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 – Purim Consciousness – Rabbi Dr. Meir Sendorעד דלא ידע
אסתר פרק ט
(כח) והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא
יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם :ס
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א הלכה ה
ר' יוחנן ורשב"ל ר' יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת סיפרי תורה אינן עתידין ליבטל מה טעמא
[דברים ה יט] קול גדול ולא יסף רשב"ל אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל נאמר כאן קול גדול ולא יסף
ונאמר להלן [אסתר ט כח] וזכרם לא יסוף מזרעם הלכות [חבקוק ג ו] הליכות עולם לו
ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד
כל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם ,א"ר אלעזר אף יום הכפורים לא יבטל לעולם שנאמר והיתה
זאת לכם לחקת עולם,
רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה יח
כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה
וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם ,ואף על פי שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר +ישעיהו ס"ה +כי נשכחו
הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני ,ימי הפורים לא יבטלו שנאמר +אסתר ט' +וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך
היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.
/+השגת הראב"ד /כל ספרי הנביאים והכתובים עתידין ליבטל .א"א דבר הדיוטות הוא זה ,כי לא יבטל ספר מכל הספרים
שאין ספר שאין בו למוד ,אבל כך אמרו אפילו יבטלו שאר ספרים מלקרות בהם מגילה לא תבטל מלקרות אותה
בצבור+.
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב
אמר רבא :מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים
בהדי הדדי ,איבסום ,קם רבה שחטיה לרבי זירא .למחר בעי רחמי ואחייה .לשנה אמר ליה :ניתי מר ונעביד סעודת פורים
בהדי הדדי!  -אמר ליה :לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא.
דברים פרק לד פסוק ו
ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה:
זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית כא :
ובגין כך יעקב משה ויוסף כחדא אזלי יעקב מית וגופיה אעלו ליה בארעא קדישא יוסף מית גופיה לא אתקבר בארעא
קדישא אלא גרמוי ,משה לא האי ולא האי …משה הוה לבר כיון דבעלה קדמאה הוה בארעא ,משה זכה בחייו מה דלא
זכה ביה יעקב יעקב שמש בה בההוא עלמא משה בהאי עלמא ,ואי תימא דגריעו דמשה הוה לאו הכי אלא כד נפקי
ישראל ממצרים מסטרא דיובלא הוה
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ריקאנטי בראשית פרק מז
והנה לפי כוונתם ז"ל יעקב היה ראוי ליקבר בארץ ישראל גופו שלם בעצמותיו ,שנאמר [לעיל כט ,כ] ויעבד ברחל,
ובמותו חזר לאכסניא שלו .יוסף הצדיק נקברו שם עצמותיו ולא גופו ,כי עצמותיו היו כחות וצבאות אילן העליון הנקרא
צדיק המשפיע לארץ העליונה .משה נתעלה ביובל העליון ועל יובל ישלח שרשיו ,אף כי בחייו היה איש האלהים ועבד יי'
ר"ל בעלא דמטרוניתא .ועבד יי' הגדול ,במותו לא ידע איש את קבורתו ונתעלה למעלה מכלם.
ר' עזריאל מגרונה ,פירוש האגדות טז-:יז.
המחשבה מתפשטת ועולה עד מקום מוצאה וכשמגעת שם היא נפסקת אין יכולה לעלות עוד .ע"ד המשל בזה מעין
המים היוצא מן המקור אם תעשה תחתיו חפירה לבל יתפשטו המים הנה והנה יעלו המים עד מקום המקור ולא יותר,
וכל המחשבה אינה מתעלה יותר ממוצאה .וכל ההורס לחשוב בדבר שאין יכולת במחשבה להתפשט ולעלות אינו נמלט
מאחד משני דברים ,מרוב כפיית המחשבה שהוא כופה להשיג ולהדבק במה שאינה יכולה להשיג תעלה נפשו ותנתק
ותשוב לשרשה או יתבלבל דעתו ושכלו… .ועל זה למדו במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור .על כן
החסידים הראשונים היו מעלין מחשבתם עד מקום מוצאה והיו מזכירין המצוות והדברים ,ומתוך ההזכרה והמחשבה
הדבקה ביותר היו הדברים מתברכים ומתוספים ומתקבלים מאפיסת המחשבה כאדם הפותח ברכת המים ומתפשטת
אילך ואילך ,כי המחשבה הדבקה היא המקור והברכה והמבוע אשר לא יפסק...
ר' דוב באר ממזריטש ,מגיד דבריו ליעקב
קי :צריך האדם לחשוב א"ע כאין וישכח א"ע מכל וכל ויבקש הכל בכל תפילתו על השכינה ואזי יכול לבא למעלה מזמן
דהיינו לעולם המחשבה ששם הכל שוה חיים ומות ים ויבשה וזהו מ"ש בזוהר (ח"ב מ"ח א) [ויאמר יי' אל משה מה
תצעק אלי ],אלי דייקא דא בעתיקא תליא שהיו צריכין להפקיר א"ע ולשכח בצרתן כדי שיבואו לעולם המחשבה ושם
הכל שוה משא"כ כשהוא דבוק בגשמיות עה"ז הוא דבוק בהתחלקות טו"ר דהיינו ז' ימי הבנין ואיך יבא למעלה מזמניות
ששם אחדות גמר וכן כשחושב א"ע ליש ומבקש צרכיו אז אין הקב"ה יכול להתלבש בו שהוא ית' אין סוף ואין כלי יכול
לסובלו משא"כ כשחושב א"ע לאין כנ"ל:
ר' לוי יצחק מברדיטשוב ,קדושת לוי
בראשית ב :או יאמר ,אלה תולדות השמים והארץ בהבראם וכו' .וכל שיח השדה טרם וכו' וכל עשב השדה טרם יצמח
ואדם אין וכו' ... .יראה להבין ,כי הנה כל העולמות מקבלים בכל רגע שפע וחיות מאת הבורא ברוך הוא והאדם הוא
מעורר השפע להשפיע לכל העולמות וכשאדם רוצה לעורר שפע חדשה על כל העולמות צריך לדבק עצמו באין והוא
המדריגה אשר לא יצמצם כלל בעולמות וכשהאדם הוא בטל במציאות ומדבק מחשבתו באין כביכול אחר כך בא השפע
חדשה על כל העולמות אשר לא היה עדיין .ועל ידי היראה שיש לו לאדם מהבורא מחמת גודל יראת הבורא ברוך הוא
בטל במציאות ומדבק עצמו באין כביכול ואחר כך השפע בא על כל העולמות ממולא כל הטובה .וזהו הרמז בפסוק אלה
תולדות כו' ,כשאתה רוצה לחדש על העולמות שפע חדשה ולהביא שפע חדשה אשר עדיין לא היה .וכל שיח השדה כו'
וכל עשב השדה טרם יצמח ,הרמז שצריך לדבק כל חיותו של העולם באין שהוא למעלה מן העולמות .וזהו טרם ,כלומר
שלא נצמצם עדיין בהעולמות ודבוקים באין הנקרא היולי .ומפרש הפסוק על ידי מי יוכל לחדש השפע בעולמות ואדם
אין לעבוד ,כלומר שאדם ידבק עצמו באין:
שפת אמת שמות לפורים שנה תרסא
איתא במדרש כל המועדות עתידין להתבטל חוץ מימי הפורים .וי"א גם יוהכ"פ .ולבאר הענין דאיתא גדולה הסרת טבעת
ממ"ח נביאים שעמדו לבני ישראל כו' .וכן איתא כולם לא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה…
וזו הישועה הי' למעלה מסדר והנהגה של התורה.
ואיתא בזוה"ק כי אלה המ"ח נביאים יונקים ממ"ח טיפין שיורדין מגן עדן ע"ש פ' חיי שרה .והוא המשכת חמשים שערי
בינה .אשר מרע"ה למעלה מכל המ"ח .כמ"ש ותחסרהו מעט מאלקים .והדעת בא ממוח .והם בחי' מ"ח נביאים .אבל
למעלה מהמוח א"א להשיג כי הוא למעלה מן הדעת והבינה .לכן נק' כתר שזה עדות על המלך שא"א להשיג בזה .לכן

Talorot.org

TAL OROT: a Jewish Contemplative Society
Rabbi Dr. Meir Sendor, Facilitator
Anne Sendor, Executive Director
בבחי' מוח יש השגת הדעת .אבל הגלגולת מקיף למעלה מהמוח .ואין שם השגה וציור ודמיון .ומשם באה הישועה בימי
מרדכי ואסתר .הגם שכל השערים ננעלו .ולכן עשה המן עץ גבוה חמשים אמה .וכל המועדות הם עדות על יציאת מצרים
שהוציאנו הקדוש ברוך הוא עד שלא נשקענו בשער הנ' משערי טומאה .וזכינו אח"כ לכנוס בשערי טהרה .ולקבל התורה
ביום החמשים לעומר .שזה כלל המועדים .והם בחי' הדעת שע"ש זה נק' מועדי ה' .ולעתיד יהי' לבנ"י התקשרות למעלה
מן הדעת .ז"ש שכל המועדות בטלים .אבל פורים שהישועה הי' מבחי' זו שלמעלה מן הדעת לא יתבטל .וזה באמת עדות
כי חלק ה' עמו .ולכן אפילו באין להם מעשים כלל חפץ בהם המלך .כמ"ש אשר המלך חפץ ביקרו .ולא נתן שום טעם רק
שהוא חפץ המלך .כמ"ש אם חפץ בנו ה' ולכן חייבין לבסומי בפוריא עד דלא ידע כנ"ל:
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