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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰ÏÈla1 ה ּמל ׁשנת  נדדה  ונת ּבאר 2הה ּוא  , ««¿»ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

על  (מיּוסד  ּפּורים  ׁשל  ּבּמאמר  ְְֲִֵֶַַַָָלעיל 

אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ה ּמנהג3מאמר  טעם  (4 ְְֲִַַַַַַָ

ק ֹול ֹו להג ּביּה צרי הה ּוא " ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמ"ּבּלילה 

ׁשל  ׁשּתק ּפֹו הינּו ה ּנס , עיקר  ׁשּזה ּו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבקריאת ֹו,

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה   ּבכ הת ּבּטא  ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָנס 

" ע ֹולם 5ה ּמל ׁשל  מל ּכֹו מעמד 6, אז ׁשהיה  ּדאף  , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ׁשינה , זמן ׁשה ּוא  לילה , ׁשל  ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּומ ּצב 

יׁשנה  אני ה ּגל ּות , א ּלא 8ּבגל ּותא 7ענין ע ֹוד  ולא  , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

הה ּוא ", ּד"לילה  ּבא ֹופן היה  ּגּופא  ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשה ּלילה 

אס ּתיר " "הס ּתר  ההעלם , ּתכלית  על  9ׁשּמֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּכפ ּול ), ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ(הס ּתר 

ָע ֹולם ".

ה ּלילה LÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  ׁשה ּוא  ּכפי ה ּׁשינה , זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָׁשה ּוא 

ּגם  ּכן נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  האדם , ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעב ֹודת 

ה ּׁשינה  ּבׁשעת  ּגם  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה .

ׁשנּוי  ׁשּיׁש א ּלא  ּבׁשלמ ּות , האברים  ּכל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשנם 

ואינּה סג ּורה  היא  ׁשהעין ּבעין, ּבעיקר  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנּכר 

כ ּו'. ׁשֹומעת  אינּה האזן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹר ֹואה ,

מר ֹום  ׂשא ּו ּכתיב  ּדה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוענינֹו

ּורא ּו א ּלה עיניכם  ּברא  ׁשמי10מי אראה  ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  א ׁשר  וכ ֹוכבים  ירח  אצ ּבע ֹותי ,11מע ׂשה  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"מה  הענינים  ּפרטי לכל  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועל 

הוי'" מע ׂשי הוי'"12ר ּבּו מע ׂשי ּגדל ּו ,13ּו"מה  ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָָ
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הפורים 1) דחג מהמאמר ענינים כמה וכולל שליט "א, אדמו"ר כ"ק  ע "י  שהוגה דפורים, (הא') למאמר המשך הוא זה מאמר

המוגה. במאמר נכללו א.2)שלא ו, ואילך).3)אסתר 5 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה'ש"ת ההוא בלילה -4)ד"ה מהרי "ל מנהגי 

סקי "ז. סתר"צ  לאו"ח  במג"א ואילך.5)הובא קעט  ס "ע  תרפ "א (סה "מ  תרפ "א אינש חייב  רד "ה וראה א. יט , מגילה ראה

.(107 ע ' בתחלתו).6)תש"ח  תתרנז (רמז עה"פ  אסתר יל"ש סע "ב . טו, ב .7)מגילה ה, א.8)שה"ש צה, לא,9)זח "ג וילך

ב . קלט , חולין וראה כו.10)יח . מ , ד.11)ישעי ' ח , כד.12)תהלים קד, ו.13)שם צב , שם

    
אסתר : במגילת נאמר 

‰ÏÈla1CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰2Ó‡na ÏÈÚÏ ‡a˙Â , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ¿»≈¿≈««¬»
ÌÈet ÏL, זו בשנה פורים בהתוועדות אמר  שהרבי  החסידות במאמר  ∆ƒ

‡„"BÓתשכ "ה Á"ÂÓ ˜"Î Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓ)3,הריי "צ הרבי  ¿»««¬««¿
ה'ש"ת  ‰n‰‚משנת ÌÚË (4 «««ƒ¿»

CÈˆ "‡e‰‰ ‰ÏÈla"nL∆ƒ««¿»«»ƒ
המגילה  את ˜BÏBהקורא dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«

˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ ,B˙‡È˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«
Bt˜zL eÈ‰ ,Òp‰ והחוזק התוקף «≈«¿∆»¿

Ò ÏL ישראל עם של  ההצלה ∆≈
ÏÈla"L‰בפורים CÎa ‡ha˙‰ƒ¿«≈¿»∆««¿»

"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰5, «»¿»¿««∆∆
המלך  על  מדובר  פשוטו  ולפי 

ז "ל  חכמינו  מדרשי  לפי  אבל  אחשורוש

של  כביכול , שנתו ', ש'נדדה הכוונה

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ6 ֿ ֿ ברוך  הקדוש «¿∆»
‡Êהוא, ‰È‰L Û‡c שבה בתקופה ¿«∆»»»

פורים  נס והתרחש המן  גזירת נגזרה

,‰ÏÈÏ ÏL vÓe „ÓÚÓ המסמל «¬»«»∆«¿»
והסתר , העלם ÔÓÊחושך , ‡e‰L∆¿«

ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,‰ÈL≈»∆∆¿»ƒ¿«
˙eÏb‰ אלוקות רואים לא כאשר  «»

רוחני  במצב נמצא ישראל  ועם בגלוי 

הפסוק  על  ז "ל  חכמינו  כמאמר  ירוד ,

ער " ולבי  ישנה "אני  השירים' ב'שיר 

‰LÈ È‡7‡˙eÏ‚a8, של מצבם ¬ƒ¿≈»¿»»
למצבו  נמשל  הגלות בעת ישראל  בני 

ישן , אדם BÚ„של  ‡ÏÂ לכך בנוסף ¿…
ו 'שינה' 'לילה' של  זמן  «∆‡l‡שהיה

‡Ùeb ‰ÏÈl‰L עצמו‰È‰ ∆««¿»»»»
,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»«
('גוף  נסתר  לשון  הוא "הוא" והביטוי 

"אתה", ראשון ', ל 'גוף בניגוד  שלישי ',

גילוי ) ועניינו  נוכח לשון  שהוא

‰BnL"לילה" רק לא של  זה עניין  ∆∆
מורה, ההוא" "בלילה »ÏÚאלא

zÒ‰" ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈«¿≈
"ÈzÒ‡9,(ÏeÙk zÒ‰) «¿ƒ∆¿≈»

ÌB˜ÓŒÏkÓ הרוחני המצב למרות ƒ»»
ירוד , ֿ כך  BkÏÓהכל  ˙L ‰„„"»¿»¿««¿

"ÌÏBÚ ÏL מגזירת ישראל  בני  את להציל  כביכול , 'ער ', ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש ∆»
הנס. של  ותקפו  עיקרו  מתחיל  זה מפסוק ולכן  המן ,

ÔÓÊ ‡e‰L ‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (¿≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿«««¿»∆¿«
,Ì„‡‰ ˙„BÚÏ Ú‚Ba ‡e‰L ÈÙk ,‰ÈM‰ הרוחנית ה' עבודת «≈»¿ƒ∆¿≈««¬«»»»

האדם על  ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המוטלת
'שינה' של  במצב למטה כאן  שהאדם

‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ‰NÚ וצריך «¬∆≈«¿«¿»
של  מצב למטה שיהיה כך  לידי  להביא

שגם  יפעל  וזה יהיה עירנות למעלה

שינה, של  מצב ולא המלך ' שנת 'נדדה

ומבאר . שממשיך  כפי 

˙ÚLa Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈ‡‰ Ïk ÌLÈ ‰ÈM‰ של «≈»∆¿»»»≈»ƒ

בשעה eÓÏLa˙האדם  כמו  בדיוק ƒ¿≈
ער , ÈeLשהאדם LiL ‡l‡ ביחס ∆»∆≈ƒ

ער  האדם שבו  השינוי kpLלמצב ∆ƒ»
ÔÈÚ‰Lהזה ,ÔÈÚa ˜ÈÚa בעת ¿ƒ»»«ƒ∆»«ƒ

dÈ‡Âהשינה ‰e‚Ò ‡È‰ƒ¿»¿≈»
ÔÊ‡‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰‡B אף »¿«∆∆∆»…∆

בשעה  כמו  בשלמות קיימת שהיא

האוזן  ֿ מקום מכל  ער , «≈‡dÈשהאדם
˙„BÚa BÈÚÂ .'eÎ ˙ÚÓBL««¿ƒ¿»«¬«
e‡N È˙k ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈¿ƒ¿
‡a ÈÓ e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ»≈≈∆¿ƒ»»

‰l‡10, ולהתבונן 'להביט' האדם על  ≈∆
ומעין  הבורא, על  מזה ולהבין  בשמים

נוסף בפסוק נאמר  ‡‡‰זה Èkƒ∆¿∆
ÁÈ EÈ˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL»∆«¬≈∆¿¿∆»≈«

‰zBk L‡ ÌÈÎBÎÂ11 וגם ¿»ƒ¬∆»¿»
מביט  שהאדם הוא הפסוק תוכן  כאן 

ובכוכבים  בירח בשמים, ומתבונן 

אותם, וברא שכונן  מי  את בהם ורואה

ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»
ea ‰Ó"c ÌÈÈÚ‰ ÈËt¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»«

"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ12eÏ„b ‰Ó"e «¬∆¬»»«»¿
"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ13ÈËÙe , «¬∆¬»»¿»≈

'eÎ ˙ÈËt ‰ÁbL‰c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒ
את  מביאה אלה בכל  שההתבוננות

באלוקות. והכרה לידיעה האדם

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ÔÎÂ14 ¿≈»¿«≈«
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כטר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא
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ו     

אמר ּו וכן כ ּו'. ּפרטית  ּדה ׁשּגחה  הענינים  ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּופרטי

ז"ל  ה ּנֹולד ,14ר ּבֹותינּו את  הר ֹואה  חכם  איזה ּו ֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ה ּוא 15ּוכפיר ּוׁש אי ּדבר  ּכל  ׁשר ֹואה  , ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיׁש ׁשר ֹואה  והינּו כ ּו', ליׁש מאין ונתה ּוה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנֹולד 

זֹו" לבירה  ֿ ה ּבית  ׁשה ּבעל ּות 16"ּבעל  ּובא ֹופן , ְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּכיון  ורגע , רגע  ּבכל  א ּלא  אחת , ּפעם  רק  לא  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהיא 

א ֹות ֹו ּומח ּיה  ּומק ּים  מה ּוה  ה ּוא  הרי זה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּברגע 

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּב'ׁשער  (ּכמבאר  ליׁש ),17מאין ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

ועל ֿ לגמרי. אחר  ּבא ֹופן היא  ה ּבעל ּות  ֿ ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַואם 

וההבנה  ה ּׁשמיעה  ענין אצל ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

לא  ׁש"אני ּבע ֹולם , ּבריאת ֹו לתכלית  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבנֹוגע 

ק ֹוני" את  ל ׁשּמׁש א ּלא  לפי 18נבראתי והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ל ֹו ודירה  מכ ֹון יהיה  ׁשהע ֹולם  ּברצ ֹונֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָׁשעלה 

 וׁשכנּתי 19ית ּבר" ֿ ידי על  להיֹות  יכ ֹול  זה  וענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

מ ּיׂשראל 20ּבת ֹוכם " ואחד  אחד  ּכל  ּבת ֹו ,21, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ֿ ּפי  על  הח ּיים  ענין להיֹות  צרי זה  ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל 

עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו מצ ֹותיה , וק ּיּום  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה 

ּבּקׁש ט ֹוב  וע ׂשה  מרע  ּד"ס ּור  הענינים  ּבפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָה '

ּבת ֹוכם ",22ׁשל ֹום " "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

את  ּולה ׁשלים  למ ּלא  ק ֹונֹו את  מ ׁשּמׁש ה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּובזה 

. ית ּבר ל ֹו ּדירה  יהיה  ׁשהע ֹולם  העליֹון ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהרצ ֹון

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האדם , ּבריאת  ּתכלית  ּכל  23וזֹוהי ְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּכל  והינּו ּבראתי, עליה  ואדם  ארץ  ע ׂשיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאנכי

האדם  ּבׁשביל  ה ּוא  הארץ  ע ׂשּית  וענין 24ענין , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּתרי"ג ּבגימטר ּיא  "ּבראתי" ּבׁשביל  ה ּוא  ְְְְִִִִִַַַָָָָָָהאדם 

ּובחסיד ּות  ּבּקּבלה  מר ּומז 25(ּכמבאר  זה  וענין .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
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ז     

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבמאמר  ּבׁשביל 27"ּברא ׁשית 26ּגם  ְְְֲִִִֵֵַַַַ

ׁשּכת ּוב  ּדמה  כ ּו', את 27יׂשראל " אלקים  "ּברא  ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  את  ּכֹולל  זה  הרי הארץ ", ואת  ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה ּׁשמים 

עד  העליֹונים  הר ּוחנּיים  מהע ֹולמ ֹות  ְְִִִִֵֶַַָָָָָָה ּבריאה ,

ּגם  וכ ֹולל  ּכפ ׁשּוטם , וארץ  ּבּׁשמים  מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלמ ּטה 

ּב'זהר ' ּכמבאר  ה ּספיר ֹות , ענין זה 28את  ועל  . ְְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יׂשראל  ּבׁשביל  ה ּוא  זה  ׁשּכל  "ּברא ׁשית ", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָנאמר 

ּתכלית  - ּגּופא  ויׂשראל  "רא ׁשית ", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקרא ּו

ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִִֵֶַָָָּבריאתם 

וה ּׁשמיעה ,26"רא ׁשית " הרא ּיה  ענין ּכלל ּות  וזה ּו . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּומ ּזה  ּכדבעי. העב ֹודה  עניני ּכל  נע ׂשים  ֿ ידן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעל 

ּכא ׁשר  ה ּוא  האדם  ּבעב ֹודת  ה ּׁשינה  ׁשענין ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמ ּובן

ה ּנ"ל . וה ּׁשמיעה  הרא ּיה  ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָחסר 

e‰ÊÂ( ה ּׁשינה זמן ה ּוא  (ׁשאז ה ּלילה  ענין ּגם  ¿∆ְְְִֵֶַַַַַַָָָ

יֹום  ׁשּבין מהחל ּוק  ּכּמּובן ֲִֵֵֶַַָָָּבעב ֹודה ,

נאמר  זה  (ׁשעל  יֹום 29ולילה  בקר  ויהי ערב  ויהי ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּב'זהר 'אחד , אחד "30ואיתא  "יֹום  ׁשּיהיה  ׁשּכדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁש ׁשּבּיֹום  ולילה ), יֹום  ובקר , ערב  להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצרי

ּכפי  הענינים  ּכל  את  ר ֹואים  ואז ּבע ֹולם , ְְְִִִִֶָָָָָָא ֹור 

ׁשּנמ ׁש ׁשהא ֹור  והינּו, כ ּו', מק ֹומם  על  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהם 

ּבׁשאר  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמ ּלמעלה ,

ּבא ֹור  ה ּנראה  ה ּדבר  את  ּבֹורא  אינֹו א ֹור ), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעניני

וכל  ה ּדבר  את  ר ֹואים  הא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה ,

ה ּנה  ּבּלילה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּסביב ֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּנע ׂשה 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  עצמם , ּבּדברים  ׁשנּוי נע ׂשה  ׁשּלא  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאף 

ּכמ ֹו א ֹותם  ר ֹואה  אינֹו ּבמחיצתם  ׁשּנמצא  ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהאדם 

מח ּפּוׂש וח ּפּוׂש ֿ וטריא  ׁשקלא  וצרי 31ׁשהם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וענינֹו, מק ֹומ ֹו ּדבר , ּכל  ׁשל  מה ּות ֹו לברר  ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּכדי

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ע ּמֹו להתנהג  צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוכיצד 

ּומ ּצב  מעמד  על  מ ֹורה  ׁש"יֹום " האדם , ֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 
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‰Ê ÔÈÚÂהמצוות בקיום ה' עבודת היא הבריאה Ìbשתכלית ÊÓeÓ ¿ƒ¿»∆¿»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Óa26˙ÈL‡a"27 נאמר עליה העולם בריאת ¿«¬««≈¿≈ƒ
היא אלוקים' ברא Ï‡NÈ"'בראשית ÏÈLa'ראשית' eÎ',שנקראו  ƒ¿ƒƒ¿»≈

e˙kL ‰Óc27È‰ ,"ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡a" ¿«∆»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¬≈
,‰‡Èa‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê∆≈∆»«¿ƒ»
ÌÈiÁe‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»»ƒƒ
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿«»«»

ı‡Â ÌÈÓMa הגשמיים «»«ƒ»»∆
ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«∆ƒ¿«

˙BÈÙq‰ האלוקיות הספירות עשר  «¿ƒ
שבאמצעותם  (הכוחות העליונות

את  ומנהיג  בורא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰Ê'a'העולמות), ‡Ók28. «¿…»«…«
,"˙ÈL‡a" Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿≈ƒ

‰Ê ÏkL כולה,כל הבריאה ∆»∆
ועד  הנעלים הרוחניים מהעולמות

הכול  (שכאמור  הגשמי  הזה העולם

לרוחניות) (הרומזים ב'שמים' נכלל 

לגשמיות), (הרומזת ‰e‡ו 'ארץ'
e‡˜pL Ï‡NÈ ÏÈLaƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿

"˙ÈL‡" המטרה הם וישראל  ≈ƒ
ושל  העולמות כל  של  והתכלית

וכו ', Ùeb‡הספירות Ï‡NÈÂ הם ¿ƒ¿»≈»
- ‰È‡עצמם Ì˙‡Èa ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»»ƒ

˙‡˜pL ‰Bz‰ ÏÈLaƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡"26 ז "ל חכמינו  כמאמר  ≈ƒ

היינו  ראשית, ב' בשביל  "בראשית",

עניינים  שני  בשביל  נברא שהעולם

והתורה. ֿ ישראל  בני  'ראשית', שנקראו 

Ïk e‰ÊÂ‰i‡‰ ÔÈÚ ˙eÏ ¿∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»
Ô„ÈŒÏÚL ,‰ÚÈÓM‰Â כאשר ¿«¿ƒ»∆«»»

את  בה ורואה בבריאה מתבונן  האדם

את  ומפנים ומבין  ושומע ה' גדולת

לעיל , כמבואר  Ïkהדברים, ÌÈNÚ«¬ƒ»
ÈÚ„k ‰„BÚ‰ ÈÈÚ.כנדרש ƒ¿¿≈»¬»ƒ¿»≈

‰ÈM‰ ÔÈÚL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««≈»
L‡k ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»«¬∆
‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡‰ ÔÈÚ ÒÁ»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»

Ï"p‰ האדם של  הרוחני  מצבו  ואז  ««
ואינו  רואה שאינו  ישן  לאדם דומה

שומע.

e‰ÊÂ הוא ה' בעבודת 'שינה' המושג  משמעות אודות לעיל  Ìbהמבואר  ¿∆«

Ôenk ,‰„BÚa (‰ÈM‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰ÏÈl‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»∆»¿««≈»»¬»«»
˜eÏÁ‰Ó ההבדל‰Ê ÏÚL) ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaL יש שבבריאה כך  על  ≈«ƒ∆≈»«¿»∆«∆

לילה של  מצב ויש יום של  העולם Ó‡29מצב בריאת בסיפור  בתורה ∆¡«
‡˙È‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ˜ È‰ÈÂ Ú È‰ÈÂמובא'‰Ê'a30È„kL «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»¿ƒ»«…«∆¿≈

CÈˆ "„Á‡ ÌBÈ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»»ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ,˜Â Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»…∆»«¿»
ו 'יום' 'לילה' של  חיבור  יש וכאשר 

'יום  של  מלאה מציאות יש ביחד 

הוא ),אחד ' ולילה יום בין  וההבדל 

Ê‡Â ,ÌÏBÚa B‡ LÈ ÌBiaL∆«≈»»¿»
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,'eÎ ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰L ומצבם ∆≈«¿»
גלוי , B‡‰Lהאמיתי  ,eÈ‰Â¿«¿∆»

CLÓpL ומתגלה,‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
LÓM‰ B‡ BÓk ביום המאיר  ¿«∆∆

ÈÈÚ ‡La ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
B‡' וכד הנר  אור  ‡BÈכמו  ,(≈

‡Ba יוצר‰‡p‰ c‰ ˙‡ ≈∆«»»«ƒ¿∆
‰Ê B‡a, מציאותו את מחדש ואינו  ¿∆

‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ÌÈ‡B B‡ ∆»∆«¿≈»ƒ
‰NÚp‰ ÏÎÂ c‰ ˙‡∆«»»¿»««¬∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎ BÈqÓƒ¿ƒ«∆≈≈
‰NÚ ‡lL Û‡ ‰p‰ ,‰ÏÈla««¿»ƒ≈«∆…«¬∆

ÌÓˆÚ ÌÈca ÈeL ומצד ƒ«¿»ƒ«¿»
ביום, כמו  בדיוק קיימים הם עצמם

‡ˆÓpL Ì„‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»∆ƒ¿»
Ì˙B‡ ‰‡B BÈ‡ Ì˙ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»»≈∆»

Ì‰L BÓk האפשרות את לו  ואין  ¿∆≈
שלהם, האמיתית המציאות את לראות

‡ÈËÂŒ‡Ï˜L CÈˆÂ ועיון דיון  ¿»ƒ«¿»¿«¿»
NetÁÓ NetÁÂ31 לשון דרך  על  ¿ƒƒƒ

בדיקת  דיני  לגבי  בגמרא ז "ל  חכמינו 

בהם  הפסוקים מלשונות הנלמדים חמץ

היא  והמשמעות חיפוש, הביטוי  נזכר 

הרבה  B˙e‰Óלחפש Ï È„k¿≈¿»≈«
,BÈÚÂ BÓB˜Ó ,c Ïk ÏL∆»»»¿¿ƒ¿»
'eÎ BnÚ ‚‰˙‰Ï CÈˆ „ˆÈÎÂ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
הללו  הדברים כל  אור  כשיש ואילו 

צורך  ללא מיד , ומובנים ונראים גלויים

ועיון . וחיפש ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰ביגיעה
ולילה  יום בין  קיים הזה שההבדל  כשם

גם כך  בגשמיות, וחושך  ‰‡„Ìואור  ˙„BÚa,ברוחניות"ÌBÈ"L «¬«»»»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ח     

הוי'" "ׁשמ ׁש אצל ֹו הענינים 32ׁשּמאיר  ּכל  ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ה ּוא  זה  ׁשּדבר  ּבבר ּור  ר ֹואה  ולכן אצל ֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָמ ּוארים 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הפכ ֹו, ה ּוא  זה  ודבר  וט ֹוב , 33ח ּיים  ְְְֲִֶֶַָָָָ

וג ֹו', ה ּטֹוב  ואת  הח ּיים  את  ג ֹו' לפני נת ּתי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָראה 

ּבח ּיים  ּובחר ּת יבחר , ּבמה  ֿ ּׁשאין34ּֿומ ּובן מה  . ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אצל ֹו היא  הוי'" "ׁשמ ׁש ּכא ׁשר  "ּבּלילה ", ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכן

אזי  ׁשּתהינה ), סיּבֹות  איזה  (מ ּצד  והס ּתר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהעלם 

"ּבח ׁש הה ֹולכים  ּד"העם  ּומ ּצב  מעמד  ,35נע ׂשה  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

רע , ול ּטֹוב  ט ֹוב  "לרע  א ֹומרים  הם  הרי זה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָּומ ּצד 

למת ֹוק  מר  ׂשמים  ,לח ׁש וא ֹור  לא ֹור  ח ׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׂשמים 

למר " .36ּומת ֹוק  ְַָ

e‰ÊÂ,( ה ּׁשינה (זמן ולילה  ה ּׁשינה  ענין ּכלל ּות  ¿∆ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

יׁשנה " ("אני ה ּגל ּות  ענין נע ׂשה  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּזה 

חלק  ׁשהיא  ׁשּנׁשמת ֹו והינּו, ּבעב ֹודה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבגל ּותא )

ממ ׁשא  מ ּמעל  היא 37לקה  ּבריאת ֹו ותכלית  , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ּבג ּופ ֹו ּבגל ּות , אצל ֹו נמצאים  ק ֹונֹו, את  ְְְְְִִֵֶֶַָָל ׁשּמׁש

ראינּו" לא  "את ֹותינּו ׁשאז ה ּבהמית , ,38ונפ ׁשֹו ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ּכחלמים " ּגל ּות 39ו"היינּו ּגם  מ ׁשּתל ׁשלת  ּומ ּזה  . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

חטאינּו ּד"מ ּפני הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחיצ ֹונית ,

מארצנּו" יׂשראל 40ּגלינּו ׁשּבני ּכפ ׁשּוט ּה, ּגל ּות  , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הע ֹולם . א ּומ ֹות  ּבין ּבגל ּות  ְְִִֵָָָָנמצאים 

˙aÒÂ ּבעב ֹודת ה ּׁשינה  ׁשענין לפי היא  ה ּדבר  ¿ƒ«ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

למעלה  ה ּׁשינה  ענין את  ּפֹועל  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאדם 

מענין  - למעלה  ה ּׁשינה  ענין ויּובן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכביכ ֹול .

אזי  ער , ׁשהאדם  ּבׁשעה  ּדה ּנה , למ ּטה . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה ּׁשינה 

אצל ֹו מק ֹום  ׁשּתֹופס  ה ּׂשכל , ֿ ּפי על  היא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהנהגת ֹו

יׁשן, ּכׁשה ּוא  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּוברא ׁשֹונה , ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברא ׁש

מס ּודר . ּבל ּתי ׂשכל  ה ּוא  ּבֹו, ׁשּיׁש ה ּׂשכל  ּגם  ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

על  ה ּׂשכל  ה ׁשּפעת  ּגם  ׁשחסרה  זאת , ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹוע ֹוד 

ענין  ּבחל ֹום  להיֹות  יכ ֹול  ׁשּלכן זּולת ֹו, ְְֲִִֵֶַַָָָָֹה ּכח ֹות 

ה ּׂשכל ,  היפ ׁשהם  וענינים  הפכים , ח ּבּור  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל 
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יב .32) פד, תהלים טו.33)ע "פ  ל, יט .34)נצבים א.35)שם, ט , כ.36)ישעי ' ה, ט .38)רפ "ב .תניא37)שם עד, תהלים

ובכ"מ .39) ג. כח , וישב  תו"א וראה א. קכו, דיו"ט .40)שם מוסף  תפילת

    
vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰BÓ'ה בעבודת ‡ˆBÏנעלה È‡nL האור ∆««¬»«»∆≈ƒ∆¿

של  ‰ÈÂ'"והגילוי  LÓL"32,BÏˆ‡ ÌÈ‡eÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ê‡L , ∆∆¬»»∆»»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆¿
‡e‰ ‰Ê „Â ,BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ‰Ê cL ea ‰‡B ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈∆»»∆«ƒ¿¿»»∆

,BÎÙ‰,וברורים חדים ההבדלים כי  ופשוטה, קלה ביניהם BÓkוהבחירה ¬»¿
e˙kL33EÈÙÏ Èz˙ ‰‡ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚∆««ƒ¿∆«
,ÁÈ ‰Óa ÔeÓe ,'B‚Â¿»«∆ƒ¿«

ÌÈiÁa zÁe34 כאמור כי  »«¿»««ƒ
 ֿ להיפך  והטוב החיים בין  ההבדלים

היטב  נראים ֿ הטוב והיפך  החיים

לפניו . MŒ‰ÓÔkŒÔÈ‡וגלויים «∆≈≈
L‡k ,"‰ÏÈla" והגילוי האור  ««¿»«¬∆

‡ˆBÏשל  ‡È‰ "'ÈÂ‰ LÓL"∆∆¬»»ƒ∆¿
‰ÊÈ‡ „vÓ) zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ«≈∆

(‰È‰zL ˙BaÈÒ האור ובהעדר  ƒ∆ƒ¿∆»
בחושך , שרוי  הוא NÚ‰הרי  ÈÊ‡¬««¬∆

ÌÚ‰"c vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿»»
"CLÁa ÌÈÎÏB‰‰35 ואינם «¿ƒ«…∆

ומה  טיבו  מה ולדעת להבחין  יודעים

דבר , כל  של  ‰Èמהותו  ‰Ê „vÓeƒ«∆¬≈
BË ÚÏ" ÌÈÓB‡ Ì‰≈¿ƒ»«
B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú BhÏÂ¿««»ƒ…∆¿
Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ B‡Â¿¿…∆»ƒ«

"ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ36 ובמצב ¿»»¿«
בין  להבדיל  מאד  קשה כזו  מבוכה של 

ולבחור  מזה שהפוך  למה וטוב חיים

בטוב. דווקא

‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««≈»
‰fnL ,(‰ÈM‰ ÔÓÊ) ‰ÏÈÏÂ¿«¿»¿««≈»∆ƒ∆
של  נכונה ו 'שמיעה' 'ראיה' מהעדר 

ה' בעבודת ומבוכה ובלבול  הדברים

È‡") ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»¬ƒ
‡˙eÏ‚a "‰LÈ בגלות( ¿≈»¿»»

B˙ÓLpL ,eÈ‰Â ,‰„BÚa«¬»¿«¿∆ƒ¿»
של  האלוקית È‰L∆ƒ‡האדם הנפש

LÓÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ37, ≈∆∆…«ƒ«««»
LnLÏ ‡È‰ B˙‡Èa ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,BB˜ וההבנה ‡˙ המודעות הנה ∆
בריאתו  של  ובתכלית במטרה וההכרה

BÙe‚a ,˙eÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ∆¿¿»¿
˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ שמעלימים ¿«¿««¬ƒ

על  בזמן Ê‡Lהנשמה,ומסתירים ∆»

eÈ‡"הגלות  ‡Ï eÈ˙B˙‡"38 אותות רואים מגילוי לא שנובעים …≈…»ƒ
ÌÈÓÏÁk"אלוקות, eÈÈ‰"Â39 בגלות ישראל  בני  של  נמשל מצבם ¿»ƒ¿…¿ƒ

דברים  רואה האדם אין  שבו  ל 'חלום' וכן  בהרחבה, כאן  כמבואר  ל 'שינה'

ומסודרת. ברורה ברוחניות,fÓe‰בצורה והמבוכה ההעלם מהגלות, ƒ∆
˙eÏb Ìb ˙ÏLÏzLÓƒ¿«¿∆∆«»

,˙ÈBˆÈÁ בין ישראל  בני  גלות ƒƒ
eÏÏk˙העולם אומות  e‰fL∆∆¿»

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ‡Ó40, שמצב רוחני היינו  ≈«¿≈

גשמי  מצב ישתלשל  שמזה גורם ירוד ,

ÈaLירוד  ,dËeLÙk ˙eÏb»ƒ¿»∆¿≈
ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ‡ˆÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡È‰ c‰ ˙aÒÂ¿ƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚBt Ì„‡‰ ˙„BÚa ‰ÈM‰«≈»«¬«»»»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««≈»¿«¿»

,ÏBÎÈk,חלישות שיש היינו  ƒ¿»
של  ובשמירה בהשגחה כביכול ,

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הגלות  עניין  משתלשל  מזה וכתוצאה

‰ÈM‰למטה. ÔÈÚ ÔeÈÂ¿»ƒ¿««≈»
‰ÏÚÓÏ- כביכול  ÔÈÚÓבאלוקות, ¿«¿»≈ƒ¿«

‰hÓÏ ‰ÈM‰ כפי באדם, «≈»¿«»
ומבאר . שממשיך 

,Ú Ì„‡‰L ‰ÚLa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»∆»»»≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡¬««¿»»ƒ«ƒ
BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBzL ,ÏÎO‰«≈∆∆≈»∆¿

,‰BL‡e L‡a של כטבעו  »…»ƒ»
העיקרי  הדבר  הוא שהשכל  אדם

ֿ פיו  שעל  והכוח אצלו  ביותר  והחשוב

חייו  את מנהל  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,ÔLÈ ‡e‰Lk¿∆»≈ƒ≈««≈∆

Ba LiL לפעול הממשיך  השכל  ∆≈
בצורה  בעת באדם ומצומצמת מועטת

„eÒÓ.השינה, ÈzÏa ÏÎN ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ¿»
˙‡Ê „BÚÂ את דבר שמאפיין  נוסף ¿…

השינה, בעת השכל  «≈¬∆ÒÁL‰פעולת
˙BÁk‰ ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ìb««¿»««≈∆««…

,B˙ÏeÊ מלבד הנפש כוחות שאר  »
Ïהשכל , ÏBÎÈ ÔÎlL˙BÈ‰ ∆»≈»ƒ¿

ÌBÏÁa השינה בעת ÔÈÚשהוא «¬ƒ¿»
,ÌÈÎÙ‰ eaÁ ÏL לא דברים ∆ƒ¬»ƒ
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ט     

ּומ ּזה  ה ּׁשינה . ּבׁשעת  ה ּוא  ׁשה ּׂשכל  ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכביכ ֹול , למעלה  ה ּׁשינה  ענין ּגם  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמ ּובן

למעמד  (ועד  ּדלעילא  ה ּמֹוחין הס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָענין

הארץ " את  הוי' ׁש"עזב  ולכן,41ּומ ּצב  ּכביכ ֹול ). ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

א ּתם  "ּבנים  יׂשראל  ּבני היֹות  ׁשּמּצד  אף  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה ּנה 

אלקיכם " וכל 42לה ' ר ּוחני ט ּוב  ּכל  להם  מ ּגיע  ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הס ּתּלק ּות  למעלה  ּכׁשּיׁש הרי ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָט ּוב 

ּכפי  אינּה ׁשההנהגה  הינּו ּכביכ ֹול , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה ּמֹוחין

זה  הרי וה ּׂשגה , הבנה  ֿ ּפי על  להיֹות  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכה 

ּומ ּצ מעמד  יׂשראל  אצל  ּד"ּגלינּוּפֹועל  ב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

וגל ּו לבבל  ּגל ּו לאד ֹום , ּגל ּו וכא ׁשר  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָמארצנּו",

ע ּמהם " "ׁשכינה  אזי ׁשכינּתא 43לעילם , , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

.44ּבגל ּותא  ְָָ

הה ּוא ",e‰ÊÂג ) ׁש"ּבּלילה  נס , ׁשל  ּתק ּפֹו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ההעלם , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתכלית 

ה ּגל ּוי  ּתכלית  ּבא ֹופן 45ונע ׂשה  זה  ׁשאין והינּו, . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

נת ּבּטל  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ֿ ידיֿזה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל 

"ּבּלילה  ה ּכת ּוב  ּבל ׁשֹון א ּלא  וההעלם , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּלילה 

ּבתכלית  ּבהיֹות ֹו ּגּופא  הה ּוא " ׁש"ּבּלילה  ְְְְִִֶַַַַַָָהה ּוא ",

" ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין נפעל  .46ההעלם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מ ּצבי, ה ּמׁשל  ּפּורים  נס  על  ה ּובא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָולכן

אחת  עינֹו קמ ּוצה ) אחת  (ועינֹו ׁשּיׁשן ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשעה 

ּד"ּבּלילה 47ּפת ּוחה  ההעלם  עם  ׁשּביחד  הינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהה ּוא ",

ה ּגל ּוי  ׁשנת 48ּתכלית  ׁש"נדדה  ּבזה , והענין . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמ ׁש אלקי א ֹור  ּגל ּוי על  קאי " ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹה ּמל
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ט .41) ט , יב . ח , א.42)יחזקאל יד, ראה מסעי .43)פ ' ס "פ  ספרי  א. כט , מגילה ב .44)ראה קכ, זח "א בהבא 45)ראה

זה). (ממאמר ואילך 42 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - א.46)לקמן ק , א. צא, תו"א (ראה בטבע  מלובש הי ' דפורים הנס  שהרי 

ממש"ובכ"מ ). אחשורוש המלך "שנת או עולם", של מלכו "שנת המלך", שנת ב "נדדה הפירושים* ב ' שייכות תובן ובזה

הטבע  בלבושי  דהתלבשות באופן הי ' עולם" של מלכו המלך שנת ש"נדדה שמה מכיון כי  - (6 שבהערה ויל"ש (מגילה

ממש". אחשורוש המלך שנת ש"נדדה במה נתלבש זה ע "כ ההוא", "בלילה קטז,47)- מג"א תו"א וראה ספ "ח . שהש"ר

בב "ר 48)ד. אבל עינים. משתי  שלמטה א' בעין הבטה - יראיו אל ה' עין בחי ' על הוא שם שבמדרש הצבי  משל

לזה . זה  הם  שייכים  - אחד שבפסוק  הפירושים  שכל  ,782 ע ' ח "ג  לקו"ש ראה  (*

    
ÏÎO‰Lמציאותיים, ÈÙk eÏÈÙ‡ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ Ì‰L ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆«≈∆¬ƒ¿ƒ∆«≈∆

‰ÈM‰ ˙ÚLa ‡e‰ ומנהל מכווין  לא השכל  השינה שבעת משום וזאת ƒ¿««≈»
הכוחות. שאר  פעולת את

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏBÎÈk ‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ Ìb ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»«ƒ¿««≈»¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰ בחינת של  ועלייה סילוק ƒ¿«¿

‡ÏÈÚÏc ÔÈÁBn‰,שלמעלה «ƒƒ¿≈»
vÓeבאלוקות  „ÓÚÓÏ „ÚÂ)¿«¿«¬»«»

"ı‡‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ÊÚ"L41 ∆»«¬»»∆»»∆
ÏBÎÈk בהשגחה חיסרון  ויש ƒ¿»

על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ובשמירה

כי  ויבאר , שימשיך  כפי  ישראל , בני 

גילוי  ואין  גדול  כך  כל  וההסתר  ההעלם

vnL„אלוקות  Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ≈«∆ƒ«
Ìz‡ ÌÈa" Ï‡NÈ Èa ˙BÈ‰¡¿≈ƒ¿»≈»ƒ«∆

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï42Ì‰Ï ÚÈbÓ «¡…≈∆«ƒ«»∆
ישפיע  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש הם ראויים

למטה  מלמעלה eËלהם Ïk»
,ÈÓLb eË ÏÎÂ ÈÁe זאת בכל  »ƒ¿»«¿ƒ

˙e˜lzÒ‰ ‰ÏÚÓÏ LiLk È‰¬≈¿∆≈¿«¿»ƒ¿«¿
eÈ‰ ,ÏBÎÈk ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»«¿
‰ÎÈvL ÈÙk dÈ‡ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»≈»¿ƒ∆¿ƒ»
,‰‚O‰Â ‰‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¬»»¿«»»

‰Ê È‰ והסתלקות התעלמות ¬≈∆
‡ˆÏלמעלה המוחין  ÏÚBt≈≈∆

eÈÏb"c vÓe „ÓÚÓ Ï‡NÈƒ¿»≈«¬»«»¿»ƒ
eÏb L‡ÎÂ ,"eˆ‡Ó≈«¿≈¿«¬∆»
eÏ‚Â ÏÏ eÏb ,ÌB„‡Ï∆¡»¿»∆¿»
‰ÈÎL" ÈÊ‡ ,ÌÏÈÚÏ¿≈»¬«¿ƒ»

"Ì‰nÚ43 ז "ל חכמינו  (ולפי כדברי  ƒ»∆
בגלות  שגם היא המאמר  כוונת הפשט

לפי  אך  איתנו , נמצאת פנימיות השכינה

נגרם  הגלות שעניין  כיוון  הדברים,

הסתלקות  למעלה שיש מכך  כתוצאה

וירידה  גלות גורם והדבר  המוחין 

מסויים  שבמובן  היא הכוונה למטה,

גם  כאשר  היא ישראל  בני  של  הגלות

גלות), של  עניין  יש כביכול , למעלה,

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL44.בגלות השכינה ¿ƒ¿»¿»»

Bt˜z e‰ÊÂ והחוזק ‚) Òהעיקר  ÏL אף) זה בפסוק שמתחיל  פורים ¿∆»¿∆≈
התרחש  בפועל  ישראל  בני  הצלת של  הנס המקראות פשטות שלפי  ֿ פי  ֿ על 

המאורעות), ‰‰ÌÏÚ,בהמשך  ˙ÈÏÎz ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"L כמבואר ∆««¿»««¿ƒ«∆¿≈
ומתוך  והסתר , העלם של  לשונות הם ו 'הוא' 'לילה' הביטויים ששני  לעיל 

הזה  הנחות L˙המצב ‰„„"»¿»¿«
,"CÏn‰ השינה מצב התבטל  «∆∆
‰NÚÂ,הקצה אל  הקצה מן  מהפך  ¿«¬»

אל  ההעלם ÈÏÎz«¿ƒ˙מתכלית
ÈeÏb‰45‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿∆≈∆

‰„„"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆∆»¿»
‰ÏÈl‰ Ïha˙ "CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿«≈««¿»
e˙k‰ ÔBLÏa ‡l‡ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆»ƒ¿«»
‰ÏÈla"L ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«∆««¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמו B˙BÈ‰aבו  «»ƒ¿
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a כדי תוך  ¿«¿ƒ«∆¿≈

התוקף, בכל  הוא »¿ÏÚÙƒשההעלם
˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»¿«

"CÏn‰46. הגילוי תכלית ונהיה «∆∆
ÌÈet Ò ÏÚ ‡e‰ ÔÎÏÂ¿»≈»«≈ƒ

ז "ל  חכמינו  ÈvÓ,בדברי  ÏLn‰«»»ƒ¿ƒ
BÈÚÂ) ÔLiL ‰ÚLa ÌbL∆«¿»»∆»≈¿≈

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ ועצומה )סגורה ««¿»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ47, כלומר ≈««¿»

שינה  זו  אין  השינה, כדי  תוך  שגם

בנמשל , גם וכך  ¿»‰eÈ,מוחלטת
‰ÏÈla"c ÌÏÚ‰‰ ÌÚ „ÁÈaL∆¿««ƒ«∆¿≈¿««¿»

"‡e‰‰ נמשך שההעלם כדי  ותוך  «
ומסתיר , מעלים בבד בד BLÈועדיין  ∆¿

˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»¿»¿«
ÈeÏb‰ ˙ÈÏÎz ,"CÏn‰48. «∆∆«¿ƒ«ƒ

מהות  את יותר  בפרטיות ומבאר  והולך 

תוך  שהאיר  הגילוי " "תכלית הגילוי ,

נמשך . שההעלם כדי 

˙L ‰„„"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»¿«
È‡˜ "CÏn‰ מכווןÈeÏb ÏÚ «∆∆»≈«ƒ

È˜Ï‡ B‡ מאד CLÓpLנעלה ¡…ƒ∆ƒ¿»
שמתאים  מצב מרומם, במצב רק לא

אלא  אלוקות, לגילוי  ‰ÏÈl‰,וראוי  ÌÏÚ‰a Ìb ראוי לא שלכאורה מצב «¿∆¿≈««¿»
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י     

ּד"לילה  ה ּכפ ּול  ּבהעלם  ואפיל ּו ה ּלילה , ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהעלם 

העל ּוי  ּגֹודל  על  מ ֹורה  ּגּופא  זה  ׁשענין ְִִֶֶֶֶַַָָָהה ּוא ",

מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  הח ׁש מ ּבחינת  ׁשּׁשר ׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

(למעלה  למעל ּיּותא  הה ּוא " "לילה  ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּזה ּו

ּכמ ֹו הא ֹור ), עצם  על  ּדקאי הה ּוא " מ "יֹום  ְְִֵֶֶַַַָָּגם 

ּבאר ּוּכה . לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÔÈÚ‰Â ה ּוא "יֹום ", ׁשּנקרא  'א ֹור ' ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָ

להיֹות  יכ ֹול  אינֹו ולכן מ ּוג ּבל , ְְְִֵֵָָָא ֹור 

ּכי  סתם ), ּבלילה  (אפיל ּו ה ּלילה  ּבהעלם  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁש

ׁשנת  "נדדה  אמנם , אליו. מנּגד  ה ּלילה  ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעלם 

א ֹור  ׁשּכל ּפי מ ּוג ּבל , ּבל ּתי א ֹור  על  מ ֹורה  " ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמל

מנּגד  אינֹו ההעלם  ה ּנה  - ּגם זה  נמ ׁש ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הה ּוא " ׁשה ּמעלה 49"ּבּלילה  לה ֹוסיף , ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּגם  מ ּובנת  "יֹום ", לג ּבי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּד"נדדה 

זמן  אינֹו ּכלל ,  ּבדר ה ּיֹום , זמן ּדה ּנה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבפ ׁשט ּות .

יׁשנים  ׁשֹונה 50ׁשּבֹו ּבּיֹום , ה ּׁשינה  הע ּדר  אבל  . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכי  ּבּלילה , ּכׁשּנֹודדת  ה ּׁשינה  מהע ּדר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי

ׁשּזה ּו ה ּיֹום , א ֹור  מ ּצד  ה ּוא  ּבּיֹום , ה ּׁשינה  ְִֵֵֶֶֶַַַַָהע ּדר 

ה ּׁשינה  נדידת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  לאדם , ׁשּמח ּוץ  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר 

(ה ּנפ ׁשי  ה ּמּצב  ּבגלל  היא  - האדם 51ּבּלילה  ׁשל  ( ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ
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20

(ע "פ  קכב  ע ' אור (יהל עינים ב ' מבחי ' שלמעלה דעתיקא א' עין בחי ' על וקאי  אברהם", זה יראיו אל ה' "עין רפ "מ :

שם)). לב "ר היפ "ת קושיית סרה (ועפ "ז תרצ "ד כו' ברא לא אר"י  ד"ה גם וראה וירא. ס "פ  אוה"ת גם וראה ב ). קכט , זח "ג

ש  הפירושים שכל הידוע  א'וע "פ  עין לבחי ' שייכת עינים ב ' מבחי ' שלמטה א' עין שבחי ' צ "ל זל"ז*, שייכים א' בפסוק 

שם, (זהר דעתיקא א' עין שזהו נאים", דלא פקיחא עינא מבחי ' נמשך "להיות שם: תו"א גם (וראה עינים. מב ' שלמעלה

השינה). ענין בה  שייך  שאין הגילויים,סע "ב ), בענין רק  הוא שם, שבשהש"ר א' עין בחי ' על עינים ב ' בחי ' שמעלת וי "ל

האור  עצם אבל בלבוש"), "שמתלבש שם: בתו"א (וכמ "ש הטבע  בלבושי  בהתלבשות באה א' דעין שההשגחה והוא

ע "ק , בחי ' ית' ועצמותו מהותו לבחי ' לך "ודמה שם: בתו"א וכדאי ' דעתיקא. א' עין דבחי ' האור אותו הוא זו שבבחי '

בעשיית  מותר שפורים מה בענין ואילך) סע "ד (צט , אינש חייב  ד"ה בתו"א המבואר (וע "ד כו'". לצבי  להיות יומשך ומשם

שם. אור יהל (ראה אלו הבטה בחי ' ב ' [הממשיכות ויר"ע  יר"ת - שביראה הבחי ' בב ' גם הוא עד"ז - עיי "ש ). מלאכה.

בבחי ' מאהבה למטה היותה (עם יר"ת גם מהותם, לעצם בנוגע  אבל הגילויים, בענין רק  שחלוקות - שם)] אר"י  ד"ה

.(18 ע ' העבודה (קונט ' ית' בעצמותו היא - וידבר 49)הגילויים) תרס "ו). (בהמשך תרס "ח  הקבצו (ד"ה הידוע  ובדוגמת

קודם  שהוא כמו לאחה"צ  גם הוא נמצא  ולכן הבל"ג, אור  על להעלים הצמצום  ביכולת שאין ובכ"מ ) בסופו. תש"ד אלקים

וראה 50)הצמצום. טו. סע ' וס "ד סרל"א או"ח  וטושו"ע  ב  כו, סוכה ביום. יישן ולא ה"ה: פ "ד דיעות הל' רמב "ם ראה

הבוקר. אור קודם משינתו לקום שצריך בתחלתו, אדה"ז שו"ע  וגם 51)גם כו'. אומרים ויש נדדה: ד"ה בפירש"י  ראה

(תו"א  האדם" בתוכיות.. נכנס  (דשמש) הזיו "אין שהרי  היום, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא גופו חומר על פעולתו

    
אלוקות  גילוי  בו  ‰‰e‡",שיהיה ‰ÏÈÏ"c ÏeÙk‰ ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«∆¿≈«»¿«¿»«
העלם, של  לשונות Ùeb‡שתי  ‰Ê ÔÈÚL זה שאור  העובדה עצם עצמו , ∆ƒ¿»∆»

ביותר , גדול  והסתר  העלם בתוך  אפילו  ‰ÈeÏÚמאיר  Ï„Bb ÏÚ ‰BÓ∆«∆»ƒ
,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙ÈÁaÓ BLML ,BaL כמבואר ∆∆»¿ƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈

הנקראות  עליונות דרגות שיש בחסידות

"ישת  (ככתוב סתרו ")'חושך ' חושך 

מגילוי  למעלה שהם ∆∆e‰fLמשום
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚ התעלמות ƒ¿««¿»«

Ìbכפולה  ‰ÏÚÓÏ) ‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»¿«¿»«
È‡˜c "‡e‰‰ ÌBÈ"Ó המכוון ƒ«¿»≈

B‡‰ ÌˆÚ ÏÚ הארה רק ולא «∆∆»
BÓkהאור של והתפשטות  ,(¿

.‰ke‡a ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈«¬»
האור  של  מעלתו  את ומבאר  והולך 

אפילו  ומאיר  הנמשך  הנעלה האלוקי 

ביותר , גדול  והסתר  העלם של  במצב

'חושך  בחינת שהוא ו 'לילה'האור  '

למעליותא.

'B‡' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ומצב  במעמד  המאיר  רגילה במדריגה

גדולה, ירידה אינו  שאמנם רגיל  רוחני 

מגדר  יוצאת התעלות אינו  גם אבל 

‡Bהרגיל  ‡e‰ ,"ÌBÈ" ‡˜pL∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓ אור שהוא מאחר  ¿»¿»≈

מאיר  הוא כמה עד  גבול  ויש מוגבל 

הוא  מצב באיזה גם גבול  יש ומתפשט,

ובהיותו  מוגבל מאיר , ≈‡BÈאור 
CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ביכולתו ואין  »ƒ¿ƒ¿»

ולהתגלות  Ì˙Òלהאיר  ‰ÏÈÏa eÏÈÙ‡) ‰ÏÈl‰ ÌÏÚ‰a בהעלם ¿∆¿≈««¿»¬ƒ¿«¿»¿»
ההוא" "בלילה של  במצב להתגלות יכול  שאינו  ֿ שכן  וכל  ‰ÌÏÚרגיל , Èk ,(ƒ∆¿≈

ÂÈÏ‡ „bÓ ‰ÏÈl‰.ההעלם על  לגבור  בכוחו  "„„‰ואין  ,ÌÓ‡ ««¿»¿«≈≈»»¿»»¿»
,"CÏn‰ ˙L,השינה עניין  ÏÚביטול  ‰BÓ של והתגלות המשכה ¿««∆∆∆«

ÈtÏkL ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B‡ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈
BÈ‡ ÌÏÚ‰‰ ‰p‰  ‰Ê B‡∆ƒ≈«∆¿≈≈

ÔÎÏÂ ,„bÓ אור זה, נעלה אור  ¿«≈¿»≈
מוגבל , "ÏÈla‰בלתי  Ìb CLÓƒ¿»«««¿»

"‡e‰‰49 והסתר העלם ישנו  כאשר  «
מבלי  (ואפילו  כפול  הסתר  ביותר , גדול 

יתבטל ). וההסתר  שההעלם

‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c הארה ¿»¿»¿««∆∆

ה'לילה' בתוך  שבאה והתגלות

"ÌBÈ",וה'שינה' Èa‚Ï רגיל מצב ¿«≈
גילוי , eËLÙa˙.של  Ìb ˙eÓ∆∆«¿«¿

,ÏÏk C„a ,ÌBi‰ ÔÓÊ ,‰p‰c¿ƒ≈¿««¿∆∆¿»
ÌÈLÈ BaL ÔÓÊ BÈ‡50 אלא ≈¿«∆¿≈ƒ

בלילה. היא שהשינה הוא הרגיל  הסדר 

,ÌBia ‰ÈM‰ cÚ‰ Ï‡¬»∆¿≈«≈»«
‰ÈM‰ cÚ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰BL∆¿«¿≈≈∆¿≈«≈»
cÚ‰ Èk ,‰ÏÈla ˙„„BpLk¿∆∆∆««¿»ƒ∆¿≈
B‡ „vÓ ‡e‰ ,ÌBia ‰ÈM‰«≈»«ƒ«
ıeÁnL c e‰fL ,ÌBi‰«∆∆»»∆ƒ

Ì„‡Ï, עצמוÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »»»«∆≈≈
‡È‰  ‰ÏÈla ‰ÈM‰ ˙„È„¿ƒ««≈»««¿»ƒ

ÈLÙp‰) vn‰ ÏÏ‚a51ÏL ( ƒ¿«««»««¿ƒ∆
‡Ùeb Ì„‡‰ זו כן  ואם עצמו , »»»»
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יי     

ׁשא ֹור  ּבא ֹופן זה  אין ׁשּבּיֹום  זאת , וע ֹוד  ְְֵֶֶֶֶַָֹּגּופא .

ליׁשֹון  מניח  אינֹו ׁשהאדם 52ה ּיֹום  רק  ּפֹועל  א ּלא  , ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ה ּׁשינה  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ליׁשֹון, ירצה  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

מאפ ׁשר  ׁשאינֹו ּבמ ּצב  האדם  נמצא  ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודדת ,

יֹום  ּבין חל ּוק  אין ּכזה  ּובמ ּצב  ׁשינה , ׁשל  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָענין

התע ֹורר ּות  ה ּוא  ׁשנת " ּד"נדדה  ה ּמּצב  ּכי ְְְְְְְִִַַַַָָָָללילה ,

(העלם ), ׁשינה  ׁשל  מציא ּות  אין ׁשּלג ּביה  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכזֹו

"לילה  (ואפיל ּו ה ּלילה  ׁשהעלם  ׁשּי לא  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולכן

זה . על  ינּגד  ְֵֶַַַהה ּוא ")

e‰ÊÂ ה ּקֹול את  להג ּביּה ׁשּצרי ה ּטעם  ּגם  ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַַָ

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ְְְְִִַַַַַָָָּבקריאת 

ה ּדּבּור , ּבעת  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּדה ּנה , ." ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה ּמל

ח ֹודר  זה  ׁשּדּבּור  האחד , ענינים . ׁשני עם  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָק ׁשּורה 

ּבח ּוׁש ׁשר ֹואים  ּכפי נפ ׁשֹו, ּבפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֶַָָָּבאדם 

אזי  ּביֹותר , ל ֹו ׁשּנֹוגע  ענין א ֹוד ֹות  מד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכא ׁשר 

,נמ ּו ּבק ֹול  ּולד ּבר  ּבמנּוחה  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְִִֵֵַָָָאינֹו

ׁשּדּבּור  וה ּׁשני, ּגב ֹוּה. ּבק ֹול  נאמרים  ּדבריו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא ּלא 

ּגב ֹוּה ׁשה ּקֹול  ּוככל  יֹותר , למרח ֹוק  נׁשמע  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָזה 

ּגם  ה ּוא  וכן י ֹותר . למרח ֹוק  יׁשמע  ְְִֵֵֵֵַַָָיֹותר ,

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ְְְְְְֶַַַַָָָָָּבהמ ׁשכת 

נע  מ ּמק ֹום  נמ ׁש ׁשּבֹוׁשהא ֹור  ּביֹותר , ועמ ֹוק  לה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

למרח ֹוק  ונמ ׁש (ּכּנ"ל ), ההעלם  ּגדר  ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא 

להעלם  ועד  ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ּבהעלם  ּגם  ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַּביֹותר ,

הה ּוא  ּד"ּבּלילה  ׁשה ּקריאה  ּוכדי הה ּוא ". ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּד"לילה 

זה  ענין ותפעל  ּתמ ׁשי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנדדה 

ונע ׂשים "53(ּכּיד ּוע  "נזּכרים  ׁשּכא ׁשר 54ּבפיר ּוׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּה ׁשּיׁש ה ּקֹול , ּבהג ּבהת  ה ּקריאה  להיֹות  צריכה  "נע ׂשים "), אזי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"נזּכרים "

למעלה  ּגם  א ּלּו ענינים  ׁשני ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּנ"ל , מעל ֹות  .55ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אין ÓBÚe˜ד ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ׁשּלג ּבי ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  יֹותר , ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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עצמו  הפה ש"אותו באופן הי ' ,(46 הערה לעיל (ראה בטבע  הנס  שהתלבשות בנמשל, גם וכ"ה ובכ"מ ). ע "ב . ריש פז,

חשוכא  אתהפכא ענין שהוא בעיניכם, כטוב  היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב  בו לעשות והעם שאמר

ב ). צד, (תו"א כו'" רסרל"א:52)לנהורא שם טושו"ע  וראה ביום. ישן שם: ובר"ח  ופרע . יזיף  א: סה, מעירובין להעיר

יישן. כו' אא"פ  שער 53)אם פע "ח  גם (וראה פכ"ט . (להחיד"א) דוד לב  בספר ונתבאר הובא - שובבים תיקון בספר רמ "ז

(פור  פ "ה).יט  כב .54)ים) ט , (דרמ "צ 55)אסתר החסידות ובל' דסוטה). ספ "ק  (משנה לו מודדין בה מודד שאדם דבמדה

ידה. על ונמשכת המתעוררת  דלעילא האתערותא ובדוגמת מעין להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ ) א. קס , א. קכג,

    
ביום. השינה העדר  מאשר  לשינה חזקה יותר  הרבה הפרעה

,˙‡Ê „BÚÂ הוא בלילה שינה לנדודי  ביום השינה אי  בין  נוסף הבדל  ¿…
ÔBLÈÏ ÁÈÓ BÈ‡ ÌBi‰ B‡L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌBiaL52 ולא ∆«≈∆¿∆∆«≈≈ƒ«ƒ

בפועל , השינה את היום ‡l‡מאפשר  Ï‡אור  Ì„‡‰L ˜ ÏÚBt ∆»≈«∆»»»…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBLÈÏ ‰ˆÈƒ¿∆ƒ«∆≈≈
Ê‡L ,˙„„B ‰ÈM‰ L‡k«¬∆«≈»∆∆∆»
BÈ‡L vÓa Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»¿«»∆≈

‰ÈL ÏL ÔÈÚ LÙ‡Ó למרות ¿«¿≈ƒ¿»∆≈»
לישון , רוצה כן  מצידו  שהאדם

˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Êk vÓe הבדל ¿«»»∆≈ƒ
vn‰ Èk ,‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»ƒ««»
‡e‰ "˙L ‰„„"c¿»¿»¿«
ÔÈ‡ ‰Èa‚lL BÊk ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»∆¿«∆»≈
,(ÌÏÚ‰) ‰ÈL ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈»∆¿≈

CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ייתכן ÌÏÚ‰Lלא ¿»≈…«»∆∆¿≈
‰ÏÈÏ" eÏÈÙ‡Â) ‰ÏÈl‰««¿»«¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ „bÈ ("‡e‰‰ שום ואין  «¿«≈«∆
שינה  לגרום שיכול  זמן  ושום דבר 

ה"נדדה". למרות

CÈvL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ הקורא ¿∆««««∆»ƒ
המגילה  ‰ÏBwאת ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˙‡È˜aƒ¿ƒ«««¿»«»¿»
˙‰a‚‰ ,‰p‰c ."CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿ƒ≈«¿»«
‰eL˜ ,eac‰ ˙Úa ÏBw‰«¿≈«ƒ¿»

ÌÈÈÚ ÈL ÌÚ לגרום שעשויים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
מהרגיל . יותר  קולו  את להגביה לאדם

„BÁ ‰Ê eacL ,„Á‡‰»∆»∆ƒ∆≈
ÈÙk ,BLÙ ˙eiÓÈÙa Ì„‡a»»»ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

LeÁa ÌÈ‡BL מוחשית בצורה ∆ƒ¿
ÔÈÚ ˙B„B‡ a„Ó L‡kL∆«¬∆¿«≈ƒ¿»

Ú‚BpL אכפתÈÊ‡ ,˙BÈa BÏ ∆≈«¿≈¬«
ÁeÓa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»

‡l‡ ,CeÓ ÏB˜a a„Ïe האדם ¿«≈¿»∆»
ולכן  ומתרגש, ««¿ÂÈcמתפעל 
dBb ÏB˜a ÌÈÓ‡ מהרגיל. ∆¡»ƒ¿»«
‰Ê eacL ,ÈM‰Â האדם שבו  ¿«≈ƒ∆ƒ∆

קולו  את BÁÓÏ˜מגביה ÚÓLƒ¿»¿≈»
dBb ÏBw‰L ÏÎÎe ,˙BÈ≈¿»∆«»«
.˙BÈ ˜BÁÓÏ ÚÓLÈ ,˙BÈ≈ƒ»«¿≈»≈

˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ והתגלות ¿≈«¿«¿»«

B‡‰, מוגבל הבלתי  האור  מאד , ÏLהנעלה BkÏÓ ˙L ‰„„"c »¿»¿»¿««¿∆
B‡‰L ,"ÌÏBÚ הזה BÓÚÂ˜הנעלה ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ »∆»ƒ¿»ƒ»«¬∆¿»

(Ï"pk) ÌÏÚ‰‰ „b CiL ‡Ï BaL ,˙BÈa ששום אור  הוא כי  ¿≈∆…«»∆∆«∆¿≈««
לא  עליו ,דבר  ולהסתיר  להעלים ˙BÈa,יכול  ˜BÁÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

נעצרת, לא שלו  וההארה ההתפשטות

,ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈«≈«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ¿««∆¿≈¿«¿»«

והכפול . הגדול  וההסתר  ההעלם

‰ÏÈla"c ‰‡Èw‰L È„Îe¿≈∆«¿ƒ»¿««¿»
"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ בעת «»¿»¿««∆∆

בפורים  המגילה CÈLÓz«¿ƒקריאת
‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ˙Â האור המשכת של  ¿ƒ¿«ƒ¿»∆

ֿ גבול  Úe„ik)53LeÈÙaהבלי  «»«¿≈
האמור  הפסוק על  החסידות תורת של 

אסתר  ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒבמגילת
"ÌÈNÚÂ54L‡kL , ¿«¬ƒ∆«¬∆

"ÌÈNÚ" ÈÊ‡  "ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒ¬««¬ƒ
בבוא  נזכרים, הימים כאשר  כלומר 

שנה, מידי  והמועד  החג  של  התאריך 

הם  אזי  החג , מצוות את ועושים

שהיו  והגילויים והאורות "נעשים"

ונמשכים  חוזרים הראשונה בפעם

מחדש), BÈ‰Ï˙ומאירים ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰a ‰‡Èw‰«¿ƒ»¿«¿»««
,Ï"p‰ ˙BÏÚÓ ÈzL da LiL∆≈»¿≈«¬««
ומעלת  והרגש ההתפעלות מעלת

למרחוק, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההמשכה
Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«

‰ÏÚÓÏ55 אור שיתגלה ויומשך  ¿«¿»
והארתו , להמשכתו  גבול  שאין  נעלה

לעיל . כמבואר 

BÊ ‡Ï ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe („¿∆≈ƒ≈…
ÈeÏb‰ Èa‚lL „Ïa האור של  ƒ¿«∆¿«≈«ƒ

הנעלה  L˙האלוקי  ‰„„"c¿»¿»¿«
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יב     

ה ּגל ּוי  ולכן להעלים , הה ּוא " "לילה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

מ ּזה , יתרה  א ּלא  הה ּוא ", "ּבּלילה  ּגם  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנמ ׁש

ה ּסּבה  ה ּוא  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשההעלם 

." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּוממ ׁשכת  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמע ֹוררת 

ֿ ודם , ּבׂשר  אצל  ה ּׁשינה  נדידת  מ ּמׁשל  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָויּובן

ׁשאינֹו ּבּיֹום  ולא  ּדוקא , ּבּלילה  ׁשּי זה  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשענין

ּבר ּוחנּיּות  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּכלל . ׁשינה  ְְְִִֵֶַַָָָָזמן

והס ּתר  ההעלם  ּגֹודל  ּבגלל  ׁשּדוקא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהענינים ,

ּבזמן  יׂשראל  ּבני נמצא ּו [ׁשּבֹו הה ּוא " ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּד"לילה 

אז  נקראת  ׁשּלכן המן, יׂשראל '56ּגזרת  'ּכנסת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נפעל  אס ּתיר "] "הס ּתר  מ ּלׁשֹון אס ּתר , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּבׁשם 

ה ּוא  וכן ע ֹולם ". ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְְִֵֶַַַָָָה ּגל ּוי

ר ֹוצה  האדם  ׁשּכא ׁשר  ה ּקֹול , הג ּבהת  ּבענין ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּגם 

מג ּביּה אזי למרח ֹוק , נׁשמעים  יהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדבריו

ׁשּמע ֹוררת  ה ּסּבה  ה ּוא  ׁשהרח ּוק  - ונמצא  ְְְִִִֶֶֶֶַָָָק ֹול ֹו,

יֹותר  ּגד ֹול  ׁשהרח ּוק  ּוככל  ה ּקֹול , ְְִֵֶַַַָָָָהג ּבהת 

יֹותר  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּתהיה  הה ּוא ") ְְְִֵֶַַַַַַָָ("ּבּלילה 

נס "). ׁשל  ְֵֶָ("ּתק ּפֹו

ÔÈÚ‰Â הה ּוא ׁש"לילה  ה ּבא ּור  ּדלפי "ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּד"נדדה  ה ּגל ּוי על  להעלים  יכ ֹול  ְְְְִִֵַַַָָָאינֹו

הה ּוא " "ּבּלילה  ּגם  נמ ׁש ולכן ," ה ּמל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשנת 

"לילה  ּבסיּבת  מתע ֹורר  הא ֹור  ׁשּגל ּוי לא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ(אבל 

אין  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּגּופא ), ְְְִֵֶֶַַַַָָָהה ּוא "

והינּו ּגּופא , הה ּוא " "לילה  עם  ּפנימית  ׁשּיכ ּות  ְְְְִִִַַַַָָָל ֹו

ׁשל  ענין נׁשאר  ּבפנימ ּיּות ֹו, עצמ ֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשה ּלילה 

ּבל ּתי  להיֹות ֹו ׁשהא ֹור , א ּלא  זה  ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהעלם ,

ּבֹו ּגם  נמ ׁש ׁשהא ֹור 57מ ּוג ּבל , מ ֹורה  זה  [והרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּוכל  עד  ּגּופא  לח ׁש ׁשּי אינֹו ולכן הא ֹור , ּבענין ׁשּמּוגדר  ּגדר , איזה  ל ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׁש

ה ּוא  הרי ּגּופא  וה ּגל ּוי הא ֹור  ׁשּבענין א ּלא  זה  ואין לא ֹור , הח ׁש את  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהפ ֹו

ה ּבא ּור  לפי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מעלים ]. הח ׁש אין ׁשּלג ּביו עד  מ ּוג ּבל , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבל ּתי
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קסז).56) ע ' תרכ"ז (סה"מ  הגלות זמן בכללות חשוכא 57)ועד"ז דאתהפכא באופן דפורים הנס  הי ' זה ביאור לפי  שגם ואף 

ויאמר  ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפך עצמו מצד שהחושך ולא - האור מצד זה הי ' מ "מ  ,(51 הערה לעיל (ראה לנהורא

הפיכה  לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי ' האופנים ב ' וש"נ), ואילך. סז ע ' תשי "א (סה"מ  ואילך פ "ג תשי "א יהונתן לו

עצמו). החושך ומצד האור, מצד

    
ÌÈÏÚ‰Ï "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ "CÏn‰ הנעלה מאיר והאור  «∆∆≈ƒ¿∆«¿»«¿«¿ƒ

כפול , והסתר  העלם שורר  כאשר  "ÏÈla‰גם Ìb CLÓ ÈeÏb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»«««¿»
"‡e‰‰, לעיל ÏÈÏ"c‰כמבואר  ÌÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰˙È ‡l‡ «∆»¿≈»ƒ∆∆«∆¿≈¿«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמוÈeÏb‰ ˙ÎLÓÓe ˙BÚnL ‰aq‰ ‡e‰ «»«ƒ»∆¿∆∆«¿∆∆«ƒ
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c לא כלומר  ¿»¿»¿««∆∆

את  מונע איננו  שההעלם בלבד  זו 

וממשיך  מעורר  עצמו  הוא אלא הגילוי ,

ומבאר . שממשיך  כפי  הגילוי , את

‰ÈM‰ ˙„È„ ÏLnÓ ÔeÈÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««≈»
‰Ê ÔÈÚL ,Ì„ÂŒNa Ïˆ‡ של ≈∆»»»»∆ƒ¿»∆

שינה  Âc˜‡,נדודי  ‰ÏÈla CiL«»««¿»«¿»
‰ÈL ÔÓÊ BÈ‡L ÌBia ‡ÏÂ¿…«∆≈¿«≈»

ÏÏk. לעיל ÔeÓכמבואר  ‰fÓe ¿»ƒ∆»
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea Ìb«¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ï„Bb ÏÏ‚a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿«∆«∆¿≈
BaL] "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿»«∆
ירוד  רוחני  במצב הגדול , בהסתר 

˙Êb ÔÓÊa Ï‡NÈ Èa e‡ˆÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«
Ê‡ ˙‡˜ ÔÎlL ,ÔÓ‰56 »»∆»≈ƒ¿≈»

'Ï‡NÈ ˙Òk' ישראל עם כללות ¿∆∆ƒ¿»≈
zÒ‰" ÔBLlÓ ,zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈
ÈeÏb‰ ÏÚÙ ["ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿««ƒ
ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««¿∆

"ÌÏBÚ מעורר עצמו  ההעלם כי  »
לעיל . כאמור  הגילוי , את וממשיך 

˙‰a‚‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
ÏBw‰ בהתאם לענייננו  ששייכת «

שבפסוק  צריך זה למנהג  הקורא

לעיל , כמבואר  קולו , להגביה

ÂÈcL ‰ˆB Ì„‡‰ L‡kL∆«¬∆»»»∆∆¿»»
ÈÊ‡ ,˜BÁÓÏ ÌÈÚÓL eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¬«
 ‡ˆÓÂ ,BÏB˜ dÈa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ¿»

˜eÁ‰L עצמו‰aq‰ ‡e‰ ∆»ƒ«ƒ»
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰ ˙BÚnL∆¿∆∆«¿»««
˙BÈ ÏB„b ˜eÁ‰L ÏÎÎe¿»∆»ƒ»≈

"‡e‰‰ ‰ÏÈla") וריחוק העלם ««¿»«
מהרגיל  ‰‚a‰˙גדול  ‰È‰z (ƒ¿∆«¿»«

.("Ò ÏL Bt˜z") ˙BÈ ÏBw‰«≈»¿∆≈
והריחוק  ההעלם כיצד  ומבאר  והולך 

גדול  לגילוי  סיבה בעצם הוא עצמו 

ביותר .

e‡a‰ ÈÙÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â העניין ‰‰e‡"בתחילת ‰ÏÈÏ"L ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«≈∆«¿»«
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c ÈeÏb‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ בגלל ≈»¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»¿««∆∆

גבול , בלי  גילוי  שהוא הגילוי  "ÏÈla‰הגילוי ÔÎÏÂעוצמת Ìb CLÓ ¿»≈ƒ¿»«««¿»
‰ÏÈÏ" ˙aÈÒa BÚ˙Ó B‡‰ ÈeÏbL ‡Ï Ï‡) "‡e‰‰«¬»…∆ƒ»ƒ¿≈¿ƒ««¿»

,‡Ùeb "‡e‰‰ ביאור לפי  כלומר , «»
אינו  ההעלם כי  בהעלם מאיר  האור  זה

אינו  ההעלם אבל  עליו , להסתיר  יכול 

לגילוי  וסיבה ‰ÈeÏbגורם ,(«ƒ
BÏ ÔÈ‡ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆≈
‰ÏÈÏ" ÌÚ ˙ÈÓÈt ˙eÎiL«»¿ƒƒƒ«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ שינוי פועל  ואיננו  «»
ההעלם, של  מהותו  ¿»¿eÈ‰Âבעצם

,B˙eiÓÈÙa ,BÓˆÚ ‰ÏÈl‰L∆««¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡L למרות ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈

B‡‰L,הגילוי , ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆»
CLÓ ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

Ba Ìb57 נשאר עצמו  ההעלם אבל  «
שהיה  Ê‰כפי  È‰Â] העובדה «¬≈∆

עד  מוגבל  בלתי  היותו  עם שהאור ,

ההעלם  במקום גם ומאיר  להאיר  היכן 

פועלת  לא שהארתו  העובדה זאת, בכל 

בהעלם  LÈשינוי  B‡‰L ‰BÓ∆∆»≈
,„b ‰ÊÈ‡ BÏ והגבלה הגדרה ≈∆∆∆

‰‡B,מסויימת, ÔÈÚa „‚enL∆¿»¿ƒ¿«»
שייכות  לו  ואין  האור  בגדרי  מוגדר  הוא

וגילוי , אור  שאינו  למה ≈«¿ÔÎÏÂפנימית
כאור  שלו  ההגדרה CiLבגלל  BÈ‡≈«»

ÏÎeiL „Ú ‡Ùeb CLÁÏ«…∆»«∆«
B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆«…∆¿
שהיה, כפי  נשאר  וההעלם והחושך 

B‡‰ ÔÈÚaL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆¿ƒ¿«»
ÈzÏa ‡e‰ È‰ ‡Ùeb ÈeÏb‰Â¿«ƒ»¬≈ƒ¿ƒ

,Ïa‚eÓ גבול בלי  הוא זה ולעניין  ¿»
גבול  ללא ומתגלה »Ú„שמאיר 

ÌÈÏÚÓ CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL∆¿«»≈«…∆«¿ƒ
מאיר  הוא החושך ולכן  במקום ].גם
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יג     

ׁשּמע ֹוררת  ס ּבה  מה ּוה  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשההעלם 

ׁשּגם  מ ּובן ," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָאת 

ׁש"לילה  עצמ ֹו, ּבהעלם  היא  הא ֹור  ְְְְִֵֶֶַַַַָָּפע ּולת 

ׁש"לילה  לפי והינּו, לא ֹור , נה ּפ ּגּופא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָהה ּוא "

נע ׂשה  ה ּוא  הרי ֿ ּכן ואם  הא ֹור , את  מביא  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָהה ּוא "

ׁשנת  ּד"נדדה  ׁשה ּמדרגה  מ ֹורה  זה  וענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָא ֹור .

וגל ּוי, העלם  ׁשל  ּבגדרים  מ ּוגדרת  אינּה " ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָה ּמל

'א ֹור '. - 'מ 'ח ׁש להיֹות  יכ ֹול  על ֿיד ּה ְְִֵֵֶַָָָָֹולכן

ּבלבד LÈÂה ) זֹו (ׁשּלא  לעיל  ּבהאמ ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִֵֶַָָֹ

נמ ׁש " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשה ּגל ּוי

ע ֹוד  א ּלא  עליו, מעלים  ׁשאינֹו הה ּוא " ְְִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבּלילה 

ה ּגל ּוי  את  מע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ׁש"לילה  ְְִֵֶֶַַַָָֹזאת ,

ּבא ּור  ּתֹוספת  ּבהק ּדים  ,(" ה ּמל ׁשנת  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּד"נדדה 

הה ּוא " "יֹום  ה ּזה " ּד"יֹום  ה ּמדרג ֹות  אר ּבע  ְְְְְִֵֶַַַַַַַּבענין

וׁשר ׁשם  הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ּבבחינת 58"לילה  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  למעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְְֵֵֵַַַַָָָא ֹור 

ּתכלית  אין עד  ה ּוא 59מ ּטה  ּד'יֹום ' ׁשה ּׁשר ׁש , ְְִֵֶֶַַַַָֹ

אין  עד  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  ְְִִֵֵֶַַָָמ ּבחינה 

ׁשא ֹור ֿ מ ּבחינה  ה ּוא  ּד'לילה ' וה ּׁשר ׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹּתכלית ,

ה ּבחינה  והרי קץ . אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָאין

היא  קץ  אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְִֵֵֵֶַַָׁשא ֹור 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  מה ּבחינה  יֹותר  ּובעל ּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבע ֹומק 

ׁשּׁשר ׁש וכ ּיד ּוע  ּתכלית , אין עד  למ ּטה  ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹה ּוא 

ה ּגל ּוי. מ ּׁשר ׁש למעלה  ה ּוא  ְְְִִֵֶֶַַַָֹההס ּתר 

ÔÈÚ‰Â יד ּוע ּדה ּנה  הא ֹור ֹות 60ּבזה , ׁשּבכלל ּות  ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָָ

יׁשר ' 'א ֹור  יׁש מ ּלמעלה , ְְְִִִֵַַָָָָה ּנמ ׁשכים 

ׁשּמאיר  הא ֹור  ה ּוא  יׁשר ' 'א ֹור  ח ֹוזר '. ְִֵֵֶָָָו'א ֹור 

ונקרא  כ ּו', ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו למ ּטה , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּׁשא ֹור  מה  ענין וה ּוא  'יֹום ', ְְְִֵֵֶַַּבׁשם 
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גם 58) וראה ואילך. תכא ע ' לנ"ך האמצעי  אדמו"ר במאמרי  אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין והנה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שצז ע ' (שם הזהב  שרביט  את לאסתר המלך ויושט  ד"ה - שלפניו חדש 59)במאמר זהר נז. תיקון סוף  תקו"ז ראה

יט . תיקון תקו"ז גם וראה סע "ג. לד, (שער 60)יתרו לט  שער חיים עץ  פכ"ב . והנהגה) מהות (שער ח  שער פרדס  ראה

ואילך. סע "א תרמו, ח "ג נח  אוה"ת ב . צב , שלח  ואילך. ג עו, אחרי  האמצעי  לאדמו"ר ביאוה"ז טו. דרוש ומ "ד) מ "ן

ובכ"מ .

    
e‡a‰ ÈÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לעיל ÏÈÏ"c‰השני  ÌÏÚ‰‰L «∆≈≈¿ƒ«≈∆«∆¿≈¿«¿»

˙BÚnL ‰aÒ ‰e‰Ó "‡e‰‰ וממשיכה ‰ÔÈÚוגורמת ˙‡ «¿«∆ƒ»∆¿∆∆∆»ƒ¿»
˙ÏeÚt ÌbL ÔeÓ ,"CÏn‰ ˙L ‰„„"c השפעת‡È‰ B‡‰ ¿»¿»¿««∆∆»∆«¿«»ƒ

,eÈ‰Â ,B‡Ï Ct‰ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,BÓˆÚ ÌÏÚ‰a«∆¿≈«¿∆«¿»«»∆¿«¿¿«¿
‡ÈÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«≈ƒ

ומעורר  ŒÌ‡Âוממשיך  ,B‡‰ ˙‡∆»¿ƒ
‡e‰ È‰ Ôk עצמו NÚ‰החושך  ≈¬≈«¬∆

‰BÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .B‡¿ƒ¿»∆∆
˙L ‰„„"c ‰‚„n‰L∆««¿≈»¿»¿»¿«

"CÏn‰ הנעלה האלוקי  האור  מדרגת «∆∆
'שינה', תהיה לא שלמעלה שגורם

ÌÈ„‚aכביכול , ˙„‚eÓ dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰ ÏL שהיא והעובדה ∆∆¿≈¿ƒ

שזו  בגלל  היא ומתגלית מאירה

היא  אלא מוגדרת היא שבה התכונה

מגדרים, d„ÈŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«»»
'B‡' Y 'CLÁ'Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈…∆

הגדרים.פעולה  ושינוי  ביטול  של 

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ועומק ‰) חידוש ¿≈¿ƒ
ÏÈÚÏנוסף  eÓ‡‰a החידוש על  ¿»»¿≈

בגילוי  המלך "הגדול  שנת "נדדה של 

BÊ ‡lL)ÈeÏb‰L „Ïa ∆…ƒ¿«∆«ƒ
CLÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆ƒ¿»

של  ההעלם «¿»»"ÏÈla‰למרות
"‡e‰‰ כיוון עצמו , ההעלם ובתוך  «

‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ»»∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,˙‡Ê „BÚ…∆«¿»«
ÈeÏb‰ ˙‡ BÚÓ ‡Ùeb»¿≈∆«ƒ

"CÏn‰ ˙L ‰„„"c וההעלם ¿»¿»¿««∆∆
כמבואר  לגילוי , והגורם הסיבה הוא

באריכות  ÙÒBz˙לעיל  ÌÈc˜‰a ,(¿«¿ƒ∆∆
˙B‚„n‰ Úa‡ ÔÈÚa e‡a≈¿ƒ¿««¿«««¿≈

"‰f‰ ÌBÈ"c שהרי הגילוי  תכלית ¿«∆
לשון  "הזה", וגם גילוי  הוא "יום"

גילוי  הוא ‰‰e‡"נוכח, ÌBÈ"«
יותר  במדריגה אבל  "יום" גילוי , שהוא

הוא  נסתר , לשון  "הוא", שכן  נמוכה,

‰f‰"העלם, ‰ÏÈÏ" של העלם «¿»«∆
"זה" כי  מוחלט העלם לא אבל  'לילה'

גילוי  על  ‰‰e‡"מורה ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«

תכלית  כפול , הללו ,ÌLLÂ58ההעלם,הסתר  הדרגות ארבעת של  ¿»¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈¿«¿»«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ59, האלוקי האור  וחסידות, בקבלה כמבואר  «»«≈«¿ƒ
והיא  מעלה", "למעלה והתעלמות, בעלייה מוגבל  אינו  ֿ גבול  ובלי  ֿ סוף האין 

ובאותה  קץ" אין  "עד  להיות יכולה

וההארה  וגילוי  באור  מוגבל  אינו  מידה

יכולה  מטה" "למטה וההתפשטות

תכלית" אין  "עד  ∆…»∆LM‰Lלהיות
'ÌBÈ'cוהארה ‰e‡גילוי  ¿

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ גבול ואין  ¿«»«≈«¿ƒ

שלו , והארה ∆…»¿LM‰Âלהתגלות
'‰ÏÈÏ'c והסתר ‰e‡העלם ¿«¿»

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
‰ÏÚÓÏ ונעלם ‡ÔÈמתעלה „Ú ¿«¿»«≈

ŒB‡L ‰ÈÁa‰ È‰Â .ı≈̃«¬≈«¿ƒ»∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿»«≈

ı˜ גבול בלי  ונעלם ‰È‡ומתעלה ≈ƒ
ÈeÏÚe ˜ÓBÚa מופלא דבר  והיא ¿∆¿ƒ

‰ÈÁa‰Ó ˙BÈŒÔÈ‡ŒB‡L ≈≈«¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÛBÒ והתגלות בהמשכה

Úe„iÎÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ¿«»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ zÒ‰‰ LML∆…∆«∆¿≈¿«¿»

ÈeÏb‰ LMÓ לידי בא והדבר  ƒ…∆«ƒ
דבר  היא והתגלות שההארה בכך  ביטוי 

מאיר  להיות האור  טבע כי  מאליו  מובן 

חידוש. היא וההתעלמות וההתעלות

ששורש  לכך  הטעם את ומבאר  והולך 

הגילוי . משורש גבוה ההעלם

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â60 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  «¿eÏÏÎaL∆ƒ˙בקבלה

ÌÈÎLÓp‰ ˙BB‡‰ ומתגלים »«ƒ¿»ƒ
'LÈ B‡' LÈ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈»»
‡e‰ 'LÈ B‡' .'ÊBÁ B‡'Â¿≈»»

B‡‰ האלוקי‰ÏÚÓlÓ È‡nL »∆≈ƒƒ¿«¿»
עליונים לעולם hÓÏ‰עולמות עד  ¿«»

הוא  שלו  ההארה ואופן  התחתון , הזה

'eÎ LÓM‰ B‡ BÓk שמאיר ¿«∆∆
מהשמש, ÌLaומגלה ‡˜Â¿ƒ¿»¿≈

'ÌBÈ', וגילוי אור  ¿e‰Â‡המסמל 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



יד     

ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּתכלית , אין עד  מ ּטה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמ ּטה 

ּדיּו"ד 61לעיל  לג ּני" "ּבאתי ההיל ּולא  מהמ ׁש) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עד 62ׁשבט  האלקי הא ֹור  הת ּפּׁשט ּות  ענין ׁשה ּוא  ( ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹ

מ ּטה  ֿ ידי 63למ ּטה  ׁשעל  מה  ה ּוא  ח ֹוזר ' ו'א ֹור  . ְְְֵֵֶַַַַָָ

העלם  ׁשל  ּבא ֹופן למ ּטה  ּבע ֹולם  האדם  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעב ֹודת 

מה ּבחינה  נמ ׁש ועקתא , צרה  ּומצר , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהס ּתר 

ה ּגב ּורה  ּכח  ׁשּמּצד  קץ ', אין עד  מעלה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּד'למעלה 

ּבׁשם  נקרא  ׁשּכלל ּות ֹו וההעלם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוה ּצמצ ּום 

לפי  ה ּוא  זה  וכל  וה ּגל ּוי. הא ֹור   הפ ְְְְִִֵֶֶַַָָָ'לילה ',

ּדוקא , ה ּמּטה  ּבבר ּור  ה ּוא  ה ּבריאה  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתכלית 

את  לת ּקן ּכדי למ ּטה  ירדה  לא  ה ּנׁשמה  ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לת ּקן ּכדי א ּלא  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמ ּה,

ּבע ֹולם  ּבר ּור 64וחלק ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה ּכלים . ּבׁשבירת  למ ּטה  ׁשּנפל ּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָה ּניצ ֹוצ ֹות 

יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבעב ֹודה   צ ֹור יׁש זה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּוב ׁשביל 

כ ּו' העב ֹודה 65(יגע ּת א ֹופ ּני ּבׁשני ּוכמ ֹו ּדוקא , ( ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ֿ ידי 66ה ּנ"ל  (ׁשעל  ּתֹורה ' ו'ע ֹול  ארץ '  ּדר ּד'ע ֹול  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבעלמא  ה ּנׁשמה  ׁשליח ּות  ּתכלית  נע ׂשית  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהם 

ולכן  כ ּו', ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לברר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדין,

 ּדר ּב'ע ֹול  ׁשהעב ֹודה  ּבזֹו), זֹו להחליפן ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָיכ ֹולים 

ׁשּמתיגע  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּגּוף  יגיעת  ֿ ידי על  היא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַארץ '

ּוכמ ֹו כ ּו', ה ּנפ ׁש ּפזּור  ׁשל  לא ֹופן עד  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָּבפרנסה 

ּובכל  ּובלבנים  "ּבחמר  ּבמצרים  ה ּׁשע ּבּוד  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹק ֹוׁשי

 ּפר עב ֹודת  ׁשל  ּבא ֹופן ּבּׂשדה " ועל 67ֿעב ֹודה  , ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּוכלל ּות  ה ּגל ּות , ליּסּורי ּבנֹוגע  ֿ זה   ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

ה ּוא  זה  ּבכל  המכ ּון ּכא ׁשר  הע ֹולם , ׁשל  ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוההס ּתר 

ּפקד ּתי" ּד"ּפקד  הענין יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  68ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּב'ע ֹול  העב ֹודה  וכן ה ּגל ּות . מן ליציאה  ְְְֲִִִֵַַָָָָועד 

ּדוקא ,  ּפר ועב ֹודת  יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה '

ה 'זהר ' ק ּוׁשיא ,69ּכפיר ּוׁש ּדא  - ק ׁשה  "ּבעבדה  ְְֲֵַַַָָָָָֹֹ
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(61.(8 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת פ "ה שנהֿזו הפורים דחג ההוא בלילה ה'שי "ת 62)ד"ה (סה"מ  ואילך פי "ג

ואילך). 133 ו 63)ע ' קפח  ס "ע  תרס "ו המשך ב ).64)אילך.ראה (מח , פל"ז ב .65)תניא ו, ההוא 66)מגילה בלילה ד"ה

.(7 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת פ "ד יד.67)הנ"ל א, טז.68)שמות ג, א.69)שם קנג, (רע "מ ) ח "ג א. כז, ח "א

    
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡M ‰Ó ÔÈÚƒ¿««∆≈¿«»«»«≈«¿ƒ

שלו  להתגלות גבול  ÏÈÚÏשאין  ‡a˙pL BÓk61CLÓ‰Ó) ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈∆¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰ ההסתלקות ליום לדפוס שנמסרו  אחד  בהמשך  מאמרים קבוצת «ƒ»

בפסוק שפותח 'המשך ' הריי "צ, הרבי  eÈc"„של  "Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿
ËL62 גם שנה וכמידי  תש"י , בשנת ¿»

אמר  תשכ "ה, זו , שנה שבט ביו "ד 

בו  זה פסוק על  חסידות מאמר  הרבי 

זה  עניין  ÔÈÚביאר  ‡e‰L (∆ƒ¿«
È˜Ï‡‰ B‡‰ ˙eËMt˙‰ ללא ƒ¿«¿»»¡…ƒ

גםÚ„גבול  hÓÏ‰שמאיר  «¿«»
‰hÓ63‰Ó ‡e‰ 'ÊBÁ B‡'Â . «»¿≈«

Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿∆∆
‰ˆ ,ˆÓe zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«»»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה CLÓסבל  ¿«¿»ƒ¿»
יותר , נעלה ממקור  אלוקי  אור  ומתגלה

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ'c ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»
,'ı˜ ÔÈ‡ „Ú של האלוקי  הכוח «≈≈

והתעלמות  Ákהתעלות „vnL∆ƒ«…«
,ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰Â ‰eb‰«¿»¿«ƒ¿¿«∆¿≈
,'‰ÏÈÏ' ÌLa ‡˜ B˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»¿≈«¿»

ÈeÏb‰Â B‡‰ CÙ‰ וכשעובדים ≈∆»¿«ƒ
ממשיכים  והצער , הדוחק מתוך  ה' את

הזה. הנעלה האור  Ê‰את ÏÎÂ הטעם ¿»∆
חוזר ' 'אור  ממשיכים זו  שבעבודה לכך 

ישר ' מ'אור  יותר  ÈÙÏהנעלה ‡e‰¿ƒ
˙ÈÏÎzL של והכוונה המטרה ∆«¿ƒ

ea ‡e‰ ‰‡Èa‰ הפרדת «¿ƒ»¿≈
של  לקדושה והעלאתו  מהרע הטוב

‰ÓLp‰ È‰L ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»∆¬≈«¿»»
Ôw˙Ï È„k ‰hÓÏ ‰„È ‡Ï…»¿»¿«»¿≈¿«≈

,dÓˆÚ למעלה,‡˙ בהיותה כי  ∆«¿»
שום  בנשמה היה לא הירידה, קודם

תיקון  הדורש Ôw˙Ïפגם È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ64 המסויים החלק ¿∆¿»»
על  מוטל  שלו  והזיכוך  שהבירור  בעולם

בפרט, זה ֿ ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אדם על  ∆«¿≈∆
ביותר , התחתון  ה'מטה' בירור  ידי 

˙BˆBˆÈp‰ ea ‰NÚ«¬∆≈«ƒ
hÓÏ‰האלוקיים  eÏÙpL∆»¿¿«»

ÌÈÏk‰ ˙ÈLa שהיו התוהו  בעולם הזה, העולם בריאת לפני  שהייתה ƒ¿ƒ««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את להכיל  יכלו  שלא מועטים בכלים מרובים אורות בו 

הכלים'. 'שבירת Ê‰היתה ÏÈLe והדוחק הצרה מתוך  ה' את לעבוד  כדי  ƒ¿ƒ∆
הזה העולם את (zÚ‚Èולברר  ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚa CBˆ LÈ≈∆«¬»¿∆∆¿ƒ»»«¿»

'eÎ65ÈLa BÓÎe ,‡˜Âc («¿»¿ƒ¿≈
Ï"p‰ ‰„BÚ‰ ÈpÙB‡66 «≈»¬»««

בפורים  שנאמר  במאמר  לעיל  שנתבארו 

זו  ÏBÚ'Âשנה 'ı‡ Cc ÏBÚ'c¿∆∆∆∆¿
È„ÈŒÏÚL) '‰Bz שילוב »∆«¿≈

Ì‰ÈL יחד˙ÈNÚ נשלמת ¿≈∆«¬≈
˙ÈÏÎz של והמטרה הכוונה «¿ƒ

ÔÈc ‡ÓÏÚa ‰ÓLp‰ ˙eÁÈÏL¿ƒ«¿»»¿»¿»≈
הזה, ‰Ûebבעולם ˙‡ Ï¿»≈∆«

ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿»≈
ÔÙÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ שתי את ¿ƒ¿«¬ƒ»

ארץ' דרך  'עול  של  האמורות העבודות

תורה' BÚ‰L„‰ועול  ,(BÊa BÊ¿∆»¬»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ 'ı‡ Cc ÏBÚ'a¿∆∆∆∆ƒ«¿≈
,BËeLÙk Ûeb‰ ˙ÚÈ‚È¿ƒ««ƒ¿
ÔÙB‡Ï „Ú ‰ÒÙa Ú‚È˙nL∆ƒ¿«≈«««¿»»«¿∆

,'eÎ LÙp‰ eÊt ÏL היגיעה ∆ƒ«∆∆
שהוא  כך  כדי  עד  גדולים והמאמץ

הנפש, מנוחת ואת הריכוז  את מאבד 

ÌÈˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ BÓÎe¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
‰„BÚ ÏÎe ÌÈÏe ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»¬»
˙„BÚ ÏL ÔÙB‡a "‰„Oa«»∆¿∆∆¬«

Ct67,, כפשוטו קשה ויגיעה עבודה ∆∆
ÈeqÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ≈
ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏÎe ,˙eÏb‰«»¿»«∆¿≈

,ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â שכדי ¿«∆¿≈∆»»
ה' בעבודת צורך  יש עליהם להתגבר 

גדולה יגיעה ‰ÔeÎÓמתוך  L‡k«¬∆«¿À»
ŒÏÚLהמטרה  È„k ‡e‰ ‰Ê ÏÎa¿»∆¿≈∆«

„˜t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿»…
"Èz„˜t68 לבני נמסרה שבו  הלשון  »«¿ƒ

הגאולה בשורת במצרים »¿ÚÂ„ישראל 
˙eÏb‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈÏ בא זה שכל  ƒƒ»ƒ«»

'עול  שנקראת פרך ' ה'עבודת ֿ ידי  על 

ארץ'. ÏBÚ'aדרך  ‰„BÚ‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿
'‰Bz במגע בא האדם אין  שבה אף »

הזה  עולם ענייני  עם È‰ƒ‡ישיר 
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טו     

ל ּבּון  ּדא  - ּובלבנים  ֿ וח ֹומר , קל  ּדא  - ְְִִִֵֶֶַַָָֹּבחמר 

ּבדר ּוׁשי  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבאר ּוּכה  (ּכמבאר  ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹהלכתא "

ׁשמ ֹות  ׁשּזה ּו70ּפר ׁשת  ׁשּבזה ), הענינים  ּפרטי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ה ּפל ּפּול  אריכ ּות  מ ּצד  ּבּתֹורה , ה ּגל ּות  ְְֲִִִִַַַַַָָענין

והינּו, כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ּבר ּבּוי ּבבלי' ְְְְְְְִִֶַַַַׁשּב'תלמ ּוד 

ה ּוא  הרי  ל ּקּוׁשיא , ה ּתר ּוץ  את  ׁשּמֹוצא  ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקֹודם 

זה  על  ּומתמרמר  ל ֹו, ּומר  ׁשרע  ּומ ּצב  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּבמעמד 

ה ּגיע  לא  ועדין ה ּקֹודמת , ה ּסברא  ל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאבדה 

ׁשל  וההס ּתר  ההעלם  מ ּצד  ה ּנכ ֹונה , ה ּסברא  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל 

ּומ ּתֹו ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּדוקא   א ְְְְִִֵַַַַַָָה ּקּוׁשיֹות .

הרי  כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ׁשל  וההס ּתר  וההעלם  ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהח ׁש

לעל ּוי  ׁשּבא  ועד  הלכתא ", "ל ּבּון לידי ּבא  ְְְִִִִֵֶַָָָָה ּוא 

ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 71ּד"יע ׂשה  ּדדחקין למאן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

'א ֹור 72ּדח ּוכמתא  ׁשהמ ׁשכת  ּבזה , הענין ּוכלל ּות  . ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

מ ּתֹו וה ּיגיעה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָח ֹוזר '

ׁשּצרי) "לילה " - והח ׁש וההס ּתר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההעלם 

וה ּגל ּוי  הא ֹור  המ ׁשכת  ּבֹו ׁש"לילה 73לפעל  ועד  , ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

יאיר " יׁשר '74ּכּיֹום  מ 'א ֹור  יֹותר  למעלה  היא  ,( ְְִִֵֵַַָָָָ

ּומ ּצב  ּבמעמד  האדם  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּׁשּנמ ׁש

יר ּוׁשלמי' ּב'תלמ ּוד  ּכמ ֹו ּביגיעה ,  צ ֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַָּׁשאין

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבאר ּוּכה  ּבד ּבּור 75ֿ(ּכמבאר  וגם  , ְְְְְֲִַַַַָָָֹ

מ ֹו"ח  לכ "ק  לבס ּומי איניׁש ח ּיב  ְְְִִִִֵַַַָה ּמתחיל 

תרפ "א  מ ּׁשנת  ).76אדמ ֹו"ר  ְְִַַ

˙eiËÙe ּגּופא יׁשר ' ּב'א ֹור  ּגם  ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִֵֵַָָָ

מ ּלמעלה  ׁשּנמ ׁש הא ֹור  ְְְִִֶֶַָָָ(ׁשה ּוא 

להאיר  האדם , ּבעב ֹודת  וכן הע ֹולם , את  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלהאיר 

האדם " זה  קטן ה "ע ֹולם  עב ֹודת ֹו77את  ׁשּתהיה  , ְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָ

עב ֹודה ), ליכטיקע  א  וגל ּוי, א ֹור  ׁשל  ְְְֲִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"יֹום  א ֹופ ּנים , ׁשני יׁש - "יֹום " ּבׁשם  ְְְִִֵֵֵֶַָׁשּנקרא 
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טז     

ׁשהא ֹור  הינּו ה ּזה ", "יֹום  הה ּוא ". ו"יֹום  ְְֶֶֶַַַַָה ּזה "

למ ּטה  ׁשּגם  ּבא ֹופן ּבגל ּוי  למ ּטה  מת ּפּׁשט  ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי

ּבעב ֹודה  נמ ׁש [ּומ ּזה  אלקי א ֹור  ׁשּזה ּו ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹיֹודעים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּומצ ֹות , הוי'78ּדת ֹורה  ה ּזה  ה ּיֹום  ְְֲִֶֶַַַָָָָ

וג ֹו', הא ּלה  הח ּקים  את  לע ׂשֹות  מצ ּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֻאלקי

ּבּיֹום  ּבֹו ּכאל ּו חד ׁשים , ּבעיני יהיּו יֹום  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּבכל 

עליהם  הענין 79נצט ּוית  ה ּוא  מ ּזה  ּולמעלה  .[ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהא ֹור  ּכפי ׁשּזה ּו (למעל ּיּותא ), הה ּוא " ְְְֲִִֶֶֶַַָָּד"יֹום 

עדין  ה ּוא  א ּלא  מ ּטה , למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ק ֹודם  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָה ּוא 

ּבׁשר ׁשֹו ּובטל  ּכל ּול  ׁשה ּוא  ּכפי ועד  ְְְְְְִֵֶַַָָָָלמעלה ,

ול ֹומר  עליו לה ֹור ֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשאז ְְְְִֶֶַָָָָּומק ֹור ֹו,

יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו ּגל ּוי. ׁשל  ּבא ֹופן ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָ"זה ",

ׁשּנקרא ׁשנ  ח ֹוזר ', ה 'א ֹור  ּבהמ ׁשכת  א ֹופ ּנים  י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הה ּוא ". ו"לילה  ה ּזה " "לילה  "לילה ", ְְְְְֵֶַַַַַָָָּבׁשם 

ח ֹוזר ' ּד'א ֹור  ("זה ") ה ּגל ּוי ה ּוא  ה ּזה " ְְִֵֶֶַַַָ"לילה 

"לילה "), - והח ׁש ההעלם  מ ּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּבא 

יׁשר ' ּד'א ֹור  מה ּׁשר ׁש ּגם  יֹותר  למעלה  ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשר ׁשֹו

"לילה  יֹותר , נעלית  ּבחינה  ויׁש הה ּוא "). ְְְֲִֵֵֵַַַָָ("יֹום 

לגמרי  ׁשּלמעלה  לבחינה  ׁשּמּגיעים  הינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהה ּוא ",

יׁשר ') ('א ֹור  ּד'יֹום ' ה ּגיל ּויים  וגדר  ענין ְְְִִִִֶֶַָָָָמ ּכל 

ּבחינת  ׁשּזה ּו ּכיון ח ֹוזר '), ('א ֹור  ְְְִֵֵֶֶַַָָו'לילה '

'א ֹור  ּגם  ּכֹולל  מ 'א ֹור ', (ׁשּלמעלה  ְְֵֵֶַַַָָה 'ּמא ֹור '

(ּכמ ֹו 'מא ֹור ' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ועד  ְְְְְִִֵַַַַָָח ֹוזר '),

ּבאר ּוּכה ). לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÏÚÂ ּבּיֹום ּפני אס ּתיר  הס ּתר  "ואנכי נאמר  זה  ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹ

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ּדה ּנה , 80הה ּוא ". ְְְִֵַָָֹ

ּכמ ֹו ֿ לבא , לעתיד  על  קאי הה ּוא " ְְִֵֶַַַָָָֹׁש"ּבּיֹום 

זה ,81ׁשּכת ּוב  אלקינּו ה ּנה  הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

הה ּוא ", "ּבּיֹום  ּדבחינת  ("זה ") ה ּגל ּוי יהיה  ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשאז

ׁשּנקרא  ח ֹוזר ' 'א ֹור  והן 'יֹום ', ׁשּנקרא  יׁשר ' 'א ֹור  (הן ה 'א ֹור ' ּבחינת  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

- ח ֹוזר ' ו'א ֹור  הה ּוא ", "י ֹום  - יׁשר ' ('א ֹור  ּומק ֹור ֹו ּבׁשר ׁשֹו ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְְְִֵֶַַָָָָ'לילה ')
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א). קא, טז.78)ב . כו, יג.79)תבוא יא, עקב  פירש"י  וראה עה"פ . שער 80)פירש"י  אורה שערי  וראה א. צב , ד. צ , מג"א

.(57 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת סמ "ב  פורים שיחת גם וראה ב ). (נז, פ "י  מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ט .81) כה, ישעי '

    
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ , עצמו הגילוי  בעניין  דרגות שתי  ‰f‰"שהם ÌBÈ" ≈¿≈«ƒ«∆

הגילוי  ‰‰e‡"תכלית ÌBÈ"Â אך מופחת לגילוי  ביטוי  הוא שלכאורה ¿«
ומפרט. שממשיך  כפי  יותר , עוד  נעלה בעניין  מדובר  דבר  של  "ÌBÈלאמיתו 

ËMt˙Ó È˜Ï‡‰ B‡‰L eÈ‰ ,"‰f‰ ומאירÈeÏ‚a ‰hÓÏ «∆«¿∆»»¡…ƒƒ¿«≈¿«»¿ƒ
‰hÓÏ ÌbL ÔÙB‡a בעולם ¿∆∆«¿«»

מעלימים  עצמם שמצד  ובנבראים

האלוקי  האור  על  ÌÈÚ„BÈ¿ƒומסתירים
לכך  מודעים ‡Bמכירים, e‰fL∆∆

‰fÓe] È˜Ï‡ בגילוי מההכרה ¡…ƒƒ∆
B˙c‰האלוקות ‰„BÚa CLÓƒ¿»«¬»¿»

e˙kM ‰Ó ,˙BˆÓe78ÌBi‰ ƒ¿«∆»«
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰«∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«Àƒ»≈∆
EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎaL ,'B‚Â¿∆¿»ƒ¿¿≈∆
ÌBia Ba eÏ‡k ,ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ˙ÈeËˆ79 ההתייחסות ƒ¿«≈»¬≈∆
היום  כאילו  חדש, כדבר  ומצוות לתורה

נובעת  לראשונה, כך  על  הציווי  ניתן 

בעולם  המאיר  האלוקי  באור  ].מהכרה
ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»

) "‡e‰‰ ÌBÈ"c הביטוי וכאן  ¿«
הוא  העלם, על  שמורה לשון  "ההוא,

ÈÙk e‰fL ,(‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»∆∆¿ƒ
‡e‰ B‡‰L הע ליון במקורו  ∆»
CLÓpL Ì„B˜ בגלוי לרדת ולהאיר  ∆∆ƒ¿»

ÔÈ„Ú ‡e‰ ‡l‡ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»∆»¬«ƒ
ÏeÏk ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ∆»

BB˜Óe BLLa ÏËe ואינו »≈¿»¿¿
עצמה, בפני  כמציאות ומתגלה נמשך 

˙BB‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»¿
"Ê‰",להצביע  ÓBÏÂ ÂÈÏÚ»»¿«∆

ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
מגילוי .אלא  למעלה

ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈¿≈«ƒ
,'ÊBÁ B‡'‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«»≈
,"‰ÏÈÏ" ÌLa ‡˜pL∆ƒ¿»¿≈«¿»

"‰f‰ ‰ÏÈÏ" והסתר ועם העלם «¿»«∆
גילוי  של  לשון  "זה", עליו  נאמר  זאת

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â הסתר של  לשון  ¿«¿»«
‰ÈeÏbכפול . ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ

) 'ÊBÁ B‡'c ("‰Ê") אור ∆¿≈
‰‰ÌÏÚוגילוי  CBzÓ ‡aL∆»ƒ«∆¿≈

LM‰Ó Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BLML ,("‰ÏÈÏ"  CLÁ‰Â¿«…∆«¿»∆»¿¿«¿»≈«≈«…∆
("‡e‰‰ ÌBÈ") 'LÈ B‡'c נעלה ההעלם ששורש לעיל  כמבואר  ¿»»«

הגילוי . ‰eÈמשורש ,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈«¿»««¿
„‚Â ÔÈÚ ÏkÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁÏ ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿∆∆
('LÈ B‡') 'ÌBÈ'c ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿»»

,('ÊBÁ B‡') '‰ÏÈÏ'Â דרגה ¿«¿»≈
של  ולהגבלות להגדרות שמעל  נעלית

ו 'העלם' ÈÁa˙'גילוי ' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿ƒ«
'B‡n'‰ האור (ÏÚÓlL‰מקור  «»∆¿«¿»
'B‡'Ó הארה אלא שאינו  ≈

הוא  ולכן  מה'מאור ', והתפשטות

'אור ' של  דרגה מכל  ≈ÏÏBkלמעלה
‰ÏÚÓÏ „ÚÂ ,('ÊBÁ B‡' Ìb«≈¿«¿«¿»

Ìb אפילו'B‡Ó' ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈¿≈

(‰ke‡a מכל למעלה הוא כי  «¬»
הגדרה.

‰Ê ÏÚÂ"ההוא "בלילה בחינת על  ¿«∆
העלם  של  מצב היא פשוטו  שלפי 

א  כפול , העניינים והסתר  בפנימיות בל 

ולמעלה  מגילויים שלמעלה העלם זהו 

הגדרה, "ÈÎ‡Âמכל  Ó‡∆¡«¿»…ƒ
ÌBia Èt ÈzÒ‡ zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
‡Ó ,‰p‰c ."‡e‰‰«¿ƒ≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a80 הזקן לאדמו "ר  ¿»
È‡˜ "‡e‰‰ ÌBia"L מכווןÏÚ ∆««»≈«

e˙kL BÓk ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ81 ¿»ƒ»…¿∆»
‡e‰‰ ÌBia Ó‡Â הגאולה בזמן  ¿»«««

‰È‰È Ê‡L ,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆∆»ƒ¿∆
ÌBia" ˙ÈÁc ("‰Ê") ÈeÏb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««
'B‡'‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰ ,"‡e‰‰««¿¿ƒ«»

אור ( של  המדרגות '‡Bבכל  Ô‰≈
B‡' Ô‰Â ,'ÌBÈ' ‡˜pL 'LÈ»»∆ƒ¿»¿≈
ÈÙk ('‰ÏÈÏ' ‡˜pL 'ÊBÁ≈∆ƒ¿»«¿»¿ƒ
B‡') BB˜Óe BLLa ‡e‰L∆¿»¿¿

Y 'LÈ הוא שלו  ומקור  שהשורש »»
B‡'Âבחינת  ,"‡e‰‰ ÌBÈ"«¿

Y 'ÊBÁ הוא שלו  ומקור  שהשורש ≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



יז     

ֿ לבא , (לעתיד  אז יהיה  לזה  ונֹוסף  ה ּזה "). ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לילה 

ׁשהיא  "ּפני", ּדבחינת  ה ּגל ּוי ּגם  הה ּוא ") ְִִִִֶַַַַַַָ"ּבּיֹום 

(הינּו הה ּוא " "יֹום  לג ּבי אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַּבא ֹופן

ה ּבחינה  מר ּגיׁש אינֹו הה ּוא " "ּבּיֹום  ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבחינת 

אתיּדע  ולא  ידע  ּדלא  ריׁשא   ּדר ֿ ועל  ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּד"ּפני",

ּבריׁשא  ּדהוה  (ׁשה ּוא 82מה  הה ּוא " "לילה  - ( ְְֲֵֶַַַַָָָ

מ ּוס ּתר , עצמ ֹו ׁשההס ּתר  אס ּתיר ", "הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּכמ ֹו

העב ֹודה  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וכל  א ). סעיף  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּכּנ"ל 

ּדוקא  ּגּופא  ּוב ּלילה  "לילה ", - ה ּגל ּות  ְְְְִַַַַַַָָָָָּבזמן

ּדמ ׁשיחא , ּדעקבתא  ּבדרא  ה ּלילה , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבת ֹוקף 

ּומ ּצב  "לילה ּבמעמד  ּכפ ׁשּוט ֹו, אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבאים  ֿ ידיֿזה  על  ׁשּדוקא  לגריע ּותא , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהה ּוא "

ׁשּלמעלה  ּבחינה  למעל ּיּותא , הה ּוא " ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָל "לילה 

ּכּנ"ל . ויֹום , ְְִַַַָמ ּלילה 

'א ֹור p‰Â‰ו) ּבמעלת  לעיל  האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

לה ֹוסיף  יׁש יׁשר ', 'א ֹור  על  ְִֵֵַָָח ֹוזר '

'הלכ ֹות ', לג ּבי ּגם  ה ּפּורים  ּדחג  העל ּוי ְְְֲִִֵֵַַַַָָּבבא ּור 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשניהם  עתידין 83ׁשעל  ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וכל  ה ּנביאים  ספרי ּכל  ּכא ׁשר  ּגם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּבטל ,

והענין  ה ּמׁשיח . לימ ֹות  ליּבטל  עתידין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָה ּכת ּובים 

אין  והלכ ֹות  אס ּתר  ׁשּמגלת  ּבּטעם  ּדה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזה ,

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ליּבטל , לפי 84עתידין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹ

ה ּטבע ,  ּבדר מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ׁשל  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשה ּנס 

נעלית  מ ּמדרגה  נמ ׁש זה  ׁשּנס  מ ּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומ ּזה 

למ ּטה  לבא  יכ ֹולה  מעלת ּה ּגֹודל  ׁשּמּצד  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר ,

ּכמ ׁשל  ה ּטבע , ּבלב ּוׁשי להתל ּבׁש ועד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּביֹותר ,

עד  ּגד ֹותיה  ּכל  על  ׁשּנתמ ּלאה  יין ׁשל  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחבית 

ההלכ ֹות , ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן לח ּוץ . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּנׁשּפ

עילאה  חכמה  ּבחינת  התל ּבׁשּות  יׁשנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהן

ל 'הלכ ֹות ', ּבנֹוגע  ׁשּגם  [וזה ּו ּגׁשמ ּיים  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדברים 

כ ּו'85מ ּובא  לאח ֹוריו רא ׁשֹו ׁשּמחזיר  ה ּצבי ׁשעינֹו86מ ׁשל  ה ּצבי מ ׁשל  ּבד ּוגמת  , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ג ]. סעיף  ּכּנ"ל  לפ ּורים , ּבנֹוגע  ׁשה ּובא  ּפת ּוחה , אחת  ועינֹו קמ ּוצה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחת 
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א).82) פרק  (ריש ב  קעו, דצניעותא) (ספרא לזח "ב  רשב "י  מאמרי  שער ע "ב . ריש רפח , (אד"ז) זח "ג ירושלמי83)ראה ראה

הי "ח . פ "ב  מגילה הל' רמב "ם ה"ה. פ "א ואילך.84)מגילה ד צ , סע "ב .85)מג"א צד, שם א.86)תו"א יד, זח "ב  ראה

    
(ÏŒ„È˙ÚÏ‡,בחינת  Ê‡ ‰È‰È ‰ÊÏ ÛÒBÂ .("‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆¿»¿∆ƒ¿∆»¿»ƒ»…

Èt" ˙ÈÁc ÈeÏb‰ Ìb ("‡e‰‰ ÌBia" הכתוב לשון  כהמשך  " ««««ƒƒ¿ƒ«»«
פני ", אסתיר  הסתר  ההוא "פני "È‰L‡"ביום כפול בחינת בהסתר  מוסתרת ∆ƒ

˙ÈÁaL eÈ‰) "‡e‰‰ ÌBÈ" Èa‚Ï "ÈzÒ‡ zÒ‰"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ«
LÈbÓ BÈ‡ "‡e‰‰ ÌBia"««≈«¿ƒ

"Èt"c ‰ÈÁa‰ ממנו הנעלית «¿ƒ»¿»«
ממנו , LÈ‡ונעלמת CcŒÏÚÂ¿«∆∆≈»

‰Ó ÚcÈ˙‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ïc¿…»«¿…∆¿»««
‡LÈa ‰Â‰c82 ההעלם בחינת «¬»¿≈»

"ראש  בזוהר  נקראת מגילוי  שלמעלה

באחד  וכמובא נודע" ולא ידע שלא

ראשים  שלושה בזוהר : המקומות

מזה. למעלה וזה זה לתוך  זה נגלפו ,

המכוסה  סתימאה חכמה אחד , ראש

ראש  סתומה, זו  וחכמה נפתחת, ואינה

ראש  החכמות; שאר  של  הראשים לכל 

דכל  סתימא קדישא, עתיקא עליון ,

שאינו  ראש הראשים, כל  ראש סתימין ;

ולא  היה ראש מה נודע ולא ידע,

ולא  בחכמה לא נדבק שלא זה בראש

– ‰‰e‡"בסכלות...) ‰ÏÈÏ" שתי «¿»«
הסתרה של  BÓkלשונות ‡e‰L)∆¿

zÒ‰‰L ,"ÈzÒ‡ zÒ‰"«¿≈«¿ƒ∆«∆¿≈
ÛÈÚÒ Ï"pk ,zÒeÓ BÓˆÚ«¿¿»««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(‡¿»∆«¬∆«¿≈
 ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿««»

‡Ùeb ‰ÏÈle ,"‰ÏÈÏ" עצמו «¿»««¿»»
‡„a ,‰ÏÈl‰ Û˜B˙a ‡˜Âc«¿»¿∆««¿»¿»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úc של בדור  ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
קרוב  הגלות, בסוף המשיח, עקבות

גוברים, והחושך  הגלות שאז  לגאולה

zÒ‰"c vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈
‰ÏÈÏ" ,BËeLÙk "ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿«¿»

,‡˙eÚÈ‚Ï "‡e‰‰ והסתר העלם «ƒ¿ƒ»
כפשוטו  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰קשה ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

לעיל  (כמבואר  עצמו  ההעלם מתוך 

גורם  הוא עצמו  שההעלם באריכות

עבודת  וכן  ביותר  הגדול  לגילוי  וסיבה

את  פועל  פרך ' 'עבודת יגיעה, מתוך  ה'

גדול ) הכי  ÏÈÏ"Ï‰העילוי  ÌÈ‡a»ƒ««¿»
‰ÈÁa ,‡˙eiÏÚÓÏ "‡e‰‰«¿«¬ƒ»¿ƒ»

,ÌBÈÂ ‰ÏÈlÓ ‰ÏÚÓlL למעלה ∆¿«¿»ƒ«¿»¿
ו 'גילוי ' 'העלם' של  »»Ï"pk.מהגדרים

'ÊBÁ B‡' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â על שנמשך  ¿ƒ≈«ƒ»»¿≈¿«¬«≈
יגיעה, ידי  על  ובפרט האדם, עבודת LÈ'ידי  B‡' ÏÚ,מלמעלה שנמשך  «»»

,'˙BÎÏ‰' Èa‚Ï Ìb ÌÈet‰ ‚Ác ÈeÏÚ‰ e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿««ƒ«¿«≈¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ Ì‰ÈL ÏÚL83ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡L ∆«¿≈∆»¿«≈«∆≈¬ƒƒƒ»≈

לבוא, ÈÙÒלעתיד  Ïk L‡k Ìb««¬∆»ƒ¿≈
ÌÈe˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ
˙BÓÈÏ ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈ƒ

.ÁÈLn‰«»ƒ«
ÌÚha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«««
ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰Â zÒ‡ ˙Ï‚nL∆¿ƒ«∆¿≈«¬»≈
‡Ó ,ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a84ÈÙÏ e‰fL , ¿»∆∆¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÏL Òp‰L∆«≈∆ƒ»»¿»

Úh‰ C„a את וכשקוראים ¿∆∆«∆«
ואפשר  בגלוי  נראה הנס אין  המגילה

של  שההצלה ישראל בני לחשוב

בהשתלשלות  הייתה המן  מגזירת

הטבע, בדרך  ÔeÓמאורעות ‰fÓeƒ∆»
‰‚„nÓ CLÓ ‰Ê ÒpL∆≈∆ƒ¿»ƒ«¿≈»

,˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר נעלה מקור  «¬≈¿≈
מהטבע ממקור  שלמעלה הניסים

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL מדריגה של  ∆ƒ«∆«¬»»
˙BÈa,זו  ‰hÓÏ ‡Ï ‰ÏBÎÈ¿»»…¿«»¿≈

,Úh‰ ÈLeÏa LaÏ˙‰Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÏLÓkƒ¿«»ƒ∆«ƒ
„Ú ‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»«

.ıeÁÏ CtLpL∆ƒ¿««
,˙BÎÏ‰‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¬»
˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰ dLÈ Ô‰aL∆»∆∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ«

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  חכמתו 

ומדברת  בתורה, ועוסקת שנתלבשה

ÌbL e‰ÊÂ] ÌÈiÓLb ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆∆«
‡eÓ ,'˙BÎÏ‰'Ï Ú‚Ba85 ¿≈««¬»»

BL‡ ÈÊÁnL Èv‰ ÏLÓ¿««¿ƒ∆«¬ƒ…
'eÎ ÂÈBÁ‡Ï86ÏLÓ ˙Ó‚e„a , «¬»¿¿«¿«

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚL Èv‰«¿ƒ∆≈««¿»
‡e‰L ,‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚÂ¿≈««¿»∆»
‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌÈeÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ««¿ƒ
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יח     

ֿ ידי  ׁשעל  ההמ ׁשכה  ּבין ועיקרי ּגד ֹול  חל ּוק  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ׁשההמ ׁשכה  ה ּפּורים , ּדחג  להמ ׁשכה  ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָההלכ ֹות 

יׁשר ', 'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ההלכ ֹות  ֿ ידי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעל 

ׁשהא ֹור  מה  רק  ׁשּזה ּו והינּו למ ּטה , ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּגׁשמ ּיים  ּבּדברים  מ ּטה , למ ּטה  עד  ויֹורד  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָנמ ׁש

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ההלכ ֹות , נתל ּבׁשּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהם 

'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְִִֶֶַַַַָָההמ ׁשכה 

ּדחג ׁשה ּנס  וכ ּנ"ל  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָח ֹוזר ',

ה ּטעם ה ּפּור  וזה ּו ּגּופא . ההס ּתר  מ ּצד  ּבא  ים  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

למר ּדכי  מתיחס  ההלכ ֹות  נס 87ׁשענין ואיל ּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּוא  מר ּדכי ׁשל  ענינֹו ּכי לאס ּתר , מתיחס  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפּורים 

ׁשּזה ּו יׁשר '), ('א ֹור  למ ּטה  מ ּלמעלה  ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהמ ׁשכה 

א ּבא ' 'יס ֹוד  ּבחינת  היא  ּכיון 88ׁשּבחינת ֹו א ּלא  , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

אר ֹו א ּבא ' למ ּטה 89ׁש'יס ֹוד  ּגם  נמ ׁש זה  הרי , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּוא  אס ּתר  ׁשל  ענינּה ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ ּטה ,

ח ֹוזר ' 'א ֹור  ּבחינת  אס ּתיר ", .90"הס ּתר  ְְְִִֵֵַַַ

ׁשני LÈÂז) עם  ה ּנ"ל  ּכל  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

ּב'ל ּקּוטי  ׁשּנת ּבאר ּו ּפּורים  ׁשל  ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהענינים 

צו 91ּתֹורה ' ׁשּקֹורין 92ּפר ׁשת  ה ּפר ׁשה  (ׁשּזֹוהי ִִֶֶַַַָָָָָָ

ה ּפּורים  לחג  ּבסמיכ ּות  ׁשנים  ׁשּזה 93ּבכ ּמה  , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

ה ּפּורים  לחג  ׁשּיכ ּות ּה על  ענין 94מ ֹורה  .( ְְִִֶַַַַָָָ
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(87.88 שבהערה ובכ"מ .88)תו"א א. צט , א. צג, שם ג.89)תו"א נד, (בהוספות) ויקרא שיחת 90)לקו"ת בארוכה ראה

חוזר. ואור ישר אור וכלים; אורות בחי ' הם ואסתר שמרדכי  ואילך), 357 ע ' חט "ז (לקו"ש דאשתקד בהבא 91)פורים

"שבעת  וענין אהרן" קרבן "זה לענין והשייכות הקשר גם נתבאר ושם זה). (ממאמר ואילך 40 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - לקמן

עיי "ש. המילואים", בסמיכות 92)ימי  היא הפסח  דחג הגאולה והרי  הפסח , חג מאמרי  גם ישנם זו שבפרשה לכך נוסף 

לגאולה". גאולה "מיסמך ב ) ו, (מגילה כמארז"ל דפורים, חל 93)לגאולה צו פ ' הש"ק  שיום זו, שנה בקביעות ובפרט 

לט "ז  בנוגע  (ב ) הש "ק , ביום ונכללים מתעלים זה שבשבוע  הפורים ימי  (א) בשתים: היא השייכות שאז - אדרֿשני  בט "ז

חלק  הוא בתורה קס "ד שגם לכך שנוסף  והיינו, כתיב ", יעבור ולא שיתסר.. "ואימא מגילה): (ריש בגמרא איתא אדר

וש"נ), .279 ע ' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה אמת הלימוד מתורת ע "י  זאת ששוללים הגמרא למסקנת גם הרי 

בענין  המעלה בזה: שאין מה בזה ויש  עכ"פ . שלילי  באופן המגילה) (וקריאת לפורים אדר ט "ז שייך יעבור", "ולא ממ "ש

בו  להיות צריכה ובמילא לפורים, שייך עצמו מצד שהיום - הב ' בענין והמעלה חיובי ; באופן היא שהשייכות - הא'

שבת). דערב  ("טרח ") מהעבודה כתוצאה ממילא, בדרך בשבת", ד"יאכל באופן רק  (ולא דפורים של"ה 94)העבודה ראה

    
שמעון  לרבי  הלך  הגדול ... חייא רבי  וקיצור ), בתרגום (להלן  בזוהר  כמובא

האילים, לעפר  או  לצבי  לך  ודמה דודי  ברח אומר , שהיה שמע יוחאי , בר 

אלא  מתרחק, ולא הולך  לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שיהיה ישראל  של  תאוותם

כעופר  או  הצבי  כמו  עושה בעולם חיה אין  האיילים.... כעופר  או  כצבי  בורח

מעט  הולך  בורח, שהוא בזמן  האיילים,

שיצא  למקום ראשו  את ומחזיר  מעט

ראשו  את מחזיר  הוא ולעולם ממנו ,

של  ריבונו  ישראל , אמרו  כך  לאחוריו ,

שתסתלק  גורמים אנו  אם עולם,

הצבי  כמו  שתברח רצון , יהי  מבינינו ,

בורח  שהוא האיילים עופר  כמו  או 

זהו  שהניח... למקום ראשו  את ומחזיר 

בארץ  בהיותם זאת גם ואף שכתוב

געלתים  ולא מאסתים לא אויביהם

ישן , כשהוא הצבי  אחר , דבר  לכלותם.

נעור , הוא והאחרת אחת, בעין  ישן  הוא

ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש ישראל  אמרו  כך 

ולא  ינום לא שהנה הצבי  כמו  עשה

ישראל ]. שומר  יישן 

È˜ÈÚÂ ÏB„b ˜eÏÁ LÈ Ï‡¬»≈ƒ»¿ƒ»ƒ
L ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ ≈««¿»»∆«¿≈

‚Ác ‰ÎLÓ‰Ï ˙BÎÏ‰‰«¬»««¿»»¿«
,ÌÈet‰ שאינם נאמר  שניהם שעל  «ƒ

לעיל , כאמור  ֿ לבוא לעתיד  בטלים

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור  של  ∆««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlÓ ,'LÈ B‡' ÏL∆»»ƒ¿«¿»
‰Ó ˜ e‰fL eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿∆∆««
„Ú „BÈÂ CLÓ B‡‰L∆»ƒ¿»¿≈«

,‰hÓ ‰hÓÏגם ÌÈcaומאיר  ¿«»«»«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÎÏ‰‰ eLaÏ˙ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«¿«¬»«∆≈≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'ÊBÁ B‡' ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈet‰ ‚Ác¿««ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿»

‡Ùeb zÒ‰‰ „vÓ ‡a ÌÈet‰ ‚Ác Òp‰L Ï"pÎÂ כמבואר ¿««∆«≈¿««ƒ»ƒ««∆¿≈»

שהמעלה  שההעלם לעיל  היא המלך ' שנת נדדה ההוא 'בלילה של  המיוחדת

לגילוי . וסיבה גורם הוא ‰‰BÎÏ˙עצמו  ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שאינן ¿∆«««∆ƒ¿««¬»
לבוא  לעתיד  ÈÎcÓÏבטלות ÒÁÈ˙Ó87ÒÁÈ˙Ó ÌÈet Ò eÏÈ‡Â , ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÈÎcÓ ÏL BÈÚ Èk ,zÒ‡Ï אלוקי אור  של  ¿∆¿≈ƒƒ¿»∆»¿¿««¿»»
B‡') ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

B˙ÈÁaL e‰fL ,('LÈ של »»∆∆∆¿ƒ»
'BÒÈ„מרדכי  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿
'‡a‡88, בחינת של  הפנימיות «»

ב'תורה  (כמבואר  העליונה החכמה

בזמן  ..." אסתר , מגילת דרושי  אור '

שלא  מוחין  מקבלת הנוקבא הגלות

ממוחין  ֿ אם כי  ֿ אנפין  זעיר  ֿ ידי  על 

כמו  אבא... יסוד  עילאה חכמה עליונים

ודעת  חכמה דברי  לדבר  יכול  שהאדם

שבלב... המידות אמצעות בלי  שבמוחו 

אבא") יסוד  הארת הוא... «∆‡l‡פורים
CB‡ '‡a‡ „BÒÈ'L ÔÂÈk89 ≈»∆¿«»»

גדול  חכם כמו  להמשכתו , גבול  ואין 

מדריגות  חכמתו  את להוריד  שיכול 

שלו  ההשפעה את ו 'להאריך ' רבות

hÓÏ‰הרבה, Ìb CLÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»«¿«»
‰hÓ שבה הגשמיים לדברים ם עד  «»

ההלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנתלבשו 
zÒ‰" ‡e‰ zÒ‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆∆¿≈«¿≈
B‡' ˙ÈÁa ,"ÈzÒ‡«¿ƒ¿ƒ«

'ÊBÁ90 ההעלם מתוך  דווקא שבא ≈
וההסתר .

Ïk M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«≈»
ÏL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÚ Ï"p‰««ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
ÈËewÏ'a e‡a˙pL ÌÈetƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈

'‰Bz91Âˆ ˙Lt92ÌÈL ‰nÎa ÔÈBwL ‰Lt‰ È‰BfL) »»»««∆ƒ«»»»∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈet‰ ‚ÁÏ ˙eÎÈÓÒa93‚ÁÏ d˙eÎiL ÏÚ ‰BÓ ‰fL , ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆∆««»»¿«

ÌÈet‰94 שחלים למועדים התורה פרשיות בין  קשר  שיש בספרים כמובא «ƒ
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יט     

ּפס ּוק  על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ְְְִִִֵַַַַָָהרא ׁשֹון,

ה ּפס ּוק  נת ּבאר  (ׁשּבֹו אכ ֹול  קר ּבן 95ואכל ּתם  זה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשם  ּובניו), ּבה ּגהה 96אהרן צדק ' ה 'צמח  ּכֹותב  ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  ּבבא ּור  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֵֶַַַָָָ"ועין

והיה 97מלכ ּות " ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ה ּׁשני, וענין . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ימי  ׁשבעת  ענין עם  (ה ּקׁשּור  ה ּלבנה  ְְְְִִִֵַַַַָָָא ֹור 

ׁשּבֹו98ה ּמּלּואים  "ּוכמ ֹו99), צדק ' ה 'צמח  מצ ּין ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ס ֹוף  ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּכת ּוב 

אס ּתר " ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ .100ּבפ ּור ּיא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ÌÈc˜‰e לכא ֹורה מ ֹורים  ה ּנ"ל  צ ּיּונים  ׁשּׁשני ¿«¿ƒְְִִִִֵֶַַָ

זה  הפכ ּיים  ׁשהם  ענינים  ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעל 

על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ּדה ּנה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַמ ּזה .

האציל ּות  ׁשע ֹולם  מבאר  אכ ֹול , ואכל ּתם  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹּפס ּוק 

ה ּבריאה , ע ֹולם  ּכמ ֹו מאין יׁש התח ּדׁשּות  ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאינֹו

מצ ּין  זה  ועל  ה ּגל ּוי, אל  מההעלם  נמ ׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא ּלא 

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  לבא ּור  צדק ' ְְִֵֶֶֶַַַָָה 'צמח 

נאמר  ׁשּבֹו ה ּקו 101מלכ ּות , ׁשל  ה ּגל ּוי ׁשרא ׁשית  ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ואל ּו (ּדאציל ּות ). ּב'חכמה ' ְְְְְֲִִִִַַַָָה ּוא 

חתן  "ק ֹול  ׁשּבחינת  מבאר  ה ּלבנה , א ֹור  ְְְְִֶַַָָָָָָָֹוהיה 

ה 'צמח  מצ ּין זה  ועל  ע ּתה , ּבגל ּוי אינּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכ ּלה "

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  לס ֹוף  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָצדק '

נת ּבאר  ׁשּׁשם  ׁשּבמגלת 102ּבפ ּור ּיא ,  לכ ה ּטעם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפי  ה ּקד ֹוׁשים , מ ּׁשמ ֹות  ׁשם  ׁשּום  נזּכר  לא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹאס ּתר 

החתן  וכמ ׁשל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנס 

ּגל ּוי  זה  ׁשאין והינּו, כ ּו', ּבב ּורסקי לל ּון  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשה ֹול
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א). (רצז, וישב  ר"פ  תושב "כ יג.95)חלק  ו, סע "ב .96)פרשתנו במאמר,97)ח , להמבואר ציון רק  זה הרי  שבפשטות ואף 

הכל  אלא ח "ו, במקרה דבר שום אין העולם בעניני  שאפילו מזה (במכ"ש הדיוק  בתכלית הם התורה עניני  שכל כיון מ "מ 

לפורים. שייכותו על הוכחה מהווה מלכות", לבוש יביאו ע "פ  "בביאור הוא זה שענין גופא הא הנה פרטית), בהשגחה הוא

המילואים".98) ימי  שבעת "ענין הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" רע "ג.99)ועד שם 100)ט , נסמן וגם

סע "א): (יו"ד המאמר וחותם ובסיום ע "ד); (שם, עמלק  לך עשה אשר את זכור לד"ה היהודים"; וקבל ע "פ  ל"ביאור (ע "ג)

הפורים". שער בפע "ח  ג.101)"ועיין צב , ב .102)תו"א ק , שם

    
פרשה  כל  של  ÏÈÁ˙n‰Œea„aבשבוע ,ÔBL‡‰ ÔÈÚ במאמר ). ƒ¿»»ƒ¿ƒ««¿ƒ

במילים: (BaLהפותח ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt ÏÚ ËÚÓ e‡a≈¿««»«¬«¿∆»∆
˜eÒt‰ ‡a˙95 צו בפרשת ÂÈe),האמור  Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê ƒ¿»≈«»∆»¿««¬…»»

ÌML96'תורה ב'לקוטי  זה b‰a‰‰במאמר  '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Bk ∆»≈«∆«∆∆««»»
ÏÚ e‡a e˙kM ‰Ó ÔÈÚÂ"¿«≈«∆»¿≈«
LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt»»ƒ¿

"˙eÎÏÓ97. «¿
,ÈM‰ ÔÈÚÂ ב'לקוטי נוסף במאמר  ¿ƒ¿»«≈ƒ
צו  פרשת ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ:תורה'

eLw‰) ‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»«»
ÈÓÈ ˙ÚL ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿«ƒ¿«¿≈

ÌÈ‡eln‰98 בפרשת מדובר  בהם «ƒƒ
יהיה  החמה "ואור  הכתוב, כסיום צו ,

הימים" שבעת כאור  ),שבעתיים
BaL99זה ‰'ˆÁÓבמאמר  ÔiˆÓ ∆¿«≈«∆«

ŒÛBÒ e˙kL BÓÎe" '˜„∆̂∆¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÔÈ‡ CÎÏc ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÌL ÌeL ֿ הקדוש של  משמותיו  ≈
מפורש ֿ הוא »Ï‚Óaƒ¿ƒ˙ברוך 
"zÒ‡100. ∆¿≈

Ï"p‰ ÌÈeiˆ ÈML ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆¿≈ƒƒ««
צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  פורים לענייני 

ÈL ÏÚ ‰B‡ÎÏ ÌÈBÓƒƒ¿»«¿≈
‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ∆
Œea„a ,‰p‰c .‰fÓƒ∆¿ƒ≈¿ƒ
ÏÚ ËÚÓ e‡a :ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ≈¿««
‡Ó ,ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt»«¬«¿∆»¿…»
BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈
BÓk ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿

‰‡Èa‰ ÌÏBÚ התהוותו שלפני  »«¿ƒ»
קיים, היה לא ו 'יש' «∆‡l‡כמציאות

האצילות  ÌÏÚ‰‰Óעולם CLÓƒ¿»≈«∆¿≈
ÈeÏb‰ Ï‡ מציאות כי ואינו  חדשה ∆«ƒ

 ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות כמו  'יש' אינו 

היא  מהותו  אלא e‡Ïאלוקות,עשיה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«≈«∆«∆∆¿≈
Ó‡ BaL ,˙eÎÏÓ LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt ÏÚ101˙ÈL‡L «»»ƒ¿«¿∆∆¡«∆≈ƒ

Âw‰ ÏL ÈeÏb‰ הצמצום לאחר  שהאיר  והדק המועט האלוקי  האור  «ƒ∆««

ÏÈÁ˙n‰Œea„aהראשון  eÏ‡Â .(˙eÏÈˆ‡c) '‰ÓÎÁ'a ‡e‰¿»¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
dÈ‡ "‰lÎÂ Ô˙Á ÏB˜" ˙ÈÁaL ‡Ó ,‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»¿…»∆¿ƒ«»»¿«»≈»

‰zÚ ÈeÏ‚a לבוא,אלא לעתיד  ˆ„˜'יתגלה ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ«»¿«∆¿«≈«∆«∆∆
,‡ieÙa ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰ŒeacŒÛBÒÏ ב'תורה ¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈¿«»

אסתר , מגילת «∆ÌMLאור '
‡a˙102CÎÏ ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««¿»

ÌeL kÊ ‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚ÓaL∆ƒ¿ƒ«∆¿≈…ƒ¿»
ÈÙÏ ,ÌÈLB„w‰ ˙BÓMÓ ÌL≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÒpL∆≈ƒ»»¿»
CÏB‰L Ô˙Á‰ ÏLÓÎÂ ,ÚËa«∆«¿ƒ¿«∆»»∆≈

'eÎ È˜Òea ÔeÏÏ לשון (וזה »¿¿¿ƒ
ב'תורה שלא המאמר  הטעם ...." אור ':

שאר  ולא במגילה הוי "ה שם נזכר 

והעניין  ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  שמות

בזוהר  המבואר  המשל  ֿ דרך  על  הוא

כתיב  לכלותם גבי  בחוקתי  פרשת סוף

לבורסקי  ללון  שהולך  החתן  כמשל 

מלכות בשביל  כן  שם, עיין  כו ' הכלה

בעולמות  מאד  למטה נשפלת דאצילות

העליון  החתן  זה כל  ועם תחתונים...

לשם  ויורד  נמשך  שלמעלה חסד  בחינת

ונפלאה  נראה אז  אדרבה כן  ואם

כן  גם הוא ֿ זה ֿ דרך  ועל  יותר , האהבה

כו ' הטבע בלבוש הנס התלבשות

כן  גם הולך  האהבה מעוצם שהוא

לבוש  שהוא הבורסקי  בבית להתלבש

הוי "ה  שם נזכר  לא כן  ועל  כו ' הטבע

הכלולה  הכלה הי ' שאז  מפני  במגילה

על  כו '. שמסתתרת השפלות בתכלית

שלמעלה  החסד  גילוי  להיות מוכרח כן 

לשם  לירד  התלבשות בבחינת כן  גם

נזכר  לא ולכן  הם אשר  המקום אל 

שבלי  הגילוי  בחינת שהוא השמות

הנה  שבהמשל  כמו  אך  כו '. לבוש

האהבה  עוצם על  מורה הוא זו  ירידה

למעלה  הוא זו  במגילה המלובש האור  כן  כמו  שם. בזוהר  שכתוב כמו 

שמות...") eÎ'מבחינת ˙eLaÏ˙‰ ‡l‡ ÈeÏb ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ∆»ƒ¿«¿
אור ' ב'תורה פורים למאמרי  צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  הציונים ששני  ונמצא
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כ     

ׁשּׁשני  ּכיון ּבאמת , אבל  כ ּו'. התל ּבׁשּות  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָא ּלא 

ּוׁשניהם  ּפר ׁשה , ּבא ֹות ּה מ ֹופיעים  ְְִִִִֵֶַָָָָה ּצּיּונים 

ה ּׁשוה  צד  ׁשּיׁש ל ֹומר  צרי ּפּורים , ְִִִֵֵֶֶַַַָָמ ּדר ּוׁשי

ׁשני  ּבין ּומח ּברת  ׁשּמק ּׁשרת  מ ׁשּוּתפת  ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּונק ּודה 

ּבדברי  ה ּדבר  ּומר ּומז ה ּנ"ל . ׁשּבּצּיּונים  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים 

ׁשּמביא  (לאחרי ה ּצּיּונים  ׁשּבׁשני צדק ', ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַה 'צמח 

ּב'ל ּקּוטי  לה ּמד ּוּבר  (ּבגל ּוי) ׁשּנֹוגעים  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהענינים 

ׁשּב"ע ּין  ל ֹומר , ּדיׁש ׁשם ", "ע ּין מ ֹוסיף  ְְִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה ')

"יביא ּו ּפס ּוק  על  ל ּבא ּור  ה ּצּיּון ׁשּלאחרי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשם "

"והיא  ה ּתב ֹות  מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  מלכ ּות " ְְְִִִֵֶַַַָָלב ּוׁש

למה  לר ּמז ּכּונת ֹו ּבחכמה "), ה ּגל ּוי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָרא ׁשית 

ֿ ּפי  "על  היה  וח ּוט  ׁשה ּקו ׁשם  צמצ ּום 103ׁשּכת ּוב  ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּפ ֿ ס ֹוף ּומק ֹום  אין ּבחינת  ּבגל ּוי להיֹות  ׁשּלא  נּוי.. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבא  ּב'חכמה ' ׁשּנמ ׁש ׁשה ּגל ּוי והינּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָכ ּו'",

ה ּצּיּון  ׁשּלאחרי ׁשם " ּוב "ע ּין צמצ ּום . ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעל 

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ְְְִִִִִֵַַַָלס ֹוף 

ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ" מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  ְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפ ּור ּיא 

מר ּמז  כ ּו'") ּבהעלם  מל ּוּבׁשים  אס ּתר .. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבמגלת 

המגלה  קריאת  ׁש"ענין ׁשם  למבאר  ה ּוא 104ּגם  ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

הא ֹור ", ּגל ּוי ּוממ ׁשי ׁשּקֹורא  ּבּתֹורה , ק ֹורא  ְְִִֵֵֶַַָָּכמ ֹו

ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  "ׁשאין ׁשּמההעלם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוהינּו,

נמ ׁש - המגלה  קריאת  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאס ּתר ",

ּגל ּוי  ה ּוא  מ ּזה  ׁשּבא  ה ּגיל ּוי ואדר ּבה , א ֹור , ְְִִִִֶֶַַַָָּגל ּוי

מ ּבחינת  ׁש"למעלה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָמעצמ ּות 

ֵׁשמ ֹות ".

ÔÈÚ‰Â מלכ ּות לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ּדה ּנה  ׁשּיתר ֹון 84ּבזה , מבאר  ¿»ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ׁשה ּנס  ּבזה  ה ּוא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה ּמעלה 

לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  לד ּבּור  ּבא ּור  ּב"ּתֹוספת  ה ּנה  לזה , ּובהמ ׁש ו). ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(סעיף 

ׁשא ֹור  ׁשּכיון ּפנּוי", ּומק ֹום  צמצ ּום  ֿ ּפי "על  ׁשּבא  ה ּקו ּבענין נת ּבאר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלכ ּות ",

ּביֹותר  ּגד ֹול  ּתֹוקף  ּבֹו ׁשּיׁש מ ֹורה  זה  הרי ה ּצמצ ּום , את  ּבקע  יׁש105ה ּקו ּובזה  , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבד ּוגמת  - ה ּצמצ ּום  ק ֹודם  החלל  מק ֹום  את  ממ ּלא  ׁשהיה  הא ֹור  לג ּבי יתר ֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם 
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בתו"א):103) זה בדרוש לקמן (וכן פפ "ד אורה שבשערי  לבוש יביאו ד"ה ראה אבל "ע "פ ". הראשון בדפוס  גם הוא כן

-104)"ע "י ". "מגילה" בשם דוקא אלא העלם, עם שקשור "אגרת" בשם לא - אסתר" "מגילת בשם שנקראת לכך נוסף 

א). קיט , שם תו"א (ראה גילוי  ר 105)מלשון ב . רלב , סידור עד"ז ואילך.ראה סע "ד ח , פרשתנו לקו"ת גם וראה א. נח ,

    
הקו  אור  התגלות ביותר , נעלה וגילוי  הארה על  מדבר  שהאחד  הפכיים הם

בלבושי  פורים נס התלבשות והעלם, לבוש על  מדבר  והשני  דאצילות, בחכמה

‰ÌÈeivהטבע, ÈML ÔÂÈk ,˙Ó‡a Ï‡ אסתר מגילת לדרושי  ¬»∆¡∆≈»∆¿≈«ƒƒ
אור ' תורה'ÌÈÚÈÙBÓב'תורה Lt‰ב'לקוטי  d˙B‡a, צו פרשת ƒƒ¿»»»»

,ÌÈet ÈLecÓ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿≈ƒ
‰ÂM‰ „ˆ LiL ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆≈««»∆
˙M˜nL ˙ÙzeLÓ ‰„e˜e¿»¿∆∆∆¿«∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˙aÁÓe¿«∆∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ ÌÈeivaL הנראים ∆«ƒƒ««
הופכיים. בעניינים «¿ÊÓeÓeכמדברים

c‰ שני בין  המשותפת הנקודה «»»
השונים  ‰'ˆÁÓהעניינים È„a¿ƒ¿≈«∆«

ÌÈeiv‰ ÈLaL ,'˜„∆̂∆∆ƒ¿≈«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ‡ÈnL ÈÁ‡Ï)¿«¬≈∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ
ae„n‰Ï (ÈeÏ‚a) ÌÈÚ‚BpL∆¿ƒ¿»¿«¿»
ÔiÚ" ÛÈÒBÓ ('‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ«≈
ÔiÚ"aL ,ÓBÏ LÈc ,"ÌL»¿≈«∆¿«≈

iv‰ ÈÁ‡lL "ÌLe‡aÏ Ôe »∆¿«¬≈«ƒ«≈
LeÏ e‡ÈÈ" ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ»
˜ÈzÚÓ ÌMnL) "˙eÎÏÓ«¿∆ƒ»«¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙ÈL‡ ‡È‰Â" ˙Bz‰«≈¿ƒ≈ƒ«ƒ
‰ÓÏ ÊnÏ B˙ek ,("‰ÓÎÁa¿»¿»«»»¿«≈¿«

ÌL e˙kL מאמר Âw‰Lבאותו  ∆»»∆««
ËeÁÂ שהוא האור המצומצם האלוקי  ¿

לאחר  שנמשך  וחוט קו  כמו  'דק'

האינסופי  האור  של  ««‰È‰הצמצום
ÈtŒÏÚ"103ÌB˜Óe ÌeˆÓˆ «ƒƒ¿»

ÈeÏ‚a ˙BÈ‰Ï ‡lL ..Èet»∆…ƒ¿¿»
,eÈ‰Â ,"'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«¿
'‰ÓÎÁ'a CLÓpL ÈeÏb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»¿»¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a הדבר כן  ואם »«¿≈ƒ¿
שהוא  והעלם, להתלבשות גם קשור 

השני . הציון  ÌL"תוכן  ÔiÚ"e¿«≈»
ŒeacŒÛBÒÏ Ôeiv‰ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿ƒ
ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈
˜ÈzÚÓ ÌMnL) ‡ieÙa¿«»∆ƒ»«¿ƒ
˙Ï‚Óa ÌL ÌeL ÔÈ‡ CÎÏc"ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰a ÌÈLaeÏÓ ..zÒ‡∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈
ÌL ‡ÓÏ Ìb ÊnÓ ("'eÎ¿«≈««¿…»»

‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ ÔÈÚ"L104 ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
,‰Bza ‡B˜ BÓk ‡e‰¿≈«»
,"B‡‰ ÈeÏb CÈLÓÓe ‡BwL∆≈«¿ƒƒ»

הראשון  הציון  תוכן  הוא הגילוי  עניין  "ÔÈ‡Lוהרי  ÌÏÚ‰‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«∆¿≈∆≈
 ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"zÒ‡ ˙Ï‚Óa ÌL ÌeL≈ƒ¿ƒ«∆¿≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««¿ƒ»
ÈeÏb ‡e‰ ‰fÓ ‡aL ÈeÏÈb‰ ,‰a„‡Â ,B‡ ÈeÏb CLÓƒ¿»ƒ¿«¿«»«ƒ∆»ƒ∆ƒ
"˙BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ"L ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
שם" "עיין  התוספת שבאמצעות ונמצא

להדגיש  צדק' ה'צמח מתכווין 

שלא  בכך  ההעלם דבר  של  שלאמיתו 

על  מלמד  שם' שום במגילה נזכר 

שייכותו  פורים, נס של  הגדולה המעלה

משמות. שלמעלה ֿ סוף אין  לעצמות

Œea„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
LeÏ e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ84 אסתר מגילת בדרושי  «¿
אור ' ÔB˙iLב'תורה ‡Ó¿…»∆ƒ¿

‡e‰ ÌÈet‰ ‚Ác ‰ÏÚn‰««¬»¿««ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ Òp‰L ‰Êa¿∆∆«≈»»¿»
.(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,ÚËa«∆«««¿ƒ
˙ÙÒBz"a ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓ‰e¿∆¿≈¿∆ƒ≈¿∆∆
e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰Œea„Ï e‡a≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ
ÔÈÚa ‡a˙ ,"˙eÎÏÓ LeÏ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ÌeˆÓˆ ÈtŒÏÚ" ‡aL Âw‰««∆»«ƒƒ¿

et ÌB˜ÓeB‡L ÔÂÈkL ,"È »»∆≈»∆
,ÌeˆÓv‰ ˙‡ Ú˜a Âw‰ והוא ««»«∆«ƒ¿

ֿ סוף  האין  מהאור  מסויימת הארה

לאחר  ומאיר  שחוזר  הצמצום שלפני 

הצמצום  את ש'בוקע' עד  הצמצום

להסתר  מבעד  וחודר  דרכו  ≈¬‰Èומאיר 
ÏB„b Û˜Bz Ba LiL ‰BÓ ‰Ê∆∆∆≈∆»

˙BÈa105LÈ ‰Êe הקו , לאור  ¿≈»∆≈
B‡‰ Èa‚Ï ÔB˙È Ìb סוף ֿ האין  «ƒ¿¿«≈»

ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈∆¿
ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ÏÏÁ‰ והאיר ∆»»∆«ƒ¿

- גבולות כל  ‰‡eÓללא ˙Ó‚e„a¿¿«»»
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כי     

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמ ּור 

ׁשּלכן  ּביֹותר , נעלית  מ ּמדרגה  א ֹור  ּגל ּוי על  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ ֹורה 

אמנם , הה ּוא ". ּד"ּבּלילה  ּבהעלם  ּגם  נמ ׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָה ּוא 

מר ּדכי. ּבחינת  יׁשר ', 'א ֹור  ּבבחינת  ה ּוא  זה  ְְְְִִִִֶַַַָָָּגל ּוי

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ֹוסיף  זה  ְְְִִִִִֶַַַַָועל 

ּבחג יֹותר  נעלה  ענין ּבפ ּור ּיא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבס ּומי

נת ּבאר 106ה ּפּורים  ׁשּׁשם  ה ּיתרה 107, ה ּמעלה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הק ּדמת  לג ּבי אח ׁשור ֹוׁש" ּבימי ק ּבל ּוה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"ה ּדּור 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן ׁשהיתה  לנׁשמע " ,108נע ׂשה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

א ֹור  ּגל ּוי מ ּצד  היתה  לנׁשמע " נע ׂשה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הק ּדמת 

ּבימי  ק ּבל ּוה  "ה ּדּור  ואל ּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה ,

ֿ ּדלת ּתא 108אח ׁשור ֹוׁש" אתער ּותא   ּבדר היה  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  וכיון עצמם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמ ּצד 

ּד"הס ּתר  ּבמ ּצב  אז היּו יׂשראל  ׁשּבני זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ ּצד 

הענין  את  אצלם  ע ֹורר  זה  וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאס ּתיר ",

ֿ ּתֹורה , מ ּמּתן יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"ק ּבל ּוה "

ּגּופא  ׁשההס ּתר  מ ּובן הרי ח ֹוזר ', 'א ֹור   ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  - לא ֹור  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתה ּפ

(ּובא  את  ע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההס ּתר 

ולכן, ." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ּגל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אס ּתר  ׁשּמגלת  ׁשהענין מבאר  זה , מאמר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבס ּיּום 

ּבהס ּתר  ׁשּיׁשנֹו העל ּוי מ ּצד  ה ּוא  ּתת ּבטל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

קריאת  ֿ ידי (על  ּבא  זה  ּומהס ּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה ,

העצמ ּות  ּגל ּוי מ ּׁשמ ֹות .109המגילה ) ׁשּלמעלה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לע ֹורר  ּכדי ה ּוא  ההס ּתר  ּתכלית  ּכי אס ּתר ", "מגלת  ּׁשּנקראת  מה  ּגם  ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אס ּתר ", "מגלת  ענין וזה ּו ּפנימ ּיּות ֹו, את  ּולג ּלֹות  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשר ׁשֹו

א ֹור  ּבֹו ׁשּיאיר  רק  (לא  יאיר  ּגּופא  ׁשההס ּתר  ּדאס ּתר ", (ה ּפנימ ּיּות ) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההת ּגּלּות 

יאיר " ּכּיֹום  ׁש"לילה  ועד  ל ֹו), ּׁשּכת ּוב 74ׁשּמח ּוצה  מה   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ֹור  ל ּה ׁשּיהיה  ה ּמאמר ), מתחיל  ׁשּבֹו ה ּפס ּוק  (ׁשּזה ּו הח ּמה  ּכא ֹור  ה ּלבנה  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹור 
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" ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמ ּור 

ׁשּלכן  ּביֹותר , נעלית  מ ּמדרגה  א ֹור  ּגל ּוי על  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ ֹורה 

אמנם , הה ּוא ". ּד"ּבּלילה  ּבהעלם  ּגם  נמ ׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָה ּוא 

מר ּדכי. ּבחינת  יׁשר ', 'א ֹור  ּבבחינת  ה ּוא  זה  ְְְְִִִִֶַַַָָָּגל ּוי

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ֹוסיף  זה  ְְְִִִִִֶַַַַָועל 

ּבחג יֹותר  נעלה  ענין ּבפ ּור ּיא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבס ּומי

נת ּבאר 106ה ּפּורים  ׁשּׁשם  ה ּיתרה 107, ה ּמעלה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הק ּדמת  לג ּבי אח ׁשור ֹוׁש" ּבימי ק ּבל ּוה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"ה ּדּור 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן ׁשהיתה  לנׁשמע " ,108נע ׂשה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

א ֹור  ּגל ּוי מ ּצד  היתה  לנׁשמע " נע ׂשה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הק ּדמת 

ּבימי  ק ּבל ּוה  "ה ּדּור  ואל ּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה ,

ֿ ּדלת ּתא 108אח ׁשור ֹוׁש" אתער ּותא   ּבדר היה  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  וכיון עצמם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמ ּצד 

ּד"הס ּתר  ּבמ ּצב  אז היּו יׂשראל  ׁשּבני זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ ּצד 

הענין  את  אצלם  ע ֹורר  זה  וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאס ּתיר ",

ֿ ּתֹורה , מ ּמּתן יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"ק ּבל ּוה "

ּגּופא  ׁשההס ּתר  מ ּובן הרי ח ֹוזר ', 'א ֹור   ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  - לא ֹור  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתה ּפ

(ּובא  את  ע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההס ּתר 

ולכן, ." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ּגל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אס ּתר  ׁשּמגלת  ׁשהענין מבאר  זה , מאמר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבס ּיּום 

ּבהס ּתר  ׁשּיׁשנֹו העל ּוי מ ּצד  ה ּוא  ּתת ּבטל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

קריאת  ֿ ידי (על  ּבא  זה  ּומהס ּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה ,

העצמ ּות  ּגל ּוי מ ּׁשמ ֹות .109המגילה ) ׁשּלמעלה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לע ֹורר  ּכדי ה ּוא  ההס ּתר  ּתכלית  ּכי אס ּתר ", "מגלת  ּׁשּנקראת  מה  ּגם  ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אס ּתר ", "מגלת  ענין וזה ּו ּפנימ ּיּות ֹו, את  ּולג ּלֹות  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשר ׁשֹו

א ֹור  ּבֹו ׁשּיאיר  רק  (לא  יאיר  ּגּופא  ׁשההס ּתר  ּדאס ּתר ", (ה ּפנימ ּיּות ) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההת ּגּלּות 

יאיר " ּכּיֹום  ׁש"לילה  ועד  ל ֹו), ּׁשּכת ּוב 74ׁשּמח ּוצה  מה   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ֹור  ל ּה ׁשּיהיה  ה ּמאמר ), מתחיל  ׁשּבֹו ה ּפס ּוק  (ׁשּזה ּו הח ּמה  ּכא ֹור  ה ּלבנה  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹור 
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שהקבלה  שם אור ' ב'תורה ומבואר 
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מלמטה ישראל vÓ„התעוררות בני  ƒ«
Œ‡˙eÚ˙‡‰L ÔÂÈÎÂ .ÌÓˆÚ«¿»¿≈»∆«ƒ¿¬»
ÈaL ‰Ê „vÓ ‰‡a ‡z˙Ïcƒ¿«»»»ƒ«∆∆¿≈

Ê‡ eÈ‰ Ï‡NÈ ואסתר מרדכי  בימי  ƒ¿»≈»»
,"ÈzÒ‡ zÒ‰"c vÓa¿«»¿«¿≈«¿ƒ
˙‡ ÌÏˆ‡ BÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈∆¿»∆

"‰eÏa˜"c ÔÈÚ‰ התורה את »ƒ¿»¿ƒ¿»
ŒÔznÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ««
'ÊBÁ B‡' C„a ,‰Bz»¿∆∆≈
בהתעוררות  שבא בכך  היא שמעלתו 

האדם, zÒ‰‰Lמצד  ÔeÓ È‰¬≈»∆«∆¿≈

(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ Y B‡Ï Ct‰˙ ‡Ùeb»ƒ¿«≈¿«∆∆»»¿≈¿ƒ
ÈeÏb (È„ÈÏ ‡e) ˙‡ BÚ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰L∆«∆¿≈¿«¿»«»≈∆»ƒ≈ƒ

."CÏn‰ ˙L ‰„„"c B‡‰»¿»¿»¿««∆∆
,ÔÎÏÂ לאור הופך  עצמו  שההעלם הוא זה מאמר  שתוכן  ÌeiÒaכיוון  ¿»≈¿ƒ

‰Ê Ó‡Ó,' אור ‡Óב'תורה «¬»∆¿»≈
‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚nL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¿ƒ«∆¿≈…

ÏËa˙zלבוא vÓ„לעתיד  ‡e‰ ƒ¿«≈ƒ«
zÒ‰a BLiL ÈeÏÚ‰»ƒ∆∆¿«∆¿≈
‡a ‰Ê zÒ‰Óe ,‰Ï‚ÓaL∆«¿ƒ»≈∆¿≈∆»
(‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¿ƒ««¿ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏb109‰ÏÚÓlL ƒ»«¿∆¿«¿»
.˙BÓMÓƒ≈

˙Ï‚Ó" ˙‡˜pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿≈¿ƒ«
,"zÒ‡ גילוי לשון  "מגילת" ∆¿≈

הסתר  לשון  ÈÏÎz˙ו "אסתר " Èkƒ«¿ƒ
של  והמטרה ‰e‡הכוונה zÒ‰‰«∆¿≈

˙Bl‚Ïe BLL ˙‡ BÚÏ È„k¿≈¿≈∆»¿¿«
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,B˙eiÓÈt ˙‡∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿«
eÈ‰c ,"zÒ‡ ˙Ï‚Ó"¿ƒ«∆¿≈¿«¿

) ˙elb˙‰‰" של(˙eiÓÈt‰ «ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ùeb zÒ‰‰L ,"zÒ‡c¿∆¿≈∆«∆¿≈»
B‡ Ba È‡iL ˜ ‡Ï) È‡È»ƒ…«∆»ƒ

BÏ ‰ˆeÁnL גם להאיר  שבכוחו  ∆ƒ»
חל  לא כזה באופן  כי  הסתר , בתוך 

עצמו  בהסתר  מהותי  ÚÂ„שינוי  ,(¿«
"È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ"L74, היינו ∆«¿»«»ƒ

לאור  יהפוך  עצמו  (ההסתר ) הלילה

Ó‰(גילוי ) CcŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
e˙kM110‰l‰ B‡ ‰È‰Â ∆»¿»»«¿»»

˜eÒt‰ e‰fL) ‰nÁ‰ B‡k¿««»∆∆«»
Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL ב'לקוטי ∆«¿ƒ««¬»
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הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה

הכלה". עם חתן "משמח  - יותר נעלה בחי ' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב ' כפירוש עכ"פ , דעכשיו

    
אלא  משלה אור  לה אין  שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד  מהשמש, אור  את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  B‡ BÓk111, ¿««»

‰l‰ B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  ֿ המתחיל  בדיבור  הכתוב כדברי 

ÏÈl'‰L‰'המאמר  ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו  וההסתר  BÚ„ההעלם È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ L‡Ó ˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי  לאור  שהפך  והעלם לחושך 

ויתרון . מעלה תוספת
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