
 

  

  זה ספר

  

  המלא על התורה בעל שם טוב

  פורים - תצוה רשתפ
  

  לצרף ולהביא ממרחק את כל דברי 

  והיו לאחדים רבי ישראל בעל שם טוב זי"עמרן רוח אפינו 
  

  למען תמצא לומד יקר בעת למודך על הדף את כל אוצרות בית ה' 

  בעל שם טוב על התורהבספר  הבעש"ט זי"עדברי תורתו של מרן 

  העניים במקום א' ועשירים במקומות אחרים 

  כשולחן ערוך ומפה פרושה יחד מקושרים ומונחים לפניך
  

  כדי שתדרוש בלמודך את כל דברי פרדס תורתו הק' הזאת באר היטב

  וילמד סתום מן המפורש דבר הלמד מעניינו ומסופו

   ויקל ללב נבון לקנות דעת להבין ולהשכיל אמרי קודש
  

  תהלים ל"ג. .משמחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים פקודי ה' ישרים

j  

  יו"ל לזכות החתן והכלה 

  משה בן יוטא

  רבקה בת מלכה לאה

 השתא לרגל יום כלולתם ביום ג' ח"י אדר

    



    פיתחא זעירא להאי פרשתאפיתחא זעירא להאי פרשתאפיתחא זעירא להאי פרשתאפיתחא זעירא להאי פרשתא

 לפ"ק תשפ"א , ערב פורים' י"ג אדר צומא דאסתר זמן קהילה לכל היאהיום 
    

עוסקים בתורת השם יתברך וכפי שהוארה לנו בדורותינו באור יקרות על ידי האי עיר וקדיש ההההיגילו וווולומדים ההההשמחו יייי

  זי"ע ועכי"א.ל בן אליעזר הבעש"ט הקדוש ל בן אליעזר הבעש"ט הקדוש ל בן אליעזר הבעש"ט הקדוש ל בן אליעזר הבעש"ט הקדוש - - - - רבי ישרארבי ישרארבי ישרארבי ישראמן שמיא נחית מרנא ורבנא 

זצ"ל, מהאריות מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו אשר יסודי הספר הושתתו ממחברו בפולין המעטירה הגאון  

זצוק"ל, מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של רוב גדולי ומצוקי ארץ צדיקי ורבני אמת מגור אמת מגור אמת מגור אמת מגור השפת השפת השפת השפת שבחבורת מרן 

על  אותיות אותיות אותיות אותיות המסודר בפנים הספר פנים הספר פנים הספר פנים הספר כאשר על הגהות על הדף הגהות על הדף הגהות על הדף הגהות על הדף ופנים הספר פנים הספר פנים הספר פנים הספר פולין ורוסיא זצוק"ל בדורו, בצורת 

ור ור ור ור "מק"מק"מק"מקזצ"ל קרא להן בשמם  המחבר המחבר המחבר המחבר שהגהות המחבר על הדף הגהות המחבר על הדף הגהות המחבר על הדף הגהות המחבר על הדף סדר פסוקי התורה באים הרחבות הדברים ב
  להאיר עיני הלומדים ולהלהיב ליבם בשלהבת יה.מים חיים" מים חיים" מים חיים" מים חיים" 

כסידרו בצורה הזאת, "בעל שם טוב על התורה" "בעל שם טוב על התורה" "בעל שם טוב על התורה" "בעל שם טוב על התורה" (וכן שמעתי וקבלתי רבות ברום שגב מעלת למוד ספה"ק זה 
ממו"ר המובהק זצוק"ל משרידי הענקים של דוד דעה, הרה"ק המפורסם ביגיעתו בעבודת השי"ת וברוב בקיאותו 

זי"ע, אשר לשונו הק' של אור  סיגעטסיגעטסיגעטסיגעט- - - - מוהר"ר צבי הירש מקרעטשניףמוהר"ר צבי הירש מקרעטשניףמוהר"ר צבי הירש מקרעטשניףמוהר"ר צבי הירש מקרעטשניףכ"ק מרן אדמו"ר  בתורת החסידות
  שבעת הימים הבעש"ט זי"ע הי' שגור על לשונו בכל עת מצוא, ועל פיו בנה וייסד את רובי תורותיו זצ"ל).

  

אחר, דהיינו זצ"ל, ערך את הספר הק' באופן של דברי תורה עניים במקום א' ועשירים במקום מחבר הספר מחבר הספר מחבר הספר מחבר הספר והנה 
שהבנת והיקף כל ענין וענין על בוריו, אפשר רק כאשר הלומד לא חס על טרחתו ומעיין בכל מקור ומובאה מתורת 

זצ"ל את רוב חילו ברבבות ציוניו המחבר המחבר המחבר המחבר כפי אשר הראה הבעש"ט הקדוש זי"ע, הבעש"ט הקדוש זי"ע, הבעש"ט הקדוש זי"ע, הבעש"ט הקדוש זי"ע, פום ממלל רברבן מרן 

מחבר מחבר מחבר מחבר בו שולח  "אותיות","אותיות","אותיות","אותיות",הנקרא פר פר פר פר פנים הספנים הספנים הספנים הס, וגם באלפי פעמים ב"מקור מים חיים" על הדף"מקור מים חיים" על הדף"מקור מים חיים" על הדף"מקור מים חיים" על הדףבהגהותיו 
הבעש"ט הקדוש זי"ע הבעש"ט הקדוש זי"ע הבעש"ט הקדוש זי"ע הבעש"ט הקדוש זי"ע את הלומדים בסה"ק, בכל עת לטייל אחת הנה ואחת הנה במובאות מתורת הספר זצ"ל הספר זצ"ל הספר זצ"ל הספר זצ"ל 

שהובאו בפרשיות אחרות בספר דנן, ולצרף למקום הנלמד כעת, להיותם לאחדים בידי הלומד, להבין ולהשכיל את 
  כוונת הענין, כידוע.

  

, בהבאת הקטעים ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה"לת ה' עלי וברב סייעתא דשמיא לההדיר את על כן התחלתי בחמ
שעליהם מציין המחבר זצ"ל ב"מקור מים חיים", להעתיקם כולם בלשונם במקומם למטה על הדף, למען ירוץ הקורא 

הלומד בקלות בם, במלאכת מחשבת רבה לבחור תחילת וסוף כל קטע טקסט ולהדביק אותם במקומם הנכון, שיבין 
למה התכוון המחבר [בדרך כלל הרי זה בעל התולדות הק', הדגל מ"א, ההיכל הברכה ואוצה"ח, הכתר שם טוב, 
המאור עינים, לקוטי תורה ותורה אור מבעל התניא קדישא זי"ע ועוד], ולקבל בזה בהירות בתורת הבעש"ט הק' בכל 

  ענין וענין.

  ש מלא ישןש מלא ישןש מלא ישןש מלא ישןוהרי לכם דוגמא של הספר הקדוש קנקן חדוהרי לכם דוגמא של הספר הקדוש קנקן חדוהרי לכם דוגמא של הספר הקדוש קנקן חדוהרי לכם דוגמא של הספר הקדוש קנקן חד
        ", ", ", ", פוריםפוריםפוריםפורים    - - - -         תצוהתצוהתצוהתצוה    רשתרשתרשתרשתפפפפהמלא המלא המלא המלא     "בעל שם טוב על התורה"בעל שם טוב על התורה"בעל שם טוב על התורה"בעל שם טוב על התורה

  הכולל מאות רבות של מאמרים קדושים זקוקין די נור, כסדר שסידרם מחבר הספר

זצ"ל, בספרו, ויה"ר שנצליח כדי להקל מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו מוהרשמ"ם מגאווארטשאוו הגאון , ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה"ה"בעל שם טוב על התורה" 
ה"בעל שם טוב ה"בעל שם טוב ה"בעל שם טוב ה"בעל שם טוב על הקורא הלומד, ולאפשר  לו להבין והשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות בסה"ק 

  תמידים כסדרן ומוספים כהלכתן. על התורה"על התורה"על התורה"על התורה"

  בכ"ר ובברכת תוה"ק, וכמאמר משיח ה' למרן הבעש"ט זי"ע 
  בב"א "אימתי קאתי מר, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"

  שלמה זלמן קרויסשלמה זלמן קרויסשלמה זלמן קרויסשלמה זלמן קרויס    הצב"י

  בעל שם טוב על התורה המלא"בעל שם טוב על התורה המלא"בעל שם טוב על התורה המלא"בעל שם טוב על התורה המלא"    ''''הקהקהקהקפר פר פר פר "אוצרות הס"אוצרות הס"אוצרות הס"אוצרות הס
   Solkraus4@gmail.comלכל עניני הספר, נא לפנות למייל:

  בחו"ל 0044736-7162822בא"י,       05485-38476טל. 
  

  



עמלק  המלאמחיית טוב שם א תצוה בעל

עמלק  מחיית מצות

ר"י כד.תצא מרן ׁשל קדׁש ּבכתבי איתא וגֹו', עמלק זכר את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּתמחה
הּוא  עמלק מחּית עּקר וז"ל, זי"ע זצוקללה"ה הּקדֹוׁש ְְֲִִֵַַַָָבעש"ט
ּכמֹו רּוח, ּגס ׁשּנקרא מעלה, ׁשל ׂשר למחֹות צריכין מּתחּלה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּכי
ע"ש, זכֹור דפ' ּדקדּׁשה ּוביֹוצר ּדּוכתי, ּבכּמה הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּובא

ּדלמּטה: עמלק נמחה ּכְך ּבׁשּלח).ואחר פ' הּתֹורה (ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

תצוה  פרשת

ּבזה א.תצוה יׁש הּתּמים, ואת האּורים את הּמׁשּפט חׁשן אל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻונתּת
ׁשּבאּורים  ידּוע ּכי וכּו', ואכּסה ואגּלה ּגדֹול וׁשער עמק ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹסֹוד

ז"ל חכמינּו מאמר ּכּידּוע ּבדחק אתון הכ"ב היּו יֹומא ותּמים (ּבּגמרא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ע"ב) אֹותּיֹות דע"ג ג' אֹו ב' ּבֹו ׁשּיׁש ּדברים לׁשאל צריכין ּכׁשהיּו ונמצא ,ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹ
עמק, סֹוד ּבזה ויׁש ּבזה, הּתׁשּובה היה האיְך לבבל, האלך ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשוין
ּבכל  ּכי זללה"ה זקני אבי מאדֹוני ּבזה קּבלּתי ּכי ּבזה חלקי ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואענה

אֹותּיֹות  הכ"ב ּכל יׁש אתון מהכ"ב הּמּלּואים à]אֹות ידי על [היינּו ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
מ' אּלא אינֹו הּמּלּוי [ׁשּגם מ' מאֹות חּוץ וכּו'] ּדמּלּואים ְְִִִִִֵֵֶֶַַָּומּלּואים
הּׁשם  ׁשּצּוה אחר הּׁשֹואל, הּקדׁש ּברּוח הּמתלּבׁש והּכהן מ"ם], ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹּכזה
עם  האֹותּיֹות מאירין והיּו ותּמים ּבאּורים אֹותּיֹות הכ"ב ּכל ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָֻׁשּיהיּו
אבני  וזהּו והבן, ּׁשּצריְך, מה ּכל יֹודע היה ּומּזה ּכן, ּגם ׁשּלהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּלּואין

*íééç íéî øå÷îì"öæ ååàùèøàååàâî î"îù ø"äåîî+

(à äåöú יתרו פ' לעיל עיין
ו' שבזה à)בהגה שרמזתי מה

בתיבה  רמוזה התורה שכל מובן
ולקמן  ע"ש, אחד ובאות אחת

(àפי יתרו על נראה ובפשיטות ס"א, אות ואתחנן פ' לקמן מזה עיין ו. הגה
מילואין  ע"י אתוון הכ"ב כל אות בכל שיש א'] [אות תצוה בפ' המבואר
ורבבות  אלפים יש אות שככל כ"ח בהגה ואתחנן בפ' שם מבואר וכן ע"ש,

ע"ש:אותי  למעלה עד דמילוי ומילוי המילוי ידי על ות

__________�áçøåîäå àìîä íééç íéî øå÷î__________



המלאפרשת  טוב שם תצוה בעל ב 

ּגם  ׁשהאירּו האֹותּיֹות ׁשל הּמּלּואים [היינּו ּכן ּגם מּלּואים ואבני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשהם
וכּו': ולחׁשן לאפֹוד ׁשּצריְך האבנים] על ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכן

ּבּלּקּוטים). אפרים מחנה ְֲִִִֵֶֶֶַַַ(ּדגל

*íééç íéî øå÷îì"öæ ååàùèøàååàâî î"îù ø"äåîî+

כ"ח  בהגה ואתחנן á)בפ'

המילוי  ידי על שהוא מבואר

למעלה  עד דמילוי ומילוי

היטב: ע"ש

(áממיקלאייב ואתחנן דוד ר' הקדוש הרב בשם הובא לאברהם חסד ובס' כח. הגה
בתענוג  השפל אדם לעורר מהבעש"ט] [שמעתי אחד דבר עוד וז"ל,

האותי  כי דע בוראו, כולם לעבודת הם דצלותא, או דאורייתא אתוון כ"ב ות
צי  לזה אשר קדושים, ובתפלה נשמות בתורה לעסוק הוא ברוך הקדוש לנו וה

בין  אתוון כ"ב נפלו מלכים, הזיי"ן של השבירה בשעת כי והטעם חיינו, ימי כל
כידוע  מתים ונקראים שנפלו, ניצוצות רפ"ח בסוד נפילים, ונקראים הקליפות,

אלו לי  מאתוון ואחד אחד וכל ממדרגתן, שירדו רק ממש, מתים ולא חן, ודעי
אותי  ורבבות אלפים בו עד יש דמילוי ומילוי מילוי בו יש אות שכל היינו ות,

י  בכל ובתפלה בתורה עוסק וכשאדם וי למעלה, פי ום עם מעלה אותן ום, ומוחו ו
להי אותי  אותן ומעלה מתים, הנקראים הקליפות מן להשכינה,ות נוקבין מיין ות

האותי  אותן מחיה והוא החיים, חי שהוא בעלה עם נשמות,לייחדה שהם ות
וולד, נולד זווגם ידי שעל אמו, במעי ולד כמו מהם, ונבראים ונוצרים ונעשים

י  יש האיך ורוחות ונמצא והנשמות הנפשות אותן כשמחיה מזה, גדול תענוג ותר
שכבר  המתים את אני ושבח ד') (קהלת בפסוק לומר יש וזה כבר, מתו אשר
המתים  ישבחו זה ידי שעל והתורה, התפלה של השבח על שקאי כלומר מתו,
נקראים  עתה לעת השתא כלומר חיים, עודנה אשר דלעילא, החיים מן שמקבלים,
אותן  המקבלת אני הנקראת השכינה הוא אני המתים, את אני ושבח וזהו חיים,
קדושים  פ' החיים באוצר עיין ועוד עכ"ל, חיים עודנה אשר החיים מן נוקבין מיין

ע"א: דקע"א

__________�áçøåîäå àìîä íééç íéî øå÷î__________
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וּ בגּ מרא א .אסתר וגוֹ ', מלכוּ ת בּ כתר הּמ לך לפני הּמ לכּ ה ו ׁש ּת י את ¨¨§©§§©¤¤§¤©¥§¦¨§©©¦§©¤¦¨§להביא

ׁש ם  הבּ על בּ ׁש ם ׁש מעּת י ערּמ ה, ׁש ּת הא וּ בלבד ע "ב ) די"ב  ¥©©©¥§¦§©¨¨ª£¥§¤©§¦¨¦§(מג לּ ה

בּ חינ וֹ ת  להם אין הּק לּפ וֹ ת בּ חינ וֹ ת כּ י קדׁש , דּ ברי הדּ ברים ותכן זללה"ה, ¦§¤¨¥¦§©¦§¦¤Ÿ¤©§¨¦¦§¥Ÿ§ט וֹ ב 

הּמ לך  ׁש אמר  וכיון בּ חינה, בּ איזה הלבּ ׁש ה דּ ר ךְ  אם כּ י בּ ע וֹ לם, ¤©©¨¤¨¥§¨¦§¤¥§¨¨§©¤¤¦¦¨¨¦§©הּמ ציאוּ ת

להביא  וצוּ ה ׁש בּ קד#ה, אס ּת ר ׁש כּ נגד קלּפ ה, על הּמ וֹ רה ו ׁש ּת י, את ¦¨§¨¦§¨ª§¦¤¥§¤¤¤§¤¨¦§©¤©¦§©¤¦¨§להביא

לּה  ׁש אין לבוֹ א, לּה  מאין  כּ י בּ אה, לא ולכן לב וּ ׁש , בּ לא ערם הּק לּפ וֹ ת ¨¥¤¨¨¦©¥¦¨¨Ÿ§Ÿ§§¨¥Ÿ¨¦§©¤את

סביל  מחא כּ ל ולאו עמק , והענין ההלבּ ׁש ה, אמצעיּ וּ ת בּ לּת י מציאוּ ת, ¦¨¨Ÿ§¨¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¨§©©¦¨§¤¦§¦¦§ׁש וּ ם

הּק דוֹ ׁש ים: דּ בריו  את הּמ איר [להבין  ].אוֹ ר §¨¦¤§¨¨©§¦©¥¦

עצמ וֹ ב .אסתר את מלבּ יׁש  ׁש היּ צר ׁש כּ ׁש יּ אמרא א א א ))))ידוּ ע לוֹ  ידוּ ע  ׁש זּ ה בּ מצוה, ¨©¤©¥¤©§¦¤©§§¦§¨¤¤¨©¤§¤Ÿ©

חיים  מים מקור 

אאאא)))) פ 'עניןאסתראסתראסתראסתר לעיל  באורך  מבואר זה
קמ"ו  אות בראשית

מLנה aא eר מ Bרי Laם Lמעzי קמו. ְְְִִִֵֵַָָבראשית

קדLים  קדLי ע "א) דמ"ד ְְִִֵָָָָ(זבחים

מק Bם , aכל Lחיטתן  קlים וקדLים vaפBן  Lְְְְִִִִַַָָָָָָָָָחיטתן 

יצר  aדמeת חכם ה zלמיד אל aא הרע Lְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהiצר

עם  להמ Bני kן Mאין  מה מצוה , לע BNת ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָטBב

ע"ב, דע"ד Ozא  פ' יBסף יעקב [BzלדBת ְֲִֵַָֹודפח "ח:

ע"ב]. דקפ"ט  BLְִפטים

היטב ,ושם ע"ש קכ"ח בהגה
בשלח פ' איתמר משמרת בס' קכח) בראשית

על  ז"ל טוב שם הבעל בשם כתבו וז "ל,

למצוא  בעיניו אליו החליק  כי ל"ו) (תהלים  פסוק 

להכשיל  הוא  הרע  היצר רעיונות כל כי כו', עונו

ע"ש: כו' מצוה  שעושה  בטענתו ומסיתו ח"ו

בשם  שמעתי וכן  וז "ל, ע"ב, די"ב  פסים כתונת ובס'

קושיא  מבראד צבי מו"ה החסיד המנוח

שני  בענין ע"ב) דק "א  (אמור בזוהר שהקשה 

וכו' לעזאזל אחד וגורל לה' אחד גורל השעירים ,

כי  וביאר וכו', רביה עם גורל דיפל עבדא חמא מאן

שהוא  שסובר לאדם , מחשבה  איזה  לפעמים  יעלה

רק במהירות, יעשנה  אל ההוא , הדבר לעשות מצוה 

אם  או לה ' הוא אם שכלו במאזני גורל יפיל תחלה

מצוות, להוסיף  הרע יצר של דרכו כך כי לעזאזל, הוא 

(בפ' שכתוב וזהו עברה, שהוא גורע  הוא ובאמת

ביאור  יובן  ובזה  תגרעו, ולא  תוסיפו לא ( ואתחנן

ודפח "ח, והחרשתי עשית אלה  נ') (סי' תהלים  פסוקי

חיים  מו"ה החסיד הרב  מחותני מפי שמעתי וכן 

ברחוב שמים  לשם  דעה  לומר שרוצה במי צאנזר

תראה כך ואחר להתבודד בחדרך לך לו אמור העיר,

ודפח "ח: שמים לשם הוא  אם

עשית  אלה  פסוק  ביאור על בדבריו שרמז ומה

יעקב בתולדות יותר הוא מבואר והחרשתי,

היה אם  והנה  וז"ל, ע"ג  דמ "א שמות ר"פ יוסף

ניחא , האדם, אל זקן מלך בדמות בא  הרע היצר

היה לא  וודאי הרע, היצר שהוא  האדם  כשידע כי

יחדל, והחדל ישמע  השומע  כי בזה, אשמה  לו

כאילו  חדש בדמות ולשון  כסות שמשנה  מה  אך

לעתיד  נאשם בזה  טוב יצר שהוא  קטן  ילד הוא 

וכמו  הרע , ליצר ישחוט הוא ברוך שהקדוש

אלה דופי תתן  אמך בבן  דפסוק  פירוש  ששמעתי

להיות  שדמית מה כן  שאין מה  והחרשתי, עשית

עכ "ל: ודפח"ח , וגו' כמוך

זה שהביא ע "ג דקע "ג מטות בפ' עוד שם  ועיין 

בן  ובס' מבראד, רי"ל החסיד בשם עצמו

החסיד  בשם זה  הביא  ע"ב דל"א  יוסף  פורת

בתולדות  זה  על רמז וכן ע "ש , מבראד מוהר"ם

מוהר"י  וביאר וז "ל, ע "ג דקס"ו בלק  פ' יוסף יעקב 

וכו': משא "כ שפיר אתי הש"י שליחות עשה  אילו



טוב שם בעל אסתר מגילת ב

בּ לבוּ ׁש  עצמוֹ  את מלבּ יׁש  לכךְ  אוֹ תוֹ , יצ יּ ת לא בּ ו דּ אי עברה לעבר  §¦§©¤¦§©¨§¥©§Ÿ£¥¨§©©Ÿ£©¨¨§לאדם

אוֹ תוֹ , להסית ּפ נים זה ידי על לוֹ  ׁש יּ ׁש  לפנים, ליּ צר הוּ א הלּ ב וּ ׁש  וזה ¦¨§¦¨¤¥§©¥¤¦¨§¤¥©§©¤§¨§¦מצוה,

הרב בּ ׁש ם ׁש #מעּת י כּ מוֹ  עברה, לידי לבא לאדם אפׁש ר  אי זה בּ לא ©¨¥§¦§©¨¤§¨¥£¥¦Ÿ¤¦¤§¨¨¨¨¨Ÿ§¦כּ י

ערּמ ה  לבא לוׁש ּת י אח ׁש ור וֹ ׁש  הּמ לך ׁש צּ וּ ה ז "ל ריב"ש  ע וֹ לם אוֹ ר ¨Ÿ£ª¨¦§©§¥§©£¤©¨¦¤¨¨©הּק דוֹ ׁש 

והבן : באה, מ ּק ץ [ולא פ' אהרן ].ּת וֹ לד וֹ ת §Ÿ¨¨§¨¥§©£Ÿ¦¥

שבעג .אסתר ענין סוד הּמ לך. מ בּ ית לּה  לתת הראיוֹ ת הנּ ער וֹ ת ׁש בע ¤©¥¦¨¤¨ª§¨¨§©©¤¤§ואת

וז"ל: א', אות ויגש  בפ' לעיל הובא הנערות

(דל"א א.ויגש aברכBת cאיתא  ,'B וג אדני aי וiאמר יהeדה  אליו Lbiו ה tסeק Leרt מ Bnרי Lְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמעzי

cסבירא  איkא  ע "ב ) (ד"ז ע"ז  ובמס' ,'e וכ יתltל Ck ואחר מק Bם  Lל B בחL אדם  יסcר לעBלם  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָע"א )

paפעל, הBtעל kח kי הרמa"ן cכתב tליגי, ולא  חדא אמר eמר חדא אמר cמר eבאר, א tכא , dְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלי

מיני  eבכל ה ') סי' פכ"א  בראשית רaה Lמדר) dביe dיp מ dיLeלבc קמצא kהדין Blk העBלם  eְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻבריאת

ב') (אסzר ענין eוזה לב Leים, nkה  CBתa Lה eא  א lא B מL Cרaית epnמ LBדwה ניצBץ  Lם  Lי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצער

Bzא B מL Cרaית הeא kאן  bLם להבין לב  יzן וכאLר הnלך, מaית dל לתת הראיBת ה pערBת Lְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻבע

הvער: ונתhaל Le בlה ונתlbה ה eסר אז ,Bn ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָע

ס"ג) (יLעיה  צר Bל צרBתם  eבכל ,BדB בk הארץ  כל nLלא  BבחL eהfL ,B בחL יסcר Lאמר eְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹוזה

לaם  zכין (aסBד הp"ל aענין BבחL לסcר BiLדע  אחר הvרה יתhaל מ nילא  kי ויתltל, צער, לא  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאז 

zח lה, יתltל dלי סבירא  eמר מ fה) אחר aמק Bם  עiן  kן  bם מ Bnרי MLמעzי י') (zהlים Eאזנ zְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָק Lיב 

ודפח "ח: B בחL לסcר יeכל ואז kן, bם  ה eא  Lם Cרaית Lה Mם nLאמין  ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוה eא 

CBתa הeא צער kל kי אדני, aי וiאמר ,BמL Cרaית Bל וLבח ה Bדאה  יה eדה אליו Lbiו יeבן eְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹבזה 

ויחי]. ר"פ יBסף יעקב [BzלדBת ודפח "ח: ה vער, נתhaל pk"ל וLבח  ה Bדאה  אליו Lיbי וכא Lר זה, Lְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹם 

בחקותי ד.אסתר פ' לעיל וגו ', ה ּמ לך אל לבוֹ א ונערה נערה ּת ר  ¤©¤¨¨£©§¨£©Ÿ©¦©§וּ בהגּ יע

שם: וז"ל עיי"ש , הענין, סוד מבואר  ב' אות

האדם ב.בחוקותי וה pה ה kלים, ונLמ Bת חeiת הם והpק Bcת kלים , נקראים  LהאBתBiת ידeע  והpה  ...ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

איזה לאדם  aאה  Lאם  z ידע eכבר אBתBiת, מח Mב  ה eא  iMהיה , מה  יהיה מח Lבה איזה nLkְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחMב

ב') (אסzר kLתeב Bכמe חפץ, לכל עת Lי kי מקרeiת, dאינ היא  Bתlתפa B א Bדenלa זרה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמחLבה 

ורBצה ט Bב , מ kל nLנערת נערה ה pקרא ה wלBtת aעמקי ה pתeן  הpיצBץ  Lה eא  ונערה, נערה zר eְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹבהbיע 

לא  kי מאד, מאד להתע Bרר האדם Cצרי אז ה pה waדMה, לעלBת eזמן עת וה bיע ,dLרLa ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻלהתacק 

עת  עBד יהיה lLא אפLר kי אימתי, עכ Lו לא  ואם ,dתBלהעל לא  אם  ה nח Lבה זאת aאה  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹלח pם 

הenlד  מענין  Bא והaרכה , הzפlה  לענין הBcמה מענין aאה הnחLבה  רב  tי על kי ההיא , ה pערה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹותBר

עBסק: Lֵֶה eא 
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BLנBת, ק LיBת BתBא מק Lה  אביו והpה  הלכה , cבר אביו לפני האBמר חביב aן  מ Lל Cרc על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוה eא 

Cא ותBעה , CBנב MiLאר ,BתB להטעe Bנa cברי לסzר האב ekנת ח "ו אין וה pה ה Ltט, Cרcמ e מתעהeְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

Cדרa Cוידר ויתרץ, ה LwיBת ה wלBtת נגד נגeicת cבר הaן  iLע Nה מכeן , קא לחecדי האב ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻאcרaה 

וה pמ Lל  ,'B וג aני חכם כ"ז ) (מ Lלי kLתeב  B מk ,BמחתNו האב  רצ Bן e וזה ההלכה, aפLט וה Liר ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמת

האדם] אBתם  iLעלה לסaת הeא eבאמת זרBת הnחLבBת BMLלח  הרע הiצר הeא [Lהמנqה מ eבן  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה eא 

nLכ eן  קדBLBת מחLבBת אBתן  עם  ,Lדwa dתBלהעלe מאד להתע Bרר Cצרי זרה מח Lבה aאה  kאLר kְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹי

פ' Bzרה אBר ע "א, ד"ז יקרים  לewטים  ע "ד, די"ט טBב Lם  [kתר :... מדaר Lהeא הeacרים  עם eְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמיחד

aְַֹֻח wתי].

בּ כל ה.אסתר רק בּ מקרה, אינ וֹ  ׁש וֹ מע  אוֹ  רוֹ אה #אדם מה כּ ל כּ י ידוּ ע  ¨§©¤§¦§¥©¥¤¨¨¤©¨¦©¨¥¦הנּ ה

ּת מיד  וּ מתאוּ ים וחוֹ ׁש קים קדוֹ ׁש ים, ואוֹ תיּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים ניצ וֹ צ וֹ ת יׁש  ¦¨¦©§¦¦§§¦§¦§¦§¦¥̈מק וֹ ם

לאהבה  אהבה כּ מ וֹ  בּ וֹ , כּ יּ וֹ צא מעין להתדּ בּ ק וחוֹ ׁש ק רוֹ צה אחד כּ ל ¨£©§¨£©§¥©¥¥¥©§¦§¥§¤¨¤¨¨§¨§לׁש ר ׁש ם,

לתפארת  גּ דוֹ ל,בבבב))))והתּפ אר וּ ת שׂ כרוֹ  אז  אוֹ תּה  מעלה האדם ואם בּ זה, וכיּ וֹ צא §¦§¨£§¦§¤¤§©¥¨¤§¦¨¨¨©£¤¨¨§¨¨

הּמ חׁש בה  זאת כּ י ונערה, נערה ּת ר  וּ בהגּ יע ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ  חפץ, לכל עת ¨¨£©©Ÿ©£¨§©£¨¦Ÿ©¦©§¨¤§¤¥¨§¥¦כּ י

חיים  מים מקור 

בבבב)))) גשמיות עניןאסתראסתראסתראסתר אהבה להעלות זה
אהבת  רוחניית, לאהבה למקורה
הגשמיים, המדות כל וכן יתברך, השם
ל"ו, אות בראשית בפ ' לעיל  היטב מבואר 
Lיc אחד, יBם בקר ויהי ערב  ויהי לו. ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹבראשית

ימי  זיי"ן eוזה יBתר, ולא מח Lב Bת ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹזיי"ן 

zערBב Bת  לBLן  ערב  ובקר, ערב Lי אחת eבכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה aנין

nLבwר  aקרת לBLן eבקר חיצ Bנה , מח Lבה LְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹחLBב

עברBת, ואהבת הש"י אהבת הם, el וא הש"י, ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַאת

והתtארeת  Nנאה, kגBן  רעה  ויראה הש "י ְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָויראת

ונevח, ,B עצמ את nLפאר ורעה  הש "י את nLְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָפאר

kלeל  אחד וכל התק Mרeת, לBLן  ויסBד ְְְְְִִֶַָָָָָוה Bדיה,

עממין , זיי"ן ח "ו מח iה רעה  מח Lבה eבכל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָמע Nרה,

ע "ב ) דפ"ו לך (זהר ה pעלם Lמדר Leרt eְְֱִֵֶֶַַָָֹוזה

הא  ה eא  Ceרa LBדwה אמר מתמ Bטט  היה ְִֵַַָָָָָָָָהע Bלם

הא  אהבה, מcת tי' aע BלמBת, למיפק זמן ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָאברהם 

מnילא  רעה, אהבה tי' למיפק  זמן ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָיLמעאל

ועBד  יLמעאל את מחiה  רעה aאהבה Lkְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָח LBב 

tי' עNו הא יראה , מ cת tי' יצחק , הא  ,BnעL ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָט'

ע Nו  את מח iה ח"ו רעה aיראה eכ LחLBב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָרציחה ,

:BnעL ְִֶוט '

מה Baלa יאמר רעה aאהבה  ח LBב  אם  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹאמנם

אל  ה nח Lבה מע Bלם חלק lLקח zי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעNיתי

ויביא  לעפר עד ויבא  יכנע eבזה ה BphפBת, ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֻמקBם

ע Bלם  אל Ck ואחר אין, למ cת הnחLבה  ְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹזאת

kזה ה cבר את אBהב  אני אם Bזכרa kג Bן האהבה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

הש"י, את לאהב  Lי nkה  סרeחה  טtה Lהeא ְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹאMה 

נBלד  זה  ידי ועל NחBק  cבר איזה  Lמע אם  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָוכן 

אהבה, מעBלם  חלק  ה eא  זה הלא יח Lב  Nמחה, Bְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹל

epn מ zענeג  Bל LiL cבר א Bכל Bא רBאה אם  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָוכן 

מאד  ויראה ה zענeג, מעBלם חלק eזה הלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹיח Lב 

ה' על zתעpג  אז kי הה eא , הzענeג  יג Mם  lLְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹא 

יNים  אlא  מהMם , למעלה kביכ Bל נ"ח ) ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ(יLעיה 

חלק הeא הלא kי הה eא  הzענeג אל עצמ Bתיו kְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹל

והeא  ה zענeג, עBלם  אל הeא ויבא הzענeג , ְְֲֲֵֶַַַַַַָֹמע Bלם

CריvLכe הzענeג , aע Bלם Lם והeא ואBכל kאן  ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָיLBב

kל  אל הש "י Lל zענeג  מביא  B לעצמ zענeג ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָועNה 

ָָהעBלמ Bת:
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יאמר  ,epnמ tחד Bל LiL kזה  cבר רBאה  אם  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכן 

אדם  ה eא  הלא  kזה  cבר מ tני לירא לי Li ְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹמה

Lהeא  א lא וחiה , aהמה  לפני kLן eמkל kְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמ Bני,

לי  Lי וכ nה זה aדבר Laמתל הBpרא B מL Cרaְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָית

aהתtארeת  וכן  ,BמL Cרaית Bעצמa epn מ ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָלירא

aאמצע  התtארeת Bל aא  אם  Bא BתBא מפארין  ְְְְֲֲִִִִֶַָָָאם 

יח fק aכ eנה , BlLמד BתB א nLפארין Bא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָה zפlה

aנevח ואם  הש "י, לפני Leaה  Lה eא  ויראה  ,B עצמaְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָ

Bעצמa יח fק  nLבין Bמk B א ה fאת ה cnה  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹינvח

יהיה lLא  aהתק Mרeת וכן  aהBדיה , וכן  ה ', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹנevח

ע"א , ד"י L"הריב [צeאת :B עצמ להש "י רק ְְִַַַַַָָָָֻמקMר

יחLב]. ד"ה  ע "ב  די"ח ְַֹלק "א 

ול"א],ושם [כ "ט בהגה
די"א  תזריע  ר"פ פסים כתונת ובס' כט) בראשית

מצוה שום לך שאין ונודע וז "ל, כתב ע "ד

שמות  בפ' כמ"ש הבנין  ימי מזיי"ן  כלול שאינו

צדיק יפול שבע כ"ד) (משלי ביאור מורי בשם

עכ "ל: וכו', וקם 

הכתוב פירוש וז"ל, ע "א דל"ב יקרים ובליקוטים 

כי  לומר רצה וקם , צדיק  יפול שבע  כי

השבירה של מדות השבע בכל לילך צריך האדם

זה לאדם יש זה  ומחמת ניצוצות, משם ולהעלות

עכ "ל: וקם, שכתב וזהו גדולה, עלייה 

כאשר  כלל לידע  אדם צריך וז "ל, ע "ד, דט"ז  ושם 

ר"ל  הבנין, ימי זיי"ן  מן זרה מחשבה לו באה 

רעה, יראה או רעה  אהבה או רעה  התפארות או

כל  אותה, לקשר צריך הבנין , ימי זיי"ן מכל וכן 

ואז  ההוא, הדבר ימאס יעשה  כיצד בשרשה , אחת

עליו  שיבא  ר"ל ממנו, יקח והטוב למטה  נופל הרע 

אותיות  במחשבתו לאדם כשבא  למשל אחר, צירוף 

עליו  ויבא  הזאת המחשבה  את ישבר ניאוף, של

ז"ל  טוב שם  הבעל דברי פירוש  וזהו אחר, צירוף 

עוד  ועיין עכ "ל. הדינין, נמתקין הבינה אל כשבא 

ק"ז  ק "ו אות נח  פ' לקמן  האותיות צירוף  בענין

בפרשתינו  ולקמן  ע"ש, י"ב אות וישלח ופ' ע"ש,

ב ': אות בחקותי ובפ' ק"י, ואות ק "ד, אות

המדה ויקשור וז"ל, ע "א ד"ג הריב"ש  ובצוואות

אהבה ח"ו לו יש  אם כגון  להקב "ה הזאת

יהיה מגמתו וכל הש "י, את רק יאהב  לא רעה

ממדת  שנמשך רעה יראה שהוא  בכעס ואם לזה,

הזאת  מהמדה  ויעשה  יצרו על יתגבר הגבורה,

בדחילו  דורש  אחד וכששומע  להש"י, מרכבה

ויהיה מאוד לדיבורו עצמו ידבק אז ורחימו

אצלו  נעשה  דיבורו כי המוכיח , עם  עמו, באחדות

הרעה ] [המחשבה ממנו תסתלק ובזה מחשבה 

עכ "ל:

ע "ג  דכ "ב  יקרים  ליקוטים בס' וכתב לא) בראשית

מחמת  כו' בידך יהיה זה כלל וז"ל,

ז"ל  בער דוב מוהר"ר הקדוש  של הכתבים  שנתגלו

אליו  לדמות שיוכלו הם ומועטים אנשים , לכמה 

רואים  הם  בקצהו, לנגוע אפילו כמעשהו, ולעשות

דהיינו  זה, סגנון מקומות בכמה  שכותב שם 

באהבת  לאחוז יכול לאדם , שבאה  רעה  שמאהבה

זה שטות לאהוב רצונו אם ק"ו בחשבו הבורא,

לשרשו  וחומר קל בשבירה, שנפלה  פסולת שהוא

וכן  האהבה , זאת נלקח שממנו הבורא לאהבת

בניצוח וכן  הגרוע בהתפארות וכן רעה, ביראה 

זה, שרואים שכל בעלי שאינם  אותם  והנה וכו'.

זה, וחומר קל ללמוד הוא פשוט  שדבר חושבים 

הוא  שם אבל בגמרא , וחומר קל שלומדים  כמו

קל  ללמוד אפשר שאי לעשות, הוא וכאן ללמוד

אם  כי מגשמיות, מופשט  יהיה  לא  אם זה וחומר

מהם  תענוג  ומקבל ובתאוות בגשמיות דבוק הוא 

הבורא  מאהבת כלל יודע  אינו בוודאי אזי לרצונו,

כלל, זה  טעם  טעם  לא  כי כו', ותפארתו ומיראתו

טוב כי וראו טעמו ל"ד) (תהלים  אומר והכתוב 

את  ישמור לא אם  עמוקה בשוחה יפול וח"ו ה ',

הרחקות  בכל עצמו את להרחיק וצריך מאוד, עצמו

מופשט  שהוא  מי רק מוסר, בספרי הנמצאים
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בלבו מתעורר הכי ואפילו אהבהמגשמיות לפעמים 

ונפשט  נתברר לא  עדיין  כי רעה, יראה או רעה

אזי  ולהדפנו, בו לאחוז רוצה  והפסולת צרכו, כל

קל  וילמוד מזולל יקר שיוציא  הוא שלו העצה

יתברך  הבורא  באהבת זה ידי על ויתעורר וחומר,

עכ "ל: יותר, ויראתו שמו

קכ "ב ,ובפ' אות התפלה בעמוד  נח
קaלzי  זרBת, מח Lב Bת איזה e אB יב kי bם קכב . ְֲִִִֵֶַַַָָָנח 

החסד  מ wו מח Lבה איזה  ידע Cאי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמBnרי

,dתBלהעלe dנwלת Cוצרי ה Mבירה aסBד pLְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָפלה

וכא Lר  עברה, הרה eרי Lהם מחLבBת Lי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמנם

cינים  עליו LiL האדם ידע אז ,Bז מחLבה  aֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָאה 

ונעNה bדBלה  חרדה  יחרד kן  על BLלהעני ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָורBצים 

וכא Lר  און, tעלי kל eרדtוית ונBרא  יראה  ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹיח eד

מראה יפת אMה  kי ידעzי לך) (aפ' הtסeק  Lרtְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

Lהeא  'e וכ יהרגני tן  BzלדBת) (aפ' eפסeק  'eוכ zְְְְְְִֶֶַַָָֻא

qtים  [kתנת :Ba הא Mה הרה eר iLכנס Lהענ ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹסימן 

ע "ד]. סBף דמ "ב 

ט"ו,ובפ' אות לך 
מה מtני ה MלBם, עליו מריב"ש  Lמעzי טו. ְְִִֵַַַָָָָלך

ע "ב דקכ"ד חiי פ' (זוה"ק  eחירc עלמא  pְְְִֵֵַָָָקרא 

ח Bרין , aן נעNה  לLם  הaא  עבד elאפc ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָע"ש)

Ceרa LBדw ה מהתMtט eת הeא cבר cכל ,Leרtְְְִֵֵַַָָָָָ

רק ikדeע , ויראה אהבה מ Bcתיו ידי על ְְְֲִִֵַַַַַָָָָה eא 

aאMה aגLמeiת, מלLaת baלeת, ה eא  Lְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻהאהבה

האהבה fLאת Baל אל אדם eכ BpLתן  aמאכל, Bְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹא

BתBא LBtט  ה eא  וח"ו ,B מL Cרaית Bל Leaמל ְְְִֵַַָה eא 

את  Bזכרa bדBלה  חרדה יחרד מnלLeaיו, Cרaְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָית

Baלa ויאמר ויkלם, LB ויב Lע NBה, הרעה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה nעNה 

pLפלה אהבה רק Lהeא זאת א Bהב אני ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאם 

לאהב לי Lי nkה סרeחה, aטtה מלLaת Laְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻבירה,

מ Bbי  מתירא ה eא  אם aיראה וכן  ,B מL Cרaית BתBְְְְְְִִִִִֵֵַָָָא

מאדם  לירא  לי Li מה  Baלa יאמר מהרב, Bְִִִֵֵֵַַַָָָָֹא

Laמל ה Baרא B מL Cרa ית ה eא  aוcאי א lא kְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻמ Bני,

BמL Cרaית epn מ לירא  לי Lי וכ nה האדם, aְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזה 

[צ eאת  ה Bcnת: Lאר eבכל aהתtארeת וכן ,B עצמaְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ע"ב]. דט "ו האמת א Bר ע "ב , די"ד L"ֱִֶָָָהריב

כ "ג ובפ' אות תשא
(די"ז  בר"ה הM"ס Leרt מBnרי Lמעzי כג. ְִִִֵַַַָתשא 

אמר  וחד נNBא אמר חד עBן  נNא ְֵֵַַַַָָָֹע "א)

נמחק, Bאינ B עצמ וע Bן 'e וכ ה cnה  ה eא  C וכ LבBkְְְְְִִֵֵַַָָָָ

חג "ת קeין ג ' el א kי zפארת]eבאר bבeרה [חסד  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

מקBם  הzה Bם  עד ה nעלBת רeם  מן  ְְְְֲִִִַַַַַמתMtטין 

ענג , הeא למעלה ה wדMה aמקBם וחסד ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֻה wלtה ,

eאמרL e וזה זנeת, הeא waלtה  למhה  eְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָכpLתMtט 

למhה ואין מענג למעלה אין ב') tרק יצירה  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(aספר

aמקBם  למ hה BטMtהתa הzפארת וקו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָמpגע,

kעס  ה eא  למhה  ה bב eרה וקו ה bאוה, ה eא  ְְְְֲִַַַַַַַַָָָָה wלtה 

עד  aזה זה  aגחלת קeLרה Lkלהב Bת והeא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָוע"ז ,

מאמר  aסBד cעת aלי ה eא  למ hה רק  ְְְְְֲִַַַַַַַָָלמעלה ,

ק lה, cעzן  נLים ע "ב ) דל"ג  (aLת ז "ל eְֲִֵַַַָָָָָחכמינ

עליהם , קlה  cעzן  נeקבא  aחינת הם LְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרLעים

יBתר  iLתעpג  Bzעc BpLתן  ה cעת עם  הeא eְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלמעלה 

eבחינת  הphפת, aמק Bם  ולא  Cרaית ה Mם aְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹעב Bדת

הא Bמר  MLמעzי B כמe ,'eוכ ה cעת הeא ְְְְִֵֶַַַַַָָָה eLzבה

יeבן  eבזה ע "ב ), דפ"ה (יBמא  'e כ וא eLב ְְֶֶַָָָָאחטא 

Lbמiי  cבר kי נמחק, Bאינ B עצמ וע Bן 'eוכ ע Bן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָנNBא 

LרL aמקBם למעלה  לעלBת יכ Bל Bאינ eְְְֲִֵֶַַָָָֹמא eס

חסד  רב מ cת ר"ל הcnה, ה eא  C וכ 'eוכ ְְֲִִֶֶַַַַַָָה zענeג

זה Laנתל הzענeג  חסד, Lהeא ה zענeג Lְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַהeא

ודפח "ח: 'eוכ LבBk אמר וחד ,'eוכ זה CBתaְְְְֵֶַַָ

ע"א ]: דר"ח BפBסa יBסף  יעקב ְְֲֵַֹ[BzלדBת

גגגג)))) לעניןאסתראסתראסתראסתר עיין ונוקבא פ 'דכר עיל
והנה  (ד "ה קכ"ד בהגה בראשית

איתא),
ע "ב דכ"ו אמרים  לקוטי בס' קכד) בראשית

פירוש וז"ל, איתא  בארדיטשוב ] [בדפוס

דבר  כל הנה  במזוזה, שכותבין השניות השמות



טוב שם בעל אסתר מגילת ו 

יתבּ רךְ , לה#ם בּ מח ׁש בּת וֹ  אוֹ תּה  העלה זה וצ דּ יק צ דּ יק לאדם וסּפ ר ©¨§¦¥©©§©£©§¨¨¡¤¤¦©§¦©¨¨§¥¦§¨¨§¦מלחמה

חיים  מים מקור 

קל"ט) (תהלים שנאמר ואחור פנים בו להיות צריך

הפנים  הוא  צורה לשון ולכאורה  צרתני, וקדם אחור

ע"ד  ע "א) די"ח  (עירובין  ז"ל רבותינו דרשו ובאמת

כן  גם היה  שבאחור דהיינו נבראו, פרצופין  דו

הוא  האדם והנה  הנוקבא , של הפנים והוא צורה

ואחור  פנים  להיות הוצרך שבו וכמו הנבראים ראש

באותיות  וכן  ואחור פנים  להיות צריך דבר בכל כן 

יש ובאמת ואחור, פנים בחינת להיות צריך

אחור: בחינת שהם  ויש פנים בחינת שהם צירופים 

ואחור, פנים כן גם יש הוא  ברוך הוי"ה בשם  והנה

הפנים , של אחרונה  בחינה  הוא האחור והנה 

הם  שבו אחור בחינת הוא ברוך הוי"ה  בשם  והנה

של  אחרונה  שהמדרגה  ונודע אחריו, של אותיות

שהוא  זה  בשם  נרמז  כן על מספרו, הוא  דבר

ופירוש  הוי"ה , שם  של מספר אחור, כוזובחינת

שהוא  הוי"ה שם  של מספר הוא  השם  זו היינו

(אבות כו לחכמה פרפראות גימטריאות [וזהו]

אחרונה מדרגה  ר"ל קטן, פרפר כמו שהוא ג ') סו"פ

הוא : ברוך הוי"ה השם של וקטנה 

זה את זה ואוהבים קטן  בן  לו שיש  האב והנה

כמו  אינה  האב  אל הבן  אהבת אך מאוד,

מחמת  אלא אינה היא  כי הבן , אל האב  אהבת

רוצה כשהאב  והנה עמו, ומטיב  עמו שרגיל

מסתיר  כך ואחר פנים  לו מראה בנו עם להשתעשע

המכסה, מעביר ובנו אחר, בדבר או ביד ממנו עצמו

אל  אהבה בו וניתוסף האב אל תענוג  יש ובזה 

הבן :

בו  ולדבוק  ה' לעבוד רוצה  כשהוא האדם והנה

דברים  אל מחשבתו הולך כך ואחר כראוי,

שהמחשבה במה ובאמת הזה , העולם של אחרים

[עיין  עצמו האדם הוא  שם מחשב  האדם  של

הארץ  כל מלא  ובאמת צ "ז] אות בפרשתינו לעיל

שהוא  מקום וכל מיניה , פנוי אתר ולית כבודו,

שמו  יתברך הבורא  דבקות שם ימצא  האדם,

מיניה, פנוי אתר לית כי שם  הוא  אשר מהמקום

והוא  אחור בחינת והוא פנים בהסתר שם הוא אך

כי  ידעתי כי בזה , ודוק התחתונה  המדרגה

אצל  היא כרחך על אלהות אצל שאינה המחשבה

מכל  תחתון  הוא  שהגשם  ונודע גשמיי, דבר

ובכל  מיניה פנוי אתר דלית כיון אך המדרגות,

יכול  נלבב הוא  האדם  זה  ואם  אלהות, הוא מקום

כעת, בה  הוא אשר עצמה  המחשבה בזה למצוא

הוא  ואז אחר, במקום  כנודע  בה , אשר האלהות

להשם  גדול תענוג בזה ויש תשובה , בעל נקרא 

הנ"ל: האב  כמשל כביכול, יתברך

של  קוצו על טעם ע "א) דק "ד (שבת איתא והנה

כתר ק לו קושר אני בו חוזר שאם למעלה ,

בבחינת  הוא לדבר שמתאוה מי שכל ונודע  כמוני,

[מפני  ד אות בבחינת והוא  דבר לאותו נוקבא

מקבל  להיות שרוצה  זו בבחינה  וענייה דלה שהיא

הדבר  לו נמשך וכאשר פ"ט], בהגה לעיל עיין 

בבחינת נעשה  אז  ממנו, חסר שהוא  והנהה ההוא  ,

יתברך, להשם  נוקבא  בבחינת אדם  כל שיהא הנכון

יהיה ואז שמו, יתברך הבורא  לדבקות שיתאוה 

הוא דבבחינת אזי דבקות איזה לו וכשנמשך

בבחינהה בבחינת תמיד שיהא הנכון וזהו תתאה,

גשמיות  של אחרות למחשבות מושך ח"ו ואם זו,

ונעשה למטה  נמשך דבקותו הרי לשם , ונתדבק

קושר קתמונת כנ"ל, בו חוזר ואם  היטב , ודוק 

(ובא  כנ"ל תשובה  בעל נעשה הוא כי כתר, לו

ועל  דחירות), מעלמא  שמקבל דחירותא לעלמא

כוז "ו] שם [של הנ"ל צירוף מרמז  מרמז כ זה

המדרגות  כל סוף עד נמשך וממנו הנ"ל, לכתר

שהמלכות ז שהוא  פ"ט  בהגה  לעיל [כמבואר כנודע 

וזהו המדרגות] כל סוף  והוא  שבע  שהיא ונקרא 

אל שמחזיקז המשכה  הצדיק והוא  נוקבא, שהוא

מרמז ולפעמים תחתונה, למדרגה  להמשכהז עצמו

למשוך  צמצום שם  על הוא המחשבה כל כי שנודע 

שיוכלו  למטה  וקצר למעלה רחב והוא  בהדרגה,

ושמאל  ימין בחינת בה  ויש לסבול, המקבלים



טוב שם בעל ז אסתר מגילת

ׁש ראה  הראׁש וֹ ן כּ דמיוֹ ן הּק לּפ וֹ ת, עמקי בּ ין  היתה הּמ ח ׁש בה זאת ¨¨¤¦¨§¦§¦§©¥§¦¥¨§¨¨¨£©©Ÿ¨§¦נמצא

בּ א  כּ ךְ  ואחר  דּ בּ וּ ר , מע שׂ יּ ה נעשׂ ה לחברוֹ , סּפ ר וכאׁש ר הגּ וֹ ים, בּ ין  ¨¨©©§¦¨¦£¥¨£©¥£©¥¦¤£©§¦©¥¨¨§¦©הּמ לחמה 

מח ׁש בה: ע"א [לידי דל "ב אמרים ].לּק וּ טי  ¦¥©£¨¨¦¥£¨¦

הּק דוֹ ׁש ו.אסתר ט וֹ ב  ׁש ם הבּ על מאמר ידוּ ע  הּמ לך, אל בּ אה הנּ ערה ¨©¥©©©©£©©¨¤©¤¨¨¨£©©¤¨וּ בזה

עדן  לגן  הּת חּת וֹ ן  עדן מגּ ן  הע ּמ וּ ד על ׁש ּק אי וגוֹ ', הנּ ערה וּ בזה ּפ ס וּ ק  ¤¥©§§©©¤¥©¦©¨©¥¨¤§¨£©©¤¨¨©על

ׁש הם  הּמ צו וֹ ת ידי על וזהוּ  אוֹ ר:דדדד))))העליוֹ ן, עּמ וּ די תר"כ ¨¤§§¤©§¥©¦§¤¥©¥

צדק [ הצמח  (בעל  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן בּ ס'בּ כתבי  ׁש נּ דּפ ס מלּ י וּ בּ אוויץ מוהר"ם ( §¦§¥©¨©¨¦§¨¦¤¦§©§

ע"ב ]. דל"ח  החיּ ים ¦©©§צרוֹ ר

חיים  מים מקור 

שהיא  וההמשכה  והצמצום, אהבה שהוא

תמונת וזהו ימין ז הממוצעת, בה יש  שבראשה 

ודו"ק: ראשה  מאמצע היא וההמשכה ושמאל,

כולו  העולם כל ע"ב) די"ז (ברכות בגמרא ואיתא 

לו  די בני וחנינא בני חנינא  בשביל ניזון

למדרגה עצמו את מחזיק שהצדיק ר"ל וכו',

המשפיע  הוא ובאמת וכו', לו די כן  ועל תחתונה

תמונת כמו הוא כן ועל העולם , לכל ז ומשביר

השביעית  למדרגה  נוקבא מאותיות שהוא הנ"ל

דהיינו  כנ"ל, להמשכה  מרמזת לפעמים  והוא 

וזהו העולמות, לכל שפע ממשיך הוא ז שהצדיק

כך ואחר הצדיק  שהוא המשכהוהנ"ל שהוא 

ועל  היטב , ודוק העולם, לכל שפע נמשך שממנה

עכ "ל: זרה , למחשבה מועיל הוא הנ"ל השם  כן 

ע "א:ובפ' בהגה התפלה בעמוד נח
בס' עיין  הדברים שבכל ונוקבא  דכר ענין  עא ) נח 

וז "ל, הדיבור באמצע  ע"א  דכ"ט  אמרים לקוטי

הם  ובניו אחד גוף  הם ואשתו האדם  משל דרך

שהאשה אף  נגדם, נוקבא בניו נקראים המקבלים,

נקראים  מקבלים שהם בערכם  אבל נוקבא, הוא 

וזהו  הנוקבא, הוא הבית הבנים  ונגד נוקבא , הבנים

זו  ביתו ע "א) ד"ב  (יומא  ז"ל רבותינו שאמרו

הדברים  וכל תשמישו כלי כל הבית ונגד אשתו,

וכו' נוקבא נקראים הכל גדול ועד מקטן  שבבית

עכ "ל:

דדדד)))) ג]מבואר אסתראסתראסתראסתר [אות בשלח פ' לעיל 
לב חכם  tסeק על אמר זלה"ה  הבעש"ט ג . ֲֵַַַַָָבשלח 

לBLן  מצוה  יwח אמר לא ולnה  מצ Bת, ְְְְִִִִַַַָָָָֹיwח 

LעNה הnצוה  מע Nה לקMר BLeרt הכי א lא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחיד,

עליBנה, מצוה  אל dליחד zzאה , מצוה  pLְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָקרא

LאBמרים  e וזה הnצוה  Lל וה ekנה  הnחLבה  Lְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהeא

רaים : לBLן aמצBתיו eנLc ק אLר אחת מצוה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָעל

וiרא ]. פ' לcvיקים ה bנeז ִִֵַַַַָָ[אBר

ע"ש,[ו]בהגה ו'
משפטים  סו"פ יוסף  יעקב ובתולדות ו) בשלח 

חכם  אחר במקום דכתבתי וז"ל, ע"ג  ד"ע

המצוה מעשה  לקשר מצוות ב ' וגו', מצוות יקח לב 

עילאה, מצוה  שנקרא הבינה אל במחשבה  תתאה

שכתב וכמו תפארת, עטרת נקרא  מלכות ואז 

ע "א) (דקנ"ח  תרומה בזוהר מהימנא  ברעיא

על  עטרה  דס"ת, תגא הוא  דאתי דעלמא מסטרא

עכ "ל: וכו' רישיה 

יד, בכתב  בידינו שישנו לצדיקים  הגנוז אור ובס'

יקח לב  חכם  ענין וירא בפ' שהזכיר אחר

(באבות  שאמרו וזהו וז "ל, סיים  בפנים  דלעיל מצות

וכו' קלה למצוה רץ הוי אומר עזאי בן  ד') פרק 

מצוה העושה לצדיק פירוש מצוה, גוררת שמצוה

הקדוש אור לו גורמת תתאה  מצוה  עצומה, בכוונה 

מצוה ששכר שסיים  וזהו עילאה , מצוה של העליון

הגדול  אור הוא  תתאה מצוה  שכר פירוש, מצוה ,



טוב שם בעל אסתר מגילת ח

לע וֹ לם,ז .אסתר יעברוּ  לא וגוֹ ', היּ הוּ דים מ ּת וֹ ךְ  יעבר וּ  לא האלּ ה הּפ רים ¨§§©©ª¦¨¥¤Ÿ©©§¦©§¦§Ÿ©¥¦וימי

זקני  אבי אדוֹ ני בּ ׁש ם כּ מבאר ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל מּמ ׁש  ונעשׂ ים ¦¥§¦¨¦£¥§¨Ÿ§©¨¨§¨©¦£©§¦¨§¦§ונז כּ רים

לפוּ רים [זללה"ה: בּ דרוּ ׁש  אפרים מחנה ].דּ גל  ¤¤©£¥¤§©¦¦§§¦

הר"י ח .אסתר אמר  ע"א), די"ז (מג לּ ה וכוּ ' למפרע  הּמ ג לּ ה את ©¨¨¦§§©¥§©§¨¦§©¤¥©הּק וֹ רא

היה  אז  כּ י ׁש ּס וֹ בר ּפ רוּ ׁש , למפרע, הּמ גלּ ה את הּק וֹ רא נ"ע , ¨¨¨¦¥¤¥©¥§©§¨¦§©¤¥©בעש "ט 

יצא: לא עּת ה, ולא ע"ג [הנּ ס  דל"ג בּ א פ' ׁש ל וֹ ם ].דּ ברי ©¥§Ÿ©¨Ÿ¨¨¦§¥¨Ÿ

מג לּ ה ט.אסתר (בּ גּ מרא היּ דוּ ע בּ ענין זללה"ה, זקני אבי אדוֹ ני בּ ׁש ם ¨¦§¨¨§©©¨©¨§¦¨¦¥§¦¨¦£¥§¦§©ׁ̈ש מעּת י

נקרא  ׁש גּ אוה ואמר  יהוּ די, נקרא זרה בּ עבוֹ דה הכּ וֹ פר כל ע "א) ¨§¦¨£©¤©¨§¦§¨§¦¨¨¨£©¥©די"ג

יהוּ די: נקרא בּ ּה  הכּ וֹ פר  וכל זרה לפוּ רים [עב וֹ דה בּ דרוּ ׁש  אפרים מחנה ].דּ גל  £¨¨¨§¨©¥¨¦§¨§¦¤¤©£¥¤§©¦¦§§¦

חיים  מים מקור 

עכ "ל: המצוה  של השורש שהוא העליון , והקדוש 

שמעתי  וז"ל, קרח  פ' אפרים מחנה דגל בס' ועיין 

מצוה מצוה, גוררת מצוה  זללה "ה אא "ז מן

וזהו  חדא, צוותא  מלשון והתחברות דבקות לשון 

גוררת  אחת פעם להש"י דבקות מצוה , הפירוש,

כו': דבקות יותר היינו מצוה

קודש כתבי בשם ע"א  דל"ח החיים  צרור ובס'

לשונו, וזה כתב ז"ל מליבאוויטש מהר"ם  של

ניצוצי  תר"כ  הם דרבנן  מצוות ושבע  מצוות התרי"ג 

מצוה ז"ל הקדוש  טוב  שם  הבעל אמר ולכך אור,

באורו  נדבקים  המצוה שבעשיית היינו צוותא, לשון 

עכ "ל: יתברך


