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ג הלכות פורים

או"ח הלכות פורים הלכה א 
ִסיָמן נו(,  ּכּוִרים" )ּבְ ֲאָמר "ּוְביֹום ַהּבִ ּמַ נּו ּבַ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ה, ַעל ּפִ ִגּלָ  ִעְנַין ּפּוִרים ּוְקִריַאת ַהּמְ

ֲאָמר: ל ַהּמַ ם ֵהיֵטב ּכָ ן ׁשָ ַעּיֵ

אמנם הלכה זו מיוסדת על המבואר במאמר הנ"ל אבל צריכים לעיין גם במאמר פתח 
ר"ש )לקו"מ סי' ס'( למצוא הבנת המתבאר, כאשר מזכיר בזה גם המבואר במאמר ואכלתם 
וגו' )לקו"מ סי' מ"ז( ממ"ש והסתרתי פני והיה לאכול שע"י תאוות אכילה נעשה הסתרת 

פנים ע"ש. 

והנה כלל המובן מתוך דברי מאמר זה )לקו"מ סי' נ"ו( לענין ימי הפורים ובחי' מרדכי ואסתר, 
אדם  לכל  שיש  מה  הוא  זה  מלכות  וענין  להמלכות.  חיות  להמשיך  הוא  שהעיקר  הוא 
וזה כבודו ומציאותו לאסוף ולהשתמש בכל דבר  שליחות לפעול לגלות מלכות השם, 
בעולם לשם שמים ולתת צדקה, ושכל ענין ובחינה של מנהיגות וממשלה שיש לו על 

הקרובים או על יותר וכו' יהיה להרבות תורה ודעת בעולם.

והנה נגד בחי' מלכות זה עומדת בחי' המן היינו רדיפת האדם לכבוד וממון בדרך ששוכח 
לגמרי משליחותו הנ"ל בעולם, כי מכניס האדם לתוך בחי' הסתרה שזה בחי' 'אסתר', ואז 
יש מי שאצלו נמצא כוחות של מנהיגות שגורמים הסתרה והיפך הנ"ל, כאשר שם מקום 
השכנת כח הסתרה ונפילת הנצוצות יותר מבכל מקום של הסתרה, כי אוסף הון ויש לו 
גדולה ומלכות והוא שורש של שקרב עולם כאשר ענין זה הוא כוח מלכות הרשעה, ונמצא 
מעין זה בכל מי שיש לו איזה כח וכו' ואינו משתמש בזה למלכות השם, וכאשר נמצא 
והכל  חיינו  ועיקר תכלית  ותפילה  הרי שוכחים מתורה  בעולם  ושכחת הדעת  הסתרת 
רואים ונופלים יותר וכו', ונופל האדם להסתרה כפולה, הסתרה שבתוך הסתרה כי נשכח 
ממנו שיש לו תכלית ויש לו להתעורר ונעשה דיעות ושיטות ומחלוקת וכ"א אוחז כאילו 
וכו', כאשר יש הרבה מאד דרכים של הסתרה במה שנסתר הדעת והשכל  דרכו אמת 
מלב האדם, וחובתו בעולם רחוקה מליבו, ויש שכן זוכר זה קצת אבל מציאות השם ואור 
האמונה נסתרה, ויש שזוכה אבל נעלם ממנו ששייכת עצה ודרך לצאת מנפילתו וכו' כי 

יש בזה דרגות רבות ]ג' בחי' בית הנשים[.

והנה באמת יכולים לשבר כל הסתרה וזאת בכח אור התורה, כי כאשר לומדים בתורה 
למציאות  חיות  להמשיך  האדם  מתקדם  השם,  מלכות  את  האמת  את  לקבל  ברצון 
המלכות ומשבר ההסתרה, ואם יבקש כראוי לצאת מכמה דרכי הסתרה כי יחפש האמת 
איך להתקרב לאמונה ולקיום התורה ולמצוא אמיתת דרך הוצאת והצלת נפשו מהתאוות 
ומהתנהגות האדם לפי משיכת תאוות טבעו באכילה ורדיפת העוה"ז והנאותיו, ואע"פ 
ונסתר ממנו, הרי אם יבקש לשבר ההסתרה ממה שבא להבין  שזה נדמה כדבר רחוק 
שיש דרך השכל, ומחכים להתעורר ולקבל בחי' מלכות ולשלוט על עצמו במה שיכול 
להבין שיכול לעצור רוחו, לבא לשמוע הכרוז שיוצא וכו' עד מתי פתאים תאהבו פתי וגו' 
לשמוע מה שיכנס בלבו לקבל עול מלכות שמים במה שצריך לבא לעול תורה ותפילה 



ליקוטי הלכות המבוארד

ומה שבאמת יש שם קרבה להשי"ת שזה עיקר שבירת ההסתרה, ובא להבין מה שחסרון 
חיים  רוח  וחסרון  לכבידות  ומה שנופל  כזה,  ומרירות  כזה  ריחוק  גורמת לאדם  ההתעוררות 
בבחי' עיפוש, ואינו יכול להרים ידיים בשמחה והוא בסכנה גדול בגשמי ורוחני וחייו אינו חיים 

וכו'.

הרי אז בכח התורה יתחזק ליבו בקול הקריאה של אור התורה ויבא לאור של דעת, ולפי מה 
שימשיך לקבל אור התורה במידה וצמצום שבונה הדעת, וכל לימוד שמתקדם בו וכו' בדך 
שבונה כלי הדעת, הרי עי"ז יאיר בו הארת דעת גדולה מאד, שזה בחי' התגלות כח מרדכי, כי 
בחי' מרדכי הוא מר דרור שמוציא לחירות את המלכות דקדושה שיש באדם מתוך השכחה, 
ומה שרודף למלאות תאוות בחי' המלכות שלו בגשמיות התאוות ובדרכי הכבוד והממון וכל 

ענין שמסתיר עול עבודת השם.

הרי יש בחי' מרדכי שמתהלך לפני חצר בית הנשים וכו', שזה בחי' כל מי שנשה ושכח וכל 
מי שנחלש כוחו וכל מי שנתרחק בעוונו וכו' מדרכי עבודת השם בפנימיות בתורה ותפילה או 
בחיצוניות ממה שצריך להתגבר בכח השכל והקדושה בכל דבר רשות כאכילה ומשא מתן 
וכו', כי בכח בחי' מרדכי מאיר הדעת בבחי' ומה יעשה לה וגו' היינו שממשיך אור של דעת 
וצעקה  לאנחה  לבא  ולהתחזק,  נוכל לשבר ההסתרה להתעורר  זה  ובאור  בחי' מ"ה,  שהוא 
להשי"ת בבחי' כי אשא אל שמים ידי, לצפות לישועה, שיהיה נעשה התעוררות גדולה כמו 
וכו' ועי"ז יכולים אנו למצוא  שפעל מרדכי גם מתוך שכחה גדולה שהיה שם בחצר המלך 
ישועה והצלה לקבל הארת אור הדעת, וזה מתקדם להיות אור דעת גדול מאד שהוא בחי' 
סתרי תורה אורייתא דעתיקא, והוא בחי' מצה וכו' וכח של דעת שמשבר כל הסתרה ומהפכה 
והבלבול של  כי עי"ז מתבטל הרע  )ר"ת מחלוקת שמאי הלל,  וגדל, שבו כח בחי' מש"ה  נורא  לדעת 
מחלוקת ויוצאין ממה שגורם ריחוק ונפילה וכו'( ועי"ז יוצא מאחיזת כבידות העצבות והיגון שמכלה 

ויש שהגלות מתגבר  וירידה,  גלות  חיי האדם, כי כך מציאות האדם שיש שעובר ענין של 
עוד יותר עד שכמעט וכו' אבל כאשר זוכים להתעורר לתשובה, השי"ת מאיר אור של דעת 
ואז יתחזק באור הדעת בכל התורה כנ"ל, אור הדעת הזה יש בו כח להפך הירידה לשברה, 
ונעשה ענין שמזה דייקא בא להצלחה גדולה מאד, ומזה דייקא הכל מתהפך לטובה, כי עיקר 
הישועה הוא שמזה מתקרב להשי"ת מאד וזוכה לדעת גדול מאד היינו לדרכי אמונה ודעת 
בגדולת השם ונפלאותיו לפי מה שהכיל כלים לאור הדעת יאיר לו הדעת במציאות ההשגחה 
ואחדות השם וכו' למצוא בהירות בכל מה שצריך ועי"ז יבא לתכלית המלכות לגלות מלכות 

השם תמיד בשלימות. 

וכאשר בהלכה זו מאחד מהרנ"ת ענין הנ"ל לעוד מאמר כנ"ל, למה שמבואר מאמר פתח רבי 
שמעון וכו' )לקו"מ סי' ס'( נזכיר המבואר שם, שיש התבוננות גדולה בעבודת השם שהוא עשירות 
גדולה וכו' וזה נעשה ע"י בחי' עשירות של התחלות וכו' בחי' תיקוני עתיק, שבתחילה יש 
שהיום קצר וקשה להאדם לעשות מה שצריך בעבודת השם אבל אם מתעורר ומתחזק נעשה 
בחי' מ"ש מן המיצר קראתי ענני במרחב ומתרחב וכו' ויכול לזכות להוציא לפועל, וזה ע"י 
יראת השם כאשר יש כמה בחי' של יראה, והם מציאות אור הנר אור השכל וכח הנשמה, והרי 



ה הלכות פורים

האדם נופל מהרה כי שוכח וישן, כי יש בחי' שינה שאע"פ שלומד ומתפלל יש שישן את 
ימיו ואינו יכול להתעורר לזכור את השי"ת לבחי' עשירות הנ"ל לבא לחיות אור השכל 
והנשמה בבחי' החכמה תחיה, כי הוא בקטנות ועי"ז אין להשי"ת נחת מעבודתו, כי אינו 
יכול להתעלות למעלה, כי יש אנשים כשרים ויפים רק שנפילתם ע"י אכילה כי כשאין 
אכילתו בקדושה נופל פניו וחכמתו ונעשה בחי' 'מדוע פניך רעים', וצריכים לצאת משינה 
שגורם המאכל, לבא לבחי' ויאכל וישת ויטב ליבו, כאשר כל דרכי התאוות גורמים נפילת 
פנים ושכחת היראה, ואי אפשר לצאת מזה רק ע"י התעוררות האדם בעצמו, וצריך לבא 
לנקודה של התעוררות, וגם זה רק כח התחלה כי מוכרח שבעת שבא להתעוררות יאיר 
לו אור שהוא בחי' אור הפנים וההבנה שלו וזאת בתוך לבוש אשר ימצא שם את אור 
הדעת והפנים שנסתלק ממנו, ועי"ז יכולים להתעורר מדרכי התאות ואובדן הפנים, ולבא 
חזרה לזכרון היראה, וזה נעשה בכח אור גדול שהצדיקים יודעים להאיר עלינו שהוא בחי' 
ספורי מעשיות שמספרים, כאשר בתורה יש אור התורה שבא בבחי' מעשיות וכו', ויש 
מעשיות שמאירים עלינו הארת פנים פשוט שזה בבחי' פעלך בקרב שנים, אבל בכל מה 
שנעשה עם האדם כאשר נופל גם מזה וכו' לבחי' שינה גדולה בחי' שכחת ע' פנים של 
תורה, שיש הסתרה שמטעה ואינו מצליח למעשה לבא לעבודת השם, הרי שם מוכרח 
אור שהוא בחי' מעשיות של שנים קדמוניות שבהם מאיר אור הע' פנים של תורה לבא 
לידי מעשה מכל מקום שנתגרש האדם לשם, וזה אור התורה ומה שהצדיקים עוסקים 
לעורר אותנו בכמה דרכים גם ע"י סיפורי מעשיות, ושזה פועל התעוררות בכמה בחי' וכו' 

כמבואר שם במאמר איך נזכה להמשיך התעוררות זה למעשה ע"ש. 

ה ִהיא  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ַהּמַ ׁשֶ הּוא ָהָמן ֲעָמֵלק, הּוא ּכְ ָעה, ׁשֶ רּות ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ ר ִהְתּגַ ה ִעּקַ א( ְוִהּנֵ
ְלכּות  ר ַהּמַ ּבֵ ן ִהְתּגַ ֹאם ֶיֱאָמץ". ְוַעל ּכֵ תּוב, "ּוְלֹאם ִמּלְ ּכָ מֹו ׁשֶ יר, ּכְ ר ַאְסּתִ ִחיַנת ַהְסּתֵ ר, ּבְ ֶהְסּתֵ ּבְ
ע, ַעל ְיֵדי  ל אֹותֹו ָרׁשָ ה ׁשֶ ֻעּדָ ַרם ָלֶהם ֵלָהנֹות ִמּסְ ּגָ ַגם ְוֵחְטא ָהֲאִכיָלה ׁשֶ ֵורֹוׁש ַעל ְיֵדי ּפְ ֲאַחׁשְ
י ָפַני ְוָהָיה  ְרּתִ ְבִחיַנת ְוִהְסּתַ ִנים, ּבִ ַרת ּפָ ַגם ָהֲאִכיָלה הּוא ַהְסּתָ י ַעל ְיֵדי ּפְ ר ֲעֵליֶהם, ּכִ ּבֵ ֶזה ִהְתּגַ
ָהֲאִכיָלה  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִסיָמן מז(.  )ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶלֱאֹכל, 
ִהיא  ָנה, ׁשֶ ל ּתֹוָרה ִלְבִחיַנת ׁשֵ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִ לֹום, ֵמַהּשׁ רּות ְיכֹוִלים ִלּפֹל ַחס ְוׁשָ ַכׁשְ ֵאיָנּה ּבְ ׁשֶ ּכְ
ְמעֹון ְוָאַמר, ֵעת ַלֲעׂשֹות  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַמֲאַמר "ּפָ ה ּבְ נּו ִמּזֶ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ַרת ּפָ ִחיַנת ַהְסּתָ ּבְ

ם. ן ׁשָ ִסיָמן ס(, ַעּיֵ ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך" )ּבְ

פותח לבאר קדושת המגילה וכח ההצלה שנעשה ע"י מדרכי ואסתר, במה שמראה מה 
בגזירות  כי התגברות מלכות הרשעה  גרם כל הצרה מה שגרם להמן עמלק להתגבר, 
וצרות ח"ו, זאת לפי מה שיורד בחי' המלכות להקליפות, היינו שירד לתוך בחי' הסתרה, 
כאשר ישראל נופלים ושוכחים מהתורה נופלים מהרצון לבא לעבודת השם שזה בחי' 
וגו' שכל כוחו של עשיו  הסתרה והסתרה שבתוך הסתרה, כמ"ש ולאם מלאום יאמץ 
הוא כאשר אנו נחלשים מעבודת השם אבל כשישראל מתגברים ומתאמצים בתשובה, 

מתגברים בניקל על עשיו וכח מלכות רשעה.



ליקוטי הלכות המבוארו

מתגלה  זאת  הרי  הבירה,  בשושן  הדור  באותו  זה  גדול  פחד  שגרם  הנפילה  עיקר  היה  ומה 
בתחילת המגילה, שאחשורוש עשה סעודה גדולה שמונים ומאת יום ואח"כ עשה סעודה עוד 
שבעה ימים וכו' והכל היה להראות לכל העמים וכו', והוציא שם כלי המקדש וכו' היינו כי רצה 
להראות לכולם מציאות כח מלכות עכו"ם ודרך הטבע ומה שחשב שלא נצא מהגלות ולא 
יקום קדושת ישראל לחזור לבנות בית המקדש לשלוט על הקליפות ולהעלות מלכות דקדושה 
והתגלות כבוד השם כאשר מתבטלת ההסתרה, עיקר כונתו היה להפיל נפשות ישראל ברשת 
וכו' שהשתחוו לצלם,  )כמ"ש חז"ל על מה שהיה הגזירה  והאיסורים  ומכשול התאוות  הכפירה הע"ז 
ושנהנו מסעודות כו' ומובן שהיה שם פריצות ורע ומכשולים רבים בכמה דרגות של איסור חמור מאד, ואולי גם 

מה שהיה נדמה כהיתר לאותם המתירים וכו' ושם נפלו מאד למה שנפלו בתאוות ההיתר, והיה שנפלו לאיסור, 

וכו', כאשר כל הסעודה היה איסור כי מרדכי לא התיר לבא לשם ]כאשר כל השומע  ובכמה דרגות של איסור 

קריאת מגילה מבין מהסיפור הזה בלבו היטב בלי שום סברות ומחשבות ועיונים, כמה שיש להתרחק מכל דבר 

מגושם ולא ללכת בנתיבתם רק בדרך אבותינו מאז ומעולם בדרכה של תורה שהוא היסוד לבא לעבודת השם 

במחשבה ובלב טהור וכו'[, ומובן לכל שזה שהלכו אז כולם, ומה שגם עשה עוד סעודה לז' ימים להכשיל כל יהודי 

שלא היה מקודם וכו', ולא עמדו בהנסיון, זאת היה סיבת הצרה והיינו בסכנה נוראה, וההצלה התגלה בזכות נורא, 

בכח מרדכי הצדיק, כי זה כוחו של סיפור שמבינים הכל היטב בלי אומר ובלי דברים מה החטא גורם, ואיך יש 

חטא בענין האכילה וכו' ובענין נסיונות התאוות של הגוים ודרכיהם, ומה שיש לאדם להבין מה גורם השם ירחם, 

ואיך יש לו להתקרב להצדיקים שיעורר ליבו להשי"ת ויפעל למעשה בכח התעוררות זה רחמים גדולים, והמגילה 

מספרת שהשי"ת עושה נסים למי שמתעורר ומתקרב להצדיקי אמת שמתהפך הכל לטובה ויכול לבא לתשובה 

שלימה והצלחה ברוחיי וגשמי להיות בשמחה תמיד, זאת הסיפור בפשטות שיש לשמוע במקרא מגילה, ושמיעת 

דבר זה בלב הוא קדושה גבוהה ונוראה מאד כאשר זאת עיקר גדול לשמוע היטיב לא רק את התיבות אלא את 

מה שנאמר, וגם מציאות גדולת נפלאות השם ומה שיזכה להבין וכו'( ומראה בזה שכאשר המלכות בבחי' 

הסתרה מתגברים כוחות הקליפות על האדם בדבר מיוחד שהוא תאוות אכילה כדי להורידו 
יכול לצאת מהמקום שנפל, כי  יותר להגביר עליו בקביעות כח של שכחה והסתרה, שלא 
בוודאי יכולים לתקן ולשוב להשי"ת, אבל המניעה הוא ענין זה שהקליפות לוחמים להפיל 

האדם לתאוות אכילה שלא יכול לצאת.

ואכלתם  במאמר  המבואר  ומזכיר  נ"ו(  סי'  לקו"מ  לאור  )שהוא  ההסתרה  כח  בענין  פותח  כאשר 
)לקו"מ סי' מ"ז( שיש שהאדם נופל להסתרת פנים, שזה כלל ענין הנ"ל של הסתרה, כי עובר על 

האדם אז ריחוק מהשי"ת וכל דבר בהסתר פנים כי אינו רואה שהולך לו כסדר, ואינו מצליח, 
שעובר  שמה  מבואר  ושם  הפנים,  אור  בגילוי  שיש  והשמחה  החיות  ממציאות  להיפך  וזה 
הסתרת פנים זאת ע"י תאוות אכילה, הרי שסעודת אחשורוש הוא גרם הסתרת הפנים שהיה 

בדור ההוא בשושן הבירה.

וזאת היה מה שאחשורוש והמן התיעצו להכשיל ישראל כדי להפילם להסתרת פנים, כאשר 
עלינו  להאיר  המאמרים  ג'  יחד  כולל  כנ"ל  הרי  ס',  סי'  )לקו"מ  ר"ש  פתח  במאמר  המבואר  בזה  מביא 
כח אור הפנים לצאת מכל משיכת התאוות בכח קדושת ימי הפורים( כמבואר במאמר זה שיש אנשים 

שכשרים שלומדים ומתפללים אבל אין כח לעבודתם לעלות אין נחת למעלה וכו' וזאת ע"י 



ז הלכות פורים

שאין אכילתו בקדדושה והוא אובד פניו ושכלו וחכמתו כו' ע"ש.

חיים לצאת  דרכי  והתבוננות  יראה  לנו שערי  )ומובן שכשר במאמר פתח ר"ש, פותח 
זו להראות  סיפורי מעשיות, כאשר ממשיך בהלכה  בחי'  מכל התאוות להתעורר בכח 
שהמגילה הוא בחי' סיפורי מעשיות, ועי"ז יכולים להתעורר וכמ"ש להלן, הרי יש שלומד 
ומתפלל ועוד יזכה לתתעורר לשמור שכלו ואור הפנים ע"י אכילה בכשרות ]שכלליותו 
הוא לברר המאכל, היינו לחשוב מאמונה בעת שאוכל, לפי מה שיכול, כמבואר לקו"מ 
סי' ס"ב, כי יסוד הקדושה הוא לברר כל דבר, והתדבקות המחשבה באמונה הוא המברר, 
וההכנה לקדושת האכילה הוא ע"י שמבטל כל הקושיות והבלבולים ומתדבק באמונה 
יתקדם האדם לחשוב  בוודאי עי"ז  וכו', כאשר  וחושב מזה, בהברכה  שלימה בהשי"ת 
יותר ממציאות הבירור של הטוב ממאסר המקום שמעורב הטו"ר ויבין ענין התחדשות 
הדעת ע"י עליית הנצוצות, כאשר יבא להכלל ולבא לדרכי הארת אור הפנים ש"ע נהורין, 
העליונה  נקודה  העליון  החיות  לאור  תחתונה  נקודה  בחי'  הבריאה  התחברות  ומציאות 
בחי' אות א', אבל יסוד הקדושה הוא אמונה - המחשבות של אחדות השם[ כאשר באמת 
בהלכה זו נמצא התעוררות גדולה וכח גדול ונורא, להחזיר אותנו בתשובה לבא לקדושת 

האכילה, להכנס לעבודת השם.

כי עיקר ההתחלה הוא מפורים, ואז דייקא מסעודת פורים ומשלחו מנות מתגלה עיקר כל 
ההתחלה לקדש שתיית היין והאכילה וכו', ובימי הפורים עיקר המלחמה בעמלק שרוצה 
להתגבר עלינו ע"י פגם האכילה ובו עיקר הארת הדעת שמציל אותנו מעצת המן הזה 
ומבטל משיכת המדמה מה שנדמה שאי אפשר לצאת מזה, ויש מה שעובר על האדם 
בזה מאד, כי פעמים נחלש הדעת, ולפעמים עובר עליו נפילה או צער ודאגה שמפיל לזה, 
כי בעת הצרה היצר מתגבר יותר דייקא בזה כנ"ל, כאשר יש עת שהאדם נחלש מאד 
וצריך לדייק באכילה מה שאדם בריא אינו צריך וכו' ומה שנעשה עם האדם כל ימיו אין 
לשער, אבל העיקר להתעורר ולהחזיק מעמד בזה, כי זה עיקר השער לבא לעבודת השם 

וזה יסוד העבודה כמבואר בלקו"מ סי' ס"ב, ובעכ"מ.

והנה יש להבין כאשר ההלכה הזו עיקרו להכניס אותנו לעבודת השם בשלימות זה של 
זה.  בענין  היה  הבירה  בשושן  הדור  אותו  פגם  שכל  מראה  הרי  וכו',  והתבוננות  יראה 
ולכאורה יש להבין בזה, שאינו דומה הנידון להראיה, כי שם היו אנשים פשוטים אנשי 
עיקר מלכות שושן הבירה, ורבים יתמהו מה להם ולקדושת האכילה? כאשר גם כהיום 
רבים טוענים שאין מקום להתמסר לעבודת קדושת אכילה, וזאת מחמת ריבוי המעברים 
וספיקות ומה שהתעוררות ענין זה הוא רק ע"י התקרבות לאור הצדיקי אמת, וגם רק למי 
שמבקש באמת, כי יש מי שאומר מה שאומר ומתיר וכו' כמו שהתירו שם בשושן הבירה 
כמה רבנים וכו' שלא כדעת בד"ץ מרדכי הצדיק וכו' כנהוג בכל דור, בכל ענין וענין מכל 

עניני הנסיונות הנ"ל, ואם כן איך שייך לומר שכל הגזירה היה ע"י פגם האכילה?

אלא  וכו',  איסור  באכילת  להאכילם  אחשורש  שרצה  מה  מהרנ"ת  מזכיר  לזאת  אולי 
ואינו  שמתוך מה שמביא מאמרים האלו הרי המכוון אכילת היתר, אלא שהוא מעורב 
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מבקשים  אין  ההמוניים  הבירה  שושן  מאנשי  שבאמת  הוא  והמובן  האמונה,  בזכרון  מבורר 
מה שאין מבינים, והוא כבר בטרוניא, אלא שילכו בדרך השכל לתת מתנות לאביונים וצדקה 

ולאכול רק היתר ודרך ארץ כאשר נוהגים כל היהודיים אשר בכל מדינות המלך.

]והרי בוודאי גם כל המון בני אדם גם הם יבקשו רחמים למצוא דרך אורח חיים סלולה למען 
הצלת גופם מכל מחלה, כי יבין כל בר שכל שמי שימשך אחר דרך טבעו למען ספות הרוה 
פורים  קדושת  בכח  שבאמת  הרי  יכלה,  בשר  עד  מנפש  הרי  תאוותו  למלאות  הצמאה  את 
רבינו  }כאשר  בפשטות  ארץ  ודרך  חיים  למצוא  החומר  על  לשלוט  הנפש  כח  למצוא  נזכה 
אמר שיסוד הכל הוא הנהגת המתינות והדרך ארץ בסעודה תמיד{ וזה בכלל כח לימוד סיפורי 

המעשיות של רבינו כו'[ 

אלא שכל מי שבא להיות איש כשר ולומד ומתפלל, עיקר הצלחתו הוא להתעורר מהשינה 
ימי  ועלינו להתחיל מחדש בקדושת  הגדולה, כאשר יש בזה דרגות הרבה ככל מה שנזכה, 
הפורים להוציא השכל מבית מאסר הכסילות שזה עיקר כח המן עמלק, לבא לאור הפנים 
ובזה יתחדש כל אור האמת  לשמחה ולחיות, בכח שמיעת המעשה שמיעת מקרא מגילה, 

]שמבואר לקו"מ סי' מ"ז וכל דרכי העצה שמבוארים שם[ 

ולאור כח בחי' מרדכי שמאיר לכל נשיון ושכחה אור של זכרון יבא לזכור להתחזק, ויקבל 
נוראת העצה שיש במה שיודעים שגם הסתרה הוא דעת והשי"ת נמצא גם בכל דבר גשמי 
בבחי' הדעת הגדול שמראה שאין מחלוקת בין גשמי לרוחני, ]כמבואר לקו"מ סי' נ"ו[ ויבא 
להתחיל הרבה פעמים, בחי' עשירות של התחלות מן המיצר לצעוק להשי"ת לזכות להתנהג 
בקדושה ולא להתייאש יהיה איך שיהיה ]ככל המבואר לקו"מ סי' ס'[ והרי בכל מה שהאדם 
מתעורר לעבודת השם לפי דרגתו בענין קדושת אכילה שהוא עבודת בנין השכל בפועל בכח 
לבא לשכל הנקנה ועיקר הכנעת המדמה וההסתרה, הרי עי"ז מעלה נפשות ישראל שלמטה 
ממנו בבחי' הרמה שמעלה ומגביה כל אנשי שושן הבירה, כאשר בכח עבודת מרדכי ואסתר, 
נתרוממו הכל ונקהלו ובאו לבתי כנסיות כל הראויים לבא לשם, עד שנכנסו כל היהודים ונכללו 
יחד באור האמת כאשר על כל אדם לזכור שעליו לשוב להשי"ת להרים ולהחזיר בתשובה 
כל נפשות ישראל שתלויים בו ]כמבואר לקו"מ סי' כ"ה ע"ש[, ועפ"ז מובן המבואר בהלכה זו 

כלל ענין נס פורים(. 

י  ֶבל, ּכִ לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף ַהּשׁ ַהְינּו ּבְ ֶבל, ּדְ לּות ּבָ סֹוף ּגָ ה ּבְ ֻעּדָ ן ִנְתַיֵעץ ַלֲעׂשֹות ַהּסְ ְוַעל ּכֵ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ִנין,  ׁשְ ְבִעים  ׁשִ ָנִיים  ּדְ א  ִאיּכָ ִמי  ִחיַנת  ּבְ ָנה,  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶבל  ּבָ לּות  ּגָ ל  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ
ׁשּוב ה' ֶאת  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ִיְהיּו,  ָנה  ׁשֵ ם  ְזַרְמּתָ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶהם  ּבָ נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ
"י ִזְכרֹונֹו  ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֶבל, ּכְ לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ה ָקֵאי ַעל ׁשִ ּזֶ ֹחְלִמים, ׁשֶ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשִ
"ל, ַעל  ַהּנַ ָרה  ִחיַנת ַהַהְסּתָ ּבְ ָנה,  ֵ ַהּשׁ רּות  ּבְ ָאז הּוא ִהְתּגַ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ִלְבָרָכה. 
ּלֹא  ן ָסַבר ׁשֶ ָנָתם, ַעל ּכֵ ְ ָרֵאל ְולֹא ִנְתעֹוְררּו ִמּשׁ ַעֲדִין לֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ֵורֹוׁש ׁשֶ ָראּו ָהָמן ַוֲאַחׁשְ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ
ֲעַדִין לֹא ָנְפלּו  ָנה ֵמַאַחר ׁשֶ ֵ ְקָוה ְלִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ָנה ֵיׁש ּתִ ְבִעים ׁשָ ִ י ַעד ַהּשׁ ֲאלּו ְוִיְתעֹוְררּו עֹוד, ּכִ ִיּגָ
ָאֵחר  ָנה ְולֹא ּתֵ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף ַהּשׁ ד ּבְ ֶכף ּוִמּיָ ה ּתֵ ֻאּלָ ְהֶיה ַהּגְ ּיִ ן ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ִנים, ְוַעל ּכֵ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהּשׁ ִמּכָ
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ִנים,  ְבִעים ּפָ ִ ל ַהּשׁ לֹום, ִמּכָ ָנה ְונֹוְפִלים, ַחס ְוׁשָ ְבִעים ׁשָ ִ ב יֹוֵתר ִמּשׁ ְתַעּכֵ ּיִ ׁשֶ י ּכְ ֲאִפּלּו ֶרַגע, ּכִ
ר ִלְהיֹות  ה ִאי ֶאְפׁשָ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ ָנה ּכִ ֵ ה ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהּשׁ ֲאַזי ָקׁשֶ
יק  ְבִחיַנת ְוַעד ַעּתִ ִנים, ּבִ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ הּוא ּבְ ָיֵמינּו, ׁשֶ ְמֵהָרה ּבְ ֹבא ּבִ ּיָ יַח ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ָמׁשִ ּכִ
ְמעֹון"  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֲאָמר "ּפָ ּמַ ם ּבַ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, )ּכְ ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ יק יֹוִמין ֶזה ּבְ יֹוִמין ְמָטא ְוכּו'. ַעּתִ

ם ֵהיֵטב(. ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ַהּנַ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבַ י ָטעּו  ּכִ ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ ִנְגֲאלּו  ּלֹא  ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ֵהם  ִנים, ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהּשׁ יָלם ִמּכָ ָנה ֲעֵליֶהם ּוְלַהּפִ ֵ יר ַהּשׁ ן ִנְתַיֲעצּו ְלַהְגּבִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַעל ּכֵ
ן ָעׂשּו  "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ָנה ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוְפִלים ִלְבִחיַנת ׁשֵ ָנה ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִחיַנת ׁשִ ּבְ
ל אֹותֹו  תֹו ׁשֶ ְסֻעּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ָרֵאל ֵמֶהם,  ִיׂשְ ָהנּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ ה  ְסֻעּדָ

"ל. ֲאִכיַלת ִאּסּור ְוַכּנַ ָרֵאל ּבַ יל ִיׂשְ ֵדי ְלַהְכׁשִ ע ָהָיה ּכְ ָרׁשָ

ְוכּו',  ַמְלכּותֹו  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ֶבת  ׁשֶ ּכְ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
ְבִעים  ִ ַהּשׁ לּו  ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַבר  ּסָ ׁשֶ ְיֵדי ָטעּותֹו  ַעל  י  ּכִ ְוכּו',  ְוָטָעה  ב  ָחׁשַ י  ּכִ ַמְלכּותֹו,  ָבה  ְ ְתַיּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ
"ל.  ּנַ ָנה ּכַ ְבִעים ׁשָ ִ ָנה יֹוֵתר ִמּשׁ לֹום, ְלׁשֵ לּו, ַחס ְוׁשָ י ִיּפְ ֲאלּו עֹוד, ּכִ ן לֹא ִיּגָ ָנה ְולֹא ִנְגֲאלּו, ַעל ּכֵ ׁשָ
יָלם, ַחס  ָנה ּוְלַהּפִ ֵ יר ֲעֵליֶהם ַהּשׁ ֵדי ְלַהְגּבִ ָרֵאל ּכְ יל ִיׂשְ ֵדי ְלַהְכׁשִ ְיָקא ּכְ ה ּדַ ּתֶ ה ִמׁשְ ן ָעׂשָ ְוַעל ּכֵ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ֵדי ׁשֶ ל ּתֹוָרה ּכְ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבְ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִ ִחיַנת ַהּשׁ ל ּבְ לֹום, ִמּכָ ְוׁשָ
ל  ּכָ ה, ׁשֶ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ע ַלֲהרֹג ֶאת ַוׁשְ ה ָיַעץ ָהָמן ָהָרׁשָ אֹותֹו ְסֻעּדָ ן ּבְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ם ַמְלכּותֹו ּכַ ְתַקּיֵ ּתִ
ר ֶאל  ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ ָבר ַוּתִ ל ַהּדָ ְלּגֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ָנָתּה ָהָיה ּכְ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַכּוָ ֶזה ָהָיה ֲעַצת ַהּסִ

יֵניֶהם. ָרה ְיֵתָרה ּבֵ ַהְסּתָ ִחיַנת ַמְלכּות ּבְ ֵדי ְלָהִביא ּבְ ֶלְך, ּכְ ית ַהּמֶ ּבֵ

כי סעודת אחשורוש לא היה רק להראות גאוות מלכותו, אלא להראות מה שיכניס נפשות 
ישראל להסתרה עמוקה, ע"י נסיונות קשים ככל הנ"ל, כי עצת פרעה וכל מלכי עכו"ם 
אינו רק מחמת נצחון וכבוד, כי רעותם הוא נגד כל כוח הקדושה כאשר מבואר שאם לא 
היינו יוצאים ממצרים, העולם הזה לא היה בו שום דרך של התגלות קדושה )היה כמו עולם 
של שדי"ם רוחות וכוחות טומאה ככל הגוים וכו', וכך אחשורוש רצה שלא יבנו הבית המקדש ויתבטל כח 

קדושה כי כל טמא ומטומא אינו יכול לסבול קדושה והוא קוץ בעינו, וכל חיותו שחושב לעצור וכו', וזאת מה 

שהיה אז שחשבו ממש שנגמר כל סיפור עם ישראל, כי כבר יצאו ממצרים והנה יצאו לגלות וחיכו ע 'שנה 

כמאמר הנביאים וכאשר ראו מה שראו אש שנאת לבותם יצא כנצחון, ועי"ז רצו גם להשמיד וכו' כעצת המן, 

וענין זה הוא נמצא בכל יום על נפש הקדושה של האדם שהס"א לוחם וחושב לבטל אורה וכו' אבל הצדיקים 

בבחי' מרדכי מצילים אותנו כאשר נתדבק לאורם ומאמר מרדכי נעשה כאשר עשתה אסתר וקיבלה אור 

הדעת במה שמרדכי היה מתהלך להאיר כמבואר לקו"מ סי' נ"ו( וזה מה שאחשורוש עשה הסעודה 

בסוף הע' שנה, כי אז התגבר בחי' השינה שהוא עיקר כח ההסתרה, כי יש זמן שמאיר 
לאדם אור הדעת בגדלות כו' ויש זמן שנקטן, אבל יש זמן שגם האור הקטן הזה, הארה 
מאחד מע' פנים של תורה, גם זה כבר נחשך ואינו מאיר לו מרוב הקטנות וכו' שזה בחי' 
אית מאן דניים ע' שנה, וכח מחשבתו הוא כמו שישן וחולם חלום מבולבל מאד )וזה היה 
בחי' ע' שנה של גלות בבל שהנביאים כוונו שיבא זמן כזה ואז יתעורר כח הגאולה ע"י מדרכי, כי באו לירידה 

גדולה שיתהפך לדעת גדול(. 



ליקוטי הלכות המבוארי

והרי מבואר שאז בעת הירידה שבירת ההסתרה עומד על עת הירידה, על אותו הרגע שאז 
מתהפך, וכאשר אחשורוש ראה שעבר הרגע, היה הנצחון שלו החלטה של נצחון הרע ר"ל, 
ורק היה צריך להפיל ישראל יותר לתוך הרע וכו', ובזה יגרום הסתרה יותר וכו', שלא יהיה לנו 
שום דרך של הארת איזה פנים של אור תורה, רק נשכח תורה ואור הצדיקים לגמרי, )והרי זה 
שייך בכל דור ובכל מקום בכמה דרכים, ואין לנו שיור רק קצת תורה וקצת מצות כמה שיש בכמה מדינות, ומה 

שהבע"ד רוצה להפיל הנפשות להדמות לעכו"ם ולהתחדש בדרך שמיישן ושובר כל לב כאשר מוהרנ"ת צועק 

על זה ומזהיר מאד שנרחם על נפשינו ונפש ילדינו וחברנו בכ"מ( ושם נפלנו מאד מאד, והיה כח להרע 

להתגבר כל כך עד שנעשה מה שגרם לצרה גדולה כזו, מציאות הקדושה בעוה"ז בחי' אשת 
חיל יראת השם כח בחי' מלכות שלשם נמשכים כל האורות החיות דקדושה, נתרחקה למקום 
שאין שייך להאיר לשם לתוך מקום הטומאה ועבודה זרה שזה תכלית נפילת הקדושה, ותלקח 
אסתר אל בית המלך, איך שייך כזאת, איך נהיתה כזאת, איך שייך לחשוב שדבר כזה שייך 
להיות שקדושה וצדקת גדולה כזו תרד בגלות כזה )שכזאת היה בימי שרה וכו' שמיד יצאו משם רכוש 
יונק הרע  ויש כאשר  וצעקה,  הוא מה שנופלים מכל הארה של תודה  זה  ענין  סי' קס"ג, שכל  ועין לקו"מ  רב, 

מהדיבור ע"ש( ועי"ז נתגדל המן כי נתגדל יניקת עמלק ונתעלה כוחו עד שהיה הגזירה הנוראה 

השם ישמרנו.

ְלעֹוְרָרם  ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ם  ְוּגַ ם(,  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ רֹות  ַהַהְסּתָ ְלַגּלֹות  ַכי  ָמְרּדְ ּבְ ּכַֹח  ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
הּוא  ַכי  ָמְרּדְ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָהֲאִכיָלה  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ִנים,  ּפָ ְבִעים  ִ ַהּשׁ ל  ִמּכָ ִפיָלה  ְוַהּנְ ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְוַלֲהִקיָמם 
ִנים  ׁשָ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ִחיַנת  ּבְ יֹוִמין,  יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִנים,  ּפָ ַהְדַרת  ִחיַנת  ּבְ ֶחֶסד,  ַרב  ִחיַנת  ּבְ
א  ִגיַמְטִרּיָ ַכי ּבְ י ָמְרּדְ "ל, ּכִ ִנים ַהּנַ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהּשׁ ל ּכָ ָנה ׁשֶ ֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְלעֹוֵרר ֵמַהּשׁ ַקְדמֹוִנּיֹות ׁשֶ

"ל(:  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּמּוָבא ּבַ ַרב ֶחֶסד, )ּכַ

ַכי  ָמְרּדְ ד  ּגֵ ַוּיַ ִחיַנת  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ִסּפּור  ְיֵדי  ַעל  ַכי  ָמְרּדְ ֵהִביא  ַהִהוא  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ל  ּכָ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ְוֶזה 
ֵדי  ּכְ ָנה  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ָרה,  ַהַהְסּתָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ר,  ְלֶאְסּתֵ ָהָיה  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ
ה  ֻאּלָ ַהּגְ ָאה  ּבָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּסֹוף  ּבַ ָהָיה  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָרה  ַהַהְסּתָ ּוְלַגּלֹות  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְלעֹוֵרר 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכְ ַנת ַמְלּכֹו ׁשֶ ֶלְך" ׁשְ ַנת ַהּמֶ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ ּלַ תּוב, "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאז, ּכְ
תּוב, "ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא  ּכָ מֹו ׁשֶ ַכי, ּכְ ִחיַנת ָמְרּדְ ל ּבְ ּיֹות ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוֶזה ָהָיה ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ
ּיֹות  ְצאּו ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּמָ ַכי", ׁשֶ יד ָמְרּדְ ר ִהּגִ ֵצא ָכתּוב ֲאׁשֶ ּמָ ִמים ְוכּו' ַוּיִ ְבֵרי ַהּיָ ְכרֹונֹות ּדִ ֶאת ֵסֶפר ַהּזִ
ִהיא  ר, ׁשֶ ר ְלֶאְסּתֵ ּפֵ ּסִ ַכי ׁשֶ ל ָמְרּדְ ּיֹות ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ "ל, ּכִ ּנַ ִחיַנת ַרב ֶחֶסד ּכַ ַכי ּבְ ל ָמְרּדְ ׁשֶ
ְועֹוְרָרם  ֵהִקיָצם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ָנה  ׁשֵ ְבִחיַנת  ּבִ ִנים  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ִחיַנת  ּבְ
ַנת  ִחיַנת ָנְדָדה ׁשְ א, ּבְ ָנה ְלֵעּלָ ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ַרם ּבְ ְתׁשּוָבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ּגָ ָנה ְוֶהֱחִזיָרם ּבִ ֵ ֵמַהּשׁ
ר  ִחיַנת ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ א. ְוֶזה ּבְ ְלֵעּלָ א הּוא ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ י ַעל ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ּדִ "ל, ּכִ ֶלְך ַהּנַ ַהּמֶ
ה ְלַהְמִליץ טֹוב ַעל  ְתחֹון ּפֶ ָרֵאל, ָהָיה ָלּה ּפִ ֶנֶסת ִיׂשְ ַהְינּו ּכְ ר, ּדְ ִחיַנת ֶאְסּתֵ ּבְ ַכי, ׁשֶ ם ָמְרּדְ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ַלּמֶ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ַכי, ׁשֶ ל ָמְרּדְ ּיֹות ׁשֶ ל עֹוָלם ְוֵהִביָאה ְלַמְעָלה ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ָרה ְלַמְלּכֹו ׁשֶ י ִסּפְ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ

"ל. ּנַ ָנה ּכַ ֵ ָהָיה ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ

בזה נראה איך שושנת יעקב יצהל וישמח תמיד בכח הצדיקים, כאשר זאת היתה נוראת כח 
הפדות שנמשך גם לתוך עוצם הנפילה הגדולה הזאת, שלמרדכי הצדיק יש כח לשבר גם 
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הסתרה גדולה כזאת, וזאת ע"י מה שהאיר בנו דרך להאיר פנינו באור הפנים אשר נאבד 
בעו"ה על ידי פגם האכילה )בכל דרגא ודרגא כנ"ל( כי ענין הכח להחזיר הפנים ע"י סיפורי 
מעשיות נמשך מבחי' שורש מידת הרחמים בחי' רב חסד בחי' הדרת פנים שהוא דרגת 
לצאת  להתעורר  שנבוא  מה  ע"י  נעשה  הזאת  הישועה  ומציאות  המופלגים,  הצדיקים 
מפגם זה ממשיכת התאוות כפי מה שיכולין כנ"ל, כי כאשר נשמע הארת בחי' סיפור 
שיש בה המשכת אור נורא זה בחי' הדרת פנים משנים קדמוניות, )שזה הארת אור התורה 
ודברי חז"ל שנאמרו בדרך זה כמבואר שם שיש כמה דרגות, ויש הארה של סיפורי מעשיות שפועל למעלה 

ולמטה ואינו פשוט כלל, כל זאת אור דברי רבינו בסיפורי מעשיות שגילה להאיר לנו שפע רחמים( נזכה 

ולקבל רצון אמיתי והשתוקקות שמביא  בכל פעם להתעורר מהשינה להתחיל מחדש 
לזכור כאשר נרבה בהתבודדות ודברי ריצוי לזכות לזה )ואולי יש להבין עפ"ז ענין הצום שהיה 
שלשה ימים ושלשה לילות, כי בזה יש מציאות זה של קביעת הרצון, עיקר בחינת התחלה הוא רצון כמ"ש 

מיום שנתתי על ליבי להתחיל להתענות וכו', כמבואר בלקו"מ סי' ס"ב, ושלשה ימים הוא בחי' חזקה בין 

וזאת באמת  וכו',  כאשר מאיר קצת בין כאשר חושך, לא יהיה אכפת לו לגמרי, כי מתחזק ברצון ואנחה 

מציאות התעוררות הרצון, והרי זאת היתה בקשת אסתר, כי זה באמת בחי' אסתר מי שמונח בבחי' ההסתרה 

שמבין להתחיל ולהתחיל באמת כמה ימים, ועי"ז נעשה התעוררות בכל ישראל וכנ"ל שכל אחד התעורר 

לפי דרגתו ומה שיכול באמת, כמ"ש נדדה שנת המלך שהיה בפסח עיקר זמן הישועה והתגלות הרצון, כאשר 

כח שבירת התאוות הוא ע"י הארת הרצון, ואח"כ יום קרבן עומר שעורים שבחי' צמצום האור דבר שיכולים 

לזכור ולאחוז בו(

נדדה  ז'( שזה בחי'  )כמבואר לקו"ת סי'  נבא לבחי' התעוררות עת רצון שבו הארת הדעת 
שנת המלך שכמו שהתעוררנו למטה נתעורר למעלה התחדשות העולם מבחי' דורמיטא 
ובזה מראה שהכל היה ע"י בחי' סיפורי מעשיות כאשר  ונמשך המתקת הדין,  ושינה, 
זאת עיקר מצות הפורים לשמוע מקרא מגילה, שנראה כשמיעת סיפור, וענין של סיפור 
שכבר יודעים, אבל צריכים לשמוע מתוך אמונה שאינו פשוט כלל, הוא מצוה שמבטלין 
זאת מציאות כח הצדיקים אשר  כי  ישראל,  גאולת  ויסוד  ובאים לשמוע  תלמוד תורה 
המתלבש  התורה  גם  )כאשר  וכו',  מעשיות  גם  ומספרים  שמדברים  לנפשינו  לעורר  יורדים 
במציאות של סיפור וכו' ומצאנו כזאת בדברי חז"ל וכו'( ובזה מובן איך כל הישועה היה ע"י סיפור 

אשר מרדכי סיפר לאסתר בענין בגתן ותרש )והיה בפשטות בזה רק סיפור עובדא ששמע משומרי 
הסף שמבקשים לשלוח יד במלך, והוא עשה מעשה להצילו, ובאמת קשה למה הציל מרדכי את אחשורוש 

בזמן שחטף את אסתר, אלא שמבואר בדברי המגיד ממעזריטש זי"ע שבזה שמרדכי הגיד הביא הגאולה, כי 

הגיד שהשי"ת נמצא בתוך בכל מקום אפילו שם כאשר זאת ממה ששמע שרצו לשלוח יד ועי"ז שהעלה 

למעלה נחת רוח מעבודתו הגדולה זה נעשה בנין בית המקדש השני, הרי זה היה סיפור שהיה בו התגלות 

אור שבירת ההסתרה והדעת שמאיר תמיד - כלשון מוהרנ"ת, שעי"ז היה התעוררות למעלה ממש( ומזה 

נעשה הגדרה שיכולים הכל לשמוע במקרא מגילה שאז השי"ת שומע אנקתינו ומרירות 
גלותינו בין כל דרכי ההסתרה מכל צד, והשכינה עולה להיות מליץ יושר ויש פתחון פה 
לפעול כל ישועה, ועי"ז גם אנו יכולים לצאת מתוקף אבדת הפנים לקבל הארת פני השם 
להתעורר לעבודת השם שזאת עיקר אור הפורים, כאשר עיקר השמחה הוא במציאות 
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התגלות כבוד השם פרסומא ניסא, שהשי"ת עוזר לנו תמיד גם בתוך מצבים של אובדן שאול 
צרות וגלות, ודרכי הערמומיות של הבע"ד במחלוקות ובזיונות ושקר ועוולות, הרי כל קוויך 
לא יבושו לעולם וכל החוסים בשם השם ישמחו ויגילו באור הדעת של קרבה להשי"ת ואור 
יפלו  והשקר  לבוש החנופה  בכל  וכל הרשעים  ויראה במפלת המן עמלק  ההשגחה פרטית 
ויבטלו, לתת עוז לעמו לבא לישוב הדעת ולאור הפנים לעשות כל דבר רשות בקדושה וכל 
מצוה בהתעוררות ולזכות לתשובה שלימה שמזכך הנפש באור הדעת הגדול של סתרי תורה 

כמבואר בהמאמר.

ל  ְצָוה ׁשֶ ר ַהּמִ ָנה. ְוִהיא ִעּקַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ ִגּלָ ְבעּו ְלדֹורֹות ִלְקרֹות ַהּמְ ּקָ ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ְקִריַאת ַהּמְ ְוֶזהּו ּבְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות,  ל ׁשָ ה ׁשֶ ָנה ַעל ְיֵדי ִסּפּור ַמֲעׂשֶ ִחיַנת ׁשֵ ָנה ִמּבְ ָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִיׂשְ ּפּוִרים ּכְ
ְתֶחֶלת, "ַוְיִהי  ּמַ ה ׁשֶ ִחיַנת ִסּפּור ַמֲעׂשֶ ָרּה הּוא ּבְ ָבר ָיָקר ְמֹאד ְוָכל ִעּקָ ִהיא ּדָ ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ
ַכי  ל ָמְרּדְ ה ׁשֶ ה ְוהּוא ַמֲעׂשֶ ֶרְך ִסּפּור ַמֲעׂשֶ ה ַהּכֹל הֹוֵלְך ַעל ּדֶ ִגּלָ ֵורֹוׁש". ְוֵכן ַעד סֹוף ַהּמְ יֵמי ֲאַחׁשְ ּבִ
ָנה  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָנה ּבְ ֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמעֹוְרִרין ֵמַהּשׁ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, ׁשֶ ל ׁשָ ה ׁשֶ ִחיַנת ַמֲעׂשֶ הּוא ּבְ ר ׁשֶ ְוֶאְסּתֵ
ה ְמִביִאים  ִמים ָהֵאּלֶ ל ַהּיָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ָנה. ׁשֶ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ ְבִחיַנת ְוַהּיָ ּבִ
ָנה  ֵ י ַהּשׁ ְכָחה, ּכִ ִחיַנת ׁשִ ִהוא ּבְ ָנה ׁשֶ ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ִהיא ּבְ ָנה ְוכּו', ׁשֶ ָכל ׁשָ רֹון ּבְ ִלְבִחיַנת ִזּכָ
ּפּור,  יל  ִהּפִ ְבִחיַנת  ּבִ ֲעֵליֶהם  יר  ְלַהְגּבִ ָהָמן  ָרָצה  ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּמִֹחין,  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִהוא 
ה  ִגּלָ ְסָפִרים( ְוַעל ְיֵדי ְקִריַאת ַהּמְ ּמּוָבא ּבִ ה זֹאת, )ּכַ ָנה ַנֲעׂשֶ ָכל ׁשָ ּמּוָבא. ְוֵכן ּבְ ְכָחה, ּכַ ִחיַנת ׁשִ ִהיא ּבְ ׁשֶ
"ל. ְוֵכן ֵמַהאי ַטֲעָמא ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָצִריְך  ּנַ ָנה ּכַ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ְכָחה ּבְ ִ ִלין ַהּשׁ "ל ְמַבּטְ ּנַ ּכַ
ר,  ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ָהָיה ּבִ ה ׁשֶ ֶרת ַמֲעׂשֶ ִרין ֵמִאּגֶ ַסּפְ ּמְ ה ׁשֶ מֹו ִסּפּור ַמֲעׂשֶ י ִהיא ּכְ ֶרת, ּכִ ִאּגֶ ָטּה ּכְ ְלָפׁשְ

"ל: ּנַ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ּכַ ל ׁשָ ה ׁשֶ ִחיַנת ַמֲעׂשֶ ּבְ

ובכל שנה ושנה עלינו להיות נזכרים, להיות בין המתעוררים מחדש לשמוע קול ההתעוררות 
לבא למתיקות אור הפנים ע"י קדושת האכילה, לקבל התעוררות המוחין, לצאת מהסתלקות 
ושינה ושכחה, לבא לעבודת השם ככל המתבאר בזה, בשמחה וחיות של אור הפנים, אשר ע"י 
נזכה להתנהג בשכל ובאור הדעת לשבר משיכת התאוות באור האמונה ולבטל מה שמאבדים 
ע"י התאוות, שעי"ז באים לאמיתת השמחה ולאור השמחה ששון ויקר, ועיקר אור הפורים 
נמשך ע"י שמיעת המגילה מתוך מה שמאמינים באורה כראוי, )הרי בזה יש הרבה דרגות כאשר 
בזה מזכיר דרגא פשוטה, 'לדעת שזה דבר יקר מאד' ובוודאי מי שהוא מבין מה הוא יקר יוסיף להכין לב לשמוע 

היטיב מציאות ההשגחה, ומה שיש הסתרה, וכל מה שנעשה בזה ואיך נמשך ההתחדשות כו', והרי הכל לפי מה 

שנבין ונקבל המבואר במאמר פתח ר"ש מהו ענין כוחה של סיפורי המעשיות, הרי זאת נבין גם בכח לימוד ספר 

סיפורי מעשיות ומה שיכולין להתעורר שם מכל נקודה ומכל חלק של המעשה, כי נורא הוא עד מאד כידוע, והרי 

לפי ענין קריאת המגילה נבין מהו כוח של ספר ספורי מעשיות, ולפי מה שנבין מציאות ההתעוררות כאשר זאת 

נראה בחוש וכו', כח מעשה המגילה, ולפי שנשמע המגילה ונבין וכו' אז נדע איך להתעורר ע"י סיפורי מעשיות 

ולזאת תקנו לקרוא המגילה כאשר פושטים אותה כאגרת,  של רבינו, ומה כוחם כי רב הוא מאד( 

להאיר לכל אדם שצריך לשמוע סיפור זה בדרך של אגרת שנגלה לפנינו, איגרת שמחכה זמן 
רב לשמוע ידיעה זו והוא משנה אצלו מאד כי כל חייו תלוי על זה, )ובזה שיודעים שהוא כאגרת 
אנו יודעים איך להמשיך אור המגילה לתוך ליבינו להבין כל 'מה' שנעשה, ומרדכי ידע וגו', שמיעה איך השי"ת 
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נמצא בכל מה שנעשה איתנו, ונבא לשמוע כראוי את סיפור ההגדה של פסח שמעלה הדעת יותר בבחי' 

מצה כמבואר לקו"מ סי' נ"ו הנ"ל כמ"ש לקו"ת סי' ע"ד שפורים הוא הילוך לפסח, והרי שם מבואר מהו 

ענין הפיל פור שהוא ענין סיבוב הדעת עם דינים, וכאשר נתבאר בזה שזאת מה שמפיל שינה ושכחה שזה 

ענין שעבוד הדעת וגורם חושך ושינה ] כי כאשר יש דבר שעובר על האדם הוא אינו יכול לחשוב איך זה 

השגחה וכו' מחמת שכואב לו מזה, או הוא ספק ואינו יודע לשית עצה לנפשו, הרי ע"י בחי' סיפורי מעשיות 

אור האמונה שבא מבחי' הדרת פנים נמצא המתקת השינה הזו, והרי זה בחי' קול השופר שמוציא לחירות 

כמבואר לקו"מ סי' ס' הנ"ל(. 

ָאז ֵמת  ָרָאה ׁשֶ ר ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבֵ ָאז ָרָצה ְלִהְתּגַ ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֶ רּות ָהָמן ָהָיה ּבְ ּבְ ר ִהְתּגַ ה ִעּקַ ב( ְוִהּנֵ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ רֹות, ּכְ ין ַהַהְסּתָ ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְמַגּלִ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ר ּוְכַלל ַקּבָ הּוא ָהָיה ִעּקַ ה ׁשֶ מֹׁשֶ
ּכַֹח ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ה ָאז  ת מֹׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ַאַחר  ּמֵ ׁשֶ ְוָסַבר  "ל,  ַהּנַ ּכּוִרים"  ַהּבִ ַמֲאַמר "ּוְביֹום  ּבְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  י  ּכִ ָאז,  ר  ּבֵ ִהְתּגַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  עֹוד,  ָרה  ַהַהְסּתָ ְלַגּלֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ִחיַנת  ר ּבְ ּבֵ ּתֹוָרה, ֲאַזי ִמְתּגַ ֵאין עֹוְסִקין ּבַ ָרה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְבִחיַנת ַהַהְסּתָ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ַהּמַ ּוְכׁשֶ
ַדִים  ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ֵאין ַהּיָ ְזַמן ׁשֶ ו ּבִ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ִחיַנת ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהּיָ ָהָמן ֲעָמֵלק. ְוֶזה ּבְ
רֹות, ַוֲאַזי ֵאין ּכַֹח  ין ַהַהְסּתָ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגּלִ הּוא ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ׁשֶ י ַעל ְיֵדי קֹול ַיֲעֹקב ׁשֶ ְוכּו', ּכִ
ו.  ֵעׂשָ ַרע  ִמּזֶ הּוא  ׁשֶ ֲעָמֵלק  ָהָמן  ַמְלכּות  ִהיא  ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ְיֵדי  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָעה,  ָהִרׁשְ ְלַמְלכּות 
ְטָרא ָאֳחָרא  ם ֲאִפּלּו ַהּסִ ְרׁשָ ׁשָ ם ּבְ ּלֹו טֹוב ְוׁשָ י ְלַמְעָלה ּכֻ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל, ּכִ ִחיַנת ִהּפִ ְוֶזה ּבְ
ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִסְטָרא  ֵהם  ׁשֶ מֹאל,  ּוׂשְ ְלָיִמין  ְרִדין  ִנְתּפָ ה  ּוְלַמּטָ טֹוב  ִהוא  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ
ה  ּזֶ ל ַהִחּיּות ׁשֶ ִלים ְלַקּבֵ ּלֹו טֹוב. ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכֵ הּוא ּכֻ ִמיד ׁשֶ ים ּתָ ַפע ַהַחּיִ ע ׁשֶ ּפָ ּוְלַמְעָלה ִנׁשְ
ְלתֹוְך  ַהִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ּוִמּדֹות  ָיִמים  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ
לֹום,  לֹום, ֲאַזי ִנְכֶנֶסת ַחס ְוׁשָ ֵאין ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ ם(. ּוְכׁשֶ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּדֹות, )ּכְ ִלים ְוַהּמִ ַהּכֵ
ְפָחה  ְוׁשִ ִיְמלְֹך  י  ּכִ ֶעֶבד  ַחת  ּתַ ְבִחיַנת  ּבִ ַמְעָלה  ִמּלְ ע  ּפָ ׁשְ ַהּנִ ַהִחּיּות  ֶלת  ּוְמַקּבֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
תּוב, "ְוָתנּוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְלָך ְלֵקץ  ּכָ מֹו ׁשֶ ָאֵתי, ּכְ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ יַרׁש ְוכּו'. ְוַהּגֹוָרל הּוא ּבְ י ּתִ ּכִ
ָאֵתי הּוא  ּדְ ָעְלָמא  ְבִחיַנת  ּבִ ם  ְוׁשָ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ּכַ ִמין",  ַהּיָ
ם  ָ ה ִמּשׁ ָלל ּוְלַמּטָ ּלֹו ֶאָחד ְוֵאין ׁשּום ַרע ּכְ ּלֹו טֹוב ּכֻ ִחיַנת ּכֻ ם הּוא ּבְ י ׁשָ ּלֹו טֹוב, ּכִ ּגֹוָרל ֶאָחד ּכֻ
ַיד  ׁש ּכַֹח ּבְ ּיֵ ִחיָרה ׁשֶ ִחיַנת ּכַֹח ַהּבְ ה ּבְ ּזֶ ֵני ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה' ְוגֹוָרל ֶאָחד ְוכּו', ׁשֶ ְרִדין ִלׁשְ ִמְתּפָ
ָקא  ִהיא ְלַאְדּבְ רֹון ׁשֶ ּכָ מֹר ְמֹאד ֶאת ַהּזִ ן ְצִריִכים ִלׁשְ ל ֶאָחד ִלְבֹחר ְלַעְצמֹו ּגֹוָרלֹו ְוֶחְלקֹו. ַעל ּכֵ ּכָ
ה ְמֹאד ְוָכֵבד ַעל  ה, ָקׁשֶ ִחיַנת עֹוָלם ַהּזֶ ִמים, ּבְ ְבִחיַנת ַהּיָ ה ּבִ י ְלַמּטָ ָאֵתי. ּכִ ָעְלָמא ּדְ ּה ּבְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ
ר ִלְטעֹות ִלְפָעִמים  ם ֶאְפׁשָ ָרִכים ְנתּוִנים ְלָפָניו ְוּגַ ֵני ַהּדְ ְ ּשׁ ּגֹוָרל ַהּטֹוב ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהָאָדם ִלְבֹחר ּבַ
ם  ָ ּשׁ ָאֵתי ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ בֹוָתיו ּבְ ק ַמְחׁשְ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ טֹוב, ֲאָבל ּכְ ַרע אֹו ַרע ּבְ לֹום, ְלָהִמיר טֹוב ּבְ ַחס ְוׁשָ
ֶרְך ַהּטֹוב  יְך ּדֶ ם יּוַכל ְלַהְמׁשִ ָ י ִמּשׁ אי לֹא ִתְמַעד ֲאׁשּוָריו, ּכִ ַוּדַ ּלֹו ַלה', ֲאַזי ּבְ ּלֹו טֹוב ּגֹוָרל ֶאָחד ּכֻ ּכֻ
ה. ַעל  עֹוָלם ַהּזֶ ִמים ּבָ תֹוְך ַהּיָ ים ְוַהּטֹוב ֲאִפּלּו ּבְ ֶרְך ַהַחּיִ ה ְויּוַכל ִלְבֹחר לֹו ּדֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּה ּבָ ֵלְך ּבָ ּיֵ ׁשֶ

"ל:  ּנַ ָרִכים ּכַ ל ַהּדְ ם יֹוְצִאים ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ָאֵתי ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ בּוָקה ּתָ ְבּתֹו ּדְ ֲחׁשַ ּמַ ְיֵדי ׁשֶ

מבואר במאמר ביום הביכורים הנ"ל )לקו"מ סי' נ"ו( שעיקר כוחינו לבטל תוקף ההסתרה 
כדי לדעת מהשי"ת לבא לזכרון לבחי' מצה בחי' מש"ה היינו כח הדעת השלם שמבין 



ליקוטי הלכות המבואריד

בחי' מחלוקת שמאי הלל מה שהעולם מתנהג באמת בהשגחה וחיות אלקות ובכל זאת הכל 
נסתר בגלות שושן הבירה, כל כוחינו הוא בחי' דרכי עסק התורה, כי בכח התורה מתגלה בחי' 
היינו אור הדעת שמבטל ההסתרה  וגו'  ומה  וגו' לדעת שלום אסתר  לפני  מרדכי שמתהלך 
נ'אמן  מ'אמר  מ"ן  בחי'  התורה  פנימיות  התגלות  ונעשה  ההסתרה,  שבתוך  הסתרה  ואפילו 
שיודעים שהשי''ת נאמן ומקיים וכו' ע"ש, כי בלי לימוד התורה יש אור גדול שמחיה וכו' אבל 
הוא בחי' ריבוי אור שממנו יונק כח הרע והקליפות, כי מוכרח כח הכלים שהוא חלקי התורה 
וכו', הרי שכל התגברות המן היה ע"י שהפיל פור הוא הגורל ומצא שבחודש אדר יש בחי' מה 

שבו מת משה, וחשב שא"כ נחלש כח לימוד התורה, 

שכל התגבות המן היה ע"י שהפיל פור הוא הגורל ומצא שבחודש אדר יש בחי' מה שבו 
ידע שיש אור התורה שממשיך  ולא  לימוד התורה,  נחלש כח  וחשב שאם כך א  מת משה 
בחי' מרדכי ובחי' משה, וכלל התורה הוא בחי' משה שיש אור אלקי בתוך צמצום של לימוד 
ומצוות וכו', ועי"ז הפיל הגורל ככל מה שמבאר בזה ענין הגורל, בחי' הכח העליון שכולו טוב, 
ומה שיש לצמצם אורו לטוב למטה, ולזאת עיקר העבודה הוא לשמור המחשבה לזכות בחי' 
עלמא דאתי )כמבואר לקו"מ סי' נ"ד ומבואר שם שזה ע"י בחי' גדלת מאד, הגלת הדעת ע"י הצמצום ע"ש( 
להסתכל כלפי מעלה לזכור את השי"ת כמו שמבאר בזה, שזה עיקר עצת האדם תמיד, כי יש 
שכחה וגם דרכי טעות וספקות, ועלינו להתדבק בעלמא דאתי במחשבתנו תמיד, שזה גורלינו 
וחלקינו. והמן הרשע ביקש להגביר כח הקליפות שנעשין מחסרון הצמצום והכלים, להפיל 
כל אחד מבחי' החוט שמקושר לגורלו, מה שיוכל לזכור האמונה ולזכור את השי"ת, כאשר 

בזה עיקר הסכנה לכל נפש וכו'.

ית.  ַהּבֵ ח  ַפּתַ ּבְ ים.  'ַחּיִ 'ּבַ ּוָבַחְרּתָ  ְוכּו'  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך  י  ָנַתּתִ ְרֵאה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ָרִכים  ֵני ַהּדְ ְ ּשׁ ים, ַהְינּו ֵמֲחַמת ׁשֶ ִהיא ְמקֹור ַהַחּיִ ָאֵתי, ׁשֶ ִהיא ָעְלָמא ּדְ ים ַהְידּוִעים, ׁשֶ מֹוֶרה ַעל, ַהַחּיִ
ים  ַחּיִ ַהְידּוִעים  ים  ַחּיִ ּבַ ְוִתְבֹחר  ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ק  ַדּבֵ ּתְ ׁשֶ ָהֵעָצה  ן  ּכֵ ַעל  ְלָפֶניָך,  ְנתּוִנים 
ֵאר  ִהְתּפָ ה. ְוֶזה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ֵלְך ּבֹו ּבָ ּתֵ ים ׁשֶ ֶרְך ַהַחּיִ ֶרְך ְנכֹוָנה ּדֶ יְך ְלָך ּדֶ ם ּתּוַכל ְלַהְמׁשִ ָ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ ְצִחּיִ ַהּנִ
ִמּגֹוָרל  לֹו  ע  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַמְעָלה,  ִמּלְ ַהּטֹוב  ּגֹוָרל  לֹו  ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ
עֹוָלם  ְהֶיה ּגֹוָרלֹו טֹוב ּבָ ּיִ ה ׁשֶ ם ְלַמּטָ ְך לֹו ּגַ "ל ִנְמׁשָ ּנַ ּלֹו ַלד' ּכַ הּוא ּכֻ ָאֵתי ׁשֶ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ָהֶעְליֹון ּבְ
ל  ֶחְלקֹו ׁשֶ ָכה ִלְהיֹות ּבְ ּזָ רּוְך הּוא, ְוֶזהּו, "ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי", ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶחְלקֹו ׁשֶ ה ִלְהיֹות ּבְ ַהּזֶ
ה הּוא ה' ָהֱאלִֹקים  ִחיַנת ַאּתָ ָאֵתי ּבְ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ה ֶזה ּבְ ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי". ַאּתָ י ַאּתָ ַרְך "ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי. 'ּתֹוִמיְך',  ִחיַנת ה' הּוא ָהֱאלִֹקים ְוֶזה ַאּתָ ּלֹו טֹוב ּבְ הּוא ּכֻ ָאֵתי ׁשֶ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ
ם ָיַרד  ָ ָאֵתי ִמּשׁ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ה, ּבְ ִחיַנת ַאּתָ ּבְ ם, ַהְינּו ׁשֶ "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָלה ִויִריָדה, ּכְ ּפָ ְלׁשֹון ַהׁשְ
יִכין  ַעל ָיָדּה ַמְמׁשִ "ל. ְוָכל ֶזה הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּנַ ע ִלי ּגֹוָרִלי ַהּטֹוב ִלְהיֹות ה' ְמָנת ֶחְלִקי ּכַ ּפַ ְוִנׁשְ
ִמים  ָאֵתי, ְלתֹוְך ַהּיָ ים ֵמָעְלָמא ּדְ קֹור ַהַחּיִ ים ִמּמְ יִכין ַהַחּיִ ְמׁשִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ ּדֹות, ּדְ ִמים ְוַהּמִ ים ְלתֹוְך ַהּיָ ַהַחּיִ

"ל.  ּנַ ּדֹות ִלְזּכֹות ַלּגֹוָרל ַהּטֹוב ּכַ ְוַהּמִ

ַעל  ָעָלי",  ְפָרה  ׁשָ ַנֲחָלת  "ַאף  ְיֵדי  ַעל  ִעים  ַהּנָ ַלֵחֶלק  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ִעִמים",  ּנְ ּבַ ִלי  ָנְפלּו  "ֲחָבִלים  ְוֶזהּו 
ְפֶאֶרת,  ִחיַנת ּתִ י ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ ֶפר" ּכִ ִחיַנת "ִאְמֵרי ׁשָ ְפָרה" ּבְ ִהיא "ַנֲחַלת ׁשָ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְיֵדי ּבְ
ָיִמין  ם ּבְ ל ׁשֵ יְך ּגֹוָרל ׁשֶ ֵדי ְלַהְמׁשִ י ּכְ ִעיִרים ּגָֹרלֹות ְוכּו', ּכִ ֵני ַהּשְ ִחיַנת ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ׁשְ ּמּוָבא. ְוֶזה ּבְ ּכַ



טו הלכות פורים

מֹאל  ֵהם ָיִמין ּוׂשְ ֵני ַהּגֹוָרלֹות ׁשֶ א ׁשְ יּהַ ּוְלַנּשֵ ן ֻהְצַרְך ְלַהְגּבִ מֹאל, ַעל ּכֵ ׂשְ מֹאל ּבִ ל ׂשְ ְוגֹוָרל ׁשֶ
ן ְלָכל ֶאָחד ֶחְלקֹו  ְרצֹונֹו ִלּתֵ ם ּכִ ָ יְך ִמּשׁ ּלֹו טֹוב, ַוֲאַזי יּוַכל ְלַהְמׁשִ ם ּכֻ ְרׁשָ ׁשָ ם ּבְ ָ ּשׁ ֵניֶהם ַלה' ׁשֶ ׁשְ
ה  ּזֶ מֹאל ׁשֶ ׂשְ ם ּבִ ל ׁשֵ לֹום, ׁשֶ ְהֶיה ַחס ְוׁשָ ּיִ לֹום, ׁשֶ ָראּוי, ְולֹא ַיֲחִליף ְולֹא ָיִמיר ַחס ְוׁשָ ְוגֹוָרלֹו ּכָ

ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ ְבּתֹו ּבְ ָקא ַמֲחׁשַ דֹול ָהגּון ְולֹא ָהָיה ָיֹכל ְלַאְדּבְ ּלֹא ָהָיה ַהּכֵֹהן ַהּגָ ׁשֶ ָהָיה ּכְ

יל  ָרָצה ְלַהּפִ ׁש ׁשֶ יל ַמּמָ יל ּגֹוָרל, ְלַהּפִ ָרָצה ְלַהּפִ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ׁשֶ ע ִהּפִ ן ָהָמן ָהָרׁשָ ְוַעל ּכֵ
ַהּגֹוָרל  יְך  ְלַהְמׁשִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוגֹוָרלֹו  ְלֶחְלקֹו  ְלַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ ים  ַהַחּיִ ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ ַהּגֹוָרל 
ְכָחה,  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּפּור,  יל  ִהּפִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ים  ְוַהַחּיִ
"ל  יל ַהּגֹוָרל ַהּנַ ָרָצה ְלַהּפִ ב, ׁשֶ ֵמת ִמּלֵ י ּכְ ְחּתִ ּכַ ִחיַנת ִנׁשְ מֹוָתא, ּבְ הּוא ִסְטָרא ּדְ "ל, ׁשֶ ּמּוָבא ְוַכּנַ ּכַ
ֵהֶפְך  ּפּור  יל  ִהּפִ ִחיַנת  ּבְ מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ְכָחה  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלֶחְלקֹו 
יְך ַהּגֹוָרל  י ָרָצה ְלַהְמׁשִ "ל, ּכִ ּנַ רֹון ּכַ ִחיַנת ִזּכָ ים, ּבְ הּוא ְמקֹור ַהַחּיִ ָאֵתי ׁשֶ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ַהּגֹוָרל, ּבְ
ֹחֶדׁש ֲאָדר  י ִאם ּבְ ָידֹו ָטעּותֹו ּכִ "ל. ְולֹא ָעָלה ּבְ ּנַ ְכָחה ּכַ ִחיַנת ׁשִ ה ְלֶחְלקֹו ִלְבִחיַנת ּפּור, ּבְ ְלַמּטָ
ַהּגֹוָרל ַחס  ְלַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ יּוַכל  ֲאַזי  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ְוָסַבר  ה  ָאז ֵמת מֹׁשֶ ׁשֶ
ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר",  ֵנים ָעׂשָ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְוכּו' ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ׁשְ "ל. ְוֶזהּו, "ִהּפִ ּנַ לֹום, ּכַ ְוׁשָ

ִסיָמן יּוד(.  ִטים" )ּבְ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ֲאָמר "ְוֵאּלֶ ּמַ ּמּוָבא ּבְ ּכַ

ּוְלַהְכִניעֹו  רֹות  ַהַהְסּתָ ְלַגּלֹות  ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  ַהּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ׁשֶ ַכי  ָמְרּדְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ַלע  ּבָ ַחִיל  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ֲחָדׁשָ ּתֹוָרה  ה  ִמּזֶ ְוַלֲעׂשֹות  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ַנק  ּיָ ׁשֶ ְיִניָקתֹו  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ּוְלהֹוִציא 
ם,  ׁש ׁשָ ּיֵ יַה ַהִחּיּות ׁשֶ ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַהְכִניַע ָהַרע ּוְלַהְגּבִ ַהְינּו ׁשֶ ם(. ּדְ נּו ׁשָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַוְיִקיֶאּנּו, )ּכְ
ה  לּות ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּגָ ָהָיה ֶאְצלֹו ּבַ ְך ַהִחּיּות ׁשֶ ים ַוֲאַזי ָיׁשּוב ְוִיְתַהּפֵ קֹור ַהַחּיִ ַעד ׁשֶֹרׁש ְיִניָקָתם ִמּמְ

"ל.  ּנַ ה ּכַ ה ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ִמּזֶ

ָחׁש,  הּוא ֻזֲהַמת ַהּנָ ְכִניִעין ָהַעְצבּות רּוַח, ׁשֶ ּמַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ם, ׁשֶ נּו ׁשָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ְוֶזה ּבְ
ֵבִדים ְוכּו', ַעל  ּכְ ה  ִחיַנת ִויֵדי מֹׁשֶ ּבְ ָיַדִים,  ִחיַנת ִעְצבֹון  ּבְ ְיֵדי ֶזה  ַעל  ִחיַנת ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּבְ ִהיא  ׁשֶ
ם  ָ ּוִמּשׁ ָיִדי,  ַמִים  ׁשָ א ֶאל  ֶאּשָ ִחיַנת  ּבְ ַדִים  ַהּיָ את ֶאת  ָלׂשֵ ְיכֹוִלין  ֲאַזי  ְכִניִעין אֹותֹו  ּמַ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי 
ְכִניִעין ָהַרע  ּמַ ם, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ן ׁשָ ים, ַעּיֵ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ִחיַנת ֵאּלּו ְוֵאּלּו ּדִ ּבּוִרים ּבְ ִלים ּדִ ְמַקּבְ
ְטָרא ָאֳחָרא  ם ֲאִחיַזת ַהּסִ ָ ּשׁ ּמִ מֹאל ׁשֶ ֵהם ַיד ָיִמין ְוַיד ׂשְ ַדִים ׁשֶ ִאין ֶאת ַהּיָ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַנּשְ ַהּנַ
ִחיַנת  ַיַחד, ּבְ ַמִים ֵאׁש ּוַמִים ּבְ ִחיַנת ׁשָ ה ּבְ ּזֶ ָאֵתי, ׁשֶ ֵניֶהם ְלַמְעָלה ִלְבִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ִאין ׁשְ ְמַנּשְ
ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ ְתבּוָנה ׁשֶ ַמִים ּבִ ִחיַנת ּכֹוֵנן ׁשָ ְוֻכּלֹו ֶאָחד, ּבְ ּלֹו טֹוב  ּכֻ ים  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ּדִ ֵאּלּו ָוֵאּלּו 
ּלֹו ֶאָחד ֵאּלּו  ם ּכֻ ָ ּשׁ ָאֵתי ׁשֶ יָנה ָעְלָמא ּדְ ִחיַנת ּבִ ְיָקא, ּבְ בּורָֹתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן. 'ִמי ִיְתּבֹוָנן' ּדַ ַרַעם ּגְ
ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ם  ָ ִמּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ַוֲאַזי  "ל,  ַהּנַ ַדִים  ַהּיָ יּהַ  ְלַהְגּבִ ָצִריְך  ם  ׁשָ ְוַעד  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָוֵאּלּו 
י  "ל. ּכִ ּנַ ַלע ַוְיִקיֶאּנּו ּכַ ְבִחיַנת ַחִיל ּבָ "ל, ּבִ ָרה ַהּנַ ה ֵמַהַהְסּתָ ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ הּוא ּבְ ׁשֶ

ם(.  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ֹבּהַ ְוֶעְליֹוָנה ְמֹאד, )ּכְ זֹאת ַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוָרה ּגָ

ָרה  ר ָהָמן ְוָהָיה ָאז ַהְסּתָ ּבֵ ִהְתּגַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִחיָנה ַהּזֹאת, ּכִ ית ִמּבְ ִהיא ַנֲעׂשֵ ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ְוֶזה ּבְ
ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  חֹו  ְלַנּצְ כּו  ּזָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  יר,  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ ִחיַנת  ּבְ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ
ה  ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ִהיא ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ה, ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָרה ַהּזֹאת ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ִמּבְ
ן  ה, ַעּיֵ ם ֶזה ִנְקֵראת ְמִגּלָ ם(, ְוַעל ׁשֵ ן ׁשָ ִהְלכֹות ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ַעּיֵ ה ּבְ תּוב ְלֵעיל ִמּזֶ ּכָ "ל. )ּוְכמֹו ׁשֶ ּנַ ה ּכַ ִמּזֶ



ליקוטי הלכות המבוארטז

"ל:  ּנַ ָרה ּכַ ּלּות ַהַהְסּתָ ה ֵמִהְתּגַ ִהיא ַנֲעׂשָ ם, ׁשֶ ׁשָ

לחיות  עיקר העצה  כי  הידועים,  היינו שנבחר בהחיים  בחיים',  'ובחרת  עלינו  התורה מצוה 
תמיד בזכרון עלמא דאתי בלי מיתת הלב מכל מה שעובר, וזה שייך רק ע"י צמצום האור בתוך 
דברי תורה, כאשר מבאר בזה פסוקי 'השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי... נחלת שפרה' 
ומראה שבכל מה שעובר על האדם מבחי' שני הגורלות, היינו כח הרע בחי' שמאל, או הטוב 
בחי' ימין, צריכים תמיד לברוח להשי"ת לזכור מה שלמעלה, ששם כולו טוב, לזכור שהשי"ת 
פעל הכל, והוא לבד נמצא ומשגיח גם בכל מה שעובר והיה בשושן הבירה ובכל מקום תמיד. 
כאשר מציאות התדבקות האדם בגורל העליון משם יכול לרדת לכל מה שעובר עליו באמונה, 

ולהמשיך שפע וברכה למקום הקדושה ולכל מה שצריכים.

וכל זה ע"י עיקר חלקינו וגורלינו היינו ע"י התורה כנ"ל, וכאשר יש חסרון וחולשה בתורה יש 
בחי' ריבוי אור שאז קשה לזכור בעלמא דאתי וחוזר למציאות הנעשה בעוה"ז לברכה, וזה מה 
שהמן ראה מקום לפרוץ ולקלקל בעוה"ז ע"י חסרון לימוד התורה בחי' אדר, חודש שמת בו 
משה, שעי"ז יש כח לקלקל המשכת הגורל לימין כראוי, ואז אין כח באדם לזכור בהשי"ת, 
ושולט בו מיתת הלב, עגמת נפש, ויניקת בחי' שכחה שאינו יכול לזכות תכליתו ולא לחיות 
ולשמחה. שזה בחי' 'הפיל פור הוא הגורל' בחי' כבדות ושכחה שגורם כל מכשול וחטא, ועי"ז 
רוצים הדינים להתגבר ח"ו, שזה בחי' 'הפיל פור' עד שמצא בחי' חודש אדר בחי' סוף השנה, 

חולשת אור צמצומי התורה, וחשב שאין מי שיכו ללעמוד לתקן הפרצה שמצא.

אבל באמת השי"ת נתן כח להצדיקים לתקן כל עת של חולשה ופרצה, ומרדכי הצדיק היה בו 
הכח להמשיך אור תורת משה גם למקום השכחה )שזה בחי' מרדכי, מר דרור, שיש חירות להמלכות 
גם במקום שנקשר ונאסר בהקליפות בחי' הסתרת המלכות( ואז כאשר אנו רואים דרך להכיר בהסתרה 

ויוצאים מהסתרה ע"י נקודה של דעת חוזרים לאור התורה ומקבלים כח להרים הכל לשורש 
ויש  הגורל, שזה בחי' תורה גבוהה סתרי תורה שבהם מתגלה איך השי"ת נמצא בכל דבר 
ניצוצות הקדושות שצריכים להתעלות ע"י ירידה, כאשר ענין זה מובן במאמר וביום הביכורים 
הנ"ל, בענין נשיאת הידיים למעלה וכו', כי זה עיקר ישועתינו להתרומם מכל נפילה לעורר 
התגלות הדעת בבחי' רעם שמוציא אותנו מכל הקושיות והקטנות ומאיר בנו אור סתרי תורה 
שמתקן כל חסרון של צמצומים דרכי התורה, ומתגלה השגחה ואנו מתדבקים בחלקנו וגורלנו 
וזוכים לניסים ונפלאות גדולות מאד, נס פורים, כי נתהפך הכל לטובה ורואים השגחה מופלאה 
תורת  אור  במציאות  שמכירים  נורא  וזכרון  ויקר,  וששון  ושמחה  אורה  גדול,  חיות  ונעשה 
הצדיק. )בבחי' לבוש מלכות תכלת וחור, כי תורת הצדיק הוא לבוש אור התורה שמאיר לתוך ההסתרה ומאיר 

עלינו כח הישועה(

ואז בתוך הצער והצרה, בבחי' הסתרה שבתוך הסתרה, נעשה גילוי כבוד השם בדרך נורא 
יותר מכל גילוי דרך התהפכות כל מציאות השקר והמלכויות, לדעת לראות בכל יום ויום בכל 
מה שעובר עלינו, רק השגחה, שזה עיקר מה שיש לנו להגיע. וזה מצו פורים לשמוע מקרא 
מגילה, שזה אור התגלות הדעת מתוך ההסתרה, ועיקר קבלת התורה ותיקון כל חסרון שהיה 



יז הלכות פורים

בעסק התורה.

ֱאֶמת  ׁשּוָבה ּבֶ ה ּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָכל ּדֹור ָודֹור ְוֵאֶצל ּכָ ה ּבְ ָבר ַנֲעׂשֶ ג( ְוֶזה ַהּדָ
ֶרְך ַהּטֹוב ּוָבַחר ְלַעְצמֹו ֵחֶלק ְוגֹוָרל ָהַרע ַחס  ּנֹוֶטה ִמּדֶ י ׁשֶ ּמִ ׁשּוָבה ׁשֶ ִחיַנת ּתְ י ֶזה ּבְ ָראּוי, ּכִ ּכָ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ׁשּוָבה ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ּתְ ֶרְך ַהּטֹוב ּכִ ן ְוָיׁשּוב ַלּדֶ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ר לֹו ׁשֶ לֹום, ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ ְוׁשָ
ַהִהוא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֵחן  ּוְלִהּבָ ְלִהְצָטֵרף  ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּמּוָבא,  ּכַ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ִחיַנת  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ
הּוא ֻמְכָרח ָלׁשּוב ְוֵליֵלְך ְוִלְהיֹות  ַהְינּו ׁשֶ ּמּוָבא ְלֵעיל, ּדְ ָקל, ּכַ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ְבִחיַנת ּתְ ָהַלְך ּבֹו ּבִ ׁשֶ
ה ֵמֶהם ְוָיסּור ֵמֶהם ָצִריְך  ֲאָותֹו ְוִיּטֶ ר ּתַ ּבֵ ֶהם ִמּקֶֹדם, ְלׁשַ ָהָיה ּבָ ָרִכים ָהָרִעים ׁשֶ ָכל אֹוָתן ַהּדְ ּבְ
ם  ָ ּשׁ ָרִכים ׁשֶ ֵני ַהּדְ ֶרְך ׁשֶֹרׁש ׁשְ ר ָיׁשּוב ִלְמקֹומֹו ֶאל ֵאם ַהּדֶ ָרִכים ָהֵהם ַעד ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ֶרְך ּכָ ֵליֵלְך ּדֶ
ִנים  יִבי ָלְך ִצּיֻ ִחיַנת ַהּצִ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ ָרִכים ּכַ ֵני ַהּדְ ְרִדין ׁשְ ִלין ּוְמְתּפָ ּצְ ם ָוָהְלָאה ִמְתּפַ ָ ּלֹו טֹוב ּוִמּשׁ ּכֻ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּפֵ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ה ָקֵאי ַעל ּתְ ּזֶ , ׁשֶ ֶרְך ָהַלְכּתְ ה ּדֶ ִסּלָ ְך ַלּמְ ִתי ִלּבֵ ְמרּוִרים ׁשִ ִמי ָלְך ּתַ ׂשִ
ֶרְך אֹותֹו  ּה ִמּקֶֹדם ָלׁשּוב ְוַלֲחזֹר ּדֶ ָהַלְך ּבָ ה ְוֶדֶרְך ׁשֶ ִסּלָ ִריְך ָלׁשֹּום ִלּבֹו ַלּמְ ּצָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ
ל  ׁשֵ ִיּכָ ְלַבל  ִנים  ְוִסּמָ ִצּיּוִנים  לֹו  יב  ְלַהּצִ ָצִריְך  ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ׁשּוָבה  ּתְ ִלְבִחיַנת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ
ָרִכים ּתֹוִעים ּוְנבֹוִכים ְמֹאד. ְוָצִריְך  י ֵהם ּדְ ֶהם, ּכִ ָעה ּבָ ָבר ּתָ ּכְ לֹום, ֵמַאַחר ׁשֶ ֶהם ַחס ְוׁשָ ְוִיְתֶעה ּבָ
לֹום, עֹוד. ְוֶזהּו  ֶהם, ַחס ְוׁשָ ֵכד ּבָ מֹר ַעְצמֹו ְמֹאד ְוַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ִסיָמִנים ְוִצּיּוִנים ְלַבל ִיּלָ ִלׁשְ
ִרים  ַהּמָ ָרִכים  ַהּדְ ֶרְך  ּדֶ ְוהֹוֵלְך  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּסֹוֵבל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ְמִרירּות  ּתַ ַהְינּו  ּדְ ְמרּוִרים,  ּתַ ָלְך  ִמי  ׂשִ
ה ְמֹאד  דֹול ְוָקׁשֶ "ל, ְוָצִריְך ִלְסּבֹל ְמִרירּות ּגָ ּנַ ֶרְך ּכַ ָרִכים ֶאל ֵאם ַהּדֶ ֶדֶרְך אֹוָתן ַהּדְ ְמֹאד ָלׁשּוב ּבְ
ִהיא  "ל, ׁשֶ ֶרְך ַהּנַ לֹום ֶאל ֵאם ַהּדֶ ִרים ָלׁשּוב ְלַדְרּכֹו ְלׁשָ ָרִכים ַהּמָ ל אֹוָתן ַהּדְ ר ַיֲעֹבר ּכָ ַעד ֲאׁשֶ
ם  ׁשּוָבה, ַעל ׁשֵ ם ֶזה ִנְקֵראת ּתְ "ל. ְוַעל ׁשֵ ּנַ ׁשּוָבה ּכַ ִחיַנת ּתְ ִהיא ּבְ ָאֵתי, ׁשֶ יָנה ָעְלָמא ּדְ ִחיַנת ּבִ ּבְ

"ל.  ּנַ ּלֹו טֹוב ּכַ ם הּוא ּכֻ י ׁשָ ם, ּכִ ְרׁשָ ָבִרים ְלׁשָ ל ַהּדְ ִבים ְוחֹוְזִרים ּכָ ם ׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

מֹאל ֶאל  ֶרְך ַהּשְ ם ַהּדֶ יב ּוְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲעלֹות ּגַ ִריְך ְלָהׁשִ ּצָ ׁשּוָבה ׁשֶ ִחיַנת ַהּתְ ר ּבְ ִעּקַ ָלל, ׁשֶ ְוַהּכְ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָרִכים  ַהּדְ אֹוָתן  ּבְ ְועֹוֵבר  ְוהֹוֵלְך  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ְרׁשֹו  ׁשָ
יב אֹוָתן  ם ַעל ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו ּוֵמׁשִ ְפלּו ְלׁשָ ּנָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהְינּו ִניצֹוצֹות ַהּקְ ם, ּדְ ָ ַמֲעֶלה ַהִחּיּות ִמּשׁ
ם  ְרׁשָ ְלׁשָ ַהְמֻקְלָקִלים  ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ ִבים  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ם,  ְרׁשָ ְלׁשָ
ה  ָרִכים ָהֵהם ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ל ָהֲעוֹונֹות ְוַהּדְ ים ִמּכָ ם חֹוְזִרים ְוַנֲעׂשִ "ל, ֲאַזי ׁשָ ׁשּוָבה ַהּנַ ִלְבִחיַנת ּתְ
נּו  ַתב ַרּבֵ "ל, ְוֵכן ּכָ ּנַ ה ּכַ ת ַחִיל ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ה ֵאׁשֶ ה ִמּזֶ ֲעׂשֶ ּנַ "ל. ׁשֶ ּנַ ַלע ַוְיִקיֶאּנּו ּכַ ְבִחיַנת חיל ּבָ ּבִ
ה  ית, ֲאַזי ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ׁשּוָבה ָהֲאִמּתִ ְזּכּו ֶלָעִתיד ִלְבִחיַנת ּתְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ֲעוֹונֹות ִיׂשְ ּמֵ ָמקֹום ַאֵחר, ׁשֶ ּבְ

ה:  ֵמֶהם ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ

וכאשר היה בימים ההם שנפלו מקיום התורה שהם הכלים לקבל חיות אור החיים, ועי"ז 
מתוך  בתשובה  להתעורר  זוכים  כאשר  הרי  שלנו,  דקדושה  הגורל  שהןא  הזכרון  נפגם 
עומק ההסתרה שזה נוראת כח קדושת פורים, בכל זאת הרי תיקון הכלים של התורה 
הוא ע"י תשובה שהוא בחי' שבת עלמא דאתי, אבל סדר תיקון האדם ע"י תשובה בדרך 
שיתקן הכלים כראוי, בזה הרי מוכרח מה שצריך לילך עוד פעם קרוב לאותם דרכים 
מקולקלים ע"י המניעות והנסיונות שהשי"ת מזמין לו וע''י מה שמתגבר אז לשבר תאוות 
ונוטה ללכת בדרך יראת השם בכח רב, עי"ז שבא לדרך תיקון הימים והמידות וימצא דרך 

גורל החיים.



ליקוטי הלכות המבואריח

ולזאת עיקר עבודת האדם הוא להתעורר לזכור אמיתת מקומו ולהרבות בהתבודדות לשים 
נסיון היום בענין אכילה, בענין כעס, בענין  לו  יהיה  לעצמו תמרורים, היינו לזכור שבוודאי 
ותמרורים שזה התעוררות  ולפי מה שישים סימנים  ומה שצריך לשמור המחשבה,  עצבות 
הזכרון הוא הולך בדרך גורל הטוב, והרי יש שזה ע"י מה שיזכור עוצם המרירות של הריחוק 
מהשי"ת, כי יש מרירות הרבה בכל מה שצריכים לתקן ועי"ז יתגבר בתשובה, כי עי"ז בוודאי 
יתבטל המרירות, וימשך עליו אור הגורל דקדושה ששם כולו אחד ויהיה בו כח וחיות להתחזק 
תמיד, ובזה יזכור היטב שבכל מה שעובר עליו יש סדר תיקון המידות והימים ואינו סתם מקרה, 
ואין בזה שום התרחקות וכו' רק סדר תיקון מה שעבר והחריב, ובזה מתקן בוודאי, ועי"ז נעשה 

חיל בלע ויקאהו וגו' ונתעלים הנצוצות ונעשה מזה אור תורה כי נתהפכין העוונות לזכויות.

ה  ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ׁשֶ ְוכּו'".  ְלָך ֲעָמֵלק  ה  ר ָעׂשָ תּוב, "ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזִכיַרת ֲעָמֵלק,  ְוֶזה ִמְצַות  ד( 
יל  ֶהָעָנן ּפֹוְלָטן ְוהּוא ַמְכׁשִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ י ּכַֹח ׁשֶ ְטָרא ָאֳחָרא ַעל ַהֲחלּוׁשֵ רּות ַהּסִ ּבְ ַהְינּו ִהְתּגַ ֲעָמֵלק, ּדְ
ַעְנֵני  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ִלְבִחיַנת  ִלְמקֹוָמם  ּוְלַהֲחִזיָרם  יַה אֹוָתם  ְלַהְגּבִ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  אֹוָתם, 
ְוכּו'.  ְלָך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָזכֹור  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִנין.  ּבְ ַעל  ְמַסְכָכא  ּדִ א  ִאּמָ ִחיַנת  ּבְ ה,  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ בֹוד,  ּכְ
ִחיַנת  ָאֵתי, ּבְ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ִהיא ּבְ רֹון, ׁשֶ ה ֲעָמֵלק ִלְבִחיַנת ִזּכָ י ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ַמֲעׂשֵ ְיָקא, ּכִ 'ָזכֹור' ּדַ
ָנה  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ ְבִחיַנת ְוַהּיָ ָנה ּבִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ "ל. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ּנַ ׁשּוָבה ּכַ ּתְ
ַח ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק  ְלַנּצֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ׁשֶ ָוִעיר,  ְוִעיר  ּוְמִדיָנה  ּוְמִדיָנה  ָחה  ּפָ ּוִמׁשְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ
י ֵיׁש ְיֵמי טֹוב  ִחיָרה, ּכִ ם ַהּבְ ָ ּשׁ ּדֹות ׁשֶ ִחיַנת ַהּמִ ֵהם ּבְ ִמים, ׁשֶ ְתׁשּוָבה, ֲאַזי חֹוְזִרים ַהּיָ ְוזֹוֶכה ָלׁשּוב ּבִ
ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ רֹון  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ הּוא  ׁשֶ ְמקֹוָמם,  ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ְוחֹוְזִרים  ַרע  ִויֵמי 
ַהְינּו  ּדְ ְיֵמי טֹוב,  ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ ֵמָחָדׁש  ים  ְוַנֲעׂשִ ים  ׁשִ ִנְתַחּדְ ם  ְוׁשָ "ל.  ּנַ ּכַ ּלֹו טֹוב  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ִמים,  ֵמַהּיָ
ְבִחיַנת  ּזֹוִכין ָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ ׁשֶ ֶקֶדם. ּכְ ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ִחיַנת ֲהׁשִ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ּתֹוָרה ּכַ
ָנה,  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ ִגּלָ ִחיַנת ְקִריַאת ַהּמְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ֶדם ּכַ ִמּקֶ ִמים ּכְ ים ַהּיָ ׁשִ ם ִנְתַחּדְ "ל, ׁשָ ּנַ ׁשּוָבה ּכַ ּתְ
ה  ִגּלָ ין ּפּוִרים ְוקֹוִרין ַהּמְ דּוַע, ְוָאז עֹוׂשִ ּיָ ּכַ ֶלת ָהָמן ֲעָמֵלק  ל ַמּפֶ ס ׁשֶ ה ַהּנֵ ָנה ַנֲעׂשֶ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ י ּבְ ּכִ

"ל:  ּנַ ה ּכַ ית ִמּזֶ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ

הרי שבאור הארת פורים זוכים להתעוררות השינה ולתשובה, שזה עיקר החיות והשמחה, כי 
מתבטל ההסרתה ונעשה דעת, ובכל שנה ושנה ע"י קריאת המגילה מאירים לכל אדם, בבחי' 
הארה לכל עיר ועיר משפחה ומשפחה, היינו גם לתוך מציאות ההמון וכו', הארת התשובה, 
ויהיה נעשה זכרון, שיתעוררו מהשינה לזכור שמחת היהדות וקדושת ישראל ולשוב להשי"ת, 
והרי כל אחד צריך התחזקות הרבה נגד כל המרירות הנ"ל, וכל מה שצריך לתקן ככל הנ"ל, 
הרי באור סיפור המגילה זוכה כל אחד לשמוע ולהבין מה שמכל ירידה ופחד נעשה תיקון, 
ונתהפך הכל לטובה, ובזה הארת החיות לזכות לאחוז בדרכי התשובה, וזה עיקר מפלת המן 
עמלק שמונע מהאדם להתגבר לתקן וכו', וע"י המגילה אדרבה שש ושמח בסדר התשובה, 

שזהו מחיית עמלק.

א ְוָהָיה  ְרסּוֵמי ִנּסָ ּום ּפִ ָרּה ִמּשׁ ִעּקָ ה לֹא ָיָצא, ַאף ׁשֶ ְוָקא, ְוִאם ְקָרָאּה ַעל ּפֶ ן ָצִריְך ְלָכְתָבּה ּדַ ה( ְוַעל ּכֵ
ּלּות  ה ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ה ַנֲעׂשֶ ִגּלָ ר ַהּמְ ִעּקַ ַתְבנּו ְלֵעיל ׁשֶ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ה, ַאְך ַעל ּפִ ַעל ּפֶ ס ּבְ י ְלַפְרֵסם ַהּנֵ ּדַ
ְטָרא ָאֳחָרא, ֶאל  ַהְינּו ַהּסִ ָרה, ּדְ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ם ּבְ יִבין ּגַ ֲחִזיִרין ּוְמׁשִ ּמַ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ "ל, ּדְ ּנַ ָרה ּכַ ַהַהְסּתָ



יט הלכות פורים

"ל.  ּנַ ּה ּכַ ְרׁשָ ְמקֹוָמּה ְוׁשָ

"ל(.  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ "ל, )ְוַכְמֹבָאר ּבַ ּנַ ּלּות ּכַ ה ַהִהְתּגַ ַעל ָיָדם ַנֲעׂשֶ ַדִים ׁשֶ אּות ַהּיָ ִחיַנת ֲהָרַמת ְוִהְתַנּשְ ְוֶזה ּבְ
ם(. ְוַעל ְיֵדי  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְבִחיַנת ִעְצבֹון ָיַדִים, )ּכְ ַדִים ּבִ ַהּיָ ְטָרא ָאֳחָרא הּוא ּבְ ר ֲאִחיַזת ַהּסִ י ִעּקַ ּכִ
ַמִים  ָ ַדִים ַעד ַהּשׁ יּהַ ֶאת ַהּיָ ְרּכֹו ָהָרָעה, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְגּבִ ב ַעל ּדַ ַח ּוִמְתָחֵרט ְוׁשָ ְתַאּנֵ ּמִ ָהֲאָנָחה ׁשֶ
י ַחי ָאֹנִכי ָלעֹוָלם. 'ַחי ָאֹנִכי'  ַמִים ָיַדי ְוָאַמְרּתִ א ֶאל ׁשָ י ֶאּשָ ִחיַנת ּכִ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ׁשּוָבה ּכַ ִלְבִחיַנת ּתְ
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ִחיַנת ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך ֲאׁשֶ ים, ּבְ ָאֵתי ְמקֹור ַהַחּיִ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ֶזה ּבְ
ְטָרא ָאֳחָרא  ם ֲאִחיַזת ַהּסִ ָ ּשׁ ּמִ מֹאל ׁשֶ ַהְינּו ַיד ָיִמין ְוַיד ׂשְ ַדִים, ּדְ יַה ֶאת ַהּיָ ם ָצִריְך ְלַהְגּבִ י ַעד ׁשָ ּכִ
"ל, ַוֲאַזי  ּנַ ֹבּהַ ְמֹאד ּכַ ם ּתֹוָרה ּגָ ָ יְך ִמּשׁ ים ּוַמְמׁשִ ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ּדִ ה ׁשָ "ל, ַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ ּנַ ּכַ
ִהיא  ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ּבְ ם(. ִנְמָצא, ׁשֶ ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ֹבָאר ׁשָ ּמְ "ל, )ּוְכמֹו ׁשֶ ּנַ ַדִים ּכַ ּבּוִרים ֵמַהּיָ ִלים ַהּדִ ְמַקּבְ
ָאֵתי  ׁשּוָבה ָעְלָמא ּדְ ִריִמין אֹוָתם ִלְבִחיַנת ּתְ ּמְ ַדִים ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִלין ֵמַהּיָ ַקּבְ ּמְ ּבּוִרים ׁשֶ ית ֵמַהּדִ ַנֲעׂשֵ
ית  ֲעׂשֵ ּנַ ה ׁשֶ ַהְינּו ַהּתֹוָרה ַהֲחָדׁשָ ַדִים, ּדְ ּבּוִרים ֵמַהּיָ ִלין ּדִ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקּבְ ַדִים, ׁשֶ ם ׁשֶֹרׁש ַהּיָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ה  ית ִמּזֶ ֲעׂשֵ ּנַ ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ה ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ָכה ְלטֹוב ּכַ ְתַהּפְ ּנִ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ַעל ְיֵדי ָהֲעוֹונֹות ְוַהּסִ
ׁש  ַדִים ַמּמָ ָלם ֵמַהּיָ ַדִים ְלַקּבְ ּבּוִרים ֶאל ַהּיָ ֵדי ְלָהִביא ַהּדִ ְוָקא ּכְ ן ְצִריִכין ְלָכְתָבּה ּדַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ

"ל. ּנַ ּכַ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֻאּלָ ז ַעל ַהּגְ ַהְינּו ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ּוְמַרּמֵ ֶפר, ּדְ ּסֵ רֹון ּבַ ֹתב זֹאת ִזּכָ ִחיַנת ּכְ ְוֶזה ּבְ
ה  ב ְוַנֲעׂשָ ָ ּשׁ י ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ְוִנְצחֹוָנּה ׁשֶ ְיָקא, ּכִ רֹון' ּדַ ְיָקא, 'ִזּכָ ֹתב' ּדַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. 'ּכְ
ָלם  ַדִים ּוְלַקּבְ ּבּוִרים ֶאל ַהּיָ יְך ַהּדִ ָתב ְלַהְמׁשִ "ל ָצִריְך ְלָהִביא זֹאת ְלתֹוְך ַהּכְ ּנַ רֹון ּכַ ִחיַנת ִזּכָ ה ּבְ ִמּזֶ
ְבִחיַנת ִויֵדי  ַדִים ּבִ ר ֲאִחיָזתֹו ִויִניָקתֹו ֵמַהּיָ י ִעּקַ ָבר ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך, ּכִ ְך ַהּדָ ֵדי ְלַהּפֵ "ל ּכְ ּנַ ם ּכַ ָ ִמּשׁ
ַדִים'  ו. 'ְוַהּיָ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ִחיַנת ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהּיָ ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק. ְוֶזה ּבְ תּוב ּבְ ּכָ ֵבִדים ׁשֶ ה ּכְ מֹׁשֶ
ן ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוָלׁשּוב  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ֵאין ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב ּכַ ְזַמן ׁשֶ "ל ּבִ ּנַ ם ּכַ ר ֲאִחיָזתֹו ׁשָ י ִעּקַ ְיָקא, ּכִ ּדַ
ֹתב  ִחיַנת ּכְ ה ּבְ ּזֶ ּבּוִרים ׁשֶ ם ַהּדִ ָ ל ִמּשׁ "ל. ּוְלַקּבֵ ּנַ ַדִים ּכַ ׁש ְוַלֲחזֹר ּוְלָהִרים ַהּיָ ָקל ַמּמָ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ּתְ
ּזֹוֶכה ִלְבִחיַנת  ׁשֶ ׁשּוָבה ַהֲהגּוָנה ּכְ ַהּתְ "ל. ִנְמָצא, ׁשֶ ּנַ ְיָקא ּכַ ה ּדַ ִגּלָ ִתיַבת ַהּמְ ִחיַנת ּכְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ
ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ֹתב  ּכְ ְבִחיַנת  ּבִ ַדִים  ַהּיָ ִמן  ֵלם  ִויַקּבְ ַדִים  ַהּיָ ֲהָרַמת  ְיֵדי  ַעל  ּבּוִרים  ּדִ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ֹתב  ּכְ
ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ָידֹו'  'ִיְכּתֹב  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו  ַלד',  ָידֹו  ִיְכּתֹב  מד(  ְעָיה  )ְיׁשַ ִחיַנת  ּבְ

"ל:  ּנַ ָקל ּכַ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ּתְ

נו( מתגלה ענין הדעת שהוא התגלות ההסתרה, שזה בחי' מן,  )לקו"מ סי'  בסוף המאמר 
מאמר נאמן, שהשי"ת לפעמים מסתתר אבל אח"כ מתגלה, שנאמר בהבטחה להושיע 
ולגלות, ושם מתגלה שעיקר הדעת הוא בבחי' מצ"ה בחי' מצותא ומחלוקת, שזה בחי' 
מש"ה ר"ת מחלוקת שמאי הלל )להבין הען נבין מה שמציאות העולם באמת הכל השגחה, ומאידך 
הכל הסתרה וכו', ולכאו' יש בזה סתירה ומחלוקת, אבל כשמבין שזה שליחותו לתקן הניצה"ק וההסתרה, 

ולגלות שבאמת הכל אלקות וכו', הרי לאור הדעת יש כח בבחי' מצה, דעת שאין מחלוקת שיכסה עליה( וזה 

בחי' אסותא ורפואה, כי כשהאדם רחוק מאור הדעת ובחי' המלכות והשליחות שלו, הרי 
נופל לבחי' עצבון ידים, נפילת המדות, ובזה יש סכנות ומחלות, כי האדם נופל עוד ועוד 

וכמעט שמתעפש ואין בו רוח חיים. 



ליקוטי הלכות המבוארכ

וכאשר מתעורר באור התורה למצוא את השי"ת לגלות ההסתרה, נעשה בחי' 'כי אשא אל 
זו הוא לבחי' שמים, כי באור הדעת יקבל בחי'  ידי' שמרים נפשו מנפילתה, והרמה  שמים 
דיבורים של דעת, שהם מעוררים בחי' רעמים בחי' כח הדפק, שעי"ז זוכה לדיבורים, בבחי' 
'לעולם השם דברך נצב בשמים', היינו להכיר איך השי"ת נמצא בכל דבר באור התורה, ובזה 
עיקר ביטול אחיזת הנחש ואחיזת הנפילה בכל טרדות הל"ט מלאכות, ועי"ז יכולים לזכות 

להוציא לפועל השליחות בבחי' מלכות בבחי' וביום הביכורים וגו'.

והנה עפ"ז יובן מה שמגלה בזה למה המגילה יש לכותבה על קלף כספר תורה, ולקרוא אותה 
מתוך הכתב, ולמה זכר עמלק קוראים מספר תורה בכתב דייקא, הרי עיקר המצוה הוא לזכור 
והקריאה  המגילה  כתיבת  יגיעת  ע"י  שיש  הידיים  בחי'  תיקון  מחמת  שזה  אלא  במחשבה. 
מהכתב, כי העיקר לתקן רוח העצבות וכבודת הל"ט מלאכות וכל מה שעובר על האדם בכל 
יום וכו' שזה בחי' ידיים, ונעשה עצבות וכבידות גדולה בחי' עצבון ידיים, והרי תיקון האדם 
ע"י התגלות ההסתרה הוא בכח התורה ותיקון המדות והמצות של התורה, וזה ע"י הלימוד 
וע"י האנחה לפני השם בתשובה. הרי שע"י אנחה וצעקה להשי"ת מתקנים הידיים כמבואר 

שם. ובזה חוזר לאור הדעת, לדעת מהשי"ת.

ואמרתי חי אנכי לעולם', שמתגלה אור החיות  ידי,  'כי אשא אל שמים  ובזה מבאר מש"כ 
בהשי"ת, כי העיקר לתקן בחי' ידיים בחי' וידי משה כבדים בחי' והידים ידי עשיו, לזה מחיית 
עמלק הוא במה שנאמר 'כתוב זאת זכרון בספר' והמגילה הוא בכתב וכו' שזה בחי' המשכת 
כח המגילה  נוראת  זאת  הדיבורים, שהוא התגלות התורה, כאשר  והרעמים שמגלים  הרוח 
שהוא מה שנתהפך בחי' ידי עשיו, היינו עצת המן עמלק וכל מה שנפגם וכו', הכל נתהפך 
לטובה בחי' ונהפוך הוא וכו', כי המדות בחי' הידים שנפלו, נתעלו לבחי' שמים ונעשו כלים 
להתגלות הדעת, כאשר זה נעשה אצל כל אדם ע"י התשובה, כשבא להתגלות ההסתרה באור 
הדעת, וכלל התשובה נמשל לענין הכתב כמ"ש 'זה יכתוב ידו להשם' כי בהכתב יש תיקון גדול 

ותשובת המשקל )הרי מובן נוראת כח כתיבת דברי תורה(.

ָצִריְך  י  ּכִ ַכי,  ָמְרּדְ ְלָברּוְך  ָהָמן  ָארּור  ין  ּבֵ ָיַדע  ָלא  ּדְ ַעד  א  פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי  ֱאָנׁש  ב  ַחּיָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ו( 
"ל, ֶאל ַהּגֹוָרל ָהֶעְליֹון ׁשֶֹרׁש  ּנַ ה ְלָך ֲעָמֵלק ּכַ ר ָעׂשָ ְבִחיַנת ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ רֹון ּבִ ִחיַנת ִזּכָ ַלֲעלֹות ָאז ֶאל ּבְ
ִחיַנת  ל ּבְ ֵני ַהּגֹוָרלֹות, ּכָ ִלין ׁשְ ּצְ ה ִמְתּפַ ם ּוְלַמּטָ ָ ָלל, ַרק ִמּשׁ ּלֹו טֹוב. ְוֵאין ׁשּום ַרע ּכְ ם ּכֻ ָ ּשׁ ַהּגֹוָרלֹות ׁשֶ

"ל:  ּנַ ַכי ּכַ ָארּור ָהָמן ּוָברּוְך ָמְרּדְ

והרי לאור הנ"ל יובן מה שיש לבסומי עד דלא ידע וכו', כי ישועת ישראל מעמלק הוא ע"י מה 
שעולים לאור סתרי תורה שמגלים אור הדעת בבחי' מחלוקת עד שאין מבינים כלל ההפרש 

והחילוק בין בחי' המן לבחי' מרדכי, כי עלה לבחי' זכרון לאור הגורל העליון, ושם כולו טוב.

ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ַמֲחלֶֹקת  ִלְבִחיַנת  ְוזֹוִכין  ַעת  ַהּדַ ן  ּקֵ ְתּתַ ּנִ ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ י  ּכִ ּפּוִרים,  ת  ְסֻעּדַ ִעְנַין  ְוֶזה  ז( 
ָהָמן ֲעָמֵלק  ֶלת  ַמּפֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ם(.  ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ַדִים,  ַהּיָ ִמן  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ה ִלְבִחיַנת ֶלֶחם  ן זֹוִכין ַעּתָ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ָרה ּכַ ּלּות ַהַהְסּתָ ל ִהְתּגַ ַעת ׁשֶ ִחיַנת ּדַ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ּוִמְקָרא ְמִגּלָ
ְיָקא ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ּוְלַהְרּבֹות  ּדַ ן  ּכֵ ם. ְוַעל  ְמֹבָאר ׁשָ ה ּכַ ִחיַנת ַמּצָ ִחיַנת ֲאִכיַלת ָמן, ּבְ ַמִים, ּבְ ָ ִמן ַהּשׁ
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ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ּבְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ֶלֶחם  ִחיַנת  ּבְ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַהּיֹום  ֶזה  ֲאִכיַלת  י  ּכִ ה,  ְסֻעּדָ ּבִ
ן  ּקֵ ל ּפּוִרים ִנְתּתַ ה זֹו ׁשֶ ם(. ְוַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ְסֻעּדָ ְמֹבָאר ׁשָ ַעת, )ּכַ ֵלמּות ַהּדַ ִהיא ׁשְ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ְלׁשֵ
ְוָגְבָרה  ְמֹאד  ַעת  ַהּדַ ַגם  ּפְ ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ע,  ָרׁשָ ל אֹותֹו  ׁשֶ ה  ֻעּדָ ִמּסְ ֱהנּו  ּנֶ ׁשֶ ָהֲאִכיָלה  ַגם  ּפְ

"ל.  ּנַ ַעת ּכַ ֵלמּות ַהּדַ ִחיַנת ׁשְ י הּוא ּבְ ה, ּכִ "ל, ֲאָבל ֲאִכיָלה זֹו הּוא ֵהֶפְך ִמּזֶ ּנַ ָרה ּכַ ַהַהְסּתָ

י ַעל ְיֵדי  ה טז ע"ב(, ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה. ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגּלָ ְוֶזה ׁשֶ
י  נֹות ָלֶאְביֹוִנים, ּכִ ִחיַנת ַמּתָ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ל ּפּוִרים ּכַ ס ׁשֶ הּו ַהּנֵ ּזֶ רֹות, ׁשֶ ּלּו ַהַהְסּתָ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִנְתּגַ
נֹות ָלֶאְביֹוִנים  ל ַמּתָ ָדָקה ׁשֶ ִחיַנת ַהּצְ ם(. ְוֶזה ּבְ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ן ּגֶֹדל ָהַרֲחָמנּות, )ּכְ ַעת ּכֵ ְלִפי ּגֶֹדל ַהּדַ
ה  ה ְצָדָקה ַמְרּבֶ ִחיַנת ַמְרּבֶ לֹום, ּבְ ִחיַנת ׁשָ ם ְצָדָקה הּוא ּבְ ַעת, ּגַ ּזֹוִכין ְלַרֲחָמנּות ַעל ְיֵדי ַהּדַ ׁשֶ
ֹבָאר  ּמְ מֹו ׁשֶ לֹום, )ּכְ ָ ה ָהַרֲחָמנּות ְוַהּשׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרּבֶ ַעת, ׁשֶ ֵלמּות ַהּדַ ׁשְ לּוי ּבִ לֹום. ְוָכל ֶזה ּתָ ׁשָ
ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ָמנֹות,  לֹוַח  ִמׁשְ יִרים  ַלֲעׁשִ ֲאִפּלּו  ׁשֹוְלִחין  ן  ּכֵ ְוַעל  ם(.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם,  ׁשָ

ם ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ַמְכִניִעין ַמְלכּות ָהָמן  "ל, ּגַ ּנַ דֹול ְמֹאד ּכַ כּו ְלַדַעת ּגָ ּזָ לֹום ְמֹאד, ֵמַאַחר ׁשֶ ָ ַהּשׁ
"ל(,  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ירּות, )ּכְ ַתֲאַות ֲעׁשִ ר ּבְ ּבֵ ה ּוִמְתּגַ ָ ְקֻדּשׁ ֶנֶגד ַמְלכּות ּדִ הּוא ּכְ ָהֲעָמֵלק ׁשֶ
ִסיָמן י"ג:  ֵרי ָהָעם" ּבְ ֲאָמר "ַאׁשְ ּמַ ֹבָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ ירּות, ּכְ ֲאַות ָהֲעׁשִ ָדָקה ַמְכִניִעין ַהּתַ ְוַעל ְיֵדי ַהּצְ

ובזה יובן מה שתקנו מרדכי ואסתר לעשות סעודת פורים, כי בזה עיקר התעלות כל יהודי 
אכילת  בבחי'  דעת  עם  אכילה  השמים,  מן  לחם  לבחי'  האכילה  גשמיות  להפך  לזכות 
ובסעודת פורים נמשך תיקון לבחי' המחלוקת מה שנדמה לאדם  מן בחי' מצ"ה כנ"ל, 
שרוצה הרוחניות שהאכילה הוא דבר מגשם וכו', הרי מתגלה בחי' מצה מחלוקת לשם 
שמים שהשי"ת רצה במחלוקת זו, ובמה שיתחזק באור הדעת כמה שיכול, הרי בזה עיקר 
מציאות ההתקרבות להשי''ת מתוך כל דבר גשמי, וזה ממש שלימות אור הדעת שהוא 
הארת המגילה להפך מעשה כזה, ירידה וצרה כזו, לישועה גדולה והתגלות כבוד השם 
כזה, הרי דבר זה מוכרחים לגלות אורה בענין האכילה, )כאשר זה צריכים בכל יום ויש לקבל אור 
המגילה לגלות אור הדעת לאכילה בקדושה בכל יום, וכנ"ל הרי עיקר ההסתרה היה בזה ולזה בתוך המגילה 

נאמר הרבה איך תקנו לעשות משתה וכו וכו' לשמח בכל עיר ועיר משפחה ומשפחה וכו' באכילה שיש 

בו אור רוחני( לתקן הכל בהשגחה, ותקנו מתנות לאביונים כי עיקר כל הסתרת הקדושה 

הוא בחי' המן עמלק שאוסף ממון ושבירת המן הוא בכל פרוטה צדקה, והרי ע"י צדקה 
מתגלה אור הדעת והשלום, ותקנו משלוח מנות שזה בחי' הארת אור בחי' מצה בחי' מ"ן 
כנ"ל לכל אחד להאיר כח התגלות ההסתרה, איך שבכל מה שנעשה בעולם ליהודים 

יהיה תמיד אורה ושמחה ששון ויקר. 

פורים ב:
ם  ן ׁשָ ל ִעְנַין ּפּוִרים, ַעּיֵ ֵאר ֵהיֵטב ּכָ ִסיָמן י"ז ִיְתּבָ יֶהם" ּבְ ּקֵ ֲאָמר "ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ׂשַ י ַהּמַ ַעל ּפִ

ֲאָמר:  ל ַהּמַ ּכָ

כלל המובן במאמר ויהי הם וגו' )לקו"מ סי י"ז( שצריכים לבא ליראה ואהבה ע"י הצדיק 
שמגלה ההתפארות של ישראל, כי יש התפארות גדול מאד להשי"ת מכל ענין ותנועה 
דבר  בכל  שיש  הרצון  מתוך  הזה  ההתפארות  לראות  מחפש  והצדיק  ישראל,  כל  של 
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מהבריאה, כי מתוך כל דבר ושינוי של נפלאות הבריאה מתגלה התפארות השי"ת עם ישראל 
וכו', כי בכל מציאות הבריאה וכל מה יש בה ובכל חלק וחלק של הדומם הצומח החי והמדבר 
ובכל חלק ואבר יש רצון אחר של השי"ת ורצון וענין הרצון והתפארות של הדבר הזה הוא 
גילוי ההתפארות של השי"ת בישראל )הרי שכל הבריאה הוא מאיר ומגלה התפארות השי"ת עם כל 
אחד מישראל( והנה כאשר מתגלה ע"י הצדיק הנחת והתפארות של השי"ת והאדם זוכה לראות 

התגלות הרצון וכו' בזה מתגלה יראה וזוכים ליראה מלפני השם, כענין מה שבעת התחדשות 
ע"י  כי  המלך  הולדת  יום  בחי'  שזה  היראה  מתגלה  כי  המלך  ומפחדים  יראים  הכל  מלוכה 
התגלות בחי' על ישראל גאותו נעשה יראה בכל העולמות בבחי' ועוזו בשחקים, ומזה משפיע 
כי מרגיש  ומחלקי הבריאה  ליבו לראות בהתפארות השי"ת ממנו  יראה בלב האדם שמכין 
התפילות בבחי' הנפש שרואה, וכאשר נכלל הנפש ביראה אז נעשה התחלקות הרצון היינו 
הארת האהבה שזה הרמת קרן האדם כי מתקרב להמלך באהבה, שזה בחי' מש"כ כי תפארת 
עוזמו עתה וברצונך ירום קרנינו, שע"י ההתפארות מתגלה עוז היראה אז נעשה רצון ומקבל 
המתנה של הרמת קרן האהבה להשי"ת, וזה עיקר הקרבה להשי"ת והתקשרות לאור הצדיק, 
כמבואר בכ"מ שעיקר התשובה והעבודת האדם והוא לזכור היראה מלפני השי"ת, וכל כח 
היראה  אור  שנחשך  יש  והנה  השם,  לאהבת  הלב  משיכת  ע"י  הוא  והתחדשות  התגברות 
ואהבה מהאדם וזה ע"י כסילות ועכירת המעשים כי אע"פ שאור זה מאיר בכל העולמות והוא 
נמצא ממש הרי יש בחי' אלביש שמים קדרות ושק אשים וגו', שהכל מכסה בקדרות ואינו 
רואה כלום ומתבלבל מאד מלקיים מצות יראה השם ואהבתו ע"י מה שבני אדם בכסילות 
דעת מונעים ומבלבלים )כי אע"פ שיש בענין זה דמיונות וכו' הרי באור דברי רבינו נמצא אמיתת החיים שזה 
הזכרון ביראת השם שמביא אהבה בעת התפילה וכו' וזה עיקר המחשבה והלב כמבואר בכ"מ אלה שכאשר אין 

זכות מכסים ומעלים כל זה מהאדם ומרחיקים אותו מהצדיק(.

ועיקר הכסילות הוא ע"י תאות אכילה ולזה צריכים תמיד לעסוק בתיקון האכילה בבחי' תיקון 
המזבח כי גם מי שמתגבר באכילה דקדושה יש כח של חושך שמכסה וצריכים להזהר מזה, 
ותיקון המזבח לתקן הנצוצות שנפלו בחי' גרים, וזה נעשה ע"י מה שזוכים לצדקה שפועל 
ולתקן  ובעלי תשובה  גרים  יוסיף רעים רבים, שיתגלה אור הדעת בעולם לעשות  הון  בחי' 
חלקי הדעת שנפלו, כי יש לפעול אויר נח וזך להשקיט הבלבולים ומניעות שיש על שמיעת 
אמיתת דברי הצדיקים, לבא לשמוע, שזה בחי' מה שגרים יכולים לשמוע במקומם הרחוק 
וכו' וזה נעשה ע"י צדקה, בחי' ושמעו הולך בכל המדינות, ועי"ז חלקי הטוב חוזרים למקומם 
בכמה דרגות, ואז הנפש מישראל שהוא הרי עיקר רצון הבריאה אשר נפלה לתוך שטיפת 
המים הזדונים יכול להוציא ראשה משם ולראות איזה רחמנות יש על עצמו שהולך לאיבוד 
ועי"ז נעשה התעוררות התשובה וחוזר להזהר מכסילות הדעת לבא לקדושת אכילה כראוי, 

ומתגלה היראה בחי' עיזא דימא דאית לה קרנא. 

א( בימי הפורים עלינו להתחזק מאד להמשיך לליבנו יראה ואהבה לפני השי"ת, כי כל מלחמת 
עמלק הוא לבטל מלב האדם כל מחשבה שיש להשי"ת התפארות ממנו, וזה עיקר מלחמת 
עמלק בכל נפש, וזה מה שהמן הפיל פור הוא הגורל למצוא החודש שמת בו משה, כי משה 



כג הלכות פורים

מציאות  וגילה  מאיתנו,  להשי"ת  שיש  ההתפארות  לישראל  וגילה  המשיך  הוא  רבינו 
ההתפארות, כי כל הנחת רוח וההתפארות הוא ע"י מה שאנו מתדבקים במצות התורה, 
והרי התורה הוא הרצון האמיתית של השי"ת שיש בכל דבר, והרי זה מה שמשה רבינו 
מחפש למצוא וזכה לקבל תורה מסיני שהוא מציאות הרצון של השי"ת מכל הבריאה 
ע"י שנעשה מצוה זו בתוך הבריאה )כי כלל המצות הם המשכת אור הרצון עד למטה לתוך מציאות 
מעשה מצוה ממש, והצדיקים מחפשים מה שיביא למעשה ולאור תורה שמתגלה גם במחשבה וכוונת לב, 

מציאות ענין הרצון( והרי בזה גילה משה כלל ההתפארות וכמ"ש כליל תפארת נתת לו וכו', 

וכאשר הביא לנו התורה לחייב כל אדם יהיה מי שיהיה לפאר להשי"ת ע"י כל מצוה 
וכו' שזה התגלות הרצון שיש עם אדם זה ובמצוה זו וכו', הרי זה נוראת כח הצדיקים מה 
שמשה יכול להתחבר להפחות שפחותים למי שרחוק ממנו כל חיות והכרה שהשי"ת 
מתפאר בו מחמת ריחוקו וקטנותו ומה שעבר עליו וכו', הרי שמה מקשר עצמו עם כל 
אחד בבחי' כולו ס"ג יחדיו שזה עיקר כח חודש אלול )כמבואר לקו"ת סי' פ"ב( וזה הרי עיקר 
כח התורה ומה שמתגלה בלב כל אדם שהשי"ת מקבל ממנו נחת ופאר, והרי עמלק הוא 
מרדות רעה ולוחם לקרר האדם להפילו מידיעת ההתפארות ומכל קיום של תורה ומצות 
)וראה בגורל מה שנדמה לו שיכול לכסות  ומיותר כזנב,  ולזנב בו שידמה לקטן  להחליש כוחו 
אור ההתפארות( והרי זאת מחמת שנהנו מסעודת אחשורוש, ראה המן שנפלו מאד לתוך 

כיסוי השק לתוך קדרות החושך שמרחיק האדם מלהבין מציאות ההתפארות ומלהעריך 
ולדעת דרכי יראה ואהבה כי נופל מכל אור ההתפארות, והרי מציאות חסרון האור וטירוף 
הדעת שיש ע"י אכילה שאינה בכשרות זאת עיקר יניקתו, וזה מה שאמרו המן מן התורה 
מנין וכו' שנאמר המן העץ וגו', בחי' אכילת עץ הדעת טו"ר, אכילה בלי רצון לברר, שבזה 
נעשה  יניקה להמן בבחי' המן העץ, כמבואר בהמאמר שע"י אכילה שאינו כראוי  יש 
טירוף הדעת ויש לתקן זאת ע"י תיקון המזבח שנעשה ע"י צדקה שזה ע"י שיש אויר נח 
וזך ויכול לשמוע אפילו זה שנפל לעבודה זרה ע"ש, וזה מה שעשה עצמו עבודה זרה, כי 
זה עיקר פגם המזבח )בלקו"מ סי' י"א מבואר שמהגאוה שהוא נפילת ההתפארות נעשה עבודה זרה( 
ובכל זה הרי התגבר המן עמלק מאד, כי נפל ההתפארות ונכשלו בע"ז ובסעודת אותו 

רשע וירדו לתוך חושך טירוף הדעת, אבל השי"ת עשה נס גדול ע"י מרדכי ואסתר. 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ֲארּות ׁשֶ ל ַהִהְתּפָ ל ַהְיהּוִדים, ְוָרָצה ְלַבּטֵ ִמיד ְוַלֲהרֹג ְוכּו' ֶאת ּכָ י ָהָמן ָרָצה ְלַהׁשְ ּכִ
נּו, ָעָליו  ה ַרּבֵ ת ּבֹו מֹׁשֶ ּמֵ ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ן ָרָצה ְלִהְתּגַ ָרֵאל, ְוַעל ּכֵ ֵאר ִעם ַעּמֹו ִיׂשְ ְתּפָ ּמִ ׁשֶ
ִחיַנת  הּוא ּבְ עֹוָלם, ׁשֶ ֲארּות ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלָהִביא ַהּתֹוָרה ּבָ ה ַהִהְתּפָ הּוא ָהָיה ְמַגּלֶ לֹום, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ָרֵאל,  ִמין ִיׂשְ ַקּיְ ּמְ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ רּוְך הּוא ִעם ַעּמֹו ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֵאר ַהּקָ ְתּפָ ּמִ ֲארּות ׁשֶ ַהִהְתּפָ
ִביל  ׁשְ ית", ּבִ ֵראׁשִ תּוב, "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִריָאה, ּכְ ל ַהּבְ ּלּות ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ָהָיה ִהְתּגַ ְוַעל ּכֵ
ִריְך הּוא  א ּבְ י אֹוָרְיָתא ְוֻקְדׁשָ ית. ּכִ ְקְראּו ֵראׁשִ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִביל ִיׂשְ ית ּוִבׁשְ ְקֵראת ֵראׁשִ ּנִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ן ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ּכַ ַרְך הּוא ִעם ִיׂשְ ֲארּותֹו ִיְתּבָ י ִהְתּפָ א ַחד, ּכִ ּלָ ּכֻ
ל  ֲארּות ׁשֶ ָהָיה ָיכֹול ְלַגּלֹות ַהִהְתּפָ ַלת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַלל ַקּבָ ם ָהָיה ּכְ ָ ּמּוָבא. ּוִמּשׁ ְפֶאֶרת, ּכַ ּתִ
ִלּקּוֵטי  י ֵתֵצא" )ּבְ ֲאָמר "ּכִ ּמַ ּמּוָבא ּבַ מֹו ׁשֶ חּוִתים, ּכְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ָרֵאל ֲאִפּלּו ֵמַהּפָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכָ
י  ָרֵאל ְוָהָיה מֹוֵצא ּבֹו ֱאלֹקּות, ּכִ ִיׂשְ ּבְ חּות ׁשֶ ר ַעְצמֹו ִעם ַהּפָ ֵ ה ָהָיה ְמַקּשׁ ּמֹׁשֶ ְנָיָנא ִסיָמן פב( ׁשֶ ּתִ
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ן  ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוֵהִביא ָאז ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלם, ַעּיֵ ה ּבְ בּוׁשָ ֶרְך ּכְ ה ּדֶ ל ָהָאָדם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָעׂשָ ָהָיה ָעָנו ִמּכָ
ְפֶאֶרת  ִליל ּתִ ַנת ֶחְלקֹו ּכְ ַמּתְ ה ּבְ ַמח מֹׁשֶ תּוב: "ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְפֶאֶרת, ּכְ ה ִלְכִליל ּתִ ן ָזָכה מֹׁשֶ ם, ְוַעל ּכֵ ׁשָ
הּוא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ָכה  ּזָ ׁשֶ ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְוכּו'",  ְלָפֶניָך  ָעְמדֹו  ּבְ לֹו  ָנַתּתָ  רֹאׁשֹו  ּבְ
ן  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ַעל ָידֹו ּכַ ַהּכֹל ַנֲעׂשָ ְפֶאֶרת ֵמַאַחר ׁשֶ ן ָזָכה ִלְכִליל ּתִ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ֲארּות ּכַ ִחיַנת ִהְתּפָ ּבְ
ַגם ָהֲאִכיָלה  רּותֹו ָהָיה ַעל ְיֵדי ּפְ ּבְ ר ִהְתּגַ ן ִעּקַ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ ת ּבֹו מֹׁשֶ ּמֵ ַרח ׁשֶ ּיֶ ְוָקא ּבַ ר ּדַ ּבֵ ָרָצה ְלִהְתּגַ
ל  ַמֲאָכל ׁשֶ יָלם ּבְ ֵדי ְלַהְכׁשִ י ֲעָצתֹו ּכְ ל ֶזה ָהָיה ַעל ּפִ ּכָ ע. ׁשֶ ל אֹותֹו ָרׁשָ ה ׁשֶ ֻעּדָ ָרֵאל ִמּסְ ֱהנּו ִיׂשְ ּנֶ ׁשֶ
ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ה  ּסֶ ִמְתּכַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ב  ְוִנְתַעְרּבֵ ם  ִנְפּגַ ָהֲאִכיָלה  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִאּסּור, 
ַגם  ַח, ּפְ ְזּבֵ ַגם ַהּמִ ִניָקָתם ִמּפְ ּיְ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ם ְיִניַקת ָהָמן ְוַהּסִ ָ ם(. ּוִמּשׁ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ֲארּות, )ּכְ ַהִהְתּפָ
ה ָהָמן ַעְצמֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ן ָעׂשָ ם ְיִניָקתֹו. ְוַעל ּכֵ ָ ּשׁ ּמִ ַעת ׁשֶ ר ֵטרּוף ַהּדַ ּבֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ָהֲאִכיָלה, ׁשֶ
ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  ם(.  ׁשָ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ִמּבְ ם,  ָ ִמּשׁ ִהוא  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ְיִניַקת  י  ּכִ
ּנּו  י ֲאָכל ִמּמֶ יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ת "ֲהִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ ָפָרׁשַ ַהּתֹוָרה ּבְ ז ּבְ ָהָמן ְמֻרּמָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ַגם ֲאִכיַלת ֵעץ  ִחיַנת ּפְ ה ּבְ ּזֶ ַעת, ׁשֶ ם ַהּדַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְפּגַ ַגם ָהֲאִכיָלה, ׁשֶ ר ְיִניָקתֹו ִמּפְ י ִעּקַ ", ּכִ ָאָכְלּתָ
ִחיַנת  ֲארּות ְוִנְפָגם ּבְ ה ַהִהְתּפָ יק ַהְמַגּלֶ ּדִ ה אֹור ַהּצַ ּסֶ ַגם ָהֲאִכיָלה ִנְתּכַ י ַעל ְיֵדי ּפְ ַעת טֹוב ָוָרע, ּכִ ַהּדַ
ָמקֹום  נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲארּות, )ּכְ ִפיַלת ַהִהְתּפָ ם ְיִניַקת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנְ ָ לֹום, ּוִמּשׁ ֲארּות ַחס ְוׁשָ ַהִהְתּפָ
ַח ִלְזּכֹות ַלֲאִכיָלה  ְזּבֵ ַגם ַהּמִ ן ּפְ ן ָצִריְך ְלַתּקֵ "ל. ְוַעל ּכֵ ה ֶאת ַעְצמֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַכּנַ ן ָעׂשָ ַאֵחר(, ְוַעל ּכֵ

מֹו  ָדָקה, )ּכְ ה ַעל ְיֵדי ַהּצְ ַעת, ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ָלם ַהּדַ ְיָקא ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ִנְתרֹוֵמם ְוִנׁשְ ָאז ּדַ רּות, ׁשֶ ַכׁשְ ּבְ
לֹום,  ָ ה ָהַאֲהָבה ְוַהּשׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרּבֶ פּוִרים, ׁשֶ ּנֹוְתִנין ּבְ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ׁשֶ ִחיַנת ַמּתָ ם(. ְוֶזה ּבְ ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ

ֵצא  ּמָ ְבִחיַנת ַוּיִ ִסְפֵריֶהם ּבִ ַכי ּבְ ְבֵרי ָמְרּדְ ִבין ּדִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכּתָ ְך, ׁשֶ ח ְוַהּזַ ה ֲאִויר ַהּנָ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ
ם(:  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ַכי, )ּכְ יד ָמְרּדְ ר ִהּגִ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ

ִסְפֵריֶהם,  ב ְוֶנֱחַקק ּבְ ְכּתַ ּנִ ַכי ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ָמְרּדְ ֲעׂשֶ ּנַ ָתב ׁשֶ ִחיַנת ַהּכְ ה ּבְ ּזֶ ה, ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ְקִריַאת ַהּמְ ְוֶזה ּבְ
ַעל  י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים, ׁשֶ ים ֵמַעּמֵ ִחיַנת ְוַרּבִ ִרים, ּבְ ין ּגֵ י ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשִ ס, ּכִ ה ַהּנֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ ׁשֶ
ה  יק ַהְמַגּלֶ ּדִ ה אֹור ַהּצַ ּלֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ַעת, ׁשֶ ָלם ַהּדַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ ַח, ׁשֶ ְזּבֵ ַגם ַהּמִ ָלם ּפְ ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ
ן  )ַעּיֵ "ל,  ּנַ ּכַ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַגם  ִמּפְ ִניָקתֹו  ּיְ ׁשֶ ָהָמן  ֶלת  ַמּפֶ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ
ּמּוָבא  ִסְפֵריֶהם ּוְכמֹו ׁשֶ תּוָבה ּבְ ְהֶיה ּכְ ּתִ ית ׁשֶ ָנה ְוַנֲעׂשֵ ּקְ ה ִנְתּתַ ִגּלָ ּקּון ַהּמְ ר ּתִ ן ִעּקַ ם ֵהיֵטב(. ְוַעל ּכֵ ׁשָ

ר  ל ִעּקַ י ּכָ ִסְפֵריֶהם, ּכִ תּוָבה ּבְ ְהֶיה ּכְ ּתִ ה ֵמֲחַמת ֶזה ׁשֶ ִגּלָ ָכל ַהּמְ ֵפרּוׁש ּבְ ם ּבְ ִביל ֶזה ֵאין ׁשּום ׁשֵ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ַכי, ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ָמְרּדְ ַנֲעׁשָ ִסְפֵריֶהם ׁשֶ ב ּבְ ֱחַקק ְוִנְכּתַ ּנֶ ָתב ׁשֶ ִחיַנת ַהּכְ ה הּוא ּבְ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ּבְ
ַכי  ת ָמְרּדְ ֻדּלַ ת ּגְ ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרׁשַ תּוב, "ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ֶלת ָהָמן ּכַ ל ַמּפֶ ס ׁשֶ ה ַהּנֵ ַנֲעׂשָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים,  ה לֹא ָמִצינּו ּבִ ּזֶ ִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס". ׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ תּוִבים ַעל ֵסֶפר ּדִ ֲהלֹוא ֵהם ּכְ
ִויהּוָדה.  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ִסְפֵרי  ּבְ ִבים  ִנְכּתָ ָבִרים  ַהּדְ ֶתר  ּיֶ ׁשֶ ַרק  ִלְכּתֹב  ְקָרא  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ֵאין  י  ּכִ
ר  תּוִבים ִעּקָ ַכי ּכְ ת ָמְרּדְ ס ּוְגֻדּלַ ל ַהּנֵ ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ְקָרא ְמָפֵרׁש ׁשֶ ַהּמִ אן ׁשֶ ָאְמָנם ּכָ
ֶזה  ָתב ּכָ ִחיַנת ּכְ ָהָיה ָיֹכל ַלֲעׂשֹות ּבְ ה ׁשֶ ָעׂשָ ס ׁשֶ ַכי ְוֹתֶקף ַהּנֵ ת ָמְרּדְ ֻדּלַ ם רֹוִאים ּגְ י ׁשָ ִסְפֵריֶהם ּכִ ּבְ
ֶזה  דֹול ּכָ ה ֵנס ּגָ ָהָיה ָאז. ְוָעׂשָ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ל ּכָ יֵניֶהם ּכָ בּוׁש ּבֵ ָהָיה ּכָ ַעל ָידֹו הֹוִציא ַהּטֹוב ׁשֶ ִסְפֵריֶהם ׁשֶ ּבְ

"ל. ּנַ "ל ּכַ ָתב ַהּנַ ַעל ְיֵדי ַהּכְ

יבֹו ַעל ַהּסּוס ְוכּו' ְמָצאֹו  ַכי ְלַהְרּכִ א ָהָמן ְלָמְרּדְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ
ֶרת ֲאָלִפים  יְדכּו ּוָבִטיל ֲעׂשֶ ל ִמְנָחה ְוכּו' ְוָאַמר לֹו: ָאֵתי קֶֹמץ ִמְנָחה ּדִ ִהְלכֹות קֶֹמץ ׁשֶ ָהָיה עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ
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ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה  ַח, ׁשֶ ְזּבֵ ֵלמּות ַהּמִ ֵהם ׁשְ נֹות ׁשֶ ִחיַנת ָקְרּבָ ְיָקא, ַהְינּו ּבְ ֶסף. 'קֶֹמץ ִמְנָחה' ּדַ ר ּכֶ ּכַ ּכִ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ְלַהְרּבֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָהָמן  ֶלת  ַמּפֶ
ִביל ֶזה  ׁשְ נֹות ָלֶאְביֹוִנים הּוא ַהּכֹל ּבִ ל ַמּתָ ָדָקה ׁשֶ ל ַהּצְ ם ּכָ ּגַ ח ׁשֶ ה ֲאִויר ַהּנָ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ
ַעת  ֵלמּות ַהּדַ ר ׁשְ י ִעּקַ ה ְמֹאד, ּכִ ְסֻעּדָ פּוִרים ּוְלַהְרּבֹות ּבִ דֹוָלה ֶלֱאֹכל ּבְ ן ִמְצָוה ּגְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ
רּות  ַכׁשְ ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל, הּוא ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּכְ ּנַ ּכַ ם ְיִניַקת ָהָמן  ָ ּשׁ ּמִ ִסילּות ׁשֶ ְוִתּקּונֹו ְוַהְכָנַעת ַהּכְ
נֹוֲהִגין  ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ְמִגּלָ ּוִמְקָרא  ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ה ַעל  ַנֲעׂשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ם(  ן ׁשָ ַעּיֵ ם,  )ְוַכְמֹבָאר ׁשָ "ל  ּנַ ּכַ
ָלם  ִנׁשְ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ַהּפּוִרים  ל  ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ָעׂשּו  ׁשֶ ַאַחר  ָלֶעֶרב,  ָסמּוְך  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ר  ִעּקַ ַלֲעׂשֹות 
י ָאז ָהֲאִכיָלה הּוא  ה, ּכִ ְסֻעּדָ דֹוָלה ְלַהְרּבֹות ּבִ ָרה ָהֲאִכיָלה ְוִהוא ִמְצָוה ּגְ "ל, ָאז ֻהּתְ ּנַ ַעת ּכַ ַהּדַ
ּקּון  ֲעִנית הּוא ּתִ י ַהּתַ ר, ּכִ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ין ֹקֶדם ּפּוִרים ּתַ ן ִמְתַעּנִ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ַעת ּכַ ֵלמּות ַהּדַ ר ׁשְ ִעּקַ
ָמקֹום  נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ָדָקה, )ּכְ ִחיַנת ַהּצְ ַעְצמֹו ּבְ ָמקֹום ַאֵחר(, ְוהּוא ּבְ נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲאַות ֲאִכיָלה, )ּכְ ּתַ
ָצת  ּקְ ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָהֲאִכיָלה  ַגם  ּפְ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִצְדְקָתא  ַתֲעִניָתא  ּדְ ַאְגָרא  ִחיַנת  ּבְ ַאֵחר(, 

ַאַחת  ִחיָנה  ּבְ ֵהם  ֲעִנית  ְוַהּתַ ָדָקה  ַהּצְ י  ּכִ ר,  ֶאְסּתֵ ֲעִנית  ּתַ יֹום  ּבְ ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ַמּתָ ן  ִלּתֵ נֹוֲהִגין 
ַגם ָהֲאִכיָלה הּוא  ּפְ ל  ּקּון ׁשֶ ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ס  ַהּנֵ ר  ִעּקַ ָיָדם  י ַעל  ּכִ ים אֹוָתן,  ְלַהְקּדִ ְוָצִריְך 

"ל(:  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ָדָקה, )ּכַ ַהּצְ

והנה עיקר התגלות כל הנס היה ע"י מה שמובא בהמאמר במ"ש וימצא כתוב אשר הגיד 
מרדכי, שאור הדעת שבדברי מרדכי הצדיק נעשה בבחי' כתב, כתוב בתוך האויר הזך 
והנח עד שכולם זכו לקבל ולשמוע ולהתרומם עי"ז לקרוא את הברקת קרן אור של דעת 
בחי' מה  לומר שזה  ]ויש  ומגלה התפארות  הרצון  )כי אע"פ שבוודאי הצדיק מחפש  לשוב בתשובה, 
שמרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר לעורר ההתפארות מתוך ההסתרה[ הרי בלי 

כח תיקון הצדקה שהוא בחי' קומץ מנחה, ]ובחי' השקלים וכו'[ אם לא היה כח האויר הנח והזך לא היה יכול 

וכו' כאשר יש אור של הצדיק ואין מי ששומע ומקבל מחמת מחלוקת וחסרון האויר הנח וכו'( ולזה עיקר 

מצות פורים הוא בקריאת המגילה מתוך הכתב, ומעשה המגילה נמצא כתוב בספריהם, 
ואז רבים מעמי הארץ מתיהדים ונעשים גרים וכו', כי בקריאת מגילה אנו פועלים כח 
האויר הנח וזך, וכח אור הדעת נמשך לתוך העולם כי נחקק בהאויר ומאיר לכל אדם שזה 
עיקר הישועה שצריכים כדי להשמיע דבר אמת לכל אדם להודיעו מי הוא, שנברא למען 

שהשי"ת יתפאר איתו וכו' )והרי אז מתגלה אור ההתפארות שנמשך ע"י בחי' מרדכי ואסתר(.

ועלינו לעורר כח האויר הנח והזך גם במצות מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו 
זוכים  וכו', והרי עי"ז  כאשר זאת עיקר כח קדושת פורים לפעול ע"י צדקה אויר הנח 
ומכסה  מעלים  והוא  אכילה,  ע"י  שנעשה  הדעת  וטירוף  בלבול  המזבח  פגם  לתיקון 
מהאדם כל רצון ליראה לפני השם וכל משיכה לאהבת השם מחמת כסילות הדעת, וזה 
נוראת כח סעודת פורים  והוא  ויום טוב  מה שמצוה גדולה יש בפורים לעשות משתה 
לפני  ויראה  התפארות  שמביא  בכשרות  אכילה  שמביא  הדעת  לאור  להתקשר  לזכות 
השם, שיתגלה בלבו בחי' יום הולדת המלך בפאר וכו'. וכדי לזכות לכח סעודת פורים 
)והרי רק בפורים יש תענית  להתחיל לזכות לקדושת אכילה, יש תענית אסתר לפני פורים 
לפניו וזאת כדי להתחיל מחדש לבא לקדושת אכילה, כי כח זה יש בהתענית, והוא גם בחי' צדקה, והרי יש 
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שנוהגים לתת אז למתנות לאביונים, מחצית השקל ומעות מגילה וכו'( ואז ע"י מקרא מגילה ומצות היום 

)ויש שאין יכולים לקיים משלוח מנות וכו' רק במשך היום, ולזה יש מאחרים הסעודה כדי שיהיה כח המשלוח מנות 

לקדש סעודת פורים( יכולים לזכות להתחדש באור הדעת שמביא התגלות כבוד השם בשנאני 

שחק שהוא יראה גדולה מאד והארת המתנה שבה חפץ כל נפש וכו' )יש לומר שזה בחי' השכרות 
של פורים שכלי הדעת של יראה ואהבה הוא היין הטוב המשמח ובוודאי בלי הארה גדולה הוא בחי' שכרות הדעת 

אבל בקדושה בחי' יין המשמח( ועי"ז נזכה לשמחת פורים לראות שושנת יעקב, ומרדכי יצא לפני 

המלך בלבוש מלכות ופאר, וליהודים אורה ושמחה ששון ויקר שהוא התגלות ההתפארות. 

פורים ג:
ֲאָמר:  ל ַהּמַ ם ּכָ ן ׁשָ ְנָיָנא ִסיָמן ה'(, ַעּיֵ ִלּקּוֵטי ּתִ ְתִחיל ֵמֱאמּוָנה )ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֹוָפר" ַהּמַ ְקעּו ּבַ ֲאָמר "ּתִ י ַהּמַ ַעל ּפִ

ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֲאָוה  ּגַ ַמְכִניִסין  ִרים  ְוַהּגֵ ִרים,  ּגֵ ה  ִמּזֶ ין  ַנֲעׂשִ ֲאַזי  ָהֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ִנין  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ָלל,  ְוַהּכְ
ה  ה ִמּזֶ ֲאַות ִנאּוף ְוַנֲעׂשֶ ַגם ּתַ ּדֹור ַמֲעִלין ּפְ ּבַ ים ׁשֶ לֹום, ְוַהְמִגּנִ ַגם ִנאּוף ַחס ְוׁשָ ה ּפְ ֲאָוה ַנֲעׂשֶ ְיֵדי ַהּגַ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ִחיַנת ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ׁשֶ ה. ַוֲאַזי הּוא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת חֹוָתם ּדִ ין, ּבְ ִפּלִ ִחיַנת מִֹחין ּתְ ּבְ
ֲחלֹום.  ֲאָכִלים ֵחֶלק ּבַ ֵהָמה, ֲאָבל ֵיׁש ְלַהּמַ ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ לֹום, ׁשֶ ד ַחס ְוׁשָ ָאָדם ְולֹא ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ׁשֵ
ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ִניָסן, ְוָאז ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ְלָאְך הּוא ּבְ ר ִחּזּוק ַהּמַ ְלָאְך, ְוִעּקַ הּוא ִחּזּוק ַהּמַ ְמָחה ׁשֶ ְוָלֶזה ְצִריִכין ׂשִ
ֲעִלין  ּמַ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ט ַנֲעׂשֶ ּפָ ׁשְ ט, ְוִקְלקּול ַהּמִ ּפָ ׁשְ א ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ַהּמִ ּבָ ַגם ֻטְמָאה זֹו, ֲאָבל ֵיׁש ׁשֶ ּפְ
ָבה ְוכּו'. ְוָלֶזה  ְרּכָ ט נֹוְפִלין ַאֲהבֹות ִמן ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ְסאֹות ַלּמִ ָמֵעאל, ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ּכִ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִטּפַ

ֲאָמר ֵהיֵטב(:  ל ַהּמַ ם ּכָ ן ׁשָ ָמן ְוכּו', )ַעּיֵ בֹו ַאְרּגָ ִחיַנת ֶמְרּכָ ָבה ּבְ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ְצִריִכין ִקּשׁ

כלל המובן במאמר תקעו אמונה )לקו"ת סי' ה'( שהעיקר הוא אמונה וצריכין לחתור ולגלות המים 
שמשם גדלה האמונה בבחי' ממעמקים קראתיך וגו' ועי"ז מתגלה אור העצה ונגדל יותר ויותר 
כענין אור הבוקר שמתקדם ומאיר עד נכון היום, ועי"ז באים לאור בחי' איש תבונות וזוכים 
לבחי' צחצוח הנשמה ע"י רוחניות חיות אלקות שבא לתוך צמצומים, ובזה הרי עיקר תיקון 
האמונה ע"י התבונה ובחי' צחצוח הנשמה, והנה בכל זאת יש מלחמה גדולה לזכות לאחוז 
תמיד באור האמונה כי ע"י תיקון האמונה נעשה בחי' גרים ועי"ז יש לברר מה שנעשה גאוה 
כי ע"י הגאוה מתגבר נסיון פגם הברית ח"ו, ולזה צריכים בחי' איש מגן להגן נגד בחי' החתים 
בשרו ח"ו לתקן חותם הקדושה בחי' חותם דקדושה, שזה בחי' תפילין, כי צריכים להעלות 
בחי' חותם  ושזה  לחוץ,  צריך לצאת  כי  וישמעל  בחי' הבהמיות אבל להרחיק טיפת עשיו 
תפילין, ועי"ז מתגלה אור המוח כראוי בצמצום גבול הקדושה, ותיקון המחשבה בעת הקטנות 
בבחי' חלום ע"י מלאך שבזה עיקר אור האמונה ושמירת המחשבה גם בעת השינה, אבל 
הכח לזכות לזה הוא ע"י קדושת האכילה, כי המאכלים יכוליםלקלקל בחי' החלום וכו', ותיקון 
המאכלים הוא ע"י שמחה שמחזק המלאך וכו' שזה מה שמתגלה בר"ח ניסן כי המלאך מקבל 

אז התחדשות ההתמנות.

עיוות המשפט שנעשה ממה  בחי'  והוא  הנ"ל,  כל  גם אחר  יש מה שמפסיד האמונה  והנה 
קישור המרכבה,  צריכים  ולזה  וכו',  ועי"ז מעוותים המשפט  וישמעאל  שהעלו טיפת עשיו 
שכלל עניינו למצוא את השי"ת בכל דבר, ע"י בחי' מרכבתו ארגמ"ן תוכו רצוף אהבה מבנות 
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ירושלים, שהוא ר"ת מאיר"ת, כי ע"י בחי' מאירת עינים, מאירים עיני הדעת בתיקון 
המשפט, כאשר כל זה נשלם בימים הנוראים בשמיני עצרת שהוא בחי' זה יעצור בעמי 
בחי' שלטון משפט כראוי תיקון המשפט, ובזה נעשה תיקון המח בבחי' משה, כח שמירת 
במח גם בחי' שינה בבחי' מתוקה שנת העובד ר"ת משה, כי הצדיק מפיל עצמו לתוך 
הרפש והטיט לתוך בחי' שינה וכו' כדי להאיר האמונה לישראל להנצל מכל החכמות כי 
צריכים לסלק הדעת לגמרי בעת הקטנות להשליך כל החכמות וכו' לעשות את שלו שזה 
ובה עיקר תיקון המשפט  ורחמים  וזה מעורר חמלה  התגלות האהבה החזקה להשי"ת 

והתקשרות המרכבה לקבל בחי' איש תבונות ואיש מגן ותיקון המרכבה. 

ר  ּבֵ ַגם ֻטְמָאה זֹו ָרָצה ְלִהְתּגַ ּפְ ה ַעל  הּוא ְמֻמּנֶ ַרע ֲעָמֵלק, ׁשֶ ִמּזֶ הּוא  ע, ׁשֶ ה ָהָמן ָהָרׁשָ ְוִהּנֵ א( 
רּותֹו  ּבְ ְסָפִרים(. ְוִהְתּגַ ּמּוָבא ּבִ ָנה, )ּכַ ִחיַנת ׁשֵ הּוא ּבְ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ֶבל ׁשִ לּות ּבָ ְזַמן ּגָ ָרֵאל ּבִ ַעל ִיׂשְ
ָמה  ֵני  ִמּפְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאָכִלים,  ַהּמַ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 
ע.  ל אֹותֹו ָרׁשָ תֹו ׁשֶ ֻעּדָ ֱהנּו ִמּסְ ּנֶ ֵני ׁשֶ ָלָיה, ִמּפְ אֹותֹו ַהּדֹור ּכְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ בּו ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ִנְתַחּיְ
ַגם ּבֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ּפָ ַעת טֹוב ָוָרע ׁשֶ ַגם ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ִחיַנת ּפְ י ַמֲאָכִלים ְטֵמִאים ֵהם ּבְ ּכִ
ּקּון  ר ַהּתִ ן ִעּקַ ה". ְוַעל ּכֵ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ל "ּבְ י ַהּמַֹח. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקּלֵ ִטּפֵ ַגם ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפָ ׁשֶ
ְטהֹוִרים  ַמֲאָכִלים  ִאם  י  ּכִ ן  ְלַתּקֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ֲאָבל  ה,  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ ּבְ ֵהֶפְך  ְמָחה,  ַהּשִ ְיֵדי  ַעל 
ָאְסָרה ּתֹוָרה ֵאין  ם. ֲאָבל ַמֲאָכִלים ְטֵמִאים ׁשֶ ְמֹבָאר ׁשָ ְמָחה, ּכַ ׂשִ ּזֹוִכין ֶלֱאֹכל ּבְ ׁשֶ ּקּוָנם ּכְ ּתִ ׁשֶ
ֵהם  "ל, ׁשֶ בֹון ַהּנַ ִעּצָ ִחיַנת ּבְ לֹום, ּבְ ְך ָעָליו ַחס ְוׁשָ ֱהֶנה ֵמֶהם ִנְמׁשָ ּנֶ ן ִמי ׁשֶ ּקּון, ְוַעל ּכֵ ָלֶהם ׁשּום ּתִ
ה ָעָליו ָהָמן ֲעָמֵלק,  ֻמּנֶ ּמְ "ל ׁשֶ לֹום, ֻטְמָאה ַהּנַ ְך ַחס ְוׁשָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ַגם ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּפְ
יֹום  ַגם ֶזה ֶנֱאַמר, "ּבְ י ַעל ּפְ לֹום, ּכִ ָלָיה ַחס ְוׁשָ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ בּו ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּיְ ׁשֶ
ֶלם  ֲחּוּו ַלּצֶ ּתַ ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה עֹוד, ִמּפְ מּות". ְוֶזה ׁשֶ ּנּו מֹות ּתָ ֲאָכְלָך ִמּמֶ
ַגם ֱאמּוָנה  ּפְ ַהְינּו  ָזָרה,  ֲחוּו ַלֲעבֹוָדה  ּתַ י ִהׁשְ ּכִ ְלָיא,  ּתַ ָהא  ּבְ י ָהא  ּכִ ִליֵגי,  ּפְ ְוָלא  ַהְך  ְוַהְינּו  ְוכּו'. 
ם  ְמֹבָאר ׁשָ )ּכַ "ל,  ַגם ֻטְמָאה ַהּנַ ַגם ֱאמּוָנה, ּפְ ה ַהּפְ ְך ִמּזֶ ְך ִנְמׁשָ ּכָ ָגם. ְוַאַחר  ִהיא ַהְתָחַלת ַהּפְ ׁשֶ
ֱאמּוָנה,  ַגם ּבָ ּפָ ם(. ְוַגם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ

ֶזה.  "ל ְקׁשּוִרים ֶזה ּבָ ִחינֹות ַהּנַ ל ַהּבְ י ּכָ ר, ּכִ ִעּקָ ַפר ּבָ ּכָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
י  ּכִ ם ֵהיֵטב(.  ן ׁשָ ַעּיֵ ם,  ְמֹבָאר ׁשָ )ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ֲאָכִלים ַחס  ַהּמַ ּוְפַגם  "ל  ַהּנַ ּוְפַגם ֻטְמָאה  ַגם ֱאמּוָנה  ּפְ
ִין,  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ַגם ֵעץ ַהּדַ ֲאִחיַזת ָהָמן ָהָיה ִמּפְ
י  ה, ּכִ ת ּבֹו מֹׁשֶ ּמֵ ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ן ָרָצה ְלִהְתּגַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ֱאַמר, "ֲהִמן ָהֵעץ ְוכּו'". ַהְינּו ּכַ ּנֶ ׁשֶ
לֹום,  רּותֹו ַחס ְוׁשָ ּבְ ָאז הּוא ְזַמן ִהְתּגַ ָנה. ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ַעת, ּבְ קּות ַהּדַ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ה ֶזה ּבְ ִמיַתת מֹׁשֶ

"ל:  ִחינֹות ַהּנַ ָכל ַהּבְ ּקּון ּבְ ֵאין ּתִ ׁשֶ ּכְ

העיקר הוא אמונה, כי בלי אמונה אינו מועיל וכו' שזה בחי' כל גזירה, כגזירת אחשורוש 
והמן בשושן הבירה, והרי כח התגלות האמונה צריכה צעקת הלב, והגדלת אור העצה, 
תלוי  הרי  וזה  הברית  פגם  טומאת  נגד  הקדושה  במגן  לאחוז  מוכרח  באמונה  ולאחוז 
בקדושה  באכילה  לאחוז  האדם  שהתגברות  הרי  שמחה,  שממשיך  בקדושה  באכילה 
ובשמחה הם יחד מרימים האמונה, וזה עיקר עבודת האדם, וזה היה עיקר הצרה כאשר 
נהנו מסעודת איסור של אחשורוש שהוא תכלית פגם האכילה וגורם עצבות גדולה בבחי' 
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בעצבון תאכלנה, כי צריכים לברר הטוב שבכל מאכל כאשר אין בו בחי' טיפת עשיו וישמעאל 
כי הוא כשר, אבל מאכל מגשם וטמא שיש בו אחיזת וכו' הוא מוריד לעצב, והרי עי"ז מתעורר 
כח הגאוה שמושך האדם לשאול לפגם הברית, ונופל זכרון האמונה, וזה מה שיש אומרים 
שהגזירה היה על שנהנו מסעודת אותו רשע, ויש שהשתחוו לצלם, והרי כך נעשה גם ע"י פגם 
האכילה כאשר מתגבר תערובת הרע וכו' שזה בחי' מ"ש חז"ל המן מן התורה מנין וכו' ממ"ש 
המן העץ היינו שכוחו כאשר אין בירור העץ הדעת טו''ר ועיקר בירור זה הוא אכילת ישראל 
באמונה )ואצל עץ הטו"ר גם מצאנו פגם אמונה כמ"ש שכפר בעיקר( הרי שהנפילה הגדולה שהיה אז 
היה כלול מכל הנפילות ר"ל ולזה היה קטרוג ועת צרה גדולה ליעקב כי היה התגברות התאוות 
משיכת טומאת פג"ה ר"ל בדרך שבלבל ופגם עצם האמונה שזה פגם סעודת האחשורוש 
ומה שהשתחוו לצלם, ומאין יבא עזרתינו, וכאשר עמד נגדו עמלק ואיש בליעל המן הרשע 
ועשה פור ויצא בחודש שמת בו משה, היינו לבחי' הסתרת והעלמת אור משה הוא אור הדעת, 
ראה בזה שכח הדין מכל החטאים והפגמים ובעיקר מחמת פגם האמונה ומה שאין כח הדעת 
ע"י בחי' איש מגן וכו' זאת מצב השכינה במיעוט ויניקתו גדולה הרחמן יצילנו, והרי בפורים 

מתגלה שהשי"ת מציל ופודה גם במצב הזה ומזה כל תקות כל נפש. 

ּנֹוְתִנין ַהִהְתַמּנּות ְלָכל  ׁשֶ ְזַמן  י ָאז הּוא  ּכִ ם(,  ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ִניָסן,  ּבְ ְלָאְך הּוא  ַהּמַ ר ִחּזּוק  ם ִעּקַ ּגַ ב( 
ֹחֶדׁש ֲאָדר  ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ ב ָהָמן ְלִהְתּגַ ְמָחָתם. ְוָחׁשַ ׁש ָהָרצֹון ְוָאז הּוא ְזַמן ׂשִ ְלָאִכים, ְוָאז ִנְתַחּדֵ ַהּמַ
יָסן, ֶנֱחָלׁש ּבֹו ּכַֹח  הּוא ָרחֹוק יֹוֵתר ִמּנִ ל ֹחֶדׁש, ׁשֶ ּכָ ב ׁשֶ י ָחׁשַ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּכִ יָסן ּבְ הּוא ָרחֹוק ִמּנִ ׁשֶ
ק  ְקּדֵ ּדִ ׁשֶ ְוֶזה  יָסן.  ִמּנִ ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ֲאָדר  ּבַ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָרָצה  ן  ּכֵ ְוַעל  יֹוֵתר,  ְלָאְך  ַהּמַ
ר'  ֵנים ָעׂשָ ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר". 'ְלֹחֶדׁש ׁשְ ֵנים ָעׂשָ יל ּפּור ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ׁשְ תּוב, "ִהּפִ ַהּכָ
ַתְכִלית  הּוא ּבְ יָסן, ׁשֶ ר ִמּנִ ֵנים ָעׂשָ ְ הּוא ֹחֶדׁש ַהּשׁ ְבּתֹו ָהָרָעה ֵמַאַחר ׁשֶ ְיָקא ָהְיָתה ַמֲחׁשַ י ֶזה ּדַ ְיָקא, ּכִ ּדַ
ן ָרָצה  הּוא ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון. ַעל ּכֵ יָסן יֹוֵתר ֵמֲאָדר ׁשֶ ֵאין ֹחֶדׁש ַאֵחר ָרחֹוק ִמּנִ ֶ ּנּו ַמה ּשׁ ָהִרחּוק ִמּמֶ
ִניָסן  ר ַהִחּזּוק הּוא ּבְ י ִעּקַ ְלָאְך, ּכִ ָבר ֶנֱחָלׁש יֹוֵתר ִחּזּוק ַהּמַ ּבֹו ּכְ ב ׁשֶ י ָחׁשַ לֹום, ּכִ ר ּבֹו ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ָנה,  נֹו ַעם ֶאָחד', ְלׁשֹון ׁשֵ נֹו ַעם ֶאָחד". ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ֶיׁשְ תּוב, "ֶיׁשְ ּכָ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ּכַ

"ל:  ּנַ ָנה ּכַ ֵ ְזַמן ַהּשׁ ר ּכֹחֹו ּבִ י ִעּקַ ּכִ

והמן הרשע ידע שעיקר התגברות הרע יכול להיות ע''י בחי' שינה )כמ"ש ישנו וכו' ישנים הם( 
ובמה שיצא הפור על החודש האחרון אדר, חודש שהוא רחוק לגמרי מנסיון מזמן המשכת 
להמשיך  כח  שאין  הרי  הנ"ל,  השמחה  התחדשות  גורם  שזה  להמלאכים  המחודש  החיות 
שמחה לזכות לאכילה של ישראל וכו', כי השמחה נמשך מחודש לחודש ויש שנחלש מרוב 
הריחוק )כאשר יש מה שהאדם נחלש ח"ו ע"י כל מה שעובר עליו מיום ליום ומחודש וכו' ואין בו התעוררות 
וכו'( וכאשר נפלו לבחי'  וזה מה שגורם כל נפילה והתגברות המדמה שמושך להפיל לשינה  וכח דקדושה, 

הטומאה וחסרון אמונה שאז אין מועיל שום דבר, מאין יבא עזרי מאין יבוא הישועה. 

ַגם  ּפְ ּקּון  ּתִ הּוא  ֲעִנית  ּתַ י  ּכִ ְוכּו'",  ָעַלי  "ְוצּומּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעִנית,  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ּקּון  ְוַהּתִ ג( 
ן  ַעּיֵ ֵהיֵטב,  ם  ׁשָ ְמֹבָאר  )ּכַ ֲחלֹום,  ֲעִנית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ה  ַנֲעׂשֶ ֲעִנית  ּתַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֲאָכִלים,  ַהּמַ
ְמָחה,  ִחיַנת ׂשִ ּקּון ַעל ְיֵדי ּבְ ר ַהּתִ י ִעּקַ ה ּוְליֹום טֹוב, ּכִ ּתֶ ְמָחה ּוְלִמׁשְ ע ּפּוִרים ְלׂשִ ן ִנְקּבַ ם(, ְוַעל ּכֵ ׁשָ

ְיָקא  י ְצִריִכין ּדַ ת ּפּוִרים, ּכִ ִחיַנת ְסֻעּדַ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ְלָאְך ּכַ ִחיַנת ִחּזּוק ּכַֹח ַהּמַ ֲאָכִלים ּבְ ּקּון ַהּמַ הּוא ּתִ ׁשֶ



כט הלכות פורים

מַֹח  דֹוָלה ָאז ִלׂשְ ן הּוא ִמְצָוה ּגְ ֲאָכִלים, ַעל ּכֵ ן ַהּמַ כּו ְלַתּקֵ ּזָ פּוִרים ֵמַאַחר ׁשֶ ה ּבְ ְסֻעּדָ ְלַהְרּבֹות ּבִ
ַגם  ּקּון ּפְ ָנה, ּתִ ֵ ּקּון ַהּשׁ ִחיַנת ּתִ הּו ּבְ ּזֶ ְמָחה ַלְחֶמָך", ׁשֶ ׂשִ ם, "ֵלְך ֲאֹכל ּבְ ה ְלַקּיֵ ְסֻעּדָ ּוְלַהְרּבֹות ּבִ
ְכָנס ֲאָדר  ּנִ ֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִמּשׁ ם(. ְוֶזה ׁשֶ ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ "ל, )ּכְ ֻטְמָאה ַהּנַ
קּו,  ְקּדְ ּדִ ׁשֶ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ְלָאְך  ַהּמַ ִחּזּוק  הּוא  ְמָחה, ׁשֶ ַהּשִ ּקּון הּוא  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ין  ַמְרּבִ
ר  י ָאז הּוא ִעּקַ ִניָסן, ּכִ ְתִחיל ּבְ ּתַ ְמָחה ָהְיָתה ְראּוָיה ׁשֶ ר ַהּשִ ֱאֶמת ִעּקַ י ּבֶ ְכָנס ֲאָדר ְוכּו', ּכִ ּנִ ֶ ִמּשׁ
ע  ב ָעֵלינּו ָהָמן ָהָרׁשָ ָחׁשַ ם(, ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְמָחה, )ּכְ ִחּדּוׁש ָהָרצֹון ְוָאז הּוא ְזַמן ַהּשִ
ר ָעָליו ַעל  ּבֵ ִכינּו ְלִהְתּגַ ּזָ ן ַאַחר ׁשֶ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ֲאָכִלים ּכַ ַגם ַהּמַ ֲאָדר ַעל ְיֵדי ּפְ ר ָעֵלינּו ּבַ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֲאָדר  ְכָנס  ּנִ ֶ ִמּשׁ ְוֶזהּו,  ֵמֲאָדר,  ְמָחה  ַהּשִ ַמְתִחיִלין  ָאנּו  ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ַהּשִ ּקּון  ּתִ ְיֵדי 
ְלָאְך  הּוא ִחּזּוק ַהּמַ ְמָחה, ׁשֶ ׂשִ ְכָנס ֲאָדר ֲאַזי ָאנּו ַמְתִחיִלין ּבְ ּנִ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ְמָחה, ַהְינּו ּכִ ׂשִ ין ּבְ ַמְרּבִ
ִחּזּוק  ר  ִעּקַ ׁשֶ י  ּפִ ֱאֶמת ַאף ַעל  ּבֶ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ֶזה  ְיֵדי  ע, ַעל  ּכַֹח ָהָמן ָהָרׁשָ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ
ה ַעל ְיֵדי  ָנה, ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ָ ָכל ַהּשׁ ְלָאְך ּבְ ק ּכַֹח ַהּמַ י ֵכן ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַחּזֵ ִניָסן, ַאף ַעל ּפִ ְלָאְך הּוא ּבְ ַהּמַ
ם(.  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ׁש ָהָרצֹון ָאז, )ּכְ ִאּלּו ִנְתַחּדֵ ְלָאְך ּכְ ק ּכַֹח ַהּמַ ְמָחה ִנְתַחּזֵ י ַעל ְיֵדי ַהּשִ ְמָחה, ּכִ ַהּשִ
ָלתֹו ָהְיָתה  ר ַמּפָ ן ִעּקַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְלָאְך ּכַ הּוא ִחּזּוק ַהּמַ ְמָחה ֵמֲאָדר ׁשֶ ה ַמְתִחיל ַהּשִ ן ַעּתָ ְוַעל ּכֵ

"ל:  ּנַ ְלָאְך ּכַ ר ִחּזּוק ַהּמַ י ָאז הּוא ִעּקַ ִניָסן, ּכִ ּבְ

אבל השי"ת עזר בכח מרדכי ואסתר )שעפ"ז קשר ענין פורים למאמר זה י"ל שבזה בחי' איש תבונות 
ואיש מגן, והארת מרדכי שיש בזה מה שגדול מזה בחי' מש"ה שסיום המאמר וכלהלן( ונתהפך הכל לאור 

של אמונה ושמחה כפולה ומכופלת, כמו שמגלה בזה מהו עיקר שמחת פורים ועל מה 
ולמה עלינו להגדיל השמחה מאד, למה חייב אדם לבסומי ולשמוח בשמחת פורים, כי 
נתגלה הכח לשבר תוקף העצבות שנמשך מפגם הברית ופגם האכילה )וע"פ מה שיש תיקון 
לאחיזת הש"ד שיש בהמאכלים בבחי' מלך לשדה נעבד וכו', ונתהפך לבחי' שמחה, י"ל ענין השכרות ביין 

כי יצא כח השכרות של היין שגדל בשדה מבחי' ש"ד ונעשה בחי' חלום ע"י מלאך בחי' עמר נקר ר"ת 

ע'ושה מ'לאכיו ר'וחות וכו', הרי זאת בחי' התגלות השמחה של המלאכים( ובכח מרדכי ואסתר וצומות 

אשר התכנסו בצום בצעקה ותשובה, וכדי לזכות להאיר התחדשות האמונה לתוך חושך 
הנפילות לתוך המצב של ירידת האמונה הזה של אדר וכו', חייבים לגלות הארת השמחה 
באור האמונה, ששמח במה שמאמין בהשי"ת ומאמין שהשי"ת מחדש הבריאה תמיד 
ושיש התחדשות השמחה להממונים, למלאכים, שזה בחי' חידוש אור האמונה )ומבואר 
לקו"מ סי' ע' שזה התחדשות הכבוד והדעת שכל אחד מקבל בבחי' כח המושך דקדושה( וחייבים להגדיל 

השמחה ולעשות כל טצדקי ועצות ומילתא דשטותא לגרש העצב להמשיך שמחה גם 
לתוך בחי' 'מחודש לחודש' לתוך מקום החשכת השמחה.

ובזה יובן היטב עוצם השמחה והקדושה הגדולה והחיות הגדול להגדיל שמחת פורים, 
וכו', כי באמת התגלות השמחה הוא בניסן  ויובן היטב מה שחז"ל אמרו משנכנס אדר 
יו"ט של פסח וכו' כמובן לכל אדם שעיקר שמחה הוא בהתגלות האמונה ביציאת מצרים 
ובאור הדעת מתגלה גדולת הנפלאות וכו', אלא שמצות שמחת פורים הוא עיקר ויסוד 
ישועת האדם, ויש להגדיל השמחה משנכנס אדר אע"פ שזה רחוק מאד מהארת הדעת 
של ניסן, כי מזה ממשיכים כל ענין חיזוק כח השפע דקדושה בחי' חיזוק המלאך שמאיר 
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לנו הכח לאחוז תמיד באכילה בקדושה מתוך שמחה על מה ששומרים בכשרות ברכות 
ונטילת ידיים וכו', ומה שזוכים ע"י להארת האמונה וישוב הדעת לאכול בקדושה, כי זה 
מתגלה עלינו ע"י קדושת פורים כאשר יסודה בכח התשובה בצום ותענית שהם שורש 
השמחה  כח  לגלות  יש  תענית  שבכח  והרי  קע"ט  סי'  לקו"מ  ומבואר  בהמאמר  )כמובן  השמחה  הארת 
כמבואר שהעיקר לזכות למה שהתענית מזכה( ולזה צריכים לגלות השמחה דייקא בסעודה גדולה 

וחשובה בסעודת פורים.

ם  ה? ְלַקּיֵ ֻעּדָ ָנה ֶאת ָהָמן ַעל ַהּסְ ּמְ ּזִ ר ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָמה ָרֲאָתה ֶאְסּתֵ ד( ְוֶזה ׁשֶ
י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ָחִלים'  'ּגֶ ה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו".  ָחִלים ַאּתָ ּגֶ י  ּכִ ְוכּו'  "ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם 
י  ּכִ הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  רּות,  ּבְ ַהִהְתּגַ ר  ְוִעּקַ "ל,  ּנַ ּכַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ָהָמן  רּות  ּבְ ִהְתּגַ
ּכַֹח  ִנְתָעֵרב  ַוֲאַזי  ֲאָכִלים  ַהּמַ ִמן  ה  ַהְרּבֵ ְויֹוְנִקים  ִלים  ְמַקּבְ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֲאַזי  ְלָאְך  ַהּמַ ּבְ ִחּזּוק  ֵאין  ׁשֶ ּכְ
ְלָאִכים ֵהם  לֹום, ְוַהּמַ ְלָאְך ַחס ְוׁשָ ִלים ּכַֹח ַהּמַ ִדים ְמַקּבְ ֵ ַהּשׁ ֲאָכִלים, ּוֵמַאַחר ׁשֶ תֹוְך ַהּמַ "ד ּבְ ֵ ַהּשׁ
ֲאַזי  ְלָאְך,  ַהּמַ ּכַֹח  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ַעל  ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ יִדים  ַלּפִ ּכְ ַמְרֵאהּו  ִחיַנת  ּבְ
ַעל  אֹותֹו  ָנה  ּמְ ּזִ ׁשֶ ר  ֶאְסּתֵ ַנת  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  ְוֶזה  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ַהּנַ ְמָאה  ּטֻ ּבַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמים  ְמַחּמְ
ָאנּו  ׁשֶ ֲאָכִלים ּכְ ּקּון ַהּמַ י ֶזהּו ּתִ ְיָקא, ּכִ ן לֹו ּדַ ּתֵ ן לֹו ֶלֶחם ֶלֱאֹכל. ִהיא ּתִ ּתֵ ִהיא ּתִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֻעּדָ ַהּסְ
ַפע ְוָאנּו ִנּזֹוִנים  ֶ ה ִמן ַהּשׁ ְלָאְך ֲאַזי ֵהם יֹוְנִקים ַהְרּבֵ ַהּמַ ֵאין ִחּזּוק ּבְ ׁשֶ י ּכְ נֹוְתִנין ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּכִ
ֲאָכִלים  ַהּמַ ְרָנָסה ְוִנְתָעֵרב ּבְ ה ִמן ַהּפַ ִלים ַהְרּבֵ ִדים ְמַקּבְ ֵ ַהּשׁ לֹום, ֵמַאַחר ׁשֶ ְמִצית ַחס ְוׁשָ ִמן ַהּתַ
ׁש ִחּזּוק  ּיֵ ׁשֶ ׁשִֹפי, ֲאָבל ּכְ לֹום, ּבְ ְרָנָסה ְלָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ַחס ְוׁשָ ְך ַהּפַ ן ִנְמׁשָ "ד. ְוַעל ּכֵ ֵ ּכַֹח ַהּשׁ
ַפע  ֶ ל ַהּשׁ ִצְמצּום, ֲאַזי ּכָ ֵדי ִחּיּונֹו ּבְ י ִאם ּכְ ְרָנָסה ּכִ ִלים ִמן ַהּפַ ִדים ְמַקּבְ ֵ ָאז ֵאין ַהּשׁ ְלָאְך ׁשֶ ַהּמַ ּבְ
ִקין  ָאנּו ְמַחּלְ ׁשֶ דֹול ּכְ ּקּון ּגָ ְרָנָסה, ְוֶזהּו ּתִ ְמִצית, ַוֲאַזי ָאנּו נֹוְתִנין ָלֶהם ּפַ ָלנּו, ַוֲאַזי ֵהם ִנּזֹוִנים ִמן ַהּתַ
ָאנּו נֹוְתִנין  ׁשֶ ּמּוָבא. ִנְמָצא, ּכְ ן ָלֶהם, ּכַ ִצְמצּום ְצִריִכין ִלּתֵ ֵדי ִחּיּונֹו ּבְ ֱאֶמת ּכְ י ּבֶ ְרָנָסה, ּכִ ָלֶהם ּפַ
ם  ר ֶאת ָהָמן ְלַקּיֵ ָנה ֶאְסּתֵ ִביל ֶזה ִזּמְ ֲאָכִלים. ּוִבׁשְ ּקּון ַהּמַ ִחיַנת ּתִ ְרָנָסה ֶזהּו ּבְ ִקין ָלֶהם ּפַ ּוְמַחּלְ
ִצְמצּום, ֲאָבל  יֶהם ּבְ ֵדי ַחּיֵ ן ָלֶהם ּכְ ֱאֶמת ְצִריִכין ִלּתֵ י ּבֶ ֱאַמר, "ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ְוכּו'", ּכִ ּנֶ ֶ ַמה ּשׁ
יו  י ַעְכׁשָ ה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו'. ּכִ ָחִלים ַאּתָ י ּגֶ ָאנּו נֹוְתִנין ָלֶהם. ְוֶזהּו, 'ּכִ דֹול ֵמַאַחר ׁשֶ ּקּון ּגָ ֶזהּו ּתִ
ֵאין ִחּזּוק  ׁשֶ ַהְינּו ּכְ לֹום, ּדְ ַפע ַחס ְוׁשָ ֶ ה ִמן ַהּשׁ ִלים ְלַעְצָמם ְויֹוְנִקים ַהְרּבֵ ֵהם ְמַקּבְ ׁשֶ י ּכְ ְך, ּכִ ִנְתַהּפֵ
ִרים ַעל ְיֵדי ֶזה ַחס  ּבְ ֲחֵלי ֵאׁש ּוִמְתּגַ ִחיַנת ּגַ הּוא ּבְ ְלָאְך, ׁשֶ ִלים ּכַֹח ַהּמַ ְלָאְך, ֲאַזי ֵהם ְמַקּבְ ַהּמַ ּבְ
ר  ָנה ֶאְסּתֵ ן ָאז ִזּמְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ֲעִנית ּכַ ֲאָכִלים ַעל ְיֵדי ַהּתַ כּו ְלִתּקּון ַהּמַ ּזָ ה ׁשֶ ן ַעּתָ לֹום, ְוַעל ּכֵ ְוׁשָ
ָידּוַע  ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ן לֹו  ִלּתֵ ְצִריָכה  ַפע ַרק ִהיא  ֶ ַהּשׁ ִמן  ִלּנֹק  ּכַֹח  ֵאין לֹו עֹוד  ׁשֶ ָהָמן ְלהֹורֹות  ֶאת 
יו  ן ַעְכׁשָ ּכֵ ְוַעל  יָלם,  ּפִ ּוְלַהׁשְ ֵדי ְלַהְכִניָעם  ּכְ ָנה הּוא  ַכּוָ ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַפע ִמן  ְך ָלֶהם ׁשֶ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ַעל  ָחִלים הּוא חֹוֶתה  ּגֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָאז  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהּסִ הּוא  ׁשֶ ְלָהָמן,  ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶקת  ְמַחּלֶ ר  ֶאְסּתֵ ׁשֶ ּכְ
ַגֲחֵלי ֵאׁש,  ר ַמְרֵאהּו ּכְ ְלָאִכים ֲאׁשֶ ִחיַנת ּכַֹח ַהּמַ "ל ּבְ ֲחֵלי ֵאׁש ַהּנַ ְיָקא, ַהְינּו ּגַ ָחִלים' ּדַ רֹאׁשֹו. 'ּגֶ
ָחִלים  "ל ֲאַזי הּוא ַהְכָנָעָתם ַוֲאַזי ַהּגֶ ּנַ ֵדי ִחּיּונֹו ּכַ ִצְמצּום ּכְ ְלָאְך ּבְ ִלין ּכַֹח ַהּמַ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ יו ּכְ י ַעְכׁשָ ּכִ
ָלל,  ּכְ י ֶזה  ּכִ ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם,  י ֵמָהֵאׁש ָיָצאּו  ּכִ ּוְמַבֶעֶרת אֹוָתם  ְלָאִכים ְמַלֶהֶטת אֹוָתם  ל ַהּמַ ׁשֶ
ִלים ּכַֹח  לֹום, ַוֲאַזי ֵהם ְמַקּבְ ִרים ַחס ְוׁשָ ּבְ ַפע, ֲאַזי ֵהם ִמְתּגַ ֶ ה ִמן ַהּשׁ ִלים ַהְרּבֵ ֵהם ְמַקּבְ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ּנֹוְתִנין  ֶ ה ַרק ַמה ּשׁ ל ַהְרּבֵ ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ׁשֶ "ל, ֲאָבל ּכְ ּנַ ֲחֵלי ֵאׁש ְוכּו' ּכַ ִחיַנת ּגַ הּוא ּבְ ְלָאְך, ׁשֶ ַהּמַ
ְלָאִכים נֹוְפִלים  ל ַהּמַ ָחִלים ׁשֶ א, ַהּגֶ ַרּבָ ִחיַנת ַהְכָנָעָתם, ֲאַזי, ַאּדְ הּו ּבְ ּזֶ ֵדי ִחּיּונֹו, ׁשֶ ִצְמצּום ּכְ ָלֶהם ּבְ
ָחִלים'  ה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו, 'ּגֶ ָחִלים ַאּתָ י ּגֶ ִחיַנת ּכִ ים אֹוָתם. ְוֶזהּו ּבְ יֶהם ְוׂשֹוְרִפים ּוְמַכּלִ ַעל ָראׁשֵ



לי הלכות פורים

"ל:  ּנַ ְיָקא ּכַ ּדַ

ענין כח השפע שנמצא בבחי' המלאך שגחלי אש בוערות, ומה שהדבר שמקבל חיות 
כמבואר  וכו',  גחלים  בחי'  הגוף  נעשה חמימות  כח של אש שבזה  וגודל בשדה מקבל 
בהמאמר, והרי זה כלל יניקת המן להכשיל ולטמא האדם ע"י המאכלים, ומפילים לבחי' 
בגחלים  נאחז  כי  הגזרה  ומזה אחיזת  כמו שיכור,  והאמונה  בחי' חסרון הדעת  החתים, 
האלה, וכדי לתקן אש וגחלים אלו, לזאת זימנה אסתר להמן לסעודה למשתה היין, שזה 
היה בבחי' 'אם רעב שונאך האכילהו לחם כי גחלים אתה חותה על ראשו', כח כאשר 
הרע מוכרח לקבל שפעו לא מהקליפות רק דרך הטוב, אזי הוא נכנע, שזה כלל ידוע, ככל 
מה שמבואר בזה. )כי כשהאדם מתחזק באמונה ועבודת השם בכל ברכה וכו' נמשך חיות חדש דקדושה 
בהמאכל שבכח זה שייך להעלות הניצוצות וכו', כי המאכל יוצא מבחי' הגחלים שיש לפני הברכה, כי יש בו 

מוחין קטנים דיניקה, וע"י ברכה מתחדשים כח גדול יותר, ועי"ז מתעלה החיות אלקות מתוך הגלות הכוחות 

הגחלים והש"ד שמעלימים כבוד השם ונראים כגשמיות הדבר וכו', וזה ענין הע' פרים של סוכות וכלל כח 

הצדיקים, ועין כח סעודת מצוה שתלמיד חכם נמצא שם, כי שם מאכלה נתעלה מבחי' האש, ומקבלים כח 

הקדושה מהחיזוק של המלאך, וזה נעשה גם ע"י התענית והצום כנ"ל כמבואר בלקו"מ סי' ס"ב( וכאשר 

ויוצא אחיזתו מהחיות שיונק  יניקתו  מוכרח הרע לבא לקבל שפע כזה, עי"ז נכנע כח 
משם, ואין להם יניקה מאש הרע, ולזאת עי"ז נפל המן מיד )ובער עליו אש אחר, אש הכעס של 

אחשורש( ככל מה שמוהרנ"ת מראה לנו איך לאחוז בענין נורא זה. 

ָחִקים  ְ ן ָהָיה יֹוֵרד ִמּשׁ י ַהּמָ ִחיַנָת ָמן, ּכִ ְיָקא, ּבְ לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, 'ָמנֹות' ּדַ ִחיַנת ּוִמׁשְ ה( ְוֶזה ּבְ
חֹוק  ִחיַנת ׂשְ ְלָאְך ּבְ ִחיַנת ִחּזּוק ַהּמַ ְלָאִכים ְוהּוא ּבְ ָחִקים הּוא ְמדֹור ַהּמַ ם ׁשֹוֲחִקין ָמן, ּוׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ
י  ם ָהָיה ַמֲאָכל ָקדֹוׁש ְמֹאד, ּכִ ָ ן ַהּיֹוֵרד ִמּשׁ ן ַהּמָ ם(. ְוַעל ּכֵ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ְמָחה, )ּכַ ְוׂשִ
"ל.  ּנַ ְלָאְך ּכַ הּוא ִחּזּוק ַהּמַ ָחִקים, ׁשֶ ְ י ָהָיה יֹוֵרד ִמּשׁ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשּום ֲאִחיָזה ּבֹו, ּכִ לֹא ָהָיה ְלַהּסִ
ח  ּנָ ָבר ַהּמֻ מֹו ּדָ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשּום ֲאִחיָזה ּכְ ֵאין ְלַהּסִ ֻקְפָסא ְלהֹורֹות ׁשֶ ח ּבְ ֻמּנָ ן ּכְ ן ָהָיה ַהּמָ ְוַעל ּכֵ
ְטָרא ָאֳחָרא  י לֹא ָהָיה ְלַהּסִ ִלי ֹמץ ְוֶתֶבן, ּכִ ן ָהָיה ּבְ י ַהּמָ ֵאין ְלָזר ׁשּום ֲאִחיָזה ּבֹו, ּכִ ֻקְפָסא ׁשֶ ּבְ
ֲאָכִלים.  ּקּון ַהּמַ יו הּוא ּתִ י ַעְכׁשָ פּוִרים. ְלהֹורֹות ּכִ לֹוַח ָמנֹות ּבְ ִחיַנת ִמׁשְ ׁשּום ֲאִחיָזה ּבֹו, ְוֶזה ּבְ
ָלל  ַחד ּכְ יו ֵאין ָלנּו ׁשּום ּפַ י ַעְכׁשָ דֹול, ּכִ ַפע ּגָ ׁשֶ ֶלֶמת ֵמֶאָחד ַלֲחֵברֹו ּבְ ַפע ִנׁשְ ֶ ה ַהּשׁ ן ַעּתָ ְוַעל ּכֵ
יו הּוא  י ַעְכׁשָ יו, ּכִ ֲאָכִלים ַעְכׁשָ ַהּמַ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשּום ֲאִחיָזה ּבְ י ֵאין ְלַהּסִ ְטָרא ָאֳחָרא, ּכִ ֵמַהּסִ
ִחיַנת ָמן ַהּיֹוֵרד  לַֹח ָמנֹות' ּבְ ן ִנְקָרא 'ִמׁשְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ל ּפּוִרים ּכַ ְמָחה ׁשֶ ְלָאְך ַעל ְיֵדי ַהּשִ ִחּזּוק ַהּמַ
ה  ַמּפָ נֹוֲהִגין ְלַכּסֹות ּבְ "ל ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ְלָאְך ּכַ הּוא ִחּזּוק ַהּמַ ְמָחה, ׁשֶ חֹוק ְוַהּשִ ם ַהּשְ ָ ּשׁ ָחִקים ׁשֶ ְ ִמּשׁ
ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ תּוב ּבְ ּכָ ֻקְפָסא ּוְכמֹו ׁשֶ ח ּבְ ֻמּנָ ָהָיה ּכְ ן ׁשֶ לַֹח ָמנֹות, ֶזה ֶרֶמז ַעל ַהּמָ ֹוְלִחין ִמׁשְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ִחיַנת ָמן  לַֹח ָמנֹות הּוא ּבְ ם ִמׁשְ י ּגַ ן ְוכּו', ּכִ ת ֵזֶכר ַלּמָ ּבָ ל ׁשַ ה ֶלֶחם ׁשֶ ַמּפָ ין ּבְ ִביל ֶזה ְמַכּסִ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
י ָאז הּוא  ל ּפּוִרים, ּכִ ֲאָכִלים ׁשֶ ּמַ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשּום ֲאִחיָזה ּבַ י ֵאין ְלַהּסִ ֻקְפָסא, ּכִ ח ּבְ ֻמּנָ ָהָיה ּכְ ׁשֶ

"ל:  ּנַ ְלָאְך ּכַ ִחּזּוק ַהּמַ

שמתקן  הגדולה  השמחה  הארת  בו  שיש  ומה  מנות,  משלוח  מצות  בענין  נבין  ועפ"ז 
המאכלים להיות בבחי' מן, ומאירים הארה הנ"ל איש לרעהו, כי הארת החיזוק להמלאך 
הוא בבחי' מ"ן, שהוא מאכל של מלאכים, ובזה הרי יש הארת צחוק ושמחה נוראה של 
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המלאכים ועפ"ז נבין בענין מצות משלוח מנות, ומה שיש בו הארת השמחה הגדולה שמתקן 
המאכלים להיות בבחי' מן, ומאירים הארה הנ"ל איש לרעהו, כי הארת החיזוק להמלאך הוא 
בבחי' מ"ן שהוא מאכל של מלאכים, ובזה הרי יש הארת צחוק ושמחה נוראה של המלאכים 
)ועיקר השמחה הוא שם כמ"ש 'עוז וחדוה במקומו' וכמ"ש ששוחקים מ"ן היינו שממשיכים השפע, אלא שזה נקרא 

גם ע"ש השחוק והשמחה של המלאך משרת לפני השי"ת בשמחה, וזה שמחת פורים ]ועי"ז שוחקים השפע[( 

ולפי מה שנשחק השפע למעלה אין אחיזה לכל אש התאוות וכו', כי יורד משחקים חמימות 
דקדושה שמבטל כל רע, כאשר במן לא היה שום פסולת מוץ ותבן כדרך שאר המאכלים, 

והיה כמונח בקופסא היינו בבחי' שמירה מכל כח תערובת טו"ר.

יוצא  וכאשר  הזה,  כח המ"ן  פורים  וסעודת  מנות  על המשלוח  פורים שורה  בקדושת  והנה 
המאכל מבחי' אש שנאחז בו, יש כח להאיר אור האמונה לרעהו ולפעול הכנעת האש )הרי 
שיש כח גדול מאד בקבלת המשלוח מנות וכו', אם נתחזק לקבל זאת ע"י אמונה, כזה התגלות אור האמונה בחי' 

איש תבונות ואין מגן וכו', בכח קדושת המאכלים ומתגלה אז שמחה, כי בקדושת האכילה של פורים ומשלוח מנות 

נמצא התחלת כח השמחה והאמונה, ובמה ששולחים איש לרעהו הארת מן, יש כח לעוררו, לחזק כל אחד להיות 

ריע דבוק באמונה, ולהכניע הרע(

וזה מה שנהוג לכסות המשלוח מנות, והרי זאת כענין מה שמכסים הלחם משנה בשבת זכר 
למן, ולזה כך נוהגים במשלוח מנות לכסות להראות ששולח דבר שמור בעין האמונה.

אמונה  מתוך  מוהרנ"ת  דברי  זכרון  מתוך  וכו'  המנות  ולקבל  לשלוח  מאד  להתחזק  יש  והרי 
בגדולת הפעולה והתיקון שיש בזה ומה שמתגלה עי"ז שמחת פורים, והרי כמה יש להתעלות 
מכל מה שמכסה נוראות התיקונים המבוארים בזה, ע"י פירוד לבבות בחי' פגם המשפט וכו', 
]ולקבל מבואר איך יש בזה גם תיקון לעיוות המשפט שהוא שורש כל המחלוקת ושנאה[ והרי 

שהכל תלוי על אמונה שזהו עיקר הארת הפורים ככל הנ"ל. 

ט ַהְמֹבָאר  ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ִחיַנת ּפְ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ּבְ לֹום, ַעל ִיׂשְ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ע ָרָצה ְלִהְתּגַ ם ָהָמן ָהָרׁשָ ו( ּגַ
ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ּדְ ָרִעים,  ין  ִפּלִ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ ִעְנַין  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ "ל,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ
ט ְוכּו',  ּפָ ׁשְ ְסאֹות ַלּמִ ִחיַנת ּכִ הּוא ּבְ ָבה, ׁשֶ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ָמֵעאל. ְוָלֶזה ְצִריִכין ִקּשׁ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ֲעִלין ִטּפַ ּמַ ׁשֶ
ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ ֲאָגג  ַרע  ִמּזֶ ָהָיה  מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ע,  ָהָרׁשָ ָהָמן  ה  ְוִהּנֵ ֵהיֵטב(.  ם  ׁשָ ן  )ַעּיֵ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו'.  ַהּצֹאן  ֵמיַטב  ַעל  ְוָחַמל  ַחי  ֲאָגג  ֶאת  ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ֲעָמֵלק  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ אּול  ׁשָ
מֹו  ָמֵעאל, )ּכְ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ֲעִלין ֶאל ַהּמַֹח ִטּפַ ּמַ ין ָרִעים ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִפּלִ א ַעל ְיֵדי ּתְ ּבָ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ּפְ
י  ל ָהֻאּמֹות, ּכִ ָלִלּיּות ּכָ ֵהם ּכְ ָמֵעאל, ׁשֶ ו ְוִיׁשְ לּול ֵמֵעׂשָ י הּוא ּכָ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק, ּכִ י ֵראׁשִ ם(. ּכִ ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ

ֵאין ָלֶהם  ָמֵעאל ׁשֶ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ָחׁש ּבְ ר ֻזֲהַמת ַהּנָ ם ְוהּוא ִעּקַ ּלָ ית ּגֹוִים ְוָכלּול ִמּכֻ הּוא ֵראׁשִ
ד ִזְכָרם ְלַגְמֵרי,  ָמל ַעד ֲחמֹור, ְלַאּבֵ ה, ִמּגָ ֹור ַעד ׂשֶ אּול ְלַהֲחִריָמם ִמּשׁ ה ׁשָ ן ִנְצַטּוָ ּקּון. ְוַעל ּכֵ ׁשּום ּתִ
י  ִטּפֵ ַגם ּבְ ּפָ מּו ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ם ִנְפּגְ ּלָ י ּכֻ ּקּון, ּכִ עֹוָלם ְצִריִכין ּתִ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ י ּכָ ּכִ
ִמיד  ה ְוָאנּו עֹוְסִקים ּתָ ִלּפָ ּקְ ָבִרים ָנְפלּו ּבַ ל ַהּדְ רֹו ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּכָ ׂשָ ים ּבְ ִחיַנת ֶהְחּתִ הּוא ּבְ ַהּמַֹח, ׁשֶ
רֹו ְלַהֲעלֹוָתן ֶאל  ׂשָ ים ּבְ ִחיַנת ֶהְחּתִ ה ִמּבְ ִלּפָ עֹוָלם ְלַהֲעלֹוָתן ּוְלָבְרָרן ִמן ַהּקְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ן ּכָ ְלַתּקֵ
ל  ּקּון ְלַהֲעלֹות ּכָ ר ַהּתִ י ֶזה ִעּקַ ִרירּו, ּכִ ָבה ִאְתּבְ ַמֲחׁשָ ם ּבְ ּלָ י ּכֻ יצֹוצֹות, ּכִ ל ַהּנִ ִנין ּכָ ּקְ ם ִנְתּתַ ָ ּשׁ ַהּמַֹח ׁשֶ
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ר ַעל ְיֵדי  דֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדּבֵ עֹוָלם ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ טּו ּבְ ְ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ה ׁשֶ ִלּפָ ּקְ ְפלּו ּבַ ּנָ יצֹוצֹות ׁשֶ ַהּנִ
רֹו  ׂשָ ים ּבְ ִחיַנת ֶהְחּתִ ֲעִלין ִמּבְ ּמַ ִחיַנת ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ "ל ְלַהֲעלֹוָתן ֶאל ַהּמַֹח, ׁשֶ ּנַ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכַ
ִחיַנת  י ֵהם ּבְ ן, ּכִ ָאסּור ָלנּו ְלַתּקֵ ָבִרים ׁשֶ "ל. ֲאָבל ֵיׁש ּדְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ין ַהְמֹבָאר ּבַ ִפּלִ ִלְבִחיַנת מִֹחין ּתְ
ֵהם  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ָהִאּסּוִרים  ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ּקּון.  ּתִ ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ָמֵעאל  ְוִיׁשְ ו  ֵעׂשָ ת  ִטּפַ
ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ א, ּכְ ַרּבָ ּקּון, ְוַאּדְ ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּתִ ָחׁש ׁשֶ ִחיַנת ֻזֲהַמת ַהּנָ ָמֵעאל ּבְ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ּבְ
ְמָאה  ר ַהּטֻ ּבֵ ה ִמְתּגַ ּזֶ ּמִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ִקְלקּול ַהּמִ ם ַהּמַֹח ְוַנֲעׂשֶ לֹום, ֶאל ַהּמַֹח ֲאַזי ִנְפּגָ אֹוָתם ַחס ְוׁשָ
ָמֵעאל  ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ָחׁש, ּבְ הּוא ֻזֲהַמת ַהּנָ ן ֲעָמֵלק, ׁשֶ לֹום, ְוַעל ּכֵ יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ "ל ּבְ ַהּנַ
ֵהמֹות  ה ְלָהִמית ֲאִפּלּו ּבְ ן ִנְצַטּוָ עֹוָלם. ְוַעל ּכֵ ּנּו ׁשּום ֵזֶכר ּבָ ִאיר ִמּמֶ ן ָאסּור ְלַהׁשְ "ל, ַעל ּכֵ ַהּנַ
ּקּון ְוָאסּור  ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּתִ ָמֵעאל ׁשֶ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ם ֵהם ּבְ ּלָ י ּכֻ ה ְוכּו', ּכִ ֹור ַעד ׂשֶ ִמּשׁ

"ל. ּנַ ֲעִלין אֹוָתם ּכַ ּמַ ׁשֶ ם ַעל ָיָדם ּכְ י ַהּמַֹח ִנְפּגָ ָנם ּוְלַהֲעלֹוָתן ֶאל ַהּמַֹח, ּכִ ֶהם ְלַתּקְ ַלֲעֹסק ּבָ

ְוַעל  ָעָליו  ְוָחַמל  ַחי  ֲעָמֵלק  ֶמֶלְך  ֲאָגג  ֶאת  ִאיר  ְוִהׁשְ ֶזה  ּבָ ַגם  ּפָ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ אּול  ְוׁשָ
י ָהָיה רֹוֶצה  "ל, ּכִ ין ַהּנַ ִפּלִ ַגם ַהּתְ ִחיַנת ּפְ דֹול ְמֹאד ּבְ ָגם ּגָ ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוכּו' ִלְזּבַֹח ַלה'. ְוֶזהּו ּפְ
ִנין ּכַֹח  ֲעִלין ּוְמַתּקְ ּמַ "ל ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ן הּוא ּבְ ְרּבָ ר ַהּקָ י ִעּקַ ל ֲעָמֵלק, ּכִ ֵהמֹות ׁשֶ ן ּבְ ְלַהֲעלֹות ְלָקְרּבָ
ַיְקִריב  י  ּכִ תּוב, "ָאָדם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבִחיַנת ָאָדם,  ּבִ ִנין אֹותֹו  ּוְמַתּקְ ה  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  הּוא  ֲהִמּיּות, ׁשֶ ַהּבַ
ֵהָמה  ן ְלַהֲעלֹות ִמּבְ ְרּבָ ר ַהּקָ י ֶזה ִעּקַ ְנֶכם". ּכִ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ֵהָמה ְוכּו' ּתַ ן ַלד' ִמן ַהּבְ ם ָקְרּבָ ִמּכֶ
ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמֹבָאר  )ּכַ ין,  ִפּלִ ּתְ ִלְבִחיַנת מִֹחין  רֹו  ׂשָ ּבְ ים  ֶהְחּתִ ִחיַנת  ִמּבְ ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָאָדם, 
ו  ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ הּוא ּבְ ֵהמֹות ֲעָמֵלק, ׁשֶ ן ּבְ ָרָצה ְלַהֲעלֹות ְלָקְרּבָ אּול ׁשֶ ם ֵהיֵטב(. ְוׁשָ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ַהּנַ

ם ַהּמִֹחין  ָמֵעאל ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְפּגָ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ֲעִלין ִטּפַ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ין, ּכִ ִפּלִ ּתְ ַגם ּבַ ן ּפָ ָמֵעאל, ַעל ּכֵ ְוִיׁשְ
י ָאסּור  ָחַמל ַעל ֲאָגג, ּכִ ה ׁשֶ ּמֶ ַגם ּבַ "ל. ְוֵכן ּפָ ּנַ לֹום, ּכַ ט ַחס ְוׁשָ ּפָ ׁשְ ה ִקְלקּול ַהּמִ ין ְוַנֲעׂשֶ ִפּלִ ְוַהּתְ
ַרֲחִמין  ּמְ ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(. ִנְמָצא, ּכְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ּמּוָבא ּבְ ַעת, )ּכַ י ָהַרֲחָמנּות ִהוא ַהּדַ ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּכִ
ין,  ִפּלִ ּתְ ַגם ּבַ ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות ַעל ֲאָגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ּפָ ׁשֶ ן ּכְ ַעת, ְוַעל ּכֵ יִכין ָעָליו ּדַ ַעל ֶאָחד ַמְמׁשִ
ַעת,  ָמֵעאל ֶאל ָהַרֲחָמנּות ְוַהּדַ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ הּוא ּבְ לֹום, ֶאת ֲעָמֵלק ׁשֶ י ֶהֱעָלה, ַחס ְוׁשָ ּכִ
ִוד ְוֶאת נֹוב ִעיר  ן ֶאת ּדָ י ָהָיה ּדָ ָבִרים, ּכִ ה ּדְ ַכּמָ ן ָטָעה ּבְ ט, ְוַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ה ּפְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ
ין. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ּדִ ּלֹא ּכַ ִמיָתה ׁשֶ ַפט אֹוָתם ּבְ ְלכּות ְוָדן ְוׁשָ ּמַ מֹוְרִדים ּבַ ַהּכֲֹהִנים ּכְ
ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ִהְלְכָתא,  ּדְ א  ָתא ַאִליּבָ ַמְעּתְ ָזָכה ַלֲאסּוֵקי ׁשְ אּול לֹא  ָ ּשׁ ִלְבָרָכה ׁשֶ
ת  ְמִחּיַ ֶזה ּבִ לּוי ּבָ ה ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ר ַמְלכּות ּדִ י ִעּקַ ְלכּות, ּכִ ן ִנְטַרד ִמּמַ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ "ל ּכַ ָגם ַהּנַ ַעל ְיֵדי ּפְ
ד',  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲעָמֵלק, 
מּוֵאל  ָאַמר ׁשְ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ּכַ ת ֲעָמֵלק  ְמִחּיַ לּוי ּבִ הּוא ּתָ ִרית, ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ר ִקּיּוָמּה ַעל ְיֵדי ּתִ ִעּקַ ׁשֶ
ּקּון ַמְלכּותֹו,  י ּתִ יָת ְוכּו'". ּכִ ה ֵלְך ְוִהּכִ ָרֵאל ְוַעּתָ ֲחָך ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ַלח ד' ִלְמׁשָ אּול, "ֹאִתי ׁשָ ְלׁשָ
מֹו  ְלכּות, ּכְ ֶזה ִנְטַרד ִמן ַהּמַ ַגם ּבָ ּפָ ׁשֶ ּכְ ן,  ּכֵ "ל, ְוַעל  ּנַ ּכַ ֶזה  לּוי ּבָ ה ָהָיה ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ הּוא ַמְלכּות  ׁשֶ

"ל: ּנַ ֶלְך ְוכּו'" ּכַ ְמָאְסָך ִמּמֶ ַבר ד' ַוּיִ ה ּדְ תּוב, "ַיַען ָמַאְסּתָ ּכָ ׁשֶ

מבואר בהמאמר שעיקר הכח לזכות לאמונה תלוי למעשה לפי מה שזוכים להנצל מגודל 
ההסתרה והתמיהות ועקמימיות הלב שיש במה שנעשה בעולם מחלוקת ושנאה ועיוות 
המשפט, ומה שאינו צריך להיות בין ישראל וכו', כי לפי מה שהאדם רואה ענין עיוות 
המשפט )וכל מה שכלול בזה עוד כמה עניינים( ומה שזה מקטין הדעת ומפילו, הרי עי"ז נעשה 
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רחוק מאמונה, ולפי מה שזה נעשה בפהרסיא וכו' ורבים רואים מרמה ועוולות במקום שהיה 
לעבודת  להביא האדם  וכל מה שיכול  אור האמונה  עי"ז מסתתר  ואמת,  יושר  להיות  צריך 
השם ונעשה מה שנעשה, כאשר מבאר בזה שעיקר יניקת העמלק וכל כוחו של המן היה ע"י 
בחי' פגם ועיוות המשפט )הרי שעיקר מה שיש לשמוע בקריאת פרשת זכור הוא לזכור את אשר עשה לך 
עמלק, וקרך בדרך, ויזנך בך וגו', ואתה לא ירא וגו', הוא מה שנעשה בעולם ע"י בעלי מחלוקת ומעוותי משפט, ומה 

ששותקים להם אלה שיש להם כח והיו צריכים ללחום בהם( כי גם אחרי כל מה שאוחזים באור האמונה 

ע"י שמחה וקדושת אכילה, בכח איש מגן ואיש תבונות, יש מה שמקטין ומבלבל מאד ומגביר 
כח הנסיונות ר"ל, והוא כלל ענין ובחי' עיוות המשפט, כי בזה שמעוותים בעוול משפט בני 
אדם ונעשה בעולם שקר ועיוות האמת שגורם למה שגורם מחלוקת וריב ועול ומרמה בין בני 
אדם, עי"ז נופל אור האמונה בעיני ההמון, וגם מי שמתגבר בעבודת השם יש מה שמונעו מאד, 
וזה מלחמה קשה מאד, כי מזה נעשה כל רוח הטומאה וכל הפגמים וכו', וזה עיקר כוחו של 

עמלק ומה שגרם לכל הצרה וכוחו של המן הרשע ימ"ש. 

והרי שורש מציאות עיוות נורא זה הוא בבחי' מה שנכשל האדם להעלות בחי' טיפת עשיו 
וישמעאל, שזה במה שנכשלים באיסור ומתירים לעצמן דברים שהם נגד ההלכה ומבטלים 
אדם  לבין  ששייך  במה  אלא  ונעלם  מה שנסתר  על  לעורר  דרך  לנו  אין  )והרי  מצות עשה, 
לחבירו, כי ע"פ שיש מקיימים התורה, הרי יש איסורים חמורים של לשון הרע ומחלוקת שהם 
חמורים כע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים, ובזה נכשלים מאד, ככל מה שעורר החפץ חיים וכו', 
ובכל מה שבין אדם לחבירו האדם מתיר לעצמו הרבה איסורים דאוריתא ממש, ואינו זוכה 
בהמשך חייו להתחרט כלל, רק ממשיך לרדוף לחלוק ולבייש, ככל מה שיש במי שפגע וכו', 
ובפרט החולקים על אור רבינו וכו' על הצדיק המופלג וכו' ומה שיש אנשים ממעטים ופוגעים 
בשלום במקום שצריכים להיות אנשי שלומם יחד, וגורמים פירוד וכו', והרי בכל זה יש עוד 
הרבה עניינים מה שטועה אדם בהרבה החלטות ועי"ז יורד לחיי אדם אחר בלי לשים לב, או 
דווקא להיפך שמרוצה מזה מאד כי התחבר לאנשי רשע, והרי עי"ז טועה אח"כ בעוד החלטות 
בכמה עניינים אחרים ואינו שייך להתגבר נגד תאוותיו ולבקש דרכי חיים וכו', וכאשר יש עוד 
דברים ידועים ומפורסמים בענין מצות עשה ומצות לא תעשה שצריכים תיקון, ויש כח נסיון 

ומה שנעשה אצל כל אדם, וטועה ונכשל במה שנכשל.

ואם היה תיקון משפט היה שייך להגדיל אור תורה ולהעלות כל אדם וכו', הרי הכל נופל ונעלם 
אור האמת, והרי זאת כלל מציאות אחיזת עמלק ועיקר הגלות, ואין לנו עצה נגד זה כלל רק 
במה שמתחזקים להמשיך הארת אור האיש תבונות ואיש מגן ובחי' מש"כ כמ"ש להלן, עד 
שזוכים להארת אור של דעת שמציל מכל מה שמפיל כח העיוות המשפט, ומעלה את האדם 
להאמונה, והוא יכול להנצל מטרפו של עמלק, ואולי יאחז באיזה חבר וריע להצילו להעלותו 
ולתקן לבו מכל עקמומיות העוולות, ולהביאו לאמונה שלימה, וכך נעשה התחברות אמיתי של 

מבקשי השם לאור הצדיקים, גם כאשר יש גזירת הגלות שהוא עיוות המשפט.

ועל כל אדם להתגבר נגד נפילת המשפט ע"י בחי' תיקון המרכבה כמבואר שם, היינו ע"י 
הביטול למציאות אחדות השם שנמצא גם בתוך מקום העיוות, שבזה מתגלה אמונה והשגחה 



לה הלכות פורים

ואינו רואה שום עיוות, כי העיקר להתעלות מכל עקמומיות ועצבות, ומכל מה שזה אוחז 
באדם, למסור הכל להשי"ת ולהמשיך קשר המרכבה, כי אין השם שלם ואין הכסא שלם 
עד שימחה עמלק שהוא הגלות שהוא עיוות המשפט, ואנו בגלות זה, וצריכים להתעלות 
המרכבה  קשר  בלבו  למצוא  לזכות  הקדושה  שכל  בזה  מתגלה  כאשר  לגמרי,  מזה 
]ומובן שזה  ויום של השנה  יום  ותיקון עיוות המשפט הוא נמשך בימי הפורים על כל 
עיקר התגלות השמחה ומה שמתחילים מפורים להיות שמח תמיד, כי כאשר מתעלה 
גדולה מאד, באור האמונה שזה  יכולים לבא לשמחה  בני אדם,  מעקמימיות הרוע של 
שזה  המשפט  בתיקון  להתחדש  שזוכה  פורים  שמחת  שהוא  ואמיתית,  נצחית  שמחה 

תיקון והתעלות השכינה כדלהלן[(

ולזאת שורש כוחו של המן עמלק היה במה ששאול המלך טעה במשפט, בבחי' התעלות 
טיפת עשיו וישמעאל, היינו מכשול איסור ע"י שלא קיבל פירוש המצוה כראוי, שמזה 
נמשך כל עיוות וקלקות משפט כמבואר בהמאמר, ושאול נצטוה שלא יחמול כלל על 
שום דבר וענין של עמלק, ופגם במשפט הישר לחמול וכו', ועי"ז נולד המן בן המדתא 

האגגי.

ובזה מאריך מוהרנ"ת שבאמת יש עבודה בכל מה שהאדם עושה לתקן דבר הרשות, והוא 
עיקר עבודת האדם ככל מה שמעורר בזה, אבל יש חלילה שהאדם נוטה מדרך התורה 
ע"י חכמות וכו', ומה שאין בו רצונות להשי"ת לקדש מעשיו וכו', ואינו עוסק בהתבודדות 
והתגברות וכו', רק בחכמות, ועי"ז רוצה להעלות דבר שאין להעלות, רק לעזוב ולברוח 
ממנו. כי אינו כשר ואינו מותר ואינו ראוי, כי הוא עב ומגושם וכו', וזה בחי' מה ששאול 
רצה להקריב קרבנות ממיטב הצאן שלקח מעמלקי, כי כל יסוד העבודה הנ"ל הוא בבחי' 
קרבן לקחת כל דבר רשות שצריך להשתמש בו לצורך קיום הדעת והחיים ולהעלותו אל 
הדעת, היינו לעשות הדבר מתוך מה שחושב מהשי"ת שברא זאת, ומה שמתחזק הדעת 
עי"ז שזה בחי' העלאת הדעת להדעת, שזה בחי' תפילין שלוקחים עור של בהמה ועושים 
מזה תפילין שזה בחי' מוחין וכו', כך האדם לוקח כל מה שמשתמש בזה העולם וכל מאכל 
ודבר רשות, ובכל מה שמתקשר לאמוהנ ודעת, מקשר הדבר לדעתו ומחשבתו, וזה עיקר 
כח אור האמונה וכלל התגלות העצות שהם בבחי' איש תבונות כמבואר בהמאמר שמביא 
רוחניות אלקות לתוך צמצומים ע"ש. ע"י כח המחשבה שמברר כמ"ש כולהו במחשבה 
אתברירו, שזה עיקר עבודת האדם בכל עת להסתכל על השכל ולקשר כל דבר להשי"ת 
)והרי לזכות לבחי' כולהו במחשבה וכו' צריכים לעסוק בתורה ותפילה ולהתחזק בתשובה עד שיש בו רצון 

למאס ברע וכל דבר עב להפריד הרע ממנו, ולבא לכיסופין ולרצונות של זכרון האמונה, כאשר זה מה שנזכה 

בכח רבינו ועסק התורה כמבואר בכ"מ( ובמה שמה שמותר אנו יכולים וצריכים לקשר חיותו 

לשורשו, כאשר אנו יודעים ומאמינים במציאות עבודה זו ומה שאנו דבוקים בבחי' איש 
תבונות ואין מגן לזכות לגדר השכל תמיד ולדרכי העצה באור האמונה השייכים לכל דבר. 
וכן למציאות דרך השבת הנפש ודרכי ההתחזקות בעת הקטנות בבחי' חלום ע"י מלאך, 
כדי לעמוד קיים תמיד תמיד בעבודת השם בכל זה )וגם כאשר אינו יכול עוד לזכות לזה, 
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הרי ההכרח לקשר כל מה שעבר עליו לאמונה ובטחון, ולהאמין שהשי"ת נמצא איתו ומחיה 
העולם וכל מה שנעשה הוא בהשגחה שזה אמיתת אור האמונה.

אבל יש לזכות למשפט ישר, כי אם אין אדם נזהר מכל דרך רע ואיסור וכו', הרי נכשל, ובמקום 
מה שיש להרחיק כח הרע להפריד הטוב ולמאס ברע, כאשר ממאס מאד בכל דבר איסור 
ובמציאות התאוות, הרוע והאכזריות וכו', שבזה מרחיק ומגרש טיפת עשיו וישמעאל, הרי 
עי"ז ח"ו גורם עירוב כח הרע לינוק מהקדושה שעי"ז נפגם דעתו מאד ונאסר בכח האיסור, 
ועי"ז נופל לעיוות המשפטו ויכשל יותר וכו', שזה עיקר אחיזת עמלק בנפש האדם לזנב בו 
ומעוותים  'נחשלים אחריך',  ונעשה בבחי'  ונחלש  ולהפרידו מיראת השם, ע"י מה שנכשל 
אורחות אמת, כי צריכים להתרחק מכל רע ולמאס וכו', ואין דרך של העלאה ח"ו רק דרך של 
קדושת ישראל שדבוקים בטוב וממאסים ברע, ואין שום כח במחשבה וכוונה להעלות דבר 
רע, וכל מה שנכשל האדם ח"ו, תיקונו בחרטה ובתשובה ווידוי שמפריד הרע, ואז צריך לקבל 
דרכי ההתחזקות ומשיבי נפש להחזיר בו כח השכל הישר ודרכי חיים, לבא להתגבר נגד כל 
העצבות וכח משיכת התאוות שנשארים בו, להתחדש כדי להרחיק ולהבדל מכל רע, ככל מה 

שמבאר בזה.

זהו בחי'  ובכל דרכי הטעות שיש בגלותינו, הרי  והנה מה שיש בהאדם מה שמתיר לעצמו 
ראשית גוים עמלק )והרי בעניינים שבין אדם לחבירו יש הרבה וכו' ובדעות וכזבות וכו', ויש מה שידוע, ויש מה 
שאינו ידוע, והשי"ת ירחם על שארית הפליטה וכו'( כי זה ראשית כח הקליפות לינוק מהנפש ולהפילו 

מהאמונה ומכל בקשה לבא לאור הדעת והאמונה, כי יפול למחלוקות ושיטות ודעות, לגאוה 
ודרכי טעויות, ומי יכול להצילו, כאשר עי"ז גם ידון וישפוט וינהיג בשקר ויהפוך משפט לעוות 
כל ארחות יושר כפי מה שמרשה לעצמו )כאשר ענין זה קשה לדבר ממנו, אלא שהוא יסוד בנין האמונה, 
כי עיקר חסרון האמונה בעולם וכל מה שנעשה נסיונות קשים, הוא ממציאות העיוות והמחלוקות, ואין משים על 

לב, כי זהו עיקר ויסוד כל מציאות קליפת עמלק שיש ללחום נגדו לעוקרו( וזה עיקר זוהמת הרע וראשית 

גוים עמלק שיש לעקרו לגמרי, לקיים זכור את אשר עשה לך עמלק וכו'.

וזה היה הפגם הגדול במה ששאול החיה את אגג וחמל על הצאן, ועי"ז נעשה ונולד המן, והיינו 
בצרה גדולה מאד בשושן הבירה )והרי כאשר נעשה אז טעות וכו', יש מה שנעשה וכו' ואין בידינו לעקור 
ולהרוג כמצוה את עמלק, הרי שעיקר מצות זכור את אשר עשה לך, הוא לזכור ולהבין גודל המלחמה שיש בנו 

מפגם המשפט, ומה שיש שמעוותים והם עושים מה שנראה להם בשקר ומרמה, שזה כלל המחלוקות ורמאות וכו', 

והרי כאשר יזכור אדם שעמלק רוצה להפילו עי"ז מהאמונה, עי"ז יתגבר לעצור כל פגם המשפט מליבו, למאס 

בכל דרכי השקר, ולא להצטער מהם, לא להכיר ולא לראות אותם כלל, ולא לדאוג ולא להסתכל כלל, רק למחות 

ולמחוק זכרם מלבו, להבין שהן הם כח הרע והקליפות וכו', ואין לנו דרך להבין למה ועל מה נעשה כדבר הזה, יש 

רק לסמוך על השי"ת, ולהתקשר מאד למציאות ההשגחה שזה בחי' קישור המרכבה כמבואר במ"א, שבוודאי 

ויש מה שהאדם צריך להפיל עצמו לתוך הרפש כדי לתקן כמ"ש( כי  השי"ת מנהיג הכל, ועי"ז ימצא אמונה, 

בנוסף לכל מה שמונע התגלות האמונה כנ"ל, עיקר כח הרע של המן היה מבחי' פגם המשפט, 
שהוא בחי' הפלת פור, הפלת הגורל, בחי' עיוות המשפט.



לז הלכות פורים

הּוא  ָבה, ׁשֶ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ִחיַנת ִקּשׁ י הּוא ּבְ ָרֵאל, ּכִ ֶלְך ָהִראׁשֹון ַעל ִיׂשְ אּול ִנְבַחר ַלּמֶ ֱאֶמת ׁשָ י ּבֶ ז( ּכִ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ ר  ְוִעּקַ ְנָיִמין  ּבִ ֶבט  ֵ ִמּשׁ ָהָיה  אּול  ׁשָ י  ּכִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ
ן  ָמֵעאל ַלחּוץ )ְוַעּיֵ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ֵרר ִטּפַ ָבר ִנְתּבָ י ּכְ ֵלָמה, ּכִ תֹו ׁשְ י ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהָיה ִמּטָ ְנָיִמין, ּכִ ּבִ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ט, ּכְ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ן ָהָיה ַיֲעֹקב ּבְ ם( ְוַעל ּכֵ ַאְרנּו ׁשָ ּבֵ ֶ ִהְלכֹות ֵחֶלב ְוָדם ַמה ּשׁ ל ֶזה ּבְ ּכָ

ן ָזָכה  ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב". ְוַעל ּכֵ ּפָ תּוב, "ִמׁשְ ּכָ יָת". ּוְכמֹו ׁשֶ ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ "ִמׁשְ
ית  תּוב, "ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ רֹו, ּכְ ׂשָ ים ּבְ ִחיַנת ֶהְחּתִ ַמר ְלַגְמֵרי ִמּבְ ֵלמּות ְוִנׁשְ ׁשְ ִרית ּבִ ְלִתּקּון ַהּבְ
ּור  ּקּון ְוִקּשׁ ִחיַנת ּתִ ֵהם ּבְ ְבֵטי ָיּה, ׁשֶ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֵלָמה ְוהֹוִליד ׁשְ ה ׁשְ ן ָזָכה ְלִמּטָ אֹוִני". ְוַעל ּכֵ
ָעה ַמֲחנֹות  ֶנֶגד ַאְרּבָ ֵהם ּכְ ָגִלים, ׁשֶ ָעה ּדְ ָבִטים ֵהם ַאְרּבָ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ י ׁשְ ה, ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ָבה ּדִ ְרּכָ ַהּמֶ
י הּוא  ְנָיִמין, ּכִ ָבה הּוא ּבִ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ר ִקּשׁ ּמּוָבא. ְוִעּקַ ָמ"ן, ּכַ בֹו ַאְרּגָ ִחיַנת ֶמְרּכָ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְנָיִמין  ִביל ֶזה נֹוַלד ּבִ ׁשְ ּבִ דֹוׁש ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ל ַיֲעֹקב. ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלָמה ׁשֶ ה ׁשְ ּטָ ִלים ֶאת ַהּמִ ׁשְ ַהּמַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ָבה ּדִ ִחיַנת ֶמְרּכָ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ּטָ ָלם ַהּמִ ּלֹא ִיְהֶיה ִנׁשְ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל ְולֹא ֵאֶצל ָלָבן, ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ּנֹוַלד  ְנָיִמין ׁשֶ ה הּוא ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ּטָ ֵלמּות ַהּמִ ר ׁשְ ִעּקַ ם. ִנְמָצא, ׁשֶ ן ׁשָ חּוץ ָלָאֶרץ, ַעּיֵ ֵאֶצל ָלָבן ּבְ
ִהיא  ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ּטָ ַלם ַהּמִ ְנָיִמין ִנׁשְ ּנֹוַלד ּבִ ׁשֶ ה. ְוָאז ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ִלים ֶאת ִמּטָ ִהׁשְ ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּבָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ י ַהּבֵ ֶחְלקֹו, ּכִ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ַהּבֵ ּבָ ּיִ ְנָיִמין ׁשֶ ן ָזָכה ּבִ ָבה, ְוַעל ּכֵ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ִחיַנת ִקּשׁ ּבְ
ָהְיָתה  ם  ׁשָ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ר  ֵ ְוִנְתַקּשׁ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ם  ׁשָ י  ּכִ ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ה לֹו  ְריֹון ָעׂשָ תּוב, "ַאּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ יִרים, ּכְ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ ֱאַמר ּבְ ָבה ַהּנֶ ְרּכָ ִכיָנה ְוָכל ִעְנַין ַהּמֶ ְ ָרַאת ַהּשׁ ַהׁשְ
ׁש,  ְקּדָ ן ּוֵבית ַהּמִ ּכָ ׁשְ ָמן ּתֹוכֹו ְוכּו'". ַהּכֹל ָקֵאי ַעל ַהּמִ לֹמֹה ְוכּו' ַעּמּוָדיו ְוכּו' מרכבו ַאְרּגָ ֶלְך ׁשְ ַהּמֶ

ם. "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם  ָ ּשׁ ִזית ׁשֶ ת ַהּגָ ּכַ ׁש ָהָיה ִלׁשְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ י ּבְ ׁש, ּכִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ט ָהָיה ּבְ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ר ּתִ ן ִעּקַ ְוַעל ּכֵ
דֹוָלה  ם ָהְיָתה ַסְנֶהְדֵרי ּגְ י ׁשָ ָרֵאל, ּכִ ט ֱאֶמת ְלָכל ִיׂשְ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ם יֹוֵצא ִעּקַ ָ חֹוְתִכין ֲהָלכֹות ּוִמּשׁ
ֶחְלקֹו,  ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָבה, ָזָכה ׁשֶ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ִחיַנת ִקּשׁ הּוא ּבְ ְנָיִמין ׁשֶ ן ּבִ ֶבת ְוכּו'. ְוַעל ּכֵ יֹוׁשֶ
ָהִראׁשֹון  ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ ָזָכה  ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָבה  ֶמְרּכָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ה הּוא  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְרעֹו,  ִמּזַ ִיְהֶיה 
הּוא  ְרעֹו ַיֲחִרימּו ֶאת ֲעָמֵלק ׁשֶ ּזַ ן ָהָיה ָראּוי ׁשֶ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ִרית ּכַ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ט, ּבְ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ּתִ
ַגם  ּפָ אּול ׁשֶ ן ׁשָ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ָבה ִמּבְ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ִחיַנת ִקּשׁ ׁש ִמּבְ ַהֵהֶפְך ַמּמָ
ָגם  "ל ְוַעל ְיֵדי ּפְ ּנַ ת ֲעָמֵלק ּכַ ְמִחּיַ לּוי ּבִ ה ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ר ַהּמַ י ִעּקַ ְלכּות, ּכִ ן ִנְטַרד ִמּמַ ֶזה ַעל ּכֵ ּבָ
ַהּצֹאן  ֵמיַטב  ְוֶאת  ֲאָגג  ִאיר ֶאת  ִהׁשְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  אּול  ׁשָ ַגם  ּפָ ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ ַהְינּו  ּדְ ֶזה, 
ֲעָמֵלק הּוא  לֹום. ִנְמָצא, ׁשֶ ָרֵאל, ַחס ְוׁשָ ר ַעל ִיׂשְ ּבֵ א ָהָמן ֲעָמֵלק ְוָרָצה ְלִהְתּגַ ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ
א ַעל ְיֵדי ֲעָמֵלק  ט ּבָ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ַהְינּו ּפְ ְלקּול ּדְ ת ַהּקִ ִחּלַ ם ּתְ י ּגַ ְלקּול, ּכִ ְלקּול ְוסֹוף ַהּקִ ת ַהּקִ ִחּלַ ּתְ
י ַעל  א ָהָמן ֲעָמֵלק, ּכִ ָגם ַעְצמֹו ּבָ "ל. ְוַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהּפְ ּנַ ֶלְך ּכַ אּול ַהּמֶ ָחַמל ָעָליו ׁשָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
לֹום, ּכַֹח ְלָהָמן ֲעָמֵלק  ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ַחס ְוׁשָ "ל, ׁשֶ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ה ּפְ ָחַמל ָעָליו ַנֲעׂשָ ְיֵדי ׁשֶ

ם(:  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ דּוַע, )ּכְ ֻטְמָאה ַהּיָ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ

והנה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ושלימות התיקון לפגם המשפט שלא יגרום ריבוי 
רוח הטומאה והתאוות וחסרון אור האמונה, הוא יהיה לעתיד, כאשר יבנה בית המקדש, כי 
זאת כח המקדש ומשרתיו, כליו וקרבנותיו, שמתקשרים יחד כל כוחות הקדושה להביא 
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למציאות השראת השכינה בשלימות, ועי"ז מתקשר העוה"ז להיות מרכבה שלימה שלאור 
וגו', כאשר תחילת קשר המרכבה יחד הוא ע"י  הקדושה בבחי' מרכבו ארגמ"ן ותוכו רצוף 
יעקב בחיר האבות כי האבות הקדושים הן הם המרכבה, אלא שאברהם ויצחק עלו ונתעלו עד 
שביררו הרע הגמור והוציאו יניקתו הרע מהקדושה, והיה מוכרח שיעבור שתי בחינות הרע 
הי''ב שבטים  ובלידת  ועי"ז נשלם הקדושה ביעקב בחיר האבות  ולעשיו  הגמור לישמעאל 
נשלם המרכבה דרך קשר הכל להשי"ת )כאשר המרכבה הוא מדרגא לדרגא ועיקר קשר העולם לשרות 
נה"י מרכבה  ונעשה  למוחותיה חב"ד  חג"ת  ושלימות קשר המידות  מוחין  ע"י האבות שגרמו  היה  בו הקדושה 

וכו',  מזלות  וי"ב  גבולי אלכסון  וי"ב  י"ב שבטים  בבחי'  הוא  ועיקר קשר המרכבה למציאות הבריאה  להמידות, 

והצדיקים שבכל דור הם המרכבה, כאשר בכל מה שאדם זוכה לתשובה לתורה ומצות יש בה השראת הקדושה 

בחי' מרכבה, וכאשר באור המרכבה מאיר האמונה יש שמאיר הדעת להבין דרכי קשר כל דבר לשורש וכל הענינים 

הנ"ל, והעיקר שבכח התקשרות האדם להצדיק ע"י אמונה שלימה בהשגחה פרטית בכל מה שנעשה ובכל מציאות 

הדומם צח"מ וגם בכל מה שבעל בחירה עושה וכו', בזה נמצא בחי' קשר המרכבה, וזה עיקר שלימות האמונה 

שהאדם צריך להשליך את עצמו לתוכה, ועי"ז יכול להתגבר על פגם המשפט, גם בגלות וגם בכל מה שעובר עיוות 

ורמאות וכו', כי כמו שיש כח במ"ש בלילה בימיני מיכא"ל וכו' יש כח גדול באור של רבי עם תלמידים שמתקרבים 

לאור האמת לתקן כל פגם משפט להאיר אור אמונה(.

וגו',  וכאשר נולד יוסף הצדיק נתקשרו כל השבטים ליעקב כמ"ש אלה תולדות יעקב יוסף 
ובלידת בנימין בארץ ישראל נשלם המרכבה, )שהוא בחי' שינה בחי' הקשר לתוך הקטנות בזה עיקר 
הקשר למעשה של כל מה שנעשה בבחי' שינה וקטנות, ולזה כח המלכות שנעשה ע"י קשר המרכבה היה שייך 

ונבחר שאול למלך, אבל במה שלא מחה את החטאים את עמלק, נתתקן בחי' המלכות ע"י דוד  לשבט בנימין 

המלך, והרי מרדכי הצדיק איש ימיני משבט בנימין, על ידו נעשה תמיד עיקר מחיית עמלק בכל שנה ושנה כמו 

שהיה בימים ההם בנס פורים( ובבחי' בנימין נמצא השלימות של קשר המרכבה אשר הוא כל כחינו 

לאחוז בכח הקדושה ובאור האמונה.

ָבִרים  רּור ּדְ הּוא ּבֵ ט ׁשֶ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ י ּגֹוָרל הּוא ּבְ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְוכּו', ּכִ ע ִהּפִ ן ָהָמן ָהָרׁשָ ח( ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת  ן ּבְ ם ּכֵ ה ְמקֹומֹות. ְוֵכן ַהּגֹוָרל הּוא ּגַ ַכּמָ "י ּבְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ טֹו ְוִדינֹו, ּכְ ּפָ ָבֵרר ְלָכל ֶאָחד ִמׁשְ ּמְ ׁשֶ
ט ֱאֶמת.  ּפַ ׁשְ ה הּוא ְמָבֵרר ַהּמִ ָ ְקֻדּשׁ י ַהּגֹוָרל ּדִ ית ַהּגֹוָרל. ּכִ ּבִ תּוב, ִמְדָיִנים ַיׁשְ ּכָ ָבִרים. ּוְכמֹו ׁשֶ רּור ּדְ ּבֵ
ט,  ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ חֹׁשֶ ָהָיה ָלבּוׁש ּבְ דֹול ׁשֶ ָרֵאל ָהָיה ַעל ְיֵדי ּגֹוָרל ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ַהּגָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ֲחֻלּקַ ְוַעל ּכֵ
ן ָהָמן  טֹו ְוֶחְלקֹו. ְוַעל ּכֵ ּפָ ָבֵרר ְלָכל ֶאָחד ִמׁשְ ּמְ ט ׁשֶ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ י ּגֹוָרל הּוא ּבְ "י, ּכִ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵדי ִלְפּגֹם  יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ּכְ ן ִהּפִ ט, ַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ִחיַנת ּפְ ִניָקתֹו ָהָיה ִמּבְ ּיְ מֹו, ׁשֶ ח ׁשְ ע, ִיּמַ ָהָרׁשָ
ר הּוא ֹחֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ ָנַפל לֹו  ְוַהּגֹוָרל  "ל.  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּגֹוָרל 
ַגם  ם ַעל ְיֵדי ּפְ ְפּגַ ּנִ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ַגם ִקּשׁ ַהְינּו ּפְ ט, ּדְ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ִניָקתֹו ִמּפְ ּיְ ב ֵמַאַחר ׁשֶ י ָחׁשַ ֲאָדר, ּכִ
"ל.  ּנַ לּוי ּבֹו ּכַ ָבה ּתָ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ר ִקּשׁ ִעּקַ ָבִטים ׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ הּוא ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְנָיִמין, ׁשֶ ֶבט ּבִ ֵ ָהָיה ִמּשׁ אּול ׁשֶ ׁשָ
ר  ּבֵ ן ָרָצה ְלִהְתּגַ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ָבה ּכַ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ִחיַנת ִקּשׁ ְנָיִמין, ּבְ ִחיַנת ּבִ ם ּבְ אּול ְוִנְפּגַ ַגם ׁשָ ּפָ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ֶנֶגד  ָנה ֵהם ּכְ ָ י ַהּשׁ ר ָחְדׁשֵ ֵנים ָעׂשָ י ׁשְ ים, ּכִ י"ב ֳחָדׁשִ ּבְ ֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון ׁשֶ לֹום, ּבַ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ַעל ִיׂשְ
ּור  ִחיַנת ִקּשׁ ֵהם ּבְ ָגִלים, ׁשֶ ָעה ּדְ ֶנֶגד ַאְרּבָ קּופֹות ּכְ ע ּתְ ֶהם ַאְרּבַ ּמּוָבא. ְוֵיׁש ּבָ ָבִטים, ּכַ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ר  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֹחֶדׁש ֲאָדר, ׁשֶ לֹום ּבְ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ן ָרָצה ְלִהְתּגַ ָבה. ְוַעל ּכֵ ְרּכָ ַהּמֶ
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י"ב  ּבְ הּוא ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְנָיִמין ׁשֶ ם ַעל ְיֵדי ּבִ ְפּגַ ּנִ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ַגם ַהּמֶ ִניָקתֹו ָהָיה ִמּפְ ּיְ ים, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֳחָדׁשִ
"ל:  ּנַ לּוי ּבֹו ּכַ ָבה ּתָ ְרּכָ ּור ַהּמֶ ר ִקּשׁ ִעּקַ ָבִטים ׁשֶ ׁשְ

ובזה יובן מה שפורים נקרא על שם הפור הוא הגורל כי הוא ענין יניקת הרע שנעשה 
ע"י בחי' משפט וגזירה ר"ל, שזה בחי' משפט מעוקל ומעוות, כי עיקר הגורל הוא בחי' 
משפט שבה יש קיום לעולם ולכל ישראל ושפע חיים וכו', אבל בהתגברות הדין ומה 
שיוצא משפט שיש בו ח"ו דין, זה פגם המשפט והוא בחי' פור בחי' הגורל של המן )וזה 
מה שמגלה בזה שעצם מעשה הגורל שיש בו פגם המשפט ובו קשר מרכבת הקליפות זהו כוחו של המן 

בבחי' יניקת עמלק ר"ל ]ומובא לקו"ת סי' ע"ד מדברי האר"י, שבמ"ש הפיל פו"ר הוא הגורל, נמצא ענין 

התגברות הדין לסבב בחי' ו' בחי' המשכת הקדושה בהמידות בבחי' משפט, לסבב בפ"ר דינים ע"ש, הרי שזה 

עיקר ענין הפור ולזה נקרא פורים ע"ש הפור שהשי"ת הצילנו ותמיד מציל ופודה בכל עת צרה גם כאשר 

נתעוות המשפט ועל שם זה נקרא פורים שיש בחי' י"ם אור הבינה שממתיק ומבטל הפ"ר דינים[ והנה מתוך 

מה שמאריך בזה מובן שענין הגורל הוא גם המשכת הדבר למטה לתוך הנהגת העולם, כי הנהגת עולם הזה 

הוא בבחי' גורל, ולזה גורל המן הרשע ימ"ש היה כי רצה לעוות הדין לקחת יניקה מהגורל העליון להטותו 

לדין ולקחת הדין לגרום מה שרצה בתוך חושך הזמן ומקום בתוך מציאות הכוחות הגשמיים, וכוחות עמלק 

וקטרוג הם מעשה הגורל שעשה המן, כאשר מול זה יש כח מרדכי ואסתר מציאות הגורל דקדושה שהוא כח 

הצדיקים להטות הגורל והמשפט לכף זכות ברחמים, ואז גם לקשר יחד המרכבה דקדושה ולהמשיך השגחה 

וניסים ע"י קשר הגשמי לשורש הרוחני, כאשר מעלה לפני השי"ת עוד נחת רוח, ונעשה עוד תיקון המרכבה 

שלימות תיקון המשפט ואז הגורל דקדושה היינו כח עבודת הצדיק חלקינו וגורלנו, קובע כל דבר גם בגשמי, 

כי הגורל קובע דברים ]ובזה יובן מכוון מה שמאריך בענין מה שהגורל קובע כי אינו קובע מחמת ספק וקבלת 

פסק הגורל, אלא הוא מגלה מה שלמעלה ע"י חושן המשפט כח ההמתקה בחי' תפארת ורחמים ועי"ז נעשה 

הדבר למעלה ונמשך מהקדושה למטה שזה בחי' שלימות המרכבה גורל הקדושה וזה חלקינו וגורלנו להיות 

דבוקים בהשי"ת( כי המן בן המדתא האגגי שנולד מחמת חסרון שלימות המרכבה שנגרם 

ע"י שאול המלך, שמה שלא קיים דבר השם למחות עמלק מיד בשלימות, המשיך דרכו 
של עמלק )ואולי לזה מוזכר כבן המדתא וכו' כי בזה מרומז קשר מרכבת הטומאה עד עמלק( לינוק כחות 
דין מבחי' פגם המשפט ע"י חסרון שלימות המרכבה, ונתאחז בקטרוגו בשושן הבירה 
ובזמן חודש אדר ועת צרה גדולה נעשה ליעקב, כי מאין יכלו להמשיך תיקון שלימות 

המרכבה. 

י  ּכִ ְוכּו',  ָוֵאֶפר  ק  ׂשַ ׁש  ְלּבַ ַוּיִ ָגָדיו  ּבְ ֶאת  ַכי  ָמְרּדְ ְקַרע  ַוּיִ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ָיַדע  ַכי  ּוָמְרּדְ ט( 
י ֱאֶמת ִעם  ַכי ָהָיה ַרּבִ י ָמְרּדְ "ל, ּכִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ִחינֹות ַהְמֹבָאִרים ּבַ ל ַהּבְ ּקּון ּכָ ִחיַנת ּתִ ַכי ָהָיה ּבְ ָמְרּדְ
י  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה( ְוַעל ְיֵדי ַרּבִ ְמֹבָאר ּבְ ְלִמיִדים, )ּכַ ל ּתַ יָבה ׁשֶ י ָהָיה לֹו ְיׁשִ ְלִמיִדים, ּכִ ּתַ
י ֱאֶמת הּוא ַעל  ט ַעל ְיֵדי ָהַרּבִ ּפָ ׁשְ "ל ְוִתּקּון ַהּמִ ִחינֹות ַהּנַ ל ַהּבְ ִנין ּכָ ּקְ ְלִמיִדים ִנְתּתַ ֱאֶמת ִעם ּתַ
ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ּנּו ּכָ ק ִמּמֶ ַרְך ּוְמַסּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִליְך ַעְצמֹו ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ׁשְ ּמַ ְיֵדי ׁשֶ
ּקּון  ִחיַנת ּתִ ה ּבְ ּזֶ ע ְוטֹוב לֹו, ׁשֶ יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ִחיַנת ַצּדִ ה לֹו ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָנה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ׁשֶ ׁשֵ

ם ֵהיֵטב(:  ן ׁשָ ם, ַעּיֵ נּו ׁשָ ִדְבֵרי ַרּבֵ ְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבְ ט, )ּכַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

אבל מרדכי ידע כל אשר נעשה, גודל אחיזת הקליפות והדין, וידע גדולת רחמי השי"ת 



ליקוטי הלכות המבוארמ

שאין להתייאש מן הרחמים כי בכח קדושת הצדיק המופלג נמצא כח לחדש כח קשר המרכבה 
בשלימות תמיד, וזה ע"י בחי' מציאות של רבי אמת עם תלמידים ומה שהצדיק משליך עצמו 
למען השי"ת לתוך הרפש והטיט וכו' )כמה שמבואר בהמאמר שבחי' תיקון המשפט הוא בבחי' ותוציא 
כאור משפטנו, בחי' משפטיך אור יצאו וגו' הינו בחי' מאירת עיניים, ר"ת תוכו רצוף אהבה וכו' וזה ע"י הנאמר שם 

מרכבתו ארגמ"ן הינו תיקון המשפט, וזה נעשה ע"י רבי אמת עם תלמידים בבחי' ישיבה, כח הרבי המשגיח על 

חלקי האמונה לקבצם ולהעלותם, וגם מסייע להגרים בבחי' איתן מושבך וגו' ובחי' נדיבי עמים נאספו וגו', ועי"ז 

מתחזק תיקוני ראש השנה והחמשה חושים וכו', ונעשה תיקון המח וכו' ואז ע"י מה שהצדיק מוריד עצמו לתוך בחי' 

הרפש והטיט וכו' משיג מה שלא השיג בחייו וכו' היינו שנתגלה אור האמונה שנמתק בחי' צדיק ורע לו רשע וטוב 

לו וזה עיקר התגלות כח תיקון המשפט, ע"ש( ולזאת עסק אז מרדכי עם התלמידים בישיבתו במצות 

קומץ המנחה במנחת העומר, כי בכח הישיבה שנכללים בו יכול לתקן קשר המרכבה )שזה בחי' 
הקיבוץ לרבינו על ראש השנה ומה שמבקשים להתקבץ לתוך אור האמונה ותיקון הברית תיקון בחי' גרים ע"י 

החותם דקדושה, ]ומרדכי עסק אז בענין העמר שזה עיקר בחי' הרוח של הצדיק שנמשך בבחי' ידין ורגלים כמבואר 

לקו"מ סי' י[( וכדי להמשיך תיקון הנפש, לזה לבש שק ואפר וכו' שזרק עצמו למטה לתוך בחי' 

שינה לתקן אחיזת עמלק בבחי' שינה להיות בבחי' מש"ה מתוקה שנת העובד, ובזה נמצא 
התגלות הדעת של אמיתת ההשגחה השלימה ואינו קשה כלל מה שנדמה שיש צדיק ורע לו 
וכו' וכו' כי הכל מושגח והכל לטובה וכו', והרי השי"ת עשה שאין בכח האדם להבין זאת, אבל 
בכח האמונה להתדבק בהדעת הזה בשלימות ואור האמונה הזו מאיר מהתגלות הדעת של 
הארת המוחין בדרגא עליונה בבחי' שער החמישים מה שמשה רבינו השיג בהסתלקותו וכו', 
והרי נוראת הארה זו נמצא באור דברי רבינו וכו' הוא מאיר עלינו כאשר יש בחי' ירידת הצדיק 
לזרוק עצמו לתוך מקום הנמוך למען כבוד השם ואז נעשה מה שנעשה יחוד גדול וכו' ומאיר 
ומה שיורד לבחי' מש"ה  והתלמידים  ישיבה של הצדיקים  כי בכח  וכו',  אור האמונה  עלינו 

הנ"ל, בזה נמצא תיקון לכל מה שנעשה בגלותינו בחי' עוות המשפט כנ"ל. 

ק  ן ָלַבׁש ׂשַ ט, ַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ֲאִחיַזת ָהָמן הּוא ַעל ְיֵדי ּפְ "ל ׁשֶ ל ַהּנַ ַדע ֶאת ּכָ ּיָ ׁשֶ ַכי ּכְ ן ָמְרּדְ ְוַעל ּכֵ
ל ַהָחְכמֹות  ק ּכָ י ִסּלֵ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִליְך ַעְצמֹו ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ׁשְ ּמַ ִחיַנת ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ָוֵאֶפר ְוכּו', ׁשֶ
ק  דֹוָלה ְוָלַבׁש ׂשַ תֹוְך ָהִעיר ְוָזַעק ְזָעָקה ּגְ ָצא ּבְ ּיָ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ׁשֶ ׁשּוִטים ּבְ ָבִרים ּפְ ה ּדְ ּנּו ְוָעׂשָ ִמּמֶ
ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ִליִכין  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ה  ַנֲעׂשָ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָוֵאֶפר 
ק ָוֵאֶפר, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה  ת ׂשַ ִחיַנת ְלִביׁשַ ה ּבְ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִליְך ַעְצמֹו ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ּוַמׁשְ
ִחיַנת  "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ה ּבְ ּזֶ ע ְוטֹוב לֹו, ׁשֶ יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ִחיַנת ַצּדִ ה לֹו ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוכּו',  ָוֵאֶפר  ק  ׂשַ ַבׁש  ּלָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ָיַדע ֵאת  ַכי  ּוָמְרּדְ
ה  ר ַנֲעׂשֶ י ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ עֹוָלם, ּכִ ה ּבָ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ י ָזָכה ֵליַדע ּכָ ה, ּכִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֵאת ּכָ ּוָמְרּדְ
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ְוכּו',  ִעים  ְרׁשָ ְוֵיׁש  ִעים  ָהְרׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל 
ה, ַהְינּו  ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֵאת ּכָ ִחיַנת ּוָמְרּדְ ל ֶזה ּבְ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ע ְוטֹוב לֹו. ּוָמְרּדְ יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ַצּדִ
יג. ְוֶזה  ם ֶאת ֶזה ָזָכה ֵליַדע ּוְלַהּשִ ע ְוטֹוב לֹו, ּגַ יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ה ַעל ָהָאֶרץ, ֲאִפּלּו ַצּדִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ִחיַנת  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִליְך ַעְצמֹו ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ל ַהָחְכמֹות ְוִהׁשְ ק ּכָ ָהָיה ְמַסּלֵ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַנֲעׂשָ

ק ָוֵאֶפר ְוכּו':  ׁש ׂשַ ְלּבַ ַוּיִ



מי הלכות פורים

עפ"ז יובן ביאור מ"ש ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, שאז כשאר שמע נוראת הגזירה 
וכו' עלה לדרגתו הנוראה בבחי' שער החמישים ומרא דכיא וכו' )ככל מה שמתגלה שזה בחי' 
רב חסד וכו'( וזה ע"י מה שעשה הצדיק ראש הסנהדרין )שהזהיר לא ללכת לסעודת אחשורוש 

ולא שמעו וכו' ובכל זאת עכשיו ירד מדרגתו הגדולה לפעול ע"י כוחו וכו' לדרכי פשטות עבודת התפילה 

להראות לכולם איך לזעוק בתשובה להתאנח ולצעוק אפי' בתפילה שהוא בחי' אבילות, תפילה בבחי' דין 

שהוא קטנות וכו' כמבואר הענין בכ"מ ע"פ לקו"ת סי' ח' ]והרי כבר עשה כזאת לזרוק עצמו למען כבוד השם 

במה שלא יכרע ולא ישתחוה, להראות לכולם איסור עבודה זרה[( לזרוק עצמו לתוך פשטות וקטנות, 

לדרגת כל אלו שהיו מונחים ברפש וטיט והיו צריכים באמת ללבוש שק ולצעוק, והרי 
עי"ז דייקא נתגלה שורש אור הדעת והנ"ל ונמשך לישראל כח להבין שהכל בהשגחה, 
ולבא לתפילה )כי עיקר המניעה מתפילה הוא מה שתולים בטבע וגם מתיאשים מהמצב כי אין רואים 
האמונה שיכולים לפעול אצל השי"ת והרי אז היה תכלית חסרון אמונה וראו עיוות משפט כזה, וכדי לבא 

לתפילה היה מוכרח הארת הדעת של השגחה וסילוק כל חכמה ושכל וכו', בחי' מש"ה מתוקה שנת העובד, 

שהוא נעשה ע"י מה שירד הצדיק למקומם ]ואלי לזה עושים צחוק ומשנים הלבוש בפורים כי מרדכי יורד 

ללבושים שלנו, וזורק עצמו, ולזה גם אנחנו משנים וזורקים עצמינו וכו', כי מקבלים הארה גדולה הנ"ל שזה 

שייך לצדיקים גדולים[( 

ִחיַנת  ים, ּבְ ִ ַנת ַהֲחִמּשׁ ִהיא ׁשְ ִחיַנת יֹוֵבל, ׁשֶ רֹור ְלׁשֹון ֵחרּות, ּבְ רֹור, ּדְ ַכי הּוא ָמר ּדְ י ָמְרּדְ  י( ּכִ
ַכי  ן ָמְרּדְ ט ְוַעל ּכֵ ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ִחיַנת ּכִ ִהיא ּבְ כּוְרְסָיא, ׁשֶ ָנא ּבְ יָנה. ּוִביָנה ְמַקּנְ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ ֲחִמּשׁ
הּוא  ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ֹבּהַ  ּגָ ָמקֹום  ּבְ ָהָיה  ַכי  ָמְרּדְ ֲאִחיַזת  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ְסאֹות  ּכִ ן  ְלַתּקֵ ָזָכה 
ֵעת  ְיָקא ּבְ י ּדַ ְיָקא, ּכִ ָנה ְוַהּדּוְרִמיָטא ּדַ ֵ ֵעת ַהּשׁ ה ּבְ ּלֶ הּוא ִנְתּגַ ּלּות ָחְכָמה ְסִתיָמָאה, ׁשֶ סֹוד ִהְתּגַ
הּוא  ַכי, ׁשֶ ה ֶהָאַרת ָמְרּדְ ּלֶ ָנה ָאז ִנְתּגַ ִחיַנת ׁשֵ הּוא ּבְ ל ַהָחְכמֹות, ׁשֶ ִקין ּכָ ַסּלְ ּמְ ׁשֶ ָנה, ַהְינּו ּכְ ֵ ַהּשׁ
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּכֹל,  ֵמֵעין  ְוֶנְעָלָמה  תּוָמה  ַהּסְ ַהָחְכָמה  ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ְסִתיָמָאה,  ָחְכָמה  ּלּות  ִהְתּגַ
ִחיַנת  י ֶזה ּבְ ט, ּכִ ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ִחיַנת ּכִ ן ּבְ ּקֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּתַ ע ְוטֹוב לֹו, ׁשֶ יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ַגת ַצּדִ ַהּשָ

"ל ֵהיֵטב(:  נּו ַהּנַ ל ּפּוִרים ּוְבִדְבֵרי ַרּבֵ נֹות ׁשֶ ּוָ ּכַ ים ּבַ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ן ֵהיֵטב ּבִ "ל )ְוַעּיֵ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ּתִ

ט  ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ַגם ּכִ ט, ַהְינּו ּפְ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ַכי ַעל ְיֵדי ּפְ ר ַעל ָמְרּדְ ּבֵ ָרָצה ְלִהְתּגַ ע ׁשֶ ְוָהָמן ָהָרׁשָ
ָעָליו,  ַכי  ָמְרּדְ ִלְתלֹות ֶאת  ה  ַאּמָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֹבּהַ  ּגָ ַלֲעׂשֹות ֵעץ  ָהְיָתה ֲעָצתֹו  ן  ּכֵ לֹום, ַעל  ְוׁשָ ַחס 
ֶזה  ָגם  ּפְ ּמִ ׁשֶ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ְסאֹות  ּכִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יָנה,  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ִ ֲחִמּשׁ ְבִחיַנת  ּבִ ִלְפּגֹם  ָרָצה  י  ּכִ
יָנה,  ּבִ ּבַ י  ּכִ ַהְינּו  ַהּגֹוָרל,  ׁשֶֹרׁש  הּוא  ם  ׁשָ י  ּכִ יל,  ִהּפִ ׁשֶ ַהּגֹוָרל  סֹוד  ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֲאִחיָזתֹו  ָהְיָתה 
ֵאי עֹוָלם  ט ְלָכל ּבָ ּפָ ׁשְ ם יֹוֵצא ַהּמִ ָ י ִמּשׁ ם הּוא סֹוד ַהּגֹוָרל, ּכִ ט, ׁשָ ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ִחיַנת ּכִ הּוא ּבְ ׁשֶ
ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ל ַהּכֵֹהן ַהּגָ ִחיַנת ַהּגֹוָרל ׁשֶ טֹו. ְוֶזהּו ּבְ ּפָ ִפי ּגֹוָרלֹו ּוִמׁשְ ְונֹוְתִנין ְלָכל ֶאָחד ּכְ
ְסאֹות  ִנין ּכִ ּקְ ּמּוָבא, ְוָאז ִנְתּתַ יָנה, ּכַ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ ִחיַנת ֲחִמּשׁ סֹוד ַהּיֹוֵבל, ּבְ ּפּוִרים הּוא ּבְ י יֹום ַהּכִ ּכִ
ֵני  ׁשְ ַעל  ּגֹוָרל  יל  ַמּטִ ָהָיה  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְוָאז  ְוִלְפִנים.  ִלְפֵני  ִנְכַנס  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְוָאז  ט,  ּפָ ְלִמׁשְ
ם  ָ ּשׁ ּמִ ין ׁשֶ ה ַמְתִחיל ֲאִחיַזת ַהּדִ ם ּוְלַמּטָ ָ י ִמּשׁ ִעיִרים ּגֹוָרל ֶאָחד ַלד' ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל, ּכִ ַהּשְ
ט  ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ִנין ּכִ ּקְ ָאז ִנְתּתַ ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ ִחיַנת ֲעָזאֵזל ּוְצִריִכין ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ְיִניַקת ַהּסִ
ם ֲאִחיַזת  ָ ין ִמּשׁ ָגְרׁשִ ּמְ ּקּונֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ּתִ ה ְוִעּקַ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ן ַהּגֹוָרל ּדִ ְלַתּקֵ
ֵאין רֹוִצין ְלַהֲעלֹות  ִחיַנת ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ִעיר ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל, ׁשֶ ַהְינּו ׂשָ ְטָרא ָאֳחָרא ְונֹוְתִנין לֹו ֶחְלקֹו, ּדְ ַהּסִ
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ַהְינּו  ה, ּדְ ָ ֻדּשׁ ָחׁש ֶאל ַהּקְ ְטָרא ָאֳחָרא ֻזֲהַמת ַהּנָ ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּסִ הּוא ּבְ ָמֵעאל, ׁשֶ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ּבְ
ֶחְלקֹו,  נֹוְתִנין לֹו  ַעְצֵמנּו  ּבְ ָאנּו  י  ּכִ ָאנּו מֹוִציִאין אֹוָתּה ַלחּוץ,  א,  ַרּבָ ַאּדְ לֹום, ַרק,  ְוׁשָ ַהּמַֹח ַחס  ֶאל 
לֹום,  ט ַחס ְוׁשָ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ּלֹא ִיְהֶיה ִנְפּגָ ֵדי ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ֶנֱאָחז ֶאְצֵלנּו ּכְ ֵדי ׁשֶ ִעיר ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ּכְ ַהְינּו ׂשָ ּדְ
ְוָרָצה  אּול  ַגם ׁשָ ּפָ ְיֵדי ׁשֶ ַגם ַהּגֹוָרל ַעל  ט ִמּפְ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ֶנֱאָחז ִמּפְ ָהָיה  ן ָהָמן ׁשֶ ּכֵ ְוַעל  ְיֵדי ֶזה.  ַעל 
י ָרָצה ַלֲהֹפְך ַהּגֹוָרל  יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל, ּכִ ן ִהּפִ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ָמֵעאל ֶאל ַהּמַֹח ּכַ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ְלַהֲעלֹות ִטּפַ
ה ֵעץ  ן ָעׂשָ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ט ְוַהּגֹוָרל ּכַ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ְפּגַ ּנִ לֹום, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל ְלָרָעה ַחס ְוׁשָ ט ַעל ִיׂשְ ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ
ים  ִ ִחיַנת ֲחִמּשׁ ִחיַנת יֹוֵבל, ּבְ הּוא ּבְ ט, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ַכי ַעל ְיֵדי ּפְ ָמְרּדְ לֹט ּבְ י ָרָצה ִלׁשְ ה, ּכִ ים ַאּמָ ִ ֲחִמּשׁ

"ל.  ּנַ לֹום, ֲעָמֵלק ּכַ לֹום, ִנְתעֹוֵרר ַחס ְוׁשָ ט ַחס ְוׁשָ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ י ַעל ְיֵדי ּפְ "ל. ּכִ ּנַ יָנה ּכַ ֲעֵרי ּבִ ׁשַ

ְבּתֹו ָהָרָעה ַעל  ָכה ַמֲחׁשַ "ל ִנְתַהּפְ ּנַ ּכַ ַכי  ְיֵדי ָמְרּדְ ט ַעל  ּפָ ׁשְ ַרֲחֵמי ד' ְלִתּקּון ַהּמִ ּבְ כּו  ּזָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ָהָיה  ֶ ּשׁ ּוַמה  ט  ּפָ ְלִמׁשְ ְסאֹות  ּכִ ִחיַנת  ּבְ ן  ּקֵ ִנְתּתַ י  ּכִ ַכי,  ְלָמְרּדְ ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ ְוָתלּו אֹותֹו ַעל ָהֵעץ  רֹאׁשֹו 
ם  ָ י ִמּשׁ ה, ּכִ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמּשׁ ֶֹרׁש ֲאִחיָזתֹו ְוִנְתָלה ַעל ָהֵעץ ַהּגָ ן, ְוָאז ֶנֱעַקר ָהָמן ֲעָמֵלק ִמּשׁ ּקֵ ם ִנְתּתַ ִנְפּגָ
ה  ּזֶ ם ָהָמן ֲעָמֵלק, ׁשֶ ָ ֵרׁש ְוִנְפַרד ִמּשׁ ט ְוִנְתּגָ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ּקֵ י ִנְתּתַ ּיֹות, ּכִ ְחּתִ אֹול ּתַ ַעְצמֹו ֶנֱעַקר ְוָנַפל ִלׁשְ ּבְ
יִלין  ְיָקא מֹוִריִדין ּוַמּפִ ם ּדַ ָ ה ּוִמּשׁ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמּשׁ ּגָ ֲעִלין אֹותֹו ַעד רֹאׁש ָהֵעץ ׁשֶ ּמַ ה ׁשֶ ִלּיָ ִחיַנת ּתְ ּבְ
ִכְסאֹות  ין ּבְ ׁשִ יָנה ַהְמֻלּבָ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ ִחיַנת ֲחִמּשׁ ה ְלַגְמֵרי, ַהְינּו ִמּבְ ָ ֻדּשׁ ֵדי ַלֲעקֹר אֹותֹו ִמן ַהּקְ אֹותֹו ּכְ
ה  ה ְוַעּתָ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמּשׁ ה ֵעץ ּגָ ט ּוְכֶנֶגד ֶזה ָעׂשָ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ם ָרָצה ִליֹנק ַעל ְיֵדי ּפְ ָ ּשׁ ּמִ ט ׁשֶ ּפָ ְלִמׁשְ
ה  ּזֶ ּיֹות, ׁשֶ ְחּתִ אֹול ּתַ ם ְוהּוַרד ִלׁשְ ָ י ֶנֱעַקר ִמּשׁ ְלּתֹו, ּכִ ַעְצמֹו ָהְיָתה ַמּפַ ם ּבְ ָ ט, ִמּשׁ ּפָ ׁשְ כּו ְלִתּקּון ַהּמִ ּזָ ׁשֶ
ֵדי ַלֲעקֹר אֹותֹו  "ל ּכְ ּנַ יִלין אֹותֹו ּכַ ם מֹוִריִדין ּוַמּפִ ָ ֲעִלין אֹותֹו ַעד רֹאׁש ָהֵעץ ּוִמּשׁ ּמַ ה ׁשֶ ִלּיָ ִחיַנת ּתְ ּבְ
ט,  ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ט ְלָרָעה ַעל ֶזַרע ֲעָמֵלק, ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתִ ּפָ ׁשְ ְך ַהּגֹוָרל ְוַהּמִ "ל, ְוֵכן ִנְתַהּפֵ ּנַ ְרׁשֹו ּכַ ָ ִמּשׁ
הּוא  ׁשֶ ַהּגֹוָרל,  ן  ּקֵ ִנְתּתַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ַהּגֹוָרל  ְיֵדי אֹותֹו  חּו ֵהם ַעל  ְוִנּמְ ֶנֶעְקרּו  ְוָאז  ּגֹוָרל,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

"ל: ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ּבְ

פותח לגלות ברמז נוראת שורש ענין תיקון לעיוות המשפט, ומגלה שזה בבחי' כסאות למשפט 
)מ"ש כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד ]תהלים קכ"ב, ומבואר בזהר שזה בחי' תיקון המלכות בחי' 

שלום ירושלים שכולל עליית כל השבטים כמ"ש ששם עלו שבטים וגו'( ומראה שכל התיקון הוא מושרש 

בענין סוד נס פורים בכוחו של מרדכי ואסתר לבטל כל גזירה ולהוציא המשפט לאור, וזאת 
בכח מה שמרדכי הצדיק היה בבחי' רב חסד, מר דרור, הארת חכמה סתימאה ביסוד אבא ומה 
שמתגלה גם למטה בבחי' נס פורים וכו' כי כל זה נצרך כדי לתקן כסאות למשפט, ומתחיל מענין 
בנין המלכות שהוא ע"י בינה וכידוע בענין ראש השנה וכו', כאשר מזכיר בזה ענין התגלות אור 
חכמה סתימאה אור הגדול של מרדכי דייקא בעת בחי' שינה דורמיטא, הרי יובן שזה ענין מה 
שהצדיק מסלק החכמות וזורק עצמו וכו' ועי"ז עולה לשער החמישים וכו', ואז מתגלה השגת 
הדעת שמבטל כל קושיא מבחי' צדיק ורע לו וכו' שבזה נמצא הארת תיקון לעיוות המשפט, 
כי נתתקן בחי' כסאות למשפט תיקון המשפט, ומזכיר ששורש ענין המשפט וכל מה שנעשה 
בעולם ע"י הוא מה שיוצא המשפט וכו' מבחי' בינה שזה בחי' ראש השנה בחי' בנין המלכות 
בכח בחי' בינה כידוע, ושורש בחי' כסאות למשפט הוא מבחי' בינה כאשר זאת בבחי' הארת 
בשלימות  המלכות  אז  נבנה  ועי"ז  החמישים  שער  משורש  הבינה  הארת  שהוא  כיפור  יום 
ומקבל החותם וכו' שזה ענין של כח חמישים שערי בינה המלבישים כסאות למשפט, ענין 
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של המשכת הרחמים ששומרים האדם מכל רע ומכל חסרון בכח מידת הרחמים, כאשר 
כח הרחמים בחי' חמישים שערי בינה מאירים על האדם תמדי ע"י תיקוני יוכ"פ )וזה נמשך 
לכל השנה ע"י נס פורים כמה שמתגלה בזה, והרי עי"ז כח הרחמים נמשך ע"י ההתקשרות להצדיק ואור 

תורתו וכו' ואז מאיר באור השבת והמצות כו' וזוכים לתפילה והתבודדות לפעול המשכת הרחמים ותיקון 

המשפט להנצל מכל צער ועגמת נפש ומכל בלבול ועיוות ככל מה שצריכים גם בתוקף הגלות והמחלוקת 

כנ"ל כי יש המשכת הארת מדרכי ואסתר( שזה בחי' תיקון כסאות למשפט, ועיקר קטרוג הבע"ד 

הוא לקלקל החותם של שער החמישים דהיינו המשכת רוח שער החמישים שמסבב 
לבחי' כסאות למשפט, וזה היה רשעות המן לסבב הארת הקדושה )בבחי' הפיל פור לסבב 
בפ"ר דינים בחי' הו' שהוא המשכת אור הבינה בתוך המידות וכו'( ע"י מה שיש פגם ועיוות המשפט 

כי נפגם הנפש בטיפת עשיו וישמעאל, שזה ענין פור וגורל המן, כי עיקר תיקון המשפט 
בחי'  ונמצא  לינוק  יכול  הרע  אין  ואז  וכו'  בתשובה  מתוקנים  האדם  שמעשי  במה  הוא 
השמירה כסאות למשפט, מסובב בכח הארת שורש הבינה בכח קדושת תיקוני הימים 
הנוראים כו' שהם בנין המלכות כסאות למשפט, ואז הרי גם מוציאים השעיר לחוץ בחי' 
ההבדלה מכל רע וטיפת עשיו וישמעאל, ואז יש שלימות הקדוש תיקון המשפט תיקון 
המלכות בחי' שמיני עצרת שהוא תיקון עיוות המשפט כמבואר בהמאמר, אבל כשהרע 
מתרבה ונעשה יניקה לעמלק שזה כח הקטרוג וכו' הקטרוג רוצה לקלקל המשכת אור 
שער חמישים לבחי' כסאות למשפט, וזה מה שהמן ביקש לתלותו על עץ גבוה חמישים 
אמה, להשאיר אור הרחמים למעלה שלא ימשך למטה לתקן המשפט, שזה פגם הגורל 

ומה שיצא בחודש שמת משה היינו ששייך לסלק הארת הצדיק.

לתוך  שנמשך  אבא  באור  סתימאה  חכמה  המשיך  רבים  ברחמים  בעצמו  השי"ת  אבל 
לבוש הבינה וגם יש מה שמאיר למטה ככל מה שנעשה ע"י כח הצדיק בבחי' נס פורים 
שנעשה ע"י מרדכי ואסתר )ענין זה יש בו עמקות גדול ובאמת מזכיר בזה שיש לעיין 
היטב בפע"ח, להבין סודות ענין פורים ולקשר הדבר במה שמתגלה בהמאמר, והרי סוד 
ענין פורים הוא עמוק מאד, ובמה שמגלה בזה יש התגלות אמיתת כלל הענין, והנה כלל 
המבואר בדברי האר"י שבסוף הע' שנה שם בשושן הבירה, כדי להביא הגאולה הנהיג 
השי"ת בחי' הפלת שינה בחי' דורמיטא כדי לתקן המלכות מאור הבינה ]שזה בחי' כסאות 
למשפט בדברי ההלכה[ ובעת בחי' השינה נלקחה אסתר וכו' ואז הפיל המן פור והגביר 
כח הדין, ורצה להתגבר נגד מרדכי לבטל הארת כוחו הגדול, אלא שנתעורר כח המוחין 
במ"ש בלילה ההיא נדדה שנת המלך, אז נעשה בחי' החזרת המוחין התעוררות השינה, 
ומבאר נוראת דרגת מרדכי, שהוא בחי' הארת יסוד אבא, ומה שמאיר משורש רב חסד 
מרא דכיא, ושיש בזה מה שכאשר מאיר הבינה מאיר גם אבא, וכאשר היה ענין הדורמיטא 
וכו' הנ"ל אז יש מה שמאיר אור אבא בהארה גדולה עד עולם העשיה וכו', שזה הארה 
של מוחא סתימאה, אור זך שאין בו שום שבירה וכו', וזה נוראת נס פורים שאינו נמצא 
בשום זמן אחר, וכמ"ש והימים האלה לא יעברו וגו' נעשה שאור הגדול של מרדכי מאיר 
תמיד בכל שנה ושנה בימי הפורים ולא תתבטל לעולם ]ענין זה עמוק מאד וכאשר עלינו 
רק להביא ככל הענין אינו שייך לבאר כראוי, מה שמהרנ"ת מראה ענין הארת הבינה 



ליקוטי הלכות המבוארמד

משער החמישים ומרדכי הוא בחי' הארת אבא וכו', אלא להבנת דבה"ק נזכיר המבואר שבעת 
דורמיטא מקבלים בבחי' לאה ורחל ]שזה בחי' מש''כ בתהלים הנ"ל כעיר שחוברה לה יחדיו[ 
מוחין דאמא, ורצה המן לקלקל וכו', והנה בכח מדרכי הצדיק נמשך משורש אבא היינו המוחין 
שלו בחי' חכמה סתימאה וכו', לתוך בחי' יסוד אבא, ומתפשט ביסוד דז"א ע"י המלכות דבינה, 
והרי עי"ז מתלבש אור אבא בבינה וזה עיקר התיקון, ועי"ז נעשים תיקונים ויחודים ונמשך אור 
הבינה והארת אבא דרגא אחר דרגא, עד שגם נעשה נוראת הנס שמאיר לבי"ע ומתגלים כל 
כוחות הקדושה שהיו בהמלכות בעת השינה בדורמיטא ובפנים וכו', וזה נקרא הארת מרדכי 

ואסתר כי אור אבא ואמא הוא בחי' מרדכי ואסתר.

ומה  יובן מה שמהנר"ת מגלה ענין הארת הבינה משער החמישים שזה בחי' החותם,  ובזה 
שהתיקון נעשה בכח דרגת מרדכי הגבוה מאד, והרי בזה כל תקותינו בכח הצדיקים המופלגים 
לזכות לבחי' תיקון כסאות למשפט כי זהו פנימיות כח התיקון שמוכרח והוא נעשה ביוכ"פ, וזה 

הכח נמשך עלינו בכל פורים לכל יום ויום בכח רבינו שזה חלקינו וגורלנו( 

והרי מהרנ"ת מגלה איך יש לנו לדעת ולהאמין בענין מלחמת המן ועמלק, וכל מה שנעשה נגד 
כל נפש להרחיקו וכו' שזה מושרש בענינים נוראים האלה, ולפי גודל הקטרוג וחסרון ההמתקה 
אנו צריכים רחמים גדולים וזה כמה שנעשה בגלותינו והשי''ת ירחם, ואז המן הגביר הקטרוג 
עד שהארת ההמתקה נסתבב בקטרוג ר"ל, ועת צרה גדולה היתה, וחשב המן שעי"ז יכול גם 
להעלים הארת מרדכי בבחי' תליה על עץ גבוה חמישים אמה, שהוא ביטול כח הארה העליונה 
של הבינה, כי זה כחו והארתו אבל חשב הרשע שאינו שייך שיאיר למטה רק ישאר למעלה, 
וחשב הרשע המן שכך יכול להתנהג הכל בעיוות המשפט כי חסר המתקת הדין שפועלים 
הצדיקים( הרי שכאשר נוראת התיקון של הארת המוחין לתקן כסאות למשפט נעשה בפורים, 
זה מה שנעשה ע"י בחי' מש"ה כנ"ל שהצדיק מבטל עצמו וכו', כי ענין תיקון עיוות המשפט 

הוא ממש ענין ההארה הנוראה הזו שנמצא בפורים ומשם נמשך עלינו לכל יום ויום. 

מהקטרוגים  אותנו  מצילים  הצדיקים  איך  להראות  מאריך  הענין,  יסוד  שמגלה  ואחרי 
שנמשכים ממה שפגם המשפט שנעשה בעולם כי פגם המשפט הוא חטא גדול מאד וממנה 
וכל הנפילות ר"ל, כי כל ישועת ישראל משורש בתיקוני ראש השנה בחי' בנין  כל הצרות 
נמשך הארת הרחמים משער החמישים  כיפור  ומה שביום  בנין הכסאות למשפט  המלכות 
ומסבב לשמו בחי' כסאות למשפט, שזה בחי' תיקון הגורל שהוא המתקה של יום כיפור אחר 
ענין הדורמיטא שיש בר"ה, כי ביום כיפור נבנה המלכות בכח שורשי המוחין של בינה בחי' 
שער החמישים ואז יש בחי' גורל שמוציא הרע בבחי' השעיר וגו' ועי"ז יוצא המשפט לאור, 
כי נמצא הכח של רחמים ביום כיפור וכו' ובשמי עצרת נעשה תיקון המלכות בשלימות תיקון 
וגו' כמבואר בהמאמר, והרי עיקר מלחמתינו  לעיוות המשפט בבחי' מש"כ זה יעצור בעמי 
וכו' להסתיר כח הרחמים  וכו' רוצה לסבב החותם  הוא להתגבר בתשובה תמיד כי הקטרוג 
וההמתקה ר"ל, והרי זה בחי' תליה על עץ גבוה חמישים אמה כנ"ל, ואז יש חסרון ח"ו בכח 
להצדיק  מתקשר  ואינו  ח"ו  הקטרוג  בחי'  בתוך  שנמצא  מה  לפי  הכסא  בחי'  של  ההמתקה 

ומבקש לשוב להשי"ת כמה שיכול.



מה הלכות פורים

והרי כח ישועת ישראל למצוא תמיד המתקה ורחמים בכל מה שנתעורר וכו', הוא משורש 
בהמשכת כח החותם של יוכ"פ לכל השנה ע"י הארת נס פורים בכח מרדכי הצדיק, כי כך 
נעשה המתקה בכח הצדיקים תמיד ובזה נשמח ונגיל מאד בהתגלות שושנת יעקב כי כל 
קווי השם לא יבושו ולא יכלמו כי השי"ת מרחם עלינו מתקן עיוות המשפט ונותן לנו כח 
לא ליפול ולא להצטער רק למצוא הארת הדעת וקדושה המרכבה )וזה נעשה ע"י בחי' הסתרה 
בחי' מה שהצדיק המופלג משליך עצמו וכו' וגרם התחדשות המוחין וזה נמשך בחי' ישיבה עם תלמידים 

לפני הארת  לעמוד  יכול  היה  לא  ומסתיר  ושום מסבב  רחמי השם,  הרחמים משורש  נתחדש הארת  וכו', 

הרחמים שנעשה ע"י מרדכי ואסתר ומה שהתקשרו לאורם ועסקו בתפילה וגם הם זרקו עצמם על השי"ת 

וכו', ונעשה נס הגדול של פורים כנ"ל הרי כך הצלת ישראל וכל אדם בכל עת לפי מה שמתקשר להצדיקים 

המופלגים ומקבל אור האמונה בבחי' הישיבה של הצדיק עם התלמידים כו' ככל המבואר בהמאמר בבחי' 

תיקון הה' חושים ותיקוני הימים נוראים, ומה שיש שזורק עצמו במסירת נפש וכו', והרי כל זה בחי' תיקון 

המרכבה בחי' תוכו רצוף אהבה וגו' בחי' מרכבתו ארגמ"ן וכו' ]ושזה בחי' קשר המרכבה הוא הרי בחי' תיקון 

כסאות למשפט כמ"ש שם, ששם עלו שבטים שבטי וכו' היינו שזה קשר המרכבה, ושמה כסאות למשפט 

כסאות לבית דוד, שהי"ב שבטים מתאחדים בבחי' האמונה בבחי' לאה ובחי' ורחל ששם חברו יחדיו לפעול 

אמת ושלום כמ"ש שאלו שלום ירושלים וכו' היינו תיקון עיוות המשפט, ועי"ז האמת והשלום מתאחדים 

ונתתקן כסאות לבית דוד התגלות האמונה[(. ובזה כל כחינו להתעלות מכל מה שמונה ממחשבות 

אמונה והגדלת האמונה באור העצה כו' כי רק ע"י מה שנתגבר נגד בלבולי עיוות המשפט 
כראוי  באמונה  לאחוז  נזכה  וכו'  ופורים  יוכ"פ  תיקונים  שממשיך  שרבינו  הכח  כראוי 

ונתדבק בבחי' מש"ה בחי' איש מגן ואיש תבונות. 

ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְצָדָקה  י  ּכִ פּוִרים,  ּבְ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ַמּתָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  יא( 
ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ ָיִאיר,  נּו ֵנרֹו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכּמּוָבא  יָת.  ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ּבְ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ְבִחיַנת ִמׁשְ ּבִ
י ֱאלִֹקים ׁשֹוֵפט  ִחיַנת ּכִ ט, ּבְ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ָדָקה הּוא ּבְ ּצְ ֲאָמר "ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים" )ִסיָמן ב(. ׁשֶ ּמַ ּבַ
ֹקל  ָרֵאל, ְוָרָצה ִלׁשְ ל ִיׂשְ ָדָקה ׁשֶ ן ָרָצה ָהָמן ְלַקְלֵקל ַהּצְ ם. ְוַעל ּכֵ ן ׁשָ יל ְוֶזה ָיִרים, ַעּיֵ ּפִ ֶזה ַיׁשְ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ִיׂשְ ָקִלים ׁשֶ ְ ֶנֶגד ַהּשׁ ֶסף ּכְ ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ ֲעׂשֶ
חֹו  כּו ְלַנּצְ ּזָ ׁשֶ ן ּכְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ לֹום, ּפְ יר ַחס ְוׁשָ ְבּתֹו ָהָרָעה ָהְיָתה ְלַהְגּבִ ל ַמֲחׁשַ י ּכָ ּכִ
ן  ּכֵ ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְצָדָקה,  ַהְינּו  ָלֶאְביֹוִנים,  נֹות  ַמּתָ נּו  ּקְ ּתִ ילֹו  ּוְלַהּפִ
ע  ּפָ ִנׁשְ ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ י  ּכִ ּמּוָבא.  ּכַ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ְצָדָקה 
ַעְצמֹו  הּו ּבְ ּזֶ "ל(, ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ִמיִני ֲעֶצֶרת, )ּכַ ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ּזֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַפע ֶאל ַמְלכּות ּדִ ֶ ַהּשׁ
ֵלית  ה ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ִחיַנת נּוְקָבא, ּבְ הּוא ּבְ יִעין ְלָעִני ְוֶאְביֹון, ׁשֶ ּפִ ׁשְ ּמַ ִחיַנת ְצָדָקה ׁשֶ ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר(:  ּמּוָבא ּבְ ִרית, )ּכַ ּקּון ַהּבְ ר ּתִ הּו ִעּקַ ּזֶ לּום, ׁשֶ ְרָמא ּכְ ָלּה ִמּגַ

והרי פגם עיוות המשפט הוא גורם התגברות היצר וטומאת פגם הברית ר"ל, לזאת בעת 
הארת  מתגלה  שבמגילה  )מובא  המגילה  וקריאת  ואסתר  מרדכי  הארת  בכח  המשפט  תיקון 
וכו' והארת אסתר כנ"ל, כי שמיעת סיפור המגילה ]שהוא סיפור של  הרחמים הגדולים משורש רב חסד 

עיוות המשפט ומה שנתתקן העוות בנס, סיפור של עיוות ורמאות, דרכי המלכות של עוה"ז וגודל השטות 

שלהם, ומה שכל השטות הזה מתנהג הכל בהשגחה, הרי שזה בחי' תיקון המשפט ממש, וכידוע שמרומזים 



ליקוטי הלכות המבוארמו

בו כל כוחות המשכת המוחין כנ"ל[( אז יש להרבות בצדקה משלוח מנות ומתנות לאביונים, כי נתינת 

צדקה יש בה כח תיקון הברית, והרי עי"ז נעשה ההצלה מהמחשבות זרות ויכולים להתפלל 
)והרי כנ"ל כל המניעות מתפילה הוא ע"י פגם המשפט שאינו מאמין שרק השי"ת שופט ויכולים לטעון ולבקש, 

וע"י חסרון בחי' משפט אין לו דיבורים, כאשר להיפך ע"י בחי' משפט יכלכל דבריו במשפט כמבואר בלקו"מ 

)בבחי' נוקבא דפרדשקא וכו' בחי' חרבו של משיח, שזה  סי' ב'( לפעול תיקון עיוות המשפט ברחמים 

מלכות  לבחי'  השפע  התחדשות  הוא  צדקה  והרי  כמבואר(  רחמים  לעורר  המופלגים  הצדיקים  כח 

היינו תיקון המלכות כמו שנעשה בשמיני עצרת תכלית התיקון לעיוות המשפט, שזה בחי' 
'זה יעצור בעמי' )הרי שבענין פורים מתעורר בחי' הדורמיטא בבחי' ר"ה, וכח ההמתקה בבחי' יום כיפורים, 
וכמבואר בתיקונים שפורים בחי' כיפורים, ובפורים נעשה השלמת בחי' שמיני עצרת שלימות תיקון המלכות, תיקון 

הברית וביטול כל הדינים בכח התשובה התפילה והצדקה שאנו מתחדשים בהתקשרות להצדיק(.

ִחיַנת  ין. ְוֶזה ּבְ ִפּלִ ׂשֹון ִויָקר, ֵאּלּו ּתְ ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ עֹוִרים. ַלּיְ ִחיַנת עֶֹמר ׂשְ יב( ְוֶזה ּבְ
ֹתב זֹאת  ּכְ ְוכּו'.  א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ֵורֹוׁש. לֹא  ֲאַחׁשְ יֵמי  ּבִ לּוָה  ִקּבְ ֲהָדר  לּו,  ְוִקּבְ מּו  ִקּיְ ה.  ְמִגּלָ ִמְקָרא 
ִצּיֹון  ט.  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִים,  ַהּמַ ַעל  ַהְינּו  הּו,  ִנּסָ ם  ְוׁשָ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֹחק  ם לֹו  ׂשָ ם  ׁשָ ֶפר.  ּסֵ ּבַ רֹון  ִזּכָ
ה ּפּוִרים  ִמים ָהֵאּלֶ ן ָקְראּו ַלּיָ ים. ִויֵמי ַהּפּוִרים לֹא ַיַעְברּו. ְוַעל ּכֵ ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ֶדה, ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ּבְ
ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהּגֹוָרל  ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ן  ּקֵ ְתּתַ ּנִ ׁשֶ ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ַהּפּור,  ם  ׁשֵ ַעל 

ָכי:  ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ָלא ָיַדע ּבֵ א ַעד ּדְ פּוַרּיָ ב ָאָדם ִלְבסּוֵמי ּבְ ִחיַנת ַחּיָ ּבְ

בזה מוצגים ראשי פרקים, שבהם ביאור מצות ימי הפורים, ולא זכינו לביאור הדברים, השי"ת 
ימישך עלינו אור האמונה ותיקון המשפט ונזכה לשמחת פורים להמשיך עי''ז המתקת כסאות 

למשפט אורה שמחה ששון ויקר. 

הלכות פורים ד:

ם ֵהיֵטב:  ן ׁשָ ִסיָמן לג, ַעּיֵ ים אֹוֵהב ָיִמים ְוכּו'" ּבְ ֲאָמר "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ י ַהּמַ ַעל ּפִ

נּוי ִמיֵנּה  ל ָעְלִמין ְוֵלית ֲאַתר ּפָ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ בֹודֹו. ְוִאיהּו ְמַמּלֵ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָלל, ּכִ ְוַהּכְ
ר ִעם  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ֲאַזי ּכְ ַרְך. ּוִמי ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִלּפֹות ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ֶאת ַהּשׁ ִעְמֵקי ַהּקְ ַוֲאִפּלּו ּבְ
ן  ם ְוכּו', ַעּיֵ ם ׁשָ ָהָיה ִנְתַעּלֵ ה ַהּטֹוב ׁשֶ ּלֶ ל ֶנְגּדֹו, ְוִנְתּגַ ּטֵ יֶהם, ֲאַזי ָהַרע נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ַהּגֹוִים אֹו רֹוֶאה ַמֲעׂשֵ
ִחיַנת  ָיִמים ּבְ ִהוא ּבְ ֵני ִמיֵני ַאֲהבֹות, ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ י ֵיׁש ׁשְ ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַאֲהָבה ׁשֶ ׁשָ
ּדֹות, ְוִהיא  ִמים, ְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ִהוא ְלַמְעָלה ֵמַהּיָ הּו יֹוִמין. ְוֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ּלְ ָאִזיל ִעם ּכֻ ֶחֶסד, יֹוָמא ּדְ
ְוָכל  ָלֹבא.  ֶלָעִתיד  ְלָיא  ְלִאְתּגַ ֲעִתיָדא  ּדַ ְסִתיָמָאה  יָקא  ַעּתִ ּדְ ִחיַנת אֹוָרְיָתא  ּבְ ְוִהיא  ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ַאֲהָבה 
ל ֶזה ֵהיֵטב(.  ם ּכָ ן ׁשָ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו ְוכּו', )ַעּיֵ ֵ ַקּשׁ ּמְ ַעת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּדַ ּבַ ָאָדם ָיכֹול ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ם ֵהיֵטב:  ן ׁשָ ְנָיָנא ִסיָמן יב(, ַעּיֵ ִלּקּוֵטי ּתִ ה ְלעָֹלה" )ּבְ ה ַהּשֶ ל "ְוַאּיֵ ן ַמֲאָמר ׁשֶ ם ַעּיֵ ּגַ

במאמר מי האיש החפץ חיים וגו' )לקו"מ סי' ל"ג( מורה לנו יסוד כל עבודתנו לבקש שלום, שלא 
יהיה מחלוקת בין מאורעותיו בין בטיבו בין בעקו תמיד ימצא את השי"ת בחי' מ"ש בהשם 
אהלל דבר באלקים אהלל וגו' כי צריכים לדעת שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה, 
ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולזה השי"ת נמצא תמיד ואין לאדם ליפול בדעתו 
מה שעובר עליו או מחמת עביות הגשמיות שמסבב עליו להרחיקו, כי בכל דבר ובכל לשונות 



מז הלכות פורים

העכו"ם יש אלקות, ואם יאמר לך אדם היכן אלקיך וכו' הרי יש להשיב שאפילו בכרך 
גדול של רומי וכו' דייקא שם נמצא אלקות, כי מי ששואל איפה השי"ת ומרגיש רחוק 
ואינו יכול למצוא בחי' שלום בכל מה שעובר עליו וכו' הוא משוקע במדור הקליפות כי 
נדמה לו ששם אין השגחה ואלקות ועבודת השם וכו' ובכן יש להצילו ולאמר לו שהוא 
יכול למצוא אלקותו ית' שם במקומו ממש, כי השי"ת לבד מחיה הכל כמ''ש ואתה מחיה 
את כולם ויש להאיר לאדם שבוודאי במקום שנמצא שם יהיה איך שיהיה, שם הוא יכול 
לדבק עצמו בהשי"ת לאחוז ביסוד האמונה שהוא לאהוב את השלום בכל מקום למצוא 
את השי''ת בכל דבר עד שיראה שהכל מתנהג ברצון ואין מחלוקת וחילוק, הכל שלום, 
וגם כל מחלוקת וכו' הכל רק השגחה, וזה עיקר התשובה, כי העיקר לדעת שהשי"ת אינו 
רחוק רק קרוב והוא קרוב להשי''ת וקיום התורה והעבודה קרובים בכל עת גם בכל מה 

שעובר עליו וכל מחלוקת וריחוק.

ואם ישאל אדם למה נופל עליו כבידות ולמה יש משיכת היצר וכו'? הרי זה מחמת ששם 
ריבוי הלבושים ונעשה כבידות וצריך להזהר מכל חטא וכו' שלא יפול ללבושים רעים 
ח"ו, ועיקר עבודת האדם הוא לשבר הלבושים ע"י תשובה וכו' ובכל מקום שנמצא גם 
ע''י מה שיחשוב  היינו  ע"י הדעת,  הלבושים העבים  צריך לשבר  וחושך  במקום אפל 
וידע שהשי"ת מחיה גם את המקום ההוא ועי"ז יבא להתנהג גם שם ביראת השם וכו', 
היינו שיבא למצות אהבת השם  יתירה  יבא לאהוב את עצמו עם השי"ת באהבה  ואז 
כי מקורב להשי"ת, ובזה יכנס האדם לדרכי עבודת השם לבחי' אהבה שבימים למצוא 
הימי טוב מתוך הימי רע, ע"י מה שיתגבר לכפות את משיכת יצרו בכל ענין שיש שם 
משיכת כחות הימי רע, ולפי מה שכפה יצרו, אותיות החיות האלקות יקבלו חיות חדש 
בבחי' אותיות בולטות ומאירות, ועי"ז יבא להתגלות של אור תורה בבחי' נעשה ונשמע 
כי ע"י מה שהתגבר לגלות את השי"ת יאיר לו אור התורה וימצא הבנה בדברי הצדיקים 
והתחדשות הדעת כראוי, ועי"ז יאיר לו מציאות אהבת השי"ת שיש בכל מצוה כי אהבת 
השי"ת אלינו נמצא בתוך כל מצוה וכו' ושם שורה אהבה גדולה שהשי"ת אוהב אותנו 
ובזה נכלל בחי' האהבה שבדעת לזכות למצוא את השי"ת בכל דברי הרשות ובכל מצוה 

למצוא שלום ולהתדבק באמיתת העבודה לפני השם.

לבא  הדעת  הארת  נעשה  ובכחו  שבימים,  אהבה  מבחי'  גבוה  שהוא  אהבה  יש  והנה 
לתשובה להתעורר להתדבק בהשי"ת, ובזה עיקר ישועת האדם ועיקר תכלית העבודה, 
והוא מתגלה באור התורה של הצדיקים המופלגים, והוא התגלות סודות התורה, אוריתא 
לתוך  נכנס  אינו  אותו  גדול שאמיתת  הוא דעת  כי  דעתיקא דעתידה להתגלות לעתיד, 
העולם, אלא מאיר וכו', ועי"ז כל דרגה שעולה האדם מוצא יותר אהבה ודביקות בהשי"ת, 

והוא בחי' אהבה שבדעת מול דרגת האהבה שבימים שזכה מקודם.

כי יש בחי' אהבה שבדעת, הארת הדעת מדרגה גבוה שמאיר לגאול את האדם להביאו 
לאור הדעת, לדעת איך השי"ת נמצא, ולהבין אמיתת דרכי עבודת השם באור ההתקרבות 
להשי"ת, וזכרון מציאות השי"ת, שזה עיקר מה שיש לזכות, והוא אור האמת אשר בקל 



ליקוטי הלכות המבוארמח

נאבד מלב האדם כו', ובאור האהבה שבדעת זוכים לאחוז באור האמונה והדעת כראוי, וע"י 
הצדיק  באור  ומתדבק  שעושה,  מה  על  לשלוט  ברשותו,  יהיה  שליבו  מתגבר  שהאדם  מה 

המופלג, יזכה להארת האהבה שבדעת, בבחי' אוהב ימים לראות טוב.

ומזכיר בזה שדברי ההלכה מיוסדים גם על המבואר במאמר אי"ה )לקו"ת סי' י"ב( והמכוון הוא 
למה שמתקשר בענין הדרגא הגבוהה של אהבה שבדעת הנ"ל במאמר מי האיש הנ"ל, כי 
במאמר זה מבואר שיש בחי' התגלות הכבוד בבחי' עשרה מאמרות וכו', ויש בחי' אי'ה שהוא 
בחי'  שנמשיך  יש  אבל  הבריאה,  לכל  חיות  נמשך  ומשם  כתר  בבחי'  השפע  אור  בקדושה 
אי'ה להחיות גם את הרע, אפי' בתי עבודה זרה וכו', ומשם החיות שיש בכל מקום שיש שם 
חושך והסתרה, וכאשר האדם נופל לבחי' מקום כזה, אם מחפש את השי"ת בבחי' אי'ה, היינו 
שבוודאי גם פה השי"ת מחיה הכל, ויש לי עבודה לקשר המקום להשי"ת ע"י הדעת והאמונה, 
מבחי'  חיות  עליו  נמשך  כי  א'יה  בחי'  עי"ז מתקן  הרי  טוב,  וכל מעשה  ליראת השם  ולבא 
אי'ה דקדושה שהוא בחי' הארת הכתר שנכנס לכלים וכו' לבחי' מידות הרחמים, וזה עיקר 
התשובה. ולזה אין לאדם להתייאש ואין לאדם ללכת אחרי חכמתו ושכלו, ומה שנדמה לו 
שהוא רחוק ואין שום קדושה במקומו וכו', רק יש לו לקבל אמיתת הדעת שמגלים הצדיקים 
להתגבר ולדעת שהשי"ת לבד נמצא ואין זולתו כלל, והשי"ת לבד הוא ית' מחיה הכל, וזה 

שמרגיש ריחוקו, זה מציאות ההסתרה שהשי"ת רוצה שיהיה כך כדי שיתקן זאת עי"ש.

ַתְכִלית  ּבְ ֵמֶהם  ּוְלִהְתַרֵחק  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֻחּקֹות  ּבְ ֵליֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתנּו  ִהְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ה  ְוִהּנֵ א( 
ֱאֶמת  י ּבֶ ם( ּכִ ן ׁשָ ת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ַעּיֵ ִהְלכֹות ֻחּקַ ָעה ּבְ יֹוֶרה ּדֵ ּמֹות ָלֶהם ְוכּו'. )ְוַכְמֹבָאר ּבְ ּלֹא ְלִהְתּדַ ָהִרחּוק ְוׁשֶ
י  ּכִ ּכֹוָכִבים,  ְלׁשֹונֹות ָהעֹוְבֵדי  ּבִ ֲאִפּלּו  ַרְך  ִיְתּבָ ִלְמצֹא ֱאלֹקּותֹו  ְיכֹוִלין  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ ַאף ַעל 
ֵפס  י יּוַכל ְלִהּתָ ם, ּכִ י ֵכן ָאסּור ִלְכֹנס ְלׁשָ "ל(, ַאף ַעל ּפִ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם, )ְוַכְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבַ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ִאיהּו ְמַחּיֶ
ן  ַתְכִלית ַהֶהְעֵלם, ַעל ּכֵ ם ּבְ ם ׁשָ ים ַעל ַהּטֹוב, ְוַהּטֹוב ִמְתַעּלֵ ֵהם ַרּבִ ִלּפֹות ׁשֶ ם ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּקְ ׁשָ
ֻחּקֹוֵתיֶהם  ּבְ ָלֶלֶכת  ּלֹא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ִהְזִהיָרה  ַאְזָהָרה  ר  ְוִעּקַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יֵניֶהם  ּבֵ ֵפס  ִלּתָ יּוַכל 

ֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו". תּוב, "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְיָקא, ּכְ ּדַ

נסיון מבחי'  נסיונות היצר הרע, דרכי  דברי ההלכה הזו פותחים בענין פשוט של שני דרכי 
חוקות העכו"ם, ודרכי הנסיון שיש בכל המידות רעות, אלא שבהלכה זו מאיר עלינו הארה של 
דעת גבוה מאד, דעת שאינו נתפס כו', ויסוד דברי ההלכה הם להראות מה שיש לנו לזכות בימי 
הפורים לאור דעת גדול זה, ומובן שבתוך ענין שני דרכי הנסיון הנ"ל נמצאים הכלים לקבל 
מה שמהרנ"ת רוצה להאיר עלינו רוממות הארת הדעת בבחי' האהבה שבדעת וכו', ואיך עי"ז 
מתהפך הירידה לעליה גדולה, ככל מה שמגלה בזה איך בכל ענין של מצות ימי הפורים יש 
לקבל המתנה הנ"ל אור האהבה להשי"ת בדרגא גבוה מאד ולזכות להפך כל מה שעבר לעליה 
גדולה להתגלות אור בחי' איה דקדושה אור האהבה הגדולה להשי"ת, וכמה שמגלה שזאת 

בבחי' ענין אי"ה )המבואר לקו"ת סי' י"ב(.

והרי יסוד הענין הוא במה שתמיד יש לאדם להתגבר מאד לכפות היצר ולמצוא את השי"ת, 
כי כמו שצריכים להתקרב להשי"ת ע"י תורה ועבודה וכו' יש להתגבר גם בכל דבר רשות 
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וגם כאשר נטרד מאד אפילו אם צריך להיות בין הגוים וכו', במקום חושך גדול הרי יכול 
מה  ככל  ידועה  גדולה  עבודה  שזה  להשי"ת  שם  ולהתקרב  גדולה  לעבודה  הכל  להפך 
והכל ע"י מה שמתגבר לדעת  וכו',  ולתורה  יזכה לתשובה  ועי"ז  זה,  שמתגלה במאמר 
ולזכור במציאות השם שיש בכל דבר ובכל מה שעובר בכל מקום מגושם ובכל מחלוקת 
פנוי  ולית אתר  וכו'  עלמין  כל  איך השי"ת ממלא  והאחדות  למצוא השלום  וכו',  ופחד 
מיניה והכל בהשגחה נוראה, והרי כדי לזכור זאת צריך ללחום שליבו יהיה ברשותו, שלא 
ימשך אחר העביות והמידות רעות שמגשמים אלא יתדבק במחשבות של אחדות השם 
איך השי"ת מחיה כל דבר וכל מה שנעשה גם שם וגם אז, ועי"ז שמקדים ומתמיד תמיד 
לדעת ממציאות השי"ת בכל מקום ובכל דבר וגם בכל מאורעותיו וכל מה שעובר עליו, 
ויזכה  וכו'  נגה  קליפת  בכוחות  המחשבה  שמבלבלים  העבים  הלבושים  מפשיט  ועי"ז 
להתקדם למצוא השלום, ולבא לאהבת השם, ועי"ז יזכה להתחדשות האמונה והדעת 
בהגלות אור האותיות של הנצוצות שנתעלו ויאירו בו אור תורה לאחוז בכל מצוה באור 
האהבה שבימים שמאיר עוצם הקרבה ואהבת השם שיש בכל מצוה וכו', וזה עיקר דרך 
קיום התורה, ועיקר התשובה, וכאשר יהיה ליבו ברשותו עוד יזכה באור תורת הצדיק 

והתקשרות להצדיק להארה וזריחה גדולה יותר לבחי' אהבה שבדעת.

והנה יש מה שהשי"ת מאיר אהבה זו גם לפני כל מה שיזכה כנ"ל, כי אם מתחזק בתשובה 
ורוצה שליבו יהיה ברשותו, אבל עובר עליו וכו' יש שפע של רחמים שמאיר על האדם 
הארת אור הגדול הזה כדי לגאול נפשו להביא אותו לכלל אור ההתקרבות להשי"ת, אור 

האהבה ודביקות והקרבה להשי''ת בכל מצוה ובכל עת.

והנה בזה מגלה שזהו כלל נוראת כח ימי הפורים שאז נפתחים שערי רחמים ומאיר אור 
הדעת השלם הזה שהוא למעלה מהדעת כדי לתת לכל נפש כח להתחיל להכנס לשערי 
הקדושה לראות פתח דרכי עבודת השם דרכי אמונה ודעת, ועי"ז יבא לכל הנ"ל, למצוא 
השלום ולזכור מציאות השי"ת בכל מקום ולמצוא שלום וכו', וזאת בכח הארה הגדולה 
של האהבה שבדעת שהוא הארה גדולה שהוא בעצם למעלה מהשגת הדעת )ככל המבואר 
לקו"מ סי' ל"ג( כי בפורים מאיר אור נורא זה האהבה שבדעת שנכלל יחד עם בחי' הארת 

אי"ה דקדושה שהוא עיקר התשובה והתהפכות כל ירידה לעליה גדולה, כמו שמאחד שני 
ענינים אלה וככל מה שמגלה בזה, ומה שמראה שענין ההתקרבות לאהבת השם בתוך מה 
שמובן וענין השני של הארת האהבה שבדעת הם שני דרכי הארת הקדושה שמצילים 

משני דרכי הנסיונות שיש לעמוד בהם.

ָיִמים,  ּבְ ֵני ִמיֵני ַאֲהבֹות, ַאֲהָבה ׁשֶ ה ֵיׁש ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה ֱאלִֹקים. ּוְכמֹו ׁשֶ ת ֶזה ָעׂשָ י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ּכִ
ַעת ְלַמְעָלה ֵמַהּמַֹח  ּדַ ּבַ "ל(, ְוֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ִחיַנת ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, )ּכַ ם ֵיׁש ּבְ ְוׁשָ
ֲעִתיָדא  יָקא ְסִתיָמָאה ּדַ ַעּתִ ִחיַנת אֹוָרְיָתא ּדְ י הּוא ּבְ ּלֹו טֹוב, ּכִ ִחיַנת ּכֻ ם הּוא ּבְ ּדֹות, ְוׁשָ ּוֵמַהּמִ
ֶכל,  ּדֹות ְלַמְעָלה ֵמַהּשֵ ם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ּלֹו טֹוב, ְוׁשָ ִחיַנת ּכֻ הּוא ּבְ ְלָיא ֶלָעִתיד ָלֹבא, ׁשֶ ְלִאְתּגַ
ת  מֹו ֵכן ֶאת ֶזה ְלֻעַּ "ל, ּכְ ּנַ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ ְכֵלנּו אֹור ָהַאֲהָבה ַהּזֹאת ׁשֶ ׂשִ יג ּבְ ר ָלנּו ְלַהּשִ י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ
ְבִחיַנת ָיִמים,  ֵהם ּבִ ִחיַנת ְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ִחינֹות, ֵיׁש ּבְ ֵני ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ֵיׁש ׁשְ ּסִ ֶזה ּבַ
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דּוַע, ְוֵיׁש  ּיָ ְפלּו ּכַ ּנָ ּדֹות ׁשֶ ִמים ְוַהּמִ ה ִניצֹוצֹות ֵמַהּיָ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ֶנֶגד ְיֵמי טֹוב, ְוׁשָ ִחיַנת ְיֵמי ַרע ְוֵהם ּכְ ּבְ
ֵהם  ָלל, ַהְינּו ׁשֶ ַעת ּכְ ם ׁשּום ּדַ ם ׁשּום טֹוב, ְוֵאין ׁשָ ּלֹו ַרע ְוֵאין ׁשָ הּוא ּכֻ ִחיַנת ִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ עֹוד ּבְ
יֶהם  ל ַמֲעׂשֵ ן ּכָ ה. ְוַעל ּכֵ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ֶכל ְוׁשּום ִנּצֹוץ ׁשֶ ם ׁשּום טֹוב ְוׁשּום ׂשֵ מּור ְוֵאין ׁשָ ִסילּות ְוַרע ּגָ ּכְ
ּדֹות ְיכֹוִלין ִלְמצֹא  ִמים ְוַהּמִ ל ַהּיָ ה ׁשֶ ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ י ּבִ ל ָטעּות, ּכִ ֶכל ְוַטַעם ֲאִפּלּו ׁשֶ ִלי ׁשּום ׂשֵ ֵהם ּבְ
י  ָטעּות, ּכִ הּוא ּבְ י ׁשֶ ם ֵאיֶזה ַטַעם ְוִעְנָין ַאף ַעל ּפִ ן ֵיׁש ׁשָ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ה ִניצֹוצֹות ּדִ ּמָ ם ּכַ ׁשָ
ם ֵאיֶזה ַטַעם  ִנים ֵיׁש ׁשָ ל ּפָ י ֵכן ַעל ּכָ ים ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהַרע. ַאף ַעל ּפִ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ִכים ּדִ ֵהם ְמַהּפְ
י ֵאין  ם ׁשּום ַטַעם, ּכִ ם ֵאין ׁשּום ִניצֹוץ ְוֵאין ׁשָ ה ׁשָ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ ֶקר, ֲאָבל ּבִ ל ָטעּות ְוׁשֶ ׁשֶ
ִלין  ְטָרא ָאֳחָרא ְמַקּבְ ל ַהּסִ י ּכָ ה, ּכִ ִלּפָ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ ֶכל ְוׁשּום ִניצֹוץ, ְוהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּסִ ם ׁשּום ׂשֵ ׁשָ

ם.  ָ ִמּשׁ

מזכיר בזה שני דרכי היצר הרע, ומתוך מציאות החילוקים שיש בין שני דרכי הנסיון הנ"ל 
מראה מכוון הענין ממה יש לנו להנצל ובמה יש לנו להתעלות באור הארה הגדולה הזו, כאשר 
פותח בענין איסור ההליכה בחוקות העמים כמ"ש בחוקתיהן לא תלכו, שזה איסור כללי לא 
להדמות להגוים אע"פ שאין שום טעם בדבר וכו', כאשר כלל המצות הם לשמור דרך התורה 
לסור מרע ולעשות כתורה וכהלכה, ואע"פ ששני הענינים הם דרך התורה, הרי יש בזה שני 
]יורה דעה סי' קע"ח[ והוא המבואר בטור  )מזכיר המבואר בשולחן ערוך  ונסיון אחר  דרכי נסיון משורש 
שאסור ללכת בחוקות העכו"ם שאפילו מנהג שנהגו אסור לילך בו דכתיב ובחוקותיהם לא תלכו, וכן כתב הרמב"ם 

אין הולכין בחוקות העכו"ם ולא מדמין להם לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן אלא יהיה הישראל מובדל מהם 

וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל במדעו ובדעותיו, ומובאר בשו"ע שלא ילבש מלבוש המיוחד 

להם ולא ידמה להם, ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם וכו' אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו, 

וע"ש שכל זה בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר, אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא 

רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו( כי התורה מקדשת אותנו בשני 

קדושות להתקרב להשי"ת, יש כל המצות שצריכים לעלות ויש מה שאסור וכו' ויש עבודת 
ענין של  הוא  בזה  ופנימיות שמירת התורה  והרי שורש  וכל מידותיו,  האדם על דבר רשות 
הליכה באור מידות התורה והתעלות נפילת המידות, לצאת מאהבות הרעות ויראות הרעות 
וכו', שזה בחי' נפילת האהבה שבימים כאשר מבואר בזה"ק בכ"מ, שפנימיות כל מצוה וענין 
הוא התעלות המידות להמוחין וכו', ומובן שבכל דבר מגושם וחטא יש ענין מידה רעה וזה 
יסוד התורה, אבל יש נסיונות אחרים ממה שאינו בא מממשיכת הגשמיות ממש אלא שבא 
מחסרון אמונה חסרון התייחסות לאמת ולתכלית האדם והבריאה ומציאות כבוד השם, היינו 
שאינו מקבל ר"ל יסודות התורה שהם ידיעת אחדות השם שהשי"ת ברא ומחדש עולמו תמיד 
והוציא אותנו ממצרים להיות לו לעם, לשמור מצותיו וכו' )ומצות אהבת ה' וזכרון מציאות ה' בכל עת, 

לבא ליראה וכו', גם הם יסודות התורה ]ויש שכל זה נעלם וכמ"ש[( 

אוחזים  אנו  ועי"ז  האמת  לנו  הודיע  השי"ת  כי  חק,  בבחי'  הם  האלה  התורה  יסודות  והנה 
)אע"פ שהכל ברור כשמש, הרי שכל האדם חלק  ודעת  גם בלי טעם  בו באמונה שלימה בדרך חק 
מאד ומתהפך וכו' ועול תורה הוא בבחי' חק של אמונה( והנה יש כח של יצר הרע שהוא כח הכפירה 

והאפיקרוסות שאינו משיכה לגשמיות בכל עת, אלא מציאות של שטות בחי' חסרון שכל, 
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מחמת שיש לו דעת שהוא חק של שטות )הואנ משך מבחי' מלכות הרשעה בחי' כבוד וחשיבות וחן 
מדומה( וזאת תופס נפש האדם ע"י מה שמתדמה לחוקות הגוים ודרכיהם, ונמצא איתם, 

כמה שמזכיר במאמר זה זה שמדבר עם עכו"ם וכו' שצריך אז לראות הרע של העכו"ם, 
היינו שלא יעלה חן של שקר בלבו.

הרי שיש שני דרכי יצר הרע, יש הנסיונות של משיכת היצר לעצלות ומדות רעות וכו' 
בחי' נפילת המידות, אבל יש כח של כבידות לב וסתימת דעת, ובמקום שכל ומחשבה יש 
חוקות העכו"ם מלכות הרשע שכך נהגו וכו' בלי טעם, ואין זמן לחשוב כלל על התכלית, 
הוא התחכמות של  אלא  בלי שום טעם,  הרע  יצר  נקרא  וזה  הכפירה  דרכי  יסוד  שזה 
שטות שאין שם שכל אלא רצון לפרוק עול בלי חשבון ושכל, וזה איסור הליכה בחוקות 

העכו"ם.

ַהּתֹוָרה  ֻחּקֹות  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ּבֹו ׁשּום ַטַעם.  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ה ִהוא  ֻחּקָ י  ּכִ ים,  ָהַעּמִ ת  ֻחּקַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
גֹון  ה ֶלָעִתיד, ּכְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ֶכל ְוהּוא ּבִ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּשֵ ה הּוא ּבְ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ה ֶזה ַהּסֹוד ַעד ֶלָעִתיד, ַוֲאִפּלּו  ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ת ַהּתֹוָרה". ׁשֶ ּה, "ֻחּקַ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ה, ׁשֶ ָרה ֲאֻדּמָ ִמְצַות ּפָ
מֹו ֵכן  ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה" ַעל ִמְצָוה זֹו, ּכְ י ֶאְחּכָ לֹום, ָאַמר )ֹקֶהֶלת ז(, "ָאַמְרּתִ ָ לֹמֹה, ָעָליו ַהּשׁ ׁשְ
ּדֹות  ְוַהּמִ ִמים  ֵמַהּיָ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ים  ָהַעּמִ ת  ֻחּקַ ה  ִלּפָ ּקְ ּבַ
ִלי ׁשּום  ֻחּקֹוֵתיֶהם ֵהם ּבְ ָאנּו רֹוִאין ׁשֶ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ן ִנְקָרִאים ֻחּקָ ָלל. ְוַעל ּכֵ ם ׁשּום ַטַעם ּכְ ֵאין ׁשָ ׁשֶ
טּות ִנְגֶלה ּוְמֻפְרָסם ְוֵאין  ֵהם ׁשְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ִחיָנה זֹו, ְוֶזהּו ּבְ י ֵהם ּבְ ָלל, ּכִ ַטַעם ּכְ
"ל,  ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ י ֶזה ּבְ ּה, ּכִ י ֵכן ֵהם ֲאדּוִקים ּבָ ָלֶהם ׁשּום ַטַעם ַעל ֶזה. ְוַאף ַעל ּפִ
ָהֲעבֹוָדה  ָתִבים ׁשֶ ּכְ "ל. ְוַכּמּוָבא ּבַ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ְוׁשּום ִניצֹוץ ּדִ ם ׁשּום ׂשֵ ּלֹו ַרע ְוֵאין ׁשָ הּוא ּכֻ ׁשֶ
ֵאין ּבֹו  מּור ׁשֶ ּגָ הּוא מֹוָתרֹות  ׁש ׁשֶ ִחיַנת צֹוָאה ַמּמָ ּבְ ה, ְוהּוא  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּה ׁשּום ִניצֹוץ  ּבָ ָזָרה ֵאין 
ים ֱאִליִלים. 'ֱאִליִלים'  י ָכל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ ִחיַנת ּכִ ִחיַנת ֵצא ּתֹאַמר לֹו ְוַכּמּוָבא. ְוֶזה ּבְ ׁשּום טֹוב, ּבְ
ם ׁשּום טֹוב,  ֵאין ׁשָ מּור ׁשֶ י ֵהם ֱאִליל ּגָ "י, ּכִ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֵאינֹו ּכְ ָבר ׁשֶ י ֱאִליל ְלׁשֹון ּדָ ְיָקא, ּכִ ּדַ
ר  ְתַחּבֵ ּמִ "ל. ּוִמי ׁשֶ ּנַ ת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּכַ ן ִנְקָרִאים ֻחּקַ ֶכל. ְוַעל ּכֵ ם ׁשּום ַטַעם ְוׂשֵ ן ֵאין ׁשָ ְוַעל ּכֵ
ס ַחס  ְהֶיה ִנְתּפָ ּיִ ם ַעד ׁשֶ ּתָ ִרׁשְ ֵפס ּבְ לֹום, ָיכֹול ְלִהּתָ ה ָלֶהם ַחס ְוׁשָ ּמֶ ִעם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוִמְתּדַ
ּלֹו ַרע  הּוא ּכֻ ִחיַנת ֻחּקֹות ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ׁשֶ הּוא ּבְ "ל, ׁשֶ ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ לֹום, ּבִ ְוׁשָ
ם  ֵאין ׁשָ לֹום, ֵמַאַחר ׁשֶ ָידֹו ַחס ְוׁשָ לֹום, ֲאַזי ֵאין סֹוֵמְך ּבְ ם ַחס ְוׁשָ ּנֹוֵפל ְלׁשָ לֹום, ּוְכׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ְרֵכיֶהם ּוְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם  ן ִהְזִהיָרה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ִלְפרֹׁש ִמּדַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ׁשּום ִניצֹוץ ּדִ
ְבִחיַנת  לֹום, ּבִ ס ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ִנְתּפָ ֵדי ׁשֶ ּום ֻחּקֹות ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ַהְינּו ּכְ ְוַהּכֹל ָאסּור ִמּשׁ
ם  ּנֹוֵפל ְלׁשָ ם ֵאין ׁשּום טֹוב, ּוִמי ׁשֶ ָ ּשׁ ִחיַנת ֻחּקֹות ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ַהּקְ
ם ׁשּום ִניצֹוץ ְוׁשּום  ֵאין ׁשָ ָידֹו ֵמַאַחר ׁשֶ י ֵאין סֹוֵמְך ּבְ ם, ּכִ ָ ה לֹו ָלֵצאת ִמּשׁ לֹום, ָקׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ָלל:  טֹוב ּכְ

הרי שעיקר עבודת האדם הוא לזכור את השי"ת תמיד, שממלא כל עלמין וכו ומלא כל 
הארץ כבודו,ככל מה שהצדיקים מאירים דרכי דעת ואמונה, ועי"ז נמצא שלום בדרכי 
עבודת השם לראות את הבריאה באור האמונה ולמצוא עבודה לפני השי"ת ע"י כפיית 
צד הרע שבכל דבר רשות במחשבה ובלב, ולבא עי"ז להתעורר הלב באהבת השם בכל 
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מצוה וכו', ונגד זה יש מלחמת היצר הרע שהסט"א רוצה להשכיח זכרון השי"ת ולהכשיל 
בדבר אסור ח"ו, והאדם צריך להתגבר להזהר ולהשמר, וכך יש יצה"ר הרע בדברי הרשות, 
ושם יש לנו להתגבר על השכלה לכפות צד הרע ע"י מה שמתדבקים בזכרון הדעת במציאות 
השם, וכמו שיש משיכת היצר הרע הפשוט הנ"ל, הרי יש נסיון גדול שהוא שכחת האמונה 
ואור הדעת, כי עיקר הנסיון הוא בשני דרכים, יש שהוא ענין של משיכת מידות נפולות בחי' 
ימי רע, ויש ענין אחר שהוא חושך גדול ונורא יותר מכל הנ"ל מציאות בליעת הנפש אצל 
הסט"א ע"י מה שאינו יודע מהשי"ת, כי נמשך אחר דרכי הגוים, וכל חמימות היראה ודרכי 

עבודת השם נשכחו ונעלמו ממנו.

)ועין לקו"מ סי ס"ד אמיתת שורש ענין שני בחי' אלו, כי בכל יצר יש משיכת היצר וכו' ויש שם שורשו שהוא 

כל  על  עוברים  וישראל  הפנוי ע"ש  בחי' החלל  בענין  וזה מושרש  ר"ל,  ובלבולים  קושיות  כח של  לב,  כבידות 

]והנה כמו שצריכים לקבל דרכי אבותינו ולהיות חלק של עם השם יראים ושלמים כדי להשמר  וכו',  הקושיות 

מדרכי העכו"ם ולקבל יסודות הדעת והאמונה, מתוך קשר ענין סכנות חוקות העכו"ם וכו' לענין הארת האהבה 

שבדעת ואהבה שבימים שמתבאר בזה מובן עד כמה צריכים להתדבק באנשי אמת ללכת בדרכי רבותינו ולאור 

צדיקי אמת ולהזהר מכל מה שמשנה וכו', כאשר העיקר לבקש לימוד הדעת והאמונה שמבואר במאמר זה, איך 

לזכור את השי"ת שזהו הרי יסודות התורה, ומה שמביא לאדם לחשוב במציאות מה שהשי"ת ממלא וסובב כל 

עלמין ומלא כל הארץ כבודו, עד שענין זה אינו מיותר אצל האדם, אינו ענין צדדי שאינו מבין למה יש להאריך 

וללמוד ולהבין עניניו, אלא למצוא חיים שזה יסוד הכל כי זה יסוד קיום מצוה ולימדו תורה כראוי, יסוד יראה ואהבה 

ואמונה, ויסוד למציאות השלום בכל דבר רשות ודרך כפיית היצר, ומה שעי"ז זוכים להבין חשיבות אור תורת 

הצדיקים ולהבין דבה"ק כראוי, כי בלי זה חסר אור האמונה והדעת ואינו שייך הבנת ענין כראוי, כמה שאינו שייך 

למי שהולך בחוקות העכו"ם וכו' להבין דקדוק הלכה ויראת השם רק ע"י הארה של תשובה בכח מי שמאיר לו וכו', 

כאשר מתגלה בזה שעיקר הידיעה הוא הארה של האהבה שהוא גבוה ממנו, כי ענין הארת אהבה שבדעת אינו 

רק תכלית אורה הגדול שמתגלה בפורים, אלא שיש בזה דרגות ועיקר התשובה הוא הארת הדעת שגבוה מהאדם 

כמבואר בהמאמר, והרי עי"ז יכול גם מי שרחוק מדרכי אבות לקבל הארת התשובה, הרי גם כך יכו למי שצריך 

לצאת ממה שמשכו אותו לחושך חסרון ידיעת דרכי האמונה והדעת שמבואר במאמר זה, לקבל הארת האהבה 

שבדעת בבחי' הנ"ל עד כדי לצאת ממה שנסגר ונעלם ממנו כל דרכי מאמר זה, שהם יסודות התורה, והרי כל זה 

נמצא באור ימי הפורים[(

כי אע"פ שיכולים למצוא את השי"ת בכל מקום, הרי זאת ע"י מה שהאדם דבוק באור האמונה 
ואינו מתדבק לעכו"ם, רק מתדבק בצדיקים ואנשי אמת ואור תורת אמת, אבל אם הקשר אינו 
והילוך, הוא בדרך הפורקי  ומה שמתדמה בדיבור  וכל סדר הנהגתו בלבושו ושערותיו  חזק, 
עול והעכו"ם, אז אינו יכול להעלות ולקשר המקום והמצב להשי"ת, כמו שמבואר בזה. כי 
אז נמשך אחרי דרכים שיסודם בכפירה במציאות השי"ת ר"ל ולזה הם יסוד חוקות הגויים 
דרכי גינוני חן וכבוד, או הנהגת התיעוב והמיאוס שלהם, ככל מה שנהגו בכל מדינות הגויים, 
שהם חוקות הגויים, וכך הם עושים ממנהג אבותיהם הכופרים והריקים, שקבעו מנהגים וגינוני 
מלכות, ולבוש ודרכי פריקת עול )אולי יש מהם דברים שיש בהם הטעם, למען סדר המדינה ודרכי כבוד 
וחשיבות וקביעות דרכי חיי הפקרות, והטעם הוא שלא ישתגעו משיעמום וריקנות וכו' כי עוסקים בחוקותיהם 
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והכבוד בלי בקשת דעת ואמת, שזה מציאות השקר שיכול להאחז ח"ו  וחכמות חיצוניות, רדיפת הממון 

בהאדם שמתערב ומתיר לעצמו להיות מעורב ביניהם, כי ילכד בגינוני כבוד וחן של שקר לבא לחשוב כאילו 

יש בהם ממש, וילך בדרכים ברדיפת הממון והכבוד דרכי חכמות החיצוניות, במקום קנין אור האמת לעבוד 

לבורא העולם בכל מצוה לפני המלך למצוא טעם של אמת ותכלית טוב בכל מה שהאדם עושה וחי למען 

כבוד השם, וטעם אמיתי בקיום התורה, עד שיבין הטעם של כל מנהג וכל דרכי אבותינו ורבותינו שקבעו 

דרכי חיים לכבוד השי"ת, שהוא עיקר הטעם שיש בכל דבר שיהודי עושה( ואין שם טעם ושום שכל 

)ואחרי שנזהרים מהם, יש לנו להתדבק בדרכי מנהג אבותינו ורבותינו לקבל יסוד חוקי חיים, דרך קבועה של 

חיי תורה ועבודת השם(.

והנה שני דרכים אלה, הם כל הבחירה והנסיון של האדם, ומציאות התגלות מלכות השם 
הוא בהאדם שלוחם נגד כל זה, וכאשר יש שכל בלב האדם ומאמין בהשי"ת ורואה אמת 
שיש תכלית נצחי ודרך תורה וחיים אמיתיים, הרי אז גם כאשר עומד מולו דרכי הנסיון 
ורואה כבידות ונסיון ככל מה שהיצר יכול למשוך הנפש ליפול לדרכי משיכת המידות 
הנפולות, הרי יהיה לו במה להאחז להנצל מכל איסור, ולפי מה שישים על ליבו לשלוט 
על עצמו יבא גם להתגבר נגד דרכי היצר וההסתרה בכל דבר רשות, כי יהיה בו אמונה 
וידע שיש שכל וטעם לכל דבר, ומטעם זה מאמין באור האמת, אבל כאשר האדם נופל 
מאמונה אז איך יכול לעמוד וכו' והרי עיקר הנפילה הוא בבחי' שכחת שכל וכו' והרי זאת 
נעשה ע"י מה שמדבר עם הגויים ואינו רואה מדותיהם הרעות ומה שמתדמה ומתערב 
בהם ודרכי הכופרים וכו', שכל זה בחי' חוקות הגויים, והוא חי איתם ומתדמה להם בלבוש 
ושערות וכו' ונוהג במנהגם החיצוני, שזאת אסרה תורה 'ובחוקתיהם לא תלכו', הרי עי"ז 
מוחו ולבו נמצאים שם בתוך בחי' חק שלהם, ועי"ז מתמעט כח האמונה לפי מה שנמשך 
לשם )ויש שנעשה כמו בורג וחלק של מכונה שלהם, ככל מה שנעשה בעירו ומקומו, 
שהוא בלי תכלית אלא שכך נהגו וכו' וזה ינהיג אותו וכו', ולא יבא להבין דרכי תכלית 
התורה שהוא אמונה ואמת, והרי יש שאינו נופל לגמרי כי נשאר בו שכל ורואה אמיתת 
הריקנות שלהם וכו', בכל זאת לפי מה שנמשך אחרי חוקות הגויים, מתמעט כח האמונה 
וענין  ענין של עבודה ע"י אמונה  יכול להבין  ואינו  ובדברי הצדיקים,  בהשגחה פרטית 
ההתדבקות בהשי"ת ע"י מתיקות התורה והמצוות, וגם אם יזכה לשמור התורה כמצוה 
וכהלכה, ההליכה בחוקתיהם ירחיק אותו מאור התורה שרוצה להאיר עלינו אור האמונה 

בחי' חוקות הקדושה, שהוא התגלות הדעת והקרבה להשי"ת בחמימות לב.

והרי אם האדם נזהר מחוקות העכו"ם כפי מה שצריך ומוכרח, אז יוכל לברר המקום שבא 
נמצא  כי  בכל מקום,  למצוא את השי"ת  ככל מה שמתבאר בהמאמר שיכולים  לשם, 
בכרך גדול של רומי וכו', וכל זה כי באור הצדיקים נמשך אור של אמונה עד שהאדם יוכל 
להיות חזק בדעתו נגד כל הגויים וכל האפיקורסים, כי בוזה לשטות דעתם ויודע מי הם 
וכו', אבל זאת מחמת שזוכר תמיד עוצם הסכנה של הפסד עבודת השם בתורה ומצות 
וזהירות קיום התורה, אבל אם אינו נזהר מחוקות העכו"ם, אינו יכול לתקן שם. והרי מה 
מציאות האמת בכל מה שנעשה בזה, אין לנו מבין מה שנעשה באמת, והאם יש שיכול 
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להזהר לעמוד בקיום ההלכה וכו', שרק בזה כל התכלית, וחוץ מזה, כל רווחיה כבוד והממון 
ומה שנמצא במקום שנהגו כך וכו', הכל הבל. ומוכרח להבדל מדרכי העכו"ם ולזכות לקבל אור 
עצת רבינו, כאשר כלל הענין הזה שייך גם בכל מי שאינו מעורב ממש עם העכו"ם, אלא עם 
מי שאינו מביא לקיום דרכי המאמר הזה, למצוא את השי"ת בכל מקום באור האהבה שבדעת, 
כמבואר מתוך קשרי דברי מוהרנ"ת שחסרון הארת אהבה שבדעת הוא בחי' חוקות העכו"ם, 
וכל כוחינו הוא ע"י התגלות  ולהזהר מאד ממנו,  הרי שמי שמונע מזה, על האדם להתגבר 
הדעת שנמשך בימי הפורים, ועי"ז נמצא באור רבינו חוקת אור האמונה והדעת, ונבוז לכל מי 

שמבלבל כנ"ל כענין העכו"ם(

ה  ִמים ָהֵהם, ְוָעׂשָ ּיָ נּו ּבַ ַרְך ַחְסּדֹו ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִהְפִליא ַהּשׁ ל ּפּוִרים ֲאׁשֶ ס ׁשֶ ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּנֵ ב( ְוֶזה ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ר ַעל  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָרָצה  ע  ָהָרׁשָ ָהָמן  י  ּכִ ִנְהָיָתה,  מֹוהּו לֹא  ּכָ ר  ֲאׁשֶ דֹולֹות,  ּגְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ָלנּו 
ה  ְקִלּפָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ זֹו  ה  ְקִלּפָ ְבִחיַנת  ּבִ
ָלָיה,  ּכְ ִחיַנת  ם הּוא ּבְ י ׁשָ ּכִ ל ַהְיהּוִדים  ִמיד ְוַלֲהרֹג ְוכּו' ֶאת ּכָ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ּבִ ן  ּכֵ "ל, ְוַעל  ה ַהּנַ ִנּיָ ְ זֹו ַהּשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  "ל, ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ם ׁשּום טֹוב ּכַ י ֵאין ׁשָ ָלל, ּכִ ָרֵאל ּכְ ת ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ם ׁשּום ִניצֹוץ ִמּקְ י ֵאין ׁשָ ּכִ
ֵני  ָלָיה? ִמּפְ אֹותֹו ַהּדֹור ּכְ ּבְ ל ִיְשָרֵאל ׁשֶ בּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ֵני ַמה ִנְתַחּיְ ף יב(, ִמּפְ ה ּדַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגּלָ
ם ֲאַזי הּוא  ּנֹוְפִלים ְלׁשָ ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ה זֹו ַהּשׁ ִחיַנת ְקִלּפָ ִהיא ּבְ ֶלם, ַהְינּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ֲחּוּו ַלּצֶ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
ן לֹא ָהָיה ֵמעֹוָלם ֵעת  "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ם ׁשּום טֹוב ּכַ י ֵאין ׁשָ לֹום, ּכִ ָלָיה ַוֲאֵבָדה ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ִחיַנת ּכְ ּבְ
ִחיַנת  י הּוא ּבְ מֹו, ּכִ ח ׁשְ ע ָהָמן ִיּמַ מֹו ֶזה ָהָרׁשָ ָרֵאל ּכְ ם לֹא ָרצּו ְלַכּלֹות ְלַגְמֵרי ֶאת ִיׂשְ ּלָ י ּכֻ זֹו, ּכִ ָצָרה ּכָ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ב  ָחׁשַ ן  ּכֵ ְוַעל  ָלל,  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ מּור  ּגָ ַרע  ִהיא  ׁשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ
ם ׁשּום סֹוֵמְך  י ֵאין ׁשָ ר ָלֵצאת, ּכִ "ל ִאי ֶאְפׁשָ ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ י ִמּקְ דֹו, ּכִ ֵצל ִמּיָ ָרֵאל ְלִהּנָ ִרי ְלִיׂשְ ֶאְפׁשָ ּבְ

"ל.  ּנַ ם ׁשּום טֹוב ּכַ ֵאין ׁשָ ֵמַאַחר ׁשֶ

ֵכן  י  ּפִ ם ׁשּום טֹוב ַאף ַעל  ׁשָ ְוֵאין  ּלֹו ַרע  ּכֻ ִהוא  ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ם זֹאת  ּגַ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ְלָעדֹו לֹא ָהָיה ָלּה ׁשּום ִחּיּות,  י ּבִ ְבָיכֹול, ּכִ רּוְך הּוא ּכִ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶלת ִחּיּות ֵמַהּשׁ אי ִהיא ְמַקּבֶ ַוּדַ ּבְ
ם, ַאְך ְמֹבָאר ַעל  ּלָ ה ֶאת ּכֻ ַרְך ְמַחּיֶ י הּוא ִיְתּבָ ַרְך ּכִ ֶלת ִחּיּות ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ן ְמַקּבֶ ם ּכֵ ִהיא ּגַ ּוְבֶהְכֵרַח ׁשֶ
ְנָיָנא  ִלּקּוֵטי ּתִ ה ְלעָֹלה )ּבְ ה ַהּשֶ ַמֲאַמר ְוַאּיֵ ה ְמקֹומֹות ּוִבְפָרט ּבְ ּמָ דֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכַ נּו ַהּקָ ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ּפִ
ל  יֹוֵתר ְלַמְעָלה ִמּכָ ֹבּהַ ּבְ ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ִלין ִחּיּות ֵמַהּקְ ְטָרא ָאֳחָרא ְמַקּבְ ִלּפֹות ְוַהּסִ ּתֶֹקף ַהּקְ ִסיָמן י"ב( ׁשֶ ּבְ

ְיָקא  ם ּדַ ָ ִחיַנת ַמֲאָמר ָסתּום ּוִמּשׁ ַתְכִלית ַהֶהְעֵלם ּבְ ה הּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ּבְ ָ ֻדּשׁ ּזֹאת ַהּקְ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ַהּקְ
הּוא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּזֹאת  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ּתֶֹקף  ִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ
ן  ם. ְוַעל ּכֵ ן ׁשָ ְיָקא, ַעּיֵ ם ּדַ ָ ִלים ִחּיּוָתם ִמּשׁ ן ֵהם ְמַקּבְ ַתְכִלית ַהֶהְעֵלם ַעל ּכֵ ִחיַנת ָסתּום ְוֶנְעָלם ּבְ ּבְ
ׁשּום ֹאֶפן ַחס  ם ּבְ ָ ר ָלֵצאת ִמּשׁ ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ לֹום, ַאף ַעל ּפִ ם ַחס ְוׁשָ ּנֹוְפִלין ְלׁשָ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ
א,  ַרּבָ ם. ַוֲאַזי, ַאּדְ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ַרְך ְמַחּיֶ י הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ּכִ ּנּו ִיְתּבָ ִלין ִחּיּות ִמּמֶ י ֵכן ְמַקּבְ לֹום, ַאף ַעל ּפִ ְוׁשָ
הּוא  ר  ִנְסּתָ ם  ׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ ֵליַדע  ּזֹוִכין  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ם  ׁשָ ְוִלְמצֹא  ם  ָ ִמּשׁ ָלׁשּוב  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ
ֹבּהַ  ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ִאין ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהּקְ י ּבָ ה, ּכִ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ָרה ֲאַזי ַהְיִריָדה הּוא ּתַ ַתְכִלית ַהַהְסּתָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ם(.  ן ׁשָ ם ְמֹבָאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב, ַעּיֵ ה ְלעָֹלה" ׁשָ ה ַהּשֶ ַמֲאַמר "ְוַאּיֵ ן ּבְ "ל )ְוַעּיֵ ּנַ ם ּכַ ָהְיָתה ֶנְעֶלֶמת ׁשָ ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ
ַעת  ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ם, ֶזה ּבְ ָ ִלין ִחּיּות ִמּשׁ ֵהם ְמַקּבְ ִחיַנת ַמֲאָמר ָסתּום ׁשֶ ֹבּהַ ּבְ ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ְוזֹאת ַהּקְ
ֶלָעִתיד  ְלָיא  ְלִאְתּגַ ֲעִתיָדא  ּדַ יָקא  ַעּתִ ּדְ אֹוָרְיָתא  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִמים,  ְוַהּיָ ּדֹות  ֵמַהּמִ ְלַמְעָלה  ִהיא  ׁשֶ



נה הלכות פורים

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל.  ַהּנַ ים"  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִמי  ֲאָמר  ּמַ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ָלֹבא. 
י ִעְמֵקי  ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ִלּפֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ָלַאֲהָבה ׁשֶ ַרְך ֵמִעְמֵקי ַהּקְ ּמֹוְצִאין ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ֶזה ׁשֶ
ִלין  ת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ֵהם ְמַקּבְ ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֻחּקַ "ל, ּבְ ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ִלּפֹות, ַהְינּו ַהּקְ ַהּקְ
ַתְכִלית  ֶרת ְוֶנְעֶלֶמת ּבְ ִהיא ִנְסּתֶ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ָרה ְוַהַהְעָלָמה ׁשֶ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ִחּיּוָתם ִמּבְ
ה  ִלּפָ ּקְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ יק ַהּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ּכְ ּדִ ן ַהּצַ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ִלין ִחּיּות ּכַ ם ֵהם ְמַקּבְ ָ ַהֶהְעֵלם. ּוִמּשׁ
נּוז  ה ָהאֹור ַהּגָ ּלֶ י ִנְתּגַ ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ְיָקא אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ יג ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ַוֲעבֹוָדה ָזָרה זֹו, ֲאַזי הּוא ַמּשִ
ה  ּלֶ ּזֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת זֹאת ֲאַזי ִנְתּגַ יק ׁשֶ ּדִ ָרה ְוַהּצַ ִלין ִחּיּות ִמּגֶֹדל ַהַהְסּתָ ם ֵהם ְמַקּבְ ָ ּשׁ ּמִ ה ׁשֶ ַהּזֶ
ִלין ִחּיּוָתם  ם ָהיּו ְמַקּבְ ָ ּשׁ ּמִ נּוז ׁשֶ ְיָקא אֹור ַהּגָ יג ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ָרה ְוַהַהְעָלָמה. ְורֹוֶאה ּוַמּשִ לֹו ַהַהְסּתָ
ם  ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוְפִלים ְלׁשָ דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד ׁשֶ יק ּגָ "ל, ֲאָבל ְצִריִכין ָלֶזה ַצּדִ ּנַ ּכַ

"ל:  נּוז ַהּנַ ֹבּהַ אֹור ַהּגָ ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ה זֹו ּוְלַגּלֹות אֹור ַהּקְ ר ְקִלּפָ ּבֵ ּוְלׁשַ

וזה היה עוצם הנס של פורים שבכח מרדכי הצדיק האיר עלינו אור האהבה שבדעת 
הארת האמונה שהשי"ת נמצא וכו' האמונה בדרך שהיה מוכרח אז לצאת מהחושך הגדול 
שהיה אז, כי נפלו לבחי' עבודה זרה לדרכי חוקות העכו"ם שגורמים קושיות וחקירות 
נקודת האמונה האמיתית עד שאין מבקש ואין מחפש מציאות השם, ועי"ז נפלו לכל מה 
שהיה בגלות הראשון לבבל פרס ומדי, ונדמו ככל הגוים ועי"ז לקחו נשים נכריות ר"ל, 
וענין עוצם נפילת דור זה מתגלה במ"ש ויהיה בימי אחשורוש וגו' כי זה כל מה שמסבב 
המציאות העגום וחשוך שנהנו מסעודת אחשורוש ומה שנכשל והשתחוו לצלם וכו' )כי 
הענין הרע שיש במה שנהנו מסעודת אחשורוש, זה מובן כראוי רק לאור ענין הנ"ל ענין איסור חוקת העכו"ם 

ומה שנעשה עי"ז, ומתוך הבנת גודל הריחוק שיש בבחי' חוקות העכו"ם ומה שכל זה בסעורת אותו רשע, 

מובן מה גרם הגזירה ויניקת המן, ואיך בכל זאת השי"ת מציל ברחמים רבים אם מתעוררים וכו' ]והרי אז 

בגלות הראשון נפלו בדעתם מאד, ונפלו מאגרא רמא, מאור רוח נבואה שהיה שורה בבית הראשון, לשאול 

הכשדיים והבבליים וכו' ונשכח התורה, וגם דרכי מנהיגי ישראל כי עוד לא נתפרסמו ולא נקבעו בדברי חז"ל 

ועיקר קביעת התורה ודרכי מנהגי אבותינו ורבותינו לדורות נקבעו אח"כ ע"י הנביאים חגי וזכריה וע"י מרדכי 

עזרא ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה[( כי אז התגבר פגם ע"ז והמן בא להכשיל עוד בעבודה זרה 

שישתחוו לו, היינו הקליפה שהוא בלי דעת ככל, עצם הכפירה, וכולם השתחוו ונכנעו 
לדרך מנהג כל הגוים, ובזה היה כח המן וכו',

והנה יש לנו להבין שענין זה הוא הסכנה יש בכל דור ודור בכל עת, כאשר מסובב האדם 
בנסינות הגוים ורשעים פורקי עול שמסבבים ומשפיעים על הנפש, ככל מה שנעשה 
בכל מקום ומקום, והרי יש שאין צריכים לצאת ויכולים לשבת באהלה של תורה, וזה 
וישיבות של הצדיק  בבתי מדרשיות  וקבועים  ישראל שדבוקים  קיום  ויסוד  כוחינו  כל 
ובתי כנסיות לתפילה ולשיעורים בתורה, אבל יש שגם זה מתקלקל וכו', ומה מאד גדלה 
וכו' והרי יש מי שממש  הסכנה במה שמוזכר במאמר שיש שצריך לדבר עם העכו"ם 
וכו' מחייבים לבא ולהיות הרבה במקומם  מעורב איתם והכל לפי מה שצרכי הפרנסה 

ומעורב איתם ככל מה שנעשה וכו'.

והנה במאמר זה מתגלה יסוד דרך האמונה ויסוד דרך המחשבה של כל אדם בכל פעם 



ליקוטי הלכות המבוארנו

שיחשוב במציאות השי"ת ואיך לית אתר פנוי מיניה וכו' )ומתוך קשר דברי ההלכה הו מובן שזה עיקר 
מה שיש לאחוז ע"י שפע האמונה שיש למי שנשמר מדרכי העוכו"ם כי יש להתדבק באור האמונה לבא לשלום, 

לאהבהש שבדעת, שזה עיקר העבודה( ומתגלה איך כל מי שצריך לברר במקומות הגויים, וככל מה 

שבא לחושך וכל מה שעובר עליו, נמצא דרך שהדבר לא יפיל אותו כלל, כי יכולים למצוא 
בכל מה שצריך  גם  קרוב להשי"ת  להיות  ולאחוז עצמו  דבר,  ובכל  בכל מקום  את השי"ת 
להתנהג בדברי הרשות לישון ולאכול וכו', ויוכל להתגבר בעבודת ה' גם כשצריך לצאת למשא 
ומתן, ואפי' הוא צריך לדבר עם העכו"ם וכו' וכו', ולכל מה שצריך לעבור עליו ככל המבואר 

בהמאמר.

לדביקות  לבא  לה'ו  קרוב  להיות  יש שיזכה  בוודאי  כראוי,  רבינו  בדברי  נתדבק  והרי כאשר 
האהבה וכל מה שצריך וכו' לא יזיק לו, ואדרבה יהיה עבודה גדולה מתוך חמימות לב לאמונה 
בהירה בתמימות ויראת השם, ואז בכל עת שצריך לראות עכו"ם ופורקי עול, יתעורר לזכור 
שצריך למאס במדותיהם ודרכיהם וכו', ויתעורר להשי"ת למצוא אור המדה הטובה ככל מה 
שיש לנו ללמוד ולקבל דרכי עבודת ה' באור מאמר זה, אבל כל זה שייך רק אם נישמר מאד 
מחוקות העכו"ם, כי אם נתדמה להם במה שאינו כראוי, לא יוכל להעלות זאת, כמו שמבואר 
בזה, ואם יתדמה לפורקי עול וכו' ככל מה שמסבבים, הרי עי"ז יפול לשכחה ולא ידע כלל 
מהו מקור הקרירות וכו', והרי עיקר התקוה להתעורר להבין מה מפסידים, זאת יתגלה באור 

התגלות האהבה שמאיר בימי הפורים, והרי עי"ז בוודאי יבא להתחדש בתשובה שלימה.

)והנה לאור המתבאר שרק באור תורת האהבה שבדעת יש תיקון לנפילת האמונה לבחי' ע"ז ע"י חוקות הגויים 

כנ"ל, ומה שכל עבודת האדם הוא ע"י אמונה שהשי"ת נמצא תמיד וכו' וכמה שכופה יצרו בבחי' אהבה שבימים 

שזה כלל קיום התורה, הרי מובן שיש להזהר מאד מכל מה שמרחיק מדרכי האמונה והמחשבות במציאות ה' 

שממלא כל עלמין וכו', ככל מה שיכול האדם לשכוח ולהתרחק מאור דעת זה, ולחשוב שאינו שייך לו, שיש שאינו 

מבין ערך המחשבה והדעת במציאות השם, וזה הרי נעשה ע"י מה שהאדם מסובב במי שאינו מאמין בצדיקים, או 

שיש לו דעות ושיטות אחרות וכו', ועי"ז אינו יכול למצוא את השי"ת אפי' בתוך המצות וכו', מחמת שאינו יודע כל 

הענין המתבאר בזה, ונדמה לו לדבר רחוק וכו', כי אינו מבין למה יש להכיר ולחשוב שהשי"ת נמצא בכל מקום, כי 

ירד למקום שאין דרך למצוא שם בחי' ימים ומדות, כי כלל ההסתרה נמצא גם במי שניצל מכבידות הגלות הנ"ל, 

אלא שנמשך אחר זרם הדעות שמסבבים, ומתרחק מאור הדעת וקשה לו להאמין במה שהצדיקים מגלים לו, שיש 

לחשוב מהשי"ת, ובזה נכללים הרבה דרכי עבודה וכו', כי בכח הדעת מתברר כל דבר, וכל מצוה מלא חיות כראוי, 

כי העיקר לזכור בהשי"ת שממלא כל עלמין וכו', כי בזה עיקר העצה בכל עת, עי"ז ידוע ענין בירור הטוב מהרע 

וענין אותיות בולטות ומאירות, ומה שנעשה ע"י כפיית היצר במחשבה וכו', והרי עיקר המניעה הוא בדומה לבחי' 

המשיכה אחר מי שמסתיר אור תורה בבחי' ובחוקתיהם לא תלכו, כי גם כאשר אין האדם נזהר מדעות ושיטות 

שאין בהם אמת, הוא יפול ויתקרר לגמרי, כאשר מובן מכלל המתבאר בזה וממה שמוהרנ"ת מעורר בכל מקום 

להתקרב להצדיקים ולהזהר למצוא אמונה ומשפטי ישרים באור אמונת צדיקים כראוי(

ועי"ז נתעורר לבקש ולחפש מציאות ה' שזה בחי' בקשת אי'ה וכו' לדעת שהשי"ת נמצא 
וכו', הרי עי"ז נעשה 'ונהפוך הוא' כי כאשר מתגלה אור א'יה אור האהבה שבדעת ע"י בקשה 
וחיפוש, מתהפך הירידה לעליה גדולה, כי יבא לכח גדול למאס ברע ולכפות יצרו, ולמצוא 



נז הלכות פורים

את ה' בכל מקום שנמצא, ולא יכשל מל מה שמסבב כלל, לא גוים ולא פורקים ולא שום 
מבלבל ומשפיע דעות שאינם אמת באור יסודות התורה, ועי"ז יתגלה בלבו אור האהבה, 

ויהיה נעשה בחי' אור תורה ויוכל למצוא אהבת ה' שיש בכל מצוה. 

דֹו ַחס  ֵצל ִמּיָ ָרֵאל ְלִהּנָ ּלֹא יּוְכלּו ִיׂשְ ב ׁשֶ ע ָחׁשַ י ָהָמן ָהָרׁשָ ל ּפּוִרים, ּכִ ס ׁשֶ ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּנֵ  ְוֶזה ּבְ
ָחַמל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  "ל.  ַהּנַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ זֹו  ה  ְקִלּפָ ֹתֶקף  ּבְ ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  לֹום,  ְוׁשָ
הּוִדי ְוֹעֶצם ּתֶֹקף ַמֲעַלת  ַכי ַהּיְ אֹותֹו ַהּדֹור ָמְרּדְ י ָהָיה ּבְ ה, ּכִ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ָרֵאל ְוִהְקּדִ ַעל ִיׂשְ
ַכי  י ָמְרּדְ ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד, ְוהּוא ּבִ ָהָיה אֹור ּגָ ָתִבים, ׁשֶ ּכְ ַכי מּוָבא ּבַ ָמְרּדְ
ִמים הּוא  ּיָ ּבַ ׁשֶ י ַאֲהָבה  ּכִ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ִחיַנת ַאֲהָבה  ּבְ ּמּוָבא, ַרב ֶחֶסד ֶזה  ּכַ ְוַרב ֶחֶסד  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ַעת,  ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ "ל, ְוַרב ֶחֶסד ֶזה ּבְ ּנַ הּו יֹוִמין ּכַ ּלְ ָאִזיל ִעם ּכֻ הּוא יֹוָמא ּדְ ִחיַנת ֶחֶסד ׁשֶ ּבְ
ָהָיה  "ל. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּנַ ַכי ּכַ ִחיַנת ָמְרּדְ ִחיַנת ַרב ֶחֶסד, ְוֶזה ּבְ הּוא ְלַמְעָלה ֵמֶחֶסד ְסָתם ְוהּוא ּבְ ׁשֶ
"ל  ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ַהְינּו ַהּקְ ת ָהָמן ֲעָמֵלק, ּדְ ר ֲאִפּלּו ְקִלּפַ ּבֵ ן ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלׁשַ ִחיָנה זֹו, ַעל ּכֵ ִמּבְ
ִחיַנת  ַרְך ִמּבְ ּנּו ִיְתּבָ ִלים ִחּיּות ִמּמֶ ם ֵהם ְמַקּבְ ּגַ יג ׁשֶ י ָהָיה יֹוֵדַע ּוַמּשִ "ל ּכִ ּנַ ּה ׁשּום טֹוב ּכַ ֵאין ּבָ ׁשֶ
ן ָהָיה לֹו  ם, ַעל ּכֵ ָ ַכי ָהָיה ֶנֱאָחז ִמּשׁ י ָמְרּדְ "ל, ּכִ ּנַ ַעת ְוכּו' ּכַ ּדַ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ַמֲאָמר ָסתּום, ּבְ
ִחיַנת ַמֲאָמר ָסתּום,  ַרְך ִמּבְ ּנּו ִיְתּבָ ִלים ִחּיּות ִמּמֶ ם ֵהם ְמַקּבְ ּגַ יג זֹאת ׁשֶ ּזֹוִכין ְלַהּשִ ָגה זֹו. ּוְכׁשֶ ַהּשָ
ָרה ְוַהַהֲעָלָמה,  י לֹא ָהָיה ָלֶהם ִחּיּות ַרק ֵמַהַהְסּתָ ּטּול, ּכִ ַתְכִלית ַהּבִ ִלין ּבְ ּטְ ֲאַזי ֵהם ִנְכָנִעין ְוִנְתּבַ
א,  ַרּבָ ִלין ַוֲאַזי ַאּדְ ּטְ ַרְך ֲאַזי ֵהם נֹוְפִלים ְוִנְתּבַ ם ֶנְעָלם הּוא ִיְתּבָ ם ׁשָ ּגַ ּיֹוְדִעין ׁשֶ ׁשֶ יו ּכְ ֲאָבל ַעְכׁשָ
"ל. ּנַ נּוז ּכַ הּוא אֹור ַהּגָ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ יג אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ י זֹוִכין ְלַהּשִ ה, ּכִ ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ זֹוִכין ַלֲעלֹות ּבְ

ּתֶֹקף  ִנְמָצא  ת לֹא  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  יֹום טֹוב  ׁשּום  ּבְ ׁשֶ ְוִאיָתא  ּפּוִרים,  ַמֲעַלת  ֹעֶצם  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו   
מֹו  ׁש, ּכְ ְך ֵמִהּפּוְך ַמּמָ נּו ְוִנְתַהּפֵ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת ִהְפִליא ַהּשׁ י ּבֶ פּוִרים, ּכִ מֹו ּבְ ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ּכְ
ה  ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ לֹום, ּבִ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ י הּוא ָרָצה ְלִהְתּגַ ר ט(, "ְוַנֲהפֹוְך הּוא ְוכּו'". ּכִ תּוב )ֶאְסּתֵ ּכָ ׁשֶ
י ָזכּו  ׁש, ּכִ ִהּפּוְך ַמּמָ ְך ּבְ ַכי ִנְתַהּפֵ יק ָמְרּדְ ּדִ "ל. ְוַעל ְיֵדי ַהּצַ ּנַ ם ׁשּום טֹוב ְוכּו' ּכַ ֵאין ׁשָ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהּשׁ
יו  ָרה ְוַעְכׁשָ "ל ִמּגֶֹדל ַהַהְסּתָ ה ַהּנַ ִלּפָ ֶלת ִחּיּות ַהּקְ ם ְמַקּבֶ ָ ּשׁ ּמִ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ה אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ן  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ָרה ְוכּו' ּכַ י ֵאין ִחּיּוָתם ַרק ֵמַהַהְסּתָ "ל, ּכִ ּנַ לּו ּכַ ּטְ ה ְוֵהם ִנְתּבַ נּוז ַהּזֶ ה אֹור ַהּגָ ּלֶ ִנְתּגַ
ִחיַנת  י ּפּוִרים הּוא ּבְ ֵטִלים חּוץ ִמּפּוִרים, ּכִ ם( ְוָכל ַהּמֹוֲעִדים ּבְ ְיֵמי ַהּפּוִרים לֹא ַיַעְברּו ְוכּו' )ׁשָ
לּו ְיֵמי ַהּפּוִרים ֲאִפּלּו  ּטְ ן לֹא ִיְתּבַ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ְוַעל ּכֵ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ּלּות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִהְתּגַ
ַחת ַיד  ְצאּו ִמּתַ ּיָ ל ַהּמֹוֲעִדים ֵהם ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים, ִויִציַאת ִמְצַרִים ָהָיה ׁשֶ י ּכָ ֶלָעִתיד, ּכִ
הּוא ֵאֶצל  ה ׁשֶ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ י ֵכן הּוא ּבְ ִלּפֹות, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ְרעֹה, ּוַפְרעֹה הּוא רֹאׁש ְלָכל ַהּקְ ּפַ
ֵליֵרד  ַהּמִֹחין  ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ם  ְוׁשָ ָהעֶֹרף,  אֹוִתּיֹות  ְרעֹה  ּפַ י  ּכִ ּדֹות,  ְוַהּמִ ִמים  ַהּיָ ּלּות  ִהְתּגַ
ה ְמֹאד  ה ֲחָזָקה ְוָקׁשָ אי ִהוא ְקִלּפָ ְרעֹה, ּוְבַוּדַ ם ֲאִחיַזת ּפַ ְבִחיַנת ָיִמים ּוִמּדֹות, ְוׁשָ ט ּבִ ֵ ּשׁ ּוְלִהְתּפַ
ּדֹות, ֲאָבל ָהָמן ֲעָמֵלק  ִמים ְוַהּמִ ׁש, ֲאָבל הּוא ָסמּוְך ִלְבִחיַנת ַהּיָ ַהְתָחָלה ַמּמָ ֲאִחיָזתֹו ּבַ ֵמַאַחר ׁשֶ
ְוַהֲעָלַמת  ַרת  ֵמַהְסּתָ יֹוֵנק  הּוא  י  ּכִ ֲעָמֵלק,  ּגֹוִים  ית  ֵראׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִלּפָ ְוַהּקְ ָהַרע  ׁשֶֹרׁש  הּוא 
ּזֹוִכין  ׁשֶ י ִאם ּכְ לֹו ּכִ ר ְלַהְכִניעֹו ּוְלַבּטְ ר ִאי ֶאְפׁשָ "ל ֲאׁשֶ ּנַ ִחיַנת ַמֲאָמר ָסתּום ּכַ ַעת ְוַהּמִֹחין ִמּבְ ַהּדַ
ִמים טֹוִבים,  ַהּיָ ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ּדֹות  ְוַהּמִ ִמים  ֵמַהּיָ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ְלאֹור 
יִציַאת ִמְצַרִים  ים ּבִ נּו ִנּסִ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ִמים ָעׂשָ אֹוָתן ַהּיָ ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת ְיֵמי טֹוב, ּדְ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ה  ּלֶ ָאז ִיְתּגַ ן ֶלָעִתיד ׁשֶ ין יֹום טֹוב, ַעל ּכֵ ן ָאנּו עֹוׂשִ רּו ְיֵמי ַהּטֹוב. ְוַעל ּכֵ ּבְ ְוִהְכִניעּו ְיֵמי ָהַרע ְוִהְתּגַ



ליקוטי הלכות המבוארנח

ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ י ָהאֹור ׁשֶ ִמים טֹוִבים, ּכִ לּו ַהּיָ ּטְ ן ָאז ִיְתּבַ ִמים, ַעל ּכֵ הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּיָ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ָהַאֲהָבה ׁשֶ
י ָאז ִהְכִניעּו  ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ְבִחיַנת ָהַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבִ "ל, ֲאָבל ּפּוִרים, ׁשֶ ּנַ ִמים ּכַ ֶלָעִתיד הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּיָ
לּו ְיֵמי ַהּפּוִרים  ּטְ ן לֹא ִיְתּבַ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ָרה ַהִהיא ּכַ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ם ִמּבְ ָ ִניָקתֹו ִמּשׁ ּיְ ת ָהָמן ֲעָמֵלק ׁשֶ ְקִלּפַ
ל  ׁשֶ ֶהָאָרה  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ַהְינּו אֹור  ּדְ זֹו,  ְלֶהָאָרה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִיְזּכּו  ָאז  י  ּכִ ֶלָעִתיד,  ם  ּגַ

"ל:  ּנַ ּפּוִרים ּכַ

אחרי שנתבאר ונתגלה מה אמיתת נפילת הדורות ומה הסכנה הגדולה וכמה שעוד מוסיף בזה 
להראות שזה פגם עבודה זרה ר"ל, ואחר כל הנ"ל אולי נזכה להתעורר להבין מה נעשה בעולם 
ומה עוצם הסכנה ועוצם ירידתינו, עי"ז נזכה להתעורר לקבל ימי הפורים כראוי, ולהבין מה 
שעיקר קבלת התורה הוא בפורים כמ''ש ע"פ מ"ש קיימו וקבלו וכו', כי יש דרך להכניע אחיזת 
הרע  שמציאות  אע"פ  כי  הנפשות,  ובולע  שמפיל  שיהיה  דרגא  לכל  והאפקורסות  השכחה 
הזה אין שם מידות ובחי' ניצוצות וחיות אלקות להעלות, כי אינו מאמין בניצוצות ובמציאות 
השי"ת וכו', הרי בכל זאת השי"ת מחיה את הגוף והנפש וכל העולם והכל חיות השם, הרי יש 
שם חיות, ולזאת באמת מי שנפל לשם, עיקר תיקונו ע''י בחי' אי"ה שמבקש את השם מאד 
כנ"ל, ועי"ז מהפך הירידה לעליה גדולה, להארת האהבה שבדעת הנ"ל, הרי כך ישועת כל 

נפש שנפל בהארת אור שמביא האדם לקיים אי"ה.

אהבה  בבחי'  הדעת  הארת  הזו  הגדולה  המתנה  שמקבלים  הפורים  ימי  קדושת  נוראת  וזה 
הגדולה השי"ת אוהב אותנו ועי"ז מתדבקים לדעת ממציאות ה', וחושבים על מה שיש מלך 
ומלא כל הארץ כבודו, ומתבוננים בהניסים והנפלאות )ומנהיג בהשגחה פרטית גם את אחשורש וכל 
מה שנעשה בשושן הבירה וכו', ככל מעשה המגילה שמגלה שהכל השגחה וכו', וכמו שהשי"ת אוהב את עמו 

ישראל ופודה ומציל( ועי"ז ידע ממציאות השם, ואז יתחיל לבקש אי'ה כי ידע מהו בקשת אי'ה 

וכו', כי הארת אור הפורים הוא התגלות כח הקדושה בבחי' מאמר סתום שמשם נמשך החיות 
כח המקומות הנמוכים מאד, וכאשר מתגלה מתהפך הירידה לעליה, וזה מה שמתגלה בימי 
הפורים ע"י קריאת המגילה ומצות פורים, זריחת אור האהבה שבדעת, שהוא כח הצדיקים כי 
לזכות לזה מוכרח ההתדבקות בכח הצדיקים המופלגים שמאיר עלינו אור הגנוז אור האהבה 
שבדעת, וזה ענין נוראות כח מרדכי הצדיק הארת רב חסד משורש הרחמים שפע אור אי'ה 
של הקדושה ומהפך כל ההסתרה לדעת, בבחי' מענין אי'ה וכו' ככל מה שמתבאר בזה, ובזה 
נמצא חיים לצאת משאול ההסתרה ולהכניע קליפת עמלק וחושך השכחה והעלמת הדעת, 
לטעום טעם של אמונה ודעת אמת, וזה מש"כ שכל המועדות וכו' אבל ימי הפורים לא יעברו 
וכו' כי הארת הדעת שמתגלה בכל יו"ט הוא להאיר ולבנות כח האהבה שבימים באור הארת 
וביציאת מצרים היה  וכו',  ונורא  יו"ט יש הארה גדולה משורש עליון  )בכל  יו"ט  הבינה ומה שמאיר בכל 
הארת הרחמים ]ומבואר בלקו"מ סי' ס"ד שהכנעת מצרים הוא הכנעת הקושיות וכו', ובשבועות מאיר הארת שער 

החמישים, ומה שיש ביוכ"פ וסוכות וכו'[ אבל הארת היו"ט הוא באור הבינה לתקן בחי' אחיזת עמלק, ולגלות כבוד 

השם לתוך הימים והמדות, ולעתיד יאיר עלינו אור הדעת הזה תמיד, ובענין פורים יש מה שיהיה זריחת אור גדול 

גם לעתיד( 

רהי שיסוד התעוררות האדם לבא לאמונה ולהכיר במציאות ה' בכל עת, לכפות היצר ולזכות 



נט הלכות פורים

בכל מצוה לעשותה מתוך אהבה גדולה להשי"ת בלב אמת וכו', ולמצוא שלום בכל מה 
שעובר עליו בין בטיבו בין בעקו, תמיד למצוא אמונה ומנוחת הנפש ודרכי עבודת ה' ככל 
מה שיש לנו לזכות, כל זה נמצא בימי הפורים, ועלינו להכין לב לשמוע המגילה ולקבל 

קדושת היום כראוי, לקבל זריחה של אור אי'ה, אור האהבה שבדעת נורא מאד. 

)והרי מה שיש לנו להכין לב הוא לחפש אי'ה, וזה עיקר ההכנה לפורים לבקש ולחפש שהשי"ת ירחם עלינו 

בגלותינו לשמור ולהציל ולבטל כל גזירה, וכל מה שעבר על כל אדם, שימצא המתקת הדין, ולבקש מאד 

לצאת מכל דרכי קרירות וחסרון אמונה, ולבא לכל הנ"ל, למצוא התגלות ההשגחה בכל מקום וכו', והרי זאת 

בחי' שמיעת המגילה לשמוע היטב שיש הסתרה כזאת וקטרוג כזה ר"ל ככל מה שהיה בימי אחשורש וגידולו 

של המן שהפיל פור וקטרג ישנו עם אחד וגכו' ]והרי הפור הוא בחי' השגחת ה' בעולם שבא בהשגחה והוא 

הפיל הכל לטבע, מתוך מה שנכשלים בשינה ואין מתעוררים לאמונה בהירה[ ואז שומעים התגלות בחי' 

אי'ה ממש, שבתוך עביות חושך שושן הבירה של אחשורש עם ושתי המלכה וכל שריו ופרתמיו וכו' וכל 

מה שמתייעצים ועושים, באמת אין עושים הם כלל כלל לא, והכל השגחה גדולה ונוראה, ולא רק השגחה 

פשוטה, אלא ירידה שהוא לצורך עליה, גזירה שגילה נוראת אהבת ה' לעמו ישראל, גם בתוך מצב הכי גרוע 

שהיה יכול להיות בגלות חשוך כזה, ויאוש גדולה כזו, ושם נתגלה שורש אור א'יה, אור האהבה שבדעת, 

והוא מאיר ומתגלה בכח מגילת  וכו'  ובכל שנה מתחדש מחדש  נורא,  נס  וגבוהה כזו לפעול  גדולה  זריחה 

אסתר, ובכח רבינו נזכה לקבל זריחה זאת להודיע ללב ולנפש מה שיש להודיע שכל קויך לא יבושו ולא 

יכלמו לנצח כל החוסים בך, ויש לחסות בהשם, ואור האמונה שושנת יעקב צריכה להאיר לראות בכל דבר 

אלקות ולמצוא שלום(

ֶאָחד  ל  ּכָ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ מּור  ּגָ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  ּוִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ג( 
ְבִחיַנת ַאְחדּות  ּבִ ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ּכָ ּלֹו ֶאָחד, ְוׁשָ ּכֻ ַעת הּוא  ּדַ ּבַ ְבִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ּבִ ם  י ׁשָ ּכִ ֲחֵברֹו,  ּבַ
ִמְתָעְרִבים  ֵהם  פּוִרים  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַלֲחֵברֹו  ֶאָחד  ין  ּבֵ ּוֵפרּוד  בּול  ּגְ ׁשּום  ְוֵאין  מּור  ּגָ
"ל.  ּנַ ּכַ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ י  ּכִ ָלֶזה,  ְוֶזה  ָלֶזה  ׁשֹוֵלַח  ה  ּזֶ ׁשֶ ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ ַהְינּו  ּדְ ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִרים  ּוִמְתַחּבְ
ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ ֱאלֹקּות  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ֱאלֹקּות,  ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָלֶאְביֹוִנים  נֹות  ּוַמּתָ
ָאז  ׁשֶ פּוִרים  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ּמּוָבא.  ּכַ ָפֶניָך,  ֶאֱחֶזה  ֶצֶדק  ּבְ ֲאִני  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו 
ר  י ֶזה ָהִעּקָ ָדָקה, ּכִ ַרְך ַעל ְיֵדי ַהּצְ ין ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ן ָאנּו ְמַגּלִ תּום, ַעל ּכֵ נּוז ְוַהּסָ ה ָהאֹור ַהּגָ ּלֶ ִנְתּגַ
י ד' הּוא  י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ַרת ֱאלֹקּותֹו ְלָכל ָהעֹוָלם. ְלַמַען ּדַ ּלּות ְלַגּלֹות ַהְסּתָ יְך ִהְתּגַ ְלַהְמׁשִ
נּוז, ָאנּו ְצִריִכים  הּוא אֹור ַהּגָ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ פּוִרים ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּזֹוִכין ּבְ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָהֱאלִֹקים. ְוַעל 

"ל:  ּנַ ּלּות ֱאלֹקּותֹו הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ּכַ ר ִהְתּגַ ָרה זֹו. ְוִעּקַ ְלַגּלֹות ַהְסּתָ

ועפ"ז נבין מה נעשה במצות משלוח מנות איש לרעהו, שמעוררים אור הזריחה הגדולה 
הזאת על כל אחד ואחד, ומעוררים אור הדעת אצלו וכו' והוא מאיר אור הדעת ומקבלים 
)והפירוד בין אנשים שבזה עיקר אחיזת עמלק כח  דין מן דין, להתאחד כאחד לגדל שם השם, 
הקרירות והמניעות, כל זה מתבטל ונמצא אחדות ודעת מאוחדת להגדיל שם השם שזה עיקר מחיית עמלק 

שאין שם אחד, ובאחדות נעשה אחד( ומתנות לאביונים מרימים הנפש בחי' צדק )בחי' דין מה 

שהנפש בקטנות ואינו יכול להתעורר כלל לאמונה וכו' וכמה שמבאור לקו"מ סי' ס"ז שבזה הכנעת העזי פנים 

וכח ההסתרה( באור גדול אור הגנוז והסתום שמאיר בכל פרוטה ופרוטה כי בה כח התגלות 
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אלקות התגלות אור הפנים יש בצדקה כמ''ש אחזה פניך וגו', ובימי הפורים המשכת החסד 
להאיר המלכות הוא משורש עליון ונורא שמאיר לכל אביון ולכל ירידה והסתרה של מלכות 
דקדושה הארת אור הפנים למען דעת כי השם הוא האלקים )כאשר כח הצדקה גדולה להמשיך חסד, 
הוא הארת החסדים למלכות וכו', ]וגם בפשטות הוא הרי מציאות המשכת החסד בגשמי כי כל פרוטה מצטרף 

ומזה נעשה פרנסה ליהודי ומציאות בתי מדרשיות ובתי כנסיות כו', והתגלות אור הצדיק וכו', והרי כח הצדקה אינו 

ניכר מקודם, והוא בבחי' נס והשגחה והשי"ת מזריח ומאיר ברחמים להקים השכינה וכל מה שצריכים, וזה מושרש 

באור הרחמים של פורים בבחי' אי"ה כאשר כל בקשת פרנסה וכו', מושרש במה שהאדם מרים עיניו להשי"ת 

בבחי' אי"ה והשי"ת מרחם ועוזר ברחמים גדולים על אלו שנשארים בבחי' אי'ה כי עוד אין יודעים ומבינים כלל 

]כדי לעורר לבבות ולפעול למען נתינת וגביית הצדקה, ושיהיה בה התעוררות וכוונה נכונה, הארכנו להבין היטיב 

איך הצדקה של פורים הוא מיוחד וגבוה ככל המובן בזה[(. 

ּלֹו ַחד,  ּכֻ ְואֹוָרְיָתא  ִריְך הּוא  ּבְ א  ֻקְדׁשָ י  ּכִ ה,  ֲחָדׁשָ ּתֹוָרה  ה  ִמּזֶ ה  ַנֲעׂשֶ ָאז  נּוז  ַהּגָ ה אֹור  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ּוְכׁשֶ ד( 
ה  ּלֶ ָרה זֹו ֲאַזי ִנְתּגַ ה ַהַהְסּתָ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ַרת ְוַהֲעָלַמת ַהּתֹוָרה ּוְכׁשֶ ִחיַנת ַהְסּתָ ר ֶזה ּבְ ַרְך ִנְסּתָ הּוא ִיְתּבָ ּוְכׁשֶ
ה ַעל ְיֵדי  ה ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ּלֶ י ִנְתּגַ ּמּוָבא, ּכִ ּלּות, ּכַ ִהוא ְלׁשֹון ִהְתּגַ ה ׁשֶ ִגּלָ ִחיַנת ַהּמְ ה, ְוֶזה ּבְ ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ
ם יֹוֶנֶקת ַהּתֹוָרה  ָ ּשׁ ּמִ יָקא ְסִתיָמָאה ׁשֶ ַעּתִ ִחיַנת אֹוָרְיָתא ּדְ הּוא ּבְ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ ה אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ּלּות ַהּתֹוָרה  ר ִהְתּגַ י ִעּקַ א ֲעָמֵלק ְוִהְכִניעּו אֹותֹו, ּכִ ּבָ ָנה ַעד ַאַחר ׁשֶ ן לֹא ִנּתְ נּו, ְוַעל ּכֵ ּלָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ְכִניִעין אֹותֹו ֲאַזי  ּמַ "ל, ּוְכׁשֶ ָרה ַהּנַ ִניָקָתּה ֵמַהַהְסּתָ ּיְ ה ׁשֶ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ הּוא ּבְ ַהְכָנַעת ֲעָמֵלק, ׁשֶ לּוי ּבְ ּתָ
ַעת,  ּדַ ּבַ ִחיַנת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ה יֹוֶנֶקת ִמּבְ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ י ּכָ ּכִ ַוֲאַזי זֹוִכין ַלּתֹוָרה.  ָרה.  ה ַהַהְסּתָ ּלֶ ִנְתּגַ
ר  י ִעּקַ ֵורֹוׁש, ּכִ יֵמי ֲאַחׁשְ ָרֵאל ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש ּבִ לּו ִיׂשְ ן ִקּבְ יָקא ְסִתיָמָאה, ְוַעל ּכֵ ַעּתִ הּוא אֹוָרְיָתא ּדְ ׁשֶ
ֶרֶמז  ֵפרּוׁש ַרק ּבְ ם ּבְ ה ׁשּום ׁשֵ ִגּלָ ַהּמְ ן ֵאין ּבְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ַהְכָנַעת ָהָמן ֲעָמֵלק ּכַ לּוָיה ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ּתְ ַקּבָ
ם הּוא ְלַמְעָלה  ָ ּשׁ ה ָאז, ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּנִ נּוָזה ׁשֶ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ַהּגְ נּוז, ּבְ ִחיַנת אֹור ַהּגָ י הּוא ּבְ בֹות, ּכִ י ּתֵ ָראׁשֵ ּבְ

ם ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן:  ֵ רּוְך ַהּשׁ ה. ּבָ ָבִרים ַהְרּבֵ ֶזה ּדְ ֹות. ְועֹוד ֵיׁש ּבָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ִמּכָ

"ל, ְוָהֵבן:  ת ַהּתֹוָרה ְוַכּנַ ָרה זֹאת ֻחּקַ ת ּפָ ָרׁשַ ֶכף ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ּפָ ן ּתֵ ְוַעל ּכֵ

מבואר בהמאמר שעיקר התגלות האהבה שבימים ומידות כדי לזכות להתעוררות אהבת השם 
בכל מצוה וכו' זאת נעשה ע"י התגלות אור תורה שזה עיקר החשיבות והכלי לאור המידות 
שמתתקנים ע"י כפיית היצר והתעלות הנצוצות )כמבואר בכ"מ מה שאדם פועל ע"י כל נקודה של 
בירור הטוב מהרע שמתעלה הניצוצות, ולפי מה שממשיך להתגבר, מאיר וכו', ואח"כ מקבל אור וכו', ומזה נעשה 

אור של תיקון העולמות ומאיר גם למטה ללבו להבין דרכי אמונה ומציאות גדולת ה', וכל הבנה וענין צריך להיות 

בתוך דברי תורה ולא בריבוי אור, להאיר באור תורה שבנגלה ותורה שבנסתר להבין בתורה וללמוד וכו', ולהבין 

בדברי רבינו ולטעום התגלות אור תורה מהנחל הנובע וכו', שזה התגלות הדעת וגדולת ה' בתוך צמצום מציאות 

הדעת שהוא השגת דרכי האמונה והשגת הדעת בתוך דיבורי התפילה בכונה ובתוך מה ששומע ומחדש ולומד 

בדברי הצדיקים( הרי שבהארת אור הגנוז בפורים נעשה התגלות התורה בקריאת המגילה, ובה 

נקבל אמונה ודעת ודרכי השגת אהבת השם ויראתו וכל מה שיש לזכות באור המאמר הזה, כי 
מאיר אוריתא דעתיקא )ומבואר בזה"ק שזה בחי' שורשי התורה, כי השי"ת נתן תורה שנוכל לקיים ולחיות 
וכו',  לאורה, ומתוכה נזכה לבא לטהרה וקדושה להתקרב להשי"ת ולברר העוה"ז שנברא בבחי' של בראשי"ת 

וזאת ע"י התעוררות מדות הרחמים שנמצא ומתגלה מתוך התורה, שזה התגלות סתרי תורה והתגלות הרחמים 
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וכו', והרי עפ"ז מובן מש"כ קיימו וקבלו, שעיקר קבלת התורה היה בפורים דייקא( ובזה עיקר הכנעת 

הקליפות, ראשית גוים עמלק, שהוא הכפירה וחסרון האמונה ומה שאין מבקשים אור 
הדעת שמבואר בהמאמר הזה שהוא יסוד כל דרכי הצדיקים, והרי לזאת היתה התחדשות 
התורה בימי הפורים, באור התגלות אור א'יה, אור שורשי מדות הרחמים בעוה"ז לתוך 
תכלית הירידה, ובזה מתגלה ה' לתוך העוה"ז ממש, וזה מה שהמגילה הוא בדרך סיפור, 
שבעיקרו אינו מגלה תורה ושם ה', רק ע"י מצות הפורים שזה ההתדבקות באור הצדיקים 
ביום  מנות  ומשלוח  לאביונים  ומתנות  פורים  וסעודת  המגילה  קריאת  ולקיים  לשמור 
הפורים )בבחי' שם שלם וכסא שלם, שהוא ענין השלמת הדעת שיכול להביא שלום ולמצוא את ה' בכל 
דבר ממש, ]וזה מה שיש למחות עמלק שהוא כח הקרירות של חוקות העכו"ם, שעושה האדם 'עיף ויגע 

ולא ירא אלקים' כי אין בו אור האמונה הנ"ל, וזה דייקא ע"י בחי' 'בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך' היינו ע"י 

מה שנעשה בפורים אור שמבטל כל אויב, שזה בחי' אור רבינו וכו' ומה שהאדם בא לאור האהבה הגדולה 

להשי"ת ויודע מה היא, מה יסוד האמונה, איפה נמצא המנוחה מכל הקליפות וכו', אז ננצל משכחה, בבחי' 

'לא תשכח', ותמיד נעסוק בעבודה שהוא תמחה את זכר עמלק, לכפות היצר שיש אז, ולגלות שם השם, שזה 

בחי' המזבח שבנה משה וקרא לו השם ניסי, כי צריכים אור גדול בבחי' נס, ועי"ז נזכה לנצח המלחמה בכל 

דור ודור, לפי הנסיונות וההסתרות שיש בכל דור וכו'( 

העכו"ם  חוקת  ע"י  שהוא  הקרירות  טומאת  תיקון  הוא  הפורים  הארת  עיקר  וכאשר 
שמרמים ומסתירים, ועי"ז אין דורש ומבקש אמונה כראוי ככל הנ"ל, הרי לזאת אחרי 
פורים מתגלה הטהרה וקוראים פרשת פרה, ומתחילים להטהר לקרבן פסח בכח קדושת 
הפורים שהוא חק אור האמונה, חוקת התורה, שהשי"ת נמצא בכל דבר ואנו מבררים 

ומתקנים בכל מחשבה וכו' שזה עיקר האמונה.

הּוא  ם  ׁשָ י  ּכִ ַכי,  ָמְרּדְ ְלָברּוְך  ָהָמן  ָארּור  ין  ּבֵ ָיַדע  ָלא  ּדְ ַעד  א  פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי  ב  ַחּיָ ן  ּכֵ ְוַעל  ה( 
ּדֹות  ּלֹו טֹוב ְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ם הּוא ּכֻ י ׁשָ ְך לֹוַמר ָארּור ָהָמן ְוכּו', ּכִ ּיָ ם ֵאין ׁשַ ַעת ְוׁשָ ְלַמְעָלה ֵמַהּדַ
ה ְלַמְעָלה  ִחיַנת ֻחּקָ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת סֹוד ּפָ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ְלַמְעָלה ִמיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע ּכַ
ֶלָעִתיד  ַעד  ַהּסֹוד  ֶזה  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְטֵמִאים  ּוְמַטֵהר  ְטהֹוִרים  א  ְמַטּמֵ ְוהּוא  ַעת  ֵמַהּדַ

"ל:  ּנַ נּוָזה ּכַ ה ַהּתֹוָרה ַהּגְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

מתוך התלהבות כל מה שהתגלה בזה, מעוצם ההארה הגדולה של פורים, שהוא למעלה 
מהדעת, מגלה מהו עבודת שתיית היין של פורים וחייב איניש לבסומי עד דלא ידע וכו' 
היינו שבזה מקבל הארת הדעת שהוא למעלה מכלים וכו' ככל הנ"ל, והרי כל מה שיש 
בעוה''ז טוב והיפוכו רע וכו' הוא לפי מה שצריכים להנצל מרע ולגלות הקדושה בעולם 
)ומשם הארת הדעת שהאדם יוכל  הזה, אבל למעלה שם יש ענין שכולו טוב כולו אחד וכו' 
לבטל עצמו להשי"ת בעת כל היסורים והצרות, וכאשר זוכה לביטול זה יבא לתפילה ולעורר רחמים וימצא 

כל ישועה( וזה כל ענין פורים שהוא יסוד לכח הטהרה שנעשה ע"י בחי' פרה אדומה כנ"ל 

)והרי ענין הנ''ל נכתב בסוף ההלכה אחר שכתב דברים שמאירים על סיום ההלכה, אלא שנראה שמתוך 

ולכאורה אח''כ הוסיף  וכתב הענין הנ"ל  וכו' התחדש ענין פרה אדומה  גדולה לאור כח פורים  התעוררות 

האותיות האחרונות האלו.( 
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ה עֹוׂשֹות  ל מֹׁשֶ ר ָיִניַח ְוכּו'. ְוִכי ָיָדיו ׁשֶ ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ִחיַנת ְוָהָיה ּכַ ו( ְוֶזה ּבְ
ת ֲעָמֵלק  ר ְקִלּפַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ י ּכְ ִלין ְלַמְעָלה ֵהם נֹוְצִחים ְוכּו', ּכִ ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ִמְלָחָמה ְוכּו' ֶאּלָ
הּוא  ׁשֶֹרׁש ֲאִחיָזתֹו ְלַמְעָלה, ְלָהִבין ׁשֶ ל ּוְלָהִבין ּבְ ּכֵ ל ְלַמְעָלה, ְלִהְסּתַ ּכֵ ּקּון ְלִהְסּתַ לֹום, ֲאַזי ַהּתִ ַחס ְוׁשָ
יִלין אֹותֹו  ֹות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין ּוַמּפִ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ֹבּהַ ְלַמְעָלה ִמּכָ ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ַמְעָלה ִמּקְ ל ִחּיּות ִמּלְ ְמַקּבֵ

"ל:  ּנַ ּכַ

וכאשר האיר אור הגדול אור כח הכנעת עמלק, לזאת במלחמת עמלק נאמר והיה כאשר ירים 
משה וגו' ואמרו חז"ל בזמן ישראל מסתכלין כלפי מעלה וכו', בזה מגלה ענין נורא מה שיש 
לנו לזכות לקיים, להסתכל למעלה היינו תמיד למצוא את השי"ת ואיך הכל בהשגחה נוראה 
והכל מושרש בהרצון העליון בבחי' אי"ה, בשורשי הדעת העליון, והכל לטובה כי מאהבת 
השם אותנו וכו' נעשה הכל והכל אחד )כמ"ש לקו"מ סי' ד'( ועי"ז מפילים את עמלק ומנצחים 
כל המלחמות ע"י מה שמתדבקים בהתורה של הקדושה הגבוהה מכל הקדושות )וי"ח שזה בחי' 

השם ניסי וגו' כנ"ל(.

ְוזֹאת  ְוֶנְעֶלֶמת,  ֶרת  ִנְסּתֶ ִהיא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֹבּהַ  ַהּגָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִחיַנת  ּבְ ָרה,  ַהַהְסּתָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ר  ֶאְסּתֵ ז( 
ְיָקא  ם ּדַ ָ י ִמּשׁ ִלּפֹות. ּכִ ִעְמֵקי ַהּקְ ֵנס ּבְ ָרָתּה ִהיא ְיכֹוָלה ִלּכָ ְיָקא ִמּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ְוֹגֶדל ַהְסּתָ ה ּדַ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ִחּיּות  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָלל  ּכְ ּה  ּבָ נֹוְגִעים  ֵאיָנם  ָרה  ַהַהְסּתָ ִמּגֶֹדל  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ ֵהם 
ִחיַנת  י ִהוא ּבְ ִלּפֹות, ּכִ עֶֹמק ַהּקְ ֵורֹוׁש ְוִנְכְנָסה ּבְ ְלְקָחה ַלֲאַחׁשְ ּנִ ר ׁשֶ ִחיַנת ֶאְסּתֵ ה. ְוֶזה ּבְ ּנָ ְויֹוְנִקים ִמּמֶ
י ִהיא  ּכִ ּמּוָבא,  ּכַ ֵורֹוׁש,  ּה ֲאַחׁשְ ּבָ ֱאֶמת לֹא ָנַגע  ּבֶ ן  ּכֵ ִלין ִחּיּות. ְוַעל  ְיָקא ְמַקּבְ ּדַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ָרה ׁשֶ ַהַהְסּתָ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָלל.  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּה  ּבָ נֹוְגִעים  ִלּפֹות  ַהּקְ ְוֵאין  ַהַהֲעָלָמה,  ַתְכִלית  ּבְ ְוֶנְעֶלֶמת  ֶרת  ִנְסּתֶ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ יֹוְנִקים  ַעְצָמּה ֵהם  ּבְ ָרה  ַהַהְסּתָ ִחיַנת  ִמּבְ י  ּכִ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְויֹוְנִקים  ֶנֱהִנין  ֵכן 
י זֹאת  ַכי, ּכִ ל ָמְרּדְ ֵחיקֹו ׁשֶ ֶבת ּבְ ֵורֹוׁש ְוטֹוֶבֶלת ְויֹוׁשֶ ל ֲאַחׁשְ ֵחיקֹו ׁשֶ ֶבת ּבְ ָהְיָתה יֹוׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ָלל  ּכְ ּה  ּבָ י ֵכן ֵאין נֹוְגִעין  ּפִ "ל, ֲאָבל ַאף ַעל  ּנַ ּכַ ִלּפֹות  ַהּקְ ִעְמֵקי  ּבְ ָרָתּה יֹוֶרֶדת  ִמּגֶֹדל ַהְסּתָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ִחיַנת  יג ּבְ י הּוא ַמּשִ "ל, ּכִ ּנַ ֹות ּכַ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ֹבּהַ ִמּכָ ה זֹו ַהּגָ ָ י הּוא זֹוֶכה ִלְקֻדּשׁ ַכי זֹוֶכה ָעֶליָה, ּכִ ַרק ָמְרּדְ
ָבִרים ֵהיֵטב. ְועֹוד  "ל. ְוָהֵבן ַהּדְ ּנַ פּון ּכַ נּוז ְוַהּצָ ִחיַנת אֹור ַהּגָ ִהיא ּבְ "ל, ׁשֶ ָרה ַהּנַ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ר, ּבְ ֶאְסּתֵ

ֵלאלַֹקי ִמיִלין: 

וכאשר יש הארת מרדכי שהוא החסד הגדול הנ"ל ענין אסתר, מאוחד לבחי' אור הקדושה 
הגבוהה, בבחי' הנפשות ומעשיו מעשים שיש בהם הסתרה והסתר פנים, אבל הם מוכנים 
החסד  יתגלה  ומשם  דקדושה  אי'ה  להיות  ולהתפהך  א'יה  הארת  לקבל  וכו'  זכות  מאיזה 
משם יתגלה שם השם שהכל נתהפך לטובה להיות התגלות האהבה בתוך מדות ותורה כי 
זה בחי' קדושה שאין הקליפות יכולין לנגוע בו כלל כענין מש"כ באסתר וכו', אבל מחמת 
ירידת השכינה וכו' בעוה"ז יש ענין של יניקה ועי"ז עובר מה שעובר וכו', אבל כאשר מרדכי 
משיג את בחי' אסתר, שזה בחי' מה שהאדם מתקשר לאור הצדיק ומקבל אור הדעת הנ"ל 
ושהצדיק פועל עי"ז התגלות הרחמים אז אין שום יניקה כלל, ובזה יש הרבה להאריך ולבאר 
כמו שמסיים ועוד לאלקי מילין וכו', כי בזה נכלל כל מה שעובר על האדם בגשמי ורוחני וכלל 
ההמתקה והתעלותו לשורש ההמתקה שזה כלל כל ישועת האדם, וזה נמשך עלינו באור ימי 

הפורים וקריאת מגילת אסתר.



סג הלכות פורים

שע"י  וזמן  עת  שמגיע  ויש  רחמים,  מלא  ה'  אבל  ח"ו,  מה שהדין מסתיר  לפי  דרכי הסתרה  כמה  יש  )כי 

התפילות והתיקונים שנעשו בתשובה וכח הצדיקי אמת, נגמר כח ההסתרה, הרי שאותו בחי' הסתרה יכול 

לקבל הארת הרחמים בעת ובמקום הזה, כמו שהיה בשושן הבירה, ובי"ד וט"ו לחודש אדר, ואותם היהודים 

אשר בכל מדינות המלך, ככל מה שמדויק בהמגילה וכו', ומה שכל היהודים בכל שנה ושנה יעשו ימי הפורים 

האלה בזמניהם, זה הזמן שמוכן לקבל התהפכות הירידה לעליה, זה מה שהיה אז, וזה מה שנעשה בכל שנה, 

וזה נקרא בחי' אסתר אשר מרדכי אומן ומגדל את הדסה ]עי' לקו"מ סי' קנ"ה, היינו אור האמונה[ ומאמר 

נו[ כי פועל רחמים  וכו' ]עי' לקו"מ סי'  וכו' לדעת את שלום אסתר  מרדכי אסתר עושה, ומרדכי מתהלך 

ומצפה שיאיר האור למטה וכו' לבחי' אסתר היינו למי שמוכרח לקיים א'יה, גם כשמונח בהסתרה ומאמין 

שה' נמצא איתו וכו' ]והרי בענין זה מובן היטב מהו בחי' אסתר שהיא כשושנה בין החוחים = ס"ת המ"ן, 

שושנה בגי' אסתר, כי בחי' המלכות שירדה לבריאה וכו' עי"ז נסתתר בתוך קליפת נגה ונעשה הסתרה שזה 

ענין עמלק, ואין דרך למצוא את ה' רק ע"י א'יה[ והרי אם זה הכח שמוכן לקבל הארת אי'ה הוא מושרש 

שם ואין נגיעה ושלטון כלל להסט"א, רק כדי שיתהפך לגאולה וישועה גדולה לדורות. ]הענין שמושרש שם 

מבואר וכו' אבל אין הכונה שיש מה שאינו מושרש, כי הכל תלוי בהתחזקות האדם באמונה ותפילה, שבזה 

יוכל להעלות הכל לשורש בחי' אי'ה, שזה כלל ענין הגורל בחי' פו"ר, וכל ההנהגה נכלל בענין זה, והעיקר 

באמונה תמימה, כי הכל עומד על התשובה תפילה ואמונה[(

י ּפּוִרים הּוא  ּכִ ָלל,  ּכְ ת יֹום טֹוב  ַ ת ְמָלאָכה ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ְקֻדּשׁ ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ר  ן ּפּוִרים ֻמּתָ ּכֵ ח( ַעל 
ה,  ָ ם ׁשּום ְקֻדּשׁ ה ֵאין רֹוִאין ׁשָ ָ ֻדּשׁ ּגֶֹדל ֹעֶצם ַהּקְ ּמִ ֹבּהַ ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ה ַהּגָ ָ ֻדּשׁ ִחיַנת ֶהָאַרת ַהּקְ ּבְ
יִרים  ִ יר ַהּשׁ יִרים ֹקֶדׁש ְוׁשִ ִ ל ַהּשׁ ִסיָמן רמג(. ַעל ּכָ ְמֹבָאר ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּכַ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ּוְכֵעין ַמה ּשׁ
ָלל,  ּכְ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ בֹות  ּתֵ ׁשּום  ם  ׁשָ ֵאין  ְיָקא  ּדַ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ֵסֶפר  ּבְ ם  ְוׁשָ ים.  ֳקָדׁשִ ֹקֶדׁש 
ֹות  ה ְקֻדּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶהם ּכַ ִחיַנת ְיֵמי טֹוב, ֵיׁש ּבָ ֵהם ּבְ ִמים טֹוִבים, ׁשֶ ל ַהּיָ י ּכָ ם ְוָהֵבן ֵהיֵטב(. ּכִ ן ׁשָ )ַעּיֵ

ִחיַנת ְיֵמי טֹוב,  י ֵהם ּבְ ֶזה, ּכִ ת ְמָלאָכה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיַ ִמים טֹוִבים ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ַוֲעׂשִ ין ַהּיָ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ
ַהְיֵמי  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ֹות  ְקֻדּשׁ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ִלְנֹהג  ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  ַרע,  ְיֵמי  ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ
יֹום טֹוב, ֲאַזי ְיכֹוִלין  ל ֹחל ּבְ לֹום, ֵאיֶזה ְמָלאָכה ׁשֶ ין ַחס ְוׁשָ ֵמי ַרע, ְוִאם עֹוׂשִ טֹוב ּוְלַהְכִניַע ַהּיְ
ְמָלאָכה,  ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ֲאסּוִרים  ן  ּכֵ ַעל  דּוַע.  ּיָ ּכַ ֹחל  ל  ׁשֶ ָלאכֹות  ִמּמְ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ ַרע  ַהְיֵמי  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ַעת,  ּדַ ּבַ נּוז, אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ה אֹור ַהּגָ ּלֶ ל ׁשֶֹרׁש ָהַרע ְלַגְמֵרי ְוִנְתּגַ ּטֵ ְכָנע ְוִנְתּבַ ּנִ פּוִרים ׁשֶ ֲאָבל ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ָהַרע  ְיֵמי  ְלַהְכִניַע  ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁשּום  ְצִריִכין  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ּדֹות,  ְוַהּמִ ִמים  ֵמַהּיָ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ
ל  ין ְמָלאכֹות ׁשֶ ן ֲאִפּלּו ִאם עֹוׂשִ ּכֵ ִליָטה ָאז. ְוַעל  י ֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ ּכִ לֹום,  ִליטּו ַחס ְוׁשָ ַיׁשְ
ְרׁשֹו.  ׁשָ ל ָהַרע ְלַגְמֵרי ּבְ ּטֵ י ָאז ִנְכָנע ְוִנְתּבַ ָלל, ּכִ ֶהם ּכְ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּבָ ֹחל ֵאין ְלָהַרע ׁשּום ׁשְ
ה  ּלֶ י ָאז ִנְתּגַ "ל, ּכִ ּנַ ֶהם ּכַ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּבָ ל ֹחל ֵאין לֹו ׁשּום ׁשְ ין ְמָלאכֹות ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאם עֹוׂשִ ׁשֶ
ּדֹות, ְלַמְעָלה  ִמים ְוַהּמִ ַמן, ְלַמְעָלה ֵמַהּיָ הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ נּוז, אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ אֹור ַהּגָ

"ל:  ּנַ ֹות ּכַ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ִמּכָ

אבל  בכ"מ,  כמבואר  המלאכה  לאסור  עלינו  גבוהה  קדושה  שיש  עת  שבכל  מה  וזה 
בפורים מותרת המלאכה, וזה ענין נורא וגדול, כי היתר המלאכה בפורים הוא מחמת הנ"ל 
שמתגלה הקדושה שאין רואים שם שום קדושה כי אינו כענין עוה"ז, שיש מצב מנוחה 
ומצב טרדות שהוא כח הקליפות, הוא ענין של מציאות עולם אחר לגמרי שהכל קדוש 



ליקוטי הלכות המבוארסד

ושפע אור השם הכל התגלות שם השם, וזה הארת ימי הפורים, כי נתבטל שורש הרע, ואנו 
עושים פורים להמשיך זה לעוה"ז, ככל מה שמתבאר בזה ענין סדר איסור מלאכה וכו' )כי אע"פ 
שבכל שנה אין תמיד התגלות הנס ממש, אבל השי"ת שמח כביכול וזה עיקר הנחת רוח וכו', כאשר שממשיכים 

אנו  ומזה  וכו',  יותר משמחתינו  בפורים  גדולה שיש למעלה  יובן השמחה  ובזה  ביטול הקליפות,  לעוה"ז שורש 

שמחים עם השכינה למעלה שמקבל הארה זו, כאשר בזה מושרש כל ישועה וכל התחלה בעבודת השם( לגלות 

אור האהבה שבדעת משורש העליון כדי שימשך עלינו אור האהבה שבדעת לפי מה שהוא 
בדרגתינו ומביא לכפיית היצר והתדבקות הלב באמונה בהירה ועבודת השם בכל דבר )כמבואר 
בהמאמר שיש דרגות של אור האהבה שבדעת כי מי שיתגבר יזכר לאור האהבה לפי דרגתו בבחי' אהבה שבדעת 

לגבי הנמוך ממנו, הרי יש דרגות של הארה, אלא שיש שורש האור הזה שהוא שורש שפע הרחמם וכו', ושם 

אמיתת שורש החסד שמאיר הדעת העליון וכו' וזה מאיר עלינו בפורים( ועי"ז נזכה תמיד לששון ושמחה 

ולאור תורה והרמת קרן ישועה.

הלכות פורים הלכה ה
יָמן ָהִראׁשֹון  ּסִ ּבַ ְוכּו'".  י  ַרְצּתִ ַעם ַאַחת  ּפַ ָהִייִתי  אּול אֹוֵמר קֹוֵבר ֵמִתים  א ׁשָ ֲאָמר "ַאּבָ ַהּמַ י  ּפִ ַעל 

ֲאָמר:  ל ַהּמַ ם ּכָ ן ׁשָ ִסיָמן נה(, ַעּיֵ )ּבְ

ְבִחיַנת  ָרֵאל ּבִ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ ר ּכִ ִעים ִאי ֶאְפׁשָ ל ְרׁשָ ם ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ י ִלְראֹות ּבְ ָלל, ּכִ ְוַהּכְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָיִמין  ן  ּבֶ ְנָיִמין  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָיִמין  ְוכּו'.  ִליִמיִני  ב  ׁשֵ
ם זֹאת ְוכּו' הּוא ַעל ְיֵדי  ְבִחיַנת ְוַאף ּגַ לּות ְוכּו' ּבִ ּגָ יו ּבַ ָרֵאל ַעְכׁשָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ יְך ּבְ ּוְלַהְמׁשִ
ִחיַנת ַרע ַעִין על ׂשֹוְנֵאיֶהם ְוכּו'. ְוָהָאָדם  יִכין ּבְ ִעים ַמְמׁשִ י ָהְרׁשָ ִהְתנֹוְצצּות אֹור ְזכּות ָאבֹות ְוכּו'. ּכִ
ד  רּוְך הּוא ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ י ּגַ ע. ּכִ ד ַעל ָהָרׁשָ ָהָאָדם ְמַלּמֵ ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְזכּות ׁשֶ ִנּצֹל ֵמַרע ַעִין ַהּזֶ
ט  ּפָ ׁשְ ין ְוַהּמִ ק ַהּדִ י ְלַסּלֵ ע ְוכּו', ּכִ ל ָהָרׁשָ יק ֵמַרע ַעִין ׁשֶ ּדִ יל ֶאת ַהּצַ ִביל ְלַהּצִ ׁשְ ע ּבִ ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ
ּבֹו  ה ֵצל ׁשֶ ה ַיד ה' ֲאַזי ַנֲעׂשֶ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ט ָיִדי ְוכּו'. ּוְכׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ְבִחיַנת ְוֹתאֵחז ּבְ ד ּבִ ּלּות ַהּיָ ָצִריְך ָלֶזה ִהְתּגַ
ק ְמאֹור ֵעיָניו  יִתיָך ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּזֵ ּסִ ְבִחיַנת ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ל ָהַרע ַעִין ּבִ יק ֵמֶאֶרס ׁשֶ ּדִ ה ַהּצַ ּסֶ ִנְתּכַ
ין  ּדִ ע זֹוֶכה ּבַ ָהָרׁשָ י ׁשֶ רּוְך הּוא ַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יג ִצְדָקתֹו ׁשֶ יק ְוָיכֹול ִלְראֹות ּוְלַהּשִ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
ֵלמּות ֱאמּוָנה,  ׁשְ ר ִלּבֹו ּבִ ֵ י ִנְתַיּשׁ ל ַעל ְצָרָכיו, ּכִ ּלֵ ק ֶאת ַעְצמֹו ּוִמְתּפַ ט ִלּבֹו ֵמַעְקִמיִמּיּות ּוְמַחּזֵ ֵ ּשׁ ְוִנְתּפַ

ה ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְוכּו'.  ִפּלָ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ

ִחיַנת ג' קֹולֹות  תֹו ּבְ ְתִפּלָ ן ּבִ ִחיַנת ָעָפר ָוֵאֶפר ְוכּו' ְוַגם ָצִריְך ְלַתּקֵ ה ְוכּו'. ְוֶזה ּבְ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת ּפָ ְוֶזה ּבְ
ּוַבֲאַתר  ָאבֹות.  ְזכּות  ה  ַחּלָ ְבִחיַנת  ּבִ ָאבֹות  ְזכּות  אֹור  ִמְתנֹוֵצץ  ִתּקּונֹו  ּכְ ה  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו',  ְוכּו' 
עּור  הּוא ׁשִ ה, ׁשֶ ִחיַנת ַחּלָ ם ּבְ י ּגַ "ם זֹאת, ּכִ ִהיא ּגַ ה, ׁשֶ ִחיַנת ַחּלָ ִהיא ּבְ ן, ׁשֶ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ָאבֹות ּתַ ּדְ
ּצֹל ֵמַרע  ּנִ י ׁשֶ ָרֵאל לֹא ּדַ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ִחיַנת ְיֻרּשׁ יִצים ְוִהיא ּבְ מ"ג ּבֵ
ל ָאָדם ָיכֹול  או ּכָ ּלָ ֵהם ָרצּו ִלְראֹות ּבֹו ְוכּו'. ְוַדע, ׁשֶ ֶ ֶהם ַמה ּשׁ ם רֹוֶאה ּבָ א ּגַ ִעים ֶאּלָ ל ָהְרׁשָ ַעִין ׁשֶ
מֹו  ּכְ דֹוִלים  ּגְ ִעים  ֵמְרׁשָ יֹוְצִאים  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ "ל  ַהּנַ ַהּקֹולֹות  ִלְפָעִמים  י  ּכִ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ֵאּלּו  ן קֹולֹות  ְלַתּקֵ
י ֲאִחיָזתֹו ָהָיה ָסמּוְך  ּנּו, ּכִ לֹום, ָהָיה ִמְתָיֵרא ִמּמֶ ָ נּו, ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֲאִפּלּו מֹׁשֶ ן ׁשֶ ׁשָ ִחיַנת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּבְ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ַאְבָרָהם ְוכּו'. ַעד ׁשֶ יתֹו ּדְ ֵני ּבֵ י ָהָיה ִמּבְ ָרֵאל, ּכִ הּוא ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמין ׁשֶ ַלּיָ
י טֹוב, ֵהם זֹוִכים ִלְפֵני ד',  ֵהם עֹוׂשֵ יִקים, ׁשֶ ּדִ יָרא אֹותֹו ְוכּו'". ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהּצַ ה, "ַאל ּתִ ְלמֹׁשֶ
יו  ֵדי ְלַהְכִריָתם ְוכּו'. ְוַעְכׁשָ י ָרע ּכְ עֹוׂשֵ ה ּבְ ר ּוְמֻכּסֶ ֵני ד' ֻמְסּתָ ִעים ָהָיה ּפְ ִריתּות ָהְרׁשָ י ֹקֶדם ּכְ ּכִ
ל ֶזה ֵהיֵטב  ם ּכָ ן ׁשָ ֵני ד' ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוכּו', )ַעּיֵ ה ּפְ ּלֶ ֶכף ִנְתּגַ ִעים ּתֵ ְכִריתּות ְרׁשָ רֹוִאים ּבִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ

ֵהיֵטב(: 

של  במפלתם  שלראות  הוא  נ"ה(  סי'  )לקו"מ  וכו'  שאול  אבא  המאמר  בדברי  המובן  כלל 
רשעים אי אפשר אלא ע"י בחי' ארץ ישראל, והתגלות קדושת ארץ ישראל גם בתוך 
הגלות שהיא תחת יד הס"א, זאת בבחי' ואף גם זאת בהיותם בארץ וגו' לא מאסתים וכו' 
וזה נעשה ע"י התנוצצות אור זכות אבות בחי' מש"כ וזכרתי את בריתי יעקב וגו' והארץ 
אזכור, והתנוצצות זו נעשה ע"י תפילה כתיקונה ככל מה שמבאר בהמאמר דרכי עבודת 
התפילה וזה בחי' ויחל משה, ובחי' חלה זכות אבות, בחי' חלה, כי באתר דאית אבות תמן 
שכינתא תמן )ומובן שלראות במפלת הרע וכו' צריכים להעלות כח השכינה מקטנותה, 
ויש שמוכרח בחי' קטנות ושינה בבחי' ותאחז במשפט ידי וכו', אבל ע"י עבודת התפילה 
באמונה שלימה ככל המתבאר בזה מאיר הארת המוחין בבחי' זכות אבות ועי"ז חל אור 
אבות ויש תקומה להשכינה שזה בחי' התגלות קדושת ארץ ישראל שענינה התחברות 
הטבע והגשמי לאור ההשגחה והניסים, ובזה מתגלה פני השם כי בתחילה היה הסתרת 
פנים, וע"י תפילה פני השם בעושי רע להכניע רעתם, והצדיקים עושי טוב זוכים לבחי' 

פני השם בחי' בקשו פניו תמיד.

קושיות  בו  ויש  הוא מה שנופל האדם להסתרת ההשגחה  עיקר המונע מתפילה  והנה 
וכו',  המשפט  עיוות  שהיה  לו  נדמה  גם  בהשי"ת,  בשלימות  מלהאמין  ליבו  נתעקם  כי 
גם נדמה לו שאין שינוי טבע ע"י תפילה, ונדמה לו שיש ח"ו קיפוח שכר וכו' ואין ליבו 
ישר בשלימות האמונה להתפלל על צרכיו, ומה שיש מלחמה גדולה כזו שמפיל מעבודת 
של  עין  מהרע  האדם  הצלת  למען  שיש  ההנהגה  סדר  מחמת  זאת  כתיקונה,  התפילה 
הרשע, כי כאשר הרשעים מבקשים לרדוף ולהשיג מה שבלבם הרע, וזה סכנה לנפש, 
באמת עיקר הסכנה הגדולה מאד הוא כח הרע עין של הרשע, כי זה מזיק ומסכן יותר 
מכל עצם ההיזק של הרשע, )ומובן שזה מה שמפילים האדם מאמונה ומעבודת השם, ומה שהגורמים 
וכלל  נכבה כל החיות  גדולה, שעי"ז  וחלישות דעת  ועגמת נפש ככח רע עין של שנאה  לאדם לב נשבר 

ההצלחה מחמת חסרון כח הנפש וכו' ולפי מה שנותן לכח הרע עין לשלוט עליו ונופל לעגמת נפש, כידוע 

שבזה כל העין הרע וכו', וכאשר ההשגחה הוא שיש רשע שרודף וכו' יש בנוסף לזה כח של רע עין שיכול 

להפיל האדם לגמרי, והרי שצריך הצלה מהרע עין יותר מעצם הרשעות שלו, והצלה זו נעשה ע"י ענין שאי 

אפשר להבין כראוי, היינו שהשי"ת מציל מהדבר הכי מסוכן ע"י מה שמלמד זכות על הרשע ועי"ז קיים עוד 

וממשיך ברשעותו, שזה בחי' מ"ש ותאחז במשפט ידי, שיש בחי' יד שמתגלה להציל הרשע ממה שמגיע 

לו באמת לזמן מה, כדי שיד זה פועל בחי' צל שבו ניצל הצדיק מהרע עין, הרי שבמה שממשיך הרשע ואין 

פוגעים בו מיד כמו שמגיע לו, יש הצלה לעיקר הרע שהוא הרע עין כי הצל הזה מציל אותנו מרע העין. ]ענין 

זה עמוק והוא מובן מתוך ענין בנין המלכות בר"ה ע"י הגבורות וכו' בחי' התעלות הגבורות למעלה שזה ענין 
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ותאחז במשפט וכו' וכמו שמבאר שזה ענין פורים וכו', ועי"ז יכולים להנצל ממידת הדין ע"י מה שיש תקופה של 

קושיות ותמיהות וכו', וכאשר מתחזקים בתפילה אז נמתק הכל וגם הרשע נופל ורואים בו כל הנקמות, והרי שענין 

זה הוא בבחי' טהרת פרה אדומה כי הוא תמיד בבחי' מטהר טמאים אבל מטמא טהורים[( 

וזה מש"כ צופה רשע להצדיק, שזה כח הרע עין שמזיק ומכלה ר"ל, הרי נאמר 'והשם לא 
יעזבנו בידו' כי יש בחי' יד שמציל, ורואה שזה צדקה מאת השם, וכאשר האדם יכול לידע 
ולהשיג שהשם הצדיק אע"פ שהצדיק הרשע וכו', ומבין שבאמת בוודאי אינו מצדיק רשע, 
אל  עיני  אשא  בבחי'  האמונה,  שמחזק  הראיה  חיזוק  בחי'  זה  גדולה,  צדקה  היה  שהיה  מה 
ההרים שרואה צדקת השי"ת אע"פ שמשפטיך תהום רבה, הרי ע"י חזוק הראיה הזה נתיישר 
הלב ואז כל התמיהות והקושיות שיש בלב האדם מכל הנ''ל וממה שיש רע עין וכו' - הכל 
מתבטלים כי מקבל הארת כח הראיה לראות אמיתת ההשגחה, ועי"ז נעשה בחי' אודך ביושר 
לבב כי נתיישר הלב ונעשה בחי' אודך היינו תפילה, וזה יסוד עבודת התפילה שהאמונה בכל 

החמשה בחי' הנ"ל היה בשלימות.

בענין זה מרומז עבודת הפרה אדומה, ע''פ מאמר הזהר וכו' כי פרה הוא בחי' תפילה ונשלמה 
הדין  ותמימה שרואה שהקב''ה מחליש  והדין,  הגזירה  הוא  ובחי' אדומה  וכו'  פרים שפתינו 
בבחי' דינא רפיא, ועי"ז נעשה אשר לא עליה עול, שזה בחי' שלומי אמוני ישראל, שלימות 
האמונה היינו תפילה כראוי בלי שום ריחוק וחסרון אמונה,. והנה לזכות להכנעת הרשעים וכו' 
צריכים לתפילה כתיקונה, שעל יסוד שלמות האמונה הנ"ל, יכנס לעבודת התפילה, והוא בחי' 
עפר ועפר, )והרי זה מרומז בענין פרה אדומה ]שהוא בחי' תיקון התפילה שנקרא 'פרה', ויש לצאת מכח הטומאה 
שהוא בחי' אדומה ענין הריחוק של הקושיות, לזכות לבחי' תמימה כי בשריפת הפרה נעשה 'אפר', ובפסוק אחד 

יש שכתוב 'עפר'( כי עיקר התפילה הוא להכניע עצמו ורע שבו להשי"ת לדיבורי התפילה כמו 

החסידים הראשונים שזה הכנעת הרע בפרט, וצריכה התפילה גם מה שיעשה כסא להקדושה 
מתפילות הפושעי ישראל וכו'., ותפילה כתיקונה צריכה גם מה שמקשר התפילה עם הנפשין 
ויוערר כוחם ומה שכבר מתוקן, ולזה תפילה  רוחין ונשמתין של שוכני עפר היינו שיתפלל 
בבחי' עפר ואפר נקרא תפילה בצב"ר, כי מקושר האדם המתפלל שהוא בחי' בינוני לצדיקים 
ומכניע הרשעים, וגם בזה יש לעורר חלקי נר"ן שלו, ובכלל חלקי נר"ן של הכלל, ובזה יש 

להתפלל בחי' שבעה שבעה כי התפילה נקרא שבע ביום הללתיך.

ואחרי כל יסודות האלו של אמיתת עבודת התפילה, עיקר התפילה הוא ע"י שמתקן שלושה 
קולות, כי יש בחי' שטות עמוק שניגש לתפילה בלי הרצון לדבר לפני השם רק כנהוג וכו' שזה 
בחי' קול כסיל וכו', ויש קול ענות הוא בלבול היצר הרע כי אינו כח השכל לתוך הלב, ויש בחי' 
קול מחרף ומגדף שסובל מחירופים, ואלה השלשה בלבולים שיש בעת התפילה, מפסידים 
התפילה, והם בבחי' שחיטה שריפה ואסיפה, ובבחי' עץ ארז אזוב ושני תולעת שנעשה עם 
ישותו  תיקון התפילה שכל  נעשה  נגדם  ומתחזקים  הקולות  וכאשר מתקנים  אדומה,  הפרה 
נתבטל שנכנס בהיכל המלך, )ענין אלה יש בהם בוודאי עבודות גדולות מאד, אבל מובן שיש בהם דרכים 
פשוטים ששייכים לכל אדם והם יסודות עבודת התפילה כמבואר במ"א( וכאשר מתפללים באמת כתיקון 

המאמר  בסיום  הרשעים,  בהפלת  ורואים  השם  פני  ומתגלה  אבות  זכות  מתעורר  התפילה 



סז הלכות פורים

מזכיר שלפעמים אי אפשר להכניע את הקולות כי יש שבאים מבחי' עוג וכו' וצריכים 
תפילה גדולה כענין תפילת משה רבינו וכו', מובן שבזה שמקבלים גם זה בבחי' צדקתך 

כהררי הנ"ל, ומתחזק במה שיכול וכו' נעשה התגלות כח התפילה של משה רבינו וכו'. 

ֵעינֹו  ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַמְרדּות  ְרצּוָעה  ֵמעֹוָלם  הּוא  ֲעָמֵלק  ַרע  ִמּזֶ ָהָמן  י  ּכִ ּפּוִרים,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  א( 
ָליו  ֵניֶהם ּוַפְרעֹה ְוַחּיָ ם ִנְבַקע ִמּפְ ְצַרִים ְוַהּיָ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ָרֵאל, ְוֵתֶכף ּכְ ִיׂשְ ִמיד ּבְ ָרָעה ּתָ
ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ַרְך הּוא אֹוֵחז ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ עּו ּבֹו ְוכּו' ָהָיה ַלֲעָמֵלק ַעִין ָרָעה ֲעֵליֶהם, ְוָעַמד ֲעֵליֶהם. ְוַהּשׁ ִנְטּבְ
ַרְך לֹוֵחם ִעּמֹו,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַעְצמֹו ַהּשׁ ּבְ ְיֵדי ֶזה  ָידֹו ָעָליו ּוַמֲאִריְך ַאּפֹו ָעָליו ֶזה ְזַמן ַרב ְמֹאד, ְוַעל 
ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּדֹור,  ִמּדֹור  ֲעָמֵלק  ּבַ ַלד'  ִמְלָחָמה  ָיּה  ס  ּכֵ ַעל  ָיד  י  ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ְבָיכֹול,  ּכִ
ַעְצמֹו  ע, ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ל ָהָרׁשָ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ע ְואֹוֵחז ָידֹו ּבַ ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ַרְך ְמַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ַעְצמֹו  "ל(. ְוֶזהּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמֹבָאר ׁשָ ע, )ּכַ ל ָהָרׁשָ ְלּתֹו ׁשֶ יק. ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא סֹוף ַמּפַ ּדִ ִנּצֹל ַהּצַ
ה  ְתִחּלָ ּבִ ֵדי ְלַהְכִריָתם, ַהְינּו ׁשֶ י ָרע ּכְ עֹוׂשֵ ר ּבְ ֵני ד' ֻמְסּתָ ה ּפְ ְתִחּלָ ּבִ סֹופֹו ׁשֶ ם ּבְ ֹבָאר ׁשָ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ
ה ָעָמל  י ַאּתָ ְבִחיַנת ּכִ ע ּבִ ה ְלָהָרׁשָ ֻדּלָ ְבָיכֹול, ּגְ ָידֹו, ּכִ יק ְונֹוֵתן ּבְ ּדִ ָניו ֵמַהּצַ יר ּפָ ַרְך ַמְסּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
י ָרע. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלֶהם  עֹוׂשֵ ר ּבְ ֵני ה' הּוא ֻמְסּתָ ּפְ ָיְדָך ְוכּו'. ִנְמָצא, ׁשֶ יט ָלֵתת ּבְ ּבִ ָוַכַעס ּתַ
י  "ל, ּכִ ּנַ ֵדי ְלַהְכִריָתם ְוכּו' ּכַ ֶהם. ְוָכל ֶזה הּוא ּכְ ר ּבָ ֵני ד' ֻמְסּתָ ּפְ בֹוד ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ְוַהּכָ ֻדּלָ ל ַהּגְ ּכָ
ַרְך רֹוֶאה  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ן ּכְ א ְסָאָתּה. ְוַעל ּכֵ ְתַמּלֵ ּתִ ה ַעד ׁשֶ רּוְך הּוא ִנְפָרע ֵמָהֻאּמָ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ
ע, ֲאַזי  ַמן ְלַהְכִרית ֶאת ָהָרׁשָ יַע ַהּזְ יק ַוֲעַדִין לֹא ִהּגִ ּדִ ַהּצַ ֵעינֹו ָרָעה ּבְ ע ׁשֶ ר ֵאיֶזה ָרׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
"ל,  ּנַ יק ְוכּו' ּכַ ּדִ יל ֶאת ַהּצַ ַעְצמֹו ַמּצִ ט ָידֹו ּוָבֶזה ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ד ָעָליו ְזכּות ְואֹוֵחז ּבַ ַרְך ְמַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ד ָעָליו ְזכּות  ַעְצמֹו ָצִריְך ְלַלּמֵ יק ּבְ ּדִ ל ַעל ְצָרָכיו, ְוַגם ַהּצַ ּלֵ ק ַעל ְיֵדי ֶזה ּוִמְתּפַ יק ִנְתַחּזֵ ּדִ ְוַהּצַ
ָרֵאל, ְוָאז זֹוֶכה ִלְראֹות  ּזֹוֶכה ָלֹבא ִלְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ "ל ַעד ׁשֶ ּנַ ּכַ ל  ּלֵ ק ִלּבֹו ְלִהְתּפַ "ל. ּוְלַחּזֵ ּנַ ּכַ
יֵמי  יַע ּבִ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ֲעלּומֹות ְוָיַדע ׁשֶ ַרְך יֹוֵדַע ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ רֹוֶצה ִלְראֹות ּבֹו. ְוַהּשׁ ֶ ע ַמה ּשׁ ָהָרׁשָ ּבְ
ט  ּפָ ׁשְ ָידֹו ֶאת ַהּמִ ן ָאַחז ּבְ ָרֵאל ְוַעל ּכֵ אּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ י ֲעַדִין לֹא ּבָ ל ֲעָמֵלק, ּכִ ְלּתֹו ׁשֶ ה סֹוף ַמּפַ מֹׁשֶ
ָעׂשּו  אן, ׁשֶ ּבֹוָריו. ִמּכָ י ּגִ ּלֹא ָחַתְך ַרק ָראׁשֵ ם ׁשֶ "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ה ְלַהְכִריתֹו ְלַגְמֵרי, ּכְ ְולֹא ִצּוָ

ּבּור. י ַהּדִ ַעל ּפִ

ה ָלַחם  י מֹׁשֶ ּכִ ָיִניַח ָידֹו ְוכּו'.  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָגַבר  ה ָידֹו  ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ה ָיַדע  ם מֹׁשֶ ר ֲעָמֵלק? ַאְך ּגַ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ יַח ָידֹו מֹׁשֶ ה ִהּנִ ה ָלּמָ י ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ד, ּכִ ְבִחיַנת ַהּיָ ִעּמֹו ּבִ
מּור  ט ּגָ ּפָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִמׁשְ ד ׁשֶ ְבִחיַנת ַהּיָ ְלּתֹו, ְוֻהְכַרח ִלְלחֹם ִעּמֹו ּבִ יַע סֹוף ַמּפַ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ׁשֶ
ט ְוַעל ְיֵדי  ּפָ ׁשְ ָידֹו ֶאת ַהּמִ יַע לֹו ָאַחז ּבְ ָהָיה ַמּגִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָאר ַהּמִ ׁשְ ְכָרח, ֲאָבל ּבִ י ִאם ְקָצת ַהּמֻ ּכִ
ָרֵאל ְוָאז ִיְהֶיה  ה ָלֹבא ִלְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ְזּכֶ ּנִ ֵעת ַהּזֹאת ַעד ׁשֶ ּנּו ּבָ ֵצל ִמּמֶ ַעְצמֹו ְיכֹוִלים ְלִהּנָ ֶזה ּבְ

"ל:  ּנַ ר ָיִניַח ָידֹו ְוכּו'" ּכַ ה ָידֹו ְוכּו' ְוַכֲאׁשֶ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ְלּתֹו. ְוֶזהּו, "ְוָהָיה ּכַ ַמר ַמּפַ ּגְ

ִחיַנת ֱאמּוָנה  ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ר הּוא ַהּתְ י ָהִעּקָ ְצלֹו. ּכִ ן ּבִ ִריׁשָ ְרּגּומֹו, ּפְ ְוֶזהּו, "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", ּתַ
ַחס  ַעְקִמיִמּיּות  ִלּבֹו  ּבְ ִלְהיֹות  ְוִלְבִלי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ק  ְלַחּזֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ
"ל(.  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ע, )ּכַ רֹוֶאה ַהְצָלַחת ָהָרׁשָ ֵעת ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום ְוִלְבִלי ְלַהְרֵהר ַאַחר ַהּשׁ ְוׁשָ
ס ָיּה"  י ָיד ַעל ּכֵ "ל. ְוֶזהּו, "ּכִ ּנַ ט ָידֹו ּכַ ּפָ ׁשְ ּמִ אֹוֵחז ּבַ ד ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִחיַנת ַהּיָ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ְוָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ
ן  ֲעָמֵלק ְוכּו'. ְוַעל ּכֵ ַעְצמֹו ִמְלָחָמה ַלד' ּבַ ט, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ ִחיַנת ּכִ ָידֹו ּבְ ָאַחז ּבְ ׁשֶ
ם  ן ּגַ ר ְוַעל ּכֵ ֵני ד' ֻמְסּתָ ִחיַנת ּפְ יו ְוַגם ּבְ ט ָחֵסר ַעְכׁשָ ּפָ ְסאֹות ְלִמׁשְ י ּכִ ם ָחֵסר, ּכִ ֵ ס ָחֵסר, ְוַהּשׁ ּכֵ
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"ל:  ּנַ ֲעָמֵלק ְוכּו' ּכַ ַעְצמֹו ִמְלָחָמה ַלד' ּבַ ם ָחֵסר. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ֵ ַהּשׁ

במקרא מגילה אנו שומעים על הנהגת הגלות כבוד עשרו וגדולתו של אחשורוש ומה שגידל 
להמן שהוא היה מלא עין רע נגד כלל ישראל ומרדכי הצדיק, וכל זה היה בסוף עי"ן שנה של 
גלות, ונתגדל כח עמלק ראשית וכלל כל העי"ן אומות, אשר עינו היתה רעה בגדולת ישראל 
ביציאת מצרים וילחם בישראל ברפידים וגו', והלך בדרך הנחש הקדמוני אשר עינו היתה רעה 
בשלימותו וגדולתו של אדם הראשון, ובמעשה זה אנו רואים ותמהים איך השי"ת מאריך זמן 
ולא פורע לרשע מיד, ויש הנהגה של הסתר פנים כזה ככל מה שהיה בימי אחשורוש והגדלת 
המן וכו', ורואים שדרך הרשע ועיקר רעתו הוא בשנאה ורע עי"ן, )כי כאשר שומעים התגלות הנסים 
הגדולים וכו' הרי גם שומעים תחילת הסיפור והוא ענין של צער וכו', ויש שנופלים עי"ז לתמוה כו', אע"פ שבאמת 

רואה כל אדם שנעשה נס נורא ונהפוך הוא וגו' והיה צורך במעשה המן כדי שיהיה נס ושמחה כזו, הרי לאור הלכה 

זו מתגלה אמיתת סדר הנהגת השי"ת בכל דרכי ההנהגה שהיו בסדר המגילה ואיך בכל זה מתגלה אור האמונה 

]והרי ענין ההכנעה לפני השם וקבלת היסורים באמונה מתוך תקוה ואמונה וכו' זה יסוד גדול, ובאמת זה עיקר מעמד 

האדם בעוה"ז כמו שנעשה באמת בגלותנו ככל מה שיכול לעבור על כל אדם ורק מי שזכה לקבל דרכי אמונה גם 

למצב כזה, יכול להוציא לפועל לעמוד קיים בתורה ועבודה בכל מה שעובר עליו[ ודרך למצוא שבירת תוקף כח 

הרע עין שהוא עיקר הסכנה וכו' כי דייקא ע"י מה שנקבל כל דרכי הנהגה דקדושה נזכה עי"ז לאמונה שלימה לבא 

לתפילה ולקדושת ארץ ישראל לראות עי"ז בהכרתת רשעים בקרוב ויתגלה כבוד השם בבחי' שם שלם וכסא 

שלם( ולזאת פותח עינינו לראות מהו מציאות עמלק אשר השי"ת יכול למוחקו לגמרי אבל 

נאמר מלחמה בעמלק מדור דור, כי כך סדר ההנהגה ודייקא עי"ז המלחמה להצליח להכניע 
את עמלק, ע"י מה שאוחז במשפט ידו וכו' וזה מש"כ 'כי יד על כס וגו'' כי ע"י בחי' יד הנ"ל 
נעשה המחיקה של עמלק, זה מה שמשה לא הרגם לגמרי רק חתך ראשי גבוריו וכו', ומבאר 
שזה בחי' מ"ש והיה כאשר יניח ידו וגו', כי יש הנהגה של חסרון התגלות כסא המשפט ונקרא 
כס י"ק וגו' ולזה עדיין אין השם שלם וכו', אבל ע"י בחי' היד יהיה נעשה בכל עת התגלות פני 

השם, בחי' דרכי מחיית עמלק והשלמת שם השם, כמו שהיה בפורים וכו'.

לפני  ההכנעה  שהוא  זו  עבודה  של  דרך  ומקבלים  בתפילה  מתחזקים  שאנו  מה  ע"י  וזאת 
ואנו  וכו'  מחלוקות  ובעלי  והפוקרים  הרשעים  ע"י  בעולם  שנעשה  מה  ככל  לגמרי  השי"ת 
צריכים לידום ולשתוק ולצפות להשם ולדעת ודעת בוודאיות שכל מה שמאריכים קצת זמן 
הוא הכנעתם כי השי"ת מנהיג בהשגחה ולא יטוש אותנו לעולם, ובכל זה יש תיקון גדול לגלות 
כבוד שמים ולתקן מה שיש לתקן כי העיקר הוא שלא יהיה עקמומיות בלב מכל מה שנעשה, 
ולהנצל מכל בחי' רע עין, כי יש כח בהאדם להתעלות ממשיכת כבידות העגמת נפש והרע 
עין וכח רוח הטומאה, ע"י אמונה במה שיודע סדר ההנהגה גם בבחי' ההסתרת פנים, ולפי מה 
שיודעים ומתחזקים, נמתק הדין וניצול האדם מכל צער וצרה ומכל גזירה ח"ו ובכל עת גם 
בעת ההסתרה ניצל ונתרומם מכל צער ועגמת נפש ואדרבה מתקרב לאור מופלא של אמונה 

שמשלים האמונה באמת בכל תיקוני עבודת התפילה.

וכאשר בדרך זו שמתגלה במגילת אסתר נעשה מצות מחיית עמלק, אחרי הרבה זמן ממה 
הגלות  עת  עד  זמן  האריך  והשי"ת  וכו',  מצרים  ויציאת  ישראל  בגדולת  רעה  היתה  שעינו 



סט הלכות פורים

וכך  ודייקא אז האריך למלכות אחשורוש ולהמן ואז נעשה עקירת המן עמלק,  דייקא, 
נעשה בכל עת כי עי"ז דייקא פועלים כל ישועה כאשר זוכים לתפילה כאשר היה בימים 
ההם ע"י מרדכי ואסתר )והרי שזה מה שיש לשמוע במקרא מגילה, ולפי מה ששומעים נזכה לתפילה 
ולהמשיך קדושת ארץ ישראל ]שזה ענין מוקף חומה וכו' כמבואר שזהו זכר לא"י[ ונזכה להמשיך ישועה 

גדולה בכל שנה ושנה כי הימים הם נזכרים ונעשים(. 

ְכָלל  ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק". ְוָהֻאּמֹות ּבִ תּוב, "ֵראׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלִלּיּות ָהַעִי"ן ֻאּמֹות, ּכְ י ֲעָמֵלק הּוא ּכְ ב( ּכִ
ִחיַנת  ם ִמּבְ ְרׁשָ י ׁשָ י ֵהם ַעִי"ן ֻאּמֹות, ּכִ ִמיד, ּכִ ָרֵאל ּתָ ִיׂשְ ֵעיֵניֶהם ָרָעה ּבְ ְבִחיַנת ַרע ַעִין ׁשֶ ֵהם ּבִ
ַהְכָנַעת ָהַרע  ר  ְוִעּקַ ָהַעִי"ן ֻאּמֹות.  ָללּות  ּכְ י הּוא  ּכִ ַעִי"ן,  ָללּות ָהַרע  ּכְ ַוֲעָמֵלק הּוא  ַעִי"ן  ַרע 
ְלַהּכֹות  ֶלְך  ַהּמֶ אּול  ׁשָ ה  ִנְצַטּוָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְנָיִמין.  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיֵדי  ַעל  ַעִין הּוא 
ָרֵאל, ְוָאז ָהָיה ָראּוי  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ְנָיִמין, ְוָאז ָהיּו ִיׂשְ ַרע ּבִ אּול ִמּזֶ י ׁשָ ֶאת ֲעָמֵלק ּוְלַהְכִריתֹו, ּכִ
ב ַעְצמֹו  ֵ ִריִכין ְלַיּשׁ ּצְ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ִאיר ֶאת ֲאָגג, ּכִ ֶזה, ְוִהׁשְ אּול ָטָעה ּבָ ְלַהְכִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד, ַאְך ׁשָ
ְפָרט  ל ֶאָחד יּוַכל ַלֲעֹמד ֶנְגּדֹו, ּבִ י ָלאו ּכָ ה, ּכִ ע ְוָהַרע ַעִין ַהּזֶ ֵהיֵטב ִאם ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַלֲעֹמד ֶנֶגד ָהָרׁשָ
עֹוָלם, ְוִלְפָעִמים ְצִריִכין ִלְלֹמד ָעָליו ְזכּות  ּבָ ל ָהַרע ַעִין ׁשֶ ל ּכָ ָלִלּיּות ָהַרע ׁשֶ הּוא ּכְ ֶנֶגד ֲעָמֵלק ׁשֶ
ד ָעָליו  ָטעּות ְוִלּמֵ ַחל ְוָדן ַקל ָוחֶֹמר ּבְ ּנַ ֶרב ּבַ אּול ַוּיָ ן ָטָעה ׁשָ ֵצל ֵמַרע ֵעינֹו. ְוַעל ּכֵ ֵדי ְלִהּנָ ְיָקא ּכְ ּדַ
ָטעּות ְוָלַמד  ַחל ְוָדן ַקל ָוחֶֹמר ּבְ ּנַ ֶרב ּבַ אּול ַוּיָ ן ָטָעה ׁשָ ֵצל ֵמַרע ֵעינֹו. ְוַעל ּכֵ ֵדי ְלִהּנָ ְיָקא ּכְ ְזכּות ּדַ
ִביא, ֲהלֹא ִאם ָקָטן  מּוֵאל ַהּנָ הֹוִכיחֹו ׁשְ מֹו ׁשֶ ֶזה, ּכְ ִאיר ֶאת ֲאָגג ּוֶבֱאֶמת ָטָעה ּבָ ָעָליו ְזכּות ְוִהׁשְ
ֵעיָניו ְוִנְדָמה לֹו  ָהָיה ָקָטן ּבְ ר ָטעּותֹו ׁשֶ י ֶזה ָהָיה ִעּקַ ה. ּכִ ָרֵאל ַאּתָ ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניָך רֹאׁש ׁשִ ה ּבְ ַאּתָ
י  ֶנְגּדֹו ְלַהְכִריתֹו ְלַגְמֵרי, ּכִ אּול ָהָיה לֹֹו ּכַֹח ַלֲעֹמד ּכְ ֱאֶמת ׁשָ ֶנְגּדֹו, ֲאָבל ּבֶ ֵאין לֹו ּכַֹח ַלֲעֹמד ּכְ ׁשֶ
ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם ּבְ ל ִיׂשְ ָבר ָהיּו ּכָ ָרֵאל ְוַגם ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֹוַלד ּבְ ְנָיִמין ׁשֶ ַרע ּבִ ָהָיה ִמּזֶ

"ל:  ּנַ ָרֵאל ּכַ ָלתֹו הּוא ַעל ְיֵדי ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ַמּפָ י ִעּקַ ן ָיכֹול ָאז ְלַהְכִריתֹו ְלַגְמֵרי, ּכִ ְוַעל ּכֵ

מפלת הרשעים הוא ע"י קדושת ארץ ישראל )והרי ענין מפלת רשעים אינו דוקא רשע מסוים 
וכו' אלא הוא ענין הכנעת רוח הטומאה והמידות רעות וכו' שמזה יניקתם, וקדושת ארץ ישראל הוא בחי' 

מפלת הרשעים( שהוא בחי' בנימין כמבואר בהמאמר )בדרכי עבודת השם בחי' ארץ ישראל שהוא 

מה ששולט קדושת המחשבה על הגוף כמו שהקדושהה שורה על עפר ארץ קדושה ארץ ישראל ונעשה 

השראת שכינה ממש, קשר כל הבריאה לשורשה לעילא לעילא, ועי"ז אין יניקה להקליפות ונופלים לגמרי, 

זה נקרא בחי' בנימין, שכשנולד בימין היה שלימות המרכבה של י''ב השבטים שזה בחי' ארץ ישראל, ועי"ז 

הרי מתגלה בחי' ימין מה שהאדם יכול להתדבק בהשי"ת לראות החסד והטוב וכו' וככל מה שמבאר בזה 

במ"א(

זכות  אור  לשם  שממשיך  בזמן  ישראל  ארץ  בקדושת  להתקדש  זוכים  ישראל  וכשני 
אבות והשראת שכינה, אז מתגלה כח לעקור ולשבר ולהפיל הרע והרשע לגמרי, ואז אין 
ההנהגה של בחי' ותאחז במשפט ידי הנ"ל, כי יש בזה הסתרת פני השם והשי"ת אינו 
מצדיק רשע, רק רוצה בהתגלות פני הרחמים והשגחה שמשלים שם השם, אלא שנצרך 
לזה התגלות האור דווקא ע"י תפילה. הרי שזה היה טעות של שאול המלך במה שטעה 
והחיה אז את אגג, כי חשב שאין בו כח והוא חלש וקטן כי שלט בו הרע עין, ועי"ז טעה 
וחשב שאין בו הכח לעקור את אגג, ובאמת היה לו הכח כי נשלח ע"י שמואל הנביא בכח 



ליקוטי הלכות המבוארע

משה רבינו, והרי כל קדושת ארץ ישראל ושאול היה משבט בנימין שהיה בכו לעקור הרע ע"י 
קדושת ארץ ישראל, ומה שלא עשה כמאמר הנביא בזה גרם התגברות עמלק ע"י טעותו, כי 
כאשר טעה ולא נשלם הארת אור השכינה ועי"ז היה צורך להמתין עוד, וזה מה שאמר שמאול 
הנביא לשאול אם קטן אתה בעיניך וגו' כי יש מה שהאדם נופל בדעתו וחושב שהוא קטן ואין 
בו כח, ובאמת זה גרוע מכל מה שהרשע יכול לעשות לאדם, כאשר כל הבלבולים וספיקות 
והעגמת נפש גרוע מכל צרה, והאדם אסור לו לחשוב שאין בו כח )אלא שבוודאי אין לו להתגרות 

כו' ויש להתגבר ע"י תפילה ואז יבין דרכו במה יש לו כח ויזכה לראות במפלתם(.

מֹוהּו  ר ּכָ דֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ע ָהְיָתה ֵעת ָצָרה ּגְ ָעַמד ָהָמן ָהָרׁשָ ׁשֶ ן ּכְ ג( ְוַעל ְיֵדי ֶזה נֹוַלד ָהָמן. ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת  ְנָיִמין ִמּבְ ֶבט ּבִ ֵ ָהָיה ִמּשׁ ֶלְך ׁשֶ אּול ַהּמֶ ל ׁשָ ָגם ׁשֶ כַֹח ַהּפְ ר ּבְ ּבֵ י ָהָיה ִמְתּגַ ּמּוָבא. ּכִ לֹא ִנְהְיָתה, ּכַ
רּותֹו ָהָיה  ּבְ ִהְתּגַ ם ַעל עֹוג ׁשֶ נּו ׁשָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ְבִחיַנת ַמה ּשׁ רּותֹו ְמֹאד, ּבִ ּבְ ן ָהָיה ִהְתּגַ ָרֵאל, ְוַעל ּכֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ר  ּבֵ ן ִהְתּגַ מֹו ּכֵ ִחיַנת ָיִמין, ּכְ הּוא ּבְ ַאְבָרָהם, ׁשֶ יָתא ּדְ ֵני ּבֵ ָרֵאל ְוָהָיה ִמּבְ ָהָיה ָסמּוְך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵמֲחַמת ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ֲעָמֵלק  ַרע  ִמּזֶ ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ אּול  ׁשָ ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ֵמֲחַמת  ָהָמן 
ָרָצה ְלַהֲעִביָרם  ָרֵאל ַעד ׁשֶ ל ִיׂשְ ַכי ְוַעל ּכָ ַעִין ָרָעה ְמֹאד ַעל ָמְרּדְ ר ּבְ ּבֵ ן ִהְתּגַ ָלִלּיּות ָהַרע ַעִין. ְוַעל ּכֵ ּכְ
ֶרת ֲאָלִפים  תּוב, "ַוֲעׂשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ִיׂשְ ָקִלים ׁשֶ ְ ל ּכַֹח ַהּשׁ ן ָרָצה ְלַבּטֵ לֹום. ְוַעל ּכֵ ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ
ָבר ָקְדמּו  ע, ּכְ ַרְך ָאַמר, ָרׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוַהּשׁ מֹו ׁשֶ ֹקל". ּכְ ֶסף ֶאׁשְ ר ּכֶ ּכַ ּכִ
ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנָין  ַהּמִ ַעל  ָהַרע  ַעִין  ֶהם  ּבָ לֹט  ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהיּו  ָקִלים  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ָקֶליָך.  ִלׁשְ ְקֵליֶהם  ׁשִ
ָקִלים  ְ י ַהּשׁ לֹום. ּכִ ָקִלים, ַחס ְוׁשָ ְ ל ּכַֹח ַהּשׁ ן ָרָצה ְלַבּטֵ ַרע ַעִין, ְוַעל ּכֵ ר ּבָ ּבֵ "י. ְוהּוא ָרָצה ְלִהְתּגַ ַרׁשִ
י  ל, ּכִ ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ ְבִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך ּכִ ִחיַנת טֹוב ַעִין, ּבִ ִחיַנת ְצָדָקה, ּוְצָדָקה ֶזה ּבְ ֶזה ּבְ
ָבר ִעם  ן ִיְהֶיה ּדָ תּוב, "ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעִין טֹוב, ּכְ ַעִין ָיָפה ּבְ ן ְלֶהָעִני ּבְ ָדָקה הּוא ִלְהיֹות טֹוב ַעִין ִלּתֵ ר ַהּצְ ִעּקַ
ָדָקה ִהיא  ּצְ ח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוכּו'. ִנְמָצא, ׁשֶ ְפּתָ תֹוַח ּתִ ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוכּו'. ּפָ ִלַיַעל ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ ְלָבְבָך ּבְ

ִחיַנת ְצָדָקה:  ֵהם ּבְ ָקִלים, ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ִחיַנת טֹוב ַעִין ֵהֶפְך ָהַרע ַעִין, ְוֶזה ּבְ ּבְ

והרי כאשר יש כח הרשע מחמת יניקתו מהרע ועי"ז מאריכים לו זמן כנ"ל, התגברותו הכי 
מסוכנת הוא אם יש לו יניקה מימין בבחי' עוג מלך הבשן כמבואר בהמאמר )שהוא בחי' מה שיש 
לו יניקה מטוב, בבחי' עוג שאחיזתו מימין, ולזה משה רבנו היה ירא ממנו, וכו' וזה בחי' יניקה מארץ ישראל, והרי 

כאשר היה על שאול המלך שליחות שמואל הנביא וכו' וכח קדושת ארץ ישראל, ובכל זאת לא הכניע את אגג 

]מתוך ענין זה מובן מ"ש והיה בהניח השם וגו' מכל אויביך וכגו' היינו שיבואו לארץ ישראל, וגם ימנו מלך כמבואר 

סנהדרין כ"א: כי הכנעת עמלק דורש כח קדושת ארץ ישראל ולפני זה כנ"ל, וכאשר יש כל בחי' א"י אז צריך בחי' 

מלך שאינו קטן וחלש בעיניו רק בא להבין דרכי עקירת הרע[ שזה בחי' מה שלא באו לעבודת התפילה ולחיזוק 

וזה כוחו של המן הרשע( והרי אין  יותר כח הרשעות  וכו' מזה נתגבר  אמונה, ואדרבה נעשה תמיהות וחושך 

שכיח שיהיה כזאת, רשע שיש לו יניקה מארץ ישראל רק עוג מלך הבשן וכו' שהיה מבני ביתו 
של אברהם ונימול וכו', ]ענין היניקה הזו הוא ענין בחי' ותאחז במשפט ידי שהוא יניקה מבחי' 
שמאל כמה שמבואר במ"א, הרי יש מה ששייך יניקה מצד ימין כמבואר במ"א בענין עוג מלך 
הבשן וכו', ובזה מגלה שזה בחי' פגם כח ארץ ישראל שהאדם מחזיק עצמו קטן וחלש בעת 
שכן זכה לכח הכנעת הרע והתעלות הטוב והכל ע"י שלא בא לתפילה כתיקונה[ הרי עי"ז כחו 
ויניקתו הרע של המן היה ענין שיש בו סכנה גדולה יותר מכל מה שיכול להיות בגלותנו בבחי' 



עי הלכות פורים

יניקת עוג שאינו שכיח כלל, ולזה היה לו רע עין כזה וכח כזה וכו'.

והשי"ת נתן לו יניקה כזו כדי שעי"ז יהיה נעשה מחיית עמלק בימי הפורים שזה היה 
עיקר עקירת עמלק לדורות, ואז נשלם שם השם ובנה בית המקדש וכו', והיה אז אור נורא 
ונתייסד תורה שבעל פה וכו', והרי זה היה היסוד של כל קיומינו בגלות ומזה כל תקותנו 
בגלותנו ככל מה שיכול לעבור, ככל מה שהיה כבר גזירות רעות וקושיות, כי עי"ז נמצא 
דרך למצוא אמונה ותפילה גם בתוקף הדין )ובזה יובן מה שעיקר נס פורים היה בזה שבאו כולם 
בבחי' כנוס את כל היהודים והגיעו לאמונה ולתפילה גם בעת הסתרה ותמיהות כו' כי אז נתגלה כח התפילה 

שהוא אמונה ככל המבואר בזה( ועי"ז יש שורש למצוא המתקת הדינים תמיד, שתמיד נמצא 

ישועה ונקום לתחיה, ואור התורה יתגלה ביתר שאת, כי לאור הענין מובן איך כל ישועת 
ישראל בכל הדורות מושרש בישועת ישראל מהמן הרשע, שהיה לו אחיזה כזאת ונמשך 
דרך המתקת הדין, וכל מה שיש בזה פנימיות ההנהגה ככל מה שהיה וכו' יש בזה כלל 
ההנהגה בכל מה שנוגע להתגלות אור הדעת ומה שחולקים ונעשה בזה מה שנעשה, 

ועלינו להתחזק באמונה ובאמונה יותר גדולה, עד שנראה התגלות פני השם. 

ר ֲעֵליֶהם  ּבֵ ִהְתּגַ ִחיַנת ָהַרע ַעִי"ן ׁשֶ ֶנֶגד ּבְ ָנה. ּכְ ָהָיה ַעִי"ן ׁשָ ֶבל ׁשֶ לּות ּבָ סֹוף ַהּגָ י ָאז ָהָיה ּבְ ד( ּכִ
מֹו  ָרֵאל, ּכְ ַגם ֶאֶרץ ִיׂשְ ִביל ּפְ ׁשְ ָנה ָהָיה ּבִ ֶבל ַעל ְיֵדי ׁשֵ לּות ּבָ י ּגָ ָרֵאל, ּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְגמּו ּבְ ּפָ ַעל ׁשֶ
ל ָהַעִי"ן  ֵהם ּכָ ר ַהְכָנַעת ָהַרע ַעִין ׁשֶ י ִעּקַ תֹוֶתיָה ְוכּו'". ּכִ ּבְ ְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ תּוב, "ָאז ּתִ ּכָ ׁשֶ
ִביַתת  ׁשְ מּו  ִקּיְ ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיֵדי  ַעל  "ל, הּוא  ּנַ ּכַ ֻאּמֹות 
ן ָרָצה ָהָמן  ּכֵ ְיָקא. ְוַעל  ּדַ ָנה  לּות ַעִי"ן ׁשָ ּגָ בּו  ְוִנְתַחּיְ ר ֲעֵליֶהם ָהַרע ַעִין  ּבֵ ן ִהְתּגַ ּכֵ ָהָאֶרץ, ַעל 
ר  ּבֵ ָרֵאל ְלִהְתּגַ ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ֵעת ׁשֶ ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ִ סֹוף ַהּשׁ לּות ּבְ ְזַמן סֹוף ַהּגָ ר ּבִ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ָרֵאל ּוֵבית  י ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש, ּכִ ְקּדָ ָרֵאל ּוְלֵבית ַהּמִ יָחם ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַרע ַעִין ִלְבִלי ְלַהּנִ ֲעֵליֶהם ּבְ
ִתיב,  ׁש ּכְ ְקּדָ ּה". ּוְבֵבית ַהּמִ ִמיד ֵעיֵני ד' ֱאלֶֹקיָך ּבָ תּוב, "ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת טֹוב ַעִין, ּכְ ׁש ֵהם ּבְ ְקּדָ ַהּמִ
ְיָקא,  ּדַ 'ְוִכְראֹות'  ַכי".  ָמְרּדְ ֶאת  ָהָמן  "ְוִכְראֹות  ָהָמן,  ּבְ ֶנֱאַמר  ן  ּכֵ ְוַעל  ם".  ׁשָ י  ְוִלּבִ ֵעיִני  "ְוָהָיה 
ר  ּבֵ ָרָצה ְלִהְתּגַ ִחיַנת ַרע ַעִין ׁשֶ ְיָקא, ּבְ ַכי". 'ֲאִני רֹוֶאה' ּדַ ר ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָמְרּדְ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ "ּבְ

"ל:  ּנַ ַרע ַעִין ּכַ ָעָליו ּבְ

עמלק היה ראש וראשון לעמוד נגד התגלות אור השם בעולם ביציאת מצרים והוא ראש 
במה  ישראל,  בגדולת  רעה  היתה  שעינו  הוא  כוחו  וכל  הרע,  יצר  וכל  לכפירה  וראשון 
ששייך דבר אמיתי כזה שמלך מלכי המלכים בחר בעם אחד ואוהב את עמו ישראל ואותנו 
הוציא ממצרים לתת לנו את הארץ וכו' להעלותינו לשלימות ממלכת כהנים וגוי קדוש, 
וכח הרע עין שלו וכל מלחמתו אינו סתם מלחמה על כבוד וממון וגבולות וכו', אלא הוא 
נוגע לשם השם כמה שנאמר שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה וכו', וזאת 
כי מלחמתו הוא בבחי' רע עין, כח של חלישת דעת וחולשת כח לעמוד נגד מחשבות 
הקושיות וההסתרה, ואין כח לעמוד נגד החלישות דעת והעגמת נפש שיש מכל המבזים 
ומחרפים, וככל מה שנעשה מחלוקת בעולם ואין כח באדם להתחזק, ככל מה שבחי' רע 
עין פוגע בלב האדם בגשמי וברוחני, וכאשר גם בכל מה שרוצה לבא לעבודת השם יש 
רע עין וחלישות דעת, וזאת עיקר הסכנה הרעה של עמלק ככל מה שמתגלה בזה. ועפ"ז 



ליקוטי הלכות המבוארעי

מובן היטב מהו מצות מחיית עמלק, שהוא כח הרע עין הזה, וכל מה שגורם תמיהות, ויש 
להתחזק באמונה לעבור הנסיון בבחי' 'ותאחז במשפט ידי'. 

היה שייך  אז  הנביא,  בימי שמואל  לקדושתה  ולזכות  ישראל  לבא לארץ  זכינו  והנה כאשר 
למחות הרע עין ולהשלים שם ה', אבל שאול לא השלים מצות השם, ועי"ז נמשך בחי' רע עין 
של עמלק עד שפגמו בקדושת א"י שיסוד קדושתה הוא בשמירת מצות שמיטה, ולא שמרו 
ע' שמיטות, ועי"ז גלינו מארצינו ונתרחקנו מקדושתה, ועיקר הגלות הוא ע' שנים, להורות על 
עיקר הרע שהוא הרע עין הנ"ל. )לכן חזקנו בזה להזכיר כלל המלחמה בהרע עין( וכאשר הגיע העת 
אשר שייך לצאת מהגלות, הכח להכניע הרע עין, אז נתעוררה המלחמה מחדש ובא עמלק 
בדמות המן הרשע, לקלקל הכנעת הרע עין, וזה היה עיקר הגזירה והצרה של המן, ולזה רואים 

אצלו שכל שנאתו ומעשיו היו רק ע"י שנאה ורע עין, כדכתיב 'וכראות המן'.

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה  מֹו ׁשֶ ְדמֹוִני, ּכְ ָחׁש ַהּקַ י ָהָמן ֲעָמֵלק הּוא ֻזֲהַמת ַהּנָ ה( ּכִ
ְדמֹוִני  ַהּקַ ָחׁש  ַהּנָ ִחיַנת  ּבְ ַעִין הּוא  ָהַרע  ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ ְוכּו'".  יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ֱאַמר, "ֲהִמן  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ
ֵניֶהם  ְהיּו ׁשְ סּוק, "ַוּיִ "י ַעל ּפָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָאָדם ְוַחּוָ ָהָיה לֹו ַעִין ָרָעה ּבְ ָהָיה ָערּום ְוכּו', ׁשֶ ׁשֶ
"י,  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ְוכּו'".  ֶדה  ַהּשָ ת  ַחּיַ ִמּכֹל  ָהָיה ָערּום  ָחׁש  ְוַהּנָ ׁשּו.  ִיְתּבֹׁשָ ְולֹא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ים ָהָאָדם  ֲעֻרּמִ
י  ַעת, ּכִ ֶהם ְוֵהִסיָתם ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ א ּבָ ִמיׁש ְלֵעין ּכֹל, ִנְתַקּנֵ ַתׁשְ ָרָאה אֹוָתם עֹוְסִקים ּבְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
י ֹקֶדם ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון  ם. ּכִ ן ׁשָ ה ְוכּו', ַעּיֵ א ֶאת ַחּוָ מּות ָאָדם ְוִיּשָ ּיָ ֵדי ׁשֶ ן ַקּלֹות ְוכּו'. ּכְ ְעּתָ ים ּדַ ָנׁשִ
י  ׁשּו, ּכִ ים ְלֵעין ּכֹל ְולֹא ִיְתּבֹׁשָ ֵניֶהם ֲעֻרּמִ ן ׁשְ ּכּות, ַעל ּכֵ ַתְכִלית ַהּזַ ים ּבְ ים ְוַזּכִ ֵניֶהם ְקדֹוׁשִ ָאז ָהיּו ׁשְ ׁשֶ
ֶהם  ּלֹא ָהָיה ּבָ עֹוָלם, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבָ ּום ַרע ַעִין ׁשֶ ִרּיֹות ִמּשׁ ל ֵעיֵני ַהּבְ ים ִמּכָ ׁשִ ּיְ לֹא ָהיּו ִמְתָיְרִאים ּוִמְתּבַ
יל ָהַרע  ּלֹא ַיּטִ ִריִכין ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפֹחד ִמן ָהַרע ַעִין הּוא ַרק ׁשֶ ּצְ ֶ ר ַמה ּשׁ י ִעּקַ ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע, ּכִ
לֹום ֵאיֶזה ַרע ִמן ָהַרע ַעִין. ְוַעל  ַהְינּו ְלַהְכִניס ּבֹו ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹו, ּדְ ָהָאָדם ּבְ לֹום, ֶאֶרס ּבְ ַעִין ַחס ְוׁשָ
ִחיַנת טֹוב ַעִין. ַוֲאִפּלּו  ּלֹו טֹוב ּבְ ְהֶיה הּוא ּכֻ ּיִ ר ָעָליו ַהּשֹוֵנא ְוָהַרע ַעִין ׁשֶ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ן ָצִריְך ָהָאָדם ּכְ ּכֵ
ע, ַאף  ת ָהָרׁשָ ְגֻדּלַ לֹום, ֲאִפּלּו ּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ֵעינֹו ָרָעה ַחס ְוׁשָ ד ְזכּות ׁשֶ ַעְצמֹו ִיְהֶיה ְמַלּמֵ ע ּבְ ַעל ָהָרׁשָ
ד ָעָליו ְזכּות ְוַיֲאִמין  י ֵכן ְיַלּמֵ ין, ַאף ַעל ּפִ ּדִ ּלֹא ּכַ לֹום, ׁשֶ הּוא ַחס ְוׁשָ ְכאֹוָרה ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ַעל ּפִ
י  ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ַעל ַהּשׁ ִלּבֹו ׁשּום ַעְקִמיִמּיּות ַחס ְוׁשָ יק ד' ְולֹא ְיֵהא ּבְ י ַצּדִ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּבְ

"ל(.  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ "ל ּבַ ּנַ ע )ּכַ ל ָהָרׁשָ ֵצל ֵמָהַרע ַעִין ׁשֶ אי יּוַכל ְלִהּנָ ַוּדַ ַרְך, ְוָאז ּבְ ר הּוא ִיְתּבָ יק ְוָיׁשָ ַצּדִ

י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַעִין ַחס  ֵמָהַרע  לֹום,  ְוׁשָ ּבֹו ַחס  ִיְתַאֵחז  ּלֹא  ׁשֶ מֹר ַעְצמֹו  ִלׁשְ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ י  ּכִ
ַאַחר  לֹום,  ְוׁשָ ִהְרהּור ַחס  ֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ ְעּתֹו ַחס  ּדַ א לֹו ַעל  ּבָ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ַהְינּו רַֹע  ּדְ ב,  ַהּלֵ ַעְקִמיִמּיּות 
ּכֹוָכִבים  ְלָהעֹוְבֵדי  ירּות  ְוָהֲעׁשִ בֹוד  ְוַהּכָ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ל  ּכָ נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַמֲעׂשֵ
ֲעִנּיּות  דֹול ּבַ ְפלּות ּגָ ׁשִ יֹון ּבְ ִבּזָ ִחים ּבְ ִרים ֵהם ֻמּנָ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ִדים ֶאל ָהֱאֶמת, ְוַהּצַ ְתַנּגְ ִעים ְוַהּמִ ְוָהְרׁשָ
ׁשּוְרְיָנא  י  ּכִ ב,  ַהּלֵ רַֹע  ּבְ לּוי  ּתָ ַעִין  ַרע  י  ּכִ ַעִין,  ַרע  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַהִהְרהּור  ֶזה  ּוְבַדֲחקּות, 
ַהְינּו ַעְקִמיִמּיּות  ב, ּדְ רַֹע ַהּלֵ ָמקֹום ַאֵחר(. ִנְמָצא, ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָיא, )ּכְ א ּתַ ִלּבָ ֵעיָנא ּבְ ּדְ
ָהָאָדם ָצִריְך  ר ׁשֶ ן ָהִעּקָ ִחיַנת ַרע ַעִין, ַעל ּכֵ לֹום, ֶזה ּבְ ַרְך ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהְרֵהר ַאַחר ַהּשׁ ּמְ ב ׁשֶ ַהּלֵ
ָבה ְוִהְרהּור  לֹום, ֵאיֶזה ַצד ַמֲחׁשָ יַע לֹו ַחס ְוׁשָ ּלֹא ַיּגִ ַהְינּו ׁשֶ ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבֹו ָהַרע ַעִין, ּדְ מֹר ַעְצמֹו ׁשֶ ִלׁשְ
ָרָכיו. ְוַעל  ָכל ּדְ יק ד' ּבְ י ַצּדִ ַרת ֵלב ּכִ ֵלָמה ּוְבִיׁשְ ֱאמּוָנה ׁשְ ַרְך ַרק ְלַהֲאִמין ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ַאַחר ַמֲעׂשֵ
ע זֹוִכין  י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ֵצל ֵמַרע ֵעינֹו, ּכִ ֵדי ְלִהּנָ ע ּכְ ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ן ְצִריִכין ְלַלּמֵ ּכֵ



עג הלכות פורים

ְמֹבָאר ֵהיֵטב  ה, )ּכַ ר ִלּבֹו ֵמַעְקִמיִמּיּות, ְוזֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה ְוִלְתִפּלָ ֵ ַרְך, ְוִנְתַיּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְראֹות ִצְדַקת ַהּשׁ
"ל(. ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ

לאור כל הנ"ל מובן מה שיש לנו להזהר מאד מכל דרכי הרע עין, וזה יסוד התורה ממש 
כי זה כל התחלת מציאות הרע וחטא עץ הדעת שגרמה חוה ע"י רע עין, כי לפני חטא 
וכו' לא היה בעולם רע, ולא רע עין, הרי שזאת ראשית  עץ הדעת שהיה ע"י רע עין 
)והרי כל ענין זה הוא דבר שכיח וממש עיקר דרך משיכת מחשבת  הרע ראשית גוים 
האדם בעולם במציאות הקטנות שלו וכו', ועי"ז מבלה ימיו בנצחונות וקנאה ומלחמות 
וכו' ומפסיד כוחו ובריאותו וכו', ובזה מובן מה שיש מצוה לקרוא בתורה לזכור את אשר 
עשה לך עמלק, וזה יותר מכל מצוה אחרת שיש מצוה לקרוא וללמוד וכו', אבל לענין 
מחיית עמלק יש לקרוא ולזכור ממש, כי זה מהות הכח להתגבר על בלבול ארס העין 
הרעה שהוא השכחה, ועיקר כח הנחש הקדמוני, כח משיכת הרע, ואם נמשכים אחריו 
ונופילים לחולשת הרע עין, אין כח לקום, ולזה יש להקדים לזכור שכל הכח לקבל התורה 

מחדש בכל יום ולקיים, הכל עומד על מה שזוכר להנצל מהרע עין.

והנה בזה מראה מוהרנ"ת כל דרכי הרע עין, ומה שיש לנו להזהר שלא יבלבלו אותנו שום 
מרירות וטענות מכל מה שעובר, גם אם הרשע המעוות והמשקר וכו' הוא נתגדל, והצדיק 
וכל מציאות האמת בשפלות עד שאול תחתיה, זה עיקר הזכרון לדעת שהשי"ת מנהיג 
זאת והכל לטובה, וככל מה שמפרט בזה יסודות הזכרון, ובוודאי יש ללמוד ולקרוא ולשנן 
כל המבואר בזה, ולבקש הרבה לאחוז בזה, כי בזה יסוד חירות המוחין וההצלה מהרע עין, 
ובזה נזכה לזכור את אשר עשה לנו עמלק ולמחות זכרו( וזה האדם צריך להיות כולו טוב 
שגם כאשר עומד נגדו שונא ורודף וכו', אע"פ שזה דבר קשה מאד, ובפרט כאשר נעשה 
ע"י הפסד ממון ומעמד, ויש שמפסיד ומקלקל כל יסודות של התגלות דעת ותורה וכו', 
הרי יהיה איך שיהיה 'זכור את אשר עשה לך עמלק' צריכים הזכרון היסודי לשמור עצמו 
מאד מהתמיהות קפידות צער ועגמת נפש, שלא יהיה בלבו רוע לב, וצריכים הרבה עצות 
ודרכי מחשבות וכו' לצאת מכל מה שמושך למחשבות ההקפדות והתמיהות, עד שיוכל 
להתחזק להתדבק בדרכי אנשי אמת שהם מתחברים בלב זק ונקי בבחי' כולו טוב, בלי 
שום כעס ובלי שום כאב, רק אמונה והכנעה לרצון השם, והרי גם אם קשה לאדם לזכות 
לזה ויש לו בלב וכו' הרי אם זוכר מה שצריך )שזה בחי' זכור אשר עשה לך עמלק וכו' וכנ"ל( ככל 
מה שמוהרנ"ת שופך עלינו דעת ודרך חיים איך יש להתחזק בכל הנסיונות האלו כאשר 
יש לחזור על כל המבואר בזה לזכור תמיד )והכל בלי לעזוב את האמת, גם כאשר רואים שהאמת 
מסוכה בבזיונות ואין בה הצלחה וכו', ויש מחלוקת ואין מנוחה וכו', הרי כל מה שגורם לחשוב ולראות כל 

החסרונות האלה, הוא בחי' הרע עין, שנבהל מחמת הרע עין, ומי שהוא טוב עין אינו נבהל כלל, אדרבה הוא 

מתחזק באור האמת, ובז בלבו לכל הרשעים והרע וכל דרכיהם, אלא שאינו כואב ודואג, כי יש בו טוב עין, 

שזה יסוד הכל(

ַלל  י ּכְ לֹום, ּכִ ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבֹו ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹו ִיְהֶיה ִנּצֹל ֵמָהַרע ַעִין ׁשֶ ָהָאָדם ּבְ ר ׁשֶ י ֶזה הּוא ָהִעּקָ ּכִ
הּוא  ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַעִין.  ִחיַנת טֹוב  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִחיַנת ֵעיַנִים  ּבְ ה הּוא  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ



ליקוטי הלכות המבוארעד

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, )ּכְ ָוִנין ּדְ ַלת ּגְ ֵהם ּתְ ת, ׁשֶ ית ִמן ּבַ ן ֵראׁשִ ּמָ ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ּתַ
ְצוֹת הּוא ִלְבִלי  ל ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ַלל ּכָ ר ּכְ י ִעּקַ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ֶמת ְלֵעיֵני ּכָ ָמקֹום ַאֵחר(. ְוֵכן ַהּתֹוָרה ְמַסּיֶ ּבְ

תּוב, "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִרירּות ִלּבֹו ָהַרע ּוַמְרֵאה ֵעיָניו, ּכְ לֹום, ַאַחר ׁשְ ֵליֵלְך ַחס ְוׁשָ
ֲאוֹות  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָכל ַהּתַ מֹו ׁשֶ ב חֹוֵמד ּכְ י ָהַעִין רֹוָאה ְוַהּלֵ ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְוכּו'". ּכִ
ִחיַנת  ם ֵהם ִמּבְ ּלָ "ל, ּכֻ ּנַ ב ְוכּו' ּכַ י ָהַעִין רֹוָאה ְוַהּלֵ "ל, ּכִ ּנַ ת ָהַעִין ּכַ ִאים ַעל ְיֵדי ְרִאּיַ ם ּבָ ּלָ ּכֻ ְוִהְרהּוִרים ׁשֶ
ַרע ְוִלְסּתֹם ֵעיָניו ֵמִחיזּו  ל ֶאָחד ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ְוִלְהיֹות עֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ ָהַרע ַעִין, ְוָצִריְך ּכָ
ל ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין  ק ּוְלַבּטֵ ה ַוֲהָבָליו, ְלַסּלֵ ֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ ל ַעל ּתַ ּכֵ ַהאי ָעְלָמא ְלַגְמֵרי, ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ ּדְ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ּכְ ֵעיָניו ַרק ּבְ יט ּבְ ְהֶיה טֹוב ַעִין ִלְבִלי ְלַהּבִ ּיִ בּולֹו ְלַגְמֵרי, ַרק ׁשֶ ּנּו ּוִמּגְ ִמּמֶ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך".  ל ֵעיַני ְוַאּבִ תּוב, "ּגַ ּכָ ָך". ּוְכמֹו ׁשֶ ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ יטּו ְוַעְפַעּפֶ "ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיּבִ

ִמיד ֶאל ד' ְוכּו'":  ּוְכִתיב, "ֵעיַני ּתָ

כאשר עיקר שמירת האדם מכל חטא וכל הנפילות ושמירת הזמן לתורה ותפילה הכל נמצא 
נכנס לזה להנצל ממשיכת התאוות  במציאות ההצלה מכוחות הבלבולים של הרע עין, כך 
שהם מציאות הרע עין אשר יש בנפש האדם בעצמו, כי כל מה שהאדם נמשך אחר שקר 
החן והבלי משיכת התאות, ככל מה שנעשה וכו', הרי הוא מחמת בחי' העין שחומד, ומחמת 
שכחה שהוא בחי' רע עין, בחי' כח הנחש וחטא עץ הדעת שהכל מתערב ונמצא בלב כח 
משיכה למה שרואה עד ששוכח הכח שלו, ואינו זוכר שיש בזה דבר המפסיד והמזיק וסכנה 
וכו', )וכל זה מחמת שעסוק בהרע העין הכללי של הדאגות והעגמת נפש ואין ליבו פנוי ללחום בהרע עין הפרטי( 
ומה שיכולים לעבוד לפני השם כאשר הלב והמוח מונחים בתורה ועבודת השם בתפילה ודברי 
הצדיקים, ומה שמתקנים ופועלים ע"י שבירת הרע עין שמונח על הדברים שעוסקים בהם 
בכל דברי הרשות שבזה עיקר השלמת שם השם, כי התורה מתחיל בראשית בחי' תלת גוונין 
דעינא ובת עין, )לראות העולם בבחי' תלת גוונין היינו התנוצצות אור זכות אבות, ועי"ז לגלות הבת עין, השכינה, 
בחי' א"י, קשר הגוף והנשמה( והכל נכלל בסיום התורה 'לעיני כל ישראל', וכל כח הקיום הוא ע"י 

'ולא תתורו' ו'לא תחמוד', ועיקר עבודת האדם הוא להתגבר בבחי' 'עיניך לנכח יביטו' )מבואר 
בזה"ק שכשאדם קם בבוקר ומקבל עול מלכות וזכרון האמונה, המלאכים מברכים אותו במ"ש 'עיניך לנכח יביטו' 

היינו שיראה התגלות שם ה' בכל דבר( והכל ע"י תפילה והתבודדות בבחי' 'עיני תמיד אל השם'.

ּכּות ְולֹא ָהָיה ּבֹו ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין  ַתְכִלית ַהּזַ ָהָיה ַזְך ּבְ ן ָאָדם ָהִראׁשֹון ֹקֶדם ַהֵחְטא ׁשֶ ו( ְוַעל ּכֵ
א ּבֹו, ְוָהְיָתה  הּוא ׁשֶֹרׁש ָהַרע ַעִין ִנְתַקּנֵ ָחׁש, ׁשֶ "ל. ְוַהּנָ ּנַ ָלל ּכַ ׁש ּכְ ּיֵ ן לֹא ָהָיה ִמְתָיֵרא ּוִמְתּבַ ָלל, ַעל ּכֵ ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאַחר  ְלַהְרֵהר  ְוֵהִסית אֹוָתם  ַעִין,  ַרע  ִחיַנת  ּבְ ֶהם  ּבָ ְוִהְכִניס  ָהַלְך  ׁשֶ ַעְרִמימּותֹו  ר  ִעּקַ
ּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י ֹיֵדַע ֱאלִֹקים ּכִ ַעת טֹוב ָוָרע, ְוָאַמר ָלֶהם, "ּכִ ְוֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ
ֵהִסית אֹוָתם.  ַרְך ְוכּו', ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְהֶיה ָלֶהם ַרע ַעִין ְוִהְרהּוִרים ַעל ַהּשׁ ּיִ אלִֹקים ְוכּו'", ׁשֶ ִוְהִייֶתם ּכֵ
ְיָקא.  ֲאָוה ָלֵעיַנִים' ּדַ ְיָקא. 'ּתַ ֶרא' ּדַ ֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים". 'ַוּתֵ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ּתַ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ "ַוּתֵ
הּוא רַֹע  ִחיַנת ַרע ַעִין ׁשֶ ן ּבְ ם ּכֵ ַעת טֹוב ָוָרע ִהיא ּגַ ל ֵעץ ַהּדַ ַעְצָמּה ׁשֶ ּנּו". ְוָהֲאִכיָלה ּבְ "ְוָאְכלּו ִמּמֶ
ִלּבֹו,  ַטב  ַוּיִ ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ַוּיֹאַכל  ְבִחיַנת  ּבִ ֵלב  ַעִין טֹוב  ְבִחיַנת טֹוב  ּבִ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכיָלה  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ב  ַהּלֵ
ִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך. ְוֶזה  זֹון, ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ַטב ִלּבֹו", ֶזה ּבִ "ל. ְוֶזהּו "ַוּיִ ּנַ ִחיַנת טֹוב ַעִין ּכַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ִחיַנת  לֹום, ּבְ ל ִאּסּור, ַחס ְוׁשָ ה, ֲאָבל ֲאִכיָלה ׁשֶ ַבׁש ַהּזֶ י ְמַעט ַהּדְ י ָטַעְמּתִ ה אֹורּו ֵעיַני ּכִ ִחיַנת ִהּנֵ ּבְ



עה הלכות פורים

ן ֵמָאז ֶנֱאַחז  ִחיַנת ַרע ַעִין. ְוַעל ּכֵ הּוא ּבְ ב, ׁשֶ ַעת טֹוב ָוָרע הּוא ֵמִביא רַֹע ֶאל ַהּלֵ ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ
ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ַעִין,  ַרע  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִמיָתה,  ֲעֵליֶהם  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַעִין  ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ ֶהם  ּבָ
ְקָרא  ּנִ הּוא ְלַהְכִניַע ָהַרע ַעִין ׁשֶ ָהָיה קֹוֵבר ֵמִתים, ׁשֶ ָאַמר ׁשֶ אּול ׁשֶ א ׁשָ "ל, ַעל ַמֲאַמר ַאּבָ ַהּנַ
י  ֶות". ּכִ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ תּוב, "ְוָהֵאר ֵעיַני ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ יָתה ִהיא ֲעִציַמת ָהֵעיַנִים, ּכְ י ַהּמִ ִחיַנת ִמיָתה. ּכִ ּבְ
ל ְלַגְמֵרי ֲאִחיַזת  ֵדי ְלַבּטֵ ל ֶאָחד ָלמּות ְוָלׁשּוב ֶאל ֶהָעָפר ּכְ ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָצִריְך ּכָ ֵמָאז ׁשֶ
ְדעּו  ַוּיֵ ֵניֶהם  ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ תּוב, "ַוּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ְך ְלַמְלּבּוׁשִ ן ֻהְכְרחּו ַאַחר ּכָ ָהַרע ַעִין. ְוַעל ּכֵ
ְתנֹות אֹור  ה ָהָיה ּכָ ְתִחּלָ י ּבִ ְתנֹות עֹור ְוכּו'". ּכִ ַעׂש ָלֶהם ּכָ רּו ָלֶהם ְוכּו'. ַוּיַ ְתּפְ י ֲערּוִמים ֵהם ַוּיִ ּכִ
ָלל.  ֶהם ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין ּכְ ִחיַנת טֹוב ַעִין ְולֹא ָהָיה ּבָ י ֵעיֵניֶהם ָהיּו ְמִאירֹות ּבְ ָאֶלף, ּכִ ּבְ
ר  ּבֵ ְפְקחּו ֵעיֵניֶהם ְוִהְתּגַ ּנִ יו ׁשֶ "ל, ֲאָבל ַעְכׁשָ ּנַ ָלל ּכַ ן לֹא ָהיּו ְצִריִכים ׁשּום ַמְלּבּוׁש ְוִכּסּוי ּכְ ַעל ּכֵ
ּלֹא  ׁשֶ ַעְצָמם  ּוְלַחּפֹות  ְלַכּסֹות  ְוִכּסּוִיים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  ַעִין,  ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ ֲעֵליֶהם 
ְלטּו ָהֵעיַנִים  ּלֹא ִיׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ יו ּבִ ִריִכים ַעְכׁשָ ּצְ ים ׁשֶ ִחיַנת ַמְלּבּוׁשִ ֶהם ָהַרע ַעִין. ְוֶזה ּבְ לֹט ּבָ ִיׁשְ
ים ְוִכּסּוִיים  ן ְצִריִכים ְלבּוׁשִ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ָחׁש ּכַ ֲהַמת ַהּנָ יו ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין ִמּזֻ ֶהם ַעְכׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

לֹט ּבֹו:  ׁשְ ּלֹא ּתִ ְלַחּפֹות ּוְלַכּסֹות ַעְצמֹו ִמן ָהַרע ַעִין ׁשֶ

מראה קשר שורש הרע עין שנהיה ע"י הנחש, ונעשה מחשבות של טענות על השי"ת 
רח"ל, ועי"ז נעשה רע עין של משיכת התאוות, וכאשר אכילת עץ הדעת היה אכילה 
של רע עין, שרצו להיות כאלקים וכו' שזה כלליות הרע וכו', הרי זאת משיכת תאוות 
אכילה, כי אכילה דקדושה הוא מה שהאדם נברא בעוה"ז ולוקח מה שצריך לחיות כדי 
לקשר הנשמה בגוף ולהחיות המח הדעת והדעת, ולברר שהעולם נברא לכבוד שם ה', 
זהו עין טובה שרואה האמונה, ומזה נעשה לב טוב וישר עם השי"ת וחיות אמיתי, אבל 
ע"י אכילה בלי זכרון זה, ואכילת איסור וכו', עי"ז נופל הרוע לרוע, כי אינו רואה מציאות 
האמונה רק משיכת תאוות שהם בחי' העין רואה והלב חומד כנ"ל, וכן לענין תאות ניאוף 
וכו', שלפני החטא היה כתנות אור ולא כח רע בעין, וזה מה שהאדם צריך לראות איך 
שהשי"ת מחיה כל הבריאה אנשים ונשים וכו' ואין בזה שום צד רע, רק השגחה ומתנת 
חיים, אבל עכשיו צריכים בחי' כתנות אור, כי יש משיכה של עמלק ונסיונות להפיל לתוך 
הרע וכל רע עין. ועל האדם לשמור עצמו בהלכות צניעות אע"פ שאין אנשים וכו', כי 
יש שלטון כח הרע עין על הנפש אם אינו נזהר בצניעות כאשר פושט חלוקו וכו', וזה 
וזה עיקר  עיקר שמירת הנפש, כאשר כל מציאות האדם עומדת על שמירת העיניים, 
שמירת הנפש, כאשר כל מציאות האדם עומד על שמירת העיניים שיש בתאוות ניאוף 
ופגם העיניים ששם כח כלליות הרע עין, כלליות כל המדות הרעות, כח כל הע' לשון, 
ועי"ז אינו יכול לראות אמונה ואמת, ונופל לגמרי לתוקף הרע עין של עמלק וכבוד וכעס 
ומשיכות התאוות, כי פגם בעיניו, בכח הראות, שהוא הטהרה ויסוד האמונה. )ככל המבואר 

להלן אות ח'( וזה מה שיסוד קדושת ישראל הוא הצניעות.

רּו  ְזּכְ תּוב, "ְלַמַען ּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ָגִדים ׁשֶ ּבְ ּבַ לּוִיים  ִחיַנת ִציִצית ַהּתְ ז( ְוֶזה ּבְ
ְבִחיַנת  ִנים ֶאת ָהַרע ַעִין, ּבִ ָגִדים ְוֵהם ְמַתּקְ ּקּון ַהּבְ י ִציִצית ֵהם ּתִ ל ִמְצוָֹתי. ּכִ יֶתם ֶאת ּכָ ַוֲעׂשִ
ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  ִחיַנת ֵמִציץ  ּבְ ָהֵעיַנִים,  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ְלׁשֹון  ִציִצית  י  ּכִ ְוכּו',  ם  ּוְזַכְרּתֶ ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו 



ליקוטי הלכות המבוארעו

"ל.  ּנַ ּקּון ָהֵעיַנִים ּכַ ַהְינּו ִציִצית הּוא ּתִ ָגִדים, ּדְ ּקּון ַהּבְ י ּתִ ָמקֹום ַאֵחר(. ּכִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ )ּכְ

י  ד, ּכִ ם ִמּיָ יִצית ּוְלָלְבׁשָ ְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַלֲחֹטף ֶאת ַהּצִ ָנתֹו ַהּמִ ְ ֲהִקיצֹו ִמּשׁ ּבֶֹקר ּבַ ֶכף ּבַ ן ּתֵ ְוַעל ּכֵ
לֹום,  ֶהם ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבָ ֶכף ׁשֶ ְמָרם ּתֵ ָנתֹו ּופֹוֵקַח ֶאת ֵעיָניו הּוא ָצִריְך ְלׁשָ ְ עֹוֵמד ִמּשׁ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ
ִחיַנת טֹוב  ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ֵעיַנִים ּדִ ֵהם ּבְ ד, ׁשֶ ִציִצית ִמּיָ ׁש ּבְ ן ְצִריִכין ְלִהְתַלּבֵ ִחיַנת ַרע ַעִין, ַעל ּכֵ ּבְ
סּות ֵעיַנִים.  ְבִחיַנת ּכְ ים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהַרע ַעִין, ּבִ ֵהם ְמַכּסִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ סּות ּוְבָגִדים ּדִ ִחיַנת ּכְ ַעִין, ּבְ
ן ִהְזִהירּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונֹו  לֹט ּבֹו. ְוַעל ּכֵ ׁשְ ּלֹא ּתִ ה ַעל ָהָאָדם ִמן ָהַרע ַעִין ׁשֶ בּוׁש ְמַכּסֶ סּות ְוַהּלְ ַהּכְ ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָלל ֲאִפּלּו  ּכְ ְבָגָדיו ְולֹא ִיְהֶיה ָערֹם  ּבִ ה ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו  ַכּסֶ ּיְ ִניעּות ׁשֶ ִלְבָרָכה ְמֹאד ַעל ַהּצְ
יִתי ִאְמֵרי  ְתֵלי ּבֵ ָאַמר ר"י, ֵמעֹוָלם לֹא ָראּו ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך(, ּכְ ֻ ּשׁ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ט ֶאת ֲחלּוקֹו, )ּכְ ּפֹוׁשֵ ׁשֶ
"ל:  ּנַ ִמיָרה ָלֶזה ּכַ ָגִדים ֵהם ׁשְ מֹר ַעְצמֹו ְמֹאד ִמן ָהַרע ַעִין. ְוַהּבְ יו ָצִריְך ָהָאָדם ִלׁשְ י ַעְכׁשָ ֲחלּוִקי. ּכִ

וזה נוראת קדושת מצות ציצית, ומה ששקול כתרי"ג מצות, כי מאיר האמונה והזכרון כמ"ש 
וראיתם אותו וזכרתם וגו' ובזה מתתקן הרע עין, כי ציצית שהוא לשון מציץ הינו שיכול לראות 
אור הטוב, ולזה צריכים תיכף כאשר פוקח עיניו לחטוף וללבוש הציצית, כי בהם כח כסות 
עינים שמכסה מכל דרכי הרע עין, מכל כוחות הרע של עמלק הנ"ל, ועי"ז יש כח של שמירה 
בהבגדים וכו', ויש כח להתגבר נגד הכבידות והצער של הרע עין ולהכנס לדרכי עבודת השם 
)וזה מה שהתחלת העבודה בכל יום הוא במה שקמים בזריזות ונוטלים ידיים )שזה העברת רוח הטומאה, עיקר 

הרע עין, ומתלבשים בצניעות וכו' ובציצית. והנה כלל ענין מלבושי היהודים מושרשים בענין זה, כידוע שהמלבוש 

הוא השמירה, וענין השמירה הוא מבחי' הרע עין ששייך בכל דרגא, כי נגד רוח הרע יש המלבושים של צניעות, 

ובחי' מנעלים נגד היזק הקרקע כענין ובחי' ברכת העושה לי כל צרכי וכו', ויש מלבושים שהם שמירה מקנאת 

החיצונים בקדושת וכבוד ישראל, שנבחר מכל העמים ]והחיצונים הם בחי' הרשעים יש לראות במפלתם ע"י מה 

שמתלבשים בפאר מלבושי יהודי ואין מפחדים ממנו שבזה מכניעים החלישות דעת של הרע עין שקשורה לענין 

הצניעות כנ"ל, כי כלל המלחמה ומה יש להפיל הרשעים הוא בכל עת, ולבוש ישראל שאינו מתדמה לעכו"ם, בזה 

הכנעתם, וכח הלבושים הוא ממצות ציצית שמאיר אור האמונה וכו' ומקדש כל בחי' הבגדים להקיף ולשמור, ויש 

שלשה דרגות של לבוש הראש הגוף והרגלים כנגד בחי' מוחין מידות ומלכות וג' השמות וכו', וכל לבוש הוא מכניע 

כח הרע עין ששיך לדרגתו, כי יש מלחמה על בחי' הרגלים הצניעות ופשטות הקרקע וכו', ויש מלחמה לטמא הגוף 

ולהחליש כוחו וטהרתו, ויש מלחמה על המוח וכל בחי' רע עין שלוחם, והכנעתם ע"י הבגדים של ישראל כידוע, 

ובזה יובן מה שמהרנ"ת האריך בענין זה, ומהו קדושת הציצית וכו' וכמה שיתבאר בענין מרדכי יצא בלבוש מלכות 

וגו' לקמן(.

ִחיַנת ֲהִמן ָהֵעץ  ַעת טֹוב ָוָרע, ּבְ ַגם ֵעץ ַהּדַ ִחיַנת ּפְ ָחׁש ּבְ ָהָיה ֻזֲהַמת ַהּנָ ע ׁשֶ ן ָהָמן ָהָרׁשָ ח( ְוַעל ּכֵ
ָחׁש  ר ֻזֲהַמת ַהּנָ י ֶזה ִעּקַ ָרֵאל, ּכִ ַלל ִיׂשְ ַכי ְוַעל ּכְ ן ָהָיה לֹו ַעִין ָרָעה ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָמְרּדְ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ּכַ
ֶזה לֹא  ָבר ּכָ ר ּדָ ה ֲאׁשֶ ֶלְך ֲעֻרּמָ ַעת ִלְפֵני ַהּמֶ ְרׁשַ י ַהּמִ ּתִ ן ָהְיָתה ֲעָצָתם ָאז ְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ
ֲאָוה  ִחיַנת ַרע ַעִין הּוא ּתַ ר ּבְ י ִעּקַ ִחיַנת ָהַרע ַעִין, ּכִ לֹום, ּבְ עֹוָלם ַחס ְוׁשָ יר ּבָ ֵדי ְלַהְגּבִ עֹוָלם ּכְ ַמע ּבָ ִנׁשְ
י ַעִי"ן ֻאּמֹות  ִחיַנת ַרע ַעִין, ּכִ ֵהם ּבְ ל ָהַעִי"ן ֻאּמֹות, ׁשֶ ל ּכָ ֲאוֹות ׁשֶ ל ַהּתַ ִהיא ּכֹוֶלֶלת ּכָ ל ִנאּוף ׁשֶ זֹו ׁשֶ
ְמֹבָאר  ִחיַנת ָהַעִי"ן ֻאּמֹות, )ּכַ ִכין ִמּבְ ם ִנְמׁשָ ּלָ ֵהם ּכֻ ם, ׁשֶ ּלָ ֲאוֹות ּכֻ "ל. ְוָכל ַהּתַ ּנַ ִחיַנת ַרע ַעִין ּכַ ֵהם ּבְ
"ל.  ּנַ ּכַ חֹוֵמד  ב  ְוַהּלֵ רֹוָאה  ָהַעִין  י  ּכִ ַעִין,  ַרע  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ַאֵחר(.  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֻאּמֹות,  ָהַעִי"ן  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ִנאּוף ִהיא  ל  ׁשֶ ְוַתֲאָוה זֹאת 



עז הלכות פורים

ֲאָוה  י זֹאת ַהּתַ ִחיַנת ַרע ַעִין, ּכִ ר ּבְ ֲאָוה ִהיא ִעּקַ ן זֹאת ַהּתַ ִסיָמן לו(, ַעל ּכֵ ָמקֹום ַאֵחר )ּבְ ִלְבָרָכה ּבְ
זֹוִנים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיַנִים,  ּבָ לּוָיה  ּתְ
ֵאין  ָרע". ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֶזה ׁשֶ תּוב, "ְוֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ ּכָ ְוכּו'". ּוְכמֹו ׁשֶ
ִזּוּוג  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ַתֲאָוה זֹו,  ּבְ ַוֲעִציַמת ָהֵעיַנִים הּוא  ִניעּות  ר ַהּצְ ן ִעּקַ ּכֵ ְוַעל  ים ְוכּו'.  ָנׁשִ ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
ֲאָוה  ִביל ְצִניעּות ִמּתַ ׁשְ ים הּוא ּבִ בּוׁשִ ּסּוי ַהּלְ ר ּכִ דֹול ְמֹאד. ְוֵכן ִעּקַ ה ְצִריִכין ְצִניעּות ּגָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ִחיַנת ָהַרע  יר ֶאת ּבְ ֵדי ְלַהְגּבִ ה ִלְפֵניֶהם ּכְ ה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַלֲהִביָאּה ֲעֻרּמָ ק ַהּבּוׁשָ זֹו, ְוֵהם ָרצּו ְלַסּלֵ
ְיָקא  י ּדַ א, ּכִ ּה ַנְרּגָ א ֵליִזיל ּבֵ ם ָהַרע ּוִמיֵנּה ּוֵבּה ַאּבָ ְבּתָ ַרְך ֵהִפיר ַמֲחׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ְוַהּשׁ ַעִין ּבְ
רּות ָהַרע ַעִין, ָהָיה  ּבְ הּוא ִהְתּגַ ַעְצמֹו, ׁשֶ ָהָמן ּבְ ֶזה. ַעד ׁשֶ אּו ָרֵעי ָהֵעיַנִים ֶזה ּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקּנְ
א. ְוָהַרע  ּה ַנְרּגָ א ֵליזֹול ּבֵ י ִמיֵנּה ּוֵבּה ַאּבָ ַעְצמֹו ָיַעץ ְלָהְרָגּה, ּכִ י ְוהּוא ּבְ ּתִ ת ַוׁשְ ְגֻדּלַ ֵעינֹו ָרָעה ּבִ
י  ּתִ ַוׁשְ הּוא  ׁשֶ ַעִין,  ָהַרע  ּתֶֹקף  ֶאת  ָהַרג  ַעִין  ָהַרע  ֶדֶרְך  ּכְ ּכֹל  ּבַ ָהַרע  ֵעינֹו  ִמּתֶֹקף  ַעְצמֹו  ּבְ ַעִין 
ֲאַות ִנאּוף,  ִחיַנת ּתַ ָעה, ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ י ִהיא ּבְ רּות ָהַרע ַעִין, ּכִ ּבְ ִהיא ִהְתּגַ ַעת, ׁשֶ ְרׁשַ ַהּמִ
י  ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ֶהן ְמָלאָכה ּבְ ָתה ּבָ ָרֵאל ֲעֻרּמֹות ְוָעׂשְ נֹות ִיׂשְ ָטה ּבְ ׁשְ ן ּפָ ִחיַנת ַרע ַעִין, ְוַעל ּכֵ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ת ַעִין, ְוַעל ּכֵ ֵעיָנא ּוַבת ִהיא ּבַ ָוִנין ּדְ ַלת ּגְ י"ן ּתְ ִחיַנת טֹוב ַעִין. ׁשִ ת ִהיא ּבְ ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ י ׁשַ י. ּכִ ְמׁשִ ֵבי ׁשִ א ּדְ ִקּדּוׁשָ ָרא ֵלּה ּבְ ה נֹוֶטֶלת ְמאֹור ֵעיָניו ּוְמַהּדְ ּסָ ִסיָעה ּגַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּפְ
ׁש. ְוַעל  ִחיַנת ַוְיָבֵרְך ַוְיַקּדֵ ָרָכה ּבְ ר ַהּבְ ם ִעּקַ י ׁשָ ִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך, ּכִ ּקּון ָהֵעיַנִים ּבְ הּוא ּתִ
ָלל,  לֹום, ּכְ ִלי ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין ַחס ְוׁשָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ י ָאז הּוא ּבִ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ה הּוא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ר ִזּוּוג ּדִ ן ִעּקַ ּכֵ
ָרֵאל ֲעֻרּמֹות.  ְבנֹות ִיׂשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ יר ָהַרע ַעִין ְוָעׁשָֹתה ְמָלאָכה ּבְ ָעה ָרְצָתה ְלַהְגּבִ י ָהְרׁשָ ּתִ ֲאָבל ַוׁשְ
ֵורֹוׁש  ע ְוַעל ְיֵדי ֲאַחׁשְ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ָהָמן ָהָרׁשָ ַעְצמֹו, ּדְ ּה ַעל ְיֵדי ָהַרע ַעִין ּבְ ְלּתָ ן ָהְיָתה ַמּפַ ְוַעל ּכֵ
ָנה ְוָרְצָתה  ּוְ ת. ְוַאף ִהיא ִלְדַבר ֲעֵבָרה ִנְתּכַ ּבָ ׁשַ ה ּבְ יר ּתֶֹקף ָהַרע ַעִין ַלֲהִביָאּה ֲעֻרּמָ ָרצּו ְלַהְגּבִ ׁשֶ
בֹות  ַרְך ֵמֵפר ַמֲחׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ רּות ָהַרע ַעִין, ַאְך ַהּשׁ ּבְ ן ּתֶֹקף ִהְתּגַ ם ּכֵ ַעְצָמּה ּגַ י ִהיא ּבְ ֶזה ְמֹאד, ּכִ ּבָ
ָהַרג ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו. ּוִמיֵנּה ּוֵבּה  ֶזה ַעד ׁשֶ אּו ֶזה ּבָ ְתַקּנְ ּיִ ֲחֵברֹו ׁשֶ ים ְוִסְכֵסְך ַרע ַעִין ֶאָחד ּבַ ֲעֻרּמִ

"ל:  ּנַ ְיָקא ּכַ א. ְוֶנֶהְרָגה ַעל ְיֵדי ַרע ַעִין ּדַ ּה ַנְרּגָ א ֵליִזיל ּבֵ ַאּבָ

ע"פ המתבאר שיסוד הרע וכח עמלק הוא דרכי הרע עין, ואיך בכלל הענין נמצא דרכי 
והאבידה של  הנפילה  עוצם  בזה  ככל מה שמראה  העניים  והשמירה מפגם  עין,  הטוב 
ע"י כל חסרון בקדושת העיניים, בא בזה לגלות מעשה ושתי המלכה, ומה שאחשורוש 
אמר להביא ושתי לפני המלך וכו' ואיך נהרגה )שזה דבר משונה ולא נשמע כמוהו לבזות את עצמו 
בתכלית הריקנות כנמוכים מכל חלאת אנוש, וגם אם היה כזאת למה לקרוא דבר כזה במגילה וכו'( כי בזה 

יש יסוד כח המגילה וכו' לצאת מדרכי הרע עין להכניע את המן עמלק ולבא לקדושת 
העיניים וקדושת הברית, כי כאשר כל עצת אחושרוש וסעודתו היה להפיל את ישראל 
לתוקף הרע עין, בזה כל עצת הרשעים גם ושתי המרשעת בכל מה שעבדה עם בנות 
ישראל בשבת וכו', כולם רצו להפיל אותנו לדרכי מדי ופרס בהקפדות ורע עין של עוה"ז 
והמגילה  ורוע עד שאול פגם הברית,  וכל שטות  שהם מגבירים על האדם היצר הרע 
מאיר עלינו שהשי"ת נמצא איתנו שגם בשאול הרשעים, ומסכסך אחד עם השני, והמן 
הוא זה שעינו הרע התגברה על הרוע של ושתי, כי גם במה שהרשעים יועצים להפיל 
את ישראל וכו' )וגם בכל מה שנעשה עי"ז שנלקחה אסתר לבית אחשורוש, שהיה ירידה נוראה, אלא 
שזה היה לצורך העליה והישועה( יש השגחה על כל דרכי הרע עין והרשעים )כאשר זה עיקר 
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ענין המאמר ומה שהזכיר מהרנ"ת בזה כלל ענין הרע עין וכו', שהשי"ת לבד עוסק להציל אותנו מהרע עין וזאת 

שורש הנהגת ההסתרה וכו', ]הרי שתוקף ההסתרה שהיה במה שנלקחה אסתר, בזה היה ענין של תיקון לתוקף 

הרע עין ששלט עלינו ע"י סעודת אחשורוש וושתי והתגברות הרע עין של המן עליה בהריגתה, ומה שתקנו שכל 

איש שורר בביתו וכו' פרסום תקנות של רוע ושטות[( ככל מה שמבאר בזה מה שהיה מעשה ושתי 

ומלחמתה נגד קדושת השבת להגביר הרשעות הרע עין, כי היא בחי' מלכות הרשעה, והשי"ת 
עשה בזה המתקה בבחי' ותאחז במשפט ידי וכו' שנעקר מלכות הרשעה ע"י הרשע המן, ראש 

ובעל כח רע עין. 

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ ְצנּוָעה  ָהְיָתה  ׁשֶ ר  ֶאְסּתֵ ִהיא  ׁשֶ ֲהַדס".  ַיֲעֶלה  ד  ְרּפַ ַהּסִ "ְוַתַחת  ט( 
ִלים,  א ֶאל ַהּכֵ ָהָיה ֶנְחּבָ אּול ׁשֶ ה ׁשָ ּנָ ָרֵחל ָזְכָתה ְוָיָצא ִמּמֶ ָהָיה ּבְ ִביל ְצִניעּות ׁשֶ ׁשְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבִ
ן  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ י ְצִניעּות ִהיא ֵהֶפְך ָהַרע ַעִין ּכַ ר, ּכִ ּנּו ֶאְסּתֵ אּול ָזָכה ְוָיְצָאה ִמּמֶ ל ׁשָ ִביל ְצִניעּות ׁשֶ ּוִבׁשְ
ֶאֶרץ  ּנֹוַלד ּבְ ָצא ֵמָרֵחל ׁשֶ ּיָ ְנָיִמין ׁשֶ י ֵהם ָיְצאּו ִמּבִ ֵדי ְלַהְכִניַע ָהַרע ַעִין, ּכִ יֹוֵתר ּכְ ל ֵאּלּו ְצנּוִעים ּבְ ָהיּו ּכָ

"ל:  ּנַ ְוָקא ּכַ ר ַהְכָנַעת ָהַרע ַעִין ַעל ָידֹו ּדַ ִעּקַ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ובתוך הסתרה הגדולה הזאת, ושלטון הגוים והרשעים וכו', השי"ת לבד הנהיג שעלה למלוכה 
כח של טוב עין, כמ"ש תחת הסרפד יעלה הדס וגו', כאשר עלינו לשמוע באור המגילה איך 
נס פורים היה בכח הצניעות והטוב עין, ומה שאסתר התחזקה לשמוע עצת מרדכי גם שם 
בתוך גלות נורא של בית אחשורוש, ללכת בדרכי צדיקים בצניעות ונקיות בלי שום שייכות 
להרע עין שלהם ולדרכיהם ועי"ז היה הנס, כאשר זה בחי' דרגת אסתר בחי' הצניעות שהיה 
ברחל אימנו וכו' )כי עיקר תיקון ההסתרה אצל כל אדם, שגם בתוקף הסתרה בחי' ירידת המלכות בחי' רחל, 
יתנהג שם ביראת השם בהכנעה בושה וצניעות מכל רע ומכל טענה וקושיא, להתלבש ביראת השם, גם במקום 

של רע ואין יודע ואין מכיר כלל להיות צנוע לפני השם ועי"ז יעלה נחת רוח לפני השם כריח ההדס ]בחי' זכות 

אבות[ וימשך כל ישועה( 

ע  ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ רּוְך הּוא ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּמּוד ְזכּות ׁשֶ ר ַהְכָנַעת ָהַרע ַעִין הּוא ַעל ְיֵדי ַהּלִ י( ְוִעּקַ
"ל, ְוַעל  ּנַ ה ְוכּו' ּכַ יק ְוזֹוֶכה ִלְתִפּלָ ּדִ ל ַהּצַ ק ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ יק. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּזֵ ּדִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצֹל ַהּצַ ׁשֶ
א ְסָאתֹו ָהָיה  ּלֹא ִנְתַמּלֵ ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ְלּתֹו, ּכִ ר ַמּפַ ל ְמֹאד ְמֹאד. ְוֶזה ָהָיה ִעּקַ ּדֵ ֶלת ָהָמן ִנְתּגַ ן ֹקֶדם ַמּפֶ ּכֵ
ִחיַנת  ל אֹותֹו ְמֹאד. ְוֶזה ּבְ א, ֵהִרים ְוִגּדֵ ַרּבָ ּנּו, ַאּדְ טֹו ִמּמֶ ּפָ ק ִמׁשְ ד ְזכּות ְוִסּלֵ רּוְך הּוא ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִחיַנת  ה ִהיא ּבְ ֻדּלָ ְסאֹו ְוכּו', ְוזֹאת ַהּגְ ם ֶאת ּכִ ׂשֶ ֵאהּו ַוּיָ ֶלְך ֶאת ָהָמן ַוְיַנּשְ ל ַהּמֶ ּדַ ה ּגִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ

"ל:  ּנַ יק ּכַ ּדִ ְיָקא ִנּצֹל ַהּצַ ע. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ַרְך ְמַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִלּמּוד ְזכּות ׁשֶ

ָבר ֵיׁש לֹו ׁשֶֹרׁש ְלַמְעָלה  ל ּדָ י ּכָ ָנּה ְלָהָמן ְוכּו', ּכִ ּתְ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ִחיַנת ַוּיָ ְוֶזה ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָהֶעְליֹון,  ד  ִמּיַ ַעת  ּבַ ַהּטַ ֲהָסַרת  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִמּיַ ַעת  ּבַ ַהּטַ ַוֲהָסַרת  דּוַע.  ּיָ ּכַ
ָידֹו,  א, ָנַתן לֹו ּבְ ַרּבָ ע, ַאּדְ ט ֵמָהָמן ָהָרׁשָ ּפָ ׁשְ ק ַהּמִ ט ֶאת ָידֹו ְלַסּלֵ ּפָ ׁשְ ּמִ יט ָידֹו ְוָאַחז ּבַ ְבָיכֹול, הֹוׁשִ ּכִ
ר  ִנְסּתָ ד'  ֵני  ּפְ ׁשֶ ַעד  ָיֶדָך.  ּבְ ָלֵתת  יט  ּבִ ּתַ ָוַכַעס  ָעָמל  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ְמֹאד.  ה  ַרּבָ ה  ֻדּלָ ּגְ ְבָיכֹול,  ּכִ
ִחיַנת  בֹוד. ְוֶזה ּבְ ה ְוַהּכָ ֻדּלָ ל ַהּגְ ֶהם ָאז ֵיׁש ָלֶהם ּכָ ר ּבָ ֵני ד' ִנְסּתָ ּפְ ֵעת ׁשֶ הּוא ָהָמן. ְוָאז ּבְ י ַרע ׁשֶ ָהעֹׂשֵ ּבְ
ִמים  ֶנְחּתָ ֶלְך  ַהּמֶ ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִהוא חֹוַתם  ַעת  ּבַ ַהּטַ י  ּכִ ְלָהָמן,  ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִמּיַ ַעת  ּבַ ַהּטַ ֲהָסַרת 
ַרְך ֵהִרים  ם ִיְתּבָ ֵ ַעת, ְוָאז ַהּשׁ ּבַ ְלכּות ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהּטַ ֵטי ַהּמַ ּפְ ל ִמׁשְ ּכָ ִעְנָין ׁשֶ ם ּבְ ְמֹבָאר ׁשָ ַעל ָידֹו, ּכַ
אֹותֹו ָהֵעת  ט ּבְ ּפָ ׁשְ תֹוכֹו ּוָמַסר לֹו ֶאת ַהּמִ טֹו ּבְ ּפָ ָניו ּוִמׁשְ יר ּפָ ְבָיכֹול, ִהְסּתִ א, ּכִ ַרּבָ ּנּו, ַאּדְ טֹו ִמּמֶ ּפָ ִמׁשְ
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ֵני ד'  י ּפְ "ל, ּכִ ּנַ י ַרע ּכַ עֹוׂשֵ ר ּבְ ֵני ד' ֻמְסּתָ י ּפְ ָידֹו, ּכִ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ִאּלּו ּכָ ין ּכְ ּדִ ּזֹוֶכה ּבַ ְבִחיַנת ׁשֶ ּבִ
תּוב,  ּכָ ֵטנּו ֵיֵצא". ּוְכמֹו ׁשֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ אֹוְמִרים, "ִמּלְ מֹו ׁשֶ ֵני ד', ּכְ ּיֹוֵצא ִמּפְ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִחיַנת ַהּמִ ֶזה ּבְ
ע  ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ַרְך ְמַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵעת ׁשֶ ֶזה. ְוָאז ּבְ ִאיׁש ַההּוא ְוכּו'" ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַני ּבָ י ּפָ ְמּתִ "ְוׂשַ
י ָרע  עֹׂשֵ ּבְ ֵני ד'  ּפְ ְבִחיַנת  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ט ַחס  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ִנים  ַהּפָ יר  ּוַמְסּתִ ָעָליו  ָידֹו  יט ֶאת  ָאז מֹוׁשִ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶאְצלֹו  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִאּלּו  ּכְ ין  ּדִ ּבַ ְוזֹוֶכה  "ל  ּנַ ּכַ בֹוד  ְוַהּכָ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ל  ּכָ ָלֶהם  ֵיׁש  ְוָאז  ְוכּו'. 
יו  י ַעְכׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ְמַסר ָאז ְלָהָמן ּכַ ּנִ ֶלְך ׁשֶ ֵטי ַהּמֶ ּפְ ַהְינּו ִמׁשְ ֶלְך, ּדְ ֶלְך חֹוַתם ַהּמֶ ַעת ַהּמֶ ּבַ ֲהָסַרת ַהּטַ
ט  ּפָ ִמׁשְ ֵאיֶזה  ִלְפעֹל  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִפּלּו  ן,  ּכֵ ְוַעל  לּות.  ּגָ ּבַ ֶאְצָלם  ר  ֻמְסּתָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ
ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְיָקא,  ּדַ ָיָדם  ַעל  ִלְפעֹל  ְצִריִכים  דֹוׁש.  ַהּקָ ֵתנּו  ּדָ ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ יפּות  ְוַתּקִ

"ל:  ּנַ ר ֶאְצָלם ּכַ ט ֻמְסּתָ ּפָ ׁשְ הּוא ַהּמִ ֵני ד' ׁשֶ י ּפְ ָמקֹום ַאַחר ִסיָמן כ'(, ּכִ ִלְבָרָכה ּבְ

אחרי שנבאר בזה ענין הרע עין וכו' חוזר לקשר כל הנ"ל לעיקר המכוון, למה שיש בחי' 
ותאחז במשפט ידי וגו' ולזה ההשגחה נתנה ארכה לכל הרוע הנ"ל )ויש להבין שמכל הנ"ל 
אחר הדברים האלה, נעשה התגברות הרע עד שנעשה הגדלת תוקף הרע של המן( ולכל מה שנעשה 

אז שגידל המלך את המן וינשאהו וגו', כי זה סדר מפלת הרע, שמתגדל מאד מאד, וכל 
יכול לכלות הנפש לגמרי,  זה כדי להציל נפשות ישראל מתוקף סכנת הרע עין שהיה 
וכדי לגלות בחי' התגלות עיניים מאירות של האדם שבא לאמונה שלימה כראוי דייקא 
עי"ז, כאשר נעשה אז מחיית עמלק ותיקון הרע עין לדורות וזה מה שיש לשמוע ולהבין 

בקריאת המגילה. 

ועפ"ז מגלה מהו ענין הסרת הטבעת וכו' )שזה היה עיקר כוחו הרע של המן שקיבל הטבעת של 
המלכות לגזור גזירות ]ומובא שאחשורוש עוד היה מפחד מישראל וכו' ורק ע"י שהטבעת ביד המן וכו'[ והרי 

מרומז בזה ענין פגם החותם כמבואר במ"א, ויש ענין של טבעת פרעה שניתנה ליוסף הצדיק שזה עיקר 

התיקון, וחז"ל אמרו גדולה הסרת הטבעת ואיך זה גורם לתשובה וכו', הרי לאור מה שענין הסרת הטבעת 

הוא ענין התעלות הגבורות בבחי' ותאחז במשפט ידי, ענין הדין של ר"ה, וכו' מובן מה שזה ביד יוסף הצדיק, 

וכאשר נפגם וכו', התיקון ע"י הנהגת ההסתרה, והרי זה מביא לתשובה לתפילה כמבואר בהמאמר, ומגלה 

בזה שזה ענין מה שלפעמים יש מה שמוכרחים לברר הכוחות של אדום ע"י משפטיהם לפעול הט' תיקונין 

שהוא התגלות התורה לבא לקדושת ארץ ישראל כמבואר לקו"מ סי' כ'[(. 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ם  ְלּתָ ַמּפַ ה  ַנֲעׂשָ ן  ּכֵ ַאַחר  ׁשֶ ָרע  י  עֹוׂשֵ ּבְ ר  ֻמְסּתָ ד'  ֵני  ּפְ ׁשֶ ַהּזֹאת  ָרה  ְוַהַהְסּתָ יא( 
ְלְקָחה  ּנִ ר ׁשֶ ִחיַנת ֶאְסּתֵ ָרה ַהּזֹאת ֶזה ּבְ "ל, ַהַהְסּתָ ּנַ ֵדי ְלַהְכִריָתם ּכַ י ָרע ּכְ עֹׂשֵ ֵני ד' ּבְ ְבִחיַנת ּפְ ּבִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  מֹו ׁשֶ ָרה, ּכְ ִחיַנת ַהְסּתָ ר ִהיא ּבְ י ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש, ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ְלֵבית ַהּמֶ
ּתַֹאר  ְיַפת  ָהְיָתה  ר  ֶאְסּתֵ י  ּכִ ְוכּו'".  יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ ֱאַמר, "ְוָאֹנִכי  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ַהּתֹוָרה  ִמן  ר  ֶאְסּתֵ
ָהֶעְליֹוִנים  ִנים  ִמּפָ ְוֵחן  יִֹפי  ָעֶליָה  ְך  ִנְמׁשָ י  ּכִ ָעֶליָה,  ָמׁשּוְך  ֶחֶסד  ל  ׁשֶ חּוט  י  ּכִ ַמְרֶאה,  ְוטֹוַבת 
ִחיַנת  ר ִהיא ּבְ ֶאְסּתֵ ִנים ָהֶעְליֹוִנים. ִנְמָצא ׁשֶ ל אֹור ַהּפָ ְבִעים ְנהֹוִרין ׁשֶ ֹלׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ִחיַנת ׁשְ ִמּבְ
ְלְקָחה  ּנִ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ָ ֻדּשׁ ָמה ַהּקְ ְתַעּלְ ּנִ דֹול ׁשֶ ר ְוֶהְעֵלם ּגָ ֶהְסּתֵ ָרה ּבְ ְסּתְ ּנִ ִנים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ַהּפָ
ְלַהְכִריָתם  ֵדי  ּכְ ָרע  י  עֹׂשֵ ּבְ ד'  ֵני  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ְלֵבית  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ר  ֶאְסּתֵ
י ָרע. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכַרת ָהָמן  עֹׂשֵ ֵני ד' ּבְ ר ּפְ ְסּתָ ּנִ ָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ִהיא ּבְ ר, ׁשֶ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ׁשֶ
ל  ּדֵ ִנְתּגַ ְיָקא  ּדַ ֶלְך, ָאז  ר ְלֵבית ַהּמֶ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ְיָקא ַאַחר ׁשֶ ּדַ ן  ּכֵ הּוא ָהַרע ַעִין, ְוַעל  ְוַזְרעֹו ׁשֶ



ליקוטי הלכות המבוארפ

ֵני ד'  ּפְ ֵעת ׁשֶ ְיָקא ּבְ י ָאז ּדַ ֶלְך ֶאת ָהָמן ְוכּו'". ּכִ ל ַהּמֶ ּדַ ּגִ ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ תּוב, "ַאַחר ַהּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהָמן, ּכְ
ר  ִחיַנת ֶאְסּתֵ הּוא ּבְ ֶהם, ׁשֶ ר ּבָ ְסּתָ ְיָקא ַהּמֻ ֵני ד' ּדַ ה ַעל ְיֵדי ּפְ ֻדּלָ ל ַהּגְ י ָרע, ָאז ֵיׁש ָלֶהם ּכָ עֹׂשֵ ר ּבְ ֻמְסּתָ
י ָרע ְלַהְכִריָתם  עֹׂשֵ ֵני ד' ּבְ ְבִחיַנת ּפְ ָלָתם ּבִ ְיָקא הּוא ַמּפָ ְך ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְלְקָחה ְלֵביָתם. ְוַאַחר ּכָ ּנִ ׁשֶ

"ל(.  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ "ל, )ּכַ ּנַ ּכַ

ֱאֶמת ָהיּו  ֶהם, ָאז ּבֶ ר ּבָ ר ּוְפֵני ד' ֻמְסּתָ ּבֵ ָהַרע ַעִין ִמְתּגַ ָרה ׁשֶ ֵעת ַהַהְסּתָ י ּבְ ה, ּכִ ִפּלָ ר הּוא ַהּתְ ְוָהִעּקָ
ָבֶבל  ּבְ לּו  ִנְכׁשְ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד,  ָהָמן  הּוא  ׁשֶ ַעִין  ָהַרע  ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ִהְתּגַ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ע,  ל אֹותֹו ָרׁשָ תֹו ׁשֶ ֻעּדָ ר ָהַרע ַעִין ְוַגם ֶנֱהנּו ִמּסְ ִהיא ִעּקַ ֲאָוה זֹו, ׁשֶ ַגם ּתַ הּוא ּפְ ים ָנְכִרּיֹות, ׁשֶ ָנׁשִ ּבְ
ב,  לֹום, רַֹע ַהּלֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱאָחז ַחס ְוׁשָ ַעת, ׁשֶ ַגם ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ִחיַנת ּפְ ַגם ָהֲאִכיָלה, ּבְ הּוא ּפְ ׁשֶ
ַלח ָלנּו  ַרְך ׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוָלה ְמֹאד, ֲאָבל ַהּשׁ רּותֹו ּגְ ּבְ ן ָהְיָתה ִהְתּגַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ִחיַנת ַרע ַעִין ּכַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ֶלְך,  ר ְלֵבית ַהּמֶ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ָרה ׁשֶ ְיָקא ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ַהְסּתָ ק ּדַ ַכי ִנְתַחּזֵ ר, ּוָמְרּדְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָאז ֶאת ָמְרּדְ
ק  ַכי ִנְתַחּזֵ ע. ּוָמְרּדְ ל ָהָמן ָהָרׁשָ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ְך ּגְ ם ָהָיה ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ "ל, ׁשֶ ּנַ ֵני ד' ּכַ ַרת ּפְ ִחיַנת ַהְסּתָ הּוא ּבְ ׁשֶ
ד ְזכּות ַעל  יט ָידֹו ְלַלּמֵ רּוְך הּוא מֹוׁשִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְך ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְמׁשָ ִחיַנת ֵצל ַהּנִ י ֶזה ּבְ ְיָקא, ּכִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ
יט ְלֵמָרחֹוק  יק ּוַמּבִ ּדִ ל ַהּצַ ק ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ ְיָקא ִנְתַחּזֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ילֹו, ׁשֶ יּהַ אֹותֹו ְלַהּפִ ע ּוְלַהְגּבִ ָהָרׁשָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ּוִמְתּפַ

ם  ִחּנָ ַעל  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ּוַמֲאִמין  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוָהָיה  ִלּבֹו  נֹוֵתן  ָהָיה  ׁשֶ ַכי  ָמְרּדְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ם,  "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ אי הּוא ִליׁשּוַעת ִיׂשְ ַוּדַ ּבְ ר ְלֵבית ֶהָעֵרל ְוָהָיה ַמֲאִמין ׁשֶ ִנְלְקָחה ֶאְסּתֵ
ר  יק ְוָיׁשָ אי ַצּדִ ַוּדַ ּבְ ר ׁשֶ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ִהיא ּבְ ַעְצָמּה ׁשֶ ָרה ּבְ ָהָיה ֵמִבין ַעל ְיֵדי ַהַהְסּתָ ַהְינּו ׁשֶ
יֹוֵתר לֹא ָהָיה ְמַהְרֵהר  ר ָהָמן ּבְ ּבֵ ִהְתּגַ ֶ ל ַלד'. ְוָכל ַמה ּשׁ ּלֵ ק ִלּבֹו ְוִהְתּפַ ֵטי ד'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּזֵ ּפְ ִמׁשְ
יר ְוִלְצעֹק  ל ּוְלַהְעּתִ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ק ְמֹאד ְוָהָיה ַמְרּבֶ א, ָהָיה ִמְתַחּזֵ ַרּבָ ַרְך, ַאּדְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ַאַחר ַהּשׁ ַחס ְוׁשָ
ִעּמֹו ָצֲעקּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוֵכן  ּוָמָרה".  דֹוָלה  ּגְ ְזָעָקה  ְזַעק  ַוּיִ ָהִעיר  תֹוְך  ּבְ ֵצא  "ַוּיֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאל ד', 
ַעל ְיֵדי ֶזה  ה הּוא ְלעֹוֵרר ְזכּות ָאבֹות, ׁשֶ ִפּלָ ר ַהּתְ ַרְך ְוִעּקַ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְלַהּשׁ ירּו ְוִהְתַחּנְ לּו ְוֶהְעּתִ ּלְ ְוִהְתּפַ
ה  ֹלׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ֵהם ּכְ ה ָיִמים, ׁשֶ ֹלׁשָ ֲעִנית ׁשְ ְזרּו ּתַ ן ּגָ "ל(, ְוַעל ּכֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ָרֵאל, )ּכַ זֹוִכין ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ר ַמְלכּות,  ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ י ַוּתִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ן ּבַ א. ְוַעל ּכֵ ר ֳקָדם ַמְלּכָ הֹון ָעָאַלת ֶאְסּתֵ ִעּמְ ּמּוָבא ּדְ ָאבֹות, ּכַ
ִחיַנת  י, ּבְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ן ּבַ ן, ַעל ּכֵ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ֲאָבָהן ּתַ ֲאַתר ּדַ ִחיַנת ּבַ ה רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֶזה ּבְ ְבׁשָ ּלָ ׁשֶ
ְוָהָיה ְמעֹוֵרר ֶאת  הּו  ֵאִלּיָ ָהַלְך  ָאז  ׁשֶ ּמּוָבא  ּכַ ְוַזֲעָקָתם,  ָתם  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ְתעֹוְררּו ַעל  ּנִ ׁשֶ ה ָאבֹות  ֹלׁשָ ׁשְ
א  ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ֲאָבָהן ּתַ ֲאַתר ּדַ ִחיַנת ּבַ ִכיָנה, ּבְ ְ ִהיא ַהּשׁ ר ַמְלכּות ׁשֶ ה ֶאְסּתֵ ָהָאבֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָלְבׁשָ
ִחיַנת ֶאֶרץ  יכּו ּבְ ִהְמׁשִ ה ְזכּות ָאבֹות ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ִחיַנת ַחּלָ הּוא ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ִהיא ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּדְ ּמָ ּתַ
ַתְכִלית  ִתּקּונֹו ּבְ תֹו ָהְיָתה ּכְ ִפּלָ ּתְ ַכי ׁשֶ ת ָמְרּדְ ָתם ּוְתִפּלַ ִפּלָ ה ָאבֹות, ַעל ְיֵדי ּתְ ֹלׁשָ ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ׁשְ ִיׂשְ
ע ָהָמן ָהַרע ַעִין ַמה  ּלֹא ָרָאה ָהָרׁשָ י ׁשֶ ּלֹא ּדַ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֵלמּות ַהְמֹבָאר ּבַ ְ ַהּשׁ
הּוא ָרָצה ִלְראֹות  ֶ ע ַמה ּשׁ ָהָמן ָהָרׁשָ יק ּבְ ּדִ ַכי ַהּצַ ְך ְוָרָאה ָמְרּדְ ם ִנְתַהּפֵ ַכי, ַאף ּגַ ָמְרּדְ ָרָצה ִלְראֹות ּבְ ֶ ּשׁ
יק ַעל  ּדִ ּזֹוֶכה ַהּצַ "ל ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמֹבָאר ׁשָ ַכי, ַהּכֹל ּכַ ר ֵהִכין ְלָמְרּדְ ּבֹו ְוָתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ
ר  ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ם ָאז ּבִ ָרָצה ִלְראֹות ּבֹו. ְוָכל ֶזה ִנְתַקּיֵ ֶ ע ַמה ּשׁ ָהָרׁשָ "ל ִלְראֹות ּבְ ִחיַנת ַהּנַ ְיֵדי ּבְ

"ל:  ּנַ ַכי ּכַ ָמְרּדְ ָרָצה ִלְראֹות ּבְ ֶ דֹוָלה ִלְראֹות ּבֹו ַמה ּשׁ ָתם ַהּגְ ִפּלָ כּו ַעל ְיֵדי ּתְ ּזָ ׁשֶ

הרי שכל מה שנעשה בעולם גם בעת ההסתרה בגלותינו וכל מה שעובר על כל אדם בגלותו 
ככל מה שמונעים ורודפים וכו', הכל השגחה נוראה, וזה מה שמתגלה ומאיר עלינו במקרא 



פי הלכות פורים

מגילה, כאשר ע"פ הנ''ל מובן כל סדר הדברים )שאחשורוש הגדיל הרע עין להפיל נפשות ישראל, 
ואז נתגלה הרע בבחי' ושתי לבלוע לגמרי, אלא שהרע והדינים מתנקמים בעצמם, ולזה המן הרג את ושתי, 

והרי עי"ז נלקחה אסתר לבית אחשורוש, שזה תוקף ההסתרה של פני השם, ועי"ז נגדל המן מאד, וקיבל 

הטבעת, אבל דייקא ע"י מה שנלקחה אסתר, היינו מה שהיה הנהגה של הסתרה כזו, שפני השם מכוסה 

בעושי רע, עי"ז נעשה תיקון האמונה כמו שמתגלה בהמאמר יסוד ענין ההנהגה של הסתרה ומה שזה כדי 

להנצל מהרע עין, הרי שלקיחת אסתר היה תיקון על מה שהיה, ובזה היה כח להכניע תוקף הרע עין של 

המן, וזה הנס שקדמה לקיחת אסתר לכל גזירת המן, וזה כענין כל הצער שעובר על האדם, שקודמת לצרה 

יותר גדולה ועי"ז שהיה מה שהיה הוא ניצל מהכל לחיים ולשלום, ]הרי שאין לשמוע בסיפור המגילה מעשה 

פשוט שהשי"ת סיבב שהיה לנו אחות בבית המלך ועי"ז היה מי שיבטל הגזירה ע"י השתדלות, כי לאור 

המתגלה מובן היטיב מה שיש לשמוע ולהבין בזה ואיך זה האור שאנו צריכים כדי למצוא חיים ושלום[ והרי 

עי"ז נעשה שישראל באו לעבודת התפילה כתיקונה, והקימו השכינה והאיר אור פני השם והכל בכח מרדכי 

לגלות  הנוראה  היינו שהתגבר בעבודתו  לראות את שלום אסתר,  לקיחת הסתרה  הצדיק שהתחזק מעת 

האמונה מתוך ההסתרה, לדעת שצדיק השם, כאשר עי"ז גילה והאיר אור התפילה על הכל ויזעק זעקה 

גדולה וכו' כי ע"י התפילה נעשה הישועה ]וזה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, וכאשר נתגלה הגזירה ידע 

שכל זה להביאם לתפילה, וזה מה שלבש שק ואפר, בחי' אפר ועפר הנ"ל, ויזעק זעקה גדולה היינו שגילה 

עבודת התפילה ותיקון הקולות כו'[( כי צריכים לזכות להתגלות בחי' אסתר, היינו התגלות אור 

הש"ע נהורין של אור הפנים שמתקנים כל הסתרה כל ענין של אסתר )ולזה המגילה נקרא 
ע"ש אסתר גילוי ההסתרה באור הפנים(.

אבל זאת נעשה ע"י סדר הנהגת ההסתרה ככל מה שנעשה בימים ההם, וככל מה שנעשה 
ויתגלה פני השם להכרית הרע,  יבא כל ישועה  דייקא עי"ז עוד בא  כי  אצל כל אדם, 
אבל הישועה נעשה ע"י התגלות האמונה הישרה עד כדי כך שמביא לאמונה שלימה 
ולתפילה, ומה שמביא לתפילה כתיקנה שהוא התנוצצות אור זכות אבות )ע"י הכנעת הרע 
והתעלות הטוב בבחי' עפר ואפר, ועי"ז תיקון הג' קולות וכו', והרי שכל זה מעורר התנוצצות אור זכות אבות 

הארת המידות להקים המלכות מנפילתה ]שזה בחי' טבעת דקדושה של יוסף, להחזיר הטבעת למרדכי[( 

ועפ"ז יובן מה שגזרו שלשה ימי תענית, )ועפ"ז יובן ענין תענית אסתר שבו עבודת תיקון התפילה 
לעורר התנוצצות זכות אבות ]והרי אז היה התענית לתוך ימי הפסח שזה עיקר זמן התגלות אור האבות, 

האבות  אור  בהתגלות  ההסתרה  תיקון  שהוא  המלך  שנת  ונדדה  נשלם,  בפסח  היינו  השליש  ביום  כאשר 

להרים המלכות בפסח, ולפעול נס פורים, אלא שאנו מקדימים להתענות לפעול נס פורים בתוך ההסתרה של 

גלותנו[( וזה מה שמבואר במ"ש ותלבש אסתר מלכות, ומה שהאבות עלו עימה )כי צעקה 

אז 'אלי אלי למה עזבתני' שזה המשכת החסדים לתוך הסתרה כמ"ש ]תהלים כ"ב[ רחוק מישועתי דברי 

שאגתי וגו' אקרא יומם ולא וגו' וענין פורים וגו' ומ"ש יבואו ויגיד צדקתו וגו', כי עי"ז מתגלה שם הצדיק וכו', 

כאשר בכל המבואר בהמאמר ובזה, מובן במזמור זה שיש נוהגים לצעוק בו לפני השם בתענית אסתר( ועי"ז 

ונהפוך הוא שכל מה שהרשע רצה נתהפך  ונעשה  כו',  ופעל אצל האבות  הלך אליהו 
ממש כלשון דברי רבינו במאמר זה, )כאשר כל מה שנעשה בהמגילה וכל מה שנתהפך, הכל מבואר 
ומפורש בכל הנ"ל ועפ"ז מובן איך זה ממש ביאור ופירוש וכל מה שנעשה בהמגילה בימים ההם כל המבואר 



ליקוטי הלכות המבוארפי

בהמאמר, וזה מה שנעשה בזמן הנס כאשר השי"ת הפר עצת ערומים והושיע לגלות באור פנים מאירות את אור 

הצדיק האמת וישועת כל החוסים בו באמת ולהודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח(.

הּו  ּזֶ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה,  ֻעּדָ ַהּסְ ַעל  ָהָמן  ֶאת  ר  ֶאְסּתֵ ָנה  ּמְ ּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  יב( 
ר ִהיא  י ֶאְסּתֵ ה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו ְוכּו'. ּכִ ָחִלים ַאּתָ י ּגֶ ִחיַנת ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוכּו' ּכִ ּבְ
ה  ֻדּלָ ל ַהּגְ ה ּכָ ִחּלָ ֵדי ְלַהְכִריָתם ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ִמּתְ י ָרע ּכְ עֹׂשֵ ֵני ד' ּבְ ר ּפְ ְסּתָ ּמֻ ָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהַהְסּתָ ּבְ
ן  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְיָקא ּכַ ר ּדַ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ל ָהָמן ַאַחר ׁשֶ אּות ׁשֶ ה ְוַהִהְתַנּשְ ֻדּלָ ִחיַנת ַהּגְ הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ְוכּו' ּכַ
יֹוֵתר  יּהַ אֹותֹו ּבְ ר ִהְגּבִ ְסּתָ ֵני ד' ַהּמֻ ּפְ ַהְינּו ׁשֶ ר ֶאת ָהָמן, ּדְ ָנה ֶאְסּתֵ ּמְ ּזִ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֵני ד' ּכָ ר ּפְ ּסֹוף ִנְסּתָ ּבַ
ר ָאז  ִחיַנת ֶאְסּתֵ הּוא ּבְ ֵני ד', ׁשֶ ַרת ּפְ א ְלַמְעָלה ְמֹאד ַעל ְיֵדי ֹעֶצם ַהְסּתָ ְתַנּשֵ ּנִ ׁשֶ ְיָקא ּכְ ְויֹוֵתר ְוָאז ּדַ
"ל,  ּנַ ִתּקּונֹו ּכַ ה ּכְ ִפּלָ י ָרע ְלַהְכִריָתם. ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ֹעֶצם ַהּתְ עֹׂשֵ ֵני ד' ּבְ ְבִחיַנת ּפְ ְיָקא ּבִ ְלּתֹו ּדַ ָהָיה ַמּפַ
ְפכּו  ם ְמֹאד ְמֹאד ְוׁשָ ר ִלּבָ ּבַ ָרֵאל ְוִנׁשְ ה ָאז ָיָצא ֵלב ִיׂשְ ֻעּדָ ר ֶאת ָהָמן ַעל ַהּסְ ָנה ֶאְסּתֵ ּמְ ּזִ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ּכִ
ר ְמֹאד  ּבֵ ָרה ָאז ְצִריִכין ְלִהְתּגַ ֵעת ֹעֶצם ַהַהְסּתָ ּבְ ְסָפִרים(. ַהְינּו ׁשֶ ּמּוָבא ּבִ ַרְך, )ּכַ ִים ְלָפָניו ִיְתּבָ ּמַ ם ּכַ ִלּבָ
ָרָצה ִלְראֹות  ֶ כּו ִלְראֹות ּבֹו ַמה ּשׁ ּזָ ֵצל ֵמָהַרע ַעִין ַעד ׁשֶ ל ְוִלְזעֹק ֶאל ד'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלִהּנָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

"ל:  ּנַ ַכי ּכַ ָמְרּדְ ּבְ

ובזה יובן מה שזימנה אסתר להמן לסעודה, כי עי"ז נשבר לב ישראל מאד מאד ובאו לתפילה 
רק להשי"ת )כי אם היה מי שהתחיל לסמוך שיש אחות בבית המלך, הרי נפל ליבו בקרבו כאשר שמע שאדרבה 
עשתה סעודה לכבודו, הרי שעי"ז באו לתפילה כתיקנה, ]שנשבר הלב מאד וסמכו על זכות אבות בחי' עפר ואפר, 

ולא התפללו דרך מנגד?, ולא נתנו ליצר לבלבל התפילה, ולא לכח היאוש ובושות לקלקל התפילה רק באו לבחי' 

והוא בחי' טהרת פרה  היכל המלך, שזה בחי' תיקון השלשה קולות, שיש כאשר האדם צועק להשי"ת באמת 

אדומה והמתקת הדין[( כאשר שורש הענין הוא בבחי' ירידה לתת יניקה להסתרה ולהגדיל את 

הרשע יותר עד רום גובה הכבוד המדומה שרק אותו מזמינים עם המלך, שזה תכלית הגדולה, 
ואז יכול להשפילו עד עפר. 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ִחיַנת ָהַרע ַעִין, ׁשֶ ֶכת ִמּבְ ָנה ִנְמׁשֶ ֵ י ַהּשׁ ֶלְך, ּכִ ַנת ַהּמֶ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ ּלַ ִחיַנת ּבַ יג( ְוֶזה ּבְ
ן  ן ִאיׁשַ ָנה, "ְוָהֵאר ֵעיַני ּפֶ ֵ ים ֹקֶדם ַהּשׁ ׁשִ ן ָאנּו ְמַבּקְ ִמיָתה. ְוַעל ּכֵ ים ּבְ ִ ּשׁ ִ ָנה ֶאָחד ִמּשׁ י ׁשֵ ִמיָתה, ּכִ
י ִנּצֹוִלים ֵמָהַרע ַעִין  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי". ּכִ יֵרנּו", "ּבְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ים, "ּוְבֵצל ּכְ ׁשִ ן ְמַבּקְ ֶות". ְוַעל ּכֵ ַהּמָ
נֹו ַעם  ָאַמר ָהָמן, "ֶיׁשְ יִתיָך. ְוֶזה ׁשֶ ּסִ ִחיַנת ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ִחיַנת ֵצל ָיד, ּבְ ד, ַעל ְיֵדי ּבְ ִחיַנת ַהּיָ ַעל ְיֵדי ּבְ
ֶכת ֵמָהַרע ַעִין  ְמׁשֶ ָנה ַהּנִ ֵ ַהּשׁ י ָאַמר ׁשֶ ְצוֹות, ּכִ נּו ִמן ַהּמִ ֶאָחד". ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָיׁשְ
"ל:  ּנַ ִחיַנת ַהְכָנַעת ָהַרע ַעִין ּכַ הּוא ּבְ ָנה, ׁשֶ ֵ ס ַעל ְיֵדי ִנּדּוד ַהּשׁ ן ָהָיה ַהּנֵ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ָרה ֲעֵליֶהם ּכַ ּבְ ִהְתּגַ

וכאשר הגיע עת רצון וישועה בלילה ההוא נדדה שנת המלך וכל מה שנתהפך עי"ז וכו', זאת 
היה ע"י נדידת שינה של אחשורוש שלא היה יכול לישון )וכנראה לא היו לו צרות כאלו, כי ישן טוב 
תמיד, כי כל ענין רע עין, ושינה ושכחה, כאשר יש שישנים ויש להם מנוחה בשקר שלהם, ואיך שייך נדידת שינה 

אצל הרשע הזה? הרי מתבאר שורש הענין( כי אז האיר אור הקדושה ונמשך מזה הארה לנדד שינה 

משורש כל שינה ותרדמה, ולבטל הקטרוג של 'ישנו עם וגו' שישנים מהמצות, והרי ישראל 
ויושב בסתר  ובצל כנפיך תסתירנו,  ומקדימים להתפלל  זה כלל  קדושים אינם ישנים בדרך 
)כי כל הנהגת טרדות העוה"ז  ירידת השינה שיהיה נכלל בהקימה  ובידך אפקיד, לתקן  וגו'  ובצל 
והצורך לישון ולאכול הכל בבחי' הסתרה וירידה שיש להפכה וכו' ועלינו להרבות בתפילה כתיקונה, לראות במפלת 



פג הלכות פורים

הרשעים שהוא משיכת כוחות הגוף שמבטל הדעת ועבודת השם שאדרבה יתהפך לתוך הטוב להכלל במה 

שקמים ולובשים ציצית ותפילין ומתפללים ועוסקים בתורה ותיקון העולם, ולא לישון את ימינו(. 

י  ּקּון ָהֵעיַנִים, ּכִ ִחיַנת ּתִ ֵהם ּבְ ין, ׁשֶ ים ִציִצית ּוְתִפּלִ ָנה לֹוְבׁשִ ֵ עֹוְמִדים ֵמַהּשׁ ׁשֶ ֶכף ּכְ ן ּתֵ יד( ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת  ין ֵעיֶניָך. ְוֶזה ּבְ ְבִחיַנת ּוְלטֹוָטֹפת ּבֵ ין ּבִ ִפּלִ "ל. ְוֵכן ּתְ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ֵעיַנִים ּדִ ִציִצית ֵהם ּבְ
ים ְוִכּסּוִיים  ִחיַנת ִרּבּוי ְלבּוׁשִ ֵכֶלת ָוחּור ְוכּו', ַהְינּו ּבְ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדְ
ֵהם  ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ין ּדִ י ַהְכָנַעת ָהַרע ַעִין הּוא ַעל ְיֵדי ְלבּוׁשִ ל ֶזה הּוא ֵהֶפְך ָהַרע ַעִין, ּכִ ּכָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  מֹו ׁשֶ ין, ּכְ ן ָזכּו ָאז ְלִציִצית ּוְתִפּלִ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ין ַעל ָהָאָדם ּכַ ְמַכּסִ
י  ְבִחיַנת ּכִ ְכִניִעין ֶאת ָהַרע ַעִין, ּבִ ּמַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ין ּדִ ִחיַנת ְלבּוׁשִ י ֵהם ּבְ ין ְוכּו'. ּכִ ִפּלִ ִויָקר, ֵאּלּו ּתְ
ׂשֹון' זֹו  ִחיַנת 'ְוׂשָ "ל. ְוֶזה ּבְ ין ְוַכּנַ ִפּלִ א ּתְ ְמָלתֹו ְלעֹרֹו, ּדָ א ִציִצית. ִהיא ׂשִ ִהיא ְכסּוֹתּה ְלַבּדֹו, ּדָ
ִרית,  ַגם ַהּבְ ִחיַנת ּפְ ִחיַנת ַרע ַעִין, ּבְ ָיין ַעל ֵעיִנין, ּבְ ְמַכּסְ ִחיַנת ֲעָנִנין ּדִ י ָהָעְרָלה ִהיא ּבְ ִמיָלה, ּכִ
ת ַעִין ְוָאז  ִהיא ּבַ ה ָהֲעָטָרה, ׁשֶ ּלֶ ִריָעה ִנְתּגַ ר ָהַרע ַעִין. ְוַעל ְיֵדי ַהֲעָבַרת ָהָעְרָלה ְוַהּפְ הּוא ִעּקַ ׁשֶ
ְבִחיַנת טֹוב ַעִין  ִחיַנת טֹוב ַעִין, ּבִ ִרית ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ּבְ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ַעל ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה, ּבְ
ַמר ֶאת  יֹון ְוׁשָ ִנּסָ ָעַמד ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ִחיַנת יֹוֵסף ַהּצַ הּו ּבְ ּזֶ ָרָכה, ׁשֶ ה ד' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ הּוא ְיֹבָרְך, ּכִ
ן ּפַֹרת ֲעֵלי ַעִין.  ִחיַנת ּבֶ ִחיַנת טֹוב ַעִין, ּבְ י הּוא ּבְ ֵצל ֵמַרע ַעִין, ּכִ ַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלִהּנָ ִרית ׁשֶ ַהּבְ
ִמיַרת  ִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ַעל ְיֵדי ׁשְ ר ּבְ י ִעּקַ ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה עֹוֵלי ַעִין ְוכּו'. ּכִ
ִחיַנת טֹוב  ִחיַנת אֹור ָהֵעיַנִים, ּבְ ְיָקא, ּבְ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה". 'אֹוָרה' ּדַ "ל. ְוֶזהּו, "ַלּיְ ּנַ ִרית ּכַ ַהּבְ
"ל,  ּנַ ית ּכַ ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ְבִחיַנת טֹוב ַעִין, ּבְ ל ַהּתֹוָרה הּוא ּבִ ַלל ּכָ י ּכְ ַעִין. ְוֶזהּו אֹוָרה זו ּתֹוָרה, ּכִ

"ל:  ּנַ תֹוָרֶתָך ּכַ ִחיַנת ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ּבְ

וחור  תכלת  מלכות  בלבוש  המלך  מלפני  יצא  ומרדכי  הפסוקים  ביאור  מתגלה  ועפ"ז 
ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה, ומ"ש ליהודים היתה 
ואור הששון והשמחה של ישראל התגלה  גדולת מדרכי  כי  ויקר,  אורה ושמחה וששן 
ע"י קדושת הלבושים דקדושה, שמכניעים הרע עין, וענין הלבושים תכלת וחור ותכריך 
בוץ וגו' הם בחי' ריבוי הלבושים דקדושה שזה מאור הטוב עין, היפך הרע עין )כי התגלות 
יכולים לתפוס את אור הדעת, כאשר בפשטות כל רואי  ועי"ז  ולבושים,  אור הפנים צריך בחי' צמצומים 

מרדכי הצדיק מהמון העם אשר בשושן אין להם דרך להבין גדולותו רק ע"י נוראת פאר הלבושים ]ככל מה 

שמבואר שם בתרגום יונתן נוראת היקר, ומה שנעשה כבוד ופרסום הטוב והכנעת הרע ע"ש[ כאשר גם איש 

כשר אי אפשר לראות אורו רק ע"י בחי' לבושים חשובים כמבואר בדברי רבינו ]חיי מוהר"ן סי' ר"א[ ובכל 

מה שמתגלה אור צריך שמירה שזה ענין המלבושים של ישראל שהם בבחי' ג' השמות שבגי' יב"ק בבחי' 

מוחין מידות ואמונה ]אקי' הוי' אדנ' וזה בחי' קדושת הברית כמובן לקו"ת סי' ט"ז[ כי לבוש יהודי הוא על 

הראש ומה שמקיף עצמו בלבושין שמגלים שם השם וכבוד תורה, וגם שמירה מכל מה שיש ברגלים ודרכי 

הצניעות, ועי"ז זוכה בכל יום לקבל הארת הציצית והתפילין שהן הארת האמונה והמוחין מחדש, ושורש 

קדושת הלבושים הם בחי' הלבושים הזכים של הנפש רוח ונשמה וכו' בגן עדן שזה בחי' לבושי מרדכי שיצא 

מלפני המלך וכו' כמבואר בזהר שלח קס"ט. וזה ענין הארת אור הצדיק שבחי' לבושי אור עוה"ב מאיר לכל 

המתקשר בו, והכל בבחי' לבוש שמושג לפי דרגת המקבל ונעשה עי"ז טוב עין שיכול לראות בעיני האמונה 

והדעת הארת העטרת זהב גדולה ]שגי' הז' שמות וכו'[ ומאירים את הדעת לבא לששון ולשמחה, כי הארת 



ליקוטי הלכות המבוארפד

הטוב עין התגלות כבוד השם בלבושים מושגים שהן בחי' הארת אור הצדיק משורש הדעת בחי' עוה"ב, הוא עיקר 

אור השמחה והחיות ]ומובן שזה מאיר בתפילה בבחי' שבע ביום הללתיך המבואר בהמאמר שזה תיקון התפילה, 

והוא בחי' מ"ט שערי בינה שמאירים במ"ט לבושים כמבואר בזהר בענין פרה אדומה, שיש שבעה פעמים שבעה[ 

וכל מנהגי ישראל להתלבש כמלבושי הצדיקים  הרי שהתגלות כבוד השם הוא בהלבושים של הצדיק האמת, 

והכשרים ולא לשנות, ומובא שזה מה שיש להזהר להלביש מלבושי שבת בפורים, ומה שמשנים המלבושים וכו' 

כי בפורים נעשה תיקון כל הטוב עין, תיקון הלבושים(

ועי"ז נעשה ליהודים היתה אורה, היינו אור תורה, אור של אמונה בבחי' בראשית, בחי' אור 
עינינו  להאיר  יוסף  קדושת  הצדיק,  אור  הפנים  אור  מתגלה  כי  להשכינה,  שמאיר  האבות 
בחי'  הוא  הפנים  אור  ועיקר התגלות  באור התורה,  ומתדבקים  טובה,  ועין  הברית  בקדושת 
שבת ויו"ט שזה מ"ש 'ושמחה זה יו"ט', והכל ע"י 'ששון זה מילה' הכנעת הרשעים ושבירת 
הרע עין בחי' ערלה והתגלות הטוב, וע"י 'יקר זה תפילין' היינו כלליות הלבושים שהם נכללים 
אור הדעת ע"י  אור התפילין, להאיר עלינו  גדולה,  זהב  ומה שנמשך העטרת  בבחי' ציצית 

התפילה וכו'.

ובשמחה שאין  בששון  טוב,  לעושי  פני השם  ומתגלה  במפלת הרשעים  לראות  זכינו  ובזה 
כמוה, התעלות כבוד השם ושפע חיות נצחי ואמיתי ברוחני ובגשמי )ועלינו לקבל הארת השמחה 
ולאור  שם[  יונתן  בתרגום  שנעיין  ממה  הלבושים  ענין  להבין  ]ונתעורר  רבינו,  בכח  ואסתר  מרדכי  בחי'  של  הזו 

המתבאר בזה(. 

ֶלְך ַעִין ָרָעה ַעל ֶזה, ַהְינּו,  ּלֹא ִיְהֶיה ְלַהּמֶ "י ׁשֶ ְלחּו ֶאת ָיָדם. ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ה לֹא ׁשָ ּזָ ִחיַנת ּוַבּבִ טו( ְוֶזה ּבְ
ִחיַנת ַרע ַעִין,  הּוא ּבְ ָלל, ׁשֶ ֲאַות ָממֹון ּכְ ְבִחיַנת טֹוב ַעִין ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ּתַ יו ּבִ ֵהם ַעְכׁשָ י ֶהְראּו ׁשֶ ּכִ
ָלל. ְוֵאין  ָממֹון ּכְ ֲאָוה זֹו ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ַעִין ַרע ּבְ ָממֹון ֲחֵברֹו, ֲאָבל ֵהם ָיְצאּו ִמּתַ א ּבְ ל ֶאָחד ִמְתַקּנֵ ּכָ ׁשֶ
ן ִהְכִניעּו ֶאת  ַכי ִלְבִחיַנת טֹוב ַעִין. ְוַעל ּכֵ י ָזכּו ַעל ְיֵדי ָמְרּדְ ה, ּכִ ּזָ ל ַהּבִ ָממֹון ׁשֶ נֹוְתִנין ֵעיֵניֶהם ֲאִפּלּו ּבְ

"ל:  ּנַ י ֵהם ִהְכִניעּו ֶאת ָהַרע ַעִין ּכַ ֶלְך ַרע ַעִין, ּכִ ְהֶיה ְלַהּמֶ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ָהַרע ַעִין ַעד ׁשֶ

ובימים ההם נעשה הכנעת הרע עין של הגויים והמלכות, והתעלות כבוד ישראל שכולם ראו 
עוצם כבוד חן האמיתי של ישראל ורבים מעמי הארץ מתיהדים )והרי אין שכיח כלל שממשלת 
גויים יהיו אוהדים באמת ושיכנע הרע עין, אבל זה מה שהשי"ת מושיע לישראל, ובזה הרי נעשה שאפילו הרע 

עין שהיצר מעורר בין אדם לחבירו על כבוד וממון, נכנע מאד( וזה מה שנאמר ובבזה לא שלחו את ידם, 

שלא יהיה למלך רע עין, וכמו שמבאר שגם להם נתבטל הרע עין לממון וכו'. 

הּוא  ן ְצָדָקה, ׁשֶ י ָאנּו ְצִריִכין ִלּתֵ ּכִ נֹות ָלֶאְביֹוִנים,  לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמּתָ ִחיַנת ִמׁשְ טז( ְוֶזה ּבְ
ט ָיד ִלּטֹל נֹוְתִנים  ל ַהּפֹוׁשֵ פּוִרים ּכָ ן ּבְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ל ּכַ ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ ִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך ּכִ ּבְ
ט ָיד ִלּטֹל. ְוֶזהּו  ַעִין ָיָפה ְוטֹוָבה ְלָכל ַהּפֹוׁשֵ ּנֹוְתִנים ּבְ ָלל ַרק טֹוב ַעִין ׁשֶ י ָאז ֵאין ׁשּום ַרע ַעִין ּכְ לֹו. ּכִ
ל ֶאָחד  ּכָ יו ׁשֶ טּות ָהַעִין טֹוָבה ַעְכׁשָ ְ ּשׁ לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְלַהְראֹות ּגֶֹדל ִהְתּפַ ִחיַנת ִמׁשְ ן ּבְ ם ּכֵ ּגַ
ל ֶאָחד  ּכָ ִחיַנת טֹוב ַעִין, ׁשֶ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ֲחֵברֹו ְוׁשֹוְלִחין ָמנֹות ֶזה ָלֶזה ְוֶזה ָלֶזה, ׁשֶ ֵעינֹו טֹוָבה ְוָיָפה ּבַ

ֲחֵברֹו:  ֵעינֹו טֹוָבה ּבַ

ובזה יובן מה שתקנו משלוח מנות וכו' כי עלינו להמשיך בכל שנה התעוררות כח הטוב עין, 



פה הלכות פורים

שיכול בניקל לתת צדקה בעין טובה בלי קושי, ועינו טובה בכל חבר וריע עד שרוצה 
להראות עין טובה לשלוח מנה כי זה שפע אור הפורים )ומתוך המאמר מובן שעין הרע הוא עיקר 
רוח הטומאה, ומה שעובר הסתרה הוא להכניע העין רע, לבא לשלימות האמונה ולתפילה וכו', הרי שהמשכת 

כח העין טוב שנתגלה הוא אור הדעת שיכול לעזור לעבור כל הסתרה ובה התגלות האמונה השלמה וכל זה 

משפיעים במשלוח מנות ומתנות כי הם שפע המוחין אור זכות אבות ]ונמצא שבפורים עלינו להתגבר למאס 

בתאוות ממון ונכסים, להתעורר בכל משלוח מנות ובכל ענין של נתינה או לקיחה של מתנות, שממאס בממון 

ועשירות, ואין לו עין רעה כלל, כענין מה שנעשה בכח היראה וכמובן לקו"מ סי' ס' בענין שליש בידו וכו'[( 

ן  ִהְכִניעּו ֶאת ָהַרע ַעִין ְוָזכּו ְלטֹוב ַעִין, ַעל ּכֵ ׁשֶ יו ּכְ י ַעְכׁשָ ל ּפּוִרים, ּכִ ה ׁשֶ ֻעּדָ ִחיַנת ַהּסְ יז( ְוֶזה ּבְ
ִחיַנת ֲאִכיַלת  הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ יַטב ִלּבֹו ְוכּו'  ַוּיִ ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ַוּיֹאַכל  ְבִחיַנת  ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ יו ָהֲאִכיָלה ּבִ ַעְכׁשָ
ִחיַנת  ת הּוא ּבְ ּבָ ׁשַ י ָאז ּבְ ה ָאבֹות. ּכִ ֹלׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ֹלׁש ְסֻעּדֹות ּכְ דֹוָלה ֶלֱאֹכל ׁשָ ָאז ִמְצָוה ּגְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ
י ַעל ָיָדם ַמְכִניִעין ֶאת  ִחיַנת טֹוב ַעִין, ּכִ ֵהם ּבְ ה ָאבֹות, ׁשֶ ֹלׁשָ ְ "ל. ְוָאז ְמִאיִרין ַהּשׁ ּנַ טֹוב ַעִין ּכַ
תּוב, "ויאמר משה ִאְכלּוהּו  ּכָ מֹו ׁשֶ דֹוָלה ֶלֱאֹכל, ּכְ ת ִמְצָוה ּגְ ּבָ ׁשַ ן ָאז ּבְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ָהַרע ַעִין ּכַ
י  ְבִחיַנת ְראּו ּכִ ת ְמִאיִרין ָהֵעיַנִים ּבִ ּבָ ׁשַ י ָאז ּבְ ְיָקא. ּכִ ת ַהּיֹום ְוגֹו' ָראּו ְוגֹו'". 'ְראּו' ּדַ ּבָ י ׁשַ ַהּיֹום ּכִ
י ָאז ָהֲאִכיָלה  ִחיַנת ִאְכלּוהּו ַהּיֹום, ּכִ ַעְצמֹו ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ּבְ ת. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ּבָ ַ ד' ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּשׁ

"ל:  ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ובזה מובן מה שבמגילה קבעו מצות סעודת פורים וכו' כי בהתגלות אור פני השם והכנעת 
הרע עין, מתגלה הכח של אמונה ויסודות דרכי אכילת ישראל שאנו מבררים ומעלים 
התנוצצות אור זכות אבות, כי כל מה שהאדם אוכל בלי התעוררות האמונה הוא מחמת 
הרע עין שהוא משיכת התאוות או מחמת הדאגות והשכחה מחמת העגמת נפש, אבל 
ע"י התגלות הטוב עין, מתגלה מציאות של אמונה ואכילה בקדושה, והרי עלינו להמשיך 
ומה  הסתרה  שעובר  מה  ע"י  שלא  שנכנע  )היינו  עין  הרע  הכנעת  שבו  הפורים  ביום  זה  אור 
שמתעוררים לדעת שהשם הצדיק, שזה סיבת אריכת הרשע כדי לשבר הרע עין ע"י יגיעת האמונה, ואז יש 

יגיעה בקדושת אכילה וכו', והיגיעה הוא במה שיש להתגבר באמונה בכל נקודה שיכול להתגבר, אבל כאשר 

מתגלה אור התפילה ופני השם, נעשה עין טוב, ויש להמשיך אור זה לנפשינו לזכות תמיד לכח האמונה( כמו 

שיש לנו להמשיך התנוצצות אור זכות אבות שמאיר בשבת ע"י ענג שבת )כמבואר לקו"מ 
סי' נ"ז( ועי"ז זוכים לכח הראות בבחי' ראו וגו', וזה יסוד כח האמונה למצוא את השי"ת 

תמיד, הרי כאשר מתגלה אור זה בימות החול בפורים, זאת עיקר יסוד כח האמונה לזכות 
לכח הראות כראוי )שזה היפך עיני הרשעים ועיני התאוות שהם לטושים כראי מוצק וכו' כי יש לנו לקבל 
כח ראות חזק ועז מול עיניהם הלטושים, לראות בעיני האמונה שמבטלים כל הסתרה, וזה נעשה ע"י אכילת 

פורים שיכולים להתחזק באכילה בקדושה בכל עת ע"י ההתגברות וההתחזקות שתמיד השי"ת נמצא איתו 

והכל בהשגחה, ותמיד יש תיקון מכל נקודה שמתחזק(. 

י  ְכְרתּו עֹוׂשֵ ּנִ ׁשֶ י ָאז ּכְ ָתִבים(. ּכִ ּכְ ּמּוָבא ּבַ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, )ּכַ ּלּות ּגָ פּוִרים ְלִהְתּגַ ן זֹוִכין ּבְ יח( ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת  "ל(. ְוֶזהּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמֹבָאר ׁשָ י טֹוב, )ּכַ ֵני ד' ְלעֹוׂשֵ ין ּפְ ּלִ ֵהם ָהָמן ְוַזְרעֹו ְוכּו', ָאז ִנְתּגַ ָרע, ׁשֶ
ׁשּום  ּבְ ִנְמָצא  ֵאין  ׁשֶ דֹול  ּגָ ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ יו  ַעְכׁשָ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ַכי  ָמְרּדְ ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ַהֶהָאָרה,  ֹעֶצם 
ֵהם ָהָמן  י ָרע, ׁשֶ כּו ְלַהְכִרית ְמֹאד ֶאת ָהעֹוׂשֵ ּזָ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל(. ּכִ ם ּבְ ְמֹבָאר ׁשָ ְזַמן, )ּכַ



ליקוטי הלכות המבוארפו

ִחיַנת ַהֶהָאָרה  "ל(. ְוֶזהּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמֹבָאר ׁשָ ֵני ד', )ּכַ יֹוֵתר ּפְ ין ּבְ ּלִ ְחּתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ּפַ ְוַזְרעֹו ְוָכל ִמׁשְ
ִחיַנת ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה  ל ּפּוִרים, ּבְ ְמָחה ׁשֶ ִחיַנת ַהּשִ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ל ּפּוִרים ּכַ דֹוָלה ׁשֶ ּלּות ַהּגְ ְוַהִהְתּגַ
ָמחֹות ֶאת  ְבִחיַנת ׂשַֹבע ׂשְ ֵני ד', ּבִ ּלּות ּפְ ִחיַנת ִהְתּגַ ְמָחה הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ ר ַהּשִ י ִעּקַ ְמָחה, ּכִ ׂשֹון ְוׂשִ ְוׂשָ
ן  "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ֵני ד' ּכַ ִחיַנת ּפְ יֹוֵתר ּבְ ה ּבְ ּלֶ "ל ִנְתּגַ ּנַ ִעים ּכַ ִריתּות ָהְרׁשָ פּוִרים ַעל ְיֵדי ּכְ ּבְ ֶניָך. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּפָ

דֹוָלה ְמֹאד:  ְמָחה ּגְ ָאז ַהּשִ

מגלה קצה אור הבהיר של פורים וכל מה שמבואר בענין הארת אור אבא עלאה משורש מרא 
דכיא וכו' שנעשה בפורים בדרך שאינו שייך וכו' )כי הוא אור ששייך לבחי' הדורמיטא וכו' אבל לא 
כאשר מתעוררים המוחין מהשינה וכו', אבל זאת נוראת הארת פורים ומה שעי"ז מתגלין התחדשות כל הארת 

המוחין וכו' ומאירים בדרך נורא עד תכלית העשיה( כי זאת יובן לאור המתגלה בהמאמר שיש הנהגה 

של הסתרה וכו' ומחמת גודל ההסתרה מתגלה אמונה שלימה ושלימות תיקוני התפילה, ועי"ז 
דרגות  אור  נוראות  משורש  הפנים  אור  הארת  שזה  מגלה  כאשר  השם  פני  התגלות  נעשה 
מרדכי הצדיק וכו', הרי שאם נשאל איך שייך ומהו וכו' הרי לאור המאמר מובן היטיב שזה 
מחמת הירידה של תוקף ההסתרה ונעשה התגלות פני השם, ולכן בפורים יש אור למעלה מכל 
הבנה, )וכאשר זה נתגלה בימים ההם כך בזמן הזה וכך בכל עת שנעשה תיקון האמונה ככל המבואר( ובזה נבין 
איך לזכות לאור הששון והשמחה של פורים, כי לפי מה שהאדם עובר עליו דרכי לטישת הרע 
עין של הרשעים והמונעים וכו' ומה שבורח להבין שהשם הצדיק ומקים האמונה השלימה 
לו  יתגלה  כי  יטעם טעם של שמחה וששון,  אז  ובאו לתפילה,  וקושיא כלל,  שאין בה עול 
אמיתת התחדשות הדעת שכל קויך לא יבושו לא יכלמו לנצח כל החוסים בך, ויש שושנת 
והכנעת  והוא התגלות כבוד שם השם  גדולה בעולם,  יש שמחה  כי  יעקב שצהלה ושמחה 

עמלק שאין שמחה כמוהו. 

יִלין ֵמֲעָמֵלק  ֵהם ַמּצִ בֹוד ׁשֶ י ֻסּכֹות ֵהם ַעְנֵני ּכָ ּזַֹהר(, ּכִ ּמּוָבא ּבַ ה ֵמֵגן ֵמֲעָמֵלק, )ּכַ ן ִמְצַות ֻסּכָ יט( ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת  ִחיַנת ֵצל ָיד, ּבְ ה ִהיא ּבְ י ֻסּכָ ם. ּכִ ן ׁשָ ָהָיה ֶהָעָנן ּפֹוְלָטם ְוכּו', ַעּיֵ י ִאם ַעל אֹוָתן ׁשֶ א ּכִ ּלֹא ּבָ ׁשֶ
ָאנּו  ִחיַנת ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ְבִעים ֻאּמֹות, ׁשֶ ִ ֶנֶגד ַהּשׁ ִרים ּכְ ְבִעים ּפָ ֻסּכֹות ַמְקִריִבין ׁשִ ן ּבְ יִתיָך. ְוַעל ּכֵ ּסִ ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ
ָאנּו  ּמּוד ְזכּות ׁשֶ ָברֹו. ְוַעל ְיֵדי ַהּלִ ְהֶיה ָלֶהם ִקּיּום ַעד ֵעת ּבֹא ּדְ ּיִ ִדין ְזכּות ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַעְצֵמנּו ְמַלּמְ ּבְ
ְך ֵצל  ִרים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ ְבִעים ּפָ ְבִעים ֻאּמֹות ּוַמְקִריִבין ֲעֵליֶהם ׁשִ ִ ֵהם ַהּשׁ ִדין ַעל ָהַרע ַעִין, ׁשֶ ְמַלּמְ
ִחיַנת  ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֻסּכָ ַעְצָמּה ּבְ ִסיִתיָך. ְוֶזהּו ּבְ ִחיַנת ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצֹוִלין ֵמַרע ַעִין ּבְ ָיד ׁשֶ
נֹות  ִדין ָאז ְזכּות ֲעֵליֶהם ּוַמְקִריִבין ָקְרּבָ ָאנּו ְמַלּמְ ַעְצמֹו ׁשֶ ה ּבְ ית ִמּזֶ ִהיא ַנֲעׂשֵ יִתיָך, ׁשֶ ּסִ ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ
ָללּות ָהַרע  הּוא ּכְ ֶלת ֵמֲעָמֵלק, ׁשֶ "ל, ִהיא ַמּצֶ ּנַ ִחיַנת ֵצל ָיד ּכַ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ּכָ "ל. ְוזֹאת ַהּסֻ ּנַ ֲעָדם ּכַ ּבַ
ה  ּכָ ִחיַנת ַהּסֻ הּו ּבְ ּזֶ ע, ׁשֶ ִדין ַעל ָהָרׁשָ ַלּמְ ּמְ ּמּוד ְזכּות ׁשֶ ְך ֵמַהּלִ ְמׁשָ ל ָיד ַהּנִ י ַעל ְיֵדי ַהּצֵ "ל, ּכִ ּנַ ַעִין ּכַ
"ל:  ּנַ ע ּכַ ל ָהָרׁשָ ְקִריִבין ֲעֵליֶהם, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצִֹלין ֵמַרע ַעִין ׁשֶ ּמַ ִרים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִ ית ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ֲעׂשֵ ַהּנַ

מגלה בזה איך צריך להיות הטוב עין של האדם גם בעת ההסתרה, שמוכן לתת ולהשפיע גם 
להרשע ולא להקפיד כלל, וזה מתוך מה שבסוכות בהקרבת הע' פרים נעשה שפע לכלליות 
הבריאה ולכל הגוים וכו', והרי הם הרשעים וכו', אלא שזה קדושת סוכות שהוא בחי' צל, וצל 
זה הוא בחי' מה שרואים שהשי"ת עושה צל השגחה כדי להצילנו )והרי בזה מובן מה שסוכות הוא 
זמן שמחתנו כי בה עיקר השמחה כנ"ל בענין פורים, כי כאשר זוכים לאמונה שלימה והדעת שהשי"ת מנהיג באמת 



פז הלכות פורים

וצדקתך כהררי אל וגו' עי"ז נעשה שמחה, ]והרי בזה מובן מה שאור הגדול ביותר של הימים טובים נמצא 

בסוכות והוא הארת החסדים וכו', אבל הוא נמצא בתוך מה שעוסקים בתיקון הגבורות מר"ה עד הושענא 

רבה, שזה בחי' ותאחז במשפט ידי וגו' ענין התעלות הגבורות ובנין השכינה בגבורות, הרי מובן שאדרבה 

עיקר התגלות החסדים משורש הכי נעלה, הוא דייקא בעת שנעשה תיקון בחי' צל יד, וזה עיקר ההמתקה 

והמשכת החסדים, והרי סוכה הוא המשכת המקיפין בחי' ענני כבוד שהם היו עיקר השמירה מעמלק, הרי 

שהצל סוכה הוא עיקר שבירת שורש כח עמלק בבחי' קדושת יו''ט, כאשר כל הימים טובים הם הכנעת עמלק 

כמבואר לקו"מ סי' ל', הרי בזה תיקון בחי' הצל יד, ]ע"י בחי' הד' מינים שלוקחים ביד ומנענעים להמשיך 

שורש הדעת שהשי"ת מנהיג לבד וכו', ובפסח נמשך אור המוחין ד' כוסות, ושבועות אור התורה כמובן שם[( 

ומצות סוכה הוא צל מגין מכל כוחות עמלק לזכות להחתם לחיים באור האמונה השלימה 
ואחיזת האדם בתפילה כראוי, )והרי התחלת החגים הוא מפורים וסיום החגים הוא סוכות כאשר פסח 

ושבועות באמצע, הרי שסוכות הוא השלמת מחיית עמלק, ובזה רואים גודל העין טובה וכו'( 

ן  ְטָרא ָאֳחָרא. ְוֵכן ְצִריִכין ִלּתֵ ּנּו ַהּסִ ן יֹוֵצא ְוִנּזֹוִנין ִמּמֶ ָהָיה ֶהָעׁשָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ִחיַנת ּכָ כ( ְוֶזהּו ּבְ
י  ּכִ ִחיַנת ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַאַחר ָהֲאִכיָלה,  ּבְ ְוֶזה  ּזַֹהר ְלִעְנַין ִאּיֹוב(.  ּבַ ְמֹבָאר  )ּכַ ָבר,  ּדָ ל  ֵאיֶזה ֵחֶלק ִמּכָ
דֹול ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצֹוִלין ֵמֶהם ֵמַרע  ִצְמצּום ּגָ ן ָלֶהם ֵאיֶזה ִחּיּות ּבְ ד ֲעֵליֶהם ְזכּות ְוִלּתֵ ְצִריִכין ְלַלּמֵ

"ל:  ּנַ יִתיָך ּכַ ּסִ ְבִחיַנת ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ לֹום, ּבִ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּלֹא ּתִ ֵעיַנִים ׁשֶ

וכאשר הכנעת המן היה ע"י סעודת אסתר וכו' כך סדר התעלות הקדושה שיש באכילת 
ישראל הוא ע"י מה שנוטלים מים אחרונים )שזה בחי' נתינת חלקם כדי שיעזבו הקדושה( ועי"ז 
יתפרד הרע מהטוב, וכך מבואר בזהר שכאשר יש בקרבן הכנעת הרע בשחיטה והזאות 
הדם וכו' הרי בהעלאת העשן יש בה נתינת שפע לכל הבריאה ולכוחות של הסתרה, ובזה 
שהם מקבלים הם עוזבים את היניקה שהיה להם מהאדם, הרי שכל זה בכלל ענין בחי' 
צל יד )הרי יש לאדם להתחזק מאד בכל מה שעובר עליו, כי כל ירידה וטרדה וכל מה שעובר הוא בבחי' 
צל יד וצריך להביאו לאמונה שלימה ולתפילה ואז יראה הישועה הגדולה בבחי' סליחה ומחילה והתגלות 

פני השם( 

ם  ֵ ל ִלְפֵני ַהּשׁ ּלֵ ִהְתּפַ ַכי ׁשֶ ל ָמְרּדְ ה ׁשֶ ִפּלָ י ַהּתְ ּכִ ָרה,  ת ּפָ ָרׁשַ ּפָ ן ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין  ּכֵ כא( ְוַעל 
ִתּקּונֹו  ה ּכְ ִפּלָ ּתְ "ל( ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבַ ה, )ּכַ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת ּפָ ר ָהָמן ֶזה ּבְ ּבֵ ִהְתּגַ ֵעת ׁשֶ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ית  ה ַנֲעׂשֵ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת ּפָ י ּבְ ָרה, ּכִ ת ּפָ ָרׁשַ ְך ּפָ ן קֹוִרין ַאַחר ּכָ ה. ְוַעל ּכֵ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת ּפָ ִהיא ּבְ
ִלְראֹות  ָרָצה  ֶ ּשׁ ַמה  ע  ָהָרׁשָ ָהָמן  ּבְ ִלְראֹות  ָזָכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ַכי  ָמְרּדְ ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ִמּבְ
ית  ָרֵאל ְוִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ֵורֹוׁש ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ן ֲאַחׁשְ ְרָיֶוׁש ּבֶ ְך ַעל ְיֵדי ּדָ "ל. ְוָזכּו ַאַחר ּכָ ּנַ ּבֹו ּכַ
ָרֵאל  ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ יְך ּוְלַגּלֹות ּבְ ה ְלַהְמׁשִ ִחּלָ ְנָיִמין ָזכּו ִמּתְ ַרע ּבִ ר ִמּזֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ י ָמְרּדְ ׁש, ּכִ ְקּדָ ַהּמִ
ית  ּבֵ ְוִלְבנֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָלׁשּוב  ְך  ּכָ ַאַחר  כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה  ַהּגְ ָתם  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ַעל 

"ל:  ּנַ ִחיַנת טֹוב ַעִין ּכַ ֵהם ּבְ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

הנה בדברי המאמר מבואר שעבודת התפילה כתיקונה הוא ע"י מה שמבטל החומר ומה 
שמעורר הנר"ן המבוררים שזה בחי' עפר ואפר, ואז התגברות עבודת התפילה הוא לפי 
מה שנזהר משטות הגישה לכל דבר בדרך מנהג לבד, אלא לגשת לתפילה לעמוד לפני 
השם לדבר דיבורי אמת היוצאים מהלב, ומה שמתגבר נגד היצר הרע שמושך להתאוות 



ליקוטי הלכות המבוארפח

ומבלבל הקרבה להשי"ת, וכל מה שהחכמות מעקמים הלב ומפסידים התפילה, ויש להתגבר 
ולא להרגיש שום אדם רק  והעגמת נפש לבא לתוך היכל המלך,  נגד כל הרגשת הבזיונות 
לדעת שכל מה שמבזה הוא מכוון אחר, כי אין שייך בזיון בהיכל המלך, ומבואר שם שזה בחי' 
שחיטה שריפה ואסיפת הפרה ומה שנותנים באש השרפה עץ ארז אזוב ושני תולעת, ומה 
שעיקר הטהרה הוא אפר פרה שנקרא גם עפר, הרי שכל עבודת התפילה כתיקונה הוא בבחי' 
פרה אדומה וזה הרי שלימות התפילה אשר נכללו ישראל יחד עם מרדכי בעת כינוס היהודים 
ועי"ז נעשה הנס הגדול, כי מתוך הצרה הגדולה והארת הנס וההתקשרות למרדכי זכו לאמונה 
והבושות שהם שלשה  וטענות היצר  ולא שמעו קולות השטות  וזרקו כל הקושיות  שלימה 
הקולות שיש להתגבר נגד כנ"ל וזכו לביטול החומר והתקשרות עם הצדיק שהתפילה כלולה 
מכל חלקי הטוב של נר''ן של ישראל שזה בחי' התנוצצות זכות אבות, וזהו עיקר טהרתן של 
)וכמבואר לקו"ת סי' ע"ד שע"י ההמתקה של  ישראל, לזאת קוראים פרשת פרה מיד אחרי פורים 
פורים נעשה בחי' ר''ה כי בתחילה היה בחי' הפיל פו"ר ואח"כ עשה פרה ]היינו שהדינים נמתקו בבחי' פא"ר א', 

ובחי' ה' פ"ר שזה סדר המתקת הדינים כידוע[( 

כי יש לגלות קדושת ארץ ישראל כח הטהרה, וכך אחר הנס של פורים האיר העולם באור 
האמונה וקם וזרח קדושת כלל ישראל, ופעמי הגאולה נמשכו בבנין בית המקדש והכנעת כל 
המונעים הרשעים שבטלו העבודה והתחדשות קדושת ארץ ישראל ושיבת כלל ישראל לציון 
ברננה, והרי זה היה יכול להיות רק ע"י בחי' שבט בנימין היינו ע"י מרדכי ואסתר שזה שלימות 
ארץ ישראל בחי' בנימין )והיה צריך להיות תיקון של קליפות נגה שלא היה כמוה בעולם, כי מה שדריוש היה 
בן אסתר מובא ברשי כ"פ ובכל המפרשים ובדברי החתם סופר וספרי דרוש וכו', ופנימיות הענין מבואר בדברי 

האר"י ]ע"ח שער מ"ט[ שזה היה ע"י כח מרדכי להשביע כח קליפת נגה של אסתר, כי אחשוירוש לא נגע בה 

כלל, ומקליפות נגה זה שיצר מרדכי להיות גשמי נולד כורש זה שחידש בנין הבית ]ומבואר ברש''י דניאל שהרגו 

אלכסנדר מוקדון, וכידוע בענין זה יש פלאות נוראות למעלה מהזמן והמקום, ככל מה שהיה אחרי נס פורים בחי' 

אור הגאולה ותיקון העולם מחדש[ הרי שבנין הבית היה ע"י מציאות של תיקון עמלק שהוא הרע של קליפת 

נגה זה, הרי ענין כח פרה אדומה לבטל קליפת נגה, וזה עיקר תיקון הברית וכו', וכמבואר זה נמצא בכח התפילה 

כתיקונה( וע"י תפילה זוכים לארץ ישראל. 

ֹקֶדׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאִכיַלת  י  ּכִ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ָאסּור  ׁשֶ ָהַעִין  ִמן  ם  ְתַעּלֵ ּנִ ׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  כב( 
"ל.  ּנַ ר טֹוב ַעִין הּוא ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ּכַ י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ְבִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך ְוכּו' ּכַ ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ
"ל  ּנַ ּכַ ִחיַנת ַרע ַעִין  ּבְ י ִמיָתה הּוא  ּכִ ֲאִכיָלה,  ּבַ ָתה ֵמֵאֶליָה ִהיא ְנֵבָלה ַוֲאסּוָרה  ּמֵ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ִחיַנת  ּבְ ַעִין,  ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ַמְכִניִעין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִחיָטה,  ְ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ַהַחי  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּוְצִריִכין 
ִחיַנת ֶחֶרב נֹוֶקֶמת  הּוא ּבְ ף, ׁשֶ ַהַחּלָ ַהְינּו ׁשֶ י ָרע ְלַהְכִריָתם, ּדְ עֹׂשֵ ֵני ה' ּבְ ְבִחיַנת ּפְ מֹוָתא, ּבִ ִסְטָרא ּדְ
ֵני  ּפְ אֹור  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה',  ֵני  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ַלה',  ֶחֶרב  ִחיַנת  ּבְ ִרית,  ּבְ ְנַקם 
ל  יף ׁשֶ ִחיַנת ַהַחּלִ ִחיַנת ֶחֶרב ַלה', ּבְ ַמְלכּוָתא, ּבְ יָנא ּדְ ִחיַנת ּדִ ֵני ה', הּוא ּבְ ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֶמֶלְך ְוכּו', ׁשֶ
ר ַהְכָנַעת  ל ֶזה הּוא ִעּקַ ַעל ְיֵדי ּכָ ִחיַנת ַמְלכּות, ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ם  ּגַ ִהוא  ָרֵאל, ׁשֶ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיָטה, ּבְ ׁשְ
ת ֶאֶרץ  ַ ְבִחיַנת ְקֻדּשׁ ָרֵאל ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ י ֲאִכיַלת ִיׂשְ ֲאִכיָלה, ּכִ ר ּבַ ׂשָ ר ַהּבָ ְיָקא ֻהּתַ ָהַרע ַעִין ְוָאז ּדַ
יר ֶאֶרץ  זֹון ּוְלַהְזּכִ ין ְלָבֵרְך ַאַחר ַהּמָ ן ָאנּו ְמֻצּוִ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ַעל ָיָדּה ַמְכִניִעין ֶאת ָהַרע ַעִין ּכַ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
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ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ "ְוָאַכְלּתָ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָכה,  ּבְ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרָכה  ר ַהּבְ י ִעּקַ ָמָרא ְלַאֲחָריו ְמָבֵרְך ְוכּו'(. ּכִ ּגְ ְמֹבָאר ּבַ ם, )ּכַ ָ ֱהִנין ָאנּו ְלֵמִדין ִמּשׁ ָרכֹות ַהּנֶ ְוכּו'". ְוָכל ַהּבְ
ִחיַנת טֹוב ַעִין  יְך ּבְ ֵדי ְלַהְמׁשִ ִחיַנת טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך ּכְ ִהוא ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִהיא ּבִ

"ל:  ּנַ לֹום, ְוכּו' ּכַ ֲאִכיָלה ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבַ ָרֵאל ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע ַעִין ׁשֶ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּבְ

הרי  נפש,  ועגמת  וטענות  מקושיות  ולהשמר  אמונה  עם  לחיות  הוא  הכל  יסוד  וכאשר 
עיקר המשכת החיות המופלא הזה הוא ע"י אכילה בכשרות, והרי עיקר אחיזת הרע הוא 
בבחי' בהמיות של חלב ודם ונבילה וכו' שזה בחי' מיתה כי מתה בעצמה ועי''ז נשאר בה 
שבר כל הרוע ורע עין, אבל אכילת ישראל הוא בכח החליף הסכין של השוחט שהוא 
בחי' קדושת הברית כח הכנעת הרע ע"י אור הטוב של התורה שהוא בחי' קדושת ארץ 
ישראל אור האמונה שמכניע בחי' ארציות ממש, וזה כח החליף )שהוא בחי' חרב להשם כח 
הכנעת הרע, והוא בלי פגם, בלי פגם הלב רק באור האמונה ובודקים בחי' י"ב בדיקות בכלליות השבטים 

בחי' בנימין, ובזה יש להכניע הבהמה ולהעלות הטוב ואז האכילה הוא התעלות הבריאה למעלה כמעלת וענין 

אכילת בשר בקדושה( ואז אין בחי' בחי' מיתה בהבשר רק כח לקבל חיות הטוב שמתגלה ע"י 

הברכה, וע"י ברכת המזון עולה למעלה, שזה בחי' מה שמברכים על ארץ חמדה טובה 
כי כח הכנעת הרע והתעלות הטוב הוא בחי' קדושת ארץ ישראל שמתגלה ע"י אמונה 
וכנ"ל, וכל כח הברכות הוא התגלות העין טובה שהשי"ת לבד נמצא ומנהיג הכל, וזה מה 
שאסור כל בשר שנתעלם מן העין )כמבואר יור"ד סי' ס"ט ואם מונח במקומו שראה אותו החתיכה 
וידוע שזה הוא, או צרור, ויש שבמשלוח גוי צריך להיות חתום, מותר, כי העיקר שראה ויודע בעין טובה( 

כי העיקר הוא עין טובה של אמונה ובפרט בענין האכילה ובפרט בענין הבשר שהוא כח 
הבהמיות, ועיקר הכנעתו הוא טוב עין ואור אמונה גדולה שלא נעלם ולא נשכח. 

ִחיָטה ּוְבִדיַקת ָהֵרָאה ְוַאַחר  נֹו ַעל ְיֵדי ׁשְ ִריִכין ְלַתּקְ ּצְ ר ַלֲאִכיָלה ׁשֶ ׂשָ ּקּוֵני ַהּבָ ִחיַנת ּתִ כג( ְוֶזה ּבְ
ִריִכין  ּצְ "ל ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ י ִאיָתא ׁשָ ם. ּכִ ּלֹא ִיְהֶיה ּבֹו ׁשּום ּדָ ם ׁשֶ ְך ְלָרֳחצֹו ּוְלָמְלחֹו ָיֶפה ִמן ַהּדָ ּכָ
ָפָרה  ֱאַמר ּבְ ֵרָפה, ֲאֵסָפה ַהּנֶ ִחיָטה, ׂשְ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ה קֹולֹות ּבִ ֹלׁשָ ְלַהְכִניַע ׁשְ
ִחיַנת ַהְכָנַעת קֹול  ֵהמֹות ְוַחּיֹות ְוכּו', ֶזה ּבְ ל ַהּבְ ל ּכָ ִחיָטה ׁשֶ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ ה, ַעּיֵ ֲאֻדּמָ
ְוַעל  ַעת.  ַהּדַ ר  ֶהְעּדֵ ִסילּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ֲהִמּיּות,  ּבַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכֹוְזִבּיֹות,  ֱאמּונֹות  ַהְינּו  ּדְ ִסיל,  ּכְ
יקֹוְרִסית  ֶאּפִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוִגּדּוִפים, ׁשֶ ל ֵחרּוִפים  ִחיַנת ַהּקֹול ׁשֶ ּבְ ִדיַקת ָהֵרָאה ַמְכִניִעין  ּבְ ְיֵדי 
י ָהֵרָאה ְמָקֶרֶרת  ָמקֹום ַאֵחר(. ּכִ ְמֹבָאר ּבְ ֶכל, )ּכַ י ָהֵרָאה ִהוא ִקּיּום ַהּשֵ ילֹוסֹוְפָיא, ּכִ ל ָחְכַמת ַהּפִ ׁשֶ
ָחְכָמה  "ל ְלַהּנֹוֲאִפים ְוָהעֹוְסִקים ּבְ יק ָחְכָמה ָרָעה ַהּנַ יֹוֵתר ַמּזִ ּבְ ם ׁשֶ י ְמֹבָאר ׁשָ ב, ּכִ ֲחִמימּות ַהּלֵ
ה ֲחַסר ֵלב  ָ ְבִחיַנת ֹנֵאף ִאּשׁ ם ָחֵסר ּבִ י ִלּבָ יק ָלֶהם, ּכִ ֹאד ְמֹאד ַמּזִ ּמְ ילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ל ּפִ ַהּזֹאת ׁשֶ
ְוַעל  ְוכּו'.  י  ָצַפְנּתִ י  ִלּבִ ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ תֹוָכם  ּבְ ֶכל  ַהּשֵ ֶאת  ין  ְלַהְצּפִ ְיכֹוָלה  ם  ִלּבָ ֵאין  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוכּו'. 
ּוְמָקֶרֶרת  ב  ֶבת ַעל ַהּלֵ ֶ י ָהֵרָאה ְמַנּשׁ ּכִ ל ִנאּוף,  ֲאָוה זֹו ׁשֶ ּתַ ב ֵמֲחִמימּות  ָמר ַהּלֵ ִנׁשְ ְיֵדי ָהֵרָאה 
ר  ִעּקַ י  ּכִ ֵרָאה,  ּבָ לּוי  ּתָ ֶכל  ַהּשֵ ִקּיּום  ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ְוַעל  זֹו,  ְלַתֲאָוה  יֹוֵתר  ּבְ ם  ִיְתַחּמֵ ּלֹא  ׁשֶ ֲחִמימּותֹו 
ְיֵדי  ַעל  זֹו  ֲאָוה  ִמּתַ ב  ַהּלֵ ֲחִמימּות  ָקְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  זֹו,  ֲאָוה  ִמּתַ ִמיָרה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ֶכל  ַהּשֵ ִקּיּום 
לֹום,  ֶכל ִלְבִלי ַלֲחֹטא ַחס ְוׁשָ תֹוכֹו ֶאת ַהּשֵ ין ּבְ ב ְלַהְצּפִ ֶכל, ַוֲאַזי ָיכֹול ַהּלֵ ָמר ַהּשֵ ָהֵרָאה ֲאַזי ִנׁשְ
ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  יֹוֵתר  ק  ִנְתַחּזֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵ ְיֵדי  ַעל  א,  ַרּבָ ַאּדְ ַרק,  ֶכל,  ַהּשֵ ְיֵדי  ַעל 



ליקוטי הלכות המבוארצ

ִני,  ֵ ִחיַנת קֹול ַהּשׁ הּוא ּבְ יקֹוְרִסית, ׁשֶ ה ְוִנְכָנע ָהֶאּפִ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ָלם ַהּשֵ ֵלמּות ִנׁשְ ׁשְ ָהֵרָאה ּבִ ׁשֶ ִנְמָצא, ּכְ
הּוא  י, ׁשֶ ִליׁשִ ִדיַקת ָהֵרָאה ְוקֹול ׁשְ ִחיַנת ּבְ ם(. ְוֶזהּו ּבְ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמֹבָאר ׁשָ ִחיַנת קֹול ַעּנֹות, )ּכַ ּבְ
ּוְמַטֲהִרין  ם  ַהּדָ ִמן  ְתַרֲחִקין  ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַמְכִניִעין  ֶזה  ְוכּו'.  ְזיֹונֹות  ַהּבִ ל  ּכָ ַהְינּו  ּדְ ף,  ּוְמַגּדֵ ְמָחֵרף  קֹול 
ֵהם  ְזיֹונֹות, ׁשֶ ל ַהּבִ ִחיַנת ּכָ ם ַעל ְיֵדי ֲהָדָחה ּוְמִליָחה, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין ּבְ ר ִמּדָ ׂשָ יִרין ֶאת ַהּבָ ּוַמְכׁשִ
"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה  ּנַ ם ּכַ ְתַרֲחִקין ִמן ַהּדָ ּמִ ָמקֹום ַאֵחר( ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ְמֹבָאר ּבְ ִמים ּוִבְזיֹונֹות, )ּכַ ִפיַכת ּדָ ִחיַנת ׁשְ ּבְ
ה  "ל. ְוָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ י ַהּנַ ִליׁשִ ִחיַנת קֹול ׁשְ ִמים ּוַמְכִניִעין ּבְ ִפיכּות ּדָ ְזיֹונֹות ּוׁשְ ל ַהּבִ ִקין ּכָ ִנְכָנִעין ְוִנְמּתָ
ִחיַנת רֹוְממֹות  ִחיַנת ֶחֶרב ַלה', ּבְ יף הּוא ּבְ י ַהַחּלִ ּקּון, ּכִ ר ַהּתִ הּוא ִעּקַ ִחיָטה, ׁשֶ ל ׁשְ יף ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהַחּלִ
ם(. ַוֲאַזי  ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ְמֹבָאר ׁשָ ה, )ּכַ ִפּלָ ּקּון הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתְ ר ַהּתִ י ִעּקַ ָיָדם, ּכִ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ ֵאל ּבִ
ר  י ִעּקַ ר ַלֲאִכיָלה, ּכִ ׂשָ ר ַהּבָ "ל. ָאז ֻהּתַ ּנַ ִחיָטה ְוכּו' ּכַ ְ ִחיַנת ָהַרע ַעִין ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּזֹוִכין ְלַהְכִניַע ּבְ ׁשֶ ּכְ
ר ְמֹאד ָלׂשּום ֵעינֹו ָעָליו  ׂשָ מֹר ֶאת ַהּבָ ן ְצִריִכין ִלׁשְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְבִחיַנת טֹוב ַעִין ּכַ ּקּון ָהֲאִכיָלה הּוא ּבִ ּתִ
לֹום,  ֵהם ֲחׁשּוִדים ְלַהֲחִליף ּוְלַקְלֵקל ַחס ְוׁשָ ִחיַנת ַרע ַעִין, ׁשֶ ֵהם ּבְ לֹט ּבֹו ֵעין ָהֻאּמֹות, ׁשֶ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ
ן ְצִריִכין  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ר ִקְלקּול ָהֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ּכַ ִעּקַ ִחיַנת ַרע ַעִין ׁשֶ י ֵהם ּבְ ָרֵאל, ּכִ ָהֲאִכיַלת ִיׂשְ
ִחיַנת טֹוב  ְכָלל ֵהם ּבְ ָרֵאל ּבִ י ֵעיֵני ִיׂשְ ָרֵאל, ּכִ ַהְינּו ֵמֵעיֵני ִיׂשְ ר ִמן ָהַעִין, ּדְ ׂשָ ם ַהּבָ ּלֹא ִיְתַעּלֵ ֵהר ׁשֶ ִלּזָ
ְבִחיַנת  ְהֶיה ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ֵחֶלק ֶלָעִני ִמן ַמֲאָכלֹו ּכְ ן ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמֹאד ִלּתֵ ַעִין. ְוַעל ּכֵ

"ל:  ּנַ ּקּון ָהֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ּכַ ר ּתִ ִעּקַ טֹוב ַעִין, ׁשֶ

מבואר בהמאמר שענין שחיטת הפרה )וזה גם ענין השלכת העץ ארז בחי' הגאוה והגובה שגורם כסילות 
וחסרון קבלת אור צדיקי אמת( הוא הכנעת בחי' קול כסיל ברוב דברים והנהגות בדרך שנעשה בחי' 

אמונות כוזביות ושטות חסרון דעת שמביא לתפילה, הרי שמובן שזה בחי' מצות שחיטה בכל 
מקום להכניע הכסילות שיכולה לאחוז בהאדם ע"י האכילה, ובחי' השריפה של הפרה )שזה 
ג' ענין אזוב בחי' מחשבה ושכל שיורד לענינים שמבלבלים ולא להכנעת היצר ודרכי עבודת השם( הוא האש 

ששורף ומבטל אש היצר ומעורר אש של שכל ישר שבוער כראוי בתוך הלב לתת לאדם כח 
לשלוט על ליבו הרע, והרי זה בחי' קירור הלב מחמימות הדם הרע, וזה בחי' כח הריאה של 
הבהמה שאם הריאה בלי פגם וסירכות יש בה כח הקדושה לקרר הלב, ולזאת הכשרות תלוי 
על בדיקת הריאה, וזה בבחי' ביטול קול ענות )והרי זה עיקר גדול בעבודת האדם ובזה הפרה נעשה אפר 
ועפר, ושם בעת אש השריפה זורקים לתוכה האש עץ ארץ ואזוב ושני תולעת, לתקן עוד פעם כל השלשה קולות 

כי כלליות תיקונם בחי' אש השכל דקדושה הזה, כי בזה מתגלה בחי' הכנעת היצר והתעלות הטוב בבחי' שבע ביום 

הללתיך, כח התפילה שבה יש להכניע החומר ולהעלות הטוב ולבא להלל ותפילה, והוא בחי' כח האפר שנותנים 

על המים ומטהרים טומאת מת, ולזה כשרות הריאה הוא יסוד תיקון הברית, והזהירות בכשרות הוא יסוד השכל 

והטהרה( ואחרי שריפת הפרה צריך להביא איש טהור לאסוף יחד אפר הפרה, )שבזה גם ענין השני 

תולעת שזורקים יחד עם הארז והאזוב( כי עיקר הטהרה הוא לצאת מהרע עין של הבזיונות וגידופים 

שיש בעולם מחולקים ושונאים וכל מה שעובר, לצאת מבחי' כל היום כלימתי נגדי ובושת פני 
כסתני, שזה בחי' הסתרת פני השם ע"י עושי רע, ואוסף כוחות האמונה יחד ולצאת מכל בזיון 
עד שאינו מבין כלל מהו כי עומד בהיכל המלך ובוודאי כל מי שמדבר מדבר שם ובוודאי מדבר 

כבוד למלך ואינו שייך לו כלל, שזה תכלית הכח לזכות לתפילה כתיקונה כמבואר בהמאמר.

וזה מה שיש להכשיר כל בשר ע"י הדחה בשרייה ושהיה במלח והדחה וכו', להדיח הלב במים 
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טהורים וכו' ולהוציא בחי' הבזיונות וכל כאב לזכות לבחי' ישמע בזיונו ידום וישתוק שזה 
כל  שמטהר  הטהרה  כח  ותכלית  טובה  עין  בזה  ולהוסיף  הדעת,  וקיום  התשובה  עיקר 
זוכים עי"ז לאור דעת  וזה הזכות וטוהר יש בבשר שנשחט והוכשר כהלכה שאנו  דם, 
ולהעלות כל הבהמיות לשורש למעלה, )וכל זה יש לעורר ולשמוח בה ולעורר האמונה הזכה בכל מה 
שזוכה לראות שמביאים לפניו בשר כשר ועי"ז יזכה לאכילה בקדושה, כי יש להתעורר מאד לתקן ולהעלות 

אכילת כל בשר ובזה שלימות גדול מאד כמבואר( 

לפני  כנ"ל,  בבחי' החליף של השחיטה  כראוי  ע"י מה שמתפללים  נעשה  זה  כל  והרי 
האכילה, ומה שמוסיפים תפילות לזכות לקדושת האכילה ולכל מה שיש לבקש ולהתחנן 
לבא לפני המלך ליפול לפני וכו', לצאת מהרע עין ותאוות אכילה ואובדן השכל וכל מה 
שצריכים רחמים, כאשר זה עיקר ישועת האדם, ועי"ז פועל המתקה והמשכת אור הדעת 
והנסים ככל מה שנעשה ע"י אכילה בכשרות, והעיקר לא לשכוח וזה מה שצריכים להזהר 
שלא יבא הבשר לשכחה והעלמת מקומו וצורתו וכו' וענינו, ומבואר שבכל סעודה שיש 
לתת צדקה ליתום מלחמו לדל, והרי יש בזה התעוררות הטוב עין, ועי"ז נזכה לשמור 
וסעודות  פורים  בנס  הוא  והזכות  הטוב  שורש  כאשר  והזכות,  הטוב  כל  באור  האכילה 

פורים שאז נמשיך אורה ושמחה, וקולות של שמחה וחיות להשלים הכסא ושם השם. 

הלכות פורים הלכה ו:
ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי  י ָלֶהם ּבְ סּוק "ְוָנַתּתִ ם. ַעל ּפָ ן ׁשָ י ַהּתֹוָרה "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ִסיָמן נ"ט, ַעּיֵ ַעל ּפִ
ַעס ְמַקְלֵקל  י ַעל ְיֵדי ּכַ ְיָקא, ּכִ ַעס ּדַ ת ּכַ ִביׁשַ א ַעל ְיֵדי ּכְ ּבָ ירּות ׁשֶ אֹות ה'( ֵמִעְנַין ֲעׁשִ ם" )ּבְ ָיד ָוׁשֵ
ן  ַעס ּוְגֵזָלה, )ַעּיֵ ִסיָמן ס"ח ס"ט ֵמִעְנַין חֶֹמר ִאּסּור ּכַ ה ּבְ ן עֹוד ִמּזֶ ירּות ְוכּו'. ְוַעּיֵ ל ֲעׁשִ ַהחֹוָמה ׁשֶ

ם ֵהיֵטב(:  ׁשָ

במאמר  שמבואר  עשירות  בא  כעס  שכבישת  מה  יסוד  על  הוא  הענין  שעיקר  אע"פ 
היכל הקודוש )לקו"מ סי' נ"ט( נזכיר כלל המבואר, שמי שמשתדל לקרב בני אדם לעבודת 
השי"ת צריך לשמור עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו הבני אדם, ומבואר 
שכמו שהשראת השכינה בעולם הוא בחי' היכל בית המקדש היכל הקודש, כך מציאות 
הנפשות שמתעוררים ומתקרבים, מזה נעשה השראה זו שהוא התגלות כבוד השם בחי' 
וכל עבודתו, נעשה  היכל כי בחי' הכבוד שנתכבד השי"ת ע"י האדם שחוזר בתשובה 
היכלות וכו' בחי' התעלות הכבוד, ועי"ז יש השראת קדושה שזה בחי' היכל הקודש, כי 
וזה נעשה ע"י מי שמתקרב ומתחזק ונשאר בקדושתו, כמ"ש  נעשה כבוד בחי' היכל, 
כל הנשאר וגו' קדוש יאמר לו, וזה בחי' ספרו בגוים את כבודו כי זה עיקר כבוד השם 

שהרחוקים מבחי' גוים מתקרבים, ונעשה בהיכלו כולו אומר כבוד.

והנה השראת הקדושה של הנפשות מלביש בחי' רגלי הרוח של לב האיש כשר, ולזה 
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הוא צריך לשמור שלא יתאחזו בו הקליפות והרע שלהם, וזה ע"י שמזמין מלאכי ליבו שיהיה 
נעשה בחי' לבת אש, ובחי' מ"ש וכבוד השם כאש אוכלת, וזה נעשה ע"י בחי' משפט ששופט 
את עצמו כו' ומעורר אש המשפט הישר, וזה בחי' מ"ש כונן למשפט כסאו, כי יש לעשות ע"י 
המשפט בחי' כסא כבוד, וזה בחי' מ"ש תמוך אשורי במעגלותיך כי התעוררות המשפט הנ"ל 
הוא בחי' ריבוע, כמ"ש בחושן המשפט, רבוע יהיה וגו' ובכח רבוע המשפט שהוא מה שמכלכל 
דבריו במשפט ומזמין מלאכי ליבו ונעשה בירור המשפט בחי' ריבוע, עי"ז נעשה סביבו בחי' 
עיגול בחי' ביטול הרע שהוא בחי' כסא השם, כמבואר בזהר שבחי' את שבתותי תשמרו בחי' 
ביטול הרע שנעשה בשבת, זה ע"י בחי' עיגולא וריבוע דלגו, כי זה פועל קדושת שבת, וזה 
ענין ביטול האיסור בשישים, כי ע"י בחי' ריבוע המשפט נעשה ביטול הרע בשישים כי עיגול 

הוא בחי' ס', ועי"ז ינצלו רגלי הרוח מכל אחיזה של רע, ויזכה להעמיד בחי' היכל הקודש.

אבל הכח להעמיד תלמידים ולהמשיך בהם חכמה הוא ע"י שמכלכל דבריו במשפט בבחי' 
עיגולא וריבוע ונשמר מכעס עד שמתאווים להיות מושרשים בו וכו', וזה ע"י מה שמאריך 
אף וכובש הכעס, שזה בחי' חומה, כי כבישת כעס ועשירות הם אחד, והשמירה מכעס עושה 
חומה של עשירות, בחי' מ"ש הון עשיר וגו' כחומה נשגבה וגו', וכאשר נמשך לאיש עשירות 
ויש  עשירות,  של  החומה  מקלקל  לפעמים  בכעסו  יתגבר  ואם  לכעסו,  מעצור  הזה  החומה 
רוצה  והיצר  עשירות,  לו  משפיעים  זו  בשעה  לכעוס  מסיתו  שהיצר  רואה  שכאשר  לדעת 
לקלקל, בבחי' טורף נפשו באפו. והנה ע"י שמירה מכעס נעשה ההיכל הקודש כי בזה מגדיל 
יכול  שעי"ז  וגו',  שמך  ואגדלה  בממון  ואברכך  וכמ"ש  וכו'  בו  להכלל  תאבים  שהכל  הנפש 

לכלכל דבריו במשפט ולא יזיק להם ויזכה לקרב הנפשות להיות בחי' היכל הקודש.

ונציג בזה לשון דברי רבינו )לקו"מ סי' ס"ח(.. שהכל תאבים לממון וכו', ודע, שראוי שכל ישראל 
יהיו להם ממון, אך יש מדה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון והיא מדה רעה מגנה, שקשה 
מאד להנצל ממנה ואפלו אם ירצה אחד להנצל ממנה. ובפרט בשביל תאות הממון, כדי שלא 
ועל  ובקטנותו,  בילדותו  עליו  מתגברת  הזאת  רעה  המדה  זה  כל  עם  הממון,  את  לו  תפסיד 
ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו, והמדה רעה ההיא הוא מדת הכעס, שעל 
ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. כי בבחינת שרש ההשתלשלות שמשתלשל הממון, 
דבר כשרואה  הבעל  כן  ועל  הכעס ממש,  עם  בחינה אחת  הוא  ממקום שמשתלשל משם, 
שמשתלשל ויורד שפע לאדם שיהיה לו ממון, אזי יורד ומזמין לו כעס, ועושה לו מבחינת 
ההשפעה והשתלשלות שיורד אליו שיהיה לו ממון, עושה לו ממנו כעס. כי הכעס הוא ממש 
בחינה אחת וענין אחד עם הממון, במקום שרש ההשתלשלות, ואין ביניהם שום הפרש. כי 
שניהם יורדים מגבורות, ונמשכין ממקום אחד ממש, בבחינת )איוב ל"ז( מצפון זהב יאתה וכתיב 
)ירמיה א( מצפון תפתח הרעה הינו בחינת כעס, כמו שכתוב )קהלת י"א( והסר כעס מלבך והעבר 

רעה מבשרך, כי הממון והעשירות היא בחינת חומה, כמו שכתוב )משלי י"ח( הון עשיר קרית 
עזו וכחומה נשגבה" וכו'. והכעס הוא קלקול החומה, כמו שכתוב )שם כ"ה(: "עיר פרוצה אין 
חומה איש אשר אין מעצר לרוחו". והבעל דבר כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של 
ממון, שהוא בחינת חומה כנ"ל, אזי הוא עושה לו מזה ההשתלשלות, כעס, שמזמין לו דבר 
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לכעס, ונתקלקל בחינת החומה, על ידי הכעס כנ"ל. כי הכעס והממון הם בחינה אחת, 
בשרש ההשתלשלות כנ"ל. ועל כן בקל מהפך לו ההשתלשלות שפע של ממון, שהוא 
בחינת חומה, לכעס שהוא הפך החומה, ועושה לו מחומה חמה, שמהפך הממון לכעס 
כנ"ל. כי תחלת שרש השתלשלות הממון, הוא מקום שהנפש באה משם, בבחינת )דברים 

כ"ד( ואליו הוא נושא את נפשו,ע"כ. 

מּוַה, ֲהלֹא ָאנּו  י ִלְכאֹוָרה ּתָ ּכִ ֶלת ָהָמן ֲעָמֵלק,  הּוא ַמּפֶ ל ּפּוִרים, ׁשֶ ס ׁשֶ ַהּנֵ ּתֶֹקף  ִעְנַין  ְוֶזה  א( 
דֹול, ּוִבְפָרט  ירּות ּגָ י ֵכן ֵיׁש ָלֶהם ֲעׁשִ דֹוִלים, ְוַאף ַעל ּפִ ֲעָסִנים ּגְ ֵהם ּכַ יִרים ׁשֶ ה ֲעׁשִ ּמָ רֹוִאין ּכַ
ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ּוְרִציָחה,  ַעס  ּכַ ְמֵלִאים  ְוֵהם  ֶאְצָלם,  ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי 
ִסיָמן  ם ּבְ ְמֹבָאר ׁשָ ה, ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ ם ְוַהּנֶ ֵ ַלת ַהּשׁ הּוא ַהְגּדָ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ירּות הּוא ֲעׁשִ ָהֲעׁשִ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ירּות.  ֲעׁשִ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלת  ַהְגּדָ ר  ִעּקַ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ נ"ט 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ְלַהּשׁ ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ַהְרּבֵ מֹו ְוכּו'. ְוַעל  ׁשְ ּבִ ים  ָרׁשִ ִנׁשְ ֵאִבים ִלְהיֹות  ּתְ
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ּכָ ירּות  ַוֲעׁשִ ם(.  ׁשָ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְמכֹונֹו  ַעל  דֹוׁש  ַהּקָ ֵהיַכל  ִחיַנת  ּבְ ְוִלְבנֹות 
ְוָכל  ירּות  ָהֲעׁשִ ְוָכל  ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ ֶזהּו  ּוֶבֱאֶמת  "ל.  ּנַ ּכַ ְיָקא  ּדַ ַעס  ּכַ ת  ִביׁשַ ּכְ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ
ַנְפׁשֹוָתם  ֶֹרׁש  ִמּשׁ ם  ָ ִמּשׁ ְך ַרק  ִנְמׁשָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ר  ִעּקַ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְוכּו'  ַוֲאָבִנים טֹובֹות  ְוָזָהב  ֶסף  ַהּכֶ
ל  ְבִחיַנת ּכָ ְך ַרק ּבִ ירּות ִנְמׁשָ עֹוָלם ְוָכל ָהֲעׁשִ ּבָ עֹות ׁשֶ ּפָ ל ַהַהׁשְ י ּכָ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ דֹוׁש ׁשֶ ָמם ָהּקָ ּוׁשְ
נּו ִזְכרֹונֹו  ק ַרּבֵ ְקּדֵ ּדִ ֵני ְמָלִכים, ְוֶזהּו ׁשֶ ירּות ֵאֶצל ַהּבְ ל ָהֲעׁשִ אי ּכָ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ּוְבַוּדַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ֶקת  ּזֶ ּמַ ה ַאַחת ׁשֶ ירּות ַרק ֵיׁש ִמּדָ ְהֶיה ָלֶהם ֲעׁשִ ּיִ ָרֵאל ָראּוי ׁשֶ ל ִיׂשְ ּכָ ִסיָמן ס"ח( ְוָאַמר ׁשֶ ִלְבָרָכה )ּבְ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ יַע ַרק  ַמּגִ ירּות  ל ָהֲעׁשִ ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ַעס, ְוכּו',  ְוִהוא ַהּכַ
ירּות,  עֹות ְוָהֲעׁשִ ּפָ ל ַהַהׁשְ ם ׁשֶֹרׁש ּכָ ָ ּשׁ ם ה' ׁשֶ ׁשֵ ָרׁש ּבְ ׁשְ ּמֻ מֹו ׁשֶ הּוא ׁשְ ִפי ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֹו, ׁשֶ ּכְ
דֹול ְוַעד ָקָטן ָצִריְך  ָרֵאל ִמּגָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ ִמּיּות, ּכִ ַגׁשְ ם ּבְ ירּות ּגַ ְהֶיה לֹו ֲעׁשִ ּיִ מֹו ֵכן ְראּוִים ׁשֶ ּכְ
ִנְבָרא.  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְנָפׁשֹות  ְלָקֵרב  ַהְינּו  "ל.  ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש  ִבְנַין ֵהיַכל  ּבְ ַלֲעֹסק 
הּוא ׁשֶֹרׁש  ירּות, ׁשֶ הּוא ַעל ְיֵדי ֲעׁשִ ֶפׁש, ׁשֶ ם ְוַהּנֶ ֵ ַלת ַהּשׁ ר ִהְתָקְרבּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַהְגּדָ ְוִעּקַ
ְפִסיד  ּמַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַעס  ַהּכַ ל  ׁשֶ ָרָעה  ה  ּדָ ַהּמִ ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ָפׁשֹות  ַהּנְ
ָחְרָבה  "ל. ְוִהוא ׁשֶ ּנַ מֹו ְוכּו' ּכַ הּוא ׁשְ ַאּפֹו, ׁשֶ "ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא טֹוֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ ירּות ַהּנַ ָהֲעׁשִ
ְפָלה  ּנָ ֶהם ַעד ׁשֶ ֶרה ּבָ ְתּגָ ּנִ ַעס ׁשֶ ן ַעל ְיֵדי ֹעֶצם ַהּכַ ר ַהֻחְרּבָ י ִעּקַ נּו ְוָגָלה ְיָקֵרנּו ְוכּו', ּכִ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ּבֵ
ית  ּבֵ ֶנֱחַרב  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִמים,  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ּוְרִציָחה  ְנָאה  ׂשִ ה  ְוִנְתַרּבָ ָעצּום  ַמֲחלֶֹקת  יֵניֶהם  ּבֵ
ל  ֵהם ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ עֹות ִמּיִ ּפָ ל ַהַהׁשְ ְלַקח ּכָ ּנִ "ל ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ן הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ ר ַהֻחְרּבָ נּו. ְוִעּקַ ׁשֵ ִמְקּדָ
מֹות  ה ׁשְ ְבִחיַנת ְוֵאּלֶ לּות ּבִ ר ַהּגָ ה ִעּקַ ּזֶ ן ְלָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ׁשֶ ָרֵאל ְוִנּתַ ׂשְ ל ִמּיִ ּטַ ּנִ ירּות ׁשֶ ָהֲעׁשִ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ ּבַ ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ֵהם  ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ מֹות'  'ׁשְ ִמְצַרְיָמה.  ִאים  ַהּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ַהּשֹוְנִאים  ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ִמְצַרִים.  ם  ׁשֵ ַעל  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ֻלּיֹות  ַהּגָ ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ׁשֶ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ ָיְרדּו 
ֵבית  י ּבְ ְיָקא, ּכִ ׁש ּדַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָתם ָהָרָעה ְלַהֲחִריב ֶאת ּבֵ ֵניֶהם ּוְמַגּמָ מּו ּפְ ָרֵאל ׂשָ ִהְגלּו ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ
ַעְצמֹו ִנְבָנה ַעל ְיֵדי הֹון ָעצּום  ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ י ַהּבֵ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ם ָהיּו ּכָ ׁש ׁשָ ְקּדָ ַהּמִ
ן ָהָיה  ׁש ַעל ּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ נּו הּוא ּבְ ל ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֵ י ּכָ ית ה' ְוכּו', ּכִ ם אֹוְצרֹות ּבֵ ְמֹאד ְוַגם ָהָיה ׁשָ
ׂשֹוְנִאים ָהָיה ַעל  רּות ּבַ ר ִהְתּגָ ן ִעּקַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ירּות ּכַ ֲעׁשִ ָפׁשֹות ּבַ י ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ם הֹון ָעֵתק, ּכִ ׁשָ
ל  ירּות ׁשֶ רּוָתם הּוא ַעל ָהֲעׁשִ ר ִהְתּגָ י ִעּקַ ֶלְך, ּכִ ית ה' ּוֵבית ַהּמֶ ׁש ְוַעל אֹוְצרֹות ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהּבֵ
ַהְינּו  הּו, "ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ְוכּו'". ּדְ ּקֹוֵנן ִיְרִמּיָ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ם ְוַכּנַ ם ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשָ ָ ּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ



ליקוטי הלכות המבוארצד

"ל:  ירּוָתם ֶנֶהְפָכה ָלֶהם ְוַכּנַ ָרֵאל ַוֲעׁשִ ל ַנֲחַלת ִיׂשְ ּכָ קֹוֵנן ׁשֶ ּמְ ׁשֶ

ְך  א ּוַבחֹׁשֶ ֶהֶבל ּבָ י ּבְ ָיָדם, ּכִ ם ּבְ ְתַקּיֵ ירּות לֹא ּתִ י ָהֲעׁשִ ֵדם, ּכִ יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ ַרְך ַמׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאָבל ַהּשׁ
ירּות ַאף ַעל  ִעים ֲעׁשִ ׁש ְלָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ ֱאֶמת ִמּמַ י ּבֶ ה ֵצידֹו", ּכִ י לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ ֵיֵלְך ּכִ
י  ַעס, ּכִ ֶהם ּכַ ָרֵאל ּוַמְכִניִסים ּבָ ִיׂשְ ִרים ּבְ ְתּגָ ּמִ ֶ ה ּשׁ ְך ִמּמַ ַעס ּוְרִציָחה ְמֹאד, ֶזה ִנְמׁשָ ֵהם ְמֵלִאים ּכַ י ׁשֶ ּפִ
ַעס,  ה ַעל ּכַ ו ְמֻמּנֶ ית ּגֹוִים. ְוֵעׂשָ הּוא ֵראׁשִ ּנּו ָיָצא ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּמֶ ּמִ ו ׁשֶ ל ְיִניַקת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵמֵעׂשָ ּכָ
ַפע ָממֹון  ְך לֹו ׁשֶ ְמׁשָ ּנִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ָכל ֶנֶפׁש ִמּיִ ֶרה ּבְ ְתּגָ ִסית, הּוא ַהּמִ י הּוא ַהס"ם, הּוא ַהּמֵ ּכִ
כֹו ְלַכַעס  ּלֹו ּוְמַהּפְ ירּות ׁשֶ ַעס ְוֵחָמה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְפִסיד ָהֲעׁשִ ֶרה ּבֹו ּוַמְכִניס ּבֹו ּכַ ירּות, הּוא ִמְתּגָ ַוֲעׁשִ
ָכה ְלַכַעס, ַאף  ְתַקְלְקָלה ְוִנְתַהּפְ ּנִ ֶ י ּשׁ ירּות ַאף ַעל ּפִ ָהָיה מּוָכן ֵליֵרד ָלֶזה ֲעׁשִ ַפע ׁשֶ ֶ "ל. ַוֲאַזי ֵמַהּשׁ ּנַ ּכַ
ְטָרא ָאֳחָרא,  ירּות ְלַהּסִ ְך ָהֲעׁשִ ַדֲהָבא ִנְמׁשָ ִחיַנת סּוְסִפיָתא ּדְ הּוא ּבְ ַפע, ׁשֶ ֶ ֹסֶלת ַהּשׁ י ֵכן ִמּפְ ַעל ּפִ
ֵהֶפְך  ירּות הּוא ּבְ "ל. ְוזֹאת ָהֲעׁשִ ִחיַנת סּוְסִפיָתא ַהּנַ ִניָקָתם ִמּבְ ּיְ ִעים ׁשֶ ֵהם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ ׁשֶ
ן  מֹות ַהִחיצֹוִנים. ְוַעל ּכֵ ר ׁשְ ּבֵ לֹום, ּוִמְתּגַ ם ה' ַחס ְוׁשָ ם ׁשֵ ירּות ִנְתַעּלֵ י ַעל ְיֵדי ֶזה ָהֲעׁשִ ה ּכִ ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ
ירּות  ל ָהֲעׁשִ י ּכָ ֲעָסִנים, ּכִ ֵהם ּכַ י ׁשֶ ירּות, ַאף ַעל ּפִ ל ֲעׁשִ ִעים ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ
ל ָהעֹוְבֵדי  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ "ל. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ּנַ ָרֵאל ּכַ ל ִיׂשְ ַעס ׁשֶ ְך ִמּכַ ְמׁשָ ּנִ ֹסֶלת ׁשֶ ִחיַנת ּפְ ֶהם הּוא ּבְ ּלָ ׁשֶ
ְך  ִנְמׁשָ ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ֵזָלה  ּגְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים 
ְך  ירּות ְוִנְתַהּפֵ ָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִקְלְקלּו ָהֲעׁשִ ִיׂשְ ַעס ּבְ רּו ְלַהְכִניס ּכַ ָרֵאל, ַרק ֵהם ִהְתּגָ ְפׁשֹות ִיׂשְ ִמּנַ
ם  ָ י ִמּשׁ ַעס, ּכִ לֹו ַעל ְיֵדי ּכַ ן ְיכֹוִלים ְלַקּבְ ירּוָתם. ְוַעל ּכֵ לּו ֲעׁשִ ה ִקּבְ ירּות ַהּזֶ ֹסֶלת ָהֲעׁשִ ְלַכַעס. ּוִמּפְ
ירּותֹו,  ּנּו ָממֹונֹו ַוֲעׁשִ ְזָלן ַעל ֲחֵברֹו ְוגֹוֵזל ִמּמֶ עֹוֵמד ּגַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ירּוָתם. ְוהּוא ּכְ ל ֲעׁשִ ּכָ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ירּות ׁשֶ ִרים ְוטֹוְרִפים ָהֲעׁשִ ּבְ ֲעָסם ֵהם ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּכַ "ל, ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ׁש הּוא ּבְ מֹו ֵכן ַמּמָ ּכְ
ל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ֱאֶמת ּכָ ן ּבֶ "ל. ְוַעל ּכֵ ַעס ְוַכּנַ ֶהם ּכַ ֶהם ְוִהְכִניסּו ּבָ רּו ּבָ ִהְתּגָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ַעס  ּכַ ָיָמיו  ל  ּכָ ם  "ּגַ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמְכאֹובֹות,  ַעס  ּכַ ָמֵלא  הּוא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ירּות  ֲעׁשִ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ
הּוא  מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו, ׁשֶ ר ׁשָ י הּוא עֹׁשֶ ה ְוָחְליֹו ָוָקֶצף". ּכִ ּוַמְכאֹובֹות ְוכּו'". ּוְכִתיב, "ְוָכַעס ַהְרּבֵ
י  ָיָדם, ּכִ ירּוָתם ּבְ ם ֲעׁשִ ְתַקּיֵ י לֹא ּתִ ְצַלח ּכִ ם(. ְוִהיא לֹא ּתִ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְקָרא ָרָעה, )ּכְ ּנִ ַעס ׁשֶ ִחיַנת ּכַ ּבְ
תּוב, "לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא  ּכָ מֹו ׁשֶ ְרׁשֹו, ּכְ ָ ּלֹו ִמּשׁ ר ׁשֶ ָהעֹׁשֶ א ְלִמי ׁשֶ ירּות ְלָמָרא ַקּמָ ל סֹוף ָיֳחָזר ָהֲעׁשִ סֹוף ּכָ
ה  ת ָאִביא ָזָהב ְוכּו'". ְוֶזהּו, "עֹוׂשֶ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה ַסְחָרּה ְוכּו'". ּוְכִתיב, "ּתַ י ַלּיֹׁשְ ֵיָחֵסן ּכִ

ן ּוְבָמ"א(:  ה ְלַקּמָ ן עֹוד ִמּזֶ ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ְוכּו'". )ְוַעּיֵ ט ּבַ ּפָ ִמׁשְ ר ְולֹא ּבְ עֹׁשֶ

קדושת ישראל הוא אמונה וקבלת עול מלכות שמים וע"י תשובה ומעשים טובים אנו משככים 
כל כעס ודין ומעוררים בתפילה רחמים רבים, וכל המלחמות של יהודי הם ע"י תפילה ולא 
ע"י כעס, כאשר דוד מלך ישראל מבקש רחמים להנצל מכל שונא ואורב, ובזה אנו מתקיימים 
בעולם בתוך מלכיות ושרי ארץ שכל מהותם שגעון וכעס, ומתוך נצחון וכעס הורגים ורוצחים 
וגוזלים ומאבדים זה את זה, כי אין מעצור לרוחם וכו' ובזה חושבים לפעול, אלא שיש מלכיות 
ושרים, אשר כעסם גדול יותר ועי"ז אין יכולים וכו', והרי מעשה המגילה נשמע לנו כענין כזה, 
מה שהמן נתגדל בכעס וכו' אבל השי"ת עשה נס גדול בהשגחה ורחמים גדולים ואחשוירוש 
וימלא המן  ונבין במגילת אסתר, מה שהיה בימים האלה,  וכו', ככל מה שנשמע  כעס עליו 
חימה וגו',ואיך השי"ת מצלנו מידם, וכך נעשה בכל דור ודור שהשי"ת מצילנו מכל הרשעים 

העומדים עלינו בכעס והשי"ת לבד פודה ומציל.



צה הלכות פורים

והנה כאשר בא לבאר ענין הנס של פורים ואיך הוא ההצלה מכעס של המן ומה היה 
ויש להבין מה  וכו'  זמנית  כי לא היה רק מידה רעה  וכו'  גרם  ומה  זה  ענין כעס  שורש 
מתגלה במעשה המגילה ואיך נמתק הדין, כי בענין זה עיקר המלחמה בנפשות ישראל, 
לשבר הנפש וגם לגנוב שפע הפרנסה והעשירות מישראל, והוא שורש ענין חורבן וביטול 
בנין בית המקדש, ויש מה שעלינו להתגבר נגד דרכי הכעס וכל הנ"ל גם בכל דור ודור, 
ובכח ימי הפורים נזכה להכניע ההיזק והכח של דרכי הכעס זה, לזכות לעשירות דקדושה 

ולשפע רב טוב, כי כל השפע והעשירות נמשך ע"י קדושת פורים. 

לזאת פותח לבאר שורש העשירות והנפש וכו' ע"פ דברי המאמר, ומעורר השאלה על 
מה שמבואר בו שכעס מזיק מאד לעשירות, כי לכאורה כמה עשירים כעסנים גדולים 
ועפ"ז קובע שעיקר מכוון  וכו',  ונצחונות ומלחמות  ומכ"ש העכו"ם שהם מלאים כעס 
הענין הוא למה שיש לזכות לעשירות דקדושה שהוא הגדלת השם והנפש מה שאדם 
זוכה לשפוט עצמו ולבטל הרע שבו ולהגדיל שם השם ולהכח שיש לזכות לקרב כמה 
נפשות להשי"ת )כאשר בוודאי יש מה שכל אדם זוכה לעורר יהודי ולתמוך בצורכי נפשו, ומה שעוזר 
למי שעוסק בזה, כי צריך כל אחד לעסוק בזה לפי מה שיכול( ויש שיזכה לקרב בהרבה נפשות וכו' 

ולבנים ובני בנים )ע"י לקו"מ סי' ס"ז, שפגם הגניבה והכעס, יש בהם מה שמעכב הולדה וכו'( שזה 
עיקר העשירות שיש בעולם, ולחיות חיים טובים בבחי' בית והון נחלת אבות גו', ועי"ז 

גם יזכה לעשירות ופרנסה בשפע מתוך שלימות הנפש.

כי המתגלה בדברי ריבנו בכ"מ הוא ששורש מה שהשי"ת ברא הנפש ושורש כל ענין 
השפע והפרנסה שבא בכל יום וכל העשירות, הם שורש אחד ממש, כאשר זאת מה שיש 
לראות איך הם אחד למלעלה )כמבואר לקו"מ סי' כ"ג וסי' ס"ז ובסי' ס"ח ובמאמר זה וכו', וענין זה 
עמוק מאד, והכלל שכל הפרנסה הוא המשכת הגונין והבירורים של הנפש, וחיות הנפש הוא מה שמתחבר 

להרוח ואור המידות והדעת, אבל ע"י כעס נפרד וכו', וכאשר מתאחד הנפש בשורש הנפש, למעלה למקום 

שורש הבירורים וכו' נעשה עשירות, כי בבחי' הקדושה שורש הנפש והעשירות הם אחד( לזאת אע"פ 

שעיקר המכוון הוא לעשירות הנ"ל עשירות רוחנית דקדושה, הרי יש בענין זה פלאות 
והחורבן, למציאות הממון של  הגלות  ענין  בין  יש קשר  פנימיות הענין  גדולות שלאור 
האדם, ויש בזה דברים מבהילים מה שהאדם גורם לעצמו ולכל ישראל ע"י הנהגה של 
כעס וכו', כי רבינו קובע שכל ישראל ראוי שיהיה להם עשירות וכו' והרי כך האמת שכל 
וכל מציאות של שפע עשירות  בני מלכים,  ואנו  והעשירות נמשך ע"י ישראל  השפע 
הוא משורש נפש מישראל, כאשר כל אחד הוא חלק של שם השם )והבירורים והתיקונים 
שהם מציאות השפע הגשמי שצריכים כדי לתקן( וכל אחד מישראל צריך לעסוק בבנין השראת 

הקדושה היכל הקודש לקרב ישראל ולעזור זה לזה לחזק כל הנפשות, וזה הרי שורש 
העשירות, והוא בחי' בנין בית המקדש )ולזה בבית המקדש שם היה הון ועושר גדול מאד ]וכך זה 

בחי' בנין בתי מדרשיות לאור תורת אמת וכו'[(

וזה עיקר תיקון החורבן בית המקדש, שהוא מה שהגוים גנבו ועשקו ונשארנו בלי שפע 
וקשה  חוצות  כל  בראש  נפוצו  והנפשות  הקודש,  באור  מאירה  נפש  ובלי  מקום  ובלי 
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וריבוע, שבו  ולאור העשירות של הקדושה כח הכסא בבחי' עגולא  לקרבם לעבודת השם, 
התגלות כבוד השם, כי זאת מה שמתגלה לאור המאמר כאשר מאריך בזה להראות אמיתת 
דרכי המשכת כח הנפש וכח ההתקרבות וענין העשירות וכו' ואיך הכל נתקלקל ע"י הכעס, 
כאשר חורבן הבית היה רק ע"י גודל המחלוקות שהיה בין ישראל והכעס שנכשלו בה, וזה 
עיקר אריכת הגלות, וזה מה שהשפע של עשירות מתמהמה להגיע להאדם עד שאינו יכול 
להבין אמיתת קשרי הדברים ככל הנ"ל ואינו נזהר מכעס ומדרכי כעס ולחץ ומעשה מחלוקת 
שגורמים לאדם שנהיה כעס בלב וכו', למצוא דרך ישועה להמשיך פרנסה ואור הנפש וכל 

הנ"ל.

)והרי לאור מה שמהרנ"ת מאריך ומראה קשרי ענינים רוחנים וגשמיים אלו יחד, ואולי נתחיל להאמין שענין זה 

הוא באמת המפתח לכל ישועה, ולא נעשה רק נסיון קטן לראות אם ע"י התגברות אחד על כעס כבר יורד הגשם 

וכו', רק נבין שיש רבי אמת שיכול לרפאות נפשינו להצילנו מדרכי כעס, ולהביא אותנו לחיים אמיתיים להיות חלק 

של הקדושה ולפעול להרבות התקרבות והתשובה שזה נשאר לנצח והוא עיקר העשירות, הקנין של חיי עוה"ז כי 

באמת כל הנ"ל קשור ומאוחד ]והרי יש מה שרואים בפשטות שהגוים לחמו על ירושלים ורצו ההון הגדול שהיה 

ומכ"ש  ]לפי חשבון שבספר מלכים, בבית מקדש ראשון, רק הזהב, היה שוה מליארדים רבים,  בבית המקדש 

זה היה שורש לחיות הנפש של  וכפי מה שמגלה עשירות  ואוצרות המלך,  והיו אוצרות השם  בביהמ"ק השני, 

ישראל[ ויש מה שיודעים בפשטות שאיפה שיש כסף יש אנשים ופעולות וכו', ומובן שכל נפש אדם ימצא חיים 

כאשר ימצא קצת שפע וכו', והוא החיות המדומה של בני אדם ]וכל הנ"ל הוא במה שרואים כמו שגוי רואה כנ"ל, 

אלא שבזה מגלה הפנימיות איך החיות הוא מהקדושה ובהנ"ל ענין נפילת כבוד השם ועיקר הגלות[( כי עיקר כל 

גלות וחסרון פרנסה וכו' מושרש במה שמפילים הנפש מאור האמונה ומונח בעניני דרכי כעס, 
כמ"ש בתחילת גלות מצרים ואלה שמות בני ישראל הבאים וגו' כי עיקר הגלות הוא על בחי' 
הגדלת השם, על מציאות הנפש שמתקרב להשי"ת ורוצה בכובד שמים ונזהר מחסרון אמונה 
מבחי' עבודה זרה וכעס, וכל מציאות גלות כל מה שהגוים מונעים גונבים ומעוותים וכו', גם בזה 
יש ענין נורא, שבאמת מה שיש להם כח לקחת השפע ויש מה שהם מזיקים ח"ו, הכל ע"י מה 
שהם בעצמם בכעסיהם גרמו כעס ומחלוקת בישראל, כי הם שורש הכעס, ומהם למדו ועי"ז 
הצרות שגרמו ומה שמלחיצים ומשעבדים נעשה פגם הכעס אצל ישראל ר"ל, וזה עיקר הרע 
של עמלק, כי טומאת עמלק שהוא כח עשיו ואדום כח הכעס שורש הקליפות )כמבואר לקו"מ 
סי' נ"ז( מסבב הנפש מישראל ע"י עמלק שהוא ראש וראשון לעשות מלחמות וכעס בישראל, 

וכל מלחמתם הוא להראות שכל מה שנעשה הוא מקרה )בבחי' מ"ש אשר קרך בדרך ועי"ז מזנבים 
בהנחשלים ולהכשילם בדרך מידות הרעות כי הוא עיף ויגע והנפש חלשה, וחסר אור יראת השם, והעיקר למחות 

זכר הכעס והיראות נפולות וכו' שזה מחיית עמלק כמובן בזה( ואין בו השגחה ועי"ז ממילא בא הכעס 

והפחד וכו', שזה עיקר פגם הנפש, ועי"ז מקלקלים המשכת החיות של השפע להנפש, וכן 
לעוד נפש ועוד נפש, ועי"ז יש חסרון פרנסה וכל מה שנעשה בגלותנו, ועי"ז מתקלקל דרך 
המשכת השפע ואינו יורד )ונעשה מזה חסרון בכח הבירורים, וחסרון בכוחות העבודה כי יש טרחות ובירורים 
אחרים וכו'( והרי אז נשאר פסולת השפע, בחי' הסוספיתא, שפע שאינו יכול להביא חיות לנפש 

ובזה עיקר הכח להעלים שם השם כל כח עמלק )שהוא בחי' אוסף ממון וכו' כמבואר לקו"מ סי' נ"ו( 
בעשירות שאין בו תכלית טוב, וזה יורד וזה מציאות העשירות של הגוים וכל בעלי הכעס 
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והמלחמות כו', וזה העושר עושה שכל ימיו כעס ומכואובות וגו' ומה שע"פ רוב העשירות 
שמור לבעליו לרעתו ר"ל. 

ְיָקא,  ֲעסֹו ּדַ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ֹעֶצם ּכַ ר ַעל ִיׂשְ ּבֵ י ָסַבר ְלִהְתּגַ מֹו, ּכִ ח ׁשְ ב( ְוֶזה ָהָיה ָטעּות ָהָמן ֲעָמֵלק, ִיּמַ
ירּות ֶאְצָלם,  ִנים ְוָכל ָהֲעׁשִ ה ׁשָ ּמָ לּו ֶזה ּכַ ָרֵאל ּגָ ׂשְ ּיִ י ָרָאה ׁשֶ ֵלא ָהָמן ֵחָמה, ּכִ ּמָ תּוב ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּוְלַהֲחִזיר  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ ְוִלְבנֹות  ַלֲחזֹר  ָרצּו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ר  ְוָהִעּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ְמֹאד  ֶרה  ִהְתּגָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ׁש, ְוַעל  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ל ּבִ ְטָנה ְלַבּטֵ ְתבּו ׂשִ ָמם, ּכָ ח ׁשְ ָניו ִיּמַ ן ּבָ ה. ְוַעל ּכֵ ָ ֻדּשׁ ירּות ֶאל ַהּקְ ָהֲעׁשִ
ירּות ֻמְפָלג  ׁש ֶאְצלֹו ֲעׁשִ ּיֵ י ָרָאה ׁשֶ ַעס ְוֵחָמה, ּכִ ירּות ַעל ְיֵדי ּכַ יְך ָהֲעׁשִ כֹוִלין ְלַהְמׁשִ ּיְ ן ָסַבר ׁשֶ ּכֵ
ָניו ְוַנְפׁשֹוָתם ָהָרעֹות  ֵהם ּבָ ָניו, ׁשֶ רֹו ְורֹב ּבָ בֹוד ָעׁשְ ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ּכְ תּוב ַוְיַסּפֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ל ּכָ ּכָ
ר ַעל ְיֵדי  ָרֵאל, ְוָהִעּקָ ר ַעל ִיׂשְ ּבֵ ן ָסַבר ְלִהְתּגַ ּלֹו ְוהּוא ָמֵלא ֵחָמה. ַעל ּכֵ ירּות ׁשֶ ֲעׁשִ לּוִיים ּבַ ַהּתְ
ה  ִגּלָ ְתֶחֶלת ַהּמְ ּמַ ֹקל ְוכּו'. ְוֶזה ׁשֶ ֶסף ֶאׁשְ ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ תּוב ַוֲעׂשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְיָקא, ּכְ ירּותֹו ּדַ ֲעׁשִ
הּוא  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּמֻ ירּות  ָהֲעׁשִ ַהְפָלַגת  ֵמֹעֶצם  ר  ְלַסּפֵ ָתּה  ְתִחּלָ ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ס ּוְתֵכֶלת ְוכּו' ִמּטֹות  ְרּפַ בֹוד ַמְלכּותֹו ְוכּו' חּור ּכַ ר ּכְ ַהְראֹותֹו ֶאת עֹׁשֶ תּוב, ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵורֹוׁש, ּכְ ֲאַחׁשְ
ִביל  ׁשְ זֹאת, ְוָכל ֶזה ּבִ ירּות ּכָ ַמע ֲעׁשִ ר לֹא ִנׁשְ ׁש ְוכּו', ֲאׁשֶ ַהט ָוׁשֵ ָזָהב ָוֶכֶסף ְוכּו' ַעל ִרֲצַפת ּבַ
ָעה ָאז ָהָיה  רּות ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ל ּפּוִרים ּכִ ְפָלא ׁשֶ ס ַהּנִ ר ּוְלַגּלֹות ָלנּו ּתֶֹקף ַהּנֵ ְלַסּפֵ
ִזְכרֹוָנם  ַחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו  ׁשֹוִנים.  ִלים  ִמּכֵ ְוֵכִלים  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל.  ְוַכּנַ ירּוָתם  ֲעׁשִ ֹעֶצם  ְיֵדי  ַעל 
ָרֵאל ַעל ְיֵדי  רּו ַעל ִיׂשְ ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתּגַ י ָסְברּו ׁשֶ ׁש, ּכִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְכֵלי ּבֵ ְמׁשּו ּבִ ּתַ ִהׁשְ ִלְבָרָכה ׁשֶ
ר  ל ִעּקַ י ּכָ ׁש. ּכִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵלי ּבֵ הּוא ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ דֹוׁש ׁשֶ ירּות ַהּקָ ר ׁשֶֹרׁש ָהֲעׁשִ ים ִעּקַ ּכֹוְבׁשִ ׁשֶ

"ל:  ׁש ְוֵכָליו ְוַכּנַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָרֵאל הּוא ַהּבֵ ל ִיׂשְ ירּות ׁשֶ ָהֲעׁשִ

ע"פ זה מובן מה שפתיחת המגילה הוא בגודל עשירות אחשורוש ס,עודה כזה וחור כרפס 
ותכלת וכו' מיטות זהב וכו' ומה שהמן נתן עשרת אלפים ככר כסף וכו', ובעת שהתמלא 
חימה וכעס על מרדכי דיבר עם זרש על עשרו ורוב בניו וכו', ומתבארים דברי המגילה וכו', 
כי כאשר יש עשירות כזה זאת מחמת שפגמו מאד בנפשם, ועי"ז חשב שיכול להתגבר 
על בנין היכל הקדושה, וזה מה שהוציאו כלי המקדש, כלים מכלים שונים, כי זה שורש 
יניקתם ממה שהגבירו פגם האמונה, פגם הנפש, הפחד והכעס על קדושת הבית, ועל כלי 
הקושש )מובא שענין הצ"ג כלים שהיו מוציאים במקדש בכל יום, בהם מושרש כל הבירורים ומציאות 
תיקון המדות, הרי שעיקר פגם החטא הוא בגניבת כלי המקדש( ועי"ז גנבו השפע, וגם הנפשות, 

שזה מה שהמן סיפר לזרש על רוב בניו )היינו שגנב שפע הנפשות וכו' ועי"ז חשב שיכול להתגבר 
נגד מרדכי, כי לא יהיה בו כח לבנות היכל הקודש, ]ועפ"ז מובן מה שעשה עץ גבוה חמישים אמה לעלות 

לשורש הנפש ושורש העשירות שהם בבינה וכו', לקלקל כח הטוב שהוא הצדיק, ומשם להגביר יניקת הטבע 

והכעס ועשירות דקליפה[( ומתוך מה שנבין מה מציאות הפגם ועוצם כח יניקת עמלק, נבין 

איך השי"ת עושה נס בימים ההם נס גדול ונורא וכך יעשה בזמן הזה.

ִמיד ַלֲהרֹג  ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ י ָהָמן ּבִ מֹוהּו לֹא ִנְהְיָתה, ּכִ ר ּכָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ג( ּוֶבֱאֶמת ָהְיָתה ָאז ֵעת ָצָרה ּגְ
ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ם  ַנְפׁשָ ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ ְוכּו',  ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ד ֶאת  ּוְלַאּבֵ
ָרֵאל  לֹום. ּוֶבֱאֶמת ָהיּו ִיׂשְ ִמיָדם ַחס ְוׁשָ ָרֵאל ְלַהׁשְ ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ׁש לֹו ּכַֹח ַעל ּכָ ּיֵ ֶאְצָלם ָסַבר ׁשֶ
ְפרַֹח  ּבִ זֹאת  ֶאת  ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַער  ּבַ ִאיׁש  ֲאָבל  ּמּוָבא.  ּכַ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָאז 



ליקוטי הלכות המבוארצח

הּוא ָהָמן  ְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ל ּכַֹח ַהּסִ י ּכָ ים ְוכּו'. ּכִ בֹות ֲעֻרּמִ ַרְך ֵמֵפר ַמְחׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ִעים ְוכּו', ּכִ ְרׁשָ
ְבִחיַנת  ֶזה ּבִ ַרְך ְמַסְכֵסְך אֹוָתם ֶזה ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ֲעָסם ָהַרע ּכַ ֲעָמֵלק, הּוא ַעל ְיֵדי ֹעֶצם ּכַ
י  ּכִ י ֵמִקים ֲעֵליֶהם ֵמֶהם ּוָבֶהם,  ּכִ גֹוי ְוכּו'.  ּבְ ּגֹוי  תּו  ְוִכּתְ תּוב  ּכָ ִמְצַרִים, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ י ִמְצַרִים  ְוִסְכַסְכּתִ
ֶרה ּבֹו  ֲעָסן, ִיְתּגָ ַהּשֹוֵנא ָהרֹוֵדף ַהּכַ ֶרה ּבְ ְתּגָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ב ִסּבֹות ִנְפָלאֹות ּבְ ַרֲחָמיו ְמַסּבֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
מֹו  ּכְ קּוָמה.  ּתְ ִלי  ּבְ ָלה  ַמּפָ ִיּפֹל  ְוַהֵחָמה  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ַעד  ּנּו  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ְוֵחָמה  ֲעָסן  ּכַ ַעל  ּבַ
ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ֶמה  "ל.  ּנַ ּכַ ְוַהֵחָמה  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  מֹו  ׁשְ ח  ִיּמַ ָהָמן  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ל  ּכָ ׁשֶ ָאז  ָרִאינּו  ׁשֶ
ֶלְך  תּוב, ְוַהּמֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַכַעס ָעצּום ָעָליו, ּכְ ֵורֹוׁש ּבְ ֵהִביא ֶאת ֲאַחׁשְ ִנְפְלאֹוָתיו ַעד ׁשֶ ב ִסּבֹות ּבְ ַרְך, ִסּבֵ ִיְתּבָ
ְיָקא  ַכי ְוָאז ּדַ ר ֵהִכין ְלָמְרּדְ ְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ְוָתלּו אֹותֹו ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ ֲחָמתֹו ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּכָ ָקם ּבַ

ָכָכה:  ֶלְך ׁשָ ַוֲחַמת ַהּמֶ

הרי שמה שהמגילה מראה הוא שכאשר התחילו לבנות הבית המקדש נתעוררו העמלקים 
גוים להבין שעי"ז לא יהיה להם מילוי תאוות בעשירות מופלגת כאחשורוש והמן  ראשית 
שהוא שורש כל עבודה זרה וכל חיותם נפשות גויי הארצות שהם נלכדים בהקליפות, וירדו 
מגדולתם להיות צוענים עניים וכו', וזה מה שהתגבר המן בכעס גדול יותר, לקחת שפע מרוח 
הטומאה והכעס, וכאשר ראה שמתעוררים נפשות הקדושה לחזור להיכל הקודש, היה עת 
צרה גדולה כי ביקש להשמיד וכו' שלא יקבלו חזרה שפע העשירות, )וכמו שהשי"ת עשה נס בימים 
ההם שנהפוך הוא ונתבטל הגזירה ובית המן ניתנה למרדכי והוא גדול בבית המלך וכו', כך נעשה בכל דור שהשי"ת 

מציל ישראל ויש שארית לפליטת ישראל ולאנשי אמת בכל מה שעבר בגלותנו המר, ובכל מה שעברו גזירות וכו' 

וגנבו ורצחו בעו"ה, וככל מה שבעלי כעס ולצנות רודפים הכשרים וכו', הכל יתהפך לטובה, כי הכל כדי להוציא 

וירדו וכל נצוצות הקדושה במאסר הקליפות,  הנפשות והקדושות מעומק בליעת הסט''א מה שהנפשות נבלעו 

]והרי עיקר התיקון בכח הצדיק שיכול להתפלל בבחי' דין בחי' כעס דקדושה שהוא ענין של תשובה שכעס על 

עצמו וצועק להשם וכו' גם בקטנות בלי שכל שזה בחי' כעס, ותיקון הדבר בכח הצדיק כמבואר לקו"ת סי' ח', והרי 

שבכח הקיבוץ של ר"ה נמצא תיקון הגלות בלי הגזירות, וכל מה שמתקרב נפש לבחי' כבוד ההיכל של הקדושה 

ומתקשר לאור הצדיק נמצא המתקת הגזירות המתקת כח הכעס שזה ענין כח ימי הפורים כמ"ש[( והיה בזה 

קשר כחות קליפות והדינים למציאות סכנה נוראה, אבל השי"ת עזר בכח הצדיק, ע"י מרדכי 
ואסתר ועי"ז חמת המלך שככה שנמתק הדינים למעלה )כי אסתר ירדה לתוך בחי' כלליות הגלות של 
הנפשות שנפלו לתאוות ממון לעשירות דקליפה לבית אחשורוש כמה שנהנו מסעודתו, ומרדכי המתיק הדין והכעס 

כמה שמתבאר לקמן ]שזה בחי' מה שמתהלך לפני חצר בית וכו' ואינו כועס רק מאיר אמונה ודעת, וכאשר נעשה 

הגזירה גילה דרכי תשובה כח הכעס דקדושה לכעוס על עצמו לצעוק לפני השם לעורר תיקון בחי' כבד כועס ע"י 

הצום ולהאיר ההמתקה ע"י אמונת צדיקים. כאשר יש להבין ע"פ המבואר לקו"מ סי' נ"ז כי מרדכי בחי' הארת 

פנים וע"פ המבואר לקו"מ סי' כ"ג שעי"ז יכולים להסתכל על שורש העשירות שהוא הנפש ולצאת מפגם הכעס( 

וע"י נעשה שאחשורש בא בחמתו וגו' ומסתכסכים הגויים זה בזה, ועי"ז עיקר הצלת ישראל 
שהם מתגברים בכעסם אחד על השני ואנו מקבלים את העזר מבחי' היכל הקודש, ואנחנו 

בשם השם נזכיר ועי"ז נקום ונתעודד.

י ְוִהְכִניס  ּתִ ַוׁשְ ר ּבְ ּבֵ ִהְתּגַ ָרָאה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ר ַעל ַהּכֹל ּכְ ּבֵ ַכֲעסֹו ְלִהְתּגַ ׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ּיֵ ע ָסַבר ׁשֶ י ָהָמן ָהָרׁשָ ד( ּכִ
ה  ַעּתָ ם  ּגַ ׁשֶ ְוָסַבר  ֲעָצתֹו  ְיֵדי  ַעל  ֲהָרָגּה  ׁשֶ ַעד  ּבֹו,  ֲעָרה  ּבָ ַוֲחָמתֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ּבַ ַעס  ּכַ
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ַער לֹא ֵיָדע  ָרֵאל. ְוִאיׁש ּבַ ל ִיׂשְ לֹום, ֶאת ּכָ ה, ַחס ְוׁשָ ַכּלֶ ּיְ ַכֲעסֹו ַעד ׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ָעתֹו ְוִיְתּגַ ִרׁשְ ַיְצִליַח ּבְ
ים  ַעְלּתִ ים ְולֹא ּגְ ם זֹאת ְוכּו' לֹא ְמַאְסּתִ ִמיד ְוִהְבִטיָחם ְוַאף ּגַ ָרֵאל ּתָ ַרְך ִעם ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ּכִ
ַעְצמֹו  א ֶזה ּבְ ַרּבָ ַרְך, ְוַאּדְ בֹוָתיו ִיְתּבָ י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְלַכּלֹוָתם ְוכּו'. ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת ּכִ
ים  ַמְקּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָהֲעצּוָמה,  ְלּתֹו  ַמּפַ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  י,  ּתִ ַוׁשְ ֶאת  ְוָהַרג  ַכֲעסֹו  ּבְ ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ
ֶהם  ּנֹוֵקם ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרְך ַהּשׁ ְך ּדֶ י ּכָ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ ּדָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּכָ ְרפּוָאה ַלּמַ
ת, ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבנֹות  ּבִ ֶפֶרְך  ּבְ ָעְבָדה  ָעָתּה  ִרׁשְ ּבְ ַעת  ְרׁשַ ַהּמִ י  ּתִ ַוׁשְ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּוָבֶהם  ֵמֶהם 
ֵורֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ל ָהָמן ַוֲאַחׁשְ ֲעסֹו ׁשֶ ֶהְרָגה ַעל ְיֵדי ּכַ ּנֶ ָפֳעָלּה ׁשֶ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ יב ָלּה ַהּשׁ ן ֵהׁשִ ּכֵ
ָלה ֶאת ָהָמן  ּתָ ׁשֶ ֵורֹוׁש ַעד  ֲאַחׁשְ ּבַ ַעס  ּכַ ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ר  ִהְכִניָסה ֶאְסּתֵ ׁשֶ ָבר ַעד  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ְיָקא  ּדַ
ית ָהָמן  ַכי ַעל ּבֵ ר ֶאת ָמְרּדְ ם ֶאְסּתֵ ׂשֶ תּוב, ַוּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַכי, ּכְ ן ְלָמְרּדְ ירּותֹו ְוִנּתַ ל ֲעׁשִ ּנּו ּכָ ל ִמּמֶ ְוִנּטַ

ַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם:  י ּדְ ּכִ

וזה עיקר מלחמת עמלק וכלל הקליפות נגד הקדושה, לקטרג ולעורר דינים ח"ו, כי כאשר 
יש רשע ואכזר שבכעסו עשה והצליח במקומו וחושב שיכול לפעול בכעס, יש שהוא 
חושב להגביר כעסו יותר, כמו שהיה מעשה המן בפשטות, וכמו שיש בזה פנימיות הענין 
כנ"ל, הרי יש בנו צדיקים מופלגים שמעוררים לתשובה ומחזקים אותנו לדעת שאף גם 
זאת בכל עת של הסתרה וירידה השי"ת איתנו ולא יטוש השם עמו וגו' ועלינו להמתיק 
הדין והכעס ופגם הנפש ע"י תשובה, ועי"ז נעשה נס שהכעס והרעש שרצה להזיק ר"ל 
עומד נגדו כעסן שני והם מכלים זה את זה, כאשר בזה עיקר ישועת ישראל ככל מה 
ודרכי  זה הוא מציאות הנס  לנו לשמוע שענין  ומה שיש  שמראה בזה מעשה המגילה 
ההשגחה כאשר עיקר הנס הוא המתקת הדין וחרון אף ע"י תשובה והתקשרות להצדיק. 

ָהעֹוְבֵדי  ׁשֶ ּכְ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ם  ׁשָ "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ְחּגֹר,  ּתַ ֵחמֹת  ֵאִרית  ׁשְ ּתֹוֶדָך  ָאָדם  ֲחַמת  י  ּכִ ְוֶזה  ה( 
ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ִחים  ּבְ ּוְמׁשַ ּומֹוִדים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוֵחָמה,  ַכַעס  ּבְ ּכֹוָכִבים 
תּוב ְמָפֵרׁש ֵאיְך  ַהּכָ ְחּגֹר, ַהְינּו ׁשֶ ֵאִרית ֵחמֹת ּתַ ם, ְוֶזהּו ׁשְ ן ׁשָ ם ָהֲעצּוָמה, ַעּיֵ ְלּתָ רֹוִאים ַמּפַ ׁשֶ ּכְ
לֹום, ַהְינּו  רֹוִצים ְלַכּלֹות, ַחס ְוׁשָ דֹול ַעד ׁשֶ ַכַעס ּגָ ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ יל אֹוָתם ַהּשׁ ַמּפִ
ֵמֶהם  דֹוִלים  ּגְ ֵחָמה  ֲעֵלי  ּבַ ֲעֵליֶהם  ִקים  ּמֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ אֹוָתם  יל  ַמּפִ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ
דֹולֹות,  ּגְ ֵחמֹות  ּבְ ֲאֵחִרים  חֹוֵגר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְחּגֹר,  ּתַ ֵחמֹת  ֵאִרית  ׁשְ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ יָלם  ּפִ ּמַ ׁשֶ
י  ׁשַ יֹוִבילּו  ְוכּו'  ַלה'  ְלמּו  ְוׁשַ ִנְדרּו  ְוֶזהּו  "ל.  ְוַכּנַ ּוָבֶהם  ֵמֶהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ם  ְלּתָ ַמּפַ ֶזה הּוא  ְיֵדי  ְוַעל 
ַרְך ְלַהֲחִזיר ּוְלָהִרים  ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ן ְצָדָקה ּבִ ַהְינּו ִלּתֵ ם ְוכּו', ּדְ ּלֵ ִריִכין ִלּדֹור ּוְלׁשַ ּצְ ַלּמֹוָרא, ׁשֶ
מֹו  ים ֲהגּוִנים )ּכְ ירּות הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ּקּון ָהֲעׁשִ ר ּתִ י ִעּקַ ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ ירּות ֶאל ַהּקְ ל ָהֲעׁשִ ּכָ
ִסְטָרא ָאֳחָרא  ִגיִדים ּדְ ְבצֹר ִויַמֵעט רּוַח ַהּנְ ּיִ "ל(. ְוֶזהּו "ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים", ׁשֶ ִסיָמן ס"ט ַהּנַ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ

"ל:  ל ַהּנַ ַעל ְיֵדי ּכָ

מגלה בזה ביאור הפסוק )תהלים ע"ו, והמובן מדברי רש"י הוא, כי חמת אדם תודך, שכעסן של רשעים 
גורם שהבריות מודים להקדוש ברוך הוא, היינו שכאשר הם מראין כעסם והקב"ה נפרע מהם הכל מקלסין 

לפניו, ורש"י מוסיף שם שאף הם עצמם מקלסין לפניו כשרואין שאין כעסן כלום כמו שמצינו בנבוכדנצר 

כשהשליך חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש מה נאמר שם יהא שמיה דאלהא מברך וגו', וביאור סוף הפסוק 

מ"ש שארית חמת תחגור, הוא שעי"ז תעכב ותחדול שאר הרשעים והם מעוכבים ונמנעים מלהראות גאותם 



ליקוטי הלכות המבוארק

וחמתם, תחגור לשון עכבה, ומסיים שם שפירושו 'לך נאה לחגור חימה ולעטות קנאה כי הכח והיכולת שלך' ולשון 

שארית זה הוא מאחר שחמת אדם אינו כלום נשאור כל חגורות חימה לך( כי מבאר שענין הנ"ל נמצא בסוף 

הפסוק במ"ש שארית חמות תחגור, שעל זה מודים משבחים שאתה מקים עליהם בעלי חימה 
)וזה מתקשר ביותר לפירוש השני שכל חגורות חימה לך, וגם לפירוש הראשון שעי"ז יחדלו אחרים  אחרים, 
מלקטרג ומלעורר כעס, הרי עפ"ז מתקשרים שני הפירושים מה מתחיל רש"י ומה שמביא( ומבאר בזה הפסוק 

הבא אחרי הנ"ל מ"ש נדרו ושלמו, היינו שכל מי ששומע הנס הנ"ל, ידור צדקה לבית המקדש, 
ומבאר ע"פ הנ"ל היינו שע"י מתקנים נפילת העשירות והנפש, ונעשה שי למורא )יובן ע"פ הנ"ל 
דהיינו כסף שמתחבר להקדושה ומביא יראת השם בחי' היכל הקודש( צדקה שמתקנת העשירות ויש בו 

הכח לשבר תאוות הממון )כמבואר לקו"מ סי' י"ג(

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעק  ּצָ ׁשֶ ּוְזָעקֹות  ָעקֹות  ַהּצְ ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ַכי  ָמְרּדְ ְיֵדי  ַעל  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ר  ְוִעּקַ ו( 
י ִאם ַעל ְיֵדי ֶזה,  ם ּכִ י ֵאין ׁשּום ֵעָצה ֶנְגּדָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ָרֵאל ִלְזעֹק ְוִלְצעֹק ַהְרּבֵ ִיׂשְ ם ּבְ ְוִהְכִניס ּגַ
רֹוִצים ְלַהְכִניס, ַחס  ִחינֹות ַעד ׁשֶ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ִרים ּבְ י ֵהם ִמְתּגָ ה, ּכִ ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ּכִ
לֹום,  ָרֵאל, ַחס ְוׁשָ ׂשְ ַפע ִמּיִ ֶ ַעְצָמן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה רֹוִצים ִלְטרֹף ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ַעס ְוֵחָמה ּבֵ לֹום, ּכַ ְוׁשָ
ל  ּלֵ ַרְך ּוְלִהְתּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ י ִאם ִלְצעֹק ַהְרּבֵ ן ֵאין ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכִ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ר ֲעֵליֶהם ּכַ ּבֵ ּוְלִהְתּגַ
ִריִכין ַלֲהֹפְך  ּצְ ְלׁשֹוִני, ׁשֶ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ְבַער ֵאׁש ּדִ ֲהִגיִגי ּתִ י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ ְבִחיַנת ַחם ִלּבִ ַרְך ּבִ ן ֵאָליו ִיְתּבָ ּוְלִהְתַחּנֵ
ִלְתִפּלֹות  ַהּכֹל  ַלֲהֹפְך  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעס,  ּכַ ְלַהְכִניס  רֹוֶצה  ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ֵמִרּבּוי  ב  ּלֵ ּבַ ַהּבֹוֵער  ַהֲחִמימּות 
ְלׁשֹוִני  ּבִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְוכּו'  י  ִלּבִ ְבִחיַנת ַחם  ּבִ ב,  ַהּלֵ ֲחִמימּות  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְצָעקֹות  ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות 

"ל. ּנַ ּכַ

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ נ"ט  ִסיָמן  ת  ְתִחּלַ ּבִ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 
ּפֹט ֶאת  ְוִיׁשְ ּבֹון ִעם ַנְפׁשֹו  ה ֶחׁשְ ְוַיֲעׂשֶ ְתּבֹוֵדד  ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ָבר,  ּדָ ל  ּפֹט ֶאת ַעְצמֹו ַעל ּכָ ׁשְ ּיִ ט ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
רֹף ֶאת  ט ְוִיׂשְ ּפָ ׁשְ ְתעֹוֵרר ֵאׁש ַהּמִ ּיִ ב ַעד ׁשֶ ֲחִמימּות ַהּלֵ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ַעְצמֹו ִויָפֵרׁש ׂשִ
ַעס  ל ַהּכַ ָפׁשֹות הּוא ְלַבּטֵ ל ַהּנְ ר ַהְכָנַעת ָהַרע ׁשֶ ם. ְוִעּקַ ן ׁשָ ָקְרָבם ְוכּו', ַעּיֵ ּמְ ָפׁשֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ָהַרע ׁשֶ
ַעס,  ּקּון ַהּכַ הּוא ַעל ְיֵדי ּתִ ם ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ הּוא ּבְ ּקּון ַהֵחָמה, ׁשֶ ּתִ "ל(, ׁשֶ סֹוף ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּמּוָבן ּבְ ְוַהֵחָמה ֵמֶהם )ּכַ
ם ֵהיֵטב  ן ׁשָ ִחיַנת עיגולא ְוכּו', ַעּיֵ "ל, ִמּבְ ט ַהּנַ ּפָ א ִמׁשְ ּסֵ ִחיַנת ּכִ ּטּול ָהַרע ִמּבְ ִחיַנת ּבִ ַעְצמֹו ּבְ ֶזהּו ּבְ
לֹום  רֹוֶצה ְלַקְלֵקל ַחס ְוׁשָ ַעס ׁשֶ ל ַהּכַ ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ַמְכִניִעין ָהַרע ׁשֶ ִפּלָ ַעל ְיֵדי ּתְ ְוָתִבין. ִנְמָצא ׁשֶ
ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲעָצתֹו  ל  ּכָ ָהָיה  ְוֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ יכֹו  ּוְלַהְמׁשִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ָהֲעׁשִ
ֲחִמימּות  ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ָרֵאל ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ִיׂשְ ַרְך ְוִהְכִניס ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַעק ַהְרּבֵ ּצָ ַכי ׁשֶ ָמְרּדְ
"ל,  ַרְך ְוַכּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַעס ַלֲחִמימּות ְצָעָקה ּוְתִפּלָ י ְוכּו', ַלֲהֹפְך ֲחִמימּות ַהּכַ ְבִחיַנת ַחם ִלּבִ ב ּבִ ַהּלֵ
ל ָהעֹוְבֵדי  ּכָ ל  ירּות ׁשֶ ם ָהֲעׁשִ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ִחיַנת ָהָמן,  ּבְ הּוא  ַעס, ׁשֶ ַהּכַ הּוא  ִהְכִניַע ָהַרע, ׁשֶ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ִבְנַין  ּבְ ָהעֹוְסִקים  ַעל  ָהֱאֶמת  ַעל  ַהחֹוְלִקים  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים 
ה  ָ ֻדּשׁ ְטָרא ָאֳחָרא ְוֶנֶהְפָכה ֶאל ַהּקְ ירּות ֵמַהּסִ ל ָהֲעׁשִ ל ּכָ ְבִחיַנת ְוַנֲהֹפְך הּוא ְוכּו', ְוִנּטַ ָבר ּבִ ְך ַהּדָ ִנְתַהּפֵ
דֹול ְמֹאד,  ירּות ּגָ הּוא ֲעׁשִ ֵכֶלת ָוחּור ְוכּו', ׁשֶ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ "ל, ְוָאז ּוָמְרּדְ ּנַ ּכַ
י  י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ְוכּו', ּכִ ים ֵמַעּמֵ ה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְוַרּבִ ָ ֻדּשׁ ירּות ֶאל ַהּקְ ָחַזר ָהֲעׁשִ ס ׁשֶ ר ַהּנֵ ה ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ
ִרים  ּגֵ ים  ְוַנֲעׂשִ ְוַנְפׁשֹו  מֹו  ׁשְ ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ ים  ַרּבִ ְנָפׁשֹות  ים  ה ָאז ִמְתַאּוִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ירּות ֶאל  חֹוֵזר ָהֲעׁשִ ׁשֶ ּכְ

"ל:  י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ְוכּו', ְוַכּנַ ים ֵמַעּמֵ ְבִחיַנת ְוַרּבִ עֹוָלם, ּבִ ה ּבָ ׁשּוָבה ַהְרּבֵ ּוַבֲעֵלי ּתְ



קי הלכות פורים

)בחי' רב חסד  וכאשר ישועת ישראל היה ע"י מרדכי הצדיקי שהוא שורש כח הרחמים 
וכו'( התגלות הישועה הוא במה שמרדכי הכניס כח לכנס יחד כל ישראל בתפילה, לבא 

לעורר אש המשפט, בבחי' ריבוע ועגולא וכו' שבזה יש הכח של אש קדוש שמכלה אש 
הכעס, כי עיקר נפילת האדם לדרכי הכעס וההקפדה בגלותינו הוא ממה שיש מחלוקת 
בין ישראל בעצמן, ויש שמבלבלים ומונעים מאד ועי"ז נכנס בלב האדם הכשר מציאות 
של כעס )וגם אם זה לא על המנגד הרודף והעושי עולה, כי מוכרח לשתוק לו, ולקבל באהבה, הרי אינו 
יכול לקבל באהבה כראוי מגודל העוולות והחסרונות והצער שגורם, כי ממש לקחו ממנו כל חיותו ומקומו 

וכו', ואע"פ שאינו כועס ממש, הרי יש כעס אגור בתבערת לבו שהוא כאב וצער, וזה הרי שכיח בכל מקום כי 

תמיד יש מה שגורמים בעלי דיעה וכוחות וכעסנים ואינם מבינים מה שגרמו להשני, וזה בכמה וכמה דרכים, 

וזה כועס בדברים ומשליט דיעות, והשני כואב ודואב בליבו וכו', וכל זה בחי' כעס שמפסיד הנפש והשפע 

ושניהם מפסידים ואינם מבינים ויודעים מה שגרמו וכו', ואין דרך לתקן דבר כזה, רק בהארת אור הצדיק 

שמרים את האדם מהכעס לתוך בחי' חשבון נפש בבחי' ריבוע המשפט שיש לו ישוב הדעת גדול מאד ומבין 

איך להתחזק בכל מה שיש מצב כזה ודומה לזה, ועי"ז נעשה בחי' עיגול בחי' ביטול הכאב והכעס. וזה מכוון 

ענין המובא בזה שמרדכי הכניס בהם דרך התפילה לעורר האש הזה, והרי זה בחי' כנוס את כל היהודים כי 

צריכים לבטל הכעס שמפריד בין ישראל שזה עיקר הצרה הגדולה מהכל וזה מה שהחריב בית מקדישנו 

ועדיין מרקד בינן(.

והתיקון למה שמצטער וליבו מלא כאב וצריך לשתוק להמחוצף הכעסן שמבלבל העולם, 
זה אינו ע"י כעס או מה שימשיך לקבור נפשו בכל הנ"ל, אלא ע"י בחי' חם ליבי בקרבי 
בהגיגי, שמדליק אש המשפט, עד שתבער אש, ויבער ממנו כל הקפדה וכעס להבין שכל 
ירידה הוא לצורך עליה ואדרבה עי"ז עוד יצמח קרן ישועה כי השי"ת מנהיג באמת ויושר 
וזה היה כל עצתו של מרדכי להכניס את  גם בכל הנ"ל,  ולצפות לישועתו  ויש לקוות 
ישראל לדרכי עבודת ההתבודדות, שצועקים להשי"ת באמת על עצמו להנצל מכעס 
ולסמוך על השי"ת ולעורר רחמים )הנראה לפרש ע"פ מה שנאמר שם וצומו עלי וגו' גם אני ונערותי 
וגו' וכאשר אבדתי אבדתי, היינו שכל מה שאמרה לצום היה על אבידת הנפש שלה, כמ"ש מגילה ט"ו עד 

עכשיו הייתי באונס ועכשיו אני ברצון כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך, הרי שכל הצום היה על 

אבידת הנפש, והרי כל הנפשות נכללו בבחי' אסתר הרי שנקודת ענין הצום היה לתקן אבידת הנפש לעצמו( 

חזרה  וכל העשירות  הוא שהנפש  ונהפוך  וכו',  ונעשה אחדות  פגם הכעס  נמתק  ועי"ז 
לחיים, להקדושה, ועי"ז ומרכדי יצא בלבוש מלכות )שזה היה שווה הון רב מאד כמבואר בתרגום 

יונתן( ועי"ז חזרו הנפש בבחי' 'ורבים מעמי הארץ מתיהדים וגו''. 

ל ָחֵמׁש ָחֵמׁש  סּוִקים ׁשֶ ה ּפְ ָ ּשׁ ִביא ׁשִ ּמֵ סֹוָרה ׁשֶ ל ַהּמְ סּוִקים ׁשֶ ִחּבּור ַהּפְ ל ֶזה ּבְ ז ּכָ ז( ְוֵיׁש ְלַרּמֵ
ם ֶזה  י ּגַ ם ֶאת ָחם, ב' ּכִ ל ֶאָחד ֵמֶהן. א' ַוּיֹוֶלד ֹנַח ֶאת ׁשֵ י אֹוִתּיֹות ְלַבד, ּכָ ּתֵ בֹות ְסמּוכֹות ִמׁשְ ּתֵ
ם ָלְך לֹא ִיְהֶיה, ו'  ם ִלי ּגַ ֶלְך, ה' ּגַ ְלַחן ַהּמֶ א ֶאל ׁשֻ ן לֹא ּבָ ס ָי"ּה, ד' ַעל ּכֵ י ָיד ַעל ּכֵ ן, ג' ּכִ ָלְך ּבֵ

י ִאם רַֹע ֵלב.  ֵאין ֶזה ּכִ

מימי חז"ל היה חכמי מסורה ומעיר יצאו בעלי המסורה שרשמו ברמז דקדוקי הכתיב, 
הטעמים, התיבות והפסוקים הדומים ושאינם דומים וכו', וכל זה בדרכי רמז אשר שייך 
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להבין רק לבעלי המסורה, והנה מאמר מסורה הזה מובא בספר הקדוש טעמי המסורת ]ממה"ר 
יעקב ברבי יצחק מצוזימיר שהיה בימי גורי האר"י והספר מלא פלאות גדולות וקדושתו גדולה 
מאד וכו'[ שמבאר ומגלה טעמי המסורה, ושם בפרשת נח, נמצא ביאור למסורה וענין מופלא 
זה, שיש ו' פסוקים שבהם ה' תיבות אשר בתיבות אלו יש רק שני אותיות: א. נח את שם את 
חם וכו', ב. כי גם זה לך בן, ג, זה כי אם רע לב, ד. על כן לא בא אל, ה, גם לי גם לך לא, ו כי 
יד על כס יק, ומבאר שזה משל לאב שמוכיח בנו ואומר לו תהיה נח למקום ונח לבריות וכו' 
ומבאר שיש בזה מעלת הצדקה ע"ש ומהרנ"ת מצא לנכון לבאר המסורה הזו )לכאורה רק בזה 

יש מה שמבאר מדברי המסורה הגדולה(. 

ם ֶאת ָחם,  "ל, ֶאת ׁשֵ ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ִבְנַין  ּבְ הּוא עֹוֵסק  ׁשֶ יק ָהֱאֶמת  ּדִ ַהּצַ הּוא  ׁשֶ ֹנַח,  ַוּיֹוֶלד  ַהְינּו 
ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ְוַעל  מֹו,  ׁשְ ה הּוא  ַחּיָ ֶנֶפׁש  ִחיַנת  ּבְ ם,  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ּמֹוִליד  ׁשֶ ַהְינּו 
ֶרה ְוהּוא  ָבר ִמְתּגָ ַעל ּדָ ה, ֲאָבל ַהּבַ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ א ַעל ְיֵדי ֲעׁשִ ּבָ ם ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ ַגּדֵ ּמְ ִהְתָקְרבּוָתם ַעל ְיֵדי ׁשֶ
יק  ּדִ ַעס ְוַהֵחָמה, ַאְך ַהּצַ הּוא ַהּכַ ָקְרָבם ׁשֶ ּמְ ָפׁשֹות ׁשֶ ל ַהּנְ יר ָהַרע ׁשֶ ה, ְורֹוֶצה ְלַהְגּבִ ָ ֻדּשׁ רּוְך ַאַחר ַהּקְ ּכָ
י  ְך ִלְבִחיַנת ַחם ִלּבִ ַעס ְוַהֵחָמה, הּוא ְמַהּפֵ ִחיַנת ֲחִמימּות ַהּכַ ִחיַנת ָחם, ּבְ הּוא ּבְ ְך ָהַרע ׁשֶ ָהֱאֶמת ְמַהּפֵ
"ל, ְוֶזהּו ַוּיֹוֶלד  ּנַ ב ּכַ ֲחִמימּות ַהּלֵ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ַהְינּו ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ י ִבְלׁשֹוִני, ּדְ ְרּתִ ּבַ י ְוכּו' ּדִ ִקְרּבִ ּבְ
ב  ִחיַנת ֲחִמימּות ַהּלֵ הּוא ּבְ ָקְרָבם. ְוֶזהּו ֶאת ָחם, ׁשֶ ּמְ ָפׁשֹות ׁשֶ ם, ַהְינּו ַהּנְ יק, ֶאת ׁשֵ ּדִ הּוא ַהּצַ ֹנַח, ׁשֶ
ַעל ְיֵדי  "ל, ׁשֶ י ַהּנַ כֹו ִלְבִחיַנת ַחם ִלּבִ יק ְמַהּפְ ּדִ ַעס ְוֵחָמה, ֲאָבל ַהּצַ רֹוֶצה ְלַהְכִניס ּכַ ֶהם ׁשֶ רּוְך ּבָ ּכָ ׁשֶ

"ל.  ם ה' ְוַכּנַ יל ׁשֵ ה ּומֹוִליד ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּוַמְגּדִ ָ ֻדּשׁ ְך ַהּכֹל ֶאל ַהּקְ ֶזה ִנְתַהּפֵ

בפסוק זה יש חיבור בין מה שנאמר, נח את שם את חם, שהם שתי אותיות וחמש תיבות, ולזה 
דורש מהרנ"ת את חיבור תיבות אלו, ומגלה שבהם מרומז מה שיש נפש שצריך להאיר שזה 
בחי' שם, אבל יש מלחמת היצר ורוצה לגרום בחי' חם היינו אש של כעס וכאב בנפש ע"י 
המחלוקת ומה שעובר וכו', והתיקון הוא נח, כי הצדיק בחינת נח הוא מוליד כח חמימות של 
אש המשפט המבואר בהמאמר בחי' כסאות למשפט, שכנ"ל זה כחו של מרדכי הצדיק וזה 
בחי' נח, ועי"ז נתהפך בחי' חם להקדושה, ועשה חם שמתאחד יחד לבחי' שם, וזה ע"י נח, 
הרי לזה מחובר מ"ש נח את שם את חם )כדי לקרב הענין להבנתנו לאור הפנימיות וכו', יש להבין שענין 
תיבה של שתי אתוון כאשר בא בפסוק כמה פעמים הוא מראה על חסרון ההכרעה, שתים ולא שלש, כי שלש 

בחי' הכרעה, הרי שזה בחי' פגם המשפט חסרון שיקול הדעת הנכון, חסרון בחי' כח הממצע בחי' שלשה, שרק 

עי"ז שייך לבא לבחי' ריבוע המשפט, וכאשר ענין כזה, שתי תיבות, מופיע חמש פעמים זה מראה על בחי' אחיזת 

הדין, כי מידת הדין הוא בחי' ה' דינים ]בחי' מנצפ"ך כידוע ויש להמתיקו[ הרי שבפסוקים אלו מראה מציאות 

הדין והכעס, כאשר חסרה ההכרעה ואיך בכל זאת בהם מתגלה הכרעה וההמתקה, והם ו' פסוקים נגד הו' מידות 

היינו אחיזת הגבורות של המידות שזה בבחי' הפיל פו"ר שהקטרוג רוצה לסבב בחי' ו בחי' המידות בדין ח"ו, ובזה 

מתגלה שיש המתקה, ובזה ענין המתקה לגזירת המבול שנשאר פליטה ע"י בני נח( והנה ענין זה שנתבאר 

בזה, הוא יסוד להבין כל שאר החמש פסוקים ומה שבהם נמצא כל הענין הנ"ל ענין החזרת 
הנפש לשורשה והחזרת העשירות, והכל ע"י הכנעת הכאב והכעס. 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ּדָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ָקְרָבם ִנְקָרִאים ּבָ ּמְ ָפׁשֹות ׁשֶ י ַהּנְ ן', ּכִ ם ֶזה ָלְך ּבֵ י ּגַ ְוֶזהּו 'ּכִ
ן,  ם ֶזה ָלְך ּבֵ י ּגַ ְבִחיַנת ּכִ ן, ּבִ ִחיַנת ּבֵ ָקֵרב ֶנֶפׁש ָחָדׁש הּוא ּבְ ּמְ ַעם ׁשֶ ּוְבָכל ּפַ
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מֹו  ֵאין ׁשְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ׁשְ ּנִ ֱאַמר ַעל ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּנֶ ס ָי"ּה ׁשֶ י ָיד ַעל ּכֵ ְוֶזהּו ּכִ
"ל, ֵמֲחַמת  ִחיָנה ַהּנַ ּבְ ְלָחָמה הּוא ּבַ ר ַהּמִ ֶחה ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ְוִעּקַ ּמָ ּיִ ֵלם ַעד ׁשֶ ְסאֹו ׁשָ ֵלם ְוֵאין ּכִ ׁשָ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ַעס, ׁשֶ לֹום, ַעל ְיֵדי ַהּכַ ָמם, ַחס ְוׁשָ ָרֵאל ְלַמֵעט ׁשְ ִיׂשְ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ֶרה ּבְ ֲעָמֵלק ִמְתּגָ ׁשֶ
י ָיד ַעל  ְבִחיַנת ּכִ ְבָיכֹול, ָצִריְך ִלְלחֹם ִעּמֹו, ּבִ ַעְצמֹו, ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַפע ֵמֶהם ַעד ׁשֶ ֶ ּגֹוֵזל ַהּשׁ
ם ה'  ל ׁשֵ ַעס ִמן ָהעֹוָלם, ְוָאז ִיְגּדַ ל ַהּכַ ּטֵ ֶחה ִזְכרֹו ְוִיְתּבַ ּמָ ּיִ ֵלם ַעד ׁשֶ מֹו ְוִכְסאֹו ׁשָ ֵאין ׁשְ ס ָי"ּה, ׁשֶ ּכֵ
ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ים. ְוָאז ָיׁשּובּו ַהּכֹל ֶאל ַהּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ָרֵאל, ׁשֵ ם ִיׂשְ הּוא ׁשֵ ׁשֶ
ן  ט, ַעּיֵ ּפָ א ִמׁשְ ּסֵ ִעְנַין ּכִ ם ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְסאֹו, ּכְ ֵלמּות ּכִ ִחיַנת ׁשְ ן ּבְ ם ּכֵ "ל, ְוֶזהּו ּגַ ַוּיֹוֶלד ֹנַח ַהּנַ

ם.  ׁשָ

וזה מתקשר להפסוק השני שגם בו ענין שתי אתוון חמש פעמים, מ"ש 'כי גם זה לך בן', 
הינו שעי"ז זוכה האדם לעיקר שליחותו בעולם לקרב נפשות להשי"ת )שזה כמו אחד שאין 
לו בן והנה נולד בן למז"ט וזה עיקר השארת האדם לדורות, ]עפ"ז מובן גודל ענין מה שנאמר בהמאמר אלו 

שמקרבים אנשים לעבודת השם וכו', שזה עיקר שליחותינו וכו' כנ"ל[ והרי כאשר יש אש הכעס וכו' אי 

אפשר לזכות לזה כנ"ל( כי ע"י ההמתקה הנ"ל בבחי' נח ובחי' מרדכי, זוכים שגם זה מתקרב 

וכו' )וידוע שעיקר ההמתקה הוא בבחי' ג"ם כמ"ש ואף גם זאת וגו' לא מאסתים וכו' כמבוארר לקו"מ סי' נ"ה 
]הרי שבזה גם מבואר שע"י בחי' גם היינו ההמתקה שנעשה ע"י נח נעשה בן התקרבות הנפשות להקדושה 

באמת,[ והנה הפסוק מדבר בצאת נפשה של רחל ולידת בנימין ]שזה ענין בחי' גם הנ"ל כמבורר שם בסי' 

נ"ה ומה שעיקר הכנעת הרע הוא ע"י בחי' בנימין, והרי זה בחי' מדרכי ואסתר שהם משבט בנימין, ויש בזה 

כל הענין של בחי' בנימין המבואר שם(

והנה גם הפסוק שבו עיקר מציאות המלחמה בהקליפות מ"ש כי יד על כסי "ק, גם הוא 
בשתי אתוון וחמש תיבין )ומובן שזה עיקר מידת הדין, אבל בזה שורש ההמתקה כנ"ל( ומתוך סמיכת 
הפסוקים השתי אתוון וחמש תיבין, מובן שההמתקה הוא ע"י הכנעת הכאב הכעס, שהוא 
בחי' תפיסת עמלק בנפש ומה שמכשיל האדם בכעס, ועי"ז גורם יותר כעס ומחלוקת 
נח  ויולד  וכו', הרי שהתיקון הוא בבחי' מה שנאמר  ופוגם הנפש  גונב העשירות  ועי"ז 
שלשה בנים )שזה תיקון מ"ש אח"כ את שם את חם כנ"ל ]כי בחי' נח מתקן וכו' ויש להבין שזה בחי' 
שלשה בחי' הכרעה והמתקה כידוע[( ועי"ז נעשה בחי' התגלות יד על כס י"ק, שזוכים להזמין 

מלאכי הלב למצוא אש של חמימות דקדושה לבנות בחי' הכסא ובחי' ראש עגול לכסא 
שהוא ביטול הרע ביטול ומחיית עמלק.

)והיד הוא בחי' שבועה, שנשבע השם וכו' היינו מה ששמו ית' משותף בשמינו, והעיקר הוא לתקן בחי' שם 

היינו הנפש ולהרבות גבול הקדושה כנ"ל ]כי יד מרמז על חסרון השכינה שהכניס בחי' יד כמבואר בזהר ]מפני 

היד שנשתלחה[ וע"י מחית עמלק והגדלת השם נעשה בחי' ה' בחי' היכל הקדוש שהיוד נמצא בתוך היכל 

התגלות הכבוד ]וע"פ הנ"ל בסי' נ"ה יש להבין עוד דרך בבחי' י"ד כמ"ש במ"א[( 

ֲאָותֹו ּוְכבֹודֹו,  ִביל ּתַ ׁשְ ירּות ְלַעְצמֹו ּבִ ל ָהֲעׁשִ רֹוֶצה ִלּטֹל ּכָ ְלָחָמה ִעם ֲעָמֵלק ַעל ׁשֶ ר ַהּמִ ְוִעּקַ
ירּוָתם  ֲעׁשִ ּמֵ ׁשֶ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ֵאיָנם  ׁשֶ ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים  ל ָהעֹוְבֵדי  ירּות ׁשֶ ִחיַנת ָהֲעׁשִ ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ
ן לֹא  ֱאֶמת, ְוֶזהּו 'ַעל ּכֵ ִרים ְוַהְיֵרִאים ּבֶ ׁשֵ יק ְיֵדי לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ַהּכְ ַרְך ְלַהְסּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ָיֹבא ַנַחת ְלַהּשׁ
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ל עֹוָלם,  ֶלְך, ַמְלּכֹו ׁשֶ ְלַחן ַהּמֶ ירּותֹו ֶאל ׁשֻ ֲעׁשִ ַהחֹוֵלק ֵאינֹו רֹוֶצה ָלֹבא ּבַ ֶלְך', ׁשֶ ְלַחן ַהּמֶ א ֶאל ׁשֻ ּבָ
ם ָלְך לֹא  ם ִלי ּגַ ְלִוים ֲאֵליֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 'ּגַ יֵקי ֱאֶמת ְוַהּנִ ּדִ ֵהם ַהּצַ רֹוִבים ֵאָליו, ׁשֶ ל ַהּקְ יק ּכָ ְלַהְסּפִ
ָכְך,  ְטָרא ָאֳחָרא ֲחֵפָצה ּבְ "ל. ּוֶבֱאֶמת ַהּסִ ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ְוַכּנַ י ּבַ ְצַלח ּכִ ֶזה לֹא ּתִ ירּות ּכָ י ֲעׁשִ ִיְהֶיה', ּכִ
ַכַעס  ּבְ רּו  ּבְ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ י הּוא ֵמִסית ֶאת ַהחֹוְלִקים  ּכִ ְוכּו',  ְסִטין  ַהּמַ יַח, הּוא  ּדִ ַהּמַ ִסית, הּוא  ַהּמֵ י הּוא  ּכִ
ירּוָתם  ַעְצמֹו ְמַקְטֵרג ֲעֵליֶהם ְוטֹוֵרף ֵמֶהם ֲעׁשִ ְך הּוא ּבְ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוַאַחר ּכָ ירּות ּדְ ְוִיְהֶיה ָלֶהם ֲעׁשִ
ם ָלְך לֹא ִיְהֶיה,  ם ִלי ּגַ ְטָרא ָאֳחָרא אֹוֶמֶרת ּגַ ַהּסִ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ הּו ּבְ ּזֶ ָיָדם, ׁשֶ ָאר ְמאּוָמה ּבְ ּלֹא ִנׁשְ ַעד ׁשֶ
"ל,  ּנַ ב ּכַ ְקָרא רַֹע ַהּלֵ ּנִ ַעס ׁשֶ ִחיַנת ּכַ הּוא ּבְ ב ׁשֶ ְך ֵמרַֹע ַהּלֵ ל ֶזה ִנְמׁשָ י ּכָ י ִאם רַֹע ֵלב, ּכִ ְוֶזהּו ֵאין ֶזה ּכִ
ּוַמְכִניס  י ָיד ְוכּו',  ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ִחיַנת ֲעָמֵלק,  ּבְ הּוא  ְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ַרְך לֹוֵחם ִעם ַהּסִ ִיְתּבָ ם  ֵ ֲאָבל ַהּשׁ
יק ְלהֹוִציא  ּדִ ה ֶאת ַהּצַ ב, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵמֵפר ֲעַצת ּגֹוִים ּוְמַזּכֶ ֲחִמימּות ַהּלֵ ְצֲעקּו ֵאָליו ּבַ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ
ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  יק  ּדִ ַהּצַ מֹוִליד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ּוְלַהְכִניסֹו  ָאֳחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ ירּות  ָהֲעׁשִ
ְתָקְרִבים  ַעם ִנּתֹוְסִפין ְנָפׁשֹות ַהּמִ ָכל ּפַ ּבְ ן, ׁשֶ ם ֶזה ָלְך ּבֵ י ּגַ ִחיַנת ּכִ ם ְוכּו', ּבְ ְבִחיַנת ַוּיֹוֶלד ֹנַח ֶאת ׁשֵ ּבִ

"ל:  ּנַ ִנים ּכַ ֵהם ִנְקָרִאים ּבָ ֶאל ָהֱאֶמת ׁשֶ

וגם ענין כח הרע של הכעס שמפסיד העשירות ועי"ז גונב עמלק השפע וגם הנפשות וכו', 
מתגלה בקשר הפסוקים האלה במ"ש על כן לא בא אל, כי זה מתאר מצב כל הגוים שלוקחים 
הכסף ואוספים כספים ובוודאי אין מהם שום שייכות לשולחן המלך, ובגלותינו כאשר נופל 
העשירות הרי אין עשירות גדולה בישראל כראוי ועי"ז הכל מתנהג בדלות וקטנות וחסרון 
הכבוד, רחוק מכל התגלות והרמת שולחן המלך )כאשר מתואר בהלכה זו בכ"מ כאשר היה אז בימי 
ויש כבר  ושפע בכח הצדיקים,  ונמשך עשירות  ישועה  נעשה  בכוחם  ובוודאי  וכו',  בעניות  וכו' שחיו  הבעש"ט 

שזוכין לקנות עולמם ע"י מה שבאים לשולחן המלך ומרימים כבוד שמים, הרי צריכים אנו לזכות שעי"ז יאיר 

האמת לבא לשולחן המלך להרים כבוד התורה לשם שמים להבין מה שיכולים להאיר אור הצדיקים אור הדעת 

חילוק  גרמו  מחלוקת  שדרכי  מה  להתרומם  המלך,  לשולחן  שיביאו  ומצפים  וכו',  רבינו  כבוד  לרומם  נפש  בכל 

והבדלה זו להתנזר מלהרים כבוד רבינו וכל מה שיכול להאיר לכל נפש כל מה שנצרך אוכל נפש לרעבים וצמאים( 

זה כי אם רע לב, שזה מחמת  זה מתגלה בעוד פסוק שמקושר לזה במ"ש אין  וסיבת דבר 
הכעס והכאב שנכשלים בו כל אלו שצריכים לקבל ולפעול לקרב הנפשות, וע"י מה שיש 
ביניהם מחלוקת ואין נזהרים בכבוד חבירים, עי"ז עוד אין בהם הזכות לקרב הנפשות ע"י כח 
העשירות שצריך לחזור ולבא ע"י בעלי הצדקה שצריכים לבא אל שולחן המלך, )כי ע"י הכעס 
שנכשלים המקבלים, אין באים אל שולחן המלך ]אולי הביאור הוא גם על התורמים, אלא שיש פסוק שני שמראה 

גודל החסרון והסכנה להם, ואולי חסרון הזכות לזכות להצדקה הגדולה ונוראה הזו, הוא מחמת רוע הלב והכעס גם 

כן, אלא שבוודאי בכלל הענין מה שנעשה בעולם שמחמת הקושי והמחלוקת ומה שיש שממררים מאד ומכשילים 

הכל בבלבולי דעות ושיטות דקדוקים וחילוקים שמפלגים ומפרידים בין אחים, עי"ז הכל נופלים לכאב בחי' הכעס 

ועי"ז חסר השפע, כי במקום שיש תיקון לכאב ויש אחדות חוזר השפע לנקודת הקדושה האמיתית, לשולחן המלך, 

להביא כל ישראל לתוך הקדושה ]והנה פסוק זה נאמר לענין הצלת דוד מכעסו של שאול ולזאת יונתן אמר וכו' כי 

הצלת דוד בחי' התגלות שם השם, הוא שצריך להנצל מכעס של שאול שנעשה ע"י מה שנכשל ולא מחה עמלק 

ונפל מהמלוכה, הרי שבנין הקדושה בחי' דוד ע"י הצלה מכעס ומעמלק[( ובזה יזכו לתכלית טוב לעשירות 

הצדיק  אור  בלי המתקת  כי  ויתרבה השפע,  ויתקיים  לפעול  לפעול מה שצריכים  דקדושה 
בבחי' נח ובחי' מרדכי הצדיק ככל הנ"ל, יש מ"ש גם לי גם לך לא, כי זה עיקר מלחמת הרע 
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בהקדושה וכאשר אין המתקה אז לא יהיה לא לשולחן המלך וגם לא לו, )אולי הכוונה גם לכל 
המקבלים שלא יהיה לו להם ולא לאלו שהם חולקים חינם מחמת כסף כו', ואולי על מי שהיה צריך לתת 

והעלים עין, שעי"ז אותו שפע ילך וכו' כידוע שזה ממש מציאות ממשי בדוק ומנוסה( 

הרי שכל סדר מציאות הגלות והחסרונות שנעשים ע"י הכאב והכעס, וכל מה שיש לתקן, 
מרומז בפסוקים אלו שהם בתרין אתוון וחמש תיבין, ומוסיף מהרנ"ת להודיע שזה עיקר 
המלחמה שיש בעולם ממש, כי זה עיקר ענין היצר הרע שהוא המלאך המשחית בכעס, 
והוא שיורד להכשיל, והוא שעולה לקטרג, ואח''כ לוקח הנשמות )כמ"ש חז"ל בב"ב ט"ז( 
וכאשר הדבר נאמר לענין כל חטא וצריכים למהר לשוב מאהבה, הרי זה ממש מציאות 
מה שנעשה שיש אנשים שהם מלאכי מלאך המשחית וגורמים בלבולים גדולים לאנשי 
אמת, לקלקל שלום וכלליות אהבת חברים, בדקדוקי סרק, איסורים גמורים של לשון 
הרע ורדיפות, והכל מכוסה ונעלם באיזה סיבה שמצדיק, והם לוקחים הממון וכו', ואנשי 
אמת שהסתרה ושפלות מצפים לישועה, אלא שהם מוסיפים להיות המקטרגים, על מה, 
על מה שאנשי האמת כועסים עליהם ורודפים יותר על כל מה שהם גרמו בעצם והם 
הפילו, כי הם המקטרגים, ועי"ז לוקחים הנשמות כי מפילים הרבה נפשות מעבודת השם 
כי אין שלום וחיות ואין מקום ואחדות, ואין זה כי אם רוע לב לכל הצדדים, כאשר נעש 
וכל הנפשות המתאווים  בגלות,  אנו  ועי"ז  דרכים  וכמה  ומקום בכמה  כזאת בכל מקום 
ומשתוקקים להתחמם באור הצדיק, קשה להם, כי אין מקום לאחוז ולהכלל בשמו ונפשו 
ע"י בחי' הסתרת השם והנפש שהוא התגלות הכבוד בעשירות וגדלות, וכל זה רק מחמת 

הנ"ל, כי בזה מושרש כל חסרון רוחני וגשמי.

ולזאת מאריך מהרנ"ת בזה ומראה הענין מתוך ביאור מסורה וכו', לגלות מה הוא מציאות 
זה  כי קשה לגלות ענין  והוא המקטרג,  והמדיח  רמאות עמלק כח היצר שהוא המסית 
אע"פ שהוא ידוע ותכלית האמת, הרי אי אפשר לדבר מזה, ומה נעשה הרי יש לזכור 
זאת ולמחות הרע ולתקן כי בזה עיקר מחיית עמלק, ואנו מצפים שמתוך מה שהתאמץ 
לגלות ענין נורא זה, עי"ז אולי נזכור ונראה ונבין איך מרקד ושולט, ואין מכירים בו כלל, 
כי אימתו מוטלת על הכל, אבל השי"ת לבד לוחם בו כי יד על כס י"ק כמה שמבאר בזה 
והשי"ת עוזר שיש אנשי אמת שאין בהם כעס וכאב ואינן חשים כלל לכל מעשה עול, 
רק סומכים על השי"ת וצועקים ומתפללים עד שזוכים לחמימות לב בעבודת השם, ואין 
שם מקום להכיר כלל במציאות כח הרע הזה, וזה עיקר תקות כל אדם להנצל מהרע, ואז 

יהיה לו שפע רב ויתפרדו כל פועלי און.

והנה לאור ענין זה מובן מה שמוהרנ"ת ראה לנכון לבאר המסורה הזו, כי קשה לגלות 
ולדבר מכל ענין הנ"ל בלי לבא לכאב וכעס, והרי לאור דברי המסורה מתגלה כל הענין 
יחד עם מציאות אש המשפט שמבער ברע ונעשה ראש עגול לכסא, ואין רואים כלל 
רק את העגול את אור אש הקדושה, ובזה אולי מובן מה שמצא לנכון לבאר פלאות דרכי 

קשר המסורה הזו.
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ובכח צדיק האמת, השי"ת מהפך הכל לטובה, ועוד נראה בישועת כל הנפשות שימצאו אור 
חיים והתחזקות אור דרכי עבודת השם ויחזור העשירות למקומו להגדיל כבוד שמים, ויפתח 
הלב להכיר מה ששכחו לעשות חסד וצדקה לעיקר השראת הקדושה בעולם ועי"ז נינצל מכל 

מימי המבול ומכל חסרון ויתגלה הכבוד וכסא השם.

י ָרָצה ִלְפּגֹם  ם, ּכִ ָ ילֹו ִמּשׁ ַכי ְלַהּפִ ה ִלְתלֹות ֶאת ָמְרּדְ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמּשׁ ה ָהָמן ֵעץ ּגָ ִביל ֶזה ָעׂשָ ח( ּוִבׁשְ
ים  ָרׁשִ ם ֻמׁשְ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ֶפׁש ׁשֶ ם ְוַהּנֶ ֵ ַלת ַהּשׁ ִחיַנת ַהְגּדָ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ירּות ַהּקְ ׁשֶֹרׁש ָהֲעׁשִ ּבְ
ְבֵטי ָי"ּה  ל י"ב ׁשִ ים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִ ן ֵאּלּו ַהֲחִמּשׁ ים אֹוִתּיֹות, ְוַעל ּכֵ ִ ֶהם ֲחִמּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ָבִטים ׁשֶ ְ מֹות ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
י ָהיּו ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְמֹאד, ְוַהּכֵֹהן ָגדֹול  ירּות ּכִ ִחיַנת ֲעׁשִ ֵהם ּבְ ן ְוָהֵאפֹוד ׁשֶ ָהיּו ֲחקּוִקים ַעל ַאְבֵני ַהחֹׁשֶ
ל  מֹות ׁשֶ ֵ ָפׁשֹות ְוַהּשׁ ֵהם ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ א אֹוָתם ַעל ִלּבֹו, ַוֲעֵליֶהם ָהיּו ֲחקּוִקים ׁשְ ָנׂשָ
ֵהם  ה ׁשֶ ֲחקּוִקים ַעל ָהֲאָבִנים טֹובֹות ָהֵאּלֶ ים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִ ֵאּלּו ַהֲחִמּשׁ ים ּבְ ָרׁשִ ם ֻמׁשְ ּלָ ּכֻ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ּכָ
ן  חֹׁשֶ דֹול ּבְ ן ָהיּו ַעל ֵלב ַהּכֵֹהן ּגָ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ירּות ּכַ ֲעׁשִ ְרׁשֹו ּבַ ֶפׁש ׁשָ ם ְוַהּנֶ ֵ י ַהּשׁ ירּות, ּכִ ִחיַנת ֲעׁשִ ּבְ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ֵאּלּו  ּבְ ְלִהְתַאֵחז  ָהרֹוֶצה  ָהַרע  ְלַהְכִניַע  "ל,  ּנַ ּכַ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָרֵאל ַעל ִלּבֹו ְוכּו'.  ֵני ִיׂשְ ט ּבְ ּפַ א ַאֲהרֹן ֶאת ִמׁשְ תּוב, ְוָנׂשָ ּכָ ם(, ּוְכמֹו ׁשֶ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּוְבֵלב ַהְמָקְרָבם )ּכְ
"ל,  ט ַהּנַ ּפָ ׁשְ ט ְלִעְנַין ֵאׁש ַהּמִ ּפָ ן ִמׁשְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ַהחֹׁשֶ ם ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְוֵכן ֵמִביא ׁשָ
ן  חֹׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ פּול ׁשֶ תּוב ָרבּוַע ָהָיה ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ט, ּכְ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּוא ּבְ ִעְנַין ִרּבּוָעא ׁשֶ ּבְ ֹבָאר  ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַצֲעָקתֹו  ֹעֶצם  ּבְ ַכי  ָמְרּדְ ֲאָבל  ם,  ָ ִמּשׁ ַכי  ָמְרּדְ ִליְך  ְלַהׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ ע  ָהָרׁשָ ְוָהָמן  "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
מּולֹו  יב לֹו ּגְ ל ָהָמן ְוֵהׁשִ ָחִלים ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ָחָתה ּגֶ "ל ַעד ׁשֶ ט ַהּנַ ּפָ ׁשְ ִחיַנת ֵאׁש ַהּמִ יְך ּבְ תֹו ִהְמׁשִ ּוְתִפּלָ
ים אֹוִתּיֹות  ִ י ָכל ַהְכָנָעתֹו ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ֲחִמּשׁ ְיָקא, ּכִ ָניו ַעל אֹותֹו ָהֵעץ ּדַ רֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ּבְ
ֲאֵליֶהם  ַכי  ָמְרּדְ ָכה  ּזָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ם  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ
ירּות ֶאל  ל ָהֲעׁשִ ָניו ַעל ָהֵעץ ְוֶנֱחַזר ּכָ ְיָקא ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ם ּדַ ָ יל ָהָמן ִמּשׁ ה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהּפִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָנה ִמי  ׁשְ ּמִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ירּות, ּכְ עּור ַהְתָחַלת ָהֲעׁשִ ִחיַנת ׁשִ ים הּוא ּבְ ִ ן ֲחִמּשׁ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ים  ִ ְך ֵמֲחִמּשׁ ירּות ִנְמׁשָ י ׁשֶֹרׁש ָהֲעׁשִ ָדָקה, ּכִ ֶהם לֹא ִיּטֹל ִמן ַהּצְ א ְונֹוֵתן ּבָ ים זּוז ְונֹוׂשֵ ִ ׁש לֹו ֲחִמּשׁ ּיֵ ׁשֶ
ל  ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ם ׁשֶ מֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשָ ַרׁש ׁשְ ָרֵאל ִנׁשְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ ָבִטים, ׁשֶ ְ מֹות ַהּשׁ ׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ "ל ׁשֶ אֹוִתּיֹות ַהּנַ

"ל:  ירּות ְוַכּנַ ָהֲעׁשִ

לאוור ענין החושן משפט שהיה על לב הכהן הגדול ובו קבועים האבנים שבהם שמות שנים 
וכו', מגלה ענין העץ גבוה חמשים אמה שרצה המן  עשר השבטים ובהם חמישים אותיות 
לתלות וכו, כי האבנים הם בחי' העשירות ועליהם נ' אותיות, הרי זה בחי' התאחדות שורש 
הנפש בהעשירות כנ"ל, והרי שענין שורש העשירות הוא בבחי' חמשים האותיות של החושן 
)ענין המשכת הקדושה שבבגדי כהונה הוא ע"י הציץ והאורים ותומים שהאירו להאפוד וחושן, כי החושן הוא 

בחי' קטנות המשכת החיות להמידות והמלכות ולי''ב שבטים ]הרי שזה שורש הנפשות ולזה היה בה הון עתק 

וגוונים הרבה, וכאשר הכל משורש מהארת הנ' שערים שמשם תיקון הנפש והמתקת העשירות, לזה חוקקים בו 

חמשים אותיות, ושורש הנפש והעשירות הוא מבחי' הבינה כנ"ל, ובזה הוא ממש התגלות הבינה לתוך הקטנות בלי 

לבושין[ והתגלות השפע הוא ע"י הארת האורים ותומים שעי"ז האירו באור שורש ההמתקה ]וענין זה הוא בבחי' 

הארת הרחמים בבחי' תיקון האילתא ע"י בחי' הנחש וכו' בבחי' קריעת סוף שזה דרך המשכת השפע וכמ''ש קשה 

פרנסתם כקריעת ים סוף[ ובזה קצה הענין שעפ"ז יובן קשר המבואר בזה ופנימיותו( 



קז הלכות פורים

וע"י הלב הנקי והזך מכל דין וכעס של הכהן הגדול, נשא כל הנפשות והרים אותם מפגם 
הכעס, למצוא עצה ודרך לבא לבחי' כסאות למשפט ככל המבואר בזה, וזה מה שהמן 
נפל אז כאשר רצה לבטל מרדכי כדי לתפוס לעצמו כל הממון והנפשות, כי נמתק כל 
בחי' הכעס והכאב, ומרדכי הכניס אחדות ושלום וחמימות אש תיקון המשפט ע"י צום 
וצעקה וכו', ועי"ז ונהפוך הוא שתלו את המן על עץ חמשים אמה, היינו שהתגבר נגדו כח 
החמשים אותיות של הנפשות וכל העשירות דקדושה ונתבטל העשירות דס"א לגמרי, כי 
נאבד שורש עשירותו ונפשו הרע, ונאבד בעצמו לבטל הארת מדרכי ושם נפשות ישראל 
המשורשים באור שער החמישים וכו', ע"י ביטול הכעס והכאב וכל רע עין )יש להבין עפ''ז 
מה שקוראים י' בני המן בנשימה אחת, כי מתבטל עיקר הרע וכל פירוד לשורש האחדות ואין נשימת רוח 

גשמיות האדם - שהוא כעס - רק אריכת אפיים כענין המבואר לקו"מ סי' ח', כי יש נשימה של עשיו והוא מה 

שגונב השפע וכו', ויש נשימה של רוח הצדיק שהוא ביטול הכעס וזה מה שקוראים בנשימה אחת עשרת בני 

המן לבטל כוחם( וכי השי"ת רב את רבינו ודן את דיננו ואין לדאוג או לכאוב ולכעוס על כל 

מה שנעשה בעולם, רק לבטוח בשם השם שהוא נוקם נקמתינו ומשלם גמול לכל אויבי 
נפשינו הוא האל המושיע. 

ִחיַנת  ר ּבְ י ִעּקַ ם ֲהָכָנה ְלֶפַסח, ּכִ ּלָ ּיֹות ּכֻ ָרׁשִ ע ּפָ י ַאְרּבַ ּיֹות ּוֶפַסח, ּכִ ָרׁשִ ע ּפָ ִחיַנת ַאְרּבַ ט( ְוֶזה ּבְ
ה הֹוִציא  ָ ֻדּשׁ ְמָאה ֶאל ַהּקְ ְטָרא ָאֳחָרא ֵמַהּטֻ לּות ֵמַהּסִ ירּות ְלַהֲעלֹותֹו ֵמַהּגָ ן ָהֲעׁשִ ַסח הּוא ְלַתּקֵ ּפֶ
ָהעֹוְבִדים  ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְלַהְכִניסֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים  ֵמָהעֹוְבֵדי  ירּות  ָהֲעׁשִ
ם ד'  יל ׁשֵ ֵדי ְלַהְגּדִ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ּכְ ָמם ְוַנְפׁשָ יל ׁשְ ירּות, ְלַהְגּדִ ל ָהֲעׁשִ ַרְך ִעם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהּשׁ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו',  ַהּקֶֹדׁש  ם  ׁשֵ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  ְתַאּוּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ַהְמׁשֻ
ירֹות ֶאת  ֲעׁשִ ּמַ רֹות צֹאְנָך ׁשֶ ּתְ ִחיַנת ַעׁשְ ירּות ּבְ ִחיַנת ֲעׁשִ הּוא ּבְ א ִמן ַהּצֹאן ׁשֶ ּבָ ַסח ׁשֶ ן ּפֶ ָקְרּבַ
ִמְצַרִים  ירּות הּוא ּבְ ר ְנִפיַלת ָהֲעׁשִ י ִעּקַ ְצִרים עֹוְבִדים ַלּצֹאן, ּכִ ן ָהיּו ַהּמִ ֲעֵליֶהן ְוכּו', ְוַעל ּכֵ ּבַ
ָאְמרּו הֹוי ַהּיְֹרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ְוכּו', ּוִמְצַרִים  מֹו ׁשֶ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּכְ ירּות ּדְ ל ָהֲעׁשִ ם ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ה  ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ָרַמז ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָאָדם ְולֹא ֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ
יְטל  ַקּפִ ז ּבְ ַהּכֹל ְמֻרּמָ מֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו', ׁשֶ ים ֵמַהּמָ ָהיּו עֹוׂשִ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ יֹוֵתר ִמּתַ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ
ל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה  ּכָ ֲאַות ָממֹון, ׁשֶ הּוא ּתַ ּלּוִלים ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ י ִמְצַרִים ְמֵלָאה ּגִ ם, ּכִ ן ׁשָ ֶזה, ַעּיֵ
ירּות  ֲעׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַלּצֹאן,  ָהיּו עֹוְבִדים  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ִסיָמן כג(,  ּבְ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ם  ׁשָ חּוִבים  ּתְ
ֶכֶסף ְוָזָהב  ירּות ּבְ ֲעׁשִ י ּבַ ם. ּכִ ָ ירּות ִמּשׁ ֵדי ְלָבֵרר ָהֲעׁשִ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ּכְ לּו ִיׂשְ ִביל ֶזה ּגָ "ל, ּוִבׁשְ ּנַ ּכַ

ִסיָמן נ"ו(, ָרה ּבְ ַהּתֹוָרה ַהְסּתָ ֹבָאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ִאין )ּכְ ָוִנין ִעּלָ ֵהם ּגְ יצֹוצֹות ׁשֶ ל ַהּנִ ם ָנְפלּו ּכָ ׁשָ

ּלּוי  ַעת ְוִנְטַרד ִמּגִ ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ָחָטא ּבַ יצֹוצֹות ָהָיה ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ר ְנִפיַלת ַהּנִ ְוִעּקַ
ֶלֶחם  ּתֹאַכל  ָך  ַאּפֶ ֵזַעת  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ ְמִריַרת  ִויִגיַעת  ִמיָתה  ָעָליו  ְוִנְגַזר  ֲעָרּיֹות 
ֲחַמת  ּמֵ ַפל, ׁשֶ ּנָ קֹום ׁשֶ ַפל ַלּמָ ּנָ ירּות ׁשֶ ִחיַנת ְנִפיַלת ָהֲעׁשִ הּו ּבְ ּזֶ ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ְוכּו', ׁשֶ
ר  ן ָהְיָתה ִעּקַ ּכֵ "ל, ְוַעל  ּנַ ּכַ לּות ִמְצַרִים  ּגָ ר  ִביל ֶזה ָהָיה ִעּקַ ּוִבׁשְ דֹול,  ּגָ ְמִרירּות  ּבִ ְרָנָסה  ֶזה ַהּפַ
ּקּון  ר ּתִ י ֶזה ִעּקַ ְיָקא, ּכִ דֹול ּדַ ְרֻכׁש ּגָ דֹול. ּבִ ְרֻכׁש ּגָ ַהַהְבָטָחה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ
ְמַאת ִמְצַרִים ֶאל  ְטָרא ָאֳחָרא ִמּטֻ ירּות ֵמַהּסִ ְררּו ְוהֹוִציאּו ָהֲעׁשִ ּבֵ ֶ לּות ַמה ּשׁ ה ַעל ְיֵדי ַהּגָ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ
ַעל  ֶהם ַהּבַ ֶרה ּבָ טֹוָבָתם ְוִהְתּגָ ָרֵאל ַלֲעֹמד ּבְ ים לֹא ָזכּו ִיׂשְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ "ל, ֲאָבל ּבַ ה ְוַכּנַ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
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ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ תּוב ְוִדי ָזָהב ְוכּו', ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב, ּכְ ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ּכֶ ָבר ַעד ׁשֶ ּדָ
ֲאַות ָממֹון,  ִעְנַין ּתַ ּבְ ם  רּוָכה ׁשָ ְטָרא ָאֳחָרא ּכְ ר ַהּסִ י ִעּקַ ּכִ ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ְוָחְזרּו ּוָפְגמּו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ִני, ְוָחַזר  ית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ן ּבֵ ֻלּיֹות, ֻחְרּבַ ל ַהּגָ אּו ּכָ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ה ְוַכּנַ ָ ְקֻדּשׁ יצֹוצֹות ּדִ ל ַהּנִ ם ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ִחיַנת  לּות. ְוֶזה ּבְ ר ַהּגָ ה ִעּקַ ּזֶ ּמּוָבא ׁשֶ ְמִצית, ּכַ ָרֵאל ִנּזֹוִנין ִמּתַ ְטָרא ָאֳחָרא ְוִיׂשְ ירּות ְלַהּסִ ְוָנַפל ָהֲעׁשִ
י ּתֹוֵרי  י ָנַתן ֵריחֹו', ּכִ ְמִסּבֹו ִנְרּדִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ סּוק 'ַעד ׁשֶ ְסָמְך ַלּפָ ּנִ ֶסף ׁשֶ ה ָלְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ יִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף ּכְ כּו ּבִ ּזָ ירּות ׁשֶ ִחיַנת ֹעֶצם ָהֲעׁשִ ָזָהב ְוכּו' ֶזה ּבְ
ֵרׁש  ּפֵ מֹו ׁשֶ הּו ִעְנַין ֵחְטא ָהֵעֶגל ּכְ ּזֶ ְמִסּבֹו ְוכּו', ׁשֶ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ן ִנְסָמְך ָלֶזה ַעד ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַעל ּכֵ
כּו ְלָבֵרר ּוְלהֹוִציא  ּזָ טֹוָבָתן ׁשֶ ּלֹא ָעְמדּו ּבְ ים ׁשֶ ָרֵאל קֹוְבִלים ַעל ַעְצָמם ּוִמְתַוּדִ ׂשְ ּיִ ם, ַהְינּו ׁשֶ "י ׁשָ ַרׁשִ
הּוא  מֹון ׁשֶ לּו ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמָ ְמִסּבֹו ִנְכׁשְ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ה ְוַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ירּות ֶאל ַהּקְ ָהֲעׁשִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל  ה,  ַהּזֶ ָהָארְֹך  לּוֵתנּו  ּגָ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ל  ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ְך  ּבֹו ִנְמׁשָ ַסח ׁשֶ ַהְתָחָלָתם ּפֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ִמים טֹוִבים ַהּקְ ה ְוָחַמל ָעֵלינּו ְוָנַתן ָלנּו ַהּיָ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ִהְקּדִ
ְנָיָנא ִסיָמן א(. ְוַעל  ִלּקּוֵטי ּתִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַתב ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲאַות ָממֹון )ּכְ ּקּון ּתַ ִחיַנת ּתִ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
י  "ל, ּכִ ּנַ ִחיַנת צֹאן ּכַ הּוא ּבְ ירּות ׁשֶ ֲאַות ָממֹון ַוֲעׁשִ ּקּון ּתַ ִחיַנת ּתִ הּוא ּבְ א ִמן ַהּצֹאן ׁשֶ ַסח ּבָ ן ּפֶ ן ָקְרּבַ ּכֵ

דּוַע:  ּיָ ּטּול ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכַ ִחיַנת ּבִ נֹות ֵהם ּבְ ְרּבָ ַהּקָ

אחרי שנתגלה שורש כל מציאות הגלות וכו' ואיך הצמיח אור הלב טהור של הכהן הגדול ע"י 
מרדכי ואסתר וזכו להארת התגלות הכסא של משפט הישר שמכלה כל הקליפות, ממשיך 
להאיר עלינו הכח לזכות לעמוד בזה, כי במציאות הממון והפרנסה, ומה שנעשה עי"ז בחי' 
בזעת אפך תאכל לחם וכו' שייך כעס וחרון אף, ומרירות בעצבון תאכלנה, ויכול להתגבר כל 
הגלות הכעס ונפילת השפע לזרוק האדם לתוך מרירות וגלות המר ככל מה שנעשה בעולם, 
והרי עיקר כוחנו לצאת לחירות הוא ע"י חג הפסח )ופורים הוא הילוך ודרך לבא לפסח כמבואר לקו"ת 
סי' ע"ד( כי בו יצאו שמות בני ישראל שירדו למצרים בגלותם, ונתגלה שישראל הם בבחי' בני 

בכורי ושם השם מתגלה ע"י בני ישראל והם בני מלכים, להם החירות והעשירות, והשי"ת 
עושה ניסים ונפלאות וכל העולם מתנהג בפלאות גדולות למעלה מהטבע להרים נפש כל אדם 
לזכור להארת הקדושה, מתוך חירות  והדעת להביאו לבחי' היכל כבוד השם  לאור המוחין 
הנפש ושפע רב טוב של עשירות דקדושה )מבואר לקו"ת סי' א' שבפסח מתגלה הדעת לתקן תאות ממון 
היינו שזוכים לעשירות שהוא השם והנפש כנ"ל( והרי התגלה שיש מה שעובר לפני זה בבחי' גלות 

מצרים, ואיך השי"ת מוציא אותנו ממצרים מעבדות לחירות, ואנו באים לבחי' היכל הקודש 
בהר הקדוש מכון להשראת השם.

כי כלל גלות מצרים הוא בחי' המרירות של הפרנסה והממון, כי הגלות נמשך מחטא עץ הדעת 
ומה שהיה עי"ז ק"ל שנה וכו' שכל זה בבחי' קללת בעצבון תאכלנה בזעת אפך תאכל לחם 
ובחי' פגם הנפש שהנצוצות נפלו לתוך אחיזת הסט"א, היינו תחת שלטון הטבע ומקרה בלי 
השגחה ודעת שזה בחי' כעס ומכאובות של בחי' גניבת העשירות והנפש, והרי לזאת ירדו 
למיצר הגדול של מצרים ששלט בחי' התגברות תוקף העבודה זרה של ממון ועשירות, כאשר 
שם היה עשירות וכו' ועבדו לצאן כי ע"י צאן יש המשכת עשירות )כמ''ש חז''ל שנקרא עשתרות 
נולד  כי  מהשמים  נמשך  העשירות  שבזה  אלא  דברים,  מעוד  להתעשר  האדם  יכול  ]והרי  מתעשרים,  כי  צאנך, 
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שה בהשגחה, אלא שהאדם גונב זה לעצמו, שזה בחי' כרחל לפני גוזזיה נעלמה בחי' גניבת חלקי השכינה 

כמבואר לקו"מ סי' י"ב, הרי שזה שורש העשירות כי בא מלמעלה והם עשו מענין זה עבודה זרה[( כי עיקר 

מציאות התעלות הנצוצות של פגם אדה''ר היה בתוך יגיעת הבירור הזה של העשירות 
והנפשות שנפלו לתוך בחי' מצרים מיצר המרירות הגודלה שנעשה ע"י כעס וטרדות וכל 
הקושיות שיש ע"י כעס )כי הכעס הוא ראשית גוים בחי' עמלק כנ"ל ומנסה למשוך הכל בבחי' מיצר 
וגלות הדעת והדיבור ומציאות עבודת פרך שהוא קליפת פרעה ומצרים( ועיקר הבירור הוא להעלות 

ועי"ז  בהממון,  נאחזים  שהן  הקדושה,  של  הגוונין  בחי'  המידות  לתקן  ועי"ז  העשירות 
נעשה התגלות השם.

ויתקנו  יבררו  כי  גדול  ברכוש  היה שיצאו ממצרים  אבינו  עיקר הבטחה לאברהם  ולזה 
שנעשה  מה  מגלה  התורה  אבל  הקדושה,  היכל  בחי'  התורה  ויקבלו  והעשירות  הנפש 
הממון  ע"י  היה  התורה  קבלת  אחרי  גם  התגרותו  ועיקר  מאד,  מתגרה  הרע  שהיצר 
והעשירות כמ"ש 'ודי זהב' שכל מה שעשו העגל היה ע"י הזהב שהרבה להם, והרי עי"ז 
נעשה אריכות הגלות וכל נסיונות הכעס וכל הנ"ל, אבל עיקר תקוותינו הוא בכח הימים 
טובים שבהם מתעורר תיקון כל פגם בנפש ובממון, כי בכח היו"ט נכנע הרע של הכעס 

ועמלק, ומתגלה דרך הכנעת הרע והתגלות הקדושה.

וזה מה שבערב פסח עיקר התקרבות ישראל להשי"ת בבית המקדש ע"י קרבן פסח 
שהוא מן הצאן היינו בחי' העשירות כנ"ל )ומבואר בזה שבחי' יד על כס י"ק נעשה בערב פסח כי 

ביום י"ד ניסן נעשה מחיית עמלק בקרבן פסח ונשלם הכסא וכו'(

הּוא  "ל ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֱאַמר ּבְ ת ֵאׁש ַהּנֶ ִחיַנת ַלּבַ א ְצִלי ֵאׁש, ֶזה ּבְ ן לֹא ָהָיה ֶנֱאַכל ֶאּלָ י( ְוַעל ּכֵ
ירּות  ָהֲעׁשִ ַגם  ּפְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַעס,  ַהּכַ ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ְלִהְתַאֵחז  ָהרֹוֶצה  ָהַרע  ַמְכִניַע 
תֹו ַעד סֹופֹו ֶאל  ִחּלָ ירּות ִמּתְ ל ָהֲעׁשִ י ָצִריְך ְלָבֵרר ּכָ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו, ּכִ "ל, ְוֶזהּו רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ְוַכּנַ
מֹון, ּוִמֶזה  עֹוָלם ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ַעל ְיֵדי ַהּמָ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל, ְוָכל ַהּדְ י ַהּכֶ ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ׁש  ּיֵ ָבר, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ל ּדָ מֹון ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ּכָ ַעל ְיֵדי ַהּמָ מֹון, ֵמֲחַמת ׁשֶ ת ַהּמָ ֲאַות ְוֶחְמּדַ ְך ּתַ ִנְמׁשָ
ְקֶנה ַעל ָיָדם ַהּכֹל  ּיִ ָבִרים ְוַהֲחָפִצים ׁשֶ ל ַהּדְ מֹון ִעם ּכָ י ַהּמָ ַהּכֹל ֶהֶבל, ּכִ י יֹוֵדַע ׁשֶ ַעת ֲאִמּתִ לֹו ּדַ
עֹוָלם ְיסֹוָדם  ּבָ ל ַהֲחָפִצים ְוַהֶחְמדֹות ׁשֶ י ָהָאָדם ִעם ּכָ לּום, ּכִ ּנּו ּכְ ֵאר ִמּמֶ ָ ֶלה ְוֵיָאֵבד ְולֹא ִיּשׁ ִיּכָ
ֵהם  ִלּיֹות ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ין לֹו ָלָאָדם לֹא ּכֶ ֵמָעָפר ְוסֹוָפם ֶלָעָפר, ְוֵאין ְמַלּוִ
ים  י ִאם ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ לּום ּכִ ָאר ּכְ ם לֹא ִנׁשְ ּלָ ָהב, ּוִמּכֻ ֶסף ְוַהּזָ ּקֹוֶנה ַעל ְיֵדי ַהּכֶ ָבִרים ֲחמּוִדים ׁשֶ ַהּדְ
ל  ּכָ ַמֲעִלין  ֲאֵליֶהם ֵהם  יַע  ַיּגִ ירּות  ָהֲעׁשִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵ ְוַעל  ְלַבד,  ּבִ טֹוִבים 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ִביל ּכְ ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ֶהם ַהּכֹל ַמֲעִלין ֶאל ַהּקְ ּקֹוִנים ּבָ ל ִמיֵני ֲחָפִצים ׁשֶ מֹון ִעם ּכָ ַהּמָ
ֵעֶדר ָהְרֵחִלים,  ִיְך ּכְ ּנַ סּוק ׁשִ "י ַעל ּפָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּכַ ֶ ְלַבד, ְוֶזה ַמה ּשׁ
ה ֹקֶדׁש ַקְרָנּה ַלֲחצֹוְצרֹות עֹוָרּה ְלתֹוף ְוכּו' ִצְמָרּה ִלְתֵכֶלת ְוכּו', ַהְינּו  ּלָ ה ּכֻ ם(. ָהָרֵחל ַהּזֶ ן ׁשָ ַעּיֵ

ָבִרים  ין ַעל ְיֵדי ֶזה ּדְ ּלִ ְרִרין ְוִנְתּגַ י ִנְתּבָ ּלֹו ֹקֶדׁש, ּכִ ה ּכֻ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְרׁשֹו ׁשֶ ׁשָ ירּות ּבְ ִהיא ֲעׁשִ ַהּצֹאן ׁשֶ
ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ּתֹף  ּוְתנּו  ִזְמָרה  אּו  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ִנְפָלִאים, ַעל  ירֹות  ְוׁשִ ִנּגּוִנים  ין  ְוַנֲעׂשִ ִנְפָלִאים 
ֹבָאר  ּמְ מֹו ׁשֶ ֵליָוֵאי )ּכְ ִנּגּוָנא ּדְ חדוא ּדְ ל ֵלּה ּבְ א ְמַקּבֵ ְבִחיַנת ְוִלּבָ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּבִ ן ְוָהֲעׁשִ א ּוַמּתָ ּשָ ַהּמַ
ֲאַות ָממֹון  ּקּון ּתַ הּוא ּתִ ַסח ׁשֶ ן ּפֶ ָקְרּבַ ָתה ַהּתֹוָרה ּבְ ן ִצּוְ ם(, ְוַעל ּכֵ ן ׁשָ ָחה ִסיָמן יג, ַעּיֵ ּגָ ַהּתֹוָרה ַהׁשְ ּבְ
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ּלֹו  ירּות ּכֻ ֵדי ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ָהֲעׁשִ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו ּכְ ֵלמּות רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ׁשְ ֵאׁש ּבִ ֶלה ּבְ ְהֶיה ִנּצְ ּיִ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ
"ל:  ה ֹקֶדׁש, ְוַכּנַ ּלָ ְבִחיַנת ָהָרֵחל ַהּזֹו ּכֻ ה ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגלֹו, ּבִ ָ ֻדּשׁ ֶאל ַהּקְ

וכו',  וכמה מצות נאמרו בקרבן פסח שאין לאכלו בשל במים רק צלי אש ראשו על כרעיו 
והרי כאשר יש להביא קרבן פסח ולשחטו בעזרה בערב פסח )שזה מצות עשה של קרבן פסח, והוא 
כנ"ל עיקר ההתחלה לצאת מגלות הכעס של הנפש ע"י מרירות הממון והעשירות, ומובן שבשחיטה וזריקת הדם 

מכניעים הרע ומתקרבים להקדושה ]כי בפסח הוא עיקר ההתקרבות להשי"ת, והרי פסח הוא עשה שיש בו כרת 

היינו שעי"ז יוצאים ממה שיכול האדם להיות נכרת ח''ו מהשי"ת ע"י הכעס והממון והבהמיות וכו' ובזה עושה 

פסח להשם צעד של התחלה חדשה כי נכנע עמלק ומתחילים לצאת ממצרים בערב פסח( צריכים לצלות 

הפסח ראשו על כרעיו וכו', ובזה מבאר נוראת עבודת הפסח ומה שיש לזכות בערב פסח, 
כמו שיש  כי  בחי' העשירות שמרומז בבחי' צאן,  והכנעת  וכעס,  לצאת מכל עבדות לכאב 
למצוא אור של אמונה בערב פסח והכח להתחיל מחדש לפסוח ולהמלט מהדאגה והגאוה של 
הממון, להתעורר לא להיות משועבד למה שעבר עליו ומה שיהיה וכו' רק למצוא אור אמונה, 
הרי יש להכנס גם לתוך כל הפרטים ומה שהכסף יענה הכל כי כמו שיש מה שאחיזת תאוות 
הממון הוא בראשו היינו גאותו וכל רצונו ותכליתו, הרי יש שזה בקרבו היינו מה שיכול לקנות 
עי"ז מאכלים ובגדים וכל הכלים הנחמדים שאוהב ודבוק בהם וכו', ויש מה שהוא בבחי' כרעיו 
דברים קטנים וזניחים אבל מבלבלים אותו מאד כדרך אנשים מכובדים שכל דבר מונע אותו 

מלהתקדם מחמת שרגיל במנוחה וסדר וכבוד, וכל זה נמצא במצות צליית הפסח.

)ואין לבשלו נא או מבושל ]בדרך רמז, כי שיער הכתוב לדרכי העבודה שיש בענין זה, ענין מבושל הוא שמתבשלים 

נא, חצי  ויש שאינו ממש מונח בזה אבל אומר  ורוצה,  וממון, ככל מה שחולם  ורצונות לחפצים  בלב מחשבות 

מבושל וחצי בכלל לא מבושל, שזה מה שאינו חושב לתקן הדבר ע"י השכל והפנימיות כמבואר לקו"מ סי' כ"ג 

שצריכים לראות הפנימיות וכידוע בענין מה שיש להסתכל בהשכל או להתדבק בהמצוה בחן הקדושה בכח רב ולא 

בבחי' נא כן ולא, הרי אז יאמר על כל דבר 'נא שיהיה' ויפול הצורך להגיד לא, ורק אנא השם הושיעה נא להמשיך 

אש ההתבודדות ששורף הרע בכל ענין( כי יש לעורר כח האש של בחי' רבוע המשפט לפעול ביטול 

הכעס והחמדה כמה שיכול, כי בוודאי יכולים לעורר אש המשפט בערב פסח כאשר משתוקק 
לזכות לליל הסדר להתקרב להשי"ת, ולשבר הכעס ותאוות הממון ע"י אור האמונה שזה בחי' 

ביטול הרע שבו ע"י הדעת שמתגלה בפסח )כמבואר לקו"ת סי' א(.

ולזה יש לצלותו ראשו על קרבו וכו' דהיינו להכניס כח האש של המשפט לכל חלקי העשירות 
)ענין זה מובן בביאור לקו"מ סי' ס' בענין שלשה חלקי היראה ומה יש שליש בידו וכו' כי במה שמתבשל אהבת 

הכסף ומה שיוכל לקנות בו וכו' יש שורש כח המתאוה לממון, וזה מה שמזכיר בזה שיש לעושר מבחי' ראשו, 

להוציא מחשבות  ולהתעורר  הענין  להבין  בוודאי שייך שנזכה  אבל  רצון אמיתי,  ודורש  ענין שבלב  זה  ובוודאי 

משיכת הלב להממון, ולהתחבר עם דרכי השכל שבהם יש הכח להתדבק בצד הטוב, וזה כמו כל דבר רשות שאי 

אפשר לברר הדבר לגמרי אלא במה שמרחיק חלק הרע ע"י הרצון, ומתדבק מאד בחלק הטוב שהוא המחשבה 

לעשות מצות והכל לשם שמים ומה שיש שיכולים להתדבק בבחי' שורש הנפש והנצוצות שיש לברר בחי' הגוונים 

אשר מונחים למטה מאד בבחי' ממון ויש להעלותם בסולם( לדבר דיבור אמת לפני השי"ת שהוא רוצה 

להתדבק במצות קדושת הפסח ולא בהחפצים לבדם, ומבקש לזכות לדרך עבודה זו להרחיק 
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חלק המגושם בכל מה שמקבל ממון או חפץ ולחשוב מהשי"ת וכו', שזה התעוררות האש 
והתגלות העיגול בחי' הטוב שמבטל בשישים ורק זה רואים כמבואר בהמאמר, והכל ע"י 
מה שמעורר אש המשפט שאין מלוין לאדם לא כסף ולא זהב והכל הבל וכו', ואז כאשר 
מצליח לעורר חרטה ורצון אמיתי, וכו' אז שייך להמשיך ענין מה שאחז"ל דייקא לענין 
צאן, היינו לענין עשירות שכל חלקיו יכולים להשתמש למצוה, הרי כך לעורר הנקודות 
טובות שעושה ע"י ממון ומה שיכול להתגבר לעשות הכל לשם שמים ולזכות להתגלות 
השכל שיכול להרים כל דבר להשורש להגוונים כמה שמזכיר בזה שיש לזכות שהכל 
יהיה קודש וזה עיקר תיקון כל בחי' של ראש וקרביים וכרעיים וכו' )וידוע מהבעש"ט שבחי' 
צא"ן הוא יחוד, ומובן שזה שתי בחי', היינו מה שיש יחוד בגימ' צ"א שנעשה מכל מה שמתחיל לעורר הרצון 

לזכור את השי"ת, ולא אש הממון והכעס, ואז יש יחוד עליון שעולה הכל לבחי' בינה בחי' ן' שזה בחי' י' מיני 

נגינה, יחודא עלאה ותתאה, כמבואר לקו"מ סי' מ"ט( 

הּו, ַהְינּו  ֶ א ַמּשׁ ה ֶאּלָ ין ָחֵמץ ְלַמּצָ י ֵאין ּבֵ ה, ּכִ ִחיַנת ִאּסּור ָחֵמץ ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ יא( ְוֶזה ּבְ
ר  ִעּקַ "ל(, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּמּוָבן ּבְ ָעָרה )ּכַ חּוט ַהּשְ הּו ּכְ ֶ ַמּשׁ לּוי ּבְ הּוא ּתָ ירּות ׁשֶ ַעס ַלֲעׁשִ ין ּכַ ּבֵ הּו ׁשֶ ֶ ּשׁ ַהּמַ
ֶזַרע,  ָלֶכם  ֵהא  ִחיַנת  ּבְ ירּות,  ֲעׁשִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֵה"א  ּבְ ה  ַמּצָ י  ּכִ ְלה',  ין ח'  ּבֵ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ּבְ ַהִחּלּוק 
ירּות  ָהֲעׁשִ ים ׁשֶ ַרְך ִהְקּדִ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ִמְצַרִים, ּכִ יְך יֹוֵסף ּבְ ִהְמׁשִ ירּות ׁשֶ ַעת ָהֲעׁשִ ּפָ ִחיַנת ַהׁשְ ּבְ
ם ּוְלַהֲחִזירֹו ְלָמָרא  ָ ְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ַעל ְיֵדי ֶזה ְלָבְררֹו ִמּשׁ ּיִ ְיָקא ׁשֶ ל ְלִמְצַרִים ַעל ְיֵדי יֹוֵסף ּדַ ְלּגֵ ִיְתּגַ
ה  ּצָ ן ִנְקֵראת ַהּמַ ָלא ֵחי"ת, ְוַעל ּכֵ י ֵלית ֵחָמה ּבְ ִחיַנת ֵחָמה ְוַכַעס, ּכִ ֵחי"ת ֶזה ּבְ א, ְוָחֵמץ ּבְ ַקּמָ
יר ֶאת ָהעִֹני  ְזּכִ ּמַ "י ׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ לּות, ּכְ ּגָ ְבלּו ּבַ ּסָ ּקּון ְלָהעִֹני ְוָהֲעִנּיּות ׁשֶ הּוא ּתִ ֶלֶחם עִֹני ׁשֶ
ָעִני  ַדְעּתֹו ּוַמֲחִזיק ַעְצמֹו ּכְ ֶאה ּבְ ֵאינֹו ִמְתּגָ ַהְינּו ִמי ׁשֶ ירּות הּוא ֲעִנּיּות, ּדְ ּקּון ָהֲעׁשִ ר ּתִ י ִעּקַ ְוכּו', ּכִ
ִמיד  ּתָ ֻמְפָלג  יר  ָעׁשִ הּוא  ׁשֶ ינֹוִני אֹו  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ׁש אֹו  ַמּמָ ָעִני  הּוא  ׁשֶ ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ַמֲעָמד  ּוְבֵאיֶזה 
דֹול  רֹו ַהּגָ תֹו ְוָעׁשְ ֹגֶדל ַמְלכּותֹו ּוְגֻדּלָ ּבְ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ְבִחיַנת ּדָ דֹול, ּבִ ָעִני ְוֶאְביֹון ּגָ ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ּכֶ
ֶזה  י ָהָאָדם ָראּוי לֹו ְלָהִבין ֹעֶצם ֲעִנּיּותֹו ּבְ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי, ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון, ּכִ ִמיד, ּכִ ָאַמר ּתָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶנֶגד ַהּשׁ ּכְ ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ ְיֵדי חֹוָבתֹו  ר לֹו ָלֵצאת  יק ִאי ֶאְפׁשָ ּדִ ַהּצַ י ֲאִפּלּו  ּכִ ָהעֹוָלם, 
ֵני ָהעֹוָלם,  ָאר ּבְ ן ׁשְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה טֹוב ְוכּו', ִמּכָ ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ י ֵאין ַצּדִ תּוב, ּכִ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יו, ַרק ַהּשׁ לֹום ְלִפי ַמֲעׂשָ יַע לֹו ַחס ְוׁשָ ן ֲאִפּלּו ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ ֵאינֹו ַמּגִ ְוִאם ּכֵ
ן ֵאין ָעִני  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוִאם ּכֵ ר ּכִ ׂשָ תּוב, ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַחְסּדֹו, ּכְ ָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ֵברּור, ֲאַזי טֹוב  ים ֶאל ִלּבֹו ָהֱאֶמת ְויֹוֵדַע זֹאת ּבְ ׂשִ ּמֵ יֵלּה, ּוְכׁשֶ ָלאו ּדִ י הּוא ָאַכל ּדְ ּנּו, ּכִ יֹוֵתר ִמּמֶ
יר  ִלְבָרָכה, ֵאיֶזהּו ָעׁשִ ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ הּוא ַמה  י ׁשֶ ירּות ֲאִמּתִ ה ַלֲעׁשִ ְוִיְזּכֶ ִמיד  ּתָ לֹו 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ַהּכֹל  ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֶחְלקֹו,  ּבְ ִמיד  ּתָ ַמח  ִיׂשְ י  ּכִ ֶחְלקֹו,  ּבְ ֵמַח  ַהּשָ
ְבִחיַנת  ּבִ ָעְלָמא,  ּדְ הֹון  ְלָכל  ׁש  ַמּמָ ירּות  ַלֲעׁשִ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלַחץ,  ּוַמִים  ַצר  ֶלֶחם  ֲאִפּלּו 
ַאֲהָבה  ל ַהּכֹל ּבְ קּות ּוְמַקּבֵ ּפְ ֵעיָניו ְוֵיׁש לֹו ִהְסּתַ הּוא ָקָטן ּבְ י ׁשֶ ּמִ ִאיהּו ְזֵעיר הּוא ַרב, ׁשֶ ָמאן ּדְ
ׁש ְוהֹון ַרב, ּוְכִתיב ֵמִקים  ָאְמרּו, ֵיׁש ִמְתרֹוׁשֵ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ר ּוְגֻדּלָ ְך ְלעֹׁשֶ ה ַאַחר ּכָ ִיְזּכֶ ְמָחה  ּוְבׂשִ
ָעָפר  ּכֶ ַעְצמֹו  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ֵמָעָפר'  'ֵמִקים  ְנִדיִבים,  ִעם  יִבי  ְלהֹוׁשִ ְוכּו'  ל  ּדָ ֵמָעָפר 
ְיֵדי  ִיּפֹל ַעל  ה לֹא  ְוָזָהב ַוֲחָפִצים ַהְרּבֵ ׁש ְלֶכֶסף  ירּות ַמּמָ ּזֹוֶכה ַלֲעׁשִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ "ל, ְוַגם ַאַחר  ְוַכּנַ
ֶחְלקֹו  ֵמַח ּבְ ירּותֹו ַיֲחִזיק ַעְצמֹו ְלָעִני ְוִיְהֶיה ׂשָ ֹעֶצם ֲעׁשִ ם ּבְ י ּגַ ּלֹו, ּכִ ֵאינֹו ׁשֶ ֶ ֶזה ְלִהְתַאּוֹות ַמה ּשׁ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַכַעס ַעל ַהּשׁ הּוא ָעִני הּוא ּבְ ׁשֶ ל ֶזה, ּכְ ֵהֶפְך ִמּכָ ֵהם ּבְ ִעים ׁשֶ "ל. לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ִמיד ְוַכּנַ ּתָ



ליקוטי הלכות המבוארקיי

ֵאיָנם ְראּוִיים לֹו  ים ׁשֶ ַמְלּבּוׁשִ יׁש ַעְצמֹו ּבְ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָממֹון הּוא ַמְלּבִ ּיֵ ׁשֶ ַעל ֲעִנּיּותֹו ְוֶחְסרֹונֹו, ְוֵתֶכף ּכְ
ְרִויַח עֹוד ָממֹון יֹוֵתר ַמְתִחיל ִלְקנֹות לֹו  ּמַ ה, ּוְכׁשֶ ִחּלָ ּתְ ה יֹוֵתר ִמּבַ ְלִפי ָממֹונֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָחֵסר לֹו ַעּתָ
יו ָמִרים ּוְמרּוִרים  ִפי ֶעְרּכֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַחּיָ ְפַלִים ִמּכְ ִכְפֵלי ּכִ יִטין, ְוַהּכֹל ּבְ ִלּיֹות ְוַתְכׁשִ ֶסף ּוַמְרּגָ ֵלי ּכֶ ּכְ
ה ֶהֱעִבירּו  ַהְרּבֵ יֵמי ָעְנָים ַעד ׁשֶ יֶהם ְמרֹוִרים יֹוֵתר ִמּבִ ירּוָתם ַחּיֵ יֵמי ֲעׁשִ ּבִ ה ׁשֶ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ ִמיד, ַעד ׁשֶ ּתָ
י רֹב  ֶמׁש ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוַעל ּפִ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׁשֶ ה ָהַרע ַהּנַ ֲעׂשֶ דּוַע ֶאת ַהּמַ ּיָ ַעְצָמם ָלַדַעת ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכַ
ירּוָתם  יֵמי ֲעׁשִ ּקֹוִרין ָאּב ֶזעֶציְרס(, ְוַגם ּבִ ֲעֵלי חֹובֹות )ׁשֶ ׁש ּוֵמִתים ּבַ ִאים ִליֵדי ֲעִנּיּות ַמּמָ ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ
ּסּוָתם  ִפי ַהְנָהגֹוָתם ְוִהְצָטְרכּוָתם ָהֲעצּוִמים, ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ּגַ ִמיד ָחֵסר ָלֶהם ּכְ י ּתָ דֹוִלים, ּכִ ים ּגְ ָהיּו ֲעִנּיִ
ִאיהּו ַרב הּוא  יַע ָלֶהם ְלַבד, ּוָמאן ּדְ ר ַמּגִ ל ָהעֹׁשֶ ְצִחי, ּוְכִאּלּו ּכָ ְכִליָתם ַהּנִ ִבים ַעל ּתַ ָהַרע, ְוֵאיָנם חֹוׁשְ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ּוַבֲעֵלי חֹובֹות,  ים  ֲעִנּיִ ּוֵמִתים  יָלם  ּפִ ַמׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאה  ִמְתּגָ הּוא  ׁשֶ ּוִמי  ְזֵעיר, 
ִמיד הּוא  ּתָ ְלָעִני  ֲחִזיק ַעְצמֹו  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו ִמי  ֲעִנּיּות,  ְוַהּנֹוי הּוא  ַהּיִֹפי  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֲעִנּיּוָתא  ָיָאה 
ן ִעם  ּתָ ׁשְ ל ּפִ ִמיד, ֲאִפּלּו ַמְלּבּוׁש ׁשֶ ׁש לֹו הּוא ָנֶאה ְוָיֶפה ֶאְצלֹו ּתָ ּיֵ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ ִמיד, ּכִ ָנֶאה ְוָיֶפה ּתָ
ֶזה  ּכָ ַמְלּבּוׁש  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ׁש לֹו ַעל  ּיֵ ׁשֶ ּבֹו ְמֹאד,  ֵמַח  ְוׂשָ ְוָיֶפה ֶאְצלֹו  ָנֶאה  ַהּכֹל  י ְטַלאי,  ּבֵ ּגַ ְטַלאי ַעל 
ִמיד,  ֶזה, ְוָאז הּוא ָנֶאה ְוָיֶפה ּתָ יו ֲאִפּלּו ַמְלּבּוׁש ּכָ ֵאינֹו ָראּוי לֹו ְלִפי ַמֲעׂשָ י יֹוֵדַע ׁשֶ ּסֹות ּבֹו, ּכִ ְלִהְתּכַ
ִמיד, ֲאָבל  ֶסף ְוָזָהב ִיְהיּו ָנִאים ְוָיִפים ֶאְצלֹו ּתָ ל ּכֶ י ְוׁשֶ ל ֶמׁשִ ים ׁשֶ ְהֶיה לֹו ַמְלּבּוׁשִ ּיִ ׁשֶ ם ּכְ ְך ּגַ י ַאַחר ּכָ ּכִ
ְרֶאה  ּנִ ה יֹוֵתר ֵאינֹו זֹוֶכה ְלנֹוי ְויִֹפי ְלעֹוָלם ּכַ ׁש לֹו ִמְתַאּוֶ ּיֵ ֶ ָעִני, ְוָכל ַמה ּשׁ ֵאינֹו ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ּכְ ִמי ׁשֶ
דֹוֵלי  ל ּגְ יֹוֵתר ׁשֶ ָגִדים ַהְיָקִרים ּבְ ִמיד ָחֵסר לֹו עֹוד ּבְ י ַהְיָקִרים ְוכּו' ּתָ ְגֵדי ֶמׁשִ ֲאִפּלּו לֹוֵבׁש ּבִ חּוׁש ׁשֶ ּבַ

ל ֶזה ְוָהֵבן ְמֹאד:  דּוַע ּכָ ּיָ ן ְוכּו' ּכַ ן ְוכּו' ְלַהּלָ יֹוֵתר, ְוֵכן ְלַהּלָ ִציִנים ּבְ ַהּקְ

יציאת מצרים אשר  הגדולה של  הדעת  ואיך הארת  עוני,  לחם  לנו טעם מצה  בזה מטעים 
ולהאיר  ולרדת  מאיר לכל נפש ע"י מצות אכילת מצה, והשבתת החמץ, צריך להשתלשל 
לתוך מציאות הכעס וחימה, הכאב שבא ע"י חסרון אמונה, מכל מה שעובר על האדם, מכל 
מה שגונבים ממנו השפע שלו ומקומו וכל נפשו ומורידים אותו לעבודת פרך תחת עקבי גלות 
אור הדעת  גלות מצרים, שממעט  בבחי' המרירות של  בעולם  ככל מה שנעשה  השיעבוד, 
ירידה  כל  שבוודאי  השי"ת  לפני  גדולה  הכנעה  ע"י  רק  זה  מכל  לצאת  אפשר  ואי  ואמונה, 
ושיעבוד וגלות הוא לצורך עליה, והשי"ת משגיח עלינו גם בתוקף ההסתרה, וכל זה שייך רק 
ע"י מה שמשבר הכעס והכאב לב, וזה מה שיש לנו לקבל באור הגדול של אכילת מצה בליל 
)ידוע שבאכילת מצה נמשכין המוחין וכו' וגודל תיקוני ליל הסדר שהם הארת שלמות הדעת מלמעלה  הסדר 
באור גדול מאד, בזה הרי מראה מה שהאור הגדול הזה צריך לפעול בכל שנה ושנה שגם אנחנו נצא ממצרים וכו', 

להוציאנו מגלות השיעבוד להכעס והדאגות, וכך לתת בנו כח להתגבר על תאוות ממון גאוה וכבוד וכל מה שדבוק 

ונמשך לחפיציו וממונו בדרך שאינם נכללים עוד בבחי' עשירות דקדושה, אלא מציאות שיעבוד וגלות לנפש, כי 

באמת זהו הגלות והעבדות הגדולה מהכל וצריכים מאד למצוא ישועה לצאת לחירותמחושך משיכת התאות כולם 

שנכללים בזה, והרי מובן שגלות זה הוא בחי' חמץ, שמחמיץ הרצון והנפש במשיכת הדמיון וכו', והרי ענין זה הוא 

וכו', הרי שכמו שבענין מצה משברים  עיקר בחי' גלות מצרים שנשתעבדו לעבודת פרך ע"י הצורך להתפרנס 

כל משיכת הדמיון וכל התאוות וכו' בענין זה של פגם הנפש ע"י הנכסים והעשירות צריכים כח גדול מאד כדי 

להתעורר ולהנצל, כידוע, וזה כלל איסור חמץ בפסח וכחה של מצות מצוה(

כי תוקף גלות מצרים היה ע"י גניבת הנפש והגוף להיות עבדים לפרעה ע"י מה שגנב העשירות 
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וכל זה מחמת בחי' פגם הכעס שהוא הכפירה וכו' שנעשה בחטא אדה"ר )כדלעיל בהלכה 
השובע  שנות  וע"י  למצרים  ירד  הצדיק  שיסף  מה  ע"י  היה  מזה  לצאת  הכח  ויסוד  זו( 
והרעב ומה שצבר התבואה ומכר וכו' נעשה עשירות מופלגת, )ומובן שזה היה ראשית בירור 
הנצוצות מעומק הירידה להיות שורש הכפירה של טומאת מצרים( והמצריים גנבו מזה ונעשה אצלם 

עשירות גדולה שפגם הנפש, ועי"ז שיעבדו בשמות בני ישראל שהם הנפש, אבל דייקא 
מה ששורש העשירות היה מיוסף, מהקדושה, אלא שהם גנבו כו', עי"ז היה יכול לחזור 
הבתרים  בין  בברית  כאשר  וחירותם,  נפשם  קבלו  ועי"ז  ישראל,  לנפשות  קמא  למרא 
הבטיח השי"ת לאברהם אבינו שיצאו ברכוש גדול, כי החירות והוצאת הרכוש קשורים 
יחד לתיקון העבדות שהוא הכעס והחימה שבלב של כל מי שמדוכא תחת יד אכזר, והרי 
עי"ז הוא משועבד לו כי יש בליבו כעס ובכאב, ועי"ז אינו יכול לצאת משם שזה בחי' 
מצרים שלא יכלו לצאת מגודל התגברות שערי הטומאה שהם מציאות הייאוש והכאב.

ועיקר יציאת מצרים היה בבחי' מ"ש גער חי"ת קנה וגו' דגער ביה קודשא בריך הוא, 
ואתבר ח' חמץ, ואתעבד ה' ונשבר בחי' חמץ ונעשה מצה )כמבואר זהר פנחס רנ"ב. וע''ש 
כלשון  חי"ת  בלא  חימה  דלית  חימה  בחי'  שהוא  הכעס  לשבר  הוא  החי"ת  שבירת  וענין  הרמ"ז,  בביאור 

מהרנ"ת לקמן, ואע"פ שאין בלשון הזהר דלית חימה וכו' הרי מבואר במש"כ שמבחי' חי"ת שהוא הארת 

החיות מלמעלה יש יניקה מבחי' רגל שמאל וכו', ]אם אין צמצום האור כראוי וזה ענין הח' שממנה יניקת 

עמלק וכו' כי הוא בחי' ריבוי אור ושורש ההסתרה, וזה מה שחית הוא בחי' 'ח'טא והתיקון הוא 'ח'טאת, וזה 

מה שבנפילת העשירות וגניבת השפע נעשה ח'ימה, והתיקון הוא ח'ומה כמבואר בהמאמר, כי העיקר לתקן 

החימה ולהעלות בחי' העשירות מהגלות לבא להכנעה ושפלות כמה שמבאר בזה ]ובזה יובן מ"ש גער חית 

קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף וגו', היינו חיה פרוע מוסכנת, שזה כח החימה והכעס, וזה 

בחי' עמלק כמה שפירש"י שם וכנ"ל ששורש גניבת הנפש הוא עמלק וכו' ושזה עדת אבירים, כי זה קליפה 

תקיפה יותר מהכל כמובן מתוך דברי רש"י, וזה מתרצה ברצי כסף היינו שגונבים השפע והכסף, וגורמים פגם 

הנפש ופירוד השבטים ע"ש, וביציאת מצרים שבר השי"ת ברחמיו שורש כח הקליפה הזו, כי בלי שבירת 

רגל הח' להיות ה' לא היה אפשר לצאת ממצרים[( 

ומראה בזה לימוד פשוט שמובן לכל נפש כי אע''פ שאור הסדר והמצה הוא אור של 
מוחין ודעת כו', הרי יש לצמצם כח האור הזה למצוא מה שיעזור לנו לצאת מגלות המר 
וכו', וענין זה יש לנו לזכות ע"י דברי מהרנ"ת  ככל מה שוובר עלינו ע"י כעס ופרנסה 
הפשוטים והישרים האלה שיש לחזור ולשנן כדי לצאת ממה שהעולם מרמה ומפיל את 

האדם לדרכי חשיבות וגאוה שמשעבדים מאד וגורמים מרירות הגלות הנ"ל.

ומגלה שזה כלל ענין מה שנמצה נקרא לחם עוני, כי בהארת בחי' ה' שזוכים באכילת 
לשבר  כח  שמקבלים  מה  ע"י  למצרים  השיעבוד  לשבר  זוכים  החמץ,  והשבתת  מצה 
תמיד  משגיח  שהשי"ת  להבין  הדעת  והארת  לאמונה  זוכים  כי  שבלב,  והכאב  הכעס 
והכל ברחמים חסד גדול מאד, וצריכם מאד להכנע תחת רצון השם שבכל מה שנעשה 
במציאות תמיד יש להשפיל עצמו מאד לומר שאינו מגיע לי כלל אפילו מה שיש לי, 
ולהודות על מה שיש, עד שאין בו שום כעס וכאב מכל מה שלא היה כרצונו ואינו מתנהג 
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כסדר, כי משפיל עצמו לפני השי"ת, כמו שדוד המלך אמר ואני עני ואביון וגו', כאשר באור 
האמונה אדם מבין שלא זכה להרוויח שום דבר בזכות וכל מה שיש לו הוא רחמי השם, ויש לו 
להודות ולשמוח בחלקו, וצריכים להתגבר מאד נגד דרכי הרשעים שמתגאים ומראים גדלות 
ומפילים גבהות וכבוד מדומה על הכל לתפוס כל רואיהם להכנע לפני חן השקר שלהם, ועי"ז 
נעשה קנאה ושנאה בעולם על גדולות וכבוד והנהגה וכו' שכל זה עיקר נפילת בחי' העשירות.

והיכל כבוד השם בחי' היכל הקדוש הוא התעלות הנפש לעשירות דקדושה, כמה שמהרנ"ת 
מראה לנו בזה מהו מציאות עשירות דקדושה שזוכה כל מי שמתקרב להצדיקי אמת, שגם 
לו, מתנהג  וגם מי שאין  ומכיר מקומו,  וכו' הוא מתנהג בהכנעה ושפלות  לו הון רב  אם יש 
ועי"ז  ואינו חסר כלל,  לו הכל  כי באמת רואה שיש  לו שפע רב,  וחיות כמי שיש  בשמחה 
שניהם זוכים לשלימות הנפש, והשי"ת משפיע לכל חי רצון לפי מה שההשגחה מחייב ולפי 
מה שמתחזקים בבטחון ותפילה וכו', ועי"ז חיים בבחי' עשירות דקדושה, ככל מה שמהרנ"ת 
מטעים לנו בזה טעם של מצה, טעם של חירות, ומראה איך נראה מי שלא זכה לזה איזה 
מרירות ועבדות הוא ממשיך על עצמו, בלי אור של רבינו שמראה לנו דרכי חיים גם בענין כל 
מה שיש להתפרנס ולהתעסק וכו' ולזכות לעשירות כמה שצריך דרך שהוא עשירות דקדושה, 

והרי זה עיקר הצלת הנפש וראשית כל חירות, וזה מקבלים בכח אכילת מצה בפסח.

)וזה ראשית חירות האדם, כי ע"י הכרח הפרנסה ומה שהאדם צריך לעסוק למצוא ישוב הדעת 
כו', נעשה שמדברים וחושבים על עניני פרנסה מחמת מה שנהוג והחברים מושכים וכו' וכו', 
ומזה נעשה קנאה וכעס גדול בלב, ומיד בשנות הבחרות וכו' כבר דואגים וכבר משתעבדים, 
ובדרך כלל עי"ז מאומה אין משיגים וכו' כידוע, וככל מה שמבאר בזה, והרי הצצלחה תלויה 
אך ורק על רצון השם, והשגת הרצון הוא ע"י אמונה ותפילה ועצה טובה אמיתית, והכל עומד 
על המתקת הכעס והכאב ככל מה שמתבאר בזה מה גורם הגאוה ומה שאינו מחזיק עצמו כעני 
וכו' שזה בחי' מצה כמ"ש להלן, והנה בכלל מכון ענין זה הוא כל מה שרואים הצלחה במסחר 
ועסק, בתורה ומעמד, ובכל דרכי ההצלחות שרואה האדם בקהילות והנהגות וכו', ומה שענין 
ענין ההתנשאות  עיקר  הוא  זה  וכוחות, שכח  וסגולות  לאישיות  בהערכה  הפרסום מדברים 
והגאוה וזה בחי' ורם לבבך ושכחת וגו', וכאשר זה מזיק להאדם המצליח, זה מזיק לכל שאר 
הנפשות שאינם מתבטלים להמתנשא, וכל אדם פשוט נעשה קטן בעיניו עי"ז מה שהשני 
עלה ונתעלה והוא נשאר מאחור, ומזה נעשה עגמת נפש וכעס של רוב העלום בכמה וכמה 
דרכים וענינים בפרנסה ומעמד בשידוכים וכל הצלחה, והרי גם בכל מה שהאדם אינו בריא וכו' 

עיקר הצער הוא הבושה והכעס ]עיין לקו"מסי כ"ב[.

והרי בזה שורש לכל האכזריות והרעות שיש כי ע"י שיש לאיזה אדם וענין וכו' הצלחה נדמה 
לו ולמי שרואה שאם הוא מצליח אז בודאי הצדק והאמת איתו, כי הנ"ל נותן כח וצדקה לכל 
דבר שקר גמור, וגם למה שיש דברים יש בהם טוב ואמת, מה שמתנשא יש בו כח להסתיר 
ועי"ז  וכו',  לבקש  שיש  מה  כלל  לבקש  ואין  וכו',  זה  בענין  הצלחה  רואים  כי  האמת  עיקר 
נעשה יסוד ללשון הרע ורדיפות שמאבדים שני עולמות והכל ע"י הכעס של התנשאות, וכך 
יכול  כי  לו ממש  זה שנרדף, כל מציאות הצרה שלו אינו כלל אמיתי אם אינו מזיק  להיפך 
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מזה  יש מה שנעשה  וכך  וכו',  רק הכעס שבליבו  הוא  עיקר הצרה  ולשכוח,  להתעלם 
רשעות ואכזריות ככל מה שמלכות ונצחונות וגאוה גורם ככל ענין פרעה מלך מצרים כי 
כל הרשעים נעשו ע"י מה שחשבו שהצליחו והשגחה איתם, וכבר אין מעליהם ואין להם 

שום חיוב ליושר.

לאור  ולהתקרב  היושר,  ועול  שמים  מלכות  עול  קבלת  הוא  האדם  שעיקר  שכמו  הרי 
הצדיק אמת להבין מהו הפסד הגאוה כי הוא עיקר הריחוק מהשי"ת, כך עיקר רפואת 
הנפש אצל מי שעובר עליו מה שעובר, הוא ע"י מה שניצל מכל דרכי הגאוה שפוגעים 
בו ע"י הקנאה וכו' וכל ההתקרבות להשי"ת הוא לבנות נפשו ע"י הכנעה לרצון השי"ת 
בכל מה שנעשה ממש כמו שנעשה שכך מנהיג השי"ת, והוא הרי כלום ממש ומה משנה 

לו כי ב"ה יש לו הרבה על מה להודות וכו'.

וענין זה עיקר הרפואה של הנפש בחי' מצה שהוא אסוותא כידוע שעיקר כל פגם וחולשה 
בנפש הוא ע"י הכעס העצור בלב, ומה שנעשה ככל הנ"ל, והרי ע"י הביטול והפשטות 
נמצא כח לעבור על הכל, שזה בחי' יאה עניותא לישראל שהמחשבה בבחי' עני הוא 
מפואר ומרומם הנפש, ועי"ז יזכה לכל ישועה, והארת אור המצה שבדברי מהרנ"ת אלה 
הוא להציל כל נפש מכלל הכעס והכאב שיש בהתעצמות דרכי עוה"ז הנ"ל, כי זהו יסוד 
מרמה  והממון  הכבוד  שהגדלת  כמו  אמת,  דבר  וחיפוש  השם  מעבודת  התרחקות  לכל 
שנשארו  אלו  לכל  וגורמים  האדם  תכלית  מסתירים  הפרנסה  וצרכי  הארצות,  גויי  כל 
נמוכים מהעשירם הגדולים וכו' לתחושת אכזבה וקנאה שזה יסוד לחסרון הצלחה וכל 
קרירות בעבודת השם, הרי כך בכל מה שנדמה שיש הצלחה לדבר שאינו מציאות אור 
האמת שמאירים עליו הצדיק אמת מה שכל חיותינו הוא באור האמונה והדעת אשר יש 
לקבל ע"י תורה ותפילה והתקשרות להצדיק שמכניס אתנו לתוך הקדושה ומאיר הלב 
והדעת, הרי דרכי עוה"ז מרמים ומסתירים כל בקשת אמת ע"י מה שהאדם צריך מעמד 
פרנסה ומקום ויש מה שנעשה כעס וקנאה וזה שורש לכל מה שאין יכולים לקבל עצת 
אמת בעבודת השם, כאשר ענין זה יש בכל צער ומקום שיש מי שחולק ומבלבל ונדמה 
שמצליח ברשעותו ועי"ז נעשה כבר כראש, והכל דמיון ושטות אבל בזה הצלחת עמלק 
להפיל הנפש ולמעט הפרנסה וכל הצלחה של אור אמת, עפ"ז יובן מה שמהרנ"ת מאריך 
מאד בענין זה ומבאר כל עניני פסח באור מה שיש להיות עני ואביון בדיעותיו, ולצאת 
מכל כאב וכעס, ולבקש אמונה ואמת, כי רק עי"ז שייך להנצל מה שעובר, ומעבדות יצא 

לחירות עולם( 

ִחיַנת  ְקָרא ֶלֶחם עִֹני, ּבְ ּנִ ירּות ׁשֶ מֹון ְוָהֲעׁשִ ּקּון ַהּמָ הּוא ּתִ ֶפַסח ׁשֶ אֹוְכִלים ּבְ ה ׁשֶ ִחיַנת ַמּצָ ְוֶזה ּבְ
ירּות הּוא ַעל ְיֵדי  מֹון ְוָהֲעׁשִ ּקּון ַהּמָ ר ּתִ ִעּקַ ְפרּוָסה, ַהְינּו ׁשֶ ל ָעִני ּבִ ְרּכֹו ׁשֶ רּוָסה, ַמה ּדַ ה ּפְ ַמּצָ
הּוא  ְפרּוָסה, ׁשֶ ל ָעִני ּבִ ְרּכֹו ׁשֶ ִחיַנת ּדַ "ל, ְוֶזה ּבְ ָעִני ְוַכּנַ ִמיד ּכְ ֲחִזיִקין ַעְצָמן ּתָ ּמַ ֲעִנּיּות, ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ה,  יַע לֹו ֶמֱחָצה ִמּזֶ ּגִ ּמַ ב ׁשֶ ׁש לֹו הּוא חֹוׁשֵ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ִמיד, ׁשֶ ר ַלְחמֹו ּוַפְרָנָסתֹו ּתָ ּבֵ ּפֹוֵרס ּוְמׁשַ
ְיֵדי  ְוַעל  ירּות,  ר ָהֲעׁשִ הּו ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  לּום ְוהּוא ׂשָ ּכְ ִמיד ֵאין ָחֵסר לֹו  ּתָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ַסח ַעל ַמּצֹות  ן ּפֶ ָקְרּבַ ן ֶנֱאַמר ּבְ א. ְוַעל ּכֵ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ׁש ּבָ ירּות ַמּמָ ֶזה זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
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ר ֲאִכיָלתֹו  ה, ִעּקַ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ רֹות צֹאֶנָך, ֲעׁשִ ּתְ ִחיַנת ַעׁשְ הּוא ּבְ ַסח ׁשֶ ן ּפֶ י ָקְרּבַ ּוְמרִֹרים ֹיאְכֻלהּו, ּכִ
ִמְצַרִים,  ּבְ ְתַעּנּו  ּנִ ׁשֶ ָהעִֹני  ִלְזּכֹר  ּוְמרֹוִרים  עִֹני  ֶלֶחם  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַמּצֹות,  ַעל  ְיָקא  ּדַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך 
ִחיַנת טֹוב ֶיֶלד  הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ֶאה ְוַכּנַ ּלֹא ִיְתּגָ ֵדי ׁשֶ ח ְמִרירּות ֲעִנּיּותֹו ּכְ ּכַ ירּותֹו לֹא ִיׁשְ ֲעׁשִ ם ּבַ ּגַ ַהְינּו ׁשֶ
רֹו ַמֲחִזיק  ַמְלכּותֹו ְוָעׁשְ ם ּבְ ּגַ ם ׁשֶ "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש, ּכְ ם ּבְ י ּגַ ן ְוָחָכם ְוכּו', ּכִ ִמְסּכֵ
מֹו  ּנֹוַלד ָערֹם, ּכְ ֶצה ָהַאֲחרֹון ְוִלְזּכֹר ׁשֶ ּקָ ִמיד ּבַ י ָהָאָדם ָצִריְך ֶלֱאֹחז ּתָ "ל, ּכִ ֶאת ַעְצמֹו ְלָרׁש ְוָעִני ְוַכּנַ
ירּות  ׁש לֹו הּוא ֲעׁשִ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכִלית ָהֲעִנּיּות, ּוְכֶנֶגד ֲעִנּיּות ֶזה ּכָ הּו ּתַ ּזֶ י, ׁשֶ ֶטן ִאּמִ תּוב ָערֹם ָיָצִתי ִמּבֶ ּכָ ׁשֶ
ל ְלַמְעָלה  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ה, ֲאָבל ּתֵ ׁש לֹו, ֵהן ְמַעט ֵהן ַהְרּבֵ ּיֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֶחְלקֹו ּבְ ֵמַח ּבְ דֹול ְוָאז ִיְהֶיה ׂשָ ּגָ
ירּות  ר ֲעׁשִ ִעּקַ אי הּוא ָחֵסר ְלעֹוָלם, ִנְמָצא ׁשֶ ַוּדַ ירּות, ּבְ ֲעׁשִ ּנּו ּבַ דֹוִלים ִמּמֶ ַהּגְ א ּבְ ְתַקּנֵ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ּנּו, ּדְ ִמּמֶ
ֹוֵכַח ֲעִנּיּותֹו  ּשׁ ׁשֶ "ל, ֲאָבל ּכְ ּנַ יִרים ּכַ ְכִלית ָהֲעִנּיּות ַהּכֹל ֵהם ֲעׁשִ ֶנֶגד ּתַ י ּכְ ֲחִזיִקין ַעְצמֹו ְלָעִני, ּכִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

"ל:  ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוַכּנַ ָכל ּפַ י ָחֵסר לֹו ּבְ ּנּו, ּכִ ֵאין ָעִני ִמּמֶ

כי בכח אכילת מצה להאיר לנו הדעת המופלא לתוך קטנות השכל שלנו לשבר בהתנשאות 
והחימוץ, ולמצוא שפלות הדעת ופשטות כמצה, להכנע לפני השי"ת ולעזוב כל טענה וכעס 
קנאה והגדלת ההצלחות המדומות כו' שרק עי"ז יכולים לבא לאור המוחין להכיר גדולת השם 
ביטול הטבע להנהגת הנסים והנפלאות שיש תמיד )וזה בחי' ה' של מצות מצוה שהוא בא"ת ב"ש שם 
השם, כי הארת אור המוחין שנמשך במוציא מצה כורך וצפון, הוא אור גדול, אשר בו הכח להאיר לתוך הקטנות, 

וכמו שכל התעלות השכינה מבחי' ד' מקטנות מרומז באות ה', ענין הארת המצה להאיר האמונה מרומז בכמה בחי' 

של אותו ה' שיש בכל מצוה של אכילת מצה, כמבואר בכתבים שזה מ"ש ה"א לחמא עניא כי הכל בבחי' אות 

ה"א וכדלהלן( ולזה נקרא המצה לחם עוני, שבכח מה שיש לו מקטין עצמו שיודע שאינו מגיע 

לו וכו' אולי רק פרוסה וכו', ועי"ז שמח בחלקו מאד תמיד בכל ענין ובכל דבר, וזה מ"ש על 
מצות ומרורים יאכלהו וגו' שלא ישכח עניותו ואמיתת חסרונו שזה הארת אור המצה שמגלה 
חסדי השם ומביא אותנו להבין מציאות מרירות העוה"ז שאין מגיע לי כלום, ובזה מכיר מה 
שהשי"ת הרים אותנו ולא עשני גוי, ונתן לנו תורת אמת וקרבנו להצדיקי אמת, וגם מצה יש, 
וגם שפע רב טוב, ולומר הגדה בהלל והודאה על הגאולה ופדות נפשינו משעבוד הכעס והכאב 
והעבדות שהיה במצרים ומה שנעשה בכל עת ולומר הרבה דיינו דיינו וכו'. )והרי עיקר אכילת מצה 
הוא עם מרור וקרבן פסח שהוא תיקון בחי' עשתרות צאנך כי עיקר התיקון ע"י קרבן פסח תיקון העשירות כנ"ל, 

]ועכשיו בזמן הגלות העשירות בגלות ואין לנו קרבן פסח, הרי בכח המצה ומרור ממתיקים עול הכעס של הגלות 

וזוכים להמשיך גאולה שלימה צפון בלב[( ונזכה לטעום טעם של גודל ההכנעה אשר מוסיף מהרנ"ת 

להראות לנו בזה, שפלות כזה שבכל מה שיש לו הוא ממש רואה עצמו עושר גדול מאד ושמח 
בחירות הנפש תמיד.

)והנה כאשר אנו מתחילים לצאת משקר הגאוה והתנשאות שגורם כעס וכאב, ובאים להבחין 
מהו מציאות עשירות דקדושה שאין בה כעס ]כמו שהזכיר זאת בתחילת ההלכה וזה יסוד מה 
שיש לזכות להכלל בהיכל הקודש ולהכלל באור רבינו כראוי[ הרי בזה נמצא הדרך להגדיל 
לשבר  הוא  הקדושה  עיקר  כאשר  שגם  הצלחה,  ובכל  העשירות  מתעלה  כאשר  גם  הנפש 
תאוות ממון בבחי' שחיטת וצליית הצאן לפסח כנ"ל ראשו על קרבו כו', הרי יש לאדם למצוא 
איך השי"ת נמצא בתוך כל מה שיש לו, שעשירותו יהיה שלימת הנפש ולא פגם הנפש, כאשר 



קיז הלכות פורים

בוודאי עיקר ענין זה הוא במה שזוכים לראות שורש הנפש שמתאחד בבחי' שורש הממון 
כנ"ל ]וכמבואר לקו"מ סי' כ"ג וסי' כ"ה וכו'[ ועיקר האור והחיות הוא באור ההסתכלות 
בשכל ופנימיות של כל דבר ]לקו"מ סי' א' ושם הרי מבואר ענין בחי' ח"ן שבה תיקון אות 
חי"ת ע"י הצמצום כראוי[ כאשר יזכה להסתכל באור השכל בכל מה שיש לו מהו בחי' 
בית ומה שדה, ומה כל קנין וכל כלי וחפץ וכו', אבל מציאות אחיזת האדם בכל אור של 
שכל למעשה הוא במה שמצמצם השכל תוך פשטות דרכי ההתקרבות להשי"ת באור 
החן האמיתי, כמו שיש לקבל באור דברי מוהרנ"ת בכל ענין, וכך בכל ענין של עשירות 
מתוך מה שתמיד יודע האדם שפלותו מה חטא ומאין בא וכו', יכול להחיות הנפש בכל 
מה שיש לו מקום לדור ומאכל ולבוש וכל חפץ שיש לנפשו חיות ושמחה ממנה ]שבאמת 
זה מחמת הניצוצות כו' שהוא מעלה משורש החיות של הדבר שיש לו, כי יש בו מה 
וזה נפל מקום החושך  שמשרה עליו בחי' עשירות כלליות הגוונין שהם שפע החיות, 
לעשירות גשמי וכעס, הוא מתקן ע"י מה שמשתמש בזה ומקבל חיות שמביאים לישוב 
דרכים  וכמה  בזה כמה  יש  דבר בפשטות כאשר  בכל  כי שמח בהשי"ת  ותורה[  הדעת 

להתעורר להודות להשי"ת בכל ענין.

וכך הענין גם כאשר בחי' העשירות הוא התכללות הנפשות בו וכו' שלא יטעה, כי יודע 
מי הוא באמת וכו' ומחזיק עצמו בשפלות ומקרב הכל לרבינו להרבי האמת וכו', וגם ניצל 

מכל המחלוקת וכו' כי אינו מצפה לשום תגמול בעוה"ז רק לתקן הנפש, וד"ל.

ובזה עיקר בחי' התעוררות מלאכי הלב ע"י התבודדות להיות אש משפט שמבער הרע 
של הכעס והכאב גם כאשר עסוק עם מי שמוריד אותו, וכל מה שחולקים ומבלבלים הרי 
אש המשפט שורף הכל ורואה רק בחי' עיגולא בחי' ביטול בשישם ]כי הכל בטל לאור 
הששה מידות והגוונים המאירים בלבו להקים כסא כבוד השם והוא שש ושמח בכל מה 
שיש לו בגשמי ורוחני, וחבר אחד מספיק לו וכו', ]ובזה מובן מה שיש להזמין מלאכי הלב, 
כי ענין המלאכים הוא המשכת והורדת השפע למטה להיות דבר מרוגש ללב וגם ממשי, 
וכל העשירות הנ"ל, לזה צריך להזמין כוחות אלו, כוחות  ושם הרי ענין הכעס והכאב 
ההרגשות האלו שהם בחי' אש של המלאכים שגורם שפע גשמי כמ"ש משרתיו אש 
לוהט שמזה נעשה האש שבכל דבר גשמי וכו', וע"י התבודדות מזמין אותם לתוך ריבוע 
המשפט, שזה שכל הישר שמקבלים ע"י מצה, לשפוט יושר ואמת, ועי"ז נעשה בחי' 
ביטול בשישים, וכאשר זה שורש הביטול הרי לזה אין ביטול בשישים במצה רק חמץ 
איסורו במשהו, היינו לשבר רגל החי"ת וזה תלוי במשהו של הכרת ההכנעה והשפלות וזה 
בחי' קנה לקנות נקודת שורש החכמה שהוא הביטול להשי"ת, להיות רק משהו ולהתגבר 
במשהו, כמבואר בזהר שמבחי' קנה נעשה הנה ע"ש[ כי לאור ההכנעה והשפלות יכולים 
לקדש העשירות להיותתמיד כעני ואביון בעיניו, לזכות לכח נפש דקדושה ולזכות לקרב 

הנפשות וכו'( 

ְצִריְך ְוכּו', ַהְינּו  ל ּדִ ְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול ּכָ ל ּדִ ִחיַנת ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ְוכּו', ְוֵתֶכף אֹוֵמר ּכָ יב( ְוֶזה ּבְ
לּות ְויֹוְדִעין  ל ַהּגָ ִרין ָהֲעִנּיּות ׁשֶ ְזּכָ ּנִ ִחיַנת ֶלֶחם עִֹני ׁשֶ ה ִהיא ּבְ ּצָ ַהּמַ ר ׁשֶ ה ְמַסּפֵ ְתִחּלָ ּבִ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ



ליקוטי הלכות המבוארקיח

ל ֶחְסרֹונֹו  א ּכָ ַרְך ּוְמַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ּיֹוְדִעין זֹאת עֹוֵזר לֹו ַהּשׁ ׁשֶ "ל, ְוֵתֶכף ּכְ ָהֱאֶמת ִמּגֶֹדל ֲעִנּיּותֹו ִמּכֹל ְוַכּנַ
ְיָקא ַעל  י ּדַ ְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול ְוכּו', ּכִ ל ּדִ ד ּכָ אֹוֵמר ִמּיָ ֶ הּו ַמה ּשׁ ּזֶ יַע ַלֲאֵחִרים, ׁשֶ ּפִ ם ְלַהׁשְ כֹול ּגַ ּיָ ַעד ׁשֶ
"ל. ְרֶצה ָיבֹוא ְוִיְסעֹד ֶאְצלֹו ְוַכּנַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ דֹול ַעד ׁשֶ ירּות ּגָ "ל זֹוִכין ַלֲעׁשִ ִחיַנת ַלְחָמא ַעְנָיא ַהּנַ ְיֵדי ּבְ

יֹות  ע ֻקׁשְ ל ָהַאְרּבַ ר ּכָ ה, ְוִעּקַ ּנָ ּתַ ׁשְ ל ַמה ּנִ יֹות ׁשֶ ׁשְ ד ְוׁשֹוֲאִלין ַהּקֻ ָעָרה ִמּיָ עֹוְקִרין ַהּקְ ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ ְוֶזהּו ּגַ
ילֹות  ָכל ַהּלֵ ּבְ דֹוָלה ַהּזֹאת, ׁשֶ ְיָלה ַהּגְ ּלַ רֹוִאין ּבַ ִתירֹות ׁשֶ ֹוֲאִלין ִרּבּוי ַהּסְ ּשׁ "ל, ׁשֶ סֹוְבִבין ַעל ֹקֶטב ַהּנַ
אי ֶלֶחם ָחֵמץ ֻמְטָעם  ַוּדַ י ּבְ ירּות, ּכִ ִחיַנת ֲעׁשִ הּו ִלְכאֹוָרה ּבְ ּזֶ רֹוִאין ׁשֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ
ֶחם  ִמּלֶ יֹוֵתר  יִרים  ֲעׁשִ ֶלֶחם  ְוהּוא  יֹוֵתר,  ֻמְטָעם  ָחֵמץ  ֶלֶחם  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ירּות  ֲעׁשִ ֶלֶחם  ְוהּוא  יֹוֵתר 
ּוְכֶנֶגד ֶזה ָאנּו רֹוִאין ַהֵהֶפְך  ִחיַנת ֶלֶחם עִֹני,  ּבְ ֲעִנּיּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה ׁשֶ ּלֹו ַמּצָ ּכֻ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ְוַהּלַ ה,  ַמּצָ
ירּות  ֶרְך ֲעׁשִ הּו ּדֶ ּזֶ ָעִמים, ׁשֶ י ּפְ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת ַהּלַ יִלין ֲאִפּלּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ירּות ְוֵחרּות, ְוֵכן מֹוִסיִפין  ז ַעל ֲעׁשִ ּבּול ְמַרּמֵ ַהּטִ ים ׁשֶ ְמָפְרׁשִ ּמּוָבא ּבַ ִלין, ּכַ אֹוְכִלין ַמֲאָכִלים ְמֻטּבָ ׁשֶ
ה  ְיָלה ַהּזֶ ָאר ְיָרקֹות ַהּטֹוִבים ַלֲאִכיָלה ְוַהּלַ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ֹאל עֹוד ְסִתירֹות ּכָ ִלׁשְ
ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין  ָכל ַהּלֵ ּבְ ְרָנָסה, ּוְכֶנֶגד ֶזה רֹוִאין ַהֵהֶפְך ׁשֶ ז ַעל ְמִריַרת ָהֲעִנּיּות ְוַהּפַ ַרּמֵ ּמְ ּלֹו ָמרֹור ׁשֶ ּכֻ

יִרים ּוְמָלִכים. ֲעׁשִ ֶרְך ֵחרּות ּכַ ין ּדֶ נּו ְמֻסּבִ ּלָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ין, ַהּלַ ין ְמֻסּבִ ִבין ּבֵ ין יֹוׁשְ ּבֵ

דַֹחק  ִמְצַרִים ְוָהִיינּו ּבְ ָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה ּבְ ל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ ִרין ּכָ יִבין ּוְמַסּפְ ְוַעל ֶזה ְמׁשִ
ָעֵלינּו,  לּו  ּוָמׁשְ ֹוְפִטים  ְוַהּשׁ ִרים  ְוַהּשָ ָלִכים  ַהּמְ ָהיּו  ְוֵהם  ֶאְצָלם  ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהָיה  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ּוַבֲעִנּיּות 
ירּות  ַפע ְוָהֲעׁשִ ֶ ה ְוכּו' ְוֶהֱחִזיר ַהּשׁ ָרֵאל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ דֹול ֶוֱהִביָאנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְרכּוׁש ּגָ ם ּבִ ָ ַוּיֹוִציֵאנּו ד' ִמּשׁ
ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ּנָ דֹול ׁשֶ ְרכּוׁש ּגָ ם ַהְבָטָחתֹו, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיְצאּו ּבִ ּיֵ ּקִ ָדה ׁשֶ ַהּגָ ָאנּו זֹוְכִרין ּבָ ָלנּו, ּוְכמֹו ׁשֶ
ה לֹא ָנַתן  ֶזה, ְוָלּמָ ירּות ּכָ ֲעׁשִ ְך הֹוִציָאנּו ּבַ ֶזה, ְוַאַחר ּכָ ָגלּות ּכָ ה ּבְ ִחּלָ ִהְגָלנּו ּתְ ה ׁשֶ ר ַהּטַֹרח ַהּזֶ ְוָכל ִעּקַ
לּות  ּגָ ְרֶזל ּבַ כּור ַהּבַ ְך ּבְ ּכֵ ֵדי ְלִהְזּדַ לּות? ֲאָבל ַהּכֹל ָהָיה ְלטֹוָבֵתנּו ּכְ ִלי ַצַער ַהּגָ ֶכף ּבְ ירּות ּתֵ ָלנּו ָהֲעׁשִ
ִסְטָרא ָאֳחָרא,  ירּות ּוָממֹון ּדְ הּוא ֲעׁשִ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ירּות ְלהֹוִציא אֹוָתנּו ִמּתַ ְך ָהֲעׁשִ ֵדי ְלָבֵרר ּוְלַזּכֵ ּכְ
ִעים  ִחיַנת ּוֶבֶטן ְרׁשָ ע, ּבְ ֵבית ָרׁשָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְמֵאַרת ד' ּבְ ׁש לֹו יֹוֵתר ָחֵסר לֹו יֹוֵתר, ׁשֶ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ
ִביל ֶזה ִמְצָוה ָעֵלינּו ֶלֱאֹכל  "ל, ּוִבׁשְ ְיָקא ְוַכּנַ א ַעל ְיֵדי ֲעִנּיּות ּדַ ּבָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ְחָסר, ְוִלְזּכֹות ַלֲעׁשִ ּתֶ
ַעל  ִרירּות, ׁשֶ ָהֲעִנּיּות ְוַהּמְ ִמיד ּבְ ֵדי ֵליַדע ְוִלְזּכֹר ּתָ ּנּוִיים ָהֵאּלּו ּכְ ִ ל ַהּשׁ ה ֶלֶחם עִֹני ּוָמרֹור ַלֲעׂשֹות ּכָ ַמּצָ
רֹו  ֵעת ָעׁשְ ֵאינֹו זֹוֵכר ּבְ י ִמי ׁשֶ ְמָלִכים ּכִ ֶרְך ֵחרּות ּכִ ה ּדֶ ִמּטָ ירּות ּוְלָהֵסב ּבְ ְוָקא ָאנּו זֹוִכין ַלֲעׁשִ ְיֵדי ֶזה ּדַ
מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו,  ר ׁשָ י ָעָליו ֶנֱאַמר עֹׁשֶ ָלל, ּכִ ר ּכְ ִחיַנת ַמְלכּות ֶאת ָעְניֹו ּוְמִרירּותֹו ֶזה ֵאינֹו עֹׁשֶ ּבְ
ִביל  ׁשְ חּוׁש, ְוַגם ּבִ ר רֹוִאין ּבַ ֲאׁשֶ ֶות ּכַ ּסֹוֵבל ְמִרירּות ַמר ִמּמָ י ָחֵסר לֹו יֹוֵתר ַעד ׁשֶ רּוַע ֵמָעִני, ּכִ ְוהּוא ּגָ
ַעד  ה  ּנָ ִמּמֶ ֶלֱאֹכל  ִאין  ָ ַרּשׁ ָאנּו  ְוֵאין  נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֵאין  ׁשֶ ִלְרמֹז  ָהֲאִכיָלה  ֹקֶדם  ָעָרה  ַהּקְ ֶזה עֹוְקִרין 
לּות ִמְצַרִים ּוְנָתָנּה ָלנּו  ְטָרא ָאֳחָרא ִמּגָ ַפע ֵמַהּסִ ֶ ה ַחְסֵדי ד' ְוִנְפְלאֹוָתיו ֵאיְך הֹוִציא ַהּשׁ ִחּלָ יר ּתְ ְזּכִ ּנַ ׁשֶ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ָאְמרּו ּבַ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ירּות ְוָאנּו ְיכֹוִלין ֶלֱאֹכל, ְוֶזהּו ּבְ ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ ְיָקא חֹוֵזר ַהּפַ ָאז ּדַ ׁשֶ
ְמזֹונֹו  ַעל  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ַעד  ֶלֱאֹכל  ָרָצה  ְלָפָניו לֹא  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ָסָבא  ַהְמנּוָנא  ַרב  ׁשֶ
ָבֵרר אֹוָתּה ַעל ְיֵדי  ּיְ ּלֹו ַעד ׁשֶ ה ׁשֶ ֻעּדָ ֵאין ַהּסְ ָאַמר ׁשֶ א, ַהְינּו ׁשֶ י ַמְלּכָ ִאְתְיִהיב ִמּבֵ ְוָאַמר לֹא ֹאַכל ַעד ּדְ

דּוַע:  ּיָ ה ּכַ ִפּלָ לּות הּוא ַעל ְיֵדי ּתְ ְרָנָסה ֵמַהּגָ רּור ַהּפַ ר ּבֵ י ִעּקַ תֹו, ּכִ ִפּלָ ּתְ

ע"פ הנ''ל מבאר סדר אמירת ההגדה, ומ"ש הא לחמא עניא, ומה שבזה פותחים הסדר של 
פסח, כי בזה עיקר בחי' יציאת מצרים )כי קוראים המצה ה"א לחמא עניא שאכלו אבהתנא במצרים, 
והרי אכלו מצה רק ביציאת מצרים? אלא להראות שע"י מצה מכיר שהשי"ת עוזר לנו מתוך תכלית העניות ומשם 
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הגענו הנה, והרי ענין מ"ש ה"א וניקוד התיבה מבואר בכתבים שזה בחי' אות ה"א כנ"ל, בחי' רגל ח' שנשבר 

ונעשה מחמ"ץ, מצ"ה( ותיכף אנו מראים עשירות גדולה ואומרים כל דכפין ייתי ויכול, שיכול 

)הרי שבליל פסח מתחילין  לכלכל כל עני וכל שצריך שיבוא וכו', כי יכול להשפיע לכולם 
להיות  משיכה  מקבלים  הנפשות  כל  שעכשיו  מה  הענין  בכלל  ]ואולי  דקדושה,  לעשירות  שזכו  להראות 

תאבים להכלל בנפשו, ויוכל להשפיע ולהאיר להם אור הטוב ודרך חיים לשוב להשי"ת ונבנה בחי' היכל 

הקודש, ולזה מסיימים השתא הכא לשנה הבא בארעא דישראל שזה בחי' החזרת העשירות והנפש כלהלן, 

ולשנה הבאה כולם יהיו בני חורין ויקבלו אור הדעת בקדושת ארץ ישראל מקום היכל בית המקדש( וזה 

כל ענין הארבע קושיות שמעוררים הסתירה בין הנהגת הקטנות שיש במצה ומרור, לבין 
העשירות והחירות שרוצים להראות בטיבול והסיבה וכל מה שמבאר בזה, מה שקשה 
להבין למה עושים זכר למרירות כו', ובזה מגלה מ"ש עבדים היינו כו', ומספרים ביציאת 
ולספר  להודות  וצריכים  וכו',  ומשועבדים  כו'  פרעה  רע  למלך  עבדים  שהיינו  מצרים, 
לאברהם  מ"ש  נתקיים  שעי"ז  ומזכירים  וכו'  וכו'  אליעזר  ברבי  מעשה  כאשר  ביצי"מ 
אבינו בברית בין הבתרים וגו' ואח"כ יצאו ברכוש גדול וכו', ויש להבין בזה שכל זה היה 
כדי לתקן חטא אדה"ר לתקן נפילת העשירות וכו' והנפשות )והרי יש בזה נקודות של שורש 
האמונה שיש לקבל בליל פסח, שלא ליפול לקושיות מרות, כאשר יש מאבדים כל אור הסדר ע"י מה שקשה 

לו גם אם מאמין ביציאת מצרים, כי אינו מבין למה נכנסנו כו' כאשר יש ששואלים הרי עכשיו אנו בגלות 

כו' ובזה מאבדים אור החירות, והרי בליל הסדר הוא עיקר גדול בהארת האמונה שיש לקבל ולהבין, למה 

נכנסנו כדי לשלם החוב שמרומז במ"ש שעשיו הלך להר שעיר ואנו קבלנו קדושת ארץ ישראל הרי יש לברר 

ולתקן וכו', ולזה ויעקב ובניו ירדו מצרימה, ולקבל יסוד מה שיש לברר העשירות והנצוצות והנפשות שנפלו 

כל  ע"י  יסוד הבירור שיתגלה בעולם מציאות הקדושה  כור הברזל  היה  ובמצרים  לתוך אחיזת הקליפות, 

נפש ונפש מישראל, עם השם שיצאו ויוצאים בכל שנה ושנה בלילה הזה מחדש לבא לחירות ולעבוד לפני 

השי"ת( ובזה עיקר קשר דברי ההגדה ומה שיש לספר ולשמוע כמה שמבאר בזה, ועיקר 

החירות הוא מה שאנו מחזיקים עצמינו כעניים ואוכלים מצה ומרור וכל זה יחד עם חירות 
ועשירות גדולה כי זה בעצמו עיקר מציאות של הצלחה בעוה"ז, עשירות וישוב הדעת 
כי אנו בני מלכים ממש וכל אדם צריך לאמר כל העולם נברא בשבילי, היינו לתקן את 
העולם ע"י מצות ומעשים טובים ולהמשיך ברכה ושפע רב טוב ע"י תפילה ובקשה לפני 
השי"ת כעני בפתח ולזכור את השי"ת ומציאות התיקוןב כל דבר שזה עיקר עבודתינו )כי 
זה עיקר הדעת כנ"ל ]וזה כי עיקר האמונה הוא העבודה לפני השי"ת מלך רם ונישא, ויש לכל בר דעת להבין 

פחיתת ערכו, וכל מה שעלינו לרדת תמיד לברר בירורים כמו שהיה במצרים, ולזה יש גלות ואינו קשה כלל 

כי ביציאת מצרים נתגלה שזה עיקר העשרות שלנו ועיקר החירות שיכולים לרדת ולברר, ובזה אנו יושבים 

מסובים תמיד כל הזמן כני חורין( 

ְמֹבָאר  ּכַ ְוכּו'  ְצַרִים  ִמּמִ ָיָצא  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ב  ַחּיָ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן  יג( 
ְלָכל  לּות  ַהּגָ ְמִריַרת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ְזַמן  ּוְבָכל  ּוְבָכל ָאָדם  ּדֹור  ָכל  ּבְ ִחיָנה הּוא  ַהּבְ י זֹאת  ּכִ ָדה,  ַהַהּגָ ּבְ
ל ֵחרּות  ִחינֹות ׁשֶ ל ֶאָחד ַעל ַעְצמֹו ֵאיֶזה ּבְ יְך ּכָ ְמׁשִ ּמַ ה ׁשֶ ֻאּלָ ִחיַנת ַהּגְ ר ּבְ ִחיָנתֹו, ְוִעּקַ ֶאָחד ְלִפי ּבְ
יֵקי  ְלַצּדִ ְיֵדי ִהְתָקְרבּות  ֲאַות ָממֹון ַעל  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ "ל,  ַהּנַ ְבִחיָנה  ּבִ ַהּכֹל  ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ּוְגֻאּלַ
ִחינֹות  ָכל ַהּבְ יׁש ֲעִנּיּותֹו ּבְ ְרּגִ ּמַ הּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ֶחְלקֹו ּכַ ֵמַח ּבְ רֹו הּוא ִלְהיֹות ׂשָ ִעּקָ ֱאֶמת ׁשֶ



ליקוטי הלכות המבוארקכ

ִלְזּכֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַעד  ירּות  ֲעׁשִ ִלְבִחיַנת  ה  ֻאּלָ ּגְ ִלְבִחיַנת  זֹוֶכה  ְיָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּוָממֹון,  ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ
ים  ְמַקּוִ ָאנּו  ׁשֶ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ֵלָמה ַעל  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ם  ּגַ ׁש  ַמּמָ ירּות  ַלֲעׁשִ
יִקים ָאז  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ירּות ֶאל  ל ָהֲעׁשִ ּכָ ֻיְחַזר  ָאז  ׁשֶ ֵאָליו  ים  ּוְמַחּכִ ים  ּוְמַצּפִ
בּוֵלְך ְלַאְבֵני  ְמׁשֹוַתִיְך ְוכּו' ְוָכל ּגְ ְדּכֹד ׁשִ י ּכַ ְמּתִ ת ָאִביא ָזָהב ְוכּו', ּוְכִתיב ְוׂשַ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ תּוב ּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶזה,  ּכָ ירּות  ֲעׁשִ ֵמעֹוָלם  ַמע  ִנׁשְ ולֹא  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ֲאִפּלּו  ָזכּו  לֹא  זֹאת  ּכָ ירּות  ֲעׁשִ ׁשֶ ְוכּו',  ֵחֶפץ 
לּות ְוִיְזּכּו  ְצאּו ֵמַהּגָ ּיָ ׁשֶ ה, ְוַגם ָאז ּכְ ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ ְבלּו ּבַ ּסָ ְיָקא ַעל ְיֵדי ֲעִנּיּוָתם ׁשֶ ָרֵאל ִיְזּכּו ָלֶזה ּדַ ְוִיׂשְ
תּוב, ְוָחסּו ּבֹו ַעם ָעִני ְוַדל, ְוַגם  ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ י ִיְהיּו ָאז ֲעָנִוים ּבֶ חּו ֲעִנּיּוָתם ּכִ ּכְ ֶזה לֹא ִיׁשְ ירּות ּכָ ַלֲעׁשִ
ִמיּות  ַגׁשְ י ּבְ ירּות ָהֲאִמּתִ ר ָהֲעׁשִ י ִעּקַ תּוב ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ִנְקָרא ָעִני, ּכְ יַח ּבְ ָמׁשִ

"ל:  ֱאֶמת ְוַכּנַ ְפלּות ּבֶ ְורּוָחִנּיּות זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֲעִנּיּות ְוׁשִ

לאור מה שיובן לאדם מהו תוקף הגלות של משיכת הכעס והמרירות סביב לכל הנ"ל ומה 
שיש עולם של חירות הנפש והעלאת העשירות, שזה עיקר יציאת הנפש ממצרים בכל עת, 
ודור חייב אדם לראות את  דור  ולקיים בכל  ליל הסדר  לנו להתעורר בקדושת  יש  יובן איך 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כאשר יזכה לעורר זכרון יציאת מצרים בפשטות וכל מה שיובן 
מהו אמיתת העבודת שמשעבד בנפשו וכו', ואיזה חירות יש באור האמונה שמביא הכנעה 
ושפלות לפני השי"ת בגוף בנפש ובממון, עד ששמח בחלקו ומצפה להשי"ת שיושיע ויעזור 
כמו שהוציאנו ממצרים בנסים ונפלאות כי עיקר כוחינו הוא רק בתפילה ותחנונים, להתעורר 
בתשובה ולבקש רחמים, כעני בפתח, ואז יבא כל גאולה, ויכול להיות שיזכה לעשירות ושפע 
וכו' והכל תלוי על תפילה ותיקון הכעס, וכאשר  רב טוב, כי השי"ת בוודאי רוצה להשפיע 
יהיה תיקון המונע יהיה שפע עשירות שלא נשמע כמוהו לימות המשיח, כאשר השי"ת יעזור 
ברחמים גדולים וישגיח על עם עני ואביון ואנשי אמת המושפלים עד שאול תחתיה, כי לא 
יטוש השם וכו', והרי אז כאשר יבא העשירות נזכה לעשירות אמיתי בבחי' וחסו בו עם עני 
ודל, וזה מה שמשיח נקרא עני ורוכב על וגו', כי לפי מה שמתרבה השפע דקדושה, האדם זוכה 

להיות שפל רוח לפני השי"ת וכל ימיו בתשובה ועבודת הבורא. 

ר  י ִעּקַ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ְוכּו', ּכִ דֹול, ְוִהיא ׁשֶ ְרֻכׁש ּגָ ָדה ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ַהַהּגָ ְסָמְך ּבְ ּנִ יד( ְוֶזה ׁשֶ
ר  ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 'ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ה הּוא ַעל ְיֵדי ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ נּו ּבַ ּלָ ִקּיּום ׁשֶ
ְעּבּוד  דֹול', ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ְוַגם' ְלַרּבֹות ׁשִ ְרֻכׁש ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ַיֲעבֹודּו ּדָ
ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲאֵליֶהם,  ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ְוָגְזלּו  ְטלּו  ּנָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַמְלֻכּיֹות 
ְרֻכׁש  ים ְוִהְבִטיָחנּו ַעל ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ָבר ִהְקּדִ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלים ָעֵלינּו, ֲאָבל ַהּשׁ מֹוׁשְ
לּות  ּגָ ְהֶיה ָלנּו ִקּיּום ּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ׁש ָלנּו ּכְ ּיֵ ַפע ׁשֶ ֶ ה ְקָצת ַהּשׁ ם ַעּתָ ְך ָלנּו ּגַ דֹול, ּוֵמאֹוָתּה ַהַהְבָטָחה ִנְמׁשָ ּגָ
ַפע  ֶ ל ַהּשׁ ִאּלּו ּכָ ֵגִרים, ּכְ לּות ּכְ ּגָ ָרֵאל ֻמְכָרִחין ִלְהיֹות ּבַ ׂשְ ּיִ י ַהַהְבָטָחה ָהְיָתה ׁשֶ ה, ּכִ ֻאּלָ ה ַעד ַהּגְ ר ַהּזֶ ַהּמַ
ְפלּוֵתנּו ְוָנׁשּוב ֵאָליו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַעט  יר ֲעִנּיּוֵתנּו ְוׁשִ ּכִ ּנַ ֵדי ׁשֶ ֶהם, ֲאָבל ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּכְ ּלָ ירּות ׁשֶ ְוָהֲעׁשִ
ִרים  יִקים ּוְכׁשֵ ה ַצּדִ ּמָ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכים ּכַ ֶהם ְוַכּנַ ּלָ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ נּו עֹוֶלה יֹוֵתר ִמּכָ ּלָ ַפע ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ל  ֶנֶגד ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוְכֶנֶגד ּכָ לּות ַלֲעֹמד ּכְ ּגָ דֹול, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלנּו ִקּיּום ּבַ ירּות ּגָ לּות ַלֲעׁשִ ּגָ ם ּבַ ּגַ
ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו  ּבְ א ׁשֶ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ֶאּלָ י לֹא ֶאָחד ּבִ ַהחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת, ּכִ
לּות  ּגָ ם ּבַ ִמים אֹוָתנּו ּגַ ַקּיְ ּמְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָדם ַעל ְיֵדי ְזֵקֵנינּו ַהּקְ יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהּקָ



קכי הלכות פורים

ְמֵהָרה  ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ה ִלְגֻאּלָ ְזּכֶ ּנִ ֶדֶרְך ִנְפָלא ְונֹוָרא ַעד ׁשֶ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַפע ּדִ ֶ יִכים ָלנּו ַהּשׁ ה ּוַמְמׁשִ ַהּזֶ
ָיֵמינּו, ָאֵמן:  ּבְ

מסיים בהמשכת שפע העשירות בכח זקינינו בכח הצדיקים שפועלים המשכת השפע 
גם היום, כי אע"פ שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, וגונבים ברוחני ובגשמי שפע 
ישראל קדושים ומה שצריך להרים כבוד שמים, ורוצים לכלות שפע הקדושה שלא יצא 
מידם,  מצילנו  הקב"ה  הרי  השם,  ועבודת  תורה  אור  בנין  לעשות  שיש  מה  כל  לפועל 
למעלה  הרחמים  שפע  לפתוח  שזכו  ישראל  זקני  אמת  הצדיקי  הקדושים  זקינינו  ע"י 
ותיקון קלקול הכעס וכו' למטה, כאשר הצדיקים הקדושים הם שורש המשכת השפע, 
כי מבטלים הגניבה ומחזירים הפועל למרא קמא בדרך נפלא ונורא וע"י זה יש צדיקים 
התורה  להחזקת  שפע  להם  שנמשך  כשרים  ויש  באמת,  דקדושה  בעשירות  עשירים 
והשי"ת עוזר ויעזור להשפיע שפע רב טוב ככל מה שצריכים להקמת אור תורת אמת 
ודרכי חיים ככל מה שמשוועים הנפשות וצריכים בית לעבודת השם ואור תורת אמת, 
ובזה מגלה שכלל מציאות המשכת השפע בימי הגלות נמשך במ"ש וגם את הגוי אשר 
יעבודו דן אנכי, כי במ"ש וגם דרשו חז"ל שגם בשעבוד ד' מלכיות, יהיה כך, שידונו אותם 
ונצא ברכוש גדול )כמבואר מ"ר בראשית מ"ד ובעכ"מ, והרי זה נאמר לענין מה שביצי"מ יתוקן נפילת 
העשירות ולזאת היה הבטחה שיצאו ברכוש גדול, בזה מגלה שבכלל ההבטחה הזו הוא שגם בתוך הארבעה 

גליות יהיה כח להצדיקים לפעול תיקון הכעס ושפע העשירות ]בפשטות מכוון המדרש הוא ליציאה מהד' 

היינו  במדרשים[(  בכ"מ  מבואר  זה  ענין  כי  השיעבוד,  בתוך  גם  במשמע  המדרש  לשון  יש  אלא  גליות, 

שגם בכל מה שעובר עלינו היום יש דרך למצוא ישועה, וזה מה שאחרי מ"ש ואחרי כן 
יצאו ברכוש גדול )מפסיקים ולוקחים את הכוס ברכה( ואומרים 'והיא שעמדה' שיש הבטחה 
והשכינה נמצאת איתנו לתת לנו מעמד וקיום, וזה חוזר למה שנאמר מקודם ברכוש גדול 
כי עלינו להמשיך שפע עשירות דקדושה ככל הנ"ל לקיום הקדושה, 'והיא' היינו הבטחה 
זו מתעורר בכח הצדיק אמת וזה עומד לאבותינו ולנו למצוא קיום והמשכת אור תורה בכל 

דור ודור כדי שנזכה ונראה ונבא לגאולה השלימה. 

מֹות י"ב  ׁשְ ּבִ ֶנֶגד מ"ט אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִפיָרה ֵהם ּכְ י מ"ט ְיֵמי ַהּסְ ִחיַנת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ּכִ טו( ְוֶזה ּבְ
ָרׁש  מֹו ְוַנְפׁשֹו ֻמׁשְ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ַלל ׁשְ ִחיַנת ּכְ הּו ּבְ ּזֶ ְבֵטי ָיּה, ׁשֶ ׁשִ
ּסֹוְפִרין מ"ט ָיִמים ֵאּלּו  ִפיָרה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִמְצַות ַהּסְ ָבִטים, ַהְינּו ׁשֶ ְ מֹות ַהּשׁ ל ׁשְ מ"ט אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּבְ
ירּות  מֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ְיֵדי ֲעׁשִ יל ׁשְ ה ְלַהְגּדִ ְזּכֶ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ מֹו ְוַנְפׁשֹו, ּדְ ל ֶאָחד ׁשְ ן ּכָ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַתּקֵ
ַהְקָרַבת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָלעֶֹמר,  סֹוְפִרין  ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ְוַכּנַ ַעס  ַהּכַ ִביַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ּמּוָבא,  ּכַ ְוכּו',  עֹוָרה  ׂשְ ְבִחיַנת  ּבִ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ יִנים  ְוַהּדִ בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכָ יִקין  ַמְמּתִ עֹוִרים  ׂשְ ָהעֶֹמר 
ם  ָ בּורֹות, ּוִמּשׁ ַעס הּוא ִמּגְ ר ֲאִחיַזת ַהּכַ י ִעּקַ ַעס, ּכִ ִלין ֲאִחיַזת ַהּכַ יִקין ּוְמַבּטְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמּתִ
ם(,  ן ׁשָ ִסיָמן סח וסט, ַעּיֵ ְמֹבָאר ּבְ ירּות )ּכַ ם ׁשֶֹרׁש ָהֲעׁשִ ֵניֶהם ֶאָחד ְוׁשָ ם ׁשְ ְרׁשָ ׁשָ י ּבְ ֶפׁש ּכִ ׁשֶֹרׁש ַהּנֶ
ירּות  ָהֲעׁשִ ְך  ּוְמַהּפֵ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֲאַזי  ן  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ יִנים  ְוַהּדִ בּורֹות  ַהּגְ יִקין  ַמְמּתִ ֵאין  ּוְכׁשֶ
עֹוִרים,  ן ַאַחר ֲהָנַפת ָהעֶֹמר ׂשְ ם(. ְוַעל ּכֵ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ַאּפֹו )ּכְ ְלַכַעס, ְוַעל ְיֵדי ֶזה טֹוֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ
ָבר  ַעל ּדָ יִקין ֲאִחיַזת ַהּבַ ן, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמּתִ ְרׁשָ ׁשָ בּורֹות ּבְ יִנים ְוַהּגְ ל ַהּדִ יִקין ּכָ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמּתִ ׁשֶ



ליקוטי הלכות המבוארקכי

ל  ל ּכָ ֶפׁש ׁשֶ ם ְוַהּנֶ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ֵהם ּבְ ִפיָרה ׁשֶ ִחיַנת מ"ט ְיֵמי ַהּסְ הּו ּבְ ּזֶ ֶפׁש ׁשֶ ם ְוַהּנֶ ֵ יל ַהּשׁ ְוזֹוִכין ְלַהְגּדִ
ין ַאַחר  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ר ְלֵעיל, ְוֶזה ׁשֶ ְזּכָ ּנִ ָבִטים ּכַ ְ מֹות ַהּשׁ ׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ מ"ט אֹוִתּיֹות ׁשֶ לּול ּבְ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ
ִפיָרה  י ַעל ְיֵדי ַהּסְ אֹוְמִרים, ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ְוכּו', ּכִ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה, ּכְ ת ַהּפַ ְרּכַ ִפיָרה ַעל ּבִ ַהּסְ
ן  ן ָיַרד ַהּמָ "ל, ְוַעל ּכֵ ה ְוַכּנַ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ ת ַהּפַ ְרּכַ יִכין ּבִ ַעס ּוַמְמׁשִ ִלין ַהּכַ יִקין ּוְמַבּטְ ַמְמּתִ
ְך  ְמׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ְרָנָסה ַוֲעׁשִ ִחיַנת ּפַ ן הּוא ּבְ י ַהּמָ ִפיָרה, ּכִ ר ְיֵמי ַהּסְ ָאז ִעּקַ ר, ׁשֶ ִאּיָ ָרֵאל ּבְ ְלִיׂשְ

"ל:  ִפיָרה, ְוַכּנַ יֵמי ַהּסְ ּבִ

והדעת שמוציא לחירות, הרי צריכים  ביום ראשון של פסח להארת האמונה  אחר שזוכים 
לבנות קומת כח הנפש מחדש, נפש שאין בה כעס וכאב ועי"ז מתאחד לשורש הנפש לאור 
פרנסה  שפע  לקבל  שיכול  ומה  עני  בבחי'  להשי"ת  הכניעה  שהוא  דקדושה  עשירות  בחי' 
בקדושה ולהיות שמח בחלקו בגשמי וברוחני להעלות כל דבר לשורש הנפש )כמבואר לקו"מ סי' 
כ"ג וכנ"ל שזה עיקר תיקון העשירות, והרי זה בחי' בנין היכל הקודש ומה שהנפשות מלבישים רוח אור הצדיק 

ונכללים בדרכי עבודת השם בבחי' היכל וכו' ]ידוע שבימי הספירה מתקנים הדמים וממשיכים התגלות החסדים 

וכל מה  וכמ"ש להלן,  והרי כאשר יש תיקון הדמים יש תיקון הכעס  וכו',  וכו' להתפשט  והגבורות מאור הדעת 

שמתקן הוא בחי' תיקון הגוונים של המידות שהם הרי בנפש האדם בחי' העשירות כנ"ל ועפ"ז יובן קשר ענין 

נוראת מה שידוע בכוונות, ויובן ענין המתקת השבירה ועוד ענייני הספירה, ואיך הכח לזכות לטהר הנפש מפגם 

הכעס וכמ"ש להלן, ובזה נמשך השפע כמ"ש בזה שזה ענין מזמור למנצח וגו', והרי זה כמו שאומרים 'ועי"ז יושפע 

שפע רב' וכו'( והרי כל נפש יש בו שורש בי"ב השבטים וכל אחד כלול מכולם כמובא, ועיקר 

גלות מצרים הוא בבחי' מש"כ 'ואלה שמות בני ישראל' כנ"ל, בחי' הנפש שירדה לגלות כנ"ל, 
וזה מה שמעלים חזרה בכל מ"ט ימי הספירה, מ"ט אותיות השבטים וכו' )ומובן שזה בחי' קשר 
המרכבה והגוונים לשורש המידות( ולזה בימי הספירה נתגלה שפע העשירות הכי גדול שהיה בכל 

ימות עולם, שפע שלא חסר בה כלום, מן שהוא לחם מן השמים, עשירות דקדושה שלימות 
שפע שכולו קדושה ודעת גדול. 

יִנים ּוַמֲעִלין  יִקין ַהּדִ ֵהָמה, ְוַעל ְיֵדי ַהְקָרָבתֹו ַמְמּתִ הּוא ַמֲאַכל ּבְ עֹוִרים ׁשֶ ן ָהָיה ָהעֶֹמר ִמּשְ טז( ְוַעל ּכֵ
ק ָחְכָמתֹו  ּלֵ ִנְסּתַ ַעס  ְיֵדי ַהּכַ י ַעל  ּכִ ַעס,  ִלין ֲאִחיַזת ַהּכַ ּוְמַבּטְ יִקין  ְיֵדי ֶזה ַמְמּתִ ְוַעל  ֵהָמה ְלָאָדם  ִמּבְ
ל ֶזה  ְמֹבָאר ּכָ ּנּו, ּכַ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ל ַהּכֹוֵעס ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ י ּכָ הּוא ֶצֶלם ֱאלִֹקים ְוִנְדֶמה ִלְבֵהָמה ּכִ ּנּו ׁשֶ ִמּמֶ
ּקּון ַעל ְיֵדי ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר  ן ַהּתִ ִסיָמן נ"ז(, ְוַעל ּכֵ ן ִקיְסָמא ְוכּו' )ּבְ ֲאלּו ֶאת ר' יֹוֵסי ּבֶ ַהּתֹוָרה ׁשָ ֵהיֵטב ּבְ
"ל,  ַעס ְוַכּנַ ּקּון ַהּכַ ר ּתִ ה ִעּקַ ּזֶ ֵהָמה ְלָאָדם ְוחֹוֵזר ָחְכָמתֹו ֵאָליו, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעִלין ִמּבְ עֹוִרים, ׁשֶ ׂשְ
יק  י ָאז עֹוְסִקין ְלַהְמּתִ ם(, ּכִ ן ׁשָ ִפיָרה, ַעּיֵ נֹות ַהּסְ ַכּוָ ּמּוָבא ּבְ ִפיָרה )ּכַ יֵמי ַהּסְ ַכת ַהּמִֹחין ּבִ ִחיַנת ַהְמׁשָ ְוֶזהּו ּבְ
ִפיָרה חֹוְזִרין  י ַעל ְיֵדי ִמְצַות ַהּסְ לֹום, ּכִ ִקין ַהּמִֹחין, ַחס ְוׁשָ ּלְ ַעל ָידֹו ִמְסּתַ ַעס ׁשֶ ל ַהּכַ יִנים ּוְלַבּטֵ ַהּדִ

נֹות(:  ּוָ ּכַ ְמֹבָאר ּבַ ָכל יֹום )ּכַ יִכין ַהּמִֹחין ּבְ ּוַמְמׁשִ

יום  מובן שעיקר התיקון שנעשה אחרי  ובמה שהעומר בא משעורים שהוא מאכל בהמה, 
ראשון של פסח להחזיר המוחין ואור הגוונין שהם מציאות הארת הנפש ככל הנ"ל, זה ע"י מה 
שמתקנים בחי' מאכל בהמה, בחי' מה שהאדם איבד פני אדם ע"י כעס וכאב וכו', )וזה ששעורה 
גי' ענין הדינים שיש בזה, והרי לזה יש איסור חדש שהוא הרי איסור על כל העשירות והתבואה, עד שמתקנים 

וכו'  וזה מה שמרימים העומר  וכו'  והרי יש להרים העשירות להקדושה לשורש המידות  העשירות ע"י העומר, 



קכג הלכות פורים

ומתחילים לספור תיקון הנפש בכל מידה נכונה וטובה(. 

ִמים ַעל ְיֵדי  ּבֹון ּוְסִפיַרת ַהּיָ י ַעל ְיֵדי ֶחׁשְ ִמים ָלעֶֹמר, ּכִ ּסֹוְפִרין ַהּיָ ּקּון ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ַהּתִ יז( ְוִעּקַ
ּקּון  י ּתִ "ל, ּכִ ל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ ת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְתִחּלַ ֱאַמר ּבִ ט ַהּנֶ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ יִכין ּבְ ֶזה ַמְמׁשִ
ָרֵאל  ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפָ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפָ ְבִחיַנת ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ָכל יֹום ָויֹום ּבִ יְך ּבְ ט ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ּפֹט ֶאת  ִלׁשְ ַהּיֹום  ת  ְתִחּלַ ּבִ ים  ְלַהְקּדִ ל ֶאָחד  ּכָ ְוָצִריְך  ָכל יֹום  ּבְ ִנּדֹון  י ָאָדם  ּכִ יֹומֹו,  ּבְ ַבר יֹום  ּדְ
ר  ִעּקַ י  ּכִ ַעס,  ַהּכַ ּוִבּטּול  ַקת  ַהְמּתָ ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזהּו  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ין  ַהּדִ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו 
ִחיַנת  יִנים ַעל ְיֵדי ּבְ ל ַהּדִ ּזֹוִכין ְלַבּטֵ ֶ לֹום, ּוְכִפי ַמה ּשׁ יִנים ַחס ְוׁשָ רּות ַהּדִ ּבְ ְך ֵמִהְתּגַ ַעס ִנְמׁשָ ַהּכַ
ֹבָאר  ּמְ ֶ ַעְצמֹו ַמה ּשׁ ַעס, ְוֶזהּו ּבְ ל ַהּכַ ַעְצמֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבּטֵ ֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּשׁ "ל ׁשֶ ט ַהּנַ ּפָ ִמׁשְ
ָפׁשֹות  ל ַהּנְ ל ְוׂשֹוֵרף ֶאת ָהַרע ׁשֶ ט ְמַבּטֵ ּפָ ׁשְ ַעל ְיֵדי ַהּמִ "ל, ׁשֶ ת ַהּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ ְתִחּלַ ּבִ
ּמּוָבא  ַעס ּכַ ר ָהַרע הּוא ַהּכַ י ִעּקַ ם(, ּכִ ְמֹבָאר ׁשָ ְבִחיַנת ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש )ּכַ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבִ ָקְרָבן ׁשֶ ּמְ ׁשֶ
י ַהּכֹל  "ל ּכִ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ֵהיֵטב ּבְ ן ׁשָ ֶרָך, ְוַעּיֵ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ַעס ִמּלִ סּוק ְוָהֵסר ּכַ ם ַהּפָ ׁשָ

ם ֵהיֵטב(.  ן ׁשָ ט ְוִעּגּוָלא ְוִרּבּוָעא )ַעּיֵ ּפָ א ִמׁשְ ם ְוִכּסֵ ם ַהְמֹבָאר ׁשָ ֶאָחד ִעְנַין ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְוָיד ָוׁשֵ

ַגם ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ַעל ְיֵדי  ִחיַנת ּפְ ַעְצמֹו ּבְ ֶפׁש ֶזהּו ּבְ ם ְוַהּנֶ ֵ ַגם ַהּשׁ הּוא ּפְ ַעס ׁשֶ ַהּכַ ם ׁשֶ ּומּוָבן ׁשָ
מֹו  ט )ּכְ ּפָ ׁשְ ל ַעל ְיֵדי ֵאׁש ַהּמִ ּטֵ ַעס ְוהּוא ִמְתּבַ ר ָהַרע הּוא ַהּכַ ִעּקַ ָפׁשֹות, ִנְמָצא ׁשֶ ל ַהּנְ ָהַרע ׁשֶ
ל יֹום  ּבֹון ִמּכָ י ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ִמים, ּכִ יִכין ַעל ְיֵדי ְסִפיַרת ַהּיָ ם(. ְוֶזה ָאנּו ַמְמׁשִ ֹבָאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ

ִבין ִעם ָהָאָדם ַעל  ְ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ ּבֹון  ִפי ַהֶחׁשְ ּכְ ט הּוא  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ט,  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָויֹום 
ְוכּו',  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִלּתֵ ה ָעִתיד  ַאּתָ ִמי  ְוִלְפֵני  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָויֹום ַעל  יֹום  ל  ּכָ
ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ָצִריְך  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ִמּדִ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ַעְצמֹו  ַעל  ָלחּוס  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי 
ֵהם ֲהָכָנה  ִפיָרה ׁשֶ ַהּסְ יֵמי  ּבִ ן ְצִריִכין  ּכֵ ְוַעל  ָויֹום,  ָכל יֹום  ּבְ ַנְפׁשֹו  ּבֹון ִעם  ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ
הּו  ּזֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ לּוִיים ּבֹו ְלַהּשׁ ָרֵאל ַהּתְ ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ַלת ַהּתֹוָרה ְלָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ּכָ ְלַקּבָ
ל  ּכָ ְכִניָסתֹו ִלְסּפֹר ַהּיֹום ֵליַדע ׁשֶ ָכל יֹום ּבִ ן ְצִריִכין ּבְ "ל, ַעל ּכֵ ְנַין ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ ִחיַנת ּבִ ר ּבְ ִעּקַ
ב  חֹוׁשֵ ַהְינּו ׁשֶ "ל, ּדְ ּנַ ָכל יֹום ּכַ הּוא ּבְ ט, ׁשֶ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ּבֹון, ׁשֶ ֶחׁשְ ִמים ְמנּוִיים ּוְספּוִרים ּבְ ַהּיָ
ב ְוׂשֹוֵרף  ט ִנְתַלֵהב ַהּלֵ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ "ל, ְוַעל ְיֵדי ּבְ ל יֹום ְוׁשֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו ְוַכּנַ ִעם ַנְפׁשֹו ַעל ּכָ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ְיֵדי  ֶפׁש ַעל  ְוַהּנֶ ם  ֵ ַהּשׁ יל  ַמְגּדִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַעס,  ַהּכַ הּוא  ׁשֶ ֶאת ָהַרע 

"ל:  ִפיָרה, ְוַכּנַ ִחיַנת מ"ט ְיֵמי ַהּסְ ּבְ

ועבודת ספירת הועמר לתקן אחיזת הכעס וכו' הוא ע"י התבודדות ומה שמזמין מלאכי 
יום ביומו, שזה עיקר תיקון  וכו', דבר  יום על כל מה שעושה  ליבו לשפוט עצמו בכל 
הנפש וכל כוחות הכעס, להכניע הרע באש התגלות כסאות למשפט לפעול בחי' ראש 
ובימי הספירה הרי בכל  יום ביומו,  וזה יש לעשות דבר  עגול לכסא כח שמבטל הרע, 
ובזה עיקר בנין היכל  וגוון אחר,  יום יש לתקן אחיזת פגם הנפש מבחי' עמלק ממידה 
הקודש)כאשר מגלה בזה שמכוון ענין הכנעת הרע ע"י אש המשפט להכניע הרע של מי שהאדם מקרב 
וכו', וענין מה שהנפשות תאבים וכו' הכל אחד, והמכוון הוא מה שעל כל אדם להכניע את הרע והכעס שלו 

]כי מובן שאנחנו הלבוש לרגלי הצדיק שבונה היכל הקודש, ויש מה שיכולים לקלקל אם לא נתגבר להכניע 

וכו', והרי עלינו לזכות לעורר הרצון להכל כראוי בשם הצדיק ובכמה בחינות וכו'[ וכמובן שבזה מראה דרך 

קשר דברי רבינו בכל מקום( כאשר עיקר בחי' ספירה הוא הרי ענין של ספירת חשבון, ויש 
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לזכות לספור חשבון חמישים יום, ותמימות תהיינה כדי לזכות לקבל תורה, והרי כך יש לאדם 
ורצון, להתחרט על מה  וכל תנועה  ודיבר,  יום במה שעשה חשב  יום אחר  ימי חייו  לספור 
שצריך להתחרט באותו יום, ולהתגבר לתורה ומצוות ומעשים טובים, כי מציאות העבודה של 
האדם הוא שמירת הימים שלא ידחה למחר, וימצא דרך להרים כל יום, גם יום של טרדות 

וקטנות וכו'.

יום  בכל  ולעשות  ותפילה,  לתורה  הימים  לשמור  מחדש  להתחיל  הוא  התחלה  כל  ועיקר 
שסופרים  שהוא  העומר  ספירת  בחי'  שבאמת  הרי  המשפט,  ואש  התבודדות  ע"י  חשבון, 
לתקן הבהמיות של הכעס שהוא כלל המניעה מכל דרכי עבודת השם, ולזה זוכים אחרי שיש 
חשבון של ימים, כמו שיש חשבון לבא לקבל התורה, כך יש חשבון לכל אדם לזכות לעורר 
רחמים לשבר המניעות לזכות לשבר מידה רעה, ולבא להתחזק ולנפש שלימה בלי כעס וכאב, 
ולהתרפאות כראוי אחרי ימי החלמה בחשבון של התבודדות ותפילות יום אחר יום, וזה עיקר 
עבודתינו בימי הספירה, להזמין מלאכי הלב בכל יום לעורר בחי' עיגול לכסא, לתקן כסאות 

למשפט ועי"ז להכלל באור הצדיק לקבל אור תורה בחי' קבלת התורה בהר סיני. 

ֲאַות ָממֹון  ר הּוא ַעל ְיֵדי ּתַ לֹום, ָהִעּקָ יו, ַחס ְוׁשָ ָהָאָדם אֹוֵבד ֶאת ְיֵמי ַחּיָ ִמים ׁשֶ ר ֲאֵבַדת ַהּיָ י ִעּקַ יח( ּכִ
ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו  ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  חּוׁש,  ּבַ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ְרָנָסה,  ַהּפַ ת  ְוִטְרּדַ ירּות  ַוֲעׁשִ
ל ֶאָחד  ל ּכָ תֹו ׁשֶ ְרָנָסה ְוֹעֶצם ְמִריָרתֹו ְוִטְרּדָ ר ֶחְסרֹון ַהּפַ יָך ְוכּו', ְוִעּקַ ל ְיֵמי ַחּיֶ סּוק ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ּפָ
ּיֹום  ּבַ ֱאִויל  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ְך ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון  ְוִנְמׁשָ ַעס,  ַהּכַ ְיֵדי  הּוא ַעל 
ַעס  ל ַהּכַ ַבּטֵ ּמְ י ִמי ׁשֶ ָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ְוכּו', ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ ָאז ִנְגַזר ּבְ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ְעסֹו, ּכְ ַדע ּכַ ִיּוָ
"ל, ֲאָבל ִמי  ּנַ ׁש ּכַ ירּות ַמּמָ ִמיד ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַלֲעׁשִ ֶחְלקֹו ּתָ ֵמַח ּבְ י הּוא ׂשָ ִמיד ּכִ ירּות ּתָ זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
ירּות הּוא ָמֵלא  ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ׁשֶ ף, ַוֲאִפּלּו ּכְ י ִיְרַעב ְוִהְתַקּצֵ ַעס ָעָליו ֶנֱאַמר ְוָהָיה ּכִ ר ֶאת ַהּכַ ּבֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ׁשֶ
ירּות  ל ֲעׁשִ ֱאֶמת ּכָ ן ּבֶ ַעם ָחֵסר לֹו יֹוֵתר, ְוַעל ּכֵ ָכל ּפַ י ּבְ ַעס ּוַמְכאֹובֹות, ּכִ ל ָיָמיו ּכַ תּוב ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעס, ּכְ ּכַ
ל ַהּכֹוֵעס  ִחיַנת ּכָ ַעס, ּבְ ִחיַנת ּכַ ַעת ָחַסְרּתָ ֶזה ּבְ ִניָת, ּדַ ַעת ָחַסְרּתָ ַמה ּקָ לּום ְוָעָליו ֶנֱאַמר ּדַ ּלֹו ֵאין ּכְ ׁשֶ
ִמיד ָחֵסר לֹו יֹוֵתר  י ּתָ לּום, ּכִ ּלֹו ּכְ ירּות ׁשֶ אי ֵאין ָהֲעׁשִ ַוּדַ ּבְ י  ִניָת, ּכִ ּנּו, ַמה ּקָ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ
תּוב ּוְמאּוָמה  ּכָ מֹו ׁשֶ לּום, ּכְ ָאר לֹו ּכְ "ל, ּוְלסֹוף ֵאין ִנׁשְ מּור ִלְבָעָליו ְוַכּנַ ר ׁשָ "ל, ְוָעָליו ֶנֱאַמר עֹׁשֶ ְוַכּנַ
ְיָקא,  ֲחִצי ָיָמיו' ּדַ ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו, 'ּבַ ט ּבַ ּפָ ִמׁשְ ר ְולֹא ּבְ ה עֹׁשֶ ָידֹו ְוכּו', ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר עֹוׂשֶ א ּבְ לֹא ִיּשָ
"ל, ַרק  ּנַ ִמים ּכַ ִלים ַהּיָ ַעס ּוַמׁשְ ל ַהּכַ ַבּטֵ ּמְ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִלים ֶאת ָיָמיו ַעל ְיֵדי ּתִ י ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַהׁשְ ּכִ
ן  מֹון, ְוַעל ּכֵ ת ַהּמָ ָהָאָדם אֹוֵבד ָיָמיו ַעל ְיֵדי ִטְרּדַ חּוׁש ׁשֶ ר רֹוִאין ּבְ "ל, ְוַכֲאׁשֶ ּנַ הּוא אֹוֵבד ֶאת ָיָמיו ּכַ
ְלָיא. ָהא ּתַ י ָהא ּבְ ָמיו ְוֵאינֹו ּדֹוֵאג ַעל ִאּבּוד ָיָמיו, ּכִ ִסְפֵרי מּוָסר ָאָדם ּדֹוֵאג ַעל ִאּבּוד ּדָ ׁשֹון ּבְ ל ַהּלָ ֻמְרּגָ

ן  ּכֵ ַעל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ְיֵדי  ַעל  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ם  ֵ ַהּשׁ יל  ּוְלַהְגּדִ ִלים  ְלַהׁשְ עֹוְסִקין  ׁשֶ ִפיָרה  ּסְ ּבַ ן  ּכֵ ְוַעל 
ַעס  ל ַהּכַ ַבּטֵ ּמְ ִמים ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּקּון ַהּיָ ר ּתִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִעּקַ "ל, ׁשֶ ּנַ ט ּכַ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ִמים ׁשֶ סֹוְפִרין ַהּיָ
ּלֹו,  ף ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ יד ְוִלְכעֹס ּוְלִהְתַקּצֵ ֶחְלקֹו לֹא ְלַהְקּפִ ֵמַח ּבְ ה ִלְהיֹות ׂשָ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ְוזֹוֶכה ַלֲעׁשִ
ַבע  ִחיַנת ׁשֶ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ ירּות ּכַ ן זֹוֶכה ַלֲעׁשִ ַעס ּכֵ ּטּול ַהּכַ ִפי ּבִ י ּכְ ׁש, ּכִ ירּות ַמּמָ ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
ן טֹוֵרף ַנְפׁשֹו  ַעל ְיֵדי ּכֵ ַעס, ׁשֶ ִמימֹות, ְוַאל ֹיאַבד ְוַאל ִיְפּגֹם ׁשּום יֹום ֵמֶהם ַעל ְיֵדי ַהּכַ תֹות ּתְ ּבָ ׁשַ
ְהֶייָנה  ּתִ ִמימֹות  ּתְ ם  ְלַקּיֵ ַהּיֹום  ת  ְתִחּלַ ּבִ ְלָסְפרֹו  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכין  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ְואֹוֵבד  ַאּפֹו  ּבְ
ָיָמיו  ִיְהיּו  ְיֵדי ֶזה  ַעל  ַעס, ׁשֶ יל ַנְפׁשֹו ִמּכַ ֵדי ְלַהּצִ ּכְ ת ַהּיֹום  ְתִחּלַ ּבִ ט  ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ּתִ ִחיַנת  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ
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לּוִיים  ָפׁשֹות ַהּתְ ל ַהּנְ ְכַלל ַנְפׁשֹו ִעם ּכָ ּיֻ ה ׁשֶ ְהֶייָנה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ִמימֹות ּתִ ִחיַנת ּתְ ֵלִמים, ּבְ ׁשְ
ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  "ל  ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ְבִחיַנת  ּבִ ּבֹו 

"ל:  ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ הּוא ַקּבָ בּועֹות ׁשֶ ֲהָכָנה ְלׁשָ

והרי בכח הצדיק שייך להמתיק הדין כו' לזכות לשמור הימים ולא לאבד אותם בתאוות 
ממון כדרך העולם )כמבואר לקו"מ סי' כ"ג שההצלה מבחי' ועפר תאכל הוא ע"י תיקון הברית בבחי' 
ברית מלח וכו', ועי"ז זוכים להשורש של ההמון שהוא אור צח ותענוג רוחני, אבל בלי תיקון הברית אי אפשר 

ו,כל מה שמוסיף מהרנ"ת  הנ"ל  כל  יבין  עי"ז  כי  מי סריא ע"ש(  לראות השורש, אבל מילחא 

כמו  הימים  לאבד  ועי"ז  זה,  וטעות  לכעס  ליפול  שלא  שנזהר  כדי  נעשה  מה  להראות 
שנאמר שאם העשירות אינו כנכון 'בחצי ימיו וכו'', ומגלה שהמכוון שיאבד חצי ימים 
באש  אמיתי  חשבון  לעשות  הימים  לשמור  להתעורר  יש  ולזה  וכו',  הממון  על  בכעס 
המשפט לשמור מאד מאד על השעה התבודדות שזה עיקר כוחינו לבטל כל מדה, ולזכות 
לכל מה שמוהרנ"ת מאיר עלינו ומלמד לנו כי הכל תלוי למעשה על ריבוי התפילות ומה 
שמזמין כל כוחו לעורר אש של דברי אמת וכו', ועי"ז נזכה לחשוב עצות שלא לאבד 

הימים כמו שחושבים עצות לא לאבד הממון.

כי בדברי מוהרנ"ת אלה שמראה איך כל זה מתחיל ונכלל במצות ספירת העומר מאיר 
עלינו טעם של יום שלם, יום של עבודת השם וחיות מלא תורה ועבודה וישוב הדעת וכו', 

ואיך זה ענין של 'תמימות תהיינה'.

ואם ישאל האדם הרי יש מה שמונע ומעכב, התשובה נמצא בזה שאם אינו כועס וכואב, 
רק מקבל באמונה ועוסק בתפילה ומתגבר, יכול לזכות ליום של ספירת שבעה שבועות, 

לתקן כל מדה ולהסיר אחיזת הקליפות מהנפש, להתקדש ולהטהר בקדושה העליונה.

יֵניֶהם, ְוַעל ְיֵדי  ָהיּו ּבֵ ִפידֹות ׁשֶ יֵמי ָהעֶֹמר ַעל ְיֵדי ַהּקְ קּו ּבִ ּלְ ְלִמיֵדי ר' ֲעִקיָבא ִנְסּתַ ן ּתַ יט( ְוַעל ּכֵ
ָאז עֹוְסִקים  ְיָקא ׁשֶ יֵמי ָהעֶֹמר ּדַ קּו ּבִ ּלְ ן ִנְסּתַ ָראּוי, ְוַעל ּכֵ ַעס ּכָ לּו ֶאת ַהּכַ יקּו ּוִבּטְ ֶזה לֹא ִהְמּתִ
ר יֹוָחאי, ֲאָנן  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ן ָאַמר ַרּבִ ְיָקא, ְוַעל ּכֵ קּו ָאז ּדַ ּלְ ן ִנְסּתַ ֶזה, ַעל ּכֵ ְגמּו ּבָ ַעס ְוֵהם ּפָ ל ַהּכַ ְלַבּטֵ
"ל:  יְך ַאֲהָבה ָוֶחֶסד, ְוַכּנַ ִפידֹות ּוְלַהְמׁשִ ַעס ְוַהּקְ ל ַהּכַ ּקּון ְלַבּטֵ ר ַהּתִ י ֶזה ִעּקַ ְלָיא, ּכִ ֲחִביבּוָתא ּתַ ּבַ

ובזה מובן היטב נוראת הצדקה שהיה אז שנסתלקו כל תלמידי רע"ק בימי הספירה, וע"ז 
עושים זכר במנהגי אבלות, כי זה עיקר מה שיש לתקן בימי הספירה לעמוד בנסיון הכעס 
וההקפדות שזה עיקר נסיון האדם )כי גם מי שזוכה לתורה ושלימות, יש מה שהיצר מכשיל אותו 
והרי  הכעס,  ע"י  הכל  לאבד  בספרים שיכול  כמבואר  וכו',  ועי"ז מאבד  וכו',  צער  באיזה מחלוקת שגורם 

שבאמת בזה עיקר ההכנה לקבלת התורה שלא יקבל תורה ויאבד הכל ע"י מה שרדף ופגע ומאבד כל ימי 

לא  והם  הזה,  הכעס  התעוררות  לתקן  וההתגברות  ההתחלה  עיקר  הספירה  ובימי  חייו( 
נוראות הטעות ששייך  דין כזה ר"ל, שיזכרו לדורות  התעוררו אז בזה, והשי"ת הראה 
שגדולים כאלה וכו' היה מה שהיה, ומה עם הרחוקים מזה וגודלים רק בהשתנות וטעות, 
)וכל מי שעושים לו עוול וכעס והוא חי בבלבול ופחד מאיזה כעסן  הרי יש להתגבר להזהר מאד, 
ששולט שם וכו' יהיה מי שיהיה, הרי עליו לקבל דרכי חיים לשתוק ולידום להתקרב להשי"ת, ולשמור הלב 



ליקוטי הלכות המבוארקכו

ע"י אש המשפט שלא יראה ולא יזכור כלל מה שרודפים וכו' ]אבל בוודאי בענין של עבודת השם ומה נשוג? לדבר 

שלא עשה שום רע וכו' צריך לדעת שהשני טועה והוא חשוב כגוי כועס ואינו כלום ממש, ואין לפחד ולא להתבטל 

'לעמ"ר' ראשי  ולה' הישועה, ומבואר בספר המדות בענין מוסר,  מלפניו רק לעמוד חזק בעזות דקדושה כראוי 

תיבות מ'איגרא ר'מא ל'בירא עמיקתא[(

י ָלָבן ָרַדף ַאַחר ַיֲעֹקב ִעם  ָתִבים(, ּכִ ּכְ ּמּוָבא ּבַ ה )ּכַ ל ַהּזֶ ִחיַנת ֵעד ַהּגַ הּוא ּבְ עֶֹמר, ׁשֶ ִחיַנת ַל"ג ּבָ כ( ְוֶזה ּבְ
ת  ָפָרׁשַ ם ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵביתֹו, ּכְ ָאַסף ּבְ ירּות ׁשֶ ְנָאה ָהָיה ַעל ֹעֶצם ָהֲעׁשִ ר ַהּקִ יתֹו, ְוִעּקַ ל ַנְפׁשֹות ּבֵ ּכָ
"ל,  ּנַ ּכַ ירּות  ֲעׁשִ ּבַ לּוִיים  ּתְ ָפׁשֹות  ַהּנְ י  ּכִ ְוכּו',  ְלָאִבינּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ַיֲעֹקב  ָלַקח  ְוכּו'  ַיֲעֹקב  ַמע  ׁשְ ַוּיִ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַהּכֹל, ַחס  ַיֲעֹקב, ָהָיה ָלָבן עֹוֵקר ֶאת  ל  עֹוְזרֹו ׁשֶ ּבְ ַרְך ָהָיה  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְולּוֵלא 
דֹול אֹוְמִרים  ְרֻכׁש ּגָ יִרין ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ְזּכִ ּמַ ָדה ַאֲחֵרי ׁשֶ ַהּגָ י אֹוֵבד ְוכּו', ְוַעל ֶזה אֹוְמִרים ּבַ ֲאַרּמִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהּקָ ּבְ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ְוכּו' ׁשֶ ְך ְוִהיא ׁשֶ ַאַחר ּכָ
רּות ָלָבן ַעל  ר ִהְתּגָ י ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְוִעּקַ ׁש ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּקֵ ָדם, ֵצא ּוְלַמד ַמה ּבִ יֵלנּו ִמּיָ הּוא ַמּצִ
יר ַיֲעֹקב ֶזה  ן ִהְזּכִ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ לּוִיים ַנְפׁשֹוֵתינּו ּכַ ּבֹו ָהיּו ּתְ ם ׁשֶ ָאַסף ׁשָ ירּות ׁשֶ ַיֲעֹקב ָהָיה ַעל ָהֲעׁשִ
יל  ִהּצִ ִני ְוכּו', ּוְכׁשֶ ַלְחּתָ ה ֵריָקם ׁשְ י ַעּתָ תּוב, לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוכּו' ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ ּבְ
ם ֵעד  ֶנֱאַמר ׁשָ דֹוׁשֹות ֶאְצלֹו,  ַהּקְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ירּות ִעם  ָהֲעׁשִ ַאר  ְוִנׁשְ ָבן  ִמּלָ ַיֲעֹקב  ַרְך ֶאת  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַקת  ר ַהְמּתָ עֶֹמר, ְוָאז הּוא ִעּקַ ז סֹוד ַל"ג ּבָ ם ְמֻרּמָ ה ְוכּו' ִאם ֲאִני לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך ְוכּו', ְוׁשָ ל ַהּזֶ ַהּגַ
י  ת ָלָבן ָהֲאַרּמִ ה, ּוַמְכִניִעין ְקִלּפַ ָ ֻדּשׁ ירּות ֶאל ַהּקְ ְך ָהֲעׁשִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ ִפיָרה, ׁשֶ ל ְיֵמי ַהּסְ יִנים ׁשֶ ַהּדִ
ִחיַנת ַהְכָנַעת ָלָבן  הּוא ּבְ ה ׁשֶ ל ַהּזֶ ִחיַנת ֵעד ַהּגַ יִכין ּבְ י ַמְמׁשִ "ל, ּכִ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ֲעׁשִ ֶרה ּבַ ְתּגָ ּמִ ׁשֶ

"ל:  ה ְוַכּנַ ָ ֻדּשׁ ָפׁשֹות ֶאל ַהּקְ ירּות ְוַהּנְ ל ָהֲעׁשִ י ֶנֶגד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוחֹוֵזר ּכָ ָהֲאַרּמִ

והתיקון של כל הכעס הוא הרי ע"י רבי שמעון בר יוחאי, שבו עיקר בחי' ההמתקה של ימי 
הספירה )כי כבר האיר התפשטות הדעת לכלל עיקר המידות עד הוד שבהוד ומתגלה אז בחי' ההמתקה כידוע, 
ובדברי  עי"ז בהיכל הקודש באור הצדיק רשב"י,  ויש להבין שנכלללים  הרי שזה בחי' תיקון כלליות הנפשות, 

האר"י מבואר שענין בחי' ל"ג בעומר ומה שאז מתגלה בחי' ההמתקה בחי' שה"ק אכד"טם שעיקרו ע"ה גי' ל"ג, 

זה בבחי' מה שנאמר כאשר לבן רדף אחרי יעקב וכו' בשביל העשירות שלקח וכו' ושם עשו גל, ונאמר שם עד 

הגל וגו' ויעקב קרא לו גלעד ולבן קרא בלשון תרגום וכו', וזה ההמתקה שנעשה ביום זה שנעשה גל מפסיק, הרי 

מגלה שזה הגל שמכניע קליפת לבן הארמי שמתגרה בעשירות דקדושה ]והרי קליפת לבן הוא בחי' נגה, כאשר 

נגה, והרי  ולבן בלשון ארמי שמפרידים הטוב והרע מתוך בחי'  מבואר שזה מה שיעקב קרא לו בלשון הקודש 

חוזרים הנפשות  ואז  חוזר העשירות להקדושה  ועי"ז  כנ''ל,  ובירור העשירות  דבר  כל  והתעלות  בירור  זה עיקר 

להקדושה להתדבק בבחי' אור רשב"י אור זכרון התורה, כי נעשה תיקון לכח היצר שהיה בתלמידי ר"ע וכו', כי 

ע"י רשב"י נתגלה אור תורה שמביא חמימות אש דקדושה ולכלליות אהבת חבירים והתגלות דרך ביטול הרע ע"י 

אש המשפט והתגלות הפנימיות של כל דבר, ובזה הנפשות זוכים לצאת מבחי' תרמודים שאין מתקרבים ויוצאים 

מחסרון כח להתבודד ולעורר האדם ואור הדעת ויכול להשאר בהקדושה בבחי' היכל הקודש[( ועלינו להתחדש 

אז לקבל כח עד הגל הזה, כח התגלות אור הדעת שמאיר בכוחו דרשב"י שמגלה איך הוא 
כלל ענין נפילת העשירות וגוונים בחי' ימי הספירה, ואיך הוא המתקת הדין ע"י תיקון הדמים 
תיקון הכעס, ואיך יכולים להעלות העשירות להסתכל על השורש, ואיך שייך לזכות לתיקון 
הברית בכח מדות הרחמים שנעשה בכחו דרשב"י והצדיקים המופלגים שבהם אנו חוסים והם 



קכז הלכות פורים

מגלים 'עד הגל' כח המתקת הדין, ולפי מה שנקבל דרכי חיים למצוא המתקה בכל יום 
ע"י אש המשפט והתגלות בחי' עיגולא וריבועא שעי"ז נעשה בחי' שבת קודש, כך יאיר 
עלינו אור הקדושה להכניע קליפת המן עמלק לזכות להמשיך אור ימי הפורים, קדושת 
יו"ט פסח וימי הספירה, לזכות להמתיק כל כעס והקפדה, להתחבר לאורו דרשב"י, אשר 
חדי ואמר אנ"ן בחביבותא תליא )כמבואר לקו"מ סי' ס"א( ולהכלל יחד בהיכל כבוד השם, 
ולהשאר בתוך הקודשה ולקבל אור תורה ללכת באורחות חיים בטוב לב מלא שמחה 

וחיות תמיד. 

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה


