
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

רה 
תו

 ה
את

רי
וק

ה 
יל

תפ
 ה

עת
בש

א 
רו

לק
א 

 ל
נא

 

 )הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה(
איזה קמצן, בא אליו הבן שלו אומר לו: "אבא למה אני 

אתחפש השנה?", אומר לו הקמצן: "לחייל!", אומר לו הבן: 
"אבא זו כבר שנה רביעית שאני מתחפש לחייל!", אומר לו: 

 "אתה תהיה בקבע!" 

ול בשנה! יום פורים! טוב, תודה לה'! איזה מתנה! היום הכי גד
אה! השנה זכינו שיש לנו חמישה ימים! כמעט כמו סוכות! 

חמישה ימים שיש בהם את העניין של "כל הפושט יד נותנים 
 לו"!

היום מתחילים, תענית אסתר, מהרגע שמתחיל תענית אסתר 
מתחיל האור של פורים. השנה יש לנו חמישי, שישי, שבת, 

ל את כל הישועות, כל הישועות ראשון ושני! חמישה ימים לפעו
 לפעול השנה! חמישה ימים! ישתבח שמו לעד!

חשבתי, חז"ל אמרו שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים 
לא נבטלין, אז חשבתי באמת, מה נקודה, איזה דבר שהוא 

ממש ממש מיוחד בפורים, שאין כל השנה, אין אף יום דומה 
 לו, אף יום...

דבר נפלא, מאוד נפלא, שהוא ממש  אז השם חנן אותי להבין
 שינוי מהותי, בין יום הפורים לכל השנה כולה.

הסדר הוא שאדם צריך שתהיה לו התעוררות, שהוא יתעורר 
מעצמו, התעוררות מעצמו, התעוררות מלמטה, וע"י זה גורם 

להתעוררות מלמעלה, ככה זה. ע"י ההתעוררות שאדם 
 ת מלמעלה.מתעורר מעצמו הוא גורם לעורר התעוררו

עוד לפני , בפורים יש התעוררות מלמעלה, בפורים זה אחרת
שהאדם מתחיל להתעורר כבר יש התעוררות שלמה 

 כל הפושט יש נותנים לו! מלמעלה!

בנאדם הכי פושע, טמא, לא עשה תשובה, הכי גרוע בעולם, בא 
השם  -ביום פורים, כל הפושט יד נותנים לו! הוא מתפלל 

 לו!מקבל את התפילות ש

כולם  –כל השנה אם הוא לא יתפלל כמו שצריך... אבל בפורים 
מקובלים! יש התעוררות מלמעלה עוד לפני שיש התעוררות 
מלמטה! אומרים לך: "תשמע! אנחנו מחכים לך! רק תעשה 

 קצת השתדלות! תפשוט ידיים! רק תדבר!
ַוְיִהי ָיָדיו : "משה רבנו, כשהייתה מלחמה בעמלק, כתוב

לֹואומר התרגום: " ,ֱאמּוָנה" ִריָסן ִבצְּ ", פרושות בתפילה! הוא פְּ
! שהוא הפושט ידהרים את הידיים שלו בתפילה! זה נקרא כל 

 פושט יד בתפילה לה' יתברך! כל הפושט יד נותנים לו!
 מהשמיים כבר מחכים לך!

ביום פורים, לפני  –אתה האדם הכי טמא, לא עשית תשובה 
 ותקבל! שבכלל עשית, מחכים שרק תבקש

כי באמת שאלו אותי, הרב דוד אלקיים שאל אותי: "איך 
האר"י ז"ל אומר שכיפורים זה רק כמו פורים", איך אפשר 

להגיד שפורים יותר גדול מכיפורים! איך זה, איך?! יום 
כיפורים, כמו מלאכים, פרושים מכל התאוות, מכל התאוות 

ום כזה פרושים ביום הכיפורים, ומבלים כל היום בתפילה, י
קדוש, אסורים בעשיית מלאכה, בקיצור פרושים מהעולם הזה 

לגמרי! איך אתה בא להגיד לי שפורים יותר גדול מכיפורים?! 
 מה ז"א?!

אז השם חנן אותי ואמרתי לו ככה: שאם הדרך להתקרב לה' 
הייתה כמו ביום כיפורים בורא עולם לא היה צריך לברוא את 

ייתה כמו ביום הכיפורים, העולם.  אם הדרך להתקרב לה' ה
להיות פרושים מכל התאוות, ולהיות ממש פרושים מכל 

העולם הזה, לא היה צריך בורא עולם לברוא את העולם! היה 

משאיר אותנו בעולם הנשמות, שמה פרושים מכל התאוות, 
 מכל העולם הזה.

אדרבא! פורים! יום חול, כל המלאכות מותרות, שום דבר לא 
ברים שבמשך השנה באף יום לא מותרים! אסור, ואדרבא, ד

באף יום! כל העניין של התחפושות, הסעודה, ועוד יין! לשתות 
יין! שזה, כל בנאדם נורמלי, מי שותה יין?! מי שותה יין?! מי 

שיכור? אדם נורמלי שותה? לא! לא שותה! פה ושם עושים 
לחיים איזה פעם, באיזה הזדמנות, אבל מי שותה?! כל העולם 

 נורמלים שותים? לא שותים! ביום פורים לא, אדרבא! שהם

אדרבא! נדבקים לה' מתוך כל העולם הזה! נדבקים לה'! זה 
הגדולה של פורים! להדבק לה' שאתה פרוש מכל התאוות, 

מכל העולם הזה, זה לא חכמה כמו שאומרים, זה בכלל לא 
חכמה, אתה פורש מכל התאוות מכל העולם הזה אותה דבק 

 לא חכמה.בה', זה 

 זו חכמה! –אה! להיות בתוך העולם הזה ולהדבק בה' 
רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן שפעם כל ההתחלות 
היו מפסח, כי כל המצוות הם זכר ליציאת מצריים, ועכשיו כל 

ההתחלות מאיפה? מפורים! ההתחלה! "מה שהיה היה , 
ם ! מה שהיה היה, בפורים מתחילילהתחיל מהתחלההעיקר 

מהתחלה! אבא תחדש אותי לגמרי! תדליק לי את הנשמה! 
 אבא תחדש אותי לגמרי! תדליק לי את הנשמה!"

ההתחלה מפורים! ההתחלה מפורים! רבנו כותב בל"מ 
 שמפורים מתחילים.

צריכים שתהיה התחלה טובה,  ולכן בגלל שההתחלה מפורים
כי הכל הולך אחרי ההתחלה, לכן צריכים שתהיה לנו התחלה 

 ובה.ט
אסתר המלכה, מרדכי אומר לה: את צריכה ללכת תראו, 

 למלך, להתחנן ולבקש על העם!

היא אומרת לו שזה בלתי אפשרי, היא לא יכולה ללכת! מרדכי 
לוחץ אותה, אומר לה: "אין! את חייבת ללכת! בשביל זה השם 

שלח אותך שם! אם לא תלכי, רווח והצלה יעמוד ליהודים 
אביך תאבדו, בשביל זה הגעת למלכות, ממקום אחר ואת ובית 

 השם הכין תרופה למכה"

טוב, אסתר המלכה הייתה טמאה באותו זמן, טמאה בטומאה 
של הנשים, והיא ידעה שהיא לא יכולה ללכת, זה לא זמן 
 שהיא יכולה ללכת. טוב, מרדכי לוחץ אותה, והיא הולכת.

ואחשוורוש נותן לה את שרביט הזהב, ואומר לה מה שאת 
 בקשת, מה שאלתך וינתן לך!מ

ומפה לומדים שכל הפושט יד נותנים לו! מפה! שאסתר המלכה 
הייתה אז טמאה, ולא הייתה ראוי אז ללכת, והלכה, והמלך, 

ר -ַמהמלכו של עולם, אומר לה: " ְך ֶאְסתֵּ לָּ
ֵתְך ַעד-ּוַמהַהַמְלכָּה  שָּ ֲחִצי -ַבקָּ

ְך ֵֽ ן לָּ ֵתֵֽ  "ַהַמְלכּות ְוִינָּ

ְך ְוָהָמן ַהּיֹום -ַעל-ִאם: "אסתראומרת לו  לֶּ ְך טֹוב ָיבֹוא ַהמֶּ לֶּ ַהמֶּ
ל רַהִמ -אֶּ ה ֲאשֶּ  ."ָעִשיִתי ֽלֹו-ְשתֶּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך "טוב, מגיע המלך והמן,  ַוי
ר  -ְבִמְשֵתה ַהַיִין ַמהְלֶאְסתֵּ
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ְך ּוַמה ן לָּ ֵתֵֽ ֵתְך ְוִינָּ ֵתְך -ְשֵאלָּ שָּ ַבקָּ
ׂשֲחִצי ַהַמְלכּות וְ -ַעד ֵֽ במשתה היין,  – "ֵתעָּ

בזמן ששותים את היין, אז המלך אומר לכל אחד: "מה 
 שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש"!

י:" ָלִתי ּוַבָקָשִתֽ ֹּאַמר ְשאֵּ ר ַות ְסתֵּ י -ִאם ַוַתַען אֶּ ינֵּ ן ְבעֵּ ָמָצאִתי חֵּ
ְך ְוִאם לֶּ ת-ַעל-ַהמֶּ ת אֶּ ְך טֹוב ָלתֵּ לֶּ ָלִתי -ַהמֶּ תְשאֵּ -ְוַלֲעשֹות אֶּ

ל ְך ְוָהָמן אֶּ לֶּ ם ּוָמָחר -ַבָקָשִתי ָיבֹוא ַהמֶּ ה ָלהֶּ ֱעשֶּ ֽ ר אֶּ ה ֲאשֶּ ַהִמְשתֶּ
ְך: לֶּ ֽ ה ִכְדַבר ַהמֶּ ֱעשֶּ ֽ למה? אם  בכלל! ! לא מובןלא מובן – "אֶּ

אדם יכול לקבל עכשיו מליון דולר, הוא יגיד: "לא! תביא לי 
יד: "תביא לי עכשיו!" את זה מחר!", יש כזו מציאות? הוא יג

אם עכשיו, יכולים להרוג את המן היום, אז למה לחכות עד 
מחר? המן בעולם יום אחד פחות! אם המן היה מת יום אחד 

 פחות מי יודע, העולם היה יפה, פי מליון היה יותר יפה!
אז למה אסתר אומרת מחר? עכשיו תבקשי! למה את אומרת 

 למה את מחכה?!מחר?! 
ייתה צדיקה גדולה מאוד וחכמה גדולה מאוד. אלא, אסתר ה

אסתר ראתה שהמן שמח, אמרה: אם הוא שמח, אי אפשר, 
 אין, אי אפשר לנצח אותו...

בנאדם שמח, אפילו רשע, אתה לא יכול לנצח אותו, אתה לא 
יכול להפיל אותו. והיא ידעה, אם היא תבקש באותו יום 

זה. לכן אסתר שיהרוג את המן, זה לא ילך, הוא לא יקבל את 
עשתה בחכמה, ודחתה את המן למחר, להכניס בו גאווה, הוא 

עכשיו יצא מהמשתה, ויגיד לעצמו: "ואי! איזה חשוב אני! 
אסתר הזמינה אותי היום! וגם למחר אני קרוא לה! התנפח 

 מגאווה! ולפני שבר גאון, השם משפיל גאים עדי ארץ.
א ָהמָ אז באמת הוא יצא, המן יצא, " ַח ַוּיֵּצֵּ ן ַבּיֹום ַההּוא ָשמֵּ

ת ֽ ב ְוִכְראֹות ָהָמן אֶּ ֹּא-ְוטֹוב לֵּ ְך ְול לֶּ ַכי ְבַשַער ַהמֶּ ֹּא-ָמְרדֳּ ָזע -ָקם ְול
ל א ָהָמן ַעֽ ּנּו ַוִּיָמלֵּ ה-ִממֶּ ָמֽ ַכי חֵּ  ", התעצבן בקיצור...ָמְרדֳּ

גם התגאה, גם עכשיו התעצבן, כעס, בקיצור הלך עליו... אין 
 ין יותר גרוע מלכעוס.יותר גרוע מלהתגאות וא

אם הוא לא היה בכזו גאווה גדולה, היה רואה שמרדכי לא 
משתחווה אליו, הוא היה קצת כועס אבל לא כזה, הוא יצא 

אסתר מזמינה רק  בכזו גאווה: "מה! אני הכי חשוב פה בעולם!
 אותי! וזה, החוצפן הזה לא משתחווה?!", התמלא חמה...

על יוסף הצדיק גם כתוב "ויתאפק", ". ַוִּיְתַאַפק ָהָמןטוב, "
איזה הבדל בין "ויתאפק" של יוסף הצדיק לבין "ויתאפק" של 

 המן.

טוב, המן עשה מסיבת עיתונאים, הזמין את כל האוהבים שלו, 
ת" ם ָהָמן אֶּ ר ָלהֶּ ת ָכל-ַוְיַספֵּ ר ִגְדלֹו -ְכבֹוד ָעְשרֹו ְורֹּב ָבָניו ְואֵּ ֲאשֶּ

ר נִ  ת ֲאשֶּ ְך ְואֵּ לֶּ ר ָהָמן ַאף -ְשאֹו ַעלַהמֶּ ֹּאמֶּ ְך: ַוּי לֶּ ֽ י ַהמֶּ ַהָשִרים ְוַעְבדֵּ
ֹּא ר ַהַמְלָכה ִעם-ל ְסתֵּ ִביָאה אֶּ ל-הֵּ ְך אֶּ לֶּ ר-ַהמֶּ ה ֲאשֶּ ָעָשָתה -ַהִמְשתֶּ

רּוא-אֹוִתי ְוַגם-ִכי ִאם ְך: -ָלּה ִעם-ְלָמָחר ֲאִני ָקֽ לֶּ ֽ ָכלַהמֶּ ֶזה ֵאיֶנּנּו -וְּ
זה, וכל הטוב הזה שהשי"ת עושה כל הכבוד ה – "ׁשֶֹוה ִלי

איתך! כל הטוב! משהו לא הולך כמו שאתה רוצה והכל לא 
שווה?! כל זה לא שווה לי?! כל העולם משתחווים לך! אתה 

בנים, היה לו בית ספר לבד, עשיר! אסתר  208עשיר! היה לו 
הזמינה רק אותך, מה אתה רוצה?! בנאדם אחד לא משתווה 

 לך! זה קליפת המן.

דם השם מטיב איתו, נותן לו הורים טובים, מקרב אותו בנא
לרבנו, נוסע לאומן, מה הוא לא עושה? משהו לא הולך לו כמו 

שהוא רוצה, אומר: "הכל לא שווה לי!", קצת איזה תאווה 
שהוא רוצה, וההורים מרחמים עליו, נותנים לו את התאווה 

ה לי! כל שלו, והוא אומר: "כל זה איננו שווה לי", הכל לא שוו
הטוב שיש לך בעולם הכל לא שווה לך, כי משהו לא הולך כמו 

 שאתה רוצה?!

התאווה של הכבוד של המן כל כך גדולה, אז מה, בנאדם אחד 
 לא משתווה לך, אז מה יש, מה קרה?!

ש ִאְשתֹו ְוָכלטוב, מה אומרים לו? " רֶּ ר לֹו זֶּ ֹּאמֶּ ֲהָביו ַיֲֽעשּו-ַות -אֹּֽ
ַּה ֲחִמִש  ץ ָגבֹּ ת יםעֵּ ֽ ְך ְוִיְתלּו אֶּ לֶּ ר | ֱאמֹּר ַלמֶּ ַכי-ַאָמה ּוַבבֹּקֶּ  –" ָמְרדֳּ

אמרו: "תשמע, אתה עייף, וגם שתית הרבה יין הלילה, גם 
התעצבנת על מרדכי, לך תישן, תחדש את המוחין שלך, תחדש 

את האמונה שלך, תקום בבוקר, רענן, תבוא למלך, תגיד לו: 
 "תשמע, תתלה את מרדכי".

הוא חייב לראות את מרדכי  א, המן, לא יכל לישון,אבל הו
תלוי! אז הוא לא יכול לישון! הוא לא יכול להרדם! הוא כבר 

 באמצע הלילה הלך לבית של אחשוורוש.

ְךמאיפה התחילה הגאולה? " לֶּ  –" ַבַלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְשַנת ַהמֶּ
תמלכו של עולם! " ר ְלָהִביא אֶּ ֹּאמֶּ ר ַהִזְכרֹּ -ַוּי פֶּ  –" נֹותסֵּ

שמתחילים להסתכל על תודות, מה כתוב בספר הזכרונות? מי 
עשה לך איזה טובה ואמרת לו תודה, בא נחפש למי אמרנו 

 תודה. שמחפשים את התודות, מתחילה הגאולה.

נחפש, נראה, אם מישהו עשה לנו טובה ולא אמרנו לו תודה. 
אין יותר רע  אם אתה לא אמרת תודה למישהו אז פגעת בו!

. כל כך הרבה אשר כפיות טובה, אין יותר רע מכפוי טובהמ
מטיבים איתך, עושים לך, נותנים לך, אין יותר רע מכפוי 

 טובה! בא נחפש, אולי מישהו עשה לנו טובה ולא אמרנו תודה.

ַכי ַעל" ר ִהִגיד ָמְרדֳּ א ָכתּוב ֲאשֶּ ש-ַוִּיָמצֵּ רֶּ אז המלך,  – "ִבְגָתָנא ָותֶּ
"מי בחצר?", אמרו לו: "המן!". אחשורווש אחשוורוש, שואל: 

היה פרנואיד, פחד שיהרגו אותו, הרי בגתנא ותרש רצו להרוג 
אותו, ועכשיו היה לו בראש: "מה זה שאסתר מזמינה את 

המן?! ואני אומר לה: 'מה את רוצה עד חצי המלכות', היא 
אומרת: 'לא, מחר תבוא עוד פעם עם המן'... ועכשיו המן 

כנראה יש פה איזה סיפור... הוא בטח בא להרוג נמצא בחצר, 
"...יש פה איזה סיפור!  –אחשוורוש היה פרנואיד  –אותי..." 

יש פה איזה משהו! מה קורה פה?! היא הזמינה את המן, הוא 
עכשיו באמצע הלילה בא פה! מה הוא עושה באמצע הלילה?! 

 בטח יש פה תוכנית!"

ְך ָיֽבֹוא" לֶּ ר ַהמֶּ ֹּאמֶּ , מה המלך שואל אותו מה לעשות אז –" ַוּי
לעשות למי שהמלך חפץ ביקרו, ויאמר המן בליבו: "נו, מה, 

 ברור! מדובר עליי! על מי מדובר? מי יותר חשוב ממני?!"
ַבש " ר ָלֽ ר ָרַכב ָעָליו -ָיִביאּו ְלבּוש ַמְלכּות ֲאשֶּ ְך ְוסּוס ֲאשֶּ לֶּ בֹו ַהמֶּ

ר  ְך ַוֲאשֶּ לֶּ לְּ ַהמֶּ ן ֶכֶתר מַּ ֹוִנתַּ רֹאׁשֽׁ אז אחשוורוש קלט את  – "כּות בְּ
הכל! הוא קלט שהוא מדבר על עצמו, אמר: "תראה מה הוא 

רוצה! הוא רוצה שנלביש אותו כמו המלך, ואז הוא יצא 
החוצה ויעשה מרד, יגיד: 'עכשיו אני המלך! תהרגו את 

האחשוורוש!', בטח!", הוא כבר קלט, אמר לו: "לך! כל מה 
 למרדכי"שאמרת תעשה את זה 

אז ביום השני, המן ואחשוורוש מגיעים למשתה, אבל המן היה 
כבר אבל וחפוי ראש, ואז יכלה אסתר להשתלט עליו. כשהמן 
היה שמח אי אפשר היה להשתלט עליו, כי אפילו רשע מרושע 

אם הוא שמח אי אפשר לעשות בו שום דין, שום גזר דין לא 
 יכול לחול עליו.

גיע אבל וחפוי ראש, אסתר הבינה: אבל ביום השני, כשהמן ה
עכשיו היום, בקלי קלות נוכל להשתלט עליו, הוא בעצבות, 

 השם לא איתו, עכשיו אפשר להשתלט עליו, זהו זה.
צריכים לדעת שקריאת המגילה, מה מיוחד במגילה? במגילה 
אין שום נס, יש איזה נס? יש קריעת ים סוף? יש דם, צפרדע? 

 יל, אבל זו הגדולה של המגילה!מה יש? לכאורה סיפור רג

ה אומר שכל המועדים יהיו בטלים, כי כל ראיתי שהרב שיק ע"
המועדים היה בהם נס, איזה נס מעל הטבע, והנס מעל הטבע 
הוא רק לשעתו, רק בשעתו מאיר האור של הנס, אבל שנגמר 

הנס, נגמר הנס! אבל בסיפור של מגילת אסתר, שמספר לנו 
העולם, ההנהגה הזאתי תהיה גם  שהשי"ת הוא מנהיג את

שיבוא משיח, שיראו שהשם הוא המנהיג של העולם, ולכן ימי 
 הפורים לא נבטלים.

צריכים לשמוע את המגילה כמו ר' נתן כותב בליקוטי הלכות ש
 , לעמוד, ממש באימה, ביראה, ברתת.בזמן קבלת התורה

הרבה אנשים חושבים שלשמוע את המגילה זה דבר פשוט, 
על השולחנות, שוברים את הכיסאות, חושבים  דופקים

שהורגים את המן, זורקים נפצים, הם לא יודעים שהם עושים 
תחיית המתים להמן עושים לו, אלה שזורקים נפצים עושים 
תחיית המתים להמן... חונקים את האנשים, מפחידים, אם 

מישהו נבהל, זה מצחיק להבהיל יהודי? זורק נפץ ההוא נבהל 
ק, זה מצחיק? מצחיק לצער יהודי, זה מצחיק? לא והוא צוח

 מצחיק.
לכן, אנחנו אצלנו בישיבה, רק בהמן הראשון ובהמן האחרון, 
הילדים עושים קצת עם הרעשנים, הקפצונים, והגדולים עם 

הרגל, ככה דופקים עם הרגל על הרצפה, וזהו, רק המן הראשון 
 והמן האחרון, כל המגילה מקשיבים.
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נדר, זקן ברסלב, סיפר לנו, שבאומן, בזמן ר' לוי יצחק ב
 קריאת המגילה היו רואים נחלי דמעות.

קצת במגילה, לראות מקומות שמעוררים את  אז התבוננתי
 הלב של הבנאדם. 

ה ַהַּיִין ַמה" ִני ְבִמְשתֵּ ר ַגם ַבּיֹום ַהשֵּ ְסתֵּ ְך ְלאֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ֹּאמֶּ ְך -ַוּי ָלתֵּ ְשאֵּ
ר ַהַמְלָכה וְ  ְסתֵּ ן ָלְך ּוַמהאֶּ ֽ ְך -ִתָּנתֵּ ֲחִצי ַהַמְלכּות -ַעדַבָקָשתֵּ

ש ָעֽ ֹּאַמר  : ְותֵּ ר ַהַמְלָכה ַות ְסתֵּ ֵעיֶניָך -ִאםַוַתַען אֶּ ָמָצאִתי ֵחן בְּ
ִאם ֶמֶלְך וְּ ל-הַּ ֶמֶלְך טֹוב ִתָּנֶֽׁתן-עַּ ִמי -הַּ עַּ ֵאָלִתי וְּ ִׁשי ִבׁשְּ פְּ ִלי נַּ
י: ָקָׁשִתֽׁ בַּ  פה, פה צריכים לבכות. –" בְּ

יד  " י ְלַהְשמִּ י ְוַעמִּ ְמַכְרנּו ֲאנִּ י נִּ כִּ
ד בדור שלנו... לא היה, מאז שהשי"ת -" ַלֲהרֹוג ּוְלַאבֵּ

ברא את העולם, עד הדור שלנו, לא היה שעמ"י נמכרו להשמיד 
מה זה? זה האינטרנט,  להרוג ולאבד כמו הדור שלנו, לא היה!

יפונים, סמארטפונים, האינטרנט הפייסבוק, הוואצאפים, האי
זה הורג! כל יום אני שומע בחורים ובחורות שהלכו,  –הפרוץ 

 נאבדו...
המשגיח שלנו בישיבה אמר, ר' נפתלי, אמר פעם שאדם היה 

רוצה להיות רע, רוצה להיות רשע, היה צריך לעבוד, אם אדם 
צדיק רוצה להיות רע, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות 

סוף דברים, והוא לא יצליח להיות רע בסוף, לא יצליח בלי 
, תוך כמה דקותלהיות רע, אבל היום באינטרנט, בפייסבוק, 

אדם נהיה רע גמור! מאבד את כל הנשמה שלו! וזה "נמכרנו 
כפשוטו! ממש אני שומע  –אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד" 

ון סיפורים מאנשים איך שהבן שלהם, הבן שלהם קנה לו אייפ
כזה, עם אינטרנט, ופייסבוק, ועשה לעצמו דף, והאבא מספר 

לי: "פעם התפללתי שהבן שלי, השם ירחיק אותו מחברים 
רעים, בסוף גיליתי מה יש לו, הלוואי חבר רע! הלוואי שיהיה 

לו חבר רע ולא יהיה לו את הפייסבוק הזה וכל ה... אז חבר רע 
יש לו עכשיו,  אני אתפלל על חבר רע שיחזור בתשובה, אבל

 והוא בלילה לא ישן, כל המשפחה ישנים והוא בתוך המיטה..."
אין לך דבר שמתמכרים אליו, ההתמכרות לאייפונים האלה זה 

יותר גרוע מסמים, יותר גרוע מהתמכרות להימורים, יותר 
גרוע מהתמכרות לשכרות, זה מספר אחד! ההתמכרות 

לא הייתה צרה לאייפונים זה מקום אחד, מספר אחד בעולם! 
כזאתי לעמ"י מאז שהשם ברא את העולם עד היום, לא הייתה 

 צרה כזו.
האבות והאמהות שבורים, מה יעשו עם הבן שלהם?! מה יעשו 

 עם הבת שלהם?! מה יעשו?!
מחללים שבת! ברגע אחד הוא נהיה רע גמור! מה שפעם בשביל 

! , היום בכמה דקות באייפון הזה אדם נהיה רע גמורלהיות רע
רע גמור! רשע הוא נהיה! האבות והאמהות עומדים, האבא 

אמר לי: "עמדתי בשדה, אמרתי, מה אני יעשה, אין לי עצה, 
שעות! יש חבר  24מה אני יכול לעשות?! האייפון צמוד אליו 

שיכול להיות צמוד למישהו ככה? הוא יכול להכנס לישון איתו 
האייפון  במיטה, עם החבר שלו? הוא ישן איתו במיטה, עם

שלו! מחללים שבת! הוא סוגר על עצמו את הדלת מחלל 
 פחד אלוקים!שבת!" מחלל שבת! 

 פה צריכים לבכות! פה! כי מדברים על המלך, מלכו של עולם!
אני כמה ששמעתי סיפורים על כל הפייסבוק ועל כל הגהינום 

הזה, הסמארטפונים, הזדזעתי, אבל כשהתחלתי להבין 
ונה לו כזה מכשיר, וזהו, אין! נגמר! שבפשטות אדם הולך וק

מה תעשה? גמרנו! גם אתה לא יכול להתפלל עליו שיחזור 
בתשובה, אתה לא יכול, כל זמן שיש לו קשר עם האינטרנט 

 הוא לא יכול לחזור בתשובה! אין!

שעות, שישים אלף שעות תתפלל עליו והוא  6תתפלל עליו, לא  
האינטרנט, את לא יחזור בתשובה, כל זמן שיש לו את 

הפייסבוק את כל הסמארטפונים, תתפלל עליו גם שישים אלף 
רק אם השם יעשה נס והוא  –שעות והוא לא יחזור בתשובה 

, כל זמן שיש לו את האייפון, סמארטפון, כל יתפטר מהאייפון
זה, גמרנו, אין! הילד אבוד, הבן אבוד... אבוד... אבוד בעולם 

שמיד להרוג ולאבד"... פה הזה ובעולם הבא, אבוד... "לה
 צריכים לבכות, פה צריכים לבכות...

אתה רוצה?, "מה אני רוצה? עמ"י באבדון!  המלך שואל: מה
 באבדון!"

זה שקר מוחלט! שקר  –וגם מי שחושב שיש לו אייפון כשר 
מוחלט! אמר לי בחור ששבר את האייפון שלו הכשר, אמר לי: 

תי כל היום, שעות על "הרגשתי שנגאלתי! גאולה! מה זה! היי
גבי שעות בתוך האייפון הזה! וואצאפים! שעות על גבי שעות! 

מה זה! מאז שהתפטרתי כבר אמרתי כמה ספרי תהילים, כמה 
תיקון הכללי! התחלתי ללמוד! התחלתי להתבודד כל יום! 

 וזה האייפון הכשר! –נולדתי מחדש!" 
ירמה את שלא  –ואני אומר לכם, לכל מי שיש לו אייפון כשר 

זה?! מה אין לכם מה לעשות עם  עצמו! מה צריכים את כל
הזמן שלכם? אתם חיים פה מליון שנה?! מאה עשרים שנה 

 עוברים כמו חלום, אתה מבזבז על האייפון?!
הוא ישלם על זה! ואני אומר לכם, כל מי שיש לו אייפון כשר 

אתה צריך את זה לעבודה? שיהיה לעבודה!  כי גם זה אסור!
ק מה שמותר לעבודה ורק בשביל העבודה. אבל לא קבוצות ור

 ולא שום דבר, רק בשביל העבודה אתה עושה!
 נחזור לעניין של פורים.

כיוון שפורים, ההתחלה מפורים, לכן אני חוזר ואומר לכם איך 
 עושים פורים, שכל אחד יזכה לעשות פורים כמו שצריך.

ים לשמוע את , אז באבאים לשמוע את המגילה –דבר ראשון 
המגילה! לא באים לשבור שולחנות! עושים עם הרגל וזהו! לא 

הורגים את המן כשאתה זורק נפצים והורג את החבר שלך, 
את האנשים המבוגרים, לא הורגים את המן ככה. העיקר איך 

הורגים את המן? המן זה הגאווה! המן זה הכפירה, המן זה 
המגילה ומתעורר! הכעס! איך הורגים אותו? שאתה שומע את 

 מקבל אמונה!

כי רבי נחמן מברסלב אמר שכשאדם שומע את המגילה הוא 
יכול לזכות בשמיעת המגילה להתעורר מהשינה שלו, פירושו 

, אז אתה בא לזכות באמונה שלמהשהוא יזכה לאמונה שלמה, 
שמיעת  בשביל זה אתה בא לשמוע את המגילה לא בשביל...

 המגילה באימה ברתת ובזיע.

? אוכלים משהו, ואם אחרי ששומעים את המגילהומה עושים 
אדם לא עייף, שילך לעשות כמה שעות התבודדות. ואם הוא 

שיישן עד חצות לילה, אצלנו בישיבה פה, ישנים  –עייף 
האברכים פה בישיבה, בליל פורים אחרי קריאת המגילה, 

בחצות כולם קמים חצות, כל האברכים קמים חצות, 
 שה: "אשתי! התעוררת?"מתקשרים לאי

כל הבנות שלנו, הבנים, הנשים, כולם קמים חצות! למה? 
שיזכו לעשות כמה שעות התבודדות! אין זמן ביום! ביום 
עסוקים בכל מיני מצוות! מתי יש זמן לעשות כמה שעות 

על מה שאומרים  התבודדות רצוף? בלילה! לא כל יום פורים!
שאתה יכול לפעול בליל על העניין הזה!  –לא כל יום פורים 

פורים ישועות עצומות מה שאתה לא יכול לפעול כל השנה 
 כולה! המלך אומר לכל אחד: "מה שאלתך"

המלך , הנשים, הבנות, כולם! התבודדותאדם צריך לבוא ל
אומר לכל אחד, אחת, מאיתנו: "מה שאלתך ותנתן לך! 

 תפשוט ידיים! אני רוצה לתת לך מה שתרצה!"

ה! עד חצי המלכות ותעש! מה שאלתך! תבקשי! יהיה מה שיהי
, יעמוד כמה שעות התבודדות! לא כל יום ליל פוריםאדם, ב

פורים! על זה אומרים לא כל יום פורים! תבוא באמצע השנה, 
יגידו לך: "אדוני, לא כל יום פורים", עכשיו אתה יכול לפשוט 

ידיים כל מה שאתה רוצה! כל הפושט יד נותנים לו זה ביום 
פורים, והזמן הכי טוב זה בלילה! זה הזמן! למה לא לנצל כזה 

מה שאלתך! תבקש, תקבל!  –יום?! שהמלך אומר לכל אחד 
 תבקש תקבל!

. אמרנו שכל מתפללים בנץ החמהואח"כ מה עושים? 
ההתחלות מפורים, אז ודאי שביום של ההתחלה מתפללים בנץ 

 החמה.
עושים משלוח שומעים את המגילה פעם שניה, ואח"כ אח"כ 

 .מנות ומתנות לאביונים
! שלא יעבור יום בלי לימוד התורה! יום צריכים ללמוד תורה

 פורים! באותו היום קיבלו וקיימו! כל אחד ילמד תורה.

, עושים סעודה, בצהריים, ובצהריים מתפללים מנחהאח"כ 
, הגברים לא הנשים, ולשתות הרבה יין. וצריכים לשתות יין
רים, כל כוס ששותים, אומרים: "עוד תיקון חסידי ברסלב אומ

 הברית! עוד תיקון המוחין!"
 בשנה הראשונה שפתחתי את הישיבה הראשונה בירושליים, 
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שנה בערך, שפתחתי את הישיבה  32תשמ"ה, זה לפני 
הראשונה בירושליים. אמרתי לאשתי: "אני עושה פורים 
זה לבד!", שאלה: "למה?", אמרתי: "אנשים לא יודעים מה 

פורים, ישתו כוס יין, יתחילו להשתולל, חבל להפסיד את היום 
היקר הזה, אנשים לא יודעים מה זה פורים", אז עוד לא היה 

לי קלטות, עוד לא התחלתי להכניס את הדעת שהשם חנן 
 אותנו, עשיתי לבד וזהו.

טוב, נטלתי ידיים, עשיתי סעודה, התחלתי סעודה, צריכים 
יין ביתי, שהוא מאה אחוז יין, גם  לשתות יין, ואני שותה

עכשיו, השנה הזאתי, יש לי יין ביתי, שהוא מאה אחוז יין, אין 
בו שום תוספות, מאה אחוז יין! יין יין. אני ממלא את הכוס, 

ואני מסתכל על הכוס, אני אף פעם בחיים שלי לא שתיתי, 
בחיים שלי לא שתיתי, לא ערק, לא קוניאק, לא וויסקי, לא 

לבנות, בחיים שלי לא שתיתי, בחיים! ואני אמרתי  בירות
לעצמי: "אני אשתה כוס יין אחת, הלך הפורים, נגמר 

 נגמר הפורים!" –הפורים... מה אני יעשה? כוס יין 
בא נתפלל! "רבונו של עולם, כתוב על היין  –השם חנן אותי 

'זכה משמחו לא זכה משממו', רבונו של עולם תן לי שמחה! תן 
ע"י שתית היין הזה! תציל אותי שאני לא אפול לשום  לי שמחה

עצבות! לשום דיכאון! שאני אזכה לזכה נעשה ראש! רבונו של 
עולם זכה אותי שאני אזכה ע"י שתית היין הזה להתעורר 

 מהשינה!"
אדרבא! ביקשתי מהקב"ה, התפללתי לא רק שאני לא ארדם, 

א פרי שאני אתעורר מהשינה! התפללתי התפללתי, מברך בור
הגפן, שותה, מרגיש כאילו שתיתי כדור מרץ! התעוררתי! 

 קמתי לרקוד!
אמרתי: "זה יין שאני שותה?!", שותה עוד כוס, ועוד כוס, אבל 

 תפילות! –כל כוס 

ובירכתי ברכת המזון ביישוב הדעת, הלכתי לכותל ברגל, 
התפללתי, איזה תפילה, איזה תפילה התפללתי! חזרתי ברגל 

 קמתי חצות! –לבית, ישנתי 
 אז הבנתי מה זה כוח של ההכנה והתפילה.

שנה אחרי זה, התלמידים אמרו: "אתה ראש הישיבה עוזב 
אותנו לבד! מה זה?!", אמרתי להם: "אתם לא יודעים מה זה 

פורים, אני לא רוצה להפסיד את הפורים שלי", אמרו לי: "מה 
 שתגיד לנו נעשה!"

שצריכים להגיד לפני כל אז השם חנן אותי לכתוב את התפילה 
כוס יין. כתבתי, אמרתי להם: "אבל, אתם מבטיחים שאף 

 אחד לא שותה טיפת יין בלי התפילה?!", "מבטיחים".

שנה, שותים חביות של יין, מי שלא  32מאז עד היום, קרוב ל
ראה כמה שותים, זה אי אפשר לספור! והחבר'ה שלנו צעירים, 

זה  –גיד שיום אחד ניסינו אף אחד לא משתכר! זה שנים! לא ת
שנים! אף אחד לא משתכר, אף אחד לא מקיא, רק רוקדים, או 

שאתה רואה מישהו עומד בצד ועושה תשובה, זה הכח של 
 התפילה הזאתי.

דיברתי עם מישהו ממרוקו, איזה תלמיד שלי ממרוקו, להגיד 
לו פורים שמח, הוא אומר: "אה! יש לי את התפילה של היין! 

 תה טיפת יין בלי התפילה הזאתי!"אני לא שו
כבר ישיבות שלמות, ראש ישיבה אחד אמר לי: "הצלת לי את 

הישיבה!", כל פורים הוא אומר היה נהיה מכות, ומאז שהם 
 עושים את הלשם ייחוד, אין, זה פורים זה ריקודים ותשובה.

 אסור לשתות טיפת יין בלי התפילה הזאתי!
ים לו נכון? ביום פורים יש פה הרי קודם כל, כל הפושט יד נותנ

לזכות לאמונה  תפילה נפלאה מאוד, תפילה עצומה מאוד!
שלמה, לזכות למוחין דגדלות, לזכות לענווה, ממש זו תפילה 

תפילה עצומה  נפלאה! טיפש מי שלא אומר אותה! טיפש!
מאוד! יום פורים שכל הפושט יש נותנים לו הנה יש לך תפילה, 

 שתות טיפת יין בלי זה!כל כוס! אסור ל תבקש!
מה שמרגישים בפורים אין דוגמא לזה בשום יום! שום יום 

בשנה לא מקבלים את המוחין, ואת השמחה, ואת האור כמו 
 שיש בפורים, בשום יום בשנה!

ופה למדתי מה זה הכוח של ההכנה! מפה! מהיין! אם אתה 
הולך לפני שאתה הולך לישון, אם אתה עושה תפילה, שתזכה 

להדבק בה', תזכה לקבל חלומות קדושים, ויציל אותך ממש 
השי"ת מחלומות לא טובים, תעשה תפילה לפני השינה, תראה 

 איזה שינה אחרת תהיה לך.

 תעשה תפילה לפני הלימוד, תראה איזה לימוד אחר יהיה לך!
כל דבר הכנה! ההכנה לפני הדבר זו הנקודה! מזה למדתי, 

שאני יודע, אני מכיר את ראיתי את הכח של ההכנה! שיין! 
עצמי, גם עכשיו, אם אני אשתה כוס יין בלי הלשם ייחוד, גם 
בליל שבת, שותה כוס יין, הלך, נגמר השבת, כי אני לא יודע 

לשתות! אני לא שתיתי בחיים שלי! הגוף שלי לא רגיל, אני לא 
 מסוגל לשתות.

אבל בפורים! וגם בפסח, לארבע כוסות, גם כתבתי את הלשם 
חוד, יש את ההגדה החדשה תכף תצא, גם כתבתי שם את יי

הלשם ייחוד לפני כל כוס בפסח, גם כן זוכים, אתה שותה 
ארבע כוסות, אתה מקבל מוחין דגדלות אתה מתעורר 

 מהשינה!
 הכוח של ההכנה!

רבנו נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה י' שריקודים 
נה! הריקודים של של פורים זה העבודה הכי גבוהה שיש בש

פורים! רבנו אומר שע"י הריקודים של פורים מוחקים את המן 
עמלק בשלמות! וזוכים לענווה בשלמות, וזוכים לאמונה 

 בשלמות, תורה י', הריקודים של פורים גבוהים מאוד מאוד.

ומתי רוקדים? עושים סעודה, ורוקדים כמה שעות, מאחד עד 
ואה את החבר'ה רק שמונה תשע בערב, עשר בלילה, אתה ר

רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים. ואף אחד לא משתולל, 
ואח"כ מברכים ברכת המזון ביישוב דעת, אתה תראה אותם, 

בזכות, חסד חינם, מתפללים ערבית כאילו עכשיו יוה"כ, למה? 
 התפילה הזאתי.

החת"ס כותב על זה שיעקב אבינו לבש שק ואפר על הבשורה 
יו, מרדכי, לבש שק ואפר. "רחוק מישועתי של יוסף, שמבני בנ

דברי שאגתי", שאדם הוא לובש שק ואפר, הוא רחוק 
מהישועה. "אלוקי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה 

לי", אין, שאדם הוא לובש שק ואפר, התפילה שלו לא 
 מתקבלת.

ישראל", אבל אם זה  תהילותאבל ש"ואתה קדוש יושב 
 , נהיה ישועות מיד, על המקום!תהילות ישראל, אז מיד

לכן אסתר המלכה אמרה למרדכי, כששמעה שהוא לבש שק 
ואפר, אז היא שלחה לו בגדים, מה מרדכי חסר לו בגדים? אלא 

אמרה לו: "זו לא הדרך!", הדרך זה ללבוש בגדים יפים, בגדי 
שבת, ולצאת בריקודים ברחובות! יש מודעות שרוצים להרוג 

 וצאים בריקודים!אותנו, מה עושים? י

בזמן שהיו זורקים את הטילים במלחמת המפרץ, חסידי 
ברסלב, היינו יוצאים ברחובות, בזמן שהייתה אזעקה, מה 

היינו עושים? היינו יוצאים לרקוד! מה עושים? רוקדים! איך 
 מבטלים את הגזרות? רק ע"י ריקודים!
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