בס"ד

ארבע פרשיות
א.אמרי נוע – פורי – אות טז
ארבע פרשיות שקורי באדר ה נגד ד' אותיות הוי"ה ,אשר עמלק פג בשמו של הוי"ה ב"ה ,וניתקנו ארבע אותיות הוי"ה
על ידי הד' פרשיות ]עיי בקדושת לוי פרשת כי תשא בד"ה או יבואר )הראשו([ .וה בבחינת עיני אזני חוט ופה כנודע
]עיי בעבודת ישראל פרשת בא בד"ה החודש הזה[ ,אשר עיני אזני ה בבחינת י"ה ,נגד פרה וחודש ,שה חכמה ובינה.
על כ אומרי בפייט ]במוס![ לפרשת החודש כאשר שמענ"ו כ עוד נחז"ה ,בבחינת עיני ואזני .ושקלי וזכור ה נגד
ו"ה ,שהוא חוט ופה .ולזה עי" אז" חוט" פ"ה עולה פורי" ,שהוא ממוצע בי הארבע פרשיות ,שני קוד ושני
לאחריו ,כי אז בפורי היתה מפלת עמלק וניתקנו הארבע אותיות הוי"ה:
ב .תלמוד בבלי מסכת מגילה ד יג עמוד ב
ועשרת אלפי ככר כס! וגו' אמר ריש לקיש :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול שעתיד המ לשקול שקלי על ישראל,
לפיכ $הקדי שקליה לשקליו .והיינו דתנ :באחד באדר משמיעי על השקלי ועל הכלאי.
ג .שמות פרק ל
)יא( וַ יְ ַד ֵ,ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹ)ה 'ֵאמֹר:
יִהיֶה בָ הֶ  ֶנגֶ!  ִ,פְ קֹד אֹתָ :
)יב(  ִ.י ִת ָ3א אֶ ת רֹא)  ְ,נֵי יִ ְָ 2ראֵ ל לִפְ קֵ 1דיהֶ  וְ נ ְָתנִ 0אי) ֹ.פֶ ר נַפְ ) ֹו לַיקֹוָ ק  ִ,פְ קֹד אֹתָ  וְ 4א ְ
)יג( זֶ ה יִ ְ5נ ָ. 0ל הָ עֹבֵ ר עַ ל הַ  ְ:קִ 1די מַ חֲ ִצית הַ ֶֶ 6קל ֶ )ֶ ְ,קל הַ ֶֹ 9ד) עֶ ְִ 2רי ֵָ 8רה הַ ֶֶ 6קל מַ חֲ ִצית הַ ֶֶ 6קל ְ5ר0מָ ה לַיקֹוָ ק:
ק ָוק:
יִ5ְ 5ר0מַ ת יְ ֹ
)יד( ֹ.ל הָ עֹבֵ ר עַ ל הַ  ְ:קִ 1די ִמ  ֶ,עֶ ְִ 2רי ָ)נָה וָ מָ עְ לָה ֵ
)טו( הֶ עָ ִ)יר 4א י ְַר ֶ,ה וְ הַ ַ<ל 4א י ְַמעִ יט ִמ;ַ חֲ צִ ית הַ ֶָ 6קל לָתֵ ת אֶ ת ְ5ר0מַ ת ְיקֹוָ ק לְ ַכ ֵ:ר עַ ל נַפְ )ֹתֵ יכֶ :
)טז( וְ ל ַָק ְח ָ 5אֶ ת  ֶ.סֶ ! הַ 1ִ : ִ.רי מֵ אֵ ת  ְ,נֵי יִ ְָ 2ראֵ ל וְ נָתַ ָ 5אֹת ֹו עַ ל ֲעב ַֹדת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הָ יָה לִ בְ נֵי יִ ְָ 2ראֵ ל לְ זִ  ָ.רוֹ לִ פְ נֵי ְיקֹוָ ק לְ ַכ ֵ:ר עַ ל
נַפְ )ֹתֵ יכֶ  :פ
ד .רש"י שמות פרק ל
)טו( לכפר על נפשתיכם  -שלא תנגפו על ידי המנין .דבר אחר לכפר על נפשותיכם ,לפי שרמז להם כאן שלש תרומות ,שנכתב כאן תרומת ה' שלוש
פעמים אחת תרומת אדנים ,שמנאן כשהתחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל ,ועלה למאת ככר ,שנאמר )שמות לח כה( וכסף פקודי
העדה מאת ככר ,ומהם נעשו האדנים ,שנאמר )שמות לח כז( ויהי מאת ככר הכסף וגו' .והשנית אף היא על ידי מנין שמנאן ,משהוקם המשכן ,הוא
המנין האמור בתחלת חומש הפקודים )במדבר א א( באחד לחדש השני בשנה השנית ,ונתנו כל אחד מחצית השקל ,והן לקנות מהן קרבנות צבור של כל
שנה ושנה ,והושוו בהם עניים ועשירים ,ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם ,שהקרבנות לכפרה הם באים .והשלישית היא תרומת המשכן,
כמו שנאמר )שמות לה כד( כל מרים תרומת כסף ונחשת ,ולא היתה יד כולם שוה בה ,אלא איש איש מה שנדבו לבו:

ה .פסיקתא רבתי )איש שלו( פיסקא י  כי תשא
ד"א כי תשא את ראש ,כי תפקיד אי כתב כא אלא כי תשא ,מהו ,לשו נטילת ראש ,למה הדבר דומה לב מלכי שסרח על
אביו אמר המל $לכו שאו את ראשו ,לכו תלו את ראשו ,שמעו הקוסטנרי' ונטלוהו לחתו $את ראשו ,כיו ששמע פידגוגו
אמר לו אתה מארי מאבד את בנ $מ העול ,לא הוא שיש ל $מונגינוס הוא אי אתה צרי $לעשות כ ,$א"ל המל $והיא $אני
עושה שכבר הוצאתי קילווני' עליו שישאו את ראשו ויתלו אותו ,אמר לו יכולה קילוילוסיו של $קיימת ובנ $במקומו ואינו
נזוק ,אמר לו ,בלשו הזה שהוצאת עליו בו אתה מגדלו בעול מה )אמר לנו( ]אמרת לכו[ שאו את ראשו ילכו ירוממו את
ראשו ממה שהוא ונמצא קלווסי של $קיימת ולבנ $הגדולה ,אמר לו המל $חיי $הואיל ולמדת אותי סניגורא ונתת לו נפשו
על יד $אני זוקפו ותולה לו את ראשו ,כ $הב אילו ישראל בני את לה' אלהיכ )דברי י"ד א'( סרחו על הקדוש ברו$
הוא והכעיסוהו אמר הקב"ה מאבד אני מ העול הר! ממני ואשמיד )ש /דברי /ט' י"ד( ,כיו ששמע משה כ $חגר את
מתניו בסניגורא ובא לו אצל הקב"ה אמר לו רבונו של עול מאבד אתה את בני $מ העול הזכיר כמה )טרחתי( ]טרחת[
בה עד שהוצאת ממצרי ולא עוד הזכיר לאבותיה ,כיו שלימד עליה התנח הקב"ה וכבר יצתה בגזירה שינשאו את
ראש ,הפו $את הלשו ורומ את ראש ,אמר לו הקב"ה חיי $הואיל ואתה למדת עליה סניגורא על ידי $אני מרומ
ונושא את ראש כי תשא את ראש בני ישראל.
ו .רמב" שמות פרק ל
)יג( מחצית השקל בשקל הקדש > קבע לו משה רבינו מטבע כס! בישראל ,כי מל $גדול היה ,וקרא למטבע ההוא "שקל"
בעבור שכל המטבע במשקל של ,אי בו פחות ולא כס! סיגי.
ז .פירוש הרא"ש כי תשא פרק ל פסוק יג
מחצית השקל בשקל הקדש .וא"ת למה צוה על מחצית השקל לא פחות ולא יותר .ויש לו' דה"ט לפי ששקל עולה בגימ' נפש
והקב"ה ברחמיו מטה כלפי חסד ומכפר על עו חצי הנפש וא כ היה מחצית השקל כופר פדיו על חצי הנפש:
ח .מהר"ל – אור חדש עמוד קמ
ולכ $נת לו כס! עד שיגיע בעד כל אחד נ' שקלי דהיינו ששי רבוא וא יש בה יותר דבר זה תוספת בלבד ואי לחשוב
יותר רק ששי רבוא שהוא מספר ישראל כי ו' מאות אל! חצי שקלי עולה מאה ככר כמו שמפורש בפ' פקודי ומאה חצי
שקל ה נ' שקל שלמי כי נ' שקלי הוא ער $היותר גדול כמ"ש בפ' בחקותי וזהו ער $איש אחד מישראל נמצא י' אלפי
ככר כס! ער $שש מאות אל! מספר כל ישראל
ט .דברי פרק כה
אתכֶ  ִמ ִ; ְצ ָריִ :
)יז( זָ כוֹר אֵ ת אֲ ֶ)ר עָ ָ2ה לְ @ עֲמָ לֵק ֶ <ֶ ַ,ר?  ְ,צֵ ְ
4הי:
)יח( אֲ ֶ)ר ָק ְר@ ֶ <ֶ ַ,ר? וַ יְ זַ ֵCב  ָ. @ ְ,ל הַ ֶCחֱ ָ)לִ י Aחֲ ֶרי@ וְ אַ ָ5ה עָ יֵ! וְ ָיגֵעַ וְ 4א י ֵָרא אֱ ִ
י .רש"י דברי פרק כה פסוק יח
)יח( אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .דבר אחר לשון קרי וטומאה ,שהיה מטמאן במשכב זכור .דבר אחר לשון קור וחום ,צננך והפשירך מרתיחתך ,שהיו
כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים .משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה ,בא בן בליעל אחד
קפץ וירד לתוכה .אף על פי שנכוה ,הקרה אותה בפני אחרים:

יא .אסתר רבה )וילנא( פרשה ח ה
ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ,אמר להת $ל $אמור לה ב בנו של קרהו בא עליכ הה"ד )דברי כ"ה( אשר קר $בדר$

יב .שמות פרק יז
)יא( וְ הָ יָה  ַ.אֲ )ֶ ר י ִָרי מ ֶֹ)ה יָד ֹו וְ גָבַ ר יִ ְָ 2ראֵ ל וְ כַאֲ ֶ)ר ָינִיחַ יָד ֹו וְ גָבַ ר עֲמָ לֵק:
יג .תלמוד בבלי מסכת ראש השנה ד כט עמוד א
משנה+ .שמות יז +והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל וגו' ,וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא
לומר ל :$כל זמ שהיו ישראל מסתכלי כלפי מעלה ,ומשעבדי את לב לאביה שבשמי > היו מתגברי ,וא לאו > היו
נופלי.
יד .מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק יט
]ב[ ..ומה צוה הקדוש ברו $הוא להביא פרה אדומה ,לכפר על מעשה העגל ,משל לולד שטינ! לחצר המל $אמר המל $תבוא
א זה הולד ותקנח צואת בנה ,כ $אמר הקדוש ברו $הוא תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל:
טו .רמב" הלכות עבודת כוכבי פרק א הלכה א
בימי אנוש טעו בני האד טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מ הטועי היה ,וזו היתה טעות ,אמרו
הואיל והאלהי ברא כוכבי אלו וגלגלי להנהיג את העול ונתנ במרו וחלק לה כבוד וה שמשי המשמשי לפניו
ראויי ה לשבח ולפאר ולחלוק לה כבוד ,וזהו רצו האל ברו $הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו ,כמו שהמל $רוצה
לכבד העומדי לפניו וזהו כבודו של מל..$
טז .ספורנו שמות פרק כ פסוק ב
לא יהיה ל $אלהי אחרי .א! על פי שתקבלו מלכותי ,לא תעבוד זולתי כעובד לעבד המל ,$על דר $את ה' היו יראי ,ואת
אלהיה היו עובדי )מ"ב יז ,לג(:
על פני .שאי חולקי כבוד לעבדי במקו המל ,$ואני בכל מקו על אופ אחד בשוה:
יז .במדבר רבה )וילנא( פרשת חקת פרשה יט א
זאת חקת זש"ה =זה שאמר הכתוב= )איוב יד( מי ית טהור מטמא לא אחד ,כגו אברה מתרח ,חזקיה מאחז ,יאשיה
מאמו ,מרדכי משמעי ,ישראל מעובדי כוכבי ,העול הבא מעול הזה מי עשה כ מי צוה כ מי גזר כ לא יחידו של עול,
תמ תנינ בהרת כגריס באד טמא פרחה בכולו טהור מי עשה כ מי צוה כ מי גזר כ לא יחידו של עול ...תמ תנינ
העוסקי בפרה מתחלה ועד סו! מטמאי בגדי היא גופה מטהרת בגדי אמר הקדוש ברו $הוא חקה חקקתי גזירה גזרתי
אי אתה רשאי לעבור על גזרתי.
יח .שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה טו ב
ד"א החדש הזה לכ ,אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו $הוא רבו העול אימתי אתה עושה את המועדות ,שכ כתיב
)דניאל ד( בגזירת עירי פתגמא ,אמר לה אני ואת מסכי על מה שישראל גומרי ומעברי את השנה שנא' )תהלי' נז(
אקרא לאלהי עליו לאל גומר עלי ,וכ הוא אומר )ויקרא כג( אלה מועדי ה' מקראי קודש וגו' את בי בזמנ בי שלא
בזמנ אי לי מועדות אלא אלו ,אמר לה הקדוש ברו $הוא לישראל לשעבר היה בידי שנא' )תהלי קד( עשה ירח למועדי
אבל מכא ואיל $הרי מסורה בידכ ברשותכ א אמרת ה ה א אמרת לאו לאו מ"מ יהא החדש הזה לכ ,ולא עוד
אלא א בקשת לעבר את השנה הריני משלי עמכ לכ $כתיב החדש הזה לכ.
יט .מהר"ל – אור חדש – עמודי קמקמא
פי' זה כי השקלי שישראל נותני ה לצור $הקרבנות שמה מביאי הקרבנות וכבר התבאר למעלה כי הקרבנות ה
כאלו הקריב את עצמו אל הש"י וכ $נתבאר בכמה מקומות )גבורות ה' פרק ח ,וסט ,ונתיבות עול נתיב העבודה פרק א'(.
ולפיכ $נתינת השקלי הוא כאלו נת עצמו אל הש"י ואז ישראל ה אל הש"י לגמרי ואי $ינתנו להמ שכבר ה נמסרי
אל הש"י והקדי אות לשקלי של המ אשר היה נות שקלי בעד למל $לקנות אות ודבר זה לא היה מועיל שכבר ה
להש"י לגמרי ע"י נתינת השקלי ובשביל שישראל היו תחת אחשורוש והמ קנה אות מ אחשורוש והיה קניי זה ח"ו
לכלות לגמרי ולכ $הקדי הש"י שקליה לשקלי המ כי בזה נודע כי ישראל ה להקב"ה ולכ $המ אי יכול לקנות..
לכ $אחר שנתנו ישראל שקליה להש"י אז ה ראויי לכרות עמלק אשר מתנגד לה' ולכ $פרשת שקלי ואחריו פרשת
זכור כי ע"י פרשת שקלי שנותני ישראל למזבח ה אל הש"י וע"י זה יש לה כח על אשר הוא מתנגד לה לאבד הוא
עמלק ואח"כ פרשת פרה כי ב' מצות האחד היא תמחה זכר עמלק ופרשת פרה להסיר שני המתנגדי לישראל הא' מצד
הגו! הב' המתנגד מצד הנפש כי עמלק מתנגד לישראל לכלות ולאבד מ העול הזה בגופ כמ"ש בפ' בשלח )שמות יז ,ח(
וכ זרעו שהוא המ היה רוצה לכלות מצד גופ וכאשר כבר הקדימו השקלי מה שישראל ה אל הש"י היו מושלי על
מתנגד לה' מצד הגו! למחות שמו ולבער אות מ העול ופרשת פרה הוא טהרת הנפש כי כאשר הטומאה עליו אז יש
חציצה בי הש"י ובי האד כי אשר הוא טמא לא יקרב למחנה שכינה..
ולכ $אחר פרשת שקלי שישראל נתוני אל הש"י לגמרי וה ראויי לסלק כח עמלק שהוא רוצה לכלות בגופ וע"י
שהוא יתבר $מסלק ג"כ רוח הטומאה אשר הוא חוצ Gבי ישראל ובי אביה שבשמי מצד הנפש וכאשר אלו שניה
מסולקי מ העול אז ית הש"י אל ישראל לב חדש ורוח חדש וכדכתיב בקרא )יחזקאל ש( וזרקתי עליכ מי טהורי
וטהרתי אתכ ומכל גלוליכ אטהר אתכ וכתיב אחריו )ש לו ,כו( ונתתי לכ לב חדש ורוח חדשה את בקרבכ ומפני
כ $אח"כ הוא פרשת החודש להביא קרבנות מ תרומה חדשה וזהו הקרוב והחבור אל הש"י מחדש וא! כי כבר נתנו
השקלי אל הש"י ומצד אשר ה אל הש"י בזה מסלקי את כח עמלק מכל מקו כאשר מתחילי להקריב משקלי
חדשי דבר זה מורה על כי ישראל ה אל הש"י מחדש כאשר מסולק כח עמלק וכח הטומאה וית לה לב חדש ורוח חדש
וזה פרשת החודש כ $הוא העניי אלו ד' פרשיות וה דברי עמוקי מאוד.

כ .הגר"א )ליקוטי ,סו ספרא דצניעותא(

כא .עבודת ישראל – פרשת בא

כב .תלמוד בבלי מסכת שבת ד קמז עמוד ב
אמר רבי חלבו :חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת קיפחו עשרת השבטי מישראל .רבי אלעזר ב ער $איקלע להת,
אימשי $בתרייהו איעקר תלמודיה .כי הדר אתא ,ק למיקרי בספרא ,בעא למיקרא +שמות יב +החדש הזה לכ ,אמר:
החרש היה לב .בעו רבנ רחמי עליה ,והדר תלמודיה .והיינו דתנ ,רבי נהוראי אומר :הוי גולה למקו תורה ,ואל תאמר
שהיא תבא אחרי .$שחברי $יקיימוה ביד ,$ואל בינת $אל תשע.
כג .רש"י מסכת שבת דף קמז עמוד ב
חמרא דפרוגיתא  -שם מדינה שיינה משובח.
קפחו עשרת השבטים  -שהיו בעלי הנאה ,ועסוקים בכך ,ולא היו עוסקים בתורה ,ויצאו לתרבות רעה.

כד .שמות פרק יז פסוק טז
וַ ֹHאמֶ ר  ִ.י ָיד עַ ל  ֵ.ס יִָ Iמלְ חָ מָ ה לַיקֹוָ ק  ַ,עֲמָ לֵק ִמ<ֹר <ֹר :פ
כה .רש"י שמות פרק יז
)טז( ויאמר  -משה:
כי יד על כס יה  -ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ,ומהו כס ,ולא נאמר כסא ,ואף השם
נחלק לחציו ,נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו ,וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם,
שנאמר )תהלים ט ז( האויב תמו חרבות לנצח ,זהו עמלק שכתוב בו )עמוס א יא( ועברתו שמרה נצח) ,תהלים שם( וערים נתשת אבד זכרם המה ,מהו
אומר אחריו )תהלים ט ח( וה' לעולם ישב ,הרי השם שלם) ,תהלים שם( כונן למשפט כסאו ,הרי כסאו שלם:

כו .ש משמואל – משפטי ושקלי – תרע"ח
והגדנו עפי"מ שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה דאדר קוד ניס הוא כעני אלול קוד ר"ה ,עכ"ד.
והיינו דהנה בר"ה ישראל מעוררי באתערותא דלתתא בשופר וצלותי ובעותי אתערותא דלעילא .א $ידוע בדברי האריז"ל
דלכל אתערותא דלתתא באה מקוד אתערותא דלעילא וזה נות כח לעשות אתערותא דלתתא ,לעורר לעילא ביתר שאת,
וכ הוא בא"ע בפסוק ולו נתכנו עלילות .ובאלול נפתחו לישראל י"ג מכילי דרחמי וכמי פני אל פני מביאי התעוררות
אהבה בלב ישראל להכי לבב לעבודת ירחא שביעאה ,וכר"ת אלול א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י ,א $ידוע דלכל ההארות הבאות
מלמעלה צריכי לעשות לה חפ Gשל מצוה שזה יהי' כלי להחזיק ההארה ההיא ,וא לאו לעומת שבאה כ תל .$וזהו
שהתקינו באלול לתקוע בשופר כדי שיהי' כלי להארה .ובדוגמא זו הוא אדר קוד ניס ,דניס הוא זמ שישראל עושי
אתערותא דלתתא בעבודת וכמ"ש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה בפסח מצה ומרור והשבתת שאור ,ומה"ט נמי
אמרו ז"ל )ר"ה ז' (.חדש והבא קרב מתרומה חדשה ,שאז הוא זמ התחדשות עבודה לעשות אתערותא דלתתא ..א $כמו
באלול באה אתערותא דלעילא לעורר את הלבבות להכי עצמ לתשרי ,כ נמי באדר באה אתערותא דלעילא וקול דודי דופק
על מיתרי לב ישראל לעורר ישני ולהקי Gנרדמי ,וכמו שבאלול תקנו כלי להארה בתקיעת שופר של אלול ,כ נמי תקנו
באדר ההשמעה על השקלי והוא בגוונא חדא ,אלא שש משמיעי בכלי הוא השופר ,וכא משמיעי בפה:

