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 אזמרה ביאור נפלא על תורה א' ע"פ

 
"לכים בתורת ה'והה דרךאשרי תמימי "

כי איש הישראלי צריך תמיד א. 
של כל דבר ולקשר  'שכל'להסתכל בה

ה לבאר בדרך אפשר  עצמו וכו': נרא

ה ה טובה 'שכל'ש הנקוד  הואכי  הוא 
אלקי שיש בכל דבר שהוא ההניצוץ 

ה  ה טוב  א'(השכמת הבקר )הנקוד
האדם ובא רבינו ללמדנו  ,שמוצא 

ה ה טוב כלומר  ,שבכל דבר יש נקוד
האדם במגע  שכל דבר שבא עם 

ה אני משתמש עם ואפשר לחש ב למ
ה ה ונמצא ליד ז כי אני רוצה  ?ז

ון ה' בסופו של דבר כי  !לעשות רצ
הוא לעשות  הודי  הי באמת כל מעשי 

וכל אחד יכול לבדוק את  ,רצונו ית'
ה על עצמו נסחפים בדרך ש אלא ,ז

ון ה' לגשמיות וכו' לעשיית  וע"ז .רצ
המלמדנו רבי ה נפלא הסתכל  ,נו עצ ל

הנקודה טובה שוודאי וולמצ א את 
ה לעשות דהיינו יש פה  שבסוף רוצ

ה' וכדו' וכך יאיר לו  עי"ז רצון 
ה'  הזאת להתקרב ל ה  ה טוב הנקוד

ה שמצוה את  ,ית' התור וזה בעצם 
ה  האדם בכל דבר מה לעשות שז

 הנקודות טובות שאפשר לחטוף
וצריך גם  ,בכל דבר שמונחים

הנקודה טובה,  "לקשר" עצמו אל 
ה  ה ולשמוח עמ לא רק לדעת ממנ

ה' כור תמיד ב "ע"י יק וומד .וכך יז
הגשמיות  אותו הדבר" כי דייקא מ

ה שגם בו  הזה נתקרב ע"י שרוא
ה.  ה טוב  בעצמו יש נקוד

כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו ב. 
ה בכל דרכיו: ה  ה טוב הנקוד א אור יש

המצבים  מאיר לו.  גדול ובכל 

וזה בחי' יעקב וכו' כי יעקב זכה ג. 
ראשית  –לבכורה שהיא ראשית וכו' 

  חכמה וזה בחי' ויעקבני זה פעמים
  וחכמני:  אונקלוס  ותרגום
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מוד נפלא לעבודת ה' ייש להוציא ל
ה ה"ר ישעשיו ו מאתנו את  חוטפיםצ

כורה'  הגדולים היינו 'הב הדברים 
הדברים את לנו רק  יםומשאיר

ה ש כפילהיות מאחור והקטנים  הי
יעקב  –אך אנו  ,בלדת עשו ויעקב

בדברים דייקא אוחזים עצמינו 
'עקב' ומעריכים את –הקטנים ב

הבכורה  וזו היאהנקודות טובות 
"וידו אוחזת בעקב וזה פי'  .האמתית

החכמה  אחיו" הו  בלדת יעקב וז
מרמז  ידומר ר' נתן שווכן א ,האמתית

ה ואמונ שזה אמונה  ,העל תפל
ם  בנקודות טובות שעי"ז מתפללי

ה יתחזקו ב' אעקבובז  'תא דמשיח
 ידודייקא מרים  עקב–שמירידתו

ה, ה תו' צ"א) להשי"ת בתפיל כי  (,ורא
 אלא עשיובאמת יעקב נוצר לפני 

ה בפנים ש הוא והי ה רמז שיעקב  ז
הנק דות והפנימיות ויודע מעלת 

ה רק חיצוני ותטוב את  תועשיו רוא
ה  .גדולים והבןהדברים ה כור וכן ב

 'המתן'הוא מיד ראשון בחי' של בלי 
ה אילו ו אנו מתחזקים עם המתן ורא

הלן.   ל

יש לרמז  וזה בחי' שמש וכו':ד. 

ההתחזקות עם הנקודות טובות  ש
ה ההולך לאט לאט ב  משוםדרג

הכל מאיר וישר שא"א לשמוח מיד 
התחזק,  ה טובה רק צריך ל הנקוד ע"י 

הנקודות טובות ולמצוא ולחש ב על 

עד  ,א עוד ועודועוד פעם ולמצ
אף  ,שמאיר בסוף כמו השמש

ה מאיר רק  ה'שבתחל )רלוי"צ  '.כנג
ה יותר חיות  אמר שבכל פעם נהי

 וקירבה לצדיק(. 

הנקודה  וכו': י"תוזה בחי' חה.  כן  שא

הכל  הוא החיות של כל דבר כי  טובה 
בשביל לעשות רצונו  אלאלא נברא 

ה הנק ,ית' בז העשיית ו ה היא  ודה טוב
ה אותו הדבר וכן  רצונו ית' שהוא מחי
נותן חיות לאדם מכל דבר שזהו 

ה בעליה".  ה תחי  "החכמ

אך מחמת שאור השכל גדול מאד ו. 
יש לבאר שבאמת אור וִשמחת  וכו':

ה גדול מאד ו שכתב  ,הנקודה טוב כמ
מוהרנ"ת שלעתיד לבוא לא יוכל כל 

ה והעולם לסב ה מנקוד השמח ל 
הפחות שבפחותים  ה טובהדנקוד מ

ה נצחית שאין  ,מישראל הוא שמח כי 
ולכך באמת אין אנו  ,נתפס במוחינו

מצליחים לשמוח ולקשר עצמינו 
ה  ה כי היא באמת למעל ה טוב לנקוד

ה"ק  וע"ז ,מהשגתינו נותן לנו רבי
ון היות בבחי' נ לבטל עצמינו  ,עצה ל

הוא  השמש ו הוא  כלבנה לצדיק ש
ה בנק השמח ודות יכניס בנו את 

ולבד א"א לקבל כלום ואין  ,טובות
טול ואמונה ילנו שום אור רק בב

הוא  אמר לשמוח אז הרי בצדיק ש
 .אנו שמחים בנקודות טובות
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 שהוא בחי' חכמה וכו': החי"תמן ז. 

ה טובה  הנקוד יש לבאר שבעצם אור 
כאן המאיר  שכל והשמשה אהי ,שעד 

החיות  שםכ הצדיקהוא בעצם  ,ו
קוטי תפש לה יאר בתפולות מביבלי

י רש נקודתול"ד קמא שעצם ש
ה היא שש רש נשמתי והטוב

מושרשת בנשמת הצדיק האמתי 
ה שלי ה טוב הנקוד הו  כך יוצא  ,וז

ולכן הצדיק הוא  .מדברי מוהרנ"ת
והבאור  ,השמש והחיות של כל דבר

ה הוא ה את  ,בז שהצדיק הוא מגל
ה והנחת רוח שיש לה'  ה טוב הנקוד

תוב כמו שכ ,ית' מכל דבר בעולם
הניצוצות  ה נ"ד שהצדיק מברר  בתור

הנח בכל דבר ואלוקות שמ בעצם  שז
ה שיש בכל דבר שהיא  ה טוב הנקוד

ה"ל ואלקותו ית' כמב אר בליקו
, ובאמת הוא שורש השכמת הבקר א'

נשמות ישראל ולכן כל נקודת 
יהדותנו שהיא הנקודה טובה 
ה  הקיימת לעולם וממנ הנצחית ו
ה  הנקודות טובות ז נמשכים כל 

על כן צריכים אנו  הצדיק וכוחו הוא.
לבטל עצמינו לצדיק ועי"ז נזכה 
ה שיש  ה טוב הנקוד להשגת ושמחת 

ה"ז.   בכל מעשי העו

 ונעשה אור הלבנה כאור החמה:ח. 

שאפשר להיות כמוני ממש! כמו 
ה רביז"ל וזה ע"י קיום עצותיו  ,שרצ

הם  ה של הקדושות שהחוט השדר

ה טובה הנקוד ששב  כפי ,הוא 
מוהרנ"ת בעשרות מכתבים ומדגיש 

ה ה סוף אות ג'  ,בעלים לתרופ )ורא
כוכבי אור(.  ה ב  בהערות ששון ושמח

אבל וכו' זה בחי' עשיו שבזה את ט. 
האמתית  הבכורה: הבכורה  שבזה את 

הנקודות  שהוא כמו שראינו לעיל 
 טובות ואינו מחשיבם. 

הולך  לא יחפץ כסיל בתבונה וכו':י.  ש

ה א הדבר רק בהתגלות לבו כשרוא ת 
ה וכדו'.... מיד  'שש שעות'הגדול 

היות  חוטף ורוצה דייקא עכשו ל
הבכור ון ו ה  ,הראש ואח"ז כשרוא

ה שעובר שעובר ה"ז א"א  מ ובעו
ה"ב )כך  הנות מרוחניות רק בעו ל

המעברים(  ה בתחלת  ה אזי נרא מבז
הנקודות טובות  את ההתחזקות ו

הם נשארים גם בעת  מעברים וזה הש
שאינו מבין  תו וכסילותוובגלל גאו

ה"ז אינו כלום וא"א ל ה. ישעו  הנות פ

שבסוף  וחפרה הלבנה וכו':יא. 

ה את הנקודות טובות ייתבי המבז ש 
שאינו מתבטל לצדיק שאומר לו 
התחזק בנקודות טובות  לשמוח ול

ה"ז הוא מצליח ויש ו ה שאפי' בעו ירא
ה הוא  ,ומצליח בעבודת ה' לו טוב ו

ה רק דברים גדולים ולהראות  שרצ
הו שיש   ובושה החמהלו אור )וז

הוא החמה( ועוצמה  ה כאלו  שמרא
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ה  ,לבד בלי הצדיק ה"ז בז נפל בעו
ה"ב.   ובעו

וזה בחי' יצר טוב ויצר הרע כי יב. 
 היצר טוב נקרא מסכן וחכם וכו':

הו כל מלחמת היצ"ט  אומר רבינו שז
ה"ר אם לעשות עצמו כמסכן  ויצ
ה  הבין שאנו אין לנו כלום רק מ ול

הק'שאנו מקבלים   ,מהצדיק ותורתו 
או לומר שאני גבר ויודע ומצליח גם 

ולא צריך לאף אחד ואני עובד  יבעצמ
כות  ,ה' וכו' המל וזהו בעצם מלחמת 

ה נגד מלכות דס"א אם לבטל  ,דקדש
חכמתו ולהאמין לצדיק שמייקר 
היות לבד  הנקודות טובות או ל

ה טובה.  הנקוד  ולבזות 

שכל אחד יש  וצריך כל אחד וכו':יג. 

ה  הגביר מלכות דקדש לו כוח ל
הס"א  הכניע  אפי' פחותים ע"י וול

הלןהעצה   . ל

וא עוסק בכח וכו' הע"י התורה שיד. 
לעולם ירגיז וכו' ואם לאו יעסק 

נפלא שאומר באופן יש לבאר  בתורה:

לעולם ירגיז אדם יצ"ט על  :רבינו
ה"ר חשיב וישמח עם יכלומר ש ,יצ

ה את  הנקודות טובות שעי"ז מגבי
כנ"ל ומכניעט היצ" ה"ר  היצ אך  ,את 

ה עושים  הולך לשמוח כמ שלא 
החשיבם ה לעשות  יאז ?ול העצ

 ולמשל ,נקודות טובות בפועל
הב ה שאפי' לימוד  עומד בסוף שתור

התבטל 'סדר'ה את ף ויחט ,כל הסדר ו
ה מצד אמונתו  הדקה האחרונ

אינו מאמין שואפי'  ,בנקודות טובות
 יןלות נמשכוושמח בזה אך אחר הפע

הו  ,הלבבות ה של  תורה בכחוז תור
ההמשך  נקודות טובות! )ויש לבאר 

הואם לאו שיזכ' המית  ' היינור לו יום 
ה.  ה"ב שם חשוב כל נקודה טוב  שבעו

לביהמ"ד כי ע"י התורה  משכהוטו. 
יש לבאר  נותן כח למלכות דקדשה:

התורה בא פן ושדייקא ע"י למוד 
מקבל כח אזי שנתבאר לעיל 

התבטל לצדיק ול האמין ל שמוח ול
מוד יכי כל אופן ל ,בנקודות טובות

הוא בא פן של בטול והתורה 
התורה ואנו  לצדיקים שאמרו את 

הבין דבריהם הגמ' הרי כי  ,עמלים ל
הראשונים הם  ורק אני  אמת וודאיו

כן אני עמל להבינם וכל ואיני מבינם  ל
ה שיותר עמלים סימן ש יותר אני מ

מבוטל לצדיקים ומחשיבם שוודאי 
הם כונים  ה סגולה  ,נ ולכן יש בתור

חדת להשפיל ולבטל עצמינו ומי
מקבלים חיות אז ו ,לצדיקים

 -הנקודות טובות מהצדיק לנו 
המבוטלים בלי שכל עצמי  המלכות 

 לצדיקים. 

ונופל ונתבטל וכו' כי כשזה קם זה טז. 
כי החכמת הטבע וס"א  נופל וכו':

הפריך ושום  ה שכל דבר אפשר ל בנוי
ה דבר לא בטו הכפיר ה  ח כידוע שז
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ה הפך דרכי התורה השל  ה שז אקדמי
כנ"ל.   הק' 

ע"י דרכי  ופשעים יכשלו בם וכו'יז. 
יש לפרש  :ה' היינו התורה וכו'

ה"ר -שמהציצותא חיורתא  היצ
 ,המתלבש עצמו במצוות ודרכי ה'

ה הם נופלים העצות  ,מז שע"י דרכי 
התורה  ה תכלית  של הצדיקים שז

ה' התקרב  למצוא דרכים לעבודת  ול
ה"ל(  , עי"זאליו )כמובא בליקו

ומקבלים כח  הצדיקים נתחזקים
התחזקו הלן ב  ,בעבודת ה' תלילך ל

ה אילו ו הפושעים שהם מלאים גאו
הם שיש זמן שיפלו ו כשאומרים ל

החזיק רק ב הכל ויצטרכו ל ה'מ  'אזמר
הם נופלים ונכשלים  ,ונקודות טובות

ה עצמו כי  ותם ומתאים לגא איןבז
ה לקבל וללכת גאות  בסוףו ,בז

ה עבד  הי ה ש כנע כי רוא ה"ר נ היצ
הוא  לגאותו והתגלות לבו ומשועבד 

חרר" ובאמת לתאותיו ואינו "מש
ה'  ,לנפשו כמו שחשב ואנו עבדים ל

קדושה  וולצדיקיו ומתבטלים לכז
הם מש ה לכלום  ;עבדיםוואמת ושני ז

שכל של כל הוזה לחיות ו ,עצבות =
ה זוכין בסוף לודבר, ובקד ה 'ש הי ו

ה החמ וזוכים  'אור הלבנה כאור 
וכה אמתית ובכורה נצחית  ,למל

ה ה מיד להיות  הס"א שרוצ ה'ו לא  'חמ
ק ה אלא "וחפרה" ש ר נשאר לבנ

ה ה'ו ,הלבנ זכר ואינו מ 'בושה החמ
ה ה כלל בתור ו מגיע לחמ  .כי אינ

ונעשה חן וכו' שדבריו הם דברי יח. 
הו  חן וכו': ן'יש לבאר מ ין ושמצ 'ח

ה מצא חן 'ובולט כמו שאומרים  ז
ה טובה שוכדו'  'בעיני הנקוד זהו 

הוא שבתוך חושך כזה מאיר  שיפיו 
ה וכן ידוע הביטוי  ,הנקודה טוב

נ' שכתוב במשלי כי ע"י  'ות חןוע
כן אני מלא  ה ובטול לצדיק ושא הענו

אני שמח אעפ"כ חושך וכו' אך 
ה  ומאמין לצדיק שבנקודה הטוב

וכן  ,אור וכו'שכן חטפתי אני מלא 
ה בנקודות  התוצאה של אמונ עקר 

ה יבוי דיטובות הוא ר בורי קדוש
הו דברי  ותנועות חן לה' כבן לאביו, וז

ן ה' בטענות  ,ח שבהתבודדות אומר ל
הרי אעפ"כ זכיתי לחטוף  :ואמתלאות

ה וכו' אז אם כבר  ה טוב הנקוד ה  ז
ומבקש  ,התחלת לקרבני תמשיך וכו'

טובות מה' שיזכה להאמין בנקודות 
הפסיד  החשיב וש ומתחרט שלא 

אז נחקק ו ,הרבה נקודות טובות
ה הבקש ה' לקבל  כול מקום בלב   ,כבי

הנ"ל שכפי  )ומבואר בכוכבי אור 
התחדשותו לשמח מעכשיו בנקודות 
ה מאהבה  טובות  כן נחשב תשוב

כויות(.  הפך לז הכל נת הו ו בעצם כל וז
התורה  הזאת, המטרה בעבודת 

ה ע" ה בתפיל י שרואה שיחשיב וירב
,  ונתעלה חן תפלתושנתקבלת 

 נ
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וחשיבות התפילה מזילותה, וכן 
הוא  עיקר הלמעשה בנקודות טובות 
ה ולעשות  לחטוף דיבורי תורה ותפיל
ה  תנועות 'חן' להשי"ת בכל עת שז
קל ואפשרי בכל עת, וזה בעצם 
היינו שמכל דבר  השכל שבכל דבר 
ה תפילה להשי"ת שיצליח  אני עוש

ה אני מע כו', שבז ה ומקשר ומגלה ו ל
האלקי שבו לה' וזה מאיר  את הניצוץ 

 .)ליקוה"ל תפילת המנחה ז'(לי. 

 :יט. ואזי נתקבלין דבריו ובקשותיו

ה  ה, וזה מטרת התור ואז מודה על ז
הזאת להודות לה' על כל דבר שרואה 
ה את כבודו יתברך  ממש, שבזה מגל
ה"ל  ה עליו )ליקו ה שמוד הז מהדבר 

הטע השכל ו ם שבת ה'(, שזה 
ה עניין  שבשבילו נברא ומתקיים. וז
הנקודות טובות שמעריך את 

ה  ה להשי"ת וההודא תנועות ההודא
ה מכל  על כל דבר ממש שאז מתחי
דבר כי מאיר לו השכל וכבוד ה' 
ה  ה ממנו, וא"א לעשות את ז שמגל
בחיות כי אם בענווה אמיתית 
שמרגיש שאינו ראוי לכלום וה' 

ה מאי הכל, ואת ז רים בחסדו נותן לו 
הו דברי חן דברי  בנו הצדיקים, וז

הם מוצאים חן הודאה מ'ענוות חן'  ש
ה"ל הודאה  בעיני השי"ת )וראה ליקו

 ו'(.

 

 דברי חכמים ב'נחת' נשמעים וכו':כ. 

ה 'יות ת'קודת ח'ר"ת נ מידי שז
ה ש ה טוב נמצאת  לעולםהנקוד

ה ה ,ומחי  'נחת'ב 'המתן'וכן ענין 
ת שצריך התבודדות בלי דחיק

ה  השעה ולדבר בקשות עם אמונ
הו ג"כ ענין  ישכל ד ה' שז בור שומע 

האמין  ,אמונה בנקודות טובות ל
ה עוד ש הכל מזיז עולמות ונעש

ה ע"י כל דבור ה ורשימ כמו  ,חקיק
ה רושם עד אצל  ר"ע שכל טפה עשת

ה כזאת מעבר תבסוף נהילש ה חקיק
ה טל עברא ה ונקוד כן כל מעש ובה . ו

ה אף  שאדם מכריח עצמו לעשות
הוא עניין  כנ"ל  שאין לו חיות מזה 
חקיקה בעצמו, כי אינו בא בקלות 
כנגד זה ה' ית' מקבל  בשבילו ו
תפילתו לפנים משורת הדין אף 

ה. וכן  שאינו ראוי וחוקק בלבו לקבל
כי  ,ווגיהוא אותיות 'חתן' שהוא ז

ון והחית המלכות זה  ,צריך לזווג הנ
האיש החכמה בחי'  ה עם  , האש

ה היא למצוא  החכמ ולרמז בא, שכל 
הבית, וכן יש  נקודות טובות בנוות 

החית עד  ון ו הנ לומר שנתקשר 
ה  הלבנ ה אור  נכללים זה בזה ונעש ש

ה ת ה ונעשה מז , וראה כאור החמ
ה"ל בעניין ש   ה"ק ביאו ם רבי

ה. נכללים בז ה וכמו שאמר  ומוהרנ"ת 
ה  הי יינגיבאקן אין א'רביה"ק שנ

וזה ג"כ בח' החקיקה בלב  'הארצן

ה כנ"ל. כז  ח נ  נ    ח :ו
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ועל כן יעקב וכו' ועל כן נאמר . אכ
ששם  ביוסף בכור שורו הדר לו וכו':

הרוג את יעקב על  היה שעשיו רצה ל
ה תלוי  ה שלקח )שז הבכור הברכות ו

ה כידוע( כות  ,בז ה בין מל ה המלחמ וז
ה כות דקדש ואמר לו  ,דס"א למל

ה יעקב ה בכח  'חן'שיש לו כח  התור מ
שלמד בבית שם ועבר לפני שיצא 

ה עליו  ,ללבן וע"כ אין לו שליט
נכנע ה  הוא מכניעם ,ואדרב  ,וכן יוסף 

ניצוץ אחד יוצא מיוסף ושורף כל בני '
עשיו, כי יוסף הסתכל בבני השפחות 

הם נקודות יובירודים ותמיד ח פש ב
היה תמיד שמח ומצליח  ךטובות וכ

מק החושך בכלא מצרים ואפי' בע
נסיונו שעמד  כשכולם חושדים בו ב

ו הנקודה טובה וכל זה  ,ב ע"י שמצא 
החשיב כל נקודה  ה גם שם ו הרחב ה ו

ה שאפי'  'שורו'ויש לרמז בכור  .טוב
מי שהוא כמו 'שור' בגשמיותו מצא 

הדר לו.  ה ו  בו נקודה טוב

' במקום שהיה לו אפל וחושך יאפ. בכ
ה. שזהו כח הנקודה טו וכו':  ב

שכל  צוציתא דנורא חיורתא וכו':. גכ

ה"ר הוא שמלהיב ב היצ כאילו כח 
ה' האדם שיעשה  'אש של מצו רק את 

ה ולא  והמקסימום הכי גדולאת 
הנקודות טובותייחש ה  ,ב את  ובז

הענוה המשפיל את החן ו בטול ו
כות  –האמתית של עם ישראל  מל

הגדול ודקד ה בכך שצריך דייקא  ש

הו  ,וההכי טוב שעובד כגל  ,'אגל'וז
קושמגיע בסערה וח ענין כן ו ,ז

הים  המים שסביב גבו ה שכל  טביע
הנטבע  כסים את  ה"ר דהיינו ומ היצ ש

מרים ומחשיב רק את הדברים 
הבות  התל ה הגדולים וה לם ושכומ

ומטביע בזה את חשיבות  ,רואים
הנק דות והענוות חן של ישראל 

הטובות שחוטפים בשקט ובצנעה, 
ה לשון  ה להטביע את  'ספון'וז שרוצ

ון.   המצוה הטמון וספ

היינו שעקר הכנעתו של היצה"ר . דכ
הוא ע"י התורה שהוא כולה שמותיו 

יש לבאר שעקר הכנעת  של ה' ית':

התורה שלומדים  ה"ר הוא ע"י  היצ
ה שמותיו של ה' ית' ה שכול  ,באמונ

ה ושמחים  דהיינו שמחשיבים כל מיל
ה וענין השמות  ,עם כל אות מהתור

ה ידוע ששמו ית' הוא  ,לינראה  הנ ש
אופן איך לפרסם אלקותו ית' 
כול אופן  הק' יש לנו כבי ובשמותיו 

אר וא לו ולהתפלל אליו כמבולקר
ה"ל ה מקומות בליקו  כא" .בכמ

ה'  שמות ה' ית' הוא ענין פרסום כבוד 
ה"ז התורה  ,ית' בעו ה מ וכל מיל

ה'  שלומדים מפרסמת ג"כ את כבוד 
ה כ ולה חד ית' כי אורייתא וקוב"

לו תורה והוא כ בעצמותו והצדיק)
 והוא מפרסם שמו ית'(. 

ו הוא צורת מקל וכו' שרוצה "והוי. הכ
כי זה  לעשות את האדם משגע ממש:
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כן שגעון לא להחשיב ולא לחטוף  א
הם היא  נקודות טובות שכל אחת מ

ה  י"ווכן הו ,אוצר נצחי עין לא ראת
הוא בין שני ה'נונים' של נון שהיא 

כות  כות המל הנ' הוא מל  –כנ"ל ו
ה דאוינען ' ומתקיים באופן של ,תפל

ון דאווינען כך לומדים  'לערינען א ש
ה שנזכה  ה לפני ז ה עם תפל תור

ה לק ,ללמוד ואז אינו עם  ,יםיואחרי ז
ה  הנקודות טובות רק  וביזויגאו

ה מביאה לענות חן ולהכניע  אדרב
ה" ה להכניס באדם ע"י  רהיצ שרוצ

ון לנקודות  ה ובזי למוד תורתו גאו
 טובות. 

וזהו אשרי תמימי דרך וכו' . וכ
וכים  ההולכים בתורת ה' וכו': הכל ז ש

ע"י הליכה בדרכי ה' עצות ותורת 
 ,הצדיק בתמימות בלי חכמות

ה טובה שהיא  הנקוד ומסתכלים על 
הטעם בכל דבר שיהודי  השכל ו

לעשות טוב עושה כיון שבסוף רוצה 
ה'  ון   עי"ז.ורצ

 

וזהו ג"כ עניין פורים הבא עלינו 
 הנקודות את מאיר אשר לטובה

טובות ומכניע הגאות שלא להאמין 
 לצדיקים:

הפיל  עיקר התגברות עמלק הוא ל
החלושי כח שבישראל כאילו אין 
הם עוד תקווה חס ושלום, אבל  ל
וכין למצוא בעצמו נקודה טובה  כשז
נכנע  אפי' בעת נפילתו ח"ו, עי"ז 

ק.  ר א'(עמל  )ליקוה"ל השכמת הבוק

כל מחלוקת קרח שחלק על משה 
היא ע"י גאות וגסות הרוח, וע"כ 
בפורים שאז מכניעים קליפת עמלק 
הגאות, נתבטל המחלוקת  הוא  ש

קונו.  ה שלום ואז זמן תי הי )ליקוה"ל ונ

רלה ה'(  ע

לשון פירורים בחי' 'פור  פורים
הארץ וכו'', כי עיקר  התפוררה 
התיקון ע"י בחינת פירורים דייקא 

חטוףשמתגבר כל א , כי עמלק חד ל
גבר מאוד והעיקר בפגם מת

הוהמ ה ש א בחי' פירורים וכו', חשב
י הצדיק וכו' שמלקט "והתיקון ע

המחשבות טובות שעמלק  מעט 
ה לדרסם ולבטלם, והעיקר ע י "רוצ

)עיין  פורים. בשמחת כלהשמשמח 
.ליקוה"ל מנחה ז'(
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