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הקדמה והתעוררות למגילה
א[ הנה, ההכנה העיקרית לקבל את אור ימי הפורים הקדושים, הוא 
על ידי שנתרגם את כל מעשה עמלק ומעשה של מגילת אסתר, 
לחיי היום יום שלנו, לא רק כמעשה שהיה לפני הרבה שנים. שהרי 
כך לימד אותנו רביז"ל לפרש כל דבר ועניין על עצמנו. וכדוגמת 
מה שלימד אותנו רביז"ל לפרש על עצמנו את מזמורי התהילים, 
בהם צועק דוד המלך שיצילהו מהרודפים אותו, כי יש לפרש זאת 
על היצר הרע שלנו הרודף אותנו, וכן בתיקון חצות לימדנו רביז"ל 
להתאבל על החורבן הפרטי, וכמו כן צריך בקריאת המגילה לפרש 

את מעשה המגילה על עצמנו. 

לא  למפרע  "הקורא  המשנה  את  הצדיקים  פירשו  זה  פי  ועל  ב[ 
יצא" כלומר מי שקורא את המגילה כאומר שמעשה המגילה היה 
ההם  'בימים  לכוון  הוא  העיקר  כי  יצא.  לא  למפרע,   – פעם  רק 
בזמן הזה', שהוא נעשה בזמנינו דייקא. וכמו שסיפר ר' לוי יצחק 
להפסיק את קריאת  קורא  צריך הבעל  היו  באומן  איך  ז"ל  בנדר 
בציבור  שהיה  הבכי  קולות  מחמת  פעמים,  וכמה  כמה  המגילה 

מרוב התעוררות שהרגישו שהמגילה מדבר עליהם בעצמם.

ג[ ולכן מובן שעתה לפני הפורים עיקר העבודה וההכנה הראויה 
מהשי"ת  ולבקש  ולזעוק  עמלק,  את  היטב  ולזהות  לעמוד  הוא, 
לזכות  אפשר  כך  התפילה,  ריבוי  וכפי  המסוכנת,  מידו  שיצילנו 
המגילה.   קריאת  בשעת  ואסתר  מרדכי  קדושת  את  להרגיש 
והזיהוי הוא לא רק בכלליות, אלא בפרטיות כפי שנפרש ונשים 

לב בהמשך הסיפור את מהותו של המן לעומת מרדכי וכו'.
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נוכל  שלא  בנו  נלחם  בעצמו  שעמלק  שאף  נציין,  זאת  עוד  ד[ 
להבין שהוא מתגבר עלינו גם עתה, בכל זאת גם כאשר הוא רואה 
שהאדם כן מפרש את המגילה על עצמו, מסתמא הוא מתעורר 
ומתגבר שהאדם יצליח למצוא את עצמו רק בחלק הראשון של 
המגילה בו מבואר חלק הצרה של המגילה, וצריך לזכור שהעיקר 
הוא להזדהות עם חלק הישועה והתקווה, שזהו עיקר הצעקה של 
יום פורים, שהיום הקדוש הזה עומד וזועק "להודיע שכל קוויך לא 

יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בו".

כמו  יהיה  שלא  ואחד  אחד  מכל  שביקש  רביז"ל  בקשת  וזכור 
הגרמני שברח מסעודת ליל הסדר לאחר המרור, רגע לפני שהביאו 

את השולחן עורך.

****

כי  קורא,  הבעל  מפי  היוצא  המגילה  לסיפור  לבך  שים  ולכן  ה[ 
הסיפור הזה יש בכוחו לעורר אותנו מהשינה כמו קדושת הספר 
סיפורי מעשיות שרביז"ל אמר שיש בכוחו לעורר כל אדם אפילו 
מי שנפל לשינה של שבעים שנה )ליקו"ה פורים א'(, ולכן אפילו 
שמעשה המגילה הוא גבוה מעל גבוה ויש בו רמזים וסודות לאין 
שיעור, בכל זאת כמו בסיפורי מעשיות שציונו רביז"ל למצוא שם 
כן  כמו  גבוה,  מעל  גבוה  שהוא  אפילו  ה'  לעבודת  וחיזוק  רמזים 
יש לנו לנסות למצוא במגילה רמזים. וכדאי גם לעמוד בקריאת 
)ליקו"ה בכור  וזיע כמו בשעת מתן תורה  ורתת  המגילה באימה 
את  המגילה  בתוך  הכניס  הצדיק  מרדכי  כי  ד'(  טהורה  בהמה 
'פניו שכלו ונשמתו' )ועיין בליקו"מ סי' קצ"ב(, ו"כשאנו קוראים 
ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנעשה  הנס  תוקף  ומפרסמים  המגילה, 



6

שאל בני

בזה  גדולה,  ובקדושה  נורא  ובצדקות  נפלאה  בחכמה  אז  שנהגו 
מראין ומאירין אור פניהם הק' הגנוז בתוך המגילה, ונחשב כאילו 
אוצר  ו',  תפילין  )ליקו"ה  בפניהם",  ומסתכלים  אותם  רואים  אנו 
בביטול  המוח  להתנוצצות  לזכות  אפשר  וכך  ה'(,  פורים  היראה 
עד  האמונה,  אמיתת  את  הלב  בפנים  ולחקוק  להשי"ת,  אמיתי 
שאפילו הרחוקים ביותר יתעוררו לשוב בתשובה )ליקו"ה פורים 

א' – ב'(.

הלכות  והרבה  מאוד,  עד  קדושה  היא  שהמגילה  ידוע  והנה  ו[ 
מוזכר  שלא  נראה,  לב,  נשים  אם  אך  ובשמירתה,  בכתיבתה  יש 
שם אפילו פעם אחת שם ה'. ואם לא די בזה, אלא שאפילו הנס 
הגדול אשר לשמו אנו שמחים ביום הזה, הוא לא נס 'על טבעי' 
שמגלה את גדולת ה' כמו קריעת ים סוף. כי בסך הכל היה כאן 
מעשה שלקח כתשע שנים, ולכאורה היה ניתן להבין את הכל  כמו 
מהפך פוליטי בן ימינו, שמפלגת המן נפלה, והיהודים כבשו את 
ליבו של המלך. אך בהתבוננות פנימית במגילה, כאשר מסתכלים 
ברצף מהיר על כל התשע שנים, נראה את עוצם גדולת ה', איך 
ליווה בהשגחה פרטית סיפור מפעים שכולו נס אחד גדול, שהיופי 
העיקרי שבו הוא איך הנס התחפש והתלבש בתוך סיפור טבעי... 

האם אין זה דומה לסיפור חיינו...???

ז[ ולכן במגילה הק' לא מוזכר פעם אחת שם ה', והצדיקים גילו 
לנו, שכל מקום במגילה שכתוב בו 'המלך' הכוונה למלכו של עולם! 
והוא פלא איך אפשר לפרש את תיבת 'המלך' על אחשורוש, וזאת 
אומרת שהגילוי של המגילה הוא זה בעצמו שה' נמצא בכל מקום 
אבל לא רואים אותו, והוא מסתתר בכל דבר שנראה דווקא כאילו 
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שהוא אינו המלך, וכמו במגילה שאחשורוש חשב שהוא המלך, 
אבל באמת הכוונה לה'. ולפעמים הוא כפשוטו, שכל מה שנראה 
שאחשורוש אומר, באמת ה' אומר, ואם יתבונן האדם יוכל לראות 
פירוש  לתת  צריך  ולפעמים  אחשורוש,  דברי  בתוך  ה'  דברי  את 

אחר כדי להבין את מציאות ה' בתוך דברי אחשורוש.

ח[ ולכן גם המגילה נקראת 'מגילת אסתר' על שם גילוי ההסתרה. 
היינו  הגילוי.  שם  על  'מגילה'  נקרא  שהוא  באריז"ל  ומובא 
ה'  יראת  בלב  המכניס  עליון  ושכל  חכמה  של  הארה  ש'מתגלה' 
יורדת עתה עד למטה, מקום  זו  וההארה  ביותר.  נפלא  בשלמות 
המגילה  פושטים  לכן  ואשר  השנה,  כל  שם  מתגלה  לא  אשר 
בהשתלשלות כאגרת. והוא הנס של פורים המתחדש בכל שנה. 

ט[ בברכת 'על מקרא מגילה' מן הראוי לכוון שאנו  רוצים להמשיך 
על עצמנו שיתגלה כל ההסתרות שלנו לכל השנה הבאה. ובברכת 
שנה,  עוד  לחיות  הזכות  לנו  שנתן  לה'  בפשטות  נודה  'שהחיינו' 
ובזה נפתח לבבנו לראות את נס המגילה שנעשה עמנו מהשנה 
מצוות  את  'שהחיינו'  בברכת  לכוון  לשכוח  לא  ]וכמובן  שעברה, 
היום של משלוח מנות ומתנות לאביונים ומשתה כמובא במג"א[. 
ובברכת 'שעשה ניסים' נודה בפשטות על הניסים ונעורר בעצמנו 
ענין הניסים והתפעלות מגדולת ה' שעושה ניסים בצורה פלאית 

בבחינת ניסים תתאין שמלובשות בתוך הטבע.

ובקריאת המגילה יש להתעורר בכלליות שאין לפחד מאף אחד 
וזה  כמו מרדכי הצדיק שהיה מלא עזות דקדושה, וכמו שנבאר, 

הזמן לעורר רק יראה מה' )ליקו"ה בכור בהמה טהורה ד'(.

****
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'ואתה ברחמיך  ונסיים בדיבור נאה בפיוט על הניסים, שם כתוב 
הרבים הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו 
סדר  כאן  מרומז  לכאורה  העץ'.  על  אותו  תלו  כך  ואחר  בראשו, 
מחיית עמלק. כי צריך לדעת שאי אפשר לתלותו מיד, אלא יש 
כאן סדר. א'. ואתה ברחמיך הרבים – כלומר להכיר את הרחמים 
ב. הפרת את עצתו – להבין מהו העצה של עמלק, מה  ה'.  של 
התכסיס שלו בכל יום, ואת זאת לסדר בראש, ולהפר את העצה 
והמזימה שלו, על ידי שלא נאמין לבלבול שלו, אפילו שעדיין אין 
כך  כל  אותנו  מחזק  שרביז"ל  מה  והוא  לנצחו,  בפועל  מצליחים 
להתחזק ברצונות וכיסופים, והטעות שלנו הוא שאנו רוצים מיד 
לתלותו, אך רביז"ל אומר דבר ראשון 'תכיר בעצתו ותפר עצתו'. 
שלנו  המחשבה  מקלקל  שהוא  כמו   – מחשבתו  את  קלקלת  ג. 
על ידי ששם לנו מחשבות זרות, כך יש לנו לקלקל את מחשבתו, 
ורק אחר כך  וכמה פירורים של התחלות,  לבלבל אותו עם כמה 

אפשר להשיב לו גמולו בראשו ולתלות אותו ולבזותו לגמרי.

****

והנה דרכנו בביאור הזה, הוא לא עוד רעיונות וחיזוקים שאפשר 
להוציא מהמגילה, אלא לעורר את מעשי הנס שהיה אז, שהוא גם 
היום, ולזכור בפשיטות את גודל הצרה שהיה אז שהוא גם היום, 
קורה  גם  שהנס  אנו  נאמין  כך  לנס,  והשתוקקו  צעקו  שאז  וכמו 
שאפשר  ההנאות  מצד  לפורים  שמשתוקקים  כאלו  ויש  אצלנו. 
כפשוטו,  הנס  לעיקר  לכסוף  הוא  העיקר  אבל  בפורים,  להנות 
עד  החוצה,  שבוקע  זה,  ביום  המתגלה  הפנימית  השמחה  וזהו 
לרקד  ואפשר  הרגלין  עד  האברים  לתוך  חיים  הרוח  שמתפשט 
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ריקודים ולמחוא כף אל כף בשמחה עצומה ונפלאה.

ולכן מטרת קונטרס זה הוא לא שישאר ברעיונות, אלא לעורר את 
בתוך  בעצמו  שלו  הנפילות  את  וימצא  במגילה,  לב  לשים  האדם 
מלכות אחשורוש, והתגברות המן, ואיך לוקחים את נקודת האסתר 
שלו לאחשורוש וכו', ויחד עם זאת לשים לב לתקווה הנפלאה שיש 

על ידי מרדכי הצדיק.

וזאת למודעי, קונטרס זה נכתב על ידי אחד מהחברים במהירות 
גדולה מאוד, מה שהאיר ה' בדעתו בשנה אחת בשעת המגילה, 
להוציא מהתורות  הים מה שאפשר  מן  זה מקצת  ובוודאי שאין 
בעז"ה  לכתוב  למועד  חזון  ועוד  ומוהרנ"ת,  רביז"ל  של  וההלכות 
ה',  עבודת  בדרכי  לסופו  ראשו  המקושר  ומקיף  מסודר  ביאור 
אמרנו  מהדברים  מאוד  והתחזקו  חברים  כמה  זאת  וראו  והיות 

משום אל תמנע טוב מבעליו, להוציא לאור כך איך שהוא. 
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פרק א'

)א( ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁשא הּוא 
ְוַעד  ֵמֹהּדּו  ַהֹּמֵלְך  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ּכּוׁשב 

ְמִדיָנהג:

ַהֶּמֶלְך  ְּכֶׁשֶבת  ַּבָּיִמים ָהֵהם  )ב( 
ַמְלכּותֹו  ִּכֵּסא  ַעל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

)ג( ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹוד ָעָׂשה 
ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל 
ְוָׂשֵרי  ַהַּפְרְּתִמים  ּוָמַדי  ָּפַרס 

 אחשורוש הוא מציאות העולם שיש בו טוב ורע
א[ 'אחשורוש' הוא עצם המציאות של עולם הזה – קליפת נוגה 
שמעורב טוב ורע, והוא יש לו את הכח לבחור האם לגדל את המן 
או את מרדכי, וזה כלליות הסיפור, שבהתחלה היא גאוותן וכו' והרג 
את ושתי וכו' עד שהגדיל את המן, ובהמשך אחר נפילת המן, הוא 

הצדיק  את  ופיאר  שהגדיל  זה 
שגילה את ה' בתוך העולם וכפי 
שמסתיים המגילה, שכל מעשי 
תקפו כתובים דווקא בספריהם 
כלומר  ופרס,  מדי  מלכי  של 
דווקא  כתוב  מרדכי  שגדולת 
הספר  בתוך  העולם  בתוך  כאן 
גדול  יסוד  והוא  של אחשורוש. 
העולם  של  מהותו  את  להבין 
הזה,  בעולם  דבר  שכל  הזה, 
את  לגדל  שיכול  רע  צד  בו  יש 
המן, אבל מאידך יש בו צד טוב 
דייקא  ה'  את  להכיר  שאפשר 

מתוך העולם הזה.

ב[ והנה אמרו חז"ל על 'אחשורוש' שמרומז בשמו, שכל מי שנזכר 
כי  כי כאב לו ראשו מעצם הזכרת שמו,  'ראש'  'אח'  בשמו אמר 
זה מציאותו של העולם הזה, שמתגבר בעיקר לבלבל המחשבות 
ובלבולי  הראש  כאבי  את  עדיין  שמרגיש  מי  ואשרי  שבראש, 
המחשבות, כי אז יש לו עוד תיקון להגדיל את מרדכי, לעומת מי 
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אי

שכבר התרגל לבלבולים ואינו יודע שאפשר לחיות עם ראש ללא 
כאבים, ודו"ק.

 שני מיני גאווה – הודו וכוש
מציאות  עיקר  כי  שלו,  הגאווה  ענין  לבאר  מאריכה  המגילה 
כך  ועל  והיישות,  הגאווה  בענין  הוא  הזה  העולם  של  ההסתרה 
מדגישים שהיה מולך מהודו ועד כוש, כי יש שני מיני גאווה, יש 
'הודו' שהוא הגאווה של אלו שיש להם הוד והדר, אותם שנדמה 
כאילו יש להם הצלחה בעולם הזה, ויש גאוה של 'כוש' שהם אלו 
הנבזים שגם להם יש גאווה, כי הגאווה היא מידה מגונה שתופסת 
ופעמים שהגאווה אצלם היא להיפך, שהם שבורי לב  את כולם, 

ועצבים על כך שאינם מצליחים.

 להתחדש בבחינת מאה עשרים ושבע
ואמרו חז"ל שהוא כנגד שרה שימי חייה היו גם מאה עשרים ושבע 
שנים, כידוע שרה רומזת למלכות דקדושה, כמובא בספרים 'שרה' 
ששרה  לנו  מרמזים  וחז"ל  העולם,  כל  על  ששורה  'שררה'  לשון 
היתה בת מאה כבת כ' לכח, ובת כ' כבת ז' ליופי, ולכאורה מובן 
שזהו בעצמו התיקון לגאוות אחשורוש, בת ק' כת כ' לכח, כלומר 
להתחדש לא להיות זקן ולחדש הכוחות להתקרב לה', כמו בימי 
ז' ליופי, כמו ילד קטן בגיל שבע שמתחיל  הנעורים. בת כ' כבת 
להכיר את העולם, ורואה את העולם בעיניים יפות, שזהו התיקון 

לאחשורוש.
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היצר עושה סעודה בכל נפילה של יהודי
א[ ואמרו חז"ל, למה עשה את הסעודה דווקא עכשו בשנת שלש 
למלכו, מחמת שלפי חשבונו של אחשורוש התברר לו שכבר לא 
יגאלו ישראל. כי הם היו מצפים לסוף שבעים שנה מגלות בבל, 
שנה,  השבעים  תחילת  בחשבון  שטעו  להם  התברר  פעם  ובכל 
מחמת שתחילת הגלות היה בכמה זמנים, ולכן לא היה ידוע בדיוק 
שבעים  שעבר  שראו  פעם  ובכל  החשבון,  את  להתחיל  מהיכן 
שנה אמרו החכמים שבאמת החשבון היה אמור להתחיל משנה 
יותר, וכך דחו אותם מפעם לפעם, וכמעט שהתייאשו,  מאוחרת 
וראו  הדעות,  לכל  שנה  שבעים  עבר  למולכו  שלש  שבשנת  עד 
שאין גאולה, ואז אחשרוש עשה סעודה גדולה שמחה על השארת 

היהודים בגולה, כי כל המלכים פחדו שיחזרו לארצם.

רואים את השגעון של אחשורוש, שהיה מוכן להשקיע  ובזה  ב[ 
סעודה גדולה כזו על כך שעם ישראל אינם חוזרים לארץ ישראל, 
ולכאורה הוא כבר מלך על כל העולם, ומה חסר לו שכמה יהודים 
יעלו לארץ, ואיך יש לו זמן לחשוב על על חסרון היהודים, ורואים 
קטנה  נפילה  בכל  ולשמוח  להשקיע  מוכן  הרע  היצר  כמה  בזה 
עצמו  מניח  ולכן  זאת,  את  להבין  יכול  אינו  והאדם  האדם,  של 
בפי הסט"א, מחמת שנדמה לו שהיצר והסט"א עסוקים בדברים 
אחרים, ]וכדוגמת המעשה מהבערגיר ועני, שם מספר רביז"ל איך 
הרוצח עשה תחבולות כל כך גדולות לתפוס את בת הקיסר, והיא 
לא הבינה שהרוצח כל כך מלא חשבונות ועושה מהלכים ארוכים 

לתפוס אותה[.
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שמחת היהודים בסעודה היה מחמת יאוש
ג[ והנה, לכאורה הוא פלא עצום איך ישראל הלכו להנות בסעודתו 
שעשה  מאחר  היה  הסעודה  של  מהותו  כל  והרי  אחשורוש,  של 
חשבון שכבר לא יחזרו לארץ ישראל כי עבר יותר משבעים שנה 
שהובטחו שישראל יגאלו, ואיך היו יכולים ישראל להנות מסעודה 
בגדי  ולובש  המקדש  כלי  כל  את  מוציא  שאחשורוש  ועוד  כזו, 
כהן גדול? אלא שלימוד עצום למדים אנו מכך, כי כשהיו ישראל 
שבעים שנה בגלות בבל, היה להם חיים קשים מאוד, מחמת שלא 
היו יכולים להסתדר בחייהם כי ידעו שהם תיכף נגאלים, ומשום 
כך לא היו יכולים לבנות בית ולפתוח איזה עסק וכדומה, כי ידעו 
עיניים  בכליון  שנים  ע'  עבר  והנה  הקודש,  לארץ  חוזרים  שתיכף 
וכבר חשבו שהנה הגאולה בפתח, ואז הגיעו הצדיקים ואמרו שהיה 
טעות בחשבון, וכדאי להחזיק מעמד עוד קצת, והמתינו בסבלנות, 
ואז התברר להם שהיה עוד טעות, וחיכו עוד שנה ועוד שנה ועוד 
שנה, ושנים אלו של הציפיה הם שנים מאוד קשות כי המצב לא 
ברור ולא יודעים מה עושים, עד שהגיע אחשורוש ואמר: זהו! כבר 
לא יהיה גאולה, ואז נשמו ישראל לרווחה, לפחות אנו יודעים מה 

הולכים לעשות, נתחיל להתבסס בגלות..

אלא  התאבדות,  של  מצב  לא  הוא  'יאוש'  היאוש,  קליפת  וזהו 
ולומר,  בגלות  להתבסס  ומתחיל  מגאולה,  מתייאש  שאדם  מצב 
לי, לפחות נתחיל לחיות טוב במצב של עכשו,  טוב, קדושה אין 
ועל זה היה הקטרוג הגדול מהסעודה  להפסיק לרצות. זהו יאוש, 

שנגזר כליה ר"ל על שונאיהן של ישראל.
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ַהְּמִדינֹות ְלָפָניו:

ְּכבֹוד  עֶׁשר  ֶאת  ְּבַהְרֹאתֹו  )ד( 
ִּתְפֶאֶרת  ְיָקר  ְוֶאת  ַמְלכּותֹוה 
ְׁשמֹוִנים  ַרִּבים  ָיִמים  ְּגדֹוָּלתֹו 

ּוְמַאת יֹום:

ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ּוִבְמלֹואת  )ה( 
ָהָעם  ְלָכל  ַהֶּמֶלְך  ָעָׂשה 
ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ַהִּנְמְצִאים 
ִמְׁשֶּתה  ָקָטן  ְוַעד  ְלִמָּגדֹול 
ִּביַתן  ִּגַּנת  ַּבֲחַצר  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ַהֶּמֶלְך:

 כוחו של המן מחמת התגברות החן של שקר
א[ המגילה מאריכה בתיאור העשירות שלו, כי זה כל כוחו, ענין 
החן וחשיבות שלו, כי אחשורוש הוא מציאות העולם הזה, המכסה 

את החן האמיתי, אשר בזה נפלו 
סעודה  שהיה  שאפילו  ישראל, 
כשרה, אבל זה פגם גדול שעם 
כאילו  לחשוב  נופלים  ישראל 
בחוץ יש חן וחשיבות. וזהו עיקר 
היצר הרע, כפי שמאריך רביז"ל 
התאוות  שכל  א',  סי'  בליקו"מ 
והרע הגמור שהיצר הרע מכניס 
בעולם, וכל הכח שיש לו לבלבל 
מחמת  הוא  הישראלי  איש  את 
ולדמות  להראות  שמתלבש 
כאילו יש יופי וחשיבות לעולם, 
עוד לפני העבירות, וכיון שאדם 
יש  לכן  העולם,  את  מחשיב 
בכוחו להכניס גם עבירות. והוא 

מה שבארנו לעיל, שאחשורוש הוא העולם הזה מגדל את המן.

ב[ ורביז"ל מגלה שזה היה קליפת עשו סבו של עמלק, והוא מכונה 
בשם 'עשו' על שם שהיה מוכן ו'עשוי' כמו גדול, כי היה לו מלחמה 
עם יעקב מי הוא הבכור, ואפילו שיעקב היה הראשון שירד לעולם, 
והוא המשכנע  היה עשו,  לאויר העולם  זאת הראשון שיצא  בכל 
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שהוא הגדול, ועשו נולד מוכן כמו גדול, ולכן קוראים לשון 'עשוי'  
שה'  מהאמת  יודעים  שאנו  שכמה  העשייה,  עולם  לשון  שהוא 
הוא המלך וכו', סוף סוף רואים אותו הראשון לנגד העיניים, גדול 
ומוכן, לעומת החן האמיתי שהוא כמו יעקב, ילד קטן שעדיין לא 
מוכן, וצריך לחכות זמן רב עד שיגדל ויראו מה רב כוחו, כי עשו 
ובזה הפיל  מראה כאילו החן שיש כאן בעולם הזה, הוא האמת, 

את ישראל. 

להעלות את החן דקדושה
ג[ ולכן תחילת העבודה הוא שאדם יבוז את העולם הזה, ויעבוד 
את  לראות  יום,  בכל  זמן  איזה  דעתו  ויישב  בהתבודדות  כך  על 
השטות והדמיון שיש בעולם הזה, וכך ממילא גם לא יוכל לגשת 
אליו היצר הרע עם שגיונותיו. ויש לדעת שבכל פעם שאדם חושב 
איזה מחשבה שמבזה את החן השקרי של העולם הזה, שלוקחים 
איזה שטות ומגדילים ומחשיבים אותו עד שמתפרסם כאילו יש 
וזהו  גדולה לשכינה הקדושה,  זו נעשה עלייה  בזה חן, במחשבה 
עיקר עבודתנו,  להעלות החן וחשיבות של הקדושה, ומשום כך 
העשירות  את  לתאר  המגילה  מאריכה  המגילה,  מעשה  בסיום 
והבגדי המלכות שהיה למרדכי הצדיק, כי זה העיקר להגדיל בנפש 
את החן של הקדושה ושל הצדיק עד שגם הנפש תתפעל מכך, 

וכל רגע שאדם מכיר בזה, הרי הוא מקיים מצות מחיית עמלק. 

ד[ והאמת היא שמתיאור עשירותו של אחשורוש, אפשר להכיר 
יקר גדולתו רק על  ידי זה מלכות ה', שאי אפשר להכיר את  על 
ידי הכרת מלכות שלמטה, כי רק על ידי שמבינים ומרגישים מהו 
מלכות של עולם הזה, ומהו עול מלכות, מהו אהבת המלך ויראת 
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ָאחּוז  ּוְתֵכֶלת  ַּכְרַּפס  חּור  )ו( 
ְּגִליֵלי  ַעל  ְוַאְרָּגָמן  בּוץ  ְּבַחְבֵלי 
ָזָהב  ִמּטֹות  ֵׁשׁש  ְוַעּמּוֵדי  ֶכֶסף 
ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר 

ְוֹסָחֶרת:

ְוֵכִלים  ָזָהב  ִּבְכֵלי  ְוַהְׁשקֹות  )ז( 
ְוֵיין ַמְלכּות ָרב  ִמֵּכִלים ׁשֹוִניםו 

ְּכַיד ַהֶּמֶלְך:

)ח( ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי 
ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו 

ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁשז:

הכבוד מפניו וכו', וכאשר מרגישים מהו הרגשה של חן וחשיבות, 
בהמה  בכור  בליקו"ה  )ועיין  השי"ת  כלפי  כך  להרגיש  אפשר  אז 
גדולתו,  תפארת  יוקר  את  בבריאה  לנו  מראה  ה'  כי  ד'(.  טהורה 
נתבונן  אם  אבל  החן,  את  לנו  מראה  שאחשורוש  זה,  לעומת  זה 

בבריאה באמת נוכל לראות את החן של הבורא.

לעשות  צריכים  אנו  גם  ו[ 
גם  ויגלו  שיראו  פעולות 
שיש  החן  את  בחיצוניות 
שר'  וכמו  והקדושה.  במצוות 
נתן ז"ל אמר שהתקרב לרביז"ל 
על ידי הפמוטות של כסף, ולכן 
יש מצוה להדר בלימוד בספרים 
כנסיות,  בתי  ולכבד  חדשים 
הכל  וכו'  שבת  שלחן  ולערוך 
תתפעל  שהנפש  המלך,  לכבוד 
כמו  הקדושה,  של  מהחן 
הרחוב,  של  מהחן  שמתפעלת 
הגדולות  מהעצות  גם  וזהו 
לחינוך הבית, אבל כמובן שלא 

להכניס  והעיקר  הרחוב,  של  לחן  תשובה  לתת  מצליחים  תמיד 
וכו', אבל יחד עם  פנימיות, להתחזק באמונה ובקשר עם הבורא 

זאת יש להרבות בחן של הקדושה.

 וכלים מכלים שונים
אמרו חז"ל שאחשורוש לקח לסעודה את כלי המקדש והתגאה 
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איכה,  מגילת  של  בניגון  אלו  תיבות  לקרוא  נוהגים  כן  ועל  בהם, 
לעורר את חוצפתו שלקח את כלי המקדש. ואפשר מאוד להתעורר 
כי אחשורוש לקח  גלות השכינה,  וצער על  זה בגעגועים  בפסוק 
הכלים של בית המקדש שהם כלי המוחין שדרכם אפשר להשיג 
וזה  אלקות,  להשגת  כלים  על  רומזים  המקדש  כלי  כי  אלקות, 
גונב  ואחשורוש  ה',  איך להשיג את  במוחו  לכל אחד  הכלי שיש 

לנו אותם.

 כרצון איש ואיש – המלחמה על היאוש בסעודה
אמרו חז"ל 'איש זה מרדכי, ואיש זה המן' כי היו אחראים שם על 
הסעודה. וכמה יש לנו להתעורר מכך שהעולם הזה הוא סעודתו 
של אחשורוש, והצדיק עומד ומזהיר את ישראל לבל ילכו לסעודת 
היאוש הלזה, והמן עומד מצד אחד ומנסה לשלוט שם, אבל הצדיק 
יורד לשם גם כן, אפילו שלכאורה היה יכול להפקירם כי הזהירם 
שלא ילכו לשם, בכל זאת הוא הולך לשם למנוע מהם שיפלו כמה 
שפחות, כי גם בירידה יש כמה וכמה מדרגות של ירידה, והצדיק 
עומד עלינו בשעת ירידה וזועק לנו שלכל הפחות נשמור עצמנו 

שלא נרד יותר, ונאכל את העולם הזה, כמה שיותר בכשרות.

אחשורוש,  של  סעודתו  על  רומז  העולם  מציאות  שכל  ואף 
ישראל  נופלים  שם  אכילה,  בשעת  הוא  הנפילה  עיקר  זאת  בכל 
לתרדמה גדולה, כמובא בליקו"מ סי' ס', ועיקר התרדמה שאדם 
נעשה זקן, ואינו מאמין בנחת רוח שיש למעלה ממנו, ועל כן לא 
איכפת ליה, שעושים סעודה מכך שהוא ממשיך להשאר בגלות, 
ועל כן התיקון הוא לקרוא את המגילה כדוגמת הסיפורי מעשיות 

שמעורר מהשינה.
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)ט( ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכהח ָעְׂשָתה 
ַהַּמְלכּות  ֵּבית  ָנִׁשים  ִמְׁשֵּתה 

ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

ֵלב  ְּכטֹוב  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  )י( 
ִלְמהּוָמן  ָאַמר  ַּבָּיִין  ַהֶּמֶלְך 
ַוֲאַבְגָתא  ִּבְגָתא  ַחְרבֹוָנא  ִּבְּזָתא 
ַהָּסִריִסים  ִׁשְבַעת  ְוַכְרַּכס  ֵזַתר 
ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  ֶאת  ַהְמָׁשְרִתים 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

)יא( ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה 
ַמְלכּות  ְּבֶכֶתר  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ֶאת  ְוַהָּׂשִרים  ָהַעִּמים  ְלַהְראֹות 

רמז נאה מובא בספר 'עונג שבת' לר' אפרימ'ל ז"ל, 'איש' ר"ת 'אין 
'ואיש'  בתיבת  רמוז  והמן  מרדכי,  על  רומז  הוא  ולכן  יאוש'  שום 

שהוא אותיות 'יאוש'.

 סעודת הנשים – להחליש את החלשים
נ"ו(  סי'  )ליקו"מ  מבאר  רביז"ל 
הנשים.  ענין  על  פירושים  ג' 
וקפצו  ]נפלו[  שנשו  אלה  א. 
אלה  ב.  עולם,  של  ממקומו 
ג.  שכחה,  לשון  ונשו  ששכחו 
נשו לשון נשתה גבורתם, שגבר 
על  מלהתגבר  חולשה  עליהם 
סוגי  שלש  הם  כי  הרע.  היצר 
או  לגמרי,  שנופל  או  נפילות, 
שזוכר  או  עצמו,  את  ששוכח 

הכל אבל אין לו כח להתגבר.

ולכן המגילה מדגישה זאת שגם 
יש  כי  משתה,  עשתה  ושתי 
שהוא  אחשורוש  סעודת  את 
את  שמראה  הגאווה  סעודת 

החן של העולם הזה, ויש את סעודת הנשים, שמחזק את החלשים 
והנשים, להשאר בחלישותם ושבירת ליבם בעצבות ומרה שחורה. 
כי זה היה קליפת ושתי שמחלישה את החלשות ביותר. כי היא 

הנוק' של הנוגה.
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ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיאט:

ַוְׁשִּתי  ַהַּמְלָּכה  ַוְּתָמֵאן  )יב( 
ְּבַיד  ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ִּבְדַבר  ָלבֹוא 
ְמֹאד  ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְקֹצף  ַהָּסִריִסים 

ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו:

ַלֲחָכִמים  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )יג( 
ְּדַבר  ֵכן  ִּכי  ָהִעִּתיםי  ֹיְדֵעי 

 להביא את ושתי
כאשר  ביין,  ליבו  שבטוב  אחשורוש,  של  נפילתו  התחיל  מכאן 
אחז בהנאה הגדולה ביותר שחשב להשיג, אזי רצה להשיג יותר, 
ביותר, אבל  ולהגביר את התאווה  'ושתי'  לפניו את  להביא  ורצה 
זה, הרגו את ושתי, כי עיקר כוחו של החן של היצר הרע  בזכות 
הוא  כאשר  ולהטעות  לרמות 
ותמיד  כוחו,  כל  את  מראה  לא 
הוא נותן הרגשה כאילו יש עוד 
ויפה בעולם שעדיין  דבר טעים 
לא השיג וטעם, ובזה הוא גורם 
כדי  העולם  אחר  ירדפו  שכולם 
חן,  דמיון של  איזה  עוד  להשיג 
בשיחות  רביז"ל  שהזכיר  וכפי 
עם  הרע שמגיע  היצר  על  הר"ן 
לדעת  רוצים  וכולם  סגורה  יד 
מה יש לו ביד, והוא מתחיל לברוח ולהעלים, וכולם רצים אחריו, 
עד שבסוף הוא פותח את היד, ומראה שאין לו כלום להציע, ולכן 
כאשר מביאים את הקליפה בעצמה, כמו שאחשורוש רצה להביא 
)עיין  הכל  ומקיא  השטות,  גודל  את  האדם  מבין  אז  ושתי,  את 

בבעש"ט על התורה במגילת אסתר(.

וזה מה שכותב ר' נתן ז"ל, שלפעמים אדם מתעורר לחזור בתשובה 
דווקא אחר שנפל לנפילות גדולות כאלו עד שממש הולך להקיא 
נוגע  אדם  כאשר  כי  בזה,  טעם  שום  עוד  לו  ואין  הזה,  מהעולם 

בקליפה בעצמה אז מתעורר בו מיאוס גדול.
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 לדעת לכוון העיתים
א[ אומרים חז"ל שזהו חכמי ישראל שהיו משבט ישכר שידעו את 
סוד העיבור של החמה והלבנה. ור' נתן מאריך הרבה לבאר את סוד 
חכמת העיבור שהוא הסוד שנמצא אצל החכמים שיודעים לאחד 
את השמש והלבנה, את הדעת והאמונה. כי כל הבלבול של האדם 
שכאשר מאיר לו אור השמש אזי ליבו בוער לה' ומואס ברע, אך 
בלילה אינו יודע לקדש הלבנה, ואיך לחזק את כח האמונה שבו 
בליקו"ה  )עיין  החמה  אור  שמאיר  בשעה  כמו  אצלו  חזק  שיהיה 

ראש חודש ו'(. 

ב[ ועוד רמז יש בזה שצריך להיות בקיא ברצוא ושוב, לדעת שיש 
כ"ח עיתים שאמר שלמה המלך, עת לספוד ועת וכו', שזהו אומנות 
גדול בעבודת ה', לדעת ולהכיר את המצב בו נמצא כעת, ולהתקרב 
לה' דרך המצב הזה דייקא. לדעת מתי להחליף את מהלכו בעבודת 
איך  שלו  העצה  פעם  בכל  ולמצוא  בהתעוררות,  או  בחיזוק  ה' 
להתפלל וללמוד לפי המצב שלו באותו העת. וזהו הלימוד הגדול 

שלומדים מרביז"ל – הצדיק היודע העיתים. 

'יש שכר'  'ישכר', שהוא מלשון  הם משבט  העיתים'  'יודעי  ולכן 
שכר  ויש  הבא  עולם  לו  יש  שתמיד  חזק  מאמין  כשאדם  כי   –
לפעולתו, אזי הוא מוצא תמיד דרך איך להתקרב לה' מכל עת ועת, 
ואינו מתייאש לומר שכעת אינו יכול לעבוד את ה' )ועיין בליקו"ה 

נטילת ידיים לסעודה ו' אות נ"א(.

לפעמים צריך לומר 'אין דעתי צלולה כעת'
יודעי  החכמים  את  שאל  שאחשורוש  להבין  נוכל  זה  פי  ועל  ג[ 
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ַהֶּמֶלְךיא ִלְפֵני ָּכל ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדין:

)יד( ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר 
ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא 

רצו  לא  שהם  חז"ל  ואמרו  המלכה,  בושתי  לעשות  מה  העיתים, 
יהיו  הם  יגידו  שלא  שמה  שפחדו  מחמת  לעשות,  מה  לו  לומר 
בסכנה, כי אם יאמרו להרוג אותו הרי שאחר כך יקפיד עליהם, ואם 
יאמרו לו לוותר, הרי שהוא מרידה בכבוד המלך, ולכן אמרו שמאז 
שבאו לגלות אבדה להם חכמתם, והוא עצה נפלאה ביותר שרק 
יודעים  העיתים  יודעי  החכמים 
חכמת  בעצמו  זה  כי  כך,  לומר 
לומר:  לדעת  עיתים  היודעי 
לי  ואין  מרוכז  לא  אני  'עכשו 
תשובה לכל שאלותי', וזהו אחד 
שרביז"ל  הנפלאים  מהסודות 
לימד אותנו, שיש זמן של עייפות המח שנסתמו שבילי השכל, ואז 
צריך לזרוק הכל על אמונה ממש, כמו זמן של שינה ולומר עכשו 
איני צריך לפתור את כל הבעיות והספיקות, וכמו ילד קטן שבזמן 
עייפותו אינו מכיר בעייפותו ומשתולל וצועק וכו', וכשאומרים לו 
שהוא עייף הוא כועס יותר, וזה מחמת שעדיין לא התבשל אצלו 
כח השכל להבין שכעת אין דעת וצריך לישון, וכך צריך כל אחד, 
לזהות ולומר לעצמו בזמן של בלבול, לא עכשו, עכשו לא חושבים 
מזה ולא מסיקים מסקנות, כשאתיישב בדעתי אוכל לפתוח את 
נפילת האדם הוא בזה שבכל  וכל עיקר  ולנסות להבין,  השאלות 
פעם הוא רוצה להבין הכל, ושלא יהיה דבר שלא ברור אצלו ומאיר 
לו, כי אסור לדחוק השעה ויש להיות יודעי עיתים )עיין בליקו"מ 

סי' ל"ה, סי' ס"ב, ובליקו"ה השכמת הבוקר ג'(.

 דבר המלך הוא לשאול את יודעי העיתים
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ָּפַרס  ָׂשֵרי  ִׁשְבַעת  ְממּוָכן 
ַהּיְׁשִבים  ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  ֹרֵאי  ּוָמַדי 

ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּותיב:

)טו( ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה 
ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָעְׂשָתה ֶאת 
ְּבַיד  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ַמֲאַמר 

ַהָּסִריִסיםיג:

)טז( ַוֹּיאֶמר ְמוֻמָכן \}ְממּוָכן\{ 
ַעל  ֹלא  ְוַהָּׂשִרים  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ַוְׁשִּתי  ָעְוָתה  ְלַבּדֹו  ַהֶּמֶלְך 
ַהַּמְלָּכה ִּכי ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל 
ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ָּכל 

כי זה דבר המלך להתייעץ עם יודעי העיתים, והוא דבר מלכו של 
עולם, לפני כל מי שיודע דת ודין, היינו כל מי שלמד יהדות ורוצה 
לדעת רצון ה', הוא לא מתייאש והולך תמיד לשאול אצל הצדיקים 
לכל  הנכונה  העצה  הקדושים  בספריהם  ולחפש  העיתים,  יודעי 

דבר.

 ז' רואי פני המלך
שבע  בקדושה  יש  כידוע 
ה',  את  מכירים  דרכם  ספירות 
שהם שבעה מידות בנפש, של 
חסד – אהבה. גבורה – יראה. 
תפארת – התפעלות דקדושה. 
הרע.  את  לנצח  רצון   – נצח 
 – יסוד  דקדושה.  חן   – הוד 
תענוג. מלכות – אמונה וביטול 
אלו  מידות  שבע  ה'.  למלכות 
רואי  והם  המלחמה  עיקר  שם 
יש  זאת  ולעומת  המלך,  פני 
טובה  לא  אהבה  לאחשורוש, 
וכו', ובקריאת התורה בשבת יש 

שבעה עולים לתורה שהם כנגד השבע אלו כמובא בחז"ל. וכמה 
אפשר להתעורר לזה בשעת קריאת המגילה, כאשר יבין שעל ידי 

מידות נפשו יכול להיות מרואי פני המלך.

 אחשורוש כועס כאשר הולך לו דבר שלא כרצונו
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ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁשיד:

ַעל  ַהַּמְלָּכה  ְדַבר  ֵיֵצא  ִּכי  )יז( 
ַּבְעֵליֶהן  ְלַהְבזֹות  ַהָּנִׁשים  ָּכל 
ַהֶּמֶלְך  ְּבָאְמָרם  ְּבֵעיֵניֶהן 
ֶאת  ְלָהִביא  ָאַמר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ְוֹלא  ְלָפָניו  ַהַּמְלָּכה  ַוְׁשִּתי 

ָבָאהטו:

ֹּתאַמְרָנה  ַהֶּזה  ְוַהּיֹום  )יח( 
ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ּוָמַדי  ָּפַרס  ָׂשרֹות 
ָׂשֵרי  ְלֹכל  ַהַּמְלָּכה  ְּדַבר  ֶאת 

ַהֶּמֶלְך ּוְכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף:

לגודל טומאתו של אחשורוש,  יש להתעורר לשים לב  בפשטות 
עד היכן החן של שקר יכול לבלבל את האדם, ואיך אפשר לקרוא 
לזה חיים טובים, שהרי היה לו כל טוב, שפע עושר וכבוד, ואפילו 
אהב את ושתי, אלא שפעם אחת לא קיימה רצונו, וביישה אותו 

קצת, כבר יצא מדעתו והרג אותו.

 המן עומד מוכן
מתעורר  כועס,  אדם  כאשר 
שהוא  מכבר,  אצלו  המוכן  המן 
כל  את  ומביא  'ממוכן',  מלשון 
את  להראות  שבעולם  הטענות 
וממציא  הנורא,  החטא  גודל 
זהו  כמה  שלמות  סברות 
יהרגו  לא  אם  העם  לכל  חטא 
רצונו  שבאמת  אף  וכו',  אותה 
את  יקח  שאחשורוש  האמיתי 
חותן  יהיה  והוא  לאשה  ביתו 
כעס  כל  בעצם  הוא  וכך  המלך. 

ומחלוקת.

 המן חושש שהנפילות יבזו 

את ההצלחות
והמן  והירידות,  החולשות  הם  שהנשים  לעיל,  שהתבאר  כפי 
ואומר שצריך להרוג את ושתי, בטענה שיהיה  מתלבש במצוות, 
זה טובה למדינה, שאם לא, אזי הנשים יבזו את בעליהם, כלומר 
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ֵיֵצא  טֹוב  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ִאם  )יט( 
ְוִיָּכֵתב  ִמְּלָפָניו  ַמְלכּות  ְדַבר 
ַיֲעבֹור  ְוֹלא  ּוָמַדי  ָפַרס  ְּבָדֵתי 
ִלְפֵני  ַוְׁשִּתי  ָתבֹוא  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ּוַמְלכּוָתּה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך 
ַהּטֹוָבה  ִלְרעּוָתּה  ַהֶּמֶלְך  ִיֵּתן 

ִמֶּמָּנה:

)כ( ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר 
ַרָּבה  ִּכי  ַמְלכּותֹו  ְּבָכל  ַיֲעֶׂשה 
ְיָקר  ִיְּתנּו  ַהָּנִׁשים  ְוָכל  ִהיא 

ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן:

)כא( ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך 
ִּכְדַבר  ַהֶּמֶלְך  ַוַּיַעׂש  ְוַהָּׂשִרים 

ְממּוָכן:

ָּכל  ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  )כב( 
ְמִדיָנה  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות 
ָוָעם  ַעם  ְוֶאל  ִּכְכָתָבּה  ּוְמִדיָנה 
ׂשֵרר  ִאיׁש  ָּכל  ִלְהיֹות  ִּכְלׁשֹונֹו 

ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹוטז:

שמפיל  המוסר  דרך  ממש  והוא  ההצלחות.  את  יבזו  הנפילות 
את האדם, שאומר שאם יש נפילה יש להורגו מיד ולכעוס עליו 
תקווה  שיש  ויאמין  נפשו  את  יחזק  שאם  בטענה  רחמנות,  ללא 

ויעשה  בשבילו  רחמים  ויש 
מגלה,  שהצדיק  התיקונים  את 
שמא על ידי זה ימשיך לעשות 
ומיד  תיכף  עדיף  ולכן  עבירות, 
להרוג את האדם שעשה עבירה. 
לא  בכלל  שהוא  הוא  והאמת 
טובת  רק  העם,  לטובת  חושב 
עצמו – זהו קליפת המן עמלק 
ידי  על  האדם  את  ששובר 
את  ומראה  במצוות  שמתלבש 
כבוד  רק  שרוצה  כצדיק  עצמו 

ה'.

הנסיון  דווקא  לפעמים   
עושה  החלשים  את  לבזות 

צחוק מהמן
מהנס  שחלק  בחז"ל,  מובא  א[ 
של המגילה היה דווקא המעשה 
איש  שכל  אגרות,  ששלח  הזה 
יהיה שורר בביתו, וזה היה צחוק 
בהמשך  גם  ולכן  ממנו,  גדול 
אגרות  שלח  כאשר  המעשה 
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שצריך להשמיד ולהרוג ח"ו, כבר לא האמינו לו וחיכו לראות מה 
יהיה, ואם לא היו האגרות הראשונות, אזי היו ח"ו מתחילים להרוג 

ביהודים לפני הזמן.

ויש בזה רמז נפלא, כי עיקר הנחת רוח של ה' הוא דווקא כאשר 
שהולך  מרדכי  של  העבודה  שהוא  הירידה,  בזמני  מתחזק  אדם 
בחצר בית הנשים לראות את שלום אסתר, כפי שיתבאר בהמשך, 
אך כאשר אדם מקבל אגרת בראשו, מאחשורוש והמן, שההצלחות 
והשלימות זה העיקר, וצריכים להתבטל להצלחות, ושח"ו הנשים 
יבזו את בעליהן, כי אין זמן לחזק את הנשים והחלשים, אזי  לא 
ידע שמחשבה זו של חלישות הדעת היא לטובה גדולה, כי אחר 
כך כאשר יקבל אגרת שנית מהמן שאפשר להרוג לגמרי ח"ו את 
ישראל ואין תקווה ח"ו, אזי יקבל אומץ שלא יאמין לזה, כי יזכור 
שהמן כבר רצה מזמן להכניס שיטה בעולם כאילו שהחיים הם רק 

הצלחות, ואין מושג של נפילות. 

הדעת של הקליפה רוצה שיאמינו בו אפילו אם אין לו מה 
להשיב תשובה

ושתי  הריגת  מעשה  להבנת  נפלא  מהלך  עוד  לבאר  ואפשר  ב[ 
ואגרות המן על כך. שכידוע האיש הוא בסוד הדעת, והאשה בסוד 
האמונה. וכמו כן בזה לעומת זה בצד הקליפה, יש את הדעת של 
האמונה,  את  ויש  הבל,  של  והחכמות  הכפירות  שהוא  הקליפה, 
שאדם הולך אחר הרע בלי לחשוב כמו חוק, כיון שרואה את כל 
העולם הולך אחר השקר ואינו מנסה לחשוב האם באמת יש לזה 
חשיבות או שהוא רק דמיון והטעיה. והוא ענין שהתורה מזהרת 
אותנו מאוד שלא נלך אחר חוקות הגויים )עיין באריכות בליקו"ה 
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חוקות העכו"ם(. כי באמת רוב היצר הרע הוא חוקים כאלו ללא 
שכל והבנה, ואדרבא בהתבוננות קצת מבינים את גודל השטות, 
אלא שהדעת של הקליפה לא נותן זמן לחשוב ורוצה שילכו אחריו 

באמונה.

כמו שאחז"ל,  ושתי  בזכות  לו  בא  מלכות אחשורוש  כל  והנה  ג[ 
והיא אפילו הזכירה לו זאת בעת שרצה להביאה לסעודה, שהוא 
הכעיס  שבאמת  מה  וזה  נבוכדנצר,  בבית  הסוסים  מנקה  היה 
אותו. כי בצד של הקליפה, אין סברות ושכליים אמיתיים, כי כל 
לעצמו  להתיר  רוצה  שהאדם  אחר  רק  הוא  שטות  של  החכמות 
יכול  ישר אדם  כי בשכל  הולך אחר שכלו,  הוא  אז  את התאוות, 
להבין את אמיתת מציאות ה', ומה שאדם אינו רואה זאת, כי הוא 
משוחד אחר הגוף שאינו רוצה שכל, והוא דבר פשוט וידוע )עיין 
בביאור הליקוטים על תורה א', שמאריך בענין החמה דסט"א(. אך 
לעומת זה בקדושה, יש את הדעת האמת שהתברר לנו מהתורה 
הקדושה, ואחר כך צריך להחזיק את הדעת על ידי אמונה, כי לא 

תמיד הדעת מאיר. 

עליו  השתררה  ושתי  כאשר  מאוד  כעס  אחשורוש  כך  ומשום 
ואמרה לו שכל כוחו בא ממנה, ולכן הרג אותה, כי היה זה בזמן 

שרצה להראות לכולם את כבוד עושרו וגודל הצלחתו.

ד[ ולכן המן הציע להרוג אותה, כי חשש שמא עכשו בכל מדינות 
המלך הנשים דקליפה יבזו את בעליהן, כי יאמרו שהכל הבל ורעות 
יתחזק  וכך  אחשורוש,  עם  תשתדך  שבתו  היה  כוונתו  וכל  רוח, 
החכמות דקליפה, על ידי שבתו של המן עמלק שהיא הסמל של 
וכך  ומחשבה.  שכל  בלי  המן  של  חוקותיו  אחר  והליכה  האמונה 
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הזו  האמונה  את  לחזק  בשביל  המלך,  מדינות  לכל  אגרות  שלח 
שאסור לחשוב אם יש אמת בחוקות הגויים ותאוותיהן.

ה[ וזה מה שאומרים חז"ל שהיה מעשה שטות שנכנס בו בהמן, 
כח  שכל  האמת  אם  שהרי  ממנו,  גדול  צחוק  הוא  כזו  אגרת  כי 
לא  הנשים, למה שבאמת  בזכות  באות  המחשבות של הטומאה 
יבזו את בעליהם ולהראות להם שאין בהם דעת, והצחוק הגדול 
של  לדעת  מתבטלת  שאינה  אשה  כל  להרוג  אומר  שהוא  הוא 
ולהסביר  לחזקה  יש  האמונה מתעררת  אם  אדרבא,  כי  הקליפה, 
של  מעשה  שזהו  ולהרוג,  לכעוס  ולא  להאמין,  ראוי  כן  למה  לה 
מי שאין לו תשובה, שהוא כועס והורג, וזה גורם שאחר כך בזמן 

שהמן בא ח"ו להשמיד ולהרוג, כבר לא מאמינים לו, ודו"ק.
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פרק ב'

)א( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁשְך 
ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ַאֲחְׁשֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת 
ְוֵאת  ָעָׂשָתה  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַוְׁשִּתי 

ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליָה:

ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי  ַוֹּיאְמרּו  )ב( 
ְנָערֹות  ַלֶּמֶלְך  ְיַבְקׁשּו  ְמָׁשְרָתיו 

ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה:

ְּפִקיִדים  ַהֶּמֶלְך  ְוַיְפֵקד  )ג( 
ְוִיְקְּבצּו  ַמְלכּותֹו  ְמִדינֹות  ְּבָכל 
טֹוַבת  ְבתּוָלה  ַנֲעָרה  ָּכל  ֶאת 
ֶאל  ַהִּביָרה  ׁשּוַׁשן  ֶאל  ַמְרֶאה 
ְסִריס  ֵהֶגא  ַיד  ַהָּנִׁשים ֶאל  ֵּבית 
ְוָנתֹון  ַהָּנִׁשים  ֹׁשֵמר  ַהֶּמֶלְך 

ַּתְמרּוֵקיֶהן:

)ד( ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני 
ַהֶּמֶלְך ִּתְמֹלְך ַּתַחת ַוְׁשִּתי ַוִּייַטב 

ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ֵּכן:

ְּבׁשּוַׁשן  ָהָיה  ְיהּוִדייז  ִאיׁש  )ה( 

איש יהודי 
שבחו  עיקר  זהו   - יהודי'  'איש 
שלא  מה  הצדיק,  מרדכי  של 
לא  וגם  בתנ"ך,  דוגמתו  מצינו 
מצינו שבח כזה רשום על שום 
הזה  הפשוט  השבח  מצבה,  
'איש  שהוא  יהודי  לכל  שיש 
יהודי'. כי זה היה כל מהותו של 
מרדכי להיות חזק במושג 'איש 
שאינו  ואיתן  חזק  יהודי  יהודי', 
של  בחן  דבוק  מכלום,  מפחד 
היהדות, מבזה את החן השקרי 
ידי  על  שהתפרסם  העולם  של 
כאשר  פעם  ובכל  אחשורוש. 
עזות  של  דוגמא  להביא  רוצים 
דקדושה, אמונה ביהדותו שיתן 
בכל  חזק  לעמוד  באדם  כוחות 
הוא  הדוגמא  אזי  הנסיונות, 
מזכיר  ורביז"ל  הצדיק'.  'מרדכי 
'איש יהודי' שהיה חזק באמונה 

)עיין ליקו"מ סי' י"ז(.

ב[ והנה כל מהותו של הפורים 
והמלחמה מול עמלק והמן הוא בעצם בנקודה זו, האם יש יהודי 
היה  המן  קליפת  כל  כי  יהודי.  במושג  האמונה  לא.  או  בעולם 
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את  לגמרי  לעקור  רצה  הוא  היהודים,  כל  את  ולהרוג  להשמיד 
הקשה  הקליפה  הוא  ולכן  ישראל',  'עם  כזה  מושג  שיש  המושג 
ששעבדו  העולם  אומות  זאר  לעומת  הקליפות,  כל  ראש  ביותר 
התגברו  שהם  וכדומה,  והיונים  פרעה  כמו  תחתיהם  ישראל  את 
רק בגזרות מסוימות, ואילו הוא רצה להשמיד להרוג ולאבד את 

המושג יהודי, שלא יהיה אפילו 'גוף' של יהודי. 

ג[ וזה 'אשר קרך בדרך' – הקרירות הזו שמאבד את כל המושג 
הגדולה  לחזק את השמחה  הרבה  עמנו  דיבר  רביז"ל  ולכן  יהודי. 
כל  וזהו  יהודי.  גוי' לשמוח בעצם המושג שאני  'שלא עשני  בכך 
ההתחלות מפורים, כי מכאן מתחיל נקודת היהדות, שאפשר על 

בסיס זה לבנות יותר את פסח וקבלת התורה. 

אפילו  כי  ממשומד',  גרוע  נפול  'חסיד  רביז"ל  שאמר  מה  והוא 
מבחינת  אבל  עבירות,  מבחינת  גרוע  יותר  לכאורה  שהמשומד 
הריחוק מה', הרי שאת המשומד אפשר לעורר בתשובה, לעומת 
שם  הייתי  הכל,  את  מכיר  שכבר  ואומר  שמזלזל  נפול  החסיד 
פעם... לא מכיר את החן של היהדות, לא מכיר את המושג הזה. 
ולכן מוכרח שהשבח של מרדכי בעזותו וצדקתו הוא דווקא במילה 

זו: 'איש יהודי'! 

]לעומת  פורים הם מצוות שבגוף  כל המצוות של  כך  ומשום  ד[ 
רצה  המן  כי  הנשמה[,  אור  להדליק  הוא  המצות  שעיקר  חנוכה 
עד  בגוף  הם  המצוות  ולכן  יהודי,  יהיה  שלא  הגוף,  את  להשמיד 
שבאים לידי שמחה וריקודים בגוף דייקא. ועל פי זה אפשר להבין 
מה שהדגיש רביז"ל 'כך אמרתי שכעת מתקרב פורים וצריך לרקוד 
שרביז"ל  נפלא  חידוש  והוא  והרגליים'.  הידיים  עם  בפשיטות 
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הדגיש דווקא בענין הריקודים שצריך להיות בפשיטות, מה שלא 
הדגיש זאת בשום עצה אחרת שגילה, כי עיקר הכוונה כאן להכניס 
את הרוח חיים בתוך הגוף ממש, ולרקד עם הגוף הגשמי והבהמי, 
ולשמוח עמו ביהדות, לא רק במוח והלב, ודו"ק )ועיין על פי זה 
ליקו"מ סי' י' המדבר מענין הריקודים ותבין כל הענין של גילוי אור 

ה' בתוך הבית וכו'(.  

למצוא  של  העצה  עמקות  קצת  להבין  גם  נוכל  זה  פי  ועל  ה[ 
'נקודות טובות' בעצמו, כי לכאורה עיקר ההתחזקות המתגלה בכל 
הספה"ק וכן אצל רביז"ל הוא החיזוק שכל יהודי הוא באמת נשמה 
חלק אלוק ממעל וכו', ולמה אם כן כל כך חשוב למצוא השמחה 
אלוקית,  נשמה  שהוא  בזה  די  לא  למה  שעשה,  טובות  בנקודות 
אלא שכיון שעיקר מלחמת עמלק הוא על הגוף, לכן פעמים שהמן 
יכול להאמין שיש מושג נשמה יהודית, אלא שהוא מראה לאדם 
את גודל ריחוקו מהנשמה, ותולה את הנשמה על עץ גבוה חמישים 
אמה, ואומר לאדם שאין לו שום קשר לנשמתו, כי הנשמה גבוה 
מאוד ממנו, ולכן גילה רביז"ל העצה הנפלאה למצוא את הנקודות 
טובות שעשה עם הגוף ממש, כי כל מצוות התורה הם גילוי האור 
בגוף, עם  קיום המצוות תלוי  כי  של הנשמה בתוך הגוף הבהמי, 
העיניים אזניים פה ידיים רגליים, והם לבושי הנשמה, ולכן כאשר 
רוצים לנצח את המן עמלק, יש להתחזק מאוד למצוא הנקודות 
טובות שבגוף, למצוא הקשר איך ה' נמצא עמו איתו ואצלו בתוך 
הגוף, )עיין עוד בליקו"ה השכמת הבוקר א', בענין ברכת מלביש 

ערומים ומצוות מחיית עמלק(.

ו[ גם רביז"ל גילה עצה נפלאה לדבר אל הגוף דברי חיזוק, לעבור 
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ָיִאיר  ֶּבן  ָמְרֳּדַכי  ּוְׁשמֹו  ַהִּביָרה 
ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁשיח ִאיׁש ְיִמיִני:

והוא עצה  הוא למעלה,  וחשוב  יקר  ולדבר עמו כמה  איבר  איבר 
נפלאה ביותר שיכול מאוד לקשר את האדם להשי"ת ולעורר לבבו 

אליו.

ולכן במעשה המגילה, עיקר שבחו של מרדכי הוא דווקא בעצם 
זה שהוא 'איש יהודי'.

אחת  באשה  מעשה  והיה  ז[ 
את  ועזבה  מדרכה  שירדה 
לקחו  אחת  ופעם  היהדות, 
של  לשיעור  חברותיה  אותה 
לדבריו,  זלזול  מתוך  השיעור  כל  וישבה  מאנ"ש,  אחד  משפיע 
ובאמצע השיעור הזכיר את המושג יהודי וגוי, וכאשר היא שמעה 
זאת, היא ניגשה לרב, ושאלה אותו האם באמת הוא חושב שיש 
הבדל בין יהודי לגוי, הרב שמע שאלה זו, ולפתע פרץ בבכי עז, ולא 
השיב לה כלום, רק בכה ובכה, וכאשר היא ראתה זאת התעוררה 
מאוד לראות את האמת הזה עד כמה יהודי הוא ענין אחר, וחזרה 

בתשובה והקימה משפחה לתפארת. 

לכך  לב  לשים  המגילה  קריאת  בעת  בפורים  כעת  עבודתנו  וזה 
לעורר את ידיעת האמת הזו שהיהודי הפשוט ביותר הוא ענין אחר 

לגמרי מהגוי הכי נעלה.

 בן יאיר
מחמת  אבותיו,  יחוס  את  להזכיר  צריכים  שהיו  אומרים  חז"ל   
שמרומז בהם סוד מרדכי, שהאיר את העולם בתפילתו, שה' שמע 
תפילתו על ידי שהקיש בדלתי רחמים. כי מרדכי היה חזק בענין 
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ִמירּוָׁשַלִים  ָהְגָלה  ֲאֶׁשר  )ו( 
ִעם  ָהְגְלָתה  ֲאֶׁשר  ַהֹּגָלה  ִעם 
ֶהְגָלה  ֲאֶׁשר  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיָכְנָיה 

ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבליט:

התפילה כמו שנראה להלן במגילה וזה מרומז בשמו שהיה חזק 
וימיני בפשטות  והאמין שה' שומע אותו.  בהקשת דלתי רחמים 
ובן  אוני  בן   – שמות  שני  לו  היו  בנימין  והנה  בנימין,  שבט  זה 
ימין, כמובא כי בנימין הוא סוד אתדל"ת שנולד בצער ללא אמא 
לו  וקרא  יעקב התחזק  בן צערי, אבל  אוני –  בן  לו  והיא קוראת 

זאת  שהמתיק  כלומר  ימין,  בן 
סוד  הוא  ומרדכי  בהתחזקות, 
ואמונה  בתפילה  ההתחזקות 
מיוחס  הוא  לכן  וכו'  ויהודי 
וכו',  ותפילה  לימיני....  דווקא 
חג  הוא  פורים  באמת  אשר 

לזה  קוראים  היו  ובברסלב  תפילה,  ידי  על  נעשה  שהחג  חידוש 
'אויס געבעטענע יו"ט', לכן חשוב לייחס כאן את מרדכי לענינים 
האלו. וגם התענית אסתר על פי פשט הוא תענית הכי שונה מכל 
התעניות, מחמת שלא עושים זאת לזכר של צרה, אלא זכר שה' 
שומע תפילות. כך כתוב בהלכה על פי פשט פשוט. והחיזוק הוא 

שאי אפשר לבוא לתפילה רק על ידי סוד ה'ימיני'.

 'אשר הגלה מירושלים' – גלות הצדיק
נוהגים לקרוא פסוק זה בניגון של איכה, כי תיכף לאחר שעוררנו 
את  לזכור  הזכרון  את  מיד  מעוררים  הגדול,  הצדיק  קדושת  את 
הגלות שהגלו את הצדיק והסתירו את אורו הגדול, יחד עם גלות 
של  בסעודתו  שהתעוררנו  אחר  נפלא  התעוררות  וזהו  ישראל. 
שהכל  לב  לשים  המקדש,  כלי  את  הגלה  איך  לראות  אחשורוש 
מחמת שלקחו את הצדיק בגלות, ונתעורר לראות את גודל הצרה 
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ִהיא  ֲהַדָּסהכ  ֶאת  ֹאֵמן  ַוְיִהי  )ז( 

שהיה כאן שאור הצדיק מוסתר. אך לבסוף התברר, שגלות הצדיק 
היה לטובה, כדי לחזק אותם ולשמור עליהם שם בגלות.

 'אומן את הדסה' 
והיה  הרבה אמונה  הכניס באסתר  א[ המגילה מדגישה שמרדכי 
מגדל אותה על ידי 'אומן' היינו 
הכח  היא  אמונה  כי  אמונה, 
כמובא  האדם,  את  שמגדל 
קנ"ה(  סי'  )ליקו"מ  ברביז"ל 
אותו,  מגדלת  אשר  והיא  וכו',  זריזות  לאדם  נותנת  שהאמונה 
וממילא נמצא כפל משמעות בתיבת 'אומן את הדסה', שמרדכי 

גידל אותה על ידי שהשפיע עליה אמונה.

ועוד אפשר להתחזק בתקוות הגלות, כי הכתוב מדגיש שאפילו 
שהגלו את מרדכי ואורו הגדול הוסתר, בכל זאת הוא ממשיך לגדל 

את הדסה וכנסת ישראל גם בגלות.

הריח של אסתר
תפילותיה  של  טוב  הריח  שם  על  'הדסה'  נקראת  ואסתר  ב[ 
למעלה. והוא מה שרואים במגילה עסק שלם סביב ענין הריחות 
והתמרוקים. כי הריח הוא יראת ה' כמובא הרבה בספרי רביז"ל. 
המלבי"ם, שריח  'ריח'? מפרש  היראת שמיים בשם  נקרא  ולמה 
הוא דבר ללא ממשות שאין רואים אותו כלל, אבל הריח מוכיח 
אפשר  אי  כי  כלום,  רואים  לא  אם  גם  דבר,  איזה  כאן  שקיים 
להתווכח עם הריח, הוא מציאות קיימת, ורק מי שאיבד את חוש 
הריח הוא יכול להתווכח ולומר שאין כאן איזה דבר שמריח. וכמו 
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ָלּה  ֵאין  ִּכי  ֹּדדֹו  ַּבת  ֶאְסֵּתרכא 
ֹּתַאר  ְיַפת  ְוַהַּנֲעָרה  ָוֵאםכב  ָאב 

מריח  שאדם  וחוש  הרגשה  הוא  שמיים  ויראת  האמונה  ענין  כן 
ואף  יתברך,  ואין שום מציאות מבלעדיו  כבודו  כל הארץ  שמלא 
יודע בוודאות מוחלטת שזו מציאות שאי  שאינו רואה זאת הוא 

אפשר לערער אחריו. 

ולכן אסתר שהיתה במצב של הסתרה, בכל זאת, קראו לה הדסה 
כי  הטובים,  הריחות  שם  על 
בתוך  גם  האמת  את  הריחה 
שאין  מצבים  בתוך  ההסתרות 
גדול  היה  וזה  כלום,  רואים 

וניסו  חידושה לעומת שאר הנשים שהיו שם בחצר בית הנשים, 
לעורר אצלם ריחות אחרות בשביל למצוא חן באחשורוש.

וכאמור לעיל שהמגילה מספרת את גודל ההכנות שעושים בשביל 
להכנס לאחשורוש, שהיו צריכים למלאות את ימי מרוקיהן, כי יש 
של  קדושות  והרגשות  בריחות  הלב  לעורר  איך  שלם  עסק  בזה 
אמונה או להיפך ח"ו, כי היצר הרע משקיע בזה את רוב כוחותיו 
שאדם ידמה בדעתו שהוא מריח ומרגיש את העולם הזה כמציאות 

אמיתית, אפילו שבאמת הוא דמיון גדול.

 'היא אסתר'
נחשוב  שלא  אסתר,  היא  היא  הדסה  שאותה  מדגישה  המגילה 
הנכון,  הוא  ההיפך  לריח,  זכתה  ולכן  דביקות  בדרגא של  שהיתה 

היא היתה הדסה אפילו כשהיא במציאות של הסתרה.

 'אין לה אב ואם' 
באים  מהם  אשר  בינה,  חכמה   – המוחין  הם  כידוע  ואם  אב  א[ 
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תולדות המידות שבלב והמעשים טובים.  וכשהמוחין על מכונם, 
הם מוליכים את האדם ומגדלים אותו. ועל כך בוכים בתיקון חצות, 
'יתומים היינו ואין אב', היינו שאין לנו שום מוח ואור הדעת. וזה 
מה שנאמר על אסתר, שהמצב של ההסתרה היה בלי מוחין בכלל 
'כי אין לה אב ואם', ולכן הצדיק מרדכי לוקח אותה לבת, 'כי אין 
בזמן  האמת  את  להריח  להדסה,  אותה  הפך  והוא  ואם',  אב  לה 

שאין אבא ואמא, האמונה בתפילה וכו'. 

אותה  שנשא  היינו  לבית,  אלא  לבת  תקרי  אל  חז"ל  ודרשו  ב[ 
לאישה והקים עמה בית. כי הצדיק הוא הראש בית שאוסף את 
כמובא  בחוץ  זרוקות  ישראל  נשמות  כי  לביתו,  ישראל  נשמות 
והם  חוצות',  כל  בראש  קודש  אבני  'תשתפכנה  איכה  במגילת 
זרוקות בחוץ ללא מאכלים לנשמה וקר להם מאוד, ואין מי שיאסף 
אותם לבית לחמם עצמותיהם הרוחניות הדואבות, ולהחם לבבם 
מעורר  מאוד  זה  ופסוק  אלקות.  השגות  בהם  להכניס  להשי"ת, 
הלב, להזדהות עם מציאות ההסתרה של אסתר, שאין לה אב ואם, 

עד שבא הצדיק ולקחה לבת. 

והוא מה שכתוב 'כי כל ביתה לבוש שנים' שיש בית של הצדיק 
תמיד  התחדשות,  של  כח  על  שמרמז  'שנים'  לבושי  יש  ששם 
להתחיל פעם נוספת, שזהו הכח שיש ב'בית' ההיפך מלהיות זרוק 

אחרי נפילה. 

ג[ וכמו שהבית זו אשתו, כי היא מחזקת את הבית, כך למעשה מי 
שמחזיק את השראת השכינה בעולם הוא כלל ישראל הנמצאים 
במצב של ההסתרה, כי הצדיק בעצמו הוא לוקח אותנו לבית, אבל 
הנמצאים  אלו  הם  ההסתרות  בכל  השכינה  משרה  שבפועל  מי 
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בתוך ההסתרות ומתחזקים שם לגלות את ה' ולהתגבר על נסיונות 
וכו'.

תפילת הר שדה בית.
ד[ עוד אפשר לפרש ענין הבית, כי הנה עיקר חידושו של הצדיק 
בתפילה הוא, להכניס את כל העולם לתפילה ושיחה עם השי"ת. 
והוא על ידי שמלמד את האדם לדבר עם השי"ת בפשטות ממש, 
האמת  מנקודת  לה'  לדבר  וטרדותיו,  וצרכיו  ביתו  עניני  כל  על 
שבלב, מה שכואב לו. כי על ידי זה אפשר להכניס את כל העולם 

בכל מצב שהוא שיכירו את השי"ת. 

הוא הראשון שחידש את המושג תפילה, אבל  אבינו  כי אברהם 
הוא סוג תפילה של דביקות באהבת ה', שמתאימה רק לצדיקים 
גדולים שיכולים לטפס על הר גבוה בזהירות והתמדה גדולה, ושם 
יש אויר זך יותר מאשר אויר העכור של טרדות החיים, ולכן אברהם 
אבינו קרא לבית המקדש בשם 'הר', כמו שכתוב 'כי בהר ה' יראה' 

]והוא כנגד בית ראשון, עיין פסחים פ"ח, ובמפרשים שם[. 

בעת  גם  תפילה  שהוא  המנחה  תפילת  את  גילה  אבינו  יצחק 
קטנות, אבל צריך שם יראה גדולה, והוא כבר מושג השייך יותר 
לשאר בני אדם גם אלו שאינם דבוקים באהבת ה' תמיד, בכל זאת 
צריכים לזכור מהיראה, שהשי"ת נמצא, ויש לעצור את כל עסקיו 

ולעמוד לפני ה'. 

'ויצא יצחק  ולכן יצחק קרא למקום התפילה 'שדה' כמו שכתוב 
לשוח בשדה', כי הוא בבחינת עבודת השדה, אשר מצד אחד הוא 
שם  לעבוד  צריך  זאת  בכל  אבל  גבוה,  הר  על  מלטפס  קל  יותר 
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ולהתייגע בעבודת היראה ]כנגד בית שני[.

אבל יעקב אבינו הוריד את התפילה לכל העולם, גם בעת תפילת 
התפילה  למקום  קרא  ולכן  השינה.  בעת  הגמור,  בחושך  ערבית, 
בשם 'בית' כמו שכתוב 'אין זה כי אם בית אלוקים', כי הוא גילה 
את ה' לכל אחד בתוך 'ביתו', על ידי תפילה פשוטה שאדם פותח 
בית  כנגד  ]והוא  ביתו  בתוך  עליו  עובר  מה  לה'  ומספר  פיו  את 
המקדש השלישי אשר לא יחרב כמו שכתוב 'כי ביתי בית תפילה 

יקרא לכל העמים[.

ומגלה רביז"ל )ליקו"מ סי' י'(, אשר תפילה זו הנקרא בחינת 'בית' 
צריך לרדת לבחינת 'עיר' כי העיר הוא מקום הטרדות והבלבולים, 
ושם יש הרבה 'בתים', ושם צריך לגלות אלקות, על ידי שמדבר 
עם השי"ת על כל מה שעובר עליו בעיר, וכך הופך את העיר להיות 

בחינה של 'עיר אלקינו'.

את  שידע  אחר  מרדכי  אצל  שנאמר  מה  לפרש  נוכל  זה  פי  ועל 
כי  ומרה',  גדולה  זעקה  ויזעק  העיר  בתוך  'ויצא   – הגזירה  עומק 
יצא דייקא לתוך העיר כדי לגלות שם את ענין התפילה, ובזה לחם 

עם קליפת המן. 

'מי שיש לו  )ב"ב קט"ז(  יותר מאמר חז"ל  זה יתפרש  ועל פי  ה[ 
חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים', והיינו מי שיש 
לו חולה בתוך ביתו, ואינו יכול להתפלל בפשטות על מה שיש לו 
בתוך ביתו ולבקש מה' על החולה, ולכן צריך ללכת לחכם שילמדנו 
תפילה )ועיין במאירי שם(. או אפשר לרמז יותר, שהבית שלו הוא 

החולה, והיינו שאינו יודע לגלות ה' בתוך ביתו.

כאשר  המגילה  קריאת  בשעת  הלב  לעורר  מאוד  יכול  זה  ופסוק 
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ָאִביָה  ּוְבמֹות  ַמְרֶאה  ְוטֹוַבת 
ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת:

ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ְּבִהָּׁשַמע  ַוְיִהי  )ח( 
ַרּבֹות  ְנָערֹות  ּוְבִהָּקֵבץ  ְוָדתֹו 
ֵהָגי  ַיד  ֶאל  ַהִּביָרהכג  ׁשּוַׁשן  ֶאל 
ַהֶּמֶלְך  ֵּבית  ֶאל  ֶאְסֵּתר  ַוִּתָּלַקח 

ֶאל ַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשיםכד:

ְבֵעיָניו  ַהַּנֲעָרה  ַוִּתיַטב  )ט( 
ֶאת  ַוְיַבֵהל  ְלָפָניו  ֶחֶסד  ַוִּתָּׂשא 
ָלֵתת  ָמנֹוֶתָה  ְוֶאת  ַּתְמרּוֶקיָה 
ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות 
ַוְיַׁשֶּנָה  ַהֶּמֶלְך  ִמֵּבית  ָלּה  ָלֶתת 
ֵּבית  ְלטֹוב  ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת 

ישים לבבו שיש מי שלוקח אותו לבת, ולגלות לו את השי"ת בתוך 
הבית, ודו"ק.

 'ויהי בהשמע דבר המלך ודתו'
כי נשמע דבר המלך הוא מלכו של עולם ודתו שהוא מחפש תפילה 

שתעלה אליו לנחת, ומתקבצים 
אל  העולם  מכל  תפילות  אליו 
איזה  ומחפשים  הבירה  שושן 

תפילה תעלה אליו לנחת.

 'ותלקח אסתר'
כאן הצער הגדול שאנו מזדהים 
אותה  לוקחים  איך  אסתר  עם 
ויש  מהצדיק,  ומרחיקים 
בהתעוררות  כאן  להתעורר 
בדברים  בפרטיות  להזכר 
וחיזק  אותנו  אסף  שהצדיק 
הרחיקו  זמן  ולאחר  אותנו, 
שני  מצד  אבל   – ממנו  אותנו 
בשביל  היה  שהכל  לזכור  יש 
להתקרב לבית המלך הוא מלכו 
של עולם, כי כל ההרחקות הוא 

בשביל לזכות להתקרב דווקא על ידי זה לבית המלך, כי מי יודע 
אם לא לעת כזאת הגעת למלכות.
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ַהָּנִׁשיםכה:

)י( ֹלא ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה 
ִצָּוה  ָמְרֳּדַכי  ִּכי  מֹוַלְדָּתּה  ְוֶאת 

'לטוב בית הנשים' – ענין הריחות
א[ היצר הרע עובד מאוד בסבלנות מרובה, ששה חדשים בשמן 
המור וכו', כי לוקח זמן עד שנופלים לאחשורוש, זמן שמעוררים 
ריחות לא טובים וכו' וכו', העיקר להרחיק את ההרגש והריח של 

בית הצדיק, ההרגשה בעיצותיו וכו'.

בית  'לטוב  שיהיה  והכל 
שהוא  להלן  שנראה  הנשים' 
והוא  והנפילות,  החולשות  כל 
שיהיה  כאילו  להראות  מנסה 
שתדמה  הנשים,  בית  טוב  לה 
בנפשה שטוב, ובאמת זה 'הלא טוב' בעצמו, מה שסיפר רביז"ל 
שם  והיה  למלכה  מלך  הבת  את  שעשו  מלך,  הבת  של  במעשה 
מאכלים נאים וכו', והא בעצמה קמה ואמרה למשנה המלך, אתה 
זוכר שהמלך אמר שהלא טוב יקח אותי? כאן זה הלא טוב! וזהו 
המלחמה על החן של השקר המדמה עצמו כאילו יש לו חן אמיתי, 
וצריך האדם להתבודד וליישב דעתו עד שיכריז ויאמר כאן זה הלא 

טוב! וצריך להוציאה משם.
ב[ אחשורוש רוצה לעורר את הריח של הגוף, והיות והגוף אין לו 
ריח טוב, לכן מחפים אותה בריחות ובשמים אולי יהיה איזה ריח 
כך שהגוף  על  העולם, שמודים  גודל השקר של  וזה מראה  טוב, 
כשלעצמו מסריח. לעומת זאת, מרדכי הצדיק נקרא על שם הריח 
דרור'  'מר  של  התרגום  שהוא  דכיא'  'מרי  אותיות  מרדכי  הטוב, 
בהדסה,  שיש  טוב  הריח  מעורר  והוא  טוב.  וריח  בשמים  שענינו 
שייך  להרגיש  בנשמה,  שיש  הטוב  הריח  את  מעורר  הצדיק  כי 



מ
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ָעֶליָה ֲאֶׁשר ֹלא ַתִּגידכו:

לקדושה, אבל לא שהוא מביא ריח מבחוץ אלא הוא מעורר הריח 
העצמי שיש כבר בנשמה )ועיין בליקו"מ סי' ח' תנינא ענין מזונא 

דגופא ומזונא דנשמתא(.

דבר  לכל  שייך  להרגיש  להתחיל  הריח,  לענין  ביאור  עוד  ג[ 
שבקדושה, לפני שחושבים למעשה איך זוכים לקיים את זה, צריך 

לעורר  זה,  את  להריח  להתחיל 
אוכל  שמריחים  כמו  שייכות, 
לשבת  פשוט  שאוכלים,  לפני 

ולהתבודד, לעורר ריח טוב של קדושה בכלליות, ובפרטיות בכל 
נושא ונושא. והוא מסוגל מאוד גם להביא לידי קיום.

 'צוה עליה אשר לא תגיד'
יש כאן עצה נוראה, שהרי מרדכי מאיר לאסתר דעת ומוחין ומגדל 
לבית  ממרדכי  אותה  לוקחים  כאשר  אבל  ואם,  אב  כמו  אותה 
אחשורוש, אזי היא צריכה להכנס למצב של פשטות בלי לנסות 
רביז"ל,  של  הגדולות  מהעצות  אחד  שזהו  לגדלות,  לעלות  בכח 
לדעת ללכת לישון ולהכנס למח של פשיטות ותמימות, וכביכול 
לא להזכיר את אור היהדות, ולא לחקור במח, לא לנסות להסיק 
מסקנות, ולא לעורר בכח את ההרגשים וכו', רק להשאר ביהדות 
בעולם',  יאוש  'אין  רביז"ל  של  הצעקה  משמעות  שזה  פשוטה, 
שאמר שבזמן שאדם אין לו דעת, אזי צריך להחזיק עצמו ביהדות 
)ועיין  להרגיש.  ובלי  להבין  בלי  פשוטה  שמיים  וביראת  פשוטה 

בליקו"ה השכמת הבוקר ג' מענין השינה(

]זהו סוד דק, שיש בחינה שכאשר לוקחים, אסור להתנגד ולצעוק 
אני לא רוצה, כי אז בכח הוא יכול להפיל, אלא יש לעשות עצמו 
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ָמְרֳּדַכי  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  )יא( 
ֵּבית  ֲחַצר  ִלְפֵני  ִמְתַהֵּלְך 
ְׁשלֹום  ֶאת  ָלַדַעת  ַהָּנִׁשיםכז 

היטב  להחזיק  הלב  בפנימיות  או  לאחשורוש,  שייך  הוא  'כאילו' 
וכמו  ממנו.  לצאת  בחכמה  ואז  למרדכי,  שייך  שהוא  הזכרון  את 
תרגילים  כמה  עשתה  קיסר  שהבת  וקיסר  המלך  של  במעשה 
כאשר ראתה שכבר אין ברירה לברוח. וזהו סוד המילתא דשטותא 
רואה שעושה מעשה שטות של  כאשר  עוזב את האדם  שהיצר 
נדמה  כי  וריקודים,  קפיצות 
ליצה"ר שהוא משלו, כי העיקר 
לחשוב  בלי  מהעצבות  לברוח 
יותר מדי עבודת ה' של שמחה, 
ואז  שטות,  לעשות  סתם  אלא 
בחכמה לקפוץ מזה לשמחה דקדושה )ועיין בסוף הלכות תפילין 

ו'([.

והעיקר הוא לזכור שהצדיק צוה כך – 'צוה אותה אשר לא תגיד', 
כי כאשר אדם מחפש הרבה מח אזי קשה לו להכנס לתמימות, 

וזהו גדולת אסתר שלא הגידה מולדתה רק כי מרדכי צווה.

 'מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים'
הצדיק יושב היכן שאנו יושבים, והוא מסתכל עלינו ובודק אותנו, 
בחצר בית הנשים, ורביז"ל )ליקו"מ סי' נ"ו( מבאר שלש פירושים. 
ונשו  ששכחו  אלה  ב.  עולם,  של  ממקומו  וקפצו  שנשו  אלה  א. 
על  מלהתגבר  חולשה  גבורתם  נשתה  לשון  נשו  ג.  שכחה,  לשון 
היצר הרע. ומרדכי מתהלך שם ומטייל שם לשמור עלינו ולראות 
'מה יעשה בה'. וצריך לזכור זאת שהצדיק עומד בכל מקום שאנו 
בפורים,  שמתגלה  הסוד  וזהו  איתנו.  קורה  מה  לבדוק  נמצאים 
שאדם לא יחשוב שהוא נפל, כי להיכן נפלת, הרי הצדיק כבר היה 
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ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּהכח:

ְוַנֲעָרה  ַנֲעָרה  ֹּתר  ּוְבַהִּגיַע  )יב( 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא 
ַהָּנִׁשים  ְּכַדת  ָלּה  ֱהיֹות  ִמֵּקץ 
ִיְמְלאּו  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ִּכי ֵּכן 
ֳחָדִׁשים  ִׁשָּׁשה  ְמרּוֵקיֶהן  ְיֵמי 
ֳחָדִׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ַהֹּמר  ְּבֶׁשֶמן 

ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים:

ֶאל  ָּבָאה  ַהַּנֲעָרה  ּוָבֶזה  )יג( 
ֹּתאַמר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ַהֶּמֶלְך 
ִמֵּבית  ִעָּמּה  ָלבֹוא  ָלּה  ִיָּנֵתן 

ַהָּנִׁשים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶלְך:

שם לפניך! הוא כבר ביקר שם, וכמאמר ר' גדליה קעניג ז"ל, אין 
לך נפילה ומנהרה בשאול תחתית, שרביז"ל לא ביקר שם לפניך, 
והשאיר לך נר או פנס שתוכל לצאת משם. וכשזוכרים זאת, יש 
כח להתחיל לחפש אצלו עצות בכל פעם. והעיקר לא לומר שכבר 
הסתרה'.  שבתוך  'הסתרה  שזהו  ח"ו,  עצה  ואין  תקווה  ואין  נפל 

על  להודות  כח  נותן  והצדיק 
שהוא  שאפילו  לזכור  האמת, 
תקוה,  כן  יש  זאת  בכל  בשאול 
עצות  לחפש  מתחילים  וכך 

למעשה.

ויום  יום  בכל  שזה  לזכור  וצריך 
מרדכי  ויום  יום  'ובכל   – ממש 
עצות  יש  יום  בכל  כי  מתהלך', 

חדשות שיש לחפש.

 'לדעת מה יעשה בה'
אחד  שזהו  רש"י,  ומפרש  א[ 
להם  שניתן  צדיקים  מהשני 
דוד  ישועה,  להם  שעתיד  רמז 
במלחמת  דוד  גם  כי  ומרדכי. 

גלית הבין רמז לכך שעתיד לנצח, שנאמר )שמואל א יז( גם את 
הארי גם הדוב הכה עבדך, אמר דוד, וכי לא בא לידי דבר זה של 
מלחמת הארי והדב, אלא בשביל לסמוך עליו להלחם עם זה עם 
גלית. וכן מרדכי אמר לא אירע לצדקת זו שתלקח לבית אחשורוש 
אלא שעתידה לקום להושיע לישראל, לפיכך היה מחזר בכל יום 
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ויום בחצר בית הנשים לדעת מה יהא בסופה, האיך יבוא על ידה 
הנס.

והוא פלא עצום, איך רש"י משווה בין שני דברים לכאורה ההיפך 
אחד מהשני. כי אצל דוד כאשר נלחם בגלית הוא הסתכל לאחור 
היום  יכול  לי שאני  להראות  כנראה  ארי,  לי  ה' שלח  למה  וחשב 
לנצח את גלית. ובפעם שניה שרמז, הוא כאן, שמרדכי ראה את 
ישועה,  כאן  יהיה  בוודאי  אמר  אסתר,  לקיחת  של  הצרה  גודל 
ולכאורה זה בדיוק הפוך מהרמז הראשון של דוד, כי שם היה רמז 
שיש בכוחו לנצח, אלא שמרדכי היה כולו טוב, והוא רק ראה חסדי 
ה', וכיון שכך כאשר נעשה צרה נוראה כזה שלוקחים את אשתו 
למלך האכזר הזה, אין זה כי אם שבוודאי יצמח מזה ישועה גדולה, 
ולכן הלך לשם בכל יום רק בשביל לחפש ולראות אם ואיך כבר 

נעשה הישועה.

סוד  את  יודע  שהצדיק  ירידה,  לשעת  ונורא  עצום  חיזוק  והוא 
הבריאה שבוודאי כל ירידה הוא לצורך עלייה, ואם כן דווקא כשיש 
שעתיד  השמים  מן  רמז  הוא  שבוודאי  מבין  הוא  גדולות  ירידות 
לצאת דבר טוב מכך. ועד כדי כך הוא מאמין בזה, שהוא הולך בכל 
יום ויום להתהלך בחצר בית הנשים לראות מה יעשה בה... ]ועיין 
באריכות נפלאה בליקו"מ סי' נ"ו מה שמפרש רביז"ל נוראות על 
ההסתרות  שמהפך  הצדיק  כח  בענין  יעשה',  'מה  של  זה,  פסוק 

לגילוי אור של תורה. וע"ע בליקו"ה נטילת ידיים ו' אות ג'[

מי  כי  השמיים,  מן  ברמזים  להסתכל  איך  אנו  למדים  ומזה  ב[ 
שסמוך ובטוח בטוב חסדי ורחמי ה', הוא תמיד רואה רמזים רק 

לטוב, וזה האמת.
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ּוַבֹּבֶקר  ָבָאה  ִהיא  ָּבֶעֶרב  )יד( 
ִהיא ָׁשָבה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֵׁשִני 
ַהֶּמֶלְך  ְסִריס  ַׁשֲעְׁשַגז  ַיד  ֶאל 
ָתבֹוא  ֹלא  ַהִּפיַלְגִׁשים  ֹׁשֵמר 
עֹוד ֶאל ַהֶּמֶלְך ִּכי ִאם ָחֵפץ ָּבּה 

ַהֶּמֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשםכט:

ַּבת  ֶאְסֵּתר  ֹּתר  ּוְבַהִּגיַע  )טו( 
ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח  ֲאִביַחִיל ֹּדד 
ֹלא  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא  ְלַבתל  לֹו 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ִאם  ִּכי  ָּדָבר  ִבְקָׁשה 
ֹׁשֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְסִריס  ֵהַגי  ֹיאַמר 
ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן  ַהָּנִׁשים 

ְּבֵעיֵני ָּכל ֹרֶאיָה:

 'ונקראה בשם'
כל כח התאווה הוא מחמת שיש להם שם ופרסום שהעולם עושה 
להתאוות  עצמו  מעורר  שהאדם  עד  ומציאות,  גדול  רעש  מזה 
ולהמשך לעולם הזה גם בזמנים שהיצר הרע שקט בקרבו, ואינו 
יכול להבין שאפשר לחיות חיים טובים ללא אותם ההבלים, והוא 

'כי אם  מה שכתוב אצל אסתר 
בשם',  ונקרא  המלך  בה  חפץ 
השם  הוא  התאווה  כח  כל  כי 
הוא  לזה  והתיקון  והפרסום, 
ופרסום  שם  לעשות  ההיפך, 
שיכול  פעולה  והוא  לקדושה, 
שהאמת  בנפשו  לפעול  האדם 
יתברר אצלו ויהיה לזה מציאות 
אמיתית, כמו שמפורסם בעולם 
איזה דבר בקול רעש גדול, )עיין 

תורה א' תנינא(.

 'אשר לקחה לו לבת'
שוב  הזכיר  למה  לכאורה 
אלא  לבת',  לו  'לקחה  שמרדכי 

ואסתר  מרדכי  המציאות של  את  לנו  סיפרה  המגילה  שבתחילה 
שמרדכי לקחה לבית, אבל עכשו בפועל באמצע המעשה כאשר 
בת  שהיא  שוב  לעצמה  מזכירה  היא  לאחשורוש,  אותה  לוקחים 
מרדכי וכו', דייקא באמצע שלוקחים אותה. וכך אפשר להתעורר 
ולקבל חיזוק שוב ושוב, שהצדיק לקח אותנו לבית, לזכור שהצדיק 
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)טז( ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ַמְלכּותֹו  ֵּבית  ֶאל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ֹחֶדׁש  הּוא  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבֹחֶדׁש 

ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו:

ֶאְסֵּתר  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ִמָּכל ַהָּנִׁשיםלא ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד 
ַוָּיֶׂשם  ַהְּבתּוֹלת  ִמָּכל  ְלָפָניו 
ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה 

ַּתַחת ַוְׁשִּתי:

)יח( ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִמְׁשֶּתה ָגדֹול 
ִמְׁשֵּתה  ֵאת  ַוֲעָבָדיו  ָׂשָריו  ְלָכל 
ָעָׂשה  ַלְּמִדינֹות  ַוֲהָנָחה  ֶאְסֵּתר 

ַוִיֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶלְך:

ֵׁשִנית  ְּבתּולֹות  ּוְבִהָּקֵבץ  )יט( 
ּוָמְרֳּדַכי יֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך:

)כ( ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה 
ָעֶליָה  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּמּה  ְוֶאת 

לוקח אותנו לבית ממש, ואיננו זרוקים ומושלכים בחוץ...

 'ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים'
על  רומז  שאשה  ז"ל,  קילביטשער  פנחס  ר'  של  הדיבור  ידוע 
תפילה  שהיא  ההתבודדות  תפילת  על  רומזת  ואסתר  תפילה, 
אוהב  והמלך  מוסתר,  במקום 
יותר  ההתבודדות  תפילת  את 

משאר התפילות.

להוסיף,  זה  דרך  על  ואפשר 
שאסתר רומז על התפילה בזמן 
הסתרות,  האדם  על  שעובר 
מזמני  שיוצא  אלו  ותפילות 
ביותר  חביבה  היא  ההסתרה 
שאצל  אפילו  השי"ת,  אצל 
של  תפילה  יותר  חביב  האדם 
עיקר  כי  וכו'.  הדעת  התגלות 
של  תפילה  היא  המלך  רצון 

איתערותא דלתתא.

 'אין אסתר מגדת מולדתה'
קשה  קטנות  של  בזמן  כי 
להסכים לזה שלא לנסות לספר 
היא  צריכה  ולכן  יהדותה,  על 
זה  שבאמת  לעצמה  להזכיר 
אמר  הוא  כי  מרדכי  של  ציווי 
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ָמְרֳּדַכי  ַמֲאַמר  ְוֶאת  ָמְרֳּדָכילב 
ָהְיָתהלג  ַּכֲאֶׁשר  ֹעָׂשה  ֶאְסֵּתר 

ְבָאְמָנה ִאּתֹולד:

)כא( ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי יֵׁשב 
ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש 
ִמֹּׁשְמֵרי  ַהֶּמֶלְך  ָסִריֵסי  ְׁשֵני 
ַּבֶּמֶלְך  ָיד  ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח  ַהַּסף 

ֲאַחְׁשֵורׁש:

ְלָמְרֳּדַכי  ַהָּדָבר  ַוִּיָּוַדע  )כב( 
ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהלה ַוֹּתאֶמר 

ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכילו:

מולדתה.  ולגלות  המוחין  לעורר  ולא  לפשטות.  להכנס  עכשו  לי 
ויש לזכור תמיד שהצדיק עומד מאחוריו ומרמז לו רמזים מרחוק 

שכדאי להחזיק מעמד אפילו שאין דעת עכשיו.

 כאשר היתה באמנה איתו
את  עשתה  ירידה  בזמן  שגם 
עלייה,  בזמן  כמו  בדיוק  דבריו 

כאשר היתה עמו.

 באמנה איתו
היתה  שאסתר  מבארים  חז"ל 
אחשורוש  של  בחיקו  יושבת 
של  בחיקו  ויושבת  וטובלת 
בזוה"ק  מובא  ומאידך  מרדכי. 
שאחשורוש לא בא עליה, והיה 
נראית  שהיתה  שידה  רק  זה 
סתירה.  הוא  ולכאורה  לאסתר, 
ואפש"ל שיש כאן חיזוק עצום, 
שצריך לדעת שלפעמים אסתר 
ואנו  אחשורוש,  אצל  נופלת 
מסוגלים  היינו  לא  כזה  במצב 

להראות פנינו למרדכי, בושות ובזיונות שכאלו, ולכן חז"ל בלשונם 
לשכוח  מתחזקת  היתה  זריזות  באיזה  אותנו  מעוררים  המופלא 
מהכל, וכאילו לא היה כלום, לפני כן היתה אצל אחשורוש, ותיכף 
טובלת ונמצאת בחיקו של הצדיק, לא להתבלבל מענין לענין. וכיון 
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ַוִּיָּמֵצא  ַהָּדָבר  ַוְיֻבַּקׁש  )כג( 
ַוִּיָּכֵתב  ֵעץ  ַעל  ְׁשֵניֶהם  ַוִּיָּתלּו 
ִלְפֵני  ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  ְּבֵסֶפר 

ַהֶּמֶלְך:

שהיה לה את כח ההתחזקות הזו לרוץ לשורשה גם אחרי נפילה, 
שידה  זה  היה  אלא  נפלה,  לא  בכלל  שהיא  התברר  באמת  אזי 

שהתחפשה והיתה נראת לאסתר. 

לו שזה  אזי הצדיק מראה  מיד,  ורץ לצדיק  וכך כשאדם מתחזק 
גם סוד  בו. שזהו  בכלל לא היה הוא, אלא פשוט שד שהתלבש 
שהוא  מבין  שאדם  הפורים, 
ואפילו שיש  לה',  באמת קשור 
לו נפילות, באמת הוא רק עמלק 
באות  והעבירות  בו  שמתלבש 
את  'זכור  שכתוב  כמו  ממנו, 
אשר עשה לך עמלק', היינו זכור 

שזה עמלק ולא אתה )וע"ע בליקו"ה נחלות ד' אות י"ד(.

 ויגד לאסתר המלכה
הוא בחינת סיפורי מעשיות, שהצדיק מספר לאדם שנפל לשינה 
נדדה  ההוא  'בלילה  של  הנס  נעשה  זה  מעשה  ובזכות  והסתרה, 
שנת המלך', כי מתעוררים הרחמים העליונים וכו', כמובא בליקו"מ 
סי' ס' )וע"ע בליקו"ה פורים א'(. ועל ידי זה גם היה באסתר הכח 
ושם  בזכות  הכל  ישראל,  על  טוב  ולהליץ  למלך, להתפלל  לספר 

מרדכי.

 בשם מרדכי
גאולה  מביא  אומרו  בשם  דבר  האומר  שכל  חז"ל  למדו  מכאן 
הנס  נעשה  מרדכי,  בשם  שאמרה  הזה  ממעשה  שהרי  לעולם, 
שבסוף העלה את מרדכי על הסוס וכו'. ולכאורה למה כל כך צריך 
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להקפיד לומר דבר בשם אומרו, ומבאר ר' נתן ז"ל )נט"י לסעודה 
ד', ובהלכות סעודה ד'(, שכל צדיק וצדיק השאיר איזה השארה 
בעולם,  הקדוש  שמו  את  מזכירים  וכאשר  בעולם,  קדושה  של 
אזי מעוררים את הרשימו של העבודה שלו בעולם, ואת קדושת 
שמו  הזכרת  ועצם  בעולם,  שהשאיר  בהשי"ת  וההשגה  האמונה 
מכניס את האדם לאור עצום של גילוי אלקות שפעל אותו צדיק 
בעולם, ועל ידי כן יכול האדם לשנות את הטבע לגמרי, כי נכנס 
שמות  הזכרת  ידי  שעל  רביז"ל  שגילה  וכמו  אמונה.  של  לעולם 
כל  לפני  להזכיר  חשוב  כה  ולכן  הטבע,  לשנות  יכולים  הצדיקים 
זה המאמר,  וגילה  הצדיק שאמר  מאמר שלומדים את שמו של 
זוכים לקדושת אותו המאמר כאילו ממש שומעים  ידי כן  כי על 
זאת מפי אותו הצדיק, ולא רק לרעיון שיש בתוך הדיבור הזה, וזה 

בעצמו הגאולה של האדם )וע"ע בליקו"מ סי' י"ב(.
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פרק ג'

)א( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהלז ִּגַּדל 
ֶּבן  ָהָמן  ֶאת  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך 
ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם 
ַהָּׂשִרים  ָּכל  ֵמַעל  ִּכְסאֹו  ֶאת 

ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ְוָכל  )ב( 
ֹּכְרִעים  ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער 
ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי ֵכן ִצָּוה לֹו 

 אחר הדברים האלה
כאן מתחיל הצער הגדול, להזכר שיש המן בעולם שעומד עלינו 
הדרך  הוא  שכך  זאת  לידע  וצריך  ז"ל.  נתן  ר'  כמאמר  גרזן,  עם 
שאלות.  לשאול  ואסור  מסויים,  לזמן  לרשע  ממשלה  שנותנים 
לנו  יש לשים לב לפסוק הזה, שאחר הדברים האלה שהיה  ולכן 
את מרדכי וכו', בכל זאת המלך 
גידל את המן, וכך עובד העולם 

ואסור לשאול שאלות.

לא  הצדיק  של  כוחו  עיקר  זה   
היה  כי  דבר,  משום  להבהל 
עזות  מאוד,  מאוד  בשלו  חזק 
לכל  היסוד  שהוא  דקדושה, 
לנו  גילה  ורביז"ל  ה'.  העבודת 
רק  לא  הוא  דקדושה  שעזות 
כלפי המונעים מעבודת ה', אלא 
האדם  החלישות  כלפי  בעיקר 
גדולה  עזות  שצריך  ל',  סי'  בליקו"מ  כמובא  בעצמו  האדם  של 
בתפילה שלא להתפעל מהחלישות הדעת שמחליש דעת כאילו 

אין ה' שומע תפילתו וכו'.

וידוע גם המעשה של ר' מרדכי תלמידו של ר' נתן שלקחו אותו 
המתנגדים ברחוק והכוהו ורצו רק שיאמר שהוא עוזב את ר' נתן 
ז"ל, ולא רצה אפילו לומר את המילה הזו בפיו, ועמד וצעק 'ומרדכי 
לא יכרע ולא ישתחוה...', והוא כח עצום שצריך לצעוק בנפש בכל 

פעם שמכים אותנו בשאלות על ה' או על הצדיק.
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ְוֹלא  ִיְכַרע  ֹלא  ּוָמְרֳּדַכי  ַהֶּמֶלְך 
ִיְׁשַּתֲחֶוהלח:

ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ַוֹּיאְמרּו  )ג( 
ַמּדּוַע  ְלָמְרֳּדָכי  ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער 

ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך:

ְּבָאְמָרם \}ְּכָאְמָרם\{  ַוְיִהי  )ד( 
ָׁשַמע  ְוֹלא  ָויֹום  יֹום  ֵאָליו 
ִלְראֹות  ְלָהָמן  ַוַּיִּגידּו  ֲאֵליֶהם 
ִהִּגיד  ִּכי  ָמְרֳּדַכי  ִּדְבֵרי  ֲהַיַעְמדּו 

ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדילט:

ָמְרֳּדַכי  ֵאין  ִּכי  ָהָמן  ַוַּיְרא  )ה( 
ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן 

 'לראות היעמדו דברי מרדכי'
כי ניסו לראות אם הוא חזק בדעתו שלא להשתחות. וכאן רואים 
נקודה מאוד עמוקה של אמונה עקשנית. כי למעשה כולם אמרו לו 
שהוא עושה צרות ומסכן את ישראל. אבל הוא אמר שהכל בגלל 
החטא שאכלו לפני תשע שנים בסעודה של אחשורוש, ולכאורה 

וזהו  הזה.  העוון  את  זכר  מי 
עקשית.  אמונה  של  עצום  כח 
רואים  הטבע  פי  שעל  שאפילו 
בכל  לצרה,  גורם  בעצמו  שהוא 
אם  והולך  לו  אכפת  לא  זאת 
מעיז  ועוד  התורה,  של  האמת 
אשמים,  שהם  אותם  להאשים 
מעשה  להיפך,  לכאורה  אשר 
גרם  רק  בסעודה  השותפות 
להתקרב לגויים, ובכל זאת הוא 

צועק שזה גרם לצרות.

שאחד  נמצא  זה  לפי  ובאמת 
פורים  של  הגדולים  מהניסים 
הוא, שעם ישראל האמין לצדיק 
ולעשות  להתפלל  והתעוררו 

תשובה על העוון הזה של ההשתתפות בסעודתו של אחשורוש, 
ולא עמדו להאשים אותו בצרה.
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ֵחָמהמ:

ָיד  ִלְׁשֹלח  ְּבֵעיָניו  ַוִּיֶבז  )ו( 
לֹו  ִהִּגידּו  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּבָמְרֳּדַכי 
ָהָמן  ַוְיַבֵּקׁש  ָמְרֳּדָכימא  ַעם  ֶאת 
ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַמְלכּות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר 

ַעם ָמְרֳּדָכי:

ֹחֶדׁש  הּוא  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  )ז( 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִּבְׁשַנת  ִניָסן 
ּפּורמב  ִהִּפיל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַלֶּמֶלְך 
ִמּיֹום  ָהָמן  ִלְפֵני  ַהּגֹוָרל  הּוא 
ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש  ּוֵמֹחֶדׁש  ְליֹום 

וימלא המן חמה
יונק את  ומשם הוא  והחמה  כוחו של הקליפה, הכעס  כל  זהו  כי 
שאחשורוש  היה  הנס  שהתחלת  לטובה  סיבב  והשי"ת  כוחו, 

התעורר עליו בכעס וחימה )ליקו"ה פורים ו' – ג'(.

 כי הגידו לו את עם מרדכי
שהוא  ידע  שכבר  אפילו  כי 
לו  הגידו  פעם  בכל  אלא  יהודי, 
והיה כועס מחדש  זאת מחדש, 
כל  לו,  נודע  עכשו  רק  כאילו 
בעצמו  שהצדיק  מחמת  זה 
מתחדש ביהדותו מחדש כאילו 
יהדות,  מהו  גילה  עכשו  רק 
מעצבנת  שכזו  התחדשות  וכל 

ומכעסת מאוד מאוד את המן.

 הפיל פור
מכונה  פורים  טוב  היום  כל  א[ 
על שם ההגרלה והפור שהפיל, 
נדמה  לכאורה  כי  פלא  והוא 
שבאמת  אלא  המגילה.  מעשה  בכל  עקרי  לא  פרט  הוא  שהפור 
הפור הוא עיקר הנס, כי המן היה מכשף גדול, ולא היה זה סתם 
גורל לדעת מתי להוציא לפועל גזרתו ח"ו, אלא כדי להמשיך על 
עצמו כח מלמעלה. כי גורל בשורשו הוא גילוי השגחת ה' בעולם 
רצה  המן  אבל  כרצונו.  שיעשה  השי"ת  על  עצמו  משליך  שאדם 
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'להפיל' את הגורל, שיהיה באופן של טבע ומקרה, וזה היה מלחמה 
בין המן למרדכי, האם להאמין בהשגחה או בטבע.

לו הגורל בחודש אדר התחזק  יצא  והנה אמרו חז"ל שכאשר  ב[ 
שמת  ידע  כי  ח"ו  גזירתו  לאור  להוציא  בכוחו  שיש  להבין  מאוד 
משה בחודש זה, ולא ידע שבאמת גם נולד בחודש זה. ולכאורה 
מה איכפת ליה שנולד בחודש זה, והרי סוף סוף גם מת בחודש 
'כי חשב שמת משה המבטל  אומר:  י'(  סי'  )ליקו"מ  ורביז"ל  זה. 
ינק  כוחו  שכל  והיינו  שיבטל',  מי  עוד  ואין  אלילים,  העבודת  כח 
מהמחשבה שאין צדיק שיכול לעזור, ולכן עיקר התיקון של פורים 
'להודיע   – לעזור  שיכול  צדיק  כן  שיש  ולדעת  עצמו  לחזק  הוא 

שכל קוויך וכו'.

יש  ולכן  חי,  הוא  מיתתו  לאחר  גם  הצדיק  שבאמת  ידע  לא  כי 
משמעות לכך שהוא נולד בחודש אדר, ואם הצדיק מסתלק הרי 
שהוא רק מצידנו, שלנו נדמה שהוא הסתלק ונעלם, אבל באמת 
כח הצדיק הולך וגדל ונולד מחדש בכל פעם יותר ויותר, ומשום כך 
התגבר המן על ידי גורל זה לחשוב שבאמת הסתלק הצדיק 'ואין 

עוד מי שיבטל העבודת אלילים' להלחם בו.

נמצא על פי זה מובן למה כל חג הפורים נקרא על שם הפור, כיון 
שכל המלחמה היה סביב זה האם יש כח של משה או לא, וכל הכח 
של המן יונק מההרגשה שנדמה לאדם שבמקומו שלו אין כבר כח 

של משה שיכול להועיל לו. 

ואפשר עוד לומר שפעמים אדם כן מאמין בצדיק, אבל עושה גורל 
לפי דעתו המשובשת, וחושב שביום פלוני אין כבר כח של משה, 
ומחשבה זו נותנת כח להמן. וזהו הדגש הנפלא בלשונו של רביז"ל 
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ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:

ַלֶּמֶלְך  ָהָמן  ַוֹּיאֶמר  )ח( 
ֶאָחד  ַעם  ֶיְׁשנֹומג  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ְּבֹכל  ָהַעִּמים  ֵּבין  ּוְמֹפָרד  ְמֻפָּזר 
ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶתָך  ְמִדינֹות 

)שם סי' י'( 'כי חשב כי כבר מת משה', היינו המחשבה הזו, היא 
היא  זו  כי  הזו,  וצריך לסלק המחשבה  הגורל.  עיקר הצרה שגרם 

מחשבת המן עמלק.

 ישנו עם אחד
אמר  שהמן  בחז"ל  מובא 
לאחשורוש" 'אלוקיהם ישן הוא 
שהמן  הק'  באר"י  ומובא  ח"ו', 
שיש  וראה  גדול,  מכשף  היה 
שאין  למעלה  תרדמה  כביכול 
רוצים להשגיח טוב על ישראל, 
בישראל  להאחז  רצה  ולכן 
נתן  ור'  גזירות.  עליהם  ולגזור 
ז"ל )נחלות ד'( כותב שזה מרמז על ענין האמונה בתפילה שאמר 

להם שכביכול אין השגחה ואין ה' שומר על ישראל. 

ומובא בישמח ישראל פירוש נוסף שהמן אמר שהנקודה והניצוץ 
היהודי שיש בכל אחד ואחד הוא יושן, שזהו הפירוש 'שאלהיהם 
וקים', שהוא  'אל חי  ולומר  ועל כך צריך לצעוק תמיד  ישן הוא'. 
וקיים' אלא  'חי  יהיה  וכי שייך שלא  כזה,  איך אומרים דבר  פלא 
הכוונה שמבחינתנו אנו לפעמים לא מרגישים שהוא קיים, ונדמה 
לנו שאם אנו עייפים אז גם למעלה עייפים ח"ו, ועל כך צועקים חי 
וקיים, שה' תמיד נמצא והשגחתו חופפת עלינו תמיד, וגם בתוכנו 

יש כל הזמן נקודה אלוקית שלעולם לא יכולה להעלם.
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ָּדֵתי  ְוֶאת  ָעם  ִמָּכל  ֹׁשנֹותמד 
ַהֶּמֶלְך ֵאיָנם ֹעִׂשים ְוַלֶּמֶלְך ֵאין 

ׁשֶֹוה ְלַהִּניָחם:

ִיָּכֵתב  טֹוב  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ִאם  )ט( 
ִּכַּכר  ֲאָלִפים  ַוֲעֶׂשֶרת  ְלַאְּבָדם 
ֹעֵׂשי  ְיֵדי  ַעל  ֶאְׁשקֹול  ֶּכֶסף 
ִּגְנֵזי  ֶאל  ְלָהִביא  ַהְּמָלאָכה 

ַהֶּמֶלְך:

ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיַסר  )י( 
ֶּבן  ְלָהָמן  ַוִּיְּתָנּה  ָידֹו  ֵמַעל 

ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים:

ְלָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )יא( 
ַלֲעׂשֹות  ְוָהָעם  ָלְך  ָנתּון  ַהֶּכֶסף 

ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶניָך:

ַהֶּמֶלְך  ֹסְפֵרי  ַוִּיָּקְראּו  )יב( 
ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַוִּיָּכֵתב  ּבֹו  יֹום 
ַהֶּמֶלְך  ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני  ֶאל  ָהָמן 
ְמִדיָנה  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּפחֹות  ְוֶאל 
ָוָעם  ַעם  ָׂשֵרי  ְוֶאל  ּוְמִדיָנה 

 'ודתיהם שונות' 
עושים  מהשי"ת,  המצוות  את  ומפריד  שעומד  המן,  גזירת  זהו 

מצוות ואין יודעים שיש השגחה 
עליהם,  מסתכל  שמישהו 
ומופרדות  שונות  דתיהם  וזהו 
היה  התיקון  ולכן  מהשורש. 
חז"ל  שדרשו  וקבלו'  'קימו 
שרומז על קבלת התורה מחדש, 
קימו למעלה מה שקבלו למטה, 
להאמין  עליהם  שקבלו  והיינו 
שלמעלה יש נחת ממה שקבלו 
תורה  זה  ואין  למטה,  עליהם 
מופרדת ממה שנעשה למעלה. 
מעשיות  הסיפורי  סוד  וזהו 
המובא  מהשינה,  המעורר 
אדם  בני  שיש  ס',  בתורה 
כן  פי  ואף על  ה'  שעובדים את 
ישנים את ימיהם, והיינו שאינם 
למעלה  שיש  בנחת  דבוקים 
שיש  השינה  והוא  מצוה,  מכל 
שעושים  שאפילו  ה',  בעבודת 
הרבה מצות, אבל הוא בלי חיות 
שנעשה  ממה  פנימית  ושמחה 

למעלה מהם.
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ֲאַחְׁשֵורׁש  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵׁשם  ִּכְלׁשֹונֹו  ָוָעם  ְוַעם  ִּכְכָתָבּה  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה 
ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך:

ְלַהְׁשִמיד  ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות  ָּכל  ֶאל  ָהָרִצים  ְּבַיד  ְסָפִרים  ְוִנְׁשלֹוַח  )יג( 
ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד 

ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:

)יד( ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים 
ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה:

)טו( ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
ְוַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה:
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פרק ד'

ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר  )א( ּוָמְרֳּדַכי 
ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְקַרע  ַנֲעָׂשהמה 
ַוֵּיֵצא  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ַוִּיְלַּבׁש  ְּבָגָדיו 
ְזָעָקה  ַוִּיְזַעק  ָהִעירמו  ְּבתֹוְך 

ְגֹדָלה ּוָמָרה:

)ב( ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך 
ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער  ֶאל  ָלבֹוא  ֵאין  ִּכי 

ִּבְלבּוׁש ָׂשק:

)ג( ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום 
ַמִּגיַע  ְוָדתֹו  ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ֲאֶׁשר 

 ידע את כל אשר נעשה
רק מרדכי הכיר את גודל הגזירה כי הוא ידע מהו קדושת ישראל, 
את  מזהה  שהוא  אמר  נתן  שר'  מה  שזה  וכו',  המן  קליפת  ומהו 
המן עומד עליו עם גרזן, כי כל עניין חמן הוא להסתיר את עצמו 
ולקרר את האדם מבפנים שלא יבין כלל מהו יהודי, ולכן החידוש 

אותו  ומזהה  תופס  שאדם  הוא 
ומבין שזה המן שרוצה להורגו, 
ולכן רק הצדיק מבין את עומק 
הגזירה שיש בגזירת המן, כי בלי 
אפילו  מתעוררים  אין  הצדיק 
לזעוק לרוב הקרירות והתרדמה 
מרדכי  שני  ומצד  המן.  שמפיל 
גם הכיר את כח ישראל שיכולים 
לעורר ישועות ולכן עורר כל כך 
להתייאש.  ולא  ולזעוק  לזעוק 
בזמן  נפלא  התעוררות  והוא 
מרדכי  יש   – המגילה  קריאת 

שיודע את מה שנעשה..

 ויצא בתוך העיר
כי הצדיק מגלה תפילה שהיא בחי' עיר כמובא בתורה י' )ועיין מה 

שבארנו אצל אסתר שמרדכי לקחה לבית(.

ויש לדעת שמרדכי לא סתם התפלל בשביל להנצל מהגזירה, אלא 
כל מלחמתו עם המן היה סביב ענין זה, שהמן רוצה להחליש דעת 
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ְוצֹום  ַלְּיהּוִדיםמז  ָּגדֹול  ֵאֶבל 
ֻיַּצע  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ּוִמְסֵּפד  ּוְבִכי 

ָלַרִּבים:

\}ַוָּתבֹואָנה\{  ַוָּתבֹואיָנה  )ד( 
ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה  ֶאְסֵּתר  ַנֲערֹות 
ְמֹאד  ַהַּמְלָּכה  ַוִּתְתַחְלַחל  ָלּה 
ֶאת  ְלַהְלִּביׁש  ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח 
ֵמָעָליו  ַׂשּקֹו  ּוְלָהִסיר  ָמְרֳּדַכי 

ְוֹלא ִקֵּבלמח:

ַלֲהָתְך  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְקָרא  )ה( 
ֶהֱעִמיד  ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ִמָּסִריֵסי 
ָמְרֳּדָכי  ַעל  ַוְּתַצֵּוהּו  ְלָפֶניָה 

מהתפילה כאילו אלוקיהם ישן הוא, ולכן התיקון הוא זה בעצמו 
שמתפללים, ולכן מרדכי הצדיק הלך וסובב בעיר להודיע לכולם 
)ליקו"ה  המן  את  מנצחים  בעצמו  בזה  כי  בתפילה,  שישתתפו 

נחלות ד'(.

 מקום אשר דבר המלך מגיע אבל גדול ליהודים
שכל  המן,  מגזירת  חלק  זהו  כי 
היינו  מגיע,  מקום שדבר המלך 
הוא  המלך  שמצות  מקום  לכל 
מלכו של עולם מגיע, נופל אבל 
רוצה  הוא  כי  ליהודים,  גדול 
בשמחה,  המצוות  נקיים  שלא 
ולכן הוא דואג להכביד כל מצוה 
המצוות  שעושים  עד  ומצוה, 
בבחינת 'אבל', ולכן התיקון הוא 
מה שמודגש בסוף המגילה על 
מקום  שכל  זה,  לשון  משקל 
שמחה  מגיע  המלך  שדבר 

וששון ליהודים.

ולא  מעליו  שקו  ולהסיר   
קיבל

שכביכול  ופעמים  זעקה,  של  למצב  להכנס  מלמד  הצדיק  כי 
רוצים לעזור לצדיק, ולהסיר שקו מעליו, להלבישו בלבושי תורה 
וכו', מה שהעולם שואל על רבינו למה יש את הצעקה  ודביקות 



ני
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ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזהמט:

ְרחֹוב  ֶאל  ָמְרֳּדָכי  ֶאל  ֲהָתְך  ַוֵּיֵצא  )ו( 
ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך:

)ז( ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו 
ָהָמן  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהֶּכֶסף  ָּפָרַׁשת  ְוֵאת 
\ ַּבְּיהּוִדיים  ַהֶּמֶלְך  ִּגְנֵזי  ַעל  ִלְׁשקֹול 

}ַּבְּיהּוִדים\{ ְלַאְּבָדם:

)ח( ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן 
ְלַהְראֹות  לֹו  ָנַתן  ְלַהְׁשִמיָדם  ְּבׁשּוָׁשן 
ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַחֶּנן לֹו  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא 

ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה:

ֵאת  ְלֶאְסֵּתר  ַוַּיֵּגד  ֲהָתְך  ַוָּיבֹוא  )ט( 
ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי:

)י( ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל 
ָמְרֳּדָכי:

ְמִדינֹות  ְוַעם  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ָּכל  )יא( 
ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ָּכל  ֲאֶׁשר  יֹוְדִעים  ַהֶּמֶלְך 
ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָיבֹוא  ֲאֶׁשר 

והחסרון, אבל הצדיק אינו 
כי  בקולם,  לשמוע  רוצה 
הוא תמיד בחיפוש וזועק 
מחדש כאילו אין לו כלום, 
רצוא  בזה  שיש  וכמובן 
המעשה  בסוף  כי  ושוב, 
הצדיק לובש בגדי מלכות 

תכלת וחור, ודו"ק.

מרדכי  על  ותצוהו   
ועל מה  זה  לדעת מה 

זה
וצועק  הולך  הצדיק 
מה  מבינים  ולא  משהו, 
נראה  הכל  צועק,  הוא 
לשלוח  צריך  ולכן  כרגיל, 
את המשרת הוא התלמיד 
בין  השושבין  שהוא 
כמובא  לישראל  הצדיק 
מה  על  ולהבין  בזוהר, 
לך,  חסר  מה  בוכה,  אתה 
לב  שמים  כאשר  ורק 
שיש  הגדולה  לצעקה 

כאן, שעיקר הצעקה היא שלא יודעים על מה הוא צועק, כי הוא 
ההסתרה בתוך הסתרה שלא יודעים מה הוסתר...
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ִיָּקֵרא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהְּפִניִמיתנ 
ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר 
ַהֶּמֶלְך ֶאת ַׁשְרִביטנא  יֹוִׁשיט לֹו 
ִנְקֵראִתי  ֹלא  ַוֲאִני  ְוָחָיה  ַהָּזָהב 
ְׁשלֹוִׁשים  ֶזה  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ָלבֹוא 

יֹוםנב:

ִּדְבֵרי  ֵאת  ְלָמְרֳּדָכי  ַוַּיִּגידּו  )יב( 
ֶאְסֵּתר:

ְלָהִׁשיב  ָמְרֳּדַכי  ַוֹּיאֶמר  )יג( 
ְבַנְפֵׁשְך  ְּתַדִּמי  ַאל  ֶאְסֵּתר  ֶאל 
ִמָּכל  ַהֶּמֶלְך  ֵּבית  ְלִהָּמֵלט 

ַהְּיהּוִדיםנג:

ַּתֲחִריִׁשי  ַהֲחֵרׁש  ִאם  ִּכי  )יד( 
ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד 
ַאֵחרנד  ִמָּמקֹום  ַלְּיהּוִדים 

 החצר הפנימית
ומובא שביתו של אחשורוש היה כדוגמת הבית המקדש עם כל 

הכוונות.

 שרביט
שרבי"ט ר"ת ר' ישראל בעל שם 
שהמלך  השרביט  זהו  כי  טוב. 
לנו  מגיש  עולם  של  מלכו  הוא 

)בשם ר' צבי חשין(.

ואני לא נקראתי לבוא אל   
המלך

המוחין  שכעת  הבינה,  היא  כי 
את  אפילו  לה  ואין  סגורים, 
יכולה  אינה  וכאילו  הצדיק, 
להתפלל את התפילה שהורגלה 
תפילה  הצדיק,  של  ביתו  אצל 
הדעת  יישוב  של  והתבודדות 

ושיחה בינו לבין קונו.

 אל תדמי בנפשך להמלט
קטנות  של  שבזמן  תחשבי  אל 

אפשר לברוח מכל היהדות.

 רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר
בכל  תבוא  שהישועה  מרדכי,  של  החזקה  האמונה  את  כאן  יש 



ס
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ּוִמי  ֹּתאֵבדּו  ָאִביְך  ּוֵבית  ְוַאְּת 
ִהַּגַעְּת  ָּכֹזאת  ְלֵעת  ִאם  יֹוֵדַע 

ַלַּמְלכּותנה:

ְלָהִׁשיב  ֶאְסֵּתר  ַוֹּתאֶמר  )טו( 
ֶאל ָמְרֳּדָכי:

)טז( ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 
ָעַלי  ְוצּומּו  ְּבׁשּוָׁשן  ַהִּנְמְצִאים 
ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶׁשת 
ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי 
ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ָאַבְדִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  ַכָּדת  ֲאֶׁשר ֹלא 

ָאָבְדִּתינו:

ְּכֹכל  ַוַּיַעׂש  ָמְרָּדָכי  ַוַּיֲעֹבר  )יז( 
ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר:

מקרה, השאלה היא אם דרך התפילה שלי. וידוע מאמר ר' אברהם 
ב"ר נחמן, שרביז"ל בוודאי ינצח בסוף כמו שאמר 'נצחתי ואנצח' 

השאלה דרך מי...

 ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות
שבא  אדם  על  משל  מסופר 
מסתירים  שכולם  וזעק  להצגה 
אותו, וזעק גם על יושבי הבמה 
שזה  לו  ואמרו  לו,  שמסתירים 
ירדו  הם  ואם  ההצגה,  בדיוק 
וכך  הצגה,  יהיה  לא  מהבמה 
שעובר  שהנסיון  מבין  לא  אדם 
שרוצים  מה  בדיוק  זה  עליו 
כך  על  מתלונן  והאדם  ממנו, 
שהמלך לא קורא לו, ואינו מבין 

שזהו בדיוק הנסיון.

'כאשר  בבחינת  להתפלל 
אבדתי אבדתי'

את  תיכף  הרגיש  מרדכי  כי  א[ 
וידע  אחרא,  הסטרא  כוונת 
התחיל  ולכן  הסוף,  עד  כוונתם 
ועיקר  לתפילה,  לעוררם 

צעקתו היה להודיע לאסתר שהיא בחינת כלל ישראל שעדיין לא 
תתייאש מן הרחמים ותבוא לפני המלך איך שהיא רחוקה ממנו, 
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כלל החודש,  על  רומז  יום, שהוא  זה שלשים  אליו  נקראת  שלא 
שצריכים ישראל להקביל פני אביהם שבשמים על כל פנים פעם 
זוכים  שאין  עד  כך  כל  נתרחקים  ולפעמים  יום.  בשלושים  אחת 
לבוא לפני אפילו פעם אחת בחודש, כמו שאמרה אסתר 'ואני לא 

נקראתי לבוא'.

ואף על פי כן צריכים להקיש על דלתי הרחמים, אולי יחוס אולי 
'ובכן אבוא  ירחם, וכמו שאחר כך הודתה אסתר למרדכי ואמרה 
אל המלך אשר לא כדת', ודרשו חז"ל שלא כדת של תורה, כי אני 
יודעת בעצמי, שעל פי דת של תורה בוודאי איני ראויה לבוא לפני 
המלך להתפלל לפניו, כפי מה שאני יודעת חטאתי ועונותי, אך אף 
על פי כן, אבוא לפניו שלא כדת וכאשר אבדתי אבדתי. כי גם אם 
ח"ו אינו לרצון תפילותי והתבודדותי עתה לפניו, מריבוי קלקולי, 
בכל זאת כאשר אבדתי אבדתי' על ידי מעשי הרעים. ויעשה עמי 
השי"ת מה שירצה, אני תמיד אייחל ואצעק להשי"ת, אולי ירחם.

ואז חמל השי"ת על מרדכי ועמו, 'ויושט המלך לאסתר את שרביט 
לפעמים  שמגיע  מהשי"ת  וההתקרבות  ההארה  סוד  זהו  הזהב', 
להאדם הנמוך מאוד, ששולח לו התקרבות מרחוק, בסוד הושטת 
שרביט הזהב, שנמשך בנס אמות הרבה, כמובא בחז"ל. ועל ידי זה 
נפל המן מפלה גדולה בלי שיעור, ומרדכי נתעלה בתכלית הגדולה, 
וזכה להמשיך ההארה הזאת בכל שנה ושנה )ליקו"ה בכור בהמה 

טהורה ד'(.

בו אדם  דייקא מתוך המצב  לרוץ להשי"ת  זהו עיקר העבודה  כי 
מרגיש שאינו יכול כלל להתפלל ולדבר לפני ה', ובכל זאת לנסות 

להתפלל, ובזה זוכים לפעול את הישועות הגדולות ביותר.
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להם  מזכירה  אסתר  כי  וכו',  עלי  וצומו  להם  אמרה  גם  ולכן  ב[ 
להכנס  שלי  נפש  המסירות  את  אעשה  שאני  כלומר  להתפלל, 
בזמן  לזכור  כאן  העיקר  כי  עלי,  תתפללו  אתם  אבל  בקטנות, 
הגדלות לצום ולהתפלל על הזמן של הקטנות שיהיה לה כח לעורר 

את הרצון בזמן הזה. 

והיינו נקודה הפנימית של האדם  כי אסתר היא נקודת השכינה, 
ששם השראת השכינה, וצריך להתפלל לגלות הנקודה הזאת. וזהו 
אלק  החלק  בשביל  בשבילי,  ותתפללו  תצומו  כלומר  עלי'  'צומו 

ממעל.
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פרק ה'

)א( ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש 
ַּבֲחַצר  ַוַּתֲעֹמד  ַמְלכּותנז  ֶאְסֵּתר 
ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית 
ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ְוַהֶּמֶלְך  ַהֶּמֶלְך 
ֹנַכח  ַהַּמְלכּות  ְּבֵבית  ַמְלכּותֹו 

ֶּפַתח ַהָּבִית:

ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ִכְראֹות  ַוְיִהי  )ב( 
ֶּבָחֵצר  ֹעֶמֶדת  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר 
ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך 
ַהָּזָהב  ַׁשְרִביט  ֶאת  ְלֶאְסֵּתר 
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע 

ְּבֹראׁש ַהַּׁשְרִביט:

ָּלְך  ַמה  ַהֶּמֶלְך  ָלּה  ַוֹּיאֶמר  )ג( 
ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר 

ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָלְך:

ַעל  ִאם  ֶאְסֵּתר  ַוֹּתאֶמר  )ד( 
ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא  טֹוב  ַהֶּמֶלְך 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַהּיֹוםנח 

ותלבש אסתר מלכות
דרשו חז"ל שלבשתה רוח הקודש, והיינו שהלבישה עצמה ברוח 
חיים של קדושה וכח עצום של התחזקות, וכך יכלה להכנס למלך 
)עיין ליקו"מ ס'  אשר לא כדת. 
ע"ח(, וכשאדם קופץ בפנים אז 
שרביט  ומושיט  פנים  מאיר  ה' 
הרבה  אמות  בנס  שנמשך  הזה 
כמובא בחז"ל. והלשון הזה של 
בו  יש  מלכות'  אסתר  'ותלבש 

חיזוק עצום ונפלא.

אל  והמן  המלך  יבוא   
המשתה

לבוא  חייבת  היתה  הישועה  א[ 
'ויאמר  בבחינת  סעודה,  דרך 
לפני  אשר  השולחן  זה  אלי 
אז  הסעודה  בשעת  כי  ה'', 
תקרובתא  לה'  התקרבות  יש 
בתורה  )כמובא  במלכא  מלכא 
יהודי  כמו  אוכלים  אם  ס"ב(, 
בברכות וזכרון האמונה וכו'. וגם 
המלחמה בין יעקב ועשו התחיל 
עדשים,  הנזיד  סביב  בסעודה 
שעשו אמר כי עייף אנכי, ממש 
הלשון שנאמר אצל עמלק 'עייף 
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ָעִׂשיִתי לֹו:

ֶאת  ַמֲהרּו  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ה( 
ֶאְסֵּתר  ְּדַבר  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָהָמן 
ַוָּיֹבא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה 

ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר:

ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ו( 
ְּׁשֵאָלֵתְך  ַמה  ַהַּיִין  ְּבִמְׁשֵּתה 
ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי 

ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:

ַוֹּתאַמר  ֶאְסֵּתר  ַוַּתַען  )ז( 
ְׁשֵאָלִתי ּוַבָּקָׁשִתי:

בדרך'. ]כי רק אצל שניהם כתוב המילה הזו, כי זהו כל מהותו של 
עמלק למחוק ולקרר על ידי העייפות[. ובסעודה מתגלה שם ה', 
לכן בכל חג ובכל שבת ומצוה כמו חתונה ברית וכו' עושים סעודה, 
סעודת  כל  למלך,  שמקשר  מה  הוא  השולחן  סביב  השמחה  כי 
ה'.  מעם  חלק  שאנו  שמחה  על  מכריזים  בעצם  שעושים,  מצוה 

וברכת  בברכות  בעיקר  ובפרט 
בעולם  ה'  נתוודע  שאז  המזון 
כידוע. ולכן היא ידעה שבשעת 
הסעודה היא תוכל להכניע את 

המן.

הוא  שלחם  בזוה"ק  ומובא 
שעת  כי  מלחמה,  מלשון 
 – מלחמה  שעת  הוא  הסעודה 
ויש לזכור זאת,  עידנא דקרבא, 
וכמו  עייפות,  מתוך  לאכול  לא 
סי'  )ליקו"מ  הזהירנו  שרביז"ל 
עצל  איש  להיות  לא  תנינא(  ז' 
היראה  אז  כי  האכילה,  בשעת 
לזכות  ואפשר  לאדם,  נגשת 

אז ליראת ה', היפך עמלק שרוצה להפיל את היראה – 'ולא ירא 
אלקים' )וע"ע בליקו"ה חלה ג' ומשיבת נפש סי' פ"ט(.

ב[ ולכאורה יש להבין למה היא קראה להמן, ולא ישבה לבד עם 
שסיבת  גדול  כלל  שזה  אלא  המן,   את  להכניע  ואז  אחשורוש 
נפילת האדם באכילה הוא משום שנדמה לו שהוא עבודה קשה 
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ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  )ח( 
טֹוב  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ְוִאם  ַהֶּמֶלְך 
ָלֵתת ֶאת ְׁשֵאָלִתי ְוַלֲעׂשֹות ֶאת 
ֶאל  ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא  ַּבָּקָׁשִתי 
ָלֶהם  ֶאֱעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה 

ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך:

ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָמן  ַוֵּיֵצא  )ט( 
ָהָמן  ְוִכְראֹותנט  ֵלב  ְוטֹוב  ָׂשֵמַח 
ְוֹלא  ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער  ָמְרֳּדַכי  ֶאת 
ָהָמן  ַוִּיָּמֵלא  ִמֶּמּנּו  ָזע  ְוֹלא  ָקם 

ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמה:

ֶאל  ַוָּיבֹוא  ָהָמן  ַוִּיְתַאַּפק  )י( 
ֹאֲהָביו  ֶאת  ַוָּיֵבא  ַוִּיְׁשַלח  ֵּביתֹו 

ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו:

)יא( ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד 

לאכול בקדושה ויראה וכו' ביחוד עצום עם המלך לבד, ולכן צריך 
לשבת  תיכף  להתחיל  אפשר  שאי  אסתר,  של  העצה  את  לדעת 
עם המלך לבד, ובהכרח להזמין בתחילה גם את המן, כי אי אפשר 
לבוא לבד בצורה נקייה למלך, וכך תוך כדי האכילה להכניס קצת 
מחשבות קדושות, וכך בהמשך תוך כדי הסעודה ואולי בסעודה 
להכניע את  יהיה אפשר  אחרת 
במעשה  היה  שאכן  וכמו  המן, 
את  הכניעה  שאסתר  המגילה 
שאז  השניה  בסעודה  רק  המן 
ולומר  המן  על  להצביע  יכלה 
ולהכניעו.  ואויב'  צר  'איש  עליו 

]בשם ר' שלמה מזוויהל זצ"ל[

 וכראות המן
לו  שיש  המן,  של  הגאווה  זהו 
שלא  אחד  אדם  ובעבור  הכל 
שווה  היה  לא  אליו  השתחווה 
מאוד  ואפשר  בעיניו,  כלום 
רעה  העין  שזהו  בזה,  להאריך 
לעולם  שבע  שאינו  המן,  של 
ואינו שמח ומסתפק במה שיש 
מאוד  להתחזק  הראוי  ומן  לו, 
החכם  של  המעשה  ללמוד 
מעשה  ממש  זהו  כי  החכם,  של  הטעויות  לכל  לב  ולשים  והתם 

עמלק שהלך אחר חכמתו.
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ָעְׁשרֹו ְוֹרב ָּבָניוס ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ִנְּׂשאֹו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַהֶּמֶלְך  ִּגְּדלֹו 

ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך:

)יב( ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַאף ֹלא ֵהִביָאה 
ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ִעם  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר 
ִאם  ִּכי  ָעָׂשָתה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה 
אֹוִתי ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה 

 כבוד עשרו ורוב בניו
המלך,  גדלו  וכל אשר  בניו  ורוב  כבוד עשרו  את  להם  סיפר  המן 
את  להפיל  מצליח  הוא  שבזה  שלו,  האילן  להם  שסיפר  והיינו 
זו  תורה  הנה  ס"ט:  תורה  על  שנכתב  מאמר  בזה  ונעתיק  כולם, 
]סימן ס"ט[ היא פלא גדול לכל מי שלומד אותו, ובוודאי רימז בזה 

לעבודתו  גדולים  רמזים  רביז"ל 
בחוש  נראה  כאשר  בפרט  ית', 
הרי  המן,  מעשי  את  שמזכיר 
קליפת  כאן מהו  אותנו  שמלמד 
אותו,  למחות  והדרך  עמלק 
ונכתוב אותו מה ששייך למגילה 

לעובדא ולמעשה.
בכל  ומבואר  ידוע  הנה,  כי  א[ 
הרוחני  שהחלק  הספה"ק 

שבאדם שירדה להתחבר לגוף הגשמי בכדי לגלות מציאותו יתברך 
בעולם הזה, נחלקת לג' חלקים – א. נפש. ב. רוח. ג. נשמה. והנה 
חלק הנפש שבאדם היא החלק התחתון שבחלק הרוחני שבאדם, 
שעל ידה בעיקר נעשה החיבור והקשר בין הנשמה הרוחנית לגוף 
הגשמי. כי הנפש היא זו שמרגשת. מצד אחד יכולה היא להרגיש 
להרגיש  ומאידך  וחמדה,  בתשוקה  אליו  ולהתעורר  ה'  מציאות 

מציאות עולם הגשמי. 

ותפקיד הנפש הוא לברר את עולם הגשמי לקשרה לנשמה שלו. 
כי כל מה שקורה עם האדם וכל מה שהוא רואה ואוכל וכו' וכל 
הרוחני  'נפשו'  מחלקי  ניצוצות  בשרשם  באמת  הם  וכו'  ממונו 
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שלו שנפלו ונתפזרו בעולם הגשמי, וכל תפקידו בעולם הוא לילך 
הניצוצות הנפולים  כל  ויקבץ  ידי שילקט  נפשו על  להשלים אור 
שקורה  מה  כל  עם  שיתעסק  ידי  על  לנפשו,  השייכים  והנדחים 
נסיונות  עובר  אחד  כל  על  כן  שעל  וכו',  ובאמונה  בקדושה  עימו 

ובירורים אחרים.

ב[ בוודאי שעיקר הבירורים נעשים על ידי שאדם מתחזק לברוח 
ובעסק  ה'  בתורת  ולעסוק  המדרש  הבית  לתוך  העולם  מעסקי 
ונתגלגל  האדם  על  עובר  כשכבר  אך  מצוות.  ושאר  התפילה 
למקומות ולמצבים אלו, צריך שידע שזה זה ממש שליחותו בעולם 
לברר כעת ניצוצות במקום זה, כי בוודאי שבכל דבר שבעולם יש 
בו חלק טוב של גילוי אלקות, אלא שהוא מלובש ומוסתר בחלק 

הרע. 

גדול מיסודי האמונה הפשוטה הוא שכל אדם ואדם בא  ג[ כלל 
בה  יש  שהאישה  שאף  ומובא  לו.  המיוחדת  זוגו  בת  עם  לעולם 
'נפש רוח נשמה' בפני עצמה, בכל זאת האישה כלפי בעלה היא 

רק בחינת 'נפש', והאיש כלפי האישה בחינת 'רוח נשמה'. 

ועל פי האמור לעיל שעיקר בירורי האדם הוא בחלק הנפש שלו, 
מובן למעשה שהאישה היא חלק הנפש של בעלה שעיקר בירור 
ה'נפש' של האיש הוא בענייני ביתו זו אשתו, כי היא חלק ה'נפש' 
של האיש, שכלליות 'נפש רוח נשמה' של האישה נכללת בנפשו 

של האיש, ושם נמצא עיקר טרדת ושכחת הלב מהאמונה.    

שיכול  הלב  טרדת  לעיקר  עצמו  מכניס  האיש  החתונה  מעת  כי 
לקחת אותו לגמרי מהשי"ת, הן מצד האחריות שלוקח על עצמו 
הסיוע  לזה  שנלווה  מה  וכל  האישה  של  נפשה  אור  להשלים 
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והעזרה שצריך בבית והן בדברי פיוס והארת פנים וסבלנות וכו', 
ושלזה צריך להכניס עמו גם לטרדת הממון והחשבונות החובות 

וכו', ובהמשך לכלל האחריות שצריך בעניין הבנים. 

ד[ וזהו מה שמובא בתורה זו שכלל עניין הבית הוא כמשל האילן 
וענפי האילן והפירות הגדלים על הענפים – האישה היא כמשל 
האילן שעיקר חיות אור נפשה הוא ממון שהוא כמשל הענפים, ועל 

הענפים גדלים פירות שהוא כמשל הבנים שהם פירות האישה. 

סוד  כלל  שהוא  כידוע,  ורע  טוב  הדעת  עץ  סוד  הוא  ה'אילן'  כי 
גואל צדק, לתקן חטא  הבירורים שאנו צריכים לעסוק עד ביאת 
אדם הראשון וללקט הניצוצות הק' שנתפזרו ולגלות אלקותו ית' 
בתוך שבירת כלים וההסתרה שיש בעולם, ולכל ישראל יש חלק 

בתיקון זה. 

ועל כן צריך האדם להבין שכל פנימיות עניין החתונה מה שמוצא 
את בת זוגו שהיא חלק נפשו שלו, הוא, שנכנס כעת לברר האילן 
טוב והרע כי שם מתגבר בעיקר כל הבלבולים והטרדות מהשי"ת. 
בימי  כך  כל  אליו  שייך  היה  שלא  מה  לעבודה  ונכנס  הולך  וכעת 
שלו  נשמה  הרוח  לבנות  הכנה  רק  זה  היה  אז  ואדרבא  בחרותו, 
האמונה,  טעם  ולטעום  השי"ת  את  קצת  ולהכיר  ותפילה  בתורה 
שבכוח זה יוכל להשלים אור נפשו ולברר משם הטוב מהרע. ]כי 

עד החתונה היה שייך לאילן של אביו[

בתורה  לגלות  שמאריך  במה  ויאמין  שידע  הוא  הבירור  וראשית 
ועם  לו  המיוחדת  זוגו  בת  עם  לעולם  בא  ואדם  אדם  שכל  זו, 
מה  וכן  לבינה  בינו  עליו  שעובר  מה  וכל  לה,  הקצוב  ממון  סכום 
שעובר עליו בעניין הממון הוא ממש הבירורים השייכים לו דייקא 
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בפרטיות.        

מספר  המן  הוא  הגדול  שהגזלן  מה  גזילה'  איסור  'חומר  וזהו  ה[ 
לנו על גדולת עשרו ורוב בניו, כי הוא גונב כל המכוון של האילן, 
לשם  ולא  הצלחה  לשם  שהוא  החתונה  של  שמאל  לצד  ופונה 
התורה, ורוצה לגנוב נפש האדם, שלא יתקן ויברר התיקונים מה 
שצריך לתקן בזה העולם. כי הוא עומד מנגד האדם ורוצה לטמא 
את האילן עץ הדעת טוב ורע ]שבארנו לעיל שהוא עבודת האדם 
בעולם לתקן האילן עץ הדעת, והוא מה שמובא בגמרא המן מן 
התורה מנין שנאמר 'המן העץ'[ וכך חי האדם עם האילן שלו עם 
עגמת נפש וצער כי מחפש שם רק את כבודו והצלחתו, וכאשר 
הבירורים  שזהו  מבין  ואינו  חייו,  כל  נהרסים  כרצונו  האילן  אין 
הוא  הגדול  מהגזלן  מאוד  להזהר  יש  כן  ועל  בחייו,  לברר  שצריך 
וכו''  בניו  ורוב  'כבוד עשרו  הוא רק מלספר את  חיותו  המן שכל 

]כמובא בסוף התורה שם[. 

ו[ ועוד הוא פועל בכל עת שכל מעשה האישה ייקח את לב האדם 
וכו' או  ידי שמפילו בקדושה  ולחמוד אחר השי"ת, על  מלחשוק 
כאן  ואין  בבית,  כסדר'  'שלא  מה  בכל  בצער  ליפול  הלב  שלוקח 
לאין  ומשונים  שונים  בדרכים  זאת  פועל  הוא  כי  לפרט,  המקום 
ערוך, כל בית בציור ואופן אחר, עד שהנפש נאבד בזה לגמרי ואינו 
מוצא שום התעוררות הלב להשי"ת. וכן בכל מעשה הבנים הוא 
פועל שרק יפריעו לו ברעש וטרדות וימלאו ליבו בעגמת נפש וכו' 

וכו' כך שלא יעלה שם ה' על מחשבתו.

'כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו  ז[ ועל זה אמרו חז"ל 
הבירורים  כל  עם  אילן  האדם  ביד  נתן  השי"ת  כי  להשי"ת',  גזלו 
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ִעם ַהֶּמֶלְך:

ִליסא  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  ְוָכל  )יג( 
ֶאת  ֹרֶאה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֵעת  ְּבָכל 
ְּבַׁשַער  יֹוֵׁשב  ַהְּיהּוִדי  ָמְרֳּדַכי 

ַהֶּמֶלְך:

ִאְׁשּתֹו  ֶזֶרׁש  לֹו  ַוֹּתאֶמר  )יד( 

השייכים לנפשו, וצריך מאוד להיזהר שלא לגזול העולם מהשי"ת, 
הנפולים  הלב  הרגשי  כל   – הנפולים  הניצוצות  כל  לחבר  אלא 

להשי"ת.

הזה,  העסק  מכל  יברח  שלא  מהאדם,  השי"ת  רצון  עיקר  וזהו 
אלא  בזה  די  ולא  בקדושה,  שיהיה  אך  בית  יבנה  אדרבא  אלא 

תמיד  להשלים  לראות  שצריך 
לירד  וכביכול  ולשמחה  אורה 
באופן  אך  נפשה  לחסרונות 
ייקח את נפשו מהאמונה  שלא 
הלב  ותשוקת  ומחמדת  ית'  בו 

להשי"ת.

 'וכל זה איננו שוה לי' 
המן,  של  הקליפה  סוד  הוא  א[ 

כמו החכם בסיפורי מעשיות, שכל דבר לא שווה לנגד עיניו, וכל 
דבר קטן יכול להפיל אותו אפילו שיש לו כבר את הכל. 

ב[ ועוד יש לפרש, שהמן מאבד את עצמו לגמרי כאשר הוא רואה 
ליראת  סימן  וזה  וכו',  בה'  דבוק  המלך  בשער  יושב  הצדיק  את 
הוא  האם  בהשי"ת,  דבוק  חבירו  את  רואה  אדם  כאשר  שמיים, 
מתעורר מזה, או שהוא כועס על כך ומנסה למצוא פסול בחבירו, 
כמובא בליקו"מ סי' י"ד, שהסימן שאדם יוכל לבדוק עצמו כמה 
יראת שמיים יש לו, הוא לפי הזלזול שלו באלו שיש להם יראת 
שמיים, ומובן שם, שיש בזה כמה דרגות, כי יש מי שמזלזל בכל 
מי שדבוק בה', ותמיד מנסה למצוא בו פסול, ויש מי שמעריך רק 
יראי ה' גדולים, צדיקים וכשרים, אבל קשה לו לקבל את חביריו 
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ָּגֹבַּה  ֵעץ  ַיֲעׂשּו  ֹאֲהָביו  ְוָכל 
ֱאֹמר  ּוַבֹּבֶקר  ַאָּמהסב  ֲחִמִּׁשים 
ָעָליו  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ְוִיְתלּו  ַלֶּמֶלְך 
ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ִעם  ּוֹבא 
ָהָמן  ִלְפֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  ָׂשֵמַח 

ַוַּיַעׂש ָהֵעץ:

בזמן שהם דבוקים בו יתברך, וכל פעם שרואה אותם הוא כועס 
מאוד וכו'.

 יעשו עץ גבוה חמישים אמה 
א[ המן התגבר בכישוף גדול להפיל אותו לנ' שערי טומאה. וכמו 
בהרבה  זאת  מבאר  שמוהרנ"ת 
גם  לוחם  שהמן  ואיך  מקומות, 
בענין החמישים יום של ספירת 
העומר וכו', )ליקו"ה הל' ברכת 
הריח ד', תשעה באב ד', פורים, 
שחיטה ד', בשר וחלב ה' ועוד(.

ב[ ובאמת צריך להבין זאת מה 
אשתו  זרש  של  העצה  גודל 
בכך שהציעה לו לתלותו על עץ גבוה חמישים אמה, עד כדי כך 
למה  להבין  יש  ועוד  רשעותה,  בגודל  לגנות  אותה  שמזכירים 
באמת המן לא היה יכול להרוג את מרדכי באופן פשוט ולמה כל 
כך חיפש עצה איך להעבירו מן העולם ח"ו, ובכלל למה כל כך כעס 

עכשו, ולא היה יכול לחכות עד זמן הגזירה ח"ו.

והוא עוסק  נלחם עמו בשורש,  ידע שמרדכי הצדיק  אלא שהמן 
וכו',  ותפילה  בתשובה  לעסוק  ישראל  את  מעורר  וגם  בתפילות 
וידע שכל זמן שמרדכי הצדיק חי וקיים הוא גם לא יכול להוציא 
הגזירה אל הפועל, ומשום כך כאשר בא שמח וטוב לב מהכבוד 
בשער  דבוק  יושב  מרדכי  את  רואה  הוא  והנה  מאסתר,  שקיבל 
מן  להעבירו  עצה  לחפש  מוכרח  שהוא  לעצמו  הוא  אמר  המלך, 
העולם ח"ו, ואי אפשר לחכות לזמן הגזירה. ולהעבירו מן העולם 
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הצדיק השאיר  ידע שמרדכי  המן  כי  יעזור,  לא  גם  פשוט  באופן 
יהרגהו ח"ו, האור שלו כבר  בעולם השארה גדולה כזו, שגם אם 
יתפשט בעולם, כי הצדיקים יש להם כח רב גם לאחר מיתתם, ולכן 

חיפש עצה איך בכל זאת אפשר לקחת אותו מעם ישראל.

עד שבאה זרש אשתו עם עצה גדולה כזו שאילולא חסד ה', אזי 
היה עצה זו מצליח, וכמו שאכן לא עלינו, העצה הזו מצלחת היום 
חמשים  גבוה  עץ  על  אותו  לתלות  היא,  והעצה  בחינות.  בהרבה 
לומר  אדרבא,  הצדיק,  המציאות  את  להכחיש  לא  כלומר  אמה, 
לכולם שהצדיק הוא כל כך צדיק מופלג ואי אפשר להתקרב אליו, 
והוא שייך רק לאנשים רמי מעלה וכו', ואי אפשר להבין ולקיים 
עצותיו וכו'. וזו עצה וגזירה נוראה שעד היום הוא מצליח להתגבר 
על ידי זה, בכל תורה של הצדיק לומר לאדם שהוא תורה קדושה 

מאוד, אבל לא שייך אליו. 

והוא יסוד מאוד גדול אצל המן שכאשר רואה שאינו מצליח לקבור 
את היהודים, הוא תולה את הצדיק או כל נושא בקדושה על עץ 
גבוה וכך מרחיק זאת מהמושגים שלנו, ובמילים אחרות זהו ריבוי 
אור, אם אדם רואה שלא מצליח להתפלל או לעשות איזה מעשה 
וצריך להתבודד  זה סימן שהוא תלה זאת על עץ גבוה  וכו',  טוב 

לראות איך לקרב המושג הזה אליו בצורה פשוטה.

ג[ גם 'תליה' הוא מלשון 'ספק' כי המן מכניס ספיקות על הצדיק 
וכו', )וע"ע בליקו"ה שליח לגבות חובו ה'(.
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פרק ו'

ְׁשַנת  ָנְדָדה  ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  )א( 
ֶאת  ְלָהִביא  ַוֹּיאֶמר  ַהֶּמֶלְךסג 

 בלילה ההוא נדדה שנת המלך
וחז"ל  הישועה.  מתחיל  ומכאן  הקול,  את  מגביהים  הזה  בפרק 
דורשים פסוק זה על מלכו של עולם שהתעורר במידת הרחמים. 
וראה  גדול  היה מכשף  המן  כי  הדין,  מידת  היה  כאן  עד  שכידוע 
שלכן  עד  למעלה,  תרדמה  בחינת  ויש  ישראל  על  קטרוג  שיש 
אמר 'אלוקיהם ישן הוא' כמובא 
שהיו  מחמת  וזאת  באריז"ל, 
אחרי  של  לגאולה  סמוך  כבר 
סוד  פי  על  וידוע  שנה,  שבעים 
של  בחינה  יש  הגאולה  שלפני 
נפל תרדמה על אדם  יצירת חוה  בזמן של  תרדמה למעלה, כמו 
הראשון, וזה היה בשביל ליצור את חוה ממנו. כמו כן יש זמן של 
התעוררות הגאולה שה' מסתיר את השגחתו, והמן רצה לתפוס 

את הזמן הזה, ולכן באמת היה לו את הכח להשמיד ח"ו. 

וכמו כן בעת שמתעורר צרה ח"ו על האדם, אומר רביז"ל שצריך 
להזהר מהיצר הרע באותו הזמן, היות והוא מצב של דין לכן יכול 
הבעל דבר בקלות להתפס על האדם, ובזמן זה צריך להיות חזקים 
הזאת  התקופה  את  לעבור  אפשר  וכך  באמונה,  ליפול  לא  מאוד 
והירידה מביאה לעלייה. וכאן היה מצב של סכנה שבגלל שהלכו 
לסעודתו של אחשורוש, היה לו באמת כח לתפוס את הזמן של 
הדין,  אלא  שבזכות התפילות והזעקות עוררו את מידת הרחמים, 
וזה בלילה ההוא, נדדה שנת המלך, שעל כך דרשו חז"ל שהתעורר 

מידת הרחמים.
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ַהָּיִמיםסד  ִּדְבֵרי  ַהִּזְכֹרנֹות  ֵסֶפר 
ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:

 זכרונות דברי הימים 
כי  זכרונות דברי הימים, שם כתוב שמרדכי הציל את המלך.  א[ 
בדברי  נזכרים  למעלה  כביכול  כאשר  מתעורר  הרחמים  מידת 
של  זכרון  יש  הבריאה  ובשורש  הבריאה,  בשורש  היינו  הימים, 
הצדיקים, שהרי מובא שה' התייעץ עם נשמות הצדיקים ונשמות 

על  הבריאה,  לפני  ישראל 
הבריאה, וכאשר נזכרים למעלה 
נמתק  ממילא  הזה,  בשורש 
יששכר,  הבני  ומבאר  הדין. 

שבשעת בריאת העולם, היה צריך איזה אתערותא דלתתא, והרי 
ונשמות  היה בריאה, אבל כשהשי"ת ראה את הצדיקים  עוד לא 
ישראל שהם רוצים לעבוד אותו, זה כביכול היה האתדל"ת, ובזכות 

זה נברא העולם. 

ישראל  נשמות  עם  התייעץ  שהשי"ת  לומר,  עוד  ואפשר  ב[ 
לחזור  חזקים  יהיו  הם  יפלו,  אם  שאפילו  ראה  והוא  והצדיקים 
וזה היה התשובה לטענת המלאכים שאמרו לה' שלא  בתשובה, 
יברא את העולם מחמת שעתיד האדם לחטוא לפניו, וכשלמעלה 
מתעורר  אזי  העולם,  בריאת  של  הראשון  מהרצון  מכך,  נזכרים 
נחת רוח גדול שנזכרים בראשית המכוון של הבריאה, שיהיה עם 
ישראל ויפלו ויהיה צדיק שיציל את המלך וכו', ובסוף יחזרו בסוף 
בתשובה, וזה מעורר הרחמים. ]והוא בבחינת 'זכור אהבתך הישנה, 
כאשר רוצים לעורר אהבה בין שנים שנפרדו, מעוררים את הזכרון 
נקודת  בראשית  ממש,  בתחילה  להם  שהיה  הרצון  את  הראשון, 

המפגש[.  
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ִהִּגיד  ֲאֶׁשר  ָכתּוב  ַוִּיָּמֵצא  )ב( 
ָמְרֳּדַכיסה ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני 
ַהַּסף  ִמֹּׁשְמֵרי  ַהֶּמֶלְך  ָסִריֵסי 
ַּבֶּמֶלְך  ָיד  ִלְׁשֹלַח  ִּבְקׁשּו  ֲאֶׁשר 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

ַּנֲעָׂשה  ַמה  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ג( 
ֶזה  ַעל  ְלָמְרֳּדַכי  ּוְגדּוָּלה  ְיָקר 
ְמָׁשְרָתיו  ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי  ַוֹּיאְמרּו 

ֹלא ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר:

ֶבָחֵצר  ִמי  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ד( 
ַהֶּמֶלְך  ֵּבית  ַלֲחַצר  ָּבא  ְוָהָמן 
ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלֶּמֶלְך ִלְתלֹות 
ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין 

לֹו:

ֵאָליו  ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי  ַוֹּיאְמרּו  )ה( 
ַוֹּיאֶמר  ֶּבָחֵצר  ֹעֵמד  ָהָמן  ִהֵּנה 

ַהֶּמֶלְך ָיבֹוא:

נזכר  שכשאדם  רביז"ל  אומר  בפרטיות,  האדם  אצל  כן  וכמו  ג[ 
מתחזק  הוא  אז  וכו'  עמו  התייעץ  ה'  איך  הבריאה,  מראשית 

ומתעורר באמת לעשות תשובה ולברוח מכל הרע. )תורה י"ז(

 וימצא כתוב את אשר הגיד מרדכי
הזכרון  מתעורר  כאשר  א[ 
איך  מוצאים  אזי  הראשון, 
אמונה,  שזועק  הצדיק  דברי 
סוד  בזה  ויש  בספריהם.  כתוב 
שהתגיירו  הרבה  שרואים  גדול 
אמונתם  היפך  שראו  מחמת 
כתוב בספריהם הטמאים, ולמה 
לא ראו זאת עד היום, אלא שיש 
זמן שדיבורי הצדיק מתגלגלים 
בעולם, כאשר יש אהבת חברים 
וזך,  נח  אויר  יש  ואז  ואחדות, 
האמונה  את  שומעים  הם  ואז 
הספר  בתוך  זועק  שמרדכי 
שלהם. וזה גם בפרטיות אצלנו, 
ואהבה  אחדות  שיש  שבזמן 
בתפילה  שהתאחדו  כאן  כמו 
את  מוצאים  אנו  פתאום  וכו', 
הכי  במקומות  דווקא  האמונה 
שאין  חשבנו  ששם  רחוקים 
כל  ולפתע  אמונה,  של  גילוי 



עט
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)ו( ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך 
ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך 
ְּבִלּבֹו  ָהָמן  ַוֹּיאֶמר  ִּביָקרֹו  ָחֵפץ 
ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר  ְלִמי 

יֹוֵתר ִמֶּמִּניסו:

את  ממש,  שם  ורואים  מתהפכים  אותנו  שהרחיקו  הסיפורים 
הנפילות  בכל  האמונה,  דיבורי 
איך הכל  וכו', מבינים  והירידות 
וכו',  הנהיג  ה'  איך  לטובה  היה 
וזה מרומז בזה שמצאו את דברי 
]עיי'  בספריהם.  כתוב  מרדכי 

תורה י"ז[.

מרדכי,  על  לקטרג  ניסו  המלך  משמשי  שהרי  אפש"ל,  ועוד  ב[ 
ולא הצליחו, כי איך שהפכו את הספר מצאו שם זכות עליו. וכמו 
כן על ידי תפילות של ישראל אזי כל הקטרוגים שיש עלינו ר"ל 
כמו שרבינו אמר, שככל  לזכויות,  דווקא מתהפכים  הם  למעלה, 
שאדם יותר רחוק וכביכול יש עליו קטרוג, אזי אדרבא כל מעשה 
רואים  כאשר  גדולות  יותר  זכויות  עליו  מעורר  עושה  טוב שהוא 

שאפילו הרחוק הזה מגיע להתפלל וכו'.

יותר ממני
א[ המן מרגיש שהוא כבר הגיע כמעט לשלמות דרגתו, וחסר לו 
רק לתלות את מרדכי וכבר הגיע לשלו, ואז הוא בא למלך לבקש 
והוא  כבוד,  לתת  אפשר  איך  אותו  שואל  והמלך  לתלותו,  רשות 
אומר בליבו שבוודאי כל הכבוד הוא רק לו, ולמי חפץ המלך לתת 
דווקא  מגיע  שהכבוד  להיפך,  לו  מתברר  ואז  ממנו,  יותר  כבוד 
לאותו נקודת אור שנשאר עדיין בעולם, והמלך מחייב אותו דווקא, 
שיוליכו בשוק, כי זהו כבודו שדווקא האדם החשוב ביותר יוליכו.

ומצליח  ויש בזה חיזוק עצום, שהמן שבלב, הוא כל כך מתעלה 
בדרכו להפיל אותנו וכו', והוא בא לקטרג עלינו ח"ו, ואז בקטרוג 



עט
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עצמו המלך אומר, אתה תוליך את הנקודה טובה ברחוב העיר וכו', 
נקודת  טובה,  הנקודה  אזי  יותר,  גדול  שהקטרוג  ככל  אדרבא  כי 
שאם  אומר  השי"ת  כי  ביותר,  מאירה  יהודי,  בכל  שיש  המרדכי 
היהודי נפל כל כך רחוק, איך ייתכן שהוא עדיין שומר שבת, ואם 

כן השבת שלו יקר יותר למעלה, דוקא בגלל שהוא כל כך רחוק. 

וכמו שרבינו גם אמר, שלפני ביאת המשיח מי שיטול ידיים יהיה 
חידוש כמו הבעש"ט, וזה עבודתנו להפך את ההסתכלות על ידי 
וכו',  מתדרדר  היום  המצב  את  לראות  אפשר  כי  פורים.  קדושת 
וצריך להסתכל הפוך שה' רוצה שיתעלה נחת לפני ביאת המשיח 
לכן הוא מפיל את הדור יותר ויותר, כך כל דבר קטן נהיה חשוב 

יותר ]עי' הל' ברכת הריח ד'[.

ב[ ובשעת קריאת המגילה הבעל קורא מגביה את קולו וזועק ככה 
יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וכאמור שבפרק זה התחיל 
הישועה, וצריך להקשיב טוב למילים אלו, לשים לב היטב היטב, 
שזה מדבר ממש על כל אחד ואחד, או לנקודה הטובה שלו, ולצייר 
את גודל הפאר והכבוד שהנקודה טובה רוכבת על סוס עם בגדי 
המלך ברחובות העיר, והמן ]הנפילות[ מרוב בושה צריך להסתובב 
ולהכריז בקול גדול 'ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו', ויש 
לשים לב למילים 'חפץ', כן, המלך חפץ ביקרו.... לא שה' מרשה 
לנו להתחזק, אלא הוא חפץ ורוצה וחושק מאוד שיראו את יופי 
הנקודה קטנה הזו שבתחילה היתה בזויה ומושפלת וכמעט שתלו 

אותה...

דבר  כל  כי  בעצמו,  הצדיק  גדולת  על  זה  כל  את  לצייר  או  ג[ 
על  נאמר  הוא  ישראל,  עם  בכלליות  כי  בחינות,  כמה  בו  יש 
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)ז( ַוֹּיאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶלְך ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר  )ח( 
ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶלְך ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב 
ֶּכֶתר  ִנַּתן  ַוֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלְך  ָעָליו 

ַמְלכּות ְּבֹראׁשוסזֹ:

)ט( ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד 
ַהַּפְרְּתִמים  ַהֶּמֶלְך  ִמָּׂשֵרי  ִאיׁש 
ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֶאת  ְוִהְלִּביׁשּו 
ְוִהְרִּכיֻבהּו  ִּביָקרֹו  ָחֵפץ  ַהֶּמֶלְך 
ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו 
ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  ָּכָכה  ְלָפָניו 

ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

ְלָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )י( 
ְוֶאת  ַהְּלבּוׁש  ֶאת  ַקח  ַמֵהר 
ֵכן  ַוֲעֵׂשה  ִּדַּבְרָּת  ַּכֲאֶׁשר  ַהּסּוס 
ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער 
ַהֶּמֶלְך ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר 

ִּדַּבְרָּת:

ַהְּלבּוׁש  ֶאת  ָהָמן  ַוִּיַּקח  )יא( 
ָמְרֳּדָכי  ֶאת  ַוַּיְלֵּבׁש  ַהּסּוס  ְוֶאת 
ַוִּיְקָרא  ָהִעיר  ִּבְרחֹוב  ַוַּיְרִּכיֵבהּו 
ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  ָּכָכה  ְלָפָניו 

מרדכי  הוא  שהצדיק  הצדיק, 
ויש  ומתכבד.  שמתפרסם 
האדם שהוא מתכבד  בפרטיות 
כלפי אלו שלועגים לו וכו'. ויש 
עצמו,  האדם  בתוך  בפרטיות 
לכל  ביחס  שלו  טובה  הנקודה 

הרע שלו.

אשר  מלכות  לבוש  יביאו   
לבש בו המלך

הלבוש  הוא  הזה  העולם 
העולמות  של  והצמצום 
העליונים, והמן אומר בליבו את 
שילביש  לכבד  המלך  רוצה  מי 
אותו, שהרי זהו תכלית העולם, 
לבושי  את  לצמצם  כלומר 
כל  את  המלך  לו  ואומר  המלך. 
שהעולם  רוצה  שאתה  הלבוש 
העולמות  על  יתלבש  הזה 
הצדיק,  את  תלביש  העליונים, 
כי הצדיק מגלה תורות עצומים, 
להלבישו  צריך  המן,  ואתה 
בלבוש מלכות, כלומר שהתורה 
ה'  אור  את  יגלה  הצדיק  של 
בתוך לבושי עולם הזה.... ודו"ק.
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ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

ַׁשַער  ֶאל  ָמְרֳּדַכי  ַוָּיָׁשב  )יב( 
ֵּביתֹו  ֶאל  ִנְדַחף  ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְךסח 

ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁשסט:

 וישב מרדכי אל שער המלך
כי אסור להתרשל מתפילה  ושקו,  חז"ל אומרים שחזר לתעניתו 
ִהיא  ר ׁשֶ ֶאְסּתֵ כשמתחיל הישועה, וכמוא בליקו"ה עיי' בנחלות ד': ּבְ
ְיׁשּוָעה  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ִיֹשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ
יב ֶאת  ָבר ֻהְכַרח ָהָמן ְלַהְרּכִ ּכְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ים נֹוָרִאים ּכָ דֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְוִנּסִ ּגְ
ְרחֹוב ָהִעיר ְוִלְקֹרא ְלָפָניו  ַכי ּבִ ָמְרּדְ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'  ָלִאיׁש  ה  ֵיָעֹשֶ ָכה  ּכָ
ָהֵעץ,  ַעל  ְוָתלּו אֹותֹו  ְלַגְמֵרי  ָנַפל 
ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 
ֶלְך  ר ִלְפֵני ַהּמֶ ַדּבֵ ר ַוּתְ ַוּתֹוֶסף ֶאְסּתֵ
ן  ְתַחּנֵ ַוּתִ ְבְּך  ַוּתֵ ַרְגָליו  ִלְפֵני  ּפֹל  ַוּתִ
רֹוָאה  ָרֵאל  ִיֹשְ ֶנֶסת  ּכְ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ַהְינּו  ְוכּו'.  ָהָמן  ָרַעת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  לֹו 
ַאף  ְמֹאד,  ָנְפָלה  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ׁשֶ ְוִנְפָלִאים  דֹוִלים  ּגְ ים  ְוִנּסִ ְיׁשּועֹות 
ִלים ּובֹוִכים  ּלְ ֶזה ַוֲעַדִין ֵהם עֹוְמִדים ִמְתּפַ ִקים ּבָ ּפְ י ֵכן ֵאיָנם ִמְסּתַ ַעל ּפִ
ָהָמן  ָרַעת  ֶאת  ֲעִביר  ּיַ ׁשֶ ָאִביו  ִלְפֵני  א  ְתַחּטֵ ַהּמִ ֵבן  ּכְ ְלָפָניו  ִנים  ּוִמְתַחּנְ
י ַאף  ֵדׁש ְלַגְמֵרי, ּכִ ֵהר ּוְלִהּקָ ה ְלִהּטָ ְזּכֶ ּיִ ְטָרא ָאֳחָרא ְלַגְמֵרי ׁשֶ הּוא ַהּסִ ׁשֶ
ה ְוָאנּו ְצִריִכים  ים ִויׁשּועֹות ַהְרּבֵ ַרְך ִנּסִ ה ָלנּו ה' ִיְתּבָ ָבר ָעֹשָ ּכְ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ְצִריִכים  ָאנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ִמיד,  ּתָ ֶהם  ּבָ ֹמַח  ְוִלֹשְ ֲעֵליֶהם  לֹו  ְלהֹודֹות 
ל  י ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכים ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ּכָ ה ְמֹאד, ּכִ ְתִפּלָ ֲעַדִין ְלַהְרּבֹות ּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  יתֹו.  ּבֵ ַכי ֶאל  ָמְרּדְ ב  ׁשָ ַוּיָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ְוַכּנַ ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי 
ָרָאה  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ "ל ׁשֶ ּנַ ּקֹו ּוְלַתֲעִניתֹו, ַהְינּו ּכַ ב ְלֹשַ ָ ּשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

"ל: י ֵכן ָצַעק יֹוֵתר ְוַכּנַ ֹזאת, ַאף ַעל ּפִ ְיׁשּוָעה ּכָ

 אבל וחפוי ראש
בארנו בפסוק 'איש יהודי', שמרדכי יש לו גוף קדוש, ומריח בריחות 
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ִאְׁשּתֹו  ְלֶזֶרׁש  ָהָמן  ַוְיַסֵּפר  )יג( 
ּוְלָכל ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו 
ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו 
ָמְרֳּדַכי  ַהְּיהּוִדים  ִמֶּזַרע  ִאם 
ֹלא  ְלָפָניו  ִלְנֹּפל  ַהִחּלֹוָת  ֲאֶׁשר 
תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניוע:

ִעּמֹו  ְמַדְּבִרים  עֹוָדם  )יד( 
ַוַּיְבִהלּו  ִהִּגיעּו  ַהֶּמֶלְך  ְוָסִריֵסי 
ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ָהָמן  ֶאת  ְלָהִביא 

ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר:

נעשים  שלו  האברים  ולכן  שלו,  טובים  המעשים  מחמת  טובים 
מרכבה לשכינה. ]וזה לעומת אחשורוש שצריך לשים בשמים על 
הגוף כדי שאולי יתחיל להריח משהו טוב[  והנה כאן לקראת סיום 
המעשה, מתגלה להיפך, סרחון הגוף של המן, שבתו שופכת עליו 
את כל שיירי המאכלים וכו', כי מי שאינו אוכל מתורת הצדיק אזי 

)ליקו"מ  נידון ממותרות אכילה 
סי' ס"א( ודו"ק.

הוא  היהודים  מזרע  אם   
נפול תיפול לפניו

שבאותו  גדול,  רמז  בזה  ויש 
מזרע  שהוא  זוכר  שאדם  רגע 
היהודים אזי כל הרע נופל לפניו 
חדשה  התחלה  להתחיל  ויכול 

באותו רגע.
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פרק ז'

ִלְׁשּתֹות  ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיֹבא  )א( 
ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה:

ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ב( 
ַהַּיִין  ְּבִמְׁשֵּתה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַּגם 
ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ְּׁשֵאָלֵתְך  ַמה 
ֲחִצי  ַעד  ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה  ָלְך  ְוִתָּנֵתן 

ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:

ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאַמר  )ג( 
ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם 
ִלי  ִּתָּנֶתן  טֹוב  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ְוִאם 
ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתיעא:

)ד( ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד 
ַלֲעָבִדים  ְוִאּלּו  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג 
ִּכי  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִנְמַּכְרנּו  ְוִלְׁשָפחֹות 

ֵאין ַהָּצר ׁשֶֹוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך:

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ה( 
הּוא  ִמי  ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ַוֹּיאֶמר 
ִלּבֹו  ְמָלאֹו  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶזה  ְוֵאי  ֶזה 

ַלֲעׂשֹות ֵּכן:

)ו( ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב 

 תנתן לי נפשי בשאלתי
מעוררים  מאוד  אלו  מילים 
הפיוס  צורת  על  לחשוב 
להשי"ת בתפילה ושיחה בינו 
באמצע  דווקא  ואולי  לקונו. 
סעודת פורים שנקרא 'משתה 
רצון  עת  זמן  שהוא  אסתר' 
לי  תנתן  למלך  לומר  גדול, 
נפשי בשאלתי, תן לי למצוא 
הפנימית  הנפש  נקודת  את 
כל הסובב  שלי שנאבדת עם 
אני  נמכרנו  כי  החיים.  של 
ואת  אותי  מוכרים  וכו'  ועמי 

יהדותי. 

לזעוק  כדי  שתוך  והעיקר 
המן  'הנה  ולומר  ולהצביע 
איש צר ואויב כו'' כידוע שזה 
וזכור,  פורים  של  ענינו  כל 
להצליח לזהות אותו, ולצעוק 
ממש,  הוא  הוא  זה  הנה 
אותי,  שהורס  הזה  הבלבול 
ואויב  צר  הרע,  זה ממש המן 

וכו' וכו'.

 



פכ

שאל בני

ִנְבַעת  ְוָהָמן  ַהֶּזהעב  ָהָרע  ָהָמן 
ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה:

ַּבֲחָמתֹו  ָקם  ְוַהֶּמֶלְך  )ז( 
ַהִּביָתן  ִּגַּנת  ֶאל  ַהַּיִין  ִמִּמְׁשֵּתה 
ַנְפׁשֹו  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ָעַמד  ְוָהָמן 
ָרָאה  ִּכי  ַהַּמְלָּכה  ֵמֶאְסֵּתר 
ֵמֵאת  ָהָרָעה  ֵאָליו  ָכְלָתה  ִּכי 

ַהֶּמֶלְך:

ַהִּביָתן  ִמִּגַּנת  ָׁשב  ְוַהֶּמֶלְך  )ח( 
ֶאל ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ְוָהָמן ֹנֵפל 
ַעל ַהִּמָּטהעג ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה 
ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת 

המן הרע הזה
אחרי כל ההכנות היה לה האומץ להכריז שהוא האיש הרע הזה, 
בדיוק  פורים לקבל העזות לדעת להצביע  כל תכלית של  זהו  כי 
הזה  המן  זהו  הנה  ולומר  הבלבול  את  להגדיר  הזה.  המן  הוא  מי 

שמבלבל אותי.

 המן נופל על המיטה
א[ המן כל ענינו עייפות, כידוע 
המילה  כתוב  התורה  שבכל 
ואצל  עמלק  אצל  רק  'עייף' 
עייף  ואתה  אנכי,  עייף  כי  עשו, 
על  נופל  המן  כן  וכמו  וייגע, 
לעומתו  אסתר  ואילו  המיטה, 
כמו  מהשינה,  מעוררת  היא 
אומר  שהעולם  אמר  שרבינו 
אני  ואילו  מרדימים  שסיפורים 
אומר שסיפורי מעשיות מעורר 
מהשינה, והמן  נופל על המיטה 
במעשה  אותה  להרדים  שלה 

המגילה. 

עניני  כלומר בתוך  ולכבוש המלכה בבית,  רוצה להרדים  והמן  ב[ 
הבית שלא תוכל להתפלל על הבית כמובא בתורה י'. וכאן באמת 
כל  שדייקא  ביתה,  בענין  חזקה  היא  ואסתר  התפילה  כי  מפלתו 
עניני הבית והמעשיות שבבית שלכאורה מרדימים, באמת על ידי 
כח הצדיק שמגלה איך להתפלל על הבית, ממילא אדרבא מתעורר 



פי
פורים

ָיָצא  ַהָּדָבר  ַּבָּבִית  ִעִּמי  ַהַּמְלָּכה 
ִמִּפי ַהֶּמֶלְך ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו:

ִמן  ֶאָחד  ַחְרבֹוָנה  ַוֹּיאֶמר  )ט( 
ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַּגם ִהֵּנה 
ְלָמְרֳּדַכי  ָהָמן  ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר טֹוב ַעל ַהֶּמֶלְך ֹעֵמד 
ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים  ָּגֹבַּה  ָהָמן  ְּבֵבית 

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ְּתֻלהּו ָעָליו:

ָהֵעץעד  ַעל  ָהָמן  ֶאת  ַוִּיְתלּו  )י( 
ַוֲחַמת  ְלָמְרֳּדָכי  ֵהִכין  ֲאֶׁשר 

ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה:

מהשינה, ואז המלך גוער בו, הגם לכבוש המלכה עמי בבית.

 ויתלו את המן על העץ
את אותו העץ שהכינו למרדכי תלו את המן, ממש קשה להאמין, 
שנזכה לדרגא כזו, שהמן יהיה רחוק מאתנו כמו שהוא רצה לתלות 
מעלינו,  ולהרחיקו  הצדיק  את 
שתולים  פורים,  נס  זהו  אבל 
גדול,  גבוה, בבזיון  אותו על עץ 
וזהו עיקר נס הפורים לצייר את 
ונהפוך הוא, כי בפורים לא היה 
התהפך  אלא  שנצלנו,  נס  רק 
זאת  לצייר  לאדם  וקשה  ממש, 
בדעתו, איך מתהפך הכל ממש. 
וכו',  קוויך  שכל  להודיע  וזהו 
מהפך  של  ממש  תקווה  לעורר 
ביקש  שהוא  מה  כל  בתכלית, 
לעשות נהיה בדיוק הפוך עליו. 
כי  וכו'.  שנתהפך  ענין  יש  כי 
יש  המגילה,  דרשות  כל  אחרי 
גבולות,  ללא  שמחה  שמעורר  פורים  של  הפשוטה  הצעקה  את 
כזו.  בצורה  להיות  שיכול  חשבו  שלא  כזו  בצורה  מתהפך  שהכל 
שהמגילה  הטבעת  נתינת  וכו'.  וכו'  המן  בית  את  יקבל  שמרדכי 
אותו  רואים  וכו',  למרדכי  נתן  וזאת  להמן,  שייך  שהיה  מדגישה 
רוכב על סוס בצורה לא צפויה כל כך בהפתעה וכו'. וזה כל אריכות 

הפרקים האחרונים שרואים שהנס הולך ומתרחב ומתרחב וכו'.



פי
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פרק ח'

ַהֶּמֶלְך  ָנַתן  ַההּוא  ַּבּיֹום  )א( 
ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ֶאת ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר ַהְּיהּוִדיים \
ִלְפֵני  ָּבא  ּוָמְרֳּדַכי  }ַהְּיהּוִדים\{ 
ַמה  ֶאְסֵּתר  ִהִּגיָדה  ִּכי  ַהֶּמֶלְך 

הּוא ָלּהעה:

ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיַסר  )ב( 
ַוִּיְּתָנּה  ֵמָהָמן  ֶהֱעִביר  ֲאֶׁשר 
ֶאת  ֶאְסֵּתר  ַוָּתֶׂשם  ְלָמְרֳּדָכי 

ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן:

עוַוְּתַדֵּבר  ֶאְסֵּתר  ַוּתֹוֶסף  )ג( 
ַרְגָליו  ִלְפֵני  ַוִּתֹּפל  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ְלַהֲעִביר ֶאת  ַוִּתְתַחֶּנן לֹו  ַוֵּתְבְּך 
ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתֹו 

ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדיםעז:

 הגידה אסתר מה הוא לה
שינה,  בבחינת  והתחזקה  עצמה,  על  לספר  יכלה  לא  בתחילה  כי 

ועתה כאשר חזר לה המוחין אזי היתה יכולה לספר.

 ותדבר
של  בפסוק  שבארנו  במה  עיין 

וישב מרדכי אל שער המלך.

המן  רעת  את  להעביר   
האגגי

כי למעשה היה עד כאן רק הנס 
שמרדכי גדל, אבל עדיין צריכים 
יתפשט  שבאמת  הנס  את 
הלימודים שלו שיצילו גם אותנו 
שלא נמות מגזירת המן. כי נכון 
וגילינו  הצדיק  שם  שהתפרסם 
להוסיף  צריך  עכשו  וכו',  אותו 
ופרט  פרט  כל  על  להתפלל 
גזירת  כי  וכו',  בנו  שיאיר  שלו 
המן עדיין מרחף. ועל כך אסתר 
בוכה לאחשורוש ואומרת לו, כי 
מולדתי,  באובדן  ראיתי  איככה 
שזהו עיקר הבכיה למלך, שאני 
נקודת  כל  ממני  שנאבד  רואה 

ביהדות  החזיקה  אלא  היא,  מי  סיפרה  לא  ובתחילה  המולדת. 



פכ
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ְלֶאְסֵּתר ֵאת  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹוֶׁשט  )ד( 
ֶאְסֵּתר  ַוָּתָקם  ַהָּזָהב  ַׁשְרִבט 

ַוַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:

)ה( ַוֹּתאֶמר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב 
ְוָכֵׁשר  ְלָפָניו  ֵחןעח  ְוִאם ָמָצאִתי 
ְוטֹוָבה  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ַהָּדָבר 
ֶאת  ְלָהִׁשיב  ִיָּכֵתב  ְּבֵעיָניו  ֲאִני 
ֶּבן  ָהָמן  ַמֲחֶׁשֶבתעט  ַהְּסָפִרים 
ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ָהֲאָגִגי  ַהְּמָדָתא 
ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל 

ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך:

של  בזמן  כי  עמוקות,  מחשבות  מדי  יותר  לעורר  בלי  פשוטה 
חיות  לא  חיות אפילו  בלי  צריך להתנהג באמונה פשוטה  קטנות 
של אמונה, אלא בבחינת כאשר אבדתי אבדתי, אני יהודי וזהו, לא 
חושב יותר מדי, עושה שבת ומצוות כי כך אמר לי מרדכי. ובנתיים 
מתפללים וכו' וכשחוזר קצת המוחין אפשר להתחיל לזעוק איפה 
כו'  והיהדות שלי  המולדת שלי 

וכו'.

 אם מצאתי חן לפניו
אזי  הדין,  נמתק  כאשר  כי 
מתגלה החנינות והחן, ואז אדם 
יכול להרבות יותר ויותר בשיחה 
חן,  דברי  ולדבר  קונו  לבין  בינו 
נתגלה החקיקה בלב העליון  כי 
באמת  כי  א'(,  ס'י  ליקו"מ  )עי' 
כל יהודי חקוק בלב העליון של 
הדין  שמידת  אלא  הרחמים, 
מתעלה  וכאשר  זאת,  מסתיר 
אצל האדם ההכרה בחן וחשיבות של ישראל, אזי מתעורר אצלו 
יותר  להתחבר  לו  גורם  וזה  למעלה,  שנחקק  בחקיקה  ההשגה 
אחר  זה  ]כל  ופיוס  ריצוי  חן  בדברי  ולדברם  התפילה,  לדיבורי 

שבהתחלה התפילה היה בבחינת 'כאשר אבדתי אבדתי'[.

 להשיב עם הספרים את מחשבת המן האגגי
שנקרא  לימוד  ויש  ישראל',  'מחשבת  שנקרא  לימוד  יש  כי 



פט

שאל בני

)ו( ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר 
ְוָרִאיִתי  אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  ַעִּמי  ֶאת  ִיְמָצא 

ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי:

ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורׁש  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ז( 
ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִהֵּנה ֵבית ָהָמן 
ַעל  ָהֵעץ  ַעל  ָּתלּו  ְוֹאתֹו  ְלֶאְסֵּתר  ָנַתִּתי 
ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו ַּבְּיהּוִדיים \}ַּבְּיהּוִדים\{:

ַּכּטֹוב  ַהְּיהּוִדים  ַעל  ִּכְתבּו  ְוַאֶּתם  )ח( 
ְּבַטַּבַעת  ְוִחְתמּו  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵׁשם  ְּבֵעיֵניֶכם 
ַהֶּמֶלְך ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך 

ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ֵאין ְלָהִׁשיב:

ַהִהיא  ָּבֵעת  ַהֶּמֶלְך  ֹסְפֵרי  ַוִּיָּקְראּו  )ט( 
ִסיָון  ֹחֶדׁש  הּוא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבֹחֶדׁש 
ְּכָכל  ַוִּיָּכֵתב  ּבֹו  ְוֶעְׂשִרים  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ְוֶאל  ַהְּיהּוִדים  ֶאל  ָמְרֳּדַכי  ִצָּוה  ֲאֶׁשר 
ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות 
ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמֹהּדּו  ֲאֶׁשר 
ִּכְכָתָבּה  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ּוֵמָאה 
ִּכְכָתָבם  ַהְּיהּוִדים  ְוֶאל  ִּכְלֹׁשנֹו  ָוָעם  ְוַעם 

ְוִכְלׁשֹוָנם:

ֲאַחְׁשֵורׁש  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵׁשם  ַוִּיְכֹּתב  )י( 
ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ַהֶּמֶלְך  ְּבַטַּבַעת  ַוַּיְחֹּתם 
ָהֶרֶכׁש  ֹרְכֵבי  ַּבּסּוִסים  ָהָרִצים  ְּבַיד 

סוג  זה  המן',  'מחשבת 
מחשבה,  הילוך  של 
הצדיק  של  הספר  ועם 
הרעה,  מחשבתו  ישוב 
הצדיקים  ספרי  כי 
למחשבת  התיקון  הם 
טעויות  לעקור  המן, 
לא  ומחשבות  וכפירות 
והמן  שעמלק  נכונות 
וזה  בתוכינו,  השרישו 
המגילה  בקריאת  הזמן 
להחדיר בלב את אמונת 
להאמין  לחזור  חכמים, 
הצדיקים,  בספרי 

ולהתחדש בלימודם.

'להשיב  הלשון  ]וזהו 
והוא  הספרים'  את 
רומז על כך, שהספרים 
אלא  נמצאים,  כבר 
אלינו,  להשיבם  שצריך 
המן  כי  בהם,  להאמין 
מזלזל בספרי הצדיקים, 
סי'  בליקו"מ  כמובא 

ס"א[.
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ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכים:

)יא( ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַלְּיהּוִדים 
ְלִהָּקֵהל  ָוִעיר  ִעיר  ְּבָכל  ֲאֶׁשר 
ְלַהְׁשִמיד  ַנְפָׁשםפ  ַעל  ְוַלֲעֹמד 
ֵחיל  ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ְוַלֲהֹרג 
ַטף  ֹאָתם  ַהָּצִרים  ּוְמִדיָנה  ַעם 

ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:

ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֶאָחד  ְּביֹום  )יב( 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך 
הּוא  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 

ֹחֶדׁש ֲאָדר:

ָּדת  ְלִהָּנֵתן  ַהְּכָתב  ַּפְתֶׁשֶגן  )יג( 
ְלָכל  ָּגלּוי  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ְּבָכל 
ַהְּיהּוִדיים  ְוִלְהיֹות  ָהַעִּמים 
\ ֲעִתוִדים  \}ַהְּיהּוִדים\{ 
ְלִהָּנֵקם  ַהֶּזה  ַלּיֹום  }ֲעִתיִדים\{ 

ֵמֹאְיֵביֶהם:

ָהֶרֶכׁש  ֹרְכֵבי  ָהָרִצים  )יד( 
ְמֹבָהִלים  ָיְצאּו  ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים 
ְוַהָּדת  ַהֶּמֶלְך  ִּבְדַבר  ּוְדחּוִפים 

ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

ִמִּלְפֵני  ָיָצאפא  ּוָמְרֳּדַכי  )טו( 

 להקהל ולעמוד על נפשם
היינו שעל ידי הקהילה והכינוס 
אור  יקרת  ותוודעו  תעמדו  יחד 
כסא  מתחת  הנחצב  נפשכם 
בכם,  שנפח  ומחלקו  כבודו 
והיינו  זכור[,  ישראל  ]ישמח 
ולעמוד  להקהל  להם  שאמר 
פורים  נקודת  שזהו  נפשם,  על 
אני  באמת,  אני  מי  לתפוס 
אסתר  גם  כך  שעל  וכו'  יהודי 
בכתה 'נפשי בשאלתי וכו'. ועל 
הנקודה  מתגלה  האחדות  ידי 

היקרה שבנפש.

המלך  מלפני  יצא  ומרדכי   
בלבוש מלכות

הוא  הצדיק,  גווני  התגלות 
של  הסעודה  לגווני  התשובה 
בתחילת  שהארכנו  אחשורוש, 
מספרת  המגילה  למה  המגילה 
לנו על כל גווני השיש והשטיחים 
של  כוחו  כל  זהו  כי  אז,  שהיו 
העולם הזה, כח של צבעים, הרי 
לא  לבן  שחור  היה  העולם  עם 
היה מעניין, אדם מחפש גיוונים 
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ְּתֵכֶלת  ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך 
ְּגדֹוָלה  ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור 
ְוָהִעיר  ְוַאְרָּגָמן  ּבּוץ  ְוַתְכִריְך 

ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה:

אֹוָרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  )טז( 
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר:

ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ּוְבָכל  )יז( 
ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ָוִעיר  ִעיר  ּוְבָכל 
ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִּגיַע ִׂשְמָחה 
ִמְׁשֶּתה  ַלְּיהּוִדים  ְוָׂשׂשֹוןפב 
ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ְוַרִּבים  טֹוב  ְויֹום 
ַּפַחד  ָנַפל  ִּכי  ִמְתַיֲהִדיםפג 

ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם:

צבעוני וחי, וגם עשו שנפל בעדשים הוא נפל כי ראה 'אדום' צבע 
להגדיל  יש  לצדיק  וכעת כשמתקרבים  אותו.  מזמין  כביכול  חזק 
נותן  והצדיק  הנפש.  בהתפעלות  בציור  שיתגדל  עד  בנפש  אותו 
אלו  לפסוקים  לב  לשים  יש  ולכן  וכו',  לתורה  צבע  לחיים,  צבע 
ולצייר במח את צבעי הצדיק, או צבעי הנקודה טובה הפרטית וכו', 

כמו שהסברנו שיש כמה בחינת 
בענין הצדיק, יש הצדיק הכללי, 

ויש הנקודת צדיק שלי.

 בכל מקום אשר דבר המלך 
וששון  שמחה  מגיע  ודתו 

ליהודים
כשהצדיק  הגזירה  בשעת  כי 
בהסתרה, אזי כתוב שכל מקום 
גדול  אבל  מגיע  המלך  שדבר 
מקום  שכל  היינו  ליהודים, 
ששומעים איזה דבר יהדות של 
ומפיל  עצבות  עושה  זה  המלך, 
אחרי  עתה  אבל  וכו',  ומחליש 
הצדיק,  יופי  גדולת  שהתגלה 
שדבר  מקום  כל  אדרבא  אזי 

המלך מגיע, כל דבר יהדות עושה שמחה ואור.

 ורבים מעמי הארץ מתייהדים
מתעורר היראה וכולם חוזרים בתשובה, ומן הראוי לשים לב לזה, 
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להכניס בשעת המגילה את כל הירידות לצייר איך אותם הנפילות 
מתייהדים וכו', וזהו עיקר הנחת רוח למעלה, וזה משפיע את כל 
הריקודים של פורים, כמובא בליקו"מ סי' י', שכאשר יתרו מתגייר, 

אזי עיקר הנחת רוח למעלה.
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פרק ט'

הּוא  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ּוִבְׁשֵנים  )א( 
ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֲאָדר  ֹחֶדׁש 
ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ִהִּגיַע  ֲאֶׁשר  ּבֹו  יֹום 
ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ְלֵהָעׂשֹות  ְוָדתֹו 
ִלְׁשלֹוט  ַהְּיהּוִדים  ֹאְיֵבי  ִׂשְּברּו 
ָּבֶהם ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו 

ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְנֵאיֶהםפד:

)ב( ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ְּבָעֵריֶהםפה 
ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֳאַחְׁשֵורֹוׁש 
ָרָעָתם  ִּבְמַבְקֵׁשי  ָיד  ִלְׁשֹלַח 
ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ִּכי ָנַפל 

ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמים:

ַהְּמִדינֹות  ָׂשֵרי  ְוָכל  )ג( 
ְוַהַּפחֹות  ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים 
ַלֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר  ַהְּמָלאָכה  ְוֹעֵׂשי 
ָנַפל  ִּכי  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְמַנְּׂשִאים 

ַּפַחד ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם:

ְּבֵבית  ָמְרֳּדַכי  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
ְּבָכל  הֹוֵלְך  ְוָׁשְמעֹו  ַהֶּמֶלְך 
ָמְרֳּדַכי  ָהִאיׁש  ִּכי  ַהְּמִדינֹותפו 

הֹוֵלְך ְוָגדֹול:

 ונהפוך הוא 
של  פורים,  בנס  דגש  כאן  יש 
'ויתלו  בפסוק  וכנ"ל  'ונהפכו' 

את המן על העץ'.

 נקהלו היהודים בעריהם 
כי כשיש אור אפשר להתאחד, 
מאוחדים  ישראל  כל  באמת  כי 
חושך,  כשיש  אלא  בפנימותם, 
דורך  שהשני  חושב  אחד  כל 
האור,  כשנדלק  אבל  כו'  עליו 
אזי  וכו',  אורה  היתה  וליהודים 
ושם  הנפש,  פנימיות  נתגלה 

כולם באחדות.

 שמעו הולך בכל המדינות 
'דינים',  מלשון  הוא  מדינות 
בכל  הולך  הצדיק  דיבורי  כי 
שבעולם,  והדינים  המדינות 
למצוא  אפשר  איך  לראות 
שמרומז  מה  ]והוא  עצות  שם 
מלך  של  מעשה  בסיפו"מ 
וקיסר, שהקיסר רצה לבחון את 
ספרים  עם  והושיבו  המלך,  בן 
להנהיג  יכול  יהיה  אם  לראות 
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)ה( ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ֹאְיֵביֶהם ַמַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג 
ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם:

)ו( ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש 
ֵמאֹות ִאיׁש:

)ז( ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפֹון ְוֵאת ַאְסָּפָתא:

)ח( ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא:

)ט( ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת 
ַוְיָזָתאפז:

ַהְּיהּוִדים  ֹצֵרר  ַהְּמָדָתא  ֶּבן  ָהָמן  ְּבֵני  )י( ֲעֶׂשֶרת 
ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה ֹלא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם:

ְּבׁשּוַׁשן  ַהֲהרּוִגים  ִמְסַּפר  ָּבא  ַההּוא  ַּבּיֹום  )יא( 
ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך:

ְּבׁשּוַׁשן  ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )יב( 
ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש 
ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֶמה 
ָעׂשּו ּוַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך עֹוד 

ְוֵתָעׂש:

)יג( ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם 
ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכַדת ַהּיֹום 

ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:

פי  על  מדינות 
הספרים[.

בני  עשרת   
המן

זאת  קוראים 
אחת.  בנשימה 
אומרת  והגמרא 
יצאו  שכולם 
בבת  נשימתם 
וזה  אחת, 
שכל  מרמז 
ספירות  העשר 
הקליפה,  של 
יומם  כשמגיע 
וזה  מתים,  הם 
בא  המגילה 
שכל  להודיע 
לצייר  וכו',  קוויך 
בנשימה  זאת 
שאפילו  אחת 
אותם  שתלו 
אבל  אחד,  אחד 
נשימתם  יצאה 

בבת אחת.



צכ

שאל בני

ֵּכן  ְלֵהָעׂשֹות  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )יד( 
ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני 

ָהָמן ָּתלּו:

\ ַהְּיהּוִדיים  ַוִּיָּקֲהלּו  )טו( 
ַּגם  ְּבׁשּוָׁשן  ֲאֶׁשר  }ַהְּיהּוִדים\{ 
ֲאָדר  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ְּביֹום 
ִאיׁש  ֵמאֹות  ְׁשלׁש  ְבׁשּוָׁשן  ַוַּיַהְרגּו 

ּוַבִּבָּזה ֹלא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם:

ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ּוְׁשָאר  )טז( 
ְוָעֹמד  ִנְקֲהלּו  ַהֶּמֶלְך  ִּבְמִדינֹות 
ְוָהֹרג  ֵמֹאְיֵביֶהם  ְונֹוַח  ַנְפָׁשם  ַעל 
ָאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ֲחִמָּׁשה  ְּבׂשְנֵאיֶהם 

ּוַבִּבָּזה ֹלא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדםפח:

ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה  ְּביֹום  )יז( 
ּבֹו  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ְונֹוַח  ֲאָדר 

ְוָעׂשה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:

\}ְוַהְּיהּוִדים\{  ְוַהְּיהּוִדיים  )יח( 
ִּבְׁשלָׁשה  ִנְקֲהלּו  ְּבׁשּוָׁשן  ֲאֶׁשר 
ְונֹוַח  ּבֹו  ָעָׂשר  ּוְבַאְרָּבָעה  ּבֹו  ָעָׂשר 
ְוָעׂשה ֹאתֹו יֹום  ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו 

ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:

ַהְּפָרוִזיםפט  ַהְּיהּוִדים  ֵּכן  ַעל  )יט( 

 והרוג בשונאיהם
אפילו  גדול,  חיזוק  כאן  יש 
כולם,  את  עדיין  הרגו  שלא 
וכו',  אחשורוש  עבדי  ועדיין 
אלפי  הרגו  זאת  בכל  אבל 
זאת  לזכור  וצריך  אלפים, 
על  התגברות  שבכל  תמיד 
אלפים  אלפי  הרגנו  נסיון 
אם  אפילו  וכו',  של מחבלים 
אותה  את  לגמרי  הכנענו  לא 

הקליפה.

 היהודים הפרזים
פורים  עניני  למדים  מכאן 
וכרכים,  פרזות  ליושבי 
מאיר  הפורים  אור  שבאמת 
אור  יש  אלא  כמובא,  יומיים 
ויש  חומה,  בלי  ערים  של 
חומה,  ערי  של  פורים  אור 
גדולים,  סודות  בזה  ויש 
אחד  שכל  כתוב  ולמעשה 
שניהם,  של  הבחינה  לו  יש 
פורים  שושן  אמר  ורביז"ל 
בהלכה,  וכן  פורים  גם  הוא 
שהוא פורים לעניני השמחה 



צי
פורים

ְּבָעֵרי  ַהּיְׁשִבים  \}ַהְּפָרִזים\{ 
ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה 
ִׂשְמָחה  ֲאָדר  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
ּוִמְׁשלֹוַח  טֹוב  ְויֹום  ּוִמְׁשֶּתה 

ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:

והגילוי של האור, אפילו שאין אז את המצוות מעשיות של מגילה 
ומתנות וכו'.

ענין פורים ושושן פורים – כי מבואר בזה"ק שכל העבודה לייחד 
קוב"ה ושכינתיה, והשכינה היא הנשמה שבמח, - חכמה תתאה, 
שצריך לייחדה עם ה', ומציאות עוה"ז מפריד מקוב"ה ושכינתיה 
לזה  שלחנו  השי"ת  כי  ח"ו, 
העולם שנחזיר אליו את העוה"ז, 
ויש עם יחיד המעידים בכל יום 
שמע  ואומרים  ית'  אחדותו  על 
ביום –יחו"ע  ]ב"פ  וגו',  ישראל 
ממש  פירוד  אין  ועי"ז  ויחו"ת[ 
נקודת  נשאר תמיד  כי  למעלה, 
פרצוף,  לבחי'  להעלותה  תמיד  ואפשר  בחיבור,  למעלה  השכינה 
פרצוף,  לבחי'  נקודה  מבחי'  להעלותה  יום  בכל  העבודה  וזהו 
נקודות מהבהמיות,  להעלות  בקרבנות  בעת התפלה שמתחילים 
ולהיכלות  ושבח,  שיר  מזה  ונעשה  אלקות  להשגות  שעולה  עד 
דקדושה, ביוצר, עד שעומד בתפלה להמשיך הארת הרצון העליון, 
ואחר כך שוב יורדים לשאול תחתית בנפילת אפים כדי להעלות 
הראשונה,  העליה  היינו  האלו  הענינים  ושני  יותר,  ניצוצין  משם 
ואח"כ יורדים שוב כדי לברר יותר, הוא בחי' פורים ושושן פורים, 
כדי להמשיך מדות הרחמים, בחי' ויעבור שנמשך אחר נפי"א, ושם 

עיקר בירור השלם שהשי"ת בעצמו בא לברר את העולם.



צי

שאל בני

ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְכֹּתב  )כ( 
ָּכל  ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ָהֵאֶּלהצ 
ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:

ֹעִׂשים  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ְלַקֵּים  )כא( 
ֲאָדר  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  יֹום  ֵאת 
ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה 

ְוָׁשָנה:

)כב( ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים 
ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם 
טֹוב  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִׂשְמָחה  ִמָּיגֹון 
ְוִׂשְמָחה  ִמְׁשֶּתה  ְיֵמי  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם 
ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות 

ָלֶאְביֹוִניםצא:

)כג( ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו 
ָמְרֳּדַכי  ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַלֲעׂשֹות 

ֲאֵליֶהם:

)כד( ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר 
ַהְּיהּוִדים  ַעל  ָחַׁשב  ַהְּיהּוִדים  ָּכל 
ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  ְוִהִּפיל  ְלַאְּבָדם 

ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם:

ִעם  ָאַמר  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ּוְבֹבָאּה  )כה( 

 ויכתוב מרדכי
שאסתר  דורשים  חז"ל 
נכתבה ברוח הקודש, והיינו 
הכניסו  ואסתר  שמרדכי 
המגילה  קריאת  שבשעת 
יפיח רוח חיים של קדושה, 
ידה אפשר להתחדש  שעל 
המצות,  בקיום  ממש 

כמובא בליקו"מ סי' י'.

איש  מנות  משלוח   
לרעהו

מהו  מתגלה  ובפורים  היות 
יהודי, ועושים שמחה בגוף 
לעורר  הזמן  כעת  וכו', 
של  והנקודה  האהבה  את 
ביהדותו,  ואחד  אחד  כל 
בחברים,  להאמין  להתחיל 
מתנות  שפע  להם  לתת 
מתוך  הכל  וכו',  ומשלוח 
אמונה שהחבר יהודי ממש, 
שנוכל  למשתה,  מביא  וזה 

לשמוח באמת.

 



צכ
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ַהֵּסֶפרצב ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה 
ַעל  ַהְּיהּוִדים  ַעל  ָחַׁשב  ֲאֶׁשר 
ֹראׁשֹו ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל 

ָהֵעץ:

)כו( ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה 
ֵּכן  ַעל  ַהּפּורצג  ֵׁשם  ַעל  פּוִרים 

אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה
את  ממתיק  הצדיק  של  ספרו  כי  הדין,  להמתיק  הספר  צריך  כי 

מחשבתו הרע של המן, וכמו שבארנו לעיל.

 פורים על שם הפור
בפור  שבארנו  מה  עיין  א[ 

שהפיל המן בפרק ג'.

ב[ מובא בליקו"מ סי' י', בזה"ל: 
ּטּול  ּבִ ַהְינּו  ּפּוִרים,  ְלׁשֹון  ְוֶזה 
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאִליִלים,  ָהֲעבֹוַדת 
י  ַרְכּתִ ּדָ "ּפּוָרה  ס"ג(:  ְעָיהּו  )ְיׁשַ

י".  ים ֵאין ִאיׁש ִאּתִ י ּוֵמַעּמִ ְלַבּדִ

מה  לענין  נאמר  זה  פסוק 
והשי"ת  'פורה' הוא מקום שדורכים שם הענבים,  שעתיד לבוא. 
אומר שידרוך לבדו את אדום כמו ב'פורה', והוא ידרוך לבדו ללא 

שום סיוע מאחרים. 

של  לשון  'פורה'  של  מהלשון  הוא  שפורים  רבינו  אומר  כך  ועל 
דריכת ענבים, שהשי"ת ידרוך את כל העבודת אלילים ויגלה שרק 
הוא נמצא בעולם. והוא החידוש של נס פורים, שלכן קוראים לזה 
'פורים', שהוא מלשון 'דריכה', לא סתם נצחון על המן, אלא ביטול 

כל היישות. 

על החטא אדם  רומז  ענבים  כי  ברגלים,  ענבים  דריכת  ענין  והוא 
הראשון, וזה יהיה נעשה דייקא על ידי הדריכה ברגליים, שמגלים 
את ה' דייקא למטה, כמו יתרו. ]ואולי רמז יש בזה לשתיית היין 



צט

שאל בני

ַהֹּזאתצד  ָהִאֶּגֶרת  ִּדְבֵרי  ָּכל  ַעל 
ִהִּגיַע  ּוָמה  ָּכָכה  ַעל  ָראּו  ּוָמה 

ֲאֵליֶהם:

\}ְוִקְּבלּו\{  ְוִקְּבֻלצה  ִקְּימּו  )כז( 
ַזְרָעם  ְוַעל  ֲעֵליֶהם  ַהְּיהּוִדים 
ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ַהִּנְלִוים  ָּכל  ְוַעל 
ְׁשֵני  ֵאת  ֹעִׂשים  ִלְהיֹות  ַיֲעבֹור 
ְוִכְזַמָּנם  ִּכְכָתָבם  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים 

ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:

אדום בפורים[. והוא עיקר כוונת הריקודים בפורים, להמשיך רוח 
הצדיק לתוך הרגליים, ובזה להכניע את הגאווה והישות, ולהתחיל 

לחשוב מהנחת רוח שנעשה למעלה.

והביטול הזה נעשה דייקא כאשר מתגלה גדולת מרדכי בפורים, 
בראותו  הדריכה[  ]ענין  גאווה  הבעל  על  גדולה  חרדה  נופל  ובזה 

שלא התחיל עדיין כלום לחשוב 
מעשיית נחת רוח להשי"ת. 

ולכן היום טוב נקרא דייקא על 
התיקון  הוא  כי  הדריכה,  שם 
המשיך  שהמן  והגורל,  לפור 
הגורל,  בכח  הגאווה,  עצמו  על 
והתיקון  משה,  שמת  לחשוב 

הוא לדרוך אותו.

  דברי האגרת הזאת
המגילה  את  לנענע  נוהגים 

בקריאת פסוק זה, ואין זה מנהג חיצוני, אלא לעורר אותנו לנענע 
כל  בה את  יש  להבין שהאגרת הזאת ממש  את המגילה בראש, 

האורות של פורים וכו'.

 קיימו וקבלו
א[ הגמרא דורשת )שבת פ"ח( שבזמן קבלת התורה קיבלו התורה 
ואומר  ישראל לטעון שקבלו התורה מאונס,  יכולים  ולכן  מיראה 
רבא, שבזמן המגילה, קבלו עליהם את התורה מחדש באהבה, כמו 
שכתוב 'קימו וקבלו' שלכאורה היה לו לכתוב 'קבלו וקיימו' קבלו 



צט
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לפני קיימו, אלא שקיימו עכשו מה שקבלו כבר בעבר בזמן קבלת 
התורה, אלא שעתה קיימו עליהם לקבל זאת באהבה. ע"כ הגמרא. 
קיימו  שעתה  אלא  משה,  בזמן  כבר  התורה  את  קבלו  באמת  כי 
זאת והורידו זאת למטה ממש במקום הבית. כי מרדכי ואסתר הם 
מרדכי  של  הגילוי  ועד  החיים,  לתוך  בפועל  משה  של  ההמשכה 
'דין' בתורה שיכלו לטעון שקבלו  עדיין בחינת  היה להם  ואסתר 
התורה מאונס, ואין להם רוח חיים בקיום התורה, אבל בזמן מרדכי 
ואסתר, קבלו את אותו התורה מחדש באהבה ובשמחה, כי נכנס 

בהם רוח חיים של נגלה ונסתר.

ז'( קימו למעלה מה שקבלו למטה,  )מגילה  חז"ל  ועוד דרשו  ב[ 
וכל המצות שמרדכי ואסתר  כלומר שלמעלה קבלו את המגילה 
להוכיח  תנאים  של  ראיות  כמה  שם  מביאה  הגמרא  כי  תקנו. 
שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, ולבסוף שמואל אומר שיש 
לו ראייה טובה מכולם, כי כתוב במגילה 'קיימו וקבלו' והיינו קיימו 
שקיימו  לאסתר  זאת  מניין  ולכאורה  למטה,  שקבלו  מה  למעלה 
לכך  והביאור  הקודש.  ברוח  שנכתבה  ראייה  הוא  אלא  למעלה, 
שקיימו  הזו,  ההבנה  הוא  הקודש  רוח  עיקר  כל  כי  עבודה,  בדרך 
נעשה  ידי עשיית מצוות  והיינו שעל  למעלה מה שקבלו למטה, 
נחת רוח למעלה. ועיקר הנחת רוח הוא בעצם זה ש'קבלו', היינו 
בעצם זה שהתחדשו לקבל, אפילו שעדיין לא קיימו בפועל, אלא 

בבחינת 'כד אתי יתרו'.

ועל פי זה אפשר לחבר גם את המאמר הראשון של חז"ל על פסוק 
הוא,  התורה  קבלת  של  מהותה  כי  כבר',  שקבלו  מה  'קיימו  זה: 

להתחדש בהשגה זו שקיימו למעלה מה שקבלו למטה.



צי

שאל בני

ִנְזָּכִרים  ָהֵאֶּלה  ְוַהָּיִמים  )כח( 
ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ְוַנֲעִׂשיםצו 
ְמִדיָנה  ּוִמְׁשָּפָחהצז  ִמְׁשָּפָחה 
ִויֵמי  ָוִעיר  ְוִעיר  ּוְמִדיָנה 

]ואפש"ל בדרך רמז, שאחר דברי שמואל, אומרת הגמרא, "היינו 
דאמרי אינשי, טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צני קרי" שטוב 
של  קישואים  מלא  מסל  אמורא,  שאמר  חריף  פלפל  של  גרעין 
דייקא  הוא  רוח  הנחת  שעיקר  והיינו  התנאים,  שהביאו  הראיות 

החריפות ודו"ק[  

ג[ ועיין עוד מה שפירש רביז"ל 
קימו  הפסוק  על  י'  בתורה 

וקבלו.

 נזכרים ונעשים 
ולרצות,  לזכור  יש  בתחילה 
ולכן  לעשות.  אפשר  כך  ואחר 

ושם  עמלק,  כזה  דבר  שיש  לזכור  בשבת,  זכור  פרשת  קראנו 
את  לזכור  כתוב  רק  המלחמה,  צורת  כתוב  לא  זכור  בפרשת 
עמלק, ובפורים עושים את המחייה עצמה, ולכן בפורים קוראים 
פרשת עמלק מפרשת בשלח, שם כן מובא צורת הלחימה שהיא 
ויהושע, כלומר בפורים כבר ממש מתקשרים לצדיק  עם הצדיק 

ותלמידו בשביל לנצח את המן בפועל.

עבדי  שהרי  מהנצחון  רחוקים  עדיין  אנו  בפועל  שאולי  ואף 
ההחלטה  עצם  הוא  עמלק  על  הנצחון  זאת  בכל  אנן,  אחשורוש 

להכנס למלחמה עמו, כמובא בליקו"ה שבת ז'.

 משפחה ומשפחה
כדוגמתו  מצאנו  ולא  משפחות,  עם  סעודות  לעשות  אומר  רש"י 
בענין  כמו שבארנו  כי  טובים,  וימים  סעודות של שבתות  בשאר 



צו
פורים

ַיַעְברּוצח  ֹלא  ָהֵאֶּלה  ַהּפּוִרים 
ִמּתֹוְך ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם ֹלא ָיסּוף 

ִמַּזְרָעם:

ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְכֹּתב  )כט( 
ַהְּיהּוִדי  ּוָמְרֳּדַכי  ֲאִביַחִיל  ַבת 
ִאֶּגֶרת  ֵאת  ְלַקֵּים  ֹּתֶקף  ָּכל  ֶאת 

ַהּפּוִרים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית:

ָּכל  ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  )ל( 
ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ֶאל  ַהְּיהּוִדים 
ַמְלכּות  ְמִדיָנה  ּוֵמָאה 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת:

ַהֻּפִרים  ְיֵמי  ֵאת  ְלַקֵּים  )לא( 
ִקַּים  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְזַמֵּניֶהם  ָהֵאֶּלה 
ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר 
ַעל  ִקְּימּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּמְלָּכה 
ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות 

ְוַזֲעָקָתםצט:

)לב( ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי 
ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר:

במושג  האמונה  נקודת  מתגלה  זה  ביום  אשר  מנות,  המשלוח 
יהודי, ולכן כה חשוב האחדות.

 ימי הפורים האלה לא יעבור
פעם  כל  שקורה  נס  הוא  כי 

מחדש.

 דברי הצומות וזעקתם
אסתר,  בתענית  צמים  ולכן 
שהוא  אחרים  צומות  כמו  לא 
לעורר  צמים  אלא  לצרה,  זכר 
כמו  פועלת  שתפילה  האמונה 
שאז תפילה פעלה. שזהו גופא 
שה'  אומר  שעמלק  פורים  נס 
לעקור  וכדי  ח"ו,  שומע  אינו 
את זה יש להזכר בנס שהיה אז 

בזכות התפילות.



ק

שאל בני

פרק י'

\ רׁש  ֲאַחׁשְֵ ַהֶּמֶלְך  ַוָּיֶׂשם  )א( 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַמס  }ֲאַחְׁשֵורֹוׁש\{ 

ְוִאֵּיי ַהָּיםק:

)ב( ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו 
ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ְּגֻדַּלת  ּוָפָרַׁשת 
ֵהם  ֲהלֹוא  ַהֶּמֶלְךקא  ִּגְּדלֹו 
ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר 

ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרסקב:

ִמְׁשֶנה  ַהְּיהּוִדי  ָמְרֳּדַכי  ִּכי  )ג( 
ְוָגדֹול  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַלֶּמֶלְך 
ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ֹּדֵרׁש 
ְלָכל  ָׁשלֹום  ְוֹדֵבר  ְלַעּמֹו  טֹוב 

ַזְרעֹו:

 וישם המלך אחשורוש מס על איי הים
עבדי  עדיין  שאנו  אומרת  הגמרא  אלא  זאת,  לספר  צריך  למה 
הוא  הפורים  כל  כי  בפורים,  הלל  אומרים  לא  כן  ועל  אחשורוש, 
להודיע שכל קוויך לא יבושו, להתחיל להריח את הריח של מרדכי, 
להרגיש שייכות לגאולה, שייכות לאור ה', וזהו ההכנה לפסח שאז 

וספירת  שלמה  גאולה  יהיה 
וקבלת  המידות  תיקון  העומר 
התורה. והתקווה הזו היא נותנת 
שמחה,  פורים  של  השמחה 
אף שאדם מרגיש רחוק כל כך 

בפועל.

בספר  כתובים  הם  הלא   
דברי הימים

הבריאה  מעשה  כל  היינו 
סעודת  של  המציאות  שהוא 
הוא  כמה  ועד  אחשורוש, 
לבלבל  בכוחו  ויש  ותקיף  גדול 
גדולת  פרשת  וכל  וכו',  ולהפיל 
לנצח  שהצליח  הצדיק  מרדכי 
איך  לימד  ואשר  הגדול,  בכוחו 
הכל  בגלות,  מעמד  להחזיק 

באמונה  לפותחם  בפורים  להתחדש  רק  צריך  בספרים,  כתוב 
חדשה ולמצוא את כל הפרשיות...



קי
פורים

 ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס
לכאורה למה צריכה המגילה להדגיש זאת שזה כתוב בספריהם 
רק  לא  הוא  הצדיקים,  בספרי  הנאמר  כל  תכלית  כי  הגויים,  של 
בשביל הלימוד עצמו והידיעה של מה שנאמר שם, אלא בעיקר 
אותנו  הגויים, שולחים  ה' בתוך הכפירות של  לגלות את  בשביל 
לעיין לראות אלקות בכל מה שעובר עלינו דייקא, כמובא בליקו"מ 

סי' י"ז.



קכ

שאל בני



קי
פורים

שאלות 

ותשובות



ג

הקדמה
׳ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר׳

שאלות  כמה  הציבור,  בפני  להגיש  זוכים  הננו  דשמייא  בסייעתא 

ותשובות, מאמרים, אגרות, שהתפרסמו בבמשך כמה שנים בגליונות 

בעולם  שמיה  פקיע  וכבר  בשבתו,  שבת  מידי  היוצא  לתרופה'  'עלה 

הנעורים  בני  את  ובפרט  הבורא,  לעבודת  העולם  את  ולעורר  לחזק 

-  אלו הצעירים ואלו שעושים את עצמם כצעירים לחדש את ימיהם 

כבימי הנעורים, לכסוף ולהשתוקק להשי"ת.

הפורים  ימי  לכבוד  קונטרס  לפניכם  הוצאנו  רבים,  בקשת  ולאור 

ותשובות,  שאלות  שהתפרסמו,  מאמרים  של  ליקוט  ובו  הקדושים, 

אגרות, ומאמרים.  

ייתכן מאוד שחלק מהדברים חוזרים על עצמם, אבל בכל זאת היות 

בכל  טעם  איזה  מתחדש  שבוודאי  הרי  שנים,  כמה  במשך  ונתפרסם 

מאמר.

יהי רצון שהדברים יהיו ערבים לחיך, לקבל את ימי הפורים בקדושה 

ושמחה גדולה, בהתקרבות חדשה להשי"ת.

ד

מאמר פתיחה
מהותו של מלחמת עמלק

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

ר' נתן מברסלב זצ"ל התבטא פעם באומרו לאחד: אם תזעק ארבעים 

יום לפני פורים 'הצליני מקליפת המן עמלק' תזכה לראות את מרדכי 

ואסתר בשעת קריאת המגילה. 

עם  עלי  עומד  המן  את  רואה  "אני  פורים:   לפני  פעם  התבטא  עוד 

גרזן לערוף את ראשי". 

היטב  יודעים  אנו  גם  והרי  זו,  באמירה  נתן  ר'  אותנו  ללמד  רצה  מה 

שיש לנו יצר הרע? וכי להפחידנו בא ולייאש אותנו?

שכל  ואמרו  שהתאוננו  נעורים  בני  מכמה  זו  טענה  שמענו  ואכן 

מקליפת  'הצילני  של  אלו  והזעקות  הפורים,  לחג  וההכנות  הדרשות 

המן', לוקח להם את השמחה בפורים, כי מרוב שחושבים על עמלק 

שהרי  ויאוש,  ללחץ  נכנסים  הם  המן,  של  מהטומאה  עסק  ועושים 

בוודאי שלא יצליחו לנצח כזה עמלק גדול, ולמה שלא יהיו כמו כל 

ולהפוך  העולם שמתכוננים בפשטות לשמחה של פורים, בלי לזעוק 

את ההכנה למלחמה גדולה של צעקה וזעקה.

**** **** ****

הוא  עמלק  המן  של  מהותו  כל  כי  זה,  בדיבור  יש  גדול  עמקות  אכן 

נלחם  שהוא  כלל  נדע  שלא  עד  מהמלחמה  כך  כל  אותנו  להחליש 

בנו, אלא נדמה בדעתנו כאילו סתם אין לנו חשק להתפלל, סתם יש 

עצבות, סתם יש כל מיני תאוות.



ד

מאמר פתיחה
מהותו של מלחמת עמלק

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

ר' נתן מברסלב זצ"ל התבטא פעם באומרו לאחד: אם תזעק ארבעים 

יום לפני פורים 'הצליני מקליפת המן עמלק' תזכה לראות את מרדכי 

ואסתר בשעת קריאת המגילה. 

עם  עלי  עומד  המן  את  רואה  "אני  פורים:   לפני  פעם  התבטא  עוד 

גרזן לערוף את ראשי". 

היטב  יודעים  אנו  גם  והרי  זו,  באמירה  נתן  ר'  אותנו  ללמד  רצה  מה 

שיש לנו יצר הרע? וכי להפחידנו בא ולייאש אותנו?

שכל  ואמרו  שהתאוננו  נעורים  בני  מכמה  זו  טענה  שמענו  ואכן 

מקליפת  'הצילני  של  אלו  והזעקות  הפורים,  לחג  וההכנות  הדרשות 

המן', לוקח להם את השמחה בפורים, כי מרוב שחושבים על עמלק 

שהרי  ויאוש,  ללחץ  נכנסים  הם  המן,  של  מהטומאה  עסק  ועושים 

בוודאי שלא יצליחו לנצח כזה עמלק גדול, ולמה שלא יהיו כמו כל 

ולהפוך  העולם שמתכוננים בפשטות לשמחה של פורים, בלי לזעוק 

את ההכנה למלחמה גדולה של צעקה וזעקה.

**** **** ****

הוא  עמלק  המן  של  מהותו  כל  כי  זה,  בדיבור  יש  גדול  עמקות  אכן 

נלחם  שהוא  כלל  נדע  שלא  עד  מהמלחמה  כך  כל  אותנו  להחליש 

בנו, אלא נדמה בדעתנו כאילו סתם אין לנו חשק להתפלל, סתם יש 

עצבות, סתם יש כל מיני תאוות.



ה"שאל בני" - פורים / מהותו של מלחמת עמלק

שכמעט  עד  מתחפש  הוא  ערמומיות!  עמלק:  של  כוחו  כל  וזהו 

הוא  אלא  חבר,  כמו  נראה  שהוא  רק  לא  אותו.  לזהות  אפשר  ואי 

של  חמימות  טיפת  כל  שם  ומקרר  שלנו,  והלב  המוח  לתוך  חודר 

דבר  לכל  שייכות  וחוסר  ריחוק  של  תחושות  מחדיר  "אידשקייט", 

שבקדושה, עד שאפילו לא מזהים שיש כאן אויב ויש מלחמה.

וזוהי הסכנה הגדולה ביותר, כי בשאר התאוות והקליפות יש מלחמה 

זה מול זה, פעמים אנחנו מנצחים ופעמים הם, אבל לפחות מתרחש 

שאפילו  מתוחכמת,  כך  כל  עמלק  קליפת  כן  שאין  מה  מלחמה.  כאן 

לא מזהים איזה מישהו שחודר לרשותינו, הוא פשוט חודר לנקודות 

הכי רגישות שלנו, ומשם הוא מנסה להשתלט על המח והלב ולטעת 

אנו  וכאילו  להתפלל,  רוצים  לא  בעצמנו  אנחנו  כאילו  הרגשה  בנו 

מרגישים 'באמת' שאיננו שייכים לקדושה. 

הוא כמו מרגל שהצליח לעלות לגדולה ולשדר לעם מסרים מוטעים, 

באמת  שכזה  ובאופן  מעמדו.  את  מאבד  המלך  לב  משים  שבלי  כך 

אין סיכוי לנצח את האויב, כי הוא שולט מבפנים.

על  להצביע   – האויב  את  לזהות  הוא  במלחמה  הראשון  השלב  ולכן 

המרגל ולומר – זהינו אותך! ואז המלחמה כבר עוברת לזירה אחרת 

לגמרי, כי בזה בעצמו שהצלחנו להבין את צורת העבודה שלו, כבר 

לקחנו ממנו את רוב כוחו.

בעצמו  ובזה  מולי.  עומד  אותו  רואה  אני  וזעק:  נתן  ר'  עמד  ולכן 

שהוא זיהה אותו, בזה הוא כבר ניצח אותו.

מה  לבין  האמיתיות  הרגשות  בין  להפריד  קשה  כך  שכל  שמכיון 

במחיית  הראשונה  הפעולה  לכן  אמיתיות,  שהם  מחליט  שעמלק 

עמלק הוא: לעמוד באומץ רב ולהצביע עליו ולצעוק: זיהינו אותך! 

לזעוק יום יום, ובכל עת מצוא: "הצילני מקליפת המן עמלק". 

ואחר שאמרנו זאת לה', אזי באמת אפשר כבר לשמוח, אפילו שאולי 

עדיין לא הצלחנו לנצחו בפועל, כי בזיהוי עצמו כבר נצחנו אותו.

שאסור  חוק,  מוציאה  היתה  הממשלה  ח"ו  אילו  לעצמנו:  נתאר 
לערוך סעודת שבת, וכי מישהו מאיתנו היה מפסיק לאכול בשבת?! 
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היו  שלישית,  סעודה  על  מקפידים  כך  כל  שלא  אלו  כל  אדרבא, 

מארגנים  והיו  סעודות,  שלש  לשמור  עוז  ויתר  שאת  ביתר  מתחזקים 

על  להקפיד  יש  כמה  ועד  השבת,  בחשיבות  לעורר  ענק  עצרות 

הסעודות וכו'.

מה עשה עמלק, הוא מתיר לנו לאכול בשבת, אבל באמצע הסעודה 

משהו  איזה  כרצוננו,  שלא  משהו  איזה  'במקרה',  כך',  'סתם  קורה 

שמכעיס, או מפיל אותנו, ובלי משים לב גנב לנו את סעודת השבת.

נזהרים  היינו  אזי  בשבת,  לשמוח  אסור  ואומר:  מכריז  היה  ואילו 

שם,  ומתיישב  הלב,  לתוך  בחמקנות  נכנס  הוא  לכן  כך,  על  ביותר 

שזה  אותו  מזהים  אנו  ואין  מאתנו,  חלק  ל'כאילו'  נהפך  שהוא  עד 

בשבת  ה'  עם  להתאחד  רק  רוצה  באמת  שלנו  הלב  כי  עמלק.  פשוט 

לתת  ומתחיל  לתוכנו  קטן  חיידק  כמו  חודר  הוא  אלא  בו,  ולשמוח 

מאיתנו  כאילו  והכל  טובות,  לא  מחשבות  דמיונות,  הרגשות,  לנו 

שייכים  מרגישים  לא  אנחנו  לב,  משים  בלי  שממילא  עד  בעצמנו, 

וקשורים לאור הנפלא של השבת.

לאור  שיזכה  להשי"ת  בוכה  היה  בילדותו  כבר  הק',  רבינו  למה 

מה  שכל  הבין  והוא  לשבת,  קשור  שהרגיש  מחמת  רק  זה  השבת? 

וכל מה שראה בבית סבו הגדול הבעש"ט במהותו  שכתוב בספרים, 

זה  ומכח  חסרון,  מרגיש  היה  וממילא  ממש,  אליו  שייך  השבת,  של 

האור  שבאמת  הבין  הוא  לכך,  שיזכה  להשי"ת  ומתחנן  מתפלל  היה 

הזה הוא שלו, ורק יש מישהו שגונב לו את זה.

ומחליש,  ומקרר  מגיע  עמלק  באידשקיט,  נושא  כל  לגבי  דבר  אותו 

הוא  כי  מתוכנו.  כאילו  אלא  בפנים,  פנים  מלחמה  של  בצורה  לא 

מישהו  כאן  שיש  תופסים  שלא  עד  בנו,  להתערבב  כך  כל  מצליח 

שנלחם בנו, ורוצה באמת להשמידנו.

לא  ומחשבה  הרגשה  שכל  ולזהות,  לבוא  מצליחים  שאנו  ברגע  לכן 

טובה היא רק מעמלק, בזה בעצמו כבר התחלנו לנצח. כי בזה עיקר 

מלחמתו שלא נזהה אותו.

**** **** ****
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בתוך  להתבונן  ובירור,  הבדלה  לעשות  ההתבודדות,  עבודת  וזהו 

בחשק  מלאים  אנחנו  שמחה,  מלאים  אנחנו  שבעצם  ולהבין  עצמנו, 

להתפלל בכח גדול, וללמוד הרבה תורה, אנו בעצם בפנימיות לבבנו 

אוהבים את ה', ויראים מפניו, וכל מה שאנו רואים ומרגישים הפוך, 

זה בגלל שיש מישהו חיצוני, שחדר אלינו ורוצה להרוג ולהשמיד.

לנו,  בעצם עמלק שמפריע  ולהבין שזה  אותו,  לזהות  נצליח  וכשאנו 

או אז יצא מאתנו זעקה גדולה ומרה "הצילני מקליפת המן עמלק". 

בצעקה  כי  מפניו,  נצלנו  כבר  'הצילני',  וזעקנו  שבקשנו  רגע  ובאותו 

זו בעצמה קיימו מצוות מחיית עמלק.

**** **** ****

עמלק",  לך  עשה  אשר  את  "זכור  של  הלשון  יותר  ידוייק  ובזה 

תמיד,  אותו  לזכור  יש  למה  אז  למחות,  מצווה  התורה  שלכאורה 

שעיקר  אלא  מקיומו.  ולשכוח  ממנו  לדבר  לא  עדיף  היה  לכאורה 

לנו  עשה  שלנו,  הרע  שכל  שנזכור  בעצמו  זה  היא  המחייה,  מצוות 

לו  הנחנו  ולא  עמלק,  את  שזכרנו  וכיון  באמת.  זה שלנו  ואין  עמלק, 

בעצמו  בזה  איתנו,  בשלום  שהוא  להראות  המלחמה,  את  לטשטש 

כבר התחלנו למחות את שמו.

לך  תזכור שעמלק עשה  היינו,  לך עמלק',  'זכור את אשר עשה  וזהו 

את זה.

**** **** ****

הכל לשמוח  לנו  הנותנת  היא  היא  'הצילני'  נמצא שאדרבא, הצעקה 

בעצם  אותו  שנצחנו  ומאמינים  יודעים  אנו  כאשר  הפורים,  בימי 

פעולת הצעקה.

להתחיל  עצמו  את  ומחזק  עצמו,  את  מייאש  שאינו  זמן  כל  "כי 

הא  זיין  הכלי  שעיקר  זאת  במלחמה  עדיין  ועוסק  מחדש,  פעם  בכל 

תפילה, הוא נקרא נוצח את המלחמה. כי באמת לה' המלחמה, כי אי 

אפשר להאדם בעצמו לנצחו, כמו שכתוב 'מלחמה לה' בעמלק מדור 

דור, רק שהאדם חייב לחזק את עצמו ולעורר עצמו בכל פעם מחדש 

ז'( )ליקו"ה שבת  וכו'" 



ח

שו"ת לבני הנעורים

שאלה:
מהי ההכנה הראויה לחג הפורים?

תשובה:
מקליפת  'הצילני  פורים  קודם  יום  ל'  צועקים  כאשר  אמר  נתן  ר'  א[ 

קריאת  בשעת  ואסתר  מרדכי  את  לראות  לזכות  אפשר  עמלק  המן 

לומר  שצריך  'ספירה'  חובת  של  מנהג  לא  זה  יום(.  מ'  )וי"א  המגילה' 

מצוות  לקיים  להזדרז  להתעורר  הוראה  הוא  אלא  יום,  יום  'הצילני' 

קליפה  הוא  שעמלק  שנבין  ידי  על  ממש,  בפועל  עמלק  מחיית 

שהוא  נתן,  ר'  שאמר  מה  וכעין  לכלותינו.  עלינו  העומדת  אמיתית 

רואה את עמלק עומד עליו עם מוט ברזל. ככל שיתאמת ידיעה זאת 

בלבנו, כך נבקש ונצעק לה' שיצילנו מידו.

ונזדהה עם כל מעשה עמלק  ב[ ההכנה לפורים הוא על ידי שנתרגם 

לפני  שהיה  כמעשה  רק  לא  שלנו,  יום  היום  לחיי  אסתר,  ומגילת 

הרבה שנים. כך לימד אותנו רביז"ל לפרש כל דבר ועניין על עצמנו. 

בהם  התהילים,  מזמורי  אמירת  בעת  עצמו  על  לפרש  שצריך  וכמו 

צועק דוד המלך שיצילהו מהרודפים אותו, לפרש זאת על היצר הרע 

שלנו הרודף אותנו, וכן בתיקון חצות להתאבל על החורבן הפרטי. 

יצא"  לא  למפרע  "הקורא  המשנה  את  הצדיקים  פירשו  זה  פי  ועל 

כלומר מי שקורא את המגילה כאומר שמעשה המגילה היה רק פעם 

הזה',  בזמן  ההם  'בימים  לכוון  הוא  העיקר  כי  יצא.  לא  למפרע,   –

שהוא נעשה בזמנינו דייקא.

היו צריכים להפסיק  איך באומן  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  ר'  וכמו שסיפר 

שהיה  הבכי  קולות  מחמת  פעמים  וכמה  כמה  המגילה  קריאת  את 

בציבור.
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היא,  הראויה  וההכנה  עיקר העבודה  הפורים  לפני  מובן שעתה  ולכן 

שיצילנו  מהשי"ת  ולבקש  ולזעוק  עמלק,  את  היטב  ולזהות  לעמוד 

את  להרגיש  לזכות  אפשר  כך  התפילה,  ריבוי  וכפי  המסוכנת,  מידו 

קדושת מרדכי ואסתר בשעת קריאת המגילה.

לכן ראוי מאוד גם ללמוד בימים אלו בספרי הצדיקים בעניני פורים 

מרדכי  קדושת  מהו  וללמוד  בזה(,  אחת  נקודה  )לפחות  עמלק  מהו  להבין 

על  בפרטיות  יותר  ידע  כי  להשי"ת,  לצעוק  יותר  יוכל  וכך  ואסתר, 

מה מבקש.

שאלה:
והרי היא  יש סיכוי,  וכי  אני רק חושב על עמלק הפרטי שלי אני תיכף מתייאש מלנצחו, 

מלחמה ארוכה כל כך?

תשובה:
מעשה  של  הראשון  החצי  עם  להזדהות  לאדם  לתת  יכול  עמלק  א[ 

וגזירת  אחשורוש,  בסעודת  ישראל  עם  נפילת  על  מסופר  בו  מגילה, 

צריך  בו  המגילה  של  השני  החל  את  מאתנו  משכיח  הוא  אך  המן. 

נדדה  ההוא  'בלילה  של  הנס  מעשה  והוא  קולו,  את  להגביה  הקורא 

עמלק  והנס.  התקווה  החל  שמשם  עולם,  של  מלכו   – המלך'  שנת 

לקרב  בכדי  כביכול,  שינה  מנדד  השי"ת  כמה  עד  שנדע  רוצה  לא 

היהודים המה  ישלטו  הוא אשר  'ונהפוך  הסוף של  ואת  אליו,  אותנו 

בשונאיהם'.

כך  בו,  להלחם  ויש  בלב  אצלנו  הוא  שעמלק  להבין  שצריך  וכמו 

בימים  כי  המגילה.  של  הנס  חלק  עם  גם  ולהזדהות  להכיר  צריך 

התקווה  לעורר  כלומר  בשמחה,  להרבות  מצווה  אדר'  'משנכנס  אלו 

להתחיל  כוחות  לקבל  גדולה  סייעתא  מלמעלה  מושפע  כי  החדשה, 

להלחם בעמלק. 
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זכר  שהם  צומות  כשאר  לא  אסתר,  תענית  של  הצום  סיבת  גם  וזהו 

לפורענות, אלא זכר לנס לזכור שהשי"ת שומע תפילה. 

והטומאות,  הקליפות  ראש  שהוא  עמלק,  קליפת  ממש  וזהו  ב[ 

)עיי'  לנצחו  להתחיל  אפשר  ואי  גדול  כך  כל  שהוא  לאדם  שמראה 

ליקוטי הלכות ברכות הריח ה'(.

שלא  באופן  לאדם  בא  הוא  מתחילה  כי  ביותר,  ערמומי  הוא  עמלק 

עמלק  מיהו  לידע  להתעורר  זכה  שהאדם  לאחר  גם  אבל  אותו,  יכיר 

והוא  חדש,  בלבוש  תיכף  הוא  מתלבש  מהעולם,  שמו  למחות  ושיש 

גדול  מורא  עליו  שמפיל  ידי  על  דקטנות',  'מוחין   – היאוש'  'קליפת 

כזה  גדול  דבר  הוא  שעמלק  בדעתו  וידמה  מכוחו,  כלל  ידע  שלא 

שכבר  שנים  כמה  לו  ומזכיר  עמו.  להתעסק  להתחיל  שייך  שלא 

לראות שום  לא התחיל  וכאילו  וכו''  המן  'הצילני מקליפת  לה'  צעק 

ישועה.

מתערבב  הוא  אלא  האדם,  את  מייאש  שהוא  רק  לא  מכך,  ויותר  ג[ 

עצמיותו  שכל  לאדם  נדמה  כי  לזהותו,  שקשה  באופן  האדם  בתוך 

שנדבק  עמלק  שזה  תופס  ואינו  וכבידות,  כפירות  ותאוות,  כעס  הוא 

מכלל  חלק  הוא  בעצמו  הוא  כי  בעצמו,  הוא  זה  ואין  כעלוקה,  בו 

וקדוש  טהור  הכבוד,  מכסא  ששורשה  ישראלית  נשמה  ישראל, 

היינו  עמלק'  לך  עשה  אשר  את  'זכור  וזהו  לגמרי.  מעוונות  הרחוק 

לזכור שעמלק עשה לך כל זה, ואין זה אתה, ועל ידי שתזהה ותסמן 

את האויב, יתעורר בך הצעקה והכח ללחום בו.  

ביאת  עד  בשלמות,  עמלק  את  לנצח  אפשר  שאי  יאמר,  והאמת  ד[ 

כי  הקליפות.  כל  ויתבטלו  בעולם  ית'  שמו  יתגלה  שאז  המשיח, 

עמלק הוא המציאות של עולם העשייה המסתיר שמו ית' מן העולם, 

תתבטל  כן  שאם  לגמרי,  שמו  למחות  שייך  שלא  מובן  וממילא 

הבריאה. 

מעט  באופן של  הוא  עמלק  לידע, שמלחמת  גדול שצריך  כלל  והוא 

להניח  לא  במלחמה,  קיים  להשאר  הוא  המחייה  מצות  ועיקר  מעט. 

אשר  את  'זכור  התורה  צוותה  שלכן  ו'(.  שבת  הל'  )שם  ולהכנע  הנשק 
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מציאות  שקיים  שנזכור  ידי  על  הוא  המחייה  כי  עמלק',  לך  עשה 

להבין  לב  נשים  שלא  הוא  רצונו  עיקר  כל  כי  עמלק,  קליפת   של 

שהוא קיים. 

יכלמו  ולא  יבושו  לא  קוויך  שכל  'להודיע   – ונתחזקה  חזקו  ה'  עם 

לנצח כל החוסים בו'

שאלה:
יותר  קדוש  יום  שהוא  בזוה"ק  מובא  שעליו  הפורים.  לחג  להתקרב  זוכים  אנו  הנה 

עצמי  את  שואל  אני  למעשה  אך  'כ-פורים'.  הוא  כיפורים  יום  שהרי  הכיפורים,  מיום 

האם אני שייך לכל הקדושה הזאת?

תשובה:
סי'  )ליקו"מ תנינא  גילה ואמר: "ועכשיו כל ההתחלות מפורים"  רביז"ל 

ע"ד(. משום כך באמת חג הפורים תופס מקום חשוב מאוד בעבודתם 

עד  שעבר  מה  עבר  השנה  כל  אם  כי  ברסלב,  חסידי  של  הפנימית 

שאין מרגישים שום קשר ושייכות לפורים, הרי שדייקא בפורים נוצר 

וכמה שהתקרבו  וכמו שראינו כמה  פנימה,  ולהכנס  להציץ  הזדמנות 

בראותם האור הנפלא המתגלה בפורים בסדר היום של החסידים.

שפע  יורד  זה  שביום  לו',  נותנים  יד  הפושט  'כל  אמרו  צדיקים  כי 

וביום  לאו.  אם  ראוי  הוא  אם  להסתכל  בלא  ואחד  אחד  לכל  עצום 

תפילה  להיות  י'(,  סי'  )ליקו"מ  'בית'  של  לדרגא  התפילה  מתעלה  זה 

מושלמת שאפשר לפעול בה הכל, בפרט הישועה העיקרית והנצחית 

שכולנו כל כך מצפים לה – לזכות ל'קרבת אלוקים לי טוב', להתקרב 

להשי"ת בדביקות גדול.

בשבתות  לא  בשנה,  יום  בשום  כזה  גילוי  שאין  גילה  האריז"ל  והנה 

גדולה  הארה  נתגלה  אז  אשר  בפורים,  אם  כי  טובים,  בימים  ולא 

נשמת  של  הגדול  אור  גילוי  עניין  שהוא  אבא'  'יסוד  המכונה  ביותר 
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הצדיק היורד להשפיע לגלות אור ה' בשלמות הגדול ביותר. והארתו 

המקומות  בכל  ואחד  אחד  לכל  ממש,  העשייה  לעולם  עד  יורדת 

הנמוכים. ובוודאי שכל מי שמקושר באילנא דחיי, ומשתוקק ומצפה 

זהו  כי  הזה,  והנשגב  הנורא  היום  את  ינצל  לה',  להתקרב  השנה  כל 

הפתח וההתחלה.

שאלה:
רציתי להבין, למה צריך להתענות ולצום בתענית אסתר אם זה רק זכר לשמחת הנס?

תשובה:
מאוד  גדול  שחלק  קדמונים,  ספרי  משאר  וכן  הלכות  מליקוטי  מובן 

עיקר המלחמה  הוא  עתה  כי  אסתר.  בתענית  תלוי  פורים  מהאור של 

למעשה עם עמלק והמן.

כי זאת צריך לדעת, שהמלחמה עם עמלק הוא ראשית המלחמה עם 

הוא  אלא  נסיון,  או  תאווה  איזה  עוד  לא  הוא  עמלק  כי  הרע,  היצר 

והיינו  יהודי.  כל  בלב  שיש  הקדושה  נקודת  עצם  את  לעקור  רוצה 

יחיה  וממילא  אותו,  רוצה  השי"ת  כמה  ידע  שלא  האדם  את  לקרר 

פעולתו  ודרך  להשי"ת.  בוערים  וכיסופים  רצונות  בלא  מת,  כמו 

שאכלו  ידי  על  אכילה,  לתאוות  ישראל  את  שהפיל  ידי  על  היתה 

נתקרר  בקדושה  שלא  אכילה  ידי  ועל  אחשורוש,  מסעודת  ונהנו 

מקומות  בכמה  כמובא  שלו,  הטובים  הרצונות  כל  ומאבד  האדם  לב 

בספרי רביז"ל. ולכן בתענית אסתר, יום המלחמה, יש סייעתא גדולה 

לנצחו על ידי שני עבודות אלו: 

ברצונות  עצמו  את  ויחזק  מלאכול,  עצמו  שמונע  ידי  על  ראשית, 

ולעשות  בהשי"ת  להדבק  רק  הוא  הפנימי  רצונו  שכל  וכיסופים, 

פגמי  כל  הוא  מתקן  ובזה  המאכל,  אחר  להמשך  רוצה  ואינו  רצונו, 

תאוות אכילה של בחינת סעודת אחשורוש )ליקוטי הלכות פורים ב' ועוד(.
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כי תענית אסתר  וצעקת הלב להשי"ת.  ידי העסק בתפילה  על  שנית, 

ולכן  צרתו.  בעת  איש  כל  ושומע  רואה  שהשי"ת  לזכור  כדי  נתתקן 

עתה הוא הזמן לעקור את קליפת עמלק שבא להכניס ספיקות בלבנו 

וכיסופים,  ברצונות  ולהתעורר  תפילתנו.  שומע  השי"ת  אין  כאילו 

לקבוע זמן לדבר עם השי"ת לפרש כל הקשיים שיש לו בעבודת ה', 

התחזקות  מתוך  והכל  תפילות,  וליקוטי  תהילים  באמירת  ולהרבות 

הולכת  תפילה  שום  ואין  שלו,  דיבור  כל  שומע  ה'  שבוודאי  עצום 

אחד  לכל  שמתגלה  פורים,  של  הגדולה  השמחה  שזהו  ריקם, 

)ע"פ ליקוטי הלכות נחלות ד'(. שהשי"ת שומע תפילתו 

שאלה:
מה העבודה למעשה בליל פורים?

תשובה:
תפילת ערבית וקריאת המגילה: א[ 

להאיר  מתחיל  ערבית,  תפילת  להתפלל  מתחילים  בו  שמהזמן  תדע 

אחד  לכל  לתת  שיכול  אור  פורים,  של  והנפלא  הנורא  אור  בעולם 

ערבית,  בתפילת  לכוון  להשתדל  ראוי  ולכן  ה'.  אור  מנועם  לטעום 

ובזה  באהבה.  שמו  ולייחד  השי"ת  של  הנפלאים  בחסדים  להתבונן 

יתכונן למצוה הראשונה של היום – מצוות מקרא מגילה.

שמתגלה  היינו  הגילוי.  שם  על  'מגילה'  נקרא  שזה  באריז"ל  מובא 

נפלא  בשלמות  ה'  יראת  בלב  המכניס  עליון  ושכל  חכמה  של  הארה 

ביותר. וההארה זו יורדת עתה עד למטה, מקום אשר לא מתגלה שם 

והוא  כאגרת.  בהשתלשלות  המגילה  פושטים  לכן  ואשר  השנה,  כל 

הנס של פורים המתחדש בכל שנה. 

כי הסיפור  קורא,  היוצאת מפי הבעל  לסיפור המגילה  לכן שים לבך 

תעמוד  ולכן  א'(.  פורים  )ליקו"ה  מהשינה  אותנו  לעורר  בכוחו  יש  הזה 

שו"ת לבני הנעורים / "שאל בני" - פורים יד

)ליקו"ה  תורה  מתן  בשעת  כמו  וזיע  ורתת  באימה  המגילה  בקריאת 

בכור בהמה טהורה ד'( כי "כשאנו קוראים המגילה, ומפרסמים תוקף הנס 

ובצדקות  נפלאה  בחכמה  אז  שנהגו  ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנעשה 

הגנוז  הק'  פניהם  אור  ומאירין  מראין  בזה  גדולה,  ובקדושה  נורא 

בפניהם",  ומסתכלים  אותם  רואים  אנו  כאילו  ונחשב  המגילה,  בתוך 

ו', אוצר היראה פורים ה'(, וכך אפשר לזכות להתנוצצות המוח  )שם תפילין 

האמונה,  אמיתת  את  הלב  בפנים  ולחקוק  להשי"ת,  אמיתי  בביטול 

א'  פורים  )ליקו"ה  בתשובה  לשוב  יתעוררו  ביותר  הרחוקים  עד שאפילו 

– ב'(. 

חצות ליל פורים: ב[ 

שבוודאי  הרי  גדול,  רצון  עת  הוא  הלילה,  חצות  זמן  השנה  בכל  אם 

העבודה  עיקר  ולכן  חצות.  בזמן  ביותר  גדול  רצון  מתגלה  בפורים 

משתעשע  שהשי"ת  גדולה,  באמונה  עצמך  תחזק  כארי,  לקום  הוא 

בשעה זו עם נשמות ישראל ומשפיע להם השפעה ללא גבול בהארת 

פנים גדולה ונשגבה מאוד, ותנסה להתחבר לזה בתפילה ותחנונים.

הזמן  הוא  שעתה  וזכור  דע  זה,  מכל  רחוק  שאתה  לך  נדמה  אם  וגם 

שיכולים לבוא אל המלך אשר לא כדת, תכניס בעצמך קצת מסירות 

ויהי  אנסה,  אני  וכאשר אבדתי אבדתי,   – לתוך התפילה  לקפוץ  נפש 

מה. וכך לעמוד ולהשתוקק כפי כוחותיך בהתחזקות נפלא שהשי"ת 

שרביט  את  לך  יושיט  שהמלך  שתזכה  עד  שאתה,  איך  אותך  אוהב 

הזהב, ותגע בראש השרביט.    

לעמוד  הכח  לך  שיהיה  בכדי  לישון,  קצת  להזדרז  הראוי  מן  ולכן  

באמצע הלילה, ועל כל פנים לפנות בוקר, לדבר עם השי"ת.
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)ליקו"ה  תורה  מתן  בשעת  כמו  וזיע  ורתת  באימה  המגילה  בקריאת 

בכור בהמה טהורה ד'( כי "כשאנו קוראים המגילה, ומפרסמים תוקף הנס 

ובצדקות  נפלאה  בחכמה  אז  שנהגו  ואסתר  מרדכי  ידי  על  שנעשה 

הגנוז  הק'  פניהם  אור  ומאירין  מראין  בזה  גדולה,  ובקדושה  נורא 

בפניהם",  ומסתכלים  אותם  רואים  אנו  כאילו  ונחשב  המגילה,  בתוך 

ו', אוצר היראה פורים ה'(, וכך אפשר לזכות להתנוצצות המוח  )שם תפילין 

האמונה,  אמיתת  את  הלב  בפנים  ולחקוק  להשי"ת,  אמיתי  בביטול 

א'  פורים  )ליקו"ה  בתשובה  לשוב  יתעוררו  ביותר  הרחוקים  עד שאפילו 

– ב'(. 

חצות ליל פורים: ב[ 

שבוודאי  הרי  גדול,  רצון  עת  הוא  הלילה,  חצות  זמן  השנה  בכל  אם 

העבודה  עיקר  ולכן  חצות.  בזמן  ביותר  גדול  רצון  מתגלה  בפורים 

משתעשע  שהשי"ת  גדולה,  באמונה  עצמך  תחזק  כארי,  לקום  הוא 

בשעה זו עם נשמות ישראל ומשפיע להם השפעה ללא גבול בהארת 

פנים גדולה ונשגבה מאוד, ותנסה להתחבר לזה בתפילה ותחנונים.

הזמן  הוא  שעתה  וזכור  דע  זה,  מכל  רחוק  שאתה  לך  נדמה  אם  וגם 

שיכולים לבוא אל המלך אשר לא כדת, תכניס בעצמך קצת מסירות 

ויהי  אנסה,  אני  וכאשר אבדתי אבדתי,   – לתוך התפילה  לקפוץ  נפש 

מה. וכך לעמוד ולהשתוקק כפי כוחותיך בהתחזקות נפלא שהשי"ת 

שרביט  את  לך  יושיט  שהמלך  שתזכה  עד  שאתה,  איך  אותך  אוהב 

הזהב, ותגע בראש השרביט.    

לעמוד  הכח  לך  שיהיה  בכדי  לישון,  קצת  להזדרז  הראוי  מן  ולכן  

באמצע הלילה, ועל כל פנים לפנות בוקר, לדבר עם השי"ת.
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שאלה:
יום הפורים? מהו העבודה הכללית של כל 

תשובה:
ולהתחדש  הדעת,  ובחירות  בשמחה  היום  כל  להיות  להשתדל  א[ 

רצון  מתוך  י'(,  סי'  ליקו"מ  )ע"פ  באהבה  התורה  עול  עצמו  על  לקבל 

אחד  כל  הלב  בפנימיות  באמת  כי  להשי"ת.  פנימית  והשתוקקות 

והנה השי"ת  כל השנה,  זאת ממנו  כיסה  ה', אלא שעמלק  אוהב את 

את  מוחים  אנו  זה  ביום  שעתה  הזה,  לזמן  והגיעו  וקיימנו  החיינו 

עמלק, ומתגלה הנקודה הפנימי של הנפש.

להתבודד,  זמן  למצוא  תוקף,  בכל  עצמו  את  לחזק  יש  גם  ולכן  ב[ 

מתחת  בלב,  לו  שיש  האמיתיים  הרצונות  את  להשי"ת  ולומר  לדבר 

כל הרצונות והשטויות והדמיונות המסתובבים במח.

לשמוח  לו  שיש  שיוכל,  אימת  לעצמו  יזכיר  היום  במשך  וכך  ג[ 

ובוודאי  והלכות,  מצוות  לעשות  בידו  יש  שהנה  ביהדותו,  מאוד 

ויחודים  רבים  סודות  יש  מצווה  בכל  ובוודאי  למעלה,  רצויים  הם 

עילאיים הנעשים על ידו דייקא גם אם אינו יודע בדיוק מהותם )שם(. 

רק  רוצה  אני  ומהיום  מפורים,  ההתחלות  כל  כי  העבר,  מכל  וישכח 

את המלך בעצמו. 

בזה  תחפש  ואל  הזדמנות,  בכל  כפיים  ולמחוא  לרקוד  ותשתדל  ד[ 

לה',  להתקרב  רצון  מתוך  באמת  תרקוד  אלא  לב,  תשומת  שום 

ובזה  למלך,  אהוב  בן  שאתה  בידיעה  והגאווה,  היישות  כל  בביטול 

עם  כלליות  של  דינים  הן  השנה,  כל  של  הדינים  כל  את  ממתיקים 

ישראל ר"ל, והן הדינים הפרטיים המסתירים ממך את האמונה )שם(

מגילה,  של  היום  מצוות  בכל  באמונה  מאוד  עצמך  את  תחזק  ה[ 

משלוח מנות ומתנות לאביונים והסעודה, שבוודאי השי"ת שמח עם 

דברים  נפעלים  ולמעלה  זאת,  שתעשה  מאוד  לו  ואיכפת  ביותר,  זה 

נוראים ביותר בזכות מעשיך כאן.
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שאלה:
מהו העבודה הפנימית בסעודת פורים?

תשובה:
צריך  בכלליות,  אך  הסעודה,  עבודת  לסכם  מילים  בכמה  נוכל  לא 

זו  ובסעודה  ביותר.  גדול  אור  מתגלה  פורים  זו של  לדעת שבסעודה 

שמחמת  ועוד(.  א'  פורים  )ליקו"ה  אחשורוש  סעודת  חטא  את  מתקנים 

מאכלים  אכלו  שלמעשה  ואפילו  ישראל,  על  כלייה  גזירת  נגזרה  זה 

לזכור  זה, בלא  כיון שנהנו מסעודתו של רשע  זאת  בכל  כשרים, אך 

נפלו מזה לעבירות חמורות אשר כתוצאה  את הקרבה להשי"ת, לכן 

מכך נגזרה עליהם הגזירה. 

נהנינו מסעודתו של הרשע במשך  זו או מתקנים מה שאנו  ובסעודה 

העולם  בעניני  התעסקנו  כשרים  מאכלים  אכלנו  השנה,  ימות  כל 

בהיתר, אבל בלא לזכור את ה', שזהו הגורם לכל הנפילות והעבירות 

)והוא הנקרא קלי' נוגה(.

היהדות  את  לקבל  ונתעוררנו  המגילה  את  שקראנו  לאחר  עתה  כי 

על  השי"ת  לו  מחל  בוודאי  להשי"ת,  והשתוקקות  באהבה  מחדש 

הכל, ומעתה הוא בעצמו מבקש מאיתנו שנאכל וניסב לסעודה, הוא 

תפילין  )ליקו"ה  ה'"  שם  את  והללתם  ושובע  אכול  "ואכלתם  לנו  אומר 

ו'(.

לסעודה  נלך  בוודאי  אותנו,  קורא  בעצמו  שהמלך  זאת  וכשנזכור 

במתינות,  ובאכילה  הדעת  וביישוב  ארץ  בדרך  ניסב  גדולה,  בשמחה 

וברכה בכוונה וכו', עד שנוכל לבוא להתעוררות הרצון וההשתוקקות 

אליו באמונה חזקה. 

צדיק?  נהיית  קרה?  מה  לאמר  שוב,  להתעורר  ינסה  עמלק  בוודאי 

לזכור  אשתדל  אני  ומעתה  הכל,  לי  מחל  השי"ת  כן,  כן  לו  אמור 

ממנו לפחות קצת בכל אכילה שלי.

כוסית  כל  אשר  היין,  ושתיית  השכרות  לעבודת  נגשים  אנו  וכאן 

והריקודים  השתייה  ומתוך  מוהרנ"ת,  כדברי  הברית,  תיקון  עוד  הוא 
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הרצונות  את  לעורר  הדעת,  ולהתרוממות  לשמחה  לבוא  יותר  קל 

הפנימיים שיש בלב, ואז אפשר לבוא להשגה תוך כדי השכרות, איך 

עלייה,  צורך  הם  הירידות  וכל  אלקות,  כולו  רק  היא  הבריאה  שכל 

ובזה נזכה להוציא את הניצוץ הקדוש שיש בתוך הקליפות.

]ועצה טובה קמ"ל שלא לתלות השמחה בשום גורם חיצוני, מוזיקה או קהל גדול וכו', 

בתוך  נמצאת  כי השמחה  "מצב",  אחר  בחיפוש  רק  היום  כל  לבלות  תוכל  זה  מתוך  כי 

הנקייה  הפנימיות  כל  אזי  ותרקוד,  השכרות,  כדי  תוך  ה'  עם  תדבר  רק  אם  שלך,  הלב 

תפרוץ החוצה – לעצמך!!![

שאלה:
יש גם איזה  יש איזה תחושה של התקרבות לה', אבל האם  בשעת המגילה והסעודה 

עבודה פנימית במתנות לאביונים ומשלוח מנות?

תשובה:
להתחזק  הראוי  מן  בפשטות,  אבל  סודות,  הרבה  בזה  יש  בוודאי 

רצון  מתוך  אלא  מלומדה,  אנשים  כמצוות  המצווה  לקיים  לא  מאוד 

בעולם  גדול  שלום  מתגלה  הפורים  ביום  כי  בעולם.  שלום  להרבות 

לצורך  היו  הירידות  כל  איך  מתגלה  זה  וביום  השי"ת,  לבין  בינינו 

פורים  ליקו"ה  ל"ג,  סי'  ליקו"מ  )ע"פ  נמצא בכל ההסתרות  ושהשי"ת  עליה, 

ידי  על  זאת מלמטה,  לעורר  אנו  צריכים  ולכן  ועוד(  ד'  עירובי תחומין  א', 

האביונים  עלינו  לרחם  יתעורר  השי"ת  וכך  לאביונים,  מתות  שניתן 

ובזה  ורעות,  אחוה  להרבות  בכדי  מנות  משלוח  לתת  וכן  הדעת.  מן 

לעורר למעלה את מידת השלום.

יהודי  בכל  אמונה  מתוך  וחיות,  בשמחה  אלו  מצות  לקיים  יש  ולכן 

ולידע שכל  כולם  עם  להתאחד  רוצה  אני  ובוודאי  ביותר,  יקר  שהוא 

שום  לי  אין  וממילא  בניו,  וכולנו  השי"ת,  מאת  רק  הוא  הבריאה 

שנאה וטינה, ולא מחשבה רעה על שום יהודי. 
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הרצונות  את  לעורר  הדעת,  ולהתרוממות  לשמחה  לבוא  יותר  קל 

הפנימיים שיש בלב, ואז אפשר לבוא להשגה תוך כדי השכרות, איך 

עלייה,  צורך  הם  הירידות  וכל  אלקות,  כולו  רק  היא  הבריאה  שכל 

ובזה נזכה להוציא את הניצוץ הקדוש שיש בתוך הקליפות.

]ועצה טובה קמ"ל שלא לתלות השמחה בשום גורם חיצוני, מוזיקה או קהל גדול וכו', 

בתוך  נמצאת  כי השמחה  "מצב",  אחר  בחיפוש  רק  היום  כל  לבלות  תוכל  זה  מתוך  כי 

הנקייה  הפנימיות  כל  אזי  ותרקוד,  השכרות,  כדי  תוך  ה'  עם  תדבר  רק  אם  שלך,  הלב 

תפרוץ החוצה – לעצמך!!![

שאלה:
יש גם איזה  יש איזה תחושה של התקרבות לה', אבל האם  בשעת המגילה והסעודה 

עבודה פנימית במתנות לאביונים ומשלוח מנות?

תשובה:
להתחזק  הראוי  מן  בפשטות,  אבל  סודות,  הרבה  בזה  יש  בוודאי 

רצון  מתוך  אלא  מלומדה,  אנשים  כמצוות  המצווה  לקיים  לא  מאוד 

בעולם  גדול  שלום  מתגלה  הפורים  ביום  כי  בעולם.  שלום  להרבות 

לצורך  היו  הירידות  כל  איך  מתגלה  זה  וביום  השי"ת,  לבין  בינינו 

פורים  ליקו"ה  ל"ג,  סי'  ליקו"מ  )ע"פ  נמצא בכל ההסתרות  ושהשי"ת  עליה, 

ידי  על  זאת מלמטה,  לעורר  אנו  צריכים  ולכן  ועוד(  ד'  עירובי תחומין  א', 

האביונים  עלינו  לרחם  יתעורר  השי"ת  וכך  לאביונים,  מתות  שניתן 

ובזה  ורעות,  אחוה  להרבות  בכדי  מנות  משלוח  לתת  וכן  הדעת.  מן 

לעורר למעלה את מידת השלום.

יהודי  בכל  אמונה  מתוך  וחיות,  בשמחה  אלו  מצות  לקיים  יש  ולכן 

ולידע שכל  כולם  עם  להתאחד  רוצה  אני  ובוודאי  ביותר,  יקר  שהוא 

שום  לי  אין  וממילא  בניו,  וכולנו  השי"ת,  מאת  רק  הוא  הבריאה 

שנאה וטינה, ולא מחשבה רעה על שום יהודי. 

שו"ת לבני הנעורים / "שאל בני" - פורים יח

שאלה:
מה לעשות שהפורים לא תמיד הולך כסדר כמו שכתוב בספרים?

תשובה:
המתנה  בעצמו  שזה  ידע  אזי  כסדר,  לו  הולך  שאין  רואה  אדם  אם 

יום  כל  עסוק  כאשר  כי  ה'.  רצון  כלפי  רצונו  את  להכניע  פורים,  של 

ואם  דולקים,  ה"אורות"  אם  הפורים,  לו  מצליח  אם  לבדוק  הפורים 

הזמן  כל  ימצא  בוודאי  אזי  וכו',  מספיק  שיכור  או  שמח  כבר  הוא 

עצמו  לבטל  רק  הוא  הפורים  עיקר  כי  שתכנן,  כמו  לו  הולך  שאין 

כלפי השי"ת שיעשה הוא כרצונו. כל מטרתו הוא לזכור שאנו רוצים 

ע"י השמחה לשמח את ה', לא את עצמינו.

)שיחות הר"ן ב'( לומר "הרני מוסר את  ועצה טובה לקיים עצת רביז"ל 

לחשוש,  מה  לו  אין  ואזי  כרצונו",  הכל  שיהיה  להשי"ת,  תנועתי  כל 

ולקיים  לחיות  פנים  כל  על  שזכה  פשוטה  ובשמחה  רגוע  יהיה  רק 

בפשטות מצוות הפורים.

שאלה:
ידוע מהספרים שבפורים נמשך אור חדש של קבלת התורה, מה מיוחד בקבלת התורה 

של פורים?

תשובה:
בפורים יורד הארה גדולה של חשק נפלא לקיים את חלק הנגלה של 

התורה וגם חלק הנסתר. 

גם  המצוות.  כל  בקיום  עוז  ויתר  שאת  ביתר  להתחזק  היינו  "נגלה" 

מצוות שהתרגלנו קצת לזלזל בהם, וגם מצוות שאנו עושים כמצוות 

ויקר  גדול  כמה  לקיימם בחשק חדש, מתוך אמונה  אנשים מלומדה, 

כל מצוה למעלה.
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שבפתע  לא  הנסתר",  "תורת  של  התגלות  בפורים  מתגלה  כן  וכמו 

שתורת  מהבעש"ט,  ידוע  כלל  כבר  זה  כי  'מקובלים',  נהיה  פתאום 

למדן  שהוא  מי  ]כי  הקבלה,  תורת  שמכונה  מה  בהכרח  לא  הוא  הנסתר 

ורבא  אביי  הוויות  גם  אזי  לומד  שאינו  ומי  ל'נגלה',  נחשב  האר"י  כתבי  גם  אצלו  אזי 

התורה  של  הנסתר  החלק  פירושו  'נסתר'  אלא  אצלו[,  ה'נסתר'  תורת  הם 

וההרגש הפנימי במצוות, מה שאי אפשר לכתוב בספרים... לימודים 

כדוגמת  ית',  באלקותו  מלא  הוא  הבריאה  שכל  והשגה  דעת  של 

ידו  על  שאפשר  דעת  של  לימוד  והוא  לבוא.  לעתיד  שיתגלה  הדעת 

אלו  ונסתרות  הדעת.  וקטנות  חושך  של  בזמנים  גם  בהשי"ת  להדבק 

שייכים לכל אחד בכל דרגא שהוא.

כי בוודאי שקצות לימודים אלו מונחים בכתבי הקבלה, אבל ההשגה 

שם  ]שעל  הדברים  פנימיות  את  לחיות  כלומר   – בזה  שיש  למעשה 

לימודים  מתגלים  שם  הצדיקים.  בספרי  נמצא  נסתר[,  בשם  נקרא  הוא  זה 

יכול  שבפחותים  הפחות  שאפילו  אלקות,  השגות  דרכי  של  נוראים 

בכל עת ממש למצוא עצה ודרך איך לחיות עם השי"ת.

בספרי  הרגש  נקבל  שלא  ורחבו  ארכו  על  עצמו  שם  שעמלק  אלא 

צדיקים, בכמה וכמה אופנים: או שמרחיק ומונע מלימודים בתואנות 

הנאמר  שכל  שמראה  או  הספר,  לפתוח  עצלות  שמפיל  או  שונות, 

או  ישראל,  לעמך  ולא  מעלה  רמי  לאנשים  רק  הוא  אלו  בספרים 

שם,  כתוב  מה  מבין  שאינו  מחמת  הספרים  לפתוח  אותו  שמייאש 

הם  הצדיקים  דיבורי  כאילו  לאדם  מראה  הוא  ההיפך,  גם  ולפעמים 

דברים פשוטים שאין בהם שום חידוש.

נחלש  ממילא  אזי  הצדיקים,  בספרי  ההרגש  את  מאבד  אדם  וכאשר 

עצמו  את  להחיות  יכול  ואינו  שבתורה,  הנגלה  חלק  בקיום  גם 

מתוך  המצוות  כל  שמקיים  עד  לכאורה,  ה'פשוטים'  התורה  במצוות 

הרגל ללא שמחה והתלהבות.

בכבוד  ההרגש  את  מאתנו  המשכיח  עמלק,  המן  קליפת  אותו  והוא 

ה', על ידי העלמת ספרי הצדיקים. והוא זה אשר מכניס בנו מדה של 

גדולות,  הצלחות  ונחפש  מעצמנו  רק  שנחשוב  וישות,  גאווה  כבוד 

גדולה  בשמחה  ולשמוח  פשוטות,  במצוות  להאמין  לנו  קשה  שלכן 
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על עצם זה שאנו יהודים. וזהו הסיבה כל כך נופלים לתאוות ומידות 

רעות וכו', כי איבדו את הטעם הטוב  בפשטות היהדות.

אלו  הנשים",  בית  בחצר  הצדיק מתהלך  "מרדכי  זה  לעומת  זה  אבל 

ומה  אסתר  שלום  מה  "לדעת  עולם,  של  ממקומו  ונתרחקו  שנשו 

יעשה בה". כי הוא מוסר את נפשו להאיר את חלק הנסתר שבתורה, 

של  בביתו  שנמצאים  אלו  גם  ממש,  ישראל  עם  לכל  ההסתרות  בכל 

של  כאלו  לימודים  צריכים  במעלה  הנמוכים  דייקא  כי  אחשורוש. 

דרכים ועצות איך להדבק בה' מכרך גדול של רומי.

התורה,  קבלת  של  חדש  אור  שמתגלה  פורים,  של  הנפלא  הנס  וזהו 

שנה  בכל  מכניע  הצדיק  מרדכי  כי  ההסתרות.  כל  את  לגמרי  שמאיר 

מחדש, עד שכל היהודים מקיימים ומקבלים את התורה בהתחדשות, 

והיינו שמתחדשים בחשק חדש לקיים את המצוות הנגלות שבתורה, 

הנסתר  חלק  שהוא  הצדיקים,  בדברי  להרגיש  שמתחילים  ידי  על 

שבתורה.

והוא האור הגדול המתגלה בפורים, אור של קבלת התורה, המכניעה 

ה',  לכבוד  וביטול  רוח של שפלות  בלב  ומאירה  הגאווה,  לגמרי את 

עד שאדם יכול להרים את עצמו לריקודים והמחאת כף, ולשמוח עם 

כל מצוה ומצוה.

ואין צריך להמתין עד שנקבל אור התורה בכדי לשמוח, אלא ההיפך 

הוא הנכון, שעל ידי ריקודים והמחאת כף בפשיטות, גם בלי שמחה 

ידי  על  בתורה.  שיש  חיים  הרוח  להמשך  כוונה  מתוך  אבל  בלב, 

בהתחדשות  התורה,  של  הנפלא  האור  האדם  על  נמשך  בעצמו  זה 

בדברי  הרגש  לקבל  ומתחיל  והיישות,  הגאווה  כל  ובביטול  גדולה, 

אתר  'לית  המושג  ומהו  ויראה  אהבה  מהו  ה',  כבוד  מהו  צדיקים, 

פנוי מיניה' וכו'. 

גדולה,  בשמחה  להרבות  הפורים  בימי  חז"ל  לנו  תקנו  אשר  וזה 

ארור  בין  ידע  דלא  עד  המשמח,  יין  ולשתות  ותמימות,  בפשיטות 

פעולות  ידי  על  כי  יין[  לשתות  אסור  השנה  בכל  ]מה  מרדכי,  לברוך  המן 

התורה  קבלת  של  חדש  אור  אחד  כל  על  יורד  פורים  של  השמחה 

בנגלה ונסתר, גם מי שרחוק לגמרי משמחת היהדות.  
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שאלה:
והרי  שבעולם,  והטומאות  הקליפות  כל  ראש  שהוא  מעמלק,  עסק  כזה  עושים  למה 

את  להרוג  'רק'  רצה  המן  כי  ומשתה  במאכל  הוא  פורים  ששמחת  בקדמונים  מובא 

הגוף?

תשובה: 
אכן המן גזר להשמיד להרוג ולאבד את הגוף, אבל אם אין גוף, אין 

נשמה. כי לנשמה אין שום אחיזה בעולם הזה ללא גוף.

רצה  הוא  כי  המן.  של  הסכנה  גודל  את  להבין  נוכל  מזה  ודווקא 

אומות  כמו שאר  לא  ישראל'.  'עם  המושג  את  ח"ו  ולכלות  להשמיד 

העולם, היוונים או המצרים שרצו להפיל אותנו במ"ט שערי טומאה 

וכו'. כי אפילו שגזירת שמד הוא הגרוע ביותר, אבל עדיין יהיה קיים 

ויעבור  שיחטא  אפילו  יהודי  כי  קדוש.  יהודי  גוף  של  מושג  בעולם 

את כל העבירות שבעולם, תמיד יישאר יהודי, ויוכל לחזור להשי"ת. 

'גוף  המושג  את  מהעולם  ולבער  להשמיד  רצה  המן,  כן,  שאין  מה 

יהודי' שהוא 'גוף קדוש' איך שהוא.

בקדושת  שמאמינים  רואה  אם  לנשמה,  הגוף  בין  להפריד  רצה  המן 

זאת  וירחיק  אמה,  חמישים  גבוה  עץ  על  אותו  יתלה  הוא  ה'נשמה', 

לתליית  במקביל  כי  אליו.  שייכות  שום  לנו  שאין  להראות  מאתנו 

הנשמה, הוא קובר את הגוף, שלא נדע שהגוף שלנו הוא כלי קדוש, 

אותנו,  מייאש  שהמן  מה  וזה  לנשמה.  חיבור  לנו  יש  הכלי  דרך  ורק 

שלא נאמין בקדושת עצמנו, עד שנזלזל באברים ליפול עמהם ח"ו.

'ומפליא לעשות'.  ועל זה אנו מברכים בכל פעם בברכת אשר יצר – 

שהוא הפלא הגדול של הבריאה איך השי"ת מאחד גוף ונשמה יחד, 

בלא  אחד  אפשר  אי  זאת  ובכל  לגמרי,  הפכים  שני  לכאורה  שהם 

גוף  ללא  נשמה  גם  אבל  בקבר,  מקומו  נשמה  ללא  גוף  כי  חבירו. 

לנו נשמה בעולם הזה,  יש  גוף,  יש  ורק כאשר  מקומו בכסא הכבוד. 

שיכולה לעשות נחת רוח להשי"ת.

שיש  רגע,  ורגע  יום  יום  לעצמנו  זאת  ולהזכיר  להאמין  מאוד  וצריך 

וכל  גוי.  של  מגוף  לגמרי  אחר  ענין  שהוא  ממש  קדוש  גוף  לנו 
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התרי"ג מצוות הם רק מעשים שבגוף. ואפילו המצוות התלויות בלב 

ובמחשבה, הם על ידי כלי המח הגשמי וכלי הלב המגושם.

ממצרים  לצאת  שייך  לא  כי  ההתחלות,  כל  ראש  הוא  פורים  ולכן 

להתחיל לקבל את התורה, אם לא נאמין שהגוף שלנו הוא כלי שרת 

נקודות  דווקא  הם  למצוא  אנו  שצריכים  טובות  הנקודות  וכל  קדוש. 

טובות שעשינו בגוף הגשמי ]כמובא בהל' השכמת הבוקר א' שהמצוות שבגוף 

הם אשר מגלים את יופי הנשמה הפנימית[.

ועל פי יסוד זה נוכל להבין קצת את גודל עבודת יום הפורים:

תענית אסתר

יום זה הוא גדול וקדוש מאוד, אשר מזכיר לנו את הכח הנפלא שיש 

אותו  גדולות,  ישועות  ולפעול  שלו,  ב'פה'  ה'  עם  לדבר  יהודי  לכל 

ושיחה  תהילים  לדבר  יכול  בטלים,  ודברים  הרע  לשון  שדיבר  הפה 

בינו לבין קונו, ולבוא לקרבת ה'.

את  מענים  ולכן  ו'(,  תפילין  )הל'  בושה  לעורר  הזמן  גם  הוא  זה  יום 

הגוף, להתבייש עם האברים איך אנו משתמשים בהם. אבל ח"ו לא 

דברי  בפרטיות  עמם  לדבר  האברים,  את  לחזק  אדרבא  יאוש,  מתוך 

כח  איזה  לו  לגלות  הקדושה,  לתוך  להכניסו  איבר,  איבר  התחזקות, 

וכו',  ורגליים  ידיים  אוזן,  עיניים,  בפה,  לו,  יש  השכינה  השראת  של 

]כמובא באריכות  כי הדיבור יש לו כח גדול מאוד להשפיע על האברים 

בהשתפכות הנפש סוף אות מ"ח[. 

מקרא מגילה

יש בכוחו לעורר את  סיפורי מעשיות אשר  מעשה המגילה הוא כמו 

ה'גוף' משנתו ותרדמתו, וממילא גם את ה'נשמה'. ולכן יש להתעורר 

בליקו"ה(,  בכ"מ  )כמובא  תורה,  מתן  בשעת  כמו  המגילה  לשמוע  אז 

איך  לעצמו  לתאר  המעשה,  בתוך  עצמו  את  למצוא  לב  ולשים 

]האברים הקדושים של האדם[ בסעודתו  אחשורוש משתמש בכלי המקדש 



כג"שאל בני" - פורים / שו"ת לבני הנעורים

שלא  הגוף  את  ולכלות  להרוג  להשמיד  רוצה  המן  איך  הזה[,  ]עולם 

ומגלה  מאחוריו  שעומד  הצדיק  מרדכי  יש  זאת,  ולעומת  בו.  נאמין 

לו את נקודת הצדיק שבו, ואפילו שנופל בחיקו של אחשורוש, הוא 

טובל וחוזר למרדכי בהתחדשות בכל פעם, כי זוכר את האמת שהוא 

ונתלה  שופכין,  במי  המן  של  גופו  נתבזה  שלבסוף  עד  קדוש,  גוף 

גופו בבזיון, ומתגלה גדולת יופי מרדכי אפילו בעולם הגשמי בבגדי 

תכלת וארגמן וכו'.  

מתנות לאביונים ומשלוח מנות

לכבד  יש  לכן  פשוט',  'יהודי  המושג  קדושת  נתגלה  זה  שביום  כיון 

ביום זה כל יהודי, ולתת לו כל מה שצריך, מתנות, צדקות, ומשלוחי 

מנות, הכל בשביל להרבות רעים, לעשות שלום עם כולם, ולהסתכל 

על כל אחד ואחד, ולהאמין בו, בלי להסתכל על הרע שלו, כי האמת 

שהוא קדוש מאוד בעצם מהותו.

משתה ושמחה

להביא  ומשתה,  במאכל  הגשמי  בגוף  הוא  היום  מצות  עיקר  לכן 

להתחיל  והרגליים,  ביידים  שבלב  הרוח  לנשב  הגוף,  לתוך  שמחה 

דייקא,  הגוף  את  ולהרים  המגושם,  הגוף  מצד  בעצמנו  להאמין 

בהם  ולהאמין  הידיים,  על  להסתכל  כף.  ומחיאת  וריקודים  בשמחה 

ואפילו  לא.  וכלל  כלל  גוי  של  ידיים  הם  ואין  הם,  קדושים  כמה  עד 

שאולי עשינו בהם הרבה עבירות, בכל זאת הם כלי קודש ממש.

הקדוש  הניצוץ  את  לגלות  וכך  המח,  לבלבל  המשכר,  יין  ושותים 

שיש בגוף שנראה לכאורה גוף של המן, ולומר עליו 'ברוך...'.

בשביל  יחד,  לאכול  משפחות  עם  הסעודה  לעשות  שיש  מובא  ולכן 

מחמת  וכו',  וההמולה  הרעש  בתוך  דווקא  ואחדות,  רעים  להרבות 

'יהודי'!!! שביום זה מתחילים להאמין במושג 
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משתה ושמחה

להביא  ומשתה,  במאכל  הגשמי  בגוף  הוא  היום  מצות  עיקר  לכן 

להתחיל  והרגליים,  ביידים  שבלב  הרוח  לנשב  הגוף,  לתוך  שמחה 

דייקא,  הגוף  את  ולהרים  המגושם,  הגוף  מצד  בעצמנו  להאמין 

בהם  ולהאמין  הידיים,  על  להסתכל  כף.  ומחיאת  וריקודים  בשמחה 

ואפילו  לא.  וכלל  כלל  גוי  של  ידיים  הם  ואין  הם,  קדושים  כמה  עד 

שאולי עשינו בהם הרבה עבירות, בכל זאת הם כלי קודש ממש.

הקדוש  הניצוץ  את  לגלות  וכך  המח,  לבלבל  המשכר,  יין  ושותים 

שיש בגוף שנראה לכאורה גוף של המן, ולומר עליו 'ברוך...'.

בשביל  יחד,  לאכול  משפחות  עם  הסעודה  לעשות  שיש  מובא  ולכן 

מחמת  וכו',  וההמולה  הרעש  בתוך  דווקא  ואחדות,  רעים  להרבות 
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שאלה:
מתכוננים כל כך לפורים, מדברים מקדושת החג. אך פעמים שבמציאות הוא נראה 

כיום רגיל?

תשובה:
הם  וכאשר  מאוד.  גדולות  קליפות  הם  והמן  שעמלק  לדעת  צריך 

המה  מתגברים  אותם,  מוחים  שישראל  היום  שמתקרב  רואים 

בעצמו.  מהפורים  החשק  את  ולהוציא  האדם  את  לקרר  ברשעותם, 

כאילו יום הפורים הוא 'סתם', 'עוד איזה יום', לא רואים כלום... וכי 

יצא לך משהו מהפורים הקודם?!

ולכן תהיה חזק בכל יום הפורים, לעורר את החשק, ולזכור שיום זה 

הוא לא סתם איזה יום, הוא יום מיוחד ששייך לך ממש. השי"ת רוצה 

מוצא  אתה  שהנה  לכך,  וראיה  דייקא.  הזה  היום  אותך  לקרב  מאוד 

להשי"ת  ותודה  תברך  זה  ועל  הפורים,  ביום  ונושם  חי  עצמך  את 

את  מכניע  הנך  בעצמו  ובזה  הזה'.  לזמן  והגיענו  וקיימנו  'שהחיינו 

המן שרוצה לגנוב ממך את האמונה, שלא תדע מקדושת היום. וחזק 

זכית להרבה התקרבות, גם אם  את עצמך לזכור שגם בשנה שעברה 

לא שמת לב. כך תוכל להתעורר לקבל גם את הקדושה של שנה זו.

וכן במשך היום, אם יש רגעים הנדמים כמשעממים, אל תתן לעמלק 

ובפרט  הלך...  כבר  הזה  שהפורים  לך  לומר  בקרירותו  להשתלט 

את  אבדת  כאילו  תצא בתחושת החמצה,  הזהר שלא  הפורים,  לאחר 

הפורים. כי איך שיהיה, בוודאי הזדככה נשמתך הרבה בימי הפורים, 

ובוודאי יהיה זה תועלת גדולה בשבילך, להמשך השנה.
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שאלה:
כל החג אני בלחץ האם אני כבר זוכה לאור של פורים?

תשובה:
אור בדיוק אתה  יודע הנך להגדיר לאיזה  ראשית אשאל אותך, האם 

מצפה?! 

מלאים  בשכרותם,  החסידים  גדולי  את  לעצמם  שמציירים  יש 

געגועים  דיבורי  לחברים  ומדברים  בוכים  להשי"ת,  בכיסופים 

וכו'.  עוונותיהם  על  מתוודים  ומהצדיקים,  מהשי"ת  והשתוקקות 

"דיבורים" מה לדבר  נעורים לחקותם, מכינים  בני  וכך מנסים הרבה 

בדיוק  רוקדים  בו  רצים לחפש מקום  ולאחר השתייה  בעת השכרות, 

הולך  ואז  לליבו,  הקרובים  החברים  עם  ורק  רוצה,  היה  שהוא  כמו 

בוודאי  כזה  ובמצב  וכו'.  וכו'  לפניהם  לדבר  מנסה  לפניהם,  ובוכה 

לך  יש  והאם  לשמוח  כעת  זוכה  אתה  האם  בלחץ  תהיה  שתמיד 

לאור  להכנס  לך  יתנו  שלא  בלבולים  וכהנה  וכהנה  האור,  את   כבר 

האמיתי של החג.

עיקר האור של פורים הוא שהאדם יפסיק לחשוב מעצמו ומהצלחתו, 

ראוי  ולכן  י'(.  )ליקו"מ  ידו  על  שמתעלה  ה'  מכבוד  רק  יחשוב  אלא 

ללמוד בספרים הק', את מהותו של החג. 

אחד  עניין  קח  הפורים,  בעניין  ומאמרים  תורות  הרבה  ב"ה  לנו  יש 

או שניים, תלמד אותו כפי מה שיש ביכולתך להבין, תתפלל על זה. 

ותשתדל לצמצם את עצמך להבנה, שהלימוד הזה הוא חלק מהאור 

פי  על  המחשבות  את  לכוון  הפורים  ביום  ותנסה  בפורים,  שמאיר 

אותו עניין שלמדת. 

מבואר  בו  ד',  כפיים  נשיאת  הלכות  ליקוטי  תלמד  אם  ולדוגמא: 

נחת  לעשות  זוכה  שאתה  השמחה  את  לעורר  הוא  הפורים  שעיקר 

המצוות  כאילו  כפירות  המכניס  עמלק  את  ולהכניע  להשי"ת,   רוח 

הם 'סתם'. 
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ייתכן שתוך כדי החג, העניין יאיר בך מעצמו. אך בעיקר תזכור שיש 

למעלה  עושה  שאתה  רוח  מהנחת  שתחשוב  מעוניין  שאינו  'עמלק' 

יכול,  שאתה  כמה  הפורים,  ביום  להתאמץ  תשתדל  ולכן  דבר.  בכל 

שוב ושוב להרגיל את מחשבתך, לחשוב מה'נחת רוח', כי יום זה יש 

סייעתא מלעילא שתוכל להכנס לכל קדושה שהיא.

חיצוני  גורם  שום  תחפש  לא  כבר  החג,  של  האמת  את  כשתחפש 

לחברים  לבכות  מאחרים,  לב  תשומת  תצטרך  לא  גם  אותך,  שישמח 

– הסוד של  סוד  יצא  יין  נכנס  'דיבורי שכרות'...  ולדבר  על העוונות 

בשמחת  לבך  לשמח  תתחיל  לשני,  לספר  תרוץ  אל  מתגלה,  עצמך 

'דיבורים'  תזרוק  "מצב".  שם  שאין  למקום  נקלעת  אם  גם  יהדותך, 

להשי"ת, תבכה לפניו, והכל מתוך שמחה וחיות.

יש  שהרי  השכרות,  רק  לא  הוא  החג,  שקדושת  לזכור,  צריך  בכלל, 

צדקות,  לתת  מנות,  לשלוח  מגילה,  לשמוע  היום.  מצוות  עיקרי  את 

ה',  קרבת  של  התעוררות  מתוך  לאוכלו  מאוד  שראוי  פורים,  סעודת 

בסעודת  שיש  הגדולים  הסודות  על  הלכות  בליקוטי  הרבה  כמבואר 

פורים.

קצת  עם  להשי"ת  לבך  להשיח  בפורים  זמן  למצוא  מאוד  ותשתדל 

גם  אבל  בוקר,  לפנות  או  בחצות  תוכל  אם  טוב  ומה  הדעת.  יישוב 

את  התחילו  שלומינו  מאנשי  שהרבה  ודע  מאוד.  טוב  הוא  היום  כל 

מאוד  הוא  כי  מפורים,  דווקא  יום,  יום  בהתבודדות  שלהם  הקביעות 

מסוגל לזה.

ואם  התורה.  ללימוד  פנאי  איזה  נפש  במסירות  לך  לקבוע  תראה  גם 

יישוב הדעת, אז תחטוף על כל פנים כמה משניות,  הנך רואה שאין 

או תהילים, וכדומה. 



כז"שאל בני" - פורים / שו"ת לבני הנעורים

שאלה:
יש ואני זוכה להשתכר, להיכנס לשמחה עצומה, אך כאשר אני מתחיל להתפקח, נופל 

עלי עצבות גדולה, ופחד גדול לחזור למציאות של החיים?

תשובה:
צריך לדעת שאור הפורים הוא הארה עצומה שאין בכל השנה כולה, 

הזמן  כל  לחיות  שייך  ולא  הפורים,  לימי  רק  קצר  לזמן  הוא  אך 

של  הרצון  כי  ד'(.  סי'  בליקו"מ  )כמובא  להשי"ת  ביטול  של  בהרגשה 

שגרת  לתוך  וימשיך  הגשמי,  עולם  בתוך  יחיה  שאדם  הוא  השי"ת 

אמונה  קצת  עוד  פעם  כל  הגדול,  האור  של  מהרושם  קצת  החיים 

ודביקות, עוד קצת שמחה והתחזקות. 

תתכונן  אז  דווקא  בפורים,  והרגשה  התעוררות  לאיזה  זכית  אם  ולכן 

במחשבתך,  ותחקוק  הרגילה.  למציאות  לחזור  תצטרך  מעט  שעוד 

איך תוכל להתחזק כאשר תיפול, וכאשר לא ילך כרצונך וכו' וכו'.

שעובר  רגעים  הרבה  יש  הפורים,  ימי  שבמשך  ה',  מתנת  הוא  ואולי 

את  ממשיכים  בו  למצב  להתרגל  בכדי  הדעת,  וקטנות  בשעמום 

הקדושה של פורים לזמני קטנות.



כח

פורים לבני המשפחה
)מתוך גליון "קורות ביתנו" שע"י ארגון ’נעשה ונשמע’(

שאלה:
חוזרים  בקושי  הזה.  בחג  לנשים  המקום  היכן  אבל  וקדוש,  גדול  כיום  ידוע  פורים 

תחפושות,  מנות,  משלוחי  בבית,  העבודות  ללחץ  נכנסים  וכבר  המגילה,  משמיעת 

הכנת המשתה, ובין לבין להשקיט את המריבות של הילדים, והנה שוקעת לה השמש... 

ולרקוד,  לשמוח  צריכים  הגברים  כי  הילדים  על  לשמור  כמובן  צריך  עצמה,  בסעודה 

מזמור  איזה  לומר  בכלל  מדבר  ומי  הקדוש?  ליום  להתחבר  שלהם  הזמן  כן  אם  מתי 

תהילים, למצוא כמה דקות של שקט לבקש על הילדים, החיים וכו', הרי יום זה מסוגל 

ישועות?  לפעול 

תשובה:
גדול בשמיים  רצון  עת  והוא  עד מאוד,  ימי הפורים קדושים  אכן  א[ 

קרבת  של  גדולה  השפעה  יורד  אלו  בימים  שצריך.  דבר  כל  לפעול 

לפורים  נמשל  כיפור  יום  שאפילו  עד  השנה,  כל  כדוגמתה  שאין  ה' 

עצמו.

אלפי  רבבות  מאוד,  גדולה  בבעיה  נמצאים  והמן  עמלק  כך,  ומשום 

נמחקים.  שהם  וכמעט  נגדם,  למלחמה  לצאת  מתעוררים  ישראל  בני 

ואז הם מוצאים פטנט חדש להלחם בנו, על ידי שהם פשוט עוברים 

גם  והם  פורים,  של  התרועה  קולות  לתוך  מצטרפים  שלנו,  למחנה 

מלהיבים אותנו בגודל מעלת יום הפורים שהוא גדול וקדוש, ומסוגל 

מוציאים  הם  כדי,  תוך  ו...  ועוד,  ועוד  תפילה,  לשמחה,  מאוד, 

נראית  את  איך  "תראי  הפנים:  מול  לנו  ושמים  מהכיס,  'מראה' 

לחוצה...!!!"  איך את  לב  "שימי  "איפה התפילות...?"  בפורים..." 

"איפה את ואיפה פורים...???!"

את  ומוציא  מקרר  שהוא  או  בנו.  להלחם  שיטות  שני  לעמלק  לו  יש 

וגבוהים שרחוקים  גדולים  לנו דברים מאוד  החשק, או שהוא מראה 

מהמציאות שלנו...



כט "שאל בני" - פורים / שו"ת לבני המשפחה

לקרוא...[.  זמן  מצאנו  ]שבקושי  אסתר  במגילת  נמצאת  לכך  התשובה  ב[ 

בכתיבתה  יש  הלכות  הרבה  מאוד,  עד  קדושה  היא  המגילה  כידוע 

פעם  אפילו  שם  מוזכר  שלא  נראה,  לב,  נשים  אם  אך  ובשמירתה, 

אנו  בזה, אלא שאפילו הנס הגדול שלשמו  די  ואם לא  ה'.  אחת שם 

גדולת  את  שמגלה  טבעי'  'על  נס  כזה  לא  הוא  הזה,  ביום  שמחים 

על  שהתפרס  סיפור  כאן  היה  הכל  בסך  כי  סוף.  ים  קריעת  כמו  ה' 

ימינו,  בן  פוליטי  מהפך  כמו  הכל   את  להבין  וניתן  שנים,  תשע  פני 

שמפלגת המן נפלה, והיהודים כבשו את ליבו של המלך.

אך בהתבוננות פנימית במגילה, כאשר מסתכלים ברצף מהיר על כל 

ליווה בהשגחה פרטית  איך  ה',  גדולת  עוצם  נראה את  התשע שנים, 

איך  הוא  שבו  העיקרי  שהיופי  גדול,  אחד  נס  שכולו  מפעים  סיפור 

הנס התחפש והתלבש בתוך סיפור טבעי...

האם אין זה דומה לסיפור חיינו...???

הכוונה  'המלך'  בו  שכתוב  במגילה  מקום  שכל  לנו,  גילו  הצדיקים 

למלכו של עולם!

למצוא  בפורים.  שמתגלה  הקדושה  בעצמו  שזה  כן,  אם  נמצא 

צריך  אחשורוש'.  'המלך  לנו  צץ  בו  רגע  בכל  עולם  של  מלכו  את 

כן, בתוך  דווקא.  לזכור, שהקדושה של פורים מתגלה מתוך הסתרה 

הפנים  וצביעת  המנות  משלוחי  הילדים,  מריבות  של  הפשוט  הטבע 

יישוב  לנו  מניחים  שאינם  ההתרחשויות  בתוך  וכו',  התחפושת  של 

הדעת, שם נזכור שהמלך מתחבא. בכל פעם שנפגוש את אחשורוש, 

הוא  ולמה  עולם!!!  של  מלכו  הכל  שזה  נזכור  והכעס,  הלחץ  ואת 

אנו  כי  להבין,  רוצות  לא  וגם  יודעות,  לא  אנו  הכל?  את  לנו  עושה 

באמצע תהליך ניסי שנראה כמו מהלך טבעי ופשוט.

לא  אך  ישועות,  לפעול  גדול  רצון  עת  הוא  הפורים  שיום  בוודאי  ג[ 

ביישוב  לשבת  זמן  מוצאות  שאנו  באופן  מתגלה  רצון  העת  תמיד 

רצון  העת  אולי  ולהתפלל,  תהילים  ולומר  כיפור  ביום  כמו  הדעת 

אצלנו הוא דווקא להתחזק באמונה פשוטה בתוך הב-א-ל-א-ג-ן. וזה 

בעצמו כבר יביא את הישועות שאפשר לפעול ביום קדוש זה.



שו"ת לבני המשפחה / "שאל בני" - פוריםל

שכרות  ידי  על  שפועלים  ידע'  דלא  'עד  מצוות  יש  הגברים,  אצל  כי 

צריכים  הם  כפשוטו...  ידע'  שלא  'עד  יש  ואצלנו  שינה[.  ]או  היין 

שכרות  מתוך  ולומר  לשמוח  בשביל  ושכרות  שטות  מעשי  לעשות 

שטות  המעשי  ואצלנו  דעת'.  'חוסר  של  אלו  במצבים  גם  נמצא  שה' 

אותנו  לבטל  כדי  והכל  מדעתנו,  אותנו  ומוציאות  ממילא,  קורה 

לגמרי ולומר באמונה שלמה: זה הכל אתה!!!!!!

ה'.  הכל  דעת,  וחוסר  הירידות  שכל  להבין  החג,  של  מהותו  כל  זהו 

אנו  ומה  ממש...  הזה  המקום  עד  שיורד  גדול  אור  כזה  שיש  להבין 

זה  פשוטה!!!  מחשבה  ה',  שזה  לזכור  רק  כלום,  לעשות?  צריכות 

עבודתנו ביום הפורים!

חושב  היה  הכהן  ועלי  בן,  על  מתפללת  שהיתה  כתוב  חנה,  אצל  גם 

'כשרה',  אל  'שיכורה'  לא  היא  שבאמת  אמרה  והיא  שיכורה,  שהיא 

ובסוף זכתה לבן צדיק ששיסף את עמלק. ואולי זה מרמז גם עלינו, 

הגדול'  ו'הכהן  ומבולבלות,  לשיכורות  עצמנו  את  מדמות  שאנו 

ואנו צריכות  'שיכורות',  שבתוכינו מנסה להחליש דעתנו שאנו סתם 

להיות חזקות ולומר: לא, אנו כשרות!!! כך נזכה לשסף את עמלק.

פטור.  הוא  שכרותו  כדי  תוך  בפורים  שמזיק  שמי  בהלכה,  כתוב  ד[ 

ומובא בשם צדיקים, שזה מחמת שביום הפורים מתגלה שהכל מאת 

לשיכורים  אפילו  למטה,  שמתגלה  אפיים  ואריכות  רחמים  ויש  ה', 

הגדולים. ויש בזה רמז גם לנו, שלא נאשים את עצמנו תוך כדי החג, 

שאנו מזיקות והורסות את הילדים שלנו על ידי הכעס והעצבים וכו', 

כי יש רחמים כאלו גם למצבי שכרות שלנו... 

ה[ לסיום, כדאי לזכור, שקדושת ימי הפורים הם לא יום אחד, יש בו 

לבני  וגם  ירושלים  לבני  גם  בט"ו,  וגם  בי"ד  גם  קדושה,  של  יומיים 

כמה  לחטוף  אפשר  התהילים,  כל  את  לסיים  דווקא  צריך  ולא  חוץ. 

מזמורים, ולמצוא חמש דקות של שיחה עם ה' בתוך היומיים האלו, 

ובתוך הבלגן שהם יוצרים. 

ויהי רצון שעל ידי מחשבות פשוטות של התחזקות באמונה בתוך הפורים, 

ובחטיפת כמה דיבורים לה', נזכה שיתקיים בנו 'ונהפוך הוא אשר ישלטו 

היהודים ]שבתוכינו[ המה בשונאיהם ]בחוסר יישוב הדעת שבתוכינו[.



לא

אגרת הפורים א’

אחי היקר!

ימי הפורים הקדושים, בהם עומד מרדכי להזכיר  ובאים  הנה קרבים 

חדשים,  ברצונות  להשי"ת  להתקרב  שלמה,  בתשובה  להתעורר  לנו 

ולהזהר שלא להנות מסעודתו של אחשורוש.

ולכן זה הזמן שנתעורר ביחד להבין מהו סעודתו של אותו רשע. כי 

באמת קשה להבין איך עם ישראל הלכו להנות מאותו סעודה? והרי 

אפילו שהיה שם הכשר של מרדכי, הרי סוף סוף כל עיקר טעמו של 

הסעודה שעשה אחשורוש, היה משום שעשה חשבון, שישראל כבר 

על  ולרקוד  לחגוג  בדעתו  נתיישב  כך  ועל  ח"ו,  לירושלים  יחזרו  לא 

כן  אם  איך  שרת,  הכלי  עם  ולשתות  גדול,  הכהן  בגדי  ללבוש  דמם, 

יכלו עם ישראל לשבת ולהנות מהסעודה?

של  ביותר  הגדולים  מהיסודות  אחד  נמצא  שכאן  אחי,  לך  דע  אך 

מרדכי הצדיק. כי יש צדיק שהולך בעולם וצועק משהו, ואין מבינים 

נעשה  מה  יודע  הוא  רק  כי  בוכה,  הוא  מה  ועל  צועק  הוא  מה  על 

באמת.

הטה נא אזנך ושים לב לגודל רשעותו של אחשורוש שהצליח כל כך 

להפיל את העם לשבת עמו לסעודה כשרה. 

כי הנה עם ישראל היו כבר לקראת קץ גלות בבל, ובאותם השבעים 

שנה, היו בגלות ממש, מחמת שבשבעים שנה אלו לא יכלו להתבסס, 

וכו',  קהילות  לפתח  עסק,  לפתוח  בית,  לבנות  רגילים,  חיים  ולחיות 

כי אמרו תיכף ניגאל ונעלה לירושלים, ומחמת כן לא שווה להשקיע 

רק  מקום,  לשום  להתקדם  בלי  שנה  שבעים  וחיו  סבלו  וכך  כלום. 

עומדים ומצפים לגאולה קרובה. והמצב הזה שלא ברור לאן הולכים, 

הוא המצב הכי לא נעים. 



אגרת הפורים א’ / "שאל בני" - פוריםלב

אומרים  ואז  עדיין,  לא בא  והגואל  סוף עבר שבעים שנה,  סוף  והנה 

לספור  התחילו  לא  כי  שנה,  השבעים  בחשבון  טעות  שהיה  להם 

מהזמן הנכון ]שהרי היו כמה שלבים ביציאתם לגלות, כמובא במסכת מגילה י"א:[. 

בלית ברירה הסכימו לחכות עוד מעט זמן, והנה שוב מודיעים להם, 

בלי  וחיכו  עמדו  שוב  עוד.  להמתין  וצריך  נכונה,  ספירה  היה  שלא 

מתברר  שוב  ואז  בידיים,  החבילות  עם  רגילה,  בצורה  חיים  לחיות 

שחל טעות בספירה, וכך נדחה מפעם לפעם זמן הגאולה, עד שכבר 

לא ידעו את נפשם. 

כל  שלפי  ראה  למלכו  שלש  ובשנת  אחשורוש,  חדש  מלך  קם  ואז 

יהיה  לא  כבר  ובאמת  הקיצין  כל  כלו  כבר  בידו  שיש  החשבונות 

גאולה ח"ו.

ובשלב זה הוא מכריז על 'סעודת אחשורוש', סעודה בה הוא מודיע 

אז  או  ח"ו.  לירושלים  יעלו  לא  כבר  וישראל  מלכותו,  שנתיישבה 

שלא  מאוד  שכואב  'נכון  לעצמם:  ואמרו  לרווחה,  ישראל  נשמו 

מעכשו  התברר!  המצב  עכשו  לפחות  אבל  הקדושה,  לארץ  חוזרים 

, נבסס את  נוכל להתחיל לשקם את החיים, נבנה בית, נפתח עסקים 

הקהילות...'

המצב הזה נקרא במילים אחרות: י-א-ו-ש ! ! !

אחי, תבדוק טוב ותראה, שמצב זה ממש תואם לחיינו. כולנו רוצים 

בכל  הכתובות  הקדושות  לכל  לזכות  רוצים  כולנו  ה',  את  לעבוד 

שהכל  רוצים  כולנו  אלא  רוצה?!  שאינו  אחד  ראית  וכי  הספרים. 

בו אנו לא  לנו כח לסבול מצב לא ברור,  אין  יהיה הרגע הזה ממש. 

מציאות  ומחכים.  שנלחמים  חיים  מציאות  איתנו.  קורה  מה  יודעים 

חיים שמרגישים בלי עולם הזה, ובלי עולם הבא.

אין  זהו!  ואומרים:  והמן  אחשורוש  פתאום  מופיע  כאשר  ולכן 

בשורה  היא  לפחות  אבל  כואבת,  בשורה  שהיא  וודאי  ח"ו.  גאולה 

שמרגיעה ומיישבת את הדעת, מעתה יודעים אנו לאן פנינו מועדות.

למעלה'.  נעשה  מה  יודע  'אני  הצדיק:  מרדכי  וזועק  עומד  כך  ועל 



לג "שאל בני" - פורים / אגרת הפורים א’

לא  'תבינו, מקומכם  ישראל'.  ומבינים מהו קדושת  יודעים  לא  'אתם 

ואתם בבית המקדש!!!'. אבל אף אחד לא מבין על  כאן, עוד קצת 

הכל  סך  קרה???  מה  נסער???  כך  כל  הוא  מה  על  מדבר,  הוא  מה 

נעלה, אבל בינתיים הגואל  וכשיבוא הזמן תיכף  הלכנו לאכול קצת, 

לא מגיע...

בדיוק.  בזה  תלוי  הכל  לא!  לא!  וזועק:  בשלו  ממשיך  מרדכי  אך 

הצדיק  כאן.  תשארו  באמת  אזי  ידיים,  ומרימים  מתייאשים  אתם  אם 

שרואה מה הולך למעלה, כמעט ואינו יכול לסבול מציאות זו, כאשר 

הוא רואה איך כמעט ויוצאים מהמבוך וברגע האחרון עושים את כל 

המסלול חזרה.

★

צדיקים,  ספרי  נפתח  עצמנו,  עם  אמיתיים  ונהיה  בא  היקר!  אחי 

עדיין  אנו  האם  עצמנו,  את  ונשאל  בפרטיות,  נושא  נושא  נעבור 

לנו, האם  מאמינים שהצדיק מדבר אלינו. האם אלו דברים השייכים 

אנו עדיין מתפללים ומבקשים עליהם, או שכבר הרמנו ידיים לומר: 

זה לא בשבילנו כרגע...

יאוש.  שום  אין  שזועק:  מרדכי  ולעומתו  יאוש.  המן:  קליפת  זהו 

'לעשות  הפסוק  על  ז"ל  אפרימ'ל  ר'  הרה"ח  של  מליצתו  ידוע  וכבר 

כרצון איש ואיש', ואומרים חז"ל: איש זה מרדכי, ואיש זה המן. כי 

תיבת 'איש' של מרדכי, ר"ת א'ין ש'ום י'אוש !!! ותיבת 'ואיש' של 

המן, הם אותיות 'יאוש'.

חזק ואמץ



לג "שאל בני" - פורים / אגרת הפורים א’

לא  'תבינו, מקומכם  ישראל'.  ומבינים מהו קדושת  יודעים  לא  'אתם 

ואתם בבית המקדש!!!'. אבל אף אחד לא מבין על  כאן, עוד קצת 

הכל  סך  קרה???  מה  נסער???  כך  כל  הוא  מה  על  מדבר,  הוא  מה 

נעלה, אבל בינתיים הגואל  וכשיבוא הזמן תיכף  הלכנו לאכול קצת, 

לא מגיע...

בדיוק.  בזה  תלוי  הכל  לא!  לא!  וזועק:  בשלו  ממשיך  מרדכי  אך 

הצדיק  כאן.  תשארו  באמת  אזי  ידיים,  ומרימים  מתייאשים  אתם  אם 

שרואה מה הולך למעלה, כמעט ואינו יכול לסבול מציאות זו, כאשר 

הוא רואה איך כמעט ויוצאים מהמבוך וברגע האחרון עושים את כל 

המסלול חזרה.

★

צדיקים,  ספרי  נפתח  עצמנו,  עם  אמיתיים  ונהיה  בא  היקר!  אחי 

עדיין  אנו  האם  עצמנו,  את  ונשאל  בפרטיות,  נושא  נושא  נעבור 

לנו, האם  מאמינים שהצדיק מדבר אלינו. האם אלו דברים השייכים 

אנו עדיין מתפללים ומבקשים עליהם, או שכבר הרמנו ידיים לומר: 

זה לא בשבילנו כרגע...

יאוש.  שום  אין  שזועק:  מרדכי  ולעומתו  יאוש.  המן:  קליפת  זהו 

'לעשות  הפסוק  על  ז"ל  אפרימ'ל  ר'  הרה"ח  של  מליצתו  ידוע  וכבר 

כרצון איש ואיש', ואומרים חז"ל: איש זה מרדכי, ואיש זה המן. כי 

תיבת 'איש' של מרדכי, ר"ת א'ין ש'ום י'אוש !!! ותיבת 'ואיש' של 

המן, הם אותיות 'יאוש'.

חזק ואמץ

לד

אגרת הפורים ב’

אחי היקר!

ואין  הקדושים,  הפורים  לימי  ונראה'  'סמוך  כבר  עומדים  אנו  הנה 

את  שרואה  וכיון  ובא,  הקרב  קיצו  על  ומפחד  עומד  שעמלק  ספק 

עוצם קדושת היום הזה, ואיך ישראל עומדים להכותו על ידי קריאת 

והריקודים  ומשתה, שמחה  מנות  המגילה, מתנות לאביונים, משלוח 

בתקווה  עלינו,  נשקו  כלי  כל  את  מוציא  הוא  לכן  וכו',  ושכרות 

קלושה – אולי אולי הוא ינצל.

ולטעת  אותנו  להחליש   - פשוטה  עצה  שלו,  הנשק  כלי  הוא  ומה 

מראה  הוא  פורים.  עם  שייכות  שום  לנו  אין  כאילו  הרגשה  בתוכנו 

מה  וכי  אותנו,  ושואל  עלינו,  שעברו  פורים  ימי  מכמה  זכרונות  לנו 

רק  אתם  ואילו  עמלק,  אותו  נשארתי  אני  תראו,  מהפורים,  לכם  יצא 

נפלתם יותר מיום ליום, אז מי יותר גיבור...? 

זה  נראה,  שהוא  כמו  גיבור  כזה  לא  הוא  עמלק  אחי,  לך  דע  אבל 

נגד  סיכוי  לו  רואה שאין  בגלל שהוא  ודווקא  הישרדות,  רק מלחמת 

מרדכי ואסתר, לכן מצא לעצמו את השיטה הישנה שלו, שאיתו הוא 

אז  במדבר.  היינו  כשעדיין  שלו  הראשונה  במלחמה  השתמש  כבר 

ייאש  הפרטי,  בשמו  אחד  לכל  וקרא  הכבוד,  לענן  מחוץ  עמד  הוא 

אחד  הוא  כאלו  תחושה  בו  והחדיר  חלש,  להרגיש  לו  וגרם  אותו 

החוצה  אותו  להוציא  שהצליח  עד  וגיבור,  עצום  עמלק  מול  בודד 

והרגו. וכמו כן הוא עושה לו עכשו בכל שנה מחדש. 

רואה  שהוא  וכיון  והעייפים.  הנחשלים  על  רק  מצליח  עמלק  הזהר! 

מנסה  הוא  אז  פורים,  של  לאור  ולהתקשר  להתגבר  מנסה  שאתה 

לומר לך שאתה 'חלש עייף ויגע'. 



לה "שאל בני" - פורים / אגרת הפורים ב’

הוא  האמת,  את  שתזכור  אותך,  לחזק  בכתובים  אליך  באתי  ולכן 

פשוט מפתה אותך ומשקר אותך ונוטע בך תחושות לא נכונות. היה 

גיבור ואמור לעצמך 'אני גיבור', פורים שייך דווקא בשבילי!

אך שוב אני אומר לך, שעמלק הוא כל כך חזק, שגם אחרי שתקרא 

דברים אלו, הוא יאמר לך: כן כן, כל מה שנאמר באגרת זו נכון, אבל 

דברם אלו נאמרים לאלו שעדיין רוצים לעבוד את ה', ולהם אומרים 

לומר,  יכולים  הם  חלשים,  ולא  גיבורים  להיות  פורים  לפני  להתחזק 

פורים הוא בשבילי. אבל אתה, הרי ממש לא שייך לשום עבודת ה', 

לבקש  פורים  לפני  להתעורר  לך  מה  וכי  אותך,  מעניין  לא  אפילו  זה 

ממש  זה  עמלק",  המן  מקליפת  "הצילני  ביום  פעמים  כמה  מהשי"ת 

לא אתה...

תדע  פשוט  בכלל,  ונטען  לטוען  עמו  תכנס  ואל  לעצתי,  שמע  אחי, 

שושן  מיהודי  גרוע  יותר  אינך  הצדיק,  מרדכי  מאנשי  יהודי,  שאתה 

שנפלו לגמרי באותו הדור, ובכל זאת מדרכי ואסתר זכו לעורר אותם 

לקבלת התורה מחדש בהתחדשות של אהבה עצומה להשי"ת.

קריאת  בעניין  כך  כל  הקפידו  לברכה  זכרונם  חכמינו  איך  נא  ראה 

המגילה, אפילו יותר מקריאת התורה. עד כמה יש להזהר שלא יחסר 

לכל  שייכת  שהמגילה  לא  אם  זה,  ולמה  אחת,  תיבה  אפילו  ממה 

המעשה  כל  כי  אחת,  מילה  להפסיד  לא  להקפיד  צריך  ואחד.  אחד 

ברוך  ר'  הרה"ק  בשם  וכמובא  הזה.  בדור  ממש  עלינו  מדבר  הזה 

שהקורא  יצא'  לא  למפרע  'הקורא  חז"ל  מאמר  על  זיע"א  ממעזבוז' 

זה  הרי  למפרע   – פעם  שהיה  מעשה  שהוא  בדעתו  ומדמה  המגילה 

לא יצא. 

הזה' שהניסים  בזמן  ההם  בימים  ניסים  'שעשה  אנו מברכים  זה  ועל 

'בימים  שנתגלה  והעצום  הגדול  והאור  ואסתר,  מרדכי  בימי  שהיו 

נס ממש  היה  רק שבימים ההם  הזה'.  'בזמן  ומתגלה  ההם', מתחדש 

בגשמי, ובכל שנה ושנה מתחדש האור ברוחניות. 

התשובה  עמלק,  את  מכניעים  איך  שאלה:  לך  יש  שאם  לך,  ודע 

בעצמו  ובזה  עמלק,  את  לנצח  יכול  שאתה  לומר  שתתחזק  היא: 



אגרת הפורים ב’ / "שאל בני" - פוריםלו

עדיין  שאתה  אפילו  אותו,  שנצחת  להאמין  לך  יש  כבר  שהתחזקת, 

שתבין  צריך  כי  אותו.  להכניע  בשביל  לעשות  צריך  מה  יודע  לא 

ולכן  לך,  שנדמה  ממה  אחרת  בזירה  היא  עמלק  עם  כאן  שהמלחמה 

אינך רואה באופק שום סיכוי לנצח. 

בתוך  לך  לשדר  היא  המלחמה  עמלק,  של  התרגיל  בדיוק  זהו  אבל 

וברגע שתבין  הלב הרגשות שיגרמו לך להפלט מחוץ לענני הכבוד, 

של  ברוח  עצמך  את  תחגור  ממילא  אזי  בתוכך,  היא  שהמלחמה 

יהיה מה שיהיה, אני שייך לעם  לו, אני נשאר בפנים,  גבורה ותאמר 

מרדכי ואיני כורע ומשתחווה לך!

וכל פעם שאתה מתחזק לחשוב סוג מחשבה שכזו, אתה ממש מכניע 

ומביס לגמרי את עמלק.

וגם אם איך מרגיש שום שייכות לקדושה, בכל זאת לך בדרכיה של 

אסתר, שהלכה ונכנסה למלך אחשורוש שלא כדת, תכניס את עצמך 

וכך  מה!  ויהי  אנסה  אני   – אבדתי"  אבדתי  "וכאשר  נפש,  במסירות 

תעמוד ותצפה למלך עד שיושיט לך את שרביט הזהב ותגע בראשה. 

ואז תזכה לראות שיש מציאות שהכל יתהפך לטובה.

לא  קוויך  "להודיע שכל  פורים:  המסר של  את  היטב  בזכרונך  חקוק 

יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בו"

חזק ואמץ
מידידך למלחמה



לז

מאמר הפורים

בימים ההם בזמן הזה

עמלק'  המן  מקליפת  'הצילני  פורים  לפני  יום  ל'  "כשצועקין  א[ 

מורינו  אמר  כך  המגילה"  בקריאת  מרדכי  את  לראות  לזכות  אפשר 

הרב ר' נתן מברסלב זיע"א. ועוד אמר, הנה אני רואה את המן עומד 

עלי עם מקל...

התורה  המובאים  המעשיות  סיפורי  שכל  בזוה"ק  מובא  הנה  כי 

לדורות,  הוראה  הוא  אלא  פעם  שהיו  מעשים  לא  הם  הקדושה 

והזוה"ק מכנה בכינויי גנאי למי שאומר שהמעשה היה רק פעם.

כך  כל  שחז"ל  המגילה  לעניין  וכמה  כמה  אחת  שעל  העניין  ומובן 

להיזהר  כך  כל  ושצריך  התורה  מקריאת  יותר  בקריאתה  החמירו 

שמעשה  שבוודאי  הרי  ממנה,  יחסר  שלא  ותיבה  תיבה  כל  בקריאת 

ממעזבוז'  ברוך  ר'  הרה"ק  בשם  ומובא  אנו.  לדורינו  שייך  המגילה 

המגילה  שהקורא  יצא'  לא  למפרע  'הקורא  חז"ל  מאמר  על  זיע"א 

ומדמה בדעתו שהוא מעשה שהיה פעם – למפרע הרי זה לא יצא.               

שהניסים  הזה'  בזמן  ההם  בימים  ניסים  'שעשה  מברכים  זה  ועל  ב[ 

'בימים  שנתגלה  והעצום  הגדול  והאור  ואסתר,  מרדכי  בימי  שהיו 

נס ממש  היה  רק שבימים ההם  הזה'.  'בזמן  ומתגלה  ההם', מתחדש 

בגשמי, ובכל שנה ושנה מתחדש האור ברוחניות, ואשרי מי שמדבק 

עמלק   – המן  קליפת  את  להכניע  יזכה  וכך  המגילה  לאור  עצמו 

שנלחם בתוך ליבו של האדם, וכדלהלן.

מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

ג[ אך באמת הבה ונתבונן מי הוא זה ואיזה הוא אותו קליפה נוראה 

אחרים  מצוררים  יותר  מסוכן  הוא  ולמה  עמלק",   – "המן  הנקראת 



לז

מאמר הפורים

בימים ההם בזמן הזה

עמלק'  המן  מקליפת  'הצילני  פורים  לפני  יום  ל'  "כשצועקין  א[ 

מורינו  אמר  כך  המגילה"  בקריאת  מרדכי  את  לראות  לזכות  אפשר 

הרב ר' נתן מברסלב זיע"א. ועוד אמר, הנה אני רואה את המן עומד 

עלי עם מקל...

התורה  המובאים  המעשיות  סיפורי  שכל  בזוה"ק  מובא  הנה  כי 

לדורות,  הוראה  הוא  אלא  פעם  שהיו  מעשים  לא  הם  הקדושה 

והזוה"ק מכנה בכינויי גנאי למי שאומר שהמעשה היה רק פעם.

כך  כל  שחז"ל  המגילה  לעניין  וכמה  כמה  אחת  שעל  העניין  ומובן 

להיזהר  כך  כל  ושצריך  התורה  מקריאת  יותר  בקריאתה  החמירו 

שמעשה  שבוודאי  הרי  ממנה,  יחסר  שלא  ותיבה  תיבה  כל  בקריאת 

ממעזבוז'  ברוך  ר'  הרה"ק  בשם  ומובא  אנו.  לדורינו  שייך  המגילה 

המגילה  שהקורא  יצא'  לא  למפרע  'הקורא  חז"ל  מאמר  על  זיע"א 

ומדמה בדעתו שהוא מעשה שהיה פעם – למפרע הרי זה לא יצא.               

שהניסים  הזה'  בזמן  ההם  בימים  ניסים  'שעשה  מברכים  זה  ועל  ב[ 

'בימים  שנתגלה  והעצום  הגדול  והאור  ואסתר,  מרדכי  בימי  שהיו 

נס ממש  היה  רק שבימים ההם  הזה'.  'בזמן  ומתגלה  ההם', מתחדש 

בגשמי, ובכל שנה ושנה מתחדש האור ברוחניות, ואשרי מי שמדבק 

עמלק   – המן  קליפת  את  להכניע  יזכה  וכך  המגילה  לאור  עצמו 

שנלחם בתוך ליבו של האדם, וכדלהלן.

מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

ג[ אך באמת הבה ונתבונן מי הוא זה ואיזה הוא אותו קליפה נוראה 

אחרים  מצוררים  יותר  מסוכן  הוא  ולמה  עמלק",   – "המן  הנקראת 

מאמר הפורים / "שאל בני" - פוריםלח

אפשר  כן  אם  ואיך  לדורינו,  שייכות  לזה  יש  ומה  ישראל,  על  שקמו 

היהודי  מרדכי  את  לראות  של  העניין  משמעות  ומה  ממנו,  להנצל 

בקריאת המגילה?

פורים,  היה  קודמת  בשנה  כבר  שהנה  בדעתו  האדם  ידמה  ואל  ד[ 

לדעת  צריך  באמת  כי  זו,  בשנה  יותר  להתחדש  יכול  כבר  ומה 

זה  צדק, שעל  גואל  בביאת  רק  יהיה  בשלימות  עמלק  מחיית  שעניין 

המלחמה  דור  דור  שבכל   – דור'  מדור  בעמלק  לה'  'מלחמה  כתיב 

יותר  שנה  בכל  נכנעת  עמלק  המן  וזוהמת  שקליפת  אלא  מתמשכת, 

ויותר עד שתכנע לגמרי בהתגלות מלכות ה', במהרה בימינו.

מציאות  כל  כי  עמלק,   – המן  קליפת  סוד  להבין  נבוא  ומכאן  ה[ 

את  להסתיר  שיכול  מציאות  בעולם  שיש  מה  וכל  הגשמי  העולם 

ית' הוא הוא סוד טומאת עמלק,  גילוי מלכות שמו   – אמיתת האמת 

שהוא עומד ומסתיר את ה', וכך יש בכלל מציאות של עולם גשמי – 

החיים  באמונת  לבחור  בחירה  בכדי שיהיה  והכל  נסיונות,  עולם של 

ה'  שיהיה  עד  מעט,  מעט  מהעולם  עמלק  את  נמחה  שאנו  ידי  על 

למלך על כל הארץ.

הטומאה  כל  ראשית  הוא  כי  עמלק'  גויים  'ראשית  כתיב  הנה  כי  ו[ 

כל  משתלשל  מזה  אשר  הסתרה,  של  מציאות  בכלל  שיש  וההסתרה 

ודאגות וחסרונות  וכל מיני תאוות ומדות רעות ועצבות  היצרין רעין 

ראש  הוא  אשר  מיוחד  שם  לו  יש  הרע  יצר  של  וסוג  סוג  וכל  וכו'. 

שורש  אבל  וכדו',  רב  ערב  נבוכדנצר,  פרעה  כמו  וטומאתה  קליפתה 

וראשית כל הרע הוא 'עמלק'. 

כי הוא גורם המציאות של הסתרה שעל ידה יש מקום לשאר תאוות 

אי אפשר להכניע את  כן  ומזה מובן שעל  רעות להיכנס ללב האדם, 

'עמלק' בפעם אחת כי ההכנעה הוא מציאות הגאולה וכל זמן הגלות 

אי אפשר בפעם אחת לבטל מציאות העולם הגשמי, אלא מעט מעט 

דרגא אחר דרגא.
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העולם נדמה כאילו הוא ללא שום משמעות פנימית

מה  הוא  ההסתרה,  ראשית  מציאות   - עמלק'  גויים  'ראשית  ואותו  ז[ 

שיש  להאמין  יוכל  שלא  כפירות  בלב  שמכניס  עמלק  קליפת  שיש 

לנגד  רואה  שאדם  מה  הבריאה  וכל  בבריאה,  יותר  פנימית  משמעות 

אילנות  ואדמה  שמים  וים,  מישור  וגבעות  הרים  של  עולם  עיניו, 

תנועת  וכל  לפה,  ומשם  לשם  מכאן  שהולכים  אדם  ובני  ועשבים, 

המתחדשים  החדשות  וכל  ליום  מיום  ומשתנה  זז  שהעולם  הבריאה 

וסיבה  משמעות  ללא  'יבש'  נראה  הכל  כ'סתם',  לו  נדמה   בבריאה 

כל שהוא.

שלאותו  זה,  לכל  מנהיג  איזה  שיש  לכך  ליבו  שם  האדם  ואין 

על  נעשה  אשר  המעשה  מכל  ופרט  פרט  בכל  ועניין  רצון  יש  מנהיג 

הבריאה, וזהו קליפת עמלק – קליפה המכסה על כל הבריאה ומקרר 

הכל כאילו הכל 'סתם'.

לא  אפילו  שהוא  ]או  'סתם',  הוא  הבריאה  שכל  לאדם  שנדמה  וכיון  ח[ 
חושב על כך אם זה 'סתם' או לא, אלא שחי בהרגשה של חוסר הבנה שיש כאן משהו 

יותר ממה שעיניו רואות[, לכן הוא חי בהרגשה שהוא עצמו בוודאי  פנימי 

מישהו  שיש  חושב  ולא  לחייו,  פנימית  יותר  משמעות  ואין  'סתם' 

היותו  ורגע על עצם  רגע  ונהנה ממנו כל  למעלה שצריך אותו תמיד 

יהודי, וגם שוכח האמונה הפשוטה שבעת שיהודי עושה איזה מצווה 

ואפילו כשרק מעלה על מחשבתו איזה רצון טוב של קדושה נתעלים 

תיכף כל העולמות וכל המלאכים נעים וזעים מפניו וכו' וכו'. 

בענינים  סיפוקו  מחפש  כן  על  ויבש,  כ'סתם'  לו  נדמה  שהכל  וכיון 

כל  לו  אין  וכאשר  וכדו',  אחרים, ממון כבוד אכילה משפחה חברים 

]שזהו כל  זאת הוא מוצא עצמו ללא רוח חיים ומשענת אחיזה לחייו, 

סיבת העצבות שיש בעולם[.

חלל הפנוי

שמו  יתברך  הבורא  ברצון  שכשעלה  הפנוי',  'חלל  סוד  וזהו  ט[ 

הארץ  כל  מלא  שהרי  הגדול,  אורו  לצמצם  צריך  היה  העולם  לברוא 

עולם  לברוא  שייך  איך  כן  ואם  כלל,  ממנו  פנוי  אתר  ולית  כבודו 
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העולם נדמה כאילו הוא ללא שום משמעות פנימית

מה  הוא  ההסתרה,  ראשית  מציאות   - עמלק'  גויים  'ראשית  ואותו  ז[ 

שיש  להאמין  יוכל  שלא  כפירות  בלב  שמכניס  עמלק  קליפת  שיש 

לנגד  רואה  שאדם  מה  הבריאה  וכל  בבריאה,  יותר  פנימית  משמעות 

אילנות  ואדמה  שמים  וים,  מישור  וגבעות  הרים  של  עולם  עיניו, 

תנועת  וכל  לפה,  ומשם  לשם  מכאן  שהולכים  אדם  ובני  ועשבים, 

המתחדשים  החדשות  וכל  ליום  מיום  ומשתנה  זז  שהעולם  הבריאה 

וסיבה  משמעות  ללא  'יבש'  נראה  הכל  כ'סתם',  לו  נדמה   בבריאה 

כל שהוא.

שלאותו  זה,  לכל  מנהיג  איזה  שיש  לכך  ליבו  שם  האדם  ואין 

על  נעשה  אשר  המעשה  מכל  ופרט  פרט  בכל  ועניין  רצון  יש  מנהיג 

הבריאה, וזהו קליפת עמלק – קליפה המכסה על כל הבריאה ומקרר 

הכל כאילו הכל 'סתם'.

לא  אפילו  שהוא  ]או  'סתם',  הוא  הבריאה  שכל  לאדם  שנדמה  וכיון  ח[ 
חושב על כך אם זה 'סתם' או לא, אלא שחי בהרגשה של חוסר הבנה שיש כאן משהו 

יותר ממה שעיניו רואות[, לכן הוא חי בהרגשה שהוא עצמו בוודאי  פנימי 

מישהו  שיש  חושב  ולא  לחייו,  פנימית  יותר  משמעות  ואין  'סתם' 

היותו  ורגע על עצם  רגע  ונהנה ממנו כל  למעלה שצריך אותו תמיד 

יהודי, וגם שוכח האמונה הפשוטה שבעת שיהודי עושה איזה מצווה 

ואפילו כשרק מעלה על מחשבתו איזה רצון טוב של קדושה נתעלים 

תיכף כל העולמות וכל המלאכים נעים וזעים מפניו וכו' וכו'. 

בענינים  סיפוקו  מחפש  כן  על  ויבש,  כ'סתם'  לו  נדמה  שהכל  וכיון 

כל  לו  אין  וכאשר  וכדו',  אחרים, ממון כבוד אכילה משפחה חברים 

]שזהו כל  זאת הוא מוצא עצמו ללא רוח חיים ומשענת אחיזה לחייו, 

סיבת העצבות שיש בעולם[.

חלל הפנוי

שמו  יתברך  הבורא  ברצון  שכשעלה  הפנוי',  'חלל  סוד  וזהו  ט[ 

הארץ  כל  מלא  שהרי  הגדול,  אורו  לצמצם  צריך  היה  העולם  לברוא 

עולם  לברוא  שייך  איך  כן  ואם  כלל,  ממנו  פנוי  אתר  ולית  כבודו 

מאמר הפורים / "שאל בני" - פוריםמ

'חלל  ועל כן היה צריך לצמצם אורו לצדדין עד שנעשה  גשמי כזה, 

הפנוי', ובתוך החלל הפנוי נתהווה כל העולם הגשמי הזה, ואשר בו 

וטרדות  ודאגות  רעות  ומדות  רעות  התאוות  וכל  הכלים  שבירת  יש 

וכיוצא. 

ית',  מאלקותו  פנוי  חלל  כעין  שנתהווה  בזה  הוא  הכל,  שורש  אבל 

את  המסתירים  ומעברים  רע  של  מציאות  להתהוות  יכול  בזה  ואשר 

שסביבה  עיקרית  סוגיא  היא  הפנוי'  'חלל  של  זה  נושא  ]הנה  האמונה,  מציאות 

קצת  נפרש  אנו  זו,  סוגיא  להבנת  יש  אופנים  והרבה  והחסידות  הקבלה  תורת  כל  סובב 

מוהר"ן  ליקוטי  מהספה"ק  שעולה  מה  פי  על  מעשה,  לעובדא  לענינינו  שנוגע  מה  רק 

תורה ס"ד ובכמה מקומות בליקוטי הלכות על תורה זו[.

שהרי  ית',  מאלקותו  פנוי  חלל  שיש  ייתכן  שלא  בוודאי  זה  והנה  י[ 

מלכותו  ספק  שום  ללא  שבוודאי  מאמינים  בני  מאמינים  ישראל  אנו 

ית',  מאלקותו  ח"ו  פנוי  ששם  ומקום  מצב  ייתכן  ואיך  משלה,  בכל 

ודעת  מוח  בתוך  הוא  הפנוי,  חלל  מציאות  שכל  המבואר,  כפי  אלא 

חלל  עם  הזה  המדומה  לעולם  שירד  הוא  האדם  שמציאות  האדם, 

פנוי במוחו כאילו שיש מקום ששם אין נמצא ח"ו אלקותו ית'. 

מה  וכל  עליו  שעובר  מה  שכל  בתמידות  לאדם  נדמה  אשר  וזהו 

שמרגיש, הכל הוא 'סתם' ללא איזה מכוון ומשמעות וללא שאיזה יד 

מכוונת עושה זאת, ועם הרגשה זו אדם קם בכל בוקר כאילו שבוקר 

זה הוא עוד איזה יום, ועם הרגשה זו מתהלך כל המשך היום. 

עמלק אומר ’אלוהיהם ישן הוא’

לו  ואולי פעמים שיש  ישן,  וזהו קליפת עמלק שמדמה שהעולם  יא[ 

אמונה שהשי"ת ברא את הבריאה, אבל כעת נדמה לו שהשם יתברך 

והיינו  הוא',  ישן  'אלוהיהם  לאחשורוש  המן  שאמר  וכפי  ח"ו,  ישן 

שח"ו אינו משגיח כבר על הבריאה.

עצמו  והוא  'סתם'  שהכל  הפנוי  חלל  של  דמיון  והמוח  בלב  וכשיש 

חשק  ואין  רצון  אין  ממילא  היאוש,  קליפת  שורש  גם  שזהו  'סתם', 

לקדושה והלב נופל לעצבות ומרה שחורה ללא חיות וטעם של חיים 
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כי  להשי"ת  עצומה  בהשתוקקות  מתעורר  הלב  אין  ולכן  אמיתיים, 

האדם אינו תופס ומשיג מי הוא באמת ולמה הוא כאן בעולם, ושכל 

שהוא  בפרטיות,  מישראל  אחד  כל  בשביל  הוא  הבריאה  של  מכוון 

דייקא יעשה איזה מצווה או תפילה וכדו' בזה העולם הגשמי, ויגלה 

שהשי"ת הוא המנהיג לבריאה.

הרי  ית',  מאלקותו  פנוי  לחלל  לו  נדמה  והכל  זאת  יודע  שאינו  וכיון 

ולטרדות  ולדאגות  ולתאוות  לעבירות  האדם  לנפילת  מקום  יש  בזה 

וכו' וכו', וכבר אינו עוסק בתורה ותפילה כדבעי מתוך שמחה וחיות, 

כיון שכבר נעשה אצלו במוח והלב חלל הפנוי.

ולחזק  לאמור  הפנוי  החלל  את  ובדעתו  בליבו  שימלא  תיכף  אך  יב[ 

עליו,  משגיח  שהוא  ובוודאי  כאן,  ממש  השי"ת  שבוודאי  עצמו  את 

וינצל  מצוות  לעשות  ירוץ  בקל  אזי  'סתם',  נבראתי  שלא  ובוודאי 

מכעס ושאר מדות ותאוות רעות, וגם יהיה מלא סיפוק ושמחה מכל 

הולכים  מעשיו  אין  שבוודאי  מאמין  כי  שחטף,  טובה  קטנה  נקודה 

לריק, ובוודאי יש מזה משהו נחת רוח למעלה, כי אין 'סתם' בעולם.

ב’ דרכים להתעורר לעבודת ה’

הבורא,  לעבודת  ולהתעורר  לעורר  דרכים  ב'  שיש  כן,  אם  נמצא  יג[ 

א. הדרך המקובלת בעולם, לעורר על החשיבות לעשות מצוות, ועל 

הצדיקים  דרך  הוא  ב.  וכו'.  ח"ו  לחטוא  לא  להזדרז  הנחיצות  גודל 

לבטל   – האמונה  נקודת  את  בשורש  לעורר  הק'  הבעש"ט  תלמידי 

זה,  ויש מכוון לכל  את החלל הפנוי, להבין שיש מציאות של בורא, 

וכל  למלך,  חביב  בן  והוא  הבריאה  לכל  המכוון  הוא  יהודי  ושכל 

להיות  הלב  מתעורר  וכך  בעולם,  'סתם'  ואין  לו,  מצפים  העולמות 

יודע למה הוא חי, וכהמשך לכך מתעורר לחמדה  בשמחה וחיות כי 

טובים  ומעשים  מצוות  חוטף  כבר  וממילא  להשי"ת  ולרצון  ותשוקה 

ונזהר מכל רע, כיון שיודע שאין חלל פנוי מאלקותו ית'. 

יד[ ואף אם רואה שכבר עובר עליו ונפל לחטאים ונתרחק מהשי"ת, 

או שרואה כל מה שעובר עליו בגשמיות צרות וטרדות ודאגות וכו', 

כי מבין  ולהאמין בתקווה חדשה,  בעוז לקבל  הוא מתחזק  זאת  בכל 



מא "שאל בני" - פורים / מאמר הפורים

כי  להשי"ת  עצומה  בהשתוקקות  מתעורר  הלב  אין  ולכן  אמיתיים, 

האדם אינו תופס ומשיג מי הוא באמת ולמה הוא כאן בעולם, ושכל 

שהוא  בפרטיות,  מישראל  אחד  כל  בשביל  הוא  הבריאה  של  מכוון 

דייקא יעשה איזה מצווה או תפילה וכדו' בזה העולם הגשמי, ויגלה 

שהשי"ת הוא המנהיג לבריאה.

הרי  ית',  מאלקותו  פנוי  לחלל  לו  נדמה  והכל  זאת  יודע  שאינו  וכיון 

ולטרדות  ולדאגות  ולתאוות  לעבירות  האדם  לנפילת  מקום  יש  בזה 

וכו' וכו', וכבר אינו עוסק בתורה ותפילה כדבעי מתוך שמחה וחיות, 

כיון שכבר נעשה אצלו במוח והלב חלל הפנוי.

ולחזק  לאמור  הפנוי  החלל  את  ובדעתו  בליבו  שימלא  תיכף  אך  יב[ 

עליו,  משגיח  שהוא  ובוודאי  כאן,  ממש  השי"ת  שבוודאי  עצמו  את 

וינצל  מצוות  לעשות  ירוץ  בקל  אזי  'סתם',  נבראתי  שלא  ובוודאי 

מכעס ושאר מדות ותאוות רעות, וגם יהיה מלא סיפוק ושמחה מכל 

הולכים  מעשיו  אין  שבוודאי  מאמין  כי  שחטף,  טובה  קטנה  נקודה 

לריק, ובוודאי יש מזה משהו נחת רוח למעלה, כי אין 'סתם' בעולם.

ב’ דרכים להתעורר לעבודת ה’

הבורא,  לעבודת  ולהתעורר  לעורר  דרכים  ב'  שיש  כן,  אם  נמצא  יג[ 

א. הדרך המקובלת בעולם, לעורר על החשיבות לעשות מצוות, ועל 

הצדיקים  דרך  הוא  ב.  וכו'.  ח"ו  לחטוא  לא  להזדרז  הנחיצות  גודל 

לבטל   – האמונה  נקודת  את  בשורש  לעורר  הק'  הבעש"ט  תלמידי 

זה,  ויש מכוון לכל  את החלל הפנוי, להבין שיש מציאות של בורא, 

וכל  למלך,  חביב  בן  והוא  הבריאה  לכל  המכוון  הוא  יהודי  ושכל 

להיות  הלב  מתעורר  וכך  בעולם,  'סתם'  ואין  לו,  מצפים  העולמות 

יודע למה הוא חי, וכהמשך לכך מתעורר לחמדה  בשמחה וחיות כי 

טובים  ומעשים  מצוות  חוטף  כבר  וממילא  להשי"ת  ולרצון  ותשוקה 

ונזהר מכל רע, כיון שיודע שאין חלל פנוי מאלקותו ית'. 

יד[ ואף אם רואה שכבר עובר עליו ונפל לחטאים ונתרחק מהשי"ת, 

או שרואה כל מה שעובר עליו בגשמיות צרות וטרדות ודאגות וכו', 

כי מבין  ולהאמין בתקווה חדשה,  בעוז לקבל  הוא מתחזק  זאת  בכל 

מאמר הפורים / "שאל בני" - פוריםמב

נדמה  שזה  ואף  להבין  יכול  שאינו  מה  פנימי  מכוון  זה  בכל  שיש 

עליו  להתהפך  יכול  שהכל  באמונה  עצמו  את  מחזק  וגם  כ'סתם',  לו 

בידו  שיש  מנהיג  ויש  טבע,  פי  על  מתנהג  אינו  העולם  כי  לטובה, 

לשנות הכל, ובוודאי הוא אוהב אותו כבן חביב לפניו, וכהנה וכיוצא 

של  מחשבות  וליבו  במחשבתו  להכניס  בתמידות  מתחזק  הוא  בזה 

עד שממילא  לגמרי,  חייו מקבלים משמעות אחרת  כל  ובכך  אמונה, 

מתעורר לעבודת הבורא. 

ניגון ערב ושמח, עד שממילא מתחיל  ועל דרך משל לאדם ששומע 

כן חרש  נפשו, מה שאין  ברגליו מרוב שמחת  ולטפח  כפיים  למחוא 

לו  נדמה  הניגון  ומחמת שאינו שומע  שבא למקום שרואה שרוקדים 

אך  לו,  להסביר  וצריך  ולרקוד  כפיים  למחוא  הוא  המקום  שמנהג 

הוא בשלו אינו מבין על מה ולמה, ופעמים שמרוב תמימותו יתעורר 

כמנהג  להתנהג  שרוצה  מחמת  רק  גם  זאת  אך  כמעשיהם,  לעשות 

המקום, אך אילו היה שומע הניגון, היה ממילא רוקד ללא שיסבירו 

לו, והבן היטב.

הכנעת עמלק הוא מעט מעט

דקדושה,  מהחמימות  הלב  שמקרר  עמלק  המן  טומאת  וזהו  טו[ 

המסוכנת  הקליפה  והוא  משמעות,  ללא  סתם  שהכל  לו  שידמה 

זאת לגמרי  כי באמת אי אפשר לבטל  וזהו מציאות הבריאה,  ביותר. 

רק עד ביאת גואל צדק.

מחדש  ושנה  שנה  בכל  דרגא  אחר  דרגא  מעט  מעט  שצריך  אלא 

להתעורר עוד קצת ועוד רגע לאמונה חדשה להבין שכל מה שרואה 

יש  בוודאי  ר"ל  רעים  ענינים  ואפי'  עליו  שעובר  מה  וכל  עיניו  לנגד 

שאינו  ואף  כלל,  ריק  עניין  אינו  זה  שכל  ובוודאי  ית'  אלקותו  בזה 

זה  בדבר  יש  שבוודאי  מאמין  אבל  משמעות,  אותו  מהו  עדיין  יודע 

ינום  לא  'הנה  כי  לי  שנדמה  כפי  ישן  העולם  שאין  ובוודאי  משהו, 

של  וחיות  שמחה  של  לעולם  נכנס  וכך  ישראל',  שומר  יישן  ולא 

אמונה.
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בשלימות  המאמין  לאדם  אחד  ברגע  להתהפך  שקשה  וכאמור  טז[ 

והבחירה  הבריאה  מציאות  זהו  שהרי  כפירה,  של  ניצוץ  שום  ללא 

שיש בבריאה, אלא שצריך להתעורר בכל פעם שנזכר מהאמת לעוד 

להאמין  משמעות,  עם  אמיתיים  חיים  של  רגע  ועוד  אמונה  של  רגע 

על  בורא  לאותו  נצרך  עצמו  ושהוא  עליו,  משגיח  שכעת  בורא  שיש 

המעשה  לאחר  תיכף  ולהאמין  טוב,  מעשה  שהוא  איזה  שיעשה  ידי 

והמלאכים  העולמות  וכל  לפניו,  רוח  נחת  עשה  כעת  שבוודאי 

השתעשעו בזה.

וכשמתחזק בזה אזי יש לו כבר הכח להתעורר לעוד מצוות ומעשים 

שיש  ויודע  ואיתנה  חזקה  שלו  היהדות  של  כשהמשענת  כי  טובים, 

השי"ת והוא בנו אהובו אזי יש לו כבר חשק לעשות רצונו ית', וכבר 

חיות  לקבל  השוקקה,  נפשו  את  שיספק  אחרים  תחליפים  יחפש  לא 

מבני ביתו, או מממון או מתאוות חמורים יותר ר"ל. 

מלאה  היא  הבריאה  שכל  שמבין  ואמיתי,  עצמי  חיות  לו  שיש  כיון 

והוא  זה,  בכל  מסויים  ורצון  מכוון  לו  יש  ית'  שהוא  ית',  באלקותו 

לבריאה,  קיום  יש  ושבסיבתו  אליו  שמחכים  זה  הוא  הוא  היהודי 

ממלא  עדיין  הוא  שבוודאי  נאמנה  ידע  אזי  עדיין  חי  שהוא  זמן   וכל 

סיבת הבריאה.

האדם  את  הבריאה שבולע  מציאות  הוא  עמלק  והכלל שמציאות  יז[ 

לחיות חיי 'סתם' ואשר זה גורם לחיות חיים של אי רצון וייאוש, ועל 

ומכהו...  מקל  עם  עיניו  לנגד  המן  את  שרואה  ואמר  נתן  ר'  עמד  זה 

כי הוא עניין של מלחמה תמידית, להפיל את האדם לחלל הפנוי.

סעודת אחשורוש - קליפת נוגה

הפיל  ובכך  העמים,  כל  את  שהזמין  אחשורוש  סעודת  היה  וכך  יח[ 

נשים  לישא  ר"ל  שנפלו  עד  ממש  תחתיות  לשאול  ישראל  עם  את 

שהיה  ואפי'  רשע,  אותו  של  מסעודה  שנהנו  מזה  היה  והכל  נכריות, 

'לעשות  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  וכפי  מהודרים  בהכשרים  הכל 

ואשר  כשרים,  שאינם  מאכלים  עליהם  כפה  שלא  ואיש',  איש  כרצון 
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בשלימות  המאמין  לאדם  אחד  ברגע  להתהפך  שקשה  וכאמור  טז[ 

והבחירה  הבריאה  מציאות  זהו  שהרי  כפירה,  של  ניצוץ  שום  ללא 

שיש בבריאה, אלא שצריך להתעורר בכל פעם שנזכר מהאמת לעוד 

להאמין  משמעות,  עם  אמיתיים  חיים  של  רגע  ועוד  אמונה  של  רגע 

על  בורא  לאותו  נצרך  עצמו  ושהוא  עליו,  משגיח  שכעת  בורא  שיש 

המעשה  לאחר  תיכף  ולהאמין  טוב,  מעשה  שהוא  איזה  שיעשה  ידי 

והמלאכים  העולמות  וכל  לפניו,  רוח  נחת  עשה  כעת  שבוודאי 

השתעשעו בזה.

וכשמתחזק בזה אזי יש לו כבר הכח להתעורר לעוד מצוות ומעשים 

שיש  ויודע  ואיתנה  חזקה  שלו  היהדות  של  כשהמשענת  כי  טובים, 

השי"ת והוא בנו אהובו אזי יש לו כבר חשק לעשות רצונו ית', וכבר 

חיות  לקבל  השוקקה,  נפשו  את  שיספק  אחרים  תחליפים  יחפש  לא 

מבני ביתו, או מממון או מתאוות חמורים יותר ר"ל. 

מלאה  היא  הבריאה  שכל  שמבין  ואמיתי,  עצמי  חיות  לו  שיש  כיון 

והוא  זה,  בכל  מסויים  ורצון  מכוון  לו  יש  ית'  שהוא  ית',  באלקותו 

לבריאה,  קיום  יש  ושבסיבתו  אליו  שמחכים  זה  הוא  הוא  היהודי 

ממלא  עדיין  הוא  שבוודאי  נאמנה  ידע  אזי  עדיין  חי  שהוא  זמן   וכל 

סיבת הבריאה.

האדם  את  הבריאה שבולע  מציאות  הוא  עמלק  והכלל שמציאות  יז[ 

לחיות חיי 'סתם' ואשר זה גורם לחיות חיים של אי רצון וייאוש, ועל 

ומכהו...  מקל  עם  עיניו  לנגד  המן  את  שרואה  ואמר  נתן  ר'  עמד  זה 

כי הוא עניין של מלחמה תמידית, להפיל את האדם לחלל הפנוי.

סעודת אחשורוש - קליפת נוגה

הפיל  ובכך  העמים,  כל  את  שהזמין  אחשורוש  סעודת  היה  וכך  יח[ 

נשים  לישא  ר"ל  שנפלו  עד  ממש  תחתיות  לשאול  ישראל  עם  את 

שהיה  ואפי'  רשע,  אותו  של  מסעודה  שנהנו  מזה  היה  והכל  נכריות, 

'לעשות  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  וכפי  מהודרים  בהכשרים  הכל 

ואשר  כשרים,  שאינם  מאכלים  עליהם  כפה  שלא  ואיש',  איש  כרצון 

מאמר הפורים / "שאל בני" - פוריםמד

השתתפו  שבהם  הכשרים  ואפי'  ישראל  עם  רוב  באמת  כך  משום 

זו, כי לא ראו הרע שיש בזה.  בסעודה 

אף  כן  ועל  ל'סתם',  נדמה  שהכל  הפנוי  החלל  קליפת  עוצם  זהו  כי 

שיש לו איזה יראת שמיים שלא לעשות רע ממש, אבל מה שאינו רע 

של איסור גמור אינו מבין למה לא, ועל כן השתתפו בסעודתו, אבל 

באמת זהו שורש הנפילה, כי אין דבר שהוא סתם, וכל עניני ההיתר 

שהבורא  בפשיטות  לחשוב  אמונה,  של  מחשבות  עם  לעשות  צריך 

שצריך  או  שמוכרח  דבר  שבכל  ובוודאי  עליו,  ומשגיח  מסתכל 

להתעסק בזה בוודאי יש בזה מכוון פנימי, ואף שאינו יודע מהו אבל 

מאמין שבוודאי אין דבר 'סתם'. 

אם  אזי  בבריאה,  מכוונת  משמעות  שיש  ההבנה  לאדם  כשאין  אך 

אמונה,  ללא  הכל  אך  בהיתר  הכל  ועושה  איסור  עושה  אינו  אמנם 

והוא הפתח ליפול לרע ממש של טומאה אמיתית, והוא מה שמובא 

הרבה בספה"ק שקליפת נוגה אם אמנם אין זה איסור, אך הוא הפתח 

לכל שאר הקליפות הטמאות.

הכנעת עמלק הוא על ידי ההתדבקות הצדיקים

ולהלחם  לעמוד  כח  האדם  לשאוב  יכול  מניין  זה  לפי  ובאמת  יט[ 

בעצם מציאות הבריאה שהוא מציאות של סעודת אחשורוש שקורא 

נולד  האדם  מוח  ואשר  'סתם',  חיי  ולחיות  ולהנות  לבוא  לכולם 

מלכתחילה במציאות וטבע זה.

גדול  צדיק  היה  הבירה  שבשושן  במגילה  שקוראים  מה  זהו  אבל 

לו  שהיתה  זה  והוא  סעודה,  מאותה  להנות  שלא  והכריז  שעמד 

העקשנות שלא להשתחוות להמן על אף כל הסכנות שיש בזה, והוא 

נדמה  שהיה  אף  להשי"ת  וזעקות  ותפילות  תעניות  ועשה  עמד  אשר 

שכבר אבדה תקוותם של ישראל. 

גאלם  לא  ועדיין  שנה  שבעים  עבר  כבר  המן  חשבון  פי  שעל  ואף 

ישראל  שעדיין  תוקף  בכל  האמין  הוא  אך  בחז"ל.  כמובא  השי"ת, 

כן, מדוע העולם  ובוודאי עדיין אנו בניו, שאם לא  חביבים להשי"ת 
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בזה  שיש  בוודאי  אלא  זאת,  בכל  חיים  ישראל  ומדוע  עדיין,  קיים 

מכוון ומזה נתעורר להוציא את ישראל מייאושם והכניס בהם תקווה 

שריחם  עד  להשי"ת  וזעקות  בתפילות  להרבות  יחד  ואספם  חדשה 

ונתגלה בזה איך הכול היה  ונפלא,  נורא  עליהם השי"ת והצילם בנס 

ושתי  הריגת  ביותר,  מופלאה  פרטית  בהשגחה  מלכתחילה  מכוון 

ולקיחת אסתר וכו'.

ונכנסים  לגמרי  מטבע  שיוצאים  הק'  הצדיקים  קדושת  זהו  כי  כ[ 

לעולם שכולו מלא באמונה להאמין שאין שום חלל הפנוי כלל, והם 

מאירים זאת לישראל שבבל מקום ומצב השי"ת נמצא ואין שום דבר 

ולהשתוקקות אחר השי"ת  לרצון  את האדם  וזהו אשר מחדש  לריק, 

להתחדש מחדש ביהדות ולחזור להיות כבן להשי"ת.

בצדיקים  להתדבק  הוא  עמלק  כנגד  איתן  לעמוד  שהדרך  ונמצא 

 – הק'  ספריהם  ובלימוד  בעולם,  האמיתית  האמונה  אור  שמאירים 

ובכל  מקום  בכל  שה'  המגלה  הטבע  וביטול  אמונה  של  אמת  ספרי 

מצב והכל לטובה וכו', ספרים שמחדשים את האדם בכל עת מחדש 

בידו  עלה  לא  שכבר  אף  ומהישנוניות  מהקרירות  אותו  ומוציאים 

אלפי פעמים להתקרב להשי"ת ולעשות רצונו.

הארת פורים

כא[ וזהו האור הגדול המתחדש בכל שנה ושנה ביו"ט פורים, שהוא 

האור הגדול ביותר של השנה, אור שמחדש כל הבריאה, להבין שיש 

רגע  ומלכותו בכל משלה תמיד בכל  ואין חלל הפנוי  מכוון לבריאה 

ומצב.

וזהו סוד שמחת פורים שהאדם מקבל משמעות ותקווה לחייו ויוצא 

לעשות  שיכול  קטן  רוח  נחת  איזה  יש  דבר  שבכל  ומבין  מייאושו 

הם  בוודאי  כי  ריקם,  הולכים  ותפילותיו  מצוותיו  ואין  להשי"ת, 

העולם  ואין  למעלה,  עולמות  עוד  שיש  בוודאי  כי  למעלה,  עולים 

מתעורר  כך  בדעתו  זאת  שמכניס  וככל  לו,  שנדמה  כפי  ופנוי  ריק 

לשמחה פנימית ואמיתית.



מה "שאל בני" - פורים / מאמר הפורים

בזה  שיש  בוודאי  אלא  זאת,  בכל  חיים  ישראל  ומדוע  עדיין,  קיים 

מכוון ומזה נתעורר להוציא את ישראל מייאושם והכניס בהם תקווה 

שריחם  עד  להשי"ת  וזעקות  בתפילות  להרבות  יחד  ואספם  חדשה 

ונתגלה בזה איך הכול היה  ונפלא,  נורא  עליהם השי"ת והצילם בנס 

ושתי  הריגת  ביותר,  מופלאה  פרטית  בהשגחה  מלכתחילה  מכוון 

ולקיחת אסתר וכו'.

ונכנסים  לגמרי  מטבע  שיוצאים  הק'  הצדיקים  קדושת  זהו  כי  כ[ 

לעולם שכולו מלא באמונה להאמין שאין שום חלל הפנוי כלל, והם 

מאירים זאת לישראל שבבל מקום ומצב השי"ת נמצא ואין שום דבר 

ולהשתוקקות אחר השי"ת  לרצון  את האדם  וזהו אשר מחדש  לריק, 

להתחדש מחדש ביהדות ולחזור להיות כבן להשי"ת.

בצדיקים  להתדבק  הוא  עמלק  כנגד  איתן  לעמוד  שהדרך  ונמצא 

 – הק'  ספריהם  ובלימוד  בעולם,  האמיתית  האמונה  אור  שמאירים 

ובכל  מקום  בכל  שה'  המגלה  הטבע  וביטול  אמונה  של  אמת  ספרי 

מצב והכל לטובה וכו', ספרים שמחדשים את האדם בכל עת מחדש 

בידו  עלה  לא  שכבר  אף  ומהישנוניות  מהקרירות  אותו  ומוציאים 

אלפי פעמים להתקרב להשי"ת ולעשות רצונו.

הארת פורים

כא[ וזהו האור הגדול המתחדש בכל שנה ושנה ביו"ט פורים, שהוא 

האור הגדול ביותר של השנה, אור שמחדש כל הבריאה, להבין שיש 

רגע  ומלכותו בכל משלה תמיד בכל  ואין חלל הפנוי  מכוון לבריאה 

ומצב.

וזהו סוד שמחת פורים שהאדם מקבל משמעות ותקווה לחייו ויוצא 

לעשות  שיכול  קטן  רוח  נחת  איזה  יש  דבר  שבכל  ומבין  מייאושו 

הם  בוודאי  כי  ריקם,  הולכים  ותפילותיו  מצוותיו  ואין  להשי"ת, 

העולם  ואין  למעלה,  עולמות  עוד  שיש  בוודאי  כי  למעלה,  עולים 

מתעורר  כך  בדעתו  זאת  שמכניס  וככל  לו,  שנדמה  כפי  ופנוי  ריק 

לשמחה פנימית ואמיתית.

מאמר הפורים / "שאל בני" - פוריםמו

וברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא  'עד  פורים  סוד השכרות של  וזה  כב[ 

ואין שום  ית'  מרדכי' כי מתחדש אמונה שכל העולם מלא באלקותו 

]עיין ליקוטי מוהר"ן תורה ל"ג[.   אתר פנוי מיניה כלל 

המעשה  שבקריאת  המגילה,  בקריאת  שזוכים  הגדול  האור  וזהו 

ית' בעולם אף במקום  ואסתר המגלים מציאותו  מתחדש אור מרדכי 

ההסתר והיאוש, כי קריאת מעשה ובפרט סיפורי מעשיות של צדיקים 

אשר נכתבה ברוח הקודש יש בזה התעוררות עצומה להשי"ת..

כג[ והכל כפי ההכנה שזוכים לבקש מהשי"ת שיצילהו מקליפת המן 

שעובר  למה  משמעות  ואין  'סתם',  שהכל  בדעתו  לו  שמדמה  עמלק 

זהו  כי  לריק,  הם  שעושה  טובים  והמעשים  מצוותיו  ושכל  עליו, 

הקרירות שרוצה עמלק להכניס בלב.

ועל כן גם מצוות היום הוא משלוח מנות ומתנות לאביונים, להרבות 

רעים, כי עיקר הכנעת עמלק הוא על ידי שמתחיל להעריך כל יהודי 

אף שאינו לפי רוחו וענינו, כי מחזק בזה את אמונתו שכל יהודי יש 

למה  כן  לא  שאם  משהו,  ממנו  רוצה  שהשי"ת  בחיים,  משמעות  לו 

למעלה,  ידו  על  שעולה  רוח  נחת  איזה  שיש  ובוודאי  עדיין,  חי  הוא 

בחביריו  באמונה  וכשמתחזק  כרימון,  מצוות  מלאים  ישראל  כל  כי 

שבוודאי  להבין  שלו  בחייו  להאמין  להתחיל  גם  יכול  ממילא  אזי 

הוא איש ישראלי שיש לו מכוון ותכלית בבריאה וכך יכול להתחדש 

בשמחה ובחיות מתוך תקווה חדשה.

ובמיוחד  פורים,  לפני  התפילות  הוא  זה  לכל  שההכנה  וכמובן  כד[ 

בליל  הלילה  בחצות  לקום  להוסיף  מי שזוכה  ואשרי  בתענית אסתר, 

הפושט  וכל  הישועות  כל  לפעול  ביותר  גדול  רצון  עת  שהוא  פורים 

יד נותנים לו, ובעיקר הישועה האמיתית לקבל משמעות לחיים שלו 

שהוא עיקר הכנעת עמלק – המן.

והשי"ת יזכינו שנזכה למחיית עמלק השלם ולהתגלות מלכות ה' על 

כל העולם ונראהו עין בעין בשוב ה' ציון, אמן.


