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משה מן התורה מנין בשגם הוא בשר המן מן התורה מנין המן העץ אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר מרדכי מן התורה 

 דכיא:מנין דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא 
 . אור חדש עמ' נא2

והמן הפך זה שנרמז כמה שכתוב המן העץ וגו' כי אכילה הזאת הביא המיתה לעולם ועץ הדעת מוכן למיתה מיום שנברא וכך 
המן שהוא מזרע עמלק המן היה מוכן לאבד ולהרוג מיום שנברא והאכילה הזאת שהביא המיתה היה ע"י נחש הקדמוני וכן 

ולכן המן שהוא מזרע של עמלק שכל ענינו להשמיד ולהרוג נרמז בתורה  ן וממנו המיתה בא לעולםהמעוקל והוא נחש עקלתו
 .בלשון זה שאמר הכתוב המן העץ וגו

3  .Nicholas Goodrick-Clarke  The Occult Roots of Nazism:  1985 — ISBN 0-85030-402-4    

 For Himmler, the SS was itself a religion, and its members, postulants in its priesthood. Many 

SS rituals were occultic in nature. Himmler was deeply involved in the occult and in astrology, 

and much of what the SS perpetrated in the death camps bore Himmler’s saurian stamp. 
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hater called out:“And now it goes to God.”-eyed Jew-As he mounted the platform, the beady 

Streicher was swung around to face the audience in front of him. He glared at Allied officers and the eight 

Allied correspondents representing the world’s press who were lined up against a wall behind small tables 

directly facing the gallows. 

With burning hatred in his eyes, Streicher looked down at the witnesses and shouted: 

(Purim is a Jewish holiday celebrated in September.)1946.”  “Purim fest  
 
  ט פרק אסתר ספר .  5

הּוִדים )ה( צֹוָנם: ַוַיּכּו ַהיְּ ֵאיֶהם ִּכרְּ ֹׂשנְּ ָדן, ַוַיֲעׂשּו בְּ ַאבְּ ֶהֶרג וְּ ֵביֶהם, ַמַּכת ֶחֶרב וְּ ָכל ֹאיְּ  בְּ

הּוִדים,  )ו( גּו ַהיְּ ׁשּוַׁשן ַהִביָרה ָהרְּ ַאֵבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:ּובְּ  וְּ

דָ  )ז( ַׁשנְּ ֵאת ַפרְּ ָפָתא:תָ וְּ ֵאת ַאסְּ פֹון, וְּ ֵאת ַדלְּ  א, וְּ

ֵאת ֲאִריָדָתא: )ח( ָיא, וְּ ֵאת ֲאַדלְּ ֵאת פֹוָרָתא, וְּ  וְּ

מַ  )ט( ֵאת ַפרְּ ֵאתׁשְּ וְּ ֵאת ֲאִרַדי, וְּ ֵאת ֲאִריַסי, וְּ  ָתא:זָ יְּ ו   ָתא, וְּ

ֵני ָהָמן ֶבן הַ  )י( חּו ֶאת ָיָדם:ֲעֶׂשֶרת בְּ הּוִדים ָהָרגּו, ּוַבִבָזה לֹא ָׁשלְּ ָדָתא ֹצֵרר ַהיְּ  מְּ
  

 269מאמרי  הראי"ה    . 6
ראש השנה : שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח,  אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח ואף היא מקבילה לשופר של  

 אם אי אפשר  לתקוע בשופר כשר לגאולה   באים אויבי ישראל ותוקעים באזנינו לגאולה. הם     … אם אין שופר כשר בנמצא
שופר של חיה טמאה נהפך  לנו מנוח בגולה. מכריחים אותנו לשמוע קול שופר, הם מתריעים ומרעישים באזנינו ואינם נותנים  

השני  ומי שלא שמע קול השופר הראשון, ואף לקול השופר ולה.היטלר, וכו, מעוררים לגא לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה,  
הפסול, בעל כרחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה, גם  הרגיל לא רצה לשמוע כי אזניו נאטמו   הוא ישמע לקול השופר הטמא, 

 ...לאומיות זו של השוט, של "צרת היהודים", גם בה  יש מן הגאולה. אולם, על שופר זה אין לברך
 רמז תתרנד  -פרק ג  -ילקוט שמעוני אסתר  .א6

מרחשון . תשרי חגים. באלול מעשר בהמה. בתמוז לא תקום פעמים צרה. וכן אב. בסיון נתנ תורה. באייר ירד המן ) פור (...הפיל 
 ...נבנה הבית בירח בול

 תפארת שלמה על מועדים . 7
וז"ש )אסתר ד, יד( ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. פי' כי יעמוד ליהודים ממקום אחר הוא הסט"א הנקרא אל אחר. 

הרבים בזמניהם עי"כ זכו מיד לבנין בהמ"ק הוא בית …מרדכי ידע את כל אשר נעשה כי עתה היא שעת הכושר להעלות ניה"ק 
 שני שנתיסד מיד אח"כ כמבואר בספרים כי ע"י העלאת ני"ק באה בנין הבית. 

 
 

 

 

 

 

 


