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בכל ה ' הנהגת  ולראות  לגלות – אסתר  מגילת 
ההסתר בתוך אף  העולם וטבע  מקרה 

éîéáäðåîàá ÷æçúäì àîøâ ïîæä äìàä íéøåôä
éø÷îî èøôå èøô ìëá 'úéèøô äçâùä'á
íéøåô ìù ñðä äðúùð äæáù ,íìåòä òáèå
,íéøöî úàéöé ïåâë ,ìàøùéì åùòðù íéñéðä øàùî
,òáèä êøãì õåçî åéä íäù ,á"åéëå äëåðçã ñðå
úåáéñ éãé ìò äúéä íéøåôä éîéá äìöää êà
òáèä úâäðä êåúá íéø÷î éôåøéöå úåðåù,
,ãñçå äáåè ìë äìéçúî åàø àì åìà úåòøåàîá
ìù ïúòåùéù ìë éðéòì äìâð ïîæ øçàì ÷øå

íäá äðîèð ìàøùéàààà.

êëåò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø ÷"äøä øàéá
'éåì úùåã÷'á(äðåùàø äùåã÷)øëæð àì ïë ìòù

äúéä àøåáä úâäðä ìë éë ,äìéâîá íéîù íù
éôåøéö ìëá ïðåáúé øùàë íðîà ,äñåëîå úøúñåî

(éôåøéö åðééäå Y úåáéúä)ïéèéùä ïéaî äàøé íéø÷îä¦¥
äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå ,äøéáì âéäðî ùéù

úéèøô äçâùäá íéùòîä ìëìáááá.

áùééúúåíù àø÷ð òåãî ,äòåãéä àéùå÷ä äæá
äæ øåôä íù ìò 'íéøåô' áåè íåéä
,äìöää ñð ìò àìå äøö úòá ïîä ìéôäù ìøåâä
âç ïåâë ,ñðä íù ìò íéàø÷ð úåãòåîä ìë àìäå

øîàðù çñôäáé úåîù)(æëàåä çñô çáæ íúøîàå'
ïëå ,'íéøöîá ìàøùé éðá éúá ìò çñô øùà ,'äì
'ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë' - úåëåñä âç

(â âë àø÷éå)ïî åðçù ìò äëåðçá åá àöåéëå ,

נישואיוא . בהוצאות חלק לקחת עם  נדיבי ישראל את לזכות בכדי לארה "ב שנדד א"י מבני בחתן מעשה 

והחל בחכמה, שלא פיו בעה"ב פתח רחמים , בבקשת דלתותיו על  שנתדפק  הבתים באחד המרובים,

מטה ותרוויח  עבוד לך ישראל, בני בקרב נדבות לקבץ  תבוא כי לך מה  שנארער, ירושלימ'ער  בו, גוער

בצמא  שותה והיה  ושותק מחריש הבחור עמד ה'נזיפה ' זמן בכל  פלא, זה וראה ובכבוד, ביושר לחמך

מאת  כללי' 'שיעור וכשומע  עייפה, נפש על קרים כמים  ועידוד חיזוק  דברי אלא כאן אין כאילו  דבריו 

הבית, פני את יוצא והחל לו הודה החתן לחתן, דאלער 300 נתן דרשתו את הלה משסיים  ישיבתו . ראש 

ונזיפות  גערות לשמוע  נפש ותעצומות עוז לקח מנין ותימה, בפליאה  ושאלו  לו, וקרא חזר בעה"ב אך

האדרעסען' 'שמות קונטרס  החתן הוציא ושליו. שקט שאנן ולישאר כאלו ‰ÌÈ¯È˘Ú)וחרמות È¯Â‚Ó ˙Â·Â˙Î)ובו

וזועף 'כועס  שם כתוב זה בעה "ב ועל וכו ', נתינתו גובה וכמה  הבעלים , מעשי מה אדרעס  כל  על נכתב

שאם ידעתי כי כזאת, נפש שלוות לקחתי מנין תבין מעתה  דאלער'. 300 תורם  ולאחמ"כ  – וצועק מקלל

הדרך  וסלולה לבוא ישועתי שקרובה הרי וצועק' 'מקלל  ולאחמ "כ וזועף' 'כועס  עיני לנגד מתקיימים

דאלער'. 300 תורם 'ולאחמ "כ הסיפא גם  להתקיים

ובזיונות, גערות – עמו  ייעשה  שכך ידע ומתחילה צפוי, שהכל ידע  שהבחור שמכיוון לפניך, הרי

אם בעולם נעשה דבר שאין נאמין אם  בדידן, אנן אף  הנפש. בשלוות הכל קיבל שכרו , על  יבוא ולאחמ"כ 

לב... בחפץ ואהבה  בשמחה הנפש בשלוות הכל לקבל  בנסיון עמוד נוכל בשמים, מתחילה  כן הוכרז  לא

עצומות. לישועות משם  להגיע ואף

זי"ע ב. ממונקאטש אלעזר' ה 'מנחת הרה"ק  ביאר ÂÚ)וכך ˙Â‡ ·"Â„‰Ó המשנה ('„"˙' לשון ÊÈ.)את ‰ÏÈ‚Ó)

יצא', לא למפרע  המגילה  את לפרועלמפרע 'הקורא בכדי רק  המגילה  את הקורא כי פרעון, מלשון

בחסדי  להתבונן הלב בהתעוררות אותה קורא ואינו צווארו , מעל  הקריאה' 'חובת עול  ולהסיר חובתו  את

בה, בכתוב להתבונן המגילה שבקריאת המטרה  עיקר את והפסיד – יצא' 'לא ישראל , בני בניו  עם  ה '

חובתו . יקיים  בכך ורק ומדוקדקת, פרטית השגחה  ידי על קרובו עם ישראל בני עם  שגמל  ה' בחסד
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àø÷ðù íéøåôá äðúùð äîå ,åìñëá ä"ëá äîçìîä
äæá åøîàð íéöåøéú äáøäå ,øåôä íù ìòââââ,äúòî

àåä íéøåôä íåé úøèîå úéìëúù ,øîåì ùé
úòá íâ úéèøô äçâùäá äðåîàä úà ùéøùäì
äæ ìòå ,åúåà úôôåà äëéùç ïééãòùë äøúñä
úà éøîâì àéöåîå åúòã ìèáîù ìøåâä ïéðò äøåî
ú"éùä ìò ÷ø åáäé êéìùîå ,åéúåðåáùçå åúáùçî,
åäæ éë úåìâìå íñøôì - 'íéøåô' íåéä àø÷ð ïëìå
ìäðúî ìëäù ïéîàäì ,åúéìëúå íåé ìù åîåöéò

.÷ã÷åãî ïåáùçá äðåéìò äçâùäádyxtd x`aåö - í éøåô - øåëæ - àø÷éå -

äæå'äðúùð äî' ìåàùì íãàì ïéàù úåøåãì ãåîéì
,úçðá ,úåàéøáá ,äñðøôá éáöî òåøâ òåãî Y

äùòî øåëæéå ÷æçúé àìà ,á"åéëå ÷"ùæá íéâååéæá
ãñçá åîìåò úà ä"á÷ä ìäéðù êéà øúñà úìéâîã
,äëîì äàåôøä úà ãòåî ãåòáî ïéëäå ,íéîçøáå
ùéçäì òáèä êøãá íéðåù íéø÷îî íéø÷î óøéöå
'ìæàô'ä é÷ìç óåøéöå øåáéç ïéòëå ,äìöäå úåãô
.øãäå øàô áåøá ãåä úðåîú úéàøð íôåøéö øçàù
éîéá åîò òøàé øùà ìëù ,íìåò úåøåãì àåä êëå
íéîé ùãåçë éðôì ìáñù äîå ,àìôð ïåáùçá åãìç
äù÷î íìåëå ,òåáù éðôì øáòù øòöäì øåù÷å êééù
ìëä úà ìá÷é àìéîîå ,íééúòáù ÷÷åæî úçà
øåàä úåìâì äëæé äðåîàä úåëæáå ,äçîùáå äáäàá

íìåòä òáèá øúñää êåúáùãããã.

יששכר'ג. ה 'בני מבאר ישראל  של ‚)לזכותן „ ¯„‡ ˘„ÂÁ)לעם לו להיות בישראל  בחר הקב"ה דהנה

מחמת  בהם בוחר הקב"ה היה אילו  כי הטובים , מעשיהם מחמת ולא אליהם , אהבתו  מחמת סגולה

הפיוט  וכנוסח בדין, לפניו  לעמוד יכולים היו לא „¯"‰)מעלתם '‡ ÛÒÂÓ)תמצה אם  דין, בערכך אמונה  'א-ל 

הכיפורים, ביום  השעירים שני על  גורלות להטיל הקב"ה אמר ולכן קדוש ', בדין, לפניך יצדק  מי הדין, עומק

בנו בחר טעם ובלא זה , באופן הייתה ישראל  בני בחירת שאף להזכיר כדי הן, טעם בלא הגורל  שתוצאות

המן  שיפיל  הקב"ה סיבב ישראל, על  כלייה  וגזירת אף  חרון היה  כאשר הפורים ביום  נמי והכי עם. מכל 

בלא  ישראל  בני בחירת את יתב"ש לפניו  הזכיר הגורל כי עליהם, וחסדים רחמים  לעורר כדי הגורל  את

המגילה אחר שאומרים  מה וזה שחטאו , אע "פ להושיעם  עליו וממילא ‰�È‡')טעם , ¯˘‡' ËÂÈÙ·) המן פ äר ִָָ'éי

ופדות להצלה לנו גרם המן של שגורלו מפני ,'äרנä לפ üï הנס נה שם על  'פורים' היו "ט  נקרא זה  כי[ולפי , ְְֵֶַ

במרומים ] זכות  עלינו  לעורר גרם .הגורל

סופר' ה'חתם בדברי מצינו  ‡Ò˙¯)כעי"ז  ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙· '‰˘Ó ˙¯Â˙'·) הוא הנס הקב"הועיקר שהקדים

ישראל, שחטאו  שעה באותה הרפואה  את עמו וברא שוועת בקול ה' ששמע מה הנס עיקר היה לא כי

אליו  שקראו בשעה ישראל  וגםבני ישראל ', צעקת יקבל  לא ולמה קיבל , נינוה  תשובת 'אפילו  שהרי ,

וגם המלכה , את אוהב המלך שהרי הטבע לדרך חוץ  כך כל היה לא הוא' 'ונהפוך של  ÂË:)הנס  ‰ÏÈ‚Ó)

העץ . על  לתלותו  יצווה  ולמחר המן את היום שיאהב אפשר כן ועל  היה , הפכפך אחשוורוש

הוא  הנס ולא ועיקר ואיש  איש כרצון משתה עשה יום  קפ "ו שהרי הטבע , דרך כנגד ושתי את שהרג

ולא  כנגדו... בדברים שהפריזה  משוגעת היתה המלכה ושתי וגם בשיגעון. נשתגע  האחרון וביום נשתגע,

רשע  אותו של מסעודתו  שנהנו על - הגזירה נגזרה  שעה אותה שעל אלא È·.)עוד ‰ÏÈ‚Ó)ריחם ואעפ"כ  ,

הרפואה  את וברא והקדים הקב"ה מלכות באמצע עליהם אסתר לבשה  ועי"ז ושתי, את והרגו הסעודה

בדיוטא  ישראל היו  כאשר היתה הישועה שתחילת נמצא המן, מגזירת ישראל  את להציל בידה והיה 

רח"ל , בחטא ועסוקים  חביבים התחתונה  בנים שמשחיתים בשעה אפילו – משחיתים' ש 'בנים ללמדנו

לה' .הם

לחדרוד. מחוץ  כי הרבי הבחין קהל קבלת בעת פעם  זי"ע, מטאהש הרה"ק  אצל  היה  מעשה  כעי"ז

מן  למהדרין צדקה  במצוות לזכותו  היהודי בא שבוודאי והבין המפורסמים, העניים מן אחד יושב

עשיר  נכבד יהודי לו  יושב לעני בסמוך כי הרבי הבחין מיד מעות, בידו ואין כעת יעשה מה אך המהדרין,
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ïîæäåøãà ùãåçá åæ äðåîàá ÷æçúäì àîøâøúåé)

(íéìåâî íéñéð åéä æàù ïñéðîïéð÷ ø÷éò éë .
éë ,øúñää êåúî àìà åðéà ïåçèáäå äðåîàä
íãàä øùàë - 'øåàä úééàø' êåúî äàáä äðåîàä
úáùçð äðéà åéñéðå 'ä úçâùä úà åéðéòá äàåø
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øàéá êëå .'äðåîà'ë

(øáãáå ä"ã àìëã àøâà)øáãîáå' ÷åñôä úàøùà
úéàø...êé÷åìà 'ä êàùð øùàíëðéà äæä øáãáå

íëé÷åìà 'äá íéðéîàî'(áì-àì à íéøáã).ì"æå ,
àåä éìàøùé ùéàî äöøðä é"ùä úãåáò ø÷éòã

äðåîàä- áåúëä ùåøéô äæå .äæä øáãáåøîåìë
øùàë ÷ø 'äá ïéîàîäúéàø øùà øáãîáå-

åéðéòá øéäáå øéäð ìëäùëéððòå øàá ïî ,íééåìâ íéñéð)¨

(ãåáëääæ ,íéðéîàî íëðéà.äðåîà áùçð åðéà -
àøåáäù åì äàøðùë 'äá ïéîàäì ÷æçúîä ÷øå
ä"á÷äù - íéøåñééå ïéã úâäðäá ,åðîî åîöò øéúñä
äìåò äæ ,äîéìùä åúáåèì íéùòîä ìë úà äùåò

.äðåîà ìòá àø÷éäì äâøãîá

äîëåïåùì ùøôì ãçà ïåðâñá åàáðúä íé÷éãö
äðùîä(.æé äìéâî)äìéâîä úà àøå÷ä'

äôåñî äìéâîä úà ãîåìä éë ,'àöé àì òøôîì
,øîåìë ,äúìéçúìñðä ìãåâ úà äàø øáëù øçà,

àì' ,øáòá åéäù úåòøåàîä ïî ìòôúî àåä éøäå
øúñää ïîæá íâ òãéù äðåîàä úéìëú éë - 'àöé
øãñä ìò äìéâîä úàéø÷á æîøð äæå .äáåèì ìëäù
ú"éùä éñéð åéðéòì íéàøðù íøèá ãåòù ,à÷ééã

.äáåèì ìëäù ïéîàé

óéñåäàöáåøèñåàî ìàéçé øéàî éáø ÷"äøä æ"ò
äéåöî ñðä øçàì äðåîàã ,úàù øúéá ò"éæ
áåúëù åîëå ,íìåòä úåîåà éðá íéøëðä ìöà íâ

(æé ,ç),'íéãäéúî õøàä éîòî íéáøå'ìù íúìòîå
íâ íééçä éçá äðåîàá íé÷æçúî íäù ìàøùé éðá
úøúñð äçâùääå õøà äñëî êùåçäù äòùá,
øëùá ,øúñää úçú ìåãâ øåà ùéù íéðéîàîå

.ïéò óøäë 'ä úòåùéì åëæé äðåîàä

äâéöðå'úéèøô äçâùä' ïéðòî íéøéâøâ äîë
äìéâîä äùòîá åðéöîù úàìôåîääää,

áéúë äìéâîáã(â-á ,à)ìò ùåøååùçà êìîä úáùë'
ùåìù úðùá ,äøéáä ïùåùá øùà åúåëìî àñë
ò"éæ àðìéååî à'øâä àéáîå ,'äúùî äùò åëìîì

בידו ישאיר שהעשיר בחשבון העני לפני העשיר את שיכניס לגבאי הורה  מעשה , ועשה קם בעמיו, ובעל 

הוה . וכך אחריו, הנכנס לעני יתנם ולאחמ"כ  מעות

האמת'... ב'דרך המתנהל מקום  הוא שכאן סמכתי כי הנה באתי הרבי, בפני והתלונן קבל  העני משנכנס

בכבודי  לזלזל  אפשר מנוער וגווע  אנוכי שעני מחמת וכי שונים... ענינים  יש  כאן שאף  הנני רואה ולמעשה

השינויים כל שהרי הם, והבל  טעות דבריו  כל  ובאמת לפני... העשיר וייכנס הדין משורת יותר שאמתין –

שיתן  הגונה  בנתינה  לב וטוב שמח נשכר שיצא עצמו... לו להיטיב אלא היו לא שם שנעשו  והמהלכים 

– עיוורות עניים  לפקוח אמונה' 'דרך מכאן נלמד אנו  אף  הרבי. עללו וזועף  טוען  וצועק, בוכה לך  מה

באחריתך להיטיבך  טובתך  סביב  מסתובב הכל  הרי דא, ועל דייקא הא הוא וההפסד הריחוק  כל  ואדרבא .

וגשם . ברוח  הגונה  נתינה לך ולהעניק  אותך, להרוויח  כדי

הטשעק שבידו וראה  חפצו, למחוז ברכבו  העני את העשיר לקח לאחמ "כ הוא, המעשה סיום  אגב,

(˜È'ˆ) בו שנכתב הסכום  את יראה שהרבי מבלי וחתום צרור כשהוא – הרבי לידי נתן ÚÓ˘¯˙שהוא ‰ÏÚÓÏ)

(¯ÚÏ‡„ ÈÙÏ‡ בעניני לרבי אתערב ולא ובדעת, במעש קטונתי אכן, בכאב, ואמר הרבי, לבית העשיר חזר .

הסכום כמה ידיעה  בכדי – החתום  הצרור את הרבי פתח  לא מדוע  לבי על קשה  זאת אבל  צדקה,

הסכום ...שנשתלשל מהו  לדעת עלי צורך לאיזה  בקרבו, אשר ישראל  אהבת אש מתוך הרבי לו  אמר לידיו ,

הסכום ... מהו  עתה יודע שהעני העיקר

אומרה . היה  זי"ע  הרי"ם ' ‡Ò˙¯)ה'חידושי ˙ÏÈ‚Ó Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) לבית אחד נכנס  ושתי את הרגו  כאשר שהנה ,
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(á à"ô äìéâîä ìò åùåøéôá),'éðù íåâøú'ä éøáã úà
àñë ïéòî úåëìî àñë åì äéä ä"ò êìîä äîìùù
øöðãëåáðå äòøô åéìò åáùé øùàëå ,äìòî ìù

åùðòðå å÷åæéðåúåìòá éë ,'äëð äòøô' àø÷ð éëä íåùîå]

,àñëä ìò èåøç äéäù äéøàä úøåö åùéëä àñëä ìò

[åìâøá òìåö äùòð äæîåñë ìò ùåøååùçà úåìòáå ,
ãçôù àìà ,äæë àñë ìò áùéì äååàúä äëìîîä
ùôéç ïëì ,äîìù ìù àñëä ìò áùéì åæçà
ïùåù øéòá ÷øå .åäåîë øçà àñë åì åðáéù 'íéðîåà'
ïëàå ,åæë äù÷ äëàìîì íééåàøä íéðîåà åàöîð
êà ,óñëðä àñëä úà åðá íéðù ùìù êùîá
åàø ,ùåøååùçà ìù åáùåî íå÷îì åøéáòäì íàåáá
ïë ìò ,åîå÷îî åøéáòäì øùôà éà åìãâ úîçîù
íå÷î Y äøéáä øéò'ì ïùåù äéäú äúòîù åòá÷
åðééäå 'äøéáä ïùåù' äîù àø÷ðå ,'êìîä áùåî

áéúëã(â-á à)àñë ìò ùåøååùçà êìîä úáùë'
åúåëìî'åëìîì ùåìù úðùá äøéáä ïùåùá øùà,

ïéðá úëàìî äîìùð åúåëìîì íéðù ùåìù øîâáã

íùù éðôî ,'äøéáä øéò'ì ïùåù äúùòð æàå ,àñëä
,àñëä äðáðäéä éãåäé ùéà' éë ,åìà ìë úéìëúå

åöøù ïååéëîå ,'éëãøî åîùå äøéáä ïùåùá
ïë ìò ,êìîä øòùá áùéì Y êìîä úéáá åìéãâäì

éëãøî ìù åøéòì äëåìîä ìë äøáò.

ïðåáúîäéëå ,àãç äòùë íîåúùé äæ äùòîá
äéä éëä íåùî éàå ,ùòøä ìë äî
úøéá ìà åðëùî ÷éúòäìå øåáòì ìåëé éëãøî
àìà ,'êìîä øòùá áùåé' äéä íùå ,äðéãîä
òåðîì ä"á÷ä äöø úàæä äçøéèä úà óàù ,åøåàéá
úåðáì ùåøååùçà äååàúéù ááéñ ïëì ,éëãøîî
àöîé àìå ,êìîä äîìù ìùë úåëìî àñë åîöòì
úåðáì çøëåéå ,ïùåù øéòá íà éë êë íùì íéçîåî
éàù åàøé óåñáìù - ãåòå ,øéòä äúåàá àñëä úà
,íå÷îì íå÷îî äæë ìåãâ àñë øéáòäì øùôà

,'äøéáä ïùåù' úåéäì 'ïùåù' êôäéú àìéîîåìëå
øéòì øéòî ãåãðì ãçà éãåäé êøèöé àìù éãë äæ

אריין  קאפ אין נישט מיר 'האק  בו שגערו מי היו ושתי, את המלך שהרג הלומדים לפני וסיפר המדרש 

שטותים' דיינע  ˘Í˙ÂÈÂË)מיט  ÌÚ È˘‡¯ ˙‡ Ï·Ï·˙ Ï‡) מיושבי היו  בוודאי המלך לבית אסתר נלקחה  כאשר וכן

באומרם ותרש דבגתן במעשה ענין שום  מצאו  לא כן כמו אלו , מדברים לשמוע  הסכימו  שלא ביהמ"ד

ולשטותים  לנו צירופי (˘ÂÈÂË˙)מה כל  להם להתברר החל המלך' שנת נדדה כאשר ההוא 'בלילה אולם  הללו,

למלכו שלש בשנת וכבר הטבע, בדרך המלובש  בנס  למכה  רפואה הקדים רחמיו ברוב שהקב"ה המקרים,

תהרג שושתי מרום בשמי המלאכים  È·:)הרעישו  ‰ÏÈ‚Ó· ¯‡Â·ÓÎ) את להציל במקומה אסתר שתבוא כדי ,

הזכרונות  בספר ורק  שכר, תשלום  שיקבל בלא המלך חיי את יציל שמרדכי נסתבב וגם  מכליה, ישראל  בני

לעשות  'מה  המלך שאלו  מיד כי העץ , על  מרדכי את לתלות למלך' 'לאמר המן הספיק  לא וממילא כתבוהו

נס '. של  'תקפו  ומשם ביקרו ' חפץ  המלך אשר באיש 

שכך  נותנת הדין ששורת כמי נראה היה  בזמנו וחד חד כל  שאירעו המאורעות שכל  אלא עוד ולא

משפט הוא כן הרי אחשוורוש  ב'מלך' כגידין קשים  דברים  הטיחה  אשר על ושתי את שהרגו  דמה  יהא,

אין  ותרש מבגתן אחשוורוש  את מרדכי שהציל מה  וכן להמית, דתו  אחת במלכות שהמורד - המלכים 

ותרש מבגתן חייו  את שהציל  עבור זאת עשה  הרי – מרדכי את אחשוורוש שגידל מה וכן חידוש , כלל בו 

נפלא  בחשבון היה שהכל  איך ראו  לבסוף  ורק בטבע, מלובש  היה הנס  שכל דמילתא, כללא המלך. סריסי

ממעל . משמים

אסתר (˘Ì)ומוסיף  שנלקחה גדולה  תמיהה הייתה  ואסתר מרדכי בימי שאז  כמו וז"ל . הרי"ם החידושי

מרדכי  הלך לא ולמה לו , ישתחוו שהכל כך כל המן נתגדל  ולמה התמיהות, וכל ערלים , לבין כזו צדקת

נגדו  יזדמן שלא אחר ‰ÔÓ)ברחוב כן,(�‚„ השמים. מן  רבה בהשגחה שהיה - הכל נתיישב  כך ואחר

מעתה  התמיהות כל עכ"ל .יתיישבו .
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äæä íìåòä ìëù ãîìð ïàëîå ,íéëøãá ìèìèéäìå
àéä íìåòä úâäðä ìëå ,ìàøùé ììë øåáò àøáð

àéìôäì ÷ã÷åãîå èøåôî ïåáùçáéãë ìëäå ,
íúéøçàá ìàøùé éðáì áéèéäì

ãåò,íéøåô ìù ñðá 'úéèøô äçâùä' úãî ïðéæç
,êìîä úðù äããð àåää äìéìá' - 'å ÷øôá
êìîä øîàéå ...úåðåøëæä øôñ úà àéáäì øîàéå
øîàéå ...äæ ìò éëãøîì äìåãâå ø÷é äùòð äî

,øöçá éî êìîäøöçì àá ïîäå Y òâø åúåàáå
êìîä úéáøîàéå ,ïîä àåáéå - àåáé êìîä øîàéå ,

õôç êìîä øùà ùéàá úåùòì äî' êìîä åì
ñð ìù åô÷åú ïàëîå ,áéùäù äî áéùäå ,'åø÷éá
ïîä äéä íàù - äæçð äúòå .äìåàâã àúìçúàå

ïëì íãå÷ íéòâø äîëá åìéôà àåáì íéã÷îäéä ,
äùòð äî' êìîä úìàù úà ïåìçì ãòáî òîåù

äìåãâå ø÷ééëãøîìäéä àìù àèéùôå ,'äæ ìò
äéä éøäù ,''åëå úåëìî ùåáì åàéáé' Y êìîì äðåò
,åàðåù éëãøîì àéä ùåøååùçà úðååëù òãåé

ïîä äéä íà ,êãéàìåúå÷ã äîë àåáì øçàî
àåáì ïéà õøà êøã úãéîîù èøôáå] øúåé øçåàî
éëãøî úà åúàðùù àìà ,äìéì ïåùéàá êìîä ìà
øöçá ãîåò ïîä äéä àìå ,[äøåùä úà äì÷ì÷
àøáúñî éæà ,'øöçá éî' ùåøååùçà ìàùù äòùá
äúåàá íù åéäù íéãáòä ãçàì íéàøå÷ åéäù
ùéàá úåùòì äî' åìàåù êìîä äéäå ,äòùä

÷éðòäì - åéúåâùä éôì äðåò äæ ãáò äéäå ,''åëå
äéäù ì"úà óàå ,åá àöåéëå äðúîá äãù åì
ììë äæá äéä àì íå÷î ìëî ,ïîä úöòë áéùî
ááéñ úåáéñä ìë ááñî íðîà ,ïîäì äìôùä
,ùîî 'åðîæáå åúòá' êìîä øöçì òéâé ïîäù
æàîå ,àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî ìåôé íùîå

íîåøúäì ìàøùé ïø÷ äìéçúäåååå.

äøéúéåíàù ,àéä õøà êøã úãîî éë ,êë ìò
íìåùé íééçì äúéîî êìîä úà ãçà ìéöé
åñéðëäì êéøö ùåøååùçà äéäå ,ãéîå óëéú åøëù åì
åìéàå ,áåøì áäæå óñë åì úúìå äëåìîä úåøöåàì

'øáã åîò äùòð àì' ïàë(úåðåøëæä øôñá áúëð ÷øå),
äðéùù øøáúð óåñá íðîà ,äæä øáãë ïëúé êéàå
äùòð æ"éò éë ,äáåèì íìåòä øãñ úà àøåáä åì
åì íìùî äéä åìéà éë ,íéãåäéì äìöäå çååéø
øåæòìî èîúùî äéäù ïëúé ,äùòî úòùá åìåîâë

.äøö úòá åì

אין  כי  האמונה  – ה ' וידבר משה  אל ויקרא
בעולם מקרה 

ïúùøôá(à à),'åéìà 'ä øáãéå äùî ìà àø÷éå'
é"ôòù ,ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä '÷äå
øáãéå äùî ìà 'ä àø÷éå' øîåì åì äéä ïåùì ÷åã÷ã

øçà ãò 'ä úáéú áúë àì òåãîå ,'åéìàøáãéå.
Y àøéòæ 'àá àø÷éå úáéú øàáì ùéù ,åøåàéá àìà
ïåùìî 'ø÷éå' áúëðù éîëå ,'à ïàë ïéà åìéàë

ביוםו . המלך אל  בא היה  כבר לכן, קודם יום העץ את להכין המן החליט דאילו  עוד, להוסיף  אפשר

להעבירו שמח  היה  כהמן היהודים צורר בהיותו  כי כלל, בעדו  מעכב היה לא ואחשוורוש  האתמול,

שאמרו וכמו  העולם, È„.)מן ‰ÏÈ‚Ó)היה לאחד אדם , בני לשני דומה , הדבר למה והמן דאחשוורוש 'משל

חריץ לו  היה ולאחד שדהו, בתוך תל בדמים(·Â¯)לו  זה  תל לי יתן מי אמר, חריץ  בעל שדהו, (˘ÏÎÂÈבתוך

(¯Â·‰ ÏÏÁ ˙‡ ˙Â‡ÏÓÏ בדמים זה  חריץ לי יתן מי אמר, התל בעל  ,(Â‰„˘Ó Ï˙‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ ÏÎÂÈ˘)זה נזדווגו  לימים ,

אותה  טול  לו אמר תילך, לי מכור התל, לבעל חריץ  בעל לו אמר זה, שהקב"האצל  והיינו  והלואי', בחנם,

כמימרא. ברגע אפילו המוקדם את איחר ולא המאוחר את הקדים ולא מדוקדק  בחשבון הישועה  את הכין

על שפכתי תפילות הרבה  כך כל לאמר, המתאוננים  שרבים השכל, מוסר ישראל  בר כל  יקח ומכאן

מהתפילות  טובה  תוצאה  כל  רואה שאינני ייתכן והיאך לבוא, ישועתי קצה  נראית לא ועדיין פלוני, ענין

וכיו "ב, ה 'תשובתו והסגולות ישועת את וראה התייצב הנכון, וזמן לעת ומצניען סופרן הקב"ה  אדרבה ,

ובזמנה ... בעיתה
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øîåìëå ,'äø÷î'äùî ìà ø÷éåòøéàù äî ìë -
ù ïéáä åðéáø äùîì äø÷ååéìà 'ä øáãéåY

óàå ,åì åäùò éðåìô àìå äæá åéìà øáãî ä"á÷äù
òø ìë åîöòì íøâ àì àåäææææ.

äæáåéäåæ éøäù ,áø øåãéäá ÷ìîò úééçî íéé÷é
éë øáã ìë ìò áåùçì Y ÷ìîòå ïîä úôéì÷
ïåáùçá úãçåéî äçâùäá àìå åäø÷ äø÷îá êà

ùøãîá åøîà êëå ,åðéòåø åðéáà úàî àìôðø"úñà)

(ä ç÷åñôä ìò(æ ã)øùà ìë úà éëãøî åì ãâéå'
ìù åðá ïá ,äì øåîà êì ,êúäì øîà' 'åäø÷åäø÷

áéúëã àåä àãä ,íëéìò àá(çé äë íéøáã)øùà'
êø÷÷æçì éãë íéãåäéä ìë úà éëãøî ñðéë ïëìå ,'

÷ìîò úôéì÷ù åòãéù ,íéîìåò ìë àøåáá íúðåîà
äãåñé ø÷ùá 'äø÷î' ìùççççíìåòá òøàé øùà ìëå ,

ïåéìò íòèå äáéñá àìà äø÷îá åðéàèèèè.

íéùøåôîå'øôåñ íúç úåùøã'á íéøáãäà"ç)

(:áñ÷ì"æç åøîà ïëìù(.èë úéðòú)

ñðëðùîøãàíéñéð éîé' é"ùøéôå ,'äçîùá ïéáøî
ùøôä éë ñ"úçä øàáîå .'çñôå íéøåô Y ìàøùéì
àìù ñðä äéä ïñéðá éë ,øãàì ïñéð ïéá ùé ìåãâ
.óåñ íé úòéø÷å ,íéøöî úàéöéá Y òáèä êøãë

,äòù éôì øúåé ìåãâ åîåñøô äæë ñðå(ñ"úçä ì"æå)

å÷î ìëîåúåéãéîúá 'ä úçâùä íñøåôî åðéà í
...äòéñôå äòéñô ìë ìòàì øãà éñéðá ìáà

íãà úìåòô íåù äéä àìå ,åòáèî øáã äðúùð
úãåòñ úìéçúî íéøáãá ïðåáúîäå ,íäéðéá
äçâùäá äàøé äìéâîä äùòî óåñ ãò ùåøååùçà

,íìåòä éøãñ úâäðäáå äàìôðä"á÷ä äðéù
ìëá åðîò åúìåòô àåä ïë øùàë íéîùä úëøòî
ìò ...åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéà àìà ,íåéå íåé
úçâùä øúåé åá øëéðù Y äçîùá åá íéáøî ïë

הרגישז. וכאשר שינתו , באמצע פרעוש  שעקצו זי"ע  הק' הבעש"ט  מרן תלמידי מגדולי באחד מעשה 

ורוב  פיה , על נהפכה  ידים לנטילת למיטתו סמוך שהכין והקערה  ממיטתו  בבהלה קפץ העקיצה בצער

מה לבדוק ממיטתו ויצא הכד, בתוך שנשארו  המים שארית עם ידיו  נטל  מיד הארץ , על  נשפכו המים 

היתה הגחלים  את ומכבים  נשפכים המים  היו  ואלמלא לבגדיו, סמוך לוחשות גחלים  שהיו  והבחין קרה,

למיטתו חזר כאשר ויהי עמו , שעשה  הנס  על להקב"ה הודה ובלבו הבית, כל את ומכלה בהם אוחזת האש

על להקב"ה הודה עתה ריקה. המיטה  שהייתה  הוא גדול  ונס  נפלו מיטתו  גבי שעל  הבית שקורות הבחין

עמו, שאירעו  הניסים שני על הבעש"ט  לרבו  סיפר למחר זה. אחר בזה הקב"ה עמו  שגמל הניסים שני

המתרחש דבר שום  שאין ויודע  בהקב"ה, באמונה שחי מי כי האמונה , בגלל לכך 'זכית ואמר הבעש"ט  נענה

הם עמו המתרחשים המעשים  שכל  לו שמראים  זוכה  אזי הוא, פרטית בהשגחה  הטבע  כל  ואף מאליו ,

פרעוש אם  כי רואה ואינו עליו , שפיר מצבו  כשאין – השינה  מתוך אף  ייאמר, ולדידן השמים', מן ניסים

(ÂÏ ‰ÓÂ„‰ 'Ì„‡' Â‡) בחשבון שהכל  הבורא בהשגחת להאמין יתחזק  שנפלו, ביתו וקורות שנשפכו  מים  שעוקצו ,

דבר  לכל מפורט וחשבון מיוחד טעם  ויש  הסיבות, כל  מסבב יתברך הוא שרק בהשי"ת ויבטח  מדוקדק,

בעולם . המתרחשים ומקרה 

דתיבתח. קמאי, אמרו  לאותיותמקרה וכבר מה'שווה  .רק

פרוז'ט . קרוי יומו  בן ש 'פרוז פורים  לגבי נפסק  שלכן שאמרו  ËÈ.)יש ‰ÏÈ‚Ó) גלויות של  יו"ט  בשאר ואילו ,

כמקומו ינהג ולהיפך, לחו "ל ישראל  מארץ  הבא ה'אורח' È‡)דין Ê Ì˘ ¯"‰ÚÂ˘·Â ,‚ Â"ˆ˙ Á"Â‡ 'ÈÈÚ)בפורים כי ,

במקרה אינו אחד ליום אף  ה 'פרזים' במקום אדם של  שהותו  וגם  בחשבון, שהכל  להשריש  הראוי הזמן הוא

כאן, להיות השמים  מן נשלח זה  ליום אלא הנה', בטעות נפל 'פלוני אדם בני וכלשון – מקומו ועראי וכאן

העת בכלבזו להאמין אחד כל  שצריך זי"ע  מסאדיגורה האדמוה"ז  הרה "ק שאמר וכמו  וענין. דבר לכל 

חיותו . בטלה  אחר במקום  הזמן בזה  היה  ואילו חיותו, היא ששם  נמצא שהוא מקום 
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åðéìò úéèøôä àøåáäàì íéøåôä éîéå' åðééäå .
'íòøæî óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòéøúñà)

(çë èY úåðéçá 'áá.àíãà ìë øøåòúéù
.åúçâùäå íéòã íéîú úåàìôð æ"éò øéëéå íéøåôá

'éðùäåíéãåäéä êåúî åøáòé àì ,ùîî ìòåôá
àåä ïë øåãå øåã ìëáùøáë äéäù äùòî àì

'íéãåäéä êåúî åøáòé àì' àìà ,äéäíåéä ãòù)

ïåáùç åá ùé úîàá ,àãéøâ òáèë äàøðå íìåòá äùòðä ìë

(ìàøùé ìù ïúáåèì àìôðù"åîë ,åðúðåîà ø÷éò åäæå ,
ï"áîøä(àá 'øô óåñ)åì ïéà äæá ïéîàî åðéàù éî

ì"ëò ,'ä úøåúá ÷ìçéééé.

åðééäåéë ,ùãåçä äæá 'äçîùá ïéáøî' ïëìù
åééç éîé úöåøî êåúáù ïéîàî íãàùë
ãòö ìëáå ,åúáåèì òâøå úò ìëá ä"á÷ä àöîð
àìîé ,åì áéèéäì åîåçø åéáà åéìò çéâùî ìòùå

.'äì ïðøå ìéâá äìäöå äçîù åáì

ללא בתמימות  פשוטה  אמונה  - המלך  אל  אבוא
רבים חשבונות

ïúùøôá(è â)äîéîú ...íéîìùä çáæî áéø÷äå'
- äöòä úîåòì é"ùøéôå ,'äöòä úîåòì¤¨¤
,øåàéá êéøö äøåàëìå .úåöòåéä úåéìëä ïî äìòîì

÷"äøä øàáîå .íééç éìòáì äöòå úòã ùé éëå
,ò"éæ 'ìàøùé éøáã'äíéîìùä çáæîåäî Y

,äèî éàåøá ìù ïúåîéìùäîéîúúà íúåð÷á -
øîàðù åîë ,úåîéîúä úãî(âé çé íéøáã)íéîú'

íåâøúáå 'êé÷ìà 'ä íò äéäú.éäú íéìùá"åéë)

(:áé â"ç ,åæ äùøôá ÷"äåæá åøîàäìîã àæø - íéîìù
áéúëã(æë äë úéùàøá).(íéìù øáâ - íú ùéà á÷òéå

äúòîäéäú íéîú' àø÷ä øåàéáá ïééòì åðì ùé
êìäúä' ùøéô é"ùøá äðäå ,'êé÷åìà 'ä íò
øçà øå÷çú àìå åì äôöúå úåîéîúá åîò

øîåìë .'úåãéúòäìò úåöòå úåøé÷çá âàãé àìù

øçî úâàãåúòã çéñé - äðçéùé ùéà áìá äâàãå .
äðîî(:áî äèåñ 'éò),íåé íåé 'ä êåøáå ,(àåäå)ìùî

íåé ìò âàãé íåìë - åä÷ùîå åìéëàî åéáàù ÷åðéúì
åîëå ,åðá ìò áà éîçø øùà àåä çåèá àìä øçî

,øçîì íâ éàãååá ïë íåéä åñðøôîùìë êéìùîå

äîåàî áåùçì éìáî åéáà ìò åáäéäîë úçà ìò ,
äîëå(ìò)úà ñðøôîå ïæä ,ïîçøä áà åðëìî åðéáà

,åáåèá åìåë íìåòä ìëéðéòá íãàä äéäéù êéøö

åéðôì ïè÷ ãìéë åîöòä"ò êìîä ãåã øîàù åîë ,
(á àì÷ íéìäú)ìåîâë éùôð éúîîåãå éúéåù àì íà
.'åâå åîà éìòäôöîå úåîéîúá åîò êìäîù êøòëå

מגילהי . מסכת בריש ·.)איתא Û„),'יותר ולא פחות לא בט "ו, בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת 'מגילה

אבן' ה 'טורי הימים(˘Ì)והקשה  כל  את מנה  כבר הלא יותר', ולא פחות 'לא להוסיף הוצרך למה

הימ שבשאר לאו, שומע אתה הן ומכלל המגילה, את קורין ב'ברית שבהם מבאר רמז ובדרך קורין, אין ים

עולם ' Ù"‡)כהונת ¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ¯Ó‡Ó) כ"ו בגמטריא העולה  ב"ה  הוי"ה  ששם ידוע רחמים(26)דהנה  על מורה 

ס"ה  למניין עולה  והוא דין, הנהגת על מורה  א-ד-נ-י השם  ואילו  מגולים, 'דינים '(65)וחסדים אף ובאמת .

בהסתר. שהם אלא באים , הם  ולטובה  חסדים הינם אלו

א-ד-נ-י שם כמנין עולים  יחדיו  ט "ו י"ד י"ג י"ב י"א של הגימטריא הימים (-65)והנה שני ואילו ,ÌÂÈ)

(Ì‰È¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁÏ Ê"ËÂ ,˘„ÂÁÏ 'È Y Ì‰È�ÙÏ˘ שסוד ללמדנו, ובא הוי"ה. שם של  כמספרו  כ"ו  למנין יחדיו עולים 

זה - יותר' ולא פחות 'לא ולכן א-ד-נ-י, בשם הנרמזת הטבע  בדרך העולם הנהגת  היא המגילה קריאת

הוי"ה Â"Î)השם ÌÈÏÂÚ Ê"ËÂ 'È˘ ,¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ),גלויים ניסים על  המורה זה שם  נמצא לא המגילה  בכל כי כלומר ,

כל על  ומשגיח  החרכים  מן מציץ  שהקב"ה  יאמין רואים מעין מוסתרת שההנהגה בשעה  אף כי ללמדנו,

מ"מ למכה, הרפואה את ומקדים בורא שהקב"ה  ניכר אינו  מעשה בשעת אם ואף  יתירה, בחיבה יהודי

האמת. הוא כן



צו - פורים  - זכור - ויקרא - הפרשה  çבאר

ïë ,åáäé 'ä ìò êéìùîå ,äîåàî ø÷åç åðéà åì
'åäìëìëé' úîàá àåäàéàéàéàé.

åäæøîàðùäöòä úîåòì äîéîúé"ùø ùøéôå
'éô ,úåöòåéä úåéìëä ïî äìòîìúãî

úåöòä ìëî äìòîì àéä úåîéîúäúåöòåé øùà
,íãàì êøöðä äòåùé øáã ìëì àåä ïëå .åéúåéìë åì
úåöòä ìë êéìùäì àåä úåöòáù øçáåîä
äðåîàå úåîéîúá íéîùì ìëúñäì ÷ø ,úåøé÷çäå

ïåçèáåøîàðù åîëå ,(è é éìùî)êìé íåúá êìåä'
.ì"ëò ,ïéáîì éãå ,'çèá

øáëå,äëìîä øúñà äìåöéð åæ äãéîáù åðéöîìò
äéäå òáèä éø÷îì ììë äùùç àìù éãé
éðéòá ïç àåöîì äúëæ ,íé÷åìà 'äá äçèáî ìë

êìîä÷åñôä ìò 'àøæò ïáà'á àúéàãëå .ã øúñà)

(æèàéä íâ äðäå ,'íéîé úùåìù éìò åîåöå'
óà ,ìàøùé ìù 'íúéðòú'á åôúúùä äéúåøòðå
éðéòá ãñçå ïç àöîú àì àîù äùùç ãàîù
øùôàå ,äòøì íéðúùî äðòúîä éðô éøäù ,êìîä

' íå÷î ìëî .êìîä éðéòá äðéç ãáàú äæáùøúñà
äé÷åìàá äçèá(úåðåáùç àìì)äúðòúä ïë ìòàìå

àéöåéù 'äá äðåçèá úåëæá ïëàå .äéôåéá äçèá
ä÷åöå äøö ìëî ìàøùé éðá úà ìéöéå äìâø úùøî

êìîä éðéòá ïç àåöîì äúëæáéáéáéáéúà äì èùåéå -
åìåë ììëä úìöä àá äæîå ,áäæä èéáøùâéâéâéâé.

,êãéàìåúåéäì Y 'ïîä úôéì÷' éäåæ éë åðéöî
'íëç øòáéåà'(íëçúî)ïéîàî åðéàù

é"ôò åìù 'êìé êåìä'ä ìë úà ìäðîå ,úåèéùôá
úåèéùôá íìåò àøåáì äòðëä àìá åúðáä

בפוריא,יא . לבסומי חז "ל חייבו מדוע שביארו יש  זה, ברכב,בענין לנהוג אסור שה'שיכור' ידוע כלל  כי

להראות בפורים שותים אנו ולכן  שכרות, עד אפילו יי"ש  לשתות מותר המנהיג  לצד היושב  ורק

שמים  בידי מונהגים זה .שאנו בכהוא אפילו  העולם  הנהגת לנו  ולא נמצאים, ה' בידי ומהותנו  הווייתנו כל  ,

שלטונות יב. כשאסרו קדמוניות בשנים  עמו  שהיה מה זצ"ל , פוטערפאס מענדל רבי החסיד הגאון סיפר

זי"ע  מרימניץ הרה "ק עם מענדל  ר' היה אחת פעם  ומצוות, תורה  שמירת את ÔÎÒÓרוסי' ÚÂ„ÈÎ ‰È‰˘)

(Ï‡¯˘È È„ÏÈ ÏÂÓÏ Â˘Ù� בשום‡˙ אבה ולא ומצוות, תורה שומר היה לא הבן אבי אשר מילה ', 'ברית באיזה  .

יסע שבעלה  יום בהגיע  מילה ברית לערוך הזמינתם  היולדת האם אך הפעוט, בנו את למול  ואופן פנים

טעלעגראם שלחה  למרחקים  הבעל נסיעת ביום הוה וכך העיר, מן למול(Ó·¯˜)הרחק שיבוא הרה "ק אל 

האשה, התגוררה  בו המחוז  אותו עבר אל מענדל  רבי עם מרימניץ  הרה "ק יצא תיכף  הנולד. הרך את

וכדין, כדת התינוק  את הרה "ק ומל העיר, אותו בגבולות המילה  סכין את להעביר בידם  עלה רב ובקושי

מחשש בתינוק  שיטפל רופא להחיש  יכלו שלא עקא דא אך פסק, ולא מהתינוק לזוב רב דם החל  כך בתוך

מרימניץ הרה "ק נכנס מיד האסורה . המילה על  לשלטונות הרופא ימסור אף  ואולי לאב, הדבר יוודע שמא

השתדלות, שום ללא לגמרי הדם  פסק החדר מן יצא וכאשר ספורות, דקות שם והתעכב סגור לחדר

שעל - פנימה  בחדר בהיותו מעשיו  היו מה הרה"ק  את מענדל  רבי שאל  מעשה לאחר לעירם . וחזרו

הנה שבשמים ' 'אבי אמר וכך – קונו  פני את וחילה  שעמד הרה"ק  לו  סיפר הדם , שטף את עצר ידיהם

תפילתי. את הקב"ה שמע  ואכן תביישני, שלא אבקשך רבה , מצווה כעת עשיתי

אבדו עיני לנגד דם כשראיתי מקום מכל שלי החב"ד תורת כל עם  אני הנה ואמר, מענדל רבי נענה

פעל הפשוטה  באמונתו  מרימניץ  הרה "ק ואילו  ונצורות.(·˙Â˙ÏÈÙ)עשתונותי, גדולות

המהר"ל יג. בדברי ביאור מצינו  ÂÙ¯)וכך ÏÈÙ‰ ˜ÂÒÙ· ˘„Á ¯Â‡) שמכיר בשעה באה אדם של ישועתו  כל כי ,

דלא  עד לבסומי איניש 'מיחייב  ולכן ולסמכו . להושיעו  יכול  הקב"ה  ורק כלום לו אין עצמו  שמצד

אופןידע ', בשום לו שא"א ישע', כ 'חסר עצמו ומרגיש  יכולתו כל את  האדם מאבד  שכרות  במצב  כי

שלימה  ישועתו תהא אז עצמו, את .להושיע
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ì"æç åøîà äðä éë .úåîéîúå(:èì÷ ïéìåç)ïî ïîä'¨¨
øîàðù ïéðî äøåúä(àé â úéùàøá)äîå ,'õòä ïîä'©¦

,òùøä ïîäì úòãä õò àèçá øîàðä ÷åñô ïéðò
'øëùùé éðá'ä ÷"äøä éøáã éô ìò øàáì øùôàå

ò"éæ(ã äáùçîä ÷ìç àé ú"ì 'êéãå÷éô êøã')õò àèçã
åöøù äéä úòãäïéáäìå úòãìäøåú äøîà êëå .

' - àèçä úìéçúáàøúåõòä áåè éë äùàä
'ìëàîì(å â úéùàøá)' é"ùø íù ùøéôå ,åéøáã äúàø

òåãî úòãìå ïéáäì äúååàúäù åðééä ,'ùçð ìù
,'ä õôç åæ êøãá àìå ,êëå êë ä"á÷ä äùåò äîìå
áéùðå ,úåîéîúá åéøçà êìðù ù"áúé åðåöø éë
øçà ÷ø ,íòè íåù éìá 'àì' äøåøá äôùá ùçðì

î"åè íåù àìáå ïéáäì àìá êìà 'äãéãéãéãé.

ùéåìò äúééä ïîä ìù åúãéì óàù ,äæì êéîñäì
å"÷ 'êìîä ìåàù' àùðù 'úåéîöò úåøáñ' éãé
úçà ùôð äîå' øîàù ,÷ìîò íò åúîçìîá åùôðá
åììä úåùôðä ìë ,äôåøò äìâò àáä äøåú äøîà

'äîëå äîë úçà ìò(:áë àîåé)ââà ìò ìîç ïëìå ,
ïéà tà÷' úëìì àåä äæì ïå÷éúäå .ïîä àöé åðîîå

'èðàåå(øé÷á ùàø)úåùòì ÷ø ,íåìë ïéáäì éìáî
ìåò åäæå ,úåéåîëçúä àììå úåîéîúá 'ä úååöî
ïéé úåúùì ì"æç åð÷ú ïëìå ,äîéìù íéîù úåëìî

íéøåôáòãé àìã ãòúåéîåî÷òä úà ìèáì éãë ,
ïéáäìå òãéì ïåöøä Y áìáùïéàù èåùôå øåøáù óà)

(äøåú äàá åðãîìì î"î ,êìîä ìåàùá äðáäå äâùä ììë åðì.

á"åéëå'äá äðåîàä ïéðòì íé÷éãö åøîàäìéâîù
ïåùìî àéä(è áë íéìäú)åðééäå ,''ä ìà ìåâ'

ìâìâéùäùòîî éë ,ä"á÷ä ìò åáäé úà êéìùéå
åúåëìî àñë ìò áùåé ä"á÷äù ãîìð äìéâîä
éàäá äùòðä ìë ìò çéâùîå èéáîå íéîùä éîùá

,íéîçøáå ãñçá åîìåò úà âéäðîå ,àîìòàìéîîå
åðéðéðò ìëá åéìò êåîñðàìáå ,íéøáãå øîåà àìá

ìåâ' Y àø÷ã àôéñ åðá íééå÷é äæá ïëàå ,íé÷åô÷ô
åäìéöé ä"á÷äù ,'åá õôç éë åäìéöé åäèìôé 'ä ìà

åäèìôéåàì'å ,äìçîå òâð ìëîå àú÷òå äøö ìëî
'åá íéñåçä ìë åîùàé

בהצנע תהא  בקדושה  התלהבותו – מוקדה  על
באתגליא תהא  האמונה  אש ואילו

úùøôáåö(á å)äìåòä àåä äìåòä úøåú úàæ'
ã÷åú ãéîú ùà ...çáæîä ìò äã÷åî ìò
äáúëð äøåú øôñá äðäå ,'äáëú àì çáæîä ìò

úáéúáù í"î úåàääã÷åîøàùî øúåé äðè÷
÷åñôá åìéàå ,úåéúåàä(âé ,çé íéøáã)äéäú íéîú'

÷"äøä øàéáå ,éúáø å"éú àëéà 'êé÷ìà 'ä íò

להמן זרש שאמרה במגילה , חזינן È‚)והכי Â)ותיבתמזרע 'אם מרדכי', כשפת מזרע היהודים  נראית

שלמה ' ה'תפארת ומבאר מרדכי', מהיהודים  'אם אמרים  בקוצר לומר יכולה  דהיתה  ‡Ìיתר, ‰"„ ÌÈ¯ÂÙ ÈÊÓ¯)

(Ú¯ÊÓאינם הזה  כזרע וכלים נרקבים הם  כאשר ואף בשדה , לזרעים  דומים ישראל  שבני רמז, בדרך

לעולם, שתחילתמתייאשים הללו כאילנות  ולגדול  לצמוח להם גורמים זו ושפלות רקבון ואדרבה,

כלה  שזרעו מדבר ביותר.בריאתם השפל  מהמצב להתחזק עמלק מחיית וזהו .

את יד. מקפח שפלוני נפשו, במר לפניו והתאונן זי"ע  מזוועהיל שלמה  רבי הרה "ק אל  נכנס  אחד יהודי

אחד  על לרבי סיפר השיחה ובאמצע מזוועהיל, הרה "ק עם  לשוחח  התחיל  והכי אדהכי פרנסתו ,

ופרחים, עשבים  שם שגדלו נס  ונעשה המים, לתוך וזרקה  עץ  חתיכת שנטל זי"ע  הבעש"ט  תלמידי מגדולי

להאמין, מחויב שאינו דברים ויש להאמין, האדם  שמחויב דברים  יש לו אמר שלומ'קה, רבי כן כשמוע  ויהי

אפיקורוס, יהא לא יאמין לא אם  שאף דברים ויש אפיקורוס , בכלל  יהיה להם  יאמין לא שאם  דברים  יש 

יכול אינו שפלוני האמונה  ואילו לו , להאמין מחויב איני צדיק אותו על  סיפרת שעכשיו זה סיפור והנה 

'הרי  וסיים  אליו פנה ובזאת הוא. אפיקורוס  בכלל  בזה מאמין שאינו ומי היא, גמור חיוב פרנסתך לקפח

הערצער' די אין אמונה  צו -בויערען אריין הוא החסידות שעיקר לך, דע חסידי, אברך ‰Â„ÈÒÁ˙הנך ¯˜ÈÚÂ „ÂÒÈ)

(·Ï· ‰�ÂÓ‡‰ ˙‡ ·ËÈ‰ ˘È¯˘‰Ï ‡Â‰.
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'ä úãåáòá úåáäìúää ùàì òâåðáù ,ò"éæ ÷öà÷î
ùàä úà øéúñäì íãàä ìò åðå÷ ïéáì åðéáäæåîøä)

('äã÷åî' úáéúáèòî' ÷øå ,äöåç äàøé 'øéòæî.'
íäá úåáøäì åéìò ,äðåîàå úåîéîú éðéðòá ë"àùî
å"éúá õåç éôìë æéøëî àäéå ,äöåç åöøôéù ãò
éë úåìâéäìå òãååúäì ,íé÷åìàä àåä 'ä éë éúáø

.õøàä ìë ìò êìî àåä

êãéàìéë úòãì åðéìò ,àñéâ(åììä úåøåãá èøôá)

ììëî äàáä ùãå÷ ùàá åúåáäìúä é"ò
úåòéðîäå íéòéøôîä ìë úà óåøùé 'äá åúðåîà
ïúùøôá 'úîà úôù'á àúéà êëå ,åúåà íéááåñä

(é"ùøá ä"ãá â"ìøú ,åö)úáäìùå äøòáä ùé éë .ì"æå
úåøøåòúä éãé ìò - íãàä áìá äéìàî äìåòä
íò äùåòù êøáúé 'ä éãñç ìãåâ åúåàøá ,åùôð

...íéðéðòä ìëá òâøå òâø ìëá ìàøùé ùéà ìëìòå
úåáùçî ìë óøùð úéúéîà äáäà úåøøåòúä éãé

íéìáäåúåáùçî úåçãì äöåòéä äöò úîàá éë .
,äæ ÷ø àåä úåòø÷ùçá ãéîú úåáäìúä úåéäì

ìë åìèáúð àìéîî êøáúé åúãåáòì ïåöøå
íåéä ìë ãéîú íãàä úãåáò äæå ,íéìáää

äìéìäåì"ëò .åèåèåèåè

של בפרנסתו בעולם הנעשה  כל  – המלך דבר כן כי
הוא ה' עפ "י ענין  ובכל  אדם 

ïúùøôá(à à)éøáã'á àúéà ,'äùî ìà àø÷éå'
'ìàøùé(àøéòæ 'àá àø÷éå ä"ã àø÷éå)ì"æå ,

(éåðéùá)íåéñ äéì êéîñå ,àøéòæ 'à áéúë ïàë ,
äìòî ìù äùøôä(çì î éãå÷ô)úéá ìë éðéòì'

Y úåëéîñä øîåì ùé .'íäéòñî ìëá ìàøùééë
úéèøô äçâùäá àåä ìëä íìåòáù íéø÷îä ìë

íé÷éãö íùá òåãéë íéîùä ïîøúë'ì úåôñåäá 'éò)

(á"ô÷ úåà 'áåè íùíå÷îî åøæôî çåøäù ù÷ åìéôà
äçâùäá àåäå ,åøáã äùåò äøòñ çåø éøä íå÷îì

ושכר טו . קם  עבות, יער באמצע  והדר פאר ברוב המלוכה' 'ארמון לעצמו לבנות שאיווה  למלך משל

אל וילך הקשה , עבודתם  את וראה  אחד חכם  שם  עבר היער, עצי בכריתת החלו מיד אשר פועלים 

יכלו, לא והם הזמן יכלה – ולילה יומם היער עצי את עבדך יכרתו  אם  גם המלך, אדוני לו , ויאמר המלך

שעות  כמה  ובתוך ביער אש הבער טובה, עצה איעצך - שמעני לו אתה אם אך ביער, אשר העצים  לרוב

לענין  נמי כך הארמון. לבניית וראוי פנוי נקי, מקום בידך ויהא אש , למאכולת היער כל יהפוך ספורות

יכלו, לא והם  הזמן שיכלה  פעמים אלמונית, ומידה פלונית מידה לתקן האדם יעבוד אם ה ', עצתו עבודת

השטותים, כל ישרפו וממילא יתב"ש, לבורא אש שלהבת והעבודה, התורה אש בלבו להבעיר –

ובגשמיות .ברוחניות 

ביראת  עצמו  בשמירת לפתחו היצר שמעמיד בנסיונות היצר, מדמיונות הסובל לאיש  לו מצינו עצה  עוד

– האמונה בעניני ובפרט בחודה שמים , והפסידו, מעמו לקח ופלוני הזיקו פלוני כי לעצמו ומדמה העומד 

דמיונותיו ש בניני כל  וישבר ינתץ  אמיתית אמונה של  אמת ' 'נקודת אסתר,ל  במגילת לרמז  אמרו וכך ,

ואמר נענה – לו  ומשתחווה כורע  איננו מרדכי כי בראותו המן דברי נאמרו  È‚)שם  שווה(‰ איננו זה  'וכל 

שגידלו – זה ' 'וכל  זו הכרזה פשר מהי אך היה , רוח  וגס  רשע  שוטה  זה  המן אכן, ידועה, והפליאה  לי',

ל 'לץ ' במשל  ביאורו  אלא לי. שווה  איננו הכל  בניו, רוב עם עושרו ורוב כל(ÔˆÈÏ)המלך לעיני המשחק

חרדה הלה מפחד ממי אתם היודעים ומשחק , שחוק  מיני בכל  והנה הנה ומוליכו הנפוח  ב'בלון' הקהל

קלונו ויתגלה  יתפוצץ ה'אויר' וכל ה 'בלון' את וידקור קטנה מחט  עם שיבוא אחד מאדם – ועצומה  עזה 

ממש . בו  שאין ריק  ב'אויר' אלא שיחק  שלא ברבים 

'וכל ומדוחים, שווא משאות - נפוחים' 'נאדות דמיונות אלא 'מוכר' אינו  לדידן, היצר זה – המן כך

מרדכי בעמידת כי  – לי' שווה  איננו  המגלה זה  ה'בלון' של  בלבו כמחט הוא ישתחווה ולא יכרע לא

שווא  ודמיון  אוויר אלא ה 'בלון'שאינו ולנפץ המחט  לתחוב – עמלק מחיית הללו בימים  עבודתנו  וזוהי ,

היצר. של 
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ïëéä úåéäì ù÷ä êéøö äéä äúò ãòù íéîùä ïî
êëå ,äæ íå÷îá úåéäì àåä êéøö äúòîå ,äéäù
ïî ãåãî ìëä Y íãàä ìù åéúåòñî éáâì íâ
,åééç éîéî òâøå òâø ìëá úåäùì åéìò ïëéä àéîù
ìëä åðéáé ìåãâ òøåàî ìòù ,íìåò ìù åëøã íðîà
íéðè÷ íéðééðòá ìáà ,úàæ äúùò 'ä ãé éë
ìà íéùî íãàä ïéà åîåéá íåé øáã íéùçøúîä
íòøúéù íéîòôå ,íùä éô ìò äùòð ìëäù åáéì
åùò íäù åùôðá åúåîãá åéááåñ ìò åà åîöò ìò

.êëå êë åì åîøâå

åäæåéðéòì úåìâäìå òãååúäì ,àøéòæ 'àá àø÷éå
íéúåçôå 'íéøéòæ' íéðééðò óàù ìàøùé ìë

.åðåöøáå íä ú"éùä ãéî'íäéòñî ìëá' èøôáå
øæåçå áåùå êåìä òñåðù ,äñðøôå úåðåæî éðéðòá Y
úà øåëæé ,åðåîîå åðåæî øçà åøåæéçá òñåðå
ïúåðä àåäå ñðøôîå ïæä àåäù íìåò ìù åôåìàä

àéáî äðäå äðä åëåìéä àìå ,ìéç úåùòì çë åì
äñðøôä åìæèæèæèæè.

ïëåøùá éãéá äùòðä øáã ïéàù òãé ,ïéðò ìëá
Y íãåéðåìôå åàùò éðåìô éë äàøð íà óà

àåä 'ä ãéî úîàá ,åì òøääùåò äùò àåä éë
ì"øäîä áúë êëå .íéùòîä ìëì äùòéåùãç øåà)

(øúñààåä Y ùåøååùçà àåä' ì"æç úùøã ìò
êéøö äøåàëìå .'åôåñ ãòå åúìéçúî åúåòùøá

éøä ,øåàéáùåøååùçà äùò úåáåè äáøäù åðéöî
äìéçúî åìéàë äàøðå ,ìàøùéìå éëãøîå øúñàì

áåè äùòð óåñáìå òø äéäåøîà òåãîå ,
'åúåòùøá'óåñ ãòå äìéçúîãöî ,ïëà éë ,àìà ,

ìëù àìà ,óåñ ãòå äìéçúî òùø äéä åîöò
ãöî àìå ,äéä 'ä úàî äùòù úåòøäå úåáåèä

,ììë ùåøååùçà(ì"äæá íééñîå)øéëæäì àá äæ øáãå
äùòðä ìë éë ,òéãåäì Y äìéâîä úìéçúá

ú"éùä ïî äéä äìéâîáæéæéæéæé.

האלטערטז. אמר הלילה(Ò·‡)כה כל  תשב מחיבורו , השמיט  שהרמב"ם אחת הלכה על  הנה , מסלבודקא,

שהקב"ה עולם  עניני שאר או רכוש על  מדוע מעתה , אמור הרמב"ם. השמיטה ומדוע  מה על  ליישב

השמים . מן שהכל  ולהבין עצמך, ליישב מנסה ואינך טענות, לך יש  ממך השמיט ובעצמו בכבודו 

ה 'מלחמה', שנות במשך איוב יסורי שסבל  מאש מוצל אוד פעם ניגש  זי"ע  איש ' ה 'חזון הגה "ק אל 

פיו את פתח  איש ' ה'חזון לפני ובבואו  צערה. לגודל  מנוח נפשו  מצאה לא המלחמה שנסתיימה אחר  ואף

לו הראה  גמרא, החזו "א פתח  לעמו . ככה  ה' עשה  היאך מבין שאינו מעלה , כלפי תרעומות בכעין ודיבר

בדברי  הלה  עיין התוס'. דברי לי ויבאר עלי מר נא ירחם  וביקשו , הבנה, כמוקשה  הידוע  מסוים  תוס ' על

עד  וכה. בכה  עליו  והקשה לו נתן לא החזו "א אבל הדברים, לבאר לנסות והחל  עליו, אשר ובתוס ' הגמ'

לו, ואמר החזו "א נענה התוס'. לבאר בידו  שאין הלה אחדשהודה ב'תוספות ' שורות כמה שאף לך , הרי

בידך שיש  תחשוב והיאך עולם. בורא הנהגת על לך יש  טענות  ומה דבריהם, ולהבין לבאר בידך  אין 

עולם... של כבשונו להבין 

כמתחפשיז. אלא אינו בעולם הנעשה כל  כי להורות בפורים , המלבושים  שינוי ענין את מבארים ובזה 

אך  פלונית, ובסיבה  פלוני, ידי על  נעשה  זה שדבר לו  נראה ורק  המסווה . לאחורי ונחבא בעלמא

התכלית  לידי להביא כרצונו העולם את מסבב שהקב"ה  עלילות, נורא מאת הוא הכל דבר של לאמיתו 

לפניו . הנרצית העליונה

שונא  לו  שיש  לאדם  נדמה השנה שבכל  מרדכי', לברוך המן ארור בין ידע דלא עד 'לבסומי ענין וזהו

מרדכי'. 'ברוך ונקרא לו  המיטיב וידיד אוהב לו יש  גיסא ולאידך הפרטי, המן' 'ארור הוא והוא לו, המציק 

למצב להגיע  צריך ידע ובפורים  אוהב,שלא ולא שונא לא כאן אין כי שלו, - מרדכי לברוך המן ארור בין

הפרטי  ה 'המן' בין כי ההסתר את לגלות וצריך ית"ש . הבורא מאת כולם הרעות ובין הטובות בין אלא

הבורא. להנהגת הסתר אלא זה  אין הפרטי ה 'מרדכי' ובין
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äæáåì"æç åøîàù äî ,ì"øäîä íùá åøàéá
(:åè äìéâî)äðååëä äìéâîá øåîàä 'êìîä'ù

íù æîøðù äîéúä ïî äøåàëìå ,'íìåò ìù åëìî'ì
,àìà .éëãøîá àìå åúåîë òùøá íìåò ìù åëìî

áåùçú àìù øîåì àá äáøãà éëèåùôä ùåøéôäù
,ùåøååùçà ìò àåä 'êìî'áæîøäååëìî' ìò éà÷

àì òåãî úåù÷äì íå÷î ùé ïëà æà éë ,'íìåò ìù
,éëãøîë ÷éãöá ä"á÷ä úà åæîø,äáøãà àìà

àåäå ,íìåò ìù åëìî åðéä êìîäù øáã ìù åèåùô
ìò éà÷ æîøäå äìéâîá áúëðä ìë úà äùò

ùåøååùçà.øáã äæéà äùåòù éîë äàøð äéäù Y

כמה על  עולה אחד סבלון  – דומיה נאלמתי
תפילות

äìéâîá(à ã)íúç'ä áúë ,'øôàå ÷ù ùáìéå'
'øôåñ(:äô÷ à"ç ,úåùøã)åðéöî äðäã ,

ùøãîá(ë ãô ø"øá),øôàå ÷ù á÷òé ùáìù éôì
äøåàëìå .øôàå ÷ù ùåáìì éëãøî éîéá åéðá åëøöåä
àìä ,øôàå ÷ù úùéáì ìò ùðòð äîì ,øåàéá êéøö
ïëå ,ì"çø úîä åðá ìò ìáàúäì íãå øùá êøãî
øáã åéìà òéâäá åðéáà á÷òé äùòéù éåàøä ïî äéä
åùôðù åéðå÷æ ïá óñåé óøèðù äàøåðä äøåùáä

çä íéã÷îå .åùôðá äøåù÷ äúéäúà ùøôì ñ"ú
áåúëä(ã-á áë íéìäú),éúâàù éøáã éúòåùéî ÷åçø'

,éì äéîåã àìå äìéìå äðòú àìå íîåé àø÷à é÷ìà
åðéà ä"á÷äù ,'ìàøùé úåìäú áùåé ùåã÷ äúàå
áì ïåøáùá ïðåàúîå âàåù íãàù äæî äöåøî

,øôàå ÷ù úùéáìáåìåáñì åðééä] ãçà ïåìáñù

ìëäù äðåîàáå äáäàá íéîù úøéæâ ìá÷ìå
úåìôú äîëî øúåé äùåò [äáåèìçéçéçéçé.ìåòôì ìâåñî)

(äìéôúä ïî øúåéäúðîéæ óåñáì ïëìå ,(øúñà),ïîäì
àéä äçèáå 'äá äçîù éë úåøåäì .äúùî äúùòå
éøáã éúòåùéî ÷åçø' åäæå ,àåáì äáåø÷ éë åúòåùéá

âàåù éðà ãåò ìë Y 'éúâàùøçà ÷æçúî åðéàù ,øîåìë)

øàùð àìà ,åòéùåéå åúù÷á ìá÷éù ä"á÷äá êåîñì åúìéôú

(åúøö ìò åéëááå åúâàùá,àåáìî ä÷åçø äòåùéä éæà
íà ÷øå ,'äðòú àìå íîåé àø÷à é÷åìà' íéé÷úîå
äãåîå áùåéù 'ìàøùé úåìäú áùåé ùåã÷ äúàå'

.ù"éò ,äòåùéì äëæé æà ä"á÷äì÷æçúäì êéøö ïëì
ä"òá àåáì äãéúòä äòåùéä ìò 'äá çåèáìå

ìàâéð äðåîàä øëùáå ,áåø÷áá÷òé ,éîð éëäå .
,åùò úøö ,úåòøå úåáø úåøö åééç éîéá ìáñ åðéáà
äðåîàá ÷æçúä ãéîúå ,äðéã úøöå ïáì úøö
øùáúðùë äúò íìåà ,åçåøá ìôð àìå ú"éùäá
ùøãîá øàåáî éë ,ãàî åéìò ìáàúä óñåé úîù

(äì æì áùéå é"ùøá àáåä)éôî éãéá øåñî äéä äæ ïîéñ'
éðà çèáåî ééçá éðáî ãçà úåîé àì íà ,äøåáâä
÷ù íNéå åáø÷á åáì øáùð ïëì ,'íðäéâ äàåø éðéàù
,äîøä åúâøã éôì ïâåäë àìù äùò äæáå ,åéðúîá
äãéúòä äòåùéä ìò 'äá çåèáì êéøö äéä éë
÷ù ùåáìì éëãøî éîéá åéðá åëøöåä ïë ìòå ,àåáì

,øôàå(÷"åùìá íééñîå)íéøåô úçîù åð÷ú ïëìå
éë úåøåäì ,íçîù íøè äìéâîä åàø÷é íãå÷îå
úàéø÷ ï÷úð íãâðëù - úåù÷áäå úåìéôúä
'äá äçîùä åîë êë ìë åìéòåä àì ,äìéâîä

åúòåùéá ïåçèáäåèéèéèéèé.

שנשאליח. זצ"ל  מפראגא ישעיה רבי הגאון בדברי יתחזק אלא בקרבו  לבו  יפול  לא ייסוריו רבו  אם  ואף

ÂÈ¯ÂÒÈÈ)פעם  Â·¯˘Î) הן ויאמר, ויען אדם , של  עוונותיו הממרקים  היסורים  על ברכה מברכים  אין מדוע 

יבין  ולעתיד לטובה, שהכל להאמין האדם  על  שהרי צרכי'. כל לי 'שעשה  יום  בכל  עליהם  מברכים  אמת,

באחריתו עמו להיטיב היו  והסבל  הצער ˙˜Ê)שכל ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈ„ÈÒÁ).

היויט . לא עדיין הפסח חג של החג' התקדש 'ליל שבהתקרב טובים בן באברך ירושלים , בעיה"ק  מעשה 

אף ועל  הפסח, חג ימי של  המרובות הוצאות כל על ובפרט  החג, צרכי לקנות שבמעט  מעט  אף  לו

ה 'שלום מצב נעשה  הימים שנקפו ככל הארי, את הקומץ  השביע  לא הצדקה מגבאי חיטין' 'מעות שקיבל 

הכי... ובלאו מטעמים, לנו  והבא השדה צא – הבית בני שהודיעוהו  עד ויותר יותר רופף  בית'

עולמים, כל בורא לפני לבו  שפך עלינו' ל 'ברך בהגיעו  המנחה, לתפילת ה'שטיבלעך' אל  נכנס  לו  בצר
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לבורא ההשתוקקות חשיבות  - כלתה וגם נכספה
לפניו הנפש ומסירות

ïúùøôá(âé á)...êé÷åìà 'úéøá' çìî úéáùú àìå'
,é"ùøáå 'çìî áéø÷ú êðáø÷ ìë ìò

çìîì äúåøë úéøáäù(íéîä ïî àáä)éîé úùùî ,
íéîå íéðåéìò íéî ïéá ä"á÷ä ãéøôäùë úéùàøá
ïðéòá ïðà' åøîàå åëá íéðåúçúä íéîäå ,íéðåúçú
íéðåúçúä íéîì ä"á÷ä çéèáä ,'àëìî éî÷ éåäîì
.úåðáø÷á çìîä úéøáå úåëåñä âçá íéîä êåñéð -
- åôñëðå å÷÷åúùä' êë ìëù ìò äæ ìëì åëæå

,àëìî éî÷ éåäîì éòá ïðàìà íéáåø÷ úåéäì åððåöø)

(ä"á÷ä ä"îîíáø÷ ïëì úå÷÷åúùä ìù äçë ìåãâå
åéìà 'äëëëë.

ïãéãìåøîàéé÷çåøî åîöò úà ùéâøîä éë
ð øîåà åðéàå ,àøåáäî÷÷åúùîå ,ùàå

ïðà' ú÷òæ êåúî ,áì ìëá 'ä ìà áåùì ãéîú
'àëìî éî÷ éåäîì ïðéòáçåø úçð àåä íøåâ äæá ,

äæ éë ,åé÷åìà 'ä íò 'úéøá'ì äëæéå ,íå÷îä éðôì
íãàä ìëàëàëàëàë.

äìåãâåéãéî åðúåà äìéöäù úå÷÷åúùää úìòî
äæä òøä ïîä áéåàå øö ùéàøàéáù åîë ,

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(:èé÷ à"ç úåùøã)éøáãá
àøîâä(:âé äìéâî)äéäå øîàù éî éðôì òåãéå éåìâ'

ãîò ìàøùé ìò íéì÷ù ìå÷ùì ïîä ãéúòù íìåòä
àúéà 'ñåúáå 'åéì÷ùì íäéì÷ù íéã÷äåä"ã .æè íù)

(éçãååðúð àì íä éøä äù÷å ,íðåéãô ìë ïúð ïîäù

לו שחסר הכסף סכום את הקב"ה  לו  שימלא בלשונו  לבקש  הוסיף  לרצון' 'יהיו אחרי התפלה בסוף  ואף

בקול לתפילה  תפילתו  נהפכה הלחש' שמ'תפילת הבחין לא בצערו  שקוע  שהיה  ומרוב החג, להוצאות

בארץ הפסח חג את בדיצה לחגוג כדי מארה "ב שהגיע עשיר יהודי עמד אליו בסמוך לסובביו . הנשמע

קול את ששמע  לו , ואמר התפילה, אחר אליו ניגש הלב מן היוצאים  דבריו  את שמע וכאשר הקודש,

החג, בהוצאות לו לסייע  ברצונו כן על גדול ברכוש השי"ת אותו שחנן וכיון שם , הוא באשר תפילתו 

העשיר  לו ויתן המיועד, בזמן אליו  עלה ואכן שם , מתאכסן הוא אשר המלון אל אליו שיעלה  זמן לו וקבע 

חדשים . כמה  למשך ביתו  לכלכלת מהם  לו נותר ועוד החג, צרכי כל את לקנות לו  שהספיקו  לרוב מעות

ה 'אדרעס' את אצלו  שמר האם  הידיד שאלו מיד מידידיו , לאחד זו עובדא סיפר אותו(Â˙·Â˙Î)לימים של

זה עשיר אל  'וכי בתמיהה הלה  לו ענה הצורך, בעת עזרתו ולקבל  אליו  לפנות שוב שיוכל כדי עשיר,

והוא  הקב"ה, המלכים  מלכי מלך אל  – והנכון האמיתי ה 'אדרעס' אל  פניתי אנכי הרי עזרה, בבקשת פניתי

מזון  לי יחסר שוב ח "ו ואם  שלו , האדרעס  את לבקש  לי למה כן ועל כשליח , זה  עשיר לי זימן יתב"ש 

חסרוני...' וימלא יושיעני בוודאי אשר בתפילה בוראי פני את ואחלה  – אדרעס אותה אל שוב אפנה  מיד

זי"ע כ. מזינקוב הרמ"ז  הרה"ק  לנכדו  זי"ע  מאפטא ישראל' ה 'אוהב הרה"ק  אמר ‡Â‰·וכבר ËÂ˜ÏÈ· ‡·Â‰)

(·Â˜�ÈÊÓ Ê"Ó¯‰ È·˙Î ÍÂ˙Ó Y Ï‡¯˘È נתמלא מלח בו  וכשמשימין לאכלו, אפשר אי תפל  כשהמאכל בני, ראה  –

טוב, המלחטעם  ÌÈÓ‰Ó)כי ÌÈ‡·‰)במאכל טוב טעם נותן זה – מלכא קדם למהוי בעינן  אנן .שצועקין

È‚:)בגמראכא . ‰‚È‚Á) שני הקודש לחיות נחסרו עולמים , בית בחורבן המקדש בית שנחרב שבשעה  איתא

שמכסים שניים רגליהם, את שמכסים  שניים  - הם כנפיים  שש  כי שם ומבואר כנפיהם, מששת כנפיים 

מעופפים הם ובשניים ˘È¯‰)פניהם , ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰ Ì‰ÓÚ˘).החורבן בעת מהם נלקחו  ה 'מעופפים' אלו  ושניים  ,

הוא  הרי וכיסופין, השתוקקות ידי על ולהתעלות לעוף הכנפיים לאדם שחסרים שבזמן מכאן נלמד ואנו

חורבן'... 'לאחר של במצב

ב  הדבר את מרמז  היה זי"ע הסולם בעל  הכל'הגה"ק  את יענה  'הכסף  הקרא ËÈ)לשון È ˙Ï‰˜)כסף כי ,

כוחם כי הצטרכויותיו , כל  - הכל את לאדם לו ויספקו יענו  והכיסופין והשתוקקות, כיסופין מלשון הוא

רב. שפע עליו  ישפיע וממילא עולם , לבורא רוח נחת לעשות ועצום , רב



צו - פורים  - זכור - ויקרא - הפרשה  ãéבאר

áéúëãë 'øëëä úàî' àìà 'ïåéãô'ë(äë çì úåîù)

ïúð àåä åìéàå ,'øëëä úàî äãòä éãå÷ô óñëå'
äàî éô ïúðù àöîðå 'óñë øëë íéôìà úøùò'
ì"æç åøîà àäã ,øôåñ íúçä øàáîå .íðåéãôî

(.æ úåëøá)øúåé íãà ìù åáìá úçà úåãøî äáåè
úåéå÷ìî äàîîäòðëäå éåãø ïåùì 'úçà úåãøî' é"ùøáå)

(åéìàî åáì ìò íù íãàùø÷éò ïáøåçä øçà äðäå ,
àìå áåè ìë åðãáà êàéä áì íåùì 'íéì÷ù úùøô'
'úåãøî'å .ùã÷îä úéáá ì÷ùä úéöçî ìå÷ùì åðéëæ
óà ì÷ùä úéöçî úúì ä÷åùúäå ïåöøä ,øîåìë ,åæ

äàîî øúåé åðì úãîåò àéä äæä íåéäëíéîòô
úàî'ì ïåáùçä äìò ïëà úéáä ïîæáù àöîð ,äëë
àåäù äàî éô ïåáùçä äìåò íåéäë ìáà 'øëë

óñë øëë 'íéôìà úøùò',úéáä áøç äéä ïîä éîéá éøäå)

íúàéø÷å ,'íéì÷ù úùøô' äøåúá åàø÷ ÷ø íéì÷ùä åðúð àìå

(íéôìà úøùòì äìåò äæä íåéäë åðúàéø÷ ïëå ,äøåúáäæáå .
äìåò ïîä ìù íéôìà úøùòù 'ñåúä éøáã ù"à
ãâðë àì ìáà Y ìàøùé éðá ìù íéì÷ùä ïåáùçë
íéì÷ùä ãâðë àìà ,ìòåôá íéðúéðä íéì÷ùä
ìù úå÷÷åúùäå áì úîéù é"ò Y ìåëéáë 'íéðúéð'ä

.ìàøùé éðáíäéì÷ù ä"á÷ä íéã÷ä' åøîà íäéìòå

ïîä úøéæâá õøçå ïåéìëî íìéöäì Y 'åéì÷ùì

,íãé ìòåôá 'íäéì÷ù' íðéàù óà ,ùåøååùçàå

áìáù úå÷÷åúùäá àìàáëáëáëáë.

óàåìåòôì çéìöî åðéà êà ÷÷åúùî íãàä íà
åì ùé äìåãâ úåáéùç íå÷î ìëî ,íåìëâëâëâëâë.

ò"éæ 'úîà úôù'ä àéáîù éôë(â"ìøú çð)éøáãî
÷"äåæä(:èñ à"ç)áåúëä øåàéáá(é èô íéìäú)àåùá'

íäù àåä íéä éìâ êøãî äðäù ,'íçáùú äúà åéìâ
äìòî úåìòì íéñðî íäå ,øúåéá íéùòåâå íéùòåø
íçáùî äæ çáùå ,íéìôåðå íéøæåç íä êà äìòî
úåìòì äñðîù éîì àåä ìåãâ çáù éë - ä"á÷ä
ë"éôòàå ,çéìöî åðéàå úå÷÷åúùäå íéòåâòâ êåúî
íãàä úà àøá äæ íòèîå ,÷÷åúùäìî ÷ñåô åðéà
åáì ìëá åéìà ÷÷åúùéù éãëá Y äæë ìôù íìåòá
äî ìà òéâäìå úåìòì åãéá äìòé àì íà óà

åì óñëðùãëãëãëãë.

ïéòëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî äæ
(à"ìøú äîåøú)ì"æçá áéúë ãçà ãöî äðäã ,

(î äë úåîù é"ùø àáåä)'äàøåøùà íúéðáúá äùòå
øäá äàøî äúà,äøåðîä äùòîá äùî äù÷úð -

êãéàìå ,'ùà ìù äøåðî ä"á÷ä åì äàøäù ãò
åøîà(àì ÷åñô ,íù)éôì - äøåðîä äùòéú äù÷î'

äá äù÷úî äùî äéäù(.èë úåçðî)åì øîà ,
øåàì øëëä úà êìùä ,ä"á÷äúéùòð àéäå

äéìàîáúëð àì êëì ,äùòú(íù àîåçðú),á"öå .
éãéá äéä àìù äéìàî úéùòð óåñáì àìéîî íà
äìéçúî åëøöåä òåãî ,ìòåôá äúåùòì äùî

משהכב. עם  לדבר ה ' רצון היה מתחילה  התורה, בקבלת היה ‰Ô�Ú)וכן ·Ú· 'ÍÈÏ‡' ‡· ÈÎ�‡ על(‰�‰ ולבסוף ,

ובעצמו . בכבודו מהקב"ה  דברות שני לקבל זכו  מלכנו ' את לראות 'רצוננו ישראל בני שזעקו  ידי

בשעהכג. כי הרצון', בפני העומד דבר 'אין המאמר על  זי"ע אמת' ה'אמרי הרה "ק משם  מתאמרא

היה ולא אעשה מה עצמו, את יתרץ  עליך, מוטל  היה אשר את עשית לא מדוע רעך את שתשאל 

לך היה לא מדוע  – להשיב מה  לו  אין אחת טענה  על אמנם , וכך. כך לעשות את רצוןביכולתי לעשות

העומד דבר 'אין כי עליך, וכך.בפני המוטל כך מלרצות האדם את לעכב שיוכל  בעולם  דבר אין - הרצון'

החסיד כד. יהודה לרבי חסידים ' ב'ספר איתא כך כי אמורים, הדברים אלו חלשים  לדורות לא יאמר ולא

(‰"Ó˜˙˙ ˙Â‡)'בדורות שהיו פקחים כלב האחרונים בדורות  פיקחים שאינם לב  הקב"ה שאצל לפי

חכמים  שהיו הראשונים בימים נבראתי לא למה לומר, דור כל  יוכל כך תאמר לא שאם הראשונים,

הרבה  תורה לומד  והייתי שיכווין גדולים ובלבד הממעיט  ואחד המרבה אחד לך, איכפת מה  – לו  אמור .

יהגה אלא בטל  ישב ולא לשמים, שיכוללבו  עת כך'.בכל  כל  חריף  לבו  שאין אע"פ 
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øàáîå .äúåîë äùòéù ùà ìù äøåðî åì úåàøäì
,'úîà úôù'äúîàá ùôðå áìá íãàä ïåöø é"ò éë

äùòð ,úåùòì ìåëé åðéàù äî Y øàùä øîâð
ùà ìù äøåðî åäåàøä äæìå .åîöòîäöøéù

,äúåîë úåùòìäùòéúù ìòéô øáë äöøù ïååéëîå
øåàì øëëä êéìùéù é"ò äéìàî,à"ôùä ïåùìëå .

,ìàøùé ùéà ìëî äåöî ìëá àåä ïëïéà éàãåå éë
ïåöø éôë ÷ø ,êøáúé åðåöø úåùòì íãà çëá

åîöòî øîâð - íãàäíâ àá øîâä íå÷î ìëîå .
åì åàøäù äæå ,íãàä ïåöø éãé ìò ïë(ùà ìù äøåðî)

úåùòì äöøù éãé ìòå ,êøáúé åðåöøå ïååëî òãéì
äæì ,íãà çëî äìòîì äéäù ÷ø ,êøáúé åðåöø

ì"ëò ,åîöòî äùòðäëäëäëäë.

שאין  נלמד  דפורים  ממעשה  – גדולה זעקה ויזעק
התפילה בפני העומד  דבר 

ø÷éòéðáì ãîìì - 'äìéâîä úàéø÷'á ùé ìåãâ
òîåù àåäå 'ä ìà íéáåø÷ íäù ìàøùé
äîã÷äá í"áîøä áúëù åîëå ,äáäàá íúìéôú

ä÷æçä ãé åøôñì(úååöîä ïéðî óåñá)úåø÷ì åðåöå'
ä"á÷ä ìù åéçáù øéëæäì éãë ,äúðåòá äìéâîä
éãë ,åðúòåùì áåø÷ äéäå åðì äùòù úåòåùúå

,íéàáä úåøåãì òéãåäì éãëå ,åììäìå åëøáìúîàù

åì øùà ìåãâ éåâ éîå äøåúá åðçéèáäù äî
'åéìà íéáåø÷ íé÷åìàåëåëåëåë.

êëåùøãîá àúéà(âé æ ø"úñà)äòù äúåàá .ì"æå
ãáàìå âåøäì ãéîùäì òùøä ïîä éîéá äøéæâä äøæâðù)

(íéãåäéä ìë úàìöà äìäáá áåèì øåëæ åäéìà õø ,
ùî ìöàå ,íìåòä úåáà,íäì øîàå ,íøîò ïá ä

íúà éàå ,äðéùá íéîåãø íìåòä úåáà éúî ãò
éëàìî éë ,äá ïééåøù íëéðáù äøöä ìò íéçéâùî
õøàå íéîùå úåìæîå íéáëåëå äðáìå äîçå úøùä
ãâðî íéãîåò íúàå ,ãøîá íéëåá íåøîä àáö ìëå
íäì øîà ,äî éðôî ,åì åøîà ,íéçéâùî íëðéàå
,ùåøååùçà ìù åúãåòñî ìàøùé åðäðù éðôî
íìåòä ïî íúåìëì äøéæâ íäéìò äøæâð úàæ øåáòáå
,á÷òéå ÷çöé íäøáà ,åì åøîà ,íøëæ úà ãáàìå
äî íúøéæâ äîúçðå ä"á÷ä úã ìò åøáò íä íà
éà ,äùîì åì øîàå åäéìà øæç ,úåùòì íéìåëé åðà
ìàøùéì õøôä ìò úãîò íéîòô äîë ,ïîàð äòåø
,äùî åì øîà ,'åëå úéçùä éúìáì íúøéæâ úìèáå
åîùå ùé åì øîà ,øåãä åúåàá øùë íãà ùé íåìë

,åòéãåäå êì åì øîà ,éëãøîíùî àåä ãåîòéù éãë
éðôì íäéìò íéîçø ù÷áðå ïàëî éðàå äìôúá

ä"á÷äúøâà äáúëð øáë ,ïîàð äòåø åì øîà ,

זי"ע כה . מקשאנוב דוד רבי הרה"ק  של מבניו אחד ישב פעם  לענין, מצאנזמענין חיים רבי הרה"ק של [בנו 

דהרה"קזי"ע] משמיה  מאביו  ששמע  תורה  דברי על  וחזר מצאנז , הרה "ק זקינו  של החיצוני בחדר

שומעים שהם  ואמרו השיבו  עוסקים , הם במה  הנוכחים  את ושאל מחדרו  חיים ' ה 'דברי יצא לפתע מצאנז,

צו  בפרשת כתיב 'תורה', לכם  אגיד אני ואמר מצאנז  הרה"ק  נענה מפ"ק , שיצאו חיים  אלוקים  Â)דברי Â),

- המזבח ' על  תוקד תמיד שטענדיג,תמיד-פייער,אש'אש ברענען,תוקד- זאל  המזבח - לבועל  על  -

זביחתו מקום  דהיינו  אדם , Â·Ï)של ˙ÂÈÓÈ�Ù ÍÂ˙·˘ Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ˘‡ ¯Ú·˙Â ˜Ï„˙ ÌÏÂÚÏ), תכבה לאחר לא אף –

כל וזו  בעבודתו, ימשיך אלא שבלבו , ההתלהבות לכיבוי לגרום לעבירה  יתן לא ועוונות, בחטאים שנכשל

כולה ...". התורה

קריאת כו . אחר יעקב' 'שושנת בפיוט  שאומרים מה  זצ"ל  מבריסק הגרי"ז  ביאר הרמב"ם דברי לפי

בך' החוסים  כל  לנצח  יכלמו ולא יבושו  לא קוויך שכל  'להודיע , ענינוהמגילה מובן אינו  [ובפשטות

יובן] להאמור אמנם שוועםלהכא , בעת ישראל לעמו עונה שהקב"ה לדעת קריאתה , מצות תכלית שזו ,

בתהלים  רש "י וכפירוש  יכלמו , ולא יבושו  לא בהשי"ת והחוסים  הקווים  וכל  Î‚)אליו, ,„Ï)כל יאשמו  'ולא

והשליך  שבטח  מה על יתחרט  לא אחד שאף פירוש בך', שחסינו  אשמנו  לאמר יתחרטו  לא - בך החוסים 

הקב"ה . על  יהבו  את
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àéä èéèá íà äùî åì øîà ,ìàøùé ìò äééìë
äî äîúçð íãá íàå ,úòîùð åðúìôú äîåúç

äéäéù àåä äéäùæëæëæëæë,äîåúç àéä èéèá åì øîà ,
êìä ãéî ,éëãøîì òéãåäå êì åðéáø äùî åì øîà

áéúëã àåä àãä ,éëãøîì òéãåäå(à ,ã)éëãøîå'
,'åéãâá úà éëãøî òø÷éå ,äùòð øùà ìë úà òãé

'éåì úùåã÷'ä êéøàäå(úéùéìù äùåã÷ ,íéøåô)ãåîìì
äøéæâ óàù ìàøùé ìù íúìéôú çë ìãåâá ïàëî
òåø÷ì øùôà êìîä úòáèá äîúçðå äáúëðù
.áìä ÷îåòî úéúéîà ä÷òæå ä÷òö éãé ìò ìèáìå

áâà,åðãîì àçøåàæ"äåòá äìôú éãé ìò ÷øù
àì íéòåø äòáùä ìë àäã ,úåøæâä åìèá
éëãøî ìù åçåëá íà éë ä÷éúîäì åçéìöä

äæä íìåòá íäéìò ììôúäùäî åìéòåä àì ïëå ,
åøéöôäå åáøä úåáàäå ÷ù äøâç äøåúäù
úìéôú éãé ìò ÷ø éë ,ïåéìòä íìåòá äìôúá
úåòåùé ìåòôì øùôà äæä íìåòá ìàøùé ììë

.úåòø úåøéæâ ìèáìå

ø÷éòåóàù ìàøùé ùéà ìë òãéù ,íéø÷éòä
íéøáãä íéùøåôîå ,äæ ìë ììëá åúìéôú

åäéìà éáã àðúá(å"ô ,àèåæ),äùîì ä"á÷ä åì øîà
íãà éðá äàåø éðàùëäìäú íäá ïéàù ô"òà

ïäéãé äùòîá àì ,íéáåè íéùòîå äøåú ìù çáùå
ïäù ìéáùá ÷ø àìà ,ïäéúåáà äùòîá àìå
íéðåðçú ïéáøîå ïéçáùîå ïéëøáîå ïéãåîå ïéãîåò
íäéúåðåæî íäì ìôåëå íäì ÷÷æð éðà ,éðôì,

áöîä ìôùá àöîðù éîì óàù éøä .ì"ëò
éë ,åúìéôúá íéîùä ïî íéðåò úåâøãîä úéúçúáå
åàìîúéù äëæé äøëùáù àãéøâ äìôúä àéä éàãë

.äáåèì åéúåìàùî

משלו המוותר  של  כוחו גודל – ואיש איש כרצון
הבזיון  ע"י הנעשית והמתקה

àúéà'îâá(.áé äìéâî)íéìëî íéìëå' áåúëä ìò
ùîúùî òùøä ùåøååùçà äéäù 'íéðåù
äòù äúåàá ,àáø øîàå ,åúãåòñì ùã÷îä éìëá
íéìë éðôî åúî íéðåùàø äøîàå ìå÷ úá äúöé
ìù äúúéîì àéáä äæ ïååò ïëàå .íäá íéðåù íúàå

ì"æ íäéøáãëå ,éúùå(:àé íù)éáã éðàî ÷éôà
éìë àéöåä ùåøååùçàù Y åäá ùîúùàå àùã÷î
ã÷éøå ïèù àá - åúãåòñá íäá ùîúùäå ùã÷îä
òåãî ,äåîúì ùé äøåàëìå .éúùå úà âøäå ïäéðéá
øàöùìáù íùë ,ùåøååùçà úà àìå éúùå úà âøä
éìëá ùîúùäù äìéìä åúåàá âøäð ìáá êìî
øòâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä íùá íéøàáîå .ùãå÷ä

ùøãîá àúéàã äî é"ôò ,ì"÷åöæêøò íéùøãî èå÷ìé)

(.æé ä"ø æ"éòëå ,'ùåã÷ä åðéáø'ì"áéøã äéøá àðåä áø
íìåò åúåàì êùîðå ,ùìç(ïåéìòä),úåìéìå íéîé äîë

,éðá' åéãéîìúì øîà äæä íìåòì øæçùëåéî éøùà
åéúåãéî ìò ãîåò åðéàù(åìùî ãéîú øúååî àåä àìà).

éìò åãîéìå úøùä éëàìî ìù úåúéë åàá ,äãåáòä
íäì øîàå êàìî àáù ãò ,íäî åìáé÷ àìå úåëæ
íìåòîù äæ ìò àîù ,úåëæ íéãîìî íúà éî ìò

בפסוקכז. אמרו רמז Ê)בדרך לאבדם',(„ ביהודים  המלך גנזי על לשקול המן אמר אשר הכסף  פרשת 'ואת

הגזירה נחתמה לא דאכתי לאסתר, לומר מרדכי ששלח  היינו  בדם', 'לא נוטריקון 'לאבדם' דתיבת

ותחנונים . תפילה ידי על  הגזירה את לבטל  אפשר עדיין כן ועל דם, של  בחותם

דבש ' ב'יערות ביאר דם, של  לחותם  טיט  של חותם בין ‚)ההבדל  ‡"Á)על המורה  מעפר בא הטיט  כי ,

ככתוב האדמה , מן נוצר האדם  שהרי לתיאבון, הגוף Ê)תאוות ,· ˙È˘‡¯·) עפר האדם  את אלקים ה ' 'וייצר

שהושרש הנפש  חולי על  מורה הדם  ואילו והגשמיות, החומריות אחר טבעו מצד נמשך ולכן האדמה ', מן

שנאמר וכמו  רח "ל, Î‚)בחטא ·È ÌÈ¯·„),הנביא לאליהו  רבינו  משה שהשיב מה וזה הנפש ', הוא הדם 'כי

אם אבל הגזירה , את לבטל  בקל  אפשר אז  בעלמא, תאוה  מחמת אם כי בדמם  ישראל חטאו לא שאם

בני  כי טיט , של  בחותם רק  שהיה  נתברר ואכן שיהיה', הוא שהיה 'מה אז בחטא הם מושרשים  ח "ו

מלכיות. ושיעבוד שבעיסה שאור מעכב ומי ה ', רצון לעשות חפצים ישראל
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.'íééçì äúéîî éðåøèô ãéî ,åéúåãéî ìò ãîò àì
úåîî íãà ìåöéð åìùî 'øåúéåå'ä úåëæáù ïàëîå
äåéö äãåòñ äúåàá äðäå .ùîî åèåùôë íééçì
ìò ãîò àìå ,'ùéàå ùéà ïåöøë úåùòì' ùåøååùçà
ìëî åìéöä äæ øåúéåå ,åðåöøë åùòé íìåëù åìù
úéá íéùð äúùî äúùò'ù éúùå ÷ø .ùðåò
ìëäù äãåòñ äúåàá äëìîë äâäðù - 'úåëìîä
úåáâì áåç ìòá àöî ïàë ,äìå÷ì òåîùì íéáééç

.éúùå úà âøäå ïèù àáå åáåç úà

ãåòéúùå åúåà äùééá íåé åúåàá éë ,øàáì åøîà
åì äøîàù ,ãàî íéù÷ íéøáã åá äçéèäå

(:áé äìéâî)àôìà ìá÷ì àáà ,àáàã äéøééøåäà øá'
éèúùà àøáâ àåääå ,éåø àìå éúù àøîç
ïåùìá ùåøåùçà úà éúùå äúðéëù åðééä ,'äéøîçá
,øàöùìá äéáà ìù íéñåñä øîåù åì äàø÷å éàðâ
óìà ãâðë ïéé äúåù äéä éáà ,åì äøîà äëå
úéúù ïéé úö÷ - äúà åìéàå ,øëúùä àìå íéùðà
äùåá äúåà é"òå ,úéèúùäå úøëúùä øáëå
,àåä àìå äâøäð éúùå ÷øå ,åéìòî äøéæâä ä÷úîåä
äéá éø÷ - 'íéðåù íéìëî íéìëå' áéúëã åðééäå
åðéã øæâ äðúùä äîéìëäå äùåáä éãé ìòù ,íéìëî©§¦
,ïãéãì å"÷ øîåì ùé äúòî .íééçì úåîä ïî ìåöéðå
úåðåéæáä úà åéìò ìáé÷ àìù òùø åúåà äîå
åðá ïá å"÷ ,åðéã øæâ òåø÷ì äëæ äðåîàáå äáäàá
íéùåòä íéðéîàî éðá íéðéîàî ìàøùéù å"÷ ìù

äéøá ìë ïéàù éàãåá ,íéøåñéá íéçîùå äáäàá
úåãî øëùá åìëàéù íøëù ìãåâ âéùäì äìåëé

åìà úåáåèçëçëçëçë.

לזש"ק ובפרט זו שבת  סגולת – זכור פרשת 

úååöîìù åøëæå åîù úåçîì åæ úáùá íåéä
úååöîå äøåú ìåò úìá÷ éãé ìò ÷ìîò

'ïøäà úéá'á áúëå ,ïîåé÷å(.æñ íéøåôì)ùéà ìë
úåéäì êéøö ,äùåò àåäù äî ìë ,ìàøùé(åúðååë)

÷ìîò ìù øëæä äçîúé äééùòä åæáùèëèëèëèëøùàëå ,
øùà éðà çåèá éæà ìàøùé øá ìë äæá øäæð äéäé

úåøöä ìëî íéøåèô åéäé øäî ùéç.

áúëéøáã'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'íéøôåñ(òåãéå ä"ã èë úåà)' ,ì"æåïîæä æà

íééç íéðá úãìåä á÷òé òøæì äùåã÷á ìåòôì
ïéøå÷ù øåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå ,ãòì íéîéé÷å
éåáéø åãâð äùåã÷á àîúñî ,'äçîú' ÷ìîòì

'éðá òôùå äôñåäååùøã ì"æç àäã ,øáãä øåàéáå , ¨¥
(.å äìéâî)÷åñôä ìò(á åë ìà÷æçé)äáøçä äàìîà'

,'åæ äáøç åæ äàéìî íà åæ äáøç åæ äàéìî íà -
íåøá íäéðù åéäé åùòå á÷òéù ïëúé àìù ùåøéô
ïëìå ,ìôåð äæ í÷ äæùë ,äæá éåìú äæ ÷ø ,äìòîä
íéù÷áîå åæ úáùá ÷ìîò úééçî íéøéëæî øùàë
éðá íéçøëåî æ"éò ,íøëæ úåìëìå èéòîäì ä"á÷äî
íéðáì åëæé íìåëå ,øôñîáå ïéðîá úåáøúäì ìàøùé

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáåìììì.

הםכח. ומתי בזיונות של  כוחם  גודל האדם  יודע  היה אילו  זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק  בשם  מתאמרא

למקווה ... לכן קודם שילך הראוי מן היה  אליו , לבוא עתידים 

ז"ל כט . בריזל  זלמן רבי הרה "ח נוהג היה  הללו , אהרן' 'בית דברי פי קארלין]על  חסידי עת [מחשובי בכל

המקוה מן ביציאתו  אחת פעם עמלק, על כשכוונתו שמו ' 'ימח לומר ה' ממצוות אחת בקיום מצוא

מקום בקרבת יהודי שם  עמד העת באותה  שמו', ימח  שמו, 'ימח  עצמו  ובין בינו  וזעק מנעליו את קשר

שמא  או כזו, קללה מקללו הוא וע "כ רעה דהוא מאן לו גרם שמא בחששו אזניו, למשמע נחרד אשר

קרה שלא בניחותא לו והשיב החסיד נענה לו , לעזור בידו אם ושאלו  אליו ניגש כן על  איזה... לו אירע 

מבואר, אהרן' שב'בית רק מאומה עמלק לו של  זרעו למחות  שברצונו לכוון  האדם צריך  מצוה ,שבכל

בשו "ע הנפסק  כפי לעשותו  ומקפיד מנעליו  קושר שהוא כעת כן „)ועל · Á"Â‡) למחות מכוון הוא הרי

במהרה . האדמה  פני מעל  שמו  הקב"ה ימח  המצווה שבזו  קללו ולכן השמים , מתחת וזכרו שמו

מאמרםל. פי על  זכור', 'שבת זו  שבת שנקראת הטעם אומרים העולם דהנה  צחות, בדרך לומר יש עוד
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התפילות לקבלת  היום  סגולת  – אסתר תענית 

åðéîëç,'øúñà úéðòú'ì øãà â"é íåé åòá÷ ì"æ
àîìùáã ,åæ úéðòú ïéðò åäî øåàéá êéøöå
ìò åòá÷ð äðùä éîé êùîáù 'úåîåöä úòáøà'
íää íéîéá ìàøùé éðá ìò åøáòù úåàìúäå úåøöä
úîçî åäìåë éøäã ,úåøö ïúåàî íéìáåñ åðà ïééãòå
,ùã÷îä äðáð àì éúëàå ,åäðéð ùã÷îä úéá ïáøåç
äúééä øúñàå éëãøî éîéá åðòúäù úéðòúä ìáà
øáëå ,åúòééñå òùøä ïîä ìù åéãéî ìöðéäì éãëá
,íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé øùàå ,íäî åðìöéð

.äàá àéä äîì åæ úéðòú ïë íàå

äðùî'áå'äøåøá(á"÷ñ å"ôøú ïîéñ)øàáì àéáä
íéøáãä øå÷îå] úòãå íòè áåèá
íåéá åìä÷ð øúñàå éëãøî éîéá éë' [ù"éò 'ùåáì'á
ïéëéøö åéäå ,íùôð ìò ãåîòìå íçìäì øãàá â"é
í÷ðäì 'ä íøæòéù íéðåðçúå íéîçø ù÷áì
åéäù äîçìî íåéá åéäùë åðéöîå ,íäéáéåàî

ì"æø åøîà ïëù ,ïéðòúî(à ô"åñ çìùá úùøô àúìéëî)

äéä ÷ìîò íò íçìðù íåéá ä"ò åðéáø äùîù
íéðòúî åéä éëãøî éîéá íâ éàãåá ë"àå ,äðòúî
â"éá úåðòúäì ìàøùé ìë åâäð ïëìå ,íåé åúåàá

'øúñà úéðòú' àø÷ðå .øãàáú"éùäù øåëæì éãë

äðòúé øùàë åúøö úòá ùéà ìë òîåùå äàåø
'íää íéîéá äùòù åîë åááì ìëá 'ã ìà áåùéå,
ùéøùäì àåä úéðòúä úòéá÷ íòèù ,ïéãîì åðéöîð
åòãéå åøëæéù ,ìàøùé éðá úåáìá äìôúä çë úà
åîò äô ìë úìéôúì ä"á÷ä òîåù øåãå ãåã ìëáù

.äòù ìëáå úò ìëá íéîçøá ìàøùé

ùéåøúñà úéðòúì íòè ãåò'ãéâî'ä äìéâ øùà
'óñåé úéá'ä ïøîì'øùéä á÷'ä àéáäù éôëå ,

(æ"öô)' .ì"æåìàøùé ìò ãéîú àåä ä"á÷ä úçâùäù
éãë í÷éãöäì õôç àåäå ,äìåâñ úãòå åúìçð ïäù

á"äåòì áåè øëù ïìéçðäìã"é òéâîù íåéáå ,
ó÷åú ìò åá íéùùå íéçîù ìàøùé úåéäì [øãàá]
øàùáå åéðááå òùøä ïîäá ä"á÷ä äùòù ñðä
,äååöî ìù äçîù úàø÷ð àéä æà ìàøùé éàðåù
.'àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç' ì"æ åðéúåáø åøîà ë"òå
äéúùå äìéëàä éåáø éãé ìò ïô ùåçì ùé äðäå
ä"á÷ä íéã÷ä ïëì ,àèç éãéì ìàøùé ïéàá äçîùå
éãé ìò ìöðäì äìåâñ àéä úéðòúäù éôì ,úéðòúä
úéìéìå ïèùäì çë äéäé àìå ,àèçä ïî úéðòúä
éåáéø úîçî àèç éãéì íàéáäìå ,íäéìò âøè÷ì

øîàéùë ïååëì áåèå ,äééúùå äìéëàäúåçéìñá)

(øúñà úéðòúìíéøîåàùë '...éúîá' ïåîæô(íù)òîåù
éãéì åàåáé àìù ïååëì êéøö .äìôéú øáòäå äìéôú
úçîùå äéúùå äìéëà éåáéø é"ò å"ç ïååòå àèç
íéøîåà åðàù íéðåðçúå úåçéìñ é"òå .íéøåô
.'øúñàå éëãøî úåëæ íéøøåòî åðà äæá àééôåðëá

óéñåîåùíéøôë éáùåé ïëì' ,åéøáã êùîäá í
úéáá àùéã÷ äøåáçá úåéäì ë"â ïéëéøö

,øúñà úéðòú íåéá úñðëäìâåñî àåä äæ íåé éë
ìëå ,øúñàå éëãøî úåëæá åðéúìôú ìáå÷éù ãàî
êéøö àåäù øáã äæéà ìò íéîçø êéøöù éî
øúñà úéðòúä íåéá åîöòì éàðô ç÷é ììôúäì
úìéà' íéìäú øôñá á"ë øåîæî äìçú øîàéå

'øçùäì"æç åùøãå ,(.èë àîåé)äúééä øúñàã
,'øçùä úìéà' úàø÷ð,'ä éðôì åçéù êåôùé ë"çàå

øùà øúñàå éëãøî úåëæ øéëæéå åúù÷á ù÷áéå

(:‚È ‰ÏÈ‚Ó)'זכר ה 'שלום  שמחת היתה  אדר ז' שאחר – זו שבשבת נמצא אדר, בז ' נולד ע "ה רבינו שמשה

הבן  ללידת הסמוך שב"ק בליל זכר' 'שלום לעשות ישראל כמנהג ÊÏ)שלו, ÔÓÈÒ .Ù Û„ ˜"· '˘"˘È' 'ÈÚ) כן על ,

זכור'. 'שבת שמה נקרא

ידוע  דהנה אמרו, בו  כיוצא אחר ËÙ:)באופן ישראל(˘·˙ נשות כל נתעברו  סיון בז ' תורה  מתן שאחר

'שלום שמחת ישראל כל  חגגו וא"כ  אדר, ז' ביום - חדשים  ט ' אחר לידתן היה  החשבון ולפי זכרים , וילדו 

בנים . להוליד מסוגל  הזמן הרי כך ובין כך בין כך. נקראת היא כן ועל שבת, באותה  זכר '
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íéîçø éøòù åì çúôéå ,ä"á÷ä åì øúòé íúåëæá
...ïåöøá åúìôú ìáå÷úåúãò 'ä éáäåà ïë ìò

íåéá äìéâî ìå÷ òåîùì 'ä øáãì íéãòåðä ùãå÷ íò
íéîéä ìë ãéúòì øùà ,íéøåô àåäù ,äæä ãòåîä
ïéëéøö ,íéìèáð àì íéøåô éîéå íéìéèá åéäé íéáåè

,øúñàå éëãøî ìù ïúåëæ øéëæäì åðàúéðòú íåé éë
ïëì ,äáäàå ïåöø ìù íéîé íä íéøåô íåéå øúñà

øúñà úéðòú íåéá ììôúäì áåèäìôú òîåùå ,
ì"ëò ,'ïîà åðéúìôú úà ïåöøáå íéîçøá ìá÷éàìàìàìàì.

וענין  אלו ימים שפע יקבל הכנתו כפי - הכין  אשר
גבוהות בהשגות הללו לימים  ההגשה 

áéúëøúñà úìéâîá(àë ,à)øáãë êìîä ùòéå'
'ïøäà úéá'á àúéàå ,'ïëåîîùòéå ä"ã .èñ)

(êìîääìéâîá øëæðù íå÷î ìëã òåãéù äî ô"ò
êìîäíéëìîä éëìî êìîì àéä úéîéðôä äðååëä

'êìîä ùòéå' ùåøéô åäæå ,ä"á÷äïúåð ä"á÷äù
è'åéä ïî ìá÷ìå úåðäéì íãàì(äååöî ìëî ïëå)

åîöò úà ïéëî àåäù äî éôë åðééä ,'ïëåîî øáãë'
áåè íåéä àåáé íøèááìáìáìáì.

÷"äøäò"éæ øãðñëìàî ïäëä êéðòä êåðç éáø
,ò"éæ áåùèàìæî ãéâîä íùá øîåà äéä

ì"æç åùøã äðäã(.æè äìéâî)áéúëã éàî(ã å øúñà)

êìîì øîàì äðåöéçä êìîä úéá øöçì àá ïîäå'
,àðú - åì ïéëä øùà õòä ìò éëãøî úà úåìúì
,åéìò åîöò úà úåìúì õòä úà ïéëäù ,'ïéëä åì

,àìà ,äæ øáã àøîâì äéì àðî ÷"äøä ìàùåéë

שהיהלא . לשאלות ואף  אסתר, תענית יום כל במשך בחדרו ספון יושב היה זי "ע  מצאנז  חיים רבי הרה "ק 

עם הזה ביום  להתייחד זי"ע  מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הרה"ק  נהג וכן במהירות. משיב היה נשאל

הקליפות  את הכניע  זה  ביום עבודתו  ידי שעל  צדיקים, והעידו  דעלמא, מענינא עמו  לדבר יכלו  ולא קונו ,

מעלה שרי השבעים  כל העולם ]של אומות של שריהם .[שהם

ומעיר לב. למדינה  ממדינה נודד היה  לובלין' 'חכמי ישיבת ראש זצ"ל שפירא מאיר רבי שהגאון ידוע

ואחר  אחד מעשיר כסף לבקש  הלך פעם  בלובלין, שהקים  הישיבה  למען עם נדיבי להתרים  כדי לעיר

אחת  שבעיר לו, לספר בחכמה פתח כן על  כוחו , כפי תרומתו  מרים  שאינו  הגר"מ  הרגיש  נתינה לו  שנתן

האנשים את קיבלה הרבנית שזוגתו היתה  דרכו  ואביונים, לעניים  מעותיו  מפזר שהיה גדול  רב התגורר

'Łגרא' בשווי קטנה  מטבע נותנת היתה אחד ולכל  נדבות, שביקשו  הגיע(ËÂ¯Ù‰)הפשוטים  כאשר ואילו  , ָ

הבאים בין יותר. הגונה מתנה לו נותן היה והוא עצמו, הרב אצל  מתקבל היה נדבה לבקש מכובד אדם 

ונכנס נדחק  אחת פעם  מהרבנית, פרוטה  מקבל  והיה  נדבה , לקבל  כדי בשבוע שבוע מדי שהגיע  עני היה

'זלאטע' מטבע מידו  קיבל  ואכן הרב, גראש'ען]אצל  מאה בו  ויש  הנדבה[-זהוב , עם לשמוח במקום  אך , ָ

צרכיו כי הגונה  נתינה  עוד לו לתת שיוסיף  ממנו ולבקש הרב לפני להתחנן התחיל יפה בעין שקיבל 

מידי  'גראש ' מקבל הנך בשבוע  שבוע מדי 'הרי ושאל בפניו  תמה  דבריו את הרב כשמוע  ויהי מרובים ,

דורש הנך הגונה מתנה  לך נתתי כאשר ואילו עוד, לתת שתוסיף  עמה  מתווכח  אינך ולעולם הרבנית,

אם כי אקבל  לא עוד, לקבל אתעקש אם אפילו הרבנית 'אצל בחכמה ואמר העני השיב עוד', ומבקש

אקבל עוד אבקש ואם  'זלאטעס ', מחלקים כאן אבל כך, על להתעקש  תועלת אין ולכן אחד, 'גראש' עוד

ולהתווכח ...'. לבקש  לי שווה  ולכן שלם, 'זלאטע ' עוד

השמים שמן ובימים  העליונים, מעולמות רב שפע  נשפע  טובים שבימים אמורים , דברים  מה כלפי

את  לקלוט  שיצליח  ולהעתיר ולהפציר הזמן את לנצל האדם  ישכיל יותר, והרבה  'זלאטעס ' מחלקים 

כולה . השנה כל  במשך דקדושא רישומא אצלו וישאר בלבו, הקדושה

גאב"ד  זצ"ל  קרייזווירטה חיים  ר' הגאון שסיפר מעשה לזכור עלינו כיצד, פורים סדר לערוך בגישתנו

באחד  סיפר, וכך הנוראה , השניה העולם מלחמת של קשים ימים באותם שעבר חייו  ממאורעות אנטוורפן,

שכלתה וכראותו  בכבשונות, ה ' קידוש על לישרף ישראל  בית המוני עם שנשלח עשיר  יהודי ראה  הימים 
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הסימנים את לו  מסר ובזאת שווייץ, שבמדינת בבנק  גדול סכום  שחסך לו, וגילה הגר"ח אל פנה הרעה אליו

או מבניו באחד ויפגוש הרשעים  מציפורני ינצל  שאם  ממנו  וביקש  הבנק, מחשבון הכסף  את יוציא שע"י

את  הגר"ח  נטל  ואכן בכבוד. ויתפרנסו שלהם  את שיקחו  כדי אלו, פרטים להם ימסור חלציו מיוצאי

חיפוש לאחר ואף יהודי, לאותו  ושארית שם מצא לא המלחמה  לאחר רבות שנים אך שוניםהפרטים ים 

מיורשיו . אחד למצוא בידו עלה לא

של בנו  שהוא לו  נתברר כך ובתוך ביהמ "ד בקצה  היושב עני הגר"ח  ומצא שנה  מעשרים יותר עברו

ששמורים מצא זה עני ואכן הסימנים, את לו  ומסר אבידה השבת מצוות לקיים  הגר"ח שמח יהודי, אותו

הסתובב  שהלה שנה העשרים  כל  במשך הנה ואמר, הגר"ח נענה  דאלער. מליון כעשרים  בבנק  עבורו 

שלא  לראות עלינו בבעלותו, שהיה האוצר מן ידע שלא אלא גדול , עשיר היה  וקרועים  בלואים בבגדים 

הלך, לאותו  דומה מהם יהא ולמשוך  להוציא ובידינו לפנינו, המוכן גדול אוצר הם הטובים הזמנים כי

הולך ואינו בפתח כעני מסתובב  שבסכלותו למי לו ואוי וברוחניות , בגשמיות  ורבות גדולות השפעות 

האוצר  את  .לפתוח

ל "ע, באלציימער חלה לגבורות בהגיעו  לב שלדאבון שבדורנו  ת"ח  מחשובי נכבד יהודי על  שמעתי

מרפא סממני המציאו הרפואה חכמי שעות(Â„Î¯)והנה  כשבע למשך אלו  לחולים  ‡Ï‡שמועיל ÂÚÏ·Ï ÔÈ‡)

(ÌÈÁ¯È '‚Ï ˙Á‡ מנכדי אחד כשנישא דודים עת בהגיע  ע"כ  אלפים ... כמה לשלם  עליו  זו כדור שהרוצה אלא

אבי  שיבלענו כזה אחד כדור וקנו  השלימו ויחדיו  כספו  ממיטב שילם וכ "א צאצאיו נתאספו  הת"ח

כשבלע מיד השלימה , בבריאותו יהיה החתונה  ליל  כל  במשך וכך החופה קודם  שעה כחצי המשפחה

יצאו כאשר ואף  הבריאות, בשנותיו  כמנהגו עצומה בהתלהבות ללמוד וישב גדולה  גמרא פתח הרפואה

שכן  מכיוון גמרא. דף ועוד גמרא דף  עוד ואכל' 'חטף  רק עמהם, לילך אבה לא לחופה  המשפחה בני

לשמחת  תצא ולא הגמרא דפי בין כאן נחבאת מדוע  לך, אירע  מה  מורינו, אבינו המשפחה, בני שאלוהו 

בשתי  הגמרא את אתפוש לא הברואים לכלל ונכנסתי שטות מכלל  יצאתי אם  ואמר, הזקן נענה  נכדיך,

ותפקידו איש איש – השמים מן נשלחו  כי ל"ע , אלציימער כחולי עולם  באי להם  מסובבים  כיו"ב ידים ...

אך  ושליחותם, תפקידם מה  לגמרי ושוכחים שאחזו... כמי בעולם  הם  מסובבים  ולמעשה ... הזה , בעולם

והתפקח ועבודה, תורה לאהלי רוץ  אתה, דעת בר אם הנ"ל, הרפואה כדוגמת גבוה  זמן איזה  בבוא

השטויות... כל  ועזוב ושכחתך, משכרותך

עמוק, בור לתוככי נפל הרכבת, לתחנת בסמוך - בדרכו  מהלך שהיה יהודי בארה "ב, שהיה  מעשה

שהרכבת  בעת זה היה שכן ואנייה, תאנייה יהודה בבת ותרב שלה , ברזל  מסילות על  נוסעת שהרכבת מקום

להתקרב  ופחדו  חששו  שכולם  אלא עוד ולא בבור, אז  לשהות היא נפשות וסכנת שם, לעבור אמורה 

גוי  הנפילה  למקום  מיהר השמים  מן וכמלאך רגעים כמה חלפו לא לחייהם, מחשש  הבור לתוך ולקפוץ

ולשלום, לחיים תחתיות מבור הוציאו אדירים ובכוחות הבור לתוך קפץ  שם  העובדים  מהעובדים  'שחור'

העולם אומות מחסידי וכי יהודי, חיי ובפרט  חיים , להציל ככה  על  ראה  מה  – השחור הגוי משנשאל

העומד  כראותי לשעה , דאלער 10 תמורת כאן עובד 'אני נא, שמע  – בבערותו ה'שחור' ענה אתה ,

אני  ועלול שעות, ארבע  למשך הרכבת פעולת תושבת שעתה הבנתי נוראה  תאונה – כאן להתרחש

הקודש למקום הנכנס היהודי.... חיי והצלתי הבור אל קפצתי נפשי מסרתי כן על  דאלער... 40 להפסיד

נפש המציל  ובפרט  נפשות הצלת גדולה כמה נא ראה ממך, אנא הפורים , ימי של  שלהבת להבת אש  –

ה"י, ויבשים  פשוטים דאלער 40 לתוך הנפשות' 'הצלת כל  את והכניס וצמצם זה  גוי ובא מישראל , אחת

באופן האלו לימים נא גש  אלא ה'שערים', את  להוריד  לבך  מפתחי על  היושב  ה'שחור' לגוי תתן  אל 

ונכון .נעלה

זצוק "ל דסלר אליהו  רבי הגה"צ פעם  אמר זה  ˙˘¯È)כעין ÏÂÏ‡ Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ) ל'מעיינות נוסע העשיר כי
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úà úåìúì éøäå ,äåöî øáãì àìà êééù àì äðëä
åì'ù ùåøãì êçøë ìò àìà ,àåä ìåãâ ïååò éëãøî
äìåãâ äåöî ïëà äæå ,ïîä úà úåìúì Y 'ïéëä

(íéøåôì 'äáåèì äáùç'á àáåä).

àöò"éæ à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä éøáãî ãîìå
(íéøåôì ÷çöé úéá)äðùîä éøáã ìò ,(.á äìéâî)

íéîé äùìù íäå 'â"éá á"éá à"éá úàø÷ð äìéâî'
'äøåú ïúî' äéä íéøåôá éë åðééäå ,íéøåôä íãå÷ù

,äáäàî äøåúä úà ìàøùé éðá åìá÷ éøäùåîë)

(.çô úáùá ì"æç åùøãùíäì åðúéð äøåú ïúîáù íùëå
úìá÷ úàø÷ì íîöò ïéëäì äìáâä éîé úùìù

íéøåô éðôì íéîé äùìù åòá÷ êë ,äøåúäéîé 'âë
éãë éåàøë ïðåëúäì íãàä ìëåé íäáù - äìáâä

äæä ìåãâäå áâùðä íåéì ïîåæîå ïëåî àäéù.

ùéåàøîâäî åãîìù(.ì äìéâî)àìã éëéä éë'
íéøåô äæ äéùò ,'äøéëæì äéùò íåã÷éú
øàùá åðéöî àìå ,øåëæ úùøô úàéø÷ åæ äøéëæå

,úååöîä úééùòì 'äøéëæ' íéîéã÷îù úååöîæîøìå
íéé÷ì ìëåé äìéçúî äðëääå 'äøéëæ'ä é"ò ÷øù ïì

íéøåôã 'äéùò'âìâìâìâì.

מרובים ורחמים  מגולים  חסדים - מגילה מקרא  על
המגילה קריאת  ידי על  נשפעים

òåãéàåòø ïãéò äìéâîä úàéø÷ úòù éë íñøåôîå
,àéä ïéåòøãíéîçø úøøåòî äàéø÷äå

ìëá òôùðä òôùä ìëå ,íéîùá íéìåãâ íéãñçå
äìéâîä úàéø÷ úòá äìâúî íéøåô íåéúåàøåð ,

'øôåñ íúç'ä áúë(.ãñ÷ úåùøã)úìá÷ã ïåéëã' .ì"æå
øãäå ,ñðåàá äéä ä"ò åðéáø äùî éîéá äøåú

ùåøåùçà éîéá åäåìá÷(.çô úáù 'éò)øåàù ïôåàá

הרוקח לבית יכנס  לשם  ליסע מעות די לו שאין העני ואילו  להתרפא, Á˜¯Ó˙)מרפא' ˙È·) קטן בקבוק יקנה  ,

זעי  בהם עצמו  ימשח  המעיינות, ממי מים 'העשיר ובו  כן לשם . נסע  כאילו בנפשו וידמה שם , וזעיר פה ר

ברוח, העני יעשה מה היטב, עצמו  וירפא המעיינות לתוככי כולו  ייכנס נעלים  וזמנים  ימים  בבוא ברוח'

מידי... לא ותו קטנה התעוררות באיזה יסתפק

בפוריםלג. האחרון ב'טיש' להיות שזכה גור, חסידי מחשובי ז"ל  שטרנברג זעליג נחום רבי החסיד סיפר

עליהם היהודים קבלו  לא מדוע  הרבי, הקשה דבריו באמצע בפולין. זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה "ק שערך

כתיב דבתחילה טוב, ליום הפורים יום  את זרעם  ËÈ)ועל  Ë) אדר לחודש עשר ארבעה יום  את 'עושים 

ומשתה טוב 'שמחה כתיבויום ואח"כ  ,(·Î Ì˘)יום נאמר ולא בלבד ושמחה ' משתה  ימי אותם 'לעשות

עלייהו' קבילו לא 'מלאכה  איסור באמת כי ‰:)טוב, ‰ÏÈ‚Ó).

רק לשמוע , הצליח לא התשובה את ואילו הרבי, של  קדשו  מפה לשמוע  החסיד זכה  הקושיא את

דמחייב  דכיון התירוץ , על  לפניו חזרו הרבי, השיב מה לברר וכשהלך התירוץ, לשמע נהנים  שהכל ראה 

לקבל אפשר אי דעת ומבלי זה , ביום דעת לאדם  שאין נמצא ידע, דלא עד בפוריא לבסומי איניש 

טוב'. 'יום 

זי"ע  משה ' ה 'ישמח הרה "ק הק' קושיות �„ÒÙשני ,ÂÁ� ¯˘‡ ÌÈÓÈÎ ‰"„ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ 'È�Ó¯ ÒÈÒÚ' Â¯Â·ÈÁ·)

(Í"� ÏÚ '‰˘Ó ÁÓ˘È'·קבלתם כל  נתבטלה שלבסוף  בשעה  יו"ט  לעשותם  רצה  שמרדכי במגילה נכתב מדוע  ,

מתורצת  דחדא ומבאר לבסוף. קיום לו היה  שלא דבר ואסתר מרדכי רצו למה תימה , ועוד טוב, ליום 

דהנה  ÊË.)בחברתה, ‰ˆÈ·) מהוצאת חוץ הכפורים, יום  ועד השנה  מראש  לו  קצובים  אדם של  מזונותיו  'כל

מלאכה ואיסור ביו"ט  הפורים  יום  את מרדכי קבע  מתחילה  ולכן טוב', יום  והוצאת שלא שבתות כדי

השנה  בראש לאדם שנקצב  ממה הפורים הוצאות  את  לדורות ינכו היו"ט  נתקבל לא שלבסוף ואף ,

דכתיב כיוון ÁÎ)מ "מ ,·Î ·ÂÈ‡)לך ויקם  אומר יו"ט,'ותגזור בכלל  שיהא מרדכי דברי את בשמים קיבלו

השנה  בתחילת  לאדם שקצוב מה בכלל ההוצאות את ינכו שלא בשמיםלענין  כי במגילה, נכתב ולכן ,

ליו"ט . היום נתקבל
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äìéâîá ìåìëä ùåã÷ãáëðå ìåãâ øúåé ùîî àåä
äîöòá äùåã÷ä åðéúøåúî.ì"ëò ,'

øáëå'ùáã úåøòé'á êë ìò øøåò(â ùåøã à"ç)

øùà ,íéîëçå íò éðåáð àð åòîù' .ì"æå
äìéâîä úàéø÷ äéäú àð ìà ,íò ìëî åðá 'ä øçá
åðéúåáà úåøå÷ øôñå úåðåøëæ øôñ ùøåãë íëéðéòá
úãâä àìà åá ïéà øùà ,íàöî øùà úåàìúä ìëá
äúéä äæ ìéáùá éëå .íéøáã øåôéñå äùòîä

Y íééîòô äúåø÷ì äøäæàúà úåø÷ì íãà áééç)

(.ã äìéâî ,íåéá äúåðùìå äìéìá äìéâîäáåø íðîà ,
,åðîî êùîð øùà úìòåúäîúåáø úåãåñ ãáìî

åá ùéù,äìéâîä äæá øáãì ãåñå ïç éìòá åâéìôäå
- 'øúñà úìéâî' úàø÷ð éëäìåíéøúñ åá ùéù
...ãåàîì úéùàøá äùòî éøúñååòîù íëéðæàå

íâ óà ,àéää äìéâîä éøáã å÷îò äîå åìãâ äî
íãà úâäðäå øñåîì íéáø íéøáã äðîî ãåîìì ùé

'íäá éçå äùòé øùàãìãìãìãì.

áúëêåøàä 'äùî éëøã'ä(ã â"öøú)äìéî ìç íà'
,äìéâîä ïéøå÷ ë"çàå ÷åðéúä ïéìî íéøåôá
íéãåäéì øîåìå ,éãåäé ììëá ïë íâ äéäéù éãë

'äøåà äúéäìò äìéâîá øîàðù äî ìëù åðééä .
úòáù ,ïàëîå ,ãìåðä êøä ìò óà åìåçé íéãåäéä
ìë íéùòðå íéáù äæä íåéáë äìéâîä é÷åñô úàéø÷
ìåîì êéøö äîì ë"ìàã ,íää íéîéá òøéàù äî
íéãåäéì' ÷åñôä àìä ,äàéø÷ä íãå÷ ÷åðéúä úà
éëãøî éîéá åéäù íéãåäéä ìò éà÷ 'äøåà äúéä
ïîæä úà úøøåòî äàéø÷äù éàãå àìà ,øúñàå

,ùîî ìòåôáéà÷ äçîùå äøåà äúéä íéãåäéì'å

כתיבלד. המגילה  ·)בסוף È)הם הלוא המלך, גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת וגבורתו  תקפו  מעשה 'וכל 

שרוצה למי מקום' 'מראה להיות משמעו פשוטו  ולפי ופרס', מדי למלכי הימים  דברי ספר על  כתובים 

ומה במגילה , מיותר ותג  אות אין שהרי פלא, והוא ההם , בימים  שהתרחש  מה  על נוספים פרטים לדעת

לדורות. בזה  יש  הוראה

וכל זו , עם  זו  מריבות שהיו מדינות לשתי משל, בדרך זצ"ל אברהמסקי יחזקאל רבי  הגאון והסביר

היה צד וכל  המדינות בגבולות משמשים מרגלים היו  הארץ כל  וכדרך חבירתה , את לכבוש  רצתה  אחת

כדי  זהירות במשנה  לנהוג אלו מרגלים של דרכם והנה  שלו , הצבא אל האויב אצל  ששמע פרטים  מעביר

מתחפשים המה  כן ועל  כנודע, להמית דינם אחת הרי אותם יתפסו אם כי עקבותיהם , על  יעלו  שלא

פרטים אחר בזהירות ועוקבים  האויב של לשטחו נכנסים המה וכך ותמימים, פשוטים  כאנשים ומראיהם

א  להעביר עליהם ואז  וצבאם, חייליהם  אצל רואים  שהמה שבמדינתםחשובים  הצבא לאנשי המידע ת

ועיקר, כלל  קלה עבודה  אינה המידע  מסירת גם אולם  זיין, בכלי מועד מבעוד ומזומנים מוכנים שיהיו כדי

על לעלות האויבים  עלולים אז דהא עיניהם , שזנו  מה מכל מפורט  מכתב לשגר יכולים אינם שהרי

טפחיים, ולכסות טפח הכתב על להעלות להתחכם עליהם לפיכך למיתה , תיכף  דינם ויחרצו  עקבותיהם 

מה של דברים לכתוב יאריכו הכי ומשום  הכתב, מתוך עיניהם שראו  מה  להבין ישכיל החכם  שרק  כדי

ובשיטה אלו , טפלים בדברים  וכיוצא בעיר יש  חתונות ואיזה בחוץ האויר המזג מצב מה  כגון באגרתם , בכך

הוא  זה חלק  אמנם זו, ברמיזא לחכימא ודי להתרחש, העומדת הסכנה  בענין סתימין מילין יכתוב אחרונה 

העיקר. את המסתיר כיסוי אלא אינו  השאר וכל  המכתב, ותורף עיקר

'מעשה שהם  בעיניו ונדמה המגילה  את שהקורא המגילה, בסיום ללמדנו  ואסתר מרדכי שבאו  מה  וזה 

שטעה ידע בעלמא, דברים סיפורי דהיינו  בלבד, המלך' גדלו  אשר מרדכי גדלת ופרשת וגבורתו, ֵתקפו 

נמצאים במגילה ואילו  ופרס ', מדי למלכי הימים  דברי 'בספר כתובה ההיסטוריה  כי בקריאתה , חמורה  טעות

תיבותיה מתוך עולם של  ברומו  העומדים  דברים  להבין יודע  והמשכיל מאד, עמוקים סודות ורק  אך

וסגולות  מעלות וכהנה כהנה ועוד עדן, גן שערי ולפתוח  הארץ  בקרב ישועות לפעול ועי"ז ואותיותיה,

רצון. יהי כן אמן ונפלאות, רבות
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íäî ãçà ìë ãéáå ,äæä øåãáù 'íéãåäéä' ìò
ùîî åèåùôë äçîùå äøåàì íåéäë úåëæìïëìå ,

ìë åìåçé åéìò óàù äìéâîä íãå÷ ÷åðéúä úà ïéìî
ãçå ãç ìë ìéëùéå ïéáé ïë íàå ,úåøåàäå úåòåùéä

àìà ,íéãåäéä ììëì õåçî øàùäì àìùñéðëäì
åîöò...íéãåäéä ììëá ïë íâ

íéáäìð'øùéä á÷'ä éøáã äîä(èö ÷øô)äàø'
ãòåî ìëá ,åìà íéãòåî úùåã÷ êéðéòá
äúà êéøöå ,íéàìôð úåãåñå úåùåã÷ ïäá ùé ãòåîå

úòãìàøåðå ùåã÷ àåäù äìòîì ùãç íìåò ùé éë
ãàîáåø úîçî õåçì äìâúî íìåòä åúåà ïéàå ,

,äðùá ãçà íòô íà éë åúùåã÷úåìâúäì ìéçúîå
äìéâî úàéø÷ úìçúäáùøåù äéä íìåòä äæîå ,

íéîçø øøåòì åðà ïéëéøöå ,÷éãöä éëãøî ìù åúîùð
,õåçì ì"ðä íìåòä äìâúéùìò øéàéå òéôùéå

äìéâî àø÷î òåîùì íéôñàúîä äéîòã äéùéø
äðååë ìù áìá øåäè áìáåæù 'øùéä á÷'ä øàáîå ,'

ìò åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà' úåëøáä úåðååë
åîë ,äðîæä ïåùìî ,'äìéâî àø÷î(á é øáãîá)

åðåéöù' ùåøéô ,'úåðçîä úà òñîìå äãòä àø÷îì'
äìåãâ äøàä äúåà àéöåäìå äðååë øøåòì ú"éùä
ìä÷ä äðòé äæ ìòå ,äìéâî àø÷î ìò åäæå ,õåçì
äæ ÷øô ìëá ïåéòä àåä éàãëå] 'äìåãâ äðååëá ïîà
úà ãàî íéøøåòîå íéáéäìî åéøáã éë ,'øùéä á÷'á
úåçëåäì íéëéøö íðéàå íéøåøá íéøáãäå ,[áìä

'ìàøùé çîùé'ä ïååéëå] úåéàøå(â úåà óåñ íéøåô)

' äéìéãî ùøôî àåä óàù ,äéúòãìàø÷î'äìéâî

íéôñàúî úåøåàä ìëù ,úåôñàúäå äðîæä ïåùìî
.[äìéâîä úàéø÷ úòá íéìâúîå

úéá'á'ïøäà(:åñ øåëæ úáùì)íé÷éãö' áúëå âéìôä
äî ìë äìéâîäá íéìëúñî íäù ,íéøîåà
'óñåé éøîà'ä ÷"äøä åìéàå .'äðùä ìëá äéäéù
íéçúôð äìéâîä úàéø÷ úòáù ,øîà ò"éæ à÷ðéôñî

ïãò ïâ éøòùäìäìäìäì.

øôñá'ìàøùé úéøàù'ä"ã íéøåô ,á øòù íéðîæä øòù)

(óà,áúë ò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøäì
éåìéâ - íéåìéâä ìëì ïå÷éú ùé äìéâîä úàéø÷á'
ä"á÷ä øôëî äàéø÷ä úòá éë åðééäå ,'å"ç úåéøò
úåøåîçä úåøéáò ìò óàå ,ìàøùé éðá úåðååò ìò

.'äìéâî' úåéúåàá æîøð äæù ïëúéå ,øúåéá

íâåáúëù éôëå ,áø òôù òôùð úåéîùâ éðéðòá
'äîìù úøàôú'áäìéâî 'îâá ä"ã ,íéøåô éæîø)

(øîà óñåé áøäìåò [ã'åé øñç] 'äìéâî' úáéúù
àéøèîéâá'àìæî' ïéðîë(ç"ò-)úòáù åðãîìì ,

ìåòôì øùôà äìéâîä úàéø÷ééç éðáá áø òôù
éðåæîååøîà éøäù ,(.çë ÷'åî),éðåæîå ééç éðá

àéìú àìæîá àìà àúìéî àéìú àúåëæá àì
àúìéîúà êåôäì øùôà úàæä úòá ïë íàå ,

.äáåèì äòøî åìæî

íé÷éãöéëåùç íéìåëé äàéø÷ä úòáù ,åøîà
íéîçøå äòåùé øáãá òùååéäì íéðá
úåëæì íéìåëéù ,ì'çø íéðá ìåãéâ øòö íäì ùéù åìà ,äæ ììëáå)

(íäéöìç éàöåéî äùåã÷ã úçð úåàøìúìéçúá æîøðå ,

מנדללה . מנחם רבי הרה"ק  את חבשו  שפעם  זי"ע, ממונקאטש  אלעזר' ה 'מנחת בעל  הרה "ק סיפר

אותו ושאלו אחד, חפץ רק  להכניס  רשות נתנו הסוהר בית ושומרי האסורים , בבית זי"ע  מרימנוב

אסתר  מגילת להביא מרימנוב הרה"ק  ביקש  תמוז  תקופת ימי היו שהימים  אף  ועל  לקבל, ברצונו  מה

הזהיר  תשובתו את זי"ע  מראפשיץ  נפתלי רבי הרה "ק תלמידו  כשמוע  ויהי קלף , על בדיו כתובה כשרה 

העולם את יחריב המגילה את לידו יקבל  אם כי ואופן, פנים  בשום בקשתו ימלאו לבל התלמידים  את

ובוהו . לתוהו

דהא  המגילה , קריאת סגולת גדולה  כמה - מזה ומסיק  עובדא, האי סיפר זי"ע  ממונקאטש  הרה"ק 

לן Ú·.)קיימא ˙ÂÁ�Ó)קריאתה ידי על  נשגבות לפעול מרימנוב הרה"ק  ביד היה  ואם  בשעתה', מצוה 'חביבה 

נעלים . ודברים  עולמות ולשכלל לבנות אפשר בזמנה  הקריאה  ידי שעל ק "ו השנה , ימות באמצע
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ïåùì àéäù 'éäéå' úáéúá úçúåôù ,äôåñå äìéâîä
øòö(:é äìéâî)÷åñôá úîééúñîå ,(â é)áåè ùøåã'

úåëæì øùôàù åðééäå ,'åòøæ ìëì íåìù øáåãå åîòì
äìåãâ äçîùì øòöä úà úåðùìå ,'àåä êåôäðå'ì

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá úãìåäáåìåìåìåì.

åðãîìåíé÷ñåôä åáúëù äîî éîð ïëâ"öøú 'éñ 'éò)

(á"ðùîáå à"ñùéã÷ äàéø÷ä øçà øîåì
ïàëîå ,úåìéôúä åìá÷úéù äù÷á àåäù - ìá÷úú
éðôì íéðåðçúå úåù÷á 'äìéâîä úàéø÷' ìëù
ïåäúåìö ìá÷úú' íéù÷áî äæ ìòå ,íå÷îä
úåøúñðäå úåæåîøä úåìéôúä ìò éà÷å Y 'ïåäúåòáå

äìéâîä ïåùìáæìæìæìæì.

בעת טובות  וקבלות מחשבות - וקיבלו קיימו
המגילה קריאת 

ïîæìá÷ì øùëåîå éåàø úò àåä äìéâîä úàéø÷
÷"äøä éøáãëå ,íéîù úåëìî ìåò åîöò ìò
'éåì úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø

(íéøåôì äðåùàø äùåã÷)úåáäì éáöåç íéøáã áúëù

' åùã÷ ïåùì êì àäå ,äæ ïéðòá ùàáäìúé äúòîå
òåîùáå åàø÷á ïååëéå ,äìéâîä åàø÷á íãàä áì
'åëå åéúåöîå åúøåú ìåò ìá÷î äúòîù äìéâîä,
àåä äúòîå ,ïéà øáòå óìçù äî - åîöò úà ïéëéå

.'åîù êøáúé åéúåöîå åúøåú ìåò åéìò ìá÷î

óéñåîåíåéë àåä íéøåô éë øåëæì ùéù ,íù
,íéøåôéëäéðáì ìçåîå çìåñ ä"á÷äù

íäéúåðååò ìë ìò ìàøùéìò äèøç êéøö êëéôì ,
äøåîâ äèìçäá èéìçäìå ,ãéúòä ìò äìá÷å øáòä

,ãåò äìñëì áåùé àìùêëì úøùëåîä äòùäå
àéäúà ä"á÷ä øäèî æàù äìéâîä úàéø÷ úòá

àìéòìã àúåøòúàá ìàøùéåáì øøåòì íãàä ìòå ,
ù"áúé åéìà áø÷úäìåçìçìçìçì.

בפורים התורה  לימוד חשיבות - תורה  זו אורה 

øîàðìòå íäéìò íéãåäéä åìá÷å åîéé÷' äìéâîá
äøåúä úà ìá÷ì åáùù åðééäå ,'íòøæ

ì"æç åøîàù åîëå ,äáäàî(.çô úáù)éðéñ øäáù
úà åìáé÷ íéøåôá åìéàå äàøéî äøåúä úà åìáé÷

בזש"ק ,לו . שיברכו זי"ע  מבעלזא אהרן רבי הרה "ק לפני בפורים עצמו  את שהזכיר באחד נענה ומעשה 

לזש"ק  מסוגל הפורים שיום מצות הרה"ק מקיים שהקב"ה זי"ע מלובלין ה 'חוזה ' של  מאמרו  פי על ,

ישראל . אלו 'לרעהו' בנים זה 'איש' שנותן ידי על מנות' 'משלוח 

בגמראלז. כן שנרמז „.)ויתכן ‰ÏÈ‚Ó)שנאמר ביום , ולשנותה  בלילה  המגילה את לקרות אדם  (˙‰ÌÈÏ'חייב

(‚ ,·Î דאיירי זה ממקרא כן ילפינן לחינם ולא לי', דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם  אקרא 'אלקי

תפלה . של  היא אחת חטיבה וכולה  אהדדי, לגמרי דאתקשי משום  רק תפילה, מעניני

ישראל 'לח. ה'אהבת בעל הרה "ק זקנו קרא כאשר אחת שנה זי"ע, מדזיקוב יהודה  רבי הרה"ק  סיפר

הרבי  קרא וכאשר ז"ל  שטערן אליהו  שמואל רבי הנגיד החסיד לצידו  עמד המגילה , את זי"ע  מוויזניץ 

הפסוק ‚)את המלך(‚ מצות  את עובר אתה באותהמדוע כי הפוגות, מאין תמרורים בבכי החסיד געה

לעב  השנה  במשך שנכשל על  בתשובה  לחזור התעורר רבי שעה וסיים  המלכים, מלכי מלך מצוות על ור

בקדושה המגילה  את הקורא זקינו על אם להתבונן, מי בפני ידע לא מעמד שבאותו  ואמר, יודעלע

הלב. מעומק בתשובה  וחוזר כמים  לב ששופך החסיד על  או  ובטהרה,

זי"ע, מסאטמאר יואל רבי הרה "ק אמר הזה נוראות בעולם שנה שבעים לחיות  לאדם לו שכדאי

בחיים  אחת פעם מגילה קריאת  לשמוע כדי והכל  שונים, ונסיונות  תלאות .ולסבול

והוציא  הנפש, בהשתפכות המגילה  את קורא מסאטמאר הרה "ק את לשמוע שזכה האיש  אשרי ואכן,

לפסוק הגיע כאשר וביותר געגועין, מלא ובלב מעות כמונה  ותיבה  תיבה  כל קדשו È‡)מפה  לא („ 'ואני

באמרו  וכן האותיות, הגיית שומעים  היו  ובקושי מבכי, נחנק קולו  היה המלך' אל לבוא ·)נקראתי ‚)

עצומות. בבכיות פרץ ישתחווה' ולא יכרע לא 'ומרדכי
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ïë ìò ,'ñðä úáäàî' é"ùø ùøéôå ,äáäàî äøåúä
.äæ íåéá 'ä úøåúá úåâäì àîøâ ïîæä

íéòåãé'øôåñ íúç'ä éøáããåîò ,úåãâàå íéùåøã)

(ä"îø'åäî áøä éáøî éúìá÷' áúëù
÷"÷ã ã"îäéáá áø äéäù ì"öæ âéìéì éìãðòî
,ì"öæ 'á÷òé áù'ä íùá ïåàâäî ìáé÷ù ,î"ãôô
äìéâîì äìéìã äìéâî ïéá äøåúá ÷ñåòä ìëù
éúìá÷ ïë ,àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ,àîåéã

'àîòè àðòãé àìå ,àîúñ.

êëåà"îøä ÷ñô(â óéòñ ä"öøú ïîéñ)é"øäî íùá
áéúë àäã ,äãåòñä éðôì äøåú ãåîìì ,àðåøá

(æè ,ç øúñà)ì"æç åùøãå 'äøåà äúéä íéãåäéì'
(:æè äìéâî)ãåîìì íé÷éãö åâäð ïëàå ,'äøåú åæ äøåà'

ïì àîéé÷ àäã ,äãåòñä íãå÷ çñô úåëìäíéçñô)

(.åçñôä íãå÷ çñôä úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåù'
.çñô íãå÷ íåé íéùåìù àåä íéøåôå ,'íåé íéùìù

íùáì"æç åòá÷ ïë ìòù ,àøîàúî 'øôåñ íúç'ä
å"èå íéæøôì øãà ã"é ,íéîé 'á íéøåô
,äøåúä ãåîéìî íìåòä ìèáé àìù éãë ,ïéô÷åîì
å÷ñòé íåéä úååöîá íé÷åñò åéäé íéæøôä øùàëå

àëôéà ïëå ,äøåúá ïéô÷åîä éáùåéèìèìèìèì.

הפורים יום  רוממות  - היום קדושת תוקף  ונתנה

íéòåãéæ"å÷éúä éøáã(:æð óã)íåé úùåã÷ù
ïëìå ,íéøåô úùåã÷ ïéòî àéä íéøåôéëä
,'íéøetk' åðééäã ,ïåéîãä ó'ë íò 'íéøåôë íåé' àø÷ð§

íé÷éãö åøîàå(ãåòå ,ò"éæ ï'éæåøî ÷"äøä)ììëä é"ôò
òåãéä(.æ úéðòú)äìúð ïè÷ øîåà äåä ,éîá äìúð éî

,íéàøåð íéøáãäå ,ìåãâáäìåãâ íéøåôä úùåã÷ù
ùåã÷ä íåéî øúåéäéáâ áéúëã(àé ,á ìàåé)ìåãâ éë'

'åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåéîîîî.

àìåíéøåôéëä íåé ìù åúåäî ìëù àìà ãåò
íåéë âðåò íåé úåéäì àåáì ãéúòì äðúùé

יהוידע 'לט . ה 'בן ÌÂÈ)כתב ‰"„ :·È ‰ÏÈ‚Ó) דאמרו הא ˘Ì)על  ‰ÏÈ‚Ó אסתר( È)במגילת כטוב(‡ השביעי ביום

ביין המלך  רבאלב אמר תורה , בדברי מתחילין ושותין אוכלין שישראל היה שבת  השביעי יום

תשבחות עלובדברי קטגוריא ממנה שיש  אחשוורוש של הסעודה מתוך איך תתמה אל פירוש , וז "ל. ,

שעי"כ ישראל , ישועת סיבת היא ושתי הריגת כי – רבה והצלחה גדולה תשועה  לישראל יצא ישראל,

תורה, בדברי מתחילין ושותין אוכלין 'שישראל  אמר לכך יולד. לצרה  ואח מקומה  ולקחה אסתר ולכןבאה

ביום  בו ושתי בהריגת ישועה להם וצמחה ישראל, על  סנגוריא יצא זה מבהיליםמצד  והדברים  עכ "ל. ,

והייסורים . הצרות מן להגן התורה  לימוד של  כוחה גדול היכן עד

בהאלאנדמ. התגורר זצ"ל רוקח' ה'מעשה גדול(‰�ÏÂ„)בעל  נחיל  הגיע  פעם הים, מאיי אחד על השוכנת

האוכל, כל את התולעים  שיכלו נפשות סכנת של חשש  והיה המדינה, פני כל  את והציף תולעים  ַשל

כדי  מלכותו עיירות בכל  התושבים לכל  תענית יום  קבע  המדינה מגבולות לגרשם  המושל  הצליח  משלא

לא  והיהודים בפורים, חל  התענית בו  לקבוע בחר שבו  היום  והנה שתיבטל, הגזירה על  יתפללו  שכולם 

סעודות  עושים שהם  המושל  ישמע אם גיסא ולאידך בפורים , לצום  יתכן לא שהרי לעשות, מה כדת ידעו

ה'רוקח ' הקשיב דעתו , חוות ולשמוע עמו להתייעץ כדי ה'רוקח ' אל פנו  ולכן גדול , בעונש יענשם  גדולות

היום, כמצות וישתו יאכלו ואדרבה יצומו, לא אופן ובשום הפורים, יום  את ישביתו  לבל ופסק לדבריהם 

מטעמים, וכל ודגים  בשר – ומשתה מאכל ולתת לרחבה שעריהם  לפתוח  החנויות בעלי כל על וציווה

התכנסו הארץ  גויי שכל  הווה , וכן ההוצאות, כל  את להם לשלם  התחייב והוא בחינם , ליטול  הרוצה  לכל 

ועיר  ועיר ומשפחה  משפחה  ישבו קודש עם  ישראל בני ולהבדיל היום , אותו כל וצמו  תיפלתם לבית

פתאום לפתע כי העיר, לכל  הרווחה הייתה הפורים יום  ממחרת ויהי המלך, כיד גדולות סעודות וסעדו

שבאו . כלעומת ונעלמו  התולעים כל הלכו

הדבר  לו חרה הזה, ביום  להתענות דבריו את קיימו  לא שהיהודים העיר מושל שמע כאשר מאד,ויהי
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÷"äåæä ïåùìëå íéøåôä(íù)ïéãéúòã Y íéøåôë íåé'
.âðåòì éåðéòî äéì ééåðùìå äéá àâðòúàì

øëæ'íòåð éøîà'ä ìòá ÷"äøä àéáî øáãì
,äåöú úùøô óåñá ÷åñôä ïî ò"éæ áå÷é'æãî

áéúëã(é ì úåîù)åéúåðø÷ ìò ïøäà øôëå'úçà
äðùáíéøåôéëä úàèç íãîäðùá úçàåéìò øôëé

,'íëéúåøåãì'äðùá úçà' íéîòô 'á øîåì ìôëå,
íåé àåä ãçà ,äðùá íéãçåéî íéîé éðù ùé éë
àåä éðùäå ,'úàèçä íãî' åá ùéù íéøåôéëä
,íãä ú÷éøæ àìá íâ 'äðùá úçà' àø÷ðå ,íéøåô

'íëéúåøåãì åéìò øôëé' íäéðùáå÷ìç åøôñá àáåä)

(ïøäà øôëå ÷åñôá ä"ã øåëæ úùøô ,íéãòåîä.

àøîàúîïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøäã äéîùî
ïðáøë ïì àîéé÷ íéøåôéëä íåéáã ,ò"éæ

(â"ä à"ô äáåùú 'ìä í"áîø ò"òå :äô àîåé)ô"ëäåéã
ìáà ,íéáù íðéàùì øôëî åðéàå íéáùì øôëî
øàéáå ,'íéáù íðéàù'ì óà àéä íéøåôáù äøôëä
ïì àðî ò"éæ áå÷èøåùèî ìàøùé éáø ÷"äøä åãëð
éë ,äáåùúá øæåç åðéàù éîì óà øôëî íéøåôã

áéúë íéøåôá(æë ,è øúñà),'íéãåäéä åìá÷å åîéé÷'
ì"æç åùøãå(.æ äìéâî)åìáé÷ù äî äìòîì åîéé÷'

ò"åùá ÷ñôð äðäå ,'äèîì(â ã"öøú)íé÷ã÷ãî ïéà'
íéðúåð ìåèéì åãé èùåôù éî ìë àìà ,íéøåô úåòîá
åæ äëìä íéîéé÷î äìòîì óà éëä íåùîå ,'åì

,äèîì åòá÷ùìë úåðååòì çìåñå ìçåî ä"á÷äå
ãáìáå ,äéäéù áöî äæéàá ìàøùé éðáî ãçå ãç

äìéçîä ìá÷ì ãé èùåô àäéùïé÷ã÷ãî ïéà æàå ,
äîéìù åúòãå äéåöø åúðååë íà åéøçààîàîàîàî.

åæîøåèåéôá íé÷éãö äì(á÷òé úðùåù)íâå'äðåáøç
ïåùìî 'áåèì øåëæïáøçäìéìçù éî óàã ,
éðçåøä åáöî ñøäðå áøçðáåèì øåëæïëå .äæä íåéá

à åìéôà - ãé èùåôä ìë' åùøéôòèåùô,'èðàä
úåçôå íéèåùôáù èåùô éãåäé åìéôà åðééä
,'ä ìà áø÷úäì äöåøå åãé èùåôä íéúåçôáù
àìà ,ù÷áîä úåäîá ïé÷ã÷ãî ïéà éë ,'åì íéðúåð'

.ìåèéå àåáé äöåøä ìë

øáëåàååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ(ùéðéà áééç ä"ã íéøåô ìà÷æçé éøáã),íåéáù

בעל ובראשם  היהודים את מאד שהעריץ מאחר אך ברבים , שערכו  הגדולות הסעודות על כעס  וביותר

אל הלך בגו, דברים שיש הבין התולעים שנעלמו הנס אירע  למחרתו  כאשר ובפרט רוקח ', ה 'מעשה 

טעם, ובטוב בניחותא לו השיב לפניו  שאלתו את מששטח  הדבר, פשר אצלו  לברר כדי רוקח' ה 'מעשה 

ויסורים צער בעת ולכן ישראל , בשביל אם כי לעולם באה  פורענות שאין ומאמינים יודעים כולנו דהנה

לאכול נצטווינו בפורים  והלא רצונו, ולעשות יתב"ש  אליו  לשוב דהיינו בתשובה, ולחזור להתעורר עליהם

היא  התשובה  תכלית שהרי בתפילה , נענים היינו לא ה' רצון מקיימים  היינו  אלמלא לכן ולשמוח, ולשתות

לחיים . ממות ניצלנו שבשמים אבינו  כרצון המצוה את שקיימנו  בגלל  ואכן יתב"ש , אליו להתקרב

את מא . בו  לקבל  שיוכלו  קיבול ' 'כלי גם ישראל  עם לבניו  הקב"ה נותן אלו דבימים עוד, שאמרו  ויש 

בדבריהם כן ונרמז  בפורים, הנשפע  הפושט השפע אפילוכל אזי טוב, להיות הבית ידורוצה  זה 

לו קיבול  פתחנותנין  בעצמו  יפתח  אם אלא האור מן ליהנות לאדם  אפשר אי השנה ימות שבכל  ואף  ,

הקב"ה משפיע  דלתתא אתערותא בלא שאף  היא הפורים  יום סגולת מקום מכל תחילה , מחט של כחודו

בשלימות  שיהיה זה  רצון אחרי מדקדקין שאין אלא עוד ולא להתקרב, הרצון לאדם יש אם  רב שפע 

הרחמים . אב אבינו מאת גדול  חסד וזה  פגם, וללא

העולם ומדרך מנות, משלוח של  היום מצוות מקיים  שהקב"ה נתבאר דהא להוסיף, יש  צחות ובדרך

המקבל אצל  הכלי את גם ומשאירים נאים  בכלים  מנות משלוח  כלל לתת שבדרך השנה, ימות כבשאר [דלא 

לבעליו] יחזיר הכלי ואת  המאכל, את המקבל למשלוחיטול - הפורים ביום לישראל שפע  הקב"ה בתת נמי והכי ,

בקרבם . האורות את ולהשריש  לקלוט  שיוכלו הכלים  את יחד גם  להם  נותן מנות,
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ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà éãåäé ìë ãéá ùé äæä
íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìå éðôìáúë äæá àöåéëå .

'úîà úôù'ä(æ"ðøú íéøåô)àø÷î ïë óéìéåæè àø÷éå)

(á,ô"ëäåéá íà éë 'ùãå÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå'
áéúë íéøåô éáâ åìéàå(æè ã øúñà)ìà àåáà ïëáå'

êìîäùãå÷á ñðëéäì øùôàù ,'úãë àì øùà

ô"ëäåé åðéàù óà íéùã÷äáîáîáîáî.

êëå'øôåñ íúç'á àúéàãåîò åð÷ óã à ÷ìç ,úåùøã)

(àìà ä"ã á' áúëùáåè íåé íéøåô úîàáå

àåä ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì ïä ,àåä ìåãâ
úåòåáù ìù è''åéî áåùçúåòåáùä âçá àäã ,

åìéàå ,úéâéâë øä íäéìò 'äôëù' ñðåàá åìá÷
'ïåöøá' ùåøååùçà éîéá åäåìá÷ øãä - íéøåôá'éò)

(.çô úáù,éôè àåä íééçì äúéîî äìåàâ ïéðòì ïäå
úåøéçì úåãáòî íéøöî úìåàâîíééñîå ÷éñîå ,'

'ùåã÷å óéãò íéøåôã ,ïðé÷ìñ àäá íéðô ìë ìò

'úåòåáùå çñôîâîâîâîâî.

כל ממלא  הקב "ה - ותעש עוד  בקשתך ומה 
הזה ביום  ולברכה לטובה משאלותינו

äîùéà ìë ãéá ïúéðù ,íéøåôä íåé úìòî äìãâ
ïë ãîìå ,'øåãä ÷éãö'ë çë ìàøùéî èåùô

'ìàåîùî íù'äø÷åááå ä"ã ,øãà ã"éì øåà ,æ"òøú íéøåô)

(øåîàøúñà úìéâîá àø÷îî(ãé ä)ø÷åááå'øåîà
êìîìêàéä ÷ã÷ãì ùéå ,'åéìò éëãøî úà åìúéå

ø÷åááå' åì äøîàøåîàéøä ,éååéö êøãá 'êìîì
äéäå ,úåùòì äî úãë êìîä ìò úååöì àéä äôöåç

ø÷åááå' åì øîåì äìù÷áúåà 'êìîäîìàùú
ïîä âäð êë ïëàù ääéîúä øáâú øúåéáå ,êìîäî

áéúëãë - ìòåôá(ã å)êìîä úéá ìà àá ïîäå'
äðåöéçäøåîàì.'õòä ìò éëãøî úà úåìúì êìîì

êàìåãâ úòä äúåàá äéä ïîäù ,úîàä
àøîâá ùøåôîëå ,ùåøååùçàî(.åè äìéâî)äáâ'

ùøãîá ïëå ,'ùåøååùçàî ïîäïîéñ øúñà ù"å÷ìé)

(â"ðøúúåúà øùà íéøùä ìë ìòî åàñë úà íùéå'
(à â øúñà)ìù] åúîéáî äìòîì äîéá åì äùò -

מגילה מב. במס' והמן דאחשוורוש  במעשה המדברת הסוגיא שבאמצע  הטעם ביארו  È:)ובזה Û„)נאמרה

העדות  שארון היינו  המדה ', מן אינו  ארון מקום  מאבותינו , בידינו  מסורת זה 'דבר לוי רבי של המימרא

לשם  ענינו  ומה  הקדשים, קודש של חללו  מיעט  ולא כלל  מקום  תפס לא הקדשים �‡Ó¯בקודש ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ)

(ÈÂÏ È·¯„ ˙Â¯ÓÈÓ „ÂÚ Ì˘ Â‡È·‰„ È„ÈÈ‡ ,·‚‡ Í¯„·, גדול דבר כאן נרמז  ולהאמור בארון, השגה לנו שאין  דכשם

לדעת האדם על כך אנושי, בשכל  נתפס אינו המידה' מן  אינו ארון  ש'מקום הענין עצם וכל הברית,

גבוה  מעל  גבוה שהוא הפורים יום בקדושת השגה לו .שאין

כגבר מג. אוזר היה לא וכי הרבים , ברשות הפזורים חן ואבני יהלומים  של  גדול  אוצר שיש  בנפשו  וידמה

ידי  על נמי והכי זה, גדול מרכוש שיותר כמה  ולאסוף לקבץ כדי שונות השתדלויות לעשות חלציו 

כדבעי. לנצלם להתאמץ  לו  יגרום וזה האלו  הימים  סגולת וידע  שיכיר

זי"ע מלעלוב נטע  נתן שמעון רבי הרה"ק  הסתגר אחת זי"ע]שנה  מלעלוב שלמה צבי דוד רבי הרה"ק [בן

אף אך מנות, משלוח לפניו  להביא כדי בחוץ  שהמתין גדול  ציבור והיה  הפורים, ביום רבות שעות במשך

מתתיהו רבי החסיד היה  הממתינים בין הדלת, את להם פתח  ולא החדר מן יצא לא השעה שנתאחרה 

פנימה, הקודש אל ונכנס הדלת את ופתח  אומץ אזר המחכה, הגדול הציבור את ובראותו ז "ל דייטש

והשיב וכש מלעלוב הרה "ק נענה  בחוץ , עליו  הממתין גדול קהל שיש לו  גילה  ההפרעה על מתנצל הוא

בגערה  ממני...לו  לבטל  ברצונם זה גם האם הפורים, מיום באה השנה ימות כל של העבודה ובזאת הרי

זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  אחריו נהג וכן אחריו. הדלת את ולסגור החדר מן לצאת לו  הורה 

לעורר  גורם הזמן כי ותחנונים בתפלה להרבות ממעשיהם  ללמוד ועלינו הזה, ביום  תהלים באמירת ִשהרבה 

אהוביו . בניו  על השי"ת רחמי
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,'åúà øùà íéøùä ìë ìòî ùàø åîNå ,[ùåøååùçà
åãéá äéä ïëàåúåøåäì,éëãøî úà úåìúì êìîì

.åéìò óà èéìù äéä àåä éë

íåùîååèìùé øùà àåä êåôäðå' øùàë ,éëä
úéá'ù àìà ãåò àìå ,'íäéàðåùá íéãåäéä
íùë ïëìå Y äæ çë åðéãéá ïúéð ,øúñàì ïúéð 'ïîä
äéä ÷ø êìîä úàî ù÷áì êéøö äéä àì äæ òùøù

äæ íåéá êë ,åðåöø íéé÷ì åéìò úååöì åãéáãéá ùé

äîå äùòú äî ìåëéáë ä"á÷äì øîåì íãàä

íéøæåâ íé÷éãöä ïéðòë ,éååéöå äøéîà êøã ,ìòôú
'ïîä úà úåìúì' - ,äùåò àåäå ä"á÷ä ìò

ìë ìò åîöò ìù åáì êåúî åîù úà úåçîìå

òøä øöéä çë ìèáì ïéá ,äæ ììëá ìëäå] 'íéðô
úåøöä ïéáå ,áì ìëá ú"éùä úà ãåáòìî åáëòîä

åãáòì íãàä úà íéòéøôî íä íâù íéøåñéäå

,äùòîì íãå÷ éàðúá íðîà ,[äîú äãåáò
àìà ,õåçìå äôùäî àì úåéäì äëéøö äøéîàäù

äéäù õøîð ïåöøå ÷ùç åúåàáå ,åùôð úåà ìëá

åúøéîà éàãåá æàå ,éëãøî úà úåìúì ïîäì æà

,éàîã÷ éãéñç åøîàù åäæå ,úåøéô äùòú
êøáúäìå òùååéäì ùéà ìë ìåëé íéøåôáùãîãîãîãî.

ìòä"îî éðôì ïðçúäìå ãåîòì àîøâ ïîæä ,ïë
äáåèì åðáì úåìàùî ìë àìîéù ,ä"á÷ä
íåéá åá íéçåúô íéîù éøòù ,ïëà éë ,äëøáìå

דכתיבמד. מאי נמי יבואר È·)ובזה  Ë)'עוד' דתיבת ותעש', עוד בקשתך ומה  לך, וינתן שאלתך 'מה

זי"ע מדעעש יחזקאל' ה'מראה בעל  הרה"ק  ומבאר מאומה , ביקשה  לא עדיין הרי מובן (‰‚„˘"Ùאינו

(‚ ÔÙÂ‡ ‡ÓÁÏ ‡‰Î ליענות„"‰ היא מוכרח  הכרחיים  דברים  על  ה ' אל  המתפלל כי ,‰"„ÂÒ ,‚ Ê ˙ÂÎ¯· Ë"ÂÈ˙ 'ÈÚ)

(Í¯·אמנם� משאלותיו , וימלא השי"ת יענהו  בודאי ללבוש  ובגד לאכול  לחם  מבקש האדם  כאשר ולכן ,

והיינו לאו, אם לכך ראוי הוא אם אותו ידונו אזי ההכרח, מן יותר שהם  וגדולה עושר על  המתפלל 

Î„)דכתיב ‰Ò ‰ÈÚ˘È)המתפלל יקרא שאם  אשמע', ואני מדברים הם  עוד אענה , ואני יקראו  טרם 'והיה 

- 'עוד אם  אבל  אענה ', 'ואני אזי יום, היום לחיי שזקוק ההכרחיים הענינים  אלו 'טרם ' עסקי על  ויבקש 

הוא  ראוי אם ואשקול  אשמע ' 'ואני אזי בהם, תלויים הנפש  חיי שאין 'עוד' מבקשים שהם מדברים ' הם

לאו . אם בכך ליענות

בקשתך 'ומה במגילה  כאן לפרש  יש זה פי ולכן עודעל  השערים, כל פתוחים הפורים ביום כי ותעש',

גם  לפעול אפשר כי ל'ותעש ', יזכה  'עוד' ומבקש  המתפלל  ההכרח,(Â¯˙ÂÓ˙)גם מן יותר הנוספים ודברים 

אמן. יתירה, בהרחבה  טובות השפעות ישראל  לכל  שיהיו  רצון ויהי

שאמרו מה ופרח  בכפתור לבאר יש  זה „.)ולפי ‰ÏÈ‚Ó)ולשנותה בלילה  המגילה  את לקרות אדם  'חייב

שנאמר ‚)ביום , ·Î ÌÈÏ‰˙)מדוע להעיר, יש  ולכאורה לי', דומיה  ולא ולילה  תענה, ולא יומם אקרא 'אלקי

שכל היא רצון שעת בפורים  והלא דומיה', 'ולא וכן תענה' 'ולא שלילה , לשון בו  שנאמר מהפסוק כן למדו 

שכל עד הרבה  כך כל לפעול האדם  ביד יש בפורים  כי נראה, הענין ביאור אך במשאלותיו, נענה  אחד

תענה ', 'לא של הכתוב את לכך הסמיכו ושפיר ומעט , כמקצת יחשב שיפעול ויקבלמה  שיבקש  כמה כי

העיקר  מן  מרובה בתוספת וכהנה כהנה עוד  להשיג יכול  שהיה מפני נענה, לא כאילו הוא .הרי

למלאות  לו נותן שהוא לו  אמר והבעלים  יהלומים, של גדול  הר ורואה  בשוק  למהלך דומה , זה למה  הא

רב, הון עמו ונטל  מקום אפס עד כיסיו  כל הלה שמילא הגם והנה שאת, שיוכל  כפי היהלומים  עם  כיסו 

דומה זה והרי שליקט, ממה  יותר הרבה שם נשאר שהרי כיסים, עוד לו היו  שלא על מצטער הוא אכתי

'כאילו ' תמיד הוא הרי רב, בשפע אסמיו  וממלא מתפלל  האדם  כאשר  נמי וכן כלום , נטל  לא כאילו  בעיניו

באמת. לכך והמיועד המוכן השפע  מן קצהו אפס אם כי השיג לא שיטול כמה  כי תענה', 'לא
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÷"äøä ïåùìëå ,ïåöøáå íéîçøá åðéúåìéôú ìá÷ì
ò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä(â"é íéøåô)íéøåô éîéá

ùàø äìòîì ãò ïåöøäå íéîçøä úåøáâúä ùéäîäîäîäî.

àìô'áå'õòåé(ú"éäòá ä"ã .çé÷ óã ,ïåîã÷ä),àéáî
éðôì ãéçéä úìéôú óà äáéáç äæ íåéáù

áéúëãî ïðéæç éëäå ,úìá÷úî àéäå ä"á÷äøúñà)

במדרש מה . ·)איתא Ë ‰˘¯Ù ¯˙Ò‡)עליו לתלות גבוה עץ  לעשות להמן אוהביו וכל זרש יעצו  הכי דמשום 

חנניה את הציל  וכן סוף, ים להם שנבקע במים , לישראל ניסים עשה  שהקב"ה ידעו  כי מרדכי, את

כדי  ממנו, ישראל  ניצלו  לא שעדיין חדש בדבר ובחרו התחכמו ולכן האש , כבשן מתוך ועזריה  מישאל 

המדרש . דברי ע"כ  להינצל, מרדכי יוכל שלא

הנעשה לנס  במים הנעשה נס  בין שאין ידעו שלא היו טפשים וכי דרשני, ואומרים סתומים והדברים 

דכלה ' ה 'אגרא  ופירש הקב"ה , לפני Ú˜·)מעץ  ˙˘¯Ù) בעולם ונפלאות נסים הקב"ה עשה הדורות  שבמשך

שהתרחשו  הניסים את  שוב בזה מעוררים הם הרי מנפלאותיו אח"כ מספרים אדם בני וכאשר הזה,

ההם  ישראלבימים ילמדו  אזי בנהר מרדכי את להטביע לאחשוורוש המן יאמר שאם  יועציו  חששו  ולכן ,

ד'חנניה במעשה  בתורה  יעסקו  לשורפו  יאמרו  אם  וכן מידיהם , מרדכי ינצל  ועי"ז סוף  ים קריעת פרשת

לא  שעדיין חדשה בדרך העולם מן להעבירו החליטו  לפיכך האש, ותתקרר דניאל  בספר ועזריה' מישאל 

הקב"ה אך הפרשה , קריאת ידי על  הנס את לעורר יוכלו לא וממילא ישראל , את הקב"ה ממנה הציל

מצפרניהם . וניצלו חדש  נס  להם  וברא עליהם  ריחם וחסדיו רחמיו ברוב

ההם, בימים  שאירעו הניסים  את לעורר הניסים  של  התורה ' ב'דברי הקריאה  שבכח  למדנו , מדבריהם 

שבכל זי"ע, מבעלזא יהושע רבי הרה "ק שאמר וכמו המגילה', ב'קריאת פורים  של  הנס  בלימוד וביותר

' אומרים ההם ,זכר המועדים  בימים שהתרחש לנס כ 'זכר' אותם עושים כי מצרים' בפורים ליציאת אבל 

ÁÎ)כתיב Ë)ממש בפועל  ונעשים' נזכרים האלה מחדש'והימים הזה בזמן הנס  מתעורר ושנה  שנה  ובכל  ,

ואכזריות  קשות גזירות כל  לבטל  - כפשוטו  הוא' 'ונהפוך יש  אנו  בימינו ואף ממש , ההם בימים  שהיה  כפי

ולרצון. ולרחמים  הדינים ולהמתיק

יששכר' ה 'בני כתב Â)וכן „ וניצולים (‡„¯ לי, ויסורים ]'נראה  צרות שנה [מכל קריאת בכל  ידי על 

וצדקה '. המגילה

ושמש' ‰˜Â¯‡)וב'מאור ‡¯Ó‚· ‰"„ ÌÈ¯ÂÙ ÈÊÓ¯)המשנה לשון על  ÊÈ.)הביא ‰ÏÈ‚Ó)למפרע המגילה את 'הקורא

שאז  מעשיות, סיפורי כדרך המגילה  את קורא שאם  המאיר', ה'אור בו פירש  - יצא נסים,(Ú¯ÙÓÏ)לא נעשו

יצא' לא - הקריאה בזכות ודור דור בכל ונפלאות  נסים לנו עושה השי"ת אשר לבו על מעלה ,ואינו

והטעם ולמפרע , בעבר שהתרחש  כמעשה  בעיניו  המגילה קריאת נראית אם  חובתו  ידי יוצא שאינו  היינו

ממש . בפועל  עכשיו  ונעשים  נזכרים האלה  הדברים כי

אמת' ה 'שפת חידש  להלכה ˘„¯)חידוש ‰·¯ ‡¯Ó‚· ‰"„ :Ê ‰ÏÈ‚Ó) מנות משלוח  אדם  שישלח  ראוי דאינו

כתיב שהרי בחכמה, ממנו שגדול למי או  ËÈ)לרבו ,Ë ¯˙Ò‡)איש מנות הוא לרעהו 'ומשלוח  וחציף '

ולשלוח להחזיר הקטן מותר תחילה לקטן הגדול  שלח  אם אך ממנו , שגדול למי 'רעהו' לכנות לקטן

לתת  לנו מותר וממילא 'רעהו', בכלל  הקטן את מחשיב שהוא דעתו  את הגדול  גילה שהרי מנות, לו

מנות. משלוח  לו

השפעות  עם  מנות משלוח  לנו  לתת הקב"ה  חייב דבפורים  אחד, מצדיק  נחמד דבר שמעתי זה  לפי

בכינוי  הקב"ה  את ולכנות לפתוח  לנו  אסור שהרי טובים , ומעשים מצוות לו נחזיר אז  ורק  תחילה , טובות

היום מצות לקיים ישראל  בני שיוכלו כדי סלה , טוב כל  להשפיע  כביכול הקב"ה  מוכרח הכי ומשום 'רעהו ',

טובים . ומעשים  מצוות של  מנות לו ולהחזיר



צו - פורים  - זכור - ויקרא - הפרשה  ìבאר

(äë ,èáåùé øôñä íò øîà êìîä éðôì äàåááå'
.äéøáã åìá÷úä àðååâ éàäëá óàã ,'äòøä åúáùçî

åîëå'ìàøùé úìåâñ' øôñá àáåäùúåà 'ô úëøòî)

äìéâî ñ"îò 'íéîëç éúôù' øôñì äîã÷äá àáåä ,'ã

(ãé úåà è ÷øô äçéúô,ì"æ ãçà ìåãâî éúìá÷'äìåâñã
äù÷ááå äìôúá úåáøäìå ø÷åáá íéëùäì íéøåôá
ìò ïäå ,éðåæîå ééç éðá - øáã ìë ìò ú"éùä éðôì
úò íåé åúåàá éë ,åéáåø÷ ìë ìòå ,íéøáã øàù
ïåöøáå äçîùá äîä úåîìåòä ìëå ,ãåàî ïåöø,
àåä ïëå ,'åì ïéðúåð ãé èùåôä ìë' ì"æ åøîà æ"òå

'ò"éæ è"ùòáä éãéîìú íé÷éãöä éìåãâ éôî ìáå÷îåîåîåîåî.

äëååøôñá ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø áúë
'éô úáãð'(.ç óã ,íéì÷ù øúåî øîàî),åðìá÷å'
íéøåôä éîéáùæîæîæîæîìëéäì äðè÷ äîùð úåìòì ìëåé

ìë ïéìåò ïëå ,áëòî íåù éìá àìôåî ÷éãö ìù

áëòî íåù éìá 'øúë'ì úåìéôúäéúìá÷ äæ ìë ...'
[äæ ãåñ úåìâìå] ìéëø êìåä éúéùòðå ,äùéçìá
äæá ùé éë ú÷ãéñ á÷ðë êì éúçúô ,ìàøùé úáäàî

.'ïéæøã éæø

ïåéëîåïë ìò ,äæä íåéá äìéôúä çë åðéãéá ùéù
æåò øúéáå úàù øúéá ÷æçúäì éåàøä ïî
éðôá áìä ÷îåòî íéðåðçúå úåìéôúá ïîæä úà ìöðì
úéá'ä ìòá ÷"äøä ãéâäù íéáäìðä íéøáãëå ,êìîä
êøòù 'ùéè'á úåáäì áöåç ìå÷á ò"éæ 'íäøáà

áéúë éëä íåùîã ,íéøåôá(â ,ç)'åì ïðçúúå êáúå'
êáúå' øîàð àìåïðçúåìë úà äëôä éë ,'åì

- 'êéæ' èàä éæ ,äìôú ìù úçà äáéèçì äúåäî
,'åì' úåéäì ïòèòáéâäîöò ìò äáì ÷îåòî äììôúä)

('äá ä÷åáã äéäú 'àéä'ù,ù"áúé åéìà áø÷úúù åðééäã
êëì àîøâ ïîæä äæä íåéáåçîçîçîçî.

במאמרם מו . גם כן רמזו קמאי ‰.)צדיקי ‰ÏÈ‚Ó) והנה בפורים ', שמחה של נטיעה נטע אין'רבי כלל  בדרך 

שמחה, עת האדם,הנטיעה שמח  אז  והאסיפה הקצירה בעת ורק  הזרעים, יצמחו ולא יתכן שהרי

‰)וכמו"ש  ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙),'יקצורו ברנה  בדמעה מובטח 'הזורעים  כי נטיעה, בעת אף  שמחה יש  בפורים אבל

ואחד, אחד  כל לפני לרווחה פתוחים רחמים שערי שכל  מפני מעמלו, פירות  ופירי פירות  שיראה לו

בתפילתו  וישועות רפואות ויפעל  יבוא .והחכם

שבקלים קל שאף  פירוש  גוזר', צדיק  א ווערט  - שמוגער 'יעדער לשונם בצחות קמאי שאמרו וכמו

בידו שיהא – מאד גדול  כח מקבל ואחד אחד וכל דבריו , מקיים  שהקב"ה גוזר צדיק  בבחינת להיות זוכה

בתפילתו . נשגבות ולפעול  רעות גזירות כל ולבטל להפוך

הפיוט מנוסח נראה  ÚÈ˜·)וכן ˙�˘Â˘)שהוא במה  מרדכי שנשתבח היהודי', מרדכי ולא יהודי 'ברוך

ולכן  בלבד. לצדיקים ולא יכונה, ישראל  בשם אשר לכל  מיועד הפורים  שיום ללמדנו  ובגדולתו, בצדקתו

מצינו  ËÎ:)נמי ˙È�Ú˙)יש זה בחודש  כי אדר, בחודש  לעשותו  ישתדל גוי, עם ומשפט דין ליהודי יש שאם

מצב  ובכל  יכונה, ישראל בשם  אשר לכל טוב המזל אלא לרשע, צדיק בין חילוק  ואין לישראל , טוב מזל 

אלו . בימים מזליה בריא שהוא

מזידיטשוב מז. צבי' ה'עטרת בעל  שהרה"ק  אלא עוד, ולא בכלל , וט "ו י"ד כי הפורים ' 'ימי לומר ודייק 

עצמו . מבפורים  יותר לפעול אפשר פורים שבשושן אמר, זי"ע

המדרשמח. שבית אמר, ועוד באדמו"רות, לשמש  חלציו  יוצאי לכל ציווה  זי"ע  מנדבורנא מרדכי רבי הרה "ק

ועל רחמים  של זמן הוא בפורים כי המדרש', בית 'נדבורנא יקרא לא בפורים תהלים בו  מסיימים שאין

אהרן' ה 'בית כתב השנה ימות בכל ואם ממעל, בשמים השערים כל לפתוח  אפשר תהלים אמירת (·È˙ידי

(¯Ó‡ „ÂÚ ‰"„ .ÁÓ Ô¯‰‡השינויים ומכל המצרים, ומכל השטותים  מכל  לצאת 'אפשר תהלים  אמירת ידי שעל

גדול לאור מאפילה לצאת אחד כל  יכול  בודאי זה ונשגב רצון שבעת ק "ו של בנו  בן ק "ו לאדם', לו שיש

בי  המפסיקה  ברזל של מחיצה  אפילו  ולבקוע לטובה , מרעה מזלו  את שבשמים .ולשנות אביו  לבין נו
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àîùåíé÷éãöä åøáéã íåúé øåã åðéìò àì øîàé
éøáãî åúáåùú ,åììä íéàìôð íéøáã
íäéùòî éôì ããîð åðéà íéøåôä ïéðòù Y à"áùøä
ùîî ïë íää íéîéáë àìà øåãä åúåàá ìàøùé ìù

à"áùøä ú"åùá àúéà äëå .äæä ïîæá àåäà"ç)

(âö 'åùúíà åìéôà ùøãîä éøáã ìò åìàùù éîì
,íéìèáð åéäé àì íéøåôä éîé íéìèá íéãòåîä ìë

øîàðù(çë è)êåúî åøáòé àì íéøåôä éîéå
éî ìàåùä ìàùå ,íòøæî óåñé àì íøëæå íéãåäéä
åìéôà ,äøåúä ïî ãçà øáã ìèáéù øîàéù äæ àåä
íéùøôîä åáøå .ã"åé ìù åöå÷ åìéôàå úçà úåà
éðòéãåä íäî ãçà äá ñðëð àìå éðæàá åæ äãâä
ãåò íéôñåð íéøáã .ì"æå ,à"áùøä áéùäå .äùåøéô
íåé óà éáø øîà íù åøîàù àåäå ,åæ äãâäá
íëì úàæ äúéäå øîàðù ,íìåòì ìèá åðéà íéøåôëä

íìåò ú÷çìíâ éøäù ,øúåé äù÷ äæ ïë íàå ,
áúë íéçñôá...íìåò ú÷çéì äàøð ïë ìò

ú"éåáä íäéìò çéèáä àì íéãòåîä ìëù ,åùåøéô
åîëå ,íéðîæä ïî ãçàá íìåèéá àèçä íåøâé àìù
éîéá ìáà ,úáùå ãòåî ïåéöá 'ä çëù áúëù

íéøåôäçéèáäíéãåäéä êåúî åøáòé àì áúëã
,íòøæî óåñé àì íøëæå- óåñé àìå åøáòé àì

äøäæà àì äçèáä íåàùòíéøåôëä íåé ïëå .
,íìåò ú÷åçì äéäúù äçèáä - 'íëì úàæ äúéäå'
ïàë éáø úòãå .åäåøîùé àì åìéôàå øôëé íåéäù
ìò ïéá øôëî íéøåôëä íåé øîàã àøîâá åúòãë
íìåò ú÷ç ìáà ,íéáù ïðéàù ìò ïéá íéáùä
ú÷ç áåúëã 'äçèáä àì - 'äøäæà' çñôá øåîàä

íëéúåøåãì íúøîùå åäåâçú íìåòèîèîèîèî.

מה היין  במשתה המלך -ויאמר לך וינתן  שאלתך 
שמים שערי  כל לפנינו נפתחים  היין במשתה

úååöîàéøåôá éîåñáì ùéðéà ìë ìò íéîëçðððð,
éôëå ,åæ äååöî úìåâñá íé÷éãöä åâéìôäå

חוצות, כל בראש  מכתב פרסמו  אברכים  קבוצת שבארה "ב, לעיקוואד בעיר שנים  כמה  לפני הוה , עובדא

כל השמים  מן לו' 'נותנים ישועתו, לבקש  – יד' הפושט  'כל  הפורים ביום  כי קדם, מימי שמענו אנו אף הנה

שונים, יסורים  סבלו מאתנו כמה והנה  מידי. לא ותו  נאה  ואימרה  כמליצה זאת מחשבים והיינו יבקש, אשר

כאיש עצמנו על וקבלנו  חדא, בצוותא פורים  לפני ימים  כמה יחדיו  נאספנו לכן  ומכאובו , נגעו  איש איש 

שיוציאנו עולמים  כל  בורא לפני ותחנונים שיח ולשפוך הזה  ביום אחת אגודה  לעשות אחד בלב אחד

תהלים, ויאמרו יתפללו ומתי וקימה, שכיבה  לעת מדוקדק  היום סדר הובן מועד ומבעוד גדול , לאור מאפילה

היום... מצוות ולשאר בתורה  לעסוק  זמן קבענו  ניסים וגם בעיניהם ראו קצר זמן שבתוך העידו כאחד  וכולם

בעניניהם  לטובה .ונפלאות  לבו  משאלות כל ה ' שימלא הוא אף  ויזכה  כמעשיהם, ויעשה  ישמע והחכם  ,

מלא  המדרש בית היה  פורים  בליל  בבני-ברק, בעלזא דחסידי בביהמ "ד מקדם , בימים  שראיתי ומעשה 

בהשתפכות  תהלים  באמירת זה קדושים , בדברים עסוק  היה אחד וכל מקום, אפס עד נערים עם  בזקנים 

בשיחה שעסקו צעירים בחורים  חבורת ישבה  זוית' ב'קרן והתמדה, ביגיעה  התורה  בלימוד וזה  הנפש 

הקבוצה  ראש התעורר לפתע  בכך, מה של ובדברים  Â‚ÂÂÈÊ,בטילה ‡ˆÓ ‡Ï˘ „‡Ó ‰·Â˘Á ‰ÁÙ˘ÓÓ ¯‚Â·Ó ¯ÂÁ· ‰È‰˘)

(ÂÏÈ‚· Ë"ÏÊÓÏ Â‡˘È� ¯·Î˘ ÂÈÁ‡ ˙ÓÂÚÏ נשגב ביום השי"ת אל ונתפלל  'תהלים ', יחדיו  נאמר הבה  לחבריו והציע ,

נשתנה פורים אחר מיד פלא, זה וראה השחר, עלות אחר עד בתהלים  האריך זה  בחור אף  עשו. וכן זה,

כלל, עליו  'חלמו ' שלא שידוך – בישראל  מיוחסת משפחה  עם  האירוסין בברית ובא לטוב, ומזלו  הבחור

בליעה "ר. מבורכים  ישירים  ודורות ולתפארת, לשם  בישראל בית והקים 

בעניות מט . שהי' ז "ל, מאוסטראה  ייב"א ר' מהרה"ק  ז"ל , הק' אביו  בשם  סיפר אברהם', ב'בית כתוב בזה"ל 

שמחה הבעל  הוא מרדכי כי ואמר בעצמו. מרדכי היה והוא לשמחו  אחד איש ובא בפורים, גדולה 

פורים , שמח של להיות שרוצה יהודי איש  לכל לשמח בא ובעצמו בכבודו .והוא

המלך נ . משרתי ובבוא אחרת, לעיר משכנו  להעתיק  צריך שהיה  ודם בשר למלך ממשילים היו צדיקים
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ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä õéìîäùY íéøåôì íéðô áèéé)

(äæááå ä"ã äìéâî ìå÷àøîâä ïåùìá(:æ äìéâî)'àçååø
øùôà íéøåôá úåîñáúää éãé ìòù ,'çéëù àîéñáì

úåëæìáø òôù ,íéðéðòä ìëá äìöäå ìåãâ çååéøì
íéáåøîä åðéîò éëøö øàùå äáçøäá äñðøôá.
ùèà÷ðåîî 'øæòìà úçðî'ä ìòá ÷"äøä äéì æîøå

'øëùùé øòù'á ò"éæ(æð úåà ïåùù éîé øîàî)ïåùìá
áåúëä(å ,ä øúñà)äúùîá øúñàì êìîä øîàéå'

,'êì ïúðéå êúìàù äî ïééäïåöø úò ïééä äúùîù

éë ,íéëìîä éëìî êìî éðôì ïðçúäìå ù÷áì àåä
êéúåìàùî ìë 'êì ïúðé'àðàðàðàð.

ùéåúãåòñ êéøàäì íéâäåð ïë ìòù åøîàù
íéøåôäìéìä êåúì,á"ñ ä"öøú à"îø ïééò)

(íçìä àöå ä"ã è"ô÷ú íéøåô ñ"úç úåùøãåäæá æîøì ,
íéøåô úãåòñî úåòåùéä åìà ìë úà êéùîäì éãë
íäù íéøåñéäå úåøöä ìë øîåìë 'äìéìä' êåú ìà

.äìéì úðéçáá

ובעיקר  המלך מחפצי ויגזלו  ליסטים  יבואו  שמא פחדו החדש, הארמון אל המלך חפצי כל  את להעביר

לבל השיירה  על שישמרו מזוינים חיילים העמידו כן על  המלכות, ומצבא המלוכה  מסודות הכתובים את

המלך  גנזי אל  ולהעבירם  וליסטים  אורב כל  מכף  עליהם  לשמור הצליחו  ואכן המלך, אויבי  בם  יפגעו 

שומריו . על  לסמוך המלך רצה ולא החשש  גבר המלכות כתר את להעביר בבואם אולם מעולה, בשמירה 

עלה לא וכך שחוקים, בגדים  בבלאי כיסוהו ביותר, פשוטה  בעגלה  המפואר הכתר את הניחו עשו , מה

ויקר. גדול אוצר כאן שנמצא הליסטים  בדעת

קודש , בספרי שהובא וכמו  הפורים , ביום  נעשה הזה  ‰ÏÂÁ)וכדבר ˙ÂÓÈ· ‰�‰Â ‰"„ ÌÈ¯ÂÙ ˘Ó˘Â ¯Â‡Ó ÔÈÈÚ)

ונמצא  הפורים, יום של  לעת' ה 'מעת שעות בכל מתגלים 'כתר' אמירת בעת ביוהכ "פ היורדים שהאורות

לשלימות  שנזכה  לפעול ואף יחפוץ  אשר ככל המלך מן לבקש  אחד כל  ביד יש  זה  וקדוש  גדול שביום 

למשתה הזה  היום  את חז "ל קבעו  בו  ממשמשת הכל  יד תהא שלא כדי אמנם לבוא, לעתיד שתהיה  התיקון

דומיאושמחה  וזה לחול, קודש  בין  מבדילים אין פורים ובמוצאי טוב , כביום תפלה נוסח  או  מלאכה איסור בו  [ואין

כיסוי ענין שהוא והłכל, הדעת את ולבטל בגילופין להשתכר החיוב  הוסיפו  שחז"ל אלא עוד ולא הפשוטה, לעגלה

בסמרטוטין] פשוטיםהכתר שאנשים בכדי והכל אבל, המלכות, בכתר יגעו  ולא בטלים בדברים עסוקים יהיו

ונעלים . נשגבים  דברים  לגלות ובידו  הללו, המסכים לכל  מתחת גדול אוצר שיש  מזה  יבין המשכיל

זי"ע נא . נועם ' ה 'אמרי הרה "ק שהוכיח  ·‰˜„Ì)וכמו ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ¯„‡ Á"¯Ï) הש"ס Ê:)מדברי ‰ÏÈ‚Ó) אחת ששנה

'בעי  היין מן התפכח  כאשר למחר זירא', לרבי שחטיה  רבה 'קם פורים, בסעודת מיינו רבה נתבסם

ואחייה' Â‰ÈÈÁ‰Â)רחמי ÌÈÓÁ¯ ˘˜È·) ורפואות לישועות מסוגל הפורים  יום  כי חז "ל לנו  גילו המעשה  ובזה ,

וליענות. להיוושע יכול המתים ' 'תחיית בבחינת לרפואה  הנצרך חולה  ואף  הטבע , מדרך למעלה 

של ר"ת כי לדבר רמז  שלמ'החיותל 'תהא'נאמןו'ונתן כר"ת הם רעהו,ל 'שא'י נותמ'משלוחו'תים 

ונאמ ' של מנות מתנ "ה הואם מתי'תלהחיו 'ה את'ןוס"ת משלוח - היום מצוות קיום ידי שעל לרמז  ,

מתים . להחיות ניתן לאביונים ומתנות

הקטנה בתו  עם בדרך ההולך באברך בפורים  פעם  פגש הי"ד זי"ע  מקארלין אלימלך אברהם רבי הרה"ק 

שיבדוק כדי פלוני לרופא הולך והוא שונים  ממיחושים  סובלת שבתו הלה  השיב מועדות, פניו  לאן ושאלו

רפואה ' א משקה איז פורים לרופא, הולכים  בפורים 'וכי ושאל מקארלין הרה "ק תמה ‰È‡אותה , '‰È˙˘'‰)

(ÌÈ¯ÂÙ‰ ÌÂÈ· '‰‡ÂÙ¯‰'. ונתרפאה מכאוביה  כל  נעלמו  ואכן לה , לתת כדי משקה לו ונתן ,

ה 'בית  הרה "ק רבו  אצל  אחת שנה נוכח היה  שהוא זצ"ל, קאסטעלאניץ  שמעון ישראל רבי הגה "ח סיפר

כלפידים בוערים הרה "ק פני היו היין משתה  ובעת הפורים , ביום לאדז ' בעיר שהה כאשר זי"ע  אברהם'

שבנו שליש בדמעות וסיפר ובהלה , במרוצה ז "ל ריבאק  יודל  רבי החסיד נכנס לפתע  עילאה, בקדושה



צו - פורים  - זכור - ויקרא - הפרשה  âìבאר

áúëå'éøèéå øåæçî'á(ä"ñú ïîñ)ì"æåìëù íéøåô
íéîùä ïîå Y åúãåòñá êéøàî íãà

åúìéàù åàìîéúòá åéúåìàùî åàìîéù åðééäå ,
.íéøåô úãåòñ

íùá,àøîàúî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
éãéì àåáì íãà ìë ìåëé ïééä äúùîáù
úà ìèáî ïééä éë ,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãà úâøã
úåìòúäì åãéá ùé æ"éòå ,íãàä ìù åúåéîöòå åúòã

תלויין  הבן חיי כי כלל, בילד יגעו לבל  הזהירוהו והרופאים  גדולה, אבן על בראשו  גבוהה מקומה נפל הקטן

עניי  עבור לצדקה  כסף רובל מאות שלש  לתרום  לו הורה  דבריו  את אברהם ' ה 'בית כשמוע  ויהי מנגד, לו

ישראל  מקום ארץ שהיתה לאדז' בעיר וביותר  לישועה, הזקוקים  חולים לפניו שהזכירו בעת בקודש  דרכו היתה [כך

נכסים ] ובעלי עשירים  של שאין מגורם על  והתנצל הרבי, לידי הסכום מלא את לתת החסיד התחייב מיד ,

טשעק  יתן לפיכך לשלם , מזומן כסף כעת סכום[צ 'יק]לו  לא עם  הרבי אולם לרפואה, בנו  שיזכה  כדי זה 

הקודמת כבפעם הטשעק  'יחזור' גם  הזאת בפעם  האם ושאלו  דבריו, את È„È˜ÙÂקיבל ,È·¯Ï ˜Ú˘Ë Ô˙� ¯·Ú· ÈÎ)

(Â„‚�Î ˙ÂÚÓ Ì˘ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡ ,Â„Ú· ‰ÓÂ‡Ó Â�˙� ‡Ï (˜�·) שבפעם‰·‡�˜ והבטיח  התחייב החסיד אך ,

סכנה, של  במצב השרוי לבנו  רפואה  הרבי שיפעל ובלבד מחשבונו, הסכום מלא את למשוך יוכלו  הזאת

בכה לביתו, שיחזור לעברו וצעק  בחזקה , ראשו  על  וזרקו  השלחן על  שהיה  תפוח אברהם' ה'בית נטל  מיד

הרבי  אולם למות', חיים בין ומפרפר דוי ערש על  מוטל  בני כאשר ביתי אל אעלה 'איך ותמה  החסיד

הביתה הגיע כאשר ויהי ביתו, עבר אל  מחבריו כמה  אותו  ליוו  ברירה בלית לביתו, לחזור שוב עליו  ציוה

ולפלא. לנס ויהי האדם , כאחד מסתובב בנו  את וראה  הדלת את פתח

לכך  גרמא הזמן מיהו הרה "ק, של  הגדול  ובכוחו אר"י לעניי הצדקה  בזכות נס לו  שנעשה  הגם  והנה 

נשמות  להחזיר ואף  הטבע , מדרך למעלה  וישועות רפואות לפעול  מסוגלת שעה  ואותה  היין, משתה - היה

כזה . וגבוה  נשגב מיום  אחד רגע ויבזבז  יבטל  פתי מי כן ועל  מתים , לפגרים

את  מזכיר והיה בבנים , להיפקד זכה לא רבות שנים שבמשך דירושלים קרתא מיקירי באחד מעשה

רפה בשפה  הרבי בירכו  לעולם  אך זי"ע , מקארלין אלימלך אברהם  רבי הרה"ק  רבו בפני תמיד עצמו 

לפקוד  והמשיך ברוחו  נפל לא ואעפ "כ ביותר, דחוק שמצבו החסיד והבין כלל , לו  השיב לא אף ולפעמים

הפורים ביום אחת שנה  ורחמים . ישועה  לדבר ושוב שוב עצמו  את ולהזכיר כסדרן תמידין רבו  בית את

כמצות  חדא בצוותא מבוסמים  יושבים  החבורה  בני את שם ומצא קארלין, חסידי של  המדרש לבית נכנס

'מבטיחים ' משקה  להם  יביא שאם כאחד, כולם  לו  אמרו לבם ובטוב המשקה  להם נגמר שעה באותה היום ,

והביאם יי "ש  בקבוקי כמה  ומצא וחיפש דבריהם , את הלה  קיבל זכר, בן לו  יוולד השנה שלתקופת לו הם

בהתרוממות. הסעודה  את בכך והמשיכו מאד כך על  שמחו  והם  לפניהם,

גם שכח מלבוא התמהמהה והישועה שבועות כמה  עברו וכאשר מלבם, הדבר נשתכח  פורים אחר

את  לפניו והגיש  מקארלין הרה "ק רבו בית את הבאה בפעם  פקד כאשר אולם  הבטחה , מאותה החסיד

¯ÌÈÓÁ)ה'קוויטל ' ˙˘˜·· ‡˜˙ÈÙ) ואמר ב'קוויטל ' היטב והסתכל הרבי הביט לבנים , לזכות כדרכו  שוב ביקש בו

שלא  ואמר החסיד נענה זאת, רבתי ישועה עבורך פעל  ומי היית מי אצל ושאלו  נושעת', כבר 'הרי לו

החסידים מ 'הבטחת' החסיד שנזכר  עד האחרונה , בתקופה צדיק איזה  אצל היה  ולא מקצתיה , ולא מיניה

הבאה לשנה  יזכה  זה ובשכר משקה  להביא לו אמרו  שהחסידים  כהווייתן, דברים  לפניו וסיפר בפורים ,

פשוט איז  אזוי 'אויב ואמר פניו, אורו  מקארלין הרה"ק  כן כשמוע  ויהי בן, שנושעת]לחבוק פשיטא כן ,[-אם 

שייך ס 'נישט  אז גיזעהן מיר האבען געקוקט האבן בדרךמיר ישועה עבורך לפעול שייך שלא וראינו [הסתכלנו 

כאשר] אמנם  צוםהטבע, ביז  זיין, בוקע  אלץ זיי קענען גארנישט  פון וויסען זיי און צוזאמען, זיצען יודען

הכבוד', המחיצותכסא כל לבקוע בכוחם  יש ורעות ושלום ואחוה  באהבה  חדא בצוותא יושבים  יהודים  [כאשר

הכבוד] לכסא עד רבים .ולהגיע ורחמים  ישועה  דבר פעלו איך חידוש שום אין וממילא ,
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,åáù éøîåçä ÷ìçî åúòã çéñäìå éðçåø åìåë úåéäì
ä"á÷ä éðôì äáåùúá áåùìå åùôð êåôùìåáðáðáðáð.

לבייש  שלא הזהירות - לנצח  יכלמו ולא  יבושו לא
ידע ' 'לא  של  במצב כשהוא  אף חבירו את 

,íðîà,'éîåñá'ä ìù åúìòîå åúåáéùç ìë íò
úçúî äì÷ú àöú àìù øäæéì ùé úåáø
åúåøëùáå äìéìç äæá øäæð åðéàù éî éë ,åãé

úçà ùôðá ÷ø åìéôà åðåùì úåáåöøçá å"ç òâåô
åøëù àöéå äúùé àìù åì óéãò éàãåå ,ìàøùéî
íøîàîá ïë ñéîòäì ùé úåçö êøãáå ,åãñôäá
ïéá òãé àìã ãò ,àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééçéî'
àéä äååöîäù åðééä ,'éëãøî êåøáì ïîä øåøà

÷øäúåùä úòã ìèáú äéúùä éãé ìòùàìå
,'êåøáäå øåøà'ä ïéá ìéãáäì òãéøåñà íìåà ¥

זי"ענב. הרי"ם ' ה 'חידושי הרה "ק הסביר �"‚)וכבר ˙Â‡ ÌÈ¯ÂÙ '˜È„ˆ È˙Ù˘'· ‡·Â‰)כךוז "ל כל  יש בפורים

שיעור  לאין לפעול יכול  ישראל  איש  שכל רצון  בכוס,עת  חז "ל כיבדו  כהוגן שלא ידרוש  פן אך ,

שמבטל מי רוח נחת יותר עולה  הסתם מן כי חז "ל. תקנת ידי על  ח "ו שנפסיד אמינא הווא שום  ואין

שיפעול  אף טובות עצמו  עבור לבקש  יכוון מאשר חז"ל , פקודת לציית ·˙ÏÈÙ‰חפצו  Ï„˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ,Ë¯Ù·)

(Â˙ÈÈ˙˘ ˙Ú „Ú.

שהיה מעשה  ע"פ  ידע, דלא עד היין שתיית מצות טעם  לפרש  זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי דברי מפורסמים

זי"ע הק ' הבעש"ט  מרן העולם ]אצל בפי  המקובלת השמועה את נקטנו  ואנו  זה, בסיפור נוסחאות  הרבה ,[יש 

הכסף צרור עם  בדרך בהיותו  ויהי עבירה, בו  לעבור כדי גדול כסף  סכום  שאסף אחד חוטא היה  שפעם

בצרה הנתונים מישראל שלימה משפחה ראה לשם התקרב וכאשר הבורות, מאחד עולה  יללה  קול  שמע 

הבור  אל אותם  השליך כן ועל לפריץ, חייבים  שהיו החכירות דמי את שילמו  שלא לו  סיפרו והם  ובשביה ,

המדויק בסכום  המשפחה ראש  נקב חובותיהם , לפרוע  כדי לשלם  עליהם כסף כמה האיש אותם שאל  הזה ,

להציל אם מאד והתלבט  לעשות, מה  ידע לא דבריו  את האיש  כשמוע  ויהי עבירה , לדבר בכיסו  לו שהיה 

המשפחה את ופדה  הפריץ  אל  והלך ברוחו  התגבר בסוף  אך הרעה , בדרכו  להמשיך או  המשפחה  את

שחת. מבאר

וחלקם מישראל, שלימה משפחה שהציל זכות עליו  לימדו  אלו בשמים, גדול רעש נעשה  שעה באותה

אשר  כל  את לברך הברכה כח  את לו לתת שפסקו עד וזדונות... בפשעים ימיו  כל  וחטא הוא שרשע טענו 

תהא  ולא שיכור, שיהא בבד בד עליו גזרו  אחד לכל  יברך שלא כדי אולם יתקיים, מפיו  היוצא וכל יחפוץ

הווה . וכן עליו , צלולה דעתו 

הקהילות  ראשי של חשובה משלחת שלחו  הקיצין כל  ומשכלו בעולם , גשמים  עצירת גזירת הייתה  לימים 

באמרם ריקם , פניהם  את השיב הבעש"ט  אולם רחמים, עליהם שיבקש כדי זי"ע  הק ' הבעש"ט  מרן אל 

ואמר  והוסיף עליהם, שיתפלל כדי פלוני איש אל  ושלחם לבטלה , בידו  ואין השי"ת מלפני היא שגזירה 

ברגעים אותו לתפוס  ועליכם בכלל , ועד ערב ועד בוקר מן ביינו  המשתכר הוא שיכור זה  שאיש  להם ,

הדעת  צלילות של  זו  ובשעה  הבאה, השתיה  עד הקודמת משתיה  והתפכחותו משנתו קומו  שאחר הספורים 

ב'עת  אותו  מצאו שונות תחבולות ולאחר להתם  נסעו  ואכן גשמים, שירדו שיתפלל  אצלו להתעקש  עליכם

שבאו על האיש עליהם  לגלג עליהם , שיתפלל  וברצונם גשמים  מעצירת סובל  שהעולם  לו  וסיפרו - כזו רצון'

בידו יש  ואיך יי"ש של מרה מטיפה  יותר  בעולמו  לו  שאין הוא שיכור והלא כמותו , ונבזה פשוט לאיש

תפילתו ידי שעל  שלימה  באמונה מאמינים והם הבעש"ט , בשליחות שבאו לו  ענו הם  אולם בתפילתו , לפעול 

נשב  הרוח' 'משיב אמר כאשר ואכן גשמים , שירדו עליהם  והתפלל  ה' אל ידיו  פרש  ברירה  בלית יוושעו ,

שאכן  הבעש"ט  לפני וסיפרו  השליחים  חזרו  כאשר בשפע. ברכה  גשמי ירדו הגשם ' 'מוריד ובאמרו  זיקא

יתקיימו . ברכותיו שכל  השמים  מן עליו שגזרו  שיכור אותו שהוא להם גילה  תפילתו, אחר גשמים  ירדו
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åúîçî åúòãî àöé åøéáç íâù íåøâìéãé ìò ,
ãò íãàá íéòâåôä íéðô úðáìäå íéøáã úàðåà

.åúîùð é÷îò

åðééäå'ìàøùé úáäà'ä ìòá ÷"äøä øîà÷ã
ìù ú"øäù ,ò"éæ õéðæéååî'òã'ãàì'é'òã

íéé÷ì êéà äìåãâ äòéãé êéøö éë ,'òãé' àåä
.äæ øîàî

àèéùôåìò êåîñì éôè óéãò ,àðååâ éàäëáã
àìã ãò' åøîàù äîã íé÷ñåôä éìåãâ
äáøä åè÷ð ïëå ,ììëá ãò àìå ãò åðééä 'òãé

íéðåøçà(íù ë"åðáå ä"öøú ïîéñ ç"åàá 'éò)áåéçäù
äöåøä ïëìå ,àì åúå åãåîéìî øúåé úåúùì àåä
ïë úåùòì åì øåñà - øëúùäìå åîöò ìò øãäì
øòöé àìå òâôé àìù øåøéáá òãåé àåä íà àìà
àì àîù à÷éôñ ÷ôñ åì ùé íà ìáà ,åøéáç úà
áùá òðîéù éôè óéãòù øåøá éæà êëá øäæéäì ìëåé

øëúùäìî äùòú ìàåâðâðâðâð.

ïëå'äùî äèî'á êéøàä(á"éøúú)áåéç äîë ãò
åì àéáú àìù øîùäìå øäæäì àåä ìåãâ
'äøåúä úåëìä'á ìåæìæå úåøëù ìù áöî äéúùä

למעלה נשגבות ישועות לפעול  אפשר הזה ביום כי לעיל, הנאמר את הרי"ם' ה'חידושי ביאר זה  לפי

במגילה כמרומז התקיימו , וברכותיו דבריו  שכל  שיכור אותו ודוגמת הטבע, ·)מדרך ,Ê ¯˙Ò‡) שאלתך 'מה

בפוריא. לבסומי איניש דמיחייב חז "ל קבעו  לפיכך לך', ותנתן המלכה  אסתר

למוסרם ורצו  ובקשות פתקאות עם החסידים  אליו  ניגשו  הרי"ם ' ה'חידושי כן הגיד שכאשר מספרים,

חג  עליכם  התקדש  לא שעדיין 'כנראה  ואמר אליהם  נענה ורחמים , ישועה  בדבר עליהם  שיעתיר כדי לו

ביין. הדעת ולבטל לשתות צריך שהרי הפורים...'

היום כמצות ביינו להתבשם  זי"ע  מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  התחיל בטרם  אחת ובטהרהשנה [בקדושה

צדיקים ] של גםכדרכם  שם  ששהה לעיר שהגיע  זי"ע  מראפשיץ  נפתלי רבי בהרה"ק  שהיה  מעשה  סיפר ,

תרי  הני יחדיו  התוועדו כאשר ויהי פניו, לקבל  לקראתו יצא והמהר"ש  זי"ע, מבעלזא שלום  רבי הרה"ק 

שהרי  הדיוט , ברכת הרבי שיברכו  ביקש , ובתמימותו  מראפשיץ , הרה "ק אל  פשוט כפרי איש  ניגש צדיקי

אמרו  ÂË.)כך ‰ÏÈ‚Ó)בקשתו את התלמידים שמעו  כאשר ויהי בעיניך', קלה  הדיוט ברכת תהי אל 'לעולם

שחוק פיהם מלאו בתמימות תמימותם [בימ שנאמרה  ולהוקיר להעריך וידעו  בינה בני חסידים היו  הראשונים ים

פשוטים ] אנשים לבקששל היתה כוונתו  הלא צוחקים , הנכם  'מדוע  לעומתם נענה מראפשיץ הרה"ק  אולם ,

נעלות...'. מדריגות ולא כמשמעו, פשוטו  ומזוני, חיי בני כסף, לקבל  שברצונו  היינו הדיוט , בקשת

הכתוב בלשון הלצה בדרך מסאטמאר הרה"ק  רימז  דיומא Î)ובענינא Ë ˙È˘‡¯·)האדמה איש נח 'ויחל 

יו '"ט, דהיינו מנוחה מלשון משמעו  'נח' ואילו חולין', עצמו עשה  - 'ויחל פירש  רש"י דהנה  כרם', ויטע 

וואכן' די אין טוב 'יום  שהיה לומר צריך כרחך ובעל  יו "ט, או  חול יום היה  האם כיצד, בימיהא [-יו"ט  ָ

'אישהחול] בשביל  זה  יום  לנו  שניתן תורה ואמרה החול, בימות יו "ט שהוא הפורים  יום  זה  ואיזהו, ,

היא  לכך לפעול  מסוגלת והשעה  גשמיים , דברים  החפצים הדיוטים  של ארציות הבקשות אלו האדמה '

שמים ושערי היא רצון שעת כאומר היום , כמצות ומשתכרים יין כששותים  פירוש  כרם ', 'ויטע כאשר

לתפילתינו . פתוחים

הפורים,נג. ביום לחתן ברכות שבע בשמחת השתתפתי כאשר זר, ולא ראו  עיני כי זה , בכל  מאריך הנני

קהל בפני הראשונים' 'מעשיו לו  והזכיר ביין לבו כטוב החתן של מחבריו אחד קם  המשתה  ובאמצע 

קאמינא  ביודעי אך שוחקות, פנים החתן הראה חוץ שכלפי והגם חובו , את לגבות מקום מצא ועתה  ועדה ,

כגידין  הקשים  הדברים מחמת שליש בדמעות ובכה  מחדר, לפנים בחדר החתן הסתגר הסעודה  שאחר

והלא  ידע', דלא 'עד במצות חז "ל התכוונו  לזאת וכי אנן, נחזי ועתה חרב. כמדקרות רגשותיו  את שפצעו
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äìéôúå æ"îäëøá ,íéãé úìéèðëãðãðãðãð- íù íééñîå ,
íéùòîä ìë úà úåùòì íéòåøä éá÷òá àöåéä ìëå'

íëøã ô"ò äìàäìåùëî éãéì àåáì àìù úåøéäæá åðééäã)

(äéúùä éãé ìòøùà íéñðä ìë úà íøëæá íéçîùå ,
,ìåãâä åîùì íéçáùîå åðéúåáàì 'ä äùòíäåîë

åéòî éàöàö åéäé.'çéìöé åãéá 'ä õôç øùà ìëå

ùéåäòøì ùéà øîåì åâäðù äîá äæ ïéðò åæîøù
äðáì ùåãé÷á 'íëéìò íåìù' íéîòô ùìùïééò)

(íù ë"åðáå ,á"ñ å"ëú ç"åà à"îøì"æç åâéìôä øáë éë ,
(.áî ïéøãäðñ),åðîæá ùãåçä ìò êøáîä ìë' åøîàå

äòù äúåàá íðîà ,'äðéëù éðô ìá÷î åìéàë
,íãàì íéøéëæîúìá÷ä Y ìåãâ øåàì úéëæ ïëà

äðéëùä éðôçëùúå 'íéîùá óåòú ìà' äúòî ìáà ,
,äæä íìåòá êîò íééçä íéùðà äîë ãåò ùéù
ùåøãì ,ãåáëá åá âåäðì ,êòø úà àð øåëæ àìà
íðô øáñá íéîòô ùìù êéøáç íåìùá ìåàùìå

úâùî êãéù éôë åì áéèäì ,úåôé.

êëåàúééøáä ïåùì úà éîð åùøéô(:è úåëøá)ïîæá
,íéøîåà íéøçà' úéøçù ìù òîù úàéø÷
,'åðøéëéå úåîà òáøà ÷åçø åøéáç úà äàøéùî
ìåò úìá÷ àéä éøä 'òîù úàéø÷'ã ,äæá æîøäå
åîöò ìò ìá÷î íãàù äòùá óàå ,úååöîå äøú

úååöî ìåòå äøåú ìåòåøéáç úà úåàøì åéìò,
íåé÷ù éîì åì éåàå ,åéãéãéå åéøáçî çëùé àìùå

,åøéáçì íãà ïéáù íéøáãá ìæìæì åì íøåâ úååöîä
.åãñôäá åøëù àöé àðååâ éàäëáã

êëå'åá ìë'á ùøåôî(íéøåô 'ìä óåñ)ùéðéà áééç'
àéøåôá éîåñáìäðäðäðäðøëúùéù àì ìáà ,

äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä øåîâ øåñéà úåøëùäã
,íúìåæ úåøéáò äîëå ã"ùå ò"âì íøåâ àåäù ,åæî
çåîùì äáøéù éãë èòî åãåîéìî øúåé äúùéù êà
éäåæå ,íáì ìà øáãéå ,íúåà íçðéå íéðåéáàä çîùìå

.'äîéìùä äçîùä

ãåòïîìæ íéøôà éáø ïåàâä éøáãî ,êëì êîñ
'íéøôà ãé' åéúåäâäá ãàøáî ì"öæ úåéìâøî

ò"åùä ìò(à"÷ñ æ"èä éøáãá ä"öøú ïîéñ ç"åà)ïéðòá
äéúù øåòéù øàáî åéøáã êåúáå ,'òãé àìã ãò'
äðååëäù ,äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå' ,íéøåôá
éåøù äéäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù ,àåä

áéúëãë ,äçîùá(åè ,ã÷ íéìäú)ááì çîùé ïééå'
'ä úåãç äéäé äçîùá éåøù äéäéù úîçîå ,'ùåðà
úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú ïúéå ,åæåòî
ìáìáúéù éàãî øúåé øëúùäì åì ïéà ïëì ,'åëå áìä
áééç' åøîàù åäæå ,ììë ñðä ó÷åúá øéëé àìå åúòã
àåä"ãò' êä - òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì íãà
äæá äéúùä áåéç øãâù ì'öøå ,'ììëá ãò àìå

,òãé àìã ìåáâ ãò éîåñáìäàìäå äæä ìåáâä ïîù
ììä ïúéù éãë - éîåñáì íéîëç úðååë ìåèéá àåä

äàãåäåàèéùô êë ìë åúòã ìáìáúúù ïååéëã ,

למיחש דאיכא במקום  כן על דמים, כשפיכות שחמורה  עבירה  לידי האדם  את תביא שמצוה יתכן לא

עדיף . תעשה ואל  ושב כלל , יין ישתה שלא פשיטא להכי

לכלנד. ולהזכיר העיר בבתי לסובב פורים סעודת אחר המקום מתושבי אחד נהג שבקראקא מקובל

בל "ב  אותו  הספידו  בעומר ל "ג ביום הרמ"א נסתלק  וכאשר מעריב, תפילת להתפלל  הקדוש הקהל

האיש היה שהוא גדול שבח עוד הזכיר אחד שבא עד ל"ג, למנין להשלים  שבח  עוד אחר  וחיפשו  שבחים ,

במעשיו, יכירו שלא כדי ובהצנע  בסתר כן עשה כי פורים, במוצאי ערבית תפילת להתפלל לכולם שהזכיר

(¯Ú‚�ÈÊÚÏ˘ È"Ú¯Ï 'È¯·Ú‰ ·Ï'· ‡·Â‰).

ואמרו נה . בלשונם  חז "ל דייקו כן שעל אמרו , Ê:)צדיקים ‰ÏÈ‚Ó)לבסומי איניש דלא בפוריא 'מיחייב עד

'לבסומי אמרו  ולא מרדכי', לברוך המן ארור בין הפוריםבייןידע  יום  עם  לשמוח  האדם חובת כי ,'

ותהיה השנה , ימות כל  אותו  המסובבים  והדאגות העצבות את לסלק כאמצעי אלא היין יהא ולא עצמו ,

יום . של בעיצומו השמחה
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,ñðä ó÷åú ìò øàôìå çáùì äðåáúå úòã åá ïéàù
.'àåä ïåëð éë éúéàøå ø÷åáá åéìà ïðåáúàå

äæáåùéðéà áééç' ìù åæ àøîéî øçà òåãî ùøôî
àøîâá åëéîñä 'òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì
àìäå ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø í÷' àãáåòä úà
éåàø åðéàù òîùî àäîã ,øåúñì äùòî äæ
êà ,êë ìë ìåãâ ìåùëî äæî íøâð éøäù ,øëúùäì
äéúùá ìåáâ ùéù øîåì àøîâä úðååë øåîàäì
äìò äî éæç ÷åôã ,éàãî øúåé øëúùäì øåñàå
éôî íéøáãä åàöé àìîìà éë ,åðåùì ÷éúòðå] ,íäì
øùôà äéä àì 'íéøôà úéá'ä åîë äøåúá ìåãâ
àá ìåáâä øåáòìî åøîùð àìù éôìå' [:ïë øîåì
÷ø éîåñáì àìù øäæéì ùé êëì ,äðëñ éãéì øáãä

.'øåáòé àìå ,òãé àìã äæä ìåáâä ãò

ïàëîåúà íîåøì àéä íéøåôá äéúùä ïéðòù
ìëåé æ"éòå ,úåéøîåçäå úåéîùâä ïî áìä
êåúî úåàìôðä ìòå íéñéðä ìò úåãåäì íãå øùá
èåì ìù åúåøëùë øëúùîä ìáà ,äçîùå äåãç
,ììë úåãåäì ìåëé åðéàå åúòã úà ùáùî àåä éøä
íéøåñéà éãéì àåáì ìåìò àåäù àìà ãåò àìå
åéùòî ìå÷ùé ïëìå ,äùåò úåøëù äáøäã ,íéøåîç
äéáéìã àøåòéù íåôë ãçà ìë øäæéå ñìô éðæàîá
àì éë ,íéðô úðáìäá äçéöø ïåò éãéì àáé àìù
÷ìçä úà øåúñú íå÷îì íãà ïéáù äåöîù ïëúé
úéøáä úåçåìá áéúë ïëìå ,åøéáçì íãà ïéáù

(àé ,è íéøáã),'úéøáä úBçì íéðáàä úçì éðù'ªŸª
àðéðç éáø øîàå(é ïîéñ á÷ò úùøô àîåçðú)úçì'

íäéðù àìà ,äæî äæ íéìåãâ åéä àìù ,[øñç] áéúë
æîøäå ,'ïéåùìöà íéåù úåéäì íéëéøö íäéðùù

íãà ïéáù úååöîä åáù ïåùàøä çåìä ,íãàä
íãà ïéá ïä åáù úååöîäù éðùä çåìäå íå÷îì
,íäî ãçà ÷ìç ÷ø íéé÷ì øùôà éàå ,åøéáçì

éããäà ïééåìú åäééååøúã.

øéäæîìåíéîåìù øäæðìåäøëù ïúîå ,øäð éîë ïú
åðéðùù åîë ,æ'äåòá åãöáäðùî à'ô äàô)

(àäæä íìåòá ïäéúåøéô ìëåà íãàù íéøáã åìà'
úåìéîâ' åäééðéî àãçå ,'àáä íìåòì åì úîéé÷ ïø÷äå

'íéãñçåðåðåðåðù'àøä íù ùøéôå ,øúåé õôç ä"á÷ä éë
úåöîî ,úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù úååöîá

åðå÷ì íãà ïéáù.

ימי שפע  המשכת  – המלך כדבר  אעשה ומחר
השנה לכל  הפורים 

íòôùéàù êéà ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä òîù
Y è"åéä ãçà øçà åäòø úà ìàåù éãåäé

è"åéä êéìò 'øáò' êéàä éòøå éãéãé àð øåîà÷òãæð ,
êì éåàø êë àì ,åì øîàå ,åúîåòì 'ïøäà úéá'ä

åäìàù àìà ,øáãìêáø÷á è"åéä 'ñðëð' êàéä,
åøáòù øçà äúò ïëà éë ,'áåè äî åúòá øáã'å
'ùåã÷ êáø÷á' éë úòãì åðì ùé íéøåôä éîé åðéìò
éãòåîî ãòåîå è"åé ãåò åðéáø÷ì åðñðëäù åðééäã
âåàãì åðéìòå ,íéùåøéôä ìëá íúòôùä ìë íò 'ä
Y éîùâá ïäå éðçåøá ïä äòôùää åðéãéá øàùúù
ãòå íìåòì è"åéá ïì íéæåîøä ÷åæéçä éðéðò ìë íò

çöð ïéð÷ìæðæðæðæð.

מפורסמיםנו . צדיקים  שיש  ידעו  קדמוניות שבשנים זצ"ל, סאלאנטער ישראל רבי הגאון היה  אומר

עד  מבוקר כפיהם  וביגיע  במלאכתם  העוסקים  נסתרים צדיקים ויש ברבים ועבודה  בתורה העוסקים

שונה אנו 'בימינו  אולם  בלילות, בתורה ועסקו ודחילו  ברחימו  בוראם את עבדו לבם  בסתר ורק ערב,

בבחינת  להיות אפילו  אלא לאחרים , ולסייע לעזור מבלי נסתר' 'צדיק  להיות אפשר שאי מיבעיא ולא הדבר,

הזולת'. עם חסד ועושה דואג אינו  אם אפשר אי 'צדיק'

הפנז. בבארו זצ"ל  פינקוס  הגר"ש  של דבריו את להסמיך אפשר דא כגון כל  È„)סוקעל  ÂÎ ÈÏ˘Ó) הדלת'

אמר  ותיר. נים מיטתו  על  השוכב לעצל הדלת בין יש שייכות ומה מיטתו', על ועצל צירה על  תסוב

החשבון  לפי ביהמ"ד דלת את פותחים הרי בחורים, אלף בה שלומדים בישיבה דהנה  משל , בדרך הגר"ש

ביום פעמים  אלפים  מעשרת ידים יותר ליטול וצריך מתפללים פעמים ושלש  ביום, סדרים שלשה יש [שהרי
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æîøðåàîåé úëñîá äðùîá(.ì óã)úåìéáè ùîç'
åá ùã÷îå ìåãâ ïäë ìáåè ïéùåã÷ äøùòå

àøîâáå ,'íåéá(:àì íù)íéîëçå øéàî éáø å÷ìçð
,íéìâøå íéãé ùåãé÷å úåìéáèä øãñ íéé÷úä êéà
åéìâøå åéãé ùãé÷ù íéîëç úèéùë ïì àîéé÷å
ïáåî åðéà úåèùôáå ,ìåç éãâá ùáì íøè äðåøçàá

,äæ ùåãé÷ì êéøö äéä äîìéãâá ùåáìì éãëá éëå
,ïàëî êà ,íéìâøå íéãé ùåãé÷ úåùòì êéøö ìåç
,àáäì ìò åðîî øàùéù àåä íåéä úùåã÷ ø÷éòù
àäé äðùä úåîé ìë êùîá åéãâá úùéáìá íâå

íéøåôéëä íåéá úòôùðä äøäèä ïî ùåãâ.

íéøåôáåïì àîéé÷ãë ,èøôá(à"ñ à"öøú ç"åà)

êéøöù] 'èåèøù äëéøö äìéâî'èèøùì

÷å÷çìåúåéúåàä úà íäéìò áåúëì óì÷á úåøåù éðîéñ

,[äøåú øôñã àéîåã ,øùé å÷áúåøåàä åéäéù åðééä
åúàéöé àäú àìå åáìá áèéä íé÷å÷çå íéèåøç

åúàéáëíðåá äçîù éáø ÷"äøä ìù åùåøéôëå ,
÷åñôä ìò ò"éæ àçñéùøôî(àë ,èî íéìäú)íãà'

,'åîãð úåîäáë ìùîð ïéáé àìå ø÷éáøîàð âé ÷åñôáå)

('ïéìé àìå'àìå' ,íéáåè íéðîæå 'âòè òâéìééä'ì ñðëðäù
'ïéáéåøàùé úåòôùääå úåøåàäù âåàãìå ìéëùäì
ïåìììùîð' àåäù ä"ò êìîä ãåã øîà åéìò ,åìöà

çø 'åîãð úåîäáëúùîùî äîäáäù åðééäã ,ì"
.åøåáò ìùîë

ãîìåéáâ àø÷î ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä ïë
áéúëã ,ìåãâ ïäëä ìù ìéòîä(äì ,äë úåîù)

åìå÷ òîùðå' ìéòîá íéðåîòôä úà úúì êéøöù
øáëå ,'úåîé àìå åúàöáå ,'ä éðôì ùãå÷ä ìà åàåáá

åìå÷ òîùéù êéøö äéä òåãî ,ï"áîøä íù øéòä
åúàéöéá äãåáò íåù äùåò åðéà àìäå ,åúàéöéá íâ
,äæá æîøäå ,íéãâá øñåçî íåùî äéìò áééçúéù
âçä úåøåàäù øåîùì àåä íãà ìù åãé÷ôú ø÷éòã
íãàì åì äî éë ,âçä úàöá óà åìöà åøàùéé
,åúàöá íåìë åá øàùð ïéàå ùãå÷á úøùì ñðëðù

åúñéðëá åúáåç éãé àöé àì àðååâ éàäëáãàáåä)

(á"éùú äåöú 'ìàøùé úéá'á.

åîëåäî ò"éæ àùééøî øæòìà éáø ÷"äøä ùøéôù
÷æðé àìù ,ùåøåùçàì òùøä ïîä øîàù

ìàøùé úà âåøäé íà(:âé äìéâî)àìåëì é÷ôîã'
'é"äô é"äùá àúùíðéà íéâçë íäéîé ìë íéùåòù ïåéëå)

(íåìë íéçéååøî íðéà éøäù ñî íéîìùîàëéì éàãåáå ,
,àìà ,àúù àìåëá íéãòåîùãå÷ íò ìàøùé éðáù

,äðùä úåîé ìëá íéãòåîä íò íéãåøèå íé÷åñò
,äáøã äðëäá íúàø÷ì åððåëúé íäéðôì áø ïîæå
äðùä ìë ùîîå' 'âçä éðéð÷'á å÷ñòé íäéøçàìå

'úååöî íéé÷ì ÷ø íúçøèå íúãåáòøôñá àáåä)

(ãé úåà 'äãùä ùáã'òôùä ïî íéðäðå íé÷ðåé æ"éòå ,
.íéîé êøåàì ìåãâä

àìåáåø÷ ÷ø àéä ä÷åçø àìå êîî àéä úàìôð
úúâåìô äòåãé äðäã ,äúåùòì ãàî øáãä
éàöåîá íéîùáä ìò ïéëøáî ïéà òåãî íéðåùàøä

'ñåúä úèéùã ,áåè íåéäöéááå ,áø ä"ã :á÷ íéçñô)

(éë ä"ã :âì,è"åéá äøéúé äîùð àëéìã íåùî àéä
äãáéàù ùôðä úà áéùäì àéä íéîùáä úøèî ìëå

í"áùøä åìéàå ,äøéúé äîùðä úà('ñåúá íù àáåä)

,áåè íåéá óà äøéúé äîùð àëéàã äéì àøéáñ

סיבות] שאר מחמת לצאת צריך  ולפעמים מטרתחילה, כמה החשבון נחשוב ובאם  ,(¯ÚËÚÓ)זו דלת מהלכת

אדיר, מרחק  של  לסכום  נגיע  אחד מרחקים,ביום  למרחק להגיע צריכה הדלת הייתה כבר זה ולפי

בס"מ לא אפילו ממקומה הדלת  זזה לא מפניבודד(ÚËÚÓÈË�ÚÒ¯)ולמעשה, - לזה  והטעם תיסוב, שהדלת 

צירה  ואינהעל למקומה , פעם  כל  שבה  היא הרי ולכן בצירים, ובתחתיתה בראשה  מחוברת שהיא -

לעולמים. בקשר מתנתקת ומלתתא, מלעילא למיטתו מחובר שהוא העצל , אצל הדברים פני הם וכך 

בעתו  לקום יכול  אינו ולכך ינתק, להבלי בל  קשור שהוא אדם, של ענייניו בשאר הדברים פני גם  הם  וכך .

יתחיל אך אם עמדו ... על  ישאר ולכן טובים  שאינם  ולהרגליו לזוזוינתק העולם  ויתחיל ממקומו , עצמו

יצרו שאסרו  מהמקום קמעא ‰‡ÌÈ¯ÂÒ)קמעא ˙È··Î). למעלה למעלה  הזמן עם  ויבוא יעלה
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úàöá íéîùáä ìò ïéëøáî ïéà òåãî àéù÷ åäãéãìå
'ïåçèáå äðåîà'á ï"áîøä õøéúå ,âçä(àë ÷øô)

åîë ú÷ìúñî äðéà è"åéá äàáä äøéúé äîùðäã
øàéáå ,íéîùáä ìò êøáì ö"à ïëìå ,úáù éàöåîá
úùåã÷'á ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø ÷"äøä

'éåì(÷"äôñ ãåòá ë"ëå ,çñôì)úáù éë ,àúìéîã àîòè
àá íìåòá ãøåéä ïåéìòä øåàå ,àîéé÷å àéä àòéá÷
ïë ìòå ,íãàä úòéâé àìáå àìéòìã àúåøòúéàî
äîåã äæ äîì àäã ,äîùðä ú÷ìúñî úáùä úàöá
íåé ìáà ,áåö÷ ïîæá øéæçäì úðî ìò äðúî ïúåðì
äàá àöîðå ,íéðîæì ìàøùé åäðéùã÷îã áåè
ä"ùîå ,ìàøùé ìù íúòéâéå íìòô éãé ìò äîùðä
åìáé÷ù äøéúé äîùðä ÷ìúñú àìù ïéãä ïî

.íîöò úåçåëî

éôì'íùáä úâåøò'ä áúë äæ,íéøåôì åéøáãá äàø)

(ç"åãäîá çñú ãåîòäúéä úåòåáùä âçáã
åîë ,àìéòìã àúåøòúéà éãé ìò äøåúä úìá÷

øîàðù(ë ,èé úåîù)ùøéôå ,'éðéñ øä ìò 'ä ãøéå'
úðéúð úòá éðéñ øäì åãøé íéîùä éîù ìëù é"ùø

øùéì äøåúäøä ìò äùåã÷ äøàùð àì êëéôìå ,ìà
áåúë ïëå ,äøåú ïúî øçà éðéñ(âé ÷åñô)êåùîá'

'øäá åìòé äîä ìáåéä(:ä äöéá 'éòå)íéøåôá ìáà ,
íòøæ ìòå íäéìò äøåúä úà ìàøùé éðá åìá÷ù

ïåöøî(.çô úáù 'éò)øçà íâ øåàä ïî øàùð ïëì ,
àúåøòúéà éãé ìò äúéä äúìá÷ éøäù ,íéøåô
ïîæ ìëå ,ìàøùé ììë ìù íúòéâéáå àúúìã
'íéãåäéä åìá÷å åîéé÷'ä úà íéøîåùå íé÷éæçîù

.÷ñôé àìå âçä úùåã÷ øåà øàùð

êëå'íòåð éøîà'á àúéà(øãà ç"øì)åøîàù äîã
(:æ äìéâî)éë ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø í÷'

äáéúä úà(ä ,à àø÷éå)ñåì÷ðåà íâøúî 'èçùå'
äæå ,[íéñëð ïåùìî íâ äùøôì øùôàå] 'ñåëéå'
ïéá íéøåôä éîé úà äð÷ù äáø ìò ì"æç åãéòä

úåøåà úà åùôðá ùéøùäù ,äøåîâ äçé÷ìá åéñëð
íøîàîëå .íìåòì èåîú ìá ãúéë âçä(:åè äöéá)

,'øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'åðééä
úåéðçåøáå úåéîùâá åìîòá äëøá úåàøì äöåøäù

øãà ùãåçä úà ùôðá ùéøùäìå òåèðì êéøöäæå ,
äðùä úåîé ìëá äëéùçä úà øéàäì åãòá òééñéçðçðçðçð.

ïëìåáåúëë úøâà úàø÷ð øúñà úìéâîù ,àöîú
(èë ,è)úà íéé÷ì'úøâàúàæä íéøåôä

áåúëë 'øôñ' úàø÷ðå ,'úéðùä(áì ÷åñô)áúëðå'
áøôñàöáåøèñåàî ìàéçé øéàî éáø ÷"äøä øàéáå ,'

åðééä 'úøâà' éë ,àåä íäéðéá ÷åìéçäù ,ò"éæ
íìåòä êøãë ,äúàø÷ì ïéöø ìëäù äùãç àîâèåéã
åìéàå ,äá íéáåúë úåùãç åìéà úòãì íéöåøù
,íéîé êøåàì àîéé÷ ìù øáã ìò äøåî 'øôñ'
êéøö ãçà ãöîù ,åæ äìéâîá åäééðúéà åäééååøúå
,äùãç úøâàë úåáäìúäáå äçîùá äá ùîùîì
åá åùòéå åáìá íéøáãä ùéøùäì êéøö àñéâ êãéàìå

.øôñë áø ïîæì íùåø

èøôáååðéà åø÷éòù ,÷ìîò úééçî ïéðòå íéøåôá
,äðùä úôå÷ú ìëì íà éë ãáìá åîåéì
åáø÷á ùéù òøä äæ ÷ìîò ìù å÷ìç úà øå÷òì
÷"äøä øîà ïëå ,åúàøéå åúáäà åáìá ùéøùäìå
úåöîá áéúë éëä íåùîù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä

òùåäéì äùî øîàù ÷ìîò úîçìî(è ,æé úåîù)

÷ìîòá íçìéä àöå'øçîùàø ìò áöéð éëðà
äìéâîáå ,'äòáâä(ç ,ä øúñà)' áéúëøçîäùòà

íù áéúë ãåò ,'êìîä øáãë(âé ,è)íâ ïúðé'øçî
øùàë ïëå ,'íåéä úãë úåùòì ïùåùá øùà íéãåäéì

áéúë ÷ìîò íò êìîä ãåã íçì(æé ,ì 'à ìàåîù)

áøòä ãòå óùðäî ãåã íëéå'íúøçîìåòá÷ ïëå] '
úáùá àãç ,íééîòô ÷ìîò úééçî úùøô àåø÷ì
íéøåôä íåé ø÷éò íâå ,íéøåôä íåéá êãéàå øåëæ
øîàðù ïðéæç ãåò .[øãà å"èå ã"é ,íééîåéì òá÷ð

אמת'נח. ב'שפת איתא ‡„¯)וכן Á"¯ ÌÈËÂ˜ÈÏ)' הלשון אמרמשנכנס לבאר ולא בשמחה ' מרבין משהגיע אדר

משבא  האדם אדר,או בגוף – נכנס פירוש  בשמחהאלא מרבין אז אדם  של בגופו האדר משנכנס ,
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àø÷ã àðùéìá úåìéôë(ãé ,æé úåîù)éë'äçîà äçî
úééçîá éâñ àìã ,àîòè åðééäå ,'÷ìîò øëæ úà
íåéá íâ úåøåãì äééçîä àäúù àìà ,äòùì ÷ìîò
äçåîå øæåç ãéîú àäéù íâå ,ïîæ øçàì àåäù øçî

ìò éà÷ åæ äîçìîù èøôáå ,áåùå áåù åúåà
ìò ãéîú ãåîòì íãàä êéøöå ,øöéä úîçìî
ìá÷î åìà úåîçìîá ïúéà ãåîòì çëäå ,åúøîùî

íéøåôá íãàäèðèðèðèð.

שברצונונט . לפניו  ובכה זי"ע, אברהם' ה'בית הרה"ק  אל  בגילופין אחד חסיד ניגש היין במשתה  אחת שנה 

משנה בדבריו  יש בפנים ולהמבואר מחר...' לראותך 'ברצוני לו  ואמר הרה "ק נענה  תשובה , לעשות

מחר  גם ינתן אלא עצמו, הפורים ביום לתשובה  מתעורר שהאדם במה סגי דלא עמוקה, וכוונה תוקף 

ועבודה . בתורה להתחזק

דרך  שילמדו  היין במשתה לפניו  בכה  שיהודי זי"ע, סלאנים  חיים  מרדכי רבי הרה"ק  אצל  היה כעי"ז 

ואלמדך  אלי תבוא ואז  מיינך, ותתפכח  לנוח לך בקולי, 'שמע לו  ואמר  לדבריו הרה "ק הקשיב תשובה ,

היום ...' אלי שדברת מה  שעה באותה  לך שיזכר רעוא ויהא תשובה, דרך

אחוזת  עם  מרעים  בסעודת ישב אחת שבשב"ק זצ"ל, גלינסקי יעקב רבי הגאון  סיפר שיחו בנועם 

להדליקם  גדול צורך והיה  בבית האורות נכבו לפתע בומרעיו, שאין כחולה דחשיבי הקטנים מחמת [כנראה

י"ז] שכ"ח  או "ח  עי' רב סכנה, זמן לאחר בשבת, המלאכה  את עבורם שיעשה ערל אחר לחפש הלכו מיד ,

לחפש וברצונם  טבעת להם שנאבדה לו סיפרו שם  ובהיותו ביתו , אל לעלות שהסכים גוי למצוא הצליחו

לו לרמז כשכוונתם  באחריה, ציווי][שלא האבידהלשון אחר לחפש  כדי החשמל לאור הם  [ולאשזקוקים 

ד] סעיף רעו  סימן ע שו' עי' למאה, נר לאחד ונר דלוקים , היו  הנרות  כי שבת, ממעשה הנאה של חשש  אך היה ,

לרמז שניסו וכמה האבידה , אחר לחפש  להם לעזור התחיל החברים דברי את וכשמוע היה, טיפש הגוי

ויהי  האבידה, את ימצאו ובודאי ידאגו  לבל לעודדם בטובו  הואיל ורק  האור, להדליק  בדעתו  עלה  לא  לו

החבורה מבני אחד והציע לעשות, מה  כדת עצה טיכסו ממנו  שרוצים מה קולט אינו  שהגוי ראו כאשר

בודאי  המקרר אחר לחפש  שיצטרך וכיון במקרר, הנמצא הבירה  בקבוק  את במתנה  לו  שנותנים לו  לומר

ניגש המקרר את ומשראה  האור את הגוי הדליק ואכן הצליחה , עצתו  ואכן עשו , וכן האור, את ידליק

וכיבה החוצה  יצא לשתות סיים כאשר ויהי בהנאה, כולו את ושתה  הבירה בקבוק את והוציא בהתרגשות

עוד... לו זקוק היה לא שוב כי האור, את אחריו 

אטומי  הגוים  של שדרכם חדא זו, מעובדא ללמוד שאפשר דברים  שני שישנם מישרים  המגיד וסיים 

יסיימו שכאשר ועוד בלבד, עצמם  לצורך אם כי האור את ידליקו ולא כלל, אחרים על חושבים שאינם לב

לעולם אלא כן, אינו  יהודי אבל  להאיר, להמשיך לאור יתנו ולא כבתחילה  האור את יסגרו גרונם בהנאת

והוא  לאלתר, סוגרו  ואינו לדלוק אותו מניח דלוק  שהאור בשעה  וכן אחרים , עבור גם  ומדליק  מסייע 

בתנאי  זה  המעשה .וכל ימי ובשאר החול  בימות לעצמו להאיר כדי טובים  וזמנים  הכושר שעת לנצל  משכיל

רחבים שערים  השמים מן לו יפתחו ואז תחילה , מחט של כחודו פתח לפתוח  שיתייגע  למעשה  קודם 

עושר  להתעשר אפשר הבורסה שבמגדלי ששמע ופתי לשוטה דומה, הדבר למה הא אולם . של  כפתחו

משרד  היה לא לקצה , הקצה מן הבורסה  קומות בכל שבועות כמה  במשך והסתובב להתם  נסע לכן רב,

לפני  בוכה והיה  פרוטה , שוה  אפילו להרוויח מבלי שיצא יתכן איך ומתפלא תמה והיה עליו, שדילג אחד

הטיול ידי שעל  הוא, פשוט  דבר שהרי בעיניהם , ולשחוק  לבוז שהיה לציין למותר הזה , הדבר על  חביריו

לא  בודאי אך לעבוד, שירצה  למי ומסייע  גורם  המקום ורק מאומה , להרוויח אפשר אי בבורסה  להנאה 

לעשות  האדם צריך עדיין ומזומן מוכן שהכל דאף  מובן, והנמשל  במסחר, ידו  לשלוח מבלי להרוויח שייך

מחט . של  כחודו  פתח  ולפתוח משלו 
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ותמה מתפלא והוא הלב, כנגד בשימה  ונותנו  שביעה שיעור בו שיש לחם  לנוטל  ואמרו, המשילו עוד

להתייגע צריך נמי והכי הלחם , את ללעוס עליך הלא שבעולם , שוטה  אחד, חכם לו אמר שבע , אינו  מדוע 

ונורא. גדול אור בו  שיקלט  יזכה  ואז ט, היו ' לקראת בהכנתו ולהשקיע 

שניאור  רבי הרה"ק  רבו  אל לנסוע פעם  שרצה זצ"ל  מונקעס שמואל רבי המפורסם  החסיד על  מספרים

יש אם בשוק  חיפש לכן לו, היה לא נסיעה לדמי כסף  אך והשועה "ר, ה 'תניא' בעל זי"ע  מלאדי זלמן

להעביר  צריך שהיה  אחד סוחר מצא ואכן בנסיעתו, אליו  להצטרף ויוכל  לאדי העיר לאיזור הנוסע סוחר

בעבורו הקרון בתוך מקום  לו  שאין התנצל  הלה אך ללאדי, הסמוכה  לעיר מהכא יי"ש  של  חביות הרבה

שיוכל החסיד שמח בנסיעתו , אליו להצטרף  יוכל  החביות אצל העגלה מאחורי לשבת יסכים אם  אולם 

הסוחר  כאשר לדרך יצאו  וכך בדרך, לו  שיהיו  הגשמיים  התנאים  אל כלל לבו  łם ולא הרבי אל לנסוע

שעות  כמה  לאחר ברוסיה. ששרר העז בקור החביות בין הסתופף  החסיד ואילו  המחומם, בקרון יושב

ו, ח' נפש ופיקוח  סכנה לידי לבוא עלול והוא הנורא, בקור עצמותיו  יקפאו רגע  שבעוד החסיד הרגיש

לחמם כדי משקה  מעט  ללגום  בדחיפות זקוק  והוא נפש, עד מים שהגיעו  לו ואמר הסוחר אל נכנס  לכן

חימם השתיה ידי על  ואכן יי"ש, כוס ללגום לו  ונתן לב בחפץ הסוחר הסכים  מיד היבשות, עצמותיו  את

חייו . את והציל גופו  את

אחר  מיד אך הרבי, מפי שלום ברכת לקבל  כדי ידו והושיט פנימה הקודש  אל נכנס ללאדי בבואו  ויהי

הזה  הדבר על  הרבי תמה  לביתו , תיכף  חוזר שהוא הודיע שלום  לו דרכושהחזיר היתה  כלל בדרך [כי

כרוכה היתה שהנסיעה  גם מה לביתו , כבר לשוב ימהר כ א' ומדוע ושבועות, ימים במשך דמהימנותא בצילא להישאר

לא] ותו כמימרא לרגע פניו  לקבל טורח היה שלא  ומסתברא גדולות שתכלית בטרחות ואמר, החסיד השיב ,

ועבודה, בתורה בה ילך אשר הדרך את ולדעת חיים , אלקים  דברי לשמוע  היא הצדיק  אל  בבואו  מטרתו 

א  והסביר הנה ', בדרכי כבר לעשות שעלי המלאכה את למדתי עתה ישב 'אולם  בנסיעתו  כי דבריו, ת

היי"ש מן וטעם החביות את שפתח  אחר ורק  קור, מרוב קפא כ ואעפ ' יי"ש של  חביות בהרבה  מסובב

ולהסתופף ונעלים גדולים  בזמנים  לעמוד האדם שיכול  למד, ומזה גופו, בכל התחמם  אז בפנימיותו והכניסו 

לבו, בפנימיות האור את יכניס  רבה  ועבודה  ביגיעה  ורק כקרח , קר ישאר ואעפ"כ  וקדושים  צדיקים  בצל 

העבודה . דרכי עוד לקנות ישוב זמן ולאחר זה, דבר על לעבוד כדי לביתו  חוזר הוא ולכן

רחמנא  מקור לקפוא ימשיך והוא האלה  הפורים ימי כל האדם  על לעבור שיכולים למדנו, ולדרכינו

יתקדש בטרם לפיכך להתרומם , לעולם  יוכל  לא תמוט בל כיתד לבו  לוח  על  הדברים יחקוק לא ואם  ליצלן,

הגדולה . האש מן ולהתלהב להתחמם  יזכה ועי"ז  מועד, מבעוד עצמו את יכין החג

רבינו לשיטת שהקשה זי"ע , מאלכסנדר העניך חנוך רבי הרה"ק  דברי את גם  להסמיך טעם  בנותן ויש

˘Ì)תם  Ô '¯·Â .„ ‰ÏÈ‚Ó 'ÒÂ˙ 'ÈÚ) אמרו מדוע כן אם  ביום , המגילה קריאת מצות שעיקר ליה „.)דסבירא ‰ÏÈ‚Ó)

בלילה  המגילה  את לקרות אדם  המגילהולשנותה 'חייב קריאת שעיקר משמע  'לשנותה' דמלשון ביום ',

ר' הרבי למד ומכאן אתמול, ביום למד שכבר מה שוב ולשנן לחזור כדי אלא אינו  ביום ואילו  בלילה 

והשינון החזרה אם כי עיקר ראשונה  בפעם  הלימוד שלא ÌÈ¯ÂÙ)העניך, ‰·ÂËÏ ‰·˘Á).

הדברים שיקלטו כדי ושוב שוב עליהם  לחזור צריך וחיזוק  התעוררות דברי שומע אדם כאשר נמי, והכי

לאורך  לטובה  השינוי בו  ניכר יהא ועי"ז  ושוב, שוב 'לשנותה ' הוא העיקר כי בלבו, ויתיישבו באזניו  היטב

ישראל  זמירות נעים אמר וכן Ê-Â)ימים . ,‡Ó˜ ÌÈÏ‰˙)ופירש בארץ ', ובוקע  פולח כמו נעמו , כי אמרי 'ושמעו

נעימים דברים  ולדעת לשמוע  בכדי היא המדרש לבית הליכתו  מטרת שאם זי"ע, אברהם ' ה 'בית הרה"ק 

בבקיעה ערך שום  שאין דכשם בארץ ', ובוקע פולח  'כמו  הוא הרי ולקיים, לעשות מנת על ולא ֵוערבים 

דברי  את להבליע  היא האדם  עבודת רק ממעשיו, מרובה חכמתו  שהרי בלימודו מאומה יועיל  לא כך זו,

לטובה . שינוי בו ויפעלו  בדמו  התורה 
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àäéåäìåàâì äëæð åðéîéá áåø÷áù àåòø
ìù åéúåãåñ é÷îò úà ïéáð æàå äîéìùä
÷"äøä éøáãëå ,äáåèì äéä ìëäù ä"á÷ä

ò"éæ ÷öà÷î(úå÷éáã úòùá íøîàù)úåøöä ìëîù ,
úìéâî ïåâë ,äìéâî äáúëð ìàøùé ììë ìù

éîéá ñåëåéèðà úìéâîå ùåøååùçà éîéá øúñà
,äáåèì äéä ìëäù óåñáì øøáúäå ,íéðååéäéîå

úåìâä ïî 'äìéâî'ä úà úåàøì äëæð øáëå ïúé

ãáòã äî ìëã ïéòá ïéò äàøðå ,äæä øîä
....äáåèì äéä àðîçø

געז עם  רכבו את שמילא לאחד משל, ואף(„Ï˜)משלו מקום , באותו עמדו  על  נשאר זה 'חכם ' אך ,

געז למלאות ורצו  אחרים שהגיעו  השיב („Ï˜)אחרי האי, מאי אותו מששאלו  ממקומו, הלה זז לא

לגלגלו יותר, וטוב מהר הרכב יסע  געז ועוד עוד שיכניס ידי ועל  תמיד כאן להישאר שברצונו בטפשותו ,

הגעז מטרת הלא כי שבעולם, הגעז כל לו  יועילו  לא אחד במקום ישאר אם כי לו ואמרו השומעים עליו 

יעזור  מקומו את שיעזוב אחר שרק נמצא צרכיו , ולעשות חפצו  למחוז  לנסוע האדם  שיוכל  כדי היא ברכב

ופנינים טהורות אמרות השומע וכן גבוהים, לזמנים שהזוכה מובן, והנמשל  למרחקים. להגיע  הגעז  לו

ונשאר  דלק  עם  רכבו את שמילא טיפש לאותו  דומה  הוא אזי ולמעשה , להלכה  בהם  משתמש  ואינו  יקרים

ותוכחת  חיים  ארחות רב, בשפע  אסמיו  וממלא בראשו , עיניו החכם אך כלום , עושה ואינו  אחד במקום

היצר  זה  השטן יוכל  לבלתי הנסיונות כל על ומתגבר המעשה  ימי לתוך נכנס  אלה אוצרות ועם  מוסר,

עליו . ולשלוט  להתגבר הרע 
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