
 בס"ד

 זכור פ' –אוהב ישראל 
קומה ו ולהבין דבריהם הק' נראה לפרש, דהנה האדם הוא קומה שלימה בחי' עולם קטן

ויתבאר על פי דברי קדשו של הרב ..מה הוא עולם עליון מאוד. והנה המוח והחכ ...שלימה. וכן 
וחילופיהן בגולם כי יש עולם שנקרא גול"ם.  (אבות פ"ה מ"ט)ד ממעזריטש ז"ל על המשנה המגי

והוא עולם החכמה שהוא בחי' יו"ד שהאות הזה הוא בחי' גול"ם כי הוא נקודה קטנה ויכול 
לצייר ממנה כל אות שירצה. וזהו וחילופיהן אם תרצה להחליף איזה דבר. בגול"ם. היינו 

הדבר לבחי' גול"ם. ושם יוכל להחליפו עכ"ל הטהור. ולהבינך זה היטב שצריך להעלות אותו 
נראה דכל דבר שהוא מתואר בצורה אז אינו יכול לקבל צורה אחרת. אא"כ שקילקל הצורה 

הראשונה ואז נעשה בבחי' גול"ם בלי שום תואר וצורה ואז יכולים לעשות מן הדבר ההוא 
וכמו"כ בעולמות עליונים כשמעלים איזה דבר לעולם החכמה שנקרא  ...איזה תואר שירצו.

 ..גול"ם אז יוכל לצמוח ממנו איזה דבר חדוש וזהו וחילופיהן בגול"ם כנ"ל.
יבוא המלך והמן אל המשתה. והענין הוא כך. כי אסתר עשתה  (אסתר ה, ד)אכן הנה כתיב 

ן גדול ביום הכיפורים שלקח שני שעירים והיו צריכים להיות בהמשתה אז מה שעשה הכה
שוים במראה ובקומה ובלקיחתן כאחד. והטיל גורל ביניהם אחד לה' ואחד לעזאזל. כדי 

 ...לרומם הס"מ ולהשוות אותו כביכול עם הבורא ב"ה וב"ש,
כדי שיבא המסטין בבחי' גול"ם ושם הוא דבר והיפוכו שוים כאחד כי החכמה דבוק באי"ן 

(משלי כה, והחכמה מאין תמצא ובאי"ן יכולים לעשות דבר והיפוכו. בסוד  (איוב כח, יב)כמש"ה 
ילהו לחם כי גחלים אתה חותה על ראשו. וכענין זה ממש עשתה אסתר אם רעב שונאך האכ כא)

שאמרה יבוא המלך והמן ועשתה אותו שוה עם המלך ובזה שברה תקפו וחזקו של המן 
 ..הרשע.

 פורים –ר' צדוק הכהן 
מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק וגריס בע"י ומנו רב  (סנהדרין צו ע"ב)אך הוא מה שאמרו 

כנזכר לעיל נראה דר"ש בר שילת יצא מאחד שמואל בר שילת ואף שאין מקבלין גרים מעמלק 
ומה ראה על ככה ...וזה הענין בשאול המלך...מהם שבא על בת ישראל ויצא מהמן שלא מדעת 

אך לפי האמור ...וגו', ועל ידי כן יצא ממנו באותו לילה שורש המן  דכתיב ויחמול שאול על אגג
ראה שאול שיש בו באגג שורש נשמת ר"ש בר שילת שלא יצא ממנו עדיין ועל זה הניצוץ כתיב 

מה ראתה אסתר שזימנה את המן  (שם טו ע"ב)ה שאמרו בגמרא ויחמול וגו', על אגג. וזה ענין מ
 ַהְׁשֵקהּו ָצֵמא-ְוִאם ָלֶחם ַהֲאִכֵלהּו ֹשַנֲא� ָרֵעב-ִאם   מרכאאמר מבית אביה למדה  עשויה' כו', ר
ובע"י הגירסא וה' ישלם לך כו', ישלימנו לך  :ָל�-ְיַׁשֶּלם יַוי רֹאׁשֹו-ַעל ֹחֶתה ַאָּתה ֶגָחִלים ִּכי  :ָמִים

שהמן ישלים  ונראה שלא ידעה אסתר באיזו אופן יהיה הנס ואולי תפעול על ידי הסעודה...
המכוון שרצתה לעורר בו ...וב על ישראל, והיינו שסברה שישוב המן בתשובה.אתה וידבר ט

וסברה שאולי  ...בהמן השורש קדושה שהיה בו בהעלם ניצוצין קדישין דנשמת ר"ש בר שילת 
ישוב בתשובה וידבר טוב על ישראל. וזה שנאמר  )יינא דאורייתא דבעל פה--יינה( על ידי זה

ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב ובכל מקום מורה טוב לב שנתיישר הלב לטוב להיות לב 
ות העולם אין ובמדרש רבה על פסוק כטוב לב המלך ביין איתא אומ...אחד לאביו שבשמים 

להם טובה כו', בטוב לב אין כתיב כאן אלא כטוב לב המלך טובה ואינה טובה ואיך אמר 
הכתוב על המן שמח וטוב לב. אך לפי האמור יש לומר דאז לפי שעה יצא ממשתה אסתר שמח 
וטוב לב כרגע שעוררה בו אסתר הניצוצין קדישין מנשמת ר"ש בר שילת שהוא מקדושת תורה 

רק כיון שיצא וראה את מרדכי ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חימה שבעל פה. 
חר כך וכל הניצוצין קדישין שלו נטל מרדכי ונכנס א ...ואמר וכל זה איננו שוה לי ושב לרשעו

היא לא היתה מזרע שלמה שאמר פסוק ... אבל בישראל וזה שאמרו בגמרא מבית אביה למדה
זה. ולפי האמור מיושב לשון מבית אביה, דהיינו משאול שהיתה מזרעו והוא חמל על אגג 

והיתה סבורה ת ר"ש בר שילת שהיה כלול בו שיצא ממנו המן, והיינו על ניצוץ שורש נשמ
 שתוכל להחזירו להמן למוטב וישלים אתה וידבר טוב על ישראל כנזכר לעיל.
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 Mishnah 7. [There are] seven things [characteristic] in a man of imperfectly developed mind, and seven in a wise 
man: a wise man speaks not before one who is greater than he in wisdom, and enters not into the midst of the words 
of his fellow; and is not hasty to answer; he asks in accordance with the subject-matter, and he answers in accordance 
with the accepted decision; and he speaks of the first [point] first, and of the last [point] last; and concerning that 
which he has not heard, he says: have not heard; and he acknowledges the truth. and the reverse of these [are 
characteristic] in a man of imperfectly developed mind. 

 דברי לתוך נכנס ואינו. ובמנין בחכמה ממנו גדול שהוא מי בפני מדבר אינו חכם. בחכם ושבעה בגולם דברים שבעה) ז(
 אומר. שמע שלא מה ועל. אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על ואומר. כהלכה ומשיב כענין שואל. להשיב נבהל ואינו. חברו

 :בגולם וחלופיהן. האמת על ומודה. שמעתי לא

 

Mishley 25:21. If your enemy be hungry, give him bread to eat; and if he is thirsty, give him water 
to drink; 22. For you shall heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward you. 

 :ָל�-ְיַׁשֶּלם ַויהָֹוה רֹאׁשֹו-ַעל ֹחֶתה ַאָּתה ֶגָחִלים ִּכי   כב: ָמִים ַהְׁשֵקהּו ָצֵמא-ְוִאם ָלֶחם ַהֲאִכֵלהּו ֹשַנֲא� ָרֵעב-ִאם   כא


