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כ"ז-כ"ח)ההההאאאאפפפפֹוֹוֹוֹודדדד:::: כ"ח (שמות ¨¥

וע "ב  מ"ב של  היחודים  הם ותומים האורים  סוד

יהיה שלא האפוד מעל  החושן יזח  שלא וצריך

זו "ן  בין פירוד

שמותהנה של היחודים הם ותומים האורים סוד

בחי ' שהם והאפוד החושן וה"ס  וע"ב, מ"ב

זה  ועל הנוק ', כנגד והאפוד הז "א כנגד דהחשן זו"ן

שלא  דהיינו  האפוד " מעל החושן יזח "ולא נאמר

מהו להבין  וצריך למלכות, הז "א בין  פירוד  יהיה

אורים  שלבש  הגדול הכהן  של הגדולה העבודה

וענין  מ"ב ושם ע"ב שם של היחודים בסוד  ותומים

האפוד . מעל החושן  יזח ולא

בירושלמי והנה א')איתא פרק "אם (תענית 

בכרך  לו תאמר אלקיך איה אדם ישאלך 

איה  מהו  זה ענין מה להבין  וצריך  רומי" של גדול

בספרים ומבואר י"ב)אלקיך , תורה לקו"מ שהוא (עי'

רומי, של גדול כרך  הנק' שהוא הגדולה ההסתרה

להבין  וצריך  הקב"ה, את להשיג אפשר דווקא ושם

שדייקא  הקטנות, בזמן  העבודה של זה ענין  מה

נח"ש  אותיות שהוא החשן  ענין  נאמר זה על

האריז"ל שביאר כמו  הקטנות בחי' (עי'שהוא

וסוד פסח של שביעי בענין דפסח י"ב דרוש שעה"כ 

בסוף עי"ש  החש"ן בחי' סוד  שהוא דקטנות  היחוד 

.הדרוש )

שני  כנגד ועומד תחתון דעת  כנגד עמלק

שהם השבירה  בעת  הדעת  שנפל  המקומות 

הספיר  לבנת והיכל  הרצון היכל

צדק והנה  מצותהצמח מצוותיך  זכירת(דרך

ע"ב) צ"ד  דף  עמלק בשם ומחיית מביא

הזוה"ק על ע"ב)הרמ"ז  קצ"ד הוא (ויקהל שעמלק 

ואיתא  וכו', הכתפין  שבין  תחתון  דעת  כנגד 

כנגד  עומד  עמלק שהוא שהנחש  שם בזוה"ק

שני שהם הספיר , לבנת  היכל וכנגד  הרצון  היכל

השבירה  בעת הדעת  מלך  נפל שבהם המקומות

דעת במקום תחילה שנפל חיים, בעץ כמ"ש 

מלכות במקום שניה נפילה כך ואחר דבריאה,

מטה  כנגד  הוא דהנחש  הוא והענין דבריאה.

לחוט  ויש השדרה, חוט כנגד  שהוא משה,

הכתפין  בריש  שמתחבר  מקום למעלה השדרה

גם  לו יש השדרה בחוט למטה וגם המח, עם

הדעת שנפל המקומות ב' כנגד והוא חיבור,

בשני אחיזה לה יש  הסט"א ולכן  השבירה, בעת 

הכתפין , בין למעלה האחד  אלו, מקומות

קלי ' סוד הוא שם הערף  כנגד מזה ולמעלה

הער "ף אותיות  שהוא דרושפרע"ה שעה "כ (עי'

דפסח) היכל א' כנגד  למטה הוא הב' והמקום ,

הספיר . לבנת 



לנפשך  חכמה דעה ד

יום באותו  אך אדר בז' נסתלק  ע "ה רבינו משה

למטה משה  של  העבודות  שני והם נולד

ולמעלה

ז'והנה סוד והוא עמלק, כנגד  לוחם רבינו  משה

ב' שהוא נולד, ובו  משה מת  שבו  אדר

נולד  בבחי' גם לוחם כי סופר , החתם כמ"ש הבחי '

פעור , כנגד משה קבורת ענין והוא מת , בבחי ' וגם

ואמנם  בחז"ל. כדאיתא עת  בכל פעור  עם לוחם כי

עם  רק עסוק הוא משה שמת שביום חשב המן

שלמעלה, בבחי ' ילחום הוא ולכן שלמטה, הבחי '

מת שבו  אדר  בחודש הגורל לו שיצא שמח ולכן

בגמ' כדאיתא נולד זמן  שבאותו  ידע לא אך  משה,

למעלה  גם לוחם הוא הרי  זמן דבאותו  והיינו שם,

אחת. בבת  למטה וגם

במקום למטה אחד הם  העבודה דרכי שני

חצות  עבודת שהוא שבבריאה  המלכות

והעבודה והתבודדות  ודיבורים בתפלות 

העליון  בשורש  למעלה  ביחודים הוא השניה

הוא והענין האחד המלחמה, דרכי  ב' שיש הוא

ידי על שלוחמים בפשטות , תפלות

המלכות בבחי ' והוא עת , בכל ובקשות  תפלות

כח  והוא לבריאה, היורדת רחל בסוד  למטה

התפלות ואמנם שלמטה, מדרגה שהוא התפלה

היסוד  עם מחוברים הם כאשר רק כח להם אין 

שיורדת המלכות  ולכן  היחודים, ענין שהוא

הנה  הגלות  שבעת התפלה, סוד שהוא לבריאה

למלכות להשפיע לילה בכל וצריך  ועניה, דלה היא

הוא  לבריאה שיורדת  המלכות סוד  כי  מהיסוד, אור 

בעת יחודים שמיחדים הצדיקים ולכן אסתר, סוד

לבחי ' ד' מבחי' תעלה שהמלכות  גורמים התפלות,

סוד  שהוא דיבור בחי' היא למטה והמלכות  ה',

בע"ח  כמ"ש לעבדו כמצוה דיבור  שהוא הבריאה

מ" הוא שער  שם לבריאה היורדת אסתר  ולכן ז,

ענין  גם בדיבור לכלול צריך אך הדיבור , כח

היחודים.

אותווהנה ויקבור  בסוד למטה נקבר  רבינו משה

שמשפיע  דאבא יסוד  בסוד  שהוא בגיא,

למטה  יורדת כביכול שהיא הנוק' לבחי ' למטה

אף  לנוק ' להשפיע יכול דאבא ויסוד בבריאה,

יורדת המטה שעל ובקר"ש  לבריאה, כשיורדת 

בשעה"כ  כמ"ש  דהשכיבנו היחוד סוד והוא לשעה,

ערבית ) תפלת  כתב (בדרוש הלילה ובדרושי ,

והיא  הלילה מתחילת  לבריאה יורדת  שהמלכות

וזה  ה'. ונעשית אור  ומקבלת עולה ובחצות ד ', בחי '

ענין  שהוא והתבודדות בתפלות חצות עבודת  סוד

אחר  הקב"ה עם שמדברים הצדיקים של הדיבורים

לבו ושופך מדבר שיהודי אלו ודיבורים חצות,

המן  אך  עמלק, נגד  מהמלחמה אחד חלק  הוא לקונו ,

למטה, רק  היא העבודה משה שמת  שביום חשב

בעבודה  גם ועוסק  נולד  יום שבאותו ידע ולא

למעלה.

ה ' היש של  הדרכים  שני הם  הנ"ל  העבודות  שני

למטה לעבוד צריך והצדיק אין אם בקרבנו 

את  למחות  יכול ועי"כ אחת בבת ולמעלה 

עמלק 

כלל והנה שאמרו אין אם בקרבנו  ה' היש  סוד 

המרגלים  שאמרו מה דרך על הוא ישראל,

צדק , הצמח שביאר וכמו אין , אם עץ בה היש 

של  עבודה יש  אחד מצד  הנה כי  בזוה"ק. וכמבואר 

גם  יש  אך למעלה, להעלותו וצריך ודיבור, קול

שהוא  משה, שנולד יום בחי' שהוא אין של עבודה

מחשבות עם יחודים של העבודה שהוא דעת , בחי '

ושם  ברדל"א, למעלה הגנוזה רחל בסוד  קדושות

ששם  היחודים, פנימיות  בתוך רוחני דיבור  הוא

פונים  ושם דרדל"א, דעת רבינו דמשה דעת שורש 

מלחמת בחי ' שהוא למעלה היחודים עם לבורא

דרכי שני  לתפוס  וצריך  שנולד . יום בחי' עם עמלק

החגים  ג' דהנה כאחד , ולמטה למעלה המלחמה

קוין , הג' כל שכולל חב"ד הם סוכות שבועות פסח

הוא  ולכן דחב"ד קוין  הג' סוד ידע הנביא ושמואל
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הגג  את שמואל וישסף בסוד עמלק להרוג יכל

בהפטרה. כמבואר 

ז "א,והענין הוא ועתיקא עתיקא הוא דז"א הוא

שמצד  כזו  עמקות  להם יש  והצדיקים

שם  וכוללים בפשטות, בתפלות  דבוקים אחד

למעלה  אחוזים הם שני  ומצד בפנימיות, יחודים

התפלה  בחי ' הוא המלכות ושם ברדל"א, למעלה

השמים, מן  עמי  ודברתם בבחי' הצדיק , של הנורא

מן  פב"פ דיבר שהקב"ה סיני בהר כמו שהוא

השמים.

הוא והנה ועתיקא עתיקא הוא ז"א של זה ענין

שלמות לו שיש  מי ורק  עמוק , ענין הוא ז "א

מי דרק זה, ענין להשיג יכול אח"ד , סוד האהבה

להשיג  יכול השכינה ואהבת הבורא אהבת  לו שיש

אין  אם בקרבנו  ה' היש שאלו  ישראל כלל ולכן זה,

באורך הלשם שביאר  כמו  קל"ח)וכו' דף ב' חלק (דעה

עיש "ה.

של בפשטות  התפלה עם  יחד כוללים  הצדיקים

נעלמים עליונים  יחודים  גם  חצות  עבודת 

בסוד  ברדל"א הגנוזה המלכות בשורש

עולמים כל מלכות  מלכותך

שהמלכותוהנה  שבשעת  הק' האר "י  שכתב מה

היסוד  ויורד השכיבנו  בסוד  לבריאה יורדת 

לגבי ו' אות  ירידת כביכול שהוא הבריאה לעולם

הגה"ק  שהאריך וכמו  ה', לעשותה שבבריאה הד'

בנדמ"ח)מקמארנא ר"ו עמ' אופיר כתם הענין (עי' .

בבריאה  בהסתר  היא כאשר  המלכה דאסתר הוא,

לשניהם, שוה אחד  כתר של מדרגה בחי ' שם יש 

בדיבורים  התפלה פשטות בכלל עושים שהצדיקים

הנכללים  ביחודים גם הם עוסקים חצות, אחר

יחוד  לעשות  אז ויכולים בפשטות , הדיבורים בבחי '

כי אחד, בכתר מלכים שני  שהוא שביעית במדרגה

וכאשר  עולמים כל מלכות  מלכותך סוד באמת 

בפשטות הדיבורים בבחי ' המלכות  בחי ' מעורר

כי ברדל"א הגנוזה המלכות בחי ' עד לעלות  יכול

פנימיות עד  להגיע ויכול מלכות  אותה הוא

העליונה. המלכות בבחי' היחודים

בסוד ואיתא  הוא גד  שאותיות  הרקיע בזוהר

בסוד  הוא היחוד שאז למטה המלכות 

האור  סוד והוא לצדיק , זרוע אור בסוד ספיחין

לא  שהגנן לפעמים יש  כי וצומח, וחוזר  שהאיר

בסוד  וצומח חוזר  הוא אלא וכו ', וזרע לגן נכנס 

והמן  בסוד ד ' ג' של החלש  היחוד סוד  והוא ספיחים,

וקם  צדיק  יפול שבע ענין  והוא הוא, ג"ד כזרע

היחוד  מהו  להבין  וצריך  ז', עולה ג"ד דאותיות

המן , את  ידו  על הביא רבינו שמשה הזה הגדול

שהו גד  זרע בבחי ' רק הוא היחוד  כל נופל והרי א

המן  של הגדול האור זהו וכי הגנן, ללא וצומח

מחכמה  למעלה למעלה דבדולחא מטלא שיורד

צמיחת נמשך  ומזה רבא, באדרא כמ"ש סתימאה

המן  בעת הנמשך  הזה הט"ל והרי ספיחים, אותם

מאד . עליונה בחי' הוא

שהיא אלא  דמלכות דהמלכות  הוא הביאור

דלה  והיא לבריאה שירדה המלכה אסתר

ומרגיש  בחצות  הקם אדם כל כן וכמו  ועניה,

נפילת שהוא המלכות  נפילת  בחי' יום בכל במצבו 

עד  הלילה מתחילת המלכות ירידת  בסוד הנשמה

לדבר  מתחיל וכאשר ירידתה, גמר  שהוא חצות

למלכות שאין  דאף  בפשטות, אפי' לקב"ה דיבורים

כח  לה נותנת אימא מ"מ הדיבור, כח שלמות 

רחל  כי  לברתא, מנא אוזיפת  אימא בסוד הדיבור 

שהיא  המלכה אסתר  סוד שהוא לבריאה שיורדת

אלו דיבורים לדבר  מתחילה כאשר  ומ"מ ירקרוקת ,

הדיבורים  ידי  על הנה בפשטות, אפי ' חצות אחר

המלכות אל מאצילות  היסוד ממשיכים הללו 

שהיא  המלכות של ד ' מאות ונעשית שבבריאה,

שלום  את  לדעת סוד  וזה ה', אות ועניה, דלה בחי '

דהיחודים  הדיבור, בתוך יחוד  בחי ' שעושים אסתר,

הם  בפשטות  והדיבורים פנימיות, בחי' נעשים

משה  שמת יום דבחי' היחוד  בחי ' והוא החיצוניות ,

לרדת ויכול לעשות, שמפליא דאבא יסוד שהוא



לנפשך  חכמה דעה ו 

תהלות בסוד לעשות  מפליא בסוד הבריאה לעולם

גואלם עליון  דקר"ש )לאל ח' דרוש שעה"כ  ויש (עי' ,

לבחי ' לגרום ההיא בעת אז  שיכול גדול חידוש  בזה

שם  בשוה שוה אחד בכתר  משמשים מלכים שני

שעל  דהיינו  הגלות, במקום בחוץ למטה בבריאה

לשם  שיורד הו ' עם בבריאה, הגשמיים דיבורים ידי 

שביעית מדרגה של כזה גדול יחוד  לגרום יכולים

הנ"ל. אופיר  בכתם  מקמארנא הגה"ק וכמ"ש

רבינווזה  משה לא שהוא בעמלק, הלחם צא סוד 

בחי ' שהוא יהושע את  שלח אלא עצמו,

הארת בסוד  בעמלק, להלחם למטה שירד התלמיד

היחודים  ענין והוא לבריאה, שיורד דאבא יסוד 

לדעת סוד  והוא בפשטות  הדיבורים בתוך הנכללים

למעלה  ליחד עלה רבינו  משה אך אסתר , שלום את 

עד  אמונה ידיו ויהי  הגבעה בראש  עמידתו  בסוד

הבוקר .

נוואמנם גם זמן שבאותו ידע לא משה המן לד

מלכותך  בסוד למעלה היחוד  בחי ' שהוא

הזה  הגדול הסוד ידע ולא עולמים כל מלכות 

של  זמן שבאותו  דהיינו  נולד , גם שמת זמן  שבאותו

בסוד  ג"ד  בסוד יחודים למטה שנעשה חצות  תיקון

שהוא  רבינו  משה ידי על נמשך המן  הרי  הנה מן,

בשורש  למעלה שהוא סתימאה בחכמה דבוק

המ"ן . שפע את  המשיך ומשם העליון ,

במקום אף  היחוד גילוי הוא אסתר מגלת סוד

למעלה המלכה אסתר שורש ידי על  ההסתר

מן  עולה  זאת מי בסוד ברדל"א הגנוזה  במלכות 

המדבר 

מדרגתוהנה דג בסוד  דגים אוכלים הצדיקים

רגע  באותו הצדיקים כי  למטה, המלכות

ודיבור  קול בבחי ' שבבריאה ביחודים שעוסקים

הם  זמן באותו הנה דלים, גמול ג"ד בבחי' למטה

מגלת והוא ד "ג, בבחי ' למעלה למעלה גם מיחדים

למעלה  הנעלמת  אסתר את שמגלים אסתר

המלבוש , בעולם אסתר התקשרות שהוא למעלה,

הצדיקים  אך להכנס , רשות נברא לשום אין ששם

את הם מקבלים למטה במלכות שדבוקים בזכות

למעלה  למלכות גם לעלות  ויכולים המלך , שרביט

מצד  הקצוות  שני  עם קשור  רבינו משה באמת  כי

לעלות יכול שני  ומצד  למטה משה מטה אחד

ושם  ברדל"א, הגנוזה למלכות  למעלה למעלה

דודה, על מתרפקת  המדבר  מן עולה זאת  מי  נאמר

האילים לעופר  או לצבי דודי  ט')דומה ב' (שה"ש 

כמאה"כ  שק בלבוש  להכנס רשות  אין  למעלה ושם

ב') ד ' בלבוש (אסתר המלך  שער אל לבוא אין כי 

ולבוש  בעצמותו , המלך שעשועי  הוא שם כי שק ,

בחי ' יש  ששם שבבריאה, ביחוד למטה רק  הוא שק 

ת ' בסוד  וההשתוקקות  המ"ן  סוד שהוא שק לבוש 

למעלה  אך האריז "ל, שביאר כמו  דכיסופין עלמין 

המקום  הוא שם כי שק , בלבוש המלך  אל לבוא אין 

מי נאמר  ושם למלך , שירים ששר המלך דוד של

האר "י מש"כ  הוא מ"י שסוד המדבר, מן עולה זאת

סוד  והוא בהיכליה, נקודה בסוד הליקוטים בספר

שרק  הללו  התפלות שהוא עליון , כתר סוד קמיצה

ה' נאמר זה ועל לשם, לעלות  יכול רבינו  משה

דעמלק  המחייה עיקר  כי  תחרישון , ואתם לכם ילחם

'אמחה', מחה בבחי' הוא ושם בשורש  למעלה הוא

למטה  משא"כ  עמלק, את ימחה עצמו  שהקב"ה

עמלק , זכר  את  'תמחה' בחי' הוא עמלק  מחיית 

בשורש  למעלה אבל הנבראים, של העבודה שהוא

עצמיים  שעשועים רק  הוא ששם אמחה, בסוד  הוא

העליון  בשרשה אסתר  את לגלות  וצריך  באלקות ,

המלכות  המן שהיא אין  ושם ברדל"א, הגנוזה

משה. שמת  רק משה שנולד ידע לא כי  כלל, משיג

המן ,ולכן עם סעודה אסתר  עשתה אחד  מצד 

וע"ד  בבריאה, למטה ירידתה בבחי'

בפשיטות, ויחודים בתפלות  שעוסקים הצדיקים

בלבוש  עדיין שהוא אסתר שלום את לדעת  בסוד

של  בעבודה רק שעוסקים בחיצוניות ונראה שק ,

גם  נכנסים זמן באותו  באמת  אך משה, מת 

תוך  הגנוזה התפלה שהוא עליונים ליחודים



תשע"ב  תצוה פר' ז של"ס

אוכלים  גם בג"ד  שעוסקים זמן  באותו  כי היחודים,

בחי ' שנראה ואחשורוש  המן  של זו  סעודה כי דגים,

ועולים  דגים אוכלים הצדיקים זמן באותו  ג"ד,

דא"א  פקיחא עינא בסוד דלמעלה היחוד לפנימיות 

שהם  באדרא כמ"ש העליונים הדגים בחי' שהוא

וכו'. עיניהם על גבינין  להו  דלית  ימא נוני בחי'

בבחי' העליונים ביחודים  עסק  הצדיק  מרדכי

של האהבה שלמות בכח  עצמיים שעשועים 

אחת  בבת ולמטה למעלה  להיות  שיכול  הצדיק

השידה,והנה  להשביע איך  ידע הצדיק  מרדכי

מהשבעת אף גדולים יותר הם אלו ויחודים

בחי ' שיש  מנוחה הברית  שהביא כמו  השידה,

ולכן  השידה, השבעת  של ממדרגה למעלה יחודים

כזה  למקום למעלה למעלה עלה הצדיק מרדכי

מבחי ' למעלה רק אותיות , בחי ' אינם הם שהשמות

שמ"ו בחי' למעלה, דרעוין  רעוא בחי ' (גי'אותיות

כביכול רצו"ן) עצמיים שעשועים בחי' שה"ס  הגנוז ,

מקום  באותו ושם בעצמותו, הגנוז שמו  בבחי '

ושם  בהעלמה, ישראל לכלל תפלות  מתפלל הצדיק

דעת בחי' והוא המן, שפע את בשורש  מוליד  משה

בפועל  שיורד  המן  כמו ואינו  רבינו, דמשה עליון

בכח  הצדיק באמת  כי  ג"ד, זרע בבחי' למטה

אחת, בבת  ולמטה למעלה נמצא הגדולה האהבה

מרשים  ואין דוחפים המלאכים למעלה שם אך

בקשו הוא שאף עקיבא ר ' על וכמ"ש  להכנס ,

זכה  האהבה רוב מחמת אך  לדחפו , השרת מלאכי

כמו להכנס לו והרשו זקן  לאותו הניחו שאמרו 

בספה"ק ח"ב שביארו הדע"ה בספר לשם (ועי'

היטב) באר זה בענין מאד  .שהאריך

שלוהנה  הדעת  ידי  על זו  השביל בשבת  חיבור 

ליחודים  לעלות יכולים כך ידי על והנתיב,

שעל  בהפטרה, המבואר  שמואל כח והוא למעלה,

היה  סוכות שבועות פסח של קוין ג' של היחודים ידי 

יעזור  וה' אופיר . בכתם עי "ש  אגג, את  לשסף  יכול

ובקשות, בתפלות דבוקים להיות  עת בכל שנזכה

בתפלות להרבות שנזכה בפשיטות למטה הן

האפוד , מעל החשן  יזח ולא למעלה והן בפשיטות ,

ע"ב  סוד  ואפוד חושן לובש  אחד  מצד גדול הכהן  כי

שיודע  ותומים אורים סוד  זמן ובאותו למטה, ומ"ב

ולאלתר  ומיד שתיכף  יעזור וה' ומ"ב. ע"ב שם ליחד 

בביאת ציון  את ה' בשוב יראו  בעין לעין  נזכה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

על דעה  דהנה לראשך , כתר  והיא לנפשך חכמה

בסוד  לילה חצות של העבודה של האור  ידי 

יחודים  בזה לכלול יכולים והתבודדות, דיבורים

הצדיקים  של התורה את ולפתוח למעלה נעלמים

למעלה  הטל שורש  שהוא העליון  בלבנונית  שהוא

נעשה  ואז ב"ה, א"ס  אור המאיר בעולמות  למעלה

מחכמה  העולמות את שרואים אסתר מגלת 

ההסתר  כל את  ומבטלים ולמעלה סתימאה

שלמטה.

למלכותדעה החכמה הארת ידי  על לנפשך חכמה

בסוד  לשלום אבינו  השכיבנו  בסוד למטה

די עניא לחמא הא בסוד אסתר , שלום שאת לדעת

זמן  באותו אך דמצרים, בארעא אבהתנה אכלו

לדעת ולהכנס  עליונים ליחודים לעלוות צריך

ד"ג  לבחי ' למטה ג"ד  מבחי' סתימאה, לחכמה

למקום  עצמו רגע באותו  עי"כ ועולים למעלה,

למעלה  ושם למעלה, למעלה ואסתר  מרדכי שורש 

עולה, זאת  מי בסוד  מהיו "ד  למעלה היא המלכות 

למעלה  המ' ושם המלכות , שעשועי במקום שהוא

שהדבר  רואים ושם בהיכליה, נקודה בסוד מי '

גדול  יותר  והוא אסתר, מגלת הוא ביותר  הגדול

יותר  הוא כי  שמות , אין  במגלה ולכן מהשמות ,

בסוד  דרעוין רעוא סוד  ושם מהשמות, עליון

באופן  להכנס אפשר  אי שם כי עצמיים, שעשועים

שעולה  שקוצי "ת שם סוד שהוא רשות  עם רק  כללי

הק ' השכינה שהוא רשו"ת , השביעי גי ' השם (בחי'

בחי' המלכות בחי' שהוא בכח דאנא מ"ב דשמות 



לנפשך  חכמה דעה ח

כידוע) שבת  למעלה קדושת  כי רשו"ת , נותנת  שהיא

ביותר , העליון  המקום שהוא הבית  הוא למעלה

חז "ל שאמרו  בית שדה הר  ע"א)בסוד פ"ח (פסחים

שדה, שקראו כיצחק  ולא הר  שקראו  כאברהם לא

כיע  למעלה אלא המלכות  שם כי בית , שקראו קב

הרוח  ומקבלים בו, רוח אשר  איש סוד הוא ושם מי ',

ואסתר  מרדכי בחי ' שהוא ולרגלים לידיים שישפיע

בלקו "מ כמ"ש ונסתרות נגלות י')בחי ' .(תורה

ה"ס 'דעה  עזבתני  למה אלי אלי  לנפשך' חכמה

ש"ע  בסוד מא"א הנמשכים א"ל שמות 

מלאים א"ל שמות  שני שהם סוףנהורין שעה"ק (עי'

פורים) הש"ע דרושי לקבל איך לדעת  צריך  כי ,

להשאר  ולא וא"א, עתיק של האורות ולקבל נהורין ,

והוא  לז"א, שיורד  הבחי ' שהם נהורין ק"נ עם רק 

שם  כי  בבריאה, שהוא היתה ירקרקת  אסתר  בחי '

שעשתה  הסעודה סוד  שהוא להמן אחיזה עדיין  יש 

לעלות גם לדעת  צריך  אך  המן, עם ביחד  אסתר

ה' דיבר  פב"פ בסוד למעלה למעלה המלך  לשרביט

ותפול  אסתר  שבאה השניה בפעם כמ"ש  עמכם,

את לאסתר המלך ויושט כתיב שאז  וגו ' רגליו לפני

המלך  לפני ותעמוד  אסתר ותקם הזהב שרביט

כל  את  שקיבלה הבעה"ת רבינו שביאר  וכמו 

מן  למעלה שהוא המלך לפני עד ועלתה השרביט

בעלה. עטרת מלכות בסוד  המלך 

עיקר נצור כי  קדשך , שבת שמור  קדושיך מצות 

של  האור שהוא קודש שבת  של הוא האור

על  להסתכל לדעת  במעלה, יחיד אמת  הצדיק

שבת בבחי ' למעלה למעלה היא כאשר המלכות 

הוא  ששם הצדיקים של התורה שהוא קודש ,

התורות כל שם כי  פינו , שחוק  ימלא אז  של השחוק

והקב"ה  תמידית , שמחה שהוא שחוק עם הולכים

ובזכות פורים, של והשמחה לשחוק  שנזכה יעזור 

כי טובים, הימים לכל הקדמה שהוא זכור שבת

היותר  הבחי ' שהוא עצמו  סוף  אין  מתגלה בשבת

טלא  של האור ימשך קודש  שבת ובזכות עליונה,

בג"ד  בסוד  מ"ן  לעורר ונוכל המלכות , עד דבדולחא

למעלה  ולמעלה דחצות , עליונים יחודים ולעורר 

מלכותך  תראינה שועיננו  עד עליונים יחודים מזה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת


