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  תשע"זה' פורים/הפ' תצו

א לבוא לאהבה ושעשועים עם המדרגות היידוע שתכלית כל 
השי"ת וזו הדרגה הכי גבוהה שיש. רבינו מבאר זאת בהקדמה 

שיש ד' מדרגות באהבה  ,לתלמוד עשר ספירות באריכות רבה
אהבה   -והדרגה הסופית, הגבוהה, היא כנגד עולם האצילות

ל שאינה תלויה בדבר, כלומר, אינה מחמת ריבוי מתנותיו ש
. והאוהב אלא אהבה בעצם; שהאוהב מגלה כל ליבו ועסקיו לאהוב

ומחויב אני להעתיק לשון קודש רבינו על ענין אהבה זו המרטיט 
וצריך כל אשר לב פועם בו, וזל"ק: "

של יוצרנו ית'  שתדע שכל נחת רוח
להנות לנבראיו, היא במדה 
שהנבראים ירגישו אותו ית', שהוא 

ם, אשר המשפיע, והוא המהנה אות
אז יש לו שעשועים גדולים עמהם, 
כאב המשתעשע עם בנו החביב לו, 
בה במידה שהבן מרגיש ומכיר 
גדולתו ורוממותו של אביו, ואביו 
מראה לו כל האוצרות שהכין 
בשבילו. כמו שאומר הכתוב "הבן 
יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים 
כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על 

ם ארחמנו נאום כן המו מעי לו רח
והסתכל היטב בכתוב הזה  ".ה'

ותוכל להשכיל ולדעת את 
השעשועים הגדולים של השי"ת עם 
אותם השלמים שזכו להרגישו 
ולהכיר גדולתו בכל אותם הדרכים 
שהכין בעדם, עד שיבא עמהם 
ביחס של אב ובנו היקר, כאב עם 

ין ילד שעשועים שלו וכו' ככל המבואר בכתוב לעיני המשכילים וא
להאריך בכגון זה. כי די לנו לדעת אשר בשביל הנ"ר והשעשועים 
האלו עם השלמים הללו, היה כדאי לו לברוא את כל העולמות 

עכל"ק בהקדמה לספר הזהר אות לג.  העליונים והתחתונים יחד"
הרי שתכלית בריאת כל העולמות הוא לגלות את האהבה הגדולה 

בריאה ואצילות. כי בין הבורא לנבראיו שזה ענין עולמות 
בעולמות עשיה ויצירה עדין האהבה קשורה בריבוי המתנות שזהו 
הנהגת שכר ועונש, אבל בעולמות בריאה ואצילות כבר אין שייכות 
לאהבה שתלויה בדבר בסיבת מתנות האוהב, כי שם מתחילה 

שאפי' הרע הוא טוב גמור. (וזה מבואר  -הנהגת גילוי השגחתו ית'
  מאמר "חכמת הקבלה והפילוסופיה" עי"ש). בספר "פרי חכם" 

שאר היו"ט  לעומתידוע שפורים הוא יו"ט שלא יתבטל לעת"ל 
הוא כי סוד פורים הוא הדרגה של גילוי  שיתבטלו, והטעם לכך

, למעלה מכל המעשים, העצומה בין הבורא ית' לנבראיוהאהבה 
, כתוב שנקרא פורים ע"ש הפורוכן שזה תכלית וסוף כל העולמות. 

פור הוא גורל, וידוע שגורל הוא למעלה מבחירת האדם. ואהבה 
עצומה זו מתגלה רק כשמתקנים את "הרצון לקבל" לעצמו, את 
האגואיזם, שאז אדם מסוגל לראות כמה השי"ת אוהב אותו ועד 

עיניו מראות זאת, והוא מלא נגיעות אישיות מחמת  ואז טח
  המתנות שמקבל.

לעצמו זה קוטב כל  ה"רצון לקבל"בל, כי לקנת מל עעמל"ק ר"ת 
ש: "ראשית גויים עמלק "הרע שיש, ועמלק הוא שורש כל הרע, כמ

חמישים אמה, כי  ואחריתו עדי אובד" לכן המן עשה עץ גבוה
גילוי אהבה שאינה תלויה בדבר מתחילה  הדרגה הגדולה של

עמלק מתנגד מעולם הבריאה ששם חמישים שערי בינה. והמן 
  ה זו.גדול לגילוי אהב

רואים ג"כ שבפורים יש ענין של התגלות רחמים עצומים וישועות 
מזל אדר דגים. דגי"ם  מאיר גודל אהבת ה' לישראל. שאזגדולות 

חמים וידוע המנהג לאכול ות שמתגלה י"ג מידות של רמד ג"יר"ת 
רחמים, שזו הדות יג מהשפיע לדגים בפורים. גם מגיל"ה ר"ת 

אהבה הגדולה שהשי"ת אוהב את ישראל אפי' שחטאו. כי בתורה 
רואים שי"ג מידות של רחמים התגלו למשה רבינו אחרי חטא 
העגל (וידוע שמרדכי גלגול משה), 
היינו אפי' אחרי חטא כזה גדול, עד 

ל "אין פורענות שאין בה שאמרו חז"
עונש על חטא העגל" כיון שהיה חטא 
שורשי כ"כ, אפי' הכי התגלו אח"כ 
רחמים כאלו. השי"ת הראה אז שלא 
משנה באיזה מצב עמ"י יהיה, תמיד 
אוהבם וארחמם בלי גבול. אלו הם 
י"ג מידות של רחמים שמתגלים 
בפורים, ובפרט בשעת קריאת 

הוא  המגילה. (בספה"ק מובא שפורים
  תיקון לחטא העגל, ואכמ"ל.)

דולה לשתות יין ידוע שיש מצוה ג
אין דילוג "שלפי הכלל ובפורים 

כדי לבוא לדרגה הגדולה ב דרגות"מ
דרגה הקטנה. ויין בלעבור קודם  ךצרי

מרמז על כל שפע המוחין והחכמה 
שהשי"ת משפיע לעולמות שהם בחי' 
"מתנות" שהמלך נותן, אבל גבוה 
יותר מהיין הוא האהבה והשעשוע 

לגלות את אהבת השי"ת כמ"ש  רק הקדמה הואעם המלך, כי היין 
"ישקני  ת:ת ישראל והשי"שיר המבטא אהב , שהואבשיר השירים

היינו שהשכינה אומרת  ,כי טובים דודיך מיין"מנשיקות פיהו 
האהבה שלך יותר חשובה בעיני מהיין שלך, היינו  -להשי"ת 

מתנותיך אשר אתה משפיע תמיד. כמו שה"בעל התניא" זעק פעם 
לה': "איני צריך עולם הזה ולא עולם הבא! אני רוצה רק אותך!" 

אלו יין, שלעלות לדרגה הגבוהה יותר מהוזה ענין שתית היין כדי 
וזהו "עד  הם השעשועים עם השי"ת כי אין דילוג מדרגות כנ"ל.

דלא ידע" כי אין ידיעה והבנה באהבה שהשי"ת אוהב את נבראיו 
  ורק אפשר להרגיש זאת בלב.

רואים שהנס של פורים נעשה ע"י אסתר, שמרמז על ההסתר, 
שרק ע"י ההסתרים יכולה להתגלות אהבה גדולה. כמ"ש רבינו 

הזוכה בתשובה השכינה הקד' מתגלית אליו כמו אם  : "'באגרת ל
רכת לב שלא ראתה את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות 
ומרובות לראות זא"ז, ומחמת זה באו שניהם בסכנות עצומות וכו' 
ולסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכליון עיניים וזכו לראות 

על ליבו כל  ומדבר זא"ז, אשר האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו
היום וכל הלילה, ומספרת לו הגעגועים והסכנות דרכים שעבר 
עליו עד היום, ואיך היתה עמו מעודו, ולא זזה שכינה, אלא 
שסבלה עמו בכל המקומות, אלא שלא יכלה לראות את זה. וזה 
לשון הזוהר, שאומרת לו: כאן לננו כאן נפלו עלינו  ליסטים 

נו בבירא עמיקתא וכו' ומי פתי וניצנלו מהם, כאן מתחבאים היי
לא יבין ריבוי אהבה והנועם והעונג המתפרץ ויוצא מסיפורי נחמה 

אהבה "הדר קבלו את התורה  עכ"ל. ופורים זה זמן של האלו"
תשובה מאהבה. ויהי רצון שנזכה לכל זה בתוך הלב  מאהבה"

.תלנצחיו

ש  שג י   - "מגילת אסתר" - לי מו

וז"ס קריאת המגילה, וגם התפשטותה בעת קריאתה, 
לטעם פירסום הנס, והוא ענין הארת עטרת מלכות 
דאבא, המתגלית ויוצאה לחוץ, ולכן נקרא מגילה, לשון 
גילוי, וצריך לגלותה ולפרסמה, גם מגלה בלא יו"ד היא 

כ"ו כ"ו, שהם ענין ג'  עולה בגי' ע"ח, כמנין ג' הויות כ"ו
  מוחין דחב"ד דנה"י דאבא, המתגלים שם במלכות ההוא.

וזהו ענין היות המגילה נקרא אגרת, ונקרא ספר, ויש לה 
דינים כתורה שבכתב, כי ספר התורה הוא יסוד דאבא, 
הנקרא תורה שבכתב, צורת ספר כעין ו' ארוכה, 

הוא והמגילה היא ההארה היוצא מחוץ ליסוד כנזכר, וגם 
ארוכה בצורת ו', ובצורת מגילה ארוכה. ודי בהערות אלו 

 (שעה"כ ח"ב ענין פורים דרוש א')          אל המשכילים.
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