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בסיעתא דשמייא

אוֹמן
ֶא ַהב ֵ
ַויּ ֱ
עם פיוטי הרחבה

פירוש קצר ,שורה תחת שורה ,על הקרובה "ויאהב אומן" לרבי אלעזר הקליר ,הנאמרת עדיין ביום פורים בבתי
כנסת מעטים .הקרובה עצמה ללא ההרחבות פורשה ע"י פרופ' שולמית אליצור במאמרה בתרביץ כרך סד חוברת
ד ,תשנ"ה )לצערי לא חופשי ברשת( .ההרחבות "אספרה אל חוק" ו"אמל ורבך" פורשו ע"י ד"ר עדן הכהן
בנטועים ז ,אלול תש"ס )חופשי ברשת( .המאמרים הנ"ל הם בעצם מהדורה מדעית לחלקים אלה .לשאר
ההרחבות אין עדיין מהדורה מודרנית ,ונעזרתי ב"סדר עבודת ישראל" ובפירוש נפלא שנקרא "איגרת הפורים",
למשה בידיגן ,מיץ תקע"ז )גם הם חופשיים ברשת(.
הפירוש שלי הוא קצר מאוד ,ומומלץ לעיין במקורות שהובאו לעיל להרחבה .למעשה הפירוש שלי כמעט שלא
מחדש כלום ,1והוא קיצור נמרץ שנועד לסייע באמירת הפיוט בבתי הכנסת שבהם הוא נאמר ,כי הדבר נעשה
במרוצה רבה ואין זמן כמעט לעיין בפירוש ארוך.
הנוסח שהשתמשתי בו הוקלד ע"י ד"ר גבריאל ווסרמן ,עם תיקונים קלים שלי ,והוא בעיקרו נוסח הדפוסים
המקובלים .במקרים שבהם הנוסח לא סביר בעליל ,שיניתי לפי הגרסאות של ד"ר אליצור ,של ד"ר הכהן ,או של
כתב היד היחיד שמצאתי ברשת  -מחזור וורמס )בחלקים שלא פורשו ע"י אליצור או הכהן( .את המקומות בהם
שיניתי מנוסח הדפוס ציינתי בהדגשה .השתדלתי לשנות כמה שפחות כדי לא לסטות מהנוסח הנאמר בבתי
הכנסת.
בפירוש ניסיתי להוסיף כמה שפחות מילים על הנוסח ,כדי שהקורא ידע לאילו מילים הפירוש מתייחס .מילים
שהוספתי מופיעים בסוגריים מרובעים .פירוש לכינויים מופיעים בסוגריים עגולים.
מהדורה זו אינה שלמה .על הפירוש עבדתי במשך כחצי שנה ,ולכן ניתן לשים לב שהוא אינו אחיד מבחינת
השיטה .כמו כן נוסח הפיוט אינו אחיד לפי דפוס מסוים ,ויש עדיין טעויות בניקוד .רציתי לפרסם במהירות לפני
פורים ,והעדפתי לעשות זאת כך ולתקן לקראת שנה הבאה ובשנים הבאות .בע"ה נזכה גם להשלים את הפירוש
הקצר עם פירוש רחב יותר בשולי הדף.

להערות ניתן לפנות אלי ,אור זהבי ,בפייסבוק.
אדר ב' ,תשע"ו

לע"נ זהבה זהבי הי"ד ,נלב"ע י"ב אדר ב' תשנ"ב

1

הדבר היחיד שכתבתי שלא מצאתי לו התייחסות ,הוא במחרוזת המתחילה "לוו לאילים" שם הזכרתי את המקבילה לכינוי "אלים"
לישראל ,בסילוק הקלירי ליו"ט שני של פסח" :ובכינוי שם גבוה שמותם חצצת ,אלים בשם אלים וכו'".
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ברוך אתה יי ...ומושיע ומגן
)מלעיל(
האומן )מרדכי( אהב את היתומה ההגונה

תוֹמת ֶהגֶן
אוֹמן יְ ַ
ֶא ַהב ֵ
ַויּ ֱ

ַדּ ְל ֵתי צוּר ) ְכּנ ֵָסה( ָדּ ַפק וְ ִחנֵּן
דלתיו של הקב"ה דפק והתחנן

וּל ַח ֵנּן
ָלים ְל ַשׁ ֵלּשׁ ַתּ ַען ְ
ְדּג ִ

ֲדהּ ְל ָהגֵן
ֲא ָמנָהּ ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ ַבּע ָ

]קבע[ שהדגלים )ישראל( יתענו שלושה ימים ויתחננו

טיפל בה  75שנה ]כמניין הדסה[ להגן בעדה

ֲקם ָבּן ֵדּ ָעה חוֹנֵן
ַה ֶמּ ֶל ְך ַזע ָ

אז כשראה היודע לנגן )דוד המלך( ]בנבואה ,בימי שמעי[

המלך חונן הדעת )הקב"ה( הבין את זעקתם
ברוך אתה יי חונן הדעת

איש יהודי ואיש ימיני )מרדכי( מזומן לישועה

השיבנו אבינו לתורתך ...והחזירנו בתשובה שלמה לפניך

יוֹד ַע ָנגֵן
אָז ֵמאָז ְכּ ָחז ֵ
ֶשׁע הוֹגֵן
אַריֵה ֶבּן ְז ֵאב ְלי ַ
ְ
אָץ ְל ַה ְז ִכּיר אוֹתוֹ ְמ ַנגֵּן
מיהר המנגן )דוד( להזכיר אותו ]את מרדכי ,ולמנוע מאבישי
להרוג את שמעי[

וּמ ְר ְדּ ַכי ֻא ַמּץ ְבּ ֶא ֶלף ַה ָמּגֵן
ָ
ומרדכי נתחזק בהגנה מעולה
ברוך אתה יי מגן אברהם

יבה
ָשׁים ַה ֲהגוּנוֹת ְל ֵכס יְ ִשׁ ָ
ַהנּ ִ
הנשים שהיו ראויות לישיבת כס ]למלכות[

ָשׁ ָבה
וּס ָע ָרה ָבם נ ְ
ֻה ְכעֲרוּ ְ
הפכו למכוערות ]וסולקו מאחשוורוש במהירות כמי[ שנשבה
בהן סערה

וּמ ֲח ָשׁ ָבה
ֲה ַד ָסּה זֹאת ְכּגַע ָלהּ תּוֹר ַ
אסתר כשהגיע תורה להיכנס למלך ושיחשוב עליה

אתה גיבור ...ונאמן אתה להחיות מתים

ֶרע כֹּה יִ ְהיֶה
ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֵכס יָהּ ַחק ְלז ַ
הקב"ה חק ]כאשר נשבע[ בכסאו לזרע ]שנאמר עליו[ "כה
יהיה" )לעם ישראל(

יה וְ ֵעזֶר לוֹ ִשׁוָּהּ
רוֹא ָ
ֻה ְלּ ָלה ְל ָכל ֶ
נשאה חן בעיני כל רואיה ]ואחשוורוש[ לעזר לו ]לאשה[ שם
אותה

שׁוֹב ָבה
שׁוֹבב ֵ
ֻה ַדּר יְ ִמינִ י ְל ֵ

ֶשׁם לֹא ְת ַחיֶּה
ַבּ ָקּ ִמים ָכּל נ ֶ

נתייפה מרדכי ]כדי[ להחזיר את ישראל בתשובה

באויבים )עמלק( – לא תחיה כל נשמה

שׁוּבה
רוֹצה ִבּ ְת ָ
ִבּ ְלבוּשׁ ַרצּוֹת ֶ

כוֹרת ַחל ְדּ ַבר ֶא ְהיֶה
ֶבּן ְבּ ַ
הבן של בכורת )שאול( חילל את דברו של ]המכונה[ אהיה
)הקב“ה(

ְבּקוֹץ ֲא ֶשׁר נִ ְכ ַמר וַיְ ַחיֶּה
]בכך ש[נכמרו רחמיו והחיה את הקוץ )אגג(

ְבּ ֵכן ִצ ְפעוֹ ָצץ ְל ִצ ִדּים ֶשׁיִּ ְהיֶה
לכן זרעו )המן( צץ למכשול

ָצא ְל ָמ ְררוֹ מוֹר ִבּגְ ָשׁ ִמים ְמ ַחיֶּה
יָ
יצא למררו מרדכי ]בעזרת[ זה שמחיה אנשים בגשמים
)הקב“ה(
ברוך אתה יי מחייה המתים
אתה קדוש ...כי אל מלך גדול וקדוש אתה

גוֹאל
ֶאת ֶא ְס ֵתּר גָּל ִמ ַמּ ְס ִתּיר ְל ֵ
את אסתר גילה ]מזרע שאול שהיה[ מסתיר ]את עצמו[ כדי
לגרום לגאולה

ָאל
גּוֹי ְכּנוֹאַשׁ ִמ ְלּ ִהיגּ ֵ
כשהגוי )ישראל( נתייאשו מהגאולה

גּוֹאל
גּוֹזֵר ִאם ֵאין ָל ִאישׁ ֵ

בלבוש שלבש )השק( ריצה מרדכי את הרוצה בתשובה )הקב"ה(
ברוך אתה יי הרוצה בתשובה
סלח לנו אבינו ...כי אל טוב וסלח אתה

אלוֹהּ
ַ
ַתּבֹא ֵב
ַתּ ָשׂא ו ָ
וִ
ותשא ]חן[ ותבוא ]לפני אחשוורוש בעזרת[ האל

לוֹהּ
ָד ָעה ִכּי זֹאת ָע ְשׂ ָתה יַד ֱא ַ
וְ לֹא י ְ
ולא הבינה כי זאת )לקיחתה לבית אחוורוש( עשתה יד יי
]בכוונה[

לוֹח
וַיִּ ְב ַער ָחנֵף ְבּ ָכל גְּ בוּל ִל ְשׁ ַ
החנף )אחשוורוש( נעשה בער ]=טיפש[ ,ובכל גבולו שלח ]לחפש
נערות[

לוֹח
יע תּוֹר ִבּנְ יָן ִל ְצ ַ
וּב ַהגִּ ַ
ְ
ובהגיע תור בית המקדש להיבנות ]לאחר שהבניין נפסק
בתחילת מלכות אחשוורוש[

לוֹח
יחיִ ל ָל ְב ָשׁה ָצ ַ
וּבת ֲא ִב ַ
ַ
ובת אביחיל )אסתר( לבשה הצלחה

לוֹח
ַמ ְלכוּת ָבּהּ ִר ָבּה ַמ ְר ֶבּה ִל ְס ַ

זה שציווה בפסוק "אם אין לאיש גואל" )הקב“ה(

וריבה את מלכותה המרבה לסלוח )הקב"ה(
ברוך אתה יי חנון המרבה לסלוח

הוציא את הגואל משבט בנימין ]ישפה היא האבן של בנימין[

ראה נא בעניינו ...כי אל גואל חזק אתה

גּוֹאל
ָשׁ ֵפה ַתּ ְבנִ ית ַה ֵ
ָלף ִמיּ ְ
גַּ
גּוֹאל
גָּשׁ ְכּאָח ְל ָצ ָרה ְל ַצ ְח ֵצ ַח ַה ֵ
]מרדכי[ ניגש כאח לצרה לנקות את הלכלוך )החטא(

ֻבּ ָדה ֵמ ַה ְר ֵרי ֵאל
ֵחן ז ָ
חן ניתן לה מהררי אל )מהקב"ה(

ִמ ִלּ ְפנֵי ִעיר וְ ַק ִדּישׁ ְל ַה ְק ִדּישׁ ָה ֵאל

יאל
כוּתהּ ִע ְמ ַעם ְבּיַד ֶבּן ֲא ִב ֵ
ְז ָ

]כדי שישובו ישראל למעלתם[ להקדיש את הקב"ה לפני עיר
וקדיש )המלאכים(
ברוך אתה יי האל הקדוש

זכותה של אסתר התעמעמה בגלל בן אביאל )שאול(

אתה חונן ...חכמה בינה ודעת

ִמ ָכּל דּוֹרוֹ ָבּן ְל ִה ְתבּוֹנֵן
]מרדכי הוא היחיד[ מכל דורו שהבין

ַדּ ַעת ֵמ ֵאיזֶה ֵח ְטא ָצג ַצר שׁוֹנֵן
לדעת בגלל איזה חטא עמד ]עלינו[ הצר ושונן החרב )המן(

ָכר אוֹנֵן
ִדּ ְב ַרת אָב ְכּז ַ
את מעשהו של אביו )שאול( ]שהחיה את הגג[ כשזכר התאבל

ָשׂאָה ַעיִ ן ָל ֵאל
זֹאת ְבּבוֹאָהּ ֲהלוֹם נ ְ
זאת )אסתר( כשבאה לאחשוורוש נשאה עין לקב"ה

ָכ ָרה נָּא ִלי ִצ ְד ַקת ַה ְר ֵרי ֵאל
זְ
]וביקשה [:זכור לי צדקת הררי אל )האבות(

יאל
זֶה ֱה ִכינָהּ ְלאוֹת ְל ִתקּוּן ֲא ִר ֵ
זה )הקב"ה( העמיד את אסתר כאות לבניין המקדש

אוּלי ֵאל
ָקר ַעטּוֹת ְג ֵ
ְתּ ֵכ ֶלת י ָ
תכלת יקר להלביש לגאולי אל )ישראל( ]תוך כדי ,או סמל
לבניין המקדש[
ברוך אתה יי גואל ישראל
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רפאנו יי ...כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה

קוֹבץ
ֻבּשׁ ַעל יַד ֵ
ָצא ְמל ָ
יָ

חוֹל ִלי
ָח ֶסד ִח ְסּ ָדהּ ָח ִסיד ַה ְמּ ְ
וֶ
וחסד השפיע ]על אסתר[ חסיד המחוללי )הקב"ה(

יצא לבוש ]במה שתואר בשורה הקודמת[ על ידי הקובץ )המן,
וראה שורה אחרונה(

ָח ִלי
ָכ ֶתם ו ֳ
חוּר וְ ַכ ְר ַפּס ו ֶ

ַע ֵבּץ
ָרשׁ ַמ ַתּן ְשׁ ֵאלוֹת י ְ
יַ

חור כרפס זהב וצמיד ]זה החסד שהקב"ה השפיע[

]מרדכי[ ירש את דברי התורה של יעבץ ]אחד מן הסנהדרין,
והכוונה היא שמרדכי היה בסנהדרין[

]כדי[ לרוצץ את ראש הנחש החותה עליי גחלים )המן(

ָהב יִ ַמּן ֶל ֱאסוֹף נִ ָדּ ִחים ְמ ַק ֵבּץ
זָ

אַכּ ִלי
ָחרוֹן בּוֹ ְל ַשׁ ֵלּ ַח עוֹד ִמ ְלּ ְ

]לצורך מרדכי[ זימן ]המכונה[ "נידחים מקבץ" )הקב"ה(
שיאסוף ]המן[ זהב
ברוך אתה יי מקבץ נדחי עמו ישראל

ַח ִלי
רוֹץ רֹאשׁ ֶפּ ֶתן ְמג ֲ
לשלח בו חרון שלא יאכל אותי עוד

ילי
ִח ַלּת ְפּנֵי ֱאל ִֹהים יי ֵח ִ
]אסתר[ חילתה את פני אלהים יי חילי )כינויים לקב"ה(

חוֹלי
רוֹפא ִ
וָחוּר ַרב ִח ְתּ ִלי ֵ
וחור ]=אריג יקר[ רב חיתל אותי רופא חולי )הקב"ה(
ברוך אתה יי רופא חולי עמו ישראל
ברך עלינו ...כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים

אַב ֵר ְך
ְל ָפנָיו ָט ַבע הוֹד ְ

השיבה שופטינו כבראשונה ...בחסד וברחמים בצדק ובמשפט

ַה ְבּתוּלוֹת ְבּ ִה ָקּ ֵבץ ֵשׁנִ ית ְבּ ַמ ֲא ַהב
כשנקבצו הבתולות שנית ]לצורך[ אהבת ]אחשוורוש[

ַהב
יכה י ַ
בוּדה ַבת ֶמ ֶל ְך ִה ְשׁ ִל ָ
ְכּ ָ
]המכונה[ "כבודה בת מלך" )=אסתר( בטחה בקב"ה

אָהב
ִכּי ַצ ִדּיק יי ְצ ָדקוֹת ֵ
יי צדיק ואוהב צדקות ]ולכן[:

לפניו ]לפני מרדכי[ זכה בהוד אברך )כינוי ליוסף(

ָכּ ַמס ְבּ ֵלב דּוֹב ִר ְשׁ ֵפּי ַל ַהב

וּמוּכן ְל ַה ֲא ֵר ְך
ָ
בוּע ָהיָה
ָט ַ
חקוק היה ]אותו ההוד[ ושמור ]למרדכי[ כדי להעלות ארוכה
]לישראל[

ָר ְך
רוֹע י ֵ
ֻט ְמּנָה וְ ֻס ָתּ ָרה ִמ ְפּ ַ

כמס ]הקב"ה[ בלב דוב )אחשוורוש( רשפי להב ]=אהבה,
לאסתר[

בהב
שׁוּחה ָל ַעד ְלחוּמוֹ ְל ַה ֵ
ָכּ ָרה ָ
]הקב"ה[ חפר בור לעד ]להמן ,כדי[ לשרוף את בשרו

נטמנה ונסתרה ]אסתר ,כמה שנים מפני אחשוורוש[ מלזנות
ולהיטמא

אָהב
דוֹלה ָק ַצב ְבּ ִדּין ִמ ְשׁ ָפּט ֵ
גְּ ָ

כאשר עלה בגורל הטמא )אחשוורוש( להברך את גפנה ]לקחת
אותה לאישה[

המכונה ”משפט אהב“ )הקב“ה( קצב דין ]ל[גדולה )כינוי
למלכות מדי(
ברוך אתה יי מלך אוהב צדקה ומשפט

ַפנָהּ ְל ַה ְב ֵר ְך
ָט ֵמא ְכּהוּגְ ַרל גּ ְ
אוֹר ְך
קוּמי ִכּי ָבא ֵ
טוֹב ָפּץ ָלהּ ִ
טוב )הקב"ה( אמר לה קומי כי בא אורך

ֶשׁם ֲא ָב ֵר ְך
טוֹב ֵת ְך ְבּג ֶ
ֲט ֶרת ִבּ ְשׁנַת ָ
ַוע ֶ
ואת השנה הטובה הצפויה לך אברך בעטרת ובגשם
ברוך אתה יי מברך השנים
תקע בשופר גדול ...וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו

יוֹד ֵעי ַדת ְשׁ ַפ ֵתּי ַמ ְר ֵבּץ
ִמ ָכּל ְ
מכל יודעי התורה ]ובראשם[ הרובצים בין המשפתיים )בני
יששכר(

רוֹבץ
ֻקּר יְ ִמינִ י ְבּ ַדת יְ ִמין ֵ
יַ

ולמלשינים על תהי תקווה ...ותשפילם ותכניעם במהרה
בימינו

יע
נוּמה ִה ְמנִ ַ
וּת ָ
ָשׂם ַליְ ָלה ְ
ַוי ֶ
]הקב"ה[ שם לילה ותנומה מנע מאחשוורוש

יע
ָרב ֵהנִ ַ
ַליִ ל ֲא ֶשׁר ַתּנִ ין וְ י ֵ
בלילה אשר ]בו[ את התנין )פרעה( ואת המכונה "ירב"
)סנחריב( הסיר ]=ליל פסח[

יע
ַלדּוֹרוֹת אוֹתוֹ ִה ְצנִ ַ
לדורות את הלילה הזה ]=פסח[ שמר

נוּע
ִל ְהיוֹת ְל ִפ ְלאוֹ ָצ ַ
להיות מיועד לניסים

יוקר ימיני )מרדכי( ]אשר[ מרביץ דת ימין )תורה(

יע
אַשׁמוּרוֹ ִה ְכנִ ַ
וּב ְ
ָהיר ְ
ֻכּד זֵד י ִ
לַ

ֲדיִ ים ַמ ְשׁ ֵבּץ
ֲדי ע ָ
יְ ִפי ע ִ

לוכד הזד היהיר )המן( ,ובאשמורת ]של אותו לילה[ הכניע
]אותו הקב"ה[

עדיים משובצים ויפים

יע
ֵדים ַמ ְכנִ ַ
חוּמיו ַשׁח ז ִ
יך יְ ָ
וְ ַת ְכ ִר ְ
ואת תכריך יחומיו ]=קבוצת בניו[ כופף ]המכונה[ "זדים
מכניע" )הקב"ה(

ֶא ְז ָרח ָבּט חוּץ

ִפּתּוּל יִ ַדּע

וְ עֻנּוּ ִבּ ְס ַבל

אזרח )אברהם( הביט החוצה

]ובזה[ הודיע עקשות ]נגד הקב"ה[

בס ֶבל
ועונו ֵ

ְבּ ֶכ ֶסל גָּהוּץ

נוֹדע
וּפלּוּלוֹ ַ
ִ

קוֹדי נִ ְס ָבּל
ֵ

בכסל ]שם כוכב[ הנקי

ודינו נודע

]של[ הקדים ]לאלילים[ הנסבלים
]=הנישאים ביד[ )הכול כינוי למצרים(

ִבּנְ ִתיב נָחוּץ

ְבּ ָיד ַֹע ֵתּ ַדע

בנתיבות הכוכבים ההולכים במהירות

]בגזרה של[ ”ידוע תדע] “...ההמשך:
”כי גר יהיה זרעך"[

ָס ַכת ֵצאת חוּץ
ֻצוָּה ]ע"י הקב"ה[ לצאת החוצה
]מהאיצטגנינות[

ַבּ ָמּה ֵא ַדע
]אברהם שאל[ "במה אדע"

מוּליו ִח ַבּל
גְּ ָ

ָדּ ְליָו ְבּלוּד ְדּאוֹת
בניו ]של אברהם[ עפו לוד )כינוי
למצרים(

אַר ַבּע ֵמאוֹת
ְ

את זרעו ]של אברהם[ השחית
]הקב"ה[

ארבע מאות ]שנה[

ְבּעֹל ַה ְמ ֻס ָבּל

ְבּ ִל ְבנַת ָיוֵן ְלאוֹת

בעול החזק ]של מצרים[

בלבנים של טיט התעייפו
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יוּחשׁ אוֹת
ַעד ַ

מוֹרים
שׁוּב ְלגֵיא ֲח ִ

פוּדים
ָחלוּ ְבּ ַצר ְק ִ

עד שהחיש ]הקב"ה[ את אות ]הגאולה[

לשוב לגיא חמורים )למצריים(

הפכו לחולים ]כי היו[ קפודים
]=נכרתים ,בגלל[ הצר )=עמלק(

מוֹרים
שׁוּבים ִ
וּמי ֲח ִ
ֵ
ָה ִרים ַצח ִדּ ֵלּג
צח )הקב"ה( דילג הרים

וּגְ ָבעוֹת ִבּ ֵלּג
]ובזכות האימהות המכונות[ גבעות –
בילג ]חיזק ,את ישראל[

]ולכן[ מים שנחשבים ]באיכותם[ כמו
מור

נִ ְת ְמרוּ ְל ָמ ִרים
נהפכו למרים

ִכּ ֵשּׁר ִציר ַתּ ַחן
ַו ֲענָם ִמ ֵלּג
]ואת[ ענם )כינוי למצרים( הרתיח

ְבּ ַצ ְלמוֹן ַמ ְשׁ ֵלג
זה שנאמר עליו "משלג בצלמון"
)=הקב"ה(

ָמם
וְ ַתנִּ ין ְכּז ַ

ַעד ִהנָּם ְבּ ָחם
כשעוד היו ]ישראל[ בחם )במצרים(

יחם
אָץ ְל ַה ֲא ִל ָ
מיהר ]עמלק[ להתעיבם ]בעיני פרעה.
)מכילתא על ”ויוגד למלך מצרים“[

ציר )משה( התחנן בכושר

וּבסוּף ֶה ֱא ָחם
ְ

אוּשׁי ַצ ַחן
לוּט ְבּ ֵ

בים סוף קרא עליהם "האח האח"
]"כיון שיצאו ישראל מן הים כנס
עמלק כל אומות העולם ובא ונלחם“...
 -מכילתא[

]כדי[ לכסות ]על[ המצחינים
והמבאישים )ישראל(

ְל ַה ְמ ִתּיק ַמר ְל ַמ ַחן
להמתיק ]את המים[ המרים למחנה
]ישראל[

ְל ַבל ָלקוּט ְבּב ַֹחן

וּפֹה ְבּ ֶח ֶשׂף נִ ְל ָחם
ופה )ברפידים( נלחם בגלוי

ָפּ ַסע ַפּ ְר ָסאוֹת
אַר ַבּע ֵמאוֹת
ְ

ותנין )פרעה( כמו שזמם ]להרוג את
ישראל[

]כדי[ שלא יקוץ ]בהם הקב"ה בגלל[
הבוחן ]=הניסיון[

בים זומם ]=שולם לו כזממו[

ילם
לֻוּוּ ְל ֵא ִ

ְל ַזנֵּב ְצ ָבאוֹת

]ענני הכבוד[ ליוו ]את ישראל[ לאילים

לזנב בצבא

ֻמּם
בּוֹ ַבּיָּם ז ַ
ֻמּם
ְבּגִ יחוֹ ע ַ
כשהגיח ]בקרב[הוחשך

ְבּ ֶא ְצ ָבּע ֻה ָמּם
היממה אותו אצבע אלהים

ֲזים
זֹרוּ לוֹע ִ
נתנכרו ]לישראל[ לועזים )המצרים(

פסע ]עמלק[ ארבע מאות פרסה

וְ אַף ַל ַהט ֶה ֱא ִלים

נִ ֵצּי ְצ ָבאוֹת

ואת חרון האף השתיק ]הקב"ה[

]של[ בניו של צבאות )כינוי לקב"ה(

ונקראו ]עם ישראל[ "אלים" ]ישעיהו
סא,ג וראה סילוק ליו"ט שני של פסח[

ָצג ַבּ ִמּ ְל ָחמוֹת

ֻקּבוּ ֵא ִלים
וְ נ ְ
ְבּ ֶצ ֶדק ְבּנֵי ֵא ִלים

נצב למלחמה

ֲלמוֹת
אשׁית ע ָ
ֵר ִ

ֵמ ַצח ְמ ִע ִזּים

בזכות בני אלים )כנוי לאבות(

וְ ָק ְפאוּ ְב ַע ִזּים

ִמ ֲהרוּ ְלאָלוּשׁ

וּפן ְבּ ַמ ֲהלֻמּוֹת
ָ

מיהרו לאלוש

וברח מהמהלומות ]של יהושוע[

עזי המצח
וצפו ]במים[ העזים

עוּזים
ֶבל ְר ִ
ְכּנ ֶ
כמו נאד מים] .מי?[ הרעוזים )כינוי
למצרים ,רעז=רעץ=לעז(

וְ ָכל ָבּ ֵצק ִמלּוּשׁ

הוּשׁת ִל ְכ ִלמּוֹת
וְ ַ

ונגמר הבצק ]ולא יכלו יותר[ ללוש

והושם לבושת

והתלוננו בפרהסיה

ִק ֵצּץ ֲא ָשׁ ִלים

וְ ָרגְ נוּ ְבּ ִפלּוּשׁ

ֵחיל ְצ ָבא ַפ ְרעֹה

ֲדי דֹק ָחלוּשׁ
עֵ

אסּאָה ְפּ ָרעוֹ
ְבּ ַס ְ

עד ]שקיבלו את מה ש[ נפל להם בגורל
מן השמיים )המן(

חיל צבא פרעה
מידה כנגד מידה נפרע ממנו ]הקב"ה[

וּק ָרעוֹ
וּבט ְבּנָס ְ
ָ

ראשית עלמות )כינוי לעמלק.
עלמות=גויים(

ֲמיִ ם
נֻסּוּ ַפע ַ

קיצץ את האשלים )כינוי לאיבר
הזכרות(

ֶח ָשׁ ִלים
ְבּ ֵחיק נ ֱ
מחיק הנחשלים ]מאחור ,במחנה
ישראל[

מוֹשׁ ִלים
וְ ִק ֵלּס ְ

והביט בנס )כינוי לים( וקרעו

נתנסו שתי נסיונות ]לא ללקט בשבט
ולא להותיר מהמן[

וזלזל במושלים )ישראל(

מול אב )יעקב אבינו( ]שלפי המדרש
היה שם[ וזרעו )עם ישראל(

מוּל אָב וְ זַרעוֹ

יוֹמיִ ם
ְבּ ִתקּוּן ַ

שּׁוּלים
ְבּ ֵח ְטא נִ ִ

]הנסיונות היו קשורים ל[ הכנה
ליומיים

בגלל החטא של הנישולים )שבט דן,
שפלטם הענן(

בדגן השמים )=במן(

ָר ַדף ְשׁל ָֹשׁה

]וגם[ הנשים )התופפות( שרו

]וגם נתנסו ב[ צימאון מים

רדף ]את ישראל[ בשלושה ]מקומות.
ראה בית ”עד הנם“[

ומהזהב ]שקיבלו בים[ סוף ]הפכו[
מאושרים

ידים
ָסעוּ ִל ְר ִפ ִ

בוּעים אָז ְכּ ָשׁרוּ
ְט ִ
טבועים )ישראל( אז שרו

תּוֹפפוֹת ְבּ ֵכן ָשׁרוּ
ֵ
וּפז ַבּסּוּף ֻא ָשּׁרוּ
ָ
נוֹשׁרוּ
וְ ֶאל שׁוּר ָ
ואל ]מדבר[ שור הלכו במישור

ָקשׁוּ ֲא ָמ ִרים
יְ
אמרו ]דברים[ קשים

ִבּ ְדגַן ָשׁ ַמיִ ם
וּב ִציַּת ָמיִ ם
ְ

וּב ְשׁתּוֹ ֻשׁ ָלּ ָשׁה
ָ
נסעו לרפידים

ידים
ְבּ ִר ְפיוֹן ַל ִפּ ִ
]ששם היה להם[ רפיון מהלפידים
)=כינוי לתורה שניתנה בלפידי אש(

פוּדים
עוֹדם ָשׁם ְר ִ
וְ ָ
ובעודם שם חונים

בושת )מחיית( עמלק שולשה במקרא

ֲדתוֹ ֻח ָלּ ָשׁה
ַוע ָ
ועדתו ]של עמלק[ נתפסה

לוּשׁה
ְבּיַד ִאזֵּן ֲח ָ
ביד איזן חלושה )כינוי ליהושוע(
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ַשׁ ַדּי ַחק ְבּ ֵכס

וַיְ ֻשׁ ַסּף וַיְ ֻשׁ ַמּר

ְל ָע ְבדוֹ כֹּל ִע ָשָּׂה

הקב"ה נשבע בכסאו

וישוסף וישומר []ניקבו בקוצים –
שמיר ושית[

לעבדו ,את כולם הכריח

את הקרב ]בעמלק[ לרכס )לחבר,
להשלים(

ֻמּר
אַר ָבּ ָעה ז ָ
וּל ְ
ְ

וכאפר נלחץ ונדרך

ונחתך לארבעה חלקים

ְבּיַד ַמ ֲא ָמר ע ָֹשׂה

ְק ָרבוֹ ְל ַר ֵכּס
ִז ְכרוֹ ְל ַכ ְר ֵכּס
זכרו להשמיד

וּמ ֵכּס
ֵמ ֲהדוֹם ִ
מהדום רגליו של הקב"ה – מהארץ,
ומכסאו  -השמיים

יבה
ְתּחוּר ִעם ֵא ָ
תחרות ואיבה

בידי מאמר עושה )כינוי לאסתר(

ֶצ ַפע ֶמנּוּ ָחשׁ
צפע ]המן[ ממנו ]מאגג[ מיהר לבוא

ָחשׁ
ִמשּׁ ֶֹרשׁ נ ָ
משורש נחש ]גם זה כינוי לאגג[

נוֹעץ ִל ְפרוֹשׁ
ַ

ְבּגִ יחוֹ ִכּ ַחשׁ

יעץ לגזור

בגיחו )כינוי לקב"ה המוציאו מרחם(
כיחש

מוֹך ִל ְברוֹשׁ
ִל ְס ְ

ְבּ ָמשׁוּל ָה ָבה

ְלחוֹץ ָעם נִ ָחשׁ

במשול )כינוי לעמלק( ָה ֵבא

יבה
וְ ֻשׁ ְמּ ָרה לוֹ ֵא ָ
ַאוָה
וּבג ֲ
ְבּבוּז ְ

ִפּיו ָשׁ ַלח ְבּ ָרע

****

ימים ְכּ ָרשׁוּ ֶא ֶרץ
ְתּ ִמ ִ
וְ ִה ְק ִצינוּ ַשׂר ְבּ ֶע ֶרץ
ומינו מלך עריץ ]שאול[

ֻקּד ָלרוּץ ְבּ ֶמ ֶרץ
פַּ
פוקד ]שאול[ לרוץ במרץ

ְל ַכלּוֹתוֹ ְבּ ָח ֶרץ
לכלותו ]את עמלק[ בנחרצות

שׁוֹכן ַעד
ַשַׁ -דּי ֵ
לוֹעט ַעד
ַצו ְל ֵ
אַח ָריו ִל ְצ ַעד
ֲ
אחרי ]עמלק[ לצעוד

ֲדי ַעד
אטאוֹ ע ֵ
ְל ַט ְ
להשמידו לעולם

ַר ַהן ִע ְמ ַעם
]דברי[ רהן )=משכון ,כינוי לשמואל
הנביא( החשיך

אַכזָר ִר ַעם
וְ ְ
ואכזר )אגג( ריעם ]הפך לחבר[

ֻעם
וּמאָז ז ַ
ֵ
ומאז זועם

ֲלי ָעם
לוֹך ע ֵ
ִמ ְמּ ְ
ולא מלך על עם ישראל

ָק ִצין ֻמ ְכ ָמר
את הקצין המוכמר )אגג ,שנכמרו עליו
רחמיו של שאול(

נִ ין צוּף ָכּ ַמר
נין צוף )שמואל( תפס

ְבּ ֵשׁם ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
ברשות אחשוורוש

לּוּפים
ִכּ ֵחשׁ ִס ִ
שיקר שקרים

לגרוע את כלילת יופי )כינוי לישראל(

אַלּוּפים
ִ
וְ ִה ְת ָעה

ילת י ִֹפי ִלגְ ָרע
ְכּ ִל ַ
ְבּ ָב ַבת ַעיִ ן ֵה ָרע
גְּ מוּל אָב ִל ְפ ָרע
]כדי[ לנקום את נקמת אביו ]אגג[

והתעה אלופים )כינוי לאחשוורוש(

ֲלוּפים
ְל ַה ְכ ִחיד ע ִ
להשמיד עלופים )כינוי לישראל שהם
נמוכי רוח(

ְבּ ֶפ ֶלס ֲא ָל ִפים
במשקל אלפים ]כיכרי כסף[

ָעץ ְבּ ַת ְר ִמית ַתּ ַער
יעץ בתרמית ]לשונו החדה[ כתער

סוֹפ ִרים
יִ ָקּ ְראוּ ְ

ְל ַה ְשׁגִּ יא ִאישׁ ַבּ ַער

נקראו הסופרים

להטעות איש טיפש )אחשוורוש(

וְ ָכ ְתבוּ ְס ָפ ִרים

ַער
וְ ִר ָפּא יְ ֵדי נ ַ
וריפה את ידי נער )כינוי לישראל(

ָער
אכת י ַ
ִמ ְמּ ֶל ֶ

וכתבו ספרים ]=אגרות ,של גזרת המן[

ירים
וְ ֻשׁ ְלּחוּ ִצ ִ
ושולחו שליחים

ממלאכת ]בניית[ יער )כינוי למקדש(

ירים
ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ִה ִ

ִשׂ ְטנָה ָח ַרת

יכה
ָט ִשׂים ַבּ ֲה ִל ָ

ש-די שוכן עד )כינויים לקב"ה(
ציווה ללועט עד )כינוי לבנימין(
]והכוונה לשאול שהיה משבט בנימין[

לתלות את ברוש )כינוי למרדכי(

]המן[ פיו שלח ]לדבר[ רעות

לבבת עין )כינוי לישראל( הרע
תמימים )כינוי לישראל( כשירשו את
ארץ ישראל

ַל ֲענָה וָרוֹשׁ
)כינוי לגזרות קשות(

הפיל פור ]כדי[ ללחוץ את עם ישראל

בשביל הביזיון ]שביזה את ישראל[
וגאוותו ]של עמלק[

ֻשּׂה
וְ ָכ ֵא ֶפר ע ָ

]אגרת[ שטנה כתב

ְל ַע ְר ַער יִ ְק ַרת

טסים בהליכה ]=הולכים מהר[

ְל ֵעין ָכּל ַמ ְמ ָל ָכה

לערער יקרת )כינוי לישראל(

]כדי להראות את האגרות[ לעין כל
ממלכה

וחוטר גדל

וְ ַה ָדּת נִ ְמ ָל ָכה

ֲרת
ָער ע ַ
ַויּ ַ
כוֹרת
ִמ ֶגּזַע ְבּ ַ
מגזע בכורת ]מאבותיו של מרדכי
ושאול[

וּז ֵאב
נִ ָשּׂא ְכּדֹב ְ
התנשא ]המן[ כדוב וזאב

ֻסּה ְבּ ֶבן ְז ֵאב
וְ נ ָ
ונתעצב ע"י בן זאב )כינוי למרדכי
שהיה מבני בנימין שמכונה זאב(

ֶע ַכּר ְכּ ֵאב
וּבוֹ נ ְ
ועל ידו נעכר ונכאב ]המן[

עוֹרב וְ ִכ ְז ֵאב
ְכּ ֵ
כעורב וזאב ]שהפסידו במלחמה מול
ישראל[

והחוק נגמר ,נחתם

ָבוֹכה
שׁוּשׁן נ ָ
וְ ָה ִעיר ָ
הוּדי ָח ַלם
ֲחלוֹם יְ ִ
חלום מרדכי היהודי חלם ]עפ"י
המדרש[

וְ ֵה ִבין ִכּ ְס ָלם
והבין את בטחונם בעצמם ]של המן
ושותפיו[

ילם
ַמ ָדּיו ָק ַרע ְל ַה ְכ ִשׁ ָ
קרע את בגדיו ]והתפלל[ להכשילם

מוּלם
וְ נִ ְפ ַרע ָלמוֹ גְּ ָ
]ולבסוף[ קיבלו את עונשם

ֲשׂה
ַמ ֵסּ ָכה ַנע ָ
אליל עשה ]מעצמו המן[

ֶפשׁ
ָעק ְבּ ַמר נ ֶ
זַ
ָבּ ֵא ֶפר ְל ִה ְת ַכּ ֵפּשׁ
באפר להתפלש
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ָר ֶפשׁ
וּב ִטיט ו ֶ
ְבּצוֹם ְ

ְכּ ָדת ֵאל עוֹנֶה

ַמּר
הוּשׁב לוֹ ְכּי ֵ
וְ ַ

]ישב[ בצום ]וישב[ בטיט ורפש

]כמו שכתוב[ בדת של האל העונה
)כינוי לקב“ה( ]והכוונה ב"דת" היא
לכתוב במשלי” :אם רעב שונאך
האכילהו ...כי גחלים אתה חותה על
ראשו"[

והושב לו ]עונש על ש[התאמר
]=התגאה[
ואל מניף עומר )כינוי למרדכי ,שלמד
הלכות העומר(

]ובמשתה ,המן[ לא מצא מענה

ָשׁב וְ ִחנֵּן א ֶֹמר

ֲצת ִט ֵפּשׁ
ָשׁב ַבּע ַ
יַ
בגלל עצת טיפש )המן(

וּמ ְת ִליל ְשׁ ָפלוֹת
ַ
ומגביה שפלים )כינוי לקב"ה(

ְכּ ָחז עֲבוֹדוֹת ְכּפוּלוֹת

ְבּ ִלי ְמצוֹא ַמ ֲענֶה
ַמה ַיּ ֲענֶה

כשראה את העבודה הכפולה ]התפילה
המרובה שיתפללו ישראל[

מה לענות ]לדברי אסתר לאחשוורוש[

ִה ְק ִשׁיב ְתּ ִפלּוֹת

****

הקשיב לתפילות

יהּ ֲא ֵפלוֹת
וְ ִהגִּ ַ
והאיר את החשכה

אוֹתוֹ ְמ ַב ֶה ֶלת
את המן ]אסתר[ מבהלת ]להביאו
למשתה[

ִה ְס ִכּית ַשׁוְ ָעה

ַח ֶלת
ֲחתוֹת לוֹ גּ ֶ

שמע תפילה

כדי לחתות גחלים על ראשו ]ראה
במחרוזת הקודמת[

מוּלת ִשׁ ְב ָעה
ֵמ ֲא ַ
מהאומללה פעמים רבות ]"שבע
כחטאותיכם“[ )כל זה כינוי לישראל(

וְ אָז ֵאל ָשׁ ָעה
ואז האל הקשיב

שׁוּעה
וְ ִאיֵּל יְ ָ
וחיזק ישועה

ֳפי ֶבן ִקישׁ
דִּ
את חטאו של בן קיש )כינוי לשאול(

ֵה ִבין נִ ין ִקישׁ
הבין נין קיש )כינוי למרדכי(

וְ ַת ַחן ִה ְל ִקישׁ
ותחינה הרבה ]כגשם מלקוש[

ַעד ַלדֹּק ִה ִקּישׁ
עד שבשמיים ]קולו[ דפק

תּוֹח ֶלת
ְבּ ָמנוֹת ֶ
תוחלת )כינוי לאסתר המקווה
לקב"ה(] ,בחלוקת[ המנות...

ֶמנּוּ ַמ ְת ָח ֶלת
...ממנו )מהמן( מתחילה ]לפני
אחשוורוש ,כדי שיקנא בהמן[

ְלאוֹגְ ָדיו ִה ְב ִאיר
לאוהביו ]המן[ ביאר

ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ִאיר

וְ ֶאל ֵמנִ יף ע ֶֹמר
]המן[ חזר והתחנן בדברים ]שיעלה על
הסוס[

ֶבּן ִשׁ ְמ ִעי ִבּ ַשּׂר
]את[ בן שמעי )מרדכי( ]המן[ בישר
]את דברי אחשוורוש[

אָסר
וְ ֶר ֶכב לוֹ ַ
ורכב )=סוס( לו הכין

יע ִא ָסּר
ִכּי ִה ְכ ִר ַ
כי הכריע ]הלימוד בהלכות מנחת
העומר ששווה[ איסר ]=פרוטה[

ֻשּׂר
ֵמהוֹן ְמע ָ
]את[ עשרת אלפי הכסף ]של המן[

ַחד בּ ַֹהל ֵשׁנִ ית
יַ
בוהל ]המן[ שנית ]למשתה[ להתייחד
]עם המלך[

ְל ַס ַעד ָתּ ְכנִ ית
לסעודה המתוכנת

וְ ָע ְל ָתה ַתעֲנִ ית
ועלתה ]לשמיים[ התענית ]של ישראל[

ַתּ ַק ֵצּץ ֲחנִ ית
וְ

את אשר ]אחשוורוש[ נתן לו תואר

וקיצצה ]את[ החנית ]של המן[

]וסיפר גם את[ ההעלבה של בן יאיר
)מרדכי(

ַר ַעל מֹר ִה ְמ ִרירוֹ

ְמחוּגוֹ ִה ְכ ִאיר

רעל ,מור )מרדכי( המריר ]את המן[

ָאיר
וְ ַל ַעב ֶבּן י ִ
]בזה ש[בעבודה הזרה ]של המן[ מאס

וְ ַח ְרבוֹן ֶה ֱא ִרירוֹ
וחרבונא קיללוֹ

אַהב
ֶלת ַ
גַּל ְלאַיּ ֶ

ֶע ְב ָרה נִ ְמ ָלא

אמר לאיילת אהבים )כינוי לאסתר(

כעס נמלא ]המן[

לבוא אל רהב )כינוי לאחשוורוש(

וְ ָצ ָרה ָה ְמ ָלא

ָלבוֹא ֶאל ַר ַהב
יך יְ קוֹד ַל ַהב
ְל ַה ְד ִע ְ
לכבות את האש היוקדת

ִמ ָגּזֵי ַר ַהב
מעוברי רהב )כינוי לים ,הכול כינוי
לישראל שעברו את ים סוף(

ְבּ ִבינָה ָע ְשׂ ָתה
בחכמה עשתה ]שזימנה את המן
למשתה[

גוֹחהּ ָח ְס ָתה
ְבּ ָ
ביוצרה )כינוי לקב"ה( חסתה

ִשׁלּוּשׁ צוֹם ָפּ ְצ ָתה
]על[ שלושה ימי צום אמרה

וְ ָצר ֶפּ ֶלץ ִכּ ְסּ ָתה
]ואת[ הצר )המן( בעתה כיסתה

ובקנאה התמלא

וּכוֹר ָכיו ַכּ ִשּׂ ְמ ָלה
ְ

וְ ַל ַשּׁ ַחת גְּ ָררוֹ
ולשחת גרר אותו

והכרוכים ]אחריו[ כשמלה

ְבּרוֹשׁ נ ַֹער

ִזמּוּהוּ ִמ ָלּה

ברוש )מרדכי( נוער ]=התחדש כנער[

יעצוהו מילה ]לתלות את מרדכי[

ַנעֲצוּץ נִ נְ ַער
נעצוץ )המן( התנער

זָם וְ ֵה ִכין ֵעץ
זמם והכין עץ

קוֹע ָהג ָדּת ֵעץ
ְתּ ַ
]כדי[ לתלות ]עליו את[ הוגה דת "עץ
]חיים[“ )הכול כינוי למרדכי(

וְ ָכל ְמ ָתיו ִע ְר ַער
וכל אנשיו ]של המן[ ערער ]הקב"ה[

וּפן ְל ֶשׁוַע ַע ְר ָער
ָ
ופנה לתפילת הערער ]=העלובים[

ָעץ
ַתּ ְר ֵעלוֹת ְכּ ִהוּ ֵ

חוּמים ֵמאָה
יְ ִ

כשיעץ ]המן להשקות את מרדכי
מכוס[ תרעלה

צאצאים מאה

ֶח ָמה ְט ֵמאָה
ֲא ֶשׁר י ֱ

יוֹעץ
שׁוּעה ְבּרֹב ֵ
וּת ָ
ְ

אשר הולידה טמאה )זרש(

הייתה תשועה מאת רוב יועץ )כינוי
לקב"ה(

סֹעֲרוּ ְל ִק ְמ ָעה

ֵא ְר ָחה שׂוֹנֵא
ארחה את השונא )המן( ]במשתה[

ֱרירוֹ
ַה ַדס ֶהע ִ
וֲ
והדס )כינוי לאסתר( החריב אותו

ֶח ַשׁב כּ ֶֹמר
ֵרק ְכּנ ְ
נחשב ]המן שהיה ל[כומר ]לע"ז[ לריק

אבדו ברגע

וּצ ֵמאָה
ְספוֹת ָרוָה ְ
הושמדו כולם ]ע"ש הפסוק בדברים
כ"ט[
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קוֹעוּ וְ נִ ְשׁ ָחתוּ

גָּשׁ וְ ִה ִפּיל פּוּר

ישׁי
ָטשׂ יוֹם ְשׁ ִל ִ

הוקעו ]על העץ[ ונשחתו

ניגש והפיל פור

טס יום שלישי

ֶא ָחתוּ
יוֹל ָדיו נ ֱ
וְ ִעם ְ

ִמיּוֹם ְליוֹם ָספוּר

וְ ֵה ִטיל ֶח ְל ִשׁי

ועם יולדיו ]של המן ,אגג[ נתאחדו
]=מתו כמוהו[

מיום ליום מחושב

]וכשהמן[ הפיל את הפור

נוֹחתוּ
וּבאָע ַחד ָ
ְ

ֵצא ָחפוּר
ַויּ ֵ

ְבּ ָמעוֹז ִפּ ְלּ ִשׁי

ויצא מבויש

ובעץ אחד נשברו

ְבּ ַה ִבּיעוֹ ִספּוּר

]היום השלישי בדבריו[ פילס ]לי דרך[
מוגנת

וְ ָכל ְמ ֵצ ִרים ַחתּוּ

כשהבעתי תפילה

וכל המצרים ]לישראל[ פחדו

בוּע
ָדּ ַרשׁ יְ ֵמי ָשׁ ַ

ְל ָרם נִ גְּ נוּ זוּ

דרש ]המן את[ ימי השבוע

לרם )לקב"ה( ניגנו זו )כינוי לישראל,
ע“ש “עם זו“(.

בוּע
ָלשׁוּט יוֹם ָק ַ

ַבּ ֲא ֶשׁר ָחזוּ
בגלל ]הנס[ שראו

וְ ָע ְלצוּ וְ ָע ְלזוּ
וּבֹז לֹא בֹזּוּ

לחפש יום קבוע

בוּע
ְבּ ֵאיזֶה ח ֶֹדשׁ ָט ַ

עצים ודגנים ישרים ]=טובים[

ֻטּעוּ ַבּגָּן
ִבּי נ ְ
בי ]ביום השלישי[ נוטעו בגן ]עדן[

]ולמצוא[ באיזה חודש נקבע

בוּע
קוֹב ְס ָפר ָר ַ

ואם ]יתקיימו[ דברי הנרגן )המן(
]להשמיד את ישראל[

לקלל את ספר רבוע )כינוי לישראל(

ֵהן יוֹם ִראשׁוֹן

ַען ְבּ ִמיר ְס ָפ ִרים
יַ

אז יום ראשון

בגלל החלפת הספרים

ֵהנִ יב ַל ֲחשׁוֹן

ֳפ ִרים
ָדּצוּ ע ָ

הפיק דיבור:

שמחו העופרים )כינוי לישראל(

וּמי זֶה ָבּא ִל ְלשׁוֹן
ִ

ְבּ ִפ ְל ֵכי ְכ ָפ ִרים

“מי זה בא להלשין

]בכל[ המחוזות והכפרים

צוּרי ְכ ִאישׁוֹן
נְ ֵ
על נצורי כאישון )כינוי לישראל(?“

בשמחת פורים

ֶרנֶן וּגְ ֻא ָלּה
ֶרוַח וְ ַה ָצּ ָלה
ֻלּה
ִרנְּ נָה ְסג ָ

י ֶֹשׁר ֵעץ וְ ָדגָן
וְ ִאם ְכּ ִד ְב ֵרי נִ ְרגָּן

ולא בזזו

פּוּרים
ִבּ ְמשׂוֹשׂ ִ

וְ ִחיְּ ִלי וְ ִשׁ ְלּ ִשׁי
]ונתן לי[ ַחיִ ל ,ושילש ]את כוחי[

וְ גֵיא ָודֹק ִבּי נִ ְב ָראוּ
וארץ ושמים בי נבראו

את גָּן
ָל ָמּה נִ ְב ֵר ָ
למה נבראת גן? ]שהרי הכול נברא
לישראל[

ְכּ ִה ִפּיל ְמ ֵר ִעי
כשהפיל מרעי )המן(

יעי
ֲלי ְר ִב ִ
פּוּר ע ֵ
גורל על ]יום[ רביעי

רוֹעי
מוּל ְפּנֵי ִ
מול פני הקב“ה

רוֹעי
ֻא ְמּ ָצה ְז ִ
נתחזקה זרועי ]=נתחזקה הסנגוריה
עליי[

וְ ַעל ְשׁ ָמם נִ ְק ָראוּ
]נבראו בשביל ישראל[

ְל ַמזָּלוֹת ִדּ ָמּם

]בגללם[ רננה סגולה )כינוי לישראל(

ֵח ֵקרוּ
וְ ִאם יִ ַמּדּוּ וְ י ָ

למזלות דימה ]את ישראל[...

בקריאת מגילה ]שהיא במקום הלל[

]ולכן רק אם השמים[ ימדדו ויחקרו
]מה שלא יקרה[

ְבּכוֹר שׁוֹר ִבּ ְשׁ ָמם

ִבּ ְק ִריאַת ְמגִ ָלּה
****

ֲא ַס ְפּ ָרה ֶאל חֹק
אספרה את ניסי הקב“ה

ְפּ ָלאוֹת ָלחוֹק
]כדי ש[הפלאות יחוקקו לעד

ֶא ָשּׂא ֵד ִעי ְל ֵמ ָרחוֹק
אפנה בדעתי ]לימים[ רחוקים

ְבּבוֹא ָצר ִל ְדחוֹק
כשבא הצר )המן( לדחוק ]את ישראל[

ְבּקוּם ָע ַלי ֶצ ַפע
בקום עליי נחש )כינוי להמן(

ִמשּׁ ֶֹרשׁ ֶא ַפע

ֵע ֵקרוּ
אָז ֵא ֶלּה י ָ
אז אלה )ישראל( יעקרו

זָע יוֹם ֵשׁנִ י
התעורר יום שני

ְל ַה ְצ ִדּיק ְשׂ ַפת ָשׁנִ י
וְ ִא ֵלּם ְמ ָל ְשׁנִ י

ישׁי
ִמ ֵהר ֲח ִמ ִ

]והפך את[ המלשין עליי )המן( לאילם

מיהר יום חמישי

ִמ ְלּ ַה ְל ִשׁינִ י

ְבּפוּרוֹ ְל ַה ְמ ִשׁי

]כך שלא היה יכול[ להלשין עליי

]כשנפל[ הפור ]עליו[ ,למשות אותי
]מהצרה[

יע
ַחי ִבּי ִה ְר ִק ַ
חי )הקב“ה( בי ]ברא[ רקיע

יע
וְ ִה ְב ִדּיל ָר ִק ַ

כסף שקל בשפע

יע
וּמי זֶה ָבּא ְל ַה ְשׁ ִק ַ
ִ
יע
ז ַֹהר ָה ָר ִק ַ

הוֹקע ְבּ ֵעץ ְמ ֻשׁ ָפּע
וְ ַ

וּל ֻה ָמּם
אַבּ ָדם ְ
ְל ְ
לאבדם ולהמם אותם ]ביום רביעי,
שבו נבראו המזלות[

להצדיק ]את[ שפת שני )כינוי לישראל(

]גם שורשו של המן היה נחש  -עמלק[

ונתלה על עץ מחודד ]על קוץ[

ָמם
וְ ָצר ַמה זּ ַ
וצר )המן( איך זמם

והבדיל ]בין מים למים באמצעות[
הרקיע

הוֹן ִפּ ֵלּס ְבּ ֶשׁ ַפע

]מי?[ ...בכור שור )כינוי ליוסף( ,בשמם
]כינה אותם בשם "כוכבים"[

]את[ זוהר הרקיע )כינוי לצדיקים
בישראל(

יהּ ִא ְמ ִשׁי
וְ ִהגִּ ַ
והאיר חשכי

ֱריב ִשׁ ְמ ִשׁי
ְכּ ֶהע ִ
כשהעריבה ]עליי[ השמש

ֶשׁר
נוֹצה ִזיז וְ נ ֶ
ָ
]בעלי[ נוצה ,וזיז ]סוג עוף[ ונשר

ֻפּפוּ ְבּי ֶֹשׁר
ִבּי ע ְ
בי ]התחילו[ לעופף כסדר

יוֹביל ֶתּ ֶשׁר
ִמי ִ
ומי יוביל מנחה ]לקב“ה[
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ָשׁר
שׂוּאי נ ֶ
ִאם ָעפוּ נְ ֵ

וּביָדוֹ ְזכוּת ָמן
ְ

ֻבּ ֵעי ָדגֶל
ִל ְמר ְ

אם יעופו ]=יעלמו[ נשואי נשר )כינוי
לישראל(

בידו הזכות ]של המצוות שישראל
קיימו[ במן

למרובעי דגל )כינוי לישראל(

ֻמּן
וְ ָרץ ֶאל שׁוֹר ְמז ָ
רוֹשׁ ִשׁי
ִס ֵבּר ְל ְ
סבר לרושש אותי

ָצר ְבּפוּר ִשׁ ִשּׁי
צר )המן( בגורל ]ביום[ שישי

וְ ָע ָלה וְ ִא ְשּׁ ִשׁי

]וזכותו של[ הרץ אל השור המזומן
)כינוי לאברהם(

וַיִּ ְתלוּ ֶאת ָה ָמן
]שתי זכויות אלה כאילו[ תלו את המן

ועלה ]יום שישי[ ואושש אותי

ישׁי ָשׁ ַמר
ְשׁ ִל ִ

ֲשׁ ִשׁי
ְבּ ִה ְצ ִהיר ע ָ

]החודש[ השלישי הקפיד שייזכר

כשהאיר ]את[ אפלתי

ֵע ֶר ְך ְבּ ֵהמוֹת

ַמ ַתּן ָדּת ְבּ ִמ ְשׁ ַמר
מתן תורה ]שניתנה[ בשמירה ]שלא
לגעת בהר[

אוֹמי ָת ָמר
וְ ִכ ְת ֵ

בהמות ]=שור הבר[ הערוך

]ובזכות[ התאומים של תמר )פרץ
וזרח(

מוכן לנחמות ]=לזמן הגאולה[

ֲה ַדס וּמֹר ֻתּ ָמּר

ֶחמוֹת
מוּכן ְלנ ָ
ָ
ֲדי הוֹמוֹת
ָשׁאַג ַבּע ִ

הדס )אסתר( ומור )מרדכי( נתעלו

]יום שישי[ שאג בעדי ]בקול[ המייה
]אמר שאם יושמדו ישראל מה שווה
שור הבר?[

ַתּמּוּז ָחן ַל ָשּׁ ַמיִ ם

וְ ִשׁ ֵכּ ְך ֵחמוֹת
ושיכך כעסים

ְפּ ֵאר יוֹם ַשׁ ָבּת
יום שבת המפואר

יבת
ַחל ְפּנֵי ְמ ִשׁ ַ
התפלל מול פני משיבת )כינוי לתורה(
]שניהם התפללו לקב"ה[

וְ ִאם זוּ ֻתּ ְשׁ ַבּת
]ואמר [:אם זו )ישראל( תושבת

ִמי ִבּי יִ ְשׁ ַבּת
מי בי ישבות?

ֲלי ֳח ָד ִשׁים
ָצ ָפה ע ֵ
הביט ]המן[ על החודשים

וְ ֵה ִטיל ֲח ָל ִשׁים
והטיל גורלות

וּמזָּלוֹת ִה ְר ִשׁים
ַ
]ואת[ החודשים רשם ]לצורך הפור[

דוֹשׁים
ְל ַה ְכ ִחיד ְק ִ
להכחיד ]את[ הקדושים )ישראל(

ִק ֵדּם וְ ָע ָלה
רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים ְל ַמ ְע ָלה
ראש החודשים ]=ניסן[ למעלה
]לשמיים[

ֱלה
ְט ֵלה ָח ָלב ֶהע ָ
טלה רך הקריב ]כאילו חודש ניסן
הקריב קרבן פסח[

סוֹח ְבּ ִמי זֹאת ע ָֹלה
ָפּ ַ
להציל את "מי זאת עולה" )כינוי
לישראל(

אָמּן
ָרץ ֵשׁנִ י ְכּ ָ
רץ ]החודש[ השני כאומן )כינוי
לאברהם ,שרץ למלאכים(

ְזכוּת ָסר ֵמ ַרע
זכותו ]של[ סר מרע )כינוי לאיוב(

ֹאזנֵי ֶצ ֶדק ָה ְכ ַרע
ְבּמ ְ
במאזניים הכריעה ]לטובה[

וְ ָה ְז ַכּר ְל ִה ָפּ ַרע
והוזכרה ]הזכות של איוב[ להיפרע

ֵמ ָה ָמן ָה ָרע
מהמן הרע

ֶרח בּוּל
ָראָה ְבּי ַ
ראה ]המן[ בחודש מרחשוון

ִכּי בוֹ ָרד ַמבּוּל
]ולכן חשב שיהיה בו מזל רע לישראל[

ָדע ִכּי ֵקץ ְזבוּל
וְ לֹא י ַ
ולא ידע כי מועד ]בניית[ המקדש

ְבּ ִאבּוֹ ָסבוּל
תפוז התחנן לשמים

ֲמיִ ם
ְבּ ִלי קוּם ָצ ָרה ַפּע ַ
שלא תקום ]בו[ צרה פעמיים

ָדל ַבּ ַמּיִ ם
וְ ַס ְר ָטן גּ ֵ
ֵה ִעיר ֶצ ֶדק ָמשׁוּי ִמ ָמּיִ ם
הביא ]את[ צדקת המשוי ממים )כינוי
למשה( ]כדי לתמוך בישראל[

]גם הוא חל בחודש[ איסוף הפירות
]=מרחשוון[

בּוֹ ָתר ִל ְק ָרב
בו ]במרחשוון ,המן[ תר לקרב

עוֹרר ְבּיוֹם ְק ָרב
ְל ֵ
להזדרז ביום קרב

יוֹשׁב ַעל ַע ְק ָרב
וְ ֵ
ויושב על עקב )כינוי לקב"ה(

****

אָמל וְ ָר ָב ְך
ָ

ֲקצוֹ ְכּ ַע ְק ָרב
עָ
יכל ק ֶֹדשׁ
יִ סּוּד ֵה ַ

]נעשה[ אומלל והתבלבל

יסוד בית המקדש ]השני ,שהיה
בכסליו[

]החודש[ החמישי] ,כשבא[ במבוכה

נוֹרת ק ֶֹדשׁ
נּוּך ְמ ַ
ִח ְ

ישׁי ְכּ ֻהנְ ַב ְך
ֲח ִמ ִ
ַדּי ִבּי ֻס ָבּ ְך
]ואמר[ מספיק ]ש[בי הסתבכו ]ישראל[

אַריֵה ִמסּ ָֹב ְך
ְ
]ע"י[ אריה ]שעלה[ מהסבך )כינוי
לנבוכדנצאר(

ְל ִעשּׂוּר ְבּ ֵה ָמה
על]מצוות[ מעשר בהמה ]שהיא באלול[

ִשׁ ִשּׁי ָה ָמה
]החודש[ השישי קרא

הוֹמה
תוּלה ָ
וּמ ְבּ ָ
ִ
ומבתולה )כינוי לשישראל( הומיה

ִשׁ ֵכּ ְך ֵח ָמה
שיכך כעס ]של הקב"ה[

וחנוכת מנורת הקודש ]בחנוכה[

יעי ַהח ֶֹדשׁ
ְתּ ִשׁ ִ
]בזכות אלה[ החודש התשיעי ]כסליו[

ָה ְז ַכּר ְלאַנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ
הוזכר לישראל ]לזכות ,ולכן הפור לא
נפל על כסליו[

ָרע ֵפּ ַרשׂ ִר ְשׁתּוֹ
רע )כינוי להמן( פרש רשתו

וְ נִ ְהיְ ָתה ְל ָב ְשׁתּוֹ
]והרשת הזו[ הפכה לבושה לו

יתן ַק ְשׁתּוֹ
ִכּי ְב ֵא ָ
כי ]בזכות[ איתן קשתו )כינוי ליוסף(

נִ ְשׁ ְבּ ָרה ַק ְשׁיוּתוֹ
נשברה קשיותו ]=כוחו של המן[

ָע ְלצוּ עֲלוֹת ַבּ ֶסּגֶל
שמחו ]כש[עלו בגורל ביחד ]כי בטחו
בזכותם[

ָרגֶל
ֵר ַע וְ ִכפּוּר ו ֶ
]יום[ התרועה ,וכיפור וסוכות

נוֹח ֶרגֶל
נוֹסף ְמ ַ
וְ ַ
ונוסף חג מנוחה ]=פורים[

ַבּח ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ֵבּל ָס ַמ ְך
בחודש אשר מלך בבל סמך ]על
ירושלים ,חודש טבת[

ָתּר ֱהיוֹת ֻמ ְס ָמ ְך
חיפש ]המן[ להיות מחוזק

וּב ֵשׁ ֶבט ָה ֶר ַשׁע ָתּ ַמ ְך
ְ
ובשלטון רשע אחז
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וּב ֵעץ ֲח ִמ ִשּׁים נִ ְס ָמ ְך
ְ

ִבּגְ בוּלוֹ הוּא ָדר

יע א ֶֹמר
ַבּ ַ
יוֹם ְליוֹם י ִ

]אבל לבסוף ,על[ עץ חמישים ]אמה[
נתלה

בגבולו ]של אדר[ הוא גר ]הכוונה שבו
החליט בסוף להפיל הפור[

]כל[ יום ויום הביע את דברו ]כנגד
המן[

ִכּי לֹא נִ ְמ ָצא בוֹ ָה ָדר

ְדּרוֹשׁ ַקל ָוח ֶֹמר

כי ]בחודש זה[ לא נמצא הדר

ודורש ]את המצוות[ הקלות והחמורות
]שישראל מקיימים ,כדי לסנגר עליהם[

י ֶֹשׁר עוֹרוֹת גְּ ָדיִ ם
צדקת עורות גדיים )כינוי ליעקב(

ירת ָהע ֶֹמר
וּב ְק ִצ ַ
ִ

ילת ֵמי ְד ָליִ ם
וְ ִז ַ

ֶל ֱאחֹז ַלנִּ ְדגִּ ים

]וצדקת[ "זילת מי דליים" )כינוי
למשה(

לתפוש ]את[ הנדגים )כינוי לישראל(

ָק ָרא ְל ַדיָּגִ ים

יִ ְדּעוּ ְפ ָל ִאים

קרא ]המן ,לחפצים[ לדוג ]את ישראל[

הודיעו ]את[ הנסתרות ]של זכותם של
ישראל[

וּב ִסיר דּוּגִ ים
ְ

דּוּד ִאים
ֶרח ָ
ְבּי ַ
בחודש שבט

]וכמו[ בסירת דייגים

נִ ְב ַלע ְכּ ָדגִ ים

קוֹץ וְ ַד ְר ַדּר
)כינוי להמן(

ָיזַם ְלפוּר ֲא ָדר
תכנן ]את[ הגורל לאדר

]וביום[ קצירת העומר ]ט"ז בניסן ,שבו
נפל המן[

יוֹצר ח ֶֹמר
ִחלּוּ ְל ֵ
התפללו ליוצר חומר )כינוי לקב"ה(

מוֹתיו ִל ְקצֹר
אשׁי ָק ָ
ָר ֵ
]פריו של המן[ לקצור

לוֹתיו ִל ְבצֹר
אַשׁ ְכּ ָ
וְ ְ
יוֹמוֹ ָל ַעד ַל ֲעצֹר
]את[ יום ]מפלתו[ לעד לחגוג

ִמיּוֹם ְליוֹם ִלנְ צֹר
ותמיד לנצור ]את זכר נס פורים

ברוך אתה יי שובר אויבים ומכניע זדים
על הצדיקים ...ועל חסדך הגדול באמת נשענו

אב הרחמן שמע קולנו ...כי אתה שומע תפילת כל פה

מוּב ַטח
לוּכה ֵמאָז ָהיָה ְ
ֶכּ ֶתר ְמ ָ

הוּפ ָלא
ֹאשׁהּ ֻסיַּם זֵר ֲא ֶשׁר ְ
ְבּר ָ

המלוכה ]עוד[ מאז הייתה מובטחת ]לבני בנימין[

בראשה ]של אסתר[ הושם כתר מלכות מפואר

הוּב ַטח
ָתן ְל ַבת ְ
ֵמ ֵא ָליו ָהיָה ְל ִהנּ ֵ

שׁוֹשׁן עֲלוֹת ִמ ְשּׁ ֵפ ָלה
ֻסגַּת ָ

מאת הקב"ה הובטחה ]המלוכה[ להינתן לבת )לאסתר(

מהשפּלה
ָ
]כדי[ שמכונה "סוגה בשושנים" )ישראל( יעלו

הוּטח
רוּה ַמ ְראָם ַ
ְמ ָלכוֹת ְכּ ָשׁ ָ

דוּמים עֲלוֹת ִמ ַמּ ְכ ֵפּ ָלה
יחת ְר ִ
ִשׂ ַ

מלכות כשראוה ]את אסתר[ מראם ]יפיין[ התעמעם

תפילת האבות ]לקב"ה[ עלתה ממערת המכפלה

טּוֹבת ִזיו הוֹד ִמ ְב ַטח
ִמ ַ

ילה
ידיו ְל ַשׁ ַחת ִה ִפּ ָ
ֵשׂ ִעיר וְ ֶאת ְשׂ ִר ָ

מטוּב המראה ,הוד המבטח ]ההוד שניתן לה בזכות בטחונה
בקב"ה[

]ואותה התפילה[ את עשיו ואת צאצאיו ]והמן בתוכם[ לשחת
הפילה

ֵמרֹאשׁ ַעד ֵע ֶקב ִל ָבּהּ ָבּ ַטח

גוּרי ֶכ ֶלא ֵה ֶפן ֵמ ֲא ֵפ ָלה
ְס ֵ

מתחילה ועד סוף בטח ליבה בקב"ה

]את ישראל שהיו[ סגורים כבכלא הפנה מאפלה ]לאורה[

וּמ ְב ָטח
ירהּ ְבּ ָמעוֹז ִ
בּוּץ ְל ַה ֲא ִמ ָ

שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה
וְ ָה ִעיר רוֹן ָכּ ְפ ָלה ְל ֵ

]בבגדי[ בוץ לפאר אותה מאת ]המכונה[ ”מעוז ומבטח"
)הקב"ה(
ברוך אתה יי משען ומבטח לצדיקים

והעיר ]שושן[ הכפילה את הרננות ]למכונה[ "שומע תפילה"
)הקב"ה(
ברוך אתה יי שומע תפילה

ולירושלים עירך ...וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין

רצה יי ...ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים

ֶח ָפּזָה ְכ ָחזוּ ְר ִביד
ַמ ְלכוּת נ ְ

מוֹראָה
יכ ָה עֲזוֹר ְלאוֹם ָ
ַמ ִל ֶ
ַויּ ְ

הממלכה פחדה כשחזו ברביד ]המשך במשפט הבא[

]הקב"ה[ המליך את אסתר כדי לאזור לאומה המאוסה ]בגלות,
לישראל[

נתון על ידיד )מרדכי( מידי המעביד )המן(

ֲצוּרה ָהיְ ָתה ָל ֵכן ֵמ ֵעת נִ ְב ָראָה
ע ָ

ֲביד
נָתוּן ַעל יְ ִדיד ִמיַּד ַמע ִ
נִ ְשׂאוֹ ֵמ ַעל כֹּל וְ ָט ְרחוֹ ִה ְכ ִבּיד
]זה המשך תיאור להמן שמוזכר במשפט הקודם[

נִ ינָיו ְכּ ִת ְרזוּ ְל ַה ֲא ִביד
את ניניו ]של המן[ כצואתו להאביד ]זה המשך של המשפט
"נתון על ידיד[“...

ֶבד טוֹב ִה ְז ִבּיד
שׂוּאי ַר ַחם ז ֶ
נְ ֵ
למכונים "נשואי רחם" )ישראל( נתן מתנה טובה

ָמן יִ ְמּנָם ְלכוֹנֵן ִעיר ָדּוִ ד
אַרגּ ָ
וְ ְ
ובגדי כהונה זימן ]הקב"ה[ כדי לבנות את המקדש
ברוך אתה יי בונה ירושלים
את צמח דוד ...ברוך אתה יי מצמיח קרן ישועה

מזומנת הייתה לכך מעת שנבראה

ֲדהּ ְק ִריאָה
יע ַבּע ָ
יתהּ ִה ְפגִּ ַ
ֲמ ָ
עִ
עמיתה ]של אסתר ,מרדכי[ התפלל בעדה

ַעד ֵעת בֹּא ְד ָברוֹ ֲא ֶשׁר ָראָה
עד שהתממש דברו ]של מרדכי לאסתר ,על אודות הגאולה[
שראה בחלום

חוֹזים ַשׁ ַדּי ֶה ְראָה
ֱנוּתם ַל ִ
ע ָ
את צרתם ]של ישראל[ הקב"ה הראה לנביאים בעבר

חוֹחים ְל ָע ְבדוֹ ְביִ ְראָה
שׁוּשׁן ִ
ָ
]לא ברור הקשר המשפט] [:כדי ש?[ ]המכונים[ ”שושן חוחים"
)ישראל( יעבדוהו ]את הקב"ה[ ביראה
ברוך אתה יי המחזיר שכינתו לציון
ֻר ָקן
ְעל ַהפּ ְ
ְעל ַה ִנּ ִסּים ו ַ
מודים אנחנו לך ...כי מעולם קיוינו לך .ו ַ
בוֹתינוּ
ית ַל ֲא ֵ
ְעל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשּׁ ָ
ְעל ַה ְגּבוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ו ַ
וַ
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ירה
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי ו ֶ
ָמים ָה ֵהם ַבּ ְזּ ַמן ַהזֶּהִ .בּ ֵ
ַבּיּ ִ
אַבּד ֶאת ָכּל
וּל ֵ
יהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ ,בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג ְ
ֲל ֶ
ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ע ֵ
ֹשׁה ָע ָשּׁר
ָשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחד ִבּ ְשׁל ָ
ָקןַ ,טף ְונ ִ
ְעד ז ֵ
ַער ו ַ
הוּדים ִמנּ ַ
ַה ְיּ ִ
יך
ְאַתּה ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוֹז .ו ָ
ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשּׁר הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ְ
בוֹת לּוֹ ְגּמוּלוֹ
ַה ֵשׁ ָ
ֲצתוֹ ו ְִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ו ֲ
ָה ַר ִבּים ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת ע ָ
ְאת ָבּנָיו ַעל ָה ֵעץ .ועל כולם ...האל ישועתנו
ְתלוּ אוֹתוֹ ו ֶ
ְברֹאשׁוֹ ו ָ
ועזרתנו סלה האל הטוב

יע ֶל ַקח טוֹב
ַתּ ַחת ִפּ ְלפּוּל יְ גִ ַ
בזכות הפלפול והיגיעה ]של מרדכי[ ב"לקח טוב" )בתורה(

ֻלת ַצ ִדּיק ְפ ָע ָלם ַלטּוֹב
ְפּע ַ
פעולתו של מרדכי פעלה להם ]=גרמה להם ,לעם ישראל[ טובה

ְפּ ֵאר א ֶֹמר ֲא ֶשׁר הוּא טוֹב
דבריו המפוארים של המכונה "טוב" )הקב"ה(

פּוּר ָה ַפ ְך ְל ִמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב

שים שלום טובה וברכה ...ולברך את כל עמך ישראל בכל עת
ובכל שעה בשלומך

ַשׁ ִתּי צוֹאַנְ נָה ִמ ְמּ ָלכוֹת
וְ
ושתי נתכערה ונתבזתה מכל המלכות

ְק ִצינוֹת ְכּ ֻה ְבאוּ ִל ְמ ָלכוֹת
נערות חשובות כשהובאו ]לאחשוורוש שיבחר בהן בתור[
מלכות

דוֹרכוֹת
ֶלת ָבּמוֹת ְ
ַרגְ ֵלי אַיּ ֶ
]רק[ רגלי איילת )אסתר( דרכה על במת ]המלוכה[

ִשׁ ְב ִעים יְ ֵמי ָצר עֲלוֹת ָלהּ ֲארוּכוֹת
כדי לתת מרפא לשבעים ימי הצרה ]הצרה שהמן תכנן
נתקיימה בסוף רק שבעים יום  -מהאגרות הראשונות של המן
ועד שבוטלו[

ֶיה ְבּ ֵרכוֹת
ָתּ ְק ָפה ִעם דּוֹד ְל ֵעינ ָ

הפכו ]את ה[פור ]של המן[ למשתה ויום טוב

תקפה ]=כתבה את תוקף הדברים[ עם דוד )מרדכי( ]למכונה[
"עיניה ברכות" )עם ישראל(

כמו כן תחיש פדות להר הטוב )לבית המקדש(

וְ ָשׂ ֵמ ָחה קוֹל ְכּנִ ְשׁ ַמע ֵמ ֲח ַרכּוֹת

ְפּדוּת ֵכּן ָתּ ִחישׁ ְל ָה ָהר ַהטּוֹב
ָצ ֳה ָלה וְ ִז ְמ ָרה ְלהוֹדוֹת ָל ֵאל טּוֹב
]ואז נזכה ב[צהלה ושמחה להודות לאל הטוב
ברוך אתה יי הטוב שימך ולך נאה להודות

ושמחה ]העיר שושן[ כשנשמע הקול מן השמיים ]כאילו נשמע
קול ,בזה שזכו לשלום .הקול מתואר בטור הבא[

דּוֹבר ָשׁלוֹם ִמ ְמעוֹן ַה ְבּ ָרכוֹת
ֵ
קול משמיע שלום מ"מעון הברכות" )הקב"ה(
ברוך אתה יי המברך את עמו ישראל בשלום

**

