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שיחותהנאמרים

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרי

הרה"ח ר'  דוד קנאפלער  שיחי' 

מאנסי

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 לכבוד הולדת הבן שיזכה להכניסו בבריתו של
 אברהם אבינו בעתו ובזמנו  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  משה יהושע זינגר  שיחי' 

ירושלים

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לזכות בנו הבה"ח מרדכי יחיאל 

שזכה לקבל עליו עול תורה ולהפטר מעול מלכות

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  ישראל יצחק גולדברג  שיחי' 

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם יעקב ריינער  שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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נס פורים קידוש השם וחילול השם

פרק א'

חילול השם בזמן מרדכי ואסתר והתיקון

א. נתחייבו באותו הדור

ולכאורה  וכו'.  ולאבד  להרוג  להשמיד  עליהם  שגזר  המן  אצל  בגזירה שהיה  כשנתבונן  הנה 
)במגילה  וחז"ל  ישראל,  כל  כליה על  גזירת  גדולה מהו החרון אף הגדול עד שיש  הוא פליאה 

שנהנו  מפני  שבשושן  דבריהם  וידועים  זו  שאלה  הרשב"י  של  תלמידיו  ששאלו  מביאים  יב( 

מסעודתו של אותו רשע, ובכל העולם כולו מפני שהשתחוו לצלם, 

מאד להבין דברי חז"ל דאטו מפני שאכלו בסעודתו של אותו רשע מגיע להם עונש  וקשה 
חמור כזה, ואם במשך כל ימי בית ראשון שחטאו מאד בג' עבירות לא הגיע להם גזירת כליה, 

ועכשיו יגיע להם גזירת כליה על מה שנהנו מסעודתו של אחשורוש, וגם ההשתחויה לצלם לא 

מגיע להם גזירת כליה, כמו שלא עשה להם כליה בחטא ע"ז שהיה בזמן הבית, וכמו"כ מבואר 

בתוס' כתובות )לג, ב( בשם ר"ת שלא היה הצלם ע"ז ממש, וא"כ קשה מאד למה נתחייבו כליה.

ב. חלוקי כפרה

ובחתם סופר )בחי' שבועות לט. 1( שהיה שם חטא חילול השם בפרהסיא במעשה של הצלם 
שראו כל הגוים שככל הגוים בית ישראל, וכמוש"כ )בפסוקים שם בדניאל ג, ובמדרש שיר השירים פ"ז אות 

יד( שלקח נבוכדנצר מכל אומות העולם שישתחוו לצלם, ורצו לעשות את ישראל ככל הגויים, 

וכל היהודים השתחוו להצלם ונכנעו לגזירת נבוכדנצר חוץ מחנניה מישאל ועזריה, 

קדוש  מצות  היא  וזאת  ט(,  עשה  מצוה  המצוות  )בספר  הרמב"ם  של  הנפלא  בלשונו  שמפורש  וכמו 
השם המצווים בה בני ישראל בכללם רוצה לומר מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו 

ית' ואמונת יחודו כמו שעשו חנניה מישאל ועזריה בזמן נבוכדנצר הרשע כשגזר להשתחות 

בזה חרפה  והיתה  היה שם מקדש שם שמים  ולא  וישראל בכלל  כל העמים  והשתחוו  לצלם 

1 שם, והנה במעשה דאחשורוש שהיה עליהם חטא הצלם של נ"נ שהיה חילול ה' בפרהסיא ולכן אמרו תלמידי ר' שמעון בן 

יוחי וכי משא פנים יש בדבר דבח"ה לא מהני תשובה לחוד ומה הועילו תעניותיה של אסתר ואף לפי תירוצו הם לא עשו אלא 

לפנים מ"מ צריך לתיקון גדול והעיקר לחזור ולקדש השם ברבים כאשר חולל. וזה נתקן במקרא מגילה ברבים והיינו דכתיב 

והיה לה' לשם לאות עולם לא יכרת ודרשו חז"ל זה מקרא מגילה וזהו שאמרה אסתר בתפלתה אספרה שמך לאחי בתוך קהל 

אהללך לקדשו ברבים.



שרביט הזהב -ד-

גדולה על ישראל שנעדרה המצוה הזאת מכלם ולא היה שם מקיים אותה אבל פחדו הכל ולא 

זו אלא למעמד הגדול ההוא שפחד ממנו העולם כלו והיה בו ראוי שיפורסם  נצטותה מצוה 

בעדות  ישראל  ישעיה שלא תשלם חרפת  ידי  על  ויעד השם  ההיא  בעת  ברבים  ויגלה  היחוד 

ההיא ושיראו בהם ילדים בעת ההיא הקשה לא יפחידם המות וימסרו נפשם ויפרסמו ויחזקו 

האמונה ויקדשו את השם ברבים כמו שציונו ית' על ידי משה רבנו והוא אמרו לא עתה יבוש 

יעקב ולא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו בקרבו יקדישו שמי וגו' עכ"ל.

)פו.(  דיומא  בסוגיא  וכמבואר  עבירות,  הג'  יותר מכל  גרע  דחילול השם  כליה,  נתחייבו  ולכן 
שיש ד' חילוקי כפרה, והקשה ביותר הוא על חטא חילול השם שאינו מתכפר ח"ו רק במיתה. 

ג. בפומבי בריש גלי

וכמו"כ כ' החתם סופר )תורת משה למגילת אסתר ד"ה להשמיד 2( שעון נהנו מסעודתו של 
אותו רשע היה חטא של חילול השם שאכלו ברבים מאכלות טריפות ואסורות ונחלל שם שמים 

מאד להעשות כן ברבים ובפומבי ובפרט לעיני הגוים ועוון חילול השם הוא במיתה.

ד. פסוקי יחזקאל 

יז-לב( בן אדם בית ישראל  )לו  היטיב כל הענין הזה נקדים בזה פסוקי הנביא יחזקאל  ולהבין 
ישבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטמאת הנדה היתה דרכם לפני: ואשפך 

ויזרו  בגוים  אתם  ואפיץ  טמאוה:  ובגלוליהם  הארץ  על  שפכו  אשר  הדם  על  עליהם  חמתי 

קדשי  את שם  ויחללו  באו שם  הגוים אשר  אל  ויבוא  וכעלילותם שפטתים:  כדרכם  בארצות 

באמר להם עם הוי'ה אלה ומארצו יצאו: ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים 

אשר באו שמה: 

2 חת"ס בתורת משה שם, להשמיד ולהרג, איתא בגמרא )מגילה י"ב ע"א( שאמרו תלמידיו של רשב"י דלכן נתחייבו ישראל 

שבאותו הדור כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ויש לדקדק הא גם אם אכלו נבילות וטריפות באותו סעודה אינם 

במיתה אלא במלקות 

והנה לפי"מ דאיתא במדרש ששתו סתם יינם ולחד מ"ד שאכלו בישולי גוים יש ליישב דהעובר על דברי סופרים חייב מיתה 

לכן נתחייבו כליה ונלע"ד כיון שהי' אותו סעודה על חרבן ביהמ"ק ששמח בה אחשורוש ואמר השתא תו לא מיפרקי ואפיק 

כלי בית מקדשא כדאיתא התם דף י"א ע"ב לכן נתחייבו כליה כדמוכח ממה דאמרו חז"ל דלכן היה המגיפה בימי דוד ומתו 

מאה איש בכל יום על שלא התאמצו על בנין בהמ"ק )כדאיתא באגדת שמואל ויבא גד אל דוד וכו' למה דוד דומה באותו שעה 

לאחד שמכה את בנו וכו' כך כל אוכלוסים שנפלו על שלא תבעו את בנין בית המקדש וכו' לכן תקנו נשיאים הראשונים שיהיו 

מתפללין בכל יום אנא השב שכינתך לציון ע"כ( 

ותקן דוד מאה ברכות והוא מכוון כנגד מאה אמה קומת בהמ"ק )ונלע"ד י"ל כיון דאכלו ברבים מאכלות טריפות ואסורות 

ונתחלל שם שמים מאוד להעשות כן ברבים ובפומבי ובפרט לעיני הגוים ועון חילול השם הוא במיתה )כדאיתא ביומא דף 

פ"ח( אבל יען כי נגזרה הגזירה והם עשו תשובה בשושן וצמו והתענו נתקדש שם שמים על ידם וממילא ניצולו לחיים ודו"ק(:
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לשם  אם  כי  ישראל  בית  עשה  אני  למענכם  לא  הוי'ה  אדני  אמר  כה  ישראל  לבית  אמר  לכן 
קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם 

בתוכם וידעו הגוים כי אני הוי'ה נאם אדני הוי'ה בהקדשי בכם לעיניהם: ולקחתי אתכם מן 

הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: 

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: ונתתי לכם 
לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: ואת 

רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: וישבתם בארץ אשר 

והושעתי אתכם מכל טמאותיכם  לכם לאלהים:  ואנכי אהיה  לעם  לי  והייתם  נתתי לאבתיכם 

השדה  ותנובת  העץ  פרי  את  והרביתי  רעב:  עליכם  אתן  ולא  אתו  והרביתי  הדגן  אל  וקראתי 

למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים: 

ועל  עונתיכם  על  בפניכם  ונקטתם  טובים  לא  אשר  ומעלליכם  הרעים  דרכיכם  את  וזכרתם 
בית  מדרכיכם  והכלמו  בושו  לכם  יודע  הוי'ה  אדני  נאם  עשה  אני  למענכם  לא  תועבותיכם: 

ישראל.

ה. מצב זמן הנס

ראשון,  בית  גלות  ובעת  החורבן  בעת  שהיה  להדור  יחזקאל  אמר  האלה  הפסוקים  כל  והנה 
וכמו"כ הפסוקים לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי נאמרים גם על קיבוץ 

אע"ג שעיקר  פורים(,  דנס  כמה שנים אחרי מעשה  )שהיה  פורים  הנס של  עזרא אחר  בימי  גלויות שהיה 

הפסוקים נאמרו על הגאולה העתידה, הרי גם בימי בית שני לא היו ראוים לגאולה, וכמוש"כ 

בפסוקי עזרא ונחמיה, שהיה שם חטא נשים נכריות וחילול שבת )וגם לא היה בהם מצות סוכה כמבואר 

בפרקי נחמיה( ולכן ריחם הש"י על ישראל למען שמו המחולל בגוים 

ו. דברי אהבת יונתן

ועי' באהבת יונתן )פר' פרה עה"פ לכן אמור לבית ישראל( לכן אמור לבית ישראל כה אמר ה' לא למענכם 
אני עושה כי אם למען שמי המחולל בגוים וכו'. יובן עפ"י הידוע לנו שפקד ה' את עמו אחר 

גלות ראשון כשגלו לבבל שבעים שנה ולא נפרע מהם אלא שמיטת הארץ שלא שבתה ומחטא 

של ישראל היה צפון עד אחר חורבן בית שני ועוד עתה אנו בעו"ה נפרעין מהם. וצ"ע וגם כל 

המפרשים התעוררו בזה למה לא נפרע מהם החטאים אשר עשו מיד הלא מדה"ד אינו פוקד 

אלא עד ארבעה דורות ולא יותר ולמה יענשו אלו הדורות. 
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יתערבו  ולא  העצם  שם  צירופי  י"ב  נגד  עשר  שנים  הם  ישורון  דשבטי  הוא  דמבואר  ונראה 
עם זולתן וברית כרותה הוא מן האל יתב' שלא יתערב זרע יעקב עם האו"ה וכמו שאין השם 

אשדודיות  בנשים  ישראל  נטמעו  בבל  ובגלות  שינוי.  יקבלו  לא  ישראל  בני  כך  שינוי  מקבל 

גזר צום על  כי עזרא  ואלו לא עלה עזרא מן הגולה היה אכלה אותם ארץ אויביהם  וכותיות 

גאולי הכהונה ועל נשים נכריות. 

שורש  נשאר  לא  בגלות  ישראל  ארכו  אלו  כי  שנה  שבעים  אחר  נגאלין  היה  הסיבה  ולזאת 
השאלה  והותר  לגבות  מקום  שמצא  עד  דורות  לדורי  צפון  היה  והחטא  ושלום  חס  מישראל 

הנ"ל. וז"ש לא למענכם אני עושה בית ישראל כ"א למען שמי המחולל בגוים כנ"ל וק"ל.

ז. חוץ לארץ

והנה כשנעיין היטיב בפסוקים שם שהש"י אחר ששפך חמתו ר"ל שלח אותם בגלות לארצות 
הגוים, ושם נתחלל שם שמים שאמרו הגוים עם הוי'ה אלה ומארצו יצאו, שלפי"ז נראה דבר 

נורא, שעד שלא גלו ישראל הרי לא נעשה כאן חילול השם, שבבית פנימה בתוך ארץ ישראל 

לא נעשה חילול השם, וכשגלו ישראל בגולה נעשה חטא חמור שאין כמוה שנתחלל שמו ית' 

בגוים, שעון חילול השם חמור יותר מכל הג' עבירות.

ח. ומארצו יצאו

לגבי  יחזקאל  של  זה  פסוק  הגמ'  שמביא  השם  דחילול  בסוגיא  )פו(  יומא  בגמ'  דחזינן  וכמו 
תלמיד חכם שאין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות ח"ו שנאמר עליו עם ה' 

אלה ומארצו יצאו, שכל המהות של חילול השם שייך בכל מי שנמצא פנימה בבית המדרש 

ויוצא החוצה ונתחלל שמו ית', וכמו"כ בישראל שהיו בארצם פנימה ואח"כ יצאו החוצה בעת 

הגלות ואז כשאינם עושים תשובה ח"ו, אזי נעשה החטא חמור באין ערוך ונעשה חילול השם 

שאין ע"ז תשובה ר"ל, וכל זה הוא כוונת הפסוקים ביחזקאל.

ט. משל ומליצה

וכו' ואח"כ  למה הדבר שומה לילד שעשה רעות בתלמוד תורה והחליטו לזרוק אותו  משל 
ונמצא  וכו',  תורה  להתלמוד  בתלונות  והגיעו  יעשו  לא  אשר  מעשים  ועשה  בחוץ  כשהיה 

נתבזה התלמוד  אותו החוצה  הילד, אבל אחר שזרקו  הרעות שעשה  עם  שבתחלה התמודדו 

שם  ונתחלל  כזה,  דבר  עשה  זו  תורה  בתלמוד  שלמד  הילד  שאומרים  העיר,  כל  לעיני  תורה 

התלמוד תורה לעיני כולם, וכמו"כ בעניננו שאחר שהלכו לגלות נתבזה כבוד ושם הש"י לעיני 

כל האומות ר"ל.
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י. דברי הליקו"ה

ובאמת כאן הלב מתפלץ א"כ מהו התועלת בכל הגלות, וכבר הבאנו מדברי מהרנ"ת בלקוטי 
גדל  "וזה בחינת  וזה לשונו  נביא אותם  יקרת הדברים  ולגודל  ד' אות מה(  )ברכת הריח הלכה  הלכות 

דרכים  לסבב בכמה  וצריכים  ישראל  לארץ  קדם שבאין  לסבל  והיסורים שצריכין  הטלטולים 

בשביל  הוא  והכל  לעיל.  וכמובא  וכו'  אלקים  ויסב  שכתוב,  וכמו  ישראל  לארץ  שבאין  קדם 

קבוץ הנדחים הנ"ל:

וכו' שבכל מקום  ז"ל בכונות, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ  איתא בכתבי האר"י  כי 
גלו  ישראל  כל  כאלו  נחשב  הארץ  כנפות  בארבע  בגלות  לשם  נדחה  מישראל  שאחד  בעולם 

לשם ועל ידי זה מברר ניצוצות משם ועל ידי זה באין לארץ ישראל, עין שם באריכות. שזהו 

סוד מה שישראל מפזרין עכשו בגלות במקומות הרחוקים מהקדשה מאד. והנה זה הענין הוא 

דבר נסתר ונעלם מאד. ואי אפשר להבינו, כי אנו רואים שבמדינות הרחוקים מישיבות ישראל. 

כמו במדינות מאסקווע. נדחו לשם יהודים מעטים. ודרים בין הרבה עובדי כוכבים יהודים מתי 

מעט. עד שיש עירות הרחוקים יותר. שאין נמצאים שם ישראלים כי אם אחד או שנים בעיר 

גדולה. 

והנה אנו רואים בעינינו שרב אלו היהודים הדרים במקומות כאלה רבם ככולם אינם צדיקים 
כלל. והלואי היו בינונים כי הם רחוקים מאד מה' יתברך ואי אפשר להאריך בזה שלא לדבר על 

איזה מישראל חס ושלום, כי גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון. ואם כן איך אפשר להבין 

זאת. שעל ידי אנשים כאלו יתבררו הניצוצות מעמקי הקליפות כאלו, אבל באמת היא נפלאות 

תמים דעים ואי אפשר להבין זאת. והכלל, שעקר הגלות הוא הגלות וההתרחקות מארץ ישראל 

בעמקי  שנדחו  הניצוצות  שהם  הנדחים  לברר  בשביל  הוא  הגלות  ועקר  הקדשה  כלל  שהוא 

הקליפות בבחינת לא גלו ישראל בין העובדי כוכבים אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, שזהו 

הגלות  ענין  להבין  קשה  לכאורה  באמת  כי  הקליפות,  מעמקי  המתבררים  הניצוצות  בחינת 

שמחמת שחטאו ישראל בארץ ישראל גלה אותם משם לארץ העמים. עד שיתקנו וישובו אליו 

ויביא לנו גואל צדקנו. 

חיותנו  במקום  אם  ומה  ישראל.  ישובו  לארץ  שבחוץ  תקוה  יהיה  איך  מאד  קשה  והדבר 
התגבר  שם  אם  וכו'.  ישראל  קדשת  עקר  ששם  הקדשה  ארץ  ישראל  ארץ  שהוא  וקידשתנו 

אויר  ארץ העמים  לארץ שהיא  תקוה שבחוץ  יהיה  איך  עד שהחטיאם  הרע  היצר  ישראל  על 

הטמא וכו', שם יתקנו וישובו ישראל ואם כן חס ושלום, אפס תקוה!! הלא ה' יתברך רוצה 

שכתוב,  כמו  תיקון,  בשביל  הם  והצרות  הגליות  כל  רק  בנו,  לנקם  חפץ  ואינו  בתקנותינו. 

ובקשתם משם את אלקיך ומצאת וכו'. אבל איך יתכן זה שבארץ ישראל לא בקשנו וחפשנו 
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זה הוא  ונבקש אותו אבל באמת כל  נדרש  ובחוץ לארץ בארץ העמים  יתברך  ה'  ודרשנו את 

נפלאות תמים דעים. והם מסתרי פלאותיו".

יא. ואחמול על שם קדשי

עכ"פ נחזור להפסוקים שאומר הש"י שאחר ישש חילול השם כזה, אזי ואחמול על שם קדשי 

אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה, וגו' לא למענכם אני עושה אלא למעני וכו', 

הוי'ה",  "עם  הם  ישראל  שבני  נפלא  דבר  נתגלה  השם  חילול  בכל  שבאמת  הדברים  וביאור 

ונמצא שמצד אחד עונש החילול השם הוא עונש הגרוע ביותר שאינו מועיל ע"ז רק מיתה, 

גיסא נתגלה כאן עוצם מעלת בני ישראל שהם עם הוי'ה, שלכן כשמרחם הש"י על  ומאידך 

שמו, הרי הוא מרחם על עמו, ששמנו קראת בשמך, ושמך הגדול עלינו קראת, ואונ בני ישראל 

הם אשת חיל של הש"י, 

ולכן כשאנו ברעות רוחניות או גשמיות נתחלל שמו ית', והש"י שמרחם על שמו מקרב אותנו 

מאד, וכמו"כ נותן לנו כל טוב בגשמיות, וכמוש"כ והושעתי אתכם מכל טומאותיכם וקראתי 

אל הדגן וכו', שהקב"ה יטיב עם ישראל כל טוב, ואז יתביישו מרוב טוב כמו שכ' שם בושו 

והכלמו מדרכיכם בית ישראל 

)ועי' שם משמואל ויחי תרע"ה שצדקה עשה ה' עם ישראל שכאשר יש בזה חילול ה' בהכרח שסוף כל סוף יגאלו ישראל מצרתם 

אף אם ח"ו לא יהיו זכאים כדי לסלק חילול ה', ועל כן כל היכי שבצרת ישראל יש ח"ו חילול כבוד שמים יש לדין ולומר מוטב 

שיעקב דבר אחד מן התורה כדי לקדש שם שמים(.

יב. בן ועבד

לבאר הדבר שיש עבד ויש בן, שבעבד שאינו עושה רצונו הרי זורק אותו וכו', אבל בן  ויש 

שיזרוק אותו ר"ל הרי סוף סוף ישאר בן, ואדרבה כשיזרוק אותו הרי יתדרדר יותר וכו' ואזי 

להחזירו  יצטרך  כרחך  ועל  בנו,  ישאר  שתמיד  מזה,  להפטר  אפשר  ואי  יותר,  גדולה  הבושה 

ברחמים, וכמו"כ אצל בני ישראל שנעשה על ידם חילול שמו ית', שמצד אחד מגיע ע"ז עונש 

הנורא ביותר, ומאידך גיסא נעשה כאן המתקה, שנתגלה גודל הקשר שאנו עם הוי'ה, וקשורים 

חילול  כאן  הדבר שנעשה  ולקרבו, שעצם  להחזירו  אלא  שייך  ינתק, שלא  בל  ית' קשר  אליו 

השם כזה מבטא יותר שאנו עמו וצאן מרעיתו.



-ט-    נשפוריםוידושהשםוחילולהשם     נשפוריםוידושהשםוחילולהשם

יג. שערי תשובה

במיתה  אלא  מתכפר  אינו  השם  חילול  שעון  מז(,  אות  )ש"א  יונה  לרבינו  תשובה  בשערי  ועי' 

עוון,  יש  "ועוד  ידו, שאזי היה תשובת המשקל  יש תיקון ע"ז כשיתקדש שמו על  זאת  ובכל 

יד(:  כב,  )ישעיה  שנאמר  כמו  ממרקת,  ומיתה  תולים  ויסורים  שהתשובה  השם,  חלול  עון  והוא 

ויעזור  והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת,  יכופר העון הזה לכם עד תמותון.  אם 

ראשם,  ונשא  האמת  אנשי  ידי  ויחזק  עמו,  בני  לעיני  אורו  והופיע  בדבריה,  ויתעורר  אחריה 

וכתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה' והוד והדר לאמונתו ועבודתו 

בעולם, ועוז ותפארת במקדש תורתו, על כן בהרבות פעליו לקדש את ה' ולעודד האמת להכין 

אותו ולסעדו, ונסלח לו מעון החלול עם התשובה בשומו האמת לעומת אשמת החלול, מדת 

תשובתו נגד מדת משובתו זה באור בחסד ואמת יכופר עון". 

וכמו"כ יש להבין דזה מה שאומר הש"י ואחמול על שם קדשי וגו' שזהו בחי' קידוש השם 

שיהיה תיקון על כל העון של חילול השם )ומזה גופא יצמח הבושה וכפסוקים הנ"ל(.

יד. נוקם בנתינת טוב

)מובא  ליודעיך  חפצך  משוך  שכ'  מה  על  זי"ע  בער  ר'  ר'  הגדול  מהמגיד  הידועים  וכדברים 

בספרים הק', ועי' ייטב לב פר' תזריע( "כי רבינו הקדוש מה"ר דב בער זלה"ה פירש משוך חסדך לידעיך 

אל קנא ונוקם )זמירות לליל שבת, המתחיל 'כל מקדש'(, על דרך משל למי שהסכיל עשו והרים יד במלך, 

נכמרו  כי  ויאמר  המלך  ויען  ולהכותו,  ליסרו  או  להרגו  וגמרו  ונמנו  למשפט  כסאות  וישבו 

רחמיו, מה בצע כי נהרגהו או נכהו, מעתה לא תהיה יראתו רצונית אלא הכרחית מכח יראת 

עונש, ולא בזה חפצתי. 

כי אם הישר בעיני להעביר על מדותי, לגדלו לרוממו ולנשאו למעלה לשבת אצלי, והוא יודע 

בעצמו את אשר לא טוב עשה, ובזה עצמו יבוש ויכלם ויתחרט על העבר, ותהיה יראתו רצונית 

על ידי הטוב שאטיב לו. וזהו שאומרים משוך חסדך לידעיך אל )בחינת חסד, הוא( קנא ונוקם, ע"כ 

דבריו ז"ל" עכ"ל.
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פרק ב

המגילה עפ"י פסוקי יחזקאל

א( פורים ובית שני

כשגלו  הרי  וכו'  וג"ע  בע"ז  ראשון  בית  בימי  טובא  ר"ל  ישראל  דאע"פ שחטאו  בארנו  הנה 
לבבל ולפרס נעשו החטאים חמורים מאד, שאז נתוסף לכלל החטאים עון חילול השם שאמרו 

שנהנו  חטא  על  סופר  מהחתם  שבארנו  וכמו  יצאו",  ומארצו  אלה  הויה  "עם  לו(  )שם  הגוים 

מסעודתו, והשתחוויה לצלם שהיה בזה חילול ה' נורא, ולכן נתחייבו כליה, כי על חילול השם 

חייבין מיתה כמוש"כ ביומא )פ"ו(. 

ולפי"ז בארנו דהישועה הגדולה שנעשה בפורים, שנקרא גאולה )כמבואר במגילה ו, יב דסמכינן גאולה 
דרך  על  הוא  השני  בית  ובנין  עזרא  בימי  שניה  הביאה  נצמח  שעי"ז  ובפרט  לפסח(  פורים  לגאולה 

ישראל  בית  חללוהו  קדשי אשר  על שם  ואחמול  יחזקאל שאמר הש"י  בפסוקי  המבואר שם 

בגוים אשר באו שמה.

ב( ואנכי הסתר אסתיר

כל זה מרומז גם בתורה בשירת האזינו )ששם מרומזים כל מה שעובר על ישראל( והרי מפורש  ובאמת 
בפסוק שכל שירת האזינו קאי על נס של פורים, וכמו שכ' )דברים לא( ואנכי הסתר אסתיר פני, 

ורעות(  רבות  צרות  ומצאוהו  פנים  הסתר  יהיה  אסתר  בימי  שם  וברש"י  קלט,  בחולין  כמבואר  התורה  מן  אסתר  מכאן  )שלומדין 

וממשיכין הפסוק שאז יהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל, ונמצא שכל השירה הזאת מאיר 

בתוך ההסתרה בתוך הסתרה.

ג( לולי כעס

והנה בהפסוקים הנוראים מכל נאמר )דברים לב, כו( אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם לולי 
כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ולא ה' פעל כל זאת כי גוי אובד עצות המה 

ואין בהם תבונה, והנה אמרו חז"ל על הפסוק אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, שכל זה 

נתקיים בימי המן שאז נגזרה הגזירה להשמיד להרוג ולאבד. 

וכמבואר בכמה מדרשים שאמר אמר הקב"ה פסוק זה )מדרש אבא גוריון פרק ד'("באותה שעה אמר 
יום שנאמר אמרתי אפאיהם אשביתה  זו שבשבילה רבו אנחותיי בכל  לי אומה  הקב"ה למה 

מאנוש זכרם )דברים לב כו( הביאו לי אגרות וכתבו עליהם כלייה מיד הביא השטן איגרות וכתב 

)ועי"ע אסתר רבה  וחתם כיון שראתה תורה כך יצאה בבגדי אלמנותיה ונתנה קולה בבכי" עיי"ש 
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ז, יג(, וכמו"כ בבעל הטורים על הפסוק )שם( ואין בהם תבונה ס"ת המן שלא היה בהם תבונה 

שנהנו מסעודת אחשורוש, ומבואר דכל הפסוקים מדברים על ימי אסתר.

ד( דברי הרמב"ן

בכל  מצינו  שלא  גמורה,  כליה  נגזר  שאז  השם  חילול  של  החטא  היה  שאז  יובן  ולדברינו 

התורה כולה כזה הפסוק אשביתה מאנוש זכרם ר"ל )ועי' ערוך לפסוק שמות לב י ואכלם וגו'(, ואז מעידה 

השירה לולי כעס אויב אגור וגו' שביאר הרמב"ן שם "והנה יאמר הכתוב, כי היה במדת הדין 

להיותנו כן בגלות לעולם, לולי כעס אויב ויורה זה, כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות ואין לנו 

הצלה מיד העמים רק בעבור שמו, כענין שאמר ביחזקאל )כ מא מד( וקבצתי אתכם מן הארצות 

אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים, וידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם למען שמי לא 

ואעש למען  )שם פסוק ט(  עוד  נאמר  וכן  ישראל,  בית  וכעלילותיכם הנשחתות  כדרכיכם הרעים 

שמי לבלתי החל לעיני הגוים וגו':

 ולכך הזכיר משה בתפלתו )במדבר יד טו( ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר וגו', והשם 

כרוצה  איננו  הזאת,  בטענה  והטעם  כדברך  סלחתי  ה'  ויאמר  כ(  פסוק  )שם  בזה  לו  הודה  יתברך 

להראות כחו בין שונאיו, כי כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו אבל השם ברא את 

וכאשר  ויודה לשמו, ושם הרשות בידו להרע או להטיב,  האדם בתחתונים שיכיר את בוראו 

חטאו ברצונם וכפרו בו כולם לא נשאר רק העם הזה לשמו, ופרסם בהם באותות ובמופתים 

זכרם,  ויאבד  ישוב  אם  והנה  העמים  לכל  בזה  ונודע  האדונים  ואדוני  האלהים  אלהי  הוא  כי 

כי  יחשבו  כן,  יזכיר  אדם  ואם  בהם,  עוד  יסופר  ולא  ואת מעשיו  אותותיו  את  העמים  ישכחו 

היה כח מכחות המזלות והכוכבים וחלף ועבר והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, 

בבריאת  שהיה  הרצון  מדין  ראוי  כן  ועל  לפניו,  מכעיס  רק  בוראו  את  יודע  בהם  ישאר  שלא 

העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים, כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו 

מכל העמים:

 וזה טעם כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם )פסוק לו(, שיזכור ה' ברחמים כי הם עמו מאז, ויזכור 

)ישעיה סג ח(  כי הם עבדיו שעמדו לו בגלותם כעבדים לסבול הצרות והשעבוד, וכענין שנאמר 

ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו וכבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב ונעלם צריך ממנו 

ולכבודי  בשמי  הנקרא  כל  ז(  מג  )ישעיה  שנאמר  כענין  לאלהים,  לנו  יהיה  והוא  לעם  לו  שנהיה 

בראתיו וגו'".



שרביט הזהב -יב-

ה( רחמים גדולים

והנה עומק דברי הרמב"ן באים לבאר שכשיש חילול השם גדול שאז חייבים כליה רח"ל, אזי 
נעשה רחמים גדולים, שאז זוכר הש"י שאנו עמו ולא נשאר רק העם הזה לשמו, דהיינו שאנו 

ישראל עמו, בסוד קוב"ה וישראל חד, ולכן למען שמו ית' זוכר וגואל אותנו.

ו( השם מהות החיות

וכדי לבאר עומק הענין צריכין לבאר סוד של חילול השם, שהוא גרוע יותר מכל עון וחייבין 
)לקו"מ קמא  מיתה, שהשם הוא החיות כמוש"כ נפש חיה הוא שמו, וכמבואר בדברי רבינו ז"ל 

נו( שבהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר, ונמצא שהשם הוא עצם המהות של הדבר, ולכן 

כשיש ח"ו חילול השם אזי נמחק כל חיותו, שעיקר החיות הוא מהשם וכשנתחלל השם נעשה 

"חלל" בהחיים שזהו המיתה רח"ל ונופל חלל ח"ו ולכן הש"י ברוב רחמנותו חומל על שם 

קדשו, ומביא גואל למען שמו באהבה וכן יהיה גם לעתיד וכמו שהארכנו בשרביט הזה.

ז( הר כגיגית

ובזה יבואר דבר נפלא מאד שאמרו חז"ל בשבת )פח( שכפה עליהם הר כגיגית שמראן מודעה 
הוא  כגיגית,  הר  עליהם  כפה  שסוד  אחשוורוש,  בימי  באהבה  קבלהו  והדר  לאורייתא,  רבה 

סוד שעל כרחם הם עמו ובניו, בחי' עם הויה אלה, שגם כשחוטאים ח"ו הרי אי אפשר להם 

ית', ולכן כשחומל על שם קדשו חומל על עמו ישראל, שאנו משותפים בשמו  להנתק ממנו 

ית', כמוש"כ ושמנו קראת בשמך, ולכן עכשיו בימי אחשוורוש שכל הגאולה היה למענו ית' 

הבינו עומק הטוב של כפה עליהם הר כגיגית ולכן קבלו עליהם באהבה.

ח( אתערותא דלעילא

והנה בפשטות הפסוקים ביחזקאל שהיה הכל רק באתערותא דלעילא לבד, אבל באמת צריך 
בכל דבר אתערותא דלתתא, שבזה מבואר כל המגילה והנס שהיה ע"י מרדכי ואסתר, שהם זכו 

להביא הגאולה וקדשו שמו ית', ובזה אפשר להבין פלאות מעשה מרדכי שהתגרה בהמן וישב 

שם בשער המלך ולא השתחווה להמן. 

בהמן  שמתגרה  נוראה  בסכנה  ישראל  כל  שמביא  מרדכי  הנהגת  כלל  מובן  אינו  ולכאורה 
לשבת שם בשער המלך ואינו כורע ומשתחווה לו )ובפרט שאינו ברור האם באמת היה דינו בעבודה זרה שאסור 

להשתחוות לו( וכמו שבאמת אמרו חז"ל שכנסת ישראל קבלה על דוד שלא הרג לשמעי בן גרא 

שנולד ממנו מרדכי שהתגרה בהמן. 



-יג-    נשפוריםוידושהשםוחילולהשם     נשפוריםוידושהשםוחילולהשם

קידוש השם  ע"י שעשה מעשה  ישראל  וכבוד  כבוד שמים  יבואר שמרדכי החזיר  ולדברינו 
נורא, וגילה לכל העולם קדושת הש"י וקדושת ישראל עמו, ולכן גרם לכל הכעס הנורא של 

)ועי'  והצדיקים  ישראל  קרן  ונתרומם  המן  לישראל, שנעשה מפלת  ישועה  נצמח  ועי"ז  הקלי' 

בלקוטי הלכות הל' מתנה הלכה ה' אות לג(, שמבאר שם איך הגאולה נעשה ע"י אתדל"ע ובכל זאת צריכין 

אתדל"ת, עיי"ש 3(

ט( שוה בנזק המלך

היה גם צעקת אסתר שאמרה "אין הצר שוה בנזק המלך" בנזק מלכו של עולם, שעומק  וזה 
)וכמו"כ בארנו במק"א שכל  צעקתה היה למען שמו, שבזה נתעורר מש"כ "ואחמול על שם קדשי" 

צעקת אסתר היה כי נמכרנו אני ועמי, שאסתר צעקה על ההשפלה נוראה של כבוד שמים, שעד עכשיו לא גילתה את עצמה, ועכשיו 

צעקה על מה שנמכרה ביד גוי טמא וכו' והארכנו בזה במק"א(.

י( בלבוש מלכות

ועצם הגלוי של "מרדכי הצדיק" הוא בחי' קידוש השם בעולם, וכמו שראינו גם בפועל בהנס 
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וגו', )ועי' בשער הכוונות שעיקר סוד הנס מבואר בפסוק זה, שנתגלה אז 

הארה הגדולה של יסוד אבא, שלדברינו הוא בחי' גלוי כבוד שמו(, 

3 שם, והעיקר הוא פשיטות ותמימות להאמין שבודאי בוא יבוא לא יאחר אך אסור לחכות לשום קץ לומר שמהראוי שיבוא 

בשנה זאת כמו שטעו הרבה על שנה זאת שנת ת"ר לפרט קטן שאמרו שבשנה זאת יהיה הקץ וקלקלו הרבה בזה, כי גרמו 

כמה כפירות וחלול השם כידוע. וכן בשנים הקודמים אמרו כמה קצים כגון בשנת תקנ"ז ובשנת תק"ס ובשנת תקפ"א וכו' וכן 

הרבה. ושמעתי שגם על שנת ת"ק אמרו שהוא הקץ וכלם חטאו בזה הרבה כמו שקללו אותם רבותינו זכרונם לברכה ואמרו, 

תפח עצמן של מחשבי קצין שהיו אומרים כיון שהגיע הקץ ולא בא וכו', אלא אנו צריכין לקוות ולחכות אליו תמיד ואף על פי 

כן יהיה בבחינת הסח הדעת כי הוא קץ הפלאות שאי אפשר להבין שום רמז ורמיזא בעולם מתי יבוא, כי לבה לפומה לא גלי, 

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. 

אך אף על פי כן בוא יבוא בודאי במועדו ובזמנו פתאום בהסח הדעת בעת שלא יחשבו על אותה השנה ועל אותו היום כלל, 

כי קץ הגאלה נמשך מבחינת דרכי ה' שהם בחינת משפט וצדקה שאי אפשר להבין כלל, כי הגאלה תהיה רק בצדקה וחסד חנם 

לבד, כמו שכתוב, למעני למעני אעשה וכו', אך אף על פי כן יהיה בבחינת משפט. וזה בחינת מימרא הנ"ל אין בן דוד בא עד 

שיתיאשו מן הגאלה וכו', הינו שיבינו שלפי מעשיהם אין תקוה חס ושלום, ואף על פי כן יחזקו עצמן בכח הצדיקי אמת לחטף 

תורה ותפלה ומעשים טובים כל מה שיוכלו לחטף ולקוות לחסדי ה' שיעשה צדקה במשפט כנ"ל. 

וזהו בחינת הפלגתא שהביא אחר כך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושין תשובה נגאלים ואם לאו וכו', אמר לה רבי יהושע 

וכו'. ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי בודאי עיקר הגאלה תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים, כמו שכתוב, ובא לציון גאל 

ולשבי פשע ביעקב וכו'. אך אף על פי כן יהיה הכל רק בחסד ובצדקה, כי התשובה של השבי פשע לא יהיה בה כח להביא 

הגאלה רק ה' יתברך בחסדו וצדקתו יקרב הגאלה למענו כנ"ל. אך מחמת שאי אפשר להמשיך הצדקה וחסד כי אם על ידי 

בחינת משפט, על כן ההכרח להמתין עד שיעשו קצת תשובה שעל ידי זה יוכל בנפלאותיו להלביש הצדקה במשפט. 

וגם מעט התשובה הכל ממנו על ידי בחינת תורת ה' ותפלת ה' שעל ידי זה יכניס בלבם לצעק ולהתפלל תמיד לה' יתברך עד 

שיכמרו רחמיו, כי יראה כי אזלת יד וכו' ויקבל מעט דמעט תשובתנו ותפלתנו ברצון באפן שילביש בנפלאות נפלאותיו הצדקה 

במשפט ועל ידי זה תבוא הגאלה. ויקים:

ציון במשפט תפדה, על ידי, ושביה בצדקה, כי שביה לא יהיה כדאי בתשובתם להביא הגאלה אך על ידי תשובתם המעטה 

יעוררו צדקתו יתברך שילבישה במשפט עד שיקים ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה במהרה בימינו, אמן:



שרביט הזהב -יד-

וכמו שכ' רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא סז( וזל"ק "כי כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם, זה בחינת 

זה השם של הצדיק האמת מלבש ומשתף  ויש לו שם בעולם, ובתוך  'שם', דהינו שנתפרסם 

שמו יתברך, כי 'שמו משתף בשמנו'. נמצא כשנתגדל שם הצדיק, נתגדל שמו יתברך, וכל מה 

שנתגדל יותר שם הצדיק, נתגדל יותר שמו יתברך, כביכול, כי שמו משתף בשמנו כנ"ל. ושם 

יתברך הוא אחדות פשוט, אך למטה  כי שמו  יד(: "ה' אחד ושמו אחד"  )זכריה  ה' הוא בחינת 

משתלשל משמו יתברך בחינת הארבעה יסודות, כי שמו אחד יתברך הוא בחינת ארבע אותיות 

השם.

מארבע  משתלשל  ומתחלה  יסודות.  הארבעה  בחינת  יתברך  משמו  נשתלשל  למטה  כן  ועל 

יסודות. ומקדם  גונין דעינא ובת עין, ואחר כך משתלשל לארבעה  אותיות השם בחינת תלת 

משתלשל לבחינת: 'צדיק יסוד עולם', שממנו נמשכין כל הארבעה יסודות. וזה: "ראו כי קרא 

זה  ידי  על  בצלאל,  שם  ונתגדל  שנתגלה  ידי  על  כי  דיקא,  'ראו'  ל"ה(  )שמות  בצלאל"  בשם  ה' 

'ראו', כי על ידי זה נפתחין העינים ורואים כנ"ל. וזה: "כי קרא ה' בשם בצלאל", הינו, כי ה' 

הוא בשם בצלאל, כי שמו משתף בשמנו". 

ולפי"ז מבואר שעצם גלוי של מרדכי הצדיק, "צדיק" דייקא הוא בחי' גלוי שמו ית' בעולם, 

מש"כ  התקיים  שבזה  ר"ל,  מקודם  שהיה  השם  החילול  היפוך  בעולם  שמו  נתפרסם  ובזה 

ביחזקאל ואחמול על שם קדשי.

יא( מרדכי הצדיק

ובפרט אפשר להבין דבר זה שכמעט שלא מצינו שם "צדיק" בחז"ל רק על מרדכי, שנקרא 

מרדכי הצדיק )מגילה י', ב(, וכמו"כ בנימין נקרא בנימין הצדיק, ומרדכי שהוא מזרעו נקרא מרדכי 

נקרא מרדכי מר דרור, שהוא השמן המשחה, ששמן הוא מל' שם, כמוש"כ  וכמו"כ  הצדיק, 

)קהלת ז( טוב שם משמן טוב, וכמוש"כ )שה"ש א( לבית שמניך טובים שמן תורק שמך, שכל זה 

מרמז על שמו הטוב של מרדכי, 

וכמו"כ נקרא מרי דכיא )תרגום שמות ל כג(, שהוא ראש לכל הבשמים, שנותנין ריח טוב ומרחוק, 

וכמו"כ אסתר שנקרא הדסה שנותנת ריח טוב, בחי' קידוש שמו ית' בעולם, ונאמר עליו ושמעו 

הולך בכל המדינות שכל זה בחי' פרסום שמו ית' בעולם כנ"ל, בחי' אורו של משיח )משיח יש בו 

תיבת "שם"( בחי' הצדיקים שהם כתר שם טוב עולה על גביהן.



-טו-    נשפוריםוידושהשםוחילולהשם     נשפוריםוידושהשםוחילולהשם

יב( גילוי שמו יתברך

וכל זה הוא בחי' מקרא מגילה, שיש בה פרסומי ניסא, בחי' קידוש השם, וכמוש"כ במגילה 
מגילה שהוא  א' שמקרא  בענף  הבאנו  סופר בשבועות  )וכמוש"כ החתם  מגילה,  זו מקרא  לשם  להויה  והיה  ב(  )י, 

קידוש השם הוא תיקון על חילול השם(, וביאר המהרש"א שם שלא נזכר שמו ית' במגילה, שעצם קריאת 

המגילה הוא גלוי שמו בעולם, 

וביאור הענין שכמו בשיר השירים ג"כ לא נזכר שמו ית', שהשם מבטא שהש"י גדול ומרומם 
וכו', משא"כ בשיר השירים שהוא בחי' שוה בשוה אחותי רעייתי ששם אין נזכר שמו, וכמו"כ 

נזכר השם, אבל באמת כל המגילה  במגילה אסתר, שנתגלה שמו ית' בכל העולם, שלכן לא 

הוא גלוי כבוד שמו ית' כנ"ל.

יג( שבט בנימין

וכל זה נמשך משבט בנימין ששבט בנימין כמעט שנמחקה בימי פילגש בגבעה )ומרומז במגילה 
מישראל,  שבט  שיחסר  יתכן  שלא  כא(  )שופטים  בבריה  ישראל  שאמרו  עד  תאבדו(  אביך  ובית  ואת 

וכמוש"כ בב"ב )קטו, ב( כגמירי דלא כלה שבט מישראל משום שכ' אני הויה לא שניתי ואתם 

בני יעקב לא כליתם, ששבט מישראל הוא בחי' שמו ית', שכל הוא בחי' ואחמול על שם קדשי, 

)שי"ב שבטי י-ה עדות לישראל הם שלימות המרכבה(, ולכן נתגלגל כאן כל ענין הצלת ישראל דייקא על ידי 

שבט בנימין.

יד( למה יאמרו הגוים

וכל הוא בחי' מה שהיה אצל חטא העג' שאז נגזר ח"ו גזירת כליה כמוש"כ ואכלם )שמות לב, 
יא( ואז אמר משה רבינו למה יאמרו הגוים, שזהו בחי' חילול השם, ואז ניחם הש"י על הרעה, 

ומזה נצמח אח"כ גדולת שמו ית' על ישראל כמו שמצאנו בהמשך פר' כי תשא, )שמות לג( ואתה 

אמדת ידעתיך "בשם".

טו( מציאת חן

בהמשך הפסוק וגם מצאת חן בעיני, שכל זה מרמז על מה שבארנו דידעתיך בשם  וכמו"כ 
הוא בחי' השם שנתקדש, וגם מה שכ' שם מציאות חן, שכל דברינו הוא בחי' חן האשה על 

בעלה למעלה מטעם ודעת, וכמו"כ נתגלה כאן שעל אף הכל ישראל הם אשת חיל של הש"י, 

שזהו בחי' המציאת חן שהיה כאן אחר חטא העג', וכמו"כ בכל המגילה מצאנו לשון מציאת 

חן, אם מצאתי חן בעיניך המלך, שכל זה הוא בחי' מש"כ בתיקונ"ז )נז, ב( פורים את קריאת על 
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ית', וכמו שאומרים  יום כפור מצאנו שכל הכפרה הוא למענו  יום כפורים, שגם בתפלת  שם 

בתפלת יום הכפורים מחה והעבר פשעינו כאמור אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני.

טז( שמו שלם

וכל ענין זה של חילול השם נובע מקלי' עמלק שאמרו חז"ל שאין שמו שלם וגו', ובזה מבואר 
דעמלק הוא בחי' חילול השם, שלכן כאן במחיית עמלק נתגדל שמו בעולם ע"י מרדכי ואסתר 

שהם משותפים בשמו ית' היפוך קלי' עמלק.

פרק ג

גאוה דקדושה

א( ומארצו יצאו

ואפשר לבאר כל ענין המגילה שבאמת ע"י הגלות נשפל מאד כבוד ישראל, וכמו"כ ישראל 
עצמן נפלו בחלישות הדעת, ולא האמינו בחשיבותם וקדושתם, שלכן נפלו בעון חילול השם, 

שעיקר החילול השם נעשה ע"י ענוה פסולה שאינו יודע שלמרות החטא והגלות הרי סוף סוף 

הם "עם הויה ומארצו יצאו", וכמו שנראה אצל התלמיד חכם שמתבזה לעיני הבריות, שעיקר 

חסרונו הוא ע"י ענוה פסולה שאינו מחשיב את תורתו, ואינו מחשיב את מהותו שהוא התלמיד 

חכם שהוא צריך לקדש שמו ית' בעולם )וכידוע דברי רבינו בלקו"מ מהדו"ב סי' כב, שהעולם 

טועים הרבה בענין ההכנעה 4(.

ב( וירידה אחר ירידה

נכריות רח"ל, שכל זה התחיל ע"י  ולנשים  נפלו אח"כ להנאת סעודתו של אותו רשע  ומזה 
שלא האמינו בעצמן, ולא הבינו את קדושתם ונתערבו בגוים, ומרדכי תיקן כל זה ע"י שהכניס 

נובע ממה שהאדם עצמו לא מחשבי את  להם גאוה דקדושה שידעו מי הם, שהחילול השם 

שמו ומהותו, ועי"ז נופל אח"כ ונתחלל שמו של ישראל ששמו של ישראל כלול בשמו ית', 

4 שם, בענין ההכנעה טועים העולם הרבה כי הלא כמה אנו מיגעין עצמנו בעבודות ובתפלה כדי לצאת ממחין דקטנות למחין 

דגדלות, ואם כן אי אפשר שיהיה ההכנעה בפשיטות, כי אם כן הוא נכנס לקטנות, ועל כן בהכרח שיש בזה דעת. ועל כן לאו 

כל אדם יכול להיות ענו כראוי, רק משה רבנו, עליו השלום, הוא היה "ענו מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר י"ב(. 

ורבותינו, זכרונם לברכה, קראו לענוה שאינו כראוי חנפה, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )סוטה מא:( על ירמיה הנביא, 

שהיה ענו נגד הנביא שקר חנניה, ואמר לו בהכנעה: אמן, כן יעשה ה'; ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על זה: 'כל המחניף וכו' 

לסוף נופל ביד בנו' וכו': 
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ומרדכי הצדיק הכניס להם הגאוה דקדושה והאמונה בעצמן שידעו מי הם שלא יתפעלו מהמן, 

ובזה שלא השתחווה להמן הרים כבוד ישראל ונתקדש שמו ית' ושם ישראל.

ג( שאול

וזה לשון מוהרנ"ת )לקו"ה הל' תפילין הל' ו' אות כג( ועיקר כח המן היה שהיה מזרע אגג שהחיה שאול 
כי חמל עליו, כי בזה פגם שאול בענוה פסולה, שבטל את עצמו נגד עצת דואג ולא התגבר את 

עצמו כגבור חיל לקים דברי שמואל. ובזה פגם בענוה, דהינו שהיה לו ענוה פסולה, כי פגם 

ענוה פסולה הוא בחינת פגם הגאות, כי עיקר הענוה לזכות לענוה של משה, שהיא בחינת חיים 

נצחיים, בחינת החיות של כל האברים וכו' וכנ"ל. כי כשיש לו ענוה פסולה נותן כח להגאות 

מאחר שמבטל עצמו נגד הבעלי גאוה הרוצים להרחיקו מדרכי אמת ומצדיקי אמת כמו שאול 

יצא המן,  אגג שממנו  והחיה את  הנביא  דברי שמואל  על  דואג לעבר  נגד דעת  שבטל עצמו 

שהוא בחינת גאות. 

שאמר שמואל לשאול כשהוכיחו על שהחיה את אגג, "הלא אם קטן אתה בעיניך ראש  וזה 
ידי ענוה  )שמואל א' ט"ו(, הינו שהוכיחו ואמר לו שעקר הפגם שלו בא על  שבטי ישראל אתה" 

פסולה שהקטין את עצמו במקום שאין צריכין להקטין את עצמו וכנ"ל. וכן בתחלת מלכותו 

זה  ידי  שעל  כמחריש".  ויהי  מנחה  לו  הביאו  ולא  "ויבזוהו  י'(,  א'  )שם  שכתוב  כמו  בזה,  פגם 

מרדכי  רצה  לא  כן  ועל  כ"ב(.  )יומא  לברכה  זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו  מלכותו,  נתקימה  לא 

להשתחוות להמן, כי מרדכי היה עניו בשלמות, כי אף על פי שהיה בבחינת אין בעיני עצמו, 

אף על פי כן לא רצה להכניע את עצמו נגד הבעלי גאוה שהם בחינת המן. 

וזה שאמר מרדכי שאינו רוצה להשתחוות להמן מחמת שגם זקנו בנימין לא השתחוה לעשו, 
כי איתא שיעקב אבינו אף על פי שנהג בחכמה גדולה נגד עשו, אף על פי כן שגה קצת בזה 

במה שהשתחוה לעשו. ועקר הפגם היה בענין הנ"ל בענין פגם ענוה פסולה, כי יש בענין זה 

משקל גדול ודק מאד שצריכין להיות עניו מאד להיות בבחינת מה ואין ממש. ואף על פי כן 

יהיה גבור חיל וחזק מאד נגד כל הרשעים והמונעים. 

כשהיה  העצני  עדני'  היה  כי  בשלמות,  לענוה  זכה  כי  שאול,  אחר  למלוכה  זכה  דוד  כן  ועל 
דקדשה  עזות  הינו  כעץ,  מתקשה  היה  למלחמה  וכשיצא  כתולעת  מתקשר  היה  בתורה  עוסק 

שפורים  ואיתא  הגורל.  שהוא  הפור  שם  על  פורים  נקרא  כן  ועל  השלמות.  עקר  שזה  וענוה, 

בבחינת יום כפורים. כי המן רצה לפגם בהגורל של יום הכפורים שאז נכנס הכהן גדול לפני 

ולפנים ששם עקר הבטול. ועל כן הזהר וכל אדם לא יהיה באהל מועד וכו', כי נכנס לנקדת 
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האבן שתיה שהוא בחינת סלע ישכן ויתלונן, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שזהו בחינת 

ענוה הנ"ל, כמבאר בהתורה הנ"ל על פסוק זה, עין שם. 

אבל הכהן גדול לא היה יכול לכנס לשם כי אם על ידי הגורל שנתן על שני השעירים גורל אחד 
לה' וגורל אחד לעזאזל, כי ביום הכפורים צריכין לתשובה שעל ידי זה זוכין לחיים נצחיים, 

שהם בחינת ענוה כנ"ל. ועל ידי זה נתכפרין כל עונות, שהם בחינת גאות סטרא דמותא, כמו 

עצמו  שמשים  למי  לשארית,  פשע  על  ועובר  י"ז(  השנה  )ראש  לברכה  זכרונם  רבותינו  שאמרו 

כשירים. 

ועל כן היה צריך הכהן גדול לכנס לפני ולפנים, שם עקר הבטול כנ"ל, אבל כשרוצין לזכות 
עזות  לו  יהיה  רק  וכו',  מזל  ורוע  עצל  יהיה  שלא  דהינו  פסולה,  מענוה  לזהר  צריכין  לענוה 

דקדשה במקום שצריכין עזות, אך יש בזה משקל גדול כנ"ל. ועל כן צריכין להתפלל הרבה 

להשם יתברך שהוא ברחמיו יורהו האמת לאמתו וכמבאר בהתורה הנ"ל. 

וזהו בחינת הגורל שהיה צריך להטיל על שני השעירי עזים שהם שני מיני עזות, עזות דקדשה 
העולה לה', בחינת גורל אחד לה'. ועזות דסטרא אחרא, שהוא בחינת גאות עבודה זרה שמשם 

כל העונות שצריכין לטרדו ולגרשו לעזאזל, בחינת וגורל אחד לעזאזל, כי אי אפשר לכון נקדת 

רק  כי  גורלי".  ה' לבד, כמו שכתוב, "אתה תומיך  גורל שהוא מאת  ידי  כי אם על  בזה  אמת 

השם יתברך צריך להיות בעזרו לכון בזה נקדת האמת לאמתו וכמבאר בהתורה הנ"ל שאמר 

רבנו ז"ל שצריכין רק לבקש מהשם יתברך לזכות לענוה אמתיית וכו', עין שם. 

וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )יומא ס"ב(, שני שעירי יום הכפורים שוין בקומתן וכו'. הינו 
ששני מיני עזות הנ"ל שניהם נראין כשוין בכל הבחינות, אך זה לה' וזה לעזאזל, כי זה כונתו 

שזהו  בזה,  האמת  לכון  שיזכהו  יתברך  מהשם  הרבה  לבקש  וצריכין  להפך.  וזה  לה'  בעזותו 

בחינת גורל שהוא מאת ה' לבד. "ובזאת יבא אהרן אל הקדש", כי אז זכה לבא לפני ולפנים 

ששם עקר הבטול מאחר שזכה לענוה בשלמות שהוא עקר החיים, כי נצול מענוה פסולה על 

ידי הגורל כנ"ל. והמן, ימח שמו, שהוא בחינת גאות רצה לפגם בזה הגורל. ועל כן הפיל פור 

הוא הגורל. ועל שם זה נקרא פורים על שם הפור, כי זכו להכניע ולהפיל את המן ולהמשיך 

קדשת יום הכפורים שהיא גורל דקדשה, שעל ידי זה זוכין לענוה אמתיית כנ"ל. 

וזה בחינת מה שצריכין להתענות ביום הכפורים להכניע פגם הגאות שנמשך על ידי מותרות 
האכילה כנ"ל. ומחמת שביום הכפורים צריכין לכפר כל העונות שנמשך משם כנ"ל, כי כלם 

נמשכין מחטא אדם הראשון שהפגם שלו היה על ידי אכילה שאכל מעץ הדעת, על כן צריכין 
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להתענות ביום הכפורים לתקן זאת ולזכות לתכלית הענוה והבטול על ידי הכהן גדול שנכנס 

לפני ולפנים לנקדת האבן שתיה וכנ"ל.

ד( לפני חצר בית הנשים

וזהו עבודת הצדיק שמחזק את לבבות הנשברים, בחי' ומרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, 

שרוב  הסתרה,  בתוך  הסתרה  שהם  הנשמות  בחי'  החלושות,  הנשמות  בחי'  הם  שהנשים 

אחד  כל  סוף  שסוף  יודעים  שאינם  הדעת  לחלישות  להם  גורמים  רח"ל  והנפילות  ההסתרות 

מישראל הוא אשת חיל של הש"י, ומולה כבוד הש"י בעולם, והצדיק בחי' מרדכי מתהלך לפני 

חצר בית הנשים לחזק כל אותם הנשמות שידעו מי הם, שלא יפלו בחילול השם כנ"ל.

ה( לישנא בישא

וכו'  עם  מכל  שונות  ודתיהם  וכו'  אחד  עם  ישנו  שאמר  המן  של  בישא  הלישנא  היה  וזה 

שהלישנא בישא של המן קיטרג על מה שהם שונים מכל עם, שהמן מקטרג על עצם מהותם 

של ישראל, בחי' מה נשתנו אלו מאלו, שזהו בחי' הוצאת שם רע על ישראל בחי' כי הוציא 

שם רע על בתולת ישראל במה שחוטאים ונופלים וכו' )וכבר הארנו במק"א שבכל לשון הרע יש גם הוצאת 

שם רע, שמשנה שמו של חבירו לרעה ע"י הלשון הרע( שכל קטרוגו של המן עמלק הוא שישראל כבר נפלו 

בחטאים ונשים נכריות וכו', ובמה שהם שונים מכל עם, 

אבל מרדכי מסר נפשו להוציא השם רע, שבאמת הם שונים מכל עם וכמוש"כ ושמך הגדול 

וקרא  נקרא עלינו, עד שהוכרח המן להודות  גלותנו שמו  והקדוש עלינו קראת, שגם בעומק 

היאך  המלך  ויוש"ט  בס'  טובא  זה  כל  שבארנו  )וכמו  להטוב  הודה  עצמו  שהרע  מרדכי"  "עם  ישראל  לכל 

שהרע עצמו נעשה כסא להטוב( שהמן עצמו קרא לכל ישראל בשם הנפלא עם מרדכי, שכלולים בשם 

הצדיק שכלול בשמו ית'.

ו( מרדכי היהודי

ראינו שמרדכי נקרא "מרדכי היהודי", שזה מבטא שהוא בא להחזיר עצם מציאות  וכמו"כ 

שמינו שאנו יהודים, וכמוש"כ ריבנו ז"ל שגם אם נופלים בחטאים וכו' יש לנו לשמוח בעצם 

מה "שלא עשני גוי", שזהו עיקר שלימות שמחת הפורים, וכמו"כ בפסוק במגילה כשמרדכי 

דהיינו שהוא החזיר עצם  יהודי",  הוא  הגיד להם אשר  "כי  נאמר  להמן  רצה להשתחוות  לא 

המהות והשם של ישראל.



שרביט הזהב -כ-

ז( שלא עשני גוי

וזה לשון רבינו ז"ל )בשיחות שאחר המעשיות( "ומעשה היה בצדיק אחד, שנפל עליו עצבות וכבדות 

גדול. והעצבות והכבדות כשמתגברת על הצדיק, היא קשה מאד עליו, כי עליו מתחזקת יותר 

ויותר. עד שנפל עליו עצלות וכבדות כל כך עד שלא היה אפשר לו כלל לזוז ממקומו ממש. 

מחמת גדל הכבדות והעצבות שהתגבר עליו מאד. ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא היה 

הבעל  לו  מצא  עצמו  דבר שרצה לשמח  בכל  כי  עצמו.  ולהרים  דבר לשמח  בשום  לו  אפשר 

דבר בתוכו עצבות. עד שלא היה אפשר לו בשום דבר לשמח את עצמו. כי בכל שמחה שרצה 

לשמח ולהרים עצמו, מצא לו עצבות בתוכה. והתחיל לשמח עצמו בשמחת "שלא עשני גוי": 

בודאי שמחה גדולה שאין לה שעור. כי אין לשער ההפרש וההבדל, אלף אלפי אלפים  וזה 

כוכבים  העובדי  טומאת  זוהמת  לבין  ישראל, הפחות שבפחותים,  קדושת  בין  הבדלות, שיש 

וכשיזכר היטב חסד השם יתברך עליו, שלא עשהו גוי, בודאי ראוי שתגדל שמחתו מאד. והיא 

שמחה שאין עליה עצבות. כי בשלמא כשמשמח עצמו בדבר שעשהו הוא עצמו, על זה אפשר 

למצא עצבות על כל שמחה. כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו להרים ולשמח 

עצמו. אבל בזה, שלא עשני גוי, שהוא רק מהשם יתברך, שהשם יתברך עשה כך וחמל עליו 

יתברך.  השם  מעשה  רק  שהוא  מאחר  השמחה  בזו  חסרון  למצא  אפשר  איך  גוי,  עשהו  ולא 

כי בודאי איך שיהיה. על כל פנים הוא הפרש גדול בינו לבין עובדי כוכבים, אשר אין שעור 

וערך".

והחילול  הנפילות  כל  ביחזקאל שאחר  הפסוקים  בחי'  הוא  זה  היטיב, שכל  יובן  שלדברינו 

נכללים בשם  השם שהוא הגרוע מכל, הרי סוף סוף חמל הש"י על שם קדשו שישראל, הם 

קדשו, וזהו שמחה נצחית שאין עליה שום סתירה כי אין זה תלוי בבחירתנו, רק הוא מהש"י 

שלא עשני גוי.

ח( לא יטוש עמו

ולהבין היטיב עומק הענין שכשאדם נופל הוא בעצבות נוראה, אבל באמת הסוד של הפסוקי 

ולא  וכו'  ונחלתו  עמו  את  יטוש  לא  בוודאי  דלעילא  אתערותא  מצד  שהש"י  מגלים  יחזקאל 

יעזוב אותנו למען שמו, וזהו השמחה הגדולה שבוודאי צריכין לחטוף תורה ומצוות ולגלות 

שמו ית' בעולם כמה שאנו יכולים בבחירתנו, אבל צריכין לדעת לשמוח בעצם יהדותנו שאנו 

קראים על שמו הגדול, ולכן לא יעזוב אותנו ותמיד על כרחך נשאר עמו ונחלתו לנצח.



-כא-    נשפוריםוידושהשםוחילולהשם     נשפוריםוידושהשםוחילולהשם

ט( מצוה גדולה

זוכין האנשים שקרוים על שמו של הצדיק, שרואין במכתבי עלה לתרופה )של אדוננו  וכמו"כ 

מה  ולהחשיב  לשמוח  ומרמז  ושונה  וכופל  השמחה  בעצם  לשמוח  מאד  שמזרז  זי"ע(,  מהרנ"ת 

זה  עצם  הרי  וכו',  הקדושים  מעצותיו  מאד  רחוקים  אנו  עדיין  אם  ואפי'  עלינו,  נקרא  ששמו 

לך שאתה  ונדמה  בעיניך  קטן אתה  "ואם  ע"ז(  )במכתב  וכמוש"כ  כל,  עלינו שוהה  שנקרא שמו 

לסבל  שצריכים  שכן  וכל  שכן  מכל  אדרבא  מעשיך,  ידי  על  לברכה  זכרונו  ממנו  מאד  רחוק 

בזיונות ושפיכות דמים כשרוצים להקרא על שמו זכרונו לברכה, נא בני זכר אל תשכח בכל עת 

עצם החסד והרחמים שחמל עלינו השם יתברך להיות נקרא על שמו זכרונו לברכה אשר לא 

יספיקו כל ימינו להודות ולהלל על זה וכו'".

שבזה  ונמצא  ת',  י  בשמו  משותף  הצדיק  של  ששמו  זה  ענין  נוראות  עומק  יובן  שלדברינו 

נכללים  אנו  הרי  ישראל(  וכנסת  יסו"ע  צדיק  היחוד של  בסוד  הצדיק  החיל של  )בסוד אשת  על שמו  קרוים  שאנו 

בשמו שהוא משותף בשמו ית' )וכמו שהארכנו בזה(.

י( ענוה פסולה

וכמו"כ  עלינו  נקרא  ששמו  הצדיק  של  בכבודו  ליזהר  שצריכין  הזהירות  גודל  לפי"ז  ונבין 

לשמוח ולהחשיב דבר זה )ולא להיות קטן בעיניו בענוה פסולה כנ"ל( וכמו שמחשיב זה על עצמו כמו כל 

על חבירים, ובזה נבין מה שדיבר רבינו ז"ל כל כך מהאהבה שצריכין בין אנשי הצדיק, שכל 

אחד יחשיב את חבירו הקרוי גם על שמו של הצדיק.

יא( על שם הצדיק

וכמו"כ צריכין ליזהר מאד להחשיב כל אלה הקרויים על שם הצדיק, שעצם מה ששם הצדיק 

נקרא עליו הרי הוא עצם המהות, וכמו שבארנו באריכות, שהשם הוא המהות, ולפעמים ח"ו 

מזלזל באחרים שאינם הולכים ככפי מה שהוא מבין וכו', הרי צריכין לדעת שמעל הכל צריכין 

ולנהוג כבוד בכל הקרוים על  להיות אהבה גדולה בין כל אלה הקרוים על שמו של הצדיק, 

שמו וכו', וכמו שבארנו ששם הצדיק משותף בשמו ית', ולכן כמו שצריכין לשמוח ולהחשיב 

מה שזכה לסבול הכל וכו' ולהיות קרוי על שם הצדיק, כמו"כ צריכין להחשיב כל מי שקרוי 

עצמיכם  תחזיקו  ז"ל  רבינו  וכמו שאמר  על שמו,  הנקראים  כל  יחד  כלולים  ולהיות  על שמו 

ביחד ואני אהיה ביניכם. 


