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ּתּתּתּתממממיייידדדד:::: כ')ננננרררר כ"ז, (שמות ¥¨¦

äùî úîùð ñ"ä  ìàøùé éðá  úà  äåöú äúà'å

 úåøåãä é÷éãöá øåãå øåã  ìëá úèùôúîä

 ãåñ àåäù  å÷ä êøã íéèùôúîä ï"éãåéä ãåñá

' å  úåà

 äúàå אור קו  סוד שהוא ו ' באות  מתחיל תצוה

משה  בחי ' והוא בעולמות, המתפשט א"ס

בסוד  נברא בניצוץ הוא העליון ששרשו  ע"ה רבינו 

בע"ח כמ"ש אלקיכם לה' אתם מ"ב בנים (שער

בכו"כ פ"א) ישראל בנשמת  הקו  מתפשט ידו  ועל ,

דמשה  אתפשטותא בסוד  הדורות  בהמשך  מדרגות

שבדור , וצדיקים חכמים בתלמידי ודור דור בכל

באות שמתחיל ישראל' בני  את תצוה 'ואתה וזהו 

מלך  יהיה עצמו  הוא רבינו  משה באמת ואמנם ו ',

כדאיתא  שיהיה ה'וא ש 'היה מ'ה בסוד המשיח

והוא  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי עד  וכתיב בזוה"ק,

הכי המדרגה שהיא האחרונה המדרגה בבחינת

כל  מ"מ אך  הדורות , צדיקי של  הגילויים של גדולה

ניצוצות הוא הצדיקים מדרגות  וכל הגילויים

ההשתלשלות. סדר כפי  הולך  והוא רבינו, ממשה

 äðäå האמצעי באדמו "ר  היחוד )איתא (שער

הוא  הצמצום בשורש  הראשון  דהניצוץ

ו', אות  בבחי' התפשטות נמשך  ומשם י', אות סוד

שהוא  ו' האות  נעשה יודי"ן כמה ידי  דעל שם וכתב

כתיב דהנה  הוא, והענין ד ')הקו . ל' עלה (משלי מי 

מים  צרר מי  בחפניו רוח אסף מי  וירד  שמים

שם  ומה שמו  מה ארץ אפסי כל הקים מי בשמלה

רבינו משה על קאי דזה רש "י  ועי"ש תדע, כי בנו 

תאמר  אם פירש"י בנו ' שם ומה שמו  ['מה ע"ה,

משפחה  איזו בנו שם מה אמור דוגמתו , היה כבר 

חיים  תורת  ועי ' הוא]. מי ונדע ממנו , יצאה

האמצעי  בשלח)לאדמו"ר נקרא (פ' רבינו  דמשה

וכו'. בנו ' שם 'מה נקרא המשיח ומלך  שמו ', 'מה

ממש  הוא שהמשיח דאפילו רבינו,והיינו  משה

משיח  בסוד  יוסף  נשמת מקבל הוא בתחילה מ"מ

דוד , בן  משיח בסוד דוד נשמת  ואח"כ  יוסף , בן

שער  ולגלות לגמרי הנחש להכניע כדי ואח"כ 

סוד  הן' דשער  הן' שער שהוא בשלמות  החמשים

רבינו משה נשמת המשיח מלך  מקבל אז  הרדל"א,

בסוד  המשיח מלך  של השלמות עיקר  והוא ע"ה,

שיהיה. ה'וא ש 'היה מ'ה

 íðîàå,בחינות וכמה כמה כולל עצמו משה

בנו', 'שם ומה שמו' 'מה דהיינו 

הכתר , במדרגת נתגלה רבינו  משה ובתחילה

ואח"כ  הבינה, בבחי ' ואח"כ  החכמה, בבחי ' ואח"כ 

שכתב  דרך  ועל מלכות , בבחי ' ואח"כ ז"א, בבחי '

בע"ח הכללים ע"א)בשער  ט' מדרגות(דף  ה' שיש

יש  דור שבכל ואף רבינו, משה בחי ' בהתפשטות 

הוא  בכללות אך ת "ח, בכל וכן משה, דבחי' ניצוץ

צדיקי בחמשה משה נשמת  התפשטות ענין 

אבר "ן מוהר "ר כמ"ש החכמה הדורות  ים (עי'

בהקדמת ובתשע"ה החיים, עץ דרך במאמר תשע"א

ישכון') לבדד  עם 'הן הצדיקים מאמר כל ובאמת  ,

מכל  כי  רבינו, ממשה בחי ' להם היה האמיתיים

הקו נמשך ניצוצות , בחי' שהם הללו  היודי"ן

העולמות. בכל ומתפשט



לנפשך  חכמה דעה ד

 íðîàå שלמעלה השרשית  משה מעלת  עיקר 

שהוא  האמצעי האדמו "ר  כתב ממשיח

מעשה  שורש  שהוא התורה הוריד שהוא משום

יותר  ושרשו  שמו , מה מסוד נמשך  וזה המצוות ,

דא"ק  ממ"ה נמשך כי  הן', ומשער  מרדל"א למעלה

כל  עיקר  כי מרדל"א, שלמעלה דא"ק ומחכמה

ולקבל  ית' הבורא בקול לשמוע הוא התורה סודות 

ושרשם  מעשיות, המצוות  כל בקיום מלכותו עול

מהגלגלתא  הוא מעשיות  המצוות של העליון

חיים, בתורת עיש"ה עצם מבחי' משם ולמעלה

שורש  שהוא י' אות  בסוד הוא העליון  שרשו  ולכן

התפשטות בסוד  הדורות  בכל התפשטותו  אך  הקו,

השרשיים. מהיודי"ן הנמשך הקו 

 àåäù éãåäéå éãåäé  ìëá  úèùôúî äùî  úîùð

 áìä úåéîéðôá úå÷ìà âéùäì  äùåã÷ã  úòãä

 äðäåאותיות אמצע שהוא דגחון  בו' משה שורש 

בגמ' כדאיתא ע"א)התורה ל' כי(קידושין ,

בריח  נחש  שהוא דקדושה השרשי בנחש שרשו

וכדאיתא  גחון , בתיבת  נרמז  ולכן עקלתון , ונחש 

ע"א)בזוה"ק רע"ט בריח (ח"ג נחש לויתן דאנת

על  אתקרי, לויתן  נונין דכל מאריה דאורייתא דימא

ביה דאתמר אורייתא ט')שם א' חן (משלי לוית כי

בגיחון  משה קבורת  סוד  וזה עכ "ל. לראשך , הם

דמחצב  השרשי  הניצוץ ושורש בזוה"ק , כמ"ש 

דור  בכל ומתפשט ו', אות בסוד  מתפשט הנשמות 

א  ודור, דור בכל רק  ולא ויהודיודור, יהודי  בכל לא

כמ"ש  וענוותו  שפלותו  כפי  ממשה ניצוץ מתלבש 

עינים במאור  ואיתא תרומה)בליקו "מ. ולא à(פרשת 

בכל  מתלבש  רבינו משה כי קבורתו את  איש  ידע

יהודי לכל שיש דקדושה דעת  כל דהיינו יהודי,

וכל  משה, מנשמת  נמשך  הכל דאלקות, דעת  שהוא

משה  מנשמת  הוא הכל ת "ח אצל התורה ,áהשגת 

ידוע  הרי  לצדיק  התקשרות  דענין  בראבר"ן  ואיתא

דאף  אביו  בשם וכתב הי"ת , עבודת  מעיקר  שהוא

הרב  לשמש שזכה כיון  אך בדודו, ממנו  יותר שהיה

_________________________

בחינת א . ענין וזהו דרי, רבוא שיתין עד ודרא דרא בכל דמשה אתפשטותא הקדוש  בזוהר דאיתא והענין שם: עינים המאור וז "ל

לכל  ויש ישראל, כל של הדעת היה שהוא משה, בחינת הדעת ידי על והכל בתורה, להשיג מישראל ואחד אחד לכל שיש הדעת

כפום  וחד חד כל בתורה ואחד אחד כל וישיג ויבין שידע  בכדי ע"ה, רבינו משה של מהדעת  חלק  מה דבר ניצוץ ואחד אחד

כל  בפני רוח שפל הוי מאוד מאוד רז"ל אמרו ולכן בתורתו, ומשיג מבין הוא כך אצלו, שיש  משה בחינת כפי דיליה, שיעורא

זה  הלא הדבר, זה לקיים אדם כל יכול והאיך לקיימה, זו משנה אמרו אדם כל שעל אדם, לכל חז "ל זה על יצוו והאיך אדם,

גו', האדם מכל מאוד עניו משה והאיש  ג') י"ב, (במדבר הכתוב שאמר כמו בתורה זו במדה ע "ה רבינו משה נשתבח  אשר הוא

והוא  משה בחינת  מישראל ואחד אחד לכל שיש שאמור, כמו הוא הענין אך  זו. למדריגה לבוא זולתו אחר אשה ילוד יזכה ואיך 

מעט הוא אם ואפילו דעת לך  יש  שהרי משה, בחינת לך שיש מאחר כי רוח , שפל הוי מאוד מאוד חז "ל ציוו כן ועל שלו, הדעת

שפל  להיות  ע "ה רבינו משה כמו אתה גם עשו זאת איפוא כן אם לך , שיש  משה בחינת הוא זה הלא כן פי על אף  המעט, מן

מן  מעט אפילו לך  יש  ואם הימנו, טובה נבילה דעת בו שאין אדם כל רז "ל אמרו הלא בך  אין זאת גם ואם משה, בחינת  רוח 

השגה  לו שהיה ענוה והשיג שזכה נאמר במשה כי עצמו, משה מדריגת  זה אין ועדיין רוח, שפל להיות  כן  לעשות  תוכל המעט,

בזה. ונפלאה עצומה

דרא, בכל דמשה שאתפשטותא האמור פי על והוא קבורתו, את  איש ידע  ולא ו') ל"ד, (דברים ע "ה רבינו במשה נאמר והנה

באמת  כי וגנוז, קבור משה היכן ידעו שלא פירוש  קבורתו' את איש ידע 'ולא הישראלי, באדם גנוז  הוא משה בחינת ענין ולזה

אצל  הדעת שהוא משה בחינת  שנגנז פירוש בגיא' אותו 'ויקבור וזהו כאמור, מישראל ואחד אחד כל של בדעת  ונקבר נגנז  הוא

פעור' בית 'מול וזה משה, בחינת דעת  בו ואין זרה, עבודה עובד כאלו הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעינו שפל שהוא מי

עובד  כאלו המתגאה שכל זרה, עבודה שהוא פעור בית והיפוך מנגד והוא בעיניו, שפל שהוא מי אצל גנוז  שהדעת לומר רצה

עכ"ל. וטמון, גנוז  האמיתי הדעת  שם ממש  והפכו זה לדבר מנגד הוא והשפל העניו אכן זרה, עבודה

הוא ב. כי משרע "ה, מבחי' בה יש  ישראל מבית ונפש נפש כל כי הוא, הענין וז "ל: מ"ב) פרק (לקו"א התניא בספר וע"ע 
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התקשרות דבבחינת והיינו מכולם, יותר  כחו  בכל

על  שנמשך  זכה ולכן הדור, מכל יותר היה לצדיק

אמת. הצדיק ענין  ידו 

 øøåòì àåä  íé÷éãö  ùåîéù úåéîéðô ø÷éò

 àåäù  åùôð úåéîéðôá  úîà ÷éãöäã  õåöéðä

 úå÷ìàã úòãä

êéøöå ואיתא צדיקים, שימוש  של זה ענין להבין

ע"ב)בגמרא ה' בר (חגיגה של בחינה שיש 

אחד  כל מדרגות  הרבה בזה ויש  יומא, דחד  רב בי 

השימוש  ענין  בזה שיש  ואף  וענינו , דרגתו  כפי 

הוא  זו  בחינה של והכמות  האיכות אך כפשוטו ,

ומציאותו נפשו  כפי  אחד כל מהשגה, למעלה

חלק  רק אינו הרב שימוש  ענין עיקר  כי וענינו .

הפנימית הנקודה אך כלי , בחי' רק  שהוא החיצוני 

הגנוז  משה נשמת  של הדעת  לעורר  הוא בזה

שהקב"ה  מה כפי  להרב שהולכים ידי ועל בנפש ,

לעורר  עי "ז  צריך ענינו, כפי  אחד  כל מזכה

שהוא  דמשה הניצוץ נקודת את  נפשו  בפנימיות 

ישראל' בני  את תצוה 'ואתה וזהו דאלקות. הדעת

הנשמות במחצב המתפשט הקו דבחינת  הו' שהוא

שמקושר  יד ועל הספירות, מחצב על המלביש 

_________________________

ונקרא  כולם כללות הוא ומשרע"ה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל, נשמות  לכללות  ואלהות  חיות הממשיכים רועים משבעה

ויניקתה  למעלה ושרשה נשמתו השגת כפי אחד כל ה' את לידע  ישראל, לכללות הדעת בחי' שממשיך  דהיינו מהימנא', 'רעיא

כו'. המדע והוא אחד ודעתו שהוא ב"ה, במאצילן המיוחדות דאצילות  שבי"ס  העליון בדעת  המושרשת משרע"ה נשמת  משרש 

ללמד  העדה עיני הדור חכמי של ונפש בגוף ומתלבשין משרע "ה מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל כן על יתר זאת ועוד

בלב  ועבדהו אביך אלהי את  דע כמ "ש  הדעת  לפי היא שבלב העבודה כי ונפש, בלב ולעבדו ה' גדולת ולידע  העם, את  דעת

ל"ג). ל"א (ירמיה וגו' אותי ידעו כולם כי ה', את דעו לאמר רעהו את  איש  ילמדו ולא אומר: הוא ולעתיד חפיצה, ונפש שלם

ה', בגדולת דעתו להעמיק הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת  עיקר אך 

בדבר  מקושרת שהיא כמו וחזק , אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח , הלב ואומץ בחוזק בה' מחשבתו ולתקוע 

לקשר  זו ומדה זה וכח וגו', ידע והאדם כמו התקשרות  לשון הוא שדעת  כנודע  מחשבתו, בו ומעמיק  בשר בעיני שרואה גשמי

ועצומה  רבה ליגיעה צריכה בגוף, הנפש שנתלבשה מאחר רק  משרע"ה, מנשמת ביניקתה ישראל מבית נפש  בכל יש בה', דעתו

דלא  דגופא הזהר בשם כמש "ל הנפש, אור על יחשיך שלא ולהכניעו הגוף את  לבטש  בשר יגיעת  היא האחת  ומכופלת . כפולה

שלא  הנפש  יגיעת  היא והשנית שם. כמ "ש  הלב מעומק  תשובה הרהורי ידי על והיינו ליה, מבטשין דנשמתא, נהורא ביה סליק 

נפש, בכל שוה אינו זו שעה שיעור כי רצופה, גדולה שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע  העבודה עליה תכבד

האדם  כשיתבונן א'): סימן (או"ח  בשו"ע  כמ"ש ה' ופחד היראה אליה יגיע ה' בגדולת  שמתבוננת שמיד בטבעה זכה נפש יש 

שפלה  נפש ויש וכו'. היראה אליו יגיע מיד במעשיו , ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשר הקב"ה ממ"ה הגדול שהמלך 

ובחזקה, בקושי כ"א האלהות במחשבתה למצוא תוכל ולא דעשיה, די"ס  תחתונות ממדרגות  חוצבה ממקור ותולדתה בטבעה

ל"ה), סי' בס "ח  (כמ"ש כו' מבדילים שהעוונות  נעורים בחטאת  הוטמאה אם ובפרט 

אליו  תגיע  בודאי גדולה, שעה ה' בגדולת להעמיק  גדול ועומק  רבה ויגיעה באומץ מחשבתו מאד שתתחזק ובחזקה בקושי ומ"מ 

יראת עכ"פ  תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם וכדכתיב תאמין, ומצאתי יגעתי וכמשארז "ל הנ"ל, תתאה היראה

עצומה  ביגיעה לחפור צריך כך עצומה, ביגיעה אחריו שחופר הארץ בתחתיות  הטמון ואוצר מטמון אדם שמחפש  כדרך  פי' ה',

והיא  מהזמן, שלמעלה ומדרגה בחי' שהיא מישראל, אדם כל של הלב בבינת  ומוסתר הצפון שמים יראת  של אוצר לגלות 

צריך  ומחשבה, דבור במעשה מרע סור להיות  חטא יראת  בבחי' מעשה לידי שתבא שכדי רק  הנ"ל, המסותרת הטבעית  היראה

ממש, מה זמן משך  מחשבתו בה להעמיק שבמוח, ממש  מחשבה לבחי' להביאה מהזמן, שלמעלה הלב בינת  ממצפוני לגלותה

ומביט הצופה ה' מפני ומעשה, דבור במחשבה טוב ועשה מרע  סור להיות דהיינו ממש , הפועל אל מהכח  פעולתה שתצא עד

שומעת  ואוזן רואה עין כו' דברים בשלשה הסתכל רז "ל וכמאמר ולבו, כליותיו ובוחן מעשהו כל אל ומבין ומקשיב ומאזין

ועש"ב. עכ"ל כו',



לנפשך  חכמה דעה ו 

יכולים  עי"כ עבדו, ובמשה בה' ויאמינו  לצדיקים

הוי "ה  אני כי  ודור דור בכל הוא וכן  הדעת, להשיג

בו שנמצא ומצב אופן  וכל דור  ובכל שניתי, לא

הזאת, הנקודה לעורר פעולות לעשות צריך האדם,

מתלבש  רבינו  ומשה כלל, זה ענין נשתנה לא כי

הדורות. בכל ויהודי  יהודי בכל

ìàøùé  úåøù÷úä éãé ìò  äùòð  íéøåô  úìåàâ

 ë"éòå  úîà  ÷éãöä àåäù ÷éãöä éëãøî  íò

 ÷éãöäî  ÷éçøîù ÷ìîò 'éì÷ åìèéá

äðäåהו הצדיק  בסוד מרדכי  משה נשמת  ממש א

משורש  שהוא דאבא יסוד  אור התפשטות

הנ"ל  מדרגות הה' בכל המתפשט משה נשמת

ידי ועל הכללים, בשער הנ"ל בע"ח כמ"ש 

את קיבלו זמן באותו  הצדיק  מרדכי  עם שנתקשרו

משה  נשמת של הנקודה נתעורר כי  היחוד , אור 

מוהר "ן  בחיי  דאיתא וזהו עי"כ. אחד  בכל הגנוז 

צ') של â (אות לסוד ששייך  פורים של הסוד  שהשיג

קרח  פ 'ניו י 'מרט ר 'אשו מ'פאת ואם דהפסוק  קורח

כתוב  בפסוק  שבאמת אמר ואח"כ  פורים, ר"ת הוא

עי "ש . וכו' הוא קרח כתוב לכן  קודם ורק  הוא, גבח

ïéðòäå סוד שהוא י "ג בגי ' עולה גב"ח דהנה הוא,

סוד  הוא פורים של הענין  כל דהנה אח"ד .

קורח  ענין וכל אפרסמון , נהרי  י"ג שהוא י"ג, של

שילמדו דהיינו האמת , צדיק של הענין לעקור  הוא

קוב"ה  יחוד לשם לא אך מצוות ויעשו תורה

סוד  שהוא הפשוט אחדות  סוד  דהיינו  ושכינתיה,

עת בכל לעסוק צריך כי  אח"ד, בגי ' העולה י "ג

וכל  ועצם, וסובב ממלא ומיוחד, יחיד באחד

כל  וזה הבורא, ויחוד הבורא דבקות  של הענינים

אמת הצדיק הוא רבינו  משה כי  רבינו, משה ענין 

אלקי את  דע כמ"ש  ישראל לכלל הדעת  שמביא

בשמים  האלקים הוא ה' כי וכמ"ש ועבדהו, אביך 

שאמר  כמו  עוד, אין מתחת הארץ ועל ממעל

רק  בעולם ענין  שום עוד שאין  עוד ' 'אין הקאצקער

ה'. ביחוד  לעסוק

 äðäå במשה שנאמר  הסוד  הוא אמת הצדיק ענין 

ממוצע  הוא כי  וביניכם, ה' בין  עומד אנכי

ה' יחוד  מתגלה ידו שעל ב' ניצוץ שורש בסוד

הוא  וגו ' ישראל דשמע בבעה"ת  ואיתא בעולם,

ישראל  נשמות לכלל ה' יחוד  ממשיך  רבינו דמשה

האמצעי) לאדמו"ר בינה אמרי הקדמת  ענין (עי' וזה ,

בכל  הולך 'ושמעו עליו שכתוב הצדיק  מרדכי

שהוא  ישראל 'שמע' הוא שמע'ו  דהיינו  המדינות'

יתברך  יחודו פירסם כי המדינות , בכל הולך ה' יחוד

העולם. בכל ישראל 'שמע' סוד

_________________________

וגליא.ג. סתים הוא בריך דקודשא שמא אורייתא ואמר לברכה זכרונו רבנו ענה נפלאות . לי נודע בפורים שם: מוהר"ן חיי וז"ל

ויש  עליה, נפשו ומוסר אחריה ומחזר מסבב הוא נפש  בעל שהוא ומי נסתרת. כך  ואחר האדם, אל פנים מגלית  התורה בתחילה

פורים  של ענין לי נתגלה בתחילה כי אליו. התורה שתתגלה שזוכה עד נפש במסירת  נמרץ והשתוקקות  גדולים געגועים לו

הוא  כי יתברך השם עזרני כך ואחר בעלמא) והתנוצצות  ברמז רק  גמור בהתגלות הענין לו נגלה שלא (היינו ובהעלם בקטנות

עליונים  בעולמות רק העולמות , מכל ונעלם סתום היה אז  שנתגלה פורים של והענין הענין. לי ונתגלה תמיד לי עוזר יתברך

רחוק היה זאת לי וכשנתגלה קרח, פגם לתקן היה הנ"ל בפורים שלי עבודה כי זאת . יודעים שם רק מאד מאד רחוקים שהם

ונתגלה  הקדושה בהתורה מאד סתומים דברים יש כי וכו'. יתברך  השם לי שעזר עד קרח , עם לפורים יש  סמיכות מה מאד בעיני

אחר  ביאר). לא (והשאר קרח  בחינת  הוא" קרח ראשו ימרט  פניו מפאת  "ואם י"ג) (ויקרא תבות ראשי הם פורים שאותיות  לי

ואמר  זאת, שגלה על מצטער שהיה מחמת  זאת  שסיפר הלילה אותה כל לישן יכול היה שלא לברכה זכרונו רבנו אמר כך 

רק הוא' גבח ראשו ימרט  פניו מפאת 'ואם כתיב כך רק  בתורה, כך כתוב אין באמת  גם כלל. גילה לא עדיין כי היתה שנחמתו

שיחתו  ישיגו אז הגואל לביאת  המחכה אשרי מאד. ונעלמים סתומים והדברים הוא, קרח ראשו ימרט כי ואיש כתוב מקודם

עכ"ל. הקדושה,



תשע"ו  תצוה פר' ז של"ס

ìåãâ íéøåôå ïåùàø úåìãâ ãâðë ïè÷ íéøåô

 àúåéìòî  ùé  íéìëä êøòáå éðù úåìãâ ãâðë

 ø"âã  íéìëá àåäù ïè÷  íéøåôì

úîàáåקטנות מדרגות  כו"כ יש  ה' בעבודת 

שני וקטנות ראשון וגדלות  ראשון 

יו "ט  עושים ישראל שבארץ ורואים שני, וגדלות

ענ  אותו שהוא אף ימים שני ובחו "ל אחד ין ,יום

איתא  מ"מ אחד, ביום הכל עושים שבאר"י דהיינו

יכולים  עי"כ כי ימים שני  שהוא בחו"ל מעלה שיש

גם  שלעתיד אומרים יש  ולכן  לעבודה, להכנס  יותר 

הפורים  ימי  ב' הוא כן  וכמו  ימים. ב' יהיה באר"י

דרך  על והוא ב', באדר הפורים ימי  וב' א', באדר 

וקטנות ראשון וגדלות  ראשון  דקטנות מדרגות הד'

עינים במאור  וכמ"ש  שני , וגדלות  תרומה)שני (פ'

ראשון , וגדלות  ראשון  קטנות  הוא ראשון  דאדר

יש  ועי "כ  שני, וגדלות  שני  קטנות הוא שני  ואדר

פורים. של לעבודה להכנס  זמן יותר

óàå החת "ס מגלה)שכתב מסכת שבסוף (בהגהות

דאורייתא  הוא ראשון באדר קטן דפורים

מסויימת בבחינה הוא והרי  דרבנן, הוא שני  ובאדר

ימי שב' דאף  להבין יש  ב', באדר גדול מפורים יותר 

גדלות הרי ראשון, וגדלות  קטנו "ר  כנגד קטן פורים

שני וגדלות  דמוחין  ו "ק  בחי ' בכללות  הוא ראשון 

הו"ק  דכניסת קי "ל והרי  דמוחין, ג"ר בכללות הוא

כשנכנסין  ואח"כ הג"ר, בכלי  הוא תחילה דמוחין 

דמוחין  הו "ק  מתפשטים הג"ר, בכלי  דמוחין  ג"ר

יתרה  מעלה יש  הכלים דבערך ונמצא הו"ק, בכלי

גדלות בחינת  שהוא דמוחין הו "ק  כניסת בעת 

זו ובבחינה הג"ר, כלי  את המתקנים הם כי ראשון ,

דאורייתא. הוא ולכן קטן בפורים מעלה תוספת יש 

ìéòî ïëå ' ÷åð ãâðë ãåôàå à"æ ãâðë ïùç

 àì' åá áåúë ïëìå úåëìîä 'éçáì êééù ãåôàä

 ï"èù ò"ø÷ ãåñá äøéáù ãåò  äéäé àìù 'òø÷é

 äðäå גם מקושר והמעיל זו"ן, כנגד  ואפוד  חשן

מעיל  את ועשית וכמ"ש האפוד עם

כי בחגורה. עליו  ניתן  שהאפוד ופירש"י האפוד,

ולכן  המלכות , הוא והאפוד הז "א הוא החושן  הנה

והמעיל  האחור, בצד והאפוד  הפנים בצד  החושן

ואיתא  אחר. באופן  אך במלכות מדרגה גם הוא

הק' השכינה סוד הוא דהאפוד מישרים במגיד 

וכו'. התכלת סוד והוא

äðäã התחתונה במדרגה אמת הצדיק גילוי סוד

הגילוי בחי ' והוא המלכות, בבחינת הוא

ביאת תלוי שבזה הדורות  דצדיקי החמישי 

'לא  לאפוד שמקושר במעיל כתוב ולכן המשיח,

משה  של אחרונה הקדושה ידי על כי יקרע',

מלך רבינו שהוא שיהיה הוא שהיה מה בסוד 

יותר  יהיה שלא יקרע', 'לא נאמר זה על המשיח,

בשם  הנרמז הקריעה סוד שהוא שבירה בחי '

בע"ח  וכמ"ש  השבירה, סוד  שם שנרמז שטן , קרע

פ"ב) ט' שהוא (שער בכח דאנא הראשון  דשם

בחי ' שהוא מלכים הז ' מיתת  שם נרמז  אבגית"ץ

נפילת בו נרמז קרעשט"ן השני  ושם נתיצה,

'לא  במעיל שכתוב וזהו ואימא, דאבא אחוריים

הנתיצה  יהיה שלא רק שלא דהיינו  יקרע'

נפילת בחי ' אף  אלא אבגית "ץ, בשם המרומז

יהיה, לא שטן  קרע בשם הנרמז או "א אחורי 

שהזהיר  דמה חידוש כתב והראגאטשובער

יתירה  חומרא שיש  היינו יקרע' 'לא הכתוב

והיינו שיקרע, אסור בגרמא שאפילו במעיל

שום  אחריו  יהיה לא המשיח מלך  של זה שענין

האי שיתגלה ידי  על והוא בגרמא, אפילו קריעה

משה  ידי  על שיתגלה לצלמא דמחית אבנא

אבן  בסוד  הק' השכינה של הסוד  שהוא משיח

התיקון  שהיא פינה, לראש היתה הבונים מאסו

של  הסוד  שיודעים מה כפי כי העולמות , כל של

עולמים, כל מלכות  מלכותך בסוד  הק' השכינה

לבך  ויאמץ חזק ה' אל קוה וזהו יקרע', ל'לא יזכו

סוד  שהוא שיהיה הקיווי  דכפי ה', אל וקוה

להדבק  יזכו  כך ב"ה, דא"ס הקו  לפנימיות  הכניסה

הק '. בשכינה



לנפשך  חכמה דעה ח

 úåãåáòä éðù ãâðë ïåîéøå áäæ ïåîòô ãåñ

íéãåçé  íò øåáéãá úåããåáúä ñ" äù ì" îå  ù" ç

 áöî ìëá íéùåã÷

ãåñå הסוד הוא במעיל שהיה ורימון זהב פעמון 

מ"ל  סוד  הוא הפעמון  כי ומ"ל, ח"ש  של

ההתבודדות דרך  לדעת צריך כי  ח"ש, סוד והרימון

של  בחי ' ויש  בשתיקה, שהוא ח"ש של בחי' דיש

שהדיבור  בספרים ואיתא דיבור, שהוא מ"ל

הכי המדרגה הוא קונו  לבין בינו מדבר שהאדם

הוא  'חש' של והמדרגה 'מל', ענין והוא גדולה

שני לחבר  וצריך  בהם, לעסוק  שצריך  היחודים

היחודים  באמת כי כאחד, ומל חש של העבודות

השו "ע  כתחילת  תמיד לנגדי ה' שיויתי ענין  כולל

השו"ע. סיום שהוא תמיד  משתה לב וטוב

äðäã הוא ולכן קטנות, של מדרגה הוא חשן  סוד

בשעה"כ כמ"ש  נח"ש י"ב אותיות  (דרוש 

כמודפסח) והנה המדרגות, כל גם בזה ויש 

וכך  כך בגדלם הגדרות מיני כל איתא שבמלאכים

זה  כל וכו', המלאכים בחינות ובריבוי וכו', אמה

יש  בקטנות  גם כי  העבודה, בדרכי משלים הוא

וספירות סופיים אין  עולמות של הגדרה אין בחי '

הסדר  כי המדרגות, להשיג איך דרכים והם סופיים,

שני וקטנות  ראשון גדלות ראשון קטנות  הוא

המדרגות. עליית  סדר הם אלו  שכל שני, וגדלות

והוא  בבורא דבקות ידי  על עמלק למחות  והעיקר 

להשכינה  ולהגיע עוזנו, לשכינת  התקשרות ידי על

להגיע  כדי  והכל אמת , לצדיקי התקשרות צריך  הק'

להגיע  הדרך אך  למדותיו', ולא 'אליו  של לתכלית

יכולים  השכינה ידי על כי  מדותיו, דרך רק  הוא אליו

להדבק  אפשר  אי  אך  'אליו', בבחי ' סוף  לאין להגיע

ועי"כ  בצדיקים להדבק צריך  אלא בשכינה

ולא  אליו  של למדרגה להגיע ועי"כ בשכינה,

השכינה  שהיא הק ' התורה ידי על והכל למדותיו ,

המלכות. שה"ס תושבע"פ  בבחינת הק'

 ÷éãöäì øù÷úäì  ìåëé ãîåò  íãàäù  íå÷î  ìëá

íéøåôä éîéì  äðëää ø÷éò  äæå åùôð úåéîéðôá

äìåàâä éåìú äæáù  ÷éãöä éëãøî  úøàä ìá÷ì

äðäå של הקדושים לימים להכנס מתחילים כאשר 

הם  ראשון  אדר  וט"ו  י"ד ותחילה פורים

בערך  זה אך  ראשון, וגדלות  ראשון  קטנות כנגד 

לכלים  נכנסים הם הרי הכלים בערך  אך האורות,

כלים  שהם הכלים מצד מעליותא בהם ויש דג"ר ,

סוד  שהיא המלכה לאסתר  להתקשר וצריך דג"ר ,

למרדכי התקשרות ידי  על והכל עוזנו, שכינת

הצדיקים  לשמש וצריך  אמת , הצדיק שהוא הצדיק

כדי הוא צדיקים השימוש וכל בספריהם, וללמוד

משה  נשמת  ניצוץ בחי ' נפשו  בפנימיות לעורר

עומד  היכן נפ"מ אין ולכן  ענים, במאור כמ"ש 

והעיקר  סופו , ועד  העולם מסוף  לעמוד ויכול האדם,

הניצוץ  נפשו  בפנימיות  יעורר ובחינתו יכלתו  דכפי

של  האור  ידי ועל צדיקים, שימוש ידי  על דמשה

יותר  יהיה שלא הגאולה של האור  מעוררים פורים

ואיתא  ציון . ה' בשוב יראו בעין  ועין  נפילות,

הסתרות, עוד  יצטרכו לא דלעתיד  עינים במאור 

וכו', וגילו הסתר  צריך  עת  שבכל היום כמו  ולא

עליונים  יחודים ורק  נפילות שום יהיה לא אלא

יהיה  באהל ימות כי  אדם ובחי ' לדרגא, מדרגא

יעזור  וה' עליונים. ביחודים מדרגות עליית בחי '

סעודת של לשחוק  ונזכה יראו , בעין לעין  שנזכה

עתידין  עליו שנאמר  לויתן סעודת  שהוא פורים

בעינא  ליה חזו  כאילו  בלבהון  ליה למחמי  צדיקיא

תולדות ) פרשת  ריש  הנעלם במדרש ועיננו(כמ"ש ,

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת מלכותך תראינה

אמן .
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חדתין  נשמתין
תשע"ז תרומה פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú äîåøú  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

 äùøôä éðéðò

 ãçàå ãçà ìë êåúá –––– íëåúá éúðëùå

 åùòå [à. íëåúá  éúðëùå  ùã÷î éì ידוע הנה

שלא  חז "ל, בשם ספה"ק הרבה מש "כ

אחד  כל בתוך – בתוכם אלא בתוכו , ושכנתי כתיב

והגאון  האלו , חז "ל דברי  לפינו אין ובאמת  ואחד ,

חסד  התורת  להגאון לשאול שלח דיסקין מהרי"ל

וענה  זה, למאמר  בחז"ל המקור  יודע האם מלובלין

נמצא  הדבר  אלא בחז"ל, זה שאין  חסד  התורת  לו 

הק '. ובשל"ה הק ' באלשיך

 ïëùîä ãâðë ïååëî  íãàä óåâ êéà

 äðäå [ á איך לפרש איך  בספה"ק כתבו עפ"ז 

שראש  המשכן , כנגד הוא האדם שגוף

קדש  כנגד  הוא דחב"ד המוחין ג' ששם האדם

גוף  ואמצע הכרובים. וב' הארון  שבו הקדשים

החג"ת בחי' שבו ריאה,האדם לב, אברים ג ' שם (ויש 

דמנורה כבד ) הכלים ג' שיש הקודש בחי' כנגד  הם ,

ומזבח(משמאל )ושולחן(מימין) [ובדרך (באמצע),

כנגד  היא שמנורה כתבו ספה"ק  הרבה הרי  אגב

הלוחות ב' עם שהארון אי ' ומאידך התורה, אור 

תורה  כנגד  הוא שהארון והתי ' התורה"ק, כנגד  הם

וגנוזה נעלמת  תורה שהיא (כמ"שדיחודים

שהם  מיחודים יבטל שלא למהרח"ו שאמר מהאריז"ל

תורה) שא"א עצמם כמו  עת בכל להשיגה וא"א ,

התורה  היא והמנורה עת, בכל לקה"ק להכנס 

יומם  עת בכל בה לעסוק שיש שלפנינו  הגלויה

תמיד  בנר  ומאירה דולקת  שהמנורה כמו ולילה,

ולילה והיא יומם לעולם, כבה שאינו המערבי נר (היינו

השראת עיקר וה"נ  בישראל שורה שהשכינה עדות

ולילה) יומם התורה לימוד ע"י בישראל ורגליהשכינה .[

כנגד  הם שבו, הנה"י  שבבחי' וברי "ק  האדם

שב' כתב והרמח"ל וכנו , וכיור  החיצון  המזבח

ובועז  דיכין העמודים ב' כנגד  הם (ואלו הרגליים

דא"ח) .ואלו

ùé  úåîùð áåøì àåø÷ì øùôà êéàíùá  ìàø

ìòîî ÷åìà  ÷ìç

 íðîà [â שבגוף השכינה השראת שעיקר ידוע

שהיא  שבו  הנשמה ע"י הוא האדם

התניא כלשון ממש ממעל אלוק  וכבר (פ"ב)חלק

במקו "א בארוכה לקרוא כתבנו  אפשר האם (במאמר

אלקות ) ניצוצי בשם הניצו"ק  אלקותלרפ"ח ששם

האלקי אור  מתאחד  ששם האצי' עולם על נקרא

שאפשר  באופן  הק ' דהספי ' והאורות הכלים עם

איך  קשה לכאו' וא"כ אלקות, בשם לכולם לקרוא

ממש , ממעל אלוק  חלק  בשם לנשמה לקרוא אפשר

שמאיר  דאצי' הגבוהות נשמות  לגבי ובשלמא

רוב  לגבי  קשה אך  א"ש , דאצי ' החכמה אור  בהם

נפרדו ולכאו ' בי"ע לעולמות  שירדו בנ"י נשמות 

ממעל  אלוק חלק  להם לקרוא אפשר ואיך מאלקות 

ממש .

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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äæá àéðúä øåàéá

àéðúáå [ã(שם) ונפש וזל"ק , בזה לבאר  כתב

אלוה  חלק  היא בישראל השנית 

ואתה  חיים נשמת באפיו  ויפח כמ"ש ממש  ממעל

פי ' נפח מתוכיה דנפח מאן בזוהר  וכמ"ש בי נפחת

החיות ופנימיות  שתוכיות  ומפנימיותו מתוכיותו 

נשמות עד "מ כך בכח. בנפיחתו  מוציא שבאדם

ישראל  בכורי בני  כדכתיב במחשבה עלו  ישראל

ממוח  נמשך  שהבן  כמו פי ' אלהיכם לה' אתם בנים

נמשכה  ישראל איש כל נשמת  כביכול כך האב

בחכמה  ולא חכים דאיהו  ית' וחכמתו  ממחשבתו 

הרמב"ם  וכמ"ש  א' וחכמתו  הוא אלא ידיעא

בפרדס  כמ"ש הקבלה חכמי  לו  והודו [הגהה.

מילתא  יציבא ז "ל האר"י קבלת לפי  וגם מהרמ"ק 

צמצומים  ידי על ב"ה א"ס אור  התלבשות  בסוד

למעלה  לא אך  דאצילו ' דחב"ד בכלים רבים

מרומם  ב"ה שא"ס במ"א וכמ"ש מהאצילו'

ממהות מעלה למעלה קץ אין  רוממות ומתנשא

נחשבת חב"ד ובחי ' שמהות  עד חב"ד  ובחי'

בחכמה  כולם כמ"ש  ית ' אצלו  גופניית כעשייה

אין  זה ודבר  כו' היודע והוא המדע שהוא עשית ].

החקר  כדכתיב כו' בוריו  על להבינו האדם ביכולת

מחשבותיכם  מחשבותי לא כי  וכתיב תמצא אלוה

בנשמו ' מדרגות חלוקי  מיני  רבבות שיש  ואף וגו'

נשמות מעלת גודל כמו  קץ לאין גבוה על גבוה

אלה  דורותינו  נשמות  על ע"ה רבינו ומשה האבות

המוח  לגבי  ממש עקביים בחי ' שהם משיח' דעקבי 

ישראל  אלפי  ראשי  יש  ודור  דור  בכל וכן  והראש

נשמות לגבי  ומוח ראש  בחי' הם שנשמותיהם

נפש  כל כי  נפשות  לגבי  נפשות וכן  וע"ה ההמון 

כל  שרש  מקום מכל ונשמה רוח מנפש כלולה

כו ונשמה רוח עד הנפש המדריגות כל מראש  לם

וקל  הארץ עמי  בגוף המלובש דרגין  כל סוף

עילאה  חכמה שהיא העליון  ממוח נמשך  שבקלים

שאפי ' האב ממוח הנמשך הבן כמשל כביכול

שהייתה  ע"י ממש  זו מטפה נתהוו  רגליו  צפרני 

למדרגה  ממדרגה וירדה האם בבטן  חדשים תשעה

זה  כל ועם צפרנים ממנה ולהתהוו' להשתנות

ועצום  נפלא ביחוד  ומיוחדת  קשורה עודנה

מוח  טפת שהיתה הראשון ועצמותה במהותה

וחיותם  הצפרנים יניקת  בבן עכשיו  וגם האב

שם] [נדה בגמ' כדאיתא שבראש מהמוח נמשכת 

בע"ח  [וכמ"ש וצפרנים ועצמות גידים שממנו לובן 

בגן  הראשון  אדם של לבושים בסוד  החשמל שער 

ממש  וככה תבונה] מוח מבחי' צפרנים שהיו עדן 

כללות של ונשמה רוח הנפש  כל בשרש כביכול

ידי על למדרגה ממדרגה בירידתו למעלה ישראל

כדכתיב  ית' מחכמתו  אבי "ע העולמות  השתלשלות 

ונשמה  רוח נפש ממנו נתהוו עשית בחכמה כולם

עודינה  זה כל ועם הערך ופחותי הארץ עמי  של

במהותן  ועצום נפלא ביחוד  ומיוחדות  קשורות

כי עילאה חכמה המשכת שהיא הראשון ועצמותן 

הוא  הארץ עמי של ונשמה רוח נפש וחיו ' יניקת

ראשי והחכמים הצדיקים של ונשמה רוח מנפש 

ע"פ  הענין צ"ב ועדיין עכ "ל. שבדורם. ישראל בני 

קבלה.

äæá äìá÷ä ïåùìá øåàéáä

øàáîå [ä זי "ע מסטראשלע הלוי  הר "א הרה"ק 

דאצי ' שבי "ע בקבלה המובא ע"פ

דבי "ע  בנח"י  ומלובשים התחתונים לבי "ע יורדים

הנפשהתחתונים ורק  אלקות  הם דבי"ע הנח"י (וע"כ

מאלקות ) נפרדים דבי"ע בע"חרוח וכמבואר  (שער ,

שלוםנד ) יב)ונהר  יותר (דף בזה אי ' ובמקו"א ,

דאצי' די "ס  כלים ששלושים ג 'בפירוט יש ספי' (ולכל 

גם  שבאצי' – אלקות  שהם ופנימי, אמצעי חיצון כלים,

כנ "ל ) אלקות  הם דהספי' בנח"יהכלים מלובשים

ישראל  דנשמת החידוש ובזה התחתונים, דבי"ע

לנח"י מרכבה הרי היא מבי"ע נשמה שהיא אף

זאת לקשר [ויש מאלקות נפרדו שלא דבי"ע

מעיל  בהערות תמיד  עולת  בתחילת להמבואר 

עבודות שהם ידיו  ויטול יפנה כוונת  לגבי  אליהו

מחמת הם הכוונות שכל שם שמבאר שבבי"ע
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הנ"ל  דבי "ע נח"י  היינו בבי "ע המלובש  האלקות 

ואכמ"ל].

äæá ì"æéøàä åðéáø ïåùì

 ùéå [å הגר"א דברי את  זה בענין  עוד לציין

השראת ענין את  שמפרש יצירה בספר

רבינו דברי ע"פ  ישראל בני  שבנשמות השכינה

בע"ח ע"א)האריז "ל פט מב הבורא (שער בין  וזל"ק,

יש  הרוחניות הכוללת  בחינה שהוא הנברא אל ית'

לה' אתם בנים נאמר עליה אשר באמצע בחינה

ויעל  ונאמר אתם אלקים אמרתי אני אלקיכם

הם  הם האבות חז "ל ואמרו אברהם מעל אלקים

מאוד  קטן ניצוץ יש  כי  בזה הכוונה המרכבה,

אחרונה  ממדרגה נמשך אלקות בחינת שהוא

נברא  א' ניצוץ בכח מתלבש  הניצוץ וזה שבבורא

יחידה  הנקרא מאוד במאוד דקה נשמה שהוא

בחי ' ד ' שרשי  בה יש  יחידה, הנקרא זה ובניצוץ

כ"ז . בביאור  ואכמ"ל עכל"ק. נרנ"ח שהם רוחניות

 íéøåô éðéðò

 úéðòúã âäðîì ì"æçî  ú"ø àéáîù àúëîñàä

 øúñà

òåãéë [à'א ביום דפרזים פורים חל השנה

ליום  אסתר תענית ומקדימים

אינה  אסתר תענית והנה אדר, י "א – חמישי 

ובראשונים  ברמב"ם רק  אלא חז "ל, בדברי  נזכרת

ר "ת ואמנם זו, בתענית ישראל כל שנהגו  שכתבו

ברא"ש ) חז"ל (המובא מדברי  אסמכתא מביא

זו. תענית למנהג

àåäåמגילה מס ' בריש  ע"א)מגמ' איתא (ב שם

י "ג  שביום לומר מיוחד  ודרש  קרא שא"צ

המגילה את  לקרוא הכפרים)אפשר שי "ג (לבני היות 

י "ג  שביום מפרש וברש "י  לכל, קהילה זמן  הוא

מקשה  ר"ת אך באויביהם, ללחום ישראל כל נקהלו

קהילה  'זמן  לפירושו מתארים שאין  פרש"י על

הירושלמי בלשון כדאי' לכתוב הו "ל אלא לכל',

ר "ת מפרש  אלא לכל, מלחמה זמן הוא שי"ג

ישראל  שכל זמן הוא י "ג שיום הבבלי שכוונת 

שנוהגים  כמו  וצום וסליחות לתפילה נקהלים

ומזה  אסתר , תענית זה ביום להתענות  ישראל

דתענית למנהג חז "ל מדברי אסמכתא ר "ת  מביא

אסתר .

 øùôàù àø÷ ïðéòá éàîì æ"ðáàä úéùå÷

 à"é  íåéá  äìéâîä àåø÷ì

 äðäå [ áזי "ע נזר תעניתהאבני אדר, (שהיום-יא

דיליה, רבא דהילולא יומא מוקדם, אסתר

שיזכ למי טוב שימליץ וכ "שוהבטיח תורתו מחידושי יר

דיליה) ההילולא שלשיטתביום ר "ת , פי' על מקשה ,

ולצום  וסליחות לתפילות בו  שמתאספים שיום ר"ת

בו לקרוא שאפשר  קרא עליו  א"צ אסתר  תענית 

שאפשר  י"א יום על קרא בעינן למאי  א"כ המגילה,

כשנה  היא כשהקביעות  הלא המגילה, בו  לקרוא

בו שנקהלים אסתר  תענית  יום הוא י "א יום דידן 

ידעינן  הוי קרא ללא אף וא"כ ולסליחות , לתפילה

י"ג, ביום כמו המגילה את  בו לקרוא שאפשר 

י "ג  יום בין לחלק שיש קושייתו על התי' ובפשטות 

י "א  יום משא"כ אסתר , תענית  ליום תמיד  שהוקבע

שמכיון  י "ג, ליום והשלמה דחיה בבחי ' אלא שאינו 

ביום  צמים שב"ק, שהוא י"ג ביום להתענות שא"א

צום. ליום קבעוהו לא אך י"א,

 ú"ø éøáãá æ"ðáàä ùåøéô

æ" ðáàäå [â' פי ומחדש הנ"ל קושיא על מתרץ

ר "ת כוונת שאין  ר"ת, בדברי חדש

מתאספים  שאנו  זמנינו על קאי לכל קהילה שזמן

כוונתו אלא אסתר, בתענית ותחנונים לסליחות
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להלחם  בנ"י נקהלו י"ג דביום רש "י  לשיטת  דומה

להתאספות קוראת  הגמ' שלר "ת  אלא באויביהם

המנהג  היה שכן היות 'קהילה' בשם למלחמה

וכדאשכחן  לתפילות  ונקהלים צמים מלחמה שבזמן

בימי וע"כ  צום, יום שהיה עמלק  במלחמת  בחז"ל

ונקהלו, והתענו  צמו  המלחמה ביום ואסתר מרדכי

כמו י"ג ביום לצום נוהגים שאנו  למה סמך  וזה

לא  ולפ"ז  זה, ביום ואסתר  מרדכי  בזמן  צמו שבנ"י

לפעמים  בו צמים שאנו  י "א מיום הנ"ל קושיא קשה

כדי מספיק אי"ז צמים שאנו  שזה אסתר , תענית 

היהודים  בו שצמו  י "ג יום ורק המגילה, את לקרוא

שאפשר  קרא שא"צ יום הוא ואסתר  מרדכי בימי

המגילה. בו  לקרוא

äøåú éøåòéù ìèáì  ì"éøäîã àìôä âäðî

 øúñà  úéðòú  íåéá íéáøã

 äðäå [ãבדברי והפלא פלא דבר אשכחן 

הנקרא המהרי"ל אשכנז מנהגי (אבי

שבאחרונים) גדול  הט"ז שיעור בלשון אומר היה שלא ,

ל'אין  זכר  משום אסתר תענית  ביום לתלמידים

איגרא, מרפסן  אלו  דברים ולכאו' מגדת', אסתר

כזה, קלוש הנראה טעם משום דרבים תורה לבטל

שיתבטלו  דורות לדורי מהנהגתו שילמדו שידע (ובפרט

זה)אלפי  מנהגו ע"י תורה שיעורי שיש רבבות וודאי  ,

עמוק . סוד  דהמהרי"ל זו  בהנהגה

äøåúä –––– ì"éøäîä  úâäðäá ãåñä ÷îåò

íãå÷ù  úåìôúäî  äùøù  íéøåôá  úéìâúîä

íéøåô

ì" éå [ä המהרי "ל בהנהגת  הסוד עומק 

לגלות יש  אסתר  שבתענית

וכדברי ומעליה, התורה שורש  היא שתפילה

בלקו"מ ח)רביז"ל סי' מבית(קמא 'ומעין  עה"פ 

יצא' בוáהוי "ה שמרבים אסתר בתענית  וע"כ  ,

לגלות תורה, השיעור מבטלים ובתפילות בסליחות

התורה, שורש גבוה למקום עולים שעתה ולרמז

_________________________

המעינים ב. ישראל ונשמות גן, נקראת התורה כי אוריתא', דא 'גן כט ,), י"ד, (תקון זהר בתקוני שכתוב כמו והענין, שם, זל"ק 

השירים  (שיר שכתוב כמו חכמה, דא ממעין, הוא גדלים, הם ומאין בגן דאתרביאו ודשאין עשבין בחינת הם בהתורה ומבינים

גנים" "מעין מהתפלה ד), הוא  המעין, בחינת שהוא והשכל החכמה מקבלין ה'ומהיכן מבית  "ומעין ד), (יואל שכתוב כמו ,

בחינת  הוא תפלה כי הפועל אל מכח  מביא בחינת  והוא תפלה". בית  ביתי "כי נ "ו), (ישעיהו שכתוב כמו התפלה, הוא יצא"

שכתוב  כמו בכח , בריאה בחינות  והוא הטבע, לשנות כרצונו לעשות בידו אשר מחדש שיש שמאמין הוא תפלה כי העולם, חדוש

בפועל, בריאה בחינת  היא והתורה כנ "ל, החכמה מעין יוצא שמשם התפלה בחינת שהוא עשית ", בחכמה "כלם ק "ד), (תהלים

בחינת  הוא דבר, איזה על וכשמתפלל העולם נברא בהתורה כי פועל, לשון אמן, אמון" אצלו "ואהיה ח), (משלי שכתוב כמו

זה  יצא", ה' מבית "ומעין לעיל, כנזכר בתפלה, שהוא החכמה התעוררות בחינת והוא בכח, בריאה בחינת והוא העולם חדוש

(משלי  שכתוב כמו הפועל, אל יוצא ושם התורה, אל החכמה הוא המעין נמשך  ומשם כנ "ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה,

אתרביאו  זה ידי ועל הגן, משקה שהמעין גנים, מעין נעשה זה ידי ועל החכמה, התגלות  הוא בהתורה כי ותבונה", דעת  "מפיו ב),

שנאמר  וכו', לב' כאב לידי בא בתפלתו 'המעין ע "ב), לב (ברכות לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזהו כנ "ל. ודשאין עשבין

כי  שאמרנו, זהו באה" תאוה חיים "ועץ (שם) שנאמר, בתורה, יעסק תקנתה, מאי לב" מחלה ממשכה "תוחלת  י"ג), (משלי

ידי  על בקשתו, נעשה ואזי בפועל, בריאה בחינת  שהיא התורה, אל שבא עד הפועל, אל יוצא ואינו בכח הוא עדין בהתפלה

הוא  ראשים לארבעה והיה יפרד ומשם הגן, את  להשקות מעדן יצא ונהר ב'), (בראשית דכתיב והיינו הפועל אל מכח  שיוצא

למעלה  שהוא תפלה בחינת  שזהו ע "ב), לד (ברכות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ראתה", לא "עין עדן כי התפלה, בחינת 

והיינו, תפיסא] שום לנו אין מהטבע  למעלה כי ראתה", לא "עין עדן בחינת [שזהו כנ "ל הטבע משנה תפלה ידי על כי הטבע , מן

נמשך  וכאשר גנים" "מעין כנ "ל, התורה הוא הגן את  להשקות יצא", ה' מבית  "ומעין כנ "ל, מהתפלה, היינו מעדן יצא ונהר

ומבינים  בהגן שגדלים כלומר ישראל, נשמות  ודשאין עשבין אתרביאו אזי התורה, שהוא הגן אל מהתפלה החכמה מעין

כנ "ל. מהרע הטוב מפריש  ובזה וכו', הטהור והמתר, האסור הדין, לברר הלכה של בעמקה ללון זוכה ואזי בהתורה, ומשכילים



תשע"ז  תרומה פרשת דא"ח יג ליקוטי

פורים  קודם שנה שבכל והתחנונים התפילות  וע"י

בכל  שוב שמתגלית  אסתר המגילת  לגילוי  זוכים

דעתיקא  התורה אור  התגלות  על המרמז  שנה

וכמש "כ  דלעת "ל, תורה גילוי  מעין  סתימאה,

סיפורי בבחי ' היא אסתר  שמגילת  מוהרנ"ת 

דתורה  אור  שהוא קדמוניות, משנים מעשיות

ס')דעתיקא תורה בלקו"מ רביז"ל  וכל (כמש "כ  ,

בכל  נמשכת אסתר דמגילת זו  תורה אור התגלות 

שבתענית והסליחות התפילות הקדמת ע"י  שנה

קהילה  זמן שי "ג הבבלי  בדברי העומק וזה אסתר,

בו שמתאספים היא הכוונה ר"ת שלדברי  לכל,

ללמדנו קרא א"צ וע"כ  ותחנונים, לתפילות 

שייכות מה ולכאו ' המגילה, בו  לקרוא שאפשר 

נמשך  דהמגילה אור דכל מובן הנ"ל ע"פ אך זל"ז ,

פורים  שלפני והתחנונים מהתפילות  שנה בכל

כנ "ל ) אסתר תענית  ביום עצמו(ובפרט זה ביום וא"כ 

לקרוא  אפשר  בודאי ותחנונים סליחות בו  שמרבים

בתפילות להרבות  שנזכה ויה"ר המגילה, את  בו 

העליון  לשורש לעלות ובזה הפורים לפני ותחנונים

דעתיקא  דתורה אור  מחדש להוליד ונזכה דהתורה

שיבא  צדקינו משיח של אורו שהוא סתימאה

בב"א. יומין  דעתיק  ברחמים ויגאלנו

äìéâîá  úáëòî äòéîùù é"áä  ùåãéçá

äðä [ åבשו "ע הנפסק הב"י  חידוש  (סי'ידוע

ס"ב) שומע תרפט ואינו  המדבר שחרש

מ"מ  דבריו , לכל כפיקח דינו כולה התורה שלכל אף

דענין  משום כשוטה, דינו המגילה קריאת  לענין 

שמיעת ע"י שהוא ניסא פרסומי משום המגילה

בר  אינו כלל שומע שאינו חרש  א"כ באזנו, הנס

השעה"צ ומביא מי(בסק"ז)חיובא, במגילה שלפי "ז 

יד"ח  יצא לא לאזנו  השמיע ולא לעצמו  שקרא

מעכבת השמיעה שהרי  בדיעבד , לפרסום אפילו 

ששאני שס"ל מהט"ז המ"ב מביא שוב אך הנס,

בר  שהוא מי  משא"כ  כלל, שמיעה בר  שאינו חרש 

יצא  לאזנו  השמיע שלא באופן שקרא אלא שמיעה

אחרונים  כמה המ"ב מביא [ואח"כ  הב"י לדעת  אף

שאין  וס"ל הב"י  חידוש על לגמרי  לחלוק  שס "ל

המדבר  שחרש  המצוות לשאר  מגילה בין  חילוק

אף  מקיימים ניסא ופרסומי בהם  חייב שומע ואינו 

שמיעה]. ללא בפה בקריאה

 àìå  åðæàá ïôâ øîö  çéðäù éîá íéðåøçàä 'çî

åîöòá àø÷ù äìéâîä  òîù

 äðäå [æדיליה)האבנ"ז יו"ד  שלו(שהיום בשו"ת  דן 

תלט) סי' המגילה (או"ח שקרא באחד 

הקריאה, שמע ולא אזנו  לתוך גפן  צמר והכניס 

שהוא  דבריו  ומסקנת בארוכה, בזה שדן מה עיי"ש

שחרש  הב"י  שמלשון  והיינו האחרונים, בין  מח'

משמע  הרי  במגילה, חיובא בר  לאו שומע שאינו 

שהוא  מי משא"כ  כלל שמיעה בר  שאינו חרש  שרק

[וכן  צדדי מטעם שמע שלא אלא שמיעה בר

ס"ל  וכן כן ], שס"ל הט"ז בשם מהמ"ב לעיל הבאנו 

בשו"ת  ז)לרעק"א נוטה (סי' עצמו האבנ"ז  אך  .

יעקב שבות השו"ת  כשיטת לג )לפסוק סי' (ח"ב

וע"כ  בפועל, השמיעה שמעכבת מדבריו שמוכח

יד "ח, יצא לא לאזנו השמיע שלא צידדמי  כן (וכנ "ל 

סק"ז) בשעה"צ .גם

 úååöîá ïå÷éúäå ïæåàä øåà ïåøñçî äøéáùä

 ÷éãöä  ìå÷  úòéîùáå ïæåàä  úòéîùáù

ùéå [ç הידוע ע"פ הסוד , ע"פ  השיטות ב' לפרש 

הקדומה  השבירה מטעמי  שאחד בקבלה

וישלח) פר' שבסוף  תוהו מלכי ז' מחמת(שבירת היתה

דא"ק  האוזן אור  אצלם האיר וע"י(ואכמ"ל )שלא

הפרצוף כל נשבר  דהאוזן  חז"להחסרון דברי (בבחי'

_________________________

אותיות  ארבע הם ראשים לארבעה והיה ואזי, הטוב, רק נשאר ולא יסודות מהארבעה הרע  נפרד זה ידי על כי יפרד, ומשם וזהו,

עכל"ק . וכו' כנ"ל יסודות  הארבעה של הטוב שרש  שהם הוי"ה,



לנפשך  חכמה דעה יד

כולו) דמי לו נותן התיקון חרשו דעולם מובן  ולפי "ז  ,

מוהרנ"ת בזה ומבאר  דא"ק, אוזן הארת ע"י נהיה

קריאה"ת שמיעת כמו שבשמיעה שבמצוות זי"ע

זוכים  בזה הצדיק קול שמיעת  וכן  מגילה ומקרא

השלם  לתיקון זוכים ועי "ז  דא"ק, אוזן  להארת

דברים  שמיעת ע"י  שנהיה התיקון גודל מזה [וחזינן 

וכן  וקדיש , הש"ץ חזרת שמיעת  כגון  שבקדושה

ודורש  יושב שכשהחכם חז "ל דברי עפ "ז מובן 

קול  שמיעת  שע"י בנ"י , עוונות כל מוחל הקב"ה

האו להארת זוכים הגוף החכם כל נרפא שבזה זן

התיקון ]. לעולם וזוכים השבירה כל ונתקן

 øåàã ïéðò  ë"â ïå÷éúä  íìåòá øëæåî ïéàù àä

 ïæåàä

 íðîà [è באריז"ל אשכחן לא שהלא קשה לכאו '

האור  האיר  התיקון שבעולם להדיא

דוויק  הרח"ש ומתרץ השבירה, נתקנה ואיך  דאוזן ,

דע"ב  יחוד  ע"י  נהיה התיקון שעולם שהיות זי"ע

דהאוזן  האור  כנגד הוא ס"ג כידוע הרי  וס "ג,

ס"ג-אזניים) כ "כ (ע"ב-עיניים, מזכירים שאין אלא ,

שבאתר  התיקון , בעולם האוזן  אור שהאיר להדיא

שהיות והיינו הנוק ', מדכרינן לא תמן  דוכרא דאית 

דע"ב מיחוד  נהיה התיקון דכר)שעולם עם (שבבחי'

נוק ')ס"ג את(שבבחי' להדיא כ"כ  מזכירים אין ,

כנ"ל. האוזן אור  בחי ' שהוא הס"ג

–––– çëá  äòéîù  ùéù éâñù  ì"ñ  úå÷îòä êøãá

 ïå÷éúä  íìåòá åîë

 äðäå [ é אשכחן לא התיקון דבעולם הנ"ל ע"פ

להדיא, בגלוי  השמיעה (שהס"גענין

בשם) עולה ואינו להע"ב בעולם בטל  שיש  אלא

וכנ"ל  ובהעלם, בכח בבחי' השמיעה כח התיקון

וס"ג דע"ב מיחוד התיקון  עולם ,(הנעלם)שנהיה

קריאת לגבי שגם השיטות  שפיר בזה מובן ע"כ

אין  התיקון דעולם האור  בבחי' שהוא המגילה

שיהא  מספיק  אלא בפועל השמיעה שתהא מעכב

שבחי ' יסוד שבבחי ' הב"י  שיטת [וזו  לשמוע, בכוחו 

פסיקתו דרך  שכל להגרעק"א ס"ל וכן  עומק ,

בין  החילוק  שזה במקו "א כמש"כ  בעמקות, מיוסדת 

דרך  לבין  עמקות , על המיוסדת  דרעק "א הפסק דרך

פשטות]. על שמיוסדת  דהחת"ס הפסק

 ï÷úì ùîî ìòåôá  äòéîùì ïðéòá úåèùôá

 ïæåàä øåàã ïåøñçä

ë"àùî [ àéהפשטות שבבחי' יעקב השבות

לעומת הפשטות בחי' שיעקב (כידוע

דישראל ) עולם דרגא שכל שכיון  בפשטות  ס "ל ,

הרי האוזן אור הארת  ע"י דוקא נהיה התיקון

שמיעה  שתהא התיקון עולם שהוא במגילה מעכב

י "א  ביום דיליה דהילולא שיומא [והאבנ"ז  בפועל

לשיטתו חושש  הפורים דיום השורש שבבחי' אדר 

בפועל, במגילה השמיעה ענין  שיהא להחמיר 

דהמגילה  התיקון דעולם השורש הוא האוזן שאור

וכנ"ל].

 úòùá æëåøî  åðéàù éîî äéåöîä äìàùá

äàéø÷ä

øéëæðå [ áéשהארכנו מה אגב בדרך כאן

השאלה  בענין אחר  במקום

המגילה  חובת  ידי  שיוצאים בנ"א ברוב המצויה

בנ"א  שלרוב שהיות  אלא הקורא, מהבעל בשמיעה

בעת לפעמים משוטט רעיונם הרי  חלש  ריכוזם

מלשון  לדייק שם וכתבנו  אחרים, בענינים השמיעה

לקריאת בפשטות שמאזינים שכיון שרד  הלבושי 

לכל  לגמרי  נתונה דעתם שאין אף קורא הבעל

אף  התיבות , כל בפועל שומעת אזנם אך  תיבה,

יד "ח. יצאו  תיבה בכל מרוכזת  מחשבתם שאין

האוזן  שמיעת  עצם על הוא כעונה ששומע [והיינו

לשמיעה  והמחשבה הכוונה ריכוז  ללא אף

לחזור (ואכמ"ל ) הנ"ל חשש מחמת  המחמירים [ויש .[

ממגילה  המגילה כל שוב בביתם לעצמם ולקרוא

חששותכשרה בזה יש  קורא הבעל  עם ביחד  לקרוא (אך



תשע"ז  תרומה פרשת דא"ח טו ליקוטי

לעומדים  מפריע בקול  אומר ואם לאזנו משמיע שאין

].סביבו)

 ãîåòã øãâá à" åæçäå ÷ñéøáî  ç"øâä 'çîá

ò"åîùá áëòîä êìîä éðôì

 äúòå [âéדברי את זה לענין  מורנו  הסמיך

לפני עומד  של הכונה לגבי  החזו"א

מדייק  זצ"ל מבריסק שהגר "ח בתפילה המלך

בכל  מעכבת המלך' ד'לפני  זו שכונה מהרמב"ם

שמו "ע  באמצע שמהרהר  מי  ולדבריו השמו"ע,

שעומד  בזה שוכח הרי וטרדותיו , מעסקיו וחולם

המלך  לפני מחשבותהוא לחשוב יכול היה לא (שאז

חולק אחרות ) החזו "א אך בדיעבד , אף זאת  ומעכב ,

בדעתו שיודע קלושה, בדעת בדיעבד  שדי וס "ל

בא  אדם היה שאם והראיה בשמו "ע, עתה שעומד

עתה  עונה היה לא שמו"ע באמצע עמו  לדבר 

לפני עתה עומד  שהוא קלושה דעת לו  שיש וש "מ

בעסקיו, ברעיוניו שמשוטט אף סגי  ובזה המלך,

גמורה  שמיעה א"צ שלהחזו "א בעניננו , י"ל וה"נ

די אלא מהש "ץ, תיבה כל ברעיוניו שתופס

לדבר  אחר למישהו  יניח שלא קלושה בשמיעה

באמצע  שהוא שיודע היות  הקריאה, באמצע לאזנו

אף  ישנה קלושה ששמיעה וש "מ המגילה, שמיעת 

אחר . בענין ברעיוניו  כשעוסק

 ïéðòá íéøãäîù íìåòä âäðî ìò  ääéîú

äìéìä úàéø÷á à÷ééã ' íò áåøá'ã

øéëæðå [ãé העולם כל מנהג ליישב ענין  עוד 

עם  ד 'ברוב בדינא שמהדרים

שאז  דלילה, המגילה בקריאת דייקא מלך' הדרת 

ואילו גדולים, במנינים מלאים הכנסיות  בתי  כל

בריבוי המגילה קוראים דיממא המגילה בקריאת

שעיקר  בפוסקים מהמובא היפך  וזה קטנים, מנינים

בעיקר  ישנו  ואז  ביום, הוא המגילה קריאת חיוב

לדעת יקשה וביותר  מלך, הדרת עם דברוב החיוב

מא)הנוב"י סי' או"ח אלא (קמא אינו דלילה שמגילה

קבלה  מדברי היא דהיום מגילה ורק  מדרבנן , חיוב

הנוב"י  על להחולקים ואף  כדאו ', הבאנו שדינה (כמו

כהנוב"י) ס"ל  שלא מרוה"פ נראה שכן שעבר ,בשבוע

הפוסקים  כתבו  מ"מ קבלה מדברי  ששניהם וס "ל

במס' בתוס ' וכדאי' הלילה, מחיוב גדול היום דחיוב

חייב)מגילה ד "ה ע"א ד דחייב (דף מימרא האי  על

ביום  ולשנותה בלילה המגילה את לקרוא אדם

זמן  דמברך דאע"ג ר "י  אומר וז"ל, התוס ' שכתבו

הוי ניסא פרסומי  דעיקר  ביום, ומברך חוזר  בלילה

ולילה  דכתיב כן משמע נמי וקרא דיממא, בקריאה

חייב  ביום שקורא אע"ג כלומר לי, דומיה ולא

שהזכירו כיון  ביממא הוי  והעיקר  בלילה, לקרות

הוא  ביממא הסעודה עיקר וגם תחילה, הכתוב

לקמן ע"ב)כדאמר  ז יצא (דף  לא בלילה אכלה דאם

ונעשים  נזכרים מדכתיב משמע נמי  והכי י "ח,

אף  ביממא עשיה עיקר מה לעשיה, זכירה ואיתקש

ע"כ ]. כן . זכירה

 ç÷åøä úòãì åðååéëå íä íéàéáð éðá ìàøùé

ùéå [ åèשיטת ע"פ העולם מנהג וליישב לתרץ

שסט)הרוקח ס"ס ברכות שמפרש (הל '

שחייב  הלשון  מפשטות  שמשמע כמו  הגמ' את 

וחייב  החיוב, עיקר  שהוא המגילה, את  לקרוא אדם

בעלמא, ושינון  חזרה בבחי ' ביום לשנותה ג"כ

מלך  הדרת  עם דברוב חיוב שעיקר נראה ולדידיה

בני שישראל וי "ל בלילה, הוא הנס פרסום וריבוי 

שכל  עליו שאי' הרוקח לדעת במנהגם כיונו נביאים

קבלה. מדברי  דבריו 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
הפורים  חג בעניני חדתין  נשמתין  ליקוטי

 íéøåôä âç éðéðòá ïéúãç  ïéúîùð  éèå÷éìà

 íéøåôì äðëää ïéðò

äëåðçã øåáéçä ïéðòá ì"æéáø éøáã øåàéáá

íéøåôå

øáéã [àרביז "ל קודש )מדברי שרפי שאמר (שיח

ולפני פורים מגיע חנוכה שאחרי

ד "ק  כוונת  שנראה עכדה"ק , בשבט, ט"ו  יש  פורים

עפ "י זה וביאר ופורים, חנוכה בין  חיבור שיש

תיקון  בין  פנימי  וזיווג יחוד שיש הקבלה פנימיות 

חסד )ח' דנוצר דונקה(תיקון תיקון י"ג (כידוע לתיקון 

ח"ן) מחנוכה ליודעי והחיבור ההמשך  בבחי ' וזה ,

בשמונה  המלכות  אל ממשיכים שבחנוכה לפורים,

תיקון  עד התיקונים שמונה את  דחנוכה הלילות 

כשממשיכים  השמיני שבליל [אלא חסד  דנוצר

החמשה  שאר  גם עמה להמשיך  מוסיפים חסד  נוצר 

בבחי ' הוא ופורים בכוונות ], כדאי ' ונקה עד  תקונים

בחי ' היא המלכה דאסתר  [ופירש דונקה י "ג תיקון

דחנוכה  יחוד וא"כ דונקה, בתיקון ששרשה אמא

ונקה]. - דנוצר  היחוד  בבחי ' הוא ופורים

 èáùá å"èî íéøåôì  äðëä

 äîå [áט"ו יש  פורים שלפני רביז "ל שסיים

הכנה  הוי בשבט שטו רמז שזה בשבט

התיקון  בסוד הוא בשבט שט"ו  וביאר  לפורים,

ח)ד 'לאלפים' תיקון (תיקון אל שקשור  תיקון  שהוא ,

חסד' ז)ד 'נוצר  מה"חסד"(תיקון הארה שממשיכים ,

חסד ע"ב)שבנוצר  שם כל (שבגימ' ידה על להמתיק 

קנ"א  שם [שבגימ' בלאלפים המרומזים הדינים

אלהי -ם  ושמות  אהי -ה, שם דמילוי  ואותיותיו

הדינים]. כל יוצאים שמהם ואותיותיהם ואדנ-י 

בשבט, ט"ו  של הענין  בבחי ' היא זו שכוונה ופירש

על  המרמז  אדנות הויה שבגימ' לאיל"ן  ר"ה שהוא

דשם  להגבורה שממתיק הויה דשם הרחמים

שממתיק  חסד דונוצר  מההמתקה ושרשו אדנות ,

ההכנה  ג"כ וזו  כנ"ל, שבלאלפים הדינים לכל

וה  פורים.להמתקת של הדינים פיכת 

ä"òøùî  ìù  åçëá  íéøåôã ñðä

ãåò [â בשבט ט"ו בין  והשייכות  הקשר ביאר

בבחי ' הוא דפורים ענין  שהנה לפורים,

רדל"א, - ידע דלא [עד  החמישים שער  השגת

שכותב מקאמרנא מהגה"ק כן  לפורים.וכדאי' (דרוש 

תשס"ה) מהדורת  אופיר כתם לאחר כן נדפס שקיבל

אהבת מפני  סוד  מגלה רכיל הולך והוא בלחישו 

הכתר  אור בבחי' הוא הפורים שכל (וכדאי'ישראל

במקו"א) וכמ"ש ממנו, ופחות  כפורים שהוא יוהכ "פ ],על

משרע"ה, של האור שלימות הוא הנ' שער  והרי 

ובשעת במ"ת הנ' לשער משרע"ה שזכה וכידוע

כדאי ' נבו  להר ואתחנן עלייתו  לאריז"ל  הליקוטים (ספר

עפ"י  יב דף במדבר לאדה"ז בלקו"ת ביאורו ועיין ג', סי'

עיי"ש ) יתרו וזוהר כב תיקון סוף  כל תיקו"ז וא"כ  ,

[וכידוע  משרע"ה כח שלימות התגלות  הוא הפורים

בחי ' אותה הצדיק  ומרדכי  דמשרע"ה קבלה דעפ "י 

דאבא) אוצ"ח(יסוד עיין – [משה פרק, הנקודים (שער

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה שהפסקים לכתוב ביקש



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין יז ליקוטי

שעה"כד ) – מרדכי  ע"ב). קט דף  עפ "י(פורים אי ' וכן ,[

בחת"ס היעב"ץ)פשט ברית(בשם דם הטפת שיום

דהנס  במדרש  איתא וכן הפורים, ביום משרע"ה של

הצדיק  שמרדכי  דמשרע"ה בכח נעשה דפורים

דפורים  הנס לפעול בעדו שיסייע ממשרע"ה ביקש

בעיקר  מתחילה לפורים שההכנה מובן  ועפ "ז וכו ']

התורה  את באר  משה הואיל שאז שבט, מר"ח

לבאר  משרע"ה מתחיל מחדש שנה ובכל הזאת,

שבט  מר"ח ישראל לנשמות  התורה את  ולהאיר

זי"ע)ואילך הרי"ם מחידושי .(כדאי'

 ç"øî äøåúä øåà  ä"òøùî øøåòî  äðù  ìëá

 ïéðòä øîâ éåä  íéøåôáå øãà 'æ ãò èáù

 äðäã [ãותשוקתו בקשתו  שכל במקו"א ביארנו 

לראיית בנ"י  כבר שיזכו  משרע"ה של

להש "י כ"כ  והתחנן  בכה שע"ז הנ' ולשער  אלקות 

וכן  כנ"ל תשלח ביד  נא שלח שליחותו  בתחילת [הן

ליכנס  שיזכה משרע"ה של תפילות התקט"ו  בכל

של  באופן לאר "י  הכניסה תהיה שעי"ז לארץ

שבבחי ' דדוכרא דעת שבבחי' דלעתיד  הגאולה

וע"כ  כנ"ל] הנ' שער  השגת שבבחי ' אלקות  ראיית

תפילותיו שכל בודאי  מ"מ לזה עדיין זכינו  שלא אף

לבנ"י לפתוח לאר "י  ליכנס ורצונו משרע"ה של

האחרון  דור בני לנו  ומסייעות פועלות הנ' שער 

לבנ"י לומר שהתחיל התורה ולכן  לזה, נזכה שאנו

פטירתו לפני כהכנה שבט נבו בר"ח להר עלה (שאז

החמישים) שער - בו נון לפני- לבנ"י וכהכנה

והארת התחלת בהעלמה בה יש  לאר"י, כניסתם

היא  שהתורה וכידוע לבנ"י, החמישים שער אור 

א  בחי' לכל הכלי  וע"כ בחי' אלקות , וגילוי  ור

אור  לבנ"י  ולגלות להאיר משרע"ה ורצה כשחפץ

והוא  ופועל עושה צדיק רצון  והרי הנ' משער אלקי

שגילה  דהתורה בכלי זה אור בחי' התלבש  נצחי 

בז' נבו להר ועלייתו פטירתו  עד  שבט מר"ח להם

נשמת שתאיר  זה זמן מסוגל שנה ובכל אדר ,

עד  שבט דמר "ח זה בזמן  בנ"י לנשמות משרע"ה

לגילוי זה בזמן שלומדים בתורה"ק שיזכו  הפורים,

הוא  [ובפורים הנ', דשער האור  שמבחי ' אלקי אור 

בפטירת שהתחילה נב"ו  להר העליה וגמר  שלמות 

אדר בז ' השבעה משרע"ה דימי ענין בביאור (כדאי'

וכו') הנשמה  מקיפי הז' בבחי' בנ"ישהם זוכים ולכן

בשלמות]. הנ' שער  - הכתר  להארת בפורים

åðéöîù ïìéàì  ä"ø éáâì ä"áå  ù"á 'çî øåàéá

 øãà  ùãåçá àåä ïëå - íéùãç ë"åëá æ"éòë

æ"éôòå [äדט"ו השייכות  נוסף  באופן  מובן 

אדמו"ר  כ"ק  דביאר לפורים, בשבט

זי"ע מליובאוויטש  71)הרמ"מ עמ' ח"ו לגבי(ליקו"ש 

או שבט בר "ח לאילן ר "ה מתי דפליגי וב"ה ב"ש

באילנות השרף עליית  שתחי ' משום זהו בו , בט"ו 

בו, בט"ו השרף  עליית עיקר ומתחזק שבט, בא'

העיקר  בתר או  ההתחלה בתר  אזלינן  אי  ופליגי

נשמתם  בשורש הקשורים שב"ש  אזלי  [ולטעמייהו

דבריה"ע, ההתחלה שהוא הדין שורש לבחי '

הדין) במדת לבראו ברצונו בתר (שעלה אזלי  ע"כ

בשורש  הקשורים וב"ה השרף, דעלית  התחלה

מדת את  ה' כששיתף  הבריאה להמשך  נשמתם

וכן  השרף ], עליית  המשך  בתר  אזלי ע"כ  הרחמים,

גילוי שתוקף  ר "ח שבכל הלבנה מולד  לגבי  הוא

בר"ח)הלבנה בחודש(שנולדה בט"ו (סיהרא הוא

כו"כ בשלימותא) עוד לגבי אשכחן כן ובאמת .

ומתגלה  בר "ח מתחיל הגילוי  שתחילת  חדשים

תשרי חודש  כגון לחודש , בט"ו  בחוזק בפועל

'בכסה' של באופן  מתחיל החודש  סגולת  שתחי '

בט"ו(כיסוי) חגינו' ב'יום הוא ובגילוי  בר "ח-ר"ה, ,

בר"ה בתשרי  מכוסה שהיתה השמחה מתגלה (שאז

בחסידות ) ניסן כמובא שבר "ח ניסן בחודש הוא וכן  ,

ניתנה  שבו  מצרים גאולת  שורש  להתנוצץ התחיל

בגמ' [כדאי ' למשרע"ה וכו' הזה דהחודש  הנבואה

ע"ב)פסחים שם)ובפרש "י (ו והגאולה (עה"פ ,[

חודש  לגבי הוא וכן  בחודש , בט"ו  היתה בפועל

בשמ  מרבין אדר שמשנכנס  בואדר , שגובר חה

היתה  בשלימות בפועל והגאולה ישראל, של מזלם

בחודש .(בשושן) בט"ו 



לנפשך  חכמה דעה יח

ä"òøùî ìù  åúøåúã äùãçä  úåööåðúä

 éåä äæáå ,èáù  åèá úéìâúî èáù ç"øáù

'éçáá àéä øúñà  úìâîäã –––– íéøåôì äðëä

ì" úòìã  äøåú

 äæáå [å ללמד התחיל שמשרע"ה שאף  מובן 

ומאז  שבט, בר"ח לבנ"י  התורה

בכל  בתורה חדש  גילוי  להתנוצץ שנה בכל מתחיל

השרף  עליית  בחי' שזהו  הרי "מ מחידושי  כנ"ל שנה

מ"מ  שנה, שבכל דהתורה החיים שבעץ הרוחני 

שאז  שבט, בטו  הוא זה גילוי  שלימות  עיקר

בזה  שנכלל האילן, פירות  על ומודים בנ"י מברכים

שבתורה  החכמה התגלות  על להש "י  ההודאה ג"כ

זו הרוחניים)שבשנה האילן שטו(פירות  א"ש  וע"כ

שלבשבט תורה החידושי של אורם תוקף מתגלה (שבו

הגאולה משרע"ה) כנ"ל שהוא לפורים הכנה הוי

משרע"ה. של וכוחו  אורו התגלות בכח שנהייתה

בבחי ' היא בפורים שקוראים אסתר והמגילת 

וכדאי ' לעת"ל, שתתגלה סתימאה דעתיקא תורה

זי"ע ממוהרנ"ת א)כן אות  ה"א פורים שהמגילת(הל '

– קדמוניות  משנים מעשיות  סיפורי בבחי' אסתר

דעתיקא תורה בחי ' במקו"א)שהם היא (כמש"כ שזו

שיגלה  משרע"ה תורת  שלימות גילוי התנוצצות

ש 'היה לעת "ל מ'ה – אחרון' גואל הוא ראשון ('גואל

שיהיה) בב"א.ה'וא סתימאה דעתיקא תורה את

äðëä –––– é"ðãà  ä"éåä –––– ï"ìéàì ä"øã ãåçé

íéøåôã 'ðä øòùã äéìòì

øéáñäå [æ לפורים ההכנה בתחילת בחינה עוד

הויה  שבגימ' - לאיל"ן בר "ה

בנ"י את להכין משה מתחיל שבט שבר"ח אדנות ,

הנ' דשער באר (כנ "ל )לעליה משה ש"הואיל ע"י 

יחוד  על ג"כ שמרמז הזאת", התורה את 

שבבחי ' נוק', - הזאת  [תורה-ז"א, דהוי "ה-אדנות

משרע"ה  אותם שמלמד והיינו  אדנות ] הוי "ה יחוד

בתורה"ק  העסק  ע"י היא העליה (שבבחי'שהתחלת

הויה) בתוכה שם השוכן האלקי האור  עם בדבקות

מרכבה  עצמו  לעשות ולכוין אדנות ) שם שבבחי'

בר"ח  היא זו והתחלה וכו'] הלימוד  בשעת לשכינה

ומתחזקת ב"ש , לשיטת  לאיל"ן ר"ה שהוא שבט

ב"ה. לשיטת לאילן  ר "ה בשבט בטו  יותר 

 ãöéëá ä"áå  ù"á ' çîá  ò"éæ è"ùòáä øåàéá

äìëä éðôì ïéã÷øî

øàéáå [çהבעש "ט דברי  עפ"י עמודזאת  (עה"ת

קיא) אות  מח'התפילה את שפירש 

וב"ה ע"ב)ב"ש  טז דף  לפני(כתובות מרקדין כיצד 

אומרים  וב"ה שהיא כמות כלה אומרים ב"ש  הכלה

היא  זו שמח' הבעש "ט וביאר וחסודה, נאה כלה

פנימיות בזה שמלמדים ב"ה, ומחומרי  ב"ש מקולי 

שבבחי ' וב"ש  העליונה, דהכלה אלקות השגת  דרכי

כמו כלה ע"י היא שההתחלה מלמדים המקיפים

דהויה  היחוד  בכללות  להתבונן להתרגל שהיא,

ולחשוב  להתבונן שהכוונה דבר, שבכל אדנות 

בבחי ' הויה, שם גילוי  יש  שבעולם דבר שבכל תמיד

שבכל  באמונה התמידית והמחשבה ההתבוננות

וזהו ליש, מאין אותו  שמהוה אלקות  חיות יש דבר 

בכללות לדעת שהיא" כמות ד"כלה הפנימיות 

הק ', מהשכינה אלקות חיות  יש שבעולם דבר  שבכל

דהכלה. אלקות מחיות  מלא העולם שכל

–––– 'àéäù åîë  äìë'ã  äâùäì ïéëåæ èáù  ç"øá

–––– 'äãåñçå äàð  äìë'ì  íéøåô ãò èáùá åèîå

 úåèøô éèøôá úå÷ìà  úâùä

æ"ôòå [è שהוא שבט בר"ח שזוכים מה מובן

הואיל  שאז  ב"ש לשיטת  לאיל"ן ר "ה

ללמד  ומתחיל הזאת  התורה את באר  משה

אלקות דרכי  השגת את  בכללות  לבנ"י משרע"ה

שהיא  כמו כלה בחי' – בכללות הק' השכינה וגילוי

שהתחיל  תורה דמשנה שבחי' במקו "א [וכמש"כ 

השגת בבחי ' היא שבט בר"ח ללמד  משרע"ה

הכוללתהשכינה הויה דשם תתאה ה' בחי' (שהיא

אדנות ) שם הקודמים בתוכה חומשים ד' לעומת 

שבתוך תושבע"פ שורש בבחי' הוא דברים (וחומש 
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ההתחלה תושב"כ ) שזה ב"ש דרגת  וזהו ואכמ"ל],

בנ"י זוכים בשבט בט"ו  ואח"כ ההשגה, ושורש

יותר  אז שמתגלה פרטיים, יחודים בהרבה להרבות 

שב"ש  במקו"א [וכמש"כ  באילן  שעלה השרף

מדברים  וב"ה ובשורש בהעלמה יותר  מדברים

ראשו " עלי נרי  "בהלו  לשון  דהלל בגילוי  (איוב יותר 

ג ) פירותכט, הרבה בנ"י אוכלים ואז  גילוי ] שמלשון

אר "י  בהם הק ')שנשתבחה השכינה ומתחילים (בחי'

יחודים  בהרבה בפרטות  הק' השכינה את לשבח

בבחי ' שזה אז, שאוכלים הפירות בכל שיש פרטיים

נאה  כלה בפרטות הכלה לשבח שיש ב"ה דרך

בשבט ומט"ו וכו', החגוחסודה קודם יום (שלושים

להעל דפורים) ההכנה שאת  ביתר יה מתחילה

נאה  כלה בבחי ' דהפורים הנ' לשער  והכניסה

המדרגות כל השגת שהוא בפרטות, וחסודה

דכל  פרטות בפרטי אלקות  והשגת דראיית 

אסתר  במגילת  שמתואר  כמו  העליונים, העולמות 

גדולתו תפארת  ויקר מלכותו כבוד  עושר את 

פרטות  וכו')בפרטי  ותכלת כרפס הוא (חור שכ"ז 

בפורים  המתגלים אלקות  השגת  לגילויי משל בחי '

ה' עילאה, דמלכא ביקרא לראות פרטות, בפרטי 

אכי "ר . לזה יזכנו

' ì  ìùåáî åðéàù ïéé  úééúùá -  íéøåôì äðëä

 âçä  íãå÷ íåé

éðôì [é כבר שהיה ענבים מיץ שם [שהיה קידוש 

כלל  שרוב פלא שזה אמר  "מבושל"]

"שאינו " יין על קידוש  לעשות מקפידים אינם ישראל

עדיף  וזה מהודר יותר  שזה בהלכה כמבואר מבושל

ואחד  מבושל אחד יין  מיני  שני  לפניו  וכשיש  טפי,

ואחד  מבושל, האינו על לקדש  צריך  מבושל שאינו 

שאינו יין  בהשגח"פ  עמו שיש  אמר  האורחים מן

מבושל, שאינו היין על מורינו קידש  ואכן  מבושל,

זו שבת שנא מאי  קידוש  אחרי  למורינו  ושאלו 

ליין  חושש  אין  שבת  ובשום זה ענין  על שדיבר 

ברוה"קמבושל הרגיש  שמסתמא התלמידים (ודיברו

מבושל ) שאינו יין עתה בביתו ואמר שיש  עצמו ותירץ

יום  שלושים בתוך כעת עומדים שאנחנו שהיות

יין , בשתיית כבר  להתרגל טוב פורים של החג קודם

שהיה  שיכור  שהיה הרי"ם החידושי בשם וסיפר

ושאלו אדר, חודש כל במשך  והשתכר  יין שותה

שצריך  מבואר אינו הלכה עפ"י הלא להשיכור

כל  שותה למה וא"כ הפורים, ביום אלא לשתות

עד  גדול רשע היה שהמן  השיכור  וענה אדר, חדש 

"ביום  היהודים כל את ולאבד להרוג ורצה מאוד 

גזירתו תתקיים לא אם שאפי ' הייתה וכוונתו  אחד",

וא"כ  יו "ט, יעשו  בודאי אזי היהודים וינצחו הרעה

ימי כל היהודים את להרוג הגזירה תהיה אם

חודש  כל יו"ט ישראל בני יעשו  אזי  אדר החודש

להרוג  וגזר  זה על הרשע המן  התחכם ולכן  אדר ,

זה  ועל אחד", "ביום ורק  אך  דייקא היהודים כל את 

המן  עצת על להתגבר רוצה שהוא השיכור  סיים

הוסיף  וע"ז  אדר, חודש כל יין שותה הוא ולכן הרשע

מהירושלמי השיכור  לדברי אסמכתא שיש האבנ"ז

מגילה  לקרוא מותר  אדר  חודש  שכל שם שאיתא

אונס . לו  יש אם

 äçîùá íéáøî  øãà  ñðëðùî

 øùá áìáå ïéé úééúùá ––––  äçîùá  íéáøî

[àמורינו הזכיר בשמחה, מרבים אדר משנכנס

זה  דין לקיים שליט"א הגרח"ק  מנהג את 

ומ"ב) במג"א להלכה יין (המובא רביעית שתיית ע"י ,

זה  במנהג לנהוג הרוצה לכאו' [ואמנם אדר , בר"ח

ר "ח, רק ולא אדר, מחודש  יום כל יין  לשתות צריך

על  וצ"ע אדר, כל על קאי אדר  משנכנס  שהרי 

בדרך  לזה והסמיך בר "ח], רק הנ"ל הגרח"ק  מנהג

שהיה  שיכור  מאותו זי"ע האבנ"ז דברי  את צחות

אומר  והיה אדר, מר"ח לבסומי  אדם חייב מקיים

שחשש  א' ביום בנ"י  כל להרוג רצה שהמן טעמו 

שיהא  המן רצה ולא יו "ט ע"ז ויקבעו בנ"י שיינצלו

עושה  דוקא הוא הרי וע"ז א', מיום יותר  יו "ט לבנ"י 

והאבנ"ז  המן , של מלבו להוציא החודש כל הפורים
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יוכל  שלא שמי  הירושלמי עפ"י למנהגו  סמך נתן 

אדר , חודש כל לקרותה יכול בפורים מגילה לקרוא

אמר  ואח"כ וגו '. להם נהפך אשר  והחודש וכדכתיב

מרבין  אדר  משנכנס דמבאר מהצדיקים א' בשם

את להפוך  היינו בבשר, אלא שמחה ואין  בשמחה,

שעצבות לשמחה, זוכים שעי"ז בשר, ללב האבן לב

הלב  שמהפכים וע"י  כאבן, מטומטם כשהלב הוא

בשר והשתוקקותללב לה' הלב ושפיכת (בתפילות 

וכו') חי וסותם לא-ל המקרר  עמלק את למחות  זוכים

לי ה' ולקרבת באלוקות  לשמחה וזוכים הלב את 

לזה  יזכנו  השי "ת אדר. חודש עבודת  היא וזו  טוב,

אכי "ר .

'ñî éîåéñ ––––  äåöî ìù  äçîùá  íéáøî

øîàå [ á בספר אשכחן  שאמנם בזה עוד 

מהראשונים, א' שהוא המכתם,

ומבאר  מצוה, של בשמחה היינו בשמחה שמרבים

אלו בימים מסכתות  סיומי  שיעשו הכוונה

קשה  השנה שכל מורינו בזה וביאר  אדר, דמשנכנס 

כידוע  זאת , מונע שהס "מ מס ', על סיומים לעשות 

ובימים  ל'עשות , א'ין  מ'סכת ס'יום הוא ס "מ שר "ת 

והס "מ, עמלק של כוחו  נחלש  אדר  משנכנס  אלו 

ניסים של לכח בנ"י  משנכנס וזוכים על  רש "י (כלשון

וכו') לישראל היו ניסים ימי - בנ"יאדר מקבלים ואז  ,

א' והזכיר  מסכתות, סיומי  לעשות להתגבר הכח

חז"ל  דברי  על בפירושו  הראב"ד  דברי  התלמידים

דוקא, בפה חיובו  עמלק  לך  עשה אשר את  שזכור

מגילה, מס' ללמוד  בזה דנכלל הראב"ד ע"ז ומפרש 

בזמני רבים רואים מגילה וכן מס ' לסיים שזוכים נו 

מיוחדת דשמיא סייעתא שיש  כנ"ל והיינו  בפורים,

לניסים. המסוגלים אלו  בימים מס' לסיים

 ÷éãöä éëãøî  ìò ïéøãäðñ  úö÷î  úðòè øåàéá

øîàå [â בימים בנ"י  שמרבים שע"י  מורינו  בזה

התורה  בלימוד  לפורים דהכנה אלו 

לחלק  שהיה הטענה בזה מתקנים הרי מס ' וסיומי 

הגמ' כדברי  הצדיק , מרדכי  על (מגילה מהסנהדרין

ע"ב) מקצתטז ממנו שפרשו אחיו , לרוב שרצוי

נפשות, מהצלת יותר ת "ת שגדול שטענו  סנהדרין,

הט"ז בזה שמבאר  סק"ה)וכמו רנא סי' שטענו(יו"ד 

מזמן  היה לא הש "י  לפני מרדכי  חביב היה שאם

לו שגרמה שסברו נפשות  הצלת  של זו  מצוה בידו 

תורה. לביטול זו מצוה

 åðééäå אחרים ע"י  לעשותה שא"א שמצוה שאף 

הכרח, בגדר אלא אי "ז  מ"מ ת"ת , דוחה

נחשב  יהא לא לידו כשתבא המצוה יקיים לא (שאם

בזה) ת "ת  הל ' הרב השו"ע כמש "כ  לתורה אך תורתו ,

ממצוה  אף גדולה היא הרי ת"ת  של בעצמות

של  גדולה מצוה ואפי ' אחרים, ע"י לעשותה שא"א

ת "ת, כמו שוה אינה ישראל כל של נפשות הצלת 

שהיה  מרדכי  כנגד טענו  וע"כ כולם, כנגד  שת"ת 

ע"י מתורתו  לבטל שהוכרח ע"י במדרגתו ירידה לו 

לו. שנזדמנה נפשות הצלת  המצות 

 úå÷æçúäå úåúëñî éîåéñá ì"ðä äðòè ïå÷éú

 ÷"äøåúä ãåîéìá

íðîà [ãממרדכי פרשו לא הסנהדרין  רוב

שמרדכי בזה שהאמת ח"ו, הצדיק

של  באופן פורים של הנס כל את  ממשיך  הצדיק

אבא  יסוד  בחי' הוא הצדיק שמרדכי התורה, אור 

האריז"ל ) אור (כמש "כ  – החכמה אור בחי ' שהוא

חלק  פורים נס  ע"י שניתוסף שרואים וכמו  התורה,

עם  מגלה ומס ' אסתר מגילת  שהוא בתורה שלם

נהיה  לא וממילא והלכותיה, חידושיה מפרשיה כל

נפשות הצלת של המצוה ע"י תורה ביטול ח"ו 

פורים  נס  מכח שאדרבא הצדיק, למרדכי  שנזדמנה

[וג"כ  וכו ', תורה זו  אורה היתה ליהודים בנ"י זכו 

קבלוה  הדר  מחדש , התורה קבלת  לבחי ' זכו 

מתגלה  זה וענין  דפורים], הנס  מאהבת  מאהבה,

פורים  לפני  בהכנה בנ"י כשמוסיפים בפרט

תיקון  הר"ז  וכו', ובסיומים התורה לימוד בתוספת 

הו "א ח"ו יהא הנ"שלא הסנהדרין מקצת  שנס ל )(של 

דאדרבא  תורה, ומבטל ממעט ח"ו הוא פורים של
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שיכולים  לניסים בנ"י  זוכים פורים של הנס בכח

סיומים  ולעשות התורה בלימוד הרבה להצליח

וכנ"ל. נס  של באופן

 ïéãä ò" åùäå  í"áîøä å÷éúòä àìù íéîòè 'á

' åëå øãà ñðëðùî ìù

øîà [äבספרו שמקשה שליט"א חותנו  בשם

הרמב"ם  העתיקו לא מדוע לב ישמח

בשמחה  מרבים אדר משנכנס  של הדין והשו "ע

 äçîùá ïéèòîî áà ñðëðùî  éáâ  åîë àìå

בגמ') ביחד הדינים ב' ò"åùá (שמוזכרים òéôåîù ,

 àì  òåãîå , äçîùä èåòéî úåëìä éèøô

 úåëìää  éèøô  øãà  ùãåçá ïàë èøåôî

,øãà ùãåçá äçîùá  äôñåäá הקשה [וכבר 

דרך  על השווער  ותירץ החת"ס], זקינו  זו קושיא

מדוע  זי"ע מבעלזא הרה"ק  דברי  בהקדם החסידות 

מביאה  שעשירה ויורד, בעולה שהיא יולדת  בקרבן

זאת בתורה כתוב עופות, ועניה בהמה, קרבנות

העניה  וקרבן  העשירה, קרבן אחר  היולדת  תורת

היה  ולכאו ' ידה' תמצא לא 'ואם כן אחר  כתוב

ורק  היולדת , דיני  ולגמור  העניה, קרבן קודם לכתוב

בזה  ואמר  היולדת ', תורת  'זאת  לכתוב אח"כ

'תורת ' בשם לקרוא הש"י רצה שלא הנ"ל הרה"ק 

בנ"י שיהיו הראוי  דבר בגדר  שאי"ז עניות, על

הם  וראויים הם מלכים בני ישראל שכל עניים,

של  המציאות להחשיב ואין טוב וכל וכבוד לעושר

ומציאות חשיבות ממנה ולעשות  העניה היולדת

דרך  מן  היוצא דבר זהו  אלא היולדת', 'תורת  של

שהיות בענינינו גם י "ל ועפ "ז והרגיל, הראוי 

מי לענין  וכו ' אדר משנכנס  של הדין מובא שבגמ'

נהיה  לא אדר , לחודש שידחנו  גוי עם דין לו  שיש

שאי"ז  להורות  ובשו"ע ברמב"ם הלכה פסק מזה

ישראל. לבר משפט שום כלל שיהא הראוי  דבר

 ãåçéä  úãåáòá  ÷åñòì –––– øãà  íäá  òèé

øáéã [åחז"ל מאמר  ע"ב)על טו דף הרוצה (ביצה

ופירש  אדר , בהם יטע נכסיו שיתקיימו 

יוסף  האמרי  אדר בשם ולר"ח שקלים לפר' (דרושים

ב) שבהם דרוש המכוסים לאה אורות  על קאי שנכסיו

שמתגבר  בתפלה כמו  החיצונים, של אחיזה יש 

זרות  אורותמחשבות  בבחי ' שהיא בתורה כמו ולא

לזה  והעצה החיצונים, עיני שמסמין המגולים רחל

הוא  אדר  חודש  מהאריז"ל שכידוע אדר, בהם שיטע

היסוד ספי' וכו')כנגד חסד  - לעסוק (תשרי והיינו ,

ועי"ז  היסוד, ספי' כנגד  שהיא היחוד, בעבודת 

דאו "א ליחוד  הזו "ן  את יחוד )מעלים - ושם (חכמה

שבת מכוונות כידוע החיצונים, מן לאה משומרת

דאריך  מדיקנא לבוש  מקבלת לאו "א עולה שכשזו "ן 

ושמורה  לגמרי מכוסה נהיית  ועי "ז  דשערא ומקוצי

בזה  פנימי ביאר  ומורינו  הקליפות . אחיזת  מכל

והשכינה  האמונה אור  הוא אד "ר דחודש שאור

למטה עמנו דר הנמצאת עולם של  אלופו – דר" ("א'

שהשי"תבתחתונים) אסתר , בימי  זאת  שהתגלה

הוא  זה ואור  דהגלות, ההסתר בזמן  אף  איתנו  נמצא

הכל  ומשלים החסרונות כל המתקן וכללי  עליון

השמחה, דפרטי פירוט כ "כ בזה אין וע"כ  כנ"ל,

מכל  ולמעלה מהאותיות שלמעלה כללי אור שהוא

הוא  ששם בשו "ע הדין  זה נכתב אין וע"כ  הפרטים,

שאין  וכמו הפרטים, בבחי ' ההלכות  פסקי  מקום

הכללי אור  הוא שהאמונה האמונה, הל' בשו"ע

דמשנכנס  זה דין  כן השו"ע, פרטי כל שמעל הגבוה

הכללי לאור  שייך  הוא הרי  בשמחה מרבים אדר 

ומתחזקת שמתגלית  השכינה והשראת דהאמונה

אמן . ועכ "י  הבעל"ט אדר  בימי 

' åëå áà ñðëðùîù  íùëã àúëîñàä øåàéáá

 ìàù [æ'הגמ בדברי א' כט תלמיד  דף (תענית 

ממעטים ע"א) אב שמשנכנס כשם

ולכאו ' בשמחה, מרבים אדר משנכנס  כך  בשמחה

זל"ז האסמכתא בספה"ק )מה ע"ז שע"י(ודנו וענה

זוכים  ביהמ"ק חורבן על ההתאבלות עבודת 

שא"א  דלעת"ל, מעין שמחה שהיא פורים, לשמחת

חורבן  על האבל בהקדמת  רק בזה"ז  אליה לזכות

לאבלביהמ"ק נהפך  עה"פ תרמ"ד, חנוכה שפ"א (עיין
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שידע )áמחולינו  שאף הצדיק במרדכי וכדאשכחן  ,

באור  בשרשו  דבוק כבר  שהיה נעשה אשר כל את 

והאור  הנס להמשיך  כדי  מ"מ פורים, נס של הגבוה

ומרה  גדולה ולזעקה ותעניתו לשקו  הוצרך בפועל

אסתר תענית עושים פורים לפני אנו וכן  (שבו וכו',

הבית ) בנין על  והבקשה האבל ענין בסליחות  מזכירים

דהרדל"א  הכתר  אור  להמשיך יכולים זה בכח שרק

המן  ארור בין  ידע דלא עד  הרמז וזהו  דפורים.

על  האבל בבחי ' הוא המן  שארור  מרדכי  לברוך

מרדכי. דברוך  הנס שמחת נובע שממנו החורבן 

ìò é"ðáã  úåìáàå ––––  åúåà  úâøåä ïîäã  äçîù

íúåà äéçî ïáøåçä

êéùîäå [ç המן שגם מצינו  במגילה שאמנם

המן  'ויצא לב, וטוב שמח היה

ע"ז  מש"כ  ידוע אלא לב', וטוב שמח ההוא ביום

מחמת היה שזה בקדו"ל זי "ע מבארדיטשוב הרה"ק 

אף  שהכניסה אסתר מסעודת שקיבל השיריים

בהמן  זו  ששמחה ובאמת שמחה, הארור  בהמן

– והמן קדושה היא ששמחה שהיות אותו, הרגה

בהמן  כשמכניסים הרי  הטומאה עצם הוא עמלק

הצדקת, מאסתר שיריים של דקדושה שמחה

ליעקב  היא צרה 'עת בבחי' וזהו הורגתו, זו  קדושה

לצרה  המן שמחת  נראית  שבתחי ' יושע', וממנה

יוושע, גופא מהמ"ן)וממנה אותיות – שממנ"ה ,(ורימז

שהאבל  למעליותא זו  בחי' הוי הקדושה צד ואצל

ח"ו השייכת כעבודה שנראה החורבן  על והיללה

השמאל לי')לצד – הידוע כשמה ובוכים מיללים (שהמה

דקדושה  חיות זו  מעבודה מקבלים בנ"י  אצל אך

פנימיות עם ביהמ"ק  על אבלם ע"י שמתקשרים

שעולים  עד  ביהמ"ק , של השכינה והשראת  האורות

צרה  ועת ג"כ וזהו – ידע דלא עד  – להרדל"א עי "ז 

וממנ"ה – בחורבן  שנמצאים – ליעקב (אותיותהיא

שייכת שנראית והיללה האבל  בחי' – כנ"ל מהמ"ן

המן) בחי' – דשמאלא לאורותלסטרא שזוכים – יוושע

בב"א. בפועל לגאולה עי "ז  שנזכה עד הגאולה

 ïè÷ íéøåô úãåòñá

 é"ðáì åîöò  ìèáì ïè÷  íéøåôá  ùéè  úééùò

øîà [ àלעשות כלל דעתו על עלה לא שבאמת

של  שרצונות אלא קטן, בפורים "טיש "

רוצים  יהודים שהרבה וראה תפילות, המה בנ"י 

לרצונות עצמו  לבטל וצריך "טיש ", היום שיערוך

בעולם, העבודה עיקר היא שביטול יהודים, של

למי נחלתו " "לשארית  של הגדול הענין שזהו 

כשיריים עצמו  ע"א)שמשים יז דף והעבודה (ר"ה .

היא  אחר  ליהודי בטל ולהיות  שיריים עצמו להשים

שהוא  י -ה לשם לזכות וצריך  מאד , קשה עבודה

גדולה  מלחמה וזו מהאריז"ל, כדאי ' ענוה של השם

וצריך  הגמור. אין  - ואין אפס להיות  לזכות  ונוראה

הנצח, במדת ולהשתמש  גדול, נצחן לזה להיות 

המוחין  של המדה שהיא דקדושה עזות  ובבחי'

וכדכתיב יט)דחכמה ז, לחכם","החכמה (קהלת  תעוז 

הגמור . האין  עד לעלות  לזכות אפשר ידיהם שעל

 àìã ãò - øåîâä ìåèéáì úåëæì êøãä øåàéá

òãé

óéñåäå [á שבתחילה הביטול בענין לבאר 

השינה, בשעת בעיקר לזה זוכים

הגמור , דאין  הגבוהים למוחין לעלות יכולים שאז 

_________________________

בית ב. לי באומרים שמחתי כמ"ש הבית לבנין מצפין שהיו התשוקה מרוב ביהמ"ק  הארת להם הי' הקודמין דורות  שם, וזל"ק 

הארה  איזה למצוא זוכין כך  ביהמ"ק , חסרון על ומתאוננין שמצטערין מה כפי בגלות  עתה וכמו"כ במדרשים, ע "ש נלך  ה'

על  האבילות ע"י עתה זוכין ומחולות  השמחה ע"י אז משיגין שהיו מה כל פי' מחולינו, לאבל נהפך  הפסוק  רמז וזה מביהמ "ק

עכל"ק . המקדש . חורבן



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין כג ליקוטי

שאסור  דקוב"ה, התפילין  עם שינה בבחי ' וזהו 

לזכות צריך אך הגשמיים, התפילין עם לישון 

זוכים  ולזה דקוב"ה. העליונים התפילין  להניח

רגע  שכל ע"י  דקדושה השינה בשעת  דייקא

תורה"ק  ולומדים ה' את  עובדים ערים שנמצאים

לתכלית זוכים עיד "ז הנה – רגע בכל לה' בביטול

לזכות אפשר ואח"כ  דקדושה. בשינה הביטול

ער , בהיותו  אפילו  הביטול לבחי' יותר להתעלות 

כשפועלים  שגם - ער, בהיותו ישן כאילו דהוא

על  השולטים המוחין שהם דהבינה, המוחין אצלו 

דחכמה  מוחין  גם אצלו פועלים ער, בהיותו  האדם

הגמור  ביטול בחי ' וזהו  - דביטול. המוחין שהם

ובבחי ' ובינה, דחכמה המוחין  ב' שמחבר דכתר 

"תכלית(חכמה)ואין (בינה)אני בבחי' שזהו בב"א,

העליה  בבחי ' שהיא נדע", שלא שנדע הידיעה

דלא  'עד לדרגת  שעולים בפורים, אליה שזוכים

הנ"ל. דהרדל"א ביטול – ידע'

 ïéá íééðåöéç  íéãåøéô ï÷úì  ÷åñòì ïîæä íéøåô

ìàøùé úåîùð

øáéã [âהמחלוקת לעין)בענין  נראה שהי' (כפי

מקאצק  הרמ"מ הרה"ק בין שהיתה

יוסף  מרדכי  רבי הרה"ק תלמידו לבין זי"ע

מאיז 'ביצא  הרה"ק  שהיה [וכידוע זי"ע מאיז 'ביצא

י"ד  במשך  מקאצק הרה"ק של המובהק  תלמידו

מרבו לפרוש  שצריך  ברוה"ק  קיבל ואח"כ שנים,

עליו, חולק  הוא כאילו  בחיצוניות שיראה באופן

זי"ע מרדזמין להרה"ק  בעצמו  שאמר (וכמש "כוכמו 

הרה"ק במקו"א) בנו כוונת  היתה ג"כ  שזו  ופירש , .

בבחי ' היו אלו ששנים שכתב יעקב בית בעל

עלמא  סוד שהוא רוה"ק  בסוד  היינו עדולם, מערת

לעסוק  עתה שצריך  וביאר  - וד"ל] דאתכסיא

בחיצוניות הנראים והפירודים המחלוקות  בתיקון

גם  משתלשלת שמהם ישראל, נשמות בין 

שהזמן  עצמו. בתוך אדם בכל שיש  המחלוקת 

חג  הוא ישראל נשמות  דאחדות זה לענין  המסוגל

וכו', היהודים' כל את ל'כנוס בו שזכינו הק' הפורים

להרבות וגו' לרעהו איש  מנות משלוח ולמצוות

כמה  והדגיש וכו ', ורעות  שנוקט אהבה פעמים

לשם  רק  לאיז 'ביצא קאצק שבין  המחלוקת עכשיו

שהיו אחרים ופירודים למחלוקת  ומשל דוגמא

בחי ' שיש  אלא ישראל, צדיקי בין  הדורות במשך 

לזה, זה קשורות  הצדיקים שבין  המחלוקות שכל

לתקן  בזה ולכוין  אחד בענין  לדבר אפשר לכן 

אחרים. במקומות

äìéâù  ÷éãöä éëãøî - àöéá'æéàî  ÷" äøä

äëìîä øúñà -  ÷öà÷î ÷"äøäã øåàä

øùé÷å [ã הצדיק למרדכי  הנ"ל המחלוקת

מקאצק  שהרה"ק  המלכה. ואסתר

לגמרי ונעלם לרדל"א, ועלה הסגר , לבחי' שנכנס

שעלתה  המלכה אסתר בדרך הלך - מהחסידים

אחשוורוש המלך  בבית וראשיתלשבת  שאחרית (מי

אפי 'שלו) אסתר ופירשה לגמרי. מבנ"י ונעלמה

הכתוב  על מקאצק הרה"ק שאמר כמו  ממרדכי,

ולהרים  לפרוש  שיש דהיינו  איש", כל מאת  "תרומה

לשון  איש [שנקראו  מהצדיקים אפי' עצמו את 

אפי ' עצמו  מקאצק  הרה"ק פירש וכך חשיבות],

כמו מרדכי , הי' ששמו  הנ"ל הרה"ק  מתלמידו

כזאת, שבעת  ידע ומרדכי  ממרדכי . פרשה שאסתר 

לרדל"א  ועלה עצמו וסוגר גבוה, כ"כ  נהיה שהצדיק 

מהאור  לקבל יוכלו שלא הדור  כל עבור  סכנה זו -

בביתשלו  סגורה אסתר שהיתה הזאת  שבעת (וכמו

הדור) כל על דהמן הגזירה נהייתה מרדכיהמלך  ויזעק  ,

עשה  וכן  וגו ', העיר  ברחוב ומרה גדולה זעקה

את שוב לגלות  שונות פעולות מאיז 'ביצא הרה"ק 

שפירש  הפרישה [שבעצם מקאצק  דהרה"ק האור 

שוב  והמשיך  עורר  נסגר , שהוא ע"ז בטענה מרבו

הזעקות שע"י וכמו בעולם, דרבו האור גילוי את 

והשפיע  להחריש  שלא אסתר התעוררה דמרדכי 

המן ]. גזירת  בביטול לבנ"י שלה האור את 

íééñå יחד והתחברו חזרו שבו  פורים של שהאור 

עי"ז  והצילו המלכה, ואסתר היהודי מרדכי 
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שבין  החיצוני הפירוד את מתקן ישראל, כל את 

המעשה  קודם היה שפורים ואפי ' - הנ"ל, הצדיקים

הזמנים" את  "מחליף כתיב ע"ז הנה דקאצק , הנ"ל

דברים  לתקן אפשר בזמן הקודם דפורים האור (שבכח

יותר) מאוחרים בזמנים אינם שאירעו [והדברים

וד "ל]. כפשוטם,

 øáãá äéåìú  äðéàù äáäàá êøåöä ïéðò

íéðéãä  ìë ú÷úîîä

ãåò [ ä שאינה באהבה הצורך  אודות דיבר 

להמתיק  אפשר שעי"ז בדבר, תלויה

ע"י היתה פורים שגאולת  כמו  הדינים, כל את 

תלויה  שאינה באהבה ואסתר מרדכי התקשרות

הרדל"א במקום לעמוד שא"א (שהוא בדבר;

- אתידע" דלא "הרישא אל לעלות פורים של  התכלית

לבסומי  אינש  "חייב חז"ל בדברי הפנימיות  שזהו רדל"א,

(" וכו' ידע דלא עד  האהבה בפוריא ע"י  אלא -

בחי ' ע"י להשי "ת שהמקושר  בדבר, תלויה שאינה

úåøåàä אהבה בבחי' זהו  מהשי "ת שמקבל

נפסק  האורות ונסתרים וכשנעלמים בדבר , התלויה

ולצדיקים  לחברים גם להתקשר וצריך  - הקשר,

שהעידו וכמו  בדבר, תלויה שאינה אהבה בבחי '

מה  שהעיקר בזה, תלוי שהעיקר  הצדיקים כל

לבא  רחמנא באמת , כוסף לב זה רוצה שהשי "ת

אחד  וכל בדבר , תלויה שאינה האהבה והיינו  בעי ,

מזה, רחוקים שאנו  זו, בדרגה נמצא שאינו  יודע

יו "ד . של הקוצו היא זו  שבחי'

ìåò :åîöò  ìò  ìá÷ì êøöðù ïåùàøä øáãä

 øáãá  äéåìú  äðéàù äáäà êåúî äøåú

øáãäå [å עתה לקבל אחד  כל שצריך הראשון 

עול  עצמו  על שיקבל הוא עצמו, על 

מתוך  ימיש לא נער  נון בן  יהושע כמו התורה"ק 

לאהבה  להגיע אפשר התורה"ק  שבזכות  האהל,

לזה, שזכה נון בן יהושע כמו בדבר , תלויה שאינה

נער יהושע נקרא צעיר שע"כ  כלל  היה שלא (אף 

ה) כב, א' בדה"י רש "י כמ"ש  מ"ב, בן שהיה -בגילו,

הקטנים  הילדים שאצל קטן , ילד  כמו  יהושע שהיה

תלויה  שאינה אהבה להיות  יכולה צמצומים שאין

יום  כל ללמוד כפשוטו שמקבלים ובזכות  בדבר ;

הלימוד  שגם ולהשתדל בתורה"ק , לימודים הרבה

פורש  שאין  בדבר, תלויה שאינה אהבה בבחי' יהא

בלימוד  להשיג מצליח שאין אף  התורה"ק מאהבת 

שרצה הנקודה מהחוזה את  משמים שמנעו (וכמו

שכתב  כמו קדשים, על ספר לכתוב שרצה זי"ע מלובלין

כי  הצליח ולא קדשים, צאן לס' בהסכמתו בעצמו החוזה

בדבר) תלויה שאינה לאהבה לבוא צריך והאמתהיה .

באהבה  קטן ילד  כמו  להשי"ת  קשורים שיהודים

האמת את  ידע נון  בן  ויהושע בדבר , תלויה שאינה

שהמהרח"ו וכמו נון)הזאת , בן יהושע ניצוץ (שהיה

היא  העבודה וכל כפשוטו, שלא שהצמצום מגלה

הזה. היחוד את לגלות רק 

 úåéðåöéçá  åìéãâä àì  íéîãå÷ä  úåøåãáù àä

 ïè÷ íéøåô ïéðò úà

øàéáå [æ לא הקודמים שבדורות הא הנ"ל עפ"י

שעשו ותלמידיו  הבעש"ט אצל מצינו

פורים  מענין  גלוי , חיצוני  במעשה והחשבה הגדלה

החשבה  איזו  מצינו  לא האריז "ל בכתבי וכן  קטן .

שבה  של"א ששנת [אף  קטן  פורים לענין  מסויימת 

מעוברת], שנה היתה האריז "ל אצל המהרח"ו  למד

זו  בשנה הידוע כפי  השי"ת(תשע"א)אך  הנהיג

בפורים  וכדו' וטיש  עסק עושים מקומות שבכו "כ 

הז"א  בבחי ' הוא א' שבאדר  קטן פורים דענין  קטן ,

הרחמים  הנהגת על שמסתיר המשפט, הנהגת -

מהפס' ע"ב קל "ט חולין בגמ' שנלמדת  אסתר (ובבחי'

וכו') אסתיר" הסתר ב'"ואנכי שבאדר  גדול ופורים ,

אנפין  אריך - הכתר בבחי ' עליון)הוא א-ל .(הארת

הארת כבר  שהתחילה שזכינו  שעתה מובן  וע"כ 

לעלות התחיל והז "א בעולם, להאיר הגאולה

במדת להתמתק  התחילה המשפט ומדת  לאריך,

עסק  ולעשות להחשיב בנ"י התחילו  הכתר, רחמי

וזו גדול. לפורים כבר  ועולה הנכלל קטן  מפורים גם

וכו', ב' לאדר א' אדר בין דאין לגלות העבודה



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין כהליקוטי

הז"א  שבבחי' קטן  פורים את  לחבר  שיש היינו 

דקריאת ההשפעה ויקבל שיעלה גדול, לפורים

הז"א  ויגדל גדול, דפורים לאביונים ומתנות המגלה

ביחד  מתאספים שבנ"י הענין  וזהו  אנפין . אריך עד

וכו', ובקשות תפילות  ועושים קטן  בפורים

גדול. דפורים אנפין  דאריך באור  עי "ז  להתקשר 

 ãâðë  íäù  äìéâî 'ñîáù "ïéá ïéà" â"éä øåàéá

 éîçøã ïéìéëî  â"é

øîàå [ç הי "ג כל את  ולבאר  לדבר הראוי שמן

מגילה, ממס' שבפ"א בין " ה"אין

י "ג  דיקנא, תיקוני  הי "ג כנגד הם איך ולהראות

שזהו הכתר , רחמי  כידוע שהם  רחמים, של מדות 

הכתר . ורחמי  אור  בעולם להמשיך הפורים ענין 

לבאר  והתחיל מגילה, מס ' לפניו שיביאו  וביקש 

בזה, לבאר  שהתחיל ממה קצת ונעתיק זה. ענין 

מדות די"ג הראשונה מדה האריז"ל )דהנה (לדעת 

וחומר קל מדת  כנגד שהיא א-ל מדת  (כידוע היא

בהן  נדרשת שהתורה המדות שי"ג  זי"ע הגדול מהמגיד

רחמים) של מדות  י"ג כנגד הרה"ק הן בזה וביאר  .

הל"א מקאמארנא לענין קשורה א-ל שמדת  זי "ע

היתה  שמהם אנפין  דאריך שערות  שהם קוצין 

יובב  דבלע השרשיים הקשים לדינים ההמתקה

דתוהו)וחושם הראשונים המלכים היו(שהמה שהם ,

משתמשים  וע"ז שבעולם, קשים היותר הדינים

לאמור : וחומר, קל בה שעושים א-ל במדת  עתה

א-ל, מדת  ע"י נמתקו הללו  הקשים הדינים אם ומה

להמתיק  א-ל מדת בכח שאפשר ק "ו  של בנו בן ק"ו

דינים  שהמה בעולם, עתה שישנם הדינים כל את 

הנ"ל. הקשים הדינים שרשי  בערך  מאד  קטנים

äìéâî  úàéø÷- à  íù- éðéã ÷éúîîù  ì

íéðåéáàä

øàéáå [ è בין "אין במשנה הפנימי הרמז  שזהו 

אלא  השני לאדר  הראשון  אדר 

דהמשנה  לאביונים", ומתנות מגילה קריאת

השם  מאיר השני שבאדר שבפורים בזה מרמזת 

הנמוכים, המקומות לכל אורות שמשפיע א-ל

בתיבות זאת וכמרומז הקשים, הדינים לכל וממתיק 

המגיà קרי שםì ת  מהן  שיוצא (מהאותì-àה

אות בבחי' שהיא תיבה, כל  של האחרונה האות  שלפני

ספי' שלפני הספי' שהיא היסוד ספי' וכמו דהתיבה, היסוד 

אתהאחרונה) ומאירה פותחת המגילה שקריאת  - ,

שהוא  א-ל שם את  ופותחת בעולם, הכתר אור 

א-ל  השם וע"י תקו"ד, די"ג הראשון התיקון

הדינים, כל נמתקים המגילה קריאת ע"י שמאיר

עניים של הדינים)ד "עיניהם עליהם נשואות(ששורים

כל  מעליהם יומתקו קריאתה שע"י מגילה", למקרא

וע"י בדעת ; אלא עני  שאין ההסתרות, וכל הדינים

נשגבת דעת  בעולם מתגלה אסתר מגילת קריאת

דעת שחסר מי שבבחי ' האביון , שאפילו  עד ביותר 

לאביונים. דמתנות במתנה דעת  לקבל זוכה לגמרי,

ìéçúäì øùôàù  åðééä ,á"ãàì à"ãà ïéá ïéà

 à"ãàù àìà ,à"ãàî  äìåãâä  ä÷úîää

íé÷éãöì á"ãàå ,øúñàë íéøúñðä íé÷éãöì

 éëãøîë íéìâðä

äðùîäå [é ראשון אדר בין אין שבאמת  מגלה

להתחיל  ואפשר  השני, לאדר

בפורים  עוד  הזאת  הגדולה ההמתקה את לפעול

של  דרך העבודה בבחי' הוא קטן  שפורים אלא קטן ,

שעו המלכה, כשהיא אסתר  בהעלם, עבודתה שה

צדיקים  ל"ו  ישנם דור  ובכל המלך. בבית  גנוזה

שהם  בחו"ל, נסתרים צדיקים ול"ו באר"י, נסתרים

המלכה  אסתר כמו  לגמרי  שנסגרים צדיקים

הצדיקים  אלו בין מח' ויש  אחשורוש , בבית שנגנזה

בענין  דבריו [והביא ביניהם. שלום לעשות וצריך 

לבם", "חלק  עה"פ בתקו "ז  זאת ומרומז  במקו "א, זה

ה  שבין  המח' על שבגימ'á"òשמרמז  הנ"ל צדיקים

 í"áìהנסתרים והצדיקים ואכמ"ל]. אסתר , (שבבחי'

שבבחי 'המלכה) הגלויים לצדיקים המשפיעים הם

של  הדרך  בבחי' הוא גדול ופורים הצדיק . מרדכי

ובגלוי  בפרסום הכל שעושה הצדיק  (שקורע מרדכי

כל וכונס עיר של  ברחובה ואפר שק  ולובש בגדיו



לנפשך  חכמה דעה כו 

וכו') בבחי 'היהודים שהם הצדיקים באמת  אך ,

את עושים המלכה אסתר  בדרך והולכים נסתרים

בצורה  לאביונים ומתנות  המגלה דקריאת העבודה

קויטלאך  שקוראים בזה כגון  א', באדר  כבר  נסתרת

דעת ומשפיעים המגלה, קריאת שבבחי' בנ"י של

לאביונים. המתנות  שבבחי ' לבנ"י 

 úëééùä " úáùì è"åé ïéá ïéà" úðùî øåàéá

íåçø  úãéîì

óéñåäå [àé בין "אין הבאה דהמשנה לבאר 

נפש  אוכל אלא לשבת יו "ט

שבי "ג  רחום, מדת  - הב' המדה כנגד  היא בלבד"

החוטם  בין  שמקשרות השערות  תיקון היא תקו "ד 

כנגד  הוא טוב דיום וביאר , מהכוונות. וכידוע לפה

טוב  שיום מהאריז "ל כידוע הבינה, שבבחי' הצדיק

ס "ג הבינה)בגימ' החכמה (שם שבבחי ' ושב"ק ;

קדש ) שבבחי '(דאיקרי האמת צדיק כנגד  היא

וההבדל  אבא. יסוד  - הצדיק  ומרדכי משרע"ה

בלבד ", נפש "אוכל בענין  בעיקר הוא ביניהם

קדושת לשלמות זוכה האמת צדיק שרק  כלומר

שהיא  נאמר שב"ק  אכילת שעל וכמו האכילה,

קודש  ורעז,כולה קכה וסי' ה, אות נז סי' קמא (לקו"מ

יז) סי' תנינא בזוה"קובלקו"מ וכדאי ' דף, יתרו (פרשת 

ע"ב) בשלימותפח אינה לבדה יו"ט שאכילת

על  נאמר עמו  אחרים משמח אינו  ואם הראוי ,

הפסוק ושמחתו  ג )אכילתו ב, פרש (מלאכי "וזריתי

שב  אכילת אבל - וגו', חגיכם" פרש פניכם "ק על

ושמח  אוכל אם ואף  בשלימות כשלעצמה היא

ד "פרש  נענש אינו  עמו אחרים משמח ואינו בגפו

'רחום' תיקון  של והעבודה - כתיב. לא שבתכם"

צדיק  בין  לקשר היינו  לפה, החוטם בין  לחבר היא

ב, סי' קמא מלקו"מ [וכידוע החוטם שבבחי' האמת 

"בן  נקרא הצדיק  כנגד úøåôשיוסף  å" ôøúיוסף"

ד  מנוקבא שמקבל הק' דהשמות  à÷ùãøô אורות

שבגימ' החוטם נקב - å" ôøú שאר לבין  עה"כ ],

צדיקים")הצדיקים כולם לפה ("ועמך שקשורים

הם") מלכים בני ישראל "כל  - האמת(מלכות  שצדיק  ,

בקדושה, לאכילה זוכים כיצד בנ"י כל את  מלמד

הבריאה. לכל רחמים נמשכים ועי "ז 

 øåîçì  äîåãä íò 'éì÷ òéðëî 'íåçø' ïå÷éú

äìéëàä ïå÷éú  é" ò - ( ìàòîùé)

 ú" éùäå [ áéלקדושת יזכו  בנ"י  שכל יעזור

רחום  לתיקון  ויגיעו האכילה,

לחמור  הדומה העם קליפת  את ,(ישמעאל )שמבטל

אך  המילה, זכות את  להם שיש  טוענים שהם

ללא  ריקנית מילה היא שלהם המילה באמת 

 äòéøô אותיות , ä-é  òøô מגלים הם שאין ,

שאף  שלהם. במילה לה' וביטול אלקות 

וביטול  ועונג מנוחה ובחי' קשר יש  שלישמעאל

דקלי') וחסד  חכמה בחי' הוא להם (שישמעאל  אין מ"מ ,

בבחי ' הם אדרבא אלא אלקות, לגילוי  שייכות

את להם ואין  וטומאה, וישות חומריות  - חמור 

של  הישות  את אף  לקשר  שיכולים בנ"י של הכח

ישות )יו "ט - בינה - ס"ג  האלוקי(שבגימ' לביטול

הגשמיות את לקדש כח לבנ"י שיש  היינו  דשב"ק,

- אלקות, בה גם ולגלות  הישות  שבבחי' שלהם

אלקות שמגלים הנ"ל האכילה קדושת  ענין שזהו 

ופירוד  ישות  ובבחי ' מגושם שנראה בדבר  גם

הביטול  בחי' אף  ישמעאל, משא"כ  מאלקות ;

ורחום  תיקון ולכן אלקות . מגלה איננה שלהם

האמת, צדיק  של האלוקי הביטול את מקשר

שהינו באופן השב"ק , הארת  אצלו שנמצאת

אצל  ומגלה ישראל, לכל הביטול זה מכח משפיע

קלי 'כ  את המבטל י -ה דפרע אלקות גילוי  בנ"י ל

ט"ו ביום שהוא פורים בשושן  ובפרט ישמעאל.

גילוי(י-ה) אבא יסוד  הצדיק  מרדכי  מגלה שאז ,

פורים  אכילת שכל עד ישראל, לכל אלקות 

מישרים  מגיד  בספה"ק וכדאי ' ביותר, מקודשת 

מהדו"ק ויקהל  ודליל â (פר' דפורים הסעודות  שב' (

_________________________

ולהתענג ג . האדם שירצה יין כל לשתות מותר פסח ובליל הפורים בימי כי למינדע  לך  הלא השני, לאדר י"ג אור שם, וזל"ק
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יה"ר  ובזה ביותר . העליונות  הסעודות  הן  הפסח

ועי"ז  הנ"ל, החמור  קליפת  את  להכניע כבר  שנזכה

מיחוד  נולד  שהוא ימש "ו  הרשע עמלק את למחות

וחמור  וישמעאל )דשור בב"א.(אדום

 úãéîì  úëééùä " ô" ëäåéì úáù ïéá ïéà" øåàéá

 ïåðçå

ãåò [âéדברי פנימיות  בקצרה וביאר המשיך

ליום  שבת  בין "אין הג' המשנה

זדונו וזה אדם בידי  זדונו  שזה אלא הכפורים

שהיא  "וחנון ", מדת  - ג' מדה כנגד  שהיא בכרת "

משערות הפנוי  השביל שהוא ה"אורחא", כנגד 

השביל  שדרך  מהאריז "ל דאי ' לפה. החוטם שבין

לך " אחטם ד"ותהלתי  האור  עובר  מח,הזה (ישעיהו

הפה ט) אל דהחוטם, אפים דאריכות  האור  שהוא ,

וזהו "סלחתי ". אמירת ממנו  שיוצאת העליון

דמחילת החנינה נמשכת  ידו שעל דוחנון, התיקון

המחילה  ששורש ידוע והנה יוהכ "פ. של עוונות

נמשך  סלחתי , השי "ת בו שאומר דיוהכ "פ והחנינה

למשרע"ה  השי "ת שאמר סלחתי מאמירת 

האחרונים  יום המ' תפילות  את  משרע"ה (שכשגמר

ונקבע  תשרי י' אז והיה בשמחה לבנ "י השי"ת נתרצה

ומחילה) סליחה ליום לדורות  זה ביארנויום וכבר .

משרע"ה של שהאור  הקודמת  (צדיקבמשנה

מובן האמת ) וממילא שב"ק, של האור  הוא

של  מהאור  נמשכת  דיוהכ "פ והמחילה שהחנינה

שקביעא  העליונה הבחי ' שהיא ששב"ק שב"ק ,

בכוחה  לכן  פגם, שום עליה שולט ואין וקיימא

והמחילה  החנינה את זה עליון  ממקום להמשיך

דיוהכ"פ .

 à"æ 'éçáì äìåòù –––– íãà éãéá åðåãæ úáù

íéøåôéëä íåé ïë ïéàù  äî ,à÷éúòá ãéçàã

äæáå [ãéשבת בין "אין המשנה מתבארת 

שבת שבאמת  - הכיפורים" ליום

יום  של שהחנינה זל"ז , קשורים הכיפורים ויום

"אלא  קודש , שבת  של מהאור נמשכת הכיפורים

בי זדונו קשור שזה שב"ק של שהאור - אדם" די 

האדם  בבחי' שהוא הז"א כנגד  שהוא לחוטם

הוא (כביכול )העליון  ז"א של הק' שהשם וכידוע ,

אחיד  שז"א וכידוע אדם, שבגימ' מ"ה השם

הכסא, על היושב העליון  האדם שבבחי ' בעתיקא

זה  גבוה לשורש  מגיע אין  יוהכ "פ משא"כ -

הכתר , בחי ' אל עולה יוהכ "פ שגם אלא דעתיקא,

העליון הפה כנגד  הוא סלחתי)שיוהכ"פ  (שאומר

עם  חיבור לו  יש המלכות שבבחי' הפה שכידוע

מלכות )הכתר כתר אינו(בבחי' שיוהכ "פ [אלא

שב"ק  שרק שב"ק , כמו  שבכתר  עתיק לבחי ' עולה

ששורש  שבכתר, עתיק עד  עולה החכמה שבבחי'

הבינה  שבבחי ' יוהכ "פ משא"כ מעתיק , החכמה

לעתיק  ולא שבכתר  באריך לשרשה עולה

שכיון  בכרת , זדונו  שיוהכ "פ הטעם וזהו  שבכתר ].

לו ונהפך הכתר באור פגם ביוהכ"פ  והזיד שפגם

בידיúøë ל øúë ה  שנהרג בשבת  כמזיד אינו אך  ,

[וביאר  כביכול. העליון  באדם שפגם משום אדם

ד' משנה את גם ברמיזא הנאה עוד מודר בין (אין

בין  (דאין ה' משנה את וכן וכו', מאכל  הימנו למודר

וכו') לנדבות ורוב נדרים הקיצור  רוב ומפני  ,

הכתב  על ולהעלותם לתפשם קשה היה ההעלם

דמי  הפסוק ע"י תקו"ד הי"ג כל והקריא גמר כך (ואחר

וכו') כמוך  ].קל

_________________________

ומסטין, עולה ואח"כ ולשתות . לאכול בלבם ולתת אדם בני בלבות  שמחה להכניס דרכם בישא וחוייא שסמאל ומפני ולהתפנק ,

אדם  בני וקצת  והאיסטניסין הבכורות  שמתענין ג"כ סוד וזהו מלהשטין, כחו להכניע והוא באדר, י"ג שמתענין התענית סוד וזהו

נוהגים  ונחש  סמאל עליהם ישטינו שלא וכדי פסח  בליל כוסות  ארבע לשתות חייבים שישראל מפני והטעם פסח, בערב אחרים

לעבודת  אלא היצה"ר תאות  להשלים ח"ו אינו אלו בימים ושותים שמחים כשישראל ולהורות כחם. להכניע פסח בערב להתענות

עכל"ק . היצה"ר. תאות להכניע  לכן קודם להתענות מקדימים הם שהרי קונינו



לנפשך  חכמה דעה כח

 ïîæ æ"éò  åøçàé àîù äæ  ùéèá êéøàäìî ùùç

å" ç úééìâå ïîä úöò  äæù –––– ù"ø÷

,øîàå [ åè חשבון לעשות  שיש ידוע שבאמת 

יודע  אינו ואכן דבר , כל על נפש

שהשעה  זה, בטיש  עוד להאריך  טעם יש האם

מעניני כשמדברים ובשלמא - מאוחרת , כבר 

בעבודה"י, למעשה מהם תועלת לבנ"י  שיש תורה

שכל  גבוהים מענינים מדברים עתה אך  ניחא;

ובפרט  באמת , עמהם שייכות  לו שאין  יודע אחד

ח"ו יכשלו  בטיש  האריכות  ידי  שעל חשש  שיש

חמור  דבר שהוא קר "ש זמן  למחרת ויאחרו  כמה

מרדכי את להכשיל רצה הרשע המן  ובאמת ח"ו .

בספה"ק  וכדאי ' קרי "ש  זמן את שיבטל הצדיק

את להכשיל שרצה גלית וכמו  הקודש, מחברת

בחז"ל כדאי ' בזמנה קר"ש  מהם ולבטל (סוטה בנ"י 

ע"ב) מב ולגדף דף לחרף  יום בכל יוצא היה וע"כ ,

על  לשלוט יוכל שלא גלית שידע קר "ש, בזמן 

קרי"ש  של הזכות להם שתהא זמן  כל ישראל

בחז"ל ע"א)[וכדאי ' מב דף  "שמע (סוטה הפס ' על

להן  "אמר - וגו' למלחמה" יוצאים אתם ישראל

ברוך  אלא הקדוש  קיימתם לא אפילו  לישראל הוא

נמסרין  אתם אי  - וערבית שחרית  שמע קריאת

בידם"].

 éðéðòá íìù  åðéà ÷éãöä éëãøîù øáñ ïîä

 àîàã  úåøåà 'éçááù –––– íéðîæä  úøéîù

øåàéáäå [æè המן שסבר הוא בזה הפנימי 

על  מרדכי את לתלות  הרשע

בינה  שערי  נ' על שמרמז אמה, חמישים גבוה עץ

הרשע  המן  שסבר והיינו דאמא, אורות שבבחי'

אורות של בענינים שלם אינו  הצדיק שמרדכי 

הזמנים דאמא שענין קרי"ש, זמן שמירת  בעניני (כגון

דאמא) לאורות של שייך  בעניינים לקטרג ורצה ,

קשר  לו יש שמרדכי  המן שסבר  והיינו  דאמא. אורות

ע"ב בשם דאבא רק  שהשם אבא יסוד  הוא (שמרדכי

ע"ב) שם שמבואר הוא המן אך  ס "ג. שם עם ולא ,

בהשגחה  הקבלה, בחכמת  ידיעות  לו  שהיו בספרים

ידע  ולא הכל, ידע לא דהא משמים, הטעוהו פרטית

ד"ן  לשם גם קשור  שבגימ'שמרדכי  ה"א וא"ו ה"י (יו"ד

וחציודן) ס "ג משם הוא הראשון חציו  זה ששם ,

הראשון  באות זה שם [ונרמז  מ"ה משם הוא השני

נ"ד ]. שבגי ' דמרדכי והסופית והאמצעית 

 ïã  äéäù –––– ï"ã ' ÷ä íù  çëá ïîä  çöéð éëãøî

 ð" äáùç ãéîú äùåòå åîöò

 åðééäå [áåè לשם קשור בעצם שמרדכי  שאף 

בשאר  גם עסק ,מ"מ ע"ב

קדוש  שם ובכח ד"ן , בשם עוסק  והיה הק ', השמות 

מרדכי שהיה זה [ואולי  הרשע. המן  את  ניצח זה

על  ג"כ מרמז  דינים, דנים שהיו  סנהדרין  מחכמי

המן ], את  ניצח זה שבכח דן, הק' לשם שלו הקשר

והיינו מ"ה, משם וחציו ס "ג משם חציו דן ששם -

למ"ה  מס "ג וההשפעה הקשר על מרמז  זה ששם

שהיא  שושנה שבגי' אסתר את  מרדכי גידל (וכן

ב"ן) שם - השמותהמלכות  כל למרדכי  יש וממילא ,

מלחמת שעיקר הא הנ"ל בענין עוד  לציין [ויש הק'.

אלו היו שהם אחריך הנחשלים כנגד היתה עמלק

לכל  המאסף  שהיה דן  ששבט ואי' פולטן , שהענן 

היה  שעמלק אלו היו המחנות  ענין  הנה – המחנות

דן  הק ' שם כנגד הוא דן  ששבט והיינו  איתם, לוחם

במגילת יש  שע"כ  אי ' וכן  עמלק, עם הלוחם הנ"ל

מוחים  ואנו  הרשע, המן  שם פעמים ד "ן אסתר

פע  נ"ד  בהכאות שמזכירים אותו  פעם בכל מים,

בכח  בעמלק המלחמה של הבחי' שזה שמו, את 

הנ"ל]. ד "ן שם

 äðäå החשבון בבחי' היא בעבודה"י הנ"ל דן בחי'

דין  שכשיש  עצמו , את דן  שאדם נפש

מקטרוגי זה דין  ע"י  וניצל למעלה, דין  אין למטה

למעלה  שהזכרנו בענין  גם הוא וכן  למעלה. הסט"א

קר"ש ) זמן לאחר שלא החשבון את(ענין דן  שכשאדם ,

ימצא  ממילא דבר, כל על נפש חשבון ועושה עצמו 

קר"ש , זמן למחרת ח"ו  יפסיד בלילה שמאריך שע"י

קר"ש , זמן יאחר  שלא ינצל זה דין  ע"י וממילא



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין כט ליקוטי

זק "ש  להפסיד  ליהודים שגורם הרשע מהמן  וינצל

ח"ו.

åùîúùä  ä"ò ãåãå , ä"òà á÷òé ,ä" òà  íäøáà

 ï"ã  íùá

ãåò [æé אברהם אצל כבר מצינו  שגם הוסיף

ע"ה  המלך ודוד אבינו  ויעקב אבינו 

אאע"ה  אצל שמצינו  וכמו הנ"ל, דן  בשם שנלחמו

יעבודו אשר הגוי את  בזה ïã"וגם שמרומז אנכי ",

הק' אע"ה ïãשם יעקב וגם המצרים. ייענשו שבו 

מעשו  שיצילו  להשי"ת  שלכשהתפלל שורשו (שהוא

באמרוהמן) דן  של השם בתפילתו פעמיים רימז  ,

נא ש ã"éîאחיã"éî"הצילני .ïã בגי'ãéîעשו",

בשביל  הוא פעמיים הזכירו  אע"ה שיעקב והטעם

וכמו זה, בשם התפלל לא שיצחק מה את  להשלים

טוב  כי פעמיים נזכר  בראשית  דמעשה ג' שביום

מרמז  דהע"ה וכן  שני . ביום נזכר  שלא מה להשלים

בקום  לנו שהיה ה' "לולי קל"ו בקאפיטיל דן השם

אדם" יא עלינו  דף מגילה בגמ' כדאי' המן על (שקאי

"ע"א) 'אזי ' תיבת  ג"פ שם שהזכיר ,éæà חיים

וגו' וגו'éæà בלעונו  שטפונו  על éæà המים עבר 

וג"פ וגו', .ã"ð בגימ'éæà נפשנו "

 ï"ã  íùá  ùîúùä àì ä" òà ÷çöé  òåãî

øéáñäå [ éç אע"ה יצחק מדוע רמז  בדרך  ביאור 

דן  בשם להשתמש צריך היה לא

בבחי ' כולו  היה ע"ה שיצחק  י "ל  [ובפשטות  הנ"ל

לשם  קשר  לו שהיה לרמז  א"צ ועליו  הק ', ודין גבורה

בדרך  רק ולא המהות עצם בבחי ' אצלו היה שזה דן ,

על  והנה מנחה, תפילת  תיקן שיצחק אלא רמז ],

שיוכלו וחשבון  דין לעשות כ"כ  א"צ מנחה תפילת

זמנה  מסתיים מתי רואה אחד שכל בזמנה, לקיימה

סיום  שזמן  ויעקב אברהם משא"כ היום. כשנחשך 

היום באמצע הוא שחריתתפלתם תפילת  זמן (בסוף

היום) בחצות בדיעבד הלילהאו (שעפ"י ובאמצע

דלא  הלילה בחצות  מעריב תפילת  מסתיים הקבלה

ואכמ"ל ) ההלכה שלא כפשטות הקדומים בזמנים - ,

צריכים  היו מצויים, זמנים ולוחות שעונים היו

לקיימם  כדי  דין שבבחי ' הזמן  חישובי לעשות 

או בזמנם הלילה חצות בזמן לעין כ "כ  ניכר שינוי (שאין

תפילה) זמן שהיא בסוף דהע"ה תפילת  לגבי  וכן .

הלילה חצות הרמח"ל )תפילת לעשות(כמש"כ יש 

בזמנה  לקיימה לזכות  מנת  על וחשבון  דין  הרבה

דן  בשם להשתמש צריכים המה היו  וע"כ  כראוי,

וכנ"ל. הזמנים של והחשבון הדין  בחי ' על שמרמז

÷"áùá ìçù íéô÷åîã ïè÷ íéøåô úãåòñá

 ø"ãà  åè íåéá àåä  íàä íéô÷åîã ïè÷  íéøåô

ïã [à בערים ט"ו ביום קטן פורים עניני נוהג האם

ברמ"א הנה חומה, תרצז)המוקפים (סי'

בי"ד  ושמחה במשתה להרבות  שחייב שי"א כתב

לאפוקי שבא שבד"מ מדבריו ומוכח ראשון, שבאדר

הרמ"א  כוונת האם ברור אין אך חובה, אין שבט"ו

פרזים לבני  אד"א)רק בט"ו לשמוח חובה אין או(שלהם

להמוקפים אף משתה (שאף שכוונתו  לעשות  א"צ הם

בט"ו) יעקב ושמחה שארית בספרו בזה האריך  וכבר ,

לז) סי' מגילה המ"ב(עמ"ס שיטת את  שם (סי'והביא

סק "ד ) המוקפים תרצז בני שאף  כהפמ"ג שפסק 

ט"ו. ביום ולא י "ד  ביום קטן  פורים עושים

ïééöîå יצחק מנחת  שו"ת  את  נח)שם סי' (ח"י

דהמעיין  הפמ"ג, ראיות  על שתמה

הדברים עלבמקור פרץ רבינו הגהות  בשם (בהג "מ

חיוב הסמ"ק ) שאין  לאפוקי שכוונתו  ברור  ימצא

ביום  בשמחה להרבות הפרזים בני  על א' באדר 

ב', מאדר  א' אדר  לשיטתו שונה [ובזה ט"ו 

להרבות להפרזים אף מצוה ישנה שבאד "ב

נוהג  חומה המוקפים בערים אך  ט"ו ], ביום בשמחה

שיטת שם מצוין  [ועוד ט"ו  ביום שלהם קטן פורים

ערךהלבוש  א"ר, ה"ה פוסקים כמה כוותיה (ופסקו

ועוד ) ערוה"ב, ישע, בגדי באדר השולחן, שאף  שס "ל

בפורים  כמו בתרוייהו  לפרזים השמחה נוהגת א'



לנפשך  חכמה דעה ל

גם  בשמחה קצת להרבות הפרזים שצריכים גדול

הנ"ל]. הרמ"א כשיטת ודלא בט"ו,

ù"ééòå] מעיקרא שמפרש יעקב בשארית 

חיוב  שום להמוקפים אין שלהפמ"ג

א' באדר בט"ו)שמחה ולא י"ד ביום דיוקו(לא עיי"ש ,

שפירש  הנ"ל ממנח"י  שם מביא שוב אך  לזה,

א', אדר בחודש להפרזים המוקפים שוים שלהפמ"ג

בט"ו. ולא י"ד ביום כולם בשאריתשישמחו  (ומש "כ 

שיש סק "ד  במ"ב פשט כן לומד  שהמנח"י שם יעקב

דהמ"ב  ט"ס, והוא אינו זה ט"ו, ביום לשמח למוקפים

לציין  יש שאמנם אלא כן, ס"ל דלא כהפמ"ג  פוסק כנ"ל

הפמ"ג שאף  שם במנח"י המובא הלכה בבירור מש "כ 

דינא  לענין אבל  הרמ"א, דעת  לפרש  אלא כן כתב לא

הפרזים  שאף הלבוש  דעת את  סק"ב בא"א הפמ"ג  הביא

המוקפים) וכ"ש בט"ו ושמחה במשתה להרבות  ].צריכים

 ãé íåéá éåä ïè÷ íéøåôã â" îôä  úèéù øåàéá

òåãéä ñ" úçä  ùåãéç  ô"ò  íéô÷åîì  óà

íðîà [áבסברא צ"ב הפמ"ג מה שיטת (מלבד

וכנ "ל ) מקורו אד"א שצ"ע שונה דמדוע

המוקפים לגבי המוקפים מאד "ב שמחת  (שבאד "א

ט"ו) ביום ובאד "ב י"ד  סברא ביום מורינו עתה וביאר ,

המחודשים  החת "ס  דברי עפ"י בזה שי"ל חדשה

רח)והנפלאים סי' חאו"ח פורים (בשו"ת  שחיוב שס "ל

מדאו ' שילפינן  שם שמפרש  כמו מדאו', הוא קטן 

לנס זכר  לעשות  שיש מיצי"מ שק"ו מיצי"מ היה (וק "ו

המן  מגזירת בהצלה כ"ש לחירות  משעבוד יציאה

מדות מי"ג הוא וק "ו לחיים, ממיתה הצלה שהיתה

מדאו') המחייב לימוד  והוא בהם נדרשת אלא שהתורה ,

חיובי וכל שהוא, כל בזכר  יוצאים דאו' החיוב שאת

ומביא  מדרבנן , הם וכו ' מגילה מקרא של הפורים

הרדב"ז תשובת את  שם יג )החת"ס סי' (ח"ד 

למלך  הי"א)והמשנה מגילה מהל' שס"ל (פ"א ועו "פ 

הידור  את  אף  דוחה למצוות  מקדימין  דזריזין

אמורים  שדבריהם החת"ס שם ומחדש המצוה,

מעלת דוחה דרבנן מ"ע לגבי  אך דאו ', מצוות כלפי 

הזריזות, מעלת את מצוה ההידור 

æ"ôòå באדר פורים דקבעינן  דהא החת "ס  מפרש 

עדיף , לגאולה גאולה מיסמך מחמת  ב'

לגבי רק אמרינן וזה מצוה, הידור בבחי' הוא

עשיית עצם לגבי  אך מדרבנן, שהם הפורים מצוות 

מדין  להקדים יש  בזה וכנ"ל, מדאו ' שהוא לנס זכר

ומקיימים  א', באדר  תיכף  לעשותו מקדימים זריזין 

תחנון , בו  אומרים שלא במה קטן בפורים זאת

שם. החת"ס עכתו "ד

 ïéá ÷åìéçá äìá÷ ô" ò ñ"úçä úèéù øåàéá

 ïéîéã÷î ïéæéøæ ïéãá ïðáøãì ' åàã

øàéáå [â ע"פ החת"ס דברי  כוונת עמקות

ברש"ש  נה"שהמבואר  כגון (בכ"מ

למטה) ע"א מ בזו"ן דף פועלות  דאו ' שמצוות 

הקטנים, בזו"ן פועלים דרבנן  ומצוות  הגדולים

חכם בתורת בזה כמבואר  ע"א)[והיינו קמב (דף

חי  איש  בן  ו')ובתשובת  סו"י א' פעלים דאמנם (רב

דמצוות אלא בשניהם, פועלים דרבנן  ובין  דאו ' בין 

נפעל  ועי "ז  הגדולים, בזו "ן  פעולתינו  עיקר  דאו'

ובדרבנן  הקטנים, בזו"ן דמאליו באופן  ג"כ התיקון

ג"כ  נפעל ועי"ז הקטנים בזו "ן  פעולתינו עיקר

זו"ן  והנה ואכמ"ל], הגדולים, בזו "ן  התיקון מאליו

וזו"ן  הז"א, ספי' דהיינו החג"ת פרצוף הוא הגדולים

ספי ' בחי' דהיינו הנה"י פרצוף  הוא הקטנים

הפנימי(נוק ')המלכות  ששורש  בכ"מ ונתבאר  ,

הבינה מהארת  הוא הז"א שמים דבנין  דכונן (בסוד

וילדה  תזריע כי בינה – דאשה ובסוד  בתבונה, ז"א, –

ז"א) – הוא זכר הנוק ' דבנין הפנימי  שורש ואילו ,

החכמה יסדמאור חכמה – ד'אבא –(בסוד ברתא'

נקבה) יולדת תחילה מזריע ואיש  שענין מלכות, וידוע ,

וזריזות התלהטות קודש אש בבחי' הבינה ודרך 

לוהט אש  מלאכיו  הבריאה בבחי' בעולם (שהמלאכים

בינה) דרך – בחי' היא החכמה דרך  כן ולעומת  ,

בדרך  וזה היחוד אור  את  שמחפש  עמוקה

קודש  – דשב"ק  והיחוד מנוחה בבחי' המתינות,

דאו ' מצוות  שלגבי מתפרש  ובזה חכמה, בחי '

לפעול  הדרך  ז "א, – הגדולים בזו"ן היא שהפעולה



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין לא ליקוטי

זריזות בבחי' מקדימים, זריזין – דזריזות באופן

דרבנן  במצוות  ואילו  הז"א, ובונה שמתקן  דהבינה

הוא  התיקון  נוק', – הקטנים בזו "ן  הוא דהתיקון 

ההידורים, אחר  דחיפוש  ובאופן דמתינות באופן

המקיפים אורות  בחי' הוא מהבנ"י דענינם (כדאי'

וכו') ויסב מהו ד"ה בשלח פר' דכלה שהמה באגרא

הם  הקטנים דזו"ן ועוד , דהחכמה, המקיף אור  בחי '

תואר  'יפת שנקראת  רחל בבחי' שהוא נה"י בחי '

[ובתוספת ההידורים, בחי' שהוא מראה', ויפת

היא  עצמה המצוה הרי  במצוות  דהנה ביאור,

שלנו הזכות  ועיקר דלעילא, מסטרא מתנה בבחי '

התורה  לקבל שזכינו מה בבחי ' היא במצוות 

והקדמנו במ"ת שענינו במה זכינו  שלזה במתנה,

דהמלאכים  הזריזות  בחי ' לנשמע, נעשה

להבנה עשיה העיקר (נשמע)המקדימים וע"כ  ,

מעשה  בקיום קודש  באש  להזדרז  הוא דאו ' במצוות 

בבחי'המצוה שהמה ההידורים לענין קודם (וזה

דהמצוה) ה'נשמע' שבבחי' המצוה על  משא"כ הוספות ,

שרבנן  מה דלתתא מסטרא שהמה דרבנן  במצוות 

דרגת בחי' שזה מצוות התרי"ג על והוסיפו תקנו 

דהמצוה  הנשמע מבחי ' נמשכים והמה התחתונים,

ההשגה  לרבנן נוסף  מצוות התרי"ג שקבלנו (שע"י

אלו) מצוות  לתקן ענין וההבנה קודם בהם הרי

התחתונים. דרגת  בבחי' שהמה ההידורים

בחז"ל  הבחי ' אי ' דאו ' מצוות דעל נופך , [ובתוספת

ט) ל , ומבואר (שמו"ר המצוות , מקיים עצמו  שהש"י

מוהרנ"ת מג"ע ד )בזה אות ה"ב  שלוחין  הל' (חו"מ

קיום  שבשעת מבשלוחו, יותר בו מצוה בסוד  שהוא

ית ' הוא וכאילו לקוב"ה מרכבה המה בנ"י המצוות 

המצוה  שקיום ומובן המצוות, דרכם מקיים עצמו 

ההידורים  כל מעל כ "כ גבוה ענינו הקב"ה ע"י 

יש  וע"כ דילן, מסטרא במצוות  להוסיף  יכולים שאנו

האפשר , ככל דאו' המצוות  לעשות להקדים

מסטרא  הוספה שהמה דרבנן במצוות משא"כ 

הרי מהש "י , לכתחילה ע"ז  נצטוו ולא דהתחתונים

עד  האהבה גילוי בחי' היא החיוב על הוספה כל

גדולה  חשיבות  יש ובזה שנתחייב, מה על שמוסיף

האהבה  על מוכיחים שהמה ההידורים לענין 

מוסיף  לחבירו מתנה שהנותן וכמו והחביבות,

ולה  דרה].לקשטה

ù"ø÷ù àðøîà÷î ÷"äøä  úèéù øåàéá

 ñ"úçä 'éù  ô"ò 'åàãî  úåðáø÷ã

ãåò [ã החת"ס דברי  ע"פ  במקו"א ביארנו

שיטתו את האלו  המחודשים

מתוך  שהבין  זי "ע מקאמרנא הרה"ק של המחודשת

יום  כל של דאו ' קר "ש מצות שקיום האריז "ל דברי 

קר "ש  לומר תקנו ורבנן  דהקרבנות , בקר "ש הוא

של  נוסף  חיוב לתקן שהוסיפו היינו  בברכותיה

בהידור  שיאמרוה תקנו זו שקר"ש  מדרבנן , קר "ש

בד  עולים והדברים ולאחריה, לפניה ברכות  דב'

דאו ' מצוות  דלגבי  הנ"ל, החת "ס  דברי עם בבד

[ועיקר  מקדימים הזריזים בחי ' הוא בהם העיקר

ואף  הנה"ח, לפני  הוא להרמב"ם דאו ' קר "ש מצות

המ"ב פוסק  הנה"ח סק "ג )אחר  נח כהגר"א (סי'

כל  קר"ש  אמירת להקדים שיש מהירושלמי  המביא

הוסיפו ושוב סוזק "ש], עד  להמתין ואין  דאפשר מאי 

באמירתה  להדר  יש  שבה נוספת קר"ש  רבנן ותקנו

[וז"ל  ולאחריה לפניה קר "ש בברכות  לאמרה

מקאמרנא סק "ד )הרה"ק ז"ז סו סי' כללי(שלה"ט ,

לקרות ישראל כל שחייב האר "י  מרן עפ "י  השמועה

של  קטנה ק"ש  אחד ק "ש פעמים שני  בשחרית

ק "ש  ואחד  התורה, מן מצוה ידי יוצא ובה קרבנות

עם  לתפלה גאולה וסמיכות  הברכות  עם גדולה

עיי "ש , עכ "ל וכו ', חכמים מתקנת והוא התפלה

שכתב האריז"ל מדברי  ד"ק  דמקור (שעה"כונראה

ע"א) כ קר "ש דף  פעמים ב' לומר חיוב שיש

הרה"ק  ולמד בברכותיה, וא' בקרבנות , א' דשחרית 

והשני מדאו' חיובו  דקרבנות הראשון  שהק"ש  הנ"ל

זי "ע  בא"ח שהרב נציין אך  כנ"ל, מדרבנן  חיובו 

יא) אות פקודי בפר' וכ"ה ז אות  מקץ ג"כ (בפר' הביא

קר "ש  ב"פ  לקרוא חיוב שיש האריז "ל דברי  את 

דרבנן , היא שהראשונה להיפך  כתב אך  דשחרית ,

עיי "ש ]. דאו ' היא והשניה



לנפשך  חכמה דעה לב 

 øåãéää  äçåã 'åàã  úååöîá  óàã ì"ñã úåèéùä

íéîéã÷î ïéæéøæä úà

ïééöðå] [ ä והמל"מ הרדב"ז דברי שאין  עוד

הנ"ל, בחת"ס המובאים ודעמם

שאף  שס "ל פוסקים דישנם הפוסקים, לכל מוסכמים

את דוחים למצוה וההכנה ההידורים דאו' במצוה

הדשן  התרומת  [ה"ה מקדימים, הזריזים סי'(ענין 

והמג"אלה) סק"ב), כה תכו והגר"א(סי' בסי' (בביאורו

צביס"ב) החכם בשו"ת, אא"ז הביאו מה, סי' (בשו"ת 

בסמוך ) המצוין סופר תמימהמכתב ובתורה (שמות,

קנט) ס"ק מהנמו "ייב כן ע"ב)דייק  יב ](יבמות 

הביא תשע"ד )ובמקו "א ויגש  פר' נשמ"ח לגבי(קונ'

מה"ט, היום בסוף למול זי"ע אייגר  ר "ל הרה"ק דרך

הצדיק להצדיק כמ"פ  הרי"מ וכתבו  החי' (ה"ה,

הכהן  ר"צ והרה"ק  לג, תשובה ח"ב הגולה עיני במאיר

בעל וואקס מהרח"א הגה"ק  צדקה, לבושי בסו"ס מלובלין

הגה"ק וזקיני ס"א, חיה לנפש  ושארית  שם בס' חיה נפש

סי' חיו"ד  סופר מכתב בשו"ת זצ"ל, סופר שמעון ר'

אלו].כז-כח) פוסקים עפ "י  דרכו  ליישב

 ïè÷  íéøåôã â"îôä  úèéù áùåéî ñ" úçä  ô"ò

 ãé  íåéá  ò"åëì

øåæçðå [å חידש הנ"ל כל שע"פ  הראשון , לענין 

הנ"ל  הפמ"ג שיטת לפרש  מורינו

יד ) ביום יעשוה מוקפים אף  קטן פורים דכיון (שלגבי

דזריזין  אמרינן  שבה מדאו' הוא קטן פורים דענין

להקדים  יש  ע"כ  המצוה להידור דוחה מקדימים

הנס , בו שאירע הא' היום שהוא י"ד, ביום לעשותה

גדול  שבפורים אלא נס , זה ביום היה למוקפים ואף 

להדר  ט"ו  ביום לעשותה להמוקפים רבנן  תקנו 

בפורים  משא"כ להם שהיה הנס תוספת ולהראות

בו עיקר  הוא הזריזות ענין הרי  דאו' שהוא קטן 

וכנ"ל. ההידור  מענין יותר

 íééñå עתה שיעשה ושמחה משתה דבתוספת

שיטת יד "ח לצאת  מכוין שב"ק  בליל

הנ"ל בי"ד )הפמ"ג יעשו המוקפים וכשיטת(שאף ,

שהבינו הגר "א כמו ויא, י ס"ק  תרצה סי' (בביהגר"א

אחרונים) ועוד  אליעזר הדמשק פורים דבריו שסעודת

בה  יוצא פורים לכבוד  פורים במוצאי  שעשאה

לא  בלילה שעשאה פורים דסעודת  דאי ' דמה יד "ח,

המשכר , יין  על [וקידש  פורים, בליל היינו יד"ח יצא

דמשתה  תוספת לקיים ענבים, במיץ כדרכו  ולא

הנ"ל]. ושמחה

 ñðì øëæ  íéô÷åîä íéîéé÷î  äèåùô  äðùá íâ

 ñ"úçäì ãé  íåéá 'åàã

ãåò [æ החת"ס שיטת שעפ"י בזה לחדש  הוסיף

לנס  דזכר דאו' המצוה שאת  הנ"ל

תחנון  אומרים שלא במה קטן  בפורים מקיימים

ג" פשוטה שנה בכל שה"נ י "ל הרי  זה, כ ביום

בזה  לנס  דזכר דאו ' המצוה את המוקפים מקיימים

המצוה  שלגבי וכנ"ל י "ד , ביום תחנון  אומרים שלא

למוקפים  ואין  האפשר  ככל להקדימה יש  דאו'

צריכות דאו' [ומצוות ט"ו, יום עד  מלקיימה להמתין

מצוה  לקיים קטן בפורים לכוין  יש  דלהחת "ס  כוונה,

יש  גדול בפורים גם הנ"ל וע"פ  לנס , דזכר  דאו'

תחנון  אמירת  כשמדלגים י "ד  ביום לכוין  למוקפים

לנס ]. דזכר דאו' מצוה בזה לקיים לכוין 

 úôñåúá 'åàãî ñðì øëæä  íéîéé÷î ÷"áùá

ù"åëà

øéëæä [çיעקב בשארית המובא את  (שם עוד 

ויתכן) ד"ה קיב עמ' לז שחל סי' דבשנה

בשב"ק  דמוקפים קטן  דמוקפים פורים דש "פ (אליבא

כהפמ"ג ) לא בט"ו שלהם קטן הוכחה פורים אין הרי 

דכן  תחנון , אומרים שאין  במה לנס וזכר שמחה של

מאכל  באיזה שכשמוסיף י"ל א"כ  שבת , בכל הוא

פורים לכבוד  שב"ק בסעודת  דברי ומשתה (לקיים

ידי  לצאת כדי בסעודה קצת  מרבים דהמחמירים הרמ"א

ושמחה  במשתה להרבות שחייבים שס"ל השיטות

קטן) לנס בפורים דזכר  דאו' המ"ע בזה מקיים הרי

לכבוד  בסעודה כלום הוסיף לא ואם דהחת"ס,



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין לג ליקוטי

צדקתך  יאמר שלא בזה דאו ' יד"ח יוצא פורים

בזה  בחול דיוצאים החת"ס דדברי  ודומיא במנחה

תחנון  אומרים הרי שלא בסעודה כשמוסיף  (משא"כ

דאו' המ"ע ויוצא לצדקתך  קודמת בסעודה ההוספה

ועשה) בקום לנס דאף.דזכר דס"ל  הנ "ל  במנח"י (ועיין

המ"ע  ויצא קיים שכבר אף  החול בימות  קטן בפורים

המ"ע  בקיום תוספת  יש  מ"מ תחנון, אמר שלא בזה דאו'

ושמחה) במשתה קצת  שמרבה במה ועשה בקום .דאו'

 úåðî  çåìùî  úåöî ùéù ñ"úëä úèéù

 ïè÷ íéøåôá

ãåò [ èיעקב בשארית  מובא לו)חידוש  לגבי(סי'

סופר  הכתב שיטת  והוא קטן , פורים

תצוה) סו"פ כשיטת(עה"ת שהנוהג לחדש שנוטה

משתה  חיוב שיש ברמ"א המובא המחמירים

מנות משלוח חיוב דישנו ה"ה קטן בפורים ושמחה

שוה  מנות  דמשלוח שכתב כהר "ן ודלא קטן , בפורים

גדול, בפורים רק הנוהג לאביונים למתנות ודומה

הרמב"ם  שיטת  כמשמעות  ס"ל הכת"ס משא"כ 

דמשלוח דמשל  דמשמע הסעודה, בתוך  מנות  חין 

מה  [וידוע ושמחה, משתה ממצות  חלק  הוא מנות

מנות דמשלוח הטעמים בב' הפוסקים שהאריכו 

אלקבץ  הר "ש כמש "כ רעות להרבות הוא האם

כמש "כ  הסעודה לצרכי  דהוא או הלוי , במנות

לדינא  נפ"מ כעשרים בזה ויש ועו "פ , הנ"ל הרמב"ם

תרצו) סי' בפסק"ת בזה במח'(עיין תלוי  דידן נידון  וגם ,

דומה  הוא הרי רעות להרבות דהוא דלטעם זו,

ישראל, ואהבת  חסד שענינו לאביונים מתנות לענין 

לצורך  דהוא לטעם אך  קטן , בפורים נוהג אינו וא"כ 

ושמחה  משתה נוהג למחמירים הרי  הסעודה

מנות]. גם לשלוח יש  ה"נ א"כ  קטן  בפורים

ùøôîå הרמ"א שבדברי הרמז  את עפ "ז הכת"ס

שמי תמיד ', משתה לב 'וטוב שמסיים

יכול  הוא לחבריו מנות  לשלוח שיכול לב טוב שהוא

דאל"ה ושמחה, משתה מצות  ג"כ טוב לקיים (שאינו

מנות ) לחבירו לשלוח משתה לב מצות  לקיים יכול אין

ובנוגע  דסתרי. תרתי בבחי' זה יהא דלא ושמחה,

הרי בשב"ק החל זו  דשנה דמוקפים קטן לפורים

ושמחה  במשתה המרבה הרי  דהכת"ס אליבא

מנות ב' בסעודתו גם ישלח בשב"ק  פורים לכבוד

מנות. משלוח מצות  לקיים לחבירו 

 ë"â íéëééùä  ùìåùîä íéøåôá  úåèéùä 'â

 ïè÷ íéøåô ïéðòì

 íðîà [ éזה שענין להוסיף קטן יש  פורים (עשיית

בשב"ק ) מנות  ומשלוח ושמחה במשתה

המשולש  פורים לגבי  הידועה במח' אדר תלוי (ט"ו

בשבת ) והמשלוח שחל  ושמחה המשתה עושים האם

השו "ע דלשיטת  א', ביום או בשב"ק (סי'מנות

ס"ו) בירושלמיתרפח כדאי ' א' ביום אותם עושים

יצא  בבי"ד תלוי  ששמחתו את כתיב, משתה דימי 

הסכימו וכן  הוא, שמים בידי ששמחתו  שב"ק 

והנוב"י  נתנאל והקרבן והמג"א (כמובא הרדב"ז 

סקי"ח) שם האריך במ"ב חביב המהר "ל משא"כ ,

והסעודה  כהירושלמי ס"ל אין שלנו דבבלי להוכיח

משלוח  וגם בירושלים מעשה כן  ועשה בשב"ק היא

מהסעודה  חלק הוא המשל"מ כי כן , שלח מנות

הכרעת מביא שם ובשעה"צ הנ"ל, במ"ב כמובא

מנות ישלחו  וגם סעודה שיעשו שמצדד הפר "ח

להירושלמי דאף נתנאל הקרבן  [ושיטת בשניהם,

הסעודה  ניכר  שאין משום זהו א', ביום שהסעודה

דבר  שזהו  בשב"ק , משל"מ משא"כ  בשב"ק , דפורים

דהמחמירים הני קטן פורים לענין  גם שייך וכ"ז  כר],

ושמחה משתה תוספת  כהרמ"א (ומשל"מ יעשו

בעש "קלהכת"ס) הפמ"ג )בין  בשב"ק (שיטת ובין

חביב) המהר"ל א'(שיטת  ביום השו"ע ובין (שיטת

הנ "ל ) אכי "ר .וש"פ תמיד' משתה לב 'וטוב

 ïéðò øåàéáá  ò"éæ ïéìáåìî ö"øä  ìù  ÷"áã

 áìä ïå÷éú –––– ïè÷ íéøåô

ïéðòáå [ àéוביאורו דב"ק  את  להביא נוסיף זה

הכהן  ר "צ הרה"ק של הנפלא



לנפשך  חכמה דעה לד

קדשו מלשון  חלקים בכאן  ונעתיק זי "ע, מלובלין

אד"ר) לי"ד  המחלוקת(פר"צ שורש  "והנה וז "ל, ,

הוא  ראשון  באדר  בי"ד ושמחה משתה לענין 

ע"ב)דבגמ' ו דף  שבאדר (מגילה י"ד בין  אין אי'

מגילה  מקרא אלא השני שבאדר  לי "ד  ראשון 

וזה  זה ותענית הספד לענין  הא לאביונים, ומתנות

שהר"ן  רק  ושמחה. משתה הוזכר  ולא (לרי"ףשוין,

שבאדר שם) בי "ד  ושמחה משתה שחיוב וכו ' כתב

והתוס' שבגמ'. ותענית הספד איסור בכלל ראשון 

שוין  ותענית  הספד  לענין הא דאמרינן דכיון כ'

לא  דע"כ  בראשון, ליכא ומשתה דשמחה מכלל

ושמחה  דמשתה לאשמעינן  דאל"כ בהא, הא תליא

התוס' ולשי ' ע"ש, בהספד  שנאסר וכ "ש בהו נהגו 

כיון  בראשון ותענית  הספד למיסר  מנ"ל להבין  יש 

משתה  ממש"נ נלמד  ותענית  הספד דאיסור

הראשון , באדר נוהג אינו גופיה וזה ושמחה

משתה  ימי אותם לעשות  רק  כ ' לא ובמגילה

לאביונים, ומתנות  וגו ' מנות ומשלוח ושמחה

ראשון  שבאדר בי "ד  נוהגות אינם אלו ומצות 

בין  אין  לשון יקשה גם ותענית . הספד  למיסר ומנ"ל

שכל  כיון  בו  ששוין ותענית  הספד  איסור  על כו'

בי"ד  נוהגות  אינם במגילה המפורשות  המצות

על  כו' בין  אין לומר שייך ואיך  ראשון שבאדר

במגילה. כלל מפורש שאינו  ותענית  הספד איסור

íðîà"או הוא בשני אלא נוהגות  שאין  הטעם

או עדיף  לגאולה גאולה דמסמך  מטעם

והיינו השנית הזאת הפורים אגרת  את  לקיים מדכ '

לשון  כ' המגילה בכל והנה וכו '. וכו ' השני באדר 

להיות עליהם לקיים וגו' יום את עושים עשיה

וקבלו קימו  וכן לאביונים ומתנות  וגו' יום את  עושים

לקיים  כ ' וע"ז  וגו'. הימים שני את עושים להיות וגו'

במעשה  שלקיים השנית הזאת  הפורים אגרת  את 

לאביונים  ומתנות מנות  ומשלוח המגילה קריאת

טעם  שייך  וע"ז העיבור  בשנת השני  באדר  רק  תקנו 

במעשה. התקנה לענין  עדיף לגאולה גאולה מסמך 

במעשה  הוא לאביונים ומתנות מגילה ומקרא

נוהג  וזהו הזה בזמן  לאבותנו שעשה הנס  התגלות 

ששניהם  כיון  בלב המצות שורש אבל בשני . רק 

באדר  הזה הזמן  וכשבא נקראו אדר חודש בשם

בלב  האדם מרגיש עמלק  מחיית זמן ג"כ ראשון 

הלב  לתקן  שיכולים לב וטוב ושמחה משתה בחי '

בישא  יצרא עמלק  מחיית  עיקר שזהו לשמאלו  כסיל

בהספד  נאסר  וממילא מהזוה"ק. שאמרנו כמו

וכן  וכו ' בלב ושמחה משתה זמן שהוא כיון  ותענית

כאיש  הכל להיות  שהוא לרעהו  איש מנות  משלוח

שבאדר  בי "ד  רק תקנו  במעשה ולקיים א', בלב א'

ליחד  הראשון באדר אף  צריך בלב אבל השני

וכו'. א' בלב א' כאיש  ישראל כל שיהיו  הלבבות

בלב  נוהג וזה זה זה את זה ואוהבים שלום ונעשה

התגלות זמן  ג"כ שהוא ראשון שבאדר  בי "ד  אף

רק  במשנה נזכר  דלא הטעם וזה כנ"ל. תושבע"פ 

נזכר  ולא לאביונים ומתנות  המגילה קריאת

כ' לא והר "ן בשני. רק שנוהג מנות  משלוח במשנה

לאביונים  למתנות  דדמו דכיון וכ' ע"ז טעם

אלא  מנות  משלוח נהוג לא בשני אלא דליתניהו 

האמור  ולפי במשנה. חשבו לא למה ולפ"ז  בשני.

הוא  זה במעשה צדקה רק  שהוא לאביונים מתנות 

להיות המכוון שעיקרו  מנות משלוח אבל בשני רק 

שבאדר  בי"ד אף  נוהג והמכוון א' בלב א' כאיש

עכל"ק . וכו'. א' בלב חברים ישראל  כל להיות  ראשון 

 úèéùá øåàéá ãåò øàáúé ì"ðä  ÷"áã  ô"ò

 ïè÷ íéøåôá  î"ìùîá ñ" úëä

äðäå [ áé טעם תוספת  יתבאר ד"ק  יסוד עפ "י 

דס"ל  הנ"ל, הכת"ס לשיטת ונופך

שנא  מאי ולכאו ' קטן , בפורים משל"מ חיוב דיש

ולעיל  קטן, בפורים נוהג שאין לאביונים ממתנות 

הוא  שמשל"מ הרמב"ם דעת עפ "י  הטעם הביא

והשמחה המשתה ממצות  להטעם חלק  (משא"כ 

בפורים  נוהג  אינו בא, הוא רעות לתוספת דמשל "מ

להטעם קטן) דאף י "ל הנ"ל הר"צ לדברי  אך  ,

דענין  מכיון הרי  רעות, תוספת מחמת  דמשל"מ

הלב  פנימיות תיקון בבחי' הוא ריעות  התוספת 



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין להליקוטי

תיקון  שעניני וכמ"ש  קטן בפורים אף נוהג הוא הרי

מקרא  משא"כ קטן , בפורים אף  נוהגים הפנימיות 

תיקון  בבחי ' שהם לאביונים ומתנות  מגילה

נוהגים  אין המעשה וכח הדיבור  כח  החיצוניות ,

הנ"ל. הר "צ כדברי גדול בפורים שבשניאלא ויה"ר

לתיקון  נזכה אליהם, שזכינו וגדול קטן פורים ימי

אכי "ר . השלם ולתיקון – והחיצוניות  הפנימיות 

 ïéðòì ( ùãå÷á åëøãë) åøù÷ìå éîåéä óã ãåîéì

 àé óãá æîøä -  íéøåô

ãîì [âé ורמז יא, דף סוכה במס ' היומי  הדף את 

לעניני  היומי הדף  לקשר בקודש (כדרכו

ע"פ דיומא) דפורים, לענין הדף מנין  שייכות את

הפורים  שביום זי "ע מקאמרנא מהרה"ק המבואר 

[וזל"ק היום כל הכתר  הארת פי,מאירה (נדבת 

ע"א) ח שקלים מותר הפורים מאמר שבימי וקבלנו ,

מופלא, צדיק של להיכל קטנה נשמה לעלות  יוכל

בלי לכתר התפלות  כל עולין  וכן  מעכב שום בלי 

בעת אף מאוד  ישגא הקטנות  ואחריתך וזהו עיכוב

פתחיה  שמו נשתנה הנס  אחר  ולזה הגדלות 

מה  כל להעלות  עיכוב שום בלי השערים כל הפותח

קבלוה  הדר ולזה דיקדוק שום בלי  בקטנות  שנעשה

לדקדק  שלא הרחמים אור  בהתגלות אחשורש  בימי

בלחישה  קבלתי ה', פני  לראות עלותו  בעת  כך כל

ישראל, מאהבת  רכיל הולך ונעשיתי  זה, כל

ומזה  דרזין  רזי בזה יש כי  סידקית כנקב לך פתחתי

ענינים  רזין  ורזי רזין  רמזתי ספריי שבכל אחי  תדע

בחברתינו להחפצין הם ופתוחים ונסתרים עמוקים

עכל"ק ], הולך. בחושך והכסיל בנפשנו  ודבוקים

'עולם  הוא העולמות  דכל הכללי  דהכתר  וידוע

ישנה  ששם סרוג, הר "י  בכתבי  המובא המלבוש '

ואחור , פנים ליא-יא, אותיות הכ "ב חלוקת ענין 

נהיה  ובזה צירופים לריבוי האותיות  כל נארגים (שעי"ז

וכו') המלבוש על בחי' המרמז  י"א דדף הרמז  וזהו ,

בפורים, המאיר  – המלבוש  דעולם העליון כתר

בהארה  שנתלבשה מלכות ' אסתר  'ותלבש בבחי '

צירופי כל ולהפוך  הנס משם להמשיך  הזו  הגבוהה

מהאריז "ל [כדאי' לטובה דהגזירה (הובא האותיות 

אחשורוש ערך  תלפיות  מצירוף ãבמדרש  שנהפך ,(

וכו']. בדם' 'לא  לתיבות  – ד 'לאבד"ם'

 êëñì òåðòð êéøö  íà áøã àáéìà 'çîä øåàéá

 úåéîéðô  ô"ò ––––

ãåò [ãéהמובאת המח' את  פנימיות  ע"פ פירש

הסוכה  את מכשירים איך בגמ' שם

על  פסולה שהדלה כשהיא הקיסוס  ואת  הגפן  את יה

ע"י שמכשירה מובא שבמשנה לקרקע, במחוברת 

בקציצה  די  שאין רב בשם אמר יוסף  ורב שקוצצן ,

הונא  ורב הקציצה, אחר הסכך לנענע צריך  אלא

שמואל  דנענוע זה שדין  יוסף לרב והוכיח טען

אלא  נענוע ללא אף מכשיר דרב רב, ולא אמרה

ע"פ  מחלוקתם פנימיות  וביאר  גרידא, בקציצה

במקו"א תשע"א)מש"נ ויגש פר' שרב (נשמ"ח

רבי ששמו [רב ובינה, חכמה בבחי' הם ושמואל

שהלכתא  ושמואל החכמה, דספי' כינוי – אבא

'מצפון  דצפון  מסטרא שממון  – בממונא כוותיה

_________________________

אחד ד. בפורים וז"ל, זה, בענין ז"ל) לנדוי (מהר"ב מוילנא' החסיד 'הגאון בס' מעשה שהביא מה נציין דמילתא לחביבותא

ביקש  אחת, מטבע וקיבל לפניו שהתיצב אחד זקן רחבה, ביד נדבתו מקבל יד הפושט  וכל היום, בסעודת מוולוזין חיים ר' היסב

"היכן  תמיה: הלה הביע לו נענה חיים שרבי לאחר דיומא". מענינא חידוש באזניך אשמיע לי תיענה "אם באמרו נוספת , מטבע 

ע"י  הגזירה לבטל מרדכי בידי עלתה ולכן בדם, ולא בטיט  נחתמה המן בימי הכליה שגזירת  המדרש  דברי במגילה מרומזים

היהודים  על חשב אשר היהודים צורר המדתא בן "המן בפסוק מרומז שהדבר שהסביר והוא ששאל הוא והצום?" התשובה

התרגש  הגר"א. לרבו זאת סיפר בוילנא הקרוב בביקורו כי עד זה, מרמז חיים רבי התפעל בדם". "לא קרי ולאבדם", להומם

מפי  שינקר ר"ש  בשם שבדרון ר"ש (מפי אליהו". והוא למרדכי זאת שגילה זקן אותו לך אמר אלו "דברים והפטיר הגר"א

ע"כ. לוין). ר"א כת "י ל"שאילתות ", בנספחות גם והובא טעביל, ר"ד מפי טאנוס  ר"א אביו



לנפשך  חכמה דעה לו 

בזה  ביאורים ועוד בינה, – שמאל – יאתה' זהב

עיי "ש ].

æ"ôòåהונא רב והקפדת  טענת (שהוא מתבאר

וכמרומז  במקו"א כמש "כ  – הבינה בבחי' ג "כ 

הבינה) שם – ס"ג שבגימ' דנענוע בשמו זה שענין

לבחי ' ולא דשמואל לבחי' שייך  להכשירו  הסכך

קציצת בעצם הרי החכמה אור שבבחי ' דלרב דרב,

עולה  בעלמא קטנה פעולה שהוא מהקרקע הגפן 

והיינו המקיפים, אורות אל המלכות  כבר בזה

שבבחי ' לקרקע ומחובר  דבוק  מקודם שהיה דהסכך 

סכך  להיות זו בקציצה עולה התחתונה, המלכות 

דהסכך , העליונים המקיפים אורות  שבבחי ' כשר

מנוחה  בבחי' היא החכמה דדרך משום והיינו

הוא  העיקר זו ובדרך  ויגיעות, פעולות  ובמיעוט

ולעלות ולפרוח התחתונים, אל מהחיבור להתנתק

הבינה  דרך  שבבחי ' שמואל משא"כ העליונים, אל

היגיעה  דרך  בחי' שהוא הנענוע את  מצריך הוא

דהבינה. והתנועה

íéòåùòùä íìåòá  äòåðúä  úâùä

 íðîàå [ åè אור בבחי ' בעצמו [שהיה יוסף  רב

ע"ש  יוסף וכשמו והביטול החכמה

דאיכא  ענוה תתני  אל שאמר וכמו  הצדיק  יוסף 

את לשבח שיכול הביטול תכלית  בחי' שהוא אנא,

שאף  סברא שישנה השיג והוא שלו], בענוה עצמו 

של  מציאות  ישנה החכמה, אור שבבחי' לרב

תנועה  בחי' שהוא הסכך, הכשרת  לגבי תנועה,

היחוד  בתוך  תנועה השעשועים בעולם שישנה

וע"ע  ויח, יז אות  מפאנו מהרמ"ע ידיעות  ב-עב (כמש"כ

יב  אות  ו לג , ישעי' זי"ע להצ"צ [והיינוäאוה"ת (

ס"ג  גימ' הונא כרב הבינה בבחי ' שהוא שלצדיק 

החכמה  שבבחי ' הצדיק  על מסתכל והוא כנ"ל

ויש  נענוע אין  החכמה שבבחי' לו  נראה אזי מבחוץ

בבחי ' שהוא לצדיק  משא"כ  מנוחה, בחי' רק  שם

יש  שבפנימיות משיג הוא יוסף כרב החכמה אור 

באורו אף התנועה התנועה ענין ובחי' החכמה, ת 

וכנ"ל]. היחוד  שבתוך 

 ïîä úøéæâ ìèáì êéà øúñàå éëãøî ' çî

ïéðòå [æèמרדכי אצל בפורים גם אשכחן  זה

את לבטל איך  שנחלקו  ואסתר ,

ב' מצינו  ואסתר מרדכי  אצל דהנה המן, גזירת

המה  ואסתר שמרדכי פשוטה א' הבחנה הבחנות,

כן  וכדאי' ובינה, חכמה – ואימא אבא בבחי '

הפורים ממהרנ"ש שער הקודש יש å (מחברת ומאידך ,(

בלקו"מ, מרביז "ל להלן  המובאת הפכית  הבחנה

ונסתר , נגלה – ורגלים ידים בבחי ' ואסתר שמרדכי 

וכמש "כ  – הזו "ן  פנימיות  בבחי' הינה זו  והבחנה

שהז"א  הפכית , בחי ' ישנה הזו"ן שבפנימיות  בכ"מ

שהוא  מרדכי  וע"כ  מהחכמה, והנוק ' מהבינה נבנה

בבחי ' ואסתר  נגלה, – מהבינה נבנה הז"א בבחי '

בתחילה  והנה נסתר . – מהחכמה נבנית הנוק '

לביטול  כלום עשתה לא שאסתר  במגילה נראה

ואפר  שק  לבש  שמרדכי  כששמעה ואף  הגזירה,

אח"כ  ואילו  קיבל, ולא מעליו שקו להסיר  שלחה

ולעשות להחריש  שלא עליה מרדכי כשציוה

החמירה  אסתר  הרי הגזירה לביטול פעולות

שהוא  הצדיק, ממרדכי  פעולות יותר הרבה והוסיפה

גדולה  ובזעקה ואפר  שק בלבישת  בתחילה הסתפק 

אסתר  ואילו  כן, לעשות  בנ"י  כל על ציוה ולא ומרה,

_________________________

ש ה. עכל"ק .וזל"ק  וכו', תנועה מוליד ותענוג שחוק  כל כי ושוב, רצוא ע"ד פונה ענין ג"כ שעושים ם,

ומשם ו. בחינה מאותו בא מרדכי כי ברחל בהיותה המתגלה אבא יסוד הארת סוד הוא מרדכי בחי' שם, מלה"ק קצת  לך הא

מבהיקת  היתה שאסתר כתוב מצאתי וכו', אבא יסוד שהוא וזך נקי שהוא דטהור דכי מר מרדכי וז "ס  נשמתו שורש  יונקים

לברכה  קללה להפך  בפור עתה ישתתפו דבינה מי' כי פורים האלה לימים קראו ע"כ וכו', תבונה יסוד תוך אבא יסוד העברת

עכל"ק . וכו', אימא יסוד אסתר ע "י



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין לז ליקוטי

שהיא  וכו' רצופים ימים ג' יצומו בנ"י שכל ציותה

הרבה  פעולה וריבוי יגיעה תוספת של קשה דרך

כנ"ל  וההסבר  הצדיק, דמרדכי מדרך  יותר 

הנוק' דפנימיות  באופן  אסתר התנהגה שבתחילה

ורצתה  במנוחה, שדרכה החכמה, דרך בבחי' שהיא

שלא  נעלמים יחודים שתייחד  ע"י  הגזירה כל לבטל

הגזירה, תבטל ובזה אדם שום מהם דרךידע (שזו

צדיק בבחי' ואסתר - גזירות  כן לבטל  הנסתרים הצדיקים

כדלהלן) לצאתנסתר מרדכי עליה שציוה אחר  אך  ,

הנוק ', פנימיות דרך שבבחי ' הזאת  הסתרה מדרך

לבטל  חיצוניות  פעולות  לעשות עליה יש אלא

דהנוק' החיצוניות  בחי' בה גילה  בזה הרי הגזירה,

קשות ביגיעות שדרכה בינה, – אימא בחי' שהוא

אז  הסתפקה לא וע"כ אבא, – החכמה מדרך  יותר 

מרדכי שרצה כמרדכי, ואפר  שק  בלבישת  אסתר

שק  בלבישת שעשה שלו  ביחודים הגזירה לבטל

ביטול  אלא מהאריז "ל, אלו  יחודים כדאי' ואפר

גדולה  תנועה ע"י היא בינה – דאימא בדרך  הגזירה

ימים  ג' בנ"י כל של צום וכנ"ל.של ולילות

íéøúñðä íé÷éãöä  úåîã

ãåò [æé, הדף בסוף  שם בגמ' המובא את ביאר

ויקב, גורן מפסולת  להיות צריך שסכך

המספרים  מעשיות  בספרי דאשכחן בזה ואמר 

בס' כגון דור, שבכל נסתרים צדיקים ל"ו  אודות

מתקבל  פעמים שהרבה זי"ע, למוהריי"צ הזכרונות

נראים  נסתרים שצדיקים אלו  מסיפורים הרושם

או משונים לבושים עם שהולכים או  משונים כבנ"א

אליבא  אך ופשוטות , בזויות  במלאכות שעוסקים

גדולים  צדיקים שישנם כן, הדבר אין דאמת

מלכים  בכבוד  מתנהגים שהיו  לכל, ומפורסמים

צדיקים  מהל"ו ג"כ המה היו ובאמת וכו' ובפאר

הדיבוק  כן  שהעיד [כידוע דור  שבכל נסתרים

הגר"א  ועל ממעזריטש  הגדול המגיד  על מוילנא

שנקודתם  היות  הנסתרים], מצדיקים שהיו  זי"ע

ונעלמת נסתרת  נקודה היתה בעבודה"י  העיקרית 

שבדרך  העולם, כלל בה הכירו שלא לגמרי וגנוזה

הגבוהים  בהצדיקים להעולם שנתגלה מה כלל

האמיתית, דרגתם לפי הוא אין במעלה, והגדולים

האריז"ל  רבינו על מקאמרנא הרה"ק של [וזל"ק

סק"ב) בז"ז סו סי' מן (שלה"ט גדול מדרגתו והיה ,

גבוהות מדרגות נשמע ולא נראה לא הנביאים,

חלק  מדרגתו  נתגלה ולא התנאים, בימות אף כאלו

עכל"ק ]. גוזמא, בלי ממש אלפים  אלפי  מאלף 

 ïéàù á÷éå ïøåâ  úìåñô 'éçáá øúñð  ÷éãö

ùôúð

 íðîà [ éç בזה יש  כן, ומציירים שמספרים מה

לבאר  הדרך  שזו כיון אמת , נקודת

בבחי ' הוא גנוז שצדיק  דרכם ע"פ שיבינו לילדים

ואין  עלמא דהאי  מציאות עם מחובר  שאינו  מי 

הגנוז  הצדיק  שאצל בו, ואחיזה תפיסה להעולם

בה, תפיסא מחשבה שלית אלקית נקודה שורה

זהו הילדים השגת לפי  זה עמוק  ענין לבאר  והדרך 

שאין  משונות פעולות  שעשו כהנ"ל סיפורים ע"י 

לנקודה  משל בחי ' וזהו העולם, אנשי בשכל מובנות 

הר"נ  הרה"ק שאמר מה [וידוע הנ"ל העמוקה

נסתרים  שצדיקים סבורים שהעולם זי"ע מטולטשין 

אך  וכדו ', מים ושואבי  עצים חוטבי להיות צריכים

סוחר  שהיה רביז "ל נכד  בער 'ניו אברהם ר' באמת 

הרי וכו ' מכיריו  כל אצל וחשוב מופלג ועשיר גדול

כנ"ל]. והיינו  נסתרים, צדיקים מל"ו היה הוא

íé÷éãö –––– äëìîä øúñà ãâðë ïè÷ íéøåô

íéøúñð

åäæå [èé במקו "א כמ"ש  קטן , פורים בחי '

במעלתו וגנוז הנעלם קטן שפורים

ואין  נגלה שאין  הנסתרים הצדיקים בחי ' כנגד הוא

המלכה, אסתר  בחי ' שזה וכמש "כ מעלתם, ידועה

הגנוזים  הצדיקים כנגד  שהיא כשמה נסתרת  שהיא

המלך  בבית ונעלמה גנוזה ג"כ  היתה והיא

הנראים  מעשים בתחילה ועשתה אחשורוש,

ובכל  וכו', המלך  עם לסעודה המן  להזמין  כתמוהים



לנפשך  חכמה דעה לח

שכנ"ל  להדיא, ה' שם מזוכר לא אסתר מגילת

שתורתו וגנוז הנסתר  הצדיק בחי' היא אסתר

וגנוזה, בבחי'מוסתרת שאסתר י סי' בלקו"מ (כדאי'

ירכיך חמוקי בבחי' הנסתרת  תורה ובבחי' הרגלים

הנגלים æ וכו' הצדיקים כנגד  גדול פורים ואילו ,(

[וכדאי ' הנגלים צדיקים כנגד הצדיק  מרדכי בבחי '

הנגלית תורה – הידים בבחי ' שמרדכי  שם בלקו"מ

הנגלים]. צדיקים שכנגד 

øåëæ úáùì äðëä - ä÷ñôä  úáù

 ÷ìîòá  íçìäì  ìåëé äéä àì ä" òøùîù àä

òùåäé úà  çåìùì êøöåäå

øáéã [àבלקוה"ל המובא אודות שבתעל (הל'

ט) אות עמלק ה"ד  מלחמת שעיקר 

היא  עמלק " גויים [ש "ראשית משרע"ה כנגד היתה

משרע"ה], על שנאמר לו " ראשית  "וירא כנגד 

את לקרר כדי  בישראל להלחם עמלק  שבא היינו 

עבדו " ובמשה בה' "ויאמינו  של מהאמונה בנ"י 

כל  לעיני  משרע"ה שעשה האותות כל ע"י  שקיבלו

להלחם  בעצמו משרע"ה יכול היה לא וע"כ ישראל,

עצמו מתיר חבוש אין  בבחי' שהר"ז  עמלק, עם

להלחם  תלמידו  יהושע צריך והיה האסורים, מבית

של  בכוחו רק  הוא יהושע כח כל ואמנם בעמלק,

האמונה  את  לחזק  בצלו פרישן  ידיו  שהיו  משרע"ה

אמונה"]. ידיו  "ויהי עה"פ התרגום [וכדברי

 ÷ìîò úîçìîì  çë  óåñàì  ä÷ñôä  úáù

øîàå [ á בין הפסקה שבת שיש כזאת שבשנה

בכדי זה זכור , לשבת שקלים שבת

שמחליש  בעמלק  הרוחנית למלחמה כח שנאסוף 

בבחי ' שהם בצדיקים האמונה דור  בכל ומקרר 

עבודה  ואי "ז  דרא, בכל דמשה איתפשטותא

ה  אל להתקרב רק פשוטה הכוונה שאין  צדיקים,

העיקר  אלא בגשמיות הצדיקים במחיצת להיות 

האמונה  של האלקי והאור  הדעת אל להתדבק

פשוט  דבר ואי"ז הצדיק , שמגלה והדבקות  והיחוד 

ומונעים  אותו  מעכבים האדם שחטא שהחטאים

שמגלה  האלוקי האור את לקבל מלזכות אותו 

הצדיק .

ì"îùçã  ù" ç 'éçá  ä÷ñôä úáù

øçàå [âזו ששבת שי "ל אמר  התלמידים מן

הפסקה שבת שקלים שהיא שבת  (בין

זכור) שתיקה לשבת בחי' שהיא גבוהה יותר היא

יפה  מורינו  ואמר יוצרות, שום בו אומרים שאין

יותר  שהיא "חש" בבחי ' היא שהשתיקה דברת 

וא"כ  שבחשמ"ל, "מל" של הדיבור מבחי' גבוהה

הפסקה  ושבת "מל", בחי ' היא שקלים ששבת  י "ל

"מל" בחי ' היא שאח"כ  זכור ושבת  "חש ", בחי ' היא

מזה. שלמעלה העולם של

 úðåîàá  ú" ìãòúà é"ò éììëä ïå÷éúä çë

íé÷éãö

øáéãå [ã ותיקון עמלק מחיית  בענין עוד 

להצדיק , התקשרות ע"י דפורים

רביז "ל, שגילה הכללי  תיקון בענין  ביאור בהקדם

על  שבאמירתם והנצחית  הידועה הבטחה והבטיח

הק' וכו')ציונו פרוטה האדם (בנתינת  את יוציא

חטאיו כל על הכללי  תיקון  ויתקנו  תחתית משאול

חומר  גודל ידוע דהלא פלא, דבר  הוא שלכאו' וכו ',

שמובא וכמו חטא, כל ד"ה של לר"ה חיים (דברי

_________________________

"דודי ז. שכתוב: כמו ידים, בחינת הוא נגלה ונסתר: נגלה בהתורה יש  כי ורגלין, ידין בחינת  כן גם היא והתורה שם, וזל"ק 

חכמינו, כמאמר רגלין, בחינות  הם ונסתר בנגלה; שהוא ל"ב), (שמות  הלוחות  על חרות  הינו החור', 'מן החור"- מן ידו שלח

חרות, לשון דרור, - קלט:) (חולין ואסתר מרדכי בחינת וזה וכו', בסתר' ירך ירכיך"-'מה "חמוקי מט :) (סוכה לברכה זכרונם

עכל"ק . וכו'. כנ"ל בסתר ירך מה שוקין, בחינת הוא ואסתר כנ"ל; החור" מן ידו שלח  "דודי שכתוב: כמו ידים, בחינת זה



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין לט ליקוטי

שופר) בחודש  תקעו ר"נ בפסוק  הרה"ק בשם

להכריז  א"א ח"ו  חוטא שכשאדם זי"ע מראפשיץ

שא"א  זה על הרוחניים העליונים בעולמות 

מכריזים  אלא חטא, שם בהזכרת אותם לטמאות

שיפתח  דבר  איזה עכשיו עשה ופלוני  שפלוני  שם

שיש  מכיון ובכ "ז ותיקון תשובה דרך  אח"כ  ממנו 

כל  את  לטהר אח"כ צריך חטא בחי' על רמז 

וא"כ  חטא, של רמז בחי ' בהם שהכריזו  העולמות 

עשרה  אמירת  כמו קל שנראה בדבר איך לכאו'

באר  אלא הכללי , תיקון יתקנו וכו' תהילים קפיטיל

בצדיק  האמונה וזכות  כח ע"י  נעשה התיקון שעיקר 

באמונת לדבריו  שמצייתים התיקון את שגילה

לצדיק  נותנים זו  דלתתא ובאתערותא צדיקים,

שלקח  רביז"ל על שאיתא וכמו החטאים, לתקן הכח

בנ"י , את לתקן  להש "י  בתיאור ערבות  (כמובא

שבשו"ת רשב"י בציון רביז"ל  השתטחות  של  הנורא

י) מכתב ח"א צדיק  סיוע שערי גם צריך שבכ"ז  אלא

וע"כ  הצדיק, אותם שיתקן וירצו  שיבחרו  בנ"י של

עשרה  אמירת של זו  קטנה אתדל"ת אף  מהני 

כח קפיט  ונותנת  מעוררת כבר שהיא תהילים ל

ממוהרנ"ת המובא [ובבחי' בתיקוניו, לעסוק  לצדיק

תרצגזי"ע אל ç(שש "ק  המשכן  את  "ויביאו עה"פ  (

המשכן , מקים הוא משרע"ה שדייקא שאף  משה"

כל  ובתיקון  השכינה בהקמת העוסק הוא שהצדיק 

מ"מ  בבנ"י , השכינה השראת את  שמנעו  החטאים

בנדבת תרומה אחד  כל אליו  להביא צריכים בנ"י 

ולבנות להקים הכח משרע"ה מקבל שמזה הלב,

אמירת שעיקר  בעניינינו וה"נ המשכן, מזה

בצדיקים  האמונה גילוי בבחי' היא התיקוה"כ

שבכוחם  וכו ' דמשה אתפשטותא שבבחי' הגדולים

כל  את  יתקנו  שהם העצומים, ה' רחמי  את לגלות

בבנ"י]. השראת  את  ולהחזיר  החטאים,

' íééñ àìå ...åéùëòå'  ì"æéáø  íúñ  òåãî

ùøéôå [äאמר שרביז"ל מה את (לקו"מ עפ "ז

עד ) סי' כל תנינא היו שבתחלה

ועכשיו... מפסח סיים)ההתחלות  ומקובל (ולא ,

שעכשיו בלקו"מ שם שמשמע כמו לפרש

לא  רביז"ל מדוע צ"ב אך מפורים, ההתחלות 

שגילה  מה בהקדם זה והסביר  להדיא, זאת  פירש 

צ)רביז "ל אות  היתה (חיי"מ שלו פורים שעבודת

"ואם  בפסוק  זאת ורימז  קורח, פגם את לתקן

ר "ת שהוא הוא" קרח ראשו  ימרט פניו מפאת

פגם  לתיקון פורים בין קשר שיש  וחזינן  פורים

ואמר  זאת שגילה רביז"ל הצטער ואח"כ קרח,

קצת שהרגיע עד  הלילה, כל לישון יכול היה שלא

לא  בפסוק  כי כלום גילה לא שבאמת  עצמו את 

וכו'. כן נכתב

 éàîàå , çøå÷  íâô ï÷úî  íéøåôã àäá øåàéá

 úàæ äìéâù  ì"æéáø øòèöä

' åàëìå [ å כ "כ הצטער  דמדוע פלאיים הדברים

מה  וכן דייקא, זה ענין  שגילה רביז "ל

והביאור  קורח, פגם את מתקן שפורים בזה הביאור

את ולקרר לרחק  עמלק קלי' שעיקר הנ"ל עפ "י  בזה

מרדכי בזמן אשכחן וכן  במשרע"ה, מהאמונה בנ"י 

בבחי ' היה והוא הדור שבאותו הצדיק מרדכי  שהיה

עיקר  הרי הדור, אותו של דמשה  אתפשטותא

ש "ויבז  [אלא הצדיק מרדכי נגד היה המן מלחמת 

ג"כ  היה זה והרי וגו '], במרדכי" יד לשלוח בעיניו 

א"ש  וא"כ  משרע"ה, על שחלק קורח פגם

פגם דב  מתקנים בפורים והמן  עמלק קלי' הכנעת 

על  לחלוק הפגם אותו בבחי' ששניהם קורח,

משרע"ה.

_________________________

אינו ח. אולם במעלה גדול אדם או לצדיק, שמקרב במעלה, קטן אדם יותר, גדול "מי מוהרנ"ת: את אחד פעם שאל שם, וז "ל

עליו  רבנו, למשה הביאו ולא להמשכן גדול דבר עושה היה אחד אם השלום, עליו רבנו משה בימי הלא לו: אמר מקרב"?

אז  והזכיר מאד. חשוב היה בודאי משה, אל והביאו קטן דבר שעשה מי אולם כלל, חשיבות שום לו היה לא בודאי השלם,

ס"ב). סעיף  שם ברזל, (אבני"ה שם. עין בשייפא, שייפא לעיילא יכול משה שדיקא מוהר"ן", שב"לקוטי ב' בתורה מהמבאר



לנפשך  חכמה דעה מ 

 êà ,åá  åðéîàéù åéãéîìúî  òåéñ êéøö ÷éãöä

 àéãäì úàæ äìâî íà ÷éãöì íâô äæ

äæáå [æ שאין לעיל שנתבאר  שכמו  מובן

בעמלק  להלחם יכול בעצמו  משרע"ה

הצדיק  גם הרי  וכו', עצמו מתיר חבוש אין ובבחי'

ומבנ"י מתלמידיו  דייקא סיוע צריך  דור  שבכל

ויתחזקו הרוחנית  עמלק  במלחמת  בעדו  שיסייעו

נגד  שלוחם עמלק  קלי' מכניעים שבזה בו, באמונה

שהישועה  מרדכי בזמן  [וכמו בצדיק , האמונה

שאמר  מרדכי  לדברי  והאמינו  שקיבלו ע"י היתה

לחזור  ועליהם מעשיהם מחמת שהגזירה להם

שהגזירה  שאדרבא אליו טענו ולא וכו' בתשובה

אלא  להמן להשתחוות  חפץ שאינך  מחמתך  היא

את בזה ותיקנו  בצדיק, להאמין  בתשובה חזרו 

לדבריו מקודם קיבלו שלא חכמים באמונת הפגם

אך  אחשורוש], לסעודת  ללכת  שלא להם שאמר 

להם  ומגלה להם אומר  אם פגם בחי ' הוא להצדיק

בו להאמין  להתחזק  שעליהם להדיא זה (וכנ "לענין 

גזירה  בבחי' הוא שזה עצמו מתיר חבוש  דאין בבחי'

וכו') השכינה .דגלות

 äæáå הרז שגילה על רביז "ל שהצטער י"ל

שזה  דקורח, התיקון הוא פורים שתיקון

שפגמו מה את  בפורים מתקנים דור  שבכל מרמז 

בו האמינו ולא הדור שבאותו האמת צדיק  בכבוד

ולא  שפגמו מה את  הראשון בפורים שתיקנו (כמו

כנ "ל ) במרדכי שהוא האמינו רביז"ל הצטער  וע"כ

לו אסור  בעצמו האמת צדיק  שהרי זאת גילה

וכו'. עצמו  מתיר  חבוש  אין  בבחי ' זאת לגלות 

äúåà ,ë"äå÷éúî ïå÷éúä  úìçúä -  åéùëò

íéøåôî  äìçúä ìù 'éçá

 æ"ôòå [çועכשיו רביז"ל סיים שלא מה ג"כ  פירש 

שתיקון  שכיון  מפורים, ההתחלות כל

לא  האמת צדיק  באמונת הפגם תיקון הוא פורים

יכול  אין  בעצמו  שהצדיק  זאת  לפרש  רביז"ל רצה

מורינו סיים ובזה ברמז , רק  אלא להדיא זאת  לפרש

מה  את לפרש  ברסלב מגדולי  שמקובל מה לפרש

זה  שגם הכללי  התיקון  את רביז "ל גילה שאח"כ 

ב"ועכשיו" סיים)נכלל שעכשיו(ולא שהיינו  ,

ולכאו ' תיקוה"כ , של מהגילוי הוא והתיקון  ההתחלה

הנ"ל  מהלקו "מ בפשטות  להנראה מתאים זה אין 

התיקו מבואר שועכשיו שלהנ"ל אלא מפורים, הוא ן

גילוי מעצם הוא התיקוה"כ  כח שעיקר הך , דהיינו

הגבוה  הצדיק  שמגלה העצומים ה' ברחמי האמונה

של  הגבוהים עתיק רחמי של הגבוה למקום שהגיע

בהשגה  בנ"י שמאמינים ע"י  לגלותם יכול והוא ה',

ענין  וא"כ  הצדיק , שמשיג ה' רחמי  של הגבוהה

בסוד  חדא, ענין  הוא דפורים וענין  דתיקוה"כ 

שעי"ז  דור  שבכל עבדו  ובמשה בה' האמונה

נמשך  ועי "ז  דפורים הגדולה הישועה נמשכה

לתיקון  כולנו ונזכה דהתיקוה"כ, הגדול התיקון

המתגלית סתימאה דעתיקא התורה ולאור  הכללי

אנס"ו. עבדו  ובמשה בה' האמונה ע"י הפורים ביום

÷ìîò  úééçî –––– øåëæ úùøô éðéðò

–––– ù"ø÷ ïîæá éëãøî úåìúì äöø ïîä

'éì÷ 'éçáá –––– ãåçéä éøçàù øåàä úå÷ìúñäá

íéøöîî êúàöá àáù ÷ìîò

øáéã [à בשם ואמר והמן, עמלק מלחמת  מענין

הפורים מהרנ"ש שער הקודש  (מחברת

מצאתי) והנה חז "לד"ה דברי  את  (בילקוט שמביא

קר "ש קע"ג ) בזמן  מרדכי את לתלות רצה שהמן 

שם) ביאורו בזה (ועי' שהכונה בזה ביאור  והוסיף  ,

כוחו, נחלש שאז קר"ש  לקרוא מרדכי  שגומר  שאחר 

נהיה  צדיק  שעושה גבוה יחוד כל שאחרי משום

הצדיק  נחלש  ואז האור הסתלקות  של בחי' אצלו 

בחי ' [וכנראה עליו, להתגבר  המן רצה הזה ובזמן

השב"ק ], אור  הסתלקות  שאחרי א' ביום זו  חולשה

ישראל  על להתגבר  רצה עמלק גם זו בבחי' וכן



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין מא ליקוטי

של  גבוהים אורות  לגילוי  וזכו  ממצרים שיצאו אחרי

האלו האורות ובין  וכו ' סוף  ים וקריעת יצי "מ ניסי 

דהפסקה  בחי' יש מ"ת של העליון להאור 

עיף  "ואתה של לבחי' גרם שזה האורות והסתלקות

זה. בזמן  עליהם להתגבר עמלק וניסה ויגע"

 ïåçöð  äæéà øçà úåôøäì àìù  úåøéäæ

 ÷éãöä éëãøîá ïçëùàãë

íééñå [áימי כל תמיד להיזהר להצדיק יש  שע"כ

עד  או בעוה"ז  חייו  את  שמסיים עד  חייו

העבודה, את  להפסיק  שלא השלם לתיקון  שנזכה

לו אסור בקדושה נצחון  לאיזה שזוכה אחרי  שאף 

ה  שמרדכי מה בבחי ' [וזה מהעבודה צדיק להרפות 

להיכנע  הוצרך  שהמן  הגדול הנצחון  אחרי  תיכף 

על  ולהרכיבו  מלכות  בלבוש ולהלבישו  כ"כ  לפניו 

מרדכי בכ "ז וכו ' יעשה ככה לפניו ולקרוא וכו ' סוס

שהיא  הסכנה עיקר  את  יש  עתה שאדרבא ידע

שב  ותיכף  האור, בהסתלקות שיש  הסכנה בבחי '

ענין  אשכחן וכן חז "ל, כדברי  ותעניתו לשקו מרדכי

המלך  שנת נדדה ההוא דבלילה הנס אצל זה

מהדורמיטא  הז "א דהתעוררות הנס  על שמורה

מרדכי נמצא היה אז ודווקא מהאריז"ל כדאי ' וכו '

את לתלות  לבקש המלך  אל בא שהמן בסכנה

דברי עפ "י  הוא בזה הפנימי  [וההסבר  וכו ' מרדכי

באהבה,האריז"ל ד"ה ב דרוש  העמידה דרושי (שעה"כ 

הפורים  ימי היות  ואמנם ד"ה א' דרוש הפורים חג ודרושי

האור האלה) ונעלם מסתלק  ז "א שכשמתעורר 

גם  אך  וכו', מרדכי של האור  שהוא אבא דיסוד

חיצונית]. יותר  בבחי' אמת הוא הנ"ל הסבר 

 úåèùôá ïåéñð øáåò  ÷éãö  íâù åãéá äìá÷

äæì  äöòäå

øîàå [âאחד מצדיק  קבלה בידו  יודע שיש  (ואין

מקור  לזה יש  מסתמא אך  לזה המקור

איזה בספה"ק ) לעבור בחייו  צריך  גדול צדיק שאף 

להפסיק  לא לזה העצה ועיקר  בפשטות, ניסיון

וכפי ' כבינוני תמיד עצמו  ולהחזיק התורה, מלימוד

את(פי"ג )התניא לגמרי  תיקן  לא שעדיין  שידע בזה

נפילה  חשש  עוד  אצלו ויש  הבהמית  ונפשו  גופו 

יכולים  הצדיקים שאין הרע העלם בבחי ' ח"ו ,

רבה  על הנ"ל התניא דברי את לזה והסמיך לתקנו ,

שהוא  עצמו  על וחשש מגירסא פומיה פסיק  דלא

חטא  מכל ניצל התורה ע"י  שרק  ע"ע וסבר בינוני ,

רב  על לפרש אי' וכן היצה"ר, את כבר שהרג ולא

איכא  יוסף כמה יומא האי  לאו  אי שאמר יוסף 

היה  לא הוא גם הרי  התורה שללא והיינו בשוקא

יוסף  כל כמו  נשאר והיה היצה"ר על להתגבר  יכול

שצריכים  הוא לזה והעצה בשוקא. שנמצא

שנחשבים  וביחודים בתורה תמיד  לעסוק הצדיקים

ע"א)כתורה כח דף רוה"ק שער באריז"ל  ,(כדאי'

ואין  מיצה"ר, ומצלא מגנא הזמן כל דתורה

שנזכה  עד בתורה"ק , מהדבקות לרגע להרפות

להמית מיתה בשעת  אפי ' – באהל ימות  כי לאדם

שלום  הצדיק  יוצא ועי"ז תורה- של באהלה עצמו 

וב"ש . ב"ה באוא"ס  להדבק ועולה עלמא מהאי

 øåñàù øéæð  äéä àìäå ââà  úà  ìàåîù âøä êéà

 àîèéì  åì

ìàù [ã מותר היה ואיך  התלמידים מן  אחד 

היה  והלא אגג, את  להרוג לשמואל

מ"ד  לחד אלקים נזיר וכן שמואל ע"א, סו דף  (נזיר

הריני  דהאומר הט"ז פ"ג  נזירות  הלכות  הרמב"ם פסק 

עולם) נזיר זה הרי וכו' הרמתי לנזיר כשמואל שאסור 

ציון  דורש  בספר  הנוב"י  הקשו [וכן למתים להיטמא

פ"ט  נזיר ישראל והתפארת  ע"ב י "ז  דף ה' דרוש 

וכדו', חץ ע"י  שהרגו למימר וליכא נ"ג], אות מ"ה

כגוסס  ששוייה למימר ליכא שם)וכן התפא"י (כתי'

אגג" את שמואל "וישסף  כתיב טו,שהלא א' (שמואל 

לארבעלג ) שחתכו  ת 'והיינו אות ג' רבה (איכה

קלה) וסי' ל  סי' ח"א לקו"מ ועיין שם, זה וברש"י והלא

הוא  הרי חרב והלא בחרב, אלא בחץ עושים אין 

כלי מפשוטי  היתה שהחרב די"ל מורינו  ותי' כחלל,

ציון  בדורש  הנוב"י  בן  בהגהת זה תי' [וכ"מ עץ

כלי מפשוטי  בחרב להרוג שא"א ואאת"ל הנ"ל],
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באופן  מעץ החרב של הידית  שהיתה י"ל עץ

הכלי שישבר  ללא מהעץ הברזל להוציא שא"א

עץ כלי  כפשוטי  ג"כ דדינו שבתקיבול, בתוס' (כדאי'

שאר) ועל  סוד "ה ע"א יז .דף 

–––– êìîä  ìò  úìèåî  ÷ìîò úééçîá  äåöîä

äàîåèã åàì åæ ò" î äçåãå

ìàåùäå [ ä המצוה שעיקר  לתרץ אמר  הנ"ל

על  מוטלת עמלק את  להרוג

המלוכה  חזרה ממלכותו הודח ששאול וכיון המלך,

וע"כ  המלך , שבבחי' השופט הוא שהיה לשמואל

שדוחה  אחרים ע"י לעשותה שא"א מצוה לו  הוי

גם  לתרץ רצה ובזה נזיר, דטומאת  הלאו  את המ"ע

מקדימין  דזריזין בבוקר, שמואל הזדרז  מדוע

המוטלת עמלק  מחיית  מצות  לקיים ונזדרז למצוות ,

עליו  שעלרק יעקב תפארת  בהגהות  זה תי' (ושו"מ

הנ "ל ) ישראל  .תפארת 

 øåéâá úøåéâì ãìåðä éáâì  ìàùðù äìàù

 éáéèáøñðå÷

øéëæäå [å נימול שאגג הצפע"נ לביאור בקשר 

לידו שבאה הטבילה, לפני והיה

שעברה  לאם שנולד  בתינוק כזו שאלה השבוע

בן  לה ונולד חל, הגיור  שאין  קונסרבטיבי  גיור

שהגיור  שכיון  הסתפקו  ואח"כ  כדינו , אותו  שמלו

א"כ  יהודי  אינו  הבן  גם ממילא גיור אינו האם של

מורינו את שאלו  וא"כ גוי, כמילת שלו  המילה הוי

גירות לשם אותו ויטבילו התינוק כשיגדל האם

וענה  ברית , דם ממנו להטיף אז  יצטרכו  האם

ברית דם ממנו להטיף שלא דא"צ חבלה איסור (והוי

הטבילה לצורך ) לפני  מקודם מלין  גיור בכל דהרי

אותו מטבילים כשמתרפא דףואח"כ  יבמות (כדאי'

ע"ב) התינוק מז את  שמלו  שהמילה בענינינו  וה"נ ,

שוב  וא"צ הטבילה קודם שהיא אף מספיקה

הוראה  מגדולי א' הסכים [וכן ברית דם להטיף 

שליט"א].

ìà  úåøù÷úäî íòä ÷ìåîù –––– ÷ì íò –––– ÷ìîò

 ÷éãöä

áéçøä [æ'ה שאמר עמלק מחיית  בענין  לבאר

בספר  זכרון  זאת  "כתוב למשרע"ה

הכתיבה  של הענין ומהו  וגו', יהושע" באזני  ושים

ועוד  עמלק , את  מוחים דייקא זה ידי  שעל בספר

הידועים הרמב"ם בדברי פ"ב אשכחן  מגילה (הלכות

כחמשה הי"ח) לעת "ל תיבטל לא אסתר שמגילת 

לה  דיליף  פוסק  איזה בשם ואמר  תורה חומשי 

"ספר " המגילה לב)מדנקראת  ט, וחזינן (אסתר ,

פורים, לגבי  ה'ספר' בענין מיוחדת הדגשה שישנה

שעמלק  היינו  לק, עם אותיות  הוא שעמלק  וביאר

האנשים  שהם העם את ומנתק ומולק חותך

עמלק  שטוען ומהצדיקים, ממשרע"ה הפשוטים

משרע"ה  עם ושייכות  קשר  להם שאין לעם

בעולמות למעלה דבוקים שהצדיקים והצדיקים,

שהצדיקים  עמלק  וטוען למטה, ואתם העליונים

את עמלק מקרר ועי "ז  העם אל לרדת  יכולים אינם

שביאר  [וכמו הצדיקים אל יתקשרו  שלא העם

מלחמת שעיקר  שעבר  שבוע של הדא"ח ברשימות 

העם  את  שמקרר משרע"ה כנגד  היא עמלק

וכו']. עבדו  ובמשה בה' מהאמונה

íäéøôñî ––––  íé÷éãöäî ìá÷ì íéëøãä 'á

íäéãéîìúîå

åäæå [ç זכרון זאת  "כתוב למשרע"ה ה' שאמר 

ב' שהם יהושע" באזני ושים בספר

עם  להתקשר  העם יכולים ידם שעל הדברים

ספרי לימוד ע"י א' דרך  העליונים, הצדיקים

שמשיגים  הצדיקים שהשגות שאף  הצדיקים,

שמגלים  מהשגות ערך  ללא גבוהים בעצמם

מגלה  שהצדיק למה דוקא מעלה יש בכ "ז בספריהם

אור  הורדת בחי ' שהוא בספר  זה שנכתב עד

כולם  יכולים ועי"ז וגבול צמצום לתוך העליון

"ושים  של הב' הדרך  בחי' גם וזוהי באורו, לתפוש 

דמשרע"ה  התלמיד  הוא שיהושע יהושע", באזני

בה  להסתכל כולם שיכולים לבנה פני שבבחי'



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין מג ליקוטי

ח  פני באור (משא"כ להסתכל  שא"א דמשרע"ה מה

מגן) ללא שיקבלוהחמה ע"י  עמלק מחיית  וזהו  ,

משרע"ה  שבבחי ' הדורות  יחידי דהצדיקים מאור 

שיש  אחריהם שהקימו  תלמידיהם וע"י  ספריהם ע"י 

יחידי הצדיקים של אמיתיים תלמידים דור  בכל

יכולים  ידם שעל הגדול, מאורם ומקבלים הדורות 

שמוחים  הצדיקים של הגדול מאורם לקבל העם כל

שנים  פי  מקבל שהתלמיד הביאור  [וזה עמלק. את 

שבזה  – האור איכות גודל על הכונה דאין  – מרבו

בענין  אלא מהתלמיד , ערוך לאין  גדול הרב

ממה  שנים פי התלמיד דרך  האור  לקבל שיכולים

וכנ"ל]. הרב, דרך לקבל שיכולים

 øåàä  íåöîö é"ò  ÷ìîò  úéçî - øôñá äìéâî

 úåéúåà êåúì  ÷éãöäã

 åäæå [ èלהיות צריכה אסתר  שמגילת הענין גם

המן  זכר את  למחות  בספר כתובה

הנ"ל  עמלק  כקלי' היא האגגי המן  שקלי' האגגי ,

את לזה והסמיך בספר, הכתיבה ע"י  שנמחית 

הגר"א קלט)דברי  ע' תפילה עניני אליהו (דברי

מחשבתו ישוב הספר  "עם הפסוק  שפירשו ורביז "ל

וגו' כה)הרעה" ט, התפלה (אסתר דע"י דהיינו 

שבתפלה, זרות ממחשבות ניצולים הסידור  מתוך

לבאר  והוסיף  מיצה"ר , להציל הספר  שבכח וחזינן 

שהמן  היינו  גג, א' על מורה אגג שאותיות בזה

הצדיק  למרדכי  ישמעו לא שבנ"י (שביקשרצה

אחשורוש ) לסעודת ללכת שלא מבנ "י ע"ימרדכי

שבבחי ' שהצדיק  המן שטען היינו גג, א' שעשה

ובעולמות בגג רק נמצא הוא א', - הכתר

שהוא  אתו להתקשר  אפשרות  לכם ואין  העליונים

הקטנה, במדרגתכם אתכם להבין יכול לא כך בין 

התיקון  וע"ז בקולו, לשמוע צריכים אינכם וא"כ 

הכנסת שבבחי' ספר, שנקראת אסתר  דמגילת 

דיסוד  האור שבבחי ' דמרדכי  הגבוה האור  וצמצום

שבבחי ' אותיות של וגבולים צמצומים לתוך  אבא

לאחוז  אחד  כל יכול וע"כ אסתר , דמגילת הספר

נצטמצם  שכבר היות  מרדכי  של הגבוה באור 

אל  האור ירידת  שבבחי' הספר של אותיות  לתוך

בהם. לאחוז  יכול  אחד  שכל עד  הבי "ע לבושי 

 éðåáúë  äù÷á äðáì éðô 'éçááù øúñà à÷ééã

 ÷éãöäã øåàä íöîöì úåøåãì

 äæáå [ é' בחי שהיא אסתר  דדייקא הפנימתבאר 

היא  דמרדכי  חמה מפני המקבלת  לבנה

לדורות  כתבוני התקנה ע"א)שביקשה ז דף  ,(מגילה

ד "ושים  לתיקון שייך  בספר  הכתיבה דתיקון  וכנ"ל

מלביש  אין שבבחי' עצמו שהצדיק  יהושע" באזני

בספר , הכתיבה שבבחי ' הבי "ע בלבושי  כ"כ  עצמו 

תלמידיו המלכה)ובעיקר ואסתר נון בן הם (כיהושע

קיום  להשאיר לדורות דכתבוני זה בתיקון עוסקים

לדורות. דהצדיק הגבוה האור

íé÷éãöä  ìù íéäåáâä  íéøôñ à÷ééã ãåîìì

 úåøåãä éãéçé

 íééñå [ àé ספרים את דייקא ללמוד  יש שע"כ

של  הגבוהים הצדיקים של הגבוהים

הדורות האריז"ל,יחידי  וכתבי והתקונים, הזוה"ק  (ספרי

ורביז"ל ) הבעש "ט גבוה וספרי זה שאור לומר  ואין 

כמונו  פשוטות נשמות  אל קשר  לזה שאין (וע"כמדי

בקלות ) יותר המובנים פשוטים יותר ספרים לחפש יש 

האור  שבבחי' הגבוה האור שדייקא שהאמת

יש  הגבוהים הצדיקים בספרי  הגנוז דמשרע"ה

זכרון  זאת "כתוב ובבחי ' עמלק , את  למחות  בכוחו 

של  האור את שמחפשים ע"י  ובפרט וגו', בספר"

דור  שבכל התלמידים ע"י  הדורות יחידי  הצדיקים

עשה  יהושע שדייקא יהושע", באזני  "ושים שבבחי'

עמלק  מלחמת  משרע"ה)את של  שהצדיקים (בכח ,

כ "כ  נכנסים ואינם הגמור  אין  בבחי ' הם הגבוהים

ובזה  היש , שבבחי ' הבי"ע לבושי  לתוך בגילוי 

תורתם  דברי את  שמבארים התלמידים מסייעים

מיני בכל אותם ומלבישים הגבוהים הצדיקים של

הצדיק  לאור קיום שיהא עושים ועי"ז לבושים,

מישראל  אחד שכל עד התורה קיום בבחי' הגבוה

ובכח  הצדיקים, שמגלים ה' יחוד  מאור  לקבל יוכל
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עמלק  שעושה והמליקה הפירוד  את  למחות  זה

ית ' שמו ולגלות ה' כסא להשלים ישראל כל ויוכלו 

העולמות. בכל

 áøäå  ú"ðøäåîå  ì"æéáø –––– 'øåôéñ øôñ øôåñ'

 ïéøäòùèî

êéîñäå [ áé שר מוהרנ"ת תלמיד  דברי את לזה

מטשעהרין  נחמן  ר' הגה"ק התורה

ברא  שהשי "ת יצירה הספר  דברי  את  שפירש  זי"ע

על  זאת  לרמז ואמר וסיפור ", ספר  ב"סופר העולם

צדיק  רביז "ל בחי' זה שסופר ותלמידיו, רביז"ל

שהיה  מוהרנ"ת בחי' הוא וסופר בעצמו, האמת 

האור  שהוריד  נון בן יהושע בבחי' האמיתי  הסופר 

של  הנ"ל בחי' בו  והתקיים ספר , לתוך רביז "ל של

וגו',"כתוב  יהושע" באזני  ושים בספר זכרון זאת 

אצל  שהיו  הסיפורים שכתב עצמו  על מרמז וסיפור 

ומלבישים  שמורידים בבחי ' שזה ותלמידיו  רביז"ל

דעוה"ז . מעשיות  סיפורי לתוך שיורד  עד  האור 

ברוחו, שנים פי  של הבחי ' הנ"ל בהגה"ק [ונתקיים

מהרב, יותר  מהתלמיד לקבל אפשר שכנ"ל

הי "ד  זי"ע מזעליחאוו ר "ש הגה"ק בס'וכמש"כ  (ע'

אש ) היה נהרי זי "ע למוהרנ"ת  המתנגדים שאפי '

ניכר  שהיה מחמת  מטשעהרין מהרב יראה להם

ספריו ונתקבלו התורה בכל העצומה גדלותו  וידוע

חסידים) ודרך  חסידים וכו'].(לשון המתנגדים אצל אף

 é÷éãö éøôñî  åéèå÷éìå  åéùåøéô ñéôãäì øçá

äøåúä  ìëáù íéìåãâä  åéùåãéç àìå  úîà

øîàå [âé עצום גאון  היה מטשעהרין  שהרב

מלאים  היו וספריו  ובנסתר בנגלה

הוא  ובכ "ז ובהערות, ובהגהות  בחידושים וגדושים

שחיבר  הספרים רק הדפיס  אלא להדפיסם חפץ לא

ותלמידיו הק ' הבעש "ט מתורת  וסידר  (לשון וליקט

חסידים) ודרך שכתב חסידים הספרים את הדפיס וכן ,

רביז "ל דברי את  ליקו"מ,לבאר על לחכמה (פרפראות 

המידות ) לספר ומ"מ סיפו"מ, על  מעשיות שהבין רמזי ,

להדפיס  שצריכים התורה שעיקר  הגדולה בדעתו 

של  האור את  ומורידה שמאירה התורה היא בספר

את לעבוד יוכלו  שעי"ז לעולם, הגבוהים הצדיקים

ימינו עד  הדורות  במשך  שראו  וכמו בפועל, השי"ת 

של  הגדול האור קיבלו  השי "ת עובדי הרבה כ"כ  איך 

שזה  וכנ"ל הנפלאים, ספריו  מכח ורביז"ל הבעש"ט

ספרי אור  להלביש לדאוג אחד  כל של העבודה עיקר

גבוהה  בדרגה ה' להכרת  שזכו  הגבוהים הצדיקים

ולבוא  הזה מהאור לקבל יוכל מישראל אחד  שכל עד

שמגלה  ה' עבודת האמיתי  באופן ה' לעבודת  עי "ז 

בב"א. העולמות  בכל ית' ויחודו  ה' שם את

 ïîä úâéøäá ÷ìîò úééçî  úåöî  åîéé÷ êéà

 êìî éåðéî úåöî  íåé÷ àìì

øáéã [ãéשקיימו עמלק מחיית מצות  אודות 

כדמשמע  ובניו, המן  בהריגת בנ"י

להקדים  פורים לפני  זכור פר ' קריאת שקבעו בחז"ל

לעשיה ע זכירה ל דף  שבהריגה "א)(מגילה ומשמע

משמע  [וכן עמלק מחיית  מצות בנ"י  קיימו  דפורים

זאת "כתוב הפס' את דדרשו  ע"א, ז ' דף במגילה

מגילת על - אמחה" מחה כי וגו ' בספר  זכרון

וכן  המגילה; את  לכתוב שיש  למדו  וממנו אסתר,

- אמחה" מחה "כי  בשלח פר ' סוף במכילתא אי '

זה  - זכר  את לעוה"ב, - אמחה בעוה"ז , - "מחה

בגמ' מדאיתא והקשה ע"ב)המן "]. כ דף (סנהדרין

ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: יוסי  רבי  "תניא

זרעו ולהכרית  מלך, להם להעמיד לארץ, בכניסתן

יודע  ואיני  הבחירה, בית להם ולבנות  עמלק , של

י -ה  כס על יד כי  אומר כשהוא תחילה, מהן איזה

הוי וכו ', מלך אלא כסא ואין בעמלק , לה' מלחמה

שיש  היינו  תחילה", מלך להם להעמיד אומר 

זרעו הכרתת מצות לפני  מלך מינוי  מצות להקדים

כשמלך  רק היא בעמלק  המלחמה שכל עמלק, של

בהלכות הרמב"ם פסק  [וכן  כסאו על יושב ישראל

בהריגת קיימו איך  צ"ע וא"כ ה"ב], פ "א מלכים

אז  להם היה שלא בעוד עמלק מחיית  מצות  המן

ישראל. מלך



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין מהליקוטי

 èùô  ô"ò  íéöåøéú 'â

õøéúå [åè.פשט עפ"י תירוצים וכמה כמה

היה  הצדיק  דמרדכי א', תירוץ

נקרא  למלך  משנה וגם אחשורוש, למלך  משנה

מלך מינוי מצות לגבי יוסףמלך  אצל דאשכחן (וכמו

רק היה שהוא אף מקומות , בכמה מלך שנקרא הצדיק

למלך ) ואף משנה המלכה, היתה דאסתר ב', תירוץ .

מלך" "עליך  שנאמר  במלכות אשה מעמידין שאין

מלכה ה"ה)ולא פ"א מלכים הלכות  לגבי(רמב"ם מ"מ ,

מצות בקיום תלוי  זה אין עמלק מחיית מצות  קיום

שלטון  של במציאות  אלא מלך ", עליך  תשים "שום

להם  יש  שעי "ז  בנ"י, מזרע שהוא למי  מלוכה וכח

זה  ועל עמלק, עם להילחם מלחמה חיילי  של הכח

למחות הכח לבנ"י יש  ידה שעל מלכה גם מהניא

בגמ' דאמרינן  דהא ג', תירוץ עמלק . של זרעו את 

אין  מלך , מינוי  אחר  הוא עמלק  של זרעו שהכרתת 

ללא  דבמציאות אלא לעיכובא, הוא דהסדר הכוונה

וע"כ  עמלק , זרע כל את  למחות אפשרות  אין  מלך

הראוי מן  בשלימות המצוה את לקיים בכדי 

עמלק , עם המלחמה לפני  המלך מינוי להקדים

שהורגים  עמלק  מזרע קצת  בכל עכ "ז אולם

לכאו ' מוכח [וכן עמלק מחיית מצות את מקיימים

זרעו הכרתת גמר לפני  ביהמ"ק  בנ"י  שבנו  מהא

בית בנין שמצות בגמ' שם שדרשינן אף  עמלק, של

כנ"ל  אלא עמלק, מחיית  אחרי  היא הבחירה

תתקיים  הבחירה בית  דבנין המצוה קיום ששלמות

זרעו  הכרתת אחרי השלישי עמלק ,בביהמ"ק  של

לעיכובא]. הסדר אין אך

ìáé÷ù éôë  åúåáéùçå íéøåôã õáåø÷á øåàéá

ò"éæ  óéðùèòø÷î åáøî

óéñåäå [æè'הב תירוץ ע"י לחזק  המצוה (שקיימו

ממש ) מלכה שהיתה אחריאסתר

בחזרת [שאומרים לפורים הקרובץ את שאמר 

ברכה  בכל קטנה תוספת  דפורים דשחרית הש"ץ

ביותר  החשיב זי"ע מקרעטשניף כ"ק  שרבו  ואמר 

הרה"ק  שכשהתפלל אף  ולכן זה, קרובץ אמירת 

מאוחר , כבר היה דפורים שחרית מקרעטשניף

לפני תהילים ספר כל את לגמור  מקפיד  שהיה היות 

ר"מ  זקינו  ביותר  ע"ז שהזהיר דפורים, שחרית

- זה קרובץ אמירת דילג לא בכ"ז  זי"ע, מנדבורנא

יום  שחרית  לפני תהלים כל לומר  רבו  מנהג ובעצם

דפורים  התפילה שלפני  דבתהילים ביאר, פורים,

דוד , צמח את בברכת  הקרובץ חסרון משלימים

בהתעוררות אמרו כן  גם גופיה איהו וכן  ואכמ"ל;

מי היא שאסתר משמע משם הנה - גדולה]

וכמובא  עמלק , מחיית  מצות את בעיקר שקיימה

מלכים  שני  שיצאו בתורה שמשמע בקרובץ שם

בנימין בן משבט אבנר זה קרא משמעות  שדרש (וכמו

למלך, שאול  בן מפיבושת את מעצמו כשהמליך נר

כדלהלן) בזה המלך וטעה שאול הם המלכים ששני ,

קיים  ולא פגם ששאול וכיון - המלכה, ואסתר 

זאת תיקנה עמלק  את למחות שנצטוה מצוותו

וחזינן  וזרעו, המן את  ומחתה המלכה אסתר

מה  נוסיף  אגב [ובדרך  הנ"ל. כהתירוץ מהקרובץ

אסתר  שהשיגה הנ"ל, בקרובץ הנאמר את שפירש

וחטא  פגם מחמת נגזרה דהמן שהגזירה ברוה"ק

דבגמ' קשה ולכאו ' - עמלק. את  הכרית  שלא שאול

שהשתחוו מחמת  הם דהמן  להגזירה דהטעמים אי '

משום  ולא רשע, אותו  של מסעודתו  ונהנו  לצלם

עפ "י ותירץ - עמלק . הכרתת  בהעדר שאול פגם

מקומות בכמה הק ' הבעש"ט בבעש"ט דברי (כגון

ועוד ) תשא כי פר' גורם עה"ת דהצדיק  דק שחטא

ומובן  ר"ל, חמורים בעוונות להיכשל לעם

מהחטא  נשתלשלו  בנ"י  של החמורים דהחטאים

עמלק ]. דמחיית מ"ע שביטל הצדיק שאול של הדק 

ì"ðä àéùå÷ä  ìò  úåéîéðôá íéôñåð  íéöåøéú 'á

ãåò [áåè דרך על נוספים תירוצים תירץ

מל  דמאן  רבנן הפנימיות, (עפ"י כי 

ע"א) סב דף  דינוגיטין הדור צדיק  שהיה ומרדכי  ,

עמלק  מחיית  מצות לקיים בידו  שיש  (וכן כמלך

עמלק מחיית מצות  שקיים זי"ע החת "ס אצל מצינו

עמלקי, אז והרג  ש"ס לסיים בבחרותו כשזכה בפועל ,



לנפשך  חכמה דעה מו 

רבנן) מלכי מאן בבחי' נהיה הש "ס כשגמר והוסיף שאז .

שניתנו גופא שזה נזר  האבני  בשם לתרץ עוד 

מרדכי שנחשב באופן  מרדכי ביד  בנ"י  נשמות 

של  הנסתרים מהניסים אחד  הוא עליהם למלך

בנ"י שיוכלו  אופן  וסיבב גלגל שהקב"ה פורים,

אף  הגלות, בתוך  אף עמלק מחיית מצות  לקיים

אז  שהיתה ישראל, מלך בגלוי אז  עליהם שאין

היהודים  כל את ולאבד  ולהרוג להשמיד הגזירה

השמדה  מגזירת  מרדכי אותם כשהציל וא"כ  וגו',

שכל  כיון  וממילא אותם, קנה כאילו  הדבר נחשב

למלך  מרדכי  נחשב בידו  נקנו  ישראל נשמות 

עמלק . מחיית  מצות  לקיים שיכול ישראל

 éåä êéà ë"àå íìåòá  åòáè àöé àì éëãøîã àä

 êìîë åðéã

óéñåäå [éçמצינו שהנה זה, בענין  לפלפל עוד 

את להרוג המלך  דוד שכשרצה

אביגיל  טענה במלכות , מורד  מדין  הכרמלי  נבל

שעדיין  מפני להרגו אפשר שאי זה, על נבל אשת

בעולם טבעו יצא ידלא דף מגילה בגמ' (כדאיתא

צריך ע"ב) אלא מלך, של במציאות  די שלא וחזינן  ,

ב' על קשה תו וא"כ מלכותו , לכל נודע שיהא

היו ישראל בני שכל שאף  האחרונים, התירוצים

מ"מ  הדור, צדיק היה שהוא ואף  למרדכי, קנויים

ידעו שלא שמסתבר למלך, טבעו  יצא לא סו"ס

ידעו שלא יתכן  וכן  למרדכי , קנויים שהם כולם

הדור  צדיק  הוא שמרדכי הוא בעולם (שמרדכי

וא"כ נסתר, דבר הוא והיסוד עולם, יסוד  צדיק בבחי'

הדור) צדיק שהוא כולם הבינו שלא לכאו 'יתכן וא"כ ,

[וכן  בעולם טבעו יצא שלא כמי מרדכי מיקרי

הגר "א שכתב מה לפי  סק"ט)קשה שסט סי' (חו"מ

ולכאו ' שלו, מטבע היינו  בעולם טבעו  שיצא

במדרש  פי"ב)משמע בראשית  זוטרתי (פסיקתא

המן , הריגת  אחרי רק מטבע עשה שמרדכי 

מרדכי גדול דכי  מקרא דמרדכי  מטבע דילפינן

אחרי זה קרא דנאמר המדינות, בכל הולך  ושמעו 

המן  הריגת  בשעת  לכאו ' וא"כ  המן , הריגת 

עדיין  יצא לא מטבע למרדכי היה לא שעדיין

איך  לדוכתא: קושיא הדרא תו  וא"כ  בעולם], טבעו 

לפי המן, בהריגת  עמלק מחיית מצות מרדכי  קיים

בעולם  טבעו יצא שלא שמי  אביגיל שטענה מה

כמלך . דינו אין

ããéöåשלגבי במלכות, מורד  דין בין  חילוק שיש 

בעולם, המלך  של טבעו שיצא בעינן זה

שאינו מפני  מיתה, בו  המורד  חייב אין  זה שללא

ענינינו, לבין  - בו , למרוד  ואסור  מלך  שהוא יודע

למחות והסמכות הכח בידו שיש לכל שידוע שכיון

מצות קיום לגבי למלך בזה נחשב עמלק , את 

הטעמים  יודעים הכל שלא ואף עמלק, מחיית 

בנ"י על בפנימיות  מלך  הוי מדוע הנ"ל הפנימיים

ארי גבורת כב)[ובספר שלא (יומא מי דאף  כתב

לגבי אף  כמלך באמת  הוי דינו בעולם טבעו יצא

שאין  היתה אביגיל טענת אלא במלכות , מורד דין

וכו']. רוצח שאתה עליך  שיאמרו להרגו  לך  כדאי 

 úàéø÷ úòéðîá –––– åðéðîæá ÷ìîò  úééçî

' åãëå íéðåúéò

øáéã [ èéלמחות הפנימית  העבודה בענין  עוד

והזכיר  בזמנינו, עמלק  של זרעו

ש"פאליטיק" זי"ע ראטה ר "א הרה"ק  מאמר

ששמע (פוליטיקא) ואמר "עמלק ". בגימטריא

שהרה"ק  שליט"א האלפערין  אלחנן רבי  מהגה"צ

במכתב  לו  כתב זי "ע מפעשווארסק יענקל'ע ר'

עיתונים  לקרוא שלא היא הבעש"ט דרך  שעיקר 

לשמוע  לא היינו  חדשות , של הענין  לכל [והכוונה

מיני כל לקרוא או וכו', בטלפון  חדשות  או  ראדיא,

וא"צ  וכ"ש  חדשות , של לענין ששייכים קריאות 

מכלים  הכלים מכל הריחוק  בתכלית  להתרחק  לומר 

הטמאות קלי ' ג' עניני  בהם שיש  – ומשונים שונים

ה"י בשר  ועד מנפש  ומכלים ומטמאים הטמעים –

נ' שער  דאור הלע"ז – דקלי' הנ' שער שהם –

זי"ע]. הק ' הבעש "ט רבינו  של דקדושה



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין מז ליקוטי

 úå÷çøúää ïéðò ïéá úåëééùä äî øåàéá êéøö

 è" ùòáä êøãì íéðåúéòî

øàéáå [ë היתה הבעש "ט דרך  שנקודת בזה

בעולם אלוקות היה גילוי  (שהבעש "ט

השי"ת את שיגלה משיח של מאורו והתחלה התנוצצות 

העולם) פנימיבכל  ואור  חיות  הבעש"ט וגילה ,

והמצוות התורה כל שיהיו  השי"ת , בעבודת 

להשי "ת, והביטול היחוד  נקודת בבחי' נעשים

בתורה  אלקות  אור גילוי עתה כבר נהיה שעי"ז

באופן  רעות  והמידות התאוות  כל ויתוקנו ובמצות ,

וכו'.ש  החושך מן הרבה דוחה האור  מן  מעט ל

äðäåגילוי ג"כ  היה וקרי "ס  מצרים יציאת בזמן

שאומות בעולם, ועצום נורא אלקות

ופחד  בהלה עליהם שנפלו ע"י לבנ"י נכנעו העולם

בריש  כתיב וכן  וגו' אדום" אלופי נבהלו "אז  כמ"ש 

ואומה  אומה שכל מהספה"ק וידוע יהושע, ספר

והכנעת אחרת, רעה תאוה או מידה לאיזו קשורה

התאוות כל הכנעת בחי' היא היא האומות 

גילוי כשיש לקדושה שנכנעים רעות  והמדות

ובאה  מבנ"י  פחדה שלא היחידה והאומה אלוקות.

עמלק , האומה היתה קרי "ס  אחרי בנ"י  עם להלחם

גילוי של בזמן  אף בנ"י עם להלחם בכוחו שיש

האמבטיה  את ומקרר  קופץ הוא ועמלק אלקות ,

אלוקות גילוי של הוי"ה הרותחת  "כי גילוי (שהוא

הוא") אוכלה אש הספקאלקיך  בגימ'ìîò÷(בכח

 ÷ôñ לבוא האומות  לכל פתח פותח הוא ובזה שלו, (

אמת בשפת  לשון  [ויש  ישראל בני עם להילחם ג"כ

טוב  שורש  שום אין  שלעמלק  הרי"ם החידושי בשם

ישראל  להלקאת מרדות  כרצועת  רק  עניינו וכל

בעומק , ולפי "ז  ח"ו, מהדרך  כביכול כשסרים

מימד  לגבי  ירידה איזו  היא עמלק מציאות 

מהומיל  רי"א בכתבי כדאיתא הרגיל, המציאות 

אף  לכן, למציאות , מתחת של בחינה שיש  זיע"א

אפסי בכל ית ' שמו  והתפשטות ידיעת של במצב

כביכול  הוא כי נקלט אינו  עמלק  אצל הנה ארץ,

מזה]. למטה

 íàå הפוליטיקא ענין  ממש  הוא דכן  מובן כן

מלאים  שהם חדשות מיני  וכל והעיתונים

בהשגחה  אמונה ומיעוט וספיקות קרירות  עם

לו שזוכה האלוקות גילוי  כל את ומקררים פרטית,

[היינו, הבעש"ט בדרך  השי "ת עבודת  ע"י היהודי

סדר  על כביכול עמלקית מבט נקודת נותנים הם

בסדריו לגמרי המשוקע אדם כי המאורעות,

מפורסם  מאורע איזה לו יתברר אם ה' בעבודת 

ישירה  בחינה כאיזו לקולטו עליו יקל רחוקה, לעת 

באופן  אצלו  יתפס  זה וכך הנורא, ה' מעשה של

לקרוא  כשמתרגל כן שאין מה - ומידי, ישיר 

של  למבט נצמד  כרחו בעל ב'חדשות', ולשמוע

יחזק  אכן  ואז  מהם, המוקרן ח"ו  ומקריות טבע

במוחו קלוט אינו אבל פרטית, השגחה שזהו עצמו 

שהעיתונים  נפשו ], טבע של ובאופן  לחלוטין

ה  אמונה ובלבולי  וספיקות  קרירות זה שמלאים ם

כדרך  בעבודה"י שמתגלה אלקות לגילוי  זה לעומת

בנ"י עם הלוחם העמלק  בבחי' והם הבעש"ט,

פתח  בזה ופותח דקרי "ס , אלקות הגילוי את  ומסלק

כן  וכמו ח"ו. בישראל, להילחם לבוא האומות לכל

לכל  פתח הפותחים הם והפוליטיקא העיתונים

בעבודת ונכנעו  שנחלשו  רעות  והתאוות  המידות

להם  חוזר  וכדו' העיתונים וע"י היהודי, של השי"ת 

[שהבקיא  רח"ל ולהכשילו  ביהודי ח"ו להילחם הכח

עניינו שעיקר  יודע ה'חדשות' עסק  בתהלוכות 

ועצם  המדומים, קניינים ברכישת הצורך להגביר 

זה, על מבוסס  ה'חדשות ' פרסום של המציאות 

נאות, באופן במועט המסתפק אדם לראות  וניתן 

ועל  מ'חדשות']. התנזרות  עם ביד יד הולך  זה איך 

להסתכל  שלא הוא הבעש "ט דרך מעיקרי  כן 

אכי "ר . ומהמונם מהם ה"י ודומיהם בעיתונים

 øëæ  úáéú ãå÷éðá  íé÷ñåôä 'çîá éîéðô øåàéá

æîéøå [ àëלגבי שיש הפוסקים במחלוקת  זה כל

בפס' זכר שבתיבת  ז ' אות  ניקוד 

בצירי מנוקדת  היא האם - עמלק " זכר את "תמחה

הפוליטיקא  ענין על מרמז בצירי  שזכר  בסגול, או 
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הוא  צירי ניקוד  מהאריז"ל שכידוע וכדו', וחדשות 

בינה ספי ' סי'כנגד  בלקו"מ רביז"ל בזה שביאר (וכמו

ספירת שהיא שהאימא וכידוע ציור, מלשון שצירי לו

מח) סי' לקו"מ ועי' הוולד , צורת המציירת היא ,הבינה

בינה  ספי' בחי' שהוא הפוליטיקא ענין  הוא וזה

העולם  ואירועי  במהלכי  שמתבוננים דקליפה,

מה  דבר, מתוך דבר  דקליפה בבינה להבין וחוקרים

בעולם, שאירע דבר לכל הסיבה ומה למה, גרם

ההתבוננות וכל וכדו ', בעתיד עי "ז  ייגרם ומה

את ומקררות משכיחות  הללו  מענינים והחקירות

לבירה  המהיג שהוא השי"ת  בהנהגת  האמונה

של  הענין ובכל פרטית, בהשגחה פרטיות בפרטי 

ח"ו, במקרה דבר כל תולים אלא ועונש, שכר

וכו'. כלום אינם שבאמת תמותה בני ובהנהגת

זו, בטומאה שנכשלים ועי"ז צירי. עם זכר בחי ' וזהו 

באים  ממילא דעמלק , בדרך " קרך  "אשר  טומאת

ח"ו רעות  והאהבות  התאוות  כל האדם על וחוזרים

הוא  סגול שניקוד ונודע סגול, עם זכר בבחי ' שהם

אהבה ספי' אזיל (חסד )כנגד  החסד שספי' וכידוע ,

כל  עם הולכת חסד שספי ' [היינו  יומין  כל עם

המדות שמתחלקות  שאף  והיינו  הספירות],

כל והתאוות עם אזיל החסד  מ"מ המדות, לשבע

התאוות שכל בטומאה ובין בקדושה בין המדות ,

החסד  במדות  ונשרשים נכללים רעות והמדות

כל  באר"י שהיו שאף בתורה"ק, גם שמוכח [וכמו 

המידות שבע כל כנגד שהמה האומות השבע

על  ישראל ארץ בסתם נקראת  זאת בכל הרעות ,

הכנעני כנען)שם החסד (ארץ ספי' כנגד  שהכנעני 

משום  זהו  פשט ועפ "י  וכנ"ל. יומין כל עם דאזיל

כדאיתא  אומות ה-ו ' שאר  של אביהם היה שכנען

סגול  בניקוד  זכר  תיבת  כן  ועל נח]. פרשת  בקראי 

התאוות כל על מרמזת חסד  ספי' כנגד  שהיא

החסד  ממידות נמשכות  שכולן הרעות והמידות 

בצירי, הזכר ע"י  האדם על נמשכות וכולם דקליפה,

פוליטיקא  עניני  וכל העיתונים קריאת  היינו 

גוים  ראשית  בבחי' להכל, השורש  שהם וחדשות 

ויזכנו מכולם יצילנו והשי"ת  רח"ל, וכנ"ל עמלק

בכל  בו  התלויים וכל עמלק למחיית  במהרה

אכי "ר . הבחינות 

åìöà  äìâúîù éî àåä –––– øåã  ìëáù ïîä

 ÷ìîò  òøæî  åðéàù  óà ,íéãåäéì  ä÷æç äàðù

øù [áë ההוא ביום המן "ויצא בתיבות ניגון 

על  הידוע [בניגון  לב". וטוב שמח

שקיבלו ואמר  עזבתני , למה א-לי א-לי  תיבות

שדיבר  מה כאן  ונצרף אלו ]. תיבות על גדול מצדיק

הגר"ח  שמחדש  למה ראיה שהביא המן , מענין 

לאומה  הכונה שאין  עמלק, בענין זצ"ל מבריסק 

שנאה  לישראל ששונאת  אומה כל אלא מיוחדת,

קלי ' בה שהתלבש הוכחה זוהי כרגיל שלא חזקה

זה  לחידוש הוכחה להביא ואמר עמלק. וטומאת 

הרשע  שהמן  שמוכיח פערלא מהגרי "פ  דאי' מהא

אביו מצד עמלק מזרע היה אמו)לא מצד ,(אלא

הקובע  שעיקר וחזינן  עמלקי, - המן  נקרא ובכ "ז

לישראל  אצלו שנתגלתה החזקה השנאה הוא

שהרשע  ששמע ע"ז , אמר מהתלמידים [ואחד 

המן , בשם עצמו את מכנה ימ"ש  שבימינו מפרס

מזה רוח קורת  אצלו  ניכר  זאתוהיה (שמתאים

חזקה  שנאה אצלו שמתגלית אחד שכל הנ "ל  להחידוש 

ועמלק ) המן בבחי' הוא ].לישראל

 äìéâî ' ñîá íéøåàéá

–––– íåéá  äúåðùìå äìéâîä úà úåø÷ì áééç

 ãåîéìä úøæç é"ò  äìâúî é÷ìàä øåàä ø÷éòù

 ùøéô [àחז "ל מאמר  ע"א)פנימיות  ד דף  (מגילה

" äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééç

 íåéá äúåðùìå  äìéìá מהפוסקים ידוע דהנה ,"

חיובה  זו  וקריאה ביום, היא המגילה קריאת  שעיקר 

קבלה פוסקים)מדברי לכמה תורה כדברי ,(שדינה

מדרבנן  חיובה הלילה חיובה וקריאת גדר (שפחות

קבלה) שמדברי "מחיוב הלשון  וא"כ ,äúåðùì"ביום

קריאה  רק  היא היום שקריאת  שמשמע קצ"ב,
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הלילה לקריאת שפחותäðùî (וכמומשנית למלך ,

לקרות האדם חייב למימר הו"ל ולכאו ' מהמלך),

וביום. בלילה המגילה את

øàéáå שהעיקר ישראל מגדולי כמה מאמר  עפ "י 

וכדברי הלימוד , חזרת  הוא לימוד בכל

ע"א)חז"ל צט דף  לזריעה,(סנהדרין נחשב שהלימוד 

הקצירה, הוא שהעיקר וכמובן - לקצירה, והחזרה

מה  על שיהא כדי  מקודם ללמוד שמוכרחים אלא

הראשון  שבלימוד היא הענין  ופנימיות  לחזור,

שבענין  דהבינה המוחין את  מבינים שלומדים

בלימוד שמתאמץ ע"י למעלה, דמלמטה המוחין (שהוא

שלומד ) מה להבין זוכה הראשון בחזרה ואח"כ  ,

בלימוד , הגנוז  האלוקי האור את  בלימודו להאיר 

אלוקות לגילוי  יותר  זוכה יותר  לחזור המרבה וכל

הק' הבעש"ט דברי  [וכידוע שלומד (בעש"ט בתורה

ט"ו) אות  משפטים פר' השונה עה"ת מעלת  שביאר

אלקים, עובד שנקרא ואחד, פעמים מאה משנתו 

ב"ה  ומיוחד  יחיד האחד  את בתורתו  שמגלה משום

לגלות מרבה החזרה שבריבוי כנ"ל והיינו  וב"ש ,

אסתר  שמגילת א"ש ובזה בלימודו]. אלוקות גילוי 

הסתרת בתוך השי"ת  את לגלות שתכליתה

הנמצאת האלוקות השראת את  ולגלות הטבע,

"מגילת נקראת  זה שע"ש  ההסתרות, כל בתוך

ע"כ  ההסתרה, את המגילה שמגלה - אסתר"

השניה, הקריאה שהיא היום, בקריאת חיובה עיקר

את לגלות זוכים החזרה כח ע"י  שדייקא משום

תיקנו וע"כ  המגילה, בתיבות  הגנוז  האלוקי  האור 

שהקריאה  כדי בלילה המגילה את שיקראו  רבנן 

האור  יתגלה ועי "ז  "ולשנותה", בבחי' תהא ביום

במגילה. הגנוז האלקי

 ïåùì àåä "éîéá éäéå"ã ïéðòá  íééîéðô  íéæîø

 øòö

'îâá [ áע"ב)מגילה י "(דף  :øîàðù íå÷î ìë

,"øòö ïåùì àìà åðéà  éäéå

 ïåùì àåä íéîòôì ,ãáì " éäéå"ã 'îâä úð÷ñîå

 ë"àùî - , øòö ïåùì  åðéà  íéîòôìå øòö

øòö ïåùì éåä  íìåòì ," éîéá éäéå" הרמז וביאר .

תיבת  דהנה בזה, ושם ì-à בגימ'éäéå הפנימי  ,

והרחמים החסד מדת  על מרמז לפעמים (כמו א-ל

מדות די"ג א-ל  מדת  על  קאי שזה היום", כל א-ל  "חסד

רחמים) דאלקים של  א-ל בבחי ' הוא ולפעמים ,

יום") בכל  זועם שתי("וא-ל  יש "ויהי" בתיבת  וא"כ ,

לשון  אלא אינו בימי " "ויהי משא"כ  - משמעויות ,

בתיבת כנרמז עולהéîéá צער  עה"כ ,â"ñשבגימ'

דינין  שמינה הבינה דספי ' הק ' השם שהוא

'ויהי ' תיבת על 'בימי ' תיבת ומפרש  מתערין ,

- בעבודה"י  רמז  ובדרך הצער . בבחי' היא שכאן

דהמן  היינו, המן, דהוה צער  בבחי ' הוא 'ויהי '

ש  ומה שעבר במה רק מתעניינים לו ,äéä והדומים

שעבר  במה היהודי  את  לשבור רוצה שהיצה"ר

יהודי אבל בעבר, שעוסק  המן וזהו  כהוגן, שלא

שיש  שמרמז  הוי "ה שם את תמיד לזכור צריך

ההוה עם בעיקר  בשם להתעסק  מפורשת  (שבחינתו

בחי') משאר יותר ועי"ז הוי"ה ההוה, תיקון שבכח - ,

ד' רצון לעשות  אפשר מה רגע בכל שמחפשים

את ומביאים העבר כל את  מתקנים זה, ברגע

דלעתיד וגו')התיקון אחד  ד' .(יהיה

 øòö ïåùì –––– 'éäéå'ã éîéðôä øåàéá

ãåò [âבהרחבה קטן דיבר  פורים (בסעודת

בשב"ק ) שחל דברידמוקפים בביאור 

צער , לשון 'ויהי' שכל מעיקרא שקס "ד הנ"ל הגמ'

לשון  דהוי  מוכרח אינו  גרידא שויהי  הגמ' ומסקנת

הענין  וביאר צער, לשון הוי בימי ' 'ויהי  אך  צער,

מרמזת י ' אות ידוע דהנה בעבודה"י , פנימיות ע"פ

החכמה ספי ' קדומה)על חכמה אותיות(יו"ד  לעומת  ,

הז"א)ו ' על  מלכות )ו -ה'(שמרמז – הנוק ' על  ,(המרמז

שמקדימים  הק ' הוי "ה בשם כמו הוא הנכון והסדר 

בה  שמקדימים 'ויהי ' בתיבת וע"כ דהביטול, י ' אות

אות לפני ה' אות  מקדימים וכן  י', אות לפני ו ' אות

הדעת עץ חטא בחי' שזהו צער, לשון הוי י '

מעה"ד  לאכול אדה"ר אותשהקדים – הז"א (שהוא
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החייםו') מעץ שאכל חכמה לפני  י' אות בחי' (שהוא

תחיה') ד 'החכמה וכדאי '– כגון , האחרונים (במקובלים

ובספרי  בראשית  פר' ובבאמ"ח תצוה, בפר' חבר רי"א

ועוד ) החיים איז'ביצא מעץ אוכל אדה"ר היה שאם

הפגם  וכל מעה"ד לאכול אח"כ  לו  מותר  היה קודם,

בדרך  אמר הדברים [ובין  הסדר . שהחליף  היה

עץ  ספה"ק ללמוד  שמרבה התלמידים לא' צחות

שעסק  שאחרי גמ', ללמוד  גם כבר  לו  שמותר חיים

גם  לאכול מצוה כבר יש החיים בעץ הרבה כבר 

מפאנו]. מהרמ"ע כדאי' מעה"ד

ìåèéáäî  äàðää  ø÷éòã - àáà ãåñé - éëãøî

ïéðòäå [ãאת תמיד מחפשים שהצדיקים

והכוונה  הפנימית , הנקודה

אלקות השגות וביטול דבקות  חיפוש  של העליונה

האלקית נקודה שמחפשים וע"י  העיקר, אצלם היא

הידיעה  את לקבל גם אח"כ  זוכים הפנימית

מרדכי של האמת  דרך וזהו  החיצונית, וההצלחה

על  שמתענג בחי ' – אבא יסוד בחי ' שהוא הצדיק

–הביטול החכמה בחי' ואבא העונג, בחי' – (יסוד

להתבטל ביטול ) הוא שלו העונג שעיקר  היינו  ,

בית את אף לבסוף  מרדכי  מקבל ועי "ז  לאלקות 

החיצונית, ההצלחה כל את  ג"כ  שמקבל היינו  המן,

בחי ' היינו ע"ז מעצמו שעשה המן קלי' משא"כ 

שמחפשים  עבדין , לגרמייהו דעבדין מה שכל הקלי'

והוא  העיקר, אצלם היא כי  שלהם ההצלחה את 

בלימוד  שמחפשים היינו  הדעת  עץ הקדמת בחי '

בחי ' שהם וההבנה הידיעה את התורה"ק 

חיפוש  לפני  היינו  החיים, עץ לפני  ההצלחה,

הפגמים. כל שורש  וזה שבתורה הדבקות 

ò"ò íéøøåòî  äéîøâì ÷"äøåúä íéç÷åìùë

å" ç  íéðéã

øîàå [ ä זה מענין  לדבר  עבורו קשה שבדר "כ

בפורים עתה אך  קיום להדיא, (אחרי

וכו') דלבסומי היום זאתמצות לומר ויכול מותר 

כוונתם שכל שאלו  כדיבפירוש התורה"ק  בלימוד 

ת "ח  שיקראו  ע"מ ופוסקים בש"ס  כרסם למלא

העליונה  הכוונה מתכלית  ושוכחים תורה וגדולי

שחוטפים  כמו  הם הרי  התורה, ע"י בהש "י  להדבק 

לעצמם, בכח המלך בת  מהבעש"ט את  כעי"ז (כדאי'

ואינה הק ') כבודה, על מקפדת הק' והשכינה ,

דינים  ח"ו עליהם ומתעורר  בכח, שיחטפוה נותנת 

הידועים הב"ח [וכדברי וכו', מז)וקשיים על (סי'

את עזבם על הארץ אבדה מה דעל הש "י  דברי 

בה  עסקו שלא תחילה, בתורה ברכו שלא – תורתי 

התורה  מוצא קדושת ברוחניות להתעצם לשמה,

עסקו אלא בלימודם, לשכינה מרכבה להיות 

הארץ  אבדה זה ועל וכו ', עצמם לתועלת בתורה

הקשים  הדינים מריבוי  ונחרבה חשוכה ונשארה

הנ"ל èוכו ' והמתמיד השקדן כשרואה תיכף  וע"כ  ,[

יעשה  וכו ' וקשיים דינים עליו  שמתעוררים

_________________________

תחלה,ט. בתורה ברכו שלא על כזה ורם גדול בעונש  להענישם מלפניו כזאת יצא למה טובא, לתמוה ואיכא שם, הב"ח וזל"ק

ורוחניות  בעצמות  נשמתנו שתתעצם כדי בתורה עוסקים שנהיה היתה מעולם ית' דכונתו ונראה קלה, עבירה לכאורה שהוא

וגופנו  נשמתנו שתתדבק  כדי מאתנו, תשתכח  שלא במתנה לישראל אמת תורת הקב"ה נתן ולכן התורה, מוצא מקור וקדושת 

המה  היו הזאת הכונה על בתורה עוסקים היו ואם שבתורה, תשעה לא ושס"ה עשה מצות ברמ "ח  גידין ושס "ה איברים ברמ"ח

והארץ  דירתה, קובעת  השכינה היתה ממש ובקרבם המה י"י היכל כי בקרבם, ממש  השכינה שהיתה ית', לשכינתו והיכל מרכבה

חוק שעברו עתה אבל אחד. המשכן והיה מטה של  פמליא עם מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה  מכבודו, מאירה היתה כולה

חכמתם, להראות להתגאות גם ומתן, משא לצורך  הדינים לידע להנאתם, הגשמיים הדברים לצורך אם כי בתורה עסקו שלא זה,

גדולה  למדרגה נשמתם שתעלה כדי בארץ למטה השכינה ולהמשיך התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק  להתעצם נתכונו ולא

וזה  קדושה, בלי בגשמותה נשארה והארץ למעלה, לה ועלתה הארץ, מן השכינה שנסתלקה פירוד עשו בזה הנה מיתתם , אחרי

אשר  תורתי את עזבם על ה' ויאמר וגומר הארץ אבדה מה על וגומר החכם האיש מי אמרו והוא ואבידתה, חורבנה גורם היה
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להש"י, לבו  ולכוין כוונתו, לטהר  בעצמו  חשבה"נ

לעולם. וחי  ואכל החיים בעץ  ידבק ובזה

' åëå äîùì àìù  íéã÷äì øúåäù êøãä

 ìàùå [ å הידוע חז "ל ממאמר התלמידים א'

ע"ב) נ דף  אדם (פסחים יעסוק  דלעולם

לשמה  שלא שמתוך לשמה שלא ובמצוות בתורה

החיצונית ההצלחה להקדים שמותר  וחזינן וכו ',

הלא  נמי  הכי דאין וענה, הפנימית, נקודה לפני

דהוי תמיד  מוכרח אינו לבד  ד 'ויהי ' הגמ' מסקנת 

להקדים  שאפשר דרך יש  דאמנם והיינו  צער , לשון

הדעת עץ לשמה)את  שזה (שלא החיים, עץ לפני

בספה"ק כמבואר הי', לפני  הו' הקדמת (יסודבחי'

ועוד ) ז, אות  פ"ו ח"א ורצונוהעבודה שכוונתו  דהיינו

ומקדים  הלשמה, אל לשמה השלא מתוך לבא

ובזה  הלשמה, של הנקודה את מקיף בבחי ' לכה"פ 

לשון  אינו לשמה השלא שקודם נראה שבגלוי אף

צער  לשון הוי בימי' 'ויהי  ורק  בסמוך )צער , .(ויבואר

שהקדים  הצדיק יוסף בחי' שזהו רמז בדרך  [ואמר 

שבבחי ' אפרים לפני הבינה שבבחי ' – מנשה

הקדושה  נקודת ישנה יוסה"צ שאצל היות החכמה,

לפני הבינה כבר להקדים יכל הביטול, נקודת היינו 

כנ"ל]. וכו ' אדם ילמד  לעולם שבבחי' החכמה

–––– àáà ãåñé –––– éëãøî 'éçááù íé÷éãöä ìöà

 øçà ïôåàá ì"ðä àøîéî  ùøôúî

 íðîàå [æ' שבבחי הגבוהים הצדיקים דרך

– אבא יסוד  – הצדיק מרדכי

הלשמה,להקד  ונקודת  הביטול נקודת להדיא ים

ריבוי יש זה ובענין  תמיד , העיקר היא שתהא

בדרגתו היצה"ר  ניצח שהצדיק שאף  דרגות,

בדקות נסיון לו  יש  שוב כשמתעלה עכשיו  הקודמת,

אחר  או  החיצונית  ההצלחה אחר  לחפש אם יותר 

שוב  לנצח ויש  דהביטול, הפנימית האלקית  נקודה

תמיד  והצדיקים ומדרגה, מדרגה בכל המן  את 

שמביא  כמו נוגה, מקליפת  שהם עצמם על חששו 

העט"צ  הרה"ק  דודו  על זי "ע מקאמרנא הרה"ק 

שצריכים  ידעו שתמיד והיינו  זי "ע מזידיטשויב

ביאור  [וזה הפנימי, הנקיון בדרגת יותר להתעלות 

דלעולם  הנ"ל חז "ל מאמר על בספה"ק  המובא נוסף

בעצמו שיחשוד היינו וכו', לשמה שלא אדם ילמד 

יתאמץ  שעי "ז  לשמה, שלא במדרגת  עדיין שהוא

ובזה  לשמה], לדרגת  לזכות  ויותר  יותר  תמיד

בזה  בק "נ עדיין  שהם א"ע הצדיקים שחושדים

למדרגה. ממדרגה ועולים ויותר  יותר  א"ע מטהרים

å"éùú 'éçá é"ò áìëî  ìöðäì äìåâñä øåàéá

 éúùå 'éì÷ 'éçá -  úåîöò

 äæáå [ç בספה"ק המובא את רמז בדרך ביאר 

מהר "ש  מהרה"ק שושנים לקוטי 

הי "ד  זי "ע קרנים)אוסטרופלער ס' בסוף (הנדפס

יאמר  כלבי' שנשכוהו  למי פפא מרב סגולה וזל"ק,

עצמות תשי "ו דהיינו עצמות תשי"ו  בי  יש  לפניהם

הכלבים  אין  ואז דטומאה תשי"ו  יבטלו דקדושה

דזקיק  נהירו  לקבל אותו  יראו  רק לו להזיק  יכולים

_________________________

הדברים  כל טעם להם פירשתי וגם ושוכחין, למדין יהיו שלא במתנה נתתי אשר אמת תורת תורתי יאמר וגומר, לפניהם נתתי

תשים  אשר המשפטים ואלה א) כא, (שמות  הפס' על (מכילתא) רז"ל וכמ"ש וכו' ערוך  כשלחן לפניהם נתתי אשר וזהו ופירושיהם,

– בה הלכו ולא תורתי, את  עזבו והמה בקרבם, שורה תהא והשכינה אמת , תורת תורתי קדושת בעצם שיתקשרו וכונתי לפניהם,

דהיינו, בה, הלכו לא – התורה קדושת בעצמות הנשמה שתתדבק  כדי למדרגה, ממדרגה התורה ברוחניות ההליכה תחלת פירוש,

דבקים  שיהיו כדי ישראל לעמו התורה נתינת  על לו ולהודות ית' לפניו ולברך  התורה בעסק לפתוח שבאו בשעה לשמה בה הלכו לא

הרי"מ) החי' בעל הרה"ק (ה"ה זקיני מפ "ק  'שמעתי הביא, קמז ) ע' ח"ה (פילץ, צדיק  ובשפתי עכל"ק . וכו'. ית ' ובשכינתו בקדושתו

שמע  טליא הוי שכד הביא, ע"ב) יא (דף ברכות  למס' ובבי' יום'. בכל אלו ב"ח  דברי למד ז"ל מרימינאוו מענדלי ר' שהרבי ז "ל

האלו. הב"ח  בדברי המובאת בכוונה תוה"ק ללמוד היא ה' עבודת דעיקר זצ"ל ארלנגר אריה חיים ר' המקובל מהגה"צ



לנפשך  חכמה דעה נב 

גילה  שז"ס  ולדעתי וכו ' בלק פרשת  בזוהר  המבואר 

כלבים  סבבוני כי  כ "ב בתהלי ' ע"ה המלך  דוד  לנו 

כשהכלבים  עושה אני  מה ר"ל וגו ' מרעים עדת

סופר  אני ר "ל עצמותי , כל אספרה אותי  סובבים

גי ' המה עצמותי כל בי , יש  עצמות כמה לפניהם

ואינם  בי  יביטו יראו המה עושים, הם מה תשי "ו,

עכל"ק . כלל, לי  להזיק  יכולים

ïéðòäå הכלב קלי ' על מרמז שהכלב ברוחניות 

לגרמיה, הכל ועביד הב הב דצווח

זו  מקלי ' להנצל כדאי'והדרך 'ניטל ' של קלי' (שהיא

ניטל קלי' ושייך  תורתו, ליטול כלב בא בניטל שהלומד 

לגרמיה) כשלומד השנה בכל  תשי"ואף  לי 'יש  לומר

כנ"ל  היינו ושת"י , בחי ' הוא תשי"ו  וכו', עצמות

תמיד  שחוששים עצמם משפילים שהצדיקים שבזה

קל  שהיא ק "נ בחי' את עדיין להם בזה שיש ושתי, י '

הנ"ל. הטמא הכלב מנשיכת ניצלים גופא

äðáä àìì  äìá÷ ãåîìì  íé÷éãö äîë êøã

óéñåäå [èאחרי לחפש העיקר דאין  הנ"ל בענין

אחרי אלא וההצלחה ההבנה

וכן  מקאמרנא כהרה"ק  צדיקים כמה שהיו הדבקות

הבנה  ללא קבלה ארוך  זמן  שלמדו זי "ע הסולם בעל

ידה  על להשיג כדי  רק הקבלה  בלימוד עסקו  אלא

מעץ  הטעימה בחי' שזה בהש"י הדבקות  את 

להבנה  לבם שנפתח גם לבסוף זכו ועי"ז החיים,

הקבלה בחכמת  וידיעה הדעתוהשגה עץ (שהיא

כנ "ל ) עה"ח אחרי .שמקבלים

 ãåîéì éåä éà  äðáä àìì ãåîéì

 ìàùå [éקיי"ל הלא התלמידים א' (בשו"ע ע"ז

הי"ב) פ"ב ת"ת הל ' שבתושבע"פ הרב

ואמר  כלל, לימוד נקרא אינו הלימוד  מבין אינו אם

זי"ע מהרש"ב שלום)דאי ' תורת  ס' חכמי(בסוף  בשם

במקו"א)הקבלה כמש"כ ועוד  והמהר"ל  דס"ל (הרמ"ק

לימוד נקרא הבנה ללא בזה דאף אריכות  (והביא

בחיבור במקו"א) הביא הקבלה בלימוד [ובפרט ,

ברכות  ע"ב)עמ"ס  יא התניא (דף  בעל הרה"ק  בשם

ג )בלקו "ת דף  אף (שה"ש לכו "ע דבזה כמקרא דהוי

לימוד ]. נחשב הבנה ללא

ãåòå שצריך אף הרי ודעימי ' להמג"א דאפי'

אלא  העיקר, אינה ההבנה הלימוד, להבין

ענף  רק היא וההבנה העיקר , הוא הדבקות חיפוש 

א"ע  לדבק  יוכל לימודו שיבין שע"י מהדבקות

הלב, טהרת בפנימיות  דקים דברים הם וכ"ז  בנקל,

ולעלות כראוי, להבינם לעמול הרבה שצריך 

כנ"ל, למדרגה ממדרגה תמיד  אלו בענינים

תמיד  להעלות ראש' את  תשא 'כי הוא שהעיקר 

צדיק  בצמח [כדאי' שב"ת  לאותיות  – הרא"ש את 

אותיות שאחר שהאותיות בפרשתן הרי "מ ובחי'

שב"ת אותיות  הם מצורע,רא"ש פר' בחת "ס אי' (וכן

ספ"ק ) ובעוד ויחי, פר' ישראל  שיהא ובאהבת היינו  ,[

החשיבות  עיקר  הראש )תמיד  הביטול (בחי' לנקודת 

שב"ק . נקודת שהוא –

 àøîéîä ìòá  úùåã÷á ÷áãäì éãë ãåîéì

àéáä [ àé מ שעיקר  זי"ע הסולם מבעל טרתעוד

לשם  לא הוא הצדיקים בספרי הלימוד 

מהספר  ידיעות כנ "ל )קניית הדעת עץ בחי' ,(שהוא

בעל  מנשמת וניצוץ קדושה קבלת  לשם אלא

קניית לשם והיינו הרוחניים, וממדרגותיו  המימרא

בדף  מקודם שלמדנו  מה בבחי ' וזהו  כנ"ל, הדבקות

בעל  שם א' כשהחליף האמוראים שהקפידו היומי 

ההלכה המימרא לקביעת נוגע דזה משום (ובפשטות 

המימרא) בעל  מי שהמימרא לדעת הפנימי וההסבר 

ענף , בחי' והוא הו"ק בחי' היא מגלה שהצדיק 

הג"ר  בחי ' הוא עצמו  המימרא בבעל והדבקות 

של  בה' הדבקות ממדרגת  ניצוץ לקבל בבחי' שזה

ללמוד  רביז "ל של קדשו עצת  [וידועה הצדיק

וכן  המימרות , בעלי  להזכיר  הגולה באר עם השו"ע

שמביא  הב"י לימוד קדושת  בגודל הצדיקים הפליגו 

המימרא  בעלי שמות עם מקורותיה את הלכה בכל

תא  בחי ' היא המימרא ועצם ובראשונים], בגמ'

בבחי ' היא המימרא בבעל הדבקות  ואילו  שמע,
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בירושלמי  כדאי ' חזי, ה"ה)תא פ"ב לעולם (שקלים

כנגדו. עומד השמועה בעל כאילו אדם יראה

-  ò"ôá äøèîë  äçîù  úù÷ááù úåòèä

 úå÷ãá ïîä 'éì÷ àåäù

óéñåäå [áé אנשים הרבה לגבי  זו בחי' ג"כ  שיש

תמיד  להשיג בקשתם שעיקר כיום

הכת טעות  [ובחי' הנ"ל, טעות בחי' ג"כ  וזה שמחה,

שמחה  רק שחיפשו י"ב מעשה וזה é שבסיפו "מ [

וגו ' המן  'ויצא עליו  שנאמר  המן קלי ' בחי' בדקות

קדוש  דבר היא ששמחה שאף היינו לב', וטוב שמח

בחי ' רק  היא השמחה הרי מ"מ ונשגב, וגבוה

שהבטל  לאלקות, הביטול מענין וחלק  וענף תוצאה

עבדו בבחי' שמח, הוא הרי הש "י  את  ועובד  ונדבק

שהפליגו מצוה של שמחה ובבחי ' בשמחה, ה' את 

מטרה  השמחה אין  אך מעלתה, בגודל הספה"ק

הר "ז  מאלקות נפרדת שכהשמחה בפ"ע ותכלית 

גם  [ואפשר  הנ"ל, לב וטוב השמח המן קלי ' בחי '

כדי השמחה לחפש למעלה מלמטה להתחיל

מתוך  בבחי ' לעיל כמבואר בהש "י  ידה על להדבק 

היתה  'ליהודים נאמר  בנ"י ואצל וכו '] לשמה שלא

ועי"ז  ה' אור היינו  – שאורה 'ושמחה', ואח"כ  אורה'

נפרדת מטרה בנ"י  אצל השמחה אין כי 'ושמחה',

כנ"ל. ה' מעבודת  וענף חלק בחי ' רק  אלא בפ"ע

 øä øòö ïåùì éåä ò" åëìù 'éîéá' úáéúá æî

åæå [âé, צער לשון בודאי הוא בימי' ש'ויהי הבחי'

מוכרח  אין לבדו  'ויהי ' שכנ"ל אף  כי 

צער  לשון וה'שהוא י', לפני ו' להקדים דרך  שיש  (היינו

וכוונתו  כשרצונו היינו צער, של שאינו באופן י', לפני

הלשמה, אל  לשמה מהשלא למעלה, מלמטה לבא

וכו') האלקי האור אל  לכה"פ ומהשמחה זה אך

אך  בה, כופר  ואינו  הפנימית  נקודה אחרי שמחפש

נקודה  אחר  כלל מחפש שאינו מי  על מרמז בימ"י

לו שיש שמתפאר בי-מי , אותיות בימ"י הפנימית,

ואינו בזה, ומסתפק בינה, שערי נ' – מ"י  השגת

האלקית החכמה אור השגת אחר כלל מחפש 

באמת דהלא – ב"י  באותיות גם וכמרומז והביטול,

בצורת הנכתב הוי "ה שם של העליון  הק ' שם יש 

וכן  קר "ש], של הויו "ת בשמות  [כמובא עינים כ"ד 

תיבה  שכל אותיות ד ' של שם הוא הק' הוי "ה שם

כידוע, צירופים כ"ד  בה יש הרי אותיות ד ' של

רק  יש הק ' הוי "ה שבשם נראה בגלוי באמת  ואמנם

הנ"ל  בשם שיש מחמת  היינו  כידוע, צירופים י "ב

ה' בין  החילוק ניכר אין  ובגלוי  ה', אות  פעמיים

משם  לעשות א"א בגלוי ע"כ אחרונה, לה' ראשונה

אותיות, ד ' בת תיבה ככל צירופים כ"ד  הוי"ה

צירופים. י "ב רק לעשותם ואפשר

íù 'éçá åì øéàî øúñðä øçà  ùôçîå ïéîàîä

 á"é 'éçá  ÷ø àìå  íéðéò ã"ë ìù ä"éåä '÷ä

ä"éåä éôåøéö

íðîà [ãé ויודע תורה"ק  בסתרי  ודבק  שיודע מי 

לה' ראשונה ה' אות בין  חילוק  שיש

צירופים, כ "ד בבחי ' הוי"ה שם מאיר אצלו אחרונה,

של  הוי "ה הק ' שם שבבחי' בנסתר , וי"ב בנגלה י "ב

_________________________

מדינה י. איזה כשכובשים שמחים, חתונה כשיש  שמחים, בן כשנולד כי שמחה, הוא התכלית שעיקר אמרו אחרת כת שם, וז"ל

עליהם. מלך יהיה והוא התכלית אצל שהוא נמצא תמיד, שמח שיהיה איש בקשו כן על שמחה. הוא הכל שתכלית נמצא שמחים.

שמח  היה הערל וזה ערלים. כמה אחריו והלכו שרף , יין פלעשיל ונשא כדרכו, בזוי בכתנת  אחד ערל הולך שהיה ומצאו והלכו

את  השיג כי הזה, הערל בעיניהם הוטב כן על דאגה, שום לו ואין מאד, שמח  הוא הערל שזה וראו מאד, שכור היה כי מאד,

דהינו  שלהם, לענין גורמת ארץ להם ובחרו הישר, בדרך אותם הנהיג ובודאי עליהם, למלך אותו וקבלו שמחה, שהוא התכלית,

אצלם  התכלית עקר זהו כי לאבוד, דבר שום ילך  ולא שרף , יין עושין יהיו ומהחרצנים יין עושין שיהיו וכיוצא, כרמים, מקום

פי  על אף  לשמח, מה על כלל להם אין כי לשמחתם, וענין שיכות שום שאין פי על אף  תמיד, שמח  ולהיות  ולהשתכר לשתות 

עכ"ל. שם. וישבו והלכו כנ"ל, גורמת ארץ להם ובחרו דבר, לא על תמיד שמח  להיות אצלם התכלית  עקר היה זה כן



לנפשך  חכמה דעה נד

שבכתר הוי "ה שם שהוא הנ"ל, עינים (שכתר כ "ד

ונסתר) נגלה – חו"ב כלל כולל  מחפש שאינו מי  אך ,

י "ב  בחי' רק נשאר אצלו שבתורה נסתר אחר

רק  ומחפש שרוצה היינו בי-מי , בחי' וזהו  הנ"ל,

שבתורה"ק הנגלה צירופי י"ב בבחי'אחר ג "כ  (שהם

בינה) שערי נ' – נקודה מ"י אחרי כלל מחפש  ואינו

שבתורה הנסתרת החכמה האלקית י"ם (שבבחי'

להיפך לבינה, ארבעים בן – דבינה למ' דחכמה י' קדימת 

הנ "ל ) מ"י שאף מבחי' צער , לשון הוי בודאי  וזהו ,

והידיעה, ההבנה אחרי לחפש  גם שמותר דרך  שיש

השמחה ובאופן ואחרי  לשמה שלא של באופן (אף 

הנ "ל ) מפניהראוי רק אחריה שמחפש  באופן רק זהו 

בפנימ  כוונתו  ועיקר אלקות, מגילוי ענפים יותשהם

והביטול, הדבקות  של הפנימית הנקודה על היא

הביטול  אחר ולחפש ויותר , יותר מהביטול ליהנות 

מרדכי  את  ולהמליך  מחדש , ודרגה דרגה (יסודבכל

מהביטול ) הנאה - המן אבא של ביתו (בחי'על

וכו') וההצלחה לגמריהחיצוניות שוכחים אם אך

הפנימית הנ "ל )מנקודה בימ"י בתיבת זהו(המרומז

כנ"ל. צער  לשון ודאי

 ÷éãöä éëãøîã  úéðåöéçä äçìöää éà

øîàå [ åè זכה לא הצדיק  שמרדכי בחז "ל שאי'

בגמ' כדאי' תורה, במקום לגור 

ע"ב) מט דף מרדכי(קידושין של מגוריו  מקום שעילם

שם) עניות(כדפירש"י שם שהיה לתורה, זכתה לא

היו שלא בלבד, ילדים עם לומד היה ומרדכי דתורה,

ללמד  עילם זכתה שלא שם וכדאי' בעילם ישיבות 

ללמוד ) הסנהדרין (רק  מקצת ממרדכי פרשו וכן

מחמת התורה"ק , בלימוד ממדרגתו  שירד  שסברו

הצדיק  מרדכי [ובאמת נפשות בהצלת התעסקותו

שעסק  נראה שהיה אף  מהתורה, לרגע פרש  לא

נראית היתה לא שתורתו אלא נפשות בהצלת 

החיצונית ההצלחה ואי ההסתרה ובבחי ' בגלוי,

אבא, יסוד  – הצדיק של הביטול בחי' וכ "ז דהצדיק ],

מחפש  אלא החיצונית ההצלחה אחרי  מחפש  שאינו 

הפנימית. הביטול נקודת אחרי

äöøùë  ÷ñøàååòùôî é"øä åáø úáåùú

 ÷"äøàì  úåìòì

øôéñ [æè שרצה עובדא, הוי דבדידיה מה בזה

ושאל  לארה"ק לעלות נישואיו  אחר

זי "ע  מפשעווארסק יענקלע ר ' הרה"ק  רבו את  ע"כ

נתן  לא ולכן זי"ע מסאטמר הרה"ק עם מקושר (שהיה

שלא  כדי רבו כשיטת  לארה"ק  לעלות מחסידיו להרבה

וכו') הציונות בקלי' ח"ו לעלותיתפשו רשות לו  ונתן  ,

ישכח  ולא שיזכור בזה תנאי  לו אמר  אך  לארה"ק ,

שכוונתו מורינו  בזה וביאר  שבחו"ל, מהצדיקים

ממנו יתנתק  ולא ישכח שלא הנ "ל )היתה הר"י (רבו

ויהושע  מת דמשה בסוד שזה היינו בחו "ל, שנשאר

עדיין  להכנס  יכול הצדיק אין שלפעמים מכניס,

ועודלאר "י  התניא ובעל הק ' הבעש"ט וכן (כמשרע"ה

לאר"י) לעלות  יכלו שלא רבוצדיקים אצלו  היה וכן ,

כל  שודאי  [ואף  לאר "י , לעלות יכל שלא הר"י

זו השתוקקות שללא לאר "י , השתוקקו הצדיקים

צד  כלל מהחיבור אי "ז  היא הקדושה שכל הקדושה,

בפועל  אך אר "י , בחי' שהיא – הק' השכינה אל

עדיין  לעלות  הצדיקים כל יכולים לא הגלות  בזמן 

היינו מכניס', 'ויהושע של הסוד  יש  ובזה לארה"ק ],

את מכניס לארץ, לעלות רשות לו שיש שהתלמיד 

התלמיד  שאין  בתנאי  זה אך  לאר"י, רבו אור 

ממנו, גדול ח"ו  הוא שכאילו לומר רבו, על מתגאה

בחו "ל  נשאר ורבו הקודש  בארץ נמצא שהוא

על  הידועים הק ' הבעש"ט דברי את  בזה [והזכיר

וכו ' אלוק  לו שיש כמי  דומה באר "י  שברגע àéהדר  [

_________________________

ע "ב),יא. קי (כתובות  אלוקי לו שיש  כמי דומה ישראל בארץ הדר כל זללה"ה אא"ז בשם איתא וזל"ק, דברים פר' בדגמ"א כמובא

בחוץ  שדר ומי לו. אין ובאמת  אלקי, לו שיש  כמי לו דומה הוא, בריך לקודשא שקרוב העליונה בארץ שדר בעיניו שדומה מי היינו

עכל"ק . דבריו. כאן עד לו, יש  באמת אבל אלקי, לו שאין כמי דומה בזה העליונה, בארץ נכנס לא שעדיין לו שדומה היינו לארץ,



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין נהליקוטי

מהביטול  ושוכח רבו, על ח"ו מתגאה שהתלמיד 

כל  את ומאבד  מרבו  נפרד הוא הרי  לרבו

מציאות עשה שלא התלמיד נקודת  וכל המדרגות,

לוחם  ובזה רבו , אור את לגלות  נקודתו  וכל מעצמו 

את המסתיר  עמלק עם – הנאמן התלמיד – יהושע

את לגלות  מציאותו כל והתלמיד  משרע"ה, אור 

משרע"ה. אור 

äìàù  ìò à÷ðéôñî òìùøòä 'ø ÷"äøä úáåùú

ì"ðä

øéëæäå [áåè המשך מחמת זה מעשה

כבר  שקיבל שאף הדברים,

בכ "ז  רצה לארה"ק, לעלות הנ"ל מרבו  רשות

הערש'לע  ר ' הרה"ק  של קדשו דעת ג"כ לשמוע

זצ"ל לדעתספינקער רצה מ"מ תלמידו, היה  שלא (אף 

בזה) להשאר דעתו שעליו  דבר הנ"ל והרה"ק  ,

הרה"ק  דרך  היה שכן למורינו  ואמר  בגולדרסגרין,

שיש  במקומות לדור  בניו את ששלח זי"ע מרוז'ין

אצל  שהיה מה בבחי ' וזהו  ה', עובדי קצת שם

מקום  הבירה, שושן – בעילם שדר הצדיק  מרדכי

דמרדכי הביטול ענין בבחי' וזה דתורה. עניות 

שיוכל  במקום לגור הצלחה, מחפש שאינו הצדיק

אפשר  הר "י  רבו  בעצת  ואמנם וכו', תורה להרביץ

ביטול  ע"י הביטול לבחי ' ולזכות  לארה"ק לעלות

וכנ"ל. שבחו"ל לרבותיו 

 ãåîìì  íéìéçúî äìá÷ù àøîéîä øåàéá

òöîàäî

øôéñ [éç ללמוד כשהתחיל שבבחרותו ע"ע

בחברותא  התורה"ק פנימיות  ספרי 

אצלם  שמקובל לו אמר סלאנים חסיד  איזה עם

ללמוד  מתחילים הקבלה שתורת  מצדיקים מימרא

הק' כוונתם ובפשטות  מההתחלה, ולא מהאמצע

אל  מהקל מסודר , בסדר זה לימוד ללמד שקשה

מקום  מאיזה ללמוד  להתחיל וצריכים וכדו ', הכבד 

הפנימי וההסבר הנכון, הסדר  לפי שאינו אף שהוא

שא  באופן הקבלה לימוד דרך היא שכן ינובזה

ויתאמץ  ימשיך  ובכ"ז  בתחילה, כראוי  לימודו  מבין 

ולא  דבקות לשם שהוא בלימודו  יכוון  ובזה ללמוד ,

ואח"כ  החיים בעץ לידבק  יזכה ובזה הבנה, לשם

וכנ"ל. וההבנה הידיעה שערי  ג"כ לו יפתחו 

ò"éæ à"øâä êøã øåàéáá

 ìàùå [èéדרבינו לימוד  דרך על התלמידים א'

העיקר  שהיה שנראה זי"ע הגר"א

שעשה  נראה ולא התורה"ק  כל את  להשיג אצלו 

השגה  לנו שאין  וענה העיקר , הדבקות  מנקודת

אשכחן  אדרבא ובאמת  הגר"א, רבינו  בקוה"ק

לשמה  ללמוד  בהחיוב הרבה מחמיר שהגר "א

בחדא דייקא כותב שהגר"א במקו"א בזה (וכמש"כ

עד מוסר רק ילמד לשמה לא של  שבדרגה שמי דוכתא

לשמה) ללמוד  לבו את  כל שיתקן להשיג שהרצון  ,

או ה'לגרמיה' מנקודת  או  לבא יכול כולה התורה

לדעת עלינו שציוה השי"ת  לצווי  הביטול מנקודת

שיטתו את  לפרש שטועים ואלו התורה"ק , כל את 

רק  היה אצלו  שהעיקר  הנ"ל חיצונית  בהבנה

להם  אין ח"ו  דבקות  ללא ידיעה לשם תורה ללמוד 

בהגר "א. השגה שום

ò"éæ ' ÷ä è"ùòáä øåà  íò à"øâä úøåúã ãåçé

 íðîà [ë הגר"א עסק שעיקר אגב בדרך  ביאר 

כידוע, הנסתר בתורת  היה בתורה"ק 

נפלאים  וחידושים פרטים הרבה הגר"א וביאר

הק' והבעש"ט הנקודים, אורות  בחי ' וזהו  בקבלה,

שהוא  הקבלה תורת  שבכל היחוד  נקודת  ביאר 

תורת בין  האיחוד וז "ס החדש , דמ"ה אור  בחי '

נצח  ובת , דבן  יחוד בבחי ' הגר"א לתורת הבעש"ט

ומב"י מב"ד החול )והוד , כ "ז (בימות כמבואר  ,

במקו"א יא בארוכה דף מגילה עמ"ס יעקב שארית  (עי'

נג ) סי' יחד ע"ב הגר"א אורות שמקבלים אלו  וע"כ  ,

המפרשים  משא"כ  לשניהם זוכים הבעש"ט אור עם

דבקות ללא הנ"ל החיצונית בצורה הגר "א אור את 

חז"ל  דברי  בבחי' לכלום זוכים אין יחוד , וללא

לו'. אין תורה אף תורה לי אין ד 'האומר 



לנפשך  חכמה דעה נו 

 ïè÷ íéøåô úãåáò ãåñá àåä æ"ë

ìëå [àë השורש נקודת לברר הנ"ל עבודה ענין

בפנימיות הלימוד הטמון  שיהא לבו

עבודת בחי ' הוא ידיעה לשם ולא דבקות  לשם

גדול, פורים של השורש  בחי' שהוא קטן  פורים

ברמב"ם סוטה)וכדאי ' מס' שלהי המשניות  (בפי'

וה"נ  חסידים, של שרשן  היינו חסידים של שקטנן

להתחדשות לזכות  לעבוד  יש קטן  בפורים עתה

הביטול, נקודת השגת בחי' שהיא התורה, בשורש 

שעל  ההכנה הוא שזהו מביטול, עונג – אבא יסוד 

– גדול בפורים בפועל התורה להשגת  נזכה ידה

אכי "ר . מחדש התורה היהודים וקבלו קיימו 

 ïçëùàãëå áåäö òáö –––– ú÷åø÷øé øúñà

 âåøúàá

øàéá [áëחז "ל שאמרו  ע"א)מה יג דף (מגילה

øúñà  øîà  äçø÷ ïá  òùåäé  éáø

 äéìò êåùî ãñç ìù èåçå äúéä ú÷åø÷øé.

מווילנא הגר "א בשם כ"א)ואמר תיקון תיקו"ז (על 

זה  שהלא ככרתי  ירוק היתה שפניה הכוונה דאין

אלא  ירוק , נעשה שפניו  אדם בשום מצינו  לא

חז"ל  בלשון  הנקרא צהוב, צבע על הוא הכוונה

שאינם  אנשים אצל פעמים כמה מצוי שזה ירוק ,

דאיתא  מהא ראיה הגאון  ומביא כ"כ , בריאים

שם) והקשה (בתקו"ז ירוק, להיות  צריך  שאתרוג ,

שהוא  שאתרוג חז"ל דברי  נגד הוא שזה הגאון 

צבע  על הזוהר שכוונת  בודאי אלא פסולה, ככרתי 

יהא  שלא הרבה מהדר  מורינו [ואמנם צהוב.

לחוש  צהוב, כולו אלא ירוק, צבע שום באתרוג

שפוסל  ירוק  בצבע שמחמירים ודעימי' הב"ח לדעת

נפסל]. ירוקות  נקודות  כמה בו שכשיש  שחור , כצבע

 ãåîéì  úìåâñå äìéôúä éðôì ãåîéìä úìòî  ìãåâ

 é"ðôå à" ùøäî

êéùîäå [âë חוט של הענין  על לדבר מורינו

מה  וציטט עליה, משוך  חסד  של

בחגיגה ע"ב)דאיתא יג  בתורה (דף העוסק כל

ואמר  ביום. חסד  של חוט עליו  מושך  הקב"ה בלילה

לקום  להם שקשה אנשים כמה שיש  שאפי' מורינו

ע"י זאת  לקיים יכול הם אזי  בלילה, וללמוד  בחצות

להם  נחשב יהיה שזה הבוקר, באשמורת שיקומו 

בלילה, תורה למדו  כאילו 

 éãîåמעלת גודל על לדבר  מורינו הרבה בו  דברי 

שובר  הוא שזה התפילה לפני התורה לימוד

האדמו"ר  דאמר מה והוסיף  הקליפות, כל

בס  מובא וגם בשם מקרעטשניף דעובדא רזא פרו

יהושע  ופני  ומהרש"א גמ' דלימוד  רב, הבעלזער 

זכה  לתפלה ומסייע המח מטהר התפילה לפני

של  קטע בספרו שם ומביא זרות, ממחשבות ונקיה

שמזה  מורינו ואמר  יהושע, ופני  ומהרש"א גמ'

אותו את  ויום יום בכל לומד  אם שגם משמע

ג"כ  זה שבוע ולפני אתמול למד שכבר  הלימוד

אחרת. סוגיא ללמוד  יום בכל  צריך  ואינו  מועיל,

øàéáåחז"ל דברי את  ע"א,בזה עב דף  (סנהדרין

ע"ב) פ"ה להרגו,יומא השכם להרגך הבא

במחשבות האדם את  לבלבל רוצה שהיצה"ר  היינו 

של  עשה יש  זה ועל התפילה, בעת ובפרט זרות

באשמורת שיקום שע"י היינו להורגו " "השכם

לפני יהושע ופני ומהרש "א גמרא וילמוד  הבוקר

ויוכל  היצה"ר  את  להרוג יזכה אזי התפילה

ובכונה. בדבקות  להתפלל

 æ"èä úèéùë ïîä éøáãî  çéëåäì 'äøåú íéøåô'

ä÷ùî  íò úìåñôä ÷"áùá øåøáì øéúîä

ãçà [ãëילדו את  שראה שאלו מהתלמידים

שזה  והוכיחו  תה מכוס  שערה מוציא

הכוס  לשפוך לו  והורה בורר  מלאכת  משום אסור

עם  השערה שהוציא שהכוונה מורינו והבין  תה,

הידועה  במח' תלוי  זה שלכאו' ואמר משקה, מעט

הט"ז  י"ג )של ס"ק  שיט התניא(סי' (בהלכתא ובעל

הרב) שבסידור לשבתא שנפלורבתא זבובים לגבי

מעט  עם בכפית  להוציאם שרי שלהט"ז הכוס  לתוך

לזבוב  שסביב המשקה כל נהיה ולהתניא משקה,
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במחלוקת תלוי  שהדבר  ומכיון ואסור , כפסולת ג"כ

דספק  ודאי  הרי הפעולה עצם שלגבי אף  הרי

שאינה  נראה תה הכוס לגבי אך לחומרא דאורייתא

מח' בו שיש  באופן  שבת מלאכת  כל כדין  נאסרת 

שהוי שבת  ממלאכת הנאה איסור  שלגבי הפוסקים

בפוסקים כדאיתא לקולא נקטינן  דרבנן  (מ"ב איסור

סוסק"ב) שיח הילד סי' הוציא למעשה [ואמנם .

בו תה הכוס  נאסר  שבכך  משקה ללא בידו  השערה

שיח  סי' ריש השו "ע לשיטת לאחרים גם ביום

הצורך ובמקום בשוגג, מותר שם במ"ב המובא (ולהגר"א

להקל ) צורך אין כאן אך  המ"ב, עליו ].סומך 

íééñå להוכיח תורה" "פורים שי "ל צחות  בדרך

כשיטתמהדלטוריא  לאחשורוש המן  של

לאחשורוש  המן טען שהרי ע"ב)הט"ז , יג דף  (מגילה

é" äô é" äù íäéîé  ìë  íéùåò é"ðáù היום (שבת

היום) אתפסח המן  סתר איך קשה לכאורה וא"כ ,

בכוסו זבוב ליהודי שכשנופל וממשיך  דבריו

המשקה ושותה זורקו)מוציאו  בכוסו נוגע (וכשהמלך 

הרי כשבתות  ימיהם כל עושים בנ"י אם והרי 

אתי להט"ז אך  מהכוס , זבוב להוציא אסור בשבת

כפית ע"י  היא מכוס זבוב הוצאת שסתם שפיר 

להט"ז . ושרי  משקה עוד  הזבוב  עם יוצא שבזה

 ïééä äúùî úãåòñ

 íéæøôã íéøåô ìéì('â äãåòñ êùîäá)

äøåúä ãåáëã äùò éðôî äå÷îä ìò øåúéå

ìëä äçåãù

 úòá [à בקודש כדרכו  למקוה, ללכת  שהתכונן 

הרי"ש  הגה"צ הגיע ג', בסעודה

ושאל  דא"ח. ממנו לשמוע ורצה לביהמ"ד  שליט"א

בביהמ"ד  קצת להמתין יכול האם הנ"ל הגה"צ את 

עד  להמתין  לו  שקשה והשיב מהמקוה, שיחזור עד

עתה  ללכת  שרצה אף  שא"כ  ואמר  המקוה. אחרי

התורה  דכבוד  שעשה מפני רצונו , יבטל למקוה

הכל אפי'דוחה דוחה התורה דכבוד דעשה (כדאשכחן

מצוות ) משאר שעדיף המגילה שהיה מקרא ואף - .

אי"ז  למקוה, כבר  שילך ה' שרצון  מקודם לו  נראה

בעבודה  השי"ת  שחפץ ובפרט לאמיתו, האמת 

הפסוק  ובבחי' עבודה"י , עניני משאר יותר דהביטול

פר' בהפטרת  ע"ה המלך לשאול בתוכחה שנאמר 

וגו ' טוב" מזבח שמוע "הנה מפני זכור רצונו (וביטול 

לה') הביטול מענפי הוא התורה .כבוד

 êøãë  äå÷îä éðôìù  äøåú  òåîùì ö" äâä ïåöø

 àéáðä ìàåîù

øéèôäå [á הנ"ל שהגה"צ בדיחותא בכעין 

המקוה  מהליכת אותו שמונע

בהפטרה  עתה שקראנו  הנביא, שמואל בדרך  הולך 

לפני אגג את  למצוא בבוקר  שמיהר  זכור , פר ' של

שהיה  הרוגאצ'ובער בזה שמבאר וכמו  המקוה,

והספיק  אגג, את  לגייר  המלך  שאול של בדעתו 

מקוה  שום היה לא אך המלחמה, ביום אותו למול

מקוה, שם שיש  למקום אותו  ולקח אותו , להטביל

ביום  אלא מגיירים ואין  לילה, נהיה שאדהכי אלא

ה"ו) פי"ג איסו"ב הלכות  שאול (רמב"ם הוצרך וע"כ ,

שאול להמת היה ואם הבוקר . עד מלהטבילו  ין

יכול  היה שלא ליהודי , אגג נהפך היה מטבילו

לפגוש  למהר  שמואל הוצרך כן ועל להרגו . שמואל

עכתו"ד  במקוה, שיטבול קודם אגג את 

מפני ממהר  הנ"ל הגה"צ נמי והכי הראגעצ'ובער.

בהיותו דוקא תורה הדברי  ממנו  לשמוע שרוצה

הטבילה. לפני  עדיין 

íéøáãä úðååëá íéãéîìúä 'à 'éô

 äéäå] [âלו שיש הדברים ממשמעות  נראה

וניסו בדבריו , שלימה כוונה

פירוש  ונכתוב כוונתו, ולהבין להעמיק התלמידים

הפירוש  נכלל שאולי מהתלמידים, אחד  שפירש

שהנה הוא æ'בגימ'ââàבכוונתו , שעמלק בזה וי"ל ,

דעמלק  וכידוע השבת , יום קדושת  של זה לעומת זה
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דעת שהיא קודש שבת לעומת  דקליפה, דעת הוא

מקדשכם" ה' אני  כי "לדעת  כדכתיב (כמו דקדושה

עיי"ש ) ויקהל  פר' חדתין בנשמתין וע"כ שהארכנו

בקריאת עמלק  מעשי זכירת  מצות  מקיימים

זמן  אינה לכאו' ששב"ק אף  בשב"ק, דוקא התורה

היא  שב"ק של הקדושה דכח משום אלא מלחמה,

עמלק  וטומאת קלי' עם בקרא הנלחמת  גם (וכמרומז

מנוחתçéðäá"והיה על שמרמז  וכו ' אלקיך " ה'

עמלק), את למחות  הכח ממנה שמקבלים שב"ק 

בתחילת שאומר  הראשונה שהתורה י "ל והנה

של  הדעת בבחי' היא הטבילה, שלפני ג' סעודה

הנאמרת התורה משא"כ  עצמה, קודש  השבת

העליונה  הדעת בבחי' היא במקוה טבילה לאחר

במקו "א  בזה וכמש"כ  קודש, שבת  תוספת של

היא  פנימיות  עפ "י  דמוצש"ק  שבת  שהתוספת

ג"ר  בבחי' היינו כולה, השבת מכל יותר  גבוהה

שבת(חב"ד )העליון של והתורה הדעת משא"כ  ,

שבע  של והפנימיות הדעת בחי' הוא עצמה

פנימיות וזהו  הג"ר , מבחי' למטה שנמצא ספירות

התורה  אמירת  לפני במקוה דהטבילה הענין 

בכדי טבילה שצריך  גוי  להבדיל וכמו בשל"ס ,

לעלות כשרוצים גם כך הגר, לקדושת  לעלות  לזכות

טבילה צריך  העליון  הג"ר  שאמר לקדושת (וכמו

שבועות של המקוה בבחי' היא דשל"ס זו שמקוה להדיא

העליון)ש הג "ר אל  בו שחפץ עולים שרימז מה וזהו  ,

בחי ' שהוא אגג דבחי ' התורה לשמוע הנ"ל הגה"צ

התורה  [היינו  עצמה קודש  שבת  של והתורה הדעת

מובנת יותר שהוא תחתונות] ספירות  שבע של

להמתין  לו וקשה אדם, בני  לרוב ומושגת

בליקוטי כדאיתא דכתר מוחין בחי' היא [שהמתנה

שהיא  המקוה אחרי  של התורה לשמוע מוהר "ן]

ולהבינה. להשיגה יותר  שקשה הג"ר  של התורה

øáãåבדבריו זה פירוש להעתיק  טוב מה בעתו

אודות להלן  בדיבוריו  שהאריך מה עפ"י

וכו'. וצדיקים חכמים באמונת בהתחזקות הצורך

מוהר "ן מב)ובליקוטי סי' שאמונת(קמא כתב

ועניניהם  דבריהם שכל להאמין כוללת  חכמים

בתוך  יש אלא פשטות, עפ"י הנראה כפי רק אינם

בעתו דבר הוי  כן ועל וכו', ועמקות  סודות  דבריהם

בהם  שיש  ולהאמין  צחות, בדברי  למצוא להתעמק 

וכנ"ל]. וסודות עמקות 

äå÷îî øúåé ääåáâù  ùà  ìù äå÷îá  äìéáè

íéî  ìù

øîàå [ã של למקוה עתה לילך יכול שאינו שאף 

של  למקוה להכנס  ישתדל מ"מ מים,

חז"ל  שאמרו  וכמו  הקב"ה, של המקוה שהיא אש,

ע"א) לט דף מים (סנהדרין של שמקוה שאע"פ - .

סעודה  של המקוה ובפרט ביותר, וגבוה גדול

לנו יוצא חכם התורת של הסודות  שעפ"י שלישית 

יו "ט  של העליון המקוה בבחי' הוא הזה שהמקוה

שהוא  החמישים, שער של המקוה שהוא שבועות,

של  מקוה ישנו מקום מכל - ב"ה, הא"ס  מימי בבחי '

בחי ' שהוא ממנו, וגדול גבוה יותר  שהוא אש

התניא מבעל שאיתא הזהב דףשרביט אור (תורה

ע"ב) החלל צד לתוך שנמשך  הקו  על מרמז שהוא

הא"ס  למימי הקב"ה המשיך  הקו  שבתוך הפנוי ,

וכו')הנ"ל העולמות כל  נתלבשו זה קו מרמז (ועל ולזה ,

מאחשורוש  שנמשך הזהב (שאחריתהשרביט

שלו) שנמשך וראשית  הקו  כמו החיצונה, החצר  עד

השרביט  ובכ"ז  הפנוי . החלל לתוך הא"ס  מהאור 

העולה  אש בבחי ' הוא שהזהב "מזהב", עשוי 

הקו של והתכלית  העיקר  שזה למעלה, מלמטה

בקו המאיר האור שבכח בכדי  למטה וירד שנמשך

שיחזרו סביבותיו , שנתלבשו  העולמות כל את יעלו

כמו הפנוי  חלל במקום הא"ס  אור לגילוי  ויתעלו

הצמצום לפני במקו"א)שהיה ולזה (וכמש"כ - ,

שבו, הזהב בבחי ' דוקא הוא השרביט מעלת 

למטה  הא"ס  אור  מימי  ירידת שתכלית להורות

ולגלו להחזיר בכדי  שהוא הוא הזהב בחי ' את ת

להעלות היינו  למעלה, מלמטה העולה האש  בחי '

מקוה  בחי' וזה למעלה, העולמות  כל את  ולהחזיר 

מסבב  וכשהשי"ת  מים. של ממקוה הגדול אש  של
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סימן  זהו  מים, של למקוה ללכת אפשר  שאי

יותר  גבוהה בדרך ללכת עתה שאפשר  מלמעלה

אש . של במקוה ולטבול

 éìàñ àááäå  ò"éæ àæìòáî  ÷" äøäã  íéëøãä 'á

 ÷àøà åà  äððá ø÷éì úééúùá ,ò"éæ

óéñåäå [ä ר"א הרה"ק  של דרכו  היתה שכן

שסיבב  שהיות  זי"ע, מבעלזא

במקוה  לטבול יכול היה שלא סיבות עמו  השי"ת 

אש . של במקוה לטבול ביותר  נתעלה מים, של

מה  את גם לפרש  אפשר דכן צחות בדרך ואמר 

מעלת את לשבח מבעלזא הרה"ק  דרך שהיתה

בננה ליקר  משקה שתיית עם בקשר כעת זאת (ואמר

בסעודה) לפניו השולחן על  מונח שהיה בננה והיה ליקר

ולא  ביותר, המעולה המשקה שהוא עליו  אומר 

מרבה  שהיה זי"ע סאלי  הבבא הרה"ק כדרך 

אראק  כעת )בשתיית  הסעודה שלחן על ג "כ  .(שהיה

סאלי שהבבא ברמז לזה זה הענינים את  וקישר

מים, של מקוה בטבילת להרבות  דרכו  שהיתה זי"ע

לרמז  למים, שדומה אראק  בשתיית  ג"כ מרבה היה

טבילה  ע"י  היא הק' המוחין  בהמשכת שלו שהדרך 

מעורר  והיה הא"ס, האור  מימי שבבחי' מים במקוה

אראק שתיית  ע"י  המקוה רביז"לסוד  מדברי (וכידוע

מוחין  להם ממשיכה הצדיקים ששתיית  קעז, סי' בלקו"מ

בנ"י) עונות  עי"ז שמכפרים וקדושים משא"כ גבוהים .

של  המשקה את  משבח היה זי"ע רב הבעלזער 

לרמז  אש , בבחי ' שהוא לזהב שדומה בננה ליקר

ע"י היא המוחין  בהמשכת שלו הקדוש שהדרך 

וכנ"ל. אש  של במקוה הטבילה

'÷åðì åà à"æì  äîìùä éåä 'á øãà ùãåç  íàä

 ìàùå [ å,שני אדר חודש  בענין  הנ"ל הגה"צ

בבחי ' האם הוא, בחינה איזה כנגד

דרך  כעין השיב ובתחילה הנוק'. בבחי ' או  הדוכרא

שושן  הוא העיקר האם השואל כוונת  שאם צחות

שושנה(דוכרא) הוא (נוקבא)או  שהעיקר  בוודאי  -

העיקר  שהיא הנוק ' בחי ' שזהו  אסתר , זו שושנה

אסתר . מגילת  שמה על נקראת  המגילה שכל

áåùå ואז כוונתו. יותר  שיפרש הגה"צ, שאלו

מצינו בפשטות שאמנם ופירש חזר 

ר"ה  שבדרושי שני, אדר חודש בענין סתירה

הכוונות  ע"ד )שבשער  צ החורף (דף חודשי שכל אי'

בדוכרא מעוברת(ז"א)הם שבשנה השני  ואדר ,

דהדוכרא פה כנגד האריז"להוא שם שמבאר (וכמו

הקיץ  חודשי וששת בדוכרא, הם החורף חודשי שששת

בארוכה) עיי"ש  בנוק ', נהר הם בסוף  הרש"ש  ואילו ,

ע"ב)שלום מח אדר (דף  חודש  שענין  לבאר מאריך

הפה  בחי ' לה שחסר דהנוק', הפה להשלים הוא שני

בחי ' חסרה לא דלז"א שם שמבאר וכמו והמלכות,

משלימה  היא עצמה דהנוק ' היות והמלכות , הפה

באריז "ל וכדאי' להז "א, המלכות  שכ"ז בחי ' (ע"ח

היא פ"א) שלו והעשירית  ט"ס, רק יש שלהז "א

בחי ' להשלים צריך  עצמה להנוק' אך הנוק ', פרצוף 

שני. אדר בחודש  משלימים וזאת והמלכות, הפה

העיבור  שחודש  הידוע עפ "י  גם נראה כן [ובאמת

לעומת הלבנה דימות החסרון  להשלים כדי  הוא

המל', בבחי' היא הלבנה וכידוע החמה, ימות 

החסרון  בחי ' להשלים הוא שני אדר שחודש וחזינן 

שע"כ  הרש"ש  שם ומבאר בז "א]. ולא במלכות 

החורף , חודשי בסוף  דוקא העיבור  חודש את עושים

הנוק ' חודשי הם החורף שחודשי מ"ה מפני  (שהם

ד חודשיï"áוב"ן  שהם הקיץ חודשי לעומת  נוק'), -

הם  הרש"ש  דברי  ובפשטות  הדוכרא,

בדרושי האריז "ל של המפורשים מהדברים להיפך

הנ"ל. ר "ה

 úéúéîàä äðáää  åðì  äìâîù  äæ àåä ù" ùøä

ùøåôî äàøðù äî ãâðë  óà  ì"æéøàä éøáãá

ì"æéøàä éøáãá êôéäì àéãäì

 òá÷å [æ האריז"ל שמדברי שאף  בהחלטיות ,

להדיא  נראים ר "ה בדרוש  המפורשים

אלא  לנו אין מ"מ וכנ"ל, הרש"ש  מדברי  כלהיפך 
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באריז"ל  גם שבאמת  [ובפרט הרש"ש  דברי  אלא

ספר  שבסוף זה, בענין  סתירה קצת יש עצמו 

הם  החורף שחודשי האריז "ל כתב התיקונים פירוש

הם  אלול עד ומניסן  גשמים, גבורות  - חוזר אור 

זו]. ארוכה בסוגיא ואכמ"ל לתתא, מעילא דוכרין 

פטירתו לפני גילה עצמו  האריז "ל כידוע שהנה

וע"כ  דעתו, לסוף  התלמידים כל ירדו לא שבאמת

מלבד  הקבלה, בלימוד יותר  יעסקו שלא להם ציוה

ניחם  ע"ז , לפניו  התלמידים וכשטענו וכו '. מהרח"ו

ג  את  עוד ולהשלים ללמוד יבוא שהוא ילויאותם

האר"י)תורתו שבחי בספר המקובל (כמש "כ  וכפי .

הרש "ש רבינו  על חיים הכוונה תוכחת  בספר (כדאי'

תולדות בספר וכ"כ ע"ב, צו דף ח"ב פלאג'י להגר"ח

אפר  בקונטרס פירירא אהרן רבי למקובל  ומשה אהרן

ועוד ) השד"ה, הגה"ק וכ "כ  ע"ב, ט דף רק יצחק וא"כ  ,

דברי את לפרש האמיתי  המוסמך  הוא הרש "ש

לנו שנראה מה על כלל סומכים אנו  ואין האריז"ל,

בזה  למש "כ בסתירה הם אם האריז "ל בדברי 

את לפרש המוסמך הוא חכם התורת  [וכן  הרש "ש

הפשוטה]. הבנתנו  כנגד  אף  הרש "ש , רבו דברי

 úåëæì  ììôúäì  äúò äãåáòä éø÷éòî ãçà

íéîëç úðåîàá  úåìòúäìå

úîàáå [ç של העבודה מעיקרי  הוא זה ענין 

ולהתעלות להתחזק פורים

מפני הקצרה דעתנו לגמרי ולבטל חכמים, באמונת

אחד  גם וזהו הגדולים. רבותינו של דעתם רוחב

וכו ' לבסומי  אדם חייב בעבודת  הנכללים מהדברים

היינו מרדכי , לברוך  המן ארור בין  ידע דלא עד

שלמעלה  הגמור  הביטול למקום להתעלות לזכות

ואפילו חכמים, אמונת לבחי' שיגיע עד מהדעת

שהוא  שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך  יאמר 

שהאמינו ע"י  הנס  כל היה שבפורים [וכמו וכו'. ימין

מרדכי סירוב מפני  אינה שהגזרה למרדכי

אלא  הגשמית, לעין שנראה כפי להמן להשתחוות 

בנ"י שהשתחוו  ההשתחוויה מחמת היא אדרבא

נבוכדנצר  בימי  מסעודתלצלם שנהנו (ומפני

להשתתף שלא שהזהיר למרדכי צייתו ולא אחשוורוש

היא בה) - עתה להמן מרדכי השתחווית  ואי  ,

דבנ"י]. זו השתחוויה  המתקנת

êéøàäå שאמנם חכמים, אמונת ענין  על לדבר 

להתפלל  מיוחד  ענין בפורים עתה יש 

חכמים אמונת במזמור על ע"ז לכוין לדוגמא (ואמר

לו  יחסר שלא לה' בקשה שהוא אחסר, לא רועי ה' לדוד 

ישראל ) ברועי מרדכיהאמונה אצל אשכחן דהנה - .

ולכאו ' הסנהדרין , מן  מקצת  ממנו שפרשו הצדיק

הק' הסנהדרין שחכמי  יתכן איך  תמוה הדבר 

הדברים  אין בודאי  ואמנם ח"ו. מהציס"ע יפרשו 

הצדיקים, שבין  המח' בסוד הם אלא כפשוטם,

צריך  מאוד גבוהה לדרגה מגיע שכשהצדיק 

וכיסוי הסתרה בחי ' איזו  עליו  שיבואר לעשות (וכמו

באריכות ) להלן לה בזה ובכ "ז נסיון , היה העם מון

הסנהדרין  מן  שמקצת  כשראו חכמים באמונת

לפרוש  הם גם יבואו שלא הצדיק, ממרדכי  פרשו

ח"ו. הצדיק ממרדכי

íéãéñçäù  íîöò íéøàôî  íé÷éãöä íéøåôá

 æà íé÷çøúîù  ùé êà äæá íéçîù  íðîà

íé÷éãöäî

óéñåäå [è פורים בכל הוא שכן  עפ "ז לבאר

מרדכי, הארת  שוב כשמתגלה

מתגברת הנה - האמיתי , הצדיק  הארת שהיא

ופועלת זה, לעומת  זה בבחי ' הסט"א, זה כנגד 

האמת. מצדיקי ח"ו ישראל את  להרחיק להיפך,

ומתגלה  חוזר יו "ט שבכל רוחני אור  שכל וכידוע

דאמונת הנסיון היה שאז וכמו  שנה, בכל שוב

שנה בכל זה ענין ומתעורר  חוזר  כך  (וכמו חכמים

עניני  של הצגות  בפורים שעושים כאלו שיש ששמענו

ה"י) ישראל  ומגדולי מצדיקים וליצנות ובפרט שחוק .

בנשמתם  להם שיש  צדיקים כנגד  זה ענין  שייך 

בפורים  שכשמתגלה הצדיק , מרדכי לנשמת  קשר

יצא  "ומרדכי  בבחי ' האמת  צדיק של והיופי הפאר 

מזה  משתלשל וגו', מלכות " בלבוש המלך  מלפני



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין סא ליקוטי

לדבר  ג"כ מרדכי  נשמת ניצוצי  שבבחי ' לצדיקים

ריחוק  נגרם ומזה עצמם, על ופאר  שבח דיבורי 

פאר  גילוי  לקבל להם שקשה לאלו והתנגדות 

להצדיקים. מתנגדים זה מחמת ונעשים הצדיקים

יפול  שלא עצמו  על רחמים לבקש  אחד כל וצריך 

הצדיקים. על מהמתנגדים להיות  עפי"ז ùøéôåח"ו

בכבוד" חסידים יעלזו  בישועה ענוים "יפאר הקרא

פאר  לתת  רוצה שהקב"ה בסה"ק  שפירשו וגו',

לאדם  הישועה את  שולח הוא וע"כ  לצדיקים וכבוד 

את שפעלו הם שהצדיקים כל לעין שיראה באופן

ע"י הישועה הישועה שנפעלה הכל  שראו בפורים (כמו

ואסתר) שרצון מרדכי הצדיקים מבינים זה ומתוך ,

מפארים  הם וע"כ  עצמם את שיפארו  הוא עתה ה'

אז  עצמם את מפארים כשהצדיקים ואז עצמם. את 

שנפלו שסבורים מתנגדים כנגדם מתעוררים

החסידים  אך  ח"ו . דגאוה החמור  לאיסור הצדיקים

בכבוד ", חסידים ל"יעלזו אז זוכים הצדיק של

שהצדיק  מה על ועולזים שמחים הם שאדרבא

ומשיגים  מבינים שהחסידים עצמו, את  משבח

מרכבה  הצדיק  נהיה שעתה הענין, פנימיות 

נתינת בתור  הוא א"ע שמשבח והשבח לשכינה,

הק '. לשכינה כבוד

'÷ä è" ùòáä ìù ÷åîòä ìùîá úö÷ øåàéá

 øöåàä úà åáðâù  íéøîåù 'ãäá  ò"éæ

ãçà [é היום מצות  קיים שכבר  התלמידים

ואף  דלהלן. משל סיפר  וכו' בשתיה

דיבור  בעת  בו  שדובר  לענין המשל קשור היה שלא

בו שעסק  לענין אותו  קישר  מקום מכל התלמיד,

זה ענין עפ"י ופירש  בקודש. נהיה כדרכו (שהצדיק 

השכינה) שבח הוא עצמו ששבח עד  לשכינה מרכבה

יוסף  יעקב בתולדות  מאד הסתום הפלא משל את 

צו) ארבעה (פר' על שסיפר - הק '. הבעש "ט בשם

המלך  בא אחד  ויום המלך , אוצר  על ששמרו שרים

עמו. וברחו  האוצר  את השרים ד ' שגנבו וראה

ניחם  הראשון שהשר  בארוכה, ההמשך  שם ומובא

וכו ' המלך  בגדלות והתבונן  הגניבה על מעצמו 

כששמע  בו ניחם השני השר וכן המלך. אל וחזר

השר  אך  וכו'. המלך גדלות לו שהסביר חכם מאיזה

ותלוהו גנב שתפסו כשראה אלא בו, ניחם לא הג'

במשל  מפורש  לא הד' שר ועל התליה. עמוד על

למי גדולה יותר  נתן  שהמלך  שם ואי ' עמו. היה מה

שלא  לשני  משא"כ  מעצמו וחזר  בדעתו שנתיישב

שחזר  ולהשלישי  החכם, אותו  כשיעץ רק  חזר 

ממונה  להיות  מינהו  לבנ"א שדנין שראה מחמת 

על  זה מורי  שאמר  שם ומסיים הצער, זה לראות 

הוא  הבעש "ט ח"ו  שכאילו  והפלא פלא וזה עצמו ,

גמר  לא שהבעש "ט צ"ב ועוד  הג', השר  בדרגת 

הד '. השר עם נעשה מה במשל לספר

 àåä  åîò äéä äî è" ùòáä øôéñ àìù 'ãä øùä

åîöò ' ÷ä è"ùòáä  úâøã

øàéáå [àé רימז זה שבמשל מהענין, קצת

שהוא  עצמו . מדרגת  על הבעש"ט

כלל  סיפר לא שעליו  הרביעי השר  הוא בעצמו 

שם  התולדות שכ ' [ומה עמו. היה מה הבעש"ט

עצמו על זה מורי  ה'וכו 'åëå ''שאמר  על קאי זה ,'

ומרומז  מהמעשה שנשמט הד ' השר  על היינו 

חזר  לא באמת הרביעי שהשר האמת אך  ב'וכו '']-

התיישב  הרביעי שהשר  אלא האוצר , עם כלל

את לגנוב לי  יתן הגדול שהמלך  יתכן איך בדעתו ,

יכול  היה רוצה, היה המלך אם דבוודאי  האוצר ?

את לגנוב אוכל שלא הדבר , את ממני  למנוע

עצה  בבחי ' רק  הוא שהכל בודאי  אלא האוצר ;

ובאמת האוצר , את לגנוב שאוכל המלך של עמוקה

אח  וזהו  למלך, גלוי  על הכל שלי  השמירה מדרכי  ד

האוצר  שגנבתי  סבור אהיה שאני  - האוצר ,

כראוי עליו אשמור  ועי"ז בשביללעצמי (כביכול

כראויעצמי) השמירה עושה אני גופא בזה ובאמת  ,

שהוא  סבור בהיותו האוצר על כראוי שומר הוא (שסו"ס

לעצמו) הרביעישומרו השר  של זו השגה ובאמת  .

ואותו אמיתית , והיותר גבוהה היותר  ההשגה היא

של  האמיתי  השומר  להיות  המלך מינה באמת 

השר  של המדרגה את הבעש"ט והסתיר  האוצר .
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ויבין  שישכיל המתבונן  על שסמך אלא הד',

השר  לגבי  והוא נעלם, ורמז דבר יש פה שבמשל

מדרגת וזהו עליונה, היותר המדרגה שהוא הד'

להסתירה. שהוצרך  עצמו  הבעש "ט

íöò  ìò  äîéìù  äáåùú  äùåòù 'ãä øùä  úâøã

 æ" äåòì  åúãéøé

øåàéáäå [áéהרביעי השר  בדרגת הפנימי 

שהתכלית הנ"ל, עפ"י הוא

בריש  [כדאיתא לשכינה מרכבה להיות לזכות היא

הבריאה  כלל כוונת  ממטרות  שזהו  חיים העץ

בבחי ' הן  שבעולם העבירות כל שהנה כנודע].

'אנא  לבחי ' ונופל לעצמו, האוצר  את  גונב שהשר

הכלים], שבירת  שגרם הפגם תוכן  [מעין  אמלוך '

היותר  והמדרגה שמים. מלכות עול מעליו  ומסיר 

שעושה  הצדיק  מדרגת היא בתשובה עליונה

מבוראו שנפרד מה על ועליונה גמורה תשובה

חטא  שלא בצדיק  ואף  לעצמו . המלכות  את ולקח

בבחי ' היא לעוה"ז הירידה עצם מ"מ כפשוטו ,

מלכות בחי' ולקח לבוראו  מהביטול שנפרד 

[ובספרי המלך  אוצר את  גנב וכביכול לעצמו ,

דמחווי דמאן  בגמ' מהמעשה זאת הוכיחו  חב"ד

מלכא, קמי בידיו, קלה תנועה עושה היינו  במחוג,

'יש' איזה היות  שעצם היינו  מרידה; נחשב כבר 

עושה  והצדיק  בדקות ]; חטא זהו נפרד, כביכול

הד ', שומר  של התשובה בבחי' שלימה, תשובה

את לגנוב המלך לו  נתן  שמלכתחילה שמבין

משום  - לעצמו , המלכות  ליקח דהיינו האוצר ,

למדרגה  אחד  כל שיבוא המלך  אמנם שרוצה

של  באופן  לא [אך אצלו המלכות  נמצאת  שתהא

ל'אין '], לגמרי שבטל ידי  על אלא ונפרד 'יש '

לשכינה, מרכבה להיות יזכה יהודי  שכל ובבחי'

[והוסיף  וכנ"ל. השכינה כבוד יהא שלו והכבוד 

בעל  בספרי הנקראת לבחי ' הד ' שומר בחי' לקשר

ע"מ  "מקבל בבחי' שהיא " הד ' "מדרגה הסולם

הגדולים  הצדיקים מדרגת שהיא בקדושה" לקבל

מזוככת שלהם לעצמם הקבלה בחי ' שאפי '

אלו, עמוקים בסודות הרבה והאריך בתכלית,

ואכמ"ל].

íä øåã  ìëáù ì"æéáø ìù íéìåãâä  åéãéîìú

îääæ øåã êøò éôì  ì"æéáø éøáã ùøôì  íéëîñå

øæçå [âé הרש "ש שרק  שכשם בו. שפתח לענין

האר "י רבינו דברי לפרש  המוסמך  הוא

לפי 'סתירות ' כשישנם זו  קביעה חשובה [ובפרט

כנ"ל], בפשוטו לאריז "ל הרש"ש  בין הבנתנו מיעוט

יכול  אחד  כל שאין  רביז "ל, דיבורי  לענין  גם כך 

הגדולים  תלמידיו  ורק אמיתתם, על לעומקם לרדת 

לפרש  המוסמכים הם ודור דור  שבכל רביז"ל של

אף  פירושם את  ולקבל להאמין  ועלינו  דבריו, את 

באופן  בדבריו  לפרש שאפשר  לנו שנראה בדברים

שבימיך , שופט אלא לך  אין  ודור  דור בכל וכן אחר.

הם  דור  שבאותו  הגדולים התלמידים ותמיד 

אופן  ובאיזה רבינו  דעת מה לפרש המוסמכים

שפירושם  ואף  הזה. הדור  ערך לפי  דבריו  מתפרשים

בגדר  שאינם לאלו לעין הנראה הפשטות כנגד  הוא

הפשטות כנגד [ואף  רבינו  של אמיתיים תלמידים

רביז"ל  של האמיתיים תלמידים מדברי  הנראית 

שבימיך ", שופט אלא לך "שאין  הקודמים, בדורות 

הגילוי לפי  רביז "ל דברי  מתפרשים דור שבכל

הנצרכת הדרך  וכפי דור באותו להתגלות שצריך 

להשי "ת]. זה שבדור  ישראל נשמות לקרב

íé÷éãöä ïéáù ' çîä éáâì íéîëç úðåîà ïéðò

øéëæäå [ãé שיש המחלוקות ענין את  לדוגמא

שייך  בזה שגם הצדיקים, בין

רביז"ל  שהזהיר  וכמו חכמים, אמונת ענין הרבה

כדלהלן) מקומות  המחלוקת(בכמה את  לפרש  שאין

האמת את  לדעת אלא ח"ו  כפשוטו הצדיקים בין 

רבינו  שכתב [וכמו נשגבים סודות בזה (לקו"מ שיש 

ד ) אות  סד  להחזקתסי' הפנוי חלל ענין עושים שבזה

תוכחה  משמיעים שבזה וכן  העולמות. והעמדת 

לקבל  שלא וכשיתגבר  ח"ו, מוחו בטיפי שפגם למי 

מה  עבור  לתיקון יזכה בזה כפשוטו, המחלוקת את 



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין סג ליקוטי

ד ')שפגם אות  ה סי' קמא בלקו"מ שמצה (כדאי' וכן .

בשביל  ומריבה מצותא שעושים מצותא, לשון

אחרנין  סטרין  שם)לגרש בלקו"מ הרבה (כדאי' ועוד ,

לשרשי הקשורים אלו  בענינים שיש  סודות 

הלבנה]. קטרוג בבחי' הבריאה

 äðäå א אמורים רביז "ל מחלוקתדברי  כל לגבי  ף 

לגבי וכ "ש סתם, בצדיקים ואף צדיקים שבין

עליהם  שחלקו הדורות יחידי  הגדולים הצדיקים

רבינו על שחלק  [כהמהרש"ל גדולים צדיקים

ועוד  זי"ע הנוב"י וכן ח"ו . להחרימו  ורצה האריז"ל

ותלמידיו. זי "ע הבעש "ט רבינו על שחלקו  גדולים

הלקו "מ  רבינו  על שחלק  זי "ע זיידע השפאלער וכן

אברהם זי "ע ר' לגה"צ זכרונות טובות בספר (וכמש "כ 

ה' בסי' בלקו"מ רביז"ל לדברי בנוגע זצ"ל  שטרנהארץ

שהיתה  למח' בקשר למוהרנ "ת  רביז"ל  אמר שזה הנ "ל ,

ואכמ"ל ) זי"ע, ממעז'בוז והרר"ב משפולי מהסבא ].עליו

בטעות ליפול שלא להיזהר  צריך שבזה שבוודאי 

ח"ו לזלזל הגדולה והטעות השבירה בבחי '

שהיו שהחולקים ולסבור  הק', הגדולים בצדיקים

גדולתם  את  ידעו לא במעלה גדולים צדיקים

ולהתגאות הדורות, יחידי הצדיקים של האמיתית

מגדולת יודעים קטנים, קטני  אנו , שכאילו  כנגדם

באמונת להתחזק יש  אלא מהם, יותר הדורות  יחידי

זה  גבוה ענין שכל ולידע הענין לגשם ולא חכמים

מכיון  ואדרבא ונשגבים. עליונים סודות  בו יש 

גדולת את הנ"ל הגדולים הצדיקים והשיגו  שידעו

בחי ' עליהם שתהיה שמוכרח השיגו הדורות  יחידי

קעניג  גדליה ר' הגה"צ הזהרת [ועיין ההסתרה

רבות צדיק שערי שלו  השו"ת  בספר  המזהיר זצ"ל,

רביז "ל, דרך  על החולקים על דיבור מכל להמנע

זה. לענין  הקשורים גבוהים סודות  ועוד  עיי "ש ].

î"åôéñá  ì"æéáø éøáã úðååë  úåéîéðô øåàéá

åéìòù 'çîä  ïéðòá î"ééçáå

øéëæäå [åè רביז"ל שסיפר  מה את  לדוגמא

בזבוב  מעשה מעשיות בסיפורי

זה  במעשה רביז "ל כוונת המקובל שכפי ועכביש ,

הס"מ  נתן  לא זה במעשה המסופר שכפי  עצמו, על

שנשמה  לס"מ ואמרו לעולם. תרד  רביז"ל שנשמת 

עבורו עצה איזה ושיחפש לעולם לרדת  מוכרחת זו

עצה  איזו למצוא לס "מ רשות שנתנו  שם [ומשמע

וכח  רשות  נתינת  גם לכאו ' בזה ונכלל שרוצה,

שחזר  עד רביז "ל]. כנגד  מח' בעצמו לעשות  לס"מ

זקן  איזה שם והגיע עצה, שמצא ואמר הס"מ

הסכים  ידו שעל מכבר , עמו היכרות לס"מ שהיתה

שהרה"ק  בזה, ופירש  רביז"ל. נשמת  להורדת הס"מ

זקן)משפולי  - זיידע נשמת(שנקרא עבור נפשו מסר

במוחין  הס"מ את  הטעה כן  מנת  ועל רביז"ל,

ושהוא  מכבר  מכירו שהוא הס "מ שסבר עד  נוראים

שלו זי"ע מהאנשים מראפשיץ שהרה"ק שידוע (וכמו

ס  עכשיו "עד  פטירתו לפני עצמו על שאני אמר הס"מ בר

שלו") על מהאנשים אחלוק  אני לס "מ, ואמר .

זו נשמה מירידת  לפחד לך אין  וממילא הלקו"מ,

רביז"ל  ניצל ועי"ז דבריו  את  הס"מ וקיבל לעולם,

המובא  עפ"י בזה הכוונה [ונראה הס"מ. מקטרוג

רמא)בלקו"מ סי' נפשו(קמא שמסר פינחס, בענין

מדת את  פינחס  שהטעה שם ואי ' ה', קנאת לקנא

שיש  - ממנה, יותר ינקום שהוא עליו שסברה הדין

יותר  העבירה בבעל לנקום בחירה בעל ביד  כח

לכלות כח לה אין הדין  שמדת בעצמה, הדין  ממדת

את לגמרי לכלות  כח יש  לאדם  משא"כ  לגמרי,

פינחס  עשה שע"כ  שם, רביז"ל בזה ומבאר  חבירו .

לנקום  קנאה שלבש במה לישראל נפלאה טובה

הדין , מידת כח מבנ"י רפתה זה ידי על כי  בהם,

השיב  ועי"ז - מהם, יותר  ינקום שפינחס  בחשבה

באמת אבל הדין. מדת את וסילק חמתי  את פינחס

ז "ל, רבינו שם וכותב וכו '. רחמן  היה בוודאי  פינחס

העולם, בתיקון  ומשגיח גדול צדיק שהוא מי דע"כ 

לסלק  כדי  אחד  צדיק  על בכוונה לפעמים חולק 

יותר , ינקום שהוא עליו יסמכו כי הדין, מדת מעליו

ובזה  וכו', ברחמים החולק  הצדיק  עושה אח"כ  אבל

יחידי הגדולים שהצדיקים וכידוע חיים. לו נותן

מיתה  בסכנת  שנמצא מב"י, בבחי' הם הדורות 



לנפשך  חכמה דעה סד

שאמר  וכמו דהמח', והסתרה להגנה המה וצריכים

רביז"ל  אם לפייגא זי"ע ממעז'בוז הרר"ב הרה"ק כן 

להתקיים  תוכל לא רביז"ל דנשמת הברי"מ, בשעת

עליה]. שיחלקו  ללא בעולם

 äæáå להשפאלער בנוגע רביז "ל דברי את  גם פי '

שבחיי"מ)זיידע לכל (שבהשמטות  שכמובן  ,

רביז "ל, של והנוראים הק ' רמיזותיו  בשפת  מעמיק 

משפולי שהרה"ק  גופא, זה סוד רביז "ל שם גילה

לרמות יוכל למען להסט"א עצמו  ודימה נפשו  מסר 

הסט"א מהרה"קאת פלא מאמר ברמז בזה (והזכיר

דבוק מאוד כידוע שהיה זי"ע, מסאטמר יואל הדברי

שבחו  בספר בארוכה וכמובא ומוהרנ"ת רביז"ל בספרי

הנ "ל לרה"ק  בנוגע הנ"ל סוד  ג"כ וגילה צדיק, של

ואכמ"ל ) לש"ש. כולה כוונתו .שהיתה

åúîùð  úãøåäì '÷ä è"ùòáä åðéáø  úåöîàúä

 øåñîéù éãëá ,ã"áî ––––  ò"éæ òãééæ øòìàôùäã

 é"áî –––– ì"æéáø  úîùð úãìåäì  åùôð àåä

ùéå [æè זה הוא הק' שהבעש "ט הא גם לבאר 

של  הק ' נשמתו את שהוריד 

המעשה  וכידוע - לעולם, זי "ע זיידע השפאלער

מהרא"ל ') 'תפארת  תולדותיו בס' שהתאכסן (מובא

דהזיידע, אביו אצל נסתר  שהיה בתקופה הבעש"ט

מפראג, המהר"ל נשמת אצלו שתהא בבן  והבטיחו 

הבעש"ט  וקרא וכו '. שלו  מילה בברית  יהא ושהוא

עם  כך שכינהו [היינו  כידוע "זיידע" שמו בברית 

וכן  כינויו ]. נשתלשל ומכאן אחדים, ימים בן  היותו

עוד  פ"ז)מובא הפלא איש  נשמתו(בס' רצתה שלא

אותה  שהכריח עד לעולם לרדת דהזיידע הק'

נשמת שהורדת מזה ומובן בע"כ , לרדת הבעש"ט

שגילה  החסידות  גילוי לענין קשורה לעולם הזיידע

לא  הזיידע דכידוע צ"ב לכאו ' וזה הק '. הבעש"ט

גילוי עבר  לא וא"כ  חייו , ימי בכל תורה כלל אמר

מדוע  צ"ב וא"כ  הזיידע. דרך  דהבעש"ט החסידות 

דוקא  קשורה לעולם דהזיידע הק ' נשמתו הורדת

זי"ע. הק ' הבעש"ט לרבינו 

é"ôòå היה הבעש"ט דהנה בזה, הביאור י"ל הנ"ל

מסוף  בו  שצופין הגנוז  באור כידוע רואה

סופו  עד ועוד )העולם נתיבים מאיר בספה"ק ,(וכמש "כ 

זה  [דאור הדורות כל סוף עד  יארע אשר  כל היינו 

חדש  זוהר  וראה בראשית , ימי  ד -ו ' להבריאה שייך 

כללות תוכן  בו  יש  וממילא בראשית, ריש

הוא  שרביז "ל דמכיון מובן וממילא הבריאה],

מסר  ע"כ  הבעש "ט, גילוי  של והגמר  ההמשך 

נשמת את  להוריד והתאמץ נפשו  הבעש"ט

שכן  [וכידוע מב"ד  נשמת  בבחי ' שהיתה המהר"ל

נתן  שארית בספר  וכמובא עצמו, על המהר "ל גילה

דכוונת שמפרש זצ"ל, לוברט נתן  ר' לגה"צ

חוזה  שמלך  מספריו  באחד  במש"כ  מפראג המהר"ל

עתיד  מזלו  שלפי  שרואה יהודי לחכם אמר בכוכבים

ובעו "ה  עצמו, על היתה העולם כל על למלוך  הוא

גבוהה  נשמה תוכל העת שבבוא כדי לזה], זכינו לא

שהיא  רביז"ל של נשמתו להצלת נפש  למסור  זו

המקובלים בשם וכמובא מב"י, (הגר"א בחי '

אות הגאולה ובמאמר במרום באדיר הרמח"ל  בליקוטים,

כמ"ק ) ובעוד  למב"י.סג, חיים נותן  שמב"ד

òãééæä é" òù ïéùåãé÷ä úòáè –––– ' úòáè  íéãæå'

ïééöðå [æé האריך ג"כ שנים כמה שלפני עוד 

מח' סוד אודות פורים בליל לדבר 

שזדים  טבעת" "וזדים על אז  ופירש זו , נעלמת 

קי טבעת  על מרמז וטבעת  הזיידע, על דושין ,מרמז 

הזיידע. ידי על שנהיית  הרוחנית  הטבעת היינו 

שבין  דבטישו  יחוד בסוד  הוא המח' שענין  וכידוע

כמו דפב"פ , ליחוד ההכנה בבחי ' שהוא האורות,

לנישואין הכנה שהיא קידושין  (ואכמ"להטבעת

שלעתיד הענין) רביז "ל שאמר  מה אז פירש  וכן .

השחוק  על זאת  דמרמז  זה, מענין נאה שחוק  יהא

להרבות זב"ז  שהנלחמים והלויתן  הבר דשור 

המשיחין  ב' מלחמת על רמז  שזה וכידוע שחוק,

הבר)מב"ד  זו(לויתן)ומב"י(שור במלחמה שיש ,

חדשה  התורה תתגלה זה ידי  שעל נשגבים סודות 

ואכמ"ל. בחז"ל, וכדאי ' לבוא דלעתיד
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- ì"öæ ïéìô÷ áøä  úåëæá ì"æéáøì  úåáø÷úä

ò"éæ òãééæ øòìàôùäã ' åëå  åãéîìú ãéîìú

øôéñ [ éç להתקרב שזכה מה שכל בארוכה

הדיין  הרה"ג בזכות היה לרביז"ל

לעבור  לו  שייעץ ז "ל, קפלין  דוד כתריאל רבי

אביו ואמנם גייטסעהד. לישיבת לוצערן מישיבת

שאין  בלבד , שנה אחרי לוצערן את  שיעזוב חפץ לא

ולשאול  להתייעץ כשנכנסו אך המקובלת, הדרך זו

איצלה  שר ' ואמר, 'לחיים', הוציא - קפלין הרב את 

תלמידיו מגדולי  – יצחק הפרי [בעל פעטרבורגער

קטנה  בעיר  רב היה זיע"א], סלאנטער הגר"י של

לעבור  עליו  גם וכך  גדולה; לעיר לעבור לו  ואמרו 

שהיא  לגייטסעהד, קטנה, ישיבה שהיא מלוצערן

לרא"ז  להתקרב זכה בגייטסעהד  ושם גדולה. ישיבה

והכל  רביז "ל, אל התקרב ידיהם שעל ולרנד"ק ,

נצחית. טובה בזה לו שעשה קפלין  הרב בזכות

êéùîäåרבו היה זצ"ל מלצר  זלמן איסר שר '

להגרא"ז  – לו  והיתה קפלין הרב של

בשמים רב)–מילה להבעלזער בטל להיות ,(וזכה

שיעשה  שמי קפלין , הרב לספר  בהסכמתו  וכותב

טובה. ע"ז לו יכיר  קפלין  להרב טובה

äðäå תלמיד היה זי "ע מלצר  זלמן  איסר  ר '

בריסקער  והגר"ח זצ"ל, בריסקער דהגר"ח

היסוד  מחסידי אחד  אצל תלמיד בילדותו היה

ובגלילותיה, בבריסק מצויים [שהיו  זי "ע העבודה

בליטא, מושבה שמקום חסידות זו היתה שבכללות

ר" כתבי  בעל שו "ב, יאשע שרבי  שו "ב וכידוע י

חסידו היה מצדיקים, עילאיות עובדות אוסף  שהוא

של  ומקורבו תלמידו  ומאידך העבודה היסוד של

נוספות ובערים בבריסק רב שהיה דיסקין  המהרי"ל

בית בעל הגר"ח, של שאביו ידוע וכן - בליטא,

פרטית בהשגחה בצעירותו  פגש הלוי,

היה  העבודה שהיסוד - זיע"א]. בהקוברינער

שעפ "י וסיים זי "ע. זיידע דהשפאלער  הגלגול כידוע

לרביז"ל  מורינו  של התקרבותו  כל הרי הנ"ל כל

הזיידע  גלגול העבודה דהיסוד וכו ' כוחו  בכח הוא

ישראל  השארית  עבודת  היתה שזו  ואמר  – זי"ע

בין  מקשר שהוא ע"ע שאמר  זי"ע מווילעדניק 

א' בגד מלביש  שהיה זיידע, להשפאלער רביז"ל

לקשר  בכוונה זיידע מהשפאלער א' ובגד  מרביז"ל

הנ"ל, שו "ב ר"י בכתבי  [כמובא שניהם ולחבר 

ישראל' 'שארית למהדורת  בהקדמה זה קטע ונדפס 

כמו משיחין דתרין החיבור  בבחי' והוא – החדשה.

וצריך  דפרזים]. פורים בסעודת  באריכות  שדיבר 

עיקר  שזה התורה, סודות שהכל הענינים להבין 

דד' בקוצא לפגום ולא לצדיקים להתקרב העבודה

ולראות באלקות להתקשר נזכה ועי "ז  אחד, דתיבת

עלמין  כל ממלא ומיוחד יחיד האחד את רגע בכל

עיקר  שזוהי מיניה פנוי אתר  ולית עלמין  כל וסובב

בב"א. הנקודה,

äìéìä êåúì  íéøåô  úãåòñ ïéëéùîî êéà

åéøçàù

[ èé הרי"ש הצדיק להרה"ג הדיבור  רשות  נתן

העולם  מנהג על הרי "ש  והקשה שליט"א,

לתוך  פורים מוצאי של הסעודה את  להאריך

שבכל  הא ובשלמא כתיב, יעבור' 'ולא דהא הלילה,

עם  להשתתף  כדי  שזהו ליישב יש כן  נוהגים העולם

קשה  אך ירושלים, של דמוקפין דפורים השמחה

עפ "י הנ"ל הרה"ג ותירץ כן. נוהגים בירושלים שגם

תענית במגילת יו "ט הוא אדר ט"ז  שיום המובא

עכ "ד (פי"ב) עיי "ש . ביהמ"ק  בנין בו  שהתחיל

הרי "ש , של דבריו את מורנו  ומילא הרי"ש. הגה"צ

מפאנו  מהרמ"ע הידוע עפ "י  דין ותירץ חקור (מאמר

פ"ד ) גבוה,ח"ג  שורש לה יש שבגמ' הו "א שכל ,

ושיבסר , שיתסר  ביום גם שמחה עושים וע"כ 

ושיבסר ". שיתסר  "ואימא ששואלת הו "א יש שלגמ'

 øåà –––– äîëçä øåà 'éçáá  äìåàâä  ì" úòì

ä"ò êìîä ìåàùã

óéñåäå [ë' בחי היא שבגמ' הו "א שכל לבאר 

אי ' לעת"ל אך  כביכול, טעות 



לנפשך  חכמה דעה סו 

יששמהאריז"ל הבני בשמו שקיבל הביא בספרו (כן כר

ע"ב) י דף  ברכות  עמ"ס תעלומה כמומגיד  שיפסקו 

ס"ל וב"ש  ע"א)ב"ש, לא דף בטעות(נזיר שהקדש

הפגם  את לתקן פורים של הענין כל וזה הקדש. הוי

המן , נולד ועי"ז אגג את הרג שלא המלך שאול של

שלכן  לו ואמר שאול את  הוכיח הנביא ושמואל

של  ההו"א שהתבטלה ונראה מלך , מלהיות נמאס

לעת "ל  באמת אך - למלך, שאול לעשות הקב"ה

שבבחי ' המלך  שלמה של באור  הגאולה תהא

שמזרע  המלך שאול של הבחי ' שהיא החכמה,

קודש . שנקראת החכמה אור בבחי' והיא יוסף ,

שהקדש  יתברר  לעתיד  - טעות  שעשה אף וע"כ 

של  החטא את מתקנים שצדיקים הקדש , הוי  טעות

הצירופים. ומהפכים שאול

ìåàù  úééçãã äàåáðä éôåøéöå ïå÷éú ïôåà

' éôàå [àë יכולים ה' מאת  נבואה כששומעים

שנבואה  לטובה, אותה להפוך

וכגון  לטובה, אותה ולהפוך לבטל אפשר  לרעה

אפשר  עמך " אשוב "לא לשאול שמואל שכשאומר

לעלות היינו  ל"אשוב", "לא" בין הפסקה לעשות 

עולם  שנקרא המלבוש  עולם של הגבוה לעולם

 ìà שמואל כשאומר וכן עמך". "אשוב ועי "ז  ב"ם,

לפרש  אפשר  מלך " מהיות ה' "מאסך לשאול

לעולם  שעולים מסמוס, מלשון  "מאסך " תיבת 

נמסו, כדונג הרים [בבחינת  הכל נמס  ששם האין 

המידות. דהם האמצעי באדמו "ר  איתא דהרים

ההתפעלות, השקטת  היא המידות של וההמסה

התפעלות לו  היות  מבלי  גמור כאין  דנעשה

מההשגה  נמשך  הוא ובכללות כלל. המידות

עוד  דאין עילאה בייחודא העולם דהתכללות 

השי"ת וגילוי  שכינה השראת  זה דמצד מלבדו,

עולה  דהמטה למעלה, כמו כביכול הוא למטה

מוועלדניק  ישראל בשארית איתא וע"ז  ומתכלל,

הנפש , בכלות שראהו  לחברו  אמר אחד  שצדיק 

השיג  השני הצדיק  כי  נפשך ?', כלתה 'להיכן

כל  התכללות  מצד  למטה המציאות  אמיתת 

אין  לבחי' ונהפך 'נמס']. וזהו  למעלה, העולמות 

בבחינת להיות שחוזר [היינו  הכל נתקן  שעי"ז

גם  בו  נכלל זה גבוה עולם מצד  כי עמך , אשוב

את ה' "קרע שמואל לו כשאמר  וכן המטה].

הטוב  לרעך ונתנה היום ממך ישראל ממלכות 

להתקשר  שעליו שמואל לו  שמרמז היינו ממך"

[דדוד  התשובה אור  שהוא המלך דוד של לאור 

של  עולה אתהקים לקרוע יוכל ועי"ז תשובה]

שט"ן  קר"ע בבחי' לרעה הקריעה הנבואה (ששורש

המלך עמק ריש  עיין המלבוש, מעולם ג"כ היא הזאת 

.וכו')

 úåàøäì –––– æ"éå æ"èá  äçîù  úåùòì  ìåãâ ïéðò

 àéä à"åää íùù äåáâä íìåòì íéìåò  íéøåôáù

 àð÷ñîä

íðîàå [ áë כ "ז הבין לא ע"ה המלך  שאול

הדברים  וקיבל שעה], [לפי

אך  הנבואה. להמתיק  יכל לא וע"כ כפשוטם,

אבא דיסוד האור  בבחי' שהוא (אור בפורים

דלעתיד החכמה) הגאולה מאור  התנוצצות שהוא 

כנ "ל ) החכמה באור הצדיקים (שתהיה מתקנים

העליון  לעולם ועולים המלך  שאול של הטעות

המסקנא גם היא ההו "א שלששם ההו"א (היינו

תתקיים  למלך שאול  את לעשות  כביכול הקב"ה

החכמה  אור את  לו שיהיה צדקינו, במשיח ג"כ למסקנא

המלך ) שאול של  האור שאפי 'שבבחי' ויתגלה ,

הוי טעות  הקדש בבחי' זהו טעות עושה כשצדיק

בכלל  טועים אינם שהצדיקים שהאמת - הקדש,

לעלות יש  טועה שהצדיק  שנראה שאפי ' והיינו

העולם  שהוא המלבוש  עולם של העליון  לשורש 

איננו [ושם לטובה, הצירופים כל הופכים שבו

אין  יותר  תחתון לעולם שאכן אלא כלל, טעות

רביז"ל דברי  כעין  לכך. נו)כלים סי' שהוא (לקו"מ

חיים  אלקים דברי  ואלו שאלו  מאחר פלא דבר 

הוא  ובכללות  וכו', החולק כדברי  הלכה אין  למה

חסר  שלעיתים מסויימת, להארה הכלי  ענין 

כעת אכן דבריו , כשאומר  והצדיק  פלוני. במקום



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין סז ליקוטי

יש  וע"כ אמת]. הוא ששם יותר גבוה בעולם מצוי

בכדי וי "ז , בט"ז  דפורים שמחה לעשות גדול ענין 

שבו הגבוה לעולם עולים שבפורים להראות 

המסקנא. בחי' היא ההו"א

 ïéàù óà ùãå÷ úáùá  ÷ìîò  úùøô úàéø÷

 ï÷úì ø÷éòäù ––––  úáùá äîçìî  íéùåò

ùøåùá

óéñåäå [âë אריה קול בישיבת שדרש עוד 

בית מול אז שהיתה (הישיבה

אתמדרשינו) קוראים שע"כ  שי"ל כעי"ז, שם ואמר

דבשבת מקשים שיש בשב"ק , עמלק מחיית פרשת

לקרוא  עדיף  היה וא"כ מלחמה לעשות אפשר אי 

שעיקר  וי"ל החול, בימות עמלק מחיית  פרשת  את 

בעולמות ברוחניות מחייה היא עמלק  מחיית 

שכל  ההו"א בחי ' וזה בשבת. מוחים וזה העליונים

היא  והמסקנא הרוחני , בעולם גבוה אור  היא הו "א

את שמוחים שע"י - הגשמי, בעולם להתנהג איך 

בשב  אח"כ עמלק אפשר הרוחניים בעולמות  ת 

בעולם  המן  את למחות החול שבימות  בפורים

המן  ירידת  ענין  [מעין  המסקנא. שבבחי' הגשמי

בשב"ק  בשורש שלו  ההשפעה שעיקר שמבואר

ותיקון  אז]. בפועל ירד  לא גופא ומשו "ז  דייקא,

אחת שבעין היינו וכו ', בעין  עין בחי ' הוא דלעת"ל

העולם  יראו אחת  ובעין  עליונים העולמות את יראו 

ואמר  עליונים, לעולמות  מחובר  שהוא איך  הגשמי

אמן . העם כל

íäá  ùéù  íéðåâéð ïâðì  úö÷ øùôà íéøåôá

íéåâäî úåòåðú

øîà [ãë כל "ואמר על הניגון את  שישירו

הוא  השנה שכל ואמר אמן". העם

בהם  שיש  כאלה ניגונים לשיר  שלא מקפיד 

יום  – בפורים אך  מהגויים, שמגיעות תנועות

הגויים  על גם השפיע הצדיק  מרדכי  של שהאור

לשיר  מותר מתיהדים", הארץ מעמי ש "ורבים עד

וכמו הנידחים. מקומות  לתקן כאלה ניגונים קצת

דיליה  ההילולא [שיום זי "ע מקאליב רי "א הרה"ק 

גויים  ניגוני לשיר  שנהג לפורים], הסמוך  בשבוע

ורק  השנה, לכל מזה ללמוד וחלילה הנ"ל. מטעם

כמו - בשלימות פורים של לאור  כשמקושרים

מאיר  רביז"ל שאצל רביז "ל, ציון על כשנמצאים

כאלה  שירים לשיר נוהג - פורים של האור  תמיד

לשיר  שיכולות  גבוהים מעולמות גבוהות נשמות (ויש 

לא) פשוט איש  אך הניגונים של כל שהאור  יעזור וה' ,

המקומות ובכל העולמות בכל יאיר מרדכי

אמן . הנדחים

 ÷ã øåà ú"øã øåàù ––––  ë"ë ïáåî àì  ú"ø ïîæ

íìòðå

ãåò [ äë שעתיים עברו  שכבר שעכשיו  אמר 

צאה"כ  כבר  נהיה לכו"ע מהשקיעה

אבא, דיסוד  האור  בעולם עתה כבר  ומאיר  דר "ת ,

אמר  ואמנם ומובן . מושג שאינו הדק האור שהוא

ר"ת, משיטת  אוחזים כ "כ לא שאתם הנ"ל להרה"ג

שרצוי הצדיק מרדכי בבחי' הוא ר"ת שאמנם -

גלוי צדיק היה הרשב"ם שאחיו אחיו , לרוב רק 

שלא  צדיק  שהוא ידעו  וכולם אותו  הבין אחד  שכל

המעשה  [כמובא אמותיו לד' מחוץ עין מרים

ע"א) יז דעירובין פ"א מרדכי הנהגה (בהגהות  שע"י 

רתומה  שהיתה עגלה על בעליה נכשל כמעט זו

אצלו היתה שלא ר "ת  ואחיו יחדיו , ופרד  לסוס

וראה  עיניך  שא אליו וצעק  זאת  ראה זו הנהגה

ו לקראתך סוס  נעלם áéפרד צדיק היה ר"ת אך  ,[

דיסוד  אור – החכמה אור  בבחי ' אורו  שהיה ונשגב

_________________________

הרגיש.יב. ולא בו מושכין ופרד סוס  אשר בקרון לעלות ורצה היה, עינים שפל כי אחרת, לעשות רשב"ם רצה ועוד שם: וזל"ק

ואמרינן  לקראתך, ופרד סוס והנה עיניך מרום שא הרבה, צדיק תהי אל א"ל: שם. ר"ת אחיו נזדמן ניסא, ליה איתרחיש 

עכל"ק . עלה. ולא ונמנע לחמור ופרד לפרד סוס יקשור לא כלאים דמסכת פ"ד בתוספתא
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וזהב  בכסף  לשחק היתה ודרכו  - הנעלם אבא

הם  אותם, מבינים שלא וצדיקים - הלימוד ; בשעת

קושיות להקשות שלא להיזהר  ויש גבוהים, יותר 

כאילו שנראים אותם מבינים שלא צדיקים על

עליהם  להקשות  ואסור  ח"ו, מהאמת הפוך  מדברים

ויה"ר  בפורים. לא ובוודאי  השנה כל קושיות

עמלק , וקלי' חנם שנאת  קליפת  שתתבטל

אנשים  ומפרידה האמת, צדיקי  קדושת  שמשכיחה

כל  מחמת  האמת  צדיק דרגת  את  ומקטינה מהם,

מרדכי ושל פורים של לאור  ונזכה קושיות, מיני

לפי יהודי , כל וסובל לעמו " טוב ה"דורש  היהודי

כבוד  לגלות  אחד לדבר  מתכוונים שכולם שיודע

ב"ב  בשלימות שבשמים באבינו ולהתכלל שמים

אמן .

 øö÷ì  íéëéøö àìù íéìùåøé éùðà  ìò ' ä éîçø

'â  äãåòñá

ãåò [åë,ירושלים אנשי על ריחם שה' דיבר

ואנשי פורים, כבר בנ"י כל שאצל

לפורים, קצת  עוד עצמם להכין  יכולים ירושלים

התורה  את ולקבל חדשה התחלה להתחיל

תורה, למדנו  לא שעוד אף - בפועל, באהבה

שהתורה  מהצדיקים, עי "ז  ורחוקים ונסתר , נגלה

ה"י כח לו  יש והס "מ - א', דבר  הם והצדיקים

ד '. דאות  קוצא שהוא מהצדיק, האדם את  לרחק 

יתקרבו שכולם בנ"י, על ג' בסעודה להתפלל ויש

צריכים  בנ"י  שכל ובפרט מהצדיק . יתרחקו  ולא

צריכים  לא ואנחנו  מגילה לקרוא ג' בסעודה לקצר 

כל  ובאמת  שלישית . בסעודה לקצר ה' ברחמי

שהוא  שלישית  סעודה של מהאור הוא פורים

ידע  לא המלך  ושאול דיקנא, תיקוני י "ג של האור 

שאם  דיקנא, תיקוני י "ג של הרחמים שעה] [לפי

לרעה  הנבואה כל להפוך  יכול היה יודע היה

לטובה.

ùéå  íéøúñð  íé÷éãö 'éçá íéìùåøé éùðà

 úàìòä 'éçáá  íéæøôä éùðà úà úåìòäì

 óñåé úåîöò

 úîàáå [æë אנשים ג"כ  הם הפרזים אנשי

הם  ירושלים אנשי אך גדולים,

חומה. המוקפים הנסתרים הגנוזים צדיקים בבחי '

היותר  הצדיקים הם כללי באופן  ירושלים וצדיקי 

כלל  שבדרך זי "ע החזו "א בשם [כמובא גבוהים,

ויש  גבוהות ]. נשמות  המה ירושלים אנשי

וזה  אותם. ולהעלות הפרזים לאנשי  להתקשר 

י עצמות את  משה "ויקח שבבחי 'בבחי ' וסף"

שאמנם  ישראל, לארץ חו "ל צדיקי  העלאת 

הצדיקים  עצמות  את  להעלות אפשר  אי  בינתיים

אפשר  אך ישראל, לארץ ובגשמיות בחיצוניות 

שהצדיקים  היינו : רוחנית , בבחי ' אותם להעלות

אמיתות משיגים שאין בבחי ' זהו  בחו"ל הטמונים

מבחי ' תורתם להעלות עתה לקבל ויש  תורתם,

ספרי ללמוד  שנזכה ישראל, ארץ לבחי' חו "ל

האלקות ולגלות אמת  והבנת  בהשגה אמת צדיקי

לארץ  העלאתם בחי ' שזהו בספריהם, הטמונה

את זה ידי על להעלות  יש זו ובבחי ' ישראל.

שילמדו ידי שעל לדרגה, מדרגה הפרזים אנשי

הנפטרים  הדורות יחידי  הצדיקים ספרי את 

הי ' אל לבוא לבסוף  יזכו  העליון, י' שבבחי'

במעלה  היחיד  האמת לצדיק  להתקשר  התחתון 

הסתרה שבתוך  בהסתרה שמונח (והדגיששבדור

הסתרה  שבתוך הסתרה, פעמים ה' עד  למנות  בלשונו

אתוכו') כשמגלים שאפי ' כזאת בהסתרה שמונח ;

נזכה  ועי"ז - סוד , בבחי' עדיין  נשאר  ההסתרה

התרגום  כדברי סתימאה דעתיקא תורה לקבל

אולפן  "ותקבלון  בששון" מים "ושאבתם עה"פ

מגילת של הבחי ' שהוא דצדיקיא" מבחיריא חדת

דעתיקא  מתורה התנוצצות שהיא אסתר

אמן . בימינו  במהרה להתגלות שעתידה סתימאה
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íéæøôã íéøåô  ìéì  ìù 'â äãåòñá äøåúäî íééø÷éò íé÷ìç(úåéëáá ä÷ìç äøîàðù)

 é"ðá úà øéäæäì ÷éãöä éëãøî ìù  íéçéìù åðà

íéðôä úøåö  úà íéðùîù ,íéàîèä íéìëäî

ì" çø  äîäá éðôì  íãà éðôî

 äúàå" [à בכל וגו '. ישראל" בני את תצוה

של  שמו  מוזכר  לא הפרשה

באמרו בנ"י , את  להציל נפשו את  שמסר משרע"ה

שלא  נח מי חטא את  בזה ותיקן  מספרך ", נא "מחנ"י 

הצדיק  מרדכי  וכן דורו . להציל נפשו את  נח מסר 

שלא  בנ"י  את  והזהיר דורו, את  להציל נפשו  מסר 

אנו הזה בדור וכן  אחשורוש . בסעודת  להשתתתף

שלא  בנ"י  את להזהיר הצדיק מרדכי של שליחים

שזה  ביתם, תוך  אל הטמאים הכלים את  להכניס

שמי לדעת  ויש  שבימינו. אחשורוש סעודת בחי '

לא  אחד  שאף וחושב הטמאים בכלים שמשתמש 

על  זאת  ניכר  לביהמ"ד  כשנכנס אך כלום, ואינו  יודע

אדם  כמו נראה היה שאתמול הראות  לזכי פניו 

יורדים  ואח"כ  רח"ל. טמאה בהמה כמו  נראה והיום

ומתביי דחי אל ומתרחקים מדחי מהצדיקים, שים

אחרים  למקומות והולכים הצדיקים, של מביהמ"ד 

כמו - והס"מ רח"ל. זרים חברים עם ומתחברים

נשמות הרבה רח"ל בדורנו  הפיל - אחשורוש  בזמן 

של  העליונים אורות  שירגישו שבמקום קדושות,

יכול  לא הטמאים בכלים המשתמש העליון, השמן 

תשובה. שיעשה לא אם אליהם לזכות 

ùåøåùçà  úãåòñ –––– íéàîèä íéøéùëîä

åðéîéã

 äæå [ á במהרה שיזכה האחרון  דור  ניסיון

פורים  שגאולת  השלימה, לגאולה

הניסיון  את  יש  זה ולפני  שלה, התנוצצות היתה

"זכור  נאמר  וע"ז אחשורוש . מסעודת ליהנות שלא

וגו' עולם" למעשה ימות  פורים ממעשה ללמוד (שיש 

מאיתנודורינו) ומבקש  בנ"י  על כבר  ריחם שה' ,

תשובה  של זמן הוא שפורים תשובה, לעשות 

בני ועל עצמו  על להתפלל אחד  לכל ויש  ברבים,

וכן  אחשורוש . מסעודת מליהנות  שינצלו  ביתו 

מי כל ועל וחבריו  ביתו בני  על גם למחות  צריך

אלו, דברים על מקפיד  שה' השפעה, לו  שיש

בשמים  מקבלים ולא זימה", שונא אלו של "אלקיהם

אלו. דברים על תירוצים

'à  äôéôëá  ùçðä  íò  äøã  äðéëùä ïéà

à"ðáå [â וכמה הס"מ הפיל כבר כמה יודעים לא

ע"י מה' התרחקו מישראל נשמות

וחסרון  ויסורים חולאים הרבה וכ"כ  אלו , כלים

- עי"ז, שנגרם פרנסה וחסרון  בנים וחסרון  זיווגים

השכינה  אין אך  לה' קרוב להיות  רוצה יהודי  וכל

אלו ואפילו אחת . בכפיפה הנחש עם ביחד  שורה

חור  להם יש - אלו  כלים להם ויש תורה שלומדים

לאכול  שא"א לקדושה, להגיע יכולים שלא בספינה

ובפורים  לקדושה. ולהגיע אחשורוש מסעודת

של  הטמאים הכלים ולשבור להשתכר  יכולים

בפורים  שהזיק ושיכור ח"ו, שנכשלים שיודע חבריו 

מקבלים  שבנ"י  ההתחלה רק  זה פורים אך  פטור.

את גמרו לא ואם תשובה, לעשות  בפורים ע"ע

פורים, אחרי  לגומרה אפשר  בפורים התשובה

בני ועל עליו  ומרובה, גדולה בתשובה לחזור  וצריך 

ותלמידיו. וחבריו ילדיו  ועל ביתו 

äáåùúá øåæçì êéøö äæá  ìùëð åðéàù éî  óà

'à  äîùð ìàøùé  ìëù ,æ" ò

' éôàå [ãשייכות להם שאין  שזכו היהודים אלו

ישר  כל בכ "ז - נשמה לכ "ז הם אל

אחרים  שיש מזה יודע שאם ובפרט אחת .

בדקי או  בדקות נכשל הוא שגם סימן  זה הנכשלים,

לחזור  צריך  הוא וגם ח"ו , קדושה בעניני  דקות

זה, מכל לדבר  וקשה לבוכ "ע. אמת  בתשובת

אף  גרוע היותר  שהוא ע"ע אוחז  הצדיק  שמרדכי 

ומי - חטא, עניני  מכל פרסאות אלפי רחוק  שהוא

שאינו בע"כ  אחר , מיהודי  גדול שהוא ע"ע שחושב



לנפשך  חכמה דעה ע

שהוא  הצדיק שמרדכי הצדיק , למרדכי  מקושר 

יותר  יהודי שכל ע"ע חושב בנ"י נשמות כללות 

הוא  כן  בכ "ז זאת, מבינים שאין ואף ממנו. גדול

בנ"י יפסיקו ואילך  שמהיום להתפלל וצריך  האמת .

אביזרייהו מכל ויתרחקו אחשורוש לסעודת  ללכת

בעין  דעין לסוד  ויזכו  בנ"י עיני  יפתחו  ועי"ז וכו ',

מיניה  פנוי אתר ולית  וסוכ "ע ממכ "ע לראות  יראו ,

בגלותנו, אף זה מעין לעולמים היה [וכבר ביחד 

התניא  בעל שבזמן אותיות , רמ"ח בספר כדאיתא

'סובב  רואים הגדולים ה' עובדי מקושריו היו

להשגה  חוש להם שהיה היינו השולחן ', על וממלא

בזה]. מוחשית  רוחנית

ìò äìåòä äøåú ìåèéá ïååò ìò  äîéìù  äáåùú

äðìåë

íðîàå [ ä ביטול שחטא בחי' שיש  לדעת  יש 

שוויתר  כולנה. על עולה תורה

ביטול  עוון  על ויתר  ולא ושפ "ד, ג"ע ע"ז על הקב"ה

היה  שבה המאור  - תורה לומדים היו  שאם תורה.

על  הרבה בתשובה לחזור ויש  למוטב. מחזירם

שלא  גורם תורה הביטול ורק תורה. ביטול חטא

שלא  שזה יראו, בעין עין  של הסוד  את  יבינו 

שמבטלים  בגלל זה אמת צדיקי  דברי  מבינים

הבטלים  עם לגאול חפץ משה "ואין  תורה,

יש  בפורים והיום הק ']. באוה"ח [כדאיתא מהתורה"

ולזכות לקנות ויכולים בזול, שמוכרים גדול יריד 

קליפתו [היינו המן ' את  'למחות  של בהשגה

ובפרט  הזכיות . כל את  ולהשיג להמוחה], השייכת 

ועיקר  לעולם, שקדמה אמיתית לתשובה לזכות יש 

כולנה. על העולה תורה ביטול חטא על התשובה

נסיונות על שלימה לתשובה לזכות נוכל ועי"ז

ואני נפשי, עלי שלום יאמר  לא אחד וכל הדור,

קינדערלאך  יהודי מכל לגמור מבקש יכול איני (ואמר:

לומר) שרציתי ומעשימה עלינו אלקינו  ה' נועם ויהי ,

והשי"ת כוננהו . ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו

אכי "ר . פורים. בזכות  בנ"י  על ירחם

 íéæøôã íéøåô - ã"é íåé  úãåòñá  øáéãù ç"àãî  ÷ìç

äðéëùä ãåñ ùåôúì  äìéâîã äãåáòä ø÷éò

 ãàî  úîìòðä

 äìéâî [à עולה ט"ו, י"ד י"ג י "ב בי "א נקראת

דשם  גימ' - ס "ה כמנין יחד בגימ'

מפי המגילה לשמוע העבודה דעיקר  היינו  אדנ"י.

אסתר  – השכינה סוד לתפוש  המגילה סוד  השכינה.

הצדיק  מרדכי ורק  מאוד , נעלמת  שהיא - המלכה

כבת, לו  שהיתה עד המלכה לאסתר להתקשר  זכה

- ממרדכי , המלכה אסתר את גנב ואחשורוש 

סוד  שהיא התפלה כח להם יש  האמת  שצדיקי 

פני המקבלים צדיקים הל"ו בחי ' שזה השכינה,

הצדיקים  וכ"ש  יום, בכל התפלה בעת השכינה

הם  צדיקים [שהל"ו  צדיקים מהל"ו  גבוהים היותר 

אחד  וכל ו "ק , שבבחי ' ז"א שבבחי' צדיקים בבחי '

הצדיקים  שהם - ל"ו], נמצא ו', כפול ה-ו ' מן

גבוהים  היותר הצדיקים וכ "ש ע"ב, לשם שקשורים

כל  נקודת  שכל לגמרי, גנוזים שהם מג"ר  שהמה

בשכינה, שדבוקים זה היא האמיתיים הצדיקים

התפלה. סוד  להם ושיש 

äðåîà é" ò äðéëùá ÷áãäì íéëåæ  íé÷éãö

äùòà éðòîì éðòîì 'éçá –––– ' ä ãñçá

ãåñå [ á של הסוד הוא - השכינה סוד – התפלה

להעמיק  [והרוצה אעשה למעני  למעני 

שממש  מוועלדניק  ישראל בשארית יראה זה בסוד

יש  דלכאורה זה]. סוד על מיוסדים מפרקיו רבים

התפלה, סוד  להשיג הצדיקים יכולים איך לתמוה,

כל  גונב ואחשורוש לגמרי , גנוזה שהשכינה בעוד 

הסתרת שישנה [והיינו  המלכה אסתר  את הזמן 

זוכים  ואיך השכינה], על בתמידות  זה הלעומת

הוא  הביאור אלא השכינה? אל הצדיקים

שגם  שאף - ה', בחסד  הצדיקים שמאמינים
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של  הענין  מדרגתם ולפי  בחינתם לפי יש  לצדיקים

של  והענין מטי, ולא מטי של והענין  ושוב, רצוא

לפי נפילות  בבחי ' שכ"ז  והתפשטות, הסתלקות 

דבוקים  שהצדיקים אלא - הצדיקים, ובחי' דרגת 

אעשה, למעני  למעני שבבחי ' ה' ורחמי בחסדי 

לה' גדול בביטול רק מקבלים ה' דבר וחסד  אמנם (וזה

כביכול קשה) אזי  ביטול, של זה גילוי לגבי  כן [ואם

המה  ערך לפי הקטנות  בשעת  וגם כאורה, כחשכה

במצבי תלוי אינו דהביטול זה דגילוי - דבוקים,

והצדיקים  משתנה]. בלתי  והוא והגדלות הקטנות 

למ  זוכים לה' שבגימ'גילההבטלים י"ב בי"א (הנקראת 

כנ "ל ) שכינה - אסתר ,פה דמגילת  הסוד  את ולהשיג

וכידוע  והגנוזה. הנעלמת  השכינה סוד את ולגלות 

שנה)מהאריז "ל בכל והנה ד "ה פורים דרושי (שעה"כ

במילוי, אדנ"י שם שהוא תרע"א, בגימ' שאסתר 

- נעלמת , שהי ' אלא הק', השכינה שם שהוא

נקודה  על שמרמז  י', מתרע"א חסרה שאסתר 

י ' אות וכן  וגנוזה, שנעלמת  השכינה של הפנימית

זו]. נקודה בביאור [והאריך  ג"כ חסרה דמגילה

 ãåîéì –––– ä"áå÷ éôî  ùãçî äøåúä ìá÷ì ø÷éòä

 úåãåñä éåìéâ ––––  äðéëùä øåà  íò ñ" ùä

 ñ" ùá íéðåîèä

ø÷éò [âבדבקות הש "ס לימוד  הוא העבודה

הן  הש "ס מסכתות  ל"ו דהנה לשכינה.

הז"א של קצוות ה-ו ' מ-ו"ק )כנגד  כלולה מהן .(שכ "א

סוד  לקבל יכול דהשכינה, הנעלמת  בי' שדבוק  ומי

הוי"ה)הו' דשם ו' - הז"א בחי' שהוא הש "ס סוד  .(היינו

כדכתיב  ה' בחסד  רק לקבל יכולים התורה"ק שכל

שדבוק  ומי למדני ", חוקיך הארץ מלאה ה' "חסדך

הוי "ה  דשם י' דאות [וכידוע ע"ב שם סוד  מקבל בי '

חסד ], שבגימ' הוי"ה דשם ע"ב דשם מילוי כנגד 

בתוך  התורה סודות עצמות  לגלות לזכות יכול ועי"ז

בחינת שזה לכאן ,éøùà הנגלות , שבא מי

åãåîìúå ש - פי 'éøùà בידו [עיין  הכתר  בסוד  הוא

דתיקוה"כ י'הכוונות  ראש אותיות  הוא (דאשרי

ספירות ) הי' ראש  הכתר על הוא המרמז האמת  וצדיק ,[

" ביקרו",äëë בבחי ' חפץ המלך  אשר  לאיש  יעשה

ר"תäëëש  מרדכיä לë תר ë הוא שזכה כתרים,

לזכות יכול כך  ומתוך הכתר; להשגת הצדיק

והצחצחות המדרגות כל לגלות  בידו', ל'ותלמודו 

בפורים  לקבל ועלינו דהתלמוד . התורה נגלות  בתוך

והעיקר  וקבלו. קיימו  בבחי ' מחדש, התורה את 

התכלית שזה השכינה, אור עם התורה את  לקבל

קוב"ה. מפי  התורה את  לקבל יזכה שכאו"א

 ãåîìì êéà ãåñä  ìá÷ì  ÷éãöì  úåøù÷úä ø÷éò

ä"áå÷ éôî äøåú

 åäæå [ã שהדבר זי"ע, הסולם בעל בקדשו  שאמר 

הסוד  הוא מהצדיק לקבל שיש העיקרי

עיקר  שזה קוב"ה, מפי התוה"ק את  ללמוד איך 

עי"ז  להגיע בכדי  - לצדיק מגיעים שע"כ  העבודה,

וגם  להצדיק. ללכת יש  זה משום ורק להשכינה.

יש  ג"כ מהשכינה ללמוד בעצמו  כשזוכה אח"כ

מתוך  מדברת  השכינה איך לשמוע לצדיק ללכת

גילויים  של דרגות  הרבה שיש  משה, של גרונו 

יזכו שכולם ויה"ר בעולם, ה' בהם שמתגלה גדולים

את לגנוב לאחשורוש  יתנו ולא השכינה, אל להגיע

ולעשות ולהתפלל ללמוד  ח"ו  שאפשר השכינה.

גילוי ללא ח"ו  בחיצוניות  רק  יהיה והכל מצוות 

להתפלל  יש  וע"ז השכינה, השראת וללא אלקות 

יה"ר  וכו' עלינו  ה"א נועם ויהי  משרע"ה תפילת

אכי "ר . ידיכם במעשי שכינה שתשרה

 èøôáå  ò"éæ ú"ðøäåî éøôñ ãåîéì  úìòî  ìãåâ

'ðä øòù 'éçááù úåìéôú éèå÷ì

øù÷úä [ ä מלונדון רא"ז להרה"צ בסעודה

שידבר וביקש  (דרךשליט"א

שבטלפון) ודיבר הרמקול  פה. המסובים העולם לכל

של  המעלה גודל בענין באריכות הנ"ל הרה"צ

שייכים  שהם מוהרנ"ת, וספרי  רביז "ל ספרי  לימוד

ועצם  דרגין , כל סוף  עד  דרגין  כל מריש  אחד  לכל

כשזוכים  וכ "ש מאוד  עד  מעלתו  נשגב בהם הלימוד
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בפועל  לעבודה"י  והתחזקות  התעוררות מהם ליקח

ושאל  רא"ז . הרה"צ עכ"ד  וכו'. ולמעשה לעובדא

בדור  שזכינו אף  מדוע הטלפון , באמצעות אותו 

וגודל  מעלת  בעולם קצת  כבר שנתגלה האחרון

ללמוד  זוכים כבר  מבנ"י ורבים והלקוה"ל, הלקו"מ

לקוטי הספה"ק בכ "ז הגדול, מאורם וליהנות  מהם

להתפלל  זוכים מספר  מתי ורק  עדיין, נעלם תפילות 

הרה"צ  האריך  זה ועל שבלקו"ת ? הק ' התפילות 

על  שהעיד מוהרנ"ת דברי  עפ"י לתרץ הנ"ל רא"ז 

שלמעלה  הנ' משער  גילוי שהמה הק ' תפילותיו 

שבבחי ' ועמלק המן מלחמת ועיקר דרוה"ק , מגילוי 

דטומא  הנ' הנ'שער שער  השגת  מישראל למנוע ה

שכל  השירים שיר בבחי' הוא והלקו "ת דקדושה.

[וכידוע  קדשים קודש השירים ושיר  קודש השירים

שיר  את  מקשר ה,ח, פורים בלקוה"ל שמוהרנ"ת

ימי העלמת  עם להדיא ה' שם בו  שאין השירים

במלאכה]. המותרים פורים

 úåáåèä  ìëå  úåîìåòä  ìë  ììåë úåìéôú éèå÷ì

äæá ä÷åãá úåãòå , íìåòáù  úåòåùéäå

êéøàäå [ å הרבה על שיודע והעיד , בזה, הרא"ז

תחתית, בשאול מונחים שהיו  יהודים

עמוד  לכה"פ יעבור  ולא חוק יום כל לומר  להם ואמר 

אל  מהקצה לגמרי עי "ז  והתהפכו תפילות, בלקוטי 

על  יקבל אם גרוע, היותר האדם שאפילו  הקצה.

עי"ז  יהפך  לקו "ת, יום כל לומר  יעבור ולא חוק עצמו 

בעצמו בחייו מוהרנ"ת  שאמר  וכמו גדול. ה' לעובד 

לגיהנום  להיכנס  צריכים שהיו וכמה כמה על שיודע

לג"ע  להכנס  זכו  תפילות לקוטי שאמרו ובזכות 

שכבר  שאחר מוהרנ"ת שאמר א'שצה, בשש"ק (ומובא

כל על הדין את ליתן עתידים אלו תפילות והתחברו יצאו

שאמר  שם, המעתיק  ומוסיף  אלו, תפילות  אמרו שלא יום

אחרון, לדור זאת  "תכתב הכתוב לשון שלו התפלות על 

באלו  יה שיהללו עם להבראות עתיד יה" יהלל נברא ועם

עי"ש ) כל התפלות , את כולל תפילות  שהלקוטי  - .

לכל  הלקו "ת ומסוגל הטובות, כל ואת העולמות 

שם  התפילות  שרוב שאף  - בגשמיות, אף  הישועות 

ברוחניות כשנתקן  בכ"ז  ברוחניות , תיקונים על הן

יקבלו אם וממילא בגשמיות . ממילא עי"ז נתקן

כי ברכה, לשום כבר  א"צ לקו"ת  לומר  ע"ע הנוכחים

ולכל  הברכות לכל עי "ז  ממילא שיזכו  וודאי

אכי "ר , וכו ' העולמות  שבכל הטובות ולכל הישועות 

והתפלל  לקו "ת לפניו  להביא [וביקש הרא"ז . עכ"ד 

שם המובאת  לפורים התפילה את  לז מתוכו  (תפלה

תנינא) ].בלקוטי

 úåããåáúä  úåùòì  ú"ðøäåî øàáîù êøãä

,åùôðá øåà éåáéø 'éçá íéã÷éù é" ò , úåîéìùá

äìéôúä  úåáéúì åöîöéå åñéðëé  ë" çàå

áåùå [æ הנקודה מהי הנ"ל, הרה"צ את שאל

בקצרה  וענהו  הלקו "ת. של והסוד

האדם  ולהעלות  להוציא בכוחו שיש  הספר  שהוא

מקטנ  ואפי' מצב מכל היותר להש"י המוחין ות 

שבזה)גדולה הסוד פירש  ופירש (ולא הרא"ז. עכ "ד  .

מה  עפ "י  הוא הלקו "ת דסוד  דבריו  והשלים מורינו

בלקוה"ל בעצמו  מוהרנ"ת תפילתשמפרש  (הל '

ז') הל ' שהטמין המנחה מההלכות  א' היא זו [שהלכה ,

הבחירה דביטול הסוד  מוהרנ"ת שאומר בהם (וכמו

ה') הלכה שלוחין שבהל ' ההלכה על שליט"א ],מוהרא"ש 

ההתבודדות של הדרך  את  מוהרנ"ת שם שמבאר 

האור  אל מקודם להיכנס  שיש  השלימות , בדרגת 

ולפתוח  לעלות  היינו  הישראלי, איש  שבלב האלקי

הק ', ושמותיו  ה' על שיחשוב ע"י  הלב פנימיות את 

בחי ' את  ויפתח שיגיע עד  לה', וישתוקק  וירצה

דליבא  ברעותא הטמונה נשמתו של האלקי  האור 

יהודי כל מט)של סי' בלקו"מ להרבות(כמובא ויש ;

ריבוי של בחי' בנפשו  שמרגיש עד זו  בעבודה כ"כ 

הגדול  האור  כל את  להכניס  צריך  ואז  - אור ,

התפילות, של התיבות  בתוך בליבו  שמרגיש 

שבליבו, הפנוי  חלל שבתוך  האור  את בזה ולצמצם

בתוך  ית ' מלכותו התגלות  שבבחי ' התפילה, לתוך

העולמות כל בריאת  בחי ' עושה ובזה וגבול. מדה

הנ "ל )מהאוא"ס  בתורה .(כמבואר
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ì"æéáø äìâîù íéãåçéá äùãç êøã

éäåæå [çרביז"ל שאמר אותהבחי' מוהר"ן (חיי

-קמח) ביחודים. חדשה דרך  שמגלה

להרבות הא', חלק  גילה הק ' שהבעש "ט היינו 

ורביז"ל  באוא"ס, שנדבקים עד ובדבקות בייחודים

האור  את  אח"כ  להלביש  איך  הדרך לגלות ממשיך

מחדש  ירידה שבבחי ' לה', הדיבורים לבושי  בתוך

מסכנת ניצל ועי"ז דחשמל, ה'מל' בחינת אל

שאח"כ  ואדרבא - אור, ריבוי  בענין  שיש השבירה

אל  שברא העולמות  כל יעלה שוב, כשיעלה

גבוהה, יותר  בדרגה אוא"ס  להשגת  ויזכה האוא"ס ,

חלילה. וחוזר

 âéùäù  äåáâä øåàä êåúî áúëð úåìôú éèå÷ì

ì"æéáø éøáãá  ú"ðøäåî

éèå÷ìå [ è,הזה הסוד על בנוי  תפילות 

מרביז"ל  מקודם שמע שמוהרנ"ת

עי"ז  וזכה שבלקו "מ, הגבוהות התורות  את 

לשער  שא"א מה בליבו אלקות אור  להתנוצצות

ואח"כ  הנ', שער  הכתר  אור השגת  בבחי ' ולתאר,

בתפילות לבוש, זה, עליון  אור  על כביכול, העטה,

שעשועים  מזה שנעשה רביז "ל, לו וכמ"ש  שחיבר;

אור  מהשגת כביכול שיורד שע"י  גדולים, היותר 

הכ  להכניס  אח"כ הגבוה, יכול - תפילות  בתוך  ל

דהשעשועים  הג"ר עולמות  אל שאת  ביתר  לחזור

זוכה  הלקו"ת  את  שמתפלל אחד  וכל - העליונים.

הזו בדרך שהולך מי  וכ"ש  הזה. האור להתנוצצות

מקודם  שלומד  היינו - לעשות , מוהרנ"ת  שלימד

התפלה  התחברה שעליה בלקו "מ התורה

לדבקות שזוכה עד כ "כ התורה ולומד  שבלקו "ת,

האור  מכניס  ואח"כ  בליבו, אלקות  אור ולהתנוצצות 

לזכות יכול שעי "ז  - שבלקו"ת  התפלה לתוך  הזה

אכי "ר . עליונים, לשעשועים בפועל לעלות

äðéëùá  ÷áãäì ñðëäì êøãä

ãçà [ é אל להגיע זוכים איך שאל, מהתלמידים

השואל  יצא אח"כ ענהו . ולא השכינה.

לא  בורחים שאם בוודאי שזה ונענה: לו . והלך 

העיר  בסוד היא השכינה שסוד  - לכלום. מגיעים

שהיא  דרחל בסוד ראייתה, [שטובה טבריה

עיר  היא שטבריה ויפ "מ], יפ "ת  שנקראת  השכינה,

צפניה עמוקה רש"י ועי' ע"ב. לא דף ר"ה הגמ' (כדברי

יא) ועוד ,א, עוד לשבת  יש לשכינה להגיע שבכדי 

החושבים  אנשים ויש  גדולה. בעמקות ולהיכנס 

בעומק  ועמוקה גנוזה השכינה אך פשוט, דבר  שזה

וא"א עומק , דפורים,òéâäì שבתוך  אחד ביום אליה

אפשר  הרבה ìéçúäìאלא גם לזה וצריך  בפורים,

ומעין  ועש"ט, מרע בסור  גדרים והרבה מעש"ט

לקיים  שא"צ ואף  הע"ח. בהקדמת  המהרח"ו מש"כ 

דורינו כח לפי אינו  שזה שם הנאמר כל כפשוטו 

לעשות שיש שם, המבואר  מעין לעשות  יש  בכ"ז 

ופעולות ענינים ולהוסיף בפשיטות תשובה

קבלות ולהוסיף  עבודה"י עניני מיני בכל בפשיטות 

להיות צריכה עבודה"י  שכל והיינו  - בעבודה"י ,

אוהבת הק ' שהשכינה והולך , מוסיף  של באופן

ועשיות פעולות  להוסיף  בפשטות , ופעולות מעש"ט

ועוד . עוד טובות

å" ç ð"÷î  íðéàù íé÷éãöì  ùéù ïîéñä

' àå [àé בורחים שאם שאמר ע"ז  שאל הנוכחים

והתבטא  השכינה, להשגת מגיעים לא

פה?'. נמצאת  שהשכינה אומר  'מי וענה:השואל

ב  נאמן אחד עד íéøåñéà שעד  אף  יכול כן , ואם ,

בבית הנמצאת  השכינה מקום על להעיד אחד

 íéøåñàä פה שיושבים כאלו  יש  ואמנם דילה.

החושבים  ויש כלל. כאן  אינם והם בחיצוניות 

הרה"ק  ואמנם לו. מאמינים ולא שקרן שהצדיק 

היכל  בעל הרה"ק  על אמר חיים דברי  בעל מצאנז

והדמשק  דשיקרא. עלמא שהוא מקאמרנא הברכה

הברכה)אליעזר  ההיכל  של להדב"ח (בנו ללכת  פחד

קירבו להדב"ח ונסע כשהתגבר אח"כ  אך  זה. בגלל

פריינד" הארץ "מיין היה שאביך  לו ואמר ביותר 

לבי) כל (חמדת  לעילת שמגיעים שהצדיקים ,

העילות כל עילת  לגבי  שקר  שהכל רואים העילות 



לנפשך  חכמה דעה עד

הוא  אוכם מצוחצח אור צח אור דאפילו [כדאיתא

לשם  שמגיעים והצדיקים העילות], עילת לגבי 

שיושבים  הסנהדרין  בבחי ' זה, את זה רואים

יושבים  שהצדיקים ברביז"ל [כדאיתא בעיגול

זה את זה רואים כן ואם מורנו בעיגול], אמר – (ומזה

לשם) הגעת לא שאתה יודע אני - הנ "ל  .להשואל

הם  שאולי עצמם על תמיד  בכ"ז  חוששים והצדיקים

שרואים  להם שיש  היחיד  והסימן  נוגה, בקלי' ח"ו 

שם  מתאחדים שכולם ישראל, כל בעולם שדבוקים

האחדות. בתכלית 

äæì äëæú ––––  äðùä ìë ÷"äåø úîàá ùôçú íà

ãçà [ áé ברכה הרבה ביקש  מהשומעים

לך  יש האם אותו: ושאל לרוה"ק .

וכשאכן  פרנסה!. על לבקש  קודם צריכים פרנסה?

עליך  היה ענהו : פרנסה, על ברכה ההוא ביקש

לבקש  בעקיפין , ללכת  ולא פרנסה, על תיכף  לבקש 

רוה"ק  על לב)תחילה באמיתות  בקשה [והיה (שאינה ,

באמת חפץ שאינו  להראותו מבחן  בבחי' זה

נענה  רוה"ק, על לבקש  הלה וכשהמשיך  ברוה"ק].

השנה  כל ותחפש רוה"ק , תמיד תבקש  אם לו :

באמת תזכה בפורים, רק ולא בשכינה, להדבק 

לרוה"ק . להגיע

'÷ä  äðéëùá  úå÷áã –––– ìçø øá÷î úåòåùéä

øôéñ [âéאת ראה אמת  שהאמרי  זו  בסעודה

יהודה לחם זצ"ל )הבית  פתייא (ר"י

מרחיק  [באופן  רחל בקבר  ובקשות בתפילות מרבה

השגה, בעלי חבריו  עם ימים מספר  ביותר , לכת

האמרי ע"ז ואמר  מרובות], עין  ובדמעות בצום

הי שאם היואמת, - כן עושה שהיה אחד בפולין  ה

עליהם  שעברה ההשמדה מגזירת  ניצולים

העמלקי הרשע שכשעמד  וסיפר במלחמה"ע.

תפילות ריבוי  ואשתו הבל"י עשו לאר "י  להיכנס

רחל  להתגלות שניהם שזכו  עד  רחל בקבר  ובקשות 

שכבר  להם שגילתה הק' השכינה התגלות - אמנו 

ורואים  ארה"ק , מיושבי הגזירה ונמתקה בטלה

התקשרות ע"י  הישועות לכל שזוכים זה ממעשה

הק' השראתלשכינה שעיקר זי"ע הגר"א דברי (וכידוע

רחל ) בקבר ובפרט צדיקים בקברי בימינו ,השכינה

אמונה  הק ', בשכינה לדבקות כולנו  שנזכה ויה"ר

בב"א. השלם לתיקון נזכה זה ידי ועל הק ', ותפילה

øúñà  úìéâî  úàéø÷ éðéãá
äáéú ìë  åðæàì  òéîùäì ö"à é"áä úèéùì  óà

øáéã [ àבמ"ב המובאת הב"י לשיטת  (סי'בנוגע

סק"ז) שם ובשעה"צ סק"ה, שס"ל תרפט ,

והרמב"ם) הרי"ף קיי "ל (בדעת המצוות  שבכל שאף

טפי חמיר  במגילה יצא, לאזנו השמיע לא שאם

דבמגילה  משום - יצא, לא לאזנו  השמיע לא שאם

הוי לאזנו משמיע וכשאין  ניסא, פרסומי  בעינן 

ניסא בפרסומי שהאחרונים חסרון במ"ב (ועיי"ש 

הב"י) לדעת לחוש  יש  שלכתחילה אלא הב"י, על .חולקים

אמורים  הדברים אין  הב"י לשיטת  דאף  די"ל וחידש 

בלחש , רובה או  המגילה כל את שקרא במי אלא

המגילה  רוב את שקרא מי אך לאזנו ; השמיע ולא

- וזאת  להב"י; אף  יצא בלחש , ומיעוטה בקול

המגילה  ברוב ניסא הפרסומי  ענין דנתקיים משום

כללי, דבר  הוא ניסא הפרסומי  וענין בקול, שקרא

שע"י אלא ותיבה, תיבה בכל להיות צריך  שאין

הנס . מתפרסם - רם בקול המגילה קריאת

äæ ùåãéçì äéàøä

åúééàøå [áהפוסקים מדכתבו זה (מ"ב לחידוש

מ"א  בשם ס', וס"ק י"ט, ס"ק  תרצ סי'

כמה ופמ"ג ) הקריאה באמצע שמע שלא שמי

ואף  בלחש , לעצמו  יאמר  - קורא מהבעל תיבות

נפסק דלהלכה המגילה; מתוך ס"ג )שלא תרצ (בסי'

ומיעוטה  הספר , מתוך המגילה רוב שקרא דמי

והנה, ישראל. מנהג תמיד היה וכן יצא, - בע"פ

אלו שתיבות  וידגיש שיזהיר פוסק  שום מצינו לא

לאזנו  אותם ישמיע לעצמו  דבר שקורא דזהו (וגם



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין עהליקוטי

את לבלבל עלול  שבזה היות בפועל, לקיימו שקשה

לידו) העומדים שקריאה האנשים כנ"ל, י"ל אלא ,

רוב  בקרא שרק בע"פ ; קריאה כמו דינה בלחש

במיעוטה  אך יצא; לא בלחש, או בע"פ , המגילה

לחידוש  אסמכתאות ב' מכאן  דיש  [והיינו יד"ח. יצא

שווה  המגילה מתוך  קריאה דענין די "ל א', דידן .

רובה  אלא בעינן לא דבשניהם הנס, פירסום לענין 

הכתב; מן  שרובה כשם הנס בפרסום רובה –

שבני הוא המוכרח ודבר  שמנהג מאחר ובנוסף ,

ערך , לפי  בלחש  תיבות  איזה עכ"פ  יקראו  אדם

לאוזניו, שישמיע הפוסקים הזהירו לא אמאי 

היא  ראיה הפוסקים שתיקת הרגיל בדבר  דמסתמא

תרפט  סו"ס במ"ב ממש"כ  צ"ע ועדיין  - לקולא.

כשירה (סקי"ט) מגילה לו  שתהיה אחד לכל דראוי  ,

כוונתו דמשמע - במילה, מילה בלחש  ויקרא

דאיהו יוסף להבית  ושם בלחש , המגילה כל דיקרא

ולהדגיש  לפרש  הו"ל - כנ"ל, ליה חייש גופיה

לאזנו  הקול לעשותו)שישמיע שקשה דבר ].(שזה

ìåëéù äìéâîäî  ÷ìç äìåç åà ï÷æì àåø÷ì ùé

'à  ÷ñôë àìã) øåòéù éöç 'éçáá òåîùì

(éøîâì åøèôù íé÷ñåôäî

ãåò [â,דורנו מפוסקי  אחד  של פסק  על חלק

לשמוע  יכול שאינו  חולה או שזקן  שפסק 

לפניו  לקרוא צורך  שום אין  - המגילה כל ìç÷ את

בקריאת אלא יד "ח יוצאים אין  דהא ìë מהמגילה;

שיטת עפ"י ע"ז  וטען  פוסק. אותו עכ "ד המגילה.

אחרונים.הפוסקים כמה עמו והסכימו תפב סי' (ברכ"י

אות שפג סי' או"ח אבנ"ז בשו"ת לדבריו שהסכים וכ "נ 

שיעור ט') דחצי  איסורין  לגבי דקיי"ל דכמו  שס "ל ,

שיעור  חצי - מצוות לגבי  ה"נ התורה, מן  אסור

 äåöîהתורה בהרחבה מן הדברים הובאו (וכבר

ציצית ובהלכות  תש "ע, תשא כי פר' חדתין בנשמתין

תש"ע) השבועות  דחג חדתין נראה שבנשמתין וכן .

הרמ"א ח דעת סי' בט"ז דבריו הובאו ח, סי' (בד "מ

סי' ח"א צבי ארץ בשו"ת בדבריו שביאר מה עפ"י סק "ז,

טליתותא) על לברך  המנהג את עפי"ז שפירש ,

בהם  יוצאים שאין  שאף משיעור, הפחותים קטנים

ש  חצי  בגדר  הוי מ"מ ציצית, מזה יד"ח וחזינן יעור ,

שיעור , חצי  על אף  לברך שאפשר  לרמ"א שס "ל

על  אף מדרבנן  מצוה יש  בענינינו ה"נ וא"כ 

דכמו שיעור , חצי  בבחי ' מהמגילה חלק שמיעת 

ה"נ  שיעור בחצי אף  מצוה יש  דאו ' דבמצוות

דאורייתא  כעין  רבנן דתקון דכל דרבנן , במצוות 

תשובות בפסקי  [ועי ' ח')תיקון אות  תרפט (סי'

שחייבים  לחינוך  שהגיע קטן  לגבי כעי "ז  שכתב

שבאמצע  שברור אף המגילה, בקריאת לחנכו

אחרים בדברים יתעסק המן)המגילה בהכאת ,(כגון

תיבות כמה ישמע ולא יחסיר  שבוודאי  באופן

הטעם  לפרש  מש"כ  35 בהערה ועיי"ש באמצע,

אותו לחנך  שחייבים בפשטות, ניחא ולפימ"ש  לזה.

כנ"ל]. מצוה זה  דגם שיעור , חצי  מדין 

äìéâîá íò éåáéøá  íéøäæð ïéàù âäðîä áåùé

íåéã

' éà [ãתרפז)בפוסקים בסי' הב"ח בזה שהאריך  (כפי

הגדול  במנין המגילה לקרוא להדר  שיש

פורים  שלענין  וחזינן ניסא, פרסומי  משום שבעיר

ר "ה. של הקיבוץ ומעין  הקיבוץ בחי ' את ג"כ יש 

מהדרים  רבים כי  זה, בענין  פלא דבר  שיש  ועורר 

כהלכתה  הנ"ל ההלכה לקיים פורים בליל ונזהרים

מלך  הדרת  עם ברוב המגילה לשמוע להתאסף

הדור  צדיקי אצל הוא בפורים הקיבוץ מעלת  גודל  (ועיקר

שאצלם  – אבא יסוד  – הצדיק מרדכי הארת בחי' שהמה

שיש הפרטי התפארות להעלות הקיבוץ סוד נמצא

ד 'לך בסוד  כאחד ולקבצם מבנ "י ופרט פרט מכל  להש"י

וכו') המן גזירת בזה לבטל היהודים' כל את  ואילוכנוס ,

גדול  ביום המגילה קריאת שחיוב הפורים ביום

מדרבנן מבלילה החיוב שבלילה ועו"פ בנוב"י (כדאי'

כדאו') דהוי קבלה, מדברי הוא נזהרים וביום אין  ,

[ועיין  קטן, מנין באיזה המגילה וקוראים זו  בהלכה

ליישב  ואמר  בזה], מש "כ פסק"ת החשוב בספר

כ "כ  מאירה הפורים שביום פנימי בדרך  המנהג

עד  מקום, בכל ומתפשטת אבא יסוד הארת



לנפשך  חכמה דעה עו 

טיש  הוא הצדיק מרדכי  של הטיש כאילו שנחשב

מתאספים  שאין  ואף מקום, לכל ונמשך  וארוך , גדול

שכולם  נחשב מ"מ במקומו  נמצא אחד כל אלא

הצדיק . מרדכי  אצל יחד  ונמצאים יושבים

 ãåñ ïå÷éúä øîâ íéøåôå –––– äðéáä ïå÷éú ä"ø

 à" ìãøä

øàéáå [ä הקיבוץ שענין זה בענין  הבחנה איזו 

עשיית שענינה הבינה לספי' שייך 

ריבוי ע"י נעשה וזה האלקי, לאור הכלים ריבוי

וזה  הכלים, ובונים עושים שהם הפרטים וקיבוץ

הבינה תיקון  בחי ' שהוא בר"ה הקיבוץ (בחי'ענין 

מהאריז"ל ) כדאי' ביוהכ"פ אח' משא"כ פנים , (בחי'

נה"ש )ובסוכות דאח') עי' – וחסדים פנים לא (בחי'

מצדיקים  מאמר [כמובא הקיבוץ ענין כ"כ  מצינו

כיון  בשדה] יחיד  להיות אפי ' אפשר  שביוהכ"פ  זי"ע

ובבחי ' פנים בבחי ' נחשבים וסוכות  שיוהכ "פ

דר "ה ערך  לעומת והחכמה חכמה שהפנים (אף

הפסח) בחג רק היא בחי 'האמיתית  כ"כ  בהם אין ע"כ

התיקון  דגמר  זמן  שהוא בפורים אך הקיבוץ,

וכו ' נוראים הימים כל עבודת בפורים שנגמר 

רדל"א, – ידע דלא [עד להרדל"א העליה שבבחי'

ע"פ  המגילה דברכת ברוך  בתיבת  שלום דברי כונת (עי'

הקודש ) המדרגותמחברת כל כולל הרדל"א הרי ,[

הבינה מדרגת את  בפרט איתו וכולל (ובפרט כולם

ברדל"א  חלקים יותר שיש בארוכה האריז"ל עפמש "כ 

מהחכמה) בה שיש  מהחלקים יותר מהבינה וע"כ שהמה

סוד . בו  יש  בפורים

 ïéô÷åîã íéøåô  ìéì - ïééä äúùî úãåòñ

ïìäì, נפש לכל השוים הדברים מהרשימות , חלק 

דמוקפים  פורים ליל בסעודת  שדיבר  ממה

העמוקים  הקבלה [דברי ביין המלך  לב טוב בעת 

אחר ]. במקום מודפסים

íéìëì –––– ì"úòì  úåëìää  åøàùéù ïéðò øåàéá

 à" ìãøã  úåøåà øåáò

 íéòåãé [ àהרמב"ם וחנוכה דברי  מגילה (הלכות

הי"ח) תורה פ"ב חומשי שחמשה ,

לא  פה שבעל תורה של והלכות אסתר  ומגילת 

מובא וכן  לעולם. זכור)יתבטלו לפרשת  (ביוצרות

בטלים, יהיו המועדים כל ד"אם דפורים יו "ט לגבי 

מנוטלים  יסוף  לא וזכרם נבטלים, לא הפורים ימי

יו "ט  לגבי  בשלמא ולכאו ' גאולים". לעד ויוזכרו 

כמובא  לעת "ל, אף חידוש בו שיש  מובן  דפורים

מפני לעתיד , פורים יום להשארות  הטעם בשעה"כ 

דאבא  יסוד של הגדול האור  שנשאר  חידוש  שהוא

שלא  בפנים, פנים להיות הזו"ן כשנהפכו אפי'

של  הענין  מה צ"ב אך עיי "ש, בזה. הרגיל כסדר 

כל  שאפי' בעוד - לעת "ל, יתבטלו שלא ההלכות 

ותתגד  שתתרבה והיינו  לעת "ל, יתבטלו ל הנביאים

גדולים  נביאים יהיו ישראל שכל עד  הנבואה, כ"כ 

ספרים הכ"ד חשיבות שתתבטל מחמשה עד  (חוץ

הנ "ל ) הרמב"ם כמש "כ  אסתר ומגילת  תורה ,חומשי

יתבטלו הנביאים אם וא"כ - במאור, האור כביטול

האור  מספיק אין  ומדוע ההלכות , יתבטלו  לא מדוע

וגו ' יראו  בעין  עין לעת "ל הא – ולכאו ' המגילה. של

את רואות  עיניך  "והיו  אלא לבושים יותר יהיו ולא

מוריך " עוד יכנף  ולא כ )מוריך  ל, [שפסוק (ישעיהו

מהעצם, גילוים לענין  חב"ד בכתבי מובא זה

וא"כ  דעכשיו], מהארה שלמעלה לעתיד, כביכול,

הביאור  אלא - ישארו? דהלכות לבושים מדוע

לגלות הצדיקים שיוכלו  כדי  הנגלה לבושי שישארו 

מהם  ויגלו תמידית, בהתחדשות  הסודות ידיהם על

יגלו התורה נגלות שע"י חדשים, סודות ובהם

עמוק  ויותר יותר ממוחא אלקות  הם התורה (דסודות

בסוד הרדל "א, אל  עולים הנגלות ע"י אך  סתימאה,

ברדל"א) הגנוזה לעת "ל המלכות  שישארו צריך ולכן  ,

לו". עולם "הליכות בבחי ' ההלכות,
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äá  ú"áã úøéîàå  íéøåô ìéì úãåòñ  úìòî

úãåòñá [á המגילה אור משלימים פורים ליל

עד  האור שיומשך  דהלילה

בסעודת תורה כשלומדים ובפרט הגמור, חיצוניות 

יסוד  של אלקיים מוחין בזה שממשיכים פורים

זי "ע החת "ס  זקיני  שאמר  וכמו  ואג 'אבא. (דרושי

רמה  עמ' תשנ "ח, ירושלים ללמוד âé חת "ס שיש  ,(

בן  שהוא לו  מובטח ובזה המגילות , ב' בין  תורה

בלימוד  המגילה עבודת  להשלים יש  ולכן עוה"ב,

אינה  באמצע ודורשה המגילה והקורא התורה.

למגילה  דלילה מגילה בין להפסיק  אין  וכן הפסק,

פורים  וליל ליום, לילה בין להפסיק  שלא בכדי דיום,

דליל  שורש שהוא יאיר כיום לילה בבחי' הוא הק'

אל  שייכות כבר ללילה אף  יש  באשר [ולכן , פסח

ממש ]. היום אל אותו לסמוך יש לכן היום,

 óééòúäì àìå é÷ìàä øåàä úà  ùôçì  òâééúäì

äìâúî è"ìæ åäéìà ìù øåàù –––– úåéùå÷î

íëåúî

ùéå [â ולא האלקי  האור לחפש  עתה להתייגע

ס"מ  מעשי שזה באמצע, לצאת 

ל קראו וערמומי,(שהצדיקים פיקח היינו קלוגינער, ו

נותן כביכול ) ולא תירוצים מיני  בכל שפועל ,

בגמ' קושיא ישנה שכאשר  וכמו  הסוף. עד  להתייגע

להרפות אסור  הסוגיא, את  מחמתה מבינים ולא

הנה  - להבין, שזוכים עד להתייגע וצריך באמצע,

על  קושיות שיש לבוראם, שדומים בצדיקים הוא כן 

שיש  לכך  שהטעם מרביז"ל [כידוע הצדיקים

שהקב"ה  טעם מאותו הוא הצדיקים על קושיות

והעלמות קושיות כביכול עליו שיהיו עשה

את הס"מ ומביא - פשוטה], לאמונה הנצרכים

שלא  מהצדיקים, להרחיקנו  בכדי  הללו הקושיות

בההתקשרות להתייגע להם ש'קשה' אלו  יגמרו 

הדרך  של באמצעה להיוותר  הם ועלולים להצדיק,

בזה  שיפסידו  הם ועלולים כביכול, מהמערכה ולנוס

שהמלכות יודעים הצדיקים אך הנקודה. את ח"ו 

מפסיקים  ולא מתעייפים ולא ברדל "א, גנוזה

הלימוד , באמצע קושיות שיש אף להתייגע

קושיות יתרץ תשבי ר "ת  - תיק "ו  שאדרבא

ע"י מתגלה הנביא אליהו  של שהאור  ואיבעיות ,

השתנות להמשיל יש זל"ט, הנביא ואליהו  קושיות.

– בלשוננו – עבודתו של וההתבטאויות הגוונים

בגילויי השתנויות לו שיש - מעניין ', ל'אדם כמו

כהן שהוא פעם מגלה ולכן  שלו , (פרד"א העבודות

מו) גדפר' משבט שהוא מגלה ופעם ט), עא, ;(ב"ר

שהוא  האחרון  שהמקום דלים, גומל ר "ת  ג"ד -

סדר  סיום כביכול הוא [שבזה גד  משבט הוא מגיע

דלים]. גומל להיות  נשמתו, של ההשתלשלות 

אליהו עם רק  כי הנביא, אליהו  את  לזכור  וצריך 

כך  כל בנ"י  על ועוברים הנקודה, יגמרו הנביא

שיגיעו [היינו  הנקודה שיגמרו עד  בירורים הרבה

ה  ולא éùøåùלענין  הבריאה, כוונת חותרת  שאליו 

השגתם]. בשלמות זה ושיהיה בלבד, מכך לגילויים

äìéìå íîåé  úîà é÷éãö  ìù  úîà éøôñ ãåîìì

 æ"ãéò  åìöðééå , ìåèéáä øåà æ"éò øéàéù ––––

 úîàä  ÷éãöî íé÷çøîä íéìâøî úöòî

ùéå [ãאמת בקביעות אמת  צדיקי  ספרי  ללמוד 

לא  שהס "מ נוראה, ביגיעה ולילה יומם

יגיעו שעי"ז האמת , צדיקי ספרי  שילמדו  נותן

העליון מ-י ' העליון)לבסוף התחתון (צדיק ה-י ' אל

התחתון) י-ה,(צדיק תייסרנו אשר הגבר  ואשרי .

ולא  הזמן , כל וביטול שפלות  י -ה, האדם על שיאיר 

כבר  להם יש משהו ומשיגים מבינים שכאשר כאלו

העצמית שדעתם בכך  שמוטעים [היינו  דעה

- אמת , מצדיקי  ומתרחקים להאמת ], מתכוונת 

_________________________

יעקב"יג. "שב בעל מהגאון שקיבל זצ"ל, בפפד"מ  רב ליליג מענדלי מוה"ר מרבי ידענא), לא וטעמא (סתם, קבלתי שם, זל"ק 

עכל"ק . העוה"ב. בן שהוא לו מובטח - היום למגילת  הלילה מגילת בין בתורה העוסק שכל זצ"ל,
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לה  צריך  "אלא מרגלים",ä-éתפלל מעצת  יושיעך 

ולהינצל  י-ה באותיות המרומז  לענוה לזכות

- האמת  מצדיק המרחקים מרגלים מעצת 

מובא  שבאריז "ל שאל התלמידים [וא' משרע"ה

וענה  ענוה. על ולא גאוה על מורים י-ה שאותיות

לשאול  אין  החכמה בחי' של בתורה כלל שבדרך 

בבחי ' שהוא של"ס של בתורה וכמו באמצע,

סתימאה חכמה שואלים (רדל"א)פנימיות שלא

שהתורה  שבפורים מותר, בפורים אך באמצע.

הבינה, בבחי ' הוא ויין יין שתויי בבחי ' נאמרת

באמצע. להקשות  מותר הבינה שבבחי' ובדרשה

שהאריז "ל אף  תיקוני ואמנם שער היחודים שער (סוף 

פ"ז) והמילויעוונות גאו"ה, בגימ' שי "ה כותב

- גאו "ה, בגימ' ג"כ  בההי"ן, ה"ה י"וד  של [בלבד]

להזכיר  רוצים ואין  הוא ונהפוך שבסוד  בפורים אך

הגאוה]. היפוך שהוא ענוה מזכירים גאוה,

 ÷"äøåúä  úà  íãàì ùéù ïîéñä

éëãøîå" [ä- נעשה" אשר כל את  ידע

כוחות יש שלבנ"י ידע שמרדכי 

להנקודה  שיגיעו  [היינו יגמרו , לבסוף שיהודים

קשיים  ריבוי ישנם [באשר  חזק להיות  וצריך  כנ"ל],

עיניו מול רואה והצדיק  זו , לנקודה עד והעלמות 

שהדרך  נמצא כזו  ראיה בדרגת שלא מי אך  הסוף,

שהיא  עוז, נקראת  שהתוה"ק  ויותר], יותר לו  קשה

ע"ע  להעיד יכול מי  ואמנם לבנ"י . כוחות נותנת 

כל  אוהב אתה שאם אלא - התוה"ק? את  לו שיש

תמיד  רוצה ואתה יהודים, בין  פירוד סובל ולא יהודי

התוה"ק ; לך  שיש סימן  זהו  יהודים, בין  שלום שיהא

ס "ת - יהודים בין לפירוד  מסכים ח"ו  אתה ואם

בתשובה. לחזור  ועליך  פסול, אחת אות  בו שחסרה

ùåøåùçà  úãåòñî øúåé  úåðäéì àìù  íéù÷áî

(ì"çø íéàîèä íéìëî ùåøôì)

 éúøáéãå [ å על יותר  לדבר רצוני  ואין כבר 

יותר  ליהנות שלא הענין 

אחשורוש, כמו מסעודת הטמאים המכשירים (היינו

דפרזים) פורים ליל  בסעודת יהודים שהאריך  ויש .

תשובה  ועשו באמת  עצמם על זאת  שקיבלו

תשובה  עשה לא שעדיין שמי ומבקשים מאהבה,

אמ  יותר בלב ליהנות  שלא עצמו על שיקבל ת

בלב  שהיו צדיקים היו ופעם אחשורוש. מסעודת

כזה ביתנשבר מצדיקי אחד  (כמו

זיע"א) שחשב לכוויץ'-קוברין-סלונים, אחד  שכשהיה

הרגיש  והצדיק רח"ל, ראויות  שאינן  מחשבות 

חזקים  תשובה הרהורי בו -הכניס  עליו  והסתכל

במצב  נמצאים והיום וכו'; מרובות  לבכיות  והביאו 

לא  נשבר, לב להם שיש אלו שאפילו נמוך  כך כל

מרים. למקומות  שנפלו לאלו להאיר  עבורם פשוט

של  בידיו גם תלוי  אך לעזור , יכול הצדיק ואמנם

אפילו הבחירה את  נוטל אינו [דהצדיק  המקושר 

לבדו, עצמו  מכח מקשר  שאינו ובוודאי מהמקושר ,

במקושר ]. תלויה ההתקשרות אלא

 óà ï÷úì  ìåëéù  íéãéä ãåñ åì ùé ÷éãöä éëãøî

ì" çø  íéãéæîä úà

 äæå [æמגילה במס ' במשנה המובא ה')בסוד (א',

אור  שבבחי ' שמים, בידי  זדונו  שיוהכ"פ 

רח"ל, המזידים לאלו  לעזור  כלל לצדיק  א"א יוהכ"פ 

- אדם, בידי  שזדונו  השב"ק בבחי' הוא פורים אך

בלקו "מ  כמובא הידיים בסוד הוא הצדיק  שמרדכי 

ח) אות י סי' הוא (קמא, פורים של שהאור  היינו , ;

שב"ק של האור  אבא)בבחי' בידי(יסוד  שזדונו ,

לתקן  יכול אדם ידי  לו  שיש הצדיק שמרדכי אדם,

י "ג  במעשה בסיפו "מ [ועיין  המזידים. כל את  אף

השישי בהבעטליר  בעטלריס  מב"י דהי "ג (שבסוד 

במקו"א) כח כמבואר לו  שיש הידיים, בסוד שהוא ,

שזרקו המלכה בת  את רופא הוא שבהם הידיים

בעשרה  המשוחים חיצים מיני העשרה כל עליה

כח  לו שיש  והצדיק  חלשות, ונפלה סמים מיני

בידיו ממנה למשוך שיכול אותה לרפא יכול הידיים

אותה  לרפא ויכול וכו', חיצים מיני העשרה כל את 

יעזור  וה' - עיי "ש ], נגינה, מיני העשרה ע"י 



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין עט ליקוטי

מהאורחים  לאחד [ופנה בתשובה כולנו שנחזור 

אמריקה  יהודי על ממונה אתה לו ואמר  מחו "ל

כשרים]. שאינם כלים להם יהיו שלא

ìåèéá ìò  äáåùúá øåæçì íéëéøö íé÷éãöä

äøåú

óàå [ç,בתשובה לחזור  צריכים הצדיקים

ויסוד  עיקר על היא ותשובתם

תורה, ביטול על תשובה היינו – תשובה מצוות 

סלח  שתפלת באגה"ת  התניא בעל שאמר  וכמו 

שעיקר  תורה, ביטול חטא על נתקנה וכו' לנו 

לא  שהצדיקים ואף תורה. ביטול על התשובה

התשובה  תוכן  מה כן  ואם תורה, מבטלים

ביטו על שבכ "ז שעושים הוא והביאור  – תורה? ל

כפשוטו תורה לביטול שייכות אצלם אין  כי אם

בחינה  מצד לעשות  ויש  סוף  לה אין  התורה מ"מ

דברי בבחי' וזה תורה. ביטול על תשובה זו

פסו כי  חסיד "גמר  עה"פ  יוסף יעקב התולדות 

בנ"א  שנכשלים שע"י אדם", מבני אמונים

זוכה  לא הצדיק  החסיד  גם עי "ז  קשות, בעבירות

עוונות שלולי [היינו שלו השלימות  לגמר להגיע

שלמות השגת בבחינת  הדור  צדיק היה הדור

שתשרה  עזרא ראוי  בחינת  בחינה, באיזו  התורה

ואחד  ראוי ; הדור שאין אלא כמשה שכינה עליו

הבאר  על מלחלוק  נמנע האחרונים גאוני מגדולי 

ממנו אני גדול כי  אם – בגדלותו  באומרו  היטב

של  האוויר  זכות את אקח מהיכן  אבל בתורה,

הנפעלת האוויר שזכות היינו היטב, הבאר דור

הבנת להשגת שייכת  הדור אנשי מעשי  מזכות

שבדור ]. התורה גדולי  אצל התורה

 éî øåáò  íé÷éôñî  íðéà ãåã-ã øåàå  óñåéã øåà

 ïéé 'éçá –––– ä" òøùî ìù øåàä  úà øáë íòèù

 éøâðåää

ã" é [è, מספיק לא זה אך  - דוד . יוסף  ר "ת  אדר,

שכלול  משרע"ה של האור  הוא שהעיקר

ר"ת שזה משיחין , וד .ã וסף é שהã"éî-îמתרין 

יוסף  של האור  נגד  גם ונלחם הס "מ שנעמד  שאף 

נגד  נלחם הוא חזקה היותר  מלחמתו אבל ודוד ,

לאור  בנ"י  שיזכו  רוצה לא שהס "מ דמשה, האור 

חכמה, - [יוסף משרע"ה של האור  שזה הדעת,

פורים  של האור  וזהו דעת ], - משה בינה, - דוד

נון , בן  יהושע מימות  חומה המוקפות דעיירות

יום  המ' כל ועמד שנשאר  היחיד  נון בן  שיהושע

ניצל  [ועי"ז סיני  בהר  למשרע"ה בהתקשרות

בן  יהושע של באור מוקפים ואנו העגל], מחטא

נון  בן יהושע של האור לקבל עתה ואפשר  נון ,

וזו התחתון , י' להיות  קל שלא התחתון, י ' שבבחי'

דיהושע  האור את לקבל ואפשר - נוראה, מדרגה

מקיף  בסוד -(מוקף )מקודם פנימי . בסוד  ואח"כ

לזכות ורוצים משרע"ה של האור את רוצים שאנו

גם לאו הוא יוסף  של האור  שאמנם - הדעת, ר 

לבטל  ח"ו ואסור  טוב, גם הוא דוד של והאור  טוב

טעם  שכבר  מי  אך  ודוד , יוסף  של באורות  ולזלזל

ויין ' ה'אונגרישער ההונגרי)את  לא (היין כבר  -

רביז "ל [וכמשל הזה היין  זולת  במאום (חיי חפץ

רס) אות שלו,מוהר"ן האור את  שטעם מי על

חפץ  אינו שכבר משרע"ה, של האור  בבחי' שהוא

הפירוד  בעולם לחיות  רוצים שלא אחר ], באור 

של  האור הוא שדעת  הדעת, בעולם אלא

משרע"ה.

 øúëä øåà ––––  úåøéæðä øåà øçà ùåôéç

 ùéå [ é אור שהוא הנזירות לאור לזכות  לחפש לנו 

ונזירות הכתר, חיצוניות [שהדעת  הכתר

להיות שאפשר מהאריז "ל] כדאי' הכתר, אור  בבחי '

הוא  הדור וצדיק ראשו ". על אלקיו  "נזר בבחי '

לא  בודאי  שאמנם הרוגאצ'ובער  וכמו  נזיר, בבחי '

כלל  זז לא הוא שכידוע ח"ו, כפשוטו  נזיר  היה

והרמב "ם הכ"א)מהרמב"ם, נזירות מהל' פוסק (פ"ב

לחם  בערך  [ועיין בחו"ל נזירות לעשות שאסור 

לעשות שאסור שפוסק  נזירות, הל' בסוף למהריק"ש 

מעשה  שמספרים אלו  וע"כ באר "י ], אף נזירות 
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אינו וודאי - נזיר  היה הרוגאצ'ובער  שלפיו שהיה

ברכה  זי"ע מהצ"צ שקיבל הוא המעשה אלא מדויק ,

נזיר , מס ' ללמוד הצ"צ לו ואמר  בתורה לגדלות 

ועשה  הנזירות לאור להתקשר שצריך  מזה והבין

יוסף , היה ששמו  ובפרט נזירות, של באורות  'קאך '

[במדרש משמעות שבת (ויחי)ויש קלט ובגמ' (דף 

בצפע"נע"א) בזה עצמו הוא וכמש"כ  עב , סי' (ח"א

קא) סי' וע"כ וח"ב - עולם, נזיר היה הצדיק  שיוסף [

התורה, בכל בקי להיות מרוגאצ'וב הגאון  זכה

נסתרות אף  והשיג הכתר , סוד הוא הנזיר  שסוד 

שמפרש  [וכמו התוה"ק  נגלות  בתוך  התוה"ק

פענח ה"ו)בצפנת  פי"ב עבו"כ בהל' הרמב"ם את(על 

בפיאות שערות  ארבעים שיעור של הרמב"ם פסק

שיש  א"ק, במס ' חסידים המשנת דברי עפ "י  הראש 

עיי "ש ]. וכו ', עליונים נימין  ד '

 êåúá  äøåúä úåãåñ  úåìâì øòáå'öàâåøä êøã

 ãåñ ô" ò ð"åîä ãîì ïëå ,äøåúä  úåìâð

ìàùå [àéכוונתו מה מהתלמידים אחד 

גילה  שהרוגאצ'ובער  באומרו

וביאר  התורה. נגלות בתוך התורה"ק סודות  את 

עניני הרבה לבאר הינה דהרוגצ'ובער דרכו  שכל

הנ  איזותורה עפ"י ביחד כולם ומקשרם גלים,

וזהו – הענינים אלו בכל שמוצא פנימית  נקודה

נקודה  שמגלים התורה, סודות של הדרך  בבחי '

חלקי כל המאחדת  דבר  שבכל האלקית הפנימית

ראשונותהתורה שבלוחות שם, המובאים חז"ל  (כדברי

אחד ) ענין התורה כל עוד היתה והוסיף  .

ולמד  להרמב"ם, מאד  קשור  היה שהרוגאצ'ובער

השגת שבבחי ' ועמוק  פנימי באופן המו "נ ספר

גדולים  צדיקים עוד כן  למדוהו וכן  - שבו . הסוד

זי "ע הק' הבעש "ט מקוריץ,מתלמידי  (כהרר"פ

מצאנז) והד"ח להצ"צ, כן שלימדו התניא, .וכבעל 

מלימוד  כ "כ שהזהיר רביז"ל גם האם [ושאלוהו,

וענה  הסוד ? ע"ד ללומדו שמותר סובר המו"נ ספר

ומסתמא  מחלוקת , סתם לעשות  שאין שבוודאי 

שללמוד  ובפרט, בכה"ג. שמותר רביז"ל מודה

במעלה, גדול צדיק  אם כי יכול אין הסוד בדרך

מותרים  גדולים שצדיקים להדיא כותב ורביז "ל

המו"נ בעצמו)בלימוד רביז"ל שנהג  זה (כמו וא"כ

להנ"ל]. מתאים

äøåúä úåãåñ ãéøåäì úåëæì ––––  íéøåôä ãåñ

äéúåìâð êåúá

ñ"æå [ áé להוריד לזכות שצריכים הפורים, אור

נגלות בתוך התורה סודות את

אסתר  שמגילת הנ"ל הרמב"ם כדברי  התורה,

לגלות שיש  - לעת"ל, יבטלו  לא תורה של והלכות

בתוך  הצחצחות וכל המדרגות  וכל האורות  כל את 

לכאן  שבא מי אשרי בבחי ' התורה, והלכות  נגלות

] הכתר  בסוד  הוא שאשרי  בידו, -éøùà ותלמודו

' é ùàø שהוא האמת  צדיק  בסוד  הספירות],

ל" שזכה היהודי אשר äëëמרדכי לאיש  יעשה

ש  ביקרו", חפץ ר"תäëë המלך ל ë תר ë הוא

 äהסודות כל את להוריד  הוא העיקר אך - כתרים;

ב  ותלמודו לבחי' אתãé דהכתר  בפורים לקבל ו ,

ד  הדעת בבחי ' מחדש  שמקשר îהתורה שרע"ה

בחי ' – בחי 'é הנסתרות  והנגלות ועי"ז ã וסף וד,

ל  אכי "ר .ã" éîנזכה נגאלין , הן

ìò ,íééåâä ìöà ïøå÷îù úåòåðú  íò ïåâéð

'ïäë  äàøî' úåáéúä

øîà [âéהתיבות על ניגון " ה"גויישע לשיר 

כהן " תנועות"מראה בו (שיש

את מעוררים ניגוניהם שתנועות מהגויים, שמגיעות 

ה"י) שבאדם הישות ואת  השפלים [וכמוהחלקים

ניגונים  בפורים קצת לשיר  בזה טעמו  כבר  שפירש

מה  עפ "י  וזה הנדחים], למקומות להאיר כאלו

צדיק  בענין גבוהים סודות וגילה בארוכה שדיבר 

הגנוזה התשיעית נקודה בבחי ' שהוא (אמתהאמת

תשע) מס"ק בגדיבגימ' בשמונה עצמו  שמלביש ,

עולם  דרושי עפ"י בארוכה זאת [הסביר  כהונה

בפ "ע]. בעז"ה ומודפס  המלבוש,



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין פא ליקוטי

 íéøåô úãåòñ
 úðåëá  äèåùô äðåë  ì"æéøàä äìéâ íéøåôá

äðùä  úåîé  ìëì  íâ äáåè àéäå  äìéëàä

øîà [ à מגלה השנה שבכל שאף  בקצרה,

שרק  באכילה, רבות כוונות  האריז"ל

בסעודת אך - בשלמות, לכוונם יכולים המקובלים

מסוגלים  שאין  ישראל מכלל אלו על ריחם פורים

פשוטה  כוונה וגילה ועמוקות, ארוכות  כוונות לכוין 

י-ה", "אכל לכוין  יש  שבאכילה נפש , לכל השוה

לשבור  לכוין  היינו י -ה", "שתה לכוין יש ובשתיה

האלקי הניצוץ ולגלות  המאכל, של החיצוני  הלבוש 

ע"י וזאת העיקר, הוא שיהא ולכוין  באוכל, הטמון 

באוכל  הגנוז  הק ' לניצוץ שלו והחשק  החפץ שיגביר 

האוכל. ולחיצונוית לגשמיות  התאוה פני על -

כל  של ושתיה לאכילה ג"כ  טובה זו שכוונה ואמר 

ה' בסוד  לבוא זכה לא שעדיין  למי  השנה, ימות 

שלא  זו  בכוונה העיקר  אך כוונות. שאר  להוסיף 

שוב להס  עליה לחזור אלא פ "א, זו בכוונה תפק 

ההסתרות כל בזה ולשבור האכילה, בשעת ושוב

וזאת שבאוכל, האלקי  הניצוץ על ומכסות  שחופות 

רק  להידבק הפנימי הרצון  בעצמו  שיגביר  ע"י 

כנ"ל. שבאוכל הק' ניצוץ בפנימיות

 úåèåùô  úåöòå - íéøåô úãåòñ úìéëà úùåã÷

 é"ðáî ãçà  ìëì çë ùéù  äùåã÷ã  äìéëàì

äæì úåëæì

øáéãå [ á' כדאי בקדושה, אכילה ענין על

כ "כ  קדושה פורים סעודת  שאכילת 

וכו', ידע דלא עד יתירה בשתיה אף  מצוה שיש עד

קדושת גודל וחזינן  גדול, איסור  הוי השנה שכל מה

להמשיך  ויש  בה, אחיזה לסט"א  שאין  זו סעודה

השנה, כל אכילת קדושת  על זו  סעודה מקדושת 

צריך  ולא גדולה, בעבודה צורך אין שבאמת  ואמר 

אכילה  לבחי ' לזכות כדי גדול מקובל להיות 

שאוחזים  יודן מערליכע ששמע ואמר דקדושה.

לגימה  ובכל באכילתם לעיסה שבכל במדרגה

א' אות  על חושבים האכילה בשתייתם כוונת (דעיקר

א') באות שנמצא היא עולם של לאלופו ומכוונים ,

ובאמת שתיה. ובכל אוכל ובכל גשמי  דבר בכל

התורה כל נכללת א' ד"אנכי באות א' אות (בבחי'

התורה) כל  את שכוללת אלקיך " שהעצם הויה ,

ויש  בכולו. תופש אתה במקצתו  תופש כשאתה

מאחד  א' אות וגמיעה לעיסה בכל שמכוונים

הק' אלקים,מהשמות א-ל, אדנ -י, הויה (אהי-ה

צבאו-ת ) ממילויישד-י, א' אות לעיסה בכל או

וכדו')השמות  קנ "א קמ"ג  וקס"א הם (עסמ"ב ועי"ז ,

הק' לשמות ושתייתם אכילתם כל את  מקשרים

האוכל  את להעלות  וזוכים כולה, התורה כל שורשי 

המזבח  על ונסכים קרבנות  בבחי' שיהיו והשתיה

חלקם. ואשרי  להשי "ת

äîä  íéãåäé ïéá íéãåøéôä  ìëù  äìâúî íéøåôá

 úåéðåöéçá ÷ø

øîà [â,השנה כל אותו  רואים שאין - לאחד 

- פורים לסעודת  עתה רק והגיע

אור  שבבחי' אבא, דיסוד האור יש שבפורים

בני לבין  ה' שבין  הברית בבחי ' שהוא השבת,

זיווג  יש  שבשבת  ישראל, בני ובין  ביני  ישראל,

נראה  לפעמים שבחיצוניות  שאף  הפנימי, ויחוד 

בפורים  וה"נ, - יחוד , יש הפנימי  בדעת  אבל פירוד

רק  הם הפירודים וכל אחד הם שיהודים מתגלה

ומפורד ;בחיצו מפוזר  עם לטעון: ניסה והמן ניות .

אסתר  ביטלה - להפריד המן  שניסה מה אך

אל  עולים שבסעודה שעשתה, בסעודה המלכה

עיקר  וזה אחד. ישראל כל ששם הגבוה המקום

ששם  העליונים לעולמות ולעלות  להכנס  העבודה,

- כזה מצב מסוגל זו והשראה ולהארה אחד . כולם

הרבה  בחיצוניות פגשוהו שלא יהודי  כשפוגשים

עתיק , של אור שבת , של לאור  עולים שאז  זמן ,

שיהודים  עצמיים, יחודים וביה, מיניה הוא דהיחוד 

את שאת ביתר  לגלות הוא מרחוק  והיחוד אחד , הם

וביה, מיניה יחוד רק  שיש  השרשי, הקרוב היחוד

הפשוטה. אחדות  ורק



לנפשך  חכמה דעה פב 

éîåñáì ùéðéà áééç

 ïé÷ùî øàùá  åà ïééá éîåñáì

øéëæä [àלבסומי אינש חייב בענין שיש הנידון

מוזכר  לא ובשו "ע שבגמ' בפוריא,

זי "ע  ממונקאטש והרה"ק יין , ע"י הלבסומי שיהא

לקיים  ויכול בפורים, יין  לשתות  חיוב שאין  פוסק 

בראשונים  ואמנם וכדו', יי"ש ע"י  דלבסומי  חיוב

ועוד ) ויש (רש"י ביין , לבסומי  שהזכירו  מצינו

ושתי הריגת  של פורים לנס זכר  שזה שפירשו

דהריגת הנס וכן ביין, המלך לב כטוב ע"י שהיה

בזה  דמנהגו מורינו ואמר וכו', היין  משתה ע"י  המן

לחשוש  יין, שתיין ע"י  הלבסומי את להתחיל

עבורו שקשה היות  אך הנ"ל, הראשונים לשיטות

בשאר  הלבסומי  את  ממשיך  ע"כ  היין שתיית 

ממונקאטש  הרה"ק  כפסק המשכרים, משקאות

וכנ"ל. יין  חיוב מוזכר  שאין  השו"ע וכפשטות זי "ע

åà , åàðåùù éîì óà ïééä  ìò â"äôá êøáì áåéç

 ãçà  õ" åî ÷ñôë àìã , å÷éæî ïééäù

ãåò [á במדור שנתפרסם פסק  על הרבה תמה

שם  שפסק  מהגיליונות , אחד  של הלכה

מטעמו, כלל נהנה ואינו  יין ששונא שמי אחד מו "ץ

"מיחייב  של היום מצוות לקיים בכדי רק ושותהו 

שתייתו. על מברך  אינו  - בפוריא" לבסומי  איניש

דקיי"ל כמו וזאת , ס"ז)– רד סי' שתית(שו"ע לגבי

להעבירה, מים ושותה אומצא, שחנקתו  למי  מים

מברכים  שאין  - מהמים כלל נהנה ואינו  צמא ואינו 

מן  שניצול מכך והנאה תועלת לו שיש  אף  ע"ז,

איתא וכן - המים. ע"י שבגרונו  ס"ח)העצם (שם

נהנים  אין  אם עליה מברכים שאין  רפואה, לגבי 

שהתרופה  מכך תועלת  לו שיש אף  מטעמה,

נתק  דלא בריאות, לו  על מעניקה הנהנין ברכת נה

על úìòåúה  אלא מהאוכלים, האדם שמקבל

מ  שנהנה המאכל;åîòèההנאה של והטוב הערב

והשכרות השמחה תועלת על מברכים אין  וה"נ

וע"כ  הטוב, מטעמו ההנאה על אלא מהיין, שמקבל

מברך  אינו  - כלל ממנו  נהנה ואינו ביין  שקץ מי 

הנ"ל. המו"ץ עכ"ד עליו .

÷ìçå האדם שנהנה דההנאה וס "ל זה, פסק  על

- היין  משתיית  כתוצאה ששמח מהשמחה

למי דמי  ולא עליה, לברך  שחייב הנאה הוי בוודאי

ההנאה  דשם - אומצא, כשחנקתו מים ששותה

הנאה היא מהותúéããöמהמים מעצם שאינה

בנדוננו, משא"כ לשתיה], משקה [בתורת המים

מ  חלק הוא היין  מן  היוצא היין úåäîדהביסום

של  מההנאות  אחת וזו  לשתיה], משקה [בתורת

ש  לרפואה דמי לא וכן  ìëàî היין;  øãâá äðéà,

ע"ז  חז "ל תיקנו שלא רפואה, סממני  בגדר אלא

ביין . משא"כ האוכלים; על אלא כלל, ברכה

äëøáá áééç å÷éæî ïééäù éî óàù ïéãäî äéàø

íéîòè 'áî úåñåë 'ã ìò

 àéáäå [âפסח בהל' ממש"כ  לדבריו (סי'ראיה

ס"י) שהוא תעב או  מזיקו שהיין דמי 

הפוסקים  מסתמות  ומשמע כוסות. בד ' חייב שונאו 

היין  על בפה"ג לברך  חייב זה אדם שאפי ' שם

סתמו אחרת כתבו  מדלא [דבוודאי ששותה

וראה  – המברכין בנ"א שאר בכלל דהוא כפירושו 

בזה  ונסתפק  עלה סתמו  הפוסקים כי שאם להלן

דהיות כנ"ל, לזה דהטעם צ"ל ולכאו ' - השד "ח]

חלק  וזהו  וביסום, שמחה מביא בטבעו  שהיין 

לו יש יין  ששותה אחד  כל א"כ היין , של ממהותו 

ע"ז . לברך וחייב מהיין  שמתבסם בזה הנאה

השנה ימות בשאר אף זה יין ולטעם השותה חייב

הביסום. הנאת  מפני  בטעמו  שקץ אף עליו לברך

óéñåäå'דד היין  על לברך  שמתחייב עוד די"ל

שמקיים  בזה שנהנה משום כוסות 

בשאר  יין השותה ולפי"ז חז"ל. מצות את בשתייתו

- בטעמו  וקץ ממנו להתבסם מנת על השנה ימות 

כטעם  יותר נראה אמנם לברך . יתחייב אם צ"ע
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וקשה  ניתנו, ליהנות  לאו  דמצוות הא', וביאור 

על  שיתחייב עד  להנאה יחשב המצווה שקיום לומר 

הא' כטעם מסתבר ויותר הנהנין, בברכת כך 

הסברא  עצם [דהנה מהביסום. היא שההנאה

כי דאם כ"כ  מבורר אינו  ההנאה על בברכה לחייבו 

ושתיה  דאכילה הנאות מכלל שאיננו יתכן  נהנה

חנקתיה  לגבי  כנ"ל הנהנין , ברכות  נתקנו  שעליהן

מצד  להנאה נחשיבו  אם גם אכן  ורפואה. אומצא

בין  להכלל כזו  הנאה איכות על היה שעקרונית

אין  שבעצם לדון  יש בברכה, המחייבות ההנאות

שעיקרו – ניתנו. להנות לאו מצוות מצד  הנאה כאן 

ושם  הנאה במודר כגון הנאה איסורי לגבי אמור 

וכן  הנאה, חשיבא מצוה קיום הנאת אם נידון יש 

גם  כמובן והיינו  הנאה, חשיב לא זה דמצד  י"ל כאן 

הגוף  הנאת  בהן שיש שבמצוות כדעות  נימא אם

דכאן  – ניתנו להנות לאו מצוות  בהם אומרים לא

שבדרבנן  להצד ואכן  שמזיקו, כנ"ל נהנה אינו הא

לאו ענין  שייך  אין  ניתנו ליהנות  לאו אומרים לא

המה  כוסות ד' הן פורים משתה שהן לכאן  להנות

מם  מערכת  כללים חמד  שדי  עיין  בפשטות . דרבנן

צח]. צו , אות

î" îå חייב בפורים יין דהשותה דידן בנידון 

הב' לטעם דאף הטעמים, לב' לברך 

דד' היין  שתיית על בברכה שמחייבתו שההנאה

כוסות, דד ' חז "ל מצות בקיום ההנאה היא כוסות 

בה  שמקיימים להנאה נחשבת  דפורים שתיה ה"נ

בפוריא. לבסומי איניש דמיחייב חז"ל  [ãçàå מצות

בפורים, מיין  דפסח כוסות ד ' שאני  שאולי  דן  היה

גם  ידע דלא עד  מצות לקיים אפשר שבפורים

כוסות בד' משא"כ  ביין, לקיימו מוכרח ואינו  בשינה

הנאה  חשיב שם וע"כ  ביין , המצוה לקיים שמוכרח

ודחה  בפורים. משא"כ  חובתו את  היין  ע"י שיוצא

מלימודו, יותר יין לשתות חייב בפורים שגם דבריו

בשינה, ידע דלא עד  לקיים דאפשר  לרמ"א שאף 

וא"כ  דווקא, ביין  להיות צריך  דלבסומי חיובא מ"מ

דהיין , השתיה תחילת על ראשונה בברכה מתחייב

חובה  לגבי  כמו זה ביין מצותו לקיים מחויב שהוא

הנ"ל]. כוסות ד-ד '

íà å÷éæîùë úåñåë 'ãá ïãù  ç"ãùä éøáã

íé÷ñåôä ìë úåîúñù ,ð" äøá êøáì êéøö

ò"ö äæá àøáñäù øàùðå ,êøáéù

íðîàå [ã מקור מביא הנ"ל שהמו "צ לו הראו

גם  אך  חמד . השדי  מדברי לשיטתו

ולצורך  מדעתו. זז לא השד"ח בדברי  העיון אחרי

הבנת ואת השד "ח דברי כל את נעתיק הענין 

דלא  לזה, דחייתו  את  ושוב בדבריו ; הנ"ל המו "ץ

חמד בשדי  דהנה הנ"ל. מערכתכמו"ץ דינים (אסיפת 

לג ) אות  וחייב ברכות מזיקו  שהיין אדם האם מסתפק 

דד' היין על מברך  - כוסות  ד' לקיים א"ע לדחוק

כל  שסתימת וכותב לא; או  הנהנין , ברכת  כוסות 

באופן  אף כוסות  ד-ד ' היין על לברך שיש  הפוסקים

טעם  מה בצ"ע ונשאר  מתלבט השד "ח אך  שמזיקו ;

שמזיק  אף כוסות  דד ' היין על לברך שחייב הדבר 

דקיי"ל מהא שנא ומאי ס"ד )אותו, רב דאין (סי'

שהוא  היות  בפנ"ע זית  שמן שתיית על מברכים

יין  דשאני הדבר טעם דאולי כותב ובתחילה מזיק.

הנאה  איזו ג"כ  לו  יש מ"מ בשתייתו שניזוק מי  דאף 

המג"א שכתב כ"כ  חזק  שאינו חומץ וכמו  (סי'ממנו ,

סקי"ג ) ודאירד מ"מ שמזיקו דאע"ג עליו, לברך שיש

לברך  שלא חז"ל אמרו ולא מיניה, הנאה ליה אית

ש  דבר  הוא אא"כ המזיק  דבר  ואין ø÷על מזיקו

ממנו וחומץ ììë נהנה המרים ושקדים זית  כשמן ,

כנ"ל]. קצת  הנאה לו שיש ביין [משא"כ  חזק

 áåùå דאמנם זה, ביאורו  על השד"ח מקשה

הרמב"ם בדעת  זו  סברא (הלכותמצינו

ה"ב) פ"ח לברך ברכות שיש  זית שמן  לגבי  דס"ל

מ"מ  לו  דמזיק  דאף  לבד, בשותהו אף  שהכל עליו

ממנו  נהנה שגם לגרונו)כיון רפואה ממנו (שמקבל

שמזיק , שאף שעורים בקמח כמו  שהכל, לברך  חייב

חייב  נהנה שגם כיון  מ"מ תולעים, להאדם שמביא

קיי "ל  דאנן השד "ח מקשה אכן  - שהכל, לברך 



לנפשך  חכמה דעה פד

ודלא  עליו  מברך אין לבדו זית שמן דהשותה

אף  המזיק דדבר מזה נראה וא"כ הרמב"ם, כשיטת

- עליו, מברכים אין  הנאה איזו  ממנו יש שלאידך 

בד'וא"כ הפוסקים סתמו  אמאי טעמא בעינן שוב

לו. הן שמזיקין  אף עליהם לברך  שיש  כוסות

àéáîå,לעיל שהובא הב' כצד  סברא השד"ח

שהוא  משום כוסות ד ' על לברך  שחייב

לא  ניתנו ליהנות לאו דמצוות "וכיון  מצוה,

דאין  כותב אך  לא", או  מזיקו אם בזה משגחינן

ליהנות לאו  דמצוות דהא לדעתו נכונה זו סברא

בברכת  לחייבו  סברא זהו  אף úååöîäניתנו

בברכת  לחייבו  טעם מה אבל נהנה, ïéðäðä שאינו

בצ"ע. השד "ח ונשאר  כלל, נהנה  אינו  והוא

 êøáî  íà  äåöî  åá  íéé÷ì  ìëàî  ìëåàá ÷ôñ

 ð" äøá

ë"çàå [ä בספר מצא ששוב השד "ח ממשיך

מלא  בית בקונטרס  כנסיות  בתי

מנחם) דברי בספר גם באוכל (והעתיקו שנסתפק

שם  ומביא יברך , אם לו  ומזיק  מצוה בו  לקיים מאכל

של  שמן  לוג היא כהונה מתנות  מכ"ד  דאחת  ראיה

לא  [ולכאורה המזיק , דבר  הווי  שמן והא מצורע,

לומר  ואין  הנהנין], ברכות עליו  בירכו שלא מצינו

שיש  מפני  אניגרון, ע"י השמן  אוכלים היו דהכהנים

שם  ומסיק  בעזרה. חולין  איסור בזה שיש דעות 

אה"נ  – לבד  השמן  אוכלים הכהנים היו אם שאכן

ברכת ולא המצוות ברכת רק מברכים דהיו 

דבר  ע"י  השמן  אוכלים דהיו  שי"ל אלא - הנהנין ,

הגברא  תיקון משום הוא אחר  דהדבר  דכיון  אחר,

חולין  משום בזה אין כך , רק  לאכלו יכול שאין

הביאו לא מדוע השד "ח ומקשה עכת"ד. בעזרה.

הנהנין  ברכת  לברך דיש ראיה הנ"ל בספרים

ד' על לברך  דיש  מהא לו, שמזיק אף מצוה במקום

השד"ח  וכותב לו . שמזיקין למי  אף  בפה"ג כוסות 

דד' הא בין לחלק הנ"ל לספרים ליה פשיטא דאולי 

המזקת דמ"ע אכילה לשאר  שלכוסות  שמן (כשתיית

יש מצורע) מזיק  שהוא למי אף דביין לעיל וכמש "כ ,

השד"ח  ומסיים ממנו, הנאה איזה בע"כ  ג"כ  לו 

גוונא  האי בכי  לברך שלא דעתם מבואר "ועכ "פ

הנהנין ". ברכת

 éøáãá ïåëðä øåàéáäå ,õ"åîä úåòè øå÷î

ì"ðä ç"ãùä

 äðäå [åשהתיבות וסבר  טעה הנ"ל המו "צ

תחילתהאחר  על קאי  השד "ח של ונות

לו ומזיקים בפסח כוסות  ד ' בשותה שהסתפק דבריו

השד"ח  שמסקנת בטעות  והבין  יברך , אם

ברכת בכה"ג לברך  שלא מוכח הנ"ל שמספרים

לברך  אין  כוסות ד ' שעל שכמו  דימה וע"כ הנהנין ,

אך  דפורים. יין  על לברך אין  ה"נ אותו, כשמזיקים

דעתו על עלתה שלא המעיין  לכל מוכח באמת 

כל  על יחלקו  הנ"ל שהספרים כלל דהשד"ח

על  בפה"ג לברך שיש  תע"ב בסי ' שסתמו הפוסקים

אותו  שמזיקים אף כוסות דהשד"ח הד' תמיהתו (וכל

רק  äéàøì היא ì"ðä íéøôñ åàéáä àì òåãî

תע"ב, דסי' הפוסקים מסתמות שלהם ספק בנידון 

בין  לחלק  שיש להם פשוט היה דאולי כותב וע"ז 

וכנ"ל), המזיקים דברים שאר לשתיית יין שתיית 

שלא  דעתם דמבואר  השד"ח שמסיים שמה ופשוט

ספיקו על כלל קאי  לא הנהנין ברכת  בכה"ג לברך 

מה  על קאי אלא כוסות, דהד ' היין בשתיית 

לו המזיק  דבר  שותה או "אוכל לגבי שם שנסתפק

בשאר  היינו מצוה" היא שאכילתו אף נהנה ואינו 

המזיקים ביין)דברים מקודם (ולא צידד  שבזה - ,

לא  ניתנו ליהנות  לאו  דמצוות ד"כיון לומר 

סברא  שאין  וכותב לא", או  מזיקו  אם בזה משגחינן

כותב  וע"ז  בצ"ע, ע"ז ונשאר כנ"ל לו נראית זו

מדעתם  מבואר  שג"כ הנ"ל בספרים מצא ששוב

הנהנין . בברכת להתחייב גורמת  המצוה שאין

כוסות דבד' הא', לטעם הדרינן בע"כ  זה לפי והנה

שאני יין  דבע"כ משום שמזיקו למי  אף לברך  חייב

והיינו הנ"ל], ספרים לדעת  – שאני  דמצווה [ולא

וא"כ  הנאה. גם ממנו לו  יש  שמזיקו למי  אף דיין 



הפורים  חג בעניני חדתין נשמתין פהליקוטי

השנה  ימות בשאר  יין  השותה גם השד "ח למסקנת 

דבודאי מצוה, בזה ואין  שמזיקו  אף  עליו לברך  חייב

היא  דההנאה הנ"ל [ולביאור ממנו . הנאה גם לו יש 

והנאה  וביסום, לשמחה שמביא היין שטבע משום

מתורץ  גם היין, הנאת  מהות  מעצם נחשבת  זו

זית, דשמן מהא השד "ח שהקשה מה יקשה שלא

כהרמב"ם)דקיי"ל אף (דלא שהכל עליו מברכים דאין

הנאת דשאני  - גרונו , שנתרפא ממנו  שנהנה

דהשמן , הגרון  ריפוי מהנאת דהיין  הביסום

ואינו היין, טעם עצם כמו  הוי  דהיין דהביסום

ולא  צדדית  הנאה דהוי  השמן ע"י הגרון  כריפוי

השמן ]. טעם מעצם

 úåìåãâ úåâéøãîá  àöîðù øåëéù àéöåäì àì

åöø [æ שהפריע שיכור  איזה מביהמ"ד  להוציא

להוציאו שלא ונענה לדבר , למורנו

[דמי גדולות  במדרגות  השיכור עתה שנמצא

רבו בשולחן  כגון  קדושה השראת  מתוך שמתבסם

שיאיר , מה בו יאיר  נפשו  שבהעלם שייך  וכדומה,

ההתבסמות בו פעלה מה יודע אינו  בעצמו כי אם

שענין  האריז"ל כתב דהא - היום, כמצוות

זה  ללעומת  חיות  להמשכת  שייך  ההתבסמות

בעת בדעת שלא שיהא צריך  ולזה בהעלם,

ידע  דהלא בהאור  הוא כן ובוודאי  ההשפעה,

יבוא אשר שיש  דייקא].íìòäá שמשיג, נפשו

íéçåôú åîë , úåøëùî  úçëôî  äìôúä

êéøàä [çובשירות בדב"ת פורים דליל בסעודה

עלות עד וכו ' ובריקודים ותשבחות

להתפלל  עצמו  ויחזק  יכין  אחד  שכל וביקש השחר ,

ואמר  ליום, הלילה בין להפסיק  ולא ותיקין ,

שהתפוחים  קדישין, תפוחין  חקל נקראת שהשכינה

עושה  שהשכינה דהיין , השכרות מפיגים בטבעם

סודות גילוי  לשם זאת  כשצריך  שיכור האדם את 

השכינה  מפכחת  התפילה ובשעת  התורה,

ב"ה)מהשכרות ותיקין עמו להתפלל שם העומדים .(וזכו

íé÷éãöä ã"ò äøåúä  úìá÷ - åìá÷å åîéé÷

úçéúôá [ è אמר הס "ת  להוצאת הארון

המודפס  מודעה המסירת

מחדש  עלינו  מקבלים שאנו  ליו "ט הרש"ש  במחזורי

והאריז"ל  הרשב"י  הצדיקים ע"ד  באהבה התורה

וקבלו)וכו' קיימו – מ"ת  בחי' ג "כ  ישנה ,(דבפורים

בן  ישראל הרב וע"ד ואסתר, מרדכי ע"ד גם והוסיף

שניאור  ר' וע"ד פייגא, בן נחמן רבינו  וע"ד אליעזר,

ברוך  ב"ר התניא)זלמן בן (בעל  אליהו  הרב וע"ד 

בן (הגר"א)שלמה יחיאל יהודה יצחק הרב וע"ד  ,

סנדר  בלחש,(מקאמרנא)אלכסנדר שהוסיף (וכמדו'

צדיק ) איזה בהזכירועוד  לעומתו נענה [וכשאחד

על  גם זו  מודעה שמקבל כאומר  מורינו, של שמו

כך ]. על אמן לענות ניאות רבו, בהיותו דעתו

úåðî çåìùî
 àåäù ìëá  úåðî  çåìùîù äòãä øåàéá

øáéã [ àלגבי דאשכחן הדעות  ג' על מורינו 

עפ "י ופירשם מנות משלוח שיעור

דעות  יש דהנה ע"א קבלה, ז דף  מגילה (מהרש "א

סופרים) במסכת  שיעור וכ"מ לו  אין  מנות שמשלוח

וביאר  מכזית , פחותה במנה אפילו ויוצאים

שמשלוח  מוהרנ"ת מש"כ  עפ"י טעמם מורינו

שהוא  המן על אי' והנה המן  סוד  עם קשור מנות

מובן  ובזה מאד, גבוהה דעת שהיא דעתיק מג"ר

גדולה  חשיבות לה יש  זו  מדעת למשהו  שאפילו

מצות לקיים אפשר  במשהו אפי ' וע"כ  מאד

מנות. משלוח

 úéæëá úåðî  çåìùî øåòéùù äèéùä øåàéá

 ùéå [ áמנות שהמשלוח שצריך שסוברות  דעות 

כזית פסקיהיה וכן לאברהם (חסד

הסוד ,הגריש"א) עפ"י הטעם את מורינו  וביאר ,

ואי ' לשכחה, קשה זית דאכילת  בגמ' איתא דהנה

"א-ל  השמות את באכילתו מכוין דאם מהאריז"ל

מצפ "ץ", זי"ת )אלקים בגימ' קשה (שהם אינו 



לנפשך  חכמה דעה פו 

מלובלין  החוזה דברי  עפ "י  וביאר  (עיין לשכחה,

זית ) ערך  יעקב יש קהלת ששם ברדל"א, הוא שזית

ידיעה אי  אתידע)בחי ' דלא למעלה (רישא שהיא

אך  לשכחה, גורם זית  האוכל ולכן  השגה, מכל

דהנה  הזית . לאכול מותר  האלו, השמות כשמכוין 

הנ"ל הק ' מצפ"ץ)השמות אלקים השמות(א-ל הם

רדל"א – דעתיק  ג"ר  במקו"א של ביארנו (ועפ"ז

הוא  אלקים א-ל שמות באמירתו לכוין שיש שהתיקוה"כ 

דעתיק ) מג"ר תיקון אלוג"כ שמות בכוונת וע"כ ,

שכחה, בבחי' אינו הזית  של הידיעה שאי  מגלה

ניצול  וע"כ  הרדל"א, של גבוהה השגה בבחי ' אלא

המן  בסוד  הוא מנות שמשלוח ומכיון מהשכחה.

שבגימ' הנ"ל השמות  יש שבהם דעתיק שמג"ר 

בכזית. הוא מנות משלוח שיעור  ע"כ זית,

äðîå íéöéá ('ã åà) 'âì ïðéòáã úåèéùä øåàéá

äáåùç

ãåòå [âהסוברות השיטות את  עפ"ז  ביאר 

שיעור  הוא מנות  משלוח ששיעור

מ"ד] לחד  ביצים ד' [או  ביצים ג' שהוא סעודה

יא) סו"ס יעקב הזרע בשו"ת  שג"ר (כמש"כ היות ,

בהן  שיש  דיקנא נימין  דחיורתא שורש הוא דעתיק 

ואי ' הויה, צירופי ניסן י"ב חודש  מאמרי יששכר (שער

אגדתא ועוד )מאמר צח, אות י "ב דפסחא ר"ת דביצה

על  לרמז  ביצ"ה בחי' בעינן וע"כ  הוי "ה. צירופי 

ג' בבחי' ביצים ג' דעתיק, שבג"ר צירופים הי "ב

את עפ"ז  ביאר ועוד דעתיק . דג"ר  הראשים

לשלוח"השיטות "חייב ד"ה תרצ"ה סי' וביאוה"ל (חיי"א

וכו') הריטב"א מנה עפ"י שיהיה צריך  מנות  שמשלוח

שם  הגנוזה המלכות את יש דעתיק  שבג"ר  חשובה,

ברדל"א) המלובשת  דאריך שהמלכות(מלכות וידוע ,

וכבוד . חשיבות בבחי' היא

äùåã÷ã ãåáëä ïéðò ìãåâ

êéøàäå [ãוהחשיבות הכבוד  גודל בענין  קצת 

יונה  רבינו  בשם ואמר  הקדושה, אל

מהללו, לפי ואיש  וגו' לזהב כור מצרף עה"פ

ומכבד , מהלל שהוא מי לפי מצטרף  שהאיש

יחזור  לבסוף הצדיקים את יכבד אם רשע שאפילו

את יבזה ח"ו  אם יר "ש אפילו  ולהיפך בתשובה,

שעיקר  ה"י , יתקלקל לבסוף  יכבדם ולא הצדיקים

כבוד  הוא שענינה המל' ספירת ע"י היא ההנהגה

משפיע  ומחשיב מכבד שהאדם מה וע"כ וחשיבות ,

הנהגתו. כל את עפ "ז לבסוף ומשנה עליו  זאת

 úåðî çåìùîá àöåé ïéà ãéîìúù à"ôùä úòã

íé÷ñåôä ìë  ãâð ,åáøì

ùé [ä אפשר האם השפ "א, עם הפוסקים כל מח'

מנות משלוח יד "ח לצאת  לתלמיד

"איש  כתוב דהנה – לרבו . מנות  משלוח בנתינת 

בחידושיוåäòøל  והשפ "א רעהו . אינו ורבו  ,"

מגילה ע"ב)למסכת ז יכול (דף  תלמיד דאין חידש

אם  רק  רעהו נקרא דלא לרבו , מנות משלוח לשלוח

שנחשבים  רבו  בזה לו דהראה מקודם, לו שלח רבו

בזה  יוצאים הפוסקים לכל ואמנם חברים. כמו המה

מתגלה  -שבפורים הוא לזה הפנימי  והטעם יד "ח.

אצל  וכמו  חברים; בבחי ' שכולם הגבוה, אור 

אך  חברים. נקראים שהתלמידים באידרא הרשב"י 

[שכידוע  גבוה הר על שנולד  ע"ע שאמר  השפ "א

ואמר  ע"ז . שהתפלאו  והיו צעיר , בגיל רבי נהיה

עד  שנים הרבה גבוה הר על שטיפס לאחד  במשל

איך  ושאלו , קטן  ילד  שם ומצא ההר, לראש  שהגיע

ראש  על כאן נולד  שכבר  הילד, וענה לכאן ? הגעת 

לגמרי. אחרת מציאות  הוא שרבי סובר  והוא ההר],

בין  גדול היותר  לא הוא שרבי בגור  שאומרים וכמו 

והשפ"א  לגמרי . אחר  ענין  הוא רבי אלא החסידים

עושה  שהצדיק  אף שלך , חבר לא הוא שהרבי  סובר

עצמו באמתאת  אתה אבל אחד, לכל חבר 

לגביו. כחבר  מוגדר לא לאמיתה

 à" ôùä  úòãì àøîåçì ùåçì éàãë

íðîàå [å.רבים כנגד יחיד פוסק  הוא השפ "א

יחיד  שגאון  דעה הגרע"י מביא אך
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שם  שמביא וכמו רבים, אף להכריע יכול בחכמה

את מכריע בחכמה יחיד שהוא גאון סעדיה שרבי 

שבחי בספר שאי ' לפורים, שייך [וזה כולם.

גאון , סעדיה דר' גלגול היה שהבעש "ט הבעש"ט

הבעש"ט של האור  הוא מאיזה ופורים שקבלנו (כמו

כך שלו, ענין הוא שר"ה אמר שרביז"ל שכמו מקובל

הבעש"ט) של  ענין הוא סעדיה פורים שר' מובן וא"כ ,

כולם]. את  מכריע הבעש "ט, שורש  שהוא גאון ,

השפ "א, לשיטת  להחמיר לחוש  כדאי  לכאו ' וא"כ 

רוב  נגד אף  דעתו בטלה שלא גדול רבי  שהוא

לרבי, מנות משלוח ליתן  המנהג ואמנם הפוסקים.

מבוטשאטש , אברהם האשל מהרה"ק  ואי'

ע"א  כהכרעת  הכרעה כח יש  ישראל שלמנהג

נגלה  שעפ"י שבוודאי שאף צ"ל, אלא - סנהדרין,

לחוש  שרוצה מי  מ"מ לרבי, מנות במשלוח יוצאים

משלוח  עוד שיתן  כדאי דהשפ"א, הנסתר  לטעם

יוצאים  דרזין  רזין  עפ "י  ואמנם לרבי. שלא מנות,

הנגלה. כמו הוא דרזין  דרזין לרבי, בנתינה

, úåðî  çåìùîá ùèàùèåáî ÷"äøä  úâäðä

 úåðåéãô ç÷éì àìù í"éøä 'éçä  úøîåçå

 éîìùåøéäë

 ÷"äøäå [æ,בעירו ודיין  רב שהיה מבוטשאטש,

מאנשי מנות משלוח לקחת  חשש 

ויהא  תורה, לדין  יבואו  שאח"כ מחשש וזאת, העיר ;

תקח  שהרבנית הנהיג וע"כ - שוחד , חשש  אצלו 

לא. ומי נתן  מי ידע שהוא ללא המנות  משלוחי את 

,øáòáåכדי לרב נתנו ולא עניות , כשהיתה

מנות המשלוחי לפעמים - משכורתו 

הרבנים. ממשכורת  חלק היו  וכדו' והפדיונות 

לקחת שלא חומרא הנהיג הרי "ם החידושי ואמנם

ירושלמי  לדברי שחשש  מאנשים, פ"גפדיונות  (יומא

ליהנותה"ז) לו אסור  המפורש  בשם שבקי שמי

יזיקנו רצונו כדי לו  יביא שלא שמי  מחשש מבנ"א

המפורש  'דמי בשם של חדשה הנהגה הרי"ם (והנהיג 

זי "עכוללות ') החת "ס  אך וקצח). קצז סי' סובר (חאו"ח

בזה  סובר  אין  הירושלמי,שהבבלי  וחשש כחומרת 

כבבלי  והלכה רחוק , חשש הוא הביתשבאמת (וכן

כגון  מאוד , אליו למקורבים לפעמים הנהיג זי"ע ישראל

כהחת"ס) ז"ל, .לאבי

––––  äøåúä úåìâð íìåòá äìéâ í"éøä éùåãéçä

ìçø ––––  úåøúñð  äìéâ ñ" úçäå .éîìùåøé ––––  äàì

úîàáå [ç כמ"פ שאמרנו וכמו  דא"ח, ואלו  אלו

הרמ"ז ב')בשם אות אוצ"ח (על

בבחי ' והבבלי דלאה, מוחין בבחי' שהירושלמי

לבחי ' מרכבה שהינו  שמי מובן  ובזה דרחל. מוחין

יכול  - הק' להשכינה מרכבה בחי' היינו - רחל

קבלה  בבחי' שרחל בקדושה, מבנ"א פדיונות לקבל

הק ')בקדושה הספי' מכל האור שהינו(שמקבלת  ומי ;

לאה דבינה)בבחי ' חושש (מלכות להשפיע, שדרכה ,

של  ותפקידה אורה שעיקר  שכיון  - מבנ"א, לקבל

אחיזה  שתהא חוששת לכן להשפיע הוא לאה

הירושלמי התלמוד אוסר  וע"כ שלה, בקבלה

לחששות אף וחושש פדיונות , קבלת לאה שבבחי'

הגילוי עיקר  - הרי "ם והחידושי מלקבלם. רחוקים

גאון  היה [שבזה התורה בנגלות  היה בעולם שלו

ידוע  - המחשה ולשם ממש , היחידים מיחידי

לישיבה  בחורים בוחן היה מבריסק ר "ח שהגאון

לו כשאמרו נהנה והיה הרי "ם, מהחידושי  בקושיא

בדברי ורואים הרי"ם. בדברי  כבר  מונחים שדבריו 

לדברי בחרדה התייחס  היאך  האבנ"ז תלמידו

עמוק  מיני  עמוקים חידושים ישנם ובכלל, הרי"ם.

שכתבם  כתוב המסכתא שערי  כשעל מהרי"ם,

התורה  בנסתרות מאד גדול שהיה ואף  י"ז!]. בגיל

קבלה  ידע עשר בגיל שכבר ע"ע שהעיד  [כמו

תוכן  בענין  [ואכן זאת  גילה לא בכ"ז  כהעט"צ]

הרבה  ממנו מובאות וכדומה בהמועדים פנימי 

דף  בכל ממש אמת השפת נכדו בדברי  ציטטות 

שהשפ"א  וכמו  שער  ופותח מאוד ויסודי  קצר  ודף,

הכל  אך  הרי"ם, דברי על שלמות  תורות  מבסס 

ובהרחבה], להדיא קבלה ענייני  שם ואין  בהסתרה

הנהיג  וע"כ  לאה, בבחי' הן התורה ונגלות -



לנפשך  חכמה דעה פח

והחת"ס  לאה, שבבחי' כהירושלמי  הרי "ם החידושי 

[דחרף  תורה סתרי  האמיתיים לתלמידיו  לימד 

ור"נ  ההפלאה לרבותיו ראה שלא הידועים דבריו

לימדה] אכן ליחידים הנה – לרבים שילמדוה אדלר 

זקני לדודי  אמר  זי"ע רב שהסאטמער עד  -

משה, ישמח לומד  התורה נגלות  ללמוד  שכשרוצה

ורזי - חת "ס , לומד תורה רזי ללמוד  וכשרוצה

שאפשר  החת"ס גילה וע"כ  רחל, בחי' הם תורה

ח"ו אחיזה חשש ואין בקדושה, פדיונות  לקבל

זו. בקבלה

åæ ' çîá åâäðî

'àå [è אליבא נוהג איך שאלו מהתלמידים

כלל  שבדרך והשיב זו . במח' דנפשיה

כהירושלמי נוהג פדיון  לו  נותנים אר "י  כשבני 

כהבבלי, נוהג חו "ל ולבני המעות , להם ומחזיר 

כסף  ליקח רוצה שאין ע"כ הפשוט שהטעם והסביר 

משמע  [והיה בפרנסה שדחוקים אר"י מבנ"י 

לבני חו "ל מבני  חילוק של סוד גם לו שיש  מדבריו

שנתחבר אר "י  לירושלמי יותר קשורים אר"י בני (ואולי

בבבל ) שנתחבר לבבלי חו"ל ובני ].באר"י,

 àéáî ïéàù , çéìù é" ò úåðîä  úçéìù øåàéá

 ë"àùî ; úåòøå  äáäà óéñåî êãéàîå ,äùåá

äæ íòè ïéà  äãåòñá

óøöðå [ é בשיעור שאמר קצר פירוש כאן 

ליישב  מנות, משלוח בענין  ההלכה

החת"ס זקינו  כב)שיטת  דף גיטין למס' ,(בחידושיו

המנות משלוח את לשלוח שיש  כהפוסקים שס "ל

שליח התורה ע"י  כבכל אמיתי שליח א"צ (אמנם

קטן) ע"י לשלוח המקשיםואפשר ויש אברהם . (דבר

סק "ד ) יג  סי' ע"ב)מהגמ'ח"א ז דף  דמחלפי(מגילה

ומסתמא  מנות, משלוח לשם בהדדי סעודתייהו 

המנות את ומחליפים הסעודה את  ביחד כשאוכלים

ליישב  ואמר שליח. ע"י המנות את  שולחים אין 

לצורך  הוא מנות  המשלוח האם הידועה המח' עפ"י

פורים ודעימיה)סעודת התרוה"ד לשם (כשיטת או  ,

רעות  וכן תוספת  מהרמ"א, וכ "מ הלוי, המנות (כשיטת 

להחת"ס) -ס"ל ואכמ"ל], זו  במח' נפ "מ הרבה [ויש

בכדי מנות  שהמשלוח לשיטתו שהחת"ס וי"ל

כי שליח, ע"י לשלוח שיש ס "ל ולכן רעות, להרבות 

בושה  גורם לחבירו  מתנה כששולח לפעמים

צריך  ולכן  רעות, בתוספת חסרון והוי  למקבל

משא"כ  בושה, מיסב שאין  שליח ע"י  לשלוח

מקבל  האורח שאין  הדרך  - בסעודה באוכלים

היא  שמחה ואדרבא מהמארח מתבייש  המנה

עבורם, שהכין  לסעודה האורחים שבאים למארח

שליח. ע"י המנות את לשלוח א"צ שם וע"כ 

ìæìæìù - éãåäé ìë ãáëì –––– úåðî  çåìùî ãåñ

åøæçé  íàå –––– ãåàî øî äæ éãåäé ãåáëá

 úåîìåòä ìë ïå÷éú äéäé äæ íâô ìò  äáåùúá

åñéðùë [àé אחד איזה ביזוי  של באופן להרחיק

מחמת [כי עמו לדבר  בכח שנדחף

אין  שכעת בנפשו שדימה מי  נמצא פורים שמחת

דברי בהשמעת שכעת  ידעו  והתלמידים סדר, צריך

שיש  ואמר  ונענה - להפרעה], מקום אין תורה

ליהודים  שמפריע יהודי ואף  יהודי, כל לסבול

שלא  הוא הפגם וכל יהודי , כל לכבד  שיש  - אחרים,

של  בכבוד  פוגמים שאם - אחר ; יהודי  מכבדים

כמו מאוד, מר זה שיהיה, מי יהיה יהודי, איזה

- זה פגם על תשובה עושים היו בנ"י ואם המרה;

פורים  של האור וזה עי "ז . נתקנים היו העולמות  כל

ורעים  חברים שכולם לרעהו" איש מנות "ומשלוח

לומר  יהודי כל ועל לגדול; קטן בין  מחלקים ולא זל"ז ,

הכל, על לך  ימחול ה' יהודי, כל תכבד  אם - לעצמו 

פשעיו, כל על לו  מעבירים מדותיו  על שהמעביר

כל  אוהב שה' השני, את אחד שיכבדו רוצה שה'

והלכה  אות הוא יהודי  שכל עינו, כבבת יהודי

בקוצא  פוגם הצדיקים בכבוד  שפוגם ומי בתורה.

מאח  ועושה ד ' אח ãדאות  - ø הרשע המן פגם בחי ' ,

וע"כ  צדיקים", כולם "ועמך  והנה ע"ז, עצמו שעשה

ע"ז , פגם בבחי ' ח"ו זהו יהודי  בכבוד שפוגם מי 
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ע"ז פגם לתקן  ידוקשה שמרים מי מר מאוד (ובפרט

אחר) יהודי על  אתח"ו לכבד  קשה מאוד  באמת וזה .

והתבטא: מאוד. ע"ז נעמד  שהס"מ באמת , השני

יתן  שה' ויה"ר היהודים, כל עם תשובה עושה ואני

שעי"ז  כראוי השני את האחד  לכבד השכל את  לנו 

אמן . השלם לתיקון  כבר נזכה

 íéðåéáàì úåðúî

 úåéîéðô é" ôò  íéðåéáàì úåðúî úåöî úìòî

éðôì [áé מה אודות דיבר דפורים קריאה"ת

הרמב"ם פ"ב שכתב מגילה (הלכות

אביונים הי"ז) במתנות להרבות  לאדם "מוטב

שאין  לרעיו, מנות ובשילוח בסעודתו מלהרבות 

עניים  לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם

האומללים  לב שהמשמח וגרים, ואלמנות ויתומים

שפלים  רוח 'להחיות  שנאמר  לשכינה דומה האלו 

הרמב"ם  דברי  את ופירש  ." נדכאים' לב ולהחיות

לעניים  שמתנות  המקובלים מש"כ  עפ"י בפנימיות 

דאחוריים  בנין  ובבחי' בחיצוניות הנוק' בנין  הם

היחוד ) היותר (תחילת הדבר הוא דאב"א שבנין  ,

המשכן  בנין מעלת בחי' שהוא דמשרע"ה קשה,

ע"ה, המלך  דשלמה ביהמ"ק בניית  שמעל

היה  משרע"ה רק  ולזה אב"א בבחי ' היה שהמשכן 

היא  לאביונים מתנות מצות וע"כ וכו ', להקימו  יכול

היום. מצוות מכל ביותר הגדולה

 é"áîå ã"áî –––– ãåäå  çöð íéðåéáàä 'á

ãåòå [âé'דב פנימיות , עפ "י  בקצרה פירש

- והוד נצח כנגד הם האביונים

ועיקר  ומב"י, מב"ד המשיחין  ב' בחי ' שהם

[שב' מתנות להם ולהשפיע לתקנם הוא העבודה

על  ורוכב "עני בבחי ' אביונים נקראים המשיחין 

ט)החמור " ט, נקראת(זכריה שהשכינה ובבחי ' ,

בגלות ודלה גילויי עניה ב' כנגד הם המשיחין (וב'

במקו"א) כמש "כ  ורחל  דלאה וכשנותנים השכינה ,[

נמצאת שאצלם הגשמיים לאביונים מתנות 

בגלות בעפר השכינה ומתפלשת  שוכנת (שהשכינה

אצל וכדאשכחן הלב, ושבורי העניים אצל ומקומה

וכו') והנדכאים הלב שבורי כל  אצלו שנתקבצו דהע"ה

לב' המתנות נתינת זו באתדל"ת  מעוררים

שיתחזקו - הנ"ל הרוחניים העניים - המשיחין 

ברחמים  ישראל לגאולת  לפעול הק ' כוחותיהם

בב"א. ובשמחה

 à"áá äîéìùä äìåàâá íéøåôä âç úâøã úééìòå íéøåôì  ìåôìô

 øåñà ééáàìã ç"øä éøáã  ìò  î"áåãä úééùå÷

 øëúùä åáø äáø àìä ,æ" äæá ïéé úåúùì ïäëì

íéøåôá

 ìôìô [à מהגאון מישרים דובב שו"ת  בקושיות

זצ"ל עלמטשעבין בהוספות קו סי' (ח"ג

צב) סי' בח"א כ "כ מש"כ השתכר  דרבה הא על

ע"ב)בפורים ז דף במגילה ברבינו(כדאי' אי' והלא ,

ע"א)חננאל יז דף כהן (תענית שהיה (כדאי'שאביי

ע"א) קלג  דף לכהן בחולין שאין רבנן כשיטת סבר

המקדש  יבנה דמהרה משום בזה"ז  יין  לשתות

שע"כ  שם הר"ח ומפרש  לעבודה, הראוי כהן ובעינן

ע"א)אי ' ה דף  לא (כתובות  שאביי  שיודע רבא שאמר

דהלא  הדוב"מ ומקשה ר "ח, עכ"ד  יין, שותה היה

כהן היה ג"כ  והוא דאביי  רבו  היה בר"ה רבה (כדאי'

ע"א) יח חשש דף ולא בפורים כ "כ השתכר  רבה ואם

רבה  על יחלוק  תלמידו  אביי  איך הנ"ל רבנן לשיטת 

יין .רבו בשתיית עצמו ויאסור

 è" åéá ïéé äúù åîöò ééáà

ãåòå [áבדוב"מ שם ב')מקשה אות צב סי' (בח"א

היה  לא שאביי הנ"ל הר"ח דברי  על

בברכות  דאי ' מהא יין, ע"ב)שותה מב שאביי(דף 

וחזינן  וכסא כסא כל על בפה"ג ביו "ט מברך היה

הדוב"מ  שם ומוסיף  ביו"ט, יין אביי שותה שהיה

ביהמ"ק  יבנה שמא שייך  לא דביו "ט למימר  דליכא

בגמ' כדאי' ויו "ט שבת דוחה ביהמ"ק בנין דאין
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ע"ב) טו דף  דבנין (שבועות  שם בתוס' מבואר  דהרי  ,

ולהתגלות לרדת  יכול שמים בידי שהוא דלעתיד 

שמפלפל  מה בדוב"מ ועיי"ש ביו "ט, גם ולהיבנות

אלו. קושיות  ליישב

–––– 'äúòá'ã äìåàâá  ÷ø ''åëå ù" òá ãåã ïá ïéà'

òâø ìëá àáì ìåëé ' äðùéçà'á êà

øîàå [â בהקדם הנ"ל קושיות  לתרץ דיש  מורינו 

דומה  [ובחי' דבש  היערות זקינו דברי

על  שמקשה עיי "ש ] ע"ב י "א ר "ה לנר בערוך  גם אי '

בא  דוד  בן שאין  בהם שאי' בחז "ל המקומות  כל

הגמ' דברי  [כגון מסויימים מגבזמנים דף (עירובין

והלא ע"א) טובים], וימים בשבתות  בא דוד  בן שאין 

יום  בכל לו  שאחכה הוא האמונה מעיקרי אחד

הידוע עפ"י דבש היערות ומבאר (סנהדרין שיבוא,

ע"א) מח דבעתהדף  הקץ של זמן רגע שיש  (שכשיבוא

ראויים  יהיו לא בנ "י ח"ו אם אפי' בעתה של האחרון זה

למנוע  קטרוג שום יוכל שלא הגאולה תבוא בכ"ז וכו'

כידוע) ה' שבועת  מחמת שאם אותה בגמ' שם אי' אך  ,

של  האחרון רגע לפני  עוד  הגאולה תבוא נזכה

אחישנה של באופן שתבוא בעתה שנזכה (שבאופן

הגאולה  תהיה דבעתה הקץ לפני א' רגע אפי' הגאולה

דבעתה) מגאולה לגמרי ושונה גבוהה וגאולה בבחי' ,

אחכה  נאמר  וע"ז רגע, בכל להיות יכולה דאחישנה

ולקוות לחכות תמיד  שצריך שיבוא, יום בכל לו 

[אלא  אחישנה של להגאולה זה ברגע שנזכה

זי "ע  הגר "א בשם באריכות במקו"א שכמש"כ 

התור) בקול  שאף (כמובא נפש בסערת שהתפלל

בצירוף  גם זה יהא בכ"ז  דאחישנה לגאולה שנזכה

ואכמ"ל]. בעתה, גאולה של והשלמות  התיקון

äðùéçàã äìåàâá  ÷ø ––––  ùà  ìù ãéúòìã ïéðá

é"ôòå [ã לה יש זה תוס'יסוד בדברי וסיף 

בין  סתירה שמקשה הנ"ל, שבועות

ביו "ט  ביהמ"ק בנין דאין בשבועות הגמ' דברי 

ר"ה הגמ' מדברי ע"א)ובלילה ל  יכול (דף דביהמ"ק 

דגאולה  תוס ' ומיישב ניסן , ט"ו  בליל להיבנות 

יכול  וע"כ אדם בידי ואינה שמים בידי היא דלעתיד 

נראה  אך  ויו "ט, בשבת  גם להתגלות ביהמ"ק 

זכו של באופן  הגאולה תבוא אם דהיינו  ע"ז להוסיף 

בידי נס  של באופן  היא הגאולה שאז אחישנה, -

מהשמים, אש של ביהמ"ק ירד  ואז  לגמרי , שמים

הגמ' דברי  ע"א)בבחי' צח דף ענני(סנהדרין עם שזכו

- זכו  לא של באופן  הגאולה תבוא אם אך שמיא,

הגאולה  בא זכו לא בגמ' נאמר ע"ז  הרי בעתה,

הק' האוה"ח ומבאר חמור ", על ורוכב "עני בבחי '

יז) כד, דדרך (במדבר באופן הגאולה באה דאז 

שע"ז  אדם, בידי  נבנה המקדש  גם ובזה הטבע,

ויו"ט. שבת דוחה ביהמ"ק בנין  דאין  נאמר 

äìåàâì  ùùçá ÷ø ïäëì ïéé  úééúù øåñéà

äúòá

æ"ôòå [ ä רבנן דסברי  שהא והוסיף  מורינו  חידש 

יבנה  דמהרה יין  לשתות אסור  דכהן 

בדרך  הגאולה שתבוא שחוששים היינו  המקדש,

כהנים  יהיו שלא לחוש יש שבזה בעתה של

בתוך  מלובשת דבעתה שגאולה שהיות  לעבודה,

הטבע  כללי  עם להתחשב יש ע"כ הטבע גדרי 

ברגע  מיינו מתפכח ואינו  משתכר  יין  שהשותה

ברגע  דבעתה הגאולה שתבוא לחוש  יש וע"כ אחד,

הכהנים  שיתפכחו עד להמתין יוכלו  ולא אחד

עבודתם  לעבוד הכהנים שיצטרכו [ומשמע מיינם

לא  אם אף  הגאולה, בביאת תיכף  קרבנות  ולהקריב

ביהמ"ק עדיין בגאולה נבנה אדם שע"י (שבנייתו

א') ברגע תהיה לא מעכב,דבעתה אינו  דהבנין

המזבח במקום קרבנות  להקריב (שיתגלה שיכולים

אז) מקומו בזה],לנו וצ"ע ביהמ"ק, בנין ללא אף

של  באופן  שהיא דאחישנה גאולה לגבי משא"כ 

כשתבוא  מיד  הרי  הטבע גדרי לכל ומחוץ למעלה

משכרותם  א' ברגע השיכורים כל יתפכחו  הגאולה

ועל  משמרתם על לעמוד הכהנים תיכף ויוכלו 

עבודתם.
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,äúòá çéùîä úàéáì  ùùç ïéàù è"éå úáùá

 ïéé  íäá úåúùì ïäëì øúåî

 äæáå [ å על הדוב"מ שמקשה הקושיא מיושבת 

ש  היה לא שאביי  ר"ח יין ,דברי ותה

די "ל  ביו"ט, יין  שתה שאביי בברכות  דאשכחן מהא

יין , לשתות לכהנים מותר לכו "ע ויו"ט דבשבתות 

בעתה  של באופן הגאולה תבוא אם ממ"נ דהלא

לבנות יצטרכו  בזה הרי הטבע דרך בבחי' שהיא

ביהמ"ק  בנין דאין נאמר  וע"ז אדם בידי המקדש

בהם  שיבנה לחוש  אין וא"כ  ויו "ט שבת  דוחה

אחישנה  של באופן  הגאולה תבוא ואם ביהמ"ק ,

ראויים  הכהנים יהיו שלא החשש  אין בזה הרי

למעלה  שהיא אחישנה של בגאולה דכנ"ל לעבודה,

א' ברגע השיכורים כל יתפכחו  הטבע מגדרי 

משכרותם.

 øéúñäå íéøåôá àáà ãåñé 'éçá  äìéâ  ì"æéøàä

åáù øúëä øåà

æ" ôòå [æ מרבה הקושיא גם לתרץ מורינו הוסיף

דברי ידועים שהנה בפורים יין  ששתה

פ"ה)האריז "ל יט שער כזה (פע"ח מאיר  שבפורים

והיינו טובים, הימים בכל מאיר  שלא גבוה אור 

אבא דיסוד האור בפורים שהוא (חכמה)שמאיר

קודש שבת  של האור  בחי' (דחכמה באמת 

קודש ) מותר אתקריאת  פורים מדוע צ"ב וא"כ ,

בעשיית שאסור כשבת  ואינו מלאכה בעשיית

שאף  בספה"ק דאי ' הא עפ"י מורינו  וביאר  מלאכה,

דיסוד  אור  הוא שפורים להדיא גילה שהאריז "ל

בקדשו הסתיר  בכ "ז  כמש "כאבא, בזה (כדרכו

הכתר במקו"א) אור התנוצצות  הוא פורים שבאמת

מהרה"ק  [וכדאי' משיח של אורו  בחי ' שהוא

ע"א)מקאמרנא ח שקלים מותר מאמר פי, (נדבת 

סוד  מגלה רכיל הולך והוא בלחישה שקיבל שכותב

אור  מאיר הפורים יום שבכל ישראל אהבת  מפני

].ãéהכתר 

ìù  úåâøãä 'á  åðééä - ã"áîå é"áî í"áîøì

äéøçàìùå äìåàâä éðôìù -  çéùî  úãåáò

äðäå [çבחז "ל אי ' ע"ב כידוע נב דף  סוכה (גמ'

שם) למהרש"א בח"א דהגאולה ועי'

ויש  דוד , בן  ומשיח יוסף  בן משיח ע"י תבוא

בחיבורו כלל הביא שלא הרמב"ם דברי  על שתמהו 

מן  דאחת  ואי' יוסף , בן  משיח של הענין את 

היינו יוסף בן דמשיח היא זה בענין  ההבחנות

דוד  בן  ומשיח הגלות , בימות  עצמו משיח עבודת 

הגאולה  את  ומביא צדקינו משיח כשמתגלה  היינו 

מב"ד , לבחי' מב"י מבחי' מתעלה הוא אז בפועל

של  א', דרגות, ב' יש  שבמשיח הרמב"ם מש "כ וזה

הגלות, שבזמן עבודתו  שזהו משיח' 'בחזקת 

וב  יוסף, בן משיח שזה שבבחי' משיח' 'ודאי  של ,'

ואז  ישראל נדחי ומקבץ ביהמ"ק  שבונה אחרי

ע"ש  זו  בבחי' צדקינו  משיח [ונקרא מב"ד, נקרא

ב' הכולל הוא הדעת שבסוד שמשה משרע"ה,

ואכמ"ל]. כחדא, ודוד  דיוסף  הבחי'

 øåñàä  íåéì íéøåô äìòúé  çéùî úàéááù ì"é

åá øëúùäì ïäëì øúåîã ù"àå  äëàìîá

 è"éå  úáùë

 äðäå [è הוא שפורים שכיון חידוש  י "ל עפ "ז

הרי כנ"ל, עצמו משיח של אורו  בבחי'

_________________________

התפלות יד . כל עולין וכן מעכב שום בלי מופלא, צדיק של להיכל קטנה נשמה לעלות  יוכל הפורים שבימי וקבלנו שם, וזל"ק

השערים  כל הפותח  פתחיה שמו נשתנה הנס אחר ולזה הגדלות  בעת אף  מאוד ישגא הקטנות  ואחריתך וזהו עיכוב בלי לכתר

שלא  הרחמים אור בהתגלות אחשורש בימי קבלוה הדר ולזה דיקדוק  שום בלי בקטנות  שנעשה מה כל להעלות עיכוב שום בלי

סידקית  כנקב לך פתחתי ישראל, מאהבת רכיל הולך ונעשיתי זה, כל בלחישה קבלתי ה', פני לראות עלותו בעת  כך  כל לדקדק 

בחברתינו  להחפצין הם ופתוחים ונסתרים עמוקים ענינים רזין ורזי רזין רמזתי ספריי שבכל אחי תדע ומזה דרזין רזי בזה יש כי

עכל"ק . הולך . בחושך  והכסיל בנפשנו ודבוקים
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ימות שהנה ההבחנות , ב' אלו  יש  בפורים גם

הוא  הגאולה וביאת החול, ימות בבחי' הם הגלות

צדקינו שמשיח ומכיון שבת , שכולו יום בבחי '

דימות עבודה בבחי' קודם עבודתו  את  מתחיל

כנ "ל )הגלות  מב"י מתגלה (שבבחי' פורים גם ע"כ 

במלאכה, שמותר החול ימות של בבחי' קודם

ויביא  דוד בן משיח לבחי ' משיח כשיתעלה משא"כ 

יום  תיכף  יתעלה ג"כ שב"ק, שבבחי ' הגאולה את 

שב"ק , כמו  מלאכה בכל האסור ליום ויהפך  הפורים

בדברי נכלל פורים הרי זו שבבחי ' י "ל וא"כ 

בא  דוד  בן  שאין  בנ"י שהובטחו ההבטחה

דוחה  ביהמ"ק בנין ושאין טובים ובימים בשבתות

יתעלה  הגאולה בביאת תיכף  שהרי ויו "ט, שבת

וא"כ  כשב"ק, במלאכה שאסור ליום ויהפך  פורים

לכו "ע  הפורים ביום להשתכר שמותר  שפיר אתי

כנ"ל  לכו "ע ויו "ט בשבת יין  לשתות  שמותר וכמו 

הרי  אחישנה של  באופן הגאולה תבוא אם (דממ"נ 

ואם  א', ברגע נס של  באופן משכרותם הכהנים יתפכחו

תבוא  שלא בודאי הרי בעתה של באופן הגאולה תבוא

טובים  ובימים בשבתות  באה שלא כמו בפורים הגאולה

.כנ "ל )

íéøåôá äòéèð  òèð ––––  çéùî 'éçá 'éäù –––– éáø

íéøåôî  äìåàâä  úçéîö 'éçá ìò æîøì

 íééñå [é נטע "רבי  דדייקא עפ"ז  די "ל מורינו

בפורים" ע"א)נטיעה ה דף (מגילה

צדקינו  משיח בבחי' בעצמו הוא שרבי  (כדאי'היות 

רבינו  כגון הוא חייא מן "אי - ע"ב צח דף סנהדרין בגמ'

בקיבוץ הקדוש") התורה כל לקבץ [שהתחיל

כדאי ' הגלויות, קיבוץ תלוי שבו שעשה, המשניות

ג )בחז "ל ז, עתידים (ויק "ר המשניות שבזכות

אקבצם" עתה בגויים יתנו כי "גם שנאמר להיגאל

י) ח, בגלות(הושע צדקינו  משיח שעבודת ומכיון  [

ע"כ  כנ"ל במלאכה המותר  הפורים יום בבחי' היא

במלאכה  מותר  שפורים בפועל לגלות  עסק רבי

הנטיעה  שענין  להוסיף יש ובפרט שנטע, בנטיעה

"את בבחי ' היא שהגאולה הנ"ל הבחי' על מרמז 

הנ"ל  בבחי ' והיינו  תצמיח", מהרה עבדך דוד  צמח

הקטנה  מבחי' ומתעלים והפורים הגאולה שצומחת 

מותר  פורים שהיום שאף  ורימז הגדולה, לבחי '

יהא  דוד  בן  משיח כשיצמח אח"כ  מ"מ במלאכה

זו שבחי ' בזה להוסיף ויש במלאכה. אסור

משרע"ה בחי' ע"י  באה ב'שהגאולה (הכולל 

כנ "ל ) כחדא המלך המשיחין שלמה ע"ש נקראת

משרע"ה בבחי' היה בספר שהוא וכ"כ ברמ"ז (כדאי'

דשלמה  פ"ז אות  שני מאמר מאמרות בעשרה של"ה

למשה) אביואותיות דדוד הבינה אור אצלו  שכלל

יוסף, דבבחי' החכמה אור  או עם עה"פ דגמ"א (ועיין

או  המלך דוד  על הגאולה דקאי יגאלנו דודו בן או דודו

דוד ) בן – בנו שנטע שלמה בנטיעה מרומז ג"כ  וזה ,

עבודת שבסוד המשניות  בסוד  היה שהוא רבי,

החול וימות הגלות שבימות  סדרי משיח (שששה

החול ) ימות ששת  כנגד אח"כ משנה יצמח שעוד  ורמז

דוד  בן שלמה בבחי ' שיהא יפרה משרשיו  נצר

[וכן  כנ"ל במלאכה פורים יאסר  שאז  שב"ק שבבחי'

שאצלו הצדיק מרדכי  על הקודש  במחברת אי '

דוד  בן יוסף בבחי' המלך  שלמה של האור התנוצץ

דוד  "בן  מתפללים שאנו  מה בחי ' וזהו עיי"ש]. כנ"ל

היינו דוד , בן שלמה היינו ויגאלנו " יבוא עבדך 

דהחכמה  י' אור את אצלו  שכולל מלא, דוי"ד בבחי '

ברחמים  בימינו  במהרה ויגאלנו  יבא דשלמה,

אמן . גדולים


