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á הפרשה באר
dyxtd x`a

íéøåô - øåëæ

ב'השגחה' הכל  כי –האמונה קרהו אשר כל

בעולם  'מקרה ' ואין 
äùøôä øàáí éøåô - øåëæ -

åøîàùøãîá(ä ç ø"úñà)÷åñôä ìò
(æ ã)ìë úà éëãøî åì ãâéå'

,äì øåîà êì ,êúäì øîà 'åäø÷ øùà

ìù åðá ïáåäø÷àåä àãä ,íëéìò àá
áéúëã(çé äë íéøáã)øùà'êø÷ïëìå .'

÷æçì éãë íéãåäéä ìë úà éëãøî ñðéë
úåøåäì ,íéîìåò ìë àøåáá íúðåîà
ìëù úøîåàä ÷ìîò úôéì÷ù íäì

àåä 'äø÷î'á êà íìåòá äùòðäàààà,

אומרא. היה זי"ע הרי"ם' ‡Ò˙¯)ה'חידושי ˙ÏÈ‚Ó Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) הרגו כאשר וז"ל. ,

את המלך שהרג הלומדים לפני וסיפר המדרש  לבית אחד נכנס  ושתי את 

שטותים' דיינע  מיט אריין קאפ אין נישט מיר 'האק בו שגערו מי היו ושתי,

(Í˙ÂÈÂË˘ ÌÚ È˘‡¯ ˙‡ Ï·Ï·˙ Ï‡) היו בוודאי המלך לבית  אסתר נלקחה כאשר וכן

ענין  שום מצאו לא  כן כמו אלו, מדברים לשמוע  הסכימו שלא  ביהמ"ד מיושבי

ולשטותים לנו מה באומרם ותרש דבגתן 'בלילה (˘ÂÈÂË˙)במעשה אולם הללו,

שהקב"ה  המקרים, צירופי כל להם להתברר החל המלך' שנת  נדדה כאשר ההוא

שלש  בשנת וכבר הטבע , בדרך המלובש בנס למכה רפואה הקדים רחמיו ברוב 

תהרג שושתי מרום בשמי המלאכים הרעישו È·:)למלכו ‰ÏÈ‚Ó· ¯‡Â·ÓÎ) כדי ,

יציל  שמרדכי נסתבב וגם מכליה, ישראל בני את  להציל במקומה אסתר שתבוא

וממילא כתבוהו הזכרונות  בספר ורק  שכר, תשלום שיקבל בלא  המלך  חיי את 

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

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

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

כגידין  קשים דברים הטיחה אשר על ושתי את  שהרגו דמה יהא, שכך נותנת הדין

להמית, דתו אחת  במלכות שהמורד - המלכים משפט הוא  כן הרי אחשוורוש ב'מלך'

מה  וכן חידוש, כלל בו אין ותרש מבגתן אחשוורוש את מרדכי שהציל מה וכן

ותרש  מבגתן חייו את  שהציל עבור זאת עשה הרי – מרדכי את  אחשוורוש שגידל

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

ממעל. משמים נפלא בחשבון היה שהכל

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

כל  המן נתגדל ולמה התמיהות, וכל ערלים, לבין כזו צדקת  אסתר שנלקחה גדולה

נגדו יזדמן שלא אחר ברחוב מרדכי הלך  לא  ולמה לו, ישתחוו שהכל ‰ÔÓ)כך „‚�),
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äãåñé ø÷ùáááááòøàé øùà ìë éë .íòèå äáéñ åá ùé íìåòá

התמיהות כל יתיישבו  כן השמים. מן רבה בהשגחה שהיה  - הכל נתיישב כך ואחר 

עכ"ל.מעתה .

הבוראב. הנהגת  מלבד 'מציאות ' איזו יש כאילו לאדם לדמות  עמלק של כוחו כל

(ÔÈ�Ú ÏÎ·Â ˘"‡¯È· ,ÔÂÈÒ� È�Ù· Ì„‡‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ¯ˆÈ‰˘ ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ· ¯Ó‡ÈÈ ÔÎÂ)עומדוהוא

אין  והפסידו , מעמו לקח  פלוני גבולו, משיג פלוני הזיקו , פלוני כי לעצמו ומדמה

ינתץ  ובזה  אמיתית אמונה  של אמת' 'נקודת  בכוח  לעמוד  – אחת  עצה  אלא  לנו 

דמיונותיו בניני כל שמרדכי וישבר המן כראות  במגילה דכתיב לרמז, אמרו וכך  ,

ואמר נענה – לו ומשתחווה כורע  È‚)איננו ידועה,(‰ והפליאה לי', שווה איננו זה 'וכל

זה' 'כל באמת וכי זו, הכרזה פשר מהי אך היה, רוח וגס רשע שוטה זה המן אכן,

אינו  שמרדכי מחמת  בעיניו שווה איננו בניו, רוב  עם עושרו ורוב המלך  שגידלו –

ל'לץ ' במשל ביאורו אלא  לכבודו... ב'בלון'(ÔˆÈÏ)משתחווה הקהל כל לעיני המשחק

שחוק  מיני כל סביבותיו העומדים לכל ומראה שהואהנפוח, נפלאות בצורות  ומשחק

אחד  מאדם – ועצומה עזה חרדה הלה מפחד  ממי אתם היודעים מהבלון, בונה

ברבים  קלונו ויתגלה הבלון יתפוצץ אז ה'בלון', את  וידקור קטנה מחט עם שיבוא 

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

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

מרדכי בעמידת  כי – לי' שווה איננו זה 'וכל אמר ולכן ומדוחים, יכרעשווא  לא

שווא ודמיון אוויר  אלא שאינו המגלה ה'בלון' של  בלבו  כמחט הוא  ישתחווה  .ולא

היצר. של ה'בלון' ולנפץ המחט לתחוב  – עמלק  מחיית  הללו בימים עבודתנו זוהי

המהר"ל מבאר ¯Ê)וכך 'ÂÓÚ ˘„Á ¯Â‡) הגמרא ÊË:)בדברי ‰ÏÈ‚Ó) דמן אדא  רב  מר

העשרה  כל כי והטעם אחת, בנשימה לממרינהו צריך ועשרת  המן בני עשרת יפו

זה, לנס טעם מה אחת , בנשימה מתו באמת מדוע  צ"ב, ולכאורה אחד. ברגע  מתו

בקריאת לדורות  זכר לו לעשות  שצריך עד זה, בדבר יש חשיבות  איזה עוד, ולא

עמלק בני אלו המן בני שעשרת הוא הענין עומק כי אלא אחת. בנשימה המגילה

שמתו  – מידה' כנגד 'מידה נענשו לעומתם יתברך , הבורא 'אחדות ' כנגד הנלחמים

ממילא בעולם ית ' אחדותו שכשמתגלה לנו, יצא  ומכאן כאחד... ונתלו כאחד

כשיתחזק ייאמר, עולם ולדורות היו, כלא  דחציפין כלבין הני כל ונעלמים מתפוגגים

יעלמו  אותו המקיפים והיצרים הקליפות כל ממילא ית' בו שלימה באמונה האדם

יעוף. וכחלום פורח כאבק 

עולם' כהונת  'ברית  Ê"Ù)בספר '¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰' ¯Ó‡Ó)הגמרא דברי את  בארוכה מבאר
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ïåéìòââââìù åøëæ äçîé åæ äðåîàáå .
,ìàøùé éðá úà øø÷ì àáù ÷ìîò

êà éë øáã ìë ìò áåùçìäø÷îá
åäø÷ããããïåáùçá úãçåéî äçâùäá àìå

åðéòåø åðéáà úàî àìôðääää.dyxtd x`aíéøåô - øåëæ -

àúéà'øôåñ íúç úåùøã'á(:áñ÷ à"ç)

ì"æç åøîà ïëìù(.èë úéðòú)

ñðëðùîøãàé"ùøéôå ,'äçîùá ïéáøî
.'çñôå íéøåô Y ìàøùéì íéñéð éîé'
ïéá ùé ìåãâ ùøôä éë ñ"úçä øàáîå

(.„È ‰ÏÈ‚Ó) יותר טבעת  הסרת גדולה כהנא  בר אבא רבי אמר טבעתו את  המלך  ויסר

ואילו  למוטב  החזירום לא שכולן לישראל להן שנתנבאו נביאות ושבע  נביאים ממ"ח

היו  שהם וכדו' מצרים כניסי היה לא דהמגילה נס כי למוטב, החזירתן טבעת  הסרת

שהכל  כלומר, הטבע , בתוך  מלובש היה דמגילה נס משא "כ הטבע , מגבולות למעלה

מקריםראו צירופי והנהיג  סיבב הקב "ה  נעשו,כי ומאליהם הטבע כדרך הנראים

כן, ישראל לא  של  וטובתן להצלתן כרצונו  אותם מנהיג הקב"ה והנה אלא .

– הטבע  את עליהם להשליט שרצה היינו – ישראל בני על כליה גזר אחשוורוש

הקב "ה, עשה מה אחרים. אלהים כעובדי וייחשבו מאליו נעשה שהכל הסירשיחשבו

בוראהטבעאת  שהוא  הקב"ה הנהגת  את הטבע  בתוך שימצאו - עולם מהנהגת 

האלוקים הוא הוי"ה כי וידעו – הטוב  כרצונו הבריאה לכל ‰¯ÊÂÓ‰ומנהיג Ú·Ë‰ ˙‚‰�‰)

(‡ÈÏ‚˙È‡· ‡¯Â·‰ ˙‚‰�‰ Y ‰"ÈÂ‰ ˙‚‰�‰ ˙Á˙ ‡È‰ Ì‚ Ì"È˜ÂÏ‡ Ì˘·.וז"ל ומסיים, גדולה,

הטבע כיסוי יוסר הכי ואפילו הטבע, בעולם מתלבש  הנס  בהיות הטבעת הסרת 

נביאים מ"ח מבחינת  יותר  ודאי למוטב' 'מחזיר  וזה ממנו , שלפנים  מה ויתראה

הנבואה בחינות  שהיתה  נביאות  ע"כ.(˘Ì‰Ï)ושבע  לגמרי, הטבע  מן שלמעלה  ממה

ההעלם  בתוך  ומגלהו הטבע בתוככי הקב"ה את  שמוצא במי ה'גדולה' עיקר כי

למוטב'. ש'חזר כמי נחשב  זה שבעולם

פרוז'ג. קרוי יומו בן ש'פרוז פורים לגבי נפסק  שלכן שאמרו ËÈ.)יש ‰ÏÈ‚Ó) ואילו ,

כמקומו  ולהיפך לחו"ל ישראל מארץ  הבא  ה'אורח' נוהג גלויות  של יו"ט בשאר

(‡È Ê Ì˘ ¯"‰ÚÂ˘ 'ÈÈÚÂ ,‚ Âˆ˙ Á"Â‡),בחשבון שהכל להשריש הראוי הזמן הוא בפורים כי ,

וכלשון  – ועראי במקרה אינו אחד ליום אף ה'פרזים' במקום אדם של שהותו וגם

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

העת  בזו זי"עמקומו  מסאדיגורה האדמוה"ז הרה"ק  שאמר וכמו וענין. דבר לכל

בזה  היה ואילו חיותו, היא  ששם נמצא  שהוא מקום בכל להאמין אחד כל שצריך

חיותו בטלה אחר במקום Ú"ÈÊ)הזמן ÔÈ'ÊÂ¯Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· ÔÎ ‡·Â‰ 'Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡'·).

דתיבת ד. קמאי, אמרו לאותיות מקרה כבר מה'שווה .רק

בפוריא,ה. לבסומי חז"ל חייבו מדוע  שביארו אסוריש שה 'שיכור ' ידוע כלל  כי
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àìù ñðä äéä ïñéðá éë ,øãàì ïñéð
úòéø÷å ,íéøöî úàéöéá Y òáèä êøãë

øúåé ìåãâ åîåñøô äæë ñðå .óåñ íééôì
äòù,(ñ"úçä ì"æå)íå÷î ìëîååðéà

ìë ìò úåéãéîúá 'ä úçâùä íñøåôî
...äòéñôå äòéñôàì øãà éñéðá ìáà

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

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

.åðéìò úéèøôä àøåáäéîéå' åðééäå
íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì íéøåôä

'íòøæî óåñé àì(çë è øúñà)úåðéçá 'áá
Y.àøéëéå íéøåôá íãà ìë øøåòúéù

éîú úåàìôð æ"éò.åúçâùäå íéòã í
'éðùäåêåúî åøáòé àì ,ùîî ìòåôá

àåä ïë øåãå øåã ìëáù íéãåäéäàì
åøáòé àì' àìà ,äéä øáë äéäù äùòî

'íéãåäéä êåúîíìåòá äùòðä ìë íåéä ãòù)

àìôð ïåáùç åá ùé úîàá ,àãéøâ òáèë äàøðå

(ìàøùé ìù ïúáåèì,åðúðåîà ø÷éò åäæå ,
ï"áîøä ù"åîë(àá 'øô óåñ)åðéàù éî

,'ä úøåúá ÷ìç åì ïéà äæá ïéîàî
ì"ëòåååå.'äçîùá ïéáøî' ïëìù åðééäå

ïéîàî íãàùë éë ,ùãåçä äæá

ברכב ˘Â¯Î˙)לנהוג „Ú ÂÏÈÙ‡ ˙Â˙˘Ï ¯˙ÂÓ ‚È‰�Ó‰ „ˆÏ ·˘ÂÈ‰ בפורים,(¯˜ שותים  אנו לכן

שמים בידי 'מונהגים ' אלא 'נוהגים ' שאיננו ה'להראות  בידי ומהותנו הווייתנו כל ,

זה. בכהוא  אפילו העולם הנהגת לנו ולא  נמצאים,

המהר"ל בדברי ביאור מצינו זה, ˜ÌÈÈ)בענין ¯˙Ò‡ ¯Ó‡ÓÂ ‰"„ ˘„Á ¯Â‡) כל כי ,

יכול  הקב"ה ורק  כלום לו אין עצמו שמצד שמכיר בשעה באה אדם של ישועתו

ידע', דלא עד לבסומי איניש 'מיחייב  ולכן ולסמכו. מאבדלהושיעו שכרות במצב  כי

להושיע אופן בשום  לו  שא "א  ישע ', כ'חסר  עצמו  ומרגיש  יכולתו  כל  את  האדם 

שלימה ישועתו  תהא  אז  עצמו, .את 

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

אבן' ה'טורי והקשה יותר', ולא ולא(˘Ì)פחות פחות  'לא  להוסיף הוצרך  למה

שומע אתה הן ומכלל המגילה, את קורין שבהם הימים כל את מנה כבר הלא יותר',

עולם' כהונת  ב'ברית  מבאר רמז ובדרך קורין, אין הימים שבשאר ‰Ò˙¯לאו, ¯Ó‡Ó)

(‡"Ù ¯È˙Ò‡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, וחסדים

בהסתר.(65) שהם אלא  באים, הם ולטובה חסדים הינם אלו 'דינים' אף ובאמת .

א-ד-נ -י שם כמנין עולים יחדיו ט"ו י"ד י"ג י"ב י"א של הגימטריא  ,(-65)והנה
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åîò ä"á÷äù(åééç éîé úöåøîá)úò ìëá
ìòùå ãòö ìëáå ,åîò áéèéäì òâøå
,åì áéèéäì åéìò çéâùî åîåçø åéáà
'äì ïðøå ìéâá äìäöå äçîù åáì àìîé.

íìåòìäùòðä øáã ïéàù íãà òãé
Y íãå øùá éãéáäàøð íà óà

úîàá ,åì òøä éðåìôå åàùò éðåìô éë
àåä 'ä ãéîäùòéå äùåò äùò àåä éë

íéùòîä ìëìææææì"øäîä áúë êëå .øåà)

(øúñà ùãçàåä' ì"æç úùøã ìò
åúìéçúî åúåòùøá àåä Y ùåøååùçà
éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'åôåñ ãòå

ùåøååùçà äùò úåáåè äáøäù åðéöî
åìéàë äàøðå ,ìàøùéìå éëãøîå øúñàì
äùòð óåñáì ìáà òø äéä äìéçúî ÷ø

áåèäìéçúî 'åúåòùøá' åøîà òåãîå ,
óåñ ãòåãöî ,ïëà éë ,åøåàéá àìà .

ìëå ,óåñ ãòå äìéçúî òùø äéä åîöò
íéáåèäå äìéçúî íéòøä - åéùòî

Y åéä 'ä úàî ,óåñáìùúà øæâ ä"á÷ä
äìèéá åîöò àåäå äøéæâäãöî àìå ,

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

ú"éùä ïîçççç.

הימים שני ˘Ì‰È¯Á‡Ï)ואילו ˘„ÂÁÏ Ê"ËÂ ,˘„ÂÁÏ 'È Y Ì‰È�ÙÏ˘ ÌÂÈ) כ"ו למנין יחדיו עולים

בדרך העולם הנהגת  היא  המגילה קריאת שסוד ללמדנו, ובא  הוי"ה. שם של כמספרו

הוי"ה השם זה - יותר' ולא פחות  'לא ולכן א-ד-נ -י, בשם הנרמזת (ÂÓÎÂהטבע

(Â"Î ÌÈÏÂÚ Ê"ËÂ 'È˘ ניסים ˘�˙·‡¯, על המורה זה שם נמצא  לא  המגילה בכל כי כלומר ,

מציץ שהקב "ה יאמין רואים מעין מוסתרת שההנהגה בשעה אף כי ללמדנו, גלויים,

ניכר  אינו מעשה בשעת אם ואף יתירה, בחיבה יהודי כל על ומשגיח החרכים מן

האמת . הוא  כן מ"מ למכה, הרפואה את ומקדים בורא שהקב "ה

שאמרוז. Ò"‡)וזהו ‡"ˆ¯˙ Á"Â‡)ולהעמיק לשרטט כלומר, שרטוט', צריכה 'מגילה

כי  רשומות דורשי דרשו וכבר שמים, בידי שהכל העיקרית  ה'נקודה' את בלב 

העלפן'... קענסט äד נאר 'ווייל ר"ת 'נקודה'

כראובן ח. האיש זה לו שנראה – בפורים המלבושים שינוי ענין את  מבארים ובזה

בעולם הנעשה כל כי להורות שמעון, אלא אינו ידי נראה ובאמת על שנעשה לו

הכל  מסבב שהקב"ה עלילות, נורא  מאת הכל באמת אך  פלונית , ובסיבה פלוני,

לפניו. הנרצית התכלית לידי להביא  כרצונו

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

אוהב לו יש גיסא  לאידך הפרטי, המן' 'ארור והוא  לו, המציק שונא לו שיש לאדם

למצב להגיע צריך ובפורים מרדכי'. 'ברוך  ונקרא  לו המיטיב ידעוידיד בין שלא 

שלו, - מרדכי לברוך  המן אוהבארור ולא שונא  לא כאן אין הטובותכי בין אלא ,
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äæáåì"øäîä øàéá(äîã÷äá ùãç øåà),
ì"æç åøîàù äî(:åè äìéâî)

åëìî'ì äðååëä äìéâîá øåîàä 'êìîä'ù
'íìåò ìùìù åëìî' íù åæîø òåãî äåîúå)

äáøãà éë ,àìà .éëãøîá àìå åúåîë òùøá 'íìåò

(øîåì àáøîåì äòèú àìùåèåùô éôìù
,ùåøååùçàá 'êìîä' øáãî'æîø'á ÷øå

.'íìåò ìù åëìî' ìò éà÷,äáøãà àìà
ìù åëìî åðééä 'êìîä' ìù åèåùô
áúëðä ìë úà äùò àåä ,íìåò
øæâðù äî ìòô ùåøååùçàù Y äìéâîá

Y íìåò ìù åëìîî åéìòäéäùäàøð
óà úîàáå øáã äæéà äùåòù éîë

.åùòð 'ä øáãá ùåøååùçà ìù 'åéùòî'

äðåîà,àéä ìàøùé éðá ìù íîåé÷ åæ
ì"øäîä éøáãëùãç øåà 'ééò)

(ùãåç øùò íéðùáå ä"ãùéù øáã ìë éë
óåñå 'úéøçà' íâ åì ùé 'úéùàø' åì,
ìàøùé éðá ìù 'óåñ'ä ïîæ òéâä øáëå

,øãà ùãåç Y á"é ùãåç øîâáíðîà
é"òå ,ä"á÷ä ìà íéìèáúî íäù íôåñ

,íúåéîöò úà íéìèáî íäùäòéãéá)

éãé ìò âäðåîå éåìú ìëä àìà ùîî íäá ïéàù

(ä"á÷äàìéîîå 'úéùàø' íäì ïéà áåù
óåñå úéøçà íäì ïéà íâ'÷ìîò' ÷øå ,

ù"åîë ,äåàâå 'úéùàø' åìåë ìëù

ית"ש הבורא מאת  כולם הרעות  אוובין להרע והמרדכי ההמן זה תחת המסתתר

לו .להיטיב 

זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל רבי השרף להרה"ק המעשה, דבר את תבין מכאן

חלה  לימים מאד, במאד לו ומיציק  ומיצר חרמה, עד רודפו שהיה דהו מאן היה

גברא, ההוא  לרפואת בעושר תפילות  לשפוך  השרף החל מיד למשכב, ונפל היהודי

שומע שהרבי מה בשלמא מאד, ויתמהו העם כל ויראו לזכותו, תעניות התענה ואף

זה  לא להם, ענה בעדו, שמים שערי יקרע מדוע אבל ניחא , משיב ואינו חרפתו

זה  ימות  אם שליחותו, העושה השמים מן שליח הוא  אלא – אותי 'קודף' האיש

לי  ניחא  מעשיו, יהיו ומה החדש הרודף יהא  מי יודע  ומי במקומו, אחר יעמוד

תחבולותיו... ואת אני מכירו שכבר אחר רודפי זה שיישאר

שעות ' 'מורה מרעהו שקנה למי להמשיל אמרו מה (˘ÔÂÚ)וכבר כראוי, עבד שלא 

מחוגיו את  תלש זה, 'שוטה' אינם (Ò"¯ÚÊÈÈÂÂ)עשה כי בתלונותיו ה'מוכר' לפני והביאם

הוא  היכן עצמו והשעון המוכר, א"ל פעולתם, את ופועלים ‰˜ÏÂ˜Ï)עובדים ÈÂÏ˙ Â· ÈÎ),

זה, 'חכם' רק נענה כי גמור ' 'בסדר  הוא  הרי השעון את  מע "כ לפני להביא לי מה 

כראוי....המחוגים הולכים  נדמים אינם אנו האיש ולזה גמור... שוטה אלא זה אין

תבין  לא  מדוע  ונפש, ממון בגוף לנו קלקל ואלמוני אותנו היזק שפלוני במחשבתנו

השעון דוגמת  מאומה, עשו הם ולא הללו המזיקים את ומוליך  מכוון שהואשיש

המחוגים את  כראוי מוליך  עצמםאינו במחוגים קלקול  כל  .ואין
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(ë ãë øáãîá)'÷ìîò íéåâ úéùàø'
åúéøçà' àø÷ã àôéñ åá íéé÷úî àìéîî

.'ãáåà éãò

êëåì"øäîä øàáî(øåô ìéôä ä"ã íù)

'îâá àúéàã àä(:âé)ïåéë àðú'
äçîù çîù øãà ùãåçá øåô ìôðù
åá úîù çøéá øåô éì ìôð øîà äìåãâ
úî øãàá äòáùáù òãåé äéä àìå äùî
æîøî 'äùî' éë .'ãìåð øãàá äòáùáå
äúòù åðééä 'äùî úî'å ,ìàøùé ììë ìò
ïëàå ,úåìëäì íéãéúòù ïîæä òéâä
àì òùø åúåàù àìà ,äøéæâä äîúçð
÷áãäì íéáù íúøö úòá íéãåäéäù òãé
íéé÷å éçöð àåäù íéîìåòä éçá øúåéá
ìôù úéúçúá ,øãà 'æá äáøãàå ,ãòì
ìàøùé ììë ùãçúäå 'äùî ãìåð' áöîä
áùééî äæáå .úùãåçî äãéì 'éçáá
- äãéìì äúéî åîéã÷äù ïåùìä ÷åã÷ã

øãàá äòáùáù òãåé äéä àìå'úî
øãàá äòáùáåãìåðäãéìä éøäå '

é"ò à÷ééã ,ïëà éë àìà ,äúéîì úîãå÷
úåéäì åòéâä äúéîäãìåðåøæçù ùãçî

.'úé åá ÷áãúäì

פרטית  השגחה נפלאות - המלך דבר
המגילה במעשה 

äðääìéâîä úéùàøá áéúë(â-á ,à)

àñë ìò ùåøååùçà êìîä úáùë'
úðùá ,äøéáä ïùåùá øùà åúåëìî
àéáîå ,'äúùî äùò åëìîì ùåìù

ò"éæ àðìéååî à"øâääìéâîä ìò åùåøéôá)

(á à"ôäîìùù ,'éðù íåâøú'ä éøáã úà

ïéòî úåëìî àñë åì äéä ä"ò êìîä
åéìò åáùé øùàëå ,äìòî ìù àñë

åùðòðå å÷åæéð øöðãëåáðå äòøôíåùîå]

àñëä ìò åúåìòá éë ,'äëð äòøô' àø÷ð éëä

,àñëä ìò èåøç äéäù äéøàä úøåö åùéëä

[åìâøá òìåö äùòð äæîåúåìòáå ,
îä ñë ìò ùåøååùçàäååàúä äëìî

åæçà ãçôù àìà ,äæë àñë ìò áùéì
,åéîãå÷ åá å÷æåäù àñëä åúåà ìò áùéì
àñë åì åðáéù 'íéðîåà' ùôéç ,äùò äî
åàöîð ïùåù øéòá ÷øå åäåîë øçà
ïëàå ,åæë äù÷ äëàìîì íééåàø íéðîåà
ùìù êùîá óñëðä àñëä úà åðá åììä
åøéáòäì åàáùë íúãåáò øîâá ,íéðù
åøéáòäì à"àù øøáúð êìîä ìëéäì
,ïùåùá åøéàùäì åçøëåäå ,åîå÷îî
æàîå ,åáùåî íå÷î úà êìîä íù òá÷å

äøéáä úåéäì ïùåù äëôäðáùåé êìîä)

('äøéáä øéò'ááéúëã åðééäå ,(â-á à)úáùë'
åúåëìî àñë ìò ùåøååùçà êìîäøùà

åëìîì ùåìù úðùá äøéáä ïùåùá,'
,'äøéáä øéò'ì ïùåù äúùòð æàù
äéä éãåäé ùéà' éë ,äæ ìë úéìëúå
ïååéëîå ,'éëãøî åîùå äøéáä ïùåùá
áùéì Y êìîä úéáá åìéãâäì åöøù
äëåìîä ìë äøáò ïë ìò ,êìîä øòùá

éëãøî ìù åøéòì.

ïðåáúîääòùë íîåúùé äæ äùòîá
éàå ,ùòøä ìë äî éëå ,àãç
øåáòì ìåëé éëãøî äéä éëä íåùî
íùå ,äðéãîä úøéá ìà åðëùî ÷éúòäìå
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,åøåàéá àìà ,'êìîä øòùá áùåé' äéä
ä"á÷ä äöø úàæä äçøéèä úà óàù
äååàúéù ááéñ ïëì ,éëãøîî òåðîì
úåëìî àñë åîöòì úåðáì ùåøååùçà
íéçîåî åàöîé àìå ,êìîä äîìù ìùë
úåðáì çøëåéå ,ïùåù øéòá àìà êëì
äìâúé óåñáìù ïôåàá ,àñëä úà íù
íå÷îî äæë ìåãâ àñë øéáòäì à"àù
úåéäì 'ïùåù' êôäéú àìéîîå ,íå÷îì

.'äøéáä ïùåù'àìù éãë äæ ìëå
øéòì øéòî ãåãðì ãçà éãåäé êøèöé
ìëù ãîìð ïàëîå ,íéëøãá ìèìèéäìå
,ìàøùé ììë øåáò àøáð äæä íìåòä
ïåáùçá àéä íìåòä úâäðä ìëå

àéìôäì ÷ã÷åãîå èøåôîéãë ìëäå ,
,íúéøçàá ìàøùé éðáì áéèéäìïàëî

íå÷îî ãåãðì çøëåäù ùéà ìë ãîìé
éàãååá éë åáì óòæé àì ,íå÷îì
àåá ,íéîùá äæá ùé ìåãâ 'ïåáùç'
òåðîì ä"á÷ä ááéñ äîë äàøå

...éëãøî ìù êøãä úãéãðî

ãåòáéúë ,'úéèøô äçâùä' ïéðò åðéöî
úðù äããð àåää äìéìá' ,'å ÷øôá
øôñ úà àéáäì øîàéå ,êìîä
ø÷é äùòð äî êìîä øîàéå ...úåðåøëæä
êìîä øîàéå ...äæ ìò éëãøîì äìåãâå

,'øöçá éîàá ïîäå Y òâø åúåàáå
êìîä úéá øöçì- àåáé êìîä øîàéå ,

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

ïîä äéääîëá åìéôà àåáì íéã÷î
ïëì íãå÷ íéòâøãòáî òîåù äéä ,

ø÷é äùòð äî' êìîä úìàù úà ïåìçì
äìåãâåéëãøîìàìù àèéùôå ,'äæ ìò

úåëìî ùåáì åàéáé' Y êìîì äðåò äéä
ùåøååùçà úðååëù ïéáî äéä éøäù ,''åëå
.åàðåù éëãøî úà ãáëìå ø÷ééì àéä

ïîä äéä íà ,êãéàì'éôà àåáì øçàî
íéòâø äîëáïéà õøà êøã úãéîîù èøôáå]

åúàðùù àìà ,äìéì ïåùéàá êìîä ìà àåáì

[äøåùä úà äì÷ì÷ éëãøî úàäéä àì ,
ùåøååùçà ìàùù äòùá øöçá ãîåò
íéàøå÷ åéäù àøáúñî éæà ,'øöçá éî'
äúåàá íù åéäù íéãáòä ãçàì
úåùòì äî' åìàåù êìîä äéäå ,äòùä
éôì äðåò äæ ãáò äéäå ,''åëå ùéàá
äðúîá äãù åì ÷éðòäì - åéúåâùä
áéùî äéäù ì"úà óàå ,åá àöåéëå
äæá äéä àì íå÷î ìëî ,ïîä úöòë
ìë ááñî ,ìáà ,ïîäì äìôùä ììë
êìîä øöçì òéâé ïîäù ááéñ úåáéñä
àøâéàî ìåôé íùîå ,ùîî 'åðîæáå åúòá'
ïø÷ äìéçúä æàîå ,àú÷éîò àøéáì àîø

ìàøùéíîåøúäìèèèè.

היה ט . כבר לכן, קודם יום העץ את להכין המן החליט דאילו עוד, להוסיף אפשר

בהיותו  כי כלל, בעדו מעכב היה לא ואחשוורוש האתמול, ביום המלך  אל בא 
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óéñåî'í"éáìî'ä äá(ù"ééò âë á)

íìùì úåëìîä êøãî éøäù
ìéöéù éîì 'êìîä ãéë' áåè øëù ãéî
àì' ïàë åìéàå ,íééçì äúéîî êìîä úà

'øáã åîò äùòð(úåðåøëæä øôñá áúëð ÷øå),
äçâùä'á ïàëå ,äæä øáãë ïëúé êéàå
ìéöäì äøö úòì åøëù øîúùð 'úéèøô
çååéø - ìàøùé éðá ìë úàå åúåà

åì íìùî äéä åìéàå ,íéãåäéì äìöäå
åì øæåò äéä àì ,äùòî úòùá åìåîâë

äøö úòáéééé.

ה' הנהגת  ולראות  לגלות  – אסתר  מגילת 
ההסתר  בתוך אף

éîéáàîøâ ïîæä äìàä íéøåôä
àåä éë 'äá äðåîàá ÷æçúäì

כהמן היהודים È„.)צורר ‰ÏÈ‚Ó ,ıÈ¯Á‰Â Ï˙‰ ÏÚ· Ï˘ÓÎ),העולם מן להעבירו שמח היה

ולא המאוחר את הקדים ולא  מדוקדק  בחשבון הישועה את הכין שהקב"ה והיינו

כמימרא . ברגע אפילו המוקדם את  איחר

ישראל  בר לכל נפלא  לימוד  הרבה ומכאן כ"כ שפכתי כבר לאמר, יתאונן שלא  ,

קצה  נראית לא ועדיין - הרבתי טובים מעשים הרבה כ"כ פלוני, ענין על תפילות 

וכיו"ב, והסגולות  מהתפילות  טובה תוצאה כל רואה שאינני ייתכן כיצד לבוא, ישועתי

כמה ותראה  יום יבוא הנכון, וזמן לעת  ומצניען סופרן הקב"ה אדרבה תשובתו ,

זו ... המתנה בעד עליך  הבאה הטובה  נתרבית 

שנתו,י. באמצע פרעוש שעקצו  זי"ע  הק' הבעש"ט מרן תלמידי מגדולי באחד מעשה

למיטתו  סמוך שהכין והקערה ממיטתו בבהלה קפץ  העקיצה בצער הרגיש וכאשר

שארית עם ידיו נטל מיד הארץ , על נשפכו המים ורוב פיה, על נהפכה ידים לנטילת 

לוחשות גחלים שהיו והבחין קרה, מה לבדוק ממיטתו ויצא  הכד, בתוך שנשארו המים

בהם  אוחזת האש היתה הגחלים את ומכבים נשפכים המים היו ואלמלא לבגדיו, סמוך

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

עתה  ריקה. המיטה שהייתה הוא גדול ונס נפלו מיטתו גבי שעל הבית שקורות הבחין

לרבו  סיפר למחר זה. אחר בזה הקב "ה עמו שגמל הניסים שני על להקב"ה הודה

האמונה, בגלל לכך 'זכית ואמר הבעש"ט נענה עמו, שאירעו הניסים שני על הבעש"ט

הטבע כל ואף מאליו, המתרחש דבר שום שאין ויודע  בהקב "ה, באמונה שחי מי כי

ניסים  הם עמו המתרחשים המעשים שכל לו שמראים זוכה אזי הוא , פרטית בהשגחה

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

פרעוש ÂÏ)אם ‰ÓÂ„‰ 'Ì„‡' Â‡) להאמין יתחזק  שנפלו, ביתו וקורות שנשפכו מים שעוקצו,

כל  מסבב  יתברך  הוא שרק  בהשי"ת  ויבטח מדוקדק, בחשבון שהכל הבורא  בהשגחת 

בעולם. המתרחשים ומקרה דבר לכל מפורט וחשבון מיוחד טעם ויש הסיבות ,
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øùà ìë úà âéäðîä àåäå àøåáä
òáèå éø÷îî èøôå èøô ìëá ,äùòð
íéøåô ìù ñðä äðúùð äæáå ,íìåòä
ïåâë ,ìàøùéì åùòðù íéñéðä øàùî
íäù ,á"åéëå äëåðçã ñðå ,íéøöî úàéöé

,òáèä êøãì õåçî åéäéîéá äìöää êà
úåðåù úåáéñ éãé ìò äúéä íéøåôä
òáèä úâäðä êåúá íéø÷î éôåøéöå,
ìë äìéçúî åàø àì åììä úåòøåàîáå
éðéòì äìâð ïîæ øçàì ÷øå ,ãñçå äáåè
.íäá äðîèð ìàøùé ìù ïúòåùéù ìë

êëåò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä øàéá
'éåì úùåã÷'á(äðåùàø äùåã÷)

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

(éôåøéö åðééäå Y úåáéúä)ïéaî äàøé íéø÷îä¦¥

åãáì àåäå ,äøéáì âéäðî ùéù ïéèéùä
íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò

.úéèøô äçâùäá

áùééúúåòåãî ,äòåãéä àéùå÷ä äæá
áåè íåéä íù àø÷ð'íéøåô'

ïîä ìéôäù ìøåâä äæ øåôä íù ìò
àìäå ,äìöää ñð ìò àìå äøö úòá

ñðä íù ìò íéàø÷ð úåãòåîä ìëïåâë ,
øîàðù çñôä âç(æë áé úåîù)íúøîàå'

éúá ìò çñô øùà ,'äì àåä çñô çáæ
- úåëåñä âç ïëå ,'íéøöîá ìàøùé éðá
'ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë'

(â âë àø÷éå)åðçù ìò äëåðçá åá àöåéëå ,
äðúùð äîå ,åìñëá ä"ëá äîçìîä ïî
äáøäå ,øåôä íù ìò àø÷ðù íéøåôá

äæá åøîàð íéöåøéúàéàéàéàé.ùé äúòî
íéøåôä íåé úøèîå úéìëúù ,øîåì

זי"ע יא. סופר' ה'חתם מהרה"ק  ‡Ò˙¯)איתא  ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙· Ó"Â˙)הנס ועיקר

ישראל,הוא  שחטאו שעה באותה הרפואה את  וברא  הקב "ה היהשהקדים לא  כי

אליו שקראו בשעה  ישראל בני עמו שוועת בקול  ה ' ששמע מה הנס שהרי עיקר ,

הוא' 'ונהפוך של הנס וגם ישראל', צעקת יקבל לא  ולמה קיבל, נינוה תשובת 'אפילו

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

ול  המן את היום שיאהב אפשר כן ועל היה, הפכפך  לתלותו אחשוורוש יצווה מחר

העץ . על

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

המלכה  ושתי וגם בשיגעון. נשתגע האחרון וביום נשתגע, ולא ואיש איש כרצון

נגזרה  שעה אותה שעל אלא עוד ולא כנגדו... בדברים שהפריזה משוגעת  היתה

רשע אותו של מסעודתו שנהנו על - È·.)הגזירה ‰ÏÈ‚Ó) הקב"ה עליהם ריחם ואעפ"כ ,

הרפואה את וברא  אסתר באמצע והקדים לבשה ועי"ז ושתי, את  והרגו הסעודה

היתה  הישועה שתחילת נמצא המן, מגזירת ישראל את  להציל בידה והיה מלכות
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äçâùäá äðåîàä úà ùéøùäì àåä
ïééãòùë äøúñä úòá íâ äðåéìò
äøåî äæ ìòå ,åúåà úôôåà äëéùç
àéöåîå åúòã ìèáîù ìøåâä ïéðò
,åéúåðåáùçå åúáùçî úà éøîâì

ú"éùä ìò ÷ø åáäé êéìùîåàø÷ð ïëìå ,
åäæ éë úåìâìå íñøôì - 'íéøåô' íåéä
óà ïéîàäì ,åúéìëúå íåé ìù åîåöéò
äçâùäá ìäðúî ìëäù øúñää úòá

.÷ã÷åãî ïåáùçá äðåéìò

äæåìåàùì íãàì ïéàù úåøåãì ãåîéì
éáöî òåøâ òåãî Y 'äðúùð äî'

øôáíéâååéæá ,úçðá ,úåàéøáá ,äñð
á"åéëå ÷"ùæáøåëæéå ÷æçúé àìà ,

ìäéðù êéà øúñà úìéâîã äùòî
,íéîçøáå ãñçá åîìåò úà ä"á÷ä

,äëîì äàåôøä úà ãòåî ãåòáî ïéëäå
êøãá íéðåù íéø÷îî íéø÷î óøéöå
øåáéç ïéòëå ,äìöäå úåãô ùéçäì òáèä
íôåøéö øçàù 'ìæàô'ä é÷ìç óåøéöå
êëå .øãäå øàô áåøá ãåä úðåîú úéàøð
åîò òøàé øùà ìëù ,íìåò úåøåãì àåä
ìáñù äîå ,àìôð ïåáùçá åãìç éîéá
øòöäì øåù÷å êééù íéîé ùãåçë éðôì
úçà äù÷î íìåëå ,òåáù éðôì øáòù
ìëä úà ìá÷é àìéîîå ,íééúòáù ÷÷åæî
äëæé äðåîàä úåëæáå ,äçîùáå äáäàá
òáèá øúñää êåúáù øåàä úåìâì
úò àåä ïîæä äæá äáøãàå ,íìåòä

åæ äðåîàá ÷æçúäì øùëåîïñéðî øúåé)

(íéìåâî íéñéð åéä æàùïéð÷ ø÷éò éë .
êåúî àìà åðéà ïåçèáäå äðåîàä
êåúî äàáä äðåîàä éë ,øúñää

רח"ל, בחטא  ועסוקים התחתונה בדיוטא  ישראל היו ש'בניםכאשר ללמדנו 

לה' הם  חביבים  בנים  שמשחיתים בשעה אפילו  – .משחיתים '

זי"ע יששכר' ה'בני הרה"ק  מבאר ישראל של ‚)לזכותן „ בחר (‡„¯ דהקב"ה

סגולה לעם לו להיות הטוביםבישראל מעשיהם  מחמת  ולא  אליהם, אהבתו ,מחמת 

הפיוט  וכנוסח בדין, לפניו לעמוד יכולים היו לא  מעלתם מחמת  בהם בוחר היה ואילו

(‰"¯„‡ ÛÒÂÓ),בדין לפניך יצדק מי הדין, עומק תמצה אם דין, בערכך אמונה 'א -ל

הכיפורים, ביום השעירים שני על גורלות  להטיל הקב"ה אמר ולכן שתוצאותקדוש',

הן  טעם בלא  ובלאהגורל  זה, באופן הייתה ישראל בני בחירת  שאף להזכיר כדי ,

וסיבב ישראל על כלייה גזירת  נגזרה דפורים בנס כיו"ב , עם. מכל בנו בחר טעם

טעם, בלא ישראל בני בחירת  את יתב"ש לפניו להזכיר כדי 'גורל' המן שיפיל הקב "ה

לגאלם וסיבה 'טעם' ואין ראויים אינן אם אף יושיעם Â‡ËÁ)וממילא  ÈÎ) שאנו וזה ,

‰�È‡')אומרים ¯˘‡' ËÂÈÙ·) לנו גרם המן של שגורלו מפני ,'äרנäלפ üïנה המן פäר ְְִֵֶַָָ'éי

ופדות  עלינולהצלה לעורר גרם  הגורל כי הנס , שם  על  'פורים ' היו "ט  נקרא זה [ולפי

במרומים ] .זכות 



פורים  - זכור - הפרשה âéבאר

äàåø íãàä øùàë - 'øåàä úééàø'
äðéà åéñéðå 'ä úçâùä úà åéðéòá

.'äðåîà'ë úáùçð

äîëåãçà ïåðâñá åàáðúä íé÷éãö
äðùîä ïåùì ùøôì(.æé äìéâî)

éë ,'àöé àì òøôîì äìéâîä úà àøå÷ä'
,äúìéçúì äôåñî äìéâîä úà ãîåìä

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

äáåèì ìëäù ïéîàé ú"éùäáéáéáéáé.

כל יגלגל – ה ' על  גול  מלשון  מגילה
ה' על וישליכנו  משאו

åøîàíé÷éãöäìéâîùâéâéâéâéïåùìî àéä
(è áë íéìäú)- ''ä ìà ìåâ'

ìâìâéùìò åáäé ìë úà íãàä êéìùéå
ãîìð äìéâîä äùòîî éøäù ,ä"á÷ä
éîùá åúåëìî àñë ìò áùåé ä"á÷äù
äùòðä ìë ìò çéâùîå èéáîå íéîùä
ãñçá åîìåò úà âéäðîå ,àîìò éàäá

,íéîçøáåìëá åéìò êåîñð àìéîîå
åðéðéðòàìáå ,íéøáãå øîåà àìá

Y àø÷ã àôéñ åðá íééå÷é æà ,íé÷åô÷ô
,'åá õôç éë åäìéöé åäèìôé 'ä ìà ìåâ'

åäìéöé ä"á÷äùåäèìôéåäøö ìëî
åîùàé àì'å ,äìçîå òâð ìëîå àú÷òå

.'åá íéñåçä ìë

øáëåøúñà äìåöéð åæ äãéîáù åðéöî
,äëìîääùùç àìù éãé ìò

äçèáî ìë äéäå òáèä éø÷îì ììë
éðéòá ïç àåöîì äúëæ ,íé÷åìà 'äá

êìîä÷åñôä ìò 'àøæò ïáà'á àúéàãëå .
(æè ã øúñà),'íéîé úùåìù éìò åîåöå'

זי"עיב. מאוסטרובצא הרה"ק  ע"ז ‰)הוסיף ÌÈ¯ÂÙ '¯È‡Ó ˙È·') דאמונה שאת , ביתר

שכתוב  וכמו העולם, אומות  בני הנכרים אצל גם מצויה  הנס ÊÈ)לאחר ,Á) ורבים'

מתיהדים', הארץ בחי מעמי באמונה  מתחזקים שהם ישראל  בני של  ומעלתם 

נסתרת וההשגחה  ארץ מכסה  שהחושך בשעה  גם גדול החיים אור שיש ומאמינים ,

עין. כהרף ה' לישועת  יזכו האמונה בשכר ההסתר, תחת

המגילה,יג. קריאת  הפורים, ביום זרעם ועל עליהם ישראל בני קיבלו דברים חמשה

ושמחה ·È¯ÂÙ‡)משתה ÈÓÂÒ·Ï)עוד ונהגו לאביונים, מתנות מנות , משלוח ,"Ó¯ 'ÈÚ)‡

(Á Âˆ¯˙,'מגילה' באותיות  כולם את  לרמז ודרשו המלבושים. את ולשנות  להתחפש

קריאת דהיינו כפשוטו, בצירוף המגילההראשון אלו אותיות לקרות  אפשר כן כמו ,

בצירוףלגימהשל נרמז מנות  משלוח בשמחה, היין שתיית מלשון גמילהדהיינו

של אותיות בסדר לרעהו, איש חסד לאביונים,מילגהגמילת  מתנות מצות נרמזת

המלבושים.וגלימה  שינוי על רומזת
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åôúúùä äéúåøòðå àéä íâ äðäå
ãàîù óà ,ìàøùé ìù 'íúéðòú'á
éðéòá ãñçå ïç àöîú àì àîù äùùç
íéðúùî äðòúîä éðô éøäù ,êìîä
éðéòá äðéç ãáàú äæáù øùôàå ,äòøì

' íå÷î ìëî .êìîääçèá øúñà
äé÷åìàá(úåðåáùç àìì)äúðòúä ïë ìò

äðåçèá úåëæá ïëàå .äéôåéá äçèá àìå
éðá úà ìéöéå äìâø úùøî àéöåéù 'äá
ïç àåöîì äúëæ ä÷åöå äøö ìëî ìàøùé
èéáøù úà äì èùåéå - êìîä éðéòá

.åìåë ììëä úìöä àá äæîå ,áäæä

על עולה  אחד סבלון  – דומיה  נאלמתי
תפילות  כמה

äìéâîá(à ã)áúë ,'øôàå ÷ù ùáìéå'
'øôåñ íúç'äà"ç ,úåùøã)

(:äô÷ùøãîá åðéöî äðäã ,(ë ãô ø"øá)

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

áåúëä úà ùøôì ñ"úçä(ã-á áë íéìäú)

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

ãçà ïåìáñùúøéæâ ìá÷ìå ìåáñì åðééä]

[äáåèì ìëäù äðåîàáå äáäàá íéîùäùåò
úåìôú äîëî øúåéãéãéãéãé.øúåé ìåòôì ìâåñî)

(äìéôúä ïîäúðîéæ óåñáì ïëìå ,(øúñà)

äçîù éë úåøåäì .äúùî äúùòå ,ïîäì
äáåø÷ éë åúòåùéá àéä äçèáå 'äá
'éúâàù éøáã éúòåùéî ÷åçø' åäæå ,àåáì

âàåù éðà ãåò ìë Y÷æçúî åðéàù ,øîåìë)

åúù÷á ìá÷éù ä"á÷äá êåîñì åúìéôú øçà

(åúøö ìò åéëááå åúâàùá øàùð àìà ,åòéùåéåéæà
é÷åìà' íéé÷úîå ,àåáìî ä÷åçø äòåùéä
äúàå' íà ÷øå ,'äðòú àìå íîåé àø÷à
áùåéù 'ìàøùé úåìäú áùåé ùåã÷
.ù"éò ,äòåùéì äëæé æà ä"á÷äì äãåîå
ìò 'äá çåèáìå ÷æçúäì êéøö ïëì
,áåø÷á ä"òá àåáì äãéúòä äòåùéä

ìàâéð äðåîàä øëùáåá÷òé ,éîð éëäå .
,úåòøå úåáø úåøö åééç éîéá ìáñ åðéáà
ãéîúå ,äðéã úøöå ïáì úøö ,åùò úøö

ישעיה יד. רבי הגאון בדברי יתחזק  אלא בקרבו לבו יפול לא ייסוריו רבו אם ואף

פעם שנשאל זצ"ל ÂÈ¯ÂÒÈÈ)מפראגא Â·¯˘Î) היסורים על ברכה מברכים אין מדוע 

'שעשה  יום בכל עליהם מברכים אמת, הן ויאמר, ויען אדם, של עוונותיו הממרקים

והסבל  הצער שכל יבין ולעתיד לטובה, שהכל להאמין האדם על שהרי צרכי'. כל לי

באחריתו עמו להיטיב  ˙˜Ê)היו ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈ„ÈÒÁ).
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,åçåøá ìôð àìå ú"éùäá äðåîàá ÷æçúä
óñåé úîù øùáúðùë äúò íìåà
ùøãîá øàåáî éë ,ãàî åéìò ìáàúä

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

,øôàå(÷"åùìá íééñîå)úçîù åð÷ú ïëìå
íøè äìéâîä åàø÷é íãå÷îå íéøåô
úåù÷áäå úåìéôúä éë úåøåäì ,íçîù

âðëù -àì ,äìéâîä úàéø÷ ï÷úð íã
'äá äçîùä åîë êë ìë åìéòåä

åúòåùéá ïåçèáäå.

ממעשה לימודים כמה  – בעולם יאוש אין
להתייאש ליהודי שאין  המגילה 

àúéààøîâá(.æ äìéâî)íäì äçìù'
.'úåøåãì éðåáúë ,íéîëçì øúñà
äúåà äùôéç éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
- ø÷éå ãåáë äîöòì óéñåäì ú÷ãö
,úåøåãì úéøàùå íù äðîî øàùéù

,øîåì ùé øùôà êøãáåäúéä øúñà éë
áàî äîåúé äúåéäá áöîä ìôùá

íàîåãéîúù äàøð äéä òáèä êøãáå ,
óåñáìå ,úåìôùá øàùéú'ä çéìöä

,ñøôå éãî úëìî úéùòðù ,äëøã
íééçì úåîî ìàøùé ììë úà äìéöäå,
ìàøùé éðáì òéãåäì äúöø úàæå
å÷æçúéå ,íìåòì åùàééúé ìáì íäéúåøåãì
éùå÷ä é"ò äáøãà éë .àåäù áöî ìëá

øää ùàøì òéâéå äìòúéåèåèåèåè.

חז"לטו. פירשו È·.)וכך  ‰ÏÈ‚Ó)הפסוק Á)את רבא,(‡ אמר - ואיש איש כרצון 'לעשות 

מוב ואינו ואויב', צר איש המן יהודי, איש דכתיב  מרדכי והמן, מרדכי כרצון ן לעשות

לרמז, ואמרו איפכא , נאמר אולי המן, היינו 'ואיש' ואילו מרדכי, היינו ד'איש' להו מנא 

שהמן  אמרו ע "כ העולם אומות  לרשעי שייך  והיאוש 'יאוש', אותיות היא  'ואיש' כי

ויאוש. לעצבות  יהודי להפיל עמלק מזרע המן של ושאיפתו רצונו כל כי זו. בתיבה נרמז

אמרה 'זרש' כי לעמים, ישראל בין וההבדל החילוק  זה È‚)ואכן Â ¯˙Ò‡) אשר'

וסייעתה'... כזרש הגויים 'שפת וזוהי לפניו', תפול נפול כי לו תוכל לא לנפול, החילות

בשאול  למפלתם גורם גופא וזה כרוחם, מתנהג הכל לא  כאשר לאלתר, להתייאש

או  סיבה איזו מחמת אם ואף להתחזק , עליו מצב שבכל יודע  יהודי אבל תחתית,

המלך, בדרך לעלות מעתה מתחזק והוא בלבד, לשעה תקלה אלא זה אין נפל אונס

גופא  מעלה.זה מעלה לעלות  לו יגרום

חיים' מים ב'באר איתא ‡)ובפירוש Á Á� '¯Ù).שהקב "הוז "ל השפלות שע"י

למעלה למעלה  להעלותם  אותם זוכר  הוא ישראל עמו חז"ל משפיל  וכמאמר ,

(‡ ¯"ÂÓ˘),דוד שאמר וכמו עולין... הם תחתונה בירידה שישראל זמן שחהכל כי
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àúéàùøãîá(æ å ø"úñà)íäì øîà
íúéëá íúà ìàøùéì ä"á÷ä

íúøîàå(â ä äëéà)ïéàå åðééä íéîåúé
ãéúò éðàù ìàåâä óà íëééç ,áà
,íàå áà åì äéäé àì éãîá íëì ãéîòäì

áéúëã àåä àãä(æ á øúñà)äì ïéà éë
ì"øäîä øàéáå .íàå áà(ùãç øåà)ì"æå

(éåðéùá)êéøö ÷ìîò ìù åçåë ìèáìå .
,ãåàî äðåéìòä äìòîä ìà úåìòúäì
íåúé ÷ø úàæä äâøãîä ìà òéâé àìå

áéúëãë ,áöîä ìôùá àöîðù éîå'éòùé)

(åè æðàëã úà ïåëùà ùåã÷å íåøî éðà
.çåø ìôùå,íéìôù äéáâî ú"éùäå

äúéäù øúñà úà äéáâä êë éðôîå
úâøãîî äìòîì íàå áà éìáî äîåúé

ïîäåøîà øùàë êëéôìå ,(é"ðá)íéîåúé
,ä"á÷ä íäì øîà ,áà ïéàå åðééä
íéìôùä áæåò ä"á÷ä ïéà ,äáøãà
øùà ìàåâä - íëééç êëìå ,íéàëåãîä
éðôî ,íåúé äéäé éãîá íëì ãéîòà
,äìòî äìòî åúåà äéáâî ú"éùäù

ïîä ìò øáåâ úåéäìæèæèæèæè.

ïëåøãñë ä"éåä íù æîåøîù òåãé
áåúëä ïåùìá äìéâîá(ã ä øúñà)

'éàåáäêìîåïîäääúùîä ìà íåé
à÷ééã æîøðù íòèäå ,'éúéùò øùà

– בטננו לארץ דבקה נפשנו  דייקא לעפר  שעה לנובאותה עזרתה  Ó„קומה  ÌÈÏ‰˙)

(ÊÎ-ÂÎ– וקם' צדיק  יפול 'שבע הכתוב וכמאמר ייחשבו. הנפילות שבע כל כלומר 

למטה,לקימה. עצמו ישפיל שמתחילה למעלה דבר לזרוק  הרוצה אדם כדמיון והוא 

מפרש  ובזה למרחוק. יותר או למעלה יותר ותעלה כח, ביותר הזריקה תהא  ועי"ז

ברש"י המובא  חז"ל מאמר את חיים' מים È‚)ה'באר Â ¯˙Ò‡)מזרע אם הפסוק  על

ולעפר, לכוכבים נמשלו זו אומה אמרה, – לנפל החלות אשר מרדכי כשהםהיהודים

– הכוכבים ועד  לרקיע  עד  עולים עולים  וכשהם לעפר עד  יורדים דווקאיורדים  כי

לעפר, עד נפילתן ולכוכבים.משם מתוך  לרקיע עד יעלו

שלמה' ה'תפארת הרה"ק  פירש Ú¯ÊÓ)כן Ì‡ ‰"„ ÌÈ¯ÂÙ ÈÊÓ¯)בפסוק(‚È Â)מזרע'אם

ותיבת מרדכי', אמרים מזרע היהודים בקוצר לומר יכולה דהיתה יתר, כשפת נראית 

בשדה, לזרעים דומים ישראל שבני רמז, בדרך  באורו אלא מרדכי', מהיהודים 'אם

לעולם, מתייאשים אינם הזה כזרע  וכלים נרקבים הם כאשר רקבון ואף ואדרבה ,

מדבר בריאתם שתחילת הללו כאילנות  ולגדול  לצמוח  להם  גורמים  זו ושפלות 

כלה . ביותר.שזרעו השפל מהמצב  להתחזק עמלק  מחיית  וזהו

בגמ'טז. אמרו ÁÙ.)ולכן קבלוה(˘·˙ הדור רבא  אחשורושאמר 'קיימו בימי דכתיב 

בימי  אמרו ולא  בלשונם חז"ל ודקדקו כבר, שקיבלו מה קיימו היהודים' וקבלו

Â„È)מרדכי ÏÚ ‰˘Ú� Ò�‰˘ Û‡)בימי ההתחזקותאחשורושאלא חשיבות  על להורות  ,

והקושי. הצרה בזמן
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ìò äøåîä åøãéñë ä"éåä íù äæ ÷åñôá
äøîàùë éë .íéìâðå íéèåùô íéîçø

ñàåìäáð 'íåéä ïîäå êìîä àåáé' øú
,ïë úåùòì øúñà äúàø äî ìàøùé éðá
øæâ øùà íéãåäéä øøåö àåä ïîä éøäå
àéä òåãîå ãáàìå âåøäì ãéîùäì
øøáúð øáã óåñ íìåà .åúåà úáø÷î
äìâìâúä ìàøùé ìù íúòåùé äáøãàù

åðãîììå .äúùîä åúåà êøãäàøð íàù
éæà íéðéèùîå íéòéøôî åì ùé éë íãàì
Y ä"éåä íù æåðâ äæá éë ïéîàäì åéìò

åøãñë íéîçøä íùäùåò ä"á÷äù ,
úà åì çéîöîù íãà éðáì úåìéìò
ïîöò íéòéøôîä éãé ìò äòåùéä

.ïîäå ùåøååùçàë

של פירור  כל להחשיב – קומצא מלי אתא
לעולם  יתייאש לא וממילא עבודה 

לטוב וישתוקק

àúéà'îâá(.æè äìéâî)ïîä àáùëù
,ñåñä ìò éëãøî úà áéëøäì
úåëìä åéãéîìúì ãîìîå áùåé åäàø

éöîå÷ éìî àúà' íäì øîà ,äöéî÷
éøëë éôìà äøùò éçãå åëãéã àçî÷

'éãéã àôñëäçãå íëìù ïè÷ 'õîå÷' àá)

(éìù 'óñë øëë éôìà úøùò'.úôéì÷ã åøàéáå
êøò ïéàù íãàä úà úéñäì - àéä ïîä
úøùò úîâåã úåìåãâ úåìåòôì íà éë

óñë øëéë íéôìàæéæéæéæéãîéì åúîåòì ,
'äçðî õîå÷'ë äðè÷ äìåòô óàù éëãøî

ïáø÷ë úáùçðä"á÷ä éðôììë éë ,
ìöà ãàî ãò äø÷éå äáéáç úåöîàúä
éë úåàøì ïîä çëåð àôåâ äæáå ,ú"éùä
÷øù íãàä úà úåúôì åúåå÷ú äãáà
àåáé øîà äæ ìòå .äáåùç äáåøî äðúî
úøùò' äçãéå åëãéã íéèéç 'õîå÷' àåìî

éãéã 'óñë øëéë éôìàçéçéçéçé.

íéàìôð'éåìä úåðî'ä éøáãäîìù éáøì)

('éãåã äëì'ä ìòá õá÷ìàìò
øúñà úìéâîá ÷åñôä(æé ã)øåáòéå

àøîâá .ì"æå ,éëãøî(:åè äìéâî)áø øîà
,úéðòúá çñô ìù ïåùàø íåé øéáòäù

דבש'יז. ב 'יערות זצ"ל אייבישיץ יהונתן רבי הגאון ÂË)כתב  ˘Â¯„ ·"Á)סירב שכאשר

לו ואמר המן מידי כסף ככר אלפים עשרת  את ליטול È‡)אחשורוש נתון (‚ 'הכסף

ומוסיף, ואביונים. לעניים זה כסף המן חילק  בעיניך ', כטוב  בו לעשות  והעם לך,

ברק  בבני תורה למדו המן של בניו שבני גדול לשכר זכה זה �Ê:)שבשכר ÔÈËÈ‚) ומכל ,

מרדכי של עבדו שהיה מפני המצוה זכות  עליו הגינה לא ÊË.)מקום ‰ÏÈ‚Ó· ¯‡Â·ÓÎ),

לן ÁÙ:)וקיימא ÌÈÁÒÙ)אך מידי, מדיליה יהיב  לא  וא"כ רבו', קנה עבד שקנה 'מה

הימים. באחרית  טוב לשכר זכה העניים נהנו סוף דסוף כיון

ללכתיח. העיז לא  איש נתיניו, כל על מוטלת  הייתה ניקולאי הצאר שאימת ידוע

אשר  ככל – ומשפט דין ללא מפשע  חפים אנשים הורג היה ברשעותו שכן כנגדו

מתנגדיו קמו פולין מדינת את לכבוש בעומדו אמנם, רוחו, על ·‰˘˜Ë)עלה ÌÈ„¯ÂÓ‰)
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ושריו  הצאר שחיילי כמובן הצאר, חיילי את  ולאבד להרוג פולין מדינת לחיילי וסייעו

קבוצת בראש העומד האיש אחר חיפשו ובעיקר, חורמה, מלחמת כנגדם השיבו

והתחילו  הוא, ואיזה הוא מי לדעת בידם עלה ודרישות  חקירות לאחר המורדים.

מאד, ערום היה הלה כי במזימתם, הצליחו לא  אך  להענישו, כדי אחריו לחפש

מידיהם. להשתמט הצליח ותמיד

אחריו, לדלוק והתחילו בעגלתו נוסע  כשהוא חיילים כמה בו הבחינו אחת  פעם

היכה  עשה, מה החיילים, את להטעות החליט הרעה אליו שכלתה כראותו ויהי

והחיילים  נפשו, על ונס העגלה מן קפץ כך ובתוך לרוץ , שיתחיל סוסו על בשוט

ודפק הסמוך, כפר לתוככי רץ  והכי אדהכי ריקה, עגלה אחר לרדוף בטעותם המשיכו

סיפר  הדלת, את  היהודי בעה"ב  לו משפתח לחומה, הסמוך  הראשון הבית  דלת  על

מי  לו לספר מבלי הרשעים החיילים מציפורני בורח שהוא  כהווייתן דברים הלה לו

נפשו  על חשש היהודי אך  בביתו, ומחסה מסתור לו שיתן נפשו על והתחנן הוא,

שניהם  חיי יהיו ואז אחריו לחפש הצאר חיילי יבואו קצר זמן תוך  שבוודאי ביודעו

הסכים  הלה אחר, יהודי של בית  על ודפק האיש המשיך  ברירה בלית  מות, בסכנת

ומיד  היהודים של ב'טלית' ולהתעטף – בגדיו להחליף לו הורה ביתו, אל להכניסו

אף  וכך, פניו, מכסה כשטליתו עשרה' 'שמונה המתפלל כיהודי זווית  בקרן לעמוד

ה'גוי' הוא לפניהם ה'מתפלל' שהאיש דעתם על תעלה לא  לביתו החיילים ייכנסו אם

אחריו. דולקים הם אשר

ומתפלל  עומד יהודי ומשראו לבית , מבית אחריו חיפשו הצאר חיילי הווה, כך

מכלל  האיש יצא  ובזה בדרכם והמשיכו המבוקש, האיש שהוא  לרגע  בו חשדו לא

עבורו  שהציע המטה על לישן שכב  גופו את  וחימם ושתה שאכל לאחר סכנה.

שיזכור  ליהודי מבטיח כשהוא לדרכו יצא היום למחרת יפות . פנים בסבר בעה"ב 

שלא וכיון דבריו את שמע הלה הימים, מן ביום הטוב  גמולו לו וישיב חסדו את 

המורד  של מנהיגם שהוא  לגלגידע  לסייע(·Â˙·˘ÁÓ)ים, ש'הבטיח' כפר' ל'בן ולעג

לעתיד. בעדו

ניקולאי, הצאר של שליטתו את  להפיל המורדים הצליחו רבה ויגיעה זמן לאחר

הנערץ  מנהיגם את  עליהם המורדים קיבלו '‡Á¯Â')ואז Â˙Â‡),רמה ביד עליהם למלוך

היהודי  אותו אל מכתב  שלח מלכותו, כסא על החדש המלך כשבת ההם בימים

היהודי  האפשרי. בהקדם המלוכה ארמון אל לבוא 'הזמנה' כתב  בו חייו, את שהציל

שהחכם  ומפורסם ידוע  היה זה כלל כי בפחד, מהולה בתדהמה המכתב  את  קיבל

גיסא לאידך אך  רעה, פגיעתה כי ברוסי', אשר הרשות  מן בורח בראשו עיניו אשר

כושלות ברגלים הרכבת על עלה ברירה בלית המלך , של פקודתו שיפר למי לו אוי

המלוכה. ארמון אל לנסוע  ופנה
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àéîã àîå÷øò øáòã øîà ìàåîùå,
Y àéîã àî÷øåò øáòã' ...é"ùø ùøéô

éðùä øáòáù íéãåäéä óåñàì(íéîä ìù)'
øîåà éðàåìàåîù åðòéîùä ìåãâ øáã

בפניו  נפתחו מיד ה'ההזמנה', את לשומרים הראה המלך שער לפני עד בהגיעו

נתקבל  פחד מלא  בלב נכנס כאשר ויהי פנימה'. המלך  'בית אל והוליכוהו השערים כל

'התכיריני'... המלך  שאלו ובכניסתו יפות , פנים בסבר ובעצמו בכבודו המלך ידי על

המלך לו השיב יכירו, ואיך  פניו את לקבל מעודו זכה שלא האמת על היהודי הודה

מיד  שהצילו המאורע  אותו כל לו והזכיר טובא , אותו ראה אלא  הוא , כן שלא

האמת אך  פרטי, אחד איש שהצלת  חשבת  שעה 'באותה לו אמר ואז רודפיו,

ואל  המנוחה אל כולם הגיעו הצלתי בזכות כי רוסי'. מדינת  תושבי כל שהצלת

וחפים  תמימים אזרחים וטובח הורג שהיה ניקולאי הצורר הצאר בהפלת הנחלה

והעניק שירצה, עת  בכל בארמונו אותו לבקר מיוחד אישור לו נתן ובזאת מפשע'.

רבות . מתנות  עוד לו

שפעמים  בצדו, השכל מוסר והוסיף זי"ע , חיים' ה'חפץ הגה"ק סיפר זו עובדא

כגון  ממש, של חשיבות בה שאין קלה מצוה רק שעשה האדם בעיני נדמה רבות 

לבוא לעתיד אולם כלום, עשה שלא  לעצמו וחושב  בדברים חבירו את שמעודד

משלם  שכרו ויקבל ונצורות, גדולות  פעל קטנה אחת  והתאמצות שמפעולה יראה

הכל. על

לסיפור  סיום והוסיף זצ"ל גלינסקי יעקב  רבי הגאון חוזר היה האלה הדברים על

בחורים  עשרה שמונה החליטו ישראל על הצרות  כשתקפו לפ"ק  תרפ"א  שבשנת  זה,

יציאה, אישורי להם שיהיה מבלי רוסיה מגבולות  לברוח נובהרדוק ישיבת מתלמידי

בדרך כי גדולה בסכנה כולם והיו הגבול, שוטרי ידי על הבחורים נתפסו לב  לדאבון

אל  הקשה הבשורה משהגיעה מיתה. בעונש הבורחים את מענישים היו כלל

עוזר  חיים רבי הגאון הדור לגדול הודעה תיכף שלחו בישיבה שנשארו התלמידים

שהציל  יהודי לאותו אותם שלח והוא  לעשות , מה כדת  לשאול זצ"ל גראדזינסקי

אכן  ידו ועל הבחורים, את  לשחרר מהמלך  ויבקש שימהר רודפיו מידי המלך את 

לאיש  הודה 'המלך במתיקותו גלינסקי הגר"י סיים ובזאת לחיים, המוות מן ניצלו

עוד  הציל זו שבפעולתו ואומר מוסיף אני אך  רוסיה, תושבי כל את שהציל מצילו

ישיבה  בחורי עשרה ¯ÈÒÂ')שמונה  ÈÈÂ‚ ÏÎÓ ‰ÓÎ ÈÙ ÌÈ·Â˘Á‰) שבין אלא  עוד ולא ,

מן  ניצל הוא  ואף קנייבסקי, ישראל יעקב  רבי הבחור גם היה זו בחורים קבוצת

של  בתורתו כולו העולם כל את  להאיר גרם אחת שבפעולה ונמצא ידו , על הסכנה

וצדיק'. גאון אותו
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áåúë äåöî íùì ïè÷ øáã åìéôàù
øôñáìåãâ øäðä åúåà äéä àì éë ...

(íéãåäéä óåñàì åúåà øáòù)àîå÷øò ÷ø
ïéñðåëî íéî ìù úéìåìù àåäå Y àéîã

àøîâá é"ùøéôù åîë(:çë äìéâî).
øôñá áúëð ë"éôòàå(äìéâîá)øåáòéå'

úåøåäì - ìåãâ øáã äéä åìéàë 'éëãøî
ïåáùç éãéì àá ìëä éëøáãå .ì"ëò ,

ôù.øúåîì êà íééú

êëå'ìàåîùî íù'á àúéà(ô"øú íéøåô)

ì"æç åøîàã(:æð ïéèéâ)åéðá éðáî'
àéäå ,'÷øá éðáá äøåú åãîì ïîä ìù
òùø åúåà äëæ êéà ,äîåöò äàéìô
äæë ìåãâ øëùì íéãåäéä øøåöå éøæëà
íéàøåîàå íéàðú åéàöàöî åàöéù

äøäèáå äùåã÷á 'ä úøåúá íé÷ñåòäèéèéèéèé,
ùøãîä éøáã é"ôò øàáîå(ä é ø"úñà)

áåëø éëãøî úà ïîä øéáòäù äòùá'
òùø åúåà ,øéòä áåçøá êìîä ñåñ ìò

øîåà äéä äî(ç-æ ì íéìäú)éúøîà éðàå'
êðåöøá 'ä ,íìåòì èåîà ìá éåìùá
éúééä êéðô úøúñä æåò éøøäì úãîòä
åáìá äìôð äòù äúåàáù åðééä ,'ìäáð
äãåäå äøéáì âéäðî ùéù äáåè äáùçî
é÷ìç åá åøøåòúð äæáå ,ú"éùäî ìëäù
òøä ãøôúðå ,åáø÷á íéðåîè åéäù áåèä
àîäåæä äøáò ïë ìòå ,åéúåîöòî
åðîî åàöéå ãçà ìåâìâ øçà åéàöàöî

.íé÷éãöå äøåú éöéáøî

äæîåàåäùë óà ,íãà ìëì ãåîéì
ìà ,ì"çø ãàî àøåð òø áöîá
åìéôàå øåáéãå äâä íåù åéðéòá ïè÷é
åçåëá ïéàù óà ,äáåè äáùçî
íå÷î ìëî ,áåè êøã ìò øàùéäì
úìòåúì åì äéäéå ,íåéä ãåò ÷æçúé
øáãì ìåëé äôä ïéàù ,ãàî äîåöò
íéøáãä íéòéâî äîë ãò áåùçì áìäå,

ì"ëòëëëëìàøùéî íãà êì ïéàù åðééäå .

ËÎ.)בגמרא יט . ˙È�Ú˙)כשם' דרב  משמיה שילת בר  שמואל דרב  בריה יהודה  רב  אמר

בשמחה' מרבין אדר משנכנס  כך  בשמחה , ממעטין אב  'בעל שמשנכנס  והנה ,

בסנהדרין  שהרי ברק , בבני תורה שלמדו המן של בניו מבני בעצמו הוא  המימרא'

(Ì˘ '·˜ÚÈ ÔÂÈÚ'‰ ˙Ò¯È‚Ï :Âˆ) ומנו - ברק  בבני תורה למדו המן של בניו 'מבני למדנו

בדיני  ואף בברייתות  נשנו שדבריהם תנאים מהם שהיו ומכאן שילת ', בר שמואל  רב

גופא . זה חג

מדועכ. זי"ע אמת ' ה'שפת  הרה"ק  בשם מבארים וכה לעולם יתייאש שלא  והעיקר

ולא כרע  'לא  לומר לו היה ולכאורה ישתחווה', ולא יכרע לא 'ומרדכי כתיב 

כרע נפל, אם שאף ללמדנו, אלא עתיד. בלשון ולא עבר בלשון השתחווה'

להכריז מעמדו על להתייצב  מיד יתחזק ולאוהשתחווה, יכרע  לא  שמעתה 

ישתחווה'ישתחווה. ש'לא  שכן כל יכרע' 'לא אם צ"ב , שלכאורה עוד, לומר יש עד"ז
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äìéòåä äîë äàøå ,ïîäî øúåé òåøâù
ìëì øîàð ïëì ,úçà äáåè äáùçî åì
úòá óà ùàééúé àìù àåä øùàá éãåäé
åì ïéàù äòùá ïåâëå ,øúñäå êùåç
÷øô ãîìéå ÷æçúé äøåúá úåâäì ÷ùç
ïéðò ìëá êëå ,úçà äëìä åà ãçà
éðéòá ãàî ãò áåùç äæ íâ éë ,ïéðòå
äôä ïéàù' ,ãàî äáøä åøëùå ,ú"éùä
äîë ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé

.'íéøáãä íéòéâî

äìåãâäìéöäù úå÷÷åúùää úìòî
ïîä áéåàå øö ùéà éãéî åðúåà

äæä òøäíúç'ä ÷"äøä øàéáù åîë ,

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

ìå÷ùì ïîä ãéúòù íìåòä äéäå øîàù
íäéì÷ù íéã÷äå ãîò ìàøùé ìò íéì÷ù

àúéà 'ñåúáå 'åéì÷ùì(éçãå ä"ã .æè íù)

àì íä éøä äù÷å ,íðåéãô ìë ïúð ïîäù
áéúëãë 'øëëä úàî' àìà 'ïåéãô'ë åðúð

(äë çì úåîù)úàî äãòä éãå÷ô óñëå'
íéôìà úøùò' ïúð àåä åìéàå ,'øëëä
äàî éô ïúðù àöîðå 'óñë øëë
àäã ,øôåñ íúçä øàáîå .íðåéãôî

ì"æç åøîà(.æ úåëøá)úçà úåãøî äáåè
úåéå÷ìî äàîî øúåé íãà ìù åáìá
íãàù äòðëäå éåãø ïåùì 'úçà úåãøî' é"ùøáå)

בגמ' כדאיתא  ורגליים ידים בפישוט היא והשתחוואה הברכיים  על היא כריעה [שהרי

(:„Ï ˙ÂÎ¯·)[ והחל נפל כבר שאפילו אלא השתחווה, שלא להוסיף עוד הוצרך  ומדוע 

דמאי  יתחזק מיד אלא להשתחוות , וגם ליפול רב, כי בייאושו ימשיך  לא ב'כריעה'

השתחווה. לא ושוב  הוה דהוה

חגי  בשאר זה דין מצינו שלא  פרוז', מיקרי יומו בן 'פרוז אומרם מבארים וכן

ומה  אמש עשה מה - במחשבות  האדם את  לייאש עמלק  קליפת  כי השנה, ומועדי

לא, ותו יומו' 'בן הזה היום את רק  עיניו לנגד מעמיד היהודי אך  לעתיד, יעשה

מקום  כאותו דינו לכן לייאוש, הדבר כשגורם מקומו ומהיכן בא  מאין מתבונן ואינו

בו. שנמצא

מלחמה, ואיש כגיבור משמרתו על איתן לעמוד ישראל מבני איש כל ועבודת

מעלה  ועולה מתחזק  הנני מעתה מטה מטה נפלתי אם אף - 'לא' למשחית ולומר

ד  'עד מצות  וזו -לא מעלה, דיליהלדעת ידע ' וגונדא  ליצרו מתייאש לאלענות  אינני ,

אחד. לרגע

משחק כללי את זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל רבי הרה"ק  את  לימדו בילדותו

בו, לחזור אפשרות אין שהולכים פסיעה שכל לו, אמרו הכללים בין ה'שח-מט',

ללמוד, ליהודי אסור זה משחק  מיד, נענה כן ישראל,כשמעו לבני ראשון כלל  שכן

מדרכו ... בו  לחזר בידו  יש  שתהיה , להיכן יהיה  שנעשתה פסיעה שכל
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(åéìàî åáì ìò íùø÷éò ïáøåçä øçà äðäå ,
åðãáà êàéä áì íåùì 'íéì÷ù úùøô'
ì÷ùä úéöçî ìå÷ùì åðéëæ àìå áåè ìë
,øîåìë ,åæ 'úåãøî'å .ùã÷îä úéáá
óà ì÷ùä úéöçî úúì ä÷åùúäå ïåöøä
äàîî øúåé åðì úãîåò àéä äæä íåéäë

òô,äëë íéîïëà úéáä ïîæáù àöîð
íåéäë ìáà 'øëë úàî'ì ïåáùçä äìò
úøùò' àåäù äàî éô ïåáùçä äìåò

óñë øëë 'íéôìàáøç äéä ïîä éîéá éøäå)

úùøô' äøåúá åàø÷ ÷ø íéì÷ùä åðúð àìå ,úéáä

äæä íåéäë åðúàéø÷ ïëå ,äøåúá íúàéø÷å ,'íéì÷ù

(íéôìà úøùòì äìåòéøáã åðáåé äæáå .
äìåò ïîä ìù íéôìà úøùòù 'ñåúä
ìáà Y ìàøùé éðá ìù íéì÷ùä ïåáùçë
àìà ,ìòåôá íéðúéðä íéì÷ùä ãâðë àì
é"ò Y ìåëéáë 'íéðúéð'ä íéì÷ùä ãâðë

ìàøùé éðá ìù úå÷÷åúùäå áì úîéùàëàëàëàë.
íäéì÷ù ä"á÷ä íéã÷ä' åøîà íäéìòå

õøçå ïåéìëî íìéöäì Y 'åéì÷ùì
íðéàù óà ,ùåøååùçàå ïîä úøéæâá
àìà ,íãé ìòåôá 'íäéì÷ù'

áìáù úå÷÷åúùäááëáëáëáë.

óàååãéá äúìò àìå ÷÷åúùî àåä íà
úåáéùç íå÷î ìëî ,íåìë ìåòôì

åì ùé äìåãââëâëâëâëúôù'ä àéáîù éôë .
ò"éæ 'úîà(â"ìøú çð)÷"äåæä éøáãî

(:èñ à"ç)áåúëä øåàéáá(é èô íéìäú)

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

רבו כא. לפני שונים פירות מלא מגש מנות ' כ'משלוח שהביא  אחד בחסיד מעשה

נוקבת בתוכחה לו והשיב הרבי נענה היום, כמצוות זי"ע  אברהם' ה'בית  הרה"ק 

הארץ שטיקל א  נא  הבא  הבאת , 'פרות  בקודש ‰Ï·)כדרכו ˙Â˘‚¯ ËÚÓ)כתיב שהרי ,

מנות  עולמים,איש'ומשלוח כל לבורא להתקרב  עצמו את  שיביא כלומר, לרעהו...'

ביראת ולהוסיף טוב  להיות העתיד על  בקבלה עצמו על לקבל גרמא  הזמן ובפורים

האדם. כל זה כי טהורה, ה'

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

(Ô�Ú‰ ·Ú· לקבל זכו מלכנו' את  לראות 'רצוננו ישראל בני שזעקו ידי על ולבסוף ,

ובעצמו. בכבודו מהקב"ה דברות  שני

בפני כג. העומד דבר 'אין המאמר על זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק משם מתאמרא 

אמרינן, לזה וכך', כך  עשות ביכולתי ואין אעשה 'מה לענות רגיל האדם כי הרצון',

האדם את ומונע העומד דבר אין והרי טוב, לעשות אבית לא  לטוב .מלרצותמדוע
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àì íà óà åáì ìëá åéìà ÷÷åúùéù
äî ìà òéâäìå úåìòì åãéá äìòé

.åì óñëðù

נלמד  דפורים ממעשה  – גדולה זעקה 
התפילה בפני העומד דבר שאין

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

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

,íéàáä úåøåãì òéãåäìäî úîàù
åì øùà ìåãâ éåâ éîå äøåúá åðçéèáäù

åéìà íéáåø÷ íé÷åìà'ãëãëãëãë.

êëåùøãîá àúéà(âé æ ø"úñà).ì"æå
äòù äúåàáïîä éîéá äøéæâä äøæâðù)

(íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì òùøä,
úåáà ìöà äìäáá áåèì øåëæ åäéìà õø
øîàå ,íøîò ïá äùî ìöàå ,íìåòä
íéîåãø íìåòä úåáà éúî ãò ,íäì

äøöä ìò íéçéâùî íúà éàå ,äðéùá
úøùä éëàìî éë ,äá ïééåøù íëéðáù
íéîùå úåìæîå íéáëåëå äðáìå äîçå
,ãøîá íéëåá íåøîä àáö ìëå õøàå
,íéçéâùî íëðéàå ãâðî íéãîåò íúàå
éðôî íäì øîà ,äî éðôî ,åì åøîà
,ùåøååùçà ìù åúãåòñî ìàøùé åðäðù
íúåìëì äøéæâ íäéìò äøæâð úàæ øåáòáå
åì åøîà ,íøëæ úà ãáàìå íìåòä ïî
ìò åøáò íä íà ,á÷òéå ÷çöé íäøáà

ãåðà äî íúøéæâ äîúçðå ä"á÷ä ú
åì øîàå åäéìà øæç ,úåùòì íéìåëé
íéîòô äîë ,ïîàð äòåø éà ,äùîì
íúøéæâ úìèáå ìàøùéì õøôä ìò úãîò
íåìë ,äùî åì øîà ,'åëå úéçùä éúìáì
ùé åì øîà ,øåãä åúåàá øùë íãà ùé

,åòéãåäå êì åì øîà ,éëãøî åîùåéãë
ïàëî éðàå äìôúá íùî àåä ãåîòéù
ä"á÷ä éðôì íäéìò íéîçø ù÷áðå,
úøâà äáúëð øáë ,ïîàð äòåø åì øîà
íà äùî åì øîà ,ìàøùé ìò äééìë
íàå ,úòîùð åðúìôú äîåúç àéä èéèá

äéäéù àåä äéäù äî äîúçð íãáäëäëäëäë,

זצ"לכד. מבריסק הגרי"ז ביאר הרמב "ם דברי Ù‚)לפי 'ÂÓÚ Ê"È¯‚‰ È�È�Ù) שאומרים מה

ולא יבושו לא  קוויך שכל 'להודיע , המגילה קריאת  אחר יעקב' 'שושנת  בפיוט

בך ' החוסים כל לנצח יובן]יכלמו להאמור אמנם  להכא, ענינו מובן אינו ,[ובפשטות

אליו, שוועם בעת ישראל לעמו עונה שהקב "ה לדעת  קריאתה, מצות תכלית  שזו

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

שאף  פירוש בך ', שחסינו אשמנו לאמר יתחרטו לא - בך החוסים כל יאשמו 'ולא 

הקב"ה. על יהבו את והשליך  שבטח מה על יתחרט לא אחד

אמרוכה. רמז ÌÈ„ÚÂÓ)בדרך '‡�ÏÈÂÓ ‡"¯‚‰' ¯ÙÒ 'ÈÈÚ) בפסוק(Ê הכסף („ פרשת  'ואת 
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åì øîà ,äîåúç àéä èéèá åì øîà
êìä ãéî ,éëãøîì òéãåäå êì åðéáø äùî

áéúëã àåä àãä ,éëãøîì òéãåäå(à ,ã)

òø÷éå ,äùòð øùà ìë úà òãé éëãøîå'
'éåì úùåã÷'ä êéøàäå .'åéãâá úà éëãøî

(úéùéìù äùåã÷ ,íéøåô)ìãåâá ïàëî ãåîìì
äøéæâ óàù ìàøùé ìù íúìéôú çë
øùôà êìîä úòáèá äîúçðå äáúëðù
ä÷òæå ä÷òö é"ò äìèáìå äòøå÷ì

.áìä ÷îåòî úéúéîà

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

äæä íìåòá íäéìò ììôúäùàì ïëå ,
úåáàäå ÷ù äøâç äøåúäù äî åìéòåä
,ïåéìòä íìåòá äìôúá åøéöôäå åáøä
ìàøùé ììë úìéôú éãé ìò ÷ø éë

úåòåùé ìåòôì øùôà äæä íìåòá
.úåòø úåøéæâ ìèáìå

äìéôúäåàéäùë øúåéá úìá÷úî
,áìä é÷îòîî äìåòå úò÷åá

í"éáìîä øàáîù åîëå(âé å)äî
éëãøî íéãåäéä òøæî íà' ùøæ äøîàù
åì ìëåú àì åéðôì ìåôðì úåìçä øùà
ïî äøåàëìå ,'åéðôì ìåôú ìåôð éë
ïîä äìòáì ùøæ øîàú êëù äîéúä
íå÷îá åçåø íéøáùîä ùåàéé éøáã
äöò åì õòééìå å÷æçìå åúåà ããåòì
ùøæ éë ,í"éáìîä øàáî àìà .äáåè
éë úåàåøä êéðéò äðä ïîäì äøîà
íåùî åðééäå ,åéðôì ìåôðì úåìçä
ììôúîå åúéðòúáå å÷ùá ÷åñò éëãøîù
êì ïéà ïë íà ,åòéùåéù åé÷åìàì ÷òåæå
,ììôúäì ÷éñôäì åì íåøâì àìà äöò

åá ìëåú äæä ïôåàá ÷ø'ìåôú íà
äàâúúù ãò åéðôì êîöò òéðëúå

נוטריקון  'לאבדם' דתיבת לאבדם', ביהודים המלך גנזי על לשקול המן אמר אשר

של  בחותם הגזירה נחתמה לא דאכתי לאסתר, לומר מרדכי ששלח היינו בדם', 'לא 

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

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

ככתוב האדמה, מן נוצר האדם שהרי לתיאבון, הגוף תאוות  על המורה  מעפר בא 

(Ê · ˙È˘‡¯·) אחר טבעו מצד נמשך ולכן האדמה', מן עפר האדם את אלקים ה' 'וייצר

וכמו  רח"ל, בחטא שהושרש הנפש חולי על מורה הדם ואילו והגשמיות, החומריות

Î‚)שנאמר ·È ÌÈ¯·„) חטאו לא שאם רבינו, משה שאלת הייתה וזו הנפש', הוא  הדם 'כי

ח"ו  אם אבל הגזירה, את  לבטל בקל אפשר בעלמא , תאוה מחמת אם כי בדמם ישראל

טיט, של בחותם רק  שהיה נתברר ואכן שיהיה', הוא  שהיה 'מה אז בחטא הם מושרשים

מלכויות ושיעבוד שבעיסה שאור  מעכב  ומי ה ', רצון לעשות חפצים  ישראל  בני .כי
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æà åúáåùúå åúìéôúî ÷éñôéå åúòã
ìéç úåùòì êãé øáâúãåò ìë ìáà ,

åðééäå ,'äìéôúá åãé íéøé ïë åá íçìúù
áåù åéðôá ìåôéå òðëé ïîäù éãé ìòù
,äîéìù éëãøî ìù åúìéôú àäú àì
ùîùä áåù çåøæì ìéçúîù äàøé éøäù
,ë"ë äìåãâ äëéùçá éåøù åðéà øáëå
ìëåé àìéîîå ë"ë ìéòåú àì åæë äìéôúå

.åéìò øåáâì ïîä

àúéàò"éæ àååàðéùî ÷"äøäîé"øáã)

(åáúë íúàå ä"ã íéøåôíúàå .ì"æå
íùá íëéðéòá áåèë íéãåäéä ìò åáúë
áúë éë êìîä úòáèá åîúçå êìîä
úòáèá íåúçðå êìîä íùá áúëð øùà

áéùäì ïéà êìîä(ç ç øúñà)äðäã ,
øåñà ñðä ìò êåîñìíøîàîë

(:ð íéçñô),àñéð ùéçøúî àîåé ìëá åàì
øîåì íâåêøãá êà âäðúî íìåòäù

úåñøå÷éôàì äæî àáì ïéìåëé òáèä
å"çòãéì êéøö àìàâäðúî íìåòäù

é"ò àáì ìåëé ñðäå òáèä êøãá
.úåìôúáåèë íéãåäéä ìò åáúë' ù"æå

ù"îë äìôú åæ - 'êìîä íùá íëéðéòá
(âì àë úéùàøá)ì-à 'ä íùá íù åàø÷éå'

åðééä - êìîä úòáèá åîúçå ,'íìåò
,òáèä êøãá åëìéù(ìáà)øùà áúë'

,äìôú é"ò åðééä - 'êìîä íùá áúëð
ë"â òáèä íò - 'êìîä úòáèá íåúçðå'

äæ ìò ,'áéùäì ïéà'(äìéôúä)ìåëé ïéà
.òùååäì ìåëéå å"ç âåøè÷ úåéäì

ø÷éòåìàøùé ùéà ìë òãéù ,íéø÷éòä
,äæ ìë ììëá åúìéôú óàù

åäéìà éáã àðúá íéøáãä íéùøåôîå,àèåæ)

(å"ôäàåø éðàùë ,äùîì ä"á÷ä åì øîà
íãà éðáçáùå äìäú íäá ïéàù ô"òà

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

íäéúåðåæî íäì ìôåëå íäìéøä .ì"ëò ,
úéúçúáå áöîä ìôùá àöîðù éîì óàù
éë ,åúìéôúá íéîùä ïî íéðåò úåâøãîä
äëæé äøëùáù àãéøâ äìôúä àéä éàãë

.äáåèì åéúåìàùî åàìîúéù

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

גבוהות  בהשגות

áéúëäìéâîá(àë à)øáãë êìîä ùòéå'
úéá'ä ÷"äøäî àúéà ,'ïëåîî

ò"éæ 'ïøäà(êìîä ùòéå ä"ã .èñ à"á)ô"ò
äìéâîá øëæðù íå÷î ìëã òåãéù äî

êìîäéëìî êìîì àéä úéîéðôä äðååëä
ùòéå' ùåøéô åäæå ,ä"á÷ä íéëìîä

'êìîäúåðäéì íãàì ïúåð ä"á÷äù
è'åéä ïî ìá÷ìå(äååöî ìëî ïëå)øáãë'

úà ïéëî àåäù äî éôë åðééä ,'ïëåîî
áåè íåéä àåáé íøèá åîöòåëåëåëåë.

הפסוק כו. לפרש זי"ע הגר"א אמר ·)וכבר Â ‰ÈÚ˘È) השלישי ביום מיומים 'יחיינו
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חז"ל פירשו דהנה  לפניו', ונחיה ‚)יקימנו Â� העקידה (·¯"¯ של סכין נקראת מדוע 

עלמא בהאי מצוה 'שכר הרי וקשה, שכרה', מתן אוכלים שישראל שם על - 'מאכלת

ËÏ:)ליכא' ÔÈ˘Â„È˜)יצחק עקידת של מפירותיה אוכלים ישראל בני אין ודאי אלא  ,

ועבודתו יגיעתו מכל רק בהילוכועצמה, – המצווה סביב אבינו  אברהם שטרח 

המזבח ע"ג יחידו  בנו העלאת  ובעצם המוריה הר את  ראותו  עד ימים כי שלושת ,

עלמא, בהאי גם שכר יש המצווה אודות  והטירחה ההכנה לנועל סיפרה  ולכן

וחבש בבוקר השכים עקידה , מצות לקיים שעשה והזריזות ההכנות  כל את התורה

ב אוכלים אנחנו  זאת מכל  כי להודיענו עולה , עצי ובקע  חמורו , את  עולםבעצמו

יאכלו הזה לעקידה עד שהלכו ימים שני אותם בשכר כי מיומיים' 'יחיינו אומרו וזהו .

'יקימנו  גופא , העקידה מעשה זה - השלישי' 'ביום ואילו הזה, בעולם אף ישראל בני

ליכא לפניו(¯˜)ונחיה עלמא בהאי מצוה דשכר '(ÊË ˙Â‡ ‡¯ÈÂ 'Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜').

מזלאטשוב המגיד בשם אומר היה זי"ע  מאלכסנדר הכהן העניך חנוך רבי הרה"ק 

חז"ל דרשו דהנה ÊË.)זי"ע , ‰ÏÈ‚Ó) דכתיב „)מאי Â ¯˙Ò‡)המלך בית לחצר בא 'והמן

הכין', לו תנא , - לו הכין אשר העץ על מרדכי את  לתלות למלך  לאמר החיצונה

זה, דבר לגמרא ליה מנא  הרה"ק  ושאל עליו, עצמו את  לתלות  העץ  את  שהכין

הוא ,אלא , גדול  עוון מרדכי את  לתלות  והרי מצוה , לדבר  אלא  שייך  לא  הכנה  כי

גדולה מצוה  אכן וזה  המן, את  לתלות  – הכין' ש 'לו לדרוש כרחך  על (‰Â·‡אלא 

(ÌÈ¯ÂÙÏ '‰·ÂËÏ ‰·˘Á'·.

השלטון  אנשי הצליחו ולא  כסף, של שטרות מזייפים שהיו לשניים העולם, משל

רבים  ימים במשך  המשיכו וכך יתירה, בחכמה מידיהם התחמקו תמיד כי לתפסם,

הימים  מן וביום לתליה' גנב  ש'סוף אלא ולרבבות , לאלפים מזויפים שטרות  להדפיס

ה'משפט' בעת ויהי ברזל. בכבלי אסרום והשוטרים 'עבודתם' באמצע השניים נתפסו

רבבות זייף מהם שאחד וראו מעשיהם אחרי שבדקו השופטים, לפני המקטרג העיד

דאלערס של ·‡¯‰"·]שטרות  ‡ˆÂÈ‰ Ú·ËÓ - ÌÈ¯ÏÂ„) שקלים של שטרות דוגמתו זייף וחבירו

(ÌÈ¯ÏÂ„‰Ó ˙ÂÁÙ ‰·¯‰ ÂÈÂ˘Â ,Ï‡¯˘È ı¯‡· ‡ˆÂÈ‰) הראשון על השופט פסק לפליאתם ,

מיוחד  למוסד שלח חברו את  ואילו רבות, שנים למשך  האסורים בבית לשבת שעליו

השני  זה הלא  ואמר, השיב הדבר, לפשר השופט משנשאל ומשוגעים. נפש לחולי

כפול  שערכם דולרים שטרות ולהדפיס לזייף בידו היה שהרי וכסיל, הוא  שוטה

דעה', 'חסר אלא שאינו ומכאן אותם, זייף לא  ולמה  השקלים, שטרות מערך ומכופל

על  רק אותם ינצל מדוע  ונשגבים, נעלים בזמנים עומדים אנו כן, נאמר לעניננו אף

ערך' ÌÈÏÙË)ה'פחותי ÌÈ¯·„)...וכמה כמה פי ושויות  ערך  דברי להשיג כשבידו

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

הזמן  את לנצל האדם ישכיל יותר, והרבה 'דולרים' מחלקים השמים שמן ובימים
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àö÷çöé éáø ÷"äøä éøáãî ãîìå
ò"éæ à÷øàååî(íéøåôì ÷çöé úéá),

äðùîä éøáã ìò(.á äìéâî)äìéâî'
äùìù íäå 'â"éá á"éá à"éá úàø÷ð

דקדושא רישומא אצלו וישאר בלבו, הקדושה את  לקלוט שיצליח ולהעתיר ולהפציר

כולה. השנה כל במשך

מהם ולמשוך  להוציא ובידינו לפנינו , המוכן גדול אוצר  הם  הטובים הזמנים  כי

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

האוצר . את לפתוח  הולך ואינו בפתח

זצוק"ל דסלר אליהו רבי הגה"צ אמר ˙˘¯È)וכבר ÏÂÏ‡ Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ) העשיר כי

יכנס  לשם ליסע  מעות  די לו שאין העני ואילו להתרפא, מרפא ' ל'מעיינות  נוסע 

הרוקח Á˜¯Ó˙)לבית ˙È·) עצמו ימשח המעיינות , ממי מים ובו קטן בקבוק  יקנה ,

לשם. נסע כאילו בנפשו וידמה שם, וזעיר פה זעיר בבואבהם  ברוח ' 'העשיר  כן

היטב עצמו וירפא  המעיינות לתוככי כולו  ייכנס  נעלים  וזמנים  יעשה ימים מה ,

ותו  ושם, פה קטנה ב 'משיחה' – קטנה התעוררות  באיזה יסתפק  ברוח, העני

מידי... לא 

מה  יבואר רמז ובדרך  ובנפלאות , בגדולות  להלך גרמא  הזמן כי להתבונן וצריך

Ê:)שאמרו ‰ÏÈ‚Ó),'ה בעבודת  ישנם דרכים שני כי זירא', לרב  שחטיה רבה 'קם

בחי' וזו מופלגת , ה' ובעבודת רצופות  רבות שעות  בלימוד בגדולות  המהלך  יש

עולה  ומשם יכולתו כפי ללמוד עליו שמקבל דרגא , בתר דרגא  המהלך ויש 'רבה',

במועט  להסתפק אין ובפורים קטנות , מלשון 'זעירא' בחי' הנקראת  וזו ומתעלה,

בקטנות, הדרך  דהיינו – זירא ' לרבי 'ושחטיה בגדולות העבודה – רבה' 'קם אלא 

נפשי  על ולהתחנן ונצורות גדולות בעצמו בו לפעול לאדונינו היום קדוש כי

בבקשתי. ועמי בשאלתי

אשר  מקום הנמל, ברחבי להסתובב הגנבים מדרך  כי לומר, רגילים היו בפולין

על  מטבע  משליכים היו הללו לרוב , וזהב  כסף כשבאמתחותיהם מהלכים עם עשירי

מאוצרותיו  לרגע  דעתו מסיח והיה להגביהו מתכופף העשיר שהיה ובשעה הארץ ,

רק מועיל זה ש'קונץ' כך על ואמרו בידיהם. הגדול האוצר עם בורחים הגנבים היו

אחרי  ללכת שלא  ביותר נזהר בנכליהם המכיר כי הגנבים, מערמימות  יודע שאינו למי

הרע היצר כך  בידו. שאוצרותיו ונשארים כלל דעת מסיח ואינו שוא בהגיעמחזות

דעת  לבלבל  'מטבע' משליך הריהו גבוהים ·È˘Â·Ïזמנים  ,˙ÂËÂÊ· ÌÈ˜ÂÒÚ ˙ÂÈ‰Ï)

(ÌÈÈ„„ˆ ÌÈ�È�Ú ¯‡˘Â ˙Â˘ÂÙÁ˙‰ושלא הזמנים  את כראוי ננצל  שלא  העיקר  מן להסיחנו 

מאד עד  ממנו ולהזהר בנכלותיו להכיר אלא לנו אין לפניו , בתפילה  .נעמוד 
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íéøåôá éë åðééäå ,íéøåôä íãå÷ù íéîé
éðá åìá÷ éøäù 'äøåú ïúî' äéä

,äáäàî äøåúä úà ìàøùéåùøãù åîë)

(.çô úáùá ì"æçäøåú ïúîáù íùëå
ïéëäì äìáâä éîé úùìù íäì åðúéð
åòá÷ êë ,äøåúä úìá÷ úàø÷ì íîöò

íéøåô éðôì íéîé äùìùéîé 'âë
ïðåëúäì íãàä ìëåé íäáù - äìáâä
íåéì ïîåæîå ïëåî àäéù éãë éåàøë

äæä ìåãâäå áâùðäæëæëæëæë.

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

íéîéã÷îù úååöî øàùá åðéöî àìå
,úååöîä úééùòì 'äøéëæ'÷øù ïì æîøìå

ìëåé äìéçúî äðëääå 'äøéëæ'ä é"ò
íéøåôã 'äéùò' íéé÷ìçëçëçëçë.

ובפרט  זו  שבת  סגולת  – זכור פרשת
לזש "ק

úååöîåîù úåçîì åæ úáùá íåéä
úìá÷ éãé ìò ÷ìîò ìù åøëæå
úéá'á áúëå ,ïîåé÷å úååöîå äøåú ìåò

'ïøäà(.æñ íéøåôì)ìë ,ìàøùé ùéà ìë
úåéäì êéøö ,äùåò àåäù äî(åúðååë)

ìù øëæä äçîúé äééùòä åæáù

הדבר,כז. ממנו רחוק  כי מחשבה מתוך יתייאש גבוהיםולא בימים יש  גדול  סיוע  כי

בעדו. יגמור  וה' מלכות  עול המקבלים בכלל להכנס  אלא  לו  אין משל הללו ,

בכח  מאליהם הנוסעות  הגדולות למדרגות זי"ע, מסאטמאר הרה"ק לזה המשיל נאה

�ÂÚ˙)העלעקטריק ˙Â‚¯„Ó) הללו המדרגות עד דרך כברת  יעשו אנשים ששני ופעמים

ביניהם, מינה והנפקא  למטה. עמוד ישאר ורעהו למעלה, למעלה עד ויבוא יעלה זה

הראשונה, המדרגה על עצמו והעמיד אחת  קטנה' 'פסיעה עוד פסע  הראשון שזה

ונשאר  זו פסיעה החסיר השני זה אך  למעלה, מאליו המדרגות הובילוהו וממילא

לאו ...למטה... ואם  טוב , לתכלית  ויגיע יעלה זו פסיעה  העושה לדידן אף

זי"ע כח. משה' ה'ישמח הרה"ק הק' קושיות ÌÈÓÈÎשני ‰"„ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ÏÚ 'È�Ó¯ ÒÈÒÚ')

(Í"� ÏÚ '‰˘Ó ÁÓ˘È'· ÒÙ„� ,ÂÁ� יו"ט ‡˘¯ לעשותם רצה שמרדכי במגילה נכתב מדוע ,

דבר  ואסתר מרדכי רצו למה תימה, ועוד ליו"ט, קבלתם כל נתבטלה שלבסוף בשעה

דהנה בחברתה, מתורצת  דחדא ומבאר לבסוף. קיום לו היה ÊË.)שלא ‰ˆÈ·) כל'

יו"ט', והוצאת שבתות  מהוצאת  חוץ יוה"כ, ועד מר"ה לו קצובים אדם של מזונותיו

מלאכה ואיסור ביו"ט הפורים יום את מרדכי קבע  מתחילה אתולכן ינכו  שלא כדי

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

דכתיב כיוון מ"מ ÁÎ)לדורות  ·Î ·ÂÈ‡)לך ויקם אומר דברי 'ותגזור את  בשמים קיבלו

לאדם שקצוב  מה בכלל ההוצאות את ינכו שלא  לענין יו"ט, בכלל שיהא מרדכי

השנה ליו"ט.בתחילת  היום נתקבל בשמים כי במגילה, נכתב ולכן ,



פורים  - זכור - הפרשה èëבאר

÷ìîòèëèëèëèëøá ìë äæá øäæð äéäé øùàëå ,
øäî ùéç øùà éðà çåèá éæà ìàøùé

úåøöä ìëî íéøåèô åéäé.

áúëïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'íéøôåñ éøáã'á ò"éæä"ã èë úåà)

(òåãéå,ì"æåäùåã÷á ìåòôì ïîæä æà'
íéîéé÷å íééç íéðá úãìåä á÷òé òøæì
øåëæ úùøôá éë ,éúìá÷ êëå ,ãòì
àîúñî ,'äçîú' ÷ìîòì ïéøå÷ù
òôùå äôñåäå éåáéø åãâð äùåã÷á

'éðáåùøã ì"æç àäã ,øáãä øåàéáå , ¨¥
(.å äìéâî)÷åñôä ìò(á åë ìà÷æçé)

äáøç åæ äàéìî íà - äáøçä äàìîà'
àìù ùåøéô ,'åæ äáøç åæ äàéìî íà åæ

íåøá íäéðù åéäé åùòå á÷òéù ïëúé
í÷ äæùë ,äæá éåìú äæ ÷ø ,äìòîä
úééçî íéøéëæî øùàë ïëìå ,ìôåð äæ
ä"á÷äî íéù÷áîå åæ úáùá ÷ìîò
íéçøëåî æ"éò ,íøëæ úåìëìå èéòîäì
,øôñîáå ïéðîá úåáøúäì ìàøùé éðá
íé÷ñåò íéðá éðáå íéðáì åëæé íìåëå

úååöîáå äøåúáìììì.

לקבלת  היום סגולת – אסתר  תענית 
התפילות 

åðéîëçøãà â"é íåé åòá÷ ì"æ
øåàéá êéøöå ,'øúñà úéðòú'ì
úòáøà' àîìùáã ,åæ úéðòú ïéðò åäî

ז"לכט . בריזל זלמן רבי הרה"ח נוהג היה הללו, אהרן' 'בית דברי פי [מחשוביעל

קארלין] כשכוונתו חסידי שמו' 'ימח לומר ה' ממצוות  אחת בקיום מצוא עת  בכל

עצמו  ובין בינו וזעק מנעליו את  קשר המקוה מן ביציאתו אחת  פעם עמלק, על

למשמע נחרד אשר מקום בקרבת  יהודי שם עמד העת באותה שמו', ימח שמו, 'ימח

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

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

מבואר, אהרן' שב'בית  רק מאומה לו קרה שלא האדםבניחותא  צריך מצוה  שבכל 

עמלק  של  זרעו למחות  שברצונו  ומקפיד לכוון מנעליו קושר שהוא כעת כן ועל ,

בשו"ע  הנפסק כפי „)לעשותו · Á"Â‡)מתחת וזכרו שמו למחות מכוון הוא הרי

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

'שבתל. זו שבת שנקראת  הטעם אומרים העולם דהנה צחות , בדרך  לומר יש עוד

מאמרם פי על È‚:)זכור', ‰ÏÈ‚Ó)שבשבת נמצא אדר, בז' נולד ע "ה רבינו שמשה

'שלום  לעשות ישראל כמנהג שלו, זכר' ה'שלום שמחת  היתה אדר ז' שאחר – זו

הבן ללידת  הסמוך שב"ק בליל ÊÏ)זכר' ÔÓÈÒ .Ù Û„ ˜"· '˘"˘È' 'ÈÚ) שמה נקרא  כן על ,

זכור'. 'שבת

ידוע  דהנה אמרו, בו כיוצא  אחר ËÙ:)באופן סיון (˘·˙ בז' תורה מתן שאחר
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ìò åòá÷ð äðùä éîé êùîáù 'úåîåöä
ìàøùé éðá ìò åøáòù úåàìúäå úåøöä
ïééãòå ,úéáä ïáøåçá Y íää íéîéá
,ùã÷îä äðáð àì ïééãòù åðòùåð àì
éëãøî éîéá åðòúäù åæ úéðòú ìáà
äøîâð øáëå ,äîçìîì íúàéöéá øúñàå
åèìùé øùà àåä êåôäðå Y äîçìîä
úéðòú ë"à ,íäéàðåùá äîä íéãåäéä

.äàá àéä äîì åæ

äðùî'áå'äøåøá(á"÷ñ åôøú)àéáä
øàáì[ù"éò 'ùåáì'á åøå÷îå]

â"é íåéá åìä÷ð øúñàå éëãøî éîéá éë'
åéäå ,íùôð ìò ãåîòìå íçìäì øãàá

ì ïéëéøöíøæòéù íéðåðçúå íéîçø ù÷á
íåéá åéäùë åðéöîå ,íäéáéåàî í÷ðäì 'ä
ì"æø åøîà ïëù ,ïéðòúî åéäù äîçìî

(à ô"åñ çìùá 'øô àúìéëî)åðéáø äùîù
äéä ÷ìîò íò íçìðù íåéá ä"ò
åéä éëãøî éîéá íâ éàãåá ë"àå ,äðòúî
ìàøùé ìë åâäð ïëìå ,íåé åúåàá íéðòúî
úéðòú' àø÷ðå .øãàá â"éá úåðòúäì

'øúñàäàåø ú"éùäù øåëæì éãë
øùàë åúøö úòá ùéà ìë òîåùå
åîë åááì ìëá 'ã ìà áåùéå äðòúé

íää íéîéá äùòù,ïéãîì åðéöîð ,'
àåä úéðòúä úòéá÷ íòèùùéøùäì

,ìàøùé éðá úåáìá äìôúä çë úà

òîåù øåãå øåã ìëáù åòãéå åøëæéù
ìàøùé åîò äô ìë úìéôúì ä"á÷ä

.äòù ìëáå úò ìëá íéîçøá

ùéåøúñà úéðòúì íòè ãåòøùà
'óñåé úéá'ä ïøîì 'ãéâî'ä äìéâ,

'øùéä á÷'ä àéáäù éôëå(æ"öô).ì"æå
'ìò ãéîú àåä ä"á÷ä úçâùäù

àåäå ,äìåâñ úãòå åúìçð ïäù ìàøùé
áåè øëù ïìéçðäì éãë í÷éãöäì õôç

á"äåòìã"é òéâîù íåéáå ,[øãàá]

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

(øúñà úéðòúì úåçéìñá)'...éúîá' ïåîæô
íéøîåàùë(íù)øáòäå äìéôú òîåù

éãéì åàåáé àìù ïååëì êéøö .äìôéú
äéúùå äìéëà éåáéø é"ò å"ç ïååòå àèç

- חדשים ט' אחר לידתן היה החשבון ולפי זכרים, וילדו ישראל נשות  כל נתעברו

היא כן ועל שבת, באותה זכר' 'שלום שמחת  ישראל כל חגגו וא"כ אדר, ז' ביום

בנים. להוליד מסוגל הזמן הרי כך ובין כך  בין כך . נקראת 
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íéðåðçúå úåçéìñ é"òå .íéøåô úçîùå
åðà äæá àééôåðëá íéøîåà åðàù

.'øúñàå éëãøî úåëæ íéøøåòî

óéñåîåéáùåé ïëì' ,åéøáã êùîäá íù
úåéäì ë"â ïéëéøö íéøôë
íåéá úñðëä úéáá àùéã÷ äøåáçá

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

'øçùäì"æç åùøãå ,(.èë àîåé)øúñàã
,'øçùä úìéà' úàø÷ð äúééäë"çàå

åúù÷á ù÷áéå ,'ä éðôì åçéù êåôùé
øùà øúñàå éëãøî úåëæ øéëæéå
åì çúôéå ,ä"á÷ä åì øúòé íúåëæá
...ïåöøá åúìôú ìáå÷úå íéîçø éøòù

íéãòåðä ùãå÷ íò úãò 'ä éáäåà ïë ìò
ãòåîä íåéá äìéâî ìå÷ òåîùì 'ä øáãì
ìë ãéúòì øùà ,íéøåô àåäù ,äæä
àì íéøåô éîéå íéìéèá åéäé íéáåè íéîéä
ìù ïúåëæ øéëæäì åðà ïéëéøö ,íéìèáð

,øúñàå éëãøîøúñà úéðòú íåé éë
,äáäàå ïåöø ìù íéîé íä íéøåô íåéå

øúñà úéðòú íåéá ììôúäì áåè ïëì,
úà ïåöøáå íéîçøá ìá÷é äìôú òîåùå

ì"ëò ,'ïîà åðéúìôúàìàìàìàì.

רוממות  - היום קדושת  תוקף ונתנה
הפורים  יום 

àúéàà"áùøä úáåùúáà"áùøä ú"åù)

(âö 'åùú à"çåðéà íéøåôä ïéðòù
åúåàá ìàøùé ìù íäéùòî éôì ããîð
àåä ùîî ïë íää íéîéáë àìà øåãä
ìò åìàùù éîì äðò äëå .äæä ïîæá
íéãòåîä ìë íà åìéôà' Y ùøãîä éøáã
,íéìèáð åéäé àì íéøåôä éîé íéìèá

øîàðù(çë è)åøáòé àì íéøåôä éîéå
,'íòøæî óåñé àì íøëæå íéãåäéä êåúî
ìèáéù øîàéù äæ àåä éî ,ìàåùä ìàùå
úçà úåà åìéôà ,äøåúä ïî ãçà øáã
íéùøôîä åáøå .ã"åé ìù åöå÷ åìéôàå
íäî ãçà äá ñðëð àìå éðæàá åæ äãâä
.ì"æå ,à"áùøä áéùäå .äùåøéô éðòéãåä
àåäå ,åæ äãâäá ãåò íéôñåð íéøáã
íéøåôëä íåé óà éáø øîà íù åøîàù
úàæ äúéäå øîàðù ,íìåòì ìèá åðéà

íëìíìåò ú÷çìäù÷ äæ ïë íàå ,
áúë íéçñôá íâ éøäù ,øúåéú÷ç

...íìåòìëù ,åùåøéô éì äàøð ïë ìò

אסתר,לא. תענית  יום כל במשך  בחדרו ספון יושב היה זי"ע  חיים' ה'דברי הרה"ק

יצחק לוי רבי הרה"ק נהג וכן במהירות. משיב  היה נשאל שהיה לשאלות  ואף

דעלמא, מענינא עמו לדבר יכלו ולא  קונו, עם הזה ביום להתייחד זי"ע  מבארדיטשוב

שרי  השבעים כל של הקליפות את הכניע זה ביום עבודתו ידי שעל צדיקים, והעידו

העולם ]מעלה אומות של שריהם .[שהם
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ú"éåáä íäéìò çéèáä àì íéãòåîä
ïî ãçàá íìåèéá àèçä íåøâé àìù
ïåéöá 'ä çëù áúëù åîëå ,íéðîæä

íéøåôä éîéá ìáà ,úáùå ãòåîçéèáä
íøëæå íéãåäéä êåúî åøáòé àì áúëã

,íòøæî óåñé àì- óåñé àìå åøáòé àì
.äøäæà àì äçèáä íåàùòíåé ïëå

äçèáä - 'íëì úàæ äúéäå' íéøåôëä
øôëé íåéäù ,íìåò ú÷åçì äéäúù
ïàë éáø úòãå .åäåøîùé àì åìéôàå

øôëî íéøåôëä íåé øîàã àøîâá åúòãë
ìáà ,íéáù ïðéàù ìò ïéá íéáùä ìò ïéá
àì - 'äøäæà' çñôá øåîàä íìåò ú÷ç
åäåâçú íìåò ú÷ç áåúëã 'äçèáä

íëéúåøåãì íúøîùåáìáìáìáì.

,äðäæ"å÷éúä éøáã íéòåãé(:æð óã)

ïéòî àéä íéøåôéëä íåé úùåã÷ù
'íéøåôë íåé' àø÷ð ïëìå ,íéøåô úùåã÷
åøîàå ,'íéøetk' åðééäã ,ïåéîãä ó'ë íò§

ייב "אלב. ר' מהרה"ק ז"ל, הק ' אביו בשם סיפר אברהם', ב 'בית כתוב בזה"ל

היה  והוא לשמחו אחד איש ובא בפורים, גדולה בעניות שהי' ז"ל , מאוסטראה

פורים, של שמחה הבעל הוא  מרדכי כי ואמר בעצמו. ובעצמומרדכי בכבודו  והוא 

שמח להיות שרוצה  יהודי איש לכל לשמח .בא

בלשונם חז"ל נקטו כן שעל שמעתי, צחות בדרך אורחא , ËÎ.)אגב ˙È�Ú˙) כשם'

ממעטין  אב האשמשנכנס תלו ולמה בשמחה', מרבין אדר משנכנס כך  בשמחה,

אב ר"ח שבין הימים בתשעת  שמן בשר אוכל חבירו את  דהרואה הכוונה, אך  בהא ,

פורץ שהוא  גדול רעש בקול עליו יצעק בוודאי וכדו', זמר' ב'כלי ומשמח בו, לתשעה

נחש וישכנו ÈÒ"‡)גדר ‡�˜˙ Á"Â‡ Ú"Â˘ אלו (¯‡‰ שבימים יודעים התינוקות אפילו כי ,

בשמחה', מרבין אדר 'משנכנס ממש כיו"ב  יין, ושתית בשר באכילת איסור נהגו

להסיר  ממנו וידרוש תוקף, בכל כך על יוכיחו נפולות בפנים חבירו את  יראה שאם

מצוה. של בשמחה ולשמוח מלבו עצבות

וטעמם  אדר, חודש ימי בכל 'תחנון' לומר שלא היה זידיטשויב בית  צדיקי מנהג

והסוד הרמז בדרכי Ì˙Â‡Ïעמם ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,˘Ù� ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ¯Â¯·Â)

(„Á‡ ÏÎÏ ‡ÏÂ Ì¯Â‡Ï ÌÈÎÏ‰Ó‰Â ÌÈ˜È„ˆיצחק רבי הרה"ק  - גדולים תרי הני נדברו פעם .

את יעקב הישועות  שאל זי"ע, יעקב ' ה'ישועות הגה"ק עם זי"ע  מזידיטשויב אייזיק 

התורה  נגלות עפ"י טעם לי יענה שהרבי אבקש, אבל – זה מנהג טעם מה אייזיק  ר'

מפורש... פסוק  זה הרי מזידיטשויב , הרה"ק ענהו הח"ן. ותורת החסידות פי על ולא

כתיב הרי הרה"ק, ענהו כן... האומר הפסוק  ומהו היכן זכר לא יעקב הישועות אך 

(·Î Ë ¯˙Ò‡)ומאבל'והחודש לשמחה, מיגון להם נהפך טוב'אשר שכל ליום לך, הרי ,

ואף  תחנון. בו נאמר לבל נגלה פי על טעם יש ושפיר אריכתא , טוב ' 'יום החודש
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íé÷éãö(ãåòå ,ò"éæ ï'éæåøî ÷"äøä)é"ôò
òåãéä ììëä(.æ úéðòú),éîá äìúð éî

íéøáãäå ,ìåãâá äìúð ïè÷ øîåà äåä
,íéàøåðøúåé äìåãâ íéøåôä úùåã÷ù

ùåã÷ä íåéîäéáâ áéúëã(àé ,á ìàåé)éë'
.'åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ

àìåíåé ìù åúåäî ìëù àìà ãåò
àåáì ãéúòì äðúùé íéøåôéëä
ïåùìëå íéøåôä íåéë âðåò íåé úåéäì

÷"äåæä(íù)ïéãéúòã Y íéøåôë íåé'
éåðéòî äéì ééåðùìå äéá àâðòúàì

'âðåòìâìâìâìâì.

גבוה  זמן החודש שכל כאן, יש הוראה מקום מכל תחנון, לענין כן נוהגים הכל שאין

הקודש  רוח ממנו לשאוב ומועד, טוב  כיום בו ויום יום כל לנצל ויש הוא , ונעלה

ה'. בעבודת והתעלות

קודש' שרפי 'שיח Î)ובספר ÌÈ¯ÂÙ) היה זי"ע  מסוכטשוב אברהם ה"ר הרה"ק וז"ל.

שבועות שתי ונשתכר יי"ש ששתה פיאק קראקאווער מן מעשה בפורים לספר רגיל

שהי' הרשע , המן על קשה שבאמת אמר כי פורים, אחר שבועות ושתי פורים קודם

כמה  אולי אחד, יום על רק  זמן קבע  איך ח"ו, היהודים כל את ולאבד להרוג רוצה

להרוג  יוכל ולא ומערות , שיחים בורות בתוך עצמם את  מטמינים מהיהודים וכמה

הפור  לו שנפל כמו אדר, חודש לכל עכ"פ זמן להגביל צריך  והי' אחד, ביום אותם

הפיאק בשם ותירץ  זו, קושיא  מפליא הי' ז"ל מסכטשוב  הר"א  והה"ק אדר. בחודש

יהי' והיפך אותם להרוג יוכל לא אולי וחשב  רשעות , המן עשה בזה גם אשר הנ"ל,

ולא א ', יום רק יו"ט להם יהי' יו"ט, היום אותו ישראל ויעשו באמת , שהי' כמו -

למעט  שכוונתו הרשע  המן כוונת יודע  אני הפיאק ואמר החודש, כל לשמוח

לפני  שבועות שתי שותה הנני לכן החודש בכל הוא השמחה באמת  אבל שמחתנו,

– ולעניננו עכ"ל. והבן פורים, לאחר שבועות ושתי לדידן פורים הוראה  כאן אין

וגדולת קדושת את 'ידע' לקיים  נזכירה , זאת  אבל  החודש , בכל ידע' דלא 'עד לקיים 

וכיאות כראוי לנצלם החודש, .כל 

ונפל  הגורל הוא פור המן שכשהפיל בגמרא  איתא דהא הגר"א בשם ורמזו

היה  ולא משה בו שמת  בירח פור לי נפל אמר, גדולה, שמחה שמח אדר בחודש

של  שבסופן כשראה שמח מדוע ביאור, וצריך  נולד, באדר ובז' מת  באדר שבז' יודע

כל  על משפיע זה שיום מכאן, אלא  משה, מת בז' והרי בו לי"ד גורלו עלה דבר

מזל  'בר החודש שכל וודאי לטובה, שכשנהפך  עאכו"כ כן, אמרו לרע  ואם החודש,

הוא ... טוב '

אמת לג. השפת  בימי (˙¯Ë"Ï)וכתב  קבלוה 'הדר אמרו זאת  מול הלשון. בזה

נזכרים אחשורוש' הימים לכן הנעשה. קלקול הפורים בימי עתה שניתקן נראה
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øëæ'íòåð éøîà'ä ÷"äøä àéáî øáãì
ô óåñá ÷åñôá ò"éæ áå÷é'æãîúùø

áéúëã ,äåöú(é ì úåîù)ìò ïøäà øôëå'
åéúåðø÷äðùá úçàúàèç íãî

íéøåôéëääðùá úçàåéìò øôëé
,'íëéúåøåãìíéîòô 'á øîåì ìôëå
'äðùá úçà'íéãçåéî íéîé éðù ùé éë ,

åá ùéù íéøåôéëä íåé àåä ãçà ,äðùá
àø÷ðå ,íéøåô àåä éðùäå ,'úàèçä íãî'
,íãä ú÷éøæ àìá íâ 'äðùá úçà'

'íëéúåøåãì åéìò øôëé' íäéðùáåàáåä)

÷åñôá ä"ã øåëæ úùøô ,íéãòåîä ÷ìç åøôñá

(ïøäà øôëå.

àøîàúîìàøùé éáø ÷"äøäã äéîùî
íåéáã ,ò"éæ ïé'æåøî

ïðáøë ïì àîéé÷ íéøåôéëäò"òå :äô àîåé)

(â"ä à"ô äáåùú 'ìä í"áîøøôëî ô"ëäåéã

ìáà ,íéáù íðéàùì øôëî åðéàå íéáùì
íðéàù'ì óà àéä íéøåôáù äøôëä
ìàøùé éáø ÷"äøä åãëð øàéáå ,'íéáù
øôëî íéøåôã ïì àðî ò"éæ áå÷èøåùèî
íéøåôá éë ,äáåùúá øæåç åðéàù éîì óà

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

÷ñôð äðäå ,'äèîì åìáé÷ù äî äìòîì
ò"åùá(â ã"öøú)úåòîá íé÷ã÷ãî ïéà'

ìåèéì åãé èùåôù éî ìë àìà ,íéøåô
äìòîì óà éëä íåùîå ,'åì íéðúåð
,äèîì åòá÷ù åæ äëìä íéîéé÷î
ãç ìë úåðååòì çìåñå ìçåî ä"á÷äå
,äéäéù áöî äæéàá ìàøùé éðáî ãçå
äìéçîä ìá÷ì ãé èùåô àäéù ãáìáå,
åúðååë íà åéøçà ïé÷ã÷ãî ïéà æàå

äîéìù åúòãå äéåöøãìãìãìãì.

כמו  עונג ע"י מתקנים בפורים כי בזוה"ק ואיתא  הגוף לענג המצוה ולכן ונעשים.

ע "ש. עינוי ע "י תשובהביוה"כ ע "י והוא סלחתי ואמר הכפרה  נגמר ביוה "כ וכמו

יום מיראה.במ' לתשובה אלול ימי נתקן ושמחהשע"ז מאהבה אדר  בחדש  כן וכמו 

ושמחה במשתה המצוה  לכן העשיה , שנתקן וע"י לתשובה  .זוכין

ברורה המשנה שכתב ממה ללמוד יש מגיעים הדברים היכן ÁÎ)ועד ˜"Ò ˆ 'ÈÒ)

עם  להתפלל אחד יום רשות לו נתן שהשר תפוס רדב "ז בתשובת כתב  וז"ל.

תיכף היום אותו יתפלל שירצה יום איזה במנין להמתין הצבור המצוה יחמיץ ולא

פורים. או  כיפור יום יום על רק  אלא  וכדומה, לר"ה או ליו"כ קאמר ולא  עכ"ל.

ופורים... כיפור

שיוכלו לד. קיבול' 'כלי גם ישראל עם לבניו הקב"ה נותן אלו דבימים עוד, שאמרו ויש

בדבריהם כן ונרמז בפורים, הנשפע השפע  את  בו הפושטלקבל להיותכל ורוצה

אפילו אזי קיבולידטוב , הבית לוזה אפשר נותנין אי השנה ימות  שבכל ואף ,

מכל  תחילה, מחט של כחודו פתח בעצמו יפתח אם אלא  האור מן ליהנות לאדם
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åæîøåèåéôá íé÷éãö äì(á÷òé úðùåù)

íâå'äðåáøçïåùìî 'áåèì øåëæ
ïáøçñøäðå áøçð äìéìçù éî óàã ,

éðçåøä åáöîáåèì øåëæäæä íåéá'ééò)

(íéøåô ìàåîù éøáãäìäìäìäììë' åùøéô ïëå .
à åìéôà - ãé èùåôäòèåùô,'èðàä

íéèåùôáù èåùô éãåäé åìéôà åðééä
äöåøå åãé èùåôä íéúåçôáù úåçôå

ïéà éë ,'åì íéðúåð' ,'ä ìà áø÷úäì
ìë àìà ,ù÷áîä úåäîá ïé÷ã÷ãî

ìåèéå àåáé äöåøäåìåìåìåì.

øáëåàâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ àååàðéùîã)íéøåô ìà÷æçé éøá

(ùéðéà áééç ä"ã,ìë ãéá ùé äæä íåéáù
éðôì ìåãâ ïäëì ùéù çåëä úà éãåäé

שפע הקב "ה משפיע דלתתא  אתערותא  בלא שאף היא הפורים יום סגולת  מקום

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

הרחמים. אב  אבינו מאת גדול חסד וזה פגם, וללא  בשלימות

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

אצל  הכלי את גם ומשאירים נאים בכלים מנות משלוח לתת  העולם ומדרך  מנות ,

הכליהמקבל ואת המאכל , את המקבל יטול  כלל  שבדרך  השנה, ימות כבשאר  [דלא

לבעליו] מנות,יחזיר למשלוח - הפורים ביום לישראל שפע הקב"ה בתת  נמי והכי ,

בקרבם. האורות את ולהשריש לקלוט שיוכלו הכלים את  יחד גם להם נותן

מטה לה. מטה לרדת שהחל בחור היה שבישיבתו התורה, ממרביצי אחד לי סיפר

הפורים  יום בהגיע  תפילין, מניח שאינו בחור באותו סימנים לו היו וכבר רח"ל,

שבשמים  אביו לפני בבכי וגעה הקודש ארון את  פתח הכנסת , לבית  הנ "ל נכנס

אל  הקצה מן הבחור של לבו נתהפך מהרה ועד פלונית . בן פלוני בחור על שירחם

הישיבה  צוות וכל שלמים, מסכתות  על נבחן וכבר בהתמדה ללמוד והחל הקצה

שתפילותיו  אם כי לדבר הסבר ואין בישיבה, המיוחדים אחד שהוא  אותו מהללים

למטה. ופרי למעלה שורש  עשו הפורים ביום

אמת 'לו. ה'שפת חידש להלכה ˘„¯)חידוש ‰·¯ ‡¯Ó‚· ‰"„ :Ê ‰ÏÈ‚Ó) שישלח ראוי דאינו

כתיב שהרי בחכמה, ממנו שגדול למי או לרבו מנות  משלוח ËÈ)אדם ,Ë ¯˙Ò‡)

איש מנות אךלרעהו'ומשלוח ממנו, שגדול למי 'רעהו' לכנות לקטן הוא וחציף '

גילה  שהרי מנות, לו ולשלוח להחזיר הקטן מותר תחילה לקטן הגדול שלח אם

לו  לתת לנו מותר וממילא  'רעהו', בכלל הקטן את  מחשיב שהוא  דעתו את  הגדול

מנות . משלוח

משלוח  לנו לתת  הקב "ה חייב דבפורים אחד, מצדיק  נחמד דבר שמעתי זה לפי

שהרי  טובים, ומעשים מצוות לו נחזיר אז ורק  תחילה, טובות  השפעות עם מנות 
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íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìåäæá àöåéëå .
'úîà úôù'ä áúë(æ"ðøú íéøåô)ïë óéìéå

àø÷î(á æè àø÷éå)ìà úò ìëá àáé ìàå'
éáâ åìéàå ,ô"ëäåéá íà éë 'ùãå÷ä

áéúë íéøåô(æè ã øúñà)ìà àåáà ïëáå'
êìîäñðëéäì øùôàù ,'úãë àì øùà

ô"ëäåé åðéàù óà íéùã÷ä ùãå÷áæìæìæìæì.

êëå'øôåñ íúç'á àúéà÷ìç ,úåùøã)

(àìà ä"ã á ãåîò åð÷ óã àáúëù
ïä ,àåä ìåãâ áåè íåé íéøåô úîàáå'
áåùç àåä ïåöøá äøåúä úìá÷ ïéðòì

úåòåáù ìù è''åéîâçá àäã ,

íäéìò 'äôëù' ñðåàá åìá÷ úåòåáùä
øãä - íéøåôá åìéàå ,úéâéâë øä

'ïåöøá' ùåøååùçà éîéá åäåìá÷úáù 'éò)

(.çô,íééçì äúéîî äìåàâ ïéðòì ïäå
úåãáòî íéøöî úìåàâî éôè àåä

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

'úåòåáùå çñôîçìçìçìçì.

÷"äøäò"éæ 'úîà úôù'ä(á"ðøú íéøåô)

áåúëä ïåùìá ÷ééãîøúñà)

(çé è,'äçîùå äúùî íåé åúåà äNòå'§¨Ÿ
ïåùìá 'åùòå' øîåì åì äéä äøåàëìù

כביכול  הקב "ה מוכרח הכי ומשום 'רעהו', בכינוי הקב "ה את  ולכנות לפתוח לנו אסור

מנות לו ולהחזיר היום מצות  לקיים ישראל בני שיוכלו כדי סלה, טוב כל להשפיע

טובים. ומעשים מצוות  של

במס'לז. והמן דאחשוורוש במעשה המדברת  הסוגיא  שבאמצע  הטעם ביארו ובזה

È:)מגילה Û„) מקום מאבותינו, בידינו מסורת זה 'דבר לוי רבי של המימרא  נאמרה

ולא כלל מקום תפס לא  הקדשים בקודש העדות  שארון היינו המדה', מן אינו ארון

לשם ענינו ומה הקדשים, קודש של חללו „‰·Â‡Èמיעט È„ÈÈ‡ ,·‚‡ Í¯„· ¯Ó‡� ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ)

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

אנושי, בשכל  נתפס  אינו  המידה' מן אינו ארון ש 'מקום הענין עצם וכל הברית ,

גבוה מעל  גבוה שהוא הפורים יום  בקדושת השגה  לו  שאין לדעת  האדם על  .כך 

וכי לח. הרבים, ברשות הפזורים חן ואבני יהלומים של גדול אוצר שיש בנפשו וידמה

כמה  ולאסוף לקבץ  כדי שונות השתדלויות  לעשות  חלציו כגבר אוזר היה לא

יתאמץ האלו הימים סגולת וידע  שיכיר ידי על נמי והכי זה, גדול מרכוש שיותר

כדבעי. לנצלם

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

זי"ע] מלעלוב  שלמה שהמתין צבי גדול קהל והיה הפורים, ביום רבות שעות במשך 

החדר  מן יצא  לא  השעה שנתאחרה אף אך  מנות, משלוח לפניו ולהביא  להכנס בחוץ 

ז"ל  דייטש מתתיהו רבי החסיד היה הממתינים בין הדלת, את  להם פתח ולא
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àìà ,ãéçé ïåùìá øîàð òåãîå ,íéáø
äùòù ä"á÷ä ìò éà÷ã .ì"æå ,åøåàéá

.äçîùå äúùî íåé åúåàäçîù äéäù
ìàøùé éðá åìåöéðù íåøîá åéðôì
íéîùá íâ øæâð äéäù äøéæâä äúåàî,
é"ò äìèáúðùë ë"çàå ,ùøãîë àúéàãë
íåé åúåà äùò äáåèì êôäðå íúáåùú

ì"æç åøîàù åîë ,äçîùå äúùîíéçñô)

(.èé÷åúåà ïéçöåðù éîì - çöðîì'
åá íñøôúîù åîë íéîéä äìàå .'çîùå
íéøëæð íéîùá äìòîì êë ,äèîì ñðä
äìòîì íâ ïúãåáòá íéðäëå .úåàìôðä
.ì"ëò ,'äìéâî àø÷î òåîùì ïéàá íìåë

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

íåéáèåùô ùéà ìë ãéá ïúéð íéøåôä
ãîìå ,'øåãä ÷éãö'ë çë ìàøùéî

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ïëíéøåô)

(øåîà ø÷åááå ä"ã ,øãà ã"éì øåà ,æ"òøú

÷åñôäî(ãé ä øúñà)ø÷åááå'øåîà
êìîì,äåîúå ,'åéìò éëãøî úà åìúéå

ø÷åááå' åì äøîà ãöéëøåîà'êìîì
ìò úååöì àéä äôöåç éøä ,éååéö êøãá

øîåì äì äéäå ,úåùòì äî úãë êìîä
ø÷åááå'ù÷áúåà 'êìîäîìàùú

ïëàù ääéîúä øáâú øúåéáå ,êìîäî
áéúëãë - ìòåôá ïîä âäð êë(ã å)

äðåöéçä êìîä úéá ìà àá ïîäå'
øåîàììò éëãøî úà úåìúì êìîì

.'õòä

êàìåãâ ïîä äéä ïîæ åúåàáù ,úîàä
àøîâá ùøåôîëå ,ùåøååùçàî

(.åè äìéâî)ïëå ,'ùåøååùçàî ïîä äáâ'
ùøãîá(â"ðøúú øúñà ù"å÷ìé)úà íùéå'

åúà øùà íéøùä ìë ìòî åàñë
(à â øúñà)äìòîì äîéá åì äùò -

åúîéáî(ùåøååùçà ìù)ìòî ùàø åîNå ,
åãéá äéä ïëàå ,'åúà øùà íéøùä ìë

úåøåäìéë ,éëãøî úà úåìúì êìîì
.åéìò óà èéìù äéä àåä

íåùîå' øùàë ,éëäàåä êåôäðåøùà
,'íäéàðåùá íéãåäéä åèìùé
,øúñàì ïúéð 'ïîä úéá'ù àìà ãåò àìå
äæ òùøù íùëå Y äæ çë åðéãéá ïúéð
äéä ÷ø êìîä úàî ù÷áì êéøö äéä àì

הקודש  אל ונכנס הדלת  את  ופתח אומץ  אזר המחכה, הגדול הציבור את  ובראותו

בחוץ, עליו הממתין גדול קהל שיש לו גילה ההפרעה על מתנצל וכשהוא  פנימה,

בגערה לו והשיב מלעלוב הרה"ק מיוםנענה באה  השנה  ימות  כל של העבודה הרי

ממני... לבטל  ברצונם זה  גם  האם ולסגור הפורים , החדר מן לצאת  לו הורה ובזאת

שהרבה  זי"ע, מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק אחריו נהג וכן אחריו. הדלת  ִאת 

כי  ותחנונים בתפלה להרבות ממעשיהם ללמוד ועלינו הזה, ביום תהלים באמירת

אהוביו. בניו על השי"ת רחמי לעורר גורם הזמן
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íåéá êë ,åðåöø íéé÷ì åéìò úååöì åãéá
äæä"á÷äì øîåì íãàä ãéá ùé

êøã ,ìòôú äîå äùòú äî ìåëéáë
íéøæåâ íé÷éãöä ïéðòë ,éååéöå äøéîà
úà úåìúì' - äùåò àåäå ä"á÷ä ìò
ìù åáì êåúî åîù úà úåçîìå 'ïîä

'íéðô ìë ìò åîöòïéá ,äæ ììëá ìëäå)

,ú"éùä úà ãåáòìî åáëòîä òøä øöéä çë ìèáì

íãàä úà íéòéøôîä íéøåñéäå úåøöä ïéáå

(äãåáòî,äùòîì íãå÷ éàðúá íðîà ,
äôùäî àì úåéäì äëéøö äøéîàäù

åúåàáå ,åùôð úåà ìëá àìà ,õåçìå
ïîäì æà äéäù õøîð ïåöøå ÷ùç
åúøéîà éàãåá æàå ,éëãøî úà úåìúì
éãéñç åøîàù åäæå ,úåøéô äùòú
ùéà ìë ìåëé íéøåôáù ,éàîã÷

êøáúäìå òùååéäìèìèìèìèì.

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

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

ה'מראה  הרה"ק ומבאר מאומה, ביקשה לא  עדיין הרי מובן אינו 'עוד' דתיבת

זי"ע  מדעעש ‚)יחזקאל' ÔÙÂ‡ ‡ÓÁÏ ‡‰Î ‰"„ Ù"˘„‚‰) דברים על ה' אל המתפלל  כי ,

ליענות  היא  מוכרח �·¯Í)הכרחיים ‰"„ÂÒ ,‚ Ê ˙ÂÎ¯· Ë"ÂÈ˙ 'ÈÚ) מבקש האדם כאשר ולכן ,

על  המתפלל אמנם משאלותיו, וימלא  השי"ת יענהו בודאי ללבוש ובגד לאכול לחם

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

דכתיב  Î„)והיינו ‰Ò ‰ÈÚ˘È) ואני מדברים הם עוד אענה, ואני יקראו טרם 'והיה

שזקוק ההכרחיים הענינים אלו 'טרם' עסקי על ויבקש המתפלל יקרא  שאם אשמע ',

הם - 'עוד אם אבל אענה', 'ואני אזי יום, היום 'עוד'לחיי מבקשים שהם מדברים'

בכך ליענות הוא ראוי אם ואשקול אשמע' 'ואני אזי בהם, תלויים הנפש חיי שאין

לאו. אם

בקשתך 'ומה במגילה כאן לפרש יש פתוחים עוד עפי"ז הפורים ביום כי ותעש',

גם  לפעול אפשר כי ל'ותעש', יזכה  'עוד' ומבקש המתפלל גם ולכן השערים, כל

(˙Â¯˙ÂÓ)השפעות ישראל לכל שיהיו רצון ויהי ההכרח, מן יותר הנוספים ודברים

אמן. יתירה, בהרחבה טובות 

שאמרו מה ופרח בכפתור לבאר יש „.)ולפי"ז ‰ÏÈ‚Ó)את לקרות אדם 'חייב 

שנאמר ביום, ולשנותה בלילה ‚)המגילה ·Î ÌÈÏ‰˙),תענה ולא יומם אקרא  'אלקי

לשון  בו שנאמר מהפסוק  כן למדו מדוע  להעיר, יש ולכאורה לי', דומיה ולא ולילה

נענה  אחד שכל היא  רצון שעת  בפורים והלא דומיה', 'ולא וכן תענה' 'ולא שלילה,

הרבה  כך  כל לפעול האדם ביד יש בפורים כי נראה, הענין ביאור אך  במשאלותיו,
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ïåöøáå íéîçøá åðéúåìéôúîîîîïåùìëå ,ò"éæ áå÷é'æãî 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä

'לא של הכתוב  את  לכך הסמיכו ושפיר ומעט, כמקצת  יחשב שיפעול מה שכל עד

להשיגתענה', יכול  שהיה מפני נענה , לא  כאילו הוא  הרי ויקבל שיבקש כמה כי

העיקר מן מרובה בתוספת  וכהנה כהנה .עוד 

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

הלה  שמילא הגם והנה שאת, שיוכל כפי היהלומים עם כיסו למלאות לו נותן שהוא

עוד  לו היו שלא  על מצטער הוא אכתי רב , הון עמו ונטל מקום אפס עד כיסיו  כל

לא כאילו בעיניו דומה זה והרי שליקט, ממה יותר הרבה שם נשאר שהרי כיסים,

תמיד  הוא  הרי רב , בשפע  אסמיו וממלא מתפלל האדם כאשר נמי וכן כלום, נטל

המוכן  השפע  מן קצהו אפס אם כי השיג לא  שיטול כמה כי תענה, לא  'כאילו'

באמת . לכך והמיועד

פרסמו מ. אברכים קבוצת  שבארה"ב, לעיקוואד בעיר שנים כמה לפני הוה, עובדא 

'כל  הפורים ביום כי קדם, מימי שמענו אנו אף הנה חוצות, כל בראש מכתב 

מחשבים  והיינו יבקש, אשר כל השמים מן לו' 'נותנים ישועתו, לבקש – יד' הפושט

איש  שונים, יסורים סבלו מאתנו כמה והנה מידי. לא  ותו נאה ואימרה כמליצה זאת 

וקבלנו  חדא , בצוותא  פורים לפני ימים כמה יחדיו  נאספנו לכן ומכאובו, נגעו איש

שיח  ולשפוך  הזה ביום אחת אגודה לעשות  אחד בלב  אחד כאיש עצמנו על

הוכן  מועד ומבעוד גדול, לאור מאפילה שיוציאנו עולמים כל בורא לפני ותחנונים

זמן  קבענו וגם תהלים, ויאמרו יתפללו ומתי וקימה, שכיבה לעת  מדוקדק היום סדר

היום... מצוות  ולשאר בתורה ראולעסוק קצר  זמן שבתוך העידו כאחד וכולם 

בעניניהם ונפלאות ניסים הואבעיניהם  אף ויזכה כמעשיהם, ויעשה ישמע  והחכם ,

לטובה. לבו משאלות  כל ה' שימלא 

פורים  בליל בבני-ברק, בעלזא  דחסידי בביהמ"ד מקדם, בימים שראיתי ומעשה

עסוק היה אחד וכל מקום, אפס עד נערים עם בזקנים מלא המדרש בית  היה

ביגיעה  התורה בלימוד וזה הנפש בהשתפכות תהלים באמירת זה קדושים, בדברים

ובדברים  בטילה בשיחה שעסקו צעירים בחורים חבורת  ישבה זוית ' ב 'קרן והתמדה,

הקבוצה ראש התעורר לפתע  בכך, מה ˘Ï‡של „‡Ó ‰·Â˘Á ‰ÁÙ˘ÓÓ ¯‚Â·Ó ¯ÂÁ· ‰È‰˘)

(ÂÏÈ‚· Ë"ÏÊÓÏ Â‡˘È� ¯·Î˘ ÂÈÁ‡ ˙ÓÂÚÏ ,Â‚ÂÂÈÊ ‡ˆÓ,'תהלים' יחדיו נאמר הבה לחבריו והציע  ,

אחר  עד בתהלים האריך זה בחור אף עשו. וכן זה, נשגב ביום השי"ת אל ונתפלל

בברית ובא  לטוב , ומזלו הבחור נשתנה פורים אחר מיד פלא, זה וראה השחר, עלות 

והק כלל, עליו 'חלמו' שלא  שידוך – בישראל מיוחסת משפחה עם ביתהאירוסין ים

בליעה"ר. מבורכים ישירים ודורות ולתפארת, לשם בישראל
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(â"é íéøåô)úåøáâúä ùé íéøåô éîéá
ùàø äìòîì ãò ïåöøäå íéîçøäàîàîàîàî.

àìô'áå'õòåé(ú"éäòá ä"ã .çé÷ óã ,ïåîã÷ä)

óà äáéáç äæ íåéáù ,àéáî

באדמו"רות, לשמש חלציו יוצאי לכל ציווה זי"ע מנדבורנא  מרדכי רבי הרה"ק 

בית 'נדבורנא יקרא לא בפורים תהלים בו מסיימים שאין המדרש שבית  אמר, ועוד

כל  לפתוח אפשר תהלים אמירת  ידי ועל רחמים של זמן הוא  בפורים כי המדרש',

אהרן' ה'בית  כתב  השנה ימות  בכל ואם ממעל, בשמים „"‰השערים .ÁÓ Ô¯‰‡ ˙È·)

(¯Ó‡ „ÂÚ ומכל המצרים, ומכל השטותים מכל לצאת 'אפשר תהלים אמירת  ידי שעל

כל  יכול בודאי זה ונשגב רצון שבעת  ק"ו של בנו בן ק "ו לאדם', לו שיש השינויים

אפילו  ולבקוע  לטובה, מרעה מזלו את ולשנות גדול לאור מאפילה לצאת אחד

שבשמים. אביו לבין בינו המפסיקה ברזל של מחיצה

במדרשמא. ·)איתא  Ë ‰˘¯Ù ¯˙Ò‡)לעשות להמן אוהביו וכל זרש יעצו הכי דמשום

במים, לישראל ניסים עשה שהקב "ה ידעו כי מרדכי, את  עליו לתלות  גבוה עץ 

ולכן  האש, כבשן מתוך ועזריה מישאל חנניה את  הציל וכן סוף, ים להם שנבקע 

מרדכי  יוכל שלא  כדי ממנו, ישראל ניצלו לא  שעדיין חדש בדבר ובחרו התחכמו

המדרש. דברי ע "כ להינצל,

הנעשה  נס בין שאין ידעו שלא היו טפשים וכי דרשני, ואומרים סתומים והדברים

דכלה' ה'אגרא ופירש הקב"ה, לפני מעץ  הנעשה לנס Ú˜·)במים ˙˘¯Ù) שבמשך

אח"כ  מספרים  אדם בני וכאשר  הזה, בעולם ונפלאות  נסים הקב "ה  עשה  הדורות 

ההם בימים  שהתרחשו  הניסים את  שוב  בזה  מעוררים הם  הרי ולכן מנפלאותיו  ,

ילמדו  אזי בנהר מרדכי את להטביע לאחשוורוש המן יאמר שאם יועציו חששו

לשורפו  יאמרו אם וכן מידיהם, מרדכי ינצל ועי"ז סוף ים קריעת פרשת  ישראל

לפיכך האש, ותתקרר דניאל בספר ועזריה' מישאל ד'חנניה במעשה בתורה יעסקו

ישראל, את הקב"ה ממנה הציל לא שעדיין חדשה בדרך העולם מן להעבירו החליטו

רחמיו  ברוב  הקב "ה אך הפרשה, קריאת  ידי על הנס את  לעורר יוכלו לא וממילא

מצפרניהם. וניצלו חדש נס להם וברא  עליהם ריחם וחסדיו

הניסים  את לעורר הניסים של התורה' ב 'דברי הקריאה שבכח למדנו, מדבריהם

שאמר  וכמו המגילה', ב 'קריאת  פורים של הנס בלימוד וביותר ההם, בימים שאירעו

' אומרים המועדים שבכל זי"ע, מבעלזא  יהושע רבי כי זכרהרה"ק מצרים' ליציאת 

ההם, בימים שהתרחש לנס כ'זכר' אותם כתיבעושים בפורים  ÁÎ)אבל  Ë)והימים'

ממש בפועל ונעשים ' נזכרים  מחדש האלה הזה בזמן הנס מתעורר ושנה שנה ובכל ,

כל  לבטל - כפשוטו הוא' 'ונהפוך יש אנו בימינו ואף ממש, ההם בימים שהיה כפי

ולרצון. ולרחמים הדינים ולהמתיק  ואכזריות  קשות  גזירות
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,úìá÷úî àéäå ä"á÷ä éðôì ãéçéä úìéôú
áéúëãî ïðéæç éëäå(äë ,è øúñà)äàåááå'

åúáùçî áåùé øôñä íò øîà êìîä éðôì
.äéøáã åìá÷úä àðååâ éàäëá óàã ,'äòøä

åîëå'ìàøùé úìåâñ' øôñá àáåäù
äîã÷äá àáåä ,'ã úåà 'ô úëøòî)

÷øô äçéúô äìéâî ñ"îò 'íéîëç éúôù' øôñì

(ãé úåà è,ì"æ ãçà ìåãâî éúìá÷'

ø÷åáá íéëùäì íéøåôá äìåâñã
ú"éùä éðôì äù÷ááå äìôúá úåáøäìå
ìò ïäå ,éðåæîå ééç éðá - øáã ìë ìò
éë ,åéáåø÷ ìë ìòå ,íéøáã øàù
ìëå ,ãåàî ïåöø úò íåé åúåàá

ïåöøáå äçîùá äîä úåîìåòäæ"òå ,
ïëå ,'åì ïéðúåð ãé èùåôä ìë' ì"æ åøîà
éãéîìú íé÷éãöä éìåãâ éôî ìáå÷î àåä

'ò"éæ è"ùòáäáîáîáîáî.

יששכר' ה'בני כתב Â)וכן „ וניצולים(‡„¯ לי, ויסורים ]'נראה צרות שנה[מכל בכל

וצדקה'. המגילה קריאת  ידי על

זי"ע  הבעש"ט ממרן ¯ÈÊÓאיתא  '˘Ó˘Â ¯Â‡Ó'· ‡Â‰ ÔÎÂ ,Á ˙Â‡ ¯˙Ò‡ ,˙"‰Ú Ë"˘Ú·)

('¯È‡Ó‰ ¯Â‡'‰ Ì˘· ‡¯Â˜‰ ‡¯Ó‚· ‰"„ ÌÈ¯ÂÙהמשנה לשון ÊÈ.)על ‰ÏÈ‚Ó)את 'הקורא

שאז מעשיות , סיפורי כדרך  המגילה את  שקורא יצא, לא  למפרע  -המגילה Ú¯ÙÓÏ)

(¯·Ú·,נסים בכל נעשו ונפלאות  נסים לנו  עושה  השי"ת אשר  לבו על  מעלה  ואינו

יצא לא - הקריאה בזכות  ודור עכשיו דור  ונעשים נזכרים האלה שהדברים והיינו ,'

ממש. בפועל

הרי"ם החידושי זאת ‰¯Ì"È)והוכיח ÈËÂ˜ÈÏ) בני עשרת  לקרוא  שצריך  שאמרו ממה

והיינו כאחד, שמתו מפני אחת  בנשימה מחדש ,המן 'מתים' הם  הזה  בזמן שעתה

אחת בנשימה שנה  בכל  לקרוא  יש וע "כ הנס, כח  עתה  .שמתעורר 

במאמרםמב. גם רמזו ‰.)וכן ‰ÏÈ‚Ó)והנה בפורים', שמחה של נטיעה נטע  בדרך 'רבי

שמחה עת  הנטיעה אין הקצירה כלל בעת ורק  הזרעים, יצמחו ולא  יתכן שהרי ,

וכמו"ש האדם, שמח אז ‰)והאסיפה ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙),'יקצורו ברנה בדמעה אבל 'הזורעים

פירות ופירי פירות שיראה  לו  מובטח  כי נטיעה, בעת אף  שמחה  יש  בפורים

יבוא והחכם  ואחד , אחד כל לפני לרווחה  פתוחים רחמים  שערי שכל  מפני מעמלו,

בתפילתו וישועות רפואות  .ויפעל 

פירוש  גוזר', צדיק א  ווערט - שמוגער 'יעדער בצחות  קמאי שאמרו וכמו

וכל  דבריו, מקיים שהקב "ה גוזר צדיק בבחינת  להיות זוכה שבקלים קל שאף

רעות גזירות כל ולבטל להפוך  בידו שיהא – מאד גדול כח מקבל ואחד אחד

בתפילתו. נשגבות ולפעול

הפיוט מנוסח נראה ÚÈ˜·)וכן ˙�˘Â˘) במה מרדכי שנשתבח היהודי', מרדכי 'ברוך 
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äëåàðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø áúë
'éô úáãð' åøôñá ò"éæøúåî øîàî)

(.ç óã ,íéì÷ù,åðìá÷å'íéøåôä éîéáùâîâîâîâî

ìù ìëéäì äðè÷ äîùð úåìòì ìëåé
ïëå ,áëòî íåù éìá àìôåî ÷éãö
íåù éìá 'øúë'ì úåìéôúä ìë ïéìåò

áëòî,äùéçìá éúìá÷ äæ ìë ...'
ìéëø êìåä éúéùòðå[äæ ãåñ úåìâìå]

á÷ðë êì éúçúô ,ìàøùé úáäàî
.'ïéæøã éæø äæá ùé éë ú÷ãéñ

àúéà'øåè'á(âöøú)áø áúë ,ì"äæá
úåáéùé éúùá âäðî ì"æ íøîò

íäéðô ìò ìåôéìñð íåé àåäù ïåéë
íéîçø ù÷áì åðà ïéëéøö åá åìàâðå

äðåùàøáë äðåøçàá åðìàâéù.ì"ëò ,
ïë íéâäåð åððéà éë íàåíù íééñîù åîëå)

(øåèäíåé àåäù òãéì åðéìò ô"ëò êà ,
íéîçø åá øøåòì ïúéðå åá åìàâðå ñð

.äðåùàøáë äðåøçàá åðìàâéù

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

òåãéäìéâîä úàéø÷ úòù éë íñøåôîå
,àéä ïéåòøã àåòø ïãéòäàéø÷äå

,íéîùá íéìåãâ íéãñçå íéîçø úøøåòî
íéøåô íåé ìëá òôùðä òôùä ìëå

äìéâîä úàéø÷ úòá äìâúîäðä .
í"áîøä(ç"éä á"ô äìéâî 'ìä)úìéâî äîéã

äøåú éùîåç äùéîçì øúñà(ù"ééò),
úùåã÷ ìò íéøáãä ïî ãåîìì ùéå
'øôåñ íúç'ä âéìôä ïëî øúåé .äìéâîä

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

ùåøåùçà éîéá åäåìá÷(.çô úáù 'éò)

äìéâîá ìåìëä ùåã÷ øåàù ïôåàáàåä
åðéúøåúî ãáëðå ìåãâ øúåé ùîî

äîöòá äùåã÷ä.ì"ëò ,'

øáëå'ùáã úåøòé'á êë ìò øøåòà"ç)

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

Y íééîòô äúåø÷ìúà úåø÷ì íãà áééç)

(.ã äìéâî ,íåéá äúåðùìå äìéìá äìéâîäíðîà ,

בשם יהודישהוא  אשר לכל מיועד הפורים שיום ללמדנו ובגדולתו, בצדקותו ולא 

מצינו נמי ולכן בלבד. לצדיקים ולא  יכונה, ËÎ:)ישראל ˙È�Ú˙) דין ליהודי יש שאם

לישראל, טוב מזל יש זה בחודש כי אדר, בחודש לעשותו ישתדל גוי, עם ומשפט

ובכל  יכונה, ישראל בשם אשר לכל טוב המזל אלא  לרשע, צדיק  בין חילוק  ואין

אלו. בימים מזליה בריא  שהוא מצב 

צבי'מג. ה'עטרת  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  מזידיטשוב 
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,åðîî êùîð øùà úìòåúäî áåøãáìî
åá ùéù úåáø úåãåñïç éìòá åâéìôäå

úàø÷ð éëäìå ,äìéâîä äæá øáãì ãåñå
- 'øúñà úìéâî'éøúñå íéøúñ åá ùéù

...ãåàîì úéùàøá äùòîíëéðæàå
äìéâîä éøáã å÷îò äîå åìãâ äî åòîù
íéøáã äðîî ãåîìì ùé íâ óà ,àéää

äùòé øùà íãà úâäðäå øñåîì íéáø
'íäá éçåãîãîãîãî.

áúëêåøàä 'äùî éëøã'ä(ã â"öøú)

ïéìî íéøåôá äìéî ìç íà'
,äìéâîä ïéøå÷ ë"çàå ÷åðéúäéãë

øîåìå ,éãåäé ììëá ïë íâ äéäéù

כתיבמד. המגילה ·)בסוף È) גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת וגבורתו תקפו מעשה 'וכל

פשוטו  ולפי ופרס', מדי למלכי הימים דברי ספר על כתובים הם הלוא המלך ,

שהתרחש  מה על נוספים פרטים לדעת שרוצה למי מקום' 'מראה להיות  משמעו

לדורות . בזה יש הוראה ומה במגילה, מיותר ותג אות  אין שהרי פלא , והוא ההם, בימים

זצ"ל  אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון שהיו והסביר מדינות לשתי משל, בדרך

מרגלים  שלחה אחת וכל חבירתה, את  לכבוש רצתה אחת  וכל זו, עם זו מריבות 

והנה  האויב , צבא  אצל ששמעו מה למדינתם מעבירים אלו מרגלים השניה, לגבולות 

אם  כי עקבותיהם, על יעלו שלא  כדי זהירות  במשנה לנהוג אלו מרגלים של דרכם

ומראיהם  מתחפשים המה כן ועל כנודע , להמית דינם אחת  הרי אותם יתפסו

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

את להעביר עליהם ואז וצבאם, חייליהם אצל רואים שהמה חשובים פרטים אחר

זיין, בכלי מועד מבעוד ומזומנים מוכנים שיהיו כדי שבמדינתם הצבא לאנשי המידע

לשגר  יכולים אינם שהרי ועיקר, כלל קלה עבודה אינה המידע  מסירת גם אולם

עקבותיהם  על לעלות  האויבים עלולים אז דהא  עיניהם, שזנו מה מכל מפורט מכתב 

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

הכי  ומשום הכתב , מתוך עיניהם שראו מה להבין ישכיל החכם שרק כדי טפחיים,

ואיזה  בחוץ  האויר המזג מצב מה כגון באגרתם, בכך מה של דברים לכתוב יאריכו

סתימין  מילין יכתוב  אחרונה ובשיטה אלו, טפלים בדברים וכיוצא  בעיר יש חתונות

עיקר  הוא  זה חלק  אמנם זו, ברמיזא לחכימא ודי להתרחש, העומדת הסכנה בענין

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

ונדמה  המגילה את שהקורא המגילה, בסיום ללמדנו ואסתר מרדכי שבאו מה וזה

בלבד, המלך ' גדלו אשר מרדכי גדלת ופרשת  וגבורתו, תקפו 'מעשה שהם בעיניו

ההיסטוריה  כי בקריאתה, חמורה טעות  שטעה ידע בעלמא, דברים סיפורי ֵדהיינו

סודות ורק אך נמצאים במגילה ואילו ופרס', מדי למלכי הימים דברי 'בספר כתובה
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äøåà äúéä íéãåäéìäî ìëù åðééä .'
ìò óà åìåçé íéãåäéä ìò äìéâîá øîàðù
é÷åñô úàéø÷ úòáù ,ïàëîå ,ãìåðä êøä
äî ìë íéùòðå íéáù äæä íåéáë äìéâîä
êéøö äîì ë"ìàã ,íää íéîéá òøéàù
àìä ,äàéø÷ä íãå÷ ÷åðéúä úà ìåîì
ìò éà÷ 'äøåà äúéä íéãåäéì' ÷åñôä
àìà ,øúñàå éëãøî éîéá åéäù íéãåäéä
ìòåôá ïîæä úà úøøåòî äàéø÷äù éàãå

,ùîîéà÷ äçîùå äøåà äúéä íéãåäéì'å
ãçà ìë ãéáå ,äæä øåãáù 'íéãåäéä' ìò
äçîùå äøåàì íåéäë úåëæì íäî

ùîî åèåùôëíãå÷ ÷åðéúä úà ïéìî ïëìå ,
úåòåùéä ìë åìåçé åéìò óàù äìéâîä
ãçå ãç ìë ìéëùéå ïéáé ïë íàå ,úåøåàäå
àìà ,íéãåäéä ììëì õåçî øàùäì àìù

åîöò ñéðëäì...íéãåäéä ììëá ïë íâ

íéáäìð'øùéä á÷'ä éøáã äîä
(èö ÷øô)úùåã÷ êéðéòá äàø'

ïäá ùé ãòåîå ãòåî ìëá ,åìà íéãòåî
äúà êéøöå ,íéàìôð úåãåñå úåùåã÷

úòãìàåäù äìòîì ùãç íìåò ùé éë
ãàî àøåðå ùåã÷íìåòä åúåà ïéàå ,

éë åúùåã÷ áåø úîçî õåçì äìâúî
,äðùá ãçà íòô íàìéçúîå

äìéâî úàéø÷ úìçúäá úåìâúäì,
ìù åúîùð ùøåù äéä íìåòä äæîå
øøåòì åðà ïéëéøöå ,÷éãöä éëãøî

íìåòä äìâúéù íéîçø,õåçì ì"ðä
äéîòã äéùéø ìò øéàéå òéôùéå
áìá äìéâî àø÷î òåîùì íéôñàúîä

äðååë ìù áìá øåäè'äîäîäîäîá÷'ä øàáîå ,
åðùã÷ øùà' úåëøáä úåðååë åæù 'øùéä

ìò åðåöå åéúåöîáàø÷îïåùìî ,'äìéâî
åîë ,äðîæä(á é øáãîá)äãòä àø÷îì'

åðåéöù' ùåøéô ,'úåðçîä úà òñîìå
äúåà àéöåäìå äðååë øøåòì ú"éùä
àø÷î ìò åäæå ,õåçì äìåãâ äøàä
äðååëá ïîà ìä÷ä äðòé äæ ìòå ,äìéâî

'äìåãâá÷'á äæ ÷øô ìëá ïåéòä àåä éàãëå]

úà ãàî íéøøåòîå íéáéäìî åéøáã éë ,'øùéä

[áìäíéëéøö íðéàå íéøåøá íéøáãäå ,
úåéàøå úåçëåäì'ìàøùé çîùé'ä ïååéëå]

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

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

רצון. יהי כן אמן ונפלאות, רבות  וסגולות  מעלות 

זי"עמה. ממונקאטש אלעזר' ה'מנחת הרה"ק  ביאר ÂÚ)וכך  ˙Â‡ ·"Â„‰Ó לשון ('„"˙' את

ÊÈ.)המשנה ‰ÏÈ‚Ó),' יצא לא למפרע המגילה את כי למפרע'הקורא פרעון, מלשון

צווארו, מעל הקריאה' 'חובת עול ולהסיר חובתו את לפרוע בכדי רק  המגילה את  הקורא 

– יצא ' 'לא ישראל, בני בניו עם ה' בחסדי להתבונן הלב  בהתעוררות אותה קורא  ואינו

עם  שגמל ה' בחסד בה, בכתוב להתבונן המגילה שבקריאת המטרה עיקר את  והפסיד

חובתו. יקיים בכך ורק ומדוקדקת, פרטית השגחה ידי על קרובו עם ישראל בני
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(â úåà óåñ íéøåô)ùøôî àåä óàù ,äéúòãì

' äéìéãîàø÷îäðîæä ïåùìî 'äìéâî

íéìâúîå íéôñàúî úåøåàä ìëù ,úåôñàúäå

[äìéâîä úàéø÷ úòá.

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

ïãò ïâ éøòù íéçúôð äìéâîäåîåîåîåî.

øôñá'ìàøùé úéøàù'øòù íéðîæä øòù)

(óà ä"ã íéøåô ,á÷"äøäì
äìéâîä úàéø÷á' ,áúë ò"éæ ÷éðãòìéååî

,'å"ç úåéøò éåìéâ - íéåìéâä ìëì ïå÷éú ùé
ìò ä"á÷ä øôëî äàéø÷ä úòá éë åðééäå
úåøéáò ìò óàå ,ìàøùé éðá úåðååò
úåéúåàá æîøð äæù ïëúéå ,øúåéá úåøåîçä
íéøáãä úåéðçåøá ÷ø àìå .'äìéâî'
òôù òôùð úåéîùâ éðéðòá íâ éë íéøåîà

äìéâîä úàéø÷ é"ò éðåæîå ééç éðáá áøæîæîæîæî.

åðãîìåíé÷ñåôä åáúëù äîî éîð ïë
(á"ðùîáå à"ñ â"öøú 'éñ 'éò)øîåì

àåäù - ìá÷úú ùéã÷ äàéø÷ä øçà
ìëù ïàëîå ,úåìéôúä åìá÷úéù äù÷á
éðôì íéðåðçúå úåù÷á 'äìéâîä úàéø÷'
ìá÷úú' íéù÷áî äæ ìòå ,íå÷îä

זי"עמו. מרימנוב  הרמ"מ הרה"ק את חבשו שפעם זי"ע , אלעזר' ה'מנחת הרה"ק  סיפר

ושאלו  אחד, חפץ רק  להכניס רשות נתנו הסוהר בית  ושומרי האסורים, בבית

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

נפתלי  רבי הרה"ק  תלמידו כשמוע קלף, על בדיו כתובה  כשרה אסתר מגילת להביא 

פנים  בשום בקשתו ימלאו לבל התלמידים את הזהיר תשובתו את  זי"ע  מראפשיץ 

ובוהו. לתוהו העולם את יחריב  המגילה את לידו יקבל אם כי ואופן,

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

לן קיימא  דהא  המגילה, Ú·.)קריאת ˙ÂÁ�Ó) ביד היה ואם בשעתה', מצוה 'חביבה

ידי  שעל ק"ו השנה, ימות באמצע  קריאתה ידי על נשגבות לפעול מרימנוב  הרה"ק 

נעלים. ודברים עולמות ולשכלל לבנות  אפשר בזמנה הקריאה

שלמה'מז. ב'תפארת ‡Ó¯)כתב  ÛÒÂÈ ·¯ ‰ÏÈ‚Ó 'Ó‚· ‰"„ ,ÌÈ¯ÂÙ ÈÊÓ¯)'מגילה' [חסר שתיבת 

בגימטריאיו 'ד] 'מזלא'עולה אפשר (Á"Ú)כמנין המגילה קריאת  שבעת ללמדנו ,

ומזוני לפעול חיי בבני רב אמרושפע  שהרי ,(.ÁÎ ˜'ÂÓ)בזכותא לא  ומזוני, חיי בני

מילתא תליא במזלא  אלא  מילתא מזלו תליא  את  להפוך אפשר הזאת בעת כן ואם ,

לטובה. מרעה

ישועה בדבר  להיוושע בנים  חשוכי יכולים הקריאה שבעת  אמרו , צדיקים 

„˜„Â˘‰ורחמים  ˙Á� ˙Â‡¯Ï ˙ÂÎÊÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ,Ï"Á¯ ÌÈ�· ÏÂ„È‚ ¯Úˆ Ì‰Ï ˘È˘ ÂÏ‡ ,‰Ê ÏÏÎ·Â)
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úåìéôúä ìò éà÷å Y 'ïåäúåòáå ïåäúåìö
äìéâîä ïåùìá úåøúñðäå úåæåîøäçîçîçîçî.

טובות  וקבלות  מחשבות - וקיבלו קיימו
המגילה קריאת בעת

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

(íéøåôì äðåùàø äùåã÷)íéøáã áúëù
æ ïéðòá ùà úåáäì éáöåçêì àäå ,ä

' åùã÷ ïåùìíãàä áì áäìúé äúòîå
åòîùáå åàø÷á ïååëéå ,äìéâîä åàø÷á
åúøåú ìåò ìá÷î äúòîù äìéâîä

'åëå åéúåöîåäî - åîöò úà ïéëéå ,
åéìò ìá÷î àåä äúòîå ,ïéà øáòå óìçù

.'åîù êøáúé åéúåöîå åúøåú ìåò

óéñåîåàåä íéøåô éë øåëæì ùéù ,íù
,íéøåôéëä íåéëçìåñ ä"á÷äù

íäéúåðååò ìë ìò ìàøùé éðáì ìçåîå,
ìò äìá÷å øáòä ìò äèøç êéøö êëéôì
àìù äøåîâ äèìçäá èéìçäìå ,ãéúòä

,ãåò äìñëì áåùéúøùëåîä äòùäå
æàù äìéâîä úàéø÷ úòá àéä êëì
àúåøòúàá ìàøùé úà ä"á÷ä øäèî

àìéòìãåáì øøåòì íãàä ìòå ,
ù"áúé åéìà áø÷úäìåèîèîèîèî.

(Ì‰ÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÓ לשון שהיא  'ויהי' בתיבת שפותחת וסופה, המגילה בתחילת ונרמז ,

È:)צער ‰ÏÈ‚Ó)בפסוק ומסתיימת  ,(‚ È) והיינו זרעו', לכל שלום ודובר לעמו טוב  'דורש

ובני  בנים בהולדת  גדולה לשמחה הצער את  ולשנות  הוא', ל'ונהפוך  לזכות  שאפשר

ובמצוות . בתורה עוסקים בנים

זי"ע מבעלזא  אהרן רבי הרה"ק לפני בפורים עצמו את שהזכיר באחד ומעשה

בזש"ק, לזש"ק שיברכו מסוגל  הפורים שיום  הרה"ק של נענה  מאמרו פי על ,

זה  'איש' שנותן ידי על מנות ' 'משלוח מצות מקיים שהקב "ה זי"ע מלובלין ה'חוזה'

ישראל. אלו 'לרעהו' בנים

בגמראמח. כן שנרמז „.)ויתכן ‰ÏÈ‚Ó) ולשנותה בלילה המגילה את  לקרות  אדם 'חייב

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

לגמרי  דאתקשי משום רק תפילה, מעניני דאיירי זה ממקרא כן ילפינן לחינם ולא

תפלה. של היא אחת  חטיבה וכולה אהדדי,

ה'אהבתמט . הרה"ק זקנו קרא כאשר אחת שנה זי"ע , מדזיקוב  יהודה רבי הרה"ק  סיפר

שטערן  אליהו שמואל רבי הנגיד החסיד לצידו עמד המגילה, את  זי"ע ישראל'

הפסוק  את הרבי קרא וכאשר ‚)ז"ל המלך(‚ מצות את עובר  אתה  געה מדוע

על  בתשובה לחזור התעורר שעה באותה כי הפוגות , מאין תמרורים בבכי החסיד

ואמר, יודעלע רבי וסיים המלכים, מלכי מלך  מצוות  על לעבור השנה במשך  שנכשל
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התורה לימוד חשיבות - תורה זו אורה 
לילה של מגילה בין ובפרט בפורים

יום  לשל

øîàðíéãåäéä åìá÷å åîéé÷' äìéâîá
åáùù åðééäå ,'íòøæ ìòå íäéìò
åøîàù åîëå ,äáäàî äøåúä úà ìá÷ì

ì"æç(.çô úáù)úà åìáé÷ éðéñ øäáù
úà åìáé÷ íéøåôá åìéàå äàøéî äøåúä
úáäàî' é"ùø ùøéôå ,äáäàî äøåúä
úøåúá úåâäì àîøâ ïîæä ïë ìò ,'ñðä

.äæ íåéá 'ä

íéòåãé'øôåñ íúç'ä éøáãíéùåøã)

(ä"îø ãåîò ,úåãâàåéúìá÷' áúëù
äéäù ì"öæ âéìéì éìãðòî 'åäî áøä éáøî
ìáé÷ù ,î"ãôô ÷"÷ã ã"îäéáá áø

,ì"öæ 'á÷òé áù'ä íùá ïåàâäîìëù
äìéâîì äìéìã äìéâî ïéá äøåúá ÷ñåòä
àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ,àîåéãðððð,

àîòè àðòãé àìå ,àîúñ éúìá÷ ïë.'

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

áéúë àäã ,äãåòñä(æè ,ç øúñà)íéãåäéì'
ì"æç åùøãå 'äøåà äúéä(:æè äìéâî)äøåà'

úåëìä ãåîìì íé÷éãö åâäð ïëàå ,'äøåú åæ
ïì àîéé÷ àäã ,äãåòñä íãå÷ çñôíéçñô)

(.åíãå÷ çñôä úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåù'
íéùåìù àåä íéøåôå ,'íåé íéùìù çñôä

.çñô íãå÷ íåé

øáëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîà
(å"ö÷ú íéøåô ,à"ç úåùøã)ë"òù ,

øãà ã"é ,íéîé 'á íéøåô ì"æç åòá÷
ìèáé àìù éãë ,ïéô÷åîì å"èå íéæøôì
íéæøôä øùàëå ,äøåúä ãåîéìî íìåòä
éáùåé å÷ñòé íåéä úååöîá íé÷åñò åéäé

àëôéà ïëå ,äøåúá ïéô÷åîäàðàðàðàð.

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

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

זי"ע, מסאטמאר יואל רבי הרה"ק אמר שבעיםנוראות לחיות לאדם לו שכדאי

מגילה קריאת  לשמוע  כדי והכל שונים, ונסיונות תלאות ולסבול הזה בעולם  שנה 

בחיים אחת  .פעם 

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

מלא ובלב מעות  כמונה ותיבה תיבה כל קדשו מפה והוציא  הנפש, בהשתפכות

לפסוק הגיע כאשר וביותר È‡)געגועין, היה („ המלך ' אל לבוא נקראתי לא  'ואני

באמרו וכן האותיות, הגיית  שומעים היו ובקושי מבכי, נחנק  ·)קולו לא(‚ 'ומרדכי

עצומות . בבכיות  פרץ ישתחווה' ולא יכרע 

תורהנ. הלומד גם הדברים שמכלל להוסיף, יש צחות  דיממאבדרך מגילה  בין

הבאה לשנה דלילה למגילה  זו הבא ...דשנה  עולם בן שהוא  לו מובטח

יהוידע 'נא. ה'בן ÌÂÈ)כתב ‰"„ :·È ‰ÏÈ‚Ó)דאמרו הא  הפסוק(˘Ì)על È)על ביום(‡
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- לך וינתן שאלתך  מה היין במשתה
ש שערי כל  לפנינו נפתחים  היין מים במשתה

úååöîéîåñáì ùéðéà ìë ìò íéîëç
àéøåôááðáðáðáð(:æ äìéâî)åâéìôäå ,

åæ äååöî úìåâñá íé÷éãöäâðâðâðâðéôëå ,

ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä õéìîäùáèéé)

(äæááå ä"ã äìéâî ìå÷ Y íéøåôì íéðôïåùìá
àøîâä(:æ äìéâî)'àçååø,'çéëù àîéñáì

øùôà íéøåôá úåîñáúää éãé ìòù
úåëæììëá äìöäå ìåãâ çååéøì

ביין  המלך לב  כטוב  רבאהשביעי אמר אוכלין , שישראל היה  שבת  השביעי יום 

תשבחות ובדברי תורה  בדברי מתחילין מתוךושותין איך תתמה אל פירוש, וז"ל. ,

גדולה  תשועה לישראל יצא ישראל, על קטגוריא ממנה שיש אחשוורוש של הסעודה

ולקחה  אסתר באה שעי"כ ישראל, ישועת סיבת היא  ושתי הריגת  כי – רבה והצלחה

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

ביום בו  ושתי בהריגת ישועה להם  וצמחה  ישראל, על  סנגוריא  יצא  זה  מצד ,ולכן

והייסורים. הצרות  מן להגן התורה לימוד של כוחה בגדולת  למדנו ומכאן עכ"ל.

אחרת,נב. לעיר משכנו להעתיק  צריך שהיה ודם בשר למלך ממשילים היו צדיקים

שמא פחדו החדש הארמון אל המלך חפצי כל את  להעביר המלך משרתי ובבוא

ומצבא המלוכה מסודות  הכתובים את  ובעיקר המלך  מחפצי ויגזלו ליסטים יבואו

אויבי  בם יפגעו לבל השיירה על שישמרו מזוינים חיילים העמידו כן על המלכות,

המלך גנזי אל ולהעבירם וליסטים אורב כל מכף עליהם לשמור הצליחו ואכן המלך,

המלך רצה ולא  החשש גבר המלכות כתר את להעביר בבואם אולם מעולה, בשמירה

כיסוהו  ביותר, פשוטה בעגלה המפואר הכתר את  הניחו עשו, מה שומריו. על לסמוך

ויקר. גדול אוצר כאן שנמצא  הליסטים בדעת  עלה לא וכך  שחוקים, בגדים בבלאי

קודש בספרי שהובא וכמו הפורים, ביום נעשה הזה „"‰כדבר ÌÈ¯ÂÙ ˘Ó˘Â ¯Â‡Ó 'ÈÈÚ)

(ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‰�‰Âשעות בכל מתגלים 'כתר' אמירת בעת  ביוהכ"פ היורדים שהאורות

מן  לבקש אחד כל ביד יש זה וקדוש גדול שביום ונמצא הפורים, יום של לעת ' ה'מעת

לבוא, לעתיד שתהיה התיקון לשלימות  שנזכה לפעול ואף יחפוץ אשר ככל המלך

ושמחה  למשתה הזה היום את חז"ל קבעו בו ממשמשת  הכל יד תהא שלא  כדי אמנם

קודש בין מבדילים אין פורים  ובמוצאי טוב, כביום תפלה נוסח או מלאכה איסור בו  [ואין

בגילופין להשתכר החיוב  הוסיפו  שחז"ל אלא עוד ולא הפשוטה, לעגלה דומיא וזה לחול,

בסמרטוטין] הכתר כיסוי ענין שהוא והłכל, הדעת  את שאנשים ולבטל בכדי והכל ,

מזה  יבין המשכיל אבל המלכות , בכתר יגעו ולא  בטלים בדברים עסוקים יהיו פשוטים

ונעלים. נשגבים דברים לגלות ובידו הללו, המסכים לכל מתחת  גדול אוצר שיש

בהאל נג. התגורר זצ"ל רוקח' ה'מעשה הים,(‰�ÏÂ„)אנדבעל מאיי אחד על השוכנת
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äáçøäá äñðøôá áø òôù ,íéðéðòä
íéáåøîä åðéîò éëøö øàùåãðãðãðãðæîøå .

ò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøä äéìøòù')

(æð úåà ïåùù éîé øîàî 'øëùùéáåúëä ïåùìá

סכנת של חשש והיה המדינה, פני כל את והציף תולעים של גדול נחיל הגיע פעם

מגבולות לגרשם המושל הצליח משלא האוכל, כל את  התולעים שיכלו ַנפשות 

על  יתפללו שכולם כדי מלכותו עיירות בכל התושבים לכל תענית  יום קבע המדינה

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

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

להתייעץ כדי ה'רוקח' אל פנו ולכן גדול, בעונש יענשם גדולות סעודות  עושים שהם

יום  את  ישביתו לבל ופסק  לדבריהם ה'רוקח' הקשיב  דעתו, חוות ולשמוע עמו

כל  על וציווה היום, כמצות וישתו יאכלו ואדרבה יצומו, לא  אופן ובשום הפורים,

וכל  ודגים בשר – ומשתה מאכל ולתת לרחבה שעריהם לפתוח החנויות בעלי

וכן  ההוצאות, כל את להם לשלם התחייב  והוא בחינם, ליטול הרוצה לכל מטעמים,

בני  ולהבדיל היום, אותו כל וצמו תיפלתם לבית  התכנסו הארץ גויי שכל הווה,

כיד  גדולות סעודות  וסעדו ועיר ועיר ומשפחה משפחה ישבו קודש עם ישראל

הלכו  פתאום לפתע כי העיר, לכל הרווחה הייתה הפורים יום ממחרת ויהי המלך,

שבאו. כלעומת  ונעלמו התולעים כל

הזה, ביום להתענות  דבריו את קיימו לא  שהיהודים העיר מושל שמע  כאשר ויהי

מאחר  אך ברבים, שערכו הגדולות  הסעודות על כעס וביותר מאד, הדבר לו חרה

הנס  אירע למחרתו כאשר ובפרט רוקח', ה'מעשה ובראשם היהודים את מאד שהעריץ 

פשר  אצלו לברר כדי רוקח' ה'מעשה אל הלך בגו, דברים שיש הבין התולעים שנעלמו

יודעים  כולנו דהנה טעם, ובטוב  בניחותא  לו השיב  לפניו שאלתו את  מששטח הדבר,

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

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

היינו  לא ה' רצון מקיימים היינו אלמלא  לכן ולשמוח, ולשתות  לאכול נצטווינו בפורים

שקיימנו  בגלל ואכן יתב"ש, אליו להתקרב  היא התשובה תכלית  שהרי בתפילה, נענים

לחיים ממות  ניצלנו שבשמים אבינו כרצון המצוה ÌÈ¯ÂÙ)את 'Ï‡ÂÓ˘ È¯·„'· ‡·Â‰).

זי"ענד. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  הסביר �"‚)וכבר ˙Â‡ ÌÈ¯ÂÙ '˜È„ˆ È˙Ù˘'· ‡·Â‰) וז"ל

שיעור לאין לפעול יכול ישראל איש שכל  רצון עת  כך כל יש פן בפורים אך ,

תקנת ידי על ח"ו שנפסיד אמינא הווא  שום ואין בכוס, חז"ל כיבדו כהוגן שלא ידרוש

מאשר  חז"ל, פקודת  לציית חפצו שמבטל מי רוח נחת  יותר עולה הסתם מן כי חז"ל.

שיפעול אף טובות עצמו עבור לבקש ˘˙Â˙ÈÈ)יכוון ˙Ú „Ú ‰ÏÈÙ˙· Ï„˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ,Ë¯Ù·).
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דלא עד היין שתיית  מצות טעם לפרש זי"ע הרי"ם' ה'חידושי דברי מפורסמים

זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן אצל שהיה מעשה ע "פ זה,ידע , בסיפור נוסחאות הרבה [יש

העולם ] בפי המקובלת  השמועה את נקטנו סכום ואנו  שאסף אחד חוטא  היה שפעם ,

יללה  קול שמע  הכסף צרור עם בדרך בהיותו ויהי עבירה, בו לעבור כדי גדול כסף

הנתונים  מישראל שלימה משפחה ראה לשם התקרב כאשר הבורות, מאחד עולה

לפריץ, חייבים שהיו החכירות דמי את  שילמו שלא  לו סיפרו והם ובשביה, בצרה

כדי  לשלם עליהם כסף כמה האיש אותם שאל הזה, הבור אל אותם השליך  כן ועל

עבירה, לדבר בכיסו לו שהיה המדויק בסכום המשפחה ראש נקב חובותיהם, לפרוע

את להציל אם מאד והתלבט לעשות, מה ידע לא  דבריו את  האיש כשמוע  ויהי

ופדה  הפריץ  אל והלך  ברוחו התגבר בסוף אך הרעה, בדרכו להמשיך  או המשפחה

שחת . מבאר המשפחה את 

שהציל זכות  עליו לימדו אלו בשמים, גדול רעש נעשה שעה משפחה באותה

עד  וזדונות... בפשעים ימיו כל וחטא הוא שרשע  טענו וחלקם מישראל, שלימה

יתקיים, מפיו היוצא  וכל יחפוץ  אשר כל את  לברך  הברכה כח את לו לתת  שפסקו

דעתו  תהא ולא שיכור, שיהא בבד בד עליו גזרו אחד לכל יברך  שלא  כדי אולם

הווה. וכן עליו, צלולה

משלחת שלחו הקיצין כל ומשכלו בעולם, גשמים עצירת  גזירת הייתה לימים

רחמים, עליהם שיבקש כדי זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן אל הקהילות ראשי של חשובה

בידו  ואין השי"ת  מלפני היא שגזירה באמרם ריקם, פניהם את  השיב הבעש"ט אולם

זה  שאיש להם, ואמר והוסיף עליהם, שיתפלל כדי פלוני איש אל ושלחם לבטלה,

ברגעים  אותו לתפוס ועליכם בכלל, ועד ערב ועד בוקר מן ביינו המשתכר הוא  שיכור

הבאה, השתיה עד הקודמת משתיה והתפכחותו משנתו קומו שאחר הספורים

ואכן  גשמים, שירדו שיתפלל אצלו להתעקש עליכם הדעת צלילות של זו ובשעה

שהעולם  לו וסיפרו - כזו רצון' ב 'עת אותו מצאו שונות תחבולות  ולאחר להתם נסעו

לאיש  שבאו על האיש עליהם לגלג עליהם, שיתפלל וברצונם גשמים מעצירת  סובל

יי"ש  של מרה מטיפה יותר בעולמו לו שאין הוא  שיכור והלא  כמותו, ונבזה פשוט

והם  הבעש"ט, בשליחות שבאו לו ענו הם אולם בתפילתו, לפעול בידו יש ואיך 

ה' אל ידיו פרש ברירה בלית יוושעו, תפילתו ידי שעל שלימה באמונה מאמינים

ובאמרו  זיקא  נשב הרוח' 'משיב אמר כאשר ואכן גשמים, שירדו עליהם והתפלל

הבעש"ט  לפני וסיפרו השליחים חזרו כאשר בשפע. ברכה גשמי ירדו הגשם' 'מוריד

מן  עליו שגזרו שיכור אותו שהוא  להם גילה תפילתו, אחר גשמים ירדו שאכן

יתקיימו. ברכותיו שכל השמים
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(å ä øúñà)äúùîá øúñàì êìîä øîàéå'
,'êì ïúðéå êúìàù äî ïééääúùîù

ïðçúäìå ù÷áì àåä ïåöø úò ïééä
'êì ïúðé' éë ,íéëìîä éëìî êìî éðôì

êéúåìàùî ìëäðäðäðäð.

ùéêéøàäì íéâäåð ïë ìòù åøîàù
íéøåô úãåòñäìéìä êåúìïééò)

è"ô÷ú íéøåô ñ"úç úåùøãå ,á"ñ ä"öøú à"îø

(íçìä àöå ä"ãêéùîäì éãë äæá æîøì ,
ìà íéøåô úãåòñî úåòåùéä åìà ìë úà

לפעול  אפשר הזה ביום כי לעיל, הנאמר את הרי"ם' ה'חידושי ביאר זה לפי

וברכותיו  דבריו שכל שיכור אותו ודוגמת הטבע , מדרך  למעלה נשגבות  ישועות 

במגילה כמרומז ·)התקיימו, ,Ê ¯˙Ò‡)לפיכך לך', ותנתן המלכה אסתר שאלתך 'מה

בפוריא . לבסומי איניש דמיחייב  חז"ל קבעו

פתקאות עם החסידים אליו ניגשו הרי"ם' ה'חידושי כן הגיד שכאשר מספרים,

ואמר  אליהם נענה ורחמים, ישועה בדבר עליהם שיעתיר כדי לו למוסרם ורצו ובקשות

ביין. הדעת  ולבטל לשתות צריך  שהרי הפורים...' חג עליכם התקדש לא שעדיין 'כנראה

כמצות ביינו להתבשם זי"ע  מסאטמאר יואל רבי הרה"ק  התחיל בטרם אחת שנה

צדיקים ]היום של  כדרכם  ובטהרה נפתלי [בקדושה רבי בהרה"ק שהיה מעשה סיפר ,

והמהר"ש  זי"ע , מבעלזא שלום רבי הרה"ק גם שם ששהה לעיר שהגיע  זי"ע מראפשיץ 

כפרי  איש ניגש צדיקי תרי הני יחדיו התוועדו כאשר ויהי פניו, לקבל לקראתו יצא

כך שהרי הדיוט, ברכת הרבי שיברכו ביקש, ובתמימותו מראפשיץ, הרה"ק  אל פשוט

ÂË.)אמרו ‰ÏÈ‚Ó) שמעו כאשר ויהי בעיניך ', קלה הדיוט ברכת תהי אל 'לעולם

שחוק פיהם מלאו בתמימות  שנאמרה בקשתו את היוהתלמידים הראשונים  [בימים

פשוטים ] אנשים של תמימותם ולהוקיר להעריך וידעו  בינה בני הרה"קחסידים אולם ,

הדיוט, בקשת  לבקש היתה כוונתו הלא צוחקים, הנכם 'מדוע לעומתם נענה מראפשיץ 

נעלות...'. מדריגות  ולא כמשמעו, פשוטו ומזוני, חיי בני כסף, לקבל שברצונו היינו

הכתוב בלשון הלצה בדרך מסאטמאר הרה"ק רימז דיומא  Î)ובענינא Ë ˙È˘‡¯·)

ואילו  חולין', עצמו עשה - 'ויחל פירש רש"י דהנה כרם', ויטע  האדמה איש נח 'ויחל

ובעל  יו"ט, או חול יום היה האם כיצד, הא  יו'"ט, דהיינו מנוחה מלשון משמעו 'נח'

וואכן' די אין טוב  'יום שהיה לומר צריך  החול]כרחך  בימי יום [-יו"ט  זה ואיזהו, , ָ

'איש  בשביל זה יום לנו שניתן תורה ואמרה החול, בימות  יו"ט שהוא הפורים

והשעה  גשמיים, דברים החפצים הדיוטים של ארציות הבקשות אלו האדמה'

כמצות ומשתכרים יין כששותים פירוש כרם', 'ויטע  כאשר היא לכך לפעול מסוגלת

פתוחי  שמים ושערי היא  רצון שעת  כאומר לתפילתינו.היום, ם

זי"ענה. נועם' ה'אמרי הרה"ק שהוכיח ·‰˜„Ì)וכמו ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ¯„‡ Á"¯Ï) מדברי
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Ê:)הש"ס ‰ÏÈ‚Ó) שחטיה רבה 'קם פורים, בסעודת מיינו רבה נתבסם אחת  ששנה

ואחייה' רחמי 'בעי היין מן התפכח כאשר למחר זירא', Â‰ÈÈÁ‰Â)לרבי ÌÈÓÁ¯ ˘˜È·),

מדרך למעלה ורפואות לישועות מסוגל הפורים יום כי חז"ל לנו גילו המעשה ובזה

וליענותהטבע, להיוושע  יכול  המתים' 'תחיית בבחינת  לרפואה הנצרך חולה  .ואף

של ר"ת כי לדבר רמז שלמ 'החיותל 'תהא'נאמןוונתן כר"ת הם 'משלוח ו'תים

ונאמ'ל 'ישא'נות מ  של וס"ת מתנ"המתי'תלהחיו'האת'ן'רעהו, הוא  שעל ם  לרמז ,

מתים. להחיות ניתן לאביונים ומתנות  מנות משלוח - היום מצוות קיום ידי

ההולך באברך  בפורים פעם פגש הי"ד זי"ע  מקארלין אלימלך אברהם רבי הרה"ק 

ממיחושים  סובלת  שבתו הלה השיב  מועדות , פניו לאן ושאלו הקטנה בתו עם בדרך 

'וכי  ושאל מקארלין הרה"ק  תמה אותה, שיבדוק כדי פלוני לרופא הולך  והוא  שונים

רפואה' א משקה איז פורים לרופא, הולכים ‰ÌÈ¯ÂÙ)בפורים ÌÂÈ· '‰‡ÂÙ¯‰' ‡È‰ '‰È˙˘'‰),

ונתרפאה. מכאוביה כל נעלמו ואכן לה, לתת  כדי משקה לו ונתן

אחת שנה נוכח היה שהוא  זצ"ל, קאסטעלאניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח סיפר

ובעת הפורים, ביום לאדז' בעיר שהה כאשר זי"ע  אברהם' ה'בית הרה"ק  רבו אצל

החסיד  נכנס לפתע  עילאה, בקדושה כלפידים בוערים הרה"ק  פני היו היין משתה

מקומה  נפל הקטן שבנו שליש בדמעות וסיפר ובהלה, במרוצה ז"ל ריבאק יודל רבי

הבן  חיי כי כלל, בילד יגעו לבל הזהירוהו והרופאים גדולה, אבן על בראשו גבוהה

מאות שלש לתרום לו הורה דבריו את אברהם' ה'בית  כשמוע ויהי מנגד, לו תלויין

ישראל ארץ עניי עבור לצדקה כסף לפניורובל שהזכירו בעת בקודש דרכו היתה [כך

ובעלי עשירים של מגורם מקום שהיתה לאדז' בעיר וביותר לישועה, הזקוקים חולים 

לו נכסים ] שאין על והתנצל הרבי, לידי הסכום מלא את  לתת  החסיד התחייב  מיד ,

טשעק יתן לפיכך  לשלם, מזומן כסף בנו [צ 'יק]כעת  שיזכה כדי זה סכום עם

'יחזור' גם הזאת בפעם האם ושאלו דבריו, את  קיבל לא  הרבי אולם לרפואה,

הקודמת  כבפעם ·Â„Ú,הטשעק ‰ÓÂ‡Ó Â�˙� ‡Ï (˜�·) ˜�‡·‰ È„È˜ÙÂ ,È·¯Ï ˜Ú˘Ë Ô˙� ¯·Ú· ÈÎ)

(Â„‚�Î ˙ÂÚÓ Ì˘ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡ יוכלו הזאת שבפעם והבטיח התחייב החסיד אך  ,

במצב השרוי לבנו רפואה הרבי שיפעל ובלבד מחשבונו, הסכום מלא את  למשוך

בחזקה, ראשו על וזרקו השלחן על שהיה תפוח אברהם' ה'בית נטל מיד סכנה, של

מוטל  בני כאשר ביתי אל אעלה 'איך  ותמה החסיד בכה לביתו, שיחזור לעברו וצעק 

בלית לביתו, לחזור שוב עליו ציוה הרבי אולם למות', חיים בין ומפרפר דוי ערש על

את פתח הביתה הגיע כאשר ויהי ביתו, עבר אל מחבריו כמה אותו ליוו ברירה

ולפלא . לנס ויהי האדם, כאחד מסתובב  בנו את  וראה הדלת

הרה"ק, של הגדול ובכוחו אר"י לעניי הצדקה בזכות  נס לו שנעשה הגם והנה

רפואות לפעול מסוגלת  שעה ואותה היין, משתה - היה לכך גרמא הזמן מיהו
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íéøåñéäå úåøöä ìë øîåìë 'äìéìä' êåú
.äìéì úðéçáá íäù

áúëå'éøèéå øåæçî'á(ä"ñú ïîñ)ì"æå
êéøàî íãà ìëù íéøåô
åàìîé íéîùä ïîå Y åúãåòñá

åúìéàùúòá åéúåìàùî åàìîéù åðééäå ,
.íéøåô úãåòñ

íùáò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
ìåëé ïééä äúùîáù ,àøîàúî
ïåùàøä íãà úâøã éãéì àåáì íãà ìë

פתי  מי כן ועל מתים, לפגרים נשמות  להחזיר ואף הטבע , מדרך למעלה וישועות 

כזה. וגבוה נשגב מיום אחד רגע ויבזבז יבטל

להיפקד  זכה לא  רבות  שנים שבמשך דירושלים קרתא מיקירי באחד מעשה

מקארלין  אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  רבו בפני תמיד עצמו את מזכיר והיה בבנים,

החסיד  והבין כלל, לו השיב לא אף ולפעמים רפה בשפה הרבי בירכו לעולם אך  זי"ע ,

תמידין  רבו בית את  לפקוד והמשיך  ברוחו נפל לא  ואעפ"כ ביותר, דחוק שמצבו

הפורים  ביום אחת שנה ורחמים. ישועה לדבר ושוב  שוב  עצמו את  ולהזכיר כסדרן

מבוסמים  יושבים החבורה בני את  שם ומצא  קארלין, חסידי של המדרש לבית נכנס

לו  אמרו לבם ובטוב  המשקה להם נגמר שעה באותה היום, כמצות  חדא בצוותא

לו  יוולד השנה שלתקופת  לו הם 'מבטיחים' משקה להם יביא  שאם כאחד, כולם

לפניהם, והביאם יי"ש בקבוקי כמה ומצא  חיפש דבריהם, את הלה קיבל זכר, בן

בהתרוממות . הסעודה את  בכך והמשיכו מאד כך על שמחו והם

התמהמהה  והישועה שבועות  כמה עברו וכאשר מלבם, הדבר נשתכח פורים אחר

בית את  הבאה בפעם פקד כאשר אולם הבטחה, מאותה החסיד גם שכח מלבוא 

ה'קוויטל' את  לפניו והגיש מקארלין הרה"ק ¯ÌÈÓÁ)רבו ˙˘˜·· ‡˜˙ÈÙ)שוב ביקש בו

נושעת ', כבר 'הרי לו ואמר ב 'קוויטל' היטב  והסתכל הרבי הביט לבנים, לזכות  כדרכו

שלא ואמר החסיד נענה זאת, רבתי ישועה עבורך פעל ומי היית  מי אצל ושאלו

שנזכר  עד האחרונה... בתקופה צדיק איזה אצל היה לא כי מקצתיה, ולא מיניה

לו  אמרו שהחסידים כהווייתן, דברים הרבי לפני וסיפר בפורים, החסידים מ'הבטחת'

הרה"ק כן כשמוע ויהי בן, לחבוק  הבאה לשנה יזכה זה ובשכר משקה להביא 

פשוט איז אזוי 'אויב ואמר פניו, אורו שנושעת]מקארלין פשיטא כן האבן [-אם מיר ,

שייך  ס'נישט אז גיזעהן מיר האבען לפעול געקוקט שייך שלא וראינו  [הסתכלנו

כאשר] אמנם הטבע, בדרך  ישועה פון עבורך וויסען זיי און צוזאמען, זיצען יודען

הכבוד', כסא צום ביז זיין, בוקע  אלץ  זיי קענען יושבים גארנישט יהודים  [כאשר

עד  ולהגיע המחיצות כל לבקוע בכוחם יש ורעות  ושלום ואחוה באהבה חדא בצוותא

הכבוד] רבים.לכסא ורחמים ישועה דבר פעלו איך חידוש שום אין וממילא ,
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åúòã úà ìèáî ïééä éë ,àèçä íãå÷
åãéá ùé æ"éòå ,íãàä ìù åúåéîöòå
çéñäìå éðçåø åìåë úåéäì úåìòúäì
åùôð êåôùìå ,åáù éøîåçä ÷ìçî åúòã
øáëå .ä"á÷ä éðôì äáåùúá áåùìå

åøîà,íéèå÷éì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä)

(:æ äìéâîú"ø 'éîåñá' éëñøîîêãçô
áéøùåêéèôùîîééúàøæîø äæå

íùì úåéäì êéøö úåøëù úòá åìéôàù
ì"ëò ,íéîùåðåðåðåð.

øáëåäðùîä ïåùìá ïë åæîø(.î äöéá)

úà ïéèçåùå ïé÷ùî ïéà'
'úåéøáãîäøåñàå ,øáãîá úåòåøä ïàöä]

[äö÷åî íåùî è"åéá ïèçåùìàøîâá åù÷äå ,
øîéîì éì äîì'ïé÷ùîéøäå ,'ïéèçåùå

ãåòáî íéðëåî íäù àåä ùåãéçä ø÷éò
øúåî ïëìå äö÷åî íåùî íäá ïéàå íåé
äæá î"÷ôð éàîì ë"à ,è"åéá íèçåùì

åðåãîéì ì"æçù ,åöøéúå ,'è"åéá ïé÷ùî'ù
,äúèéçù íãå÷ íéî åúîäá úà ä÷ùéù
äèéçùä éðôì äúùú àéäù íéîä éë
ïî øåòä úà èéùôäìå ãéøôäì åòééñé
åæ éëå ,àìôë íéàøð íéøáãäå .øùáä
úúì - íéùåã÷ä åðéúåáø úðååë úéìëú
úåîäáä úà å÷ùéù íéáö÷ì äáåè äöò
úà èéùôäì åìëåéù éãë äèéçùä íãå÷
ïàëá åæîø æîø ,éàãå àìà .úåì÷á øåòä
èåùôì íãàì øùôà ïééä 'äúùî' é"òù
úåéøîåçäå úåéîäáä ÷ìç úà ì÷á
úòãä ìåèéá é"ò éë ,åéìò úôôåçä
ìòî çôè íîåøúäì øùôà éîöòä

äåãçå äçîù êåúî ò÷ø÷ä.

הזהירות  - לנצח יכלמו  ולא יבושו לא 
במצב כשהוא  אף  חבירו את  לבייש  שלא 

ידע' 'לא של

åøîàéîåñáì ùéðéà áééçéî' ì"æç
øåøà ïéá òãé àìã ãò ,àéøåôá

זי"ענו. מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק אצל זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק  היה פעם

מלעלוב הרה"ק אולם היום, כמצות שישתה כדי יין בכוס כיבדו הרר"א  בפורים,

לשתות  עליו אסר שהרופא ואמר אסרוהתנצל שונים  וכאבים מיחושים  מחמת [כי

חריפים ] משקאות לשתות עכשיו...'עליו  ישן 'הרופא הלצה בדרך הרר"א נענה ,

גם  נכח מעמד באותו היום. מצוות לקיים ועליו לדבריו לחשוש א"צ שכעת כאומר

הרמ"א דברי את  מבין הינו שעכשיו ואמר זי"ע , מליזענסק אלעזר רבי הרה"ק בנו

('· לברוך(˙¯ˆ"‰ המן ארור בין ידע  דלא  עד בפוריא  לבסומי אינש הגה 'חייב  מרדכי,

ומתוך וישן, מלימודו, יותר ישתה אלא  כך , כל להשתכר צריך דאין אומרים ויש

פליגי, ולא  קאמרי חדא  דתרווייהו מרדכי', לברוך  המן ארור בין יודע  אינו שישן

דחייש  מאן האי נראה דאם הרמ"א והוסיף ולהתבסם, בפורים יין לשתות  בעי דלכו"ע 

אזי הרופאים, פקודת  מחמת  וישןמלשתות - אומרים לו ויש שאומרים היינו

כמצוותו. לשתות מותר ולכן ישן, שהרופא 



פורים  - זכור - הפרשה äðבאר

ìë íò ,íðîà ,'éëãøî êåøáì ïîä
ùé úåáø ,'éîåñá'ä ìù åúìòîå åúåáéùç
éë ,åãé úçúî äì÷ú àöú àìù øäæéì
åúåøëùáå äìéìç äæá øäæð åðéàù éî
÷ø åìéôà åðåùì úåáåöøçá å"ç òâåô
åì óéãò éàãåå 'ìàøùéî úçà ùôð'á
àì éë .åãñôäá åøëù àöéå äúùé àìù

àìà åøîàäéúùä é"òù Y òãé àìã ãò
àì úàæ ìáà ,äúåùä úòã ìèáú
íâù åúééúùá íåøâéù åøéúä àìå åøîà

åúîçî åúòãî àöé åøáçéãé ìò ,
íéòâåôä íéðô úðáìäå íéøáã úàðåà

åúîùð é÷îò ãò íãàáæðæðæðæð.

åðééäå'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîà÷ã
ìù ú"øäù ,ò"éæ'òã'ãàì

'éäìåãâ äòéãé êéøö éë ,'òãé' àåä 'òã
.äæ øîàî íéé÷ì êéà

úåàøåðà"ãéçä áúëúùøô 'ãåã éðô')

Y 'íéðåùàø'á ïë àúéà øáëå ,øåîà

('ñåúä éìòáì íéð÷æ áùåî øôñéáø íùá
äøñàù íòèä øàáì ãéñçä äãåäé
'îâá àúéàã ,ìåãâ ïäëì äðîìà äøåú

(.àò ïéùåãé÷)áø øîà äãåäé éáø øîà
ïéà úåéúåà íéúùå íéòáøà ïá íù
åéðòå òåðöù éîì àìà åúåà ïéøñåî
åðéàå ñòåë åðéàå åéîé éöçá ãîåòå
,åéúåãî ìò ãéîòî åðéàå øëúùî
ìë ããùì ïúéð äæ 'íù' çëá éë ,íòèäå
,åðåöøë åá úåùòìå òáèä úåëøòî

éî åá òãé àîù íéîëç åùùçååðéàù
ïäëä äðäå .åáéì úååàë åá äùòéå ïåâä
íåéá ùøåôîä íù øéëæî äéä ìåãâä

åðéðùù åîë íéøåôéëä(.åñ àîåé)åéäù'
éôî àöåé àåäù ùøåôîä íù íéòîåù
åéðéò ïúé àîù ùçéîì àëéàå ,'â"äë
åéôî íùä úà àéöåéùëå åøáç úùàá
éãë äìòá úà úéîäì åáéìá øäøäé
äøåúä äøñà ë"ò ,äì àùðéäì ìëåéù
ìò äìòú àì àìéîîå ,â"äëì äðîìà

בגמראנז. שאמרו מה ליבו אל וישים מידותיו, על יעביר אחרים בו פגעו אף ואדרבה

(:·È ‰ÏÈ‚Ó) הצדיק מרדכי '˘ÈÚÓ')כי Ô· ¯È‡È Ô·) העביר המלך  שדוד בזכות רק  נולד

ה' 'כי האמונה מתוך אותו, שקילל גירא ' בן 'שמעי את מלהרוג ונמנע מידותיו על

קלל' לו È)אמר ÊË ,· Ï‡ÂÓ˘) נולד בה' והאמונה המידות על העברה בזכות  שרק  והרי ,

הישועה. ונצמחה מרדכי

הידידות . להגביר לרעהו איש מנות ומשלוח ורעות  אהבה שימת  ימי הללו והימים

שתי  לתת  צריך מנות  שבמשלוח הדבר טעם זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  ביאר ובזה

כשרואה  מתעוררים האדם רחמי כי אחת , במתנה סגי לאביונים במתנות ואילו מנות 

מטבע הרי מנות  במשלוח אכן אחת, ממתנה יותר לו לתת הצריכו לא  כן על אביון

שנים  לתת  תקנו כן על לו, שיש במה ומקנא טובה' ב'עין לרעהו לתת שלא  הבריות 

ואחוה. ואהבה לב נדיבות  מתוך  לתת  - טובה עין לעצמו לסגל כדי בדווקא 
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ìéòåú àì éøäù ,åæ ìåâéô úáùçî åáéì
äîåàî åìåëøöåä àì èåéãä ïäë ìò ë"àùî)

,ùøåôîä íùä úà òãåé åðéà àåä éë ,äøñåàì

úà íéòîåùäù ,æ"ä â"ô àîåé éîìùåøéá àúéàãë

,ñð êøãá åúåà íéçëåù åéä ìåãâ ïäëä éôî íùä

(ìòáä úúéîì íåøâì íãéá ïéàå.

ïðåáúîä- äìåãâ äãøç ãøçé åéøáãá
- íéøáãî åðà éúîå éîá éë
àøåð ìåãâ íåé àåäù íéøåôéëä íåéá
íéðôìå éðôì úøùîä ìåãâ ïäëáå ,íåéàå
íùä úà åéôî àéöåî àåäù äòùá
íéòâø íúåàáù áåùçì ïëúéä ,ùøåôîä
- äðåúçúä àèåéãì ë"ë ìåôé íéìòð
éãë ãò äùàá ïåà úåáùçî áåùçì
ïéà ...äìòá úà âåøäì àåáéù äçéöø
ìåãâ íãàäù ìëëù éðôî àìà úàæ
úåøéáò ìò øåáòì ø"äöé åì ùé êë øúåé

åøîàù åîë ,øúåé úåøåîç(.áð äëåñ)ìë'
éëäå ,'åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä

øáâúî êë øúåé ìåãâ ïîæäù äîë éîð
ìåàùì íãàä úà ìéôäì äñðîå ø"äöéä

úéúçúçðçðçðçðäåáâ àåäù íéøåôä íåéá ïëì ,
àåáì àìù øúåéá øäæéì ùé äåáâ ìòî
.åãñôäá åøëù àöéå ,äìéìç ìåùëî éãéì

àèéùôåéôè óéãò ,àðååâ éàäëáã
íé÷ñåôä éìåãâ ìò êåîñìãé)

(ïî÷ì àáåä íéøôà' åøîàù äîããòàìã
ãò åðééä 'òãéììëá ãò àìååè÷ð ïëå ,
íéðåøçà äáøäë"åðáå ä"öøú ïîéñ ç"åàá 'éò)

(íùåãåîéìî øúåé úåúùì àåä áåéçäù
åîöò ìò øãäì äöåøä ïëìå ,àì åúå
àìà ïë úåùòì åì øåñà - øëúùäìå
àìå òâôé àìù øåøéáá òãåé àåä íà
÷ôñ åì ùé íà ìáà ,åøéáç úà øòöé
éæà êëá øäæéäì ìëåé àì àîù à÷éôñ
ìàå áùá òðîéù éôè óéãòù øåøá

øëúùäìî äùòúèðèðèðèð.

על נח. רק קאי לא  אלו חז"ל שדברי זצ"ל, לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון אמר וכך 

עלהאיש גם אלא הימנו, גדול שיצרו מחבירו והזמן הגדול בזמנים השעה  כי ,

טעות . לידי ולהביאו האדם את  לבלבל כוחו בכל היצה"ר מתאמץ גבוהים

ברכותנט . שבע  בשמחת  השתתפתי כאשר זר, ולא  ראו עיני כי זה, בכל מאריך הנני

ביין  לבו כטוב  החתן של מחבריו אחד קם המשתה ובאמצע הפורים, ביום לחתן

והגם  חובו, את לגבות מקום מצא  ועתה ועדה, קהל בפני הראשונים' 'מעשיו לו והזכיר

הסתגר  הסעודה שאחר קאמינא  ביודעי אך שוחקות , פנים החתן הראה חוץ שכלפי

שפצעו  כגידין הקשים הדברים מחמת שליש בדמעות  ובכה מחדר, לפנים בחדר החתן

דלא 'עד במצות חז"ל התכוונו לזאת  וכי אנן, נחזי ועתה חרב . כמדקרות רגשותיו את 

דמים, כשפיכות שחמורה עבירה לידי האדם את תביא שמצוה יתכן לא  והלא  ידע',

עדיף. תעשה ואל ושב  כלל, יין ישתה שלא פשיטא להכי למיחש דאיכא  במקום כן על
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úåëæáúåëøáä áåøá êøáúé åæ úåøéäæ
'äùî äèî'á êéøàäù åîë

(á"éøúú)øäæäì àåä ìåãâ áåéç äîë ãò
ìù áöî äéúùä åì àéáú àìù øîùäìå
úìéèðë 'äøåúä úåëìä'á ìåæìæå úåøëù

äìéôúå æ"îäëøá ,íéãéññññ- íù íééñîå ,
úà úåùòì íéòåøä éá÷òá àöåéä ìëå'

íëøã ô"ò äìàä íéùòîä ìëåðééäã)

(äéúùä é"ò ìåùëî éãéì àåáì àìù úåøéäæá,
øùà íéñðä ìë úà íøëæá íéçîùå
åîùì íéçáùîå åðéúåáàì 'ä äùò

,ìåãâäìëå åéòî éàöàö åéäé íäåîë
çéìöé åãéá 'ä õôç øùà'àñàñàñàñ.

êëå'åá ìë'á ùøåôî(íéøåô 'ìä óåñ)

àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç'áñáñáñáñ,

בבתי ס. לסובב פורים סעודת אחר המקום מתושבי אחד נהג שבקראקא מקובל

הרמ"א נסתלק וכאשר מעריב, תפילת להתפלל הקדוש הקהל לכל ולהזכיר העיר

למנין  להשלים שבח עוד אחר וחיפשו שבחים, בל"ב אותו הספידו בעומר ל"ג ביום

להתפלל  לכולם שהזכיר האיש היה שהוא  גדול שבח עוד הזכיר אחד שבא  עד ל"ג,

במעשיו, יכירו שלא  כדי ובהצנע  בסתר כן עשה כי פורים, במוצאי ערבית תפילת 

(¯Ú‚�ÈÊÚÏ˘ È"Ú¯Ï 'È¯·Ú‰ ·Ï'· ‡·Â‰).

עליכם'סא. 'שלום פעמים שלש לרעהו איש לומר שנהגו במה זה ענין שרמזו יש

לבנה ˘Ì)בקידוש Î"Â�·Â ,·"Ò Â"Î˙ Á"Â‡ ‡"Ó¯ ÔÈÈÚ)חז"ל הפליגו כבר כי ,(.·Ó ÔÈ¯„‰�Ò)

שעה  באותה אמנם שכינה', פני מקבל כאילו בזמנו, החודש על המברך  'כל ואמרו

לאדם, השכינהמזכירים פני הקבלת  – גדול  לאור זכית  תעוף אכן 'אל מעתה אבל ,

הזה, בעולם עמך  החיים אנשים כמה עוד שיש ותשכח אתבשמים' נא  זכור אלא

יפות , פנם בסבר  פעמים שלש חבריך  בשלום  ולשאול לדרוש בכבוד , בו לנהוג  רעך ,

משגת שידך כפי לו  .להטיב

הברייתא  לשון את נמי פירשו Ë:)וכך  ˙ÂÎ¯·)שחרית של שמע  קריאת  בזמן

בזה, והרמז ויכירנו', אמות ארבע רחוק חבירו את  משיראה אומרים, 'אחרים

עצמו  על מקבל שאדם בשעה ואף ומצוות, תרה עול קבלת היא  הרי שמע' ד'קריאת 

מצוות  ועול תורה חבירועול את  לראות לו עליו ואוי וידידיו, מחבריו ישכח ושלא ,

יצא גוונא דבכהאי לחבירו, אדם שבין בדברים לזלזל לו גורם המצוות  שקיום למי

בהפסדו. שכרו

לבסומיסב. איניש 'מיחייב  ואמרו בלשונם חז"ל דייקו כן שעל אמרו, בפוריאצדיקים

'לבסומי  אמרו ולא מרדכי', לברוך  המן ארור בין ידע  דלא חובתביין עד כי ,'

העצבות את  לסלק כאמצעי אלא היין יהא ולא עצמו, הפורים יום עם לשמוח האדם

יום. של בעיצומו השמחה ותהיה השנה, ימות  כל אותו המסובבים והדאגות
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øåñéà úåøëùäã øëúùéù àì ìáà
,åæî äìåãâ äøéáò êì ïéàå ,àåä øåîâ
úåøéáò äîëå ã"ùå ò"âì íøåâ àåäù
èòî åãåîéìî øúåé äúùéù êà ,íúìåæ
íéðåéáàä çîùìå çåîùì äáøéù éãë
éäåæå ,íáì ìà øáãéå ,íúåà íçðéå

.'äîéìùä äçîùä

ãåòéáø ïåàâä éøáãî ,êëì êîñ
ãàøáî ì"öæ úåéìâøî ïîìæ íéøôà
(à"÷ñ æ"èä éøáãá ä"öøú ò"åùä ìò 'íéøôà ãé')

øàáî ã"åúáå ,'òãé àìã ãò' ïéðòá
øéòöä éìå' .ì"æå ,íéøåôá äéúù øåòéù
,àåä äðååëäù ,äìéì ïåéæçá ùøôúð
äéäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù

áéúëãë ,äçîùá éåøù(åè ã÷ íéìäú)ïééå'
éåøù äéäéù úîçîå ,'ùåðà ááì çîùé
ïúéå ,åæåòî 'ä úåãç äéäé äçîùá
úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú
øúåé øëúùäì åì ïéà ïëì ,'åëå áìä
ó÷åúá øéëé àìå åúòã ìáìáúéù éàãî
íãà áééç' åøîàù åäæå ,ììë ñðä
'ãò' êä - òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì
áåéç øãâù ì"öøå ,'ììëá ãò àìå' àåä
,òãé àìã ìåáâ ãò éîåñáì äæá äéúùä
ìåèéá àåä äàìäå äæä ìåáâä ïîù
ììä ïúéù éãë - éîåñáì íéîëç úðååë

äàãåäåêë ìë åúòã ìáìáúúù ïååéëã ,
çáùì äðåáúå úòã åá ïéàù àèéùô
åéìà ïðåáúàå ,ñðä ó÷åú ìò øàôìå

.'àåä ïåëð éë éúéàøå ø÷åáá

äæáåìù åæ àøîéî øçà òåãî ùøôî
ãò àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç'
í÷' àãáåòä úà àøîâá åëéîñä 'òãé àìã
äùòî äæ àìäå ,'àøéæ éáøì äéèçùå äáø
éåàø åðéàù òîùî àäîã ,øåúñì
ìë ìåãâ ìåùëî äæî íøâð éøäù ,øëúùäì
ùéù øîåì àøîâä úðååë øåîàäì êà ,êë
,éàãî øúåé øëúùäì øåñàå äéúùá ìåáâ

,íäì äìò äî éæç ÷åôãéë ,åðåùì ÷éúòðå]

åîë äøåúá ìåãâ éôî íéøáãä åàöé àìîìà

[:ïë øîåì øùôà äéä àì 'íéøôà úéá'äéôìå'
éãéì øáãä àá ìåáâä øåáòìî åøîùð àìù
ãò ÷ø éîåñáì àìù øäæéì ùé êëì ,äðëñ

.'øåáòé àìå ,òãé àìã äæä ìåáâä

ïàëîåàéä íéøåôá äéúùä ïéðòù
úåéîùâä ïî áìä úà íîåøì
úåãåäì íãå øùá ìëåé æ"éòå ,úåéøîåçäå
äåãç êåúî úåàìôðä ìòå íéñéðä ìò
ìù åúåøëùë øëúùîä ìáà ,äçîùå
åðéàå åúòã úà ùáùî àåä éøä èåì
àåäù àìà ãåò àìå ,ììë úåãåäì ìåëé
,íéøåîç íéøåñéà éãéì àåáì ìåìò
åéùòî ìå÷ùéå ,äùåò úåøëù äáøäã
íåôë ãçà ìë øäæéå ñìô éðæàîá
ïåò éãéì àáé àìù äéáéìã àøåòéù
ïëúé àì éë ,íéðô úðáìäá äçéöø
úà øåúñú íå÷îì íãà ïéáù äåöîù
áéúë ïëìå ,åøéáçì íãà ïéáù ÷ìçä

úéøáä úåçåìá(àé ,è íéøáã)úçì éðù'ªŸ
àðéðç éáø øîàå ,'úéøáä úBçì íéðáàäª

(é á÷ò àîåçðú)áéúë úçì'[øñç]åéä àìù ,
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æîøäå ,'ïéåù íäéðù àìà ,äæî äæ íéìåãâ
ìöà íéåù úåéäì íéëéøö íäéðùù
ïéáù úååöîä åáù ïåùàøä çåìä ,íãàä
åáù úååöîäù éðùä çåìäå íå÷îì íãà
÷ø íéé÷ì øùôà éàå ,åøéáçì íãà ïéá ïä
éããäà ïééåìú åäééååøúã ,íäî ãçà ÷ìç.

øéäæîìå,øäð éîë ïú íéîåìù øäæðìå
,æ'äåòá åãöá äøëù ïúîå

åðéðùù åîë(à äðùî à'ô äàô)åìà'
íìåòá ïäéúåøéô ìëåà íãàù íéøáã
àãçå ,'àáä íìåòì åì úîéé÷ ïø÷äå äæä
íù ùøéôå ,'íéãñç úåìéîâ' åäééðéî

ù'àøäúååöîá øúåé õôç ä"á÷ä éë
úåöîî ,úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù

åðå÷ì íãà ïéáù.

שפע המשכת  – המלך  כדבר אעשה ומחר
השנה לכל  הפורים ימי

÷ñôðò"åùá(à"ñ à"öøú ç"åà)äìéâî'
'èåèøù äëéøöêéøöù]èèøùì

÷å÷çìåúà íäéìò áåúëì óì÷á úåøåù éðîéñ

[äøåú øôñã àéîåã ,øùé å÷á úåéúåàäåæîø ,
øîåì àáù íé÷éãö äáúåøåàä åéäéù

àäú àìå åáìá áèéä íé÷å÷çå íéèåøç
åúàéáë åúàéöéâñâñâñâñ÷"äøä ìù åùåøéôëå ,

ìò ò"éæ àçñéùøôî íðåá äçîù éáø
÷åñôä(àë ,èî íéìäú)àìå ø÷éá íãà'

,'åîãð úåîäáë ìùîð ïéáéøîàð âé ÷åñôáå)

('ïéìé àìå'íéðîæå 'âòè òâéìééä'ì ñðëðäù
àìå' ,íéáåèïéáéâåàãìå ìéëùäì '

åøàùé úåòôùääå úåøåàäùïåìì,åìöà
ìùîð' àåäù ä"ò êìîä ãåã øîà åéìò
äîäáäù åðééäã ,ì"çø 'åîãð úåîäáë

åøåáò ìùîë úùîùîãñãñãñãñ.

åîëåøæòìà éáø ÷"äøä ùøéôù
ïîä øîàù äî ò"éæ àùééøî
âåøäé íà ÷æðé àìù ,ùåøåùçàì òùøä

ìàøùé úà(:âé äìéâî)àìåëì é÷ôîã'
'é"äô é"äùá àúùíåéä úáù Y úåáéú éùàø)

íðéàå íéâçë íäéîé ìë íéùåòù ,íåéä çñô

íðéàå øçñîá íé÷ñåò íðéà éë ñî íéîìùî

(íéçéååøîàìåëá íéãòåî àëéì éàãåáå ,
,àìà ,àúùùãå÷ íò ìàøùé éðáù

ìëá íéãòåîä íò íéãåøèå íé÷åñò
åððåëúé íäéðôì áø ïîæå ,äðùä úåîé

מעבירים סג. שמשמם גדול בניין ועיר ארץ בכל מעמידים שבעולם, בנוהג נא ראה

החשמ"ל זרם הבנין (È¯Ë˜ÏÚ"˜)את  לאותו ממש בסמוך אדם שיעמוד אפשר והנה

כי  ביניהם, וההפרש מאד, גדול במרחק אף 'אורה' המקבלים יש לעומתו לו, וחשכה

ועבותות  ב'חוטים' זרם לאותו התחברו Ï"Ó˘Á)הללו ÈËÂÁ) אורה בביתם יש ע"כ

עצמו ל'פורים' 'יתחבר' אם והנמשל, ÌÈËÂÁ)ושמחה.. ÍÂ˘ÓÈÂ) תאיר ומקומו ביתו עד

מרחקים... למרחק החג הארת לו

אחד סד. אחר רעהו את שואל יהודי שאיש איך  זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק שמע פעם

– היו "טהיו"ט עליך 'עבר ' האיך ורעי ידידי נא אהרן'אמור ה'בית  נזדעק  ,
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íäéøçàìå ,äáøã äðëäá íúàø÷ì
äðùä ìë ùîîå' 'âçä éðéð÷'á å÷ñòé
'úååöî íéé÷ì ÷ø íúçøèå íúãåáò

(ãé úåà 'äãùä ùáã' øôñá àáåä)íé÷ðåé æ"éòå ,
.íéîé êøåàì ìåãâä òôùä ïî íéðäðå

êëå'íòåð éøîà'á àúéà(øãà ç"øì)

àù äîãåøî(:æ äìéâî)äáø í÷'
äáéúä úà éë ,'àøéæ éáøì äéèçùåàø÷éå)

(ä ,à'ñåëéå' ñåì÷ðåà íâøúî 'èçùå'

[íéñëð ïåùìî íâ äùøôì øùôàå]åãéòä äæå ,
ïéá íéøåôä éîé úà äð÷ù äáø ìò ì"æç
åùôðá ùéøùäù ,äøåîâ äçé÷ìá åéñëð
.íìåòì èåîú ìá ãúéë âçä úåøåà úà

íøîàîëå(:åè äöéá)åîéé÷úéù äöåøä'
,'øãà ïäá òèé ,åéñëðäöåøäù åðééä

úåéîùâá åìîòá äëøá úåàøì
ùôðá ùéøùäìå òåèðì êéøö úåéðçåøáå

øãà ùãåçä úàøéàäì åãòá òééñé äæå ,
äðùä úåîé ìëá äëéùçä úàäñäñäñäñ.

שאלהו אלא לדבר, לך ראוי כך לא לו, ואמר בקרבך לעומתו, היו"ט 'נכנס ' ,היאך 

כי  לדעת  לנו יש הפורים ימי עלינו שעברו אחר עתה אכן כי טוב', מה בעתו ו'דבר

השפעתם  כל עם ה' ממועדי ומועד יו"ט עוד לקרבינו שהכנסנו דהיינו קדוש' 'בקרבך

עם  – בגשמי והן ברוחני הן ההשפעה בידינו שתשאר לדאוג ועלינו הפירושים, בכל

נצח. לקנין ועד לעולם ביו"ט לן הרמוזים החיזוק עניני כל

לו  מובטח אז זה, גדול ליום אמת  שייכות לו שתהיה הוא  למעשה קודם והתנאי

למי  משל פירות . ופירי פירות ויעשו ניכר רישומו ויהיה בפנימיותו הדברים שיקלטו

קידמו  רגע  באותה לעצמו, לקחתה הלה ניגש נאה, ציפור בדרכו ונקרתה בדרכו שהילך

מ  ביקש ברירה בלית  היא . שלו שהציפור בטענה העוף,אחר את  לו שימכור ההלך מנו

גבוה  מחיר לשלם הלה הסכים שבסוף עד גדול... מעות סכום עליה דרש הלה אך 

לה  פרחה לו לשלם הכסף את הלה הוציא בטרם והנה הציפור, את  לקבל כדי מאד

הלה  נענה מעותיו, שאיבד על לבכות  התחיל כן כי המוכר בראות לחופשי, הציפור

מוכח  - אליך חזרה ולא  ממך  הציפור שפרחה ממה כי מאומה, הפסדת  לא לו והשיב

אליך...' חוזרת  הציפור הייתה בעליה היית  אם כי הייתה, שלך  לאו Ò„¯שמעולם ÍÎ ÈÎ)

('ÂÈÏÚ· ÒÂ·‡ ¯ÂÓÁÂ Â‰�Â˜ ¯Â˘ Ú„È' (‚ ‡ ‰ÈÚ˘È) ˘"ÂÓÎ ,Ì‰ÈÏÚ· Ï‡ ÌÈ¯ÊÂÁ Á"Ú·‰˘ ‰‡È¯·‰ והכי .

נשגבים  ימים לאחר לטובה שינוי בעצמו רואה אדם אין אם רוחניים, בענינים נמי

על  הזמן, קדושת  אל כראוי מקושר היה לא מעשה בשעת שאף סימן זה הרי ונעלים,

הראשון. מקומו אל וחזר' 'פרח ממנו הגבוהים הזמנים עול ב 'השתחרר' מיד כן

אמת'סה. ב'שפת איתא ‡„¯)וכן Á"¯ ÌÈËÂ˜ÈÏ)' הלשון מרבין משנכנס לבאר אדר

אמר ולא  משבא בשמחה' או האדםאדר,משהגיע בגוף  – נכנס פירוש  ,אלא

בשמחה  מרבין אז אדם של בגופו האדר משנכנס
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èøôáå,÷ìîò úééçî ïéðòå íéøåôá
íà éë ãáìá åîåéì åðéà åø÷éòù
ìù å÷ìç úà øå÷òì ,äðùä úôå÷ú ìëì
åáìá ùéøùäìå åáø÷á ùéù òøä äæ ÷ìîò
éùåãéç'ä ÷"äøä øîà ïëå ,åúàøéå åúáäà
úåöîá áéúë éëä íåùîù ,ò"éæ 'í"éøä

òùåäéì äùî øîàù ÷ìîò úîçìîúåîù)

(è ,æé÷ìîòá íçìéä àöå'øçîáöéð éëðà
äìéâîáå ,'äòáâä ùàø ìò(ç ,ä øúñà)

' áéúëøçîãåò ,'êìîä øáãë äùòà
íù áéúë(âé ,è)íâ ïúðé'øçîíéãåäéì

øùàë ïëå ,'íåéä úãë úåùòì ïùåùá øùà
áéúë ÷ìîò íò êìîä ãåã íçì'à ìàåîù)

(æé ,ìáøòä ãòå óùðäî ãåã íëéå'
íúøçîì'úééçî úùøô àåø÷ì åòá÷ ïëå]

íåéá êãéàå øåëæ úáùá àãç ,íééîòô ÷ìîò

ã"é ,íééîåéì òá÷ð íéøåôä íåé ø÷éò íâå ,íéøåôä

[øãà å"èåúåìéôë øîàðù ïðéæç ãåò .
àø÷ã àðùéìá(ãé ,æé úåîù)éë'äçîà äçî

éâñ àìã ,àîòè åðééäå ,'÷ìîò øëæ úà
àäúù àìà ,äòùì ÷ìîò úééçîá
øçàì àåäù øçî íåéá íâ úåøåãì äééçîä
åúåà äçåîå øæåç ãéîú àäéù íâå ,ïîæ
ìò éà÷ åæ äîçìîù èøôáå ,áåùå áåù
ãéîú ãåîòì íãàä êéøöå ,øöéä úîçìî
úåîçìîá ïúéà ãåîòì çëäå ,åúøîùî ìò

íéøåôá íãàä ìá÷î åìàåñåñåñåñ.

àäéåäëæð åðéîéá áåø÷áù àåòø
úà ïéáð æàå äîéìùä äìåàâì
äéä ìëäù ä"á÷ä ìù åéúåãåñ é÷îò
ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä éøáãëå ,äáåèì

געז עם רכבו את שמילא  למי משל, זה („Ï˜)משלו 'חכם' אך עמדו , על נשאר

געז למלאות ורצו אחרים שהגיעו אחרי ואף מקום, ממקומו,(„Ï˜)באותו הלה זז לא 

ידי  ועל תמיד כאן להישאר שברצונו בטפשותו, השיב  האי, מאי אותו מששאלו

לו  ואמרו השומעים עליו לגלגלו יותר, וטוב מהר הרכב יסע  געז ועוד עוד שיכניס

הגעז  מטרת  הלא כי שבעולם, הגעז כל לו יועילו לא אחד במקום ישאר אם כי

אחר  שרק  נמצא  צרכיו, ולעשות  חפצו למחוז לנסוע  האדם שיוכל כדי היא  ברכב 

לזמנים  שהזוכה מובן, והנמשל למרחקים. להגיע הגעז לו יעזור מקומו את שיעזוב 

להלכה  בהם משתמש ואינו יקרים ופנינים טהורות  אמרות השומע וכן גבוהים,

במקום  ונשאר דלק  עם רכבו את  שמילא טיפש לאותו דומה הוא אזי ולמעשה,

ארחות רב, בשפע  אסמיו וממלא בראשו, עיניו החכם אך כלום, עושה ואינו אחד

כל  על ומתגבר המעשה ימי לתוך  נכנס אלה אוצרות  ועם מוסר, ותוכחת  חיים

עליו. ולשלוט להתגבר הרע  היצר זה השטן יוכל לבלתי הנסיונות 

בסעודתסו. ישב  אחת שבשב "ק  זצ"ל, גלינסקי יעקב רבי הגאון סיפר שיחו בנועם

להדליקם  גדול צורך והיה בבית  האורות נכבו לפתע מרעיו, אחוזת עם מרעים

י"ז] שכ"ח או"ח  עי' סכנה, בו  שאין כחולה דחשיבי הקטנים  מחמת  הלכו [כנראה מיד ,
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(úå÷éáã úòùá íøîàù)ìù úåøöä ìëîù ,
âî ïåâë ,äìéâî äáúëð ìàøùé ììëúìé

ñåëåéèðà úìéâîå ùåøååùçà éîéá øúñà
ìëäù óåñáì øøáúäå ,íéðååéä éîéá

,äáåèì äéäúåàøì äëæð øáëå ïúé éîå
,äæä øîä úåìâä ïî 'äìéâî'ä úà
àðîçø ãáòã äî ìëã ïéòá ïéò äàøðå

....äáåèì äéä

למצוא הצליחו רב זמן לאחר בשבת , המלאכה את עבורם שיעשה ערל אחר לחפש

וברצונם  טבעת  להם שנאבדה לו סיפרו שם ובהיותו ביתו, אל לעלות  שהסכים גוי

לו לרמז כשכוונתם אחריה, ציווי]לחפש בלשון כדי [שלא לאורה הם שזקוקים

האבידה אחר דלוקים,לחפש היו  הנרות כי שבת, ממעשה הנאה של חשש  היה [ולא

ד] רעו  שו"ע עי' למאה, נר לאחד החברים ונר  דברי את וכשמוע היה, טיפש הגוי אך  ,

בדעתו  עלה לא לו לרמז שניסו וכמה האבידה, אחר לחפש להם לעזור התחיל

האבידה, את  ימצאו ובודאי ידאגו לבל לעודדם בטובו הואיל ורק האור, להדליק

לעשות, מה כדת עצה טיכסו ממנו שרוצים מה קולט אינו שהגוי ראו כאשר ויהי

הנמצא הבירה בקבוק את במתנה לו שנותנים לו לומר החבורה מבני אחד והציע

ואכן  עשו, וכן האור, את ידליק  בודאי המקרר אחר לחפש שיצטרך וכיון במקרר,

בהתרגשות ניגש המקרר את  ומשראה האור את הגוי הדליק  ואכן הצליחה, עצתו

יצא לשתות  סיים כאשר ויהי בהנאה, כולו את  ושתה הבירה בקבוק  את  והוציא

עוד... לו זקוק היה לא  שוב כי האור, את אחריו וכיבה החוצה

על  חושבים שאינם לב  אטומי הגוים של שדרכם א. דברים, שני ר"י למד ומכאן

יסיימו  שכאשר ב. בלבד, עצמם לצורך  אם כי האור את ידליקו ולא  כלל, אחרים

יהודי  אבל להאיר, להמשיך לאור יתנו ולא  כבתחילה האור את  יסגרו גרונם בהנאת 

מניח  דלוק שהאור בשעה וכן אחרים, עבור גם ומדליק  מסייע לעולם אלא כן, אינו

כדי  טובים וזמנים הכושר שעת  לנצל משכיל והוא  לאלתר, סוגרו ואינו לדלוק אותו

כחודו  פתח לפתוח כשיתייגע ואכן, המעשה. ימי ובשאר החול בימות  לעצמו להאיר

אולם. של כפתחו רחבים שערים השמים מן לו יפתחו תחילה, מחט של

שוורץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד
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