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תמצית הדברים
"והימים האלה נזכרים ונעשים" היינו כבר נכנסו ועושים לנו כח לחיות את
היום יום בקדושה .העיקר זה "לדעת בארץ דרכך" כי ע"י זה "ארץ נתנה יבולה"
ר"ת אנ"י בחי' יובל שער החמישים שאז ה' בעצמו שוכן בלב הארצי של כל
אחד בחי' "ושכנתי בתוכם" .וזה בחי' פסח וספירת יום החמישים ומתן תורה
שהתחילו כולם עכשיו מפורים שהוא התנוצצות אור רבינו ממש .שיש בכוחו
להמשיך לנו ירושת משה להאיר לנו ענותנותו ואוהלו הקדוש ברמ"ח אברינו.

הרחבת הביאור
משה רבינו נקבר ע"י ה' לבדו בגיא
מול בית פעור .בגיא כמו שכתוב
ויקבור אותו בגיא ודרשו חז"ל שה'
לבדו קבר אותו ואין איש יודע את
מקום קבורתו .וזה בחי' הצדיקי אמת
שזכו לתקן בחי' ארץ בשלמות היינו
שעמדו בנסיון של לבוא בגוף בעולם
הזה ואע"פ כן לעמוד בכל ההסתות
והנסיונות והשקר ולכבד את ה'.
וזכו לבחי' "לה' הארץ ומלואה".
ויכולים למלאת החסרון לכל דורש .רק
שידע את חסרונו שיכיר את מנורת
החסרונות) ,הסיפור המובא בסוף
סיפורי מעשיות עיין שם( ,שעל ידה
יודעים את התכלית המכוונת .היינו
שלא יהיה גאה וכל פעם שהצדיק
מראה לו את חסרונו ישמח בזה ויבין
את הרמזים ויתחזק להתפלל אל ה'
יתברך למלאת החסרון.
ועצם הצמצום הזה שהוא מצמצם
את רצונו ומחשבתו וכוונתו וכוחו
כביכול וסומך את עצמו על תפילה אל
הבורא יתברך שמו ,את זה עצמו לוקח
הצדיק האמת שערב על הדור ומעלה

לפני ה' יתברך לעורר בבחי' התלמיד
את הצמצום שמצמצם ה' יתברך לכנוס
בכל איש ישראל בבחי' משכן.
כי ה' הבטיח שעל ידי המשכן
שנבנה הוא ישכון בתוכנו בבחי' ועשו
לי משכן ושכנתי בתוכם היינו שיצמצם
את עצמו עד שכביכול יכנוס ויאיר את
הנקודה טובה להכלל בשמו יתברך
ויפתח העיניים התלויות במשכן כידוע
"והיו עיני שם" וכו' ואז נכלל התלמיד
בה' ונסלח לו ובא על תיקונו וכו'.
וזה ע"י שכאשר מאיר לו הצדיק
את התכלית בבחי' "שדה צופים",
)תורה ס"ה( ,היינו עלמא דאתי מלכות
דקדושה שלעתיד ,תכלית האמת ,הוא
רואה את חסרונו ומבין שזה חסרון
השכינה שצריך הוא לתקן ולא נעלב
ונחלש אלא עוזר אומץ ועז ומתחיל
להתפלל על התיקון הזה.
וזה בחי' "כימי השמים על הארץ"
שיהיה הארץ כמו סדר האמיתי
שלעתיד בחי' זעיר אנפין ,תורה
שבכתב ,שנקרא שמיים .וזה שלמות
תורה שבכתב ע"י תורה שבע"פ ,היינו
א
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שמקבל מהצדיק ומתפלל לתקן
ולהשלים .והצדיק מתפלל ועוסק
בשבילו למעלה בחי' "רבים לוחמים
לי מרום" ומכניע שם את הדין ע"י
שמעורר את הצמצום בשרשו שאז ה'
מאיר ומסתלקים כל פועלי און.
וכל זה ע"י שמתקרב לצדיק ושומע
תוכחתו המתוקה ולא מדקדק על
כבודו ושמח בתוכחה ועוזר עז
להתפלל .כי התפילה הזאת היא
הצמצום שלו שמצמצם את רצונו
וכוחו וחיותו ומכניס אותם בצמצומי
האותיות והדיבורים ומצמצם רוח ליבו
לסדר דבריו לפני ה' ולהכנס במה שכן
יכול להבין ולדבר .ורואה את מיעוט
השגתו ונאנח עליה ורואה את מעשיו
המכוערים ומודה עליהם ומבקש
ומתחנן וכו' ועל ידי זה מתעורר
הצמצום ששייך לו אצל ה' יתברך
כביכול וה' כביכול מתעורר ברחמיו
להקטין עצמו ולכנוס בתוך כלי ליבו
עד שליבו מאיר באור ה' ומסתלק הרע
ממנו.
וכל זה בזכות הצדיק אמת שצמצם
את עצמו בארץ וניקה את כל החרון אף
הנובע מהצמצום .ויש בידו ,שהיתה
בעולם הזה מכוסה ומצומצמת ,בחי'
הבעטליר בלי הידיים ,ועכשיו דוקא
שעלה לעולם העליון יכול בידיו לפעול
ולהמשיך תיקונים נפלאים .והעיקר
להמשיך בידו רוח נבואה רוח משפט
רוח חיים ללב התלמיד ולהחיות את
תפילתו שתעורר למעלה רחמים שזה
בחי' קדושת הברית כידוע היינו שה'
ב
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ימעיט עצמו כביכול ויכנוס אל בחינתו
ומקומו לתקנו .וראה בהלכות אפותיקי
ה' על תורה א' תנינא דברים נפלאים
בזה ואיך כל זה הוא ראש השנה של
רבינו הקדוש(.
וזה בחי' "אשמנו בגדנו" וכו'.
היינו אנחנו .אני ואתה .אני וה' .היינו
שהכנסתי את קדושת שמך אל
החיצונים ועתה כשאני שב אתה חוזר
ומאיר שם ומכניעם ומתגלים הסתרי
תורה ששם .כי שם בחיצונים יכולים
לבוא רק סתרי סתרים) .תורה נ"ו( ,כי
נגלה לא יכול להחזיק שם מעמד.
ונעשה ע"י התשובה הזאת הנמשכת
מכלליות הבטלרס' שהיא קדושת רבינו
הקדוש ,חידוש נפלא וחדש שלא היה
מעולם שנקרא תיקון הכללי) .וראה
בהלכות מנחה ז' בסופה אות צ"ג עד
צ"ו שמבאר שם שהבעטלרס' הם
תיקון הברית ע"י שמחה ולכן באים על
החתונה לשמח ולתת מתנות והם בחי'
השבעה רועים והם בחי' שבע עליות
התורה בשבת(.
כי ניצוצות קדושה נשכחים מימי
מרדכי ומימי אחשורוש שנכנסו שם
ע"י שאמר ה' "ויהי אור" במעשה
בראשית היינו שגנז האור לטובה
ולברכה ,והוא לשון צער "וי" אבדה
נפש ,בחי' תוספת נשמה יתירה בשבת
ושמחת המצוות תמיד ,שהם בחי'
הכנעת עמלק .ועכשיו מקבלים הארה
מבחי' פורים שנכנס ,מבחי' "ויהי
בימי" .היינו חידוש חזק וחדש לחיות
את הימים לכל אחד ואחד ולמצוא
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בהם טוב המונח שם מבראשית
והקב"ה מחדשו בכל יום ומתאווה
לתפילתנו עליו כדי להופכו לשמחה.
וע"י שכל אחד מתחזק לחיות את
יומו בחי' ספירת העומר הבאה עלינו
לטובה שניזונת מליל הפסח שהתחיל
מחדש בפורים .ועושה הספירה כלים
למתן תורה החדש הבא עלינו לטובה
בבחי' "קימו וקיבלו" בחי' ידין ורגלין
המובאים בתורה י' ,שע"י שמתפללים
עתה להחיות את כל ניצוצות הקדושה
מחדש ולזכות לאכול את התבואה
החדשה בקדושת וטהרת הפסח ,להאיר
כל אחד בליבו ומוחו ע"י האכילה את
סוד היבול שהוא בחי' "ויצא יצחק
לשוח בשדה" בחי' התבואה שנכללת
בתפילת ישראל ע"י שמחזירה כוחה
אל התפילה) ,עיין בהלכות אפותיקי ה'
על תורה א' תנינא( ,ע"י זה נמשך
התנוצצות משיח ואור הגאולה בימים
האלה שכבר נזכרים ונעשים בכח
הפורים שנכנס.
וה' רואה ומתפאר ושמח שמחת
עוזו הנורא העליון בכל ההשתוקקיות
הנפלאות שמתחדשות בכל לב ישראל
בימים האלו) .וראה המכתב של ר'
נחמן טולטשינער בסוף עלים לתרופה
שכתב ליושבי ארץ ישראל אחרי
הפורים וביאר שם את קבלתו ממורנ"ת
שהבטלרס' והתיקון הכללי ופורים הם
ענין אחד והם ענינו של רבינו בציונו
הק' הערוך מששת הימים העליונים
לגאולת ישראל בימי אחשורוש האלו(.
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ומאירים עכשיו התחדשות תשוקת
הניצוצות הקדושים החדשים בכל לב
ישראל להתפלל בקדושת האביב
והתחדשות הארץ באורם ,תפילות
חדשות לגמרי בהשפעת הבעטלע'רס
הקדושים הרועים הנאמנים שהם
השפעת קדושת רבינו הקדוש בעולם
לכל אחד ואחד בפלא נפלא מאוד רק
החזק עצמך בשפלות ושמח במנורת
החסרונות הנ"ל ועזור עז להתבודד
בהתקשרות לרבינו ובעז ושמחה
ובטחון שה' מתפאר בכל רצון ורצון
שלך.
וזה ר"ת של הפסוק "לדעת בארץ
דרכך בכל גויים ישועתך" .כי ע"י
ידיעת הדרך הנ"ל בארץ בגוף ע"י
התקשרות ל"צדיקים אשר בארץ המה
 ...כל חפצי בם" היינו תקון הכללי
המאיר ע"י אור הבטלער'ס בהתחדשות
קדושת פורים שנכנס ,ע"י זה יאיר
ויתגלה אור העולם אור הגאולה
האחרונה שהיא "בכל גויים ישועתך".
כי מובא בתורה י' הנ"ל שהגויים
אומרים "בית יעקב לכו ונלכה" היינו
הם רוצים לזכות להארת הרגלין
וההליכה ע"י עבודתנו .ומובא בביאור
הליקוטים על תורה י' .הם אומרים לנו
"בית יעקב לכו" היינו תרימו אתם את
הרגלין אל הלב ע"י אור הצדיק
הממשיך בעולם את הנקודה טובה לכל
אחד בחי' יוד שהופכת "אחר" – גאוה,
ל"אחד" – ביטול .ואז נמתקים הדינים
ובני ישראל נשאים אל הצדיק בליבם
ובידם להתפלל ולשמוח לרקוד
ג
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ולהכלל יחד כי אין אחר זולת שמו
יתברך הנקרא עלינו ובאורו ילכו אפילו
גויים.
כי כל הגויים מקבלים מאתנו חיות
למקומם לסמוך עצמם על ה' ולעזוב
אלילי כספם וזהבם .וכ"ש אנחנו.
והאמונה הזאת נמשכת מתורתנו
הקדושה כי עיין בישעיהו פרק ב'
שממנו מביא רבינו את הפסוק הזה
ושם מתאר מה שיהיה לעתיד שיהיה
בעולם בית רם ונישא וכו' ,והיא
אמונתנו ותורתנו שרוצה רבינו לעורר
בנו בכל עת .שנדע ונזכר באמת את
מקומנו הקדוש ואת תכלית בריאתנו
וכוחנו .ונזכר כמה ה' מחכה על
תפילתנו ושמחתנו בו .כי אין שמחה
בה' כמו תפילה בדבקות אמיתי בענוה
בהארת קדושת רבינו .ואין פאר לה'
יותר מהריקוד הקדוש שאחריה.
ולכן ר"ת הפסוק הזה הוא "לבד
בגיא" .היינו "לדעת בארץ דרכך בכל
גויים ישועתך" .כי משה רבינו כבר
פעל פעולה נוראה בעולם וכבר השלים
כל תיקוננו בזה שנקבר בגי ע"י ה' מול
בית פעור .ואנחנו יכולים בכח רבינו
להוציא הירושה מכח אל הפועל
ולמשוך כל העולם כולל הגויים אל
עבודתו ושמחתו יתברך .ומי שחושב
שזה אורות וריבוי מאורות וכו' צריך
לצעוק הרבה "איה" ביערות ובשדות
ובציונים הקדושים כי היא אמונתנו
האמיתית ומי שלא שם ליבו אליה נתון
בכפירה עמוקה ונוראה .אבל גם לו יש
סיכוי.
ד
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כי יש סוד בגדי לבן של הכהן
הגדול שמכפרים .ועכשיו שבית
המקדש מוסתר בראש כל חוצות וכן
אור הצדיק האמת המתקן הכל נרמס
ע"י שקרים ודמיונות כבוד ורדיפת
בצע וכו' כידוע לכל מי שעיניו פקוחות
באמונה הנ"ל ,אע"פ כן רבינו הקדוש
פועל בעז וכל אחד יכול להתקרב
ולזכות .הספרים פתוחים והשבילים,
והיד רושמת וכל הרוצה ליטול עליו
עול מלכות שמיים באמת יכול לבוא
וליטול .וזה בבחי' בגדי לבן היינו
כאשר זוכים להיות כ"סדר" .היינו
לחיות את האמונה ולעבוד את ה'.
אבל יש סוד גדול יותר והוא בבחי'
"בגדי שחורים" .והוא הסוד של פורים
שעכשיו כל ההתחלות ממנו .וסוד
ה"נהפוך הוא" וסוד "יקרה מפנינים"
היינו הצדיק האמת שנכנס באור
התורה יותר עמוק וגבוה מכהן גדול
שנכנס בפנים .כי הצדיק האמת יונק
מקבורת משה רבינו בגיא עד שציונו
הקדוש ברוך הוא פלאות נוראות .כי
את מקום קבורת משה לא יודעים ,אבל
וכו'.
והצדיק האמת הוא יקר יותר מכל.
כי הוא יכול למצוא כבוד ה' גם אצל
הלבוש שחורים .היינו אצל מי שתקפו
יצרו ולבש שחורים והלך למצוא חפצו
במקום שאין מכירים אותו .כמובא
בגמרא מועד קטן דף י"ז ובליקוטי
הלכות מנחה ז' בסוף בראשי פרקים
על מנחה אחרי אות צ"ז ,והצדיק יכול
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למצוא בו זכות שלא רצה לעשות
חילול ה' וכו'.
והם דברים עמוקים של שער
החמישים שרק ר' נתן מותר לו לדבר
בהם עיין שם בהלכות מנחה הנ"ל .רק
שתדע שיש סיכוי גם למי שאמונתו
מיובשת לגמרי והוא לבוש שחורים
כאבל ואין לו שמחה בה' ואין לו
אמונה בגאולה והוא ממש לא רוצה
לחיות את התורה האמת של שמחת
ישראל והוא שונא ממש למאמינים,
ויש לו כל מיני קטרוגים עליהם והוא
מוצא בהם כל מיני פגם ,גם לו יש
סיכוי ותקוה אצל רבינו .והאמת ,שכל
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אחד חייב לעבור בפינה הסרוחה הזאת
רק לא חייבים להיתקע שם לכל החיים.
ה' יצילנו וישמחנו בקדושת שמו
יתברך הנקרא עלינו בשם הצדיק כי
אנחנו נקראים ישראל על שם הצדיק
האמת יעקב אבינו שכבר זכה לברית
קודש והבטחה ,שעד העקב האחרון
שבאחרונים יאיר טוב לכל זרעו.
ושלום וברכה שמחה והצלחה .ובכל
דור ודור לא עזב אותנו ח"ו ובנין אב
לכל הטוב הזה הם ימי מרדכי ואסתר.
ובימינו עכשיו יש כבר נחל נובע מקור
חכמה בא ושתה ושמח אחי ואשמח
עמך גם אני אמן ואמן.

ה

