידיּה  מיּ סוֹ ד ¤¦§©¥§¦§©§¦ª¦§¨¨¥¦§¦¨¦רא ׁש וֹ נה ,
דּ יס וֹ ד  מּמ לכוּ ת אּמ א, ידי על והכּ ל ׁש וּ רק. כּ ן גּ ם ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , ליּ ס וֹ ד §¦§©¦¨¦¥§©ª§©Ÿ¥©¤¤§©ו',

מאּמ א: צירי וּ נק דּ ה אחרוֹ נה, ׁש היא ¨¦¥¥¥¨ª§¨£©¦¤¨¤ׁש לּ ּה ,

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא יטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ׁש ניּ ה בּ רכה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנּק וּ ד 
זה ונּק וּ ד בּ נס לכלל בּ קבּ וּ ץ , וּ נקבוֹ ת בּ חירק, זכרים ההוי"ה ׁש ניּ ה, בּ רכה ְ◌ִ◌§¨¨§¦¨¨©£¨§¨¦§¦¦§¥§¦¦§Ÿ§¥¤

הרי מק וֹ ם מ כּ ל בּ הוֹ ד, וחנכּ ה בּ נצח, ׁש ע ּק ר וֹ  ּפ י על ואף הוֹ ד. ¥£¨¨¦§¨ª£©©¤§¨¦¤¦©©§©¤נצח
בּ נצח, הת ּפ טוּ תוֹ  סוֹ ף אבּ א והנּ ה זה, בּ נס  נתייחדוּ  ׁש ניהן ואּמ א  ©¤§§©§¦¨©¥¦§¤¥§£©§¦¤¥§¨¦§¨©אבּ א

בּ הוֹ ד: §¨¦§ואּמ א

ׁש החיינ וּ  ׁש ל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ בהוי"ה
חד,וּ בהוי"ה לׁש למ וּ ת וֹ . ראׁש וֹ נה הויוֹ ת , בּ ב ' לכוּ ן צרי ׁש החיינ וּ , ׁש ל ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌¤¤¤¡¨¨¦§©¥§£¨¦¨¦§¥©

ׁש הוּ א  חירק כּ וּ לוֹ  וא' אנּפ ין , זעיר ונ ּק וּ ד אוֹ ר  ׁש הוּ א ח וֹ ל"ם ¤¦¦§¦§©¥§¦§¤¨כּ וּ לוֹ 
בּ ב ' לכוּ ן צרי ׁש החיינ וּ , בּ כל כּ י ודע , הנּ ס . עּק ר היה ׁש הוּ א נצח , §¥©§¦¨¨¡¤¤¨§¦©§¥©¨¦¨¨¤©¤¦נּק וּ ד

הזּ מן: לפי והניּ ה ח וֹ לם, לע וֹ לם  רא ׁש וֹ נה  ©§©¦§¨¦§©§¨¨§¨¦¨£הויוֹ ת,

אחר וֹ נה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכה
ׁש ב "א,וּ בברכה ההויה האוֹ תיּ וֹ ת  כּ ל לכוּ ן צרי בּ פתיחתּה , אחר וֹ נה, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌©£¨¦§¦¨¨¨¦§©¥¨¨¦©£¨¨§¨

ולכן  לעזרתנוּ . נהפכה  ׁש ה גּ ב וּ רה  לרמז גּ ב וּ רה, נ ּק וּ ד ¥¨§¥¨§¤§¨§¤¤¨§©¤Ÿ§¦¨§¦¤ׁש הוּ א 
ריבנוּ , הרב כּ י ." מנצּפ גּ ב וּ רוֹ ת  חמ ׁש  נגד כּ פ וּ לוֹ ת, חמׁש  יׁש  ז וֹ  ¥¦¨¨¦©§§©§¥¨¤¤§¥¨¥¨¨§¦בּ ברכה 
לגב וּ רת  נקמתנוּ , והנּ וֹ קם אּמ א . לגב וּ רת דּ יננוּ , והדן אבּ א. לגב וּ רת ©§¦¥¨§¦¥©§¨¦©§¦¥¦¨©§¨©©§¦¥ר וֹ מז 
ורחל. לאה  לגבוּ רוֹ ת גמוּ ל, והּמ ׁש לּ ם מ צּ רינ וּ , לנוּ  והנפרע אנ ּפ ין. ¥¨§¨¥§¦§¥©§©§¥¨¦¨¨§¦©§¦§©¥§זעיר
אא  יׁש וּ עוֹ ת כּ וֹ ס בּ סוֹ ד אלהים, בּ נּק וּ ד בּ הוי"ה לרחל, יכוּ ן  ¨¤§§¦Ÿ¡¦§¨¨©§¥¨§¥©§¨¨¦£§וּ בּ חתימתּה ,

יג ) קטז פרק לׁש וֹ ׁש נּ ה:(תהילים  דּ סחרין  תּק יפין  ע לּ ין  וחמׁש  ,§¨¥¨¦©¦¦§¨§¦§©¨

ּת ב וֹ ת וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י בּ מגלּ ה  הרמוּ זים הּק דׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵׁש מוֹ ת
 הנּ ׁש ים וצרי "וכל" "היא הן: ואלּ וּ  מהמג לּ ה, היּ וֹ צאין בּ מ וֹ ת לכוּ ן  ְ◌ָ◌ִ◌§©¥©¥©§¦¥©§¦¨§¥¥¦§¨©¨¦

הוה"י ּת בוֹ ת רא ׁש י כ')"יּת נוּ , א' פרק ה ּמ לכּ ה (אסתר  עותה לבדּ וֹ  . ¦§¨¥¥§©¨§¨©©§¨
והה"י ּת בוֹ ת סוֹ פי טז)וׁש ּת י, א' פרק בּ אה,(אסתר  ולא  לפניו הּמ לכּ ה וׁש ּת י . ©§¦¥¥©§¦©©§¨§¨¨§Ÿ¨¨

יהו "ה ּת בוֹ ת יז)ס וֹ פי א' פרק  לרעוּ תּה (אסתר הּמ ל" "י ּת ן "וּ מלכוּ תה . ¥¥©§¨¦¥©¤¤¦§¨
ויה"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י יט )"ה ּט וֹ בה, א' פרק  "היּ מים (אסתר "וּ במלאות "יוֹ ם  . ©¨¨¥¥¦§Ÿ©¨¦
יוה"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י ה')"האלּ ה, א' פרק  הבּ ירה (אסתר  בּ ׁש וּ ׁש ן היה יהוּ די . ¨¥¤¨¥¥§¦¨¨§©©¦¨

יהה"ו ּת ב וֹ ת ס וֹ פי ה )וּ ׁש מוֹ , ב' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר ס וֹ פי הרעה, אליו כלתה כּ י . §¥¥¦¨§¨¥¨¨¨¨¥¥
ז')יהו"ה  ז' פרק היה"ו (אסתר ּת ב וֹ ת  ס וֹ פי אליו, כלתה כּ י ראה ז'). ז' פרק .(אסתר ¨¨¦¨§¨¥¨¥¥

יהו "ה ּת בוֹ ת ראׁש י "היּ וֹ ם, "והמן הּמ ל" ד')"יב וֹ א ה' פרק  איננּ וּ (אסתר זה  . ¨©¤¤§¨¨©¨¥¥¤¥¤
הוה "י ּת בוֹ ת ס וֹ פי לי, יג )ׁש וה ה ' פרק  ו יּ אמרוּ ,(אסתר  זה על למרדּ כי וּ גדוּ לּ ה . Ÿ¤¦¥¥§¨§¨§§©©¤©Ÿ§

היה"ו ּת בוֹ ת ג')ס וֹ פי ו' פרק  ראׁש י(אסתר המן , וּ פני הּמ ל מלּ פני יצא ויּ אמר. ¥¥©Ÿ¤¨¨¦¦§¥©¤¤§¥¨¨¨¥
יהו"ה ח ')ּת בוֹ ת ז' פרק  הויוֹ ת.(אסתר י"ב  כּ אן  עד אהו"ה ). ׁש ל ׁש מוֹ ת  (ג ' ¥©¨£¨¥¤



הליח לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

הוֹ ד  נצח ׁש הם לעיל, הנּ זכּ רים  ׁש לׁש  אל ׁש הגּ יענ וּ  ה ּמ לכוּ ת, זה הזּ ה, ©¤¥¤¥§¦¨§¦©Ÿ§¤¨¦¦¤§©©¤¤©©§©לזּ מן
מ ּמ רוֹ ם: רוּ ח עלינ וּ  יערה עד בּ זה ודי לחוּ ץ , ולהל לצאת הזּ ה ¨¦©¥¨¤£©©¤¨©§©Ÿ£©§¥§¤©§יס וֹ ד

מהחברים הּמ ג לּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ רּכ ת 

ׁש כּ נגד מהחברים: הקליּפ וֹ ת, מן היה המן ׁש רׁש  כּ י דּ ע , הּמ ג לּ ה, בּ ר כּ ת ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌¦§©©§¦¨©¦Ÿ¤¨¨¨¨¦©§¦¤§¤¤
גּ ב וּ רוֹ ת  חמׁש  כּ ח מוֹ רה ה' ואוֹ ת דּ בריאה . אנּפ ין §¥¨©Ÿ¤§¨¦§¦¦§©¥§זעיר

ק ׁש וֹ ת: היּ וֹ תר הראׁש וֹ נים  ׁש ני על מוֹ רה  מ"ן ואוֹ תיּ וֹ ת ¨¥©¦¦¨¦¥©¤¦§©§§©§דמנצ ּפ "ך,

◌ֶ◌ֶזר ׁש 

דמנצ ּפ "ך.וזר ׁש  צ ' ׁש הוּ א ה ליׁש ית, הגּ ב וּ רה מן מ ׁש וּ ר ׁש ת היתה אׁש ּת וֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌¦§¨§¨§¤¤¦©§¨©§¦¦¤§©§§©
ּת ח לּ ה  ז' בּ ס וֹ ד הּט מאה, ׁש ל ׁש בע בּ ת עצמּה  והיא ּפ צירא, ז'  וסימנ§¦¨§§¦¨§¦©§¨©¤©¤©ª§¨§§¦¨
ז' הם גּ וֹ רע , מוֹ סיף בּ ס וֹ ד בּ פר וֹ טרוֹ ט ׁש נה ׁש בעים ׁש ל דּ ין נגד ׁש הוּ א ¥©¥¦§§§¦¨¨¦§¦¤¦¤¤¤¨§ׁש מּה 
ר"ש אלּ וּ  הרי מאוֹ ת , חמׁש  למסּפ ר ע', ּפ עמים ׁש בע מתר בּ וֹ ת והם ¥¥£¥¥¨©§¦§¦¨§©¤©§¦¥§¤¤§דּ זרׁש ,

בּ יוּ די"ן: מלוּ ים  וׁש ל בּ ר בּ וּ ע, דּ אלהים אחוֹ רים ׁש ל הדינין ס וֹ ד ¦§¨¦¤§©¦§¦Ÿ¡¤¦©£¤¦¦©¤¤§דּ זר ׁש ,

◌ָ◌ָ◌ֲחכמיו 
ע וֹ זרים וחכמיו א וֹ הביו  ּת חלּ ה ׁש היוּ  דמנצּפ "ך, פ"ך בּ אוֹ תיּ וֹ ת ׁש רׁש ם ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌¨§¨§¦§©§§©¤¨§¦¨£¨§¦

רוֹ ממה  י"י ימין  בּ סוֹ ד להמ ּת יק וּ כׁש התחילוּ  לרׁש עוֹ , ¨¥¦§§¦§©§¦§¦¤§§¦§¦¦£©וּ מחזיקים
טז) קיח  פרק  מר דּ כי,(תהילים  את  להׁש חית חׁש ב  והוּ א  חכמיו. נקראוּ  ,¦§§£¨¨§¨©§©§¦¤¨§§©

ולזה  גּ בוֹ ּה , ע"ץ ידי  על אנּפ ין , בּ זעיר וּ מת ּפ ט אבּ א מיּ ס וֹ ד ¤¨§©¨¥¥§©¦§©¥§¦¥©§¦¨©§¦¨¨¤ׁש היה
ע וֹ בר אבּ א יסוֹ ד אׁש ר דאמא, לה "ה רמוּ ז  אּמ ה , חמ ים גּ בוֹ ּה  ¥¨©§¤£¨¦§§¨¨©¦¦£©¨¨̈היה

בּ הם: כּ לוּ ל ׁש ם דּ ר¤¤¨¨¨¤

מגלּ ה מקרא על ראׁש וֹ נה בּ ברכה לכוּ ן צרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָלכן

כד)ּפ וּ רוה ּפ יל ט ' פרק  פ"ר ,(אסתר אוֹ תיּ וֹ ת בּ ין  לו' הרמוּ ז ו'. ׁש נּ עץ  - ּפ ירוּ ׁש  , ְ◌ִ◌ִ◌¥¤¨©¨¨§¥¦
ׁש ני כּ י  ידע , לא והוּ א בּ גבוּ רתוֹ . לסבּ בוֹ  כּ די ," מנצ ּפ ¥§¦©¨Ÿ§¨§¦§©§¥§©§§©¨¦§©¦גּ ימטריּ א
קראוּ  כּ ן על ּפ וּ ר, כּ ן  גּ ם ע וֹ לין וּ מ שׂ מאלא , מימינא בּ אמא י ׁש  קמ"ג §¨¥©¥©¦¨¨§¦¨¦§¦¨¦§¥¦¨§ּפ עמים 

ּפ וּ רים אלּ ה כו)לימים ט ' פרק  נ (אסתר ׁש בּ בינה  מ"י אוֹ ת יּ וֹ ת כּ י  לזעיר, ׁש ּת ּת פה §¨¦¥¤¦¦¦¦¤§¦¨¦§©§¨¦§¥
 צרי לכן דאמא , יסוֹ ד ׁש היא אסּת ר , ידי  על לברכה הּק ללה להפ ¦¨¥¨¨¦§§¦¤¥§¤¥§©¨¨§¦¨¨§©Ÿ£©¦§©אנּפ ין,
ׁש וּ רק ׁש וּ רק  ּפ תח נּק וּ ד בּ הוי"ה מגלּ ה, מקרא על ראׁש וֹ נה בּ ברכה ªª©©¦¨¨©§¨¦§¨§¦©¨¦¨¨§¦¥©§לכוּ ן
ה' סוֹ ד חסדים חמ ה יוֹ רדין ּפ ּת ח, וּ נק דּ ה י', ׁש הוּ א מאבּ א כּ י ¦¨£¨¦£¦§©©¨ª§¤¨©¥¦¥¥צירי,
ׁש הוּ א  אנּפ ין  לזעיר וּ מת ּפ טוֹ ת ׁש וּ רק , בּ נּק וּ ד הרמ וּ ז דּ ידיּה  מיּ סוֹ ד ¤¦§©¥§¦§©§¦ª¦§¨¨¥¦§¦¨¦רא ׁש וֹ נה ,
דּ יס וֹ ד  מּמ לכוּ ת אּמ א, ידי על והכּ ל ׁש וּ רק. כּ ן גּ ם ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , ליּ ס וֹ ד §¦§©¦¨¦¥§©ª§©Ÿ¥©¤¤§©ו',

מאּמ א: צירי וּ נק דּ ה אחרוֹ נה, ׁש היא ¨¦¥¥¥¨ª§¨£©¦¤¨¤ׁש לּ ּה ,

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא יטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ׁש ניּ ה בּ רכה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנּק וּ ד 
זה ונּק וּ ד בּ נס לכלל בּ קבּ וּ ץ , וּ נקבוֹ ת בּ חירק, זכרים ההוי"ה ׁש ניּ ה, בּ רכה ְ◌ִ◌§¨¨§¦¨¨©£¨§¨¦§¦¦§¥§¦¦§Ÿ§¥¤

הרי מק וֹ ם מ כּ ל בּ הוֹ ד, וחנכּ ה בּ נצח, ׁש ע ּק ר וֹ  ּפ י על ואף הוֹ ד. ¥£¨¨¦§¨ª£©©¤§¨¦¤¦©©§©¤נצח
בּ נצח, הת ּפ טוּ תוֹ  סוֹ ף אבּ א והנּ ה זה, בּ נס  נתייחדוּ  ׁש ניהן ואּמ א  ©¤§§©§¦¨©¥¦§¤¥§£©§¦¤¥§¨¦§¨©אבּ א

בּ הוֹ ד: §¨¦§ואּמ א

ׁש החיינ וּ  ׁש ל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ בהוי"ה
חד,וּ בהוי"ה לׁש למ וּ ת וֹ . ראׁש וֹ נה הויוֹ ת , בּ ב ' לכוּ ן צרי ׁש החיינ וּ , ׁש ל ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌¤¤¤¡¨¨¦§©¥§£¨¦¨¦§¥©

ׁש הוּ א  חירק כּ וּ לוֹ  וא' אנּפ ין , זעיר ונ ּק וּ ד אוֹ ר  ׁש הוּ א ח וֹ ל"ם ¤¦¦§¦§©¥§¦§¤¨כּ וּ לוֹ 
בּ ב ' לכוּ ן צרי ׁש החיינ וּ , בּ כל כּ י ודע , הנּ ס . עּק ר היה ׁש הוּ א נצח , §¥©§¦¨¨¡¤¤¨§¦©§¥©¨¦¨¨¤©¤¦נּק וּ ד

הזּ מן: לפי והניּ ה ח וֹ לם, לע וֹ לם  רא ׁש וֹ נה  ©§©¦§¨¦§©§¨¨§¨¦¨£הויוֹ ת,

אחר וֹ נה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכה
ׁש ב "א,וּ בברכה ההויה האוֹ תיּ וֹ ת  כּ ל לכוּ ן צרי בּ פתיחתּה , אחר וֹ נה, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌©£¨¦§¦¨¨¨¦§©¥¨¨¦©£¨¨§¨

ולכן  לעזרתנוּ . נהפכה  ׁש ה גּ ב וּ רה  לרמז גּ ב וּ רה, נ ּק וּ ד ¥¨§¥¨§¤§¨§¤¤¨§©¤Ÿ§¦¨§¦¤ׁש הוּ א 
ריבנוּ , הרב כּ י ." מנצּפ גּ ב וּ רוֹ ת  חמ ׁש  נגד כּ פ וּ לוֹ ת, חמׁש  יׁש  ז וֹ  ¥¦¨¨¦©§§©§¥¨¤¤§¥¨¥¨¨§¦בּ ברכה 
לגב וּ רת  נקמתנוּ , והנּ וֹ קם אּמ א . לגב וּ רת דּ יננוּ , והדן אבּ א. לגב וּ רת ©§¦¥¨§¦¥©§¨¦©§¦¥¦¨©§¨©©§¦¥ר וֹ מז 
ורחל. לאה  לגבוּ רוֹ ת גמוּ ל, והּמ ׁש לּ ם מ צּ רינ וּ , לנוּ  והנפרע אנ ּפ ין. ¥¨§¨¥§¦§¥©§©§¥¨¦¨¨§¦©§¦§©¥§זעיר
אא  יׁש וּ עוֹ ת כּ וֹ ס בּ סוֹ ד אלהים, בּ נּק וּ ד בּ הוי"ה לרחל, יכוּ ן  ¨¤§§¦Ÿ¡¦§¨¨©§¥¨§¥©§¨¨¦£§וּ בּ חתימתּה ,

יג ) קטז פרק לׁש וֹ ׁש נּ ה:(תהילים  דּ סחרין  תּק יפין  ע לּ ין  וחמׁש  ,§¨¥¨¦©¦¦§¨§¦§©¨

ּת ב וֹ ת וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י בּ מגלּ ה  הרמוּ זים הּק דׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵׁש מוֹ ת
 הנּ ׁש ים וצרי "וכל" "היא הן: ואלּ וּ  מהמג לּ ה, היּ וֹ צאין בּ מ וֹ ת לכוּ ן  ְ◌ָ◌ִ◌§©¥©¥©§¦¥©§¦¨§¥¥¦§¨©¨¦

הוה"י ּת בוֹ ת רא ׁש י כ')"יּת נוּ , א' פרק ה ּמ לכּ ה (אסתר  עותה לבדּ וֹ  . ¦§¨¥¥§©¨§¨©©§¨
והה"י ּת בוֹ ת סוֹ פי טז)וׁש ּת י, א' פרק בּ אה,(אסתר  ולא  לפניו הּמ לכּ ה וׁש ּת י . ©§¦¥¥©§¦©©§¨§¨¨§Ÿ¨¨

יהו "ה ּת בוֹ ת יז)ס וֹ פי א' פרק  לרעוּ תּה (אסתר הּמ ל" "י ּת ן "וּ מלכוּ תה . ¥¥©§¨¦¥©¤¤¦§¨
ויה"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י יט )"ה ּט וֹ בה, א' פרק  "היּ מים (אסתר "וּ במלאות "יוֹ ם  . ©¨¨¥¥¦§Ÿ©¨¦
יוה"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י ה')"האלּ ה, א' פרק  הבּ ירה (אסתר  בּ ׁש וּ ׁש ן היה יהוּ די . ¨¥¤¨¥¥§¦¨¨§©©¦¨

יהה"ו ּת ב וֹ ת ס וֹ פי ה )וּ ׁש מוֹ , ב' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר ס וֹ פי הרעה, אליו כלתה כּ י . §¥¥¦¨§¨¥¨¨¨¨¥¥
ז')יהו"ה  ז' פרק היה"ו (אסתר ּת ב וֹ ת  ס וֹ פי אליו, כלתה כּ י ראה ז'). ז' פרק .(אסתר ¨¨¦¨§¨¥¨¥¥

יהו "ה ּת בוֹ ת ראׁש י "היּ וֹ ם, "והמן הּמ ל" ד')"יב וֹ א ה' פרק  איננּ וּ (אסתר זה  . ¨©¤¤§¨¨©¨¥¥¤¥¤
הוה "י ּת בוֹ ת ס וֹ פי לי, יג )ׁש וה ה ' פרק  ו יּ אמרוּ ,(אסתר  זה על למרדּ כי וּ גדוּ לּ ה . Ÿ¤¦¥¥§¨§¨§§©©¤©Ÿ§

היה"ו ּת בוֹ ת ג')ס וֹ פי ו' פרק  ראׁש י(אסתר המן , וּ פני הּמ ל מלּ פני יצא ויּ אמר. ¥¥©Ÿ¤¨¨¦¦§¥©¤¤§¥¨¨¨¥
יהו"ה ח ')ּת בוֹ ת ז' פרק  הויוֹ ת.(אסתר י"ב  כּ אן  עד אהו"ה ). ׁש ל ׁש מוֹ ת  (ג ' ¥©¨£¨¥¤



הלכ  לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

אהו"ה ּת ב וֹ ת  ראׁש י "הּפ ח וֹ ת, "ואל הּמ ל" יב )"אחׁש דּ רּפ ני ג' פרק .(אסתר  £©§©§§¥©¤¤§¤©©¨¥¥
ד') ה' פרק (אסתר  אהו"ה ּת בוֹ ת ראׁש י "הּמ ׁש ּת ה  "אל "והמן הּמ ל" אחרים : "את (ספרים  . ©¤¤§¨¨¤©¦§¤¨¥¥¤

אהו"ה  ּת בוֹ ת ראׁש י "הּס וּ ס , "ואת יא )"הלּ בוּ ׁש  ו' פרק  "היהוּ דים (אסתר "אל  . ©§§¤©¨¥¥¤©§¦
אהו "ה ּת ב וֹ ת  ראׁש י "האח ׁש דּ רּפ נים, ט ')"ואל ח ' פרק ׁש מוֹ ת (אסתר  ד' . §©¨£©§©§§¦¨¥¥¥

אהי"ה  ּת ב וֹ ת ראׁש י הגי, יד אל הבּ ירה  ח ')אהי"ה: ב' פרק אל (אסתר  הנּ ׁש ים . ©¦¨¤¨¥¨¨¥¥©¨¦¤
אהי"ה ּת בוֹ ת ראׁש י הגי, ג')יד ב' פרק הּמ ה,(אסתר היהוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר  . ¨¥¨¨¥¥£¤¦§§©§¦¥¨

אהי"ה ּת ב וֹ ת א')ראׁש י ט' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר ראׁש י האלּ ה, הּפ וּ רים ימי  את  . ¨¥¥¤§¥©¦¨¥¤¨¥¥
לא )אהי"ה ט ' פרק  :(אסתר

 ּת ב וֹ תהמ ׁש וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י בּ מגלּ ה  הרמוּ זים הּק דׁש  ׁש מוֹ ת ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וה"והּמ ל ּת בוֹ ת רא ׁש י וּ בהּק בץ, ח ')ודתוֹ  ב ' פרק ואת,(אסתר ויׁש נּ ה הּמ ל . ַ◌ֶ◌ֶ◌§¨§¦¨¥¨¥¥©¤¤©§©¤¨§¤

כה"ת ּת בוֹ ת וס וֹ פי וה"ו ּת ב וֹ ת ט ')ראׁש י ב ' פרק  הת(אסתר ויּ בא  . ¨¥¥§¥¥©¨Ÿ£¨
וה"ו ּת ב וֹ ת ראׁש י ט ')ויּ גּ ד, ד' פרק  רא ׁש י.(אסתר וׁש ּת י, הּמ ל כּ ה  וּת מאן אחרים : (ספרים  ©©¥¨¥¥©§¨¥©©§¨©§¦¨¥

יב ) א' פרק  (אסתר  וה"ו (אסתר.ּת ב וֹ ת וו"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י ,הּמ ל ויּ ע שׂ  וה רים  אחרים : (ספרים  ¥§©¨¦©©©©¤¤¨¥¥

כא ) א' וה "ופרק  ּת בוֹ ת ראׁש י ו יּ ּמ צא , הדּ בר  ויב ּק ׁש  כג ). ב' פרק  ויּ בא (אסתר  . ©§ª©©¨¨©¦¨¥¨¥¥©¨Ÿ
וה"ו  ּת בוֹ ת ראׁש י  והמן  ד')הּמ ל ה' פרק הה"ה ).(אסתר  ׁש ל ׁש מ וֹ ת ה' ּת בוֹ ת (ס וֹ פי  ©¤¤§¨¨¨¥¥¥¥¥¤

הה"ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי כּ כתבּה , וּ מדינה כב )מדינה א' פרק הנּ ערה (אסתר וּ בזה . §¦¨§¦¨¦§¨¨¥¥¨¤©©£¨
הה "ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי יג )בּ אה, ב ' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר  סוֹ פי לקח ּה , ואּמ ּה  אביה . ¨¨¥¥¨¦¨§¦¨§¨¨¥¥

ז')הה"ה  ב' פרק  הה"ה (אסתר ּת ב וֹ ת  סוֹ פי בּ ּה , יע שׂ ה  וּ מה יא ). ב' פרק  .(אסתר  ©¥¨¤¨¥¥
הה"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י הנית , הזּ את כט )הּפ וּ רים ט' פרק  אסּת ר(אסתר  וּת כּת ב  ©¦©Ÿ©¥¦¨¥¥©¦§Ÿ¤§¥

ב "ן וגימטריּ א דע"ב, ׁש ם יב"מ, ּת בוֹ ת ראׁש י מלכוּ תוֹ , בּ כל פרקיעשׂ ה (אסתר ©£¤§¨©§¨¥¥¥§§¦©§¦¨
כ) יל"יא' ּת ב וֹ ת  סוֹ פי מר דּ כי , גּ דוֹ ל כּ י ד'). ט ' פרק  לבעליהן,(אסתר יקר  יּת נוּ  . ¦¨¨§§©¥¥¦§§¨§©§¥¤

יל"י ּת ב וֹ ת  כ')ראׁש י א' פרק  שד"י.(אסתר  ּת בוֹ ת ס וֹ פי מ רי, איׁש  פרקיד (אסתר ¨¥¥©¦¦¨¥¥¥
ט ') יכ"ש ו' ּת בוֹ ת סוֹ פי אחׁש ורוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני יט ). א' פרק מרדּ כי(אסתר . ¦§¥©¤¤£©§¥¥¥¨§§©

יר "ו ּת ב וֹ ת ס וֹ פי שׂ ּק וֹ , ד')להסיר ד' פרק  ּת ב וֹ ת (אסתר  ס וֹ פי הּמ ּט ה, על נפל . §¨¦©¥¥Ÿ¥©©¦¨¥¥
ח ')לל"ה ז' פרק  :(אסתר 

לישׂ ראל ורפוֹ א להמן, נגף  ורפוֹ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָנגף
חדׁש ים,טעם מבּ ׁש אר  יוֹ תר בּ אדר, ישׂ ראל על הגּ זרה לגזר המן, הסכּ מת ַ◌ַ◌©§¨©¨¨¦§Ÿ©§¥¨©¦§¨¥©£¨¥¦¦§¨¢¨¦

והוּ א  הוי"ה, צרוּ פי ע שׂ רה ׁש ּת ים נגד הם חדׁש ים עשׂ ר ׁש נים כּ י §¨¨£¥¥¥§¤¥§¤¤¥¦¨¢¨¨¥§¦¥§¦מּפ ני 
המן  הז כּ יר לכן ה דּ ין. סוֹ ד ה וּ א אׁש ר , בּ הפ הוה"י צר וּ פ וֹ  אׁש ר הזּ ה  ¨¨¦§¦¥¨¦©¤£¤¥§¥¤£¤©¤Ÿ©החדׁש 

הוה "י ּת ב וֹ ת ס וֹ פי ל"י, ׁש ו"ה איננ"וּ  ז"ה , בּ הפ יג )הם  ה ' פרק  .(אסתר  ©¥§¥¤¤¥¤Ÿ¤¦¥¥
הּמ ל" "יבא בּ יׁש ר, הוי"ה והזכּ ירה הרחמים, את להמׁש י רצתה ¤¤©Ÿ¤¨Ÿ§¨¨£¨¦§¦§¦£©¨¤¦§©§¨§¨¥§¤§ואסּת ר

יהו"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י "היּ וֹ ם, 'ד)"והמן  ה' פרק  הס כּ ים (אסתר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  . §¨¨©¨¥¥§©¨¨¦§¦

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כאער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

דּ ין  אחת, לבחינה המן ועם לישׂ ראל. רחמים אחת, בּ בחינה אס ּת ר ¦©©¨¦§¦¨¨¨§¥¨§¦§¦£©©©¨¦§¦¥§¤¦עם 
לישׂ ראל: ורפוֹ א להמן , נגף  ורפ וֹ א, נגף ¥¨§¦§¨§¨¨§Ÿ§¨¨Ÿ¨¨¨§להמן,

י"ה ּת ב וֹ ת  ◌ֵ◌ֵס וֹ פי

הרעהּכ י אליו ז')כלתה ז' פרק ראה (אסתר בּ יׁש ר, רחמים יהו"ה ּת ב וֹ ת  סוֹ פי  , ִ◌¨§¨¥¨¨¨¨¥¥©£¦§Ÿ¤¨¨
ואם  בּ יׁש ר, הוּ א וגם דּ ין, ׁש הוּ א היה"ו  ּת ב וֹ ת ס וֹ פי אליו כלתה ¦§¤Ÿ§©§¦¤¥¥¨¥¨§¨¦כּ י
ׁש מוֹ ת  ב ' בּ ׁש ּת וּ ף  כּ י לוֹ מר  י"ה, ּת ב וֹ ת סוֹ פי ראה, כּ י ּת בוֹ ת בּ ׁש ּת י  ¥¦§¦©¥¥¨¨¦¥¥§¦¥§©§ּת דקדּ ק 

יעמוֹ ד מי  אדני  י ּה  תׁש מר  ע וֹ נ וֹ ת אם כּ נּ וֹ דע  ו "ה, י"ה הכּ ל נפעל (תהילים אלּ וּ , ¥¦§¨©Ÿ©¨¦£¦§Ÿ¨£Ÿ¨¦©£
ג') קל זה:פרק  והבן ,§¨¥¤

אנכי  דּ ן יעבדוּ  אׁש ר  הגּ וֹ י את ◌ִֹ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוגם

בּ חינת ּפ וּ רים ׁש הוּ א הע ּמ וּ ד גּ ם ווין. הרבּ ה בּ מגלּ ה יׁש  ולזה הוֹ ד, סוֹ ד ִ◌§¨¤¥¦§¦¨©§¥¨¦©¨©¤§¦©
נאמר ּפ עמים נ "ד כּ י ודע , וי"ו. בּ חינת ׁש הוּ א  להוֹ ד לרמוֹ ז ©¡¤¦¨§¦©§¨©¦§¤§§¦̈וי"ו,

המן בּ ני בּ ע שׂ רת א וֹ תיּ וֹ ת נ "ד יׁש  וכן בּ ּמ גלּ ה, מלא )המן ארידי ׁש ּס וֹ בר  לוֹ מר  צרי). ¨¨©§¦¨§¥¥¦©£¤¤§¥¨¨¨¦©¤¥£¦©¨¥

סוֹ ד ט ')וזה ט ' פרק סוֹ ד(אסתר זה אנכי, דּ ן יעבד וּ  א ׁש ר  ה גּ וֹ י את (בראשיתוגם §¤§©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦¤
יד) טו המן פרק  ּת ב וֹ ת  וראׁש י ד"ן , גּ ימטריּ א "מ יּ ד "אחי, "מיּ ד "נא "הצּ ילני ,©¦¥¦¨¦©¨¦¦©¦©§¦¨¨§¨¥¥¨¨

י"א ) סימן ח "ג  בכ"י  :(עיין

הרחמים מדּ וֹ ת  ע שׂ רה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ׁש 

הוי וֹ "ת מם ׁש לׁש  הם מגלּ ה כּ י לדעת, א ּת ה  צרי והנּ ה זלה"ה : הרב  ִ◌ֵ◌¨©©§©§¦¥¨¦©¨¨©©¦§¦¨¥¨Ÿ£¨
עשׂ ר ׁש לׁש ה  נת ּפ טוּ  הויוֹ ת  ׁש לׁש ה וּ מא לּ וּ  דּ חוור ּת א, בּ ריׁש א ¨¨¨Ÿ¨£¨¦§©§§Ÿ§¥¥¨§©¦§¨¥§¥¤ׁש הם
וגם  וכוּ ', וח נּ וּ ן רחוּ ם אל וגם וכוּ ',  ֹכמו אל מי לוֹ מר רצה דיקנא, ©§§©§©¥©§§¨¥¦©¨¨¨§¦¥¦ּת ּק וּ ני
ּת ּק וּ ני עשׂ ר  הל ׁש ה וא לּ וּ  וכוּ '. רח וּ ם אל ב"ש בּ א"ת ׁש הם וכוּ ', גספ "י ¥¦¨¨¨Ÿ§©¥§§©¥§¥¤§ת"ך
קדם  נכללין  ׁש הם ולהיוֹ תן לאּמ א, וּ מאבּ א אבּ א ,  ֹּת ו נכנסין  הם ¤Ÿ¦¨§¦¥¤¨§¦§¨¦§¨©¥¨©¦¨§¦¥¨§¦דיקנא 
הזעיר אל כּ ן גּ ם ונכנס וּ  כּ ן , גּ ם אּמ א בּ יסוֹ ד נכללין  ּכ ואחר אבּ א, ¥§©¤¥©§§¦§¥©¨¦§¦¦¨§¦¨©©§¨©§¦בּ יסוֹ ד
א ּמ א  יס וֹ ד כּ י וידע ּת  אּמ א, יסוֹ ד גּ וֹ  מלבּ ׁש  אבּ א  יס וֹ ד כּ י ידעּת , וּ כבר ¨¦§¦¨§©¨§¨¦§¨ª§¨©§¦¨§©¨¨§¦§©אנּפ ין.

דזעירהוּ א  הגּ וּ ף  ׁש ל חלל  ֹלתו לח וּ ץ  ויוֹ צא  עוֹ דף  ה וּ א אבּ א ויס וֹ ד ¥§¦©¤¨¨§©¥§¥¨©§¦¨̈קצר ,
דּ מלכוּ ת  הינוּ  אּמ א, יס וֹ ד בּ חינת ואס ּת ר א בּ א, יס וֹ ד בּ חינת וּ מר דּ כי  §©§§©¨¦§©¦§¥§¤§¨©§©¦§©§§¨¦§©אנּפ ין,
ימיני, איׁש  מר דּ כי נקרא היה ולזה עצמוֹ , אבּ א  דּ יסוֹ ד וּ מרדּ כי אּמ א, ¦¦§¦©§§¨¨§¦¨¨¤¨§§©¨©§¦©§§¨¨¦§¦דּ יס וֹ ד 
וּ ביס וֹ ד  אּמ ה. בּ פ וּ ם חסדים  חמה מתגלין  ׁש בּ וֹ  כּ נּ וֹ דע , אבּ א יס וֹ ד §¦¨©§¦¨£¨¦£¦©§¦¤¨©¨©§¤ׁש הוּ א
לזה  בּ נימין, מבּ חינת  היה ּמ רדּ כי  ולהיוֹ ת וּ בנימין, יוֹ סף  בּ חינת בּ ּה  יׁש  ¤¨¦¨§¦©¦§¦¨¨©§§¨¤§¦§¦¨§¦¥©¦§¨¥¤זה
אלּ א  די"ן, מ "ב  ב"ן, ׁש ם בּ ס וֹ ד בּ נימין  כּ י בּ ימיו, הזּ ה הגּ דוֹ ל הצּ ער לוֹ  ¨¤¦¥§¦¨§¦¦¨¨§¤©¨©©©©¨̈היה
ׁש הוּ א  בּ נימין ׁש ל  ז וֹ  וּ בחינה מחּפ הוּ . ׁש היּ מין מּפ ני  בּ מק וֹ מ וֹ , נראה ¤¦¨§¦¤¨¦§¥©§¦¨©¤¥§¦§¦¨§¦¥¤ׁש אינוֹ 

ׁש דּ "י: עוֹ לה היּ הוּ די מרדּ כי לכן ©©¤¦§©©§§¨¥¨©©ׁש דּ "י,



הלכ  לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

אהו"ה ּת ב וֹ ת  ראׁש י "הּפ ח וֹ ת, "ואל הּמ ל" יב )"אחׁש דּ רּפ ני ג' פרק .(אסתר  £©§©§§¥©¤¤§¤©©¨¥¥
ד') ה' פרק (אסתר  אהו"ה ּת בוֹ ת ראׁש י "הּמ ׁש ּת ה  "אל "והמן הּמ ל" אחרים : "את (ספרים  . ©¤¤§¨¨¤©¦§¤¨¥¥¤

אהו"ה  ּת בוֹ ת ראׁש י "הּס וּ ס , "ואת יא )"הלּ בוּ ׁש  ו' פרק  "היהוּ דים (אסתר "אל  . ©§§¤©¨¥¥¤©§¦
אהו "ה ּת ב וֹ ת  ראׁש י "האח ׁש דּ רּפ נים, ט ')"ואל ח ' פרק ׁש מוֹ ת (אסתר  ד' . §©¨£©§©§§¦¨¥¥¥

אהי"ה  ּת ב וֹ ת ראׁש י הגי, יד אל הבּ ירה  ח ')אהי"ה: ב' פרק אל (אסתר  הנּ ׁש ים . ©¦¨¤¨¥¨¨¥¥©¨¦¤
אהי"ה ּת בוֹ ת ראׁש י הגי, ג')יד ב' פרק הּמ ה,(אסתר היהוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר  . ¨¥¨¨¥¥£¤¦§§©§¦¥¨

אהי"ה ּת ב וֹ ת א')ראׁש י ט' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר ראׁש י האלּ ה, הּפ וּ רים ימי  את  . ¨¥¥¤§¥©¦¨¥¤¨¥¥
לא )אהי"ה ט ' פרק  :(אסתר

 ּת ב וֹ תהמ ׁש וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י בּ מגלּ ה  הרמוּ זים הּק דׁש  ׁש מוֹ ת ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וה"והּמ ל ּת בוֹ ת רא ׁש י וּ בהּק בץ, ח ')ודתוֹ  ב ' פרק ואת,(אסתר ויׁש נּ ה הּמ ל . ַ◌ֶ◌ֶ◌§¨§¦¨¥¨¥¥©¤¤©§©¤¨§¤

כה"ת ּת בוֹ ת וס וֹ פי וה"ו ּת ב וֹ ת ט ')ראׁש י ב ' פרק  הת(אסתר ויּ בא  . ¨¥¥§¥¥©¨Ÿ£¨
וה"ו ּת ב וֹ ת ראׁש י ט ')ויּ גּ ד, ד' פרק  רא ׁש י.(אסתר וׁש ּת י, הּמ ל כּ ה  וּת מאן אחרים : (ספרים  ©©¥¨¥¥©§¨¥©©§¨©§¦¨¥

יב ) א' פרק  (אסתר  וה"ו (אסתר.ּת ב וֹ ת וו"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י ,הּמ ל ויּ ע שׂ  וה רים  אחרים : (ספרים  ¥§©¨¦©©©©¤¤¨¥¥

כא ) א' וה "ופרק  ּת בוֹ ת ראׁש י ו יּ ּמ צא , הדּ בר  ויב ּק ׁש  כג ). ב' פרק  ויּ בא (אסתר  . ©§ª©©¨¨©¦¨¥¨¥¥©¨Ÿ
וה"ו  ּת בוֹ ת ראׁש י  והמן  ד')הּמ ל ה' פרק הה"ה ).(אסתר  ׁש ל ׁש מ וֹ ת ה' ּת בוֹ ת (ס וֹ פי  ©¤¤§¨¨¨¥¥¥¥¥¤

הה"ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי כּ כתבּה , וּ מדינה כב )מדינה א' פרק הנּ ערה (אסתר וּ בזה . §¦¨§¦¨¦§¨¨¥¥¨¤©©£¨
הה "ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי יג )בּ אה, ב ' פרק ּת ב וֹ ת (אסתר  סוֹ פי לקח ּה , ואּמ ּה  אביה . ¨¨¥¥¨¦¨§¦¨§¨¨¥¥

ז')הה"ה  ב' פרק  הה"ה (אסתר ּת ב וֹ ת  סוֹ פי בּ ּה , יע שׂ ה  וּ מה יא ). ב' פרק  .(אסתר  ©¥¨¤¨¥¥
הה"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י הנית , הזּ את כט )הּפ וּ רים ט' פרק  אסּת ר(אסתר  וּת כּת ב  ©¦©Ÿ©¥¦¨¥¥©¦§Ÿ¤§¥

ב "ן וגימטריּ א דע"ב, ׁש ם יב"מ, ּת בוֹ ת ראׁש י מלכוּ תוֹ , בּ כל פרקיעשׂ ה (אסתר ©£¤§¨©§¨¥¥¥§§¦©§¦¨
כ) יל"יא' ּת ב וֹ ת  סוֹ פי מר דּ כי , גּ דוֹ ל כּ י ד'). ט ' פרק  לבעליהן,(אסתר יקר  יּת נוּ  . ¦¨¨§§©¥¥¦§§¨§©§¥¤

יל"י ּת ב וֹ ת  כ')ראׁש י א' פרק  שד"י.(אסתר  ּת בוֹ ת ס וֹ פי מ רי, איׁש  פרקיד (אסתר ¨¥¥©¦¦¨¥¥¥
ט ') יכ"ש ו' ּת בוֹ ת סוֹ פי אחׁש ורוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני יט ). א' פרק מרדּ כי(אסתר . ¦§¥©¤¤£©§¥¥¥¨§§©

יר "ו ּת ב וֹ ת ס וֹ פי שׂ ּק וֹ , ד')להסיר ד' פרק  ּת ב וֹ ת (אסתר  ס וֹ פי הּמ ּט ה, על נפל . §¨¦©¥¥Ÿ¥©©¦¨¥¥
ח ')לל"ה ז' פרק  :(אסתר 

לישׂ ראל ורפוֹ א להמן, נגף  ורפוֹ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָנגף
חדׁש ים,טעם מבּ ׁש אר  יוֹ תר בּ אדר, ישׂ ראל על הגּ זרה לגזר המן, הסכּ מת ַ◌ַ◌©§¨©¨¨¦§Ÿ©§¥¨©¦§¨¥©£¨¥¦¦§¨¢¨¦

והוּ א  הוי"ה, צרוּ פי ע שׂ רה ׁש ּת ים נגד הם חדׁש ים עשׂ ר ׁש נים כּ י §¨¨£¥¥¥§¤¥§¤¤¥¦¨¢¨¨¥§¦¥§¦מּפ ני 
המן  הז כּ יר לכן ה דּ ין. סוֹ ד ה וּ א אׁש ר , בּ הפ הוה"י צר וּ פ וֹ  אׁש ר הזּ ה  ¨¨¦§¦¥¨¦©¤£¤¥§¥¤£¤©¤Ÿ©החדׁש 

הוה "י ּת ב וֹ ת ס וֹ פי ל"י, ׁש ו"ה איננ"וּ  ז"ה , בּ הפ יג )הם  ה ' פרק  .(אסתר  ©¥§¥¤¤¥¤Ÿ¤¦¥¥
הּמ ל" "יבא בּ יׁש ר, הוי"ה והזכּ ירה הרחמים, את להמׁש י רצתה ¤¤©Ÿ¤¨Ÿ§¨¨£¨¦§¦§¦£©¨¤¦§©§¨§¨¥§¤§ואסּת ר

יהו"ה ּת ב וֹ ת ראׁש י "היּ וֹ ם, 'ד)"והמן  ה' פרק  הס כּ ים (אסתר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  . §¨¨©¨¥¥§©¨¨¦§¦

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כאער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

דּ ין  אחת, לבחינה המן ועם לישׂ ראל. רחמים אחת, בּ בחינה אס ּת ר ¦©©¨¦§¦¨¨¨§¥¨§¦§¦£©©©¨¦§¦¥§¤¦עם 
לישׂ ראל: ורפוֹ א להמן , נגף  ורפ וֹ א, נגף ¥¨§¦§¨§¨¨§Ÿ§¨¨Ÿ¨¨¨§להמן,

י"ה ּת ב וֹ ת  ◌ֵ◌ֵס וֹ פי

הרעהּכ י אליו ז')כלתה ז' פרק ראה (אסתר בּ יׁש ר, רחמים יהו"ה ּת ב וֹ ת  סוֹ פי  , ִ◌¨§¨¥¨¨¨¨¥¥©£¦§Ÿ¤¨¨
ואם  בּ יׁש ר, הוּ א וגם דּ ין, ׁש הוּ א היה"ו  ּת ב וֹ ת ס וֹ פי אליו כלתה ¦§¤Ÿ§©§¦¤¥¥¨¥¨§¨¦כּ י
ׁש מוֹ ת  ב ' בּ ׁש ּת וּ ף  כּ י לוֹ מר  י"ה, ּת ב וֹ ת סוֹ פי ראה, כּ י ּת בוֹ ת בּ ׁש ּת י  ¥¦§¦©¥¥¨¨¦¥¥§¦¥§©§ּת דקדּ ק 

יעמוֹ ד מי  אדני  י ּה  תׁש מר  ע וֹ נ וֹ ת אם כּ נּ וֹ דע  ו "ה, י"ה הכּ ל נפעל (תהילים אלּ וּ , ¥¦§¨©Ÿ©¨¦£¦§Ÿ¨£Ÿ¨¦©£
ג') קל זה:פרק  והבן ,§¨¥¤

אנכי  דּ ן יעבדוּ  אׁש ר  הגּ וֹ י את ◌ִֹ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוגם

בּ חינת ּפ וּ רים ׁש הוּ א הע ּמ וּ ד גּ ם ווין. הרבּ ה בּ מגלּ ה יׁש  ולזה הוֹ ד, סוֹ ד ִ◌§¨¤¥¦§¦¨©§¥¨¦©¨©¤§¦©
נאמר ּפ עמים נ "ד כּ י ודע , וי"ו. בּ חינת ׁש הוּ א  להוֹ ד לרמוֹ ז ©¡¤¦¨§¦©§¨©¦§¤§§¦̈וי"ו,

המן בּ ני בּ ע שׂ רת א וֹ תיּ וֹ ת נ "ד יׁש  וכן בּ ּמ גלּ ה, מלא )המן ארידי ׁש ּס וֹ בר  לוֹ מר  צרי). ¨¨©§¦¨§¥¥¦©£¤¤§¥¨¨¨¦©¤¥£¦©¨¥

סוֹ ד ט ')וזה ט ' פרק סוֹ ד(אסתר זה אנכי, דּ ן יעבד וּ  א ׁש ר  ה גּ וֹ י את (בראשיתוגם §¤§©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦¤
יד) טו המן פרק  ּת ב וֹ ת  וראׁש י ד"ן , גּ ימטריּ א "מ יּ ד "אחי, "מיּ ד "נא "הצּ ילני ,©¦¥¦¨¦©¨¦¦©¦©§¦¨¨§¨¥¥¨¨

י"א ) סימן ח "ג  בכ"י  :(עיין

הרחמים מדּ וֹ ת  ע שׂ רה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ׁש 

הוי וֹ "ת מם ׁש לׁש  הם מגלּ ה כּ י לדעת, א ּת ה  צרי והנּ ה זלה"ה : הרב  ִ◌ֵ◌¨©©§©§¦¥¨¦©¨¨©©¦§¦¨¥¨Ÿ£¨
עשׂ ר ׁש לׁש ה  נת ּפ טוּ  הויוֹ ת  ׁש לׁש ה וּ מא לּ וּ  דּ חוור ּת א, בּ ריׁש א ¨¨¨Ÿ¨£¨¦§©§§Ÿ§¥¥¨§©¦§¨¥§¥¤ׁש הם
וגם  וכוּ ', וח נּ וּ ן רחוּ ם אל וגם וכוּ ',  ֹכמו אל מי לוֹ מר רצה דיקנא, ©§§©§©¥©§§¨¥¦©¨¨¨§¦¥¦ּת ּק וּ ני
ּת ּק וּ ני עשׂ ר  הל ׁש ה וא לּ וּ  וכוּ '. רח וּ ם אל ב"ש בּ א"ת ׁש הם וכוּ ', גספ "י ¥¦¨¨¨Ÿ§©¥§§©¥§¥¤§ת"ך
קדם  נכללין  ׁש הם ולהיוֹ תן לאּמ א, וּ מאבּ א אבּ א ,  ֹּת ו נכנסין  הם ¤Ÿ¦¨§¦¥¤¨§¦§¨¦§¨©¥¨©¦¨§¦¥¨§¦דיקנא 
הזעיר אל כּ ן גּ ם ונכנס וּ  כּ ן , גּ ם אּמ א בּ יסוֹ ד נכללין  ּכ ואחר אבּ א, ¥§©¤¥©§§¦§¥©¨¦§¦¦¨§¦¨©©§¨©§¦בּ יסוֹ ד
א ּמ א  יס וֹ ד כּ י וידע ּת  אּמ א, יסוֹ ד גּ וֹ  מלבּ ׁש  אבּ א  יס וֹ ד כּ י ידעּת , וּ כבר ¨¦§¦¨§©¨§¨¦§¨ª§¨©§¦¨§©¨¨§¦§©אנּפ ין.

דזעירהוּ א  הגּ וּ ף  ׁש ל חלל  ֹלתו לח וּ ץ  ויוֹ צא  עוֹ דף  ה וּ א אבּ א ויס וֹ ד ¥§¦©¤¨¨§©¥§¥¨©§¦¨̈קצר ,
דּ מלכוּ ת  הינוּ  אּמ א, יס וֹ ד בּ חינת ואס ּת ר א בּ א, יס וֹ ד בּ חינת וּ מר דּ כי  §©§§©¨¦§©¦§¥§¤§¨©§©¦§©§§¨¦§©אנּפ ין,
ימיני, איׁש  מר דּ כי נקרא היה ולזה עצמוֹ , אבּ א  דּ יסוֹ ד וּ מרדּ כי אּמ א, ¦¦§¦©§§¨¨§¦¨¨¤¨§§©¨©§¦©§§¨¨¦§¦דּ יס וֹ ד 
וּ ביס וֹ ד  אּמ ה. בּ פ וּ ם חסדים  חמה מתגלין  ׁש בּ וֹ  כּ נּ וֹ דע , אבּ א יס וֹ ד §¦¨©§¦¨£¨¦£¦©§¦¤¨©¨©§¤ׁש הוּ א
לזה  בּ נימין, מבּ חינת  היה ּמ רדּ כי  ולהיוֹ ת וּ בנימין, יוֹ סף  בּ חינת בּ ּה  יׁש  ¤¨¦¨§¦©¦§¦¨¨©§§¨¤§¦§¦¨§¦¥©¦§¨¥¤זה
אלּ א  די"ן, מ "ב  ב"ן, ׁש ם בּ ס וֹ ד בּ נימין  כּ י בּ ימיו, הזּ ה הגּ דוֹ ל הצּ ער לוֹ  ¨¤¦¥§¦¨§¦¦¨¨§¤©¨©©©©¨̈היה
ׁש הוּ א  בּ נימין ׁש ל  ז וֹ  וּ בחינה מחּפ הוּ . ׁש היּ מין מּפ ני  בּ מק וֹ מ וֹ , נראה ¤¦¨§¦¤¨¦§¥©§¦¨©¤¥§¦§¦¨§¦¥¤ׁש אינוֹ 

ׁש דּ "י: עוֹ לה היּ הוּ די מרדּ כי לכן ©©¤¦§©©§§¨¥¨©©ׁש דּ "י,



הלכב לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ואסּת ר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמר דּ כי

ואלּ וּ ולהיוֹ ת דיקנא, ּת ּק וּ ני ע שׂ ר  ׁש לׁש ה  א לּ וּ  מבּ חינת היוּ  ואסּת ר ּמ רדּ כי ְ◌ִ◌ְ◌¤¨§§©§¤§¥¨¦§¦©¥§Ÿ¨¨¨¦¥¦§¨§¥
ע "ב דׁש מוֹ ת הויוֹ "ת  ע שׂ רה ׁש לׁש  הם דיקנא ּת ּק וּ ני  עשׂ ר  ¥§¨£¥§¤Ÿ¨¨¨¦¥¦§¨¥§Ÿ§ׁש לׁש ה
מצּ ד  וּ מרדּ כי הכּ וֹ לל , עם ואס ּת ר  מר דּ כי מנין הוּ א ׁש כּ ן  תתקל"ו, ©¦©§§¨¥©¦¥§¤§©§§¨¨§¦¥¤¨§¦§כּ מנין
עשׂ ר בּ יחד כּ וֹ לל הם  ולזה גּ בוּ רוֹ ת, חמ ׁש  מצּ ד ואס ּת ר חסדים, ¤¤©©§¥¥¤¨§§¥¨©¦¥§¤§¦¨£¨¦£חמה 
עשׂ רים  והם ּק מץ, בּ נּק וּ ד כוּ לּ ם חסדים , חמה ׁש הם הויוֹ "ת וחמ ׁש  ¦§¤¥§©¨¦§¨¦¨£¨¦£¥¤¨£¥¨§¨£הויוֹ "ת,
ש"ך, גּ ימטריּ א  א וֹ תיּ וֹ ת, העשׂ רים  ׁש ל ה ּק מצין ס"ה י"ו, ה וּ א וקמץ ¨¦§©¦¦¦§¤¨¤¦©¨©©¨§¦©̈קמצין ,
הּט וֹ ב י ּת ן י"י ס וֹ ד וזה  ת "ן, הכּ ל הרי ק"ל, גּ ימטריּ א עצמן הויוֹ "ת ©¥¦¤§Ÿ©¥£¨¦§©¦¨§©¨£¥¨§וחמ ׁש 

יג ) פה מלא (תהילים  כּ ׁש הוּ א  אנ ּפ ין, בּ זעיר ׁש ה וּ א הוי "ה זה ׁש גּ ם לוֹ מר, רצה ,¨¨©¤©¤£¨¨¤¦§¥©§¦§¤¨¥
ה"ס , מק בּ ל הוּ א אזי טּפ ין, ׁש לׁש ה בּ ס וֹ ד יוּ די "ן, בּ ס וֹ ד  ׁש הם הּמ וֹ חין, ¥©§©£¦¦¨Ÿ§§¦§¥¤¦©¦מן 
ׁש הוּ א  טוֹ ב , בּ חינת והם  ת"ן , ע וֹ לים לעיל, הנּ זכּ רים הויוֹ "ת חמׁש  ¤©¦§¥§¦¥§¦¨§¦©¨£¥¨¥¤ׁש הם

היּ ס הינ וּ  י"ז, גּ ימטריּ א וטוֹ ב הּט וֹ ב, י ּת ן ה' ׁש אמר והינ וּ  וֹ ד:היּ ס וֹ ד, ©§§©§¤¨©¦¥©§¦©§¦¨©§©§

הגּ בוּ ר וֹ ת הממתקין ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחסדים

חמ ׁש וחמׁש  ועם שי"ן, גּ ימטר יּ א אלהים, בּ נּק וּ ד הויוֹ "ת  חמׁש  הם  גּ בוּ רוֹ ת ְ◌ָ◌ֵ◌§¥¨¥£¨§¦¡Ÿ¦¦©§¦¨§¦¨¥
הגּ בוּ רוֹ ת, מצּ ד ׁש הוּ א ּת למ וּ ד, ע וֹ לה ק "ל, העוֹ לין עצמן  §©©¦¤§©¤¦¨¨§©¨£הויוֹ "ת
גּ בוּ רוֹ ת, וחמ ׁש  חסדים חמה הם יחד וּ ׁש ניהם  וחמוּ רים. ק לּ ים והּת ר, §¥¨§¦¨£¨¦£¥©¨¤¥§¦£©¦©¥¤§¦אּס וּ ר 
ע וֹ לה  הכּ ל גּ ב וּ ר וֹ ת , החמׁש  ׁש ממתקין החסדים וׁש רׁש  ות"פ , ת"ן  ¤Ÿ¤©£¨¦¤§©§¦¤¨¥§©Ÿ§§¥¤ׁש הם

ואס ּת ר: מר דּ כי כּ מנין ¥§¤§©§§¨¨§¦§תתק"לה,

וּ למּט ה מחציוֹ  מג לּ ה אבּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְיסוֹ ד 

חסרוּ כבר  מג לּ ה ּת בת לכן וּ למּט ה, מחציוֹ  מגלּ ה א בּ א ׁש יּ סוֹ ד ידע ּת , ְ◌ָ◌¨©§¨¤§©¨§ª¤¥¤§§©¨¨¥¥©§¦¨¨¥
בּ ׁש ם  י' אוֹ ת א בּ א ויסוֹ ד וּ למ ּט ה, מחציוֹ  מגלּ ה אבּ א ׁש יּ ס וֹ ד ¥§¤¨©§¦¨©§§¤¥¤ª§¨©§¤י',
הּמ ג לּ ה  להתּפ ט  ׁש צּ רי הּט עם וזה  אנּפ ין , זעיר יסוֹ ד עד  מתּפ ט  ¨¦§©¥©§¦§¦¨¤©©©¤§¦§©¥§§©¥©§¦¨¨£הוי"ה,
ׁש ּמ תּפ טוֹ ת, ולהיוֹ ת א בּ א. דּ יס וֹ ד ה וֹ ד נצח  דּ הינוּ  ניּס א, לפרסוּ מי §©§¦¤§¦§¨©§¦©¤§©§¨¦¥§¦§¤¤¦§כּ אגּ רת
ׁש זּ עיר ידעּת , וּ כבר אנּפ ין. בּ זעיר  אבּ א  דּ יסוֹ ד הזּ ה האוֹ ר  גּ לּ וּ י לוֹ מר ¥§¤¨§©¨¨§¦§©¥§¦¨©§¦¤©¨¦©¨̈רצה
בּ שׂ ירטוּ ט הּמ ג לּ ה לכּת ב  צרי לכן  עליוֹ נה , ּת וֹ רה ספר  דּ יוֹ קן §¦§¨¦§©Ÿ§¦¦¨¥¨¨§¤¨¤¥¨§¦§©אנּפ ין
ואינם  ס"ג, ע"ב ס וֹ ד וּ נק דּ וֹ ת ׁש ּט עמים ידעּת  וּ כבר ּת וֹ רה. כּ ספר ¨¥§ª§¦¨§¤¨§©¨¨§¨¤¥§¦¨§וּ בתגין
איזה  ו ׁש לוֹ ם חס יגרמ וּ  ׁש לּ א אוֹ רם רבּ וּ י מּפ ני אנּפ ין בּ זעיר ¤¥¨§©§§¦Ÿ¤¨¦¥§¦¦§©¥§¦¦©§¦מתגלין
ולהיוֹ ת  ואוֹ תיּ וֹ ת . ּת גין  סוֹ ד וּ ב "ן, מ"ה  רק  ׁש ם  מתגּ לּ ה ולזה §¦§¦§¦¨©¨¤©§¦¤¨§¨¦§ׁש בירה,
 צרי אין ולזה קצר , אּמ א יס וֹ ד כּ י לבד, אבּ א בּ יס וֹ ד כּ לוּ לים ¦¨¥¤¨§¨¨¨¦§¦©§¨©¦¦§¨ª¤ׁש כּ לּ ם
גּ ב וּ רוֹ ת  חמ ׁש  את מּמ תקין חסדים חמ ה דּ הינוּ  בּ ּמ גלּ ה, אחד  ע ּמ וּ ד §¥¨¤¦§©§¦¨£¨¦£§©§¨¦§©¨¤©©רק

אחד: ¨¤£©§ונעשׂ וּ 

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כגער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

לוּ חוֹ ת ׁש ּת י הם אבּ א, דּ יס וֹ ד  הוֹ ד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶנצח 
לוּ חוֹ ת,וּ כבר  ׁש ּת י הם אבּ א, דּ יס וֹ ד הוֹ ד נצח הם  ׁש אמרנוּ , נס  כּ י ידע ּת  ְ◌ָ◌¨©§¨¦¥¤¨©§¥¤©¦§©¨¥§¥

ק בּ לּת י ּפ תוּ חה מ כּ לוֹ מר עוֹ מדין, היוּ  בּ נס ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת סתוּ מה,מ "ס  ו ¤©§¥¨§¦§©§¨¦§¦©§¨
יוּ דין, ארבּ עה ע"ב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  חסד , ענף  ונצח נס, ׁש ל ס ' הוּ א  וס' נ', ¦¨¨§©¥¤¤¤¨¨©¤§¥¤§¨¨צ וּ רתּה 
המ' לזה  החסדים, ׁש רׁש  דּ אבּ א י וּ "ד סוֹ ד בּ וֹ  וי ׁש  ימין, בּ לוּ ח דּ בּ ר וֹ ת ©¤¨¦¨£©¤Ÿ¨©§¥§¦¨©§§¦¥̈חמׁש 
נׁש ים  ולקחוּ  ׁש לּ הם , בּ יס וֹ ד חטאוּ  ׁש יּ שׂ ראל ולהיוֹ ת  חמ ים. דּ הינוּ  נ' ¦¨§¨§¤¨¤¦§¨¥¨§¦¤§¦§¦¦£§©§¨£©נעשׂ ה
הּת לוּ ין  אּמ וֹ ת ׁש בעים  הם אחרא, לסטרא העביר וּ  הּמ ל וח וֹ תם ¦§©ª¦§¦¥¨£©¨§¦§¦¡¤¤¤©¨§¦§̈נכריּ וֹ ת,
אחׁש ורוֹ ׁש , סע וּ דוֹ ת בּ זמן בּ יּ ין, הבּ רית ע וֹ ן עליהם נתגּ לגּ ל לזה ¥§©£§©§¦¦©©¦§©£¤¥£¥§©§¦¤¨§בּ סמא "ל,
לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  מה נ וֹ דע  וּ כבר ׁש בעים. גּ ימטריּ א  ¨¨§¦¨§¦¥©§¨¤©©¨§¦§¦¨¦§©¦¦©©§והיּ ין
כּ אלּ וּ  לעברה, כּ ׁש כּ וֹ רע  כּ י זרה, לעבוֹ דה ה ׁש ּת חוה כּ אלּ וּ  הגּ וֹ יּ ה  על ¦§¨¥£©©¥¤§¦¨¨¨£©¨£©§¦¦§¨©©¨©הבּ א
קיּ מ וּ  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מה ׁש נית, הּת וֹ רה לקבּ ל הצרכוּ  לזה  זרה, לעב וֹ דה §¦¨¤¨§¦¥¨©¥©§§§ª¤¨¨¨¨£©©¥כּ וֹ רע 

היה וּ דים כז)וק בּ לוּ  ט' ׁש ּת י(אסתר ס וֹ ד הנּ ס , ס וֹ ד הינוּ  כּ בר, ׁש ּק בּ לוּ  מה קיּ מ וּ  , §¦§©§¦¦§©¤¦§§¨©§©¥§¥
לוּ חוֹ ת: ׁש ּת י סוֹ ד נּת נוּ  ואס ּת ר  מר דּ כי בּ ימי כּ ן מׁש ה, בּ ימי כּ מוֹ  ¥§§¦¥§¤§©§§¨¥¦¥¤Ÿ¥¦§לוּ ח וֹ ת,

הע שׂ יּ ה, עד  ההארה  ירד  בּ רבּ וּ י, והאיר הזּ ה הא וֹ ר ׁש יּ צא ידי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ּפ גם מּפ ני וׁש לוֹ ם, חס מּכ ליה להנּ צל יכ וֹ ל היה א זה ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

ׁש לּ הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַהיּ סוֹ ד 
רחל,והנּ ה מיּ סוֹ ד לח וּ ץ  אבּ א יס וֹ ד וּ בקיעוֹ ת הדוּ רמיטא, ענין  ידעּת  כּ בר ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦§¨©§¦¨§¦§©¨©¦§¨¥

ההארה  ירד כּ בּ וּ י , בּ לי בּ רבּ וּ י  והאירוּ  הזּ ה הא וֹ ר ׁש יּ צא כּ ן  ידי ¨¨¤©©¨¦¦§¦§¦¥§¤©¨¨¨¤¥¥§©§ועל 
ּפ גם  מּפ ני ו ׁש לוֹ ם, חס  מכּ ליה להנּ צל יכוֹ ל היה לא  זה ואלמלא  הע שׂ יּ ה , ©§¥§¦¨§©¨¨§¦¥¨¦§¨¨¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¦£¨©עד

ׁש לּ הם: ¤¨¤§©ה יּ ס וֹ ד

בּ ּה  מאירין אנּפ ין, דזעיר  הוֹ ד נצח ּכ י ידעּת , ּכ בר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה 
קו והנּ ה בּ כל הנּ צח בּ ּה  מאירין אנּפ ין , דזעיר ה וֹ ד נצח כּ י ידע ּת , כּ בר  ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦¤©¦§¥©§¦§¦¦¨©¤©§¨©

ׁש ׁש  הוי בּ אח וֹ ר , ׁש ה וּ א אפילוּ  ההוֹ ד וכן  ּפ רקין . בּ ׁש לׁש  ׁש לּ ּה , ¥¥£¨§¤¦£©¥§¦§¦Ÿ¨§¨¤¦¨©היּ מין
דזעיר הוֹ ד בּ נצח ׁש הם וה"ו וה"ו  א וֹ רוֹ ת, ׁש ׁש  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ונמצא ¥§¦©¤§¥¤¥¨¥¤¨§¦§¦§¦ּפ רקין ,
א' בּ סוֹ ד לב ', הנחלקים  ווין , בּ סוֹ ד הם אנ ּפ ין, דזעיר  הוֹ ד הנּ צח כּ י §§¦¨¡¤©¦¨§¥¦§©¥§¦©¤©¦¦§©אנּפ ין,
נצח נגד ווין , ׁש ני בּ הן ויׁש  ׁש לּ ּה , בּ קווין הּמ תּפ טין א', - כזה דּ צבאוֹ ת, ©¤¤¤¦¨¥§¤¨¥§¨¤¦©©¦©§¦©¤¨¨§§א
ׁש בּ ין  ה' ואוֹ ת ׁש לּ ּה , האמצעי בּ קו  הכוֹ ללם אנּפ ין  זעיר  בּ יס וֹ ד ו ' וא וֹ ת ¥¤§¨¤¦¨§¤¨©§¨§©¦§©¥§¦§הוֹ ד.
ׁש מוֹ ת, ׁש ל א וֹ ר וֹ ת ה' בּ ּה  יׁש  גּ ם מכּ לּ ם. הנּ ׁש ּפ עת העטרה סוֹ ד הוּ א ¥¤¨¥©¨ª¦©©§¦©¨¨£¨¦̈ווין ,
מלכוּ ת  יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת בּ ס וֹ ד ׁש הם הה"ה , ההין , ג' בּ הן יׁש  א' §©§©¤¤¤§¦§¥¤¦¥¤¨¥¨¤ׁש כּ ל
כּ ל  ההי"ן ׁש לׁש  בּ סוֹ ד בּ אה ולזה ׁש בּ כוּ לם , העטרה ׁש היא  אנּפ ין, ¨¦¥Ÿ¨§¨¨¤¨§¨§¤¨¨£¨¦¤¦§©¥§¦דזעיר
בּ ּמ ג לּ ה  רמוּ זים  המ וֹ ת אלּ וּ  ולזה יסוֹ ד, הוֹ ד הנּ צח ידי על הׁש ּפ עתן  כּ י ¨¦§©¦§¥©¥¤¨§§©¤©¥§©¨¨¨§©¦¥ׁש ם,

לעיל: ¥§¨§¦©כּ נּ זכּ ר



הלכב לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ואסּת ר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמר דּ כי

ואלּ וּ ולהיוֹ ת דיקנא, ּת ּק וּ ני ע שׂ ר  ׁש לׁש ה  א לּ וּ  מבּ חינת היוּ  ואסּת ר ּמ רדּ כי ְ◌ִ◌ְ◌¤¨§§©§¤§¥¨¦§¦©¥§Ÿ¨¨¨¦¥¦§¨§¥
ע "ב דׁש מוֹ ת הויוֹ "ת  ע שׂ רה ׁש לׁש  הם דיקנא ּת ּק וּ ני  עשׂ ר  ¥§¨£¥§¤Ÿ¨¨¨¦¥¦§¨¥§Ÿ§ׁש לׁש ה
מצּ ד  וּ מרדּ כי הכּ וֹ לל , עם ואס ּת ר  מר דּ כי מנין הוּ א ׁש כּ ן  תתקל"ו, ©¦©§§¨¥©¦¥§¤§©§§¨¨§¦¥¤¨§¦§כּ מנין
עשׂ ר בּ יחד כּ וֹ לל הם  ולזה גּ בוּ רוֹ ת, חמ ׁש  מצּ ד ואס ּת ר חסדים, ¤¤©©§¥¥¤¨§§¥¨©¦¥§¤§¦¨£¨¦£חמה 
עשׂ רים  והם ּק מץ, בּ נּק וּ ד כוּ לּ ם חסדים , חמה ׁש הם הויוֹ "ת וחמ ׁש  ¦§¤¥§©¨¦§¨¦¨£¨¦£¥¤¨£¥¨§¨£הויוֹ "ת,
ש"ך, גּ ימטריּ א  א וֹ תיּ וֹ ת, העשׂ רים  ׁש ל ה ּק מצין ס"ה י"ו, ה וּ א וקמץ ¨¦§©¦¦¦§¤¨¤¦©¨©©¨§¦©̈קמצין ,
הּט וֹ ב י ּת ן י"י ס וֹ ד וזה  ת "ן, הכּ ל הרי ק"ל, גּ ימטריּ א עצמן הויוֹ "ת ©¥¦¤§Ÿ©¥£¨¦§©¦¨§©¨£¥¨§וחמ ׁש 

יג ) פה מלא (תהילים  כּ ׁש הוּ א  אנ ּפ ין, בּ זעיר ׁש ה וּ א הוי "ה זה ׁש גּ ם לוֹ מר, רצה ,¨¨©¤©¤£¨¨¤¦§¥©§¦§¤¨¥
ה"ס , מק בּ ל הוּ א אזי טּפ ין, ׁש לׁש ה בּ ס וֹ ד יוּ די "ן, בּ ס וֹ ד  ׁש הם הּמ וֹ חין, ¥©§©£¦¦¨Ÿ§§¦§¥¤¦©¦מן 
ׁש הוּ א  טוֹ ב , בּ חינת והם  ת"ן , ע וֹ לים לעיל, הנּ זכּ רים הויוֹ "ת חמׁש  ¤©¦§¥§¦¥§¦¨§¦©¨£¥¨¥¤ׁש הם

היּ ס הינ וּ  י"ז, גּ ימטריּ א וטוֹ ב הּט וֹ ב, י ּת ן ה' ׁש אמר והינ וּ  וֹ ד:היּ ס וֹ ד, ©§§©§¤¨©¦¥©§¦©§¦¨©§©§

הגּ בוּ ר וֹ ת הממתקין ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחסדים

חמ ׁש וחמׁש  ועם שי"ן, גּ ימטר יּ א אלהים, בּ נּק וּ ד הויוֹ "ת  חמׁש  הם  גּ בוּ רוֹ ת ְ◌ָ◌ֵ◌§¥¨¥£¨§¦¡Ÿ¦¦©§¦¨§¦¨¥
הגּ בוּ רוֹ ת, מצּ ד ׁש הוּ א ּת למ וּ ד, ע וֹ לה ק "ל, העוֹ לין עצמן  §©©¦¤§©¤¦¨¨§©¨£הויוֹ "ת
גּ בוּ רוֹ ת, וחמ ׁש  חסדים חמה הם יחד וּ ׁש ניהם  וחמוּ רים. ק לּ ים והּת ר, §¥¨§¦¨£¨¦£¥©¨¤¥§¦£©¦©¥¤§¦אּס וּ ר 
ע וֹ לה  הכּ ל גּ ב וּ ר וֹ ת , החמׁש  ׁש ממתקין החסדים וׁש רׁש  ות"פ , ת"ן  ¤Ÿ¤©£¨¦¤§©§¦¤¨¥§©Ÿ§§¥¤ׁש הם

ואס ּת ר: מר דּ כי כּ מנין ¥§¤§©§§¨¨§¦§תתק"לה,

וּ למּט ה מחציוֹ  מג לּ ה אבּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְיסוֹ ד 

חסרוּ כבר  מג לּ ה ּת בת לכן וּ למּט ה, מחציוֹ  מגלּ ה א בּ א ׁש יּ סוֹ ד ידע ּת , ְ◌ָ◌¨©§¨¤§©¨§ª¤¥¤§§©¨¨¥¥©§¦¨¨¥
בּ ׁש ם  י' אוֹ ת א בּ א ויסוֹ ד וּ למ ּט ה, מחציוֹ  מגלּ ה אבּ א ׁש יּ ס וֹ ד ¥§¤¨©§¦¨©§§¤¥¤ª§¨©§¤י',
הּמ ג לּ ה  להתּפ ט  ׁש צּ רי הּט עם וזה  אנּפ ין , זעיר יסוֹ ד עד  מתּפ ט  ¨¦§©¥©§¦§¦¨¤©©©¤§¦§©¥§§©¥©§¦¨¨£הוי"ה,
ׁש ּמ תּפ טוֹ ת, ולהיוֹ ת א בּ א. דּ יס וֹ ד ה וֹ ד נצח  דּ הינוּ  ניּס א, לפרסוּ מי §©§¦¤§¦§¨©§¦©¤§©§¨¦¥§¦§¤¤¦§כּ אגּ רת
ׁש זּ עיר ידעּת , וּ כבר אנּפ ין. בּ זעיר  אבּ א  דּ יסוֹ ד הזּ ה האוֹ ר  גּ לּ וּ י לוֹ מר ¥§¤¨§©¨¨§¦§©¥§¦¨©§¦¤©¨¦©¨̈רצה
בּ שׂ ירטוּ ט הּמ ג לּ ה לכּת ב  צרי לכן  עליוֹ נה , ּת וֹ רה ספר  דּ יוֹ קן §¦§¨¦§©Ÿ§¦¦¨¥¨¨§¤¨¤¥¨§¦§©אנּפ ין
ואינם  ס"ג, ע"ב ס וֹ ד וּ נק דּ וֹ ת ׁש ּט עמים ידעּת  וּ כבר ּת וֹ רה. כּ ספר ¨¥§ª§¦¨§¤¨§©¨¨§¨¤¥§¦¨§וּ בתגין
איזה  ו ׁש לוֹ ם חס יגרמ וּ  ׁש לּ א אוֹ רם רבּ וּ י מּפ ני אנּפ ין בּ זעיר ¤¥¨§©§§¦Ÿ¤¨¦¥§¦¦§©¥§¦¦©§¦מתגלין
ולהיוֹ ת  ואוֹ תיּ וֹ ת . ּת גין  סוֹ ד וּ ב "ן, מ"ה  רק  ׁש ם  מתגּ לּ ה ולזה §¦§¦§¦¨©¨¤©§¦¤¨§¨¦§ׁש בירה,
 צרי אין ולזה קצר , אּמ א יס וֹ ד כּ י לבד, אבּ א בּ יס וֹ ד כּ לוּ לים ¦¨¥¤¨§¨¨¨¦§¦©§¨©¦¦§¨ª¤ׁש כּ לּ ם
גּ ב וּ רוֹ ת  חמ ׁש  את מּמ תקין חסדים חמ ה דּ הינוּ  בּ ּמ גלּ ה, אחד  ע ּמ וּ ד §¥¨¤¦§©§¦¨£¨¦£§©§¨¦§©¨¤©©רק

אחד: ¨¤£©§ונעשׂ וּ 

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כגער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

לוּ חוֹ ת ׁש ּת י הם אבּ א, דּ יס וֹ ד  הוֹ ד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶנצח 
לוּ חוֹ ת,וּ כבר  ׁש ּת י הם אבּ א, דּ יס וֹ ד הוֹ ד נצח הם  ׁש אמרנוּ , נס  כּ י ידע ּת  ְ◌ָ◌¨©§¨¦¥¤¨©§¥¤©¦§©¨¥§¥

ק בּ לּת י ּפ תוּ חה מ כּ לוֹ מר עוֹ מדין, היוּ  בּ נס ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת סתוּ מה,מ "ס  ו ¤©§¥¨§¦§©§¨¦§¦©§¨
יוּ דין, ארבּ עה ע"ב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  חסד , ענף  ונצח נס, ׁש ל ס ' הוּ א  וס' נ', ¦¨¨§©¥¤¤¤¨¨©¤§¥¤§¨¨צ וּ רתּה 
המ' לזה  החסדים, ׁש רׁש  דּ אבּ א י וּ "ד סוֹ ד בּ וֹ  וי ׁש  ימין, בּ לוּ ח דּ בּ ר וֹ ת ©¤¨¦¨£©¤Ÿ¨©§¥§¦¨©§§¦¥̈חמׁש 
נׁש ים  ולקחוּ  ׁש לּ הם , בּ יס וֹ ד חטאוּ  ׁש יּ שׂ ראל ולהיוֹ ת  חמ ים. דּ הינוּ  נ' ¦¨§¨§¤¨¤¦§¨¥¨§¦¤§¦§¦¦£§©§¨£©נעשׂ ה
הּת לוּ ין  אּמ וֹ ת ׁש בעים  הם אחרא, לסטרא העביר וּ  הּמ ל וח וֹ תם ¦§©ª¦§¦¥¨£©¨§¦§¦¡¤¤¤©¨§¦§̈נכריּ וֹ ת,
אחׁש ורוֹ ׁש , סע וּ דוֹ ת בּ זמן בּ יּ ין, הבּ רית ע וֹ ן עליהם נתגּ לגּ ל לזה ¥§©£§©§¦¦©©¦§©£¤¥£¥§©§¦¤¨§בּ סמא "ל,
לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  מה נ וֹ דע  וּ כבר ׁש בעים. גּ ימטריּ א  ¨¨§¦¨§¦¥©§¨¤©©¨§¦§¦¨¦§©¦¦©©§והיּ ין
כּ אלּ וּ  לעברה, כּ ׁש כּ וֹ רע  כּ י זרה, לעבוֹ דה ה ׁש ּת חוה כּ אלּ וּ  הגּ וֹ יּ ה  על ¦§¨¥£©©¥¤§¦¨¨¨£©¨£©§¦¦§¨©©¨©הבּ א
קיּ מ וּ  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מה ׁש נית, הּת וֹ רה לקבּ ל הצרכוּ  לזה  זרה, לעב וֹ דה §¦¨¤¨§¦¥¨©¥©§§§ª¤¨¨¨¨£©©¥כּ וֹ רע 

היה וּ דים כז)וק בּ לוּ  ט' ׁש ּת י(אסתר ס וֹ ד הנּ ס , ס וֹ ד הינוּ  כּ בר, ׁש ּק בּ לוּ  מה קיּ מ וּ  , §¦§©§¦¦§©¤¦§§¨©§©¥§¥
לוּ חוֹ ת: ׁש ּת י סוֹ ד נּת נוּ  ואס ּת ר  מר דּ כי בּ ימי כּ ן מׁש ה, בּ ימי כּ מוֹ  ¥§§¦¥§¤§©§§¨¥¦¥¤Ÿ¥¦§לוּ ח וֹ ת,

הע שׂ יּ ה, עד  ההארה  ירד  בּ רבּ וּ י, והאיר הזּ ה הא וֹ ר ׁש יּ צא ידי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ּפ גם מּפ ני וׁש לוֹ ם, חס מּכ ליה להנּ צל יכ וֹ ל היה א זה ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

ׁש לּ הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַהיּ סוֹ ד 
רחל,והנּ ה מיּ סוֹ ד לח וּ ץ  אבּ א יס וֹ ד וּ בקיעוֹ ת הדוּ רמיטא, ענין  ידעּת  כּ בר ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦§¨©§¦¨§¦§©¨©¦§¨¥

ההארה  ירד כּ בּ וּ י , בּ לי בּ רבּ וּ י  והאירוּ  הזּ ה הא וֹ ר ׁש יּ צא כּ ן  ידי ¨¨¤©©¨¦¦§¦§¦¥§¤©¨¨¨¤¥¥§©§ועל 
ּפ גם  מּפ ני ו ׁש לוֹ ם, חס  מכּ ליה להנּ צל יכוֹ ל היה לא  זה ואלמלא  הע שׂ יּ ה , ©§¥§¦¨§©¨¨§¦¥¨¦§¨¨¨Ÿ¤¥¨§¦§¨¦£¨©עד

ׁש לּ הם: ¤¨¤§©ה יּ ס וֹ ד

בּ ּה  מאירין אנּפ ין, דזעיר  הוֹ ד נצח ּכ י ידעּת , ּכ בר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה 
קו והנּ ה בּ כל הנּ צח בּ ּה  מאירין אנּפ ין , דזעיר ה וֹ ד נצח כּ י ידע ּת , כּ בר  ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦¤©¦§¥©§¦§¦¦¨©¤©§¨©

ׁש ׁש  הוי בּ אח וֹ ר , ׁש ה וּ א אפילוּ  ההוֹ ד וכן  ּפ רקין . בּ ׁש לׁש  ׁש לּ ּה , ¥¥£¨§¤¦£©¥§¦§¦Ÿ¨§¨¤¦¨©היּ מין
דזעיר הוֹ ד בּ נצח ׁש הם וה"ו וה"ו  א וֹ רוֹ ת, ׁש ׁש  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ונמצא ¥§¦©¤§¥¤¥¨¥¤¨§¦§¦§¦ּפ רקין ,
א' בּ סוֹ ד לב ', הנחלקים  ווין , בּ סוֹ ד הם אנ ּפ ין, דזעיר  הוֹ ד הנּ צח כּ י §§¦¨¡¤©¦¨§¥¦§©¥§¦©¤©¦¦§©אנּפ ין,
נצח נגד ווין , ׁש ני בּ הן ויׁש  ׁש לּ ּה , בּ קווין הּמ תּפ טין א', - כזה דּ צבאוֹ ת, ©¤¤¤¦¨¥§¤¨¥§¨¤¦©©¦©§¦©¤¨¨§§א
ׁש בּ ין  ה' ואוֹ ת ׁש לּ ּה , האמצעי בּ קו  הכוֹ ללם אנּפ ין  זעיר  בּ יס וֹ ד ו ' וא וֹ ת ¥¤§¨¤¦¨§¤¨©§¨§©¦§©¥§¦§הוֹ ד.
ׁש מוֹ ת, ׁש ל א וֹ ר וֹ ת ה' בּ ּה  יׁש  גּ ם מכּ לּ ם. הנּ ׁש ּפ עת העטרה סוֹ ד הוּ א ¥¤¨¥©¨ª¦©©§¦©¨¨£¨¦̈ווין ,
מלכוּ ת  יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת בּ ס וֹ ד ׁש הם הה"ה , ההין , ג' בּ הן יׁש  א' §©§©¤¤¤§¦§¥¤¦¥¤¨¥¨¤ׁש כּ ל
כּ ל  ההי"ן ׁש לׁש  בּ סוֹ ד בּ אה ולזה ׁש בּ כוּ לם , העטרה ׁש היא  אנּפ ין, ¨¦¥Ÿ¨§¨¨¤¨§¨§¤¨¨£¨¦¤¦§©¥§¦דזעיר
בּ ּמ ג לּ ה  רמוּ זים  המ וֹ ת אלּ וּ  ולזה יסוֹ ד, הוֹ ד הנּ צח ידי על הׁש ּפ עתן  כּ י ¨¦§©¦§¥©¥¤¨§§©¤©¥§©¨¨¨§©¦¥ׁש ם,

לעיל: ¥§¨§¦©כּ נּ זכּ ר



הלכד לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ואּמ א דּ אבּ א מ וֹ חין  ּכ ׁש נכנסין  ּכ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ע שׂ רה ואחר  ׁש ּת ים  ונע שׂ ין  נׁש למים ואּמ א, דּ אבּ א מוֹ חין  כּ ׁש נכנסין  ּכ ְ◌ַ◌ַ◌¨§§¦§¨¦¦§©¨§¦¨¦§¨¦§©£¦§¥£¨¨

בּ יס וֹ ד  ׁש לׁש  אּמ א, בּ הוֹ ד ׁש לׁש  אּמ א, בּ נצח הויוֹ "ת  ׁש לׁש  ¦Ÿ£¨§¤©¦¨¨Ÿ§¦¨¨Ÿ¨¨©הויוֹ "ת,
בּ יסוֹ דוֹ , הויוֹ "ת  ׁש לׁש  לוֹ  ויׁש  אּמ א, מיּ ס וֹ ד ע וֹ דף  הוּ א אבּ א וּ ביסוֹ ד ¦¨£Ÿ¨¥§¨¦§¦¥¨©¦¨¦אּמ א,
בּ יסוֹ דּה , מתּפ ט  זה אוֹ ר אין  וּ לפי מג לּ ה. גּ ימטריּ א  אּמ א, מיּ ס וֹ ד ¨¦¥©§¦¤¥¤¦§¨¦§¨¦§©¦¨¦§¦¥יוֹ תר
בּ ּה  יׁש  גּ ם בּ מגלּ ה, א לּ וּ  הויוֹ ת בּ פרוּ ׁש  נגלה לא  לפיכ לח וּ ץ , י וֹ צא ¨¥©¨¦§¦¥¨£¥§¨§¦Ÿ¨¦§©¥¨¤אלּ א
ׁש בּ יס וֹ ד  וּ מדּ עת  אהו"ה. ׁש מוֹ ת ׁש לׁש  אבּ א , ׁש בּ יסוֹ ד מדּ עת בּ דעּת ּה , §©¤©©¦¥Ÿ¨¨©§©¤©©¦¨§©§¨¨¤הארה
לעיל  כּ נּ זכּ ר  י וֹ צאין , בּ ּמ ג לּ ה  תמצאם אלּ וּ  וכל אהי"ה, ׁש מוֹ ת ד' ¥§¨§¦©¦§¨¦§©¥¨§¦¥¨§¥¨¦אּמ א,

היטיב : ¥¥¥©בּ אר

תתקל"ה
עצמן וה נּ ה  הויוֹ ת  אין  ולכן ירכוֹ תיה, בּ ין מתּפ ט א בּ א, מיּ סוֹ ד כּ ׁש יּ וֹ צא ְ◌ִ◌ֵ◌§¤¥¦§©¨¦§©¥¥©§¤¨§¨¥¥£¨©§¨

אני  וצרי ּת בוֹ ת. וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י רק בּ פרוּ ׁש , בּ ּמ ג לּ ה  ¦£¦¨§¥¥§¥¥¨§©¥§¨¦§©¦¨§¦נכּת בין
ּת ח לּ ה  נכנסין  היוּ  בּ רחל, נכנסין דּ אבּ א, הא וֹ ר וֹ ת ׁש אלּ וּ  ׁש ּק וֹ דם ¨¦§¦¨§¦¨¥¨§¦¨§¦¨©§¨¥¤¥¤¥¨§לפרׁש ,

וּ  ׁש לׁש ה בּ לאה, ׁש הם ּפ רקין, בּ ׁש לׁש ה הארת ׁש לׁש  עשׂ וּ  בּ ּה  כׁש נכנסין §¥¨§§¦§¨¦¨¨¨Ÿ¤¨Ÿ¦§Ÿ¨¦§¦¤¥§Ÿ¨
אנ ּפ ין, הזעיר   ֹּת ו נכנסין כּ ׁש היוּ  מהּמ וֹ חין אוֹ רוֹ ת ׁש לׁש  בּ ּה  יׁש  וגם ¦§©¥§©¦¨§¦¨¤§¦©¥Ÿ¨¨¥©§¤§¤אהי"ה.
דּ יס וֹ ד  מהּפ נים וּ ׁש נים לאה, לאח וֹ רי אבּ א דּ יס וֹ ד הארה ׁש ל אחד §¦¦¨©¥¦©§¨¥¥£©¨©§¦¨¨¤¤¨¤§©§דּ הינוּ ,
הכּ וֹ לל  אחד עליוֹ ן ה ּת פארת בּ חצי  ׁש הם אנּפ ין, הזעיר בּ פני ׁש הם  ¥©¨¤§¤¤¤§¦©¦£©¥¤¦§©¥§©¥§¦¥¤¨©אבּ א,
דע "ב , הויוֹ "ת אר בּ ע  הארת, ׁש מוֹ נה בּ לאה ׁש יּ ׁש  נמצא ולזה, לזה  §¨©©§©Ÿ¨¤¨§¨¥§¥¤¨§¦¤¨§¤¨¤¥§ׁש ניהן 
הכּ וֹ לל  ואחד אהי"ה, הוי"ה ׁש ל כּ וֹ ללים וּ ׁש ני קס "א, אר בּ ע  עם ¥©¨¤§¤§¤¨¨£¤¦§¥§©§©¦¦¨ª§מׁש לּ בים

ואס ּת ר: מר דּ כי כּ מנין תתקל"ה, גּ ימטריּ א  ס"ה כוּ לּ ם, ¥§¤§©§§¨¨§¦§¨¦§©¦¨¤את

בּ מלוֹ אם ׁש לּ וּ בים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אוֹ תיּ וֹ ת ואוֹ תיּ וֹ ת ע שׂ רה וּ ׁש ּת ים ס "ג, גּ ימטריּ א  ּפ ׁש וּ טים אהי"ה ׁש לׁש ה ְ◌ִ◌§Ÿ¨¤§¤§¦¦©§¦¨§¥¤§¥¦

כּ וֹ לל  ואחד הוי"ה , ׁש ל כּ וֹ לל ואחד ע"ה, הם  הויוֹ "ת ׁש לׁש  ¥¨¤§¨¨£¤¥¨¤§¥¨£Ÿ¨¤ׁש ל
גּ ימטר יּ א  ה"ץ, הם ב"ם , א "ל ׁש ל בּ י"ת וּ בּ אל"ף  ע "ז. הרי  אהי "ה, ¨¦§©¦¥¤¥¤©§¥£¤§¤¤ׁש ל
גּ ימטר יּ א  ואהי"ה, הויוֹ "ת  ׁש לׁש  ׁש ל בּ מלוּ אם, ׁש לּ וּ בים והלׁש ה ¨¦§©¦¤§¤§¨£Ÿ¨¦¦§¦¨¤¨Ÿ§©§¨̈המן.

קמ "א, גּ ימטריּ א ואהי"ה, הוי"ה ׁש ל ּפ עמים וּ ׁש לׁש ה לוֹ מרתרצ "ט , (רצה §Ÿ¨§¨¦¤£¨¨§¤§¤¦©§¦¨¨¨©

מרדּ כיּפ ׁש וּ טים ) גּ ימטר יּ א  וצ "ה, וקמ"א תרצ "ט ס"ה צ "ה, גּ ימטריּ א והמן  §¦§¨¨¦©§¦¨§§¦©§¦¨¨§§©
תתקל"ה: ׁש הם ¥¤¥§¤§ואס ּת ר ,

דּ כיא מרא ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי
ולזה והנּ ה העברה,  דּ ר הם אבל הּמ וֹ חין , בּ ּה  נתהוּ וּ  בּ לאה אי ,לפני ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¤¥§¥¨¦§©¨©¦£¨¥¤¤¨£¨¨§¨¤

לרחל: מ לּ אה  ע וֹ בר  דּ כיא, מרא ׁש הוּ א ¥¨§¨¥¦¥¨§©¨¥¤©§§̈מרדּ כי 

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כהער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

בּ לאה האוֹ רוֹ ת   ֶהמׁש◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ההארה וצא "ל, ּפ רט , דּ ר מפרׁש  הריני כּ לל, דּ ר ׁש אמרנ וּ  ¨¨¤©¤¥¥¤¤¥¨§¦¥£¨§¤¤§©¨¤ŸŸ¨¤ׁש הארת 
וּ בהארה  אנּפ ין , דזעיר  ּפ נים ליּ סוֹ ד בּ א א בּ א, מ יּ סוֹ ד ¨¨¤§¦§©¥§¦¦¨§©¨¨©§¦¥©היּ וֹ צא
והא וֹ ר ּפ ׁש וּ טים, אהי"ה ׁש ני  בּ ס וֹ ד  הם לאה, ּפ ני  נגד האח וֹ ר  מ צּ ד ¨§¦§¤§¤¥§§¥¨¥¥§¤¤¨¨©¦¥©היּ וֹ צאת
הוי "ה, בּ סוֹ ד ׁש הוּ א א בּ א מ יּ סוֹ ד לוֹ מר רצה עצמוֹ , מהכּ לי דּ הינ וּ  ¨¨£§¤¨©§¦©¨¨§©¦§©¥§©§¦©§¥¤ׁש בּ נתים
מרדּ כי גּ ימטריּ א  דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד אנ ּפ ין זעיר  נׁש אר  זוֹ , הארה ©§§¨¨¦§©¦¨¦§§¦§©¥§©§¦¨¨¤¤¤©§¦¤§וּ כּ ׁש מסּת לקת
ּפ עם  בּ לאה האר וֹ ת התי אלּ וּ  וע וֹ שׂ ה בּ לאה, הנּ כנס  מר דּ כי  כּ י  לעיל, ©©¨¥§¨¤¦§©¥¤§¨¥§¨§¦©©§§¨¦¥§¨§¦©כּ נּ זכּ ר
אר בּ עה  בּ ּמ גלּ ה בּ ּה  יׁש  וכן אהי"ה , ארבּ עה הארת ארבּ ע בּ ּה  ויׁש  ¨¨§©¨¦§©¨¥¥§¤§¤¨¨§©Ÿ¨¤©§©¨¥§¦¥ׁש נית,
בּ ׁש לׁש ה  ּפ עמים ׁש לׁש  בּ לאה נסּת לּ ק  אבּ א יסוֹ ד דּ כלי והוי"ה רמוּ זין , ¨Ÿ§¨¦¦§Ÿ¨¨¥§¥©§¦¨©§¦§¦¨¨©§¦§¤§¤אהי"ה
דּ ריׁש א  הוי וֹ "ת  ו ׁש לׁש  הויוֹ "ת, ּת ׁש ע  הם ּפ רקין, ׁש לׁש ה  בּ וֹ  יׁש  קו  וכל ¨¥§¨£Ÿ¨¦§¦¥¥©£¨§¨Ÿ§¥©¨§¦©קווין,
הויוֹ "ת, עשׂ רה ׁש ּת ים  ׁש הם נמצא אתיידע, דּ לא  ריׁש א דּ הינוּ  ¨£¥§¤¥§¥¤¨§¦©©§¦Ÿ§¨¥§©§¨§©¦חיוּ ור ּת א,
אהי"ה  ואר בּ ע  תתס"ד, גּ ימטריּ א  ע"ב, בּ מלּ וּ י ׁש הם ה זּ את, בּ ּמ גלּ ה ¤§¤©§©§¨¦§©¦¦§¥¤Ÿ©¨¦§©¦§̈הרמ וּ זין

תתקמ"ח , גּ ימטריּ א  ס"ה  פ"ד, גּ ימטר יּ א גּ ימטריּ אּפ ׁש וּ טים אוֹ תיוֹ ת ע שׂ ר (ועם  §¦¦©§¦¨¦©§¦¨§¦¤¤¦¦©§¦¨

ואסּת רתתקנ"ח ) ּמ ר דּ כי יתרים עשׂ ר והלׁש ה אסּת ר, מרדּ כי  גּ ימטריּ א ¥§¤§©§§¨¤¦¥§¨¨¨Ÿ§©§¥§¤©§§¨¨¦§©¦¥הם
תתקמ"ה , אלּ א הוי תתקל"ה )לא וּ ׁש ּת י(צ"ל א וֹ תיוֹ תיהם  ט' נגד מהם ּת סיר Ÿ£¥¤¨¨¦¥¤¤¤¦¥¤§¥

ּת כף בּ לאה, עמידה להם אין לפי כּ וֹ ללים, וּ ׁש ּת י  אס ּת ר מר דּ כי ¤¥¨¥§¨¦£¤¨¥¤¦§¦§¥§¥§¤©§§¨¥ּת בוֹ ת
ּת כף ידעּת  וּ כבר לעיל, כּ נּ זכּ ר עשׂ ר הלׁש ה  מהם חסר וּ  ולכן בּ רחל, ¤¥¨§©¨¨§¥§¨§¦©¨¨¨Ÿ§¨¥§¨¥¨§¥¤©§Ÿ§יוֹ רדת
נע שׂ ה  כּ נּ וֹ דע , הדּ עת כּ ל ׁש רׁש  ולהיוֹ ת ׁש לּ ּה , בּ דעת בּ לאה הּמ וֹ חין ¨£©¨©©©©¨¤Ÿ§¦§¨¤©©§¨¥§¦©¦¨§¦§§כּ ׁש נכנסין

תמ"ב, גּ ימטריּ א ס"ה יה"א , בּ מלוֹ אן  אהי"ה  ׁש מוֹ ת ׁש לׁש ה אחרים ,בּ וֹ  (ספרים  §Ÿ¨¥¤§¤¦§¨¦©§¦¨
הרב ) לׁש וֹ ן כּ אן עד תמ "ב , גּ ימטר יּ א קל"ו קמ"ג קס "ג דּ הינוּ  :אהו"ה, §©§¦©§¦¨©¨§¨©

הּמ צ וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאלּ ה 

הּמ צ וֹ תמהחברים: אלּ ה לד)כּ תיב  כז פרק לחדּ ׁש ,(ויקרא  ר אי  נביא אין , ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌§¦¥¤©¦§¤¥¨¦©©§©¥
בּ ּס פר זכּ ר וֹ ן זאת כּ תוֹ ב  מדּ כתיב אסּת ר, למג לּ ת  סמכוּ  ¤¥©¨¦Ÿ§¦§¦¦¥§¤©¦§¦§¨¨¥¥מהיכן

יא ) יז ואר בּ עה (שמות ח "י, קטן  בּ מס ּפ ר  בּ ּס פר, ועוֹ ד רי "ׁש . ּפ "א "סמ בּ י"ת ,¥¨¤¥¥§©¥¤§¦§©¨¨§©§¨¨
כּ וֹ לל. עם אסּת ר מג לּ ת גּ ימטר יּ א והינוּ  קמ"ה, אל"ף גּ ימטריּ א ¥¦¥§¤©¦§¨¦§©¦§©§¨¦§©¦¨¦אוֹ ת יּ וֹ תיו
י שׂ ראל  גּ ימטריּ א ה יּ ה וּ די, מרדּ כי  ּבּ רו ׁש דּ "י, גּ ימטר יּ א היּ הוּ די  מרדּ כי  ¥¨§¦¨¦§©¦¦§©©§§¨¨©©¨¦§©¦¦§©©§§¨ע וֹ ד

הכּ וֹ לל: ¥©¦עם

גּ ד וּ לּ ת וֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּכ בוֹ ד 

גּ דוּ לּ תוֹ ּכ ב וֹ ד ּת פארת יקר  ואת ד')מלכוּ תוֹ  א' פרק  בּ גדי(אסתר אלּ ה גּ ימטריּ א , ְ◌©§§¤§¨¦§¤¤§¨¦©§¦¨¥¤¦§¥
והוּ א  וּ מעיל, ואפ וֹ ד חׁש ן ואבנט מצנפת כּ תנת  מכנסים גּ דוֹ ל, §¦§¥§¤Ÿ¥¨¦§¨©¦§Ÿ¤¦§¤¤§©§¥Ÿכּ הן

ה ּמ דרׁש : עם ¨§¦©¦¨§ªמס כּ ם



הלכד לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ואּמ א דּ אבּ א מ וֹ חין  ּכ ׁש נכנסין  ּכ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ע שׂ רה ואחר  ׁש ּת ים  ונע שׂ ין  נׁש למים ואּמ א, דּ אבּ א מוֹ חין  כּ ׁש נכנסין  ּכ ְ◌ַ◌ַ◌¨§§¦§¨¦¦§©¨§¦¨¦§¨¦§©£¦§¥£¨¨

בּ יס וֹ ד  ׁש לׁש  אּמ א, בּ הוֹ ד ׁש לׁש  אּמ א, בּ נצח הויוֹ "ת  ׁש לׁש  ¦Ÿ£¨§¤©¦¨¨Ÿ§¦¨¨Ÿ¨¨©הויוֹ "ת,
בּ יסוֹ דוֹ , הויוֹ "ת  ׁש לׁש  לוֹ  ויׁש  אּמ א, מיּ ס וֹ ד ע וֹ דף  הוּ א אבּ א וּ ביסוֹ ד ¦¨£Ÿ¨¥§¨¦§¦¥¨©¦¨¦אּמ א,
בּ יסוֹ דּה , מתּפ ט  זה אוֹ ר אין  וּ לפי מג לּ ה. גּ ימטריּ א  אּמ א, מיּ ס וֹ ד ¨¦¥©§¦¤¥¤¦§¨¦§¨¦§©¦¨¦§¦¥יוֹ תר
בּ ּה  יׁש  גּ ם בּ מגלּ ה, א לּ וּ  הויוֹ ת בּ פרוּ ׁש  נגלה לא  לפיכ לח וּ ץ , י וֹ צא ¨¥©¨¦§¦¥¨£¥§¨§¦Ÿ¨¦§©¥¨¤אלּ א
ׁש בּ יס וֹ ד  וּ מדּ עת  אהו"ה. ׁש מוֹ ת ׁש לׁש  אבּ א , ׁש בּ יסוֹ ד מדּ עת בּ דעּת ּה , §©¤©©¦¥Ÿ¨¨©§©¤©©¦¨§©§¨¨¤הארה
לעיל  כּ נּ זכּ ר  י וֹ צאין , בּ ּמ ג לּ ה  תמצאם אלּ וּ  וכל אהי"ה, ׁש מוֹ ת ד' ¥§¨§¦©¦§¨¦§©¥¨§¦¥¨§¥¨¦אּמ א,

היטיב : ¥¥¥©בּ אר

תתקל"ה
עצמן וה נּ ה  הויוֹ ת  אין  ולכן ירכוֹ תיה, בּ ין מתּפ ט א בּ א, מיּ סוֹ ד כּ ׁש יּ וֹ צא ְ◌ִ◌ֵ◌§¤¥¦§©¨¦§©¥¥©§¤¨§¨¥¥£¨©§¨

אני  וצרי ּת בוֹ ת. וס וֹ פי ּת ב וֹ ת בּ ראׁש י רק בּ פרוּ ׁש , בּ ּמ ג לּ ה  ¦£¦¨§¥¥§¥¥¨§©¥§¨¦§©¦¨§¦נכּת בין
ּת ח לּ ה  נכנסין  היוּ  בּ רחל, נכנסין דּ אבּ א, הא וֹ ר וֹ ת ׁש אלּ וּ  ׁש ּק וֹ דם ¨¦§¦¨§¦¨¥¨§¦¨§¦¨©§¨¥¤¥¤¥¨§לפרׁש ,

וּ  ׁש לׁש ה בּ לאה, ׁש הם ּפ רקין, בּ ׁש לׁש ה הארת ׁש לׁש  עשׂ וּ  בּ ּה  כׁש נכנסין §¥¨§§¦§¨¦¨¨¨Ÿ¤¨Ÿ¦§Ÿ¨¦§¦¤¥§Ÿ¨
אנ ּפ ין, הזעיר   ֹּת ו נכנסין כּ ׁש היוּ  מהּמ וֹ חין אוֹ רוֹ ת ׁש לׁש  בּ ּה  יׁש  וגם ¦§©¥§©¦¨§¦¨¤§¦©¥Ÿ¨¨¥©§¤§¤אהי"ה.
דּ יס וֹ ד  מהּפ נים וּ ׁש נים לאה, לאח וֹ רי אבּ א דּ יס וֹ ד הארה ׁש ל אחד §¦¦¨©¥¦©§¨¥¥£©¨©§¦¨¨¤¤¨¤§©§דּ הינוּ ,
הכּ וֹ לל  אחד עליוֹ ן ה ּת פארת בּ חצי  ׁש הם אנּפ ין, הזעיר בּ פני ׁש הם  ¥©¨¤§¤¤¤§¦©¦£©¥¤¦§©¥§©¥§¦¥¤¨©אבּ א,
דע "ב , הויוֹ "ת אר בּ ע  הארת, ׁש מוֹ נה בּ לאה ׁש יּ ׁש  נמצא ולזה, לזה  §¨©©§©Ÿ¨¤¨§¨¥§¥¤¨§¦¤¨§¤¨¤¥§ׁש ניהן 
הכּ וֹ לל  ואחד אהי"ה, הוי"ה ׁש ל כּ וֹ ללים וּ ׁש ני קס "א, אר בּ ע  עם ¥©¨¤§¤§¤¨¨£¤¦§¥§©§©¦¦¨ª§מׁש לּ בים

ואס ּת ר: מר דּ כי כּ מנין תתקל"ה, גּ ימטריּ א  ס"ה כוּ לּ ם, ¥§¤§©§§¨¨§¦§¨¦§©¦¨¤את

בּ מלוֹ אם ׁש לּ וּ בים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אוֹ תיּ וֹ ת ואוֹ תיּ וֹ ת ע שׂ רה וּ ׁש ּת ים ס "ג, גּ ימטריּ א  ּפ ׁש וּ טים אהי"ה ׁש לׁש ה ְ◌ִ◌§Ÿ¨¤§¤§¦¦©§¦¨§¥¤§¥¦

כּ וֹ לל  ואחד הוי"ה , ׁש ל כּ וֹ לל ואחד ע"ה, הם  הויוֹ "ת ׁש לׁש  ¥¨¤§¨¨£¤¥¨¤§¥¨£Ÿ¨¤ׁש ל
גּ ימטר יּ א  ה"ץ, הם ב"ם , א "ל ׁש ל בּ י"ת וּ בּ אל"ף  ע "ז. הרי  אהי "ה, ¨¦§©¦¥¤¥¤©§¥£¤§¤¤ׁש ל
גּ ימטר יּ א  ואהי"ה, הויוֹ "ת  ׁש לׁש  ׁש ל בּ מלוּ אם, ׁש לּ וּ בים והלׁש ה ¨¦§©¦¤§¤§¨£Ÿ¨¦¦§¦¨¤¨Ÿ§©§¨̈המן.

קמ "א, גּ ימטריּ א ואהי"ה, הוי"ה ׁש ל ּפ עמים וּ ׁש לׁש ה לוֹ מרתרצ "ט , (רצה §Ÿ¨§¨¦¤£¨¨§¤§¤¦©§¦¨¨¨©

מרדּ כיּפ ׁש וּ טים ) גּ ימטר יּ א  וצ "ה, וקמ"א תרצ "ט ס"ה צ "ה, גּ ימטריּ א והמן  §¦§¨¨¦©§¦¨§§¦©§¦¨¨§§©
תתקל"ה: ׁש הם ¥¤¥§¤§ואס ּת ר ,

דּ כיא מרא ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָמרדּ כי
ולזה והנּ ה העברה,  דּ ר הם אבל הּמ וֹ חין , בּ ּה  נתהוּ וּ  בּ לאה אי ,לפני ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¤¥§¥¨¦§©¨©¦£¨¥¤¤¨£¨¨§¨¤

לרחל: מ לּ אה  ע וֹ בר  דּ כיא, מרא ׁש הוּ א ¥¨§¨¥¦¥¨§©¨¥¤©§§̈מרדּ כי 

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כהער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

בּ לאה האוֹ רוֹ ת   ֶהמׁש◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ההארה וצא "ל, ּפ רט , דּ ר מפרׁש  הריני כּ לל, דּ ר ׁש אמרנ וּ  ¨¨¤©¤¥¥¤¤¥¨§¦¥£¨§¤¤§©¨¤ŸŸ¨¤ׁש הארת 
וּ בהארה  אנּפ ין , דזעיר  ּפ נים ליּ סוֹ ד בּ א א בּ א, מ יּ סוֹ ד ¨¨¤§¦§©¥§¦¦¨§©¨¨©§¦¥©היּ וֹ צא
והא וֹ ר ּפ ׁש וּ טים, אהי"ה ׁש ני  בּ ס וֹ ד  הם לאה, ּפ ני  נגד האח וֹ ר  מ צּ ד ¨§¦§¤§¤¥§§¥¨¥¥§¤¤¨¨©¦¥©היּ וֹ צאת
הוי "ה, בּ סוֹ ד ׁש הוּ א א בּ א מ יּ סוֹ ד לוֹ מר רצה עצמוֹ , מהכּ לי דּ הינ וּ  ¨¨£§¤¨©§¦©¨¨§©¦§©¥§©§¦©§¥¤ׁש בּ נתים
מרדּ כי גּ ימטריּ א  דוּ רמיטא, בּ סוֹ ד אנ ּפ ין זעיר  נׁש אר  זוֹ , הארה ©§§¨¨¦§©¦¨¦§§¦§©¥§©§¦¨¨¤¤¤©§¦¤§וּ כּ ׁש מסּת לקת
ּפ עם  בּ לאה האר וֹ ת התי אלּ וּ  וע וֹ שׂ ה בּ לאה, הנּ כנס  מר דּ כי  כּ י  לעיל, ©©¨¥§¨¤¦§©¥¤§¨¥§¨§¦©©§§¨¦¥§¨§¦©כּ נּ זכּ ר
אר בּ עה  בּ ּמ גלּ ה בּ ּה  יׁש  וכן אהי"ה , ארבּ עה הארת ארבּ ע בּ ּה  ויׁש  ¨¨§©¨¦§©¨¥¥§¤§¤¨¨§©Ÿ¨¤©§©¨¥§¦¥ׁש נית,
בּ ׁש לׁש ה  ּפ עמים ׁש לׁש  בּ לאה נסּת לּ ק  אבּ א יסוֹ ד דּ כלי והוי"ה רמוּ זין , ¨Ÿ§¨¦¦§Ÿ¨¨¥§¥©§¦¨©§¦§¦¨¨©§¦§¤§¤אהי"ה
דּ ריׁש א  הוי וֹ "ת  ו ׁש לׁש  הויוֹ "ת, ּת ׁש ע  הם ּפ רקין, ׁש לׁש ה  בּ וֹ  יׁש  קו  וכל ¨¥§¨£Ÿ¨¦§¦¥¥©£¨§¨Ÿ§¥©¨§¦©קווין,
הויוֹ "ת, עשׂ רה ׁש ּת ים  ׁש הם נמצא אתיידע, דּ לא  ריׁש א דּ הינוּ  ¨£¥§¤¥§¥¤¨§¦©©§¦Ÿ§¨¥§©§¨§©¦חיוּ ור ּת א,
אהי"ה  ואר בּ ע  תתס"ד, גּ ימטריּ א  ע"ב, בּ מלּ וּ י ׁש הם ה זּ את, בּ ּמ גלּ ה ¤§¤©§©§¨¦§©¦¦§¥¤Ÿ©¨¦§©¦§̈הרמ וּ זין

תתקמ"ח , גּ ימטריּ א  ס"ה  פ"ד, גּ ימטר יּ א גּ ימטריּ אּפ ׁש וּ טים אוֹ תיוֹ ת ע שׂ ר (ועם  §¦¦©§¦¨¦©§¦¨§¦¤¤¦¦©§¦¨

ואסּת רתתקנ"ח ) ּמ ר דּ כי יתרים עשׂ ר והלׁש ה אסּת ר, מרדּ כי  גּ ימטריּ א ¥§¤§©§§¨¤¦¥§¨¨¨Ÿ§©§¥§¤©§§¨¨¦§©¦¥הם
תתקמ"ה , אלּ א הוי תתקל"ה )לא וּ ׁש ּת י(צ"ל א וֹ תיוֹ תיהם  ט' נגד מהם ּת סיר Ÿ£¥¤¨¨¦¥¤¤¤¦¥¤§¥

ּת כף בּ לאה, עמידה להם אין לפי כּ וֹ ללים, וּ ׁש ּת י  אס ּת ר מר דּ כי ¤¥¨¥§¨¦£¤¨¥¤¦§¦§¥§¥§¤©§§¨¥ּת בוֹ ת
ּת כף ידעּת  וּ כבר לעיל, כּ נּ זכּ ר עשׂ ר הלׁש ה  מהם חסר וּ  ולכן בּ רחל, ¤¥¨§©¨¨§¥§¨§¦©¨¨¨Ÿ§¨¥§¨¥¨§¥¤©§Ÿ§יוֹ רדת
נע שׂ ה  כּ נּ וֹ דע , הדּ עת כּ ל ׁש רׁש  ולהיוֹ ת ׁש לּ ּה , בּ דעת בּ לאה הּמ וֹ חין ¨£©¨©©©©¨¤Ÿ§¦§¨¤©©§¨¥§¦©¦¨§¦§§כּ ׁש נכנסין

תמ"ב, גּ ימטריּ א ס"ה יה"א , בּ מלוֹ אן  אהי"ה  ׁש מוֹ ת ׁש לׁש ה אחרים ,בּ וֹ  (ספרים  §Ÿ¨¥¤§¤¦§¨¦©§¦¨
הרב ) לׁש וֹ ן כּ אן עד תמ "ב , גּ ימטר יּ א קל"ו קמ"ג קס "ג דּ הינוּ  :אהו"ה, §©§¦©§¦¨©¨§¨©

הּמ צ וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאלּ ה 

הּמ צ וֹ תמהחברים: אלּ ה לד)כּ תיב  כז פרק לחדּ ׁש ,(ויקרא  ר אי  נביא אין , ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌§¦¥¤©¦§¤¥¨¦©©§©¥
בּ ּס פר זכּ ר וֹ ן זאת כּ תוֹ ב  מדּ כתיב אסּת ר, למג לּ ת  סמכוּ  ¤¥©¨¦Ÿ§¦§¦¦¥§¤©¦§¦§¨¨¥¥מהיכן

יא ) יז ואר בּ עה (שמות ח "י, קטן  בּ מס ּפ ר  בּ ּס פר, ועוֹ ד רי "ׁש . ּפ "א "סמ בּ י"ת ,¥¨¤¥¥§©¥¤§¦§©¨¨§©§¨¨
כּ וֹ לל. עם אסּת ר מג לּ ת גּ ימטר יּ א והינוּ  קמ"ה, אל"ף גּ ימטריּ א ¥¦¥§¤©¦§¨¦§©¦§©§¨¦§©¦¨¦אוֹ ת יּ וֹ תיו
י שׂ ראל  גּ ימטריּ א ה יּ ה וּ די, מרדּ כי  ּבּ רו ׁש דּ "י, גּ ימטר יּ א היּ הוּ די  מרדּ כי  ¥¨§¦¨¦§©¦¦§©©§§¨¨©©¨¦§©¦¦§©©§§¨ע וֹ ד

הכּ וֹ לל: ¥©¦עם

גּ ד וּ לּ ת וֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּכ בוֹ ד 

גּ דוּ לּ תוֹ ּכ ב וֹ ד ּת פארת יקר  ואת ד')מלכוּ תוֹ  א' פרק  בּ גדי(אסתר אלּ ה גּ ימטריּ א , ְ◌©§§¤§¨¦§¤¤§¨¦©§¦¨¥¤¦§¥
והוּ א  וּ מעיל, ואפ וֹ ד חׁש ן ואבנט מצנפת כּ תנת  מכנסים גּ דוֹ ל, §¦§¥§¤Ÿ¥¨¦§¨©¦§Ÿ¤¦§¤¤§©§¥Ÿכּ הן

ה ּמ דרׁש : עם ¨§¦©¦¨§ªמס כּ ם



הלכו לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

◌ָׁש אוּ ל
וכוֹ לל,ׁש א וּ ל , י' בּ תוֹ ספת מרדּ כי  זה. לעּמ ת  זה עמלק, מל אג "ג  גּ ימטריּ א ָ◌¦©§¦¨£¨¤¤£¨¥¤§ª©¤¨§§©§¤¤§¥

הוי"ה  לקח וּ להׁש חיתוֹ , לבוֹ לעוֹ  וּ כׁש בּ ּק ׁש  המן , ּפ עמים ג ' ¨¨£©¨¦§©§§§¥¦¤§¨¨¦¨§¨¦§©¦גּ ימטריּ א
לי ׁש וה  איננּ וּ  זה ּת בוֹ ת וּ בסוֹ פי יג )הפ וּ כה, ה' פרק ׁש בּ ּק ׁש ה (אסתר  ואסּת ר  . £¨§¥¥¤¥¤¨¤¦§¤§¥¤©¨¨

היּ וֹ ם  והמן הּמ ל יבא ּת ב וֹ ת רא ׁש י יׁש "ר , הוי "ה לעצמּה  לוֹ קחּה  ©¨¨§¤¤©Ÿ¨¥¥¨¨¨¨¨£¨§©§¨§¨§גּ אוּ לה,
ד') ה' את (אסתר  לביׁש  דאין בּ ניו, את לטב דאין ה וּ א כּ ד ׁש לם וּ מלכּ א .©§¨§¨©¨¦§¨¤¨¨¨¦§¦¤

יׁש ר , הוי"ה  ּת ב וֹ ת ראׁש י  ׁש הם  אלּ וּ , ּת בוֹ ת ארבּ ע  לפיכ ¨¨¨¨£¥¥¨¥¤¥¥©§©¨¦§¤¥§ע וֹ ׁש קיהם ,
רׁש עים רע נא יגמר  ׁש ם  על ר"ע , י ')גּ ימטר יּ א ז' פרק :(תהילים  ¦©§¦¨©¨¦§¨¨©§¨¦

העץ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲהמן

בּ ׁש ם וא וֹ תוֹ  ונתאמצוּ  מע שׂ ה , בּ ׁש עת ּת בוֹ ת בּ ס וֹ פי נתּפ טה י ׁש רה, הוי"ה ְ◌£¨¨¨§¨¦§©§¨§¥¥¦§©©£¥§¦§©§§¥
כּ י ס וֹ ד, וזה  עוֹ למים . צ וּ ר  ה ' בּ י"ּה  כּ י  ׁש ם  על לראׁש ּה , עטרה ¦¤§¦¨¨§¦¥©¨Ÿ§¨¨£י"ה

הרעה אליו כלתה  כּ י ז')ראה  ז ' פרק  וע וֹ ד (אסתר יהו"ה . י"ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי , ¨¨¦¨§¨¥¨¨¨¨¥¥§
בּ מ לּ וּ י מ"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י ,הּמ ל מאת בּ אוֹ מר וֹ  הוי"ה, בּ מלּ וּ אּה  ¦§¥¥¨¤¤©¥¥§§¨¨£¨¦§¨§©§¦נתאמצה
המן  עוֹ ד לוֹ ן. לאכנעה בּ קליּפ וֹ ת מתלבּ ׁש ין האתון דּ אינוּ ן הראׁש וֹ ן , ¦£¨¨§©§¦§©¦§©§¦¨§©¨¦§¦¨¥©הם

יא )העץ ג' ׁש כּ לּ ם (בראשית  הּמ ות, ס"ר אכן  ס"ר, הויוֹ "ת עשׂ ר גּ ימטריּ א , ¨¥¦©§¦¨¨¨©¨¨¥¨©¨¤¤ª¨
מר ס"ר אכן וכוּ ', מנּ ין הּת וֹ רה מן המן והינוּ  וּ בניו, המן בּ מּפ לת ©¨¥¨§¦©¦¨©¦¨¨§©§¨¨¨¨©¨©§¦¦§©מס כּ ימין 

בּ סיף : היתה  מיתתוֹ  לכן בּ בזּ יוֹ ן, נּת לוּ  ׁש כּ לּ ם ¦©§¨§¨¨¦¥¨¨¦§§¦¨ª¤¤¨©ה ּמ ות,

וע שׂ רים בּ יּ בּ ׁש ה, מדינ וֹ ת מאה - מדינוֹ ת  וּ מאה וע שׂ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע 
בּ יּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ ׁש בע 

לאחׁש ורוֹ ׁש ע וֹ ד, היה מדינ וֹ ת וּ מאה ועשׂ רים א')ׁש בע  א' פרק  היה (אסתר  , ¤©§¤§¦¥¨§¦¨¨©£©§¥¨¨
הארץ על א')מ"ס י ' פרק והאר(אסתר  בּ יּ בּ ׁש ה, מדינ וֹ ת מאה ּפ יר וּ ׁש  , ©¨¨¤¥¥¨§¦©©¨¨§©§¨

עמלק זכר את אמחה מחה ה יּ ם . כ"ז גּ ימטריּ א  הם  יד)ואי"י יז פרק ,(שמות §¦¥¥¦©§¦¨©¨¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥
גּ ימטר יּ א  אח"ה  עשׂ ר, ׁש לׁש ה  גּ ימטר יּ א ח "ה מיתה . נ וֹ טריק וֹ ן בּ ׁש ניהן ¨¦§©¦¨¨¨Ÿ§¨¦§©¦¨¦¦§¤¥§¦מ"ם
גּ ם  יהיה  י"ד ׁש יּ וֹ ם ,הּמ ל מאת  לׁש אוֹ ל אסּת ר  סמכה  מכּ אן עשׂ ר . ©¤§¦¤¤¤©¥¥§¦¥§¤¨§¨¨¦¨¨¨¨§©ארבּ עה

מהחברים): כּ אן עד  בּ ׁש וּ ׁש ן. הּק ה לּ ה יוֹ ם  ¦¥£©¥¨©¨§¨¦§©¥כּ ן

◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
אנּפ ין ּת לתא וּ זעיר בּ בּ ריאה. בּ כּ וּ רסייא  אמה כּ י  אמה , ׁש פחה עבד אינוּ ן, ְ◌ָ◌ָ◌¦¤¤¦§¨¨¨¦¨¨§§©¨©§¦¨§¥©§¦

זה  כּ ל כּ י  ּפ ירוּ ׁש , בּ עשׂ יּ ה. וׁש פחה וּ מלכוּ ת בּ יּ צירה, בּ מט "ט ¤¨¦¥¨¦£©¨§¦§§©¨¦§©§¤¤§ועבד
ולא  בּ כּ וּ רסייא , נסּת רה המיעוּ ט, אחר כּ י  ּפ ירוּ ׁש , אנ ּפ ין, דזעיר  Ÿ§¨©§§¨§§¦¦©©©¦¥¦§©¥§¦¨§§בּ נ וּ קבא
כּ תר דּ היינוּ  מג לּ ה, ראׁש ּה  עדיין ׁש בּ ה וה ּמ לכוּ ת ׁש בּ ה, בּ מלכוּ ת רק  ¤¤¦¨§¤Ÿ¨§ª¦©£¨¤§©©§¨¤§©§©¨§§¦נסּת רה 
וא ּמ א  בּ בּ ריאה, עּת יק  וה וּ א לבּ ריאה, ׁש בּ א בּ אצילוּ ת  והוּ א ׁש בּ ה, ¨¦§¨¦§©¦©§¨¦§©¨¤¦£¨§¨¤§©§¤ׁש בּ מלכוּ ת

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

כּ דפרׁש ּת י. מגלּ ה, ׁש בּ ה כּ תר ונ ׁש אר בּ ּה . כּ לוּ ל ּפ סיק , דּ לא ואבּ א בּ ּה . ¦§©¥§¦¤Ÿ¨¦¨¨§¦§©¤¤¤¨§ª§¨©§¨¨§©§מקננא
ׁש בּ יּ צירה, בּ בּ ריאה יחזקאל ׁש צּ פה וזהוּ  בּ ריאה, והינוּ  אדם, כּ מראה ¨¦§©¤¨¦§©¥§¤§¨¨¤¤§¨¦§§©§¨¨¥§©§§דּ מוּ ת
ׁש בּ ה, מלכוּ ת  הינוּ  מראה  ולא מראה, דּ מוּ ת  וכן  כּ ּס א, ולא כּ ּס א  דּ מוּ ת ¨¤§©§©¤§©Ÿ¦¥§¥§©§¤§Ÿ§¥¦§§©§דּ הינוּ 

בּ כּס א: ׁש נּ סּת רה אסּת ר סוֹ ד וזה ּת פארת, הינוּ  ואדם  דּ מ וּ ת ¥¦§¨§§¦¤¥§¤¤§¤¤§¦§©¨¨§§¦¤ׁש היא

לּה  לתת  הראוּ יוֹ ת הנּ ער וּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בע 

לּה וּ ׁש בע לתת  הראוּ יוֹ ת  ב)(נערוֹ ת  פרק אסתר ספר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש בּ מלכוּ ת (וּת יטב),(ט ) הּמ לכוּ ת  בּ חינוֹ ת ׁש בע דּ הינוּ  ע וֹ למוֹ ת, ׁש בע הם ַ◌ִ◌ַ◌¥¤©¨§©§¤©§¦©©§¤§©§
ראׁש וֹ נוֹ ת  ׁש לׁש  רק דּ הינוּ  לגמרי, הנּ סּת רוֹ ת ׁש הם ¦Ÿ¨©§©§¥§©§¨§¦©¥¤¨¤ׁש בּ ה,
דּ לא  בּ אצילוּ ת, ּת תערב  ׁש לּ א ה בּ ריאה, נגד והקליּפ ה  מג לּ ה, קצת  ª¤§©§¦¨¤¤©§¦¨¤Ÿ¦§¨¥©£¦§Ÿ§¨§¤¨¤ׁש בּ הם
אחיזה  לוֹ  ׁש היה ׁש בּ קליּפ ה, דוּ כרא  הוּ א אחׁש ור וֹ ׁש  וּ בחינת לאתערבא. ¨¦£¨¨¤¨¦§©¤¨§¥§©£©¦§¨§¨§¦§¦̈יכיל
זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  כּ מאמר מ ּמ ׁש , בּ ּה  מ ׁש ּמ ׁש  היה לא זה כּ ל ועל ¨§¦¥©¨£©§¨©¨¥©§¨¨Ÿ¤¨©§§¤§כּ נגדּ וֹ ,
נגּה : דּ קלי ּפ ת נוּ קבא מלכוּ ת דּ הינוּ  אסּת ר, כּ דמוּ ת ל וֹ  נזדּ ּמ ן ׁש דּ ה ©Ÿ©¦§§¨§§©§©§¥§¤§¦¥©§¦¨¦¨¨§¦לברכה

בּ ריאה הוּ א בּ רכה ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶּכ וֹ ס

ההוּ אואנכי בּ יּ וֹ ם  ּפ ני אס ּת יר יח )הס ּת ר  לא אין (דברים  ולכן  בּ ינה, הינוּ  , ְ◌ָ◌ִֹ◌©§¥©§¦¨©©©©§¦¨§¨¥¥
נגד  נעלמת ׁש היא בּ בּ ינה, נמי ׁש יי ההוּ א, וּ ביּ וֹ ם בּ בּ ינה . אלּ א ¤¤¤¤¡¤¦¤¨¦©¥¨¨©©©¨¦©¨¤¨§¦נס ּת ר
א ׁש ר הקליּפ וֹ ת הינוּ  וכוּ ', וּ מצאוּ הוּ  ּפ ני אס ּת יר הסּת ר ההוּ א וּ ביּ וֹ ם ¤£¦§©§©§¨§©¨¦§©¥§©©©¨¦בּ ינה ,
הכּ ּס א, גּ ימטר יּ א דּ כּ וֹ ס בּ ריאה . הוּ א בּ רכה ׁש ל וכוֹ ס בּ בּ ריאה. היא ¥¦©¨¦§©¦ª¨¦§¨¨§¤§¨¦§©¦¨§¤§כּ נגדּ ּה 
חמה  וגם בּ בּ ריאה. מתלבּ ׁש וֹ ת  ׁש בּ ה, גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  דּ ין גּ ימטר יּ א ¨¦£©§¨¦§©§©§¦¨¤§¥¨¦¨¦§©¦¦©§ויין
וּ בינה  ונבררים, נפרדים ׁש ם  היוּ  ׁש הם אנ ּפ ין, מזּ עיר הנ ׁש ּפ עים ¨¦¦¨§¦§¦¨§¦¨¨¥¤¦§©¥§¦¦¨§¦©¦¨£חסדים
מיצירה  ותפארת הע שׂ יּ ה, לעוֹ לם גּ בוּ ר וֹ ת חמ ׁש  מׁש ּפ יע ¨¦¦¤¤§¦§¨¦£¨¨§§¥¨©¦§©¨¦§©¤ׁש בּ בּ ריאה
מקנּ ן  ּת פארת כּ י וזהוּ  יצירה לעוֹ לם חסדים חמה מ ׁש ּפ יע ¥©§¤¤§¦¦¤§¨¦§¨§¦¨£¨¦£©¦§©¨¦§©¤ׁש בּ בּ ריאה

בּ מט"ט: §¨¦§©בּ יּ צירה

ׁש וֹ ׁש נּ ה גּ ימטר יּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 

ס וֹ ד אס ּת ר וה וּ א י', ּפ חוֹ ת תרע "א גּ ימטריּ א  אס ּת ר גּ ם ׁש וֹ ׁש נּ ה, גּ ימטר יּ א ֶ◌ְ◌ֵ◌¦©§¦¨©¨©¤§¥¦©§¦¨¨§
אדנ"י כּ י אדנ"י , ׁש ל י' ס וֹ ד וזה הּמ ס ּת ּת רת , ּפ נימית  עצמּה  ¨Ÿ¨¦£Ÿ£¤¤§¤¤©§¦©¦¦§¨§©¨§נק וּ דה 
ירקרקת  אס ּת ר  לברכה  זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  תרע "א. גּ ימטריּ א ¤Ÿ§©§¥§¤¨¨§¦¨§¦¥©§¨¨¦§©¦¦§בּ מלּ וּ אוֹ 
[ׁש מוֹ ת] מ ני הארה מק בּ לין אמן, וע וֹ נין קוֹ דׁש , ׁש יּ שׂ ראל - כּ וּ נה ¥¥§¦¨¨¤¦§©§¥¨¦§¤¥¨§¦¤¨¨©¨§̈היתה,
אל  כּ י וכוּ ',  ֹכמ ו אל מי ׁש הוּ א אנּפ ין, מארי וא' אנּפ ין , מזּ עיר  א' ¥¦§¨¥¦¤¦§©¦£¥§¦§©¥§¦א"ל,
ּפ נים  לנוּ קבא מאיר אנּפ ין הזעיר ואז אנ ּפ ין, לזעיר  מאיר  אנּפ ין ,  דארי§©¦©§¦¥¦¦§¥©§¦§¨©§¥©§¦¥¦©§¨¨¦
בּ מלוּ אן  א"ל וּ ׁש ני בּ ּפ נים, ה וּ א והארה בּ ּפ נים, הוּ א ׁש א "ל לפי ¨¦§¥§¦¨©¨¨¤§¦¨©¥¤¦§¦¨§בּ פנים,



הלכו לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

◌ָׁש אוּ ל
וכוֹ לל,ׁש א וּ ל , י' בּ תוֹ ספת מרדּ כי  זה. לעּמ ת  זה עמלק, מל אג "ג  גּ ימטריּ א ָ◌¦©§¦¨£¨¤¤£¨¥¤§ª©¤¨§§©§¤¤§¥

הוי"ה  לקח וּ להׁש חיתוֹ , לבוֹ לעוֹ  וּ כׁש בּ ּק ׁש  המן , ּפ עמים ג ' ¨¨£©¨¦§©§§§¥¦¤§¨¨¦¨§¨¦§©¦גּ ימטריּ א
לי ׁש וה  איננּ וּ  זה ּת בוֹ ת וּ בסוֹ פי יג )הפ וּ כה, ה' פרק ׁש בּ ּק ׁש ה (אסתר  ואסּת ר  . £¨§¥¥¤¥¤¨¤¦§¤§¥¤©¨¨

היּ וֹ ם  והמן הּמ ל יבא ּת ב וֹ ת רא ׁש י יׁש "ר , הוי "ה לעצמּה  לוֹ קחּה  ©¨¨§¤¤©Ÿ¨¥¥¨¨¨¨¨£¨§©§¨§¨§גּ אוּ לה,
ד') ה' את (אסתר  לביׁש  דאין בּ ניו, את לטב דאין ה וּ א כּ ד ׁש לם וּ מלכּ א .©§¨§¨©¨¦§¨¤¨¨¨¦§¦¤

יׁש ר , הוי"ה  ּת ב וֹ ת ראׁש י  ׁש הם  אלּ וּ , ּת בוֹ ת ארבּ ע  לפיכ ¨¨¨¨£¥¥¨¥¤¥¥©§©¨¦§¤¥§ע וֹ ׁש קיהם ,
רׁש עים רע נא יגמר  ׁש ם  על ר"ע , י ')גּ ימטר יּ א ז' פרק :(תהילים  ¦©§¦¨©¨¦§¨¨©§¨¦

העץ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲהמן

בּ ׁש ם וא וֹ תוֹ  ונתאמצוּ  מע שׂ ה , בּ ׁש עת ּת בוֹ ת בּ ס וֹ פי נתּפ טה י ׁש רה, הוי"ה ְ◌£¨¨¨§¨¦§©§¨§¥¥¦§©©£¥§¦§©§§¥
כּ י ס וֹ ד, וזה  עוֹ למים . צ וּ ר  ה ' בּ י"ּה  כּ י  ׁש ם  על לראׁש ּה , עטרה ¦¤§¦¨¨§¦¥©¨Ÿ§¨¨£י"ה

הרעה אליו כלתה  כּ י ז')ראה  ז ' פרק  וע וֹ ד (אסתר יהו"ה . י"ה ּת בוֹ ת ס וֹ פי , ¨¨¦¨§¨¥¨¨¨¨¥¥§
בּ מ לּ וּ י מ"ה  ּת ב וֹ ת רא ׁש י ,הּמ ל מאת בּ אוֹ מר וֹ  הוי"ה, בּ מלּ וּ אּה  ¦§¥¥¨¤¤©¥¥§§¨¨£¨¦§¨§©§¦נתאמצה
המן  עוֹ ד לוֹ ן. לאכנעה בּ קליּפ וֹ ת מתלבּ ׁש ין האתון דּ אינוּ ן הראׁש וֹ ן , ¦£¨¨§©§¦§©¦§©§¦¨§©¨¦§¦¨¥©הם

יא )העץ ג' ׁש כּ לּ ם (בראשית  הּמ ות, ס"ר אכן  ס"ר, הויוֹ "ת עשׂ ר גּ ימטריּ א , ¨¥¦©§¦¨¨¨©¨¨¥¨©¨¤¤ª¨
מר ס"ר אכן וכוּ ', מנּ ין הּת וֹ רה מן המן והינוּ  וּ בניו, המן בּ מּפ לת ©¨¥¨§¦©¦¨©¦¨¨§©§¨¨¨¨©¨©§¦¦§©מס כּ ימין 

בּ סיף : היתה  מיתתוֹ  לכן בּ בזּ יוֹ ן, נּת לוּ  ׁש כּ לּ ם ¦©§¨§¨¨¦¥¨¨¦§§¦¨ª¤¤¨©ה ּמ ות,

וע שׂ רים בּ יּ בּ ׁש ה, מדינ וֹ ת מאה - מדינוֹ ת  וּ מאה וע שׂ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע 
בּ יּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ ׁש בע 

לאחׁש ורוֹ ׁש ע וֹ ד, היה מדינ וֹ ת וּ מאה ועשׂ רים א')ׁש בע  א' פרק  היה (אסתר  , ¤©§¤§¦¥¨§¦¨¨©£©§¥¨¨
הארץ על א')מ"ס י ' פרק והאר(אסתר  בּ יּ בּ ׁש ה, מדינ וֹ ת מאה ּפ יר וּ ׁש  , ©¨¨¤¥¥¨§¦©©¨¨§©§¨

עמלק זכר את אמחה מחה ה יּ ם . כ"ז גּ ימטריּ א  הם  יד)ואי"י יז פרק ,(שמות §¦¥¥¦©§¦¨©¨¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥
גּ ימטר יּ א  אח"ה  עשׂ ר, ׁש לׁש ה  גּ ימטר יּ א ח "ה מיתה . נ וֹ טריק וֹ ן בּ ׁש ניהן ¨¦§©¦¨¨¨Ÿ§¨¦§©¦¨¦¦§¤¥§¦מ"ם
גּ ם  יהיה  י"ד ׁש יּ וֹ ם ,הּמ ל מאת  לׁש אוֹ ל אסּת ר  סמכה  מכּ אן עשׂ ר . ©¤§¦¤¤¤©¥¥§¦¥§¤¨§¨¨¦¨¨¨¨§©ארבּ עה

מהחברים): כּ אן עד  בּ ׁש וּ ׁש ן. הּק ה לּ ה יוֹ ם  ¦¥£©¥¨©¨§¨¦§©¥כּ ן

◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
אנּפ ין ּת לתא וּ זעיר בּ בּ ריאה. בּ כּ וּ רסייא  אמה כּ י  אמה , ׁש פחה עבד אינוּ ן, ְ◌ָ◌ָ◌¦¤¤¦§¨¨¨¦¨¨§§©¨©§¦¨§¥©§¦

זה  כּ ל כּ י  ּפ ירוּ ׁש , בּ עשׂ יּ ה. וׁש פחה וּ מלכוּ ת בּ יּ צירה, בּ מט "ט ¤¨¦¥¨¦£©¨§¦§§©¨¦§©§¤¤§ועבד
ולא  בּ כּ וּ רסייא , נסּת רה המיעוּ ט, אחר כּ י  ּפ ירוּ ׁש , אנ ּפ ין, דזעיר  Ÿ§¨©§§¨§§¦¦©©©¦¥¦§©¥§¦¨§§בּ נ וּ קבא
כּ תר דּ היינוּ  מג לּ ה, ראׁש ּה  עדיין ׁש בּ ה וה ּמ לכוּ ת ׁש בּ ה, בּ מלכוּ ת רק  ¤¤¦¨§¤Ÿ¨§ª¦©£¨¤§©©§¨¤§©§©¨§§¦נסּת רה 
וא ּמ א  בּ בּ ריאה, עּת יק  וה וּ א לבּ ריאה, ׁש בּ א בּ אצילוּ ת  והוּ א ׁש בּ ה, ¨¦§¨¦§©¦©§¨¦§©¨¤¦£¨§¨¤§©§¤ׁש בּ מלכוּ ת

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

כּ דפרׁש ּת י. מגלּ ה, ׁש בּ ה כּ תר ונ ׁש אר בּ ּה . כּ לוּ ל ּפ סיק , דּ לא ואבּ א בּ ּה . ¦§©¥§¦¤Ÿ¨¦¨¨§¦§©¤¤¤¨§ª§¨©§¨¨§©§מקננא
ׁש בּ יּ צירה, בּ בּ ריאה יחזקאל ׁש צּ פה וזהוּ  בּ ריאה, והינוּ  אדם, כּ מראה ¨¦§©¤¨¦§©¥§¤§¨¨¤¤§¨¦§§©§¨¨¥§©§§דּ מוּ ת
ׁש בּ ה, מלכוּ ת  הינוּ  מראה  ולא מראה, דּ מוּ ת  וכן  כּ ּס א, ולא כּ ּס א  דּ מוּ ת ¨¤§©§©¤§©Ÿ¦¥§¥§©§¤§Ÿ§¥¦§§©§דּ הינוּ 

בּ כּס א: ׁש נּ סּת רה אסּת ר סוֹ ד וזה ּת פארת, הינוּ  ואדם  דּ מ וּ ת ¥¦§¨§§¦¤¥§¤¤§¤¤§¦§©¨¨§§¦¤ׁש היא

לּה  לתת  הראוּ יוֹ ת הנּ ער וּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בע 

לּה וּ ׁש בע לתת  הראוּ יוֹ ת  ב)(נערוֹ ת  פרק אסתר ספר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש בּ מלכוּ ת (וּת יטב),(ט ) הּמ לכוּ ת  בּ חינוֹ ת ׁש בע דּ הינוּ  ע וֹ למוֹ ת, ׁש בע הם ַ◌ִ◌ַ◌¥¤©¨§©§¤©§¦©©§¤§©§
ראׁש וֹ נוֹ ת  ׁש לׁש  רק דּ הינוּ  לגמרי, הנּ סּת רוֹ ת ׁש הם ¦Ÿ¨©§©§¥§©§¨§¦©¥¤¨¤ׁש בּ ה,
דּ לא  בּ אצילוּ ת, ּת תערב  ׁש לּ א ה בּ ריאה, נגד והקליּפ ה  מג לּ ה, קצת  ª¤§©§¦¨¤¤©§¦¨¤Ÿ¦§¨¥©£¦§Ÿ§¨§¤¨¤ׁש בּ הם
אחיזה  לוֹ  ׁש היה ׁש בּ קליּפ ה, דוּ כרא  הוּ א אחׁש ור וֹ ׁש  וּ בחינת לאתערבא. ¨¦£¨¨¤¨¦§©¤¨§¥§©£©¦§¨§¨§¦§¦̈יכיל
זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  כּ מאמר מ ּמ ׁש , בּ ּה  מ ׁש ּמ ׁש  היה לא זה כּ ל ועל ¨§¦¥©¨£©§¨©¨¥©§¨¨Ÿ¤¨©§§¤§כּ נגדּ וֹ ,
נגּה : דּ קלי ּפ ת נוּ קבא מלכוּ ת דּ הינוּ  אסּת ר, כּ דמוּ ת ל וֹ  נזדּ ּמ ן ׁש דּ ה ©Ÿ©¦§§¨§§©§©§¥§¤§¦¥©§¦¨¦¨¨§¦לברכה

בּ ריאה הוּ א בּ רכה ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶּכ וֹ ס

ההוּ אואנכי בּ יּ וֹ ם  ּפ ני אס ּת יר יח )הס ּת ר  לא אין (דברים  ולכן  בּ ינה, הינוּ  , ְ◌ָ◌ִֹ◌©§¥©§¦¨©©©©§¦¨§¨¥¥
נגד  נעלמת ׁש היא בּ בּ ינה, נמי ׁש יי ההוּ א, וּ ביּ וֹ ם בּ בּ ינה . אלּ א ¤¤¤¤¡¤¦¤¨¦©¥¨¨©©©¨¦©¨¤¨§¦נס ּת ר
א ׁש ר הקליּפ וֹ ת הינוּ  וכוּ ', וּ מצאוּ הוּ  ּפ ני אס ּת יר הסּת ר ההוּ א וּ ביּ וֹ ם ¤£¦§©§©§¨§©¨¦§©¥§©©©¨¦בּ ינה ,
הכּ ּס א, גּ ימטר יּ א דּ כּ וֹ ס בּ ריאה . הוּ א בּ רכה ׁש ל וכוֹ ס בּ בּ ריאה. היא ¥¦©¨¦§©¦ª¨¦§¨¨§¤§¨¦§©¦¨§¤§כּ נגדּ ּה 
חמה  וגם בּ בּ ריאה. מתלבּ ׁש וֹ ת  ׁש בּ ה, גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  דּ ין גּ ימטר יּ א ¨¦£©§¨¦§©§©§¦¨¤§¥¨¦¨¦§©¦¦©§ויין
וּ בינה  ונבררים, נפרדים ׁש ם  היוּ  ׁש הם אנ ּפ ין, מזּ עיר הנ ׁש ּפ עים ¨¦¦¨§¦§¦¨§¦¨¨¥¤¦§©¥§¦¦¨§¦©¦¨£חסדים
מיצירה  ותפארת הע שׂ יּ ה, לעוֹ לם גּ בוּ ר וֹ ת חמ ׁש  מׁש ּפ יע ¨¦¦¤¤§¦§¨¦£¨¨§§¥¨©¦§©¨¦§©¤ׁש בּ בּ ריאה
מקנּ ן  ּת פארת כּ י וזהוּ  יצירה לעוֹ לם חסדים חמה מ ׁש ּפ יע ¥©§¤¤§¦¦¤§¨¦§¨§¦¨£¨¦£©¦§©¨¦§©¤ׁש בּ בּ ריאה

בּ מט"ט: §¨¦§©בּ יּ צירה

ׁש וֹ ׁש נּ ה גּ ימטר יּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 

ס וֹ ד אס ּת ר וה וּ א י', ּפ חוֹ ת תרע "א גּ ימטריּ א  אס ּת ר גּ ם ׁש וֹ ׁש נּ ה, גּ ימטר יּ א ֶ◌ְ◌ֵ◌¦©§¦¨©¨©¤§¥¦©§¦¨¨§
אדנ"י כּ י אדנ"י , ׁש ל י' ס וֹ ד וזה הּמ ס ּת ּת רת , ּפ נימית  עצמּה  ¨Ÿ¨¦£Ÿ£¤¤§¤¤©§¦©¦¦§¨§©¨§נק וּ דה 
ירקרקת  אס ּת ר  לברכה  זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  תרע "א. גּ ימטריּ א ¤Ÿ§©§¥§¤¨¨§¦¨§¦¥©§¨¨¦§©¦¦§בּ מלּ וּ אוֹ 
[ׁש מוֹ ת] מ ני הארה מק בּ לין אמן, וע וֹ נין קוֹ דׁש , ׁש יּ שׂ ראל - כּ וּ נה ¥¥§¦¨¨¤¦§©§¥¨¦§¤¥¨§¦¤¨¨©¨§̈היתה,
אל  כּ י וכוּ ',  ֹכמ ו אל מי ׁש הוּ א אנּפ ין, מארי וא' אנּפ ין , מזּ עיר  א' ¥¦§¨¥¦¤¦§©¦£¥§¦§©¥§¦א"ל,
ּפ נים  לנוּ קבא מאיר אנּפ ין הזעיר ואז אנ ּפ ין, לזעיר  מאיר  אנּפ ין ,  דארי§©¦©§¦¥¦¦§¥©§¦§¨©§¥©§¦¥¦©§¨¨¦
בּ מלוּ אן  א"ל וּ ׁש ני בּ ּפ נים, ה וּ א והארה בּ ּפ נים, הוּ א ׁש א "ל לפי ¨¦§¥§¦¨©¨¨¤§¦¨©¥¤¦§¦¨§בּ פנים,



הלכח לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

דוד  אמר לכן אמן, בּ עניּ ת ּת לוּ יה היא לעיל הנּ זכּ רת והארה ש "ע , ¦¨©¨¥¨¥¨©¦£©¨§¦¥§¤¤§¦©¨¨¤§¨¦§©¦גּ ימטריּ א
קלוֹ ן  ּפ ניהם  יז)מלּ א פג  ּת ב וֹ ת (תהילים  סוֹ פי בּ אמן , האירוּ  ׁש לּ א דּ מאחר אמן, ©¥§¥¤¨¥¥¨¥§¥©©¤Ÿ¥¦§¨¥

לקבּ ל  רצוּ  ׁש לּ א קלוֹ ן, ּפ ניהם מ לּ א אנ ּפ ין, ודזעיר ואּמ א דּ אבּ א אל ¥©§¨Ÿ¤¨¤¥§¥©¦§©¥§¦§¨¦§¨©§¥¥§¦בּ ׁש ני
גּ ימטר יּ א  כּ ן גּ ם קלוֹ ן, להם יהיה קפ "ה, העוֹ לה ּפ ניהם מלּ א א וֹ תיּ וֹ ת ¨¦§©¦¥©¨¤¨¤§¦¤¨¤¥§¥©¦¥¥מא"ל
ׁש ע וֹ לין  אדני, הוי"ה ׁש הוּ א  לוֹ מר רצה , ׁש מ ויבק ׁש וּ  הכּ וֹ לל. עם ¦¤¨Ÿ£¨¨£¤©¨¨¤§§©¦¥©¦קפ"ה 

¥̈אמן.

מלכ וּ ת בּ גדי ּכ ׁש לּ בׁש ה הּמ לּכ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 
הּמ ל,והנּ ה לפני לדבּ ר  וּ באה מלכ וּ ת, בּ גדי כּ ׁש לּ ב ׁש ה  הּמ לכּ ה אסּת ר ְ◌ִ◌ֵ◌¤§¥©©§¨§¤¨§¨¦§¥©§¨¨§©¥¦§¥©¤¤

 הארי הארת  הוּ סר  הקלי ּפ וֹ ת, מק וֹ ם זרה עבוֹ דה לב ּת י  ¦£¨©¨¤©¦§©§¨¨¨£¥¨§¨§§¦¤ׁש נּ כנסה
היה  ׁש לּ א ירקרקת, היתה לכן אנ ּפ ין, זעיר  הארת רק בּ ּה  נׁש אר  ולא ¨¨Ÿ¦§©¨©¤¨©§¥©§¦¨¥¨§¨§©§Ÿ¤¤Ÿ§¦§©אנּפ ין,
אנ ּפ ין, זעיר  הארת אפילוּ  לּה  היתה לא אם אנּפ ין, זעיר  הארת רק  ¦§©¥§©¨¤¦£¨¨§¨Ÿ¦¤¦§©¥§©¨¤©̈לּה 

עזב ּת ני  לּמ ה אלי אלי אמרה לכן  ירקרקת, לא  ׁש ח וֹ רה ב ')היתה כב  ,(תהילים  ¨§¨§¨Ÿ§©§Ÿ¤¨¥¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦
 דארי א"ל ה וּ א עזב ּת ני  לּמ ה מס ּת לּ ק, ה וּ א אנ ּפ ין דארי אחד ¦©§¦¨§©£¨¨¥©§¦¦§©¦©§¨¤§ׁש א"ל
וּ מם  אנּפ ין , דזעיר  א"ל אל להׁש ּפ יע צרי אנ ּפ ין דארי א "ל כּ י ¨¦¦§©¥§¦¤©¦§©§¦¨¦§©¦©§¦¦§©אנּפ ין,
א וֹ ר לּה   נמׁש ׁש אינוֹ  כּ יון  בּ ּה , מ ׁש ּפ יע  אנּפ ין  ׁש זּ עיר ּפ י על ואף ¨¨§¦¥¤¨¥¨©¦§©¦§©¥§¤¦©©§¨§©לנוּ קבא .
מ ניהם, נעזבת היא כּ אלּ וּ  הוי אנּפ ין , דארי מא"ל ולא מעצמוֹ  ¤¥§¦¤¤¡¤¦¦§¥¡¦§©¦©§¥Ÿ§§©¥¨¤אלּ א
אוֹ מרת  והיא אלי , אלי מלּ ת ׁש נּ כּפ לה ּפ י על אף יחיד, לׁש וֹ ן עזבּת ני לפיכ§¦¨£©§¨¦¨¨¦©©¦¤¦§§¨¦©¥¦¥¦§¦¤¤

היתה. ירקרקת  והבן עליוֹ ן , אל מהארת אוֹ תּה  ׁש עזב  אנּפ ין ¨§¨¤Ÿ§©§¥¨§§¤¥©¨¤¥¨©¨¤¦§©¥§¦לזעיר

לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים ר בּ י להרב  ואסּת ר מר דּ כי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָסוֹ ד 
ואלּ ה ס וֹ ד  כּ תיב  לברכה: זכר וֹ נ וֹ  ויטאל ח יּ ים רבּ י להרב ואס ּת ר ¤¥§¦§¨¨§¦§¦¨¦¦©¦©©¨§¥§¤§©§§̈מרדּ כי

אדוֹ ם  בּ ארץ  מלכוּ  אׁש ר לד)הּמ לכים לו ׁש נּ אמר(בראשית מק וֹ ם בּ כל . ©§¨¦£¤¨§§¤¤¡§¨¨¤¤¡©
לא  בּ ינה חכמה  כּ תר  הנּ קדּ וֹ ת, בּ ע וֹ לם אמנם הראׁש וֹ נים. על מ וֹ סיף ª¤¤¨§¨¦¨Ÿ§©¨¨¨§¨¦¦¨©¦¤¥§ואלּ ה ,
אם  דבּ ינה. בּ מעי נׁש אר וּ  אלּ א נ ׁש בּ רוּ , לא אנ ּפ ין דזעיר הּמ וֹ חין וגם ¦¨¦§¥§¦£§¦¨¤§§¦Ÿ¦§©¥§¦¦©©§§§¦נׁש בּ ר וּ ,
בּ עצמוֹ , כּ תר  בּ מקוֹ ם ׁש היא  דּ עת, ה' בּ ינה, ל' בּ חכמה , א' - אלּ ה  יפר ׁש  §©§¤¤§¦¦¤©©¨¦¨§¨§¤¥©Ÿ§¥כּ ן
ׁש לׁש  ׁש הם ואלּ ה , ּפ יר וּ ׁש  וזהוּ  גּ ב וּ ר וֹ ת . חמׁש  כּ וֹ לל  חסדים חמ ה  Ÿ¨¥¤¤¥§¥¤§§¥¨¥¦¨£¨¦£¤ׁש הוּ א
על  נ וֹ סף אנ ּפ ין דזעיר בּ ינה  חכמה כּ תר  וגם בּ ינה, חכמה כּ תר  ©©¦§©¥§¦¨¦¨§¨¤¤©§¨¦¨§¨¤¤§נקוּ דוֹ ת
לוֹ מר ׁש יי בּ ינה, ׁש ה וּ א מאׁש ר היּ וֹ צאין אבל נ ׁש בּ רוּ . ולא מלכוּ  ©¨©¨¦¤¤£¥¦§©¨£§§¦Ÿ§§¨¦¦̈הראׁש וֹ נים ,
ּת ּמ ן: מתערין דּ ינין  דּ כל אתר  אדוֹ ם, בּ ארץ ׁש ה וּ א מ ּפ ני ו יּ מת, ו יּ מל ¨©¦¨§¦¦¦¨§©£¡¤¤§¤¥§¦¨¨©Ÿ§¦©§בּ הוּ 

בּ ני  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הח וֹ ריוּ כתיב  שׂ עיר בּ ני  כ')אלּ ה לו הראׁש וֹ נים (בראשית את ּפ סל א לּ ה , ְ◌ִ◌¥¤§¥¥¦©¦¥¤¨©¤¨¦¦

בּ יוֹ תר , יתּפ טוּ  ׁש לּ א  ׁש יע וּ ר, למדת מה "ד ׁש נּ וֹ תן - שׂ עיר ¥§§©§¦Ÿ¤¦¥¤¦¥¥ּפ ירוּ ׁש 
לוּ חוֹ ת ויּ פסל מלּ ׁש וֹ ן  ּפ וֹ סל, ד')וזהוּ  כ' שמות והקבלה  הכתב :(עיין §¤¥¦¨©¦§Ÿ

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

◌ִ◌ַהחוֹ רי 
דּ ינין,החוֹ רי  הינ וּ  אלהים, בּ חינת בּ ר בּ וּ ע ,- אלהים  גּ ימטר יּ א חרי כּ י לי, נראה (הג"ה, ַ◌ִ◌§¦©¡Ÿ¦©§¦¦©¨¦§¤¦¦Ÿ¦¦©§¦¨¡Ÿ¦§¦©

חר "י ) הרי וּ מלא , ּפ ׁש וּ ט  אוֹ תיּ וֹ ת ח "י ועם  :ר '. §¦¦¨§Ÿ£¥Ÿ¦

מאבּ א החסד  מ דּ ת  אבינ וּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
הע וֹ לם ונוֹ דע  היה ימיו וּ מ ּת חלּ ת מאבּ א, החסד  מ דּ ת אבינוּ  אברהם כּ י ְ◌ַ◌¦©§¨¨¨¦¦©©¤¤¥©¨¦§¦©¨¨¨¨¨¨

וּ ב ּת ח לּ ה  אבּ א, מבּ חינת ׁש היא שׂ רה וּ כׁש ראתה הדינין, ּפ י  על  נמׁש¦§¨©¦©¦¦§¤¨£¨¨¨¤¦¦§¦©©¨©§¦¨
בּ א  בּ עצמ ּה ׁש היה ּת כללם  ׁש היא  הגר , ידי  על למתקם רצה דּ ינין, ברהם ¤¨¨§©§¨¨¦¦¨¨§©§¨©§¥¨¨¤¦¦§§¥§©§¨

יצחק : גּ ימטר יּ א  הג "ר  וכן יצחק . לידת קדם  אברהם, מ גּ ב וּ ל ¨§¦¨¦§©¦¨¨¥§¨§¦©¥¤Ÿ¨¨§©§¦¨¦§©§להרחיקם 

◌ָ◌ָהגר
הם'והּכ וונה ׁש היא מ ', ממתק מאברהם, האב"ר ׁש הוּ א הג "ר כּ י - ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌¦¨¨¤¥©§¨¨§©¥¤¦©

כּ ׁש היה  כּ י אברהם. ׁש ל ם' בּ ס וֹ ד כּ לי, נּ עשׂ ה קדם ¨¨¤§¦¨¨§©¤§¥§¨£©¤¤Ÿ¨§סתוּ מה,
בּ וֹ , נכלל הג"ר וּ כּ ׁש לוֹ קחת ם' מ בּ חינת והוּ א אבר , מ בּ חינת היא בּ ּה , ¨§¦©©¤§©¦§¦§©¦§¦¦¨¨§¦נכלל
ג "ר , ׁש ה וּ א האבר ׁש נתמ ּת ק ואחר ה', מבּ חינת והיא  ג "ר , בּ חינת הוּ א  ¤¥©§¦¤©©§©¦§¦¦§©¦§¥¦הנּ ה 
ע ּת ה  ׁש הוּ א לה וֹ ר וֹ ת ונמּת ק, הה' עלתה כלי , ׁש עשׂ תה אברהם ׁש ל הה' ¨©¤§¨§¦§©¨§¨¦§¨§¨¤¨¨§©¤©¦עם 

חסדים: בּ ה' וזהוּ  בּ מ' ממוּ תקת הה' ּפ ירוּ ׁש  מ ', על ¦¨£§¤§§¤¤§©¥©ה'

◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
בּ חינת וכן  והיא  קטנּ ה, י' הוּ א  ׁש האבר  שי"ת, אב "ר צר וּ פ וֹ  בּ בראׁש ית ְ◌ֵ◌¦§¥¦¥¤¨¥¤§©¨§¦§¦©

וזמנין  בּ ׁש ית, נכלל זמנין האצילוּ ת והנּ ה הּמ ּק פת, כּ לּ ּה  ¦§¦§¦§¨§¦¦§¦¦£¨¥¦§¤¤©©¨ª¦£̈האצילוּ ת
ׁש ני ידוֹ  על ו ּת ק ׁש ר  וּ כתיב  בּ אר בּ ע . כח )נכלל לח  יוּ "ד,(בראשית אלּ א ידוֹ  א"ת , ¦§¨§©§©§¦©¦§Ÿ©¨¨¦¨¤¨

צ וּ רת  לאוֹ תיּ וֹ ת ראׁש וֹ נה א' כּ י י"ב , גּ ימטריּ א ז "ה  ראׁש וֹ נה, יצא זה ©¦¨¨¦¦¨¦§©¦¨¦¨¨¤Ÿ¥לאמר 
וקצצ וּ  אילנא ג וֹ דּ וּ  ורמז י"ג , הם י' ועם עוֹ קצין, ׁש לׁש  לּה  י ׁש  וי' §©§¨¨¦¤¤§¥¨§¦§Ÿ¨¨¥§יוּ "ד,
והכּ וֹ לל  י"ב , גּ ימטר יּ א זה וכן החיצ וֹ נים. מק צּ ץ  א ' וּ כׁש נּ תגּ לּ ה ¥©§¨¦§©¦¤¥§¦¦©¥©§¨©§¦¤§¦§©ענפ וֹ הי ,
גּ ימטר יּ א  ׁש לּ הם, א וֹ תיּ וֹ ת חמ ׁש  ועם ה"י, זי"ן בּ מלּ וּ י זה זעירא, א' ¨¦§©¦¤¨¤¦¥¨¦§¦§¤¨¦§¦¤ׁש היא
אלף הרי אל"ף, גּ ימטריּ א וּ בּ מלוּ א, בּ ר בּ וּ ע  אלהים והנּ ה הכּ וֹ לל. עם ¥£¨¦§©¦¦§©¦§¦Ÿ¦¦©¥§¦¥¡Ÿ¡אלהים
י' צוּ רת ה וּ א החוּ ט וּ קׁש ירת הני , ידוֹ  על וּת ק ׁש ר יוּ "ד, זה מן ©©©¦§¦¨©¨©Ÿ§¦©¤¦¥£©¤ׁש נּ עשׂ ית

מ ')בּ חסד, צוּ רת אחרים : בּ היכליּה (ספרים  נק וּ דה היּ ד, ׁש ּמ ּק פת האצילוּ ת בּ חינת §¤¤©§¦©¨£¦¤©¤¤©¨§¨§¥§¥
אנׁש ים  מגיּ ר אברהם  היה זה וּ מ ּפ ני כוּ לּ ם, הגּ ב וּ ר וֹ ת ממתק  ׁש הוּ א  ¦¨£¥©§¨¨§©¨¨¤¥§¦¨§©¥©§¤¨¨§©§לאברהם ,
הדּ ין, מעצמּה  להקל שׂ רה  כּ וּ נה  בּ ראׁש וֹ נה, הגר וּ כׁש נּ תעבּ רה נׁש ים. ¦©¨§©¥¥¨§¨¨¨§¦¨¦¨¨¨¨§©§¦¤§¦¨¨¨§ושׂ רה

בּ עיניה גּ בירת ּה  ו ּת קל כּ דכתיב בּ ע וּ בּ רה, עיניה  ד')ונתנה טז ׁש הקל (בראשית , §¨§¨¥¤¨§¨¨§¦§¦©¥©§¦§¨§¥¤¨¤¥¥
ונשׂ א  דּ ר ועל וה ּפ ילה, ע וּ בּ ר לאוֹ תוֹ  ּת ּק לה  הזמינּה  ידּה  ׁש על ¨¨§¤¤©§¨¦¦§¨§¨¨©¨¦§¦¨¨©¤¨¤¥§בּ עיניה,

עליו ט ')העיר  טז אמר וּ (ויקרא  אברהם  ועל מ רה. הדינין זה ידי על והּק ל , ©¨¦¨¨§¥¥©§¥¤©¦¦¦¨¨§©©§¨¨¨§



הלכח לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

דוד  אמר לכן אמן, בּ עניּ ת ּת לוּ יה היא לעיל הנּ זכּ רת והארה ש "ע , ¦¨©¨¥¨¥¨©¦£©¨§¦¥§¤¤§¦©¨¨¤§¨¦§©¦גּ ימטריּ א
קלוֹ ן  ּפ ניהם  יז)מלּ א פג  ּת ב וֹ ת (תהילים  סוֹ פי בּ אמן , האירוּ  ׁש לּ א דּ מאחר אמן, ©¥§¥¤¨¥¥¨¥§¥©©¤Ÿ¥¦§¨¥

לקבּ ל  רצוּ  ׁש לּ א קלוֹ ן, ּפ ניהם מ לּ א אנ ּפ ין, ודזעיר ואּמ א דּ אבּ א אל ¥©§¨Ÿ¤¨¤¥§¥©¦§©¥§¦§¨¦§¨©§¥¥§¦בּ ׁש ני
גּ ימטר יּ א  כּ ן גּ ם קלוֹ ן, להם יהיה קפ "ה, העוֹ לה ּפ ניהם מלּ א א וֹ תיּ וֹ ת ¨¦§©¦¥©¨¤¨¤§¦¤¨¤¥§¥©¦¥¥מא"ל
ׁש ע וֹ לין  אדני, הוי"ה ׁש הוּ א  לוֹ מר רצה , ׁש מ ויבק ׁש וּ  הכּ וֹ לל. עם ¦¤¨Ÿ£¨¨£¤©¨¨¤§§©¦¥©¦קפ"ה 

¥̈אמן.

מלכ וּ ת בּ גדי ּכ ׁש לּ בׁש ה הּמ לּכ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 
הּמ ל,והנּ ה לפני לדבּ ר  וּ באה מלכ וּ ת, בּ גדי כּ ׁש לּ ב ׁש ה  הּמ לכּ ה אסּת ר ְ◌ִ◌ֵ◌¤§¥©©§¨§¤¨§¨¦§¥©§¨¨§©¥¦§¥©¤¤

 הארי הארת  הוּ סר  הקלי ּפ וֹ ת, מק וֹ ם זרה עבוֹ דה לב ּת י  ¦£¨©¨¤©¦§©§¨¨¨£¥¨§¨§§¦¤ׁש נּ כנסה
היה  ׁש לּ א ירקרקת, היתה לכן אנ ּפ ין, זעיר  הארת רק בּ ּה  נׁש אר  ולא ¨¨Ÿ¦§©¨©¤¨©§¥©§¦¨¥¨§¨§©§Ÿ¤¤Ÿ§¦§©אנּפ ין,
אנ ּפ ין, זעיר  הארת אפילוּ  לּה  היתה לא אם אנּפ ין, זעיר  הארת רק  ¦§©¥§©¨¤¦£¨¨§¨Ÿ¦¤¦§©¥§©¨¤©̈לּה 

עזב ּת ני  לּמ ה אלי אלי אמרה לכן  ירקרקת, לא  ׁש ח וֹ רה ב ')היתה כב  ,(תהילים  ¨§¨§¨Ÿ§©§Ÿ¤¨¥¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦
 דארי א"ל ה וּ א עזב ּת ני  לּמ ה מס ּת לּ ק, ה וּ א אנ ּפ ין דארי אחד ¦©§¦¨§©£¨¨¥©§¦¦§©¦©§¨¤§ׁש א"ל
וּ מם  אנּפ ין , דזעיר  א"ל אל להׁש ּפ יע צרי אנ ּפ ין דארי א "ל כּ י ¨¦¦§©¥§¦¤©¦§©§¦¨¦§©¦©§¦¦§©אנּפ ין,
א וֹ ר לּה   נמׁש ׁש אינוֹ  כּ יון  בּ ּה , מ ׁש ּפ יע  אנּפ ין  ׁש זּ עיר ּפ י על ואף ¨¨§¦¥¤¨¥¨©¦§©¦§©¥§¤¦©©§¨§©לנוּ קבא .
מ ניהם, נעזבת היא כּ אלּ וּ  הוי אנּפ ין , דארי מא"ל ולא מעצמוֹ  ¤¥§¦¤¤¡¤¦¦§¥¡¦§©¦©§¥Ÿ§§©¥¨¤אלּ א
אוֹ מרת  והיא אלי , אלי מלּ ת ׁש נּ כּפ לה ּפ י על אף יחיד, לׁש וֹ ן עזבּת ני לפיכ§¦¨£©§¨¦¨¨¦©©¦¤¦§§¨¦©¥¦¥¦§¦¤¤

היתה. ירקרקת  והבן עליוֹ ן , אל מהארת אוֹ תּה  ׁש עזב  אנּפ ין ¨§¨¤Ÿ§©§¥¨§§¤¥©¨¤¥¨©¨¤¦§©¥§¦לזעיר

לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים ר בּ י להרב  ואסּת ר מר דּ כי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָסוֹ ד 
ואלּ ה ס וֹ ד  כּ תיב  לברכה: זכר וֹ נ וֹ  ויטאל ח יּ ים רבּ י להרב ואס ּת ר ¤¥§¦§¨¨§¦§¦¨¦¦©¦©©¨§¥§¤§©§§̈מרדּ כי

אדוֹ ם  בּ ארץ  מלכוּ  אׁש ר לד)הּמ לכים לו ׁש נּ אמר(בראשית מק וֹ ם בּ כל . ©§¨¦£¤¨§§¤¤¡§¨¨¤¤¡©
לא  בּ ינה חכמה  כּ תר  הנּ קדּ וֹ ת, בּ ע וֹ לם אמנם הראׁש וֹ נים. על מ וֹ סיף ª¤¤¨§¨¦¨Ÿ§©¨¨¨§¨¦¦¨©¦¤¥§ואלּ ה ,
אם  דבּ ינה. בּ מעי נׁש אר וּ  אלּ א נ ׁש בּ רוּ , לא אנ ּפ ין דזעיר הּמ וֹ חין וגם ¦¨¦§¥§¦£§¦¨¤§§¦Ÿ¦§©¥§¦¦©©§§§¦נׁש בּ ר וּ ,
בּ עצמוֹ , כּ תר  בּ מקוֹ ם ׁש היא  דּ עת, ה' בּ ינה, ל' בּ חכמה , א' - אלּ ה  יפר ׁש  §©§¤¤§¦¦¤©©¨¦¨§¨§¤¥©Ÿ§¥כּ ן
ׁש לׁש  ׁש הם ואלּ ה , ּפ יר וּ ׁש  וזהוּ  גּ ב וּ ר וֹ ת . חמׁש  כּ וֹ לל  חסדים חמ ה  Ÿ¨¥¤¤¥§¥¤§§¥¨¥¦¨£¨¦£¤ׁש הוּ א
על  נ וֹ סף אנ ּפ ין דזעיר בּ ינה  חכמה כּ תר  וגם בּ ינה, חכמה כּ תר  ©©¦§©¥§¦¨¦¨§¨¤¤©§¨¦¨§¨¤¤§נקוּ דוֹ ת
לוֹ מר ׁש יי בּ ינה, ׁש ה וּ א מאׁש ר היּ וֹ צאין אבל נ ׁש בּ רוּ . ולא מלכוּ  ©¨©¨¦¤¤£¥¦§©¨£§§¦Ÿ§§¨¦¦̈הראׁש וֹ נים ,
ּת ּמ ן: מתערין דּ ינין  דּ כל אתר  אדוֹ ם, בּ ארץ ׁש ה וּ א מ ּפ ני ו יּ מת, ו יּ מל ¨©¦¨§¦¦¦¨§©£¡¤¤§¤¥§¦¨¨©Ÿ§¦©§בּ הוּ 

בּ ני  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הח וֹ ריוּ כתיב  שׂ עיר בּ ני  כ')אלּ ה לו הראׁש וֹ נים (בראשית את ּפ סל א לּ ה , ְ◌ִ◌¥¤§¥¥¦©¦¥¤¨©¤¨¦¦

בּ יוֹ תר , יתּפ טוּ  ׁש לּ א  ׁש יע וּ ר, למדת מה "ד ׁש נּ וֹ תן - שׂ עיר ¥§§©§¦Ÿ¤¦¥¤¦¥¥ּפ ירוּ ׁש 
לוּ חוֹ ת ויּ פסל מלּ ׁש וֹ ן  ּפ וֹ סל, ד')וזהוּ  כ' שמות והקבלה  הכתב :(עיין §¤¥¦¨©¦§Ÿ

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא כטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

◌ִ◌ַהחוֹ רי 
דּ ינין,החוֹ רי  הינ וּ  אלהים, בּ חינת בּ ר בּ וּ ע ,- אלהים  גּ ימטר יּ א חרי כּ י לי, נראה (הג"ה, ַ◌ִ◌§¦©¡Ÿ¦©§¦¦©¨¦§¤¦¦Ÿ¦¦©§¦¨¡Ÿ¦§¦©

חר "י ) הרי וּ מלא , ּפ ׁש וּ ט  אוֹ תיּ וֹ ת ח "י ועם  :ר '. §¦¦¨§Ÿ£¥Ÿ¦

מאבּ א החסד  מ דּ ת  אבינ וּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
הע וֹ לם ונוֹ דע  היה ימיו וּ מ ּת חלּ ת מאבּ א, החסד  מ דּ ת אבינוּ  אברהם כּ י ְ◌ַ◌¦©§¨¨¨¦¦©©¤¤¥©¨¦§¦©¨¨¨¨¨¨

וּ ב ּת ח לּ ה  אבּ א, מבּ חינת ׁש היא שׂ רה וּ כׁש ראתה הדינין, ּפ י  על  נמׁש¦§¨©¦©¦¦§¤¨£¨¨¨¤¦¦§¦©©¨©§¦¨
בּ א  בּ עצמ ּה ׁש היה ּת כללם  ׁש היא  הגר , ידי  על למתקם רצה דּ ינין, ברהם ¤¨¨§©§¨¨¦¦¨¨§©§¨©§¥¨¨¤¦¦§§¥§©§¨

יצחק : גּ ימטר יּ א  הג "ר  וכן יצחק . לידת קדם  אברהם, מ גּ ב וּ ל ¨§¦¨¦§©¦¨¨¥§¨§¦©¥¤Ÿ¨¨§©§¦¨¦§©§להרחיקם 

◌ָ◌ָהגר
הם'והּכ וונה ׁש היא מ ', ממתק מאברהם, האב"ר ׁש הוּ א הג "ר כּ י - ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌¦¨¨¤¥©§¨¨§©¥¤¦©

כּ ׁש היה  כּ י אברהם. ׁש ל ם' בּ ס וֹ ד כּ לי, נּ עשׂ ה קדם ¨¨¤§¦¨¨§©¤§¥§¨£©¤¤Ÿ¨§סתוּ מה,
בּ וֹ , נכלל הג"ר וּ כּ ׁש לוֹ קחת ם' מ בּ חינת והוּ א אבר , מ בּ חינת היא בּ ּה , ¨§¦©©¤§©¦§¦§©¦§¦¦¨¨§¦נכלל
ג "ר , ׁש ה וּ א האבר ׁש נתמ ּת ק ואחר ה', מבּ חינת והיא  ג "ר , בּ חינת הוּ א  ¤¥©§¦¤©©§©¦§¦¦§©¦§¥¦הנּ ה 
ע ּת ה  ׁש הוּ א לה וֹ ר וֹ ת ונמּת ק, הה' עלתה כלי , ׁש עשׂ תה אברהם ׁש ל הה' ¨©¤§¨§¦§©¨§¨¦§¨§¨¤¨¨§©¤©¦עם 

חסדים: בּ ה' וזהוּ  בּ מ' ממוּ תקת הה' ּפ ירוּ ׁש  מ ', על ¦¨£§¤§§¤¤§©¥©ה'

◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
בּ חינת וכן  והיא  קטנּ ה, י' הוּ א  ׁש האבר  שי"ת, אב "ר צר וּ פ וֹ  בּ בראׁש ית ְ◌ֵ◌¦§¥¦¥¤¨¥¤§©¨§¦§¦©

וזמנין  בּ ׁש ית, נכלל זמנין האצילוּ ת והנּ ה הּמ ּק פת, כּ לּ ּה  ¦§¦§¦§¨§¦¦§¦¦£¨¥¦§¤¤©©¨ª¦£̈האצילוּ ת
ׁש ני ידוֹ  על ו ּת ק ׁש ר  וּ כתיב  בּ אר בּ ע . כח )נכלל לח  יוּ "ד,(בראשית אלּ א ידוֹ  א"ת , ¦§¨§©§©§¦©¦§Ÿ©¨¨¦¨¤¨

צ וּ רת  לאוֹ תיּ וֹ ת ראׁש וֹ נה א' כּ י י"ב , גּ ימטריּ א ז "ה  ראׁש וֹ נה, יצא זה ©¦¨¨¦¦¨¦§©¦¨¦¨¨¤Ÿ¥לאמר 
וקצצ וּ  אילנא ג וֹ דּ וּ  ורמז י"ג , הם י' ועם עוֹ קצין, ׁש לׁש  לּה  י ׁש  וי' §©§¨¨¦¤¤§¥¨§¦§Ÿ¨¨¥§יוּ "ד,
והכּ וֹ לל  י"ב , גּ ימטר יּ א זה וכן החיצ וֹ נים. מק צּ ץ  א ' וּ כׁש נּ תגּ לּ ה ¥©§¨¦§©¦¤¥§¦¦©¥©§¨©§¦¤§¦§©ענפ וֹ הי ,
גּ ימטר יּ א  ׁש לּ הם, א וֹ תיּ וֹ ת חמ ׁש  ועם ה"י, זי"ן בּ מלּ וּ י זה זעירא, א' ¨¦§©¦¤¨¤¦¥¨¦§¦§¤¨¦§¦¤ׁש היא
אלף הרי אל"ף, גּ ימטריּ א וּ בּ מלוּ א, בּ ר בּ וּ ע  אלהים והנּ ה הכּ וֹ לל. עם ¥£¨¦§©¦¦§©¦§¦Ÿ¦¦©¥§¦¥¡Ÿ¡אלהים
י' צוּ רת ה וּ א החוּ ט וּ קׁש ירת הני , ידוֹ  על וּת ק ׁש ר יוּ "ד, זה מן ©©©¦§¦¨©¨©Ÿ§¦©¤¦¥£©¤ׁש נּ עשׂ ית

מ ')בּ חסד, צוּ רת אחרים : בּ היכליּה (ספרים  נק וּ דה היּ ד, ׁש ּמ ּק פת האצילוּ ת בּ חינת §¤¤©§¦©¨£¦¤©¤¤©¨§¨§¥§¥
אנׁש ים  מגיּ ר אברהם  היה זה וּ מ ּפ ני כוּ לּ ם, הגּ ב וּ ר וֹ ת ממתק  ׁש הוּ א  ¦¨£¥©§¨¨§©¨¨¤¥§¦¨§©¥©§¤¨¨§©§לאברהם ,
הדּ ין, מעצמּה  להקל שׂ רה  כּ וּ נה  בּ ראׁש וֹ נה, הגר וּ כׁש נּ תעבּ רה נׁש ים. ¦©¨§©¥¥¨§¨¨¨§¦¨¦¨¨¨¨§©§¦¤§¦¨¨¨§ושׂ רה

בּ עיניה גּ בירת ּה  ו ּת קל כּ דכתיב בּ ע וּ בּ רה, עיניה  ד')ונתנה טז ׁש הקל (בראשית , §¨§¨¥¤¨§¨¨§¦§¦©¥©§¦§¨§¥¤¨¤¥¥
ונשׂ א  דּ ר ועל וה ּפ ילה, ע וּ בּ ר לאוֹ תוֹ  ּת ּק לה  הזמינּה  ידּה  ׁש על ¨¨§¤¤©§¨¦¦§¨§¨¨©¨¦§¦¨¨©¤¨¤¥§בּ עיניה,

עליו ט ')העיר  טז אמר וּ (ויקרא  אברהם  ועל מ רה. הדינין זה ידי על והּק ל , ©¨¦¨¨§¥¥©§¥¤©¦¦¦¨¨§©©§¨¨¨§



הלל לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

וכוּ ' ה יּ ער בּ עצי כּ תּפ וּ ח  לברכה זכרוֹ נם ב ')רבּ וֹ תינוּ  ב' השירים  הוּ א (שיר כּ י  , ©¥¦§¨¦§¨¨§©©©£¥©©©§¦
בניהם  מתווך והוּ א בּ נים, וּ בני בּ נים  הנּ קראים  בּ חסדים, העוֹ לם §¦¨¥§¦¨¦¨§¦©¦¨£©¨¨¦§©ממּת יק

נאמר שׂ רה ועל ב ')וכוֹ ללם. ב' השירים  ׁש הם (שיר  החוֹ חים בּ ין כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה  §§¨§©¨¨¤¡©§©¨¥©¦¤¥
שׂ רה, כּ וֹ ללּת ן ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  הם הבּ נוֹ ת, בּ ין רעיתי כּ ן ¨¨¨§©§©§¥¨¥¨©¥¦¨§©¥¦§©הקלי ּפ וֹ ת,
ה', הוּ א אלהים א וֹ תיּ וֹ ת וה' ר ', וּ ברבּ וּ ע  ש ', גּ ימטר יּ א בּ יוּ דין אלהים ¦Ÿ¦§¦¦©§¦¨§¦©§¦¡Ÿ¡¥ּפ ירוּ ׁש ,

גּ בוּ רוֹ ת: חמ ׁש  §¥¨¥§והם

ּכ חּה  ּכ ל אּמ נ וּ  מרה קבּ לּה  הּמ לּכ ה ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר

דזעירוה נּ ה קצו וֹ ת ו ׁש ׁש  אלהים צרוּ פי ק"ך נגד ׁש נה , קכ"ז  חיתה שׂ רה ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¨§¨¨¨¤¤¥¥¡Ÿ¦§¥§¨¦§¥
על  למל אס ּת ר ראתה  מה בּ ּמ דרׁש  אמר וּ  ולכן בּ אמא, ׁש הם ©Ÿ§¦¥§¤¨£¨©¨§¦©§¨¥¨§¨¦§¥¤¦§©אנּפ ין
ע וֹ ד  עליהם . למׁש וֹ ל כ"כ, לּה  היתה גּ דוֹ לה הארה  מה ּפ יר וּ ׁש , מדינוֹ ת, ¤¥£§¦¨¨§¨¨§¨¨¤©¥¦§קכ"ז
ׁש ם  ׁש הרי לוֹ  הוּ ק ׁש ה כּ י אסּת ר , הארת מה ויהיה הארת, היא ראתה ¥¥£¤¨§¦¥§¤©¨¤©¤§¦§©¨¤¦¨£¨©¦מ לּ ת
יתרים. ז ' על מוֹ ׁש לת אי כּ ן אם בּ לבד, בּ ּת ים  ק"ך רק בּ וֹ נה אינּה  ¦¥§©¤¤¥¥¦©§¦¦¨©¨¨¥¦Ÿ¡אלהים

כּ חּה : כּ ל וק בּ לה אּמ ּה , שׂ רה מן  ׁש ּמ קבּ לת  מּפ ני  ¨Ÿ¨¨§¦§¨¦¨¨¦¤¤©§¤¥§¦¦¥§וה ׁש יב 

אס ּת  היא רמלכוּ ת  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

קכ"ו ,ולזה  בּ רבּ וּ ע  אדנ"י לּה  יׁש  כּ ן גּ ם אס ּת ר, היא אחרים :מלכוּ ת  (ספרים  ְ◌ָ◌ֶ◌©§¦¤§¥©¥¥¨£Ÿ¨§¦©
שׂ רה ) למּט ה ואּמ א  וּ כּ ׁש יוֹ רדת החיצ וֹ נים , מ ּמ נּ ה  ינק וּ  ׁש לּ א עּמ ּה  יוֹ רד §¦¨¨¨¥¦¨¤Ÿ¦§¦¤¨©¦¦§¤¤¤§©¨

הקליּפ וֹ ת, בּ ראׁש  ׁש ה וּ א לאחׁש ורוֹ ׁש , ׁש בּ ה ע שׂ ירית בּ נק דּ ה ¦§©ª¨£¦¦¤¨©£©§¥¤§Ÿ§¦¤¤©§¦מת ּפ טת
להתּפ ט בּ א סבא ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה וידוּ ע  כּ דלקּמ ן , אנּפ ין זעיר ¥©§¦§¨¨¨¥¨§¦¤¨¨§©¨§¨©§¦§¦§©¥§£©לע שׂ וֹ ת
ּת בוּ נה  וחכמה ּת ב וּ נה, בּ נצח  ׁש בּ וֹ  בּ ינה נ וֹ תן התלבּ ׁש וּ תּה , קוֹ דם ¨§¨§¨§¨§©¤§¤¨¦¥¨§©§¦¥¨§¦בּ תב וּ נה,
דּ בר ע ּת ה כּ ׁש הוּ א הּמ כריע, לע וֹ לם ׁש הוּ א יסוֹ ד כּ ן  אם סבא, ישׂ ראל ¨¨¨©¤§©¦§©©¨§¤§¥¦¨¨¥¨§¦§בּ ה וֹ ד
רוּ ח בּ חינת ההוּ א, הכרעה  וּ מציאוּ ת בּ נתים, מכריע  סבא  י שׂ ראל  בּ הוֹ ד ©©¦§©¨¨§©¦§¦©§¥©¦§©¨¨¥¨§¦§¤Ÿחדׁש 
א ּמ א  יסוֹ ד כּ ן  וגם קס "א. קפ "ד ׁש הוּ א אּמ א , וּ מ ּפ נים דּ אבּ א מאח וֹ ר  ¨¦§¥©§¤¨¦¦¨¥¨©§¨¥¤Ÿמׁש ה,
מהארת  למעלה, ואימא אבּ א  ׁש מזדוגת אהרן, רוּ ח מם ויוֹ צא , ּכ ©¨¤¥¨§©§¨¦§¨©¤¤©§¦¤Ÿ£©©¨¦¥§¨©¦§©מכריע 

אּמ א: יסוֹ ד  ֹּת ו א בּ א, ¨¦§¨©¤¤£עטרת

והבל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַקין

הוֹ גנת וּ מ ּכ אן היתה  לא  ולּמ ה  הבל , ׁש ל לתאוֹ מתוֹ  קין רצה  מהיכן  ּת למד, ִ◌ָ◌¦§©¥¥¨¨¨©¦¦§¨¤¤¤§¨¨Ÿ¨§¨¤¤
 ֹּת ו סבא ישׂ ראל כּ ׁש נּ כנס  אמנם המסוֹ ללוֹ ת . נׁש ים  כּ עין הוּ א כּ י ¨¨¥¨§¦©§¦¤§¨§¨§§©¦¨¥§¦לוֹ ,
ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  לכן אס ּת ר. יצאת ּת ב וּ נה, יסוֹ ד  ֹּת ו ׁש לּ וֹ  ויסוֹ ד ¥©§¨¥¨¥§¤¨¨¨¨§§¤§¦¨§ּת בוּ נה,
הסּת ר מ ּפ ס וּ ק  אבּ א , יס וֹ ד ׁש הוּ א מנּ ין, הּת וֹ רה מן אס ּת ר לברכה ¥§©¨¦¨©§¤¦©¦¨©¦¥§¤¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם

יח )אסּת יר  לא בּ סתר(דברים  עצמּה  ׁש היא אּמ א, יסוֹ ד  ֹּת ו מסּת ר אבּ א ׁש יּ סוֹ ד , ©§¦¤§©¨ª§¨§¦¨¤¦©§¨§¥¤
אס ּת יר: הסּת ר ואמר  כּ פל וּ לכאן, לכאן נחלק אוֹ ר  וּ כׁש יּ וֹ צא ¦§©¥§©©¨§©¨¨§¨§¨§¤¥¤§¨¥§©©הּמ דרגה,

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לאער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

גּ ב וּ רה חסד  הד ּס ים בּ ין ׁש יּ וֹ ׁש בת מּפ ני הד ּס ה, נקראת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולּמ ה
אנ ּפ ין  דזעיר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת 

דזעירולּמ ה ּת פארת גּ ב וּ רה חסד הדּס ים בּ ין ׁש יּ וֹ ׁש בת  מּפ ני הדּס ה נקראת ְ◌ָ◌ָ◌¦§¥£©¨¦§¥¤¤¤¥£©¦¤¤§¨¦§¤¤¦§¥
הא וֹ ר וׁש ם ּת ב וּ נה, ויס וֹ ד סבא ישׂ ראל יס וֹ ד ׁש ם חדוי, בּ ין ¨¨§¨§§¦¨¨¥¨§¦§¨¤¥¦§©אנ ּפ ין,
אנוּ  זה וּ מּפ ני ׁש ים, ע וֹ לה וּ ׁש ליׁש  הויוֹ "ת ׁש ּת י והוּ א סת וּ ם, והא וֹ ר  ¨¤¥§¦¦¦¤¦§¨£¥§§¨¨§¨§בּ ת וֹ כם,
הני ולכן מר בּ ה, טוֹ בה  מ דּ ה כּ י ׁש מוֹ נה, זוֹ  הוי "ה ׁש לי ׁש  ¥§©¥¨§¨ª§¨¨¦¦¤§¨¨£¦§¤¦§אוֹ מרים 
נ ּס ע דּ וֹ רי וּ כתיב  עשׂ רה. ׁש מ וֹ נה והם מ ּס תוּ מים, מר בּ ים  ה ּמ גלּ ים ©¦¦¦§¥§¤¤§¥§¦§¦¦ª¦§ª§©¦¦§ׁש ליׁש ים

יב )ונגלה לח  וסחרת(ישעיה ודר  מלּ ׁש וֹ ן  האיר , מלּ ׁש וֹ ן  דּ וֹ רי, ּפ ר וּ ׁש  א, (אסתר §¦§¨¥¦¦¨¥¦¦¨§©§Ÿ¨¤
הכּ וֹ לל ו') יסוֹ ד, הוּ א נ ' כּ י וע ', וס' נ' בּ חינת מן  מק בּ ץ  ּפ ר וּ ׁש  ניהוּ , מאי ,©¦¥§ª¨¦§¦©§§¦§©¥

ּת פארת, וּ ׁש ליׁש  ח"ג  מכּס ה, וּ ׁש לי ׁש  חסדים וּ ׁש ני י'. בּ כללוּ ת חסדים ¤¤§¦¦§¨ª§¦§¦¨£¥§¨§¦¦¨£¨¦£חמ ה 
כּ לל. ּפ תיחה לּה  ואין סתוּ מה, ס' וכן ס ', וע וֹ לין  וּ מכּס ים, סתוּ מים ¨§¨¦§¨¥§¨§¥§¦§¦ª§¦§¥§והם 
ב"ן  הם  ּת פארת, ׁש ליׁש י וּ ׁש ני הוֹ ד, נצח ׁש ל חסדים ׁש ני בּ ּה  י ׁש   ּכ ¥¤¤§¦¦¦§¥§©¤¤¦¨£¥§¨¥¨©©§ואחר
כּ י וסימנ כּ ּס וּ י . בּ לי נגלה ׁש אוֹ ר  ונגלה, ונּס ע  וזה ׁש בעים, גּ ימטריּ א ¦§¨¦§¦¦§¨§¦¤¨§¦§©¦§¤§¦§¦¨¦§©¦§וי"ח ,

בּ עין ח ')עין נב  בּ גדיו(ישעיה את מרדּ כי ויּ קרע סוֹ ד וזה א'). ד' להוֹ רוֹ ת (אסתר , ©¦§©¦§¤©¦§©¨§§©¤§¨¨§
הינוּ  מרדּ כי, ׁש ל מ דּ תוֹ  אבּ א, מ יּ סוֹ ד היּ וֹ צאין  חסדים חמ ה הת ּפ טוּ ת §©©§§¨¤¨¦¨©§¦¦§©¦¨£¨¦£§©§¦©על
על  להוֹ ר וֹ ת הּק ריאה, בּ ׁש עת הּמ גלּ ה לפ ׁש ט  צרי ולכן סבא. ישׂ ראל ©§¨¦§©©§¦¨¦§©Ÿ§¦¦¨¥¨§¨¨¥¨§¦§יס וֹ ד

רעי  כּ אהל וּ פר ׁש  החסדים . יב )התּפ טוּ ת לח  יס וֹ ד (ישעיה  הוֹ ד נצח בּ רדת כּ י , ¦§©§©£¨¦¥ª§Ÿ¤Ÿ¦¦§¤¤¤©§
ירדוּ   ּכ אחר ׁש לּ וֹ , דּ עת  בּ ינה  לחכמה נכנסין ּת חלּ ה אנּפ ין, בּ זעיר  §¥¨©©¤©©¨¦¨§¨§¦¨§¦¨¦§¦§©¥§¦¨§¦דתבוּ נה
מנּ יחין  והעליוֹ נים ׁש כּ מ וֹ תם, יס וֹ ד הוֹ ד לנצח   ּכ ואחר  וג וּ ף, ¦¦©¦§¤¨§¨§¤§©¤§¨©©§§§©לזּ ר וֹ ע וֹ ת 

 להתּפ ותאוותם למעלה , וּ ׁש ליׁש ׁש רׁש ם חסדים ׁש ני נע שׂ ה לכן למּט ה , ט ¨§¨§©§¨§©£¨¨§¦§©¥§©¨¨¥©£¨§¥£¨¦§¦
ע וֹ לה  ה וּ א בּ עליּ תוֹ , אמנם הר בּ ה. האוֹ ר ירד ׁש לּ א  וס כּ ה  כּ אהל ¤¨¦£©¨§¨¥§©¨¥¥ª¦§Ÿ¤§ª¨¤Ÿ§מכ ּס ים,
למעלה, מ ּמ ּט ה  לּס כ ה ּמ גּ יע ה ּס כּ ה דּ פנוֹ ת צרי לכן וּ ב וֹ קע , ׁש ר ׁש וֹ , ¨§©§¨©¦©§©©¦©©¨ª©¨§¦¨¥¨©¥§¨§¦למק וֹ ם 
עד  אנ ּפ ין לזעיר ׁש ּמ כּס ה לאּמ א  ׁש לם , לּס כּ ה  רמוּ ז הּס כ אבל מניעה, ©¦§©¥§¦¨©§¤¨¦§¥¨¨ª©¨¨§©¨£¨¦§¥§בּ אין 
מרבּ ה  צלתוֹ  בּ ענין רק  בּ יוֹ תר, יּ ת גּ לּ ה ׁש לּ א האוֹ ר וּ מוֹ נעוֹ ת ּת פארת, ¨Ÿ¦§©¤§¥©§¦§©¦¨§ª¤¨§¤¤§¦¦§ׁש ליׁש 
יהיה  לא  קצתוֹ  אׁש ר מלמעלה ׁש יּ ראה מ ּת וֹ כּה  נראים  וכוֹ כבים  ¤§¦Ÿ¨§¤£¨§©§¦¤¨¥¤¨¦¦§¦¦¨§¨¨£¥מחמתּה ,

וׁש לוֹ ם: חס לגמרי ¨§©¥§©§̈סת וּ ם

הד ּס ה מלּ ת לענין ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְונחז וֹ ר 

וּ ׁש ליׁש ונחזוֹ ר חסדים ׁש ני ס' מלכוּ ת  ד' ּת ב וּ נה, ה ' כּ י הדּס ה, מלּ ת לענין  ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦©£©¨¦§¨©§§¥£¨¦§¦
ה יּ וֹ צאת  ׁש לייתּה  רחל, ה' לעיל, כּ נּ זכּ ר בּ וֹ  ה ּמ כּס ים אנ ּפ ין ¥©¨¨§¦¥¨¥§¨§¦©¦ª§©¦§©¥§¦מ זּ עיר 
רצה  דּ וֹ דוֹ , בּ ת אסּת ר לקח סבא , ישׂ ראל מיּ ס וֹ ד היה וּ מרדּ כי רגליה. ¨¨©¥§¤©¨¨¨¥¨§¦§¦¨¨©§§¨¨¤§©¥¦מ בּ ין
 ֹּת ו א בּ א עטרת בּ ת ׁש אסּת ר סבא, ישׂ ראל ׁש ל אחיו אבּ א, בּ ת ¨©¤¤£©¥§¤¤¨¨¥¨§¦¤¨¤¨©©©לוֹ מר 
וזהוּ  אנ ּפ ין, זעיר  לעּמ ת  בּ ּק לּפ ה, היה  ואחׁש ורוֹ ׁש  לעיל. כּ נּ זכּ ר  ¤§¦§©¥§©ª§¨¦§©¨¨¥§©£©¥§¨§¦©¨§©הּת בוּ נה



הלל לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

וכוּ ' ה יּ ער בּ עצי כּ תּפ וּ ח  לברכה זכרוֹ נם ב ')רבּ וֹ תינוּ  ב' השירים  הוּ א (שיר כּ י  , ©¥¦§¨¦§¨¨§©©©£¥©©©§¦
בניהם  מתווך והוּ א בּ נים, וּ בני בּ נים  הנּ קראים  בּ חסדים, העוֹ לם §¦¨¥§¦¨¦¨§¦©¦¨£©¨¨¦§©ממּת יק

נאמר שׂ רה ועל ב ')וכוֹ ללם. ב' השירים  ׁש הם (שיר  החוֹ חים בּ ין כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה  §§¨§©¨¨¤¡©§©¨¥©¦¤¥
שׂ רה, כּ וֹ ללּת ן ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת גּ בוּ רוֹ ת חמׁש  הם הבּ נוֹ ת, בּ ין רעיתי כּ ן ¨¨¨§©§©§¥¨¥¨©¥¦¨§©¥¦§©הקלי ּפ וֹ ת,
ה', הוּ א אלהים א וֹ תיּ וֹ ת וה' ר ', וּ ברבּ וּ ע  ש ', גּ ימטר יּ א בּ יוּ דין אלהים ¦Ÿ¦§¦¦©§¦¨§¦©§¦¡Ÿ¡¥ּפ ירוּ ׁש ,

גּ בוּ רוֹ ת: חמ ׁש  §¥¨¥§והם

ּכ חּה  ּכ ל אּמ נ וּ  מרה קבּ לּה  הּמ לּכ ה ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר

דזעירוה נּ ה קצו וֹ ת ו ׁש ׁש  אלהים צרוּ פי ק"ך נגד ׁש נה , קכ"ז  חיתה שׂ רה ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¨§¨¨¨¤¤¥¥¡Ÿ¦§¥§¨¦§¥
על  למל אס ּת ר ראתה  מה בּ ּמ דרׁש  אמר וּ  ולכן בּ אמא, ׁש הם ©Ÿ§¦¥§¤¨£¨©¨§¦©§¨¥¨§¨¦§¥¤¦§©אנּפ ין
ע וֹ ד  עליהם . למׁש וֹ ל כ"כ, לּה  היתה גּ דוֹ לה הארה  מה ּפ יר וּ ׁש , מדינוֹ ת, ¤¥£§¦¨¨§¨¨§¨¨¤©¥¦§קכ"ז
ׁש ם  ׁש הרי לוֹ  הוּ ק ׁש ה כּ י אסּת ר , הארת מה ויהיה הארת, היא ראתה ¥¥£¤¨§¦¥§¤©¨¤©¤§¦§©¨¤¦¨£¨©¦מ לּ ת
יתרים. ז ' על מוֹ ׁש לת אי כּ ן אם בּ לבד, בּ ּת ים  ק"ך רק בּ וֹ נה אינּה  ¦¥§©¤¤¥¥¦©§¦¦¨©¨¨¥¦Ÿ¡אלהים

כּ חּה : כּ ל וק בּ לה אּמ ּה , שׂ רה מן  ׁש ּמ קבּ לת  מּפ ני  ¨Ÿ¨¨§¦§¨¦¨¨¦¤¤©§¤¥§¦¦¥§וה ׁש יב 

אס ּת  היא רמלכוּ ת  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

קכ"ו ,ולזה  בּ רבּ וּ ע  אדנ"י לּה  יׁש  כּ ן גּ ם אס ּת ר, היא אחרים :מלכוּ ת  (ספרים  ְ◌ָ◌ֶ◌©§¦¤§¥©¥¥¨£Ÿ¨§¦©
שׂ רה ) למּט ה ואּמ א  וּ כּ ׁש יוֹ רדת החיצ וֹ נים , מ ּמ נּ ה  ינק וּ  ׁש לּ א עּמ ּה  יוֹ רד §¦¨¨¨¥¦¨¤Ÿ¦§¦¤¨©¦¦§¤¤¤§©¨

הקליּפ וֹ ת, בּ ראׁש  ׁש ה וּ א לאחׁש ורוֹ ׁש , ׁש בּ ה ע שׂ ירית בּ נק דּ ה ¦§©ª¨£¦¦¤¨©£©§¥¤§Ÿ§¦¤¤©§¦מת ּפ טת
להתּפ ט בּ א סבא ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה וידוּ ע  כּ דלקּמ ן , אנּפ ין זעיר ¥©§¦§¨¨¨¥¨§¦¤¨¨§©¨§¨©§¦§¦§©¥§£©לע שׂ וֹ ת
ּת בוּ נה  וחכמה ּת ב וּ נה, בּ נצח  ׁש בּ וֹ  בּ ינה נ וֹ תן התלבּ ׁש וּ תּה , קוֹ דם ¨§¨§¨§¨§©¤§¤¨¦¥¨§©§¦¥¨§¦בּ תב וּ נה,
דּ בר ע ּת ה כּ ׁש הוּ א הּמ כריע, לע וֹ לם ׁש הוּ א יסוֹ ד כּ ן  אם סבא, ישׂ ראל ¨¨¨©¤§©¦§©©¨§¤§¥¦¨¨¥¨§¦§בּ ה וֹ ד
רוּ ח בּ חינת ההוּ א, הכרעה  וּ מציאוּ ת בּ נתים, מכריע  סבא  י שׂ ראל  בּ הוֹ ד ©©¦§©¨¨§©¦§¦©§¥©¦§©¨¨¥¨§¦§¤Ÿחדׁש 
א ּמ א  יסוֹ ד כּ ן  וגם קס "א. קפ "ד ׁש הוּ א אּמ א , וּ מ ּפ נים דּ אבּ א מאח וֹ ר  ¨¦§¥©§¤¨¦¦¨¥¨©§¨¥¤Ÿמׁש ה,
מהארת  למעלה, ואימא אבּ א  ׁש מזדוגת אהרן, רוּ ח מם ויוֹ צא , ּכ ©¨¤¥¨§©§¨¦§¨©¤¤©§¦¤Ÿ£©©¨¦¥§¨©¦§©מכריע 

אּמ א: יסוֹ ד  ֹּת ו א בּ א, ¨¦§¨©¤¤£עטרת

והבל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַקין

הוֹ גנת וּ מ ּכ אן היתה  לא  ולּמ ה  הבל , ׁש ל לתאוֹ מתוֹ  קין רצה  מהיכן  ּת למד, ִ◌ָ◌¦§©¥¥¨¨¨©¦¦§¨¤¤¤§¨¨Ÿ¨§¨¤¤
 ֹּת ו סבא ישׂ ראל כּ ׁש נּ כנס  אמנם המסוֹ ללוֹ ת . נׁש ים  כּ עין הוּ א כּ י ¨¨¥¨§¦©§¦¤§¨§¨§§©¦¨¥§¦לוֹ ,
ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  לכן אס ּת ר. יצאת ּת ב וּ נה, יסוֹ ד  ֹּת ו ׁש לּ וֹ  ויסוֹ ד ¥©§¨¥¨¥§¤¨¨¨¨§§¤§¦¨§ּת בוּ נה,
הסּת ר מ ּפ ס וּ ק  אבּ א , יס וֹ ד ׁש הוּ א מנּ ין, הּת וֹ רה מן אס ּת ר לברכה ¥§©¨¦¨©§¤¦©¦¨©¦¥§¤¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם

יח )אסּת יר  לא בּ סתר(דברים  עצמּה  ׁש היא אּמ א, יסוֹ ד  ֹּת ו מסּת ר אבּ א ׁש יּ סוֹ ד , ©§¦¤§©¨ª§¨§¦¨¤¦©§¨§¥¤
אס ּת יר: הסּת ר ואמר  כּ פל וּ לכאן, לכאן נחלק אוֹ ר  וּ כׁש יּ וֹ צא ¦§©¥§©©¨§©¨¨§¨§¨§¤¥¤§¨¥§©©הּמ דרגה,

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לאער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

גּ ב וּ רה חסד  הד ּס ים בּ ין ׁש יּ וֹ ׁש בת מּפ ני הד ּס ה, נקראת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולּמ ה
אנ ּפ ין  דזעיר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת 

דזעירולּמ ה ּת פארת גּ ב וּ רה חסד הדּס ים בּ ין ׁש יּ וֹ ׁש בת  מּפ ני הדּס ה נקראת ְ◌ָ◌ָ◌¦§¥£©¨¦§¥¤¤¤¥£©¦¤¤§¨¦§¤¤¦§¥
הא וֹ ר וׁש ם ּת ב וּ נה, ויס וֹ ד סבא ישׂ ראל יס וֹ ד ׁש ם חדוי, בּ ין ¨¨§¨§§¦¨¨¥¨§¦§¨¤¥¦§©אנ ּפ ין,
אנוּ  זה וּ מּפ ני ׁש ים, ע וֹ לה וּ ׁש ליׁש  הויוֹ "ת ׁש ּת י והוּ א סת וּ ם, והא וֹ ר  ¨¤¥§¦¦¦¤¦§¨£¥§§¨¨§¨§בּ ת וֹ כם,
הני ולכן מר בּ ה, טוֹ בה  מ דּ ה כּ י ׁש מוֹ נה, זוֹ  הוי "ה ׁש לי ׁש  ¥§©¥¨§¨ª§¨¨¦¦¤§¨¨£¦§¤¦§אוֹ מרים 
נ ּס ע דּ וֹ רי וּ כתיב  עשׂ רה. ׁש מ וֹ נה והם מ ּס תוּ מים, מר בּ ים  ה ּמ גלּ ים ©¦¦¦§¥§¤¤§¥§¦§¦¦ª¦§ª§©¦¦§ׁש ליׁש ים

יב )ונגלה לח  וסחרת(ישעיה ודר  מלּ ׁש וֹ ן  האיר , מלּ ׁש וֹ ן  דּ וֹ רי, ּפ ר וּ ׁש  א, (אסתר §¦§¨¥¦¦¨¥¦¦¨§©§Ÿ¨¤
הכּ וֹ לל ו') יסוֹ ד, הוּ א נ ' כּ י וע ', וס' נ' בּ חינת מן  מק בּ ץ  ּפ ר וּ ׁש  ניהוּ , מאי ,©¦¥§ª¨¦§¦©§§¦§©¥

ּת פארת, וּ ׁש ליׁש  ח"ג  מכּס ה, וּ ׁש לי ׁש  חסדים וּ ׁש ני י'. בּ כללוּ ת חסדים ¤¤§¦¦§¨ª§¦§¦¨£¥§¨§¦¦¨£¨¦£חמ ה 
כּ לל. ּפ תיחה לּה  ואין סתוּ מה, ס' וכן ס ', וע וֹ לין  וּ מכּס ים, סתוּ מים ¨§¨¦§¨¥§¨§¥§¦§¦ª§¦§¥§והם 
ב"ן  הם  ּת פארת, ׁש ליׁש י וּ ׁש ני הוֹ ד, נצח ׁש ל חסדים ׁש ני בּ ּה  י ׁש   ּכ ¥¤¤§¦¦¦§¥§©¤¤¦¨£¥§¨¥¨©©§ואחר
כּ י וסימנ כּ ּס וּ י . בּ לי נגלה ׁש אוֹ ר  ונגלה, ונּס ע  וזה ׁש בעים, גּ ימטריּ א ¦§¨¦§¦¦§¨§¦¤¨§¦§©¦§¤§¦§¦¨¦§©¦§וי"ח ,

בּ עין ח ')עין נב  בּ גדיו(ישעיה את מרדּ כי ויּ קרע סוֹ ד וזה א'). ד' להוֹ רוֹ ת (אסתר , ©¦§©¦§¤©¦§©¨§§©¤§¨¨§
הינוּ  מרדּ כי, ׁש ל מ דּ תוֹ  אבּ א, מ יּ סוֹ ד היּ וֹ צאין  חסדים חמ ה הת ּפ טוּ ת §©©§§¨¤¨¦¨©§¦¦§©¦¨£¨¦£§©§¦©על
על  להוֹ ר וֹ ת הּק ריאה, בּ ׁש עת הּמ גלּ ה לפ ׁש ט  צרי ולכן סבא. ישׂ ראל ©§¨¦§©©§¦¨¦§©Ÿ§¦¦¨¥¨§¨¨¥¨§¦§יס וֹ ד

רעי  כּ אהל וּ פר ׁש  החסדים . יב )התּפ טוּ ת לח  יס וֹ ד (ישעיה  הוֹ ד נצח בּ רדת כּ י , ¦§©§©£¨¦¥ª§Ÿ¤Ÿ¦¦§¤¤¤©§
ירדוּ   ּכ אחר ׁש לּ וֹ , דּ עת  בּ ינה  לחכמה נכנסין ּת חלּ ה אנּפ ין, בּ זעיר  §¥¨©©¤©©¨¦¨§¨§¦¨§¦¨¦§¦§©¥§¦¨§¦דתבוּ נה
מנּ יחין  והעליוֹ נים ׁש כּ מ וֹ תם, יס וֹ ד הוֹ ד לנצח   ּכ ואחר  וג וּ ף, ¦¦©¦§¤¨§¨§¤§©¤§¨©©§§§©לזּ ר וֹ ע וֹ ת 

 להתּפ ותאוותם למעלה , וּ ׁש ליׁש ׁש רׁש ם חסדים ׁש ני נע שׂ ה לכן למּט ה , ט ¨§¨§©§¨§©£¨¨§¦§©¥§©¨¨¥©£¨§¥£¨¦§¦
ע וֹ לה  ה וּ א בּ עליּ תוֹ , אמנם הר בּ ה. האוֹ ר ירד ׁש לּ א  וס כּ ה  כּ אהל ¤¨¦£©¨§¨¥§©¨¥¥ª¦§Ÿ¤§ª¨¤Ÿ§מכ ּס ים,
למעלה, מ ּמ ּט ה  לּס כ ה ּמ גּ יע ה ּס כּ ה דּ פנוֹ ת צרי לכן וּ ב וֹ קע , ׁש ר ׁש וֹ , ¨§©§¨©¦©§©©¦©©¨ª©¨§¦¨¥¨©¥§¨§¦למק וֹ ם 
עד  אנ ּפ ין לזעיר ׁש ּמ כּס ה לאּמ א  ׁש לם , לּס כּ ה  רמוּ ז הּס כ אבל מניעה, ©¦§©¥§¦¨©§¤¨¦§¥¨¨ª©¨¨§©¨£¨¦§¥§בּ אין 
מרבּ ה  צלתוֹ  בּ ענין רק  בּ יוֹ תר, יּ ת גּ לּ ה ׁש לּ א האוֹ ר וּ מוֹ נעוֹ ת ּת פארת, ¨Ÿ¦§©¤§¥©§¦§©¦¨§ª¤¨§¤¤§¦¦§ׁש ליׁש 
יהיה  לא  קצתוֹ  אׁש ר מלמעלה ׁש יּ ראה מ ּת וֹ כּה  נראים  וכוֹ כבים  ¤§¦Ÿ¨§¤£¨§©§¦¤¨¥¤¨¦¦§¦¦¨§¨¨£¥מחמתּה ,

וׁש לוֹ ם: חס לגמרי ¨§©¥§©§̈סת וּ ם

הד ּס ה מלּ ת לענין ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְונחז וֹ ר 

וּ ׁש ליׁש ונחזוֹ ר חסדים ׁש ני ס' מלכוּ ת  ד' ּת ב וּ נה, ה ' כּ י הדּס ה, מלּ ת לענין  ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦©£©¨¦§¨©§§¥£¨¦§¦
ה יּ וֹ צאת  ׁש לייתּה  רחל, ה' לעיל, כּ נּ זכּ ר בּ וֹ  ה ּמ כּס ים אנ ּפ ין ¥©¨¨§¦¥¨¥§¨§¦©¦ª§©¦§©¥§¦מ זּ עיר 
רצה  דּ וֹ דוֹ , בּ ת אסּת ר לקח סבא , ישׂ ראל מיּ ס וֹ ד היה וּ מרדּ כי רגליה. ¨¨©¥§¤©¨¨¨¥¨§¦§¦¨¨©§§¨¨¤§©¥¦מ בּ ין
 ֹּת ו א בּ א עטרת בּ ת ׁש אסּת ר סבא, ישׂ ראל ׁש ל אחיו אבּ א, בּ ת ¨©¤¤£©¥§¤¤¨¨¥¨§¦¤¨¤¨©©©לוֹ מר 
וזהוּ  אנ ּפ ין, זעיר  לעּמ ת  בּ ּק לּפ ה, היה  ואחׁש ורוֹ ׁש  לעיל. כּ נּ זכּ ר  ¤§¦§©¥§©ª§¨¦§©¨¨¥§©£©¥§¨§¦©¨§©הּת בוּ נה



הללב לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ח "ש , ר"ש  הרי ש', גּ ימטריּ א  בּ יוּ די"ן  וּ במ לּ וּ י בּ רבּ וּ ע, אלהים ר ' ר"ש, ¥£¨¦§©¦¦§¦§©¦§¦Ÿ¡ח"ש 
ר"ש ׁש הם ׁש הגּ ב וּ רוֹ ת כּ דאמרינן בּ ראׁש וֹ , וכוֹ אב ח"ׁש  ׁש היה לוֹ מר ¥¤§©¤©¦§¨§¦Ÿ§¥§¨¨¨¤©¨̈רצה
אנ ּפ ין, זעיר נגד ּת ּק וּ נים בּ ׁש בעה  בּ חוּ ץ  בּ הם מתּפ אר היה  והוּ א ¦§©¥§¤¤¦¦¨§¦§©¤¨¥¨§¦¨¨§¨̈כּ אמוּ ר,
מּט וֹ ת, ׁש הם  דּ נ וּ קבא וׁש בע ו ׁש ׁש . כּ סף , וארגּ מן, בּ וּ ץ , וּ תכלת, כּ ר ּפ ס , ¦¥¤¨§§©¤§¥§¤¤¨¨§©§¤¥§©§©חוּ ר ,
ׁש היא  רצ ּפ ה יׁש  כּ י וסחרת . ודר, וׁש ׁש , בּ הט , רצפת , וכסף , זהב, - הן ¦¤¨§¦¥¦¤¨Ÿ§©§¥¨©©©§¦¤¤¨¨¨¥¥§ואלּ וּ 
ויין  בּ ּה . הנּ כללין ּת ּק וּ נים והוּ א  כּ לוּ ם, מגרמה לּה  דּ לית עצמ ּה , ¥§¨¦¨§¦©¦¦§§¨§©¦¨¥§¨§©¨§נקוּ דה

רב  ז')מלכוּ ת א' לגב וּ רה:(אסתק הּת ּק וּ נים כּ ל  להפ , ©§¨©£Ÿ¨©¦¦¦§¨

אנס אין כ דּ ת  ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהתיּ ה

אנס והתיּ ה אין ח ')כדּ ת א' כּ קוֹ ף(אסתר לּק דה, דּ גמה  כדּ ת והתיּ ה , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌©¨¥Ÿ¤§©§¦¨©¨ª§¨©§ª¨§
ח"ג , ׁש הם ק "ל, ע "ב  ּפ עמים ב' ה וּ א ד"ת כדּ ת, וזהוּ  אדם, ¥¤¦¨§¨©¤§¨¨¥§¦בּ פני
ויין  כּ נּ וֹ דע , בּ חסד ע"ב בּ ּה  ויׁש  ק "ל. ּפ עמים ׁש ני הרי  א ', לכל הויוֹ "ת ¦©§¨©¤¤§¨¥§¦¨§¥§¥£¨§¨£ה'
ׁש גוּ , בּ יּ ין בּ ס וֹ ד ע"ב, הוּ א ׁש גּ ם בּ גבוּ רה ונרמז ע"ב, הוּ א ׁש גּ ם  ¨¦©©§©¤¨§¦¨§¦§©¤¨§¦בּ גב וּ רה,
אנס , אין העגל. לפני  וׁש ת וּ  ׁש אכלוּ  הּמ דבּ ר  דּ וֹ ר  כּ עין מּס עוּ דתוֹ , ¤Ÿ¥¤¥¨¥§¦¨§§¨¤¨§¦©¥§¨§¦¡¤¤ׁש נּ הנוּ 

הגּ בוּ רוֹ ת: מתק וּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  אל"ף , דּ הינ וּ  אי"ק, §©§¦¤¦¤§©§¨¦§©¦גּ ימטריּ א 

לאה לע ּמ ת  וזר ׁש  רחל, לע ּמ ת בּ ּק לּפ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוׁש ּת י

בּ כב וֹ ד גּ ם אתרברב  המן לכן לאה, לעּמ ת  וזר ׁש  רחל, לע ּמ ת בּ ּק לּפ ה וׁש ּת י ַ◌©§¦©§¦¨§ª©¨¥§¤¤§ª©¥¨¨¥¨¨¦§©§©¦§
כּ כּ ר אלפים עשׂ רת ליתן רצה לכן לאגג , עשׂ ירי ׁש היה בּ ניו, ורב  ©¦¦¨£¤¤£¥¦¨¨¥¨¨£©¦¦£¨¨¤¨¨Ÿ§§̈ע ׁש רוֹ 
ארבּ ע גּ ימטריּ א  כּ סף , כּ כּ ר גּ בוּ ר וֹ ת. וׁש יּ היוּ  ע שׂ רה, כּ ל אליו  להמ ׁש י ©§©¨¦§©¦¤¤©¦§§¦¤§¨¨£¨¨¥¦§©§¤¤כּ סף,
ארבּ ע נמלט וּ  בּ צקלג וּ כנגדוֹ  ע שׂ וּ , ׁש ל איׁש  מא וֹ ת ארבּ ע בּ סוֹ ד ©§©§§¦¨§¦§§¤§¨¤¦¥©§©§¥מאוֹ ת,
וע שׂ רת  אלפים ׁש עשׂ רת ,ל נתוֹ ן ה כּ סף הׁש יב , ה וּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  ¤¤£©¦¨£¤¤£¤§¨¤¤©¦¥¨¨©§¥מא וֹ ת.
ע שׂ רה, ותפסוּ  ל"ך. כּ מנין חמים, גּ בוֹ ּה  עץ  על יהי וּ  ע שׂ ו , אלּ וּ פי ¨¨£§¨§¨§¦§¦¦£©¨¥©§¦¨¥¥©¨̈בּ ניו 

כוּ לּ ם: הגּ ב וּ רוֹ ת להמ ּת יק לישׂ ראל, אלפין בּ סוֹ ד ¨§©¦§©§¥¨§¦§¦§©§¨כוּ לּ ם 

היּ ין  ממּת יק  דּ אבּ א, החסדים ר בּ וּ י ּכ י בּ פ וּ רים, יין לׁש ּת וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

דּ יס וֹ ד והנּ ה עליוֹ נים  גּ ב וּ רוֹ ת ב ' ׁש הם דמנצ ּפ "ך, ממ"ן  כּ חוֹ   מ וֹ ׁש המן ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¥Ÿ¦§©§§©¤¥§¤§¦¦§
לישׂ ראל. הּמ ן  מוֹ ׁש מׁש ה היה  מהּפ נים כּ י אחוֹ רים , מ צּ ד ¥¨§¦§¨©¥¤Ÿ¨¨¦¨©¥¦¦©£©¦¨©א בּ א
לכן  יכוֹ ל, היה לא  לב דּ וֹ  בּ מר דּ כי יד ולׁש לח מׁש ה, מ ׁש וֹ רש היה ¥¨¨¨¨Ÿ¤§¦§Ÿ©©§¨§¢©§©Ÿ¤¦¨¨©§§¨וּ מר דּ כי

לפניו ּת ּפ וֹ ל נפל כּ י  בּ יּה  וּ כתיב הרב , אחר  לדוּ ן  יג )בּ ּק ׁש  ו' הכּ לל (אסתר  כּ נגד , ¦¥¨©©¨Ÿ§¦¥¦¨Ÿ¦§¨¨§¤¤©§¨
לׁש ּת וֹ ת  מצוה ולכן  ּת ב וּ נה, מ יּ סוֹ ד ׁש היא אסּת ר , ידי על הנּ ס וּ בא §¦¨§¦¥¨§¨§§¦¦¤¥§¤¥§©¥©¨¨§©§והּפ רט,
בּ ׁש תיּ תוֹ , ׁש יּ כוּ ן  וּ מה  היּ ין. ממּת יק  דּ אבּ א, החסדים ר בּ וּ י כּ י בּ פ וּ רים, ¨¦§¦¥©§¤©¦©©¦§©¨©§¦¨£©¦¦¦§¦©יין
י ׁש ּת כּ ר לא וּ תבוּ נה, סבא ישׂ ראל ס"ג , דע"ב  יוּ די"ן מ בעה היּ ין להמׁש י§©§¦©©¦¦¦§¨¦§¦§¨¥¨¨§¨Ÿ¦§©¥
ולא  ירע וּ  לא בּ ענביו, ה ּמ ׁש ּמ ר יין  בּ מקוֹ ם כּ י ידע , דּ לא עד יתבּ ּס ם Ÿ¨©¦§¨©¦©§ª¨©£¨¨Ÿ¨¥§Ÿ§©¥©§¦¨¤אלּ א

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לגער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

קדׁש י  הר בּ כל ט ')יׁש חיתוּ  יא בּ עי(ישעיה זירא, לר' ר בּ ּה  ׁש חטיּה  כּ י ולכן , ©§¦§¨©¨§¦§¨¥¦¨§¥©¨§¥¨¨¥
גּ יה נּ ם: ׁש ל דּ ינא  לבּט ל ׁש קיא , חרי נמי  ואּת סי, Ÿ¦¥¤¨¦¥©§¨§©¦¨¥¨¥§¦§¥£©רחמי

ירד ּת י  אגוֹ ז גּ נּ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶאל

בּ ענין דּ רוּ ׁש  מדבּ ר הוּ א  וגם לברכה, זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  ר בּ י הרב  למ וֹ רנוּ  ְ◌§¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨§©§©¥§¦§©
אבּ א  הם ראׁש וֹ נ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת ב ' הוי"ה, ׁש ם כּ י דּ ע, הלּ בנה . ¨©¥¦¦¨¨£¥¦©¨¨§©©¦§ּפ גימת
ע וֹ למוֹ ת  ד' נגד  הם עצמן, אוֹ תיּ וֹ ת והד' נוּ קבא. ה', אנּפ ין . זעיר  ו', ¨¤¤¥¨§©¦©§¨§¦§©¥§¨¦§ואימא.
לעּמ ת  זה גּ ם כּ י קליּפ וֹ ת, ד' יׁש  וּ כנגדוֹ  עשׂ יּ ה. יצירה, בּ ריאה, אצילוּ ת, -£¦§¦¨§¦¨£¦¨§¤§¥§¦¦©¤§ª©

ירדּת י  אג וֹ ז גּ נּ ת אל נאמר , זה  ועל וכוּ '. יא )זה ו' השירים  יׁש (שיר בּ אגוֹ ז כּ י , ¤§§©¤¤¡©¤¦©¡¨©§¦¦¤¡¥
ואחר מאד, קׁש ה ׁש נית קליּפ ה ואחריה כלּ ענה, וּ מרה עבה  קלי ּפ ה ©©§Ÿ§¨¨¦¥¨¦§¨¤£©§¨£©©¨¨¨¨¨¦§¨¦§ּת חלּ ה
אג וֹ ז  ׁש הרי - לוֹ מר רצה הּמ אכל. ׁש ּמ פסיק אחרת, קליּפ ה יׁש  בּ פנים  ּ̈כ¦§¦¥§¦¨©¤¤¤©§¦©©£¨¨¨©¤£¥¡
הליׁש ית, ז וֹ  וּ קלּפ ה הם, אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  נגד חלקים, לאר בּ עה ¦¦§©¨¦§¥©¦©§©¤¤¦¨£¨¨§©§¥©§¦מתח לּ ק
מ כּ ל  אוֹ תּה  ׁש ּמ סּת לּ קת  ולא  אגוֹ ז, ׁש ל חלקים האר בּ עה אלּ וּ  בּ ין ¨¦¨¤¤©§¦¤Ÿ§¡¤¦¨£¨¨§©¨¥¥¤¤§©מפסקת
ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  זה  ועל עמלק , נגד זוֹ  וּ קלּפ ה בּ יניהן, ׁש נּ כנסת אלּ א ¥©§¨¤©§¥¨£¤¤¨¦§¤¥¥¤¤§¦¤¨¤¨§וכל,
אלּ וּ  וּ מלּ בד עמלק. ׁש ל זרע וֹ  יּ כּ רת עד ׁש לם הם אין לברכה , ¥©§¦¥¨£¤§©¥¨¦¤©¥¨¥©¥¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם
גּ ם  מתיבּ ׁש , האג וֹ ז  וּ כׁש אוֹ כל דּ ּק ה , קלי ּפ ה עצמ ּה  האכל על יׁש  ©¥©§¦¡¨¥¤§¨©¨¦§¨§©¤Ÿ¨©¥¦¦§©הליׁש ית,
מרה. היא דּ ּק ה, היוֹ תּה  עם ׁש אז בּ ּת ח לּ ה, כּ ן אין  מה נאכלת, זוֹ  ¨¨¦¨©¨¡¦¨¤¨¦§©¥¥¤©¤¤¡¤¨¦§קליּפ ה

נאמר  זה ד')ועל א' גּ ימטר יּ א (יחזקאל וח ׁש מל וכוּ ', חׁש מ"ל כּ עין וּ מ ּת וֹ כם §©¤¤¡©¦¨§¥©§©§§©§©¦©§¦¨
ּפ עמים  חׁש וֹ ת ּפ עמים  לברכה זכרוֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועוֹ ד ¦¨§¨¦¨§¨¨§¦¨§¦¥©§¨§−§©מל בּ וּ "ש ,
האדם, וכן נאכלת. אינּה  וּ פעמים  נאכלת, ז וֹ  קליּפ ה ׁש לּ פעמים ¨¨¨¥§¤¤¡¤¨¥¦¨§¤¤¡¤¨¦§¦¨§¦¤§©§ממ לּ לוֹ ת ,

בּ אחרוֹ ת: כּ ן  אין מה  הקליּפ ה  וּ ממתק  יתּק ן בּ קל ירצה ¥£©¥¥¤©¨¦§©¥©§¥©§©§¤¨¥¦אם 

וכ וּ ' נזיקין, אב וֹ ת אר בּ עה הם הארבּ עה, אלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד 

הּט מאה,וּ כנגד ידיע וֹ ת  ואר בּ ע  נזיקין, אב וֹ ת ארבּ עה הם הארבּ עה, אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌¥¨©§¨¨¥©§¨¨¨§¦¦§©§©§¦©ª§¨
ע"ז  וי ׁש מעאל, אדוֹ ם  כּ נגד אר בּ ע , ׁש הן  ׁש נים נגעים, מראוֹ ת  ¥¨§¦§¡¤¤§©§©¥¤¦©§¦¨§§©©§©§וארבּ ע
מלכי ּת רי לברכה זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה כּ יּ דוּ ע, כּ ּפ י אל כּ ּפ י ¥§©¥§¨¨§¦¨§¦¥©§¨¤¤§©¨©¦©¤¦©¤©אכּ ה
אדוֹ ם  הרׁש ית, מלכּ י ׁש ני ׁש הם מלכים , אר בּ עה ׁש הם ּפ לכי , ¡¦§¨©¦§©¥§¥¤¦¨§¨¨§©¥¤¥§¨¥§ּת רי 
הם  צ וּ ה לעיל, הנּ זכּ ר וּ לטעם כּ נּ זכּ ר. מניהן כּ לוּ ל אחד כּ ל ¥©¨¦¥§¨§¦©©©§¨§¦©¤¥§¦¨¨¤¨¥¨§¦§ויׁש מעאל,

וכ וּ ' זכוֹ ר עמלק  על יז)יתבּ ר כה הם (דברים  צ וּ ה  ,הּמ ל לׁש אוּ ל והנּ ה  . ¦§¨©©£¨¥¨§§¦¥§¨©¤¤¦¨©¥
וּ כׁש בּ א  חי . אגג  מל עּמ וֹ  הביא  והוּ א עמלק, ׁש ל זרע וֹ  להכרית יתבּ ר¦§¨©§©§¦©§¤£¨¥§¨¥¦¤¤£¨©§¤¨
זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ י , ּחרב נׁש ים ׁש כּ לה כּ אׁש ר  לאגג אמר ¨§¦¥©§¨¦¤§©¦¨¨§¦¤£©¨£©©¨¥§ׁש מוּ אל,
ונתע בּ רה  האסוּ רים  בּ בית אחת ׁש פחה לוֹ  הביאוּ  ההוּ א בּ לּ ילה  כּ י ¨§©§¦§¦£¨¦©§©©¨§¦¦¥©¨§©©¦¨¨§¦לברכה
וכוּ ', ׁש כּ לה כּ אׁש ר אמר  אגג , הוֹ רג  היוֹ תוֹ  עם ולכן המן , מּמ נּ וּ  ויצא §¨§¦¤£©©¨¨£¥¡¦¥¨§¨¨¤¦¨¨§¤¥הימנּ וּ ,



הללב לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

ח "ש , ר"ש  הרי ש', גּ ימטריּ א  בּ יוּ די"ן  וּ במ לּ וּ י בּ רבּ וּ ע, אלהים ר ' ר"ש, ¥£¨¦§©¦¦§¦§©¦§¦Ÿ¡ח"ש 
ר"ש ׁש הם ׁש הגּ ב וּ רוֹ ת כּ דאמרינן בּ ראׁש וֹ , וכוֹ אב ח"ׁש  ׁש היה לוֹ מר ¥¤§©¤©¦§¨§¦Ÿ§¥§¨¨¨¤©¨̈רצה
אנ ּפ ין, זעיר נגד ּת ּק וּ נים בּ ׁש בעה  בּ חוּ ץ  בּ הם מתּפ אר היה  והוּ א ¦§©¥§¤¤¦¦¨§¦§©¤¨¥¨§¦¨¨§¨̈כּ אמוּ ר,
מּט וֹ ת, ׁש הם  דּ נ וּ קבא וׁש בע ו ׁש ׁש . כּ סף , וארגּ מן, בּ וּ ץ , וּ תכלת, כּ ר ּפ ס , ¦¥¤¨§§©¤§¥§¤¤¨¨§©§¤¥§©§©חוּ ר ,
ׁש היא  רצ ּפ ה יׁש  כּ י וסחרת . ודר, וׁש ׁש , בּ הט , רצפת , וכסף , זהב, - הן ¦¤¨§¦¥¦¤¨Ÿ§©§¥¨©©©§¦¤¤¨¨¨¥¥§ואלּ וּ 
ויין  בּ ּה . הנּ כללין ּת ּק וּ נים והוּ א  כּ לוּ ם, מגרמה לּה  דּ לית עצמ ּה , ¥§¨¦¨§¦©¦¦§§¨§©¦¨¥§¨§©¨§נקוּ דה

רב  ז')מלכוּ ת א' לגב וּ רה:(אסתק הּת ּק וּ נים כּ ל  להפ , ©§¨©£Ÿ¨©¦¦¦§¨

אנס אין כ דּ ת  ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהתיּ ה

אנס והתיּ ה אין ח ')כדּ ת א' כּ קוֹ ף(אסתר לּק דה, דּ גמה  כדּ ת והתיּ ה , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌©¨¥Ÿ¤§©§¦¨©¨ª§¨©§ª¨§
ח"ג , ׁש הם ק "ל, ע "ב  ּפ עמים ב' ה וּ א ד"ת כדּ ת, וזהוּ  אדם, ¥¤¦¨§¨©¤§¨¨¥§¦בּ פני
ויין  כּ נּ וֹ דע , בּ חסד ע"ב בּ ּה  ויׁש  ק "ל. ּפ עמים ׁש ני הרי  א ', לכל הויוֹ "ת ¦©§¨©¤¤§¨¥§¦¨§¥§¥£¨§¨£ה'
ׁש גוּ , בּ יּ ין בּ ס וֹ ד ע"ב, הוּ א ׁש גּ ם בּ גבוּ רה ונרמז ע"ב, הוּ א ׁש גּ ם  ¨¦©©§©¤¨§¦¨§¦§©¤¨§¦בּ גב וּ רה,
אנס , אין העגל. לפני  וׁש ת וּ  ׁש אכלוּ  הּמ דבּ ר  דּ וֹ ר  כּ עין מּס עוּ דתוֹ , ¤Ÿ¥¤¥¨¥§¦¨§§¨¤¨§¦©¥§¨§¦¡¤¤ׁש נּ הנוּ 

הגּ בוּ רוֹ ת: מתק וּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  אל"ף , דּ הינ וּ  אי"ק, §©§¦¤¦¤§©§¨¦§©¦גּ ימטריּ א 

לאה לע ּמ ת  וזר ׁש  רחל, לע ּמ ת בּ ּק לּפ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוׁש ּת י

בּ כב וֹ ד גּ ם אתרברב  המן לכן לאה, לעּמ ת  וזר ׁש  רחל, לע ּמ ת בּ ּק לּפ ה וׁש ּת י ַ◌©§¦©§¦¨§ª©¨¥§¤¤§ª©¥¨¨¥¨¨¦§©§©¦§
כּ כּ ר אלפים עשׂ רת ליתן רצה לכן לאגג , עשׂ ירי ׁש היה בּ ניו, ורב  ©¦¦¨£¤¤£¥¦¨¨¥¨¨£©¦¦£¨¨¤¨¨Ÿ§§̈ע ׁש רוֹ 
ארבּ ע גּ ימטריּ א  כּ סף , כּ כּ ר גּ בוּ ר וֹ ת. וׁש יּ היוּ  ע שׂ רה, כּ ל אליו  להמ ׁש י ©§©¨¦§©¦¤¤©¦§§¦¤§¨¨£¨¨¥¦§©§¤¤כּ סף,
ארבּ ע נמלט וּ  בּ צקלג וּ כנגדוֹ  ע שׂ וּ , ׁש ל איׁש  מא וֹ ת ארבּ ע בּ סוֹ ד ©§©§§¦¨§¦§§¤§¨¤¦¥©§©§¥מאוֹ ת,
וע שׂ רת  אלפים ׁש עשׂ רת ,ל נתוֹ ן ה כּ סף הׁש יב , ה וּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  ¤¤£©¦¨£¤¤£¤§¨¤¤©¦¥¨¨©§¥מא וֹ ת.
ע שׂ רה, ותפסוּ  ל"ך. כּ מנין חמים, גּ בוֹ ּה  עץ  על יהי וּ  ע שׂ ו , אלּ וּ פי ¨¨£§¨§¨§¦§¦¦£©¨¥©§¦¨¥¥©¨̈בּ ניו 

כוּ לּ ם: הגּ ב וּ רוֹ ת להמ ּת יק לישׂ ראל, אלפין בּ סוֹ ד ¨§©¦§©§¥¨§¦§¦§©§¨כוּ לּ ם 

היּ ין  ממּת יק  דּ אבּ א, החסדים ר בּ וּ י ּכ י בּ פ וּ רים, יין לׁש ּת וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

דּ יס וֹ ד והנּ ה עליוֹ נים  גּ ב וּ רוֹ ת ב ' ׁש הם דמנצ ּפ "ך, ממ"ן  כּ חוֹ   מ וֹ ׁש המן ְ◌ִ◌ֵ◌¨¨¥Ÿ¦§©§§©¤¥§¤§¦¦§
לישׂ ראל. הּמ ן  מוֹ ׁש מׁש ה היה  מהּפ נים כּ י אחוֹ רים , מ צּ ד ¥¨§¦§¨©¥¤Ÿ¨¨¦¨©¥¦¦©£©¦¨©א בּ א
לכן  יכוֹ ל, היה לא  לב דּ וֹ  בּ מר דּ כי יד ולׁש לח מׁש ה, מ ׁש וֹ רש היה ¥¨¨¨¨Ÿ¤§¦§Ÿ©©§¨§¢©§©Ÿ¤¦¨¨©§§¨וּ מר דּ כי

לפניו ּת ּפ וֹ ל נפל כּ י  בּ יּה  וּ כתיב הרב , אחר  לדוּ ן  יג )בּ ּק ׁש  ו' הכּ לל (אסתר  כּ נגד , ¦¥¨©©¨Ÿ§¦¥¦¨Ÿ¦§¨¨§¤¤©§¨
לׁש ּת וֹ ת  מצוה ולכן  ּת ב וּ נה, מ יּ סוֹ ד ׁש היא אסּת ר , ידי על הנּ ס וּ בא §¦¨§¦¥¨§¨§§¦¦¤¥§¤¥§©¥©¨¨§©§והּפ רט,
בּ ׁש תיּ תוֹ , ׁש יּ כוּ ן  וּ מה  היּ ין. ממּת יק  דּ אבּ א, החסדים ר בּ וּ י כּ י בּ פ וּ רים, ¨¦§¦¥©§¤©¦©©¦§©¨©§¦¨£©¦¦¦§¦©יין
י ׁש ּת כּ ר לא וּ תבוּ נה, סבא ישׂ ראל ס"ג , דע"ב  יוּ די"ן מ בעה היּ ין להמׁש י§©§¦©©¦¦¦§¨¦§¦§¨¥¨¨§¨Ÿ¦§©¥
ולא  ירע וּ  לא בּ ענביו, ה ּמ ׁש ּמ ר יין  בּ מקוֹ ם כּ י ידע , דּ לא עד יתבּ ּס ם Ÿ¨©¦§¨©¦©§ª¨©£¨¨Ÿ¨¥§Ÿ§©¥©§¦¨¤אלּ א

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לגער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

קדׁש י  הר בּ כל ט ')יׁש חיתוּ  יא בּ עי(ישעיה זירא, לר' ר בּ ּה  ׁש חטיּה  כּ י ולכן , ©§¦§¨©¨§¦§¨¥¦¨§¥©¨§¥¨¨¥
גּ יה נּ ם: ׁש ל דּ ינא  לבּט ל ׁש קיא , חרי נמי  ואּת סי, Ÿ¦¥¤¨¦¥©§¨§©¦¨¥¨¥§¦§¥£©רחמי

ירד ּת י  אגוֹ ז גּ נּ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶאל

בּ ענין דּ רוּ ׁש  מדבּ ר הוּ א  וגם לברכה, זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  ר בּ י הרב  למ וֹ רנוּ  ְ◌§¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨§©§©¥§¦§©
אבּ א  הם ראׁש וֹ נ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת ב ' הוי"ה, ׁש ם כּ י דּ ע, הלּ בנה . ¨©¥¦¦¨¨£¥¦©¨¨§©©¦§ּפ גימת
ע וֹ למוֹ ת  ד' נגד  הם עצמן, אוֹ תיּ וֹ ת והד' נוּ קבא. ה', אנּפ ין . זעיר  ו', ¨¤¤¥¨§©¦©§¨§¦§©¥§¨¦§ואימא.
לעּמ ת  זה גּ ם כּ י קליּפ וֹ ת, ד' יׁש  וּ כנגדוֹ  עשׂ יּ ה. יצירה, בּ ריאה, אצילוּ ת, -£¦§¦¨§¦¨£¦¨§¤§¥§¦¦©¤§ª©

ירדּת י  אג וֹ ז גּ נּ ת אל נאמר , זה  ועל וכוּ '. יא )זה ו' השירים  יׁש (שיר בּ אגוֹ ז כּ י , ¤§§©¤¤¡©¤¦©¡¨©§¦¦¤¡¥
ואחר מאד, קׁש ה ׁש נית קליּפ ה ואחריה כלּ ענה, וּ מרה עבה  קלי ּפ ה ©©§Ÿ§¨¨¦¥¨¦§¨¤£©§¨£©©¨¨¨¨¨¦§¨¦§ּת חלּ ה
אג וֹ ז  ׁש הרי - לוֹ מר רצה הּמ אכל. ׁש ּמ פסיק אחרת, קליּפ ה יׁש  בּ פנים  ּ̈כ¦§¦¥§¦¨©¤¤¤©§¦©©£¨¨¨©¤£¥¡
הליׁש ית, ז וֹ  וּ קלּפ ה הם, אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  נגד חלקים, לאר בּ עה ¦¦§©¨¦§¥©¦©§©¤¤¦¨£¨¨§©§¥©§¦מתח לּ ק
מ כּ ל  אוֹ תּה  ׁש ּמ סּת לּ קת  ולא  אגוֹ ז, ׁש ל חלקים האר בּ עה אלּ וּ  בּ ין ¨¦¨¤¤©§¦¤Ÿ§¡¤¦¨£¨¨§©¨¥¥¤¤§©מפסקת
ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  זה  ועל עמלק , נגד זוֹ  וּ קלּפ ה בּ יניהן, ׁש נּ כנסת אלּ א ¥©§¨¤©§¥¨£¤¤¨¦§¤¥¥¤¤§¦¤¨¤¨§וכל,
אלּ וּ  וּ מלּ בד עמלק. ׁש ל זרע וֹ  יּ כּ רת עד ׁש לם הם אין לברכה , ¥©§¦¥¨£¤§©¥¨¦¤©¥¨¥©¥¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם
גּ ם  מתיבּ ׁש , האג וֹ ז  וּ כׁש אוֹ כל דּ ּק ה , קלי ּפ ה עצמ ּה  האכל על יׁש  ©¥©§¦¡¨¥¤§¨©¨¦§¨§©¤Ÿ¨©¥¦¦§©הליׁש ית,
מרה. היא דּ ּק ה, היוֹ תּה  עם ׁש אז בּ ּת ח לּ ה, כּ ן אין  מה נאכלת, זוֹ  ¨¨¦¨©¨¡¦¨¤¨¦§©¥¥¤©¤¤¡¤¨¦§קליּפ ה

נאמר  זה ד')ועל א' גּ ימטר יּ א (יחזקאל וח ׁש מל וכוּ ', חׁש מ"ל כּ עין וּ מ ּת וֹ כם §©¤¤¡©¦¨§¥©§©§§©§©¦©§¦¨
ּפ עמים  חׁש וֹ ת ּפ עמים  לברכה זכרוֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועוֹ ד ¦¨§¨¦¨§¨¨§¦¨§¦¥©§¨§−§©מל בּ וּ "ש ,
האדם, וכן נאכלת. אינּה  וּ פעמים  נאכלת, ז וֹ  קליּפ ה ׁש לּ פעמים ¨¨¨¥§¤¤¡¤¨¥¦¨§¤¤¡¤¨¦§¦¨§¦¤§©§ממ לּ לוֹ ת ,

בּ אחרוֹ ת: כּ ן  אין מה  הקליּפ ה  וּ ממתק  יתּק ן בּ קל ירצה ¥£©¥¥¤©¨¦§©¥©§¥©§©§¤¨¥¦אם 

וכ וּ ' נזיקין, אב וֹ ת אר בּ עה הם הארבּ עה, אלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד 

הּט מאה,וּ כנגד ידיע וֹ ת  ואר בּ ע  נזיקין, אב וֹ ת ארבּ עה הם הארבּ עה, אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌¥¨©§¨¨¥©§¨¨¨§¦¦§©§©§¦©ª§¨
ע"ז  וי ׁש מעאל, אדוֹ ם  כּ נגד אר בּ ע , ׁש הן  ׁש נים נגעים, מראוֹ ת  ¥¨§¦§¡¤¤§©§©¥¤¦©§¦¨§§©©§©§וארבּ ע
מלכי ּת רי לברכה זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה כּ יּ דוּ ע, כּ ּפ י אל כּ ּפ י ¥§©¥§¨¨§¦¨§¦¥©§¨¤¤§©¨©¦©¤¦©¤©אכּ ה
אדוֹ ם  הרׁש ית, מלכּ י ׁש ני ׁש הם מלכים , אר בּ עה ׁש הם ּפ לכי , ¡¦§¨©¦§©¥§¥¤¦¨§¨¨§©¥¤¥§¨¥§ּת רי 
הם  צ וּ ה לעיל, הנּ זכּ ר וּ לטעם כּ נּ זכּ ר. מניהן כּ לוּ ל אחד כּ ל ¥©¨¦¥§¨§¦©©©§¨§¦©¤¥§¦¨¨¤¨¥¨§¦§ויׁש מעאל,

וכ וּ ' זכוֹ ר עמלק  על יז)יתבּ ר כה הם (דברים  צ וּ ה  ,הּמ ל לׁש אוּ ל והנּ ה  . ¦§¨©©£¨¥¨§§¦¥§¨©¤¤¦¨©¥
וּ כׁש בּ א  חי . אגג  מל עּמ וֹ  הביא  והוּ א עמלק, ׁש ל זרע וֹ  להכרית יתבּ ר¦§¨©§©§¦©§¤£¨¥§¨¥¦¤¤£¨©§¤¨
זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ י , ּחרב נׁש ים ׁש כּ לה כּ אׁש ר  לאגג אמר ¨§¦¥©§¨¦¤§©¦¨¨§¦¤£©¨£©©¨¥§ׁש מוּ אל,
ונתע בּ רה  האסוּ רים  בּ בית אחת ׁש פחה לוֹ  הביאוּ  ההוּ א בּ לּ ילה  כּ י ¨§©§¦§¦£¨¦©§©©¨§¦¦¥©¨§©©¦¨¨§¦לברכה
וכוּ ', ׁש כּ לה כּ אׁש ר אמר  אגג , הוֹ רג  היוֹ תוֹ  עם ולכן המן , מּמ נּ וּ  ויצא §¨§¦¤£©©¨¨£¥¡¦¥¨§¨¨¤¦¨¨§¤¥הימנּ וּ ,



הללד לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

נׁש ים, ידי על מנּ ׁש ים , ואמר מּמ נּ וּ , הנּ ׁש אר זרעוֹ  על עתיד, לׁש וֹ ן  תׁש כּ ל ¦¨¥§©¦¨¦©¨§¤¦¨§¦©§©©¦¨¨¥©§¥כּ ן
הנּ ס : נעשׂ ה אסּת ר ידי ¥©¨£©¥§¤¥§©¤ׁש על

דלּ יתני  ּכ י ה' ֲאר וֹ ממ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש ערותדע, ּת ח ּת וֹ נה, הּמ דרגה בּ ׁש ער הוּ א האוֹ יבים, אחיזת ּת חלּ ה כּ י ְ◌ֵ◌ַ◌¦§¦¨£¦©¨§¦§©©©©§¥¨©§¨©©
מדרגה  היא ה ּמ לכוּ ת, והנּ ה .לּמ ל נכנסין מם  כּ י ¨¥§©¦§©©¥¦§¤¤©¦¨§¦¨¦¦¦¦£̈הע שׂ ירי,
ועל  כּ נּ וֹ דע. טעמים לכּמ ה דּ ל"ת ונקרא ׁש בּ ם, ה' והיא מעשׂ רה , ©§¨©¦¨§¨©§¤¨¨§¦§¥©¤¦§¨¨£¥¨£©אחר וֹ נה

דלּ יתני כּ י ה ' ארוֹ ממ דוד, אמר ב ')זה ל' הנ וּ קבא,(תהילים  מן ׁש הוּ א ונוֹ דע  , ¤¨©¨¦£¦§¦¦¦¨¦§©¤¦©§¨
ׁש היא  תרע"א , גּ ימטר יּ א בּ מלּ וּ י בּ נוּ קבא, אדני ׁש ם גּ ם וׁש ער. דּ לת ¦¤¨¦§©¦¦§¨§§¨Ÿ£¥©©©§¤¤הוּ א
לב וֹ א  אוֹ יביו מבק ׁש ים  ׁש ם א ׁש ר  מהדּ לת , היוֹ תוֹ  ׁש עם דוד, אמר  לכן ¨¨§¦§©§¨¤£¤¤©¥¡¦¤¦¨©¨¥¨¤̈דּ לת,
אני גּ ם  מדּ ה, כּ נגד מדּ ה לכן לי. אוֹ יבי שׂ ּמ חּת  לא  זה  כּ ל  עם ¦£©¨¦¤¤§¨¦¥¨¦©§¨§©¦Ÿ¦¨¤Ÿ¡¤לאחז,
לא  מ דּ לת, ׁש אני הי וֹ ת עם כּ י  לוֹ מר  רצה  דלּ יתני, כּ י   ארוֹ ממ וזה וּ  , ארוֹ ממ£¦§§¤£¦§¦¦¦¨¦¨¨©¦¦¡¤£¦¦¨¤Ÿ
בּ ני מע שׂ ה כּ פי  ו"ה אבל מת ּפ רׁש ין, לא י"ה אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י כּ י וכוּ '. ¥§¥£©¦§¨£¦§¨§¦Ÿ¦¥§¦§¨§©¦שׂ ּמ ח ּת 
זה  על ו ', מן ה' מתּפ ר ׁש  הע וֹ ן , כּ ׁש גּ וֹ רם והנּ ה מת ּפ רׁש ין. ולפעמים ¤©¦¥¨§¦¨¤¥¤§¥¦§¦§¨§¦¦¨§¦§¨̈אדם,

ישׂ ראל בּ תוּ לת קוּ ם ת וֹ סיף לא נפלה ב ')נאמר  ה ' לק וּ ם (עמוס  לוֹ מר רצה  , ¤¡©¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥¨¨©¨
למ ּט ה, ׁש יּ וֹ רד ידי על לוֹ מר רצה  ו', ידי על  אחר, ידי על  תקוּ ם אבל ¨©§¥¤¥§©©¨¨¥§©¥©¥§©¨¨£¨¤¥¥מאליה,

אוֹ תּה : ¨¤£©וּ מעלה

וקם צ דּ יק  יּפ וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בע 

וקם עליו צ דּ יק יּפ וֹ ל ׁש בע טז)נאמר , כד ׁש הוּ א (משלי הצּ דּ יק כּ י - ּפ יר וּ ׁש  , ָ◌ָ◌¤¡©¤©¦©¦§¨¥¦©©¦¤
צ דּ יק יּפ וֹ ל ׁש בע  ּפ ירוּ ׁש  כּ ן אם הבע , מלכוּ ת הוּ א ו', הוּ א ¦©¦©¤¥¥¦©¤©§©§©היּ סוֹ ד,
 צרי אין ׁש בע , ׁש הוא בּ ּמ לכוּ ת  נוֹ פל יסוֹ ד, ׁש הוּ א צ דּ יק לוֹ מר רצה ¦¨¥©¤¦¤§©©¥§¤¦©©¨¨¨§וקם,

מעצמוֹ : קם הוּ א  א להקימוֹ , §©¥¨©¦£©¥©אחר

ׁש נּ תלבּ ׁש  לוֹ מר  רצה מלכ וּ ת, אסּת ר וּת ל בּ ׁש  אסּת ר על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
דוד בּ ית  בּ מלכוּ ת  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 

ו ׁש לוֹ ם והמן חס קם היה  האגג , את ׁש אוּ ל הרג  ׁש לּ א בּ ע וֹ ן הרׁש ע , ְ◌ָ◌ָ◌¨¨¨©£¤Ÿ¨©¨¤¨£¨¨¨¨©§¨
מזּ רעוֹ , ׁש ה וּ א ואס ּת ר מר דּ כי בּ ימי י שׂ ראל, ׁש ל שׂ וֹ נאיהן §©¦¤¥§¤§©§§¨¥¦¥¨§¦¤¤¥§©§לכלּ וֹ ת
מלכוּ ת  אס ּת ר וּת לבּ ׁש  אסּת ר  על ואמר  בּ ענין, מׁש ּת דּ ל מרדּ כי  היה §©¥§¤©§¦©¥§¤©©¨§¨§¦¨¥©§¦©§§¨¨¨¥̈לכן

א') ה' וּ בזה (אסתר דוד. בּ ית בּ מלכוּ ת אסּת ר  ׁש נּ תלבּ ׁש  לוֹ מר רצה ,¨¨©¤¦§©¥¤§¥§©§¥¨¦¨¤
כב וֹ ד  יז ּמ ר למען וזה וּ  זה, על והתּפ לּ ל דוד ּק דם ישׂ ראל, ¨§¤©§©©§¤§¤©¥©§¦§¦¨©¨¤¥¨§¦¦נצּ וֹ לוּ 
אלהי ה' ולכן יוֹ מם, אקרא אלהי  דּ ר על בּ לּ ילה, ידּ ם ולא ©Ÿ¦Ÿ©©§¨©¤¤¡Ÿ©¤§¨¨§¨¥¡Ÿ§©בּ יּ וֹ ם ,

אוֹ דךּ : ¨¤¨§לעוֹ לם

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא להער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

אר וֹ ממ ◌ְ◌ִ◌ֲס וֹ ד

יוּ כלוּ ונלע "ד , לא ואז לו', ה ' וּ להעלוֹ ת לרוֹ מם לוֹ מר  רצה  ,אר וֹ ממ ׁש זּ הוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌¤¤£¦§¨¨©§¥§©£§§¨Ÿ§
בּ אפן  אוֹ תּה , וּ מעלה דכ וּ רא  יסוֹ ד יוֹ רד כּ י  לאחז , ¤Ÿ¦¥§§¨©£¤¨§Ÿ¡¤¦§̈האוֹ יבים

כּ לל: בּ הם להתאחז יכוֹ לין הקליּפ וֹ ת אין ו', עם ה ' ¨§¤¨¥©§¦§¦§¦§©¥¦§©§¦§¤ׁש בּ התחבּ רוּ ת

וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם נקראת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה 

י וֹ מם לכן ודין, חסד ה '. נגד וּ מג לּ ה ו', נגד ספר וּ מגלּ ה, ספר נקרא הּמ גלּ ה ָ◌ֵ◌©§¦¨¦§¨¥¤§¦¨¥¤¤¤§¦¨¤¤¤¤§¦¨
לעיל, ה נּ זכּ רת ה ּמ לכוּ ת ּת עלה  וּ בּה  וּ בלּ ילה. בּ יּ וֹ ם נקראת לכן ¥§¤¤§¦©§©©¤£©¨¨§©©©¥§¦¥¨¨§©§ולילה,

להתאחז: יכוֹ לין החיצ וֹ נים אין ׁש אז כּ נּ וֹ דע, יס וֹ ד הוֹ ד ¥©§¦§¦§¦¦©¥¨¤¨©§©¤§לנצח

הוֹ ד נצח וּ פוּ רים, חנּכ ה ואס ּת ר, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית 

מל,ודע , אוֹ תיּ וֹ ת כל"ם,  ּכ ואחר הזּ כר, אוֹ תיּ וֹ ת הם א"ב , אוֹ תיּ וֹ ת  כּ י ְ◌ַ◌¦¦¥¦©¨¨§©©¨¦¤¤
גּ ימטר יּ א  מ"ה, ּפ עמים ׁש ני  כּ י - ּפ ירוּ ׁש  בּ נוֹ , ׁש ם וּ מה ׁש מ וֹ  מה ¨¦§©¦¦¨§¥§¦¥§¥©§©¤§וזה
הוֹ ד. נצח וּ פוּ רים, חנכּ ה  ואסּת ר, יהוּ דית נגד נוּ קבא, הם  נ "ס ואוֹ תיּ וֹ ת .מל¤¤§¦¥§¨¤¤§¦§¤§¥£ª¨¦¤©
היא  הוֹ ד, ׁש כּ נגד המאלית אר וּ כה אחת דּ ּת פילין, רצ וּ עוֹ ת ׁש ּת י ¦¤¤§¤¦¨§©¨£©©¦¦§§§¥§¨§¤§וּ כנגדן

הנּ וֹ פלים לכל ה' סוֹ מ נאמר  לכן יד)נ וֹ פלת , קמה הוֹ ד,(תהילים  נצח  ׁש הם , ¤¤¨¥¤¡©¥§¨©§¦¤¥¤©
ׁש בּ עמידת  אחרוֹ נוֹ ת  ׁש לׁש ה כּ י וידוּ ע הנּ וֹ פלים . את סוֹ מכין הם נ "ס, ©¦£©¤£©¨Ÿ§¦©¨§¦§©¤¦§¥¥¤ׁש הם
הנּ ּס ים  על א וֹ מרים אנ וּ  וּ פוּ רים, בּ חנוּ כּ ה לכן יס וֹ ד, הוֹ ד נצח הם ¦¦©©¦§¨¦¨©§¥¨§©¤¥¨¦§ּת פלּ ה,
ע שׂ ה  הר ׁש ע  המן לכן נס , בּ לׁש וֹ ן אמרוֹ  לכן  ההוֹ ד , כּ נגד ׁש ה וּ א ¨¨¨¨¨¨¨¥¨¥¨§¨£¥¨©¤¤§¤¨¨§בּ ה וֹ דאה,
וׁש ּת י ונהרגה וכוּ '. זה לעּמ ת  זה כּ י  אׁש ּת וֹ , זרׁש  בּ עצת  א ּמ ה, נ' גּ בוֹ ּה  ¦§©¨§¤¤§§¤©ª§¤¦§¦¤¤©£©¨©©¨¥עץ

לאס ּת ר: הּמ לכוּ ת ׁש ּת רם כּ די ¥§¤§§©©Ÿ¨¤¥§¨¦§ּת חלּ ה,

בּ וֹ  ע שׂ ר בּ חמה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְונוֹ ח

בּ מ לּ וּ אּה ,והנּ ה הלּ בנה והיה מלכים, ט"ו  הי וּ  ׁש למה, עד מאברהם ְ◌ִ◌ֵ◌¥©§¨¨©§ŸŸ¨§¨¦§¨¨©§¨¨§¦¨
י"ד, גּ ימטר יּ א ודוד הי"ד, היה הּמ ל ודוד בּ כּפ ה, ׁש למה וּ מל¨©§ŸŸ§¦¨§¨¦©¤¤¨¨©§¨¦¦©§¦¨
כוּ לּ ם, נחוּ  וּ בט"ו בּ שׂ וֹ נאיהן, הרגוּ  בּ י"ד נאמר זה ועל בּ ידוֹ , דּ מים וׁש פ§¨©¨¦§¨§©¤¤¡©§¨§§§¥¤§¨¨

ׁש למה: ŸŸ§¤ׁש הוּ א

מּמ ערב והלּ בנה דכ וּ רא, לּמ זרח יצא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוה מׁש 

מׁש נּ ה וה מ ׁש  אינּה  והמ ׁש  מ ּמ ערב, וה לּ בנה  דכוּ רא, לּמ זרח יצא ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌¨¨©¦§¨§¨§©§¨¨¦©£¨§©¤¤¥¨§©¨
וּ ב ּת ח לּ ה  חדׁש , הינ וּ  מתחדּ ׁש ת , היא כּ י מׁש נּ ה, וה לּ בנה  ¨¦§©¤Ÿ§©¤¤©§¦¦¦¨©§¨¨§©§¨¦הלּ וּ כּה ,
ועל  ימים. ט"ו עד מעט מעט  למזרח מתקרבת  ּכ ואחר בּ ּמ ערב , ©§¦¨©©§©§¨§¦§¤¤¨§¦¨©©§¨£©©¥§¦נראית

מות  דּ רכי ואחריתּה  אי ׁש  לפני י ׁש ר  דּ ר יׁש  נאמר, יב )זה יד דּ הינוּ (משלי , ¤¤¡©¥¤¤¨¨¦§¥¦§©£¦¨©§¥¨¤§©§
מּמ זרח, י וֹ צא לע וֹ לם כּ י יׁש ר, בּ דר ּת מיד ההוֹ ל האיׁש , ׁש ה וּ א ¨§¦¦¥¨§¦¨¨¤¤§¦¨¥©¦¨¤¤¤©המׁש 



הללד לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

נׁש ים, ידי על מנּ ׁש ים , ואמר מּמ נּ וּ , הנּ ׁש אר זרעוֹ  על עתיד, לׁש וֹ ן  תׁש כּ ל ¦¨¥§©¦¨¦©¨§¤¦¨§¦©§©©¦¨¨¥©§¥כּ ן
הנּ ס : נעשׂ ה אסּת ר ידי ¥©¨£©¥§¤¥§©¤ׁש על

דלּ יתני  ּכ י ה' ֲאר וֹ ממ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש ערותדע, ּת ח ּת וֹ נה, הּמ דרגה בּ ׁש ער הוּ א האוֹ יבים, אחיזת ּת חלּ ה כּ י ְ◌ֵ◌ַ◌¦§¦¨£¦©¨§¦§©©©©§¥¨©§¨©©
מדרגה  היא ה ּמ לכוּ ת, והנּ ה .לּמ ל נכנסין מם  כּ י ¨¥§©¦§©©¥¦§¤¤©¦¨§¦¨¦¦¦¦£̈הע שׂ ירי,
ועל  כּ נּ וֹ דע. טעמים לכּמ ה דּ ל"ת ונקרא ׁש בּ ם, ה' והיא מעשׂ רה , ©§¨©¦¨§¨©§¤¨¨§¦§¥©¤¦§¨¨£¥¨£©אחר וֹ נה

דלּ יתני כּ י ה ' ארוֹ ממ דוד, אמר ב ')זה ל' הנ וּ קבא,(תהילים  מן ׁש הוּ א ונוֹ דע  , ¤¨©¨¦£¦§¦¦¦¨¦§©¤¦©§¨
ׁש היא  תרע"א , גּ ימטר יּ א בּ מלּ וּ י בּ נוּ קבא, אדני ׁש ם גּ ם וׁש ער. דּ לת ¦¤¨¦§©¦¦§¨§§¨Ÿ£¥©©©§¤¤הוּ א
לב וֹ א  אוֹ יביו מבק ׁש ים  ׁש ם א ׁש ר  מהדּ לת , היוֹ תוֹ  ׁש עם דוד, אמר  לכן ¨¨§¦§©§¨¤£¤¤©¥¡¦¤¦¨©¨¥¨¤̈דּ לת,
אני גּ ם  מדּ ה, כּ נגד מדּ ה לכן לי. אוֹ יבי שׂ ּמ חּת  לא  זה  כּ ל  עם ¦£©¨¦¤¤§¨¦¥¨¦©§¨§©¦Ÿ¦¨¤Ÿ¡¤לאחז,
לא  מ דּ לת, ׁש אני הי וֹ ת עם כּ י  לוֹ מר  רצה  דלּ יתני, כּ י   ארוֹ ממ וזה וּ  , ארוֹ ממ£¦§§¤£¦§¦¦¦¨¦¨¨©¦¦¡¤£¦¦¨¤Ÿ
בּ ני מע שׂ ה כּ פי  ו"ה אבל מת ּפ רׁש ין, לא י"ה אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י כּ י וכוּ '. ¥§¥£©¦§¨£¦§¨§¦Ÿ¦¥§¦§¨§©¦שׂ ּמ ח ּת 
זה  על ו ', מן ה' מתּפ ר ׁש  הע וֹ ן , כּ ׁש גּ וֹ רם והנּ ה מת ּפ רׁש ין. ולפעמים ¤©¦¥¨§¦¨¤¥¤§¥¦§¦§¨§¦¦¨§¦§¨̈אדם,

ישׂ ראל בּ תוּ לת קוּ ם ת וֹ סיף לא נפלה ב ')נאמר  ה ' לק וּ ם (עמוס  לוֹ מר רצה  , ¤¡©¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥¨¨©¨
למ ּט ה, ׁש יּ וֹ רד ידי על לוֹ מר רצה  ו', ידי על  אחר, ידי על  תקוּ ם אבל ¨©§¥¤¥§©©¨¨¥§©¥©¥§©¨¨£¨¤¥¥מאליה,

אוֹ תּה : ¨¤£©וּ מעלה

וקם צ דּ יק  יּפ וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בע 

וקם עליו צ דּ יק יּפ וֹ ל ׁש בע טז)נאמר , כד ׁש הוּ א (משלי הצּ דּ יק כּ י - ּפ יר וּ ׁש  , ָ◌ָ◌¤¡©¤©¦©¦§¨¥¦©©¦¤
צ דּ יק יּפ וֹ ל ׁש בע  ּפ ירוּ ׁש  כּ ן אם הבע , מלכוּ ת הוּ א ו', הוּ א ¦©¦©¤¥¥¦©¤©§©§©היּ סוֹ ד,
 צרי אין ׁש בע , ׁש הוא בּ ּמ לכוּ ת  נוֹ פל יסוֹ ד, ׁש הוּ א צ דּ יק לוֹ מר רצה ¦¨¥©¤¦¤§©©¥§¤¦©©¨¨¨§וקם,

מעצמוֹ : קם הוּ א  א להקימוֹ , §©¥¨©¦£©¥©אחר

ׁש נּ תלבּ ׁש  לוֹ מר  רצה מלכ וּ ת, אסּת ר וּת ל בּ ׁש  אסּת ר על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
דוד בּ ית  בּ מלכוּ ת  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאס ּת ר 

ו ׁש לוֹ ם והמן חס קם היה  האגג , את ׁש אוּ ל הרג  ׁש לּ א בּ ע וֹ ן הרׁש ע , ְ◌ָ◌ָ◌¨¨¨©£¤Ÿ¨©¨¤¨£¨¨¨¨©§¨
מזּ רעוֹ , ׁש ה וּ א ואס ּת ר מר דּ כי בּ ימי י שׂ ראל, ׁש ל שׂ וֹ נאיהן §©¦¤¥§¤§©§§¨¥¦¥¨§¦¤¤¥§©§לכלּ וֹ ת
מלכוּ ת  אס ּת ר וּת לבּ ׁש  אסּת ר  על ואמר  בּ ענין, מׁש ּת דּ ל מרדּ כי  היה §©¥§¤©§¦©¥§¤©©¨§¨§¦¨¥©§¦©§§¨¨¨¥̈לכן

א') ה' וּ בזה (אסתר דוד. בּ ית בּ מלכוּ ת אסּת ר  ׁש נּ תלבּ ׁש  לוֹ מר רצה ,¨¨©¤¦§©¥¤§¥§©§¥¨¦¨¤
כב וֹ ד  יז ּמ ר למען וזה וּ  זה, על והתּפ לּ ל דוד ּק דם ישׂ ראל, ¨§¤©§©©§¤§¤©¥©§¦§¦¨©¨¤¥¨§¦¦נצּ וֹ לוּ 
אלהי ה' ולכן יוֹ מם, אקרא אלהי  דּ ר על בּ לּ ילה, ידּ ם ולא ©Ÿ¦Ÿ©©§¨©¤¤¡Ÿ©¤§¨¨§¨¥¡Ÿ§©בּ יּ וֹ ם ,

אוֹ דךּ : ¨¤¨§לעוֹ לם

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא להער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

אר וֹ ממ ◌ְ◌ִ◌ֲס וֹ ד

יוּ כלוּ ונלע "ד , לא ואז לו', ה ' וּ להעלוֹ ת לרוֹ מם לוֹ מר  רצה  ,אר וֹ ממ ׁש זּ הוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌¤¤£¦§¨¨©§¥§©£§§¨Ÿ§
בּ אפן  אוֹ תּה , וּ מעלה דכ וּ רא  יסוֹ ד יוֹ רד כּ י  לאחז , ¤Ÿ¦¥§§¨©£¤¨§Ÿ¡¤¦§̈האוֹ יבים

כּ לל: בּ הם להתאחז יכוֹ לין הקליּפ וֹ ת אין ו', עם ה ' ¨§¤¨¥©§¦§¦§¦§©¥¦§©§¦§¤ׁש בּ התחבּ רוּ ת

וּ בלּ ילה בּ יּ וֹ ם נקראת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ גלּ ה 

י וֹ מם לכן ודין, חסד ה '. נגד וּ מג לּ ה ו', נגד ספר וּ מגלּ ה, ספר נקרא הּמ גלּ ה ָ◌ֵ◌©§¦¨¦§¨¥¤§¦¨¥¤¤¤§¦¨¤¤¤¤§¦¨
לעיל, ה נּ זכּ רת ה ּמ לכוּ ת ּת עלה  וּ בּה  וּ בלּ ילה. בּ יּ וֹ ם נקראת לכן ¥§¤¤§¦©§©©¤£©¨¨§©©©¥§¦¥¨¨§©§ולילה,

להתאחז: יכוֹ לין החיצ וֹ נים אין ׁש אז כּ נּ וֹ דע, יס וֹ ד הוֹ ד ¥©§¦§¦§¦¦©¥¨¤¨©§©¤§לנצח

הוֹ ד נצח וּ פוּ רים, חנּכ ה ואס ּת ר, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דית 

מל,ודע , אוֹ תיּ וֹ ת כל"ם,  ּכ ואחר הזּ כר, אוֹ תיּ וֹ ת הם א"ב , אוֹ תיּ וֹ ת  כּ י ְ◌ַ◌¦¦¥¦©¨¨§©©¨¦¤¤
גּ ימטר יּ א  מ"ה, ּפ עמים ׁש ני  כּ י - ּפ ירוּ ׁש  בּ נוֹ , ׁש ם וּ מה ׁש מ וֹ  מה ¨¦§©¦¦¨§¥§¦¥§¥©§©¤§וזה
הוֹ ד. נצח וּ פוּ רים, חנכּ ה  ואסּת ר, יהוּ דית נגד נוּ קבא, הם  נ "ס ואוֹ תיּ וֹ ת .מל¤¤§¦¥§¨¤¤§¦§¤§¥£ª¨¦¤©
היא  הוֹ ד, ׁש כּ נגד המאלית אר וּ כה אחת דּ ּת פילין, רצ וּ עוֹ ת ׁש ּת י ¦¤¤§¤¦¨§©¨£©©¦¦§§§¥§¨§¤§וּ כנגדן

הנּ וֹ פלים לכל ה' סוֹ מ נאמר  לכן יד)נ וֹ פלת , קמה הוֹ ד,(תהילים  נצח  ׁש הם , ¤¤¨¥¤¡©¥§¨©§¦¤¥¤©
ׁש בּ עמידת  אחרוֹ נוֹ ת  ׁש לׁש ה כּ י וידוּ ע הנּ וֹ פלים . את סוֹ מכין הם נ "ס, ©¦£©¤£©¨Ÿ§¦©¨§¦§©¤¦§¥¥¤ׁש הם
הנּ ּס ים  על א וֹ מרים אנ וּ  וּ פוּ רים, בּ חנוּ כּ ה לכן יס וֹ ד, הוֹ ד נצח הם ¦¦©©¦§¨¦¨©§¥¨§©¤¥¨¦§ּת פלּ ה,
ע שׂ ה  הר ׁש ע  המן לכן נס , בּ לׁש וֹ ן אמרוֹ  לכן  ההוֹ ד , כּ נגד ׁש ה וּ א ¨¨¨¨¨¨¨¥¨¥¨§¨£¥¨©¤¤§¤¨¨§בּ ה וֹ דאה,
וׁש ּת י ונהרגה וכוּ '. זה לעּמ ת  זה כּ י  אׁש ּת וֹ , זרׁש  בּ עצת  א ּמ ה, נ' גּ בוֹ ּה  ¦§©¨§¤¤§§¤©ª§¤¦§¦¤¤©£©¨©©¨¥עץ

לאס ּת ר: הּמ לכוּ ת ׁש ּת רם כּ די ¥§¤§§©©Ÿ¨¤¥§¨¦§ּת חלּ ה,

בּ וֹ  ע שׂ ר בּ חמה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְונוֹ ח

בּ מ לּ וּ אּה ,והנּ ה הלּ בנה והיה מלכים, ט"ו  הי וּ  ׁש למה, עד מאברהם ְ◌ִ◌ֵ◌¥©§¨¨©§ŸŸ¨§¨¦§¨¨©§¨¨§¦¨
י"ד, גּ ימטר יּ א ודוד הי"ד, היה הּמ ל ודוד בּ כּפ ה, ׁש למה וּ מל¨©§ŸŸ§¦¨§¨¦©¤¤¨¨©§¨¦¦©§¦¨
כוּ לּ ם, נחוּ  וּ בט"ו בּ שׂ וֹ נאיהן, הרגוּ  בּ י"ד נאמר זה ועל בּ ידוֹ , דּ מים וׁש פ§¨©¨¦§¨§©¤¤¡©§¨§§§¥¤§¨¨

ׁש למה: ŸŸ§¤ׁש הוּ א

מּמ ערב והלּ בנה דכ וּ רא, לּמ זרח יצא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוה מׁש 

מׁש נּ ה וה מ ׁש  אינּה  והמ ׁש  מ ּמ ערב, וה לּ בנה  דכוּ רא, לּמ זרח יצא ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌¨¨©¦§¨§¨§©§¨¨¦©£¨§©¤¤¥¨§©¨
וּ ב ּת ח לּ ה  חדׁש , הינ וּ  מתחדּ ׁש ת , היא כּ י מׁש נּ ה, וה לּ בנה  ¨¦§©¤Ÿ§©¤¤©§¦¦¦¨©§¨¨§©§¨¦הלּ וּ כּה ,
ועל  ימים. ט"ו עד מעט מעט  למזרח מתקרבת  ּכ ואחר בּ ּמ ערב , ©§¦¨©©§©§¨§¦§¤¤¨§¦¨©©§¨£©©¥§¦נראית

מות  דּ רכי ואחריתּה  אי ׁש  לפני י ׁש ר  דּ ר יׁש  נאמר, יב )זה יד דּ הינוּ (משלי , ¤¤¡©¥¤¤¨¨¦§¥¦§©£¦¨©§¥¨¤§©§
מּמ זרח, י וֹ צא לע וֹ לם כּ י יׁש ר, בּ דר ּת מיד ההוֹ ל האיׁש , ׁש ה וּ א ¨§¦¦¥¨§¦¨¨¤¤§¦¨¥©¦¨¤¤¤©המׁש 



הללו לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

לאחוֹ ר ההוֹ לכת הלּ בנה ׁש היא ואחריתּה  אחד. בּ אפן מאיר  הוּ א ¨§¤¤©¨¨§©¦¤¨¦£©§¨¤¤Ÿ§¦¥¨§וּ לעוֹ לם
 ּכ ׁש אחר מות, דּ רכי והם ר בּ ים, מ לּ ׁש וֹ ן דּ רכי והם  הלּ וּ כּה , מׁש נּ ה ¨©©¤¤¨¥§©¥§¦©§¦¥§©¥§¨¦¨©§¦¤ׁש היא
צר ּת ני וקדם אח וֹ ר וזהוּ  לפנים, ולא לאח וֹ ר   ו יּ ל וזהוּ  אוֹ ר, בּ לי ¦¨§©¤¤¨¨¤§¦¨§Ÿ§¨§¤¥©¤§¦§¤¤§¦נׁש ארת

ה') קלט  :(תהילים 

בּ ּה  ׁש ּמ איר  מהמׁש  אוֹ ר ּה  מקבּ לת  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

מה והנּ ה וּ כפי בּ ּה , ׁש ּמ איר מהמׁש  אוֹ ר ּה  מקבּ לת הלּ בנה כּ י ידעּת , כבר  ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦©§¨¨§©¤¤¨¥©¤¤¤¥¦¨§¦©
הלּ ילה  בּ תחילת מּמ ׁש  וּ כׁש היא אוֹ ר ּה .  מּת ח ׁש לּמ ערב , ¨§©©©¦§¦¨©¦¤§¨¥©§¦¨£©©¥¨§¦¤ׁש ּת תקרב 
הרביעי, בּ גּ לגּ ל המ ׁש  כּ י לגמרי,  מ ּת חׁש ה מ ׁש , בּ יאת מק וֹ ם ¦¦§¨©§©©¤¤©¦¥§©§¥©§¦¤¨©©¦§¨£©©בּ ּמ ערב,
ואין  בּ אחוֹ רים, האוֹ ר כּ ל המׁש , נגד מּמ ׁש  וּ בהיוֹ ת ּה  הראׁש וֹ ן. בּ גּ לגּ ל ¥§¦©£©¨¨¤¨©¤¤¨©¨§¦¦¨©§©©¦§והיא
י וֹ נקים  אז  לכן לנוּ , מאירה היא מאחוֹ רים כּ י  כּ לל, בּ ּפ נים אוֹ ר  ׁש וּ ם ¦§¨¥¨¨¨¦§¦¦©£¥¦¨§¦¨©̈בּ ּה 

אחוֹ ר  נזוֹ ר וּ  וזהוּ  ד')החצוֹ נים, א' כּ י(ישעיה  מהאח וֹ רים, החיצוֹ נים ויוֹ נקים  , ©¦¦§¤¨¨§§¦©¦¦¥¨£©¦¦
כּ נּ וֹ דע : יכוֹ לין אין ¨©¦§¥¦¨©¥מהּפ נים

בּ פניה להאיר  האוֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמתחלת 

הא וֹ רוה נּ ה מתחלת אז מּמ ערב, מעט מעט להּפ רד הלּ בנה כּ ׁש ּמ תחלת ְ◌ִ◌ֵ◌§¤©§¤¤©§¨¨§¦¨¥§©§©¦©£¨¨©§¤¤¨
עבר אל המ ׁש  אז  מּמ זרח יוֹ צאת ימים, בּ ט"ו עד בּ פניה, ¤¥¤¤¨©¨©§¦¦¥¦¨§©¨¤¨§¦¨§להאיר

כּ לל: בּ אחוֹ רים אוֹ ר לּה  ואין וכל, מ כּ ל  ¨§¦©£©¨¥§¨§¨¦¨¤ּ̈פ ניה 

לבנה ונקראת ירח, ונקראת סהר , נקראת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

יׁש ודע , המׁש  וגם לבנה, ונקראת ירח, ונקראת  סהר, נקראת  הלּ בנה כּ י  ְ◌ַ◌¦©§¨¨¦§¥©©§¦§¥¨¥©§¦§¥§¨¨§©©¤¤¥
בּ תח לּ ת  והלּ בנה ׁש מׁש . ח ּמ ה, חרס , - ׁש הוּ א  כּ נג דּ ם, ׁש מוֹ ת ׁש לׁש  ©¦§¦¨¨§©§¤¤¨©¤¤¤¨§¤§¥Ÿ¨̈לּה 

מזּ ע מעט אלּ א בּ ּפ נים, אוֹ ר לּה  אין כּ י סהר , נקראת ה לּ בנה חדּ וּ ׁש ּה , כּ י יר, ¦¨¦§¥©©¦¥¨©¨¦¤¨§©¦§¥¦©§¨¨
כּ נּ ז כּ ר , גּ מוּ ר דּ ין  אינּה  נוּ קבא, ה' הי וֹ ת עם כּ י  וידוּ ע  עליוֹ נה, מכ' ¨§¦©¨¦¨¥¨§¡¦¦©¨§¨§¤¨§נוּ קבא 
י"ה  מם כּ לוּ ל ה מׁש  וּ בהי וֹ ת ׁש לּ וֹ . הּפ נים  ל וֹ מר רצה אלהים, ׁש ם ¥¦¨¤¨©§¦¤¦¨©©¨¨¦Ÿ¡¥§והוּ א

אלהים ה' וּ מגן  ׁש מ ׁש  כּ י נאמר  וּ בינה, יב )חכמה פד נקרא (תהילים  - לוֹ מר  רצה ¨§¨¦¨¤¡©¦¤¤¨¥¡Ÿ¦¨¨©¦§¨
וּ בתח לּ ת  אדנ"י . ׁש ם ה וּ א אחרוֹ נה וה' מאּמ א, ואלהים מא בּ א, הוי"ה ©¦§¦¨Ÿ¦¥¦¨§©£¨¥£Ÿ¡¤¨©¥¨¨£¥§בּ ׁש ם
סהר . גּ ימטר יּ א אדנ"י, וס "ה ר ', גּ ימטריּ א דּ אלהים, מאח וֹ רים יוֹ נקת ©©¨¦§©¦¨Ÿ¦¦©§¦¨§£Ÿ¡¤¦©£¥¤¤¨¦חדּ וּ ׁש ּה 
להוֹ ליד  ראוּ י  ׁש היה הצּ דּ יק יוֹ סף  לזה כּ י סהר , היא כּ לל, א וֹ ר  בּ פניה  ¦§¨¨¨¤¦©©¥¤¨¦©©¦¨§¨¤¨§¥¤§וּ כׁש אין 
ידיו, צ ּפ רני מי' ט ּפ ין י' ׁש ה וֹ ציא וּ בעבוּ ר מלכוּ ת, מבּ חינת ׁש בטים ¨¨¥§¨¦¥¦¦¦¤£©§©©¦§¦¦¨§י"ב

ידיו זרוֹ עי  ו יּ פ זּ וּ  כד)ׁש נּ אמר מט  ולא (בראשית ׁש נים, י' הּס הר  בּ בית נאסר , ¤¤¡©©¨Ÿ§¥¨¨¤¡©§¥©Ÿ©¨¦§Ÿ
כּ י הּמ ׁש קים לשׂ ר  ׁש אמר לפי אלּ וּ , ואפילוּ  ואפרים. מנה ב', אלּ א ¦¦§©©©§©¨¤¦§¥¦£©¦¨§¤§¤©§¨¤¦הוֹ ליד

זכרּת ני יד)אם מ ' מנ ה,(בראשית וזהוּ  הּס הר . בּ בית ׁש נים ב' ע וֹ ד נתעכּ ב  , ¦§©§©¦¦§©¥¨¦§¥©Ÿ©§¤§©¤
ׁש כחה: ¨§¦§לׁש וֹ ן

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

יוֹ ם ט"ו עד  ׁש בּ פניה, האוֹ ר  וּ מתר בּ ה הוֹ ל ולילה לילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל
נקראת בּ אפן להאיר מתחלת וּ כׁש היא סהר , היא וכל מכּ ל חׁש וּ כה  כּ ׁש היא ְ◌ֶֹ◌§¤¦£¨¦¨§¨¦©©§¤¦©§¤¤§¨¦¦§¥

ׁש בּ פניה, האוֹ ר וּ מתרבּ ה הוֹ ל ולילה  לילה וּ בכל לעיל, כּ נּ זכּ ר  ¨¤¨§¤¨¤©§¦¥¨§©§¨§©¨§¥§¨§¦©©©סהר 
ט"ו  נגד אוֹ ת יּ וֹ ת, ט"ו דּ אלהים בּ אחוֹ רים והם  מלאה , ׁש הוא  יוֹ ם, ט"ו ¤¤¦¦Ÿ¡¤¦©£©¥§¨¥§¦¤©עד
גּ ימטר יּ א  ׁש הוּ א י"ה, מן מלאה ׁש היא י"ה, מלא  אלהים אוֹ תיּ וֹ ת גּ ם ¨¦§©¦¤¦¨¥§¦¤¥¨¦Ÿ¡¦©יוֹ ם.
ותכהן  יצחק על ׁש נּ אמר סוֹ ד וזה . ֹלח ׁש ו חוֹ זרת היא ,ואיל וּ מט "ו ¨¤§¦§¨§¦©©¡¤¤¤§£©¤¤¦¨¥¨¦ט"ו.

מראוֹ ת א')עיניו כז :(בראשית ¥¨¥§

קוּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
חסד ּכ י דוד. וחסדּ י  עוֹ לם, וחסד  עליוֹ ן, חסד יׁש  כּ י עלּ אה, חסד אברהם ִ◌©§¨¨¤¤¦¨¨¦¥¤¤¤§§¤¤¨§©§¥¨¦¤¤

כּ נּ וֹ דע . ע וֹ לם נקרא הנ וּ קבא כּ י בּ חסד, ע וֹ לם, וחסד בּ חכמה. ¨©¨¨§¦¨§©¦¤¤§¨¤¤§¨§¨§§¤עליוֹ ן,
וּ כנגדן  ר בּ ים . לׁש וֹ ן חסדי  נקרא גּ וּ פא, ּפ לגי ּת רי והם הוֹ ד, בּ נצח דוד, ¨§¤§¦©¨¥§©¨§¦¨¥§©¥§¥§©¤§¦¨¥§©§וחס דּ י
ה כּ הוּ נה  לקח  ואברהם בּ נצח. הדיוֹ ט, כּ הן בּ חסד. סגן, בּ חכמה. גּ דוֹ ל, כּ הן -Ÿ¥¨§¨§¨§¨§¤¤Ÿ¥¤§§¤©§©§¨¨¨©©§¨
ג ' הם נח, בּ ני ג ' כּ י נח . בּ ן  ׁש ם וה וּ א עלי וֹ ן, לאל כּ הן ׁש היה צדק, ¥©Ÿ¥§¥¤§§¥¤Ÿ©¦§¥Ÿ¨¨¤¤¤¦§©¥מ ּמ לכּ י
וכן  יפת . ּת פארת חם, גּ ב וּ רה ׁש ם, חסד ּת פארת, גּ בוּ רה חסד ׁש הם  ¥§¤¤¤¤§¦¨¨§¥¤¤¤¤§¦¨§¤¤¥¤¦©קוין ,
ג "ר , ׁש הם בּ ּפ ה, ׁש ירה אוֹ מר ׁש הוּ א בּ בּ ינה, ה ּמ ׁש וֹ ררים לויּ ם שׂ מאל, ¥¤¤©¨¦¥¤¨¦©¦§§©¦¦§Ÿ§©§בּ צד

בּ הוֹ ד. וכנּ וֹ ר גּ בוּ רה, בּ יד בּ ה וֹ ד)וּ מנ גּ ן בּ רגלים  וׁש וֹ ער  אחרים : :(ספרים  §©¥§©§¨§¦§£¥¦§¥¨©§©¦§

ס וּ ף ים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקריעת 
דּ ין והנּ ה  בּ קליּפ וֹ ת  ׁש הם עשׂ ו, יצא  וּ מיּ צחק  יׁש מעאל, יצא  מאברהם ְ◌ִ◌ֵ◌¥©§¨¨¨¨¦§¨¥¦¦§¨¨¨¥¨¤¥©§¦¦

מלּ ׁש וֹ ן  ׁש בּ קליּפ וֹ ת, וחּמ ה  לבנה והם וכוּ ', זה לע ּמ ת זה כּ י §¦¦§©¤¨©§¨¨§¥§§¤©ª§¤¦¦£©§ורחמים,
חוֹ מה להם  והּמ ים כּ תיב , ס וּ ף  ים וּ בקריעת וחמה. כב )אף  יד ואמר וּ (שמות  , ©§¥¨¦§¦©¨§¦§©©¦¨¤¨§¨§

רוֹ צה  היה  וּ בחמה וכוּ '. זרה עב וֹ דה  ע וֹ בדי אלּ וּ  מה  לברכה זכרוֹ נם ¤¨¨¨¥§§¨¨¨£¥§¥©¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינ וּ 
ולכן  הגּ בוּ רה, מצּ ד חם בּ ני מצרים כּ י ישׂ ראל, על לׁש לוֹ ט  מצרים ¥¨§¨§©©¦¨¥§¦©§¦¦¥¨§¦©§¦¦©§¦¦§קליּפ וֹ ת
מצּ ד  והוּ א לבנים, יוֹ תר מעט הם  מצרים והׁש ני ׁש ח וֹ ר , כּ וּ ׁש י בּ ני האחד ©¦§¦¨§¥©§¥¦©§¦¦¥©§¨¦¥§¨¤¨¥©הבּ ן
חמה, בּ מקוֹ ם ח וֹ מה מהּמ ים ע וֹ שׂ ה  יתבּ ר והם  חמה . ׁש בּ קליּפ וֹ ת  ¨¥§¦¨¦©©¥¤©¨§¦¥©§¨¥¦§©¤¦דּ ין

ישׂ ראל: על ¥¨§¦©©¨§וחמל

ּפ גימתּה  ׁש ּת תמלּ א עד  הלּ בנה על מברכין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין
מראוֹ תונחזוֹ ר  עיניו ותכהן כּ תיב ביצחק  כּ י א')לענין, כז אחר(בראשית  כּ י  , ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦§¦§¨§¦§¦§¤¨¥¨¥§¦©©

ר בּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  אחר וֹ נים, ימים ט"ו אחר  ׁש הלּ בנה  כּ דר ¥©§¨§¦£©¦¨©©¨¨§©¤¤¤§¨§¦©הזּ קנה ,
כּ י והענין, ּפ גימת ּה . ׁש ּת תמלּ א עד הלּ בנה על מברכין  אין לברכה ¦¨§¦¨§¨¨¦§¥©§¦¤©¨¨§©©¦§¨§¥¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם 
וכוּ ', הלּ בנה וקטרגה ׁש וין, מאוֹ ר וֹ ת הני נבראים הע וֹ לם §¨¨§©¨§§¦§¦¨§¥§©¦¨§¦¨¨©¦§¦בּ בריאת 
וׁש ׁש  ראׁש וֹ נוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש יּ ׁש  והענין, .ׁש מ על יּק ראוּ  הצּ דּ יקים אמר ¥§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¨§¥§©§¨¦¦¦©©©¨¨§©§וּ לפיּ סּה 



הללו לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

לאחוֹ ר ההוֹ לכת הלּ בנה ׁש היא ואחריתּה  אחד. בּ אפן מאיר  הוּ א ¨§¤¤©¨¨§©¦¤¨¦£©§¨¤¤Ÿ§¦¥¨§וּ לעוֹ לם
 ּכ ׁש אחר מות, דּ רכי והם ר בּ ים, מ לּ ׁש וֹ ן דּ רכי והם  הלּ וּ כּה , מׁש נּ ה ¨©©¤¤¨¥§©¥§¦©§¦¥§©¥§¨¦¨©§¦¤ׁש היא
צר ּת ני וקדם אח וֹ ר וזהוּ  לפנים, ולא לאח וֹ ר   ו יּ ל וזהוּ  אוֹ ר, בּ לי ¦¨§©¤¤¨¨¤§¦¨§Ÿ§¨§¤¥©¤§¦§¤¤§¦נׁש ארת

ה') קלט  :(תהילים 

בּ ּה  ׁש ּמ איר  מהמׁש  אוֹ ר ּה  מקבּ לת  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

מה והנּ ה וּ כפי בּ ּה , ׁש ּמ איר מהמׁש  אוֹ ר ּה  מקבּ לת הלּ בנה כּ י ידעּת , כבר  ְ◌ִ◌ֵ◌§¨¨©§¨¦©§¨¨§©¤¤¨¥©¤¤¤¥¦¨§¦©
הלּ ילה  בּ תחילת מּמ ׁש  וּ כׁש היא אוֹ ר ּה .  מּת ח ׁש לּמ ערב , ¨§©©©¦§¦¨©¦¤§¨¥©§¦¨£©©¥¨§¦¤ׁש ּת תקרב 
הרביעי, בּ גּ לגּ ל המ ׁש  כּ י לגמרי,  מ ּת חׁש ה מ ׁש , בּ יאת מק וֹ ם ¦¦§¨©§©©¤¤©¦¥§©§¥©§¦¤¨©©¦§¨£©©בּ ּמ ערב,
ואין  בּ אחוֹ רים, האוֹ ר כּ ל המׁש , נגד מּמ ׁש  וּ בהיוֹ ת ּה  הראׁש וֹ ן. בּ גּ לגּ ל ¥§¦©£©¨¨¤¨©¤¤¨©¨§¦¦¨©§©©¦§והיא
י וֹ נקים  אז  לכן לנוּ , מאירה היא מאחוֹ רים כּ י  כּ לל, בּ ּפ נים אוֹ ר  ׁש וּ ם ¦§¨¥¨¨¨¦§¦¦©£¥¦¨§¦¨©̈בּ ּה 

אחוֹ ר  נזוֹ ר וּ  וזהוּ  ד')החצוֹ נים, א' כּ י(ישעיה  מהאח וֹ רים, החיצוֹ נים ויוֹ נקים  , ©¦¦§¤¨¨§§¦©¦¦¥¨£©¦¦
כּ נּ וֹ דע : יכוֹ לין אין ¨©¦§¥¦¨©¥מהּפ נים

בּ פניה להאיר  האוֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמתחלת 

הא וֹ רוה נּ ה מתחלת אז מּמ ערב, מעט מעט להּפ רד הלּ בנה כּ ׁש ּמ תחלת ְ◌ִ◌ֵ◌§¤©§¤¤©§¨¨§¦¨¥§©§©¦©£¨¨©§¤¤¨
עבר אל המ ׁש  אז  מּמ זרח יוֹ צאת ימים, בּ ט"ו עד בּ פניה, ¤¥¤¤¨©¨©§¦¦¥¦¨§©¨¤¨§¦¨§להאיר

כּ לל: בּ אחוֹ רים אוֹ ר לּה  ואין וכל, מ כּ ל  ¨§¦©£©¨¥§¨§¨¦¨¤ּ̈פ ניה 

לבנה ונקראת ירח, ונקראת סהר , נקראת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

יׁש ודע , המׁש  וגם לבנה, ונקראת ירח, ונקראת  סהר, נקראת  הלּ בנה כּ י  ְ◌ַ◌¦©§¨¨¦§¥©©§¦§¥¨¥©§¦§¥§¨¨§©©¤¤¥
בּ תח לּ ת  והלּ בנה ׁש מׁש . ח ּמ ה, חרס , - ׁש הוּ א  כּ נג דּ ם, ׁש מוֹ ת ׁש לׁש  ©¦§¦¨¨§©§¤¤¨©¤¤¤¨§¤§¥Ÿ¨̈לּה 

מזּ ע מעט אלּ א בּ ּפ נים, אוֹ ר לּה  אין כּ י סהר , נקראת ה לּ בנה חדּ וּ ׁש ּה , כּ י יר, ¦¨¦§¥©©¦¥¨©¨¦¤¨§©¦§¥¦©§¨¨
כּ נּ ז כּ ר , גּ מוּ ר דּ ין  אינּה  נוּ קבא, ה' הי וֹ ת עם כּ י  וידוּ ע  עליוֹ נה, מכ' ¨§¦©¨¦¨¥¨§¡¦¦©¨§¨§¤¨§נוּ קבא 
י"ה  מם כּ לוּ ל ה מׁש  וּ בהי וֹ ת ׁש לּ וֹ . הּפ נים  ל וֹ מר רצה אלהים, ׁש ם ¥¦¨¤¨©§¦¤¦¨©©¨¨¦Ÿ¡¥§והוּ א

אלהים ה' וּ מגן  ׁש מ ׁש  כּ י נאמר  וּ בינה, יב )חכמה פד נקרא (תהילים  - לוֹ מר  רצה ¨§¨¦¨¤¡©¦¤¤¨¥¡Ÿ¦¨¨©¦§¨
וּ בתח לּ ת  אדנ"י . ׁש ם ה וּ א אחרוֹ נה וה' מאּמ א, ואלהים מא בּ א, הוי"ה ©¦§¦¨Ÿ¦¥¦¨§©£¨¥£Ÿ¡¤¨©¥¨¨£¥§בּ ׁש ם
סהר . גּ ימטר יּ א אדנ"י, וס "ה ר ', גּ ימטריּ א דּ אלהים, מאח וֹ רים יוֹ נקת ©©¨¦§©¦¨Ÿ¦¦©§¦¨§£Ÿ¡¤¦©£¥¤¤¨¦חדּ וּ ׁש ּה 
להוֹ ליד  ראוּ י  ׁש היה הצּ דּ יק יוֹ סף  לזה כּ י סהר , היא כּ לל, א וֹ ר  בּ פניה  ¦§¨¨¨¤¦©©¥¤¨¦©©¦¨§¨¤¨§¥¤§וּ כׁש אין 
ידיו, צ ּפ רני מי' ט ּפ ין י' ׁש ה וֹ ציא וּ בעבוּ ר מלכוּ ת, מבּ חינת ׁש בטים ¨¨¥§¨¦¥¦¦¦¤£©§©©¦§¦¦¨§י"ב

ידיו זרוֹ עי  ו יּ פ זּ וּ  כד)ׁש נּ אמר מט  ולא (בראשית ׁש נים, י' הּס הר  בּ בית נאסר , ¤¤¡©©¨Ÿ§¥¨¨¤¡©§¥©Ÿ©¨¦§Ÿ
כּ י הּמ ׁש קים לשׂ ר  ׁש אמר לפי אלּ וּ , ואפילוּ  ואפרים. מנה ב', אלּ א ¦¦§©©©§©¨¤¦§¥¦£©¦¨§¤§¤©§¨¤¦הוֹ ליד

זכרּת ני יד)אם מ ' מנ ה,(בראשית וזהוּ  הּס הר . בּ בית ׁש נים ב' ע וֹ ד נתעכּ ב  , ¦§©§©¦¦§©¥¨¦§¥©Ÿ©§¤§©¤
ׁש כחה: ¨§¦§לׁש וֹ ן

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לז ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

יוֹ ם ט"ו עד  ׁש בּ פניה, האוֹ ר  וּ מתר בּ ה הוֹ ל ולילה לילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל
נקראת בּ אפן להאיר מתחלת וּ כׁש היא סהר , היא וכל מכּ ל חׁש וּ כה  כּ ׁש היא ְ◌ֶֹ◌§¤¦£¨¦¨§¨¦©©§¤¦©§¤¤§¨¦¦§¥

ׁש בּ פניה, האוֹ ר וּ מתרבּ ה הוֹ ל ולילה  לילה וּ בכל לעיל, כּ נּ זכּ ר  ¨¤¨§¤¨¤©§¦¥¨§©§¨§©¨§¥§¨§¦©©©סהר 
ט"ו  נגד אוֹ ת יּ וֹ ת, ט"ו דּ אלהים בּ אחוֹ רים והם  מלאה , ׁש הוא  יוֹ ם, ט"ו ¤¤¦¦Ÿ¡¤¦©£©¥§¨¥§¦¤©עד
גּ ימטר יּ א  ׁש הוּ א י"ה, מן מלאה ׁש היא י"ה, מלא  אלהים אוֹ תיּ וֹ ת גּ ם ¨¦§©¦¤¦¨¥§¦¤¥¨¦Ÿ¡¦©יוֹ ם.
ותכהן  יצחק על ׁש נּ אמר סוֹ ד וזה . ֹלח ׁש ו חוֹ זרת היא ,ואיל וּ מט "ו ¨¤§¦§¨§¦©©¡¤¤¤§£©¤¤¦¨¥¨¦ט"ו.

מראוֹ ת א')עיניו כז :(בראשית ¥¨¥§

קוּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
חסד ּכ י דוד. וחסדּ י  עוֹ לם, וחסד  עליוֹ ן, חסד יׁש  כּ י עלּ אה, חסד אברהם ִ◌©§¨¨¤¤¦¨¨¦¥¤¤¤§§¤¤¨§©§¥¨¦¤¤

כּ נּ וֹ דע . ע וֹ לם נקרא הנ וּ קבא כּ י בּ חסד, ע וֹ לם, וחסד בּ חכמה. ¨©¨¨§¦¨§©¦¤¤§¨¤¤§¨§¨§§¤עליוֹ ן,
וּ כנגדן  ר בּ ים . לׁש וֹ ן חסדי  נקרא גּ וּ פא, ּפ לגי ּת רי והם הוֹ ד, בּ נצח דוד, ¨§¤§¦©¨¥§©¨§¦¨¥§©¥§¥§©¤§¦¨¥§©§וחס דּ י
ה כּ הוּ נה  לקח  ואברהם בּ נצח. הדיוֹ ט, כּ הן בּ חסד. סגן, בּ חכמה. גּ דוֹ ל, כּ הן -Ÿ¥¨§¨§¨§¨§¤¤Ÿ¥¤§§¤©§©§¨¨¨©©§¨
ג ' הם נח, בּ ני ג ' כּ י נח . בּ ן  ׁש ם וה וּ א עלי וֹ ן, לאל כּ הן ׁש היה צדק, ¥©Ÿ¥§¥¤§§¥¤Ÿ©¦§¥Ÿ¨¨¤¤¤¦§©¥מ ּמ לכּ י
וכן  יפת . ּת פארת חם, גּ ב וּ רה ׁש ם, חסד ּת פארת, גּ בוּ רה חסד ׁש הם  ¥§¤¤¤¤§¦¨¨§¥¤¤¤¤§¦¨§¤¤¥¤¦©קוין ,
ג "ר , ׁש הם בּ ּפ ה, ׁש ירה אוֹ מר ׁש הוּ א בּ בּ ינה, ה ּמ ׁש וֹ ררים לויּ ם שׂ מאל, ¥¤¤©¨¦¥¤¨¦©¦§§©¦¦§Ÿ§©§בּ צד

בּ הוֹ ד. וכנּ וֹ ר גּ בוּ רה, בּ יד בּ ה וֹ ד)וּ מנ גּ ן בּ רגלים  וׁש וֹ ער  אחרים : :(ספרים  §©¥§©§¨§¦§£¥¦§¥¨©§©¦§

ס וּ ף ים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקריעת 
דּ ין והנּ ה  בּ קליּפ וֹ ת  ׁש הם עשׂ ו, יצא  וּ מיּ צחק  יׁש מעאל, יצא  מאברהם ְ◌ִ◌ֵ◌¥©§¨¨¨¨¦§¨¥¦¦§¨¨¨¥¨¤¥©§¦¦

מלּ ׁש וֹ ן  ׁש בּ קליּפ וֹ ת, וחּמ ה  לבנה והם וכוּ ', זה לע ּמ ת זה כּ י §¦¦§©¤¨©§¨¨§¥§§¤©ª§¤¦¦£©§ורחמים,
חוֹ מה להם  והּמ ים כּ תיב , ס וּ ף  ים וּ בקריעת וחמה. כב )אף  יד ואמר וּ (שמות  , ©§¥¨¦§¦©¨§¦§©©¦¨¤¨§¨§

רוֹ צה  היה  וּ בחמה וכוּ '. זרה עב וֹ דה  ע וֹ בדי אלּ וּ  מה  לברכה זכרוֹ נם ¤¨¨¨¥§§¨¨¨£¥§¥©¨¨§¦¨§¦¥©ר בּ וֹ תינ וּ 
ולכן  הגּ בוּ רה, מצּ ד חם בּ ני מצרים כּ י ישׂ ראל, על לׁש לוֹ ט  מצרים ¥¨§¨§©©¦¨¥§¦©§¦¦¥¨§¦©§¦¦©§¦¦§קליּפ וֹ ת
מצּ ד  והוּ א לבנים, יוֹ תר מעט הם  מצרים והׁש ני ׁש ח וֹ ר , כּ וּ ׁש י בּ ני האחד ©¦§¦¨§¥©§¥¦©§¦¦¥©§¨¦¥§¨¤¨¥©הבּ ן
חמה, בּ מקוֹ ם ח וֹ מה מהּמ ים ע וֹ שׂ ה  יתבּ ר והם  חמה . ׁש בּ קליּפ וֹ ת  ¨¥§¦¨¦©©¥¤©¨§¦¥©§¨¥¦§©¤¦דּ ין

ישׂ ראל: על ¥¨§¦©©¨§וחמל

ּפ גימתּה  ׁש ּת תמלּ א עד  הלּ בנה על מברכין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין
מראוֹ תונחזוֹ ר  עיניו ותכהן כּ תיב ביצחק  כּ י א')לענין, כז אחר(בראשית  כּ י  , ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦§¦§¨§¦§¦§¤¨¥¨¥§¦©©

ר בּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  אחר וֹ נים, ימים ט"ו אחר  ׁש הלּ בנה  כּ דר ¥©§¨§¦£©¦¨©©¨¨§©¤¤¤§¨§¦©הזּ קנה ,
כּ י והענין, ּפ גימת ּה . ׁש ּת תמלּ א עד הלּ בנה על מברכין  אין לברכה ¦¨§¦¨§¨¨¦§¥©§¦¤©¨¨§©©¦§¨§¥¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם 
וכוּ ', הלּ בנה וקטרגה ׁש וין, מאוֹ ר וֹ ת הני נבראים הע וֹ לם §¨¨§©¨§§¦§¦¨§¥§©¦¨§¦¨¨©¦§¦בּ בריאת 
וׁש ׁש  ראׁש וֹ נוֹ ת  ׁש לׁש  ׁש יּ ׁש  והענין, .ׁש מ על יּק ראוּ  הצּ דּ יקים אמר ¥§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¨§¥§©§¨¦¦¦©©©¨¨§©§וּ לפיּ סּה 
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דּ הינוּ  ׁש וין, ׁש ניהם  הי וּ  העוֹ לם וּ בבריאת ה יּ סוֹ ד, מ ּת חת ונוּ קבא §©§¦¨¤¥§¨¨¨©¦§¦§©©©¦¨§§¨§קצוֹ ת
לעלוֹ ת  רוֹ צה ׁש היתה וקטרגה אּמ א , דרוֹ עי בּ ין ׁש הם כּ בנים קצ וֹ ת, £©¨¨§¨¤¨§§¦§¨¦¥§¥¥¤¦¨§¨§¥§בּ ׁש ׁש 
לכי דּ הינוּ  למּט ה, וירדה מ דּ ה  כּ נגד מדּ ה ונתמעטה ראׁש וֹ נוֹ ת, ¦§§©§¨©§¨§¨§¨¦¤¤§¨¦¨£©§¦§¦Ÿ¨§בּ ׁש לׁש 
עצמ וֹ  יתּק ן  ואם נוֹ פל, בּ גאוה להתלבּ ׁש  הר וֹ צה כּ ל כּ י ,עצמ את §©¥©§¦§¥¨£©§¥©§¦§¤¨¨¦¥§©¥¦£©וּ מעטי
 ׁש מ על יּק ראוּ  ׁש הצּ דּ יקים ללּ בנה יתבּ ר הם אמר וכן יעלה. ¥§©§¨¦¦¦©©¤¨¨§©©¨§¦¥©©¨¥§¤£©¨̈כּ רא וּ י,
רצוֹ נּה  ׁש היה  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  ראׁש וֹ נוֹ ת , לׁש לׁש  ּת עלה  לוֹ מר  רצה  ¨§¨¨¤¨§¦Ÿ¨§¤£©¤©¨¨§וכוּ ',
וזה  הּק טן. מאוֹ ר נקראת ׁש היא  עכׁש ו, ׁש ל ׁש ם  על יּק ראוּ  ואז ¤§¨¨©¨¥§¦¦¤¨§©¤¥©§¨¦¨§¨¦§©בּ ּת ח לּ ה,
י וֹ תר מתע לּ ה ׁש היא  בּ ראׁש יהם , ועטרוֹ תיהם יוֹ ׁש בים צ דּ יקים ¥¨©§¦¦¤¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©ס וֹ ד

וכוּ ' הח ּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר  והיה ׁש נּ אמר  וזהוּ  כו)מהמ ׁש . ל' ,(ישעיה ¥©¤¤§¤¤¤¡©§¨¨©§¨¨§©©¨§
ה לּ בנה  ואוֹ ר  עּת ה, ׁש הוּ א מ ּמ ה ׁש בעתים  ׁש יּ היה ה לּ בנה  ׁש אוֹ ר  לוֹ מר ¨¨§©§¨©¤©¦¦©¨§¦¤§¦¤¨¨§©¤©¨̈רצה
ׁש ניהם  ואז הּמ ׁש יח, לימ וֹ ת וזה בּ ח דּ וּ ׁש ּה , ׁש וין  ויהי וּ  החּמ ה, כּ א וֹ ר  ¤¥§¨§©¦¨©¦¤§¨¦§¦¨§¦§¨©©§¤§¦יהיה
צ דּ יקים  הוּ א לבא, לעתיד הוּ א כּ תבנ וּ , מה א קטר וּ ג ּה . כּ מּק דם ¦¦©Ÿ¤¦§¨©©¤¨©§¤¨¦¨Ÿ¦§¦ׁ̈ש וין

רא ׁש ם: על עטרה היא ותהיה ¨Ÿ©¨¨£¦¤§¦§¦§יוֹ ׁש בים ,

סהר נקרא חדּ וּ ׁש ּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תחלּ ת 

הע וֹ לם ונחז וֹ ר  כּ י ודע, ה'. אוֹ ת והיא סהר , נקרא ח דּ וּ ׁש ּה  בּ תח לּ ת כּ י לענין, ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦¦§¦©¦¨¦§¨©©§¦§©¦¨¨
לּה  יׁש  ה' אוֹ ת כּ י יוּ ב, ׁש ם  ואין מחיצה, בּ לי ּפ ר וּ ץ צפ וֹ ן ¨¥¦¦¨¥§¨¦§¦§¨¨©¦מצּ ד
גּ ם  בּ אוֹ רה, הה' בּ היוֹ תּה  צפ וֹ ן , כּ נגד הּפ רוּ ץ וּ מק וֹ מ ּה  לבד, מחיצ וֹ ת  ©¨§©¨§¦¨¤¤§¨©¨§©§¦§Ÿׁ̈ש לׁש 
מצּ פוֹ ן  נאמר  זה על לאו ואם מחיצ וֹ ת , הלׁש  מא לּ וּ  הארה, לּה  יׁש  ¨¦©¡¤¤©¨¦§¦§Ÿ¨©¥¥¨¨¤¨¥ׁ̈ש ם

הרעה יד)ּת ּפ תח  א' מזרח,(ירמיה  לצד ח לּ וֹ ן בּ ּה  ויׁש  פתוּ ח , ג ' מחיצה אמנם . ¦¨©¨¨¨¨§¨§¦¨¨©§¥¨©§©¦§©
רקיע : ח לּ וֹ ני וּ פ וֹ תח  זהוּ  המׁש , מאיר ©¦¨¥©©¥¤¤¤©¦¥¨¦וּ מם

ב ' ואוֹ ת  ה' אוֹ ת  ◌ְס וֹ ד

אלהיםועל  בּ רא בּ רא ׁש ית הכּ תוּ ב, נאמר א')זה א' נברא (בראשית  בּ ב' כּ י , ְ◌ַ◌¤¤¡©©¨§¥¦¨¨¡Ÿ¦¦§¦§¨
כּ מ וֹ  חלּ וֹ ן , בּ ּה  אין אלּ א מחיצ וֹ ת, ׁש לׁש  לּה  יׁש  הב' גּ ם  כּ י  §©¨¥¤¨¤¦§Ÿ¨¨¥©©¦¨̈הע וֹ לם,
 וח ׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ אמר ולכן ה'. ׁש ל ׁש ליׁש ית בּ רגל ׁש יּ ׁש  ¤Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨§¨¤¨¨§©¨¥¨§¤¦¦§¤¤§¥¤¨אוֹ ת ּה 

ב ') א ' תוֹ לדוֹ ת (בראשית  א לּ ה כּ תיב ולכן  האוֹ ר , בּ ּה  לצאת מק וֹ ם היה לא כּ י ,¦Ÿ¨¨¨¨¥¨¨§¨¥§¦¥¤§
בּ הבּ ראם והארץ  ד')המים ב' בּ ע וֹ לם (בראשית האוֹ ר היה ואז בּ ראם, בּ ה' , ©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§§¨¨§¨¨¨¨¨¨

הא וֹ ר יוֹ צא  מם לעיל, כּ נּ זכּ ר ּפ תוּ חה ׁש היא מזרח צד ׁש ל מחיצה ¨¥¨¦¥§¨§¦©¨§¦¤¨§¦©¤¨¦§¨§¤ׁש בּ אוֹ תּה 
לעוֹ לם: ¨¨¦¥©הּמ איר

בּ ראׁש יהן  ועטרוֹ תיהם יוֹ ׁש בים לצ דּ יקים נזּכ ה לבא ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד 

ׁש נּ הפ ולכן הּת חּת וֹ נה , בּ מדרגה כּ ׁש היה חסר, אוֹ ת יּ וֹ ת חרס , נקרא המ ׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌©¤¤¦§¨¤¤¦¨¥§¤¨¨§©§¥¨©©§¨¤¤¡©
האוֹ ר , בּ וֹ  לצאת מק וֹ ם  לּה  אין חסר, אוֹ תיּ וֹ ת  חרס  ׁש ל לח' סהר ׁש ל ¨¥¨¨¨¥¥¨¦¤¤¤§©©¤ה'

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

יזרח  לא לחרס האוֹ מר נאמר זה  כב )ועל מא איוב  לא (רש"י חרס כּ ׁש נּ קרא כּ י , §©¤¤¡©¨¥©¤¤Ÿ¦§©¦§¤¦§¨¤¤Ÿ
וה לּ בנה  כּ לל, א וֹ ריזרח  ּת ּמ לא אז מּמ ערב , מתרחקת וּ כׁש היא  סהר , נקראת ¦§©§¨§©§¨¨¦§¥©©§¤¦¦§©¤¤¦©£¨¨¦¨¥

בּ היוֹ תּה  יוֹ ם ׁש בּ ט"ו  עד יוֹ תר , מאירה לּמ זרח ׁש ה וֹ לכת מה וכל ¨§¦§¤©¥¨¦§¨§¦©¤¤¤©¨§¨¤¨§בּ פניה,
כּ נּ זכּ ר וּ מחׁש כת ח וֹ זרת  וּ בחזרה לעיל. כּ נּ זכּ ר וכל מ כּ ל מלאה היא ¨§¦©©§¤¥¤¤¨¨£©¥§¨§¦©¨§¨¦¨¥§¦¨§¦©בּ ּמ זרח 

ה ׁש יבני וריקם הלכּת י מלאה אני נאמר  זה ועל כא )לעיל, א' לוֹ מר(רות רצה , §¥§©¤¤¡©£¦§¥¨¨¨§¦§¥¨¡¦©¦¨¨©
רצה  ה ׁש יבני וריקם מא וֹ ר, וּ מתמ לּ את הוֹ לכת  היתה מּמ ערב , ¨¨¦©¦¡¨¥§¥¥©§¦¤¤¨¨¨¨£©¦¥¤§כּ ׁש יּ וֹ צאת
לי תקראנה  לּמ ה  כּ ן  אם וכל, מ כּ ל ריקם  ּכ אחר  נמצאת בּ חזרה , ¦¨¤§¦¨¨¥¦¨§¨¦¨¥¨©©¥§¦¨¨£©©לוֹ מר 

לי המר  וה' כ')נעמי, א' לבא (רות וּ לעתיד וכל. מכּ ל ח ׁש כה  להי וֹ ת וחזרּת י , ¨¢¦©¥©¦§¨©§¦¦§£¥¨¦¨§¨§¨¦¨Ÿ
יהיה  אז  בּ ראׁש יהן, ועטר וֹ תיהם י וֹ ׁש בים צ דּ יקים עליוֹ נה, בּ מדרגה ¤§¦¨¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©¨§¤¨¥§©§¤£©¤ּת עלה

אמן: אי"ה לב וֹ א לעתיד אם כּ י אפׁש ר אי וזה יחסר, ולא לעוֹ לם, ¥¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¦¤§©§¤Ÿ§¨§אוֹ ר
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דּ הינוּ  ׁש וין, ׁש ניהם  הי וּ  העוֹ לם וּ בבריאת ה יּ סוֹ ד, מ ּת חת ונוּ קבא §©§¦¨¤¥§¨¨¨©¦§¦§©©©¦¨§§¨§קצוֹ ת
לעלוֹ ת  רוֹ צה ׁש היתה וקטרגה אּמ א , דרוֹ עי בּ ין ׁש הם כּ בנים קצ וֹ ת, £©¨¨§¨¤¨§§¦§¨¦¥§¥¥¤¦¨§¨§¥§בּ ׁש ׁש 
לכי דּ הינוּ  למּט ה, וירדה מ דּ ה  כּ נגד מדּ ה ונתמעטה ראׁש וֹ נוֹ ת, ¦§§©§¨©§¨§¨§¨¦¤¤§¨¦¨£©§¦§¦Ÿ¨§בּ ׁש לׁש 
עצמ וֹ  יתּק ן  ואם נוֹ פל, בּ גאוה להתלבּ ׁש  הר וֹ צה כּ ל כּ י ,עצמ את §©¥©§¦§¥¨£©§¥©§¦§¤¨¨¦¥§©¥¦£©וּ מעטי
 ׁש מ על יּק ראוּ  ׁש הצּ דּ יקים ללּ בנה יתבּ ר הם אמר וכן יעלה. ¥§©§¨¦¦¦©©¤¨¨§©©¨§¦¥©©¨¥§¤£©¨̈כּ רא וּ י,
רצוֹ נּה  ׁש היה  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  ראׁש וֹ נוֹ ת , לׁש לׁש  ּת עלה  לוֹ מר  רצה  ¨§¨¨¤¨§¦Ÿ¨§¤£©¤©¨¨§וכוּ ',
וזה  הּק טן. מאוֹ ר נקראת ׁש היא  עכׁש ו, ׁש ל ׁש ם  על יּק ראוּ  ואז ¤§¨¨©¨¥§¦¦¤¨§©¤¥©§¨¦¨§¨¦§©בּ ּת ח לּ ה,
י וֹ תר מתע לּ ה ׁש היא  בּ ראׁש יהם , ועטרוֹ תיהם יוֹ ׁש בים צ דּ יקים ¥¨©§¦¦¤¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©ס וֹ ד

וכוּ ' הח ּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר  והיה ׁש נּ אמר  וזהוּ  כו)מהמ ׁש . ל' ,(ישעיה ¥©¤¤§¤¤¤¡©§¨¨©§¨¨§©©¨§
ה לּ בנה  ואוֹ ר  עּת ה, ׁש הוּ א מ ּמ ה ׁש בעתים  ׁש יּ היה ה לּ בנה  ׁש אוֹ ר  לוֹ מר ¨¨§©§¨©¤©¦¦©¨§¦¤§¦¤¨¨§©¤©¨̈רצה
ׁש ניהם  ואז הּמ ׁש יח, לימ וֹ ת וזה בּ ח דּ וּ ׁש ּה , ׁש וין  ויהי וּ  החּמ ה, כּ א וֹ ר  ¤¥§¨§©¦¨©¦¤§¨¦§¦¨§¦§¨©©§¤§¦יהיה
צ דּ יקים  הוּ א לבא, לעתיד הוּ א כּ תבנ וּ , מה א קטר וּ ג ּה . כּ מּק דם ¦¦©Ÿ¤¦§¨©©¤¨©§¤¨¦¨Ÿ¦§¦ׁ̈ש וין

רא ׁש ם: על עטרה היא ותהיה ¨Ÿ©¨¨£¦¤§¦§¦§יוֹ ׁש בים ,

סהר נקרא חדּ וּ ׁש ּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תחלּ ת 

הע וֹ לם ונחז וֹ ר  כּ י ודע, ה'. אוֹ ת והיא סהר , נקרא ח דּ וּ ׁש ּה  בּ תח לּ ת כּ י לענין, ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦¦§¦©¦¨¦§¨©©§¦§©¦¨¨
לּה  יׁש  ה' אוֹ ת כּ י יוּ ב, ׁש ם  ואין מחיצה, בּ לי ּפ ר וּ ץ צפ וֹ ן ¨¥¦¦¨¥§¨¦§¦§¨¨©¦מצּ ד
גּ ם  בּ אוֹ רה, הה' בּ היוֹ תּה  צפ וֹ ן , כּ נגד הּפ רוּ ץ וּ מק וֹ מ ּה  לבד, מחיצ וֹ ת  ©¨§©¨§¦¨¤¤§¨©¨§©§¦§Ÿׁ̈ש לׁש 
מצּ פוֹ ן  נאמר  זה על לאו ואם מחיצ וֹ ת , הלׁש  מא לּ וּ  הארה, לּה  יׁש  ¨¦©¡¤¤©¨¦§¦§Ÿ¨©¥¥¨¨¤¨¥ׁ̈ש ם

הרעה יד)ּת ּפ תח  א' מזרח,(ירמיה  לצד ח לּ וֹ ן בּ ּה  ויׁש  פתוּ ח , ג ' מחיצה אמנם . ¦¨©¨¨¨¨§¨§¦¨¨©§¥¨©§©¦§©
רקיע : ח לּ וֹ ני וּ פ וֹ תח  זהוּ  המׁש , מאיר ©¦¨¥©©¥¤¤¤©¦¥¨¦וּ מם

ב ' ואוֹ ת  ה' אוֹ ת  ◌ְס וֹ ד

אלהיםועל  בּ רא בּ רא ׁש ית הכּ תוּ ב, נאמר א')זה א' נברא (בראשית  בּ ב' כּ י , ְ◌ַ◌¤¤¡©©¨§¥¦¨¨¡Ÿ¦¦§¦§¨
כּ מ וֹ  חלּ וֹ ן , בּ ּה  אין אלּ א מחיצ וֹ ת, ׁש לׁש  לּה  יׁש  הב' גּ ם  כּ י  §©¨¥¤¨¤¦§Ÿ¨¨¥©©¦¨̈הע וֹ לם,
 וח ׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ אמר ולכן ה'. ׁש ל ׁש ליׁש ית בּ רגל ׁש יּ ׁש  ¤Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨§¨¤¨¨§©¨¥¨§¤¦¦§¤¤§¥¤¨אוֹ ת ּה 

ב ') א ' תוֹ לדוֹ ת (בראשית  א לּ ה כּ תיב ולכן  האוֹ ר , בּ ּה  לצאת מק וֹ ם היה לא כּ י ,¦Ÿ¨¨¨¨¥¨¨§¨¥§¦¥¤§
בּ הבּ ראם והארץ  ד')המים ב' בּ ע וֹ לם (בראשית האוֹ ר היה ואז בּ ראם, בּ ה' , ©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§§¨¨§¨¨¨¨¨¨

הא וֹ ר יוֹ צא  מם לעיל, כּ נּ זכּ ר ּפ תוּ חה ׁש היא מזרח צד ׁש ל מחיצה ¨¥¨¦¥§¨§¦©¨§¦¤¨§¦©¤¨¦§¨§¤ׁש בּ אוֹ תּה 
לעוֹ לם: ¨¨¦¥©הּמ איר

בּ ראׁש יהן  ועטרוֹ תיהם יוֹ ׁש בים לצ דּ יקים נזּכ ה לבא ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד 

ׁש נּ הפ ולכן הּת חּת וֹ נה , בּ מדרגה כּ ׁש היה חסר, אוֹ ת יּ וֹ ת חרס , נקרא המ ׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌©¤¤¦§¨¤¤¦¨¥§¤¨¨§©§¥¨©©§¨¤¤¡©
האוֹ ר , בּ וֹ  לצאת מק וֹ ם  לּה  אין חסר, אוֹ תיּ וֹ ת  חרס  ׁש ל לח' סהר ׁש ל ¨¥¨¨¨¥¥¨¦¤¤¤§©©¤ה'

לה לפרים פריזהר חנה  חד  רא לטער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

יזרח  לא לחרס האוֹ מר נאמר זה  כב )ועל מא איוב  לא (רש"י חרס כּ ׁש נּ קרא כּ י , §©¤¤¡©¨¥©¤¤Ÿ¦§©¦§¤¦§¨¤¤Ÿ
וה לּ בנה  כּ לל, א וֹ ריזרח  ּת ּמ לא אז מּמ ערב , מתרחקת וּ כׁש היא  סהר , נקראת ¦§©§¨§©§¨¨¦§¥©©§¤¦¦§©¤¤¦©£¨¨¦¨¥

בּ היוֹ תּה  יוֹ ם ׁש בּ ט"ו  עד יוֹ תר , מאירה לּמ זרח ׁש ה וֹ לכת מה וכל ¨§¦§¤©¥¨¦§¨§¦©¤¤¤©¨§¨¤¨§בּ פניה,
כּ נּ זכּ ר וּ מחׁש כת ח וֹ זרת  וּ בחזרה לעיל. כּ נּ זכּ ר וכל מ כּ ל מלאה היא ¨§¦©©§¤¥¤¤¨¨£©¥§¨§¦©¨§¨¦¨¥§¦¨§¦©בּ ּמ זרח 

ה ׁש יבני וריקם הלכּת י מלאה אני נאמר  זה ועל כא )לעיל, א' לוֹ מר(רות רצה , §¥§©¤¤¡©£¦§¥¨¨¨§¦§¥¨¡¦©¦¨¨©
רצה  ה ׁש יבני וריקם מא וֹ ר, וּ מתמ לּ את הוֹ לכת  היתה מּמ ערב , ¨¨¦©¦¡¨¥§¥¥©§¦¤¤¨¨¨¨£©¦¥¤§כּ ׁש יּ וֹ צאת
לי תקראנה  לּמ ה  כּ ן  אם וכל, מ כּ ל ריקם  ּכ אחר  נמצאת בּ חזרה , ¦¨¤§¦¨¨¥¦¨§¨¦¨¥¨©©¥§¦¨¨£©©לוֹ מר 

לי המר  וה' כ')נעמי, א' לבא (רות וּ לעתיד וכל. מכּ ל ח ׁש כה  להי וֹ ת וחזרּת י , ¨¢¦©¥©¦§¨©§¦¦§£¥¨¦¨§¨§¨¦¨Ÿ
יהיה  אז  בּ ראׁש יהן, ועטר וֹ תיהם י וֹ ׁש בים צ דּ יקים עליוֹ נה, בּ מדרגה ¤§¦¨¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©¨§¤¨¥§©§¤£©¤ּת עלה

אמן: אי"ה לב וֹ א לעתיד אם כּ י אפׁש ר אי וזה יחסר, ולא לעוֹ לם, ¥¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¦¤§©§¤Ÿ§¨§אוֹ ר



הלמ  לפרים הסקיזהר ער  ְְִִֵַַַַַָ

הסקי ער ְִַַַ

ב':רקאס ר:מגת ְְִֵֶֶֶַ

הּפ נימית עצמּה  הנּ ק דּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַסוֹ ד 

דּ וֹ דוֹ יהי  בּ ת  אסּת ר היא הדּס ה את  ז ')אוֹ מן  ב' :(אסתר ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

עצמ ּה דּ ע, הנּ קדּ ה ס וֹ ד והוּ א עשׂ רה , ּפ חוֹ ת תרע"א  בּ גימטריּ א  אס ּת ר כּ י ַ◌¦¤§¥§¦©§¦¨¨£¨¨§©§ª¨©§¨
ע וֹ לה  בּ מלּ וּ אוֹ  אדנ "י כּ י אדנ "י. ׁש ל י' והיא הּמ ס ּת ּת רת , ¤¦§¨Ÿ¨¦£Ÿ£¤¦§¤¤©§¦©¦¦§©הּפ נימית
סוֹ ד, וזה אדנ "י, מלּ וּ י הוּ א כּ ן גּ ם ּת וֹ "ר  וכן אדנ"י, מלּ וּ י הוּ א ורוּ "ת ¤§¨Ÿ¨§¥©¥¦£Ÿ£¦§תרע "א,

טו) ב' וכוּ ':(אסתר אביחיל בּ ת אס ּת ר ּת וֹ ר §¦©¦£©¥§¤©¦©§וּ בה גּ יע 

יה:כ "ב רק ְִִֶֶ

המן  ּת בוֹ ת  ראׁש י נפ ׁש י, מחרב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהצּ ילה

'נפׁש י 'ה צּ ילה כא)('מחרב כב :תהילים ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אסּת רראׁש י(מ זּ וּ לת וֹ ) ידי על נאמר  זה  מזמ וֹ ר כּ י  ידעּת , וּ כבר  המן . ּת בוֹ ת ¦¨ָ◌ֵ◌¥¨¨§¨¨©§¨¦¦§¤¤¡©©§¥¤§¥
מ זּ רע ׁש הוּ א מהמן, הצּ ילני ואמרה האגגי, המן  צרת ©¤¦¤¨¨¥¦¥¦©¨§¨§¦¨£¨¨¨©¨©§¦§בּ ענין 

תחיה  ּחר ב ועל הכּ תוּ ב , ׁש אמר כּ מ וֹ  בּ חרב.  ׁש נּ תבּ ר הרׁש ע, (בראשיתע שׂ ו  ¥¨¨¨¨¤¦§¨¥§¤¤§¤¨©©¨§©©§¤¦§¤
מ ) מ זּ וּ לת וֹ ).כז .(ע "כ ¦¨

לה לפרים הסקיזהר מאער  ְְִִֵַַַַַָ

רז "ל מאמרי ֲֵַַַַַָער

מגהמ כת ְִֶֶַָ

אבינ וּ הבּ רכ וֹ ת יעקב  ׁש ּק בּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌

א 'מאמר ּפ רק מגלּ ה מ ּס כת א')בּ גמרא ע ּמ וּ ד י"ז  היה (דּ ף  ּת ניא לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ֲ◌ָ◌¦§¨¨©¤¤§¦¨¤¤©©§¤§©§¨¨¨
נתבּ אר כּ בר ׁש נה. ס"ג בּ ן מאביו ׁש נּ תבּ ר בּ ׁש עה אבינוּ  ¥¨§¦¨§¨¨¤¦¨¥¥¨§¦¤¨¨§¦¨Ÿ£©יעקב
דזעיר הּמ וֹ חין אוֹ ר וֹ ת  אי נקבה, אחת  וּ בת ה נּ זכּ רים לאה  בּ ני ׁש ה ¥§¦¦©¥¨¥§©©©¦¨§¦©¨¥¥§¨¦©§¦§בּ ענין
כּ ל  וּ ׁש ליׁש , ספיר וֹ ת ׁש ׁש  והם ׁש לּ וֹ , החזה  מק וֹ ם  עד סת וּ מה בּ חינת ¨¦§¦§¥¥§¤¤¨¤§©¨§©¦§¦§©אנּפ ין
גּ ב וּ רה  חסד דּ עת בּ ינה  חכמה  כּ תר והם  ס "ג . הרי  מע שׂ ר, כּ לוּ לה ¨§¤¤©©¨¦¨§¨¤¤¥§¥£¤¤¥¨§©©אחת

ו  מם  ּכ ואחר ּת פארת, יעקבוּ ׁש ליׁש  ואז החסדים, אוֹ ר וֹ ת  מת גּ לּ ים איל §¦¦§¤¤§©©¨¦¨¨¥¨¦§©¦©£¨¦§¨©£Ÿ
וּ מקבּ ל  ׁש לּ וֹ , הּמ וֹ חין לוֹ  נעשׂ ים וּ למּט ה החזה מן אנּפ ין  זעיר בּ פני ¥©§¤¦©¦£©¨©§¤¨¤¦¦§©¥§¥§¦¥̈העוֹ מד
נצח  ֹּת ו הגּ נוּ זים אבּ א דמצד ה ּמ וֹ חין ׁש עדין להיוֹ ת  אבל הא לּ וּ . ©¤¦§©¨©©¦§¦©¦©£¤§¦¨£¥¨¨§©הבּ רכוֹ ת 
 ֹּת ו נעלמים הם עדיין  כּ נּ וֹ דע יעקב אל נמ ׁש כים  הם אׁש ר דּ א בּ א יסוֹ ד ¦¨¡¤¥¦©£¨©Ÿ£©¤¦¨§¦¥¤£¨©§§הוֹ ד
עבר בּ בית נטמן  ע וֹ ד לׁש בת יעקב   הוּ צר הזּ ה כּ ס וּ י  וּ כנגד דּ אבּ א, ¤¥¥§¨§¦¤¤¨Ÿ£©¨§¤©§¤¤§¨©§§©היּ ס וֹ ד

כּ נּ זכּ ר: הבּ רכוֹ ת ׁש ּק בּ ל ׁש נה ¨§¦©¨§©¥¦¤¨¨י"ד



הלמ  לפרים הסקיזהר ער  ְְִִֵַַַַַָ

הסקי ער ְִַַַ

ב':רקאס ר:מגת ְְִֵֶֶֶַ

הּפ נימית עצמּה  הנּ ק דּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַסוֹ ד 

דּ וֹ דוֹ יהי  בּ ת  אסּת ר היא הדּס ה את  ז ')אוֹ מן  ב' :(אסתר ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

עצמ ּה דּ ע, הנּ קדּ ה ס וֹ ד והוּ א עשׂ רה , ּפ חוֹ ת תרע"א  בּ גימטריּ א  אס ּת ר כּ י ַ◌¦¤§¥§¦©§¦¨¨£¨¨§©§ª¨©§¨
ע וֹ לה  בּ מלּ וּ אוֹ  אדנ "י כּ י אדנ "י. ׁש ל י' והיא הּמ ס ּת ּת רת , ¤¦§¨Ÿ¨¦£Ÿ£¤¦§¤¤©§¦©¦¦§©הּפ נימית
סוֹ ד, וזה אדנ "י, מלּ וּ י הוּ א כּ ן גּ ם ּת וֹ "ר  וכן אדנ"י, מלּ וּ י הוּ א ורוּ "ת ¤§¨Ÿ¨§¥©¥¦£Ÿ£¦§תרע "א,

טו) ב' וכוּ ':(אסתר אביחיל בּ ת אס ּת ר ּת וֹ ר §¦©¦£©¥§¤©¦©§וּ בה גּ יע 

יה:כ "ב רק ְִִֶֶ

המן  ּת בוֹ ת  ראׁש י נפ ׁש י, מחרב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהצּ ילה

'נפׁש י 'ה צּ ילה כא)('מחרב כב :תהילים ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אסּת רראׁש י(מ זּ וּ לת וֹ ) ידי על נאמר  זה  מזמ וֹ ר כּ י  ידעּת , וּ כבר  המן . ּת בוֹ ת ¦¨ָ◌ֵ◌¥¨¨§¨¨©§¨¦¦§¤¤¡©©§¥¤§¥
מ זּ רע ׁש הוּ א מהמן, הצּ ילני ואמרה האגגי, המן  צרת ©¤¦¤¨¨¥¦¥¦©¨§¨§¦¨£¨¨¨©¨©§¦§בּ ענין 

תחיה  ּחר ב ועל הכּ תוּ ב , ׁש אמר כּ מ וֹ  בּ חרב.  ׁש נּ תבּ ר הרׁש ע, (בראשיתע שׂ ו  ¥¨¨¨¨¤¦§¨¥§¤¤§¤¨©©¨§©©§¤¦§¤
מ ) מ זּ וּ לת וֹ ).כז .(ע "כ ¦¨

לה לפרים הסקיזהר מאער  ְְִִֵַַַַַָ

רז "ל מאמרי ֲֵַַַַַָער

מגהמ כת ְִֶֶַָ

אבינ וּ הבּ רכ וֹ ת יעקב  ׁש ּק בּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌

א 'מאמר ּפ רק מגלּ ה מ ּס כת א')בּ גמרא ע ּמ וּ ד י"ז  היה (דּ ף  ּת ניא לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ֲ◌ָ◌¦§¨¨©¤¤§¦¨¤¤©©§¤§©§¨¨¨
נתבּ אר כּ בר ׁש נה. ס"ג בּ ן מאביו ׁש נּ תבּ ר בּ ׁש עה אבינוּ  ¥¨§¦¨§¨¨¤¦¨¥¥¨§¦¤¨¨§¦¨Ÿ£©יעקב
דזעיר הּמ וֹ חין אוֹ ר וֹ ת  אי נקבה, אחת  וּ בת ה נּ זכּ רים לאה  בּ ני ׁש ה ¥§¦¦©¥¨¥§©©©¦¨§¦©¨¥¥§¨¦©§¦§בּ ענין
כּ ל  וּ ׁש ליׁש , ספיר וֹ ת ׁש ׁש  והם ׁש לּ וֹ , החזה  מק וֹ ם  עד סת וּ מה בּ חינת ¨¦§¦§¥¥§¤¤¨¤§©¨§©¦§¦§©אנּפ ין
גּ ב וּ רה  חסד דּ עת בּ ינה  חכמה  כּ תר והם  ס "ג . הרי  מע שׂ ר, כּ לוּ לה ¨§¤¤©©¨¦¨§¨¤¤¥§¥£¤¤¥¨§©©אחת

ו  מם  ּכ ואחר ּת פארת, יעקבוּ ׁש ליׁש  ואז החסדים, אוֹ ר וֹ ת  מת גּ לּ ים איל §¦¦§¤¤§©©¨¦¨¨¥¨¦§©¦©£¨¦§¨©£Ÿ
וּ מקבּ ל  ׁש לּ וֹ , הּמ וֹ חין לוֹ  נעשׂ ים וּ למּט ה החזה מן אנּפ ין  זעיר בּ פני ¥©§¤¦©¦£©¨©§¤¨¤¦¦§©¥§¥§¦¥̈העוֹ מד
נצח  ֹּת ו הגּ נוּ זים אבּ א דמצד ה ּמ וֹ חין ׁש עדין להיוֹ ת  אבל הא לּ וּ . ©¤¦§©¨©©¦§¦©¦©£¤§¦¨£¥¨¨§©הבּ רכוֹ ת 
 ֹּת ו נעלמים הם עדיין  כּ נּ וֹ דע יעקב אל נמ ׁש כים  הם אׁש ר דּ א בּ א יסוֹ ד ¦¨¡¤¥¦©£¨©Ÿ£©¤¦¨§¦¥¤£¨©§§הוֹ ד
עבר בּ בית נטמן  ע וֹ ד לׁש בת יעקב   הוּ צר הזּ ה כּ ס וּ י  וּ כנגד דּ אבּ א, ¤¥¥§¨§¦¤¤¨Ÿ£©¨§¤©§¤¤§¨©§§©היּ ס וֹ ד

כּ נּ זכּ ר: הבּ רכוֹ ת ׁש ּק בּ ל ׁש נה ¨§¦©¨§©¥¦¤¨¨י"ד



הלמב לפרים ה"סזהר לטי ספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

ה"ס ל טי ִֵֵֶַַספר

מגהמ כת ְִֶֶַָ

הנּ ביאה וּ דב וֹ רה הנּ ביאה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌חלדּ ה 

יהירין אמר והוי הוי נביאוֹ תיה נׁש י ּת ר ּת י  לנׁש י  יהרא יאה לא נחמן רב ָ◌ַ◌Ÿ¨¤ª£¨§¨¥©§¥¨¥§¦¤¨£¥§¨¥§¦¦
עשׂ ר יׁש  בּ אצילוּ ת כּ י  הדּ ברים , ּפ ירוּ ׁש  וכּ ר כּ ׁש ּת א. זיבּ וּ רא ¤¤¥¦£¨¦¦¨§©¥¨§©§©§¨¦¥§והם
אלּ וּ  הם וּ כנגדם וּ מלכוּ ת, בּ ינה נקבוֹ ת וּ ׁש ּת י דּ כוּ רים, הם ׁש מוֹ נה  ¥¥¨§¤§§©¨¦¥§¥§¦§¥¤§¦§ספיר וֹ ת,
יס וֹ ד  ׁש הוּ א ׁש לּ וּ ם  אׁש ת והיא העלם מ לּ ׁש וֹ ן האּמ א נגד חלדּ ה  נביא וֹ ת §§©¤¥¦§¥§¤§¦¨¦¨¤¤¨§ª¦§¥§ׁש ּת י
העליוֹ ן  בּ יּ סוֹ ד הוּ א  כּ י  וא"ו, בּ נּק וּ ד ולא ק בּ וּ ץ  בּ נּק וּ ד ׁש לּ ם ולכן §¤¨§©¦¨¦§ª§¦¦§Ÿ©¥¨§§¤̈העלי וֹ ן,
על  נביאוּ תּה  והפסידה נעלמת היא ולכן עיט  ידעוּ  לא נתיב  בּ יוֹ תר, ©¨¦§¨¦§¦§¤¤¡¤¦¥¨§¦©§¨Ÿ¦§¥§¨§¤נעלם
מלכוּ ת, הנוּ קבא כּ נגד היא וּ דב וֹ רה בּ זּ וּ י . בּ לׁש וֹ ן הזּ ה לאיׁש  אמרוּ  §©¨§©¤¤§¦¨§¦¨§¤©¦¨§¦¨¨£¤אמרּה 
בּ פסוּ ק בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת מיד, מ ׁש וֹ ררת הנ וּ קבא כּ י ׁש ירה, אמרה  ¨§©Ÿ©¨¤§¦¨¤¤§¨§©¦¨¦¨§¨¥¨§ולכן

ל דּ מי אל ב ')אלהים פג  מצּ דּ ּה (תהילים  הבּ א  הלוֹ ם עליו  ה ּמ ל דוד ולכן , ¡Ÿ¦©§¥¨§¨¥¨¦©¤¤¨¨©¨©¨¦¦¨
ּת מיד: מׁש וֹ רר  ¦¨¥§¨̈היה

בּ ראׁש יהם ועטר וֹ תיהם יוֹ ׁש בים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

ׁש הם והענין וּ נקב וֹ ת זכרים  לׁש נים נחלקים  הם הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ר ׁש י  כּ י  הוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌¦¨§¥©§¨¥¤§¨¦¦§©¦§¨¦§¥¤¥
ועליהם  הנהגה, ע ּק ר  הגּ ב וּ רוֹ ת יהיה  וּ לעתיד וּ גב וּ ר וֹ ת, ¤¥£©¨¨§©¨¦§©¤§¦¦¨§§¦¨£חסדים
בּ תח לּ ת  היה וכן וג וֹ ', בּ ראׁש יהם  ועטרוֹ תיהם  יוֹ ׁש בים צ דּ יקים  ©¦§¦¨¨¥§§¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©©¡¤נאמר
ׁש ר ׁש  והבל הגּ בוּ רוֹ ת ׁש רׁש  היה קין  כּ י  כּ לל, ּפ גם היה ׁש לּ א ¤Ÿ¨¨§©§¨¦©¦¨¨Ÿ¤©§§¤¤Ÿ¤¨¦§©הבּ ריאה

ה' את איׁש  קניתי ׁש נּ אמר  וזה א')החסדים, ד' מזּ המת (בראשית מׁש ּת ף ׁש היה ©£¨¦§¤¤¤¡©¨¦¦¦¤¤¨¨§ª¨¦ª£©
קין ׁש מ וֹ  ו ּת קרא ולזה א')הנּ ח ׁש  ד' נאמר(בראשית  לזה טוֹ ב, היה הבל אבל , ©¨¨§¨¤©¦§¨§©¦£¨¨¤¨¨¨¤¤¡©

וג וֹ ' ללדת א')וּת וֹ סף ד' ּת פ לּ ה (בראשית ה וּ צר לא  והבל ּת פ לּ ה.  הוּ צר וקין , ©¤¨¤¤§§©¦§¨§¦¨§¤¤Ÿ§¨§¦¨
 ּכ ואחר מערב , ׁש יּ צא רק  הבּ כוֹ ר  והוּ א ראׁש וֹ נה יצא  וקין מתּק ן , היה ¨©©§¨ª¨§©¦¨¨¦¨§©§©¤¨¨§Ÿ§¨¨¦כּ י

בּ ראוּ בן: ונתקן  ¥§¦©§¦§©̈חזר

ראוּ בן  - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין

בן וזה רא וּ  לב )ׁש נּ אמר כט  אלּ א (בראשית בּ ן , ׁש ה וּ א י וֹ דעים היוּ  לא וכי , ְ◌ֶ◌¤¤¡©§¥§¦Ÿ¨§¦¤¥¤¨
יעקב וכוונת קין, היה והוּ א בּ עוֹ לם, ׁש נּ וֹ לד ראׁש וֹ ן בּ ן ׁש הוּ א Ÿ£©©¨©§¦©¨¨§¨¨©¤¦¥¤¥ּפ רוּ ׁש וֹ 
גּ ב וּ רוֹ ת  ׁש הם בּ לאה  וּ בא ממוּ תקוֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מרחל להוֹ לידוֹ  §¥¤¨¥§¨¨§§©¨¦¥¨¥¦§¨̈היה
אבל  דּ ינא איהי דּ לאו גּ ב  על אף בּ ינה  בּ זּ הר  ׁש כּ תוּ ב מה וזהוּ  ¨£¨¦¦¦¨§¨©©¨¦©Ÿ©¨¤©¤§¨£חזק וֹ ת,
דּ ינין  מסטרהא  וזהוּ  בּ ינה, בּ חינת לאה  והיא  דּ ינין, מתערין ¦¦¨¨§¦¥¤§¨¦©¦§¨¥¦§¦¦¦¨§¦¨¨§¦¥מסטרהא 
בּ להה  בּ מע שׂ ה ראוּ בן חטא לא ואם  חזק וֹ ת, בּ ּה  הגּ ב וּ רוֹ ת כּ י וג וֹ ', ¨§¦¥£©§¥§¨¨Ÿ¦§¨£¨§©¦§¦¨§¦מתערין

לה לפרים ה"סזהר לטי מגספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

הלא  הכּ תוּ ב  ׁש אמר  וזה אוּ נקלוֹ ס, ׁש ּת רגּ וּ ם כּ מוֹ  הגּ דוֹ לוֹ ת, לכל זוֹ כה  Ÿ£¨©©¨¤¤§§§§©¤§§©¨§¤¨̈היה
רוֹ בץ חּט את  לּפ תח  ּת יטיב  לא ואם וג וֹ ' שׂ את ּת יטיב ז')אם ד' רמז (בראשית , ¦¥¦§¥§§¦Ÿ¥¦©¤©©¨¥¨©

בּ רחל  יבא בּ מעשׂ יו יטיב  אם  בּ לאה אוֹ  בּ רחל קין ׁש ל רב וּ צה,בּ יאתוֹ  ׁש היא ¦¨¤©¦§¨¥§¥¨¦¥¦§©£¨¨Ÿ§¨¥¤¦§¨
בּ לאה, ּת בא לא , ואם רחל, ּת בוֹ ת ׁש ראׁש י "רוֹ בץ "ח ּט את "לּפ תח ¨¥§Ÿ¨Ÿ¦§¥¨¥¥¨¤¥¨©©¤©¨¦©§והּס ימן 
ּת יטיב לא  אם כּ מוֹ  הלא לוֹ מר ורצה לאה, למפרע ׁש הוּ א הל"א כּ תיב ¦¥Ÿ¤§©§¥©¥¨§¨¨©£Ÿ§¦Ÿ©¦§¥§וכן

הכּ תוּ ב . מן ׁש נּ ראה מה  בּ הפ§¥¤©¤¦§¤¦©¨

ׁש ּמ תּפ ט מה וכל  בּ הם, אוֹ חזים אינ ּה  הקליּפ וֹ ת  חסדים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמה
טוֹ ב הוּ א

דּ אתּפ ׁש טודע  מה וכל בּ הם אוֹ חזים  אינּה  הקליּפ ה  חסדים בּ חמה כּ י  ְ◌ַ◌¦©£¦¨£¨¦©§¦¨¥¨£¦¨¤§¨©§¦§§©
בּ הם  אוֹ חזים ּת כף מרחל  יוֹ צאים כּ אׁש ר ה גּ ב וּ ר וֹ ת אבל טב, ¤¨¦£¤¥¥¨¥¦§¤£©§©¨£¨הוּ א
ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ולזה בּ הם, אחיזה להחיצוֹ נים אין למעלה אבל ¥©§¨¤¨§¤¨¨¦£¦¦©§¥¨§©§¨£¦¦©החיצ וֹ נים ,
חטאוּ  ׁש לּ א ׁש עד ּמ צינוּ  וכן  למעלה, ּת ס ּת לּ ק ּת יטיב  אם לברכה §¨Ÿ¤¥¤¦¨¥§¨§©§¥©§¦¦¥¦¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם
ׁש ּפ גם  אלּ א  ראוּ בן, רא וּ י היה וכן בּ בכ וֹ ר וֹ ת, עב וֹ דה היתה בּ עגל ©§¤¨¤¥§¨¨¨¥§§¦¨£¨§¨¤¥§¥¨§¦ישׂ ראל
נקרא  הוּ א  לע וֹ לם כּ י  לגמרי, מּמ נּ וּ  נּט לה לא אבל ליוֹ סף , בּ כוֹ רתוֹ  ¨§¦¨§¦¥§©§¤¦¨§¦Ÿ¨£¥§¨§©¦§ונּת ן

לישׂ ראל. ¥¨§¦§§בּ כוֹ ר 

ויתר וֹ  י וֹ סף  ׁש ל בּ חינוֹ ת  ׁש ּת י בּ א לּ וּ  ונתקן קין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוחזר 

גּ בוּ רוֹ ת,וחזר בּ חינת והם ויתר וֹ , יוֹ סף  ׁש ל בּ חינוֹ ת ׁש ּת י בּ אלּ וּ  ונתקן  קין  ְ◌ָ◌ַ◌©¦§¦§©§¥§¥§¦¤¥§¦§§¥§¦©§
הגּ ב וּ רוֹ ת  מן וגם ה ּק יני, חבר מּמ נּ ה הזּ וֹ נה, רחב  בּ אתה מיּ תר וֹ  §©¦©§¦¥©¤¤¨¤¦¨©¨¨¨¨§¦¦¦כּ י
לזה  בּ חבר, וחנּ ה בּ עלי, בּ א  ויעל רחב  דּ הינוּ  הּק יני , חבר א ׁש ת יעל ¤¨¤¤§¨©§¦¥§¨¥¨§¨¨§©§¦¥©¤¤¤¥¥¨¨̈בּ אתה

אוֹ יבי על ּפ י רחב א')אמרה: ב' פרק א' ונתהּפ כה (שמואל מרחב  היתה כּ י , ¨§¨¨©¦©§©¦¨§¨¥¨¨§¦§©§¨
מ בּ נוֹ ת  לוֹ  לקח אהרן  בּ ן  ואלעזר  ה כּ תוּ ב ׁש אמר וזה בּ חנּ ה, וחבר §¦©¨Ÿ£©¤¨¨§¤§¨©©¨¤¤§¨©§¤¤§¥¨§בּ יעל.

כה )ּפ וּ טיאל ו' :(שמות ¦¥

אסּת ר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְמגלּ ת 

אסּת רגּ ם למגלּ ת סמכוּ  כּ י  דּ ע  לברכה: זכרוֹ נוֹ  ויטאל ח יּ ים ר בּ י  מהרב  זה ַ◌¤¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨©¦¨§¦§¦©¤§¥
בּ ּס פר כּ תוֹ ב לב )מ דּ כתיב  ט  מלּ וּ א (אסתר  בּ ּס פר הנּ ה ּפ רוּ ׁש וֹ  בּ י"ת , כזה וֹ  ¦¦§¦§©¥¤¥¦¥©¥¤¦¨¤¥

[נראה  הכּ וֹ לל. עם  אסּת ר מגלּ ת כּ מנין קמ "ה אלף ע וֹ לה רי"ש ּפ "א "̈סמ¤¥¥¤¤¤§¦§¨§¦©¤§¥¦©¥¦§¨
יוּ "ד]: חסר אסּת "ר  מג לּ "ת ע וֹ לה אוֹ ת יּ וֹ ת הי"א עם לוֹ מר   דּ צרי ¥¨¥§¤©¦§¤¦©¦©¦¨§¦לי 

פרíà ונכôב הא êה הïרים âברי קçם  אס ôר "äמאמר  לומר, צריך לב)אולי ט ' פרק  .(אסתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ



הלמב לפרים ה"סזהר לטי ספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

ה"ס ל טי ִֵֵֶַַספר

מגהמ כת ְִֶֶַָ

הנּ ביאה וּ דב וֹ רה הנּ ביאה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌חלדּ ה 

יהירין אמר והוי הוי נביאוֹ תיה נׁש י ּת ר ּת י  לנׁש י  יהרא יאה לא נחמן רב ָ◌ַ◌Ÿ¨¤ª£¨§¨¥©§¥¨¥§¦¤¨£¥§¨¥§¦¦
עשׂ ר יׁש  בּ אצילוּ ת כּ י  הדּ ברים , ּפ ירוּ ׁש  וכּ ר כּ ׁש ּת א. זיבּ וּ רא ¤¤¥¦£¨¦¦¨§©¥¨§©§©§¨¦¥§והם
אלּ וּ  הם וּ כנגדם וּ מלכוּ ת, בּ ינה נקבוֹ ת וּ ׁש ּת י דּ כוּ רים, הם ׁש מוֹ נה  ¥¥¨§¤§§©¨¦¥§¥§¦§¥¤§¦§ספיר וֹ ת,
יס וֹ ד  ׁש הוּ א ׁש לּ וּ ם  אׁש ת והיא העלם מ לּ ׁש וֹ ן האּמ א נגד חלדּ ה  נביא וֹ ת §§©¤¥¦§¥§¤§¦¨¦¨¤¤¨§ª¦§¥§ׁש ּת י
העליוֹ ן  בּ יּ סוֹ ד הוּ א  כּ י  וא"ו, בּ נּק וּ ד ולא ק בּ וּ ץ  בּ נּק וּ ד ׁש לּ ם ולכן §¤¨§©¦¨¦§ª§¦¦§Ÿ©¥¨§§¤̈העלי וֹ ן,
על  נביאוּ תּה  והפסידה נעלמת היא ולכן עיט  ידעוּ  לא נתיב  בּ יוֹ תר, ©¨¦§¨¦§¦§¤¤¡¤¦¥¨§¦©§¨Ÿ¦§¥§¨§¤נעלם
מלכוּ ת, הנוּ קבא כּ נגד היא וּ דב וֹ רה בּ זּ וּ י . בּ לׁש וֹ ן הזּ ה לאיׁש  אמרוּ  §©¨§©¤¤§¦¨§¦¨§¤©¦¨§¦¨¨£¤אמרּה 
בּ פסוּ ק בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת מיד, מ ׁש וֹ ררת הנ וּ קבא כּ י ׁש ירה, אמרה  ¨§©Ÿ©¨¤§¦¨¤¤§¨§©¦¨¦¨§¨¥¨§ולכן

ל דּ מי אל ב ')אלהים פג  מצּ דּ ּה (תהילים  הבּ א  הלוֹ ם עליו  ה ּמ ל דוד ולכן , ¡Ÿ¦©§¥¨§¨¥¨¦©¤¤¨¨©¨©¨¦¦¨
ּת מיד: מׁש וֹ רר  ¦¨¥§¨̈היה

בּ ראׁש יהם ועטר וֹ תיהם יוֹ ׁש בים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

ׁש הם והענין וּ נקב וֹ ת זכרים  לׁש נים נחלקים  הם הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ר ׁש י  כּ י  הוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌¦¨§¥©§¨¥¤§¨¦¦§©¦§¨¦§¥¤¥
ועליהם  הנהגה, ע ּק ר  הגּ ב וּ רוֹ ת יהיה  וּ לעתיד וּ גב וּ ר וֹ ת, ¤¥£©¨¨§©¨¦§©¤§¦¦¨§§¦¨£חסדים
בּ תח לּ ת  היה וכן וג וֹ ', בּ ראׁש יהם  ועטרוֹ תיהם  יוֹ ׁש בים צ דּ יקים  ©¦§¦¨¨¥§§¤¥¨§¤¥§©§¦§¦¦©©¡¤נאמר
ׁש ר ׁש  והבל הגּ בוּ רוֹ ת ׁש רׁש  היה קין  כּ י  כּ לל, ּפ גם היה ׁש לּ א ¤Ÿ¨¨§©§¨¦©¦¨¨Ÿ¤©§§¤¤Ÿ¤¨¦§©הבּ ריאה

ה' את איׁש  קניתי ׁש נּ אמר  וזה א')החסדים, ד' מזּ המת (בראשית מׁש ּת ף ׁש היה ©£¨¦§¤¤¤¡©¨¦¦¦¤¤¨¨§ª¨¦ª£©
קין ׁש מ וֹ  ו ּת קרא ולזה א')הנּ ח ׁש  ד' נאמר(בראשית  לזה טוֹ ב, היה הבל אבל , ©¨¨§¨¤©¦§¨§©¦£¨¨¤¨¨¨¤¤¡©

וג וֹ ' ללדת א')וּת וֹ סף ד' ּת פ לּ ה (בראשית ה וּ צר לא  והבל ּת פ לּ ה.  הוּ צר וקין , ©¤¨¤¤§§©¦§¨§¦¨§¤¤Ÿ§¨§¦¨
 ּכ ואחר מערב , ׁש יּ צא רק  הבּ כוֹ ר  והוּ א ראׁש וֹ נה יצא  וקין מתּק ן , היה ¨©©§¨ª¨§©¦¨¨¦¨§©§©¤¨¨§Ÿ§¨¨¦כּ י

בּ ראוּ בן: ונתקן  ¥§¦©§¦§©̈חזר

ראוּ בן  - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין

בן וזה רא וּ  לב )ׁש נּ אמר כט  אלּ א (בראשית בּ ן , ׁש ה וּ א י וֹ דעים היוּ  לא וכי , ְ◌ֶ◌¤¤¡©§¥§¦Ÿ¨§¦¤¥¤¨
יעקב וכוונת קין, היה והוּ א בּ עוֹ לם, ׁש נּ וֹ לד ראׁש וֹ ן בּ ן ׁש הוּ א Ÿ£©©¨©§¦©¨¨§¨¨©¤¦¥¤¥ּפ רוּ ׁש וֹ 
גּ ב וּ רוֹ ת  ׁש הם בּ לאה  וּ בא ממוּ תקוֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מרחל להוֹ לידוֹ  §¥¤¨¥§¨¨§§©¨¦¥¨¥¦§¨̈היה
אבל  דּ ינא איהי דּ לאו גּ ב  על אף בּ ינה  בּ זּ הר  ׁש כּ תוּ ב מה וזהוּ  ¨£¨¦¦¦¨§¨©©¨¦©Ÿ©¨¤©¤§¨£חזק וֹ ת,
דּ ינין  מסטרהא  וזהוּ  בּ ינה, בּ חינת לאה  והיא  דּ ינין, מתערין ¦¦¨¨§¦¥¤§¨¦©¦§¨¥¦§¦¦¦¨§¦¨¨§¦¥מסטרהא 
בּ להה  בּ מע שׂ ה ראוּ בן חטא לא ואם  חזק וֹ ת, בּ ּה  הגּ ב וּ רוֹ ת כּ י וג וֹ ', ¨§¦¥£©§¥§¨¨Ÿ¦§¨£¨§©¦§¦¨§¦מתערין

לה לפרים ה"סזהר לטי מגספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

הלא  הכּ תוּ ב  ׁש אמר  וזה אוּ נקלוֹ ס, ׁש ּת רגּ וּ ם כּ מוֹ  הגּ דוֹ לוֹ ת, לכל זוֹ כה  Ÿ£¨©©¨¤¤§§§§©¤§§©¨§¤¨̈היה
רוֹ בץ חּט את  לּפ תח  ּת יטיב  לא ואם וג וֹ ' שׂ את ּת יטיב ז')אם ד' רמז (בראשית , ¦¥¦§¥§§¦Ÿ¥¦©¤©©¨¥¨©

בּ רחל  יבא בּ מעשׂ יו יטיב  אם  בּ לאה אוֹ  בּ רחל קין ׁש ל רב וּ צה,בּ יאתוֹ  ׁש היא ¦¨¤©¦§¨¥§¥¨¦¥¦§©£¨¨Ÿ§¨¥¤¦§¨
בּ לאה, ּת בא לא , ואם רחל, ּת בוֹ ת ׁש ראׁש י "רוֹ בץ "ח ּט את "לּפ תח ¨¥§Ÿ¨Ÿ¦§¥¨¥¥¨¤¥¨©©¤©¨¦©§והּס ימן 
ּת יטיב לא  אם כּ מוֹ  הלא לוֹ מר ורצה לאה, למפרע ׁש הוּ א הל"א כּ תיב ¦¥Ÿ¤§©§¥©¥¨§¨¨©£Ÿ§¦Ÿ©¦§¥§וכן

הכּ תוּ ב . מן ׁש נּ ראה מה  בּ הפ§¥¤©¤¦§¤¦©¨

ׁש ּמ תּפ ט מה וכל  בּ הם, אוֹ חזים אינ ּה  הקליּפ וֹ ת  חסדים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמה
טוֹ ב הוּ א

דּ אתּפ ׁש טודע  מה וכל בּ הם אוֹ חזים  אינּה  הקליּפ ה  חסדים בּ חמה כּ י  ְ◌ַ◌¦©£¦¨£¨¦©§¦¨¥¨£¦¨¤§¨©§¦§§©
בּ הם  אוֹ חזים ּת כף מרחל  יוֹ צאים כּ אׁש ר ה גּ ב וּ ר וֹ ת אבל טב, ¤¨¦£¤¥¥¨¥¦§¤£©§©¨£¨הוּ א
ר בּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ולזה בּ הם, אחיזה להחיצוֹ נים אין למעלה אבל ¥©§¨¤¨§¤¨¨¦£¦¦©§¥¨§©§¨£¦¦©החיצ וֹ נים ,
חטאוּ  ׁש לּ א ׁש עד ּמ צינוּ  וכן  למעלה, ּת ס ּת לּ ק ּת יטיב  אם לברכה §¨Ÿ¤¥¤¦¨¥§¨§©§¥©§¦¦¥¦¨¨§¦¨§¦זכרוֹ נם
ׁש ּפ גם  אלּ א  ראוּ בן, רא וּ י היה וכן בּ בכ וֹ ר וֹ ת, עב וֹ דה היתה בּ עגל ©§¤¨¤¥§¨¨¨¥§§¦¨£¨§¨¤¥§¥¨§¦ישׂ ראל
נקרא  הוּ א  לע וֹ לם כּ י  לגמרי, מּמ נּ וּ  נּט לה לא אבל ליוֹ סף , בּ כוֹ רתוֹ  ¨§¦¨§¦¥§©§¤¦¨§¦Ÿ¨£¥§¨§©¦§ונּת ן

לישׂ ראל. ¥¨§¦§§בּ כוֹ ר 

ויתר וֹ  י וֹ סף  ׁש ל בּ חינוֹ ת  ׁש ּת י בּ א לּ וּ  ונתקן קין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוחזר 

גּ בוּ רוֹ ת,וחזר בּ חינת והם ויתר וֹ , יוֹ סף  ׁש ל בּ חינוֹ ת ׁש ּת י בּ אלּ וּ  ונתקן  קין  ְ◌ָ◌ַ◌©¦§¦§©§¥§¥§¦¤¥§¦§§¥§¦©§
הגּ ב וּ רוֹ ת  מן וגם ה ּק יני, חבר מּמ נּ ה הזּ וֹ נה, רחב  בּ אתה מיּ תר וֹ  §©¦©§¦¥©¤¤¨¤¦¨©¨¨¨¨§¦¦¦כּ י
לזה  בּ חבר, וחנּ ה בּ עלי, בּ א  ויעל רחב  דּ הינוּ  הּק יני , חבר א ׁש ת יעל ¤¨¤¤§¨©§¦¥§¨¥¨§¨¨§©§¦¥©¤¤¤¥¥¨¨̈בּ אתה

אוֹ יבי על ּפ י רחב א')אמרה: ב' פרק א' ונתהּפ כה (שמואל מרחב  היתה כּ י , ¨§¨¨©¦©§©¦¨§¨¥¨¨§¦§©§¨
מ בּ נוֹ ת  לוֹ  לקח אהרן  בּ ן  ואלעזר  ה כּ תוּ ב ׁש אמר וזה בּ חנּ ה, וחבר §¦©¨Ÿ£©¤¨¨§¤§¨©©¨¤¤§¨©§¤¤§¥¨§בּ יעל.

כה )ּפ וּ טיאל ו' :(שמות ¦¥

אסּת ר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְמגלּ ת 

אסּת רגּ ם למגלּ ת סמכוּ  כּ י  דּ ע  לברכה: זכרוֹ נוֹ  ויטאל ח יּ ים ר בּ י  מהרב  זה ַ◌¤¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨©¦¨§¦§¦©¤§¥
בּ ּס פר כּ תוֹ ב לב )מ דּ כתיב  ט  מלּ וּ א (אסתר  בּ ּס פר הנּ ה ּפ רוּ ׁש וֹ  בּ י"ת , כזה וֹ  ¦¦§¦§©¥¤¥¦¥©¥¤¦¨¤¥

[נראה  הכּ וֹ לל. עם  אסּת ר מגלּ ת כּ מנין קמ "ה אלף ע וֹ לה רי"ש ּפ "א "̈סמ¤¥¥¤¤¤§¦§¨§¦©¤§¥¦©¥¦§¨
יוּ "ד]: חסר אסּת "ר  מג לּ "ת ע וֹ לה אוֹ ת יּ וֹ ת הי"א עם לוֹ מר   דּ צרי ¥¨¥§¤©¦§¤¦©¦©¦¨§¦לי 

פרíà ונכôב הא êה הïרים âברי קçם  אס ôר "äמאמר  לומר, צריך לב)אולי ט ' פרק  .(אסתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ



הלמד לפרים ה"סזהר לטי ספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

ע וֹ מדים היוּ  בּ נס  ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת וסמ"ך  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵמ"ם

כּ ימהרב ידעּת  כּ בר ע וֹ מדים. היוּ  בּ נס  ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת וסמ"ך מ"ם  זל"ה: ֵ◌ָ◌ַ◌¨©§¨¤¤©§¥¨§¦§¨¨©§¨¦
למעלה  וּ כנגדם ורחל, לאה  יׁש  כּ י  כּ נּ וֹ דע , הבּ ינה  בּ ס וֹ ד ¨§©§¨§¤§¥¨§¨¥¥¦¨©¨¦©§¤¥§ׁש ּת יהן 
י וֹ רדת  ּת בוּ נה והנּ ה רחל. כּ נגד וּ תבוּ נה  לאה, כּ נגד היא וּ בינה וּ תבוּ נה . ¤¤¨§¥¦§¥¨¤¤§¨§¨¥¤¤§¦¨¦¨§¨¦בּ ינה 
סתוּ מה  ם נקרא וזוֹ  הבּ נים, על אם נקרא ולכן  בּ זעיר , ואתלבּ ׁש ת ¨§¨§¦§¦¨©©¥¨§¦¥¨§¥§¦©§©§¦§¨©§למּט ה,
מה  וע יּ ן ונעלמת. סתוּ מה י וֹ תר הבּ ינה היא  הּס מ "ך א בּ נהא. על  ©¥©§¤¤¡¤§¨§¥¨¦©¦¤¨©©¨¨§©¨¦§§דּ רביעא
ע וֹ מדים. היוּ  ׁש בּ נס מהוּ  י"א ּפ רק  הכּ ללים בּ ׁש ער  הח יּ ים עץ  בּ ספר ¦§¨¥§¤©¤¤¦¨§©©©§¦©©¥¤¥§¨¤ׁש כּ תוּ ב 

זל"ה: מהרב זה ©¨©¨¥¤©גּ ם


קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 24

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 256-270

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

18 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



הלמד לפרים ה"סזהר לטי ספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

ע וֹ מדים היוּ  בּ נס  ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת וסמ"ך  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵמ"ם

כּ ימהרב ידעּת  כּ בר ע וֹ מדים. היוּ  בּ נס  ׁש בּ לּ וּ חוֹ ת וסמ"ך מ"ם  זל"ה: ֵ◌ָ◌ַ◌¨©§¨¤¤©§¥¨§¦§¨¨©§¨¦
למעלה  וּ כנגדם ורחל, לאה  יׁש  כּ י  כּ נּ וֹ דע , הבּ ינה  בּ ס וֹ ד ¨§©§¨§¤§¥¨§¨¥¥¦¨©¨¦©§¤¥§ׁש ּת יהן 
י וֹ רדת  ּת בוּ נה והנּ ה רחל. כּ נגד וּ תבוּ נה  לאה, כּ נגד היא וּ בינה וּ תבוּ נה . ¤¤¨§¥¦§¥¨¤¤§¨§¨¥¤¤§¦¨¦¨§¨¦בּ ינה 
סתוּ מה  ם נקרא וזוֹ  הבּ נים, על אם נקרא ולכן  בּ זעיר , ואתלבּ ׁש ת ¨§¨§¦§¦¨©©¥¨§¦¥¨§¥§¦©§©§¦§¨©§למּט ה,
מה  וע יּ ן ונעלמת. סתוּ מה י וֹ תר הבּ ינה היא  הּס מ "ך א בּ נהא. על  ©¥©§¤¤¡¤§¨§¥¨¦©¦¤¨©©¨¨§©¨¦§§דּ רביעא
ע וֹ מדים. היוּ  ׁש בּ נס מהוּ  י"א ּפ רק  הכּ ללים בּ ׁש ער  הח יּ ים עץ  בּ ספר ¦§¨¥§¤©¤¤¦¨§©©©§¦©©¥¤¥§¨¤ׁש כּ תוּ ב 

זל"ה: מהרב זה ©¨©¨¥¤©גּ ם



   

ְתֵבי ָהֲאִריזַ   ְלפּוִרים"ל ּכִ
From the writings of the Holy Ari  on Purim

 
 שליט"א הרב שלום יהודה גראסהאדמור מהאלמין, נערך על ידי 

 מפעל הזוהר העולמינשיא 
By: Rabbi Shalom Yehuda Gross

English comments by: Zion Nefesh

נֹות ּוָ ַער ַהּכַ ׁשַ
Gate of Meditation - Purim 

י ּפּוִרים רּוׁשֵ  ּדְ
 

ה ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ִעְנַין ּבְ ּבְ
About the closing blessing that we recite after completing the reading.
 

עֹות ְואֵ  ה ַמְטּבְ ָ ה ִהיא ֲחִמׁשּ ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ח ּבְ ה ֻנּסָ ִעְנַין ַהּפּוִרים: ִהּנֵ ּלּו ּבְ
יֵננּו כּו' בּורֹות ַהּנֹוָדעֹות ,ֵהם: ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו ְוַהָדן ֶאת ּדִ ֶנֶגד ָחֵמׁש ּגְ ר  ,ְוֵהם ּכְ ֲאׁשֶ

יֵננוּ  ָקָמה ,ַעל ְיֵדיֶהם ָיִריב ֶאת ִריֵבנּו ְוָיִדין ֶאת ּדִ ין ְוַהּנְ לּוי ַהּדִ ֶהם ּתָ י ּבָ עֹוד ַעל  .ּכִ
ים כּו' ּסִ : ִעְנַין ַעל ַהּנִ

 
 ֶׁשר רֹוִצים ַלֲחזֹור ָּפִנים ְּבָפִניםַּכאֲ 

ת ּפּוִרים  ַכי ּוָמעֹות ַמְגּבִ ְרּדְ ה ְוַהּמָ ִגּלָ אּור ִעְנַין ְיֵמי ּפּוִרים ְוַהּמְ ה ָנבֹוא ֶאל ּבֵ ְוַעּתָ
ְמָחה ִ ה ְוַהׂשּ ּתֶ ׁשְ ין ּוְבִעְניַ . ְוַהּמִ י נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְדרּוׁשֵ ֵאר ֶאְצֵלנּו ּבִ ה ִנְתּבָ ן ִמעּוט ִהּנֵ

ל ְיֵמי ַהחֹול ָאחֹור ּכָ לּות עֹוְמִדים ְזֵעיר ְונּוְקָבא ָאחֹור ּבְ ל ַהּגָ ָכל ְזַמן ׁשֶ י ּבְ ֵרַח ּכִ  ,ַהּיָ
ם ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶזה ּכְ תֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ה ּוּבַ ִפּלָ עֹות ַהּתְ ׁשָ ר . לּוֵלי ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ

ִנים בְּ  ין רֹוִצים ַלֲחזֹור ּפָ ַלת ַהדּוְרִמיָטא ַעל ְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ַהּפָ ים ּבְ ְקּדִ ּתַ ָפִנים ָצִריְך ׁשֶ



   

ָנה ָ י רֹאׁש ַהׁשּ ְדרּוׁשֵ ר ּבִ ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ַאּפִ ין ּבְ ִסיָרה ְותּוַכל ַלֲחזֹור ִעּמֹו ַאּפִ ה ַהּנְ ָעׂשֶ ּתֵ ֵדי ׁשֶ :ּכְ
 

ל ָהָיה דּוְרִמיָטאִלְקַראת סֹוף ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ָּבבֶ 
The story in the scroll of Esther and the miracle of Purim was at the end of the seventy 
years of the Babillonyan exile. The correction of Zeir Anpin and Nukva started and the 
Israelites were in darkness but in the process of getting out of exile. 
ּנֹוָדע  ֶבל ּכַ לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף ַהׁשּ ר ָהָיה ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ י ִעְנָין ָמְרּדְ ְוִלְהיֹות ּכִ
ין ְוִיָגֲאלּו  ַאּפִ ין ּבְ ֵדי ַלֲחזֹור ַאּפִ ּקּון ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּכְ יֵמיֶהם ִהְתִחיל ִעְנָין ּתִ ָבר ּבִ ָלֵכן ָאז ּכְ

ָרֵאל ָרה וְ . ִיׂשְ יֵמיֶהם ְוֶזה סֹוד ַהּצָ ה ָאז ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ִעְנָין ַהְתָחָלה זֹו ִהיא ִעְנַין ַהדּוְרִמיָטא ׁשּ
דֹוָלה כּו' ָכה ּגְ ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ר ָעָליו ֶנֱאַמר ְוִהּנֵ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָהְיָתה ָאז ְלִיׂשְ  ,ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ָכה זוּ  ָרֵאל ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲחׁשֵ ל ִיׂשְ יְך ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ֶהְחׁשִ לּות ָמַדי ׁשֶ . ּגָ
סֹוד ַהדּוְרִמיָטא ין ּבְ ָאז ָהָיה ְזֵעיר ַאְנּפִ ע ָהָיה  .ְוִעְנָינֹו הּוא ְלִפי ׁשֶ י ָהָמן ָהָרׁשָ ְונֹוַדע ּכִ

דֹולגוֹ לוֹ ְר טוֹ ְס אוֹ  ל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִמּיֹום  ,ס ּגָ ּפֵ ִעְנַין ַוּיַ ּנֹוָדע ּבְ ּוִבְפָרט  ,ְליֹום כּו'ּכַ
ין  ָרה ְקִליּפִ ל ֲעׂשָ ָניו ּכֹוְלִלים ּכָ ֶרת ּבָ י הּוא ַוֲעׂשֶ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכִ תּוב ּבְ ּכָ ַמה ׁשֶ ּבְ

ִמים ָהֵהם ַהִחיצֹוִנים  יָּ ָרֵאל ּבַ ַרְך ַעל ִיׂשְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ָחְכָמתֹו ִעְנָין ִמעּוט ַהׁשְ ְוָיַדע ּבְ
ְבִחיַנת הַ  יָנהִלְהיֹותֹו ּבִ ֵ ד ׂשֹוְנֵאיֶהם  ,ׁשּ ַמן מּוָכן ְלַאּבֵ י ַהּזְ ִלּבֹו ּכִ ב ְוָעָלה ּבְ ְוָלֵכן ָחׁשַ

ָרֵאל ל ִיׂשְ  :ׁשֶ
 

"וְ ָהָמן ַוֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָרצּו ֶׁש�א ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני חַ 
Haman and Achashverosh didn;t want to see the building of the second Holy temple. They 
were aware that the Israelites were in a state of sleep, darkness (Dormita) and wanted to 
take the opportunity to annihilate them before they 'wake up' to the Light. 

ָיָדם ֵורֹוׁש ִאם ַיֲעֶלה ּבְ נֹו  ְוֶזה סֹוד ִעְנָין ִוּכּוַח ָהָמן ִעם ֲאַחׁשְ יב לֹו ָהָמן ֶיׁשְ ֵעָצה זֹו ְוֵהׁשִ
ֶהם ְוָהֵבן ֶזה ,ָעם כּו' ּלָ ן הּוא ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ְוִלְהיֹות . ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָיׁשֵ

ֵקָבה ֵמֲאחֹורֹוי  ָנֵסר ַהּנְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ י ַהדּוְרִמיָטא ַהִהיא ִהיא ְלטֹוָבָתן ׁשֶ ּכִ
ׁש ְויַ  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ָרֵאל ְוִיּבָ ָפִנים ְוִיָגֲאלּו ִיׂשְ ִנים ּבְ י  ,ְחְזרּו ּפָ ֵניֶהם ּכִ ָלֵכן ִהְתָיֲעצּו ׁשְ

ל  ִמיד ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ד ּוְלַהׁשְ ימּו ֵהם ְלַאּבֵ ן ַיְקּדִ ֶהם הּוא ָיׁשֵ ּלָ ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ְזַמן ַההּוא ׁשֶ ּבִ
אֲ  ָ ּלֹא ִיׁשּ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ן לֹא ִיׂשְ ה ְוַעל ְיֵדי ּכֵ ְהיּו ְראּוִים ִלְגֻאּלָ ּיִ רּו ֲאִפילּו ְמֵתי ְמָעט ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ נֹו ְוִכְתֵביֶהם ֶאל . ִיּבָ י ַסְפָרא ּבְ ְמׁשַ ְונֹוַדַעת ֲעַצת ָהָמן ִמן ׁשִ
ֵסֶפר ֶעְזָרא א ּבְ ּתָ ׂשְ ְחׁשַ ְקָרא ַאְרּתַ ֵורֹוׁש ַהּנִ לוּ  ,ֲאַחׁשְ ּטְ ּבִ ׁש  ַעד ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ ּבִ

ֶזה נֹות ְוַדי ּבָ יַע ְזַמּנֹו ְלִהּבָ י ִהּגִ ְראֹוָתם ּכִ . ּבִ
 



   

ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ִמְּבִחיַנת נּוְקָבא, ַאף ִּבְזַמן ַהֵּׁשיָנה ִּכְבָיכֹול
The Nukva (female) doesn't sleep and there was a protection on the Israelites. By the merit 
of Esther they were saved.  
ין  ְלִקין ַהּמֹוִחין ִמן ְזֵעיר ַאְנּפִ י ָאז ִמְסּתַ ָנה ּכִ ֵקָבה ְיׁשֵ ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ֵאין ַהּנְ ה ַאף ּבִ ְוִהּנֵ

ְרצּוָפהּ  ן ּפַ נֹות ּוְלַתּקֵ ֵדי ְלִהּבָ ֵקָבה ּכְ ּנְ אַ  ,ְוִנְכָנִסין ּבַ ין ּבְ ּתּוַכל ַלֲחזֹור ַאּפִ ֵדי ׁשֶ יןּכְ  ,ּפִ
ָנה ֵ ל רֹאׁש ַהׁשּ ֹוָפר ׁשֶ רּוׁש ַהׁשּ ִעְנַין ּדְ ּנֹוָדע ּבְ ָחה זֹו ַעל  ,ּכַ ּגָ ּוְבֶהְכֵרַח ֵיׁש ֶהָאָרה ְוַהׁשְ

הּ  ּדָ ָרֵאל ִמּצִ יק .ִיׂשְ ּדִ ַכי ַהּצַ ֶעְזַרת  ,ְוִעְנָין אֹוָתּה ֶהָאָרה ָהְיָתה ִעְנָין ָמְרּדֳ ָבֵאר ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם ֵ ְזַמן  ְוִכְראֹות .ַהׁשּ ָרֵאל ּבִ ָחה ַעל ִיׂשְ ּגָ ַעל ָידֹו ָהְיָתה ֶהָאָרה ְוַהׁשְ ַכי ׁשֶ ָהָמן ֶאת ָמְרּדְ
סָ  ,ַההּוא ּתֹו ְוׁשַ י , יֹוֲעָציו כּו'"ה ִנְתַיֵעץ ִעם ֶזֶרׁש ִאׁשְ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ

דֹוָלה ְוֲעצָ  ָפה ּגְ ֵ ּתֹו ָהְיָתה ְמַכׁשּ סָ ֶזֶרׁש ִאׁשְ ל ׁשַ קּוָלה ִמּכָ יֹוֲעָציו ְוָעְלָתה "ה ָתּה ׁשְ
לֹותֹו ַעל ָהֵעץ ַכי ְוִלּתְ ְך ֶרֶגל ַהּקּוף  ,ֲעָצָתם ַלֲהרֹוג ֶאת ָמְרּדְ ל ָנָחׁש ֶהְמׁשֵ הּוא ְזָנָבּה ׁשֶ

בָֹאר ֶאְצֵלנוּ  ּמְ יִרים  ,ּכַ ִ יר ַהׁשּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשִ ר ּבְ ְזּכָ ֶזהְוַכּנִ ָכה ְוִאם ַחס וְ . ְוַדי ּבָ לֹום ּכָ ׁשָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ד ֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ְך ְלַאּבֵ ַרֲחָמיו  .ַיֲעֶלה יּוַכל ַאַחר ּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָאז ַהׁשּ

ר ַכי ְוֶאְסּתֵ ָרֵאל  ,ֵהִאיר ֶהָאַרת נּוְקָבא ָהֶעְליֹוָנה ְוִהיא ְגדּוַלת ָמְרּדְ עּו ִיׂשְ ְוַעל ָיָדם נֹוׁשְ
דֹוָלה ָרה ַהּגְ ַכי ְוֶהָאָרתוֹ  ִמן ַהּצָ ָבֵאר ְוֶזה ִעְנָין ָמְרּדְ ּנְ מֹו ׁשֶ :ַהִהיא ּכְ

 
ְיסֹוד ְּדַאָּבא יֹוֵצא ַלחּוץ ִמְּיסֹוד ְדָרֵחל

ין  ְלַבד יֹוְצִאין ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ין לֹא ּבִ ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ י ִהּנֵ ע ּכִ ּדַ
ד ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדאִ  א ִמּצַ ָאחֹור ֶאּלָ ְהיֹוָתּה ָאחֹור ּבְ נּוְקָבא ָרֵחל ּבִ  (אף)יָמא ְוִנְכָנִסין ּבְ

סֹוד  א ּבְ ַאּבָ ְבֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ם ַהּמֹוִחין ּדְ ֶבן  )בראשית ב' כב(ּגַ ֱאלִֹקים ֶאת ה' ַויִּ
א ְוִאיָמא א ַאּבָ ָלע ּדָ ְהיֹות ַהּמֹוִחין ָהֵהם ּת  ,ַהּצֵ מֹו ּבִ י ּכְ ין ָהיּו ְוִנְמָצא ּכִ ֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ

י ֶהָארֹות ַלחּוץ ּתֵ ד  ,יֹוְצִאים ֵמֶהם ׁשְ א יֹוֵצא ַיֲעקֹב ִמּצַ ַאּבָ ִחיַנת ֶהָאַרת ַהּמֹוִחין ּדְ ּוִמּבְ
ין ִנים ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ד ֲאחֹוָריו ,ּפָ ִחיַנת ֶהָאַרת מֹוִחין ְדִאיָמא יֹוֵצאת ָרֵחל ִמּצַ ם  ,ּוִמּבְ ּגַ

ה יֹוְצאֹות  ִלי ָסֵפקַעּתָ ן ּבְ ם ּכֵ י ֶהָארֹות ֵאּלּו ּגַ ּתֵ ין ׁשְ ְולֹא  ,ֵמָרֵחל נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
ית  ִליׁשִ ִחיַנת ֶהָאָרה ׁשְ ָפה ּבְ ֵקָבה ִנְתַוּסְ ִרים ּתֹוְך ַהּנְ ְזּכָ ְהיֹות מֹוִחין ַהּנִ ּבִ א ׁשֶ עֹוד ֶאּלָ

ין ְהיֹוָתם ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ין ָהָיה וְ  ,ַמה ׁשּ ְהיֹוָתם ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ י ִהּנֵ הּוא ּכִ
ין ָחֶזה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַלם ּבְ סֹוד ְדִאיָמא ִנׁשְ ּנֹוָדע  ,ַהּיְ הּוא יֹוֵתר ָארֹוְך ּכַ א ׁשֶ ַאּבָ סֹוד ּדְ ְוַהּיְ

ׁש  ין ַמּמָ סֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִסּיּום ַהיְּ ַלם ּבְ ָללְולֹא ָהָיה יֹוֵצא ִמ  ,ָהָיה ִנׁשְ סֹוד ּכְ  ,חּוץ ַליְּ
ֵקָבה ְהיֹוָתם ַהּמֹוִחין ּתֹוְך ַהּנְ ה ּבִ יי ָקָצר ,ֲאָבל ַעּתָ ּה נּוְקּבִ ּלָ סֹוד ׁשֶ ר ַהיְּ מּוְכָרח  ,ֲאׁשֶ

ה ֶהָאָרתֹו  ּלֶ ט ְוֵיֵצא ִמחּוץ ִליּסֹוד נּוְקָבא ְוַלחּוץ ְוִתְתּגַ ֵ ׁשּ א ִיְתּפַ ַאּבָ סֹוד ּדְ ַהּיְ הּוא ׁשֶ
מוּ  ִגילּוי ּגָ ִחיַנת  .ר ְלַגְמֵריּבְ ין הּוא ּבְ יסֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ׁש ּבִ ָהָיה ִמְתַלּבֵ י ַמה ׁשֶ ְונֹוָדע ּכִ



   

א ַאּבָ ְלכּות ּדְ ִחיַנת ַהּמַ הּוא ּבְ א ׁשֶ ַאּבָ סֹוד ּדְ ל ַהיְּ י ֶהָאָרה זֹו  ,ָהֲעָטָרה ׁשֶ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ
דֹולָ  א ִהיא ֶהָאָרה ּגְ ַאּבָ ְלכּות ּדְ ְגֵלית ִמּמַ :ה ַעד ְמאֹדַהּנִ

 
ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָמְרְּדַכי

The root of the soul of Mordechai was from Malchut of Chokmah.  
ַכי ָהְיָתה ִמן ַהֶהָאָרה ַהִהיא ַמת ָמְרּדְ ה ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ׁשּוַעת  ,ְוִהּנֵ ְוָלֵכן ַעל ָידֹו ָהְיָתה ּתְ

ַמן ַההּוא ּזְ ָרֵאל ּבַ ׁש ְוֶזה ִנְרַמז בְּ  ,ִיׂשְ ַכי ַמּמָ ם ָמְרּדְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ,ׁשֵ ׁשֶ
ְכָיא הּוא ָלׁשֹון ֵמיָרא ּדַ רֹור  ,"יְדכַ "ר מָ  ,ִלְבָרָכה ׁשֶ ְרּגּום מֹר ּדְ שמות פרק (ְוהּוא ּתַ

ם ַמֲחִציתֹו "כ' ל ׂשֶ ָמן ּבֶ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקּנְ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ׂשָ ה ַקח ְלָך ּבְ ג) ְוַאּתָ
ים ּוָמאתָ חֲ  ִ ם ֲחִמׁשּ ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה בֹׂשֶ ִ ם ִנְקָרא מֹור עֹוֵבר ),ִמׁשּ י  ,ּגַ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ

י ְיסֹוד  ַתְכִלית ָהעֹוֶבֶרת ִמּפִ רֹור ָזְך ְוָנִקי ּבְ דֹוָלה ַהִהיא ִהיא מֹר ּדְ ַהֶהָאָרה ַהּגְ
נּוְקָבא ְוַלחּוץ סּוק  .ּדְ :ְוָיַדי ָנָטפּו מֹר כּו' עֹוֵבר) 'ה' ק השיר השירים פר(ְוֶזה סֹוד ּפָ

 
ּוָמְרְּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל� ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוכּו'

Mordechai was raised to be second to he King. He 'came out' (Esther 8:15) and his level 
was revealed.  

סּוק וּ  ֶלְך ְוֶזה סֹוד ַהּפָ ֶנה ַלּמֶ ִחיַנת ַמְלכּות ּוִמׁשְ ָעָלה ִלּבְ ַכי ׁשֶ ִבין ַמֲעַלת ָמְרּדְ ָבֶזה ּתָ
ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת אסתר פרק ח טו) ( ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדְ

דֹוָלה ל פִּ  .ָזָהב ּגְ יל ָיִבין ּכָ ּכִ ׂשְ ֶלְך ִהיא ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ סּוק ֶזה ִעְנָין ְיִציָאה זֹו ִמּלִ ְרֵטי ַהּפָ
א ,ָרֵחל ַאּבָ ד ֲעָטָרה ְיסֹוד ּדְ דֹוָלה ִמּצַ י ַהֶחֶסד  ,ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ דֹוָלה ּכִ ְוָלֵכן ִנְקָרא ּגְ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא דֹול ַהּגִ סֹוד ַהּגָ דֹוָלה ּבְ עֲ . ְוַהָחְכָמה ִנְקָרא ּגְ ם ַהּמַ יל ֱהיֹותֹו ּגַ ּכִ ִמיק ַיׂשְ
ֶזה ְנָיִמין ְוַדי ּבָ ֶבט ּבִ ֵ ֵעת ְקִריָאָתּה  ,ִמׁשּ טּוָתּה ּבְ ְ ׁשּ ה ְוַגם ִהְתּפַ ִגּלָ ְוֶזה סֹוד ְקִריַאת ַהּמְ

ס ְרסּום ַהּנֵ ית ְויֹוְצָאה  ,ְלַטַעם ּפִ ּלֵ ְתּגַ א ַהּמִ ַאּבָ ְוהּוא ִעְנָין ֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַמְלכּות ּדְ
ּלּוי ְוָצִריְך ְלַגּלֹוָתּה ּוְלַפְרְסָמהּ ְוָלֵכן  ,ַלחּוץ ה ָלׁשֹון ּגִ . ִנְקָרא ְמִגּלָ

 
ְמִגָּלה ִהיא סֹוד ְׁש�ָׁשה מֹוִחין ַהִּמְתַּגִּלים

Numerical value of מגלה 'scroll' (without the Yod) is 78 and equal to three times YHVH. It 
reveals the three leveles of Light that is in Chokmah, Binah and Da'at.

ִגיַמְטִרּיָא ע לֹא יּוד ִהיא עֹוֶלה ּבְ ה ּבְ ם ְמִגּלָ לֹׁש ַהָויוֹ  ,ח"ּגַ ִמְנָין ׁשָ  ,"ת כ"ו כ"ו כ"וּכְ
ם  ים ׁשָ ּלִ ְתּגַ א ַהּמִ ַאּבָ ַעת ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ יָנה ּדַ ה מֹוִחין ְדָחְכָמה ּבִ לֹׁשָ ֵהם ִעְנָין ׁשְ ׁשֶ

ְלכוּ  ּמַ ה ִנְקָרא ִאֶגֶר  .ת ַההּואּבַ ִגּלָ יִנין "ר ְוִנְקָרא ֵספֶ "ת ְוֶזהּו ִעְנָין ֱהיֹות ַהּמְ ְוֵיׁש ָלּה ּדִ
ְכָתב ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ְכָתב צּוַרת  ,ּכְ ּבִ ְקָרא ּתֹוָרה ׁשֶ א ַהּנִ ַאּבָ י ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ְיסֹוד ּדְ ּכִ



   

ֵעין  ה ִהיא ַהֶהאָ  ,ֲארּוָכהו' ֵסֶפר ּכְ ִגּלָ רְוַהּמְ ְזּכָ ּנִ סֹוד ּכַ ְוַגם ִהוא  ,ָרה ַהיֹּוְצָאה ִמחּוץ ַלּיְ
צּוַרת  יִליםו' ֲארּוָכה ּבְ ּכִ ׂשְ ֶהָערֹות ֵאּלּו ֶאל ַהּמַ ה ֲארּוָכה ְוַדי ּבֶ : ּוְבצּוַרת ְמִגּלָ

 
ֹּגֶדל ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

Purim reveal the unification of Zeir Anpin and Malchut that came face to face after the 
sleep state (Dormita). This event is repeated every year when we celebrate Purim. 
ַמן  ּזְ יק ַלֲעׂשֹות ּבַ ָנה ְולֹא ִהְסּפִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ים ּבְ ְוָאְמָנם ֱהיֹות ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלּו ַנֲעׂשִ

אֹוָתּה ַהֶהָאָרה ַהטַּ  ,ַההּוא ְלַבּדוֹ  ַרֲחָמיו ָרָצה ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ַעם הּוא ּכִ
ין  ְזַמן דּוְרִמיַטת ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵקָבה ּבִ א ְוִאיָמא ּתֹוְך ַהּנְ ַאּבָ ְהיֹות ַהּמֹוִחין ּדְ ת ּבִ ׁשֶ ְתַחּדֶ ַהּמִ

ִמים ָהֵהם עַ  ּיָ ָנה ּבַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל ְלעֹוָלם ּבְ ּטֵ ְתּבַ ה ַאַחר דּוְרִמיָטא  ,ְצָמםלֹא ּתִ י ִהּנֵ ּכִ
ִחיַנת ַהֶהָאָרה זֹו יֹוֵצאת ָאז  ין ְוֵאין ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָפִנים ְוַהמֹוִחין ֵהם ּבִ ִנים ּבְ חֹוְזִרים ּפָ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָלל ּכַ ְפִנים ,ּכְ ֶלת ְלַגְמֵרי ְוֶנֱעֶלֶמת ּבִ ּטֶ ַכי ִמְתּבַ ם  ,ְוֶהָאַרת ָמְרּדְ ֵ ְוָרָצה ַהׁשּ
ִנים  ֶהם ַאף ִאם ִיְהיּו ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּפָ יֹּוֵצא ּבָ יֵמי ַהּפּוִרים ּכַ ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ּבְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ל ּטֵ ְתּבַ ִמים ָהֵהם ְולֹא ּתִ ּיָ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ה ַהֶהָאָרה ַהּנִ ְתַגּלֶ ָפִנים ּתִ ָכל . ּבְ י ּבְ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ר יִ  ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכַ ּיָ ָנה ּבַ ין ַאף ׁשָ סֹוד דּוְרִמיָטא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָרֵחל ּבְ ְנסּו ַהּמֹוִחין ּבְ ּכָ

ם  ֵאר ׁשָ ָ ׁשּ ֶרת ַוּתִ ְזּכֶ ל ַהֶהָאָרה ַהּנִ ּטֵ ְתּבַ ָפִנים לֹא ּתִ ִנים ּבְ ְך ַיְחְזרּו ּפָ ַאַחר ּכָ י ׁשֶ ַעל ּפִ
קּות ַהּמֹוִחין ָהֵאּלּו ִמ  ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ֶמת ַאף ּגַ יןַקֶייֶמת ְוִנְרׁשֶ ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ְוַיְחְזרּו ּבִ ּנָ  :ּמֶ

 
ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם

In the future all Torah books will be canceleed except for the scroll of Esther because the 
Light that revealed was great. 

תּוב ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמ  ָאַמר ַהּכָ ְרָעם ְוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ י אֹוָתּה  ,כח) אסתר פרק ט(ּזַ ּכִ
ּנֹוָדע ְוִזְכָרם ֶזה לֹא ָיסּוף  ְקָרא ָזָכר ּכַ א ַהּנִ ַאּבָ ָכר ּדְ סֹוד ַהּזָ ַהֶהָאָרה ִהיא ֲעֶטֶרת ַהּיְ

ר ְזּכָ ּנִ ָנה ּכַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ יֵמי ַהּפּוִרים ׁשֶ ְרָעם ּבִ ָפִרים . ִמּזַ ל ַהּסְ ָלֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹא ּכָ
דֹול ָכֶזה לֹא ִיְת  י ְלעֹוָלם לֹא ָהָיה ֵנס ּגָ ַעם הּוא ּכִ ר ְוַהּטַ ת ֶאְסּתֵ ִגּלַ לּו חּוץ ִמּמְ ּטְ ּבַ

קּות ַהּמֹוִחין ִמן  ּלְ ִהְתַקיֵּם ַהֶהָאָרה זֹו ַאף ַאַחר ִהְסּתַ יֹום טֹוב ּלְ תֹות ְולֹא ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ
ְלַבד יֵמי ַהּפּוִרים ּבִ א ּבִ ֵקָבה ֶאּלָ ל ּוִבְבִחי ,ַהּנְ דֹול ֶאל ּפּוִרים ַעל ּכָ ְתרֹון ּגָ ָנה זֹו ֵיׁש ּיִ

תֹות ְויֹום טֹוב ּבָ ׁשַ ִמים ֲאִפילּו ּבְ ָאר ַהיָּ : ׁשְ
 

 ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהֶהָאָרה ַהִּנְזֶּכֶרת ָצִרי� ְלַקֵּים ָׁש�ׁש ִמְצֹות
ְמִגָּלה ְלַגּלֹות ֶאת ְיסֹוד ְּדַאָּבא

To connect to the light that is revealed in Purim we need to fulfill the three actions. 



   

reaading of the Megila (Scroll), meal and gift for the poor. 
ֶרת ָאנּו ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות  ְזּכֶ ֵדי ְלַקּיֵם ַהֶהָאָרה ַהּנִ יֵמי ַהּפּוִרים ּכְ ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ה ּבְ ְוִהּנֵ

לֹׁש ִמְצֹות הְוֵהם ְקִריַאת הַ  ,ׁשָ ִגּלָ ֶרת ַהיֹּוֵצאת  ,ּמְ ְזּכֶ יְך ּוְלַגּלֹות ַהֶהָאָרה ַהּנִ ֵדי ְלַהְמׁשִ ּכְ
ִגילּוי :ַלחּוץ ּבְ

 
ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ֶׁשּנֹוֵתן ַאָּבא ְלָרֵחל

Gifts to the poor draw light from Chokmah to Malchut.  

ִחינֹות ֲאֵחרֹות י ּבְ ּתֵ ה ְצִריכֹות ׁשְ סֹוד ַההּוא  ְוֵהם ,ְוִהּנֵ ִחיַנת ַהֶהָאַרת ַהּיְ ֵאּלּו ָהִראׁשֹון ּבְ
ְרצּוָפהּ  ְנָין ּפַ ּקּון ּבִ ָרֵחל ְלצֶֹרְך ּתִ א ּבְ ַאּבָ ֵדי  ,ּדְ ּה ּכְ ִרים ּבָ ְזּכָ י ָלֵכן ִנְכָנִסים ַהּמֹוִחין ַהּנִ ּכִ

ר ְזּכָ ּנִ ְרצּוף ּכַ סֹוד ַמּתָ  ,ְלַהְגִדיָלּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ּפַ ה ּבְ י ָרֵחל  ,נֹות ָלֶאְביֹוִניםְוֶזה ַנֲעׂשֶ ּכִ
יק ,ִנְקֵראת ָעִני ְוֶאְביֹון ְקָרא ַצּדִ א ַהּנִ ַאּבָ סֹוד ּדְ נֹות ,ְוַהּיְ ְוֶהָארֹות  ,נֹוֵתן ָלּה ְצָדָקה ּוַמּתָ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ְוַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו ַנֲעשָׂ  ה ַמּתָ ָאנּו נֹוְתִנים ְלַמּטָ ה ִמְתַקיֵּם ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ַהּזֶ
ְגָמָתּה ְלַמְעָלה ִנית ִהיא. ּדֻ ֵ ְרצּוף ָרֵחל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי  ,ּוְבִחיָנה ַהׁשּ ְתַקן ּפַ ּנִ י ַאַחר ׁשֶ ּכִ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ָדָקה ּוַמּתָ סֹוד ַהּמֹוִחין ַעְצָמן  ,ַהּצְ ּה ּבְ ְתַקּיֵם ּבָ ּתִ עֹוד ָצִריְך ֶהָאָרה ׁשֶ
ְרצ ין ּתֹוְך ּפַ ׁשִ ּלֹו ַהִמְתַלּבְ ּנֹוָדעׁשֶ ֵעת ַהדּוְרִמיָטא ּכַ לֹה ּבְ ר ְסִפירֹות ׁשִ ְוָצִריְך . ּוף ֶעׂשֶ

ְקָרא ּפּוִרים ִמים ָהֵהם ַהּנִ ל ַהּיָ ּה ּכָ ּלָ מֹוִחין ׁשֶ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ְתַקּיֵם ֶהָאָרה ַהּנִ ּתִ ֵאר  ,ׁשֶ ָ ְוִיׁשּ
א ְוִאיָמא ַאחַ  ַאּבָ קּו ַהּמֹוִחין ּדְ ּלְ ם ִאם ִיְסּתַ ם ַאף ּגַ ִנים ַקֶייֶמת ׁשָ ר ַהדּוְרִמיָטא ְוַתְחזֹר ּפָ

ָפִנים קּו  ,ּבְ ּלְ ּה ְולֹא ִיְסּתַ ּלָ מֹוִחין ׁשֶ ִמים ּבַ ֵאר ֶהָאָרה ַהּמֹוִחין ָהֵהם ַקּיָ ָ ל ֶזה ִתׁשּ ְוִעם ּכָ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ים ּכַ ַמּנִ ָאר ַהּזְ ִבׁשְ  :ְלַגְמֵרי ּכְ

 
ְדָרֵחלַהּמֹוִחין  -ְסעּוַדת ּפּוִרים ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה 

Meal draw the light from YH that is Chokmah and Binah.  
ְמָחה ה ְוׂשִ ּתֶ ִקּיּום ִמְצָוה ַאֶחֶרת ְוִהיא ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ּפּוִרים ִמׁשְ לּוי ּבְ ְוזֹו  ,ְוִעְנָין ֶזה ּתָ

ֵקָבה נִ  ל ַהּנְ ַהּמִֹחין ׁשֶ ִתיָּה ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ׁשֶ ים  ,ה"ה י"ְקָרא יִעְנָין ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְוַנֲעׂשִ
ִחיַנת י ִתיָּה ,ה"ִמּבְ ּה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִכין ּבָ ירּוׁש ֲאִכיָלה .ְוֵהם ִנְמׁשָ ל "ָאכַ  ,ְוֶזהּו ּפֵ

ִתיָּה .י"ה ְקָרא  ."ת י"הׁשָ  ,ׁשְ ִכין ָלּה מֹוִחין ַהּנִ ה ִנְמׁשָ ּתֶ ׁשְ ֲאָכל ְוַהּמִ י ַעל ְיֵדי ַהּמַ י"ה. ּכִ
ם ִנְרְמ  א ֲאדָֹניּגַ ִגיַמְטִרּיָ ִהיא ּבְ ת ֲאִכיָלה ׁשֶ ִמּלַ ִלְרמֹוז  ,ִעם ַהּכֹוֵלל ָזה ִהיא ַעְצָמּה ּבְ

ל  י ֵאּלּו ַהּמֹוִחין ׁשֶ ְקֵראת ֲאדֹנָ י"ה ּכִ ֵקָבה ַהּנִ ּנְ ִכין ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ֵהם ּבַ  :"יַהִנְמׁשָ
ֶאְסֵּתר

The name Esther conceals the inner light of the Y of ADNY 

ם ֶאְסּתֵ  ִגיַמְטִריָּא "ר ּגַ ם ֲאדֹנָ תרס"א ִהיא ּבְ ה ׁשֵ ִמּלּואֹו הּוא "י ְוִהּנֵ ם תרע"א ּבְ ה ׁשֵ ְוִהּנֵ



   

ר ֲחֵסָרה  ְקֵראת י' ֶאְסּתֵ ִניִמית ַעְצָמּה ַהּנִ ה ַהּפְ ֻקּדָ ֶרת ַהּנְ ּתֶ ל ֲאדֹנָ י' ּוְבתֹוָכּה ִמְסּתַ "י ׁשֶ
ם ׁשֶ  ר ַעל ׁשֵ ְקֵראת ֶאְסּתֵ ֶרתַהּנִ ּתֶ ְסּתַ : ּמִ

 
 ְּבַׁשַער ַהַּכָּונֹות "הַעד ָּכאן ִהִּגיעּו ְּדרּוֵׁשי ָהַרב ַזְלהַ 

י ָהַרב ַזְלהַ  רּוׁשֵ יעּו ּדְ אן ִהּגִ ֲארּו  ."הַעד ּכָ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו לֹא ִנְתּבָ ְוִעְנָין ִמׁשְ
י ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה א ָרַמז ְלִעְנָין  ,ִמּפִ ּמָ סֹוד ְוׁשֶ ן ַליְּ ְדכּוָרא ַהִניּתָ ֶהָאַרת ְיסֹוד ּדִ

ַנְלעַ  נּוְקָבא ְוֵהם ִנְקָרִאים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְיסֹוד ִלְיסֹוד ּכֵ אן "ד. ּדְ מּוֵאל ַעד ּכָ ָאַמר ׁשְ
ל ָהַרב ַזְלהַ  ים ׁשֶ רּוׁשִ ל ֵסֶפר ַהּדְ יעּו ּכָ ָבָריו ַאְרָצה"ה ִהּגִ ָבר ֶאָחד ִמּדְ י ּדָ ְלּתִ  ,ְולֹא ִהּפַ

ַרךְ ּתְ  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ : ִהּלָ
 

ָמנֹות ּוַמָּתנֹות
Giving gifts and food for the poor and for friends connect Yessod of Chokma to Yessod of 
Zeir Anpin 

נֹות י ַמּתָ  ,ָמנֹות ּוַמּתָ ּתֵ י ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ ּתֵ נֹות ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשְ
ֵני ֶאְביֹוִנים יו ַאַחת ,ִלׁשְ אֹות ּתָ ֵרֵעהּו ָאַמר ָמנֹות ּבָ ה ּבְ ה ֵיׁש ִלְראֹות ָלּמָ  ,ְוִהּנֵ

יו י אֹוִתּיֹות ּתָ ּתֵ ֶאְביֹוִנים ׁשְ סֹוד ִנְקָרא ִאיׁש  .ּוּבְ י ַהיְּ ָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ְוִעיָקר  ,ַהָאְמָנם ּכְ
ּלּוי ְיסֹוד ַאבָּ  תֹוְך ְיסֹוד ְדִאיָמא ,א ְוהּוא ָזָכרֶהָאַרת יֹום ֶזה הּוא ּגִ ׁש ּבְ  ,ּוִבְהיֹותֹו ְמֻלּבָ

ד ַהנּוְקָבא יו ִמּצַ י אֹות ּתָ יו ֶאָחד ּכִ ּתָ י ָמנֹות ֵהם ֶאָחד  ,ָלֵכן ָאַמר ָמנֹות ּבְ ּתֵ י ׁשְ אֶֹפן ּכִ ּבְ
הּוא  א ׁשֶ ד ַאּבָ ר ָיַדְעתָּ מ"נ ִמּצַ ֲאׁשֶ ָמנֹות ּכַ סֹוד ְד  ,ּדְ ד ַהיְּ ר ְוֶאָחד ִמּצַ ְזּכָ ּנִ ִאיָמא ּכַ

א ִאיׁש ְוֵהם  ,ְלֵעיל ַאּבָ הּוא ְיסֹוד ּדְ יןְלֵרֵעהּו ׁשֶ סֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ַהיְּ י ִאם  ,ׁשֶ ּכִ
ין ִנְקָרא  ְהיֹותֹו יֹוֵרד ְלָמקֹום ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ דֹול ִהּנֵ א ּגָ ֶרְך ֵרֵעהּו ֱהיֹות ַאּבָ ַעל ּדֶ

ׁשֶ  ין ּכְ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ֱאַמר ָעָליו ׁשָ ּנֶ ִציָרה ׁשֶ יְּ רות פרק (ּיֹוֵרד ּבַ
:)'ז 'ד
 

ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים
The gift for the poor support Netzach and Hod 

ִוי ֵני ּתָ א ְוָלֵכן ֵהם ׁשְ ד ִאיּמָ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ֵהם ִמּצַ י ֵהם ִמצַּ  ,"ןּוַמּתָ ְוֵהם  ,ד ַהנּוְקָבאּכִ
ֵהם ֶאְביֹוִנים ֵהם ֶנַצח הֹוד ׁשֶ ֵני ֶאְביֹוִנים ׁשֶ נֹות ִלׁשְ י ַמּתָ ּתֵ סֹוד  ,ׁשְ ר ָיַדְעּתָ ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַטת ׁשְ א ַעד הֹוד ִאְתּפַ י ִאיּמָ  :ָהֲעָרָבה לֹא ֵריַח ְולֹא ַטַעם ְוִנְקְראּו ֶאְביֹוִנים ּכִ
 

ָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לוֹ 
On Purim we should not ignore people that ask for charity. 



   

ט  ּפֹוׁשֵ יֵמי ַהּפּוִרים נֹוְתִנים ְלָכל ִמי ׁשֶ י ּבִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ ְוַגם ַמה ׁשֶ
ר ,ָידוֹ  סֹוד ּוִביֵמי ַהחֹול ֲאׁשֶ ל ְצָדָקה הּוא ַהיְּ אי ׁשֶ ּבַ י ַהּגַ הּוא ְיסֹוד  ָהִעְנָין הּוא ּכִ

ָדָקה ין ָצִריְך ִלְראֹות ְלִמי נֹוֵתן ַהּצְ א ֶהָאָרה  ,ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַאּבָ הּוא ְיסֹוד ּדְ ה ׁשֶ ֲאָבל ַעּתָ
ט ָידֹו נֹוְתִנים ּפֹוׁשֵ ל ִמי ׁשֶ א ּכָ יד ֶאּלָ דֹוָלה ֵאין ְלַהְקּפִ :ּגְ

 
ַחָּיב ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא

The sages said that we should get drunk on Purim in order to elevate sparks of light from 
the Klipah. 
ּלֹא ֵיַדע  פּוַריָּא ַעד ׁשֶ ב ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַחּיָ ּוַמה ׁשֶ

ַכי כּו' ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ י לְ  ,ּבֵ ָנה ִהוא ּכִ ּוָ ה ֵיׁש ִניצֹוץ ַהּכַ עֹוָלם ּתֹוְך ַהְקִליּפָ
תֹוָכּה ּוְמַחּיֶה אֹוָתהּ  ִאיר ּבְ ה ַהּמֵ ל ְקדּוׁשָ יְך  ,ׁשֶ רּוְך ָהָמן ְלַהְמׁשִ ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבָ

יצֹוץ ַההּוא אֹור ּכֹור ְוָיָצא  ,ֶאל ַהּנִ הּוא ׁשִ ָנה ַאַחר ׁשֶ ּוָ לֹא ּכַ ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
ְעּתוֹ  לֹום ,ִמּדַ ה ַחס ְוׁשָ ם ֶאל ַהְקִליּפָ ַכָווָנה ָיִאיר ּגַ לֹום ּבְ ִאם ִיְהֶיה ַחס ְוׁשָ "ד ְוַנְלעַ . ׁשֶ

דֹול ֵיׁש  ִרּבּוי ּגָ ִתיַּת ַיִין ּבְ ָרֵחל ַעל ְיֵדי ׁשְ יָנה ּבְ יִכין אֹור מֹוַח ַהּבִ ָאנּו ַמְמׁשִ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ּה ּכַֹח ְלָהִאיר גַּ  ּיֵׁש ּבָ דֹוָלה ׁשֶ הֶהָאָרה ּגְ תֹוְך ַהְקִליּפָ ר ּבְ יצֹוץ ַההּוא ֲאׁשֶ  :ם ֶאל ַהּנִ

 
ְׁשִתָּיה ְמֻרָּבה ֵמֲאִכיָלה

When we eat we meditate on YH יה as  הי  -יוד and consider them of Chokmah, 72. when 
drinking meditate the same letters but consider them of Binah, 63.

ֵני אֹוִתּיֹות ְוָצִריְך ְלַכוֵּ  ׁשְ ֲאִכיָלה ּבִ ל  ,ְדיּוִדיןי"ה ן ּבַ ֵהם ׁשֶ ן ׁשֶ ֵני  ,ע"בּוְלַכּוֵ ִתּיָה ִלׁשְ ּוִבׁשְ
ל י"ה  ִמְנָין ַיִין ,ס"גׁשֶ עֹוִלים ּכְ יְך ֵאֶליָה מֹוִחין  ,יו"ד ה"י יו"ד ה"יָכֶזה  ,ׁשֶ ן ְלַהְמׁשִ ּוְלַכּוֵ

ינָ  ,ְדָחְכָמה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה הּומֹוִחין ְדּבִ ִתּיָ י ַהנּוְקָבא ּגֹוֶבֶרת  ,ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ְוִלְהיֹות ּכִ
יָנה ּגֹוֵבר ה ִמן ָהֲאִכיָלה ,מֹוַח ּבִ ה ְמֻרּבָ ִתּיָ ְ  ."ל י"הָאכַ  ,ְוֶזהּו ֲאִכיָלה .ְוָלֵכן ָצִריְך ַהׁשּ

ִתּיָה ם בְּ  ,ָרָצה לֹוַמר .ת י"ה"ׁשָ  ,ׁשְ ר כּוּלָ כּו ֵאֶליָה ַהּמֹוִחין ֲאׁשֶ ׁשְ ּמָ יִּ  ,י"הסֹוד ׁשֶ
ְקָרא  סֹוד ָחְכָמה ּוִביָנה ַהּנִ ֵהם ּבְ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ַעת  ,י"ה י"הַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּבְ י ַהּדַ ּכִ

ּה ִהיא ַק  ּלָ א "ל ׁשֶ ּה ֶאּלָ ּה ְוֵלית ּבָ ֵרין מֹוִחין ְגִליִפין ּבָ ּתְ ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ְנִהירּו ּדִ
ָמקֹום ַאֵחר : ּבְ

 
ִרָּיא ׁשֹוַׁשָּנהֶאְסֵּתר ְּבִגיַמְט 

Esther numerical value שושנה 'Rose'. 
ּנָה א ׁשֹוׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ר ּבְ ִגיַמְטִריָּא  ,ֶאְסּתֵ ר ּבְ ם ֶאְסּתֵ ִמּלּואוֹ  ,תרע"אּגַ ִמְנָין ֲאדָֹני ּבְ  ,ּכְ

ִלים ָאז יׁש ְואֹוְמִרים ָאֵמן ְמַקּבְ ָרֵאל עֹוִנים ַקּדִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ י ּכְ ָנה ִהוא ּכִ ּוָ ֵני  ַהּכַ ְ ֶהָאָרה ִמׁשּ



   

מֹות[ הּוא ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ל. "אֵ  ]ׁשֵ ין ׁשֶ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוֶאָחד . )'שמות פרק לד ו(ֶאָחד ׁשֶ
הּוא ִמי ַאל ָכמֹוָך  ין ׁשֶ ל ֲאִריְך ֵמִאיר  :ּוֵפרּוׁשוֹ  ,יח)' מיכה פרק ז(ַמֲאִריְך ַאְנּפִ ֵאל ׁשֶ

ין ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵאל ׁשֶ ָפִניםְוָאז ְזעֵ  ,ּבְ ִנים ּבְ נּוְקָבא ּפָ ין ֵמִאיר ּבְ י ֵאל הּוא  ,יר ַאְנּפִ ְלִפי ּכִ
ִנים ּפָ ִנים, ּבַ ּפָ ִמילּוָאם עֹוִלים  ,ְוֶהָאָרה הּוא ּבַ ֵני ֵאל ּבְ ְ ְוֶהָאָרה  .ְנהֹוִריןש"ע ְוֵאּלּו ַהׁשּ

ת ָאֵמן ֲעִנּיַ ֶרת הּוא ּבַ ְזּכֶ לוֹ  ,ַהּנִ ָ ִוד ָעָליו ַהׁשּ ֵניֶהם  )תהילים פג יז(ם ּוְלָכְך ָאַמר ּדָ א ּפְ ַמּלֵ
ֵני ֵאל ,זֹו ָאֵמן ,ָקלֹון ָאֵמן ׁשְ ֵהם לֹא ֵהִאירּו ּבְ י ֵמַאַחר ׁשֶ ל  ,ּכִ ל ֲאִריְך ְוֶאָחד ׁשֶ ֶאָחד ׁשֶ

ין ֵניֶהם ָקלֹון ,ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּפְ ל ֵמֵאל ָהעֹוֶלה  ,ַמּלֵ ּלֹא ָרצּו ְלַקּבֵ ִיְהיּו לֹו ָקלֹון  ,קפ"הׁשֶ
עֹוֶלה גַּ  ן ׁשֶ  :ִעם ַהּכֹוֵללקפ"ה ם ּכֵ

 
ְמָך   ה'ִויַבְקׁשּו ׁשִ
ְמָך  ְלכּות ,תהילים פרק פג יז)( ה'ִויַבְקׁשּו ׁשִ ְמָך הּוא ַהּמַ י ׁשִ ירּוׁש ּכִ ם ,ּפֵ ְקָרא ׁשֵ ּנִ  ,ׁשֶ

עֹוִלים ָאֵמן ְגֵד . ְוהּוא ֲאדָֹני ַוֲהָוָי"ה ׁשֶ ה ּבִ ר ָלְבׁשָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְלּכָ ר ַהּמַ ה ֶאְסּתֵ י ַמְלכּות ְוִהּנֵ
ִנְכְנָסה ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמקֹום ַהְקִליּפֹות ׁשֶ ֶלְך ּוּכְ ר ֶאל ַהּמֶ הּוַסר  ,ּוָבָאה ְלַדּבֵ

ין ,ֶהָאַרת ֲאִריךְ  ּה ַרק ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ַאר ּבָ ִאם לֹא ָהְיָתה ָלּה ֶהָאָרה  ,ְולֹא ִנׁשְ ׁשֶ
חֹוָרה ין ָהְיָתה ׁשְ ֵעיר ַאְנּפִ ה ְוָלֵכן ִהיא ָאְמָרה ֵאִלי ֵאִלי  ,ְיַרְקרֶֹקתְולֹא  ֲאִפילּו ִמּזְ ָלּמָ

ִני  ֶאָחד ֵמֵאּלּו  ,)'ב תהילים פרק כב(ֲעַזְבּתָ ה ָהֵאִלי ׁשֶ ל ֲאִריְך ָלּמָ הּוא ׁשֶ ִניׁשֶ  ,ֲעַזְבּתָ
ֵניֶהם ָיַחדֵהִאירּו ְולֹא   : ָלּה ׁשְ

 
 

ִרי  יםּפְ  ֵעץ ַחּיִ
Fruit of Tree of Life

ַער רֹאׁש חֹ  ה ּופּוִרים ׁשַ ֶרק ה' -ֶדׁש ֲחֻנּכָ  :ּפֶ
ַמְתִחיל ַהִּתּקּון

Purim is in the secret of correcting Zeir Anpin 

ה נֹוַדע. סֹוד ַהּפּוִרים לּות, סֹוד ַהּפּוִרים ִהּנֵ י ַהּגָ ל ְזַמּנֵ י ּכָ עֹוֶמֶדת ַהנּוְקָבא ָרֵחל , ּכִ
ין ָאחֹור, ִעם ְזֵעיר ַאְנּפִ לּות ָאְמנָ . ָאחֹור ּבְ ל ּגָ ִנים ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף אֹוָתן ַהׁשּ ם ָאז ָהָיה ּבְ

ּנֹוָדע ֶבל ּכַ ּקּון, ּבָ ָפִנים, ְוָאז ָהָיה ַמְתִחיל ְלַמְעָלה ֵלָעׂשֹות ּתִ ִנים ּבְ ֵדי ְלַהְחִזיָרם ּפָ , ּכְ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ַלת ְדרּוִמיָטא ּבִ קּות ַהמּ . ָאז הּוא ָצִריְך ַהּפָ ּלְ הּוא ִהְסּתַ ֹוִחין ִמן ַהְזֵעיר ׁשֶ

ין ְרצּוָפהּ , ְוִנְכָנִסים ּתֹוְך ָרֵחל, ַאְנּפִ ְך , ְוִנְתֶקֶנת ּפַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוָלה ַלֲחזֹור ַאַחר ּכָ
ָפִנים ִנים ּבְ : ּפָ



   

 
סֹוד ַהַּיִין ֵמַהֲחֵבִרים

The Secret of wine that we dring on Purim is reference to Gevura. The miracle was that 
the Israelites could kill the hatered of the other side. The joy is expressed in wine. 

בּוָרה: ֵמַהֲחֵבִרים( הֹוד ֲעַנף ּגְ בּוָרה, ִעְנָין ּפּוִרים ּבְ ּגְ "ס ָלֵכן ַהנֵ . סֹוד ַיִין ָהרֹוֵמז ּבַ
ָדם ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּבְ ָהְרגּו ּבְ ְמָחה הִ , ׁשֶ ִ ַיִיןְוַגם ַהׂשּ  :)וא ּבְ

 
 ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ַהדּוְרִמיָטא
ַכי יֵמי ָמְרּדְ ה ָאז ּבִ ין, ְוִהּנֵ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ָאַמר ָהָמן , ָהָיה סֹוף ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ׁשֶ ְוסֹוד ׁשֶ

ר ּוְמפָֹרד ( נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ַעל ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . )'ח' אסתר פרק גֶיׁשְ
נוֹ  ָאַמר ָהָמן, ֶיׁשְ ן הּוא, ׁשֶ הּוא ְזֵעיר , ֱאלֵֹהיֶהם ָיׁשֵ ֶהם ׁשֶ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ן הּוא ַהּמֶ ירּוׁש ָיׁשֵ ּפֵ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ן, ְוֶזהּו ַהדּוְרִמיָטא. ַאְנּפִ הּוא ָיׁשֵ ָפִנים , ְוֵכיָון ׁשֶ ִנים ּבְ ְורֹוֶצה ַלֲחזֹור ּפָ
ית ַהּמִ  ִנית ַלֲחזֹור ְוִלְבנֹות ּבֵ ַעם ׁשֵ ׁש ּפַ ֶלךְ ) 'א' אסתר פרק וְוֶזהּו ((ְקּדָ ַנת ַהּמֶ , ָנְדָדה ׁשְ

ל עֹוָלם י ָחְזרּו ַהּמֹוִחין ּבוֹ , ַמְלּכֹו ׁשֶ אסתר פרק ְוֶזה סֹוד ְוַנֲהפֹוְך הּוא (. ְוִנְתעֹוְררוּ , ּכִ
א, )'א 'ט ֲהפְֹך הּוא ַעל ְיֵדי ִאּמָ ּנַ ְקֵראת הּוא, ְדַהְינּו ׁשֶ יָניווְ , ַהּנִ נּו ְוִנְתַמְתקּו ּדִ  ,)ִנְתַלּבְ

ַרךְ  ל ִיְתּבָ ִבּטּול ֲעָצתֹו ׁשֶ ל ּבְ ן ְנַבּטֵ לֹום, ִאם ּכֵ ָיָמיו ַחס ְוׁשָ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ , ְולֹא ִיּבָ
ׁש  ְקֵראת ִמְקּדָ ׁש ֲאדָֹני (, ְדַהְינּו ַמְלכּות ַהּנִ סֹוד ִמְקּדָ : יז) שמות פרק טוּבְ

 
 ִּמְתַּגֶּלהְיסֹוד ַאָּבא הַ 

א ִנְכָנִסין ּתֹוְך ָרֵחל ַצח הֹוד ְיסֹוד ִאּמָ ְהיֹוָתן ַהּנֶ ה ּבִ ָאחֹור ַהְזֵעיר , ְוִהּנֵ ְהיֹוָתּה ּבְ ּבִ
ין ן, ַאְנּפִ ם ּכֵ ּה ּגַ א ִנְכָנִסין ּבָ ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ם ַהּנֶ ְזַמן , ָהָיה ּגַ ּבִ מֹו ׁשֶ י ּכְ ִנְמָצא ּכִ

ין ֱהיֹות ַהּמֹוִחין ּתֹוךְ  י ָהאֹורֹות, ְזֵעיר ַאְנּפִ ּתֵ ל , ָהיּו יֹוְצִאין ׁשְ ל ָרֵחל ֵמֲאחֹוָריו ׁשֶ ַאַחת ׁשֶ
ין ל ַיֲעקֹב, ְזֵעיר ַאְנּפִ ָפָניו ְלׁשֶ י ֶהָארֹת ֵאּלוּ , ְוֶאָחד ִמּלְ ּתֵ ה יֹוְצִאין ִמן ָרֵחל ׁשְ ם ַעּתָ . ּגַ

ה ְלַגְמֵרי ִחיָנה ַאֶחֶרת ֲחָדׁשָ ה ּבְ ְהיֹוָתן ַהּמֹוִחין ּתֹוְך , ָאְמָנם ֵיׁש ַעּתָ ר לֹא ִנְמֵצאת ּבִ ֲאׁשֶ
ין ֵאר, ְזֵעיר ַאְנּפִ ָבר ִנְתּבָ י ּכְ ין, ּכִ ְהיֹוָתן ַהּמֹוִחין ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ י ּבִ ּיֵם ְיסֹוד , ּכִ ָהָיה ִמְסּתַ

ׁש  ין ַמּמָ א ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ין, ַאּבָ ִסּיּום ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ תֹוכוֹ ּוִמְתַלבֵּ , ּבְ ה . ׁש ּבְ ָאְמָנם ַעּתָ
ָרֵחל ר ַהּמֹוִחין ֵהם ּבְ ּה הּוא ָקָצר, ֲאׁשֶ ּלָ סֹוד ׁשֶ ה ַהּיְ מֹו , ִהּנֵ ט ּכְ ֵ ׁשּ ְוֵאינֹו ָארֹוְך ּוִמְתּפַ

ָכר ל ַהּזָ סֹוד ׁשֶ תֹוָכהּ , ַהּיְ א ּבְ ַאּבָ ִנְכָנִסין ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ׁשְ י ּכְ סֹוד , ִנְמָצא ּכִ ה ַהיְּ ִהּנֵ
אַ  הּ ּדְ ּלָ סֹוד ׁשֶ ט חּוץ ִמן ַהיְּ ֵ ׁשּ א יֹוֵצא ּוִמְתּפַ הּ , ּבָ ּלָ סֹוד ׁשֶ ׁש ּתֹוְך ַהיְּ ְוָהָיה , ְוֵאינֹו ִמְתַלּבֵ

ה ְלַגְמֵרי ה ְלַמּטָ ּלֶ :ִמְתּגַ
 



   

ִמְתַּגֶּלה ֶהָאַרת ַאָּבא ֲאֶׁשר הּוא ָטִמיר ְוָגִניז ִמּכּוְּלהּו
The light of Yessod of Chokmah is revealed to Malchut and Mordechai with his purity 
draws from that light. 

ׁשּום ְזַמן ָלל ּבְ ין ּכְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ֶהָאָרה זֹו לֹא ִנְמָצא ּבִ ר ְלֵעיל, ָאְמָנם ּבְ ְזּכָ ַעם ַהּנִ  ַלּטַ
סֹודֹו ָארֹוךְ  ּיְ א, ׁשֶ ַאּבָ ל ְיסֹוד ּדְ ִחיָנה ׁשֶ ּבְ ְת , ָאְמָנם זֹאת ּבַ ּמִ ֶ סֹוד ׁשּ ה ַלחּוץ ִמּיְ ּלֶ ּגַ

דֹוָלה ְמאֹד, ְדָרֵחל ִהיא ֶהָאָרה ּגְ אי ׁשֶ ִמְתַגֵלת ֶהָאַרת , ַוּדַ ר הּוא ָטִמיר ׁשֶ א ֲאׁשֶ ַאּבָ
הוּ  ַכי. ְוָגִניז ִמּכּוּלְ ִחיַנת ָמְרּדְ ה ּבְ ְהיֹותֹו , ְוִהּנֵ ה ּבִ ּלֶ ְתּגַ א ַהּמִ הּוא סֹוד ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאּבָ

ָרֵחל י ָמְרּדְ , ּבְ ִחיָנהּכִ א ֵמאֹותֹו ַהּבְ ָמתוֹ , ַכי ּבָ ם יֹוֵנק ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ָ ַכי, ּוִמׁשּ , ְוֶזה סֹוד ָמְרּדְ
ְכָיא הּוא ָזְך ְוָנִקי ּובָ , מֹר ָטהֹור, ֵמָרא ּדַ עֹוָלם : אחריםספרים ("ר, ׁשֶ רּו ֵמעֹוָלם ּבְ ּבְ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ

ַאר ָזְך ְוָנִקי, ַהּתֹהוּ  ר הּוא )ְוִנׁשְ ד ֲאׁשֶ א ִמּצַ ַאּבָ סֹוד ּדְ עַֹתי מֹור עֹוֵבר . ַהיְּ ְוֶזה סֹוד ְוֶאְצּבְ
הּוא מֹר עֹוֵבר, )'ה 'שיר השירים פרק ה( עֹות ׁשֶ סֹוד ֶאְצּבָ ִבין ָיִבין ּבְ ֵהם (, ְוַהּמֵ ׁשֶ

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ַעת ּדְ יָנה ּדַ נ, ָחְכָמה ּבִ ֶהם ּבְ ּלָ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ים ּבְ ׁשִ ְך ִמְתַלּבְ י ֵהם  )ּוְקָבאַאַחר ּכָ ּכִ
ְנעּול, עֹוְבִרים ְויֹוְצִאים ַלחּוץ ּפֹות ַהּמַ סֹוד  :אחריםספרים (. ְוָהֵבן ֶזה, ַעל ּכַ י הּוא ַהּיְ ּוְבָראׁשֵ

א עֹות :אחריםספרים  .ִאּמָ י ֶאְצּבָ ין, ּוְבָראׁשֵ ְרִקין ֶעְליֹוִנים ְדַאִריְך ַאְנּפִ ם ּפִ י ׁשָ יָנה , ּכִ ם ָחְכָמה ּבִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
אּדַ  א ְוִאּמָ ַאּבָ יק, ַעת ּדְ ַעּתִ סֹוד ּדְ ם ַהּיְ ַצח, ְוׁשָ ּמֵ ה ּבַ ּלָ :)ְוַגם ִנְתּגַ
  

ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִּביֵמי , ּוְלָהִאיר ָלנּו ְּבָכל ְזַמן ּוְזַמן, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� רֹוֶצה ְלֵהִטיב ִעָּמנּו
ד ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּיְתַּגֶּלה אֹותֹו ֶהָאָרה ֶׁשל ָמְרְּדַכיְוָתִמי, ֶׁשָאז ַנֲעָׂשה ַהֵּנס, ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה

God gives us the opportunity in Purim to connect to that special light revealed by 
Mordechai. The Light of the miracle of Purim appears every year for us. Because this light 
is higher than the one on Shabbat and Holidays, it will keep coming even after the Final 
Redemption. 

ע ה ָהָמן ָהָרׁשָ ד ֶהָארֹת ֵאּלוּ , ִהּנֵ ֶהָאָרה זוֹ , ָרָצה ְלַאּבֵ ַכי ָהָרמּוז ּבְ ֵדי , ְוַלֲהרֹג ָמְרּדְ ּכְ
ְקָרא ָרֵחל ְרצּוף נּוְקָבא ַהּנִ ְנָין ּפַ ל ּבִ ּטֵ ְתּבַ ּתִ לֹוםוְ , ׁשֶ ׁש ַחס ְוׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ  .לֹא ִיּבָ

ה ִחּלָ ּתְ ר ָהָיה ּבַ ל ֲאׁשֶ ֶהם יֹוֵתר ִמּכָ ַרֲחָמיו ָרָצה ְלֵהִטיב ִעּמָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ מֹוָה , ְוַהׁשּ ּכָ ׁשֶ
ֵמי ֶקֶדם ַכי, ְוהּוא, לֹא ִנְהָיָתה ִמּיְ ל ָמְרּדְ י ֲהלֹא ֶהָאָרה זֹו ׁשֶ ֵאיָנּה יֹוֵצאת ַרק , ּכִ

ְהיֹות סֹוד ְזַמן ְדרּוִמיָטא ָפִנים, ּבִ ִנים ּבְ ֵהם חֹוְזִרים ּפָ ׁשֶ ְך ּכְ ְלִקין , ָאְמָנם ַאַחר ּכָ ּוִמְסּתַ
א ְוִאיָמא ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ְוחֹוְזִרין ְוִנְכָנִסים ּתֹוְך , ִעם ַהּמֹוִחין ִמן ַהנּוְקָבא ָרֵחל, ַהּנֶ

ּנֹוָדע ין ּכַ ה, ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ַכי ִהּנֵ ל ָמְרּדְ ל ֶהָאָרה זֹו ׁשֶ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ִלי ָסֵפק, ָאז ׁשֶ ם . ּבְ ֵ ְוַהׁשּ
נוּ  ַרְך רֹוֶצה ְלֵהִטיב ִעּמָ ָכל ְזַמן ּוְזַמן, ִיְתּבָ יֵמי , ּוְלָהִאיר ָלנּו ּבְ ָנה ּבִ ָנה ְוׁשָ ָנה ׁשָ ּוְבָכל ׁשָ

ה ס, ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה ַהּנֵ ָאז ַנֲעׂשֶ ִמ , ׁשֶ ּיָ ִמיד ּבַ ּתָ ל ְוׁשֶ ה אֹותֹו ֶהָאָרה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ה ּיִ ים ָהֵאּלֶ
ַכי ָפִנים, ָמְרּדְ ִנים ּבְ ִמיד, ֲאִפילּו ַאַחר ֱהיֹוָתן ּפָ ֵאר ַקֶייֶמת ּתָ ָ ה ֶהָאָרה ַהּזֹאת . ְוִתׁשּ ְוִהּנֵ

ָיִמים טֹוִבים, לֹא ָהְיָתה ת ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ פּוִרים ְלַבד, לֹא ּבְ א ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵ , ֶאּלָ ינּו ֶזה ׁשֶ



   

ל ל ַהּמֹוֲעִדים ֲעִתיִדים ִלָבּטֵ ֱאַמר ִויֵמי , חּוץ ִמן ַהּפּוִרים, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ַעְברּו ְוכּו' ( ַעְברּו ִמּתֹוךְ , כח)' אסתר פרק טַהּפּוִרים לֹא ּיַ ֱאַמר לֹא ּיַ ּנֶ , ְוָהֵבן ַמה ׁשֶ

ה ׁשֶ  ַמן ַהּזֶ ּזְ ַאר ֶהָאָרה זֹו ּבַ ִמיד ִנׁשְ י ּתָ ֲחָזַרת , ל ְיֵמי ַהּפּוִריםּכִ ם ּבַ ל ַאף ּגַ ּטֵ ְתּבַ ְולֹא ּתִ
ָפִנים ִנים ּבְ ין ּפָ מֹוהוּ , ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ר ֵמעֹוָלם לֹא ִנְהָיָתה ּכָ י ִהיא ֶהָאָרה ֲאׁשֶ : ּכִ

 
 ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם

ְרָעם  ירּוׁש  כח),' (אסתר פרק טֶזה סֹוד ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמּזַ ל  -ּפֵ סֹוד ׁשֶ י אֹותֹו ַהיְּ ּכִ
א ְקָרא ִזְכָרם, ַאּבָ ִמיד, ַהּנִ ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ ְרָעם ׁשֶ ָכל ְיֵמי , לֹא ָיסּוף ְולֹא ִיְפסֹק ִמּזַ י ּבְ ּכִ

ה ָכר ַקּיֵים, ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה אֹותֹו ֶהָאָרה, ִיְהֶיה אֹותֹו ַהּזָ ּלָ : ְוִנְתּגַ
 

סֹוד ְּדַאָּבאַהְּמִגָּלה ִהיא סֹוד יְ 
The scroll of Esther is the secret of the Light of Yessod of Chokmah 

ת ּפּוִרים ל, ְוֶזה סֹוד ְמִגּלַ ּטֵ ְתּבַ ּלֹא ּתִ א, ׁשֶ ל ַאּבָ סֹוד ׁשֶ י אֹותֹו ַהיְּ ת , ּכִ הּוא סֹוד ְמִגּלַ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ת ַהּתֹוָר , ּפּוִרים ּכַ י סֹוד ְמִגּלַ א, הְונֹוַדע ּכִ ַאּבָ ּתֹוָרה , הּוא ְמִציֻאת ְיסֹוד ּדְ

ְכָתב ּבִ ל ְיסֹוד ָרֵחל נּוְקָבא, ׁשֶ ֵתָרה ַהּיֹוֵצאת ַלחּוץ ׁשֶ ת , אֹוָתּה ֶהָאָרה ַהּיְ ִנְקָרא ְמִגּלַ
צּוָרָתהּ , ּפּוִרים ה ּבְ ִגּלָ ְמיֹון ַהּמְ הּוא ָארֹוְך ּדִ ל אֹוָתן ַהֶהָארֹות לֹ , ְוָהִעְנָין הּוא. ׁשֶ י ּכָ א ּכִ

ָפִנים ִנים ּבְ ֲחִזיָרתֹו ּפָ קּו ִמן ָרֵחל ּבַ ּלְ הּ , ִנְסּתַ ֲארּו ּבָ ָ ל ֶהָארֹת ִיׁשּ ֲאִפילּו ַאַחר , ַרק ּכָ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ ּנָ : ִסּלּוק ַהּמֹוִחין ִמּמֶ

 
ְמִגָּלה ִמְּלׁשֹון ִּגּלּוי

Megila  מגילה, 'scroll' is from the root of גילוי, 'revelation'.
ה ם ְמִגּלָ ּלּוי, ּגַ ירּוׁש ָלׁשֹון ּגִ ה, ּפֵ א ַהְמֻגּלֶ ַאּבָ ה ָחֵסר . ּוֵפרּוׁש ְמִציַאת ְיסֹוד ּדְ ם ְמִגּלָ ּגַ

יַמְטִריָּא ג, ד"יוּ  ַעת , ֲהָוָי"ה"פ ּגִ יָנה ּדַ ל ָחְכָמה ּבִ ם סֹוד שלש מֹוִחין ְדַהָויֹו"ת ׁשֶ ׁשָ
הּ  א ַהִמְתַגִלין ּבָ ַאּבָ  : (א). ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ

ָהה  ר"ה. ַהגָ ( (א)ַהּגָ ְכִריַע הּוא, ֶאְפׁשָ סֹוד ַהּמַ ּיְ י ְלִפי ׁשֶ א, ְוכֹוֵלל ֶנַצח הֹוד, ּכִ ַאּבָ ּלּות ְיסֹוד ּדְ ִהְתּגַ , ָלֵכן ּבְ

ה ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה ְדָרֵחל ַעּתָ ַצח הֹוד ׁשֶ ם ַהּנֶ : )ִמְתַגִלין ּגַ
 

נֹות ֶאת ַּפְרצּוף ַהנּוְקָבאְלַתֵּקן ְוִלבְ  ,ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים
The gifts, charity, Tzedakah given on Purim connect us to Yessod and a righteous is the 
aspect of Yessod. 

יֹום ּפּוִרים ָרֵחל ּבְ ַכי ּבְ ל ָמְרּדְ ֵדי ְלַקּיֵם אֹוָתּה ֶהָאָרה ׁשֶ ָלֵכן ָאנּו נֹוְתִנין , ָאְמָנם ּכְ
ָדָקה ַהִהיא, יםְצָדָקה ַלֲעִניִּ  כַֹח ַהּצְ ּבְ ֶ ֵדי ׁשּ סֹוד , ּכְ ָדָקה ִמן ַהיְּ ם אֹותֹו ַהּצְ ֵתן ּגַ ִתּנָ



   

יק ְקָרא ַצּדִ א ַהּנִ ַאּבָ ְקֵראת ֶצֶדק, ּדְ ל ָרֵחל , ְלָרֵחל ַהּנִ ְרצּוף ׁשֶ ּקּון ּפַ ְוֶזהּו ְלִעְנָין ּתִ
רּות ֶצֶדק וְ , ַעל ְיֵדי ְצָדָקה, ַעְצָמהּ  ִהְתַחּבְ ָהא ּבְ יקּדְ : ִנְקֵראת ְצָדָקה, ַצּדִ

 
 ְלַהְמִׁשי� מֹוִחין ַלנּוְקָבא, ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה

ִחיָנה ַאֶחֶרת ֵעת ַהדּוְרִמיָטא, ָאְמָנם ֵיׁש ּבְ ָהָיה ָלּה ּבְ ָנתֹו , ְוהּוא ֶהָאַרת מֹוִחין ׁשֶ ְוַכּוָ
ֲארוּ , ֵהם ָ אֹוָתן ָהאֹרֹת ִיׁשּ ה, ׁשֶ ּבָ מֹוִחין ׁשֶ ם ּבַ ְרצּוף ַעְצמוֹ ְולֹא בְּ , ּגַ ּקּון ַהּפַ ְוֶזה , סֹוד ּתִ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָדָקה ּכַ ה ַעל ְיֵדי ַהּצְ סֹוד ַהּמֹוִחין, ַנֲעׂשָ יָרה ּבְ , ַרק ּתֹוְספֹות ֶהָאָרה ַיּתִ
ה יֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה ּבִ ִתּיָ ה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ה ֶזה ַנֲעׂשָ י , ְוִהּנֵ יַמְטִרּיָאֲאִכיָלה ּכִ  ּגִ

ִהיא ָרֵחל, ִעם ַהּכֹוֵללַאדָֹני  כּו ֵאֶליָה ַהּמֹוִחיןי"ה, ָאַכל  -ְוֶזהּו ֲאִכיָלה  .ׁשֶ ׁשְ י ִיּמָ , ּכִ
סֹוד  ם ּבְ ר ֵהם ּכּוּלָ ָמקֹום ַאֵחרי"ה, ֲאׁשֶ בָֹאר ֶאְצֵלינּו ּבְ ּמְ ִתיָּה. ּכַ ירּוׁש , ְוַגם ׁשְ ת  -ּפֵ ׁשָ

ְק , ְוהּוא סֹוד ַהָחְכָמה ּוִביָנה, י"ה ּה הּוא ַק , ָרִאים י"ה י"הַהּנִ ּלָ ַעת ׁשֶ י ַהּדַ ד "ל ּכִ ִמּצַ
בּורֹות הּ , ַהּגְ ְתֵרי מֹוִחין ְגִליִפין ּבָ א ְנִהיִרין ּדִ ּה ֶאּלָ   :ְוֵלית ּבָ

ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹורֹות, ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה
Reading of the Megilah is to reveal the Light in Malchut 

הָאְמנָ  ִגּלָ י, ם ְקִריַאת ַהּמְ ִליׁשִ סֹוד , הּוא ִעְנָין ׁשְ ְוהּוא ְלהֹוִציא אֹוָתן ָהאֹרֹת ַלחּוץ ִמּיְ
ר ְלֵעיל, ָרֵחל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ סֹוד ְמִגּלָ ֶזה: , ּבְ ְוַדי ּבָ

 
 ִלְקֹרא ּוְלַגּלֹות ַלחּוץ ֶאת ְיסֹוד ַאָּבא -" ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה"ֵּפירּוׁש ִּבְרַּכת 

הְוֶזה  ֲחנֹות , סֹוד ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ע ֶאת ַהּמַ ַאּתְ ָאַמְרּתְ ְלִמְקָרא ּוְלַמּסַ ָמא ּדְ ּכְ
ם, )'ב' במדבר פרק י( ה ׁשָ ּלֶ : ִלְקרֹוָתּה ּוְלהֹוִציָאּה ַלחּוץ ְוִתְתּגַ
 

עֹוד ְּדרּוׁש ְּבִעְנַין ַהְּנִסיָרה ְוַהֲחָזָרה ָּפִנים ְּבָפִנים
The Babilonyan exile was 70 years and on that time they corrected the distance they had 
from the Holy Temple. The process was similar to the creation of Adam and Eve through 
the sleep and revelation of Eve from the ‘rib’ (side) of Adam and bring them face to face. 

לּותִעְנָין ַהּפּוִר  ְזַמן ַהּגָ סֹוד ְנקּוָדה, ים ּבִ ְלכּות ּבְ ָבֶבל ָאז ָהְיָתה ַהּמַ י ּבְ ְוָיְרָדה , ּכִ
ִריָאה ּבְ ה ּבַ ִריָאה, ְלַמּטָ ּבְ ּה ּבַ ְנסּו ּבָ ּכָ ּיִ ְנָין ֵמָחָדׁש ַעל ְיֵדי ַהּמֹוִחין ׁשֶ . ּוְצִריָכה ּבִ

אֹותֹו ַהּדֹור ּבְ ְסגֵּ , ְוַהֲחִסיִדים ׁשֶ ִנים , טז) פרק כד 'מלכים ב(ר ְוֶהָחָרׁש ְוַהּמַ ָהיּו ְמַתּקְ
ֶבל לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ָכל ׁשִ הּ , אֹוָתּה ּבְ ּלָ ַבע ְסִפירֹות ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ ֶהֱעלּו , ּכָ ֶ ַעד ׁשּ

רֹוִעין, אֹוָתּה ִלְמקֹוָמהּ  ֵרין ּדְ ין ּתְ ּה ַהּמֹוִחין, ּבֵ ְכְנסּו ּבָ ּנִ יָנה ַעל ְזעֵ , ְוֵכיָון ׁשֶ יר ָנַפל ׁשֵ
ין ָנה, ַאְנּפִ ְבִעים ׁשָ ל אֹוָתן ׁשִ ים, ּכָ רּוׁשִ ּדְ ּנֹוָדע ּבַ ְנָין ֵמָחָדׁש , ּכַ ִהיא ְצִריָכה ּבִ ׁשֶ ּכְ ָאז , ׁשֶ

סֹוד דּוְרִמיָטא ין ּבְ א ְוִאיָמא, ָהָיה ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ַאּבָ ּנּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ קּו ִמּמֶ ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ . ׁשּ



   

ְנָיִמין( ַתב ָהַרב ּבִ ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ֶזה, ּכָ ְלֵעיל, ּדְ רּוׁש ּדִ ר ַהּדְ א ַאַחר ֱהיֹות , ְוָהִעּקָ י ֵאין דּוְרִמיָטא ֶאּלָ ּכִ
ָאחֹור ֵלם ָאחֹור ּבְ ְרצּוף ׁשָ ַכָווַנת ְנִסיָרה, ּפַ ְלכּות ִלְבנֹוָתהּ  )ְוֵעין ּבְ ֶבן , ְוִנְכְנסּו ַלּמַ סֹוד ַוּיִ ה' ּבְ

ָלע  ִריַאת עֹוָלם, כב)' ק בבראשית פר(ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ת ּבְ ְתִחּלַ ר ָהָיה ּבִ ֲאׁשֶ : ּכַ
 

ָיָצא ָמְרְּדַכי ֶׁשהּוא ִמְּבִחיַנת ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאָּבא, ְּבסֹוף ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה
At the end of the 70 years Mordechai came and revealed the light of that correction 
(mentioned above). The second Holy Temple could be built. 

ָנה ְבִעים ׁשָ ִ א, ּוְבסֹוף ַהׁשּ ִחיַנת ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאּבָ הּוא ִמּבְ ַכי ׁשֶ ַהּיֹוְצִאין חּוץ , ָיָצא ָמְרּדְ
ְלכּות סֹוד ַהּמַ ין, ִמּיְ א ּתֹוְך ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ל ִאּמָ ָהיּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ׁשֶ י ּכְ ָהיּו , ּכִ

ים ׁשִ א ְמלּוּבָ ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ֶהם ַהּנֶ תֹוְך ַהְזֵעיר , ּבָ ְוָהָיה ְיסֹוד ְדִאיָמא ִנְכַנס ּבְ
ין ַעד ֶהָחֶזה ין, ַאְנּפִ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ סֹוד ׁשֶ א עֹוֵבר ְויֹוֵצא ַעד סֹוף ַהיְּ ַאְך , ִוְיסֹוד ַאּבָ

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ְלקּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ִנְסּתַ ׁשֶ ֵדי ִלְבנֹוָתהּ ְוִנְכנְ , ּכְ ְלכּות ּכְ ּמַ ִנְמָצא , סּו ּבַ
א ַאּבָ סֹוד ּדְ ּיְ ְלכּות, ׁשֶ ַכי , הּוא עֹוֵבר ְויֹוֵצא ַלחּוץ ִלְיסֹוד ַהּמַ ֲעבֹר ָמְרּדְ אסתר (ְוֶזהּו ַוּיַ

ִחיָנה ַהּיֹוֵצאת ַלחּוץ, יז)' פרק ד י ָהָיה ֵמאֹותֹו ּבְ : ּכִ
 

ְלַבתסֹוד ַהָּפסּוק ְלָקָחּה ָמְרְּדַכי לֹו 
The secret of Esther 2:7 is about Mordechai connecting to Malchut to bring the light into 
it. Not taking Esther as daughter but connecting to the aspect of Vessel. 

ַכי לֹו ְלַבת  ן ְלָקָחּה ָמְרּדְ ם ּכֵ ינּו ִזְכרֹוָנם ְוָאְמרּו ַרּבֹותֵ , )'ז' אסתר פרק ב(ְוֶזה סֹוד ּגַ
א ְלַבִית, ִלְבָרָכה ַאל ִתְקָרא לֹו ְלַבת ָרֵחל, ֶאּלָ א ִנְכַנס ּבְ י ְיסֹוד ַאּבָ ְוִהיא לֹו , ּכִ

 :ְלַבִית
 

 ֶׁשהּוא ְמֻגֶּלה חּוץ ִמְּיסֹוד ָרֵחל, ְוהּוא ְיסֹוד ַאָּבא, ְמִגָּלה ָלׁשֹון ִּגּלּוי
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלבְ  הְוֶזה ׁשֶ ִגּלָ ִעְנַין ַהּמְ ֶרת, ִנְקָרא ֵסֶפר, ָרָכה ּבְ י , ְוִנְקָרא ִאּגֶ ּכִ

ּלּוי ה ָלׁשֹון ּגִ א, ְמִגּלָ סֹוד ָרֵחל, ְוהּוא ְיסֹוד ַאּבָ ה חּוץ ִמיְּ הּוא ְמֻגּלֶ ְמקֹומֹו , ׁשֶ הּוא ּבִ ׁשֶ ּכְ
ין ִנְקָרא ֵסֶפר ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶר , ּבִ נּוְקָבא ִנְקָרא ִאּגֶ הּוא ּבְ ִגיַמְטִריָּא שכ. (תּוְכׁשֶ ֶרת ּבְ ה "ִאּגֶ

"ךְ וּ  ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ַמְנְצּפַ יִנים, ּבְ ל ַהּדִ ָאז ָהָיה ִקּבּוץ ּכָ ִרים , ְוָתִבין ׁשֶ ּפֻ
ים"ו ָחֵסר ָוי ָעִמים , ְלׁשֹון ַרּבִ ֵני ּפְ ָעִמים ַמְנְצפַּ פ"ר, ׁשְ ֵני ּפְ א ׁשְ יַמְטִרּיָ קס"ת, עֹוֶלה , ךְ "ּגִ

יָנה"ַמְנְצפַּ הַ  ְדלּות ְדּבִ בּורֹות ּגַ בּורֹות ֲאֵחִרים, ְך ֶעְליֹון ִהיא ּגְ , ְוֵהם ְמִכיִלין ֶאל ּגְ
ֵני ֲחָסִדים :אחריםספרים ( ָמְתָניו )ְוַהׁשְ ָמְתָניו ְוָהֵאזֹור ּבְ ר ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ , ְוָלֶזה ּגַ

י ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ל, ּכִ ּלֹוֵקַח ַמְנְצפַּ  ֵהם סֹוד ּכָ בּורֹות ׁשֶ יָנה"ַהּגְ ְך , ְך ִמּבִ ּוַמְנְצּפַ
ְלכּות יַמְטִרּיָא ֶקסֶ , ִמּמַ "ת): ֵהם ּגִ



   

 
ַוֲעָׂשָרה ָּבָניו ֶעֶׂשר ְסִפירֹות , ְוִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש ְמַכֵּׁשָפה ְּגדֹוָלה, ָהָמן ָהָרָׁשע ָהָיה ְמַכֵּׁשף ָּגדֹול

ְּדְקִליּפֹות
Haman was a great Wizard, his wife, Zeresh was a great witch and his ten sons were ten 
Sefirot of the Klipah. They wanted to eliminate the possibility of the Israelites to connect 
to the Light of Yessod that will allow them revelation of great light. 

ה ָהָמן ָהָרׁשָ  דֹולְוִהּנֵ ף ּגָ ֵ דֹוָלה, ע ָהָיה ְמַכׁשּ ָפה ּגְ ֵ ּתֹו ֶזֶרׁש ְמַכׁשּ ָניו , ְוִאׁשְ ָרה ּבָ ַוֲעׂשָ
ְקִליּפֹות ר ְסִפירֹות ּדְ דֹוָלה .ֶעׂשֶ רֹוֶצה ַלֲחזֹור , ְוָרָאה אֹותֹו ֶהָאָרה ַהּגְ ְוֵהִבין ׁשֶ

ָפִנים ִנים ּבְ ְלכּות ּפָ ַיְחְזרּו מֹוִחין ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד , ַהּמַ יןְוׁשֶ א ִלְזֵעיר ַאְנּפִ א ְוִאּמָ ַאּבָ , ּדְ
סֹוד דּוְרִמיָטא ֵאר ּבְ ָ ָרֵאל, ְולֹא ִיׁשּ אּוָלה ְלִיׂשְ ל ֶאת , ּוָבֶזה ִיְהֶיה ּגְ ְוָלֵכן ָרָצה ְלַבּטֵ

יַמְטִריָּא . ֶהָאָרה ה ָהָמן ּגִ א ֲעבֹוָדה ָזָרהצ"ו, ְוִהּנֵ הּוא ָרָאה ֶזה ָהִעְנָין , ְוֵאין ַצו ֶאּלָ ׁשֶ
ה ִמּתֹוךְ  ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהְקִליּפָ יָּה, ׁשֶ ֲעׂשִ ִהיא ּבַ עֹוֶלה ֵאל ֲאדֹנָ , ׁשֶ דֹוׁש "י. ׁשֶ ְוַהּקָ

ַרֲחָמיו רּוְך הּוא ּבְ ַמן ַההּוא, ּבָ ּזְ ים ְוִנְפָלאֹות ּבַ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ְבּתוֹ , ָעׂשָ ל ַמְחׁשַ ְולֹא . ּוִבּטֵ
אֹותֹו ֶהָאָרה ִהְבִטיָחנּו ׁשֶ , עֹוד א ׁשֶ הֶאּלָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמיד ּבַ ְהֶיה ּתָ ְחְזרּו , ּתִ יַּ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ְלכּות, ַהּמֹוִחין ִלְמקֹומֹו ּבִ ּמַ ֵאר אֹותֹו ֶהָאָרה ַהִהיא ּבַ ָ ׁשּ ּיִ ר ָהָיה , ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
אֹותֹו ְזַמן :ּבְ

 
 ָהאֹור ַהָּגדֹול ֶׁשל ְיסֹוד ַאָּבא

ה ְוכּו'ְוֶזהּו ִויֵמי ַהּפּוִרים הָ  ִרים ְוכּו' , ֵאּלֶ ְקָרא , כח)' אסתר פרק ט(ִנְזּכָ ַהְינּו ְיסֹוד ַהּנִ ּדְ
הּוא ְיסֹוד"ף, ָיסוּ , ָזָכר ָרֵחל, יֹוֵסף ׁשֶ ְכַנס ּבְ ּנִ ְרָעם ׁשֶ אֹותֹו ֶהָאָרה ּוַמה . ִמּזַ ָאַמְרנּו ׁשֶ ׁשֶ

א ל ְיסֹוד ַאּבָ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ סֹוף ׁשִ א ּבְ ָכל ַלְיָלה ִנְכָנִסים  ַאף, לֹא ָהָיה ֶאּלָ ּבְ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ים ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאָמא ׁשִ א ְמלּוּבָ ַאּבָ ְלכּות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ּמַ ן ָהָיה , ּבַ ִאם ּכֵ

א ה ְיסֹוד ַאּבָ ּלֶ ְתּגַ ָכל ַלְיָלה ּיִ ּבְ ֶרת , ָראּוי ׁשֶ ל ָמקֹום ֵאין אֹותֹו ֶהָאָרה יֹוֵצאת ְוִנּכֶ ִמּכָ
א  לּות, ִלְזַמן ָארֹוךְ ֶאּלָ סֹוף ְזַמן ּגָ א ּבְ  : ְוָלֶזה לֹא ָיָצא ֶאּלָ

 
 

ַער ה חֶֹדׁש  רֹאׁש  ׁשַ ֶרק - ּופּוִרים ֲחֻנּכָ  ו: ּפֶ
 ִמְצֹות ּפּוִרים

נֹות ָלֶאְביֹוִנים לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמּתָ נֹות. ִעְנָין ִמׁשְ ֵהם ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות , ַהּמָ
ְיסֹוד אַ  ּבַ אׁשֶ ְלכּות, ּבָ ִנין ַלּמַ ה, ְוִניּתָ ּבָ סֹוד ׁשֶ ה ַליְּ ּבָ ְפֶאֶרת ׁשֶ ִחין ִמּתִ ּלְ ּתַ ְוֶזהּו , ְוֵהם ִמׁשְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ,כב)' אסתר פרק ט(ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  הּ , ּוַמּתָ ּלָ , ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
א ל ַאּבָ ה ָלּה ִמֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְרצּוף ְוָכל ֶזה , ׁשּ הּוא ְלַהְגִדיָלּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ּפַ



   

ן ם ּכֵ א ּגַ ָאַמְרנוּ , ַאּבָ ִחיַנת אֹותֹו ֶהָאָרה ׁשֶ ה ָלּה ִמּבְ ה , ְוָכל ֶזה הּוא ַנֲעׂשָ ַהְינּו ִמּמַ ּדְ
א סֹוד ַאּבָ ה ִמיְּ ְמֻגּלֶ ה, ׁשֶ ַהְינּו ְמִגּלָ ה .ּדְ ִגּלָ ְך ָאנּו קֹוְרִאין ַהּמְ ָוונָ  ,ְוַאַחר ּכָ ה ְוַהּכַ

יְך אֹותֹו ֶהָאָרה ְוַלחּוץ ֶרת, ְלַהְמׁשִ ִאּגֶ ָטה ְוקֹוְרָאה ּכְ ּפֹוׁשְ ְך . ְוָלֶזה ָאְמרּו ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ
ִתיָּה ָווָנה , ֲאִכיָלה ּוׁשְ א -ְוַהּכַ ְרצּוף ַאּבָ ינּו אֹוָתּה ּפַ ָעׂשִ ַאַחר ׁשֶ ּלְ סֹוד ָמנֹות , ׁשֶ ּבְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים יִכי, ּוַמּתָ ִחיָנה ָאנּו ַמְמׁשִ ָפִנים ִמּבְ ִנים ּבְ ְהיֹוָתּה ּפָ ן ָלּה ֶהָאַרת ַהּמֹוִחין ּבִ
ֶרת ְלֵעיל ְזּכֶ ִהיא אֹוָתּה ֶהָאָרה ַהיֹּוֵצאת ַלחּוץ, ַהּנִ  : ׁשֶ

 "ןְּבִמילּוי יּוִדי"ה ה י"ִלְׁשֵני י, ָצִרי� ְלַכֵּון ָּבֲאִכיָלה
ֲאִכיָלה ן ּבָ ֵני י, ָצִריְך ְלַכּוֵ ִמיל"ה י"ה ִלׁשְ הּוא "ן, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ּוי יּוִדיּבְ ן ׁשֶ ּוְתַכּוֵ

ם  ֵ ֶנֶגד מֹוַח ְדָחְכָמהע"ב, ִמׁשּ הּוא ּכְ ָעִמים . ׁשֶ ֵני ּפְ ן ִלׁשְ ִתיָּה ְיַכּוֵ ִמילּוי י"ה י"ה ּוִבׁשְ ּבְ
ן, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. יּוִדין ם , ּוְתַכּוֵ ֵ הּוא ִמׁשּ יָנהס"ג ׁשֶ ּבִ ִהיא ּבַ יַמְטִר , ׁשֶ , יָּא ַיִיןעֹוֶלה ּגִ

יָנה הּוא ֶנֶגד מֹוַח ּבִ ִתּיָה י"ה. ָאַכל  -ְוֶזהּו ֲאִכיָלה . ׁשֶ יְך ש"ת י"ה.  -ׁשְ ן ְלַהְמׁשִ ּוְלַכּוֵ
ָעִמים , ב' מֹוַח ַהָחְכָמה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה, ָלּה מֹוִחין ֵאּלוּ  י"ה י"ה, יוד ה"י יו"ד ה"י ּפְ

ִתּיָה"ב. ְדע יָנה ַעל ְיֵדי ׁשְ ָעִמים , ּומַֹח ּבִ ֵני ּפְ יַמְטִריָּא ַיִין"ג, ְדסיו"ד ה"י יו"ד ה"י ׁשְ . ּגִ
ֵרין מֹוִחין א ּתְ י ֵאין ָלּה ֶאּלָ ה ֵמֲאִכיָלה, ּכִ ה ְמֻרּבָ ִתּיָ ְ ְלכּות , ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַהׁשּ ִלְרמֹז ַלּמַ

בּוָרה ִחיַנת ּגְ ִהיא ּבְ נּוְקָבא, ׁשֶ יָנה ּגֹוֵבר ּבְ הָלֵכן ָצִריְך לִ , ּומַֹח ּבִ ִתּיָה ְמֻרּבָ ְ . ְהיֹות ַהׁשּ
: (א)

 
 ַהָּגָהה

ְרצּוף נּוְקָבא: "הַהָגהָ  (א) ְנָין ּפַ ָנָתן ַלֲהרֹס ּבִ ּוָ ָהְיָתה ּכַ ָריו ׁשֶ ֵורֹוׁש ְוׂשָ ָהְיָתה , ָלֵכן ֲאַחׁשְ
ת ( ה ַכּדָ ִתּיָ ִתּיָה, )'ח' אסתר פרק אׁשְ ְ ה ִמׁשּ הּוא ֶרֶמז , ֵאין אֹוֵנס, ֲאִכיָלה ְמֻרּבָ ׁשֶ

א אֹוֵנסנ"ס, ֶנַצח הֹוד אֹוִתיֹּות לְ  יַמְטִרּיָ ֵני ּכֹוְלִלים ּגִ בּורֹות ְוַהׁשְ ְוָכל ֶזה ָהָיה , ְוָחֵמׁש ּגְ
ְרצּוָפהּ  ֵדי ַלֲהרֹס ּפַ : ּכְ

 
 ָצִרי� ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ַעד ְּד�א ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּו� ָמְרְּדַכי

ָאמְ  ה ַמה ׁשֶ לֹא ְוִהּנֵ פּוַרּיָא ַעד ּדְ ִריְך ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ ּצָ רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ַכי ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ה  -ַהַכָוָנה ִהיא , ָיַדע ּבֵ ל ְקדּוׁשָ יֵּׁש ִניצֹוץ ׁשֶ י ָידּוַע ׁשֶ ּכִ

ה ַהְמַחּיֶה אֹוָתהּ  ָכל ְקִליּפָ ק, ּבְ ּלְ ל ְלַגְמֵרי ְוִאם ִיְסּתַ ּטֵ ֵאר לֹו ִחיּות ְוִיְתּבַ ָ ּנּו לֹא ִיׁשּ ּו ִמּמֶ
ד : (ב). ִמּיַ

 
 ַהָּגָהה

א ְוִאיָמא: ֶצַמח"ה ַהָגהָ  (ב) ִאְכלּו ֵרִעים ִאינּון ַאּבָ י ּדְ תּו ּדֹוִדים ִאינּון , ְוַאף ַעל ּפִ ּוׁשְ



   

ל ֶזה ְרָיין, ְזֵעיר ְונּוְקָבא ִעם ּכָ ֲחָדא ׁשַ ּכַ י ׁשֶ בּוָרה , ַאף ַעל ּפִ א נֹוֵתן ַהּגְ ה ִאּמָ ִהּנֵ
נּוְקָבא ִין, ּדְ ֵהם סֹוד ַהּיַ סֹוד ָהֲאִכיָלה ְלַמְעָלה. ׁשֶ ַאר ּבְ א ִנׁשְ ִתּיָה , ְוַאּבָ ְ ָלֵכן ַהׁשּ

ה ְגָלה ְלַמּטָ ּנִ ִהיא ְלַמְעָלה, ׁשֶ אן ַהָגהָ , הּוא יֹוֵתר ַעל ָהֲאִכיָלה ׁשֶ  "ה: ַעד ּכָ
 ֵּיׁש אֹותֹו ֶהָאָרה ְּגדֹוָלהׁשֶ , ַּבּיֹום ַהָּגדֹול ַהֶּזה

דֹול ַהּזֶה ּיֹום ַהּגָ ה ּבַ דֹוָלה, ְוִהּנֵ יֵּׁש אֹותֹו ֶהָאָרה ּגְ יַע , ׁשֶ ּצֹוץ ַיּגִ ם ְלזֹאת ַהּנִ ּגַ ָאנּו רֹוִצין ׁשֶ
ה ַהֶהָאָרה, לֹו ִחיּות ְלַעְצמוֹ  ה , ִמּזֶ ִלּפָ ְך ְלָהִאיר ַלּקְ ל ּכָ יַע ּכָ ּגִ ּיַ ִריְך ְוָלֶזה צָ (ֲאָבל לֹא ׁשֶ

ה ּיֹום ַהּזֶ ר ָהָאָדם ּבַ ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ַכי, ׁשֶ ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ּלֹא ֵיַדע ּבֵ ָרָכה ְלאֹותֹו , ַעד ׁשֶ ן ּבְ ה ְוִיּתֵ ּגֶ אּוַלי ִיׁשְ
ם הּוא ֵרְך ּגַ ה ְוִיְתּבָ ְקִליּפָ ּבַ ֵלָמה, ִניצֹוץ ׁשֶ ָנה ׁשְ ּוָ ָרָכה ּכַ ְהֶיה ּבְ ִאם , ֲאָבל לֹא ּתִ הׁשֶ יַע לֹו ַהְרּבֵ ן ַיּגִ , ִיְהֶיה ּכֵ

ה ם ַהְקִליּפָ ֵרְך ּגַ ְתּבָ רּוְך ָהָמן אחר:נוסח ( )ְוּתִ ם ְלִניצֹוץ ַההּוא, ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבָ יְך אֹור ּגַ ָלֵכן , ְלַהְמׁשִ
ְעּתוֹ  ּכֹור ּוְכָבר ָיָצא ִמּדַ הּוא ׁשִ ַכָווָנה ַאַחר ׁשֶ ּלֹא ּבְ לֹום ָיִאיר וְ , ָצִריְך ְלאֹוְמרֹו ׁשֶ ַכָווָנה ַחס ְוׁשָ ִאם ָהָיה ּבְ

ה ם ֶאל ַהְקִליּפָ ָרֵחל"נ, כי ְוַלֲעַד  )ּגַ יָנה ּבְ יִכין אֹותֹו מֹוַח ּבִ ָאנּו ַמְמׁשִ ׁשֶ ת , ּכְ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ
דֹול ִרּבּוי ּגָ ִין ּבְ ם ַלִנצֹוץ הַ , ַהּיַ ְהֶיה ֶזה ּכַֹח ְלָהִאיר ּגַ יִּ דֹוָלה ׁשֶ תֹוְך ֵיׁש ֶהָאָרה ּגְ ּבְ הּוא ׁשֶ

ה : ַהְקִליּפָ
 

 ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות
לֹוַח ָמנֹות  י ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד -ִעְנָין ִמׁשְ ּתֵ י , ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשְ ּתֵ ּוׁשְ

ֵני ָהֶאְביֹוִנים נֹות ִלׁשְ ם ֵיׁש ָלַדַעת. ַמּתָ ָתי, ּגַ ֵרֵעהּו ָאַמר ָמנֹות ּבְ ה ּבְ , דֶאחָ "ו ָלּמָ
ִוי ִני ּתָ ׁשֵ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ּבְ ָבר ָיַדְעתָּ "ן. ּוַמּתָ סֹוד ִנְקָרא ִאיׁש , ָאְמָנם ּכְ י ַהּיְ ְוִעיָקר , ּכִ

א, ֶהָאָרה יֹום ֶזה ּלּוי ְיסֹוד ַאּבָ סֹוד ְדִאָמא, הּוא ּגִ ׁש ּתֹוְך ַהיְּ ְהיֹותֹו ְמֻלּבָ , ְוהּוא ָזָכר ּבִ
ָתי י, ְלַבד ֶאָחד"ו ָלֵכן ָאַמר ָמנֹות ּבְ י ּתָ ד ַהנּוְקָבא"ו ּכִ י , הּוא ִמּצַ ּתֵ ֵהם ׁשְ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ

א -ָמנֹות  ד ַאּבָ ַהְינּו אֹוִתיֹּות , ֶאָחד ִמּצַ ד נּוְקָבא מ"ן ּדְ ְוָאַמר ִאיׁש ו"ת. ְוֶאָחד ִמּצַ
א, ְלֵרֵעהוּ  הּוא ְיסֹוד ַאּבָ ין, ִאיׁש ׁשֶ הּוא ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ י אִ , ְלֵרֵעהּו ׁשֶ א ּכִ ם ֱהיֹות ַאּבָ

דֹול ין ִנְקָרא ֵרֵעהוּ , ּגָ סֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ְהיֹותֹו יֹוֵרד ְלָמקֹום ַהיְּ ין , ּבִ ֶרְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ַעל ּדֶ
ִציָרה ּיֹוֵרד ַליְּ ׁשֶ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו , ּכְ ֱאַמר ָעָליו ׁשָ ּנֶ ) ְוזֹאת 'ז' רות פרק ד(ׁשֶ

: )ְלָפִנים
 

 ֹות ָלֶאְביֹוִניםּוַמָּתנ
א ד ִאּמָ ֵהם ִמּצַ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ׁשֶ ִוי, ּוַמּתָ י ּתָ ּתֵ ׁשְ ד ַהנּוְקָבא"ן, ְוָלֵכן ֵהם ּבִ י ֵהם ִמּצַ , ּכִ

ֵני ֶאְביֹוִנים נֹות ִלׁשְ י ַמּתָ ּתֵ ֵהם ֶנַצח הֹוד, ְוֵהם ׁשְ ֵהם ֶאְביֹוִנים, ׁשֶ ר ָיַדְעּתָ ִעְנָין , ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
אֵ , ָהֲעָרָבה ֶ ּה לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריחַ ׁשּ ַעד הֹוד ִהיא , ְוֵהם ִנְקָרִאים ֶאְביֹוִנים, ין ּבָ

טּוָתם ְ ׁשּ : ִהְתּפַ



   

 
 ִּביֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה נֹוְתִנין ְצָדָקה ְלָכל ַהּפֹוֵׁשט ָידוֹ 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ם ַמה ׁשֶ ה נ, ּגַ יֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ י ּבִ ֹוְתִנין ְצָדָקה ּכִ
ט ָידוֹ  ל ְצָדָקה -ָהִעְנָין , ְלָכל ַהּפֹוׁשֵ אי ׁשֶ ּבַ י ַהּגַ סֹוד, ּכִ הּוא , הּוא ַהיְּ ּוִביֵמי ַהחֹול ׁשֶ
ין ָדָקה, ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ין, ָצִריְך ִלְראֹות ְלִמי נֹוֵתן ַהּצְ י ֵיׁש ּבֹו ֲאִחיַזת ּדִ ה . ּכִ ֲאָבל ַעּתָ

א  הּוא ְיסֹוד ַאּבָ דֹוָלהׁשֶ יד, ֶהָאָרה ּגְ ט ָידֹו נֹוְתִנין , ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְקּפִ ל ַהּפֹוׁשֵ א ּכָ ֶאּלָ
פּוִרים, ֶצַמח(. לוֹ  אן ְלָאֵבל ּבְ ַפְרֶהְסָיא, ִמּכָ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֵאינֹו נֹוֵהג ּדְ ִצְנָעה, ׁשֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ם , ְולֹא ּדְ י ּגַ ּכִ

א פּוִרים ֵיׁש ְיסֹוד ַאּבָ  :)ּבְ
 

 ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהְּמִגָּלה ְּבָרָכה
ה ִגּלָ ל ַהּמְ ְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ה ּבִ עֹות, ְוִהּנֵ ָעִמים , ֵהם ָחֵמׁש ַמְטּבְ ָהָרב , וּ נ"ָחֵמׁש ּפְ

יֵננּו ְוכּו' בּורֹות ַמְנְצפַּ , ֶאת ִריֵבנּו ְוַהָדן ֶאת ּדִ ֶנֶגד ָחֵמׁש ּגְ ִריָבה"ּכְ ין ְוַהּמְ ֲעֵלי ַהּדִ  : ְך ּבַ
 ָרָכה ֶׁשל ַהְּמִגָּלהסֹוד ַהּבְ 

ה הּוא ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר, סֹוד ַהּבְ בָֹאִרים ּבְ ְצֹות ַהּמְ ת ַהּמִ ְרּכַ ָאר ּבִ ׁשְ , ּכִ
רּוְך  ִביָנה -ּבָ ה . ּבְ בּוָרה -ֱאלֵֹהינּו ה' ַאּתָ ְפֶאֶרת ּגְ ר . ֶחֶסד ּתִ יָנה -ֲאׁשֶ נּו . ּבִ ׁשָ  -ִקּדְ

ְפֶאֶרת סֹוד ַהּתִ ִמ . ּבְ נּו . ֶנַצח הֹוד -ְצֹוָתיו ּבְ סֹוד -ְוִצּוָ ה . ַעל ְיֵדי ַהיְּ  -ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ
ְלכּות א. סֹוד ַהּמַ ַאּבָ סֹוד ּדְ ה ִנְקָרא ֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת חּוץ ִמן ַהיְּ ְוהּוא סֹוד , ְמִגּלָ

ֶלְך ְוכּו' ,טו) 'אסתר פרק ח( ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ְטָרא ַוֲעֶטֶרת ָזהָ , ּוָמְרּדְ דֹוָלה ִמּסִ ב ּגְ
א ַאּבָ ם, ּדְ דֹול ַעל כּוּלָ ִבין, ָאָדם ַקְדָמָאה, ּגָ ֶזה ַלּמֵ ֶלךְ . ְוַדי ּבָ ְפֵני ַהּמֶ , ְוֶזה סֹוד ִמּלִ

ה חּוץ ּלָ ְתּגַ ּנִ ְלכּות. ׁשֶ ים, ִמן ַהּמַ ה ִנּסִ ָעׂשָ י , ְוֶזה ׁשֶ ים ָאִרים ִנּסִ ֱאַמר ְוַעל ַעּמִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה, ב)כ ישעיה פרק מט( ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ּלֶ ְתּגַ דֹול ַהּמִ ס ַהּגָ מֹוהּו לֹא , הּוא ַהּנֵ ר ּכָ ֲאׁשֶ

סֹוד. ִנְהָיָתה יְּ ֶהֱחָיינּו ּבַ ם ׁשֶ ָמנוּ , ּגַ ֶנַצח ְוהֹוד, ְוִקיְּ ל . ּבְ ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְוֶאת ּכָ ּוְכָמא ּדְ
ַרְגֵליֶהם  ר ּבְ יָענּו לַ  ,)'ו (דברים פרק יאַהְיקּום ֲאׁשֶ הְוִהּגִ ַמן ַהּזֶ ְלכּות, ּזְ , ֶזה ַהּמַ

ִרים ְלֵעיל ְזּכָ לֹׁש ַהּנִ יָענּו ֶאל ׁשְ ִהּגִ ה ְלֵצאת ְוַלֲהלְֹך ַלחּוץ, ׁשֶ ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַהּזֶ , ׁשֶ
רֹום ֶזה ַעד ַיֲעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמּמָ : ְוַדי ּבָ

 
 ִּבְרַּכת ַהְּמִגָּלה ֵמַהֲחֵבִרים

ת ַהמְּ : ֵמַהֲחֵבִרים ְרּכַ הּבִ ע, ִגּלָ י ׁשֶֹרׁש ָהָמן ָהָיה ִמן ַהְקִליּפֹות, ּדַ ֶנֶגד ְזֵעיר , ּכִ ּכְ ׁשֶ
ְבִריָאה ין ּדִ בּורֹות ְדַמְנְצפַּ ה' ְואֹות . ַאְנּפִ מֹוֶרה ַעל מ"ן ְואֹוִתיֹּות "ך, מֹוֶרה ּכַֹח ָחֵמׁש ּגְ

ִני ָהִראׁשֹוִנים ַהּיֹוֵתר ָקׁשֹות : ׁשֵ
 



   

 ֶזֶרׁש
ּתֹו ָהיְ  יתְוֶזֶרׁש ִאׁשְ ִליׁשִ ְ בּוָרה ַהׁשּ ת ִמן ַהּגְ הּוא , ָתה ְמׁשּוֶרׁשֶ ז' ְוִסיָמְנָך "ך. ְדַמְנְצפַּ צ' ׁשֶ

ִציָרא ְמָאה, ּפְ ל ַהּטֻ ַבע ׁשֶ ת ׁשֶ סֹוד , ְוִהיא ַעְצָמּה ּבַ ין ז' ּבְ הּוא ֶנֶגד ּדִ ָמּה ׁשֶ ה ׁשְ ִחּלָ ּתְ
סֹוד מֹוִסיף ּגֹוֵרעַ  ְפרֹוְטרֹוט ּבְ ָנה ּבִ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ֶזֶרׁש ז' ֵהם , ׁשֶ ַבע , ּדְ ְוֵהם ִמְתַרּבֹות ׁשֶ

ָעִמים  ר ָחֵמׁש ֵמאֹותע', ּפְ ֶזֶרׁש ר"ש ֲהֵרי ֵאּלּו , ְלִמְסּפַ ל ֲאחֹוַרִים , ּדְ סֹוד ַהִדיִנין ׁשֶ
ִרּבּועַ  ֱאלִֹהים ּבְ יּוִדי, ּדֶ ל ִמלּוָים ּבְ "ן: ְוׁשֶ

 
 ֲחָכָמיו

אֹוִתּיֹות  ם ּבְ ְרׁשָ ה אֹוֲהָביו עֹוְזִרים ּוַמֲחִזיִקים "ך, פַּ ְדַמְנצְ פ"ך ַוֲחָכָמיו ׁשָ ִחּלָ ָהיּו ּתְ ׁשֶ
עוֹ  סֹוד ְיִמין , ְלִרׁשְ יק ּבְ ִהְתִחילּו ְלַהְמּתִ ְוהּוא . ִנְקְראּו ֲחָכָמיו, תהילים פרק קיח טז)(רֹוֵמָמה י"י ּוְכׁשֶ

ַכי ִחית ֶאת ָמְרּדְ ב ְלַהׁשְ ט בִּ , ָחׁשַ ֵ ׁשּ א ּוִמְתּפַ סֹוד ַאּבָ ָהָיה ִמּיְ ין ְזֵעירׁשֶ בֹוהַּ "ץ ַעל ְיֵדי עֵ , ַאְנּפִ ְוָלֶזה , ּגָ
ה ים ַאּמָ ִ בֹוּהַ ֲחִמׁשּ ם , ְדִאָמא"ה ָרמּוז ְלה, ָהָיה ּגָ ֶרְך ׁשָ א עֹוֵבר ּדֶ ר ְיסֹוד ַאּבָ ֲאׁשֶ

ֶהם לּול ּבָ : ּכָ
 

 ָלֵכן ָצִרי� ְלַכֵּון ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה
יל ּפוּ  ירּוׁש , כד)' פרק ט אסתר(ר ְוִהּפִ ַעץ  -ּפֵ ּנָ ין אֹוִתּיֹות ו'. ׁשֶ פ"ר, ָהָרמּוז ְלו' ּבֵ

א ַמְנְצפַּ  יַמְטִרּיָ ְגבּוָרתוֹ , ךְ "ּגִ בֹו ּבִ ֵדי ְלַסּבְ ָעִמים קמ, ְוהּוא לֹא ָיַדע. ּכְ ֵני ּפְ י ׁשְ ֵיׁש "ג ּכִ
ָמאָלא ִאָמא ִמְיִמיָנא ּוִמׂשְ ן ּפּור, ּבְ ם ּכֵ ן , עֹוִלין ּגַ ה ּפּוִרים ַעל ּכֵ ָקְראּו ְלָיִמים ֵאּלֶ

י אֹוִתּיֹות ִמ , כו) 'אסתר פרק ט( ין"י ּכִ ָפה ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ּתְ ּתַ ִביָנה ִנׁשְ ּבְ ָלָלה , ׁשֶ ַלֲהפְֹך ַהּקְ
ר ִהיא ְיסֹוד ְדִאָמא, ִלְבָרָכה ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ ְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַעל , ׁשֶ ן ּבִ ָלֵכן ָצִריְך ְלַכּוֵ

ַהָויָ , הִמְקָרא ְמִגלָּ  ַתח ׁשּוֻרק ׁשּוֻרק ֵציֵרי"ה ּבְ הּוא , ִנּקּוד ּפַ א ׁשֶ י ֵמַאּבָ ה י', ּכִ ּוְנֻקּדָ
ח ּתַ ה ֲחָסִדים, ּפַ ָ ִנּקּוד ׁשּוֻרק, ִראׁשֹוָנהה' סֹוד  יֹוְרִדין ֲחִמׁשּ יֵדיּה ָהָרמּוז ּבְ סֹוד ּדִ , ִמּיְ

הּוא  ין ׁשֶ טֹות ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ְ ׁשּ סוֹ ו', ּוִמְתּפַ ּלוֹ ַליְּ ן ׁשּוֻרק, ד ׁשֶ ם ּכֵ הּוא ּגַ ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי . ׁשֶ
א הּ , ִאּמָ ּלָ ְיסֹוד ׁשֶ ְלכּות ּדִ ִהיא ַאֲחרֹוָנה, ִמּמַ א, ׁשֶ ה ֵציֵרי ֵמִאּמָ : ּוְנֻקּדָ

 
 ִנּקּוד ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה

ִנּיָה ָרָכה ׁשְ ִחיִרק"ה ָהַהֲויָ , ְוִנּקּוד ּבְ ִקּבוּ , ְזָכִרים ּבְ ֵנס ֶזה ֶנַצח , ץּוְנֵקבֹות ּבְ ִלְכלֹל ּבְ
ֶנַצח. הֹוד רֹו ּבְ ִעּקָ י ׁשֶ הֹוד, ְוַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ֵניֶהן , ַוֲחֻנּכָ א ׁשְ א ְוִאּמָ ל ָמקֹום ֲהֵרי ַאּבָ ִמּכָ

ֵנס ֶזה ֶנַצח, ִנְתַייֲחדּו ּבְ טּותֹו ּבְ ְ ׁשּ א סֹוף ִהְתּפַ ה ַאּבָ הֹוד, ְוִהּנֵ א ּבְ : ְוִאּמָ
 

 ָיינּוֶׁשל ֶׁשֶהחֱ "ה ּוְבַהָויָ 



   

ֶהֱחָיינוּ "ה ּוְבַהָויָ  ל ׁשֶ ב' ֲהָויֹות, ׁשֶ ן ּבְ ֵלמּותוֹ , ָצִריְך ְלַכּוֵ "ם ּכּולֹו חֹולָ , ַחד. ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ
ין הּוא אֹור ְוִנּקּוד ְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ִנּקּוד ֶנַצח, ׁשֶ ר , ְוא' ּכּולֹו ִחיִרק ׁשֶ הּוא ָהָיה ִעּקָ ׁשֶ

ס הֶ , ְוַדע. ַהּנֵ ָכל ׁשֶ י ּבְ ב' ֲהָויֹות, ֱחָיינוּ ּכִ ן ּבְ , ִראׁשֹוָנה ְלעֹוָלם חֹוָלם, ָצִריְך ְלַכּוֵ
ַמן ה ְלִפי ַהּזְ ִנּיָ ְ : ְוַהׁשּ

 
 ִּבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה

ְפִתיָחָתהּ , ּוִבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה בָ , ּבִ ל ָהאֹוִתיֹּות ַהֲהָוָיה ׁשְ ן ּכָ הּוא ִנּקּוד "א, ָצִריְך ְלַכּוֵ ׁשֶ
בּוָרה בּוָרה ֶנֶהְפָכה ְלֶעְזָרֵתנוּ ִלְרמֹז , ּגְ ַהּגְ פּולֹות. ׁשֶ ְבָרָכה זֹו ֵיׁש ָחֵמׁש ּכְ ֶנֶגד , ְוָלֵכן ּבִ

בּורֹות ַמְנְצפַּ  י ָהָרב ִריֵבנוּ . ךְ "ָחֵמׁש ּגְ א, ּכִ יֵננוּ . רֹוֵמז ִלְגבּוַרת ַאּבָ ִלְגבּוַרת , ְוַהָדן ּדִ
א יןִלְגבּוַרת ְזֵעיר ַאנְ , ְוַהּנֹוֵקם ִנְקָמֵתנוּ . ִאּמָ ֵרינוּ . ּפִ ם ְגמּול, ְוַהִנְפָרע ָלנּו ִמּצָ ּלֵ ׁשַ , ְוַהּמְ

ֲחִתיָמָתהּ . ִלְגבּורֹות ֵלָאה ְוָרֵחל ן ְלָרֵחל, ּוּבְ ַהָויָ , ְיַכּוֵ ִנּקּוד ֱאלִֹהים"ה ּבְ סֹוד ּכֹוס , ּבְ ּבְ
א  ָ ָסְחִרין ְלׁש  ,יג) תהילים פרק קטז(ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ יִפין ּדְ ין ַתּקִ הְוָחֵמׁש ָעּלִ ּנָ : ֹוׁשַ

 
ֵׁשמֹות ַהֹּקֶדׁש ָהְרמּוִזים ִּבְמִגָּלה ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות

The Holy Names are concealed in the scroll of Esther in the initials of words and in the 
letters that ends the words. 

מֹות ַהּיֹוְצִאין ֵמהַ  ֵ ׁשּ ן ּבַ הְוָצִריְך ְלַכּוֵ ים " ְוָכל"ִהיא " :ְוֵאּלּו ֵהן, ְמִגּלָ ׁשִ נוּ "ַהּנָ י , ִיּתְ ָראׁשֵ
בֹות  י .)'כ' אסתר פרק א( הוה"יּתֵ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ בֹות , ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַהּמַ  והה"יסֹוֵפי ּתֵ

ָאה. טז)' אסתר פרק א( ה ְלָפָניו ְולֹא ּבָ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ בֹות , ַוׁשְ אסתר פרק ( יהו"הסֹוֵפי ּתֵ
ן "ּוַמְלכּוָתה . "יז) 'א ֶלְך ִלְרעּוָתּה "ִיּתֵ בֹות , ַהּטֹוָבה"ַהּמֶ י ּתֵ אסתר פרק ( ויה"הָראׁשֵ
ִמים "ּוִבְמלֹאות "יֹום . "יט) 'א ה"ַהּיָ בֹות , ָהֵאּלֶ י ּתֵ . )'ה' אסתר פרק א( יוה"הָראׁשֵ

מוֹ  יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ בֹות , ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ י ָכְלָתה . ה)' סתר פרק בא( יהה"וסֹוֵפי ּתֵ ּכִ
בֹות , ֵאָליו ָהָרָעה י ָכְלָתה ֵאָליו. )'ז 'אסתר פרק ז( יהו"הסֹוֵפי ּתֵ בֹות , ָרָאה ּכִ סֹוֵפי ּתֵ

ֶלְך "ָיבֹוא . ")'ז 'אסתר פרק ז( היה"ו בֹות , ַהּיֹום"ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ אסתר ( יהו"הָראׁשֵ
בֹות סוֹ , ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי. )'ד' פרק ה ה . יג) 'אסתר פרק ה( הוה"יֵפי ּתֵ ּוְגדּוּלָ

ַכי ַעל ֶזה ַויֹּאְמרוּ  בֹות , ְלָמְרּדְ ְפֵני . ) ַוּיֹאֶמר'ג' אסתר פרק ו( היה"וסֹוֵפי ּתֵ ָיָצא ִמּלִ
ֶלְך ּוְפֵני ָהָמן בֹות , ַהּמֶ י ּתֵ אן . )'ח 'אסתר פרק ז( יהו"הָראׁשֵ . (ג' ֲהָויֹותי"ב ַעד ּכָ

ל אה מֹות ׁשֶ ֵני " )ו"הׁשֵ ְרּפְ ּדַ ֶלְך "ֲאַחׁשְ חֹות"ְוֶאל "ַהּמֶ בֹות , ַהּפַ י ּתֵ אסתר ( אהו"הָראׁשֵ
ֶלְך " ספרים אחרים:. (יב) 'פרק ג בֹות "ֶאל "ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּתֶ ׁשְ  אהו"הַהּמִ

בּוׁש "ֶאת . ")'ד 'אסתר פרק ה( בֹות , ַהּסּוס"ְוֶאת "ַהּלְ י ּתֵ  'אסתר פרק ו( אהו"הָראׁשֵ
ִנים"ְוַאל "ַהְיהּוִדים "ֶאל " .יא) ְרּפְ ּדַ בֹות , ָהֲאַחׁשְ י ּתֵ . )'ט 'אסתר פרק ח( אהו"הָראׁשֵ



   

מֹות ד'  יָרה ֶאל ָיד ֵהָגי :אהי"הׁשֵ בֹות , ַהּבִ י ּתֵ  .)'ח' אסתר פרק ב( אהי"הָראׁשֵ
ים ֶאל ָיד ֵהָגי ׁשִ בֹות , ַהּנָ י ּתֵ ר ִיׁשְ . )'ג' אסתר פרק ב( אהי"הָראׁשֵ ְלטּו ַהְיהּוִדים ֲאׁשֶ

ה בֹות , ֵהּמָ י ּתֵ ה. )'א 'אסתר פרק ט( ה"אהיָראׁשֵ י , ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ָראׁשֵ
בֹות אהי : לא)' אסתר פרק ט( "הּתֵ

 
בֹות בֹות ְוסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ ה ּבְ ְמִגּלָ מֹות ַהּקֶֹדׁש ָהְרמּוִזים ּבִ ְך ׁשֵ  ֶהְמׁשֵ

בֵ  ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ בֹות , ץַהּמֶ י ּתֵ ָה ְוֶאת. )'ח' אסתר פרק ב( וה"וָראׁשֵ ּנֶ ֶלְך ַוְיׁשַ , ַהּמֶ
בֹות  י ּתֵ בֹות וה"ו ָראׁשֵ ד. )'ט 'אסתר פרק ב( כה"תְוסֹוֵפי ּתֵ ּגֵ י , ַויָּבֹא ֲהָתְך ַוּיַ ָראׁשֵ

בֹות  י ספרים אחרים:. ()'ט' אסתר פרק ד( וה"וּתֵ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ י , ַוּתְ ָראׁשֵ
ֶלךְ  ספרים אחרים:. (יב)' אסתר פרק א( "ובֹות והּתֵ  ַעׂש ַהּמֶ ִרים ַוּיַ ָ י , ְוַהׂשּ ָראׁשֵ

בֹות  ֵצא. כא)' אסתר פרק א( וו"הּתֵ ּמָ ָבר ַויִּ ׁש ַהּדָ בֹות , ַוְיֻבּקַ י ּתֵ אסתר ( וה"וָראׁשֵ
בֹות . כג)' פרק ב י ּתֵ ֶלְך ְוָהָמן ָראׁשֵ בֹות (. )'ד' אסתר פרק ה( וה"וַויָּבֹא ַהּמֶ סֹוֵפי ּתֵ

ל ה'  מֹות ׁשֶ ְכָתָבהּ הה"ה) ׁשֵ בֹות , ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ' אסתר פרק א( הה"הסֹוֵפי ּתֵ
ָאה. כב) ֲעָרה ּבָ בֹות , ּוָבֶזה ַהּנַ ּה . יג)' אסתר פרק ב( הה"הסֹוֵפי ּתֵ ָאִביָה ְוִאּמָ

בֹות , ְלָקָחהּ  ה בָּ . )'ז' אסתר פרק ב( הה"הסֹוֵפי ּתֵ בֹות , הּ ּוַמה ֵיָעׂשֶ  הה"הסֹוֵפי ּתֵ
ִנית. יא)' אסתר פרק ב( ֵ בֹות , ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהׁשּ י ּתֵ ' אסתר פרק ט( הה"הָראׁשֵ

ְכּתֹב ֶאְסתֵּ  ָכל ַמְלכּותוֹ . )כט) ַוּתִ ה ּבְ בֹות , ַיֲעׂשֶ י ּתֵ ם ְדעיב"מ, ָראׁשֵ א "ב, ׁשֵ ְוִגיַמְטִרּיָ
כַ . כ)' אסתר פרק א( ב"ן דֹול ָמְרּדְ י ּגָ בֹות , יּכִ נּו . )'ד' אסתר פרק ט( יל"יסֹוֵפי ּתֵ ִיּתְ

בֹות , ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן י ּתֵ ֵרי. )'כ' אסתר פרק א( יל"יָראׁשֵ ָ בֹות , ַיד ִאיׁש ִמׂשּ סֹוֵפי ּתֵ
ֵורֹוׁש  .)'ט' אסתר פרק ו( שד"י ֶלְך ֲאַחׁשְ בֹות , ִלְפֵני ַהּמֶ  'אסתר פרק א( יכ"שסֹוֵפי ּתֵ

ַכי ְלָהִס . יט) ּקוֹ ָמְרּדְ בֹות , יר ׂשַ ה. )'ד' אסתר פרק ד( יר"וסֹוֵפי ּתֵ ּטָ , נֵֹפל ַעל ַהּמִ
בֹות   :)'ח' אסתר פרק ז( לל"הסֹוֵפי ּתֵ

 
ְוָרפֹוא ְלִיְׂשָרֵאל, ָנֹגף ְלָהָמן, ָנֹגף ְוָרפֹוא

Haman used a name of God in reverse order to bring judgments on the Israelites but Esther 
reversed it back transferring judgment to Haman and remedy to Israel. 

ַמת ָהָמן ֲאָדר, ַטַעם ַהְסּכָ ָרֵאל ּבַ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ים, ִלְגזֹר ַהּגְ ָאר ֳחָדׁשִ ׁשְ ֵני , יֹוֵתר ִמּבִ ִמּפְ
ֵרה ֵצרּוֵפי ֲהָוָי"ה ים ֶעׂשְ ּתֵ ים ֵהם ֶנֶגד ׁשְ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ י ׁשְ ר ְוה, ּכִ ה ֲאׁשֶ ּוא ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ֵהֶפךְ הוה"י ֵצרּופֹו  ין, ּבְ ר הּוא סֹוד ַהּדִ ֵהֶפךְ . ֲאׁשֶ ם ּבְ ֵ יר ָהָמן ַהׁשּ ּו "ֵאיֶננ"ה זֶ , ָלֵכן ִהְזּכִ
בֹות "י, לִ "ה ׁשֹוֶ  יְך ֶאת ָהַרֲחִמים. יג) 'אסתר פרק ה( הוה"יסֹוֵפי ּתֵ ר ָרְצָתה ְלַהְמׁשִ , ְוֶאְסּתֵ

יָרה ֲהָויָ  רְוִהְזּכִ יֹׁשֶ ֶלְך "ָיבֹא , ""ה ּבְ בֹות , ַהיֹּום"ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ ' אסתר פרק ה( יהו"הָראׁשֵ



   

ְבִחיָנה ַאַחת. ד)' ר ּבִ ים ִעם ֶאְסּתֵ רּוְך הּוא ִהְסּכִ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ְוַהּקָ ְוָעם . ַרֲחִמים ְלִיׂשְ
ין ְלָהָמן, ָהָמן ִלְבִחיָנה ַאַחת ָרֵאל, ןָנגֹף ְלָהמָ , ָנגֹף ְוָרפֹוא, ּדִ : ְוָרפֹוא ְלִיׂשְ

 
 י"הסֹוֵפי ֵּתבֹות 

י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה  בֹות יהו, )'ז' אסתר פרק ז(ּכִ ר"ה סֹוֵפי ּתֵ יֹׁשֶ י , ַרֲחִמים ּבְ ָרָאה ּכִ
בֹות היה ין"ו ָכְלָתה ֵאָליו סֹוֵפי ּתֵ הּוא ּדִ ר, ׁשֶ יֹׁשֶ י , ְוַגם הּוא ּבְ ּתֵ ׁשְ ק ּבִ ַדְקּדֵ ְוִאם ּתְ

בֹות כִּ  בֹות , י ָרָאהּתֵ ּתּוף י"ה, סֹוֵפי ּתֵ ׁשִ י ּבְ מֹות ֵאּלוּ ב' לֹוַמר ּכִ י"ה ִנְפָעל ַהּכֹל , ׁשֵ
מֹר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹוד ו"ה,  ּנֹוָדע ִאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ : ְוָהֵבן ֶזה ,)'ג תהילים פרק קל(ּכַ

 
 ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי

ה ָוִוין, דּפּוִרים סֹוד הוֹ  ה ַהְרּבֵ ְמִגּלָ ִחיַנת ָוי. ְוָלֶזה ֵיׁש ּבִ הּוא ּבְ ם ָהַעּמּוד ׁשֶ ִלְרמֹוז "ו, ּגַ
ִחיַנת ָוי הּוא ּבְ י , ְוַדע"ו. ְלהֹוד ׁשֶ הנ"ד ּכִ ִגּלָ ּמְ ָעִמים ֶנֱאַמר ָהָמן ּבַ נ"ד ְוֵכן ֵיׁש , ּפְ

ֵני ָהָמן  ֶרת ּבְ ֲעׂשֶ ּסֹובֵ (אֹוִתּיֹות ּבַ  )'ט' אסתר פרק ט(ְוֶזה סֹוד . )ר ֲאִריַדי ָמֵלאָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
ן ָאנִֹכי ר ַיֲעבֹדּו ּדָ יֵלִני " ,יד) בראשית פרק טו(ֶזה סֹוד , ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ָנא "ַהּצִ

ד " יַמְטִריָּא ָד , "ָאִחי"ִמּיַ בֹות ָהָמן "ן, ִמּיַד ּגִ י ּתֵ : (עיין בכ"י ח"ג סימן י"א)ְוָראׁשֵ
 

ה ִמּדֹות ָהַרֲחִמיםְׁש�ׁש ֶעְׂשרֵ 
Mordechai was from the Right and Yessod of Chokma, Esther was Yessod of Binah.
ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי numerical bvalue 314  .a name that protects our prayers and dwellings ,שדי

ם ָהַרב ַזְלהַ  ֵ ה ָלַדַעת :"הִמׁשּ ה ָצִריְך ַאּתָ ֵהם כִּ , ְוִהּנֵ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ׁשֶ ה ֵהם ׁשָ י ְמִגּלָ
א ִחַווְרּתָ א ּדְ ֵריׁשָ ּקּוֵני ִדיְקָנא, ּבְ ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ טּו ׁשְ ְ ׁשּ ה ֲהָויֹות ִנְתּפַ לֹׁשָ ָרָצה , ּוֵמֵאּלּו ׁשְ

ֵהם בְּ , ְוכּו'"י גספת"ך ְוַגם , ְוַגם ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְוכּו', לֹוַמר ִמי ֵאל ָכמֹוָך ְוכּו' "ת אׁשֶ
א .ֵאל ַרחּום ְוכּו'ב"ש  ּקּוֵני ִדיְקָנא ֵהם ִנְכָנִסין ּתֹוְך ַאּבָ ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ , ְוֵאּלּו ַהׁשּ

א א ְלִאּמָ א, ּוֵמַאּבָ ְיסֹוד ַאּבָ ֵהם ִנְכָלִלין קֶֹדם ּבִ ְיסֹוד , ְוִלְהיֹוָתן ׁשֶ ְך ִנְכָלִלין ּבִ ְוַאַחר ּכָ
ן ם ּכֵ א ּגַ ם כֵּ , ִאּמָ יןְוִנְכְנסּו ּגַ ׁש ּגֹו , ּוְכָבר ָיַדְעתָּ . ן ֶאל ַהְזֵעיר ַאְנּפִ א ְמֻלּבָ י ְיסֹוד ַאּבָ ּכִ
א א הּוא ָקָצר, ְיסֹוד ִאּמָ י ְיסֹוד ִאּמָ א הּוא עֹוֵדף ְויֹוֵצא ַלחּוץ , ְוָיַדְעּתָ ּכִ ִוְיסֹוד ַאּבָ

ין ל ַהּגּוף ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ְיסוֹ , ְלתֹוְך ָחָלל ׁשֶ ַכי ּבְ אּוָמְרּדְ ִחיַנת ְיסֹוד , ד ַאּבָ ר ּבְ ְוֶאְסּתֵ
א א, ִאּמָ ְיסֹוד ִאּמָ ַמְלכּות ּדִ א ַעְצמוֹ , ַהְינּו ּדְ ְיסֹוד ַאּבָ ַכי ּדִ ְוָלֶזה ָהָיה ִנְקָרא , ּוָמְרּדְ

ַכי ִאיׁש ְיִמיִני ּנֹוָדע, ָמְרּדְ א ּכַ הּוא ְיסֹוד ַאּבָ פּום , ׁשֶ ה ֲחָסִדים ּבְ ָ ּבֹו ִמְתַגִלין ֲחִמׁשּ ׁשֶ
ִחיַנת יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין. הַאמָּ  ּה ּבְ ִחיַנת , ּוִבְיסֹוד ֶזה ֵיׁש ּבָ ַכי ָהָיה ִמּבְ ְרּדְ ּמָ ֶ ְוִלְהיֹות ׁשּ

ְנָיִמין ָיָמיו, ּבִ ה ּבְ דֹול ַהּזֶ ַער ַהּגָ ם , ָלֶזה ָהָיה לֹו ַהּצַ סֹוד ׁשֵ ְנָיִמין ּבְ י ּבִ "ן, ִדיב"ן, מ"ב ּכִ



   

ְמקֹומוֹ  ֵאינֹו ִנְרָאה ּבִ א ׁשֶ הוּ , ֶאּלָ ִמין ְמַחּפֵ ַהּיָ ֵני ׁשֶ הּוא . ִמּפְ ְנָיִמין ׁשֶ ל ּבִ ּוְבִחיָנה זֹו ׁשֶ
"י ּדַ "י, ׁשַ ּדַ הּוִדי עֹוֶלה ׁשַ ַכי ַהיְּ : ָלֵכן ָמְרּדְ

 
 ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר

ּקּוֵני ִדיְקָנא ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ִחיַנת ֵאּלּו ׁשְ ר ָהיּו ִמּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ְרּדְ ּמָ ֶ ה וְ , ְוִלְהיֹות ׁשּ לֹׁשָ ֵאּלּו ׁשְ
מֹות  ֵרה ֲהָויֹו"ת ְדׁשֵ לֹׁש ֶעׂשְ ּקּוֵני ִדיְקָנא ֵהם ׁשְ ר ּתִ ִמְנָין ע"ב ָעׂשָ ן הּוא תתקל"ו, ּכְ ּכֵ ׁשֶ

ר ִעם ַהּכֹוֵלל ַכי ְוֶאְסּתֵ ה ֲחָסִדים, ִמְנָין ָמְרּדְ ָ ד ֲחִמׁשּ ַכי ִמּצַ ד ָחֵמׁש , ּוָמְרּדְ ר ִמּצַ ְוֶאְסּתֵ
בּורֹות ר ֲהָויֹו"תְוָלֶזה ֵהם , ּגְ ַיַחד ֶעׂשֶ ה ֲחָסִדים, ּכֹוֵלל ּבְ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ , ְוָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת ׁשֶ

ַמץ ִנּקּוד ּקָ ם ּבְ ִרים ָקַמִצין, כּוּלָ ִרים י"ו, ס"ה ְוָקַמץ הּוא , ְוֵהם ֶעׂשְ ל ָהֶעׂשְ ַמִצין ׁשֶ ַהּקָ
יַמְטִריָּא , אֹוִתּיֹות יַמְטִריָּ ש"ך, ּגִ ְוֶזה סֹוד ת"ן, ֲהֵרי ַהּכֹל ק"ל, א ְוָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת ַעְצָמן ּגִ

ן ַהּטֹוב י"י  ין ,ָרָצה לֹוַמר, )תהילים פה יג(ִיּתֵ ְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ּבִ ם ֶזה ֲהָוָי"ה ׁשֶ ּגַ הּוא , ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
סֹוד יּוִדי, ָמֵלא ִמן ַהּמֹוִחין ֵהם ּבְ ין"ן, ׁשֶ ה ִטּפִ לֹׁשָ סֹוד ׁשְ ל , ּבְ ה"ס, ֲאַזי הּוא ְמַקּבֵ

ֵהם ָחמֵ  ִרים ְלֵעילׁשֶ ְזּכָ ִחיַנת ת"ן, עֹוִלים  ,ׁש ֲהָויֹו"ת ַהּנִ הּוא , טֹובְוֵהם ּבְ סֹודׁשֶ , ַהיְּ
ָאַמר  ן ַהּטֹובה' ְוַהְינּו ׁשֶ יַמְטִריָּא , ִיּתֵ סֹודי"ז, ְוטֹוב ּגִ : ַהְינּו ַהיְּ

 
 ַהֲחָסִדים ַהְמַמְתִקין ַהְּגבּורֹות

בּורֹות ֵהם ָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת בְּ  יַמְטִריָּא , ִנּקּוד ֱאלִֹהיםְוָחֵמׁש ּגְ ְוִעם ָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת שי"ן, ּגִ
ְלמּודק"ל, ַעְצָמן ָהעֹוִלין  בּורֹות, עֹוֶלה ּתַ ד ַהּגְ הּוא ִמּצַ ר, ׁשֶ ים , ִאּסּור ְוֶהּתֵ ַקּלִ

בּורֹות. ַוֲחמּוִרים ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ֵניֶהם ָיַחד ֵהם ֲחִמׁשּ ֵהם , ּוׁשְ ֶרׁש ְוׁשֹ "פ, ְותת"ן ׁשֶ
בּורֹות ְמַמְתִקין ֶהָחֵמׁש ּגְ רתתק"לה, ַהּכֹל עֹוֶלה , ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ ִמְנָין ָמְרּדְ : ּכְ

 
 ְיסֹוד ַאָּבא ְמֻגֶּלה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה

ה, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ  ה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמּטָ א ְמֻגּלֶ סֹוד ַאּבָ ּיְ ה ָחֵסר , ׁשֶ ַבת ְמִגּלָ סֹוד ׁשֶ י', ָלֵכן ּתֵ יְּ
ה ה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמּטָ א ְמֻגּלֶ א אֹות , ַאּבָ ם ֲהָויָ י' ִוְיסֹוד ַאּבָ ׁשֵ ּבְ ֶ ט ַעד ְיסֹוד "ה, ׁשּ ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ין א, ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶרת ְלִפְרסּוֵמי ִניּסָ ִאּגֶ ה ּכְ ִגּלָ ט ַהּמְ ֵ ׁשּ ִריְך ְלִהְתּפַ ּצָ ַעם ׁשֶ ַהְינּו , ְוֶזה ַהּטַ ּדְ
ְיסֹוד  אֶנַצח הֹוד ּדִ טֹות. ַאּבָ ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ְיסֹוד , ְוִלְהיֹות ׁשֶ ה ּדִ ּלּוי ָהאֹור ַהּזֶ ָרָצה לֹוַמר ּגִ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּבִ יֹוָקן ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶעְליֹוָנה, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ . ַאּבָ ין ּדְ ֵעיר ַאְנּפִ ּזְ ָלֵכן ָצִריְך , ׁשֶ

ֵספֶ  יְרטּוט ּוְבָתִגין ּכְ ׂשִ ה ּבְ ִגּלָ ָעִמים ּוְנֻקּדֹות סֹוד . ר ּתֹוָרהִלְכּתֹב ַהּמְ ּטְ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ
לֹום ֵאיֶזה ע"ב ס"ג,  ּלֹא ִיְגְרמּו ַחס ְוׁשָ ֵני ִרּבּוי אֹוָרם ׁשֶ ין ִמּפְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוֵאיָנם ִמְתַגִלין ּבִ

ִביָרה ם ַרק , ׁשְ ה ׁשָ ּלֶ ִגין ְואֹוִתּיֹות"ן, ּובמ"ה ְוָלֶזה ִמְתּגַ לּוִלים ְוִלהְ . סֹוד ּתָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ יֹות ׁשֶ
א ְלַבד יסֹוד ַאּבָ א ָקָצר, ּבִ י ְיסֹוד ִאּמָ ה, ּכִ ִגּלָ ּמְ , ְוָלֶזה ֵאין ָצִריְך ַרק ַעּמּוד ֶאָחד ּבַ



   

בּורֹות ְוַנֲעׂשּו ֶאָחד ְתִקין ֶאת ָחֵמׁש ּגְ ה ֲחָסִדים ְמּמַ ָ ַהְינּו ֲחִמׁשּ : ּדְ
 

 חֹותֵהם ְׁשֵּתי לּו, ֶנַצח הֹוד ִּדְיסֹוד ַאָּבא
ָאַמְרנוּ  י ֵנס ׁשֶ א, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ְיסֹוד ַאּבָ י לּוחֹות, ֵהם ֶנַצח הֹוד ּדִ ּתֵ , מ"ס ֵהם ׁשְ

ֵנס ָהיּו עֹוְמִדין ּלּוחֹות ּבְ ּבַ לֹוַמר , ׁשֶ י ַקו ְסתּוָמהמ ּכְ ְלּתִ תּוָחה ּבִ ְוס' הּוא נ', צּוָרָתּה , ּפְ
ל ֵנסס'  ׁש , ְוֶנַצח ָעָנף ֶחֶסד, ׁשֶ ּיֵ ָעה יּוִדיןע"ב ּבֹו  ׁשֶ לּוַח ָיִמין, ַאְרּבָ רֹות ּבְ ּבְ , ָחֵמׁש ּדִ

א ׁשֶֹרׁש ַהֲחָסִדים"ד ְוֵיׁש ּבֹו סֹוד יוּ  ַאּבָ ה , ּדְ יםנ' ָלֶזה ַהמ' ַנֲעׂשָ ִ ַהְינּו ֲחִמׁשּ ְוִלְהיֹות . ּדְ
ֶהם ּלָ יסֹוד ׁשֶ ָרֵאל ָחְטאּו ּבִ ׂשְ ּיִ ים ָנְכִרּיֹות, ׁשֶ ֶלְך ֶהֱעִבירּו ְוחֹותָ , ְוָלְקחּו ָנׁשִ ם ַהּמֶ

סמא, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא לּוִין ּבְ ְבִעים ֻאּמֹות ַהּתְ ל ֲעֵליֶהם ֲעֹון "ל, ֵהם ׁשִ ְלּגֵ ָלֶזה ִנְתּגַ
ִין ּיַ ִרית ּבַ ֵורֹוׁש , ַהּבְ ְזַמן ְסעּודֹות ֲאַחׁשְ ְבִעים, ּבִ יַמְטִרּיָא ׁשִ ִין ּגִ ּוְכָבר נֹוַדע ַמה . ְוַהּיַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ֲחָוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּתַ ִאּלּו ִהׁשְ א ַעל ַהּגֹוּיָה ּכְ , ַהּבָ
ּכֹוֵרַע ַלֲעֵבָרה ׁשֶ י ּכְ ִאּלּו ּכֹוֵרַע ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכִ ִנית, ּכְ ל ַהּתֹוָרה ׁשֵ , ָלֶזה ֻהְצְרכּו ְלַקּבֵ

לּו ַהְיהּוִדים  מּו ְוִקּבְ תּוב ִקיְּ ּכָ ָמה ׁשֶ ָבר, )' כזאסתר ט(ּכְ לּו ּכְ ּבְ ּקִ מּו ַמה ׁשֶ ַהְינּו סֹוד , ִקיְּ
ס י לּוחֹות, ַהּנֵ ּתֵ ה, סֹוד ׁשְ יֵמי מֹׁשֶ מֹו ּבִ י , ּכְ ּתֵ נּו סֹוד ׁשְ ר ִנּתְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ן ּבִ ּכֵ

: לּוחֹות
 

ְוִאְלָמֵלא ֶזה �א ָהָיה , ָּיהָיַרד ַהֶהָאָרה ַעד ָהֲעׂשִ , ַעל ְיֵדי ֶׁשָּיָצא ָהאֹור ַהֶּזה ְוֵהִאיר ְּבִרּבּוי
 ִמְּפֵני ְּפַגם ַהְּיסֹוד ֶׁשָּלֶהם, ָיכֹול ְלִהָּנֵצל ִמְּכָלָיה ַחס ְוָׁשלֹום

ָבר ָיַדְעּתָ ִעְנָין ַהדּוְרִמיָטא ה ּכְ סֹוד ָרֵחל, ְוִהּנֵ א ַלחּוץ ִמּיְ ְוַעל ְיֵדי , ּוְבִקיעֹות ְיסֹוד ַאּבָ
ה ְוהֵ  ָצא ָהאֹור ַהּזֶ יָּ ן ׁשֶ ּבּויּכֵ ִלי ּכִ ִרּבּוי ּבְ יָּה, ִאירּו ּבְ ְוִאְלָמֵלא , ָיַרד ַהֶהָאָרה ַעד ָהֲעׂשִ

לֹום ָלָיה ַחס ְוׁשָ ֵצל ִמּכְ ֶהם, ֶזה לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהּנָ ּלָ סֹוד ׁשֶ ַגם ַהיְּ ֵני ּפְ : ִמּפְ
 

 ְמִאיִרין ָּבּה, ִּכי ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנִּפין, ִהֵּנה ְּכָבר ָיַדְעּתָ 
ָבר ָיַדְעּתָ וְ  ה ּכְ ין, ִהּנֵ י ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִמין , ּכִ ָכל ַקו ַהּיָ ַצח ּבְ ּה ַהּנֶ ְמִאיִרין ּבָ

הּ  ּלָ ְרִקין, ׁשֶ לֹׁש ּפִ ׁשָ ָאחֹור. ּבְ הּוא ּבְ ְרִקין, ְוֵכן ַההֹוד ֲאִפילּו ׁשֶ ׁש ּפִ ׁש , ֲהֵוי ׁשֵ ּיֵ ְוִנְמָצא ׁשֶ
ׁש אֹורֹות ּה ׁשֵ יןׁשֶ "ו וה"ו וה, ּבָ ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַצח הֹוד ִדְזֵעיר , ֵהם ּבְ י ַהּנֶ ּכִ

ין סֹוד ָוִוין, ַאְנּפִ סֹוד , ַהֶנֱחָלִקים ְלב', ֵהם ּבְ ְצָבאֹותא' א ּבְ טין א',  -ָכֶזה , ּדְ ִ ׁשּ ְתּפַ ַהּמִ
הּ  ּלָ ַקִווין ׁשֶ ֵני ָוִוין, ּבַ ֶהן ׁשְ יסו' ְואֹות . ֶנֶגד ֶנַצח הֹוד, ְוֵיׁש ּבָ ין ַהכֹוְלָלם ּבִ ֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ

הּ  ּלָ ַקו ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ין ָוִויןה' ְואֹות , ּבְ ּבֵ ם, ׁשֶ ּלָ ַעת ִמּכֻ ּפַ ׁשְ ם ֵיׁש . הּוא סֹוד ָהֲעָטָרה ַהּנִ ּגַ
ּה  מֹותה' ּבָ ל ׁשֵ ל , אֹורֹות ׁשֶ ּכָ ֶהן א' ׁשֶ ְפֶאֶרת "ה, הה, ֵהִהיןג' ֵיׁש ּבָ סֹוד ּתִ ֵהם ּבְ ׁשֶ

יןֶנַצח הֹוד ְיסוֹ  כּוָלם, ד ַמְלכּות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ ִהיא ָהֲעָטָרה ׁשֶ סֹוד , ׁשֶ ָאה ּבְ ְוָלֶזה ּבָ



   

לֹׁש ֵהִהי ם"ן ׁשָ ל ׁשֵ ַצח הֹוד ְיסֹוד, ּכָ ָעָתן ַעל ְיֵדי ַהּנֶ ּפָ י ַהׁשְ מֹות , ּכִ ֵ ְוָלֶזה ֵאּלּו ַהׁשּ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ ִגּלָ ּמְ : ְרמּוִזים ּבַ

 
 ִנְכָנִסין מֹוִחין ְּדַאָּבא ְוִאָּמאְוַאַחר ָּכ� ְּכׁשְ 

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ִנְכָנִסין מֹוִחין ּדְ ׁשְ ְך ּכְ ָרה ַהָויוֹ , ְוַאַחר ּכָ ים ֲעׂשָ ּתֵ ין ׁשְ ָלִמים ְוַנֲעׂשִ ת, "ִנׁשְ
א ֶנַצח ִאּמָ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ּבְ א, ׁשָ הֹוד ִאּמָ לֹׁש ּבְ א, ׁשָ יסֹוד ִאּמָ לֹׁש ּבִ א הּוא, ׁשָ  ּוִביסֹוד ַאּבָ

א סֹוד ִאּמָ יסֹודוֹ , עֹוֵדף ִמּיְ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ּבִ א, ְוֵיׁש לֹו ׁשָ סֹוד ִאּמָ א , יֹוֵתר ִמּיְ יַמְטִרּיָ ּגִ
ה יסֹוָדהּ . ְמִגּלָ ט ּבִ ֵ ׁשּ ֵאין אֹור ֶזה ִמְתּפַ ֶ א יֹוֵצא ַלחּוץ, ּוְלִפי ׁשּ ְלִפיָכְך לֹא ִנְגָלה , ֶאּלָ

ה ְמִגּלָ ֵפרּוׁש ֲהָויֹות ֵאּלּו ּבִ הּ גַּ  ,ּבְ ַדְעּתָ ּה ֶהָאָרה ּבְ א, ם ֵיׁש ּבָ ְיסֹוד ַאּבָ ּבַ ַעת ׁשֶ , ִמּדַ
מֹות  לֹׁש ׁשֵ אאהו"ה. ׁשָ ְיסֹוד ִאּמָ ּבַ ַעת ׁשֶ מֹות , ד' ּוִמּדַ ְוָכל ֵאּלּו ִתְמָצֵאם אהי"ה, ׁשֵ
ה יֹוְצִאין ִגּלָ ּמְ ֵאר ֵהיֵטיב, ּבַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָ ּנִ : ּכַ

 
 "התתקל

יֹּוֵצא ִמיְּ  ׁשֶ ה ּכְ אְוִהּנֵ ין ַיְרכֹוֶתיהָ , סֹוד ַאּבָ ט ּבֵ ֵ ׁשּ ִבין , ִמְתּפַ ְוָלֵכן ֵאין ֲהָויֹות ַעְצָמן ִנְכּתָ
ֵפרּוׁש  ה ּבְ ִגּלָ ּמְ בֹות, ּבַ בֹות ְוסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ ֵאּלּו , ְוָצִריְך ֲאִני ְלָפֵרׁש . ַרק ּבְ ּקֹוֵדם ׁשֶ ׁשֶ
א ַאּבָ ָרֵחל, ָהאֹורֹות ּדְ ֵלָאהָהיּו ִנְכנָ , ִנְכָנִסין ּבְ ה ּבְ ִחּלָ ּה ָעׂשּו , ִסין ּתְ ִנְכָנִסין ּבָ ּוְכׁשְ

ְרִקין ה ּפִ לֹׁשָ ׁשְ לֹׁש ֶהָארֹת ּבִ ה ֶאְהֶי"ה, ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ לֹׁש אֹורֹות . ׁשֶ ּה ׁשָ ְוַגם ֵיׁש ּבָ
ין ָהיּו ִנְכָנִסין ּתֹוְך ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ׁשֶ ַהְינוּ , ֵמַהּמֹוִחין ּכְ יְ  ,ּדְ ל ֶהָאָרה ּדִ א ֶאָחד ׁשֶ סֹוד ַאּבָ

א, ַלֲאחֹוֵרי ֵלָאה ְיסֹוד ַאּבָ ִנים ּדִ ַנִים ֵמַהּפָ ין, ּוׁשְ ְפֵני ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ֵהם ּבִ ֲחִצי , ׁשֶ ֵהם ּבַ ׁשֶ
ֵניֶהן ָלֶזה ְוָלֶזה ְפֶאֶרת ֶעְליֹון ֶאָחד ַהּכֹוֵלל ׁשְ מֹוָנה ֶהָארֹת, ַהּתִ ֵלָאה ׁשְ ּיֵׁש ּבְ , ִנְמָצא ׁשֶ

ע ַהָויוֹ  ע קס "ב,ְדע"ת ַאְרּבַ ִבים ִעם ַאְרּבַ ּלָ ל ֲהָויָ "א, ְמׁשֻ ֵני ּכֹוְלִלים ׁשֶ "ה, ֶאְהיֶ "ה ּוׁשְ
ם יַמְטִריָּא , ס"ה ְוֶאָחד ַהּכֹוֵלל ֶאת כּוּלָ רתתקל"ה, ּגִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ִמְנָין ָמְרּדְ : ּכְ

 
 ְׁש�ָׁשה ִׁשּלּוִבים ִּבְמלֹוָאם

ה ֶאְהיֶ  לֹׁשָ יַמְט "ה ְואֹוִתּיֹות ׁשְ ׁשּוִטים ּגִ א ּפְ לֹׁש ס"ג, ִרּיָ ל ׁשָ ֵרה אֹוִתּיֹות ׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ּוׁשְ
ל ֲהָויָ ע"ה, ֲהָויֹו"ת ֵהם  ל ֶאְהיֶ "ה, ְוֶאָחד ּכֹוֵלל ׁשֶ ַאֶל"ף ע"ז. ֲהֵרי "ה, ְוֶאָחד ּכֹוֵלל ׁשֶ ּוּבְ

י ל "ת ּבֵ יַמְטִריָּא ָהָמןה"ץ, ֵהם א"ל ב"ם, ׁשֶ ִמלּוָאם. ּגִ ּלּוִבים ּבְ ה ׁשִ לֹׁשָ ְ ל ׁשֶ , ְוַהׁשּ
לֹׁש ֲהָויֹו"ת ְוֶאְהיֶ  א "ה, ׁשָ יַמְטִרּיָ ל ֲהָויָ תרצ"ט, ּגִ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ לֹׁשָ "ה, ְוֶאְהיֶ "ה ּוׁשְ

א  יַמְטִרּיָ ׁשּוִטים(קמ"א, ּגִ יַמְטִריָּא  )ָרָצה לֹוַמר ּפְ "ה, ְוצ"א ְוקמצ"ה, ס"ה תרצ"ט ְוָהָמן ּגִ
ר ַכי ְוֶאְסּתֵ א ָמְרּדְ יַמְטִרּיָ ֵהם , ּגִ תתקל"ה: ׁשֶ

 



   

 ָמְרְּדַכי ֶׁשהּוא ֵמָרא ַּדְכָיא
ה ְלָפֶניךָ  ּה ַהּמֹוִחין, ְוִהּנֵ ֵלָאה ִנְתַהּוּו ּבָ ֶרְך ָהֲעָבָרה, ֵאיְך ּבְ ַכי , ֲאָבל ֵהם ּדֶ ְוָלֶזה ָמְרּדְ

ְכָיא הּוא ֵמָרא ּדַ ָאה ְלָרֵחל, ׁשֶ : עֹוֵבר ִמּלֵ
 

 ֶהְמֵׁש� ָהאֹורֹות ְּבֵלָאה
ָאַמְרנוּ "ל, וצא ָהאֹרֹת ׁשֶ ָלל ׁשֶ ֶרְך ּכְ ֵרט, ּדֶ ֶרְך ּפֵ ַהֶהָאָרה ַהּיֹוֵצא , ֲהֵריִני ְמָפֵרׁש ּדֶ ׁשֶ

א סֹוד ַאּבָ ין, ִמּיְ ִנים ִדְזֵעיר ַאְנּפִ סֹוד ּפָ א ַלּיְ ֵני , ּבָ ד ָהָאחֹור ֶנֶגד ּפְ ּוְבֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת ִמּצַ
ׁשּוִטים, ֵלָאה ֵני ֶאְהֶי"ה ּפְ סֹוד ׁשְ ְנַתיִ , ֵהם ּבְ ּבֵ ִלי ַעְצמוֹ ְוָהאֹור ׁשֶ ַהְינּו ֵמַהּכְ ָרָצה , ם ּדְ

סֹוד ֲהָויָ  הּוא ּבְ א ׁשֶ סֹוד ַאּבָ ֶלֶקת ֶהָאָרה זוֹ "ה, לֹוַמר ִמיְּ ִמְסּתַ ׁשֶ ין , ּוּכְ ַאר ְזֵעיר ַאְנּפִ ִנׁשְ
סֹוד דּוְרִמיָטא ר ְלֵעיל, ּבְ ְזּכָ ּנִ ַכי ּכַ יַמְטִרּיָא ָמְרּדְ ֵלָאה, ּגִ ְכָנס ּבְ ַכי ַהּנִ י ָמְרּדְ ה וְ , ּכִ עֹוׂשֶ

ִנית ַעם ׁשֵ ֵלָאה ּפַ ִתי ֶהָארֹות ּבְ ְ ָעה ֶאְהיֶ , ֵאּלּו ַהׁשּ ע ֶהָארֹת ַאְרּבָ ּה ַאְרּבַ ְוֵכן "ה, ְוֵיׁש ּבָ
ָעה ֶאְהיֶ  ה ַאְרּבָ ִגּלָ ּמְ ּה ּבַ ֵלָאה "ה ְוַהָויָ , ְרמּוִזין"ה ֵיׁש ּבָ ק ּבְ ּלֵ א ִנְסּתַ ְכִלי ְיסֹוד ַאּבָ ּדִ

לֹׁשָ  ׁשְ ָעִמים ּבִ לֹׁש ּפְ ְרִקין, ה ַקִוויןׁשָ ה ּפִ לֹׁשָ ע ֲהָויֹו"ת, ְוָכל ַקו ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ׁשַ לֹׁש , ֵהם ּתֵ ְוׁשָ
א וְרּתָ א ִחיּוַ ֵריׁשָ לֹא ִאְתַייַדע, ֲהָויֹו"ת ּדְ א ּדְ ַהְינּו ֵריׁשָ ֵרה , ּדְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֵהם ׁשְ ִנְמָצא ׁשֶ

ה ַהּזֹאת, ֲהָויֹו"ת ִגּלָ ּמְ ִמּלּוי , ָהְרמּוִזין ּבַ ֵהם ּבְ א "ב, עׁשֶ יַמְטִרּיָ ע ֶאְהיֶ תתס"ד, ּגִ "ה ְוַאְרּבַ
יַמְטִריָּא  ׁשּוִטים ּגִ יַמְטִריָּא פ"ד, ס"ה ּפְ יַמְטִרּיָא (תתקמ"ח, ּגִ ר אֹוִתיֹות ּגִ  תתקנ"ח)ְוִעם ֶעׂשֶ

ר ַכי ֶאְסּתֵ א ָמְרּדְ יַמְטִרּיָ ר לֹא הֲ , ֵהם ּגִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ְרּדְ ּמָ ֶ ר ְיֵתִרים ׁשּ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ֵוי ְוַהׁשּ
א  ִסיר ֵמֶהם ֶנֶגד  (צ"ל תתקל"ה)תתקמ"ה, ֶאּלָ ַכי ט' ּתָ בֹות ָמְרּדְ י ּתֵ ּתֵ אֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוׁשְ

י ּכֹוְלִלים ּתֵ ר ּוׁשְ ֵלָאה, ֶאְסּתֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִמיָדה ּבְ ֶ ָרֵחל, ְלִפי ׁשּ ֶכף יֹוְרדֹת ּבְ ְוָלֵכן , ּתֵ
ר ְלֵעי ְזּכָ ּנִ ר ּכַ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ִנְכָנִסין ַהּמֹוִחין , לָחְסרּו ֵמֶהם ַהׁשּ ׁשְ ֶכף ּכְ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּתֵ

הּ  ּלָ ַדַעת ׁשֶ ֵלָאה ּבְ ּנֹוָדע, ּבְ ַעת ּכַ ל ַהּדַ מֹות , ְוִלְהיֹות ׁשֶֹרׁש ּכָ ה ׁשֵ לֹׁשָ ה ּבֹו ׁשְ ַנֲעׂשָ
ְמלֹוָאן יה"ה ֶאְהיֶ  יַמְטִריָּא "א, ס"ה ּבִ ַהְינּו , אהו"ה, ספרים אחרים(תמ"ב, ּגִ ל"ו קס"ג קמ"ג קּדְ

יַמְטִרּיָא  אן ְלׁשֹון ָהַרבתמ"ב, ּגִ : )ַעד ּכָ
 

ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות
הּוִדי ַכי ַהיְּ רּוְך ָמְרּדְ ּבָ “Blessed Mordechai hayehudi (Jew)” in gimatria with the 
Kolel equal Israel ישראל.

ְצֹות  :ֵמַהֲחֵבִרים ה ַהּמִ ִתיב ֵאּלֶ ֵאין ָנבִ , לד) ויקרא פרק כז(ּכְ ֶ ׁש ׁשּ אי ְלַחּדֵ ַ ֵמֵהיָכן , יא ַרׁשּ
ר ת ֶאְסּתֵ ֶפר , ָסְמכּו ִלְמִגּלַ ּסֵ רֹון ּבַ תֹוב זֹאת ִזּכָ ְכִתיב ּכְ י, )שמות יז יא(ִמּדִ ְך "ָסמֶ "ת ּבֵ

ֶפר. ׁש "ֵרי"א פֵּ  ּסֵ ר ָקָטן , ְועֹוד ּבַ ִמְסּפַ יַמְטִרּיָא ח"י, ּבְ ָעה אֹוִתיֹּוָתיו ּגִ אל"ף ְוַאְרּבָ



   

ר ִעם ּכֹוֵללְוַהְינּו גִּ קמ"ה,  ת ֶאְסּתֵ ּדַ . יַמְטִריָּא ְמִגּלַ א ׁשַ יַמְטִרּיָ הּוִדי ּגִ ַכי ַהּיְ "י, עֹוד ָמְרּדְ
הּוִדי ַכי ַהיְּ רּוְך ָמְרּדְ ָרֵאל ִעם ַהּכֹוֵלל, ּבָ יַמְטִריָּא ִיׂשְ : ּגִ

 
 ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתוֹ 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָק  תֹו ּכְ דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ְגֵדי , )'ד 'אסתר פרק א(ר ּתִ ה ּבִ א ֵאּלֶ יַמְטִרּיָ ּגִ
דֹול ן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ּכֵֹהן ּגָ ֹתֶנת ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט חֹׁשֶ ם ִעם , ִמְכָנַסִים ּכְ ְוהּוא ֻמְסּכָ

ְדָרׁש  : ַהּמִ
 

ָׁשאּול
Saul,  שאול , numerically " ֲאָג"ג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק  " Agag, king of Amalek. This is the secret of 
the seed of Haman that wasn’t killed by King Saul. 

אּול יַמְטִרּיָא ֲאגָ , ׁשָ ת ֶזה, ֶמֶלְך ֲעָמֵלק"ג ּגִ תֹוֶסֶפת . ֶזה ְלֻעּמַ ַכי ּבְ , ְוכֹוֵללי' ָמְרּדְ
יַמְטִרּיָא  ָעִמים ָהָמןג' ּגִ ׁש ְלבֹוְלעוֹ , ּפְ ּקֵ ּבִ ִחיתוֹ  ּוְכׁשֶ ּוְבסֹוֵפי , ֲהפּוָכה"ה ָלַקח ֲהָויָ , ּוְלַהׁשְ

ֶוה ִלי  בֹות ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשָ אּוָלה. יג)' אסתר פרק ה(ּתֵ ה ּגְ ׁשָ ּקָ ּבַ ר ׁשֶ לֹוְקָחּה , ְוֶאְסּתֵ
ֶלְך ְוָהָמן ַהיֹּום "ר, ָיׁשָ "ה ְלַעְצָמּה ֲהָויָ  בֹות ָיבֹא ַהּמֶ י ּתֵ א ׁשְ . )אסתר ה' ד'(ָראׁשֵ ָלם ּוַמְלּכָ

ָניו ד הּוא ָדִאין ְלָטב ֶאת ּבָ ֵקיֶהם, ּכַ בֹות ֵאּלוּ , ָדִאין ְלִביׁש ֶאת עֹוׁשְ ע ּתֵ , ְלִפיָכְך ַאְרּבַ
בֹות ֲהָויָ  י ּתֵ ֵהם ָראׁשֵ ר"ה ׁשֶ א , ָיׁשָ יַמְטִרּיָ ִעים ר"ע, ּגִ ם ִיְגָמר ָנא ַרע ְרׁשָ ַעל ׁשָ

 : )'י' תהילים פרק ז(
 ֲהִמן ָהֵעץ
ָרהיָ "ה ְואֹותֹו ֲהָויָ  ה, ׁשְ ַעת ַמֲעׂשֵ ׁשְ בֹות ּבִ סֹוֵפי ּתֵ ָטה ּבְ ְ ׁשּ ם , ִנְתּפַ ׁשֵ י"ה ְוִנְתַאְמצּו ּבְ

הּ  יָ , ֲעָטָרה ְלרֹאׁשָ י ּבְ ם ּכִ י ָכְלָתה , ְוֶזה סֹוד. צּור עֹוָלִמיםה' ּה "ַעל ׁשֵ י ָרָאה ּכִ ּכִ
בֹות  ,)'ז' אסתר פרק ז(ֵאָליו ָהָרָעה  ִמּלּוָאּה ְועֹוד ִנְת "ה. יהוי"ה סֹוֵפי ּתֵ ַאְמָצה ּבְ

ֶלךְ "ה, ֲהָויָ  אֹוְמרֹו ֵמֵאת ַהּמֶ בֹות , ּבְ י ּתֵ ם ָהִראׁשֹוןמ"ה ָראׁשֵ ֵ ִמּלּוי ַהׁשּ ִאינּון , ּבְ ּדְ
ְקִליּפֹות ְלַאְכָנָעה לֹון ין ּבַ ׁשִ א , )בראשית ג' יא(עֹוד ֲהִמן ָהֵעץ . ָהַאְתָון ִמְתַלּבְ יַמְטִרּיָ ּגִ

ר ַהָויוֹ  ֶות"ר סָ ָאֵכן "ת ס"ר, ָעׂשָ ַלת ָהָמן ּוָבָניו, ַהּמָ ַמּפָ יִמין ּבְ ם ַמְסּכִ ּלָ ּכֻ ְוַהְינּו ָהָמן , ׁשֶ
ִין ְוכּו' ֶות"ר ָאֵכן סָ , ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ יֹון, ַמר ַהּמָ ִבּזָ לּו ּבְ ם ִנּתְ ּלָ ּכֻ ָלֵכן ִמיָתתֹו ָהְיָתה , ׁשֶ

ַסִיף : ּבְ
 

 ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשַבע ַּבָּים, ינֹות ַּבַּיָּבָׁשהֵמָאה ְמִד  -ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדינֹות 
ֵורֹוׁש , עֹוד ִרים ּוֵמָאה ְמִדינֹות ָהָיה ַלֲאַחׁשְ ַבע ְוֶעׂשְ ס "ָהָיה מ, )'א' אסתר פרק א(ׁשֶ

ה, )'א' אסתר פרק י(ַעל ָהָאֶרץ  ׁשָ ּבָ ּיַ ירּוׁש ֵמָאה ְמִדינֹות ּבַ ָאר ְוִאיֵ , ּפֵ ְ ֵהם "י ְוַהׁשּ



   

א  יַמְטִרּיָ ֵניֶהן , מ"ם יד) שמות פרק יז(ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק . ַהּיָםכ"ז ּגִ ׁשְ ּבִ
ר. ח"ה נֹוְטִריקֹון ִמיָתה ה ָעׂשָ לֹׁשָ יַמְטִריָּא ׁשְ ר, אח"ה ּגִ ָעה ָעׂשָ א ַאְרּבָ יַמְטִרּיָ אן . ּגִ ִמּכָ

ֶלךְ  אֹול ֵמֵאת ַהּמֶ ר ִלׁשְ יֹּום , ָסְמָכה ֶאְסּתֵ ם כֵּ י"ד ׁשֶ ןִיְהֶיה ּגַ ׁשּוׁשָ ה ּבְ ִהּלָ ַעד  .ן יֹום ַהּקְ
אן ֵמַהֲחֵבִרים ): ּכָ

 
 ְיֶחְזֵקאל

ָלָתא ִאינּון ְפָחה ָאָמה, ּתְ ִריָאה, ֶעֶבד ׁשִ ּבְ ּכּוְרַסָייא ּבַ י ָאָמה ּבְ ין ְוֶעֶבד . ּכִ ּוְזֵעיר ַאְנּפִ
מט ִציָרה"ט ּבְ ּיְ ה, ּבַ ּיָ ֲעׂשִ ְפָחה ּבַ ירּוׁש . ּוַמְלכּות ְוׁשִ י כָּ  ,ּפֵ יןּכִ נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ , ל ֶזה ּבְ

ירּוׁש  י ַאַחר ַהִמיעּוט ,ּפֵ ּכּוְרַסָייא, ּכִ ָרה ּבְ ה, ִנְסּתְ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ָרה ַרק ּבְ , ְולֹא ִנְסּתְ
ה ּה ְמֻגּלֶ ה ֲעַדִיין רֹאׁשָ ּבָ ְלכּות ׁשֶ ה, ְוַהּמַ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ּבְ ֶתר ׁשֶ ָהִיינּו ּכֶ ֲאִצילּות , ּדְ ְוהּוא ּבָ

ִריָאהׁשֶ  א ַלּבְ ִריָאה, ּבָ ּבְ יק ּבַ הּ , ְוהּוא ַעּתִ א ְמַקְנָנא ּבָ ִסיק. ְוִאּמָ לֹא ּפָ א ּדְ לּול , ְוַאּבָ ּכָ
הּ  ה. ּבָ ה ְמֻגּלֶ ּבָ ֶתר ׁשֶ ַאר ּכֶ י, ְוִנׁשְ ּתִ ְדֵפַרׁשְ ַמְרֵאה ָאָדם. ּכִ מּות ּכְ ִריָאה, ּדְ ְוֶזהּו , ְוַהְינּו ּבְ

ִריָאה ּבְ ָפה ְיֶחְזֵקאל ּבַ ּצָ ִציָרה ׁשֶ ּיְ ּבַ א, ׁשֶ ּסֵ א ְולֹא ּכִ ּסֵ מּות ּכִ ַהְינּו ּדְ מּות , ּדְ ְוֵכן ּדְ
ה, ַמְרֶאה ּבָ ְפֶאֶרת, ְולֹא ַמְרֶאה ַהְינּו ַמְלכּות ׁשֶ מּות ְוָאָדם ַהְינּו ּתִ ִהיא ּדְ ְוֶזה סֹוד , ׁשֶ

א ִכּסֵ ָרה ּבְ ְסּתְ ּנִ ר ׁשֶ : ֶאְסּתֵ
 

ֶׁשַבע ַהַּנֲערּות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה
Seven maids of Esther were the aspect of Malchut of Malchut to protect Esther from 
connecting to the Klipah. Esther didn’t have intimacy with the King. When he wanted her, 
a female demon in the shape of Esther replaced her. 

ַבע ְנָערֹות ָהְראּויֹות לָ   (ֶתת ָלּה ּוׁשְ
 ) ספר אסתר פרק ב 2(

יַטב ַבע עֹוָלמֹות, )(ט) ַוּתִ ה, ֵהם ׁשֶ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ּבְ ְלכּות ׁשֶ ִחינֹות ַהּמַ ַבע ּבְ ַהְינּו ׁשֶ , ּדְ
רֹות ְלַגְמֵרי ְסּתָ ֵהם ַהּנִ ה, ׁשֶ ֶהם ְקָצת ְמֻגּלֶ ּבָ לֹׁש ִראׁשֹונֹות ׁשֶ ַהְינּו ַרק ׁשָ ה , ּדְ ְוַהְקִליּפָ

ִר  ֲאִצילּות, יָאהֶנֶגד ַהּבְ ְתָעֵרב ּבַ ּלֹא ּתִ לֹא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא, ׁשֶ ֵורֹוׁש . ּדְ ּוְבִחיַנת ֲאַחׁשְ
ה ְקִליּפָ ּבַ ֶנְגּדוֹ , הּוא דּוְכָרא ׁשֶ ָהָיה לֹו ֲאִחיָזה ּכְ ּה , ׁשֶ ׁש ּבָ ּמֵ ל ֶזה לֹא ָהָיה ְמׁשַ ְוַעל ּכָ

ׁש  ַמֲאָמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַמּמָ רּכְ ְדמּות ֶאְסּתֵ ן לֹו ּכִ ּמֵ ה ִנְזּדַ ּדָ ַהְינּו , ׁשִ ּדְ
ת נַֹגהּ  ְקִליּפַ : ַמְלכּות נּוְקָבא ּדְ

 
 ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה הּוא ְּבִריָאה

ּיֹום ַההּוא  ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ יָנה, )דברים לא יח(ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ א , ַהְינּו ּבִ ר ֶאּלָ ְוָלֵכן ֵאין ִנְסּתָ
יָנה ּבִ יָנה, ּוַבּיֹום ַההּוא. ּבַ ּבִ ָייְך ָנֵמי ּבַ יָנה, ׁשַ ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ֶנֶגד ּבִ ּוַביֹּום ַההּוא , ׁשֶ



   

ַני ּוְמָצאּוהּו ְוכּו' יר ּפָ ר ַאְסּתִ ִריָאה, ַהְסּתֵ ּבְ ּה ִהיא ּבַ ֶנְגּדָ ר ּכְ ְוכֹוס . ַהְינּו ַהְקִליּפֹות ֲאׁשֶ
ִריָאה ָרָכה הּוא ּבְ ל ּבְ יַמְט . ׁשֶ ּכֹוס ּגִ אּדֻ ּסֵ א ַהּכִ בּורֹות , ִרּיָ ין ָחֵמׁש ּגְ יַמְטִרּיָא ּדִ ְוַיִין ּגִ

ה ּבָ ִריָאה, ׁשֶ ּבְ ׁשֹות ּבַ ין. ִמְתַלּבְ ֵעיר ַאְנּפִ ִעים ִמּזְ ּפָ ה ֲחָסִדים ַהִנׁשְ ָ ֵהם ָהיּו , ְוַגם ֲחִמׁשּ ׁשֶ
ם ִנְפָרִדים ְוִנְבָרִרים בוּ , ׁשָ יַע ָחֵמׁש ּגְ ּפִ ִריָאה ַמׁשְ ּבְ ּבַ הּוִביָנה ׁשֶ ּיָ , רֹות ְלעֹוָלם ָהֲעׂשִ

ְפֶאֶרת  י ּתִ ה ֲחָסִדים ְלעֹוָלם ְיִציָרה ְוֶזהּו ּכִ ָ יַע ֲחִמׁשּ ּפִ ִריָאה ַמׁשְ ּבְ ּבַ ְוִתְפֶאֶרת ִמיִציָרה ׁשֶ
מט ִציָרה ּבְ יְּ ן ּבַ "ט:ְמַקּנֵ

  
 ֶאְסֵּתר ִּגיַמְטִרָּיא ׁשֹוַׁשָּנה

ּנָה יַמְטִריָּא ׁשֹוׁשַ ר ּגִ ם ֶאְסתֵּ , ֶאְסּתֵ יַמְטִרּיָא תרעּגַ חֹות "א ר ּגִ ְוהּוא סֹוד ְנקּוָדה י', ּפָ
ֶרת ּתֶ ְסּתַ ִניִמית ַהּמִ ל ֲאדֹנָ י' ְוֶזה סֹוד , ַעְצָמּה ּפְ י ֲאדֹנָ "י, ׁשֶ א "י ּכִ יַמְטִרּיָ ִמּלּואֹו ּגִ ּבְ

ר ְיַרְקרֶֹקת ָהְיָתהתרע"א.  ָנה , ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאְסּתֵ ּוָ ָרֵאל  -ּכַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ֵני , ְועֹוִנין ָאֵמן, קֹוֶדׁש  ְ ִלין ֶהָאָרה ִמׁשּ מֹות[ְמַקּבְ יןא"ל, א'  ]ׁשֵ ֵעיר ַאְנּפִ ְוא' ֵמֲאִריְך , ִמּזְ
ין הּוא ִמי ֵאל ָכמֹוָך ְוכּו', ַאְנּפִ ין, ׁשֶ י ֵאל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ין, ּכִ ְוָאז , ֵמִאיר ִלְזֵעיר ַאְנּפִ

ין ֵמִאי ָפִניםַהְזֵעיר ַאְנּפִ ִנים ּבְ אֵ , ר ַלנּוְקָבא ּפָ ִנים"ל ְלִפי ׁשֶ ּפָ ְוֶהָאָרה הּוא , הּוא ּבַ
ִנים ּפָ ֵני , ּבַ יַמְטִרּיָא א"ל ּוׁשְ ִמלּוָאן ּגִ ֲעִנּיַת ש"ע, ּבְ לּוָיה ּבַ ֶרת ְלֵעיל ִהיא ּתְ ְזּכֶ ְוֶהָאָרה ַהּנִ

ֵניֶהם ָקלֹון , ָאֵמן א ּפְ בֹות , )תהילים פג יז(ָלֵכן ָאַמר ָדִוד ַמּלֵ ּלֹא , ָאֵמןסֹוֵפי ּתֵ ֵמַאַחר ׁשֶ ּדְ
ין א ְוִדְזֵעיר ַאְנּפִ א ְוִאּמָ ַאּבָ ֵני ֵאל ּדְ ׁשְ ָאֵמן ּבִ ֵניֶהם ָקלֹון, ֵהִאירּו ּבְ א ּפְ ּלֹא ָרצּו , ַמּלֵ ׁשֶ

ל ֵמאֵ  ֵניֶהם ָהעֹוֶלה "ל ְלַקּבֵ א ּפְ יַמְטִר , ִיְהֶיה ָלֶהם ָקלֹוןקפ"ה, אֹוִתּיֹות ַמּלֵ ן ּגִ ם ּכֵ ּיָא ּגַ
ֶמךָ . ִעם ַהּכֹוֵללקפ"ה  הּוא ֲהָויָ , ִויַבְקׁשּו ׁשְ עֹוִלין ָאֵמן, ֲאדָֹני"ה ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ .ׁשֶ

 
 ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְּכֶׁשָּלְבָׁשה ִּבְגֵדי ַמְלכּות

ְגֵדי ַמְלכּות ה ּבִ ְבׁשָ ּלָ ׁשֶ ה ּכְ ְלּכָ ר ַהּמַ ה ֶאְסּתֵ לֶ , ְוִהּנֵ ר ִלְפֵני ַהּמֶ ְכְנָסה , ךְ ּוָבָאה ְלַדּבֵ ּנִ ׁשֶ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמקֹום ַהְקִליּפֹות ין, ְלָבּתֵ ּה ַרק , הּוַסר ֶהָאַרת ָהֲאִריְך ַאְנּפִ ַאר ּבָ ְולֹא ִנׁשְ

ין ין, ָלֵכן ָהְיָתה ְיַרְקרֶֹקת, ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ּלֹא ָהָיה ָלּה ַרק ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ , ׁשֶ
ִאם לֹא ָהְיָתה ָלּה ֲאִפי ֶ יןׁשּ חֹוָרה לֹא ְיַרְקרֶֹקת, לּו ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ָלֵכן , ָהְיָתה ׁשְ

ִני  ה ֲעַזְבּתָ ין הּוא , )תהילים כב  ב'(ָאְמָרה ֵאִלי ֵאִלי ָלּמָ א"ל ֶאָחד ְדַאִריְך ַאְנּפִ ׁשְ
ק ּלֵ ין, ִמְסּתַ ִני הּוא א"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ה ֲעַזְבּתָ י, ָלּמָ י א"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ן ָצִריְך ּכִ

יַע ֶאל  ּפִ יןא"ל ְלַהׁשְ ם ַלנּוְקָבא, ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָ יַע . ּוִמׁשּ ּפִ ין ַמׁשְ ֵעיר ַאְנּפִ ּזְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ
הּ  ין, ּבָ א ֵמַעְצמֹו ְולֹא ֵמא"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ְך ָלּה אֹור ֶאּלָ ֵאינֹו ִנְמׁשָ יָון ׁשֶ ִאּלּו , ּכֵ ֱהֵוי ּכְ

נֵ  ְ ִני ָלׁשֹון ָיִחיד, יֶהםִהיא ֶנֱעֶזֶבת ִמׁשּ ת ֵאִלי , ְלִפיָכְך ֲעַזְבּתָ ָלה ִמּלַ ְכּפְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ָעַזב אֹוָתּה ֵמֶהָאַרת ֵאל ֶעְליֹון, ֵאִלי ין ׁשֶ ְוָהֵבן ְיַרְקרֶֹקת  ,ְוִהיא אֹוֶמֶרת ִלְזֵעיר ַאְנּפִ



   

 .ָהְיָתה
 ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהסֹוד ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְלָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל 

ים ִויָטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ַחּיִ ר ְלָהַרב ַרּבִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָלִכים  :סֹוד ָמְרּדְ ה ַהּמְ ִתיב ְוֵאּלֶ ּכְ
ֶאֶרץ ֱאדֹום  ר ָמְלכּו ּבְ ֱאַמר . )בראשית לו לד(ֲאׁשֶ ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּבְ מֹוִסיף ַעל , ְוֵאּלֶ

עֹולָ . ָהִראׁשֹוִנים ֻקּדֹותָאְמָנם ּבָ רוּ , ם ַהּנְ ּבְ יָנה לֹא ִנׁשְ ֶתר ָחְכָמה ּבִ ְוַגם ַהּמֹוִחין , ּכֶ
רוּ  ּבְ ין לֹא ִנׁשְ יָנה, ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְמֵעי ְדּבִ ֲארּו ּבִ א ִנׁשְ ה . ֶאּלָ ן ְיפַֹרׁש ֵאּלֶ א'  -ִאם ּכֵ

ָחְכָמה יָנה, ל' ּבְ ַעת, ה' ּבִ ַעְצמוֹ , ּדַ ֶתר ּבְ ְמקֹום ּכֶ ִהיא ּבִ הּוא, ׁשֶ ה ֲחָסִדים  ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ
בּורֹות ה. ּכֹוֵלל ָחֵמׁש ּגְ ירּוׁש ְוֵאּלֶ יָנה, ְוֶזהּו ּפֵ ֶתר ָחְכָמה ּבִ לֹׁש ְנקּודֹות ּכֶ ֵהם ׁשָ ְוַגם , ׁשֶ

ין נֹוַסף ַעל ָהִראׁשֹוִנים יָנה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֶתר ָחְכָמה ּבִ רוּ , ּכֶ ּבְ ֲאָבל . ָמְלכּו ְולֹא ִנׁשְ
ר ׁשֶ  יָנהַהּיֹוְצִאין ֵמֲאׁשֶ ָמת, הּוא ּבִ ְמלְֹך ַוּיָ הּו ַוּיִ ָייְך לֹוַמר ּבְ ֶאֶרץ , ׁשַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ן, ֱאדֹום ּמָ יִנין ִמְתָעִרין ּתַ ָכל ּדִ : ֲאַתר ּדְ
 

 ֵאֶּלה ְּבֵני
ִעיר ַהחֹוִרי  ֵני ׂשֵ ה ּבְ ירּוׁש , )בראשית לו כ'(ּוְכִתיב ֵאּלֶ ַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ּפֵ ה ּפָ ֵאּלֶ

ִעיר ּנֹוֵתן מה - ׂשֵ יעּור"ד למדת ׁשֶ יֹוֵתר, ׁשִ טּו ּבְ ְ ׁשּ ּלֹא ִיְתּפַ ׁשֹון , ְוֶזהּו ּפֹוֵסל, ׁשֶ ִמּלָ
ְפסֹל לּוחֹות  :)עיין הכתב והקבלה שמות כ' ד'(ַוּיִ

  
 ַהחֹוִרי

ִחיַנת ֱאלִֹהים -ַהחֹוִרי  יִנין, ּבְ יַמְטִרּיָא אֱ , ִנְרֶאה ִלי"ה, ַהגָ (, ַהְינּו ּדִ י חִֹרי ּגִ ִרּבּועַ ּכִ , ר'. לִֹהים ּבְ

ׁשּוט ּוְמלֹאח"י ְוִעם  : "י)ֲהֵרי חִֹר , אֹוִתּיֹות ּפָ
 

 ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵמַאָּבא 
א ת ַהֶחֶסד ֵמַאּבָ י ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּדַ ְך ַעל , ְונֹוַדע ּכִ ת ָיָמיו ָהָיה ָהעֹוָלם ִנְמׁשָ ִחּלַ ּוִמּתְ

י ַהִדיִנין ָר , ּפִ אּוְכׁשֶ ִחיַנת ַאּבָ ִהיא ִמּבְ ָרה ׁשֶ יִנין, ֲאָתה ׂשָ ַאְבָרָהם ּדִ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ , ּוַבּתְ
בּול ַאְבָרָהם, ָרָצה ְלַמְתָקם ַעל ְיֵדי ָהָגר ַעְצָמּה ְלַהְרִחיָקם ִמּגְ ְכְלֵלם ּבְ ִהיא ּתִ , ׁשֶ

יַמְטִריָּא ִיְצָחק. קֶֹדם ֵליַדת ִיְצָחק : ְוֵכן ָהָג"ר ּגִ
 

 ָהָגר
ָווָנה ְוהַ  י ָהגָ  -ּכַ הּוא "ר ּכִ ִהיא ַהם' ְסתּוָמהמ', ְמַמֵתק , ֵמַאְבָרָהםהאב"ר ׁשֶ קֶֹדם , ׁשֶ

ֵלי ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ סֹוד , ׁשּ ל ַאְבָרָהםם' ּבְ הּ . ׁשֶ ָהָיה ִנְכָלל ּבָ ׁשֶ י ּכְ ִחיַנת , ּכִ אבר, ִהיא ִמּבְ
ִחיַנת  לֹוַקַחת ם' ְוהּוא ִמּבְ ׁשֶ ִחיַנת הִ , ִנְכָלל ּבוֹ הג"ר ּוּכְ ִחיַנת ג"ר, ּנֵה הּוא ּבְ ְוִהיא ִמּבְ



   

ק ה',  ִנְתַמּתֵ הּוא האבר ְוַאַחר ׁשֶ ָתה ְכִליג"ר, ׁשֶ ָעׂשְ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ָעְלָתה , ִעם ַהה' ׁשֶ
ק ה , ַהה' ְוִנְמּתָ הּוא ַעּתָ ה' מ', ַעל ה' ְלהֹורֹות ׁשֶ מ' ְוֶזהּו ּבְ ירּוׁש ַהה' ְממּוֶתֶקת ּבְ ּפֵ

: ֲחָסִדים
 

 ִׁשיתְּבֵרא
ית ֵצרּופֹו  ְבֵראׁשִ ָהֵאֶבר הּוא אב"ר שי"ת, ְוֵכן ּבִ הי' ׁשֶ ִחיַנת ָהֲאִצילּות , ְקַטּנָ ְוִהיא ּבְ

ֶפת ּקֶ ּה ַהּמַ ּלָ ית, ּכֻ ׁשִ ה ָהֲאִצילּות ִזְמִנין ִנְכָלל ּבְ ע, ְוִהּנֵ ַאְרּבַ ּוְכִתיב . ְוִזְמִנין ִנְכָלל ּבְ
ִני  ְקׁשֹר ַעל ָידֹו ׁשָ א יוּ , א"ת )חבראשית לח כ(ַוּתִ , ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראׁשֹוָנה"ד, ָידֹו ֶאּלָ

יַמְטִריָּא ז"ה  י י"ב, ּגִ לֹׁש עֹוְקִצין"ד, ִראׁשֹוָנה ָלאֹוִתּיֹות צּוַרת יוּ א' ּכִ ְוָעם , ְוי' ֵיׁש ָלּה ׁשָ
ה , ְוֶרֶמז גֹוּדּו ִאיָלָנא ְוַקְצצּו ַעְנפֹוִהיי"ג, ֵהם י'  ּלָ ְתּגַ ּנִ ְוֵכן ֶזה . ץ ַהִחיצֹוִניםְמַקצֵּ א' ּוְכׁשֶ

א  יַמְטִרּיָ ִהיא י"ב, ּגִ ִמּלּוי , ְזִעיָראא' ְוַהּכֹוֵלל ׁשֶ ְוִעם ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות זי"ן ה"י, ֶזה ּבְ
ֶהם ּלָ יַמְטִריָּא ֱאלִֹהים ִעם ַהּכֹוֵלל, ׁשֶ ִמלּוא. ּגִ ִרּבּוַע ּוּבְ ה ֱאלִֹהים ּבְ יַמְטִרּיָא , ְוִהּנֵ ּגִ
נַּ אלף ֲהֵרי אל"ף,  ית ִמן ֶזה יוּ ׁשֶ ִני"ד, ֲעׂשֵ ָ ְקׁשֹר ַעל ָידֹו ַהׁשּ יַרת ַהחּוט הּוא , ַוּתִ ּוְקׁשִ
ֶחֶסדי' צּוַרת  ֶפת ַהיָּד מ')צּוַרת  ספרים אחרים:(, ּבְ ּקֶ ּמַ ִחיַנת ָהֲאִצילּות ׁשֶ ְנקּוָדה , ּבְ

ֵהיְכֵליּה ְלַאְבָרָהם ם, ּבְ בּורֹות כּוּלָ הּוא ְמַמֵתק ַהּגְ ֵני זֶ , ׁשֶ ה ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַגיֵּר ּוִמּפְ
ים ָרה ָנׁשִ ים ְוׂשָ ִראׁשֹוָנה. ֲאָנׁשִ ָרה ָהָגר ּבָ ְתַעּבְ ּנִ ָרה ְלָהֵקל ֵמַעְצָמּה , ּוְכׁשֶ ָנה ׂשָ ּוְ ּכִ

ין ָרה, ַהּדִ עּוּבָ ֵעיֶניָה , ְוָנְתָנה ֵעיֶניָה ּבְ ִביְרָתּה ּבְ ַקל ּגְ ִדְכִתיב ַוּתֵ , )בראשית טז ד'(ּכְ
ֵעיֶני ֵהֵקל ּבְ יָלה, הָ ׁשֶ ר ְוִהּפִ ָלה ְלאֹותֹו עּוּבָ ּקָ ַעל ָיָדּה ִהְזִמיָנּה ּתַ א , ׁשֶ ֶרְך ְוָנׂשָ ְוַעל ּדֶ

ִעיר ָעָליו  ָ ָרה, )ויקרא טז ט'(ַהׂשּ ָ ל ַעל ְיֵדי ֶזה ַהִדיִנין ִמׂשּ ְוַעל ַאְבָרָהם ָאְמרּו . ְוֵהּקֵ
עַ  ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ יק , )שיר השירים ב' ב'(ר ְוכּו' ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכְ י הּוא ַמְמּתִ ּכִ

ֲחָסִדים ִנים, ָהעֹוָלם ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ְקָרִאים ּבָ ְוַעל . ְוהּוא מתווך בניהם ְוכֹוְלָלם, ַהּנִ
ָרה ֶנֱאַמר  ֵהם ַהְקִליּפֹות )שיר השירים ב' ב'(ׂשָ ין ַהחֹוִחים ׁשֶ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ין , ּכְ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ּכֵ

נֹותהַ  ָרה, ּבָ ן ׂשָ דֹוׁשֹות ּכֹוַלְלּתָ בּורֹות ַהּקְ ירּוׁש , ֵהם ָחֵמׁש ּגְ יּוִדין  ,ּפֵ ֱאלִֹהים ּבְ
א  יַמְטִרּיָ בּורֹותה', ְוה' אֹוִתּיֹות ֱאלִֹהים הּוא ר', ּוְבִרּבּוַע ש', ּגִ :ְוֵהם ָחֵמׁש ּגְ

 
ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִקְּבָלּה ִמָּׂשָרה ִאֵּמנּו ָּכל ֹּכָחּה

Esther received her power from Sarah the matriarch 
ָרה ָחְיָתה קכ ה ׂשָ ָנה"ז ְוִהּנֵ ין ק"ך ֶנֶגד , ׁשָ ׁש ְקָצוֹות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֵצרּוֵפי ֱאלִֹהים ְוׁשֵ

ִאָמא ֵהם ּבְ ר ִלְמלְֹך ַעל קכ, ׁשֶ ְדָרׁש ַמה ָרֲאָתה ֶאְסּתֵ ּמִ , ְמִדינֹות"ז ְוָלֵכן ָאְמרּו ּבַ
ירּוׁש  דֹוָלה ָהְיָתה ָלּה  ,ּפֵ ת ָרֲאָתה ִהיא . ִלְמׁשֹול ֲעֵליֶהםכ"כ, ַמה ֶהָאָרה ּגְ עֹוד ִמּלַ
ר, ֶהָאַרת ם ֱאלִֹהים ֵאיָנּה ּבֹוָנה ַרק , ְוִיְהֶיה ַמה ֶהָאַרת ֶאְסּתֵ ֲהֵרי ׁשֵ ה לֹו ׁשֶ י הּוְקׁשָ ּכִ



   

ְלַבדק"ך  ים ּבִ ּתִ ֶלת ַעל , ּבָ ן ֵאיְך מֹוׁשֶ ֶלת ִמן . ְיֵתִריםז' ִאם ּכֵ ַקּבֶ ּמְ ֵני ׁשֶ יב ִמּפְ ְוֵהׁשִ
הּ  ָרה ִאּמָ ל ּכָֹחהּ , ׂשָ ָלה ּכָ  : ְוִקּבְ

 ַמְלכּות ִהיא ֶאְסֵּתר
ר ן , ְוָלֶזה ַמְלכּות ִהיא ֶאְסּתֵ ם ּכֵ ִרּבּוַע "י ֵיׁש ָלּה ֲאדֹנָ ּגַ א  ספרים אחרים:(קכ"ו, ּבְ ְוִאּמָ

ָרה ה הַ  )ׂשָ ּנָ ּלֹא ִיְנקּו ִמּמֶ ּה ׁשֶ ה , ִחיצֹוִניםיֹוֵרד ִעּמָ ְנֻקּדָ ֶטת ּבִ ֶ ׁשּ ה ִמְתּפַ יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ׁשֶ ּוּכְ
ֵורֹוׁש  ה ַלֲאַחׁשְ ּבָ יִרית ׁשֶ רֹאׁש ַהְקִליּפֹות, ֲעׂשִ הּוא ּבְ ן, ׁשֶ ִדְלַקּמָ ין ּכְ , ַלֲעׂשֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ

ְתבּוָנה ט ּבִ ֵ ׁשּ א ְלִהְתּפַ ָרֵאל ָסָבא ּבָ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ׁשּוָתהּ קֹוֵדם , ְוָידּוַע ּבְ נֹוֵתן , ִהְתַלּבְ
בּוָנה ֶנַצח ּתְ ּבֹו ּבְ יָנה ׁשֶ ָרֵאל ָסָבא, ּבִ הֹוד ִיׂשְ בּוָנה ּבְ הּוא , ְוָחְכָמה ּתְ ן ְיסֹוד ׁשֶ ִאם ּכֵ

ְכִריעַ  ְנַתִים, ְלעֹוָלם ַהּמַ ָרֵאל ָסָבא ַמְכִריַע ּבֵ הֹוד ִיׂשְ ָבר חֶֹדׁש ּבְ ה ּדָ הּוא ַעּתָ ׁשֶ , ּכְ
ה, ַההּואּוְמִציאּות ַהְכָרָעה  ִחיַנת רּוַח מֹׁשֶ א, ּבְ ִנים ִאּמָ א ּוֵמּפָ ַאּבָ הּוא , ֵמָאחֹור ּדְ ׁשֶ

ךְ "ד קס"א. קפ א ַמְכִריַע ּכָ ן ְיסֹוד ִאּמָ ם רּוַח ַאֲהרֹן, ְוַגם ּכֵ ָ ִמְזַדֶוֶגת , ְויֹוֵצא ִמׁשּ ׁשֶ
א ְוִאיָמא ְלַמְעָלה א, ַאּבָ א, ֵמֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַאּבָ : ּתֹוְך ְיסֹוד ִאּמָ

 
ַקִין ְוֶהֶבל

The name Esther came from the Torah from the verse in 
Deuteronomy 31:18 

ְלַמד אן ּתִ ל ֶהֶבל, ּוִמּכָ ה לֹא ָהְיָתה הֹוֶגֶנת לוֹ , ֵמֵהיָכן ָרָצה ַקִין ִלְתאֹוָמתֹו ׁשֶ י , ְוָלּמָ ּכִ
ים ַהְמסֹוְללֹות ֵעין ָנׁשִ ְכַנס ִיׂשְ . הּוא ּכְ ּנִ ׁשֶ בּוָנהָאְמָנם ּכְ ּלֹו , ָרֵאל ָסָבא ּתֹוְך ּתְ ִוְיסֹוד ׁשֶ

בּוָנה ר, ּתֹוְך ְיסֹוד ּתְ ר ִמן . ָיָצאָת ֶאְסּתֵ ָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאְסּתֵ
ִין א, ַהּתֹוָרה ִמּנַ הּוא ְיסֹוד ַאּבָ יר , ׁשֶ ר ַאְסּתִ סּוק ַהְסּתֵ א , )דברים לא יח(ִמּפָ סֹוד ַאּבָ יְּ ׁשֶ

א ר ּתֹוְך ְיסֹוד ִאּמָ ְדֵרָגה, ֻמְסּתָ ֵסֶתר ַהּמַ ִהיא ַעְצָמּה ּבְ יֹּוֵצא אֹור ֶנְחָלק ְלָכאן , ׁשֶ ּוְכׁשֶ
יר, ּוְלָכאן ר ַאְסּתִ ַפל ְוָאַמר ַהְסּתֵ : ּכָ

 
ַאְנִּפיןִמְּפֵני ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ֵּבין ֲהַדִּסים ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ִדְזֵעיר  ,ְוָלָּמה ִנְקֵראת ֲהַדָּסה

Esther was called Hadasah, a name that comes from the root of 
‘Myrtal’, הדס, that represent the central column. Esther was 
between Chessed and Gevurah of Zeir Anpin.

בּוָר  ים ֶחֶסד ּגְ ין ֲהַדּסִ ֶבת ּבֵ ּיֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ה ִנְקֵראת ֲהַדּסָ יןְוָלּמָ ְפֶאֶרת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ , ה ּתִ
ין  בּוָנהחדוי, ּבֵ ָרֵאל ָסָבא ִוְיסֹוד ּתְ ם ְיסֹוד ִיׂשְ ָ ׁשּ תֹוָכם, ׁשֶ ם ָהאֹור ּבְ ְוָהאֹור , ְוׁשָ

ים, ָסתּום ִ ׁשּ ִליׁש עֹוֶלה ׁשִ י ֲהָויֹו"ת ּוׁשְ ּתֵ ִליׁש ֲהָויָ , ְוהּוא ׁשְ ְ ׁשּ ֵני ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ "ה ּוִמּפְ
מוֹ  ה, ֶנהזֹו ׁשְ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ תּוִמים, ּכִ ים ִמּסְ ים ְמֻרּבִ ֻגּלִ ים ַהּמְ ִליׁשִ ֵני ׁשְ ְ , ְוָלֵכן ַהׁשּ



   

ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ע ְוִנְגָלה . ְוֵהם ׁשְ רּוׁש ּדֹוִרי ,)ישעיה לח יב(ּוְכִתיב ּדֹוִרי ִנּסַ ׁשֹון , ּפֵ ִמּלָ
ׁשֹון ְוַדר ְוסָֹחֶרת , ֵהִאיר ִחיַנת , אי ִניהוּ מַ , )אסתר א ו'(ִמּלָ ץ ִמן ּבְ רּוׁש ְמֻקּבָ , ְוס' ְוע'נ' ּפֵ

י  ְכָללּות , הּוא ְיסֹודנ' ּכִ ה ֲחָסִדים ּבִ ָ הי'. ַהּכֹוֵלל ֲחִמׁשּ ִליׁש ְמֻכּסָ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ , ּוׁשְ
ְפֶאֶרתח"ג  ִליׁש ּתִ ים, ּוׁשְ ן ָלּה ְוֵאי, ְסתּוָמהס' ְוֵכן ס', ְועֹוִלין , ְוֵהם ְסתּוִמים ּוְמֻכּסִ

ָלל ִתיָחה ּכְ ל ֶנַצח הֹוד. ּפְ ֵני ֲחָסִדים ׁשֶ ּה ׁשְ ְך ֵיׁש ּבָ ְפֶאֶרת, ְוַאַחר ּכָ י ּתִ ִליׁשִ ֵני ׁשְ , ּוׁשְ
ְבִעים"ח, ְויב"ן ֵהם  א ׁשִ יַמְטִרּיָ ע ְוִנְגָלה, ּגִ ּסּוי, ְוֶזה ְוִנּסַ ִלי ּכִ אֹור ִנְגָלה ּבְ י . ׁשֶ ְוִסיָמְנָך ּכִ

ַעִין  ָגָדיו . )ח' ישעיה נב(ַעִין ּבְ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדְ ְלהֹורֹות ַעל , )אסתר ד' א'(ְוֶזה סֹוד ַוּיִ
א סֹוד ַאּבָ ה ֲחָסִדים ַהיֹּוְצִאין ִמיְּ ָ טּות ֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ַכי, ִהְתּפַ ל ָמְרּדְ תֹו ׁשֶ ַהְינּו ְיסֹוד , ִמּדָ

ָרֵאל ָסָבא ַעת ַהּקְ . ִיׂשְ ׁשְ ה ּבִ ִגּלָ טּות , ִריָאהְוָלֵכן ָצִריְך ִלְפׁשֹט ַהּמְ ְ ׁשּ ְלהֹורֹות ַעל ִהְתּפַ
אֶֹהל רִֹעי . ַהֲחָסִדים ְזֵעיר , )ישעיה לח יב(ּוֵפֻרׁש ּכְ ֶרֶדת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִדְתבּוָנה ּבִ י ּבְ ּכִ

ין ּלוֹ , ַאְנּפִ ַעת ׁשֶ יָנה ּדַ ה ִנְכָנִסין ְלָחְכָמה ּבִ ִחּלָ רֹועֹות ְוגּוף, ּתְ ְך ֵיְרדּו ַלּזְ ר ְוַאחַ , ַאַחר ּכָ
מֹוָתם ּכְ ְך ְלֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ם ְלַמְעָלה, ּכָ ְרׁשָ יִחין ׁשָ ְוַתֲאָווָתם , ְוָהֶעְליֹוִנים ַמּנִ

ה ט ְלַמּטָ ֵ ׁשּ ים, ְלִהְתּפַ ִליׁש ְמֻכּסִ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ ה ׁשְ ּלֹא ֵיֵרד , ָלֵכן ַנֲעׂשָ ה ׁשֶ אֶֹהל ְוֻסּכָ ּכְ
ה תוֹ . ָהאֹור ַהְרּבֵ ֲעִלּיָ ְרׁשוֹ הוּ , ָאְמָנם ּבַ ָפנֹות , ּובֹוֵקעַ , א עֹוֶלה ִלְמקֹום ׁשָ ָלֵכן ָצִריְך ּדְ

ה ְלַמְעָלה ּטָ ַכְך ִמּמַ יַע ַלּסְ ּגִ ה ַהּמַ ּכָ ֵאין ְמִניָעה, ַהּסֻ ֵלם, ּבְ ה ׁשָ ּכָ ָכְך ָרמּוז ַלּסֻ , ֲאָבל ַהּסְ
ְפֶאֶרת ִליׁש ּתִ ין ַעד ׁשְ ה ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ַכּסָ ּמְ א ׁשֶ ה ּומֹוְנעֹות הָ , ְלִאּמָ ּלֶ ְתּגַ ּלֹא ּיִ אֹור ׁשֶ

יֹוֵתר ה ֵמֲחָמָתהּ , ּבְ ִעְנַין ִצָלתֹו ְמֻרּבָ ּיֵָרֶאה , ַרק ּבְ ְוכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה ׁשֶ
לֹום ר ְקָצתֹו לֹא ִיְהֶיה ָסתּום ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ : ִמְלַמְעָלה ֲאׁשֶ

 
 ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ִמַּלת ֲהַדָּסה

ה ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ת ֲהַדּסָ י , ִמּלַ בּוָנהה' ּכִ ֵעיר ס' ַמְלכּות , ד' ּתְ ִליׁש ִמּזְ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ ׁשְ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ים ּבֹו ּכַ ֻכּסִ ין ַהּמְ ין ַרְגֶליהָ , ָרֵחל, ה' ַאְנּפִ ְלָייָתּה ַהיֹּוֵצאת ִמּבֵ ַכי . ׁשִ ּוָמְרּדְ

ָרֵאל ָסָבא סֹוד ִיׂשְ ר בַּ , ָהָיה ִמיְּ א, ת ּדֹודוֹ ָלַקח ֶאְסּתֵ ת ַאּבָ ל , ָרָצה לֹוַמר ּבַ ֶאָחיו ׁשֶ
ָרֵאל ָסָבא ר ְלֵעיל, ִיׂשְ ְזּכָ ּנִ בּוָנה ּכַ א ּתֹוְך ַהּתְ ת ֲעֶטֶרת ַאּבָ ר ּבַ ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש . ׁשֶ ַוֲאַחׁשְ
ה ִלּפָ ּקְ ין, ָהָיה ּבַ ת ְזֵעיר ַאְנּפִ ִרּבּועַ ח"ש ר"ש, ר' ְוֶזהּו , ְלֻעּמַ יּוִדי ּוְבִמּלּוי, ֱאלִֹהים ּבְ "ן ּבְ

יַמְטִרּיָא  ָהָיה חָ ר"ש ח"ש, ֲהֵרי , 'שּגִ רֹאׁשוֹ "ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ ְדָאְמִריַנן , ׁש ְוכֹוֵאב ּבְ ּכִ
ֵהם  בּורֹות ׁשֶ ַהּגְ ָאמּורר"ש ׁשֶ ּקּוִנים , ּכָ ְבָעה ּתִ ׁשִ חּוץ ּבְ ֶהם ּבַ ֵאר ּבָ ְוהּוא ָהָיה ִמְתּפָ

ין ס, חּור, ֶנֶגד ְזֵעיר ַאְנּפִ ְרּפַ ָמן, ּבּוץ, ְתֵכֶלתוּ , ּכַ ֶסף, ְוַאְרּגָ ׁש , ּכֶ נּוְקָבא . ְוׁשֵ ַבע ּדְ ְוׁשֶ
ֵהם ִמּטֹות ַהט, ִרְצַפת, ָוֶכֶסף, ָזָהב -ְוֵאּלּו ֵהן , ׁשֶ ׁש , ּבַ י ֵיׁש . ְוסָֹחֶרת, ְוַדר, ָוׁשֵ ּכִ

ִהיא ְנקּוָדה ַעְצָמהּ  ה ׁשֶ לּום, ִרְצּפָ ֵלית ָלּה ִמַגְרָמה ּכְ ּקּוִנים , ּדְ הּ ְוהּוא ּתִ ְכָלִלין ּבָ . ַהּנִ



   

ּקּוִנים ִלְגבּוָרה, )אסתק א' ז'(ְוֵיין ַמְלכּות ָרב  ל ַהּתִ : ַלֲהפְֹך ּכָ
 

 ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֶנס
ת ֵאין אֶֹנס  ִתיָּה ַכּדָ ְ ה ,)אסתר א' ח'(ְוַהׁשּ ָ ֻדׁשּ ְגָמה ַלּקְ ת ּדֻ ִתיָּה ַכּדָ ְ ְפֵני , ְוַהׁשּ קֹוף ּבִ ּכְ

תְוֶזהּו כַ , ָאָדם ָעִמים ב' הּוא , ד"ת ּדָ ֵהם ע"ב ק"ל, ּפְ ֲהֵרי א', ֲהָויֹו"ת ְלָכל ח"ג, ה' ׁשֶ
ָעִמים  ֵני ּפְ ּה ק"ל. ׁשְ ּנֹוָדעע"ב ְוֵיׁש ּבָ ֶחֶסד ּכַ ְגבּוָרה, ּבְ ם הּוא , ְוַיִין ּבִ ּגַ ְוִנְרָמז ע"ב, ׁשֶ

ם הּוא  ּגַ ְגבּוָרה ׁשֶ גוּ ע"ב, ּבִ ִין ׁשָ ּיַ סֹוד ּבַ ֱהנּו מִ , ּבְ ּנֶ עּוָדתוֹ ׁשֶ ר , ּסְ ְדּבָ ֵעין ּדֹור ַהּמִ ּכְ
תּו ִלְפֵני ָהֵעֶגל ָאְכלּו ְוׁשָ א , ֵאין אֶֹנס. ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהְינּו אי"ק, ּגִ ּנּו ִמְתקּו אל"ף, ּדְ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

בּורֹות : ַהּגְ
 

ְוֶזֶרׁש ְלֻעַּמת ֵלָאה, ַוְׁשִּתי ַּבְּקִלָּפה ְלֻעַּמת ָרֵחל
Queen Vashti was the Klipah aspect against Rachel and Zeresh 
was against Lea.
Haman was the tenth after Agag, King of Amalek and was very 
arrogant with his wealth. He offered 10,000 units of money to 
draw all levels of judgment as in the 400 men of Esau and 10 
champions of Esau. At the end they were all caught and hanged 
on the Tree to sweeten the judgments. 

ת ָרֵחל ה ְלֻעּמַ ִלּפָ ּקְ י ּבַ ּתִ ם ַוׁשְ ת ֵלָאה, ּגַ ְכבֹוד , ְוֶזֶרׁש ְלֻעּמַ ָלֵכן ָהָמן ִאְתַרְבַרב ּבִ
ָניו רֹו ְורֹב ּבָ יִרי ַלֲאָגג, ָעׁשְ ָהָיה ֲעׂשִ ֶסףָלֵכן ָרָצה ִליֵתן ֲעשֶׂ , ׁשֶ ר ּכֶ ּכַ , ֶרת ֲאָלִפים ּכִ

ָרה ל ֲעׂשָ יְך ֵאָליו ּכָ בּורֹות, ְלַהְמׁשִ ְהיּו ּגְ ּיִ ֶסף. ְוׁשֶ ר ּכֶ ּכַ ע ֵמאֹות, ּכִ א ַאְרּבַ יַמְטִרּיָ , ּגִ
ל ָעׂשוּ  ע ֵמאֹות ִאיׁש ׁשֶ סֹוד ַאְרּבַ ע ֵמאֹות, ּבְ ִצְקָלג ִנְמְלטּו ַאְרּבַ דֹוׁש . ּוְכֶנְגדֹו ּבְ ְוַהּקָ

רּוְך הוּ  יבּבָ ֶסף ָנתֹון ְלךָ , א ֵהׁשִ ו, ַהּכֶ ָניו ַאּלּוֵפי ֵעׂשָ ֶרת ּבָ ֶרת ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ִיְהיּו , ׁשֶ
ים ִ בֹוּהַ ֲחִמׁשּ ִמְנָין  ,ַעל ֵעץ ּגָ ָרהל"ך. ּכְ ָרֵאל, ְוָתְפסּו ֲעׂשָ סֹוד ַאְלִפין ְלִיׂשְ ם ּבְ , כּוּלָ

ם בּורֹות כּוּלָ יק ַהּגְ :ְלַהְמּתִ
 

ַמְמִּתיק ַהַּיִין, ִּכי ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ְּדַאָּבא, ת ַיִין ְּבפּוִריםִמְצָוה ִלְׁשּתוֹ 
Mordechai was from the root of Moses and Haman was not 
able to harm him so he went after the entire nation.
The Chassadim of Chokmah sweetens the wine and we need to 



   

mediate on the seven Y י in name of the world of Atzilut 
(Chokmah) and B’riah (Binah) הי-ויו-הי-יוד- and הי-ואו-הי-יוד

ְך ּכֹחֹו ִממ ה ָהָמן מֹוׁשֵ ֵהם "ך, ְדַמְנְצפַּ "ן ְוִהּנֵ ד ב' ׁשֶ א ִמּצַ ְיסֹוד ַאּבָ בּורֹות ֶעְליֹוִנים ּדִ ּגְ
ה , ֲאחֹוַרִים ִנים ָהָיה מֹׁשֶ י ֵמַהּפָ ָרֵאלּכִ ן ְלִיׂשְ ְך ַהּמָ ה. מֹוׁשֵ ַכי ָהָיה ִמׁשֹוֶרש מֹׁשֶ , ּוָמְרּדְ

ַכי ְלַבּדֹו לֹא ָהָיה ָיכֹול ָמְרּדֳ לַֹח ַיד ּבְ ׁש ָלדּון ַאַחר ָהרֹב, ְוִלׁשְ ּקֵ יּה , ָלֵכן ּבִ ּוְכִתיב ּבֵ
ּפֹול ְלָפָניו  י ָנפֹל ּתִ ָרט, )אסתר ו' יג(ּכִ ָלל ְוַהּפְ ֶנֶגד ַהּכְ רּוָבא הַ , ּכְ ס ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ , ּנֵ
בּוָנה סֹוד ּתְ ִהיא ִמיְּ פּוִרים, ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבְ א, ְוָלֵכן ִמְצָוה ִלׁשְ ַאּבָ י ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ּדְ , ּכִ

ִין יק ַהּיַ תוֹ . ַמְמּתִ ִתּיָ ׁשְ ן ּבִ ַכּוֵ ּיְ ְבָעה יּוִדי, ּוַמה ׁשֶ ִ ִין ִמׁשּ יְך ַהּיַ ָרֵאל "ב ס"ג, ְדע"ן ְלַהְמׁשִ ִיׂשְ
לֹא ָיַדע, ָבא ּוְתבּוָנהסָ  ם ַעד ּדְ ּסֵ א ִיְתּבַ ר ֶאּלָ ּכֵ ּתַ ר , לֹא ִיׁשְ ּמָ ׁשֻ ָמקֹום ַיִין ַהּמְ י ּבְ ּכִ

ֲעָנָביו י , ּבַ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ּה , )ישעיה יא ט'(לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ ְחֵטיּה ַרּבָ י ׁשָ ְוָלֵכן ּכִ
ֵסי, ְלר' ֵזיָרא ֵעי ַרֲחֵמי ְוִאּתְ ְקָיאנָ , ּבָ יִהּנֹם, ֵמי ָחִריְך ׁשַ ל ּגֵ יָנא ׁשֶ ל ּדִ : ְלַבּטֵ

 
 ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי

ים ִויָטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ַחּיִ רּוׁש ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ִגיַמת  ,ּדְ ִעְנַין ּפְ ר ּבְ ְוַגם הּוא ְמַדּבֵ
ָבָנה ע. ַהּלְ ם ֲהָויָ , ּדַ י ׁשֵ א ְוִאיָמא, ֹונֹותאֹוִתּיֹות ִראׁש "ה, ב' ּכִ ין. ו', ֵהם ַאּבָ . ְזֵעיר ַאְנּפִ

ִריָאה, ֲאִצילּות -עֹוָלמֹות ד' ֵהם ֶנֶגד , ְוַהד' אֹוִתיֹּות ַעְצָמן. נּוְקָבאה',  , ְיִציָרה, ּבְ
ּיָה ת ֶזה ְוכּו', ְקִליּפֹותד' ּוְכֶנְגדֹו ֵיׁש . ֲעׂשִ ם ֶזה ְלֻעּמַ י ּגַ נַּ , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ּכִ ת ֱאגֹוז ֶאל ּגִ

י  ֲעָנה, )שיר השירים ו' יא(ָיַרְדּתִ ה ָעָבה ּוָמָרה ַכּלַ ה ְקִליּפָ ִחּלָ ֱאגֹוז ֵיׁש ּתְ י ּבֶ ְוַאֲחֶריָה , ּכִ
ה ְמאֹד ִנית ָקׁשָ ה ׁשֵ ה ַאֶחֶרת, ְקִליּפָ ְפִנים ֵיׁש ְקִליּפָ ְך ּבִ ֲאָכל, ְוַאַחר ּכָ ְפִסיק ַהּמַ ּמַ . ׁשֶ

ֲהֵרי ֱאגֹוז ִמ  -ָרָצה לֹוַמר  ָעה ֲחָלִקיםׁשֶ ק ְלַאְרּבָ ם, ְתַחּלֵ ֵ ע אֹוִתּיֹות ַהׁשּ , ֶנֶגד ַאְרּבַ
ית ִליׁשִ ְ ה זֹו ַהׁשּ ל ֱאגֹוז, ּוְקִלּפָ ָעה ֲחָלִקים ׁשֶ ין ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ֶקת , ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ְולֹא ׁשֶ

ל ְוָכל יֵניֶהן, אֹוָתּה ִמּכָ ְכֶנֶסת ּבֵ ּנִ א ׁשֶ ה זֹו ֶנֶגד, ֶאּלָ ְוַעל ֶזה ָאְמרּו , ֲעָמֵלק ּוְקִלּפָ
ל ֲעָמֵלק, ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵרת ַזְרעֹו ׁשֶ ּכָ ּיִ ֶ ֵלם ַעד ׁשּ ם ׁשָ ֵ ַבד ֵאּלּו . ֵאין ַהׁשּ ּוִמּלְ

ית ִליׁשִ ְ ה, ַהׁשּ ּקָ ה ּדַ ׁש , ֵיׁש ַעל ָהאֶֹכל ַעְצָמּה ְקִליּפָ אֹוֵכל ָהֱאגֹוז ִמְתַיּבֵ ם , ּוְכׁשֶ ּגַ
ה זוֹ  ה, ֶנֱאֶכֶלת ְקִליּפָ ִחּלָ ּתְ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ה, ַמה ׁשּ ּקָ ָאז ִעם ֱהיֹוָתּה ּדַ ְוַעל ֶזה . ִהיא ָמָרה, ׁשֶ

מַ  )יחזקאל א' ד'(ֶנֱאַמר  ֵעין ַחׁשְ א ַמְלּבּו◌ׁ , ְוכּו'"ל ּוִמּתֹוָכם ּכְ יַמְטִרּיָ ַמל ּגִ ְועֹוד "ש, ְוַחׁשְ
ָעִמים חָ  לֹותָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּפְ ָעִמים ְמַמּלְ ה , ׁשֹות ּפְ ְפָעִמים ְקִליּפָ ּלִ ׁשֶ

ן ּוְמַמֵתק , ְוֵכן ָהָאָדם. ּוְפָעִמים ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת, זֹו ֶנֱאֶכֶלת ַקל ְיַתּקֵ ִאם ֵיָרֶצה ּבְ
ֲאֵחרֹות ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ה ַמה ׁשּ : ַהְקִליּפָ



   

 
 ְוכּו', ִקיןֵהם ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזי, ּוְכֶנֶגד ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה

ָעה ָעה ָאבֹות ְנִזיִקין, ּוְכֶנֶגד ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ְמָאה, ֵהם ַאְרּבָ ע ְיִדיעֹות ַהּטֻ ע , ְוַאְרּבַ ְוַאְרּבַ
ע, ַמְראֹות ְנָגִעים ֵהן ַאְרּבַ ַנִים ׁשֶ ָמֵעאל, ׁשְ ֶנֶגד ֱאדֹום ְוִיׁשְ י , ע"ז ּכְ ּפִ י ֶאל ּכַ ּפִ ה ּכַ ַאּכֶ

דּועַ  ּיָ ָאְמרוּ , ּכַ ְלֵכי ְוֶזה ׁשֶ ֵרי ּפָ ֵרי ַמְלֵכי ּתְ ָעה , ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּתְ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ
ית, ְמָלִכים ְרׁשִ ָ י ַהׁשּ ֵני ַמְלּכִ ֵהם ׁשְ ָמֵעאל, ׁשֶ ֵניֶהן , ֱאדֹום ְוִיׁשְ ְ לּול ִמׁשּ ל ֶאָחד ּכָ ּכָ
ר ְזּכָ ּנִ ר ְלֵעיל. ּכַ ְזּכָ ַר , ּוְלַטַעם ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ . )דברים כה יז(ְך ַעל ֲעָמֵלק ָזכֹור ְוכּו' ִצּוָ

ֶלךְ  אּול ַהּמֶ ה ְלׁשָ ל ֲעָמֵלק, ְוִהּנֵ ַרְך ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ ְוהּוא ָהֵביא ִעּמֹו , ִצּוָ
מּוֵאל. ֶמֶלְך ֲאָגג ַחי א ׁשְ ּבָ ךָ , ּוְכׁשֶ ים ַחְרּבֶ ָלה ָנׁשִ ּכְ ר ׁשִ ֲאׁשֶ י אָ , ָאַמר ַלֲאָגג ּכַ ְמרּו ּכִ

ַבִית ָהֲאסּוִרים  ְפָחה ַאַחת ּבְ ְיָלה ַההּוא ֵהִביאּו לֹו ׁשִ ּלַ י ּבַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ
ָרה ֵהיֶמּנוּ  ּנּו ָהָמן, ְוִנְתַעּבְ ָלה , ְוָלֵכן ִעם ֱהיֹותֹו הֹוֵרג ֲאָגג, ְוָיָצא ִמּמֶ ּכְ ר ׁשִ ֲאׁשֶ ָאַמר ּכַ

ל ָלׁשֹון , ְוכּו' ּכֵ ן ְתׁשַ ּנוּ , ָעִתידּכֵ ָאר ִמּמֶ ׁשְ ים, ַעל ַזְרעֹו ַהּנִ ׁשִ ים, ְוָאַמר ִמּנָ , ַעל ְיֵדי ָנׁשִ
ס ה ַהּנֵ ר ַנֲעׂשָ ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ : ׁשֶ

 
 ִּכי ִדִּליָתִניה' ֲארֹוִמְמ� 

ה ֲאִחיַזת ָהאֹוְיִבים, ְוֵתַדע ִחּלָ י ּתְ ְחּתֹוָנה, ּכִ ְדֵרָגה ּתַ ַער ַהּמַ ׁשַ ַער ָהֲעׂשִ , הּוא ּבְ , יִריׁשַ
ֶלךְ  ם ִנְכָנִסין ַלּמֶ ָ י ִמׁשּ ְלכּות. ּכִ ה ַהּמַ ָרה, ְוִהּנֵ ה' ְוִהיא , ִהיא ַמְדֵרָגה ַאֲחרֹוָנה ֵמֲעׂשָ

ם ֵ ׁשּ ּבַ לֶ , ׁשֶ ּנֹוָדע"ת ְוִנְקָרא ּדָ ה ְטָעִמים ּכַ י ה' ֲארֹוִמְמָך , ְוַעל ֶזה ָאַמר ָדִוד. ְלַכּמָ ּכִ
יָתִני  ַער, הּוא ִמן ַהנּוְקָבאְונֹוַדע ׁשֶ , )תהילים ל' ב'(ִדּלִ ֶלת ְוׁשַ ם ֲאדָֹני . הּוא ּדֶ ם ׁשֵ ּגַ
נּוְקָבא יַמְטִרּיָא תרע, ּבְ ִמּלּוי ּגִ ֶלת"א, ּבְ ִהיא ּדָ ִעם ֱהיֹותֹו , ָלֵכן ָאַמר ָדִוד, ׁשֶ ׁשֶ
ֶלת ים אֹוְיָביו ָלבֹוא ֶלֱאחֹז, ֵמַהּדֶ ם ְמַבְקׁשִ ר ׁשָ ְחּתָ אֹוְיבַ , ֲאׁשֶ ּמַ ל ֶזה לֹא ׂשִ . י ִליִעם ּכָ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ם ֲאִני ֲארֹוִמְמךָ , ָלֵכן ִמּדָ יָתִני, ּגַ י ִדּלִ י , ְוֶזהּו ֲארֹוִמְמָך ּכִ ָרָצה לֹוַמר ּכִ
ֶלת ֲאִני ִמּדָ ְחּתָ ְוכּו', ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּמַ י אֹוִתּיֹות . לֹא ׂשִ ּתֵ י ׁשְ יןי"ה ּכִ ְרׁשִ ֲאָבל , לֹא ִמְתּפָ

ֵני ָאָד ו"ה  ה ּבְ ִפי ַמֲעׂשֵ ין, םּכְ ְרׁשִ ּגֹוֵרם ֶהָעֹון. ְוִלְפָעִמים ִמְתּפָ ׁשֶ ה ּכְ ֵרׁש , ְוִהּנֵ ִמן ה' ִמְתּפָ
ָרֵאל ו',  תּוַלת ִיׂשְ ָרָצה לֹוַמר ָלקּום , )עמוס ה' ב'(ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

הָרָצה לֹוַמר ַעל יְ ו', ַעל ְיֵדי , ֲאָבל ָתקּום ַעל ְיֵדי ַאֵחר, ֵמֵאֶליהָ  ּיֹוֵרד ְלַמּטָ , ֵדי ׁשֶ
 :ּוַמֲעֶלה אֹוָתהּ 

 
 ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ְוָקם

יק ְוָקם , ָעָליו ֶנֱאַמר ַבע ִיּפֹול ַצּדִ ירּוׁש , )משלי כד טז(ׁשֶ סֹוד -ּפֵ הּוא ַהיְּ יק ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ , ּכִ
ַבעו', הּוא  ֶ י, הּוא ַמְלכּות ַהׁשּ ַבע ִיּפֹול ַצּדִ ירּוׁש ׁשֶ ן ּפֵ יק , ק ְוָקםִאם ּכֵ ָרָצה לֹוַמר ַצּדִ



   

הּוא ְיסֹוד ַבע, ׁשֶ ִהוא ׁשֶ ְלכּות ׁשֶ ּמַ ַאְך הּוא ָקם , ֵאין ָצִריְך ַאֵחר ַלֲהִקימוֹ , נֹוֵפל ּבַ
: ֵמַעְצמוֹ 

 
 ָרָצה לֹוַמר ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ֶאְסֵּתר ְּבַמְלכּות ֵּבית ָדִוד, ְוָאַמר ַעל ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות

עוְ  אּול ֶאת ָהֲאָגג, ָהָמן ָהָרׁשָ ּלֹא ָהַרג ׁשָ ֲעֹון ׁשֶ לֹום ְלַכּלֹות , ּבַ ָהָיה ָקם ַחס ְוׁשָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ְרעוֹ , ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ הּוא ִמּזַ ר ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ַכי , ּבִ ָלֵכן ָהָיה ָמְרּדְ

ִעְנָין ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁש , ִמׁשְ ְלּבַ ר ַוּתִ ר ַמְלכּות  ְוָאַמר ַעל ֶאְסּתֵ ָרָצה לֹוַמר , )אסתר ה' א'(ֶאְסּתֵ
ית ָדִוד ַמְלכּות ּבֵ ר ּבְ ׁש ֶאְסּתֵ ְתַלּבֵ ּנִ ָרֵאל. ׁשֶ ל ַעל , ּוָבֶזה ִנּצֹולּו ִיׂשְ ּלֵ ַדם ָדִוד ְוִהְתּפַ ּקָ ֶ ׁשּ

יֹּום, ֶזה ְרָך ָכבֹוד ּבַ ְיָלה, ְוֶזהּו ְלַמַען ְיַזּמֶ ּלַ ֶרְך ֱאלַֹהי, ְולֹא ִיּדֹם ּבַ , ֶאְקָרא יֹוָמם ַעל ּדֶ
: ְוָלֵכן ה' ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ 

 
 סֹוד ֲארֹוִמְמ�

הּו "ד, ְוַנְלעַ  ּזֶ ְוָאז לֹא יּוְכלּו , ְלו'ה' ָרָצה לֹוַמר ְלרֹוֵמם ּוְלַהֲעלֹות , ֲארֹוִמְמךָ ׁשֶ
י יֹוֵרד ְיסֹוד ְדכּוָרא ּוַמֲעֶלה אֹוָתהּ , ָהאֹוְיִבים ֶלֱאחֹז הִ , ּכִ ּבְ אֶֹפן ׁשֶ רּות ּבְ ו', ִעם ה' ְתַחּבְ

ָלל ֶהם ּכְ : ֵאין ַהְקִליּפֹות ְיכֹוִלין ְלִהְתַאֵחז ּבָ
 

ַהְּמִגָּלה ִנְקֵראת ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה
The Megila is read at night and day to elevate Malchut to 
Netzach, Hod and Yessod where the other sode can not hold. 

ִגלָּ  הָלֵכן ַהּמְ ה ֶנֶגד ו', ֵסֶפר ֶנֶגד , ה ִנְקָרא ֵסֶפר ּוְמִגּלָ , יֹוָמם ְוַלְיָלה, ֶחֶסד ְוִדיןה'. ּוְמִגּלָ
ְיָלה יֹּום ּוַבּלַ ֶרת ְלֵעיל. ָלֵכן ִנְקֵראת ּבַ ְזּכֶ ְלכּות ַהּנִ ֲעֶלה ַהּמַ ְלֶנַצח הֹוד ְיסֹוד , ּוָבּה ּתַ

ּנֹוָדע ָאז ֵאין ַהִחיצֹוִנים ְיכֹוִלין ְלהִ , ּכַ : ְתַאֵחזׁשֶ
 

 ֶנַצח הֹוד, ֲחנָֻּכה ּופּוִרים, ְיהּוִדית ְוֶאְסֵּתר
י אֹוִתּיֹות , ְוַדע ָכרא"ב, ּכִ ְך , ֵהם אֹוִתּיֹות ַהּזָ ְוֶזה ַמה , אֹוִתּיֹות ֶמֶלךְ כל"ם, ְוַאַחר ּכָ

נוֹ  ם ּבְ מֹו ּוַמה ׁשֵ ירּוׁש , ׁשְ ָעִמים  -ּפֵ ֵני ּפְ י ׁשְ א ֶמֶלךְ מ"ה, ּכִ יַמְטִרּיָ ֵהם נ"ס אֹוִתּיֹות וְ . ּגִ
ר, נּוְקָבא ה ּופּוִרים, ֶנֶגד ְיהּוִדית ְוֶאְסּתֵ י ְרצּועֹות . ֶנַצח הֹוד, ֲחֻנּכָ ּתֵ ּוְכֶנְגָדן ׁשְ

ִפיִלין ּתְ ֶנֶגד הֹוד, ּדְ ּכְ ָמאִלית ׁשֶ ְ ה' ָלֵכן ֶנֱאַמר סֹוֵמְך , ִהיא נֹוֶפֶלת, ַאַחת ֲארּוָכה ַהׂשּ
ֵהם ֶנַצח הֹוד, )תהילים קמה יד(ְלָכל ַהּנֹוְפִלים  ֵהם , ׁשֶ . ֵהם סֹוְמִכין ֶאת ַהּנֹוְפִליםנ"ס, ׁשֶ

ה ִפּלָ ֲעִמיַדת ּתְ ּבַ ה ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ לֹׁשָ י ׁשְ ה , ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ְוָידּוַע ּכִ ַחנּוּכָ ָלֵכן ּבְ
הֹוָדָאה, ּופּוִרים ים ּבְ ּסִ ֶנֶגד ַההֹוד, ָאנּו אֹוְמִרים ַעל ַהּנִ הּוא ּכְ ָלׁשֹון ָלֵכן , ׁשֶ ֲאָמרֹו ּבְ



   

בֹוּהַ , ֵנס ה ֵעץ ּגָ ע ָעׂשָ הנ' ָלֵכן ָהָמן ָהָרׁשָ ּתוֹ , ַאּמָ ֲעַצת ֶזֶרׁש ִאׁשְ ת ֶזה , ּבַ י ֶזה ְלֻעּמַ ּכִ
ה. ְוכּו' ִחּלָ י ּתְ ּתִ ר, ְוֶנֶהְרָגה ַוׁשְ ְלכּות ְלֶאְסּתֵ רֹם ַהּמַ ּתָ ֵדי ׁשֶ : ּכְ

 
 ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו 

ה ֵמאַ  לֹמֹהְוִהּנֵ ִמּלּוָאהּ , ְמָלִכיםט"ו ָהיּו , ְבָרָהם ַעד ׁשְ ָבָנה ּבְ לֹמֹה , ְוָהָיה ַהּלְ ּוָמַלְך ׁשְ
ה ִכּפָ ֶלְך ָהָיה ַהי, ּבְ א "ד, ְוָדִוד ַהּמֶ יַמְטִרּיָ ָידוֹ י"ד, ְוָדִוד ּגִ ִמים ּבְ ַפְך ּדָ ְוַעל ֶזה , ְוׁשָ

י ׂשֹוְנֵאיֶהן"ד ֶנֱאַמר ּבְ ם ָנחוּ "ו ּוְבט, ָהְרגּו ּבְ לֹמֹה, כּוּלָ הּוא ׁשְ : ׁשֶ
 

 ְוַהְּלָבָנה ִמַּמֲעָרב, ְוַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַלִּמְזָרח ְדכּוָרא
ְזָרח ְדכּוָרא ֶמׁש ָיָצא ַלּמִ ֶ ֲעָרב, ְוַהׁשּ ָבָנה ִמּמַ ה ִהּלּוָכהּ , ְוַהּלְ ּנָ ֶמׁש ֵאיָנּה ְמׁשַ ֶ , ְוַהׁשּ

ה ּנָ ָבָנה ְמׁשַ ת, ְוַהּלְ ׁשֶ י ִהיא ִמְתַחּדֶ ֲעָרב, ּו חֶֹדׁש ַהְינ, ּכִ ּמַ ה ִנְרֵאית ּבַ ִחּלָ ְך , ּוַבּתְ ְוַאַחר ּכָ
ר ִלְפֵני ִאיׁש , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ָיִמיםט"ו ִמְתָקֶרֶבת ְלִמְזָרח ְמַעט ְמַעט ַעד  ֶרְך ָיׁשָ ֵיׁש ּדֶ

ְרֵכי ָמֶות  הּוא ָהִאיׁש , )משלי יד יב(ְוַאֲחִריָתּה ּדַ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהְינּו ַהׁשּ ֶדֶרְך ַההֹוֵלְך , ּדְ ִמיד ּבְ ּתָ
ר ְזָרח, ָיׁשָ י ְלעֹוָלם יֹוֵצא ִמּמִ אֶֹפן ֶאָחד, ּכִ ִהיא . ּוְלעֹוָלם הּוא ֵמִאיר ּבְ ְוַאֲחִריָתּה ׁשֶ

ה ִהּלּוָכהּ  ּנָ ִהיא ְמׁשַ ָבָנה ַההֹוֶלֶכת ְלָאחֹור ׁשֶ ים, ַהּלְ ׁשֹון ַרּבִ ְרֵכי ִמּלְ ְוֵהם , ְוֵהם ּדַ
ְרֵכי ָמֶות ְך ִנׁשְ , ּדַ ַאַחר ּכָ ִלי אֹורׁשֶ ֶלְך ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים, ֶאֶרת ּבְ ְוֶזהּו ָאחֹור , ְוֶזהּו ַוּיֵ

ִני  : )תהילים קלט ה'(ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
 

 ַהְּלָבָנה ְמַקֶּבֶלת אֹוָרּה ֵמַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשֵּמִאיר ָּבּה
ה ְכָבר ָיַדְעתָּ  מֵּ , ְוִהּנֵ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶלת אֹוָרּה ֵמַהׁשּ ָבָנה ְמַקּבֶ י ַהּלְ הּ ּכִ ּוְכִפי ַמה , ִאיר ּבָ

ֲעָרב ְתָקֵרב ַלּמַ ּתִ ְך אֹוָרהּ , ׁשֶ ַחׁשֵ ֲעָרב. ִמּתְ ּמַ ְיָלה ּבַ ְתִחיַלת ַהּלַ ׁש ּבִ ִהיא ַמּמָ , ּוְכׁשֶ
ֶמׁש  ָ יַאת ַהׁשּ ְך ְלַגְמֵרי, ְמקֹום ּבִ ַחׁשֵ ל ָהְרִביִעי, ִמּתְ ְלּגַ ּגַ ֶמׁש ּבַ ֶ י ַהׁשּ ל , ּכִ ְלּגַ ּגַ ְוִהיא ּבַ

ֶמׁש ּובִ . ָהִראׁשֹון ָ ׁש ֶנֶגד ַהׁשּ ֲאחֹוַרִים, ְהיֹוָתּה ַמּמָ ל ָהאֹור ּבַ ּה ׁשּום אֹור , ּכָ ְוֵאין ּבָ
ָלל ִנים ּכְ ּפָ י ֵמֲאחֹוַרִים ִהיא ְמִאיָרה ָלנוּ , ּבַ ְוֶזהּו ָנזֹורּו , ָלֵכן ָאז יֹוְנִקים ַהִחצֹוִנים, ּכִ

ּנֹוָדע, םְויֹוְנִקים ַהִחיצֹוִנים ֵמָהֲאחֹוַריִ , )ישעיה א' ד'(ָאחֹור  ִנים ֵאין ְיכֹוִלין ּכַ י ֵמַהּפָ  : ּכִ
 ַמְתֶחֶלת ָהאֹור ְלָהִאיר ְּבָפֶניהָ 

ֲעָרב ֵרד ְמַעט ְמַעט ִמּמַ ָבָנה ְלִהּפָ ְתֶחֶלת ַהּלְ ּמַ ׁשֶ ה ּכְ ָאז ַמְתֶחֶלת ָהאֹור ְלָהִאיר , ְוִהּנֵ
ָפֶניהָ  ט, ּבְ ֶמׁש ֶאל , ָיִמים"ו ַעד ּבְ ָ ְזַרח ָאז ַהׁשּ ל ְוָכליֹוֵצאת ִמּמִ ֶניָה ִמּכָ ְוֵאין , ֵעֶבר ּפָ

ָלל ֲאחֹוַרִים ּכְ : ָלּה אֹור ּבַ
 

 ְוִנְקֵראת ְלָבָנה, ְוִנְקֵראת ָיֵרחַ , ַהְּלָבָנה ִנְקֵראת ַסַהר



   

ָבָנה ִנְקֵראת , ְוַדע י ַהּלְ ֶמׁש ֵיׁש ָלּה , ְלָבָנהְוִנְקֵראת , ָיֵרחַ ְוִנְקֵראת , ַסַהרּכִ ֶ ְוַגם ַהׁשּ
מֹות  לֹׁש ׁשֵ םׁשָ ֶנְגּדָ הּוא , ּכְ ה, ֶחֶרס -ׁשֶ ֶמׁש , ַחּמָ הּ . ׁשֶ ת ִחּדּוׁשָ ְתִחּלַ ָבָנה ּבִ , ְוַהּלְ
ִנים, ִנְקֵראת ַסַהר ּפָ י ֵאין ָלּה אֹור ּבַ ֵעיר, ּכִ א ְמַעט ִמּזְ ָבָנה נּוְקָבא , ֶאּלָ י ַהּלְ מכ' ּכִ

י ִעם ֱהיֹות , ֶעְליֹוָנה מוּ , נּוְקָבאה' ְוָידּוַע ּכִ ין ּגָ רֵאיָנּה ּדִ ְזּכָ ּנִ ם ֱאלִֹהים, ר ּכַ , ְוהּוא ׁשֵ
ּלוֹ  ִנים ׁשֶ ם . ָרָצה לֹוַמר ַהּפָ ֵ לּול ִמׁשּ ֶמׁש ּכָ ָ י , ָחְכָמה ּוִביָנהי"ה ּוִבְהיֹות ַהׁשּ ֶנֱאַמר ּכִ

ֶמׁש ּוָמֵגן  ם ֲהָויָ  -ָרָצה לֹוַמר  )תהילים פד יב(ֱאלִֹהים ה' ׁשֶ ׁשֵ א"ה ִנְקָרא ּבְ , ֵמַאּבָ
א ם ֲאדָֹנ"י, ֶוֱאלִֹהים ֵמִאּמָ ּה יֹוֶנֶקת ֵמֲאחֹוַרִים . ְוה' ַאֲחרֹוָנה הּוא ׁשֵ ת ִחּדּוׁשָ ּוִבְתִחּלַ

ֱאלִֹהים יַמְטִרּיָא , ּדֶ א ַסַהר, ֲאדָֹנ"י"ה ְוסר', ּגִ יַמְטִרּיָ ָלל. ּגִ ָפֶניָה אֹור ּכְ ֵאין ּבְ ִהיא , ּוְכׁשֶ
ָהָיה ָראּוי ְלהֹוִלי, ַסַהר יק ׁשֶ ּדִ י ָלֶזה יֹוֵסף ַהּצַ ִחיַנת ַמְלכּותי"ב ד ּכִ ָבִטים ִמּבְ , ׁשְ

הֹוִציא  ְרֵני ָיָדיוי' ּוַבֲעבּור ׁשֶ ין ֵמי' ִצּפָ פֹּזּו ְזרֹוֵעי ָיָדיו , ִטּפִ ֱאַמר ַוּיָ ּנֶ , )בראשית מט כד(ׁשֶ
ֵבית ַהּסַֹהר  ִניםי' ֶנֱאַסר ּבְ א , ׁשָ ה ְוֶאְפָרִיםב', ְולֹא הֹוִליד ֶאּלָ ֶ ִפי לְ , ַוֲאִפילּו ֵאּלוּ . ְמַנׁשּ

ִני  י ִאם ְזַכְרּתַ ִקים ּכִ ׁשְ ר ַהּמַ ָאַמר ְלׂשַ ב עֹוד , )בראשית מ' יד(ׁשֶ ֵבית ב' ִנְתַעּכֵ ִנים ּבְ ׁשָ
ה. ַהּסַֹהר ֶ ְכָחה, ְוֶזהּו ְמַנׁשּ : ְלׁשֹון ׁשִ

 
 יֹוםט"ו ַעד , ּוְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה הֹוֵל� ּוִמְתַרֶּבה ָהאֹור ֶׁשְּבָפֶניהָ 

ִהי ׁשֶ אֶֹפן ּכְ ל ְוָכל ִהיא ַסַהרּבְ ִהיא ַמְתֶחֶלת ְלָהִאיר ִנְקֵראת ַסַהר , א ֲחׁשּוָכה ִמּכָ ּוְכׁשֶ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָפֶניהָ , ּכַ ּבְ ה ָהאֹור ׁשֶ , יֹוםט"ו ַעד , ּוְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה הֹוֵלְך ּוִמְתַרּבֶ

ִהוא ְמֵלָאה ֱאלִֹהים , ׁשֶ ֲאחֹוַרִים ּדֶ ם אֹוִתּיֹות . יֹוםט"ו ד ֶנגֶ , אֹוִתּיֹותט"ו ְוֵהם ּבַ ּגַ
ִהיא ְמֵלָאה ִמן י"ה, ֱאלִֹהים ָמֵלא  יַמְטִריָּא י"ה, ׁשֶ הּוא ּגִ ִהיא , ָוֵאיָלךְ "ו ּוִמטט"ו. ׁשֶ
ֱאַמר ַעל ִיְצָחק ְוִתְכֶהןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות . חֹוֶזֶרת ַלֲחׁשֹוךְ  ּנֶ : )בראשית כז א'(ְוֶזה סֹוד ׁשֶ

 
 ְׁש�ָׁשה ַקִּוים

י ַאְבָר  ָאהּכִ י ֵיׁש ֶחֶסד ֶעְליֹון, ָהם ֶחֶסד ִעּלָ י ָדִוד, ְוֶחֶסד עֹוָלם, ּכִ , ֶחֶסד ֶעְליֹון. ְוַחְסּדֵ
ָחְכָמה ֶחֶסד, ְוֶחֶסד עֹוָלם. ּבְ ּנֹוָדע, ּבְ י ַהנּוְקָבא ִנְקָרא עֹוָלם ּכַ י ָדִוד. ּכִ ֶנַצח , ְוַחְסּדֵ ּבְ

ְלֵגי ּגּוָפא, הֹוד ֵרי ּפַ ים ִנְקָרא ַחְסֵדי, ְוֵהם ּתְ דֹול -ּוְכֶנְגָדן . ָלׁשֹון ַרּבִ ָחְכָמה, ּכֵֹהן ּגָ . ּבְ
ֶחֶסד, ְסָגן ֶנַצח, ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט. ּבְ י ֶצֶדק. ּבְ ְלּכִ הּוָנה ֵמּמַ ָהָיה ּכֵֹהן , ְוַאְבָרָהם ָלַקח ַהּכְ ׁשֶ

ן נֹחַ , ְלֵאל ֶעְליֹון ם ּבֶ י . ְוהּוא ׁשֵ ֵני נֹחַ ג' ּכִ ֵהם ֶחֶסד, ַקִויןג' ֵהם , ּבְ ְפֶאֶרת ׁשֶ בּוָרה ּתִ , ּגְ
ם בּוָרה ָחם, ֶחֶסד ׁשֵ ְפֶאֶרת ֶיֶפת, ּגְ מֹאל. ּתִ ַצד ׂשְ יָנה, ְוֵכן ּבְ ּבִ ׁשֹוְרִרים ּבַ ם ַהּמְ , ְלִוּיִ

ה ּפֶ יָרה ּבַ הּוא אֹוֵמר ׁשִ ֵהם , ׁשֶ בּוָרהג"ר, ׁשֶ ַיד ּגְ ן ּבְ הֹוד, ּוְמַנּגֵ  :ֲאֵחִריםספרים ( .ְוִכּנֹור ּבְ

ַרְגַליִ  הֹודְוׁשֹוֵער ּבָ : )ם ּבְ
 



   

 ְקִריַעת ָים סּוף
ָמֵעאל ה ֵמַאְבָרָהם ָיָצא ִיׁשְ ו, ְוִהּנֵ ְצָחק ָיָצא ֵעׂשָ ין ְוַרֲחִמים, ּוִמּיִ ְקִליּפֹות ּדִ ֵהם ּבַ י , ׁשֶ ּכִ

ת ֶזה ְוכּו' ְקִליּפֹות, ֶזה ְלֻעּמַ ּבַ ה ׁשֶ ׁשֹון ַאף ְוֵחָמה, ְוֵהם ְלָבָנה ְוַחּמָ ּוִבְקִריַעת ָים . ִמּלְ
ִתיבסּוף  ִים ָלֶהם חֹוָמה , ּכְ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַמה , )שמות יד כב(ְוַהּמַ

לֹוט ַעל . ֵאּלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו' ּוְבֵחָמה ָהָיה רֹוֶצה ְקִליּפֹות ִמְצַרִים ִלׁשְ
ָרֵאל בּוָרה, ִיׂשְ ד ַהּגְ ֵני ָחם ִמּצַ י ִמְצַרִים ּבְ חֹורְוָלכֵ , ּכִ י ׁשָ ֵני ּכּוׁשִ ן ָהֶאָחד ּבְ , ן ַהּבֵ

ִני ִמְצַרִים ֵהם ְמַעט יֹוֵתר ְלָבִנים ְקִליּפֹות ֵחָמה, ְוַהׁשֵ ּבַ ין ׁשֶ ד ּדִ ם . ְוהּוא ִמּצַ ֵ ְוַהׁשּ
ִים  ה ֵמַהּמַ ַרְך עֹוׂשֶ ְמקֹום חֹוָמה ִיְתּבָ ָרֵאל, ֵחָמהּבִ : ְוָחַמל ַעל ִיׂשְ

 
 ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְּפִגיָמָתּהֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהְּלָבָנה 

ִתיב ְוִתְכֶהןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות , ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין י ְבִיְצָחק ּכְ י ַאַחר , )בראשית כז א'(ּכִ ּכִ
ְקָנה ָבָנה ַאַחר , ַהּזִ ַהּלְ ֶדֶרְך ׁשֶ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ָיִמים ַאֲחרֹוִניםט"ו ּכְ

ִגיָמָתהּ ֵאין ְמָבְרִכי א ּפְ ְתַמּלֵ ּתִ ָבָנה ַעד ׁשֶ ְבִריַאת ָהעֹוָלם , ְוָהִעְנָין. ן ַעל ַהּלְ י ּבִ ּכִ
ִוין ֵני ְמאֹורֹות ׁשָ ְ ָבָנה ְוכּו', ִנְבָרִאים ַהׁשּ ְראּו , ְוִקְטְרָגה ַהּלְ יִקים ִיּקָ ּדִ ָסּה ָאַמר ַהּצַ ּוְלַפיְּ

ֵמךְ  לֹׁש ִראׁשֹונ, ְוָהִעְנָין. ַעל ׁשְ ׁש ׁשָ ּיֵ סֹודׁשֶ ַחת ַהיְּ ׁש ְקָצֹות ְונּוְקָבא ִמּתַ , ֹות ְוׁשֵ
ִוין ֵניֶהם ׁשָ ׁש ְקָצֹות, ּוִבְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהיּו ׁשְ ׁשֵ ַהְינּו ּבְ ין ְדרֹוֵעי , ּדְ ֵהם ּבֵ ָבִנים ׁשֶ ּכְ

א לֹׁש ִראׁשֹונֹות, ִאּמָ ׁשָ ָהְיָתה רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ נֶ , ְוִקְטְרָגה ׁשֶ ה ּכְ ֶגד ְוִנְתַמֲעָטה ִמּדָ
ה ה ְוָיְרָדה ְלַמּטָ ַהְינּו ְלִכי ּוַמֲעִטי ֵאת ַעְצֵמךְ , ִמּדָ ַגֲאָוה , ּדְ ׁש ּבְ ל ָהרֹוֶצה ְלִהְתַלּבֵ י ּכָ ּכִ

ָראּוי, נֹוֵפל ן ַעְצמֹו ּכָ יִקים . ַיֲעֶלה, ְוִאם ְיַתּקֵ ּדִ ַהּצַ ָבָנה ׁשֶ ַרְך ַלּלְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוֵכן ָאַמר ַהׁשּ
ֵמְך ְוכּו' ְראּו ַעל ׁשְ לֹׁש ִראׁשֹונֹות, ִיּקָ ֲעֶלה ְלׁשָ ּתַ ֶ ָהָיה , ָרָצה לֹוַמר ׁשּ ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ ו, ְרצֹוָנּה ּבַ ל ַעְכׁשָ ם ׁשֶ ְראּו ַעל ׁשֵ ָטן, ְוָאז ִיּקָ ִהיא ִנְקֵראת ָמאֹור ַהּקָ ְוֶזה . ׁשֶ
יֶהם ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ ִהיא ִמְתַעלָּ , סֹוד ַצּדִ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ְוֶזהּו . ה יֹוֵתר ֵמַהׁשּ
ה ְוכּו'  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ֱאַמר ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּנֶ ָבָנה , )ישעיה ל' כו(ׁשֶ אֹור ַהּלְ ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ

ה הּוא ַעּתָ ה ׁשֶ ְבָעַתִים ִמּמַ ְהֶיה ׁשִ ּיִ ה, ׁשֶ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ִיְהֶיה ּכְ ִוין , ְואֹור ַהּלְ ְוִיְהיּו ׁשָ
ִחּדוּ  הּ ּבְ יחַ , ׁשָ ׁשִ ִמּקֶֹדם ִקְטרּוָגהּ , ְוֶזה ִלימֹות ַהּמָ ִוין ּכְ ֵניֶהם ׁשָ ַתְבנוּ . ְוָאז ׁשְ ּכָ ֶ , ַאְך ַמה ׁשּ

ִבים, הּוא ֶלָעִתיד ָלבֹא יִקים יֹוׁשְ ם, הּוא ַצּדִ : ְוִתְהֶיה ִהיא ֲעָטָרה ַעל רֹאׁשָ
 

 ִּבְתִחַּלת ִחּדּוָׁשּה ִנְקָרא ַסַהר
ּה ִנְקָרא ַסַהר, ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ת ִחּדּוׁשָ ְתִחּלַ י ּבִ ד , ְוַדעה'. ְוִהיא אֹות , ּכִ י ָהעֹוָלם ִמּצַ ּכִ

ִלי ְמִחיָצה רּוץ ּבְ ּוב, ָצפֹון ּפָ ם ִיׁשּ י אֹות , ְוֵאין ׁשָ לֹׁש ְמִחיצֹות ְלַבדה' ּכִ , ֵיׁש ָלּה ׁשָ
ֶנֶגד ָצפֹון רּוץ ּכְ אֹוָרה, ּוְמקֹוָמּה ַהּפָ ְהיֹוָתּה ַהה' ּבְ ם ֵיׁש ָלּה ֶהָאָרה, ּבִ ם ׁשָ ֵמֵאּלּו , ּגַ



   

לֹׁש ְמִחיצֹות ָ ַתח ָהָרָעה , ַהׁשּ ּפָ פֹון ּתִ ָאְמָנם . )ירמיה א' יד(ְוִאם ָלאו ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ִמּצָ
ּה ַחּלֹון ְלַצד ִמְזַרח, ָפתּוחַ ג' ְמִחיָצה  ֶמׁש , ְוֵיׁש ּבָ ֶ ם ֵמִאיר ַהׁשּ ָ ֶזהּו ּופֹוֵתַח ַחּלֹוֵני , ּוִמׁשּ

: יעַ ָרִק 
 

 ב'ְואֹות ה' סֹוד אֹות 
תּוב ָרא ֱאלִֹהים , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַהּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ב' ִנְבָרא ָהעֹוָלם, )בראשית א' א'(ּבְ י ּבְ , ּכִ

לֹׁש ְמִחיצֹות ם ַהב' ֵיׁש ָלּה ׁשָ י ּגַ ּה ַחּלֹון, ּכִ ֵאין ּבָ ֶ א ׁשּ ֶרֶגל , ֶאּלָ יֵּׁש ּבְ מֹו אֹוָתּה ׁשֶ ּכְ
ל ית ׁשֶ ִליׁשִ ְך ה'.  ׁשְ י לֹא , )בראשית א' ב'(ְוָלֵכן ָאַמר ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ ּכִ

ּה ָהאֹור ְרָאם , ָהָיה ָמקֹום ָלֵצאת ּבָ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ִתיב ֵאּלֶ ְוָלֵכן ּכְ
ָרָאם, )בראשית ב' ד'( ה' ּבְ בְּ , ּבְ עֹוָלם ׁשֶ ל ַצד ִמְזָרח ְוָאז ָהָיה ָהאֹור ּבָ אֹוָתּה ְמִחיָצה ׁשֶ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ תּוָחה ּכַ ִהיא ּפְ ִאיר ָלעֹוָלם, ׁשֶ ם יֹוֵצא ָהאֹור ַהּמֵ ָ  :ִמׁשּ
 

 ֶלָעִתיד ָלֹבא ִנְזֶּכה ְלַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהן
ֶמׁש ִנְקָרא ֶחֶרס ֶ ָהיָ , אֹוִתיֹּות ָחֵסר, ְוָלֵכן ַהׁשּ ׁשֶ ְחּתֹוָנהּכְ ַמְדֵרָגה ַהּתַ ֱהַפְך , ה ּבְ ּנֶ ה' ׁשֶ

ל ֶחֶרס אֹוִתּיֹות ָחֵסר ל ַסַהר ְלח' ׁשֶ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ֵאין ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ּבֹו ָהאֹור, ׁשֶ
ָלל, )רש"י איוב מא כב(ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס לֹא ִיְזַרח  ְקָרא ֶחֶרס לֹא ִיְזַרח ּכְ ּנִ ׁשֶ י ּכְ , ּכִ

ָבָנה נִ  ֲעָרב, ְקֵראת ַסַהרְוַהּלְ ִהיא ִמְתַרֶחֶקת ִמּמַ ָפֶניהָ , ּוְכׁשֶ ֵלא אֹור ּבְ ּמָ ְוָכל ַמה , ָאז ּתִ
ְזָרח ְמִאיָרה יֹוֵתר הֹוֶלֶכת ַלּמִ ט, ׁשֶ ּבְ ל "ו ַעד ׁשֶ ְזָרח ִהיא ְמֵלָאה ִמּכָ ּמִ ְהיֹוָתּה ּבַ יֹום ּבִ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ַכת. ְוָכל ּכַ ר  ּוַבֲחָזָרה חֹוֶזֶרת ּוֵמֶחׁשְ ְזּכָ ּנִ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֲאִני ְמֵלָאה , ְלֵעילּכַ
יַבִני  י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ֲעָרב, )רות א' כא(ָהָלְכּתִ יֹּוֵצאת ִמּמַ ׁשֶ ָהָיָתה הֹוֶלֶכת , ָרָצה לֹוַמר ּכְ

את ֵמאֹור ֲחָזָרה, ּוִמְתַמּלֵ יַבִני ָרָצה לֹוַמר ּבַ ְך ֵריָקם ִמכָּ , ְוֵריָקם ֱהׁשִ ל ִנְמֵצאת ַאַחר ּכָ
ה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי, ְוָכל ן ָלּמָ ָכה , )רות א' כ'(ַוה' ֵהַמר ִלי , ִאם ּכֵ י ִלְהיֹות ֲחׁשֵ ְוָחַזְרּתִ

ל ְוָכל ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה. ִמּכָ ֲעֶלה ּבְ ּתַ ֶ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם , ּוְלָעִתיד ָלבֹא ׁשּ יִקים יֹוׁשְ ַצּדִ
יֶהן ָראׁשֵ י ִאם ֶלָעִתיד ָלבֹוא , ְולֹא ֶיְחַסר, ָאז ִיְהֶיה אֹור ְלעֹוָלם, ּבְ ר ּכִ ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ

 :ָאֵמן"ה אי
 
 

סּוִקים ַער ַהּפְ  ׁשַ
ר ת ֶאְסּתֵ  :ְמִגּלַ

ֶרק   ב':ּפֶ



   

 סֹוד ַהְּנֻקָּדה ַעְצָמּה ַהְּפִניִמית
ת ּדֹודֹו  ר ּבַ ה ִהיא ֶאְסּתֵ  : )אסתר ב' ז'(ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדּסָ

ע ר בְּ , ּדַ י ֶאְסּתֵ א ּכִ ָרהתרע"א ִגיַמְטִרּיָ חֹות ֲעׂשָ ִניִמית , ּפָ ה ַעְצָמּה ַהּפְ ֻקּדָ ְוהּוא סֹוד ַהּנְ
ֶרת ּתֶ ְסּתַ ל ֲאדֹנָ י' ְוִהיא , ַהּמִ י ֲאדֹנָ "י. ׁשֶ ִמּלּואֹו עֹוֶלה "י ּכִ הּוא ִמּלּוי "ת ְורוּ תרע"א, ּבְ

ן הּוא ִמּלּוי ֲאדֹנָ "ר ְוֵכן ּתוֹ "י, ֲאדֹנָ  ם ּכֵ ר  )אסתר ב' טו(, ְוֶזה סֹוד"י, ּגַ יַע ּתֹור ֶאְסּתֵ ּוְבַהּגִ
ת ֲאִביַחִיל ְוכּו'  :ּבַ

 
ֶרק  ים ּפֶ ִהּלִ  כ"ב:ּתְ

 ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָהָמן, ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי
י  יָלה 'ֵמֶחֶרב 'ַנְפׁשִ  : )תהילים כב כא('ַהּצִ

בֹות ָהָמן )ִמּזּוָלתוֹ ( י ּתֵ י ִמְזמוֹ , ּוְכָבר ָיַדְעתָּ . ָראׁשֵ ִעְנַין ּכִ ר ּבְ ר ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ
יֵלִני ֵמָהָמן, ָצַרת ָהָמן ָהֲאָגִגי ע, ְוָאְמָרה ַהּצִ ו ָהָרׁשָ ַרע ֵעׂשָ הּוא ִמּזֶ ֵרְך , ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ֶחֶרב תּוב. ּבְ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָך ִתְחֶיה , ּכְ  .)ִמּזּוָלתוֹ (ע"כ . )בראשית כז מ(ְוַעל ַחְרּבֶ
 
 

ַער ַמאֲ   "לָמֵרי ַרזַ ׁשַ
ה ֶכת ְמִגּלָ  ַמּסֶ

ל ַיֲעקֹב ָאִבינוּ  ּבֵ ּקִ ָרכֹות ׁשֶ  ַהּבְ
ֶרק  ה ּפֶ ֶכת ְמִגּלָ ְגָמָרא ַמּסֶ ף ( א'ַמֲאָמר ּבִ ְנָיא ָהָיה ַיֲעקֹב  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  א')ַעּמּוד י"ז ּדַ ּתַ
ן  ֵרְך ֵמָאִביו ּבֶ ְתּבָ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָנהס"ג ָאִבינּו ּבְ אֵ  .ׁשָ ָבר ִנְתּבָ ֵני ֵלָאה ּכְ ה ּבְ ָ ׁשּ ִעְנַין ׁשִ ר ּבְ

ִרים ּוַבת ַאַחת ְנֵקָבה ְזּכָ ִחיַנת ְסתּוָמה ַעד  ,ַהּנִ ין ּבְ ֵאיְך אֹורֹות ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
ּלוֹ  ִליׁש  ,ְמקֹום ֶהָחֶזה ׁשֶ ׁש ְסִפירֹות ּוׁשְ ר ,ְוֵהם ׁשֵ לּוָלה ֵמֶעׂשֶ ל ַאַחת ּכְ  .ס"גֲהֵרי  ,ּכָ

ֶתר ָחכְ  ְפֶאֶרתְוֵהם ּכֶ ִליׁש ּתִ בּוָרה ּוׁשְ ַעת ֶחֶסד ּגְ יָנה ּדַ ם ָוֵאיָלְך  ,ָמה ּבִ ָ ְך ִמׁשּ ְוַאַחר ּכָ
ים אֹורֹות ַהֲחָסִדים ּלִ ה  ,ִמְתּגַ ין ִמן ֶהָחֶזה ּוְלַמּטָ ְפֵני ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוָאז ַיֲעקֹב ָהעֹוֵמד ּבִ

ּלוֹ  ים לֹו ַהּמֹוִחין ׁשֶ ָרכֹות ָהאֵ  ,ַנֲעׂשִ ל ַהּבְ ֲעַדִין ַהּמֹוִחין ְדִמַצד  .ּלוּ ּוְמַקּבֵ ֲאָבל ִלְהיֹות ׁשֶ
ּנֹוָדע ֲעַדִיין  ִכים ֶאל ַיֲעקֹב ּכַ ר ֵהם ִנְמׁשָ א ֲאׁשֶ ַאּבָ נּוִזים ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ א ַהּגְ ַאּבָ

א ַאּבָ סֹוד ּדְ ֶבת  ,ֵהם ֶנֱעָלִמים ּתֹוְך ַהּיְ ה הּוְצָרְך ַיֲעקֹב ָלׁשֶ סּוי ַהּזֶ עֹוד ִנְטָמן ּוְכֶנֶגד ּכְ
ֵבית ֵעֶבר  רי"ד ּבְ ְזּכָ ּנִ ָרכֹות ּכַ ל ַהּבְ ּבֵ ּקִ ָנה ׁשֶ  :ׁשָ

 



   

 ַ  "סֵסֶפר ִלּקּוֵטי ַהׁשּ
ה ֶכת ְמִגּלָ  ַמּסֶ

 ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ּוְדבֹוָרה ַהְּנִביָאה
י ְנִביאֹוֶתיָה ֲהֵוי ְוָהֵוי ְיִהיִר  רב נחמןָאַמר  י ָנׁשֵ ְרּתֵ י ּתַ ין ְוֵהם לֹא ָיֶאה ֻיֲהָרא ְלָנׁשֵ

א ּתָ ׁשְ ְרּכַ ָבִרים .ִזיּבּוָרא ְוּכַ ירּוׁש ַהּדְ ר ְסִפירֹות ,ּפֵ ֲאִצילּות ֵיׁש ֶעׂשֶ י ּבָ מֹוֶנה ֵהם  ,ּכִ ׁשְ
כּוִרים יָנה ּוַמְלכּות ,ּדְ י ְנֵקבֹות ּבִ ּתֵ ה ֶנֶגד  ,ּוׁשְ י ְנִביאֹות ֻחְלּדָ ּתֵ ּוְכֶנְגָדם ֵהם ֵאּלּו ׁשְ

ׁשֹון ֶהְעֵלם ְוהִ  א ִמּלְ הּוא ְיסֹוד ָהֶעְליֹוןָהִאּמָ ּלּום ׁשְ ת ׁשַ ִנּקּוד  ,יא ֵאׁשֶ ם ּבְ ּלֻ ְוָלֵכן ׁשַ
ִנּקּוד ָוא יֹוֵתר ,ו"ִקּבּוץ ְולֹא ּבְ סֹוד ָהֶעְליֹון ֶנְעָלם ּבְ יְּ י הּוא ּבַ ְנִתיב לֹא ָיְדעּו ַעִיט  ,ּכִ

ֲאָמָרּה ִאְמרּו לָ  ֶ ּזּויְוָלֵכן ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ְוִהְפִסיָדה ְנִביאּוָתּה ַעל ׁשּ ָלׁשֹון ּבִ ה ּבְ . ִאיׁש ַהּזֶ
ֶנֶגד ַהנּוְקָבא ַמְלכּות יָרה ,ּוְדבֹוָרה ִהיא ּכְ י ַהנּוְקָבא ְמׁשֹוֶרֶרת  ,ְוָלֵכן ָאְמָרה ׁשִ ּכִ

ִמיד ֵמי ָלְך  ,ּתָ ָפסּוק ֱאלִֹהים ַאל ּדְ ּזַֹהר ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוָלֵכן ָדִוד  ,)תהילים פג ב'(ּכְ
 ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִמידַהּמֶ ּה ָהָיה ְמׁשֹוֵרר ּתָ ּדָ א ִמּצִ :לֹום ַהּבָ

 
 ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם

ֵהם ֲחָסִדים  ַנִים ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות ׁשֶ מֹות ֵהם ֶנְחָלִקים ִלׁשְ ׁשָ י ַהּנְ ְרׁשֵ י ׁשָ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
בּורֹות  ,ּוְגבּורֹות ר ַהְנָהָגהּוְלָעִתיד ִיְהֶיה ַהּגְ ִבים  ,ִעּקָ יִקים יֹוׁשְ ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַצּדִ

יֶהם ְוגֹו' ָראׁשֵ ָלל ,ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ַגם ּכְ ּלֹא ָהָיה ּפְ ִריָאה ׁשֶ ת ַהּבְ ְתִחּלַ י  ,ְוֵכן ָהָיה ּבִ ּכִ
בּורֹות ְוֶהֶבל ׁשֶֹרׁש ַהֲחָסִדים ֱאַמר ָקִניִתי אִ  ,ַקִין ָהָיה ׁשֶֹרׁש ַהּגְ ּנֶ  ה'יׁש ֶאת ְוֶזה ׁשֶ

מֹו ַקִין  )בראשית ד' א'( ְקָרא ׁשְ ָחׁש ְוָלֶזה ַוּתִ ף ִמּזֲֻהַמת ַהּנָ ּתָ ָהָיה ְמׁשֻ  ,)בראשית ד' א'(ׁשֶ
ְוַקִין הּוְצָרְך  ,)בראשית ד' א'(ָלֶזה ֶנֱאַמר ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ְוגֹו'  ,ֲאָבל ָהֶבל ָהָיה טֹוב

ה ִפּלָ ה כִּ . ּתְ ִפּלָ ןְוֶהֶבל לֹא הּוְצָרְך ּתְ כֹור ַרק  ,י ָהָיה ְמֻתּקָ ְוַקִין ָיָצא ִראׁשֹוָנה ְוהּוא ַהּבְ
ָצא ְמעָֹרב ּיָ ְראּוֵבן ,ׁשֶ ְך ָחַזר ְוִנְתַקן ּבִ :ְוַאַחר ּכָ

 
 ְראּוֵבן -ַקִין 

ֱאַמר ְראּו ֵבן  ּנֶ ן ,)בראשית כט לב(ְוֶזה ׁשֶ הּוא ּבֵ רּוׁשֹו  ,ְוִכי לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ א ּפֵ ֶאּלָ
הּוא  עֹוָלםׁשֶ ּנֹוַלד ּבָ ן ִראׁשֹון ׁשֶ ְוַכָווַנת ַיֲעקֹב ָהָיה ְלהֹוִלידֹו ֵמָרֵחל  ,ְוהּוא ָהָיה ַקִין ,ּבֵ

בּורֹות ְממּוָתקֹות ם ַהּגְ י ׁשָ בּורֹות ֲחָזקֹות ,ּכִ ֵהם ּגְ ֵלָאה ׁשֶ תּוב ְוֶזהּו , ּוָבא ּבְ ּכָ ַמה ׁשֶ
יָנא ָלאו ִאיִהי ּדִ ב ּדְ יָנה ַאף ַעל ּגָ ּזַֹהר ּבִ יִנין ּבַ ְוִהיא ֵלָאה  ,ֲאָבל ֵמִסְטָרָהא ִמְתָעִרין ּדִ

יָנה ִחיַנת ּבִ יִנין ִמְתָעִרין ְוגֹו' ,ּבְ ּה ֲחָזקֹות ,ְוֶזהּו ֵמִסְטָרָהא ּדִ בּורֹות ּבָ י ַהּגְ ְוִאם לֹא  ,ּכִ
דֹולֹות ְלָהה ָהָיה זֹוֶכה ְלָכל ַהּגְ ה ּבִ ַמֲעׂשֵ ְרּגּום אוּ  ,ָחָטא ְראּוֵבן ּבְ ּתַ מֹו ׁשֶ ְוֶזה  ,ְנְקלֹוסּכְ



   

את רֹוֵבץ  ַתח ַחּטָ יִטיב ַלּפֶ ֵאת ְוגֹו' ְוִאם לֹא ּתֵ יִטיב ׂשְ תּוב ֲהלֹא ִאם ּתֵ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ
ָרֵחל , )בראשית ד' ז'( יו ָיבֹא ּבְ ַמֲעׂשָ ֵלָאה ִאם ֵיִטיב ּבְ ָרֵחל אֹו ּבְ ל ַקִין ּבְ יָאתֹו ׁשֶ ָרַמז ּבִ

ִהיא ְרבּוָצה יָמן  ,ׁשֶ ַתח "ְוַהּסִ את "ַלּפֶ בֹות "ַחּטָ י ּתֵ ָראׁשֵ בֹא  ,ְוִאם לֹא ,ָרֵחלרֹוֵבץ ׁשֶ ּתָ
ֵלָאה ִתיב  ,ּבְ הּוא ְלַמְפֵרַע  "אַהלֹ ְוֵכן ּכְ מֹו ִאם לֹא ֲהלֹא ְוָרָצה לֹוַמר  ,ֵלָאהׁשֶ ּכְ

תּוב ְרֶאה ִמן ַהּכָ ּנִ ֵהֶפְך ַמה ׁשֶ יִטיב ּבְ .ּתֵ
 

 ְוָכל ַמה ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט הּוא טֹוב ,ם ָּבֶהםַּבֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַהְקִליּפֹות ֵאיָנּה אֹוֲחִזי
י  ט הּוא ָטבְוַדע ּכִ ׁשַ ִאְתּפְ ֶהם ְוָכל ַמה ּדְ ה ֵאיָנּה אֹוֲחִזים ּבָ ה ֲחָסִדים ַהְקִליּפָ ָ ֲחִמׁשּ  ,ּבַ

ֶהם ַהִחיצֹוִנים ֶכף אֹוֲחִזים ּבָ ר יֹוְצִאים ֵמָרֵחל ּתֵ ֲאׁשֶ בּורֹות ּכַ ֲאָבל ְלַמְעָלה  ,ֲאָבל ַהּגְ
ֶהםֵאי יִטיב  ,ן ְלַהִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ּבָ ְוָלֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִאם ּתֵ

ק ְלַמְעָלה ּלֵ ְסּתַ ֵעֶגל ָהְיָתה ֲעבֹוָדה  ,ּתִ ָרֵאל ּבְ ּלֹא ָחְטאּו ִיׂשְ ֵעד ׁשֶ ִצינּו ׁשֶ ְוֵכן ּמָ
ְבכֹורֹות ַגם ,ְוֵכן ָהָיה ָראּוי ְראּוֵבן ,ּבִ ּפְ א ׁשֶ כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף ֶאּלָ ן ּבְ ָלה  ,ְוִנּתַ ֲאָבל לֹא ִנּטְ

ּנּו ְלַגְמֵרי ָרֵאל ,ִמּמֶ כֹור ְלִיׂשְ י ְלעֹוָלם הּוא ִנְקָרא ּבְ  .ּכִ
 

 ְוָחַזר ַקִין ְוִנְתַקן ְּבֵאּלּו ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֶׁשל יֹוֵסף ְוִיְתרוֹ 
ל  ִחינֹות ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ֵאּלּו ׁשְ בּורֹות ,יֹוֵסף ְוִיְתרוֹ ְוָחַזר ַקִין ְוִנְתַקן ּבְ ִחיַנת ּגְ ְתרֹו  ,ְוֵהם ּבְ י ִמיִּ ּכִ

אָתה ָרָחב ַהּזֹוָנה יִני ,ּבָ ה ֶחֶבר ַהּקֵ ּנָ ת ֶחֶבר  ,ִמּמֶ אָתה ָיֵעל ֵאׁשֶ בּורֹות ּבָ ְוַגם ִמן ַהּגְ
יִני ֵעִלי ,ַהּקֵ א ּבְ ַהְינּו ָרָחב ְוָיֵעל ּבָ ֶחֶבר ,ּדְ ה ּבְ י ַעל אֹוְיַבי ָרַחב פִּ  :ָלֶזה ָאְמָרה ,ְוַחּנָ

ָיֵעל ,)שמואל א' פרק ב' א'( ָכה ּבְ י ָהְיָתה ֵמָרָחב ְוִנְתַהּפְ ה .ּכִ ַחּנָ ָאַמר  ,ְוֶחֶבר ּבְ ְוֶזה ׁשֶ
נֹות ּפּוִטיֵאל  ן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמּבְ תּוב ְוֶאְלָעָזר ּבֶ  :)שמות ו' כה(ַהּכָ

 
 ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר

ים ִויָטא י ַחּיִ ם ֶזה ֵמָהַרב ַרּבִ ר : ל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּגַ ת ֶאְסּתֵ י ָסְמכּו ִלְמִגּלַ ע ּכִ ּדַ
ֶפר ּסֵ תֹוב ּבַ ְכִתיב ּכְ 0Fִמּדִ

י ,)אסתר ט לב( א ֶפר ִמּלּואֹו ָכֶזה ּבֵ ּסֵ ה ּבַ רּוׁשֹו ִהּנֵ  "ךְ ָסמֶ "ת ּפֵ
ר ִעם ַהּכֹוֵלל"ה עֹוֶלה ֶאֶלף קמ"ש ֵרי"א פֵּ  ת ֶאְסּתֵ ִמְנָין ְמִגּלַ צָ [. ּכְ ִריְך לֹוַמר ִעם ִנְרָאה ִלי ּדְ

 :"ד]ָחֵסר יוּ "ר ֶאְסּתֵ "ת אֹוִתּיֹות עֹוֶלה ְמִגלַּ "א ַהי
 

 ֶׁשַּבּלּוחֹות ְּבֵנס ָהיּו עֹוְמִדים"ך ְוָסמֶ "ם מֵ 
ֵנס ָהיּו עֹוְמִדים"ך ְוָסמֶ "ה: מ"ם לַ ֵמָהַרב זָ  ּלּוחֹות ּבְ ּבַ סֹוד  .ׁשֶ יֶהן ּבְ ּתֵ י ׁשְ ָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ּכְ

ּנֹוָד  יָנה ּכַ י ֵיׁש ֵלָאה ְוָרֵחל ,עַהּבִ יָנה ּוְתבּוָנה ,ּכִ ֶנֶגד  .ּוְכֶנְגָדם ְלַמְעָלה ּבִ ּוִביָנה ִהיא ּכְ

.לב)' (אסתר פרק טר  ר ִקּיַם ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְונְִכָּתב ַּבֵּספֶ ּוַמֲאַמר ֶאְסּתֵ ") אולי צריך לומר,א



   

ֶנֶגד ָרֵחל ,ֵלָאה ה .ּוְתבּוָנה ּכְ בּוָנה יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ה ּתְ ְזֵעיר ,ְוִהּנֵ ת ּבִ ׁשַ ְוָלֵכן  ,ְוִאְתַלּבְ
ִניםִנְקָרא  ָנָהאְסתּוָמה ּדְ ם ְוזֹו ִנְקָרא  ,ֵאם ַעל ַהּבָ מֶ  .ְרִביָעא ַעל ּבְ ִהיא "ך ַאְך ַהּסָ

יָנה יֹוֵתר ְסתּוָמה ְוֶנֱעֶלֶמת ָלִלים  .ַהּבִ ַער ַהּכְ ׁשַ ים ּבְ ֵסֶפר ֵעץ ַהַחּיִ תּוב ּבְ ּכָ ן ַמה ׁשֶ ְוַעּיֵ
ֶרק  ֵנס ָהיּו עֹוְמִדיםי"א ּפֶ ּבְ ם ֶזה ֵמָהַרב זָ . ַמהּו ׁשֶ  "ה:לַ ּגַ
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   ואם  אי :  הגה
אפשר  להם  לבוא  מכל  מקום  יזהרו 

 :)מצא כתוב(לקרותם בנגינתם ובטעמם 
  –    

 
    

 
       

     
 ותענית  זה  אינו  חובה  לכן :  הגה

יש  להקל  בו  לעת  הצורך  כגון  מעוברות 
או מניקות או חולה שאין בו סכנה ואפילו 
רק  כואבי  עינים  שאם  מצטערים  הרבה  לא 
יתענו  ויפרעו  אחר  כך  אבל  שאר  בריאים 

חדושי  אגודה  בשם (בור  לא  יפרשו  מן  הצ

 'ואם  חל  פורים  ביום  א.  )מחזור  ויטרי
  שלפניו  וחל  בו  ברית 'שמתענין  ביום  ה

מילה  מותר  לאכול  על  המילה  ולמחר 
 :)הגהות מנהגים( יתענו האוכלים 'ביום ו
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)כדי  צרכו(  , 

       הגה :
וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאיכא  שהות 
לעשות  שתיהן  אבל  אם  אי  אפשר  לעשות 
שתיהן  אין  שום  מצוה  דאורייתא  נדחה 

ן  ובית  יוסף  בשם "ר(מפני  מקרא  מגילה  

  והא  דמת  מצוה )א  מזרחי"תוספות  ומהר
וקא  בדאפשר  לו  לקראה קודם  היינו  ד

 :)א מזרחי"מהר(אחר כך 
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 ). ממלאכתן  ועוסקין  בצרכי  צבור
         
         
         

     ) אבל  בסתמא
 ):ן"ר, הוקפה ולבסוף ישבה

       
        

        
        
       
          

       
  

       
       

  
           

       
         
   

         
        
       
         
     

         
   ואם  הוא  במדבר  או :  הגה

ד  כמו  רוב "בספינה  קורא  ביום  י
 :)כל בו(העולם 

        
      
        
       
        
         

         
       

    
        

        
        

         
       

   והכי  נהוג :  הגה
  אחר  כך  מגילה ומיהו  אם  נזדמן  לו

ד  אפילו "חוזר  וקורא  אותה  ביום  י
ג  מכל  מקום  קרא "קראה  תחלה  ביום  י
 :)כל בו ובית יוסף(אותה שלא בזמנה 
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     ויש :  הגה
ומרים  אם  האשה  קוראה  לעצמה א

מברכת  לשמוע  מגילה  שאינה  חייבת 
 :)מרדכי פרק קמא דמגילה(בקריאה 

       
       

    יש :  הגה
אומרים  דאפילו  את  עצמו  אינו  מוציא 

 :)בית יוסף(וצריך לשמוע מאחרים 
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     הגה :

ואסור  לחזן  לקרוא  את  המגילה  עד 

 :)מרדכי פרק הקורא(שאומרים לו קרא 
    

     
 

         
        
     
       
      

    אבל  אם  השמיט :  הגה

תחלתה  או  סופה  אפילו  מיעוטה  לא  יצא 

ואפילו  באמצעה  דוקא  דלא  השמיט .  )ן"ר(

. )  בשם  אורחות  חייםבית  יוסף(ענין  שלם  

       
    

 
     

        
 וכן  לא  יסייע  שום  אדם  על :  הגה

פה  לחזן  ולכן  אותן  הפסוקים  שקורין 

 הקהל  צריך  החזן  לחזור  ולקרותם  מתוך

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(מגילה כשרה 

    
        
      

 ואפילו  סח  בנתיים  מיהו :  הגה

גוערין  במי  שסח  בנתיים  כדלקמן  סימן 

 :)ד"א סימן רמ"הרשב( 'ב סעיף ב"תרצ

     
  

         
      
       

 
       

 
    

      
      

 
     

     
    
        
     
  
       
     

אבל  אין  לחוש  באיזה  כתב  כתובה :  גהה

 :)בית יוסף(

     
     הגה :

ואם  כתובה  בשני  לשונות  מי  שמבינים 

 :)בית יוסף(יצאו 
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 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
       

     
   ודוקא :  הגה

לכתחלה  אבל  בדיעבד  אם  הפסיק  ביניהם 
תוספות סוף פרק קמא דמגילה ואבודרהם (יצא 

ולכתחלה  נוהגין  לומר  בנשימה .  )ל"ומהרי
אחת  מתחלת  חמש  מאות  איש  ואת 

ל  בשם "מהרי(  עד  עשרת  'פרשנדתא  כו

 :)רוקח
          

       
     

         
  

      
   
      

 פסוקים 'יש שכתבו שנוהגין לומר ד: הגה
 'דהיינו איש יהודי וגושל גאולה בקול רם 

 '  ליהודים  היתה  אורה  וגו'ומרדכי  יצא  וגו
  וכן  נוהגין  במדינות 'כי  מרדכי  היהודי  וגו

 ) וכל בו ואבודרהם'הגהות מיימוני פרק ח(אלו 
עוד  כתבו  שנהגו .  והחזן  חוזר  וקורא  אותן

התינוקות  לצור  צורת  המן  על  עצים 
ואבנים  או  לכתוב  שם  המן  עליהן 

זה  כדי  שימחה  שמו  על ולהכותן  זה  על  
דרך  מחה  תמחה  את  זכר  עמלק  ושם 

ומזה  נשתרבב  המנהג .  רשעים  ירקב
שמכים  המן  כשקורים  המגילה  בבית 

ואין  לבטל  שום  מנהג .  )אבודרהם(הכנסת  

בית (או  ללעוג  עליו  כי  לא  לחנם  הוקבעו  

 :)יוסף בשם אורחות חיים
        

      
  ויש  להסתפק  אם :  הגה

הגהות  אשירי  פרק (נשים  מצטרפות  לעשרה  

ואם  קראו  אותה .  )ד"קמא  טור  סימן  תרפ
בציבור ואיזה יחיד לא שמעה יכול לקרות 
אפילו  לכתחלה  ביחיד  הואיל  וקורין 

בית  יוסף  בשם (אותה  באותה  העיר  בעשרה  

  וכשהיחיד  קורא  אותה )אורחות  חיים
 :)בית יוסף(ריך לברך עליה בזמנה צ

  –    
  

     
         
    
     
     
         

  
          

      
      

     
     

   גם :  הגה
  ולהוציא  כל )ן"ר(צריך  לכתבה  מן  הכתב  

יו  קודם  שיכתבנה  כמו  בספר תיבה  מפ
  ועושין  כל  פרשיותיה )ק"מהרי(תורה  

סתומות  ואם  עשאן  פתוחות  פסולה 
י  סימן "  ופסקי  מהרא'הגהות  מיימוני  פרק  ב(

ובדיעבד  אין  לפסול  מגילה  משום .  )ג"כ

חסרות  ויתירות  דלא  גרע  מהשמיט  בה 
הגהות  מיימוני  פרק (הסופר  אותיות  דכשרה  

צ "ר  סימן  תרכמו  שנתבא  [)  ואור  זרוע'ב
    ].  'סעיף  ג

     
    

 ונהגו  לתייגה  גם  נהגו  שלא :  הגה
 :)ל"מהרי(לעשות לה עמוד כלל בסופה 

      
         

        
 

      ) בכתיבתה
ש "ן  בשם  הרא"ר()  ויש  אומרים  בקריאתה

. )ל  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים"ומהרי
       

 
 
         

     
      

    
   
      
     

 ואם  אין  לו  גידין  יותר :  הגה
מוטב  לתפור  הנשאר  בחוטי  פשתן 

הגהות  מיימוני  פרק (מלהניחה  בלא  תפירה  

אם  יש  לו  גידין  יתפור אבל  .  )  וכל  בו'ב
כולם  בגידין  כולה  בגידין  והתפירה  תהיה 

 'רבינו  ירוחם  נתיב  י(מבחוץ  ולא  מבפנים  

 :) ובית יוסף בשם אורחות חיים'חלק ד
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דיני  כתיבת  המגילה   –המשך  סימן  תרצא  
 ותפירתה

       
 

      
      
        
       
      
      

 
       

    
 

     
 

     הגה :

ט "ואם  מברכין  עליה  עיין  לעיל  סימן  תרמ

 :לענין לולב הפסול והוא הדין כאן

  –   
  

     
     
    

     ויש :  הגה

טור (אומרים  דאף  ביום  מברך  שהחיינו  

וכן  נוהגין ,  )ש  והמגיד"בשם  רבינו  תם  והרא

בכל  מדינות  אלו  ואחד  יכול  לברך  והשני 

.  )'הגהות  אשירי  פרק  ב(קורא  

         
       

ונהגו  לומר  בלילה  אשר  הניא  אבל :  הגה

כל  בו  ובית  יוסף  בשם  אורחות (לא  ביום  

 :ואין לברך אחריה אלא בצבור. )חיים

  

         
 

        
        
      
        
     

אבל  אסור  לאכול  קודם  שישמע :  הגה

קריאת  המגילה  אפילו  התענית  קשה  עליו 

 :)ט"תרומת הדשן סימן ק(

 –    
 

      
      
      

וקורים  המגילה .  ואומר  ויתן  לך:  הגה

 :)מנהגים(ואחר כך מבדילין 

       הגה :

. )טור(ואם  לא  אמרו  אין  מחזירין  אותו  

ד  אבל "  הנסים  רק  ביום  יואין  אומרים  על

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים (ו  "לא  בט

ד  אף  על  פי  שלא  קראו "ובליל  י.  )ומנהגים

המגילה  עדיין  אומר  על  הנסים  בתפלת 

 :)'הגהות מיימוני פרק ב(ערבית 

        
 ואין  אומרים  למנצח  ואל :  הגה

 :)וספותמנהגים ובית יוסף בשם ת(ארך אפים 
     

        
      

   ואין :  הגה

המנהג  לכפול  פסוק  האחרון  של  הפרשה
  

כשיש  מילה  בפורים  מלין  התינוק :  הגה

 :)ל ומנהגים"ימהר(קודם קריאת המגילה 

 –   
 

        
   יש  אומרים :  הגה

שיש  ליתן  קודם  פורים  מחצית  מן  המטבע 

הקבוע  באותו  מקום  ובאותו  זמן  זכר 

למחצית  השקל  שהיו  נותנין  באדר  ומאחר 

 ששלשה  פעמים  כתיב  תרומה  בפרשה  יש

. )מרדכי  ריש  פרק  קמא  דיומא(ליתן  שלש  

ויש  ליתנו  בליל  פורים  קודם  שמתפללים 

  וכן  נוהגין  בכל  מדינות )ל"מהרי(מנחה  

  חצאי  גדולים  במדינות 'אלו  ויש  ליתן  ג

אלו  כי  אין  מטבע  ששם  מחצית  עליה 

  חצי 'ובמדינות  אוסטרייך  יתנו  ג.  מלבד  זו

ר  שנקראו  גם  כן  מחצית  וכן  לכל "ווינ

דינה  ואין  חייב  ליתנו  רק  מי מדינה  ומ

שהוא  מבן  עשרים  ולמעלה  ויש  אומרים 

 'שנותנים  מחצית  השקל  לצדקה  מלבד  ג

 :מחצית אלו ואין נוהגין כן
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 דין מעות פורים לעניים –המשך סימן תרצד 
    

 מרדכי  פרק (ודוקא  הגבאים  :  הגה

  אבל  העני  יכול  לעשות )קמא  דבבא  בתרא

 :בו מה שירצה
      

       
    

 
       

    
 

  –   
 

. )טור(מצוה  להרבות  בסעודת פורים :  הגה

מרדכי  סוף  פרק (ובסעודה  אחת  יוצאים  

 .)קמא
     

  ומכל  מקום  גם  בלילה :  הגה

תשובת (.  ישמח  וירבה  קצת  בסעודה

 :)ב"מהרי
       

       
ויש  אומרים  דאין  צריך להשתכר כל :  הגה

 )כל  בו(כך  אלא  שישתה  יותר  מלימודו  

ויישן  ומתוך  שיישן  אינו  יודע  בין  ארור 

ואחד .  )ל"מהרי(המן  לברוך  מרדכי  

המרבה  ואחד  הממעיט  ובלבד שיכוין לבו 

לשמים  ואין  להתענות  בפורים  מלבד 

ח "תענית  חלום  ועיין  לעיל  סימן  תקס

יש  שנהגו  ללבוש  בגדי  שבת .  ע"סימן  תקו

. )ל"מהרי(ויום  טוב  בפורים  וכן  נכון  

ונוהגים  לעשות  סעודת  פורים  לאחר 

מנחה  וערבית  יתפללו  בלילה  ומתפללים 

מנחה  תחלה  בעוד  היום  גדול  ורוב 

ולא .  )מנהגים(הסעודה  צריכה  להיות  ביום  

כמו  שנוהגין  להתחיל  סמוך  לערב  ועיקר 

  וכשחל  פורים  ביום ו"הסעודה  היא  ליל  ט

ששי  יעשו  הסעודה  בשחרית  משום  כבוד 

ומי  שרוצה  לעשותה  תמיד .  )מנהגים(שבת  

יש .  )תרומת  הדשן(בשחרית  הרשות  בידו  

אומרים  שיש  לאכול  מאכל  זרעונים 

בפורים  זכר  לזרעונים  שאכל  דניאל 

טוב  לעסוק  מעט .  )כל  בו(וחביריו  בבבל  

בתורה  קודם  שיתחיל  הסעודה  וסמך 

הודים  היתה  אורה  ושמחה לדבר  לי

וחייב .  )ב"מהרי(ודרשינן  אורה  זו  תורה  

ד "במשתה  ושמחה  קצת  בשני  ימים  י

  וכן  נהגו  ויש  אומרים  דאם )מנהגים(ו  "וט

הזיק  אחד  את  חבירו  מכח  שמחת  פורים 

. )י"תרומת  הדשן  סימן  ק(פטור  מלשלם  

סוף (ועיין  בחושן  המשפט  בדיני  נזיקין  

 :)ח"סימן שע
       

     
        
      

    ) ונוהגין  כסברא

 )ראשונה
        

        

     
       

       
        
     

  ויש  לשלוח  מנות :  הגה

ש  פרק  קמא "מדברי  הרא(ביום  ולא  בלילה  

ואם  שולח  מנות  לרעהו  והוא .  )דמגילה

אינו  רוצה  לקבלם  או  מוחל  לו  יצא  ואשה 

נים  ומשלוח  מנות חייבת  במתנות  לאביו

. ואשה  תשלח  לאשה  ואיש  לאיש.  כאיש

אבל  לא  בהפך  שלא  יבא  איש  לשלוח 

לאלמנה  ויבואו  לידי  ספק  קידושין  אבל 

 :במתנות לאביונים אין לחוש

  –   
   

 

      
    

) והאידנא  נהגו  בכל  מקום  שלא  לעשות(

   .  )כל  בו(
     
       
      

ומותר  לעשות  כל  מלאכת  מצוה :  הגה

כגון  לכתוב  פסקי  הלכות  וכן  מותר 

ך לעשות  אפילו  מלאכות  גמורות  לצור

 :)ב"תרומת הדשן סימן קי(פורים 
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דיני  הספד  ותענית   –המשך  סימן  תרצו  
 ועשיית מלאכה בפורים

     
        

 

     
        

   
      

    
      
      
      

 

     
 ומכל  מקום  ילך  לבית :  הגה

תוספות  פרק  קמא (הכנסת  לשמוע  המגילה  

ואם  יוכל  לאסוף  מנין  לביתו .  )דמועד  קטן
ויש .  )ל"מהרי(לקרות  המגילה  עדיף  טפי  

אומרים  שאין  אבילות  נוהג  בפורים  לא 
  וכן )ש  ומנהגים"הרא(ו  "ד  ולא  בט"בי

 נוהגין  ואפילו  אבילות  יום  ראשון  נדחה
  אבל  דברים )דברי  עצמו(מפני  פורים  

שבצנעה  נוהג  ואף  על  פי  שאין  נוהג 
אבילות  בפורים  עולה  לו  למנין  שבעה ימי 

אבילות  כמו  שבת  וכן  פסק  הרב  בעצמו 
 :א"בטור יורה דעה סימן ת

       
      
       

    
  

         
 אבל  אין  שולחין  לאבל  כל :  הגה

  וכמו  שיתבאר  ביורה )ל"מהרי(ב  חודש  "י
ה  עיין  שם  ואם  אין  בעיר "דעה  סימן  שפ

אלא  האבל  עם  אחר  חייב  לשלוח  לאבל 
כדי  לקיים  לשלוח  מנות  אלא  אם  כן  מחל 

 :)ש"מהריב(האבל על מנתו 
         

      
    
     

וכל  שכן  שחייב  במקרא :  הגה
מגילה  ותפלה  וקריאת  שמע  ונראה  לי 
דדוקא  בלילה  אף  על  פי  שמתו  מוטל 
לפניו  אבל  ביום  שרוצה  לקברו  קבורת 

ז "ו קודם כמו שנתבאר לעיל סימן תרפמת
  ולכן  קורא  ומתפלל  אחר  כך  דלא 'סעיף  ב

עדיף  מיום  טוב  ושבת  כמו  שנתבאר  לעיל 
 :כן נראה לי, א"סימן ע

     בין :  הגה
ו  וכל  שכן  שמותר  לעשות "ד  בין  בט"בי

. )תוספות  פרק  קמא  דמועד  קטן(פדיון  הבן  
ורים  וגבר ומה  שנהגו  ללבוש  פרצופים  בפ

לובש  שמלת  אשה  ואשה  כלי  גבר  אין 
איסור  בדבר  מאחר  שאין  מכוונים  אלא 
לשמחה  בעלמא  וכן  בלבישת  כלאים 
דרבנן  ויש  אומרים  דאסור  אבל  המנהג 
כסברא  הראשונה  וכן  בני  אדם  החוטפים 
זה  מזה  דרך  שמחה  אין  בזה  משום  לא 
תגזול  ונהגו  כך  ובלבד  שלא  יעשו  דבר 

תשובת (  העיר  שלא  כהוגן  על  פי  טובי

 :)ז"י מינץ סימן י"מהר

  –    
  

    

       
      

        
       

    
 והמנהג  כסברא  ראשונה :  הגה

יש  אומרים  שחייב  להרבות  במשתה 
טור  בשם (ד  שבאדר  ראשון  "ושמחה  בי

  ואין  נוהגין  כן  מכל  מקום  ירבה )ף"הרי
קצת  בסעודה  כדי  לצאת  ידי  המחמירים 

  וטוב  לב  משתה )ק"הגהות  מיימוני  בשם  סמ(
 :תמיד
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L   l 
  –   

             
              
          

            
  

           
               

   



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טו שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים
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 פרשיות 'סדר ד –המשך סימן תרפה 

             
            

               
   )ז סעיף ה"ועיין לעיל סימן קל'( 

              
                
 

            
            
              
          

  



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טז שבט
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  פרשיות'סדר ד –המשך סימן תרפה 








 

 



ואם  אי  אפשר  להם  לבוא  מכל  מקום :  הגה

 :)מצא כתוב(יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יז שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                                 

 
 

–   
 


ותענית זה אינו חובה לכן יש להקל :  הגה
בו  לעת  הצורך  כגון  מעוברות  או  מניקות  או  חולה  שאין  בו  סכנה 
ואפילו  רק  כואבי  עינים  שאם  מצטערים  הרבה  לא  יתענו  ויפרעו 

חדושי  אגודה (אחר  כך  אבל  שאר  בריאים  לא  יפרשו  מן  הצבור  

 '  שמתענין  ביום  ה'ואם  חל  פורים  ביום  א.  )מחזור  ויטריבשם  
 'שלפניו  וחל  בו  ברית  מילה  מותר  לאכול  על  המילה  ולמחר  ביום  ו

 :)הגהות מנהגים(יתענו האוכלים 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                       

 
 

–  
             

                 
 

            
              

             
  )כדי  צרכו(  ,       

וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאיכא  שהות  לעשות  שתיהן  אבל :  הגה
אם  אי  אפשר  לעשות  שתיהן  אין  שום  מצוה  דאורייתא  נדחה  מפני 

  והא )א  מזרחי"ן  ובית  יוסף  בשם  תוספות  ומהר"ר(מקרא  מגילה  
א "מהר(דמת  מצוה  קודם  היינו  דוקא  בדאפשר  לו  לקראה  אחר  כך  

 :)מזרחי



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 –    
  

               
               
    )בטלים  ממלאכתן  ועוסקין  בצרכי  צבורפירוש   .(

                   
                  

 ):ן"ר, אבל בסתמא הוקפה ולבסוף ישבה(
                

                
                   

    



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כ שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון –המשך סימן תרפח 
             

  
                

             
 

   
           
              

           ואם הוא : הגה
 :)כל בו(ד כמו רוב העולם "במדבר או בספינה קורא ביום י



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כא שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון –המשך סימן תרפח 
            

            
              

           
  

              
              

            
 ר  כך  מגילה  חוזר והכי  נהוג  ומיהו  אם  נזדמן  לו  אח:  הגה

ג  מכל  מקום "ד  אפילו  קראה  תחלה  ביום  י"וקורא  אותה  ביום  י
 :)כל בו ובית יוסף(קרא אותה שלא בזמנה 

                
  



 

 

 
 

                               
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כב שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             

                                          
                  

 
 

–   
 

  
  

             
             

                
       ויש  אומרים  אם :  הגה

האשה  קוראה  לעצמה  מברכת  לשמוע  מגילה  שאינה  חייבת 
 :)מרדכי פרק קמא דמגילה(בקריאה 

           
     יש  אומרים  דאפילו  את :  הגה

 :)בית יוסף(וציא וצריך לשמוע מאחרים עצמו אינו מ



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג שבט
 

 משלשים יום
 ודם פוריםק

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                          

                  

 
 

 שהכל חייבים בקריאת מגילה –המשך סימן תרפט 
       
               

   
     

  –   
                

         ואסור  לחזן :  הגה
 :)ראמרדכי פרק הקו(לקרוא את המגילה עד שאומרים לו קרא 

            
  



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כד שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                 

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
             

                 
                אבל  אם  השמיט :  הגה

ואפילו  באמצעה  דוקא  דלא .  )ן"ר(תחלתה  או  סופה  אפילו  מיעוטה  לא  יצא  

  . )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(השמיט  ענין  שלם  
   

                    
   וכן  לא  יסייע  שום  אדם  על  פה  לחזן  ולכן  אותן  הפסוקים :  הגה

בית  יוסף  בשם (שקורין  הקהל  צריך  החזן  לחזור  ולקרותם  מתוך  מגילה  כשרה  

 :)שבולי לקט

                   
      ואפילו סח בנתיים מיהו גוערין : הגה

 :)ד"א סימן רמ"הרשב( 'ב סעיף ב"במי שסח בנתיים כדלקמן סימן תרצ



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כה שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                                                                   

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                     

                     
                  

   
        
             

          
                

             
                  
                      

         אבל  אין  לחוש  באיזה  כתב :  הגה
 :)בית יוסף(כתובה 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                      
                                                             
                                           

                                     

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
            

 בית (ואם  כתובה  בשני  לשונות  מי  שמבינים  יצאו  :  הגה

 :)יוסף
             

 
                 

 
   

                
          

              
              

   



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כז שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                 

 
 

 ת המגילהדיני קריא –המשך סימן תרצ 
          

          )  שיכוין(
           
           

            
            

 
           

     ודוקא  לכתחלה  אבל  בדיעבד :  הגה
תוספות  סוף  פרק  קמא  דמגילה  ואבודרהם (אם  הפסיק  ביניהם  יצא  

ימה  אחת  מתחלת  חמש ולכתחלה  נוהגין  לומר  בנש.  )ל"ומהרי
 :)ל בשם רוקח"מהרי( עד עשרת 'מאות איש ואת פרשנדתא כו



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                  

                   
  

                 
         יש  שכתבו  שנוהגין :  הגה

  ומרדכי '  פסוקים  של  גאולה  בקול  רם  דהיינו  איש  יהודי  וגו'לומר  ד
  וכן  נוהגין '  וגו  כי  מרדכי  היהודי'  ליהודים  היתה  אורה  וגו'יצא  וגו

  והחזן  חוזר )  וכל  בו  ואבודרהם'הגהות  מיימוני  פרק  ח(במדינות  אלו  
עוד  כתבו  שנהגו  התינוקות  לצור  צורת  המן  על  עצים .  וקורא  אותן

ואבנים  או  לכתוב  שם  המן  עליהן  ולהכותן  זה  על  זה  כדי  שימחה 
ומזה .  שמו  על  דרך  מחה  תמחה  את  זכר  עמלק  ושם  רשעים  ירקב

הג  שמכים  המן  כשקורים  המגילה  בבית  הכנסת נשתרבב  המנ
ואין  לבטל  שום  מנהג  או  ללעוג  עליו  כי  לא  לחנם .  )אבודרהם(

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(הוקבעו 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                         
                                                              
                                         

                  

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                 

       ויש  להסתפק  אם  נשים :  הגה
ואם .  )ד"הגהות  אשירי  פרק  קמא  טור  סימן  תרפ(מצטרפות  לעשרה  

קראו  אותה  בציבור  ואיזה  יחיד  לא  שמעה  יכול  לקרות  אפילו 
בית  יוסף (לכתחלה  ביחיד  הואיל  וקורין  אותה  באותה  העיר  בעשרה  

א  אותה  בזמנה  צריך  לברך  עליה   וכשהיחיד  קור)בשם  אורחות  חיים
 :)בית יוסף(

  –    
 

                 
                   
               

      



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ל שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
             

            
       

   ן"ר(גם  צריך  לכתבה  מן  הכתב  :  הגה( 
 )ק"מהרי(ולהוציא  כל  תיבה  מפיו  קודם  שיכתבנה  כמו  בספר  תורה  

הגהות (ועושין  כל  פרשיותיה  סתומות  ואם  עשאן  פתוחות  פסולה  

  לפסול ובדיעבד  אין.  )ג"י  סימן  כ"  ופסקי  מהרא'מיימוני  פרק  ב
מגילה  משום  חסרות  ויתירות  דלא  גרע  מהשמיט  בה  הסופר 

כמו  שנתבאר   [)  ואור  זרוע'הגהות  מיימוני  פרק  ב(אותיות  דכשרה  
        ].  'צ  סעיף  ג"סימן  תר

               
 שות  לה  עמוד  כלל ונהגו  לתייגה  גם  נהגו  שלא  לע:  הגה

 :)ל"מהרי(בסופה 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 א אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                          

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
                   

          
       )ן "ר()  בכתיבתה  ויש  אומרים  בקריאתה

    .  )ל  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים"ש  ומהרי"בשם  הרא
  

    
                    

                 
             
                  

ואם  אין  לו  גידין  יותר  מוטב  לתפור  הנשאר  בחוטי  פשתן :  הגה
אבל  אם  יש  לו .  )  וכל  בו'הגהות  מיימוני  פרק  ב(מלהניחה  בלא  תפירה  

התפירה  תהיה  מבחוץ  ולא גידין  יתפור  כולם  בגידין  כולה  בגידין  ו
 :) ובית יוסף בשם אורחות חיים' חלק ד'רבינו ירוחם נתיב י(מבפנים 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ב אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
           

 
               

                 
                
          

 
              

  
   
         ואם  מברכין  עליה  עיין  לעיל :  הגה

 :ט לענין לולב הפסול והוא הדין כאן"סימן תרמ



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ג אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                                                                          

 
 

 –   
             

           
 טור  בשם (ויש  אומרים  דאף  ביום  מברך  שהחיינו  :  הגה

וכן  נוהגין  בכל  מדינות  אלו  ואחד  יכול ,  )ש  והמגיד"רבינו  תם  והרא
    .  )'הגהות  אשירי  פרק  ב(לברך  והשני  קורא  
                  

כל  בו  ובית  יוסף (ונהגו  לומר  בלילה  אשר  הניא  אבל  לא  ביום  :  הגה

 :ואין לברך אחריה אלא בצבור. )בשם אורחות חיים
 
  



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ד אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                                         

 
 

 דיני ברכות המגילה –המשך סימן תרצב 
                   

                  
             אבל  אסור :  הגה

תרומת (ל  קודם  שישמע  קריאת  המגילה  אפילו  התענית  קשה  עליו  לאכו

 :)ט"הדשן סימן ק

 –   
                

            ואומר  ויתן  לך:  הגה .
 :)יםמנהג(וקורים המגילה ואחר כך מבדילין 

        ואם  לא  אמרו  אין  מחזירין  אותו :  הגה
בית  יוסף (ו  "ד  אבל  לא  בט"ואין  אומרים  על  הנסים  רק  ביום  י.  )טור(

ד  אף  על  פי  שלא  קראו  המגילה "ובליל  י.  )בשם  אורחות  חיים  ומנהגים
 :)'הגהות מיימוני פרק ב(עדיין אומר על הנסים בתפלת ערבית 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ה אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                 

 
 

 סדר תפלת פורים –המשך סימן תרצג 
        ואין  אומרים  למנצח  ואל  ארך  אפים :  הגה

 :)מנהגים ובית יוסף בשם תוספות(

                       
             ואין  המנהג :  הגה

: הגה          לכפול  פסוק  האחרון  של  הפרשה

 :)ל ומנהגים"מהרי(כשיש מילה בפורים מלין התינוק קודם קריאת המגילה 

  –     
              יש  אומרים  שיש  ליתן :  הגה

קודם  פורים  מחצית  מן  המטבע  הקבוע  באותו  מקום  ובאותו  זמן  זכר  למחצית  השקל 

מרדכי (שהיו  נותנין  באדר  ומאחר  ששלשה  פעמים  כתיב  תרומה  בפרשה  יש  ליתן  שלש  

  וכן )ל"מהרי(ויש  ליתנו  בליל  פורים  קודם  שמתפללים  מנחה  .  )ריש  פרק  קמא  דיומא

  חצאי  גדולים  במדינות  אלו  כי  אין  מטבע  ששם 'נוהגין  בכל  מדינות  אלו  ויש  ליתן  ג

ר  שנקראו  גם  כן  מחצית "  חצי  ווינ'ובמדינות  אוסטרייך  יתנו  ג.  מחצית  עליה  מלבד  זו

וכן  לכל  מדינה  ומדינה  ואין  חייב  ליתנו  רק  מי  שהוא  מבן  עשרים  ולמעלה  ויש  אומרים 

 : מחצית אלו ואין נוהגין כן'קה מלבד גשנותנים מחצית השקל לצד



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ו אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין מעות פורים לעניים –המשך סימן תרצד 
         ודוקא  הגבאים :  הגה

  אבל  העני  יכול  לעשות  בו  מה )מרדכי  פרק  קמא  דבבא  בתרא(
 :שירצה

            
  

           
  

–   
ובסעודה  אחת  יוצאים .  )טור(מצוה  להרבות  בסעודת  פורים  :  הגה

 .)סוף פרק קמאמרדכי (
             ומכל :  הגה

 :)ב"תשובת מהרי(. מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ז אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                          

                  

 
 

 דיני סעודת פורים –המשך סימן תרצה 
                   הגה :

  ויישן )כל  בו(ויש  אומרים  דאין  צריך  להשתכר  כל  כך  אלא  שישתה  יותר  מלימודו  

ואחד המרבה ואחד . )ל"מהרי(ומתוך  שיישן  אינו  יודע  בין  ארור  המן  לברוך  מרדכי  

הממעיט  ובלבד  שיכוין  לבו  לשמים  ואין  להתענות  בפורים  מלבד  תענית  חלום 

יש  שנהגו  ללבוש  בגדי  שבת  ויום  טוב .  ע"תקח  וסימן  "ועיין  לעיל  סימן  תקס

ונוהגים  לעשות  סעודת  פורים  לאחר  מנחה  וערבית .  )ל"מהרי(בפורים  וכן  נכון  

יתפללו  בלילה  ומתפללים  מנחה  תחלה  בעוד  היום  גדול  ורוב  הסעודה  צריכה 

ולא  כמו  שנוהגין  להתחיל  סמוך  לערב  ועיקר  הסעודה  היא .  )מנהגים(להיות  ביום  

ל  פורים  ביום  ששי  יעשו  הסעודה  בשחרית  משום  כבוד  שבת ו  וכשח"ליל  ט

יש .  )תרומת  הדשן(ומי  שרוצה  לעשותה  תמיד  בשחרית  הרשות  בידו  .  )מנהגים(

אומרים  שיש  לאכול  מאכל  זרעונים  בפורים  זכר  לזרעונים  שאכל  דניאל  וחביריו 

טוב  לעסוק  מעט  בתורה  קודם  שיתחיל  הסעודה  וסמך  לדבר .  )כל  בו(בבבל  

וחייב  במשתה .  )ב"מהרי(  היתה  אורה  ושמחה  ודרשינן  אורה  זו  תורה  ליהודים

  וכן  נהגו  ויש  אומרים  דאם  הזיק  אחד )מנהגים(ו  "ד  וט"ושמחה  קצת  בשני  ימים  י

ועיין  בחושן .  )י"תרומת  הדשן  סימן  ק(את  חבירו  מכח  שמחת  פורים  פטור  מלשלם  

 :)ח"סוף סימן שע(המשפט בדיני נזיקין 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ח אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                         
                                                              
                                          

                  

 
 

 דיני סעודת פורים –המשך סימן תרצה 
                 

                   
  )ונוהגין כסברא ראשונה( 

              
                 
                
              

     מדברי (ויש  לשלוח  מנות  ביום  ולא  בלילה  :  הגה

ואם  שולח  מנות  לרעהו  והוא  אינו  רוצה .  )להש  פרק  קמא  דמגי"הרא

לקבלם  או  מוחל  לו  יצא  ואשה  חייבת  במתנות  לאביונים  ומשלוח 

אבל  לא  בהפך  שלא .  ואשה  תשלח  לאשה  ואיש  לאיש.  מנות  כאיש

יבא  איש  לשלוח  לאלמנה  ויבואו  לידי  ספק  קידושין  אבל  במתנות 

 :לאביונים אין לחוש



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ט אדר
 

 שים יוםמשל
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 –      
 

               
     .  )כל  בו()  והאידנא  נהגו  בכל  מקום  שלא  לעשות(

                     
          ומותר  לעשות  כל  מלאכת :  הגה

מצוה  כגון  לכתוב  פסקי  הלכות  וכן  מותר  לעשות  אפילו  מלאכות  גמורות 

 :)ב"תרומת הדשן סימן קי(לצורך פורים 

                   
    

                     
                  

                      
                   

  



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 י אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                 

 
 

 דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים –המשך סימן תרצו 
        ומכל  מקום  ילך :  הגה

ואם .  )תוספות  פרק  קמא  דמועד  קטן(לבית  הכנסת  לשמוע  המגילה  
ויש .  )ל"מהרי(ה  עדיף  טפי  יוכל  לאסוף  מנין  לביתו  לקרות  המגיל

ש "הרא(ו  "ד  ולא  בט"אומרים  שאין  אבילות  נוהג  בפורים  לא  בי

  וכן  נוהגין  ואפילו  אבילות  יום  ראשון  נדחה  מפני  פורים )ומנהגים
  אבל  דברים  שבצנעה  נוהג  ואף  על  פי  שאין  נוהג )דברי  עצמו(

אבילות  בפורים  עולה  לו  למנין  שבעה  ימי  אבילות  כמו  שבת  וכן 
 :א"ב בעצמו בטור יורה דעה סימן תפסק הר

           
             

 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יא אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                                                                          

 
 

 שיית מלאכה בפוריםדיני הספד ותענית וע –המשך סימן תרצו 
        אבל  אין :  הגה

  וכמו  שיתבאר  ביורה  דעה )ל"מהרי(ב  חודש  "שולחין  לאבל  כל  י
ה  עיין  שם  ואם  אין  בעיר  אלא  האבל  עם  אחר  חייב "סימן  שפ

לשלוח  לאבל  כדי  לקיים  לשלוח  מנות  אלא  אם  כן  מחל  האבל  על 
 :)ש"מהריב(מנתו 

             
           

       וכל  שכן  שחייב  במקרא :  הגה
מגילה  ותפלה  וקריאת  שמע  ונראה  לי  דדוקא  בלילה  אף  על  פי 
שמתו  מוטל  לפניו  אבל  ביום  שרוצה  לקברו  קבורת  מתו  קודם  כמו 

  ולכן  קורא  ומתפלל  אחר  כך 'ז  סעיף  ב"  לעיל  סימן  תרפשנתבאר
כן נראה ,  א"דלא  עדיף  מיום  טוב  ושבת  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ע

 :לי



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יב אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                            
                                           

                                            

 
 

 דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים –המשך סימן תרצו 
        ו "בין  בטד  "בין  בי:  הגה

תוספות  פרק  קמא (וכל  שכן  שמותר  לעשות  פדיון  הבן  

ומה  שנהגו  ללבוש  פרצופים  בפורים  וגבר .  )דמועד  קטן

לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר מאחר 

שאין  מכוונים  אלא  לשמחה  בעלמא  וכן  בלבישת  כלאים 

דרבנן  ויש  אומרים  דאסור  אבל  המנהג  כסברא  הראשונה 

חוטפים  זה  מזה  דרך  שמחה  אין  בזה וכן  בני  אדם  ה

משום  לא  תגזול  ונהגו  כך  ובלבד  שלא  יעשו  דבר  שלא 

 :)ז"י מינץ סימן י"תשובת מהר(כהוגן על פי טובי העיר 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יג אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                         

                  

 
 

–  
  

           
            

           
       והמנהג  כסברא :  הגה

ד "ראשונה  יש  אומרים  שחייב  להרבות  במשתה  ושמחה  בי
  ואין  נוהגין  כן  מכל  מקום )ף"טור  בשם  הרי(ן  שבאדר  ראשו

הגהות (ירבה  קצת  בסעודה  כדי  לצאת  ידי  המחמירים  

 : וטוב לב משתה תמיד)ק"מיימוני בשם סמ
      

     


 – 



15קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

הלכות פסח



9קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

 
סנהדרין ' י הגמ" עפ–ע התניא "שו, פרי חדש, חק יעקב(

 )ועוד, :בכורות נז' תוס, .וסנהדרין פז. ה ז"י ר"רש, :יב

 
–

 


ומנהג  לקנות  חטים :  הגה
לחלקן  לעניים  לצורך  פסח  וכל  מי  שדר 

אור (ב  חודש  צריך  ליתן  לזה  "בעיר  י

 :)זרוע






גם  אין  אומרים  צדוק :    הגה
הדין  בכל  חדש  ניסן  ונהגו  שאין  מתענין 
בו תענית כלל אפילו יום שמת בו אביו או 
אמו  אבל  תענית  חלום  מתענין  ואין 
אומרים  מזמור  לתודה  ואל  ארך  אפים 
ולמנצח  בערב  פסח  ולא  ביום  טוב 

ונוהגין  להרבות  קצת  באכילה .  )מנהגים(
וא  אסרו  חג ושתיה  ביום  אחר  החג  וה

 :)י פרק לולב"גמרא ורש(

 


הגה :
והמנהג  לומר  במנחה  ההגדה  מתחילת 

עבדים  היינו  עד  לכפר  על  כל  עונותינו 
 :)מנהגים(ופוסקים לומר ברכי נפשי 

–
 




 
   



    

) ויש
פסיק  וכן  קודם  נראה אומרים  שצריך  לה

 ):לי עיקר
–

 
    


ואם  התחיל  לבדוק  בלא  ברכה  יברך  כל 

.  )כל  בו(זמן  שלא  סיים  בדיקתו  
    
    




 



    


הגה :
ונוהגים  להניח  פתיתי  חמץ  במקום 

ימצאם  הבודק  כדי  שלא  יהא  ברכתו ש
ומיהו  אם  לא  נתן .  )ן"י  ברי"מהר(לבטלה  

לא  עכב  דדעת  כל  אדם  עם  הברכה  לבער 
 :)כל בו(אם נמצא 

–
 








 





והוא  יחידי  אבל  שתי  נרות  ביחד :  הגה(

ל "מהרי()  אפילו  קלועים  דינם  כאבוקה

 :)בשם אגודה
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 טו אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                 

                                           
                                                                  

 

 
 

 דיני בדיקת חמץ –המשך סימן תלג 





 






 



אבל  לקמן  סימן :  הגה

  מבואר  דמותר  להשליך 'ה  סעיף  ג"תמ
חמץ  במקום  שהעופות  מצויים  כל  שכן 
שאין  צריך  לבער  משם  אפילו  חמץ  ודאי 

 :עד לאחר זמן איסורו








 




     











 







     
    

 


   
 

    
    


וכל  אדם :  הגה
מרדכי (צריך  לכבד  חדריו  קודם  הבדיקה  

והכיסים או בתי יד של בגדים . )ריש  פסחים
שנותנים  בהם  לפעמים  חמץ  צריכין 

 :)ו"מהרי(בדיקה 
–

 
    













 
    




ויאמר :  הגה
ואם .  )ן"י  ברי"מהר(הביטול  בלשון  שמבין  

אמרו  בלשון  הקודש  כל  חמירא  כולל 
אבל ,  )ד"תרומת  הדשן  סימן  קל(חמץ  ושאור  

בשאר  לשונות  צריך  להזכיר  כל  אחד  בפני 
.  )דברי  עצמו(עצמו  

     



אלא ואין  לבטל  ביום:  הגה 
לאחר  ששרף  החמץ  כדי  לקיים  מצות 

 :)ו"מהרי(שריפה בחמץ שלו 


 
) וכשמבטל  שליח

צריך  שיאמר  חמצו  של  פלוני  יהא  בטל 
.  )ן"י  ברי"תשובת  מהר()  'וכו
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 טז אדר
 

 משלשים יום
 ודם הפסחק

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

–
 





    

    
 


 
–

 
    

    
    

)ולא  יברך  אז  על  ביעור  חמץ (
  .)כל  בו(

)וכשמגיע  פסח  יבטלנו (
  )טור(

    










ואוצר  חטים  שיש :  הגה
חטים  מחומצים  בקרקעית  הבור  אם 
נעשה  האוצר  שלשים  יום  קודם  הפסח 
אינו  זקוק  לבער  אלא  מבטלו  בלבו 
ודיו  מיהו  לאחר  פסח  כשמפנה  האוצר 

ן  חטים  ואם  אין אסור  ליהנות  מאות
שם  חמץ  ידוע  אלא  ספק  מותר  למכור 

א  סימן "תשובת  הרשב(האוצר  כך  ביחד  

 :)'ע




    


)וכשיגיע  פסח יבטלנו( 




 הגה
גם  אשתו  תבדוק  ותבטל  בביתו  דילמא 

 :)כל בו(ישכח לבטל במקום שהוא 
    








    




) אף  על  פי  שהנכרי  יכנס
רים  שאינו  צריך לבית  בפסח  ויש  אומ

 :)טור() כשנכנס בו הנכרי
–


 


   



    


 





 


    

   

ויש  אומרים :הגה  
דצריך  להחזיר  לו  שכר  הבדיקה  הואיל 

המגיד  פרק (והתנה  בהדיא  שיהיה  בדוק  

 :)ד" ומשמע לעיל סימן י'ב
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 יז אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                 

 

 
 

–
 










   

    


) דיני  עכבר  נכנס

 ):לא שכיחיויוצא השמיט הרב הואיל ו

    





 

–
 





 מיהו  אם

הככר  קטן  שיכול  העכבר  לאכול  תלינן 

, )טור(להקל  שאכלו  ואין  צריך  לבדוק  





 


     




     






ם  אבל  מסקנת  הפוסקים "כך  הם  דברי  הרמב(

 :)אינו כן











 


 
–

 





ואפילו  חזר :  הגה

הגהות  אלפסי  פרק (והפקידו  ביד  נכרי  אחר  

.  )'קמא  דפסחים  ב


    


 






    

ונכרי  שהניח  חמץ  בבית  ישראל :  הגה

ש  סימן "ריב(בלא  רשותו  כופה  עליו  כלי  

  ודוקא  ביום  טוב  אבל  אם  הוא  קודם )א"ת

עיין  לקמן (יום  טוב  צריך  לעשות  מחיצה  

 ):'ו סעיף א"סימן תמ
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 יח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

–
 

    







 







    

 
–

 






    
    

 









    
 

   
   

 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה

ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"סימן ק









ה "  בהג'ז  סעיף  ד"ולקמן  סימן  תמ:  הגה

יתבאר  דיש  חולקים  ומתירים  אם  נתבטל 

 :קודם הפסח והכי קיימא לן
   




 



     

 






 


  







     

    



 
    

    
 )ן"ר()  קודם  זמנו(   


 

    
 

 



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                 

 

 
 

 דין תערובת חמץ –המשך סימן תמב 


    







   וטוב :  הגה

לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח  כל 

  וכן  בכלים  שמניחים  בהם )ו"מהרי(השנה  

שק פת  כל  השנה ומפה שהיתה מונחת על 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 

 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי

ש "ן  וריב"טור  סימן  ת()  אסור  ליהנות  ממנו

,  )ח"סימן  י



 

    




העיבור  שהיום ובשנת:  הגה  

ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי  ענין  היום 

ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

. )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(

  שעות  קודם  חצות 'ויש  אומרים  עד  ב

 :)א"תרומת הדשן סימן קכ(


    





 



 

–
 


    







 ובמדינות  אלו  שאין :  הגה

נוהגין  לאכול  מצה  עשירה  כדלקמן  סימן 

יקיים  סעודה ,  ה"  בהג'ב  סעיף  ד"תס

ר  ודגים שלישית  במיני  פירות  או  בבש

 :ה" בהג'א סעיף ה"כדלעיל סימן רצ




)וביום  השבת  יבטלנו (

 :)טור(


     

ואם  עבר  ובשל  והמאכל :  הגה

ו  יש דבוק  בקדירה  ואי  אפשר  לקנח

 :)ו"מהרי(להדיחו מעט להעביר החמץ 
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 כ אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 
 

דין  ערב  פסח  שחל   –המשך  סימן  תמד  
 להיות בשבת


    



 

–
 






והמנהג  לשורפו  וטוב  לשורפו  ביום :  הגה

דברי (דומיא  דנותר  שהיה  נשרף  ביום  

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד  אחר )עצמו
הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'פרק גהגהות מיימוני (בידו 










    


 

    




) ואם  לא
מצא  חמץ  כשבדק  ישרוף  הכלי  שלקח 

י  שלא  ישכח  חובת  ביעור לבדיקה  כד
 :)ל"מהרי(

–
 





 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו
גם  לשרפו  במקומו ,  )ש"ריב(ביום  טוב  

 :)ן"ר() אסור


 






) דאסור  לטלטלו  ביום  טוב
 ):ושבת


     


    


   



    


 
–

 
 

    
וצריך לשרוף הכל ולא סגי : הגה

מרדכי (בפדיון  דמי  החמץ  ולמכור  השאר  

ד "י  סימן  קס"הראפרק  קמא  דפסחים  ופסקי  מ

מיהו  כלים  שנתבשל .  )ן"י  ברי"ותשובת  מהר
בהם  מותרים  לאחר  הפסח  ואין  צריכין 

דברי  עצמו  ותוספות  פרק (שבירה  או  הגעלה  

.  )כל  שעה


    


 






ובדין  ריחא :  הגה
מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

היה שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  ד
 )מרדכי  פרק  כל  שעה(מותר  בשאר  איסורים  

הגהות (ויש  מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך .  )ז"ק  ותוספות  דע"סמ
בו  ריחא  אלא  דבשאר  אסורים  לאו מילתא 

ח "היא  כמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק
 :בסייעתא דשמיא
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דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח

)ולמעלה (


) ונותן  טעם  לפגם

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא() נמי שרי





    
   ומיהו :  הגה

הגהות  מיימוני (בחימום  כלי  שני  אין  לחוש  

ויש  מחמירין  בכלי  שני  בפסח .  )'פרק  א

וטוב  להחמיר  אם  היד  סולדת  בו  דבלאו 

 :הכי לא מקרי כלי שני
    


הגה :

ונוהגין  כסברא  הראשונה  בכל  תערובת 

. )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(שהוא  לא  בלח  

ומיהו  בדבר  יבש  שנתערב  או  שיש  לחוש 

לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף  על  פי 

שנטלו  משם  אסור  בפסח  דחיישינן  שמא 

בית (נשארו  בו פירורין ונותנין טעם בפסח 

 :)א"הרשביוסף בשם תשובת 
    




    


  ויש  חולקין :  הגה

ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג  להחמיר 

ול  גבינות  ודגים  ובשר לכתחלה  שלא  לאכ

  פעמים 'יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 

מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות 

  ובדיעבד )ן"י  ברי"מהר(הטבחות  היבשות  

אין  להחמיר  באלו  אבל  בשומן  מהותך 

בכלי  חמץ  אסור  מדינא  אם  לא  היו  נזהרין 

בשעת  עשייתו  מחמץ  ושלא  התיכו  אותו 

מרדכי  ריש  פרק (י  חמץ  שהם  בני  יומן  בכל

וכן .  )'פרק  אג  והגהות  מיימוני  "כל  שעה  וסמ

כל  דבר  שמבשלים  בכלי  חמץ  כגון  יין 

מבושל  או  מרקחת  וכדומה  אסור  בפסח 

פסקי (אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל  בו  

  והוא  הדין  אם  נתערב )ז"י  סימן  קע"מהרא

משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 

יש .  ר  התערובת  כן  נראה  לילהחמיר  לאסו

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 

ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא נתנו בו מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו 

ובמקומות  אלו .  )ל"מהרי(פירורי  לחם  

שאין  חומץ  יין  מצוי  לא  ראיתי  מחמירין 

עוד  יש  מחמירין  לכתחילה  שלא .  בזה

  לפסח 'ללמלאות  מן  יין  וחומץ  יין  תוך  

בכלי  חמץ  ואם  מלאוהו  תוך  שלשים 

י "תשובת  מהר(נוהגין  שלא  לשתותו  בפסח  

  והמיקל  לא  הפסיד  כל  שכן  במקום )ן"ברי

חבית .  שאין  יין  וחומץ  מצוי  כן  נראה  לי

יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך  שני 

חדשים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן 

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו 

כן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם קודם  ל

ג "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(בפסח  ושרי  

מיהו  אם  יש  כזית .  )'פרק  אוהגהות  מיימוני  

בצק  במקום  אחד  חייב  לבערו  אף  על  פי 

 )ט"י  סימן  קמ"פסקי  מהרא(שעשוי  לחזק  

 :'ב סעיף ז"כדלעיל סימן תמ


  )יט משום  דאינו  מפל

 ):בצונן

    
הגה :

משום  דאינו  מפליט  בצונן  ואפילו  אם 

נעשה  בפסח  אינו  אוסר  אם  היה  הכלי  נקי 

אבל  אם  חתכו  בסכין  של  חמץ  תוך  הפסח 

יש  להחמיר  דסתם  סכין  אינו  נקי  ויש 

אבל .  )ל"מהרי(לחוש  לחמץ  הדבוק  עליו  

ר  בתבשיל  אין  לחוש אם  נתערב  אותו  דב

 :להחמיר ולאסור מספק כן נראה לי


    


 
     




 
 

ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו :  הגה

המדינות  ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר 

אפילו  משהו  ונותן  טעם  לפגם  אסור 

 :)ח"תרומת הדשן סימן קצ(
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דיני  תערובת  חמץ  בתוך   –המשך  סימן  תמז  
 הפסח




    

 ) ובפחות  מששים  סגי  ליה

הגהות (בהשלכת  הנאת האיסור לים המלח 

 :)'פרק אמיימוני 





יש  נמנעין  לשחוק  על  השלחן  עם :  הגה

ן  בפסח  דחוששין "קלפים  הנקראים  קרטי

שמא  יפול  מחמץ  נוקשה  שבהן  לתוך 

 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(מאכל 

–
 


 


 
 


 



     










 
    








 
    

 


 



 

–


 
    )פירוש 

)  הסחורה  וכלי  החנות 


     





 

–
 

    


 







 
    


 






 
 )ו(


מותר וכן:  הגה  

להשכיר  לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי 

 :)אגור(שמכניס בו אחר כך חמץ שרי 
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דין  ישראל  ואינו  יהודי   –המשך  סימן  תנ  
 שיש להם שותפות








ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי :  הגה

ש "ריב(בפסח  אפילו  במעותיו  של  נכרי  

 :)א"סימן מ



תירים ויש  מ:  הגה

להחם  חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן 

שאר  צרכי  הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא 

תוספות פרק אין מעמידין ומרדכי פרק (המנהג 

 :)כל שעה

–
 





     
   










ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני  


   )שמא פירוש  

)  יתבקעו

     


    

כל  כלי  הצריך :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש  בו 

מרדכי  ריש  פרק  כל (אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה








 




    
    





)הפלטה  שהכלים  פולטים פירוש  

האיסור  שבהם  והוא  מלשון  שורו  עבר 

)  ולא  יגעיל
והנדן  של  סכינים  אין  לה :  הגה

תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין :  הגה

אם  נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו מבחוץ 

ו "  והגהות  מיימוני  פרק  י'מרדכי  סוף  פרק  ז(

ונוהגין  כסברא .  )מהלכות  מאכלות  אסורות

בר  שדינו  בליבון  אבל  דבר ראשונה  בכל  ד

שדינו  בהגעלה  רק  שיש  בו  סדקים  או 

. שמחמירין  ללבנו  סגי  בליבון  קל  כזה

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון 
     



    






כל  הכלים  שיש  בהן :  הגה

סדקים  או  גומות  או  חלודה  והוא  בתוך 

הכלי  ולא  יוכל  לנקרן  ולנקותן  אין 

להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום  הסדק 

 :)א בתשובה"רשב(והחלודה 

8    8    8 
 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כד אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




    


 ויש  מחמירין  להגעיל :  הגה
טור  בשם  אבי  העזרי (הקערות  בכלי  ראשון  

 )ז"ומרדכי  פרק  כל  שעה  ותוספות  סוף  מסכת  ע
וכן  בכל  דבר  שיש  לחוש .  וכן  הוא  המנהג

שמא  נשתמש  בו  בכלי  ראשון  כגון  כפות 
. )  ואגור'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי  שתייה  אף 
בצונן  משום  שלפעמים על  פי  שתשמישן  

  וכן )רבינו  ירוחם(משתמשין  בהם  בחמין  
הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי  להו 
בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך 
כלי  ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אבן 
מלובן  ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון 
ה והוי  ככלי  ראשון  וכן  כל  כיוצא  בז

ויעביר  האבן  על  כל  הכלי  שאז  מגעיל 
מרדכי  פרק  כל  שעה  והגהות  מיימוני (כולו  

 :)ח" ואגור ואיסור והיתר כלל נ'פרק ה



   

 




מרדכי (וכן  כלי  עצם  צריכים  הגעלה  :  הגה

 :)פרק כל שעה





גם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  שני (
 :)דברי עצמו() פעמים

    


) וטוב  להגעילן  או  לקנות
 ):חדשים

) פירוש  שיוצקין  בה
)  שמן  לאפותו





) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו

י  ורבינו "א  וטור  בשם  רש"רשביואל  ותשובת  

ובליבון  כל  דהו  שקש  נשרף  עליו   ()תם
  ונוהגין )דברי  עצמו()  מבחוץ  סגי  ליה

ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה  בהגעלה 
 :)ל"מהרי(אם אין בו גומות 

    
מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות :  הגה

אין  לאסור  בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול 
להגעילו  על  ידי  עירוי  שמערה  עליהן 

 :)א"איסור והיתר הארוך כלל ע(
















רושם  שעושים :  הגה
האומנים  בתוך  כלים  מותר  להגעילן 

מחדש מאחר  להגעילו  מאחר  שנעשה  
 :)איסור והיתר והגהות(וינקרם היטב 




   

 
    


 

     

    



הגה :
טור  יורה  דעה (ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה  

א  וטור  בשם "ת  רשבבשם  רבינו  יואל  ותשוב

  אך  בליבון  כל  דהו  דהיינו )י  ורבינו  תם"רש
. )דברי  עצמו(שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

ונוהגין  ללבן  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה 
  ואם )ל"מהרי(בהגעלה  אם  אין  בו  גומות  

המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  בכלי  אומנות 
דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך 

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(
 



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כה אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                 

 

 
 

 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 




ולא  מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות :  הגה

וכן  כל  דבר  שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה 

והמנהג .  )ו"מהרי(לא  מהני  ליה  קליפה  

השתמש  בפסח  בעריבות  ודפין שלא  ל

שלשין  עליהן  כל  כליהם  כל  השנה  אפילו 

מרדכי  פרק  כל (על  ידי  הגעלה  וכן  עיקר  

  וכבר  נתבאר  לעיל  סימן )שעה  וכל  בו

 :א"ב סעיף י"תמ


    






ונהגו  שלא  להשתמש  בנפה  על  ידי :  הגה

  וכן )ל  ובית  יוסף"מהרי(הגעלה  ואין  לשנות  

ב "בכל  כיוצא  בזה  כגון  הכלי  שקורין  רי

  בכולן )ל"מהרי(ן  או  הכיס  של  רחיים  "אייז

לא  מהני  להו  הגעלה  וכן  סלים 

מץ  בהם  חמץ  דינם שמשתמשין  בהן  ח

כנפה  אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר 

על  ידי  כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות 

תרומת  הדשן  סימן (שבהן  קודם  הכבוס  

 :)ו"קי




 






 



והגעלת  החבית  יעשה :  הגה

והגעלה  החביות  יעשה  בדרך  זה  ילבן 

אבנים וישימם בהם ויערה עליהם רותחים 

יע  הגעלה מכלי  ראשון  ויגלגל  החבית  שיג

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ה(לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או  דבש  בלא 

הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה  מותר 

מרדכי  פרק  כל  שעה (לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"בסימן ר











    





    


)פירוש 

ותנור  של  בית  החורף )  (כלי  חרס  ישנים

דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר  על 

 :)ו"מהרי() התנור בפסח

    
ויש  מקומות :  הגה

שנהגו  שלא  להשתמש  בכלי  חרס 

  ואין )ל"מהרי(ט  אפילו  חדשים  "גליזאר

תשובת (להחמיר  רק  במקום  המנהג  

 :)ל"מהרי


 ויש :  הגה

מקומות  שמחמירים  שלא  להשתמש 

 )ל"מהרי(ים  בכלים  צבועים  אפילו  הן  חדש

וכן  המחופין  בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק 

 :)ל"תשובת מהרי(במקום שנהגו איסור 

      








מיהו  יש :  הגה

מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן  נוהגין 

 :'ועיין לעיל סעיף ו
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                           
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

 דיני הגעלת כלים –המשך סימן תנא 
    

    


ויש :  הגה
מחמירין  ואומרים  דכלי  זכוכית  אפילו 
הגעלה  לא  מהני  להו  וכן  המנהג  באשכנז 

וכן  כלי  כסף .  )ג  ואגור"סמ(ובמדינות  אלו  
שיש  בתוכן  התוך  זכוכית  שקורין 

ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ "גישמעלצ
 :)ב"ומת הדשן סימן קלתר(אינו מזיק 




הגה :
מיהו  אין  להתיר  רק  בדיעבד  וכן  הברזות 

אגור (שבחביות  של  יין  נוהגין  להדיחן  

וכן  העצים  שתוחבין  בהם  כלי .  )ל"ומהרי
שתייה  צריכין  הדחה  לשום  בהם  כלים 

 :)ו"ימהר(בפסח 

–
 

    


) או  אם  יש
) ששים  במים  נגד  כלי  שמגעיל  או  לאו

  )טור(






אך  רבים  חולקים :  הגה

וסבירא להו דאין הגעלה מועלת כלום אם 
ש "וכן  משמע  מהרא(אין  המים  רותחים  

א  ואגור  וטור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"וסמ

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"בסימן  ק
סורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן זמן  אי

  )דברי  עצמו(שמגעיל  

   

ואם :  הגה
לא  הגעיל  קודם  זמן  איסורו  יכול  להגעיל 
עד  הפסח  שאז  חמץ  במשהו  ואינו  מועיל 

לי הגעלה שחוזר ובולע אבל מותר ללבן כ
. )א"דברי  עצמו  ותשובת  רשב(תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר  שש  צריך 
ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין  צריך 

 :ליזהר בהם קודם שש



)וכל  שכן  כלי  של  איסור .

על  כן  נהגו  שלא  להגעיל  שום  כלי  בן 
 :)יומו

     
)אם נוגעים זה בזה:( 




 
    



     

הגה :
ומיהו  אם  נשתמש  בו  רק  במי  טבריה 

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(מגעילו  בהן  
ואין  מגעילין  בשום  משקה  רק  במים  מיהו 

בית (בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה  

אם  הגעיל  הרבה .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים 

עוד  באותן נעשו  המים  כציר  אין  להגעיל  
 :)ן פרק כל הבשר"ר(המים 







     

 


 
–

 
 

   
   ) והמנהג

  )ל"מהרי()  ליקח  לכתחלה  חטים



טור  והגהות (ויש  אוסרים  :  הגה

  והמנהג )  ומרדכי  פרק  כל  שעה'מיימוני  פרק  ה
באשכנז  להחמיר  ואין  לשנות  מיהו  פשוט 
דאין  אוסרים  בדיעבד  אם  נפלו  תוך 
התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו 
י לתוך  התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מינ

. )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(קטניות  בבית  
ר "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(א  "וזרע  אקליז

אינן  מיני  קטניות  ומותר  לאכלן  בפסח  כן 
 :נראה לי

 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כז אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                 

 

 
 

דיני  החטים  וטחינתם   –המשך  סימן  תנג  
 למצות


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 

ק  ותרומת  הדשן  סימן "הגהות  מיימוני  בשם  סמ(

 :)ד"קי





 
     

 




     

 
    


הגה :

וכן  יזהר  לכתחלה  שלא  להניח  הרבה  שקים 

מרדכי  סוף (עם  קמח  זה  על  זה  במקום  שאפשר  

 :)פרק אלו עוברין


    
    

הגה :

ואנשי  מעשה  רגילים  לילך  בעצמם  אל  מקום 

הרחיים  לראות  הם  בעצמם  לטחינת  קמחיהם 

 :)מרדכי(





    
 

–
 






וטוב לכתחלה שלא לעשות : הגה

ה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה המצ

 :)ו"מהרי(




הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב

משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרועים 

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"ן שסימ


 






)ולענין  ברכה  עיין  לקמן  ריש  סימן 

 ):ט"תרמ

–
 

 
    

) סמוך  לבין

 )'דברי  עצמו  והגהות  מיימוני  פרק  ה()  השמשות






     


ואם :  הגה

לא  הכניסם  בהשכמה  אם  לא  עמדו  כל  כך  עד 

שהוחמו  אינו  מזיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת 

בית (סם  בהשכמה  התקרה  שמא  ישכח  להכני

וכשמוליך  המים  תחת .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים

תרומת  הדשן  סימן (אויר  הרקיע  יש  לכסותם  

כשחל  פסח .  )ק"ק  ומהרי"ג  וסמ"ו  בשם  סמ"קט

ג  דהיינו "באחד  בשבת  יש  לשאוב  המים  אור  י

. )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דפסחים(  'בליל  ה

לכתחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן 

  אבל  כשהנהרות )מרדכיאשרי  ו(הבארות  

גדולות  מהפשרת  שלגים  וגשמים  טוב  יותר 

ואין  לשפוך מים .  )ו"מהרי(לשאוב  מן  הבארות  

מרדכי  פרק (שלנו  מכח  מת  או  תקופה  הנופלת  

  ומכל  מקום  טוב )'כל  שעה  והגהות  מיימוני  פרק  ה

לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  לשאוב 

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 

ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(צות  ישאב  ישראל  מ

  אם  אפשר  ונוהגין  ליטול  מים )ל"ומהרי

מיוחדים  למצה  של  מצוה  ונוהגין  ליקח  כלי 

חרס  חדשים  ואין  לשנות  המנהג  אבל בשל עץ 

 :)כל בו(אין להקפיד 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                              
                                                                   

                                         
                  

 
 

 דין מים שלנו –המשך סימן תנה 

   



 

     
    







    

ואפילו  בלא  דחק :  הגה
יש להתיר אם עבר בשוגג ולש במים שלא 

 :)רבינו ירוחם ובית יוסף(לנו 


 


)מרדכי () ואפילו בדיעבד יש לאסור

 :)ודברי עצמו





    הגה :
ופלפלין  אפילו  בדיעבד  אסור  וכן  אם  נפל 

 :)ב"מהרי(בה סיד 

–
 









    

    



הגה :
ולא  ידחק  הקמח  במדה  דאם  כן  לא  ילוש 
יפה וטוב לומר בשעת נתינת הקמח למדה 

 :)ל"מהרי(שעושה לשם מצוה 
     

 



    


) והכי
 )נהוג

–
 





    

     
    




הגה :
ואם  היה  בו  שיעור  חלה  ושכח  להפריש 

לו  צירוף  סל  לא  צריך יפריש  אחר  כך  ואפי
ואם  לקח  ממקצת  העיסות  וממקצת  לא 
לקח  ונתערבו  צריך  ליקח  חלה  מכל  אחד 
ואחד  או  ילוש  עיסה  אחרת  ויקח  ממנו  גם 
כן  על  אותן  שנתערבו  ואם  מכיר  מצה 
אחת  שחייבת  בחלה  נוטל  ממנה  על 

  ומרדכי  ריש 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(האחרות  

ת  פרק פרק  אלו  עוברין  ובית  יוסף  בשם  תוספו

 :)קמא דביצה




    

    

ואם  יש  כהן  קטן  שלא :  הגה
ראה  קרי  או  גדול  שטבל  לקריו  מותרים 

  ויש  אומרים )טור(פות  החלה  בשבילו  לא
שאין  מאכילין  חלה  בזמן  הזה  לשום  כהן 

יש  אומרים  דמותר  ביום  טוב .  )ו"מהרי(
ללוש  פחות  מכשיעור  כדי  לפטור  עצמו 

 :)ן ריש פרק אלו עוברין"ר(מן החלה 

–
 







 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט אדר
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                 

                                           
                   

 
 

–
 

    



ועל  כן  נהגו  ליזהר  מללוש  נגד :  הגה

החלון  הפתוח  אפילו  אין  שם  שמש  שמא 

תרומת  הדשן (יהיה  מעונן  ולאו  אדעתיה  

  וכן  יש  ליזהר  מלהוליך  המצות )ג"סימן  קצ

לתנור  תחת  הרקיע  מגולה  וכן  המים  או 

ק "  בשם  סמ'הגהות  מיימוני  פרק  ה(הקמח  

.  )ו"ומהרי
 







ויש  להחמיר :  הגה

למהר  בענין  עשיית  המצות  כי  יש  לחוש 

ו  לשיעור  מיל  או  שיהיה שהשהיות  יצטרפ

הגהות (במקום  חם  שממהר  להחמיץ  

. )  ומרדכי  פרק  אלו  עוברין'מיימוני  פרק  ה












)פירוש 

)  ערוך,  נשתנה  מראיתו  ללובן
הגה :

ואם  המצה  עשויה  וירא  שלא  תבא  לידי 

 ולחזור לעשותה כדי חימוץ  מותר  לשברה

שהעסק  יבטל  החימוץ  מיהו  טוב  ליזהר 

 :)ל בשם אגודה ורוקח"מהרי(לכתחלה 



    


הגה :

תר ומיהו  בעברה  ולא  צננה  ידיה  מו

 :)'ם פרק ה"רמב(



    


והכלים  שמתקנים  בהם :  הגה

המצות  והסכין  שחותכין  בו  העיסה  יגרדם 

תמיד  בשעת  עשייה  שלא  ידבק  בהם 

גבם  היטב הבצק  ולאחר  עשייה  ידיחם  וינ

 )ל"מהרי(לחזור  ולתקן  בהם  פעם  שנית  

וזהו  עדיף  טפי  ממה  שנוהגין  לגרדן  כי  אי 

אפשר  לנקותן  היטב  על  ידי  גרידה 

דברי (והמחמיר  יגרדן  ואחר  כך  ידיחן  

וביום  טוב  מותר  לעשותו  על  ידי .  )עצמו

נכרי  ואם  אין  נכרי  יטילם  לצונן  או  יתנם 

לתנור  שיאפה  הבצק  שעליהם  והעריבות 

ר לתת דבר בתוכו מותר להדיח וכן שאפש

כל  כיוצא  בזה  ויש  ליזהר  בעריבה  שלשין 

בה  שלא  יהיה  בו  שום  גומא  או  סדק  שלא 

יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ ואחר כך 

. )ל"מהרי(כשחוזר  ולש  בו  מתערב  בבצק  

ולא  יתן  העריבה  על  כר  או  כסת  צמר 

בשעת  הלישה  שמחמם  העריבה  אבל  על 

 :)ו"מהרי(של עור שרי 

    
 




    הגה :

וירחיק  המצות  מהקמח  כי  הקמח  הנדבק 

מרדכי (בהן  בא  אחר  כך  בתבשיל  ומתחמץ 

 :)ריש פרק אלו עוברין

–
 




 




    

 

8    8    8 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 א ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                           
                  

 

 
 
 דיני מצת המצוה –ך סימן תס המש


    



 







ויש  לעשות  המצות :  הגה

רקיקין  ולא  פת  עבה  כשאר  לחם  כי  אין 

 :הרקיקין ממהרים להחמיץ
 


   
 

    
 

–
 


    

     

    



     




וכשיכשירו  על  ידי  היסק :  הגה

טוב  וישר  הוא  לחזור  ולהסיק  לצורך 

היסק  אחד האפייה  ולא  לעשות  הכל  ב

 :)ב"תשובת מהרי(
)אחד  מן  הרעפים  שמכסין פירוש  

) ז"י בלע"קופ, בהם  הגג










    

 )ז"י בלע"צינירונ, פירוש אפר חם(



  התנור ויש  ליזהר  שלא  ללקחה  מן:  הגה

  ולהחזירה  כי  תוכל )דברי  עצמו(קודם  לכן  

 :)ל"מהרי(לבוא לידי חימוץ 



 


     
    

מצה  שנתכפלה :  הגה

ד  שאין  שולט  שם  האש בתנור  ודבוקה  ע

אוסרים  אותה  תוך  הפסח  אבל  שאר  מצות 

שבתנור  מותרים  וקודם  פסח  אין  לאסור 

ז "תרומת  הדשן  סימן  קנ(רק  מקום  הדבוק  

מצה  נפוחה .  )ה"ופסקיו  סימן  קמ

באמצעיתה  אסורה  אבל  עלה  עליה  קרום 

כדרך  שעולה  על  הפת  בשעת  אפייה 

אם  שני  מצות  שוכבות .  )ל"מהרי(מותרת  

ו  בתנור  קודם  אפייתן  אסורים  דהוי זו  על  ז

וכן יש ליזהר שלא . )ו"מהרי(כמצה כפולה 

יגעו  זה  בזה  בתנור  בעודן  לחין  כי  אין 

האור  שולט  במקום  נגיעתן  ובאים  לידי 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(חימוץ 

–
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 ב ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                  

 

 
 

דין  מי  פירות  אם   –המשך  סימן  תסב  
 מחמיצין








 


ובמדינות  אלו :  הגה

אין  נוהגין  ללוש  במי  פירות  ואפילו  לקטף 

המצות  אין  נוהגין  רק  לאחר  אפייתן 

בעודן  חמין  ואין  לשנות  אם  לא  בשעת 

 :הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה


    
 


 


    


 
–


 


    

    
 




ולדידן  שנוהגים  להחמיר :  הגה

 :במי פירות גם זה אסור





   
) פירוש

) שנותנים  קמח  לתוך  המאכל להקפות
    

 
–

 







     

והמנהג  שלא  לאכול :  הגה

חרדל  כלל  בפסח  אפילו  נתערב  קודם 

פסח  דהוי  כמיני  קטניות  שנוהגין  בו 

  ותרומת 'הגהות  מיימוני  ריש  פרק  ה(איסור  

 :)ב"שן סימן קיהד

–
 


וכשנותנים :  הגה

להם  שעורים  או  חטים  לאכול  יזהר  שלא 

להשליכם  במקום  לח  שיבואו  לידי  חימוץ 

 :)ו"מהרי(


 


הגה :

והכי  נהוג  לענין  איסור  חמץ  שהוא 

במשהו  ויש  ליזהר  שלא  להבהב  העופות 

בקשין  שמא  יהיו  שם  חטים  או  דגן 

מחומץ  ויתן  טעם  בעופות  בשעת 

 :ההבהוב

–
 




 


אבל  בסתם  אין :  הגה

ויש .  )דברי  עצמו(לחוש  הואיל  וכבר  בטל  

מחמירין  לבער  כל  הנותר  מן  הבהמה  אף 

מרדכי  ריש (על  פי  שאין  רואה  עליו  ריר  

 :)פרק אלו עוברין בשם הרוקח
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אם  הרוק  ומי  רגלים   –המשך  סימן  תסו  
 ודומיו מחמיצים









    


 


)רבינו ()  אבל  דם

ת  אדם  אינו  מחמיץ   וחלב  וזיע)ירוחם

 :)טור(






 
–


 



    
    




 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  יבואו  מים  או :  הגה

גשמים  מזלפים  על  החטים  כי  אז  אפילו 

לא  נתבקעו  אסורות  ודגן  שהיה  מונח 

בעלייה  וירדו  גשמים  דרך  הגג  בקצת 

המקומות  ונתלחלחו  אותן  שנתלחלחו 

אסורות  אבל  שאר  מקומות  מותר 

ו להשהותן  מכח  ספק  ספיקא  שמא  לא  ירד

עליהם  גשמים  ואם  תמצי  לומר  ירדו  שמא 

לא  נתחמצו  אבל  לאכלן  בפסח  אסור  ולא 

 :)אגור וכל בו(מהני ספק ספיקא 




 





 



 






 


    
   
    

 ):'ו סעיף א"ועיין לעיל סימן תל(


מיהו  יש :  הגה

  והגהות מרדכי  פרק  כל  שעה(מחמירין  

והמנהג  במדינות  אלו .  )'מיימוני  פרק  ד

שלא  לאכול  דבש  רק  אותו  שמביאים 

בחביות  מן  הכוורת  שעושין  ממנו  משקה 

ותאנים  יבשים  וענבים .  ד"שקורין  מע

י  גדולים  או  קטנים "יבשים  שקורין  רוזינו

תלוים  במנהג  המקומות  כי  יש  מחמירין 

שלא  לאכלן  ויש  מקילין  ולכן  נהגו 

להחמיר  שלא  לאכול  שום במדינות  אלו  

פירות  יבשים  אם  לא  שידוע  שנתייבשו 

בדרך  שאין  לחוש  לחמץ  וצוקר  אסור 

תרומת (לאכלו  ואפילו  להשהותו  אסור  

וביום  טוב  האחרון .  )ד"הדשן  סימן  קי

ל "ר  קנדי"אוכלין  פירות  יבשים  וצוק

והמנהג .  )ל"מהרי(שאין  בו  חשש  חימוץ  

במדינות  אלו  שלא  לאכול  כרכום  שקורין 

מיהו  אינן .  )ל"מהרי(ך  "ן  או  נעגלי"פריז

 :אוסרין תערובתן וכן נראה לי





ואין  המנהג  כן :  הגה

אלא  אוסרים  הכל  במשהו  אפילו  לא 

נתבקעו    
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דין  חטים  שנפל  עליהם   –המשך  סימן  תסז  
 ותבשיל שנמצא לתוכו חטה, מים



   

   הגה :
ועיין (רוף  הכל  ובמדינות  אלו  נוהגין  לש

).  'ז  סעיף  ג"לעיל  סימן  תמ


 







וכן  נוהגין  תוך :  הגה
הפסח  לאסור  אותה  מצה  שנמצא  בה 
החטה  ומתירין  את  האחרות  בין  שנמצא 
בה  אפויה  או  חיה  ואמרינן  כאן  נמצאת 
כאן  היתה  ואם  נמצאת  בעיסה  אוסרין  כל 
העיסה  ודוקא  תוך  הפסח  אבל  קודם 
הפסח  אין  אוסרין  רק  כדי  נטילה  והכי 

 :נהוג
  ) פירוש  שהרתיחוהו  במים

)  ביר  הנוצהלהע  
    






  ויש  מי  שמתיר :  הגה
משום  דאמרינן אפילו  במליגת  תרנגולים  

תולדות  אדם (שמא  אחר  כך  נפלה  לשם  

  ויש  מי )ב"  ומהרי'  מחלק  ו'וחוה  נתיב  ה
שאוסר בשאר בשר ומתיר בתרנגולת מכח 

  ולענין )מרדכי  פרק  כל  שעה(ספק  ספיקא  
מנהג  נראה  לאסור  בשאר  בשר  או  בחטה 
שלימה  אפילו  בתרנגולת  ודוקא אם נמלגו 
תרנגולים  דהיינו  שהיו  המים  חמין  אבל 
אם  היו  צוננין  ושרו  שם  התרנגולים  אין 
לאסור  מספיקא  ובמקום  דאיכא  למימר 
שמא  נתעכלה  החטה  בתרנגולת  כגון 

  אפילו  במליגה  יש )ב"מהרי(שהיא  שבורה  
להתיר  מכח  ספק  ספיקא  מיהו  אם  נתערבו 
התערובות  ויש  הפסד  מרובה  ומניעת 
שמחת  יום  טוב  יש  להקל  בכל זה בספיקת 

  ויש  להתיר איסור  דרבנן  שהוא  משהו
שאר  תבשילין  שיש  בהן  תערובת  מאותו 
תבשיל  של  הבשר  שנשרה  במים  או  נמלג 

 :כך נראה לי


)המחומצים  (

    
 




    



ויש :  הגה
מחמירים  לאסור  כל  מה  שנמלח  ביחד 
אבל  העיקר  לאסור  אותה  חתיכה  כולה 
שנמצא  החטה  עליה  ולהתיר  האחרות  על 

ידי  קליפה  קצת  ואם  רוצה  יוכל  למכור 
ז סעיף "שנתבאר  סימן תמהכל  לנכרי  כמו  

  אף  על  גב  דאין  נוהגין  כן  בשאר 'א
 :תערובות חמץ כן נראה לי


    
    

   
     

   


 


    


 
–


 


   



 )וכן הוא המנהג(


) או  בחנם  והוא  מלאכה  גמורה
  )בית  יוסף()  לתפור  בגדים  ממש




 

8    8    8 
 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ה ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                          
                  

 

 
 

שלא  לעשות  מלאכה   –המשך  סימן  תסח  
 בערב פסח אחר חצות

    


ולדידן  מקום :  הגה
ודוקא .  )ו"מהרי(שנהגו  שלא  לעשות  

ורות  אבל  שאר  מלאכות מלאכות  גמ
 :)ב"מהרי(אפילו מנהג ליכא 


    


    
    


    


    


    

 
    





   

   




ויש  מקילין  לומר  ששלשה  אומניות :  הגה
הנזכרים  מתחילין  ועושין  עד  חצות  אפילו 

לא  לעשות  ואם  התחיל במקום  שנהגו  ש
מבעוד  יום  בשאר  אומניות  והוא  לצורך 

טור (המועד  עושין  עד  חצות  והכי  נהוג  

 :)ש"בשם הרא


    
 




 
)מוציאין  במגרפה  והוא פירוש  

)  כלי  מיוחד  לכך  
 




 



ונהגו  שלא  להקיז  דם :  הגה

כל  בו (ום  טוב  ואין  לשנות  בשום  ערב  י

 :)ו"בשם מהרי

–
 


     



וגדי  מקולס :  הגה
עיו  ועל   שלם  על  ראשו  ועל  כרפירוש(

אף על פי שלא פירש ואמר בשר זה ) קרבו

  כדלקמן  ריש )טור(לפסח  אסור  לעשותו  
. ו"סימן  תע

 
–

 



) ואין

 )ל"מהרי() המנהג כן


    
הגה :

אבל  יש  לנהוג  כסברא  הראשונה  ונוהגין 
כשהאב  בכור  האם  מתענה  תחת  בנה 
הבכור  כשעדיין  קטן  ואם  אין  האב  בכור 

 :הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל


 
–


 

    



    ) ואם  הוא
איסטניס  שאפילו  אוכל  מעט  מזיק  לו 

.  )רבינו  ירוחם()  באכילתו  הכל  אסור
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בערב  פסח  אחר  שעה   –המשך  סימן  תעא  
 עשירית אסור לאכול פת


אבל  מצה  שיוצאין :  הגה

בה  בלילה  אסורים  לאכול  כל  יום  ארבעה 

ם "ן  פרק  אלו  עוברין  בשם  הרמב"ר(עשר  

וקטן  שאינו  יודע  מה .  )'והמגיד  פרק  ו

שמספרים  בלילה  מיציאת  מצרים  מותר 

ויש  נוהגין .  )'תרומת  הדשן  סימן  ז(להאכילו  

אכול שלא  לאכול  חזרת  בערב  פסח  כדי  ל

 'תולדות  אדם  וחוה  נתיב  ה(מרור  לתיאבון  

  וכן  ביום  ראשון  של  פסח  כדי )'חלק  ג

לאכלו  בליל  שני  לתיאבון  וכן  נוהגין  קצת 

למעט  באכילת  מצה  ביום  ראשון  מהאי 

ויש  מחמירין  עוד  שלא .  )כל  בו(טעמא  

לאכול  פירות  כדי  לאכול  החרוסת 

לתיאבון  ואין  לחוש  למנהג  ההוא  ויש 

פרר  או  לשבור  המצות מחמירין  שלא  ל

בערב  פסח  שלא  לבוא  לאכול  מהם 

מצה  שנאפה .    ואין  לחוש  גם  לזה)ו"מהרי(

כתקנה  ואחר  כך  נתפררה  ונילושה  ביין 

ושמן  אינה  נקראת  מצה  עשירה  ואסורה 

 :)ו"מהרי(לאכלה בערב פסח 





) ומצוה  לרחוץ

ולגלח  בערב  יום  טוב  וללבוש  בגדים 

ס "נאים  כמו  בשבת  ועיין  לעיל  סימן  ר

 ):ב"ורס

–
 



    


     

 


    
ואפילו  עני :  הגה

מרדכי  ריש (שאין  לו  כרים  ישב  על  הספסל  

 :)פרק ערבי פסחים



טור  בשם ()  ואין  חילוק  בין  אטר  לאחר(

 :)ו"י ותרומת הדשן סימן קל"רש


וכל  הנשים  שלנו :  הגה

מרדכי ריש פרק ערבי פסחים (מיקרי חשובות 

  אך  לא  נהגו  להסב  כי  סמכו )ורבינו  ירוחם

ה  דכתב  דבזמן  הזה  אין  להסב "על  ראבי

 :)צמודברי ע(








  ) ודוקא  כשאוכלין  על

 שלחן  אחד  אבל  אם  אוכל  על  שלחן  בפני

 ):עצמו צריך להסב

 


  
הגה :

ויש  אומרים  דבזמן  הזה  דאין  דרך  להסב 

ה  לסמוך  עליו  שבדיעבד "כדאי  הוא  ראבי

. )אגודה  פרק  ערבי  פסחים(יצא  בלא  הסיבה  

שי  או ונראה  לי  אם  לא  שתה  כוס  שלי

רביעי  בהסיבה  אין  לחזור  ולשתות 

בהסיבה  דיש  בו  חשש  שנראה  כמוסיף  על 

הכוסות  אבל  בשני  כוסות  ראשונות  יחזור 

  וכן  באכילת )מנהגים(וישתה  בלא  ברכה  

 :)ב"מהרי(מצה ולכתחלה יסב כל הסעודה 



 


)  אם  רוצה  למזגו(




    

וצריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול (

 :)בית יוסף בשם רוקח() בנתיים



 

 ) אם  אין

 :)טור() הלבן משובח ממנו
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דיני  הסיבה  וארבע   –המשך  סימן  תעב  
 כוסות

 
    


 


 


ואין  ליקח :  הגה

ז  מפני "ג  גלא"כוס  שפיו  צר  כעין  קרו
שתות  רביעית  כאחד שלא  יוכל  ל

ובכוס  של  ברכת  המזון  בלאו .  )ב"מהרי(
הכי  אין  לוקחין  אותו  ועיין  לעיל  סימן 

ה  וכן  הכוס  של "  בהג'ג  סעיף  ד"קפ
 'א  סעיף  י"קידוש  ועיין  לעיל  סימן  רע

 :)בית יוסף(


 
–

 








הגה :
רבינו (ואין  ליטול  ידיו  כלל  קודם  קידוש  

ש  בתשובה  ומרדכי  פרק  ערבי "ם  והראירוח

ואם  אין  ידיו  נקיות  יטול  מעט .  )פסחים
אבל  אין  לברך  על  הנטילה  ובעל  הבית לא 
ימזוג  בעצמו  רק אחר ימזוג לו דרך חירות 

 :)ב"מהרי(
 



     


 




)וחומץ  או  מי  מלח  (


  הגה :
ריך ויסדר  הקערה  לפניו  בענין  שאינו  צ

לעבור  על  המצות  דהיינו  הכרפס  יהא 
למעלה  מן  הכל  והחומץ  סמוך  לו  יותר  מן 
המצה  והמצות  מן  המרור  והחרוסת  והם 
יהיו  יותר  קרובים  אליו  מן  הבשר  והביצה 

.  )ל"מהרי(


) והוא  הדין
 )נוצלויה וכן נוהגין בעיר


)פירוש 

)  מיני  עשבים  מרים









    

ואם  אין  לו  אחד  מאלו :  הגה
. )אגור(הירקות  יקח  לענה  או  שאר  ירק  מר  

וחרוסת  יעשה  עב  זכר  לטיט  ואחר  כך 
נותנין  בו  מעט  חומץ  או  יין  אדום  זכר 

ות ועושין  החרוסת  מפיר.  )טור(לדם  
תוספות  פרק  ערבי (שנמשלו  בהם  ישראל  

  כגון  תפוחים  תאנים  אגוזים )פסחים
רימונים  שקדים  ונותנין  עליו  תבלין  כגון 
קנמון וזנגביל הדומים לתבן שהיו מגבלין 

 :)טור(בו הטיט 










    
     

ויאמר  בלשון  שמבינים :  הגה
יפרש  להם  הענין  וכן הנשים  והקטנים  או  

ז "י  מלונדרי  כל ההגדה בלשון לע"עשה  ר
כל  בו (כדי  שיבינו  הנשים  והקטנים  

.  )ל"ומהרי   

    

 

8    8    8 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ח ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                 

 

 
 

וסדר ,  דיני  כוס  ראשון  –שך  סימן  תעג  המ
 הפסח עד כוס השני



   




)או  האשה  שואלת וכשהבן  
אין  צריך  לומר  מה  נשתנה  אלא  מתחיל 

.  )ל"מהרי()  עבדים
   
    
    


) ויש  להגביה  מצה  הפרוסה  שהיא
  )ו"מהרי()  כלחם  עוני




ונוהגין  לזרוק  מעט  מן  הכוס :  הגה
  כשמגיע  לדם  ואש )דברי  עצמו(באצבעו  

ך "ותמרות  עשן  וכן  כשמזכיר  המכות  דצ
ז "ב  בכלל  ובפרט  הכל  ט"ש  באח"עד

ויהיה  הפת  מגולה .  )ל"מהרי(פעמים  
וחז בשעה  שאומר  ההגדה  עד  לפיכך  שא

אגור  ובית (הכוס  בידו  ואז  יכסה  הפת  

 :)יוסף
–

 








והמנהג  בין :  הגה
האשכנזים  לברך  ברכה  ראשונה  על  כל 
כוס  וכוס  אבל  ברכה  אחרונה  אין  מברכין 
רק  אחר  האחרון  לבד  וכן  דעת  רוב 

 :הגאונים
–

 








הגה :
ואין  המנהג  לטבל  במלח  בלילה  ראשונה 

.  דפת  נקי  אין  צריך  מלח





    
    
    
    

    


ויש  אומרים  דאין  לטובלו  וכן  הוא :  הגה
.  מנהגים  וכן  ראיתי  נוהגיןב



    




 




    
   

 







 


 




 

     



    
 




) ועיין
 )'ב סעיף ג"לקמן סימן תרי
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 יתר דיני הסדר –המשך סימן תעה 


  ונהגו  לעשות :  הגה
שלש  מצות  של  סדר  מעשרון  זכר  ללחמי 
תודה  ועושים  בהם  סימן  לידע  איזה 
ראשונה  או  שניה  או  שלישית  ומניחים 
הראשונה  עליונה  והשניה  באמצע 
והשלישית  בתחתונה  לכריכה  ואם  שינה 

ואופין  אותם .  )ש"טור  בשם  הרא(לא  עיכב  
  ואם  נשברה )כל  בו  ואבודרהם(גם  כן  כסדר  

אחת  מהן  לוקחין  אותה  לשניה  דבלאו 
.  )אגור(הכי  פורסין  אותה  

) ושיעור  כזית  עיין
 ):ו"לקמן סימן תפ

–
 

    





    




ולא  יאכל  ולא  ישתה  הרבה :  הגה
יותר  מדאי  שלא  יאכל  האפיקומן  על 

 :)ל"מהרי( או ישתכר וישן מיד אכילה גסה


    
נוהגים :  הגה

בקצת  מקומות  לאכול  בסעודה  ביצים  זכר 

לאבילות  ונראה  לי  הטעם  משום  שליל 
תשעה  באב  נקבע  בליל  פסח  ועוד  זכר 
לחורבן  שהיו  מקריבין  קרבן  פסח  ויש 

גין  שלא  לאכול  שום  טבול  בלילה  רק נוה
 :)ל"מהרי( טיבולים שעושים בסדר 'ב

–
 

    




)עצמו ויקדים  
ן  פרק "ר()  שגם  ההלל  יקרא  קודם  חצות

 :) דמגילה'ערבי פסחים וסוף פרק ב



    


     

   ) ויחזור
ויברך  ברכת  המזון  ויברך  בורא  פרי  הגפן 

  )בית  יוסף()  וישתה  הכוס

    





    

ויחזור  ויברך  על  הכוס :  הגה
ואין  לחוש  במה  שמוסיף  על  הכוסות 

ואם  נאבד .  )ד"ש  כלל  כ"תשובת  הרא(
האפיקומן  יאכל  כזית  אחד  ממצה  שמורה 

 :)רוקח(אחרת 

–
 


ולא  יאכלנו  בשני  מקומות  דלא :  הגה

עדיף  מאילו  הפסיק  בשינה  דאסור  לאכלו 
 :)טור(משום דהוי כשני מקומות 


    

   


וכל  זה  אינו :  הגה
אלא  שישנו  לאחר  שהתחילו  לאכול 
האפיקומן  אבל  שינה  קודם  לזה  לא  הוי 

 :)טור ורבינו ירוחם(הפסק 
–

 
 




מיהו :  הגה
מכוס  שלישי  יכול  לשתות  כמה  פעמים 
והכל  מחשב  שתייה  אחת  אף  על  גב 

. )ץ"י  ותשב"ל  ומהר"מהרי(דהפסיק  בינתים  
והגדול :  הגה.  מצוה  לחזור  אחר  זימון

שבהן  אומר  הודו  ואנא  והאחרים  עונין 
והגדול  יכול  ליתן  לקטן .  )כל  בו(אחריו  
לזימון  לענין ויכול  לצרף  .  )ל"מהרי(רשות  

הלל  אף  על  גב  שלא  אכל  עמהם  ונהגו 
שבעל  הבית  מברך  ברכת  המזון  בליל 
פסח  שנאמר  טוב  עין  הוא  יבורך  והוא 
מיקרי טוב עין שאמר כל דכפין ייתי ויכול 

 :'וכו
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 י ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                    

                                           
                  

 
 

–
 









  

) וכבר  נתבאר  לעיל
)  ד  דאנו  נוהגין  לברך"סימן  תע


    

)ב סעיף ז"ועיין לעיל סימן תע' (


ויש :  הגה
 'אומרים  שיש  לומר  שפוך  חמתך  וכו

 )פרק  ערבי  פסחיםן  "ר(קודם  לא  לנו  
ולפתוח  הפתח  כדי  לזכור  שהוא  ליל 
שמורים  ובזכות  אמונה  זו  יבא  משיח 

  וכן )ב"מהרי(ם  "וישפוך  חמתו  על  העכו
נוהגים  ויכול  לגמור  הלל  אף  שלא  במקום 

 :)'ם והמגיד פרק ח"רמב(סעודה 

–
 


וכל  המשקים  דינן :  הגה

ומי  שהוא  איסטניס  או .  )בית  יוסף(כיין  

תאב  הרבה  לשתות  יכול  לשתות  כוס 
 :)מרדכי(חמישי ויאמר עליו הלל הגדול 

    
   


הגה :
וכל  דין  ליל  ראשון  יש  גם  כן  בליל  שני 

ונוהגים  שלא  לקרות  על  מטתו  רק .  )אגור(
פרשת  שמע  ולא  שאר  דברים  שקורין 
בשאר  לילות  כדי  להגן  כי  ליל  שמורים 

 :הוא מן המזיקין
–
 


    

   
    


הלילות  רק 'ומי  שאין  לו  ב:  הגה  
  מצות  יברך  ליל  ראשון  המוציא  ועל 'ג

אכילת  מצה  וכן  הכריכה  הכל  מן  הפרוסה 
אבודרהם  בשם (  'ושתי  השלימות  לליל  ב

 :)אבן ירחי
–

 









בלא :  הגה
ובמקומות  שנוהגים  לשתות  משקה .  ברכה

ד  יכול  ליקח "הנעשה  מדבש  שקורין  מע
אותו  משקה  לארבע  כוסות  אם  אין  לו  יין 

ויש  אומרים  שאין  עושין  קידוש .  )ל"מהרי(
על  שאר  משקין  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

 כוסות 'ולי  נראה  דלענין  ד.  'ב  סעיף  ט"ער
ר יש  לסמוך  אמאן  דאמר  דמקדשין על שא

משקין  אם  הוא  חמר  מדינה  כמו  שנתבאר 
 :ב"לעיל סימן ער

–
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 יא ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

–
 





 
–

 


ויאכלנו  ביחד  ולא  מעט :  הגה
מעט  ובירקות  צריך  למעך  חלל  האויר 

רק  ולשער  שיעור  הכזית  בירקות שבין  הי
 :עצמן ולא באויר שביניהם

–
 

    


   





)צ  סעיף  ג"ועיין  לקמן  סימן  ת'  (

    






 

 


ואפילו  היה  שבת  אם :  הגה
בית  יוסף  בשם (הזכיר  ביעלה  ויבא  יצא  

ואם  אמר  אתה  בחרתנו .  )אורחות  חיים
והזכיר  בו  שבת  אפילו  הכי  צריך  לחזור 

 )ל"תשובת  מהרי(יבא  ולהזכירו  ביעלה  ו
מיהו  אם  לא  הזכירו ביעלה ויבא אין צריך 

ושליח  ציבור  ששכח .  )בית  יוסף(לחזור  
להזכיר  של  יום  טוב  בשחרית  עיין  לעיל 

 :ו"סימן קכ





ו  נוהגים וכל  זה  אין  אנ:  הגה
כן כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת 

 :ההלל כלל

–
 




) ומברכין  לקרות
).  ההלל






ודוקא :  (הגה
  ימים  הראשונים  שגומרים  בהם  ההלל 'בב

דינא  הכי  לענין  הפסקה  אבל  בימים  שאין 
). 'ב  סעיף  ד"גומרין  עיין  לעיל  סימן  תכ




 

 


) ואם  מוסיפין  ביום  טוב
)  ב"עיין  לעיל  ריש  סימן  רפ

     


   



)  'ד  סעיף  ג"ועיין  לעיל  סימן  קי(


ונוהגין  לומר  בכל  יום  טוב :  הגה
בתפלת  מוסף  פסוקי  מוסף  היום  אחר 

 :שאמר על ידי משה עבדך כאמור
–

 


    





)בעומר (



)  בעומר(   


)בעומר  (


)בעומר(

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יב ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

סדר  תפלת  ליל  שני  של   –המשך  סימן  תפט  
 וספירת העומר, פסח


   


 



ואפילו  ענה  אמן  על :  הגה

ברכת  הקהל  אם  היה  דעתו  שלא  לצאת 

בית  יוסף  בשם (יחזור  ויברך  ויספור  בלילה  

 :)א"רשב









וכשהגיע  הזמן  אסורים  לאכול  עד :  הגה

שיספור  ואפילו  התחיל  לאכול  פוסק 

וסופר  מיהו  אם  התחיל  לאכול  קודם 

שהגיע  הזמן  אינו  צריך  להפסיק  אלא 

דברי  עצמו (גומר  אכילתו  וסופר  אחר  כך  

 ):למאן דאמר ספירה בזמן הזה דאורייתא



 








 


 






 
     









ואם  אין  לו  יין  וצריך :  הגה

 :ו"ז עיין לעיל סימן רצ"לקדש יקנה





 

–


 






 




    



    אלא :  הגה

כשמגיע  לעל  ידי  משה  עבדך  מפי  כבודך 

 עד ושני 'בתם עולה וגוכאמור אומר והקר

 :)טור(תמידין כהלכתן 




) ואנו

אין  נוהגין  לומר  מקרא  קדש  כלל  לא  ביום 

 :)טור() טוב ולא בחול המועד
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 יג ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח
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– 

 
 

 

                                                            
                                                                   

                                           
                  

 

 
 

, סדר  תפלת  יום  שני  –המשך  סימן  תצ  
 ותפלת חולו של מועד


   )הרביעי (

   
   

 


    הגה :

ואומרים  בתפלה  ובקידוש  זמן 

חירותינו  כמו  ביום  טוב  ראשון 

 :)ל ומנהגים"מהרי(


    
 






    






 ואין  מזכירין  בברכת :  הגה

ההפטורה  לפסח  לא  באמצע  ולא 

  השירים בחתימה  ונוהגין  לומר  שיר

בשבת  של  חול  המועד  ואם  שבת  ביום 

טוב  האחרון  אומרים  אותו  באותו 

שבת  וכן  הדין  בסוכות  עם  קהלת 

ונוהגין  לומר  רות  בשבועות 

והעם  נהגו  שלא  לברך .  )אבודרהם(

עליהם  על  מקרא  מגילה  ולא  על  מקרא 

 :כתובים
–

 




    
     

 


 
–


 


     


    
מיד  שני  וחמישי  ושני  שאפשר :  הגה

ובאשכנז וצרפת . )דברי עצמו(להתענות 

נהגו  להתענות  ועושין  אותו  כמו 

 :)טור(תענית צבור לקרות ויחל 
–
 


    

    



ג "מיהו  מל:  הגה

אבודרהם  ובית (בעומר  ואילך  הכל  שרי  

 :)יוסף ומנהגים
     

   




ובמדינות אלו אין :  הגה

ג "נוהגין  כדבריו  אלא  מסתפרין  ביום  ל

ומרבים  בו  קצת  שמחה  ואין  אומרים 

ואין .  )ל  ומנהגים"מהרי(בו  תחנון  

ו  ולא  מבערב ג  בעצמ"להסתפר  עד  ל

מיהו  אם  חל  ביום  ראשון .  )ל"מהרי(

  לכבוד  שבת 'נוהגין  להסתפר  ביום  ו

ומי  שהוא  בעל  ברית  או  מל .  )ל"מהרי(

בנו  מותר  להסתפר  בספירה  לכבוד 

 :)הגהות מנהגים(המילה 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד ניסן
 

 משלשים יום
 קודם הפסח

 
     –          

          
– 

 
 

 

                                                             
                                                                  

                                           
                  

 

 
 

דינים  הנוהגים  בימי   –המשך  סימן  תצג  
 מרהעו


מיהו  בהרבה :  הגה

מקומות  נוהגים  להסתפר  עד  ראש  חדש 
ג  בעומר "אייר  ואותן  לא  יסתפרו  מל

ג "ואילך  אף  על  פי  שמותר  להסתפר  בל
ואותן  מקומות  שנוהגין .  בעומר  בעצמו
ג  בעומר  ואילך  לא  יסתפרו "להסתפר  מל

  ולא  ינהגו .ג  בעומר"כלל  אחר  פסח  עד  ל
בעיר  אחת  מקצת  מנהג  זה  ומקצת  מנהג 
זה  משום  לא  תתגודדו  וכל  שכן  שאין 

 :)דברי עצמו(לנהוג היתר בשתיהן 


 
 

–
 





    

   

   
   

 




    
 

 
ואין  אומרים  תחנון  מתחלת  ראש :  הגה

  בו  דהיינו  אחר  אסרו  חג 'חדש  סיון  עד  ח
. )הגהות  מיימוני  הלכות  תפלה  ומנהגים(

  בבית ונוהגין  לשטוח  עשבים  בשבועות
הכנסת  והבתים  זכר  לשמחת  מתן  תורה 
ונוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב 

ונראה  לי :  ביום  ראשון  של  שבועות
הטעם  שהוא  כמו  השני  תבשילין 
שלוקחים  בליל  פסח  זכר  לפסח  וזכר 
לחגיגה  כן  אוכלים  מאכל  חלב  ואחר  כך 

  לחם 'מאכל  בשר  וצריכין  להביא  עמהם  ב
ח  ויש  בזה על  השלחן  שהוא  במקום  המזב

  הלחם  שהיו  מקריבין  ביום 'זכרון  לב
 :הבכורים

–
 


    



הגהות .  'ויום  התקופה  הוא  בכלל  הס(

  )'במיימוני  פרק  



    

 



    




    


  )אם  רוצה  (
   

) אבל  אינו  מחויב  לחזור
ן "ן  והר"א  והרמב"בית  יוסף  בשם  מהרי()  כלל

 :)ש"סבירי להו כהרא


 





 


    

) ואם  היה  לו  תענית
וצריך  לומר  עננו  יאמר  השאלה  קודם 

  )רהםאבוד()  עננו
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מירון - רשב"י



קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 8



 בעזרת השם יתברך

 קונטרס
îøäå óñåé úéáä ïøî"à 

 חלק א
ì êøã äøåîå êéøãî àåäåêåøò ïçìåù éãîåì 

íåé ìëá íééç çøåà ,)שהוא לימוד תורה לשמה.( 
 : ומהותוקונטרסתוכן ה

íåé  ìëá  êåøò  ïçìåù  ãåîéì  áåéç, ãåîéìä  úìòî  
êåøò  ïçìåùá  ,ä  úòã"áåè  íù  ìòá  " ïçìåùä  ãåîì  ìò

úåòéá÷á  êåøò,ä  ïøî  ìù  åúîùð  ùøåù  "óñåé  úéá"  , äëæ
åéìà äìâðù êàìîì ,ä ìù åúåðúååðò"óñåé úéá" ,åúìåãâî ,

êàìîä  éøáãî  ,  íùä  àø÷ð  òåãî"óñåé  úéá"  ,? àø÷ð  òåãî
  øôñä  íù"êåøò  ïçìåù"  ,?îøä  úòã"ä  ìò  à"óñåé  úéá ."

àøåð äùòî. 
îøä"à  ,-åúåìãâî    ,äùîë  í÷  àì  äùî  ãò  äùîî ,

  ìåãâ  äùî  ùéàäåãåàî  ,ìùä  éøáã"îøä  ìò  ùåã÷ä  ä"à ,
îøä é÷ñô ìò êåîñì éåàø"à. 

ä ñøèðå÷äðåùàøì  øåàì  àöåé  äæä    , ïééãò  äæä  íùåáëå
äàøð  àì  ,íéðéò  øéàî  , ïî  äáøä  äçãé  øåàä  ïî  èòîå

õøà  äñëé  øùà  êùåçä  ,éäæòáå" éðá  úåáì  úà  øøåòé  ú
íúîãøúî  ìàøùé  ,ìàøùé  íòì  äáø  úìòåú  àéáéå  , ïòé

  äúáø  éëäçðæää  äá  ,á  ïééòîäù  éàãååáåñøèðå÷ åáì  
æò  øúéáå  úàù  øúéá  õîàúäìå  ÷æçúäì  øøåòúé  , øøåòì

  úà  úàå  åîöòì  úìåæäíåé  ìëá  êåøò  ïçìåùä  ãåîéì ,
åíéáøä úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôé. 

ÈÓÏÂÚ ÏÚÙÓ È„È ÏÚ ¯Â‡Ï ‡ˆÈ 
ÈÓÂÈ‰ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ „ÂÓÈÏÏ 

Ò  ˜¯‡È ‡Â ÔÈÏ˜Â¯·"‰ÙÏ "˜ 



 א"מרן הבית יוסף והרמ  ב
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 א"ספר מרן הבית יוסף והרמ

 'פרק א
 חיוב לימוד שולחן ערוך בכל יום

ראיתי  אני  בלבי  כי  טוב  ללקט  שושני  ספירי " )1
אמריו  בדרך  קצרה  בלשון  צח  וכולל  יפה  ונעים 

-תמימה  בפי  כל  איש  בישרא'  תורת  ה'  למען  תהי
לא ,  כי  כאשר  ישאלו  לתלמיד  חכם  דבר  הלכה,  ל

כשם ,  יגמגם  בה  אלא  יאמר  לחכמה  אחותי  את
ברור  לו  כל '  כך  יהי,  שברור  לו  שאחותו  אסורה  לו

דין  שישאלו  עליו  הלכה  למעשה  בהיות  ושגור 
תל  שהכל ,  בפיו  הספר  הזה  הבנוי  לתלפיות

ללמוד  בו  בכל ,  פונים  בו  לחלקו  לשלשים  חלקים
 ,ונמצא  בכל  חודש  הוא  חוזר  תלמודו,  יום  חלקו

', אשרי  מי  שבא  לכאן  ותלמודו  בידו':  ויאמר  עליו
 ".זאת ועוד

 ערוךמעלת הלימוד בשולחן 
התלמידים  הקטנים  יהגו  בו :  מדברי  המחבר )2

תמיד  וישננו  לשונם  על  פה  ותהיה  גירסא 
דינקותא  מסודרה  בפיהם  מקטנותם  הלכה 

והמשכילים ,  וגם  יזקינו  לא  יסורו  ממנו,  למעשה



 א"מרן הבית יוסף והרמ  ד

יזהירו  כזוהר  הרקיע  בהניח  להם  מעצבם  ויגע 
כפם  וישעשעו  נפשם  בהגותם  בספר  זה  אשר 

באין  אומר  ואין כולו  מחמדים  הלכות  פסוקות  
ומובטח  אני  בחסד  עליון  כי  על  ידי ...  דברים

הקטנים  עם ',  ספר  זה  תמלא  הארץ  דעה  את  ה
חכם  חרשים  עם ,  תלמיד  עם  מבין,  הגדולים
יעזרני  על '  ובכן  אפרוש  כפי  אל  ה,  נבון  לחש

דבר  כבוד  שמו  להיות  ממצדיקי  הרבים  ויזכני 
הקל  להחל  ולגמור  להיות  מסודר  כהלכתו 

והנני  מתחיל ,  וטוב  ויפה,  ובלמתוקן  ומק
 ."אמן, יהיה בעזרי' וה, לעשות כאשר יעצתי

 דעת הבעל שם טוב
 על למוד השולחן ערוך בקביעות

שלמוד  השולחן  ערוך  רק "  כתר  שם  טוב"מובא  ב )3
א  הוא  כדי  שירכוש  ידיעה "המחבר  עם  רמ

ואז  יצטרך ,  נרחבת  בכל  חלקי  השולחן  ערוך
  לחפש האדם  לדעת  הלכה  מסוימת  יידע  היכן

יתעמק  בכל  נושאי  הכלים  והפוסקים ,  זאת
הדנים  בהלכה  זו  ויוכל  לברר  היטיב  הלכה 

 .למעשה

� � � 

 



 ה  א"מרן הבית יוסף והרמ  
 'פרק ב

 מרן הבית יוסף
 שורש נשמתו של מרן הבית יוסף

) מרן  הבית  יוסף(ל  שהיה  "ו  זצ"כתב  מהרח" )1
והוא  בכנף  אדם ,  ר  אילעי"משורש  רבי  יהודה  ב
 ,והוא  מבחינת  אצילות,  הראשון  השמאלית
א "שהוא  משורש  רשב,  ובמקום  אחר  כתב

ה  והרב  המגיד  וכמה  תנאים  ואמוראים "והרא
 ).שם הגדולים". (וגאונים

 זכה למלאך שנגלה אליו
וזכה  למגיד  המלאך  הדובר  בו  כמפורש  בספר " )2

ש  בן "ובמאמר  הרב  החסיד  מהר,  מגיד  מישרים
והביאו ,  אלקביץ  במעשה  אור  לחג  השבועות

 ). הגדוליםשם. (הרב שני לוחות הברית

 ענוותנותו של הבית יוסף
חכמים  היו  בדורו  של  רבי  יוסף  קארו  שנקראו '  ג )3

וכל  אחד  משלושתם  היה  ראוי ,  "יוסף"בשם  
לחבר  ספר  שיקבץ  את  כל  הדינים  ויגלה 
שרשיהם  ויסיק  שמעתתא  אליבא  דהלכתא 

. רבי  יוסף    טאיטאצק:  והם,  "בית  יוסף"דוגמת  ה
  כל  אחד  מהם אבל  אם  כי,  לב  ורבינו'  רבי  יוסף  ן

הסכימו  מן  השמים ,  ראוי  למלאכה  זו'  הי
, שתיעשה  על  ידי  רבינו  מפני  ענוותנותו  היתירה



 א"מרן הבית יוסף והרמ  ו

ע  שכוונתו  אך  ורק  לשם "א  זי"ועל  ידי  מרן  הרמ
 ).א"בשם החיד. (שמים

 מגדולתו
בארץ  הצבי  וארץ :  "ח  נכתב"בתשובות  מהרנא )4

מצרים  ערי  דמשק  וארם  צובא  וערי  פרס  וגלילות 
 ".רב קבלו עליהם הוראת מרןטורקיה וערי המע

 מדברי המלאך
מצליח '  ה,  וכל  אשר  עשית  והורית  עד  היום" )5

כי '  חי  ה,  וכן  מסכימים  במתיבתא  דרקיע,  בידך
הלכה ,  הלכה  למשה  מסיני,  הפסק  אמת  ויציב

כוונתך  ומטעמך  וכן  כל  מה  שתעשה  לתורה  מכאן 
והלאה  הקדוש  ברוך  הוא  יצליח  ויסכים  על  ידך 

 ".ניכרים דברי אמת

 ?"בית יוסף"מדוע נקרא השם 
, אמר  המגיד  למרן  בעל  המחבר  שולחן  ערוך )6

זהו "  כי  –  "בית  יוסף"שמצוה  לקרוא  את  שמו  
 ".ביתך בעולם הזה ובעולם הבא

 ?"שולחן ערוך"מדוע נקרא שם הספר 
כי  בו  ימצא "  שולחן  ערוך"וקראתי  ספר  זה  " )7

ההוגה  כל  מיני  מטעמים  ערוכים  בכל  ושמורים 
 .  כשולחן ערוך–" םסדורים וברורי



 ז  א"מרן הבית יוסף והרמ  
 א על הבית יוסף"דעת הרמ

באתי  להשיב  מפני :  "א  באחת  מתשובותיו"כתב  הרמ)  8
ו "הכבוד  לדברי  הגאון  הגדול  מורנו  ורבינו  יוסף  קארו  יצ

ומה  אוסיף  בשבחו ,  אשר  מימיו  אנו  שותים  ומקנקנו  וכדו
את  מגנה '  מאחר  דכל  מה  דאת  משבח  לי,  לכבודו

העתיד  להאריך  ימי  מורנו על  '  במעשה  ידו  אתפלל  אל  ה
ורבנו  נשיא  אלוקים  בתוכינו  חלילה  להרמות  דבר  מכבוד 

, ח"מ'  סי".  (וכל  החולק  עליו  כחולק  על  השכינהתורתו  
 ).'א, ז"דף מ, ג"ווארשא תרמ

 מעשה נורא
גזר  הרב  הגדול ,  "בית  יוסף"כאשר  יצא  לאור  הספר  )  9

שלא  ילמדו  בו  תלמידיו  מפני  שממעט ,  ל  גזירה"מהריב
תלמידיו  היו  לומדים ,  סדר  לימודו'  וכך  הי.  יאותהבק

אומר  להם  מקור  נפתח '  והוא  הי,  לפניו  ספר  הטורים
ל  שום "לא  אירע  שנעלם  מהרב  מהריב,  ס"לכל  דין  מהש

אך  אחר  שגזר  הגזירה  קרה ,  מקור  דין  ברוב  בקיאותו
שלמדו  דין  והרב  לא  מצא  ידיו  ורגליו  בבית ,  יום  אחד
טרח ,  ממנו  כלא  היתהכל  בקיאותו  נסתלקה  ,  המדרש

הודה  הרב .  פשפש  ולא  מצא,  וחפש  חפוש  אחר  חפוש
" בית  יוסף"נראה  שמן  השמים  רוצים  שספר  :  ל"מהריב

" בית  יוסף"הלכו  וחפשו  ב,  לכו  חזו,  יתפשט  בעולם
. הלך  והתיר  להם  הגזירה,  ס"ומצאו  איה  מקור  הדין  בש

אך  נסתרה ,  מפני  שראה  שהסוגיה  היתה  ידועה  לו



 א"מרן הבית יוסף והרמ  ח

" בית  יוסף"  כי  מן  השמים  זכו  לו  למרן  הוהסיק,  מבינתו
 .שיתפשט ספרו בכל העולם כולו
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 ט  א"מרן הבית יוסף והרמ  

 'פרק ג
 א"הרמ

 מגדלותו
: ר  שמואל  יהודה  קאצינעלבוגען"הספידו  הגמ )1

גדול  הדור  שלא  הניח  כמותו  בכל "
 ".הגלילות ההם

 ממשה עד משה לא קם כמשה
ה  נר  המערבי  הגאון "ה:  "נחרת  על  מצבתו )2

ל  ביום -רועה  אבן  ישראמשה  '  מ,  הגדול  בדורו
משה  היה  רועה  צאן ,  ל-ל  לספר  בני  ישרא"ג

, עשה  ומשפטיו  לישראל'  צדקת  ד,  ישראל
ל -גלה  כבוד  מישרא,  הרביץ  תורה  לישראל

, ל-העמיד  תלמידים  לרבבות  אלפי  ישרא
, ל-וממשה  ועד  משה  לא  קם  כמשה  בישרא

וזאת  תורת  החטאת  ותורת  העולה  אשר  שם 
 ".ק"ב לפ"שלמשה לפני בני ישראל שנת 

 והאיש משה גדול מאוד
והאיש  משה :  "ל  אמר  עליו"הגאון  המהרש )3

אהובי  שארי  האלוף  יניק  וחכימא ,  גדול  מאוד
 ".דדרא כי מי גדול ממר שהלכה למשה מסיני
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ֶפר ּסֵ

ֵלם זֹוַהר ְלּפּוִרים ַהּשָׁ
ַרך א' ּכְ

  Kיקוטי תפיKות 
Kפורים



לפורים אתפילות

לפורי תפילות 
תפילות" "ליקוטי הקדוש מספר

בּ קדהוז כּ ני  העוֹ מר ספירת מצות לקיּ ם  הרבּ ים בּ רחמי 
ּפ רטיה כּ ל  עם גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה ט וֹ ב  וּ בלב וּ בטהרה,
זה ידי ועל  בּ ּה , ה ּת לוּ יים מצווֹ ת ותרי"ג וכוּ נוֹ תיה  ודק דּ וּ קיה
מן עמלק המן קל ּפ ת וּ לבּט ל ולעקוֹ ר וּ ל ׁש בּ ר להכניע נזכּ ה

העוֹ לם .

גּ דוֹ לה,ותעזרני בּ שׂ מחה הּפ וּ רים  ימי את וּ לק בּ ל לקיּ ם  בּ רחמי 
מר דּ כי קדת ּפ וּ רים, הארת קד ת  ׁש יּ מ ׁש ונזכּ ה
לקיּ ם ונזכּ ה ישׂ ראל , בּ ית  עּמ כּ ל  ועל  זרענוּ  ועל  עלינוּ  ואסּת ר
ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה בּ קדה  בּ פ וּ רים הנּ וֹ הג וֹ ת ה ּמ צווֹ ת כּ ל 
המחה ׁש ּת תּפ ט  עד בּ ל בּ נ וּ  שׂ מחה ותּת ן גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה
בּ שׂ מחה דּ קדה ורּק וּ דין כּ ף להמחאת אז  ונז כּ ה ורגלינוּ , בּ ידינ וּ 

בּ אמת. לׁש מ י ')גּ דוֹ לה  תפלה (ח "א  

קל ּפ תונזכּ ה ולעק וֹ ר וּ לכ לּ וֹ ת ולמחוֹ ת וּ לבּט ל  וּ ל ׁש בּ ר להכניע 
כּ ל וּ להוֹ ציא ממ וֹ ן, תאות ׁש הוּ א העוֹ לם, מן עמלק  המן
ה ּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל וּ להחזיר וּ להׁש יב מּמ נּ וּ  ה ּק דה חיּ וּ ת
ולעשׂ וֹ ת ולחזוֹ ר ׁש בּ קדה, העליוֹ ן ל ׁש רׁש ם הּק דה  ח יּ וּ ת וכל 
מר דּ כי קד ת תמיד עלינ וּ  להמ ׁש י ונזכּ ה הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רה מהם
כּ ל וּ להאיר לג לּ וֹ ת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנ וּ  הּמ ל כּ ה , ואסּת ר היּ ה וּ די
גדוֹ לה וּ בטהרה  בּ קדה וּ נחוֹ ׁש ת וזהב בּ כסף  ׁש יּ ׁש  עלּ אין הגּ ונין
עלינוּ  ותׁש ּפ יע  הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ותחמ וֹ ל  הּט וֹ ב, כּ רצ וֹ נ
וּ להרבּ וֹ ת הבּ ריּ וֹ ת על  לרחם  ונזכּ ה בּ אמת, הרחמנ וּ ת מ דּ ת
פרנסה לנ וּ  ותמ ׁש י המים , מן עלינוּ  תרחם וא ּת ה בּ צדקה,
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לפורים אתפילות

לפורי תפילות 
תפילות" "ליקוטי הקדוש מספר

בּ קדהוז כּ ני  העוֹ מר ספירת מצות לקיּ ם  הרבּ ים בּ רחמי 
ּפ רטיה כּ ל  עם גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה ט וֹ ב  וּ בלב וּ בטהרה,
זה ידי ועל  בּ ּה , ה ּת לוּ יים מצווֹ ת ותרי"ג וכוּ נוֹ תיה  ודק דּ וּ קיה
מן עמלק המן קל ּפ ת וּ לבּט ל ולעקוֹ ר וּ ל ׁש בּ ר להכניע נזכּ ה

העוֹ לם .

גּ דוֹ לה,ותעזרני בּ שׂ מחה הּפ וּ רים  ימי את וּ לק בּ ל לקיּ ם  בּ רחמי 
מר דּ כי קדת ּפ וּ רים, הארת קד ת  ׁש יּ מ ׁש ונזכּ ה
לקיּ ם ונזכּ ה ישׂ ראל , בּ ית  עּמ כּ ל  ועל  זרענוּ  ועל  עלינוּ  ואסּת ר
ט וֹ ב וּ בלב וּ בטהרה בּ קדה  בּ פ וּ רים הנּ וֹ הג וֹ ת ה ּמ צווֹ ת כּ ל 
המחה ׁש ּת תּפ ט  עד בּ ל בּ נ וּ  שׂ מחה ותּת ן גּ דוֹ לה, וּ בשׂ מחה
בּ שׂ מחה דּ קדה ורּק וּ דין כּ ף להמחאת אז  ונז כּ ה ורגלינוּ , בּ ידינ וּ 

בּ אמת. לׁש מ י ')גּ דוֹ לה  תפלה (ח "א  

קל ּפ תונזכּ ה ולעק וֹ ר וּ לכ לּ וֹ ת ולמחוֹ ת וּ לבּט ל  וּ ל ׁש בּ ר להכניע 
כּ ל וּ להוֹ ציא ממ וֹ ן, תאות ׁש הוּ א העוֹ לם, מן עמלק  המן
ה ּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל וּ להחזיר וּ להׁש יב מּמ נּ וּ  ה ּק דה חיּ וּ ת
ולעשׂ וֹ ת ולחזוֹ ר ׁש בּ קדה, העליוֹ ן ל ׁש רׁש ם הּק דה  ח יּ וּ ת וכל 
מר דּ כי קד ת תמיד עלינ וּ  להמ ׁש י ונזכּ ה הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רה מהם
כּ ל וּ להאיר לג לּ וֹ ת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנ וּ  הּמ ל כּ ה , ואסּת ר היּ ה וּ די
גדוֹ לה וּ בטהרה  בּ קדה וּ נחוֹ ׁש ת וזהב בּ כסף  ׁש יּ ׁש  עלּ אין הגּ ונין
עלינוּ  ותׁש ּפ יע  הרבּ ים, בּ רחמי עלינוּ  ותחמ וֹ ל  הּט וֹ ב, כּ רצ וֹ נ
וּ להרבּ וֹ ת הבּ ריּ וֹ ת על  לרחם  ונזכּ ה בּ אמת, הרחמנ וּ ת מ דּ ת
פרנסה לנ וּ  ותמ ׁש י המים , מן עלינוּ  תרחם וא ּת ה בּ צדקה,



לפורים תפילות ב 

ׁש לם ודעת וׁש ל וֹ ם וחיּ ים ורחמים  וּ ברכה וּ צדקה טוֹ בה ו ׁש פע
ט וֹ ב. וכל  נ "ו)דּ קדה תפלה  (ח "א  

ע"ד מיוסד  תורה  ב')ע "פ (חלק

נּס יםיהי  עוֹ שׂ ה  אבוֹ תינ וּ , ואלהי אלהינוּ  יהוה מ לּ פני רצ וֹ ן 
דּ יננוּ  את וה דּ ן ריבנ וּ  את הרב וד וֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל  ונפלאוֹ ת
והנּ פרע נפ ׁש נ וּ  א וֹ יבי לכל  גּ מוּ ל  והמׁש לּ ם נקמתנוּ , את והנּ וֹ קם
לנוּ  ותעזוֹ ר  הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ׁש ּת רחם מ צּ רינוּ , לנ וּ 
ימי את וּ "לקיּ ם  לקבּ ל  ׁש נּ זכּ ה הנּ וֹ רא וֹ ת, ונפלא וֹ תי בּ יׁש וּ עת
ה ּמ צ וֹ ת כּ ל  לקיּ ם  ׁש נּ זכּ ה כּ רא וּ י, בּ זמ נּ יהם" הּק ד וֹ ׁש ים הּפ וּ רים
"בּ שׂ מחה גדוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה בּ ּפ וּ רים  ה נּ וֹ הג וֹ ת הּק ד וֹ ׁש וֹ ת
עם מאד, ועצוּ מה ר בּ ה  וחדוה בּ דיצה בּ רנּ ה בּ גילה  לבב", וּ בטוּ ב
ה ּת לוּ יוֹ ת מצ וֹ ת ותרי"ג  וכוּ נ וֹ תיהם ודקדּ וּ קיהם ּפ רטיהם  כּ ל 

בּ הם .

והנּ פלא וֹ תרבּ וֹ נ וֹ  הנּ ּס ים ׁש כּ ל  אזנינוּ  גּ לּ ית כּ בר  עוֹ לם, ׁש ל 
ט וֹ בים היּ מים נקבּ עוּ  עליהם  אׁש ר לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ית
בּ כל וד וֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  וּ מאירים ונתגּ לּ ים נעשׂ ים  כּ לּ ם  הּק ד וֹ ׁש ים,
כּ ל וּ קד ת ּפ וּ רים  קדת להמ ׁש י צריכין ואנוּ  זמן, וּ בכל  אדם 
ׁש נה בּ כל  אז, ׁש נּ עשׂ וּ  ונפלאוֹ ת הנּ ּס ים והארת ט וֹ בים , היּ מים
בּ אתי וּ בכן בּ פרט יּ וּ ת. ואדם  אדם וּ בכל  ודוֹ ר  דּ וֹ ר בּ כל ו ׁש נה 
עת וּ בכל  יוֹ ם וּ בכל  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלאוֹ ת נּס ים עוֹ שׂ ה לפני
ּפ וּ רים ל שׂ מחת ׁש אזכּ ה  וזכּ ני וחנּ ני והוֹ רני ל ּמ דני ׁש עה , וּ בכל 
בּ ימי ונפ ׁש  לב בּ כל  מאד מאד ל שׂ מח ׁש אזכּ ה בּ אמת, בּ ׁש למ וּ ת
עד  קץ, ל ּה  ׁש אין בּ שׂ מחה וׁש נה ׁש נה בּ כל  ה ּק דוֹ ׁש ים  הּפ וּ רים

ע להמ ׁש י ּפ וּ רים ׁש ל  והּק דה המחה  ידי  על ועלׁש אז כּ ה לי 

לפורים גתפילות

אד ּמ ה מה ּפ רה הנּ מ ׁש כת והּט הרה הּק דה ישׂ ראל  כּ ל 
בּ קריאת לעסוֹ ק  עלינוּ  צ וּ ית א ׁש ר מת, מ ּט מאת ׁש ּמ טהרת
ידי ׁש על  לנוּ  וג לּ ית ּפ וּ רים , אחר אדּמ ה ּפ רה ׁש ל  ה זּ את הּפ ר ׁש ה
טהוֹ רים להיוֹ ת נזכּ ה למען אד ּמ ה, הּפ רה לטהרת זוֹ כין ּפ וּ רים

בּ זמנּ וֹ . ּפ סח הּק ר בּ ן קדת לקבּ ל 

בּ עוֹ מקר בּ וֹ נ וֹ  וּ נפילתנ וּ  ירידתנוּ  ׁש בּ עוֹ צם  יוֹ דע אּת ה  עוֹ לם , ׁש ל  
על ׁש עוֹ ברים הנּ פ ׁש  צרוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם הזּ ה, הּמ ר הגּ לוּ ת
ים הּמ צוּ לוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם בּ פרטיּ וּ ת, ועלי מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל 
וּ בצרה הצּ דדים, מ כּ ל  מאד מאד א וֹ תי ורוֹ דפים עלי, הוֹ טפים
ּפ תח ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד מאד אני גד וֹ לה
עּת ה צרי אני א לּ ה  כּ ל  על  הן זה, מ כּ ל  וּ להנּ צל  לתּק ן ּת קוה
כּ לל עם עשׂ ית כּ אׁש ר ונוֹ רא וֹ ת, גּ דוֹ ל וֹ ת ויׁש וּ עוֹ ת נפלאים נּס ים
היוּ  לא אׁש ר ונוֹ ראים נפלאים נּס ים עוֹ לם  לדוֹ רוֹ ת ישׂ ראל
יּמ ח הר ׁש ע המן עליהם  כּ ׁש עמד ואסּת ר מרדּ כי בּ ימי כּ מ וֹ תם,
הנּ ּס ים מכּ ל גּ דוֹ ל  ּפ וּ רים ׁש ל  זה נס א ׁש ר  וכוּ ', וזכרוֹ  ׁש מ וֹ 
חכמי ידי על  לנ וּ  הוֹ דעּת  כּ א ׁש ר מעוֹ לם, עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית
וימי בּ טלים יהיוּ  הּמ וֹ עדים וכל  לברכה, זכרוֹ נם הּק ד וֹ ׁש ים
כּ ל כּ י מ ּפ סח, ההתחל וֹ ת כּ ל  היוּ  וּ בּת חלּ ה נבטלים, א  הּפ וּ רים

וכוּ '. ועכׁש ו מצרים, ליציאת זכר הם הּמ וֹ עדים 

מצמיחר בּ וֹ נ וֹ  ה נּ פלא וֹ ת, אדוֹ ן כּ לּ א , דעלמא מריּה  עוֹ לם, ׁש ל  
והנּ פלא וֹ ת הנּ ּס ים ׁש כּ ל  האמת, יוֹ דע א ּת ה יׁש וּ עוֹ ת,
מ ׁש ה בּ ימי עמלק וּ במלחמת מצרים בּ יציאת עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית
בּ ימי עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית ונפלא וֹ ת הנּ ּס ים וכל  ואסּת ר, מרדּ כי וּ בימי
ה נּ פ ׁש , יׁש וּ עת הוּ א והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר ודוֹ ר, דּ וֹ ר  וּ בכל  חנכּ ה
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ור וֹ דפינ וּ  צרינ וּ  כּ ל  ׁש ל  והנאה הּק נאה  עּק ר כּ י



לפורים תפילות ב 

ׁש לם ודעת וׁש ל וֹ ם וחיּ ים ורחמים  וּ ברכה וּ צדקה טוֹ בה ו ׁש פע
ט וֹ ב. וכל  נ "ו)דּ קדה תפלה  (ח "א  

ע"ד מיוסד  תורה  ב')ע "פ (חלק

נּס יםיהי  עוֹ שׂ ה  אבוֹ תינ וּ , ואלהי אלהינוּ  יהוה מ לּ פני רצ וֹ ן 
דּ יננוּ  את וה דּ ן ריבנ וּ  את הרב וד וֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל  ונפלאוֹ ת
והנּ פרע נפ ׁש נ וּ  א וֹ יבי לכל  גּ מוּ ל  והמׁש לּ ם נקמתנוּ , את והנּ וֹ קם
לנוּ  ותעזוֹ ר  הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ׁש ּת רחם מ צּ רינוּ , לנ וּ 
ימי את וּ "לקיּ ם  לקבּ ל  ׁש נּ זכּ ה הנּ וֹ רא וֹ ת, ונפלא וֹ תי בּ יׁש וּ עת
ה ּמ צ וֹ ת כּ ל  לקיּ ם  ׁש נּ זכּ ה כּ רא וּ י, בּ זמ נּ יהם" הּק ד וֹ ׁש ים הּפ וּ רים
"בּ שׂ מחה גדוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה בּ ּפ וּ רים  ה נּ וֹ הג וֹ ת הּק ד וֹ ׁש וֹ ת
עם מאד, ועצוּ מה ר בּ ה  וחדוה בּ דיצה בּ רנּ ה בּ גילה  לבב", וּ בטוּ ב
ה ּת לוּ יוֹ ת מצ וֹ ת ותרי"ג  וכוּ נ וֹ תיהם ודקדּ וּ קיהם ּפ רטיהם  כּ ל 

בּ הם .

והנּ פלא וֹ תרבּ וֹ נ וֹ  הנּ ּס ים ׁש כּ ל  אזנינוּ  גּ לּ ית כּ בר  עוֹ לם, ׁש ל 
ט וֹ בים היּ מים נקבּ עוּ  עליהם  אׁש ר לאבוֹ תינוּ  ׁש עשׂ ית
בּ כל וד וֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  וּ מאירים ונתגּ לּ ים נעשׂ ים  כּ לּ ם  הּק ד וֹ ׁש ים,
כּ ל וּ קד ת ּפ וּ רים  קדת להמ ׁש י צריכין ואנוּ  זמן, וּ בכל  אדם 
ׁש נה בּ כל  אז, ׁש נּ עשׂ וּ  ונפלאוֹ ת הנּ ּס ים והארת ט וֹ בים , היּ מים
בּ אתי וּ בכן בּ פרט יּ וּ ת. ואדם  אדם וּ בכל  ודוֹ ר  דּ וֹ ר בּ כל ו ׁש נה 
עת וּ בכל  יוֹ ם וּ בכל  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל ונפלאוֹ ת נּס ים עוֹ שׂ ה לפני
ּפ וּ רים ל שׂ מחת ׁש אזכּ ה  וזכּ ני וחנּ ני והוֹ רני ל ּמ דני ׁש עה , וּ בכל 
בּ ימי ונפ ׁש  לב בּ כל  מאד מאד ל שׂ מח ׁש אזכּ ה בּ אמת, בּ ׁש למ וּ ת
עד  קץ, ל ּה  ׁש אין בּ שׂ מחה וׁש נה ׁש נה בּ כל  ה ּק דוֹ ׁש ים  הּפ וּ רים

ע להמ ׁש י ּפ וּ רים ׁש ל  והּק דה המחה  ידי  על ועלׁש אז כּ ה לי 

לפורים גתפילות

אד ּמ ה מה ּפ רה הנּ מ ׁש כת והּט הרה הּק דה ישׂ ראל  כּ ל 
בּ קריאת לעסוֹ ק  עלינוּ  צ וּ ית א ׁש ר מת, מ ּט מאת ׁש ּמ טהרת
ידי ׁש על  לנוּ  וג לּ ית ּפ וּ רים , אחר אדּמ ה ּפ רה ׁש ל  ה זּ את הּפ ר ׁש ה
טהוֹ רים להיוֹ ת נזכּ ה למען אד ּמ ה, הּפ רה לטהרת זוֹ כין ּפ וּ רים

בּ זמנּ וֹ . ּפ סח הּק ר בּ ן קדת לקבּ ל 

בּ עוֹ מקר בּ וֹ נ וֹ  וּ נפילתנ וּ  ירידתנוּ  ׁש בּ עוֹ צם  יוֹ דע אּת ה  עוֹ לם , ׁש ל  
על ׁש עוֹ ברים הנּ פ ׁש  צרוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם הזּ ה, הּמ ר הגּ לוּ ת
ים הּמ צוּ לוֹ ת ורבּ וּ י ועוֹ צם בּ פרטיּ וּ ת, ועלי מ יּ שׂ ראל  אחד כּ ל 
וּ בצרה הצּ דדים, מ כּ ל  מאד מאד א וֹ תי ורוֹ דפים עלי, הוֹ טפים
ּפ תח ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד מאד אני גד וֹ לה
עּת ה צרי אני א לּ ה  כּ ל  על  הן זה, מ כּ ל  וּ להנּ צל  לתּק ן ּת קוה
כּ לל עם עשׂ ית כּ אׁש ר ונוֹ רא וֹ ת, גּ דוֹ ל וֹ ת ויׁש וּ עוֹ ת נפלאים נּס ים
היוּ  לא אׁש ר ונוֹ ראים נפלאים נּס ים עוֹ לם  לדוֹ רוֹ ת ישׂ ראל
יּמ ח הר ׁש ע המן עליהם  כּ ׁש עמד ואסּת ר מרדּ כי בּ ימי כּ מ וֹ תם,
הנּ ּס ים מכּ ל גּ דוֹ ל  ּפ וּ רים ׁש ל  זה נס א ׁש ר  וכוּ ', וזכרוֹ  ׁש מ וֹ 
חכמי ידי על  לנ וּ  הוֹ דעּת  כּ א ׁש ר מעוֹ לם, עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית
וימי בּ טלים יהיוּ  הּמ וֹ עדים וכל  לברכה, זכרוֹ נם הּק ד וֹ ׁש ים
כּ ל כּ י מ ּפ סח, ההתחל וֹ ת כּ ל  היוּ  וּ בּת חלּ ה נבטלים, א  הּפ וּ רים

וכוּ '. ועכׁש ו מצרים, ליציאת זכר הם הּמ וֹ עדים 

מצמיחר בּ וֹ נ וֹ  ה נּ פלא וֹ ת, אדוֹ ן כּ לּ א , דעלמא מריּה  עוֹ לם, ׁש ל  
והנּ פלא וֹ ת הנּ ּס ים ׁש כּ ל  האמת, יוֹ דע א ּת ה יׁש וּ עוֹ ת,
מ ׁש ה בּ ימי עמלק וּ במלחמת מצרים בּ יציאת עּמ נוּ  ׁש עשׂ ית
בּ ימי עּמ נ וּ  ׁש עשׂ ית ונפלא וֹ ת הנּ ּס ים וכל  ואסּת ר, מרדּ כי וּ בימי
ה נּ פ ׁש , יׁש וּ עת הוּ א והיׁש וּ עה הנּ ס עּק ר ודוֹ ר, דּ וֹ ר  וּ בכל  חנכּ ה
בּ ג ׁש מ יּ וּ ת ור וֹ דפינ וּ  צרינ וּ  כּ ל  ׁש ל  והנאה הּק נאה  עּק ר כּ י



לפורים תפילות ד

אהינוּ , יהוה  ּב מאמינים אנ וּ  אׁש ר על  רק הוּ א  ור וּ חניּ וּ ת,
ה נּ וֹ רא וֹ ת, מצו וֹ תי וּ לקיּ ם הּק דוֹ ׁש ים  בּ דרכי  ליל וּ מׁש ּת וֹ קקים
 וּ ממ ׁש ל ּת וה ׁש גּ חת אלהוּ ת אמוּ נת אמ ּת ת וּ לפרסם וּ לגלּ וֹ ת
לכלּ וֹ תנוּ , עלינ וּ  עמד בּ לבד אחד  זה  בּ ׁש ביל  רק  אׁש ר  בּ עוֹ לם ,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לכלּ וֹ תינוּ , עלינוּ  עוֹ מדים ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל  א לּ א 
הוּ א הצּ ר וֹ ת מ כּ ל  והיׁש וּ עה  הנּ ס  עּק ר  כּ ן ועל מ יּ דם, מצּ ילנ וּ  הוּ א
כּ די ונפלא וֹ ת, נּס ים עוֹ שׂ ה וא ּת ה קנאת מקנּ א א ּת ה מה
כּ רצ וֹ ן וׁש ל וֹ ם  חס העוֹ לם מן יתבּ ּט ל וּ  לבל  וה ּמ צ וֹ ת הּת וֹ רה לקיּ ם
דהמן מ ּס טרא  הם ׁש כּ לּ ם ׁש מם, יּמ ח והכּ וֹ פרים הוֹ נאים

ׁש מ וֹ . יּמ ח ועמלק

ׁש וֹ כןועּת ה  לפני אסּפ ר  וּ מה מרוֹ ם, יוֹ ׁש ב לפני אוֹ מר  מה 
אני הא לּ ה  וה נּ פלא וֹ ת הנּ ּס ים כּ ל  אחרי אם ׁש חקים,
התגּ בּ ר ּת י לא  כּ י הוֹ נאים, מ כּ ל  יוֹ תר  עצמי את רוֹ דף  בּ עצמי
מה ועשׂ יתי הרע, היּ צר את עלי המ ׁש כּת י גּ ם  אף ּת או וֹ תי, נגד
צרוֹ ת האלּ ה בּ צרוֹ ת בּ ידים עצמי הבאתי אׁש ר  עד עשׂ יתי,
כּ צרוֹ ת צרה אין כּ י הצּ ר וֹ ת, מ כּ ל  וּ מרים קׁש ים  הם א ׁש ר  נפ ׁש י,
נפ ׁש  להוֹ ציא הרחמנ וּ ת מכּ ל ה גּ דוֹ ל הרחמנוּ ת זהוּ  כּ י הנּ פ ׁש ,

וּ פגמים . מעו וֹ נוֹ ת מ יּ שׂ ראל 

"יהוהרבּ וֹ נ וֹ  קדמ וֹ ן, יחיד כּ לּ א , אּת האהיםדעלמא אמת", 
אני בּ ער בּ אמת כּ י א לּ ה, דּ ברי נוֹ געים להיכן יוֹ דע לבד

 ואאי וּ בּ פרט  ורוּ חנ יּ וּ ת, בּ ג ׁש מיּ וּ ת ּפ וּ רים ׁש ל  הנּ ס ּת וֹ קף אדע 
לה לבד לז כּ וֹ ת  א ּת ה אבל  הזּ את, והיׁש וּ עה ה נּ ס ּת וֹ קף עלי מ ׁש י 

עת, בּ כל  אלי להתקרב מרחוֹ ק לי מרּמ ז ואּת ה  ה כּ ל , יוֹ דע
בּ עוֹ צם ואני ׁש עוּ ר, בּ לי רבּ ים וּ רמזים התנוֹ צצוּ ת מיני בּ כּמ ה
בעניי נחמתי זאת אבל מ ּט עוּ תי, ׁש בּת י לא עדין ערּפ י קׁש יוּ ת

לפורים התפילות

,לפני כּ א לּ ה דּ בּ וּ רים לד בּ ר עוֹ ד מתעּק ׁש  אני עדין מה הּמ ר,
.ויׁש וּ עת לרחמי עדין וּ לצּפ וֹ ת ,אלי מעפר  אמרתי וּ לצפצף

בּ ימירבּ וֹ נ וֹ  אז ׁש היה הנּ ס ּת וֹ קף  יוֹ דע לבד אּת ה  עוֹ לם, ׁש ל  
למחוֹ ת עמלק, המן מלחמת לנצּ ח  ׁש זּ כוּ  ואסּת ר, מרדּ כי
הארה זה ידי על  להמ ׁש י זכוּ  ואי העוֹ לם, מן וזכרם ׁש מם
חיּ וּ תנוּ  כּ ל עּת ה ואי ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל נוֹ ראה ויׁש וּ עה נפלאה
ה נּ ס ּת וֹ קף  ידי על רק  הוּ א  ונפ ׁש , בּ גוּ ף  מ גּ ל וּ תנ וּ  לצאת ותקותנוּ 
אז עזרּת ם כּ א ׁש ר  ,ליׁש וּ עת וּ מצ ּפ ים עוֹ מדים  אנ וּ  כּ י הזּ ה,
וּ להכניע וּ לבּט ל  לעקוֹ ר  עמלק, המן קל ּפ ת  וּ ל ׁש בּ ר להכניע
וּ לקיּ ם ולחזוֹ ר בּ עוֹ לם , הׁש גּ חת אמ וּ נת וּ לג לּ וֹ ת הגּ דוֹ לה, זהמתוֹ 
בּ עזרתנוּ  ּת עמ וֹ ד כּ ן ה ּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רת קד ת מחדׁש  וּ לק בּ ל
למחוֹ ת בּ ׁש למ וּ ת, הּמ לחמה ּת נ צּ ח אׁש ר עד ודוֹ ר, דּ וֹ ר  בּ כל סלה
ולהׁש יבנוּ  הארץ, מן ה ּט מאה רוּ ח וּ להעביר לגמרי, עמלק  זכר 
בּ אתי כּ ן על  מהרה. הּמ ר מ גּ לוּ תנ וּ  וּ להוֹ ציאנ וּ  בּ אמת, אלי
ותבּ יט נפ ׁש נ וּ , צרוֹ ת לגוֹ דל   ּלב ׁש ּת שׂ ים הנּ פלא וֹ ת, אדוֹ ן לפני
נּס ים עּמ נ וּ  ותעשׂ ה  בּ מעללנ וּ , ּת בּ יט  ואל  ועמלנוּ , בּ ענינ וּ 
סבּ וֹ ת ׁש ּת סבּ ב בּ אוֹ פן ּפ וּ רים, ׁש ל נ ּס ים ונ וֹ ראים, נפלאים
נׁש וּ ב ולא  מהרה, קל  חיׁש  בּ חיּ ינ וּ  אלי לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה  לט וֹ בה,

לכסלה . עוֹ ד

רחםרבּ וֹ נוֹ  עוֹ לם ",  וּ מל חיּ ים  "אהים  מתים, מח יּ ה עוֹ לם, ׁש ל  
מת מ ּט מאת וטהרנ וּ  וקדּ ׁש נ וּ  וקיּ מנ וּ , והחיינ וּ  עלינ וּ 
ׁש התגּ בּ רוּ  נא וּ ף הרה וּ רי ׁש הם  הּט מאה, אבוֹ ת אבי ׁש היא
ואין מצוּ לה  בּ יון "טבענוּ  א ׁש ר עד מאד, בּ עוֹ לם והתּפ ט וּ 
קד ת בּ כּ ח ז כּ נ וּ  ׁש טפתנ וּ , וׁש בּ וֹ לת מים בּ מעמּק י בּ אנוּ  מעמד ",
וטהרת קדת עלינ וּ  וּ להמ ׁש י לקבּ ל  ׁש נּ זכּ ה ּפ וּ רים, מצות



לפורים תפילות ד

אהינוּ , יהוה  ּב מאמינים אנ וּ  אׁש ר על  רק הוּ א  ור וּ חניּ וּ ת,
ה נּ וֹ רא וֹ ת, מצו וֹ תי וּ לקיּ ם הּק דוֹ ׁש ים  בּ דרכי  ליל וּ מׁש ּת וֹ קקים
 וּ ממ ׁש ל ּת וה ׁש גּ חת אלהוּ ת אמוּ נת אמ ּת ת וּ לפרסם וּ לגלּ וֹ ת
לכלּ וֹ תנוּ , עלינ וּ  עמד בּ לבד אחד  זה  בּ ׁש ביל  רק  אׁש ר  בּ עוֹ לם ,
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לכלּ וֹ תינוּ , עלינוּ  עוֹ מדים ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל  א לּ א 
הוּ א הצּ ר וֹ ת מ כּ ל  והיׁש וּ עה  הנּ ס  עּק ר  כּ ן ועל מ יּ דם, מצּ ילנ וּ  הוּ א
כּ די ונפלא וֹ ת, נּס ים עוֹ שׂ ה וא ּת ה קנאת מקנּ א א ּת ה מה
כּ רצ וֹ ן וׁש ל וֹ ם  חס העוֹ לם מן יתבּ ּט ל וּ  לבל  וה ּמ צ וֹ ת הּת וֹ רה לקיּ ם
דהמן מ ּס טרא  הם ׁש כּ לּ ם ׁש מם, יּמ ח והכּ וֹ פרים הוֹ נאים

ׁש מ וֹ . יּמ ח ועמלק

ׁש וֹ כןועּת ה  לפני אסּפ ר  וּ מה מרוֹ ם, יוֹ ׁש ב לפני אוֹ מר  מה 
אני הא לּ ה  וה נּ פלא וֹ ת הנּ ּס ים כּ ל  אחרי אם ׁש חקים,
התגּ בּ ר ּת י לא  כּ י הוֹ נאים, מ כּ ל  יוֹ תר  עצמי את רוֹ דף  בּ עצמי
מה ועשׂ יתי הרע, היּ צר את עלי המ ׁש כּת י גּ ם  אף ּת או וֹ תי, נגד
צרוֹ ת האלּ ה בּ צרוֹ ת בּ ידים עצמי הבאתי אׁש ר  עד עשׂ יתי,
כּ צרוֹ ת צרה אין כּ י הצּ ר וֹ ת, מ כּ ל  וּ מרים קׁש ים  הם א ׁש ר  נפ ׁש י,
נפ ׁש  להוֹ ציא הרחמנ וּ ת מכּ ל ה גּ דוֹ ל הרחמנוּ ת זהוּ  כּ י הנּ פ ׁש ,

וּ פגמים . מעו וֹ נוֹ ת מ יּ שׂ ראל 

"יהוהרבּ וֹ נ וֹ  קדמ וֹ ן, יחיד כּ לּ א , אּת האהיםדעלמא אמת", 
אני בּ ער בּ אמת כּ י א לּ ה, דּ ברי נוֹ געים להיכן יוֹ דע לבד

 ואאי וּ בּ פרט  ורוּ חנ יּ וּ ת, בּ ג ׁש מיּ וּ ת ּפ וּ רים ׁש ל  הנּ ס ּת וֹ קף אדע 
לה לבד לז כּ וֹ ת  א ּת ה אבל  הזּ את, והיׁש וּ עה ה נּ ס ּת וֹ קף עלי מ ׁש י 

עת, בּ כל  אלי להתקרב מרחוֹ ק לי מרּמ ז ואּת ה  ה כּ ל , יוֹ דע
בּ עוֹ צם ואני ׁש עוּ ר, בּ לי רבּ ים וּ רמזים התנוֹ צצוּ ת מיני בּ כּמ ה
בעניי נחמתי זאת אבל מ ּט עוּ תי, ׁש בּת י לא עדין ערּפ י קׁש יוּ ת

לפורים התפילות

,לפני כּ א לּ ה דּ בּ וּ רים לד בּ ר עוֹ ד מתעּק ׁש  אני עדין מה הּמ ר,
.ויׁש וּ עת לרחמי עדין וּ לצּפ וֹ ת ,אלי מעפר  אמרתי וּ לצפצף

בּ ימירבּ וֹ נ וֹ  אז ׁש היה הנּ ס ּת וֹ קף  יוֹ דע לבד אּת ה  עוֹ לם, ׁש ל  
למחוֹ ת עמלק, המן מלחמת לנצּ ח  ׁש זּ כוּ  ואסּת ר, מרדּ כי
הארה זה ידי על  להמ ׁש י זכוּ  ואי העוֹ לם, מן וזכרם ׁש מם
חיּ וּ תנוּ  כּ ל עּת ה ואי ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל נוֹ ראה ויׁש וּ עה נפלאה
ה נּ ס ּת וֹ קף  ידי על רק  הוּ א  ונפ ׁש , בּ גוּ ף  מ גּ ל וּ תנ וּ  לצאת ותקותנוּ 
אז עזרּת ם כּ א ׁש ר  ,ליׁש וּ עת וּ מצ ּפ ים עוֹ מדים  אנ וּ  כּ י הזּ ה,
וּ להכניע וּ לבּט ל  לעקוֹ ר  עמלק, המן קל ּפ ת  וּ ל ׁש בּ ר להכניע
וּ לקיּ ם ולחזוֹ ר בּ עוֹ לם , הׁש גּ חת אמ וּ נת וּ לג לּ וֹ ת הגּ דוֹ לה, זהמתוֹ 
בּ עזרתנוּ  ּת עמ וֹ ד כּ ן ה ּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רת קד ת מחדׁש  וּ לק בּ ל
למחוֹ ת בּ ׁש למ וּ ת, הּמ לחמה ּת נ צּ ח אׁש ר עד ודוֹ ר, דּ וֹ ר  בּ כל סלה
ולהׁש יבנוּ  הארץ, מן ה ּט מאה רוּ ח וּ להעביר לגמרי, עמלק  זכר 
בּ אתי כּ ן על  מהרה. הּמ ר מ גּ לוּ תנ וּ  וּ להוֹ ציאנ וּ  בּ אמת, אלי
ותבּ יט נפ ׁש נ וּ , צרוֹ ת לגוֹ דל   ּלב ׁש ּת שׂ ים הנּ פלא וֹ ת, אדוֹ ן לפני
נּס ים עּמ נ וּ  ותעשׂ ה  בּ מעללנ וּ , ּת בּ יט  ואל  ועמלנוּ , בּ ענינ וּ 
סבּ וֹ ת ׁש ּת סבּ ב בּ אוֹ פן ּפ וּ רים, ׁש ל נ ּס ים ונ וֹ ראים, נפלאים
נׁש וּ ב ולא  מהרה, קל  חיׁש  בּ חיּ ינ וּ  אלי לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה  לט וֹ בה,

לכסלה . עוֹ ד

רחםרבּ וֹ נוֹ  עוֹ לם ",  וּ מל חיּ ים  "אהים  מתים, מח יּ ה עוֹ לם, ׁש ל  
מת מ ּט מאת וטהרנ וּ  וקדּ ׁש נ וּ  וקיּ מנ וּ , והחיינ וּ  עלינ וּ 
ׁש התגּ בּ רוּ  נא וּ ף הרה וּ רי ׁש הם  הּט מאה, אבוֹ ת אבי ׁש היא
ואין מצוּ לה  בּ יון "טבענוּ  א ׁש ר עד מאד, בּ עוֹ לם והתּפ ט וּ 
קד ת בּ כּ ח ז כּ נ וּ  ׁש טפתנ וּ , וׁש בּ וֹ לת מים בּ מעמּק י בּ אנוּ  מעמד ",
וטהרת קדת עלינ וּ  וּ להמ ׁש י לקבּ ל  ׁש נּ זכּ ה ּפ וּ רים, מצות



לפורים תפילות ו

הזּ ה בּ עוֹ לם מת מ ּט מאת בּ אמת לטהרנ וּ  ּת מימה , אדּמ ה הּפ רה 
זמן ה ּק דוֹ ׁש , הּפ סח חג לק בּ ל  זה ידי על ואזכּ ה הבּ א, וּ בעוֹ לם
בּ רחמי ונז כּ ה ועצוּ מה , רבּ ה וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קדה חרוּ תנ וּ ,
וחדוה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה בּ קד ה  ּפ סח ׁש ל הּמ צו וֹ ת כּ ל  לקיּ ם
ממ הוּ  הרבּ ים, בּ רחמי ותׁש מרנוּ  ותוֹ ׁש יענוּ  ותעזרנוּ  רבּ ה,
דּ מ הוּ  מ הוּ  וּ ברׁש וּ תנוּ  בּ גבוּ לנ וּ  יּמ צא  ׁש לּ א וּ שׂ א וֹ ר, חמץ
דעלמא רבּ וֹ נוֹ  לפני וידוּ ע גל וּ י כּ י ה ּפ סח, ימי כּ ל  וחמץ שׂ א וֹ ר
חמץ, מ ּמ הוּ  נזהר להיוֹ ת בּ עצמ וֹ  ודם  ל בּ שׂ ר אפ ׁש ר ׁש אי כּ לּ א ,
הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ורחמי.רחם יׁש וּ עת ידי על  לא אם
ימי כּ ל  חמץ מ ּמ הוּ  והצּ ילנוּ  ו ׁש מרנוּ  אמּת י, רחמן חזק, גּ וֹ אל 
מיּ גוֹ ן לחרוּ ת מעבדוּ ת לצאת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנ וּ  הּק דוֹ ׁש ים, הּפ סח
לסדּ ר  ונזכּ ה  גּ דוֹ ל, לא וֹ ר מאפלה ט וֹ ב ליוֹ ם מאבל  ל שׂ מחה,
וּ בשׂ מחה נפלא וּ בהתלהבוּ ת גּ דוֹ ל  בּ התעוֹ ררוּ ת  ּפ סח  ׁש ל  הּס דר
נפלאה בּ הארה  בּ נוּ  ויאירוּ  עלינוּ  ׁש יּ בוֹ א וּ  ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה
ונפלא גּ ד וֹ ל  בּ אוֹ ר בּ ּפ סח הּמ אירין וקטנ וּ ת דּ גדלוּ ת ה ּמ וֹ חין כּ ל 
ּפ וּ רים ׁש ל הּמ צ וֹ ת לק יּ ם וה וֹ ׁש יענוּ  עזרנ וּ  רחמים, ונ וֹ רא .מלא 
להיוֹ ת זה ידי על ׁש נּ זכּ ה עד כּ ך , כּ ל  גד וֹ לה וּ בשׂ מחה בּ קדה 
ה נּ וֹ רא וֹ ת הּמ צ וֹ ת כּ ל  וּ לקיּ ם  בּ ּפ סח , חמץ מ ּמ הוּ  בּ אמת נזהרים
עלינוּ  רחם ועצוּ מה. נ וֹ ראה  וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קד ה ּפ סח  ׁש ל 
עזרנוּ  ,אצל בּ רחמים בּ ּק ׁש תינ וּ  לפעוֹ ל  עּת ה  וז כּ נ וּ  , ׁש מ למען

וּ להת ל ׁש וּ ב הזּ את הּת וֹ רה ּפ י על  מהרהוהוֹ ׁש יענוּ  אלי קרב 
ׁש ל הנּ פלאה  והיׁש וּ עה הנּ ס  קד ת מ כּ ח  ה וֹ ׁש יענוּ  בּ אמת,
מיּ גוֹ ן לצאת ונזכּ ה לט וֹ ב, מרע מעּת ה  להתהּפ ׁש נּ זכּ ה  ּפ וּ רים,
ּת ענית להתענּ וֹ ת והוֹ ׁש יענ וּ  ועזרנוּ  גּ דוֹ ל . לא וֹ ר וּ מאפלה ל שׂ מחה
בּ כוּ נה סליחוֹ ת ול וֹ מר גדוֹ לה, בּ קדה ּפ וּ רים  קוֹ דם  אסּת ר
לבבי את ותפ ּת ח מאד, מאד אלי ולזעוֹ ק ולצעוֹ ק  גד וֹ לה,

לפורים זתפילות

נפ ׁש י צרת ועוֹ צם  בּ ל בּ י, בּ אמת עווֹ נ וֹ תי כּ אב להרגּ יׁש  ׁש אזכּ ה 
כּ רא וּ י וּ מרה גדוֹ לה זעקה לזעוֹ ק  ׁש אזכּ ה עד  ל ׁש ער, אין א ׁש ר
הגּ דוֹ לים וּ פגמי העצ וּ מים, וּ פ ׁש עי עווֹ נ וֹ תי ר בּ וּ י לפי לזעוֹ ק  לי
וּ תמהר  בּ אמת, עלי רחמי יתעוֹ ררוּ  א ׁש ר עד מאד, והרבּ ים
 אל בּ ח ּק י א ׁש ר  את ותעשׂ ה בּ עצמי, מּמ נּ י וּ לגאלני להוֹ ׁש יעני

ׁש לם . וּ בלב בּ אמת אׁש מוֹ ר מצ וֹ תי ואת

להתחילאבי  אי ה דּ ר הוֹ רני ועוֹ שׂ י, וּ בוֹ ראי יוֹ צרי מל כּ י 
חכמי ידי על  לנ וּ  רמזּת  כּ א ׁש ר ּפ וּ רים, קדת מ בּ חינת
חדּ וּ ׁש  בּ דר ונוֹ ראה , נפלאה ויׁש וּ עה נס  בּ דר עזרני הּק ד וֹ ׁש ים,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה אלי לׁש וּ ב מעּת ה  ׁש אז כּ ה בּ א וֹ פן ונ וֹ רא, נפלא
בּ כל ואמ ּת יּ ית ׁש למה התחלה  מחדׁש  להתחיל  ואזכּ ה בּ אמת,
מּמ ה בּ אמת וּ תל ּמ דני ותוֹ רני בּ אמת, בּ עבוֹ דת ונפ ׁש  לב

בּ אמת. אלי לׁש וּ ב אזכּ ה  ועצה דר וּ באיזה להתחיל 

בּ עצהרבּ וֹ נ וֹ  ּת ּק נני העליל יּ ה", ורב העצה "גּ דוֹ ל  עוֹ לם, ׁש ל  
בּ א וֹ פן , ׁש מ למען מהרה והוֹ ׁש יעני ,מ לּ פני ט וֹ בה 
אסוּ ר  ולא  ח יּ י, ימי כּ ל בּ אמת ׁש למה לּת ׁש וּ בה מעּת ה ׁש אזכּ ה 
לׁש מ וֹ ר  וּ ללּמ ד ללמוֹ ד ואזכּ ה וּ שׂ מאל , ימין מרצ וֹ נ מעּת ה
וּ לקיּ ם בּ אהבה, תוֹ רת [תלמוּ ד] דּ ברי כּ ל  את וּ לק יּ ם ולעשׂ וֹ ת
ודבר  דּ בר  כּ ל  ולעשׂ וֹ ת ׁש בּ ּק דה, ה דּ ברים וכל  ה ּמ צ וֹ ת כּ ל 
וּ בטהרה בּ קדה בּ עּת וֹ  יפה אעשׂ ה והכּ ל  וּ בזמ נּ וֹ , בּ מ וֹ עדוֹ 
ה צּ דּ יקים בּ כּ ח ואזכּ ה ּת מיד, וחדוה בּ שׂ מחה וּ תחזּ קני גד וֹ לה,
עמלק המן קל ּפ ת ישׂ ראל  וּ מ כּ ל  מּמ נּ י וּ לבּט ל  לגרׁש  האמ ּת יּ ים

ּפ וּ רים . ׁש ל  והיׁש וּ עה  הנּ ס קדת עלי וּ להמ ׁש י ׁש מ וֹ , יּמ ח

ל שׂ מחוּ תרחם ׁש נּ זכּ ה וׁש נה, ׁש נה  וּ בכל  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  עלינ וּ  
רבּ ה וחדוה גד וֹ לה בּ שׂ מחה ה ּפ וּ רים בּ ימי מאד מאד



לפורים תפילות ו

הזּ ה בּ עוֹ לם מת מ ּט מאת בּ אמת לטהרנ וּ  ּת מימה , אדּמ ה הּפ רה 
זמן ה ּק דוֹ ׁש , הּפ סח חג לק בּ ל  זה ידי על ואזכּ ה הבּ א, וּ בעוֹ לם
בּ רחמי ונז כּ ה ועצוּ מה , רבּ ה וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קדה חרוּ תנ וּ ,
וחדוה וּ בשׂ מחה  גדוֹ לה בּ קד ה  ּפ סח ׁש ל הּמ צו וֹ ת כּ ל  לקיּ ם
ממ הוּ  הרבּ ים, בּ רחמי ותׁש מרנוּ  ותוֹ ׁש יענוּ  ותעזרנוּ  רבּ ה,
דּ מ הוּ  מ הוּ  וּ ברׁש וּ תנוּ  בּ גבוּ לנ וּ  יּמ צא  ׁש לּ א וּ שׂ א וֹ ר, חמץ
דעלמא רבּ וֹ נוֹ  לפני וידוּ ע גל וּ י כּ י ה ּפ סח, ימי כּ ל  וחמץ שׂ א וֹ ר
חמץ, מ ּמ הוּ  נזהר להיוֹ ת בּ עצמ וֹ  ודם  ל בּ שׂ ר אפ ׁש ר ׁש אי כּ לּ א ,
הרבּ ים, בּ רחמי עלינ וּ  ורחמי.רחם יׁש וּ עת ידי על  לא אם
ימי כּ ל  חמץ מ ּמ הוּ  והצּ ילנוּ  ו ׁש מרנוּ  אמּת י, רחמן חזק, גּ וֹ אל 
מיּ גוֹ ן לחרוּ ת מעבדוּ ת לצאת וּ תזכּ נוּ  ותעזרנ וּ  הּק דוֹ ׁש ים, הּפ סח
לסדּ ר  ונזכּ ה  גּ דוֹ ל, לא וֹ ר מאפלה ט וֹ ב ליוֹ ם מאבל  ל שׂ מחה,
וּ בשׂ מחה נפלא וּ בהתלהבוּ ת גּ דוֹ ל  בּ התעוֹ ררוּ ת  ּפ סח  ׁש ל  הּס דר
נפלאה בּ הארה  בּ נוּ  ויאירוּ  עלינוּ  ׁש יּ בוֹ א וּ  ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה
ונפלא גּ ד וֹ ל  בּ אוֹ ר בּ ּפ סח הּמ אירין וקטנ וּ ת דּ גדלוּ ת ה ּמ וֹ חין כּ ל 
ּפ וּ רים ׁש ל הּמ צ וֹ ת לק יּ ם וה וֹ ׁש יענוּ  עזרנ וּ  רחמים, ונ וֹ רא .מלא 
להיוֹ ת זה ידי על ׁש נּ זכּ ה עד כּ ך , כּ ל  גד וֹ לה וּ בשׂ מחה בּ קדה 
ה נּ וֹ רא וֹ ת הּמ צ וֹ ת כּ ל  וּ לקיּ ם  בּ ּפ סח , חמץ מ ּמ הוּ  בּ אמת נזהרים
עלינוּ  רחם ועצוּ מה. נ וֹ ראה  וּ בשׂ מחה גדוֹ לה בּ קד ה ּפ סח  ׁש ל 
עזרנוּ  ,אצל בּ רחמים בּ ּק ׁש תינ וּ  לפעוֹ ל  עּת ה  וז כּ נ וּ  , ׁש מ למען

וּ להת ל ׁש וּ ב הזּ את הּת וֹ רה ּפ י על  מהרהוהוֹ ׁש יענוּ  אלי קרב 
ׁש ל הנּ פלאה  והיׁש וּ עה הנּ ס  קד ת מ כּ ח  ה וֹ ׁש יענוּ  בּ אמת,
מיּ גוֹ ן לצאת ונזכּ ה לט וֹ ב, מרע מעּת ה  להתהּפ ׁש נּ זכּ ה  ּפ וּ רים,
ּת ענית להתענּ וֹ ת והוֹ ׁש יענ וּ  ועזרנוּ  גּ דוֹ ל . לא וֹ ר וּ מאפלה ל שׂ מחה
בּ כוּ נה סליחוֹ ת ול וֹ מר גדוֹ לה, בּ קדה ּפ וּ רים  קוֹ דם  אסּת ר
לבבי את ותפ ּת ח מאד, מאד אלי ולזעוֹ ק ולצעוֹ ק  גד וֹ לה,

לפורים זתפילות

נפ ׁש י צרת ועוֹ צם  בּ ל בּ י, בּ אמת עווֹ נ וֹ תי כּ אב להרגּ יׁש  ׁש אזכּ ה 
כּ רא וּ י וּ מרה גדוֹ לה זעקה לזעוֹ ק  ׁש אזכּ ה עד  ל ׁש ער, אין א ׁש ר
הגּ דוֹ לים וּ פגמי העצ וּ מים, וּ פ ׁש עי עווֹ נ וֹ תי ר בּ וּ י לפי לזעוֹ ק  לי
וּ תמהר  בּ אמת, עלי רחמי יתעוֹ ררוּ  א ׁש ר עד מאד, והרבּ ים
 אל בּ ח ּק י א ׁש ר  את ותעשׂ ה בּ עצמי, מּמ נּ י וּ לגאלני להוֹ ׁש יעני

ׁש לם . וּ בלב בּ אמת אׁש מוֹ ר מצ וֹ תי ואת

להתחילאבי  אי ה דּ ר הוֹ רני ועוֹ שׂ י, וּ בוֹ ראי יוֹ צרי מל כּ י 
חכמי ידי על  לנ וּ  רמזּת  כּ א ׁש ר ּפ וּ רים, קדת מ בּ חינת
חדּ וּ ׁש  בּ דר ונוֹ ראה , נפלאה ויׁש וּ עה נס  בּ דר עזרני הּק ד וֹ ׁש ים,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה אלי לׁש וּ ב מעּת ה  ׁש אז כּ ה בּ א וֹ פן ונ וֹ רא, נפלא
בּ כל ואמ ּת יּ ית ׁש למה התחלה  מחדׁש  להתחיל  ואזכּ ה בּ אמת,
מּמ ה בּ אמת וּ תל ּמ דני ותוֹ רני בּ אמת, בּ עבוֹ דת ונפ ׁש  לב

בּ אמת. אלי לׁש וּ ב אזכּ ה  ועצה דר וּ באיזה להתחיל 

בּ עצהרבּ וֹ נ וֹ  ּת ּק נני העליל יּ ה", ורב העצה "גּ דוֹ ל  עוֹ לם, ׁש ל  
בּ א וֹ פן , ׁש מ למען מהרה והוֹ ׁש יעני ,מ לּ פני ט וֹ בה 
אסוּ ר  ולא  ח יּ י, ימי כּ ל בּ אמת ׁש למה לּת ׁש וּ בה מעּת ה ׁש אזכּ ה 
לׁש מ וֹ ר  וּ ללּמ ד ללמוֹ ד ואזכּ ה וּ שׂ מאל , ימין מרצ וֹ נ מעּת ה
וּ לקיּ ם בּ אהבה, תוֹ רת [תלמוּ ד] דּ ברי כּ ל  את וּ לק יּ ם ולעשׂ וֹ ת
ודבר  דּ בר  כּ ל  ולעשׂ וֹ ת ׁש בּ ּק דה, ה דּ ברים וכל  ה ּמ צ וֹ ת כּ ל 
וּ בטהרה בּ קדה בּ עּת וֹ  יפה אעשׂ ה והכּ ל  וּ בזמ נּ וֹ , בּ מ וֹ עדוֹ 
ה צּ דּ יקים בּ כּ ח ואזכּ ה ּת מיד, וחדוה בּ שׂ מחה וּ תחזּ קני גד וֹ לה,
עמלק המן קל ּפ ת ישׂ ראל  וּ מ כּ ל  מּמ נּ י וּ לבּט ל  לגרׁש  האמ ּת יּ ים

ּפ וּ רים . ׁש ל  והיׁש וּ עה  הנּ ס קדת עלי וּ להמ ׁש י ׁש מ וֹ , יּמ ח

ל שׂ מחוּ תרחם ׁש נּ זכּ ה וׁש נה, ׁש נה  וּ בכל  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל  עלינ וּ  
רבּ ה וחדוה גד וֹ לה בּ שׂ מחה ה ּפ וּ רים בּ ימי מאד מאד



לפורים תפילות ח 

וּ בטהרה בּ קדה הּמ ג לּ ה קריאת מצות לק יּ ם ונז כּ ה ועצוּ מה ,
ה נּ ס עוֹ צם גּ וֹ דל  להתבּ וֹ נן ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה  גד וֹ לה
בּ פני נ ּס א  וּ לפרסוּ מי הזּ את, והעצ וּ מה הנּ וֹ ראה  והיׁש וּ עה הנּ פלא
לרעהוּ  איׁש  מנ וֹ ת "מ ׁש ל וֹ ח  מצות לקיּ ם  ונזכּ ה ועדה, עם כּ ל 
גּ דוֹ ל בּ ׁש למ וּ ת ּפ וּ רים, סעוּ דת וּ מצות לאביוֹ נים", וּ מּת נוֹ ת
ּפ וּ רים ׁש ל  הכרוּ ת  מצות לקיּ ם  ונזכּ ה  ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה
ׁש א ותׁש מרנוּ  ותעזרנוּ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  צ וּ וּ נוּ  כּ א ׁש ר
בּ נּ פ ׁש , וא בּ גּ וּ ף  א  כּ לל  ּפ וּ רים ׁש ל  והכּ ר וּ ת ה תיּ ה לנ וּ  יזּ יק 
על נזכּ ה רק  ה כּ רוּ ת, ידי על  דּ בר  ׁש וּ ם  וא אדם ׁש וּ ם נ זּ יק  וא
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה שׂ מחה   ֹל ּת ו לבוֹ א ּפ וּ רים ׁש ל  הכּ ר וּ ת ידי
הארה מאיר אז א ׁש ר  ּפ וּ רים, ׁש ל  שׂ מחה  ֹל ּת ו מאד, ועצוּ מה 
בּ כל דּ גמתּה  אין אׁש ר מר דּ כי, הארת ׁש הוּ א  ועצ וּ מה נפלאה

ה נה . ימ וֹ ת

כּ לואז כּ ה ל שׂ ּמ ח אחרים, גּ ם  וּ ל שׂ ּמ ח לב, בּ כל שׂ מח להיוֹ ת 
מאד  ועצוּ מה  רבּ ה בּ חדוה ּפ וּ רים  בּ שׂ מחת  עּמ ישׂ ראל
ׁש יּ היה בּ א וֹ פן אמ ּת יּ ית, בּ שׂ מחה  בּ יׁש וּ עת ונשׂ מחה נגילה מאד,
מתיּ תינוּ  גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים  וּ תקבּ ל  וּ לרצ וֹ ן, לנחת  ל
ו ׁש נה ׁש נה בּ כל  עּת ה גּ ם ונזכּ ה ה ּק דוֹ ׁש , בּ ּפ וּ רים ו שׂ מחוֹ תינוּ 

וּ לגר ׁש להנּ  להכניע ּפ וּ רים, ׁש ל הנּ פלאה והיׁש וּ עה ה גּ דוֹ ל ס 
הגּ דוֹ לה, וזהמתוֹ  עמלק המן  קל ּפ ת מאּת נוּ  וּ לבּט ל ולעק וֹ ר
בּ קדה מזּ המתוֹ  עצמנ וּ  וּ לטהר העוֹ לם, מן וזכרוֹ  ׁש מ וֹ  ולמחוֹ ת
ונזכּ ה ואס ּת ר , מרדּ כי קדת עלינ וּ  וּ להמ ׁש י גד וֹ לה, וּ בטהרה 
 ּב ּת מיד ל שׂ מח כּ לּ ּה , הנה כּ ל  על ּפ וּ רים  שׂ מחת להמ ׁש י
וטהרת לקדת נז כּ ה זה ידי ועל  בּ אמת, רבּ ה וחדוה  בּ שׂ מחה 
בּ שׂ מחה להיוֹ ת ונזכּ ה בּ אמת, ּפ סח ולקד ת אדּמ ה, הּפ רה 
בׁש ם כּ י ל בּ נ וּ  ישׂ מח בוֹ  "כּ י ׁש כּ תוּ ב: מקרא  בּ נ וּ  ויקיּ ם ּת מיד,

לפורים ט תפילות

צוּ רי יהוה לפני ל בּ י והגיוֹ ן פי אמרי  לרצוֹ ן יהיוּ  בטחנ וּ ", קדׁש וֹ 
ל "ז)וגוֹ אלי. תפלה (ח"ב 

נשמתנדפס לעילוי 
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והריניהריני  , ֹכמו לרע ואהבּת  ׁש ל  עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל  
מז ּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפ ׁש י ישׂ ראל  מבּ ני אחד כּ ל  א וֹ הב
בּ ן יוֹ סף ר' נשמת לעילוי ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את

הזּ הר. לּמ וּ ד  קוֹ דם ּת פ לּ ה ע"ה אריה  בן זאב ר ' מהאריז"ל )רחל , (ק בּ לה 

מ וֹ דיםרבּ וֹ ן והּס ליחוֹ ת. הרחמים  אב האדוֹ נים, ואדוֹ ני העוֹ למים 
בּ קדּ ה אבוֹ תינ וּ , וא הי אהינוּ  יי לפני אנחנ וּ 
הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נ וּ  וּ בהׁש ּת חויה,
חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה  הּק ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ ס וֹ דוֹ ת חלק לנוּ  ונתּת 
ּת חנ וּ נינוּ  מּפ ילים  אנחנוּ  כּ ן על  כּ זה. גּ דוֹ ל  חסד עּמ נ וּ  עשׂ ית א ׁש ר
יהיוּ  ואל  ועווֹ נ וֹ תינ וּ , חטאתינוּ  לכל ותסלח, ׁש ּת מחוֹ ל, ,לפני
יי מ לּ פני רצ וֹ ן יהי וּ בכן .לביני בּ ינינ וּ  מבדּ ילים עו וֹ נוֹ תינוּ 
,ואהבת ליראת לבבינ וּ  ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינ וּ , ואהי א הינ וּ 
בּ ס וֹ דוֹ ת הערל לבבינ וּ  ותפ ּת ח א לּ ה, לדברינוּ  אזני ותקׁש יב
כּ ריח כבוֹ ד כ ּס א לפני ר וּ ח נחת זה ל ּמ וּ דנ וּ  ויהיה  ,ּת וֹ רת
בּ חינתינוּ , בּ כל  נ ׁש מתנוּ  מק וֹ ר א וֹ ר עלינוּ  ותאציל  ניחוֹ ח .
דּ ברי גּ לּ ית ידם על  א ׁש ר  הּק ד וֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנ וֹ צצ וּ 
וּ תמימ וּ תם, ּת וֹ רתם, וּ זכוּ ת אבוֹ תם, וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם , בּ עוֹ לם. א לּ ה 
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וּ בטהרה בּ קדה הּמ ג לּ ה קריאת מצות לק יּ ם ונז כּ ה ועצוּ מה ,
ה נּ ס עוֹ צם גּ וֹ דל  להתבּ וֹ נן ונזכּ ה ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה  גד וֹ לה
בּ פני נ ּס א  וּ לפרסוּ מי הזּ את, והעצ וּ מה הנּ וֹ ראה  והיׁש וּ עה הנּ פלא
לרעהוּ  איׁש  מנ וֹ ת "מ ׁש ל וֹ ח  מצות לקיּ ם  ונזכּ ה ועדה, עם כּ ל 
גּ דוֹ ל בּ ׁש למ וּ ת ּפ וּ רים, סעוּ דת וּ מצות לאביוֹ נים", וּ מּת נוֹ ת
ּפ וּ רים ׁש ל  הכרוּ ת  מצות לקיּ ם  ונזכּ ה  ועצ וּ מה, רבּ ה וּ בשׂ מחה
ׁש א ותׁש מרנוּ  ותעזרנוּ  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  צ וּ וּ נוּ  כּ א ׁש ר
בּ נּ פ ׁש , וא בּ גּ וּ ף  א  כּ לל  ּפ וּ רים ׁש ל  והכּ ר וּ ת ה תיּ ה לנ וּ  יזּ יק 
על נזכּ ה רק  ה כּ רוּ ת, ידי על  דּ בר  ׁש וּ ם  וא אדם ׁש וּ ם נ זּ יק  וא
רבּ ה וחדוה  גדוֹ לה שׂ מחה   ֹל ּת ו לבוֹ א ּפ וּ רים ׁש ל  הכּ ר וּ ת ידי
הארה מאיר אז א ׁש ר  ּפ וּ רים, ׁש ל  שׂ מחה  ֹל ּת ו מאד, ועצוּ מה 
בּ כל דּ גמתּה  אין אׁש ר מר דּ כי, הארת ׁש הוּ א  ועצ וּ מה נפלאה

ה נה . ימ וֹ ת

כּ לואז כּ ה ל שׂ ּמ ח אחרים, גּ ם  וּ ל שׂ ּמ ח לב, בּ כל שׂ מח להיוֹ ת 
מאד  ועצוּ מה  רבּ ה בּ חדוה ּפ וּ רים  בּ שׂ מחת  עּמ ישׂ ראל
ׁש יּ היה בּ א וֹ פן אמ ּת יּ ית, בּ שׂ מחה  בּ יׁש וּ עת ונשׂ מחה נגילה מאד,
מתיּ תינוּ  גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים  וּ תקבּ ל  וּ לרצ וֹ ן, לנחת  ל
ו ׁש נה ׁש נה בּ כל  עּת ה גּ ם ונזכּ ה ה ּק דוֹ ׁש , בּ ּפ וּ רים ו שׂ מחוֹ תינוּ 

וּ לגר ׁש להנּ  להכניע ּפ וּ רים, ׁש ל הנּ פלאה והיׁש וּ עה ה גּ דוֹ ל ס 
הגּ דוֹ לה, וזהמתוֹ  עמלק המן  קל ּפ ת מאּת נוּ  וּ לבּט ל ולעק וֹ ר
בּ קדה מזּ המתוֹ  עצמנ וּ  וּ לטהר העוֹ לם, מן וזכרוֹ  ׁש מ וֹ  ולמחוֹ ת
ונזכּ ה ואס ּת ר , מרדּ כי קדת עלינ וּ  וּ להמ ׁש י גד וֹ לה, וּ בטהרה 
 ּב ּת מיד ל שׂ מח כּ לּ ּה , הנה כּ ל  על ּפ וּ רים  שׂ מחת להמ ׁש י
וטהרת לקדת נז כּ ה זה ידי ועל  בּ אמת, רבּ ה וחדוה  בּ שׂ מחה 
בּ שׂ מחה להיוֹ ת ונזכּ ה בּ אמת, ּפ סח ולקד ת אדּמ ה, הּפ רה 
בׁש ם כּ י ל בּ נ וּ  ישׂ מח בוֹ  "כּ י ׁש כּ תוּ ב: מקרא  בּ נ וּ  ויקיּ ם ּת מיד,
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חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה  הּק ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ ס וֹ דוֹ ת חלק לנוּ  ונתּת 
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בּ ס וֹ דוֹ ת הערל לבבינ וּ  ותפ ּת ח א לּ ה, לדברינוּ  אזני ותקׁש יב
כּ ריח כבוֹ ד כ ּס א לפני ר וּ ח נחת זה ל ּמ וּ דנ וּ  ויהיה  ,ּת וֹ רת
בּ חינתינוּ , בּ כל  נ ׁש מתנוּ  מק וֹ ר א וֹ ר עלינוּ  ותאציל  ניחוֹ ח .
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ּת איר  וּ בזכ וּ תם א לּ וּ . בּ דברים נכּ ׁש ל  לבל  לנוּ  יעמ וֹ ד וּ קדתם,
"גּ ל ישׂ ראל  זמירוֹ ת נעים כּ מאמר ל וֹ מדים. ׁש אנ וּ  בּ מה עינינ וּ 
לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  ."מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה עיני

וּ תבוּ נה: דּ עת מּפ יו חכמה  יּת ן יי כּ י וגוֹ אלי. צוּ רי יי לפני

הזוהר תפלה לימוד  הלב)לאחר  בכונת (יאמר

וּ מטיבאהינ וּ  טוֹ ב עלינוּ  רחם  רחמן  מל אבוֹ תינ וּ  ואהי 
אבוֹ ת בּ גלל  רחמי בּ המוֹ ן אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . ה דּ רׁש 
מכוֹ נוֹ . על   מק דּ ׁש וכ וֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה  . רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ 
וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב בּ תּק וּ נ וֹ . ושׂ ּמ חנ וּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ 
הארץ וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל  והׁש ב וּ לזמרם . ל ׁש ירם  לדוּ כנם
אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ ד וֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה ליראה ה' את דּ עה

רצ וֹ ן . יהי כּ ן


