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מרבים בשמחה-כיצד?מרבים בשמחה-כיצד?
היה  קמצנים  של  שכדרכם  אחד  קמצן  פעם  היה היה  קמצנים  של  שכדרכם  אחד  קמצן  פעם  היה 
מה  בעצתו  ושאל  לרופא  הקמצן  הלך  עצוב,  מה תמיד  בעצתו  ושאל  לרופא  הקמצן  הלך  עצוב,  תמיד 
אפשר לעשות, אמר לו הרופא כי הוא חייב לעשות אפשר לעשות, אמר לו הרופא כי הוא חייב לעשות 
מה  הקמצן  חשב  לשמוח,  לו  שגורמים  מה דברים  הקמצן  חשב  לשמוח,  לו  שגורמים  דברים 
בדיחות  כי  למסקנא  שהגיע  עד  אותו,  לשמח  בדיחות יכול  כי  למסקנא  שהגיע  עד  אותו,  לשמח  יכול 
אחד  לבדחן  הלך  אותו,  ומשמחות  מצחיקות  אחד מאוד  לבדחן  הלך  אותו,  ומשמחות  מצחיקות  מאוד 
לא  הבדחן  אך  בדיחותיו,  את  לשמוע  ממנו  לא וביקש  הבדחן  אך  בדיחותיו,  את  לשמוע  ממנו  וביקש 
ברירה,  מחוסר  תשלום,  ללא  אותו  לבדח  ברירה, אבה  מחוסר  תשלום,  ללא  אותו  לבדח  אבה 
שכמובן  לבדחן,  ושילם  כסף  מכיסו  הקמצן  שכמובן הוציא  לבדחן,  ושילם  כסף  מכיסו  הקמצן  הוציא 
'התגלגל  מיודענו  בדיחותיו,  את  להרצות  מיד  'התגלגל החל  מיודענו  בדיחותיו,  את  להרצות  מיד  החל 
את  ורשם  לביתו  חזר  השעה,  כשנסתיימה  את מצחוק',  ורשם  לביתו  חזר  השעה,  כשנסתיימה  מצחוק', 
כל הבדיחות ששמע זה עתה כדי שמחר יוכל לשמח כל הבדיחות ששמע זה עתה כדי שמחר יוכל לשמח 
למחרת  התאכזב  כמה  אך,  תשלום,  ללא  עצמו  למחרת את  התאכזב  כמה  אך,  תשלום,  ללא  עצמו  את 
לו  גרמו  לא  כלל  והם  שכתב  הבדיחות  את  לו כשקרא  גרמו  לא  כלל  והם  שכתב  הבדיחות  את  כשקרא 

לצחוק..לצחוק..
חז"ל,  קבעו  כך  בשמחה,  מרבים  אדר  חז"ל, משנכנס  קבעו  כך  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס 
שהרי  השמחה?  לזאת  זוכים  איך  היא  שהרי השאלה  השמחה?  לזאת  זוכים  איך  היא  השאלה 
הוללות,  של  שמחה  על  דיברו  לא  שחז"ל  הוללות, בטוחנו  של  שמחה  על  דיברו  לא  שחז"ל  בטוחנו 
ולזכות  טהורה,  שמחה  אמיתית,  שמחה  על  ולזכות אלא  טהורה,  שמחה  אמיתית,  שמחה  על  אלא 
מאליו,  שבא  דבר  זה  אין  ואמיתית  טהורה  מאליו, לשמחה  שבא  דבר  זה  אין  ואמיתית  טהורה  לשמחה 
לנו  ברור  וזאת  להשיגה,  כדי  לעמול  צריכים  לנו אלא  ברור  וזאת  להשיגה,  כדי  לעמול  צריכים  אלא 
שמחה  ולא  רוחנית  שמחה  היא  אמיתית  שמחה  שמחה כי  ולא  רוחנית  שמחה  היא  אמיתית  שמחה  כי 
היתה  'ליהודים  אסתר  במגילת  כתוב  וכבר  היתה גשמית,  'ליהודים  אסתר  במגילת  כתוב  וכבר  גשמית, 
רבי  'אמר  אומרת:  במגילה  והגמרא  ושמחה',  רבי אורה  'אמר  אומרת:  במגילה  והגמרא  ושמחה',  אורה 
מצוה  נר  כי  אומר  הוא  וכן  תורה,  זו  אורה  מצוה יהודה  נר  כי  אומר  הוא  וכן  תורה,  זו  אורה  יהודה 
ותורה אור', מובן א"כ כי האור והשמחה המיוחדים ותורה אור', מובן א"כ כי האור והשמחה המיוחדים 
שקיבלו ישראל בימי הפורים הם מהתורה שקיבלוה שקיבלו ישראל בימי הפורים הם מהתורה שקיבלוה 
מה  קיימו  היהודים,  וקיבלו  'קיימו  כמ"ש  מה שוב,  קיימו  היהודים,  וקיבלו  'קיימו  כמ"ש  שוב, 

שקיבלו כבר'.שקיבלו כבר'.
שכשהוא  לתאר  יכול  קטן  ילד  אפילו  אחד,  שכשהוא כל  לתאר  יכול  קטן  ילד  אפילו  אחד,  כל 
פנימית,  שמחה  הוא  חש  התורה  בלימוד  פנימית, מתייגע  שמחה  הוא  חש  התורה  בלימוד  מתייגע 
שאי אפשר להשיגה ע"י שום פעולה גשמית, אפילו שאי אפשר להשיגה ע"י שום פעולה גשמית, אפילו 
מאוד,  אוהב  שהוא  מאכל  דבר  איזה  יאכל  אם  מאוד, לא  אוהב  שהוא  מאכל  דבר  איזה  יאכל  אם  לא 
וגם אם באמת אדם שמח כשאוכל מאכל טעים, או וגם אם באמת אדם שמח כשאוכל מאכל טעים, או 
הרבה,  ממון  והרוויח  בו  והצליח  טוב  עסק  הרבה, כשעשה  ממון  והרוויח  בו  והצליח  טוב  עסק  כשעשה 
כאשר  אך  זמן,  כעבור  חולפת  הזו  שההנאה  כאשר הרי  אך  זמן,  כעבור  חולפת  הזו  שההנאה  הרי 
אדם מתייגע בלימוד התורה הקדושה, הוא מתמלא אדם מתייגע בלימוד התורה הקדושה, הוא מתמלא 
את  שמסיים  בשעה  הולכת  שאינה  עצומה  את שמחה  שמסיים  בשעה  הולכת  שאינה  עצומה  שמחה 
לימודו, אלא הולכת יחד עמו בהמשך יומו. ועל כך לימודו, אלא הולכת יחד עמו בהמשך יומו. ועל כך 

כבר אמרו 'אין שמחה כשמחת התורה'!כבר אמרו 'אין שמחה כשמחת התורה'!
 (עפ"י טיב המועדים - פורים)(עפ"י טיב המועדים - פורים)
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לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו 
שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

052-7168366

וז‡˙ ‰˙רומ‰ ‡˘ר ˙˜חו מ‡˙ם ז‰ב וכסף ונחו˘˙וז‡˙ ‰˙רומ‰ ‡˘ר ˙˜חו מ‡˙ם ז‰ב וכסף ונחו˘˙ (שמות כה, ג)  (שמות כה, ג) 
ובפשטות  לשעה,  שנאמרו  מהמצוות  הוא  המשכן  הקמת  ציווי  ובפשטות הנה  לשעה,  שנאמרו  מהמצוות  הוא  המשכן  הקמת  ציווי  הנה 
היא  נצחית  שתורתינו  מאחר  אך  לדורות,  ענין  בו  שאין  נראה  היא הדברים  נצחית  שתורתינו  מאחר  אך  לדורות,  ענין  בו  שאין  נראה  הדברים 
בהכרח שיש בגם בציווי זה ענינים השייכים לכל הדורות, ועל כן מוטל בהכרח שיש בגם בציווי זה ענינים השייכים לכל הדורות, ועל כן מוטל 

עלינו להתעמק בעניניו ולהבין מה כוונה תורה להורות בו גם לדורות. עלינו להתעמק בעניניו ולהבין מה כוונה תורה להורות בו גם לדורות. 
לאמיתו של דבר אין אנו צריכים להרחיק את מחשבתינו לענינים שאינם לאמיתו של דבר אין אנו צריכים להרחיק את מחשבתינו לענינים שאינם 
שבהקמת  הנרצה  בתכלית  אנו  כשמתבוננים  כי  המשכן,  לענין  שבהקמת קשורים  הנרצה  בתכלית  אנו  כשמתבוננים  כי  המשכן,  לענין  קשורים 
המשכן רואים אנו כי עצם ענינה שייך גם לדורות, כי זאת עלינו לדעת המשכן רואים אנו כי עצם ענינה שייך גם לדורות, כי זאת עלינו לדעת 
כי עיקר השראת השכינה ע''י המשכן היה בתוך לבות ישראל, כמאמר כי עיקר השראת השכינה ע''י המשכן היה בתוך לבות ישראל, כמאמר 
אלא  בתוכו  נאמר  לא  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  ח)  (כה,  אלא הכתוב  בתוכו  נאמר  לא  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  ח)  (כה,  הכתוב 
בתוכם, והיינו בתוך לבותיהם של ישראל, כי מלבד ענין השראת השכינה בתוכם, והיינו בתוך לבותיהם של ישראל, כי מלבד ענין השראת השכינה 
בתוך המשכן נמשך השראתה גם בתוך הלבבות, וכל אחד מישראל היה בתוך המשכן נמשך השראתה גם בתוך הלבבות, וכל אחד מישראל היה 
בבחינת משכן ממש, וענין זה שייך גם כן לדורות כי גם כהיום שאין לנו בבחינת משכן ממש, וענין זה שייך גם כן לדורות כי גם כהיום שאין לנו 
משכן בפועל יכול כל איש ישראל לזכך את לבבו עד שתשרה בו שכינה, משכן בפועל יכול כל איש ישראל לזכך את לבבו עד שתשרה בו שכינה, 
לבי  'בתוך  לזאת  השתוקקותו  מתוך  בשירתו  החרדים  שהתבטא  לבי וכפי  'בתוך  לזאת  השתוקקותו  מתוך  בשירתו  החרדים  שהתבטא  וכפי 

משכן אבנה לזיוו'. משכן אבנה לזיוו'. 
דהנה  הכללי,  המשכן  בעניני  תורה  רמזה  זו,  לבחינה  לזכות  הדרך  דהנה אך  הכללי,  המשכן  בעניני  תורה  רמזה  זו,  לבחינה  לזכות  הדרך  אך 
מיד עם תחילת הציווי מנתה תורה כל הדברים אשר נזקקו להם לצורך מיד עם תחילת הציווי מנתה תורה כל הדברים אשר נזקקו להם לצורך 
יותר,  פחותים  דברים  ומהם  יותר  חשובים  דברים  מהם  המשכן,  יותר, הקמת  פחותים  דברים  ומהם  יותר  חשובים  דברים  מהם  המשכן,  הקמת 
אך הצד השווה שבהם שכל אלו נחוצים היו לצורך הקמת המשכן, ואילו אך הצד השווה שבהם שכל אלו נחוצים היו לצורך הקמת המשכן, ואילו 
היה חסר אחת הדברים שמנתה תורה לא היה הקב''ה משרה שכינתו בו, היה חסר אחת הדברים שמנתה תורה לא היה הקב''ה משרה שכינתו בו, 
גם אם המדובר הוא מהמין הפחות ביותר, וכל זה היא הוראה גם לענין גם אם המדובר הוא מהמין הפחות ביותר, וכל זה היא הוראה גם לענין 

המשכן הפרטי שבתוך לבו של האדם. המשכן הפרטי שבתוך לבו של האדם. 
דהנה לפעמים עלול האדם לטעות ולחשוב כי כדי שיזכה לזכך את לבבו דהנה לפעמים עלול האדם לטעות ולחשוב כי כדי שיזכה לזכך את לבבו 
הם  אשר  ובמדרגות  במעלות  השי''ת  את  ולעבוד  להתאמץ  עליו  הם מוטל  אשר  ובמדרגות  במעלות  השי''ת  את  ולעבוד  להתאמץ  עליו  מוטל 
יותר מכפי יכולתו, רק בכך סובר הוא לתומו שיהיה ביכולתו להכשיר את יותר מכפי יכולתו, רק בכך סובר הוא לתומו שיהיה ביכולתו להכשיר את 
לבבו ולעשותה מעון לשכינה, אך באם רואה הוא כי קשתה עליו העבודה לבבו ולעשותה מעון לשכינה, אך באם רואה הוא כי קשתה עליו העבודה 
מנשוא, מתרפים ידיו מתוך מחשבה כי ממילא לא יזכה לזיכוך הלב ח"ו, מנשוא, מתרפים ידיו מתוך מחשבה כי ממילא לא יזכה לזיכוך הלב ח"ו, 
אך לאמיתו של דבר טעותו מעיקרא הוא ממזימת היצר, הלה מפתה את אך לאמיתו של דבר טעותו מעיקרא הוא ממזימת היצר, הלה מפתה את 
האדם לשאיפות שהם מעל ומעבר לכוחותיו, מראה הוא לו איך שפלוני האדם לשאיפות שהם מעל ומעבר לכוחותיו, מראה הוא לו איך שפלוני 
ואלמוני אכן מתעלים הם על זה הדרך במעלות העבודה, ומפתהו לאמר ואלמוני אכן מתעלים הם על זה הדרך במעלות העבודה, ומפתהו לאמר 
כי רק זוהי עיקר העבודה, ומטרתו מובן לכל, כי בכך עושה לפניו כל שאר כי רק זוהי עיקר העבודה, ומטרתו מובן לכל, כי בכך עושה לפניו כל שאר 
עניני העבודה כדברים של מה בכך, וכשינסה את מזלו בזו העבודה שאין עניני העבודה כדברים של מה בכך, וכשינסה את מזלו בזו העבודה שאין 
זה לפי כוחו וישכיל להבין כי עדיין אינו מוכשר לכך, יפול לבבו בקרבו זה לפי כוחו וישכיל להבין כי עדיין אינו מוכשר לכך, יפול לבבו בקרבו 

וישאר קרח מכאן ומכאן.וישאר קרח מכאן ומכאן.
אך לאמיתו של דבר מוטל על האדם להבין כי לא עליו המלאכה לגמור, אך לאמיתו של דבר מוטל על האדם להבין כי לא עליו המלאכה לגמור, 
מן  הוא  אות  רמות,  במעלות  השי"ת  את  לעבוד  מסוגל  הוא  אין  מן ואם  הוא  אות  רמות,  במעלות  השי"ת  את  לעבוד  מסוגל  הוא  אין  ואם 
השמים כי לעת עתה לא דורשים זאת ממנו, ואל יפול רוחו בקרבו, אלא השמים כי לעת עתה לא דורשים זאת ממנו, ואל יפול רוחו בקרבו, אלא 
עליו להבין כי כשם שהמשכן זקוק לזהב כך הוא זקוק לעצי שטים, ובלי עליו להבין כי כשם שהמשכן זקוק לזהב כך הוא זקוק לעצי שטים, ובלי 

עצי שטים אין כאן משכן, וכמו כן הוא במשכנו הפרטי, כי כדי שישלים עצי שטים אין כאן משכן, וכמו כן הוא במשכנו הפרטי, כי כדי שישלים 
את משכנו הפרטי עליו לעבוד את השי''ת בכל מיני בחינות של עבודה, את משכנו הפרטי עליו לעבוד את השי''ת בכל מיני בחינות של עבודה, 
ואם לעת עתה אין הוא מסוגל לעבוד בבחי' זהב אות הוא כי כעת רוצים ואם לעת עתה אין הוא מסוגל לעבוד בבחי' זהב אות הוא כי כעת רוצים 
מן השמים שיתעסק עם בחי' נחושת, וברבות הימים כשיבוא לידי זיכוך מן השמים שיתעסק עם בחי' נחושת, וברבות הימים כשיבוא לידי זיכוך 
בזכות בחי' נחושת יזכהו מן השמים גם לבחי' זהב כדי להשלים משכנו בזכות בחי' נחושת יזכהו מן השמים גם לבחי' זהב כדי להשלים משכנו 

הפרטי.הפרטי.
ועל כן כשרואה האדם שמתעורר בו רצון והשתוקקות להתעלות, עליו ועל כן כשרואה האדם שמתעורר בו רצון והשתוקקות להתעלות, עליו 
ובאם  וערכו,  כוחו  כפי  הוא  זו  להתעלות  האמצעי  אם  בדעתו  ובאם לשקול  וערכו,  כוחו  כפי  הוא  זו  להתעלות  האמצעי  אם  בדעתו  לשקול 
זה  שכל  יתכן  כי  יבין  כוחותיו  על  יתר  התאמצות  בזה  שיהיה  הוא  זה מבין  שכל  יתכן  כי  יבין  על כוחותיו  יתר  בזה התאמצות  שיהיה  הוא  מבין 
היא ממזימת היצר כדי לרפות ידיו על ידי זה, ועליו להעדיף להתעסק היא ממזימת היצר כדי לרפות ידיו על ידי זה, ועליו להעדיף להתעסק 
בעבודה אשר היא בדרגה יותר נמוכה אך מעלתה בצדה כי ברור לפניו בעבודה אשר היא בדרגה יותר נמוכה אך מעלתה בצדה כי ברור לפניו 

מעל כל ספק כי עבודה כעין זו שייך גם עבורו. מעל כל ספק כי עבודה כעין זו שייך גם עבורו. 
ענין זה שייך גם באדם אשר ברוחב בינתו מסוגל הוא להעלות במעלות ענין זה שייך גם באדם אשר ברוחב בינתו מסוגל הוא להעלות במעלות 
רמות בעבודת השי''ת, גם זה האדם זקוק לבחי' נחושת, כדי להשלים רמות בעבודת השי''ת, גם זה האדם זקוק לבחי' נחושת, כדי להשלים 
את משכנו, ואכן לא ימלט שלא יעברו גם על אדם כעין זה זמנים שיהיה את משכנו, ואכן לא ימלט שלא יעברו גם על אדם כעין זה זמנים שיהיה 
בהם בקטנות המוחין, ולא יהיה מסוגל לעבוד במעלתו הרמה, על כן לא בהם בקטנות המוחין, ולא יהיה מסוגל לעבוד במעלתו הרמה, על כן לא 
יחשוב כי מעתה פטור הוא מכל וכל, ולזה האדם אמר שלמה (קהלת ט, יחשוב כי מעתה פטור הוא מכל וכל, ולזה האדם אמר שלמה (קהלת ט, 
י) 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה' אם אין לפניך שעת הכושר י) 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה' אם אין לפניך שעת הכושר 
לעבוד את השי''ת במעלות הרמות אשר הנך רגיל בהם בימים כתיקונם לעבוד את השי''ת במעלות הרמות אשר הנך רגיל בהם בימים כתיקונם 
לעת  בה  מצוי  שהנך  לבחינה  התואמת  לעבודה  עצמך  את  לקחת  לעת עליך  בה  מצוי  שהנך  לבחינה  התואמת  לעבודה  עצמך  את  לקחת  עליך 
עבודה  של  ערכה  להפחית  המנסה  היצר  לדברי  לב  תשית  ואל  עבודה כזאת,  של  ערכה  להפחית  המנסה  היצר  לדברי  לב  תשית  ואל  כזאת, 

זעירא, כי כאמור גם לזאת אתה צריך. זעירא, כי כאמור גם לזאת אתה צריך. 
הם  שאין  שבראותם  הדורות  גדולי  על  מסופר  עובדות  הרבה  הם ואכן  שאין  שבראותם  הדורות  גדולי  על  מסופר  עובדות  הרבה  ואכן 
מסוגלים לעבוד את בוראם באופן נעלה הנאות להם לא השביתו עצמם מסוגלים לעבוד את בוראם באופן נעלה הנאות להם לא השביתו עצמם 
מן המצוות ח"ו, אלא ראו לנכון לעשות מה שכן היה ביכולתם, כמסופר מן המצוות ח"ו, אלא ראו לנכון לעשות מה שכן היה ביכולתם, כמסופר 
על מרן החפץ חיים כי לפעמים לעת זקנותו היו זמנים שמחמת תשות על מרן החפץ חיים כי לפעמים לעת זקנותו היו זמנים שמחמת תשות 
אלו  לנצל  וכדי  בתורה,  ליגיעה  יגיעה  בין  רווח  וליתן  לפוש  הוצרך  אלו כוחו  לנצל  וכדי  בתורה,  ליגיעה  יגיעה  בין  רווח  וליתן  לפוש  הוצרך  כוחו 
הזמנים היה חוזר ומשנן לעצמו את כל הנאכלין והברכת הנהנין הראויה הזמנים היה חוזר ומשנן לעצמו את כל הנאכלין והברכת הנהנין הראויה 

להם, כי גם זוהי תורה, והבין כי זהו כעת הרצון העליון. להם, כי גם זוהי תורה, והבין כי זהו כעת הרצון העליון. 
הרה''ג  בנו  הבחין  שפעם  זצ''ל,  מבריסק  הגרי"ז  מרן  על  מסופר  כן  זצ''ל, שפעם הבחין בנו הרה''ג כמו  מרן הגרי"ז מבריסק  על  כן מסופר  כמו 
רבי רפאל איך שאביו יושב והוגה בספר מוסר כמה שעות רצופות, והיה רבי רפאל איך שאביו יושב והוגה בספר מוסר כמה שעות רצופות, והיה 
זה בגדר פלא, כי בבריסק לא עשו עסק מלימוד המוסר, והעלה תמיהתו זה בגדר פלא, כי בבריסק לא עשו עסק מלימוד המוסר, והעלה תמיהתו 
זו בפני אביו על מה ולמה ראה לנכון להקדיש כל כך הרבה זמן על עניני זו בפני אביו על מה ולמה ראה לנכון להקדיש כל כך הרבה זמן על עניני 
מוסר, בו בשעה שהדבר לא היה מקובל אצלם, אך אביו הגרי''ז העמידו מוסר, בו בשעה שהדבר לא היה מקובל אצלם, אך אביו הגרי''ז העמידו 
המוסר?!  בשיטת  החזיקו  לא  בבריסק  וכי  באמרו:  טעותו  על  המוסר?! תיכף  בשיטת  החזיקו  לא  בבריסק  וכי  באמרו:  טעותו  על  תיכף 
בבריסק אמרו כי המוסר הוא לאנשים חולים! וכהיום הנני בגדר חולה, בבריסק אמרו כי המוסר הוא לאנשים חולים! וכהיום הנני בגדר חולה, 

וזקוק אני לרפואה זו...וזקוק אני לרפואה זו...
להשרת  ידה  על  ולזכות  תמיד  בוראנו  את  לעבוד  בעזרנו  יהיה  להשרת השי''ת  ידה  על  ולזכות  תמיד  בוראנו  את  לעבוד  בעזרנו  יהיה  השי''ת 

השכינה ולכל מילי דמיטב.השכינה ולכל מילי דמיטב.

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשהכל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה
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א. זמן הקריאהא. זמן הקריאה
ולחזור  בלילה  המגילה  לקרות  אדם  חייב  א.א. 
בימי  צועקים  שהיו  לנס  זכר  ביום,  ולשנותה 
צרתם יום ולילה (סי' תרפ"ז ס"א ומ"ב שם)(סי' תרפ"ז ס"א ומ"ב שם), וכיון שהיתה 
הצעקה בעת צרתם יומם ולילה, לכן קורין גם 
הזכרת הנס שניצולו (דהיינו המגילה שכתוב בה הכל)(דהיינו המגילה שכתוב בה הכל) יומם 

ולילה (לבוש ס"א).(לבוש ס"א).
הלילה,  כל  זמנה  לילה  של  המגילה  קריאת  ב.ב. 
ואם  השחר,  עלות  עד  הכוכבים  מצאת  דהיינו 
יקרא,  לא  שוב  באונס  אפילו  קודם  קראה  לא 

דמשעלה עמוד השחר יממא הוא (שם)(שם). 
ג.ג. קריאת המגילה של יום זמנה כל היום, דהיינו 
החמה.  בשקיעת  היום  סוף  עד  החמה  הנץ  מן 
לקרותה  אפשר  היה  הדין  שמעיקר  ואע"פ 
מזמן עלות השחר, מ"מ כיון שאין הכל בקיאין 
בעה"ש ושמא יבוא להקדים לכן אין לקרותה 
ואין  לכל.  הוא  ברור  יום  שאז  החמה  הנץ  עד 
אלא  הארץ,  על  השמש  גוף  כל  שיעלה  צריך 
(ס"א (ס"א  לכתחילה  מותר  ג"כ  הנץ  תחילת  משעת 

ומ"ב ושעה"צ שם)ומ"ב ושעה"צ שם). 

השחר  עמוד  משעלה  קראה  אם  ובדיעבד  ד.ד. 
יצא. וה"ה אם היה אונס קצת יכול לקרותה אף 

לכתחילה משעלה עמוד השחר (שם).(שם).
ה. ה. אם לא קראה עד בין השמשות, יקראנה אז 

בלי ברכה (מ"ב סק"ה). (מ"ב סק"ה). 
ביטול תורה או שאר מצוות כדי לשמוע מגילהביטול תורה או שאר מצוות כדי לשמוע מגילה

ו.ו. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה 
(ס"ב). (ס"ב). 

ז.ז. אפילו היתה חבורה גדולה של מאה אנשים 
שלומדים באיזה בית הרי אלו מבטלים לימודם 

בביהכ"נ  לקרותה  כדי 
דברוב  משום  בציבור, 
מי  ומ"מ  מלך.  הדרת  עם 
מיוחד  במנין  בקביעות  השנה  כל  שמתפלל 
מיעוט  רק  שם  שאין  אלא  ביהמ"ד  ג"כ  שהוא 
לילך  מחויב  אינו  שם,  שמתפללים  אנשים 
דכל  נאמר  שלא  ובודאי  הגדול,  הכנסת  לבית 
בתי הכנסיות הקטנים שבעיר יהיו חייבים לילך 
לענין  אלא  אמרו  ולא  שבעיר,  הגדול  לביהכ"נ 
בעה"ב שיש לו מנין בביתו שאף שהמנין שלו 
הוא בקביעות מ"מ צריך לילך לביהכ"נ שבעיר 

משום פרסומי ניסא (מ"ב סק"ז ושעה"צ שם)(מ"ב סק"ז ושעה"צ שם). 
שכולם  תורה  של  מצוות  שאר  שכן  וכל  ח. ח. 
וכדלהלן).  מצוה  ממת  (חוץ  וכדלהלן)  מצוה  ממת  (חוץ  מגילה,  מקרא  מפני  נדחים 
וכל זה דוקא כשיש שהות לעשות שתיהן, אבל 
מצוה  שום  אין  שתיהן  לעשות  אפשר  אי  אם 
דמקרא  מגילה,  מקרא  מפני  נדחית  דאורייתא 
מגילה אינו אלא מדרבנן. וי"א דאעפ"כ מקרא 
מגילה קודם אף אם עי"ז ידחה המצוה לגמרי, 

משום פרסומי ניסא (שו"ע שם ומ"ב סקי"א). (שו"ע שם ומ"ב סקי"א). 
דברים האסורים קודם קריאת המגילהדברים האסורים קודם קריאת המגילה

ט.ט. אסור לאכול קודם קריאת המגילה בין ביום 
להקל  אין  בעלמא  טעימה  ואפילו  בלילה.  ובין 
אלא לצורך גדול, כגון שהוא חולה קצת או אם 
התענית קשה לו. ושיעור הטעימה הוא כביצה 
פת או משקין כשיעור ביצה (רמ"א סי' תרצ"ב ס"ד ומ"ב  (רמ"א סי' תרצ"ב ס"ד ומ"ב 

סקי"ד).סקי"ד).

י. י. י"א ששתיה מותר, ולא גרע מאיסור אכילה 
ומותר  לאכול  דאסור  שחרית  תפילת  קודם 

לשתות (הליכות א"י). (הליכות א"י). 
יזיק  והשהייה  חלוש  אדם  הוא  אם  יא. 
לבריאותו ויוכל לבוא לידי חולי, וגם לא יספיק 
ומ"מ  לאכול,  לו  מותר  מועטת,  טעימה  לו 

יבקש מאחר שיזכירנו לקרות את המגילה אחר 
אכילתו (מ"ב סקט"ז). (מ"ב סקט"ז).

יב. יב. וכ"ש שאסור לישון קודם קריאת המגילה, 
מועטת,  שעה  רק  לישון  בדעתו  אם  ואפילו 
וה"ה בכל הדברים שאסור קודם ק"ש וכמבואר 

בסי' רי"ב ובסי' רל"ה עיי"ש (מ"ב סקט"ו).  (מ"ב סקט"ו). 
יג.יג. מותר ללמוד קודם קריאת המגילה (מג"א סק"ז).(מג"א סק"ז).

נשיםנשים
יד.יד. הכל חייבים בקריאת המגילה, אחד אנשים 

ואחד נשים וגרים ועבדים משוחררים (ס"א). (ס"א). 
מ"מ  גרמא,  שהזמן  מצוה  שהיא  ואע"פ  טו.טו. 
באותו  היו  הן  שאף  כיון  בזה  חייבות  הנשים 
הנס, דמתחילה היתה הגזירה אף עליהן, כמ"ש 
במגילה: "להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן 

טף ונשים" (מ"ב סק"א). (מ"ב סק"א).
מברכת  לעצמה  קוראה  האשה  שאם  י"א  טז.טז. 
לשמוע מגילה, משום שאינה חייבת בקריאה, 
לעצמה  כלל  תקרא  לא  דאשה  מצדד  והמג"א 
ממי  לה  אין  ואם  האנשים,  מן  תשמע  אלא 
לשמוע אזי תקרא היא לעצמה במגילה כשירה 

ותברך לשמוע מקרא מגילה (רמ"א ומ"ב שם). (רמ"א ומ"ב שם).
להוציאן  ומברך  בשבילן  קורא  אחר  ואם  יז.יז. 
י"ח טוב שיברך לשמוע מגילה (מ"ב סי' תרצ"ב סקי"א)(מ"ב סי' תרצ"ב סקי"א), 
(תשוה"נ (תשוה"נ  מגילה  מקרא  על  שיברך  דראוי  וי"א 
כתב  שע"ג)  שע"ג) (סי'  (סי'  חיים  שלמת  ובספר  רכ"ח).  סי'  רכ"ח)ח"ג  סי'  ח"ג 

הביאו  שלא  הפוסקים  הראשונים  שמדברי 
יברכו  שאם  נראה  לנשים,  בברכה  אחר  נוסח 
על מקרא מגילה כאנשים ג"כ אין קפידא. ועי' 
דהנשים  שכתב  נ"ד)  סי'  נ"ד)(ח"ג  סי'  (ח"ג  יצחק  מנחת  שו"ת 
ידי  מקודם  יצא  שכבר  האיש  מן  השומעות 
חובת הקריאה יש להן לברך לעצמן, וה"ה שלא 
יצאו כולן ע"י אחת מן השומעות אלא כל אחת 
תברך לעצמה. ויש מי שכתב שאם קרא בבית 

בשבילן  יברך  לא  לנשים  וקורא  וחוזר  הכנסת 
וגם הן לא יברכו (בא"ח א הל' פורים ס"א).  (בא"ח א הל' פורים ס"א). 

קטניםקטנים
יח.יח. מחנכין את הקטנים שהגיעו למצות חינוך 

לקרות את המגילה (תרפ"ט ס"א ומ"ב שם).  (תרפ"ט ס"א ומ"ב שם). 
דגם  פשוט  חייבות,  הנשים  שגם  וכיון  יט.יט. 

בקטנות יש בהן משום מצות חינוך (מ"ב סק"ג). (מ"ב סק"ג). 
כ.כ. מנהג טוב להביא הקטנים והקטנות לשמוע 
מקרא מגילה, כדי לחנכם במצות פרסומי ניסא 
(ס"ו ומ"ב שם)(ס"ו ומ"ב שם). והכוונה בזה דאף שמעיקר דין מצות 

בביתו,  לפניהם  שקורא  במה  די  היה  חינוך 
להביאם  המנהג  ביותר  הנס  לפרסם  כדי  מ"מ 
שגם  לחנכם  כדי  בציבור,  שישמעו  לביהכ"נ 

בגדלותם ישמעו בציבור (ביה"ל ד"ה מנהג).(ביה"ל ד"ה מנהג).
רם  בקול  לקרות  הקהל  נוהגין  זה  ומטעם  כא.כא. 
אלו הפסוקים שהם עיקר התחלת הנס וסופו, 
כי  ליהודים,  יצא,  ומרדכי  יהודי,  איש  והם: 
מרדכי היהודי, כדי לעורר הקטנים שלא יישנו 
ויתנו לבם על הקריאה, ומקרין אותם הפסוקים 

כדי לחנכם (שם). (שם). 
ביותר  הקטנים  את  יביאו  לא  מקום  ומכל  כב.כב. 

שמבלבלין דעת השומעים (מ"ב סקי"ז).  (מ"ב סקי"ז). 
הוא,  נהפוך  הרבים  בעוונותינו  ועכשיו  כג.כג. 
הם  עוד  אלא  שומעים  שאינם  בלבד  זו  שלא 
מבלבלים שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע, 
וכל ביאתם הוא רק להכות את המן, ובזה אין 
מצד  ובאמת  כלל,  חינוך  מצות  מקיים  האב 
בניו  את  להחזיק  אב  כל  צריך  חינוך  מצות 
את  שישמעו  עליהם  ולהשגיח  אצלו  הקטנים 
הקריאה, וכשיגיע הקורא לזכור שם המן האגגי 
שיהיה  לא  אבל  כמנהגו,  להכותו  הקטן  רשאי 

זה עיקר הבאת הקטן לבית הכנסת (מ"ב סקי"ח).(מ"ב סקי"ח).

מ‚יל˙ ‡י˘ י˘ר‡ל
לקראת ימי הפורים הקדושים הממשמשים ובאים,  בעמדנו כה לקראת ימי הפורים הקדושים הממשמשים ובאים, בעמדנו כה 
מה  מתוך   – להתבונן  יש  ושמחה,  אורה  לימי  הנפש  מה ובהכנת  מתוך   – להתבונן  יש  ושמחה,  אורה  לימי  הנפש  ובהכנת 
ואחד,  אחד  כל  של  הפרטית  במגילה   – אסתר  במגילת  ואחד, שלמדנו  אחד  כל  של  הפרטית  במגילה   – אסתר  במגילת  שלמדנו 

"מגילת איש ישראל"."מגילת איש ישראל".
בשלהי מגילת אסתר אמר הכתוב בשלהי מגילת אסתר אמר הכתוב (אסתר ט, כו)(אסתר ט, כו): "על כן קראו לימים : "על כן קראו לימים 
האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האגרת הזאת, ומה האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האגרת הזאת, ומה 

ראו על ככה ומה הגיע אליהם". ראו על ככה ומה הגיע אליהם". 
נקבעו   – הזאת  האגרת  דברי  כל  על  כן  "על  ז"ל:  רש"י  נקבעו ופירש   – הזאת  האגרת  דברי  כל  על  כן  "על  ז"ל:  רש"י  ופירש 
הימים האלה, ולכך נכתבה לדעת דורות הבאים. ומה ראו – עושי הימים האלה, ולכך נכתבה לדעת דורות הבאים. ומה ראו – עושי 
המעשים האלו שעשאום. ומה הגיע אליהם – מה ראה אחשורוש המעשים האלו שעשאום. ומה הגיע אליהם – מה ראה אחשורוש 
ורקד  שטן  שבא  עליהם  הגיע  ומה  הקודש,  בכלי  ורקד שנשתמש  שטן  שבא  עליהם  הגיע  ומה  הקודש,  בכלי  שנשתמש 
ומה  במרדכי,  שנתקנא  המן  ראה  מה  ושתי.  את  והרג  ומה ביניהם,  במרדכי,  שנתקנא  המן  ראה  מה  ושתי.  את  והרג  ביניהם, 
הגיע אליו שתלו אותו ואת בניו. מה ראה מרדכי שלא יכרע ולא הגיע אליו שתלו אותו ואת בניו. מה ראה מרדכי שלא יכרע ולא 

ישתחוה, ומה ראתה אסתר שזימנה להמן" עכ"ל הזהב.ישתחוה, ומה ראתה אסתר שזימנה להמן" עכ"ל הזהב.
בני  שיתבוננו  כדי  דורות,  לדורי  נכתבה  הזאת  הפורים  בני אגרת  שיתבוננו  כדי  דורות,  לדורי  נכתבה  הזאת  הפורים  אגרת 
להתבונן  אליהם",  הגיע  ומה  ככה  על  ראו  "מה  לדעת:  להתבונן ישראל  אליהם",  הגיע  ומה  ככה  על  ראו  "מה  לדעת:  ישראל 
מה ראו כל עושי המעשים האלו לעשות כפי שעשו, ומה הגיע מה ראו כל עושי המעשים האלו לעשות כפי שעשו, ומה הגיע 

אליהם אחר שהתנהגו בדרך שהתנהגו. אליהם אחר שהתנהגו בדרך שהתנהגו. 
בימינו  אנו  כי  אף  רבות,  שנים  פני  על  מתפרסת  אסתר  בימינו מגילת  אנו  כי  אף  רבות,  שנים  פני  על  מתפרסת  אסתר  מגילת 
קוראים אותה כולה יחדיו בבת אחת, הלא הסיפור משתרע על קוראים אותה כולה יחדיו בבת אחת, הלא הסיפור משתרע על 
פני תשע שנים תמימות, מתחיל משנת שלוש למלך אחשורוש פני תשע שנים תמימות, מתחיל משנת שלוש למלך אחשורוש 

ומסיים בשנת שתים עשרה. ומסיים בשנת שתים עשרה. 
הדברים  כל  כשהתרחשו  המעשה,  זה  נרקם  כאשר  דור  הדברים באותו  כל  כשהתרחשו  המעשה,  זה  נרקם  כאשר  דור  באותו 
ביניהם.  קישר  לא  איש  בפועל,  ביניהם. הללו  קישר  לא  איש  בפועל,  הללו 
ושתי  של  הריגתה  ענין  מה  ושתי וכי  של  הריגתה  ענין  מה  וכי 

לתליית בגתן ותרש על העץ, וכל זה לגדולתו של המן וכו'.
שבשעת  דוגמאות,  וכמה  בכמה  ז"ל  רש"י  נוקט  וכאשר 
לבסוף  אך  כך,  כל  הובנו  לא  אולי  בעולם  כשקרו  מעשה 
בהשלמת המעשה כשהתבוננו למפרע כל פרטי קורות שנים 
ומה  ככה  על  ראו  "מה  המעשים  עושי  כל  ראו  האחרונות, 
הגיע אליהם", שכל אלו המעשים הינם תהליך אחד גדול, מכוון הגיע אליהם", שכל אלו המעשים הינם תהליך אחד גדול, מכוון 
הגדול  הנס  בגורמי  היו  וכולם  הסיבות,  כל  מסבב  ידי  על  הגדול מראש  הנס  בגורמי  היו  וכולם  הסיבות,  כל  מסבב  ידי  על  מראש 

של חג הפורים. של חג הפורים. 
ראה  "מה  המקרים:  אלו  דווקא  ז"ל  רש"י  תפס  טעמא  ראה שמהאי  "מה  המקרים:  אלו  דווקא  ז"ל  רש"י  תפס  טעמא  שמהאי 
אחשורוש שנשתמש בכלי הקודש, אחשורוש שנשתמש בכלי הקודש, [- שעל ידי זה][- שעל ידי זה] ומה הגיע עליהם,  ומה הגיע עליהם, 
שבא שטן ורקד ביניהם, שבא שטן ורקד ביניהם, [- שעל ידי זה][- שעל ידי זה] והרג את ושתי. מה ראה המן  והרג את ושתי. מה ראה המן 
שנתקנא במרדכי, שנתקנא במרדכי, [ - שנשמר מכל זה, ועל ידי זה][ - שנשמר מכל זה, ועל ידי זה] ומה הגיע אליו שתלו אותו  ומה הגיע אליו שתלו אותו 
[- שעל ידי זה זכו [- שעל ידי זה זכו  ואת בניו. מה ראה מרדכי שלא יכרע ולא ישתחוה, ואת בניו. מה ראה מרדכי שלא יכרע ולא ישתחוה, 

לישועה]לישועה], ומה ראתה אסתר שזימנה להמן"., ומה ראתה אסתר שזימנה להמן".

באגרת  ההתבוננות  נעמיק  שכאשר  הכתוב,  מדגיש  מזו  באגרת ויתרה  ההתבוננות  נעמיק  שכאשר  הכתוב,  מדגיש  מזו  ויתרה 
של  בסדר  באה  בעולם  ההנהגה  שכל  נראה  פקיחא,  בעינא  של הזו  בסדר  באה  בעולם  ההנהגה  שכל  נראה  פקיחא,  בעינא  הזו 
"מדה כנגד מדה". וכלישנא דקרא: "מה ראו על ככה – ומה הגיע "מדה כנגד מדה". וכלישנא דקרא: "מה ראו על ככה – ומה הגיע 
הגיע  ומה  שעשו,  מה  שעשו  המעשים  עושי  ראו  מה  הגיע אליהם",  ומה  שעשו,  מה  שעשו  המעשים  עושי  ראו  מה  אליהם", 

אליהם בתמורת מה שעשו. אליהם בתמורת מה שעשו. 
וממחיש לנו רש"י ז"לוממחיש לנו רש"י ז"ל [על פי סוגיית הש"ס (מגילה יט.) עי"ש] [על פי סוגיית הש"ס (מגילה יט.) עי"ש], בכמה דוגמאות , בכמה דוגמאות 
סדר זו ההנהגה של מדה במדה: "מה ראה אחשורוש שנשתמש סדר זו ההנהגה של מדה במדה: "מה ראה אחשורוש שנשתמש 
והרג  ביניהם,  ורקד  שטן  שבא  עליהם  הגיע  ומה   – הקודש  והרג בכלי  ביניהם,  ורקד  שטן  שבא  עליהם  הגיע  ומה   – הקודש  בכלי 
את ושתי". כלומר, אחר שנשתמש בכלי הקודש, זה גרם להביא את ושתי". כלומר, אחר שנשתמש בכלי הקודש, זה גרם להביא 
ראה  "מה  ושתי.  את  שהרג  מידה  באותה  ונענש  אליהם,  ראה השטן  "מה  ושתי.  את  שהרג  מידה  באותה  ונענש  אליהם,  השטן 
בניו".  ואת  אותו  שתלו  אליו  הגיע  ומה   – במרדכי  שנתקנא  בניו". המן  ואת  אותו  שתלו  אליו  הגיע  ומה   – במרדכי  שנתקנא  המן 

היינו, המן נתקנא במרדכי, ולעומת זאת תלו אותו ואת בניו. היינו, המן נתקנא במרדכי, ולעומת זאת תלו אותו ואת בניו. 
להבין  המגילה,  בסיפור  להתבונן  שיש  דוגמאות  כמה  הם  להבין אלו  המגילה,  בסיפור  להתבונן  שיש  דוגמאות  כמה  הם  אלו 
ולראות "מה ראו, ומה הגיע", שהכל מחושב ומכוון מתחילה ועד ולראות "מה ראו, ומה הגיע", שהכל מחושב ומכוון מתחילה ועד 

סוף. סוף. [וכן נראה בלשון רש"י בש"ס (מגילה שם) עי"ש][וכן נראה בלשון רש"י בש"ס (מגילה שם) עי"ש].
שלכך  להדיא,  לפנינו  מפורשת  הזאת  האגרת  תכלית  שלכך נמצא  להדיא,  לפנינו  מפורשת  הזאת  האגרת  תכלית  נמצא 
הגיע",  ומה  ראו  "מה  הנהגת  הבאים  לדורות  להודיע  הגיע", נכתבה  ומה  ראו  "מה  הנהגת  הבאים  לדורות  להודיע  נכתבה 

של  מעשה  אותו  את  רק  למפרע  שנבין  הכוונה  אין  של שבודאי  מעשה  אותו  את  רק  למפרע  שנבין  הכוונה  אין  שבודאי 
שנלמד  אלא  שנים.  אלפי  כשלשת  לפני  שקרה  אסתר"  שנלמד "מגילת  אלא  שנים.  אלפי  כשלשת  לפני  שקרה  אסתר"  "מגילת 
מוסר מחג הפורים הבא עלינו לטובה, להפיק לקח סיפור המגילה מוסר מחג הפורים הבא עלינו לטובה, להפיק לקח סיפור המגילה 
בכל שנה ושנה, שהכל מתנהג בחשבון מדוקדק, להביא לכוונת בכל שנה ושנה, שהכל מתנהג בחשבון מדוקדק, להביא לכוונת 
קורא  ידי  על  השכיל  עלי  בכתב  הכל  ומפורשת  ברורה  קורא תכלית  ידי  על  השכיל  עלי  בכתב  הכל  ומפורשת  ברורה  תכלית 

הדורות מראש.הדורות מראש.
------

הזאת",  "האגרת  את  חייו  ימי  כל  במשך  יוצר  מישראל  איש  הזאת", כל  "האגרת  את  חייו  ימי  כל  במשך  יוצר  מישראל  איש  כל 
האגרת הפרטית והאישית שלו. כשם שבאגרת הזאת של פורים האגרת הפרטית והאישית שלו. כשם שבאגרת הזאת של פורים 
ולצרף  החוליות,  לחרוז  שנדע  טעם,  בטוב  לפנינו  הכל  ולצרף מפורט  החוליות,  לחרוז  שנדע  טעם,  בטוב  לפנינו  הכל  מפורט 
מקרה למקרה, עד שנקשר הכל במגילה יפה ומושלמת, "מגילת מקרה למקרה, עד שנקשר הכל במגילה יפה ומושלמת, "מגילת 

אסתר".אסתר".
כלל ישן הוא בידינו כלל ישן הוא בידינו (ברייתא דרבי ישמעאל)(ברייתא דרבי ישמעאל), אין בכלל אלא מה שבפרט , אין בכלל אלא מה שבפרט 
הרבה  מאסיפת  נבנה  הכלל  כי  שבכלל.  מה  אלא  בפרט  הרבה ואין  מאסיפת  נבנה  הכלל  כי  שבכלל.  מה  אלא  בפרט  ואין 
פרטים יחדיו. – וכן הוא בענין זה דנן, הן הפרט והן הכלל מייצרים פרטים יחדיו. – וכן הוא בענין זה דנן, הן הפרט והן הכלל מייצרים 
ורוקמים מגילה חדשה, אגרת נפלאה ומיוחדת. ורק לעתיד לבוא ורוקמים מגילה חדשה, אגרת נפלאה ומיוחדת. ורק לעתיד לבוא 
רינה"  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא  למפרע, "אז  הכל  יתגלה  רינה" כאשר  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא  למפרע, "אז  הכל  יתגלה  כאשר 
(תהלים קכו, ב)(תהלים קכו, ב), כאשר יבינו וידעו בכל קורות הגלות: "מה ראו על ככה , כאשר יבינו וידעו בכל קורות הגלות: "מה ראו על ככה 

– ומה הגיע אליהם", בכל פרט ופרט מקורות כל איש בפרטות, – ומה הגיע אליהם", בכל פרט ופרט מקורות כל איש בפרטות, 
וקורות ישראל והעולם בכללות. וקורות ישראל והעולם בכללות. 

לפעמים זוכה האיש להבין ולקשר קורות ימי חייו, להעמיד נדבך לפעמים זוכה האיש להבין ולקשר קורות ימי חייו, להעמיד נדבך 
כאשר  ונפש,  לב  חודרים  אמת,  של  מסקנות  ולהסיק  נדבך,  כאשר על  ונפש,  לב  חודרים  אמת,  של  מסקנות  ולהסיק  נדבך,  על 
ולא  ומרגיש,  יודע  האיש  שאין   ופעמים  ותוצאתו.  הדבר  ולא מוחש  ומרגיש,  יודע  האיש  שאין   ופעמים  ותוצאתו.  הדבר  מוחש 
כל אחד חלי ומרגיש, כמאמרם ז"ל כל אחד חלי ומרגיש, כמאמרם ז"ל (נדה לא.)(נדה לא.) "אפילו בעל הנס אינו  "אפילו בעל הנס אינו 
בכל  מרגיש"  שבחי  המת  בשר  "אין  בכל :  מרגיש"  שבחי  המת  בשר  "אין  (יג:)(יג:):  ובשבת  בנסו",  ובשבת מכיר  בנסו",  מכיר 

הנסים הנסתרים ונפלאותיך שבכל עת ובכל שעה עימנו.הנסים הנסתרים ונפלאותיך שבכל עת ובכל שעה עימנו.
תלמידו  שהביא  זצוק"ל  הגדול  המגיד  של  הנודע  פירושו  תלמידו וכענין  שהביא  זצוק"ל  הגדול  המגיד  של  הנודע  פירושו  וכענין 
אדמו"ר  "אמר  אדמו"ר זל"ק:  "אמר  וזל"ק:  ראשונה)  ו(קדושה  ראשונה)  (קדושה  לפורים  לוי  קדושת  לפורים בספה"ק  לוי  קדושת  בספה"ק 
הגאון בצ"ק מ"ו דוב בעריש זצ"ל, שלכן נקראת 'אסתר', שהיה הגאון בצ"ק מ"ו דוב בעריש זצ"ל, שלכן נקראת 'אסתר', שהיה 
 – זלה"ה".  ורבי  מורי  אמר  כאן  עד  הטבעים.  בתוך  בהסתר  – הנס  זלה"ה".  ורבי  מורי  אמר  כאן  עד  הטבעים.  בתוך  בהסתר  הנס 
ונסתר  שנעלם  ההסתר,  שמגלה  אסתר",  "מגילת  פירשו  ונסתר ובזה  שנעלם  ההסתר,  שמגלה  אסתר",  "מגילת  פירשו  ובזה 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ס‚ול˙ ‡בני ‰חו˘ן
דברים נפלאים כתב דברים נפלאים כתב רבנו בחיי ז"ל רבנו בחיי ז"ל (כח, טו)(כח, טו) על יקרת סגולת  על יקרת סגולת 
אבני החושן, וז"ל אבני החושן, וז"ל (בקיצור)(בקיצור): "דע, כי נמצא כתוב בספרי חכמת : "דע, כי נמצא כתוב בספרי חכמת 
ושורשיות,  עיקריות  שהם  היקרות  האבנים  כל  כי  ושורשיות, הטבע,  עיקריות  שהם  היקרות  האבנים  כל  כי  הטבע, 
אינן אלא שתים עשרה, והם אבות לכל שאר האבנים וכו'. אינן אלא שתים עשרה, והם אבות לכל שאר האבנים וכו'. 
ומה שנתן אבן ומה שנתן אבן אודם לראובןאודם לראובן, על שם שהאדימו פניו בחטא , על שם שהאדימו פניו בחטא 
במקומות  גדל  והוא  במקומות ,  גדל  והוא  רובי"ןרובי"ן,  נקרא  הזאת  והאבן  נקרא בלהה.  הזאת  והאבן  בלהה. 
מפלת  אינה  שנושאתו  אשה  שכל  וסגולתו,  בים.  מפלת ידועים  אינה  שנושאתו  אשה  שכל  וסגולתו,  בים.  ידועים 
לעולם נפלים, ואמרו שהוא טוב לאשה המקשה לילד. ואם לעולם נפלים, ואמרו שהוא טוב לאשה המקשה לילד. ואם 
מועיל  ובשתיה,  באכילה  אותו  ומערבים  אותו  שוחקים  מועיל היו  ובשתיה,  באכילה  אותו  ומערבים  אותו  שוחקים  היו 
הרבה להריון כדודאים שמצא ראובן. – הרבה להריון כדודאים שמצא ראובן. – שמעוןשמעון היה מפותח  היה מפותח 

על על פטדהפטדה, היא אבן ירוקה ככרתי בכרכי הים וכו'"., היא אבן ירוקה ככרתי בכרכי הים וכו'".
"יששכריששכר על  על ספירספיר, והוא הנקרא , והוא הנקרא שפיל"ישפיל"י, והוא מראה תכלת. , והוא מראה תכלת. 
וכו'.  התורה  בחכמת  גדולים  שהיו  לפי  ליששכר  וכו'. וניתנה  התורה  בחכמת  גדולים  שהיו  לפי  ליששכר  וניתנה 
ואמרו ואמרו האבן הזאת תועיל לכל כאב ונפיחה באיזה מקום האבן הזאת תועיל לכל כאב ונפיחה באיזה מקום 
שתהיה בגוף, שתהיה בגוף, וכן התורה מרפאה לכל הגוף, וכן אמרו חז"ל וכן התורה מרפאה לכל הגוף, וכן אמרו חז"ל 

(עירובין נד.)(עירובין נד.) חש בראשו יעסוק בתורה".  חש בראשו יעסוק בתורה". 

והפרשים  והפרשים ,  טורקיז"אטורקיז"א,  נקראת  והיא  נקראת ,  והיא  שבושבו,  על  על   "נפתלינפתלי 
מושכת  שהיא  הזאת  האבן  וסגולת  לנושאה,  מושכת מתמידים  שהיא  הזאת  האבן  וסגולת  לנושאה,  מתמידים 
והוא  והוא ,  אחלמהאחלמה,  על  על   גדגד   – אותו.  ומצלחת  הרכב  על  – האדם  אותו.  ומצלחת  הרכב  על  האדם 
הנקרא הנקרא קריסטא"לקריסטא"ל, וסגולת האבן הזאת שמחזקת את הלב, , וסגולת האבן הזאת שמחזקת את הלב, 
מלשון  אחלמה  נקראת  ולכך  למלחמה,  בלכתו  ירך  מלשון שלא  אחלמה  נקראת  ולכך  למלחמה,  בלכתו  ירך  שלא 
השמן.  לגוון  דומה  שלה  וגוון  השמן. ,  לגוון  דומה  שלה  וגוון  תרשישתרשיש,  על  על   אשראשר   – – חוזק.  חוזק. 
ששוחק  למי  שכן  וכל  המאכל,  לעכל  הזאת  האבן  ששוחק וסגולת  למי  שכן  וכל  המאכל,  לעכל  הזאת  האבן  וסגולת 
אבן  וסגולת  אבן ,  וסגולת  שהםשהם,  על  על   יוסףיוסף   – במאכלו.  ומערבה  – אותה  במאכלו.  ומערבה  אותה 
בה  ויש  בה ,  ויש  שהםשהם,  ונקראת  רואיו,  כל  בעיני  לאדם  חן  לתת  ונקראת זה  רואיו,  כל  בעיני  לאדם  חן  לתת  זה 

אותיות אותיות השםהשם". ". 
בשנים  נוראה  וחכמה  פליאה  תמצא  הקבלה,  דרך  בשנים "ועל  נוראה  וחכמה  פליאה  תמצא  הקבלה,  דרך  "ועל 
להביט  לבנו  יגלה  והמקום  וכו',  אלו  חושן  אבני  להביט עשר  לבנו  יגלה  והמקום  וכו',  אלו  חושן  אבני  עשר 

מתורתו נפלאות"מתורתו נפלאות" ע"כ, עיין שם עוד דברים מופלאים. ע"כ, עיין שם עוד דברים מופלאים.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

משינאווא  שרגא  יחזקאל  משינאווא רבי  שרגא  יחזקאל  רבי  הקדוש  הקדושהרב  הרב  של  של לחדרו  לחדרו 
בעל  בעל הגה"ק  הגה"ק  של  בכורו  בנו  של ,  בכורו  בנו  יחזקאל",  יחזקאל""דברי  "דברי  בעל  בעל ,  זצוק"לזצוק"ל, 
ובכה  נשבר,  בלב  יהודי  נכנס  ובכה ,  נשבר,  בלב  יהודי  נכנס  זצוק"ל,  מצאנז  חיים"  זצוק"ל"דברי  מצאנז  חיים"  "דברי 
שהרופאים  ונדירה,  קשה  במחלה  שחלה  אהובו  בנו  שהרופאים על  ונדירה,  קשה  במחלה  שחלה  אהובו  בנו  על 
שלא  משונה  מחלה  בהיותה  מזור,  לה  מלהמציא  שלא התייאשו  משונה  מחלה  בהיותה  מזור,  לה  מלהמציא  התייאשו 
נסע  שכבר  סיפר  השבור  האב  טיבה.  את  ידעו  ולא  נסע הכירוה  שכבר  סיפר  השבור  האב  טיבה.  את  ידעו  ולא  הכירוה 
לא  ועדיין  ביותר,  המומחים  הפרופסורים  לטובי  בנו  לא עם  ועדיין  ביותר,  המומחים  הפרופסורים  לטובי  בנו  עם 

נמצאה התרופה לאותה מחלה קשה.נמצאה התרופה לאותה מחלה קשה.
שב נא, אמר הצדיק, והקשב לטיב מעשה מיוחד שהתרחש שב נא, אמר הצדיק, והקשב לטיב מעשה מיוחד שהתרחש 
אנשיל  אשר  אנשיל הר"ר  אשר  הר"ר  בצדקותו,  הנודע  הגביר  של  בניו  בצדקותו, עם  הנודע  הגביר  של  בניו  עם 

רוטשילדרוטשילד, אבי שושלת העשירים לבית רוטשילד., אבי שושלת העשירים לבית רוטשילד.
פטירת  לאחר  רוטשילד  לבית  הנגידים  הבנים  פטירת כשהתיישבו  לאחר  רוטשילד  לבית  הנגידים  הבנים  כשהתיישבו 
אחריו  שהשאיר  הענק  ירושת  לחלוקת  הדגול,  אחריו אביהם  שהשאיר  הענק  ירושת  לחלוקת  הדגול,  אביהם 
לברכה. מצאו בתוך כספת אחת שהיתה נחבאת בבית נכאת לברכה. מצאו בתוך כספת אחת שהיתה נחבאת בבית נכאת 
גנזי אוצרותיו, גנזי אוצרותיו, 'יהלום''יהלום' גדול ויקר. שלאחר בדיקה מעמיקה  גדול ויקר. שלאחר בדיקה מעמיקה 
של שמאי מומחה התברר ששוויו האגדי מגיע להון עצום, של שמאי מומחה התברר ששוויו האגדי מגיע להון עצום, 

ואין בנמצא בכל רחבי המדינה עשיר בסדר גודל כזה שיהא ואין בנמצא בכל רחבי המדינה עשיר בסדר גודל כזה שיהא 
בידו לשלם את מחירה. בידו לשלם את מחירה. 

בהתייעצות עם מומחים בתחום, המליצו להם על בהתייעצות עם מומחים בתחום, המליצו להם על ה'סולטאן' ה'סולטאן' 
ומרגליות,  יהלומים  כחובב  שנודע  טורקיה,  מלך  ומרגליות, הגדול,  יהלומים  כחובב  שנודע  טורקיה,  מלך  הגדול, 
היה  העותומנית  האימפריה  כל  על  בכיפה  שולט  היה ובהיותו  העותומנית  האימפריה  כל  על  בכיפה  שולט  ובהיותו 
יקר  יהלום  למכור  לנסות  ניתן  ואצלו  העולם,  מעשירי  יקר אחד  יהלום  למכור  לנסות  ניתן  ואצלו  העולם,  מעשירי  אחד 

ערך זה.ערך זה.
יצאו אפוא שניים מבני האצולה הרוטשילדים במסע חוצה יצאו אפוא שניים מבני האצולה הרוטשילדים במסע חוצה 
התקבלו  שם  הבירה,  התקבלו   שם  הבירה,  לאיסטנבוללאיסטנבול  שהגיעו  עד  שהגיעו ארצות,  עד  ארצות, 
בעלי  לנגידים  וכיאות  כראוי  גדול,  בכבוד  המלכות  בעלי בארמון  לנגידים  וכיאות  כראוי  גדול,  בכבוד  המלכות  בארמון 
שם עולמי... – המלך שכבר שמע מיועציו על מטרת בואם, שם עולמי... – המלך שכבר שמע מיועציו על מטרת בואם, 
המוצע  היהלום  את  בפניו  להציג  הפגישה  במהלך  המוצע ביקש  היהלום  את  בפניו  להציג  הפגישה  במהלך  ביקש 
בחן  הללו,  באבנים  ו'מבין'  גדול  מומחה  ובהיותו  בחן למכירה,  הללו,  באבנים  ו'מבין'  גדול  מומחה  ובהיותו  למכירה, 
ובדק את היהלום זמן רב, וניכר בפניו שמאוד מצא חן בעיניו.ובדק את היהלום זמן רב, וניכר בפניו שמאוד מצא חן בעיניו.
פי  שעל  האחים  ענו  זה,  ליהלום  המבוקש  למחיר  פי כששאל  שעל  האחים  ענו  זה,  ליהלום  המבוקש  למחיר  כששאל 
פחות  לא  היהלום  שווה  השמאים,  טובי  של  דעתם  פחות חוות  לא  היהלום  שווה  השמאים,  טובי  של  דעתם  חוות 

ממיליון רובלממיליון רובל טבין ותקילין! טבין ותקילין!
אך המלך, שכבר צבר לא מעט ניסיון בעסקאות ענק שכאלו, אך המלך, שכבר צבר לא מעט ניסיון בעסקאות ענק שכאלו, 
שיקשה  הבין  ממולח  כסוחר  המחיר,  על  להתמקח  שיקשה החל  הבין  ממולח  כסוחר  המחיר,  על  להתמקח  החל 
עליהם למצוא קונה שיתן סכום עצום שכזה עבור היהלום, עליהם למצוא קונה שיתן סכום עצום שכזה עבור היהלום, 
עד  ארוכה  בנסיעה  ארצם  ואת  ביתם  את  עזבו  בכדי  עד ולא  ארוכה  בנסיעה  ארצם  ואת  ביתם  את  עזבו  בכדי  ולא 

טורקיה הרחוקה... טורקיה הרחוקה... 
התחלתי  כמחיר  הסולטאן  הציע  התחלתי –  כמחיר  הסולטאן  הציע   – אלף!  מאות  אלף! שבע  מאות  שבע 
על  אינפורמציה  קצת  קבלו  שכבר  הבנים  אבל  על למיקוח.  אינפורמציה  קצת  קבלו  שכבר  הבנים  אבל  למיקוח. 
הבינו  טובים,  ליהלומים  הסולטאן  של  הגדולה  הבינו תאוותו  טובים,  ליהלומים  הסולטאן  של  הגדולה  תאוותו 
שיהיה מוכן לשלם הרבה יותר, סירבו באדיבות למכור את שיהיה מוכן לשלם הרבה יותר, סירבו באדיבות למכור את 
היהלום במחיר זה, ולאחר דין ודברים החליטו שני הצדדים היהלום במחיר זה, ולאחר דין ודברים החליטו שני הצדדים 
למחרת  ולהמשיך  בדבר,  להתיישב  סוחרים  של  למחרת כדרכם  ולהמשיך  בדבר,  להתיישב  סוחרים  של  כדרכם 

במשא ומתן.במשא ומתן.
בכל  מצאו  לא  ללילה,  לינה  מקום  הרוטשילדים  בכל כשחיפשו  מצאו  לא  ללילה,  לינה  מקום  הרוטשילדים  כשחיפשו 
כפי  ומהודר,  כשר  מלון'  'בית  שום  הגדולה  העיר  כפי רחבי  ומהודר,  כשר  מלון'  'בית  שום  הגדולה  העיר  רחבי 
דרישתם והקפדתם. והחליטו לתור אחר מקום אכסניה בין דרישתם והקפדתם. והחליטו לתור אחר מקום אכסניה בין 
טובה  אכסניה  עבורם  נמצאה  מהרה  עד  ואכן  העיר,  טובה יהודי  אכסניה  עבורם  נמצאה  מהרה  עד  ואכן  העיר,  יהודי 
הכנסת  מצות  על  ששמח  העיר,  מנגידי  אחד  בבית  הכנסת ונכבדה  מצות  על  ששמח  העיר,  מנגידי  אחד  בבית  ונכבדה 

אורחים שנפלה בחלקו, וקיבלם לביתו בכבוד גדול.אורחים שנפלה בחלקו, וקיבלם לביתו בכבוד גדול.
בכי  קול  לפתע  האחים  שמעו  מאוחרת,  בשעה  בלילה  בכי ויהי  קול  לפתע  האחים  שמעו  מאוחרת,  בשעה  בלילה  ויהי 
של ילד קטן, הבכי הלך והתגבר בכל רחבי הבית והפריע את של ילד קטן, הבכי הלך והתגבר בכל רחבי הבית והפריע את 
שנתם של האורחים החשובים. כשיצאו האחים לברר לפשר שנתם של האורחים החשובים. כשיצאו האחים לברר לפשר 
אורחיו  בפני  המארח  אביו  התנצל  הילד,  של  הקשה  אורחיו בכיו  בפני  המארח  אביו  התנצל  הילד,  של  הקשה  בכיו 
הקשה  מחלתו  על  וסיפר  הלילה,  שבאמצע  ההפרעה  הקשה על  מחלתו  על  וסיפר  הלילה,  שבאמצע  ההפרעה  על 
מצליחים  הרופאים  שאין  ארוכה  תקופה  שזה  הילד,  מצליחים של  הרופאים  שאין  ארוכה  תקופה  שזה  הילד,  של 
מוצאים  אינם  ברורה  דיאגנוזה  ובהעדר  שורשה,  את  מוצאים לגלות  אינם  ברורה  דיאגנוזה  ובהעדר  שורשה,  את  לגלות 
להמעיט  הפחות  לכל  או  המחלה,  את  לרפא  תרופה  להמעיט שום  הפחות  לכל  או  המחלה,  את  לרפא  תרופה  שום 
ממכאוביו וייסוריו של הילד. הוא סיפר שכבר פיזר הון רב ממכאוביו וייסוריו של הילד. הוא סיפר שכבר פיזר הון רב 

על כך, ולצערם הגדול עדיין לא עלתה רפואה למכתו.על כך, ולצערם הגדול עדיין לא עלתה רפואה למכתו.
ללבם  מאוד  נגע  התמים  הילד  של  ובכיותיו  הקשה  ללבם סבלו  מאוד  נגע  התמים  הילד  של  ובכיותיו  הקשה  סבלו 

"אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן" "אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן" (כה, ז)(כה, ז)
"החוט המשולש""החוט המשולש"

שיגיע  המקצוע  לבעל  המתנתי  בבוקר  עשר  שיגיע מהשעה  המקצוע  לבעל  המתנתי  בבוקר  עשר  מהשעה 
את  פיניתי  הופיע.  לא  הוא  אך  קל,  תיקון  לערוך  את לביתי  פיניתי  הופיע.  לא  הוא  אך  קל,  תיקון  לערוך  לביתי 
מעט  את  שאפילו  העובדה  לי  והכאיב  עבורו,  יומי  מעט סדר  את  שאפילו  העובדה  לי  והכאיב  עבורו,  יומי  סדר 
שלא  או  יופיע  מתי  להודיע  לפלאפון  לענות  ארץ  שלא הדרך  או  יופיע  מתי  להודיע  לפלאפון  לענות  ארץ  הדרך 

יגיע לא היה לו.יגיע לא היה לו.

ניסיתי  אבל  שלי,  הזמן  שריפת  על  שרתחתי  ניסיתי כמובן  אבל  שלי,  הזמן  שריפת  על  שרתחתי  כמובן 
לדונו  איתו  החיובי  העבר  נסיון  ולאור  התיסכול  לדונו למרות  איתו  החיובי  העבר  נסיון  ולאור  התיסכול  למרות 

לכף זכות...לכף זכות...

שלי  הרכב  את  לראות  יהודי  הגיע  הגיע  שלוש  שלי בשעה  הרכב  את  לראות  יהודי  הגיע  הגיע  שלוש  בשעה 
שהוצע למכירה, הוא מאוד רצה את הרכב, אבל היה חסר שהוצע למכירה, הוא מאוד רצה את הרכב, אבל היה חסר 
ניסה  הוא  הרכב,  עבור  שדרשתי  מהמחיר  ש"ח  ניסה   הוא  הרכב,  עבור  שדרשתי  מהמחיר  ש"ח  לו לו 18001800 
לארגן הלוואה אך לא עלה בידו, בעודו מנסה לארגן את לארגן הלוואה אך לא עלה בידו, בעודו מנסה לארגן את 
הכסף החסר הופיע בעל המלאכה ללא כל הודעה מראש. הכסף החסר הופיע בעל המלאכה ללא כל הודעה מראש. 

"שלום עליכם!" קדמתי את פניו"שלום עליכם!" קדמתי את פניו

הוא התנצל ואמר כי עשה מאמץ מיוחד להגיע בעקבות הוא התנצל ואמר כי עשה מאמץ מיוחד להגיע בעקבות 
בבוקר  "מוקדם  סיפר:  וכה  עימו  שאירע  הגלוי  בבוקר הנס  "מוקדם  סיפר:  וכה  עימו  שאירע  הגלוי  הנס 
טפסתי  התיקון  לצורך  שלי,  לקוח  עבור  עבודה  טפסתי ביצעתי  התיקון  לצורך  שלי,  לקוח  עבור  עבודה  ביצעתי 
על סולם לגובה שלוש קומות, עודי בגובה הסולם חשתי על סולם לגובה שלוש קומות, עודי בגובה הסולם חשתי 
ערפול וסחרור, פשוט מעדתי ונפלתי לקרקע, מה שהציל ערפול וסחרור, פשוט מעדתי ונפלתי לקרקע, מה שהציל 
אותי היה אותו שק מלט שעצבן אותי כאשר הצבתי את אותי היה אותו שק מלט שעצבן אותי כאשר הצבתי את 
הסולם  את  להציב  לי  הפריע  מלט  שק  אותו  הסולם הסולם.  את  להציב  לי  הפריע  מלט  שק  אותו  הסולם. 
לקרקע  נפלתי  כאשר  הצידה,  הרגל  עם  אותו  לקרקע והזזתי  נפלתי  כאשר  הצידה,  הרגל  עם  אותו  והזזתי 
נחתתי עם הראש על אותו שק מלט שהיה לכרית ביחס נחתתי עם הראש על אותו שק מלט שהיה לכרית ביחס 
לרצפה מה שהציל את הראש שלי מחבטה עזה וריסוק לרצפה מה שהציל את הראש שלי מחבטה עזה וריסוק 
חלילה. גם הפלאפון שלי התרסק כך שלא יכולתי ליצור חלילה. גם הפלאפון שלי התרסק כך שלא יכולתי ליצור 
קשר, הייתי עד עכשיו בבדיקות בבית חולים, וב''ה חוץ קשר, הייתי עד עכשיו בבדיקות בבית חולים, וב''ה חוץ 
תצטער  שלא  כדי  אז  בסדר.  הכל  יבשות  מכות  תצטער מכמה  שלא  כדי  אז  בסדר.  הכל  יבשות  מכות  מכמה 

באתי לסדר לך את התיקון שרצית..."באתי לסדר לך את התיקון שרצית..."

ועכשיו אחרי כזה סיפור הוא פנה להיהודי שרצה לקנות ועכשיו אחרי כזה סיפור הוא פנה להיהודי שרצה לקנות 
את הרכב, אותו הוא מכיר מהשכונה שלו ושאל אותו מה את הרכב, אותו הוא מכיר מהשכונה שלו ושאל אותו מה 
ואין  הרכב  את  לקנות  בא  כי  מששמע  כאן,  עושה  ואין הוא  הרכב  את  לקנות  בא  כי  מששמע  כאן,  עושה  הוא 
שקלים  מאות  הח"י  את  אתר  על  שלף  כסף,  מספיק  שקלים לו  מאות  הח"י  את  אתר  על  שלף  כסף,  מספיק  לו 
החסרים ואמר: "לכבוד הנס אני משלם את היתרה, ומתי החסרים ואמר: "לכבוד הנס אני משלם את היתרה, ומתי 
שיהיה לך גם אם יקח כמה שנים רק אז תשלם לי חזרה שיהיה לך גם אם יקח כמה שנים רק אז תשלם לי חזרה 

אם תרצה".אם תרצה".

הלוואה  פרעון  מועד  הגיע  יום  באותו  כי  לציין  הלוואה שכחתי  פרעון  מועד  הגיע  יום  באותו  כי  לציין  שכחתי 
שלו  האיחור  ובזכות  במועדו  לשלם  שלו שהתחייבתי  האיחור  ובזכות  במועדו  לשלם  שהתחייבתי 
והפגישה בינהם יצאה העסקה לפועל וזכיתי לפרוע את והפגישה בינהם יצאה העסקה לפועל וזכיתי לפרוע את 

חובי במועדו.חובי במועדו.

בעל המעשה: ח. ה. בעל המעשה: ח. ה. 
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

האדם >>> לעין  לפעמים  להיראות  ויכול  ב"ה,  המשגיח  האדם המנהיג  לעין  לפעמים  להיראות  ויכול  ב"ה,  המשגיח  המנהיג 
ית'  שמו  נזכר  לא  זה  מטעם  אשר  מקרית.  ית' כהשתלשלות  שמו  נזכר  לא  זה  מטעם  אשר  מקרית.  כהשתלשלות 
להדיא במגילת אסתר, משום שלא בא באתגליא כידוע. ומכל להדיא במגילת אסתר, משום שלא בא באתגליא כידוע. ומכל 
מקום בהשלמת האגרת ובסופה של מגילה, מתגלה הכל ונודע מקום בהשלמת האגרת ובסופה של מגילה, מתגלה הכל ונודע 
לאדם סיבת כל מקרה ומקרה שבא אליו בימי חייו, מה ראו על לאדם סיבת כל מקרה ומקרה שבא אליו בימי חייו, מה ראו על 

ככה ומה הגיע אליהם.ככה ומה הגיע אליהם.
להבין  ובינה  חכמה  לאדם  השי"ת  חונן  לפעמים  להבין ובאמת  ובינה  חכמה  לאדם  השי"ת  חונן  לפעמים  ובאמת 

המסובבות  סיבות  ההסתר,  בתוך  העולם  בזה  כבר  המסובבות ולהשכיל  סיבות  ההסתר,  בתוך  העולם  בזה  כבר  ולהשכיל 
לפניו  מתגלה  דבר   אל  דבר  וכשמחבר  אדמות,  עלי  לפניו קורותיו  מתגלה  דבר   אל  דבר  וכשמחבר  אדמות,  עלי  קורותיו 
ההסתר  בתוך  אף  כי  ורגע.  עת  שבכל  הנפלאה  ההסתר ההשגחה  בתוך  אף  כי  ורגע.  עת  שבכל  הנפלאה  ההשגחה 
לפעמים מתגלה הבורא ב"ה, כד"א לפעמים מתגלה הבורא ב"ה, כד"א (שיר השירים ב, ט)(שיר השירים ב, ט): "הנה זה עומד : "הנה זה עומד 

אחר כתלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים".אחר כתלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים".
[מתוך שיחה בכולל "מעדני השולחן" בית שמש יע"א אדר תשס"ח][מתוך שיחה בכולל "מעדני השולחן" בית שמש יע"א אדר תשס"ח]



ניגשו  והם  המתייסר,  החולה  על  נכמרו  רחמיהם  האחים,  ניגשו של  והם  המתייסר,  החולה  על  נכמרו  רחמיהם  האחים,  של 
למיטתו בניסיון להרגיעו מעט ולהקל עליו בחוליו, אך הילד לא למיטתו בניסיון להרגיעו מעט ולהקל עליו בחוליו, אך הילד לא 

נענה והמשיך לבכות ולבכות...נענה והמשיך לבכות ולבכות...
ושאלו,  הילד  אל  ופנה  האחים,  אחד  בלב  רעיון  הבריק  ושאלו, לפתע  הילד  אל  ופנה  האחים,  אחד  בלב  רעיון  הבריק  לפתע 

רוצה אתה לראות יהלום יפה ויוקרתי?רוצה אתה לראות יהלום יפה ויוקרתי?
יהלום?!יהלום?! שאל הילד אחוז תדהמה. שאל הילד אחוז תדהמה.

כן! ענו האחים, יהלום אמתי שנמצא כאן ברשותנו!כן! ענו האחים, יהלום אמתי שנמצא כאן ברשותנו!
ניגשו אפוא האחים לחדרם, הוציאו בזהירות רבה את היהלום, ניגשו אפוא האחים לחדרם, הוציאו בזהירות רבה את היהלום, 
ונתנוהו בידיו של הילד הבוכה. למרבה ההפתעה ברגע שקיבל ונתנוהו בידיו של הילד הבוכה. למרבה ההפתעה ברגע שקיבל 
הוא  מבכיותיו,  מעט  נרגע  הוא  יהלום,  אותו  את  בידו  הוא הילד  מבכיותיו,  מעט  נרגע  הוא  יהלום,  אותו  את  בידו  הילד 
סיבבו מכל הצדדים והתפעל מאוד מיופיו הנדיר, גם בעיניים סיבבו מכל הצדדים והתפעל מאוד מיופיו הנדיר, גם בעיניים 
פשוטות היה היהלום מאיר ונוצץ בכמה וכמה צבעים, וצורתו פשוטות היה היהלום מאיר ונוצץ בכמה וכמה צבעים, וצורתו 

ההדורה הרשימה מאוד, כולו אומר הוד והדר! ההדורה הרשימה מאוד, כולו אומר הוד והדר! 
כשראו האחים שיהלום זה מטיב עם הילד, הניחו לו להחזיקו כשראו האחים שיהלום זה מטיב עם הילד, הניחו לו להחזיקו 
ולהשתעשע בו בשתי ידיו, תוך שהם עומדים על גבו ומשגיחים ולהשתעשע בו בשתי ידיו, תוך שהם עומדים על גבו ומשגיחים 
הילד  נרדם  מה  זמן  שלאחר  עד  משמר.  מכל  עליו  הילד ושומרים  נרדם  מה  זמן  שלאחר  עד  משמר.  מכל  עליו  ושומרים 
וישן שנת ישרים, וההורים העייפים הודו מאוד לאורחים רמי וישן שנת ישרים, וההורים העייפים הודו מאוד לאורחים רמי 
המעלה, שבעזרת היהלום שברשותם נרגע מעט הילד, ולפחות המעלה, שבעזרת היהלום שברשותם נרגע מעט הילד, ולפחות 

באותו לילה ישן אחר כך ללא שום הפרעות.באותו לילה ישן אחר כך ללא שום הפרעות.
לארמון  רוטשילד  משפחת  בני  הגיעו  היעודה  בשעה  לארמון למחרת  רוטשילד  משפחת  בני  הגיעו  היעודה  בשעה  למחרת 
וביקש  משכיותיו,  בחדר  עליהם  המתין  שכבר  וביקש הסולטאן,  משכיותיו,  בחדר  עליהם  המתין  שכבר  הסולטאן, 
משלקח  והנה  למכירה.  המוצע  היקר  ביהלום  שוב  משלקח להתבונן  והנה  למכירה.  המוצע  היקר  ביהלום  שוב  להתבונן 
המלך את היהלום בידו והתבונן בו אנה ואנה, החמיץ את פניו, המלך את היהלום בידו והתבונן בו אנה ואנה, החמיץ את פניו, 

ואמר באכזבה רבה: אין זה אותו יהלום שראיתי אמש!ואמר באכזבה רבה: אין זה אותו יהלום שראיתי אמש!
זה לא יתכן! נזעקו האחים, הרי זהו היהלום אותו הבאנו עמנו זה לא יתכן! נזעקו האחים, הרי זהו היהלום אותו הבאנו עמנו 
בדיוק  וזהו  המנוח,  אבינו  של  מעיזבונו  הרחוקה,  בדיוק מגליציה  וזהו  המנוח,  אבינו  של  מעיזבונו  הרחוקה,  מגליציה 

היהלום שהצגנו כאן אתמול!היהלום שהצגנו כאן אתמול!
המלך המומחה נטל שוב את היהלום בידו, הפך בו והפך לכל המלך המומחה נטל שוב את היהלום בידו, הפך בו והפך לכל 
עבר, הביט היטב מכל צדדיו, ושוב התאכזב. יתכן, אמר-קבע, עבר, הביט היטב מכל צדדיו, ושוב התאכזב. יתכן, אמר-קבע, 
שזהו אותו יהלום מאתמול, אבל משום מה כל זוהרו וסגולתו שזהו אותו יהלום מאתמול, אבל משום מה כל זוהרו וסגולתו 
הזה  ביהלום  מישהו  'טיפל'  שמא  לי  נא  ספרו  והתנדפה!  הזה פגה  ביהלום  מישהו  'טיפל'  שמא  לי  נא  ספרו  והתנדפה!  פגה 

במהלך הלילה?במהלך הלילה?
למכירה  היהלום  את  הצענו  לא  נחרצות,  האחים  ענו  ולא!  למכירה לא  היהלום  את  הצענו  לא  נחרצות,  האחים  ענו  ולא!  לא 
ל'טיפול'!  נטלו  לא  אחד  ואף  זה,  בלילה  אדם  שום  ל'טיפול'! בפני  נטלו  לא  אחד  ואף  זה,  בלילה  אדם  שום  בפני 
ועתה  הלילה,  ללינת  מקומי  יהודי  של  בביתו  כאן  ועתה התארחנו  הלילה,  ללינת  מקומי  יהודי  של  בביתו  כאן  התארחנו 
באנו להמשיך במשא ומתן, ממקום שנעצרנו במסחרנו אמש.באנו להמשיך במשא ומתן, ממקום שנעצרנו במסחרנו אמש.

ביהלום  דהו  מאן  נגע  שמא  ושאל,  הסולטן  המשיך  זאת,  ביהלום בכל  דהו  מאן  נגע  שמא  ושאל,  הסולטן  המשיך  זאת,  בכל 
זה במשך הלילה?זה במשך הלילה?

בלילה  שהינו  בו  הבית  בעל  של  ילדו  שאכן  האחים,  בלילה סיפרו  שהינו  בו  הבית  בעל  של  ילדו  שאכן  האחים,  סיפרו 
הלילה  באמצע  התעורר  ונדירה  קשה  במחלה  שחולה  הלילה זה,  באמצע  התעורר  ונדירה  קשה  במחלה  שחולה  זה, 
ובכה מאין הפוגות, וכשהצגנו לפניו את היהלום המדהים כדי ובכה מאין הפוגות, וכשהצגנו לפניו את היהלום המדהים כדי 

להרגיעו, השתעשע בו הילד זמן רב, עד שנרגע ונרדם!להרגיעו, השתעשע בו הילד זמן רב, עד שנרגע ונרדם!
במו  חבל!  חבל  אוי!  ממקומו,  המלך  קפץ  הדבר!  נודע  במו אכן  חבל!  חבל  אוי!  ממקומו,  המלך  קפץ  הדבר!  נודע  אכן 
ידכם הרסתם את כל יוקרתו וערכו של יהלום זה! וכשהאחים ידכם הרסתם את כל יוקרתו וערכו של יהלום זה! וכשהאחים 
עומדים נדהמים ומשתאים הסביר המלך, שיהלום נדיר ומיוחד עומדים נדהמים ומשתאים הסביר המלך, שיהלום נדיר ומיוחד 
סגולות  שישנם  כידוע  ומיוחדות,  מופלאות  סגולות  בו  יש  סגולות זה  שישנם  כידוע  ומיוחדות,  מופלאות  סגולות  בו  יש  זה 
מסגולותיו  אחת  ומרגליות.  טובות  באבנים  עצום  וכוח  מסגולותיו נדירות  אחת  ומרגליות.  טובות  באבנים  עצום  וכוח  נדירות 

מזוהרו,  הבוקע  חזק  משיכה  בכוח  היא  זה  אדיר  יהלום  מזוהרו, של  הבוקע  חזק  משיכה  בכוח  היא  זה  אדיר  יהלום  של 
משיכה'  'כוח  בו  יש  היהלום  של  מתוכו  הזורח  הפנימי  משיכה' האור  'כוח  בו  יש  היהלום  של  מתוכו  הזורח  הפנימי  האור 
עצום, וביכולתו 'לשאוב' מחלות קשות מתוך הגוף, או לשאוב עצום, וביכולתו 'לשאוב' מחלות קשות מתוך הגוף, או לשאוב 
'נפיחות' שהתנפחה בגוף, כמו 'מגנט' המושך אליו את הברזל, 'נפיחות' שהתנפחה בגוף, כמו 'מגנט' המושך אליו את הברזל, 
ולהעלות ארוכה אף למחלות חשוכות מרפא! ואכן במשפחות ולהעלות ארוכה אף למחלות חשוכות מרפא! ואכן במשפחות 
המלכים היו מרפאים פעמים רבות את החולים, בעזרת אבנים המלכים היו מרפאים פעמים רבות את החולים, בעזרת אבנים 
טובות ויהלומים. – אולם לאחר שפעל יהלום זה את פעולתו, טובות ויהלומים. – אולם לאחר שפעל יהלום זה את פעולתו, 
המגנט  וכדוגמת  המיוחד,  וכוחו  סגולתו  כל  ממנו  פוקעת  המגנט הרי  וכדוגמת  המיוחד,  וכוחו  סגולתו  כל  ממנו  פוקעת  הרי 

שהתנדף כוחו ונמוג, וכבר איננו עוד מגנט... שהתנדף כוחו ונמוג, וכבר איננו עוד מגנט... 
עתה לא שווה כל היהלום הזה, כי אם כמה מאות רובל בלבד! עתה לא שווה כל היהלום הזה, כי אם כמה מאות רובל בלבד! 

– פכר המלך את ידיו באכזבה קשה.– פכר המלך את ידיו באכזבה קשה.
מארחם,  לבית  ומאוכזבים  עצובים  רוטשילד  האחים  מארחם, כשחזרו  לבית  ומאוכזבים  עצובים  רוטשילד  האחים  כשחזרו 
לראות את הילד שמח ומשתובב בחצר הבית, כשהוא  נדהמו לראות את הילד שמח ומשתובב בחצר הבית, כשהוא נדהמו 
בריא ושלם כאחד האדם, וכל מחלתו העלומה שפקדה אותו בריא ושלם כאחד האדם, וכל מחלתו העלומה שפקדה אותו 

זה שנים מספר, נעלמה כמי שלא קיננה בו מעולם!זה שנים מספר, נעלמה כמי שלא קיננה בו מעולם!
על  שנשלחו  הסיבה  שעיקר  ליבם,  בתבונת  האחים  הבינו  אז  על או  שנשלחו  הסיבה  שעיקר  ליבם,  בתבונת  האחים  הבינו  אז  או 
ידי ידי טיב ההשגחהטיב ההשגחה העליונה, מסבב כל הסיבות ב"ה, עד איסטנבול  העליונה, מסבב כל הסיבות ב"ה, עד איסטנבול 
הרחוקה, לא היתה 'נסיעת עסקים' בעלמא לקידום עסקי נכאות הרחוקה, לא היתה 'נסיעת עסקים' בעלמא לקידום עסקי נכאות 
חולה,  יהודי  לילד  ותרופה  מזור  להעלות  כדי  אלא  חולה, ויהלומים...  יהודי  לילד  ותרופה  מזור  להעלות  כדי  אלא  ויהלומים... 
של  בסגולתו  אם  כי  למחלתו,  תרופה  נמצאה  לא  העולם  של שבכל  בסגולתו  אם  כי  למחלתו,  תרופה  נמצאה  לא  העולם  שבכל 
עולמים  כל  לבורא  תודה  ונתנו  ברשותם,  שהיה  יהלום  עולמים אותו  כל  לבורא  תודה  ונתנו  ברשותם,  שהיה  יהלום  אותו 

שגלגל זכות על ידם, להביא ארוכה ומרפא לנפש ישראל!שגלגל זכות על ידם, להביא ארוכה ומרפא לנפש ישראל!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

היהודי,  בפני  המעשה  זה  טיב  את  רב  השינאווער  היהודי, כשסיים  בפני  המעשה  זה  טיב  את  רב  השינאווער  כשסיים 
למחלתו  שאף  שלמה,  באמונה  אתה  מאמין  האם  למחלתו שאלו:  שאף  שלמה,  באמונה  אתה  מאמין  האם  שאלו: 
הנדירה של בנך יש לבורא יתברך תרופה מוכנה עבורו? שהרי הנדירה של בנך יש לבורא יתברך תרופה מוכנה עבורו? שהרי 

גמרא מפורשת היא לפנינו גמרא מפורשת היא לפנינו (מגילה יג.)(מגילה יג.), שהקב"ה מקדים רפואה , שהקב"ה מקדים רפואה 
למכה!למכה!

המציא  שכבר  שלם,  בלב  אני  מאמין  בוודאי  החסיד,  המציא ענה  שכבר  שלם,  בלב  אני  מאמין  בוודאי  החסיד,  ענה  כן, כן, 
השי"ת תרופה למחלתו הקשה, אבל מבקש אני לזכות לאותה השי"ת תרופה למחלתו הקשה, אבל מבקש אני לזכות לאותה 

רפואה!רפואה!
ברכו הרבי בברכת רפואה שלמה, ופטרו לשלום לביתו.ברכו הרבי בברכת רפואה שלמה, ופטרו לשלום לביתו.

בית  של  הגדול  הרופא  עיירה  באותה  עבר  למחרת  בית והנה  של  הגדול  הרופא  עיירה  באותה  עבר  למחרת  והנה 
מבני  חולים  קיבל  שעות  לכמה  במקום  ובשהותו  מבני המלכות,  חולים  קיבל  שעות  לכמה  במקום  ובשהותו  המלכות, 
בנו  עבור  הפרופסור  אצל  'תור'  האב  סידר  תיכף  בנו המקום,  עבור  הפרופסור  אצל  'תור'  האב  סידר  תיכף  המקום, 
החולה, ולאחר שבדק הרופא את מחלתו הנדירה, פנה אל האב החולה, ולאחר שבדק הרופא את מחלתו הנדירה, פנה אל האב 
היא  נדירה  זו  מחלה  אלי,  שבאתם  גדול  מזל  לכם  יש  היא ואמר:  נדירה  זו  מחלה  אלי,  שבאתם  גדול  מזל  לכם  יש  ואמר: 
מאוד, וכמעט שאין בנמצא בכל העולם שום תרופה בשבילה! מאוד, וכמעט שאין בנמצא בכל העולם שום תרופה בשבילה! 
הדרך היחידה לרפאות מחלה זו היא בעזרת יהלום ויקר ערך, הדרך היחידה לרפאות מחלה זו היא בעזרת יהלום ויקר ערך, 
שיש בסגולתו למשוך ולשאוב מן הגוף את המחלה, כמו מגנט!שיש בסגולתו למשוך ולשאוב מן הגוף את המחלה, כמו מגנט!
והנה יש כאן תחת ידי, גרגיר קטן מאותו יהלום נדיר, שנשאר והנה יש כאן תחת ידי, גרגיר קטן מאותו יהלום נדיר, שנשאר 
אצלי אחר שריפאתי בו את אחד מנסיכי חצר המלכות, שנרכש אצלי אחר שריפאתי בו את אחד מנסיכי חצר המלכות, שנרכש 
במיוחד לצורך רפואתו! – ואכן משנטל החולה לידיו את אותה במיוחד לצורך רפואתו! – ואכן משנטל החולה לידיו את אותה 
אבן קטנה, והחזיקה בידיו זמן מה, החלה לפתע המחלה לסגת אבן קטנה, והחזיקה בידיו זמן מה, החלה לפתע המחלה לסגת 
ממחלתו  וקם  לגמרי,  שהתרפא  עד  אט,  אט  ולעוזבו  ממחלתו ממנו  וקם  לגמרי,  שהתרפא  עד  אט,  אט  ולעוזבו  ממנו 

בבריאות שלמה ואיתנה!בבריאות שלמה ואיתנה!
איכות  י"ב  מאמר  איכות (ח"א  י"ב  מאמר  (ח"א  הברית  הבריתבספר  בספר  מ"ש  כאן  להסמיך  יש  ה.  מ"ש [א.  כאן  להסמיך  יש  ה.  [א. 
ירוק,  מראהו  ירוק, ],  מראהו  שטיין'],  שטיין''לענדין  נקרא ['לענדין  אבן  יש  נקרא [: "עוד  אבן  יש  פ"ג): "עוד  פ"ג)הדומם  הדומם 

האנשים  לרפאות  נפלאה  סגולה  לו  ויש  וקשה.  צלול  האנשים והוא  לרפאות  נפלאה  סגולה  לו  ויש  וקשה.  צלול  והוא 
מחולי אבן. ושתי אלה האבנים נמצאו במחולי אבן. ושתי אלה האבנים נמצאו בהודו מזרחיתהודו מזרחית, הנקרא , הנקרא 

'אסט אינדיאה' 'אסט אינדיאה' וכו'" עכ"ל עי"ש].וכו'" עכ"ל עי"ש].
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 140327-1140327-1]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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