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נֹות ּוָ ַער ַהּכַ ׁשַ
Gate of Meditation - Purim 

י ּפּוִרים רּוׁשֵ  ּדְ
 

ה ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ִעְנַין ּבְ ּבְ
About the closing blessing that we recite after completing the reading.
 

עֹות ְואֵ  ה ַמְטּבְ ָ ה ִהיא ֲחִמׁשּ ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ח ּבְ ה ֻנּסָ ִעְנַין ַהּפּוִרים: ִהּנֵ ּלּו ּבְ
יֵננּו כּו' בּורֹות ַהּנֹוָדעֹות ,ֵהם: ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו ְוַהָדן ֶאת ּדִ ֶנֶגד ָחֵמׁש ּגְ ר  ,ְוֵהם ּכְ ֲאׁשֶ

יֵננוּ  ָקָמה ,ַעל ְיֵדיֶהם ָיִריב ֶאת ִריֵבנּו ְוָיִדין ֶאת ּדִ ין ְוַהּנְ לּוי ַהּדִ ֶהם ּתָ י ּבָ עֹוד ַעל  .ּכִ
ים כּו' ּסִ : ִעְנַין ַעל ַהּנִ

 
 ֶׁשר רֹוִצים ַלֲחזֹור ָּפִנים ְּבָפִניםַּכאֲ 

ת ּפּוִרים  ַכי ּוָמעֹות ַמְגּבִ ְרּדְ ה ְוַהּמָ ִגּלָ אּור ִעְנַין ְיֵמי ּפּוִרים ְוַהּמְ ה ָנבֹוא ֶאל ּבֵ ְוַעּתָ
ְמָחה ִ ה ְוַהׂשּ ּתֶ ׁשְ ין ּוְבִעְניַ . ְוַהּמִ י נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְדרּוׁשֵ ֵאר ֶאְצֵלנּו ּבִ ה ִנְתּבָ ן ִמעּוט ִהּנֵ

ל ְיֵמי ַהחֹול ָאחֹור ּכָ לּות עֹוְמִדים ְזֵעיר ְונּוְקָבא ָאחֹור ּבְ ל ַהּגָ ָכל ְזַמן ׁשֶ י ּבְ ֵרַח ּכִ  ,ַהּיָ
ם ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶזה ּכְ תֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ה ּוּבַ ִפּלָ עֹות ַהּתְ ׁשָ ר . לּוֵלי ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ

ִנים בְּ  ין רֹוִצים ַלֲחזֹור ּפָ ַלת ַהדּוְרִמיָטא ַעל ְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ַהּפָ ים ּבְ ְקּדִ ּתַ ָפִנים ָצִריְך ׁשֶ



   

ָנה ָ י רֹאׁש ַהׁשּ ְדרּוׁשֵ ר ּבִ ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ַאּפִ ין ּבְ ִסיָרה ְותּוַכל ַלֲחזֹור ִעּמֹו ַאּפִ ה ַהּנְ ָעׂשֶ ּתֵ ֵדי ׁשֶ :ּכְ
 

ל ָהָיה דּוְרִמיָטאִלְקַראת סֹוף ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ָּבבֶ 
The story in the scroll of Esther and the miracle of Purim was at the end of the seventy 
years of the Babillonyan exile. The correction of Zeir Anpin and Nukva started and the 
Israelites were in darkness but in the process of getting out of exile. 
ּנֹוָדע  ֶבל ּכַ לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף ַהׁשּ ר ָהָיה ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ י ִעְנָין ָמְרּדְ ְוִלְהיֹות ּכִ
ין ְוִיָגֲאלּו  ַאּפִ ין ּבְ ֵדי ַלֲחזֹור ַאּפִ ּקּון ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּכְ יֵמיֶהם ִהְתִחיל ִעְנָין ּתִ ָבר ּבִ ָלֵכן ָאז ּכְ

ָרֵאל ָרה וְ . ִיׂשְ יֵמיֶהם ְוֶזה סֹוד ַהּצָ ה ָאז ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ִעְנָין ַהְתָחָלה זֹו ִהיא ִעְנַין ַהדּוְרִמיָטא ׁשּ
דֹוָלה כּו' ָכה ּגְ ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ר ָעָליו ֶנֱאַמר ְוִהּנֵ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָהְיָתה ָאז ְלִיׂשְ  ,ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ָכה זוּ  ָרֵאל ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲחׁשֵ ל ִיׂשְ יְך ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ֶהְחׁשִ לּות ָמַדי ׁשֶ . ּגָ
סֹוד ַהדּוְרִמיָטא ין ּבְ ָאז ָהָיה ְזֵעיר ַאְנּפִ ע ָהָיה  .ְוִעְנָינֹו הּוא ְלִפי ׁשֶ י ָהָמן ָהָרׁשָ ְונֹוַדע ּכִ

דֹולגוֹ לוֹ ְר טוֹ ְס אוֹ  ל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִמּיֹום  ,ס ּגָ ּפֵ ִעְנַין ַוּיַ ּנֹוָדע ּבְ ּוִבְפָרט  ,ְליֹום כּו'ּכַ
ין  ָרה ְקִליּפִ ל ֲעׂשָ ָניו ּכֹוְלִלים ּכָ ֶרת ּבָ י הּוא ַוֲעׂשֶ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכִ תּוב ּבְ ּכָ ַמה ׁשֶ ּבְ

ִמים ָהֵהם ַהִחיצֹוִנים  יָּ ָרֵאל ּבַ ַרְך ַעל ִיׂשְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ָחְכָמתֹו ִעְנָין ִמעּוט ַהׁשְ ְוָיַדע ּבְ
ְבִחיַנת הַ  יָנהִלְהיֹותֹו ּבִ ֵ ד ׂשֹוְנֵאיֶהם  ,ׁשּ ַמן מּוָכן ְלַאּבֵ י ַהּזְ ִלּבֹו ּכִ ב ְוָעָלה ּבְ ְוָלֵכן ָחׁשַ

ָרֵאל ל ִיׂשְ  :ׁשֶ
 

"וְ ָהָמן ַוֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָרצּו ֶׁש�א ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני חַ 
Haman and Achashverosh didn;t want to see the building of the second Holy temple. They 
were aware that the Israelites were in a state of sleep, darkness (Dormita) and wanted to 
take the opportunity to annihilate them before they 'wake up' to the Light. 

ָיָדם ֵורֹוׁש ִאם ַיֲעֶלה ּבְ נֹו  ְוֶזה סֹוד ִעְנָין ִוּכּוַח ָהָמן ִעם ֲאַחׁשְ יב לֹו ָהָמן ֶיׁשְ ֵעָצה זֹו ְוֵהׁשִ
ֶהם ְוָהֵבן ֶזה ,ָעם כּו' ּלָ ן הּוא ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ְוִלְהיֹות . ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָיׁשֵ

ֵקָבה ֵמֲאחֹורֹוי  ָנֵסר ַהּנְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ י ַהדּוְרִמיָטא ַהִהיא ִהיא ְלטֹוָבָתן ׁשֶ ּכִ
ׁש ְויַ  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ָרֵאל ְוִיּבָ ָפִנים ְוִיָגֲאלּו ִיׂשְ ִנים ּבְ י  ,ְחְזרּו ּפָ ֵניֶהם ּכִ ָלֵכן ִהְתָיֲעצּו ׁשְ

ל  ִמיד ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ד ּוְלַהׁשְ ימּו ֵהם ְלַאּבֵ ן ַיְקּדִ ֶהם הּוא ָיׁשֵ ּלָ ָהֱאלֹוּהַ ׁשֶ ְזַמן ַההּוא ׁשֶ ּבִ
אֲ  ָ ּלֹא ִיׁשּ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ן לֹא ִיׂשְ ה ְוַעל ְיֵדי ּכֵ ְהיּו ְראּוִים ִלְגֻאּלָ ּיִ רּו ֲאִפילּו ְמֵתי ְמָעט ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ נֹו ְוִכְתֵביֶהם ֶאל . ִיּבָ י ַסְפָרא ּבְ ְמׁשַ ְונֹוַדַעת ֲעַצת ָהָמן ִמן ׁשִ
ֵסֶפר ֶעְזָרא א ּבְ ּתָ ׂשְ ְחׁשַ ְקָרא ַאְרּתַ ֵורֹוׁש ַהּנִ לוּ  ,ֲאַחׁשְ ּטְ ּבִ ׁש  ַעד ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ ּבִ

ֶזה נֹות ְוַדי ּבָ יַע ְזַמּנֹו ְלִהּבָ י ִהּגִ ְראֹוָתם ּכִ . ּבִ
 



   

ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ִמְּבִחיַנת נּוְקָבא, ַאף ִּבְזַמן ַהֵּׁשיָנה ִּכְבָיכֹול
The Nukva (female) doesn't sleep and there was a protection on the Israelites. By the merit 
of Esther they were saved.  
ין  ְלִקין ַהּמֹוִחין ִמן ְזֵעיר ַאְנּפִ י ָאז ִמְסּתַ ָנה ּכִ ֵקָבה ְיׁשֵ ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ֵאין ַהּנְ ה ַאף ּבִ ְוִהּנֵ

ְרצּוָפהּ  ן ּפַ נֹות ּוְלַתּקֵ ֵדי ְלִהּבָ ֵקָבה ּכְ ּנְ אַ  ,ְוִנְכָנִסין ּבַ ין ּבְ ּתּוַכל ַלֲחזֹור ַאּפִ ֵדי ׁשֶ יןּכְ  ,ּפִ
ָנה ֵ ל רֹאׁש ַהׁשּ ֹוָפר ׁשֶ רּוׁש ַהׁשּ ִעְנַין ּדְ ּנֹוָדע ּבְ ָחה זֹו ַעל  ,ּכַ ּגָ ּוְבֶהְכֵרַח ֵיׁש ֶהָאָרה ְוַהׁשְ

הּ  ּדָ ָרֵאל ִמּצִ יק .ִיׂשְ ּדִ ַכי ַהּצַ ֶעְזַרת  ,ְוִעְנָין אֹוָתּה ֶהָאָרה ָהְיָתה ִעְנָין ָמְרּדֳ ָבֵאר ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם ֵ ְזַמן  ְוִכְראֹות .ַהׁשּ ָרֵאל ּבִ ָחה ַעל ִיׂשְ ּגָ ַעל ָידֹו ָהְיָתה ֶהָאָרה ְוַהׁשְ ַכי ׁשֶ ָהָמן ֶאת ָמְרּדְ
סָ  ,ַההּוא ּתֹו ְוׁשַ י , יֹוֲעָציו כּו'"ה ִנְתַיֵעץ ִעם ֶזֶרׁש ִאׁשְ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ

דֹוָלה ְוֲעצָ  ָפה ּגְ ֵ ּתֹו ָהְיָתה ְמַכׁשּ סָ ֶזֶרׁש ִאׁשְ ל ׁשַ קּוָלה ִמּכָ יֹוֲעָציו ְוָעְלָתה "ה ָתּה ׁשְ
לֹותֹו ַעל ָהֵעץ ַכי ְוִלּתְ ְך ֶרֶגל ַהּקּוף  ,ֲעָצָתם ַלֲהרֹוג ֶאת ָמְרּדְ ל ָנָחׁש ֶהְמׁשֵ הּוא ְזָנָבּה ׁשֶ

בָֹאר ֶאְצֵלנוּ  ּמְ יִרים  ,ּכַ ִ יר ַהׁשּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשִ ר ּבְ ְזּכָ ֶזהְוַכּנִ ָכה ְוִאם ַחס וְ . ְוַדי ּבָ לֹום ּכָ ׁשָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ד ֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ְך ְלַאּבֵ ַרֲחָמיו  .ַיֲעֶלה יּוַכל ַאַחר ּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָאז ַהׁשּ

ר ַכי ְוֶאְסּתֵ ָרֵאל  ,ֵהִאיר ֶהָאַרת נּוְקָבא ָהֶעְליֹוָנה ְוִהיא ְגדּוַלת ָמְרּדְ עּו ִיׂשְ ְוַעל ָיָדם נֹוׁשְ
דֹוָלה ָרה ַהּגְ ַכי ְוֶהָאָרתוֹ  ִמן ַהּצָ ָבֵאר ְוֶזה ִעְנָין ָמְרּדְ ּנְ מֹו ׁשֶ :ַהִהיא ּכְ

 
ְיסֹוד ְּדַאָּבא יֹוֵצא ַלחּוץ ִמְּיסֹוד ְדָרֵחל

ין  ְלַבד יֹוְצִאין ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ין לֹא ּבִ ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ י ִהּנֵ ע ּכִ ּדַ
ד ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדאִ  א ִמּצַ ָאחֹור ֶאּלָ ְהיֹוָתּה ָאחֹור ּבְ נּוְקָבא ָרֵחל ּבִ  (אף)יָמא ְוִנְכָנִסין ּבְ

סֹוד  א ּבְ ַאּבָ ְבֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ם ַהּמֹוִחין ּדְ ֶבן  )בראשית ב' כב(ּגַ ֱאלִֹקים ֶאת ה' ַויִּ
א ְוִאיָמא א ַאּבָ ָלע ּדָ ְהיֹות ַהּמֹוִחין ָהֵהם ּת  ,ַהּצֵ מֹו ּבִ י ּכְ ין ָהיּו ְוִנְמָצא ּכִ ֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ

י ֶהָארֹות ַלחּוץ ּתֵ ד  ,יֹוְצִאים ֵמֶהם ׁשְ א יֹוֵצא ַיֲעקֹב ִמּצַ ַאּבָ ִחיַנת ֶהָאַרת ַהּמֹוִחין ּדְ ּוִמּבְ
ין ִנים ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ד ֲאחֹוָריו ,ּפָ ִחיַנת ֶהָאַרת מֹוִחין ְדִאיָמא יֹוֵצאת ָרֵחל ִמּצַ ם  ,ּוִמּבְ ּגַ

ה יֹוְצאֹות  ִלי ָסֵפקַעּתָ ן ּבְ ם ּכֵ י ֶהָארֹות ֵאּלּו ּגַ ּתֵ ין ׁשְ ְולֹא  ,ֵמָרֵחל נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
ית  ִליׁשִ ִחיַנת ֶהָאָרה ׁשְ ָפה ּבְ ֵקָבה ִנְתַוּסְ ִרים ּתֹוְך ַהּנְ ְזּכָ ְהיֹות מֹוִחין ַהּנִ ּבִ א ׁשֶ עֹוד ֶאּלָ

ין ְהיֹוָתם ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ין ָהָיה וְ  ,ַמה ׁשּ ְהיֹוָתם ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ י ִהּנֵ הּוא ּכִ
ין ָחֶזה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַלם ּבְ סֹוד ְדִאיָמא ִנׁשְ ּנֹוָדע  ,ַהּיְ הּוא יֹוֵתר ָארֹוְך ּכַ א ׁשֶ ַאּבָ סֹוד ּדְ ְוַהּיְ

ׁש  ין ַמּמָ סֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִסּיּום ַהיְּ ַלם ּבְ ָללְולֹא ָהָיה יֹוֵצא ִמ  ,ָהָיה ִנׁשְ סֹוד ּכְ  ,חּוץ ַליְּ
ֵקָבה ְהיֹוָתם ַהּמֹוִחין ּתֹוְך ַהּנְ ה ּבִ יי ָקָצר ,ֲאָבל ַעּתָ ּה נּוְקּבִ ּלָ סֹוד ׁשֶ ר ַהיְּ מּוְכָרח  ,ֲאׁשֶ

ה ֶהָאָרתֹו  ּלֶ ט ְוֵיֵצא ִמחּוץ ִליּסֹוד נּוְקָבא ְוַלחּוץ ְוִתְתּגַ ֵ ׁשּ א ִיְתּפַ ַאּבָ סֹוד ּדְ ַהּיְ הּוא ׁשֶ
מוּ  ִגילּוי ּגָ ִחיַנת  .ר ְלַגְמֵריּבְ ין הּוא ּבְ יסֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ׁש ּבִ ָהָיה ִמְתַלּבֵ י ַמה ׁשֶ ְונֹוָדע ּכִ



   

א ַאּבָ ְלכּות ּדְ ִחיַנת ַהּמַ הּוא ּבְ א ׁשֶ ַאּבָ סֹוד ּדְ ל ַהיְּ י ֶהָאָרה זֹו  ,ָהֲעָטָרה ׁשֶ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ
דֹולָ  א ִהיא ֶהָאָרה ּגְ ַאּבָ ְלכּות ּדְ ְגֵלית ִמּמַ :ה ַעד ְמאֹדַהּנִ

 
ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָמְרְּדַכי

The root of the soul of Mordechai was from Malchut of Chokmah.  
ַכי ָהְיָתה ִמן ַהֶהָאָרה ַהִהיא ַמת ָמְרּדְ ה ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ׁשּוַעת  ,ְוִהּנֵ ְוָלֵכן ַעל ָידֹו ָהְיָתה ּתְ

ַמן ַההּוא ּזְ ָרֵאל ּבַ ׁש ְוֶזה ִנְרַמז בְּ  ,ִיׂשְ ַכי ַמּמָ ם ָמְרּדְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ,ׁשֵ ׁשֶ
ְכָיא הּוא ָלׁשֹון ֵמיָרא ּדַ רֹור  ,"יְדכַ "ר מָ  ,ִלְבָרָכה ׁשֶ ְרּגּום מֹר ּדְ שמות פרק (ְוהּוא ּתַ

ם ַמֲחִציתֹו "כ' ל ׂשֶ ָמן ּבֶ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקּנְ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ׂשָ ה ַקח ְלָך ּבְ ג) ְוַאּתָ
ים ּוָמאתָ חֲ  ִ ם ֲחִמׁשּ ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה בֹׂשֶ ִ ם ִנְקָרא מֹור עֹוֵבר ),ִמׁשּ י  ,ּגַ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ

י ְיסֹוד  ַתְכִלית ָהעֹוֶבֶרת ִמּפִ רֹור ָזְך ְוָנִקי ּבְ דֹוָלה ַהִהיא ִהיא מֹר ּדְ ַהֶהָאָרה ַהּגְ
נּוְקָבא ְוַלחּוץ סּוק  .ּדְ :ְוָיַדי ָנָטפּו מֹר כּו' עֹוֵבר) 'ה' ק השיר השירים פר(ְוֶזה סֹוד ּפָ

 
ּוָמְרְּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל� ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוכּו'

Mordechai was raised to be second to he King. He 'came out' (Esther 8:15) and his level 
was revealed.  

סּוק וּ  ֶלְך ְוֶזה סֹוד ַהּפָ ֶנה ַלּמֶ ִחיַנת ַמְלכּות ּוִמׁשְ ָעָלה ִלּבְ ַכי ׁשֶ ִבין ַמֲעַלת ָמְרּדְ ָבֶזה ּתָ
ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת אסתר פרק ח טו) ( ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדְ

דֹוָלה ל פִּ  .ָזָהב ּגְ יל ָיִבין ּכָ ּכִ ׂשְ ֶלְך ִהיא ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ סּוק ֶזה ִעְנָין ְיִציָאה זֹו ִמּלִ ְרֵטי ַהּפָ
א ,ָרֵחל ַאּבָ ד ֲעָטָרה ְיסֹוד ּדְ דֹוָלה ִמּצַ י ַהֶחֶסד  ,ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ דֹוָלה ּכִ ְוָלֵכן ִנְקָרא ּגְ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא דֹול ַהּגִ סֹוד ַהּגָ דֹוָלה ּבְ עֲ . ְוַהָחְכָמה ִנְקָרא ּגְ ם ַהּמַ יל ֱהיֹותֹו ּגַ ּכִ ִמיק ַיׂשְ
ֶזה ְנָיִמין ְוַדי ּבָ ֶבט ּבִ ֵ ֵעת ְקִריָאָתּה  ,ִמׁשּ טּוָתּה ּבְ ְ ׁשּ ה ְוַגם ִהְתּפַ ִגּלָ ְוֶזה סֹוד ְקִריַאת ַהּמְ

ס ְרסּום ַהּנֵ ית ְויֹוְצָאה  ,ְלַטַעם ּפִ ּלֵ ְתּגַ א ַהּמִ ַאּבָ ְוהּוא ִעְנָין ֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַמְלכּות ּדְ
ּלּוי ְוָצִריְך ְלַגּלֹוָתּה ּוְלַפְרְסָמהּ ְוָלֵכן  ,ַלחּוץ ה ָלׁשֹון ּגִ . ִנְקָרא ְמִגּלָ

 
ְמִגָּלה ִהיא סֹוד ְׁש�ָׁשה מֹוִחין ַהִּמְתַּגִּלים

Numerical value of מגלה 'scroll' (without the Yod) is 78 and equal to three times YHVH. It 
reveals the three leveles of Light that is in Chokmah, Binah and Da'at.

ִגיַמְטִרּיָא ע לֹא יּוד ִהיא עֹוֶלה ּבְ ה ּבְ ם ְמִגּלָ לֹׁש ַהָויוֹ  ,ח"ּגַ ִמְנָין ׁשָ  ,"ת כ"ו כ"ו כ"וּכְ
ם  ים ׁשָ ּלִ ְתּגַ א ַהּמִ ַאּבָ ַעת ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ יָנה ּדַ ה מֹוִחין ְדָחְכָמה ּבִ לֹׁשָ ֵהם ִעְנָין ׁשְ ׁשֶ

ְלכוּ  ּמַ ה ִנְקָרא ִאֶגֶר  .ת ַההּואּבַ ִגּלָ יִנין "ר ְוִנְקָרא ֵספֶ "ת ְוֶזהּו ִעְנָין ֱהיֹות ַהּמְ ְוֵיׁש ָלּה ּדִ
ְכָתב ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ְכָתב צּוַרת  ,ּכְ ּבִ ְקָרא ּתֹוָרה ׁשֶ א ַהּנִ ַאּבָ י ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ְיסֹוד ּדְ ּכִ



   

ֵעין  ה ִהיא ַהֶהאָ  ,ֲארּוָכהו' ֵסֶפר ּכְ ִגּלָ רְוַהּמְ ְזּכָ ּנִ סֹוד ּכַ ְוַגם ִהוא  ,ָרה ַהיֹּוְצָאה ִמחּוץ ַלּיְ
צּוַרת  יִליםו' ֲארּוָכה ּבְ ּכִ ׂשְ ֶהָערֹות ֵאּלּו ֶאל ַהּמַ ה ֲארּוָכה ְוַדי ּבֶ : ּוְבצּוַרת ְמִגּלָ

 
ֹּגֶדל ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

Purim reveal the unification of Zeir Anpin and Malchut that came face to face after the 
sleep state (Dormita). This event is repeated every year when we celebrate Purim. 
ַמן  ּזְ יק ַלֲעׂשֹות ּבַ ָנה ְולֹא ִהְסּפִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ים ּבְ ְוָאְמָנם ֱהיֹות ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלּו ַנֲעׂשִ

אֹוָתּה ַהֶהָאָרה ַהטַּ  ,ַההּוא ְלַבּדוֹ  ַרֲחָמיו ָרָצה ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ַעם הּוא ּכִ
ין  ְזַמן דּוְרִמיַטת ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵקָבה ּבִ א ְוִאיָמא ּתֹוְך ַהּנְ ַאּבָ ְהיֹות ַהּמֹוִחין ּדְ ת ּבִ ׁשֶ ְתַחּדֶ ַהּמִ

ִמים ָהֵהם עַ  ּיָ ָנה ּבַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל ְלעֹוָלם ּבְ ּטֵ ְתּבַ ה ַאַחר דּוְרִמיָטא  ,ְצָמםלֹא ּתִ י ִהּנֵ ּכִ
ִחיַנת ַהֶהָאָרה זֹו יֹוֵצאת ָאז  ין ְוֵאין ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָפִנים ְוַהמֹוִחין ֵהם ּבִ ִנים ּבְ חֹוְזִרים ּפָ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָלל ּכַ ְפִנים ,ּכְ ֶלת ְלַגְמֵרי ְוֶנֱעֶלֶמת ּבִ ּטֶ ַכי ִמְתּבַ ם  ,ְוֶהָאַרת ָמְרּדְ ֵ ְוָרָצה ַהׁשּ
ִנים  ֶהם ַאף ִאם ִיְהיּו ְזֵעיר ְונּוְקָבא ּפָ יֹּוֵצא ּבָ יֵמי ַהּפּוִרים ּכַ ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ּבְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ל ּטֵ ְתּבַ ִמים ָהֵהם ְולֹא ּתִ ּיָ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ה ַהֶהָאָרה ַהּנִ ְתַגּלֶ ָפִנים ּתִ ָכל . ּבְ י ּבְ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
ר יִ  ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכַ ּיָ ָנה ּבַ ין ַאף ׁשָ סֹוד דּוְרִמיָטא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָרֵחל ּבְ ְנסּו ַהּמֹוִחין ּבְ ּכָ

ם  ֵאר ׁשָ ָ ׁשּ ֶרת ַוּתִ ְזּכֶ ל ַהֶהָאָרה ַהּנִ ּטֵ ְתּבַ ָפִנים לֹא ּתִ ִנים ּבְ ְך ַיְחְזרּו ּפָ ַאַחר ּכָ י ׁשֶ ַעל ּפִ
קּות ַהּמֹוִחין ָהֵאּלּו ִמ  ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ֶמת ַאף ּגַ יןַקֶייֶמת ְוִנְרׁשֶ ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ְוַיְחְזרּו ּבִ ּנָ  :ּמֶ

 
ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם

In the future all Torah books will be canceleed except for the scroll of Esther because the 
Light that revealed was great. 

תּוב ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמ  ָאַמר ַהּכָ ְרָעם ְוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ י אֹוָתּה  ,כח) אסתר פרק ט(ּזַ ּכִ
ּנֹוָדע ְוִזְכָרם ֶזה לֹא ָיסּוף  ְקָרא ָזָכר ּכַ א ַהּנִ ַאּבָ ָכר ּדְ סֹוד ַהּזָ ַהֶהָאָרה ִהיא ֲעֶטֶרת ַהּיְ

ר ְזּכָ ּנִ ָנה ּכַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ יֵמי ַהּפּוִרים ׁשֶ ְרָעם ּבִ ָפִרים . ִמּזַ ל ַהּסְ ָלֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹא ּכָ
דֹול ָכֶזה לֹא ִיְת  י ְלעֹוָלם לֹא ָהָיה ֵנס ּגָ ַעם הּוא ּכִ ר ְוַהּטַ ת ֶאְסּתֵ ִגּלַ לּו חּוץ ִמּמְ ּטְ ּבַ

קּות ַהּמֹוִחין ִמן  ּלְ ִהְתַקיֵּם ַהֶהָאָרה זֹו ַאף ַאַחר ִהְסּתַ יֹום טֹוב ּלְ תֹות ְולֹא ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ
ְלַבד יֵמי ַהּפּוִרים ּבִ א ּבִ ֵקָבה ֶאּלָ ל ּוִבְבִחי ,ַהּנְ דֹול ֶאל ּפּוִרים ַעל ּכָ ְתרֹון ּגָ ָנה זֹו ֵיׁש ּיִ

תֹות ְויֹום טֹוב ּבָ ׁשַ ִמים ֲאִפילּו ּבְ ָאר ַהיָּ : ׁשְ
 

 ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהֶהָאָרה ַהִּנְזֶּכֶרת ָצִרי� ְלַקֵּים ָׁש�ׁש ִמְצֹות
ְמִגָּלה ְלַגּלֹות ֶאת ְיסֹוד ְּדַאָּבא

To connect to the light that is revealed in Purim we need to fulfill the three actions. 



   

reaading of the Megila (Scroll), meal and gift for the poor. 
ֶרת ָאנּו ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות  ְזּכֶ ֵדי ְלַקּיֵם ַהֶהָאָרה ַהּנִ יֵמי ַהּפּוִרים ּכְ ָנה ּבִ ָכל ׁשָ ה ּבְ ְוִהּנֵ

לֹׁש ִמְצֹות הְוֵהם ְקִריַאת הַ  ,ׁשָ ִגּלָ ֶרת ַהיֹּוֵצאת  ,ּמְ ְזּכֶ יְך ּוְלַגּלֹות ַהֶהָאָרה ַהּנִ ֵדי ְלַהְמׁשִ ּכְ
ִגילּוי :ַלחּוץ ּבְ

 
ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ֶׁשּנֹוֵתן ַאָּבא ְלָרֵחל

Gifts to the poor draw light from Chokmah to Malchut.  

ִחינֹות ֲאֵחרֹות י ּבְ ּתֵ ה ְצִריכֹות ׁשְ סֹוד ַההּוא  ְוֵהם ,ְוִהּנֵ ִחיַנת ַהֶהָאַרת ַהּיְ ֵאּלּו ָהִראׁשֹון ּבְ
ְרצּוָפהּ  ְנָין ּפַ ּקּון ּבִ ָרֵחל ְלצֶֹרְך ּתִ א ּבְ ַאּבָ ֵדי  ,ּדְ ּה ּכְ ִרים ּבָ ְזּכָ י ָלֵכן ִנְכָנִסים ַהּמֹוִחין ַהּנִ ּכִ

ר ְזּכָ ּנִ ְרצּוף ּכַ סֹוד ַמּתָ  ,ְלַהְגִדיָלּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ּפַ ה ּבְ י ָרֵחל  ,נֹות ָלֶאְביֹוִניםְוֶזה ַנֲעׂשֶ ּכִ
יק ,ִנְקֵראת ָעִני ְוֶאְביֹון ְקָרא ַצּדִ א ַהּנִ ַאּבָ סֹוד ּדְ נֹות ,ְוַהּיְ ְוֶהָארֹות  ,נֹוֵתן ָלּה ְצָדָקה ּוַמּתָ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ְוַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו ַנֲעשָׂ  ה ַמּתָ ָאנּו נֹוְתִנים ְלַמּטָ ה ִמְתַקיֵּם ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ַהּזֶ
ְגָמָתּה ְלַמְעָלה ִנית ִהיא. ּדֻ ֵ ְרצּוף ָרֵחל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי  ,ּוְבִחיָנה ַהׁשּ ְתַקן ּפַ ּנִ י ַאַחר ׁשֶ ּכִ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ָדָקה ּוַמּתָ סֹוד ַהּמֹוִחין ַעְצָמן  ,ַהּצְ ּה ּבְ ְתַקּיֵם ּבָ ּתִ עֹוד ָצִריְך ֶהָאָרה ׁשֶ
ְרצ ין ּתֹוְך ּפַ ׁשִ ּלֹו ַהִמְתַלּבְ ּנֹוָדעׁשֶ ֵעת ַהדּוְרִמיָטא ּכַ לֹה ּבְ ר ְסִפירֹות ׁשִ ְוָצִריְך . ּוף ֶעׂשֶ

ְקָרא ּפּוִרים ִמים ָהֵהם ַהּנִ ל ַהּיָ ּה ּכָ ּלָ מֹוִחין ׁשֶ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ְתַקּיֵם ֶהָאָרה ַהּנִ ּתִ ֵאר  ,ׁשֶ ָ ְוִיׁשּ
א ְוִאיָמא ַאחַ  ַאּבָ קּו ַהּמֹוִחין ּדְ ּלְ ם ִאם ִיְסּתַ ם ַאף ּגַ ִנים ַקֶייֶמת ׁשָ ר ַהדּוְרִמיָטא ְוַתְחזֹר ּפָ

ָפִנים קּו  ,ּבְ ּלְ ּה ְולֹא ִיְסּתַ ּלָ מֹוִחין ׁשֶ ִמים ּבַ ֵאר ֶהָאָרה ַהּמֹוִחין ָהֵהם ַקּיָ ָ ל ֶזה ִתׁשּ ְוִעם ּכָ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ים ּכַ ַמּנִ ָאר ַהּזְ ִבׁשְ  :ְלַגְמֵרי ּכְ

 
ְדָרֵחלַהּמֹוִחין  -ְסעּוַדת ּפּוִרים ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה 

Meal draw the light from YH that is Chokmah and Binah.  
ְמָחה ה ְוׂשִ ּתֶ ִקּיּום ִמְצָוה ַאֶחֶרת ְוִהיא ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ּפּוִרים ִמׁשְ לּוי ּבְ ְוזֹו  ,ְוִעְנָין ֶזה ּתָ

ֵקָבה נִ  ל ַהּנְ ַהּמִֹחין ׁשֶ ִתיָּה ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ׁשֶ ים  ,ה"ה י"ְקָרא יִעְנָין ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְוַנֲעׂשִ
ִחיַנת י ִתיָּה ,ה"ִמּבְ ּה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִכין ּבָ ירּוׁש ֲאִכיָלה .ְוֵהם ִנְמׁשָ ל "ָאכַ  ,ְוֶזהּו ּפֵ

ִתיָּה .י"ה ְקָרא  ."ת י"הׁשָ  ,ׁשְ ִכין ָלּה מֹוִחין ַהּנִ ה ִנְמׁשָ ּתֶ ׁשְ ֲאָכל ְוַהּמִ י ַעל ְיֵדי ַהּמַ י"ה. ּכִ
ם ִנְרְמ  א ֲאדָֹניּגַ ִגיַמְטִרּיָ ִהיא ּבְ ת ֲאִכיָלה ׁשֶ ִמּלַ ִלְרמֹוז  ,ִעם ַהּכֹוֵלל ָזה ִהיא ַעְצָמּה ּבְ

ל  י ֵאּלּו ַהּמֹוִחין ׁשֶ ְקֵראת ֲאדֹנָ י"ה ּכִ ֵקָבה ַהּנִ ּנְ ִכין ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ֵהם ּבַ  :"יַהִנְמׁשָ
ֶאְסֵּתר

The name Esther conceals the inner light of the Y of ADNY 

ם ֶאְסּתֵ  ִגיַמְטִריָּא "ר ּגַ ם ֲאדֹנָ תרס"א ִהיא ּבְ ה ׁשֵ ִמּלּואֹו הּוא "י ְוִהּנֵ ם תרע"א ּבְ ה ׁשֵ ְוִהּנֵ



   

ר ֲחֵסָרה  ְקֵראת י' ֶאְסּתֵ ִניִמית ַעְצָמּה ַהּנִ ה ַהּפְ ֻקּדָ ֶרת ַהּנְ ּתֶ ל ֲאדֹנָ י' ּוְבתֹוָכּה ִמְסּתַ "י ׁשֶ
ם ׁשֶ  ר ַעל ׁשֵ ְקֵראת ֶאְסּתֵ ֶרתַהּנִ ּתֶ ְסּתַ : ּמִ

 
 ְּבַׁשַער ַהַּכָּונֹות "הַעד ָּכאן ִהִּגיעּו ְּדרּוֵׁשי ָהַרב ַזְלהַ 

י ָהַרב ַזְלהַ  רּוׁשֵ יעּו ּדְ אן ִהּגִ ֲארּו  ."הַעד ּכָ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו לֹא ִנְתּבָ ְוִעְנָין ִמׁשְ
י ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה א ָרַמז ְלִעְנָין  ,ִמּפִ ּמָ סֹוד ְוׁשֶ ן ַליְּ ְדכּוָרא ַהִניּתָ ֶהָאַרת ְיסֹוד ּדִ

ַנְלעַ  נּוְקָבא ְוֵהם ִנְקָרִאים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְיסֹוד ִלְיסֹוד ּכֵ אן "ד. ּדְ מּוֵאל ַעד ּכָ ָאַמר ׁשְ
ל ָהַרב ַזְלהַ  ים ׁשֶ רּוׁשִ ל ֵסֶפר ַהּדְ יעּו ּכָ ָבָריו ַאְרָצה"ה ִהּגִ ָבר ֶאָחד ִמּדְ י ּדָ ְלּתִ  ,ְולֹא ִהּפַ

ַרךְ ּתְ  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ : ִהּלָ
 

ָמנֹות ּוַמָּתנֹות
Giving gifts and food for the poor and for friends connect Yessod of Chokma to Yessod of 
Zeir Anpin 

נֹות י ַמּתָ  ,ָמנֹות ּוַמּתָ ּתֵ י ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד ּוׁשְ ּתֵ נֹות ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשְ
ֵני ֶאְביֹוִנים יו ַאַחת ,ִלׁשְ אֹות ּתָ ֵרֵעהּו ָאַמר ָמנֹות ּבָ ה ּבְ ה ֵיׁש ִלְראֹות ָלּמָ  ,ְוִהּנֵ

יו י אֹוִתּיֹות ּתָ ּתֵ ֶאְביֹוִנים ׁשְ סֹוד ִנְקָרא ִאיׁש  .ּוּבְ י ַהיְּ ָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ְוִעיָקר  ,ַהָאְמָנם ּכְ
ּלּוי ְיסֹוד ַאבָּ  תֹוְך ְיסֹוד ְדִאיָמא ,א ְוהּוא ָזָכרֶהָאַרת יֹום ֶזה הּוא ּגִ ׁש ּבְ  ,ּוִבְהיֹותֹו ְמֻלּבָ

ד ַהנּוְקָבא יו ִמּצַ י אֹות ּתָ יו ֶאָחד ּכִ ּתָ י ָמנֹות ֵהם ֶאָחד  ,ָלֵכן ָאַמר ָמנֹות ּבְ ּתֵ י ׁשְ אֶֹפן ּכִ ּבְ
הּוא  א ׁשֶ ד ַאּבָ ר ָיַדְעתָּ מ"נ ִמּצַ ֲאׁשֶ ָמנֹות ּכַ סֹוד ְד  ,ּדְ ד ַהיְּ ר ְוֶאָחד ִמּצַ ְזּכָ ּנִ ִאיָמא ּכַ

א ִאיׁש ְוֵהם  ,ְלֵעיל ַאּבָ הּוא ְיסֹוד ּדְ יןְלֵרֵעהּו ׁשֶ סֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ַהיְּ י ִאם  ,ׁשֶ ּכִ
ין ִנְקָרא  ְהיֹותֹו יֹוֵרד ְלָמקֹום ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ּבִ דֹול ִהּנֵ א ּגָ ֶרְך ֵרֵעהּו ֱהיֹות ַאּבָ ַעל ּדֶ

ׁשֶ  ין ּכְ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ֱאַמר ָעָליו ׁשָ ּנֶ ִציָרה ׁשֶ יְּ רות פרק (ּיֹוֵרד ּבַ
:)'ז 'ד
 

ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים
The gift for the poor support Netzach and Hod 

ִוי ֵני ּתָ א ְוָלֵכן ֵהם ׁשְ ד ִאיּמָ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ֵהם ִמּצַ י ֵהם ִמצַּ  ,"ןּוַמּתָ ְוֵהם  ,ד ַהנּוְקָבאּכִ
ֵהם ֶאְביֹוִנים ֵהם ֶנַצח הֹוד ׁשֶ ֵני ֶאְביֹוִנים ׁשֶ נֹות ִלׁשְ י ַמּתָ ּתֵ סֹוד  ,ׁשְ ר ָיַדְעּתָ ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַטת ׁשְ א ַעד הֹוד ִאְתּפַ י ִאיּמָ  :ָהֲעָרָבה לֹא ֵריַח ְולֹא ַטַעם ְוִנְקְראּו ֶאְביֹוִנים ּכִ
 

ָּכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לוֹ 
On Purim we should not ignore people that ask for charity. 



   

ט  ּפֹוׁשֵ יֵמי ַהּפּוִרים נֹוְתִנים ְלָכל ִמי ׁשֶ י ּבִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ ְוַגם ַמה ׁשֶ
ר ,ָידוֹ  סֹוד ּוִביֵמי ַהחֹול ֲאׁשֶ ל ְצָדָקה הּוא ַהיְּ אי ׁשֶ ּבַ י ַהּגַ הּוא ְיסֹוד  ָהִעְנָין הּוא ּכִ

ָדָקה ין ָצִריְך ִלְראֹות ְלִמי נֹוֵתן ַהּצְ א ֶהָאָרה  ,ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַאּבָ הּוא ְיסֹוד ּדְ ה ׁשֶ ֲאָבל ַעּתָ
ט ָידֹו נֹוְתִנים ּפֹוׁשֵ ל ִמי ׁשֶ א ּכָ יד ֶאּלָ דֹוָלה ֵאין ְלַהְקּפִ :ּגְ

 
ַחָּיב ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא

The sages said that we should get drunk on Purim in order to elevate sparks of light from 
the Klipah. 
ּלֹא ֵיַדע  פּוַריָּא ַעד ׁשֶ ב ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַחּיָ ּוַמה ׁשֶ

ַכי כּו' ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ י לְ  ,ּבֵ ָנה ִהוא ּכִ ּוָ ה ֵיׁש ִניצֹוץ ַהּכַ עֹוָלם ּתֹוְך ַהְקִליּפָ
תֹוָכּה ּוְמַחּיֶה אֹוָתהּ  ִאיר ּבְ ה ַהּמֵ ל ְקדּוׁשָ יְך  ,ׁשֶ רּוְך ָהָמן ְלַהְמׁשִ ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבָ

יצֹוץ ַההּוא אֹור ּכֹור ְוָיָצא  ,ֶאל ַהּנִ הּוא ׁשִ ָנה ַאַחר ׁשֶ ּוָ לֹא ּכַ ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
ְעּתוֹ  לֹום ,ִמּדַ ה ַחס ְוׁשָ ם ֶאל ַהְקִליּפָ ַכָווָנה ָיִאיר ּגַ לֹום ּבְ ִאם ִיְהֶיה ַחס ְוׁשָ "ד ְוַנְלעַ . ׁשֶ

דֹול ֵיׁש  ִרּבּוי ּגָ ִתיַּת ַיִין ּבְ ָרֵחל ַעל ְיֵדי ׁשְ יָנה ּבְ יִכין אֹור מֹוַח ַהּבִ ָאנּו ַמְמׁשִ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ּה ּכַֹח ְלָהִאיר גַּ  ּיֵׁש ּבָ דֹוָלה ׁשֶ הֶהָאָרה ּגְ תֹוְך ַהְקִליּפָ ר ּבְ יצֹוץ ַההּוא ֲאׁשֶ  :ם ֶאל ַהּנִ

 
ְׁשִתָּיה ְמֻרָּבה ֵמֲאִכיָלה

When we eat we meditate on YH יה as  הי  -יוד and consider them of Chokmah, 72. when 
drinking meditate the same letters but consider them of Binah, 63.

ֵני אֹוִתּיֹות ְוָצִריְך ְלַכוֵּ  ׁשְ ֲאִכיָלה ּבִ ל  ,ְדיּוִדיןי"ה ן ּבַ ֵהם ׁשֶ ן ׁשֶ ֵני  ,ע"בּוְלַכּוֵ ִתּיָה ִלׁשְ ּוִבׁשְ
ל י"ה  ִמְנָין ַיִין ,ס"גׁשֶ עֹוִלים ּכְ יְך ֵאֶליָה מֹוִחין  ,יו"ד ה"י יו"ד ה"יָכֶזה  ,ׁשֶ ן ְלַהְמׁשִ ּוְלַכּוֵ

ינָ  ,ְדָחְכָמה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה הּומֹוִחין ְדּבִ ִתּיָ י ַהנּוְקָבא ּגֹוֶבֶרת  ,ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ְוִלְהיֹות ּכִ
יָנה ּגֹוֵבר ה ִמן ָהֲאִכיָלה ,מֹוַח ּבִ ה ְמֻרּבָ ִתּיָ ְ  ."ל י"הָאכַ  ,ְוֶזהּו ֲאִכיָלה .ְוָלֵכן ָצִריְך ַהׁשּ

ִתּיָה ם בְּ  ,ָרָצה לֹוַמר .ת י"ה"ׁשָ  ,ׁשְ ר כּוּלָ כּו ֵאֶליָה ַהּמֹוִחין ֲאׁשֶ ׁשְ ּמָ יִּ  ,י"הסֹוד ׁשֶ
ְקָרא  סֹוד ָחְכָמה ּוִביָנה ַהּנִ ֵהם ּבְ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ַעת  ,י"ה י"הַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ּבְ י ַהּדַ ּכִ

ּה ִהיא ַק  ּלָ א "ל ׁשֶ ּה ֶאּלָ ּה ְוֵלית ּבָ ֵרין מֹוִחין ְגִליִפין ּבָ ּתְ ַכְמבֹוָאר ֶאְצֵלנּו ְנִהירּו ּדִ
ָמקֹום ַאֵחר : ּבְ

 
ִרָּיא ׁשֹוַׁשָּנהֶאְסֵּתר ְּבִגיַמְט 

Esther numerical value שושנה 'Rose'. 
ּנָה א ׁשֹוׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ר ּבְ ִגיַמְטִריָּא  ,ֶאְסּתֵ ר ּבְ ם ֶאְסּתֵ ִמּלּואוֹ  ,תרע"אּגַ ִמְנָין ֲאדָֹני ּבְ  ,ּכְ

ִלים ָאז יׁש ְואֹוְמִרים ָאֵמן ְמַקּבְ ָרֵאל עֹוִנים ַקּדִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ י ּכְ ָנה ִהוא ּכִ ּוָ ֵני  ַהּכַ ְ ֶהָאָרה ִמׁשּ



   

מֹות[ הּוא ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ל. "אֵ  ]ׁשֵ ין ׁשֶ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוֶאָחד . )'שמות פרק לד ו(ֶאָחד ׁשֶ
הּוא ִמי ַאל ָכמֹוָך  ין ׁשֶ ל ֲאִריְך ֵמִאיר  :ּוֵפרּוׁשוֹ  ,יח)' מיכה פרק ז(ַמֲאִריְך ַאְנּפִ ֵאל ׁשֶ

ין ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵאל ׁשֶ ָפִניםְוָאז ְזעֵ  ,ּבְ ִנים ּבְ נּוְקָבא ּפָ ין ֵמִאיר ּבְ י ֵאל הּוא  ,יר ַאְנּפִ ְלִפי ּכִ
ִנים ּפָ ִנים, ּבַ ּפָ ִמילּוָאם עֹוִלים  ,ְוֶהָאָרה הּוא ּבַ ֵני ֵאל ּבְ ְ ְוֶהָאָרה  .ְנהֹוִריןש"ע ְוֵאּלּו ַהׁשּ

ת ָאֵמן ֲעִנּיַ ֶרת הּוא ּבַ ְזּכֶ לוֹ  ,ַהּנִ ָ ִוד ָעָליו ַהׁשּ ֵניֶהם  )תהילים פג יז(ם ּוְלָכְך ָאַמר ּדָ א ּפְ ַמּלֵ
ֵני ֵאל ,זֹו ָאֵמן ,ָקלֹון ָאֵמן ׁשְ ֵהם לֹא ֵהִאירּו ּבְ י ֵמַאַחר ׁשֶ ל  ,ּכִ ל ֲאִריְך ְוֶאָחד ׁשֶ ֶאָחד ׁשֶ

ין ֵניֶהם ָקלֹון ,ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּפְ ל ֵמֵאל ָהעֹוֶלה  ,ַמּלֵ ּלֹא ָרצּו ְלַקּבֵ ִיְהיּו לֹו ָקלֹון  ,קפ"הׁשֶ
עֹוֶלה גַּ  ן ׁשֶ  :ִעם ַהּכֹוֵללקפ"ה ם ּכֵ

 
ְמָך   ה'ִויַבְקׁשּו ׁשִ
ְמָך  ְלכּות ,תהילים פרק פג יז)( ה'ִויַבְקׁשּו ׁשִ ְמָך הּוא ַהּמַ י ׁשִ ירּוׁש ּכִ ם ,ּפֵ ְקָרא ׁשֵ ּנִ  ,ׁשֶ

עֹוִלים ָאֵמן ְגֵד . ְוהּוא ֲאדָֹני ַוֲהָוָי"ה ׁשֶ ה ּבִ ר ָלְבׁשָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְלּכָ ר ַהּמַ ה ֶאְסּתֵ י ַמְלכּות ְוִהּנֵ
ִנְכְנָסה ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמקֹום ַהְקִליּפֹות ׁשֶ ֶלְך ּוּכְ ר ֶאל ַהּמֶ הּוַסר  ,ּוָבָאה ְלַדּבֵ

ין ,ֶהָאַרת ֲאִריךְ  ּה ַרק ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ַאר ּבָ ִאם לֹא ָהְיָתה ָלּה ֶהָאָרה  ,ְולֹא ִנׁשְ ׁשֶ
חֹוָרה ין ָהְיָתה ׁשְ ֵעיר ַאְנּפִ ה ְוָלֵכן ִהיא ָאְמָרה ֵאִלי ֵאִלי  ,ְיַרְקרֶֹקתְולֹא  ֲאִפילּו ִמּזְ ָלּמָ

ִני  ֶאָחד ֵמֵאּלּו  ,)'ב תהילים פרק כב(ֲעַזְבּתָ ה ָהֵאִלי ׁשֶ ל ֲאִריְך ָלּמָ הּוא ׁשֶ ִניׁשֶ  ,ֲעַזְבּתָ
ֵניֶהם ָיַחדֵהִאירּו ְולֹא   : ָלּה ׁשְ

 
 

ִרי  יםּפְ  ֵעץ ַחּיִ
Fruit of Tree of Life

ַער רֹאׁש חֹ  ה ּופּוִרים ׁשַ ֶרק ה' -ֶדׁש ֲחֻנּכָ  :ּפֶ
ַמְתִחיל ַהִּתּקּון

Purim is in the secret of correcting Zeir Anpin 

ה נֹוַדע. סֹוד ַהּפּוִרים לּות, סֹוד ַהּפּוִרים ִהּנֵ י ַהּגָ ל ְזַמּנֵ י ּכָ עֹוֶמֶדת ַהנּוְקָבא ָרֵחל , ּכִ
ין ָאחֹור, ִעם ְזֵעיר ַאְנּפִ לּות ָאְמנָ . ָאחֹור ּבְ ל ּגָ ִנים ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף אֹוָתן ַהׁשּ ם ָאז ָהָיה ּבְ

ּנֹוָדע ֶבל ּכַ ּקּון, ּבָ ָפִנים, ְוָאז ָהָיה ַמְתִחיל ְלַמְעָלה ֵלָעׂשֹות ּתִ ִנים ּבְ ֵדי ְלַהְחִזיָרם ּפָ , ּכְ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ַלת ְדרּוִמיָטא ּבִ קּות ַהמּ . ָאז הּוא ָצִריְך ַהּפָ ּלְ הּוא ִהְסּתַ ֹוִחין ִמן ַהְזֵעיר ׁשֶ

ין ְרצּוָפהּ , ְוִנְכָנִסים ּתֹוְך ָרֵחל, ַאְנּפִ ְך , ְוִנְתֶקֶנת ּפַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוָלה ַלֲחזֹור ַאַחר ּכָ
ָפִנים ִנים ּבְ : ּפָ



   

 
סֹוד ַהַּיִין ֵמַהֲחֵבִרים

The Secret of wine that we dring on Purim is reference to Gevura. The miracle was that 
the Israelites could kill the hatered of the other side. The joy is expressed in wine. 

בּוָרה: ֵמַהֲחֵבִרים( הֹוד ֲעַנף ּגְ בּוָרה, ִעְנָין ּפּוִרים ּבְ ּגְ "ס ָלֵכן ַהנֵ . סֹוד ַיִין ָהרֹוֵמז ּבַ
ָדם ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּבְ ָהְרגּו ּבְ ְמָחה הִ , ׁשֶ ִ ַיִיןְוַגם ַהׂשּ  :)וא ּבְ

 
 ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ַהדּוְרִמיָטא
ַכי יֵמי ָמְרּדְ ה ָאז ּבִ ין, ְוִהּנֵ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ ָאַמר ָהָמן , ָהָיה סֹוף ְזַמן ַהדּוְרִמיָטא ׁשֶ ְוסֹוד ׁשֶ

ר ּוְמפָֹרד ( נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ַעל ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . )'ח' אסתר פרק גֶיׁשְ
נוֹ  ָאַמר ָהָמן, ֶיׁשְ ן הּוא, ׁשֶ הּוא ְזֵעיר , ֱאלֵֹהיֶהם ָיׁשֵ ֶהם ׁשֶ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ן הּוא ַהּמֶ ירּוׁש ָיׁשֵ ּפֵ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ין ּכַ ן, ְוֶזהּו ַהדּוְרִמיָטא. ַאְנּפִ הּוא ָיׁשֵ ָפִנים , ְוֵכיָון ׁשֶ ִנים ּבְ ְורֹוֶצה ַלֲחזֹור ּפָ
ית ַהּמִ  ִנית ַלֲחזֹור ְוִלְבנֹות ּבֵ ַעם ׁשֵ ׁש ּפַ ֶלךְ ) 'א' אסתר פרק וְוֶזהּו ((ְקּדָ ַנת ַהּמֶ , ָנְדָדה ׁשְ

ל עֹוָלם י ָחְזרּו ַהּמֹוִחין ּבוֹ , ַמְלּכֹו ׁשֶ אסתר פרק ְוֶזה סֹוד ְוַנֲהפֹוְך הּוא (. ְוִנְתעֹוְררוּ , ּכִ
א, )'א 'ט ֲהפְֹך הּוא ַעל ְיֵדי ִאּמָ ּנַ ְקֵראת הּוא, ְדַהְינּו ׁשֶ יָניווְ , ַהּנִ נּו ְוִנְתַמְתקּו ּדִ  ,)ִנְתַלּבְ

ַרךְ  ל ִיְתּבָ ִבּטּול ֲעָצתֹו ׁשֶ ל ּבְ ן ְנַבּטֵ לֹום, ִאם ּכֵ ָיָמיו ַחס ְוׁשָ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ , ְולֹא ִיּבָ
ׁש  ְקֵראת ִמְקּדָ ׁש ֲאדָֹני (, ְדַהְינּו ַמְלכּות ַהּנִ סֹוד ִמְקּדָ : יז) שמות פרק טוּבְ

 
 ִּמְתַּגֶּלהְיסֹוד ַאָּבא הַ 

א ִנְכָנִסין ּתֹוְך ָרֵחל ַצח הֹוד ְיסֹוד ִאּמָ ְהיֹוָתן ַהּנֶ ה ּבִ ָאחֹור ַהְזֵעיר , ְוִהּנֵ ְהיֹוָתּה ּבְ ּבִ
ין ן, ַאְנּפִ ם ּכֵ ּה ּגַ א ִנְכָנִסין ּבָ ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ם ַהּנֶ ְזַמן , ָהָיה ּגַ ּבִ מֹו ׁשֶ י ּכְ ִנְמָצא ּכִ

ין ֱהיֹות ַהּמֹוִחין ּתֹוךְ  י ָהאֹורֹות, ְזֵעיר ַאְנּפִ ּתֵ ל , ָהיּו יֹוְצִאין ׁשְ ל ָרֵחל ֵמֲאחֹוָריו ׁשֶ ַאַחת ׁשֶ
ין ל ַיֲעקֹב, ְזֵעיר ַאְנּפִ ָפָניו ְלׁשֶ י ֶהָארֹת ֵאּלוּ , ְוֶאָחד ִמּלְ ּתֵ ה יֹוְצִאין ִמן ָרֵחל ׁשְ ם ַעּתָ . ּגַ

ה ְלַגְמֵרי ִחיָנה ַאֶחֶרת ֲחָדׁשָ ה ּבְ ְהיֹוָתן ַהּמֹוִחין ּתֹוְך , ָאְמָנם ֵיׁש ַעּתָ ר לֹא ִנְמֵצאת ּבִ ֲאׁשֶ
ין ֵאר, ְזֵעיר ַאְנּפִ ָבר ִנְתּבָ י ּכְ ין, ּכִ ְהיֹוָתן ַהּמֹוִחין ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ י ּבִ ּיֵם ְיסֹוד , ּכִ ָהָיה ִמְסּתַ

ׁש  ין ַמּמָ א ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ין, ַאּבָ ִסּיּום ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ תֹוכוֹ ּוִמְתַלבֵּ , ּבְ ה . ׁש ּבְ ָאְמָנם ַעּתָ
ָרֵחל ר ַהּמֹוִחין ֵהם ּבְ ּה הּוא ָקָצר, ֲאׁשֶ ּלָ סֹוד ׁשֶ ה ַהּיְ מֹו , ִהּנֵ ט ּכְ ֵ ׁשּ ְוֵאינֹו ָארֹוְך ּוִמְתּפַ

ָכר ל ַהּזָ סֹוד ׁשֶ תֹוָכהּ , ַהּיְ א ּבְ ַאּבָ ִנְכָנִסין ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ׁשְ י ּכְ סֹוד , ִנְמָצא ּכִ ה ַהיְּ ִהּנֵ
אַ  הּ ּדְ ּלָ סֹוד ׁשֶ ט חּוץ ִמן ַהיְּ ֵ ׁשּ א יֹוֵצא ּוִמְתּפַ הּ , ּבָ ּלָ סֹוד ׁשֶ ׁש ּתֹוְך ַהיְּ ְוָהָיה , ְוֵאינֹו ִמְתַלּבֵ

ה ְלַגְמֵרי ה ְלַמּטָ ּלֶ :ִמְתּגַ
 



   

ִמְתַּגֶּלה ֶהָאַרת ַאָּבא ֲאֶׁשר הּוא ָטִמיר ְוָגִניז ִמּכּוְּלהּו
The light of Yessod of Chokmah is revealed to Malchut and Mordechai with his purity 
draws from that light. 

ׁשּום ְזַמן ָלל ּבְ ין ּכְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ֶהָאָרה זֹו לֹא ִנְמָצא ּבִ ר ְלֵעיל, ָאְמָנם ּבְ ְזּכָ ַעם ַהּנִ  ַלּטַ
סֹודֹו ָארֹוךְ  ּיְ א, ׁשֶ ַאּבָ ל ְיסֹוד ּדְ ִחיָנה ׁשֶ ּבְ ְת , ָאְמָנם זֹאת ּבַ ּמִ ֶ סֹוד ׁשּ ה ַלחּוץ ִמּיְ ּלֶ ּגַ

דֹוָלה ְמאֹד, ְדָרֵחל ִהיא ֶהָאָרה ּגְ אי ׁשֶ ִמְתַגֵלת ֶהָאַרת , ַוּדַ ר הּוא ָטִמיר ׁשֶ א ֲאׁשֶ ַאּבָ
הוּ  ַכי. ְוָגִניז ִמּכּוּלְ ִחיַנת ָמְרּדְ ה ּבְ ְהיֹותֹו , ְוִהּנֵ ה ּבִ ּלֶ ְתּגַ א ַהּמִ הּוא סֹוד ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאּבָ

ָרֵחל י ָמְרּדְ , ּבְ ִחיָנהּכִ א ֵמאֹותֹו ַהּבְ ָמתוֹ , ַכי ּבָ ם יֹוֵנק ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ָ ַכי, ּוִמׁשּ , ְוֶזה סֹוד ָמְרּדְ
ְכָיא הּוא ָזְך ְוָנִקי ּובָ , מֹר ָטהֹור, ֵמָרא ּדַ עֹוָלם : אחריםספרים ("ר, ׁשֶ רּו ֵמעֹוָלם ּבְ ּבְ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ

ַאר ָזְך ְוָנִקי, ַהּתֹהוּ  ר הּוא )ְוִנׁשְ ד ֲאׁשֶ א ִמּצַ ַאּבָ סֹוד ּדְ עַֹתי מֹור עֹוֵבר . ַהיְּ ְוֶזה סֹוד ְוֶאְצּבְ
הּוא מֹר עֹוֵבר, )'ה 'שיר השירים פרק ה( עֹות ׁשֶ סֹוד ֶאְצּבָ ִבין ָיִבין ּבְ ֵהם (, ְוַהּמֵ ׁשֶ

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ַעת ּדְ יָנה ּדַ נ, ָחְכָמה ּבִ ֶהם ּבְ ּלָ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ים ּבְ ׁשִ ְך ִמְתַלּבְ י ֵהם  )ּוְקָבאַאַחר ּכָ ּכִ
ְנעּול, עֹוְבִרים ְויֹוְצִאים ַלחּוץ ּפֹות ַהּמַ סֹוד  :אחריםספרים (. ְוָהֵבן ֶזה, ַעל ּכַ י הּוא ַהּיְ ּוְבָראׁשֵ

א עֹות :אחריםספרים  .ִאּמָ י ֶאְצּבָ ין, ּוְבָראׁשֵ ְרִקין ֶעְליֹוִנים ְדַאִריְך ַאְנּפִ ם ּפִ י ׁשָ יָנה , ּכִ ם ָחְכָמה ּבִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
אּדַ  א ְוִאּמָ ַאּבָ יק, ַעת ּדְ ַעּתִ סֹוד ּדְ ם ַהּיְ ַצח, ְוׁשָ ּמֵ ה ּבַ ּלָ :)ְוַגם ִנְתּגַ
  

ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִּביֵמי , ּוְלָהִאיר ָלנּו ְּבָכל ְזַמן ּוְזַמן, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� רֹוֶצה ְלֵהִטיב ִעָּמנּו
ד ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּיְתַּגֶּלה אֹותֹו ֶהָאָרה ֶׁשל ָמְרְּדַכיְוָתִמי, ֶׁשָאז ַנֲעָׂשה ַהֵּנס, ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה

God gives us the opportunity in Purim to connect to that special light revealed by 
Mordechai. The Light of the miracle of Purim appears every year for us. Because this light 
is higher than the one on Shabbat and Holidays, it will keep coming even after the Final 
Redemption. 

ע ה ָהָמן ָהָרׁשָ ד ֶהָארֹת ֵאּלוּ , ִהּנֵ ֶהָאָרה זוֹ , ָרָצה ְלַאּבֵ ַכי ָהָרמּוז ּבְ ֵדי , ְוַלֲהרֹג ָמְרּדְ ּכְ
ְקָרא ָרֵחל ְרצּוף נּוְקָבא ַהּנִ ְנָין ּפַ ל ּבִ ּטֵ ְתּבַ ּתִ לֹוםוְ , ׁשֶ ׁש ַחס ְוׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ  .לֹא ִיּבָ

ה ִחּלָ ּתְ ר ָהָיה ּבַ ל ֲאׁשֶ ֶהם יֹוֵתר ִמּכָ ַרֲחָמיו ָרָצה ְלֵהִטיב ִעּמָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ מֹוָה , ְוַהׁשּ ּכָ ׁשֶ
ֵמי ֶקֶדם ַכי, ְוהּוא, לֹא ִנְהָיָתה ִמּיְ ל ָמְרּדְ י ֲהלֹא ֶהָאָרה זֹו ׁשֶ ֵאיָנּה יֹוֵצאת ַרק , ּכִ

ְהיֹות סֹוד ְזַמן ְדרּוִמיָטא ָפִנים, ּבִ ִנים ּבְ ֵהם חֹוְזִרים ּפָ ׁשֶ ְך ּכְ ְלִקין , ָאְמָנם ַאַחר ּכָ ּוִמְסּתַ
א ְוִאיָמא ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ְוחֹוְזִרין ְוִנְכָנִסים ּתֹוְך , ִעם ַהּמֹוִחין ִמן ַהנּוְקָבא ָרֵחל, ַהּנֶ

ּנֹוָדע ין ּכַ ה, ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ַכי ִהּנֵ ל ָמְרּדְ ל ֶהָאָרה זֹו ׁשֶ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ִלי ָסֵפק, ָאז ׁשֶ ם . ּבְ ֵ ְוַהׁשּ
נוּ  ַרְך רֹוֶצה ְלֵהִטיב ִעּמָ ָכל ְזַמן ּוְזַמן, ִיְתּבָ יֵמי , ּוְלָהִאיר ָלנּו ּבְ ָנה ּבִ ָנה ְוׁשָ ָנה ׁשָ ּוְבָכל ׁשָ

ה ס, ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה ַהּנֵ ָאז ַנֲעׂשֶ ִמ , ׁשֶ ּיָ ִמיד ּבַ ּתָ ל ְוׁשֶ ה אֹותֹו ֶהָאָרה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ה ּיִ ים ָהֵאּלֶ
ַכי ָפִנים, ָמְרּדְ ִנים ּבְ ִמיד, ֲאִפילּו ַאַחר ֱהיֹוָתן ּפָ ֵאר ַקֶייֶמת ּתָ ָ ה ֶהָאָרה ַהּזֹאת . ְוִתׁשּ ְוִהּנֵ

ָיִמים טֹוִבים, לֹא ָהְיָתה ת ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ פּוִרים ְלַבד, לֹא ּבְ א ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵ , ֶאּלָ ינּו ֶזה ׁשֶ



   

ל ל ַהּמֹוֲעִדים ֲעִתיִדים ִלָבּטֵ ֱאַמר ִויֵמי , חּוץ ִמן ַהּפּוִרים, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ַעְברּו ְוכּו' ( ַעְברּו ִמּתֹוךְ , כח)' אסתר פרק טַהּפּוִרים לֹא ּיַ ֱאַמר לֹא ּיַ ּנֶ , ְוָהֵבן ַמה ׁשֶ

ה ׁשֶ  ַמן ַהּזֶ ּזְ ַאר ֶהָאָרה זֹו ּבַ ִמיד ִנׁשְ י ּתָ ֲחָזַרת , ל ְיֵמי ַהּפּוִריםּכִ ם ּבַ ל ַאף ּגַ ּטֵ ְתּבַ ְולֹא ּתִ
ָפִנים ִנים ּבְ ין ּפָ מֹוהוּ , ּתֹוְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ר ֵמעֹוָלם לֹא ִנְהָיָתה ּכָ י ִהיא ֶהָאָרה ֲאׁשֶ : ּכִ

 
 ְוִזְכָרם �א ָיסּוף ִמַּזְרָעם

ְרָעם  ירּוׁש  כח),' (אסתר פרק טֶזה סֹוד ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמּזַ ל  -ּפֵ סֹוד ׁשֶ י אֹותֹו ַהיְּ ּכִ
א ְקָרא ִזְכָרם, ַאּבָ ִמיד, ַהּנִ ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ ְרָעם ׁשֶ ָכל ְיֵמי , לֹא ָיסּוף ְולֹא ִיְפסֹק ִמּזַ י ּבְ ּכִ

ה ָכר ַקּיֵים, ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה אֹותֹו ֶהָאָרה, ִיְהֶיה אֹותֹו ַהּזָ ּלָ : ְוִנְתּגַ
 

סֹוד ְּדַאָּבאַהְּמִגָּלה ִהיא סֹוד יְ 
The scroll of Esther is the secret of the Light of Yessod of Chokmah 

ת ּפּוִרים ל, ְוֶזה סֹוד ְמִגּלַ ּטֵ ְתּבַ ּלֹא ּתִ א, ׁשֶ ל ַאּבָ סֹוד ׁשֶ י אֹותֹו ַהיְּ ת , ּכִ הּוא סֹוד ְמִגּלַ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ת ַהּתֹוָר , ּפּוִרים ּכַ י סֹוד ְמִגּלַ א, הְונֹוַדע ּכִ ַאּבָ ּתֹוָרה , הּוא ְמִציֻאת ְיסֹוד ּדְ

ְכָתב ּבִ ל ְיסֹוד ָרֵחל נּוְקָבא, ׁשֶ ֵתָרה ַהּיֹוֵצאת ַלחּוץ ׁשֶ ת , אֹוָתּה ֶהָאָרה ַהּיְ ִנְקָרא ְמִגּלַ
צּוָרָתהּ , ּפּוִרים ה ּבְ ִגּלָ ְמיֹון ַהּמְ הּוא ָארֹוְך ּדִ ל אֹוָתן ַהֶהָארֹות לֹ , ְוָהִעְנָין הּוא. ׁשֶ י ּכָ א ּכִ

ָפִנים ִנים ּבְ ֲחִזיָרתֹו ּפָ קּו ִמן ָרֵחל ּבַ ּלְ הּ , ִנְסּתַ ֲארּו ּבָ ָ ל ֶהָארֹת ִיׁשּ ֲאִפילּו ַאַחר , ַרק ּכָ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ ּנָ : ִסּלּוק ַהּמֹוִחין ִמּמֶ

 
ְמִגָּלה ִמְּלׁשֹון ִּגּלּוי

Megila  מגילה, 'scroll' is from the root of גילוי, 'revelation'.
ה ם ְמִגּלָ ּלּוי, ּגַ ירּוׁש ָלׁשֹון ּגִ ה, ּפֵ א ַהְמֻגּלֶ ַאּבָ ה ָחֵסר . ּוֵפרּוׁש ְמִציַאת ְיסֹוד ּדְ ם ְמִגּלָ ּגַ

יַמְטִריָּא ג, ד"יוּ  ַעת , ֲהָוָי"ה"פ ּגִ יָנה ּדַ ל ָחְכָמה ּבִ ם סֹוד שלש מֹוִחין ְדַהָויֹו"ת ׁשֶ ׁשָ
הּ  א ַהִמְתַגִלין ּבָ ַאּבָ  : (א). ְדֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ

ָהה  ר"ה. ַהגָ ( (א)ַהּגָ ְכִריַע הּוא, ֶאְפׁשָ סֹוד ַהּמַ ּיְ י ְלִפי ׁשֶ א, ְוכֹוֵלל ֶנַצח הֹוד, ּכִ ַאּבָ ּלּות ְיסֹוד ּדְ ִהְתּגַ , ָלֵכן ּבְ

ה ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה ְדָרֵחל ַעּתָ ַצח הֹוד ׁשֶ ם ַהּנֶ : )ִמְתַגִלין ּגַ
 

נֹות ֶאת ַּפְרצּוף ַהנּוְקָבאְלַתֵּקן ְוִלבְ  ,ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים
The gifts, charity, Tzedakah given on Purim connect us to Yessod and a righteous is the 
aspect of Yessod. 

יֹום ּפּוִרים ָרֵחל ּבְ ַכי ּבְ ל ָמְרּדְ ֵדי ְלַקּיֵם אֹוָתּה ֶהָאָרה ׁשֶ ָלֵכן ָאנּו נֹוְתִנין , ָאְמָנם ּכְ
ָדָקה ַהִהיא, יםְצָדָקה ַלֲעִניִּ  כַֹח ַהּצְ ּבְ ֶ ֵדי ׁשּ סֹוד , ּכְ ָדָקה ִמן ַהיְּ ם אֹותֹו ַהּצְ ֵתן ּגַ ִתּנָ



   

יק ְקָרא ַצּדִ א ַהּנִ ַאּבָ ְקֵראת ֶצֶדק, ּדְ ל ָרֵחל , ְלָרֵחל ַהּנִ ְרצּוף ׁשֶ ּקּון ּפַ ְוֶזהּו ְלִעְנָין ּתִ
רּות ֶצֶדק וְ , ַעל ְיֵדי ְצָדָקה, ַעְצָמהּ  ִהְתַחּבְ ָהא ּבְ יקּדְ : ִנְקֵראת ְצָדָקה, ַצּדִ

 
 ְלַהְמִׁשי� מֹוִחין ַלנּוְקָבא, ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה

ִחיָנה ַאֶחֶרת ֵעת ַהדּוְרִמיָטא, ָאְמָנם ֵיׁש ּבְ ָהָיה ָלּה ּבְ ָנתֹו , ְוהּוא ֶהָאַרת מֹוִחין ׁשֶ ְוַכּוָ
ֲארוּ , ֵהם ָ אֹוָתן ָהאֹרֹת ִיׁשּ ה, ׁשֶ ּבָ מֹוִחין ׁשֶ ם ּבַ ְרצּוף ַעְצמוֹ ְולֹא בְּ , ּגַ ּקּון ַהּפַ ְוֶזה , סֹוד ּתִ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָדָקה ּכַ ה ַעל ְיֵדי ַהּצְ סֹוד ַהּמֹוִחין, ַנֲעׂשָ יָרה ּבְ , ַרק ּתֹוְספֹות ֶהָאָרה ַיּתִ
ה יֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ה ּבִ ִתּיָ ה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ה ֶזה ַנֲעׂשָ י , ְוִהּנֵ יַמְטִרּיָאֲאִכיָלה ּכִ  ּגִ

ִהיא ָרֵחל, ִעם ַהּכֹוֵללַאדָֹני  כּו ֵאֶליָה ַהּמֹוִחיןי"ה, ָאַכל  -ְוֶזהּו ֲאִכיָלה  .ׁשֶ ׁשְ י ִיּמָ , ּכִ
סֹוד  ם ּבְ ר ֵהם ּכּוּלָ ָמקֹום ַאֵחרי"ה, ֲאׁשֶ בָֹאר ֶאְצֵלינּו ּבְ ּמְ ִתיָּה. ּכַ ירּוׁש , ְוַגם ׁשְ ת  -ּפֵ ׁשָ

ְק , ְוהּוא סֹוד ַהָחְכָמה ּוִביָנה, י"ה ּה הּוא ַק , ָרִאים י"ה י"הַהּנִ ּלָ ַעת ׁשֶ י ַהּדַ ד "ל ּכִ ִמּצַ
בּורֹות הּ , ַהּגְ ְתֵרי מֹוִחין ְגִליִפין ּבָ א ְנִהיִרין ּדִ ּה ֶאּלָ   :ְוֵלית ּבָ

ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹורֹות, ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה
Reading of the Megilah is to reveal the Light in Malchut 

הָאְמנָ  ִגּלָ י, ם ְקִריַאת ַהּמְ ִליׁשִ סֹוד , הּוא ִעְנָין ׁשְ ְוהּוא ְלהֹוִציא אֹוָתן ָהאֹרֹת ַלחּוץ ִמּיְ
ר ְלֵעיל, ָרֵחל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ סֹוד ְמִגּלָ ֶזה: , ּבְ ְוַדי ּבָ

 
 ִלְקֹרא ּוְלַגּלֹות ַלחּוץ ֶאת ְיסֹוד ַאָּבא -" ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה"ֵּפירּוׁש ִּבְרַּכת 

הְוֶזה  ֲחנֹות , סֹוד ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ע ֶאת ַהּמַ ַאּתְ ָאַמְרּתְ ְלִמְקָרא ּוְלַמּסַ ָמא ּדְ ּכְ
ם, )'ב' במדבר פרק י( ה ׁשָ ּלֶ : ִלְקרֹוָתּה ּוְלהֹוִציָאּה ַלחּוץ ְוִתְתּגַ
 

עֹוד ְּדרּוׁש ְּבִעְנַין ַהְּנִסיָרה ְוַהֲחָזָרה ָּפִנים ְּבָפִנים
The Babilonyan exile was 70 years and on that time they corrected the distance they had 
from the Holy Temple. The process was similar to the creation of Adam and Eve through 
the sleep and revelation of Eve from the ‘rib’ (side) of Adam and bring them face to face. 

לּותִעְנָין ַהּפּוִר  ְזַמן ַהּגָ סֹוד ְנקּוָדה, ים ּבִ ְלכּות ּבְ ָבֶבל ָאז ָהְיָתה ַהּמַ י ּבְ ְוָיְרָדה , ּכִ
ִריָאה ּבְ ה ּבַ ִריָאה, ְלַמּטָ ּבְ ּה ּבַ ְנסּו ּבָ ּכָ ּיִ ְנָין ֵמָחָדׁש ַעל ְיֵדי ַהּמֹוִחין ׁשֶ . ּוְצִריָכה ּבִ

אֹותֹו ַהּדֹור ּבְ ְסגֵּ , ְוַהֲחִסיִדים ׁשֶ ִנים , טז) פרק כד 'מלכים ב(ר ְוֶהָחָרׁש ְוַהּמַ ָהיּו ְמַתּקְ
ֶבל לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ָכל ׁשִ הּ , אֹוָתּה ּבְ ּלָ ַבע ְסִפירֹות ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ ֶהֱעלּו , ּכָ ֶ ַעד ׁשּ

רֹוִעין, אֹוָתּה ִלְמקֹוָמהּ  ֵרין ּדְ ין ּתְ ּה ַהּמֹוִחין, ּבֵ ְכְנסּו ּבָ ּנִ יָנה ַעל ְזעֵ , ְוֵכיָון ׁשֶ יר ָנַפל ׁשֵ
ין ָנה, ַאְנּפִ ְבִעים ׁשָ ל אֹוָתן ׁשִ ים, ּכָ רּוׁשִ ּדְ ּנֹוָדע ּבַ ְנָין ֵמָחָדׁש , ּכַ ִהיא ְצִריָכה ּבִ ׁשֶ ּכְ ָאז , ׁשֶ

סֹוד דּוְרִמיָטא ין ּבְ א ְוִאיָמא, ָהָיה ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ַאּבָ ּנּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ קּו ִמּמֶ ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ . ׁשּ



   

ְנָיִמין( ַתב ָהַרב ּבִ ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ֶזה, ּכָ ְלֵעיל, ּדְ רּוׁש ּדִ ר ַהּדְ א ַאַחר ֱהיֹות , ְוָהִעּקָ י ֵאין דּוְרִמיָטא ֶאּלָ ּכִ
ָאחֹור ֵלם ָאחֹור ּבְ ְרצּוף ׁשָ ַכָווַנת ְנִסיָרה, ּפַ ְלכּות ִלְבנֹוָתהּ  )ְוֵעין ּבְ ֶבן , ְוִנְכְנסּו ַלּמַ סֹוד ַוּיִ ה' ּבְ

ָלע  ִריַאת עֹוָלם, כב)' ק בבראשית פר(ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ת ּבְ ְתִחּלַ ר ָהָיה ּבִ ֲאׁשֶ : ּכַ
 

ָיָצא ָמְרְּדַכי ֶׁשהּוא ִמְּבִחיַנת ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאָּבא, ְּבסֹוף ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה
At the end of the 70 years Mordechai came and revealed the light of that correction 
(mentioned above). The second Holy Temple could be built. 

ָנה ְבִעים ׁשָ ִ א, ּוְבסֹוף ַהׁשּ ִחיַנת ֶהָאַרת ְיסֹוד ַאּבָ הּוא ִמּבְ ַכי ׁשֶ ַהּיֹוְצִאין חּוץ , ָיָצא ָמְרּדְ
ְלכּות סֹוד ַהּמַ ין, ִמּיְ א ּתֹוְך ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ל ִאּמָ ָהיּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ׁשֶ י ּכְ ָהיּו , ּכִ

ים ׁשִ א ְמלּוּבָ ַאּבָ ַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ֶהם ַהּנֶ תֹוְך ַהְזֵעיר , ּבָ ְוָהָיה ְיסֹוד ְדִאיָמא ִנְכַנס ּבְ
ין ַעד ֶהָחֶזה ין, ַאְנּפִ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ סֹוד ׁשֶ א עֹוֵבר ְויֹוֵצא ַעד סֹוף ַהיְּ ַאְך , ִוְיסֹוד ַאּבָ

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ְלקּו ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ִנְסּתַ ׁשֶ ֵדי ִלְבנֹוָתהּ ְוִנְכנְ , ּכְ ְלכּות ּכְ ּמַ ִנְמָצא , סּו ּבַ
א ַאּבָ סֹוד ּדְ ּיְ ְלכּות, ׁשֶ ַכי , הּוא עֹוֵבר ְויֹוֵצא ַלחּוץ ִלְיסֹוד ַהּמַ ֲעבֹר ָמְרּדְ אסתר (ְוֶזהּו ַוּיַ

ִחיָנה ַהּיֹוֵצאת ַלחּוץ, יז)' פרק ד י ָהָיה ֵמאֹותֹו ּבְ : ּכִ
 

ְלַבתסֹוד ַהָּפסּוק ְלָקָחּה ָמְרְּדַכי לֹו 
The secret of Esther 2:7 is about Mordechai connecting to Malchut to bring the light into 
it. Not taking Esther as daughter but connecting to the aspect of Vessel. 

ַכי לֹו ְלַבת  ן ְלָקָחּה ָמְרּדְ ם ּכֵ ינּו ִזְכרֹוָנם ְוָאְמרּו ַרּבֹותֵ , )'ז' אסתר פרק ב(ְוֶזה סֹוד ּגַ
א ְלַבִית, ִלְבָרָכה ַאל ִתְקָרא לֹו ְלַבת ָרֵחל, ֶאּלָ א ִנְכַנס ּבְ י ְיסֹוד ַאּבָ ְוִהיא לֹו , ּכִ

 :ְלַבִית
 

 ֶׁשהּוא ְמֻגֶּלה חּוץ ִמְּיסֹוד ָרֵחל, ְוהּוא ְיסֹוד ַאָּבא, ְמִגָּלה ָלׁשֹון ִּגּלּוי
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלבְ  הְוֶזה ׁשֶ ִגּלָ ִעְנַין ַהּמְ ֶרת, ִנְקָרא ֵסֶפר, ָרָכה ּבְ י , ְוִנְקָרא ִאּגֶ ּכִ

ּלּוי ה ָלׁשֹון ּגִ א, ְמִגּלָ סֹוד ָרֵחל, ְוהּוא ְיסֹוד ַאּבָ ה חּוץ ִמיְּ הּוא ְמֻגּלֶ ְמקֹומֹו , ׁשֶ הּוא ּבִ ׁשֶ ּכְ
ין ִנְקָרא ֵסֶפר ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶר , ּבִ נּוְקָבא ִנְקָרא ִאּגֶ הּוא ּבְ ִגיַמְטִריָּא שכ. (תּוְכׁשֶ ֶרת ּבְ ה "ִאּגֶ

"ךְ וּ  ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ַמְנְצּפַ יִנים, ּבְ ל ַהּדִ ָאז ָהָיה ִקּבּוץ ּכָ ִרים , ְוָתִבין ׁשֶ ּפֻ
ים"ו ָחֵסר ָוי ָעִמים , ְלׁשֹון ַרּבִ ֵני ּפְ ָעִמים ַמְנְצפַּ פ"ר, ׁשְ ֵני ּפְ א ׁשְ יַמְטִרּיָ קס"ת, עֹוֶלה , ךְ "ּגִ

יָנה"ַמְנְצפַּ הַ  ְדלּות ְדּבִ בּורֹות ּגַ בּורֹות ֲאֵחִרים, ְך ֶעְליֹון ִהיא ּגְ , ְוֵהם ְמִכיִלין ֶאל ּגְ
ֵני ֲחָסִדים :אחריםספרים ( ָמְתָניו )ְוַהׁשְ ָמְתָניו ְוָהֵאזֹור ּבְ ר ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ , ְוָלֶזה ּגַ

י ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ל, ּכִ ּלֹוֵקַח ַמְנְצפַּ  ֵהם סֹוד ּכָ בּורֹות ׁשֶ יָנה"ַהּגְ ְך , ְך ִמּבִ ּוַמְנְצּפַ
ְלכּות יַמְטִרּיָא ֶקסֶ , ִמּמַ "ת): ֵהם ּגִ



   

 
ַוֲעָׂשָרה ָּבָניו ֶעֶׂשר ְסִפירֹות , ְוִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש ְמַכֵּׁשָפה ְּגדֹוָלה, ָהָמן ָהָרָׁשע ָהָיה ְמַכֵּׁשף ָּגדֹול

ְּדְקִליּפֹות
Haman was a great Wizard, his wife, Zeresh was a great witch and his ten sons were ten 
Sefirot of the Klipah. They wanted to eliminate the possibility of the Israelites to connect 
to the Light of Yessod that will allow them revelation of great light. 

ה ָהָמן ָהָרׁשָ  דֹולְוִהּנֵ ף ּגָ ֵ דֹוָלה, ע ָהָיה ְמַכׁשּ ָפה ּגְ ֵ ּתֹו ֶזֶרׁש ְמַכׁשּ ָניו , ְוִאׁשְ ָרה ּבָ ַוֲעׂשָ
ְקִליּפֹות ר ְסִפירֹות ּדְ דֹוָלה .ֶעׂשֶ רֹוֶצה ַלֲחזֹור , ְוָרָאה אֹותֹו ֶהָאָרה ַהּגְ ְוֵהִבין ׁשֶ

ָפִנים ִנים ּבְ ְלכּות ּפָ ַיְחְזרּו מֹוִחין ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד , ַהּמַ יןְוׁשֶ א ִלְזֵעיר ַאְנּפִ א ְוִאּמָ ַאּבָ , ּדְ
סֹוד דּוְרִמיָטא ֵאר ּבְ ָ ָרֵאל, ְולֹא ִיׁשּ אּוָלה ְלִיׂשְ ל ֶאת , ּוָבֶזה ִיְהֶיה ּגְ ְוָלֵכן ָרָצה ְלַבּטֵ

יַמְטִריָּא . ֶהָאָרה ה ָהָמן ּגִ א ֲעבֹוָדה ָזָרהצ"ו, ְוִהּנֵ הּוא ָרָאה ֶזה ָהִעְנָין , ְוֵאין ַצו ֶאּלָ ׁשֶ
ה ִמּתֹוךְ  ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהְקִליּפָ יָּה, ׁשֶ ֲעׂשִ ִהיא ּבַ עֹוֶלה ֵאל ֲאדֹנָ , ׁשֶ דֹוׁש "י. ׁשֶ ְוַהּקָ

ַרֲחָמיו רּוְך הּוא ּבְ ַמן ַההּוא, ּבָ ּזְ ים ְוִנְפָלאֹות ּבַ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ְבּתוֹ , ָעׂשָ ל ַמְחׁשַ ְולֹא . ּוִבּטֵ
אֹותֹו ֶהָאָרה ִהְבִטיָחנּו ׁשֶ , עֹוד א ׁשֶ הֶאּלָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמיד ּבַ ְהֶיה ּתָ ְחְזרּו , ּתִ יַּ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ְלכּות, ַהּמֹוִחין ִלְמקֹומֹו ּבִ ּמַ ֵאר אֹותֹו ֶהָאָרה ַהִהיא ּבַ ָ ׁשּ ּיִ ר ָהָיה , ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
אֹותֹו ְזַמן :ּבְ

 
 ָהאֹור ַהָּגדֹול ֶׁשל ְיסֹוד ַאָּבא

ה ְוכּו'ְוֶזהּו ִויֵמי ַהּפּוִרים הָ  ִרים ְוכּו' , ֵאּלֶ ְקָרא , כח)' אסתר פרק ט(ִנְזּכָ ַהְינּו ְיסֹוד ַהּנִ ּדְ
הּוא ְיסֹוד"ף, ָיסוּ , ָזָכר ָרֵחל, יֹוֵסף ׁשֶ ְכַנס ּבְ ּנִ ְרָעם ׁשֶ אֹותֹו ֶהָאָרה ּוַמה . ִמּזַ ָאַמְרנּו ׁשֶ ׁשֶ

א ל ְיסֹוד ַאּבָ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ סֹוף ׁשִ א ּבְ ָכל ַלְיָלה ִנְכָנִסים  ַאף, לֹא ָהָיה ֶאּלָ ּבְ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ים ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ְדִאָמא ׁשִ א ְמלּוּבָ ַאּבָ ְלכּות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ ּמַ ן ָהָיה , ּבַ ִאם ּכֵ

א ה ְיסֹוד ַאּבָ ּלֶ ְתּגַ ָכל ַלְיָלה ּיִ ּבְ ֶרת , ָראּוי ׁשֶ ל ָמקֹום ֵאין אֹותֹו ֶהָאָרה יֹוֵצאת ְוִנּכֶ ִמּכָ
א  לּות, ִלְזַמן ָארֹוךְ ֶאּלָ סֹוף ְזַמן ּגָ א ּבְ  : ְוָלֶזה לֹא ָיָצא ֶאּלָ

 
 

ַער ה חֶֹדׁש  רֹאׁש  ׁשַ ֶרק - ּופּוִרים ֲחֻנּכָ  ו: ּפֶ
 ִמְצֹות ּפּוִרים

נֹות ָלֶאְביֹוִנים לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמּתָ נֹות. ִעְנָין ִמׁשְ ֵהם ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות , ַהּמָ
ְיסֹוד אַ  ּבַ אׁשֶ ְלכּות, ּבָ ִנין ַלּמַ ה, ְוִניּתָ ּבָ סֹוד ׁשֶ ה ַליְּ ּבָ ְפֶאֶרת ׁשֶ ִחין ִמּתִ ּלְ ּתַ ְוֶזהּו , ְוֵהם ִמׁשְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ,כב)' אסתר פרק ט(ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  הּ , ּוַמּתָ ּלָ , ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
א ל ַאּבָ ה ָלּה ִמֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְרצּוף ְוָכל ֶזה , ׁשּ הּוא ְלַהְגִדיָלּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ּפַ



   

ן ם ּכֵ א ּגַ ָאַמְרנוּ , ַאּבָ ִחיַנת אֹותֹו ֶהָאָרה ׁשֶ ה ָלּה ִמּבְ ה , ְוָכל ֶזה הּוא ַנֲעׂשָ ַהְינּו ִמּמַ ּדְ
א סֹוד ַאּבָ ה ִמיְּ ְמֻגּלֶ ה, ׁשֶ ַהְינּו ְמִגּלָ ה .ּדְ ִגּלָ ְך ָאנּו קֹוְרִאין ַהּמְ ָוונָ  ,ְוַאַחר ּכָ ה ְוַהּכַ

יְך אֹותֹו ֶהָאָרה ְוַלחּוץ ֶרת, ְלַהְמׁשִ ִאּגֶ ָטה ְוקֹוְרָאה ּכְ ּפֹוׁשְ ְך . ְוָלֶזה ָאְמרּו ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ
ִתיָּה ָווָנה , ֲאִכיָלה ּוׁשְ א -ְוַהּכַ ְרצּוף ַאּבָ ינּו אֹוָתּה ּפַ ָעׂשִ ַאַחר ׁשֶ ּלְ סֹוד ָמנֹות , ׁשֶ ּבְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים יִכי, ּוַמּתָ ִחיָנה ָאנּו ַמְמׁשִ ָפִנים ִמּבְ ִנים ּבְ ְהיֹוָתּה ּפָ ן ָלּה ֶהָאַרת ַהּמֹוִחין ּבִ
ֶרת ְלֵעיל ְזּכֶ ִהיא אֹוָתּה ֶהָאָרה ַהיֹּוֵצאת ַלחּוץ, ַהּנִ  : ׁשֶ

 "ןְּבִמילּוי יּוִדי"ה ה י"ִלְׁשֵני י, ָצִרי� ְלַכֵּון ָּבֲאִכיָלה
ֲאִכיָלה ן ּבָ ֵני י, ָצִריְך ְלַכּוֵ ִמיל"ה י"ה ִלׁשְ הּוא "ן, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ּוי יּוִדיּבְ ן ׁשֶ ּוְתַכּוֵ

ם  ֵ ֶנֶגד מֹוַח ְדָחְכָמהע"ב, ִמׁשּ הּוא ּכְ ָעִמים . ׁשֶ ֵני ּפְ ן ִלׁשְ ִתיָּה ְיַכּוֵ ִמילּוי י"ה י"ה ּוִבׁשְ ּבְ
ן, יו"ד ה"י יו"ד ה"י. יּוִדין ם , ּוְתַכּוֵ ֵ הּוא ִמׁשּ יָנהס"ג ׁשֶ ּבִ ִהיא ּבַ יַמְטִר , ׁשֶ , יָּא ַיִיןעֹוֶלה ּגִ

יָנה הּוא ֶנֶגד מֹוַח ּבִ ִתּיָה י"ה. ָאַכל  -ְוֶזהּו ֲאִכיָלה . ׁשֶ יְך ש"ת י"ה.  -ׁשְ ן ְלַהְמׁשִ ּוְלַכּוֵ
ָעִמים , ב' מֹוַח ַהָחְכָמה ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה, ָלּה מֹוִחין ֵאּלוּ  י"ה י"ה, יוד ה"י יו"ד ה"י ּפְ

ִתּיָה"ב. ְדע יָנה ַעל ְיֵדי ׁשְ ָעִמים , ּומַֹח ּבִ ֵני ּפְ יַמְטִריָּא ַיִין"ג, ְדסיו"ד ה"י יו"ד ה"י ׁשְ . ּגִ
ֵרין מֹוִחין א ּתְ י ֵאין ָלּה ֶאּלָ ה ֵמֲאִכיָלה, ּכִ ה ְמֻרּבָ ִתּיָ ְ ְלכּות , ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַהׁשּ ִלְרמֹז ַלּמַ

בּוָרה ִחיַנת ּגְ ִהיא ּבְ נּוְקָבא, ׁשֶ יָנה ּגֹוֵבר ּבְ הָלֵכן ָצִריְך לִ , ּומַֹח ּבִ ִתּיָה ְמֻרּבָ ְ . ְהיֹות ַהׁשּ
: (א)

 
 ַהָּגָהה

ְרצּוף נּוְקָבא: "הַהָגהָ  (א) ְנָין ּפַ ָנָתן ַלֲהרֹס ּבִ ּוָ ָהְיָתה ּכַ ָריו ׁשֶ ֵורֹוׁש ְוׂשָ ָהְיָתה , ָלֵכן ֲאַחׁשְ
ת ( ה ַכּדָ ִתּיָ ִתּיָה, )'ח' אסתר פרק אׁשְ ְ ה ִמׁשּ הּוא ֶרֶמז , ֵאין אֹוֵנס, ֲאִכיָלה ְמֻרּבָ ׁשֶ

א אֹוֵנסנ"ס, ֶנַצח הֹוד אֹוִתיֹּות לְ  יַמְטִרּיָ ֵני ּכֹוְלִלים ּגִ בּורֹות ְוַהׁשְ ְוָכל ֶזה ָהָיה , ְוָחֵמׁש ּגְ
ְרצּוָפהּ  ֵדי ַלֲהרֹס ּפַ : ּכְ

 
 ָצִרי� ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ַעד ְּד�א ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּו� ָמְרְּדַכי

ָאמְ  ה ַמה ׁשֶ לֹא ְוִהּנֵ פּוַרּיָא ַעד ּדְ ִריְך ִאיַנׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ ּצָ רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ַכי ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ה  -ַהַכָוָנה ִהיא , ָיַדע ּבֵ ל ְקדּוׁשָ יֵּׁש ִניצֹוץ ׁשֶ י ָידּוַע ׁשֶ ּכִ

ה ַהְמַחּיֶה אֹוָתהּ  ָכל ְקִליּפָ ק, ּבְ ּלְ ל ְלַגְמֵרי ְוִאם ִיְסּתַ ּטֵ ֵאר לֹו ִחיּות ְוִיְתּבַ ָ ּנּו לֹא ִיׁשּ ּו ִמּמֶ
ד : (ב). ִמּיַ

 
 ַהָּגָהה

א ְוִאיָמא: ֶצַמח"ה ַהָגהָ  (ב) ִאְכלּו ֵרִעים ִאינּון ַאּבָ י ּדְ תּו ּדֹוִדים ִאינּון , ְוַאף ַעל ּפִ ּוׁשְ



   

ל ֶזה ְרָיין, ְזֵעיר ְונּוְקָבא ִעם ּכָ ֲחָדא ׁשַ ּכַ י ׁשֶ בּוָרה , ַאף ַעל ּפִ א נֹוֵתן ַהּגְ ה ִאּמָ ִהּנֵ
נּוְקָבא ִין, ּדְ ֵהם סֹוד ַהּיַ סֹוד ָהֲאִכיָלה ְלַמְעָלה. ׁשֶ ַאר ּבְ א ִנׁשְ ִתּיָה , ְוַאּבָ ְ ָלֵכן ַהׁשּ

ה ְגָלה ְלַמּטָ ּנִ ִהיא ְלַמְעָלה, ׁשֶ אן ַהָגהָ , הּוא יֹוֵתר ַעל ָהֲאִכיָלה ׁשֶ  "ה: ַעד ּכָ
 ֵּיׁש אֹותֹו ֶהָאָרה ְּגדֹוָלהׁשֶ , ַּבּיֹום ַהָּגדֹול ַהֶּזה

דֹול ַהּזֶה ּיֹום ַהּגָ ה ּבַ דֹוָלה, ְוִהּנֵ יֵּׁש אֹותֹו ֶהָאָרה ּגְ יַע , ׁשֶ ּצֹוץ ַיּגִ ם ְלזֹאת ַהּנִ ּגַ ָאנּו רֹוִצין ׁשֶ
ה ַהֶהָאָרה, לֹו ִחיּות ְלַעְצמוֹ  ה , ִמּזֶ ִלּפָ ְך ְלָהִאיר ַלּקְ ל ּכָ יַע ּכָ ּגִ ּיַ ִריְך ְוָלֶזה צָ (ֲאָבל לֹא ׁשֶ

ה ּיֹום ַהּזֶ ר ָהָאָדם ּבַ ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ַכי, ׁשֶ ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ּלֹא ֵיַדע ּבֵ ָרָכה ְלאֹותֹו , ַעד ׁשֶ ן ּבְ ה ְוִיּתֵ ּגֶ אּוַלי ִיׁשְ
ם הּוא ֵרְך ּגַ ה ְוִיְתּבָ ְקִליּפָ ּבַ ֵלָמה, ִניצֹוץ ׁשֶ ָנה ׁשְ ּוָ ָרָכה ּכַ ְהֶיה ּבְ ִאם , ֲאָבל לֹא ּתִ הׁשֶ יַע לֹו ַהְרּבֵ ן ַיּגִ , ִיְהֶיה ּכֵ

ה ם ַהְקִליּפָ ֵרְך ּגַ ְתּבָ רּוְך ָהָמן אחר:נוסח ( )ְוּתִ ם ְלִניצֹוץ ַההּוא, ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ּבָ יְך אֹור ּגַ ָלֵכן , ְלַהְמׁשִ
ְעּתוֹ  ּכֹור ּוְכָבר ָיָצא ִמּדַ הּוא ׁשִ ַכָווָנה ַאַחר ׁשֶ ּלֹא ּבְ לֹום ָיִאיר וְ , ָצִריְך ְלאֹוְמרֹו ׁשֶ ַכָווָנה ַחס ְוׁשָ ִאם ָהָיה ּבְ

ה ם ֶאל ַהְקִליּפָ ָרֵחל"נ, כי ְוַלֲעַד  )ּגַ יָנה ּבְ יִכין אֹותֹו מֹוַח ּבִ ָאנּו ַמְמׁשִ ׁשֶ ת , ּכְ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ
דֹול ִרּבּוי ּגָ ִין ּבְ ם ַלִנצֹוץ הַ , ַהּיַ ְהֶיה ֶזה ּכַֹח ְלָהִאיר ּגַ יִּ דֹוָלה ׁשֶ תֹוְך ֵיׁש ֶהָאָרה ּגְ ּבְ הּוא ׁשֶ

ה : ַהְקִליּפָ
 

 ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות
לֹוַח ָמנֹות  י ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד -ִעְנָין ִמׁשְ ּתֵ י , ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשְ ּתֵ ּוׁשְ

ֵני ָהֶאְביֹוִנים נֹות ִלׁשְ ם ֵיׁש ָלַדַעת. ַמּתָ ָתי, ּגַ ֵרֵעהּו ָאַמר ָמנֹות ּבְ ה ּבְ , דֶאחָ "ו ָלּמָ
ִוי ִני ּתָ ׁשֵ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ּבְ ָבר ָיַדְעתָּ "ן. ּוַמּתָ סֹוד ִנְקָרא ִאיׁש , ָאְמָנם ּכְ י ַהּיְ ְוִעיָקר , ּכִ

א, ֶהָאָרה יֹום ֶזה ּלּוי ְיסֹוד ַאּבָ סֹוד ְדִאָמא, הּוא ּגִ ׁש ּתֹוְך ַהיְּ ְהיֹותֹו ְמֻלּבָ , ְוהּוא ָזָכר ּבִ
ָתי י, ְלַבד ֶאָחד"ו ָלֵכן ָאַמר ָמנֹות ּבְ י ּתָ ד ַהנּוְקָבא"ו ּכִ י , הּוא ִמּצַ ּתֵ ֵהם ׁשְ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ

א -ָמנֹות  ד ַאּבָ ַהְינּו אֹוִתיֹּות , ֶאָחד ִמּצַ ד נּוְקָבא מ"ן ּדְ ְוָאַמר ִאיׁש ו"ת. ְוֶאָחד ִמּצַ
א, ְלֵרֵעהוּ  הּוא ְיסֹוד ַאּבָ ין, ִאיׁש ׁשֶ הּוא ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ י אִ , ְלֵרֵעהּו ׁשֶ א ּכִ ם ֱהיֹות ַאּבָ

דֹול ין ִנְקָרא ֵרֵעהוּ , ּגָ סֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ְהיֹותֹו יֹוֵרד ְלָמקֹום ַהיְּ ין , ּבִ ֶרְך ְזֵעיר ַאְנּפִ ַעל ּדֶ
ִציָרה ּיֹוֵרד ַליְּ ׁשֶ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו , ּכְ ֱאַמר ָעָליו ׁשָ ּנֶ ) ְוזֹאת 'ז' רות פרק ד(ׁשֶ

: )ְלָפִנים
 

 ֹות ָלֶאְביֹוִניםּוַמָּתנ
א ד ִאּמָ ֵהם ִמּצַ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ׁשֶ ִוי, ּוַמּתָ י ּתָ ּתֵ ׁשְ ד ַהנּוְקָבא"ן, ְוָלֵכן ֵהם ּבִ י ֵהם ִמּצַ , ּכִ

ֵני ֶאְביֹוִנים נֹות ִלׁשְ י ַמּתָ ּתֵ ֵהם ֶנַצח הֹוד, ְוֵהם ׁשְ ֵהם ֶאְביֹוִנים, ׁשֶ ר ָיַדְעּתָ ִעְנָין , ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
אֵ , ָהֲעָרָבה ֶ ּה לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריחַ ׁשּ ַעד הֹוד ִהיא , ְוֵהם ִנְקָרִאים ֶאְביֹוִנים, ין ּבָ

טּוָתם ְ ׁשּ : ִהְתּפַ



   

 
 ִּביֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה נֹוְתִנין ְצָדָקה ְלָכל ַהּפֹוֵׁשט ָידוֹ 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ם ַמה ׁשֶ ה נ, ּגַ יֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ י ּבִ ֹוְתִנין ְצָדָקה ּכִ
ט ָידוֹ  ל ְצָדָקה -ָהִעְנָין , ְלָכל ַהּפֹוׁשֵ אי ׁשֶ ּבַ י ַהּגַ סֹוד, ּכִ הּוא , הּוא ַהיְּ ּוִביֵמי ַהחֹול ׁשֶ
ין ָדָקה, ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ין, ָצִריְך ִלְראֹות ְלִמי נֹוֵתן ַהּצְ י ֵיׁש ּבֹו ֲאִחיַזת ּדִ ה . ּכִ ֲאָבל ַעּתָ

א  הּוא ְיסֹוד ַאּבָ דֹוָלהׁשֶ יד, ֶהָאָרה ּגְ ט ָידֹו נֹוְתִנין , ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְקּפִ ל ַהּפֹוׁשֵ א ּכָ ֶאּלָ
פּוִרים, ֶצַמח(. לוֹ  אן ְלָאֵבל ּבְ ַפְרֶהְסָיא, ִמּכָ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֵאינֹו נֹוֵהג ּדְ ִצְנָעה, ׁשֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ם , ְולֹא ּדְ י ּגַ ּכִ

א פּוִרים ֵיׁש ְיסֹוד ַאּבָ  :)ּבְ
 

 ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהְּמִגָּלה ְּבָרָכה
ה ִגּלָ ל ַהּמְ ְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ה ּבִ עֹות, ְוִהּנֵ ָעִמים , ֵהם ָחֵמׁש ַמְטּבְ ָהָרב , וּ נ"ָחֵמׁש ּפְ

יֵננּו ְוכּו' בּורֹות ַמְנְצפַּ , ֶאת ִריֵבנּו ְוַהָדן ֶאת ּדִ ֶנֶגד ָחֵמׁש ּגְ ִריָבה"ּכְ ין ְוַהּמְ ֲעֵלי ַהּדִ  : ְך ּבַ
 ָרָכה ֶׁשל ַהְּמִגָּלהסֹוד ַהּבְ 

ה הּוא ִגּלָ ל ַהּמְ ָרָכה ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר, סֹוד ַהּבְ בָֹאִרים ּבְ ְצֹות ַהּמְ ת ַהּמִ ְרּכַ ָאר ּבִ ׁשְ , ּכִ
רּוְך  ִביָנה -ּבָ ה . ּבְ בּוָרה -ֱאלֵֹהינּו ה' ַאּתָ ְפֶאֶרת ּגְ ר . ֶחֶסד ּתִ יָנה -ֲאׁשֶ נּו . ּבִ ׁשָ  -ִקּדְ

ְפֶאֶרת סֹוד ַהּתִ ִמ . ּבְ נּו . ֶנַצח הֹוד -ְצֹוָתיו ּבְ סֹוד -ְוִצּוָ ה . ַעל ְיֵדי ַהיְּ  -ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ
ְלכּות א. סֹוד ַהּמַ ַאּבָ סֹוד ּדְ ה ִנְקָרא ֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת חּוץ ִמן ַהיְּ ְוהּוא סֹוד , ְמִגּלָ

ֶלְך ְוכּו' ,טו) 'אסתר פרק ח( ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ְטָרא ַוֲעֶטֶרת ָזהָ , ּוָמְרּדְ דֹוָלה ִמּסִ ב ּגְ
א ַאּבָ ם, ּדְ דֹול ַעל כּוּלָ ִבין, ָאָדם ַקְדָמָאה, ּגָ ֶזה ַלּמֵ ֶלךְ . ְוַדי ּבָ ְפֵני ַהּמֶ , ְוֶזה סֹוד ִמּלִ

ה חּוץ ּלָ ְתּגַ ּנִ ְלכּות. ׁשֶ ים, ִמן ַהּמַ ה ִנּסִ ָעׂשָ י , ְוֶזה ׁשֶ ים ָאִרים ִנּסִ ֱאַמר ְוַעל ַעּמִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה, ב)כ ישעיה פרק מט( ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ּלֶ ְתּגַ דֹול ַהּמִ ס ַהּגָ מֹוהּו לֹא , הּוא ַהּנֵ ר ּכָ ֲאׁשֶ

סֹוד. ִנְהָיָתה יְּ ֶהֱחָיינּו ּבַ ם ׁשֶ ָמנוּ , ּגַ ֶנַצח ְוהֹוד, ְוִקיְּ ל . ּבְ ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְוֶאת ּכָ ּוְכָמא ּדְ
ַרְגֵליֶהם  ר ּבְ יָענּו לַ  ,)'ו (דברים פרק יאַהְיקּום ֲאׁשֶ הְוִהּגִ ַמן ַהּזֶ ְלכּות, ּזְ , ֶזה ַהּמַ

ִרים ְלֵעיל ְזּכָ לֹׁש ַהּנִ יָענּו ֶאל ׁשְ ִהּגִ ה ְלֵצאת ְוַלֲהלְֹך ַלחּוץ, ׁשֶ ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַהּזֶ , ׁשֶ
רֹום ֶזה ַעד ַיֲעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמּמָ : ְוַדי ּבָ

 
 ִּבְרַּכת ַהְּמִגָּלה ֵמַהֲחֵבִרים

ת ַהמְּ : ֵמַהֲחֵבִרים ְרּכַ הּבִ ע, ִגּלָ י ׁשֶֹרׁש ָהָמן ָהָיה ִמן ַהְקִליּפֹות, ּדַ ֶנֶגד ְזֵעיר , ּכִ ּכְ ׁשֶ
ְבִריָאה ין ּדִ בּורֹות ְדַמְנְצפַּ ה' ְואֹות . ַאְנּפִ מֹוֶרה ַעל מ"ן ְואֹוִתיֹּות "ך, מֹוֶרה ּכַֹח ָחֵמׁש ּגְ

ִני ָהִראׁשֹוִנים ַהּיֹוֵתר ָקׁשֹות : ׁשֵ
 



   

 ֶזֶרׁש
ּתֹו ָהיְ  יתְוֶזֶרׁש ִאׁשְ ִליׁשִ ְ בּוָרה ַהׁשּ ת ִמן ַהּגְ הּוא , ָתה ְמׁשּוֶרׁשֶ ז' ְוִסיָמְנָך "ך. ְדַמְנְצפַּ צ' ׁשֶ

ִציָרא ְמָאה, ּפְ ל ַהּטֻ ַבע ׁשֶ ת ׁשֶ סֹוד , ְוִהיא ַעְצָמּה ּבַ ין ז' ּבְ הּוא ֶנֶגד ּדִ ָמּה ׁשֶ ה ׁשְ ִחּלָ ּתְ
סֹוד מֹוִסיף ּגֹוֵרעַ  ְפרֹוְטרֹוט ּבְ ָנה ּבִ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ֶזֶרׁש ז' ֵהם , ׁשֶ ַבע , ּדְ ְוֵהם ִמְתַרּבֹות ׁשֶ

ָעִמים  ר ָחֵמׁש ֵמאֹותע', ּפְ ֶזֶרׁש ר"ש ֲהֵרי ֵאּלּו , ְלִמְסּפַ ל ֲאחֹוַרִים , ּדְ סֹוד ַהִדיִנין ׁשֶ
ִרּבּועַ  ֱאלִֹהים ּבְ יּוִדי, ּדֶ ל ִמלּוָים ּבְ "ן: ְוׁשֶ

 
 ֲחָכָמיו

אֹוִתּיֹות  ם ּבְ ְרׁשָ ה אֹוֲהָביו עֹוְזִרים ּוַמֲחִזיִקים "ך, פַּ ְדַמְנצְ פ"ך ַוֲחָכָמיו ׁשָ ִחּלָ ָהיּו ּתְ ׁשֶ
עוֹ  סֹוד ְיִמין , ְלִרׁשְ יק ּבְ ִהְתִחילּו ְלַהְמּתִ ְוהּוא . ִנְקְראּו ֲחָכָמיו, תהילים פרק קיח טז)(רֹוֵמָמה י"י ּוְכׁשֶ

ַכי ִחית ֶאת ָמְרּדְ ב ְלַהׁשְ ט בִּ , ָחׁשַ ֵ ׁשּ א ּוִמְתּפַ סֹוד ַאּבָ ָהָיה ִמּיְ ין ְזֵעירׁשֶ בֹוהַּ "ץ ַעל ְיֵדי עֵ , ַאְנּפִ ְוָלֶזה , ּגָ
ה ים ַאּמָ ִ בֹוּהַ ֲחִמׁשּ ם , ְדִאָמא"ה ָרמּוז ְלה, ָהָיה ּגָ ֶרְך ׁשָ א עֹוֵבר ּדֶ ר ְיסֹוד ַאּבָ ֲאׁשֶ

ֶהם לּול ּבָ : ּכָ
 

 ָלֵכן ָצִרי� ְלַכֵּון ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה
יל ּפוּ  ירּוׁש , כד)' פרק ט אסתר(ר ְוִהּפִ ַעץ  -ּפֵ ּנָ ין אֹוִתּיֹות ו'. ׁשֶ פ"ר, ָהָרמּוז ְלו' ּבֵ

א ַמְנְצפַּ  יַמְטִרּיָ ְגבּוָרתוֹ , ךְ "ּגִ בֹו ּבִ ֵדי ְלַסּבְ ָעִמים קמ, ְוהּוא לֹא ָיַדע. ּכְ ֵני ּפְ י ׁשְ ֵיׁש "ג ּכִ
ָמאָלא ִאָמא ִמְיִמיָנא ּוִמׂשְ ן ּפּור, ּבְ ם ּכֵ ן , עֹוִלין ּגַ ה ּפּוִרים ַעל ּכֵ ָקְראּו ְלָיִמים ֵאּלֶ

י אֹוִתּיֹות ִמ , כו) 'אסתר פרק ט( ין"י ּכִ ָפה ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ּתְ ּתַ ִביָנה ִנׁשְ ּבְ ָלָלה , ׁשֶ ַלֲהפְֹך ַהּקְ
ר ִהיא ְיסֹוד ְדִאָמא, ִלְבָרָכה ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ ְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ַעל , ׁשֶ ן ּבִ ָלֵכן ָצִריְך ְלַכּוֵ

ַהָויָ , הִמְקָרא ְמִגלָּ  ַתח ׁשּוֻרק ׁשּוֻרק ֵציֵרי"ה ּבְ הּוא , ִנּקּוד ּפַ א ׁשֶ י ֵמַאּבָ ה י', ּכִ ּוְנֻקּדָ
ח ּתַ ה ֲחָסִדים, ּפַ ָ ִנּקּוד ׁשּוֻרק, ִראׁשֹוָנהה' סֹוד  יֹוְרִדין ֲחִמׁשּ יֵדיּה ָהָרמּוז ּבְ סֹוד ּדִ , ִמּיְ

הּוא  ין ׁשֶ טֹות ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ְ ׁשּ סוֹ ו', ּוִמְתּפַ ּלוֹ ַליְּ ן ׁשּוֻרק, ד ׁשֶ ם ּכֵ הּוא ּגַ ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי . ׁשֶ
א הּ , ִאּמָ ּלָ ְיסֹוד ׁשֶ ְלכּות ּדִ ִהיא ַאֲחרֹוָנה, ִמּמַ א, ׁשֶ ה ֵציֵרי ֵמִאּמָ : ּוְנֻקּדָ

 
 ִנּקּוד ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה

ִנּיָה ָרָכה ׁשְ ִחיִרק"ה ָהַהֲויָ , ְוִנּקּוד ּבְ ִקּבוּ , ְזָכִרים ּבְ ֵנס ֶזה ֶנַצח , ץּוְנֵקבֹות ּבְ ִלְכלֹל ּבְ
ֶנַצח. הֹוד רֹו ּבְ ִעּקָ י ׁשֶ הֹוד, ְוַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ֵניֶהן , ַוֲחֻנּכָ א ׁשְ א ְוִאּמָ ל ָמקֹום ֲהֵרי ַאּבָ ִמּכָ

ֵנס ֶזה ֶנַצח, ִנְתַייֲחדּו ּבְ טּותֹו ּבְ ְ ׁשּ א סֹוף ִהְתּפַ ה ַאּבָ הֹוד, ְוִהּנֵ א ּבְ : ְוִאּמָ
 

 ָיינּוֶׁשל ֶׁשֶהחֱ "ה ּוְבַהָויָ 



   

ֶהֱחָיינוּ "ה ּוְבַהָויָ  ל ׁשֶ ב' ֲהָויֹות, ׁשֶ ן ּבְ ֵלמּותוֹ , ָצִריְך ְלַכּוֵ "ם ּכּולֹו חֹולָ , ַחד. ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ
ין הּוא אֹור ְוִנּקּוד ְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ִנּקּוד ֶנַצח, ׁשֶ ר , ְוא' ּכּולֹו ִחיִרק ׁשֶ הּוא ָהָיה ִעּקָ ׁשֶ

ס הֶ , ְוַדע. ַהּנֵ ָכל ׁשֶ י ּבְ ב' ֲהָויֹות, ֱחָיינוּ ּכִ ן ּבְ , ִראׁשֹוָנה ְלעֹוָלם חֹוָלם, ָצִריְך ְלַכּוֵ
ַמן ה ְלִפי ַהּזְ ִנּיָ ְ : ְוַהׁשּ

 
 ִּבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה

ְפִתיָחָתהּ , ּוִבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה בָ , ּבִ ל ָהאֹוִתיֹּות ַהֲהָוָיה ׁשְ ן ּכָ הּוא ִנּקּוד "א, ָצִריְך ְלַכּוֵ ׁשֶ
בּוָרה בּוָרה ֶנֶהְפָכה ְלֶעְזָרֵתנוּ ִלְרמֹז , ּגְ ַהּגְ פּולֹות. ׁשֶ ְבָרָכה זֹו ֵיׁש ָחֵמׁש ּכְ ֶנֶגד , ְוָלֵכן ּבִ

בּורֹות ַמְנְצפַּ  י ָהָרב ִריֵבנוּ . ךְ "ָחֵמׁש ּגְ א, ּכִ יֵננוּ . רֹוֵמז ִלְגבּוַרת ַאּבָ ִלְגבּוַרת , ְוַהָדן ּדִ
א יןִלְגבּוַרת ְזֵעיר ַאנְ , ְוַהּנֹוֵקם ִנְקָמֵתנוּ . ִאּמָ ֵרינוּ . ּפִ ם ְגמּול, ְוַהִנְפָרע ָלנּו ִמּצָ ּלֵ ׁשַ , ְוַהּמְ

ֲחִתיָמָתהּ . ִלְגבּורֹות ֵלָאה ְוָרֵחל ן ְלָרֵחל, ּוּבְ ַהָויָ , ְיַכּוֵ ִנּקּוד ֱאלִֹהים"ה ּבְ סֹוד ּכֹוס , ּבְ ּבְ
א  ָ ָסְחִרין ְלׁש  ,יג) תהילים פרק קטז(ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ יִפין ּדְ ין ַתּקִ הְוָחֵמׁש ָעּלִ ּנָ : ֹוׁשַ

 
ֵׁשמֹות ַהֹּקֶדׁש ָהְרמּוִזים ִּבְמִגָּלה ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות

The Holy Names are concealed in the scroll of Esther in the initials of words and in the 
letters that ends the words. 

מֹות ַהּיֹוְצִאין ֵמהַ  ֵ ׁשּ ן ּבַ הְוָצִריְך ְלַכּוֵ ים " ְוָכל"ִהיא " :ְוֵאּלּו ֵהן, ְמִגּלָ ׁשִ נוּ "ַהּנָ י , ִיּתְ ָראׁשֵ
בֹות  י .)'כ' אסתר פרק א( הוה"יּתֵ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ בֹות , ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַהּמַ  והה"יסֹוֵפי ּתֵ

ָאה. טז)' אסתר פרק א( ה ְלָפָניו ְולֹא ּבָ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ בֹות , ַוׁשְ אסתר פרק ( יהו"הסֹוֵפי ּתֵ
ן "ּוַמְלכּוָתה . "יז) 'א ֶלְך ִלְרעּוָתּה "ִיּתֵ בֹות , ַהּטֹוָבה"ַהּמֶ י ּתֵ אסתר פרק ( ויה"הָראׁשֵ
ִמים "ּוִבְמלֹאות "יֹום . "יט) 'א ה"ַהּיָ בֹות , ָהֵאּלֶ י ּתֵ . )'ה' אסתר פרק א( יוה"הָראׁשֵ

מוֹ  יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ בֹות , ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ י ָכְלָתה . ה)' סתר פרק בא( יהה"וסֹוֵפי ּתֵ ּכִ
בֹות , ֵאָליו ָהָרָעה י ָכְלָתה ֵאָליו. )'ז 'אסתר פרק ז( יהו"הסֹוֵפי ּתֵ בֹות , ָרָאה ּכִ סֹוֵפי ּתֵ

ֶלְך "ָיבֹוא . ")'ז 'אסתר פרק ז( היה"ו בֹות , ַהּיֹום"ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ אסתר ( יהו"הָראׁשֵ
בֹות סוֹ , ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי. )'ד' פרק ה ה . יג) 'אסתר פרק ה( הוה"יֵפי ּתֵ ּוְגדּוּלָ

ַכי ַעל ֶזה ַויֹּאְמרוּ  בֹות , ְלָמְרּדְ ְפֵני . ) ַוּיֹאֶמר'ג' אסתר פרק ו( היה"וסֹוֵפי ּתֵ ָיָצא ִמּלִ
ֶלְך ּוְפֵני ָהָמן בֹות , ַהּמֶ י ּתֵ אן . )'ח 'אסתר פרק ז( יהו"הָראׁשֵ . (ג' ֲהָויֹותי"ב ַעד ּכָ

ל אה מֹות ׁשֶ ֵני " )ו"הׁשֵ ְרּפְ ּדַ ֶלְך "ֲאַחׁשְ חֹות"ְוֶאל "ַהּמֶ בֹות , ַהּפַ י ּתֵ אסתר ( אהו"הָראׁשֵ
ֶלְך " ספרים אחרים:. (יב) 'פרק ג בֹות "ֶאל "ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ּתֶ ׁשְ  אהו"הַהּמִ

בּוׁש "ֶאת . ")'ד 'אסתר פרק ה( בֹות , ַהּסּוס"ְוֶאת "ַהּלְ י ּתֵ  'אסתר פרק ו( אהו"הָראׁשֵ
ִנים"ְוַאל "ַהְיהּוִדים "ֶאל " .יא) ְרּפְ ּדַ בֹות , ָהֲאַחׁשְ י ּתֵ . )'ט 'אסתר פרק ח( אהו"הָראׁשֵ



   

מֹות ד'  יָרה ֶאל ָיד ֵהָגי :אהי"הׁשֵ בֹות , ַהּבִ י ּתֵ  .)'ח' אסתר פרק ב( אהי"הָראׁשֵ
ים ֶאל ָיד ֵהָגי ׁשִ בֹות , ַהּנָ י ּתֵ ר ִיׁשְ . )'ג' אסתר פרק ב( אהי"הָראׁשֵ ְלטּו ַהְיהּוִדים ֲאׁשֶ

ה בֹות , ֵהּמָ י ּתֵ ה. )'א 'אסתר פרק ט( ה"אהיָראׁשֵ י , ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ָראׁשֵ
בֹות אהי : לא)' אסתר פרק ט( "הּתֵ

 
בֹות בֹות ְוסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ ה ּבְ ְמִגּלָ מֹות ַהּקֶֹדׁש ָהְרמּוִזים ּבִ ְך ׁשֵ  ֶהְמׁשֵ

בֵ  ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ בֹות , ץַהּמֶ י ּתֵ ָה ְוֶאת. )'ח' אסתר פרק ב( וה"וָראׁשֵ ּנֶ ֶלְך ַוְיׁשַ , ַהּמֶ
בֹות  י ּתֵ בֹות וה"ו ָראׁשֵ ד. )'ט 'אסתר פרק ב( כה"תְוסֹוֵפי ּתֵ ּגֵ י , ַויָּבֹא ֲהָתְך ַוּיַ ָראׁשֵ

בֹות  י ספרים אחרים:. ()'ט' אסתר פרק ד( וה"וּתֵ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ י , ַוּתְ ָראׁשֵ
ֶלךְ  ספרים אחרים:. (יב)' אסתר פרק א( "ובֹות והּתֵ  ַעׂש ַהּמֶ ִרים ַוּיַ ָ י , ְוַהׂשּ ָראׁשֵ

בֹות  ֵצא. כא)' אסתר פרק א( וו"הּתֵ ּמָ ָבר ַויִּ ׁש ַהּדָ בֹות , ַוְיֻבּקַ י ּתֵ אסתר ( וה"וָראׁשֵ
בֹות . כג)' פרק ב י ּתֵ ֶלְך ְוָהָמן ָראׁשֵ בֹות (. )'ד' אסתר פרק ה( וה"וַויָּבֹא ַהּמֶ סֹוֵפי ּתֵ

ל ה'  מֹות ׁשֶ ְכָתָבהּ הה"ה) ׁשֵ בֹות , ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ' אסתר פרק א( הה"הסֹוֵפי ּתֵ
ָאה. כב) ֲעָרה ּבָ בֹות , ּוָבֶזה ַהּנַ ּה . יג)' אסתר פרק ב( הה"הסֹוֵפי ּתֵ ָאִביָה ְוִאּמָ

בֹות , ְלָקָחהּ  ה בָּ . )'ז' אסתר פרק ב( הה"הסֹוֵפי ּתֵ בֹות , הּ ּוַמה ֵיָעׂשֶ  הה"הסֹוֵפי ּתֵ
ִנית. יא)' אסתר פרק ב( ֵ בֹות , ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהׁשּ י ּתֵ ' אסתר פרק ט( הה"הָראׁשֵ

ְכּתֹב ֶאְסתֵּ  ָכל ַמְלכּותוֹ . )כט) ַוּתִ ה ּבְ בֹות , ַיֲעׂשֶ י ּתֵ ם ְדעיב"מ, ָראׁשֵ א "ב, ׁשֵ ְוִגיַמְטִרּיָ
כַ . כ)' אסתר פרק א( ב"ן דֹול ָמְרּדְ י ּגָ בֹות , יּכִ נּו . )'ד' אסתר פרק ט( יל"יסֹוֵפי ּתֵ ִיּתְ

בֹות , ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן י ּתֵ ֵרי. )'כ' אסתר פרק א( יל"יָראׁשֵ ָ בֹות , ַיד ִאיׁש ִמׂשּ סֹוֵפי ּתֵ
ֵורֹוׁש  .)'ט' אסתר פרק ו( שד"י ֶלְך ֲאַחׁשְ בֹות , ִלְפֵני ַהּמֶ  'אסתר פרק א( יכ"שסֹוֵפי ּתֵ

ַכי ְלָהִס . יט) ּקוֹ ָמְרּדְ בֹות , יר ׂשַ ה. )'ד' אסתר פרק ד( יר"וסֹוֵפי ּתֵ ּטָ , נֵֹפל ַעל ַהּמִ
בֹות   :)'ח' אסתר פרק ז( לל"הסֹוֵפי ּתֵ

 
ְוָרפֹוא ְלִיְׂשָרֵאל, ָנֹגף ְלָהָמן, ָנֹגף ְוָרפֹוא

Haman used a name of God in reverse order to bring judgments on the Israelites but Esther 
reversed it back transferring judgment to Haman and remedy to Israel. 

ַמת ָהָמן ֲאָדר, ַטַעם ַהְסּכָ ָרֵאל ּבַ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ים, ִלְגזֹר ַהּגְ ָאר ֳחָדׁשִ ׁשְ ֵני , יֹוֵתר ִמּבִ ִמּפְ
ֵרה ֵצרּוֵפי ֲהָוָי"ה ים ֶעׂשְ ּתֵ ים ֵהם ֶנֶגד ׁשְ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ י ׁשְ ר ְוה, ּכִ ה ֲאׁשֶ ּוא ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ֵהֶפךְ הוה"י ֵצרּופֹו  ין, ּבְ ר הּוא סֹוד ַהּדִ ֵהֶפךְ . ֲאׁשֶ ם ּבְ ֵ יר ָהָמן ַהׁשּ ּו "ֵאיֶננ"ה זֶ , ָלֵכן ִהְזּכִ
בֹות "י, לִ "ה ׁשֹוֶ  יְך ֶאת ָהַרֲחִמים. יג) 'אסתר פרק ה( הוה"יסֹוֵפי ּתֵ ר ָרְצָתה ְלַהְמׁשִ , ְוֶאְסּתֵ

יָרה ֲהָויָ  רְוִהְזּכִ יֹׁשֶ ֶלְך "ָיבֹא , ""ה ּבְ בֹות , ַהיֹּום"ְוָהָמן "ַהּמֶ י ּתֵ ' אסתר פרק ה( יהו"הָראׁשֵ



   

ְבִחיָנה ַאַחת. ד)' ר ּבִ ים ִעם ֶאְסּתֵ רּוְך הּוא ִהְסּכִ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ְוַהּקָ ְוָעם . ַרֲחִמים ְלִיׂשְ
ין ְלָהָמן, ָהָמן ִלְבִחיָנה ַאַחת ָרֵאל, ןָנגֹף ְלָהמָ , ָנגֹף ְוָרפֹוא, ּדִ : ְוָרפֹוא ְלִיׂשְ

 
 י"הסֹוֵפי ֵּתבֹות 

י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה  בֹות יהו, )'ז' אסתר פרק ז(ּכִ ר"ה סֹוֵפי ּתֵ יֹׁשֶ י , ַרֲחִמים ּבְ ָרָאה ּכִ
בֹות היה ין"ו ָכְלָתה ֵאָליו סֹוֵפי ּתֵ הּוא ּדִ ר, ׁשֶ יֹׁשֶ י , ְוַגם הּוא ּבְ ּתֵ ׁשְ ק ּבִ ַדְקּדֵ ְוִאם ּתְ

בֹות כִּ  בֹות , י ָרָאהּתֵ ּתּוף י"ה, סֹוֵפי ּתֵ ׁשִ י ּבְ מֹות ֵאּלוּ ב' לֹוַמר ּכִ י"ה ִנְפָעל ַהּכֹל , ׁשֵ
מֹר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹוד ו"ה,  ּנֹוָדע ִאם ֲעֹונֹות ִתׁשְ : ְוָהֵבן ֶזה ,)'ג תהילים פרק קל(ּכַ

 
 ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי

ה ָוִוין, דּפּוִרים סֹוד הוֹ  ה ַהְרּבֵ ְמִגּלָ ִחיַנת ָוי. ְוָלֶזה ֵיׁש ּבִ הּוא ּבְ ם ָהַעּמּוד ׁשֶ ִלְרמֹוז "ו, ּגַ
ִחיַנת ָוי הּוא ּבְ י , ְוַדע"ו. ְלהֹוד ׁשֶ הנ"ד ּכִ ִגּלָ ּמְ ָעִמים ֶנֱאַמר ָהָמן ּבַ נ"ד ְוֵכן ֵיׁש , ּפְ

ֵני ָהָמן  ֶרת ּבְ ֲעׂשֶ ּסֹובֵ (אֹוִתּיֹות ּבַ  )'ט' אסתר פרק ט(ְוֶזה סֹוד . )ר ֲאִריַדי ָמֵלאָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ
ן ָאנִֹכי ר ַיֲעבֹדּו ּדָ יֵלִני " ,יד) בראשית פרק טו(ֶזה סֹוד , ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ָנא "ַהּצִ

ד " יַמְטִריָּא ָד , "ָאִחי"ִמּיַ בֹות ָהָמן "ן, ִמּיַד ּגִ י ּתֵ : (עיין בכ"י ח"ג סימן י"א)ְוָראׁשֵ
 

ה ִמּדֹות ָהַרֲחִמיםְׁש�ׁש ֶעְׂשרֵ 
Mordechai was from the Right and Yessod of Chokma, Esther was Yessod of Binah.
ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי numerical bvalue 314  .a name that protects our prayers and dwellings ,שדי

ם ָהַרב ַזְלהַ  ֵ ה ָלַדַעת :"הִמׁשּ ה ָצִריְך ַאּתָ ֵהם כִּ , ְוִהּנֵ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ׁשֶ ה ֵהם ׁשָ י ְמִגּלָ
א ִחַווְרּתָ א ּדְ ֵריׁשָ ּקּוֵני ִדיְקָנא, ּבְ ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ טּו ׁשְ ְ ׁשּ ה ֲהָויֹות ִנְתּפַ לֹׁשָ ָרָצה , ּוֵמֵאּלּו ׁשְ

ֵהם בְּ , ְוכּו'"י גספת"ך ְוַגם , ְוַגם ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְוכּו', לֹוַמר ִמי ֵאל ָכמֹוָך ְוכּו' "ת אׁשֶ
א .ֵאל ַרחּום ְוכּו'ב"ש  ּקּוֵני ִדיְקָנא ֵהם ִנְכָנִסין ּתֹוְך ַאּבָ ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ , ְוֵאּלּו ַהׁשּ

א א ְלִאּמָ א, ּוֵמַאּבָ ְיסֹוד ַאּבָ ֵהם ִנְכָלִלין קֶֹדם ּבִ ְיסֹוד , ְוִלְהיֹוָתן ׁשֶ ְך ִנְכָלִלין ּבִ ְוַאַחר ּכָ
ן ם ּכֵ א ּגַ ם כֵּ , ִאּמָ יןְוִנְכְנסּו ּגַ ׁש ּגֹו , ּוְכָבר ָיַדְעתָּ . ן ֶאל ַהְזֵעיר ַאְנּפִ א ְמֻלּבָ י ְיסֹוד ַאּבָ ּכִ
א א הּוא ָקָצר, ְיסֹוד ִאּמָ י ְיסֹוד ִאּמָ א הּוא עֹוֵדף ְויֹוֵצא ַלחּוץ , ְוָיַדְעּתָ ּכִ ִוְיסֹוד ַאּבָ

ין ל ַהּגּוף ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִחיַנת ְיסוֹ , ְלתֹוְך ָחָלל ׁשֶ ַכי ּבְ אּוָמְרּדְ ִחיַנת ְיסֹוד , ד ַאּבָ ר ּבְ ְוֶאְסּתֵ
א א, ִאּמָ ְיסֹוד ִאּמָ ַמְלכּות ּדִ א ַעְצמוֹ , ַהְינּו ּדְ ְיסֹוד ַאּבָ ַכי ּדִ ְוָלֶזה ָהָיה ִנְקָרא , ּוָמְרּדְ

ַכי ִאיׁש ְיִמיִני ּנֹוָדע, ָמְרּדְ א ּכַ הּוא ְיסֹוד ַאּבָ פּום , ׁשֶ ה ֲחָסִדים ּבְ ָ ּבֹו ִמְתַגִלין ֲחִמׁשּ ׁשֶ
ִחיַנת יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין. הַאמָּ  ּה ּבְ ִחיַנת , ּוִבְיסֹוד ֶזה ֵיׁש ּבָ ַכי ָהָיה ִמּבְ ְרּדְ ּמָ ֶ ְוִלְהיֹות ׁשּ

ְנָיִמין ָיָמיו, ּבִ ה ּבְ דֹול ַהּזֶ ַער ַהּגָ ם , ָלֶזה ָהָיה לֹו ַהּצַ סֹוד ׁשֵ ְנָיִמין ּבְ י ּבִ "ן, ִדיב"ן, מ"ב ּכִ



   

ְמקֹומוֹ  ֵאינֹו ִנְרָאה ּבִ א ׁשֶ הוּ , ֶאּלָ ִמין ְמַחּפֵ ַהּיָ ֵני ׁשֶ הּוא . ִמּפְ ְנָיִמין ׁשֶ ל ּבִ ּוְבִחיָנה זֹו ׁשֶ
"י ּדַ "י, ׁשַ ּדַ הּוִדי עֹוֶלה ׁשַ ַכי ַהיְּ : ָלֵכן ָמְרּדְ

 
 ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר

ּקּוֵני ִדיְקָנא ר ּתִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ִחיַנת ֵאּלּו ׁשְ ר ָהיּו ִמּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ְרּדְ ּמָ ֶ ה וְ , ְוִלְהיֹות ׁשּ לֹׁשָ ֵאּלּו ׁשְ
מֹות  ֵרה ֲהָויֹו"ת ְדׁשֵ לֹׁש ֶעׂשְ ּקּוֵני ִדיְקָנא ֵהם ׁשְ ר ּתִ ִמְנָין ע"ב ָעׂשָ ן הּוא תתקל"ו, ּכְ ּכֵ ׁשֶ

ר ִעם ַהּכֹוֵלל ַכי ְוֶאְסּתֵ ה ֲחָסִדים, ִמְנָין ָמְרּדְ ָ ד ֲחִמׁשּ ַכי ִמּצַ ד ָחֵמׁש , ּוָמְרּדְ ר ִמּצַ ְוֶאְסּתֵ
בּורֹות ר ֲהָויֹו"תְוָלֶזה ֵהם , ּגְ ַיַחד ֶעׂשֶ ה ֲחָסִדים, ּכֹוֵלל ּבְ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ , ְוָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת ׁשֶ

ַמץ ִנּקּוד ּקָ ם ּבְ ִרים ָקַמִצין, כּוּלָ ִרים י"ו, ס"ה ְוָקַמץ הּוא , ְוֵהם ֶעׂשְ ל ָהֶעׂשְ ַמִצין ׁשֶ ַהּקָ
יַמְטִריָּא , אֹוִתּיֹות יַמְטִריָּ ש"ך, ּגִ ְוֶזה סֹוד ת"ן, ֲהֵרי ַהּכֹל ק"ל, א ְוָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת ַעְצָמן ּגִ

ן ַהּטֹוב י"י  ין ,ָרָצה לֹוַמר, )תהילים פה יג(ִיּתֵ ְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ּבִ ם ֶזה ֲהָוָי"ה ׁשֶ ּגַ הּוא , ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
סֹוד יּוִדי, ָמֵלא ִמן ַהּמֹוִחין ֵהם ּבְ ין"ן, ׁשֶ ה ִטּפִ לֹׁשָ סֹוד ׁשְ ל , ּבְ ה"ס, ֲאַזי הּוא ְמַקּבֵ

ֵהם ָחמֵ  ִרים ְלֵעילׁשֶ ְזּכָ ִחיַנת ת"ן, עֹוִלים  ,ׁש ֲהָויֹו"ת ַהּנִ הּוא , טֹובְוֵהם ּבְ סֹודׁשֶ , ַהיְּ
ָאַמר  ן ַהּטֹובה' ְוַהְינּו ׁשֶ יַמְטִריָּא , ִיּתֵ סֹודי"ז, ְוטֹוב ּגִ : ַהְינּו ַהיְּ

 
 ַהֲחָסִדים ַהְמַמְתִקין ַהְּגבּורֹות

בּורֹות ֵהם ָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת בְּ  יַמְטִריָּא , ִנּקּוד ֱאלִֹהיםְוָחֵמׁש ּגְ ְוִעם ָחֵמׁש ֲהָויֹו"ת שי"ן, ּגִ
ְלמּודק"ל, ַעְצָמן ָהעֹוִלין  בּורֹות, עֹוֶלה ּתַ ד ַהּגְ הּוא ִמּצַ ר, ׁשֶ ים , ִאּסּור ְוֶהּתֵ ַקּלִ

בּורֹות. ַוֲחמּוִרים ה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ּגְ ָ ֵניֶהם ָיַחד ֵהם ֲחִמׁשּ ֵהם , ּוׁשְ ֶרׁש ְוׁשֹ "פ, ְותת"ן ׁשֶ
בּורֹות ְמַמְתִקין ֶהָחֵמׁש ּגְ רתתק"לה, ַהּכֹל עֹוֶלה , ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ ִמְנָין ָמְרּדְ : ּכְ

 
 ְיסֹוד ַאָּבא ְמֻגֶּלה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה

ה, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ  ה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמּטָ א ְמֻגּלֶ סֹוד ַאּבָ ּיְ ה ָחֵסר , ׁשֶ ַבת ְמִגּלָ סֹוד ׁשֶ י', ָלֵכן ּתֵ יְּ
ה ה ֵמֶחְציֹו ּוְלַמּטָ א ְמֻגּלֶ א אֹות , ַאּבָ ם ֲהָויָ י' ִוְיסֹוד ַאּבָ ׁשֵ ּבְ ֶ ט ַעד ְיסֹוד "ה, ׁשּ ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ין א, ְזֵעיר ַאְנּפִ ֶרת ְלִפְרסּוֵמי ִניּסָ ִאּגֶ ה ּכְ ִגּלָ ט ַהּמְ ֵ ׁשּ ִריְך ְלִהְתּפַ ּצָ ַעם ׁשֶ ַהְינּו , ְוֶזה ַהּטַ ּדְ
ְיסֹוד  אֶנַצח הֹוד ּדִ טֹות. ַאּבָ ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ְיסֹוד , ְוִלְהיֹות ׁשֶ ה ּדִ ּלּוי ָהאֹור ַהּזֶ ָרָצה לֹוַמר ּגִ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּבִ יֹוָקן ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶעְליֹוָנה, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ . ַאּבָ ין ּדְ ֵעיר ַאְנּפִ ּזְ ָלֵכן ָצִריְך , ׁשֶ

ֵספֶ  יְרטּוט ּוְבָתִגין ּכְ ׂשִ ה ּבְ ִגּלָ ָעִמים ּוְנֻקּדֹות סֹוד . ר ּתֹוָרהִלְכּתֹב ַהּמְ ּטְ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ
לֹום ֵאיֶזה ע"ב ס"ג,  ּלֹא ִיְגְרמּו ַחס ְוׁשָ ֵני ִרּבּוי אֹוָרם ׁשֶ ין ִמּפְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוֵאיָנם ִמְתַגִלין ּבִ

ִביָרה ם ַרק , ׁשְ ה ׁשָ ּלֶ ִגין ְואֹוִתּיֹות"ן, ּובמ"ה ְוָלֶזה ִמְתּגַ לּוִלים ְוִלהְ . סֹוד ּתָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ יֹות ׁשֶ
א ְלַבד יסֹוד ַאּבָ א ָקָצר, ּבִ י ְיסֹוד ִאּמָ ה, ּכִ ִגּלָ ּמְ , ְוָלֶזה ֵאין ָצִריְך ַרק ַעּמּוד ֶאָחד ּבַ



   

בּורֹות ְוַנֲעׂשּו ֶאָחד ְתִקין ֶאת ָחֵמׁש ּגְ ה ֲחָסִדים ְמּמַ ָ ַהְינּו ֲחִמׁשּ : ּדְ
 

 חֹותֵהם ְׁשֵּתי לּו, ֶנַצח הֹוד ִּדְיסֹוד ַאָּבא
ָאַמְרנוּ  י ֵנס ׁשֶ א, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ְיסֹוד ַאּבָ י לּוחֹות, ֵהם ֶנַצח הֹוד ּדִ ּתֵ , מ"ס ֵהם ׁשְ

ֵנס ָהיּו עֹוְמִדין ּלּוחֹות ּבְ ּבַ לֹוַמר , ׁשֶ י ַקו ְסתּוָמהמ ּכְ ְלּתִ תּוָחה ּבִ ְוס' הּוא נ', צּוָרָתּה , ּפְ
ל ֵנסס'  ׁש , ְוֶנַצח ָעָנף ֶחֶסד, ׁשֶ ּיֵ ָעה יּוִדיןע"ב ּבֹו  ׁשֶ לּוַח ָיִמין, ַאְרּבָ רֹות ּבְ ּבְ , ָחֵמׁש ּדִ

א ׁשֶֹרׁש ַהֲחָסִדים"ד ְוֵיׁש ּבֹו סֹוד יוּ  ַאּבָ ה , ּדְ יםנ' ָלֶזה ַהמ' ַנֲעׂשָ ִ ַהְינּו ֲחִמׁשּ ְוִלְהיֹות . ּדְ
ֶהם ּלָ יסֹוד ׁשֶ ָרֵאל ָחְטאּו ּבִ ׂשְ ּיִ ים ָנְכִרּיֹות, ׁשֶ ֶלְך ֶהֱעִבירּו ְוחֹותָ , ְוָלְקחּו ָנׁשִ ם ַהּמֶ

סמא, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא לּוִין ּבְ ְבִעים ֻאּמֹות ַהּתְ ל ֲעֵליֶהם ֲעֹון "ל, ֵהם ׁשִ ְלּגֵ ָלֶזה ִנְתּגַ
ִין ּיַ ִרית ּבַ ֵורֹוׁש , ַהּבְ ְזַמן ְסעּודֹות ֲאַחׁשְ ְבִעים, ּבִ יַמְטִרּיָא ׁשִ ִין ּגִ ּוְכָבר נֹוַדע ַמה . ְוַהּיַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ֲחָוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּתַ ִאּלּו ִהׁשְ א ַעל ַהּגֹוּיָה ּכְ , ַהּבָ
ּכֹוֵרַע ַלֲעֵבָרה ׁשֶ י ּכְ ִאּלּו ּכֹוֵרַע ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכִ ִנית, ּכְ ל ַהּתֹוָרה ׁשֵ , ָלֶזה ֻהְצְרכּו ְלַקּבֵ

לּו ַהְיהּוִדים  מּו ְוִקּבְ תּוב ִקיְּ ּכָ ָמה ׁשֶ ָבר, )' כזאסתר ט(ּכְ לּו ּכְ ּבְ ּקִ מּו ַמה ׁשֶ ַהְינּו סֹוד , ִקיְּ
ס י לּוחֹות, ַהּנֵ ּתֵ ה, סֹוד ׁשְ יֵמי מֹׁשֶ מֹו ּבִ י , ּכְ ּתֵ נּו סֹוד ׁשְ ר ִנּתְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ן ּבִ ּכֵ

: לּוחֹות
 

ְוִאְלָמֵלא ֶזה �א ָהָיה , ָּיהָיַרד ַהֶהָאָרה ַעד ָהֲעׂשִ , ַעל ְיֵדי ֶׁשָּיָצא ָהאֹור ַהֶּזה ְוֵהִאיר ְּבִרּבּוי
 ִמְּפֵני ְּפַגם ַהְּיסֹוד ֶׁשָּלֶהם, ָיכֹול ְלִהָּנֵצל ִמְּכָלָיה ַחס ְוָׁשלֹום

ָבר ָיַדְעּתָ ִעְנָין ַהדּוְרִמיָטא ה ּכְ סֹוד ָרֵחל, ְוִהּנֵ א ַלחּוץ ִמּיְ ְוַעל ְיֵדי , ּוְבִקיעֹות ְיסֹוד ַאּבָ
ה ְוהֵ  ָצא ָהאֹור ַהּזֶ יָּ ן ׁשֶ ּבּויּכֵ ִלי ּכִ ִרּבּוי ּבְ יָּה, ִאירּו ּבְ ְוִאְלָמֵלא , ָיַרד ַהֶהָאָרה ַעד ָהֲעׂשִ

לֹום ָלָיה ַחס ְוׁשָ ֵצל ִמּכְ ֶהם, ֶזה לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהּנָ ּלָ סֹוד ׁשֶ ַגם ַהיְּ ֵני ּפְ : ִמּפְ
 

 ְמִאיִרין ָּבּה, ִּכי ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנִּפין, ִהֵּנה ְּכָבר ָיַדְעּתָ 
ָבר ָיַדְעּתָ וְ  ה ּכְ ין, ִהּנֵ י ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִמין , ּכִ ָכל ַקו ַהּיָ ַצח ּבְ ּה ַהּנֶ ְמִאיִרין ּבָ

הּ  ּלָ ְרִקין, ׁשֶ לֹׁש ּפִ ׁשָ ָאחֹור. ּבְ הּוא ּבְ ְרִקין, ְוֵכן ַההֹוד ֲאִפילּו ׁשֶ ׁש ּפִ ׁש , ֲהֵוי ׁשֵ ּיֵ ְוִנְמָצא ׁשֶ
ׁש אֹורֹות ּה ׁשֵ יןׁשֶ "ו וה"ו וה, ּבָ ֶנַצח הֹוד ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ַצח הֹוד ִדְזֵעיר , ֵהם ּבְ י ַהּנֶ ּכִ

ין סֹוד ָוִוין, ַאְנּפִ סֹוד , ַהֶנֱחָלִקים ְלב', ֵהם ּבְ ְצָבאֹותא' א ּבְ טין א',  -ָכֶזה , ּדְ ִ ׁשּ ְתּפַ ַהּמִ
הּ  ּלָ ַקִווין ׁשֶ ֵני ָוִוין, ּבַ ֶהן ׁשְ יסו' ְואֹות . ֶנֶגד ֶנַצח הֹוד, ְוֵיׁש ּבָ ין ַהכֹוְלָלם ּבִ ֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ

הּ  ּלָ ַקו ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ין ָוִויןה' ְואֹות , ּבְ ּבֵ ם, ׁשֶ ּלָ ַעת ִמּכֻ ּפַ ׁשְ ם ֵיׁש . הּוא סֹוד ָהֲעָטָרה ַהּנִ ּגַ
ּה  מֹותה' ּבָ ל ׁשֵ ל , אֹורֹות ׁשֶ ּכָ ֶהן א' ׁשֶ ְפֶאֶרת "ה, הה, ֵהִהיןג' ֵיׁש ּבָ סֹוד ּתִ ֵהם ּבְ ׁשֶ

יןֶנַצח הֹוד ְיסוֹ  כּוָלם, ד ַמְלכּות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ ִהיא ָהֲעָטָרה ׁשֶ סֹוד , ׁשֶ ָאה ּבְ ְוָלֶזה ּבָ



   

לֹׁש ֵהִהי ם"ן ׁשָ ל ׁשֵ ַצח הֹוד ְיסֹוד, ּכָ ָעָתן ַעל ְיֵדי ַהּנֶ ּפָ י ַהׁשְ מֹות , ּכִ ֵ ְוָלֶזה ֵאּלּו ַהׁשּ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה ּכַ ִגּלָ ּמְ : ְרמּוִזים ּבַ

 
 ִנְכָנִסין מֹוִחין ְּדַאָּבא ְוִאָּמאְוַאַחר ָּכ� ְּכׁשְ 

א א ְוִאּמָ ַאּבָ ִנְכָנִסין מֹוִחין ּדְ ׁשְ ְך ּכְ ָרה ַהָויוֹ , ְוַאַחר ּכָ ים ֲעׂשָ ּתֵ ין ׁשְ ָלִמים ְוַנֲעׂשִ ת, "ִנׁשְ
א ֶנַצח ִאּמָ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ּבְ א, ׁשָ הֹוד ִאּמָ לֹׁש ּבְ א, ׁשָ יסֹוד ִאּמָ לֹׁש ּבִ א הּוא, ׁשָ  ּוִביסֹוד ַאּבָ

א סֹוד ִאּמָ יסֹודוֹ , עֹוֵדף ִמּיְ לֹׁש ֲהָויֹו"ת ּבִ א, ְוֵיׁש לֹו ׁשָ סֹוד ִאּמָ א , יֹוֵתר ִמּיְ יַמְטִרּיָ ּגִ
ה יסֹוָדהּ . ְמִגּלָ ט ּבִ ֵ ׁשּ ֵאין אֹור ֶזה ִמְתּפַ ֶ א יֹוֵצא ַלחּוץ, ּוְלִפי ׁשּ ְלִפיָכְך לֹא ִנְגָלה , ֶאּלָ

ה ְמִגּלָ ֵפרּוׁש ֲהָויֹות ֵאּלּו ּבִ הּ גַּ  ,ּבְ ַדְעּתָ ּה ֶהָאָרה ּבְ א, ם ֵיׁש ּבָ ְיסֹוד ַאּבָ ּבַ ַעת ׁשֶ , ִמּדַ
מֹות  לֹׁש ׁשֵ אאהו"ה. ׁשָ ְיסֹוד ִאּמָ ּבַ ַעת ׁשֶ מֹות , ד' ּוִמּדַ ְוָכל ֵאּלּו ִתְמָצֵאם אהי"ה, ׁשֵ
ה יֹוְצִאין ִגּלָ ּמְ ֵאר ֵהיֵטיב, ּבַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָ ּנִ : ּכַ

 
 "התתקל

יֹּוֵצא ִמיְּ  ׁשֶ ה ּכְ אְוִהּנֵ ין ַיְרכֹוֶתיהָ , סֹוד ַאּבָ ט ּבֵ ֵ ׁשּ ִבין , ִמְתּפַ ְוָלֵכן ֵאין ֲהָויֹות ַעְצָמן ִנְכּתָ
ֵפרּוׁש  ה ּבְ ִגּלָ ּמְ בֹות, ּבַ בֹות ְוסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ ֵאּלּו , ְוָצִריְך ֲאִני ְלָפֵרׁש . ַרק ּבְ ּקֹוֵדם ׁשֶ ׁשֶ
א ַאּבָ ָרֵחל, ָהאֹורֹות ּדְ ֵלָאהָהיּו ִנְכנָ , ִנְכָנִסין ּבְ ה ּבְ ִחּלָ ּה ָעׂשּו , ִסין ּתְ ִנְכָנִסין ּבָ ּוְכׁשְ

ְרִקין ה ּפִ לֹׁשָ ׁשְ לֹׁש ֶהָארֹת ּבִ ה ֶאְהֶי"ה, ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ לֹׁש אֹורֹות . ׁשֶ ּה ׁשָ ְוַגם ֵיׁש ּבָ
ין ָהיּו ִנְכָנִסין ּתֹוְך ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ׁשֶ ַהְינוּ , ֵמַהּמֹוִחין ּכְ יְ  ,ּדְ ל ֶהָאָרה ּדִ א ֶאָחד ׁשֶ סֹוד ַאּבָ

א, ַלֲאחֹוֵרי ֵלָאה ְיסֹוד ַאּבָ ִנים ּדִ ַנִים ֵמַהּפָ ין, ּוׁשְ ְפֵני ַהְזֵעיר ַאְנּפִ ֵהם ּבִ ֲחִצי , ׁשֶ ֵהם ּבַ ׁשֶ
ֵניֶהן ָלֶזה ְוָלֶזה ְפֶאֶרת ֶעְליֹון ֶאָחד ַהּכֹוֵלל ׁשְ מֹוָנה ֶהָארֹת, ַהּתִ ֵלָאה ׁשְ ּיֵׁש ּבְ , ִנְמָצא ׁשֶ

ע ַהָויוֹ  ע קס "ב,ְדע"ת ַאְרּבַ ִבים ִעם ַאְרּבַ ּלָ ל ֲהָויָ "א, ְמׁשֻ ֵני ּכֹוְלִלים ׁשֶ "ה, ֶאְהיֶ "ה ּוׁשְ
ם יַמְטִריָּא , ס"ה ְוֶאָחד ַהּכֹוֵלל ֶאת כּוּלָ רתתקל"ה, ּגִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ִמְנָין ָמְרּדְ : ּכְ

 
 ְׁש�ָׁשה ִׁשּלּוִבים ִּבְמלֹוָאם

ה ֶאְהיֶ  לֹׁשָ יַמְט "ה ְואֹוִתּיֹות ׁשְ ׁשּוִטים ּגִ א ּפְ לֹׁש ס"ג, ִרּיָ ל ׁשָ ֵרה אֹוִתּיֹות ׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ּוׁשְ
ל ֲהָויָ ע"ה, ֲהָויֹו"ת ֵהם  ל ֶאְהיֶ "ה, ְוֶאָחד ּכֹוֵלל ׁשֶ ַאֶל"ף ע"ז. ֲהֵרי "ה, ְוֶאָחד ּכֹוֵלל ׁשֶ ּוּבְ

י ל "ת ּבֵ יַמְטִריָּא ָהָמןה"ץ, ֵהם א"ל ב"ם, ׁשֶ ִמלּוָאם. ּגִ ּלּוִבים ּבְ ה ׁשִ לֹׁשָ ְ ל ׁשֶ , ְוַהׁשּ
לֹׁש ֲהָויֹו"ת ְוֶאְהיֶ  א "ה, ׁשָ יַמְטִרּיָ ל ֲהָויָ תרצ"ט, ּגִ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ לֹׁשָ "ה, ְוֶאְהיֶ "ה ּוׁשְ

א  יַמְטִרּיָ ׁשּוִטים(קמ"א, ּגִ יַמְטִריָּא  )ָרָצה לֹוַמר ּפְ "ה, ְוצ"א ְוקמצ"ה, ס"ה תרצ"ט ְוָהָמן ּגִ
ר ַכי ְוֶאְסּתֵ א ָמְרּדְ יַמְטִרּיָ ֵהם , ּגִ תתקל"ה: ׁשֶ

 



   

 ָמְרְּדַכי ֶׁשהּוא ֵמָרא ַּדְכָיא
ה ְלָפֶניךָ  ּה ַהּמֹוִחין, ְוִהּנֵ ֵלָאה ִנְתַהּוּו ּבָ ֶרְך ָהֲעָבָרה, ֵאיְך ּבְ ַכי , ֲאָבל ֵהם ּדֶ ְוָלֶזה ָמְרּדְ

ְכָיא הּוא ֵמָרא ּדַ ָאה ְלָרֵחל, ׁשֶ : עֹוֵבר ִמּלֵ
 

 ֶהְמֵׁש� ָהאֹורֹות ְּבֵלָאה
ָאַמְרנוּ "ל, וצא ָהאֹרֹת ׁשֶ ָלל ׁשֶ ֶרְך ּכְ ֵרט, ּדֶ ֶרְך ּפֵ ַהֶהָאָרה ַהּיֹוֵצא , ֲהֵריִני ְמָפֵרׁש ּדֶ ׁשֶ

א סֹוד ַאּבָ ין, ִמּיְ ִנים ִדְזֵעיר ַאְנּפִ סֹוד ּפָ א ַלּיְ ֵני , ּבָ ד ָהָאחֹור ֶנֶגד ּפְ ּוְבֶהָאָרה ַהּיֹוֵצאת ִמּצַ
ׁשּוִטים, ֵלָאה ֵני ֶאְהֶי"ה ּפְ סֹוד ׁשְ ְנַתיִ , ֵהם ּבְ ּבֵ ִלי ַעְצמוֹ ְוָהאֹור ׁשֶ ַהְינּו ֵמַהּכְ ָרָצה , ם ּדְ

סֹוד ֲהָויָ  הּוא ּבְ א ׁשֶ סֹוד ַאּבָ ֶלֶקת ֶהָאָרה זוֹ "ה, לֹוַמר ִמיְּ ִמְסּתַ ׁשֶ ין , ּוּכְ ַאר ְזֵעיר ַאְנּפִ ִנׁשְ
סֹוד דּוְרִמיָטא ר ְלֵעיל, ּבְ ְזּכָ ּנִ ַכי ּכַ יַמְטִרּיָא ָמְרּדְ ֵלָאה, ּגִ ְכָנס ּבְ ַכי ַהּנִ י ָמְרּדְ ה וְ , ּכִ עֹוׂשֶ

ִנית ַעם ׁשֵ ֵלָאה ּפַ ִתי ֶהָארֹות ּבְ ְ ָעה ֶאְהיֶ , ֵאּלּו ַהׁשּ ע ֶהָארֹת ַאְרּבָ ּה ַאְרּבַ ְוֵכן "ה, ְוֵיׁש ּבָ
ָעה ֶאְהיֶ  ה ַאְרּבָ ִגּלָ ּמְ ּה ּבַ ֵלָאה "ה ְוַהָויָ , ְרמּוִזין"ה ֵיׁש ּבָ ק ּבְ ּלֵ א ִנְסּתַ ְכִלי ְיסֹוד ַאּבָ ּדִ

לֹׁשָ  ׁשְ ָעִמים ּבִ לֹׁש ּפְ ְרִקין, ה ַקִוויןׁשָ ה ּפִ לֹׁשָ ע ֲהָויֹו"ת, ְוָכל ַקו ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ׁשַ לֹׁש , ֵהם ּתֵ ְוׁשָ
א וְרּתָ א ִחיּוַ ֵריׁשָ לֹא ִאְתַייַדע, ֲהָויֹו"ת ּדְ א ּדְ ַהְינּו ֵריׁשָ ֵרה , ּדְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֵהם ׁשְ ִנְמָצא ׁשֶ

ה ַהּזֹאת, ֲהָויֹו"ת ִגּלָ ּמְ ִמּלּוי , ָהְרמּוִזין ּבַ ֵהם ּבְ א "ב, עׁשֶ יַמְטִרּיָ ע ֶאְהיֶ תתס"ד, ּגִ "ה ְוַאְרּבַ
יַמְטִריָּא  ׁשּוִטים ּגִ יַמְטִריָּא פ"ד, ס"ה ּפְ יַמְטִרּיָא (תתקמ"ח, ּגִ ר אֹוִתיֹות ּגִ  תתקנ"ח)ְוִעם ֶעׂשֶ

ר ַכי ֶאְסּתֵ א ָמְרּדְ יַמְטִרּיָ ר לֹא הֲ , ֵהם ּגִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ְרּדְ ּמָ ֶ ר ְיֵתִרים ׁשּ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ֵוי ְוַהׁשּ
א  ִסיר ֵמֶהם ֶנֶגד  (צ"ל תתקל"ה)תתקמ"ה, ֶאּלָ ַכי ט' ּתָ בֹות ָמְרּדְ י ּתֵ ּתֵ אֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוׁשְ

י ּכֹוְלִלים ּתֵ ר ּוׁשְ ֵלָאה, ֶאְסּתֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִמיָדה ּבְ ֶ ָרֵחל, ְלִפי ׁשּ ֶכף יֹוְרדֹת ּבְ ְוָלֵכן , ּתֵ
ר ְלֵעי ְזּכָ ּנִ ר ּכַ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ִנְכָנִסין ַהּמֹוִחין , לָחְסרּו ֵמֶהם ַהׁשּ ׁשְ ֶכף ּכְ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּתֵ

הּ  ּלָ ַדַעת ׁשֶ ֵלָאה ּבְ ּנֹוָדע, ּבְ ַעת ּכַ ל ַהּדַ מֹות , ְוִלְהיֹות ׁשֶֹרׁש ּכָ ה ׁשֵ לֹׁשָ ה ּבֹו ׁשְ ַנֲעׂשָ
ְמלֹוָאן יה"ה ֶאְהיֶ  יַמְטִריָּא "א, ס"ה ּבִ ַהְינּו , אהו"ה, ספרים אחרים(תמ"ב, ּגִ ל"ו קס"ג קמ"ג קּדְ

יַמְטִרּיָא  אן ְלׁשֹון ָהַרבתמ"ב, ּגִ : )ַעד ּכָ
 

ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות
הּוִדי ַכי ַהיְּ רּוְך ָמְרּדְ ּבָ “Blessed Mordechai hayehudi (Jew)” in gimatria with the 
Kolel equal Israel ישראל.

ְצֹות  :ֵמַהֲחֵבִרים ה ַהּמִ ִתיב ֵאּלֶ ֵאין ָנבִ , לד) ויקרא פרק כז(ּכְ ֶ ׁש ׁשּ אי ְלַחּדֵ ַ ֵמֵהיָכן , יא ַרׁשּ
ר ת ֶאְסּתֵ ֶפר , ָסְמכּו ִלְמִגּלַ ּסֵ רֹון ּבַ תֹוב זֹאת ִזּכָ ְכִתיב ּכְ י, )שמות יז יא(ִמּדִ ְך "ָסמֶ "ת ּבֵ

ֶפר. ׁש "ֵרי"א פֵּ  ּסֵ ר ָקָטן , ְועֹוד ּבַ ִמְסּפַ יַמְטִרּיָא ח"י, ּבְ ָעה אֹוִתיֹּוָתיו ּגִ אל"ף ְוַאְרּבָ



   

ר ִעם ּכֹוֵללְוַהְינּו גִּ קמ"ה,  ת ֶאְסּתֵ ּדַ . יַמְטִריָּא ְמִגּלַ א ׁשַ יַמְטִרּיָ הּוִדי ּגִ ַכי ַהּיְ "י, עֹוד ָמְרּדְ
הּוִדי ַכי ַהיְּ רּוְך ָמְרּדְ ָרֵאל ִעם ַהּכֹוֵלל, ּבָ יַמְטִריָּא ִיׂשְ : ּגִ

 
 ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתוֹ 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָק  תֹו ּכְ דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ְגֵדי , )'ד 'אסתר פרק א(ר ּתִ ה ּבִ א ֵאּלֶ יַמְטִרּיָ ּגִ
דֹול ן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ּכֵֹהן ּגָ ֹתֶנת ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט חֹׁשֶ ם ִעם , ִמְכָנַסִים ּכְ ְוהּוא ֻמְסּכָ

ְדָרׁש  : ַהּמִ
 

ָׁשאּול
Saul,  שאול , numerically " ֲאָג"ג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק  " Agag, king of Amalek. This is the secret of 
the seed of Haman that wasn’t killed by King Saul. 

אּול יַמְטִרּיָא ֲאגָ , ׁשָ ת ֶזה, ֶמֶלְך ֲעָמֵלק"ג ּגִ תֹוֶסֶפת . ֶזה ְלֻעּמַ ַכי ּבְ , ְוכֹוֵללי' ָמְרּדְ
יַמְטִרּיָא  ָעִמים ָהָמןג' ּגִ ׁש ְלבֹוְלעוֹ , ּפְ ּקֵ ּבִ ִחיתוֹ  ּוְכׁשֶ ּוְבסֹוֵפי , ֲהפּוָכה"ה ָלַקח ֲהָויָ , ּוְלַהׁשְ

ֶוה ִלי  בֹות ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשָ אּוָלה. יג)' אסתר פרק ה(ּתֵ ה ּגְ ׁשָ ּקָ ּבַ ר ׁשֶ לֹוְקָחּה , ְוֶאְסּתֵ
ֶלְך ְוָהָמן ַהיֹּום "ר, ָיׁשָ "ה ְלַעְצָמּה ֲהָויָ  בֹות ָיבֹא ַהּמֶ י ּתֵ א ׁשְ . )אסתר ה' ד'(ָראׁשֵ ָלם ּוַמְלּכָ

ָניו ד הּוא ָדִאין ְלָטב ֶאת ּבָ ֵקיֶהם, ּכַ בֹות ֵאּלוּ , ָדִאין ְלִביׁש ֶאת עֹוׁשְ ע ּתֵ , ְלִפיָכְך ַאְרּבַ
בֹות ֲהָויָ  י ּתֵ ֵהם ָראׁשֵ ר"ה ׁשֶ א , ָיׁשָ יַמְטִרּיָ ִעים ר"ע, ּגִ ם ִיְגָמר ָנא ַרע ְרׁשָ ַעל ׁשָ

 : )'י' תהילים פרק ז(
 ֲהִמן ָהֵעץ
ָרהיָ "ה ְואֹותֹו ֲהָויָ  ה, ׁשְ ַעת ַמֲעׂשֵ ׁשְ בֹות ּבִ סֹוֵפי ּתֵ ָטה ּבְ ְ ׁשּ ם , ִנְתּפַ ׁשֵ י"ה ְוִנְתַאְמצּו ּבְ

הּ  יָ , ֲעָטָרה ְלרֹאׁשָ י ּבְ ם ּכִ י ָכְלָתה , ְוֶזה סֹוד. צּור עֹוָלִמיםה' ּה "ַעל ׁשֵ י ָרָאה ּכִ ּכִ
בֹות  ,)'ז' אסתר פרק ז(ֵאָליו ָהָרָעה  ִמּלּוָאּה ְועֹוד ִנְת "ה. יהוי"ה סֹוֵפי ּתֵ ַאְמָצה ּבְ

ֶלךְ "ה, ֲהָויָ  אֹוְמרֹו ֵמֵאת ַהּמֶ בֹות , ּבְ י ּתֵ ם ָהִראׁשֹוןמ"ה ָראׁשֵ ֵ ִמּלּוי ַהׁשּ ִאינּון , ּבְ ּדְ
ְקִליּפֹות ְלַאְכָנָעה לֹון ין ּבַ ׁשִ א , )בראשית ג' יא(עֹוד ֲהִמן ָהֵעץ . ָהַאְתָון ִמְתַלּבְ יַמְטִרּיָ ּגִ

ר ַהָויוֹ  ֶות"ר סָ ָאֵכן "ת ס"ר, ָעׂשָ ַלת ָהָמן ּוָבָניו, ַהּמָ ַמּפָ יִמין ּבְ ם ַמְסּכִ ּלָ ּכֻ ְוַהְינּו ָהָמן , ׁשֶ
ִין ְוכּו' ֶות"ר ָאֵכן סָ , ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ יֹון, ַמר ַהּמָ ִבּזָ לּו ּבְ ם ִנּתְ ּלָ ּכֻ ָלֵכן ִמיָתתֹו ָהְיָתה , ׁשֶ

ַסִיף : ּבְ
 

 ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשַבע ַּבָּים, ינֹות ַּבַּיָּבָׁשהֵמָאה ְמִד  -ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדינֹות 
ֵורֹוׁש , עֹוד ִרים ּוֵמָאה ְמִדינֹות ָהָיה ַלֲאַחׁשְ ַבע ְוֶעׂשְ ס "ָהָיה מ, )'א' אסתר פרק א(ׁשֶ

ה, )'א' אסתר פרק י(ַעל ָהָאֶרץ  ׁשָ ּבָ ּיַ ירּוׁש ֵמָאה ְמִדינֹות ּבַ ָאר ְוִאיֵ , ּפֵ ְ ֵהם "י ְוַהׁשּ



   

א  יַמְטִרּיָ ֵניֶהן , מ"ם יד) שמות פרק יז(ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק . ַהּיָםכ"ז ּגִ ׁשְ ּבִ
ר. ח"ה נֹוְטִריקֹון ִמיָתה ה ָעׂשָ לֹׁשָ יַמְטִריָּא ׁשְ ר, אח"ה ּגִ ָעה ָעׂשָ א ַאְרּבָ יַמְטִרּיָ אן . ּגִ ִמּכָ

ֶלךְ  אֹול ֵמֵאת ַהּמֶ ר ִלׁשְ יֹּום , ָסְמָכה ֶאְסּתֵ ם כֵּ י"ד ׁשֶ ןִיְהֶיה ּגַ ׁשּוׁשָ ה ּבְ ִהּלָ ַעד  .ן יֹום ַהּקְ
אן ֵמַהֲחֵבִרים ): ּכָ

 
 ְיֶחְזֵקאל

ָלָתא ִאינּון ְפָחה ָאָמה, ּתְ ִריָאה, ֶעֶבד ׁשִ ּבְ ּכּוְרַסָייא ּבַ י ָאָמה ּבְ ין ְוֶעֶבד . ּכִ ּוְזֵעיר ַאְנּפִ
מט ִציָרה"ט ּבְ ּיְ ה, ּבַ ּיָ ֲעׂשִ ְפָחה ּבַ ירּוׁש . ּוַמְלכּות ְוׁשִ י כָּ  ,ּפֵ יןּכִ נּוְקָבא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ , ל ֶזה ּבְ

ירּוׁש  י ַאַחר ַהִמיעּוט ,ּפֵ ּכּוְרַסָייא, ּכִ ָרה ּבְ ה, ִנְסּתְ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ָרה ַרק ּבְ , ְולֹא ִנְסּתְ
ה ּה ְמֻגּלֶ ה ֲעַדִיין רֹאׁשָ ּבָ ְלכּות ׁשֶ ה, ְוַהּמַ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ּבְ ֶתר ׁשֶ ָהִיינּו ּכֶ ֲאִצילּות , ּדְ ְוהּוא ּבָ

ִריָאהׁשֶ  א ַלּבְ ִריָאה, ּבָ ּבְ יק ּבַ הּ , ְוהּוא ַעּתִ א ְמַקְנָנא ּבָ ִסיק. ְוִאּמָ לֹא ּפָ א ּדְ לּול , ְוַאּבָ ּכָ
הּ  ה. ּבָ ה ְמֻגּלֶ ּבָ ֶתר ׁשֶ ַאר ּכֶ י, ְוִנׁשְ ּתִ ְדֵפַרׁשְ ַמְרֵאה ָאָדם. ּכִ מּות ּכְ ִריָאה, ּדְ ְוֶזהּו , ְוַהְינּו ּבְ

ִריָאה ּבְ ָפה ְיֶחְזֵקאל ּבַ ּצָ ִציָרה ׁשֶ ּיְ ּבַ א, ׁשֶ ּסֵ א ְולֹא ּכִ ּסֵ מּות ּכִ ַהְינּו ּדְ מּות , ּדְ ְוֵכן ּדְ
ה, ַמְרֶאה ּבָ ְפֶאֶרת, ְולֹא ַמְרֶאה ַהְינּו ַמְלכּות ׁשֶ מּות ְוָאָדם ַהְינּו ּתִ ִהיא ּדְ ְוֶזה סֹוד , ׁשֶ

א ִכּסֵ ָרה ּבְ ְסּתְ ּנִ ר ׁשֶ : ֶאְסּתֵ
 

ֶׁשַבע ַהַּנֲערּות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה
Seven maids of Esther were the aspect of Malchut of Malchut to protect Esther from 
connecting to the Klipah. Esther didn’t have intimacy with the King. When he wanted her, 
a female demon in the shape of Esther replaced her. 

ַבע ְנָערֹות ָהְראּויֹות לָ   (ֶתת ָלּה ּוׁשְ
 ) ספר אסתר פרק ב 2(

יַטב ַבע עֹוָלמֹות, )(ט) ַוּתִ ה, ֵהם ׁשֶ ּבָ ַמְלכּות ׁשֶ ּבְ ְלכּות ׁשֶ ִחינֹות ַהּמַ ַבע ּבְ ַהְינּו ׁשֶ , ּדְ
רֹות ְלַגְמֵרי ְסּתָ ֵהם ַהּנִ ה, ׁשֶ ֶהם ְקָצת ְמֻגּלֶ ּבָ לֹׁש ִראׁשֹונֹות ׁשֶ ַהְינּו ַרק ׁשָ ה , ּדְ ְוַהְקִליּפָ

ִר  ֲאִצילּות, יָאהֶנֶגד ַהּבְ ְתָעֵרב ּבַ ּלֹא ּתִ לֹא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא, ׁשֶ ֵורֹוׁש . ּדְ ּוְבִחיַנת ֲאַחׁשְ
ה ְקִליּפָ ּבַ ֶנְגּדוֹ , הּוא דּוְכָרא ׁשֶ ָהָיה לֹו ֲאִחיָזה ּכְ ּה , ׁשֶ ׁש ּבָ ּמֵ ל ֶזה לֹא ָהָיה ְמׁשַ ְוַעל ּכָ

ׁש  ַמֲאָמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַמּמָ רּכְ ְדמּות ֶאְסּתֵ ן לֹו ּכִ ּמֵ ה ִנְזּדַ ּדָ ַהְינּו , ׁשִ ּדְ
ת נַֹגהּ  ְקִליּפַ : ַמְלכּות נּוְקָבא ּדְ

 
 ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה הּוא ְּבִריָאה

ּיֹום ַההּוא  ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ יָנה, )דברים לא יח(ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ א , ַהְינּו ּבִ ר ֶאּלָ ְוָלֵכן ֵאין ִנְסּתָ
יָנה ּבִ יָנה, ּוַבּיֹום ַההּוא. ּבַ ּבִ ָייְך ָנֵמי ּבַ יָנה, ׁשַ ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ֶנֶגד ּבִ ּוַביֹּום ַההּוא , ׁשֶ



   

ַני ּוְמָצאּוהּו ְוכּו' יר ּפָ ר ַאְסּתִ ִריָאה, ַהְסּתֵ ּבְ ּה ִהיא ּבַ ֶנְגּדָ ר ּכְ ְוכֹוס . ַהְינּו ַהְקִליּפֹות ֲאׁשֶ
ִריָאה ָרָכה הּוא ּבְ ל ּבְ יַמְט . ׁשֶ ּכֹוס ּגִ אּדֻ ּסֵ א ַהּכִ בּורֹות , ִרּיָ ין ָחֵמׁש ּגְ יַמְטִרּיָא ּדִ ְוַיִין ּגִ

ה ּבָ ִריָאה, ׁשֶ ּבְ ׁשֹות ּבַ ין. ִמְתַלּבְ ֵעיר ַאְנּפִ ִעים ִמּזְ ּפָ ה ֲחָסִדים ַהִנׁשְ ָ ֵהם ָהיּו , ְוַגם ֲחִמׁשּ ׁשֶ
ם ִנְפָרִדים ְוִנְבָרִרים בוּ , ׁשָ יַע ָחֵמׁש ּגְ ּפִ ִריָאה ַמׁשְ ּבְ ּבַ הּוִביָנה ׁשֶ ּיָ , רֹות ְלעֹוָלם ָהֲעׂשִ

ְפֶאֶרת  י ּתִ ה ֲחָסִדים ְלעֹוָלם ְיִציָרה ְוֶזהּו ּכִ ָ יַע ֲחִמׁשּ ּפִ ִריָאה ַמׁשְ ּבְ ּבַ ְוִתְפֶאֶרת ִמיִציָרה ׁשֶ
מט ִציָרה ּבְ יְּ ן ּבַ "ט:ְמַקּנֵ

  
 ֶאְסֵּתר ִּגיַמְטִרָּיא ׁשֹוַׁשָּנה

ּנָה יַמְטִריָּא ׁשֹוׁשַ ר ּגִ ם ֶאְסתֵּ , ֶאְסּתֵ יַמְטִרּיָא תרעּגַ חֹות "א ר ּגִ ְוהּוא סֹוד ְנקּוָדה י', ּפָ
ֶרת ּתֶ ְסּתַ ִניִמית ַהּמִ ל ֲאדֹנָ י' ְוֶזה סֹוד , ַעְצָמּה ּפְ י ֲאדֹנָ "י, ׁשֶ א "י ּכִ יַמְטִרּיָ ִמּלּואֹו ּגִ ּבְ

ר ְיַרְקרֶֹקת ָהְיָתהתרע"א.  ָנה , ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאְסּתֵ ּוָ ָרֵאל  -ּכַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ֵני , ְועֹוִנין ָאֵמן, קֹוֶדׁש  ְ ִלין ֶהָאָרה ִמׁשּ מֹות[ְמַקּבְ יןא"ל, א'  ]ׁשֵ ֵעיר ַאְנּפִ ְוא' ֵמֲאִריְך , ִמּזְ
ין הּוא ִמי ֵאל ָכמֹוָך ְוכּו', ַאְנּפִ ין, ׁשֶ י ֵאל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ין, ּכִ ְוָאז , ֵמִאיר ִלְזֵעיר ַאְנּפִ

ין ֵמִאי ָפִניםַהְזֵעיר ַאְנּפִ ִנים ּבְ אֵ , ר ַלנּוְקָבא ּפָ ִנים"ל ְלִפי ׁשֶ ּפָ ְוֶהָאָרה הּוא , הּוא ּבַ
ִנים ּפָ ֵני , ּבַ יַמְטִרּיָא א"ל ּוׁשְ ִמלּוָאן ּגִ ֲעִנּיַת ש"ע, ּבְ לּוָיה ּבַ ֶרת ְלֵעיל ִהיא ּתְ ְזּכֶ ְוֶהָאָרה ַהּנִ

ֵניֶהם ָקלֹון , ָאֵמן א ּפְ בֹות , )תהילים פג יז(ָלֵכן ָאַמר ָדִוד ַמּלֵ ּלֹא , ָאֵמןסֹוֵפי ּתֵ ֵמַאַחר ׁשֶ ּדְ
ין א ְוִדְזֵעיר ַאְנּפִ א ְוִאּמָ ַאּבָ ֵני ֵאל ּדְ ׁשְ ָאֵמן ּבִ ֵניֶהם ָקלֹון, ֵהִאירּו ּבְ א ּפְ ּלֹא ָרצּו , ַמּלֵ ׁשֶ

ל ֵמאֵ  ֵניֶהם ָהעֹוֶלה "ל ְלַקּבֵ א ּפְ יַמְטִר , ִיְהֶיה ָלֶהם ָקלֹוןקפ"ה, אֹוִתּיֹות ַמּלֵ ן ּגִ ם ּכֵ ּיָא ּגַ
ֶמךָ . ִעם ַהּכֹוֵללקפ"ה  הּוא ֲהָויָ , ִויַבְקׁשּו ׁשְ עֹוִלין ָאֵמן, ֲאדָֹני"ה ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ .ׁשֶ

 
 ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְּכֶׁשָּלְבָׁשה ִּבְגֵדי ַמְלכּות

ְגֵדי ַמְלכּות ה ּבִ ְבׁשָ ּלָ ׁשֶ ה ּכְ ְלּכָ ר ַהּמַ ה ֶאְסּתֵ לֶ , ְוִהּנֵ ר ִלְפֵני ַהּמֶ ְכְנָסה , ךְ ּוָבָאה ְלַדּבֵ ּנִ ׁשֶ
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמקֹום ַהְקִליּפֹות ין, ְלָבּתֵ ּה ַרק , הּוַסר ֶהָאַרת ָהֲאִריְך ַאְנּפִ ַאר ּבָ ְולֹא ִנׁשְ

ין ין, ָלֵכן ָהְיָתה ְיַרְקרֶֹקת, ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ּלֹא ָהָיה ָלּה ַרק ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ , ׁשֶ
ִאם לֹא ָהְיָתה ָלּה ֲאִפי ֶ יןׁשּ חֹוָרה לֹא ְיַרְקרֶֹקת, לּו ֶהָאַרת ְזֵעיר ַאְנּפִ ָלֵכן , ָהְיָתה ׁשְ

ִני  ה ֲעַזְבּתָ ין הּוא , )תהילים כב  ב'(ָאְמָרה ֵאִלי ֵאִלי ָלּמָ א"ל ֶאָחד ְדַאִריְך ַאְנּפִ ׁשְ
ק ּלֵ ין, ִמְסּתַ ִני הּוא א"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ה ֲעַזְבּתָ י, ָלּמָ י א"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ן ָצִריְך ּכִ

יַע ֶאל  ּפִ יןא"ל ְלַהׁשְ ם ַלנּוְקָבא, ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָ יַע . ּוִמׁשּ ּפִ ין ַמׁשְ ֵעיר ַאְנּפִ ּזְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ
הּ  ין, ּבָ א ֵמַעְצמֹו ְולֹא ֵמא"ל ְדַאִריְך ַאְנּפִ ְך ָלּה אֹור ֶאּלָ ֵאינֹו ִנְמׁשָ יָון ׁשֶ ִאּלּו , ּכֵ ֱהֵוי ּכְ

נֵ  ְ ִני ָלׁשֹון ָיִחיד, יֶהםִהיא ֶנֱעֶזֶבת ִמׁשּ ת ֵאִלי , ְלִפיָכְך ֲעַזְבּתָ ָלה ִמּלַ ְכּפְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ָעַזב אֹוָתּה ֵמֶהָאַרת ֵאל ֶעְליֹון, ֵאִלי ין ׁשֶ ְוָהֵבן ְיַרְקרֶֹקת  ,ְוִהיא אֹוֶמֶרת ִלְזֵעיר ַאְנּפִ



   

 .ָהְיָתה
 ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהסֹוד ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְלָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל 

ים ִויָטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ַחּיִ ר ְלָהַרב ַרּבִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָלִכים  :סֹוד ָמְרּדְ ה ַהּמְ ִתיב ְוֵאּלֶ ּכְ
ֶאֶרץ ֱאדֹום  ר ָמְלכּו ּבְ ֱאַמר . )בראשית לו לד(ֲאׁשֶ ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּבְ מֹוִסיף ַעל , ְוֵאּלֶ

עֹולָ . ָהִראׁשֹוִנים ֻקּדֹותָאְמָנם ּבָ רוּ , ם ַהּנְ ּבְ יָנה לֹא ִנׁשְ ֶתר ָחְכָמה ּבִ ְוַגם ַהּמֹוִחין , ּכֶ
רוּ  ּבְ ין לֹא ִנׁשְ יָנה, ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְמֵעי ְדּבִ ֲארּו ּבִ א ִנׁשְ ה . ֶאּלָ ן ְיפַֹרׁש ֵאּלֶ א'  -ִאם ּכֵ

ָחְכָמה יָנה, ל' ּבְ ַעת, ה' ּבִ ַעְצמוֹ , ּדַ ֶתר ּבְ ְמקֹום ּכֶ ִהיא ּבִ הּוא, ׁשֶ ה ֲחָסִדים  ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ
בּורֹות ה. ּכֹוֵלל ָחֵמׁש ּגְ ירּוׁש ְוֵאּלֶ יָנה, ְוֶזהּו ּפֵ ֶתר ָחְכָמה ּבִ לֹׁש ְנקּודֹות ּכֶ ֵהם ׁשָ ְוַגם , ׁשֶ

ין נֹוַסף ַעל ָהִראׁשֹוִנים יָנה ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֶתר ָחְכָמה ּבִ רוּ , ּכֶ ּבְ ֲאָבל . ָמְלכּו ְולֹא ִנׁשְ
ר ׁשֶ  יָנהַהּיֹוְצִאין ֵמֲאׁשֶ ָמת, הּוא ּבִ ְמלְֹך ַוּיָ הּו ַוּיִ ָייְך לֹוַמר ּבְ ֶאֶרץ , ׁשַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ן, ֱאדֹום ּמָ יִנין ִמְתָעִרין ּתַ ָכל ּדִ : ֲאַתר ּדְ
 

 ֵאֶּלה ְּבֵני
ִעיר ַהחֹוִרי  ֵני ׂשֵ ה ּבְ ירּוׁש , )בראשית לו כ'(ּוְכִתיב ֵאּלֶ ַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ּפֵ ה ּפָ ֵאּלֶ

ִעיר ּנֹוֵתן מה - ׂשֵ יעּור"ד למדת ׁשֶ יֹוֵתר, ׁשִ טּו ּבְ ְ ׁשּ ּלֹא ִיְתּפַ ׁשֹון , ְוֶזהּו ּפֹוֵסל, ׁשֶ ִמּלָ
ְפסֹל לּוחֹות  :)עיין הכתב והקבלה שמות כ' ד'(ַוּיִ

  
 ַהחֹוִרי

ִחיַנת ֱאלִֹהים -ַהחֹוִרי  יִנין, ּבְ יַמְטִרּיָא אֱ , ִנְרֶאה ִלי"ה, ַהגָ (, ַהְינּו ּדִ י חִֹרי ּגִ ִרּבּועַ ּכִ , ר'. לִֹהים ּבְ

ׁשּוט ּוְמלֹאח"י ְוִעם  : "י)ֲהֵרי חִֹר , אֹוִתּיֹות ּפָ
 

 ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵמַאָּבא 
א ת ַהֶחֶסד ֵמַאּבָ י ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּדַ ְך ַעל , ְונֹוַדע ּכִ ת ָיָמיו ָהָיה ָהעֹוָלם ִנְמׁשָ ִחּלַ ּוִמּתְ

י ַהִדיִנין ָר , ּפִ אּוְכׁשֶ ִחיַנת ַאּבָ ִהיא ִמּבְ ָרה ׁשֶ יִנין, ֲאָתה ׂשָ ַאְבָרָהם ּדִ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ , ּוַבּתְ
בּול ַאְבָרָהם, ָרָצה ְלַמְתָקם ַעל ְיֵדי ָהָגר ַעְצָמּה ְלַהְרִחיָקם ִמּגְ ְכְלֵלם ּבְ ִהיא ּתִ , ׁשֶ

יַמְטִריָּא ִיְצָחק. קֶֹדם ֵליַדת ִיְצָחק : ְוֵכן ָהָג"ר ּגִ
 

 ָהָגר
ָווָנה ְוהַ  י ָהגָ  -ּכַ הּוא "ר ּכִ ִהיא ַהם' ְסתּוָמהמ', ְמַמֵתק , ֵמַאְבָרָהםהאב"ר ׁשֶ קֶֹדם , ׁשֶ

ֵלי ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ סֹוד , ׁשּ ל ַאְבָרָהםם' ּבְ הּ . ׁשֶ ָהָיה ִנְכָלל ּבָ ׁשֶ י ּכְ ִחיַנת , ּכִ אבר, ִהיא ִמּבְ
ִחיַנת  לֹוַקַחת ם' ְוהּוא ִמּבְ ׁשֶ ִחיַנת הִ , ִנְכָלל ּבוֹ הג"ר ּוּכְ ִחיַנת ג"ר, ּנֵה הּוא ּבְ ְוִהיא ִמּבְ



   

ק ה',  ִנְתַמּתֵ הּוא האבר ְוַאַחר ׁשֶ ָתה ְכִליג"ר, ׁשֶ ָעׂשְ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ָעְלָתה , ִעם ַהה' ׁשֶ
ק ה , ַהה' ְוִנְמּתָ הּוא ַעּתָ ה' מ', ַעל ה' ְלהֹורֹות ׁשֶ מ' ְוֶזהּו ּבְ ירּוׁש ַהה' ְממּוֶתֶקת ּבְ ּפֵ

: ֲחָסִדים
 

 ִׁשיתְּבֵרא
ית ֵצרּופֹו  ְבֵראׁשִ ָהֵאֶבר הּוא אב"ר שי"ת, ְוֵכן ּבִ הי' ׁשֶ ִחיַנת ָהֲאִצילּות , ְקַטּנָ ְוִהיא ּבְ

ֶפת ּקֶ ּה ַהּמַ ּלָ ית, ּכֻ ׁשִ ה ָהֲאִצילּות ִזְמִנין ִנְכָלל ּבְ ע, ְוִהּנֵ ַאְרּבַ ּוְכִתיב . ְוִזְמִנין ִנְכָלל ּבְ
ִני  ְקׁשֹר ַעל ָידֹו ׁשָ א יוּ , א"ת )חבראשית לח כ(ַוּתִ , ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראׁשֹוָנה"ד, ָידֹו ֶאּלָ

יַמְטִריָּא ז"ה  י י"ב, ּגִ לֹׁש עֹוְקִצין"ד, ִראׁשֹוָנה ָלאֹוִתּיֹות צּוַרת יוּ א' ּכִ ְוָעם , ְוי' ֵיׁש ָלּה ׁשָ
ה , ְוֶרֶמז גֹוּדּו ִאיָלָנא ְוַקְצצּו ַעְנפֹוִהיי"ג, ֵהם י'  ּלָ ְתּגַ ּנִ ְוֵכן ֶזה . ץ ַהִחיצֹוִניםְמַקצֵּ א' ּוְכׁשֶ

א  יַמְטִרּיָ ִהיא י"ב, ּגִ ִמּלּוי , ְזִעיָראא' ְוַהּכֹוֵלל ׁשֶ ְוִעם ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות זי"ן ה"י, ֶזה ּבְ
ֶהם ּלָ יַמְטִריָּא ֱאלִֹהים ִעם ַהּכֹוֵלל, ׁשֶ ִמלּוא. ּגִ ִרּבּוַע ּוּבְ ה ֱאלִֹהים ּבְ יַמְטִרּיָא , ְוִהּנֵ ּגִ
נַּ אלף ֲהֵרי אל"ף,  ית ִמן ֶזה יוּ ׁשֶ ִני"ד, ֲעׂשֵ ָ ְקׁשֹר ַעל ָידֹו ַהׁשּ יַרת ַהחּוט הּוא , ַוּתִ ּוְקׁשִ
ֶחֶסדי' צּוַרת  ֶפת ַהיָּד מ')צּוַרת  ספרים אחרים:(, ּבְ ּקֶ ּמַ ִחיַנת ָהֲאִצילּות ׁשֶ ְנקּוָדה , ּבְ

ֵהיְכֵליּה ְלַאְבָרָהם ם, ּבְ בּורֹות כּוּלָ הּוא ְמַמֵתק ַהּגְ ֵני זֶ , ׁשֶ ה ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַגיֵּר ּוִמּפְ
ים ָרה ָנׁשִ ים ְוׂשָ ִראׁשֹוָנה. ֲאָנׁשִ ָרה ָהָגר ּבָ ְתַעּבְ ּנִ ָרה ְלָהֵקל ֵמַעְצָמּה , ּוְכׁשֶ ָנה ׂשָ ּוְ ּכִ

ין ָרה, ַהּדִ עּוּבָ ֵעיֶניָה , ְוָנְתָנה ֵעיֶניָה ּבְ ִביְרָתּה ּבְ ַקל ּגְ ִדְכִתיב ַוּתֵ , )בראשית טז ד'(ּכְ
ֵעיֶני ֵהֵקל ּבְ יָלה, הָ ׁשֶ ר ְוִהּפִ ָלה ְלאֹותֹו עּוּבָ ּקָ ַעל ָיָדּה ִהְזִמיָנּה ּתַ א , ׁשֶ ֶרְך ְוָנׂשָ ְוַעל ּדֶ

ִעיר ָעָליו  ָ ָרה, )ויקרא טז ט'(ַהׂשּ ָ ל ַעל ְיֵדי ֶזה ַהִדיִנין ִמׂשּ ְוַעל ַאְבָרָהם ָאְמרּו . ְוֵהּקֵ
עַ  ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ יק , )שיר השירים ב' ב'(ר ְוכּו' ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכְ י הּוא ַמְמּתִ ּכִ

ֲחָסִדים ִנים, ָהעֹוָלם ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ְקָרִאים ּבָ ְוַעל . ְוהּוא מתווך בניהם ְוכֹוְלָלם, ַהּנִ
ָרה ֶנֱאַמר  ֵהם ַהְקִליּפֹות )שיר השירים ב' ב'(ׂשָ ין ַהחֹוִחים ׁשֶ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ין , ּכְ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ּכֵ

נֹותהַ  ָרה, ּבָ ן ׂשָ דֹוׁשֹות ּכֹוַלְלּתָ בּורֹות ַהּקְ ירּוׁש , ֵהם ָחֵמׁש ּגְ יּוִדין  ,ּפֵ ֱאלִֹהים ּבְ
א  יַמְטִרּיָ בּורֹותה', ְוה' אֹוִתּיֹות ֱאלִֹהים הּוא ר', ּוְבִרּבּוַע ש', ּגִ :ְוֵהם ָחֵמׁש ּגְ

 
ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִקְּבָלּה ִמָּׂשָרה ִאֵּמנּו ָּכל ֹּכָחּה

Esther received her power from Sarah the matriarch 
ָרה ָחְיָתה קכ ה ׂשָ ָנה"ז ְוִהּנֵ ין ק"ך ֶנֶגד , ׁשָ ׁש ְקָצוֹות ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ֵצרּוֵפי ֱאלִֹהים ְוׁשֵ

ִאָמא ֵהם ּבְ ר ִלְמלְֹך ַעל קכ, ׁשֶ ְדָרׁש ַמה ָרֲאָתה ֶאְסּתֵ ּמִ , ְמִדינֹות"ז ְוָלֵכן ָאְמרּו ּבַ
ירּוׁש  דֹוָלה ָהְיָתה ָלּה  ,ּפֵ ת ָרֲאָתה ִהיא . ִלְמׁשֹול ֲעֵליֶהםכ"כ, ַמה ֶהָאָרה ּגְ עֹוד ִמּלַ
ר, ֶהָאַרת ם ֱאלִֹהים ֵאיָנּה ּבֹוָנה ַרק , ְוִיְהֶיה ַמה ֶהָאַרת ֶאְסּתֵ ֲהֵרי ׁשֵ ה לֹו ׁשֶ י הּוְקׁשָ ּכִ



   

ְלַבדק"ך  ים ּבִ ּתִ ֶלת ַעל , ּבָ ן ֵאיְך מֹוׁשֶ ֶלת ִמן . ְיֵתִריםז' ִאם ּכֵ ַקּבֶ ּמְ ֵני ׁשֶ יב ִמּפְ ְוֵהׁשִ
הּ  ָרה ִאּמָ ל ּכָֹחהּ , ׂשָ ָלה ּכָ  : ְוִקּבְ

 ַמְלכּות ִהיא ֶאְסֵּתר
ר ן , ְוָלֶזה ַמְלכּות ִהיא ֶאְסּתֵ ם ּכֵ ִרּבּוַע "י ֵיׁש ָלּה ֲאדֹנָ ּגַ א  ספרים אחרים:(קכ"ו, ּבְ ְוִאּמָ

ָרה ה הַ  )ׂשָ ּנָ ּלֹא ִיְנקּו ִמּמֶ ּה ׁשֶ ה , ִחיצֹוִניםיֹוֵרד ִעּמָ ְנֻקּדָ ֶטת ּבִ ֶ ׁשּ ה ִמְתּפַ יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ׁשֶ ּוּכְ
ֵורֹוׁש  ה ַלֲאַחׁשְ ּבָ יִרית ׁשֶ רֹאׁש ַהְקִליּפֹות, ֲעׂשִ הּוא ּבְ ן, ׁשֶ ִדְלַקּמָ ין ּכְ , ַלֲעׂשֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ

ְתבּוָנה ט ּבִ ֵ ׁשּ א ְלִהְתּפַ ָרֵאל ָסָבא ּבָ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ׁשּוָתהּ קֹוֵדם , ְוָידּוַע ּבְ נֹוֵתן , ִהְתַלּבְ
בּוָנה ֶנַצח ּתְ ּבֹו ּבְ יָנה ׁשֶ ָרֵאל ָסָבא, ּבִ הֹוד ִיׂשְ בּוָנה ּבְ הּוא , ְוָחְכָמה ּתְ ן ְיסֹוד ׁשֶ ִאם ּכֵ

ְכִריעַ  ְנַתִים, ְלעֹוָלם ַהּמַ ָרֵאל ָסָבא ַמְכִריַע ּבֵ הֹוד ִיׂשְ ָבר חֶֹדׁש ּבְ ה ּדָ הּוא ַעּתָ ׁשֶ , ּכְ
ה, ַההּואּוְמִציאּות ַהְכָרָעה  ִחיַנת רּוַח מֹׁשֶ א, ּבְ ִנים ִאּמָ א ּוֵמּפָ ַאּבָ הּוא , ֵמָאחֹור ּדְ ׁשֶ

ךְ "ד קס"א. קפ א ַמְכִריַע ּכָ ן ְיסֹוד ִאּמָ ם רּוַח ַאֲהרֹן, ְוַגם ּכֵ ָ ִמְזַדֶוֶגת , ְויֹוֵצא ִמׁשּ ׁשֶ
א ְוִאיָמא ְלַמְעָלה א, ַאּבָ א, ֵמֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַאּבָ : ּתֹוְך ְיסֹוד ִאּמָ

 
ַקִין ְוֶהֶבל

The name Esther came from the Torah from the verse in 
Deuteronomy 31:18 

ְלַמד אן ּתִ ל ֶהֶבל, ּוִמּכָ ה לֹא ָהְיָתה הֹוֶגֶנת לוֹ , ֵמֵהיָכן ָרָצה ַקִין ִלְתאֹוָמתֹו ׁשֶ י , ְוָלּמָ ּכִ
ים ַהְמסֹוְללֹות ֵעין ָנׁשִ ְכַנס ִיׂשְ . הּוא ּכְ ּנִ ׁשֶ בּוָנהָאְמָנם ּכְ ּלֹו , ָרֵאל ָסָבא ּתֹוְך ּתְ ִוְיסֹוד ׁשֶ

בּוָנה ר, ּתֹוְך ְיסֹוד ּתְ ר ִמן . ָיָצאָת ֶאְסּתֵ ָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאְסּתֵ
ִין א, ַהּתֹוָרה ִמּנַ הּוא ְיסֹוד ַאּבָ יר , ׁשֶ ר ַאְסּתִ סּוק ַהְסּתֵ א , )דברים לא יח(ִמּפָ סֹוד ַאּבָ יְּ ׁשֶ

א ר ּתֹוְך ְיסֹוד ִאּמָ ְדֵרָגה, ֻמְסּתָ ֵסֶתר ַהּמַ ִהיא ַעְצָמּה ּבְ יֹּוֵצא אֹור ֶנְחָלק ְלָכאן , ׁשֶ ּוְכׁשֶ
יר, ּוְלָכאן ר ַאְסּתִ ַפל ְוָאַמר ַהְסּתֵ : ּכָ

 
ַאְנִּפיןִמְּפֵני ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ֵּבין ֲהַדִּסים ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ִדְזֵעיר  ,ְוָלָּמה ִנְקֵראת ֲהַדָּסה

Esther was called Hadasah, a name that comes from the root of 
‘Myrtal’, הדס, that represent the central column. Esther was 
between Chessed and Gevurah of Zeir Anpin.

בּוָר  ים ֶחֶסד ּגְ ין ֲהַדּסִ ֶבת ּבֵ ּיֹוׁשֶ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ה ִנְקֵראת ֲהַדּסָ יןְוָלּמָ ְפֶאֶרת ִדְזֵעיר ַאְנּפִ , ה ּתִ
ין  בּוָנהחדוי, ּבֵ ָרֵאל ָסָבא ִוְיסֹוד ּתְ ם ְיסֹוד ִיׂשְ ָ ׁשּ תֹוָכם, ׁשֶ ם ָהאֹור ּבְ ְוָהאֹור , ְוׁשָ

ים, ָסתּום ִ ׁשּ ִליׁש עֹוֶלה ׁשִ י ֲהָויֹו"ת ּוׁשְ ּתֵ ִליׁש ֲהָויָ , ְוהּוא ׁשְ ְ ׁשּ ֵני ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ "ה ּוִמּפְ
מוֹ  ה, ֶנהזֹו ׁשְ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ תּוִמים, ּכִ ים ִמּסְ ים ְמֻרּבִ ֻגּלִ ים ַהּמְ ִליׁשִ ֵני ׁשְ ְ , ְוָלֵכן ַהׁשּ



   

ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ע ְוִנְגָלה . ְוֵהם ׁשְ רּוׁש ּדֹוִרי ,)ישעיה לח יב(ּוְכִתיב ּדֹוִרי ִנּסַ ׁשֹון , ּפֵ ִמּלָ
ׁשֹון ְוַדר ְוסָֹחֶרת , ֵהִאיר ִחיַנת , אי ִניהוּ מַ , )אסתר א ו'(ִמּלָ ץ ִמן ּבְ רּוׁש ְמֻקּבָ , ְוס' ְוע'נ' ּפֵ

י  ְכָללּות , הּוא ְיסֹודנ' ּכִ ה ֲחָסִדים ּבִ ָ הי'. ַהּכֹוֵלל ֲחִמׁשּ ִליׁש ְמֻכּסָ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ , ּוׁשְ
ְפֶאֶרתח"ג  ִליׁש ּתִ ים, ּוׁשְ ן ָלּה ְוֵאי, ְסתּוָמהס' ְוֵכן ס', ְועֹוִלין , ְוֵהם ְסתּוִמים ּוְמֻכּסִ

ָלל ִתיָחה ּכְ ל ֶנַצח הֹוד. ּפְ ֵני ֲחָסִדים ׁשֶ ּה ׁשְ ְך ֵיׁש ּבָ ְפֶאֶרת, ְוַאַחר ּכָ י ּתִ ִליׁשִ ֵני ׁשְ , ּוׁשְ
ְבִעים"ח, ְויב"ן ֵהם  א ׁשִ יַמְטִרּיָ ע ְוִנְגָלה, ּגִ ּסּוי, ְוֶזה ְוִנּסַ ִלי ּכִ אֹור ִנְגָלה ּבְ י . ׁשֶ ְוִסיָמְנָך ּכִ

ַעִין  ָגָדיו . )ח' ישעיה נב(ַעִין ּבְ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדְ ְלהֹורֹות ַעל , )אסתר ד' א'(ְוֶזה סֹוד ַוּיִ
א סֹוד ַאּבָ ה ֲחָסִדים ַהיֹּוְצִאין ִמיְּ ָ טּות ֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ַכי, ִהְתּפַ ל ָמְרּדְ תֹו ׁשֶ ַהְינּו ְיסֹוד , ִמּדָ

ָרֵאל ָסָבא ַעת ַהּקְ . ִיׂשְ ׁשְ ה ּבִ ִגּלָ טּות , ִריָאהְוָלֵכן ָצִריְך ִלְפׁשֹט ַהּמְ ְ ׁשּ ְלהֹורֹות ַעל ִהְתּפַ
אֶֹהל רִֹעי . ַהֲחָסִדים ְזֵעיר , )ישעיה לח יב(ּוֵפֻרׁש ּכְ ֶרֶדת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִדְתבּוָנה ּבִ י ּבְ ּכִ

ין ּלוֹ , ַאְנּפִ ַעת ׁשֶ יָנה ּדַ ה ִנְכָנִסין ְלָחְכָמה ּבִ ִחּלָ רֹועֹות ְוגּוף, ּתְ ְך ֵיְרדּו ַלּזְ ר ְוַאחַ , ַאַחר ּכָ
מֹוָתם ּכְ ְך ְלֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ם ְלַמְעָלה, ּכָ ְרׁשָ יִחין ׁשָ ְוַתֲאָווָתם , ְוָהֶעְליֹוִנים ַמּנִ

ה ט ְלַמּטָ ֵ ׁשּ ים, ְלִהְתּפַ ִליׁש ְמֻכּסִ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ ה ׁשְ ּלֹא ֵיֵרד , ָלֵכן ַנֲעׂשָ ה ׁשֶ אֶֹהל ְוֻסּכָ ּכְ
ה תוֹ . ָהאֹור ַהְרּבֵ ֲעִלּיָ ְרׁשוֹ הוּ , ָאְמָנם ּבַ ָפנֹות , ּובֹוֵקעַ , א עֹוֶלה ִלְמקֹום ׁשָ ָלֵכן ָצִריְך ּדְ

ה ְלַמְעָלה ּטָ ַכְך ִמּמַ יַע ַלּסְ ּגִ ה ַהּמַ ּכָ ֵאין ְמִניָעה, ַהּסֻ ֵלם, ּבְ ה ׁשָ ּכָ ָכְך ָרמּוז ַלּסֻ , ֲאָבל ַהּסְ
ְפֶאֶרת ִליׁש ּתִ ין ַעד ׁשְ ה ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ַכּסָ ּמְ א ׁשֶ ה ּומֹוְנעֹות הָ , ְלִאּמָ ּלֶ ְתּגַ ּלֹא ּיִ אֹור ׁשֶ

יֹוֵתר ה ֵמֲחָמָתהּ , ּבְ ִעְנַין ִצָלתֹו ְמֻרּבָ ּיֵָרֶאה , ַרק ּבְ ְוכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה ׁשֶ
לֹום ר ְקָצתֹו לֹא ִיְהֶיה ָסתּום ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ : ִמְלַמְעָלה ֲאׁשֶ

 
 ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ִמַּלת ֲהַדָּסה

ה ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ת ֲהַדּסָ י , ִמּלַ בּוָנהה' ּכִ ֵעיר ס' ַמְלכּות , ד' ּתְ ִליׁש ִמּזְ ֵני ֲחָסִדים ּוׁשְ ׁשְ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ים ּבֹו ּכַ ֻכּסִ ין ַהּמְ ין ַרְגֶליהָ , ָרֵחל, ה' ַאְנּפִ ְלָייָתּה ַהיֹּוֵצאת ִמּבֵ ַכי . ׁשִ ּוָמְרּדְ

ָרֵאל ָסָבא סֹוד ִיׂשְ ר בַּ , ָהָיה ִמיְּ א, ת ּדֹודוֹ ָלַקח ֶאְסּתֵ ת ַאּבָ ל , ָרָצה לֹוַמר ּבַ ֶאָחיו ׁשֶ
ָרֵאל ָסָבא ר ְלֵעיל, ִיׂשְ ְזּכָ ּנִ בּוָנה ּכַ א ּתֹוְך ַהּתְ ת ֲעֶטֶרת ַאּבָ ר ּבַ ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש . ׁשֶ ַוֲאַחׁשְ
ה ִלּפָ ּקְ ין, ָהָיה ּבַ ת ְזֵעיר ַאְנּפִ ִרּבּועַ ח"ש ר"ש, ר' ְוֶזהּו , ְלֻעּמַ יּוִדי ּוְבִמּלּוי, ֱאלִֹהים ּבְ "ן ּבְ

יַמְטִרּיָא  ָהָיה חָ ר"ש ח"ש, ֲהֵרי , 'שּגִ רֹאׁשוֹ "ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ ְדָאְמִריַנן , ׁש ְוכֹוֵאב ּבְ ּכִ
ֵהם  בּורֹות ׁשֶ ַהּגְ ָאמּורר"ש ׁשֶ ּקּוִנים , ּכָ ְבָעה ּתִ ׁשִ חּוץ ּבְ ֶהם ּבַ ֵאר ּבָ ְוהּוא ָהָיה ִמְתּפָ

ין ס, חּור, ֶנֶגד ְזֵעיר ַאְנּפִ ְרּפַ ָמן, ּבּוץ, ְתֵכֶלתוּ , ּכַ ֶסף, ְוַאְרּגָ ׁש , ּכֶ נּוְקָבא . ְוׁשֵ ַבע ּדְ ְוׁשֶ
ֵהם ִמּטֹות ַהט, ִרְצַפת, ָוֶכֶסף, ָזָהב -ְוֵאּלּו ֵהן , ׁשֶ ׁש , ּבַ י ֵיׁש . ְוסָֹחֶרת, ְוַדר, ָוׁשֵ ּכִ

ִהיא ְנקּוָדה ַעְצָמהּ  ה ׁשֶ לּום, ִרְצּפָ ֵלית ָלּה ִמַגְרָמה ּכְ ּקּוִנים , ּדְ הּ ְוהּוא ּתִ ְכָלִלין ּבָ . ַהּנִ



   

ּקּוִנים ִלְגבּוָרה, )אסתק א' ז'(ְוֵיין ַמְלכּות ָרב  ל ַהּתִ : ַלֲהפְֹך ּכָ
 

 ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֶנס
ת ֵאין אֶֹנס  ִתיָּה ַכּדָ ְ ה ,)אסתר א' ח'(ְוַהׁשּ ָ ֻדׁשּ ְגָמה ַלּקְ ת ּדֻ ִתיָּה ַכּדָ ְ ְפֵני , ְוַהׁשּ קֹוף ּבִ ּכְ

תְוֶזהּו כַ , ָאָדם ָעִמים ב' הּוא , ד"ת ּדָ ֵהם ע"ב ק"ל, ּפְ ֲהֵרי א', ֲהָויֹו"ת ְלָכל ח"ג, ה' ׁשֶ
ָעִמים  ֵני ּפְ ּה ק"ל. ׁשְ ּנֹוָדעע"ב ְוֵיׁש ּבָ ֶחֶסד ּכַ ְגבּוָרה, ּבְ ם הּוא , ְוַיִין ּבִ ּגַ ְוִנְרָמז ע"ב, ׁשֶ

ם הּוא  ּגַ ְגבּוָרה ׁשֶ גוּ ע"ב, ּבִ ִין ׁשָ ּיַ סֹוד ּבַ ֱהנּו מִ , ּבְ ּנֶ עּוָדתוֹ ׁשֶ ר , ּסְ ְדּבָ ֵעין ּדֹור ַהּמִ ּכְ
תּו ִלְפֵני ָהֵעֶגל ָאְכלּו ְוׁשָ א , ֵאין אֶֹנס. ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהְינּו אי"ק, ּגִ ּנּו ִמְתקּו אל"ף, ּדְ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

בּורֹות : ַהּגְ
 

ְוֶזֶרׁש ְלֻעַּמת ֵלָאה, ַוְׁשִּתי ַּבְּקִלָּפה ְלֻעַּמת ָרֵחל
Queen Vashti was the Klipah aspect against Rachel and Zeresh 
was against Lea.
Haman was the tenth after Agag, King of Amalek and was very 
arrogant with his wealth. He offered 10,000 units of money to 
draw all levels of judgment as in the 400 men of Esau and 10 
champions of Esau. At the end they were all caught and hanged 
on the Tree to sweeten the judgments. 

ת ָרֵחל ה ְלֻעּמַ ִלּפָ ּקְ י ּבַ ּתִ ם ַוׁשְ ת ֵלָאה, ּגַ ְכבֹוד , ְוֶזֶרׁש ְלֻעּמַ ָלֵכן ָהָמן ִאְתַרְבַרב ּבִ
ָניו רֹו ְורֹב ּבָ יִרי ַלֲאָגג, ָעׁשְ ָהָיה ֲעׂשִ ֶסףָלֵכן ָרָצה ִליֵתן ֲעשֶׂ , ׁשֶ ר ּכֶ ּכַ , ֶרת ֲאָלִפים ּכִ

ָרה ל ֲעׂשָ יְך ֵאָליו ּכָ בּורֹות, ְלַהְמׁשִ ְהיּו ּגְ ּיִ ֶסף. ְוׁשֶ ר ּכֶ ּכַ ע ֵמאֹות, ּכִ א ַאְרּבַ יַמְטִרּיָ , ּגִ
ל ָעׂשוּ  ע ֵמאֹות ִאיׁש ׁשֶ סֹוד ַאְרּבַ ע ֵמאֹות, ּבְ ִצְקָלג ִנְמְלטּו ַאְרּבַ דֹוׁש . ּוְכֶנְגדֹו ּבְ ְוַהּקָ

רּוְך הוּ  יבּבָ ֶסף ָנתֹון ְלךָ , א ֵהׁשִ ו, ַהּכֶ ָניו ַאּלּוֵפי ֵעׂשָ ֶרת ּבָ ֶרת ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ִיְהיּו , ׁשֶ
ים ִ בֹוּהַ ֲחִמׁשּ ִמְנָין  ,ַעל ֵעץ ּגָ ָרהל"ך. ּכְ ָרֵאל, ְוָתְפסּו ֲעׂשָ סֹוד ַאְלִפין ְלִיׂשְ ם ּבְ , כּוּלָ

ם בּורֹות כּוּלָ יק ַהּגְ :ְלַהְמּתִ
 

ַמְמִּתיק ַהַּיִין, ִּכי ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ְּדַאָּבא, ת ַיִין ְּבפּוִריםִמְצָוה ִלְׁשּתוֹ 
Mordechai was from the root of Moses and Haman was not 
able to harm him so he went after the entire nation.
The Chassadim of Chokmah sweetens the wine and we need to 



   

mediate on the seven Y י in name of the world of Atzilut 
(Chokmah) and B’riah (Binah) הי-ויו-הי-יוד- and הי-ואו-הי-יוד

ְך ּכֹחֹו ִממ ה ָהָמן מֹוׁשֵ ֵהם "ך, ְדַמְנְצפַּ "ן ְוִהּנֵ ד ב' ׁשֶ א ִמּצַ ְיסֹוד ַאּבָ בּורֹות ֶעְליֹוִנים ּדִ ּגְ
ה , ֲאחֹוַרִים ִנים ָהָיה מֹׁשֶ י ֵמַהּפָ ָרֵאלּכִ ן ְלִיׂשְ ְך ַהּמָ ה. מֹוׁשֵ ַכי ָהָיה ִמׁשֹוֶרש מֹׁשֶ , ּוָמְרּדְ

ַכי ְלַבּדֹו לֹא ָהָיה ָיכֹול ָמְרּדֳ לַֹח ַיד ּבְ ׁש ָלדּון ַאַחר ָהרֹב, ְוִלׁשְ ּקֵ יּה , ָלֵכן ּבִ ּוְכִתיב ּבֵ
ּפֹול ְלָפָניו  י ָנפֹל ּתִ ָרט, )אסתר ו' יג(ּכִ ָלל ְוַהּפְ ֶנֶגד ַהּכְ רּוָבא הַ , ּכְ ס ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ , ּנֵ
בּוָנה סֹוד ּתְ ִהיא ִמיְּ פּוִרים, ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבְ א, ְוָלֵכן ִמְצָוה ִלׁשְ ַאּבָ י ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ּדְ , ּכִ

ִין יק ַהּיַ תוֹ . ַמְמּתִ ִתּיָ ׁשְ ן ּבִ ַכּוֵ ּיְ ְבָעה יּוִדי, ּוַמה ׁשֶ ִ ִין ִמׁשּ יְך ַהּיַ ָרֵאל "ב ס"ג, ְדע"ן ְלַהְמׁשִ ִיׂשְ
לֹא ָיַדע, ָבא ּוְתבּוָנהסָ  ם ַעד ּדְ ּסֵ א ִיְתּבַ ר ֶאּלָ ּכֵ ּתַ ר , לֹא ִיׁשְ ּמָ ׁשֻ ָמקֹום ַיִין ַהּמְ י ּבְ ּכִ

ֲעָנָביו י , ּבַ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ּה , )ישעיה יא ט'(לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ ְחֵטיּה ַרּבָ י ׁשָ ְוָלֵכן ּכִ
ֵסי, ְלר' ֵזיָרא ֵעי ַרֲחֵמי ְוִאּתְ ְקָיאנָ , ּבָ יִהּנֹם, ֵמי ָחִריְך ׁשַ ל ּגֵ יָנא ׁשֶ ל ּדִ : ְלַבּטֵ

 
 ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי

ים ִויָטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ַחּיִ רּוׁש ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ִגיַמת  ,ּדְ ִעְנַין ּפְ ר ּבְ ְוַגם הּוא ְמַדּבֵ
ָבָנה ע. ַהּלְ ם ֲהָויָ , ּדַ י ׁשֵ א ְוִאיָמא, ֹונֹותאֹוִתּיֹות ִראׁש "ה, ב' ּכִ ין. ו', ֵהם ַאּבָ . ְזֵעיר ַאְנּפִ

ִריָאה, ֲאִצילּות -עֹוָלמֹות ד' ֵהם ֶנֶגד , ְוַהד' אֹוִתיֹּות ַעְצָמן. נּוְקָבאה',  , ְיִציָרה, ּבְ
ּיָה ת ֶזה ְוכּו', ְקִליּפֹותד' ּוְכֶנְגדֹו ֵיׁש . ֲעׂשִ ם ֶזה ְלֻעּמַ י ּגַ נַּ , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ּכִ ת ֱאגֹוז ֶאל ּגִ

י  ֲעָנה, )שיר השירים ו' יא(ָיַרְדּתִ ה ָעָבה ּוָמָרה ַכּלַ ה ְקִליּפָ ִחּלָ ֱאגֹוז ֵיׁש ּתְ י ּבֶ ְוַאֲחֶריָה , ּכִ
ה ְמאֹד ִנית ָקׁשָ ה ׁשֵ ה ַאֶחֶרת, ְקִליּפָ ְפִנים ֵיׁש ְקִליּפָ ְך ּבִ ֲאָכל, ְוַאַחר ּכָ ְפִסיק ַהּמַ ּמַ . ׁשֶ

ֲהֵרי ֱאגֹוז ִמ  -ָרָצה לֹוַמר  ָעה ֲחָלִקיםׁשֶ ק ְלַאְרּבָ ם, ְתַחּלֵ ֵ ע אֹוִתּיֹות ַהׁשּ , ֶנֶגד ַאְרּבַ
ית ִליׁשִ ְ ה זֹו ַהׁשּ ל ֱאגֹוז, ּוְקִלּפָ ָעה ֲחָלִקים ׁשֶ ין ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ֶקת , ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ְולֹא ׁשֶ

ל ְוָכל יֵניֶהן, אֹוָתּה ִמּכָ ְכֶנֶסת ּבֵ ּנִ א ׁשֶ ה זֹו ֶנֶגד, ֶאּלָ ְוַעל ֶזה ָאְמרּו , ֲעָמֵלק ּוְקִלּפָ
ל ֲעָמֵלק, ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵרת ַזְרעֹו ׁשֶ ּכָ ּיִ ֶ ֵלם ַעד ׁשּ ם ׁשָ ֵ ַבד ֵאּלּו . ֵאין ַהׁשּ ּוִמּלְ

ית ִליׁשִ ְ ה, ַהׁשּ ּקָ ה ּדַ ׁש , ֵיׁש ַעל ָהאֶֹכל ַעְצָמּה ְקִליּפָ אֹוֵכל ָהֱאגֹוז ִמְתַיּבֵ ם , ּוְכׁשֶ ּגַ
ה זוֹ  ה, ֶנֱאֶכֶלת ְקִליּפָ ִחּלָ ּתְ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ה, ַמה ׁשּ ּקָ ָאז ִעם ֱהיֹוָתּה ּדַ ְוַעל ֶזה . ִהיא ָמָרה, ׁשֶ

מַ  )יחזקאל א' ד'(ֶנֱאַמר  ֵעין ַחׁשְ א ַמְלּבּו◌ׁ , ְוכּו'"ל ּוִמּתֹוָכם ּכְ יַמְטִרּיָ ַמל ּגִ ְועֹוד "ש, ְוַחׁשְ
ָעִמים חָ  לֹותָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּפְ ָעִמים ְמַמּלְ ה , ׁשֹות ּפְ ְפָעִמים ְקִליּפָ ּלִ ׁשֶ

ן ּוְמַמֵתק , ְוֵכן ָהָאָדם. ּוְפָעִמים ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת, זֹו ֶנֱאֶכֶלת ַקל ְיַתּקֵ ִאם ֵיָרֶצה ּבְ
ֲאֵחרֹות ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ה ַמה ׁשּ : ַהְקִליּפָ



   

 
 ְוכּו', ִקיןֵהם ַאְרָּבָעה ָאבֹות ְנִזי, ּוְכֶנֶגד ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה

ָעה ָעה ָאבֹות ְנִזיִקין, ּוְכֶנֶגד ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ְמָאה, ֵהם ַאְרּבָ ע ְיִדיעֹות ַהּטֻ ע , ְוַאְרּבַ ְוַאְרּבַ
ע, ַמְראֹות ְנָגִעים ֵהן ַאְרּבַ ַנִים ׁשֶ ָמֵעאל, ׁשְ ֶנֶגד ֱאדֹום ְוִיׁשְ י , ע"ז ּכְ ּפִ י ֶאל ּכַ ּפִ ה ּכַ ַאּכֶ

דּועַ  ּיָ ָאְמרוּ , ּכַ ְלֵכי ְוֶזה ׁשֶ ֵרי ּפָ ֵרי ַמְלֵכי ּתְ ָעה , ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּתְ ֵהם ַאְרּבָ ׁשֶ
ית, ְמָלִכים ְרׁשִ ָ י ַהׁשּ ֵני ַמְלּכִ ֵהם ׁשְ ָמֵעאל, ׁשֶ ֵניֶהן , ֱאדֹום ְוִיׁשְ ְ לּול ִמׁשּ ל ֶאָחד ּכָ ּכָ
ר ְזּכָ ּנִ ר ְלֵעיל. ּכַ ְזּכָ ַר , ּוְלַטַעם ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ . )דברים כה יז(ְך ַעל ֲעָמֵלק ָזכֹור ְוכּו' ִצּוָ

ֶלךְ  אּול ַהּמֶ ה ְלׁשָ ל ֲעָמֵלק, ְוִהּנֵ ַרְך ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ ְוהּוא ָהֵביא ִעּמֹו , ִצּוָ
מּוֵאל. ֶמֶלְך ֲאָגג ַחי א ׁשְ ּבָ ךָ , ּוְכׁשֶ ים ַחְרּבֶ ָלה ָנׁשִ ּכְ ר ׁשִ ֲאׁשֶ י אָ , ָאַמר ַלֲאָגג ּכַ ְמרּו ּכִ

ַבִית ָהֲאסּוִרים  ְפָחה ַאַחת ּבְ ְיָלה ַההּוא ֵהִביאּו לֹו ׁשִ ּלַ י ּבַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ
ָרה ֵהיֶמּנוּ  ּנּו ָהָמן, ְוִנְתַעּבְ ָלה , ְוָלֵכן ִעם ֱהיֹותֹו הֹוֵרג ֲאָגג, ְוָיָצא ִמּמֶ ּכְ ר ׁשִ ֲאׁשֶ ָאַמר ּכַ

ל ָלׁשֹון , ְוכּו' ּכֵ ן ְתׁשַ ּנוּ , ָעִתידּכֵ ָאר ִמּמֶ ׁשְ ים, ַעל ַזְרעֹו ַהּנִ ׁשִ ים, ְוָאַמר ִמּנָ , ַעל ְיֵדי ָנׁשִ
ס ה ַהּנֵ ר ַנֲעׂשָ ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ : ׁשֶ

 
 ִּכי ִדִּליָתִניה' ֲארֹוִמְמ� 

ה ֲאִחיַזת ָהאֹוְיִבים, ְוֵתַדע ִחּלָ י ּתְ ְחּתֹוָנה, ּכִ ְדֵרָגה ּתַ ַער ַהּמַ ׁשַ ַער ָהֲעׂשִ , הּוא ּבְ , יִריׁשַ
ֶלךְ  ם ִנְכָנִסין ַלּמֶ ָ י ִמׁשּ ְלכּות. ּכִ ה ַהּמַ ָרה, ְוִהּנֵ ה' ְוִהיא , ִהיא ַמְדֵרָגה ַאֲחרֹוָנה ֵמֲעׂשָ

ם ֵ ׁשּ ּבַ לֶ , ׁשֶ ּנֹוָדע"ת ְוִנְקָרא ּדָ ה ְטָעִמים ּכַ י ה' ֲארֹוִמְמָך , ְוַעל ֶזה ָאַמר ָדִוד. ְלַכּמָ ּכִ
יָתִני  ַער, הּוא ִמן ַהנּוְקָבאְונֹוַדע ׁשֶ , )תהילים ל' ב'(ִדּלִ ֶלת ְוׁשַ ם ֲאדָֹני . הּוא ּדֶ ם ׁשֵ ּגַ
נּוְקָבא יַמְטִרּיָא תרע, ּבְ ִמּלּוי ּגִ ֶלת"א, ּבְ ִהיא ּדָ ִעם ֱהיֹותֹו , ָלֵכן ָאַמר ָדִוד, ׁשֶ ׁשֶ
ֶלת ים אֹוְיָביו ָלבֹוא ֶלֱאחֹז, ֵמַהּדֶ ם ְמַבְקׁשִ ר ׁשָ ְחּתָ אֹוְיבַ , ֲאׁשֶ ּמַ ל ֶזה לֹא ׂשִ . י ִליִעם ּכָ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ם ֲאִני ֲארֹוִמְמךָ , ָלֵכן ִמּדָ יָתִני, ּגַ י ִדּלִ י , ְוֶזהּו ֲארֹוִמְמָך ּכִ ָרָצה לֹוַמר ּכִ
ֶלת ֲאִני ִמּדָ ְחּתָ ְוכּו', ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּמַ י אֹוִתּיֹות . לֹא ׂשִ ּתֵ י ׁשְ יןי"ה ּכִ ְרׁשִ ֲאָבל , לֹא ִמְתּפָ

ֵני ָאָד ו"ה  ה ּבְ ִפי ַמֲעׂשֵ ין, םּכְ ְרׁשִ ּגֹוֵרם ֶהָעֹון. ְוִלְפָעִמים ִמְתּפָ ׁשֶ ה ּכְ ֵרׁש , ְוִהּנֵ ִמן ה' ִמְתּפָ
ָרֵאל ו',  תּוַלת ִיׂשְ ָרָצה לֹוַמר ָלקּום , )עמוס ה' ב'(ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

הָרָצה לֹוַמר ַעל יְ ו', ַעל ְיֵדי , ֲאָבל ָתקּום ַעל ְיֵדי ַאֵחר, ֵמֵאֶליהָ  ּיֹוֵרד ְלַמּטָ , ֵדי ׁשֶ
 :ּוַמֲעֶלה אֹוָתהּ 

 
 ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ְוָקם

יק ְוָקם , ָעָליו ֶנֱאַמר ַבע ִיּפֹול ַצּדִ ירּוׁש , )משלי כד טז(ׁשֶ סֹוד -ּפֵ הּוא ַהיְּ יק ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ , ּכִ
ַבעו', הּוא  ֶ י, הּוא ַמְלכּות ַהׁשּ ַבע ִיּפֹול ַצּדִ ירּוׁש ׁשֶ ן ּפֵ יק , ק ְוָקםִאם ּכֵ ָרָצה לֹוַמר ַצּדִ



   

הּוא ְיסֹוד ַבע, ׁשֶ ִהוא ׁשֶ ְלכּות ׁשֶ ּמַ ַאְך הּוא ָקם , ֵאין ָצִריְך ַאֵחר ַלֲהִקימוֹ , נֹוֵפל ּבַ
: ֵמַעְצמוֹ 

 
 ָרָצה לֹוַמר ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ֶאְסֵּתר ְּבַמְלכּות ֵּבית ָדִוד, ְוָאַמר ַעל ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות

עוְ  אּול ֶאת ָהֲאָגג, ָהָמן ָהָרׁשָ ּלֹא ָהַרג ׁשָ ֲעֹון ׁשֶ לֹום ְלַכּלֹות , ּבַ ָהָיה ָקם ַחס ְוׁשָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ְרעוֹ , ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ הּוא ִמּזַ ר ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ַכי , ּבִ ָלֵכן ָהָיה ָמְרּדְ

ִעְנָין ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁש , ִמׁשְ ְלּבַ ר ַוּתִ ר ַמְלכּות  ְוָאַמר ַעל ֶאְסּתֵ ָרָצה לֹוַמר , )אסתר ה' א'(ֶאְסּתֵ
ית ָדִוד ַמְלכּות ּבֵ ר ּבְ ׁש ֶאְסּתֵ ְתַלּבֵ ּנִ ָרֵאל. ׁשֶ ל ַעל , ּוָבֶזה ִנּצֹולּו ִיׂשְ ּלֵ ַדם ָדִוד ְוִהְתּפַ ּקָ ֶ ׁשּ

יֹּום, ֶזה ְרָך ָכבֹוד ּבַ ְיָלה, ְוֶזהּו ְלַמַען ְיַזּמֶ ּלַ ֶרְך ֱאלַֹהי, ְולֹא ִיּדֹם ּבַ , ֶאְקָרא יֹוָמם ַעל ּדֶ
: ְוָלֵכן ה' ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ 

 
 סֹוד ֲארֹוִמְמ�

הּו "ד, ְוַנְלעַ  ּזֶ ְוָאז לֹא יּוְכלּו , ְלו'ה' ָרָצה לֹוַמר ְלרֹוֵמם ּוְלַהֲעלֹות , ֲארֹוִמְמךָ ׁשֶ
י יֹוֵרד ְיסֹוד ְדכּוָרא ּוַמֲעֶלה אֹוָתהּ , ָהאֹוְיִבים ֶלֱאחֹז הִ , ּכִ ּבְ אֶֹפן ׁשֶ רּות ּבְ ו', ִעם ה' ְתַחּבְ

ָלל ֶהם ּכְ : ֵאין ַהְקִליּפֹות ְיכֹוִלין ְלִהְתַאֵחז ּבָ
 

ַהְּמִגָּלה ִנְקֵראת ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה
The Megila is read at night and day to elevate Malchut to 
Netzach, Hod and Yessod where the other sode can not hold. 

ִגלָּ  הָלֵכן ַהּמְ ה ֶנֶגד ו', ֵסֶפר ֶנֶגד , ה ִנְקָרא ֵסֶפר ּוְמִגּלָ , יֹוָמם ְוַלְיָלה, ֶחֶסד ְוִדיןה'. ּוְמִגּלָ
ְיָלה יֹּום ּוַבּלַ ֶרת ְלֵעיל. ָלֵכן ִנְקֵראת ּבַ ְזּכֶ ְלכּות ַהּנִ ֲעֶלה ַהּמַ ְלֶנַצח הֹוד ְיסֹוד , ּוָבּה ּתַ

ּנֹוָדע ָאז ֵאין ַהִחיצֹוִנים ְיכֹוִלין ְלהִ , ּכַ : ְתַאֵחזׁשֶ
 

 ֶנַצח הֹוד, ֲחנָֻּכה ּופּוִרים, ְיהּוִדית ְוֶאְסֵּתר
י אֹוִתּיֹות , ְוַדע ָכרא"ב, ּכִ ְך , ֵהם אֹוִתּיֹות ַהּזָ ְוֶזה ַמה , אֹוִתּיֹות ֶמֶלךְ כל"ם, ְוַאַחר ּכָ

נוֹ  ם ּבְ מֹו ּוַמה ׁשֵ ירּוׁש , ׁשְ ָעִמים  -ּפֵ ֵני ּפְ י ׁשְ א ֶמֶלךְ מ"ה, ּכִ יַמְטִרּיָ ֵהם נ"ס אֹוִתּיֹות וְ . ּגִ
ר, נּוְקָבא ה ּופּוִרים, ֶנֶגד ְיהּוִדית ְוֶאְסּתֵ י ְרצּועֹות . ֶנַצח הֹוד, ֲחֻנּכָ ּתֵ ּוְכֶנְגָדן ׁשְ

ִפיִלין ּתְ ֶנֶגד הֹוד, ּדְ ּכְ ָמאִלית ׁשֶ ְ ה' ָלֵכן ֶנֱאַמר סֹוֵמְך , ִהיא נֹוֶפֶלת, ַאַחת ֲארּוָכה ַהׂשּ
ֵהם ֶנַצח הֹוד, )תהילים קמה יד(ְלָכל ַהּנֹוְפִלים  ֵהם , ׁשֶ . ֵהם סֹוְמִכין ֶאת ַהּנֹוְפִליםנ"ס, ׁשֶ

ה ִפּלָ ֲעִמיַדת ּתְ ּבַ ה ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ לֹׁשָ י ׁשְ ה , ֵהם ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ְוָידּוַע ּכִ ַחנּוּכָ ָלֵכן ּבְ
הֹוָדָאה, ּופּוִרים ים ּבְ ּסִ ֶנֶגד ַההֹוד, ָאנּו אֹוְמִרים ַעל ַהּנִ הּוא ּכְ ָלׁשֹון ָלֵכן , ׁשֶ ֲאָמרֹו ּבְ



   

בֹוּהַ , ֵנס ה ֵעץ ּגָ ע ָעׂשָ הנ' ָלֵכן ָהָמן ָהָרׁשָ ּתוֹ , ַאּמָ ֲעַצת ֶזֶרׁש ִאׁשְ ת ֶזה , ּבַ י ֶזה ְלֻעּמַ ּכִ
ה. ְוכּו' ִחּלָ י ּתְ ּתִ ר, ְוֶנֶהְרָגה ַוׁשְ ְלכּות ְלֶאְסּתֵ רֹם ַהּמַ ּתָ ֵדי ׁשֶ : ּכְ

 
 ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו 

ה ֵמאַ  לֹמֹהְוִהּנֵ ִמּלּוָאהּ , ְמָלִכיםט"ו ָהיּו , ְבָרָהם ַעד ׁשְ ָבָנה ּבְ לֹמֹה , ְוָהָיה ַהּלְ ּוָמַלְך ׁשְ
ה ִכּפָ ֶלְך ָהָיה ַהי, ּבְ א "ד, ְוָדִוד ַהּמֶ יַמְטִרּיָ ָידוֹ י"ד, ְוָדִוד ּגִ ִמים ּבְ ַפְך ּדָ ְוַעל ֶזה , ְוׁשָ

י ׂשֹוְנֵאיֶהן"ד ֶנֱאַמר ּבְ ם ָנחוּ "ו ּוְבט, ָהְרגּו ּבְ לֹמֹה, כּוּלָ הּוא ׁשְ : ׁשֶ
 

 ְוַהְּלָבָנה ִמַּמֲעָרב, ְוַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַלִּמְזָרח ְדכּוָרא
ְזָרח ְדכּוָרא ֶמׁש ָיָצא ַלּמִ ֶ ֲעָרב, ְוַהׁשּ ָבָנה ִמּמַ ה ִהּלּוָכהּ , ְוַהּלְ ּנָ ֶמׁש ֵאיָנּה ְמׁשַ ֶ , ְוַהׁשּ

ה ּנָ ָבָנה ְמׁשַ ת, ְוַהּלְ ׁשֶ י ִהיא ִמְתַחּדֶ ֲעָרב, ּו חֶֹדׁש ַהְינ, ּכִ ּמַ ה ִנְרֵאית ּבַ ִחּלָ ְך , ּוַבּתְ ְוַאַחר ּכָ
ר ִלְפֵני ִאיׁש , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ָיִמיםט"ו ִמְתָקֶרֶבת ְלִמְזָרח ְמַעט ְמַעט ַעד  ֶרְך ָיׁשָ ֵיׁש ּדֶ

ְרֵכי ָמֶות  הּוא ָהִאיׁש , )משלי יד יב(ְוַאֲחִריָתּה ּדַ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהְינּו ַהׁשּ ֶדֶרְך ַההֹוֵלְך , ּדְ ִמיד ּבְ ּתָ
ר ְזָרח, ָיׁשָ י ְלעֹוָלם יֹוֵצא ִמּמִ אֶֹפן ֶאָחד, ּכִ ִהיא . ּוְלעֹוָלם הּוא ֵמִאיר ּבְ ְוַאֲחִריָתּה ׁשֶ

ה ִהּלּוָכהּ  ּנָ ִהיא ְמׁשַ ָבָנה ַההֹוֶלֶכת ְלָאחֹור ׁשֶ ים, ַהּלְ ׁשֹון ַרּבִ ְרֵכי ִמּלְ ְוֵהם , ְוֵהם ּדַ
ְרֵכי ָמֶות ְך ִנׁשְ , ּדַ ַאַחר ּכָ ִלי אֹורׁשֶ ֶלְך ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים, ֶאֶרת ּבְ ְוֶזהּו ָאחֹור , ְוֶזהּו ַוּיֵ

ִני  : )תהילים קלט ה'(ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
 

 ַהְּלָבָנה ְמַקֶּבֶלת אֹוָרּה ֵמַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשֵּמִאיר ָּבּה
ה ְכָבר ָיַדְעתָּ  מֵּ , ְוִהּנֵ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶלת אֹוָרּה ֵמַהׁשּ ָבָנה ְמַקּבֶ י ַהּלְ הּ ּכִ ּוְכִפי ַמה , ִאיר ּבָ

ֲעָרב ְתָקֵרב ַלּמַ ּתִ ְך אֹוָרהּ , ׁשֶ ַחׁשֵ ֲעָרב. ִמּתְ ּמַ ְיָלה ּבַ ְתִחיַלת ַהּלַ ׁש ּבִ ִהיא ַמּמָ , ּוְכׁשֶ
ֶמׁש  ָ יַאת ַהׁשּ ְך ְלַגְמֵרי, ְמקֹום ּבִ ַחׁשֵ ל ָהְרִביִעי, ִמּתְ ְלּגַ ּגַ ֶמׁש ּבַ ֶ י ַהׁשּ ל , ּכִ ְלּגַ ּגַ ְוִהיא ּבַ

ֶמׁש ּובִ . ָהִראׁשֹון ָ ׁש ֶנֶגד ַהׁשּ ֲאחֹוַרִים, ְהיֹוָתּה ַמּמָ ל ָהאֹור ּבַ ּה ׁשּום אֹור , ּכָ ְוֵאין ּבָ
ָלל ִנים ּכְ ּפָ י ֵמֲאחֹוַרִים ִהיא ְמִאיָרה ָלנוּ , ּבַ ְוֶזהּו ָנזֹורּו , ָלֵכן ָאז יֹוְנִקים ַהִחצֹוִנים, ּכִ

ּנֹוָדע, םְויֹוְנִקים ַהִחיצֹוִנים ֵמָהֲאחֹוַריִ , )ישעיה א' ד'(ָאחֹור  ִנים ֵאין ְיכֹוִלין ּכַ י ֵמַהּפָ  : ּכִ
 ַמְתֶחֶלת ָהאֹור ְלָהִאיר ְּבָפֶניהָ 

ֲעָרב ֵרד ְמַעט ְמַעט ִמּמַ ָבָנה ְלִהּפָ ְתֶחֶלת ַהּלְ ּמַ ׁשֶ ה ּכְ ָאז ַמְתֶחֶלת ָהאֹור ְלָהִאיר , ְוִהּנֵ
ָפֶניהָ  ט, ּבְ ֶמׁש ֶאל , ָיִמים"ו ַעד ּבְ ָ ְזַרח ָאז ַהׁשּ ל ְוָכליֹוֵצאת ִמּמִ ֶניָה ִמּכָ ְוֵאין , ֵעֶבר ּפָ

ָלל ֲאחֹוַרִים ּכְ : ָלּה אֹור ּבַ
 

 ְוִנְקֵראת ְלָבָנה, ְוִנְקֵראת ָיֵרחַ , ַהְּלָבָנה ִנְקֵראת ַסַהר



   

ָבָנה ִנְקֵראת , ְוַדע י ַהּלְ ֶמׁש ֵיׁש ָלּה , ְלָבָנהְוִנְקֵראת , ָיֵרחַ ְוִנְקֵראת , ַסַהרּכִ ֶ ְוַגם ַהׁשּ
מֹות  לֹׁש ׁשֵ םׁשָ ֶנְגּדָ הּוא , ּכְ ה, ֶחֶרס -ׁשֶ ֶמׁש , ַחּמָ הּ . ׁשֶ ת ִחּדּוׁשָ ְתִחּלַ ָבָנה ּבִ , ְוַהּלְ
ִנים, ִנְקֵראת ַסַהר ּפָ י ֵאין ָלּה אֹור ּבַ ֵעיר, ּכִ א ְמַעט ִמּזְ ָבָנה נּוְקָבא , ֶאּלָ י ַהּלְ מכ' ּכִ

י ִעם ֱהיֹות , ֶעְליֹוָנה מוּ , נּוְקָבאה' ְוָידּוַע ּכִ ין ּגָ רֵאיָנּה ּדִ ְזּכָ ּנִ ם ֱאלִֹהים, ר ּכַ , ְוהּוא ׁשֵ
ּלוֹ  ִנים ׁשֶ ם . ָרָצה לֹוַמר ַהּפָ ֵ לּול ִמׁשּ ֶמׁש ּכָ ָ י , ָחְכָמה ּוִביָנהי"ה ּוִבְהיֹות ַהׁשּ ֶנֱאַמר ּכִ

ֶמׁש ּוָמֵגן  ם ֲהָויָ  -ָרָצה לֹוַמר  )תהילים פד יב(ֱאלִֹהים ה' ׁשֶ ׁשֵ א"ה ִנְקָרא ּבְ , ֵמַאּבָ
א ם ֲאדָֹנ"י, ֶוֱאלִֹהים ֵמִאּמָ ּה יֹוֶנֶקת ֵמֲאחֹוַרִים . ְוה' ַאֲחרֹוָנה הּוא ׁשֵ ת ִחּדּוׁשָ ּוִבְתִחּלַ

ֱאלִֹהים יַמְטִרּיָא , ּדֶ א ַסַהר, ֲאדָֹנ"י"ה ְוסר', ּגִ יַמְטִרּיָ ָלל. ּגִ ָפֶניָה אֹור ּכְ ֵאין ּבְ ִהיא , ּוְכׁשֶ
ָהָיה ָראּוי ְלהֹוִלי, ַסַהר יק ׁשֶ ּדִ י ָלֶזה יֹוֵסף ַהּצַ ִחיַנת ַמְלכּותי"ב ד ּכִ ָבִטים ִמּבְ , ׁשְ

הֹוִציא  ְרֵני ָיָדיוי' ּוַבֲעבּור ׁשֶ ין ֵמי' ִצּפָ פֹּזּו ְזרֹוֵעי ָיָדיו , ִטּפִ ֱאַמר ַוּיָ ּנֶ , )בראשית מט כד(ׁשֶ
ֵבית ַהּסַֹהר  ִניםי' ֶנֱאַסר ּבְ א , ׁשָ ה ְוֶאְפָרִיםב', ְולֹא הֹוִליד ֶאּלָ ֶ ִפי לְ , ַוֲאִפילּו ֵאּלוּ . ְמַנׁשּ

ִני  י ִאם ְזַכְרּתַ ִקים ּכִ ׁשְ ר ַהּמַ ָאַמר ְלׂשַ ב עֹוד , )בראשית מ' יד(ׁשֶ ֵבית ב' ִנְתַעּכֵ ִנים ּבְ ׁשָ
ה. ַהּסַֹהר ֶ ְכָחה, ְוֶזהּו ְמַנׁשּ : ְלׁשֹון ׁשִ

 
 יֹוםט"ו ַעד , ּוְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה הֹוֵל� ּוִמְתַרֶּבה ָהאֹור ֶׁשְּבָפֶניהָ 

ִהי ׁשֶ אֶֹפן ּכְ ל ְוָכל ִהיא ַסַהרּבְ ִהיא ַמְתֶחֶלת ְלָהִאיר ִנְקֵראת ַסַהר , א ֲחׁשּוָכה ִמּכָ ּוְכׁשֶ
ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ָפֶניהָ , ּכַ ּבְ ה ָהאֹור ׁשֶ , יֹוםט"ו ַעד , ּוְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה הֹוֵלְך ּוִמְתַרּבֶ

ִהוא ְמֵלָאה ֱאלִֹהים , ׁשֶ ֲאחֹוַרִים ּדֶ ם אֹוִתּיֹות . יֹוםט"ו ד ֶנגֶ , אֹוִתּיֹותט"ו ְוֵהם ּבַ ּגַ
ִהיא ְמֵלָאה ִמן י"ה, ֱאלִֹהים ָמֵלא  יַמְטִריָּא י"ה, ׁשֶ הּוא ּגִ ִהיא , ָוֵאיָלךְ "ו ּוִמטט"ו. ׁשֶ
ֱאַמר ַעל ִיְצָחק ְוִתְכֶהןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות . חֹוֶזֶרת ַלֲחׁשֹוךְ  ּנֶ : )בראשית כז א'(ְוֶזה סֹוד ׁשֶ

 
 ְׁש�ָׁשה ַקִּוים

י ַאְבָר  ָאהּכִ י ֵיׁש ֶחֶסד ֶעְליֹון, ָהם ֶחֶסד ִעּלָ י ָדִוד, ְוֶחֶסד עֹוָלם, ּכִ , ֶחֶסד ֶעְליֹון. ְוַחְסּדֵ
ָחְכָמה ֶחֶסד, ְוֶחֶסד עֹוָלם. ּבְ ּנֹוָדע, ּבְ י ַהנּוְקָבא ִנְקָרא עֹוָלם ּכַ י ָדִוד. ּכִ ֶנַצח , ְוַחְסּדֵ ּבְ

ְלֵגי ּגּוָפא, הֹוד ֵרי ּפַ ים ִנְקָרא ַחְסֵדי, ְוֵהם ּתְ דֹול -ּוְכֶנְגָדן . ָלׁשֹון ַרּבִ ָחְכָמה, ּכֵֹהן ּגָ . ּבְ
ֶחֶסד, ְסָגן ֶנַצח, ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט. ּבְ י ֶצֶדק. ּבְ ְלּכִ הּוָנה ֵמּמַ ָהָיה ּכֵֹהן , ְוַאְבָרָהם ָלַקח ַהּכְ ׁשֶ

ן נֹחַ , ְלֵאל ֶעְליֹון ם ּבֶ י . ְוהּוא ׁשֵ ֵני נֹחַ ג' ּכִ ֵהם ֶחֶסד, ַקִויןג' ֵהם , ּבְ ְפֶאֶרת ׁשֶ בּוָרה ּתִ , ּגְ
ם בּוָרה ָחם, ֶחֶסד ׁשֵ ְפֶאֶרת ֶיֶפת, ּגְ מֹאל. ּתִ ַצד ׂשְ יָנה, ְוֵכן ּבְ ּבִ ׁשֹוְרִרים ּבַ ם ַהּמְ , ְלִוּיִ

ה ּפֶ יָרה ּבַ הּוא אֹוֵמר ׁשִ ֵהם , ׁשֶ בּוָרהג"ר, ׁשֶ ַיד ּגְ ן ּבְ הֹוד, ּוְמַנּגֵ  :ֲאֵחִריםספרים ( .ְוִכּנֹור ּבְ

ַרְגַליִ  הֹודְוׁשֹוֵער ּבָ : )ם ּבְ
 



   

 ְקִריַעת ָים סּוף
ָמֵעאל ה ֵמַאְבָרָהם ָיָצא ִיׁשְ ו, ְוִהּנֵ ְצָחק ָיָצא ֵעׂשָ ין ְוַרֲחִמים, ּוִמּיִ ְקִליּפֹות ּדִ ֵהם ּבַ י , ׁשֶ ּכִ

ת ֶזה ְוכּו' ְקִליּפֹות, ֶזה ְלֻעּמַ ּבַ ה ׁשֶ ׁשֹון ַאף ְוֵחָמה, ְוֵהם ְלָבָנה ְוַחּמָ ּוִבְקִריַעת ָים . ִמּלְ
ִתיבסּוף  ִים ָלֶהם חֹוָמה , ּכְ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַמה , )שמות יד כב(ְוַהּמַ

לֹוט ַעל . ֵאּלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו' ּוְבֵחָמה ָהָיה רֹוֶצה ְקִליּפֹות ִמְצַרִים ִלׁשְ
ָרֵאל בּוָרה, ִיׂשְ ד ַהּגְ ֵני ָחם ִמּצַ י ִמְצַרִים ּבְ חֹורְוָלכֵ , ּכִ י ׁשָ ֵני ּכּוׁשִ ן ָהֶאָחד ּבְ , ן ַהּבֵ

ִני ִמְצַרִים ֵהם ְמַעט יֹוֵתר ְלָבִנים ְקִליּפֹות ֵחָמה, ְוַהׁשֵ ּבַ ין ׁשֶ ד ּדִ ם . ְוהּוא ִמּצַ ֵ ְוַהׁשּ
ִים  ה ֵמַהּמַ ַרְך עֹוׂשֶ ְמקֹום חֹוָמה ִיְתּבָ ָרֵאל, ֵחָמהּבִ : ְוָחַמל ַעל ִיׂשְ

 
 ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְּפִגיָמָתּהֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהְּלָבָנה 

ִתיב ְוִתְכֶהןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות , ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין י ְבִיְצָחק ּכְ י ַאַחר , )בראשית כז א'(ּכִ ּכִ
ְקָנה ָבָנה ַאַחר , ַהּזִ ַהּלְ ֶדֶרְך ׁשֶ ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ָיִמים ַאֲחרֹוִניםט"ו ּכְ

ִגיָמָתהּ ֵאין ְמָבְרִכי א ּפְ ְתַמּלֵ ּתִ ָבָנה ַעד ׁשֶ ְבִריַאת ָהעֹוָלם , ְוָהִעְנָין. ן ַעל ַהּלְ י ּבִ ּכִ
ִוין ֵני ְמאֹורֹות ׁשָ ְ ָבָנה ְוכּו', ִנְבָרִאים ַהׁשּ ְראּו , ְוִקְטְרָגה ַהּלְ יִקים ִיּקָ ּדִ ָסּה ָאַמר ַהּצַ ּוְלַפיְּ

ֵמךְ  לֹׁש ִראׁשֹונ, ְוָהִעְנָין. ַעל ׁשְ ׁש ׁשָ ּיֵ סֹודׁשֶ ַחת ַהיְּ ׁש ְקָצֹות ְונּוְקָבא ִמּתַ , ֹות ְוׁשֵ
ִוין ֵניֶהם ׁשָ ׁש ְקָצֹות, ּוִבְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהיּו ׁשְ ׁשֵ ַהְינּו ּבְ ין ְדרֹוֵעי , ּדְ ֵהם ּבֵ ָבִנים ׁשֶ ּכְ

א לֹׁש ִראׁשֹונֹות, ִאּמָ ׁשָ ָהְיָתה רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ נֶ , ְוִקְטְרָגה ׁשֶ ה ּכְ ֶגד ְוִנְתַמֲעָטה ִמּדָ
ה ה ְוָיְרָדה ְלַמּטָ ַהְינּו ְלִכי ּוַמֲעִטי ֵאת ַעְצֵמךְ , ִמּדָ ַגֲאָוה , ּדְ ׁש ּבְ ל ָהרֹוֶצה ְלִהְתַלּבֵ י ּכָ ּכִ

ָראּוי, נֹוֵפל ן ַעְצמֹו ּכָ יִקים . ַיֲעֶלה, ְוִאם ְיַתּקֵ ּדִ ַהּצַ ָבָנה ׁשֶ ַרְך ַלּלְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוֵכן ָאַמר ַהׁשּ
ֵמְך ְוכּו' ְראּו ַעל ׁשְ לֹׁש ִראׁשֹונֹות, ִיּקָ ֲעֶלה ְלׁשָ ּתַ ֶ ָהָיה , ָרָצה לֹוַמר ׁשּ ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ ו, ְרצֹוָנּה ּבַ ל ַעְכׁשָ ם ׁשֶ ְראּו ַעל ׁשֵ ָטן, ְוָאז ִיּקָ ִהיא ִנְקֵראת ָמאֹור ַהּקָ ְוֶזה . ׁשֶ
יֶהם ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ ִהיא ִמְתַעלָּ , סֹוד ַצּדִ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ְוֶזהּו . ה יֹוֵתר ֵמַהׁשּ
ה ְוכּו'  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ֱאַמר ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּנֶ ָבָנה , )ישעיה ל' כו(ׁשֶ אֹור ַהּלְ ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ

ה הּוא ַעּתָ ה ׁשֶ ְבָעַתִים ִמּמַ ְהֶיה ׁשִ ּיִ ה, ׁשֶ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ִיְהֶיה ּכְ ִוין , ְואֹור ַהּלְ ְוִיְהיּו ׁשָ
ִחּדוּ  הּ ּבְ יחַ , ׁשָ ׁשִ ִמּקֶֹדם ִקְטרּוָגהּ , ְוֶזה ִלימֹות ַהּמָ ִוין ּכְ ֵניֶהם ׁשָ ַתְבנוּ . ְוָאז ׁשְ ּכָ ֶ , ַאְך ַמה ׁשּ

ִבים, הּוא ֶלָעִתיד ָלבֹא יִקים יֹוׁשְ ם, הּוא ַצּדִ : ְוִתְהֶיה ִהיא ֲעָטָרה ַעל רֹאׁשָ
 

 ִּבְתִחַּלת ִחּדּוָׁשּה ִנְקָרא ַסַהר
ּה ִנְקָרא ַסַהר, ְוַנְחזֹור ְלִעְנָין ת ִחּדּוׁשָ ְתִחּלַ י ּבִ ד , ְוַדעה'. ְוִהיא אֹות , ּכִ י ָהעֹוָלם ִמּצַ ּכִ

ִלי ְמִחיָצה רּוץ ּבְ ּוב, ָצפֹון ּפָ ם ִיׁשּ י אֹות , ְוֵאין ׁשָ לֹׁש ְמִחיצֹות ְלַבדה' ּכִ , ֵיׁש ָלּה ׁשָ
ֶנֶגד ָצפֹון רּוץ ּכְ אֹוָרה, ּוְמקֹוָמּה ַהּפָ ְהיֹוָתּה ַהה' ּבְ ם ֵיׁש ָלּה ֶהָאָרה, ּבִ ם ׁשָ ֵמֵאּלּו , ּגַ



   

לֹׁש ְמִחיצֹות ָ ַתח ָהָרָעה , ַהׁשּ ּפָ פֹון ּתִ ָאְמָנם . )ירמיה א' יד(ְוִאם ָלאו ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ִמּצָ
ּה ַחּלֹון ְלַצד ִמְזַרח, ָפתּוחַ ג' ְמִחיָצה  ֶמׁש , ְוֵיׁש ּבָ ֶ ם ֵמִאיר ַהׁשּ ָ ֶזהּו ּופֹוֵתַח ַחּלֹוֵני , ּוִמׁשּ

: יעַ ָרִק 
 

 ב'ְואֹות ה' סֹוד אֹות 
תּוב ָרא ֱאלִֹהים , ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַהּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ב' ִנְבָרא ָהעֹוָלם, )בראשית א' א'(ּבְ י ּבְ , ּכִ

לֹׁש ְמִחיצֹות ם ַהב' ֵיׁש ָלּה ׁשָ י ּגַ ּה ַחּלֹון, ּכִ ֵאין ּבָ ֶ א ׁשּ ֶרֶגל , ֶאּלָ יֵּׁש ּבְ מֹו אֹוָתּה ׁשֶ ּכְ
ל ית ׁשֶ ִליׁשִ ְך ה'.  ׁשְ י לֹא , )בראשית א' ב'(ְוָלֵכן ָאַמר ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ ּכִ

ּה ָהאֹור ְרָאם , ָהָיה ָמקֹום ָלֵצאת ּבָ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ִתיב ֵאּלֶ ְוָלֵכן ּכְ
ָרָאם, )בראשית ב' ד'( ה' ּבְ בְּ , ּבְ עֹוָלם ׁשֶ ל ַצד ִמְזָרח ְוָאז ָהָיה ָהאֹור ּבָ אֹוָתּה ְמִחיָצה ׁשֶ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ תּוָחה ּכַ ִהיא ּפְ ִאיר ָלעֹוָלם, ׁשֶ ם יֹוֵצא ָהאֹור ַהּמֵ ָ  :ִמׁשּ
 

 ֶלָעִתיד ָלֹבא ִנְזֶּכה ְלַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהן
ֶמׁש ִנְקָרא ֶחֶרס ֶ ָהיָ , אֹוִתיֹּות ָחֵסר, ְוָלֵכן ַהׁשּ ׁשֶ ְחּתֹוָנהּכְ ַמְדֵרָגה ַהּתַ ֱהַפְך , ה ּבְ ּנֶ ה' ׁשֶ

ל ֶחֶרס אֹוִתּיֹות ָחֵסר ל ַסַהר ְלח' ׁשֶ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ֵאין ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ּבֹו ָהאֹור, ׁשֶ
ָלל, )רש"י איוב מא כב(ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס לֹא ִיְזַרח  ְקָרא ֶחֶרס לֹא ִיְזַרח ּכְ ּנִ ׁשֶ י ּכְ , ּכִ

ָבָנה נִ  ֲעָרב, ְקֵראת ַסַהרְוַהּלְ ִהיא ִמְתַרֶחֶקת ִמּמַ ָפֶניהָ , ּוְכׁשֶ ֵלא אֹור ּבְ ּמָ ְוָכל ַמה , ָאז ּתִ
ְזָרח ְמִאיָרה יֹוֵתר הֹוֶלֶכת ַלּמִ ט, ׁשֶ ּבְ ל "ו ַעד ׁשֶ ְזָרח ִהיא ְמֵלָאה ִמּכָ ּמִ ְהיֹוָתּה ּבַ יֹום ּבִ

ר ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ַכת. ְוָכל ּכַ ר  ּוַבֲחָזָרה חֹוֶזֶרת ּוֵמֶחׁשְ ְזּכָ ּנִ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֲאִני ְמֵלָאה , ְלֵעילּכַ
יַבִני  י ְוֵריָקם ֱהׁשִ ֲעָרב, )רות א' כא(ָהָלְכּתִ יֹּוֵצאת ִמּמַ ׁשֶ ָהָיָתה הֹוֶלֶכת , ָרָצה לֹוַמר ּכְ

את ֵמאֹור ֲחָזָרה, ּוִמְתַמּלֵ יַבִני ָרָצה לֹוַמר ּבַ ְך ֵריָקם ִמכָּ , ְוֵריָקם ֱהׁשִ ל ִנְמֵצאת ַאַחר ּכָ
ה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי, ְוָכל ן ָלּמָ ָכה , )רות א' כ'(ַוה' ֵהַמר ִלי , ִאם ּכֵ י ִלְהיֹות ֲחׁשֵ ְוָחַזְרּתִ

ל ְוָכל ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה. ִמּכָ ֲעֶלה ּבְ ּתַ ֶ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם , ּוְלָעִתיד ָלבֹא ׁשּ יִקים יֹוׁשְ ַצּדִ
יֶהן ָראׁשֵ י ִאם ֶלָעִתיד ָלבֹוא , ְולֹא ֶיְחַסר, ָאז ִיְהֶיה אֹור ְלעֹוָלם, ּבְ ר ּכִ ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ

 :ָאֵמן"ה אי
 
 

סּוִקים ַער ַהּפְ  ׁשַ
ר ת ֶאְסּתֵ  :ְמִגּלַ

ֶרק   ב':ּפֶ



   

 סֹוד ַהְּנֻקָּדה ַעְצָמּה ַהְּפִניִמית
ת ּדֹודֹו  ר ּבַ ה ִהיא ֶאְסּתֵ  : )אסתר ב' ז'(ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדּסָ

ע ר בְּ , ּדַ י ֶאְסּתֵ א ּכִ ָרהתרע"א ִגיַמְטִרּיָ חֹות ֲעׂשָ ִניִמית , ּפָ ה ַעְצָמּה ַהּפְ ֻקּדָ ְוהּוא סֹוד ַהּנְ
ֶרת ּתֶ ְסּתַ ל ֲאדֹנָ י' ְוִהיא , ַהּמִ י ֲאדֹנָ "י. ׁשֶ ִמּלּואֹו עֹוֶלה "י ּכִ הּוא ִמּלּוי "ת ְורוּ תרע"א, ּבְ

ן הּוא ִמּלּוי ֲאדֹנָ "ר ְוֵכן ּתוֹ "י, ֲאדֹנָ  ם ּכֵ ר  )אסתר ב' טו(, ְוֶזה סֹוד"י, ּגַ יַע ּתֹור ֶאְסּתֵ ּוְבַהּגִ
ת ֲאִביַחִיל ְוכּו'  :ּבַ

 
ֶרק  ים ּפֶ ִהּלִ  כ"ב:ּתְ

 ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָהָמן, ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי
י  יָלה 'ֵמֶחֶרב 'ַנְפׁשִ  : )תהילים כב כא('ַהּצִ

בֹות ָהָמן )ִמּזּוָלתוֹ ( י ּתֵ י ִמְזמוֹ , ּוְכָבר ָיַדְעתָּ . ָראׁשֵ ִעְנַין ּכִ ר ּבְ ר ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי ֶאְסּתֵ
יֵלִני ֵמָהָמן, ָצַרת ָהָמן ָהֲאָגִגי ע, ְוָאְמָרה ַהּצִ ו ָהָרׁשָ ַרע ֵעׂשָ הּוא ִמּזֶ ֵרְך , ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ֶחֶרב תּוב. ּבְ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָך ִתְחֶיה , ּכְ  .)ִמּזּוָלתוֹ (ע"כ . )בראשית כז מ(ְוַעל ַחְרּבֶ
 
 

ַער ַמאֲ   "לָמֵרי ַרזַ ׁשַ
ה ֶכת ְמִגּלָ  ַמּסֶ

ל ַיֲעקֹב ָאִבינוּ  ּבֵ ּקִ ָרכֹות ׁשֶ  ַהּבְ
ֶרק  ה ּפֶ ֶכת ְמִגּלָ ְגָמָרא ַמּסֶ ף ( א'ַמֲאָמר ּבִ ְנָיא ָהָיה ַיֲעקֹב  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  א')ַעּמּוד י"ז ּדַ ּתַ
ן  ֵרְך ֵמָאִביו ּבֶ ְתּבָ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָנהס"ג ָאִבינּו ּבְ אֵ  .ׁשָ ָבר ִנְתּבָ ֵני ֵלָאה ּכְ ה ּבְ ָ ׁשּ ִעְנַין ׁשִ ר ּבְ

ִרים ּוַבת ַאַחת ְנֵקָבה ְזּכָ ִחיַנת ְסתּוָמה ַעד  ,ַהּנִ ין ּבְ ֵאיְך אֹורֹות ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
ּלוֹ  ִליׁש  ,ְמקֹום ֶהָחֶזה ׁשֶ ׁש ְסִפירֹות ּוׁשְ ר ,ְוֵהם ׁשֵ לּוָלה ֵמֶעׂשֶ ל ַאַחת ּכְ  .ס"גֲהֵרי  ,ּכָ

ֶתר ָחכְ  ְפֶאֶרתְוֵהם ּכֶ ִליׁש ּתִ בּוָרה ּוׁשְ ַעת ֶחֶסד ּגְ יָנה ּדַ ם ָוֵאיָלְך  ,ָמה ּבִ ָ ְך ִמׁשּ ְוַאַחר ּכָ
ים אֹורֹות ַהֲחָסִדים ּלִ ה  ,ִמְתּגַ ין ִמן ֶהָחֶזה ּוְלַמּטָ ְפֵני ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוָאז ַיֲעקֹב ָהעֹוֵמד ּבִ

ּלוֹ  ים לֹו ַהּמֹוִחין ׁשֶ ָרכֹות ָהאֵ  ,ַנֲעׂשִ ל ַהּבְ ֲעַדִין ַהּמֹוִחין ְדִמַצד  .ּלוּ ּוְמַקּבֵ ֲאָבל ִלְהיֹות ׁשֶ
ּנֹוָדע ֲעַדִיין  ִכים ֶאל ַיֲעקֹב ּכַ ר ֵהם ִנְמׁשָ א ֲאׁשֶ ַאּבָ נּוִזים ּתֹוְך ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ּדְ א ַהּגְ ַאּבָ

א ַאּבָ סֹוד ּדְ ֶבת  ,ֵהם ֶנֱעָלִמים ּתֹוְך ַהּיְ ה הּוְצָרְך ַיֲעקֹב ָלׁשֶ סּוי ַהּזֶ עֹוד ִנְטָמן ּוְכֶנֶגד ּכְ
ֵבית ֵעֶבר  רי"ד ּבְ ְזּכָ ּנִ ָרכֹות ּכַ ל ַהּבְ ּבֵ ּקִ ָנה ׁשֶ  :ׁשָ

 



   

 ַ  "סֵסֶפר ִלּקּוֵטי ַהׁשּ
ה ֶכת ְמִגּלָ  ַמּסֶ

 ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ּוְדבֹוָרה ַהְּנִביָאה
י ְנִביאֹוֶתיָה ֲהֵוי ְוָהֵוי ְיִהיִר  רב נחמןָאַמר  י ָנׁשֵ ְרּתֵ י ּתַ ין ְוֵהם לֹא ָיֶאה ֻיֲהָרא ְלָנׁשֵ

א ּתָ ׁשְ ְרּכַ ָבִרים .ִזיּבּוָרא ְוּכַ ירּוׁש ַהּדְ ר ְסִפירֹות ,ּפֵ ֲאִצילּות ֵיׁש ֶעׂשֶ י ּבָ מֹוֶנה ֵהם  ,ּכִ ׁשְ
כּוִרים יָנה ּוַמְלכּות ,ּדְ י ְנֵקבֹות ּבִ ּתֵ ה ֶנֶגד  ,ּוׁשְ י ְנִביאֹות ֻחְלּדָ ּתֵ ּוְכֶנְגָדם ֵהם ֵאּלּו ׁשְ

ׁשֹון ֶהְעֵלם ְוהִ  א ִמּלְ הּוא ְיסֹוד ָהֶעְליֹוןָהִאּמָ ּלּום ׁשְ ת ׁשַ ִנּקּוד  ,יא ֵאׁשֶ ם ּבְ ּלֻ ְוָלֵכן ׁשַ
ִנּקּוד ָוא יֹוֵתר ,ו"ִקּבּוץ ְולֹא ּבְ סֹוד ָהֶעְליֹון ֶנְעָלם ּבְ יְּ י הּוא ּבַ ְנִתיב לֹא ָיְדעּו ַעִיט  ,ּכִ

ֲאָמָרּה ִאְמרּו לָ  ֶ ּזּויְוָלֵכן ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ְוִהְפִסיָדה ְנִביאּוָתּה ַעל ׁשּ ָלׁשֹון ּבִ ה ּבְ . ִאיׁש ַהּזֶ
ֶנֶגד ַהנּוְקָבא ַמְלכּות יָרה ,ּוְדבֹוָרה ִהיא ּכְ י ַהנּוְקָבא ְמׁשֹוֶרֶרת  ,ְוָלֵכן ָאְמָרה ׁשִ ּכִ

ִמיד ֵמי ָלְך  ,ּתָ ָפסּוק ֱאלִֹהים ַאל ּדְ ּזַֹהר ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוָלֵכן ָדִוד  ,)תהילים פג ב'(ּכְ
 ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִמידַהּמֶ ּה ָהָיה ְמׁשֹוֵרר ּתָ ּדָ א ִמּצִ :לֹום ַהּבָ

 
 ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם

ֵהם ֲחָסִדים  ַנִים ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות ׁשֶ מֹות ֵהם ֶנְחָלִקים ִלׁשְ ׁשָ י ַהּנְ ְרׁשֵ י ׁשָ ְוָהִעְנָין הּוא ּכִ
בּורֹות  ,ּוְגבּורֹות ר ַהְנָהָגהּוְלָעִתיד ִיְהֶיה ַהּגְ ִבים  ,ִעּקָ יִקים יֹוׁשְ ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַצּדִ

יֶהם ְוגֹו' ָראׁשֵ ָלל ,ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ַגם ּכְ ּלֹא ָהָיה ּפְ ִריָאה ׁשֶ ת ַהּבְ ְתִחּלַ י  ,ְוֵכן ָהָיה ּבִ ּכִ
בּורֹות ְוֶהֶבל ׁשֶֹרׁש ַהֲחָסִדים ֱאַמר ָקִניִתי אִ  ,ַקִין ָהָיה ׁשֶֹרׁש ַהּגְ ּנֶ  ה'יׁש ֶאת ְוֶזה ׁשֶ

מֹו ַקִין  )בראשית ד' א'( ְקָרא ׁשְ ָחׁש ְוָלֶזה ַוּתִ ף ִמּזֲֻהַמת ַהּנָ ּתָ ָהָיה ְמׁשֻ  ,)בראשית ד' א'(ׁשֶ
ְוַקִין הּוְצָרְך  ,)בראשית ד' א'(ָלֶזה ֶנֱאַמר ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ְוגֹו'  ,ֲאָבל ָהֶבל ָהָיה טֹוב

ה ִפּלָ ה כִּ . ּתְ ִפּלָ ןְוֶהֶבל לֹא הּוְצָרְך ּתְ כֹור ַרק  ,י ָהָיה ְמֻתּקָ ְוַקִין ָיָצא ִראׁשֹוָנה ְוהּוא ַהּבְ
ָצא ְמעָֹרב ּיָ ְראּוֵבן ,ׁשֶ ְך ָחַזר ְוִנְתַקן ּבִ :ְוַאַחר ּכָ

 
 ְראּוֵבן -ַקִין 

ֱאַמר ְראּו ֵבן  ּנֶ ן ,)בראשית כט לב(ְוֶזה ׁשֶ הּוא ּבֵ רּוׁשֹו  ,ְוִכי לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ א ּפֵ ֶאּלָ
הּוא  עֹוָלםׁשֶ ּנֹוַלד ּבָ ן ִראׁשֹון ׁשֶ ְוַכָווַנת ַיֲעקֹב ָהָיה ְלהֹוִלידֹו ֵמָרֵחל  ,ְוהּוא ָהָיה ַקִין ,ּבֵ

בּורֹות ְממּוָתקֹות ם ַהּגְ י ׁשָ בּורֹות ֲחָזקֹות ,ּכִ ֵהם ּגְ ֵלָאה ׁשֶ תּוב ְוֶזהּו , ּוָבא ּבְ ּכָ ַמה ׁשֶ
יָנא ָלאו ִאיִהי ּדִ ב ּדְ יָנה ַאף ַעל ּגָ ּזַֹהר ּבִ יִנין ּבַ ְוִהיא ֵלָאה  ,ֲאָבל ֵמִסְטָרָהא ִמְתָעִרין ּדִ

יָנה ִחיַנת ּבִ יִנין ִמְתָעִרין ְוגֹו' ,ּבְ ּה ֲחָזקֹות ,ְוֶזהּו ֵמִסְטָרָהא ּדִ בּורֹות ּבָ י ַהּגְ ְוִאם לֹא  ,ּכִ
דֹולֹות ְלָהה ָהָיה זֹוֶכה ְלָכל ַהּגְ ה ּבִ ַמֲעׂשֵ ְרּגּום אוּ  ,ָחָטא ְראּוֵבן ּבְ ּתַ מֹו ׁשֶ ְוֶזה  ,ְנְקלֹוסּכְ



   

את רֹוֵבץ  ַתח ַחּטָ יִטיב ַלּפֶ ֵאת ְוגֹו' ְוִאם לֹא ּתֵ יִטיב ׂשְ תּוב ֲהלֹא ִאם ּתֵ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ
ָרֵחל , )בראשית ד' ז'( יו ָיבֹא ּבְ ַמֲעׂשָ ֵלָאה ִאם ֵיִטיב ּבְ ָרֵחל אֹו ּבְ ל ַקִין ּבְ יָאתֹו ׁשֶ ָרַמז ּבִ

ִהיא ְרבּוָצה יָמן  ,ׁשֶ ַתח "ְוַהּסִ את "ַלּפֶ בֹות "ַחּטָ י ּתֵ ָראׁשֵ בֹא  ,ְוִאם לֹא ,ָרֵחלרֹוֵבץ ׁשֶ ּתָ
ֵלָאה ִתיב  ,ּבְ הּוא ְלַמְפֵרַע  "אַהלֹ ְוֵכן ּכְ מֹו ִאם לֹא ֲהלֹא ְוָרָצה לֹוַמר  ,ֵלָאהׁשֶ ּכְ

תּוב ְרֶאה ִמן ַהּכָ ּנִ ֵהֶפְך ַמה ׁשֶ יִטיב ּבְ .ּתֵ
 

 ְוָכל ַמה ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט הּוא טֹוב ,ם ָּבֶהםַּבֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַהְקִליּפֹות ֵאיָנּה אֹוֲחִזי
י  ט הּוא ָטבְוַדע ּכִ ׁשַ ִאְתּפְ ֶהם ְוָכל ַמה ּדְ ה ֵאיָנּה אֹוֲחִזים ּבָ ה ֲחָסִדים ַהְקִליּפָ ָ ֲחִמׁשּ  ,ּבַ

ֶהם ַהִחיצֹוִנים ֶכף אֹוֲחִזים ּבָ ר יֹוְצִאים ֵמָרֵחל ּתֵ ֲאׁשֶ בּורֹות ּכַ ֲאָבל ְלַמְעָלה  ,ֲאָבל ַהּגְ
ֶהםֵאי יִטיב  ,ן ְלַהִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ּבָ ְוָלֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִאם ּתֵ

ק ְלַמְעָלה ּלֵ ְסּתַ ֵעֶגל ָהְיָתה ֲעבֹוָדה  ,ּתִ ָרֵאל ּבְ ּלֹא ָחְטאּו ִיׂשְ ֵעד ׁשֶ ִצינּו ׁשֶ ְוֵכן ּמָ
ְבכֹורֹות ַגם ,ְוֵכן ָהָיה ָראּוי ְראּוֵבן ,ּבִ ּפְ א ׁשֶ כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף ֶאּלָ ן ּבְ ָלה  ,ְוִנּתַ ֲאָבל לֹא ִנּטְ

ּנּו ְלַגְמֵרי ָרֵאל ,ִמּמֶ כֹור ְלִיׂשְ י ְלעֹוָלם הּוא ִנְקָרא ּבְ  .ּכִ
 

 ְוָחַזר ַקִין ְוִנְתַקן ְּבֵאּלּו ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֶׁשל יֹוֵסף ְוִיְתרוֹ 
ל  ִחינֹות ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ֵאּלּו ׁשְ בּורֹות ,יֹוֵסף ְוִיְתרוֹ ְוָחַזר ַקִין ְוִנְתַקן ּבְ ִחיַנת ּגְ ְתרֹו  ,ְוֵהם ּבְ י ִמיִּ ּכִ

אָתה ָרָחב ַהּזֹוָנה יִני ,ּבָ ה ֶחֶבר ַהּקֵ ּנָ ת ֶחֶבר  ,ִמּמֶ אָתה ָיֵעל ֵאׁשֶ בּורֹות ּבָ ְוַגם ִמן ַהּגְ
יִני ֵעִלי ,ַהּקֵ א ּבְ ַהְינּו ָרָחב ְוָיֵעל ּבָ ֶחֶבר ,ּדְ ה ּבְ י ַעל אֹוְיַבי ָרַחב פִּ  :ָלֶזה ָאְמָרה ,ְוַחּנָ

ָיֵעל ,)שמואל א' פרק ב' א'( ָכה ּבְ י ָהְיָתה ֵמָרָחב ְוִנְתַהּפְ ה .ּכִ ַחּנָ ָאַמר  ,ְוֶחֶבר ּבְ ְוֶזה ׁשֶ
נֹות ּפּוִטיֵאל  ן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמּבְ תּוב ְוֶאְלָעָזר ּבֶ  :)שמות ו' כה(ַהּכָ

 
 ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר

ים ִויָטא י ַחּיִ ם ֶזה ֵמָהַרב ַרּבִ ר : ל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּגַ ת ֶאְסּתֵ י ָסְמכּו ִלְמִגּלַ ע ּכִ ּדַ
ֶפר ּסֵ תֹוב ּבַ ְכִתיב ּכְ 0Fִמּדִ

י ,)אסתר ט לב( א ֶפר ִמּלּואֹו ָכֶזה ּבֵ ּסֵ ה ּבַ רּוׁשֹו ִהּנֵ  "ךְ ָסמֶ "ת ּפֵ
ר ִעם ַהּכֹוֵלל"ה עֹוֶלה ֶאֶלף קמ"ש ֵרי"א פֵּ  ת ֶאְסּתֵ ִמְנָין ְמִגּלַ צָ [. ּכְ ִריְך לֹוַמר ִעם ִנְרָאה ִלי ּדְ

 :"ד]ָחֵסר יוּ "ר ֶאְסּתֵ "ת אֹוִתּיֹות עֹוֶלה ְמִגלַּ "א ַהי
 

 ֶׁשַּבּלּוחֹות ְּבֵנס ָהיּו עֹוְמִדים"ך ְוָסמֶ "ם מֵ 
ֵנס ָהיּו עֹוְמִדים"ך ְוָסמֶ "ה: מ"ם לַ ֵמָהַרב זָ  ּלּוחֹות ּבְ ּבַ סֹוד  .ׁשֶ יֶהן ּבְ ּתֵ י ׁשְ ָבר ָיַדְעּתָ ּכִ ּכְ

ּנֹוָד  יָנה ּכַ י ֵיׁש ֵלָאה ְוָרֵחל ,עַהּבִ יָנה ּוְתבּוָנה ,ּכִ ֶנֶגד  .ּוְכֶנְגָדם ְלַמְעָלה ּבִ ּוִביָנה ִהיא ּכְ

.לב)' (אסתר פרק טר  ר ִקּיַם ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְונְִכָּתב ַּבֵּספֶ ּוַמֲאַמר ֶאְסּתֵ ") אולי צריך לומר,א



   

ֶנֶגד ָרֵחל ,ֵלָאה ה .ּוְתבּוָנה ּכְ בּוָנה יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ה ּתְ ְזֵעיר ,ְוִהּנֵ ת ּבִ ׁשַ ְוָלֵכן  ,ְוִאְתַלּבְ
ִניםִנְקָרא  ָנָהאְסתּוָמה ּדְ ם ְוזֹו ִנְקָרא  ,ֵאם ַעל ַהּבָ מֶ  .ְרִביָעא ַעל ּבְ ִהיא "ך ַאְך ַהּסָ

יָנה יֹוֵתר ְסתּוָמה ְוֶנֱעֶלֶמת ָלִלים  .ַהּבִ ַער ַהּכְ ׁשַ ים ּבְ ֵסֶפר ֵעץ ַהַחּיִ תּוב ּבְ ּכָ ן ַמה ׁשֶ ְוַעּיֵ
ֶרק  ֵנס ָהיּו עֹוְמִדיםי"א ּפֶ ּבְ ם ֶזה ֵמָהַרב זָ . ַמהּו ׁשֶ  "ה:לַ ּגַ




