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 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ חג הפורים  –' צו' 

  הלכות בכמה מקומותליקוטי מבוסס על 

סיפורי  /  מגילת אסתר סיפור משנים קדמוניות  /  מעלת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
פירוש /  מהו המיוחד בנחש הפתן שהתינוקות ישחקו איתו/  מעשיות סגולה לזיכרון

עם ישראל בגלות בבל ישנו, והיה   שעשועים / השעשועים שיש להקב"ה בעם ישראל /
/ העיקר    דריוש בן אסתר היה יהודי וציוה לבנות ביהמ"ק-כורש / צריך לעורר אותם מהשינה

חידושי תורה הבאים   / לזכות לחדש חידושי תורה בפוריםלזכות ללמוד מעשה א' בפורים / 
ע"י מחילת העוונות נגדל שם  / כשאדם מתפלל על דבר הוא כבר נמצא בכחמעדן עילאה /  

כיצד   / לענין מחילת עוונות -כיפורים כפורים  /   המעלה העצומה של יום י"א תשרי/  השם
 / האהבה שבדעת בזמן שהבן היה מלובש במוח האב / עושים מחיית קליפת עמלק הרוחני

  בהמןמדוע מרדכי מתגרה  /  בהמןגלת  ל האהבה שבדעת של מרדכי כנגד דעת דבלעם המגו
מדוע סעודת פורים לא   / בפורים הוא יום ההתפארות של ה' בלימוד התורה של ישראל /

ה הם הלוואה מהניסים שיהיו לעתיד פורים וחנוכ פורים חג נצחי /  /  יוצא ידי חובה בלילה
  כשמודים צריך מיד לבקש על העתיד/  פורים הוא חג של הודאה היפך מחשבת המן/  לבוא

פורים מלך  /  פרורי לחם / תקוןו הכללי בפורים/ זהירות ב  תפירורים, תיקון הברי  -פורים  /
 החגים וההתחלה שלהם / 

 
 כות טיול בלקוטי הל

ו   ימי הפוריםל  מתקרבים  בעז"ה אנחנו    א. כבר מתחילה  הקדושים, 

הקדוש   רבינוכמו שובעזרת השם    ,שמחת פורים  -השמחה הגדולה  

י'(  מרוא זוכים להמתיק את    בפוריםע"י השמחה הגדולה  ש  :)בתורה 

את  שעוטפת  הגדולה  השמחה  את  מרגישים  עכשיו  וכבר  הדינים 

הלכותבעז"ה    נעשההיום    נו.לוכ בליקוטי  נתן   טיול  רבי  של 

ונ הקדוש ה  הלעשרכוון  ,  בליקוטי  נתן מדבר   ותלכמקומות   שרבי 

יקרות ונלמד דרכים    ל חג פורים הקדוש,חינות שמעלות והבעל ה

ה ולשמחה,  הכנה  ןשה  'בעבודת  לטובה  עלינו  הבא  הפורים   לחג 

 וע"י נזכה לשמחה אמיתית ולמיתוק הדינים. 

 מעלת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

ה' ב.   מו  ומרא  ושהקד  רבינו   –'  כתר ספירת  ס)  ן" רהבליקוטי    ' תורה 

ו'  סיפורי  יש    ,סיפוריםסוגי  יש שני  'סיפורי מעשיות'  שבכתב:    (אות 

שנים "מעשיות   פנים  -"  בקרב  מהשבעים  סיפורי   ,שהם  ויש 

מ קדמוניות"מעשיות  לכל   -"  שנים  החיות  את  נותנים  שהם 

  ' סיפורי מעשיות בקרב שנים '  ניהם?ההבדל בי  מהו.  השבעים פנים

ס העולם,מעשיות    יפוריזה  שנברא  שנים מ מעשיות  סיפורי  ו  מאז 

היינו    -קדמוניות   קדם  שהם  שניח  העולםסיפורים  בריאת    , קודם 

  .מעשה הזה הסיפור  שליש את הסוד מאז כבר ש

 מגילת אסתר סיפור משנים קדמוניות 

  , סוד עצום   מגלה לנו  )פורים א, א(בליקוטי הלכות    הקדושרבי נתן  ג.  

וזהו    –'  משנים קדמוניות   נסיפור מעש'  זה  'מגילת אסתר '  'סיפור'ש

נתן  רוח הקודש שלמהענק  חידוש   וביאור הדברים:רבי    אמנם ש  . 

ה השנכון   פורים במציאותסיפור של  יה את  אבל ,  כאן בעולם  נס 

זה   זה   .שהתלבש כאן  ותיפורי מעשיות משנים קדמוניסבאמיתות 

ש מעשיות  סיפורי  י"ג  של  סוג  בספרו    רבינואותו  סיפורי  'כתב 

קדמוניות'  מעשיות ח'  משנים  שמעשה  ואף  מעשיות  ,  שבסיפורי 

יחיד(כולו נעשה כאן בעולם   ובן  ברב  הכוונה היא שהתלבש ,  )במעשה 

  .המעשה הזה כאן בעולם

ש  הנ"ל  ס'  תורה  מוהר"ן  בלקוטי  בסומבואר  הגדולה  ר ופיהמעלה 

מעשיותמ מהשינהל   היא  ,סיפורי  האדם  את  שלו,   עורר   הרוחנית 

שם:   רבינו  שכתב  ַאף וכמו  וְּ ם,  ֵמיהֶׁ יְּ ת  אֶׁ ִנים  ׁשֵ י ְּ ׁשֶׁ ָאָדם  ֵני  ב ְּ יֵׁש 

ֵהם עֹובְּ  ָהעֹוָלם ׁשֶׁ ה לְּ מֶׁ דְּ נ ִ ה, ׁשֶׁ ָ ִפל  תֹוָרה ו ִבתְּ ִקים ב ְּ עֹוסְּ ם, וְּ ֵ ת ַהׁש  ִדים אֶׁ

ָאר   ִנׁשְּ י  כ ִ ם.  ֵמהֶׁ ַנַחת  ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ ם  ֵ ַהׁש  לְּ ֵאין  ֲעבֹוָדָתם  ל  כ ָ ֵכן  י  ִ פ  ַעל  ַאף 

ָלה.   ַמעְּ ֹות לְּ ַעל  ִהתְּ רֹוֵמם ו לְּ ִהתְּ ֵאין ָיכֹול לְּ ה, וְּ ָ ַמט  ל ֲעבֹוָדָתם לְּ  כ ָ

 סיפורי מעשיות סגולה לזיכרון 

כח(וכתב שם ר' נתן על הפסוק  ד.   ִרים "  )אסתר ט,  ָ כ  ִנזְּ ה  ֶׁ ַהי ִָמים ָהֵאל  וְּ

ים ַנֲעש ִ ש וְּ נעשים  על  "  לנזכרים,    -ידי  זוכים  מעשיות  סיפורי  היינו 

והנה   מהשכחה.  לצאת  סגולותדהיינו  אוהבים  תמיד  אז    :אנחנו 

הספר    -כרון  ילז  סגולה  את  רבינו  ללמוד  מעשיות  'של  סיפורי 

 ןיש  דםכשא   ,שכחה  בחינתשינה זה  של    עניןה   .'קדמוניות משנים  

סיפורי מעשיות  . וזכורהוא יכול לר מתעור הואכשו ,שוכח הכל הוא

  , ואז כאמור זוכים לזיכרון של הקב"ה.נותן לנו התעוררות מהשינה

 המן רצה להפיל עלינו שכחה 

וכמו שמובא בפרי   עלינו שכחכה,  להפיל  רצה  בפור שלו  המן  ה. 

חיים   כ"ד(עץ  פרק  השבת  וז"ל:  )שער  בשעת הבדלה קודם שיברך   -, 

עליך   משבענא  טפש   ' פורה'יאמר,  לב  שתסיר  שכחה,  של  שר 

רומיא טורי  על  ותשליכהו  לשון ממני,  הוא  שפור  והרי  ע"כ.   ,

סיפור   ידי  על  ואסתר  ומרדכי  קדמוניות  שכחה,  של   -משנים 

 מגילת אסתר החזירו לנו את הזיכרון. 

 מהו המיוחד בנחש הפתן שהתינוקות ישחקו איתו 

ו. הזכרנו שיש פעמים שאין להקב"ה הנאה מעבודת ה' של האדם. 

בלי   שינה  מתוך  הקב"ה  את  עובד  האדם  כי  הסיבה  ובעיקר 

או ַרת "  :(ח  ,)ישעיה יא   כתובהתחדשות,   ַעל מְּ ן וְּ תֶׁ ָ ע יֹוֵנק ַעל ֻחר פ  ֲעׁשַ ׁשִ וְּ

מו ל ָידֹו ָהָדה עֹוִני ג ָ בהושטת   לשמוחתינוק היונק יתעסק  ' )אומר המצודת דוד:  ,  "ִצפְּ

 לעתיד לבואשיהיה  פסוק    זה  ,'(ידו על הנקב אשר הפתן יושב שם ולא יזיקנו

שהם נחשים   -ם  וצפעונין  פתישחקו עם  התינוקות    שאז  ,)בקרוב ממש(

סתדרים ביחד מ  והם  ,מפלטיק, אלא באמיתיים(   נחשיםישחקו ב לא  ) ארסיים,  

  .דעת גדולה גם בבעלי חיים, שלא ירצו להזיק, כי יהיה כזו  יפה

מאוד  מסוכן  נחש  הוא  הנחשים  וארסי    הפתן  את  שכוללת  משפחה  )זו 

ביותר,   הטאיפן  :כגוןהארסיים  הממבה,  אפילו ועוד(  הקוברה,  אפשר  ואי   ,

שאומר כמו  עליו  המלך    ללחוש  ה)תהלים  דוד  ֲחַמת "  (ו-נח,  מו ת  דְּ כ ִ

ן   תֶׁ פֶׁ מֹו  כ ְּ נוֹ ָנָחׁש  ָאזְּ ֵטם  ַיאְּ ים   ,ֵחֵרׁש  ַלֲחׁשִ מְּ קֹול  לְּ ַמע  ִיׁשְּ לֹא  ר  ֲאׁשֶׁ

ם ֻחכ ָ מְּ ֲחָבִרים  ש  גם  -"  חֹוֵבר  נחשים  לוחש  המחבר  על חש  להוא 

הנחש הנחש   את  הפתן    ,ותופס  כנגד  יכול    , לעשות  מהאבל  לא 

הנחש כשהוא מזקין  ופירש"י: )  שלו  את הלחשיםלא שומע הוא    נחש פתןה

אתה לא יכול לתפוס  ואז    ,(נעשה חרש באזנו אחת ואוטם אוזנו השנית בעפר  -

  התינוק.  זהמי משחק איתו ו .חש מאוד מסוכןנזה   , ולכןאותו 

 מה הם 'שעשועים' 

"ז.   יֹוֵנק  וזהו:  ע  ֲעׁשַ ׁשִ ה  למה  ",וכו'וְּ אלא שעשוענקרא    זההדבר   ? 

שעשועים  'תשובה ' הש בידורש   ,היא  כמו  בבידור   מה   .זה  הנקודה 

עושה של    לביומא  ו ה  ?שהבדרן  במהלך  מחשבה איזה  אותך  קו 

  )ולכן כשאנשים מתבדרים לגמרי,    מקום אחרלאותך    ףיעמהוא    –  ו...בום

היא בנויה כל בדיחה  ש שים לב  נ  .הם מרגישים פיזור הנפש ושחרור(   וצוחקים

לתוך מהלך של סיפור ומשהו   היא מובילה אותךש  בצורה כזאת, 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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פתאום    פשוט, אותנובדיחה  הואז  אחר  זורקת  אנו  למקום  ולכן   ,

בידור ומרגישים  את השינוי  כי    צוחקים  שגורם  הוא    והחידוש 

שתעשע התינוק מכשאתה רואה כזה דבר איך    .הצחוקו השעשוע  

 '. שעשועים נקרא 'זה עם נחש ארסי בלי לפחד, משחק ו

 ישראל הקב"ה משתעשע בעם 

ישראלח.   בעם  משתעשע  הקב"ה  כמ"ש  גם  ֲהֵבן "  : (יט   לא,)ירמיה  , 

ַרִים   פְּ אֶׁ ִלי  יר  ִעיםַיק ִ ֲעׁשֻ ׁשַ ד  יֶׁלֶׁ לקב"ה   שעשועים שישה  מה  -  "ִאם 

  , משהו חדש  עובדים את הקב"ה ִעםשעם ישראל תמיד  זה    איתנו?

מש לא  ישראל  הקב"העמעם  את  יש    ,ם  חידושיםלנתמיד   . ו 

בצורה    רעה  היצר  ?חידושים ה  באים  פהאיומ יום  כל  אלינו  בא 

עלינו  לה   מנסהו  ,חדשה אותנו במשהו חדשתגבר    אנחנו ו   ,ולשגע 

ומת הרעחזקים  היצר  על  ויפה,  מתגברים  מחודש  באופן    זה   ג"כ 

   .קב"השעשועים ל נקרא

מו)  מסביר  רבינו רל"ג  ן" רה בליקוטי  ֵהם  וז"ל:    ,( תורה  דֹוׁשֹות  קְּ בֹות  ַמֲחׁשָ

ֵמאֹות,  טְּ ַחי ֹות  ִחיַנת  ב ְּ ֵהם  ָרעֹות  בֹות  ו ַמֲחׁשָ הֹורֹות,  טְּ ַחי ֹות  ִחיַנת  ב ְּ

רו ךְּ הו א  דֹוׁש ב ָ ַהק ָ יֵׁש לְּ חו  זֶׁה ִעם זֶׁה, וְּ ַנצ ְּ י ְּ ָלה ׁשֶׁ ַמעְּ ָנה ִמל ְּ ַכו ָ יִחים ב ְּ ו ַמנ ִ

ַנצ ֵ  ו מְּ ֵמאֹות  טְּ ַהַחי ֹות  ַעל  ר  ֵ ב  ג ַ ִמתְּ ָהָאָדם  ׁשֶׁ כ ְּ דֹול  ג ָ ֲענו ג  ַ אֹוָתם ת  ,  ַח 

עוד:   שם  וכתב  יֹוָמא עכ"ל.  ב ְּ ָעִמים  ִלפְּ ָלִכים  ְּ ַהמ  ל  ֵאצֶׁ י ֵׁש  ׁשֶׁ ל  ָמׁשָ כ ְּ

ִדים   עֹומְּ ֵהם  וְּ זֶׁה,  ִעם  זֶׁה  חו   ַנצ ְּ י ְּ ׁשֶׁ ַחי ֹות  ה  ָ מ  כ ַ יִחין  ַמנ ִ ֵהם  ָרא,  ַפגְּ ד ְּ

מֹו ֵכן הַ  חֹון, כ ְּ צ ָ דֹול ִמן ַהנ ִ ֲענו ג ג ָ ַ ם ת  יֵׁש ָלהֶׁ ִלים וְּ כ ְּ ַ ת  בֹות  ו ִמסְּ ֲחׁשָ ַ וכו',  מ 

טובותזמחשבות  השעכ"ל.   והמחשבות  לאדם  רות  כמו   הן   שיש 

ש טובות  וחיות  טורפות  החיות  וכש   ,בשנייה  אחתלחמות  נחיות 

החיות  מנצחות  קדושה  ד ש  אר טסדאת  יש   שועים עאחרא, 

נלך    שיאדם    בן  .ב"הלהק   מאוד,   ךל  קשהו  ,ותנסיוהרבה פעמים 

בסוף   רגע  ,  נצחמ  אתהכשאבל  פלאים נשעשועים    עשיתבאותו 

הקב"ה לא    ,לפני  זה  אלא  ומשעממת,    רגילה  עבודהסתם  זה 

  ני הקב"ה.פשעשועים ל

 לעשות מהתורות תפילות -שעשועים 

כ"ה  )   אומר  רבינוט.   תפילותהתומ  יםשו עשכש  ח"ב( תורה    -  רות 

למעלה גדולים  שעשועים  וז"ל:    ,נעשים  רבינו  ֹות  וביאר  ַלֲעש  טֹוב 

ֹוָרה   ת  ַמֲאַמר  ֵאיזֶׁה  ׁשֹוֵמַע  אֹו  ֹוֵמד  ל  ׁשֶׁ כ ְּ נו   ַהיְּ ד ְּ ה',  ָ ִפל  ת ְּ ֹוָרה  'ֵמַהת 

ָפָניו  ן לְּ ֵ ַחנ  ִהתְּ ׁש ו לְּ ַבק ֵ נו  לְּ ַהיְּ ה, ד ְּ ָ ִפל  ה ִמז ֶׁה ת ְּ ת, ֲאַזי ַיֲעש ֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ד ִ ִמצ ַ

יִ  ָמַתי  ֲאָמר,  ַ ַהמ  אֹותֹו  ב ְּ ם  ׁשָ ֱֶׁאַמר  נ  ֶׁ ׁש  ַמה  ל  כ ָ ַעל  ַרךְּ  ב ָ הו א  ִיתְּ ם  ג ַ ה  ֶׁ כ  זְּ

הו    ֵ ַזכ  י ְּ , ׁשֶׁ ַרךְּ ב ָ ֹו ִיתְּ ׁש ֵמִאת  ה הו א ָרחֹוק ִמז ֶׁה. ִויַבק ֵ ָ ַכמ  ָכל זֶׁה, וְּ ָלבֹוא לְּ

ֲאָמר. ַ ַהמ  אֹותֹו  ב ְּ ם  ׁשָ ֱֶׁאָמר  ַהנ  ָכל  לְּ ֹוָרה  וסיים:    ָלבֹוא  'ִמת  ה  עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ כ ְּ

ֲעׁשו ִעים  ה ׁשַ ה', ִמז ֶׁה ַנֲעש ֶׁ ָ ִפל  ָלהת ְּ ַמעְּ ֹאד לְּ דֹוִלים מְּ    .ג ְּ

ש  -לכך  בה  יהסו בזהבגלל  חדש  יש  את    .משהו  עובד  אדם  אם 

  ' בעבודת ה   םואין לו חידושי  ,שלשוםוכמו אתמול    -הקב"ה היום  

  , גם כלפי מעלה אין בזה שעשועו  ,זה משעמםלעשות    מהאז    ,שלו

מהשינה האדם  את  לעורר  צריך  מ כשכש  ,ולכן  תעורר  אדם 

זוכה לחידושי   -מהשינה   גדולים  םהוא   בעבודת השם שלו.   מאוד 

'וזה הכוח של   כל   זכינוברוך השם  ו,  'סיפורי מעשיותספר הקדוש 

שבת   ב'מוצאי  שיעור  מעשיותללמד  את  מגלי  םוש  'סיפורי  ם 

ה  וההחידושים  התורה.  נוראיםנפלאים  של ו   של  שיעור  זה 

אין שום   ים,חידוששם זה  הכל    כי  ?' שעשועים'למה זה  ו  .שעשועים

   .הכל חדש -ידוע דבר 

 עם ישראל בגלות בבל ישנו, והיה צריך לעורר אותם מהשינה 

ב,במגילה  כתוב  י.   ר  "  :(כב   )אסתר  ֵ ת  סְּ אֶׁ לְּ ד  ַוי ַג ֵ ַכי  ד ֳּ ָמרְּ לְּ ָבר  ַהד ָ ַדע  ו ָ ַוי ִ

ה כ ָ לְּ ַ למרדכי    מה  –וגו'"    ַהמ  המלכהמספר  אומר  אסתר  הלקוטי ? 

ס  הלכות המגילהיהוא  של  הסיפור  את  לה  סיפור    ,פר  שנים מ וזה 

כתוב באר ישראלאסתר המלכה    "לז  י"קדמוניות  כנסת  וכל   ,זה 

ישראל   המלכהבעם  נרמזים באסתר  ספר  מוכשמרדכי    ,כללותם 

הזה  הסיפור  מהשי  ,את  אותנו  מעורר  ישראל הנהוא  עם  כי   ,

 באותו זמן ישנו. 

בגמ יג: )  גילהמ  'כתוב  רבא:    (דף  לישנא  למימ  עידדלית  "אמר  ר 

כמו    ",כהמן  אישב טוב  הרע  לשון  לדבר  שיודע  אדם   ן המאין 

 כתוב   ?לשון הרע שלוהומה  ע.  רהבלשון    גדול  מומחהיה  השהרשע  

ח( ג,  ")אסתר  ֵורֹושׁ :  ֲאַחׁשְּ ךְּ  לֶׁ ֶׁ ַלמ  ָהָמן  ר  נוֹ   ַוי ֹאמֶׁ ָחד   יֶׁׁשְּ אֶׁ ודורשת    "ַעם 

בדבריו,   '.המצוות ן  מִ   נו  ׁשְּ יָ '  אחד?עם    ישנוֹ   הגמ': טעה  לא  והמן 

  ' הגמו  ,שינהבחי'  בעם ישראל    ונות גלות בבל הישבעים שש  מכיון

דורש  א פסוק  העל  ת  שם  קכו,  ת "  ()תהלים  אֶׁ ה'  ׁשו ב  ב ְּ ֲעלֹות  ַ ַהמ  יר  ׁשִ

ִמים חֹלְּ יַבת ִצי ֹון ָהִיינו  כ ְּ , ]וזו הגמ' )דף כג.(, ודורשת הגמ' בתענית  " ׁשִ

אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו  שעליה מיוסדת תורה ס' הנ"ל[,  

המעגל(צדיק   זה  )חוני  אמר: מי איכא דניים  ,  היה מצטער על מקרא 

בחלמא. שנין  שהיה ופירש"י:    שבעין  בבל  גלות  נדמה  כחלום 

, עכ"ל. ומבואר שכל גלות בבל שהם שבעים שנה עם  שבעים שנה

ם. ועתה שהתקרבו לזמן הגאולה ובנין בית  ישראל היו בשינה וחלו

מרדכי  עשה  וזה  מהשינה,  ישראל  עם  את  לעורר  צריך  היה    שני, 

   .סיפור מעשה משנים קדמוניותשהוא  ת אסתרשל מגילור סיפע"י 

 דריוש בן אסתר היה יהודי וציוה לבנות ביהמ"ק-כורש

'יא.   של  אסתרהסיפור  ישראל   'מגילת  עם  את  שעורר  זה  הוא 

פורים,    מהשינה נס  שייךבזמן  הגאולה  להביא  ואז  באמת  ו  .את 

של    שמידכתוב   התקופה  המגילהאחרי  לא    אחשוורוש  ,סיפור 

,  שנים(  14)כל מלכותו היתה רק  סיפור המגילה    ימים הרבה אחריהאריך  

ב  יואחרו של  'כורש'  -  ונמלך  דרייוש  אסתר    בנה  גם    , השני( )שנקרא 

שמיני  ו רבה  במדרש  ה(מובא  סימון :  )יג,  ברבי  יהודה  רבי  אמר 

אסתר   של  בנה  האחרון  מאביו  -דריוש  וטמא  מאמו  טהור  , היה 

ולפי ההלכה  עכ"פ    ,הוא טהור מצד אסתר וטמא מצד אחשורורש 

ו ישאב  את מה  ,הוא ציווה לבנות את בית המקדש   ,יהודי כשרהוא  

הפס הוא  יאחשוורוש  על  .לבנותציוה  ק  ו   וואז  ישראל    היתה עם 

בבל  שבעיםמגאולה   גלות  הגאולה   מהו  .שנות  את  הסיפורגרם   ? 

 שבעיםכי אז עם ישראל התעורר מהשינה של    ,מגילת אסתרשל  

זה    וריםפ  ,התחדשותל  זמן שהוא  פורים  שנמצא,    .שנות גלות בבל

שיולכן    .מעשיות   יסיפורל  ש  זמן בב  ילמד  כולמי  "ה  עזפורים 

  , מעשיות  יסיפורספר  את כל    קרואזכה ל ת אם  ו  בסיפורי מעשיות

לוקח  ) בקריאה    5זה  וחצי  הסוף,שעות  עד  מ   מהתחלה  ניסיון  לי  שיש    לנו הנסיעות 

 זה נפלא ביותר.   לאומן(

 למה נוהגים לעשות את סעודת פורים סמוך לסוף היום

את הסעודה של פורים למה עושים  יפה של רבי נתן:  יש חידוש  יב.  

ל למנחתפילת  סמוך  קרוב  היוםה  על ולא  ,  סוף  אותה  נעשה 

נזכה לנצל את כדי שהתשובה:    ?, וכמו שאומרים המקובליםבוקרה
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פורים   כזה,  -יום  קדוש  ליום  היום,   כראוי  מצוות  את  לקיים 

מנחה(להשם    ולהתבודד להתפלל  יהיה    ,)ולהספיק  בבוקר כבר  ואם 

  .הפוריםענייני כל  נפסיד ח"ו את לא יין שוסעודה 

 העיקר ללמוד בפורים מעשה א' מספורי מעשיות

עיקר המעשה  בו  ,הינמעוררים את הש  הם  הסיפורי מעשיותכל  יג.  

  ' דת בת מלך 'מאבי  –'  זה מעשה א  התעורר מהשינהל  טובשהכי  

שחובהזה  ו אחד  ל   דבר  הכל    לקרוא,כל  בסך  לוקח  כי   ,דקות(  10)וזה 

והנוראהמעשה   הוא    ,דת בת מלךמאבי  -הזה    הקדוש  עניינו  כל 

ב )  מהשינה  אותנו  וררעל עוסק  המלךהחיפוש    עניןוהוא  המשנה  הבת    של  את 

שהיא   והשכינהמלך  ישראל  מהשינה(נשמת  אותנו  מעורר  עצמו  וזה  שיכול   .,  מי 

עשות 'משמר' בליל  אפשר ל )ו  ,זה הכי טוב  מעשיות  יכל סיפורלסיים את  

שפורים   עושים כמו  צדיקים  והרבה  ל,  למגילה    חבר זוכים  לימוד  מגילה    תורה, הע"י 

נזכה להתעורר    בתענוגו   , חשקכיף, ב ב   רם  קולב   ' סיפורי מעשיות'   למודל ו וכך  עילאי, 

  , של פורים זה לעורר את האדם מהשינה  עניןהכי כל    .מהשינה בעז"ה(

וזה התעוררות שתהיה לכל   ,כמובןתעוררות רוחנית  הומדובר על  

שמעוררים מהשינה וזוכים  של סיפורי מעשיות    והעצה  .השנה כולה

   '.כתר ספירת ה' ב לזיכרון בקדושה זה

 לזכות לחדש חידושי תורה בפורים

ה'  יד. תורה,    עניןזה    –'  חכמהספירת  חידושי  לחדש שצריך  של 

הפורים חג  תורה  ביום  ישיבות  בפרט  חיזוק  זהו  .חידושי    , לבני 

אבל   התרמות וכו', של הת"תים ו  עניןלצערנו מדי עסוקים בכל ה ש

צריך תורה   באמיתות  תורהבפורים  לחדש  ו  ללמוד  וכל   .חידושי 

בפורים  עניןה שהיו  והזעקות  תפילות  אותנו    ,של  להביא  היה  זה 

תורהחדש  ל הלכות  חידושי  בלקוטי  נתן  ר'  שביאר  וכמו  )העושה  , 

חובו   ז ָכו   ג, כב(שליח לגבות  ֹוָרה ׁשֶׁ ַלת ַהת  ִחיַנת ַקב ָ ה ִהיא ב ְּ ָ ִגל  , וז"ל: ַהמְּ

רו   ָאמְּ ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ֵמָחָדׁש,  ָלה   ַקב ְּ לְּ י  .(פח  )שבת   ָאז  כ ִ כו '".  וְּ לו   ִקב ְּ וְּ מו   "ִקי ְּ  ,

ַרַז"ל,   רו   ָאמְּ ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ֹוָרה,  ת  ר  ֵספֶׁ ִתיַבת  כְּ כ ִ ֵתב  ִהכ ָ לְּ ִריָכה  צְּ ה  ָ ִגל  ַהמְּ

ה   ָ ֲאִמת  ֹות כ ַ ִפל  ו י ַהת ְּ ֵדי ִרב  ֵס ָהָיה ַעל יְּ ר ַהנ  י ִעק ַ נו , כ ִ כו ', ַהיְּ ֹוָרה וְּ ל ת  ׁשֶׁ

עֹות וְּ ַ ַהׁש  ָעקֹות וְּ ַהז ְּ   .וְּ

 עם ישראל קבלו תורה שבכתב מרצון ותורה שבע"פ בכפייה

ד  וקיבלוה  "טו. הנה על הגמ' הנ"ל  מאהבת   אחשוורושי  מביהדור 

  ,והמפרשים  )תנחומא נח(  שואל המדרש  .הנס בלי כפיה של הר כגיגית

פשוטה ישראל  :שאלה  עם  ונשמע "אמרו    הרי  את    "נעשה  וקבלו 

: התשובהו  ?פעם  שובצריכים לקבל את התורה  הם  למה  ו  התורה,

אבל את   ,קיבלו את התורה שבכתב  עם ישראל  סיניבמעמד הר  

זהלה    איןש  פה-התורה שבעל וסוף  מ  ולא רצ  הם  קצה    הלקבל. 

ן כא מ"   :הגמרא  שם  אומרתו  .כפה עליהם הר כגיגית  ?עשה הקב"ה

לאורייתא  רבה  ש  -  "מודעה  לכלומר  פתחון  ישראל יש  עם 

,  לא קיבלנו את מרצוןו  לקבל תורה,  אותנו  כפית  :יכולים להגידש

פה -אבל בפורים קיבלנו את התורה שבעל  .ואנחנו לא חייבים בה

 -מה הסוד של תורה שבעל פה? תורה שבעל פה    מרצון ומאהבה.

א  יבגלל שה ,סוףוקצה  האין לו תורה, שהם פרים ורבים, חידושיזה 

לכן   , וכיון שקיבלנו זאת מרצון ואהבה בפורים, תכל הזמן מתחדש 

הוא  ל  ש  עניןה תורה  עניןהפורים   נמצא בספירת זה  ו  .של חידושי 

   '.חכמה'ה

 חידושי תורה שבאים מעדן עילאה

תורהנאיך  טז.   לחידושי  וז"ל:    ןנת  בירמסביר    ? גיע  ִחיַנת  שם,  ב ְּ

יךְּ  ׁשִ ַהמְּ לְּ ז ֹוִכין  ׁשֶׁ ֹוָרה  ַהת  ׁשו ת  ַחד ְּ ִהתְּ ִחיַנת  ב ְּ ִהיא  ׁשֶׁ ה  ָ ִגל  ַהמְּ ִריַאת  קְּ

פו ִרים   ַפע ב ְּ ׁשֶׁ יֹון ב ְּ לְּ ן ָהעֶׁ ית ה' ֵמֵעדֶׁ ֵ י ֹוֵצא ִמב  ָין ׁשֶׁ עְּ ַ ֵדי ַהמ  ךְּ ַעל יְּ ׁשָ מְּ נ ִ ׁשֶׁ

ֹות. ִפל  ַהת ְּ ו י  ִרב  ֵדי  יְּ ַעל  ָלא  ִנפְּ וְּ דֹול  ח)  ן" רהבליקוטי מומובא    ג ָ  ' תורה 

'   "א(ח זה  "  –'  ה עילאעדן  מה  ת  כתוב:  אֶׁ קֹות  ַהׁשְּ לְּ ן  ֵמֵעדֶׁ יֵֹצא  ָנָהר  וְּ

ן י )בראשית  "  ַהג ָ השורש'עדן'    -  (ב,  הדברים   'עדן'  .זה  כל  זה 

ב הנ"ל:    '.כח' שנמצאים  בתורה  רבינו  ֵאיזֶׁה  וז"ל  ַעל  ל  ֵ ל  ַ פ  תְּ ִ מ  ׁשֶׁ ו כְּ

הו א  וְּ כַֹח,  ב ְּ ִריָאה  ב ְּ ִחיַנת  ב ְּ הו א  וְּ ָהעֹוָלם,  ו ׁש  ִחד  ִחיַנת  ב ְּ הו א  ָדָבר, 

יֵֵצא",  ה'  ית  ֵ ִמב  ָין  "ו ַמעְּ ה,  ָ ִפל  ת ְּ ב ַ הו א  ׁשֶׁ ָמה  ַהָחכְּ רו ת  עֹורְּ ִהתְּ ִחיַנת  ב ְּ

נ ַ" ַ ָמה כ  עֹוֵרר ַהָחכְּ ם ִנתְּ י ׁשָ ה, כ ִ ָ ִפל  ָין הו א זֶׁה ַהת ְּ עְּ ַ ךְּ ַהמ  ׁשָ ם ִנמְּ ָ ל, ו ִמׁש 

תו ב   כ ָ ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ַֹעל,  ַהפ  ל  אֶׁ יֹוֵצא  ם  ׁשָ וְּ ֹוָרה,  ַהת  ל  אֶׁ ָמה  ו( ַהָחכְּ ב,  ֵלי    )ִמׁשְּ

ֵדי זֶׁה   ַעל יְּ ָמה, וְּ ו ת ַהָחכְּ ל  ג ַ ֹוָרה הו א ִהתְּ ַהת  י ב ְּ בו ָנה", כ ִ ַעת ו תְּ יו ד ַ ִ "ִמפ 

ה  ים  )שיר ד, טו(ַנֲעש ֶׁ נ ִ ַין ג ַ ן,"ַמעְּ ה ַהג ָ קֶׁ ָין ַמׁשְּ עְּ ַ ַהמ     .עכ"ל ", ׁשֶׁ

 כשאדם מתפלל על דבר הוא כבר נמצא בכח

מתפיז.   אדם  השם  טוב  -שידוך    לע  לללמשל  גמרת   ברוך 

מהכח  את זה צריך להוציא   ?רק מה  . יש לו את השידוך  -להתפלל  

הנשאלת:  .פועלה  לא הפועל  והשאלה  אל  מהכח  מוציאים   ? איך 

זה נקרא להוציא  ו  , ע"י שאחרי שאתה מתפלל אתה גם לומד תורה

 :במגילה  נקרא  יםכי פור  ודבר זה מיוחד לפורים  .מהכוח אל הפועל

ַזֲעָקָתם" וְּ ַהצ ֹמֹות  ֵרי  בְּ ט,כמ"ש    –  "ד ִ ַעל "  :( לא   )אסתר  מו   ִקי ְּ ר  ַכֲאׁשֶׁ וְּ

ָעם ַזרְּ ַעל  וְּ ם  ׁשָ ַהצ ֹמֹות    -  ַנפְּ ֵרי  בְּ ַזֲעָקָתםד ִ נקרא  -  "וְּ  ', פורים'  כך 

, ולהוציא  חדש חידושי תורהלרים  בפולהתפלל    עניןיש    כןכיוון שו

הפועל אל  מהכח  תורה  החידושי  מאיתנו   ונזכה  .את  אחד  כל 

תורה  בפוריםלחדש   עוד אפשרות  או    ,חידוש  נפש '  אומר   -שיש 

זה  ,שלו פהאותו בשן ומבי ,אדם לומד חידוש תורהכששגם  'החיים

יש    ,לא אלמן ישראל  ,ברוך השםו  .חידושי תורה  לבחינה ש  נקרא

מלאים   תורה בספרים  'ויאמר    ,חידושי  כאל   ' אליהו)בספרי  חידושים    ויש 

אתה   "זועי  בהם  אפשר ללמודו  ,( אייבשיץ על פורים  יהונתןבי  רשל    ,מתוקים

  .חידושי תורה בפוריםזוכה לחדש 

 שם השם לע"י מחילת העוונות נגד

כתוב   .ת עמלקחייפורים זה מ  המהות של  יח. בספירת הבינה, הנה

ים"  )אסתר ט, כח( ַנֲעש ִ ִרים וְּ ָ כ  ה ִנזְּ ֶׁ ַהי ִָמים ָהֵאל  זכירה ואח"כ עשיה,   -  "וְּ

זכור' זכירה לעשייה  ,פורים  בא לפני  'שבת  כלומר,   . כדי להקדים 

ז 'בש זוכרים   'ורכשבת  של  את    אנחנו  הרע  את  ו  עמלק, מעשה 

רבי  של    חידוש  יש  .בפורים  עושים דווקא  -בפועל    מחיית עמלקה

הקדוש הלכות    נתן  טו(בלקוטי  ה,  וז"ל:)שבת  ה'   ,  ם  ׁשֵ ב ְּ ִרים  ז ֹוכְּ ׁשֶׁ כ ְּ

ָעָליו   ָרא  ִנקְּ ֲעַדִין  ה'  ם  ֵ ׁש  ׁשֶׁ זֶׁה  ב ָ ָמם  ַעצְּ ת  אֶׁ ין  ַחי ִ ָרא   -ו מְּ קְּ נ ִ ׁשֶׁ ֵמַאַחר 

ָרֵאל. ַעל ם ִיש ְּ ׁשֵ ִנים ב ְּ ָ ל פ  ם -ַעל כ ָ ֵ י ִמׁש  ִחיַלת ֲעֹונֹות. כ ִ ֵדי זֶׁה זֹוִכין ִלמְּ יְּ

ַכפ ָ  וְּ ִליָחה  ו סְּ ִחיָלה  מְּ ךְּ  ׁשָ ִנמְּ ם  ָ ִמׁש  תו ב ה'  כ ָ ׁשֶׁ מֹו  כ ְּ ָהֲעֹונֹות,  ָכל  לְּ ָרה 

ט( עט,  ם    )תהלים  עֹצֶׁ ִחיַנת  ב ְּ זֶׁה  וְּ ָך".  מֶׁ ׁשְּ ַמַען  לְּ ֹאֵתינו   ַחט  ַעל  ר  ֵ ַכפ  "וְּ

ר  ִעק ַ זֶׁה  ֵדי  יְּ ַעל  ׁשֶׁ ֲעָמֵלק,  ִחי ַת  מְּ הו א  ָאז  י  כ ִ ו ִרים.  פ  ל  ׁשֶׁ ָחה  מְּ ִ ַהש  

מֹו שָׁ  ׁשְּ ֵאין  י  כ ִ  , ַרךְּ ב ָ ִיתְּ מֹו  ׁשְּ ַלת  ד ָ מֹו  ַהגְּ כ ְּ ֲעָמֵלק  ר  ֵזכֶׁ ה  חֶׁ ָ מ  י ִ ׁשֶׁ ַעד  ֵלם 

ַרַז"ל   רו   ָאמְּ יא( ׁשֶׁ תצא  כי  ַעל)תנחומא  דֹוָלה  -,  ג ְּ ָחה  מְּ ִ ַהש   פו ִרים  ב ְּ ָאז  ן  ֵ כ 

ֹאד.    ַוֲעצו ָמה מְּ
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בזה?   מהו בלי  רבינו  הביאור  ס"ו  )ן  "רהמו  קוטימסביר    ח"ב( תורה 

ה  וז"ל:    .מחילת עוונות  ש לנוי  –כשהשם שלם  ש י ֲַעש ֶׁ ה, ׁשֶׁ ׁש מֹׁשֶׁ ק ֵ ב ִ

ֵמנו    ׁשְּ ף ב ִ ָ ת  ׁשֻ ְּ דֹול ַהמ  מֹו ַהג ָ ַמַען ׁשְּ י. קהלת  לְּ )עין ברכות לב. שמות רבה מד, 

ג( ד,  י ֲַעִניׁש רבה  ׁשֶׁ כ ְּ ָצא  ִנמְּ ֵמנו ,  ׁשְּ ב ִ ף  ָ ת  ׁשֻ מְּ ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ מֹו  ְּ ׁש  ׁשֶׁ ֵמַאַחר  י  כ ִ  .

ֵמנו .  ׁשְּ ף ב ִ ָ ת  ׁשֻ מֹו מְּ י ׁשְּ כו ', כ ִ וְּ ָיכֹול  בְּ ַרךְּ כ ִ ב ָ מֹו ִיתְּ ת ַעצְּ נֹוֵגַע אֶׁ אֹוָתם, 

ַהכ ִ  יֹום  ב ְּ ָרֵאל  ִיש ְּ לְּ הו א  רו ךְּ  ב ָ דֹוׁש  ַהק ָ ה  ַרצ ָ תְּ נ ִ ׁשֶׁ כ ְּ ָצא  ָאַמר ִנמְּ וְּ ו ִרים  פ 

כ( יד,  ַרךְּ    )במדבר  ב ָ ִיתְּ מֹו  ׁשְּ ל  ד ָ ִנגְּ ָיכֹול,  בְּ כ ִ ֲאַזי  יָך",  ָברֶׁ דְּ כ ִ י  ת ִ "ָסַלחְּ

ת   ב ָ ׁשַ ַעל  ו ִרים  פ  ַהכ ִ יֹום  ַאַחר  ף  כֶׁ ֵ ת  ַטו ו   ִנצְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ ֵמנו .  ׁשְּ ב ִ ף  ָ ת  ׁשֻ ַהמְּ

ִריךְּ הו א א ב ְּ ׁשָ ֻקדְּ ָמא ד ְּ ת ׁשְּ ב ָ י ׁשַ נ ַ"ל, כ ִ ַ  כ"ל. , ע כ 

 המעלה העצומה של יום י"א תשרי 

יפהכאן  מסביר    רבינויט.   ישראל  שכתוב    ,דבר  ל עו  טו צ נעם 

 היה  מתי ו  .דוחה שבת  כןהמש  ןשאין בנימפני    ,המשכן ועל השבת

אצל האשכנזים  .יום י"א בתשרי ,למחרת יום הכיפורים הציווי הזה?

 רבינומסביר    מה הסיבה לזה?  '. ם השםשֵׁ 'יום    :נקרא  ישרתי"א  יום  

ביום  ולכן , לעם ישראל ביום כיפור חלמ' יתברך בגלל שה ,הקדוש

הכי   אנחנו  תשרי  דיברנו  )  .וריםטהי"א  פעמים  ההתחזקות כמה    על 

תשר  ההתבודדויותו בי"א  בשנהשזה    י,שיש  טהורים  הכי  שאנחנו    אחרי   זה כי    , היום 

כיפור   נעילה יום  ומיוחד של  קדוש  יום  והוא  גדול  יתשר  'יא  וא"כ  .(,  יום   . זה 

שלם  ?למהו השם  הזה  ביום  ציוה    ,כי  הקב"ה  עולכן  משכן  ה  לאז 

   . בית המקדש דוחה שבתהמשכן או   תבניי  יןשא - וה על השבתיצו

שבניי למדנו   שבתוההמשכן    תשהסיבה  דוחה  לא  בגלל    ,מקדש 

במקדש הש משיגים  שאנחנו  הבחינות  כל  את  לנו  נותנת  שבת 

למה  כיון  ו   ,ובמשכן המשכןשכן  השבת  שבניית  את    ?! תדחה 

ה שכינהזה  המשכן  שלך    ,שראת  של הבית  המקום  זה  בשבת 

 .  )והארכנו בזה(השראת שכינה 

כל  מתעורר  כי  בפועל,  עמלק  מחיית  זה  בפורים  לפורים,  ונחזור 

העמלקים  את  הרגו  אלו  שבימים  ואסתר  מרדכי  של  הכח  שנה 

עמלק  שם  נמחה  העמלקים  הריגת  וע"י  ובשושן,  העולם  שבכל 

בחינת   בעצמה  היא  ה'  שם  שהגדלת  ונתבאר  השם,  שם  ונגדל 

ֹאֵתינו  לְּ מחילת עוונות, בחינת  ר ַעל ַחט  ֵ ַכפ  ָך". "וְּ מֶׁ  ַמַען ׁשְּ

 לענין מחילת עוונות  -כיפורים כפורים 

ו ִרים '   )תיקון כ"א דף נז:(בתקונים  כולנו מכירים את הזוהר הקדוש  כ.   פ 

ו יֵי  נ  ׁשַ ו לְּ  , יה  ֵ ב  ָגא  ַענְּ ִאתְּ לְּ ֲעִתיִדין  ד ַ ו ִרים,  פ  ַהכ ִ יֹום  ם  ׁשֵ ַעל  ִריַאת  קְּ ִאתְּ

עֹנֶׁג לְּ ו י  ֵמִענ  לשון  ,' ֵליה   המטבע  יצא  ומזה   -  כיפורים"   :עכ"ל. 

יום    מובןעדיין לא  הרי    והשאלה:  ".כפורים עד הסוף מדוע באמת 

כיפור    מהו  ?פוריםכ  הוא  כיפור יום  בין   ?פוריםחג    ביןוהקשר 

חילת עונות לא פחות ל מפורים זה יום ש  .התשובה היא מאוד יפהו

עבודה    ידיעל    נעשית  ותונעו  חילתיום כיפור המשברק    ,מיום כיפור

ות  ונביום פורים המחילת עו  אך  ,דלתתא  אתערות איראה בב  נושל

ובע"י  נעשית   זוכים  אנו  בפורים  בחג    .אללעיד  אתערות א שמחה 

מלמעלה עוונות  הרבה  ,למחלת  משלנו.  בלי  יש  ו  השתדלות  לכן 

ע"י שאנחנו זוכים    כי  .יום כיפורמפורים יותר גדול  ום  יבה  בחינה ש

  ,חיית עמלקמבפורים לעשות כל שנה 

 

 עמלק הרוחני קליפת חיית כיצד עושים מ

העבודות שיש לנו   חמשתאת   )פ' ויקרא(שעבר    ורעישבהסברנו  וכא.  

ל זכור  עמלק.בשבת  מחיית  את  בקצרהונ  זכור  זה  על    א.   :חזור 

נחשוב, על מה ועל   -  )והתולדה שלה הכעס(  ההגאומידת  ר את  בולש

לנו  מי   פשוטים  ובוא  להתגאות,יש  להיות  אנחנו    אמתב  ,נתחיל 

שבור את  נ אז קודם כל    ?!מתגאים   אנחנו   אנשים פשוטים אז למה

ַבה  ֵלב "   :( ה  )משלי טז,  כתובזה    ,גאוהה ל ג ְּ ֹוֲעַבת ה' כ ָ שום  אין לנו    ",ת 

טוב   מהקב"הרק  זה    ,גאוהמהדבר  אותנו  להבין ,  מרחיק   וצריך 

רק  הגאו והכבוד  ש ששייכות  מידות  אלו  וכשמבטלים ת  להשי"ת, 

הזו המגונה  המידה  מחי  הגאוה,  את  א  ב.   .קעמל  יתזה  ת למחות 

הגוף כי כשאדם    .קדושהע"י עזות ד  מידת החוצפה והעזות דסט"א, 

בכל   ואות  חטיאמו  ,תאב לכל מיני תאוות, הוא  חצוףא עז  והשלו  

שתשבור את העזות    קדושהדעזות    צריך   ולכן  .רח"ל  רותימיני עב

רוצה    אני' ,  'יבמות מסכת    אני רוצה ללמוד'  והחוצפה של הסט"א.

עיניים ובברית קודש', אני רוצה להיות בקי קדושת  להיות קדוש ב

וכו'. כולה'  התורה  לו  בכל  זוכה  שאדם  עצמוע"י  על  פילו א  קבל 

ועל    .קדושהד  עזותזה    -  דברים קשים יתברך  השם  כבוד  על  למחות  )וכן 

הצדיקים( וכבוד  הקדושה  התורה  באמונה   ג.  כבוד  הספקות  את  לשבור 

"תמים תהיה    והקירור של עמלק, ידי:  על    ", עם השם אלוקיךוזה 

ספק   שום  לי  באין  חוקר  אני  ,קב"הבאמונה  לא ו  כלום,   לא 

שמואלא    ,מתבלבל יתברך  בבורא  שלמה  באמונה  מאמין  , אני 

ומד תורה בחמימות ואהבה לשי"ת  )וכן אני עושה מצוות ול  ומקבל הכל באהבה.

שלנו זה    ניסיוןעיקר ה .ניאוף אוותתלשבר  ד.    ההיפך מהקירור של עמלק(

לשמור העיניים,  להתרחק   עם  והמחשבה,  העיניים  קדושת  על 

ביזיון  לידי  ולא  ניסיון  לידי  אותנו  להביא  ח"ו  שיכולים  ממקומות 

וע"י   , ם הגנה טובה על הטלפוןישול,  (שיחות הר"ן ש"ד   אומר  רבינו)כמו ש

. ממון  לשבור את תאוות   ה.  נזכה להיות צדיקים.  שמירת העיניים

ב  ע"י יתנהג  הממון,  שרוישאדם  ומתן    עם  משא  באמונה,  ויעשה 

לוקח מה   אל  ב,לא גונ  ,שמאלה   לאלא ימינה ו   בעסקיו  ישנהא  ול

והדבר הכי חשוב שקשור   .לא מעגל פינותולא משקר    שלא שלו,

וכמו שאמר הרמב"ם שישקיע   ,הרבה צדקה  לתת הרבה  -לפורים  

ובכך   ואביונים,  עניים  לב  לשמח  כדי  לאביונים,  המתנות  הרבה 

  אדם זוכה לשבור תאוות ממון. 

  בכל חמשת הנקודות האלו   הפנימי  ת עמלק ימחישעושים    ועל ידי

גורמים הקב"הל  אנחנו  של  לבחינה ו   .שלםלהיות    שם  מגיעים  אז 

ֹאֵתינו  לְּ   של: ר ַעל ַחט  ֵ ַכפ  ָך""וְּ מֶׁ למחות את ם  כי ושזכ  כלומר,  ַמַען ׁשְּ

של  ,עמלק כפרה    מיד  ם,והשם  לנו  -כיפורים'  ןלכ ו  עוונות,יש 

גם ביום   , אזותעוונ  חילתכמו שביום כיפור יש לנו מ  ז"א  ',כפורים

עוונות  ישפורים   מחי  מחילת  עמלקיע"י  מחיית וכשיש    .ת  את 

זוכיםאם  בפרט  )ו   ,שמתעוררת כל שנה  עמלק גם  את    אנחנו  למחות  בפועל 

בחמשת   עמלק  שהסברנו(קליפת  כמו  נתןר  ומרא  -  הדברים  זוכים   ,בי  אז 

י ר מגיעים לבחינת:    מיד  ם,וע"י שהשם של  .שלםהיה  שהשם  ֵ ַכפ  "וְּ

לְּ  ֹאֵתינו   ַחט  ָך" ַעל  מֶׁ ׁשְּ ז  )ליקו"מ  רבינו  ומראואז  ,  ַמַען    ח"ב(   ' תורה 

שאין  וכ   .ותנועומחילת    וזשגדולה לעם ישראל  מגיעה השמחה הש

קדושים  ו  ,עוונות ישראל  יכולים כי  טהורים  ועם  לא  ישראל  עם 
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עוונות  ה  נמחליםוכש  המשאוי של העוונות,את    אחדלסבול לרגע  

  .יש שמחה גדולה מאוד לפני הקב"ה

סיפורי בפורים    ללמוד  -  'כתר'ב   :בחינותעד עכשיו שלוש    אמרנו

ענין    -  מעשיות משנים קדמוניות על  כולו  ובפרט מעשה א' שכל 

 בפורים,  חידושי תורהחדש  לזכות ל  -'חכמה'ב  .להתעורר מהשינה

ועל    ,)ובפרט ברוחניות(  התפילות מתקבלות  ריםבפוכי    ,ע"י תפילהוזה  

שבפוריםזה   י"  -  רמזו:  הפושט  לו".  דכל  ע"י   -'ב'בינה   נותנים 

  .שמחה גדולהלוע"י זה באים  ,ת עמלק זוכים למחילת עוונותיחימ

 האהבה שבדעת בזמן שהבן היה מלובש במוח האב 

רת מרדכי זה  אשה  )פורים ד, ב(  נתן   סביר רבימ  :'חסד 'בספירת הכב.  

אות  ג  "תורה ל)ן  "רהבליקוטי מו  הביאור?  מה  '.אהבה שבדעת'נקרא  

אוהב   שהאביש אהבה    :יש שני סוגים של אהבהמסביר ש  רבינו  ,(ה' 

ל הבן כי אחרי הכ  ,אהבה נפרדת ממנו  וזעדיין    אבל  ,את הבן שלו

אדם הכי המתי    כלומר  ',אהבה שבדעת 'יש  ו  י.נפרד ממנ  ואשלי ה

י קודם שהילד כ  .היה במוח הדעת  בןשהכ  ,היה אוהב את הבן שלו

 . ם ואז הוא נולדאמגיע ל  הוא  כ"חוא  ,נולד הוא נמצא במוח האב

ִמיֵדי "  )בראשית מט, כד(הפסוק  אז מתקיים    ,נמצא במוח האב  הבןכש

ַיֲעקֹב   לֲאִביר  ָרֵאֵֽ ִיש ְּ ן  בֶׁ אֶׁ ה  רֹעֶׁ ם  ָ   ובנין'. אב  '  :התרגוםאומר  ".  ִמׁש 

נמצא במוח הדעת    וכשהבן  .ביחד  אב ובןמורכבת מ  המילה 'אבן'

זה הקשר הכי גדול שיש בין האבא    ,קודם הזיווגילו  אפאבא  ה  של

  .חלק ממנוכי הוא עדיין  לו,לבן ש

היה בקשר עם עם  הכי  מתי הקב"ה    :הקדוש  רבינואומר  ולפי זה  

ד א   רבה  בראשית  מדרש)   כתוב  ?ישראל במחשבה   ישראל"  :(,   עלו 

ש ז"א  דברתחילה".  לכל  קדמה  ישראל  של  ושו ופיר  ,מחשבתם 

  קדוש ה ת של  ע שאנחנו נמצאים במוח הד  -נו  מגלה רבישל דבר  

הוא   יסופר  -ברוך  כי  יאומן  זמן בשאפשר    רבינואומר  ו  .לא  כל 

ה  את  שבד 'לעורר  ה' עוררים  מואיך    ,'תע אהבה  אהבה  את 

יש ד'. רב חס'מרדכי הוא  מרדכי. גימ' –' רב חסד ' ע"י'? זה תע שבד

זה   'חסד'ת הפיר ע שסויד  ניהם?ההבדל בי  מה  '.רב חסד 'ויש    'חסד '

בה  אה  זה   –  מעל החסדהוא  זה משהו ש  '?רב חסד 'זה    מהו  .ימין  יד

רחמים    .שבדעת של  מידות  בי"ג  חסד 'ו  –כשאומרים  הכוונה    'רב 

שבדעת'   לאותה בחי'   'אהבה  של    )שזה  מאודש  ' חסדה' הרב  גבוה    ו וז   ,(זה 

  .מרדכי היהודיל שייכתרה שאהה

 בהמן עת של מרדכי כנגד דעת דבלעם המגוגלת האהבה שבד 

כאלכג.   השפיע  היהודי  ישראל  על  חסדים    ומרדכי  שהם    -עם 

זה    אוד,ם גבוהים מהש  ',אהבה שבדעת 'של    הבחינה ש את  י וע"י 

 המן   כל העבודה של כי    .מן עמלקה  קליפתהניצחון של מרדכי על  

גבוהה  טומלהביא    היתה בדעת  תטומא   אתאה    , בלעם שנמצאת 

יֹון"  במדבר כד, טז()כמו שכתוב בבלעם   לְּ ַעת עֶׁ יֵֹדַע ד ַ שהוא דעת    -"  וְּ

יוכלו והוא    דקליפה, לא  ישראל  עם  הזה  שבמקום  בטוח  היה 

ש  .ידומ  ינצללה בחינתמרדכי  וכיון  את  לו    ', ת עאהבה שבד '  היה 

   את המן. הוא מנצח

 מרדכי דעת דקדושה דמשה, והמן דעת דקליפה של בלעם 

שמרדכי    שםכו   ,והיפוכו  ברדמרדכי והמן הם  וביאור הדברים:  כד.  

הרשע  המן   .משהד  ותאיתפשטאהוא    , הוא התפשטות של בלעם 

יֹון"כתוב    שעליו לְּ עֶׁ ַעת  ד ַ יֵֹדַע  בלעם  -"  וְּ דעת  כי   דקליפה.  הוא 

דעת   עם  להסתדר  יכולים  לא  ישראל  שעם  יודע   ,קליפהדוהוא 

 שמח   כן,וכוון ש   ,באדר  משהנפל הפור בירח שנפטר  ולכן שמח ש

והוא    -הוא הבין שהיות שהוא בדעת קליפה  כי  שמחה גדולה    המן

גם המן  ,בושמלובש  הרשע    עםתפשטותה דבלא )בראשית  בחי'    כי 

כ( ֹוִים ֲעָמֵלק"  כד,  ג  ית  יכול לנצח שהוא    ןהביהוא    כןש  ןויוכ  ,"ֵראׁשִ

בירח שנפטר משה   שנפל לו הפורלכן הוא שמח  ו  ,את עם ישראל

לא ידע שביום כלומר, המן    .את מרדכילנו  ש  זכינו שי  אבל  ,רבינו

גם   משהזה  דבר  ,נולד  של   א פשטות אתאת  גם  שיש    ופירושו 

ודורד דור  בכל  אהבה  ' בחינת  א  וה  היהודי  רדכימשכיון  ו  ,משה 

ש לכן    ', שבדעת אהבה  אתהוא  ת  ע בדע"י  לנצח  בחינת    יכול 

בה  עםבל שנמצא  עמלק.מהרשע  רק  ,רבותי )  ן  לשיעור  באנו    בשביל   אם 

 . דיינו(  חידוש היקר הזהה  לשמוע

 מרדכי ואסתר על שם הריח

יראת  אצלינו 'להגביר    היש עבוד  בפורים  -  'גבורה ספירת ה'ב  כה.

ד,  בכור בהמה טהורה  ) בחינת הריח וכמו שביאר בלקוטי הלכות    'שמים

ק   גמראה  .,ז( על  ט:(ל )חולין  הפסוקמרדכי    דורשת  ל   את    : כג(  ,)שמות 

רֹור" ד ְּ ָמר  רֹאׁש  ִמים  ש ָ ב ְּ ָך  לְּ ַקח  ה  ָ ַאת  של הוא  מרדכי    ",וְּ ראש 

ומיםשב 'אסתר  ,  ב, )'  הדסהנקראת  בו   שיש  הדסה  ל שםע  (ז   אסתר 

מאפיין את מרדכי    מה  .ריח טובזה    יוצא שמרדכי ואסתר   ,ריח טוב

בנמיכל  ואסתר   ש  . מיםשי  לוכיון  אוהבים  הדבר אנחנו  את  הביא 

בשמ  העצהאז  מעשה  ל בלהריח  הדס  ,פוריםחג  ים  וכן  להריח  ים, 

   .כדי להיזכר בריח הטוב בושם שנקרא מר דרור,

 גודל יראת השמים של מרדכי 

ַאת "  ג( )ישעיה יא,שיח על מכתוב כו.  ִירְּ ֵאה ֵעיָניו  ה'ַוֲהִריחֹו ב ְּ ַמרְּ לֹא לְּ וְּ

ֹוט   פ  הוגו'"  ִיׁשְּ בסואומרת  משיח הכש   (:ג צ דף  )   נהדריןגמרא  של  ח 

מרדכי היה גם    .ריח הוא דן את האדםעל פי הו  ,יחלהר  שהוא יודע

ַאת  "כתוב  כיון ש ו  ,לו את הכוח הזה של ריח הטוב ִירְּ   " ה' ַוֲהִריחֹו ב ְּ

ב' כ"א  תורה    )ליקו"מ   רבינווכמו שאומר    ,ריח  היאים  שמ  יראת  -   ( אות 

תלויה היראה    את יר  יתה ה  היהודימרדכי  ל  -"  םט בחו  "שעיקר 

   עצומה. מיםש

 ע מרדכי מתגרה בהמן מדו

רוצה    אם  חזקה,  השאליש  כז.   לא  ללה מרדכי   -המן  שתחוות 

יושב בשער המלך,בסדר לא   הוא  המןשמגיע  וכ   , אבל למה הוא 

ולא  וכ אותו    ,שתחווהמרע  שלה  עםומעצבן  המתוק    עד ו,  חיוך 

שלו,ש ובעם  במרדכי  לפגוע  מבקש  לשבת    המן  יכול  מרדכי  הרי 

לא  באמת אלא שמרדכי  רחוק משער המלך, ולא לפגוש את המן?

הוא ו  ,עבודה זרה לעצמו    השע  ןמההוא ראה שמפחד מהמן כלל,  

למ ישראל  את  נפולותיפיל  סנהדריןבגמו  ,ראות  סז.(  '    מכונה   )דף 

ז  ',יראה'בשם  עבודה זרה  ה עשה    מה דסטרא אחרא.  ה  אירו  אבל 

  .קדושה דיראה  זה? מרדכי כנגד 

  בני אדם היום יש ל  ,איך אדם יכול לצאת חרדותבשיעורים    למדנו

יותר  פחות)מי  חרדות   שלו  ומי  והחרדות  אחד   מגלה הקדוש    רבינוו  ,( כל 

שיש   כלואומר ש  .חרדותמיוצאים  איך    ח"א( ט"ו  תורה    )ליקו"מ חרדה 

מ   ,בעולם באה  באותזהיא  שהתלבש  נפולה '  פחד  וה    ז"א   '.יראה 
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לאדם   שאין  ש א ריהיות  ה  ראוי,כ  מיםת  הנפולות אריאז  ות 

מפחד  ש  דםיש א )  האדם מפחדאז  ו  בכל מיני דברים,  ות אצלולבשמת

וכו'(  אחד,  מגנבים מפחד    אחד  ,חושך מ מקנסות  זוכה  כש  ךא   ,ממשטרה,  אדם 

לשורשהאמיתית  מיםש  תלירא היראה  את  ומעלה  לא    -  ,  הוא 

מתגרה  איך אתה  אומרים למרדכי  עם ישראל    .מפחד משום דבר

ו לא מפחד,להם מרדכי  ? אומר  לא מפחדבהמן  כמה שניסו ו  אני 

מכיון  ולמה?    , מרדכי לא רצה  למקום אחר,  זוזללשכנע את מרדכי  

שמים יראת  למרדכי  ביראת    ,אמיתית  שיש  "והריחו  בבחינת: 

שום  השם",   לו  אין  שו   .מהמןפחד  ממילא  לא מפחד   מרדכיכיוון 

ואם   ל פורים. אז זכינו לקבל את הנס ש  )ולא כורע ומשתחווה לו(מהמן  

לנו  'פורים'  כן   רק   פחד ל  ,קדושהוטהורה    שמיםיראת    מביא 

  יתעלה שמו. מהקדוש ברוך הוא

 לימוד התורה של ישראלל ה' בבפורים הוא יום ההתפארות ש

 רבינואומר    הקדושה.  התורה  ה לימודז  -'  תפארת 'ספירת ה בכח.  

רבי נתן מסביר    ,ישראלעם  שהקב"ה מתפאר ב  ח"א(ז  תורה י"  )ליקו"מ

שעיקר ההתפארות של ה' בעם ישראל   ,(פורים ב, א ) הלכות  בלקוטי  

ת    הוא בתורה שהם לומדים. כו ' אֶׁ ַלֲהרֹג וְּ ִמיד וְּ ַהׁשְּ וז"ל: ָהָמן ָרָצה לְּ

ֵאר   ָ פ  תְּ ִ מ  ׁשֶׁ ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ ם  ֵ ַהׁש  ל  ׁשֶׁ ֲארו ת  ָ פ  ַהִהתְּ ל  ֵ ַבט  לְּ ָרָצה  וְּ הו ִדים,  ַהיְּ ל  כ ָ

ַעל וְּ ָרֵאל,  ִיש ְּ ֹו  ַעמ  ה   ִעם  ֹמׁשֶׁ ֹו  ת ב  ֵ מ  ׁשֶׁ ֲאָדר  ׁש  חֹדֶׁ ר ב ְּ ֵ ב  ג ַ ִהתְּ ָרָצה לְּ ן  ֵ כ 

לוֹ  ָ ַהׁש  ָעָליו  נו   ֵ ַעלַרב  וְּ ֲארו ת  ָ פ  ַהִהתְּ ה  ֶׁ ַגל  מְּ ָהָיה  הו א  ׁשֶׁ ָזָכה   ם,  זֶׁה  ֵדי  יְּ

דֹוׁש   ֵאר ַהק ָ ָ פ  תְּ ִ מ  ֲארו ת ׁשֶׁ ָ פ  ִחיַנת ַהִהתְּ הו א ב ְּ עֹוָלם, ׁשֶׁ ֹוָרה ב ָ ָהִביא ַהת  לְּ

ַעל ָרֵאל  ִיש ְּ ֹו  ַעמ  ִעם  הו א  רו ךְּ  ָרֵאל,   ב ָ ִיש ְּ ִמין  ַקי ְּ ְּ מ  ׁשֶׁ ֹוָרה  ַהת  ֵדי  יְּ

בבעם    מתפארב"ה  קהש התורה הם  ש  זהישראל  את    , מקיימים 

 . תורה ה בלימוד צריך להתחזק בפוריםולכן  .עכ"ל

 סעודת פורים לא יוצא ידי חובה בלילהמדוע 

  אה ורת פורים שעש"סע  )דף ז:(את דין הגמ' במגילה  בזה נמתיק  כט.  

יד יצא  לא  הס  ואמרנו  ",בהחו  יבלילה  את  פורים   תד עו שעושים 

היום   המקובלים  בבוקרלא  ובסוף  בבוקר( רוצי   )אמנם  רוצים כי  ,  ם  אנחנו 

 םאו  , פורים באריכותשל    והקדושתרה  האכל הלקבל את  לזכות  

לעשות  נ כלהל  -ונשתכר  בבוקר  סעודה  תחיל   ולכן  , פוריםה  ך 

מנצלים   כל  הקודם  הבוקר   נצליםומ  ,לילה כמה שאפשראת  את 

להתפלל קדושים:    לעשות הרבה דברים  ,הצהריים כמה שאפשרו

 .כי התפילה מקובלת ביותר בפורים  ,בעיקר על רוחניות  -הרבה  

בפורים    ודימלב  נרבה  ולכן שתורה  את  , ריותכמה  לקבל   כדי 

פח.(שאמרו בגמ'  מחדש, כמו  פורים  ב  התורה ו)שבת   וה קבל: "הדור 

  ".אחשוורוש בימי

יותר גבוה    זה  אחת  בחינהומ  ',יום מתן תורה מאהבה נקרא 'פורים  

מחילת  יש בו  ש  ,יותר גבוה מיום כיפור  שפוריםו  שאמרנ   מוכ )   תבועושחג  מאפי'  

בלי  העוונות   דלתתא( תע א אפילו    ורים קיבלנו את התורה פביום  כי    ,רותא 

הגדול    הבה.מא  הקדושה היום  זה  פורים  שיום  בספרים  כתוב 

ל שיש  הס  . שנהב  נו ביותר  אותנו  אחרא    ארטולכן  בזבז למשגע 

והבלים, והוללות ודברים לא כ"כ   פורים על שטויותב  הזמן  לנו את

המן    וכלכשרים   קליפת  של  הניסיון  בפורים זה  עלינו  שמתגברת 

  שיש בשנה. קדושיום זהו ובאמת  , לקחת לנו את קדשות הפורים

 

 להתפלל ולבקש בפורים איך 

אתה פורים  ב  -"  כל הפושט יד נותנים לושל: "   עניןרמזנו את הל.  

לקבל   ולזכות  להתפלל  הוא  יכול  ברוך  מה מהקדוש  כל  את 

ולא   כל השנהשהתפללת  רפואהש אדם  יש    .נענית  המצב   ,צריך 

 הקב"ה מ  ולבקשיכול להתבודד    אתהבו  יום שה  ,ישמור  'לא טוב ה

פורים לעסקים(ביזנס    עושיםהקב"ה  עם    .זה  נאמן  הכי  השותף  איך    )הוא 

הקב"ה  עם  ביזנס  אומר  ש  אדם  ?עושים  רפואה    ' ה   :קב"הלצריך 

יז   כתובהרי    ,יתברך ל ":  (יח-)תהלים קטו,  לֹא כ ָ לו  ָיה  וְּ ַהלְּ ִתים יְּ ֵ לֹא ַהמ 

דו ָמה  ֵדי  ָיה  "  ", אלאיֹרְּ לו   ַהלְּ עֹוָלם  ַעד  וְּ ה  ָ ֵמַעת  ָיה   ָבֵרךְּ  נְּ נו     -"  ַוֲאַנחְּ

לחיות  י"תהש  ךבעזרת  אמשיך  אותך  אני    ,אני  אני    ,יותראשמח 

במצוות להקפיד  יותר  עצמי  על  כל   להתתחזק  ,בתפילין  ,מקבל 

אדם כש  הרי רבש"ע  .(כל אחד לפי מדרגתו יוסיף קצת ) תורה  הבלימוד  יום  

הקדושאומר  ח"ו,  חולה   שם  בגוף'  :הבעל  קטן  גדול   ,חור  חור 

בסדרו  -  'בנשמה לא  הגוף  לע  ,אם  אפשר   , הקב"ה  את  ודבאי 

יככה במילים פשוטות  ו יתברך   'המ  ויבקש  ,דבר עם הקב"האדם 

את  שאני רוצה    וכל מה  ,להיות בריאולחיות    'אני רוצה בעזרת ה 

יותר   אותך כדי לעבוד  אלא    ,בורקס  עודזה לא בשביל לאכול    זה,

תחיל לשמח אותך ולהראות  אני ימהרגע הזה    .לשמח אותךו  טוב

  .לך כמה אני רציני בדיבור שלי 

פוריםשוב,   לו "   ביום  נותנים  יד  הפושט  שמקיים ו  -"  כל  הראשון 

לך נותן  ישתבח שמו, והוא    את השולחן ערוך זה הקדוש ברוך הוא

הכל,ב פורים  פרנסה  שאדם  ולכן    יום  זה  צריך  כשאין  לו  )כי  מפריע 

את    פורים  ,השם(בעבודת   לבקש  נפלא  יום   בואו   , הבקשותכל  זה 

ת   וננצל אל  הפורים  אותך  ליצה"ר  תןאת  דיבורים   ,לבלבל  עם 

וכו',  צחוקיםו חברים  עם  ש  פוריםכי    ומפגשים  קדוש  חג  בו יש  זה 

, ואם מנצלים אותו כראוי יכולים לזכות לקבלת התפילות. עבודה

 , ולבקש ולהתחנן על נפשנו  תהתבודדו להעבודה היא לקחת זמן  ו

יום נותןש  וזה  פורים    .בו  ה'  ביום  לנו  ה   שעות  24יש   שמים שבו 

בספרים וכתוב  מהכתר,    פתוחים,  מגיעה  פורים  של  ומי שההארה 

של    שעות  24  ו עודואז יש ללירושלים    יכול לבא בליל ט"ושרוצה  

ה'כתר'. את  ו   הארת  לו  יהיה  הנוראים שני  אז  הקדושים  הימים 

ה המדרגות  לכל  לזכות  ה'ב  וזה  .ותלאפנהאלה   ' תפארת מידת 

  .בלימוד תורה שלנו ות שיש לה הקב"ה בעם ישראל ארההתפ 

 המדותז' הוא חג נצחי כי הוא מעל פורים 

כל הימים טובים בטלים אבל ימי  "ש  כתוב  -  בספירת ה'נצח'  לא.  

כח)הפורים   ט,  ר"  ( אסתר  ַיַעבְּ ה לֹא  ֶׁ ָהֵאל  ו ִרים  ַהפ  הו ִדים  ִויֵמי  ַהי ְּ ֹוךְּ  ִמת  ו  

ָעם  ִמז ַרְּ ָיסו ף  לֹא  ָרם  ִזכְּ ש  -  "וְּ בטליםאהרי  לעתיד לעולם  ינם  גם   ,

כל    .לבוא מתבטלים  הימיםלמה  נתן  ?טובים  רבי  חידוש    מסביר 

ב)  וםעצ ד,  וז"ל:(פורים  ַרִים,    ,  ִמצְּ ִליִציַאת  ר  ֵזכֶׁ ֵהם  ֹוֲעִדים  ַהמ  ל  כ ָ י  כ ִ

ָכל  עֹה הו א רֹאׁש לְּ עֹה, ו ַפרְּ רְּ ַ ַחת ַיד פ  ַ או  ִמת  י ָצְּ ַרִים ָהָיה ׁשֶׁ ִויִציַאת ִמצְּ

ַאף ֲאָבל  ֹות,  ִלפ  י  ַעל  ַהק ְּ ִ הַ   פ  ִחיַנת  ב ְּ הו א  ל  ֵכן  ֵאצֶׁ הו א  ׁשֶׁ ה  ָ ִלפ  ק ְּ

ֹות,  ד  ִ ַהמ  ו ת ַהי ִָמים וְּ ל  ג ַ  עכ"ל. ִהתְּ

ה י  חגיםכל  מוהר"ןקובלי  מובא  ,טובים  מיםנקראים  מת )   טי    ט " ורה 

ויש  ח"א( מידות  כנגד מכוונים  הם    השבוע  ימיושבעת    .ימים  שיש 

שבע   -  (ותלכמ   ,יסוד   ,ודה   ,נצח   ,תפארת   , גבורה   ,חסד)  הקדושותהספירות  
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ה  המידות שב  'ן בני'של  כנגד  ימיהם  הם   .השבוע  עת  החגים  ולכן 

 ' פוריםחג 'זאת  לעומת    .הם נמצאים בספירותוממילא    מים טובים.י

כמו   -  טוב  יוםהוא לא נקרא    ,מלאכהעשיית  ב  רוחג שאסהוא לא  

מהםחגה  כל למעלה  הוא  אלא  שוכיו  ,ים  עתיד    כןן  לא  הוא 

   ג נצחי.אלא הוא עתיד להיות חלעולם, להתבטל 

 ה הם הלוואה מהניסים שיהיו לעתיד לבוא פורים וחנוכ

יותר  ונלב.   זה  את  גיע הפורים  ל  ש  נסשהדיברנו    ,מקועבסביר 

שלכהלואה   לבואה  מהנסים  מצריםב  הריש  ,עתיד  איר ה  ,יציאת 

מצרים   יציאת  של  הגדול  שנכמעט  למשך  אור   יציאתמ )ש ה  אלף 

בבל  גלות  עד  שו  ,(מצרים  הראשוןנחברגע  המקדש  בית  הפסיק   ,רב 

( ח-בפסוק )ירמיה כג, זוכתוב    ,האור הגדול שהיה ביציאת מצרים

רו  עֹוד  " לֹא יֹאמְּ ֻאם ה' וְּ ִאים נְּ ֵה ָיִמים ב ָ ֵני ִהנ  ת ב ְּ ֱעָלה אֶׁ ר הֶׁ ַחי ה' ֲאׁשֶׁ

ָרִים ִמצְּ ץ  רֶׁ ֵמאֶׁ ָרֵאל  ת  ,  ִיש ְּ אֶׁ ֵהִביא  ר  ַוֲאׁשֶׁ ֱעָלה  הֶׁ ר  ֲאׁשֶׁ ה'  ַחי  ִאם  י  כ ִ

ם ים ׁשָ ת ִ חְּ ר ִהד ַ ֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶׁ ץ ָצפֹוָנה ו ִמכ  רֶׁ ָרֵאל ֵמאֶׁ ית ִיש ְּ ֵ ,  "זֶַׁרע ב 

ברכות    וכמובא יב:)בגמרא  כל הגאולה  בש  ,כלומר  .(דף  עתידה 

ש היום,החגים  לעתיד   יםלטפ  יהיו  ל  שיהיה  העיקרי  החג  לעומת 

  השמחה. יקרעשהוא יהיה  ,לבוא

חנוכה(  פורים לנו   -  )וגם  הלווה  הוא  ברוך  שהקדוש  הלוואה  הוא 

לבוא לעתיד  שיהיו  נצחי  , מהנסים  חג  הוא  שייך כי    ,ולכן  הוא 

 'פרעה' זה   .מצריםפרעה ולמה  גאולהוא לא שייך ל   ,לעתיד לבוא

העורף פרעה  ,אותיות  נמצא   שלושה יש    הלפרע  בעורף.  ?איפה 

שנזכרים בתורהש המשקים  ,פיםהאו  שר  .רים   . טבחיםה  רוש  ,שר 

ויש ורידים שבהם זורם  וושט,  יש  ו  ,יש קנה  ,בעורף יש צינורות   הרי

לנשימה  יש  'קנה ב'  .דםה להוא  הקנה  ו  ,אוויר  כנגד ו  ח,תמיד  זה 

המשקים' ש  -  טושהו  '.שר  האוכלבו  המקום  שר  ,עובר   כנגד 

ח"ו    ם.האופי כנגד    (יחנק אדם  -הבןבקנה    כלהאו)ואם  זה  'שר ורידים 

לו(  ל  ת)בראשירש"י    אומרטבח    ',הטבחים בהמות  שזה  ז,  וחט 

זה    ,המלך שלו  שהתפקיד  שר  לפרעה  הלהיות  )היה  בהמות   -  (מלך שוחט 

  של הדם   הזרימהשכלומר    ,ורידיםוהשל    עניןזה  ש דם    ישיטה  חשב

 הימים כל ,  והצרותהוא ראשית כל הגלויות    עהרפ  .מהעורף ולמטה

שבועות)   טובים השנה  , סוכות  , פסח  כיפור  , ראש  זכר 'בהם  אומרים    ( יום 

מצרים  קודש    ,'ליציאת  שבת  ' ואפילו  מצריםהיא  ליציאת    '. זכר 

לא קשור ליציאת מצרים בכלל. פורים זה חג   ואהשפורים  חוץ מחג 

לבוא   שייךשחדש   מעט  )ו   ,לעתיד  הסודעוד  את  ההתחלות    נראה  שכל 

בספירו  .מפורים(  ה'זה  פורים    ',נצחת  כאמור  נצחיכי  חג  ואנו   , הוא 

'נצח',    יודעים  יםברסלב גימטריא  זה   אומר   הקדוש  רבינוש'נחמן' 

וא" ואגמור  נצחניצחתי  קבוצה    נרצהאם  ".  גמרתי  לכל  להדביק 

שזה  בוודאי  ים  ברסלבלהכי מתאים    , אז החגחג  איזהבעם ישראל  

  . כל השנה'   –שמח, ואצלנו 'חג פורים לנו    שהוא החג הכי  פוריםחג  

   .זה חג נצחי פורים -' נצח ל ' הנקודה הזאת ש

 ך מחשבת המןפורים הוא חג של הודאה היפ

להראות לעם   רצה  המן הרשע  ,להגיד תודה  –בספירת ה'הוד'  לג.  

ש הישועה  שכל  מצריםבהם  ל  היתה ישראל  בית  בחורבן    , יציאת 

והכל    הראשון  המקדש '  גזרו  .אבדנגמר  להרוג גזירה  להשמיד 

פתרון  ' ה ון שהגה את  אש ריה  הוהוא    ימח שמו,  היטלר סבא של    מן הוא ה )ו  ',ולאבד 

שהיה   ,(' הסופי  כמו  וישועות  ניסים  אין  שכבר  להראות  כדי  והכל 

הוא   על המן חוןצי והנ .התודה וההודיה להשם עניןולבטל את  פעם,

ואדרבה ע"י שאנחנו  השם יתברך.  כל הזמן להודות ל  מזה,  פךיהה

   .ניסים יותר גדוליםלאומרים תודה אנחנו זוכים 

שביאר   וטעינה  )  כותלהבלקוטי  וכמו  וז"ל:  פריקה  לח(,  סוף  ד, 

ַכי   ד ְּ ָמרְּ ת  ַ ֻדׁש  ָגם קְּ ְּ פ  יל  ַהט ִ ה לְּ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ָהָמן ֲעָמֵלק  ת  ַ ִלפ  ִניַע קְּ ַמכְּ הו א  ׁשֶׁ

ׁשו ָעה ית ַהיְּ ֵראׁשִ ָלל.   ,ב ְּ יַע כ ְּ הֹוׁשִ ַרךְּ ֲעַדִין לְּ ב ָ ִחיל ה' ִיתְּ ו  לֹא ִהתְּ ִאל  כ ְּ

זֶׁה   ל  כ ָ יֹוֵדַע  ַכי  ד ְּ ָרֵאל, ו ָמרְּ ִישְֹּ ב ְּ ה  דֹוׁשָ ַהק ְּ ָהֱאמו ָנה  ָמתֹו  ָחכְּ ב ְּ ִניס  ו ַמכְּ

ָלאֹות   פְּ ַהנ ִ ים וְּ ס ִ ַהנ ִ ֹובֹות וְּ ל ַהט  ָכל ֵעת כ ָ ירֹו ב ְּ כ ִ ֵלב ָהָאָדם ו ַמזְּ ו ֵמִאיר ב ְּ

כו ' וְּ ָרִטי ו ת  ו ִבפְּ ָלִלי ו ת  כְּ ב ִ נו   ָ ִעמ  ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ ה'  ה  ָעשָֹ ָבר  כ ְּ ֵמי   .ׁשֶׁ יְּ עו   ָקבְּ וְּ

טֹוב"   יֹום  וְּ ה  ֶׁ ת  ו ִמׁשְּ ָחה  מְּ שִֹ ה  ֶׁ ָהֵאל  ו ִרים  ם   -ַהפ  ג ַ ׁשֶׁ הֹוִדיַע  לְּ דֹורֹות  לְּ

ף ַהנ ֵס קֶׁ ֹ ז ֶׁהו  ת  דו ֵתנו  לֹא ֲעָזָבנו  ֱאלֵֹקינו , ׁשֶׁ ַעבְּ ל    ב ְּ ָלָאה ׁשֶׁ פְּ ׁשו ָעה ַהנ ִ ַהיְּ וְּ

ֹוֲעִדים ל ַהמ  דֹול ִמכ ָ ג ָ ו ִרים ׁשֶׁ  . פ 

 מיד לבקש על העתיד כשמודים צריך 

רבי שמעון    אמר רבי יוחנן משום   :מובא(  :דף ז)  ברכות   אבגמרלד.  

יוחי אדם   ,בן  היה  לא  עולמו  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מיום 

  : (לה   )בראשית כט,  שנאמר  עד שבאתה לאה והודתו,  ב"השהודה להק

ת  " ה אֶׁ ַעם אֹודֶׁ ַ הו ָדה  ה'ַהפ  מֹו יְּ ָאה ׁשְּ ן ָקרְּ ֵ והשאלה: אם כן, למה   "ַעל כ 

" ת כתוב  דֶׁ ֶׁ ִמל  ֲעֹמד  ַ לאה    הרי   "?ַות  בעולם היא  אם  הראשונה 

לה' ר  מקבל ישועה ואומ ם שאדם  פעמיל  :התשובהו  ?אמרה תודה ש

 מהקב"ה   הוא לא מבקש  ,מפסיק מלהתפלל עודהוא  רבה,    תודה

ישועה.עוד   שהוא    לחבר שלך  התודאומר  כשאתה    יותר  מה  על 

לך עוד  ,נתן  תבקש  ולתת.  ,אל  לתת  לו  קשה  ודם  בשר    ך א   כי 

הקב"ה רוצה שנבקש ונבקש   -  פךיבדיוק להעובד  אצל הקב"ה זה  

 עוד ועוד. ממנו תמיד 

הדברים: את  חסרים  ונסביר  אותנו    , לאכול  צריכים  ,הקב"ה ברא 

צריכי  ללבוש,  רפואהצריכים  צם  אנחנו  ,  דירה,  הזמן  ריכים  כל 

מלך ל  על זה משל:   יש  .בקש מהקב"הלוצריכים כל הזמן    חסרים,

 כל אחד מהם ל כל ראש השנה    היה נותןש ,בנים  כמהלו    והיש   אחד

שלמהנשל  החישידולר    מליון השנה   .ה  שכל  המלך  ראה    ואז 

אותו,  הילדים לבקר  באים  השנהכשרק    לא  ראש  כולם  ,  מגיע 

מה  'שלום  באים: המלך  אבא  ?שלומך  כבוד  אליך  ,  התגעגענו 

אני לא    ככה,  זה לא עסק  אמר המלך,  הגענו ממרחקים לכבודך'.

הילדים   את  הרואה  להם  ,שנהכל  יש  השנה כסף    הרבה  כי    לכל 

מול מאות   עניןא  המלך?  .מנים  עשה  הלקח    מה  דולר את  מיליון 

או ו   365-לתם  וחילק  יוםיום,  כל  עכשיו  להם  אלי   אמר  תבואו 

יום  כםשל  הכסףתקבלו את  ו אל   הגיעו  הםיום    ז בכלא ומ  .לאותו 

טובים  מוכ  המלך דבר    .ילדים  היה   -  הקב"האצל  אותו  הוא    אם 

לא יראה אותו    הקב"ה  אז  ,פעם אחתב  כל השפעאת    אדםנותן ל

ש  ולכןבכלל...   עשה  יום  הקב"ה  ממנו כל  ונבקש  אותו  נצטרך 

ו דבר,  בכל  אליו  ונפנה  יום  בכנרגיש  כך  שפע,  הק ל  רבה יאת 

  כל היום שהוא מזכיר לך    השי"ת  העצומה שיש לנו עם בורא עולם.

   .אתה צריך אותווקיים, ושכל הזמן  נמצא

תודה  ולכן שנגיד  רוצה  זה  אבל    ,הקב"ה  עודנשעם  לכן ו  . בקש 

לא ביקשה עוד ילדים היא    אך,  אמרה תודההיא אמנם  לאה  אצל  
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מנע הקב"ה  בטן  אז  פרי  עדממנה  פעם  ,  שוב  ביקשה   . שהיא 

לה את    הוא נתןת,  תפללומ  לבנים  מתאווההיא  ראה הקב"ה שוכש

כל  ו  ',דאורייתא   'תמכיןוזבולון שהוא    יששכר שהיה תלמיד חכם,

   ות.בקשוהזה בזכות התפילות 

ישועה הרבהמקבלוכולנו    ,אדם שמקבל  אומרים   וגם  ,ת ועויש  ים 

  עוד אני צריך    : רבש"ע,קב"הל  צריך לומר ואז מיד  ,הקב"הל  תודה

ואומר שלפעמים זה  מזהיר על זה,    תןנ   ר'  פע.שישועה, עוד הרבה  

ישועה    ,היצר  עצת מקבל  בטוח  ו  קטןבשאדם  ל  כ השזהו  הוא 

ח  ,מפסיק להתפללהוא  ו  ,בסדר שוב  "וואז   ולכן   .הגלגל מתהפך 

התפלל זה צריך לעודד אותו ל  ,ישועהל  אדם מקבל תחילה שכש

כמה מה כי    .פי  ועוד    כל  תפילה  עוד  זה  ממך  רוצה  שהקב"ה 

 שיש   פוריםב  עניןוזה ה  .למעשה  שצריך לנהוג בוזה כלל  ו  .תפילה

   ישועות. הרבה בקש עודלולהגיד תודה הזמן  וזה ,ישועה גדולה 

 , תיקון הברית פירורים -פורים 

ה'  לה. )אומר    נתןרבי    -'  יסוד ספירת  הלכות  תפלת בלקוטי 

, וז"ל:  פורים ע"ש הפירורים  נקראלמה    ,חידוש גדול  ז, כא(המנחה  

ו ִרים' רו ִרים    -'  פ  ֵ פ  ׁשֹון  ר הַ לְּ ִעק ַ י  כ ִ כו '.  ַעלוְּ ו ן  ק  רו ִרים   ת ִ ֵ פ  ִחיַנת  ב ְּ ֵדי  יְּ

ֹאד ר מְּ ֵ ב  ג ַ י ֲעָמֵלק ִמתְּ כ ִ כו '.  וְּ ָחד ַלֲחטֹף  ל אֶׁ ר כ ָ ֵ ב  ג ַ תְּ ִ מ  ׁשֶׁ ים  ק ִ ר   , ד ַ ִעק ַ וְּ

ִחיַנת   ב ְּ ִהיא  ׁשֶׁ ָבה,  ֲחׁשָ ַ ַהמ  ַגם  ְּ פ  הו א  ׁשֶׁ ִרית  ַהב ְּ ַגם  פְּ ב ִ רו תֹו  ב ְּ ג ַ ִהתְּ

רו ִרים ֵ  , עכ"ל. פ 

 זהירות בפירורי לחם 

הדברים:  לו.   לחם  בפירורים  וביאור  להיזהר  של  ייפלו  צריך  שלא 

הרצפה בזוהר  ו,  על  רמד.(  )  פינחסכתוב  דף  ֵזל "ח"ג  ַזלְּ מְּ ד ִ ַמאן 

ֵריה   תְּ ֲאב ַ ָרִדיף  ֲעִני ו ָתא  ָעא,  ַארְּ ב ְּ ֵליה   ָזִריק  וְּ ַנֲהָמא,  ֵליה    ...ב ְּ ֵמיַהב  לְּ

ַמאן  ...  ֲעִני ו ָתא ן  ֵ כ  ׁשֶׁ ל  ין כ ָ ִ ִטפ  ו ן  ִאינ  ד ְּ מֹוָחא,  ד ְּ ִפירו ִרין  ב ְּ ֵזל  ַזלְּ מְּ ד ִ

ָעא ַארְּ ב ְּ לֹון  ָזִריק  ד ְּ זֶַׁרע,  לדעת  וכו'".  ד ְּ הולך  ש  אדם  ,צריך  לו לא 

שבת קודש זה    .זה יכול להיות סיפור של פירורים  לפעמיםבפרנסה  

  ולכן צריך   ,הפרנסה לכל השבוע  את  לבן אדםכותבים  בו  הזמן ש

החלה עם  כוח    ואין  פיםייעו  ,מתפוררתשהיא  בת  ששל    להיזהר 

הש  טאטאל כדאי וזה    .פירוריםה  עלודורכים    ן,לחומתחת   לא 

ש שפעמכיון  רוצים  הפירורים  כ ו  ,אנחנו  על  ח"ו  שדורכים    שר אז 

גם אם  ו  ,לחם  לזל בפירורילכן לא לזו  .יכול לרדוף אחריו  העניות

  עטוף או שי   ,או שייתן את זה לבעלי חייםאז    ,ו לחםל  שארנאדם  

טוב ב   אותו  אותו  ישים  מאוד  ו  אשפה.וכך  להיזהר  צריך  מאוד 

   .לחםה לשבקדושה 

 י בפורים תקון הכלל

אומר  לו.   זה  כל  הקדושואחר  וחומר    ,הזוהר  עלשקל   לשמור 

ששר  כל שכןאז ש   ',א מוחולא לזרוק ח"ו 'פירורין דקדושת הברית  

ושלום.ות  עניה חס  אחריו  זה    לכן  רודף  קדושת פורים   שמירת 

הו   .הברית זמן שאפשר לעשות  וכיון שפורים  הוא  הרי  פירורים,  א 

ה תקון  תשובה  ת,  ברי בו  ולעשות  זה,  על  ולבקש  להתבודד 

 מר תקון הכללי.שלימה, ולו

הרבה  תותאמר שצריך לש   רבינוהרי    :חידושאמר לי   השנה מישהו

)שיש"ק ח"ה   הברית  תיקוןעוד    זה  -  בפורים  יןס יכוועוד    ,בפורים

נ'(   –  על כל פרק בתיקון הכללי  -  ו המצאה חדשהאצ מאז    ,אות 

תגמור את התיקון    , אז לא לא   כי אםג"כ  לאכול    להיזהר  רק צריך)   שותים כוס יין.

השםולכן    ...(הכללי  עם ב  נקרא  בפורים  בעזרת  הכללי  תיקון  בוקר 

לתקן את    כדיפורים זה  תיקון הכללי ב  כי  בדחילו ורחימו  התפילין

דמוחא', גם  זה  בו  'פירורין  מאוד מאוד    םפגש  מחיית עמלקנעשה 

   .באות ברית קודש

 פורים מלך החגים 

ה'מלכות'לז.   זה  -  בספירת  של    ',מלך'  מלכות  המלך  זה  ופורים 

החגים והנורא    רבינו  ,כל  מוהר"ן  הקדוש  ח"ב( בליקוטי  ע"ד    )תורה 

ו" מפסח  ההתחלות  כל  היו  סיים  -עכשיו  פעם  גילה  ו  ..."ולא  לא 

)ברכת  הקדוש  י נתן  אבל רבהתחלות.  ם  תחילימ עכשיו מתי  רבינו  

כה( ד,  ש  הריח  הסודות  את  " ומרוא  ,רבינול  יודע  כל :  עכשיו 

מפורים ב  -"  ההתחלות  מתחילים  ההתחלות  כל    פורים.כל  למה 

הסו ההתחלות   הראשון    ואהשפורים    חג  של  –ד  מפורים?  הנס 

היה  כי  ,עתידההגאולה  מהבהלואה    נושקיבל  שבעים   בסוף  זה 

ש בבל  גלות  ב  ההארה  הפסיקהאז  שנות  מצריםאוג שהיתה    , לת 

  לכן   ,עתידהה של הנסים של הגאולה    ההתחלההוא    וריםן שפכיוומ

זהירות  ה   וגם  ,דרבי נתן עו אומר    ורים.מפהם  עכשיו כל ההתחלות  

  פורים.זה בזכות  - ץ בפסחחמ רימפרו

 סיכום כל הבחינות שאמרנו

בקצרה  נוכדרכ  לח. היום.   על  נחזור  שלמדנו  העצות    עשרת 

בפוריםל  –'  כתר'ב מעשיות  סיפורי  ת  ריאק סיפור    מלבד  קרוא 

המעשיות משנים   ימעשיות והמגילה זה סיפור  יכי הסיפור  ,גילההמ

  ' בינה'ב   בפורים.  לזכות לחדש חידושי תורה  -  'חכמה'ב.  קדמוניות

  . ת עוונורת הפכ  שעי"ז יששם  ם ההשמחה הגדולה על הגדלת ש  -

לה   -  'חסד 'ב זוכים  של  א אנחנו  הגדולה  שבד' רה    עת' אהבה 

המן  ים את  עוככה אנחנו מכני   ,מרדכי היהודי  -  'רב חסד '  תהנקרא 

לירא  -  'גבורה'ב  עמלק. הפורים  בימי  טהורה   שמים  תלזכות 

ה בחינ   וגדולה, ביראת  "והריחו  לקב"ה   -  'תפארת ' ב  ."'ת  שיהיה 

חידושי תורה   ששםכמה  הח מ זה שונה  )  .שלנו  לימוד תורהמה  התפארות   , זה 

לימוד    ' תפארתו'  שפו  -  'נצח ב'  .עצמה(  תורההזה  חג   ריםלדעת   י חצנ  זה 

לעולם, יתבטל  לבואימהנבלנו  שקיחג    ואהו   שלא   . סים שלעתיד 

ולבקש על קב"ההה לוהודיהרבה תודה    בפורים  ולומר  -ב'הוד'    ,

פירורים  -  'יסוד 'ב  .העתיד  .פוריםבהכללי    ןתיקו  לומר,  פורים 

פורים הוא ראש  , כי  מפוריםכל ההתחלות מתחילים    -ב'מלכות'  

 . לכל החגים

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 


