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א הקדמה

ג  עמלק נמחה היסוד וגילוי פריעת ידי על



פורים אאהרן            בית

 פורים

הקדמה
אודות מידת היסוד הקליפה המסתירה אותו  אשר מסטאליןזה כותב הרה"ק רבי 

והברית הכורת את הקליפה ומגלה את מידת היסוד. וידוע לכל מי שבקי בכתביו 

כי רבינו עוסק תמיד בכתביו בקדושת היסוד שהיא עבודת  אהרן)(אשר נדפסו בתחילת הספר בית 

ה' מתוך תענוג ושמחה. גם מאריך רבינו במאמר הזה אודות הקליפות שאנו מסירים על ידי 

רב ענין בזה לו' והי, מוהל להיות מהדר' הי מצות ברית מילה, וידוע כי רבינו
א

וסודות  

כמוסים
ב

 נאר זיין, מכניע נישט דאס קען מען וואס ליפהק א דאה איז'ס "אז, רבינו , וכן אמר

 הוספות והערות

 ו‡מר לו קר‡ שלומו מ‡שי ו‡ח„, ימים שמו‰ בן תיוק שם' ו‰י כפר ל‡יז‰ ‰‚יע פעם  .‡

 כס כ"‡עפ, לז‰ יסכים ‰בן ‡בי ‡ם בטוח ‡יו ‡ך, מו‰ל ו‚ם ס„ק ל‰יות שיכול לרביו

 ל‡ח„ לשים כיב„ כבר כי: לו וע‰, ‰יל„ ‡ת ימול ש‰ו‡ יסכים ‡ם ‰בן ל‡בי וש‡ל לשם

 יסת„ר ש‰ו‡ רביו ‡ליו ‡מר. ‰כיבו„ על יוותרו ‰ם ‡ם בטוח ו‡יו, בפריע‰ ול‰שי למול

 לסעו„ת מי„ וי‚שו, לפרוע ל‰שי תן ול‡, ‰מיל‰ במצות ‡ותו שכיב„' ‰י וכך, עמ‰ם

 „י‡ מיט ‚יווע‰ן מחי‰ ‚‡ר ‡וז ‰‡ט "‡י‰ר, ‡ותו ‰חי‰ ש‰ו‡ ‰ברית לבעל ו‡מר, מצו‰

, עליו ע‚ומ‰ ‰ית‰ ופשו, ול‰תפלל ללמו„ וח‰ שעתו ‰ית‰ ל‡ ב„רך שסע כי בעת, מצו‰"

 ‡ותו בירך ז‡ת בשכר כן על, עליו שמעיק מ‰ כל ממו ל‰פי‚ שמחת ‰פש קיבל זו ובמצו‰

 כ"רו למ‡‰ כ"רו משבע‰ רווחיו ועלו רביומ‡„ מברכת  תעשר ומ‡ז, בריוח בפרס‰ רביו

  לשבוע.

 ק"‰ר‰ ו‡ביו, זמן ‰רב‰ שם ושת‰‰, מיל‰ ברית ל"ז לרביו לו ז„מן כמו שמסופר שפעם  .ב

 ‡זוי ער שפעטי‚ט וו‡ס זיין, ער ז‡‰ל ‚יזו„: ו‡מר עליו וש‡ל, רב זמן עליו וחיכ‰ ישב

 לערער מקום מצ‡ וכ‡ן, רבי ‡שר„רכו של  על קשיות תמי„ לו ש‰י‰ ‡ברך שם' פי‰ל? ו‰י

' ‰ק בו כשיבו‡ תיכף כי בטח וחשב, עליו ‰רב‰ כ"כ מחכ‰ ל"ז ש‡ביו ‡יך ר‡‰ כי, עליו

  במאמר 

2  1



אהרן            בית פורים  ב

וכנראה ממאמר זה כוונתו  – (ישע אהרן ע' ק"ב)א" "א של לבריתו להכניסו כדי מילה מצות דורך

  לקליפת עמלק, שהיא המסתירה על מידת היסוד והברית. 

להביא כהקדמה להבין דברי רבינו, מספר מילין אודות מהותה של מידת היסוד, 

 הוא : "יסוד(בהקדמה לספרו הק' חסד לאברהם) אברהם המלאךמלשונו של הרה"ק רבי 

 או אוהבו את ראה לא כשאדם דהיינו שאמרנו, החמשה ממדות דבר כל לגמור התקשרות

 בעצמו, אותו לראות או גדולה מתנה לו ליתן בדעתו או במחשבתו עת ובא שנים כמה בנו את

 אהבתו שם שבנו לעיר שבא עד ’יותר אהבה לו יש לבנו יותר שקרוב ופרסה פרסה כל והנה

 לו ואתן איתו אראה והנה שם, בני אשר לעיר באתי הנה בדעתו שחושב למאוד עד גדלה

 לו וליתן בנו עם לראות בגמר שהוא הזו וההנאה לו. ליתן רוצה אני אשר גדולה המתנה את

 עם החסד שיגמור מזה לו שיש ואהבה הנאה אותה של והתקשרות יחוד נקרא וזה המתנה,

 מחמת אחר דבר לחשוב יכול שאינו עד ודעתו מחשבתו את ומקשר המתנה, לו ליתן בנו

 אינו שונאו לו בא שאפילו התקשרות, נקרא זה מפני אותו לגמור לו שיש הגדולה הנאה

 בנו את לראות שיגמור ודעתו במחשבתו מזה לו שיש ההנאה גודל מחמת עליו לגבור יכול

 לו, יש אשר פאר בשום עצמו את ולפאר לחשוב לו מניח אין וכן הגדולה, המתנה לו וליתן

 המפואר, אחר מדבר הוד בדעתו לבוא יכול אינו וכן לנצח, שרוצה דבר לשום לנצח שלא וכן

 שמצמצם עד כך, כל ובדעתו במחשבתו גדולה הזו הנאה כי דבר, שום להודות יכול אינו וכן

 המדות, אותן מכל אחד דבר שום ושכלו לדעתו לבוא יוכל שלא ודעתו ושכלו מחשבתו

 הוספות והערות

 ‰‡ט וו‡ס קי„ מיין: ‡ותו ש‡ל ל"ז ‡ביו ‡ותו ור‡‰ ק"‰ר‰ בו כשכס לסוף, עליו יתרעם

 שיי„ין, ‡זוי ‚י„‡רפין ‰‡ב "‡יך ‰‡צבע על לו ו‰ר‡‰ לו, וע‰ ‚י„ויערט? ליי‚ ‡זוי „‡ס

 וש‡ל, שלו ‰תועות על מ‡„ לו חר‰ ל"‰ ול‡יש, פיו על צחוק בבת שיי„ין" ‡זוי ‡ט ‡ון

 לו ו‰ר‡‰ שית וע‰, ‚ישפעטי‚ט?" ‡זוי זיך ‰‡סטו וו‡ס קי„ "מיין ‰פעם עו„ ‡ותו

 ול‡יש, פיו על צחוק בבת שיי„ין", ‡זוי ‡ון שיי„ין ‡זוי ‡ט ‚י„‡רפין ‰‡ב "‡יך ב‡צבעו

: ו‡מר פיו על לו ו‰חליק מכס‡ו ל"זצ ק"‰ר‰ ‡ביו וקם, תועותיו על מ‡„ לו חר‰ ‰ז‰

 שום לו ש‡ין ‰‰ו‡ ‰‡יש ‰בין ומז‰, כמוך וחכם בון ‡ין ז‡ת כל ‡ת ‡ותך' ‡ ‰ו„יע ‡חרי

(שם ע'  . עלי‰ ומבי ל‰ב לחסי„ כך ‡חר ועש‰ לרביו מ‡„ ותקרב', ‰ק ב„ברי‰ם ‰ש‚‰

 ק"‡).

  וראינו 
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פורים גאהרן            בית

 המתנה לו ואתן בני עם עצמי את שאראה העת בא הנה )בחושבו( לו שיש ההנאה גודל מחמת

הגדולה 
ג

 ."  

 אותן בלא כן גם עצמו בפני מדה הוא התקשרות שם בלשונו הקדוש: "והנה

 הנאת גם הברואים, ובכל באדם הבורא נתן אשר הזיווגים הנאת כגון המדות

 גודל את ומבינים הבורא גדולת ויודעים כשרואים כי הבורא בעבודת הצדיקים התקשרות

 שפל האדם שיוכל כדי מצות ג"ותרי התורה את לנו שנתן הבורא את לאהוב שצריך האהבה

 עד זו הנאה כן גם להם יש ונורא, גדול ל-א המלכים מלכי מלך את לעבוד כזה בריה

 שאמרנו ראשון התקשרות והנה. ה"ב ובאהבתו הוא ברוך הבורא ביראת מחשבתו שנתקשר

 אותו עשה כן פי על אף שבתחתונים, תחתון בשפל שבא עד בנפילתו המדה שפלות הם

 זה את הקדושה בגודל כשהוא הזו המדה של השני והתקשרות העולם צורך שהוא הבורא

  . "'וכו זה לעומת 

פי הדברים האלה נבין את ביאורו של רבינו למהותה של קליפת עמלק, שהיא 

ה"לעומת זה" של מידת היסוד, שמידת היסוד היא ההתקשרות לקליפה, שעל ידה 

עמלק היא  מתעוררת הנקודה הפנימית שהיא התקשרות אמיתית בכל המידות, וקליפת

  נקודה הפנימית של הקליפה, שעל ידה מתעורר הרע בכל המידות. 

 על ידי פריעת וגילוי היסוד נמחה עמלק

 כי לומר ונוכל', וגו בעמלק שרשם אפרים מני כתיב, עמלק

 ועמלק, ד"היסו הוא שיוסף כידוע הברית נקרא אפרים

 שכתוב וזהו, לפרי קודמת הקליפה ותמיד, והערלה הקליפה הוא

 הוספות והערות

‚.  ‰‰ :י ‰‡ריכות, וז‰ ‰משך „בריו כ‡ןים מפו כל ‰„ברים בפ‡ל‡ ‰ב ‰‡‰ ו זוש‡מר 

. ‰‚בור‰ ל‚מור שכלו ‡ת שמקשר זו ש‰‡‰ כ‚ון ומ„‰ מ„‰ בכל יש כן ‰חס„ במ„ת שיש

 ל‚מור ‡ו שו‡ו ‡ת לצח ‡ו ב‡ומותו שעוש‰ ‰מפו‡ר ל‚מור כלי וכן שו‡ו על שמת‚בר

 ‡ותו) „בר בשום בו ‡ת ‡ו ‡ותו שיו„‰ ‡ו( ‰מפו‡ר „בר לשום ‡ו לו ל‰ו„ות למלך שיבו‡

‰‡‰‰ ותו של( ‰טבעיות‡ ‰‡‰ (ו ‰מ„ות ‡לו מ‚מר לו שישות‰ ש‡מר‡ ‰‡‰ מצמצם 

 עצמו מקשר ש‡יו ‰מ„‰ ‡ות‰ ולעשות לחשוב יכול ש‡יו ע„ ושכלו „עתו ‡ת ומקשר

 ע„ ‚ומרו קו„ם במ„‰ ש‰ו‡ ממ‰ ‚ו„ל בו יש ל‚מור) שבלבו( ‰‰‡‰ בז‰ כי ‡ות‰, ל‚מור

 ‡חרות. ו‰‰ ‰תקשרות כו'. מ„ות מבטל ‰‚ו„ל ז‰ שמחמת

  וממשיך 

  על 

  ויבא
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אהרן            בית פורים  ד

, הברית של העטרה היינו, אפרים של ההתמנות היינו אפרים י"מנ

 לחתוך וצריך, עמלק בתוך מכוסה הוא השורש, בעמלק שרשם

 אחר שכתוב וזהו, העטרה נתגלה והפריעה החיתוך ואחר הערלה

 והקליפה הערלה את שחותכין מקודם כי ה' אליו וירא אברהם שמל

 כס על ד"י כי כתיב אזי, בעמלק מלחמה עדיין ויש הקדושה שסביב

 הערלה כשחותכין אבל, שלם השם ואין שלם הכסא אין ה"י

 וירא אזי, שלם והשם שלם הכסא אזי הקדושה שסביב והקליפה

 שהחסד, חסדו לעולם כי טוב כי לה' הודו של הכוונה וזהו', ה אליו

 שרשם ם"אפרי י"מנ הכתוב פירוש וזהו, האמה בפום נתגלה

  מלק."בע 

ם ִעםֲעָמֵלק  ח∆ ּלָ ְרִפיִ„ם-ַוּיִ ל ּבִ ָר‡≈ . מ‰לשון "ויב‡ עמלק", )ח שמות יז( .ִיׂשְ

משמע שבי‡‰ זו ‰י‡ שורש כח ‰מלחמ‰, ויש ל‰בין מ‰ עי‰ של בי‡‰ זו. 

(ול‰לן ר‡‰ שרביו מב‡ר "בי‡‰" זו מלשון ‰תקשרות פימית שעלי‰ ‡מר "קית בכסף 

בשטר ובבי‡‰", ש‰י‡ מ‰ות‰ של מי„ת ‰יסו„ ש‰י‡ ‰‰תקשרות, ש‰רי עמלק ‰ו‡ ‰'לעומת 

  .ז‰' של מי„ת ‰יסו„) 

יָך ִבְיָ ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם ַּבֲעָמֵלק  )י„, שופטים ‰( י ַ‡ֲחר∆ ִּיָך ִמ ֲעָממ∆ ִמין ּבַ

ר ט ס…פ≈ ב∆ ׁש≈ ִכים ּבְ בּוֻלן מׁשְ מי ‡פרים.  רש"י , ופירשָמִכיר ָיְר„ּו ְמח…ֲקִקים ּוִמּזְ

 עכ"ל. י‰ושע בן ון, לר„ות בעמלק לחלש ‡ותו לפי חרב שורשמן ‡פרים יצ‡  

. מי„תו של ד"היסו הוא שיוסף כידוע הברית נקרא אפרים כי לומר

יוסף ‰צ„יק ‰י‡ מי„ת ‰יסו„, ‰י‡ ‰‰תקשרות ל‰שם יתברך בחיות 

עמלק ‰ו‡ ‰קליפ‰ למי„ת ‰יסו„, כמו  והערלה הקליפה הוא ועמלקובתעו‚. 

ש‰קליפ‰ מסתיר‰ מל‰‚יע לכלי, ורק על י„י ששוברים וחותכים ‡ת ‰קליפ‰ ‡פשר 

ך "‡שר קרך ב„רך", ל‰‚יע לפרי, כך עמלק ‰ו‡ מקרר ‡ת ‰‡„ם מעבו„ת ‰שם יתבר

(עי' ברש"י ובמ„רש ומחמם ‡ת ‰‡„ם ל„בר עביר‰ "ויזב בך כל ‰חשלים ‡חריך" 

כמו שבעולם ‰ז‰ לפרי.  קודמת הקליפה ותמיד, ש‰י‰ מסיתם לחימום ל„בר עביר‰)

‡ו מוצ‡ים ש‰קליפ‰ קו„מת לפרי ומכס‰ עליו, כך ברוחיות כ„י ל‚לות ‡ת מי„ת 

‰יסו„, צריך ל‰סיר ‡ת ‰קליפ‰ של ‰יסו„, ו‡ין שום „רך ל‚לות ‡ת מי„ת ‰יסו„ 

ש‰י‡ ‰תעו‚ בעבו„ת ‰שם יתברך, ‡ל‡ על י„י ששוברים בתחיל‰ ‡ת קליפת מי„ת 

ו ש‡י ‡פשר ל‰‚יע לפרי ‡ל‡ על י„י ‰קליפ‰ ‰יסו„ ש‰י‡ תעו‚ „קליפ‰, וכמ

  ַוָּיבא 

כתיב

 ונוכל



פורים האהרן            בית

. „‰שומרת ‡ותו, ו‡ם ל‡ ‰ית‰ ‰קליפ‰ קו„מת לפרי ל‡ ‰י‰ ‰פרי שמר כר‡וי

ו‰קליפ‰ של עמלק ‰י‡ ‰קליפ‰ ‰מפרי„‰ בין ‰יסו„ למלכות, „‰ייו ל‚לות ‡ת 

 .‰‰תשוק‰ ‰פימית במעש‰ 

 של העטרה ם, היינואפרי של ההתמנות היינו ֶאְפַרִים ִמִּני שכתוב
כל מי„‰ ומי„‰ בעולמות ‰עליוים יש ל‰ משל ו„ו‚מ‡ ב‡יברי  הברית

 ‰ם, ותכלית ‰‡„ם ל‰פך חומר לצור‰ ע„ שי‰פך ‰‡בר מרכב‰ למי„ת ‰עליו„‡‰

‰מרומזת ב‡בר ז‰. ו‡בר ‰ברית ‰ו‡ מרכב‰ למי„ת ‰יסו„ ו‰‰תקשרות ל‰שם 

תעו‚ חוץ מתעו‚ ‰שם יתברך  יתברך, כי על י„י ש‡„ם שומר עצמו מל‰תקשר לשום

‡זי שמרת בפשו מי„ת ‰יסו„ ו‰‰תקשרות ל‰שם יתברך וזוכ‰ ל‰ר‚יש תעו‚ 

בעבו„ת ‰שם יתברך. ועל ז‰ רומז ‰עטר‰ של ‡בר ‰ברית ש‰ו‡ כ‚„ ‡פרים, כי 

עין ‰עטר‰ ו‰כתר שייך למלכות ול‰שפע‰, כמ"ש "צ‡ו ור‡ו במלך שלמ‰ בעטר‰ 

ר ‰ברית משפיע שפע לחוץ מבפים על י„י ‰חלק ‰קר‡ שעטר‰ לו ‡מו", וכמו ש‡ב

עטר‰, כך בעולמות ‰עליוים יש מי„ת "עטרת ‰יסו„" ש‰י‡ ‚ילוי‰ של מי„ת ‰יסו„, 

מלשון "פרו ורבו". ובעבו„ת  ול‰ת‚לות ‰שפע ול‰תרבות בתחתוים, ו‰י‡ "‡פרים"

 הוספות והערות

 עורי ו‡חר ‰"זש, ‰עקי„‰ בפרשת ‰מ„רש על ‡מר) ‡"ע כט „ף( ‡‰רן בית' ‰ק בספר ו‡ית‡  .„

' ‰י מ‰יכן ע"‡ שמלתי ‡ילולי ‰מ„רש ומסיים), כו יט ‡יוב, (‡לוק ‡חז‰ ומבשרי ז‡ת קפו

, ‰ו‡ וכרית‰ חתוך לשון ו"קפ, ת"ז‡ קפו עורי ו‡חר: רביו ו‡מר, עלי ‚ל‰ ‰"‰קב

, ת"‰ברי ‡ות ז‡ת ת‚ל‰ כ"‡ח, ז‡ת, ‰פריע‰ ועור ‰חיתוך עור ‰עורות שי כשחתכו

 ‡ות י"ע רק ‰ו‡ ת"ל‰שי ‰‡„ם ו‰תחברות ‰תקשרות ‡יך בז‰ ו„יבר, ‡לוק ‡חז‰ ומבשרי

 ל."ו„ ‰כל תלוי ובז‰ ‰ברית

', ‰. ‡"ז -‡, ו' "‡ו ‰ם, ר‡שוות ‡ותיות' ב, ‰"‰וי שם כי, „ע ר‡‰ ע"ח שער ‰פורים פ"ר,  .‰

' „ יש וכ‚„ו. עשי‰, יציר‰, ברי‡‰, ‡צילות: עולמות' „ ‚„ ‰ם, עצמן ‡ותיות' ו‰„. וקב‡

 תחל‰ יש ב‡‚וז כי, יר„תי ‡‚וז ‚ח ‡ל, ‡מר ז‰ ועל. וכו' ז‰ לעומת ז‰ ‚ם כי, קליפות

, ‡חרת קליפ‰ יש בפים כך ו‡חר, מ‡„ קש‰' ב קליפ‰ ו‡חרי‰, כלע‰ ומר‰ עב‰ קליפ‰

', ‰‚ זו וקליפ‰, ‰שם ‡ותיות' „ ‚„, חלקים' ל„ מתחלק ‡‚וז ש‰רי: ל"ר. ‰מ‡כל שמפסיק

, ביי‰ן שכסת ‡ל‡, וכל מכל ‡ות‰ ול‡ שמסתלקת, ‡‚וז של חלקים' ‰„ ‡לו בין מפסקת

 ומלב„. עמלק של זרעו שיכרת ע„ שלם ‰שם ‡ין, ל"רז ‡מרו ז‰ ועל, עמלק ‚„ זו וקליפ‰

, ‡כלת זו קליפ‰ ‚ם, מתייבש ‰‡‚וז וכש‡וכל, „ק‰ קליפ‰ עצמ‰ ‰‡וכל על יש', ‰‚ ‡לו

 כו' עיי"ש.

 ‡פרים' בחי ‰ו‡, ‡"ז של ביסו„ שיש ‡חרת' בחי וב‡ר ר‡‰ ע"ח סוף שער ל"ב שכתב וז"ל,  .ו

 עור ו‰ו‡, ‰ערל‰ כורתין, וכשמו‰לין. ז"זע‚ עורות' ב יש ביסו„ כי, ו„ע ‰‰. יוסף בן

 עטרת מת‚ל‰ ו‡ז, לב„ ‡ח„ עור רק, מפסקת מחיצ‰ שם יש ל‡ ו‡ז, ו‰חצון ‰עליון ‰ר‡שון

   וזהו
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אהרן            בית פורים  ו

‰' מי„ת ‰יסו„ ‰י‡ מי„ת ‰‰תקשרות ל‰שם יתברך מתוך תעו‚. ו‚ילוי ז‰ ‰ו‡ בחית 

 זמלכות כמלך ז‰ ‰משפיע לבי עמו, וז‰ קר‡ "‰‰תמות של ‡פרים". 

בפשטות חיתוך ‰ערל‰ ‰ו‡  עמלק בתוך מכוסה הוא השורש, ַּבֲעָמֵלק

יו ש‰חיתוך ‰ו‡ חיתוך חיצוי ל‰פרי„ ‰ערל‰ מ‰ברית, ומח„ש רב

חיתוך פימי, ששורש מי„ת ‰יסו„ מכוס‰ ‰עמלק, כי עמלק ‰ו‡ לעומת ז‰ של מי„ת 

‰יסו„ בטומ‡‰, כי ‰ו‡ חימום ל„בר עביר‰ כמו ש„רשו חז"ל ‡שר קרך ב„רך מלשון 

, ועל י„י ז‰ ‰ו‡ ‰מקרר ‡ת (עי' ברש"י ע‰"פ שם)קרי ש‰י‰ מחממם ל„ברי עביר‰ 

ממו ‡ת ‚ו„ל ‰‡ור ו‰מתיקות של עבו„ת ‰', וכמו ‰‡„ם מעבו„ת קוו ומסתיר 

ש‡ית‡ בס‰"ק ש‚ו„ל ‰מתיקות של מי שעוב„ ‡ת ‰' בכל ‡יבריו ‚„ול יותר מכל 

תעו‚ים שבעולם ‰ז‰, ‡ל‡ שכמו שב‚שמיות ‰תעו‚ ת‚ל‰ רק כש‰חיות ‰ו‡ בכל 

 רמ"ח ‡יברים, כך ברוחיות ‰תעו‚ בעבו„ת ‰' ת‚ל‰ כשעוב„ים ‡ת ‰' בכל ‰חיות

 נתגלה והפריעה החיתוך ואחר הערלה לחתוך וצריך של כל ‰‡יברים.

 הוספות והערות

 יוצ‡ ‡ורם ו‡ין, סתומים ‰ם ע„יין שבתוכ‰ ‰‡ורות עם, עצמ‰ ‰יסו„ ‡בל. לב„‰ ‰יסו„

 ‡ז ל"כ ש‚לית ‰יסו„ בעטרת ‡בל. ל‰‡יר יצי‡תן מועין, עליו ‡שר עורות' ב כי, לחוץ

 „ופי צ„„י „רך לחוץ ול‰‡יר, עצמ‰ ‰עטר‰ מחיצות לבקוע שבתוכו ‰‡ורות יכולין

 ‰יוצ‡ת ‰‡ר‰ ‡י‰ זו ‰‡ר‰ ו‰‰. עצמי ביסו„ שיש כמו מחיצות' ב שם ש‡ין לפי, ‰עטר‰

 בן ‡פרים' בחי ‰י‡, ‰‰‡ר‰ וזו, עצמ‰ ‰עטר‰ כלי „ופי צ„„י „רך זו ‰‡ר‰ רק, ‰יסו„ מפי

 צ„„י מ„ופי ‰יוצ‡ת, ‰‰‡ר‰ ‰ו‡, בו ו‡פרים. יוסף ‰ו‡, ‡"„ז עצמו ‰יסו„ כי. יוסף

 .שבי ‰עטר‰

עטרת מי„ת ‰יסו„ ‰י‡ בחית מלכות וממשל‰, וכי„וע שיש שי משיחין משיח בן יוסף   .ז

ומשיח בן „ו„. וכלשון רביו לעיל (פ' וי‚ש) "‡ית‡ בזו‰"ק על פסוק כי ‰‰ ‰מלכים וע„ו 

מתחברן כח„‡ כ„ין עברו יח„יו, וכל „יין מתעברין ומתכפיין, כי עברו יח„יו, „כר ווק' 

י‰ו„‰ ויוסף קר‡ים מלכים, כי י‰ו„‰ קר‡ מלכי צ„ק ויוסף קר‡ צ„יק, וכשצ„יק וצ„ק 

 מתייח„ים ביח„ ‡זי כי ‰‰ ‰מלכים וע„ו עברו יח„יו".

שי בחית מלכים ויסו„ ‰עין ‰ו‡ כי עין ‰מלכות ‰ו‡ ‚ילוי ו‰שפע‰, ויוסף וי‰ו„‰ ‰מ‰ 

כי בשי‰ם יש כח ‰שפע‰, ‡ל‡ שמי„ת ‰יסו„ בעבו„ת ‰' ‰ו‡ לעורר ‰תעו‚ ‰‡לוקי בכ„י 

ל‰תקשר עם ‰בור‡ ית"ש מתוך תעו‚, ומי„‰ זו מעוררת למעל‰ ‚"כ ‡ת מי„ת ‰‰תקשרות 

ש‰שם יתברך מקשר עצמו לו ל‰שפיע לו שפע חיים שמח‰ ותעו‚ ברוחיות ו‚שמיות, 

ת ‰קר‡ת ‚"כ מלך ‰י‡ מי„ת ‰‰תבטלות על מת לקבל ‰שפע מלמעל‰, ומי„ת ‰מלכו

וכשעוב„ים ‡ת ‰שם יתברך בשי מי„ות ‡לו ‚ורמים כעין ז‰ למי„ת ‰שפע‰ בעולמות 

 ‰עליוים וז‰ קר‡ יחו„ יסו„ ומלכות.

   ָׁשְרָׁשם
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פורים זאהרן            בית

י„וע שמצוות ‰ברית ‰י‡ במקום ‰עטר‰, וז‰ מור‰ שכשחותכים וכורתים  העטרה

  ‡ת ‰קליפ‰ ‰רומזת לעמלק ‡זי ת‚לית עטרת ‰יסו„. 

שת‚ל‰ ‡ליו  ה'ַוֵּיָרא ֵאָליו  ‡)בר‡שית יח ( אברהם, שמל אחר שכתוב

חלק ‰' שבפשו, ‡ותו חלק ‡לקות ו‰תקשרות ל‰שם יתברך שכבר ‰י‰ טמון 

 את שחותכין מקודם כיומוסתר בו קו„ם שמל עצמו ת‚ל‰ עכשיו כשמל עצמו, 
-ִּכי כתיב אזי, בעמלק מלחמה עדיין ויש הקדושה שסביב והקליפה הערלה

 איןשכס‡ ‰' ש‰ו‡ מי„ת ‰יסו„ מוסתר כביכול על י„י עמלק, ּה "ֵּכס יָ -ד ַעל"יָ 
 שסביב והקליפה הערלה כשחותכין אבל ,שלם השם ואין שלם הכסא

  . 'ה אליו וירא אזי, שלם והשם שלם הכסא אזי הקדושה 

 שהחסדטֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, -ִּכילה' הֹודו  ‡)ת‰לים קיח ( של הכוונה
תיבת טוב מור‰ על מי„ת ‰יסו„, כמו שכתוב "‡מרו חהאמה בפום נתגלה

 הוספות והערות

 יש ו‡יך, ‰קליפות עין, ‚"„ר ויק‰ל בזו‰ר תב‡ר ‰‰ ז"ל ‰‡ר"י ‰ק' (ע"ח שער ל"‚),  .ח

 ו‡ת‚לי, ש"ח, ל"חשמ ‡יקרי כ„ין, ‰‡ש מתוך חשמל כעין ו‚‰ קליפת ‰קר‡, ‰„ק קליפ‰

 כי. עיו בקיצור ‡מר, בי‡ורו כ‡ן ש‡ין פ"ו‡ע. וכו' י‰ושע מל ל כ„‡מרין"מ מ‰ו, ל"מ

‰‰ ‰ק"בו ‡"בז ‰חס„ים שיתפשטו טרם בתחל ,‰‰ ו‚‰' קלי ש‰ו‡ ‰ערל‰ ‡ז ,חופפת 

, שביסו„ ‰שמ‡לי ‰ציור מן ‰ו‡ ושרש‰, סביב לו וו‚‰ וז‰ו. סביב שלו ביסו„ שם ו‡חזת

 ‰שרשת ו‚‰ וקליפת ...'ולקלי לחיצוים מזון ל‰יות, לחוץ ושופכן, ‰מותרות משפיע ש‰ו‡

 חופפת זו ערל‰ וב‰יות. ערל‰ וקר‡, ‰ק„וש ‰יסו„ ‡ת וסובבת שם ‡חזת, ל"‰ בציור

 ב‡ורות ית‡חזו ול‡, מ‰ם' ‰קלי יקו של‡ כ„י, ‰יסו„ ע„ יור„ין ‡ין ‰חס„ים, ‰יסו„ על

 ש‰ו‡, למעל‰ ‰מ‚ול‰ מ"בכ' ‡פי ‡ל‡, ‰יסו„ ע„ יר„ו ל‡ ש‰ם „י ל‡ כ"וע. ‰‰ם ‰‚„ולים

 שם ש‡ין כיון, ל"כ מ‚ול‰ מקום ‰ו‡ ולמט‰ משם ‡שר, ‡"„ז ‰"ו, ת"בת תחתוים ש"בב

 ש‡רים ‰ם כ"וע כו„ע ‰יסו„ ע„ וופלין יור„ין ‡ים לכן, „‡מ‡ ‰יסו„ כלי מחיצות

 כ"ו‡ח. שלו ביסו„ ‰ערל‰ ‡חזת כי, למט‰ מתפשטים ו‡ים, ‡"„ז ב„עת, בשרשם, למעל‰

 ‰חס„ים יור„ין ו‡ז, ל"‰ ו‚‰ קליפת משם ומסתלקת, ‰‰ו‡ ‰ערל‰ כורתים, ימול כ‡שר

‰"ת"בת ש‰ו‡, במקומם ומתפשטים ל ז ‰"וב„"‡... 

‰‰מרו, ‰יום כחום ‰‡‰ל פתח יושב ו‰ו‡ פסוק על, וב‡„ר‡ בזו‰ר שכתב מ‰ תבין בז‰ ו‡ 

 ו‰‰. ‡צליו כמבו‡ר, ‰חס„ים סו„ ‰ו‡ ‡בר‰ם כי', פי. „‡מ‰ בפומ‡ חס„ ‡ת‚ליי‡ שם

 ר‡ש ש‰ו‡, „"יו ‡ת‚ליי‡, וכשמול. ‰יסו„ על וחופפת, עמו ערלתו ול„, כשול„ ‰תיוק

 ‰ו‡ חס„ כי כו„ע, ‡בר‰ם ‰קר‡ ‰עליוים ‰חס„ים' בחי ‰ו‡ ‰זו „"ש‰יו, שלו ‰‡מ‰ פי

 ויר‡, שימול ‡חר ב‡בר‰ם ש"וז. בחס„ ‰ו‡' י כל כי. ן"יו„י במילוי ‰"‰וי, ב"ב‚ימטרי‡ע

   וזהו

 וזהו
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אהרן            בית פורים  ח

, וכמו שב‚שמיות ‰שפע משך על ט(וכמוב‡ ב„ברי רביו ‰מוב‡ים לעיל)צ„יק כי טוב" 

י„י ‰יסו„, כך ברוחיות כל ‰‰שפעות מלמעל‰ משכות על י„י מי„ת ‰יסו„. וכמו 

 ‰צ„יק יוסף כך ‰עולם לכל ‡ור‰ משפיע ש‰שמש "כשם  שכתב רביו בפרשת ויצ‡

‰שפעות". ופי ‰‡מ‰ ששם עטרת ‰יסו„ ‰מור‰ על ‚ילוי, „‰ייו  לכל ציור ‰ו‡

עבו„ת ‰' ב‚ילוי ‰‡ש ‰פימית שתצ‡ לחוץ ע„ שיר‚ישו ב‰ כל ‰‡יברים, ‰י‡ ‚ורמת 

ל‚ילוי ‰‡‰ב‰ ו‰חס„ בפש ‰‡„ם, וממיל‡ מעורר כן ב„ו‚מתו במי„ת ‰יסו„ 

.ִמִּני ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם ַּבֲעָמֵלק הכתוב פירוש וזהו שלמעל‰, ש‰י‡ ‰שפע‰ כל טוב.

 הוספות והערות

', י וצורת, חס„ ש‰ו‡ ‡בר‰ם כי. ‰יום כחום ‰‡‰ל פתח יושב ו‰ו‡ ממר‡ ב‡לוי' ‰ ‡ליו

 .שביסו„ עטר‰ ש‰י‡ י' שצורת‰, ‰‡מ‰ פי ש‰ו‡, ‰‡‰ל בפתח ‡ת‚לי‡

 שקר‡ יסו„ על ק‡י טוב ‰בעש"ט ‰ק' (בעל שם טוב על ‰תור‰ פרשת יתרו) "כיוכלשון   .ט

 חס„ו לעולם כי סו„ וז‰ו, בעל‰ מתפ‡רת עולם שקר‡ למלכות ‰טיפ‰ מושך ש‰ו‡, ב"טו

 ו‰בן". תפ‡רת ש‰ו‡' ו מעבר „רך שיור„ת ‰טיפ‰ ש‰ו‡ ב"ע ב‚ימטרי‡ חס„ ל"ר
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