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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 עדתורה 



 ליקוטי                           עד  עה  עו  עז                  מוהר"ן תנינא         לה.              

ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל 

לתשובה כנ"ל. וע"כ הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת 

. כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להש"י, אשרי [א] תהלים

 : שיאחז בו

הכנה לפסח. כי  דאו, שה[ג] פורים קורין פרשת פרה אחר[ ב] עד

כדי שיהיו [ ה]הרין ליטהר מטומאת מת פ' פרה קורין כדי שיהיו נז

פורים , כי [ז] פו"ר. ובתחילה הוא בחי' [ו] טהורין לעשות הפסח

, כי גם פורים הוא [יא] פר"ה, ואח"כ נעשה (י)ט חהפ"ר ע"ש

שפתותיו בחי' )שיר השירים ה(  . וזהו[יב] בוודאי הילוך ודרך לפסח

סח זה בחי' פסח, פה  שפתותיו. שושנים נוטפות מור עובר
 ובכהאריז"ל [טו] כמובא בזוה"ק}היא אסתר  שושנה(. [יד] )כמובאיג

זה בחי'  נוטפות מור עובר. {[יז] מ' אסתרי, ושושנה ג[טז]

, בחי' חירות [יט] )חולין קלט ע"ב( לשון חירות[ יח] מר דרורמרדכי, 

צירוף של פורים מרומז בפסח, בפסוק )שמות כג(  כ. וע"[כ] של פסח

אשר צויתיך למועד חדש האביב כי בו שבעת ימים תאכל מצות כ

יקם רני פראו ילא ומצרים מ. יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם

. כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים להיות נזהרין פוריםר"ת 

 : )ופסק באמצע הענין ולא גילה יותר(כאמחמץ. 

בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, וע"כ כל המצות הם זכר  כי

 :, )ולא סיים([כג] . ועכשיו[כב] ליציאת מצרים

 פני הצדיקים לבד הוא ג"כ דבר גדול מאד הסתכלות [כד] עה

ב ך. כי ארז"ל שהת"ח הוא גדול מן התורה, כשארז"ל )מכות [כה]

כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי כוע"ב( 

גברא רבא, נמצא שהת"ח הוא גדול יותר מן התורה. ואצל התורה 

 כחכי המאור שבה מחזיר {[כז] לאיכה רבה בפתיחתא}ינו שארז"ל מצ

אור הצדיק שההסתכלות בו לבד הוא מועיל לקדושה  מכ"שלמוטב, 

מאד. בוודאי כשזוכין לדבר עמו טוב יותר. אך גם ההסתכלות לבד 

 : הוא ג"כ דבר גדול

הם נעשים אדונים לבעליהם כמשארז"ל  ישראל [כט] עו

הם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. כי )סנהדרין קד( כל מקום ש

בכל מקום שהם באין בגלות, בתחילה הם כבושים בגולה, אבל 

אח"כ הם נעשים אדונים לבעליהם. כי אח"כ הם כובשים את המקום 

, כי ישראל הם מרימין ומעלין כל [לא] שם לההוא שהם באים בגולה

המקומות השפלים והנפולים, כשארז"ל )מגילה ו( עתידין בתי 

)זכרי' לגבהן תורה ברבים, שנאמר  לבדוותרטיאות וקרקסיאות שילמ

, כי ישראל מעלין ומנשאין [לד] ע"ש ונשאר גם הוא לאלקינו וכו'ט( 

. [לו] להבני הגולהכל המקומות הנפולין. וע"כ נקראין ישראל בגלות 

כי אע"פ שאח"כ הם נעשים אדונים, ומקימין ומנשאין ומעלין הכל, 

ות, כי אעפ"כ הם נע ונד בגלות, אבל אח"כ אעפ"כ בתחילה הם בגל

, כי זה בני הגולההם מעלין ומנשאין הכל כנ"ל. וע"כ נקראין 

. כי אח"כ הם אלקינול לזואה םג נשארור"ת  גולהאותיות 

, כשארז"ל ונשאר גם הוא לאלקינומעלין ומנשאין הכל בבחי' 

 : בתי תרטיאות וקרקסיאות וכו' כנ"ל לחעתידין

מישראל אפי' צדיק גדול. צריך שיהיה לו איזה שכ"א דע [ לט] עז

צער בכל יום. וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר, בבחי' 

ע"י אכילה  מאי. וההמתקה היוסיף דעת יוסיף מכאוב)קהלת א( 

בקדושה וביראת שמים. היינו שע"י אכילה בקדושה עי"ז נעשה 

נשתלשל מן  המתקה שלא יתגבר הצער ביותר ח"ו. וגם שלא יהיה

הס"א שהיא דין קשה ח"ו. ועי"ז היינו  הצער ח"ו השתלשלות אל

עי"ז נעשה הפה  ה בקדושה שעי"ז נעשה ההמתקה כנ"לע"י אכיל

, היינו שעושה ומשים מי שם פה לאדם [מא]בבחי' קומת אדם, בבחי' 

הפה לבחי' קומת אדם. כי מי שאין אכילתו בקדושה ח"ו, אזי פיו 

ל בקדושה אזי משים את הפה כש. אבל כשאוהוא בחי' בעל חי ממ

לאדם שנעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. כי עיקר היראה היא 

. לעת האכל גשי הלום [מב]באה לאדם בשעת אכילה דייקא בבחי' 
אלא מלכות )זבחים קב(  הלום( אין [מד] )כאשר דברנו מזה במ"אמג

מצא ש )אבות פ"ג( אלמלא מוראה של מלכות. נ"שהיא בחי' יראה כ

מאמר ויהי ב)וכמבואר מהשבשעת אכילה אזי באה היראה להאדם, 

. שעיקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחי' [מו] מקץ כי מרחמם ינהגם

מלכות שהיא בחי' יראה ע"ש היטב.( וע"כ כשאוכל בקדושה 

וממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו שאוכל 

י הוא מכניס את בחי' הרה כראוי. אזטבעם יראת שמים בקדושה ו

המלכות שהיא בחי' היראה כנ"ל לתוך הפה ואזי נעשה מהפה בחי' 

כנ"ל. כי כשאינו אוכל בקדושה  מי שם פה לאדםקומת אדם בבחי' 

וביראת שמים אזי היראה הבאה בשעת אכילה כנ"ל היא עומדת 

ל בקדושה וביראה דהיינו כמרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאו

היראה קדושה הנ"ל אזי נכנס בחי' היראה שממשיך על עצמו 

מלכות בפיו ונעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. ובשכר זה שאוכל 

בקדושה וביראת שמים ועושה מהפה קומת אדם, עי"ז זוכה לעליה 

יותר גדולה שנתעלה בחי' קומת אדם הנ"ל ונעשה בחי' אדם 

הכסא דמות כמראה אדם עליו מזועל העליון בבחי' )יחזקאל א( 

(. שזה בחי' אדם העליון, בחי' שכינה מדברת מתוך מח) מלמעלה

, שבפתיחת פיו הוא בחי' אד', [נ] אד' שפתי תפתח. בחי' [מט] גרונו

בחי' שכינה מדברת מתוך גרונו. היינו כי כשעושה מהפה בחי' 

קומת אדם, אזי הוא בגדר מדבר, כי גדר האדם הוא הדיבור. אבל 

דם העליון, היינו בחי' שכינה אח"כ זוכה שנתעלה הפה בבחי' א

שנמתק ומה :   כנ"ל אד' שפתי תפתחמדברת מתוך גרונו בחי' 

הצער ע"י אכילה בקדושה, כי דע כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל 

יוסיף דעת יוסיף ובא צער יותר גדול למי שהוא בר דעת בבחי' 

כנ"ל. ולכאורה קשה מפני מה יהיה כך, שמי שמוסיף דעת  מכאוב

כי . אך דע כי זה בחי' מעברתא של תפילין. [נא] ר ח"ויוסיף צע

)תהלים קיא(, ואם אין יראה אין חכמה ראשית חכמה יראת ה' 

 )אבות פ"ג( 

 

                                        
כמבואר כאן. ועיין שיש"ק  ספירת העומרימי ב כןשל כדונראה  א

ח"א סימן תקלח שמוהרנ"ת היה לו שיעור קבוע בכל יום תמיד 
 לאמירת תהלים של אותו היום בשבוע.

י"ח )אחרי פורים שנת תקע נראה כבברסלב תורה זו נאמרה  ב
בפירוש גילה בכ"ז אדר א'  כן אדר ב' קראו פרשת פרה( ולפני

סיפר את בכ"ה אדר ב' העשרה מזמורים של תקון הכללי ו
 שיש"ק ח"א קס( ועיין שיחות הר"ן קמט) המעשה מז' בעטלערס.

 חיי מוהר"ן סימן צ' . עוד עייןזוסמוך לאמירת תורה שנאמרו 
 '. ש"ע או"ח תרפה סעיף גכב – 'במדבר יט, א ג
שהוא, בתרלו נראה שהיא )לא ברור( ומתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד ד

 שהיא
 ועיין תורה רמב שניאוף אבי אבות הטומאה כטומאת מת  ה
 שנה במגילה כט סוף ע"א פרש"י על המ ו
עיין משנת חסידים  -פו"ר אותיות פ"ר )דהיינו פ"ר גבורות(  ז

 'מסכת אדר פ"ג אות ז' ח' ועי"ש גם פ"ד אות ב
הֻפר, וצ"ע אולי הבינו כך  –בכל המנוקדים הפ"ר, ו -גם בדפו"ר ח

א"כ למה לא תיקנו הפור אבל מהציון לאסתר ט' שציין הטשרינער רב 
הרי ציין גם לכתבי האריז"ל ששם ידוע שפ"ר וד כמ"ש בפסוק וע

. ועוד למה לשנות ממה ולזה רומז השם פורים מרמז למספר פ"ר דינים
   .שכתב מוהרנ"ת

 ציון זה נוסף בתרלו בפנים ט
בסוד הפיל פור ובסוד  וע' בכוונות האריז"ל אסתר ט י

והפיל פור פי'  -]עיין פרי עץ חיים פורים פ"ו.  פרה אדומה
כדי לסבבו  בין אותיות פ"ר גי' מנצפ"ך ז"אמז לוהר ו'שנעץ 
והוא לא ידע כי ב' פעמים קמ"ג יש באמא מימינא  ,בגבורתו

ומשמאלא עולין ג"כ פור ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי 
להפוך הקללה לברכה ע"י  אותיות מ"י שבבינה נשתתפה לז"א

שער פורים  )לרבי נתן שפירא(מחברת הקודש . עוד עיין אסתר
   ([מהאר"י זלה"ה שורש נשמת המ"ן)ד"ה 

                                        
פע"ח שער עמידה פ"א. ושם שער השופר  -פר נעשה פרה  יא

פ"א. שער הכוונות עמידה דרוש ה. ושם ר"ה דרוש ז'. קהלת 
 -יעקב ערך אדנ"י אות ב ושם ערך אפר פרה. ועי"ש ערך ארץ

ך פרה. ושם ער מנצפ"ך גימטריא פ"ר ועם ה' אותיות גימטריא
ובספר הלקוטים להאריז"ל פרשת חקת פרק יט. ושער  פרה.

ועיין לק"ה שחיטה ספ"ז.  'המצות ריש פרשת חקת. ע"ח שער ט
 הלכה ה אות יח מה שייכות פור לפרה.  

ל' יום לפני  -ח בשם חסד לאברהם מעין ב' נהר נזעיין פל" יב
וכן פסח מתחיל הקב"ה להוציא נפשות ישראל מהיכלות הטומאה. 

. ועיין ש"ע או"ח תכט א במ"ב בשם י'-יששכר מאמר ד' אות ח בבני
ח"י להתחיל בפורים עצמו ללמוד הלכות פסח. ועיין רמז בגמ' 

 מגילה דף ו: ד"ה אף כאן אדר הסמוך לניסן.
 נוסף בתקפא יג
פרי עץ חיים חג המצות פ"ז )ד"ה מגיד( וסוף פ"ד וספירת  יד

פרקים ג' ד' ו' יא העומר סוף פ"ג ובשער הכוונות דרושי הפסח 
 יב 

ותלבש אסתר מלכות עיין זוהר ח"ג דף רעו. ושושנה בחי'  טו
כנסת ישראל שם דף רלג ובח"א דף א. וכנס"י בחי' מלכות 

 כידוע. 
שער מאמרי רשב"י על זהר בראשית א. וקהלת יעקב ערך  טז

 אסתר
קהלת יעקב ערך אסתר, וערך כהשים, וערך פתח עינים, וערך  יז

 הכוונות פורים דרוש א' שושנה. ושער 
מרדכי מן התורה מנין דכתיב  :קלטדף שמות ל כג. ובחולין  יח

. ובסליחות לתענית אסתר כבימי מר דרור והתרגום מירא דכיא
 מור והדס.

דרור לשון חירות דכתיב וקראתם דרור ויקרא כה י' ועיין  יט
 רמב"ן שמות ל כג מש"כ שם בשם הרד"ק

 פסחים קח.: קט: קיז:  כ

                                        
 מצא כבר בדפו"רנ כא
ספר עבודת הקודש )פל"ח מחלק סתרי תורה( מביאו קושית  כב

השל"ה )מסכת פסחים פרק תורה אור אות קכב קלב(, ומתמה על 
 .שתורתינו הקדושה יחסה כל מעשה המצות זכר ליציאת מצרים

ועיין רמב"ן שמות יג טז  .דרוש לפסח -ספר אור המאיר הובא 
מצוה כא. ורבינו כאן מתרץ  ו. וחינוך-אברבנאל שמות כ' ב

 מדוע? כי כל ההתחלות מפסח.
ובלק"ה ברה"ר ד' כה מבואר שעכשיו ההתחלות מפורים וכנ"ל  כג

כי פורים הילוך לפסח וצ"ע א"כ מאי ועכשיו הרי זה התחיל כבר 
הקדים כתב אות יט ש 'בבית שני. ועיין לק"ה בשר בחלב ה

"ק ומשחרב רפואה למכה כי עיקר שמחת הרגלים היתה בביהמ
עיין לוקחים אותה מפורים מבחי' הארת מרדכי הצדיק עי"ש.  ו

ראש השנה וכו' עי"ש.   ר"ת פוריםפ"ר נעשה פר"ה באיבי הנחל 
ש"ק ח"א אות קסא בשם נתיב צדיק אות יא ששמע מרבו יועיין ש

עיין ו מוהרנ"ת שאמר ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל ההתחלות מאתו.
מכתב ה'.  י נחמן מטולטשין ז"לבעלים לתרופה מכתבים מרב

 כיצד חזר מוהרנ"ת און ַהינט. קס שיש"ק ח"אמובא ב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כד
 עיין לעיל לק"מ תנינא תורות סו סז עב כה
הני בבלאי טפשאי דקיימו מקמי אורייתא ולא קיימו מקמי  -בדפו"ר כו

גם שם גרסת הדפו"ר כך צורבא מרבנן )ועיין לעיל בתורה ד' ]דף ג:[ 
  תורה רז ]דף קיב:[(ראה גם וושם נרשם  

 'פסקא ב כז
מחזור.  -בתרלד, מחזיר -ונראה  בתקפא לא ברורמחזיר,  -בדפו"ר כח

 לשון המדרש מחזירן(ומחזירו ) –ומתרלו 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כט
 בגולה, -ומתרלובתרלד בדפו"ר בגילה,  -בתקפא לא ברור ונראה ל

 ענין מדוע בתחילה כבושים  עיין לק"ה חלה ד' ב' ביאור ה לא
 שילמדו -שילמודו, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  לב

                                        
 )דברי' ט( ובתרלד ותרלו תוקן –בתקפא  לג
 שלמדה זאת מהמשך הפסוק הנ"ל בגמרא  לד
 גולה,הגילה, בתרלד ה -גולה, בתקפא לא ברור ונראהה -בדפו"ר לה

 הגולה. –הגילה, ומתרצו  -ובתרלו
 "ד א. פ"ו יט כ. פ"ח לה. פ"י טז.בספר עזרא פ "פנזכר ו לו
 יאה -בתרלד לז
 דיןעתי -בתקפא  לח
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין לק"ה ראשית הגז ג'  לט

 תנינא הנ"ל 'יח שהיא שייכת לתורה ז
 הוא -היא, ומתרלו –גם בדפו"ר ותרלד  מ

 יא 'שמות ד*  מא
 יד 'רות ב*  מב
 נמצא כבר בדפו"ר מג
. ]ועיין לק"ה בציעת הפת ה' אות יודנינא תז'  תורהלעיל *  מד

 ב' משמע שהיא באה קודם האכילה בשעת ברכת המוציא[
 נמצא כבר בדפו"ר מה
 אות י' ]דף יד. טור ב[תורה ז' תנינא  מו
דפו"ר )כלשון הפסוק( וב -  דמות כמראה )דמות( הכסאועל  -בתרצו מז

ל וע -בלוה"ת תרלד ועל הכסא דמות כמראה. -תשכטתרלו ותרלד 
 דמות הכסא

 עיין זוהר פנחס רכח. מח
דף ריט. לשון זה נזכר באחרונים ומקורו בזוהר רע"מ פנחס  מט

 ע"ב.גם עי"ש דף שו ס ושכינתיה מדבר על פומוירלב סע"א ודף 
 תהלים נא יז נ

היסורים תורה סה אות ג' ובריש תורה רנ ששהרי נתבאר לעיל  נא
 .והצער רק מחסרון הדעת

 תורה אור
ן ָקְראּו אסתר ט )כ ו( ַעל ּכֵּ

ם  ה פּוִרים ַעל ש ֵּ ּלֶּ ִמים ָהאֵּ ַלּיָ
י  ְברֵּ ל ּדִ ן ַעל ּכָ ַהּפּור ַעל ּכֵּ
ת ַהּזֹּאת ּוָמה ָראּו ַעל  רֶּ ָהִאּגֶּ

ם: יהֶּ יַע ֲאלֵּ ָכה ּוָמה ִהּגִ  ּכָ
שיר השירים ה )יג( ְלָחָיו 
ת  לוֹּ ם ִמְגּדְ ֲערּוַגת ַהּבֹּש ֶּ ּכַ
ים  ּנִ ש ַ וֹּ ָתיו ש  ְפתוֹּ ְרָקִחים ש ִ מֶּ

ר:נֹּ  ר עֹּבֵּ ת מוֹּ  ְטפוֹּ
ה ל כי תשא  שמות )כג( ְוַאּתָ

ִמים רֹּאש  ָמר  ש ָ ַקח ְלָך ּבְ
ם  ש ֶּ ָמן ּבֶּ ת ְוִקּנְ אוֹּ ש  מֵּ ר ֲחמֵּ רוֹּ ּדְ
ה  ים ּוָמאָתִים ּוְקנֵּ ִ ַמֲחִציתוֹּ ֲחִמש ּ

ים ּוָמאָתִים: ִ ם ֲחִמש ּ  בֹּש ֶּ
ת ַחג שמות כג  )טו( אֶּ

ְבַעת ָיִמים  מֹּר ש ִ ש ְ ת ּתִ ּצוֹּ ַהּמַ
יִתָך ּתֹּאַכל  ר ִצּוִ ֲאש ֶּ ת ּכַ ַמּצוֹּ

י בוֹּ  ש  ָהָאִביב ּכִ ד חֹּדֶּ עֵּ ְלמוֹּ
ָראּו ָפַני  ְצָרִים ְולֹּא יֵּ ָיָצאָת ִמּמִ

יָקם:  רֵּ
 תורה עו

זכריה ט )ז( ַוֲהִסרִֹּתי ָדָמיו 
יו  ּנָ ין ש ִ ָציו ִמּבֵּ ּקֻּ יו ְוש ִ ִמּפִ
ינּו ְוָהָיה  אלֹּהֵּ ם הּוא לֵּ ַאר ּגַ ְוִנש ְ

קְ  יהּוָדה ְועֶּ ף ּבִ ַאּלֻּ ן ּכְ רוֹּ
יבּוִסי:  ּכִ

 תורה עז
רֹּב ָחְכָמה  י ּבְ קהלת א )יח( ּכִ
ִסיף  ַעת יוֹּ ִסיף ּדַ ַעס ְויוֹּ ָרב ּכָ

 ב:ַמְכאוֹּ 
ר ְיקָֹּוק ד שמות  )יא( ַוּיֹּאמֶּ

ה ָלָאָדם אוֹּ  ם ּפֶּ ָליו ִמי ש ָ אֵּ
ש  אוֹּ  רֵּ ם אוֹּ חֵּ ּום ִאּלֵּ ִמי ָיש 
ִכי  ר ֲהלֹּא ָאנֹּ ַח אוֹּ ִעּוֵּ ִפּקֵּ

 ְיקָֹּוק:

ר ָלה בַֹּעז רות ב )יד( וַ  ּיֹּאמֶּ
י ֲהלֹּם ְוָאַכְלּתְ  ל ּגֹּש ִ ת ָהאֹּכֶּ ְלעֵּ
ץ  חֹּמֶּ ְך ּבַ ּתֵּ ם ְוָטַבְלּתְ ּפִ חֶּ ִמן ַהּלֶּ
ט  ְצּבָ ְצִרים ַוּיִ ד ַהּקוֹּ ב ִמּצַ ש ֶּ ַוּתֵּ
ע  ּבַ ש ְ ָלּה ָקִלי ַוּתֹּאַכל ַוּתִ

 ַוּתַֹּתר:

ַעל  יחזקאל א )כו( ּוִמּמַ
ם  ר ַעל רֹּאש ָ ָלָרִקיַע ֲאש ֶּ

בֶּ  ה אֶּ ַמְראֵּ א ּכְ ּסֵּ מּות ּכִ יר ּדְ ן ַסּפִ
מּות  א ּדְ ּסֵּ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ

ה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה: ַמְראֵּ  ּכְ
ָפַתי  תהילים נא )יז( ֲאדָֹּני ש ְ

ָך: תֶּ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ  ּתִ
ית  אש ִ תהילים קיא )י( רֵּ
ב  ל טוֹּ כֶּ ָחְכָמה ִיְרַאת ְידָֹּוד ש ֵּ

תוֹּ עֹּמֶּ  ִהּלָ ם ּתְ יהֶּ ת ְלָכל עֹּש ֵּ דֶּ
 ַעד:לָ 
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 אחרי פורים קורין פ' פרה מאמר
 קוטי מוהר"ןימספה"ק ל

  
 א

 זמן אמירת התורה
פורים תורה   אחרי  כנראה  בברסלב  נאמרה  זו 

)י"ח אדר ב' קראו פרשת פרה( ולפני שנת תקע  
גילה בפירוש העשרה מזמורים כן בכ"ז אדר א'  
סיפר את המעשה בכ"ה אדר ב'  של תקון הכללי ו

ועיין    מז' בעטלערס. שיש"ק )שיחות הר"ן קמט( 
 שנאמרו סמוך לאמירת תורה זו. ח"א קס

 
 

 פתיחה
אחרי פורים    ומהלשון שפתח בה,מברסלב לאומן,  רבנו  תורה זו נאמרה בשנת תקע בחודש אדר זמן קצר לפני שעבר  

שנאמר בי"ח אדר ב' שחל בשבת שקראו בה פרשת פרה, ובליל שבת שאח"כ )עפ"י לוח שנה(  כנראה  קורין פרשת פרה,  
מה ואמר  התחיל לספר את המעשה מז' בטלרס,  ח שנה(  )לוקראו בו פרשת החודש  ש  מב( אות  )ימי מוהרנ"ת ח"א  שחל כה אדר  

ִחים ְוִהְתִחיל סג(  סימן  חי"מ  )  ?אתם יודעים איך לשמח מתוך מרה שחורה מֵּ ַעם ַאַחת ָהיּו ש ְ יְך ּפַ ר ָלֶכם אֵּ ְוָעָנה ְוָאַמר: ֲאִני ֲאַסּפֵּ
ֲעש ֶ  ה ַעד סֹוף ַהּמַ ֲעש ֶ ל ַהְתָחַלת ַהּמַ ר ּכָ ה ְוִסּפֵּ ֲעש ֶ ר ַהּמַ ר.ְלַסּפֵּ ָהָיה ִעּוֵּ עְטֶליר ׁשֶ ל ַהּבֶ ל יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ובכט אדר סיפר את   ה ׁשֶ

ד' ניסן סיפר את היום החמישי ובהיום השני )החרש( ובג' ניסן ליל שבת סיפר את יום ג' )כבד פה( ויום ד' )צוארו עקום( 
)כמבואר בשיחות הר"ן  ואת היום השביעי )בלא רגלים( לא סיפר    ( בלא ידים ) )בעל חטוטרת( ו' ניסן סיפר את היום השישי  

והאריך בגודל ובאותו הזמן גילה רבנו בפירוש את העשרה מזמורים של התיקון הכללי לרבי אהרן ורבי נפתלי  קמט(  סימן  
שהיה תיכף    ובמכתב של רבי נחמן מטולטשין כתב  קמא(סימן  )שיחות הר"ן  וזה היה בין כז אדר א' לכ"ה אדר ב'  מעלתם  

, כשמוהרנ"ת היה ולפ"ז גילה אותם בין י"ח אדר ב' לכ"ה אדר ב' שבוע של פרשת שמיני אחרי אמירת תורה עד תנינא  
 . בביתו בנעמירוב

לשון רבנו בסוף התורה בתחילה היו כל ההתחלות מפסח ועכשיו ולא סיים ובלק"ה כתב מוהרנ"ת הבנתי שעכשיו כל  
ובמכתב מרבי נחמן  ההתחלות מפורים. אבל בנתיב צד יק כתב ששמע ממוהרנ"ת ש"ועכשיו" כל ההתחלות מרבינו. 

מטולטשין לאנ"ש מספר שהבין מהתנועות ידים והרמיזות של מוהרנ"ת כיצד אמר רבינו את ה"ועכשיו" באידיש "און 
יותר מהפשט היינט" ובהמשכה קדושה אמר "און היינט" כמה רגעים ושתק שתיקה גדולה, שהתכווין לכלול בזה הרבה  

אּון ַהייְנט ְצִריִכין הפשוט של פורים והבין שגם כל הנאמר באותו זמן כלול ב"ועכשיו" וזה לשונו שם במכתב מה שהבין:  
ְפָרִטּיּות ּוְלַהְבִטיַח ַהְבָטָחה ְזמֹוִרים ּבִ ֲעשֶ   ַהַנ"ל "אּון ַהייְנט" ְצִריִכין   \ב/ְלַגּלֹות ַהּמִ ר ַהּמַ ים אּון ִאיךְ הַ   הְלַסּפֵּ "ל ּוְלַסּיֵּ ייל ִזיא,    ּנַ הֵּ

אּוַמאן תֹו ְלדֹורֹות עֹוָלם ּבְ ָ  . אּון ַהייְנט ְצִריִכין ִלְנסֹוַע ְלאּוַמאן ְוִלְנטֹוַע ָמקֹום ְקֻדׁשּ
 .  149-און היינט עם האותיות הוא גמט' נחמן עם הכולל   \גובאמת/

רבנו מתחיל אחרי פורים קורין פרשת פרה שהיא להזהיר ולהזכיר שצריך להתטהר מטומאת מת לפני אכילת הפסח, 
שעל כן גזרו גם על שעת עשייתו, שכיון שהוא קדשים קלים אסור לאכלם בטומאה, ושמא ישכח לטבול. ומגלה רבנו 

נעשית פרה, כי בפורים ע"י תענית אסתר וכל   שגם הפרה אדומה שעל ידה נטהרים, יש לה הכנה ע"י פורים, כי מפור
מצוות היום, ממתיקים את הפ"ר דינים )בבחי' מחית עמלק ברוחניות( ומתגלה סוד הפו"ר הוא הגורל הקדוש )פור גמט' 

ה שבבינה(, ועי"ז נעשית פרה לטהר מטומאת מת )וברוחניות בעיקר מטומאת התאווה - ב"פ מילוי קמג של שם אהי 
 שהפרה אדומה היא דין מטהרת ע"י שכבר נמתק קצת ע"י הפור של פורים כמבואר בכוונות פורים. הידועה(, אע"פ 

פוריםכיון שנמצא   נעשית מהפור של  דבר \ד/שפורים הוא הכנה לפסח  הרי   )אריז"ל(  הפרה  צ"ע שמגלה עתה  וקצת   .
שבכוונות האריז"ל כבר מבואר   ועודשהתחדש לפני יותר מאלפים שנה בסוף גלות שבעים שנה שלפני בנין בית שני.  

 
 ו' עד יא טבת תשעח ירושלים   -חברותא     .  פורים תשנט א 
י ִיּמָ קמא( שהתיקון כללי הוא תיקון גמור מועיל מאד לקרי    להבטחה שהבטיח רבנו )שיחות הר"ן   הכוונה   ב ם ּכִ ּגַ קּותֹו  ְוָאַמר ׁשֶ ּלְ ְלאּו ָיָמיו, ֲאַזי ַאַחר ִהְסּתַ

רּוָטה ִלְצָדָקה, ֲאִפּלוּ  ן ּפְ "ל ְוִיּתֵּ ים ַהּנַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ּלּו ָהֲעש ָ ם אֵּ בֹוא ַעל ִקְברֹו ְויֹאַמר ׁשָ יָּ ְדלוּ ִמי ׁשֶ לֹום,   ִאם ּגָ  ְוָעְצמּו ֲעוֹונֹוָתיו ַוֲחָטָאיו ְמֹאד ְמֹאד ַחס ְוׁשָ
נֹו ְוכּו'  יעֹו ּוְלַתּקְ ל ָלֹאֶרְך ְוָלרַֹחב ְלהֹוׁשִ ּדֵּ ּתַ ץ ְוֶאׁשְ ָרה ַקּפִ   בֲאַזי ֶאְתַאּמֵּ ּלּו ָהֲעש ָ אֵּ ר ׁשֶ יֹותֵּ ֶזה ֲאִני ָחָזק ּבְ י, ַאְך ּבָ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ יְטל מֹוִעיִלים  ַוֲאִני ָחָזק ְמֹאד ּבְ

 "ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגיהנם ואפילו יהיה האדם איך שיהיה"   - ובחיי מוהר"ן רכה מבוא שהוסיף    ְמֹאד ְמֹאד.

 מהרב מאיר רביבו   שמעתי   ג
סוד הנצח והוד שפועלים תמיד ביחד ונתבאר שהנצחון ע"י הנצח שמביא את המנוצח להודות,  )עפ"י הריצ"ח(  לתורה ב' תנינא בארנו    בהקדמה   ד

נוכה  נמצא לפ"ז שפורים שהוא בנצח מחית עמלק )ע"י זרע בנימין בן רחל( הוא הכנה לחנוכה שהם ימי הודאה )השייך לזרע יהודה בן לאה( וכיון שח 
 הכנה לפסח.  הוא גמר הנצחון של פורים א"כ לכאורה חנוכה הוא ה 

ק    - קעח )בשם נתיב צדיק קכו(   א ח"   עיין שיש"ק  ה ָהָיה עֹוסֵּ יֶכף ַאַחר ֲחֻנּכָ ּתֵּ ה ַאְדמּו"ר מֹוַהְרַנ"ּתְ ְזצּוַק"ל ׁשֶ ָעֹשָ מֹו ׁשֶ ִעְנַין  ְצִריִכים ָאנּו ִלְהיֹות עֹוְסִקים ּכְ ּבְ
ה ]בפורים[ הּוא ַהְת  נּו ַז"ל ַעּתָ י ַרּבֵּ ְברֵּ י ְלִפי ּדִ ִרים, ּכִ ל ַהְתָחלֹות.  ּפֻ  ָחָלה ִמּכָ
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הכנה  הוא  כאן קצת יותר ביאור בעניין שגם האור של מרדכי והדרור שבו  מחדש  העניין שמפור נעשית פרה, ואולי  
וכו'   כן היה ממילא.    אולי ר"ללחירות של פסח  ולפני  לזה  נודעו שמעתה צריך לכווין  כמו הרבה טעמי מצות שלא 

היה ביטול הבחירה ולאחרונים זו רק  אם היה מתגלה  , כי לראשונים  הדורות לאחרוניםלראשונים ונתגלו ע"י יחידי  
 .  התעוררות

כל התורה )שיחות הר"ן ר'(  אבל מרוח הדברים ודיוק המילים נראה שרבנו רומז כאן לעניין רחב הרבה יותר וכמו שאמר  

. ולא סיים. נ"ל מפסח ועכשיו  תחלותבהתחלה היו כל ההנראה שבמה שסיים דבריו כאן כי  וכן  שלי היא הקדמות.  

וזה כלל גדול בעבודת "  שאמר  תורה רסאעיין  עיקר הנושא בתורה זו. וכדבריו כ"פ ו  זה  ,דייקא   "ההתחלות  כל"שעניין  
   .כל התחלות הן בכל רגע ורגע "ועכשיו". ועיין שיש"ק ח"ד סימן ס' "ה' שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש

ואע"פ שלא   ,ל שנה צריך לקבל את התורה מחדש ממשכהוא ש  ,ונראה לי שרומז כאן שמתן תורה שבחג השבועות
דהיינו שאור   ,\ה/שפסח הוא הכנה לשבועות(  סוד פסח הוא סוד התשובה   )ועיין לק"ה ר"ח ג' ג'מזכיר את חג השבועות, אבל ידוע  

ומסתלק חמישים יום כדי שנכין לו כלים   ,בליל הסדר של פסחתחילה  מאיר  ויורד בכל שנה בשבועות,    המתן תורה חדש
קבלת התורה החדשה לכל אחד לפי מדרגתו, וע"כ שבועות אין לו יום קבוע הוא  ט ימי הספירה, וביום החמישים  "במ

מקדשים את החודש עפ"י ראיה ורק בגלות שיש לוח קבוע מראש   )כשהיואלא חל ביום החמישים שאחרי פסח  בשנה  
 .תיקנו לו יום קבוע( 

ועיקר הפסח הוא אכילת קרבן פסח שהוא קדשים קלים שצריך לאכלם בטהרה לכן תיקנו חז"ל קריאת פרשת פרה 
עיין רמב"ם  ),  שבוע שלםלפחות  אחרי פורים להזכיר ולהזהיר להתטהר לפני פסח מטומאת מת, שהיא טהרה שנמשכת  

 \ ו/שקובע לו יום שנשמר מטומאת מת, וצריך לנסוע למקום שיש בו מי חטאת  דהיינו  ספר טהרה הלכות פרה אדומה פרק יא(
מי חטאת של אפר פרה אדומה, וביום השביעי טובל ובהערב   מזים על בשרו טפת  ושביעי וכהן שיזה עליו, וביום השלישי  

 ומותר באכילת הפסח, בתנאי שכבר טבל לפני הקרבת הפסח.   נטהרשמש 

ואחרי מתן תורה עשו  .\ז/נמצא שרוב השנה אנו עסוקים בהכנה למתן תורה מהתשובה של אלול עד שבועות בסיון 
שאחרי שזכינו להתחדשות המוחין בשבועות מגיע  יח(  ז)משלי ט "וחגאון ולפני כשלון גבה ר לפני שבר"את העגל בחי' 

 השבר של תמוז אב, ואז שוב מתחיל התשובה של אלול וחוזר חלילה.
 עיקר הטהרה לפסח ומתן תורה,  ם תיקון הברית והשמחה, שה ,ועיקר התשובה צריכה להיות 

וסיפר כיצד שמחים במעשה מז' בטלרסבפירוש  גילה  אז בסמוך  וכדמשמע גם ממה שדייקא   , \ח/את התיקון הכללי 
והתחיל מהעיור שהיה זקן ויניק וחי חיים ארוכים, ועיין תורה ס' שזקן ואריכות ימים בחי' אחת ואריכות ימים אין הכוונה 

וא מלא אלא לאיכות הימים שע"י שהוא עיור מהבלי עוה"ז אזי כל יום אצלו ה  ,מצד הזמן דפשיטא אם זכה לזקנה
נמצא שרמז ספורי מעשיות משנים קדמוניות.    'קדושה ויראת שמים ועי"ש שמרדכי הצדיק נקרא זקן בחי' עתיק יומין בחי 

לאור מרדכי המאיר בפורים שעל ידו זוכים להכנה רבה לפסח ומתן תורה, והתחיל מהאור של מרדכי והמשיך בכל הז' 
 בטלרס. 

רמז רבנו למוהרנ"ת, מוסר המלוכה לבנו בחייו,    ךשעיקר השמחה היא מה שהמלואולי יש להעיר ממה שמבואר שם  
מוהרנ"ת שממשיך אותו ויכול את  ובאמת היה אז כשבעה חדשים לפני הסתלקותו, אולי רמז קצת לזה ששמח שיש לו 

התורה   שרק על ידה אפשר באמת שכל השנה תיהיה הכנה לקבלת  שהיא דעתו הקדושה.בחייו למסור לו את המלוכה.  
 ל." וחוזר חלילה כל שנה כנ

 
ינו  י הפורים צריך להמשיך מראש השנה של רבינו דה אלא שאת    צריך לומר שבאמת מאז נס פורים נשאר תמיד ההתחלות מפורים,  ולפ"ז אולי 

ורבוי הבתים של הקבוץ הקדוש בר"ה  פורים   .התיקון הכללי על ציונו הקדוש  זה כדי לחזק את ההתחלה של  נה נהפך  ולא שראש הש  , אבל כל 
ובחנוכה התחדש עוד בחי' המתנה לתשובה של אלול כידוע מספרים    , אלא כמבואר בכוונות שמר"ה עד שמיני עצרת הוא מהלך אחד   , להתחלה 

וזהו שאחרי חנוכה שנגמר מהלך    .שרק בזאת חנוכה מוסרים הרצים את הפתקים להוצאה לפועל. ופורים הוא התחלה חדשה של קבלת התורה 
 ל התחלה חדשה מפורים.מיד מתחי   , אחד 

ַסח,    - אות כה    ' ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ד   עיין לק"ה   ה  ִהְלכֹות ַהּפֶ ֹאל ְוִלְדרֹׁש ּבְ יֹום ּפּוִרים ַמְתִחיִלין ִלׁשְ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ְוֶזה ׁשֶ
ְלָחן ָערּוְך ְלִעְנַין ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ  ֻ ׁשּ ְמבָֹאר ּבַ י ּפּוִרים ִנכְ ּכַ י ַעל ְידֵּ ַעְצמֹו, ּכִ יֹום ַהּפּוִרים ּבְ ים יֹום קֶֹדם ְוכּו'. ּוַמְתִחיִלין ּבְ לֹׁשִ ַסח ׁשְ ִהְלכֹות ּפֶ "ל.  ין ּבְ ּנַ ָנִסין ְלֶפַסח ּכַ

ָרה. ּתוֹּ ת הַּ לַּ ּבָ ִביל קַּ ְ ש  ּכֹּל ּבִ ִים הַּ ת ִמְצרַּ ח ִויִציאַּ סַּ ל ּפֶׁ ֶׁ ְכִלית ש  ּתַּ ר הַּ  ְוָכל ִעּקַּ
שצריך    פר טהרה הלכות פרה אדומה פרק ג' הלכה ד' שלצורך ישראל היה מוצנע האפר בהר המשחה וצ"ע אם רק שם היה וכל מיס   ברמב"ם   ו

. או שמשם היו לוקחים לשאר מקומות  להתטהר מטומאת מת היה צריך לבוא לירושלים שבוע לפני ערב פסח כדי שיהיה טהור בזמן הקרבת הפסח 
 לערים אחרות.  לקחו   בוודאי ועכ"פ אחר החרבן  

 איך טו בשבט וחנוכה נכנס למהלך הזה   וצ"ע   ז
מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסר המלוכה לבנו בחייו.      אספר לכם איך היו שמחים:   - מעשה יג    -   סיפורי מעשיות   ח

אד, בפרט עתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בודאי היה  ועשה משתה גדול )שקורין באל(. ובודאי בכל פעם שהמלך עושה באל הוא שמחה גדולה מ 
שמחה גדולה מאד. והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה  

ייש וקאמעדייש וכיוצא מזה, כל מיני שמחה,  לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאד. והיה שם כל מיני שמחה: קאפעל 

שמחים מאד עמד המלך ואמר לבנו: היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה,    וכשנעשו            הכל היה שם על המשתה: 
בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על  

י אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל  פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כ 
 כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד: 
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 ליקוטי הלכות 
  היא נזכרת בכמה מקומות קוטי הלכות שבנויה רק על תורה זו אבליאין הלכה בל

 ואות כו ד' אות כההלכה ברכת הריח וברכת ההודאה  או"ח בליקוטי הלכותעניין כל ההתחלות מפורים נזכר 
 נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ו אות ו עניין מפור נעשה פרה נזכר בהלכות 

 הלכות שחיטה הלכה ה' אות יחוב
 הלכות העושה שליח לגבות חובו הלכה ג' אות כה וב

  

 שיחות השייך לתורה זו 
ל ָהעֹוָלמֹות הּוא ִמּפּוִרים, כְּ  ה ְוִתּקּון ּכָ ֻאּלָ ל ַהּגְ ו ַהַהְתָחָלה ׁשֶ נּו ִזְכרֹונוֹ ַעְכׁשָ ל ַרּבֵּ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ִרְמזֵּי ִדּבּוָריו ַהּקְ ּמּוָבן מֵּ י -מֹו ׁשֶ ִלּקּוטֵּ ִלְבָרָכה )ּבְ

הּוא   'יָקם, ׁשֶ 'ָראּו ָפ'ַני רֵּ ְצַרִים ְו'לֹא יֵּ סּוק ִמ'ּמִ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַעל ּפָ ת ׁשֶ עֵּ ֶלק ב', ִסיָמן ע"ד(, ּבְ בֹות ּפ'ּו'ִר'י'ם', ׁשֶ מֹוֲהַר"ן חֵּ י ּתֵּ י ָראׁשֵּ ָאַמר ָאז, ּכִ
ִסּיֵּ  ְולֹא  ֶאְמַצע  ּבְ ּוָפַסק  ְוכּו'  ו...  ְוַעְכׁשָ ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  הּוא  ׁשֶ ַסח,  ִמּפֶ ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ ָהיּו  ה  ִחּלָ ו ִמּתְ ַעְכׁשָ ׁשֶ י,  ַבְנּתִ ָבָריו הֵּ ּדְ ּוִמּתֹוְך  ָבָריו,  ּדְ ם 

ק   ת ֲעָמלֵּ הּוא ְמִחּיַ יַח: )ִעקַּ   -ַהַהְתָחָלה ִמּפּוִרים ׁשֶ ל ָמׁשִ ה ׁשֶ ֻאּלָ ליקו"ה או"ח ח"ב הל' בה"ר ד, כ"ה; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף כ"ז;    - ר ַהּגְ
 וח"ה, סעיף ט'(. 

 
ְוַאַחר ר,  ַהּפֻ ם  ׁשֵּ ַעל  ּפּוִרים  י  ּכִ ּפּור,  הּוא  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָרה,  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ קֹוִרין  ּפּוִרים  ֲהָכנָ -...ַאַחר  ֶזה  ְוָכל  ָרה,  ּפָ ה  ַנֲעש ָ ְך  ְפתֹוָתיו ּכָ "ש ִ ְלֶפַסח:  ה 

ס ַהּפָ ּבְ ּפּוִרים  רּוף  ה צֵּ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ ז  ּוְמֻרּמָ ים" ְוכּו' ְוכּו' )עיין בליקוטי מוהר"ן ח"ב, סימן ע"ד(.  ּנִ ּוְתנּוַעת  ׁשֹוׁשַ ַסח,  ּפֶ ִעְנַין  ר מֵּ ַדּבֵּ ּמְ ׁשֶ ּוק 
דֹוׁשִ  ַהּקְ ַדִים  ְוַהּיָ יַנִים  ָהעֵּ ְרִמיזֹות  ּבִ ּגּון  זֵֶּכרַהּנִ מֹוַהְרַנ"ּתְ  נּו  ְוַרּבֵּ ינּו  מֹורֵּ דֹוׁש,  ַהּקָ ְלִמידֹו  ּתַ ָלנּו  ַמְרֶאה  ָהָיה  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים,  יק-ים  -ְוָקדֹוׁש -ַצּדִ

ם ן ִאי-ִלְבָרָכה, ּגַ ִהְתִחיל ַאַחר-ּכֵּ ֶ ְכָתב. ּוִבְפָרט ַמה ׁשּ ן ּבִ ּכֵּ ל ׁשֶ ִנים ִמּכָ ִנים ֶאל ּפָ ר ֲאִפּלּו ּפָ ר ְלָבאֵּ ל כָּ -ֶאְפׁשָ ְתִחיָלה ָהיּו ּכָ קֹול ָרם ְוָחָזק, "ּבִ ְך ּבְ
ְוַעל ַסח,  ִמּפֶ ַהייְנט"!-ַהְתָחלֹות  "אּון  ְנִעיָמה  קֹול  ּבְ ְך  ּוָמׁשַ ַהייְנט"!!  "אּון  יו"  "ְוַעְכׁשָ ִמְצַרִים,  ִליִציַאת  זֵֶּכר  ם  הֵּ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ן  ְרָגִעים ּכֵּ ה  ּמָ ּכַ  !

ִתיָקה. ַמה ּנֹאַמר ׁשְ ַאר ּבִ ה ָלנּו ָמָרן מֹוַהְרַנ"ּתְ זִ  ְוִנׁשְ ּלָ ּגִ יְך ׁשֶ ל זֹאת, ּוִבְפָרט אֵּ מֹוַע ּכָ ינּו ָזכּו ִלׁשְ אְזנֵּ ינּו, ׁשֶ רֵּ ר, ַאׁשְ ַדּבֵּ ִלְבָרָכה, ַעד -ְכרֹונוֹ ּוַמה ּנְ
רּוִפים, ְוַאַחר ה צֵּ ַכּמָ ל זֹאת ּבְ ְך ּכָ ִלּבֹו ַהזַּ ץ ּבְ ְתנֹוצֵּ ּנִ יָכן ׁשֶ ה ַהּתִ -הֵּ ּלָ ֶכף ּגִ ְך ּתֵּ ַהְבָטָחה  ּכָ ְפָרִטּיּות ְוִהְזִהיר ָאז ְלדֹורֹות ּבְ ל ַהּיּוד ִמְזמֹוִרים ּבִ ּקּון ׁשֶ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָר  בֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ִמיד ּכָ ה ּתָ ינּו ֶסּלָ ֶעְזָרתֵּ ֲעמֹד ּבְ ּיַ ִדים ֶנֱאָמִנים ׁשֶ עֵּ  א ְוכּו'. ְגדֹוָלה ּבְ
 

עֲ -ְוַאַחר ר ַהּמַ ֶכף ִסּפֵּ ְך ּתֵּ עְטִליְרס, ְוַאַחרּכָ יי"ן ּבֶ ל ַהזַּ ָאה ׁשֶ ִעּלָ ָאה ּדְ ִיְרָאה ִעּלָ ה ַהּנֹוָרָאה ּבְ ַסח ָנַסע ְלאּוַמאן, ְוָכל זֹאת -ש ֶ ֶכף ַאַחר ּפֶ ְך ּתֵּ ּכָ
ִזְכרֹונוֹ  נּו מֹוַהְרַנ"ּתְ  ְוַרּבֵּ נּו  ְרָמִזים מֹורֵּ ה  ּלָ ְוכָ -ּגִ ר ֶאָחד  ֶקׁשֶ ְוַהּכֹל  ַהּכֹל ֶאָחד  ׁשֶ ה, ִלְבָרָכה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָכה  ּוְבַהַהְמׁשָ ַהייְנט".  ּבּור "אּון  ַהּדִ ּבְ לּול 

ְפָרִטּיּות ּוְלהַ  ְזמֹוִרים ּבִ ֲאִריכּות ֹנַעם, "אּון ַהייְנט" ְצִריִכין ְלַגּלֹות ַהּמִ יַבת "אּון ַהייְנט" ּבַ ְך ּתֵּ ׁשַ ּמָ רׁשֶ ְזּכָ יל . "אּון ַהייְנט"  -ְבִטיַח ַהְבָטָחה ַהּנִ ְלעֵּ
רְצִריִכין   ְזּכָ ה ַהּנִ ֲעש ֶ ר ַהּמַ ייל ִזיא" )כמסופר בספורי מעשיות מעשה י"ג(, "אּון ַהייְנט" ְצִריִכין ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן  -ְלַסּפֵּ יל ּוְלַסּיֵּם: "אּון ִאיְך הֵּ ְלעֵּ

( אּוַמאן:  ּבְ עֹוָלם  ְלדֹורֹות  תֹו  ָ ְקֻדׁשּ ְמקֹום  י    -ְוִלְנטַֹע  ַרּבִ מֵּ ִבים  ִמְכּתָ ִלְתרּוָפה"  ִזְכרֹונוֹ "ָעִלים  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ מובא  -ַנְחָמן  ה';  מכתב  ִלְבָרָכה, 
 בשיש"ק ח"א, סעיף ק"ס(. 

 
י ָנָתן זֵֶּכר נּו ַרּבִ נּו ְוַרּבֵּ נּו מֹורֵּ ֲאדֹונֵּ י מֵּ ַמְעּתִ יק-ׁשָ נּו ִזְכרֹונוֹ - ְוָקדֹוׁש -ַצּדִ ָאַמר ַרּבֵּ ִעְנַין ּפּוִרים ׁשֶ ה ָהיּו כָּ - ִלְבָרָכה מֵּ ִחּלָ ל ַהְתָחלֹות ִלְבָרָכה ִמּתְ

ּנּו ִזְכרֹונוֹ  י ִמּמֶ ַמְעּתִ יו ְוכּו' ְולֹא ִסּיֵּם, ְוׁשָ ַסח ְוַעְכׁשָ נּו ִזְכרֹונוֹ -ִמּפֶ ׁש ַרּבֵּ יו יֵּ ָאַמר: "ְוַעְכׁשָ ִאּתֹו": )-ִלְבָרָכה ׁשֶ ל ַהַהְתָחלֹות מֵּ ּכָ ְנִתיב   -ִלְבָרָכה ׁשֶ
יק יא; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קס"ב(.   ַצּדִ

 
ֶלק ב'  ַעל ַהּמּוָבא תֹוָרה ע"ד חֵּ יו" ְוכּו'   -ּבְ ַסח ְוַעְכׁשָ ל ַהַהְתָחלֹות ָהיּו ִמּפֶ ָכל   - "ּכָ ם ּבְ יו ַהַהְתָחלֹות הֵּ ַעְכׁשָ ז ׁשֶ יו' ְמַרּמֵּ יַבת 'ְוַעְכׁשָ ּתֵּ ָאְמרּו ׁשֶ

ת  עֵּ י ּכָ ה, ּכִ ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ ִבים ְלַהְתִחיל ּבְ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ַחּיָ ּבְ ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע: )ֶרַגע ְוֶרַגע, ׁשֶ ן ּבְ ׁש ְוכֵּ יו' ַמּמָ ַעְכׁשָ ם 'מֵּ ל ַהַהְתָחלֹות הֵּ שיש"ק  -ּכָ
 ח"ד, סעיף ס'(. 

 
שבסוף מאמר לכו   ,יש נחל נובע מקור חכמה  "ועכשיו"  ,כל ההתחלות וכו'  "ועכשיו"  ,ג"ששעושה כמו  הנחל".  -"באבי  ועיין ביאור

 דהיינו שכל ההתחלות מהעשרה מזמורים על ציון רבנו בר"ה וזהו פר"ה ר"ת פורים ר"ה.   חזו.

 

 
 

  רובה ממהדו' קמא. הקדמה
ישראל בכל העולם כולו ביום אחד )כי אחשורוש   עםעמלק להשמיד להרוג ולאבד את כל  המן  נס פורים היה שקם עלינו  

אע"פ שהבטיח הש"י שלא לכלות את ישראל אבל  שעל כל העולם כולו( עיין מחשבות חרוץ אות ו'    משל בכיפה דהיינו
ליכא דידע לישנא בישא כהמן )שהוא תמצית דעמלק( וכל דבריו במגילה למלך היינו למלכו של עולם וכו' עי"ש גודל  

רק את הזכרים שקמו עליהם להבדיל   שישראל הרגו את כל העמלקים בעולם ואולי   ונהפוך הואכוחו לקטרג,  ונעשה נס  
 וע"כ מלכות שלמה הייתה שלימה. מאגג(  נתעברה)לבד משפחה אחת שמשאול שבזמנו הרגו את כולם 

בני לאה שהם בחי'  ל  ביחסומובא בר' צדוק שבני רחל הם בחי' צדיק    ,משבט בנימין וכן מרדכי ואסתר המלך היה  שאול  
זרע בני רחל הם שנלחמו בזרע  ובכל הדורות דווקא    .נה לחטא במלכוכבן שהיה  שאול  דאיתא ש וזהו    שובה.תל  בע

  להבדיל   ,מתחילה ועד סוףשהיא  שמנצחים בכח צדקותם    , כי הם בחי' נצח  ,יהושע שאול ומרדכי ואסתר  כגון   עמלק
חים כשלא כ"כ מצלי דייקא  מידת ההודאה היא  ו  .בחי' תשובה והודאה  , דהיינובחי' הודמבני לאה והוא  מיהודה שהוא  

ודייקא מי שצדיק תמיד קשה לו יותר להודות בטעות וכגון שאול שלא   .אז צריכים להודות בטעותש  את היצה"ר,  לנצח
 הודה כשלא קיים מצוות שמואל למחות את כל עמלק ולהמתין לו בהקרבת קרבן.  
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ה ודרשו שרומז שאין הכסא שלם ואין השם  -יד על כס י   כתיבדועמלק הוא הרע בעולם בחי' הלעומת זה של ישראל,  
ר"ת רגע, "ראשית גויים עמלק"    ס"ת עמל"ק. וכתוב  "רק רע כל היום"שלם עד שימחה זכר עמלק. ורמזו חז"ל בפסוק  

דהיינו אבל אצלו זה בחי' רגע   ,בראשיתבבחי' הסיגים ש מאד בבחי' הראשית של הבריאה אבל מששורשו גבוה  דהיינו  
בין   את הגוף מהראשית האמיתית, ולהעמיד את עצמו כראשית, לנתקכי הוא העומד לנתק תמיד בין    ,הפסק ודין בחי'  

יט    ,כופר בעיקרדהיינו  ובין מוחין לעשיה    ,שמים וארץ וכפי מציאותו בעולם כן ניתן כח ליצה"ר   תנינא.ועיין תורה 
  . בעולם ומחייתו היא מחית הרע בעולם בגשמיות וברוחניות

שכך מכונה   ,שאור שבעיסה   , בחי'כי חמץ הוא היצה"ר  ,היא הכנה לזהירות מחמץשהוא בחי' מחית עמלק  ן פורים  לכ
 \ט/. ותהמוח ומכניס בלב רוח גבוהה וגסאת מחמיץ ובלק"ה מבאר ש )כמבואר בברכות יז.( היצה"ר

 
לגלות הארוכה שעדין אנו בה, כי אע"פ שהיה קודם   שהיה הכנהנס פורים היה בסוף גלות שבעים שנה דבבל דהיינו  

  , טיט המטביע"יוון המצולה" בחי' התפשטה מלכות החושך של יוון  בניינוארבעים שנה אחרי  אבל כיוון שבית שני בנין 
, ופסקו עשרה הניסים מבית דאז פסקה הנבואה  ,כבר נחשב תחילת הגלות הארוכה שלנו היוםמלכותם  מובא שלכן  

בסוף גלות . והאור הנפלא של מרדכי ואסתר שנתגלה  כל ישראל היו על אדמתם כי רבים נשארו בגולה  המקדש, ולא
כי האור של פורים    .היה הכנה לימי חושך אלו  )כמבואר בכוונות פורים(, ונקבע לדורות ע"י מצוות היום של פורים,  בבל

בבחי'   ,בערפל  ,ולמצא את הש"י בהסתרה   ,ושךישראל לראות אור בחדהיינו שגילו נס נסתר בדרך הטבע, היה לימוד ל
ולגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה דהיינו להבין הרמזים המבואר בתורה נד    "ומשה נגש אל הערפל כי שם האלקים"

" שהפיל המן והפור נהפך לפורנו )נוסח פור הוא הגורל"והוא בחי' ה ,ואור כזה נמשך מגבוה מהכתרכמבואר בתורה נו  
של בחי' גורל שנמשך משער החמישים, דהיינו שמורידים אור גבוה כזה    ,נעשית פרה  מפורו  המגילה( הפיוט שאחרי  

להיות קשורים אליו ית' ולהמליכו גם בחושך לנו  שעי"ז אפשר    ,לבחי' מלכות  של השם,  לה' אחרונהינו  י דהלעשיה  
בכרך גדול שברומי', שנאמר: "אלי   לויאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר  : 'אם  )תענית פ"א(ירושלמי  בבחי' ה   והסתרה.

שבתכלית הטומאה נמצא קדושה הגבוהה ביותר בחי' האהבה שבדעת  . דהיינו  כמבואר בתורה לג אות ב'  ,קרא משעיר" 
 וכעין זה מבואר בתורה נו.  שאוהב הקב"ה את ישראל.

)לשון סליחות לתענית אסתר( ס"  ולכן ירדו אז שתי הנשמות הנפלאות האלו מרדכי ואסתר שני מושיעים לישראל "מור והד

נשמות גבוהות שלא נגע בהם חטא אדה"ר כמבואר בבני יששכר שבחוש הריח   ,\י/טוב  ריח  בחי'  ,שהם שני מיני בסמים
ה' אות ב' שבחי' "מרחוק נראה לי    כמבואר בלק"ה בה"ר  ,שלא נפגם   ,וכן חודש אדר הוא זמן החוטם  ,לא פגם אדה"ר

 ה'" שעל ידו יש כח להתגבר על המניעות בחושך דייקא הוא בחי' ריח בחי' כמאן דארח ריחא.  
 

. כי נשמת מרדכי , )יותר משבת ויו"ט כמבואר בכוונות( בפורים מתגלה אור גבוה מאד שאינו מתגלה בשום זמן אחר
גבוהה מאד "ישנו עם אחד"   ,"י ההסתרה הגדולה שהייתה אז בסוף הגלותדייקא ע  ,שירדה באותו דור הייתה  בחי' 

בסוד הדורמיטא דז"א שעי"ז מתגלה   אלוקיהם ישן ע"כ עכשיו הזמן להכחידם.  וששאמר המן ופירושו שרמז לאחשוור
יסוד דאבא ללא לבוש שזה אור שיכול להתגלות רק בזמן של הסתרה גדולה שקודם   )כמבואר בכוונות פורים  אור 

ומתגלה בו אורות גבוהים מאד שבכתר בחי' אהבה שבדעת  ( ניסור זו"ן כדי להביאם פנים בפניםתרדמה וולה בחי' לגא
דהיינו שנשמה כזו יכולה להמשיך חסדים גדולים לדור מעתיק ששם היא עינא חד   .בחי' אבן ישראל אב ובן כחדא
שראל עלה במחשבה תחילה, שם בחי' קב"ה וישראל אין רע בישראל כלל כי שם בחי' י דרחמי עיין תורה קה שבעין כזו  

 . חד, בחי' אהבת הקב"ה לישראל שלא תלוי בשום דבר 
וזה בחינת רדו שמה.   .( \יא/הנ"ל  , )כוונות פוריםכנ"ל  ההסתרה בעצמה היא שמגלה אותו  ,הכוונה שאור גבוה כמו מרדכי 

 ,רדו  'לבחי   כשיגיעושהיינו  דרדו דייקא. שרמז להם שיהיו בגלות כמספר רדו כמו שאמרו רז"ל.    )כמבואר בלק"ה ר"ח ג' ב'(

 
 תלית המן את מרדכי מבואר נפלא בלק"ה עושה שליח לגבות חובו ג' אות יב    סוד כוונת  ט

 למה עזבתני שאמרה אסתר עיין תורה נ'     אלי אלי

 הכח העצום שנצרך לאסתר לא הגידה מולדתה ומדוע המן נקרא כלב וכן אחשורוש    3נ   2ביאר הריצ"ח בסוף שיעור נ   עוד עניינים 

   ענין אסתר ומרדכי   ועיין תורה י' 

 וניות עי"ש.סוד מרדכי שהוא בחי' זקן בחי עתיק יומין בחי' ספורי מעשיות משנים קדמ   בתורה ס'

 נו נתבאר גם קצת עניינים של מרדכי ואסתר בתורה  

 כה - ד  אחשורוש- אחשורש     א - נה   הדסה - ג,  אסתר - נד פעמים ממוכן   –  במגילה נזכר  המן 
ב הָ   נחלות לק"ה    י ֶלת לֵּ ֶ ת ּוְמַרׁשּ ְחֶלׁשֶ ה ַהּמַ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ ק ִהוא ּבְ ת ָהָמן ֲעָמלֵּ ִלּפַ ּקְ ׁשֶ רֹות  הלכה ד )טז( ִנְמָצא  רֹוִאין ֲאִריַכת ַהּצָ ׁשֶ ֲחַמת  ל מֵּ ּלֵּ ִהְתּפַ ָאָדם ִמּלְ

"ל ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֱאָמר ּבְ א הּוא ַהּנֶ ּתָ ׁשְ ִחיַנת ָסְבִריִנין ַיּבֶ הּו ּבְ זֶּ "ל ׁשֶ לּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוַכּנַ ל ְוַהּגָ ִפּלֹות ָלִריק ַחס ְוׁשָ ל ַהּתְ ִאּלּו ּכָ לֹום ּכְ זֶּה  ּסֹוְבִרים ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ֹום, 

ם בְּ  הֵּ ר ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵּ י ָמְרּדְ ן ָהָיה ַהְכָנָעתֹו ַעל ְידֵּ "ל. ְוַעל ּכֵּ ּנַ ק ּכַ ת ָהָמן ֲעָמלֵּ ִלּפַ ְך ִמּקְ עּות ִנְמׁשָ ל.  ַהּטָ ָראֵּ י ּוְכֶנֶסת ִיֹשְ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ִפּלֹות ׁשֶ ַלל ַהּתְ י  ִחיַנת ּכְ ּכִ

ִחינַּ  ה ּבְ הוִּדי זֶׁ יְּ י הַּ כַּ ת, ָמְרּדְ ִפּלוֹּ ּתְ ל הַּ לוּל ִמּכָ הוּא ּכָ ֶׁ ת ֵריחַּ ש  ִחינַּ הוּא ּבְ ֶׁ , ש  יחַּ ִ ת ָמש  ִחינַּ הוּא ּבְ ֶׁ ר ש  ּדוֹּ יק הַּ ּדִ ם ַעל    ת צַּ ּלֹו הֵּ ִביׁשֹות ׁשֶ ל ִמְלַחְמּתֹו ְוָכל ַהּכְ י ּכָ ּכִ

"ל.   ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ְמבָֹאר ׁשָ ה, ּכַ ִפּלָ י ּתְ שָֹּ ְידֵּ ת ּבְ ִחינַּ י הוּא ּבְ כַּ י ָמְרּדְ ְינוּ  ּכִ ָנם ִלְבָרָכה, הַּ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ וּ רַּ ְרש  ּדָ ֶׁ מוֹּ ש  ְכָיא, ּכְ ְרּגוּמוֹּ ָמֵרי ּדַּ ּתַּ ֶׁ ר ש  רוֹּ ִמים רֹּאש  ָמר ּדְ

ִמים רֹּ  שָֹּ ת ּבְ ִחינַּ י הוּא ּבְ , ּכִ יחַּ ִ ת ָמש  ִחינַּ , ּבְ ת ֵריחַּ ִחינַּ ֵהם ּבְ ֶׁ ת ש  ִפּלוֹּ ּתְ ל הַּ ל ּכָ ֶׁ ש  ש  ֹּרֶׁ ת רֹּאש  ְוש  ִחינַּ ְיָקא אש  ָמר ּדְ ּבְ ' ּדַּ , 'רֹּאש  ִמים רֹּאש  שָֹּ הוּ ּבְ ר. ְוזֶׁ ִחיַנת   רוֹּ ּבְ
ל  ְ ִהְתַרׁשּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ק  ֲעָמלֵּ ּגֹוִים  ית  אׁשִ רֵּ ִחיַנת  ּבְ ֶפְך  הֵּ "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת  הּוא  ׁשֶ ּוְבכֹור  ָלל.  רֹאׁש  ּכְ ִלְפעֹל  ִהְתַחְלנּו  לֹא  ֲעַדִין  ִאּלּו  ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ מֵּ ּות 

ַעם מֵּ ּומָ  ָכל ּפַ ל ְלַהְתִחיל ּבְ ָראֵּ ֹשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמיִּ ב ּכָ ַחזֵּּק ֶאת לֵּ ּמְ ִמים רֹאׁש ְוכּו' ׁשֶ ֹשָ ִחיַנת ּבְ ַכי ּבְ ה, ְרּדְ ְתִפּלָ  ָחָדׁש ְלִהְתַחזֵּּק ּבִ

ומ   שם מבואר   יא יסוד דאבא  היא  תמא ע"כ  ס שגם נשמת משה רבנו היתה  ,  דייקא   לפני הגאולה נתגלית בזמן הסתרה והתגברות השיעבוד שגם 
היאורה תשליכוהו. וצ"ע לפ"ז לכאורה כל יחידי הדורות שהם בחי'    ןכמבואר בתורה שהחרטומים ראו שצריך להוולד הגואל לכן גזר פרעה כל הב 
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  תורה )ב   ו נ"י על פ' תעיתי כשה אובד וכו' אזי דייקא יהיו נגאלין כנ"ל. וזה בחינת מה שאמר רבינ  ,היינו לתכלית הירידה ד

כל כך עד שמקורב מאד אל הקדושה   הוא תועהם המקולקלים ח"ו לפעמים  שכשאדם נבוך ותועה מאד מאד בדרכי ר"ו(  
שנתרחק מאד ממנו יתברך זמן רב על כן אינו שומע קול הכרוז,    אליו יתברך. אך מחמת  ועל ידי נסיון קל יכול לחזור

אז דייקא   ,דעת הנ"ל ויוכל לכוין את השעה הוא יוכל לקרב אותם  אבל כשיש חכם גדול כנ"ל  שידוע ומשיג  .עיין שם
אבל על ידי דעת החכם   ,ל הכרוזרק שאינו שומע קו  תכלית הירידה כנ"ל כי אזי סמוכין מאד אליו יתברךכשמגיעין ל

 קמייהו כנ"ל.  זי שומע קול הכרוז בבחינת אוריתא מכרזתהנ"ל הוא מגלה הסתרה כנ"ל וא
הנוק' שהיא בחי' כנסת ישראל  שהוא סוד הניסור, שאז    ינו המבואר בכוונות סוד התרדמה והדורמיטאיואולי אפ"ל דה

)כמבואר שם שיסוד דז"א   מקבלת מאו"א בעצמם ולא ע"י ז"א ורק כך אפשר שיתגלה יסוד אבא דהיינו בחי' צדיק כזה.
שהוא האור של מרדכי הצדיק מתלבש ונעלם ביסוד דז"א, אבל בזמן הניסור שהמלכות מקבלת מאמא, אזי הוא גלוי,  

 לא מסתירה אותו כמבואר שם( כי אמא
ז"א לא תתבטל   תרדמתבזמן    המלכותוהשי"ת ברחמיו רצה שאותה ההארה המתחדשת בהיות המוחין דאו"א תוך  

לעולם בכל שנה ושנה בימים ההם עצמם גם אחרי התעוררות ז"א בסוד וזכרם לא יסוף מזרעם לכן נתקנו מצוות היום 
 כמבואר בשער הכוונותשל פורים 

מגלה את אור מרדכי שמגלה השגחה ומהלך בתוך הסתרה של כמה שנים  ואע"פ שהיו בהם    מגילהקריאת ה (א)
 דהיינו שמתגלה שהייתה אז השגחה בעינא חד דרחמי כנ"ל.  .רשעים נושאי נשים נכריות

יאיר בכנסת ישראל שימליכו   ומתנות לאביונים (ב) ומתקן פרצוף הנוק'  דהיינו שהצדיק הנ"ל  דהיינו צדקה בונה 
 אוי את השי"ת עליהם כר

ה  עי"ז נשארים בנוק' גם המוחין שהיו בה ע"י או"א קודם התעוררות -ה ושת י -שאוכל ושותה אכל י   והסעודה (ג)
 ה הם חכמה ובינה דהיינו או"א. -ז"א דהיינו בשעת ההסתרה  כי י 

  אולי כי היא צורך סעודת היום הנ"ל וגן בחי' צדקה הנ"ל.לא נתבאר בכוונות   ומשלוח מנות ( ד)

יין (ה) בכיפה   ושתית  מושל  שהיה  שבהם  שהגדול  לעמים  ישראל  בין  הגדול  החילוק  להראות  שהוא  לבאר  נ"ל 
ולבסוף   לבד  בכתר  כולם  לעיני  אשתו  את  להביא  רצה  מתוך   הרגבשכרותו  שבישראל  הקטן  ולהבדיל  אותה 

דלא איתיידע, שהוא    וע"י שכרות דעד דלא ידע זוכה לבחי' אור מרישא  שכרותו מתגעגע להש"י בצעקות ובכיות.
אור שער הנ' הגבוה של מרדכי, שם רצה לאחוז המן ע"י הפור, ולתלות בספק את מרדכי, ועי"ז גרם שיתעורר  

דשם אהי  מילוי  קמג שהוא  בכוונות שב"פ  )כמבואר  דקדושה  פור( שמגלה את האהבה שבדעת -הפור  הוא  ה 
 .לישראל שאינה תלויה בשום דבר ממילא כל אויביהם דינם כליה

עיין תורה כו תנינא להזהר משכרות כמ"ש פן ישתה וישכח מחקק אבל שתיה כראוי אזי אדרבה היא    –שתיית יין   ( ו)
טובה להרחיב דעתו שגדלים החסדים המלבישים את הדעת ואזי זוכה לבחי' דעת קונו כמבואר בערובין סה כל 

י נחלשות הפניות והנצרך לבריות וחן השקר  המתפתה ביינו זוכה לדעת קונו. וכן רואים בחוש שע"י שתיית יין כראו
וזוכה לאמת ויכול להיות בדביקות להש"י בלא הפרעה כי היין מעורר את הבינה עילאה כמבואר בתורה מא ובינה  
בחי' יובל בחי' חירות בחי' שחרור עבדים ושם כשהשתיה כראוי אזי הוא יין המשמח בחי' שמחה והתרחבות הלב 

ומשתחרר ממאסר הבלי עוה"ז בבחי' אשריך ארץ שמלכך בן חורין, ויכול לגלות את כל  ונחקק בו מקום לכל אחד  
הכסופים דקדושה בלא מונע ולזכות לדביקות בו ית.  על כן ראוי לפני כל שתיה לבקש רחמים שהרי לא נתבאר 

כח מחקק  כמה היא שתיה כראוי ע"כ אני מבקש שגם כוס נוספת זו תיהיה בגדר הראוי שלא אשתכר ח"ו פן אש
דהיינו את תורת משה רבינו המלובש בכל אבר ואבר רק אדרבה אזכה לתיקון הברית והקשר אליו ית' ביתר שאת 
ועוז ע"י הרחבת הדעת דהיינו כח ההתחברות שכל כולו יופנה אצלי רק להתחבר אליו ית' בכל אבר ואבר וכל  

 עוד תיקון הברית. מדה ומדה. וכו'. וכדברי רבנו עוד כוס משקה משכר בפורים הוא 

וצ"ע מדוע דווקא את אזניו ונ"ל כיוון שהיה עבד למרדכי כידוע.  וכן   אזני המןעוד נ"ל לומר מה שנוהגים לאכול   ( ז)
זכור "עולל הנותר עמד לשיּכים" דהיינו שכל העמלקים שיש בעולם הם  פרשת  היה עשירי לאגג ועיין ביוצר ל

  שפחה שהכניסו לאגג באותו לילה קודם ששספו שמואל הדהיינו מזרע שנותר באותה    ,בני שפחה עבדים כי הם  
עושהו חרש  שאם  ,מזיק עבדדינו של הוכן  ( כולו אוזן המליצה בחי' ),  ועבד עיקרו היא השמיעה כמבואר במדרש 
שהיו סתומות א בפרג להראות יותר  לכי שוב אין לו ערך כלל למכרו בשוק.   ועוד שנוהגים למ  ,משלם דמי כולו

 בורות.  'ג"ג דייקא לרמז לפ"ר ואולי פר   ולא היה שומע מצוות אדונו.

שצריך לתפוס את הגוף כתחפושת דהיינו כלבוש ובזה   (  11שביאר לד ח"יצעפ"י הרנ"ל     שנוהגים להתחפש לבאר מה   ( ח)
של פורים אפשר  תירץ מה שקודם החטא לא התבוששו כי לא זיהו את עצמם עם הגוף אלא עם הנשמה וע"י האור  

לזכות לזה ורבינו הרגיל אותנו לדבר לגוף כאל אדם זר לתפוס שאני זה הנשמה קשור תמיד אל הש"י וכל הריחוק 
ושכחה והתאוות זה מעזות הגוף המתלבש עלי אבל זה לא אני ובפורים צריך יותר לתפוש שזו רק תחפושת  ע"י 

        א ראוי לנס והצלה.שמתגלה אהבה שבדעת שכל יהודי אפילו הקל שבקלים הו

יין מעורר הגבורות הקדושות בבינה עילאה   -  שתית היין והתחפושת עניין   ( ט) אולי אפ"ל עפ"י תורה מא ששתית 
ששם אחיזת הקליפות והדינים ומבואר שם שמי שהוא בעצמו בחי' רגלין לא יכול   וע"י ריקוד ממשיכם אל הרגלין 

ע"י שתית יין, בעצמו להמתיק עצמו, אלא צריך להשקות יין את הגבוה ממנו, כדמצינו ביעקב שהשקה את אביו,  
וד שלהם ובזה טעו נדב ואביהו )שהם נו"ה בחי' רגלין( ששתו בעצמם במקום להשקות את משה רבינו, לכן הריק

 
בז  גזרות  ן של הסתרה של בחי'  מ נשמת משה כמבואר במקום אחר התגלות  בזמנו היו  תרדמה לצורך הניסור של קודם הגאולה. ובאמת רשב"י 

 קשות והאריז"ל צ"ע וכן הבעש"ט ורבנו.
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כדי   למשתה,  מרדכי  את  אסתר  הביאה  שע"כ  לומר  אפשר  אולי  ועפ"ז  זרה,  אש  היצר,  התלהבות  בבחי'  היה 
להשקותו יין המשמח, שעי"ז ימתיק הדין ממנה שהיא רגלין )עיין תורה פא תנינא( גם מצד שהיא אשה וגם מצד 

נשמות ישראל נמתק הדין עי"ז מכל   שהיא בחי' תורה שבנסתר הנקראת ירך כמבואר בתורה י' וע"י שהיא שרש
ישראל כי היא היתה בחי' רגליה יורדות מות של כל ישראל ע"י שנכנסה לצינור הרשע אחשורש ומרדכי שתה יין 
ורקד והעלה אותה ואת כל ישראל מאחיזת הקליפה ועי"ז נעשה הנס וכמבואר שם שעי"ז זוכה לבכורה והברכה  

אל שבבחי' זו ההשגחה על ישראל היא בבחי' רחמים גמורים ועי"ש שהדוגמא  כי עי"ז נתעורר בחי' בני בכורי ישר
לזה היא יעקב שהביא יין ליצחק שהוא שרש הגבורות שבבינה כדי לזכות בבכורה והברכה ואעפ"כ מחמת תוקף 
  הדין היה צריך גם להתחפש וללבוש בגדי עשו ואולי לכן מתחפשים בפורים כי לא מספיק שתיית יין לעורר שרש 
הגבורות שבבינה כדי להמתיק הדין הנאחז ברגלין אלא צריך גם להתחפש ולדמות לעשו כדי להסיר הקטרוג. 

 )ואולי לפ"ז צריך להתחפש דייקא לעשו ולא כיראים שחוששים להתדמות לרשע(

מרדכי  ועי"ז יראה את     הצילני מקליפת המן עמלקולבאר מנהג אנ"ש  שגילה מוהרנ"ת לצעוק  ל' יום קודם פורים   (י )
אלא    ואסתר,  האור של מרדכי   כי על ידה מתגלהשתיקנו קריאת המגילה    כוונותה ער  עפ"י הנ"ל מש  ,במגילה

, לכן צריך לצעוק הרבה ולהתחנן שתוסר שעלי יש קליפת המן עמלק שכל מהותה להסתיר ולבטל האור הזה
 . ממני, ואזכה בקריאת המגילה לראות את מרדכי ואסתר המתגלים אז

יקא ע"י מצוות היום של פורים זוכים לעשות הכנה והלוך לפסח דהיינו לקבלת התורה מחדש בליל הסדר וכאמור די
באור בלי כלים ובשבועות עם כלים, אבל בלא ההכנה של פורים אזי מתן תורה היה בכופיא כמבואר בגמ' עה"פ קיימו 

קיימו בפורים מאהבה מה שכבר קבלו במתן תורה אבל בכופי ואמר אם  וקבלו דהיינו  כי כפה עליהם הר כגיגית  א, 
ע"י הפרה  שזוכים  הלב  לטהרת  היא ההכנה  פורים  מרצון של  והקבלה  קבורתכם,  פה תהא  לא  ואם  מוטב  תקבלוה 

מב שהרהורי ר , כמבואר בתורה \יב/ ועיקר הטהרה היא מפגם הברית .בטהרה  כדי שיהיה הפסח נעשה ונאכלשמטהרת 
יותר ממעשה עבירה עצמו כמבואר בגמ' בשם ריש לקיש עה"פ טוב מראה עינים    ניאוף הם אבי אבות הטומאה, )אפילו

שהיו מצחקים סביבו   ,מהלך נפש שפגם הראיה גדול ממעשה עבירה ממש. וזה בחי' תבוא פרה ותקנח צואת בנה העגל
ך תיקון הברית  כי לקבלת התורה שמתחיל בפסח צרי  .וכפרש"י שם עה"פ )שמות לב ו( ויקומו לצחק היינו גילוי עריות

ה:  טו( שמות יט  )בפרשת יתרו  שכתוב    כמו ָ ׁשּו ֶאל ִאׁשּ ּגְ ת ָיִמים ַאל ּתִ לׁשֶ ובתורה לו אומר רבינו שא"א להבין    ֱהיּו ְנֹכִנים ִלׁשְ
, כל שנה במדרגה את תריג עצות של צדיקו של עולםלקבל כראוי הכי נמי או כ"ש  ,דבור של הצדיק בלי תיקון הברית

 . שמתחיל בפסח כנ"ל בחג השבועותיותר גבוה 
 

 עד כאן הקדמה 
 

* 
 [יג ]  עד תורה 

, וכיצד פרה לפסחאיזה הכנה צריך פורים קורין פרשת פרה שהיא הכנה לפסח וצריך להבין מה הוא הפסח ו י אחר 
האם הקריאה במקום הפרה ואם יש הכנה  להכנה, ומה המשמעות של זה היום שאין לנו פרה אלא הקריאה,  המועיל

 נוספת רוחנית נוסף לזה. 
לומר   ,נקט רבינו אחר פורים קורין וכו' ולא אמר לפני פסח קוראים ,אחרי פוריםפרה קורין  אע"פ שכל אחד יודע ש

 מתבאר כאןהוא אור חדש שהתגלה רק זמן מועט לפני הבית השני, ואע"פ שפורים  שכח טהרת הפרה נמשך מפורים.
שירד אז  \יד/אלא כח טהרה שנתגלה דייקא ע"י החושך הגדול ,שזה בעצמו החדוש של פורים שאינו רק זכר לנס

 
יב    לק"ה מתנה   יב וע"כ הפרה מטהרת מטומאת מת שהוא ראש לכל הטומאות, כי הוא אבי אבות הטומאה שזהו בחי' עמלק שהוא זוהמת    -ג' 

אוף שהוא סטרא דמותא כ"ש ואחריתה דרכי מות וכ"ש מוצא אני מר ממות את האשה וכו'. אשר  הנחש שהביא מיתה לעולם, שהוא בחי' תאות ני 
מי שנופל לטומאה זאת א"א לו להטהר כ"א ע"י הצדיק האמת שיודע להמשיך עליו חסד חנם מהאוצר מתנת חנם שהצדיק מקבל משם בעת שבטל  

 מן התורה כנ"ל.
ובשיחות הר"ן   אז גילה בפירוש העשרה מזמורים של תקון הכללי וסיפר את המעשה מז' בעטלערס. )על"ת הובא בשיש"ק ח"א קס( כי נת תקע תורה זו נאמרה כנראה בברסלב אחרי פורים ש  יג

 קמט מבואר שסיפרם בכה אדר תקע. עוד עיין חיי מוהר"ן סימן צ'

וגוס גדול כנודע בענין ויפל פור הוא הגורל מיום ליום  ונודע כי המן הרשע. היה אוסטורל   - בשער הכוונות פורים דרוש א'    בכהאריז"ל   כמבואר   יד
ם  כו' ובפרט במ"ש בספר הזהר כי הוא ועשרת בניו כוללים כל עשרה קליפין החיצונים וידע בחכמתו ענין מיעוט השגחתו ית' על ישראל בימים הה 

וז"ס זו    להיותו בבחי' השינה ולכן חשב ועלה בלבו כי הזמן מוכן לאבד שונאיהם של ישראל,  ענין ויכוח המן עם אחשורוש אם יעלה בידם עצה 

ולהיות כי הדורמיטא ההיא היא לטובתן של ישראל כדי שתנסר           והשיב לו המן ישנו עם כו' ודרשו רז"ל ישן הוא האלוה שלהם והבן זה.  

וה שלהם הוא ישן יקדימו הם לאבד  הנקבה מאחורוי ויחזרו פב"פ ויגאלו ישראל ויבנה בית המקדש לכן התייעצו שניהם כי בזמן ההוא שהאל 
ונודע' עצת המן מן שמשי ספרא  ולהשמיד שונאיהם של ישראל כדי שלא ישארו אפילו מתי מעט שיהיו ראוים לגאולה ועי"כ לא יבנה בהמ"ק.  

בזה.   זמנו להבנות ודי  בנין ב"ה בראותם כי הגיע  וכתביהם אל אחשורוש הנק' ארתחששתא בספר עזרא עד שביטלו  הנה אף בזמן  ו            בנו 

כנודע    הדורמיטא אין הנקבה ישנה, כי אז מסתלקין המוחין מן ז"א ונכנסין בנקבה כדי להבנות ולתקן פרצופ' כדי שתוכל לחזור אפין באפין 

      .ובהכרח יש הארה והשגחה זו על ישראל מצידה וענין אותה הארה היתה ענין מרדכי הצדיק כמו שנבאר בע"ה בענין דרוש השופר של ר"ה  

הנה בזמן הדורמיטיא דז"א, לא בלבד יוצאין המוחין דז"א מצד נה"י דאימא, ונכנסין בנוק' רחל בהיותה אב"א, אלא )אף( גם המוחין דבנה"י    כי   דע 
דאבא בסוד ויבן ה' אלהים את הצלע דא אבא ואימא ונמצא כי כמו בהיות המוחין ההם תוך ז"א היו יוצאים מהם ב' הארות לחו' ומבחי' הארת  

חין דאבא יוצא יעקב מצד פנים דז"א ומבחי' הארת מוחין דאימא יוצאת רחל מצד אחוריו גם עתה יוצאות מרחל נוק' דז"א ב' הארות אלו ג"כ  המו 
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כעבדים דבר שאפילו  \טו/)אולי מה שנתחדש אז שלא שמרו על יחוסם ונשאו נשים נוכריות בגלות שבעים שנה
)ואע"פ שהיה אח"כ שפסקה הנבואה מישראל והיה גם הכנה לחושך הגדול  ,לא עשו( ערות הארץ  בשיעבוד מצרים 

 כחלינהוד :להחליש יצה"ר דעריות כמבואר ביומא סטלבטל יצה"ר דע"ז ושמשפסקה הנבואה גם נתן הרשות לתנאים 
שגם בתקופה שעדין היה אפר   גלות אחרונה,חושך הלוהיה שיעבוד מלכויות ובפרט יון וכ"ש אחרי החורבן  לעיני( 

של  פרה אדומה )שהיה עד תקופת האמוראים( אבל מגודל החושך וההסתרה שירדה לעולם כבר לא היה בכוחו 
אלא ע"י האור של פורים. ואע"פ שגם קרבן פסח לא היה ברוחניות כראוי כנראה לטהר את ישראל האפר פרה 

הפורים שתחזק את טהרת הפרה כדי לקבל את האור של מתן תורה בליל בחורבן בית שני אעפ"כ צריך את טהרת 
  פסח. כפי שיתבאר לקמן.

נעשה פרה דהיינו בכל פורים חוזר הסוד של   הפורש -ת דרכים אח ם או ארבעמתבאר בשתי  -הכנה היא פורים ש

אור רור דהיינו שהוא הוא בחי' מור ד שמרדכי הצדיקמבאר  -הפור הוא הגורל ומזה נמשך הכנה לפסח ובדרך שניה

אע"פ שאינו מפורש אבל רמוז בטומאת מת   -שלישיתעוד דרך  שהיא הכנה להרגשת החירות של פסח. של חירות
שהרהורי ניאוף אם אבי אבות הטומאה כטומאת מת ופורים הכנה לזה משמע שבפורים זוכים  שמבואר בתורה רמב

, עוד  לתיקון הברית שהוא הכנה לטהרת הפרה, שמטהרת מניאוף שזו ההכנה לקבלת התורה שראשיתה בליל פסח
בינו שועכשיו יש  ואנ"ש ה  סמך לזה יתבאר בסוף במה שדייקא אז גילה את העשרה מזמורים שהם תיקון גדול לפגה"ב

  .ננמ"ח שע"י שבאים על ציונו הקודש ואומרים התיקון הכללי זוכים לתקן פגה"ב שהיא הכנה גדולה לפורים ופסח
שלא רמוז בתורה אבל נראה לומר שכיון שפסח היא התחלת קבלת התורה של מתן תורה ואיתא   -רביעית עוד דרך 

שמתחילה בליל פסח  ון נמצא שפורים הכנה לקבלת התורהצבגמ' שאז היה בכופיא ובנס פורים הדור קבלוה בר
 וכו' ומחיית עמלק לק"ה שצריך לקחת את השמחה של פורים מ מובן דרך חמישית עוד  שתיהיה ברצון בשבועות.

ית י שהוא הכנה לפרה שהיא הכנה לעששפור נעשה פרה, דהיינו  -תבאר כאן בארבעה דרכים אמ -לפסח  הכנהה

למצוות מגיד  לפסח הפירוש שפורים הכנה את הפסוק שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר,  מבאר -ב .קרבן הפסח

שהאור   דהיינושמרדכי בחי' מור דרור  מבאר -ג .להיות משיח ומרבה לספר בניסי יציאת מצריםדהיינו  שהיא פה סח

 .הוא יצא בעצמו ממצרים שצריך כל אדם להרגיש כאילו  ,לחירות של פסח של מרדכי שמתגלה בפורים הוא הכנה 

 . מחמץובסוף התורה מבאר שפורים הכנה לזהירות -ד

אדומה בפרשת חקת שם מבואר כיצד נטהרים מטומאת מת ע"י אפר פרה    \טז/ פורים קורין פרשת פרה  אחר

כי ניסן הוא תחילת השנה ופסח הוא זמן תשובה מאהבה, דהיינו התחלה   \יט/ הכנה לפסח  יחא ו, שה[יז]אדומה  
כי בליל הסדר מאיר האור של קבלת התורה לכל אחד אור גדול מהכלים שיש לו, ולמחרת   .\כ/ חדשה של קבלת התורה

ה שבבינה עילאה  -משם אהי   גדולה  הפסח נעלם האור כמבואר כל זה בעניין התשובה בתורה ו', שתחילה מאיר השגה

 
בלי ספק ולא עוד אלא שבהיות מוחין הנז' תוך הנקבה נתוספה בחי' הארה שלישית משא"כ בהיותם תוך ז"א והוא כי הנה בהיותם תוך ז"א היה  

ימא נשלם בחזה דז"א והיסו' דאבא שהוא יותר ארוך כנודע היה נשלם בסיום היסוד דז"א ממש ולא היה יוצא מחו' ליסוד כלל, אבל עתה  היסוד דא 
בהיותם המוחין תוך הנקבה אשר היסוד שלה נוקביי קצר מוכרח הוא שהיסוד דאבא יתפשט ויצא מחוץ ליסוד נוקבא ולחוץ ותתגלה הארתו בגילוי  

נודע כי מה שהיה מתלבש ביסוד דז"א הוא בחי' העטרה של היסוד דאבא שהוא בחי' המלכות דאבא ואין ספק כי הארה זו הנגלית  גמור לגמרי ו 
 ממלכות גילוי וצריך לגלותה ולפרסמה.

. ואם עד בית ראשון שעדין שמרו על  שהוא הפגם הבית הגדול ביותר. והוא אבי אבות הטומאה כטומאת מת כמבואר בתורה רמב   ואיתא בזוהר   טו
 יחוסם הועילה הפרה לטהר את ישראל לפסח אבל כפגמו כזה פגם הברית גדול כבר לא הועיל והיה צריך תוספת טהרה של פורים.

יותר מסתבר לתלותה בפסח ולומר שקורין אותה לפני פסח שהרי היא כדי   הלשון הזה   טז לזכור    שפרשת פרה קורין אחרי פורים צ"ע דלכאורה 
לעולם קורין פרה בשבת הסמוכה לפורים מאחריהם, פי' בשבת שהיא    -.  חדושי הרשב"א על מסכת מגילה דף ל להטהר לפסח, ומצאתי כעין זה ב 

 שר.  ולפי רבנו מובן כי פורים הוא הדרך לפסח.לאחר פורים של פרזים ושל כרכים דהיינו בשבת שלאחר חמשה ע 
 'רפה סעיף ג. ש"ע או"ח ת כב   – במדבר יט, א    יז

 שהוא, בתרלו נראה שהיא )לא ברור( ומתרצו שהיא  -גם בדפו"ר ותרלד   יח 

שבפסח דורות לא היה אפר פרה, וגם לא פרשת פרה לעסוק בה כנראה עדיין לא נצרכו לזה כי עדיין היה להם דין בן נח עד מתן תורה.    אע"פ   יט
ה לפני מתן תורה. כמבואר בשמות טו כה עה"פ שם שם לו חק ומשפט ופרש"י  אעפ"כ קבלו בני ישראל את פרשת פרה כשהגיעו במסע החמישי למר 

 .  במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינין- 

מבואר שקבלו עשר מצוות במרה ז' של בני נח ועוד שלש של ישראל, ולא נזכר פרה, אבל מהרמב"ן שהביא את פרש"י משמע שהיה    בסנהדרין נו: 
 להם גרסא אחרת בגמ'.

הּוא ְיִציַאת    -ראש חדש הלכה ג אות ג'    ליקוטי הלכות   כ ַסח ׁשֶ ְבִחיַנת ּפֶ ׁשּוָבה ּבִ ל ּתְ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך הּוא ּדַ ְך הּוא יֹום טֹוב  ּכָ ִמְצַרִים. ַוֲאַזי הּוא יֹום טֹוב ְוַאַחר ּכָ
ִהְתגַּ  י  ְידֵּ ַעל  ַמְעָלה  ִמּלְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִהְתעֹוְררּות  א  ּבָ ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  יְנַתִים  ּובֵּ בּועֹות  ׁשָ ל  רּוז  ׁשֶ ַהּכְ קֹול  ׁשֹוְמִעין  ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶ ָרה,  ַהַהְסּתָ ּלּות 

ְרגָּ ּוִמ  ִמּדַ ְך  ילֵּ ִריְך ַלֲחזֹר ְוָלׁשּוב ְולֵּ ּצָ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ְך מֵּ ילֵּ יִחין אֹותֹו לֵּ ַמּנִ ְך  ְתׁשּוָבה ְוַאַחר ּכָ ּבִ ִחיַנת  ְתעֹוְרִרין  ּבְ ה  זֶּ ׁשֶ ִמיֹּום ֶאל יֹום,  ׁש ַעְצמֹו  ר ּוְלַקּדֵּ א ְלַטהֵּ א ְלַדְרּגָ
ִמְצַר  ְיִציַאת  ַאַחר  ֶכף  ּתֵּ ִהיא  ׁשֶ ָהעֶֹמר,  וְ ְסִפיַרת  "ל  ּנַ ּכַ ָרה  ַהַהְסּתָ ּלּות  ִהְתּגַ ל  ׁשֶ רּוז  ַהּכְ י קֹול  ְידֵּ ַעל  ַמְעָלה  ִמּלְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִהְתעֹוְררּות  ָהָיה  ָאז  ׁשֶ ְך  ִים,  ּכָ ַאַחר 

ר ַעְצמֹו ִמיּ  ׁש ּוְלַטהֵּ י ְלַקּדֵּ דֵּ ה ּכְ ּדָ ל ַהּנִ ים ׁשֶ מֹו ְסִפיַרת ְנִקיִּ בּועֹות ּכְ ְבָעה ׁשָ ַעת  ְצִריִכין ִלְסּפֹר ׁשִ הּוא ּדַ בּועֹות, ׁשֶ ְך זֹוִכין ְלׁשָ א ְוַאַחר ּכָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֹום ֶאל יֹום ִמּדַ
ר הַ  ָאז הּוא ִעּקַ "ל, ׁשֶ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ַתב ׁשָ ּכָ בּועֹות ׁשֶ ל ׁשָ ִחיַנת ִמְקֶוה ׁשֶ דֹול ְוֶעְליֹון ְוָגבֹּהַ ְמֹאד ּבְ מּות כָּ ּגָ לֵּ ׁשְ ׁשּוָבה ּבִ ל ַהּתְ ּקּון ׁשֶ ַסח  ּתִ ל ּפֶ ָראּוי ּוִבְבִחיָנה זֹו ׁשֶ

ְתִחלָּ  ּבִ ׁשֶ ַהְינּו  ּוַבּסֹוף, ּדְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ל יֹום טֹוב  ׁשֶ ה  ָ ׁש ְקֻדׁשּ יֵּּ ׁשֶ ַהְינּו  ּוְבֶאְמַצע ְסִפיָרה, ּדְ בּועֹות  ל  ְוׁשָ ׁשֶ ׁשּוָבה ְוהּוא יֹום טֹוב  ל ִהְתעֹוְררּות ַהּתְ ׁשֶ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ה ִהיא 
כָּ  ְוַאַחר  ַסח  ׁשְ ּפֶ ּבִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ִמְקֶוה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ בּועֹות,  ׁשָ הּוא  ַהחֹל  ְך  י  ְימֵּ ם  הֵּ ׁשֶ ְסִפיָרה,  ּוְבֶאְמַצע  מּות.  לֵּ

"ל  ּנַ בּועֹות ּכַ י ִלְזּכֹות ְלׁשָ דֵּ ין ַעְצָמן ּכְ ׁשִ ֶהם ְמַטֲהִרין ּוְמַקּדְ ּבָ ּמּוָבא.ׁשֶ ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ּכַ ְכָלל ּוִבְפָרִטיּּות ּבְ ִחיָנה ִהוא ּבִ  . ְוזֹאת ַהּבְ
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גמט' דם ואזי באים על האדם נסיונות   אקיק( - אהי -אה-ה באחור )א-עולם התשובה ואח"כ נעלם האור ומאיר שם אהי 
יום הראשון מתגבר לעמוד בנסיונות של הובזיונות בחי' שפיכות דמים, אבל מכח הרושם שנשאר לו מאותו אור גדול  

וימי הכנת ,  ה שמאיר ביושר -וכשמכין את הכלים זוכה בו כבתחילה בבחי' שם אי  הנ"ל,  גדול הועי"ז מכין כלים לאור  
הכלים הם מט ימי ספירת העומר שעל כן הם ימי דין כידוע ובכל יום מכינים כלי למדה שבמדה אחת כגון ביום הראשון 

ות כלים לקבלת התורה בשבועות שהוא יום י לחסד שבמלכות ובשני לגבורה שבמלכות עד שמתקנים כל המדות לה
קרבן הפסח שהוא לשון פוסח ומדלג ומאיר אור למעלה   מתן תורה שהוא האור שהאיר כבר בליל הסדר כנ"ל. וזה

ידובסוף הסעודה    הפסח  מהמדרגה שלנו, ולכן באכילת הזה שלמעלה מהמדרגה  שמקבלים את האור הנפלא    שעל 

. כי פ' של מתן תורה כנ"ל צריך האדם להיות טהור מכל טומאה, כדי שיאיר לו ושלא יזיק לו האור הזהשלנו אור  
כשלשה שבועות נו שחז"ל תיקנו קריאת פרשת פרה  י דהיהיו נזהרין ליטהר מטומאת מת  פרה קורין כדי שי

 [כא]   כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח  ו ישראל ליטהר לפני הקרבת קרבן פסח מטומאת מתרכדי שיזכלפני פסח  
הקרבת  טהרה גם באכילת הפסח שהוא קדשים הנאכלים בטהרה ועל כן מדרבנן גזרו על  בזמן    יםטהור   היינו שיהיוד

הטהרה מטומאת מת כי ת מת  תיקנו להזהיר על טומא  ,אין שוחטים את הפסחשגם על טמא שרץ ואע"פ  ,  \כב/ קרבן פסח
טבילה והערב שמש כטמא   אח"כהזאת מי אפר פרה אדומה ביום השלישי ושביעי ורק  , דהיינו  שבעה ימים  נמשכת

 . [כג ] יך גם לנסוע לאותו מקום שנמצאצרפרה אפר  מי מי שגר רחוק ממקום שנמצא עוד , ושרץ

מת  הפרהובתחילה   מטומאת  נטהרים  ידה  שעל  בחי'    אדומה  פור  [כד]   פו"רהוא  שנקרא  הגורל   דהיינו 

והמן על ידם רצה להתגבר בכח הכישוף ולהטיל ספק בכח   \כו/( דינים וגבורות280ועפ"י הסוד כי יש פר )  \כה)בפרסית(/

 , \כח/ ע"י שיטהו כרצונו \כז/ הגורל

 
 פרש"י על המשנה במגילה כט סוף ע"א    כא 

עושה שליח אחד מבני החבורה המנויה על הפסח והוא חייב להיות טהור אבל שאר בני החבורה מהתורה רק באכילה כיון שהפסח   את ההקרבה  כב
אסור בטומאה אבל רבנן גזרו על כל החבורה שתיהיה טהורה בזמן ההקרבה שמא ישכחו לטבול, ואם טבלו אע"פ שעדיין אסורים    הוא קדשים 

 לאכול קדשים עד הערב שמש, כיון שהוא בא ממילא מותר לשחוט עליו ולא גזרו בו.
 שניאוף אבי אבות הטומאה כטומאת מת   ועיין תורה רמב     כג
 עיין משנת חסידים מסכת אדר פ"ג אות ז' ח' ועי"ש גם פ"ד אות ב   - פו"ר אותיות פ"ר )דהיינו פ"ר גבורות(    כד

   לשון הקודש. ועיין תורה יט גלעד ויגר סהדותא.ב גורל  הוא  לשון פרסי  ב פור  ש  בשם לקח טוב    על מגילת אסתר   רה שלימה עיין תו  כה 
בדרך כלל הכוונה לעניין של הסתרת האמת, ומשם הכח של הסט"א שכל עניינה זה להגביר את הסתרת האמת להסתיר יותר סוד    דין וגבורה   כו

ואמנם ענין אלו הה' היתרים המבסמים והמתקנים )והממתקים( הש"ך     -שער רפ"ח ניצוצין    - ספר אוצרות חיים  הפ"ר דינם מבואר בכהאריז"ל עיין  
ה'    ניצוצין הם  ובין  ניצוצין  בין שכ"ה  בגי' הוא פ"ר, והחילוק שיש  והנה מנצפ"ך  ה' גבורות הנק' ה' אותיות מנצפ"ך הנז' אצלינו במקומות רבים. 

גבורות מנצפ"ך הוא זה כי אלו השכ"ה ניצוצין הם גבורותיה של הנקבה עצמה וגם נתונות בספירת המלכות שלה כמבואר אצלינו לעיל כי כל ג'  
ם של ספירה זו הם ג' שמות של אדנ"י, וכבר נתבאר לעיל כי שכ"ה הם ה' שמות אדנ"י, אמנם גבורות מנצפ"ך הם בחינת גבורות הזכר  בחי' הכלי 

צפ"ך(  עצמו שאח"כ נותנם אליה והם מתקבצים בספירת היסוד שבה הנק' נקודת ציון כנודע. הרי נתבאר ענין שכ"ה הניצוצין או פ"ר הניצוצין )של מנ 
מקום בזוהר שהם בחינת הניצוצין שהיו בז' המלכים כנ"ל שיש בהם ג' בחינות והם כלים וניצוצות ואורות, ונתקנו ע"י פ"ר הניצוצות של    הנז' בכל 

וכלים והם( דינים וגבורות, אלא שאלו של מנצפ"ך הם ממותקות יותר מאד מן השכ"ה ניצוצות.    - מנצפ"ך שגם הם בחינת ניצוצות וכולם הם )נ"א  
הקדמה זו של שכ"ה ניצוצין או פ"ר של מנצפ"ך מה ענינם בכל מקום. ועיין לעיל על ענין ד' מיני אורות טעמים נקודות תגין וניצוצות שהם  וזכור  

ודות  האותיות, ומשם תבין כי אולי אותם הניצוצות הם דמיון אלו הרפ"ח )ניצוצין( שבכאן שהיא בחי' הד'. או אפשר שהיא בחי' הב' שהם בחי' הנק 
בנקודים היוצאים מן העין שהם דינים ואור חוזר ואור האחוריים המאירים בכלים אחר היותם נשברים שנתעלו )מהם( ונסתלקו האורות הנקראים  ש

 אור ישר, וצ"ע: 

ותיהם  רצה להראות שאין ממש בגורל של יום הכפורים ממילא אין ממש בכפרת השעירים של יום הכפור ונשארו ישראל עם כל עוונ  המן הרשע  כז

וזה בחי' הגורל של הכה"ג ביוה"כ שנתן על שני השעירים שהיו    - ולק"ה העושה שליח לגבות חובו ג' אות כו וצריך לאבדם, כמבואר בכהאריז"ל  

כי בהשכל אי    וא"א לבררם לידע מי לה' ומי לעזאזל כי אם על ידי גורל שהוא למעלה מהשכל שניהם שוים בקומתם ובמראיהם וכו' כשרז"ל  

שהם בחינת שני השעירים שבתחילה שניהם שוים לגמרי ואחר כך נתחלקין זה לה' לפני ולפנים וזה  להבין כלל מהיכן נתחלקין הטוב והרע   אפשר 
אבל אנו מאמינים אע"פ שא"א להבין זאת בשכל. אנו מאמינים שהכל מאת ה' צבאות יצאה כי "בחיק יוטל הגורל ומה' כל      לחוץ לגמרי לעזאזל.  

הגורל יוצא מאת ה' מי לה' ומי לעזאזל כפי דרכיו הנפלאים ועי"ז דייקא נתברר בחי' עץ הדעת טו"ר שא"א להשיג מהיכן נמשך הטו"ר  משפטו" ש

אבל המן רצה לפגום בזה כי הוא כפר ואמר שהגורל במקרה ח"ו והיה מכשף גדול. ואמר שיכול בכשפים ובשמות הטומאה להמשיך  וכנ"ל.  

שזה היה בחי' חטא העגל שהצליח מעשה שטן  .    י אמר שהרוח חיים יכול כ"א להמשיך כרצונו לכל מה שהוא רוצה כ   הגורל כמו שהוא רוצה 
והיה בו רוח חיים כשפרש"י שם היינו כי זה היה עיקר הפגם שבגדול הכשפים של הער"ר היו יכולים להמשיך הרוח חיים לכל מה שרצו אפילו  

   …"א גדול בשעתם מאד בבחי' רוח סערהלדוממים וצומחים כי הרוח חיים של הסט 
היה הלעומת זה של מרדכי שבאורו הגדול משער החמישים עורר בחי' הגורל שהיא ההשגחה שבתוך ההסתרה כי גורל הפירוש כשאדם   כי המן   כח

דייקא מגלה את בחי' ישראל    אינו יכול להכריע בעצמו אזי מוסר ההכרעה לשיקול עליון וכמ"ש בחיק יוטל גורל ומה' כל משפטו אבל באמת הגורל 

גורל שאין    לכן עשה       .    עלו במחשבה תחילה בחי' אבן ישראל אב ובן כחדא אלא שהמן כפר בזה ורצה להעלים האמונה בזה ע"י הגורל שלו 
יב פתקים ושסה  עליו עוררין )לאפוקי מגורל דעכן( דהיינו מיום ליום ומחודש לחודש עיין יערות דבש גורל כפול להכרעת העליון בספק התחתון  

פתקים וע"י שנפל היום שסה וחודש יב הוכיח שאיבדו את ההשגחה שהרי מלמעלה כיוונו שיצא כך היום בחודש ובפרט באדר שהוא סוף ועקב  
  שבזמן בחי' הריחוק מהראש והשגחה והראיה שהרי בו מת משה הוא הדעת. אבל גם בזה כפירתו התעתו ולא ידע שמיתת משה היא לידתו וצדיקים 
וד  גדולים במיתתם מחייהם  כי להיפך משה עלה לשער הנ' כמובא שעלה להר נבו היינו נ' בו  ויקבור אותו בגי היינו ביג' מידות של רחמים. וע 

 שבאותה שנה שעשה המן את הגורל היה אדר מעובר ובו לא שולט המזל והכישוף.
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ועל שם הפו"ר   \לב/ ועל שם הפור הוא הגורל שהפיל המן   ,על שם הפ"ר דינים  \לא/להפ"ר  ע"ש  \כט/פוריםכי  

דייקא ע"י הגורל שרצה לפגום בו ולהטיל  כי    \לו/(לה)לד  \לג/ ונהפך הפור שלו לפורנו  ונפל על ידודקדושה שנתעורר נגדו  
ששם אדרבה מתגלה האהבה שבדעת שאוהב הקב"ה את ישראל, אהבה שאינה   \לז/בו ספק, שם הוא מקום גבוה מאד

דבר,   בשום  הפו"ר תלויה  נתעורר  עי"ז  ודייקא  הגורל  הוא  בפור  לפגום  כדי  דינים  בפ"ר  ו'  שנעץ  בכוונות   )וכמבואר 
אבל באמת לא נעשה ממילא אלא ע"י התפילות וצומות של מרדכי ה(  -דקדושה שהוא ב"פ קמג שהוא מילוי שם אהי 

הרשע, ומסתמא גם   ועי"ז היתה נפילתו של המן .  הנ"ל  ואסתר וכל ישראל נתהפך הפור של המן לפורנו כמבואר בלק"ה
ומתעורר אותו אור גבוה הנקרא   חוזרעד דלא ידע    ע"י בחי'וע"י מצוות היום של פורים  היום ע"י תענית אסתר ועוד  

, וע"י קריאת המגילה שמגלה את האור הנפלא ועצום של  ת ישראל א  גורל ומתגלה האהבה שבדעת שאוהב הקב"ה

 
עיין בני יששכר ח' ביאורים בזה. ונ"ל להוסיף שאע"פ שלמפרע נתגלה שהייתה  נקרא כל הנס ע"ש הפור דווקא ו  וצ"ע מדוע  - פורים על שם הפור   כט

השגחה כבר מתחילת מלכות אחשורוש אבל משמע מחז"ל ומלק"ה ועוד שדייקא הפור הפך לפורינו שדייקא ע"י שרצה להפיל הגורל גרם לעורר  
  ( ואין טעם ברצון )   , ה אלא קנאה ונתברר להיפך ששם בשורש הרצוןאת בחי' הגורל להיפך מכוונתו כי הוא רצה להוכיח שאפילו שם כבר אין אהב 
   .נעשה השעיר לעזאזל בעצמו  האהבה היא לא תלויה בדבר.   ונתעורר הגורל א' לה' וגורל א' לעזאזל. והוא  

ל ששם ידוע שפ"ר  הֻפר, וצ"ע אולי הבינו כך מהציון לאסתר ט' שציין הטשרינער רב אבל א"כ למה לא תיקנו הפור כמ"ש בפסוק ועוד הרי ציין גם לכתבי האריז"   – הפ"ר, ובכל המנוקדים    -גם בדפו"ר   ל 
 מרמז למספר פ"ר דינים ולזה רומז השם פורים. ועוד למה לשנות ממה שכתב מוהרנ"ת.   

ן ָקְר פרק ט    מגילת אסתר   לא ה  )כו( ַעל ּכֵּ ּלֶ ִמים ָהאֵּ ּפוּר אּו ַליָּ ם הַּ ֵ ל ש  יֶהם:     פוִּרים עַּ יַע ֲאלֵּ ָכה ּוָמה ִהּגִ ֶרת ַהזֹּאת ּוָמה ָראּו ַעל ּכָ י ָהִאּגֶ ְברֵּ ל ּדִ ן ַעל ּכָ  ַעל ּכֵּ
חֶֹד  -   הלכה ד אות ח   שחיטה עיין לק"ה   לב יל ּפּור ִמיֹּום ְליֹום ּומֵּ מֹו, ִהּפִ ח ׁשְ ע, ִיּמַ ן ָהָמן ָהָרׁשָ ַפל לֹו ַהּגֹוָרל ַעל יֹום י"ג  ְוַעל ּכֵּ ּנָ ם ג(, ַעד ׁשֶ ׁש ְלחֶֹדׁש ְוכּו' )ׁשָ

ִפי ַהיּ  ָכל יֹום ָויֹום ּכְ ּבְ ים  רּוִרים ַנֲעֹשִ ַהּבֵּ ׁשֶ ְוָיַדע  דֹול,  ּגָ ף  ֵּ י ָהָמן ָהָיה ָחָכם ְלָהַרע ּוְמַכׁשּ ֲאָדר, ּכִ ילּבַ ָחְכָמתֹו ָהָרָעה ִהּטִ ּבְ ן  ְוַעל ּכֵּ י    ֹום ּוְכִפי ַהּדֹור.  דֵּ ּגֹוָרלֹות, ּכְ
י  ָבר רֵּ אי ּגֹוָרלֹו לֹא ָהָיה ּדָ לֹום, ּוְבַוּדַ ל ַחס ְוׁשָ ָראֵּ ר ַעל ִיֹשְ ּבֵּ יּּוַכל ְלִהְתּגַ ן ַהחֶֹדׁש ְוַהיֹּום ׁשֶ ר  ְלַכּוֵּ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ָהָיה ּבִ גֹוַרל ַהיֹּום ַהְמֻיָחד, ׁשֶ ב ּבְ יטֵּ ן הֵּ ּוֵּ אי ּכִ ק, ּוְבַוּדַ

)ַעיֵּּ  ֶנְגדֹו  ּכְ ְונֹוָר ַלֲעמֹד  דֹולֹות  ּגְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ נּו  ִעּמָ ה  ְוָעֹשָ ַהּכֹל  ַעל  ּבֹור  ּגִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲאָבל  יג(,  ז,  ה  ַרּבָ ר  ֶאְסּתֵּ כַֹח  ן  ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵּ ַכי  ְלָמְרּדְ יַע  ְוהֹוׁשִ ְוָעַזר  אֹות, 
ק בְּ  ע ְוָכל ֶזַרע ֲעָמלֵּ ם ט(, "ְוַנֲהֹפְך הּוא". ּוֶבֱאֶמת ָהָיה  ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם, ְלַהְכִניַע ָהָמן ָהָרׁשָ ֱאַמר )ׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶפְך, ּכְ ֶפְך ֶאל הֵּ הֵּ ְך מֵּ ְיָקא. ְוִנְתַהּפֵּ ס  אֹותֹו ַהיֹּום ּדַ נֵּ

אֹותֹו ַהיֹּום ֶנהֶ  ְיָקא ּבְ ּדַ ׁש, ׁשֶ ֶפְך ַמּמָ ֶפְך ֶאל הֵּ הֵּ ְך ַהּפּור ְוַהּגֹוָרל מֵּ ְתַהּפֵּ ּנִ מֹוהּו ׁשֶ ין ּכָ אֵּ ה, "ּפּוִרים"  ְר ִנְפָלא ׁשֶ ּלֶ ִמים ָהאֵּ ן ִנְקְראּו ַהיָּ ק, ְוַעל ּכֵּ ְמדּו ֶזַרע ֲעָמלֵּ גּו ְוִנׁשְ
ל ָהָמן, ׁשֶ  ּפּורֹו ְוגֹוָרלֹו ׁשֶ ְפָלא ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ׁשֶ ס ַהּנִ ר ּתֶֹקף ַהּנֵּ י ֶזה ִעּקַ ם(, ּכִ ם ַה'ּפּור' )ׁשָ ֶזה,ַעל ׁשֵּ ף ֻמְפָלג ְוָחָכם ְלָהַרע ּכָ ֵּ גֹוָרלֹו    ָהָיה ְמַכׁשּ ן ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ְוִכּוֵּ

אֹותֹו ַהיֹּום, ר ַלֲעמֹד ֶנְגּדֹו ּבְ ת ָצָרה ְמֹאד ְולֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ֱאֶמת ָהְיָתה עֵּ ר ּבֶ ְיָקא, ֲאׁשֶ לֹום, ֲאָבל ִאיׁש    ַעל אֹותֹו ַהיֹּום ּדַ ָרה ַחס ְוׁשָ זֵּ ימּו ֶעְליֹוִנים ְלַהּגְ ן ִהְסּכִ ַעל ּכֵּ
ּמְ  ׁשֶ ַדע  ַער לֹא יֵּ ל לוֹ ּבַ ַהיֹּום ְמֻסּגָ ֱאֶמת ֶזה  ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ י ַאף ַעל  עֹוָלם, ּכִ ּבָ אּוׁש  ין ׁשּום יֵּ ַרְך ְואֵּ ִיְתּבָ בֹוָתיו  ה ְמֹאד ְמֹאד    ֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְוָקׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ְלָרָעתֹו, ַחס 

ל   לֹום, ּכָ ְמַעט ָהיּו ֶנֱאָבִדין ַחס ְוׁשָ ְמַעט ּכִ ּכִ ֶנְגּדֹו, ַעד ׁשֶ ל  ַלֲעמֹד ּכְ ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה ֻמּנַ ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה', ַוֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחּדָ ן, ַאּתָ י כֵּ ל, ַאף ַעל ּפִ ָראֵּ י ִיֹשְ שֹוְנאֵּ
ְך   ר ִנְתַהּפֵּ ַכי ְוֶאְסּתֵּ ְזרּו ָמְרּדְ ּגָ ֲעִנית ׁשֶ י ַהּצֹום ְוַהּתַ י ַעל ְידֵּ ֶפְך ֶאל  ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים, ּכִ הֵּ יל אֹותֹו ְוַזְרעֹו  מֵּ ְך ַהּגֹוָרל ְוַהּפּור, ְלַהּפִ ֶפְך, ְוִנְתַהּפֵּ הֵּ

ן בְּ  ֶרק א, ֲהָלָכה א, ְוַעיֵּּ ֲעִנית ּפֶ ְלִמי ּתַ ן ְירּוׁשַ י ֶזה ָידּוַע )ַעיֵּּ ְיָקא, ּכִ אֹותֹו ַהיֹּום ּדַ ְחּתֹו ּבְ ּפַ ֶלק ב, ִסיָמן י ּוִמׁשְ י מֹוֲהַר"ן לג, ב ְוִסיָמן קטו, ְוחֵּ ָכל ָמקֹום  ִלּקּוטֵּ ּבְ ב(, ׁשֶ
ה ְטמּוָנה ּוְצפּוָנה ְוִנְס  ָ ם ְקֻדׁשּ ׁש ׁשָ אי יֵּ ַוּדַ ר, ּבְ ר ְויֹותֵּ יֹותֵּ ר ּבְ ּבֵּ ְטָרא ָאֳחָרא ְלִהְתּגַ ׁש ּכַֹח ַלּסִ יֵּּ דֹול  ׁשֶ ר ּגָ ם ּוְבֶהְסּתֵּ ֶהְעלֵּ ִהיא ּבְ בֹוָהה ְמֹאד ְמֹאד, ַרק ׁשֶ ה ּגְ ָ ֶרת ְקֻדׁשּ ּתֶ

ְדמֶ  ּנִ ׁשֶ ְתגַּ ְמֹאד ְמֹאד, ַעד  ּתִ ְרֶצה  ּתִ ֱאֶמת ִאם  ּבֶ ה ַהִהיא, ֲאָבל  ִלּפָ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ ַהּסִ ׁשּום ֹאֶפן ְלַהְכִניַע ֶאת  ּבְ ר  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְיִגיָעה  ה  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ר ָעָליו, ַרק  ּבֵּ
מֹו   ה, ּכְ ה ְוַתֲחנּוִנים ַהְרּבֵּ ְוָעה ּוְתִפּלָ צֹום ְוַתֲעִנית ּוְצָעָקה ְוׁשַ ר ּבְ ָהָיה ָאז,  יֹותֵּ מֹו ׁשֶ ֶפְך ּכְ ֶפְך ֶאל הֵּ הֵּ ָבר מֵּ ְך ַהּדָ ְתַהּפֵּ יִּ ר. ְוָאז ְיכֹוִלין ִלְזּכֹות ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵּ י ָמְרּדְ ימֵּ ּבִ

ִמ  ן ָקְראּו ַליָּ ֶפְך. ַעל ּכֵּ ֶפְך ֶאל הֵּ הֵּ ְך ַהּפּור ְוַהּגֹוָרל מֵּ ילּו אֹותֹו ְוִנְתַהּפֵּ אֹותֹו ַהיֹּום ִהּפִ ְיָקא ּבְ ּדַ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל יֹום  ים ָהאֵּ ׁשֶ ן הּוא ּבְ ְיָקא. ּוְכמֹו כֵּ ה "ּפּוִרים" ּדַ ּלֶ
ן ְמֹאד  ָכל ּדֹור ָודֹור ְוכּו'". ְוָהבֵּ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעֹשִ ה ִנְזּכָ ּלֶ ִמים ָהאֵּ ם ט(, "ְוַהיָּ ֱאַמר )ׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְצִחיִּ   ָויֹום, ּכְ יָך ַהּנִ י ַחיֶּ ה, ּכִ ּלּו ְלַמֲעֹשֶ ָבִרים אֵּ ֲאִמין  ּדְ ּתַ ֶזה, ׁשֶ לּוִיים ּבָ ים ּתְ

ה צָ  ַאּתָ ֶ ר ַעל ַמה ׁשּ ּבֵּ הּוא ְלִהְתּגַ יְך ׁשֶ ׁש ְלָך ּכַֹח ֲעַדִין אֵּ יֵּּ ת ּוְבָכל ָמקֹום, ׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל עֵּ ַדע ּבְ ַרְך ַיֲעזֹר  ְותֵּ ְיָקא, ְוה' ִיְתּבָ קֹום ּדַ אֹותֹו ַהיֹּום ְוַהּמָ ר ּבְ ּבֵּ ִריְך ְלִהְתּגַ
יעַ  ן: ְויֹוׁשִ   ְלָך, ָאמֵּ

 שאמרו חז"ל בעניין ידיעתו של המן איתא בספרים שאע"פ שבאמת היה חכם גדול אבל בעיקר הכוונה לשר שלו.  כל מה 

 שאחרי קריאת המגילה בלילה   לשון הפיוט   לג
 ציון זה נוסף בתרלו בפנים   לד

שנעץ ו'. הרמוז לו' בין אותיות פ"ר, גי' מנצפ"ך, כדי לסבבו    - והפיל פור, פי'    - ]עיין פרי עץ חיים פורים פ"ו.   בסוד הפיל פור ובסוד פרה אדומה   אסתר ט וע' בכוונות האריז"ל לה 
לברכה ע"י  נשתתפה לז"א, להפוך הקללה  בגבורתו. והוא לא ידע, כי ב' פעמים קמ"ג יש באמא מימינא ומשמאלא, עולין ג"כ פור, ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי אותיות מ"י שבבינה  

     ([ מהאר"י זלה"ה שורש נשמת המ"ן)ד"ה  שער פורים    )לרבי נתן שפירא(מחברת הקודש  . עוד עיין  אסתר 

דע, כי שורש המן היה מן הקליפות, שכנגד ז"א דבריאה. ואות ה' מורה    - פרק ו    -  (נמצא בין שער ר"ח לשער השבת)שער ר"ח חנוכה ופורים   -  פרי עץ חיים  לו
והוא חשב להשחית את מרדכי, שהיה מיסוד אבא ומתפשט בזעיר אנפין,  .....    ואותיות מ"ן מורה על ב' הראשונים היותר קשות: כח ה"ג דמנצפ"ך,  

 ע"י ע"ץ גבוה, ולזה היה גבוה חמישים אמה, רמוז לה"ה דאמא, אשר יסוד אבא עובר דרך שם כלול בהם: 

י' מנצפ"ך, כדי לסבבו בגבורתו. והוא לא ידע, כי ב' פעמים קמ"ג יש באמא מימינא ומשמאלא,  שנעץ ו'. הרמוז לו' בין אותיות פ"ר, ג  - , פי'  והפיל פור 
   עולין ג"כ פור, ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי אותיות מ"י שבבינה נשתתפה לז"א, להפוך הקללה לברכה ע"י אסתר, שהיא יסוד דאמא, 

אבא המתפשט בז"א ע"י עץ גבוה נ' אמה לרמז לה' גבוה דאימא שיסוד אבא עובר  וחשב להשחית מרדכי יסוד  ...  -שער פורים    -   מחברת הקודש 
ראו לימים  דרך שם והפיל פור פי' ו' רמז לז"א בין אותיות פ"ר כדי לסבבו בגבורה והוא לא ידע כי ב"פ קמ"ג דאי' מימין ושמאל עולים ג"כ פור ע"כ ק 

 ברכה ע"י אסתר יסוד אימא האלה פורים כי מי' דבינה ישתתפו עתה בפור להפך קללה ל 

ה וי"ג כ' )נראה הכוונה יג הכולל( עולה גימט' פור  - דבחי' י"ג אהי   פור יש לכנותו אל מזל ונקה שכולל י"ג תקוני דיקנא    - קהלת יעקב  ועיין    לז
 ופורים בהוד ענף הבינה ע"כ היה הנס ביין.   (     ה ועוד יג הכולל סה"כ שוה פור - דהיינו יג פעמים אהי ) 
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גם תיקון הברית/  וע"י השמחה של פורים והשתיה שזה  ואסתר  שהוא עיקר ההכנה שצריך   \לחשתי הנשמות מרדכי 

 , \מא/ [מ]  פר"ה \לט/ נעשה שנמתק בפורים הנ"ל  מפ"ר, ואח"כ כל הדינים והמתקת לטהרת אכילת הפסח

 . כנ"ל [מב] לפסח הכנה דהכנה גם פורים הוא בוודאי הילוך ודרך אדומה שהיא הכנה לפסח לבד מהפרהכי 
דהיינו שע"י שושנים נוטפות מור עובר .  שפתותיו שושנים נוטפות מור עוברבחי' )שיר השירים ה(    וזהו

כי מצוות   ([מה] )כמובאמדפה סח כי פסח נוטריקון , \מג /בחי' פסחרמז על  זה  שפתותיוזוכים לשפתותיו, כי 

 
ה ְמקֹומֹות,  -  ט סימן ג "ח  שיח שרפי קודש   עיין  לח ַכּמָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ּמּוָבן ּבְ ְמָחה ּכַ י ַהּשִ ִרית ִעְקרֹו ַעל ְידֵּ ת ַהּבְ ַ ִרית   "...ְקֻדׁשּ ת ַהּבְ ַ ר ְקֻדׁשּ ִעּקָ ׁשֶ

ֹשִ  י  ְידֵּ ַעל  יְ זֹוִכין  ַעל  ִנאּוף הּוא  ל  ׁשֶ זֹאת  ֲאָוה  ּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקָ ׁשֶ רּוׁש,  פֵּ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְצִריִכין  ְמָחה,  ן  ּכֵּ ַעל  חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  י  דֵּ
ם(. ִמיד )ׁשָ ְמָחה ּתָ ֹשִ ר ִלְהיֹות ּבְ יֹותֵּ ר ַעְצמֹו ּבְ ּבֵּ  ְלִהְתּגַ

ִרית"    - ח"ה סימן נ'    ק ועיין שיש"  ּקּון ַהּבְ ָראְנִפין ָנאְך ּתִ פּוִרים "ָנאְך ּבְ ת ַיִין ּבְ ִתיַּ ָאַמר ְלִעְנַין ׁשְ ׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִרית.  - יֵּ ּקּון ַהּבְ  עֹוד ַיִין, עֹוד ּתִ
ינים כל כך שכדי להמתיקם צריך  מפ"ר נעשה פרה א"כ איך היתה נעשית פרה לפני נס פורים. וכנראה בירידת הדורות התגברו הפר ד   צ"ע אם   לט

 רים נחלש הדין של הפר דינים ונעשה פרה.  ו עוד הכנה של פורים ומחית עמלק שממנו עיקר התגברות הדינים וע"י האור של מרדכי שמתגלה בפ
  - עקב ערך אדנ"י אות ב ושם ערך אפר פרה. ועי"ש ערך ארץ  פע"ח שער עמידה פ"א. ושם שער השופר פ"א. שער הכוונות עמידה דרוש ה. ושם ר"ה דרוש ז'. קהלת י   - פר נעשה פרה    מ

ועיין לק"ה שחיטה  ובספר הלקוטים להאריז"ל פרשת חקת פרק יט. ושער המצות ריש פרשת חקת. ע"ח שער ט ספ"ז.    פרה. ושם ערך פרה.  מנצפ"ך גימטריא פ"ר ועם ה' אותיות גימטריא 
 הלכה ה אות יח מה שייכות פור לפרה.   

 ' ונראה כוונתו שבהתחבר ה' לפר דינים נמתק קצת ונעשה פרה אדומה שהיא דינים קצת ממותקים.  דרושי העמידה דרוש ה  -   הכוונות שער עיין   מא

גם יש בחי' ב' של דינים כנ"ל וה"ס ה"ג של מנצפ"ך הנ"ל אשר בתחלה יורדים אל הגבו' ומשם יורדים אל נוק' דז"א והם בגי' פ"ר כמנין  -   וזה לשונו

  פ"ר ופר"ה וגם פ"ר ניצוצין אלו גם הם צריכין להמתק ע"י שרשם שהם ה' גבורו' עליונים למעלה ואז נעשין פרה כענין ש"ך ושכ"ה  .    מנצפ"ך 
ותחברנו עם ג' אותיות האחרות שהם דין יעלו פ"ר שהם   י' וכוונת מיתוקם הוא בתיבת אדני והוא כשתצייר ציור א' בציור יו"ר שהוא רי"ו ואז נמתק 

ת  ותה נכלל פ"ר ניצוצין והרי נרמזו הפ"ר דינין. ואמנם אופן כונת מיתוק' הוא כך כי תכוין אל מה שנודע שהנוקב' בהיותה בפני עצמה נק' אדני. ובהי

שתמשיך הארת ה'    כי זהו מה שתכוין עם י"ס האצילות הנכללים בשם יהוה כנודע תהיה הנקבה נרמזת באות ה' אחרונה של ההויה הנז' ונמצא  

 עד כאן לשון הכוונות.  אחרונה הנז' אל שם אדני המורה בציורו הנ"ל אל פ"ר דינין הנז' ואז יהיה פר"ה והרי נתמתקו ב' בחי' הדינים הנז':

צ"ע  ו ראשונה )  ' ר דיני המלכות שצריכים להתמתק בשרש הדינים שבבינה עלאה דמינה מתערין דינים והיא ה" הכוונה לפ   נראה   -   שה פרה פר נע 
 אומר לכוין לה' אחרונה( הנ"ל  בכוונות  ש

דינים ובאמת פרה אדומה  כי פר הוא העגל ותבוא פרה ותקנח צואת בנה היינו מיתוק דיני חטא העגל שהוא בחי' פר  - וזה בחי' מפר נעשה פרה  
 היא אדום בחי' דין אבל ע"י ששורפים אותה זה בחי' מיתוק הדינים באש של מעלה בחי' בינה ואזי נעשה אפר פרה שמטהר מטומאת מת  

ך בחי' דינים  ך כנ"ל בחי' סוף )כי הן אותיות שבסוף תיבה( בחי' סוף הגלות שאז דייקא התגבר החוש"מנצפ   גמט' ר הם דינים  " כי פ -   מפר נעשה פרה 
דינים   ונעשה מהפר  הדור להמתיק הדינים  צדיק  בחי'  יסוד דאבא  ונתגלה  ומלכות קבלה מבינה  זעיר  עלו מוחין  בחי' דורמיטא  שזה  עי"ז  ודייקא 

 .דייקא פרה לטהר טמאים 

מבאר הקשר בין פור לפרה ושע"י שנכשל המן בכוונתו לפגום בגורל דהיינו בפור עי"ז נעשה פורים    מוהרנ"ת   -   עיין לק"ה שחיטה הלכה ה אות יח 
   .ומפור נעשה פרה היינו שע"י שלא נפגם הגורל עי"ז נשאר לנו כפרת העונות של שני השעירים ביוה"כ שהם בחי' פרה אדומה 

ז"ל )בסי' ע"ד בל"ת( שבתחלה הוא פור ואח"כ נעשה פרה. ולכאורה מה    וזה בחי' פרשת פרה שקורין אחר פורים וכתב אדמו"ר   - וזה לשונו  

פור לפרה. עיקר       שייכות  הדינים שעי"ז  נכנס הכה"ג לבית ק"ק להמתיק כל  ידו  יוה"כ שעל  בהגורל של  רצה לפגום  הפור  הנ"ל שע"י  ע"פ  אך 
האמת. והמן ע"י שהפיל פור הוא הגורל בכשפיו העצומים.  התגלות ההעלמה. כי כל העלמות ע"י הדינים שמהם כל כח הס"א והיצה"ר המעלים  

ע"כ כשזכו להכניעו ונעשה פורים ע"ש הפ"ר       רצה לפגום בגורל דקדושה של יוה"כ שנתן אהרן על שני השעירים גורל א' לה' וגורל א' לעזאזל.  

מעשיהם בחוץ )כמובן בספרים(. ועל ידם דייקא    זוכין אח"כ לטהרת הפרה אדומה. כי פרה אדומה ושעיר המשתלח הם בבחי' אחת כי שניהם 
כי עיקר מעשה פרה הוא שצריכין לשוחטה נוכח פתח אוהל מועד שהוא ק"ק. ולהמשיך ההמתקה משם מק"ק. עד  .      עיקר טהרת וסליחת עונות 

משם עצות נפלאות עד שכל    שבתוקף גודל כח הצדיק הממתיק הדינים יהיה נמשך השכל העליון שהוא ההמתקה עד לחוץ ממש. שיהיה נמשך 
העומדים בחוץ ממש יהיה להם תקוה לבל יאבדו לגמרי ע"י התגברו' אבי אבות הטומאה ח"ו שהוא טומאת מת שהוא מעלים האמת מאד מאד  

 העלמות והסתרות בלי שיעור וערך. עכ"ל הלק"ה.בכמה מיני  

נו שני השעירים ואולי כוונתו שפרה מקבלת טהרתה מגורל  י רה דהי ממש איך מהפור נעשה פרה אלא שלא נפגמה בחי' טהרת פ   וצ"ע שלא ביאר 
 יוה"כ ולכן העמדת הגורל העמיד גם את טהרת פרה בעצמה ועדיין צ"ע 

וזה נרמז במה שנוסף ה' לפ"ר דינים, כי הדינים    צ"ע אולי  ומפ"ר דינים נעשה פרה היינו ע"י הפורים נמתקים הדינים כנ"ל  פור בחי' פר דינים  גם 
הפגם שלהם הוא בבחי' הנוק'  בבחי' ההמלכה שאינה כראוי כי הם גאות וגם אינם מכוונים למקום הנכון דהיינו עקומים היפך היושר.    והסט"א 

רה  דהיינו שהם בחי' עגל וע"י תיקון המלכות בחי' ה' נוסף לפר ה' ונעשה פרה לקנח צואת בנה היינו תיקון המלכות בתכלית דהיינו כמו מצות פ
 .שה אע"פ שלא מבין אדומה שעו 

א במ"ב    . ועיין ש"ע או"ח תכטי' - וכן בבני יששכר מאמר ד' אות ח ל' יום לפני פסח מתחיל הקב"ה להוציא נפשות ישראל מהיכלות הטומאה.    - עיין פל"ח בשם חסד לאברהם מעין ב' נהר נז    מב 
 בשם ח"י להתחיל בפורים עצמו ללמוד הלכות פסח. ועיין רמז בגמ' מגילה דף ו: ד"ה אף כאן אדר הסמוך לניסן.

י"ש  ושש כפול פ' תפ  גמט' שמה של הקליפה לילי' וע   ועיין תורה פג מתן בסתר יכפה אף שש פא בא"ב   פרה,  פסח.  הוא פר, פור,   כלל המהלך   מג
וידוע שיש אומה שלימה, )שיצאה פסולת מאברהם אבינו שמדתו חסד( שהיא חסד דקליפה, שאינה יכולה לבטא    תר והוא פלאי משמע מגלויי הכ 

 האות פא,  קליפת ישמעאל תאות ניאוף בחי' טומאת מת כמבואר בתורה רמב וקוראים פרשת פרה להטהר ממנה  וצ"ע 
 נוסף בתקפא  מד

 ספירת העומר סוף פ"ג ובשער הכוונות דרושי הפסח פרקים ג' ד' ו' יא יב  פרי עץ חיים חג המצות פ"ז )ד"ה מגיד( וסוף פ"ד ו   מה 
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כמובא }  \מז/ היא אסתר  שושנה.  \מו/ליל הפסח לספר בניסים של יציאת מצרים וכל המרבה הרי זה משובח

כי שושנה בין החוחים הוא כינוי לכנסת ישראל   [{נא]  מ' אסתרי, ושושנה ג[נ]  ובכהאריז"ל  \מט/[מח]   בזוה"ק
  \נב/הדור  צדקתוהמלכות נקראת בכל דור על שם  כמבואר בריש הקדמת הזוהר וכנסת ישראל היא ספירת המלכות  

 בחי'כבימי מור והדס    \נגמור כמ"ש/בחי'  כי מרדכי  זה בחי' מרדכי,    נוטפות מור עובר.  אסתרשאז היתה  

אמרו מרדכי היכן הוא רמוז בתורה   \נו/ )חולין קלט ע"ב(  , ובגמ'שהוא אחד מסממני הקטורת  \נה/[נד]  מר דרור

כי מרדכי הצדיק היה   [נח]  , בחי' חירות של פסח [נז]  לשון חירות   , ודרור הוא"מר דרור"ותירצו שרמוז בפסוק  
בחי'  ,כתרשב, בחי' זקן בחי' עתיק יומין נשמה גדולה מאד )יסוד דאבא כמבואר בכוונות( ובתורה ס' מבאר רבינו שהיא 

שושנים "וזהו    .בינה שהיא בחי' שנת היובל שנת החמשים שבה מאיר החירות ושחרור עבדים בחי' החירות של פסח
נשמה גדולה אסתר שהיתה  שושנה היא  באיר את אורו הגדול  בחי' מור נוטף ומכי מרדכי הצדיק    "נוטפות מור עובר

 
מרבה בסיפור ניסי   שהיא פה סח להיותשפורים הכנה לפרה שהיא הכנה לעשית קרבן הפסח, וכאן מוסיף שפורים הכנה למצוות מגיד    לעיל אמר  מו

שמתגלה בפורים הוא הכנה לחירות של פסח שצריך כל אדם להרגיש  יציאת מצרים, ולקמן יאמר שמרדכי בחי' מור דרור משמע שהאור של מרדכי  
 ועוד בסוף התורה מבאר שפורים הכנה לזהירות מחמץ.  .כאילו הוא יצא בעצמו ממצרים 

ובזהר כי תצא רעו. ובמקדש מלך שם מבואר שנשמתה מאצילות ונשמה כזו לא יאונה    .בכוונות מובא שהיא בחי' מלכות דאמא עלאה   -   אסתר   מז
והיה שולח שידה  לצד  ומבואר שם שמרדכי ידע שם מפורש  יק כל רע ואין לקליפות שום אחיזה בה לכן לא אפשר לאחשוורוש לגעת בה כלל 

ת  במקומה שהייתה קליפת נגה דנפש דאסתר ונתלבשה בגוף ורק בה נגע אחשורוש וממנה נולד דריוש ולכן היה חציו טוב חציו רע כי  כן היא קליפ 
מנם עיין בן יהוידע על סנהדרין דף עד  שכתב שביום לא הייתה יכולה לעשות כן ולכן דריוש היה כן ממנה.  ועוד קשה שהרי  נגה שממנה בא )א 

בזהר שלח קסט: מבואר שלבשה מלכות דהיינו לבוש מג"ע כשבאה אליו באותו יום א"כ מסתמא כן הייתה זו היא בעצמה וצ"ע עיין זוהר ח"ג דף  
בש מלכות אם היא נטמאה לגוי אפילו באונס( ועיין לק"ה פורים ד' ז' שאסתר הייתה בחי' אור הגנוז שנאמר עליו ימנע  רעו הנ"ל שלא שייך ותל 

 מרשעים אורם ולכן לא יכול היה אחשורוש לגעת בה וכמו שרה אמנו בבית פרעה ומסתמא כוונתו לזוהר ח"ג דף רעו הנ"ל ששם זה כתוב.  

 ת לרמח"ל ח"ב ד"ה מעשה אסתר היה באונס.יתר ביאור בזה עיין קנאת ה' צבאו 
 ותלבש אסתר מלכות עיין זוהר ח"ג דף רעו. ושושנה בחי' כנסת ישראל שם דף רלג ובח"א דף א. וכנס"י בחי' מלכות כידוע.    מח 

ִתיב,  - . דף א   הקדמת הזוהר  מט ַתח, ּכְ ה ּפָ י ִחְזִקיָּ ל. )בגין דאית  )שיר השירים ב( )פנחס רלג, ופ' תשא קפט( ִרּבִ ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ א ּכְ ה, ּדָ ּנָ ין ַהחֹוִחים. ָמאן ׁשֹוׁשַ ה ּבֵּ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ
ּה  ל ִאית ּבַ ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ ר, אּוף ּכְ ּה סּוָמק ְוִחּוָ ין ַהחֹוִחים ִאית ּבַ ִאיִהי ּבֵּ ה ּדְ ּנָ ֹוׁשַ ּה  שושנה ואית שושנה(, ַמה ׁשּ ה ִאית ּבַ ּנָ ֹוׁשַ י. ַמה ׁשּ ין ְוַרֲחמֵּ יַסר ָעִלין, אּוף  ּדִ לֵּ  ּתְ

ָהָכא ל ִסְטָרָהא. אּוף ֱאלִהים ּדְ ַסֲחִרין ַלּה ִמּכָ י ּדְ ַרֲחמֵּ יַסר ְמִכיָלן ּדְ לֵּ ּה ּתְ ל ִאית ּבַ ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְ יק    )נשא דף קלא ב, וקלח, וקמז( )שמות קפו א(  ּכְ ר ַאּפִ ִאְדּכַ א ּדְ ְעּתָ ִמׁשַ
יִבין ְלַסֲחָרא ִלְכְנֶסת יִ  יַסר ּתֵּ לֵּ ל ּוְלַנְטָרא ַלּה.ּתְ ָראֵּ  ש ְ

 שער מאמרי רשב"י על זהר בראשית א. וקהלת יעקב ערך אסתר   נ

 קהלת יעקב ערך אסתר, וערך כהשים, וערך פתח עינים, וערך שושנה. ושער הכוונות פורים דרוש א'    נא 

ימֵּ   - אות תקסג    -   חיי מוהר"ן   נב ּבִ ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ַרּבֵּ י מֵּ ַמְעּתִ ׁשָ ם ִרְבָקה,  )קכ(  ׁשֵּ ּבְ י ִיְצָחק  ּוִבימֵּ ָרה,  ֹשָ ם  ׁשֵּ ּבְ את  ִכיָנה ִנְקרֵּ ְ ַהׁשּ י ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהְיָתה 
ין ֶזה:  עֵּ דֹוׁש מֵּ זַֹּהר ַהּקָ ן מּוָבא ּבַ ר ְוָחָלב ֲהָלָכה ב(. ְוכֵּ ֹשָ ָאה )ִהְלכֹות ּבָ ל ְולֵּ ם ָרחֵּ ׁשֵּ י ַיֲעקֹב ּבְ  ּוִבימֵּ

ְמ - לתענית אסתר:    סדר סליחות  נג ִבימֵּ ּבִ י ְמעֹוֶנָך. ּכְ מֵּ ְ ָתם ִמׁשּ ִחּנָ ב ּתְ ם ָאְזֶנָך. ַהְקׁשֵּ ְעלֵּ ִאים ַאל ּתַ ְוַעת ְנכֵּ ינּו ָפֶניָך. ְלׁשַ ר ִחּלִ י ִמְסּפָ ְעּתָ ָבֶניָך: תֵּ  י מֹור ַוֲהַדס הֹוׁשַ
 שמות ל כג. ובחולין קלט מרדכי מן התורה מנין דכתיב מר דרור והתרגום מירא דכיא   נד

ה   שמות ל   נה  ים ּוָמאָתִים ּוְקנֵּ ִ ם ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ ש ֶ ָמן ּבֶ אֹות ְוִקּנְ ׁש מֵּ רֹור ֲחמֵּ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ש ָ ה ַקח ְלָך ּבְ ים ּוָמאָתִים:    )כג( ְוַאּתָ ִ ם ֲחִמׁשּ  בֹש ֶ

 בחיר ואנת סב לך בוסמין בשרוייא מור  - )כג( ואת סב לך בוסמין רישא מירא דכיא    תרגום יונתן    אונקלוס 

 ואולי זה בחי' "רצוי לרוב אחיו" כיוון שהיה גדול מהם     .הפרידו הכתוב מהבשמים כי כתוב אריתי מורי עם בשמי   -   אבן עזרא 

הנוטף מחבורה בבטן הצבי דווקא כשהוא חפשי ולכן נקרא דרור אבל הוא חולק מכח המדרש    ראשונים שסוברים שהוא שמן המוס"ק מביא    הרמב"ן 
 .הוא סוג שרף עצים הנ"ל וס"ל שהמור  

)רמז    יא{ המן העץ - }בראשית ג   ? המן מן התורה מנין   .ג{ בשגם הוא בשר - }בראשית ו   ?משה מן התורה מנין (  שאלו פפונאי את רב מתנה )  חולין קלט:  נו
כג{ מר דרור ומתרגמינן מירא  - }שמות ל   דכתיב  ? יח{ ואנכי הסתר אסתיר מרדכי מן התורה מנין - }דברים לא   ?אסתר מן התורה מנין   שיתלוהו על עץ(

 דכיא: 

 מנין. לגדולת מרדכי: מר דרור. וקרי ליה ראש לבשמים לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה:   -  פרש"י 

ביאר שמצינו שמות נוספים לארבעה אנשים אלו, ואילו שמות אלו ניתנו להם על ידי מצרים או פרסיים    המהרש"א    .8   - שם  ועיין ביאור החברותא 

, שעל ידו התפרסם שאין המבול מטבע  משה ה מקום לומר שאינם עיקר שמם ולכן מוכיחה הגמרא שנקראו בשמות אלו על שם ענינם, וכדלהלן.  והי 

וישראל הלכו ביבשה.   בים  ידו נטבעו המצרים  ונתנו  המן העולם, שהרי על  והמן פתחו ב"אף"  וכמו שדרשו שהנחש  גזע צפעוני מעשו,  , כי הוא 

ותלו אותם על העץ פירושו על סיבת עץ    , ]בכורות ח'[ שהמן ובניו הם הס"א והנחש  בחידושי אגדות להגר"א ינו שלהם. וראה  עיניהם במה שא 

]עה"ת, אסתר[ שפירש שראה גזירת המן על אותו חטא של עץ הדעת שחטאו בסעודתו של אחשורוש כמו שחטא באכילת    בכתב סופר הדעת. וראה  

. אסתר, שבימיה הסתיר הקב"ה פניו מישראל כי הסתירו עצמם מדיבור "אנכי" שהוא עיקר  ברך   ובזרע ]רמד[    ר בחכמה ומוס עץ הדעת. וראה עוד  

]לב"ק צ"ב[ שכתב שנאמר בה הסתר, כי כל הנס נעשה בהסתר, ולכן לא נזכר שם ה' במגילה בפירוש. וביאור דבריו    בביאורי הגר"א אמונה, וראה  

]מועדים ב' רי"ט[ שהתורה לא ראה רק לגלות מקור שמה של אסתר, אלא את שורש ההנהגה    בשפתי חיים ד  ]מאמר י', י"ט[. וראה עו   ימי הפורים ב

, שנחשב ראש לגדולה כראש הבשמים, שעל ידו נעשית ההצלה, משום שהוא ואנשי כנסת הגדולה לא השתחוו לצלם  מרדכי שנעשית על ידה.  

 "ב ה[ שביאר באופן אחר.אסתר ]פ   בביאור הגר"א ולא נהנו מסעודת אחשורוש. וראה  
 דרור לשון חירות דכתיב וקראתם דרור ויקרא כה י' ועיין רמב"ן שמות ל כג מש"כ שם בשם הרד"ק   נז

 פסחים קח.: קט: קיז:    נח 
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גדול בבחי' מור  ה  ואורכל  שהאיר בה אורו    ,בחי' אספקלריא המאירה  , שעל כן היתה\נטמאד מבחי' עולם האצילות/
נפלא של חירות שמתחיל בפורים  נקבע לדורות אור  התגלה ועובר על גדותיו עד שנוטף לחוץ, ועל ידי שניהם  נוטף ו

 . ונשלם בפסח
שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתיך    \ס/צירוף של פורים מרומז בפסח, בפסוק )שמות כג(  כוע"

יקם  רני פראו ילא ומצרים מ \סא/.למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם

החירות של אור  באים ריקם לפסח אלא עם בחי'  לא  כי ע"י האור של פורים    \סב/וזהו לא יראו פני ריקם  .פוריםר"ת  

כי החמץ הוא היצה"ר    \סה/לפסח, שיהיו יכולים להיות נזהרין מחמץ  \סד/כי פורים הוא דרך  \סג / מרדכי 
נקל    ידוועל    בחי' "אשריך ארץ שמלכך בן חורין"אור החירות מיצה"ר  והאור מרדכי הצדיק שמאיר בפורים הוא בחי'  

  \סז/  .\סו/להזהר מחמץ הפסח
 :  )ופסק באמצע הענין ולא גילה יותר(סח
  

המשך הוא סיכום של הנ"ל שועכשיו  הכאן דיבר ממה שהתחדש בנס פורים לפני בניין הבית השני. ולכאורה  עד
אלא הוסיף זאת לאחר זמן, וגם כאן לא אמר זאת בפירוש,    ,ם זאת לעילי ההתחלות מפורים. אבל ממה שלא סי 

שאמר און היינט באריכות  ,ומהאופן שמוהרנ"ת היה חוזר על דברי רבנו כמו שסיפר זאת תלמידו רבי נחמן מטשערין
שהוא עיקר וכן מהעובדה שגמר אז לגלות את העשרה מזמורים של תיקון הכללי,  ,גדולה ואחריה שתיקה גדולה

וכן המעשה מז' בטלרס שהתחיל לספר איך שמחים וכבר   ית שגילה רבנו שזה עיקר ההכנה לפסח כנ"ל,תיקון הבר 
נראה שכאן כוונתו בעיקר לרמוז למה שהתחדש ע"י רבנו  ששמחה היא עיקר תיקון הברית.)שיש"ק ח"ג סימן ט( אמר 

 בעצמו. 

 
לא  כי תצא רעו. ובמקדש מלך שם מבואר שנשמתה מאצילות ונשמה כזו לא יאונה לצדיק כל רע ואין לקליפות שום אחיזה בה לכן    בזהר כנ"ל    נט

 .אפשר לאחשוורוש לגעת בה כלל 

ר ִצוִּ   שמות פרק כג   ס ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ מֹר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ָנה:  )טו( ֶאת ַחג ַהּמַ ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לׁש ְרָגִלים ּתָ י בֹו ָיָצאָת  )יד( ׁשָ ד חֶֹדׁש ָהָאִביב ּכִ יִתָך ְלמֹועֵּ
יקָ  ָראּו ָפַני רֵּ ְצָרִים ְולֹא יֵּ  ם: ִמּמִ

 כשתבאו לראות פני ברגלים הביאו לי עולות )חגיגה ז(:   - ולא יראו פני ריקם    -  פרש"י 
פורים, ובפשטות כי בתחילתו מדובר בפסח שפורים הוא ההילוך אליו.    צ"ע מדוע   סא הביא את כל הפסוק ולא רק את סופו ששם הראשי תיבות 

כי חודש ניסן מועד חודש האביב    רוצה לומראולי יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. ו ועדין היה יכול לצטט רק שבעת ימים תאכל מצות וכו' כי בו  
כדי ללמד שצריך לעבר את השנים כמבואר בגמ' והובא בספורנו שם. וגם זה רומז לפור והגורל שהפיל המן כי מבואר בספרים שנפל הגורל על  

 אין מזל לישראל ולכן לא שלט הגורל שעשה על ישראל.חודש אדר אלא שאז היה שנה מעוברת והגורל נפל על אדר ב' שבו  

עפ"י הכוונות שהאור של מרדכי שהוא יסוד דאבא לא מתגלה אלא ע"י ההסתרה של זמן הניסור שאז המלכות מקבלת  לרמוז גם    אולי אפשר   סב
דהיינו הסתרה של פורים היא הדרך והילוך    מאמא ולא מז"א ועל כן יסוד דאבא גלוי דהיינו נשמת מרדכי הצדיק נמצא שדייקא ע"י "לא יראו פני"

     לאור הגדול שמתגלה בפסח.

פני ריקם היינו החיוב להביא שלמי שמחה   עוד אולי  סג יראו  אבל פנמיות השמחה ממשיכים מההארה של פורים שמתגלה    , אפשר לומר כי לא 
הוא לא האני האמיתי אלא בגד בוגד וצריך לקיים "ויעזוב    האהבה שבדעת הקשר הפנימי בין ישראל לאביהם. ושכל עזות הגוף המביא את העצבות

בגדו אצלה וינס" עיין זהר כי תצא דף רעה: שזו אותה בחי' של מה שנתבאר גבי אסתר ששלחה שידה במקומה לאחשוורוש.  ולזה מרמז התחפושת  
 ש שעי"ז ההילוך לשמחת הרגל של פסח.או י ת ומכאן ההתחזקות וההתגברות על הי ש של פורים לרמז שחוץ מהאני האמיתי הכל רק תחפו 

הפסוק מסופו לראשו, שע"י לא יראו פני ריקם שבעת ימים תאכל מצות. דהיינו שצריך לעלות לרגל עם השמחה של פורים ועי"ז שבעת    ומתפרש 
 ימים תאכל מצות 

בבח  מה שנקט   סד לכן  הטרקלין  להגיע אל  פרוזדור  אלא  תכלית  אינה  שדרך  ידוע  כי  אולי  דייקא  באבות  דרך  כמבואר  הנסיונות  כל  שם  דרך  י' 
והפתויים של היצה"ר כדי למנוע מלהגיע כראוי לטרקלין, וזה דייקא ההכנה שצריך לקבל מפורים כיצד להגיע לתשובה והגאולה של פסח כראוי,  

ב ויש כח להתגבר על התאות.  ולעמוד בנסיונות של פתויי הדרך לשם. ובלק"ה מבאר שהעיר זה ע"י השמחה שממשיכים מפורים שעי"ז מתרחב הל 
 הפך העצבות שהוא מפיל לתאווה דייקא.

   .שם אור החיים  עיין  נראה שלומד זאת מהפסוק הנ"ל שבעת ימים וכו'  והרי לא נזכר בו חמץ. ואולי נרמז בכאשר ציויתיך    צ"ע דלכאורה   סה 
  ג"פ עמלק כי בפורים מתחיל מחית עמלק   י'   ל' יום מפורים לפסח הם תשך שעות- מאמר ד' אות ח   בבני יששכר עוד עיין    -   פורים דרך לפסח  סו

 וג"פ כנגד מחשבה דיבור ומעשה  דהיינו חב"ד חג"ת נה"י ובדיקת חמץ היא גם מחית עמלק שהוא היצה"ר.
   .ירות ואח"כ נזכר אכילת מצה ואח"כ זהירות מחמץ סח היינו דיבור ואח"כ מח - תחילה דיבר מטהרה ואח"כ מפה שפורים הכנה לפסח    במה נמצא    סז

 דהיינו טהרת המחשבה וחירות הלב מתאוות ודיבור קדוש וחמץ ומצה  במעשה סור מרע ועשה טוב.  ,ואולי הם בחי' מחשבה דיבור ומעשה 

נתפוררו   "פורה דרכתי " וע"י פורים בחי'  ,היינו הפר דינים לתוכם הכניס המן הרשע את בחי' ז"א שהוא ו'   ,לבאר קצת שתחילה הוא פור  ואולי אפשר 
היא  אסתר  ע"י שושנה היא  היינו  נתתקן בחי' "שפתותיו"    " שושנים " ואח"כ מבחי'    ,וגם נתקנה המלכות במקומה להיות אחרונה מפר לפרה   , הדינים 

נית הכתר מיג תקוני דקנא )פע"ח(  ומבחי' מרדכי יסוד אבא המושך מלבנו ,  נעשה פה סח ו   אמא עלאה נתקן בחי' תשעה קבין דיבור שנטלו נשים 
מטהר הלב    , מרי דכיא אזי מרדכי,  ו   , שמגלה מהלך של השגחה נפלאה בתוך ההסתר של כל שנות מלכות אחשורוש   , ומתגלה בקריאת המגילה 

 ומאיר החירות  של פסח.  וע"י מחית עמלק שבפורים נקל להזהר מחמץ בפסח וכפי מה שהוא רחוק מחמץ כן מאירה לו המצה.
 נמצא כבר בדפו"ר   סח 
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כנ"ל שפסח הוא בחי' תשובה    מפסח  \סט/ היו כל ההתחלותשבעים  היינו עד נס פורים בסוף גלות  בתחילה    כי

, וע"כ כל המצות שתחילה מאיר אור גדול של המדרגה הבאה ומסתלק ומכח הרשימו אנו מתגברים להכין לו כלים
כי את כל המצוות קבלנו בסיני אחרי מט ימי הספירה שהם ימי התשובה כנ"ל   \עב/ [עא]   ליציאת מצרים  \ע/הם זכר

, )ולא \עד/ [עג ]  . ועכשיושלמחרתו יצאנו ממצרים  שבהם הכננו כלים לאור מתן תורה שהאיר בליל הסדר של מצרים
אור החירות של מרדכי הצדיק ע"י    ,מחית עמלקבן מכל הנ"ל שעכשיו ההתחלות מבחי' פורים,  וונראה מ  [עה]   סיים(

שזוכים בפורים ע"י המגילה שמגלה את אורו כמבואר בכוונות פורים וע"י שאר מצוות היום והשכרות דעד דלא ידע 
ועי"ז שמגלה את האור הנפלא של רישא דלא אתיידע שם הגורל שבו מתגלה האהבה שבדעת של הקב"ה לישראל  

שהם אבי אבות הטומאה כמבואר בתורה רמב ועי"ז אפשר לזכות בנקל מחילת עוונות וטהרת השכל מהרהורים רעים  
שפסקה היה בבית שני  פני בניין בית שני כהכנה לחושך שי . וכל זה התחדש בסוף גלות שבעים של לתשובה של פסח
ל  ורוב ימיו היו בשיעבוד מלכויות וכ  שהיו בראשון פסקו בשני,ועשרה ניסים  לארץ  כל ישראל חזרו  הנבואה וגם לא  

מסתמא , שכדי לזכות לתשובה של פסח צריך את ההכנה של פורים וראה של היוםושכן כשנחרב והתחילה הגלות הנ

  : \עו/עיקר המצווה בפורים שזה בעיקר את השמחה

 
אות ב' שכל ההתחלות ע"י צדקה שפותח כל הפתחים, ואולי על כן לפני פסח עוסקים הרבה בקמחא דפסחא שהיא מצוות    עיין תורה ד' תנינא   סט

 צדקה גדולה ועוסקים בזה הרבה יותר משאר השנה.

ת המצוות, שעל מנת כן הוציאנו ממצרים וכמ"ש חמישים  ליציאת מצרים צ"ע ואלי הכוונה כי יציאת מצרים היה על מנת שנקבל א   הלשון זכר  ע
  פעם בתורה אני ה וכו' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כו' עיין סוף פרשת שלח סמוך לצווי על הציצית ועוד ומבואר בזוהר טעם שנזכר חמישים 

 ם.פעם לרמוז לשער החמישים לבינה שהיא בחי' שנת החמישים שנת יובל שעל ידו הוציאנו ממצרי 

ם( ְוָכל ַהּמֹוֲעִדים    -בחז"ל כל המועדים בטלים לבד מפורים וחנוכה. ומבאר בלק"ה פורים ד' אות ב'    עוד איתא  י ַהּפּוִרים לֹא ַיַעְברּו ְוכּו' )ׁשָ ן ְימֵּ ְוַעל ּכֵּ
ַעת   ּדַ ּבַ ּלּות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִחיַנת ִהְתּגַ י ּפּוִרים הּוא ּבְ ִלים חּוץ ִמּפּוִרים, ּכִ טֵּ ל  ּבְ י ּכָ י ַהּפּוִרים ֲאִפּלּו ֶלָעִתיד, ּכִ לּו ְימֵּ ּטְ ן לֹא ִיְתּבַ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ְוַעל ּכֵּ ּלֶ ְתּגַ יִּ ׁשֶ

ְרעֹה, ּוַפְרעֹה הּוא רֹאׁש  ַחת ַיד ּפַ ְצאּו ִמּתַ יָּ ֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים, ִויִציַאת ִמְצַרִים ָהָיה ׁשֶ ם זֵּ ִלּפֹות, אֲ  ַהּמֹוֲעִדים הֵּ ה  ְלָכל ַהּקְ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ ן הּוא ּבְ י כֵּ ָבל ַאף ַעל ּפִ
ְתִחיִלין ַהּמֹחִ  ּמַ קֹום ׁשֶ ם ַהּמָ ְרעֹה אֹוִתיֹּות ָהעֶֹרף, ְוׁשָ י ּפַ ּדֹות, ּכִ ִמים ְוַהּמִ ּלּות ַהיָּ ֶצל ִהְתּגַ הּוא אֵּ ְרעֹה,  ׁשֶ ם ֲאִחיַזת ּפַ ְבִחיַנת ָיִמים ּוִמּדֹות, ְוׁשָ ט ּבִ ֵּ ׁשּ ד ּוְלִהְתּפַ ירֵּ ין לֵּ

הַ  ִלְבִחיַנת  ָסמּוְך  הּוא  ֲאָבל  ׁש,  ַמּמָ ַהְתָחָלה  ּבַ ֲאִחיָזתֹו  ׁשֶ ַאַחר  מֵּ ְמֹאד  ה  ְוָקׁשָ ֲחָזָקה  ה  ְקִלּפָ ִהוא  אי  ָהַרע  ּוְבַוּדַ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ק  ֲעָמלֵּ ָהָמן  ֲאָבל  ּדֹות,  ְוַהּמִ ִמים  יָּ
ק מֵּ  י הּוא יֹונֵּ ק, ּכִ ית ּגֹוִים ֲעָמלֵּ אׁשִ ְבִחיַנת רֵּ ה ּבִ ִלּפָ לוֹ ְוַהּקְ ר ְלַהְכִניעֹו ּוְלַבּטְ ר ִאי ֶאְפׁשָ "ל ֲאׁשֶ ּנַ ִחיַנת ַמֲאָמר ָסתּום ּכַ ַעת ְוַהּמִֹחין ִמּבְ ַרת ְוַהֲעָלַמת ַהּדַ י  ַהְסּתָ  ּכִ

ִמ  ל ַהיָּ ן ּכָ "ל. ְוַעל ּכֵּ ּנַ ּדֹות ּכַ ִמים ְוַהּמִ ַהיָּ הּוא ְלַמְעָלה מֵּ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ זֹּוִכין ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ׁשֶ ִמים ָעָשה  ִאם ּכְ אֹוָתן ַהיָּ ּבְ ַהְינּו ׁשֶ י טֹוב, ּדְ ִחיַנת ְימֵּ ם ּבְ הֵּ ים טֹוִבים, ׁשֶ
ן   י ַהּטֹוב. ְוַעל ּכֵּ רּו ְימֵּ ּבְ י ָהַרע ְוִהְתּגַ יִציַאת ִמְצַרִים ְוִהְכִניעּו ְימֵּ ים ּבִ נּו ִנּסִ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵּ ָאז ַהׁשּ ן ֶלָעִתיד ׁשֶ ַעת,    ָאנּו עֹוִשין יֹום טֹוב, ַעל ּכֵּ ּדַ ּבַ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ִיְתּגַ

ה ֶלָעִתיד הּוא ְלַמְע  ּלֶ ְתּגַ יִּ ׁשֶ י ָהאֹור  ִמים טֹוִבים, ּכִ ַהיָּ לּו  ּטְ ן ָאז ִיְתּבַ ִמים, ַעל ּכֵּ ַהיָּ הּוא ְלַמְעָלה מֵּ ְבִחיַנת ָהַאֲהָבה  ׁשֶ ּבִ הּוא  ּפּוִרים, ׁשֶ "ל, ֲאָבל  ּנַ ּכַ ִמים  ַהיָּ ָלה מֵּ
י ָאז  ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ לוּ   ׁשֶ ּטְ ִיְתּבַ ן לֹא  "ל, ַעל ּכֵּ ּנַ ּכַ ָרה ַהִהיא  ִחיַנת ַהַהְסּתָ ִמּבְ ם  ָ ִניָקתֹו ִמׁשּ יְּ ׁשֶ ק  ת ָהָמן ֲעָמלֵּ ן    ִהְכִניעּו ְקִלּפַ ם ּכֵּ ּגַ ִיְזּכּו  י ָאז  ּכִ ם ֶלָעִתיד,  ּגַ י ַהּפּוִרים  ְימֵּ

ם ּכֵּ  הּוא ּגַ ַעת ׁשֶ ּדַ ּבַ ַהְינּו אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ "ל ְלֶהָאָרה זֹו, ּדְ ּנַ ל ּפּוִרים ּכַ  ן ֶהָאָרה ׁשֶ
ה ספר עבודת הקודש )פל"ח מחלק סתרי תורה( מביאו השל"ה )מסכת פסחים פרק תורה אור אות קכב קלב(, ומתמה על שתורתינו הקדושה יחסה כל מעש קושית    עא 

ו. וחינוך מצוה כא. ורבינו כאן מתרץ מדוע? כי כל -שמות כ' ב ועיין רמב"ן שמות יג טז אברבנאל   . דרוש לפסח  - ספר אור המאיר הובא   . המצות זכר ליציאת מצרים
 ההתחלות מפסח. 

, והמלאך הוא  וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים   ה')במדבר כ טז( ונצעק אל  גדול בין יציאת מצרים לנס פורים כי במצרים ע"י   יש חילוק  עב
לא מתגלית אלא בזמן הסתרה גדולה ומשה היה נשמה כזו כנראה גם הוא התגלה  משה רבנו כידוע, )ולפי הנ"ל בכוונות שנשמה שהיא יסוד דאבא 

. ואעפ"כ הגאולה עצמה היתה ע"י אני  , ואמנם חרטומי פרעה ראו אז שהגואל צריך להוולד, וגזרו כל הבן היאורה תשליכוהו רק מכח ההסתרה 
ך ממש ירד כמ"ש שהדם על המשקוף היה כי בלא זה המלאך  ולא מלאך, שהקב"ה בעצמו התגלה במצרים בליל הסדר לגאלם, )ובאמת גם מלא 

גילוי שכינה.    ויש בזה ביאורים( נמצא שאע"פ שהיו בני נח ועדין לא נעשו בני חורין היו במדרגה גבוהה של   .המשחית לא מבחין בין ישראל למצרי 
כיון שהקב"ה שונא זימה, לא ירד  )כמו ששמעתי מהריצ"ח(  ואע"פ שהיה בהם פגם של עבודה זרה כדאיתא במדרש אלו ואלו עע"ז. אבל בגלות בבל  

עת  הקנאות פוג ע"כ  שזה הפגם גדול מאד כמבואר במ"א שלהדיא משפיע לחוץ ו להצילם אלא בדרך הסתרה גדולה דייקא, כי נשאו נשים נכריות  
 זה שאחשורוש לקח את אסתר נמשך מהפגם שפגמו ישראל שלקחו נשים נכריות( גם  ש  27עיין דברי סופרים אות לג עמ'  ו בו.  )

לק"ה בשר בחלב   ובלק"ה ברה"ר ד' כה מבואר שעכשיו ההתחלות מפורים וכנ"ל כי פורים הילוך לפסח וצ"ע א"כ מאי ועכשיו הרי זה התחיל כבר בבית שני. ועיין   עג
פ"ר עיין באיבי הנחל  אות יט שכתב הקדים רפואה למכה כי עיקר שמחת הרגלים היתה בביהמ"ק ומשחרב לוקחים אותה מפורים מבחי' הארת מרדכי הצדיק עי"ש.  ו   ' ה

יש רבינו ז"ל שכל ההתחלות נעשה פר"ה דהיינו פסח ראש השנה וכו' עי"ש.  ועיין שיש"ק ח"א אות קסא בשם נתיב צדיק אות יא ששמע מרבו מוהרנ"ת שאמר ועכשיו  
 כיצד חזר מוהרנ"ת און ַהינט.  קס   שיש"ק ח"א מכתב ה'. מובא ב  בעלים לתרופה מכתבים מרבי נחמן מטולטשין ז"ל ועיין  מאתו. 

  שעכשיו הם לא זכר ליציאת מצרים, והרי גם היום המצוות הן זכר ליציאת מצרים. ואדרבה ממה שפורים הילוך לפסח עוד יותר   צ"ע משמע   עד
 משמע שהעיקר הוא יציאת מצרים ואילו פורים רק הכנה לזה.

 במתן תורה היה שלא ברצון ואחרי נס פורים הדור קבלוה ברצון, כמבואר בגמ'.  ואולי כי

ם  - ועיין לק"ה ברכת הריח ד' כה שכתב   עה  לא ִסּיֵּ ַצע וְּ ֶאמְּ ת ֲעמָ  ּוָפַסק ּבְּ ִחּיַ הּוא מְּ ָחָלה של הגאולה ותיקון העולמות ִמּפּוִרים, ש ֶ ו ַהַהתְּ ש ָ ַעכְּ י ש ֶ ּתִ ַבנְּ ָבָריו הֵּ ָבָריו, ּוִמּתֹוךְּ ּדְּ יַח.  ּדְּ ל ָמש ִ ה ש ֶ ֻאּלָ ר ַהּגְּ ק ִעּקַ  לֵּ

פורים. להרבות אז בשמחה גדולה  וזה בחינת גודל הפלגת השמחה מאד מאד שנוהגים כל ישראל ב   - הלכה ד אות ה    נשיאת כפים  עיין לק"ה   עו 
א.  מאד ועושים אז כל מיני צחוק ושחוק בשביל להרבות השמחה. כי עיקר מצות פורים הוא השמחה כנ"ל. ועל כן עושים כל מיני שחוק ומילי דשטות 

האדם להרגיל את עצמו    ועושים אז מעשה שכרות ושטות בשביל השמחה. כי איתא בדברי רבינו ז"ל בכמה מקומות כמה אזהרות גדולות שצריך
להיות בשמחה תמיד. ואיתא בדבריו הקדושים שאי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא דייקא, שעושין עצמן כשוטה ומשמחין את  

   עצמן במילי דשטותא.

 י כי היא אריכות גדולה  עי"ש לא העתקת  ומאריך בעניין חיוב השמחה.שמבאר מדוע א"א לשמוח היום אלא ע"י מילי דשטותא    עוד עי"ש 
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שההתחלה בפרשת שקלים שקורין עוד לפני   עפ"י תורה ח' תנינא  \עזכל ההתחלות מפורים מבאר מוהרנ"ת בלק"ה/
  שצריך לשקול לצורך הקרבנות בא' אדר ובזה מבטלים את כח השקלים ששקל המן לאחשורש וכו'.להזכיר פורים 

הכוונה לפורים ולכאורה הוא תימה גדול איך שייך לומר ועכשיו על מה   "ועכשיו"מבואר שם שמוהרנ"ת הבין מרבנו ש
 פים שנה, ולכאורה היה צריך לומר מאז נס פורים ההתחלות מפורים. שהתחיל מלפני יותר מאל

 ועכשיו ממש. אמר רבנו כוונתו  ש "ועכשיו"לכן נראה מוכרח ש
אע"פ שהתחיל לפני אלפים שנה אבל עדיין גם "עכשיו" כך  הרי ובאמת   .להוציא מפשוטו כהבנת מוהרנ"ת  מאידך א"א

רבינו לומר שעל פי ההקדמות שלו אזי עכשיו גם פורים הוא כבר עניין אחר אולי עוד רצה  אבל    .שפורים הכנה לפסח
 לגמרי ממילא הוא ההכנה יותר מעולה מפורים שלפני כן. 

ינו שיש יבא לרבות עוד הרבה יותר מזה דה  "ועכשיוש"נראה מוכרח  מהאופן שרבנו אמר ועכשיו והרמיזות שרמז  אבל  
   .מירת תורה זוועכשיו שבאמת התחדש עכשיו דהיינו מזמן א

מתאר כיצד שמע ממוהרנ"ת שהיה מתאר כיצד רבנו כשאמר תורה זו    \עח/במכתב שכתב רבי נחמן מטולטשין ואמנם  

 
ו ַהַהְתָחָלה  אות  ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ד    - או"ח    ליקוטי הלכות   עז י ַעְכׁשָ ָקִלים. ּכִ ת ׁשְ ָרׁשַ ִריַאת ּפָ ו ִמּקְ ִביל ֶזה ָאנּו ַמְתִחיִלין ַעְכׁשָ כה( ּוִבׁשְ

ְוִתּקּון ה  ֻאּלָ ַהּגְ ל  נוּ   ׁשֶ ַרּבֵּ ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ּבּוָריו ַהּקְ י ּדִ ִרְמזֵּ ּמּוָבן מֵּ ׁשֶ מֹו  ִמּפּוִרים. ּכְ ל ָהעֹוָלמֹות הּוא  ְצַרִים    ּכָ סּוק ִמ'ּמִ ּפָ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַעל  ׁשֶ ת  עֵּ ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 
ָאַמר ָאז כִּ  בֹות ּפּוִרים. ׁשֶ י ּתֵּ הּוא ָראׁשֵּ 'יָקם ׁשֶ 'ָראּו ָפ'ַני רֵּ ֶאְמַצע ְולֹא  ְו'לֹא יֵּ ו ְוכּו' ּוָפַסק ּבְ הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוַעְכׁשָ ַסח ׁשֶ ל ַהַהְתָחלֹות ִמּפֶ ה ָהיּו ּכָ ִחּלָ י ִמּתְ

ָבָריו.   ם ּדְ ֻאלָּ ִסיֵּּ ּגְ ר הַּ ִהיא ִעּקַּ ֶׁ ת ֲעָמֵלק ש  הוּא ְמִחיַּּ ֶׁ ְתָחָלה ִמּפוִּרים. ש  הַּ ו הַּ ָ ְכש  עַּ ֶׁ י ש  ְנּתִ ָבָריו ֵהבַּ ְך ּדְ ,וִּמּתוֹּ יחַּ ִ ל ָמש  ֶׁ ק ּוִמְלָחָמה ַלה'    ה ש  ית ּגֹוִים ֲעָמלֵּ אׁשִ י רֵּ ּכִ

 ֶ ׁשּ ִחיַנת ַמה  ּבְ ְוֶזה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ּדֹורֹו  ּדֹר ַעד  ִמּדֹר  ק  ֲעָמלֵּ ה ּבַ ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ים  ַמְקּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ יל  י ְלעֵּ ַתְבּתִ י ה'  ּכָ ּכִ  .

וְ  ס  חַּ ִקיּוּם  ָלנוּ  ָהָיה  לֹּא  ֲעָמֵלק  הוּא  ֶׁ ם ש  ֱאדוֹּ לוּת  ּגָ הוּא  ֶׁ ה ש  זֶּׁ הַּ ר  ּמַּ הַּ ן  ֲחרוֹּ ָהאַּ לוּת  ּגָ ּבַּ ֶׁ ָרָאה ש  ְך  רַּ ִנְפָלָאה  ִיְתּבָ ָאָרה  הֶׁ ָעֵלינוּ  יְך  ִ ְמש  יַּּ ֶׁ לֹּא ש  ִאם  ם,  לוֹּ ָ ש 
 ֶׁ ָנה ש  ֲחרוֹּ ה אַּ ֻאּלָ הוּא ּגְ ֶׁ ן ש  ֲחרוֹּ ץ ָהאַּ ֲעצוָּמה ִמּקֵ ֵתר. עַּ וַּ יוֹּ ת ְוִחיּוּת ְיָקִרים ּבְ ְרפוּאוֹּ תוֹּ ּבִ ֲחיוֹּ ֵתר ְצִריִכין ְלהַּ יוֹּ ל ּבְ דוֹּ ה ּגָ לֶׁ חוֹּ הַּ ֶׁ ה ש ּ ל מַּ י ּכָ , ּכִ יחַּ ִ ן  ל ָמש  ל ּכֵ

ה  ּכָ ּמַּ ים ְרפוָּאה לַּ ִלים ִהְקּדִ דוֹּ ּגְ ָתיו הַּ ִנְפְלאוֹּ י ָמְרּדְ   ּבְ ימֵּ דֹולֹות ּבִ ּגְ נּו ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות  ק  ְוָעָשה ִעּמָ ַזע ֲעָמלֵּ הּוא ּגֶ ע ׁשֶ יֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ ָעַמד ֲעלֵּ ׁשֶ ר ּכְ ַכי ְוֶאְסּתֵּ
מ  ׁשְ ח  יב לוֹ ו ִיּמַ ׁשִ ְוהֵּ ֶפְך.  הֵּ ֶאל  ֶפְך  הֵּ מֵּ ָהַפְך  ַרְך  ִיְתּבָ ְוה'  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  י  ְלַגְמרֵּ ְלַהֲאִביד אֹוָתנּו  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוָחׁשַ נִּ ,  ׁשֶ י  ּדַ ְולֹא  רֹאׁשֹו.  ּבְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ל    ִיְשָראֵּ ּצֹולּו 

מֹו.   ח ׁשְ ק ִיּמַ ת ֲעָמלֵּ ם ָהָיה ְמִחיַּ ַרְך. ַאף ּגַ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ נָ ּבְ ֲחרוֹּ ה ָהאַּ ֻאּלָ ת ִמּגְ כֶׁ ֶׁ ְמש  ּנִ ָאָרה הַּ הֶׁ ִהיא הַּ ֶׁ ָלם ש  עוֹּ ָאָרה ִנְפָלָאה ּבָ יכוּ הֶׁ ִ ּנֵס ִהְמש  ף הַּ ל ְיֵדי ּתֹּקֶׁ עַּ ֶׁ ד ש  ה  עַּ

ת ֲעָמלֵ  ר ְמִחיַּּ מַּ ה ּגְ ָאז ִיְהיֶׁ ֶׁ בְּ ש  ֶׁ ְפָלָאה ש  ּנִ ָאָרה הַּ הֶׁ ל הַּ ָנם ִלְבָרָכה ִמּגֹּדֶׁ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ "ל וְּבִדְבֵרי רַּ ִכְתֵבי ָהֲאִר"י זַּ ּמוָּבא ּבְ זֹּּאת  ק. ְוכַּ ָאָרה הַּ הֶׁ ל ְיֵדי הַּ פוִּרים. ְועַּ
ה יֵ  ל ְיֵדי זֶׁ , עַּ נוֹּ ִני ְוֻחְרּבָ ֵ ִית ש  ן ּבַּ ְניַּ ם ּבִ ְך קֹּדֶׁ רַּ ֵהִאיר ָעֵלינוּ ה' ִיְתּבָ ֶׁ ִני  ש  ֵ ִית ש  ן ּבַּ ְניַּ י ּבִ ָלִאים, ּכִ ְדנוּ ּפְ ר ָירַּ ֶׁ ה ֲאש  זֶּׁ ר הַּ ּמַּ לוּת הַּ ּגָ ם ּבַּ יֵּ ו ְלִהְתקַּ ָ ְכש  ש  ָלנוּ ּכֹּחַּ עַּ

ָר  ְלֵכי ּפָ ִדים ְלמַּ ְעּבָ ֻ י ָהִיינוּ ְמש  ָנם ִלְבָרָכה. ּכִ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ ָאְמרוּ רַּ ֶׁ מוֹּ ש  ֵלָמה ּכְ ְ ה ש  ֻאּלָ ן  לֹּא ָהָיה ּגְ ל ּכֵ "י  ס עַּ ִ ש  רוּש  רַּ ּמוָּבן ִמּפֵ לוּת. ְוכַּ ּגָ ב ְיֵמי הַּ ָ ֱחש  ֵמָאז נֶׁ
ִניֵּאל ט(. ם )ּדָ ָ ן ש  יֵּ ים, עַּ ק ָהִעּתִ ְבִעים ְוכוּ' וְּבצוֹּ ִ ֻבִעים ש  ָ סוּק ְוש  ל ּפָ י הַ   עַּ ֶכת ַעל ְידֵּ ְמׁשֶ ְפָלָאה ַהּנִ י ַהֶהָאָרה ַהּנִ ַרְך ָהְרפּוָאה ַעל ְידֵּ ים ה' ִיְתּבָ ן ִהְקּדִ ס  ַעל ּכֵּ ּנֵּ

ה ָהַאֲחרוֹ  ֻאּלָ ִחיַנת ּגְ הּוא ּבְ ל ַהַהְתָחלֹות ִמּפּוִרים. ׁשֶ ו ּכָ ר ַעְכׁשָ ָנה. ַעד ֲאׁשֶ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל ּפּוִרים ּבְ "ל.  ׁשֶ ּנַ ק ּכַ ת ֲעָמלֵּ ִהיא ְמִחיַּ ת  ָנה ׁשֶ ח ִלְהיוֹּ סַּ ת ּפֶׁ ֲאִפּלוּ ִמְצוַּ וַּ

יֵּם בִּ  ִלין ְלקַּ ת ּפוִּרים ְיכוֹּ ִנְזָהִרין ֵמָחֵמץ ֵאין ָאנוּ ְיכוֹּ ל ְיֵדי ִמְצווֹּ עַּ ֶׁ נוֹּ ִלְבָרָכה ש  נוּ ִזְכרוֹּ ּבֵ ם רַּ ָ ב ש  תַּ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ל ְיֵדי ּפוִּרים ּכְ י ִאם עַּ ֵלמוּת ּכִ ְ ת ִנְזָהִרין  ש  ִלין ִלְהיוֹּ
ִסיָמן עד(. ְנָיָנא  ּתִ ִלּקוֵּטי  )ּבְ ם  ָ ן ש  יֵּ עַּ ח,  סַּ פֶׁ ּבְ הַ   ֵמָחֵמץ  ל  ׁשֶ ַהַהְתָחָלה  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ס  ִנְמָצא  ַהּנֵּ ְוַהְתָחַלת  ִמּפּוִרים.  הּוא  ינּו  ָעלֵּ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ָאנּו  ׁשֶ ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ

ָקִלים,   ְ ַהׁשּ ִמיִעין ַעל  ַמׁשְ ֲאָדר  ּבַ ֶאָחד  ּבְ י  ּכִ ָקִלים,  ׁשְ ת  ָרׁשַ ִמּפָ ַמְתִחיִלין  ּפּוִרים ָאנּו  ל  ׁשֶ ְמָחה  ל יְ ְוַהּשִ ל ּפוִּרים ָהָיה עַּ ֶׁ ּנֵס ש  ר הַּ י ִעּקַּ ְתִנין  ּכִ ּנוֹּ ֶׁ ָקִלים ש  ְ ּ ש  ֵדי הַּ

ָהמָ  ֶׁ קֹּל. ש  ְ ש  ף אֶׁ סֶׁ ר ּכֶׁ ּכַּ ת ֲאָלִפים ּכִ רֶׁ ֲעשֶׁ סוּק וַּ ל ּפָ ָנם ִלְבָרָכה עַּ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ ָאְמרוּ רַּ ֶׁ מוֹּ ש  ם.  ִיְשָרֵאל, ּכְ לוֹּ ָ ס ְוש  ָקִלים חַּ ְ ּ ש  ל הַּ ֶׁ ּכֹּחַּ ש  ל הַּ ּטֵ מוֹּ ָרָצה ְלבַּ ְ ח ש  ן ִיּמַּ
רוּךְ  ש  ּבָ דוֹּ ּקָ ר הַּ יָך ְוכוּ'. ְוָאמַּ ָקלֶׁ ְ ם ִלש  ְקֵליהֶׁ ִ ָבר ָקְדמוּ ש  ע, ּכְ ָ מֹו    הוּא, ָרש  ַעת טֹוב ָוָרע ּכְ ץ ַהּדַ ְטא עֵּ י חֵּ ְך ַעל ְידֵּ ְמׁשָ ּנִ ָחׁש ׁשֶ ר זֲֻהַמת ַהּנָ ק הּוא ִעּקַ י ָהָמן ֲעָמלֵּ ּכִ

אֱ  ּנֶ ִין? ׁשֶ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ִפירוֹ ׁשֶ ל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהּכְ ם ּכָ ָ ׁשּ ּמִ ה ׁשֶ ְלּבּול ַהְמַדּמֶ ָחׁש הּוא ּבִ ר זֲֻהַמת ַהּנָ ץ ְוכּו'. ְוִעּקַ ת  ַמר, ֲהִמן ָהעֵּ
ַהְכָנָעתֹו ַעל ְידֵּ  ר  ִעּקַ ן  ּכֵּ ַעל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַעְצמֹו  ְוָעָשה  דֹול  ּגָ ר  ּכֹופֵּ ָהָיה  ׁשֶ ק  ֲעָמלֵּ ָהָמן  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשִ ׁשֶ ן  י  ּכֵּ ְוַעל  ה.  ַהְמַדּמֶ רּור  ּבֵּ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ ל  ִיְשָראֵּ י  ְקלֵּ

עַ  י  ּכִ ֶפַסח,  ּבְ ִלְכֹנס  ַמְתִחיִלין  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ַהַהְתָחָלה  ִהוא  ׁשֶ ָקִלים  ׁשְ ת  ָרׁשַ ִמּפָ ַמְתִחיִלין  ו  ֶפַסח.ַעְכׁשָ ּבְ ץ  ָחמֵּ מֵּ ִנְזָהִרין  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין  ּפּוִרים  י  ְידֵּ ה    ל  ְוזֶׁ

ְמבֹּאָ  ח, ּכַּ סַּ ּפֶׁ ת הַּ ִהְלכוֹּ ל ְוִלְדרֹּש  ּבְ אֹּ ְ ְתִחיִלין ִלש  ם ּפוִּרים מַּ יוֹּ ָנם ִלְבָרָכה ּבְ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ ָאְמרוּ רַּ ֶׁ ח  ש  סַּ ת ּפֶׁ ִהְלכוֹּ ין ּבְ ִ ְרש  ֲאִלין ְודוֹּ וֹּ ן ש  ְלָחן ָערוְּך ְלִעְניַּ ֻ ּ ש  ר ּבַּ
י  ְתִחיִלין ּבְ ם ְוכוּ'. וּמַּ ם קֹּדֶׁ ים יוֹּ ִ לֹּש  ְ "ל.ש  ּנַּ ח ּכַּ סַּ ל ְיֵדי ּפוִּרים ִנְכָנִסין ְלפֶׁ י עַּ , ּכִ ְצמוֹּ עַּ ּפוִּרים ּבְ ם הַּ ִביל    וֹּ ׁשְ ַסח ִויִציַאת ִמְצַרִים ַהּכֹל ּבִ ל ּפֶ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ ְוָכל ִעּקַ

ה. ר ַהְמַדּמֶ י ְלָברֵּ דֵּ י ִלְזּכֹות ְלרּוַח ְנבּוָאה ּכְ דֵּ ַלת ַהּתֹוָרה. ּכְ י ֶזה ִעקַּ   ַקּבָ ַעל ְידֵּ יִעין  ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ן ּכְ ְוַעל ּכֵּ "ל.  ּנַ ּכַ ר ַהּכֹל  ה ִעּקַ זֶּ ׁשֶ ר ָהֱאמּוָנה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם 
ָהָיה ַעל   ל ׁשֶ י ִיְשָראֵּ נֵּ ר ּבְ ְסּפַ ר ִמּמִ ַדּבֵּ ּמְ ר ׁשֶ ִמְדּבַ ת ּבְ ָרׁשַ ַלת ַהּתֹוָרה קֹוִרין ּפָ הּוא ַקּבָ בּועֹות ׁשֶ הּוא בְּ ְלׁשָ ָקִלים ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ַהַהְתָחָלה  ְידֵּ ה. ִנְמָצא ׁשֶ רּור ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּבֵּ

ר ַהכְ  י ֶזה ִעּקַ ַעל ְידֵּ ה. ׁשֶ ר ַהְמַדּמֶ ִביל ְלָברֵּ ׁשְ ָקִלים. ְוַהּכֹל ּבִ ת ׁשְ ָרׁשַ י ַהַהְתָחָלה ִמּפָ ַלת ַהּתֹוָרה  ְוַהּסֹוף ֶאָחד, ּכִ י ֶזה זֹוִכין ְלַקּבָ ַעל ְידֵּ "ל. ׁשֶ ּנַ ק ּכַ ָנַעת ָהָמן ֲעָמלֵּ
ת בְּ בְּ  ָרׁשַ בּועֹות קֹוִרין ּפָ ׁשָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ָמר ְלַקּבֵּ יִעין ֶאל ַהּגְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ם ּכְ ן ּגַ "ל. ְוַעל ּכֵּ ּנַ בּועֹות ּכַ י ַהּכֹל  ׁשָ סֹופֹו. ּכִ תֹו ּבְ תֹו ּוְתִחּלָ ְתִחּלָ "ל. ְוָנעּוץ סֹופֹו ּבִ ּנַ ר ּכַ ִמְדּבַ

"ל:   ֶאָחד ְוַכּנַ

פוִּרי (  כו  אות  ן ּבְ ל ּכֵ ּנֶׁ ְועַּ ֶׁ ש  ש  ֵורוֹּ ְ ש  יֵמי ֲאחַּ לוָּה ּבִ ָנם ִלְבָרָכה, ֲהָדר ִקּבְ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ ָאְמרוּ רַּ ֶׁ מוֹּ ש  ָרה, ּכְ ּתוֹּ ת הַּ לַּ ּבָ לוּ.ם הוּא קַּ מוּ ְוִקּבְ ר, ִקיְּ הּוא   ֱאמַּ י ּפּוִרים ׁשֶ ּכִ

רּור הַ  י ָאז זֹוִכין ְלבֵּ "ל, ּכִ ּנַ הּוא ָהָמן ּכַ ָחׁש ׁשֶ "ל,  ַהְכָנַעת זֲֻהַמת ַהּנָ ּנַ ה ּכַ רּור ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּבֵּ ּבְ ָרּה ִהיא  ִעּקָ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִחיַנת ַקּבָ "ל. ֶזהּו ּבְ ּנַ ה ּכַ ו  ְמַדּמֶ ָ ְכש  י עַּ ּכִ

"ל. ּנַּ ּכַּ ִמּפוִּרים  ָרה ִהיא  ּתוֹּ ת הַּ לַּ ּבָ ת קַּ ְתָחלַּ ימֵּ   הַּ ּבִ לּוָה  ִקּבְ ֲהָדר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ׁשֶ ַלת  ּוְכמֹו  ַקּבָ פּוִרים  ּבְ ַמְתִחיל ָאז  ו  ַעְכׁשָ י  ּכִ רֹוׁש.  וֵּ י ֲאַחׁשְ

"ל.   ּנַ ר.ַהּתֹוָרה ּכַ ת ָהעֹּמֶׁ ל ְסִפירַּ ֶׁ ם ש  ים יוֹּ ִ ל ֲחִמש ּ ֶׁ ּכֹּחַּ ש  ל הַּ ּטֵ ן ָרָצה ָהָמן ְלבַּ ל ּכֵ נּו ִזְכרֹונֹו    ְועַּ ַתב ַרּבֵּ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמׁשּ ץ ּגָ ן ָעָשה עֵּ ִלְבָרָכה  ְוַעל ּכֵּ

"ל.   ּנַ ק ּכַ הּוא ַהְכָנַעת ָהָמן ֲעָמלֵּ ה. ׁשֶ רּור ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּבֵּ י ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִהיא ּבְ ר. ּכִ ָמקֹום ַאחֵּ ר,  ּבְ ת ָהעֹּמֶׁ ם ֲהָנפַּ יוֹּ ִפיָרה ּבְ ּסְ ן לַּ וֹּ ם ִראש  יוֹּ ן ִנְתָלה ָהָמן ּבְ ל ּכֵ ְועַּ

ְמ  רוּר הַּ ת ּבֵ ִחינַּ ִהוא ּבְ ֶׁ ר ש  ת ָהעֹּמֶׁ י ִמְצוַּ ת ָהָמן  ּכִ יל אֶׁ ה ִהְכִניעַּ ְוִהּפִ ּמֶׁ "ל.  דַּ ּנַ ּכַ ה  ְלּבּול ַהְמַדּמֶ ּבִ ָחׁש  ַהּנָ ִחיַנת זֲֻהַמת  ּבְ הּוא  ָנם  ׁשֶ ֵתינוּ ִזְכרוֹּ ּבוֹּ ָאְמרוּ רַּ ֶׁ ה ש  ְוזֶׁ

ת ָהעֹּמֶׁ  ל ְיֵדי ִמְצוַּ ת ֲעָמֵלק עַּ ְכָנעַּ י הַּ ָניו, ּכִ ת ּבָ תוֹּ ְואֶׁ ח אוֹּ יְדכוּ ְוִנּצַּ ר ּדִ "ל:   ר ִלְבָרָכה, ָאֵתי עֹּמֶׁ  ְוַכּנַ

יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל.    כז(אות   ִביל ֶזה ִהּפִ ה ּבַּ ּוִבׁשְ ּמֶׁ ְמדַּ רוּר הַּ ת ּבֵ ִחינַּ ה ּבְ ה זֶׁ ָ ְקֻדש ּ ָרל ּדִ י ּגוֹּ ּפוּר, ּכִ ם הַּ ֵ ל ש  ה ּפוִּרים עַּ ִמים ָהֵאּלֶׁ יָּ ן ָקְראוּ לַּ ל ּכֵ י  ְועַּ ה, ּכִ ָ ֻדש ּ ּקְ

י  ֵאין ְמִביִנים, ּכִ ֶׁ ָבר ש  ָרל הוּא ּדָ ָרל.ּגוֹּ יִלין ּגוֹּ ּטִ ה מַּ זֶּׁ ָבר הַּ ּדָ יעַּ הַּ ּגִ ל ְלִמי מַּ ת ְוֵשכֶׁ עַּ דַּ ִלין ְלָהִבין ּבְ ֵאין ְיכוֹּ ֶׁ ם ש  ָכל ָמקוֹּ ר    ּבְ ְבִחיַנת ֶהְעּדֵּ ּגֹוָרל הּוא ּבִ ִנְמָצא ׁשֶ
ָאר ַהְמַדּמֶ  ָאז ִנׁשְ ַעת ׁשֶ קּות ַהּדַ ּלְ הּוא ִהְסּתַ ה. ׁשֶ ִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדּמֶ הּו ּבְ זֶּ ַעת ׁשֶ  ה.ַהּדַ

מכתב שכתב רבי  חלק מה שבעלים לתרופה סימן ה', והובא בשיש"ק ח"א סימן קס )כנ"ל בשיחות השייכות לתורה זו(, וזה לשון    נמצא במכתביו  עח
ָחָדׁש ַהִחדּ   - ח אדר שנת תרלג  " נחמן מטולטשין לאנ"ש בי  יׁש מֵּ נּו ִהְתנֹוְצצּות ְלַהְרּגִ ְלָבבֵּ ץ ִלְפָרִקים ּבִ ְתנֹוצֵּ ּמִ ַרְך  ּוַמה ׁשֶ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ר ּבְ ְפָלִאים ֲאׁשֶ ים ַהּנִ ּוׁשִ

ה הּוא  ְתִחּלָ ָרה, ּבִ ת ּפָ ָרׁשַ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ּפָ ֶכר ַצּדִ אֹורֹו זֵּ ָרָכה מֵּ ָאר ָלנּו ּבְ ָרה, ְוָכל    ִנׁשְ ה ּפָ ְך ַנֲעֹשֶ ם ַהּפּור ְוַאַחר ּכָ י ּפּוִרים ַעל ׁשֵּ ּפּור ּכִ
סּוק ׁשֶ זֶ  ַהּפָ רּוף ּפּוִרים ּבְ ה צֵּ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ז ּבַ ים ְוכּו' ְוכּו', ּוְמֻרּמָ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ַסח.ה ֲהָכָנה ְלֶפַסח, ֹשִ ִעְנַין ּפֶ ר מֵּ ַדּבֵּ  ּמְ

ְר    ָהָיה מַּ ֶׁ ָרִאים ש  ּנוֹּ ְוהַּ ים  ִ ש  דוֹּ ּקְ ִים הַּ דַּ יָּ ְוהַּ ִים  ת ָהֵעינַּ ְרִמיזוֹּ ּבִ ּגוּן  ּנִ ת הַּ ש   וְּתנוּעַּ ְוָקדוֹּ יק  ּדִ ר צַּ י ָנָתן ֵזכֶׁ ּבִ ב רַּ ֵרנוּ ָהרַּ י מוֹּ ּבִ ְורַּ ִרי  ש  מוֹּ דוֹּ ּקָ ְלִמידוֹּ הַּ ה ָלנוּ ּתַּ אֶׁ
חַּ  ִהְתִחיל אַּ ֶׁ ּ ה ש  וִּבְפָרט מַּ ְכָתב.  ּבִ ן  ּכֵ ֶׁ ל ש  ִמּכָ ִנים  ּפָ ל  ִנים אֶׁ ּפָ ר ְלָבֵאר ֲאִפּלוּ  ָ ְפש  ן ִאי אֶׁ ּכֵ ם  ְוָחָזק, ִלְבָרָכה ּגַּ ל ָרם  קוֹּ ְך ּבְ ּכָ ת    ר  ְתָחלוֹּ ל הַּ ּכָ ה ָהָיה  ְתִחּלָ ּבִ
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בזה שיש עוד   שהבינו שמתכווין   , ואח"כ שתק כמה זמן,באריכות ונועם נפלא  "נטי און הי"ובאידיש    "ועכשיו"משך תיבת  
והם העשרה מזמורים   ידם   שגמר לגלותם אז"ועכשיו" שחידש רבנו לדור החשוך שלנו  כמבואר שם במכתב, שעל 

ועכשיו שנה שכל ההתחלות ממנו כנ"ל בתורה רמב, ועכשיו יש ראש המתקנים פגם הברית שהוא אבי אבות הטומאה 
   . את העשרה מזמוריםונו הקדוש  ולומר על צי   ה וכו'לבוא אליו בראש השנ  יש הציון הקדוש שהרבה לדבר מחשיבות

 עיין לעיל מה שכתבנו בפתיחה לתורה זו שנסינו לבאר קשר הדברים. 
שאמר ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל   מרבו מוהרנ"תבפירוש ששמע ח"א אות קסב בשם נתיב צדיק אות יא ועיין שיש"ק 

 ההתחלות מאתו. 
לכן גם  ,הכוונה להוציא מפשוטו שההתחלות מפורים אלא לומר שהיום עם ירידת הדורות עוד יותראולי אין ואעפ"כ 

 .כנ"לאת ההתחלה מפורים א"א לקיים בלי רבנו 
, וצ"ע מה רוצה לרבות בלשון  וצ"ע כי לשון בתחילה היו כל ההתחלות מפסח משמע שעכשיו כל ההתחלות מפורים

כל? דמשמע שעד עכשיו ההתחלות היו בבחי' פסח דהיינו מהלך של תשובה כנ"ל ומעכשיו ההתחלות הן שעוד לפני 
 התשובה צריך להתחיל מאיזה בחי' של פורים וצ"ע מה. 

גם צ"ע כי מי שנמצא בקליפות צריך לרוץ אורח ולהזדרז מאד לעשות תשובה, כמבואר בתורה מט. וא"כ צ"ע האם 
 גם עליו נאמר שמ"ועכשיו" קודם התשובה צריך להתחיל מבחי' של פורים? 

ך  ועיין תורה נט תנינא שיש בחי' עבודה של בין המצוות והיא שייכת רק לצדיק ולא לבעל תשובה כי בע"ת צרי 
ולכאורה המצוות הם בחי' תשובה ובין המצוות הן איזה הקדמה   להזדרז לשוב לכן צריך לדלג על עבודה זו. עי"ש.

. אבל לפי התורה הזו אולי לקיום המצווה להכנת הלב בכסופים וונהכלכל מצווה, ובתורה כב דברנו מזה וביארנו שה
 של פורים שהוא הכנה לתשובה וצ"ע. ין י יש גם בחי' של שמחה או מחיית עמלק או כיו"ב שהוא ענ 

* 
 . \פובלק"ה/   \עט"ן/ בחיי מוהרמה עניין קורח לפורים שדווקא אז תיקן רבינו את נשמתו כמבואר    ולפי כל הנ"ל נראה לבאר

"פניו  וזה בחי' מה שאמר אדמו"ר ז"ל שפורים מרומז בסוד הפסוק "ואם "מפאת    -)עפ"י תורה יד(  ועיין לק"ה ערלה ה' יט  
"ימרט "ראשו וכו' שהוא ר"ת פורי"ם כי פסוק זה מדבר מבחי' נגעים ונגעים באים על גסות הרוח כשפרש"י בפ' מצורע 

כי כל בחי' פורים הוא להכניע קליפת המן עמלק שהוא בחי'   ,שזהו בחינות פורים   ,ע"פ ועץ ארז ואיזוב ושני תולעת

בחי' ד' מראות נגעים   ן ומתקנין עיני נגד ד' בחינות שפלות הנ"ל שהם מכ. וזהו בחי' ד' מראות נגעים כלכנ" גאות וגסות
שבאים על גסות כנ"ל: ....... ......וזהו שאמר שם אדמו"ר ז"ל שפורים הוא תיקון חטא קרח שמרומז בפסוק ואם מפאת  
פניו הנ"ל. כי כל פגם קרח הי' מחלוקת שחלק על הצדיק האמת שהוא משה ע"י גסות רוחו וגאותו שארז"ל. וע"כ התיקון  

 
ּכַּ  ייְנט"  ל ְנִעיָמה "אוּן הַּ קוֹּ ְך ּבְ ַּ וָּמש  ייְנט"  ִים, "אוּן הַּ ת ִמְצרַּ ר ִליִציאַּ ֵזכֶׁ ת ֵהם  ְצווֹּ ּמִ ל הַּ ּכָ ל ָכל  ח ְועַּ סַּ ִתיָקה.ִמּפֶׁ ְ ש  ר ּבִ אַּ ְ ְוִנש  ְרָגִעים  ה  ּנֹאַמר ּוַמה    ּמָ ַמה 

ינּו   רֵּ ר ַאׁשְ ַדּבֵּ י ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָר ּנְ נּו ָהַרב ַרּבִ ה ָלנּו ָמַרן מֹורֵּ ּלָ ּגִ יְך ׁשֶ ל זֹּאת, ּוִבְפָרט אֵּ מַֹע ּכָ ינּו ָזכּו ִלׁשְ ָאְזנֵּ ה  ׁשֶ ַכּמָ ל זֹאת ּבְ ְך ּכָ ִלּבֹו ַהזַּ ץ ּבְ ְתנֹוצֵּ ּמִ יָכן ׁשֶ ָכה ַעד הֵּ

רּוִפים,   יּוּ צֵּ ל הַּ ֶׁ ּקוּן ש  ּתִ ה הַּ ּלָ ף ּגִ כֶׁ ְך ּתֵ ר ּכָ חַּ ְזָרֵתנוּ  ְואַּ עֶׁ ֲעמֹּד ּבְ יַּּ ֶׁ ֱאָמִנים ש  ֵעִדים נֶׁ ָלה ּבְ דוֹּ ְבָטָחה ּגְ הַּ ת ּבְ רוֹּ ְפָרִטיּוּת ְוִהְזִהיר ָאז ְלדוֹּ ִרים ּבִ ִמיד  ד ִמְזמוֹּ ָלה ּתָ סֶׁ

ָרָאה בְּ  ּנוֹּ ה הַּ ֲעשֶֹּׁ ּמַּ ר הַּ ף ִסּפֵ כֶׁ ְך ּתֵ ר ּכָ חַּ ָרא ְוכוּ', ְואַּ ּנוֹּ ש  ְוהַּ דוֹּ ּקָ ל ִקְברוֹּ הַּ א עַּ בוֹּ יָּ ֶׁ ל ִמי ש  ר  ּכָ חַּ ף אַּ כֶׁ ְך ּתֵ ר ּכָ חַּ יְרס, ְואַּ עְטלֶׁ יין ּבֶׁ זַּ ל הַּ ֶׁ ָאה ש  ָאה ְדִעּלָ ִיְרָאה ִעּלָ
אן,  ְלאוּמַּ ע  ָנסַּ ח  סַּ ֶקׁשֶ   ּפֶׁ ְוַהּכֹל  ֶאָחד  ַהּכֹל  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  י  ַרּבִ ָהַרב  נּו  מֹורֵּ נּו  ְוַרּבֵּ נּו  מֹורֵּ ְרָמִזים  ה  ּלָ ּגִ זֹאת  הַ ְוָכל  ּבְ ְוָכלּול  ֶאָחד  ַהייְנט.  ר  אּון  ּבּור  ּדִ

ְזמוֹ  ֲאִריכּות ֹנַעם. אּון ַהייְנט ְצִריִכין ְלַגּלֹות ַהּמִ ַבת אּון ַהייְנט ּבַ ְך ּתֵּ ׁשַ ּמָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָכה ַהּקְ "ל, אּון ַהייְנט ְצִריִכין  ּוְבַהַהְמׁשָ ְפָרִטיּּות ּוְלַהְבִטיַח ַהְבָטָחה ַהּנַ ִרים ּבִ
"ל ּולְ  ה ַהּנַ ֲעֹשֶ ר ַהּמַ אוּ ְלַסּפֵּ תֹו ְלדֹורֹות עֹוָלם ּבְ ָ ייל ִזיא, אּון ַהייְנט ְצִריִכין ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן ְוִלְנטַֹע ְמקֹום ְקֻדׁשּ ם אּון ִאיְך הֵּ ר  ַסיֵּּ ָמאן, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֲאׁשֶ

ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  ִציץ  מֵּ ּכְ ְמַעט  יֶזה  אֵּ נּו  ְלָבבֵּ ּבִ ץ  ּוְלִהְתנֹוצֵּ ֶזה  ל  ִמּכָ יַדע  לֵּ נּו  ָזִכינּו  ְלָבבֵּ ּבִ ָרׁש  ׁשְ ּמֻ ׁשֶ ֱאֶמת  ַאֲהַבת  עֶֹצם  מֵּ ַאְך  ְכָתב,  ּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֹאת  ל  ּכָ ר  ּוְלָבאֵּ  ,
הּוא  ֶ ִנים ַמה ׁשּ ל ּפָ ָיִדי ִלְרׁשֹם ַעל ּכָ י ּבְ ִטי ְוִעּתִ ק ִליַקח עֵּ י ְלִהְתַאּפֵּ ינּו לא ָיכְֹלּתִ עּורֵּ     .ִמּנְ

נֹוַדע   חיי מוהר"ן   עט פּוִרים  ּבְ )י(  צ  בִּ   אות  ְוַגְלָיא.  ָסתּום  ִריְך הּוא  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ְוָאַמר אֹוַרְיָתא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵּ ָעָנה  ִנְפָלאֹות.  ַהּתֹוָרה  ִלי  ה  ְתִחּלָ
ב ּוְמַחזֵּּר ַא  ַעל ֶנֶפׁש הּוא ְמַסּבֵּ הּוא ּבַ ֶרת. ּוִמי ׁשֶ ְך ִנְסּתֶ ִנים ֶאל ָהָאָדם, ְוַאַחר ּכָ ית ּפָ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ  ְמַגּלֵּ דֹוִלים ְוִהׁשְ ְעּגּוִעים ּגְ ׁש לֹו ּגַ ר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה ְויֵּ ֲחֶריָה ּומֹוסֵּ

ָליו:  ה ַהּתֹוָרה אֵּ ּלֶ ְתּגַ ּתִ זֹּוֶכה ׁשֶ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעד ׁשֶ  ּבִ

ה    ְתִחּלָ י ּבִ ם )ַהְינּו ׁשֶ   ּכִ ַקְטנּות ּוְבֶהְעלֵּ ל ּפּוִרים ּבְ ה ִלי ִעְנָין ׁשֶ ּלָ ם  ִנְתּגַ ֵּ ְך ֲעָזַרִני ַהׁשּ ָעְלָמא( ְוַאַחר ּכָ ֶרֶמז ְוִהְתנֹוְצצּות ּבְ מּור ַרק ּבְ ּלּות ּגָ ִהְתּגַ ּלֹא ִנְגָלה לֹו ָהִעְנָין ּבְ
ה ָא  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ְוָהִעְנָין  ָהִעְנָין.  ִלי  ה  ּלָ ְוִנְתּגַ ִמיד  ּתָ ִלי  ר  ַרְך עֹוזֵּ ִיְתּבָ י הּוא  ּכִ ַרְך  ָהיָ ִיְתּבָ ם  ז  הֵּ ׁשֶ ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבְ ַרק  ל ָהעֹוָלמֹות  ִמּכָ ְוֶנְעָלם  ה ָסתּום 

ם יֹוְדִעים זֹאת:   ְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד ַרק ׁשָ

י ְמאֹּ  ֵעינַּ ק ּבְ ה ִלי זֹּאת ָהָיה ָרחוֹּ ּלָ ְתּגַּ ּנִ ֶׁ ח, וְּכש  ם קֹּרַּ גַּ ן ּפְ ּקֵ "ל ָהָיה ְלתַּ ּנַּ פוִּרים הַּ י ּבְ ּלִ ֶׁ ָדה ש  י ֲעבוֹּ ה סְּ ּכִ ם  ד מַּ ֵ ש ּ ר ִלי הַּ ָעזַּ ֶׁ ד ש  ח עַּ ִמיכוּת ֵיש  ְלפוִּרים ִעם קֹּרַּ
ת ּפוִּרים ֵהם  ִתיּוֹּ אוֹּ ֶׁ ה ִלי ש  ּלָ ה ְוִנְתּגַּ ָ ש  דוֹּ ּקְ ָרה הַּ ּתוֹּ הַּ ד ּבְ ָבִרים ְסתוִּמים ְמאֹּ י ֵיש  ּדְ ְך ְוכוּ' ּכִ רַּ ֵרט רֹּאֹּש   ִיְתּבָ ָניו ִיּמָ ת ּפָ אַּ ְקָרא י"ג(, "ְוִאם ִמּפְ יִּ ת )וַּ י ֵתבוֹּ ֵ וֹּ  ָראש 

ֵאר(:  ָאר לֹּא ּבֵ ְ ּ ש  ח )ְוהַּ ת קֹּרַּ ִחינַּ  ֵקֵרחַּ הוּא" ּבְ

ךְ    ר ּכָ חַּ ָהָיה ִמצְ   אַּ ֲחַמת ׁשֶ ר זֹאת מֵּ ּפֵּ ּסִ ְיָלה ׁשֶ ל אֹוָתּה ַהּלַ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ִליׁשֹן ּכָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ָחָמתֹו ָהְיָתה כִּ ָאַמר ַרּבֵּ ּנֶ ה זֹאת, ְוָאַמר ׁשֶ ּלָ ּגִ ר ַעל ׁשֶ י  ַטעֵּ
ט רֹא  רֵּ ָניו ִיּמָ ַאת ּפָ ִתיב ְוִאם ִמּפְ ְך ּכְ ּתֹוָרה ַרק ּכָ ְך ּבַ תּוב ּכָ ין ּכָ ֱאֶמת אֵּ ם ּבֶ ָלל. ּגַ ה ּכְ ּלָ חַ ֲעַדִין לֹא ּגִ רֵּ ט רֹאׁשֹו קֵּ רֵּ י ִיּמָ תּוב ְוִאיׁש ּכִ ַח הּוא ַרק ִמּקֶֹדם ּכָ ּבֵּ הּוא    .ׁשֹו ּגִ

ָבִרים ְסתּוִמים ְוֶנְעָלִמים ְמֹאד.   ה: ְוַהּדְ דֹוׁשָ יָחתֹו ַהּקְ יגּו ֹשִ ל ָאז ַיּשִ ה ְלִביַאת ַהּגֹואֵּ י ַהְמַחּכֶ רֵּ  ַאׁשְ

ו  'נטילת ידים לסעודה הלכה ו  הלכותליקוטי    פ  ז' תנינא(  'אות  ר    )עפ"י תורה  חַּ ְנָיָנא ִסיָמן עד( אַּ ִלּקוֵּטי ּתִ תוּב )ּבְ ּכָ ֶׁ ּ ה ש  ן מַּ ִעְניַּ ִבין ְרָמִזים ְקָצת ּבְ ה ּתָ וָּבזֶׁ

ָרה ְוכוּ'.ּפוִּרים ק  ה ּפָ ֲעש ֶׁ ְך נַּ ר ּכָ חַּ ה הוּא ּפוּר ְוכוּ'. ְואַּ ִחּלָ י ִמּתְ ָרה, ּכִ ת ּפָ ַּ ָרש  ִרין ּפָ ן ֵחְטא    וֹּ ּקֵ ֵסק ְלתַּ פוִּרים ָהָיה עוֹּ ּבְ ֶׁ ש  ש  דוֹּ ּקָ יו הַּ ְענוּ ִמּפִ מַּ ָ ה ש  ם ָלזֶׁ ם קדֶׁ ּגַּ
ד ֻמְפָלג ְמאד ְמאד. הוּא סוֹּ ֶׁ ר ש  ח ְוָאמַּ ת קרַּ ֲחלקֶׁ ּפָ   מַּ יחֹות  ְוָהֶרֶמז ּבַ ִ ַהש ּ ם ּבְ ן ׁשָ בֹות ּפּוִרים קַרח הּוא ְוכּו', ַעיֵּּ י ּתֵּ ט ר'אׁשֹו ָראׁשֵּ רֵּ 'ָניו ִי'ּמָ ַאת ּפָ סּוק ְו'ִאם ִמ'ּפְ

ת ֻחּקַ  ָפָרׁשַ ִני ּבְ ַיְלקּוט ָהְראּובֵּ א מּוָבא ּבְ ְפִסיְקּתָ ִאיָתא ּבִ י ַמה ּדְ ָרחֹוק ַעל ּפִ ָרה ַאַחר ַמֲחלֶקת קַרח?  ת ְוֶזה ְלׁש )י( ְוָהִעְנָין מּוָבן ְקָצת מֵּ ת ּפָ ָרׁשַ ה ֶנֱאַמר ּפָ ֹונֹו: ָלּמָ
הֹוִציאּו אוֹ  ׁשֶ י  ּדַ אּו. ָאַמר קַרח: לא  ָ ִיש ּ ף  ָכתֵּ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִרית ה'  ּבְ את ֲארֹון  ֲהרּו ָלש ֵּ ִהּטַ ָהִתים  ַהּקְ ׁשֶ ה  ְלִפי  ְוָעש ָ י  ח ראׁשִ ּלַ ּגִ ׁשֶ א  ֶאּלָ נֹות  ּוַמּתָ ה  ֻהּנָ ּכְ ַלל  ִמּכְ ִתי 
ל, ַעד   ָראֵּ ָרה ַעל ִיש ְ ּפָ ְהֶיה ּכַ ה ּתִ ָרה ֲאֻדּמָ ר. ְוהּוא לא ָיַדע חק ּפָ ה ְלַעְרעֵּ א ְלמׁשֶ ד ִנְתַקּנֵּ ה  אֹוִתי ָסָכל. ִמיָּ ָרה ֲאֻדּמָ ִליָאה. ָמה ִעְנַין חק ּפָ אן ְלׁשֹונֹו. ְוהּוא ּפְ ּכָ

נּו ְוַרּבֵּ  נּו מֹורֵּ י ֲאדֹונֵּ ְברֵּ י ּדִ ן ַמֲחלֶקת קַרח. ּוִמּפּוִרים ַנעֲ ְלַמֲחלֶקת קַרח? ַאְך ַעל ּפִ ּקֵּ פּוִרים ּתִ י ּבְ ר ּכִ ׁש ָלֶהם ֶקׁשֶ יֵּּ "ל ָרַמז ָלנּו ׁשֶ ִחיַנת  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּנַ ה ּבְ ש ָ
ן ַמֲחלֶקת קַרח. ְוהוּ  ּקֵּ ה הּוא ּתִ ָרה ֲאֻדּמָ ּפָ ר ָלנּו ׁשֶ אֵּ ּבֵּ ה. ִנְמָצא ׁשֶ ָרה ֲאֻדּמָ ִסיְקָתא הַ ּפָ "ל:  א ִעְנַין ּפְ  ּנַ
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המן עמלק שהוא הגאות. ועי"ז נתבטל המחלוקת ונמשך שלום. בחי' ודובר שלום לכל זרעו בפורים שאז מכניעין קליפת  
 עכ"ל. שמסיימת המגילה בזה. כי זה עיקר התיקון וכנ"ל: 

תיקונו  על פי הנ"ל שכל ההתחלות מפורים וגם ההתחלה של פורים היא ע"י רבינו מובן שהחולק על רבינו אולי אפ"ל ו
ינו בשרשו היכן י דייקא בפורים דה של קורח שהיה ראש לחולקים על רבינו הוא  כן תיקונו  לו,  בקושי גדול וע"י רבנו

   שפגם דהיינו בהתחלה של כל ההתחלות.
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