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הל5קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי לפרים לפריזהר האריז"ל  אתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ספר 

לפ רים זהר 
 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 

ויגאלוּ  בּ אּפ ין אּפ ין  הדוּ רמיטא לחז וֹ ר ענין היא זוֹ  התחלה  וענין י שׂ ראל. ©£©¦§©¦§¦¨£¦§¨¥§¦§¨©§¨¨¦¦§©©§¦¨
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 



לה לפרים לפריזהר האריז"ל  אתבי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ספר 

לפ רים זהר 
 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 

ויגאלוּ  בּ אּפ ין אּפ ין  הדוּ רמיטא לחז וֹ ר ענין היא זוֹ  התחלה  וענין י שׂ ראל. ©£©¦§©¦§¦¨£¦§¨¥§¦§¨©§¨¨¦¦§©©§¦¨
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 יסוֹ ד  את לגלּ 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 א בּ א  ׁש נּ וֹ תן לאביוֹ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמ ּת נוֹ 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 ה ּמ 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 יסוֹ ד  את לגלּ 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 א בּ א  ׁש נּ וֹ תן לאביוֹ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמ ּת נוֹ 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 ה ּמ 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



הל3קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 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



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



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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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
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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
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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



הלטז  לפרים פריזהר חנה  חד  רא ער ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבסוּ מי אינ ׁש  ָצרי◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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 ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻ

המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ א עד בּ פ וּ ריּ א לבסוּ מי אינ ׁש  ָצרי◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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 ,
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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 
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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 ¥©¤¤§¤¤¤¡©§¨¨©§¨¨§©©¨§
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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, ְ◌ַ◌ְ◌§¦§¨¦¦§¦©¦¨¦§¨©©§¦§©¦¨¨
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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 הי וּ  לא וכי , ְ◌ֶ◌¤¤¡©§¥§¦Ÿ¨§¦¤¥¤¨
וכוונת  קין, היה  והוּ א בּ עוֹ לם, ׁש נּ וֹ לד ראׁש וֹ ן בּ ן ׁש הוּ א ©¨©§¦©¨¨§¨¨©¤¦¥¤¥ּפ רוּ ׁש וֹ 
ׁש הם  בּ לאה וּ בא ממ וּ תק וֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מרחל להוֹ לידוֹ  היה ¥¤¨¥§¨¨§§©¨¦¥¨¥¦§¨¨Ÿ£©יעקב 
איהי דּ לאו  גּ ב  על אף  בּ ינה בּ זּ הר  ׁש כּ תוּ ב  מה וזה וּ  חזק וֹ ת, ¦¦¨§¨©©¨¦©Ÿ©¨¤©¤§¨£§גּ בוּ רוֹ ת
וזהוּ  בּ ינה, בּ חינת  לאה והיא דּ ינין, מתערין מסטרהא אבל ¤§¨¦©¦§¨¥¦§¦¦¦¨§¦¨¨§¦¥¨£¨¦דּ ינא
חטא  לא ואם חזק וֹ ת, בּ ּה  הגּ ב וּ רוֹ ת  כּ י וגוֹ ', מתערין דּ ינין ¨¨Ÿ¦§¨£¨§©¦§¦¨§¦¦¦¨¨§¦¥מסטרהא 

לה לפרים ה"סזהר לטי מגספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

אוּ נקלוֹ ס , ׁש ּת רגּ וּ ם  כּ מוֹ  הגּ ד וֹ לוֹ ת, לכל זוֹ כה היה בּ להה בּ מעשׂ ה §§§©¤§§©¨§¤¨¨¨§¦¥£©§¥§רא וּ בן 
לּפ תח ּת יטיב  לא  ואם וג וֹ ' שׂ את ּת יטיב  אם  הלא הכּ תוּ ב  ׁש אמר ©¤©¦¥Ÿ¦¥¦§¥§§¦Ÿ£¨©©¨¤¤§וזה 

רוֹ בץ ז')ח ּט את ד' אם (בראשית בּ לאה א וֹ  בּ רחל קין ׁש ל בּ יאתוֹ  רמז  , ©¨¥¨©¦¨¤©¦§¨¥§¥¨¦
בּ רחל  יבא בּ מע שׂ יו  "ר וֹ בץיטיב "ח ּט את "לּפ תח  והּס ימן רבוּ צה , ׁש היא  ¥¦§©£¨¨Ÿ§¨¥¤¦§¨§©¦¨©¤©©¨¥

ׁש הוּ א  הל"א כּ תיב  וכן בּ לאה , ּת בא לא, ואם רחל, ּת ב וֹ ת ¤Ÿ¨Ÿ§¥¨§¥§¦©Ÿ¦§¥¨¥¥¨¤ׁש ראׁש י
ׁש נּ ראה  מה  בּ הפ ּת יטיב  לא אם כּ מוֹ  הלא  לוֹ מר ורצה  לאה, ¤§¦¤©¤¥§¦¥Ÿ§¦Ÿ£©¨¨§¨¥©¥§©§למפרע 

הכּ תוּ ב . ¨©¦מן 

ׁ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 

למג לּ ת גּ ם סמכוּ  כּ י דּ ע לברכה: זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י מהרב זה ַ◌¤¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨©¦¨§¦§¦©
בּ ּס פר כּ תוֹ ב מ דּ כתיב  לב )אס ּת ר  ט  מלּ וּ א (אסתר בּ ּס פר הנּ ה ּפ רוּ ׁש וֹ  וֹ , ¤§¥¦¦§¦§©¥¤¥¦¥©¥¤¦

עם  אסּת ר  מג לּ ת כּ מנין  קמ "ה אלף עוֹ לה רי"ש  ּפ "א "סמ בּ י"ת ¦¥§¤©¦§¨§¦§¤¤¤¥¥¤¨¥¤̈כזה
אס ּת "ר מגלּ "ת ע וֹ לה אוֹ תיּ וֹ ת הי"א עם  לוֹ מר דּ צרי לי [נראה ¥§¤©¦§¤¦©¦©¦¨§¦¨§¦¥©הכּ וֹ לל.

יוּ "ד]: ¥̈חסר

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 הי וּ  לא וכי , ְ◌ֶ◌¤¤¡©§¥§¦Ÿ¨§¦¤¥¤¨
וכוונת  קין, היה  והוּ א בּ עוֹ לם, ׁש נּ וֹ לד ראׁש וֹ ן בּ ן ׁש הוּ א ©¨©§¦©¨¨§¨¨©¤¦¥¤¥ּפ רוּ ׁש וֹ 
ׁש הם  בּ לאה וּ בא ממ וּ תק וֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מרחל להוֹ לידוֹ  היה ¥¤¨¥§¨¨§§©¨¦¥¨¥¦§¨¨Ÿ£©יעקב 
איהי דּ לאו  גּ ב  על אף  בּ ינה בּ זּ הר  ׁש כּ תוּ ב  מה וזה וּ  חזק וֹ ת, ¦¦¨§¨©©¨¦©Ÿ©¨¤©¤§¨£§גּ בוּ רוֹ ת
וזהוּ  בּ ינה, בּ חינת  לאה והיא דּ ינין, מתערין מסטרהא אבל ¤§¨¦©¦§¨¥¦§¦¦¦¨§¦¨¨§¦¥¨£¨¦דּ ינא
חטא  לא ואם חזק וֹ ת, בּ ּה  הגּ ב וּ רוֹ ת  כּ י וגוֹ ', מתערין דּ ינין ¨¨Ÿ¦§¨£¨§©¦§¦¨§¦¦¦¨¨§¦¥מסטרהא 

לה לפרים ה"סזהר לטי מגספר ְִִֵֵֵֶַַַַָ

אוּ נקלוֹ ס , ׁש ּת רגּ וּ ם  כּ מוֹ  הגּ ד וֹ לוֹ ת, לכל זוֹ כה היה בּ להה בּ מעשׂ ה §§§©¤§§©¨§¤¨¨¨§¦¥£©§¥§רא וּ בן 
לּפ תח ּת יטיב  לא  ואם וג וֹ ' שׂ את ּת יטיב  אם  הלא הכּ תוּ ב  ׁש אמר ©¤©¦¥Ÿ¦¥¦§¥§§¦Ÿ£¨©©¨¤¤§וזה 

רוֹ בץ ז')ח ּט את ד' אם (בראשית בּ לאה א וֹ  בּ רחל קין ׁש ל בּ יאתוֹ  רמז  , ©¨¥¨©¦¨¤©¦§¨¥§¥¨¦
בּ רחל  יבא בּ מע שׂ יו  "ר וֹ בץיטיב "ח ּט את "לּפ תח  והּס ימן רבוּ צה , ׁש היא  ¥¦§©£¨¨Ÿ§¨¥¤¦§¨§©¦¨©¤©©¨¥

ׁש הוּ א  הל"א כּ תיב  וכן בּ לאה , ּת בא לא, ואם רחל, ּת ב וֹ ת ¤Ÿ¨Ÿ§¥¨§¥§¦©Ÿ¦§¥¨¥¥¨¤ׁש ראׁש י
ׁש נּ ראה  מה  בּ הפ ּת יטיב  לא אם כּ מוֹ  הלא  לוֹ מר ורצה  לאה, ¤§¦¤©¤¥§¦¥Ÿ§¦Ÿ£©¨¨§¨¥©¥§©§למפרע 

הכּ תוּ ב . ¨©¦מן 

ׁ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 

למג לּ ת גּ ם סמכוּ  כּ י דּ ע לברכה: זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י מהרב זה ַ◌¤¥¨©©¦©¦¦¨¦§¦§¨¨©¦¨§¦§¦©
בּ ּס פר כּ תוֹ ב מ דּ כתיב  לב )אס ּת ר  ט  מלּ וּ א (אסתר בּ ּס פר הנּ ה ּפ רוּ ׁש וֹ  וֹ , ¤§¥¦¦§¦§©¥¤¥¦¥©¥¤¦

עם  אסּת ר  מג לּ ת כּ מנין  קמ "ה אלף עוֹ לה רי"ש  ּפ "א "סמ בּ י"ת ¦¥§¤©¦§¨§¦§¤¤¤¥¥¤¨¥¤̈כזה
אס ּת "ר מגלּ "ת ע וֹ לה אוֹ תיּ וֹ ת הי"א עם  לוֹ מר דּ צרי לי [נראה ¥§¤©¦§¤¦©¦©¦¨§¦¨§¦¥©הכּ וֹ לל.

יוּ "ד]: ¥̈חסר

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             



1כתבי האריז"ל לפורים

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
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ָ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
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ֵ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
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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
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ֵ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. 
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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
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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. 
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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



9כתבי האריז"ל לפורים

   

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
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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
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ִ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
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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
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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
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ְ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
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ַ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
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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
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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
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 ִּ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
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 ֶ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 
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ֶ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
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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
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ְ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
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ְ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
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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
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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
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 ָ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
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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
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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
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ַ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
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 .ָ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
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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
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ְ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
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ֵ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
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ּ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 
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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
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 ְ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
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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
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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
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ָ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
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 ְ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
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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
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 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

 



43כתבי האריז"ל לפורים

   

 ַ  "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
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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
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ֶ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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