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 פורים

 

 .)ביצה טו:(הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר 

נכסיו היינו קניית המידות טובות ויראה ואהבה להשי"ת, 

)דברים כח, כי הם מכוסים ונסתרים במוחא ולבא, כמו שכתוב 

, והם )לקוטי תורה פ' נצבים(ינו" כידוע ק"הנסתרות לה' אל כט(

הרוצה שיתקיימו נכסים שיש להם אחריות, אחרית טוב. ו

יטע את עצמו בהן "אדר", זאל  –נכסיו הנ"ל, "יטע בהן" 

ער זאך איין פלאנצין אין זיא אין אדר, כי הוא חודש של 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           ישראל.

 

כל בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי למציה לו נפשיה באדר 

 .)תענית כט:(

הגוי שלו, עם היצר שמעתי מרבותי: בהדי גוי, היינו עם 

איזהו אל זר שבגופו של  )שבת קה:(הרע, כמו שאמרו רז"ל 

 )דברי שלום(        אדם זה יצר הרע.

 

מוהרא"ש היה אומר בשם זקינו הקדוש  מרן אדמוה"ז זי"ע

זי"ע, שכפי התענוג והחיות של כל אחד שמקבל  מסטולין

בפורים כך הוא בליל שימורים, וכפי שהוא בליל שימורים 

כך הוא ביום הכיפורים, כל אחד לפי מדרגתו בעבודת ה' 

 יתברך.

 

 פורים כפורים.

ביום כיפור צריך להתייגע הרבה בתפילה ותחנונים על 

החתימה, אבל בפורים אם יהודי מתחדש באמת אזי "כתבו 

על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת 

 לטובה.המלך", שמקבל כח משמים שיכול לחתום את עצמו 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

אמר פעם בפורים: כל הפושט מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

, ועל כן כל מי שרוצה )ירושלמי מגילה פ"א ה"ד(יד נותנים לו 

לבקש ממני איזה דבר יבקש עכשיו. וביקש הרה"ק רבי נחום 

שו"ב זי"ע מדת שמברי"ק. ואחר כך פנה להרה"ק מקוברין 

וא מבקש כלום. והשיב, אינני רוצה זי"ע ושאלו למה אין ה

במתנות חנם, רק מה שאשיג על ידי יגיעה עצמית כאיש 

 חיל.

 

פורים  פעם אחת בסעודה שלישית של שבת קודש כשחל

במוצאי שבת קודש, בעת אמירת שיר המעלות קודם ברכת 

, )תהלים קכו, ו(המזון אמר: "הלך ילך ובכה נושא משך הזרע" 

תיבות המ"ן, ב"א יב"א ברנ"ה עם  זרע ראשיה'שך מ'ושא נ'

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(          הכולל גימטריא מרדכ"י.

 

פורים היה מרגלא בפומיה לומר: "והכל מתוקן  בסעודת

, בין רוחני בין גשמי יכול להיתקן )אבות פ"ג מט"ז(לסעודה" 

 (זי"עה"ז אדמו)מרן         .בסעודת פורים

 

, רצה לומר )אסתר ד, טז(הודים" בזכות "לך כנוס את כל הי

בזכות שהתאחדו בלב אחד כאיש אחד וכל אחד ואחד ראה 

פחיתות עצמו ומעלת חבירו, זכה אותו דור של מרדכי 

לקבלת התורה שבעל פה. ובזה אפשר לזכות לקבלת התורה 

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע(   בכל דור.

 

 .)תהלים כב, ב(שאגתי  לי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי-לי א-א

בסעודת פורים, היינו בלילה השייך לשושן פורים, אמר 

לי למה עזבתני, היינו -בזה הלשון: יש לומר בזה האופן, א

. והיינו למה עשית )שמות כג, ה(לשון ישועה, כמו עזוב תעזוב 

עמי ישועה גדולה, הלא פלא הוא בעיני, כי ידעתי אשר 

מיד אני אומר רחוק מישועתי, אינני שוה לזה. אלא מפני שת

אשר מדינא הוצרך להיות הישועה רחוקה מאתי. וזה דברי 

 שאגתי, כי זה אני אומר תמיד, ועבור זאת הושעתני.

 ()מרן אדמוה"ז זי"ע

 

 .)מגילה ז:(מחייב אינש לבסומי בפוריא 

לא נאמר לבסומי במשקה, כי אם בפורים, על ידי 

 (זי"עה"ז אדמורן )מ       ההארה והקדושה של פורים.
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 .)מגילה ז:(עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי 

כי בכל יום צריך אדם לידע כי הוא מחצה זכאי ומחצה 

, וזהו בין ארור המן לברוך מרדכי, כי הוא )קידושין מ:(חייב 

עומד בין הבינים, אם עשה עבירה נכלל בארור המן כי רובו 

כי. גם באופן זה, כי חייב, ואם עשה מצוה נכלל בברוך מרד

בכל יום צריך לידע כי הוא עומד בין הבינים, היינו כל מה 

וזהו בין ארור המן, שעושה או עשה מצוה או עבירה 

דכשעושה עבירה באותה שעה הוא רשע ונכלל בארור המן 

אפילו כשרובו זכיות, וכשעושה מצוה נכלל אז בברוך 

ו לשכוח בזה. מרדכי, וזהו בין. ובפורים מגודל השמחה התיר

 (זי"עה"ז אדמו)מרן  גם סגל היום גורם שלא לפול ברע ח"ו. 

 

רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרב הושעיא אטמא דעיגלא תלתא 

 .)מגילה ז.(

: בריך )שבת פח.("תלתא" רומז לתורה הק', כדאיתא בגמרא 

איתא )סח:( רחמנא דיהב אוריאן תליתאי וכו', ובגמרא פסחים 

עצרתא אמר עבדי לי עגלא תילתא, והוא דרב יוסף ביומא ד

רומז לשמחה על קבלת תורתינו הק' שהיא אורייתא תליתאי 

וכו', והנה בקבלת תורה בסיני היתה כפיית הר כגיגית 

והיינו דלמרות שזכו לתכלית ההשגחה של אין עוד מלבדו 

מכל מקום היתה האמונה על ידי יראה של כפיית הר 

מרדכי ואסתר שהיתה מאהבה כגיגית, ובקבלת התורה בימי 

האירה בהם אמונת השי"ת בתכלית האהבה, והנה אמונה היא 

על  והעמידןיסוד הכל בבחינת רגל, וכדאיתא בא חבקוק 

אחת וצדיק באמונתו יחיה, ועל כן בפורים שדר רב יהודה 

נשיאה אטמא דעגלא תילתא, הרומז על הארת האמונה 

 ט"א()מרן אדמו"ר שלי       בשלימות האהבה.

 

על הא דאיתא בגמרא אמר מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

שכשעלה מרדכי על הסוס התכופף המן לסייע בעדו )מגילה טז.( 

לעלות ובעט בו מרדכי, ואמר הוא ז"ל בזה הלשון: דאס 

 ליטוואק. אקען נאר 

וביאור דבריו הוא דכל אדם בהיותו נתון למרמס תחת 

מכל מקום עדיין  אויבו, אזי אף אם אחר כך ניצול ממנו

ניכר עליו הפחד וההכנעה מפני אדם זה, מכיוון שעד עתה 

היה תחתיו. אבל ה"ליטוואק" אין לו התפעלות ממצב 

כלשהוא, ועל כן מרדכי אף שעד עתה היה תחת המן וכמעט 

שהרגו, מכל מקום ברגע שנתהפך הדבר לא נתפעל במאומה 

 יט"א()מרן אדמו"ר של     ובעט בהמן בעלותו על הסוס.

 

 ישנו עם אחד.

אמרו רז"ל: "אלקיהם של אלו ישן הוא". היינו שבחינת 

אלקות שלהם היא בבחינת שינה, כשהם לומדים ומתפללים 

 .ועוסקים איז כביכול די אלקות וואס בייא זייא פאר שלאפין

 )דברי שלום(

 

 ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וגו'.

ו בגלות ואינו במעלה היינו ישנו עם אשר למרות היות

אשר היה מלפנים, מכל מקום ה' שוכן אתם בתוך טומאתם 

ויכולים הם לחזק את עצמם בכח זה, אבל הם חושבים כי 

אבד שברם והם מפוזר ומפורד בין העמים ואין בהם כח 

 להתקרב אליו ית'.

ועל זה אמרה אסתר: "לך כנוס את כל היהודים 

בץ את כל כוחות איש הנמצאים בשושן", היינו שכל אחד יק

יהודי שבקרבו אשר היה נדמה לו כי הם נמצאים בשושן, 

ולא היא, כי בכל מקום שהלכו שכינה עמהם ואני ה' לא 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     שניתי בכל זמן ומקום מצב שהם.

 

 להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים וכו' ביום אחד.

ל יום אחד, ולכאורה מה נפקא מינה אם היה הגזירה ע

או אם להשמיד בכמה ימים ח"ו. ותירץ כי באמת גם המן 

הרשע פחד עבר עליו אולי לא יעלה בידו להשלים מחשבתו 

)מגילה יג:( הרעה על היהודים, וכמו שאמר אחשוורוש 

"מסתפינא מאלוקיו דלא ליעבד בי כדעבד בקמאי", ואולי 

סוף כל סוף יעשו תשובה והשי"ת יעמוד להם בעת צרתם 

ונהפוך יהיה כי ישלטו היהודים בשונאיהם, ואז יעשו יו"ט 

ימי משתה ושמחה. והיה לו צרות עין של ישראל ולא רצה 

לעשות הגזירה על כמה ימים, בכדי שאם לא יעלה בידו אז 

על כל פנים לא יהיה לישראל יו"ט מכמה ימים. על כן 

עשה הגזירה להשמיד כו' "ביום אחד", בכדי שהיו"ט יהיה 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(       כן רק על יום אחד.גם 

 

 את כל תוקף לקיים.

 היינו שישים את כל התוקף ב"לקיים".

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 כי נפל פחד מרדכי עליהם.

. )בראשית כה, יח(נפל הוא מלשון "על פני כל אחיו נפל" 

ממי שמרדכי מפחד, גם  –והיינו כי שכן פחד מרדכי 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(           יהם.על

 

 וקבל היהודים את אשר החלו לעשות.

פירוש את אשר החלו להקדים העשיה שמיעה, שאמרו 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        נעשה ונשמע.
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 פרה  - פ' צו
 

פט וים שק: כי אלח, א( )רבה פרשהרש זה קרבן אהרן וגו'. ובמד

רבי יונה בוצרי פתר קריא בישראל  ,)תהלים עה, ח( םזה ישפיל וזה ירי

בלשון זה הושפלו כי זה  ,ובלשון זה הוגבהו ושפלובלשון זה ה

. )שמות ל, יג(בר וובלשון זה הוגבהו זה יתנו כל הע )שמות לב, א(משה 

ש ויצא ורבנן פתרין קריא באהרן בלשון זה הושפל ואשליכהו בא

 ובלשון זה הוגבה זה קרבן אהרן ובניו וגו'., )שמות לב, כד( העגל הזה

 

ישנם ש .שרומז על ענין האמונה ',זה,הענין דתיבת  בארל יש

זמנים אשר בהם מאיר אור אמונתו ית' בלב איש ישראל 

בתכלית הבהירות וכל עצמותיו תאמרנה שהשי"ת הוא יחיד 

ואים ואין שום מציאות בעולמו והוא בורא ומנהיג לכל הבר

שמו"ר פרשה ), כמו דאיתא 'זה,זולתו ית'. ובהירות האמונה נקראת 

ו באצבע המראה כל אחד ואחד הי את ים סוףירשבק( כג, טו

לי ואנוהו, כי אז זכו לדרגה גבוהה מאד באמונה -זה א ואומר

מחמת גילוי האלקות הנורא שהיה אז. אמנם אין כל העתים 

נים אשר בהם אין אור האמונה מאיר שוים לטובה, ויש זמ

את אור  ךכל באדם וחושך ענן וערפל יסובבוהו ואינו מרגיש כ

אלקותו ית', ובשעה כזו תפקידו הוא להתאמץ ולעבוד את 

עבודת הקודש מתוך ההסתר בסור מרע ועשה טוב. וצריך 

לזעוק ולהתחנן להקב"ה שישוב להאיר לו באורו ית'. ואז יודע 

שכל ההארות וההשגות הן מתנות אשר האדם ומכיר בכך 

משמיא קא זכו ליה והוא מצד עצמו אין ואפס ואינם מכוחו 

 כלל. 

 

י יגיעתו והתאמצותו בזמנים החשוכים, והכרתו יד לוע

בשפלותו, זוכה האדם וחוזר לבהירות גדולה יותר ממה שהיה 

וכן איתא בבת עין בפרשתנו שמטרת כל הירידות  .לו קודם

בכדי שיתחזק ויתגבר במצבו עד שיאיר  ןאדם הוהנפילות של ה

 לו אור חדש באפילתו.

 

ן זה אצל כל אדם, כך גם בכלל ישראל. עניששייך  וכמו

אמר להם הקדוש ברוך הוא : )שמו"ר שם(במדרש וכדאיתא 

לי אבל -לישראל בעולם הזה אמרתם לפני פעם אחת זה א

ישעיה ) רלעתיד לבוא אתם אומרים אותו דבר שתי פעמים שנאמ

 וגו'. 'ינו זה קוינו לו ויושיענו זהקואמר ביום ההוא הנה אל, כה, ט(

ת העולם שבזמן הזה הקב"ה מנהיג א ,וביאור הדברים הוא

הנהגתו ית', אבל  ךכל ואין ניכר כ לפעמים במידת הדין והסתר

באופן תמידי ונצחי, כי אז יהיה  'זה, נתלעתיד לבוא יהיה בחי

, ויתגלה שכל ההסתרים והזמנים עולם התיקון וטוב הגמור

הקשים נועדו להכשיר את העולם לתיקונו הגמור ומכולם יצאה 

 טובה גדולה.

 

ן שכל הנביאים נתנבאו בכה מוסיף עליהם משה עניה זהו

 שראליי ע"ה השריש בבנבינו רשה שנתנבא בזה הדבר, כיון שמ

את האמונה הבהירה, ולכן נתנבא בזה הדבר שרומז לבהירות 

  .ההאמונ

 

משה  זה כי,בעת חטא העגל:  שראליי מה שאמרו בנ וזה

, היינו שנחלשה אצלם האמונה 'איש וגו' לא ידענו מה היה לוה

 זה,זה, ולכן עשו את העגל. והתיקון לחטא העגל היה  נתבחי

שכידוע  ,ת מחצית השקלמצו -' יתנו כל העובר על הפקודים

בזמנים  הקב"ה הראה למשה מטבע של אש, ורומז לכך שגם

היינו מצב של זה היא במצב של לא ידענו מה היה לו,  נתשבחי

ויהודי מרגיש שהולך חשכים ואין נוגה לו, צריך  ,הסתר

להתחזק ולהתאמץ ולעורר בעצמו את אש האמונה הבהירה 

בכח  יו לתת לקב"ה את זאת האש, ואדרבהויתייגע בכל כוחות

מונה עוד יותר התאמצותו זו ילך ויעלה ואף יוסיף בבהירות הא

 מאשר היה לו בראשונה. 

 

עלה והתעלה עד  היה אצל אהרן, שאחרי מעשה העגל וכך

קרבן אהרן, לבוא בקודש לשרת לפני ה' בעבודת  זהשהגיע ל

כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ,ונאמר בתהילים:  .הקרבנות

ופעמים  הקב"ה כביכול שופט כל איש ישראלהיינו ש ',ירים

שיחשיך לאדם את אור האמונה ויסתיר בעדו, שישפיל, היינו 

אמנם תכלית ההסתרה היא עבוד שזה וישפיל את בחינת זה, 

י שיהודי מתאמץ ומתייגע לעורר בקרבו את אור ל ידירים, שע

תאיר בו אור האמונה ביתר  הזדי יל האמונה בכוחות עצמו, ע

 שאת וביתר עוז, וזו תכלית ההשפלה וההסתרה.
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: בזה נאמר זאת חוקת הפסח יט, ב( רשהא פב ה)רבבמדרש  איתא

ובזה נאמר זאת חוקת התורה ואי אתה יודע איזו חוקה גדולה 

מזו וכו' גדולה הפרה שאוכלי פסח צריכין לה. ודברי המדרש 

תמוהים, כיון שטהרת פרה אדומה היא הכנה לפסח, שיוכלו 

שקודם הארת ליל  ,ן הואעניכולם לאכול הפסח בטהרה. וה

ולכל בני ישראל היה אור , - הארת האמונה איהסדר שה

דלעילא, נצרכת מקודם יגיעת  אתו, שהיא באתער'במושבותם

 אתערותאהאדם בעצמו שיעורר בקרבו את אור האמונה ב

דלתתא, וכך יזכה שתשאר בו הארת האמונה המתגלה בליל 

)פרשת חוקת( כדאיתא בנועם אלימלך  ,וזה ענין פרה אדומה .הסדר

טמאת טהורים ומטהרת טמאים, שכשיהודי שפרה אדומה מ

כביכול מתרחק ממנו ' הקב"ה מחשיך לו והמתאמץ בעבודת 

י ל ידשל האדם, שע , וזה הוא לטובתו)מטמא טהורים(

התגברותו בעבודה בזמנים החשוכים יאיר לו אור גדול יותר 

הוקדמה פרשת פרה  ךומשום כ .ק")מטהר טמאים(. עכתד

 צריכין לטהרת פרה אדומה.לפרשת החודש ואוכלי הפסח 

 

יום  'של בחסד לאברהם )למוהר"א אזולאי זי"ע( איתא

קודם הפסח מכבסים נשמות ישראל להכינם לקראת האור 

המאיר בפסח, ובודאי שהכל כפום עובדיהון דבני נשא, וכפי 

, מו את אור האמונהעבודת האדם ויגיעתו מקודם להאיר בעצ

)בלתי מוגה כלל(      כך יזכה לאור אין סוף המאיר בהתערותא דלעילא.

 
 בפורים תשס"

 

 ':כל ברואי מעלה,באמירת הזמר 

שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם , ועמך כולם כאחד.

בראותם ,. וכבר עמדו המפרשים על הלשון 'יחד תכלת מרדכי

ד את מאי אתא לאשמעינן בהא שכל היהודים ראו ביח ',יחד

ברית  ר הק'על פי מה דאיתא בספ בארלש וי .גדולת מרדכי

כהונת עולם לבאר את טעם הדבר שקשה לבני ישראל להיות 

באחדות ולראות כל אחד ברעהו רק את החלק הטוב, והרי ידוע 

:  )פ' אחרי(' קר השבשרשם נשמות ישראל חד הן, כדאיתא בזוה

וישראל תלת כתרין אתקשרין דא בדא, אורייתא בישראל 

ואם כן יהודי שרואה רע בחברו  ,באורייתא ואורייתא בקוב"ה

מורה הדבר שחסר בשלמות נפשו הוא, ולכן כשהגיעו בני 

ישראל למעמד קבלת התורה שבאו להתקשר באורייתא היו 

כאיש אחד בלב אחד. בני ישראל הם בשרשם אחד והם כח 

ם אחד ומאוחד ועלמא דפירודא שייך רק אצל המן ועמלק, וא

 מדוע באמת קשה לנו לראות טוב איש ברעהו. יאורבריך כן צ

 

חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ,: )מגילה( ראבגמ איתא

בסומי להשתכר , וברש"י: ל'ור המן לברוך מרדכיידע בין אר

ותאמר להם הגפן החדלתי ,: ()שופטים טכדכתיב  בארלש וי .ביין

יין לשמח , שיש בכח ה'תירושי המשמח אלוקים ואנשים

אלקים ואנשים, היינו לראות בטובת חברו שבזה לא רק 

שמרבה אהבה ורעות עם חבריו, אלא גם גורם נחת רוח 

ביין,  –חייב איניש לבסומי  ראוזה ביאור דברי הגמ .להקב"ה

משמח אלוקים ואנשים, עד  – היינו לקחת את מידה זו של יין

י קאי על ברוך מרדכ ,א ידע בין ארור המן לברוך מרדכידל

הצדיקים וארור המן קאי על הרחוקים הנתונים תחת שלטון 

היצר הרע אשר המצוה לשנוא רק את חלק הרע שבהם ולא ח"ו 

שלא יהיה שום חילוק אותם עצמם ואותו חלק הוא ארור המן, 

 בין יהודים ועמך כולם כאחד.

 

 ,יםר  פוְ איתא דיום הכפורים הוא ְכּ ו(תיקון )זוהר ני ובתקו

ומר קטן נתלה בגדול, והנה מי נתלה במי הוי אמצדיקים  וכידוע

רות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד יעבידוע ד

שירצה את חברו ואחרי שירצה את חברו ומחל לו יום הכפורים 

היום  ותומצאלא אחת מ ,מכפר עליו. אבל בפורים אין די בכך

אהבה  היא משלוח מנות איש לרעהו, שבפורים צריך להרבות

 ורעות בין איש לרעהו ולא רק הסרת כעס וטינה.

 

הסיבה שקשה לאדם לראות בטובת חברו היא  באמת

מחמת שהוא שקוע בתוך עצמו, וככל שאדם פחות שקוע 

כי באמת  .בעצמו מסוגל הוא לראות ולרצות בטובת חברו

בשרשם של נשמות ישראל אין שום פירוד וכולם חד, אלא 

חו עיננו מראות כל דבר בשרשו טו מחמת שהחושך יכסה ארץ

וכל אחד רואה את עצמו ואת טבעיו ותשוקותיו ורצונותיו ועל 

לכן קשה לו לראות בטובת  ,ב הם סותרים את של חברוופי ר

 פך לרצונו שלו. יהיות שטובתו של חברו היא סתירה והה ,חברו
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ואתה קח לך ,וק סעל הפ )קדושה שניה(בקדושת לוי  ואיתא

 ',מארי דכי,ובתרגום אונקלוס:  ,וכו' 'ור דרורבשמים ראש מ

שלמרדכי היה את הכח לראות את הדברים בשרשם ואת 

כי דכי הוא לשון טהרה המורה  ,הנעשה בעת בריאת העולם

שהוא בחינת אין ופנוי מכל דבר אחר, והנה בשורשן הלא כל 

נשמות ישראל הן מאוחדות ואין שום פירוד ביניהן, וידוע שנס 

מרדכי האיר את הטבע וסילק את שמשך על ידי פורים שנ

החשכות הבאה מחמת הטבע החמרי וראו כולם את האמת כי 

ובכל  .בשרשם כולם בני אב אחד וכולם אחדות אחת גמורה

שאם כי בכל ימות  ,שנה ושנה הימים האלה נזכרים ונעשים

השנה איננו זוכים להכרה זו, מכל מקום בפורים נמשך כח עליון 

 ,ולה ונוראה אף יותר מקדושת שאר הזמנים הטוביםוקדושה גד

ויש בכח הארה זו להאיר את עינינו לראות ולידע את האמת כי 

, 'על מקרא מגילה,בשורש עמך כולם כאחד. ולכן מברכים אנו 

 היינו לקרוא ולגלות את הפנימיות שבכל דבר.

 

איתא בתפארת שלמה שבכח סגולת ימי הפורים לזכות  כן

אז לא היה ו ,יה בימי קדם בזמן בריאת העולםולראות מה שה

וכל מה שנראה לעינינו  .שום פירוד בין נשמות ישראל

הכל הוא בגופים הנפרדים המכסים את פנימיות  ,שנפרדים הם

נשמותיהם וכל הפירוד נמשך מחמת הגוף העכור על תשוקותיו 

ו מראות טוב, אבל באמת ורצונותיו העצמיים והוא חוסם עינינ

 נו הן אחד. פותנו ותשוקותכל שאי

 

ביין המשמח אלוקים  – איניש לבסומי בפוריא וחייב

ואנשים ולא לראות שום רע ח"ו על אף אחד מבני ישראל עד 

 נתלא ידע להבחין בין יהודי שבבחי ,דלא ידע בין ארור המן

 ,לברוך מרדכי ,שכח הרע שולט עליו ומתגבר עליו – ארור המן

צריך להאמין שכל עם ישראל  אלא .ליהודי השולט ביצרו

נשמתם ממקור קדוש חוצבה ובפנימיות רצונם כולם חפצים 

 לעשות רצונו ית' וכולם טוב גמור. 

 

ועוד שהרי כשיבוא מלך המשיח ויקבץ את כל נשמות  זאת

נדחי ישראל כי לא ידח ממנו ידח, ואם כן  לוואפי ,ישראל יחדיו

ארור  נתוא בבחימה לנו לראות ביהודי רע ואף על פי שכעת ה

המן, הא מכל מקום בביאת משיח לא יהיה הבדל בין ארור המן 

ואין אנו יכולים להבין ערך  .לברוך מרדכי וכולם שוים לטובה

ויפח ,נשמה יהודית שחצובה מתחת כסא הכבוד כדכתיב 

, ואסור בשום פנים ואופן שיהיה ח"ו עלמא 'באפיו נשמת חיים

ל. וזאת הטביע מרדכי דפרודא ומחלוקת בין נשמות ישרא

שמשכין  –' ודובר שלום לכל זרעו,בקדושתו לדורות הבאים: 

 שלום בין בני ישראל בדורות הבאים.
 

כגון מצה  ,החג ותומצבכל יו"ט מתלבשת קדושתו ב והנה

אין כל  , אבל בפורים לכאורהמהבפסח וסוכה בסוכות וכדו

ל פי משלוח מנות. ובאמת ע מצותקשר בין מהותו של פורים ל

דברנו מבואר שבפורים יוצאת קריאה לכל אחד ואחד מבני 

הביטו אל צור חוצבתם, וכמתבוננים בשורש רואים כי  :ישראל

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ והן תלת 

היום במשלוח מנות  מצותכתרין דאתקשרין דא בדא, ולכן 

גלים שבזה מתגלה האהבה והרעות שבין נשמות ישראל המת

 בפורים בזכות היום ובזכות מרדכי ואסתר.

 

שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת , וזהו

רב , טריאומרדכי בגימ ,והנה תכלת רומז ליראה כנודע ',מרדכי

ז"ל, היינו שהעצה לזכות ליראת ה'  י"כדאיתא מהאר 'חסד

היא להיות  רוחניותושמיות ב רחמים וחסדים בגוולהשפעת ר

, לראות ולזכור תמיד את צור מחצבתנו 'ראותם יחדב, נתבבחי

שכולם יוצאים ממקור אחד ולא יתנו לגופים הגשמיים להפריד 

ולכן כשביקש אותו הגר מהלל הזקן שילמדו כל התורה  .ביניהם

ל אחת אמר לו מאן דעלך סאני לחברך לא תעביד שהוא געל ר

שורש כל התורה, מחמת שתכלית התורה היא שיהודי יגיע 

מצב של ביטול והכנעה, ואם יכול לראות פגם או חסרון אצל ל

 חברו ממילא חסר לו שורש ויסוד כל התורה.

 

, שמרדכי הצדיק 'בראותם יחד תכלת מרדכי, יש לומרעוד 

בקדושתו השפיע לבני ישראל כח לראות שאין לנו להכנע 

כיון שבדרך הטבע לא היה להם כח וזכות  ,למגבלות הטבע

וכל נס הפורים היה בהארה עליונה שאמנם להנצל מהגזירה 

 חהתלבשה בטבע אבל לא היתה כדרך הטבע, ורק בכ

ההתקשרות לרצון ה' שהיה בבריאת העולם אפשר להמשיך 

  .ניסים
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     ,אפשר להגיע לתשובה האחדות בין ישראל ובזכות

     זי"ע: כל נגעים אדם רואה חוץ הק' כדברי מרן הבעש"ט 

          , היינו שאם רואה נגעים ב(שנה ה מרק פ)נגעים  מנגעי עצמו

א כי נגעי עצמו הוא רואה ואינו יבאחרים, אות ה – בחוץ

 וממילא כשאדם מתבונן בשורש ויודע שאיש  .בשלמות

  ישראל יהיה מי שיהיה כולו טוב ואינו רואה בו שום רע ורק 

ולכן איתא  .את נגעי עצמו רואה הוא, זוכה לתשובה שלמה

       עשה של  מצותלקבל כל אחד על עצמו  הק' מהאר"י

ואהבת לרעך כמוך קודם התפילה, כדי שבזכות האחדות בין 

נשמות ישראל נהיה כולם ראויים לקבל את השפע הנשפע 

 בתפילה.

 

ממרן  על פי מה דאיתא ומרלש י יוצר הרים ובורא כל בריה.

רים , ה'הרים כדונג נמסו מלפני ה',הס"ק מלעכוויטש זי"ע: 

לפני ה' כל  נתמורה על תאוות עולם הזה, אבל אדם שהוא בבחי

, אמנם 'הרים יוצר, וזהו .ההרים נמסו מלפניו והיו כלא היו

הוא גם ', ובורא כל בריה,הקב"ה הוא ברא את כל התאוות, אבל 

 הכח להתגבר עליהם. ברא את בני האדם ונתן להם את

 

 

ן רצון, היינו צביון הוא לשו דר בשחק ואמונתו בצביון.

 נתשאפילו אדם שעדיין לא זכה לאמונה בשלמות והוא בבחי

ואמונתו ,שהאמונה רחוקה ממנו, מכל מקום  – דר בשחק

יכול  צון ותשוקה אמיתיים לזכות לאמונה, שאם יש לו ר'בצביון

כיון שהקב"ה משפיע לאדם בזכות  ,לזכות לאמונה בכח הרצון

על פי  אףש יטש זי"עא כדברי מרן הס"ק מלעכוווהו .הרצון

 מכל מקום יאמין שהוא מאמין. שנראה לאדם שאינו מאמין

  

 

משוא פנים אין לפניו  לפניו ולא מקח שוחד.אין משוא פנים 

, היינו שפעמים נראה לאדם שיתחזק בעניין תומצוב לוואפי

אבל בדבר אחר בעבודת ה' לא יהיה בשלימות, על זה  אחד

א מקח שוחד, אלא רצון ה' הוא נאמר שמשוא פנים אין לפניו ול

ים ויעשה מה ינהענ שיהודי יהיה משועבד אליו לגמרי ובכל

 בלתי מוגה(מועתק מהקלטה )                      שמוטל עליו בכל זמן.

  

 

 נה וישועה באהלי צדיקיםיקול ר
 

 מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו שהגיענו ליום הזה
 ןלעת השמחה הגדולה בחצרות קדשנו באירוסי ב

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 הבחור המופלג בתויר"ש ומעוטר בכל מידה נכונה

 

 ני"ואהרן פינחס כמר 
 

 שליט"אעזער ל יששכר דוד גה"רהעב"ג בת 
 

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין ויזכה מרן אדמו"ר 
שליט"א לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה 
לתפארת אבוה"ק, ואך ששון ושמחה ישמעו במעונו כל 

 הימים.
 
 

 

  הודעה

 

 שמחת הקידושא רבא

 לרגל הולדת הנכדה 

 לכ"ק מרן 

 אדמו"ר שליט"א

 

בהיכל תקיים אי"ה ביום שב"ק ת

 תנו הק'ישיב

 מיד לאחר התפלה

 

 שחריתתפלת 

 (שעון קיץ) 03.8 בשעה
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 שמח תשמח רעים האהובים

ברגשי גיל ושמחה נשגר את ברכותנו מעומקא שליבא 

לידידינו הבחור החשוב יקר שבערכין, מבני עליה, איש 

 אמונות ורב תבונות, מעמודי התווך של חבורתנו הק'

 

 הי"ופינחס ארליך כמר אהרן 
 בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 שעה טובה ומוצלחתלרגל ארוסיו למזל טוב וב

 

וצרופה ברכתנו: שיהיה הזיווג לקשר של קיימא, 

ויזכה לבנות בית נאמן בישראל כשאיפתו הטהורה, 

 ואך ששון ושמחה ישמעו במעונו כל הימים.

 

 כעתירת וברכת, 
 

 םירושלי -בני החבורה  ידידך

 זמנים לימי הפורים

 

 5.55    מנחה תענית אסתר

 6.55   פוריםמעריב וקריאת המגילה ליל 

 לאחר קריאת המגילה       ישיבת מרעים בליל פורים

 

 6.66     סדר לפני התפילה

 7.06      שחרית

 סעודת פורים מיד לאחר שחרית

 

 קבלת קהל ומשלוח מנות אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 כ"ב 8בביתו רח' הרב קאליש 

 , 1::0 – 00:11בין השעות 

 0:11הל עד , והמשך קבלת ק3:1:מנחה בשעה 

 

 7.06     עריכת השולחן

 לאחר עריכת השולחן        מעריב 

 22בהיכל ישיבתנו הק' רח' מהרש"ל 

 

 0.56   (שעון קיץ) שחרית פורים דמוקפים
 

 

 להעמדת יין בשולחן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והשתתפות בסעודת הפורים 

 652-7550052בביהמ"ד לפנות להרב יואל זילברפרב בפל' 

 מכון

 קוידינוב -רוה שרים" "באר חפ

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

  
 

 ברכת מזל טוב 
 

 נשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר והנעלה

 מכוננו תמיד לימין עומד ה

 פרי עץ חיים
 

 הי"ואהרן פינחס ארליך הבה"ח 

 בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 לרגל אירוסיו עב"ג למז"ט
 

 לתפארת"ר שיזכה לבנות בית נאמן ויה

 ה הרוממה מתוך שמחה והרחבת הדעת.המשפח

 אך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך ותראה עולמך בחייך.
 

 

 מה:  יג ד

 מו. פורים דפרזים יד ה

 מג-מא: פורים דמוקפים טו ו

 לג-לא: ו"ך הייידוש הרב שלום ארלק                           צו טז ש

 מו:  יז א

 מז. ויטש זי"עורה"ק רבי מיכל מלעכיו"ד ה יח ב

 מז:  יט ג

 מח.  כ ד

 מח: יו"ד הרה"ק מוהר"א מליז'נסק זי"ע  כא ה

 כב ו
יו"ד הרה"ק רבי שמעון מזאוויחוואסט זי"ע )חתן מרן 

 אדמוה"ז זי"ע(
 מו.-מד

 

 הגליון נדבת

 א"ליטשיוסף זילברפרב  גהרה"
 חיפה וראש הכולל -רב הדר עליון 

 

 ע"נ אביול

 ז"ל יצחק יואלה"ח הר

 זי"ע מרן אדמו"ר מוהרחה"דבן כ"ק 

 זין תשנ"בפורים דפר -נלבע י"ד אדר ב' 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 IL.CO. 612@OKMAILדוא"ל  2109552250לתרומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' 


