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לא.   ל ּפּוִרים עַּ נֵּס שֶׁ ר הַּ ל- ְוִעקַּ י עַּ י ָמְרְדכַּ י ִרּבּוי-ְידֵּ ם   ְידֵּ ְך ְוִהְכִניס גַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ק ְלהַּ ָצעַּ ְצָעקֹות ּוְזָעקֹות שֶׁ הַּ

ל ְגָדם ִכי ִאם עַּ ָצה נֶׁ ין שּום עֵּ ְך, ִכי אֵּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ה ְלהַּ ְרּבֵּ ל ִלְזֹעק ְוִלְצֹעק הַּ ָלא  - ְּבִיְשָראֵּ נּו אֶׁ ין ֹכחֵּ י זֶׁה, ִכי אֵּ ְידֵּ

ם ִמְתָגִרים ְּבִיְשרָ  ה, ִכי הֵּ ּפֶׁ ין  ּבַּ ָמה ּבֵּ ס ְוחֵּ עַּ ס ְוָשלֹום, כַּ ְכִניס, חַּ רֹוִצים ְלהַּ ד שֶׁ ָמה ְּבִחינֹות עַּ ָמה ְוכַּ ל ְּבכַּ אֵּ

ל ְצָמן, ְועַּ ל ְּבעַּ ל- ִיְשָראֵּ נַּ"ל. ְועַּ ם כַּ יהֶׁ ר ֲעלֵּ ּבֵּ ס ְוָשלֹום, ּוְלִהְתגַּ ל, חַּ ע ִמִיְשָראֵּ פַּ שֶׁ י זֶׁה רֹוִצים ִלְטֹרף הַּ ן  -ְידֵּ כֵּ

חְ  ָצה ְותַּ ין עֵּ ם ִלּבִ אֵּ ְך ִּבְבִחינַּת חַּ ָליו ִיְתָּברַּ ן אֵּ נֵּ ל ּוְלִהְתחַּ לֵּ ְך ּוְלִהְתּפַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ה ְלהַּ ְרּבֵּ י  ּבּוָלה ִכי ִאם ִלְצֹעק הַּ

ִרּבּו ב מֵּ לֵּ ר ּבַּ ּבֹועֵּ ֲחִמימּות הַּ ֲהֹפְך הַּ ְצִריִכין לַּ ְרִתי ִּבְלשֹוִני, שֶׁ ש ִדּבַּ ר אֵּ ֲהִגיִגי ִתְבעַּ ה   י ְּבִקְרִּבי ּבַּ רֹוצֶׁ ָצרֹות שֶׁ הַּ

חֲ  ְך ּבַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ָקשֹות ּוְצָעקֹות ְלהַּ ֹכל ִלְתִפלֹות ּוְתִחנֹות ּובַּ ֲהֹפְך הַּ ס ְוָשלֹום, לַּ ס, חַּ עַּ ְכִניס כַּ ב,  ְלהַּ לֵּ ִמימּות הַּ

כָ  ה שֶׁ נַּ"ל. ְוזֶׁהּו ְּבִחינַּת מַּ ְרִתי ִּבְלשֹוִני כַּ ם ִלִּבי ְוכּו' ִדּבַּ ר  ִּבְבִחינַּת חַּ ִעקַּ נַּ"ל שֶׁ ת ִסיָמן נט הַּ תּוב ָשם ִּבְתִחלַּ

ל ש הּוא עַּ ֹקדֶׁ יכַּל הַּ ְשּבֹון ִעם  -ִתקּון הֵּ ה חֶׁ ד ְויֲַּעשֶׁ ִיְתּבֹודֵּ ְינּו שֶׁ ל ָכל ָדָבר, ְדהַּ ְצמֹו עַּ ת עַּ ִיְשֹּפט אֶׁ י ִמְשָּפט שֶׁ ְידֵּ

ש ִשיָחתֹו ִלְפנֵּ  ְצמֹו ִויָפרֵּ ת עַּ ִמְשָּפט  נְַּפשֹו ְוִיְשֹּפט אֶׁ ש הַּ ר אֵּ ִיְתעֹורֵּ ד שֶׁ ב עַּ לֵּ ֲחִמימּות הַּ ְך ּבַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ י הַּ

ְנָפשֹות הּוא ְלבַּ  ל הַּ ע שֶׁ ת ָהרַּ ְכָנעַּ ר הַּ ן ָשם. ְוִעקַּ יֵּ ְמָקְרָבם ְוכּו', עַּ ְנָפשֹות שֶׁ ל הַּ ע שֶׁ ת ָהרַּ ל  ְוִיְשֹרף אֶׁ טֵּ

ם )כַּמּוָבן ְּבסֹוף  הֶׁ ָמה מֵּ חֵּ ס ְוהַּ עַּ כַּ ל הַּ הּוא עַּ ם שֶׁ הּוא ְּבִחינַּת שֵּ ָמה, שֶׁ חֵּ ִתקּון הַּ נַּ"ל(, שֶׁ תֹוָרה הַּ י ִתקּון  -הַּ ְידֵּ

ן  יֵּ נַּ"ל, ִמְּבִחינַּת עיגולא ְוכּו', עַּ א ִמְשָּפט הַּ ע ִמְּבִחינַּת ִכסֵּ ְצמֹו ְּבִחינַּת ִּבטּול ָהרַּ ס, זֶׁהּו ְּבעַּ עַּ כַּ ב  הַּ יטֵּ ָשם הֵּ

ל עַּ ס ְוָשלֹום ָהֲעִשירּות  ְידֵּ -ְוָתִבין. ִנְמָצא שֶׁ ל חַּ ְלקֵּ ה ְלקַּ רֹוצֶׁ ס שֶׁ עַּ כַּ ל הַּ ע שֶׁ ְכִניִעין ָהרַּ י ְתִפָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות מַּ

צָ  י שֶׁ ל ָמְרְדכַּ ס ְוָשלֹום, ְוזֶׁה ָהָיה ָכל ֲעָצתֹו ִדְקֻדָשה שֶׁ ִסְטָרא ָאֳחָרא חַּ ְמִשיכֹו ְלהַּ ה  ִדְקֻדָשה, ּוְלהַּ ְרּבֵּ ק הַּ עַּ

שֵּ  ם ִלּבִ ְלהַּ ב ִּבְבִחינַּת חַּ לֵּ ֲחִמימּות הַּ ְך ּבַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ל ְלהַּ לֵּ ל ִלְצֹעק ּוְלִהְתּפַּ ְך ְוִהְכִניס ְּבִיְשָראֵּ י ְוכּו',  ם ִיְתָּברַּ

ל נַּ"ל, ְועַּ ְך ְוכַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ֲחִמימּות ְצָעָקה ּוְתִפָלה ְלהַּ ס לַּ כַּעַּ ֲהֹפְך ֲחִמימּות הַּ י זֶׁה ִהְכִניעַּ הָ -לַּ הּוא  ְידֵּ ע, שֶׁ רַּ

ל ָהא   חֹוְלִקים עַּ י כֹוָכִבים ְוָהְרָשִעים הַּ ל ָכל ָהעֹוְבדֵּ ִמָשם ָהֲעִשירּות שֶׁ הּוא ְּבִחינַּת ָהָמן, שֶׁ ס, שֶׁ עַּ כַּ ל  הַּ ת עַּ מֶׁ

ל נַּ"ל, ְועַּ ש כַּ ֹקדֶׁ יכַּל הַּ ָדָבר ִּבְבִחינַּת ְונֲַּהֹפְך-ָהעֹוְסִקים ְּבִבְניַּן הֵּ ְך הַּ ּפֵּ י זֶׁה ִנְתהַּ ל ָכל   ְידֵּ הּוא ְוכּו', ְוִנטַּ

ְך ִּבְלב לֶׁ מֶׁ י ָיָצא ִמִלְפנֵּי הַּ נַּ"ל, ְוָאז ּוָמְרְדכַּ ְקֻדָשה כַּ ל הַּ ְפָכה אֶׁ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְונֶׁהֶׁ הַּ ְלכּות  ָהֲעִשירּות מֵּ ּוש מַּ

ָחזַּר  נֵּס שֶׁ ר הַּ ה ִעקַּ זֶׁ הּוא ֲעִשירּות ָגדֹול ְמֹאד, שֶׁ ת ָוחּור ְוכּו', שֶׁ לֶׁ ל ְתכֵּ ְקֻדָשה, ְועַּ ל הַּ י זֶׁה  -ָהֲעִשירּות אֶׁ ְידֵּ

ּבִ  ִּוים ְנָפשֹות רַּ ְקֻדָשה ָאז ִמְתאַּ ל הַּ חֹוזֵּר ָהֲעִשירּות אֶׁ ץ ִמְתיֲַּהִדים ְוכּו', ִכי ְכשֶׁ י ָהָארֶׁ מֵּ עַּ ִּבים מֵּ ל  ְורַּ ים ְלִהָכלֵּ

ְרּבֵּ  י ְתשּוָבה הַּ ֲעלֵּ ִרים ּובַּ ץ ִמְתיֲַּהִדים ְוכּו',  ִּבְשמֹו ְונְַּפשֹו ְונֲַּעִשים גֵּ י ָהָארֶׁ מֵּ עַּ ִּבים מֵּ ה ָּבעֹוָלם, ִּבְבִחינַּת ְורַּ
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בֹות  א.   ש תֵּ ש ָחמֵּ ל ָחמֵּ ִביא ִשָשה ְּפסּוִקים שֶׁ מֵּ ְמסֹוָרה שֶׁ ל הַּ ְּפסּוִקים שֶׁ ז ָכל זֶׁה ְּבִחּבּור הַּ מֵּ ְויֵּש ְלרַּ

ל  ְסמּוכֹות ִמְשתֵּ  ן, ג' ִכי ָיד עַּ ם זֶׁה ָלְך ּבֵּ ת ָחם, ב' ִכי גַּ ם אֶׁ ת שֵּ ד ֹנחַּ אֶׁ ן. א' וַּיֹולֶׁ הֶׁ ָחד מֵּ ד, ָכל אֶׁ י אֹוִתיֹות ְלבַּ

ל ְינּו וַּי-כֵּס ָי"ּה , ד' עַּ ב. הַּ ין זֶׁה ִכי ִאם ֹרעַּ לֵּ ם ָלְך לֹא ִיְהיֶׁה, ו' אֵּ ם ִלי גַּ ְך, ה' גַּ לֶׁ מֶׁ ן הַּ ל ֻשְלחַּ ן לֹא ָּבא אֶׁ ד  כֵּ ֹולֶׁ

מֹוִליד הַּ  ְינּו שֶׁ ת ָחם, הַּ ם אֶׁ ת שֵּ נַּ"ל, אֶׁ ש הַּ ֹקדֶׁ יכַּל הַּ ק ְּבִבְניַּן הֵּ הּוא עֹוסֵּ ת שֶׁ מֶׁ ִדיק ָהא  צַּ הּוא הַּ , שֶׁ ְנָפשֹות  ֹנחַּ

ל  ָיה הּוא ְשמֹו, ְועַּ ש חַּ ם, ְּבִחינַּת נֶׁפֶׁ ם ְּבִחינַּת שֵּ הֵּ ְקדֹושֹות שֶׁ ל-הַּ ר ִהְתָקְרבּוָתם עַּ ן ִעקַּ ם  ְידֵּ -כֵּ שֵּ ל הַּ דֵּ ְמגַּ י שֶׁ

ל ָּבא עַּ ְגִּביר ָהרַּ - שֶׁ ה ְלהַּ ְקֻדָשה, ְורֹוצֶׁ ר הַּ חַּ ה ְוהּוא ָכרּוְך אַּ ל ָדָבר ִמְתָגרֶׁ עַּ ּבַּ י ֲעִשירּות ִדְקֻדָשה, ֲאָבל הַּ ע  ְידֵּ

ְך  ּפֵּ ת ְמהַּ מֶׁ ִדיק ָהא  צַּ ְך הַּ ָמה, אַּ חֵּ ס ְוהַּ כַּעַּ הּוא הַּ ְמָקְרָבם שֶׁ ְנָפשֹות שֶׁ ל הַּ הּוא ְּבִחינַּת ָחם, ְּבִחינַּת    שֶׁ ע שֶׁ ָהרַּ

ְינּו לִ  ְרִתי ִבְלשֹוִני, ְדהַּ ם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ְוכּו' ִדּבַּ ְך ִלְבִחינַּת חַּ ּפֵּ ָמה, הּוא ְמהַּ חֵּ ס ְוהַּ כַּעַּ ל  ֲחִמימּות הַּ לֵּ ְצֹעק ּוְלִהְתּפַּ

ד  נַּ"ל, ְוזֶׁהּו וַּיֹולֶׁ ב כַּ לֵּ ֲחִמימּות הַּ ְך ּבַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ְמָקְרָבם.   ְלהַּ ְנָפשֹות שֶׁ ְינּו הַּ ם, הַּ ת שֵּ ִדיק, אֶׁ צַּ הּוא הַּ , שֶׁ ֹנחַּ

ִדיק  צַּ ָמה, ֲאָבל הַּ ס ְוחֵּ עַּ ְכִניס כַּ ה ְלהַּ רֹוצֶׁ ם שֶׁ ָכרּוְך ָּבהֶׁ ב שֶׁ לֵּ הּוא ְּבִחינַּת ֲחִמימּות הַּ ת ָחם, שֶׁ ְּפכֹו  ְוזֶׁהּו אֶׁ ְמהַּ

ל עַּ נַּ"ל, שֶׁ ם ִלִּבי הַּ י זֶׁה-ִלְבִחינַּת חַּ ם ה'   ְידֵּ ְגִדיל שֵּ ּבֹות ּומַּ ְקֻדָשה ּומֹוִליד ְנָפשֹות רַּ ל הַּ ֹכל אֶׁ ְך הַּ ּפֵּ ִנְתהַּ

ּבֹותֵּ  ָדְרשּו רַּ ְמָקְרָבם ִנְקָרִאים ָּבִנים, ְכמֹו שֶׁ ְנָפשֹות שֶׁ ן', ִכי הַּ ם זֶׁה ָלְך ּבֵּ נַּ"ל. ְוזֶׁהּו 'ִכי גַּ ינּו ִזְכרֹוָנם  ְוכַּ

ם שֶׁ  עַּ ל כֵּס ָי"ּה  ִלְבָרָכה, ּוְבָכל ּפַּ ן, ְוזֶׁהּו ִכי ָיד עַּ ם זֶׁה ָלְך ּבֵּ ן, ִּבְבִחינַּת ִכי גַּ ש ָחָדש הּוא ְּבִחינַּת ּבֵּ ב נֶׁפֶׁ ְמָקרֵּ

ד שֶׁ  ם עַּ ין ִכְסאֹו ָשלֵּ ם ְואֵּ ין ְשמֹו ָשלֵּ אֵּ ָקדֹוש ָּברּוְך הּוא שֶׁ ע הַּ ִנְשּבַּ ק, שֶׁ ת ֲעָמלֵּ מֶׁ ל ִמְלחֶׁ ר עַּ מַּ נֶׁא  כֶׁר  שֶׁ ה זֵּ ִיָמחֶׁ

ט ְש עֲ  עֵּ ל ְלמַּ ם ְּבִיְשָראֵּ עַּ ה ְּבָכל ּפַּ ק ִמְתָגרֶׁ ֲעָמלֵּ ת שֶׁ ֲחמַּ נַּ"ל, מֵּ ְּבִחיָנה הַּ ִמְלָחָמה הּוא ּבַּ ר הַּ ק, ְוִעקַּ ָמם,  ָמלֵּ

ל ס ְוָשלֹום, עַּ ל-חַּ עַּ ס, שֶׁ עַּ כַּ י הַּ ְצמֹו, ִכְבָיכֹו-ְידֵּ ְך ְּבעַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ הַּ ד שֶׁ ם עַּ הֶׁ ע מֵּ פַּ שֶׁ י זֶׁה גֹוזֵּל הַּ ל, ָצִריְך  ְידֵּ



ל הַּ  טֵּ ה ִזְכרֹו ְוִיְתּבַּ ִיָמחֶׁ ד שֶׁ ם עַּ ין ְשמֹו ְוִכְסאֹו ָשלֵּ אֵּ ל כֵּס ָי"ּה, שֶׁ ס ִמן  ִלְלֹחם ִעמֹו, ִּבְבִחינַּת ִכי ָיד עַּ כַּעַּ

ִדיִקים ֲאִמִתִיים. ְוָאז ָישּובּו הַּ  צַּ ם הַּ ל, שֵּ ם ִיְשָראֵּ הּוא שֵּ ם ה' שֶׁ ל שֵּ ְך,  ָהעֹוָלם, ְוָאז ִיְגדַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ל הַּ ֹכל אֶׁ

ָכתּוב ָשם ְּבִעְניַּן  מּות ִכְסאֹו, ְכמֹו שֶׁ ן ְּבִחינַּת ְשלֵּ ם כֵּ נַּ"ל, ְוזֶׁהּו גַּ ד ֹנחַּ הַּ הּו ְּבִחינַּת וַּיֹולֶׁ זֶׁ ן   שֶׁ יֵּ א ִמְשָּפט, עַּ ִכסֵּ

ה ִלֹטל ָכל ָהֲעִש  רֹוצֶׁ ל שֶׁ ק עַּ ִמְלָחָמה ִעם ֲעָמלֵּ ר הַּ הּו  ָשם. ְוִעקַּ זֶׁ ֲאָותֹו ּוְכבֹודֹו, שֶׁ ְצמֹו ִּבְשִביל תַּ ירּות ְלעַּ

ת ְלהַּ  ֲעִשירּוָתם ָיבֹא נַּחַּ מֵּ ְדִלים שֶׁ יָנם ִמְשתַּ אֵּ י כֹוָכִבים ְוָהְרָשִעים שֶׁ ל ָהעֹוְבדֵּ ם  ְּבִחינַּת ָהֲעִשירּות שֶׁ שֵּ

יְ  ִרים ְוהַּ ְכשֵּ י תֹוָרה הַּ י לֹוְמדֵּ ְסִּפיק ְידֵּ ְך ְלהַּ לִיְתָּברַּ ת, ְוזֶׁהּו 'עַּ מֶׁ א  ִאים ּבֶׁ ְך',  - רֵּ לֶׁ מֶׁ ן הַּ ל ֻשְלחַּ ן לֹא ָּבא אֶׁ כֵּ

ְקרֹוִבים אֵּ  ְסִּפיק ָכל הַּ ל עֹוָלם, ְלהַּ ְלכֹו שֶׁ ְך, מַּ לֶׁ מֶׁ ן הַּ ל ֻשְלחַּ ֲעִשירּותֹו אֶׁ ה ָלבֹא ּבַּ ינֹו רֹוצֶׁ ק אֵּ חֹולֵּ הַּ ם  שֶׁ הֵּ ָליו, שֶׁ

ם, ְועַּ  יהֶׁ ִנְלִוים ֲאלֵּ ת ְוהַּ מֶׁ י א  ִדיקֵּ צַּ ֲחִצי  -להַּ ח ִכי ּבַּ ם ָלְך לֹא ִיְהיֶׁה', ִכי ֲעִשירּות ָכזֶׁה לֹא ִתְצלַּ ם ִלי גַּ י זֶׁה 'גַּ ְידֵּ

מַּ  , הּוא הַּ ִדיחַּ מַּ ִסית, הּוא הַּ מֵּ ָצה ְּבָכְך, ִכי הּוא הַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ֲחפֵּ ת הַּ מֶׁ א  נַּ"ל. ּובֶׁ נּו ְוכַּ ְזבֶׁ ְסִטין ְוכּו',  ָיָמיו יַּעַּ

ִסית אֶׁ  ְצמֹו  ִכי הּוא מֵּ ר ָכְך הּוא ְּבעַּ חַּ ם ֲעִשירּות ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ְואַּ ס ְוִיְהיֶׁה ָלהֶׁ ְּברּו ְּבכַּעַּ ִיְתגַּ חֹוְלִקים שֶׁ ת הַּ

ִסְטָרא הַּ ה שֶׁ הּו ְּבִחינַּת מַּ זֶׁ לֹא ִנְשָאר ְמאּוָמה ְּבָיָדם, שֶׁ ד שֶׁ ם ֲעִשירּוָתם עַּ הֶׁ ף מֵּ ם ְוטֹורֵּ יהֶׁ ג ֲעלֵּ ְטרֵּ   ְמקַּ

הּוא  ָאֳחָרא אֹומֶׁ  ב שֶׁ לֵּ ֹרעַּ הַּ ב, ִכי ָכל זֶׁה ִנְמָשְך מֵּ ין זֶׁה ִכי ִאם ֹרעַּ לֵּ ם ָלְך לֹא ִיְהיֶׁה, ְוזֶׁהּו אֵּ ם ִלי גַּ ת גַּ רֶׁ

הּוא ְּבִחינַּת   ִסְטָרא ָאֳחָרא שֶׁ ם ִעם הַּ ְך לֹוחֵּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ נַּ"ל, ֲאָבל הַּ ב כַּ לֵּ ִנְקָרא ֹרעַּ הַּ ס שֶׁ עַּ ק,  ְּבִחינַּת כַּ ֲעָמלֵּ

לּבִ  ב, ְועַּ לֵּ ֲחִמימּות הַּ ָליו ּבַּ ִיְצֲעקּו אֵּ ל שֶׁ ְכִניס ְּבִיְשָראֵּ כֶׁה  -ְבִחינַּת ִכי ָיד ְוכּו', ּומַּ ת גֹוִים ּוְמזַּ ר ֲעצַּ פֵּ י זֶׁה מֵּ ְידֵּ

ל עַּ ְקֻדָשה, שֶׁ ל הַּ ְכִניסֹו אֶׁ ִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְלהַּ הַּ ִדיק ְלהֹוִציא ָהֲעִשירּות מֵּ צַּ ת הַּ י זֶׁה מֹוִליד -אֶׁ ִדיק  ְידֵּ צַּ הַּ

ם ִנתֹוְסִפי עַּ ְּבָכל ּפַּ ן, שֶׁ ם זֶׁה ָלְך ּבֵּ ם ְוכּו', ְּבִחינַּת ִכי גַּ ת שֵּ ד ֹנחַּ אֶׁ ּבֹות ִּבְבִחינַּת וַּיֹולֶׁ ן ְנָפשֹות  ְנָפשֹות רַּ

נַּ"ל ם ִנְקָרִאים ָּבִנים כַּ הֵּ ת שֶׁ מֶׁ ל ָהא  ִמְתָקְרִבים אֶׁ  :הַּ
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ש  ּוִבְשִביל  א.   ִּפילֹו ִמָשם, ִכי ָרָצה ִלְפֹגם ְּבֹשרֶׁ י ְלהַּ ת ָמְרְדכַּ ָמה ִלְתלֹות אֶׁ ץ ָגֹבּהַּ ֲחִמִשים אַּ זֶׁה ָעָשה ָהָמן עֵּ

ֻכָלם ֻמְשָרִשים ִּבְשמֹו ל, שֶׁ ל ִיְשָראֵּ ש שֶׁ נֶׁפֶׁ ם ְוהַּ שֵּ ת הַּ ְגָדלַּ הּוא ְּבִחינַּת הַּ ְקֻדָשה, שֶׁ ְש ָהֲעִשירּות הַּ ָבִטים  ת הַּ

ל ם ֲחִמִשים אֹוִתיֹות, ְועַּ יֵּש ָּבהֶׁ י  - שֶׁ ְבנֵּ ל אַּ י ָי"ּה ָהיּו ֲחקּוִקים עַּ ל י"ב ִשְבטֵּ ֲחִמִשים אֹוִתיֹות שֶׁ לּו הַּ ן אֵּ כֵּ

ן ָגדֹול ָנָשא אֹותָ  ֹכהֵּ ם ְּבִחינַּת ֲעִשירּות ִכי ָהיּו ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְמֹאד, ְוהַּ הֵּ פֹוד שֶׁ ן ְוָהאֵּ ֹחשֶׁ ל ִלּבֹו,  הַּ ם עַּ

ֻכלָ  ל שֶׁ ל ָכל ִיְשָראֵּ מֹות שֶׁ שֵּ ְנָפשֹות ְוהַּ ש הַּ ם ֹשרֶׁ הֵּ ל, שֶׁ י ִיְשָראֵּ ם ָהיּו ֲחקּוִקים ְשמֹות ְּבנֵּ יהֶׁ ם ֻמְשָרִשים  וֲַּעלֵּ

ם ְּבִחינַּת ֲעִשי  הֵּ ה שֶׁ לֶׁ ל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ָהאֵּ ֲחקּוִקים עַּ ֲחִמִשים אֹוִתיֹות שֶׁ לּו הַּ ש  ְּבאֵּ נֶׁפֶׁ ם ְוהַּ שֵּ רּות, ִכי הַּ

ל נַּ"ל, ְועַּ ֲעִשירּות כַּ ִמְשָּפט  -ָשְרשֹו ּבַּ ש הַּ ְמִשיְך ְּבִחינַּת אֵּ ִמְשָּפט ְלהַּ ן הַּ ן ָגדֹול ְּבֹחשֶׁ ֹכהֵּ ב הַּ ל לֵּ ן ָהיּו עַּ כֵּ

ְמקָ  ב הַּ ְנָפשֹות ּוְבלֵּ לּו הַּ ז ְּבאֵּ חֵּ ה ְלִהְתאַּ ע ָהרֹוצֶׁ ְכִניעַּ ָהרַּ נַּ"ל, ְלהַּ ָכתּוב,  כַּ ְמֹבָאר ָשם(, ּוְכמֹו שֶׁ ְרָבם )ְכמֹו שֶׁ

נּו ִזְכרֹו ּבֵּ נּו ְורַּ ִביא ָשם ֲאדֹונֵּנּו, מֹורֵּ ן מֵּ ל ִלּבֹו ְוכּו'. ְוכֵּ ל עַּ י ִיְשָראֵּ ט ְּבנֵּ ת ִמְשּפַּ ֲהֹרן אֶׁ ִעְניַּן  ְוָנָשא אַּ נֹו ִלְבָרָכה מֵּ

נַּ" ִמְשָּפט הַּ ש הַּ ן ִמְשָּפט ְלִעְניַּן אֵּ ֹחשֶׁ ָכתּוב  הַּ הּוא ְּבִחינַּת ִמְשָּפט, ְכמֹו שֶׁ ְמֹבָאר ְּבִעְניַּן ִרּבּוָעא שֶׁ ל, ְכמֹו שֶׁ

י ְשִליְך ָמְרְדכַּ ש ְלהַּ נַּ"ל. ְוָהָמן ָהָרָשע ִּבקֵּ ְינּו כַּ ִמְשָּפט, הַּ ן הַּ ר ְּבֹחשֶׁ מַּ נֶׁא  ִמָשם, ֲאָבל   ָרבּועַּ ָהָיה ָכפּול שֶׁ

ֲעקָ  ם צַּ י ְּבֹעצֶׁ ל ָהָמן  ָמְרְדכַּ ל רֹאשֹו שֶׁ ָחִלים עַּ ָחָתה גֶׁ ד שֶׁ נַּ"ל עַּ ִמְשָּפט הַּ ש הַּ תֹו ּוְתִפָלתֹו ִהְמִשיְך ְּבִחינַּת אֵּ

ל ְכָנָעתֹו ָהְיָתה עַּ ְיָקא, ִכי ָכל הַּ ץ דַּ ל אֹותֹו ָהעֵּ ת ָּבָניו עַּ ִשיב לֹו ְגמּולֹו ְּברֹאשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְואֶׁ י ֲחִמִשים  - ְוהֵּ ְידֵּ

י אֲ אֹוִת  ָזָכה ָמְרְדכַּ ל, ְּבִחינַּת ֲעִשירּות ִדְקֻדָשה שֶׁ ל ִיְשָראֵּ ם ִדְקֻדָשה שֶׁ ם ְּבִחינַּת שֵּ הֵּ נַּ"ל, שֶׁ ם  יֹות הַּ יהֶׁ לֵּ

ל זַּר ָכל ָהֲעִשיר -ִּבְקֻדָשה, ְועַּ ץ ְונֶׁח  ל ָהעֵּ ת ָּבָניו עַּ ְיָקא ְוָתלּו אֹותֹו ְואֶׁ י זֶׁה ִהִּפיל ָהָמן ִמָשם דַּ ל  ְידֵּ ּות אֶׁ

ל נַּ"ל, ְועַּ ְקֻדָשה כַּ יֵּש לֹו  - הַּ ִמְשָנה ִמי שֶׁ ָכתּוב ּבַּ ת ָהֲעִשירּות, ְכמֹו שֶׁ ְתָחלַּ ן ֲחִמִשים הּוא ְּבִחינַּת ִשעּור הַּ כֵּ

חֲ  ש ָהֲעִשירּות ִנְמָשְך מֵּ ְצָדָקה, ִכי ֹשרֶׁ ם לֹא ִיֹטל ִמן הַּ ן ָּבהֶׁ א ְונֹותֵּ נַּ"ל  ֲחִמִשים זּוז ְונֹושֵּ ִמִשים אֹוִתיֹות הַּ

ִמָשם ָכל ָהֲעִשירּות  ש ְשמֹו ְונְַּפשֹו ָשם שֶׁ ל ִנְשרַּ ָחד ִמִיְשָראֵּ ָכל אֶׁ ְשָבִטים, שֶׁ יֵּש ִּבְשמֹות הַּ נַּ"לשֶׁ  :ְוכַּ
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ְרּבַּ א.   ח, ִכי אַּ סַּ ע ָּפָרִשיֹות ּופֶׁ ְרּבַּ ח הּוא  ְוזֶׁה ְּבִחינַּת אַּ סַּ ר ְּבִחינַּת ּפֶׁ ח, ִכי ִעקַּ סַּ ע ָּפָרִשיֹות ֻכָלם ֲהָכָנה ְלפֶׁ

ָהעֹו ְקֻדָשה הֹוִציא ָהֲעִשירּות מֵּ ל הַּ ֻטְמָאה אֶׁ הַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא מֵּ הַּ ָגלּות מֵּ הַּ ֲעלֹותֹו מֵּ ן ָהֲעִשירּות ְלהַּ קֵּ י ְלתַּ ְבדֵּ

ְכִניסֹו ְלִיְשרָ  ְך ִעם ָכל ָהֲעִשירּות,  כֹוָכִבים ְוָהְרָשִעים ּוְלהַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ת הַּ ִרים ָהעֹוְבִדים אֶׁ ְכשֵּ ִדיִקים ְוהַּ צַּ ל הַּ אֵּ

ל ְגִדיל ְשָמם ְונְַּפָשם עַּ ּבֹות  -ְלהַּ ּוּו ְנָפשֹות רַּ ִיְתאַּ י שֶׁ ל ְכדֵּ ם ִיְשָראֵּ ְמֻשָתף ְּבשֵּ ם ד' הַּ ְגִדיל שֵּ י ְלהַּ י זֶׁה ְכדֵּ ְידֵּ

קֹ  ם הַּ ל ְּבשֵּ ְשְתרֹות  ְלִהָכלֵּ הּוא ְּבִחינַּת ֲעִשירּות ְּבִחינַּת עַּ צֹאן שֶׁ ָּבא ִמן הַּ ח שֶׁ סַּ ן ּפֶׁ ש ְוכּו', ְוזֶׁה ְּבִחינַּת ָקְרּבַּ דֶׁ



ל ן ְוכּו', ְועַּ יהֶׁ ֲעלֵּ ת ּבַּ ֲעִשירֹות אֶׁ מַּ ת ָהֲעִשירּות הּוא  -צֹאְנָך שֶׁ ר ְנִפילַּ צֹאן , ִכי ִעקַּ ִמְצִרים עֹוְבִדים לַּ ן ָהיּו הַּ כֵּ

ְזָרה ְוכּו', ּו ִים ְלעֶׁ ֹיְרִדים ִמְצרַּ ָאְמרּו הֹוי הַּ ָשם ָכל ָהֲעִשירּות ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ְכמֹו שֶׁ ִים שֶׁ ִים ָאָדם  ְּבִמְצרַּ ִמְצרַּ

ל ְתפִ  עַּ ּבַּ ל הַּ ה שֶׁ ֲעשֶׁ מַּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבהַּ ּבֵּ נּו ְורַּ ז ֲאדֹונֵּנּו, מֹורֵּ ָרמַּ ל , ּוְכמֹו שֶׁ ר  ְולֹא אֵּ ר ְּביֹותֵּ ּבֵּ ְמדַּ ָלה שֶׁ

ן ָשם, ִכי יֵּ ִּפיְטל זֶׁה, עַּ ֹכל ְמֻרָמז ְּבקַּ הַּ ָממֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו', שֶׁ הַּ ָהיּו עֹוִשים מֵּ ֲאוַּת ָממֹון שֶׁ ִים   ִמתַּ ִמְצרַּ

ָכל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְתח ֲאוַּת ָממֹון, שֶׁ הּוא תַּ ָאה ִגלּוִלים וֲַּעבֹוָדה ָזָרה שֶׁ ְמֹבָאר ְּבִסיָמן  ְמלֵּ ּוִבים ָשם )ְכמֹו שֶׁ

ל ְלִמְצרַּ  נַּ"ל, ּוִבְשִביל זֶׁה ָגלּו ִיְשָראֵּ הּוא ְּבִחינַּת ֲעִשירּות כַּ צֹאן, שֶׁ ת זֶׁה ָהיּו עֹוְבִדים לַּ ֲחמַּ י  כג(, ּומֵּ ִים ְכדֵּ

ף ְוָזָהב ָשם ָנְפלּו ֲעִשירּות ְּבכֶׁסֶׁ ר ָהֲעִשירּות ִמָשם. ִכי ּבַּ ְמֹבָאר    ְלָברֵּ ם ְגָוִנין ִעָלִאין )ְכמֹו שֶׁ הֵּ ִניצֹוצֹות שֶׁ ָכל הַּ

ת עֵּ  ֲאִכילַּ ָחָטא ּבַּ ְטא ָאָדם ָהִראשֹון שֶׁ חֵּ ִניצֹוצֹות ָהָיה מֵּ ת הַּ ר ְנִפילַּ ְסָתָרה ְּבִסיָמן נו(, ְוִעקַּ תֹוָרה הַּ ץ  ְּבהַּ

ר ָעָליו ִמיָתה ִויִגי  ן ְוִנְגזַּ דֶׁ ן עֵּ ד ִמגַּ ת ְוִנְטרַּ עַּ דַּ ם  הַּ חֶׁ ל לֶׁ ָך תֹאכַּ ּפֶׁ ת אַּ ָכתּוב ְּבזֵּעַּ ְרָנָסה, ְכמֹו שֶׁ ּפַּ ת הַּ ת ְמִרירַּ עַּ

ת זֶׁה הַּ  ֲחמַּ מֵּ ל, שֶׁ ָנפַּ ָמקֹום שֶׁ ל לַּ ָנפַּ ת ָהֲעִשירּות שֶׁ הּו ְּבִחינַּת ְנִפילַּ זֶׁ ל ָהֲאָדָמה ְוכּו', שֶׁ ד שּוְבָך אֶׁ ְרָנָסה  עַּ ּפַּ

ל ִּבְמִרירּות ָגדֹול, ּוִבְשִביל זֶׁה ָהָיה  נַּ"ל, ְועַּ ִים כַּ ר ָגלּות ִמְצרַּ ְבָרָהם ָאִבינּו  - ִעקַּ ְבָטָחה ְלאַּ הַּ ר הַּ ן ָהְיָתה ִעקַּ כֵּ

ל נֲַּעָשה עַּ ר ִתקּון שֶׁ ְיָקא, ִכי זֶׁה ִעקַּ ן יְֵּצאּו ִּבְרֻכש ָגדֹול. ִּבְרֻכש ָגדֹול דַּ י כֵּ ֲחרֵּ ְררּו  - ְואַּ ּבֵּ ה שֶׁ ָגלּות מַּ י הַּ ְידֵּ

ִּבים לֹא ָזכּו  ְוהֹוִציאּו ָהֲעִש  ינּו ָהרַּ ֲעוֹונֹותֵּ נַּ"ל, ֲאָבל ּבַּ ְקֻדָשה ְוכַּ ל הַּ ִים אֶׁ ת ִמְצרַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ִמֻטְמאַּ הַּ ירּות מֵּ

ל ל עַּ גֶׁ ת ָהעֵּ ָעשּו אֶׁ ד שֶׁ ל ָדָבר עַּ עַּ ּבַּ ם הַּ ה ָּבהֶׁ ֲעֹמד ְּבטֹוָבָתם ְוִהְתָגרֶׁ ל לַּ ף ְוָזָהב, ְכמֹו  -ִיְשָראֵּ י ִרּבּוי כֶׁסֶׁ ְידֵּ

ֲעִשירּות, ִכי   ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוָחְזרּו ּוָפְגמּו ּבַּ ּבֹותֵּ ָדְרשּו רַּ ָכתּוב ְוִדי ָזָהב ְוכּו', ְכמֹו שֶׁ ִסְטָרא  שֶׁ ר הַּ ִעקַּ

ל נַּ"ל, ְועַּ ִניצֹוצֹות ִדְקֻדָשה ְוכַּ ָשם ָכל הַּ ֲאוַּת ָממֹון, שֶׁ ָגֻליֹות,  ְידֵּ -ָאֳחָרא ְכרּוָכה ָשם ְּבִעְניַּן תַּ י זֶׁה ָּבאּו ָכל הַּ

ְמִצית, כַּמ ל ִנזֹוִנין ִמתַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִיְשָראֵּ ל ָהֲעִשירּות ְלהַּ ר ְוָנפַּ ִני, ְוָחזַּ ית ִראשֹון ְושֵּ ן ּבֵּ ה ֻחְרּבַּ זֶׁ ּוָבא שֶׁ

ף ָכסֶׁ ה ָלְך ִעם ְנֻקדֹות הַּ י ָזָהב נֲַּעשֶׁ ָגלּות. ְוזֶׁה ְּבִחינַּת תֹורֵּ ר הַּ ְך ִּבְמִסּבֹו  ִעקַּ לֶׁ מֶׁ הַּ ד שֶׁ ָּפסּוק 'עַּ ִנְסָמְך לַּ שֶׁ

ת  ִים ּוְקִריעַּ ת ִמְצרַּ ָזכּו ִּביִציאַּ ם ָהֲעִשירּות שֶׁ י ָזָהב ְוכּו' זֶׁה ְּבִחינַּת ֹעצֶׁ יחֹו', ִכי תֹורֵּ ן רֵּ יַּם סּוף ְכמֹו  ִנְרִדי ָנתַּ

ל ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, עַּ ּבֹותֵּ ָדְרשּו רַּ ן ִנסְ -שֶׁ ל ְכמֹו  כֵּ גֶׁ ְטא ָהעֵּ הּו ִעְניַּן חֵּ זֶׁ ְך ִּבְמִסּבֹו ְוכּו', שֶׁ לֶׁ מֶׁ הַּ ד שֶׁ ָמְך ָלזֶׁה עַּ

ָזכּו ְלבָ  לֹא ָעְמדּו ְּבטֹוָבָתן שֶׁ ְצָמם ּוִמְתוִַּדים שֶׁ ל עַּ ל קֹוְבִלים עַּ ִיְשָראֵּ ְינּו שֶׁ ִש"י ָשם, הַּ ש רַּ רֵּ ּפֵּ ר ּוְלהֹוִציא  שֶׁ רֵּ

ְקֻדשָ  ל הַּ לָהֲעִשירּות אֶׁ ל עַּ גֶׁ ת ָהעֵּ ְך ִּבְמִסּבֹו ִנְכְשלּו ְוָעשּו אֶׁ לֶׁ מֶׁ הַּ ד שֶׁ הּוא ֲעבֹוָדה -ה ְועַּ ָממֹון שֶׁ י ִרּבּוי הַּ ְידֵּ

ל עַּ נַּ"ל, שֶׁ ֲאוַּת ָממֹון כַּ ל תַּ ְך ִהְקִדים ְרפּוָאה  -ָזָרה שֶׁ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ה, ֲאָבל הַּ זֶׁ נּו ָהָאֹרְך הַּ י זֶׁה ִנְמָשְך ָגלּותֵּ ְידֵּ

כָ  מַּ ּבֹו ִנְמָשְך ְּבָכל ָשָנה ְּבחִ לַּ ח שֶׁ סַּ ְתָחָלָתם ּפֶׁ הַּ ְקדֹוִשים שֶׁ ָיִמים טֹוִבים הַּ ן ָלנּו הַּ ינּו ְוָנתַּ ל ָעלֵּ ינַּת  ה ְוָחמַּ

י ִתְנָיָנא ִסימָ  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבִלקּוטֵּ ּבֵּ נּו ְורַּ ב ֲאדֹונֵּנּו, מֹורֵּ ָכתַּ ֲאוַּת ָממֹון )ְכמֹו שֶׁ ל ן ִתקּון תַּ ן  - א(. ְועַּ ן ָקְרּבַּ כֵּ

ָקְר  נַּ"ל, ִכי הַּ הּוא ְּבִחינַּת צֹאן כַּ ֲאוַּת ָממֹון וֲַּעִשירּות שֶׁ הּוא ְּבִחינַּת ִתקּון תַּ צֹאן שֶׁ ח ָּבא ִמן הַּ סַּ ם  ּפֶׁ ָּבנֹות הֵּ

ָידּועַּ   :ְּבִחינַּת ִּבטּול ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, כַּ

 אורח חיים, הלכות פורים, ו׳:י׳ 

לא.   ֹ - ְועַּ ן ל ע  כֵּ ְכִניעַּ ָהרַּ הּוא מַּ נַּ"ל שֶׁ תֹוָרה הַּ ר ְּבהַּ מַּ נֶׁא  ש הַּ ת אֵּ ּבַּ ש, זֶׁה ְּבִחינַּת לַּ ָלא ְצִלי אֵּ כַּל אֶׁ א ָהָיה נֶׁא 

נַּ"ל, ְוזֶׁהּו רֹאשֹו   ם ָהֲעִשירּות ְוכַּ ר ְּפגַּ ה ִעקַּ זֶׁ ס, שֶׁ עַּ כַּ ש הַּ הּוא ְּבִחינַּת אֵּ ב, שֶׁ לֵּ ז ּבַּ חֵּ ה ְלִהְתאַּ ל ְכָרָעיו  ָהרֹוצֶׁ עַּ

ת הַּ  ף יֲַּענֶׁה אֶׁ כֶׁסֶׁ ְקֻדָשה, ִכי הַּ ל הַּ ד סֹופֹו אֶׁ ר ָכל ָהֲעִשירּות ִמְתִחָלתֹו עַּ ל ִקְרּבֹו, ִכי ָצִריְך ְלָברֵּ ֹכל, ְוָכל  ְועַּ

ל ָּבעֹוָלם ְיכֹוִלים ִלְקנֹות עַּ ְדָבִרים שֶׁ חֲ -הַּ ָממֹון, מֵּ ת הַּ ְמדַּ ֲאוַּת ְוחֶׁ ָממֹון, ּוִמזֶׁה ִנְמָשְך תַּ י הַּ ל ְידֵּ עַּ ת שֶׁ י  -מַּ ְידֵּ

ָממֹון ִעם  ל, ִכי הַּ בֶׁ ֹכל הֶׁ הַּ עַּ שֶׁ ת ֲאִמִתי יֹודֵּ עַּ יֵּש לֹו דַּ ָממֹון ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ָכל ָדָבר, ֲאָבל ִמי שֶׁ ְדָבִרים  הַּ ָכל הַּ

נּו ְכלּום, כִ  ר ִממֶׁ ד ְולֹא ִיָשאֵּ ה ְויֵָּאבֵּ ֹכל ִיָכלֶׁ ל ָיָדם הַּ ִיְקנֶׁה עַּ ֲחָפִצים שֶׁ ְמדֹות  ְוהַּ חֶׁ ֲחָפִצים ְוהַּ י ָהָאָדם ִעם ָכל הַּ

ְר  ף ְוָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות ּומַּ ִּוין לֹו ָלָאָדם לֹא כֶׁסֶׁ ין ְמלַּ ָעָפר, ְואֵּ ָעָפר ְוסֹוָפם לֶׁ ָּבעֹוָלם ְיסֹוָדם מֵּ ָגִליֹות  שֶׁ

ל קֹונֶׁה עַּ ְדָבִרים ֲחמּוִדים שֶׁ ם הַּ הֵּ ָזָהב, ּומִ -שֶׁ ף ְוהַּ כֶׁסֶׁ י הַּ ֲעִשים  ְידֵּ ֻכָלם לֹא ִנְשָאר ְכלּום ִכי ִאם תֹוָרה ּומַּ

ל ד, ְועַּ ָממֹון ִעם ָכל  - טֹוִבים ִּבְלבַּ ֲעִלין ָכל הַּ ם מַּ ם הֵּ יהֶׁ ָהֲעִשירּות יִַּגיעַּ ֲאלֵּ ל שֶׁ זֹוִכין ִיְשָראֵּ ִדיִקים ְכשֶׁ צַּ ן הַּ כֵּ

ְק  ל הַּ ֲעִלין אֶׁ ֹכל מַּ ם הַּ קֹוִנים ָּבהֶׁ י ֲחָפִצים שֶׁ ָאְמרּו  ִמינֵּ ה שֶׁ ד, ְוזֶׁה מַּ ְך ְלבַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ֻדָשה ִּבְשִביל ְכבֹוד הַּ

ן ָשם(. הָ  יֵּ ִלים, עַּ ר ָהְרחֵּ דֶׁ ִיְך ְכעֵּ ל ָּפסּוק ִשנַּ ִש"י עַּ רּוש רַּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )כַּמּוָבא ְּבפֵּ ּבֹותֵּ ה  רַּ זֶׁ ל הַּ ָרחֵּ

ֲחצֹוְצרֹות עֹו ְרָנּה לַּ ש קַּ ִהיא ֲעִשירּות ְּבָשְרשֹו  ֻכָלה ֹקדֶׁ צֹאן שֶׁ ְינּו הַּ ת ְוכּו', הַּ לֶׁ ָרּה ְלתֹוף ְוכּו' ִצְמָרּה ִלְתכֵּ

ל ִלין עַּ ש, ִכי ִנְתָּבְרִרין ְוִנְתגַּ ִּבְקֻדָשה ֻכלֹו ֹקדֶׁ ל-שֶׁ ֲעִשין ִנגּוִנים ְוִשירֹות ִנְפָלִאים, עַּ י זֶׁה ְדָבִרים ִנְפָלִאים ְונַּ - ְידֵּ

י ְּבחִ  ּבֵּ ְידֵּ ָתן ְוָהֲעִשירּות ִּבְקֻדָשה ִּבְבִחינַּת ְוִלָּבא ְמקַּ ָשא ּומַּ מַּ הּוא ִתקּון הַּ ּה  ינַּת ְשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף שֶׁ ל לֵּ

ל ן ָשם(, ְועַּ יֵּ ְשָגָחה ִסיָמן יג, עַּ תֹוָרה הַּ ְמֹבָאר ְּבהַּ י )ְכמֹו שֶׁ יָואֵּ ן ִצְּותָ - ְּבחֹוָדא ְדִנגּוָנא ְדלֵּ ן  כֵּ תֹוָרה ְּבָקְרּבַּ ה הַּ



ל ִקְרּב ל ְכָרָעיו ְועַּ מּות רֹאשֹו עַּ ש ִּבְשלֵּ ה ְּבאֵּ ִיְהיֶׁה ִנְצלֶׁ נַּ"ל, שֶׁ ֲאוַּת ָממֹון כַּ הּוא ִתקּון תַּ ח שֶׁ סַּ ר  ּפֶׁ י ְלָברֵּ ֹו ְכדֵּ

ְגלֹו, ִּבְבִחינַּת  ד רַּ רֹאשֹו ְועַּ ְקֻדָשה מֵּ ל הַּ ֲעלֹות ָהֲעִשירּות ֻכלֹו אֶׁ נַּ"לּוְלהַּ ש, ְוכַּ זֹו ֻכָלה ֹקדֶׁ ל הַּ  :ָהָרחֵּ

 אורח חיים, הלכות פורים, ו׳:י״א 

הּו  .א שֶׁ מַּ ְינּו הַּ הּו, הַּ שֶׁ ָלא מַּ ָצה אֶׁ ץ ְלמַּ ין ָחמֵּ ין ּבֵּ ָצה, ִכי אֵּ ת מַּ ץ ּוִמְצוַּת ֲאִכילַּ ין  ְוזֶׁה ְּבִחינַּת ִאסּור ָחמֵּ ּבֵּ  שֶׁ

ה שֶׁ הּוא ָתלּוי ְּבמַּ ֲעִשירּות שֶׁ ס לַּ עַּ ְנֻקָדה כַּ ִחלּוק ְּבהַּ ר הַּ ִעקַּ נַּ"ל(, שֶׁ תֹוָרה הַּ ְשָעָרה )כַּמּוָבן ְּבהַּ ּו ְכחּוט הַּ

ת ָהֲעִשירּות ְשָּפעַּ ע, ְּבִחינַּת הַּ רַּ א ָלכֶׁם זֶׁ "א זֶׁה ְּבִחינַּת ֲעִשירּות, ְּבִחינַּת הֵּ ָצה ְּבהֵּ ין ח' ְלה', ִכי מַּ ּבֵּ   שֶׁ

ִים, כִ  ף ְּבִמְצרַּ ִהְמִשיְך יֹוסֵּ לשֶׁ ִים עַּ ל ְלִמְצרַּ ְלגֵּ ָהֲעִשירּות ִיְתגַּ ְך ִהְקִדים שֶׁ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ְיָקא  - י הַּ ף דַּ י יֹוסֵּ ְידֵּ

ל ם ֹכחַּ עַּ ִיְהיֶׁה ָלהֶׁ ס, ִכי  -שֶׁ עַּ ָמה ְוכַּ י"ת זֶׁה ְּבִחינַּת חֵּ ץ ְּבחֵּ ָמא, ְוָחמֵּ ֲחִזירֹו ְלָמָרא קַּ י זֶׁה ְלָבְררֹו ִמָשם ּוְלהַּ ְידֵּ

ָמה ְּבָלא  ית חֵּ ללֵּ י"ת, ְועַּ ָגלּות, ְכמֹו  -חֵּ ָסְבלּו ּבַּ הּוא ִתקּון ְלָהֹעִני ְוָהֲעִניּות שֶׁ ם ֹעִני שֶׁ חֶׁ ָצה לֶׁ מַּ את הַּ ן ִנְקרֵּ כֵּ

ינ  אֵּ ְינּו ִמי שֶׁ ר ִתקּון ָהֲעִשירּות הּוא ֲעִניּות, ְדהַּ ת ָהֹעִני ְוכּו', ִכי ִעקַּ ְזִכיר אֶׁ מַּ ִש"י שֶׁ ש רַּ רֵּ ּפֵּ ה ֹו ִמְתגָ שֶׁ אֶׁ

ינֹוִני אֹו שֶׁ  הּוא ּבֵּ ָמש אֹו שֶׁ הּוא ָעִני מַּ ין שֶׁ הּוא ּבֵּ ֲעָמד שֶׁ יזֶׁה מַּ ְצמֹו ְכָעִני ּוְבאֵּ ֲחִזיק עַּ ְעתֹו ּומַּ הּוא ָעִשיר  ְּבדַּ

ְלכּותֹו   ל מַּ ְּבֹגדֶׁ ְך שֶׁ לֶׁ מֶׁ ְביֹון ָגדֹול, ִּבְבִחינַּת ָדִוד הַּ ָעִני ְואֶׁ ְצמֹו כֶׁ ֲחִזיק עַּ ָגדֹול  ֻמְפָלג ָתִמיד מַּ ּוְגֻדָלתֹו ְוָעְשרֹו הַּ

ם ֲעִניּותֹו ּבְ  ְביֹון, ִכי ָהָאָדם ָראּוי לֹו ְלָהִבין ֹעצֶׁ ְביֹון ָאֹנִכי, וֲַּאִני ָעִני ְואֶׁ ר ָתִמיד, ִכי ָעִני ְואֶׁ זֶׁה ָהעֹוָלם, ִכי  ָאמַּ

י חֹוָבתֹו ְּבזֶׁה ָהעֹוָלם כְ  את ְידֵּ ְפָשר לֹו ָלצֵּ ִדיק ִאי אֶׁ צַּ ִדיק  ֲאִפלּו הַּ ין צַּ ָכתּוב, ִכי אֵּ ְך, ּוְכמֹו שֶׁ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ד הַּ נֶׁגֶׁ

ר ּומַּ  ם צַּ חֶׁ ן ֲאִפלּו לֶׁ י ָהעֹוָלם, ְוִאם כֵּ ן ְשָאר ְּבנֵּ כֵּ ן ְוָכל שֶׁ כֵּ ה טֹוב ְוכּו', ִמָכל שֶׁ ר יֲַּעשֶׁ ץ ֲאשֶׁ ינֹו  ָּבָארֶׁ ץ אֵּ חַּ ִים לַּ

ק  ֲעָשיו, רַּ ס ְוָשלֹום ְלִפי מַּ ִגיעַּ לֹו חַּ ם ְלָכל  מַּ חֶׁ ן לֶׁ ָכתּוב, ֹנתֵּ ְסדֹו, ְכמֹו שֶׁ ת ָהעֹוָלם ְּבחַּ ְך ָזן אֶׁ ם ִיְתָּברַּ שֵּ הַּ

ל ִשים אֶׁ מֵּ ּה, ּוְכשֶׁ ל ְדָלאו ִדילֵּ נּו, ִכי הּוא ָאכַּ ר ִממֶׁ ין ָעִני יֹותֵּ ן אֵּ ְסדֹו, ְוִאם כֵּ ת   ָּבָשר ִכי ְלעֹוָלם חַּ מֶׁ ִלּבֹו ָהא 

רּור, אֲ  עַּ זֹאת ְּבבֵּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ְויֹודֵּ ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ה שֶׁ הּוא מַּ ֲעִשירּות ֲאִמִתי שֶׁ י טֹוב לֹו ָתִמיד ְוִיְזכֶׁה לַּ זַּ

שֵּ  הַּ ד ָגדֹול מֵּ סֶׁ ֹכל חֶׁ הַּ עַּ שֶׁ יֹודֵּ ר שֶׁ חַּ אַּ ְלקֹו, מֵּ ח ָתִמיד ְּבחֶׁ ְלקֹו, ִכי ִיְשמַּ חַּ ְּבחֶׁ ָשמֵּ יזֶׁהּו ָעִשיר הַּ ְך  אֵּ ם ִיְתָּברַּ

לֲאפִ  ץ, ְועַּ חַּ ִים לַּ ר ּומַּ ם צַּ חֶׁ יר  -לּו לֶׁ ָמש ְלָכל הֹון ְדָעְלָמא, ִּבְבִחינַּת ָמאן ְדִאיהּו ְזעֵּ ֲעִשירּות מַּ י זֶׁה ִיְזכֶׁה לַּ ְידֵּ

חַּ  ֲהָבה ּוְבִשְמָחה ִיְזכֶׁה אַּ ֹכל ְּבאַּ ל הַּ ּבֵּ ְּפקּות ּוְמקַּ יָניו ְויֵּש לֹו ִהְסתַּ הּוא ָקָטן ְּבעֵּ ִמי שֶׁ ב, שֶׁ ר  הּוא רַּ ר ָכְך ְלֹעשֶׁ

ָעָפר ָדל ְוכּו' ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים, ִקים מֵּ ב, ּוְכִתיב מֵּ ש ְוהֹון רַּ ָאְמרּו, יֵּש ִמְתרֹושֵּ ִקים   ּוְגֻדָלה, ּוְכמֹו שֶׁ 'מֵּ

זֹוכֶׁה לַּ  ר ָכְך ְכשֶׁ חַּ ם אַּ נַּ"ל, ְוגַּ ָעָפר ְוכַּ ְצמֹו כֶׁ ִשים עַּ מֵּ ְינּו ִמי שֶׁ ְיָקא, הַּ ָעָפר' דַּ ף ְוָזָהב מֵּ ָמש ְלכֶׁסֶׁ ֲעִשירּות מַּ

ל ה לֹא ִיֹּפל עַּ ְרּבֵּ ְצמֹו ְלָעִני  -וֲַּחָפִצים הַּ ם ֲעִשירּותֹו יֲַּחִזיק עַּ ם ְּבֹעצֶׁ לֹו, ִכי גַּ ינֹו שֶׁ אֵּ ה שֶׁ ּוֹות מַּ י זֶׁה ְלִהְתאַּ ְידֵּ

ם ְּבהֵּ  הֵּ ן ָהְרָשִעים שֶׁ נַּ"ל. לֹא כֵּ ְלקֹו ָתִמיד ְוכַּ חַּ ְּבחֶׁ ם  ְוִיְהיֶׁה ָשמֵּ שֵּ ל הַּ ס עַּ עַּ הּוא ָעִני הּוא ְּבכַּ ְך ִמָכל זֶׁה, ְכשֶׁ פֶׁ

אֵּ  ְלּבּוִשים שֶׁ ְצמֹו ְּבמַּ ְלִּביש עַּ יזֶׁה ָממֹון הּוא מַּ יֵּש לֹו אֵּ כֶׁף ְכשֶׁ ְסרֹונֹו, ְותֵּ ל ֲעִניּותֹו ְוחֶׁ ְך עַּ יָנם ְראּוִיים לֹו  ִיְתָּברַּ

ל ָתה יֹו-ְלִפי ָממֹונֹו, ְועַּ ר לֹו עַּ י זֶׁה ָחסֵּ י  ְידֵּ ְתִחיל ִלְקנֹות לֹו ְכלֵּ ר מַּ ְרִויחַּ עֹוד ָממֹון יֹותֵּ מַּ ְתִחָלה, ּוְכשֶׁ ר ִמּבַּ תֵּ

ל ְרכֹו, ְועַּ ִים ִמְכִפי עֶׁ י ִכְפלַּ ֹכל ְּבִכְפלֵּ ְכִשיִטין, ְוהַּ ְרָגִליֹות ְותַּ ף ּומַּ ד  -כֶׁסֶׁ ָייו ָמִרים ּוְמרּוִרים ָתִמיד, עַּ י זֶׁה חַּ ְידֵּ

ּבִ  ה שֶׁ ְרּבֵּ יֵּש הַּ לשֶׁ ת עַּ עַּ ְצָמם ָלדַּ ִבירּו עַּ ע  ה הֶׁ ְרּבֵּ הַּ ד שֶׁ י ָעְנָים עַּ ר ִמִּבימֵּ ם ְמרֹוִרים יֹותֵּ יהֶׁ יֵּ י ֲעִשירּוָתם חַּ - ימֵּ

ל ש עַּ מֶׁ שֶׁ ת הַּ חַּ ה תַּ נֲַּעשֶׁ ע הַּ ה ָהרַּ ֲעשֶׁ מַּ ת הַּ ָידּועַּ אֶׁ י זֶׁה, כַּ ל-ְידֵּ י זֶׁה, ְועַּ ל- ְידֵּ י  -ִּפי ֹרב עַּ י זֶׁה ָּבִאים ִלידֵּ ְידֵּ

י ֲעִשירּוָתם ָהיּו ֲעִנִיים ְגדֹוִלים, ִכי תָ ֲעִניּות מַּ  ם ִּבימֵּ יְרס(, ְוגַּ קֹוִרין ָאּב זֶׁעצֶׁ י חֹובֹות )שֶׁ ֲעלֵּ ִתים ּבַּ ִמיד  ָמש ּומֵּ

כְ  ל תַּ יָנם חֹוְשִבים עַּ ע, ְואֵּ סּוָתם ָהרַּ ת גַּ ֲחמַּ ֹכל מֵּ ְנָהגֹוָתם ְוִהְצָטְרכּוָתם ָהֲעצּוִמים, ְוהַּ ם ְכִפי הַּ ר ָלהֶׁ ִליָתם  ָחסֵּ

ָקדֹו ה הַּ הּוא ִמְתָגאֶׁ יר, ּוִמי שֶׁ ב הּוא ְזעֵּ ד, ּוָמאן ְדִאיהּו רַּ ם ְלבַּ ִגיעַּ ָלהֶׁ ר מַּ ִנְצִחי, ּוְכִאלּו ָכל ָהֹעשֶׁ ש ָּברּוְך  הַּ

ִעקַּ  ל, שֶׁ י חֹובֹות, ְוזֶׁה ְּבִחינַּת ָיָאה ֲעִניּוָתא ְלִיְשָראֵּ ֲעלֵּ ִתים ֲעִנִיים ּובַּ ְשִּפיָלם ּומֵּ נֹוי הּוא  הּוא מַּ ֹיִפי ְוהַּ ר הַּ

ה יֵּש לֹו הּוא ָנאֶׁ ה שֶׁ ה ָתִמיד, ִכי ָכל מַּ ה ְוָיפֶׁ ְצמֹו ְלָעִני ָתִמיד הּוא ָנאֶׁ ֲחִזיק עַּ מַּ ְינּו ִמי שֶׁ ְצלֹו   ֲעִניּות, הַּ ה אֶׁ ְוָיפֶׁ

ֹכל ָנאֶׁ  אי, הַּ י ְטלַּ ּבֵּ ל גַּ אי עַּ ל ִּפְשָתן ִעם ְטלַּ ְלּבּוש שֶׁ ל  ָתִמיד, ֲאִפלּו מַּ יֵּש לֹו עַּ חַּ ּבֹו ְמֹאד, שֶׁ ְצלֹו ְוָשמֵּ ה אֶׁ ה ְוָיפֶׁ

ְלּבּוש כָ  ֲעָשיו ֲאִפלּו מַּ ינֹו ָראּוי לֹו ְלִפי מַּ אֵּ עַּ שֶׁ ְלּבּוש ָכזֶׁה ְלִהְתכַּסֹות ּבֹו, ִכי יֹודֵּ ה  ָכל ָּפִנים מַּ זֶׁה, ְוָאז הּוא ָנאֶׁ

ִיְהיֶׁ  ם ְכשֶׁ ר ָכְך גַּ חַּ ה ָתִמיד, ִכי אַּ ְצלֹו ָתִמיד,  ְוָיפֶׁ ף ְוָזָהב ִיְהיּו ָנִאים ְוָיִפים אֶׁ ל כֶׁסֶׁ ִשי ְושֶׁ ל מֶׁ ְלּבּוִשים שֶׁ ה לֹו מַּ

ינֹו זֹוכֶׁה ְלנֹוי ְוֹיִפי ְלעֹולָ  ר אֵּ ּוֶׁה יֹותֵּ יֵּש לֹו ִמְתאַּ ה שֶׁ ְצמֹו ְכָעִני, ְוָכל מַּ ֲחִזיק עַּ ינֹו מַּ אֵּ חּוש  ֲאָבל ִמי שֶׁ ה ּבַּ ִנְראֶׁ ם כַּ

ֲאִפלּו  ְקִציִנים  שֶׁ י הַּ ל ְגדֹולֵּ ר שֶׁ ְיָקִרים ְּביֹותֵּ ר לֹו עֹוד ְּבָגִדים הַּ ְיָקִרים ְוכּו' ָתִמיד ָחסֵּ ִשי הַּ י מֶׁ ש ִּבְגדֵּ לֹובֵּ

ן ְמֹאד  ָידּועַּ ָכל זֶׁה ְוָהבֵּ ָלן ְוכּו' כַּ ָלן ְוכּו' ְלהַּ ן ְלהַּ ר, ְוכֵּ  :ְּביֹותֵּ



ח שֶׁ . ב סַּ אֹוְכִלים ְּבפֶׁ ָצה שֶׁ ָצה ְוזֶׁה ְּבִחינַּת מַּ ם ֹעִני, ְּבִחינַּת מַּ חֶׁ ִנְקָרא לֶׁ ָממֹון ְוָהֲעִשירּות שֶׁ הּוא ִתקּון הַּ

ל ָממֹון ְוָהֲעִשירּות הּוא עַּ ר ִתקּון הַּ ִעקַּ ְינּו שֶׁ ל ָעִני ִּבְפרּוָסה, הַּ ְרכֹו שֶׁ ה דַּ ל- ְּפרּוָסה, מַּ י ֲעִניּות, עַּ י  - ְידֵּ ְידֵּ

ְצָמן ָתִמיד ְכעָ  ֲחִזיִקין עַּ מַּ ְחמֹו  שֶׁ ר לַּ ּבֵּ ס ּוְמשַּ הּוא ּפֹורֵּ ל ָעִני ִּבְפרּוָסה, שֶׁ ְרכֹו שֶׁ נַּ"ל, ְוזֶׁה ְּבִחינַּת דַּ ִני ְוכַּ

ל ה, ְועַּ ָצה ִמזֶׁ ח  ִגיעַּ לֹו מֶׁ מַּ ב שֶׁ יֵּש לֹו הּוא חֹושֵּ ה שֶׁ ָכל מַּ ְרָנָסתֹו ָתִמיד, שֶׁ ר לֹו ְכלּום  -ּופַּ ין ָחסֵּ ן ָתִמיד אֵּ כֵּ

חַּ ּבְ  ל ְוהּוא ָשמֵּ ר ָהֲעִשירּות, ְועַּ הּו ִעקַּ זֶׁ ְלקֹו ָתִמיד שֶׁ ה ּוָבעֹוָלם  -חֶׁ זֶׁ ָמש ָּבעֹוָלם הַּ ֲעִשירּות מַּ י זֶׁה זֹוכֶׁה לַּ ְידֵּ

ל ָּבא. ְועַּ ְשְתרֹות  -הַּ הּוא ְּבִחינַּת עַּ ח שֶׁ סַּ ן ּפֶׁ צֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו, ִכי ָקְרּבַּ ל מַּ ח עַּ סַּ ן ּפֶׁ ר ְּבָקְרּבַּ מַּ ן נֶׁא  כֵּ

ם ֹעִני ּוְמרצֹא חֶׁ ם ְּבִחינַּת לֶׁ הֵּ צֹות, שֶׁ ל מַּ ְיָקא עַּ ִיְהיֶׁה דַּ ר ֲאִכיָלתֹו ָצִריְך שֶׁ ֹוִרים  נֶָׁך, ֲעִשירּות ִדְקֻדָשה, ִעקַּ

י שֶׁ  ֲעִשירּותֹו לֹא ִיְשכַּח ְמִרירּות ֲעִניּותֹו ְכדֵּ ם ּבַּ גַּ ְינּו שֶׁ ִים, הַּ נּו ְּבִמְצרַּ ִנְתעַּ נַּ"ל,  ִלְזֹכר ָהֹעִני שֶׁ ה ְוכַּ לֹא ִיְתָגאֶׁ

ִש"י ָשם שֶׁ  ש רַּ רֵּ ּפֵּ ד ָרש, ְכמֹו שֶׁ ְלכּותֹו נֹולַּ ם ְּבמַּ ן ְוָחָכם ְוכּו', ִכי גַּ ד ִמְסכֵּ הּו ְּבִחינַּת טֹוב יֶׁלֶׁ זֶׁ ְלכּותֹו  שֶׁ ם ְּבמַּ גַּ

א   נַּ"ל, ִכי ָהָאָדם ָצִריְך לֶׁ ְצמֹו ְלָרש ְוָעִני ְוכַּ ת עַּ ֲחִזיק אֶׁ ד ָעֹרם,  ְוָעְשרֹו מַּ נֹולַּ ֲחרֹון ְוִלְזֹכר שֶׁ ה ָהאַּ ָקצֶׁ ֹחז ָתִמיד ּבַּ

יֵּש  ה שֶׁ ד ֲעִניּות זֶׁה ָכל מַּ ְכִלית ָהֲעִניּות, ּוְכנֶׁגֶׁ הּו תַּ זֶׁ ן ִאִמי, שֶׁ טֶׁ ָכתּוב ָעֹרם ָיָצִתי ִמּבֶׁ לֹו הּוא ֲעִשירּות  ְכמֹו שֶׁ

ְלקֹו ְּבָכל מַּ  חַּ ְּבחֶׁ נּו,  ָגדֹול ְוָאז ִיְהיֶׁה ָשמֵּ ְעָלה ִממֶׁ ל ְלמַּ כֵּ ִיְסתַּ כֶׁף ְכשֶׁ ה, ֲאָבל תֵּ ְרּבֵּ ן הַּ ט הֵּ ן ְמעַּ יֵּש לֹו, הֵּ ה שֶׁ

ר ֲעִשירּו ִעקַּ ר ְלעֹוָלם, ִנְמָצא שֶׁ אי הּוא ָחסֵּ ֲעִשירּות, ְּבוַּדַּ נּו ּבַּ ְגדֹוִלים ִממֶׁ נֵּא ְּבהַּ ִיְתקַּ ְינּו שֶׁ ֲחִזיִקין  ְדהַּ מַּ ת ְכשֶׁ

ְצמֹו ְלָענִ  נּו עַּ ין ָעִני ִממֶׁ חַּ ֲעִניּותֹו אֵּ שֹוכֵּ נַּ"ל, ֲאָבל ְכשֶׁ ם ֲעִשיִרים כַּ ֹכל הֵּ ְכִלית ָהֲעִניּות הַּ ד תַּ ר  י, ִכי ְכנֶׁגֶׁ , ִכי ָחסֵּ

נַּ"ל ר ְוכַּ ר ְויֹותֵּ ם יֹותֵּ עַּ  :לֹו ְּבָכל ּפַּ

 אורח חיים, הלכות פורים, ו׳:י״ב

ְנָיא ְוכּו.  א ְחָמא עַּ נַּ"ל,  ְוזֶׁה ְּבִחינַּת ָהא לַּ ְינּו כַּ י ְויֵּכֹול ָכל ִדְצִריְך ְוכּו', הַּ ר ָכל ִדְכִפין יֵּיתֵּ כֶׁף אֹומֵּ ', ְותֵּ

מֶׁ  ָגלּות ְויֹוְדִעין ָהא  ל הַּ ִנְזָכִרין ָהֲעִניּות שֶׁ ם ֹעִני שֶׁ חֶׁ ָצה ִהיא ְּבִחינַּת לֶׁ מַּ הַּ ר שֶׁ ּפֵּ ִּבְתִחָלה ְמסַּ ל ֲעִניּותֹו  שֶׁ ת ִמֹגדֶׁ

נַּ"ל,  ְשִּפיעַּ   ִמֹכל ְוכַּ ם ְלהַּ ָיכֹול גַּ ד שֶׁ ְסרֹונֹו עַּ א ָכל חֶׁ לֵּ ְך ּוְממַּ ם ִיְתָּברַּ שֵּ ר לֹו הַּ יֹוְדִעין זֹאת עֹוזֵּ כֶׁף ְכשֶׁ ְותֵּ

ל  ְיָקא עַּ י ְויֵּכֹול ְוכּו', ִכי דַּ ר ִמָיד ָכל ִדְכִפין יֵּיתֵּ אֹומֵּ ה שֶׁ הּו מַּ זֶׁ ִרים, שֶׁ ֲאחֵּ ְנָיא -לַּ ְחָמא עַּ י ְּבִחינַּת לַּ נַּ"ל זֹוִכין  ְידֵּ הַּ

ְק  עֹוְקִרין הַּ ה שֶׁ ן מַּ ם כֵּ נַּ"ל, ְוזֶׁהּו גַּ ְצלֹו ְוכַּ ה ָיבֹוא ְוִיְסֹעד אֶׁ ִיְרצֶׁ ָכל ִמי שֶׁ ד שֶׁ ֲעִשירּות ָגדֹול עַּ ָעָרה ִמָיד לַּ

ל קֹ  ע ֻקְשיֹות סֹוְבִבין עַּ ְרּבַּ ר ָכל ָהאַּ ָנה, ְוִעקַּ ה ִנְשתַּ ל מַּ ֻקְשיֹות שֶׁ שֹוֲאִלין ִרּבּוי  ְושֹוֲאִלין הַּ נַּ"ל, שֶׁ ב הַּ טֶׁ

רֹואִ  ָצה, ְכמֹו שֶׁ ץ ּומַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחמֵּ לֵּ ְּבָכל הַּ זֹאת, שֶׁ ְגדֹוָלה הַּ ְיָלה הַּ לַּ רֹוִאין ּבַּ ְסִתירֹות שֶׁ הּו  הַּ זֶׁ ין שֶׁ

ר ְוהּוא  ץ ֻמְטָעם יֹותֵּ ם ָחמֵּ חֶׁ אי לֶׁ ץ   ִלְכאֹוָרה ְּבִחינַּת ֲעִשירּות, ִכי ְּבוַּדַּ ם ָחמֵּ חֶׁ אי לֶׁ ם ֲעִשירּות ִכי ְּבוַּדַּ חֶׁ לֶׁ

הּוא ְּבִחינַּת ֲעִניּו ָצה שֶׁ ה ֻכלֹו מַּ זֶׁ ְיָלה הַּ לַּ ָצה, ְוהַּ ם מַּ חֶׁ ר ִמלֶׁ ם ֲעִשיִרים יֹותֵּ חֶׁ ר, ְוהּוא לֶׁ ת ְּבִחינַּת  ֻמְטָעם יֹותֵּ

ילֹות אֵּ  לֵּ ְּבָכל הַּ ְך שֶׁ פֶׁ הֵּ ד זֶׁה ָאנּו רֹוִאין הַּ ם ֹעִני, ּוְכנֶׁגֶׁ חֶׁ י  לֶׁ ה ְשתֵּ זֶׁ ְיָלה הַּ לַּ ת הַּ חַּ ם אַּ עַּ ְטִּביִלין ֲאִפלּו ּפַּ ין ָאנּו מַּ

ז  מֵּ ִטּבּול ְמרַּ הַּ ְמָפְרִשים שֶׁ ֲאָכִלים ְמֻטָּבִלין, כַּמּוָבא ּבַּ אֹוְכִלין מַּ ְך ֲעִשירּות שֶׁ רֶׁ הּו דֶׁ זֶׁ ל ֲעִשירּות   ְּפָעִמים, שֶׁ עַּ

ן מֹוִסיִפין ִלְשֹאל עֹוד ְסִת  רּות, ְוכֵּ ֲאִכיָלה  ְוחֵּ טֹוִבים לַּ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות הַּ לֵּ ְּבָכל הַּ ה, שֶׁ לֶׁ ירֹות ָכאֵּ

ּבְ  ְך שֶׁ פֶׁ הֵּ ד זֶׁה רֹוִאין הַּ ְרָנָסה, ּוְכנֶׁגֶׁ ּפַּ ת ָהֲעִניּות ְוהַּ ל ְמִרירַּ ז עַּ מֵּ ְמרַּ ה ֻכלֹו ָמרֹור שֶׁ זֶׁ ְיָלה הַּ לַּ ילֹות ָאנּו  ְוהַּ לֵּ ָכל הַּ

ין י ל זֶׁה ְמִשיִביאֹוְכִלין ּבֵּ ֲעִשיִרים ּוְמָלִכים, ְועַּ רּות כַּ ְך חֵּ רֶׁ ה ֻכָלנּו ְמֻסִּבין דֶׁ זֶׁ ְיָלה הַּ לַּ ין ְמֻסִּבין, הַּ ן  ֹוְשִבין ּבֵּ

ֲעִניּות גָ  ק ּובַּ ִים ְוָהִיינּו ְּבֹדחַּ ְרֹעה ְּבִמְצרַּ ָהִיינּו ֲעָבִדים ְלפַּ ִים שֶׁ ת ִמְצרַּ ְּפִרין ָכל ִסּפּור ְיִציאַּ ל, ִכי ָהָיה ָכל  דֹוּוְמסַּ

נּו ד' ִמָשם ִּבְרכּו ינּו, וַּיֹוִציאֵּ שֹוְפִטים ּוָמְשלּו ָעלֵּ ָשִרים ְוהַּ ְמָלִכים ְוהַּ ם ָהיּו הַּ ְצָלם ְוהֵּ ע אֶׁ פַּ שֶׁ ִביָאנּו  הַּ ש ָגדֹול וֶׁה 

ע ְוָהֲעִשירּות ָלנּו, ּוכְ  פַּ שֶׁ ִזיר הַּ ח  ְמָדה ְוכּו' ְוהֶׁ ץ חֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ְבָטָחתֹו,  ְלאֶׁ ִקיֵּם הַּ ָגָדה שֶׁ ָאנּו זֹוְכִרין ָּבהַּ מֹו שֶׁ

ִהְגָלנּו ְתִחָלה ּבְ  ה שֶׁ זֶׁ ח הַּ ֹטרַּ ר הַּ ת ָממֹוָנם, ְוָכל ִעקַּ ן ָלנּו אֶׁ ָנתַּ ן ָיְצאּו ִּבְרכּוש ָגדֹול שֶׁ י כֵּ ֲחרֵּ ָגלּות ָכזֶׁה,  ְואַּ

ֲעִשירּות ָכזֶׁה, ְוָלמָ  ר ָכְך הֹוִציָאנּו ּבַּ חַּ ֹכל ָהָיה ְואַּ ָגלּות? ֲאָבל הַּ ר הַּ עַּ כֶׁף ְּבִלי צַּ ן ָלנּו ָהֲעִשירּות תֵּ ה לֹא ָנתַּ

ְך ָהֲעִשירּות ְלהֹוִציא אֹוָתנּו מִ  כֵּ ר ּוְלזַּ י ְלָברֵּ ָגלּות ְכדֵּ ְרזֶׁל ּבַּ ּבַּ כְֵּך ְּבכּור הַּ י ְלִהְזדַּ נּו ְכדֵּ ֲאוַּת ָממֹון  ְלטֹוָבתֵּ תַּ

הּוא ֲעִשירּות ּוָממֹון ְדסִ  ת ד'  שֶׁ רַּ ר ְמאֵּ מַּ ם נֶׁא  יהֶׁ ֲעלֵּ ר, שֶׁ ר לֹו יֹותֵּ ר ָחסֵּ יֵּש לֹו יֹותֵּ ה שֶׁ ָכל מַּ ְטָרא ָאֳחָרא, שֶׁ

ל  ָּבא עַּ ֲעִשירּות ִדְקֻדָשה שֶׁ ְחָסר, ְוִלְזכֹות לַּ ן ְרָשִעים תֶׁ טֶׁ ית ָרָשע, ְּבִחינַּת ּובֶׁ נַּ"ל,  -ְּבבֵּ ְיָקא ְוכַּ י ֲעִניּות דַּ ְידֵּ

ע ְוִלְזֹכר ָתִמיד ּוִבְשִביל זֶׁה ִמצְ  ידַּ י לֵּ לּו ְכדֵּ ִשנּוִיים ָהאֵּ ֲעשֹות ָכל הַּ ם ֹעִני ּוָמרֹור לַּ חֶׁ ָצה לֶׁ ֹכל מַּ א  ינּו לֶׁ ָוה ָעלֵּ

ל עַּ ְמִרירּות, שֶׁ רּות ִכְמָלִכים כִ -ְּבָהֲעִניּות ְוהַּ ְך חֵּ רֶׁ ב ְּבִמָטה דֶׁ ֲעִשירּות ּוְלָהסֵּ ְוָקא ָאנּו זֹוִכין לַּ י זֶׁה דַּ י ִמי  ְידֵּ

ר עֹ  מַּ ר ְכָלל, ִכי ָעָליו נֶׁא  ינֹו ֹעשֶׁ ת ָעְניֹו ּוְמִרירּותֹו זֶׁה אֵּ ְלכּות אֶׁ ת ָעְשרֹו ְּבִחינַּת מַּ ינֹו זֹוכֵּר ְּבעֵּ אֵּ ר ָשמּור  שֶׁ שֶׁ

ר ִמָמוֶׁת כַּאֲ  ל ְמִרירּות מַּ סֹובֵּ ד שֶׁ ר עַּ ר לֹו יֹותֵּ ָעִני, ִכי ָחסֵּ ם  ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו, ְוהּוא ָגרּועַּ מֵּ חּוש, ְוגַּ ר רֹוִאין ּבַּ שֶׁ

ֹכל מִ  א  ָשִאין לֶׁ ין ָאנּו רַּ ָלנּו ְואֵּ ְסֻעָדה שֶׁ ין הַּ אֵּ ם ָהֲאִכיָלה ִלְרֹמז שֶׁ ְקָעָרה ֹקדֶׁ ד  ִּבְשִביל זֶׁה עֹוְקִרין הַּ ָנה עַּ מֶׁ



ִסְטָרא אָ  הַּ ע מֵּ פַּ שֶׁ יְך הֹוִציא הַּ י ד' ְוִנְפְלאֹוָתיו אֵּ ְסדֵּ ְזִכיר ְתִחָלה חַּ נַּ ָאז  שֶׁ ִים ּוְנָתָנּה ָלנּו שֶׁ ֳחָרא ִמָגלּות ִמְצרַּ

ָקדֹוש ר הַּ ֹזהַּ ָאְמרּו ּבַּ ה שֶׁ ֹכל, ְוזֶׁהּו ְּבִחינַּת מַּ א  ְרָנָסה ְוָהֲעִשירּות ְוָאנּו ְיכֹוִלין לֶׁ ּפַּ ְיָקא חֹוזֵּר הַּ ְמנּוָנא   דַּ ב הַּ רַּ שֶׁ

ֻשְלָחן ָערּוְך ְלָפָניו לֹא רָ  ָהָיה הַּ ד  ָסָבא ֲאִפלּו ְכשֶׁ ר לֹא ֹאכַּל עַּ ל ְמזֹונֹו ְוָאמַּ ל עַּ לֵּ ִהְתּפַּ ד שֶׁ ֹכל עַּ א  ָצה לֶׁ

ל ר אֹוָתּה עַּ ְיָברֵּ ד שֶׁ לֹו עַּ ְסֻעָדה שֶׁ ין הַּ אֵּ ר שֶׁ ָאמַּ ְינּו שֶׁ ְלָכא, הַּ י מַּ רּור  -ְדִאְתְיִהיב ִמּבֵּ ר ּבֵּ י ְתִפָלתֹו, ִכי ִעקַּ ְידֵּ

ל ָגלּות הּוא עַּ הַּ ְרָנָסה מֵּ ּפַּ י ְתִפלָ -הַּ ָידּועַּ ְידֵּ  :ה כַּ
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ָגָדה .  א הַּ ְמֹבָאר ְּבהַּ ִים ְוכּו' כַּ ְצמֹו ְכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמְצרַּ ת עַּ ָיב ָאָדם ִלְראֹות אֶׁ ן ְּבָכל דֹור ָודֹור חַּ , ִכי זֹאת  ְוכֵּ

ר מְ  ִעקַּ ן שֶׁ ְּבִחיָנה הּוא ְּבָכל דֹור ּוְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזמַּ ר ְּבִחינַּת  הַּ ָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו, ְוִעקַּ ָגלּות ְלָכל אֶׁ ת הַּ ִרירַּ

נַּ  ֹכל ִּבְבִחיָנה הַּ ש הַּ נֶׁפֶׁ ת הַּ רּות ּוְגֻאלַּ ל חֵּ יזֶׁה ְּבִחינֹות שֶׁ ְצמֹו אֵּ ל עַּ ָחד עַּ ְמִשיְך ָכל אֶׁ מַּ ְגֻאָלה שֶׁ זֹוכֶׁה  הַּ "ל, ְכשֶׁ

ל  ֲאוַּת ָממֹון עַּ ר תַּ ּבֵּ י ִהְתָקְרבּו-ְלשַּ לְידֵּ הּו עַּ זֶׁ נַּ"ל, שֶׁ ְלקֹו כַּ חַּ ְּבחֶׁ ִעָקרֹו הּוא ִלְהיֹות ָשמֵּ ת שֶׁ מֶׁ י א  ִדיקֵּ י  -ת ְלצַּ ְידֵּ

ל  ש ּוָממֹון, ְועַּ ְּבִחינֹות ְּבגּוף ְונֶׁפֶׁ ְרִגיש ֲעִניּותֹו ְּבָכל הַּ מַּ ְיָקא זֹוכֶׁה ִלְבִחינַּת ְגֻאָלה ִלְבִחינַּת  -שֶׁ י זֶׁה דַּ ְידֵּ

ָיכ ד שֶׁ לֲעִשירּות עַּ ָמה עַּ ְשלֵּ ְגֻאָלה הַּ ר הַּ ְשִמיּות, ְוזֶׁהּו ִעקַּ ם ְּבגַּ ָמש גַּ ֲעִשירּות מַּ י ְמִשיחַּ  -ֹול ִלְזכֹות לַּ ְידֵּ

ל שֶׁ  ְקֻדָשה ְלִיְשָראֵּ ל הַּ ָאז יְֻחזַּר ָכל ָהֲעִשירּות אֶׁ ָליו שֶׁ ִכים אֵּ ִּפים ּוְמחַּ ִּוים ּוְמצַּ ָאנּו ְמקַּ נּו, שֶׁ ם  ִיְהיּו ֻכלָ ִצְדקֵּ

ִיְך ְוכּו ְדֹכד ִשְמשֹותַּ ְמִתי כַּ ת ָאִביא ָזָהב ְוכּו', ּוְכִתיב ְושַּ ְנֹחשֶׁ ת הַּ חַּ ָכתּוב תַּ ִדיִקים ָאז ְכמֹו שֶׁ ְך  צַּ ' ְוָכל ְגבּולֵּ

עֹוָלם  ע מֵּ ִים ולֹא ִנְשמַּ ת ִמְצרַּ ֲעִשירּות ָכזֹאת לֹא ָזכּו ֲאִפלּו ִּביִציאַּ ץ ְוכּו', שֶׁ פֶׁ ְבנֵּי חֵּ ֲעִשירּות ָכזֶׁה,  ְלאַּ

ל ְיָקא עַּ ל ִיְזכּו ָלזֶׁה דַּ ָגלּות ְוִיְזכּו  -ְוִיְשָראֵּ הַּ ָיְצאּו מֵּ ם ָאז ְכשֶׁ ה, ְוגַּ זֶׁ ר הַּ מַּ ָגלּות הַּ ָסְבלּו ּבַּ י ֲעִניּוָתם שֶׁ ְידֵּ

ת, ְכמֹו שֶׁ  מֶׁ א  ֲעִשירּות ָכזֶׁה לֹא ִיְשְכחּו ֲעִניּוָתם ִכי ִיְהיּו ָאז ֲעָנִוים ּבֶׁ ם ָמִשיחַּ  לַּ ל, ְוגַּ ם ָעִני ְודַּ ָכתּוב, ְוָחסּו ּבֹו עַּ

ְשִמיּות וְ  ר ָהֲעִשירּות ָהֲאִמִתי ְּבגַּ ֲחמֹור, ִכי ִעקַּ ל הַּ ָכתּוב ָעִני ְורֹוכֵּב עַּ ְצמֹו ִנְקָרא ָעִני, ְכמֹו שֶׁ רּוָחִניּות  ְּבעַּ

ל  נַּ"ל-זֹוִכין עַּ ת ְוכַּ מֶׁ א  י ֲעִניּות ְוִשְפלּות ּבֶׁ  :ְידֵּ
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ינּו ְוָלנּו ְוכּו', כִ .  א ֲאבֹותֵּ ָעְמָדה לַּ ן יְֵּצאּו ִּבְרֻכש ָגדֹול, ְוִהיא שֶׁ י כֵּ ֲחרֵּ ָגָדה ְואַּ הַּ ִנְסָמְך ְּבהַּ ר ִקיּום  ְוזֶׁה שֶׁ י ִעקַּ

ל ה הּוא עַּ זֶׁ ר הַּ מַּ ָגלּות הַּ ָלנּו ּבַּ ְברָ -שֶׁ ִהְבִטיחַּ ְלאַּ ְבָטָחה שֶׁ הַּ י הַּ ר יֲַּעבֹודּו ָדן  ְידֵּ גֹוי ֲאשֶׁ ת הַּ ָהם ָאִבינּו 'ְוגַּם אֶׁ

ּבֹות ִשְעּבּוד  ם' ְלרַּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ְוגַּ ּבֹותֵּ ן יְֵּצאּו ִּבְרֻכש ָגדֹול', ְוָדְרשּו רַּ י כֵּ ֲחרֵּ ר  ָאֹנִכי ְואַּ ִעקַּ ְלֻכיֹות שֶׁ מַּ

ל  ִשְעּבּוד עַּ פַּ -הַּ שֶׁ ָנְטלּו ְוָגְזלּו הַּ י שֶׁ לְידֵּ ם, ְועַּ יהֶׁ ל ָהֲעִשירּות ֲאלֵּ ם  -ע שֶׁ שֵּ ינּו, ֲאָבל הַּ ם מֹוְשִלים ָעלֵּ י זֶׁה הֵּ ְידֵּ

ל ְך ְכָבר ִהְקִדים ְוִהְבִטיָחנּו עַּ ְבָטָחה ִנְמָשְך ָלנּו  - ִיְתָּברַּ הַּ אֹוָתּה הַּ ן יְֵּצאּו ִּבְרֻכש ָגדֹול, ּומֵּ י כֵּ ֲחרֵּ ינּו ְואַּ י ֲאבֹותֵּ ְידֵּ

שֶׁ  ָתה ְקָצת הַּ ם עַּ ְבָטָחה ָהְיָתה גַּ הַּ ְגֻאָלה, ִכי הַּ ד הַּ ה עַּ זֶׁ ר הַּ מַּ ָגלּות הַּ ִיְהיֶׁה ָלנּו ִקיּום ּבַּ י שֶׁ יֵּש ָלנּו ְכדֵּ ע שֶׁ פַּ

ֹכל ְלטֹו ם, ֲאָבל הַּ ָלהֶׁ ע ְוָהֲעִשירּות שֶׁ פַּ שֶׁ ִרים, ְכִאלּו ָכל הַּ ָגלּות ְכגֵּ ל ֻמְכָרִחין ִלְהיֹות ּבַּ ִיְשָראֵּ י שֶׁ ִכיר  ָבה ְכדֵּ נַּ שֶׁ

ל  ָליו ְועַּ נּו ְוָנשּוב אֵּ נּו ְוִשְפלּותֵּ נַּ"ל,  -ֲעִניּותֵּ ם ְוכַּ ָלהֶׁ ר ִמָכל ָהֲעִשירּות שֶׁ ה יֹותֵּ ָלנּו עֹולֶׁ ע שֶׁ פַּ שֶׁ ט הַּ י זֶׁה ְמעַּ ְידֵּ

ל ל -ְועַּ ֲעִשירּות ָגדֹול, ְועַּ ָגלּות לַּ ם ּבַּ ִרים גַּ ִדיִקים ּוְכשֵּ י זֶׁה זֹוִכים כַָּמה צַּ ָגלּות  יְ -ְידֵּ י זֶׁה יֵּש ָלנּו ִקיּום ּבַּ דֵּ

לֹו ינּו ְלכַּ ד ָעלֵּ ָחד ִּבְלָבד ָעמַּ ת, ִכי לֹא אֶׁ מֶׁ ל ָהא  חֹוְלִקים עַּ ד ָכל הַּ י כֹוָכִבים ּוְכנֶׁגֶׁ ד ָהעֹוְבדֵּ ֲעֹמד ְכנֶׁגֶׁ ָלא  לַּ נּו אֶׁ תֵּ

ָקדֹוש ָּברּוְך  נּו ְוהַּ ינּו ְלכַּלֹותֵּ ְּבָכל דֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעלֵּ לשֶׁ נּו ִמָיָדם עַּ ִצילֵּ ְקדֹוִשים  - הּוא מַּ נֵּינּו הַּ י ְזקֵּ ְידֵּ

ד שֶׁ  ְך ִנְפָלא ְונֹוָרא עַּ רֶׁ ע ִדְקֻדָשה ְּבדֶׁ פַּ שֶׁ ְמִשיִכים ָלנּו הַּ ה ּומַּ זֶׁ ָגלּות הַּ ם ּבַּ ְיִמים אֹוָתנּו גַּ ְמקַּ ִנְזכֶׁה ִלְגֻאָלה  שֶׁ

ן ינּו, ָאמֵּ ָרה ְּבָימֵּ ָמה ִּבְמהֵּ  :ְשלֵּ


