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 אדר ה'תשע"ב ב' לסדר כי תשא י"גבעזה"י יום 
 

 שלום וברכה אל נ"י 
 

הנה אנחנו עומדים יום לפני תענית אסתר, ולכן עלינו כבר להכין את עצמינו לחג החגים שזה חג הפורים, 
שאז מתקיים "כל הפושט יד נותנים לו" ופירשו הצדיקים שכל מה שאדם מבקש הוא מקבל, ולכן צריכים 

ל הגזירות והדינים להקדים יום לפני פורים להתפלל ולהתחנן אליו יתברך על כלליות ישראל שיומתקו כ
רעים מעלינו ומעל כל בת ישראל, וכן כל אחד צריך לבקש רחמים על עצמו, כי היום הזה תענית אסתר מאד 
מאד מסוגל לבקש הרבה ממנו יתברך, כי כן ציוותה אסתר להתפלל ועוד פעם להתפלל ועוד פעם להתפלל 

ן עמלק שהוא נתלה על העץ, ולכן גם אנחנו וכו' וכו' וכו', וזה מה שעזר לעם ישראל לראות במפלתו של המ
צריכים להתבודד להקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל דבר מה שאנחנו צריכים בתמימות ובפשיטות 
גמור, ממש להשליך את השכל המדומה וכו' וכו', כי בדרך כלל אדם שפגם בברית הס"מ אורב עליו מאד 

גם כן יודע משהו, וכאילו יש לו איזה השגה, ובאמת הכל הבל וכו', ומכניס בו חכמות של הבל כאילו הוא 
ודמיון, כי כשבר ישראל חוטא חס ושלום, אזי מסבבים אותו קליפות ומשחיתים, כמו שאמרו חכמינו 

תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני )ברכות ו.( הקדושים 
אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא המזיקין, אמר אביי 

]כל אחד ואחד מאתנו מסובבים אותו קליפות ומשחיתים אלפים משמאלו  משמאליה ורבבתא מימיניה;
ורבבות מימינו[, ולכן דייקא עכשיו ראוי לנו הרבה להתפלל להקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות 

)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א'( ולידע שאין לנו שכל, ועל ידי זה דייקא נזכה להגיע אל השכל האמיתי שהוא  כלל,

להסתכל בהשכל שיש בכל דבר, שהוא החיות אלקות המלובש בדומם צומח חי מדבר, שעל ידי שאדם 
וא בלי שום חכמות מסתכל תמיד רק על רוחניות, על ידי זה נפתח לו הלב והמח לדבר אל הקדוש ברוך ה

והשכלות כלל, כי למה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא ולא מתפלל אליו? כי אצל כל אחד ואחד נכנס 
בו חכמות והשכלות כאילו יש לו איזה השגה באלקות וכו', ובאמת רביז"ל אמר שאדם צריך לזרוק את השכל 

שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו  (ו"ט מןסי)שיחות הר"ן שלו, ולעשות עצמו כבהמה פשוטו כמשמעו, ואמר 
נו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה יחכמה בהמה", הי הוי"ה"כל אשר נתן  ('ו א")שמות לוזה בחינת  ,בהמה

אלו בני אדם  ,"הוי"ה"אדם ובהמה תושיע  ('ו ז")תהלים לעל פסוק  )חולין ה:( חכמינו הקדושיםוכמו שאמרו 
"ואני בער ולא אדע בהמות הייתי  ב("ג כ")תהלים עוכמו שאמר אסף  ,כבהמה שערומים בדעת ומשימין עצמן

שעיקר )שיחות הר"ן סימן קנ"ד( ודבר זה אי אפשר להסביר לאדם שעדיין הוא חכם בעיני עצמו, ואמר רביז"ל עמך", 
)פשיטות( שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין  מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק

קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך 
יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה )כלומר שהיה 

שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד(, והיה  מזדרז כל כך בעבודתו עד
מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק )פשיטות( באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר 
עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם 

יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה  עבודת השם
, ולכן אשרי מי שמנצל את יום תענית אסתר בהרבה שיחות ותפלות אליו יתברך, שאז יזכה לפורים שהגיעו

 אחר לגמרי.
שאין שכינה שורה שבת ל:( )וחכמינו הקדושים אמרו נא ונא ראה להיות בשמחה עצומה ולרקוד מרוב שמחה, 

לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים 
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"ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו )מלכים ב' ג' ט"ו( בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר 
 .ובפרט עכשיו לפני פורים זהו הזמן יד הוי"ה",

באתי לבקש את אנשי שלומינו היקרים דבר מאד מאד נחוץ, הן מצד החוק והן מצד הסכנה והן מצד 
פיקוח נפש, שלא ימצא אצל שום ילד או ילדה נפצים או קפצונים, כי זה גרם כבר המון אסונות לבני 

, ולכן חמירא הנעורים בכל העולם כולו, אלו איבדו אצבעות רחמנא ליצלן, אלו איבדו עין רחמנא לישזבן
 סכנתא מאיסורא, צריכים מאד מאד לשמור על זה מאד מאד.

היום בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור, אם תוכל לבוא לבית הכנסת מה טוב ומה נעים, והוא הכנה 
 לפורים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך 
 בכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. הצלחה מרובה ו

 
 פורים שמחהמאחל לך 

 
 
 

 


