
 
 
 
 
 
 

 

 בס"ד

 חגיגת החגים הזמניים

 דרך ה' חלק ד פרק ז

גת קדושת הימים, יש עוד ענינים פרטיים י. ואולם מלבד הקידוש הזה הנשער במדרגותיו כפי מדרו

ושורש כולם הוא סדר שסידרה החכמה העליונה, שכל  .מיוחדים לכל זמן מזמנים אלה כפי ענינו

תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין 

והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים  האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו.

קון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמו שזכרנו שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות התי

למעלה, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו 

 תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם הענינים כולם. 

 אור חדש למהר"ל על פרק ט )פורים ומגילת אסתר(

ולמה המצוה הזאת  ,כב( וגו' המצוה היא בפורים יותר מן י"טומשלוח מנות איש לרעהו )אסתר ט, 

אבל הדבר הזה ידוע ממה שהתבאר למעלה כי פורים הוא לישראל מפני שנצח  ,יותר ביום זה מן י"ט

כי כל זמן  ,וזה כי ישראל הם הפך זרע של עמלק ,את זרע עמלק אשר הם אויבים וצוררים ביותר

ובשביל זה הם עם אחד דביקים  ,שזרע בעולם אין שמו אחד וישראל הם מיחדים שמו ערב ובוקר

בו יתברך שהוא אחד ומפני שישראל עם אחד ראוי שיהיה בהם עם אחד ויהיה להם חבור וריעות 

כדכתיב אצל מצות הצדקה  ,לכן יש להם להחיות אביונים מצד שהוא אחיו והם עם אחד ,גמורה

ולכך המצוה ביותר ביום זה בלבד הן  ,)דברים טו, ז( כי מפני שהם אחינו יש לתת צדקה ,אחיך

  .משלוח מנות הן מתנות לאביונים

 ,לכך תמצא בכל המגילה כאשר באו לנצח כתיב )שם ד, טז( לך כנוס את כל היהודים, נקהלו היהודים

י הוא אחד ובזה הם גוברים על המן )שם ט, ב( וכל זה כי במה שישראל הם עם אחד לכן עמהם הש"

ובשביל כך בפורים בפרט זאת המצוה משלוח מנות איש לרעהו  ,וזרעו שהם הפך אחדות הש"י

ומתנות לאביונים בשביל כי אלו המצות הם תלוים בזה במה שישראל הם עם אחד ביותר מכל 

 האומות.


