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הגמרא במסכת חולין מביאה מספר דרשות, בדרשה הראשונה הגמרא 
כאשר מוצאים את  קן'שואלת האם אפשר לבצע את 'מצוות שילוח ה

הקן על הראש של אדם, הגמרא דורשת את זה מהפסוק 'ואדמה על 
מכאן  –שנאמר על 'חושי הארכי' שהיה יועץ וידיד של דוד המלך  ראשו'

     שאפשר לעשות שילוח הקן כאשר מוצאים קן על הראש של האדם, 
אם נתבונן קצת בעומק הדברים: אין כזאת מציאות אז מדוע חז"ל 
שואלים שאלות לכאורה מוזרות? במקום אחר הגמרא דנה בשאלה 

הגמרא דנה )אחרת: אם יש שובך עם גוזלים ומצאו גוזל ליד השובך, 
האם הגוזל הזה שייך  (טוב והיא רוצה לדעת-בהלכות מוקצה ביום

א אומרת כלל: אם הגוזל הזה לא יכול לשובך או לא שייך לשובך? הגמר
אמה  60לעוף והוא רק מדדה )קופץ( ומצאת אותו עד מרחק של 

מהשובך סימן שהוא שייך לשובך ואם מצאת 
אמה סימן שהוא לא שייך  60מעבר לאותו 
 , זה כלל שהגמרא מלמדת אותנו...לשובך

ר' ירמיה היה אחד מהחכמים והוא שאל 
בישיבה שאלה: מה יהיה הדין אם מצאנו גוזל 

 אמה ורגל שנייה 60שהוא עם רגל אחת בתוך ה
אמה? הגמרא אומרת שעל השאלה  60מחוץ ל

הזאת גירשו את ר' ירמיה מהבית מדרש. לא 
נשארו לך יותר שאלות לשאול? גירשו אותו 
מבית המדרש מפני שחשבו שהוא סתם מטריד 
בשאלות, אבל לכאורה למצוא קן על ראש של 
אדם זה פחות מצוי ושם לא גירשו אף אחד 

הקדוש י "אומר רבינו האר –מדרש המבית 
נורא על הדבר הזה: החכמים לא הבינו  דבר

את השאלה של ר' ירמיה ומה היתה כוונתו, 
בוודאי שהוא לא התכוון כפשוטו, הרי מי ילך 

אמה  60וימצא גוזל שהוא רגל אחת בתוך ה
אמה. ר' ירמיה שאל את  60ורגל שנייה מחוץ ל

החכמים שאלה בתורת הסוד: הגוזל המדדה 
 –עולם האצילות' זה נקראה 'התפארת שב

       האם יש מצב של קבלת שפע מרגל אחת 
רגליים. החכמים לא הבינו שהוא  2ולא מ

שואל אותם שאלה כ"כ עמוקה. אומר רבינו 
שבזכות  האר"י הקדוש בספר 'שער הגלגולים'

             הצער שר' ירמיה הצטער כ"כ מכיוון 
ותו מבית המדרש שזה היה בשבילו ביזיון מאוד גדול כאשר גירשו א

       והוא  'מתיבתא דרקיעא'ולא הבינו את שאלתו, ר' ירמיה היום ב
    ומי לא נכנס  מי נכנס לישיבה של מעלהשמחליט בפתח השומר 

 כל זה מהצער שהוא קיבל... –לישיבה של מעלה 

 

מכאן אנו למדים שהשאלות שהגמרא שואלת ולנו זה נראה כשאלות -
זה בעצם שאלות עם סוד ועם פנימיות ויש כוונה לדברים. גם  רותמוז

בשילוח הקן הגמרא מתכוונת לשאול שאלה בפנימיות של הדברים 
של אדם? מי יתן לציפור  ועל ראשמכיוון שעפ"י הפשט מי ימצא קן 

עד  לעשות לו קן על הראש? צריך לעמוד בלי תנועה כמה שבועות
שאלות  'זה כלל גדול: כאשר רואים בגמ –שהציפור בונה את הקן 
 .בפנימיותהיא לשאול שאלות  ראהגמ תכוונשמאוד מוזרות צריך לדעת 

 

הגמרא ממשיכה ושואלת שם איפה המן נרמז בתורה: 'המן מן התורה 
ֲהִמן בגלל שהמן ו .העץ אשר צויתיך' ֲהִמןמנין?' הגמרא עונה: מהפסוק '

ן נרמז בתורה. ממשיכה הגמרא מזה אותם אותיות מכאן זה הרמז שה
פני  ואנכי הסתר אסתירושואלת: 'אסתר מן התורה מנין?' שנאמר '

מכאן שאסתר נרמזת בתורה. ממשיכה הגמרא ושואלת  ביום ההוא'
תשא בעניין של ציווי שמן המשחה -'מרדכי מן התורה מנין?' בפרשת כי

שאיתו היו מושחים את כלי בית המקדש, הקב"ה אומר למשה רבינו 
הבושם הראשון שמוזכר בתורה  –דרור'  ָמר ראש קח לך בשמיםואתה '

מפרש את מר דרור', תרגום אונקלוס  ָמרבעניין שמן המשחה נקרא '
זה  שזה 'מור' )שם של בושם( טהור. מירא דכיא דרור כך 'מורא דכיא'

יך להבין רלכאורה צ –אותיות מרדכי , מכאן הרמז למרדכי מהתורה 
דמויות: המן ולהבדיל  3הגמרא שואלת על 

הצדיקים מרדכי ואסתר היכן הם נרמזים 
 בתורה וגם מוצאים אותם בפסוקים...

האם  הדרשות של חז"ל הם עפ"י האותיות,
אותיות?? בגלל הכוונתם של חז"ל זה משחק 

ורה אז זה שיש את האותיות של שם האדם בת
רמז לצדיקים או להבדיל להמן הרשע בתורה?! 
אלא בוודאי שזה לא משחק אותיות שמוצאים 
את אותיות השם בתורה אלא יש פה עניין 

מאוד עמוק. חז"ל אומרים שהקב"ה -מאוד
ברא את העולם ע"י שהוא הסתכל בתורה ואז 
ברא את העולם, התורה היא תוכנית כל 

ל הדורות וכל בריאת העולם, כל הנשמות, כ
חז"ל היא שברגע  של המציאויות. הכוונה

שאנחנו מוצאים שם של אדם בתורה, כל השם 
של האדם נרמז בעניין הזה, לכן השם של המן 

העץ' והשם של אסתר נרמז  ֲהִמןנרמז בפסוק '
בעניין והשם של מרדכי נרמז ההסתרה בעניין 

באמת  –דרור'  ָמר ראש קח לך בשמיםשל '
לעתיד לבוא נזכה לדעת אך כל אחד מאתנו 
רמוז בתורה ואז נדע הרבה דברים על עצמנו, 
על התפקיד שלנו, על הייעוד שלנו וכן הלאה, 
כל זה נרמז בתורה. העניין של אסתר נלמד 

' שזה ואנכי הסתר אסתיר פנימאוד מהפסוק '
נבואה על הדור האחרון, הכוונה שבדור שלנו 

אות גדולה מאוד של הסתרה בתוך הסתרה, הכוונה נצטרך לעבור מצי
שהמלכות, האור, והקדושה של הקב"ה ושל התורה מאוד מסתתרת 

 מאתנו, התורה מגלה לנו שבדורות האלה ההסתרה תהיה מאוד גדולה.

 

ככל שיש הסתרת פנים יותר גדולה, כך יש יותר קושי והעבודה 
ברוחניות הרבה יותר קשה. כשהיה בית המקדש והיה גילוי פנים אז 

ברק היה עולה אחת לשלושה -כאשר אדם שהיה גר בחיפה או בבני
הוא היה מקבל  ידש ומתפלל מנחה וערבית אזחודשים לבית המק

ל עלעבוד את הקב"ה, היום אנחנו צריכים שעות  'אורות גדולים'כאלה 
גבי שעות ללמוד תורה ולצעוק כדי לקבל קצת אור רוחני. ככל שאנחנו 
מתרחקים מחורבן בית המקדש ומתקרבים לגאולה, כך ההסתרה גדלה 

 כאורה מה הקשר בין הדברים?יותר ויותר ואסתר נרמזת בעניין הזה. ל
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ר' נתן כותב בליקוטי הלכות וזה מובא הרבה בספרים הקדושים שכל 
במגילה זה השורש של כל הנשמות  העניין של מגילת אסתר ושל אסתר

שיורדות ונופלות להסתרה שבתוך הסתרה. כל מה שעבר על אסתר זה 
ניסיונות וקשיים במציאות מאוד קשה של הסתרת פנים מאוד גדולה, 
והיא היתה צריכה לתקן ולהתקרב להקב"ה מתוך מציאות מאוד קשה 

לכזה של הסתרה שבתוך הסתרה וזה לא הנהגה רגילה שיהודי יורד 
מקום לכן בשעה שאסתר נלקחה אל אחשוורוש היתה פליאה גדולה 
מאוד למרדכי והוא תמה על זה: מה לצדקת זו בחדר משכבו של 

  ??צדיקה כ"כ גדולהלהערל?? הכוונה איך הקב"ה נותן מציאות כזאת 

מגילת אסתר שעד לאותו יום שהיא הלכה כתוב בתרגום של 
, היא היתה הבחינה של לאחשוורוש היא מעולם לא ראתה פני גבר

'הקבצן העיוור' מסיפורי מעשיות, אין לה שום קשר לעולם הזה בטח 
שלא לתאוות של העולם הזה ולמידות לא טובות, לכן למרדכי היתה 

ת של הדור תמיהה גדולה מאוד, כך יש בחינה ששואלים: מה לנשמו
האחרון שנפלו להסתרה כזאת שנלקחו לחדר משכבו של הערל?? בדור 

מיליארד אתרים  2שלנו 'משכבו של הערל' זה 
זה אתרים של  25%באינטרנט שמתוכם 

טומאה גמורה ואז הצדיקים שואלים את 
הקב"ה: איך הורדת כזה 'חדר משכבו של 
הערל' לדור הזה?! כל העניין של אסתר מגלה 

  בעולם הזה... העבודה שלנו כל עלנו ומרמז ל

שהיא זה בחינה אחת בעבודה של אסתר 
הצלמים של אחשוורוש והעבודה נכנסת לבית 

לי -לי א-שלה זה לצעוק בתוך המקום הזה א
?! כשנכנסים להסתרה ולתוך למה עזבתני

עומק הירידות של היצר הרע אז צריך לצעוק 
להקב"ה מתוך ההסתרה וזה מה שאסתר 

על כל  ר שלנו.עשתה וזה כל הנקודה של הדו
אחד עובר מה שעובר, אם זה ניסיונות, קשיים 

מציאות הדור לכן  והסתרת פנים, מכיוון שזה
 . אנחנו עוברים כאלה קשיים גדולים

 

אומר רבינו בשיחה ג' בשיחות הר"ן שבירידה 
-יות יש סתרילכאלה קשיים וכאלה התמודדו

נסתרות והכלל והעיקר שהכל תלוי בו שאדם 
לא יעזוב את הצעקה ואת התפילה להקב"ה 
וזה מה שהקב"ה רוצה מאתנו, שלא נעזוב את 
הצעקה ואת התפילה גם בירידות הכי גדולות, 
אבל כשאדם נמצא בתוך זה אזי יש לו קושי 

הקב"ה, מאוד גדול, זה לא פשוט מכיוון שהמציאות משכיחה ממנו את 
התקנה לדבר  –כל העניין הוא שהמציאות משכיחה מאתנו את הקב"ה 

 ראש קח לך בשמיםזה מרדכי שנקרא על שם ראש הבשמים לכן כתוב '
  רור', מכאן המפרשים מדייקים שהראש של כל הבשמים זה ד ָמר

 המור והוא נותן את הריחות הכי טובים לכן הוא גם שורש הבשמים...

 

המגילה אומרת שלאסתר יש שם נוסף: הדסה, על שם ההדס. אנחנו 
רואים שגם אסתר וגם מרדכי נקראים  –יודעים שההדס נותן ריח טוב 

. רבינו כותב בתורה ח' בליקו"מ )חלק ב'( ם הריחות הטוביםעל ש
שכתוב בגמרא: איזהו דבר טוב שהנשמה נהנית ממנו? זה הריח. יש 
דבר שרק הנשמה נהנית ממנו וזה הריח, מסביר רבינו שהריח מרמז על 

לכיסופים ורצונות להתקרב , לאמונה ,האור של הנשמה, הכוונה לדעת
להסתרה שבתוך ההסתרה היא נזכרת אל הקב"ה. כשאסתר יורדת 

להתקשר עם הראש של כל הבשמים  :שיש את הקב"ה ע"י הסוד שהוא
והריח הזה מעורר בתוכה את הרצונות והכיסופים להתקרב אל 
הקב"ה. בזכות ההתחברות וההתקשרות של אסתר עם הצדיק שזה 

על הנשמות שנפלו להסתרה שבתוך ההסתרה, בזכות זה  ,מרמז עלינו
 לה את השם השני שלו שזה 'הדסה' )הדס(, שזה ריחות טובים.אדם מג

 

זוכים רות שלנו עם הצדיק, ע"י זה אנחנו ע"י ההתקשרות וההתחב
רצות לשזה לכסוף ו לקבל את הריחות הטובים שזה האור של הנשמה

להגיע אל הקב"ה, לכן היסוד הראשון של כל הכוח של הדור שלנו זה 
כשאנחנו זוכים להתחברות ולהתקשרות עם הצדיק. היסוד הראשון 
שבהתקשרות עם הצדיק זה שהצדיק מאיר בנו כל הזמן רצונות 
להתקרב אל הקב"ה. כל הכוח של אסתר נמשך ממרדכי ואסתר יודעת 

     יא נמצאת, שזה הניסיונות שלנו, בלי ההתקשרות שבמקום שבו ה
     סוף פיתויים -עם הצדיק היא לא תחזיק מעמד שם, יש שם אין

        שברגע אחד משכיחים מהאדם את כל האמת, את כל הקדושה, 
את כל התורה ואת כל האמונה בהקב"ה, אבל הריחות הטובים 

 נו את כל זה. באירים ומ לנו באדם כל הזמן מזכירים שהצדיק מעורר

 

רבינו אומר בתורה ח' שהצדיק פועל בכמה מישורים בדבר הזה. 
הצדיקים צריכים להחזיר אותנו בתשובה מכיוון שיש לנו לתקן מידות 
לא טובות ולתקן תאוות מיותרות של העולם הזה והצדיק רוצה לעורר 
אותנו בבחינה אחת של ריחות טובים שזה לרצות ולכסוף להקב"ה אבל 

ורר אותנו לעשות בחינה השנייה הוא מעב
תשובה מכיוון שהתפקיד שלנו בעולם הזה הוא 
לעשות תשובה. באמת כל העניין של הצדיקים 
זה לעורר אותנו לעשות תשובה אבל שם רבינו 
אומר שצריך לעשות את זה באופן שנותן ריח 

 טוב בנשמות ולא באופן שנותן ריח לא טוב.

 

אם יש רב צדיק שמוכיח אותנו אבל הוא לא 
א רק שהוא לא יודע איך להוכיח אותנו, אז ל

יתן בנו ריחות טובים אלא הוא אף יבאיש את 
רחינו, הכוונה שהוא יפיל אותנו בדעתנו. אדם 
שמוכיחים אותנו בדרך לא נכונה יכול ליפול 
לעצבות ולייאוש והוא יותר יתרחק מהקב"ה 

שתיקתך מדיבורך, לכן  פהועל זה נאמר עדי
אומר רבינו שכתוב בגמרא על ר' עקיבא שאמר 

. אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח''תמה 
ר' עקיבא ראה שזה לא דבר פשוט להוכיח, 
נכון שיש מצווה גדולה להוכיח אבל התוכחה 
צריכה להיות באופן כזה שנותן ריח טוב 
בנשמות. יש תוכחה שאדם מקבל ואחרי זה 
הוא מרגיש שכל הגוף שלו בוער אז הוא רץ 

לחזור  שעות ועכשיו הוא רק רוצה 10לשדה ל
צעוק להשם, אז אדם מתעורר ולזה בתשובה ול

נו קורא מוכיח ראוי, הכוונה שהוא נותן יבר
ריח טוב בנשמה והריח טוב הזה נותן לאדם 
כוח לרוץ לשדה, לקום חצות וללכת לקברי 
צדיקים, אבל אם יש מוכיח שהוא לא ראוי אז אותו אדם רק רוצה 

הכנתי פה ליד המיטה 'תו להכנס למיטה  ואם הוא נשוי הוא אומר לאש
דק' שאני אשתה  10אותו לשעות תעירי  10'סטוק' של כדורי שינה, כל 

 .שעות 10אוכל תפוח ואחרי זה אני אקח עוד כדור שינה לעוד כוס מים, 

 

...כשתשמעי את התקיעה של השופר של המשיח תעירי אותי, עד אז אני 
. היום כל העולם לא רוצים להכיר את 'לא רוצה להכיר את העולם

העולם, איך רואים את זה? כמעט כל העולם לוקח תרופות הרגעה, או 
גלל שאנשים לא כל זה ב –שהוא מעשן עשבים או שהוא לוקח כדורים 

י שנותן ורוצים להכיר את העולם וזה מהקול של המוכיח שאינו רא
עצבות בנשמות ואז האדם לא רוצה שום דבר. אומר רבינו שזה נקרא 
ריח לא טוב בנשמות ואז זה נותן באדם עצבות וכבדות בלב ואז האדם 
לא רוצה לחיות. כל העניין של צדיק האמת זה לעורר בתוכנו את 

הטובים וכל זה מתוך חיות ומתוך שמחה, אמונה ותקווה: הריחות 
'הקב"ה אוהב אותי, אני צריך לעשות תשובה ולתקן אבל הקב"ה לא 
שונא אותי בגלל זה'. בד בבד שהצדיק מעורר אותנו לתשובה הוא גם 
מגלה לנו את גודל הקשר והאהבה שיש ביננו לבין הקב"ה. 

  הוא מגלה  לאדם זה.....הראשון ש כשמתקרבים לרבינו אז הוא הדבר
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...כמה הקב"ה אוהב את האדם וכמה האדם אוהב את הקב"ה, אחרי 
ועל מה  יך לתקןרשאתה יודע את זה אני אגלה לך עכשיו איפה אתה צ

זה הסוד של הקשר והייחוד של מרדכי  –אתה צריך לחזור בתשובה 
מרדכי זה הצדיק שנותן ריח טוב בנשמות ואז הוא קול  –ואסתר 

המוכיח הראוי שזה 'ראש הבשמים' ואסתר זה הנשמות שנפלו 
להסתרה שבתוך הסתרה והם מקבלים את השם הדסה )הדס( שזה 

ז לאסתר יש את הכוח להכנס הריחות הטובים שמקבלים מהצדיק וא
לבית הצלמים ולבית הבליעה של הסטרא אחרא כמו שכתוב בחז"ל 

שאסתר נכנסה למקום מאוד טמא, ולאסתר היה את הכוח לצעוק     
לי למה עזבתני'? ומהנקודה הזאת אסתר בעצם פעלה את כל -לי א-'א

'מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את הישועה לעמ"י. כתוב 
 2, רש"י במקום אומר שמרדכי היה אחד מלום אסתר ומה יעשה בה'ש

של  למשכבשאסתר נלקחה כהצדיקים שניתן להם רמז ישועה לעמ"י, 
 י...הערל מרדכי הבין שלא נלקחה אסתר אלא כדי להביא ישועה לעמ"

 

למטה מצד ההנהגה של הקב"ה, רש"י כל הירידה של נשמות ישראל 
אומר שכל זה בשביל להביא ישועה לעמ"י 
והצדיק מאיר בנו את הנקודה הזאת. כל הדור 
שלנו הם בעלי תשובה, זה לא משנה איפה אדם 
נולד ואיפה אדם גדל, כל הדור זה בעלי תשובה 

ודע פשוט יש דרגות. בהתחלה אם אדם לא י
שצריך לשמור שבת אז הוא מתחיל לשמור 
שבת וזה נקרא לחזור בתשובה, אבל זה עדיין 
נקרא הגדר החיצוני של התשובה, הגדר היותר 
פנימי של התשובה זה שאדם מתחיל לשנות 
את מידותיו. עיקר התשובה זה להפוך את 
המידות הלא טובות למידות טובות ולהפוך את 

להתלהבות הזה  התאוות המיותרות של העולם
        לקום חצות, לצעוק להקב"ה וללמוד 

     –תורה שזה האש שיש בלב האדם היהודי 
 זה נקרא הבחינה של התשובה הפנימית.

הצדיק מלמד אותנו ללכת בדרך התשובה 
 הפנימית. אומר רבינו בתורה ס"ז בליקו"מ

, שקודם כל אדם צריך לדעת את חלק ב'
המקום שלו. אם אדם לא יודע איפה הוא 
נמצא אז איך הוא יכול לחזור בתשובה? הוא 

לחשוב, ויש כזאת אשליה, שהוא מתוקן יכול 
. כשאדם מגיע לצדיק לגמרי ואין בו שום פגם

פתאום הוא רואה איפה הוא נמצא בדיוק ועד 
כמה הוא רחוק מהתיקון. הצדיק פותח לנו 

ויכול נפתחין עיניו שער, רבינו קורא לזה '
' ואז אדם מתחיל לראות שיש לו קר להסתכל על עצמוי, והעלראות

 עדיין על מה לעבוד בעולם הזה שיש בו עוד קצת כעס, כבוד וגאווה...

 

בד בבד אנחנו צריכים לדעת שזה עיקר המעלה שלנו שיש בנו מידות לא 
טובות ותאוות של העולם הזה, האדמו"ר מפוריסוב אמר לי לפני הרבה 

טובות שהקב"ה נתן לנו, הוא הסביר לי שאין נברא  זה מתנותששנים 
בכל הבריאה שיכול לרדת לכזה עולם ולכזה קושי והתמודדות כמו 
שנשמות ישראל יורדים בעולם הזה. כל המעלה של נשמות ישראל, כל 
השכר וכל התענוג של כל עבודת הקב"ה מאתנו זה עצם הירידה למקום 

פים, אופנים וחיות הקדוש גם הזה. מלאכים גם עובדים את הקב"ה, שר
משבחים את הקב"ה ואומרים לפניו 'קדוש, קדוש, קדוש', הם גם 
לומדים תורה, גם מתפללים וגם להם יש שירות ותשבחות להקב"ה, 
ההבדל ביננו לבינם זה רק בנקודה אחת: לנו יש מידות לא טובות, 

. האדמו"ר למלאכים אין בעיה של מידות, המידות שלהם מתוקנות
פוריסוב אמר לי שמגודל נשמות ישראל אנחנו יכולים לרדת לכזה מ

מקום ולכזאת עבודה לכן העבודה הזאת היא באמת מאוד יקרה אצל 
הקב"ה, אבל ברגע שאדם מתחיל לעבוד את העבודה הזאת, בפרט 

 ואז.... מתחיל לפתוח לנו את העיניים אז הצדיקכשמתקרבים לצדיק 

  '. אדם ?!...פתאום אדם רואה 'ה' ירחם עליי, איפה אני אוחז במידות
  יכול להיבהל מהדבר הזה אבל מיד רבינו אומר שתמיד צריך לזכור 
   את הנקודה הטובה שבכל זה: אם הקב"ה נתן לך כאלה מידות, 
       כאלה תאוות וכאלה ניסיונות וקשיים זה לא סימן שאתה נשמה 
         לא גבוהה אלא זה סימן שאתה נשמה מאוד גבוהה, כך כתוב 
הרבה בספרים הקדושים, והקב"ה סומך עלייך שאתה יכול לעשות 

א אל תיפול מזה מכיוון שאתה ל לנו ו אומרעבודה כזאת קשה. לכן רבינ
     אשם שיש לך כאלה מידות, העבודה שלנו פה זה לדעת איך לתקן 

 .הדבר הזה קשור בעומק נשמתנוזה את זה, אבל עצם זה שיש לנו את 

 

יש ספר חשוב בהלכה שנקרא 'מקדש מעט', בהקדמה הוא כותב 
ל האדם אשר והאיש משה ענו מאד מכשהתורה מעידה על משה רבינו '

', אז יש שאלה שהרבה מפרשים שואלים: מהיכן זכה על פני האדמה
משה רבינו לענווה שלו? אומר המקדש מעט שמשה רבינו ראה את כל 

הקודש ולא קם נביא כמשה. -הדורות, הוא היה בהר סיני, היה לו רוח
משה רבינו ראה את הדור האחרון והוא אמר אם הייתי בדור האחרון 

ומד בניסיונות שלהם ומהדור לא הייתי ע
האחרון משה רבינו קיבל את הענווה שלו, כך 

. הנקודה היא שאדם תמיד אומר המקדש מעט
צריך לזכור: עצם העובדה שאני מתמודד 
בקשיים ובהתמודדויות זה הקב"ה בעצמו נתן 
לי את העבודה הזאת ואני לא נפרד ממנו בגלל 

זה הדרשה הראשונה של  –כל הקשיים האלו 
 ֲהִמןהגמרא: המן מן התורה מנין? מהפסוק '

העץ אשר צויתיך', הכוונה לעץ הדעת טוב ורע 
עת יש טוב ששם כל השורש של המן. בעץ הד

ויש רע, המן הוא השורש של הרע שבעץ הדעת.

       כל כוחות היצר הרע כלולים בהמן לכן 
המן היה כוח של קליפה ושל טומאה שאין 

שאין לשער אומר לשער, רבינו האר"י קדוש 
    מן איזה צרה גדולה היתה לעמ"י בתקופת ה
רע מכיוון שהמן הוא השורש של עץ הדעת 

וממנו נובעים כל כוחות הטומאה. 'הבני 
יששכר' כותב שהמן הוא עמלקי ויש        

בחינה שהמן היה יותר גבוה בטומאה     
מעמלק עצמו, כ"כ גדול היה המן. כתוב ב'שער 
הכוונות' שהמן היה רואה את כל מה שנעשה 
בשער האצילות, אבל בבחינה של 'חכמים המה 

תנו בתאוות להרע'. היצר הרע שמכשיל או
ובעבירות זה לא המן, זה השליחים     

הפשוטים שהוא שולח אלינו, המן זה        
נקרא 'המוחין של הקליפה'. כמו שמרדכי הוא 'ראש הבשמים' שנותן 

 ריחות טובים בעמ"י, כך המן תמיד רוצה לתת ריחות עכורים בעמ"י. 

ר' צדוק הכהן מלובלין אומר שהמן מקטרג עלינו לא על העבירות שלנו 
אלא על המצוות שלנו, הוא מקטרג עלינו על זה שאנחנו שומרים שבת 

ר רבא שאין לך בעל לשון הרע כהמן שיודע ושומרים את הפסח. אומ
המן לקטרג על המצוות שלנו שאנחנו לא עושים אותם לשם שמיים. 

יודע לקטרג על המצוות שלנו שהם לא לשם שמיים, אומר ר' צדוק שזה 
הסוד של מרדכי ואסתר, שאסתר היתה צריכה לרדת להסתרה כזאת 

למה עזבתני'.  לי-לי א-גדולה, למקום של טומאה ושם היא צעקה 'א
הם לא מכוונים לשם שמיים ואסתר  המן אומר שבשעה שטוב לעמ"י

מוכיחה ההפך, אפילו שהיא נמצאת בבית הצלמים ואפילו שהיא 
נמצאת בהסתרה שבתוך הסתרה, בתוך כל זה היא רק צועקת להקב"ה 

זה היה הביטול של  – יהודי צועק להקב"ה ולא צועק לסטרא אחרא –
ה הסוד של ההסתרה שבתוך הסתרה, כביכול הקטרוג של המן וז

הקב"ה אומר לעמ"י אני לא רוצה אתכם והתיקון הוא שאנחנו אומרים 
       להקב"ה: בין בגילוי ובין בהסתרה רק רוצים אותך, וזה הביטול 

 של הקטרוג של המן שאומר שאנחנו עושים מצוות לא לשם שמיים.
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השורש של הפירוד של המן הוא שהוא בא להקב"ה ואומר שאפילו את 
המצוות אנחנו לא עושים לשם שמיים לכן הצדיק מתקן את הס"א 

קב"ה לעולם שום פירוד ושה אין שלה והוא מגלה לנו שבאמתבשורש 
של הס"א היא להגיד לנו שהקב"ה התייאש  לא מתייאש מאתנו. הנק'

 מאתנו אבל הצדיק בא וצועק בתוכנו שהקב"ה לא מתייאש מאתנו.

עפ"י רוב פרשת תצוה קרובה לפורים ובפרשה זו לא מוזכר שמו של 
משה רבינו. מפרשת שמות עד סוף התורה, אין שום פרשה חוץ מפרשת 
תצוה שלא מוזכר בה שמו של משה רבינו. אחרי חטא העגל הקב"ה 

רבינו 'הרף ממני ואכלם' ואז משה רבינו הבין שהכל תלוי  אמר למשה
בו והוא בא להקב"ה ואמר לו 'ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת', 
הקב"ה אמר לו אתה צדיק לכן אני מוכן לסלוח לעמ"י. אומר המדרש 

אמר הרי אמרת 'מחני נא' לכן אני לא מזכיר את השם שלך  שהקב"ה
דיבור זה יתקיים בפרשה אחת  בפרשה אחת. בגלל שהוצאת כזה

 בתורה. בד"כ מפרשים את המדרש כאילו יש פה תוכחה למשה רבינו..

 

זה לא ברור אם המדרש הזה ששמעתי פעם מאחד הצדיקים שאמר 
'מחני נא  או לא מכיוון שמשה רבינו אמר להקב"ה ההוא תוכח

מספרך', הכוונה שאם אתה לא 
 סולח לעמ"י אזי אין המשך. כל

המציאות זה עמ"י, לכן אם אין 
פה סליחה לעמ"י אז אין לי טעם. 
לפי האמת הקב"ה רוצה מהצדיק 
שהוא תמיד ימסור את הנפש 
בשביל עמ"י אז איזה  הקפדה יש 
פה על משה רבינו? לכאורה זה 
צריך להיות שבח ולא הקפדה על 

על כל  שמוכן לוותר משה רבינו
כל המדרגות ועל  על ,המעלות

יש פירוש אבל רה. קבלת התו
 ....מדרשה לעאחר לגמרי 

 

זה שמשה רבינו לא מוזכר 
ולא  בפרשת תצוה זה בעצם שבח

גנאי. חז"ל אומרים 'גדול מרבן 
אנחנו רואים שהתנאים  –' ושמ

והאמוראים מכונים: רבי שמעון, 
לאה רבי יהודה, רבי עקיבא וכן ה

הם נקראו בשם תואר 'רבי' או 
'רב', גם היום קוראים לכל אחד 
רב אבל בגמרא זה היתה מדרגה 

ר רוחני, לא כל אחד ואאמתית ות
יכול להקרא רבי, זה מדרגה 
רוחנית מאוד גבוהה, כתוב 
שהקטן שבתנאים היה מחיה 

 מתים, אם נסתכל אחורה....

 

הזוגות כגון שמעיה ואבטליון. למה אנחנו לא לפני התנאים היו את 
אומרים ר' שמעיה ור' אבטליון?! למה אנחנו לא קוראים לעזרא הסופר 

נון? -ר' יהושע בן נון-ליהושע בן רבי עזרא הסופר?! לא היה ראוי שנקרא
' שאותם צדיקים שלא הוזכר אלא על זה חז"ל אומרים 'גדול מרבן שמו

. עומק הדבר הוא שאצל חז"ל ר' זה בהם תואר ר' הם יותר גדולים
ם תגיד על צדיקים שהיו לפני התנאים אמדרגה רוחנית מאוד גבוהה, 

והאמורים ר' זה היה צמצום המדרגה הרוחנית שלהם. אעפ"י שר' זה 
מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אבל יש צדיקים שהגיעו לשורש של השם 

 ה..שלהם, שזה המדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אלי

 

הוא  'השם'התואר ר' זה מדרגה רוחנית גבוהה מאוד אבל היא מוגבלת, 
באדם אבל באמת יש  גבוה מאודזה שורש  'השם'יותר גבוהה מזה. 

, שאין שם. בזכות המסירות נפש של משה רבינו שורש יותר גבוה מזה
מתגלה השורש שלו ושם אין כבר שם. כשהצדיק  לעמ"י, בפרשת תצוה

ה הזאת והוא כבר מעל לשמות, הוא עכשיו יכול לרדת עד געולה למדר
לעומק הסטרא אחרא מכיוון שבמקום הזה הצדיק יכול להאיר 

 שבתוך הסתרה ולא יודעים כלום. הלנשמות שנמצאות בהסתר

 

הצדיק הזה מגלה לנשמות 
שנמצאות בהסתרה שבתוך 
ההסתרה את הקב"ה שזה מגילת 
אסתר. כל העניין של מגילת 
אסתר זה לגלות לנשמות 
שבהסתרה שבתוך הסתרה את 
האמונה ואת המלכות של 
הקב"ה, לכן אומר הרבי מחב"ד 
שמכיוון שזה המדרגה של מגילת 
אסתר וזה המקום שהצדיק עלה 

בכל מגילת  מעל לשם שלו, לכן
אסתר לא מוזכר השם של 
הקב"ה, אז מדוע הקדושה שלו 
כ"כ גבוהה? אלא מכיוון שזה 
הבחינה של השורש של השמות, 
זה בא ממקום יותר גבוה אפילו 
מהשמות של הקב"ה. העניין של 
פורים זה שנמשך האור של 
הצדיק שנמצא בבחינת 'מחני נא 
מספרך' ומתגלה בפורים. 

פידים לא בברסלב תמיד היו מק
לוותר על הלילה של פורים בשום 
אופן. צריך להתבודד בכל לילה 
אבל מי שקשה לו אז לפחות 

  ..בליל פוריםשיצא להתבודד 
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