
ליקוטי הלכות

אורח חיים, הלכות פורים, ו׳:ח׳

ּוִבְׁשִביל ֶזה ָעָׂשה ָהָמן ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ִלְתלֹות ֶאת ָמְרְּדַכי
ְלַהִּפילֹו ִמָּׁשם, ִּכי ָרָצה ִלְפֹּגם ְּבֹׁשֶרׁש ָהֲעִׁשירּות ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשהּוא

ְּבִחיַנת ַהְגָּדַלת ַהֵּׁשם ְוַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֻּכָּלם ֻמְׁשָרִׁשים ִּבְׁשמֹות
ַהְּׁשָבִטים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֲחִמִּׁשים אֹוִתּיֹות, ְוַעל-ֵּכן ֵאּלּו ַהֲחִמִּׁשים

אֹוִתּיֹות ֶׁשל י"ב ִׁשְבֵטי ָי"ּה ָהיּו ֲחקּוִקים ַעל ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן ְוָהֵאפֹוד
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעִׁשירּות ִּכי ָהיּו ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְמֹאד, ְוַהֹּכֵהן ָגדֹול ָנָׂשא

אֹוָתם ַעל ִלּבֹו, ַוֲעֵליֶהם ָהיּו ֲחקּוִקים ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם
ֹׁשֶרׁש ַהְּנָפׁשֹות ְוַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻּכָּלם ֻמְׁשָרִׁשים ְּבֵאּלּו

ַהֲחִמִּׁשים אֹוִתּיֹות ֶׁשֲחקּוִקים ַעל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם
ְּבִחיַנת ֲעִׁשירּות, ִּכי ַהֵּׁשם ְוַהֶּנֶפׁש ָׁשְרׁשֹו ַּבֲעִׁשירּות ַּכַּנ"ל, ְוַעל-ֵּכן

ָהיּו ַעל ֵלב ַהֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת ֵאׁש
ַהִּמְׁשָּפט ַּכַּנ"ל, ְלַהְכִניַע ָהַרע ָהרֹוֶצה ְלִהְתַאֵחז ְּבֵאּלּו ַהְּנָפׁשֹות

ּוְבֵלב ַהְמָקְרָבם (ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ָׁשם), ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן
ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ְוכּו'. ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו

ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ַהֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט ְלִעְנַין ֵאׁש ַהִּמְׁשָּפט
ַהַּנ"ל, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ְּבִעְנַין ִרּבּוָעא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִמְׁשָּפט, ְּכמֹו

ֶׁשָּכתּוב ָרבּוַע ָהָיה ָּכפּול ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט, ַהְינּו ַּכַּנ"ל. ְוָהָמן
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ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִליְך ָמְרְּדַכי ִמָּׁשם, ֲאָבל ָמְרְּדַכי ְּבֹעֶצם ַצֲעָקתֹו
ּוְתִפָּלתֹו ִהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת ֵאׁש ַהִּמְׁשָּפט ַהַּנ"ל ַעד ֶׁשָחָתה ֶּגָחִלים ַעל
ֹראׁשֹו ֶׁשל ָהָמן ְוֵהִׁשיב לֹו ְּגמּולֹו ְּבֹראׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל
אֹותֹו ָהֵעץ ַּדְיָקא, ִּכי ָכל ַהְכָנָעתֹו ָהְיָתה ַעל-ְיֵדי ֲחִמִּׁשים אֹוִתּיֹות
ַהַּנ"ל, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵׁשם ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִחיַנת ֲעִׁשירּות
ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּזָכה ָמְרְּדַכי ֲאֵליֶהם ִּבְקֻדָּׁשה, ְוַעל-ְיֵדי ֶזה ִהִּפיל ָהָמן

ִמָּׁשם ַּדְיָקא ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ ְוֶנֱחַזר ָּכל ָהֲעִׁשירּות ֶאל
ַהְּקֻדָּׁשה ַּכַּנ"ל, ְוַעל-ֵּכן ֲחִמִּׁשים הּוא ְּבִחיַנת ִׁשעּור ַהְתָחַלת

ָהֲעִׁשירּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים זּוז ְונֹוֵׂשא
ְונֹוֵתן ָּבֶהם ֹלא ִיֹּטל ִמן ַהְּצָדָקה, ִּכי ֹׁשֶרׁש ָהֲעִׁשירּות ִנְמָׁשְך
ֵמֲחִמִּׁשים אֹוִתּיֹות ַהַּנ"ל ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים, ֶׁשָּכל ֶאָחד

ִמִּיְׂשָרֵאל ִנְׁשַרׁש ְׁשמֹו ְוַנְפׁשֹו ָׁשם ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ָהֲעִׁשירּות ְוַכַּנ"ל:
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