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בלבבי ה_עמוד שלז_הכנת לפורים
אפשר להמשיך השפעת "לא ידע" של פורים לכל השנה
כל המועדים בבחינת "ידע" ,ופורים בבחינת "לא ידע" .מצד הבחנת המקבל ,יש הבדל יסודי בין הכנתו לקבל השפעה מכל
המועדים ,לבין הכנתו לקבל השפעה מפורים .כלומר ,כיון שהשפעת החגים כולם ,הם בבחינת "ידע" ,לכך הוא צריך להיות
במהלך של "ידע" .ועליו להכין את עצמו ,ולדעת מהו מהות החג ,ומהו הולך לקבל ממנו .אולם פורים ,כיון שענינו "לא ידע",
לכך גם הכנת האדם צריכה להיות תואמת לזה .ועלין להעמיד את עצמו במהלך של "לא ידע" ,כלומר שאינו יודע כלל מה
הינו עומד לקבל מפורים ,אלא מעמיד עצמו לקבל כל השפעה שתבוא.
יש כאן נקודה עמוקה .כשאדם מכין את עצמו מה הוא הולך לקבל ,מצד אחד הוא מכשיר את עצמו לקבל השפעה זו .אולם
מצד שני ,הוא מגביל את עצמו לקבל דוקא השפעה זו ,ולא השפעה אחרת .נמצא ,שהכנת הכלי לאור מסוים ,היא גופא
הגבלת הכלי לקבל אור מכלי אחר .אולם ,מהות ענין פורים ,שאין הכנה מה עומד לקבל ,ולכך הכלי יכול לקלוט ולקבל כל
אור ,כיון שאין מניעה מצד הכלי.
ובאמת הזמן מתחלק בחינת "ידע"" ,ולא ידע" .לכל המועדים ידע ,ופורים ,לא ידע .אולם בנפש יכול להיות כל השנה מהלך
של פורים ,ואדם יכול לחיות כל השנה במהלך של "לא ידע" ,ובצורה זו הוא יכול לקבל כל השנה כל סוג של אור ,ואין לו
מניעה כלל .ולכך ,בעבודה מעשית ,ראוי לו לאדם ,לעולם לא להכין את עצמו מה הוא הולך לקבל מכל ענין רוחני .כי בכך,
הוא מגביל עצמו כנ"ל .אלא ,יעשה המעשה בתמימות ,וימתין ויצפה שהקב"ה ישפיע עליו כל שפע שיעלה ברצונו להשפיע.
ונקודה זו צריכה להיות יסוד חיי האדם ,לעשות כל מעשיו בתמימות גמורה ,ולא לצפות כל הזמן איזה הרגשות ירגיש ,ואיזה
קנינים רוחנים ישיג ,אלא יעשה בתמימות ,וימתין שהקב"ה ישלח לו את כל אשר ישלח.
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