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א' פרק אסתר הŁçר |מגילת עõלםקב à⁄מים מתêáה הëגêה àקריאת ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
Łה•אחדŁמ ïני לõאõר הäא וי הçצר àעצת נכŁל האדם חתם•בéאŁר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

חביביםסõפר àנים מקõם מéל יłראל äבçתחìŁé äאפילŁ להõרõת וôŁי, הריגת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לäñטים•בהëה אמת íéדרłפת êŁא יõרד היה Łה⁄פע על הäא •בהðער ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

מŁה לעõłתמłאת הפליא אŁר הìס áדêת ותáיד ôעיד הëגêה âברי גמôחêת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
לצõçן• áàלäתראõŁן äעñôŁי יłראל àŁני רצה ŁõורŁעלזא•גאחàמ Ł"מהר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

àéלŁאðר Łâקëה àכלי õŁëôŁהà ŁõורŁאח Łנענ לא לצõçן•דמäâע ראõŁן ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ
õêé לôŁת לאנסם מàלי אבל ïרסçים Łל àכõס הëים•דהŁקם לäëדàארת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ

âבריו éל ה' çŁקçם סגêתם הרäח Łàפלäת טõב•ההõôרה Łם איןàעל לñלïה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
מŁëית הëאיר•המציאäת לקàלםאõר עצמם להמכינים מתêáים •ההאõרõת ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

הרי"ם הíìיםחŁäâי ïרטי למפרע נתàרר היäŁעה •ולאחר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ב' פרק אסתר מŁה|מגילת האמתאמרõת õ⁄Łכחים אõתם äאפיל ְְֱֲִִִֶֶֶָָֹ
üרàית לה⁄ם äאהרן•ויתקרב àמעłהàית הכנה ידי על רק ית' הõàרא אõר להfiיג ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מהìסהפלא"ה•זäבחäçת חלק 'õביתà łרר Łאי éל מŁה•ז'להיõת אמרõת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
äרתנõלת הåרים מâברים הëתרחק נקרא הłàם•זיהäדי הâðיקערäגת מרâכי ְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הôפêה éח על üלמה•חסמŁ ה⁄כינהôפארת áלäת צער על ôמיד מצר הðדיק ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
אפרים•ח מחנה âודâגל àית למלכäת רמז – õדâ לצõçן•טàת ב'ראõŁן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ãëע áôיד לא אŁר לאסôר מרâכי צäה למה הëאיר•טטעמים מגëתאõר éל ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אסôר הìקראת ה⁄כינה אל ה⁄פע üליõלה Łלמה•יהâðיק התחäŁâתôפארת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ה⁄ם Łäâק על Łנפ למסירäת ורצõן õמõיà יõם מידי הëאיר•יôמידית לפיאõר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
õל מתêáה üé הõàרא àעבõדת האדם מŁה•יהâôŁלäת האדםמłאת éאŁר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

להם מטיב הäא üäרà Łõדñה äרעה עם להטיב ïניו •יאłם ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ג' פרק אסתר לצõçן|מגילת להõדיעראõŁן המצאõת עłõה היה ëרâכי ְְְְֳִִִֶַַַָָָָ
להôŁחõת חפץ õאינ לוי•יבéי מחמתקד⁄ת ורק üא õל הôŁחוה לא מרâכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻ

יהäדי õתõעין•יבהי הרעàת ויצר טõב יצר àחינת – והמן אמת•יבמרâכי łפת ְְְְְְֱֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הõâר לרŁעי äמôŁחוה éרע õאינŁ צâיק Łי õâר מ⁄מäאל•יגàכל לäëדŁם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
למרâכי üלëה נערי מâבר Łמים מלכäת על הŁçר•יגלקàלת Łñàקב המן ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

õמיתת עליהם ôכïר êŁא éדי מרâכי את רק ולא יłראל éל את Łם•יגלהŁמיד ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
äלבõíףמ⁄מäאל õâלב àמרâכי יד לŁלח המן רצה àŁתחêה הáמרא âברי àאäר ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

היהäדים אנü•ידàכל ויסõדחõמת ŁרŁ הäא Łאחדäת יłראל על קטרג המן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
üלëה מדינõת éל מהם äילמד àאחדäת äכŁאינם מŁה•ידâתם ידיâעת על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מתåïרים העëים הäא üäרà סõף àאין âבקים לב•טוłçŁראל áמäרהייטב אחäâת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

äמחŁבה קדŁ•טוàמעłה łרפי עםłיח מéל õŁנים להיõת – יłראל טזâת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
חçים• המןŁפע מïלת מרëזת זה àŁפסäק הõôס' àדברי נפלא •טזàאäר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ד' פרק אסתר אמת|מגילת היäŁעהłפת õçŁדעין Łאף הâðיקים üרâ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
יõדעין äהי לא אם õמé Łלם àלב לצעק Łלמה•יזיכõלין łàמחהôפארת רק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

הכנעה üלכ להקâים üצרי אבל üרàית ה' לפני äלהתêïל להתקרב õôלדõת•יזנôן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
יõסף äמפרד'יעקב מפåר אחד עם õנŁי' המן עצת üהפ – éנõס' üאר•יח'לà ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ליäŁעהמŁה זõכה הäא üäרà סõף àאין äמתàâק מהæבע יõצא Łהאדם ידי יחעל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אהרן• ⁄למäתàית קõנים õà מעבר רק הוא הåה Łהעõלם ôמיד לידע üיטצרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
מàעלזא• àפמהרי"ד להתעõìת צäה הâðיק התעõררäתמרâכי לגרם àכדי סח ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

•יטà⁄מים ִַַָ

ה' פרק אסתר אפרים|מגילת מחנה àמâתâגל ãעצמ ק⁄רה אסôר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ההסôר על התàáרה ועי"ז זהב•יטהאמת ידàיקõôרי רעה יראה לאדם àŁéא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הñד⁄ה Łהäא הçראה ŁרŁà õים•כעצמìŁõŁ הâברלäñטי æàעם מäפלא àאäר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ה⁄רביט Łראà לגעת éדי להתקרב אסôר הëאיר•כŁהäצרכה יŁאõר אימתי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
Łמים מלכäת הסôרת עבäר היא המגëה éאŁר ôàפêה, יõסף•כאחŁיבäת אמרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

מŁאלõתיו יתמêא מëילא אז עת àכל łיח üïŁל יäכל Łלמה•כבאם ôפארת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
âðיקים äìëמ äיצא ולכן קד⁄ה קàל אסôר Łàלחן המן הסב אגרא•כבéאŁר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

õçéצאâכêה נס נעłה לא עדין כי עץ על מרâכי את לתלõת õל äיעצ המן יõעצי ְְְֲֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
הâברים סäïר ידי על àזה יäŁעה üיŁלהמ äכלäי ולא •כגàזה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ו' פרק אסתר לוי|מגילת רõצהקד⁄ת Łהמן ŁõורŁלאח הראה מיכאל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עליו Łהäéנה וסבר טעה ŁõורŁואח אסôר Łל ãעלà Łהיה מרâכי את •כגלהרג ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

עין הרäחàת íáי על äêוא הרäח, נמäכי על היא הäא הäא üäרà הõàרא הáŁחת עñר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ
Łינה àבחינת äŁôבה•כדההáŁחה והאזנהŁערי הקŁבה Łעת היא חצõת עת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ

Łעה ãתõאà ñŁם למי àרצõן äמקàל õŁמע הäא üäרà Łõדñהר"ן•כדוהõמ לäñטי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
áרים נעłים äמåה העäé"ם àספרי ונחקקים נכôבים הâðיק Łל האמäנה כדäàâרי ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

Łלמה• וחסדיםôפארת רחמים מעõררים łמחה ידי נעם•כהעל äïàריםאמרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
àעברה ידàר êŁא äבלבד łחõק לäàâרי אפי' עלçה Łטים•כהיäñל אמת łפת ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

לדעת õעצמ יאàד êŁא éדי המן את להביא äהבהיל üלëה •כוסריסי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ז' פרק אסתר Łלמה|מגילת טõבתôפארת àעד להיõת צריכה הôפêה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ
Łנפ äבמסירäת õראל•כוחברłי לעבדיםאõהב יłראל את מכר רק ŁõורŁאח ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

áאõן Łרירא רàי àימי Łהיה מעłה לאàדם, ר⁄אי Łהäא וכתב ה⁄טר את זçף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהמן

אפרים•כו מחנה המןâגל ïני את äíé üלëה מàעלזא•כחעבדי מהר"ש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
Łõדñה אך õלæלב הçצר עליו עõמד עדין üלëה להיכל להéנס éבר åŁכה מי äְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאפיל

õזרõע הäא üäרàכח• ְָ

ח' פרק אסתר יחזקאל|מגילת עמלקâברי äמחçת המן ôלçת ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
Łלם ה⁄ם יחזקאל•כחנעłה àדרâüברי נס çŁעłה הôפêה àכח להאמין üצרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אפרים•כטהæבע מחנה àצרכיâגל õעסקà אף Łמים מלכäת ôחת היה מרâכי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
לוי•כטהŁáמäçת מהרהריםקד⁄ת Łéהâðיקים – וłמחה' צהלה ŁäŁן 'והעיר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

העם להמõן äאפיל łמחה מïŁעת הõàרא צâיק•כטàעבõדת łמחתłפתי עñר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻ
ית"ש הõàרא לעבד äכלäçŁ äכåŁ על לäñטים•ליłראל אמת לäìŁיłפת רמז ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

àפäרים אלעזר•להëלŁäàים מïניומŁמרת àרäאים äראçŁ üנצר Łהאדם àעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
י עליהם מæיל צדק•לראההשי"ת עםמעáלי נצטרפה הõôרה äלàקç⁄ מה זכäת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ליäŁעה äזכ זה ידי ועל ואסôר מרâכי אבõת•לאזכäת מïŁיעõôרת הâðיק ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הéל על õראתçלאמ• ְִִַַָֹ

ט' פרק אסתר נעם|מגילת àיłראלאמרי העõלם אõëת Łעäàד ôכלית ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻ
àקרàם הàלäעים קד⁄ה הìיצõצי להõציא יłראל•לאàכדי זõכהיłמח éאŁר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

קêים ïגמים על אף לäŁב עיניו מאירה היא הñדŁõה הõôרה להfiיג •לבהאדם ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
הרי"ם õôרהחŁäâי âŁברי אנŁים – חõמה' 'מñפין äŁïטים, אנŁים – 'ïרזים' ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
éחõמה נעם•לגאצלם ידיאמרי על לłמחה להáיע צריכים האחרõנים õâàרõת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

הłà•לגמôŁה החæאיםםערäגת לתñן äמסáל äŁôבה זמן ôפארת•לדäïרים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
הõôרהŁלמה לäëד – הôפêה Łàעת זרõת מëחŁבõת להìצל הìכõנה •לדהעצה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יłfiכר נפáםàני êŁא הריח Łäח נגד המכäן אדר Łחד על הäïר ìŁפל ידי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ליäŁעה äזכ הראõŁן אדם הëאיר•להàחטא לדõרõתאõר נקàעה אסôר מגêת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

השי"ת לעבõדת õôעלת ãà יהיה הõâרõת âנהõרא•להàŁכל אחŁורõàŁõצינא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הæבע üדרà âפäרים הìס éל Łיàלהל •לורצה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יעקב  שושנת יłראל|פיוט הõàראאהב את להéיר יłראל äזכ äïרים àנס ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
õעצמ הïעל את והן ïעõêתיו üõôמ יłראל•לזהן éמתיłמח הìחŁב õâר äאפיל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

מהם ìŁיצõץ נפŁם יקרת להéיר äéיז àכחם äויאמינ לâðיק äרàויתח äפíיתא éְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאŁר
לתäŁבה äéויז הרע éל אפרים•לזõłרף מחנה לאàדי'âגל Łñà אŁר המן 'ארäר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

âבר éל Łל הëחŁבה סõד יä"ד, לאàד חçים•לח– אםŁפע Łאף מחרבõנא הäëêד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לרצõן מתקàל טõב âבר מåה יõצא אם Łלמה àכäנה êŁא מעłה האדם •לטעłõה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

היום  דוד|מעלת łמחתםלב את זה àיõם מקâיŁים יłראל éל äהי אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
áאêת נגאלים äהיינ õרäעŁ éפי אחד éל õôàרה עõסקים הõçם äביתר Łמים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻלŁם

יłfiכר•מעõלם הõëעדיםàני éל את õéלל וŁמŁ•מäïרים מרâכימאõר ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
יłראל על קטרäג äŁם אין õà äïéר éיõם יהיה הäïרים õçŁם äעלï łפת•מואסôר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מעłינäאמת מðד êŁא הõàרא äיענŁõçŁ לבטח äלנ מסçע זה אהב•מאיõם ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
õôרהיłראל על עליהם äלàק זאת אף ועל áדõל àרחäק יłראל äהי ŁõורŁאח àימי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
•מאäמצוõת ְִ

מגילה  לוי|מקרא ההסôרקד⁄ת äêáי – אסôר אõפיר•מבמגêת éתם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻ
ëàגêה הוי"ה Łם מזéר אין לכן ההסôר, àעת הäא מרâכי הארת התäêáת מגעñר ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

õôרה• àמהרהלäñטי çŁתêáה לŁëיח הכנה והäא ודõר õâר àכל הäא אסôר מגêת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
àרכה•מג המןמחזיק àהזéרת ההéאה ïנחס•מגטעם Łהיהאמרי מעłה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

סõפר•מדבאיסטמäàל מבטחחתם âיõם למגêה âלילה מגêה àין õôàרה העõסק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
הàא עõלם àן יłfiכר•מדŁהäא Ł⁄מעהàני àŁעת Łדרëה àדברי מפלא àאäר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

לëה אלי 'אלי ואמרה ïתחה Ł"ור ü"מ äłעìŁ מïני éליה יłראל äבçתחì⁄ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאסôר
טõב•מדעזבôני' Łרâםçà 'אלי' – עזבôני' למה אלי 'אלי Łדרëה àדברי àאäר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

àסיני •מה'אלי' ְִִֵַ

ושמחה  לוי|משתה –קד⁄ת מרâכי üäרàל המן ארäר àין ידע âלא עד ְְְְֳִֵֵַַַַָָָָָָֹֻ
רע מקרה äŁם àעõלם ⁄אין אהרן•מוההéרה נŁמתõôõלדõת מבíם Łéהאדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

äמדàרת סõפר•מזמתחåקת חתם éŁìŁחâרõŁת להõרõת – הçין Łתçת רäàי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ה' על äיהבינ éל üליŁונ äדינäàעŁו äתינõצר חרäץ•מזéל לìסמחŁבõת הåכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ñàד⁄ה âבäקה יłראל fiŁמחת להõרõת וłמחה àמôŁה הלכõת•מזנקàע לäñטי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
áדõלה łàמחה הëצוõת את עçłתם על היתה àיłראל המן קנאת łפתי•מחעñר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

éדיצâיק àיין להתfiàם חכמים äבçוח Łעäר àלא לפעל ŁאפŁר רצõן עת àפäרים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
éהגן êŁא äŁñיב חרäץ•מחêŁא –מחŁבõת äïרים למצאי הíעäדה המŁכת ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ה⁄נה ימõת לŁאר הäïרים קד⁄ת אמרים•מטהמŁכת äïריםלäñטי הארת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הïסח לקד⁄ת •נ הכנה ְֲִֶַַַָָֻ

ו  מנות לאביונים משלוח לילה|מתנות מצוõתרסיסי מקçם éן áם הקב"ה ְְְְִִֵֵֵַַַָ
õôàרה יłראל Łל חŁקם äממêא מנõת יłראל•נמŁלõח מנõתיłמח מŁלõח ענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יłראל לעם קדŁäה Łפע המŁכת לוי•נ – לאביõניםקד⁄ת מôנõת נתינת ידי על ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
הנŁמõת äלכל העõלמõת לכל רב וŁפע חסד מïŁיע üרàית Łה⁄ם •נאõáרמים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידות  ויהלום |נב•סיפורי נז•ספיר



החסידות  פניני אסתר |אוצר מגילת

א 

אסּתר ְְִֵֶַמגּלת

לוי  ְִֵַֻקד�ת
זיע"א  מר�יט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

áäìúéעליו לקּבל  עצמֹו את  יכין ּובׁשמע ֹו ה ּמג ּלה , ּבקריאת  האדם  ÄÀÇÅְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ויׂשמח נעּוריו, ּכּנׁשר ויתחּדׁש ּומצוֹות , ּתֹורה  על  יֹום  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמא ֹות ֹו
העֹולמ ֹות , ּכל  ׁשּיזּדּככ ּו ה ּמג ּלה  ּבקריאת  ויכּון ּתֹורה . קּבלת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעל 
קריאת ידי על  יזּדּככ ּו ה ּטבע, עֹולם  ה ּוא  ה ּזה , העֹולם  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָואפיל ּו
הארה , נברא  מגּלה  מּקריאת  ׁשּיֹוצא  ּדּבּור ׁשּבכל ויכ ּון ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּמג ּלה ...
ּכׁשּיעלה האדם  יתלהב ּמאד  מה  אחד , מלא נברא  ׁשּיֹוצא  ּדּבּור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוכל 

: מלא ונברא  ּבֹו, ה ּבֹורא  ׂשמח וד ּבּור ּדּבּור  ׁשּמּכל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבמחׁשבּתֹו

ה��ר  ַַָָקב
זיע"א  קאיידנ�ור היר	 צבי ְְִִִִֵֶַרי

ע�לם מת"!ה �מים ה#ג!ה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ קריאת
וטהרה קד�ה �פע ה#�&יע ְְְֳִֶַַַַָָָָָֻחד�

ìëaוסֹודֹות קדּׁשֹות ּבהן יׁש ּומֹועד מֹועד ÀÈְְֵֵֵֶָֻ
יׁש ּכי לדעת אּתה וצרי ְְִִִִֵַַַָָָָנפלאים.
ונֹורא קדֹוׁש ׁשהּוא למעלה חדׁש ְְְֶַָָָָָָעֹולם
מחמת לחּוץ מתּגּלה העֹולם אֹותֹו ואין ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹמאד,
ּומתחיל ּבׁשנה, אחד ּפעם אם ּכי קדּׁשתֹו ְְְִִִֶַַַָָָָֹֻרב
ּומּזה מגּלה. קריאת ּבהתחלת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָלהתּגּלֹות
הּצּדיק. מרּדכי ׁשל נׁשמתֹו ׁשרׁש היה ְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹהעֹולם
העֹולם ׁשּיתּגּלה רחמים לעֹורר אנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּוצריכין
ּדעּמיּה ריׁשיּה על ויאיר ויׁשּפיע לחּוץ, ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָהנ"ל
טהֹור ּבלב מגּלה מקרא לׁשמע ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹהּמתאּספים

ּכּונה. ׁשל ְֵֶַָָּבלב
eäæåּברּו' הּברכֹות אׁשרּכּונֹות ה' אּתה  ÀÆְֲֶַַַָָָָ

מקרא על וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְִִִִַָָָָקּדׁשנּו
ּברּו יתּבר הּׁשם ׁשּצּונּו ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָמגּלה',
הארה אֹותּה להֹוציא ּכּונתינּו לעֹורר ְְִֵֵֶַָָָָָהּוא,
(ּכמֹו מגּלה' מקרא 'על וזהּו לחּוץ, ְְְְְִִֶַַָָָּגדֹולה
ועל הּמחנֹות'). את ּולמּסע העדה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָ'למקרא

ּגדֹולה. ּבכּונה 'אמן' הּקהל יענה ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָזה
ãàîeהּמגּלה ּבקריאת לעֹורר צריכין מאד ÀÙְְְְְִִִִִֵַַָֹ

מקרא על ּבּצּבּור ׁשּמבר ְְְִִֵֶַַָָָָּבׁשעה
חרדה ׁשּילּבׁש מקרא', 'על ּכׁשאֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמגּלה

ּבׁשמעם הּצּבּור על וגם ,המבר על ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָואימה
מקרא 'על צּבּור הּׁשליח ּכׁשאֹומר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּברכה
והכנעה ואימה חרדה עליהם יּפל ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמגּלה'
ונֹורא, ּגדֹול איֹום עֹולם הּוא ּכי ְְִָָָָָּגדֹולה,
קדּׁשה וניצֹוץ ׁשפע יבא ההּוא העֹולם ְְִֵֶַַָָָָֹֻּומאֹור

יׂשראל. על להאיר ְְְֳִִֵַָָָָוטהרה

ïeëéåמּוכן ּכלי ׁשהּוא מּיׂשראל אחד ּכל ÄÇÅְְִִִֵֶֶָָָָ
העֹולם, מּזה והּטהרה הּקדּׁשה ְְְֳִֵֶַַַָָָָָֻלקּבל
וחסד, לחּיים יזּכה רחמים ׁשל אֹור ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַּובאֹותֹו
וימהר מכׁשֹול, לׁשּום יׂשראל יבאּו ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹוׁשּלא
להֹוציאנּו עלינּו רחמים הּוא ּברּו ְֲִִֵֵַַָָָהּקדֹוׁש
ּבנרֹות אנּו מרּבין ולכן לאֹורה. ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָמאפלה
ּבנרֹות, מלא ּכנסּיֹות ּבּתי אֹור ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָּבפּורים
מש"ע ּגדֹול אֹור אֹותֹו על רמז הּוא ְֶֶַַָֹוהּכל

ּכתיב זה ועל טז)נהֹורין, ח 'לּיהּודים(אסתר ְְְְִִִֶַַ
וגו'. אֹורה' ְָָָהיתה

éàcåáeיׂשמח ה', לדבר וחרד הּירא ּכל ÀÇÇְְְִִֵֵַַַָָָ
קֹול ּכׁשּׁשֹומע ּוברעדה ּבגילה ְְְְִִִֵֶַָָָָויגיל
החּזן. מּפי ּכׁשּיֹוצא מגּלה מקרא על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּברכה
עצמנּו את לטהר עלינּו ּגדֹול חּיּוב ּכן ְְִֵֵֵֵֶַַַָָעל
ּכדי הּכנסת, לבית ׁשּיל קֹודם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבּמקוה
והּׁשפע טהֹור אֹור לקּבל טהֹור ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
חּיים רּבי מּכתבי העּתקּתי זה וכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּטהֹור.
נׁשמה קּבלת ּדמיֹון הּוא והאֹור ז"ל. ְְְִִַַַָָָָָויטל
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לכ ׁשּיֹודע למי ּכלייתרה עצמֹו לעׂשֹות ּון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ
ּפֹולין ּובמדינֹות העליֹונה. קדּׁשה לקּבל ְְְְִִִֵֶַָָָָֻמּוכן

הגּון מנהג לבןראיתי ּכתנת מלּביׁשין ׁשהן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּמגּלה קריאת קֹודם לבנים ּומכנסים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָונקי
טֹוב: ויֹום ׁשּבת ּבבגדי הּכנסת לבית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָוהֹולכין

äâמה üלëה ŁõורŁאח הäא ŁõורŁאח àימי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַֹֹויהי
מדינה äמאה ועłרים Łבע Łäé א)ועד (א ְְְְִִֵֶֶַַָָ

מ�ה &ני ְֵֶֹא�ר
זיע"א מ�	ווארסק מ	ה ְְְִִֶֶַָֹרי

וי ה�צר נכ�ל עצת האדם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ*א�ר
�ל ה,א

éäéå'ּונהי והגה והי צרה מגילהּבימי', (ראה ÇÀÄְְְִִִֵֶֶָָ
הרעי:) יצר זה – אחׁשורֹוׁש' 'ּבימי .ְֲִֵֵֵֶֶַָָ

ּברין אּפי הבריות)הּמׁשחיר ּדרׁשּו(פני וכן , ְְְְִִֵֵַַַָָ
ז"ל א)חכמינּו פט ב"ר הּפסּוק(ראה על ֲֵַַַָָ

ולרמז, הרע. יצר זה תהֹום' ּפני על וחׁש'ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
הרע ׁשהיצר רׁש', 'אחּוׁש אֹותּיֹות ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ּבקֹולי, ׁשמע לֹו, ואֹומר איׁש ּבלב ְְְְְִִִֵֵֶַַמתּגּבר
אני ּכי רׁש, הּנקרא טֹוב הּיצר מן ּתירא ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹולא
הּוא אימתי מפרׁש: והדר ותנא ְְְְִֵֵַַָָָָָָמׁשּתיקֹו.
ודרׁשּו אחׁשורֹוׁש', 'הּוא אמר, לזה ְְְְֲֵֶַַָָָָצרה,

לברכה זכרֹונם יא.)חכמינּו ּברׁשעֹו(מגילה הּוא ְְְְֲִִִֵָָָָ
סֹופֹו, ועד לאמּתחּלתֹו ּכאׁשר לֹומר רצה ְְֲִִֶַַַָָָֹ

ּׁשאין מה צרה, הּוא אז סֹופֹו, עד מּמּנּו ִִֵֶֶֶַַָָָירף
ּבבאֹו ׁשעּבּודֹו מּתחת אדם ּבֹורח אם ְְִִִֵֵַַַָָֹּכן
יּולד: ּפרא עיר האדם ּכל זה הּנה ִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּימים,

ס�פר ֲֵַחתם
זיע"א ס�פר מ	ה ִֵֶַֹרי

ו�.י, הריגת ידי על ה/ס ְְֲֲִִֵֵַַַַַָהכנת
י0ראל *�/תח�ב, �אפיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָלה�ר�ת

ה#ה חביבים מק�ם נים ֲִִִִֵָָָָמ*ל

øwò,הּמׁשּתה ׁשּמסּפר מה הּוא זה הּנס ÄÇְְִֵֵֶֶֶַַַַ
והּוא וׁשּתי, נהרגה זה ידי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָׁשעל

ּתפּלתם ה' ּׁשּׁשמע מה ּכי הּמגּלה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָהתחלת
ּתׁשּובת אפילּו ,ּכ ּכל נס אינֹו הּוא ְְֲֲִֵֵַַָָָָוצעקתם
יׂשראל, צעקת יקּבל לא ולמה קּבל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹנינוה
יׁשלטּו אׁשר הּוא ׁש'ּנהפ ׁשּנעׂשה הּנס ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹוגם
ּכ ּכל היה לא ּבׂשנאיהם', הּמה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹהיהּודים
הּמלּכה, את אֹוהב הּמל ּכי לּטבע, ְִֵֶֶֶֶַַַַַָחּוץ
לּנס ההכנה א זר. איׁש הפכּפ היה ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָוגם
מּמׁש היה וזה וׁשּתי, הריגת היתה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהּזאת
מׁשּתה עׂשה יֹום קפ"ו הּטבע, לדר ְְִֶֶֶֶַַָָחּוץ
האחרֹון ּובּיֹום נׁשּתּגע, ולא ואיׁש איׁש ְְְְֲִִִִֵַַַַָֹּכרצֹון
היתה הּמלּכה וׁשּתי וגם ּבׁשּגעֹון, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָנׁשּתּגע
מׁשּפטֹו וגם נגּדֹו, ּבדברים ׁשהפריזה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻמׁשּגעת
על מּמלּוכה הּמלּכה להעביר מעּקל ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻהיה
ּבהׁשּגחה רק לּטבע, חּוץ היה והּכל ְְְֶֶַַַַַָָָָֹזה,
לא ואז האחרֹון, לּנס הכנה להיֹות ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹעליֹונה
מּסעּודה נהנּו ׁשהרי טֹובים, יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָהיּו
אּלא לנס ראּוים היּו ולא רׁשע, אֹותֹו ְְְִֵֶֶָָָָֹׁשל
ׁשעה ּובאֹותּה לּצלן, רחמנא ּכליה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלהתחּיב
הּגדֹול הּגדֹול הּנס והכין רחם ּבה' ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמרדּו
אפילּו מׁשחיתים ּבנים נתן, להֹורֹות ְְֲִִִִֶַַַָָהּזה,
לה': הּמה חביבים ּבנים ׁשּמׁשחיתים ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבׁשעה

ל1,טים אמת 0ְֱִִֶַפת
זיע"א מ"!ר לי אריה יה!דה ְְִִֵֵַַָרי

י�רד היה �ה�פע על ה,א ֵֶֶַַַַַַָָה3ער
*4דר ֵֶֶַֹ�!א

ñ"Laלׁשֹון(י:)מגּלה ּבימי' 'ויהי מסקינן ÀÇְְְְִִִִֵַַָָ
היּו ּכי לאׁשר נראה ׁשם. עּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָצער,
ּבא והיה ידֹו, ּתחת ּבּגלּות יׂשראל ְְְִֵֵַַַָָָָָָּבני
ּכּידּוע הראּוי, ּבּסדר ׁשּלא מּׁשמים ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשפע
הּזמן ׁשּכאׁשר ּתרּומה הּקדֹוׁש זהר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמּדברי
רק ולאּמֹות ליׂשראל הּׁשפע עּקר ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראּוי
ולזאת וׁשלֹום, חס להּפּו ּובּגלּות ְְְְִִַַַָָָֹּתמצית,
ׁשּנקראים ׁשהאֹורֹות אחׁשורֹוׁש', 'ּבימי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכתּוב
ׁשהיּו אחׁשורֹוׁש', 'ימי נקראים היּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָימים,
לׁשֹון אּלא אינֹו ּולכ ּבּגלּות, ידֹו ְְֵֶַַַָָָָּתחת
ּתלּואים חּיי 'והיּו ּפתח רב ּובמדרׁש, ְְְְִִֶַַַָָָָָצרה.



החסידות  פניני אסתר |אוצר מגילת

ג 

לפרׁש יׁש כו', חּטים ׁשּלֹוקח זה כו'' ְְִִֵֵֵֶֶַָל
ליׂשראל אינֹו הּׁשפע ׁשּכאׁשר ּכּנ"ל ּכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּגם
כו' ּתחּתֹונים ׂשרים ידי על הֹולכת ְְִִִֵֵֶֶַַָָמּמילא
והבן: וׁשלֹום, חס הּפלטר מן ׁשּלֹוקח ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּוכמֹו

מ�ה ְֶַַֹמ0את
זיע"א אל	י# מ	ה ְִִֶַַֹרי

ות"יד .עיד ה#ג!ה 5ברי ְְְְִִִִִִֵַַַָָמ.ח!ת
ה,א לע0�ת הפליא א�ר ה/ס ְְֲֲִִֵֶַַַֻ"ד!ת

ופלא הפלא ע#נ, ְְִִֵֶֶַַָָָית ר6

áLçàּבמדרׁש ז"ל רּבֹותינּו לׁשֹון ּבמתק ּכי ÆÀÙְְְִִֵֶֶַַָ
א) א רבה אחׁשורֹוׁש'(אסתר ּבימי 'ויהי :ְְֲִִֵֵַַ

אחׁשורֹוׁש' 'הּוא אֹוהבֹו, מּפני אׁשּתֹו ׁשהרג –ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
והּנה ע"כ, אׁשּתֹו, מּפני אֹוהבֹו ׁשהרג –ְְְֲִִִֵֵֶַָ
מה ּכי חפץ, ּבהם אין אׁשר ּדברים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיראּו
והרג אֹוהבֹו מּפני אׁשּתֹו את הרג ְְֲֲֲִִֵֶֶַָֹֹּלהם
ּכי ׁשּדעּתם הּוא, א אׁשּתֹו, ּבׁשביל ְְְֲִִִִֶַַָאֹוהבֹו
ּביּתּור הּמגּלה ּדברי ּבפתח הּכתּוב ְְְְִִִֵֶַַַָָָּבא
אׁשר את להֹודיע אחׁשורֹוׁש' 'הּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַאֹומרֹו
עּמֹו יׂשראל עם יתּבר הּוא לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵַַַָָהפליא

ה כו',ּבּימים להׁשמיד נמּכרנּו אחרי ּכי הם, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
.יתּבר מאּתֹו לנּו היתה ְְְִִֵַָָָָָֻּגאּלה

äpäåלדּבר ּופתי ׁשֹוגה לאיׁש מקֹום היה ÀÄÅְְִִֵֶֶַָָָ
יׂשראל לבית טּוב רב הלא ְְְֲִֵֵַָֹֹולֹומר,
והיא אחׁשורֹוׁש ּבימי נפׁשֹותינּו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַלהּציל
,הּמל ּבבית לנּו היה אחֹות ּכי לנּו, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשעמדה
יתּבר נּסֹו ער חין ויׁשחּו ימעטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹּבאפן
ואמר החל ּכן על לעׂשֹות, הגּדיל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָאׁשר
'וי הּנה ּכי והּפרקן, הּנס ּגדּלת נא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּכר
אׁשּתֹו את ׁשהרג אחׁשורֹוׁש' ּבימי ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהיה
ּכלה עד מּמּנה אּפֹו ׁשב ולא אֹוהבֹו, ְְֲִִִֶַַָָָָֹּבׁשביל
מּפני והרגּה אׁשּתֹו אל לב ׁשת ולא ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהרעה,
ההיא ּבהויתֹו אחׁשורֹוׁש', ו'הּוא ְְֲֲֲִֵַַַָָאֹוהבֹו,
ּכלֹומר אׁשּתֹו, ּבׁשביל אֹוהבֹו והרג ְְְְֲִִִַַַָָהפ
ּכי לאמר לּב ויפּתה ידי ּתחזקנה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹואי
זה הלא ּכי ,הּמל ּבבית ל היה ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹאחֹות
ואם אֹוהבֹו, ּבׁשביל אׁשּתֹו להרֹוג ְְְְֲֲִִִִַַּדרּכֹו

המן ּבׁשביל אסּתר את יהרג עּתה ּגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכן
חס עזר ונפל עֹוזר נכׁשל והיה ְְְֲִֵַַָָָָָֻאֹוהבֹו
מן לּבֹו וּיהפ לנּו היה ה' לּולי ְֲִִֵַַָָָָֹוׁשלֹום.
אׁשּתֹו הֹורג היֹותֹו ׁשעם הּקצה, אל ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָהּקצה
ּבהויתֹו, אחׁשורֹוׁש' 'הּוא אֹוהבֹו, ְְֲֲֲִִֵַַָָּבׁשביל
ּבׁשביל אֹוהבֹו את יהרג ,יתּבר הּוא ְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹהיפכֹו
יראּו למען הּמארע, ּכל סּפר ּכן ועל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹאׁשּתֹו.
אׁשּתֹו על ּכעס ּכאׁשר ּכי רֹוגזֹו ּגדל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוידעּו
ּבעינינּו יּפלא למען ממּוכן, ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהרגּה
אׁשּתֹו: ּבׁשביל אֹוהבֹו הרג ּכ ּׁשאחר ְְֲִִִֶַַַַָָמה

העם לכל üלëה עłה האêה הçמים äְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָבמלõאת
מôŁה קטן ועד למáדõל הàירה ŁäŁàן ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָהìמצאים

üלëה àיתן ìáת àחצר ימים ה)Łבעת (א ְֲִִִִֶֶַַַַַַָ

לצ��ן ְִִרא��ן
זיע"א עטר ן ח&ים ִִֶַַָָרי

יג�אל, י0ראל � ני רצה ��ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָאח�ור
י�.1ע, זה ידי ועל אס,ר�ת ְְְְְֲֲִֵֶַַַָ מאכל�ת

ַָ "ל,ת

äàøðּכי ז"ל ּדבריהם ּבהקּדים לפרׁש, ÄÀÆְְְְִִִֵֵֶַַָ
ימים ז' ׁשל ׁשעׂשה זה ְִִֶֶֶֶָָָמׁשּתה
יׂשראל ּכי הּוא ידּוע ּוכבר עׂשאֹו, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָליׂשראל
הרׁשע והּוא האּמֹות, מּמאכל הם ְְֲִִֵַָָָָָֻּפרּוׁשים
יׁשּתּקעּו ּבזה ּכי מּסעּודתֹו יהנּו ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָרצה
ז"ל ּדבריהם ידעּת הלא ידֹו, ּתחת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּבּגלּות
עד ּדעּתֹו נתיּׁשבה ׁשּלא ּבסמּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשהבאתי
ׁשנה ע' וׁשלמּו ׁשנים ב' ׁשעברּו ְְְִֶֶָָָָָָָׁשראה
נֹוקפֹו לּבֹו ּכי לדעת הראת נפקדּו, ְְְְְִִִֵַַָָָֹולא
לבל מתחּכם היה ּכן על ואׁשר זה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָעל
להחטיאם ונתיעץ למחלתם ארכה להם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּתהיה
ּוטרפֹות, נבלֹות אסּורֹות מאכלֹות ְְְֲֲֵֵֶַָֹׁשּיאכלּו
ׁשּיגזר ּגזרה ידי על הּדבר לעׂשֹות רצה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא
ּבעל הּמל ּבג ּבפת לסעד לבא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹעליהם
ׁשּלא ּוכמֹו ענׁש, להם אין אז ּכי ְְִֵֶֶֶָָָָֹֹּכרחם
ּגדֹול מׁשּתה ועׂשה נתיעץ ּולזה ּדּמּו, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָחטאּו
ונתחּכם ,הּמל ּביתן ּגּנת ּבחצר הער ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָויקר
יׂשראל ּבׁשביל ׁשעׂשה לֹומר ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָָָֹעֹוד
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ּכיון ּככפּויים הם הלא ּכן ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּדוקא,
זה הּוא מי אליהם סעּודתֹו והכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשּטרח
לּמל ראׁשֹו ׁשּיחּיב וּדאי הלא יבא, ְֲֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
על הם ּופטּורים מּזה, ּגדֹול אנס ל ְְְִִֵֵֶֶַָֹואין
ׁשּיכינּו סתם אמר אּלא ויׁשּתּו, ּׁשּיאכלּו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹמה
ולהיֹות ּבׁשּוׁשן, הּנמצא עם לכל ְְְְְְִִַַָָָָסעּודה
יׂשראל ּבני ׁשּיבאּו ּכדי יסּפיק לא זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּדבר
קטן' ועד 'למּגדֹול ואמר הענין החליט ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹלזה
סעּודת קרּואי יהיּו לא הּסתם מן יאמרּו ְְְְְְִִֵַַַָֹֹלבל
אמר וכאׁשר הּפחּותים מהּׁשבּויים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמל
הּפחּותים. ּגם ּכלל הּנה קטן' ועד ְְְִִִֵַַַַָָָֹ'למּגדֹול

íàå,ּכיּתאמר ודן אני חֹוזר ּכן אם ÀÄְֲִִִֵֵַָֹ
על הּמל ׁשּגזרת אחר עׂשּו, ְְֵֵֶֶֶַַַַַָּבאֹונס
אּלא מכריח הּמל אין ּכי אינֹו, זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּכל,
ׁשּיׁש ּומי יבא הּסעּודה אל לבא הרֹוצה ְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל
להם ׁשּיׁש יׂשראל ּכמֹו מסּפיק טעם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָלֹו
וכּדֹומה חֹולה ׁשהּוא מי אֹו אלקיהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹמצות
ולּדֹומה לזה ׁשּמכריח מהּמל מּובן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאין
לעׂשֹות ונתחּכם אֹונס, אין ּכי ּבאפן ְְְֲִִֵֵֵֶַַֹלֹו,
יהיּו זה ׁשּבאמצעּות הער יקרת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָסעּודה
מחׁשבּתֹו יצתה ּובעֹונֹות ּובאים, ְְְֲֲִִִַַַַָָָמתּפּתים
ׁשעמד מרּדכי לּולי ּכליה, ונתחּיבּו ְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָָֹלּפעל

אביֹון. ְִִֶלימין
eäæåּבימי ׁשּקדם להיֹות הּכתּוב ׁשעּור ÀÆְִִִֵֶֶַָֹ

ּכל ׁשהיּו יֹום ק"פ ׁשל ְִֶֶֶַָָהּמׁשּתה
ּובֹוכים מסּפידים ויׂשראל ׂשמחים ְְְְִִִִִֵֵַָָֻהאּמֹות
ּובׁשביל ׁשם היּו ּומּיׂשראל ז"ל ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּכמאמרם
ּובֹוכים מסּפידים היּו בהמ"ק ּכלי ְְִִִֵֶַָָׁשראּו
נעצר לא זה ּדבר הּמל ּובראֹות ע"כ, ְֱִֶֶֶֶַָָָָֹׁשם
הק"ף, ּבסֹוף ועמד הּמׁשּתה עֹוד לעׂשֹות ְְְֲִֶַַַַָֹּכח
לּסּבה אּלא ּבמׁשּתהּו, עֹודנּו זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָּדזּולת
מׁשּתה, ועׂשה יֹום ק"ף ּבמנין ּפסק ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּנזּכרת
הּוא ּכי 'הּמל 'עׂשה לֹומר ּדקּדק ְְִִֵֶֶֶַַָָָולזה
לא והרֹואים ּבזה הענין ּכּונת יֹודע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹלבּדֹו
טעמֹו, נתּגּלה הּקדׁש ּוברּוח ענין, ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹידעּו
לכל הּוא ׁשעׂשה ׁשהּמׁשּתה הּכתּוב ְְְִִֶֶֶַַַָָָָוהֹודיע
ולזה עׂשאֹו, יׂשראל ׁשהּוא הּידּוע ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהעם
יׂשראל, ּבני והם הּידּוע 'העם' לֹומר ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָּדקּדק
'הּנמצאים ואמר ּבפיו ּמענה מה לֹומר ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָוחזר

ּבכלל הכניסם נמצאים להיֹותם ּכי ְְְְְִִִִִִִָָָָָּבׁשּוׁשן'
'למּגדֹול' ואֹומרֹו ערמה, ּבדר ְְְְְְִִֶֶַָָָָהּדברים
ּגדּלת ּתחׁשב לא הּמל ׁשּבער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻלהיֹות
מ"ם ואמר המעיטּה לזה ל'גדֹול' ְְְִִֵֶַַָָָָָהּגדֹול
ּגדּלתֹו ּגדֹול ׁשּכל לֹומר מּגדֹול ְְִִֶַַָָָָָֻהּמקצת

הּדקּדּוקים. ּכל נתיּׁשבּו ּובזה ְְְְְִִִֶֶֶַַָֻממעטת

ויין õŁנים מéלים וכלים זהב àכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָוהŁקõת
üלëה éיד רב ז)מלכäת (א ְְֶֶַַַָ

מ עלזא ְְֲִֶַַמהר"�
זיע"א מעלזא 	ל�ם 'ר ְְִִֶַַָרי

�אח�ור�� ה�.#� נענ� לא ְְְְֱֲִֵֶַַַַַֹמ5,ע
* ל�א3ר ה#ק�5 ְְְְִִֵֵַַַָ כלי

äpäּבלׁשאּצר ּגּבי למה ה)קׁשה ה (דניאל ÄÅְֵֵֶַַַָָָ
הּכתל על וכתב יד ׁשל ּפס ְֶֶַַַַָָָֹּבא
ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש על הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיהרג
ׁשּנׁשּתּמׁש ּבאחׁשורֹוׁש וכאן הּמקּדׁש, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבית
לֹו הּזיק לא הּמקּדׁש ּבית ּבכלי ּכן ְְִִִִֵֵֵַַָֹּגם
ׁשּמתחּלה ּבהּמגּלה, מפרׁש הּוא זה וכל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹּכלּום.
לֹומר רצה ׁשֹונים', מּכלים 'וכלים ְְִִִִִֵֵַָָּכתיב
ׁשל מהּכלים ּבלׁשּצאר ׁשל ּכלים ּנׁשּתּנּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמה
מלכּות' 'ויין הּכתּוב ּומּתרץ הנ"ל, ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָאחׁשורֹוׁש
הינּו ,להּמל הּיין ּׁשּגרם מה לֹומר רצה –ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָ
– 'רב' וׁשּתי, נהרגה ׁשכרּותֹו ידי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעל
– 'הּמל 'ּכיד ענׁש, ּדי היה ׁשּזה ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהינּו

ּבלׁשאּצר. הּמל יד ּכפס ְְְֵֶֶַַַַַַהינּו

על üלëה יíד כן éי אנס אין כâת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוה⁄תçה
Łואי Łאי éרצõן לעõłת õיתà רב ח)éל (א ְֲִִִֵַַָָ

לצ��ן ְִִרא��ן
זיע"א עטר ן ח&ים ִִֶַַָָרי

מ לי אבל &רס�ים �ל ְְְְֲִִִִִֶַָָה�קם כ�ס
�!* ל�.ת ְְְִָָֹֻלאנסם

äàøðז"ל למאמרם רמזׁשּיכּון אסתר (ילקוט ÄÀÆְְֲֵֶַַַָָ
טכסיסתתרמח) היה ּכ לוי: ר' ְִִֵַַָָָָאמר
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מחזיק אחד ּכֹוס להם היה ּפרס ְֲִֵֶֶַַַָָָָָאנׁשי
אחד לכל ּבֹו מׁשקין והיּו כו' רביעית ְְְְִִִֶַָָָכ"ב
מׁשּתּגע, ואפילּו ּבֹו, מת הּוא ואפילּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָואחד
הכניס לא אחׁשורֹוׁש אבל ׁשֹותהּו ְְֲֲִִֵֵַָֹהּוא
רֹוצה ׁשהּוא מי אמר ּבסעּודתֹו, הּכֹוס ְִִֶֶַַָָאֹותֹו
ונראה ע"כ. אנס אין ּכדכתיב כו' ְְְְְִִִִֵֵֶֹלׁשּתֹות
ּכן ּגם מׁשקין, היּו ּבֹו הּגדֹול הּכֹוס ְִִֵַַַַָָּכי
קמצנּות יראה ׁשּלא ּכדי אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסעּודת
לפעמים ּגם קטן. ּכֹוס ּכׁשּיּתנּו ְְְְִִִִֶַָָָָּבסעּודתֹו
אׁשר זה, ּבכֹוס לׁשּתֹות ׁשּירצה אדם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָיּמצא
הּנהּוג ּכּמׁשּפט זה ּבכֹוס לתת צּוה ּכן ְְִִֵֵֶַַַָָָָעל
הּׁשֹותים, ּביד הרׁשּות הניח אבל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּביניהם
הּגדֹול, ּבּכֹוס כּדת', 'והּׁשתּיה אֹומרֹו ְְְְִֶַַַַָָָוזהּו

ּכּנהּוג. אנס אין ֲֵֵַָָֹאבל

ïáenäìeהּכֹוס הכניס ׁשּלא מהּמדרׁש ÀÇÈְְִִִֵֶַַָֹ
לֹומר צרי היה לא ְִִַָָָָֹּבסעּודתֹו,
ׁשהּמדרׁש ואפׁשר אנס', אין 'והּׁשתּיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
ּבסעּודתֹו הּכֹוס הכניס ׁשּלא לֹומר נתּכּון ְְְִִִִֵֶַַַָֹֹלא
הרע הּמנהג הנהיג ׁשּלא אּלא ּכלל, זה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכֹוס
הּכֹוס אבל ּכרצֹונֹו, אדם ּכל והּניח ְְֲִִִַַַָָָָההּוא

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו ּפנים ּכל על ְְְִִִִֶַַָָָהכניס

ה#ים ְִֵַַֹ ארת
זיע"א מר)ינ�ב ה(הן היר	 צבי ְְִִִִִֵֵַַֹרי

ו�פל,ת וענוה אנס ה.�רה לי ְְְֲִִִֵַַָָָֹל#,ד
*ל ית ר6 ה' ��ק�ם סג!תם ְְְִֵֶַַַָָָָָֻהר,ח

5ְָָבריו

íàאבן ׁשּנקראת הּתֹורה לֹומד האדם Äְִֵֵֶֶֶַָָָָ
כו:)ה'ּׁשתּיה' 'אֹונס'(סנהדרין ּבלי ּברצֹונֹו ְְְִִִֵַָ

להיֹות, צרי כן' 'ּכי וכּדין, 'ּכּדת' ְְִִִִִֵֶַַָָׁשהיא
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש – 'הּמל 'יּסד ֲִֶֶַַַַָָאזי
נעׂשית ׁשּיהיה ואיׁש' איׁש ּכרצֹון ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'לעׂשֹות

ויבּקׁש. ּׁשּידרׁש מה ּבכל ְְְִִֵֶַַָֹרצֹונֹו

ãBòזאת הינּו – 'והּׁשתּיה' לפרׁש, ְְְְִֵֵַַָָֹיׁש
יׂשראל, איׁש ׁשל ויסֹוד עּקר ְִִִִִֵֶָָהיא
ּכל ׁשּיהיה – 'ּכּדת' העֹולם, הׁשּתת ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמּמּנּו
אנס' 'אין ּתֹורה, ׁשל ּכדת וחפצֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָֹמגּמתֹו

להיֹות עצמֹו את ּומכריח 'מאּנס' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַׁשּיהיה
ּכל על הּמל יּסד כן 'ּכי 'אין', ְִִִִִֵֶֶַַַַַָּבבחינת
הינּו ּביתֹו, רב נקרא הּדֹור צּדיק ּביתֹו' ְְִִֵֵַַַָָָרב
ּכל על הּוא ּברּו מהּקדֹוׁש ּכן נֹוסד ִֵֵַַָָָָּכי
להיֹות עצמֹו מאּנס ׁשּיהיה הּדֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַצּדיק
ואם עצמֹו, ּבעיני וׁשפל עניו אין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבבחינת
הּכתּוב, יבטיחהּו אזי זֹו ּבבחינה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָיהיה
יגזר ׁשּכאׁשר ואיׁש' איׁש ּכרצֹון ְְֲֲִִִִֶֶַַָֹ'לעׂשֹות

יקּום: ּכן ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְֵֵֵֵֵַָָאֹומר

àכתר üלëה לפני הëלéה וôŁי את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהביא
éי ãיפי את והfiרים העëים להראõת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָמלכäת

היא מראה יא)טõבת (א ְִֶַַ

ט�ב �ם ֵַַ על
זיע"א ט�ב 	ם על י'ראל ְִִֵֵַַַָרי

מ#�ית מציא,ת אין ְְִִִֵַַָָל1ל&ה

úBðéçaּבחינֹות להם אין הּקלּפֹות ÀÄְְִִֵֶַָ
ּדר אם ּכי ּבעֹולם ְִִִֶֶַָָהּמציאּות
ׁשאמר וכיון ּבחינה, ּבאיזה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהלּבׁשה
הּמֹורה וׁשּתי', את 'להביא ְְִִֶֶֶֶַַַָהּמל
ׁשּבקדּׁשה, אסּתר ׁשּכנגד קלּפה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻעל
ּבלא ערּום הּקלּפֹות את להביא ְְְְִִִֶַָָָֹוצּוה
לּה מאין ּכי ּבאה', 'לא ולכן ְְִִֵֵַָָָָֹלבּוׁש,
ּבלּתי מציאּות ׁשּום לּה ׁשאין ְְִִִֵֶָָֹלבא,

ההלּבׁשה: ְְִֶַַָָָאמצעּיּות

é העôים ידעי לחכמים üלëה âברוçאמר כן י ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ודין âת ידעי éל לפני üלëיג)ה (א ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה#איר ִֵַא�ר
זיע"א מ+'יאט�מיר ו�אלף זאב ְְִִִִֵַרי

והם א�ר�ת נ�&עים ט�בים ְְְִִִִֵָָ ימים
לק לם עצמם להמכינים רק ְְְְְְִִִִַַַַַָָמת"!ים

ìëáהּגנּוז טּובֹו אֹור מאיר ּומֹועד מֹועד ÀÈִֵֵֵַָ
ּבפסח ּכגֹון הּׁשֹולטת, הּמּדה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּבאמצעּות
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הּתפארת, אֹור ּובׁשבּועֹות החסד, אֹור ְְִִֵֶֶֶֶַַָמאיר
נקרא ולכן וימים... הּמֹועדים ּפרטי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכּדֹומה
הּטֹוב ּבחינת על להֹורֹות טֹובים, ְְִִִַַַָימים
ּבראׁשֹו עיניו והחכם ּבאמצעּותם... ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנתּגּלה
מכין הּמֹועד, עת ּבא טרם ּומבין ִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹיֹודע
קּבּול ּכלי להיֹות לּבֹו ּומעֹורר עצמֹו ְְְְִִִִֵֶַאת
העת, ּבזה ׁשּתתּגּלה טּובֹו לקּבל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻּומכׁשר
ּככה ּגרם והּזמן ׁשהעת מאד יֹודעת ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹונפׁשֹו
עּמנּו ּבני ּכרּבת ולא הּגנּוז, טּובֹו ְְְְֵֵַַַַַָֹלגּלֹות
ה', ּפעל אל יבינּו ולא ידעּו לא ְְֲִֵֶֶַָֹֹֹאׁשר
הּמֹועדים, ּבחינת אל עצמֹו את ְְְֲִִִֶֶַַַָלהכין
יקּומּו אנּפין ּבהאי ּבקרּבם לּבם ְְְְְִִִֵֵַַָָָלעֹורר
אם ּכי עּמם, ּבל ולּבם מלּכא ְְֳִִִִַַָָָָקדם
אם ּבעיניהם ׁשוה והּכל הּמזּדּמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכּדבר
וכן יֹומים, אֹו ׁשּבת יהיה מחר ְְִִֵֶַָָָָיֹום
הּמקרה, ּכדבר רק הם הרגלים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבחינת
הלכֹות לקּים מכרח אזי הרגל מֹועד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻּבהּגיע
הּמֹועד עת הּגיע אם וגם ּברגל, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרגל
הּכל רחֹוק ׁשהּוא מחר ויׁש מחר ְְֵֶַָָָָָֹּביֹום

ּבעיניו. ְְֵָָָיׁשרה

úîàáeלעם לֹו להיֹות ה' חפץ ּבאּלה לא ÆÁÆְְְִֵֵֶַָֹ
והּמבינים הּמׂשּכילים ּכי ְְְְִִִִִַַַָֻסגּלה,
מאד יֹודעת ונפׁשם העּתים, ּפרטי ְְְְְִִִֵַַַָָָֹיֹודעים
ּבּזמן אם ּכי הרגל לעבר אפׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבלּתי
ּבפרטי וכן הּׁשֹולטת, הּמּדה ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמגּבל
הּבינה מקּׁשרים החֹול ּבימֹות אפילּו ְְֲִִִִִִַַַָָהעּתים

העּת התחּלקּות ּבחינת הּמהאל והן ים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
חכמתם ליחס ׁשראּוי העּתים' ידעי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'החכמים
ידעי יּׂשׂשכר 'ּומּבני ּדר על העּתים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבסּבת

לעּתים' לב)ּבינה יב א' הימים .(דברי ְִִִָ

ìeî– 'הּמל 'וּיאמר הרמז ּבא ֶֶֶֶֶֶַַָָֹזה
אמריו מגּלה למי הּקדֹוׁש, ְְֲִֶֶֶַַָָָמל
'ידעי אׁשר הּמה והן האמּתים, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ'לחכמים'
– 'הּמל ּדבר כן 'ּכי ּכּמדּבר, ְְִִִֵֶֶַַַָָֻהעּתים'
וחכם הּנביאים, עבדיו אל סֹודֹו ְְְֲִִֶַַָָָָלגּלֹות
כל 'לפני אליו הּמל ידּבר מּנביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעדיף
לער ּבׁשרׁשֹו להמּתיקֹו – ודין' דת ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹידעי

ודו"ק. ִִָהעּתים,

לא אŁר על וôŁי ëàלéה êעõłת מה éְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹדת
הíריסים àיד ŁõורŁאח üלëה מאמר את ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעłתה

טו) (א

הרי"ם ִִֵָח5,�י
זיע"א מ"!ר מאיר יצחק ְִִִִֵַָרי

*ל למפרע נת רר הי�,עה לאחר ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָרק
ה/4ים ְִִֵַָ&רטי

úBéäaלבית אחד ּבא ּבוׁשּתי, המעׂשה ÄÀְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּנׁשמע מה אֹותֹו וׁשאלּו ְְְֲִִַַָָָהּמדרׁש
ּבחצר הּמארע להם וסּפר ּבּׁשּוק, ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹחדׁשֹות
והׁשיב וׁשּתי, על ׁשּיצא הּפסק עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמל
אין ניׁשט מיר "האק הּלׁשֹון, ּבזה ְְִִִֵֶַַַַָהּׁשֹומע
ּתבלּבל [אל שטּותים" ּדיינע מיט אריין ְְְְֲִִֵֵֵַַַָקאּפ
ּכ אחר אבל ׁשטּיֹות], סּפּורי עם ְֲִִֵַַָָָֹֻּבראׁש
עם ואסּתר מרּדכי ידי על הּנס ְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָּכׁשּנעׂשה
"אז למפרע מראׁש נתּברר אז המן ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹמּפלֹות

גיׁשלייפ אללעס זי האט היהעס [הּכל ט" ְְִִֵֶַַָָָֹ
מּתחּלה אחד ׁשּיכּות והיה ּבדּיּוק] ְְְְִִִֶַָָָָָָֻמכּון
וכן לּמּכה קֹודם רפּואה והיה סֹוף ְְְְֵֵַַַָָָָועד

אמן. ּבימינּו ּבמהרה לעתיד ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיהיה

õתäמלכ àכל יעłה אŁר üלëה ïתגם ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָונŁמע
לבעליהן יקר äנôי הŁìים וכל היא רàה éְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָי

קטן ועד כ)למáדõל (א ְְִַָָָ

מ�ה ְִֶֹאמר�ת
זיע"א מ-ארין מ	ה ְִִִֶַָֹרי

יתקרב, האמת �כחים�� א�תם ְְְֱֲִִִֶֶָָָאפיל,
ית ר6 ְְִֵַַָלה�ם

'íéLð'ּדכתיב ּכמֹו ׁשכחה, מּלׁשֹון הּוא ÈÄְְְְִִִִָ
נא) מא אלקים',(בראשית נּׁשני ֱִִִַַֹ'ּכי

האמת את הּׁשֹוכחים אנׁשים אֹותם ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָׁשאפילּו
הּקדֹוׁש הינּו לבעליהם', יקר 'יּתנּו הם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָּגם

הּוא: ָּברּו
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ז 

üלëה łעçו והfiרים üלëה àעיני הâבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוçיטב
ממäכן כא)éדבר (א ְְִַָ

אהרן ֲֵַֹ ית
זיע"א מקרלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

רק ית' ה �רא א�ר לה;יג אפ�ר ְְְִִִֵֶַַַָאי
,בח�,ת הכנה מע0ה ידי ְְְֲֲֵֵַַַָָעל

Nòiå'ּכפי הינּו – ממּוכן' ּכדבר הּמל ÇÇÇְְְְִִֶֶַַַָ
ּכן העֹולם ּבזה הכנה ְֲִֵֶֶָָָָׁשעֹוׂשים
וטֹובה חּיּותֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִַַַַָָָמׁשּפיע
ּתלּוי ׁשהּכל ׁשּדּברנּו ּכמֹו העֹולם, ְְְִֶֶֶַַָָָֹלזה

ׁשעל הּתחּתֹונים, והּמצוֹותּבמעׂשה הּתֹורה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אֹורֹו מביאים ְִִִֶֶַָָׁשעֹוׂשים
יֹותר ּׁשעֹוׂשים מה וכל העֹולם, לזה ְְִֵֶֶַָָָהּוא
ּברּו להּקדֹוׁש הּכל ּומעלים יֹותר, ְֲִִִֵַַַַָָֹמּׂשיגים

הּמדרׁש מביא ולזה יד)הּוא. י ּבפסּוק,(אסת"ר ְְִִֵֶַַָָָ
לי' אֹור ה' ּבחׁש אׁשב ח)'ּכי ז ,(מיכה ִִֵֵֶַֹ

לֹו ּכׁשּמביאים ּבחׁש ׁשּיֹוׁשב מי ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכּידּוע
ּבאֹור להּביט יכֹול אינֹו ּגדֹול אֹור ְְִִֵַָָָּפתאֹום
ולפּתח האֹור, לצמצם מכרחים רק ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֻהּגדֹול,
להּביט ׁשּיּוכל עד קמעה קמעה האֹור ְְְִִִֶַַַָָָלֹו
הּקדֹוׁש ׁשל אֹורֹו הּוא ּכן הּגדֹול, ֵֶַַָָָּבאֹור
ּכׁשעֹוׂשה רק להּׂשיגֹו אפׁשר אי הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָּברּו
הּוא ּברּו הּבֹורא חּיּות עם מצוה ְִִֵֵַַָָאיזֹו
ּוכׁשעֹוׂשה ,יתּבר אֹורֹו מעט להּׂשיג ְְְְִִֶֶַַַַָיּוכל
והעֹולם מעט ועֹוד מעט עֹוד מּׂשיג ְְְְִֵַַַָָיֹותר
ואז הּגמּור ּבׁשלמּות ׁשּיתעּלה עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמתעּלה
הארץ ּומלאה ואז ׁשלמה, הּגאּלה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיהיה

אמן. ה' את ֵֵֶָָּדעה

מדינה אל üלëה מדינõת éל אל ספרים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָוŁçלח
éל להיõת õנõŁלé ועם עם ואל ãכתבé äְְְְְִִִִֶַָָָָָָמדינה

õëע éלõŁן äמדàר õביתà łרר Łכט)אי (א ְְְִִֵֵֵַַֹ

ְַָָהפלא"ה
זיע"א ה�רוויץ ה0וי �נחס ְְִִִִֵַַָרי

חלק '�0רר בית אי� *ל ְְִִֵֵֵֶָֹ'להי�ת
ֵֵַמה/ס

éøBîׁשּי היה ּדזה ּפרׁש, הפלא"ה Äְְֵֵֶַַָָָָָ
מסּתיר מרּדכי היה ספק ּדבלי ְְְֳִִִֵֵַַַָָָָלּנס,
אֹומר והיה אחד ּבמקֹום אסּתר ְְְֵֵֶֶֶָָָָאת
ּכדר לטּיל ויצאה ּבביתֹו אינּנה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּכי

היאהּב הּמל ּגזרת ּגם ואם תּולֹות, ְְְִִֵֶֶַַַַ
ּלֹו מה להּפקידים יאמר מקֹום ְְִִִַַַָָֹמּכל
להיֹות לֹו ׁשמעת אינּנה ּכי ְֲִִֵֶַַַָֹלעׂשֹות
הּמל ּגזר ּכי אבל ּבּבית, ּתמיד ֲִִִֶֶַַַַָָָָסגּור
ּכל ּומכרחים ּבביתֹו ׂשרר איׁש ּכל ְְְִִִֵֵָָָֹֻלהיֹות
זה ידי על ּבקלֹו, לׁשמע הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַֹֹאנׁשי
ּבנֹותיו על לפקד מכרח היה איׁש ְְְִִַָָָָָֹֻּכל
לׁשמע צריכים היּו והם ּבביתם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹׁשּיׁשבּו
ונעׂשה זה ידי על אסּתר ונלקחה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבקלֹו,
להבין וקל הּצּדקת, אֹותּה ידי על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּנס

סופר): (חתם

àן מרâכי õמŁä הàירה ŁäŁàן היה יהäדי Łְְְְֳִִִֶַַַָָָָאי
ימיני Łאי Łקי àן Łמעי àן ה)יאיר (ב ְְִִִִִִִֶֶָ

מ�ה ְִֶֹאמר�ת
זיע"א מ-אברין מ	ה ְִִִֶַָֹרי

ה>רים מ5ברים ה#תרחק נקרא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָיה,די
ה1ד��ה ְְֵַָָלת�רתנ,

Léà'קריאת אחר ּבפּורים אחת ּפעם יהּודי'. Äְְְִִִַַַַַַַ
הרב לתלמידֹו ז"ל מרן אמר ְְְִִַַַַַָָָָָהּמגּלה
וויסט דּו זצ"ל: ליּב יהּודה רּבי ְְִִֵֵַַַַַָהּצּדיק
זרה ּבעבֹודה הּכֹופר יהּודי, א איז ְֲִִֵַָָָָָוואס

יהּודי יג.)נקרא זי(מגילה איז מען אז , ְְִִִִֶַָ
פאר ּתֹורה ּדי וואס ּדעם פּון ְִִֶַַָָמרחיק
זהּו ותאוֹות, וכעס ּגאּות ּדאס ְְְְֲֵֶֶַַַָפרעמדט,
יהּודי, מהּו אּתה [הּיֹודע יהּודי. ְְְִִִֵַַַַָָנקרא
הינּו – יהּודי נקרא זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵַַָָָָָהּכֹופר
זרים הם אׁשר מהּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּמתרחקים
זה ותאוֹות, וכעס ּגאּות הן הלא ְְֲֲֵֵֶַַַַָֹלּתֹורה,

יהּודי]. ְְִִָנקרא
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ח 

ה 0ם ֲֶַַֹער,גת
זיע"א מח!סט "רינוואלד מ	ה ְְְְִִֵֶַַֹרי

ידיעת�מ  על סמ6 לא ה53יק ר5כי ְְֳִִַַַַַָָָֹ
ה.פ!ה *ח על אם *י ל��ן ְְִִִִִַַַַָָֹה�בעים

àpz(:יב 'ּבן(מגילה נקראּו: ׁשמֹו על ּכּלן ÈÈְְְִֶַָֻ
עיניהם ׁשהאיר ּבן ִִֵֵֵֶֶֶָיאיר',
ׁשּׁשמע ּבן ׁשמעי', 'ּבן ּבתפּלתֹו. יׂשראל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ׁשערי על ׁשהקיׁש קיׁש', 'ּבן ּתפּלתֹו. ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאל
מאד, ותמּוּה וכו', לֹו ונפּתחּו ְְְְְֲִִַַָֹרחמים

ב)דּבעזרא 'ּבלׁשן',(ב מרּדכי ליּה קרּו ְְְְְֳִֵֶַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו יג:)ואמרּו מּכיר(מגילה ׁשהיה ְְִֵֶַַַָָָ

ואזיל הכא ּדקחׁשיב וכיון לׁשֹון, ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבׁשבעים
ׁשבק טעמא מאי לֹו, ׁשהיּו הּמעלֹות ֲֲֶַַַַַָָָָּכל

הּלזֹו. ּגדֹולה ְְְַַָָָלמעלה

ìáàלדקּדק ּדיׁש נכֹון, על יּובן הענין ÂÈְְְְִֵֵַַַָָָ
היה יהּודי 'איׁש ּדקאמר ְְְֲִִַַָָָָּבּקרא,
ּבׁשּוׁשן היה ּבלבד הּוא וכי הּבירה', ְְְְִִִַַַָָָָּבׁשּוׁשן
ׁשם, היּו יהּודים וכּמה ּכּמה הלא ְְֲִִַַַָָָָָֹהּבירה,
ּפרׁש וכן הנ"ל ּפי על נכֹון הענין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאבל
ּבחדרי יהּודים היּו ּדהמה יֹוסף, יד ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּבספר
יהּודים, לׁשם נּכרּו לא ּבחּוץ אבל ְְְֲֲִִִֵַָָֹחדרים,
ּכל הרחֹוב ּבאמצע יהּודי היה הּוא ְְְְֲִֶַָָָָָאבל
והינּו ה' ּבר זרע הּוא ּכי יּכיר ְְִִֵֵֶַַַַרֹואהּו
הּבירה' ּבׁשּוׁשן היה יהּודי 'איׁש ְְְִִִַַַָָָָּדאמר
ׁשּיׂשראל הנ"ל הּתֹור ּבהּגיע והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּדייקא.
לאמר אליו ּבאּו מּסתמא ליׁשּועה, ְְְִִִֵֵָָָָָֹנצרכּו
ּבלׁשֹונֹותי הּתׁשּתּמׁש והעֹונה העת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָעּתה
ּבאמת אבל הּמל לפני צחּות לדּבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתבין
ּכלל, אצלֹו יּפקד ולא יּזכר לא זה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּדבר
ידי על להּׂשיג אפׁשר ׁשאי הבין הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּכי
ׁשהּקיׁש ידי על אם ּכי הּנרצה, ּתכלית ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַזה

רח ׁשערי הכיעל מּׁשּום לֹו, ונפּתחּו מים ְְְֲֲִִִִֵַַַָ
ּבלׁשן. מרּדכי ּכאן נזּכר ְְְֳִִַָָָָֹלא

הגלתה אŁר הáלה עם מירŁäלים הגלה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹאŁר
נבäכדנðר הגלה אŁר יהäדה üמל יכניה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָעם

àבל üו)מל (ב ֶֶֶָ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מראד�מסק 	למה ְְְִִַָֹֹרי

"ל,ת צער על .מיד מצר ִִֵֵַַַַַָָה3דיק
ְִַָה�כינה

äpäז"ל רּבֹותינּו יב.)אמרּו מּפני(מגילה ÄÅְְִֵֵַַָ
מּפני ּכליה, יׂשראל ׂשנאי ּנתחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹמה
הּוא הענין אחׁשורֹוׁש. ׁשל מּסעּודה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָׁשּנהנּו
להיֹות מחּיב יׂשראל איׁש ּכל אמנם ְְְְִִִִֵָָָָָֻּכי
ּגלּות צער על ּתמיד ּבלּבֹו ודֹואג ְְִִֵֵֵַַַָָמצר
ּכי ּבנפׁשֹו ירהב ולא ּבקרּבֹו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹהּׁשכינה
אכֹול נפׁשי עלי ׁשלֹום לאמר לֹו ְֱִֵֶַָָֹטֹוב
ולׁשּתֹות לאכֹול ּל מה ּכי כו'. ְְְְֱִִֵֶַּוׁשתה
ּבכבלי אסּור ואּתה נפׁש ּבדׁשן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּולהתעּנג
ּוׁשמֹו ּבזיקים אסּור הּוא וכביכֹול ְְְְִִִַָָָהּגלּות
ּובזה ׁשנה. מאֹות ח"י זה ּבּגֹוים ְִֵֶֶַַָָָָֻמחּלל
מּסעּודתֹו ׁשם ׁשּנהנּו הּדֹור אֹותֹו חטא ְְֱִֵֶֶַָָָָהיה
ּבית קלֹון את וׁשכחּו רׁשע אֹותֹו ְְְֵֶֶָָָׁשל
היה מרּדכי א העכו"ם. ּבין הּנתּונים ְְֳִֵַַַָָָד'
הּגֹולה' עם הגלה 'אׁשר 'יהּודי' ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֶַָָָָנקרא
על ונאנח ּומצר ּדֹואג ּתמיד היה ּכי ְֱִִֵֵֵֶַָָָָכו'
עם הּגֹולה עם ּתמיד היה אׁשר וזה ְֲִִִֶֶַַָָָָָהּגֹולה

וכו'. ְְָָיכניה

ולכן מלחמה ל= .ע0ה ְְְְְֲִֵֶַַָָָֻ תח ל�ת
ה1ד�ה לי4ד ק�דם מר5כי ְְְֳֵֵַַַָָָָֻ"לה

øLàּבגמרא הּגֹולה. עם מּירּוׁשלים הגלה ÂÆְְְִִִִַַָָָָָָ
מעצמֹו.(יב:)מגּלה ׁשּגלה רבא אמר ְְִֵֶַַָָָָָָ

ׁשם ׁשּגלה היה מרּדכי ּכּונת ּכי לי, ְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּנראה
והּמרּכבה הּקדּׁשה ׁשּמה ליּסד ּכדי ּכּלם ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקֹודם
יׂשראל יתקּימּו ּכן ידי ׁשעל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעליֹונה
ׁשּירד אבינּו יעקב ׁשעׂשה ּכמֹו ּבבל. ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּבגלּות
מרּדכי וכן יׂשראל. קֹודם למצרים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָּתחּלה
ׁשהל ּכן ּגם וזה ּכּנֹודע. יעקב ּבבחינת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ּכמֹו לעקרֹו המן נגד ּובחכמה ְְְְְְְֶֶַָָָָָֻּבתחּבלֹות
עניניו ּבכל עׂשו נגד אבינּו יעקב ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשעׂשה
מלחמה. ל ּתעׂשה ּבתחּבלֹות נאמר זה ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֻועל
נגד ּבתחּבלֹות ּתמיד להל צרי כן ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻּכי
ע"ה הּמל ּדוד ׁשאמר ּכמֹו הרע, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיצר
,עדתי אל רגלי ואׁשיבה ּדרכי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחּׁשבּתי
לעצמֹו לּקח האדם ּכׁשּירצה הּנה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפרּוׁש,



החסידות  פניני אסתר |אוצר מגילת
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ללמד ּבּבקר לקּום אֹו מצוה לדבר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹליל
עליו איבריו מכּביד הרע הּיצר הּנה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתֹורה,
אבל לקּום. יּוכל לבלּתי ּגּופֹו ְְְֲִִִַַָָּומחליׁש
מהר ּומּקיצֹו מזרזֹו הּנה הּזה העֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלדברי
אּתה ּתּורׁש ּפן מהר חּוׁשה נרּדם ּל ְְִִֵֵֶַַַָָָָמה
דרכי' 'חּׁשבּתי הּכתּוב אמר ולזה .ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּובית
ּבעניני לדרּכי לקּום חֹוׁשב הייתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכאׁשר
אז לפניו חׁשּוב הּדר והיה הּזה ְְֶֶֶַַָָָָָָָעֹולם
לּבית 'עדתי אל רגלי 'ואׁשיבה ּכ ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

ְִַָהּמדרׁש.

éי õדâ àת אסôר היא הדíה את אמן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹויהי
וטõבת ôאר יפת והìערה ואם אב ãל ְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹאין
õל מרâכי ãלקח ãëוא אביה äבמõת ְְְְְֳִִֶַַָָָָָָמראה

ז)לבת (ב ְַ

אפרים מחנה 5ְֲִֵֶֶֶַַגל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח&ים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

5וד למלכ,ת ית רמז – �5ד ְְִֵֶֶַַָֹ ת

Léהּטּורים ּבעל ׁשּכתב ּדר על לֹומר Åִֶֶֶַַַַַַָ
ּפסּוק מט)על כה אֹו(ויקרא דדֹו 'אֹו ַָֹ

הּוא, והענין ׁשם, עּין יגאלּנּו', ּדדֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָֹבן
אם ּכי להיֹות ּגאּלה לׁשּום אפׁשר ְְְְְִִִִֶָָֻּדאי
רק ּדוד, ּבית מלכּות ּבחינת ידי ְְְִִֵֵַַַַָעל
ּבבחינת יהיה ּדלעתיד ׁשּגאּלה הּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻּדהחּלּוק
הּגאּלֹות וכל ׁשלמה, ּגאּלה ויהיה ְְְְְְְִֵֶַָָָָֻֻּדכּורא
הּכל אבל נּוקבא, ּבבחינת הם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלפנינּו
ּבית מלכּות ּבחינת ידי על להיֹות ְְְְִִִֵֵַַַָצרי
לכאֹורה, וקׁשה ּגאּלה. ׁשּום אין וזּולתֹו ְְְְִִֵֶָָָָָֻּדוד,
ידּה ועל ּבנימין מּׁשבט היתה אסּתר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהא
לתרץ הּפסּוק ׁשרֹומז והּוא הּגאּלה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָֻהיתה
ׁשהאדֹון הינּו ּדוד, אֹותּיֹות ּדדֹו' 'ּבת ְִִֶֶַַָָָֹזה,
התנֹוצצּות אֹור ּבּה מאיר היה הּוא ְְִִֵָָָָּברּו
ּגאּלה להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי ּדוד ְְְְִִִִֵֶַַָָֻּבחינת
– אסּתר' 'היא ׁשאמר והּוא ידּה, ְְִֵֶֶַַָָָעל
'ּבת – והיא ּדוד ּבחינת ּבּה נסּתר ְְְִִִִֶַַָָָָָׁשהיה

והבן: ְֵָֹּדדֹו',

éי ãôלדõמ ואת ãëע את אסôר הáידה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
תáיד לא אŁר עליה צäה י)מרâכי (ב ְֲֳִִֶֶַַָָָָֹ

לצ��ן ְִִרא��ן
זיע"א עטר ן ח&ים ִִֶַַָָרי

לאס.ר מר5כי צ,ה למה טעמים ְְְְֳִִֵֶַָָָָָב'
,מ�לד.? ע#? ."יד לא ְֲִֶַַַָָֹא�ר

äL÷לא אׁשר לאסּתר מרּדכי צּוה למה ÈÆְְְֲֳִֵֶֶַָָָָֹ
ּכפל למה ועֹוד ּומֹולדּתּה, עּמּה ְְִַַַַָָָָָּתּגיד
לא ּדכאׁשר ּדפׁשיטא ּומֹולדּתּה עּמּה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹלֹומר

ּדא מֹולדּתּה ׁשּכן מּכל עּמּה נֹודע.ּתּגיד ינֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהכריחּוהּו למרּדכי היּו טעמים ּדב' ְְְְְְְֳִִִִֶֶַָָָונראה
ּכאׁשר האחד, ּתּגיד, לׁשּלא לאסּתר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלצּוֹות
ידּוע והּנה לּמלכּות אסּתר ׁשּנלקחה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָראה
וקּלי ׁשבּוים יׂשראל היּו זמן ׁשּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּוא
ׁשּלא אסּתר לכבֹוד מרּדכי וחׁש ,ְְְְֳִֵֵֶֶֶַָָָֹהער
ּגריעּותּה מּצד אחׁשורֹוׁש ּבעיני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּתתּבּזה

הּׁשביה. מּבני ְְְִִִֵַָָלהיֹותּה

ãBòּכי נאמנה ידע מרּדכי ּכי אֹומר ְֱֲֳִִִֵֶַַָָָָאני
הּמלכּות ּבית אסּתר נלקחה לחּנם ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹלא
הּצּדקת צדקּות ע"ה מרּדכי היה יֹודע ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָּכי
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה וׁשלֹום וחס ְְֶַַַָָָָָָהּלזֹו,
ּגדֹול לצר לא אם זֹו מּדה לידי ְְִִִִֵֶָָָֹֹמביאה
'ּומי לּה ׁשאמר ּוכמֹו לבּסֹוף, היה ְְֲִֶֶַַַָָָָּכאׁשר
נתחּכם לזה אׁשר וכו'. ּכזאת' לעת אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹודע
הּנזּכר. מּטעם עּמּה ּתּגיד ׁשּלא לּה ְִִִֶַַַַַַָָָֹלֹומר
קרבתֹו להעלים מרּדכי ׁשרצה הב' ְְְְֲֳִֶַַַַַַָָָָֻוהּטעם
יעׂשה אׁשר מּכל ׁשּידע ּכדי אסּתר, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעם
יעׂשּו ׁשּלא ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְֲֵֶֶַַָָֹלּה,
מֹולדּתּה ידעּו ואם וכּדֹומה, מכּׁשפֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָָלּה
מּלדּבר יחּדלּו אז מרּדכי האיׁש אליה ְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָוקרֹוב
ּדקּדק ולזה לאסּתר... הּנֹוגע ּדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפניו
לֹומר רצה 'עּמּה' ּומֹולדּתּה', 'עּמּה ְַַַַַָָָָָלֹומר
ּכמֹו ,הּמל ּבעיני אז עּמּה ּפחיתּות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּצד
ויֹום יֹום 'ּובכל לטעם 'ּומֹולדּתּה', ְְְְִֶַַַַָָָָׁשּכתבּתי.

וכו''. מתהּל ְְֳִֵַַָמרּדכי
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àית חצר לפני üêמתה מרâכי ויõם יõם äְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָבכל
ãà çעłה äמה אסôר Łלõם את לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהŁìים

יא) (ב

ה#איר ִֵַא�ר
זיע"א מ+'יאט�מיר ו�אלף זאב ְְִִִִֵַרי

אל ה*ל לק�ר ה53יק מג#ת ְְִֵֶַַַַַַָֹ*ל
אלה �רא ר ה�פע ,לה�לי6 ה,א 6, ְִֵֶֶַַַָ

אס.ר ה/קראת ְְְִִֵֵֶַַָה�כינה

ìëáe'חצר לפני מתהּל מרּדכי ויֹום יֹום ÀÈְְְֲֳִִֵֵַַַָָ
אסּתר ׁשלֹום את לדעת הּנׁשים ְְִֵֵֶֶַַַָָּבית
מרּדכי, ׁשל מבּקׁשֹו ׁשּכל – ּבּה' ּיעׂשה ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻּומה
הּצּדיק הּוא היה ּבדֹורֹו ואז הּצּדיק, ְְִִַַַַָָָהּוא
ׁשהּוא מי ודֹור ּדֹור ּבכל וכן עֹולם, ְְְִֵֶָָָיסֹוד
מגּמת וכל מרּדכי, נקרא עֹולם יסֹוד ְְְְְֳִִַַַַָָָָצּדיק
ּובכל ּובתפּלה ּבתֹורה ּבעסקֹו וחפצֹו ְְְְְְְְִִֶַָָָָנפׁשֹו
הּצריכים הּגׁשמּיים אפילּו עבּדֹותיו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֻּפרטי
ּברּו הּבֹורא אל הּכל מקּׁשר ּגּופֹו, ְְֵֵֶֶַַַָֹֹלצר
לגרם קדֹוׁשים ניצֹוצין מּׁשם להעלֹות ְְְֲִִִִִַָֹהּוא,
מעֹולמֹות הּׁשפע יֹולי ולא הּׁשכינה, ְְִִִֵֶַַַָָֹיחּוד
אסּתר, ׁשּנקראת הּׁשכינה אל אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָעליֹונים
'לדעת' אסּתר', ׁשלֹום את 'לדעת ְְְֵֶֶֶַַַַָָוזהּו

אדם' 'וּידע ּכמֹו זּוּוג, לׁשֹון (בראשיתמׁשמעֹו ְְְִֵַַַָָָ
כה) הּכּנּויד להּׁשכינה 'ׁשלֹום' מּדֹות, ליחד ,ְְְִִִֵַַַָָ

ּבמדרגת ּבּגלּות ּבהסּתרה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָל'אסּתר'
ּגם ׁשּיׁש לב על ׂשם איׁש ואין ְְִִֵֵֵֶַַַַָהּתחּתֹונים,
– ּבּה' ּיעׂשה 'ּומה הּׁשכינה, איברי ְְִֵֵֵֶַַָָָָׁשם
ּכל הּידּוע, מ"ה ׁשם אדם, ּגימטרּיא ְִִֵַַַַָָָָָמ"ה
'ּיעׂשה זה קדֹוׁש ׁשם ׁשל והׁשּפעֹות ְְֵֵֶֶֶַָָָאֹורֹות
נתחזיין הּׁשכינה ּבאמצעּות ּכי ּדייקא, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּה'

שמות): (פרשת עליֹונים אֹורֹות ְִֶָּכל

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מראד�מסק 	למה ְְְִִַָֹֹרי

�י�ם י�מ מידי .מידית ְְְְִִִִֵַהתח�5,ת
ה�ם ק5,� על נפ� למסיר,ת ְְִִִֵֶֶַַָורצ�ן

íé÷écväעל עליהם וקּבלּו קּימּו ראׁשֹונים ÇÇÄÄְְְֲִִִִֵֶֹ
נפׁש ּבמסירּות ׁשמים ְְִִִֶֶַַָמלכּות

מאהבתם ּכי יֹום, ּבכל יתּבר ה' ְְְֲִִִֵַָָָָָלכבֹוד
רק ולנּוח, הׁשקט יכלּו לא והרּבה ְְְְְֵַַַַַָָָָָֹהּגדֹולה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשם, קדּׁשת על (תהליםלהרג ְְֵֵֵֶַַַָָֻ
כג) ּפרּוׁש,מד הּיֹום'. כל הרגנּו עלי ְִֵֶַַָָֹ'ּכי

וזה מחדׁש. נפׁש ּבמסירּות ויֹום יֹום ְְְִִֵֶֶֶָָָָּבכל
עקיבא רּבי סא:)ׁשאמר הייתי(ברכות ימי ּכל ֲִִִִֶַַַָָָָָ

היה צערֹו ּפרּוׁש, זה. ּפסּוק על ְֲִֵֵֶַַַָָָמצטער
ּפעם רק נפׁש למסירּות לזּכֹות יכֹול ְְִִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
יתּבר ה' לכבֹוד למּות ּברצֹונֹו והיה ְְְְִִִַַַָָָָאחת
הייתי ימי 'ּכל ּפרּוׁש וזהּו ויֹום. יֹום ְְִִֵֶָָָָָָּבכל
על ימיו ּכל להרג היה צערֹו ְֲִֵֵֵַַַָָָָָָמצטער'.
ע"ה הּמל ּדוד ׁשאמר וזהּו הּׁשם. ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֻקדּׁשת

ד) פו ד'(תהלים אלי ּכי עבּד נפׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַַ'ׂשּמח
הּׁשם. קּדּוׁש על נפׁש ּבמסירּות אּׂשא' ְְִִִִֵֶֶֶַַַָנפׁשי
מצּפה ׁשהיה מרּדכי ענין ּכן ּגם היה ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
והתּגרה הּׁשם קּדּוׁש על להרג יֹום ְְְִִֵֵֵַַָָָָּבכל
ולא יהּודי ׁשהּוא ואמר ׁשמֹו יּמח ְְְְְִִֶַַָָָֹּבהמן
יֹום ּבכל ּולכ ּגּלּולים. לעבֹודת ְְְֲֲִִִֶַַַָָיׁשּתחוה
וזהּו וכו'. הּמל חצר לפני התהּל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָויֹום
מלכּות ׁשלֹום הּוא אסּתר ׁשלֹום את ְְְְֵֶֶַַַָלדעת
הרגי עׂשרה ענין ּכּידּוע נפׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבמסירּות

והבן. ְְֵַָמלכּות,

צäה éאŁר ãëע ואת ãôלדõמ מáדת אסôר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאין
עłה אסôר מרâכי מאמר ואת מרâכי ְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה

õôא באמנה היתה כ)éאŁר (ב ְְְֲִֶַָָָָ

ה#איר ִֵַא�ר
זיע"א מז'יט�מיר וואלף זאב ְְִִִִֵַָרי

ה �רא האדם עב�דת ה�.5ל,ת ְְְֲִִֵַַַַָָָלפי
�ל מת"!ה 6*ְִֶַָ

Løtּבׁשער יֹוׁשב ׁשּמרּדכי לפי רׁש"י... ÅÅְְְֳִִֵֶַַַַָ
נראה .ּכ על ּומרמזּה המזרזּה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ּבעֹולם האדם עבֹודת עּקר הּנה ּכי ְֲִִִֵֵַַַָָָָָלרּמז
ּפעּלֹותיו מּצד יתּבר אֹותֹו להּׂשיג ְְְִִִֶַַַַָָֻהּזה,
נקראים הּמה הּקדֹוׁשים, מדרגֹותיו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָוהתלּבׁשּות
ׁשעה ׁשּום ל אין ּבוּדאי ּכי מלּכא... ְְְִֵֵַַַַָָָאּפי
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הּוא ּברּו הּבֹורא יתראה ׁשּלא ּבעֹולם ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹורגע
הּצר העת ּכפי ׁשֹונֹות ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָֹּבבחינת
הּפנים עּקר הּוא ּומאי ּכזה, ּבפנים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש
מתלּבׁש ׁשהּוא הּמּדֹות הּמה הן ,יתּבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹו
אֹורֹות וכל ּבהם, עצמֹו את ְְְְֵֶֶַַָָּומצמצם
ּבאמצעּות אֹותם מראה העליֹונים ְְְְְְִֶֶֶַָָָָֻמצחצחֹות
מלּכא אנּפי נקרא זה וכל מּדֹותיו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָצמצּום
ּכל לאו אכן קּדיׁשא. מלּכא אתחזי ְְְִִִֵֵַַָָָָָָּדבהּו
מאירים ּפנים ּולהּׂשיג לדעת ּדא סביל ְְִִִִִַַַָָָָָמֹוחא
מּדֹותיו, התלּבׁשּות ּבאמצעּות יתּבר ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשּלֹו
ּבפנים ורגע ׁשעה ּבכל מסּתּתר הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהאי
והׁשּתּדלּות ּבהתאּמצּות אם ּכי מּזה, זה ְְְְְְִִִִִֶֶַַׁשֹונֹות

ואּולי. האי וכּוּלי ְְִֵַַָרב
ìeîמּגדת אסּתר 'אין הרמז ּבא ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזה

ּבעצמֹו צרי ׁשהאדם ּכלֹומר – ְְְִֶַַַָָָָָעּמּה'
הסּתרת ּולהׂשּכיל לדעת ההּׂשגה, על ְְְִַַַַַַַַָָָָָֹלבא
הׁשּתּדלּותֹו אחרי ּבמדרגֹותיו הּמאירים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָפנימֹו
לפי חּיב אדם וכל רב, ּבטרח ְְְְְְִִַַַַָָָָֹוהתאּמצֹו
ּדעּתֹו ׁשּנֹותן וכיון ׂשכלֹו, וקט ְְְְִִֵֵֶַָָׁשעּורֹו
ּבחינת איזה על לבא ּומתחיל לזה ְְְִִֵֶֶַַַָָֹורּוחֹו
מלמעלה ּכן ּגם לֹו מגּלין אזי ְְְֲִִֵַַַַַָָָהּׂשגה,
מאמרם ּדר על ההּׂשגה, ּתכלית על ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלבא

א)ז"ל לט מעט(יומא עצמֹו מקּדׁש אדם ְְְֵַַַַָָ
מלמעלה, הרּבה אֹותֹו מקּדׁשין ְְְְְְִִִֵַַַַָָמּלמּטה
ּבבחינתֹו, ּתֹולה ההתעֹוררּות ּתחּלת ְְְְְִִִִֶַַָָָאמנם
חפׁשית הּבחירה להיֹות צרי ּבזה ְְְְִִִִִֶַָָָּכי

האדם. ְַָָָּביד
eäæåמלכ הסּתרת הינּו – אסּתר' ּות'אין ÀÆְְְְֵֵֶַַַַָ

'מּגדת' אינּה הּתחּתֹונים, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבּמדריגֹות
ּתכף להם להּגלֹות יׂשראל, קרֹובה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָל'עּמּה',
מאמצי ּבכל והׁשּתּדלּות טרח ּבלּתי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּומּיד
ׁשּיׁש אי להּׂשיגּה, אחריה לחּפׂש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכחם
והּוא ּכּלם, הּמדרגֹות ּבכל הּׁשכינה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָֻאיברי
את להּׂשיג בֹו יבאּו צּדיקים אׁשר ְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּׁשער
אתחזי ּדבהּו הּזהר ּכדברי הּוא, ּברּו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹהּקדֹוׁש
אינּון, והּוא ׁשמיּה ואינּון קּדיׁשא ְְְְִִִֵַַָָמלּכא
על האדם, ּבבחירת ּתֹולה זה ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָולהיֹות
מרּדכי', עליה צּוה כן 'ּכי הּכתּוב רֹומז ְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּכן
ּתּגיד' לא 'אׁשר עֹולם, יסֹוד צּדיק ְֲִִֶֶַַָֹׁשהּוא

הּמה אם ּכי הסּתרתּה, מּבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָותתּגּלה
להיֹות ההסּתרה, ּבחינת על יבאּו ְְְְְִִַַַַַָָָָֹּבעצמם
הּזה, ּבעֹולם אדם עבֹודת עּקר ּתֹולה ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבזה
יֹוׁשב מרּדכי קדׁשֹו ּברּוח רׁש"י העמיק ְְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָולזה
הּׁשער זה הּנקרא הּׁשכינה היא ,הּמל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּבׁשער
על ּומרמזּה המזרזּה בֹו, יבאּו צּדיקים ְְְְִִַַַַַַָָָֹלה'

ותבין: ּדֹו"ק .ְִָָּכ

וôאמר הëלéה לאסôר וáçד למרâכי הâבר ְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוäçדע
מרâכי Łàם üלëל כא)אסôר (ב ְְְֳֵֵֶֶֶַָָ

מ�ה ְֶַַֹמ0את
זיע"א אל	י# מ	ה ְִִֶַַֹרי

עם להטיב &ניו 0ם האדם ְֲִִֵֶַָָָָָָ*א�ר
ה,א ה1ד�� ר,6 �לעצמ ולא ְְְֵֵַַָָֹרעה,

להם ִֵֶָמטיב

äøBäיאמר ּבל ונחמד, נאה מּוסר לנּו Èְְֶֶַַָָָָֹ
ׁשלֹום אחר ידרׁש אחד ּכל ְִֶַַָָָָָֹאדם,
הּוא ּכי הּכל. ׁשלֹום ידרׁש וה' עצמֹו, ְְְְְִִַַֹֹוטֹוב
להטיב ּפניו ׂשם ׁשהאדם עֹוד ׁשּכל ,ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבהפ

ר וגם רעהּו, את ולא עצמֹו ּכּיֹוצאאל עהּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַֹ
את מטיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין אז ִֵֵֶַָָָּבֹו,
חברֹו על הּמתּפּלל אּדרּבה ּכי מהם. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
ּתחּלה נענה הּוא ּדבר לאֹותֹו צרי ְְְֲִִַָָָָָוהּוא

אמר ּדאּת י)ּכמה מב את(איוב ׁשב 'וה' ְְְֶַַַָָָ
רעהּו' ּבעד ּבהתּפללֹו אּיֹוב צב.)ׁשבּות .(ב"ק ְְְְְִִֵֵַַ

ּכמֹו לרע ואהבּת מצות איפה ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹואּיה
ּכּלּה. הּתֹורה ּכל ֶֶַַָָָֻהּכֹוללת

øîàהחזיקּו ׁשניהם יחד ואסּתר מרּדכי ּכי ÈÇְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַָ
מסּתּכל היה אחד ׁשּכל זֹו, מּדה ְְִִֵֶֶַָָָָָּבטֹוב
וזהּו לׁשניהם. הטיב וה' לחברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַלהטיב
היה זּולתֹו היה ואם למרּדכי', הּדבר ְְְֳִִַַַַָָָָָָָָָ'וּיּודע
להטיב רק רצה ולא לֹו, ׁשּיטיב לּמל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּגיד
להטיב הּמלּכה' לאסּתר 'וּיּגד אסּתר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאת
מעצמּה. ׁשּתאמר הּמל ּבעיני חן ׁשּתמצא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּה
יֹותר חפץ ׁשהיה מרּדכי חסד אסּתר ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוכראֹות
היא ּגם עׂשתה לעצמֹו, מּלהטיב ְְְְְִִִֵַַָָָָּבטֹובתּה
מרּדכי' ּבׁשם לּמל אסּתר 'וּתאמר ְְְֳֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹחסד,
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ּכי ּבאחרֹונה היה ּכאׁשר לֹו, ׁשּיטיב ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכדי
מרּדכי. את ּגּדל זה ידי ְְֳִֵֶֶַַַָעל

éרעים üלëה Łàער אŁר üלëה עבדי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹוכל
äמרâכי üלëה õל צäה כן éי להמן äְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמôŁחוים
üלëה עבדי äאמרçו יôŁחוה. ולא יכרע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹלא
את עõבר אôה מäâע למרâכי üלëה Łàער ְְְֲֳֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאŁר
ולא ויõם יõם אליו éאמרם ויהי .üלëה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
âברי äהיעמד לראõת להמן äידáçו אליהם Łְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמע

יהäדי הäא אŁר להם הáיד éי ב-ד)מרâכי (ג ְְֲֳִִִִֶֶַָָ

לצ��ן ְִִרא��ן
זיע"א עטר ן ח&ים ִִֶַַָָרי

לה�דיע המצא�ת ע�0ה היה ְְְֳִֶַַַָָָָ#ר5כי
לה�.ח�ת חפץ �אינ ְְֲִִֵֵַָ*י

äàøðהיה ׁשּלא מּלבד ע"ה ׁשּמרּדכי לֹומר ÄÀÆְְֳִֶֶַַַָָָֹ
מׁשּתחוים ּכּלם ׁשהיּו ּכדר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֻמׁשּתחוה
ּכי להֹודיע המצאֹות עֹוׂשה ׁשהיה אּלא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָלהמן,
יכרע 'לא אֹומרֹו וזהּו להׁשּתחֹות, חפץ ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹאינֹו
ּבזה להיֹות ׁשּיכֹול והּמציאּות יׁשּתחוה', ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹולא
ּומרּדכי המן עבר ׁשהיה לפעמים ּכי ְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹהּוא,
היה לא לפניו המן ּובעבּור וׁשֹוחה ְְֲֶֶַָָָָָָֹֻמּטה
לא ּכי לֹומר ּביׁשר, יׁשב אּלא ׁשֹוחה ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹנׁשאר
ועמד ּבא ׁשהיה ּבאפן אֹו לֹו, לכרע ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹחפץ
ּומׁשּתחוים ּכרעים אדם ּבני ׁשהיּו ּבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאצלֹו
לֹו, ּומׁשּתחוה ּכרע ׁשאינֹו לֹו להראֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹלֹו,

יׁשּתחוה'. ולא יכרע 'לא אמר ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹולזה

לוי ְִֵַֻקד�ת
זיע"א מר�יט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ה53יק מר5כי את ה�ציא ��ְְְֲִִֵֶַַַַָאח�ור
לא ה,א א6 להמן, הה�.חויה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹמ"זרת
�הי�ת מחמת ורק א6 �ל ְְֱֲֲִֵַַַַָה�.חוה

ְִיה,די

äàøðאׁשר הּמל עבדי 'וכל ּפרּוׁש ּדזהּו ÄÀÆְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּכל 'הּמל לֹו צּוה כן ּכי ִִֵֶֶֶַָָכו'

היה מרּדכי על רק להמן, יׁשּתחוּו ְְְֲֲֳִִַַַַָָָָָָעבדים
ּגם ׁשהיה יׁשּתחוה, ולא יכרע ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹצּוּוי
'וכל הּפרּוׁש וזהּו .הּמל אצל חׁשּוב ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכן
להמן, ּומׁשּתחוים ּכרעים כו' 'הּמל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹעבדי
,הּמל עבדי ּכל על 'הּמל לֹו צּוה כן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּכי
הּפרּוׁש וזהּו הּצּוּוי. היה לא מרּדכי ְְְֳִֵֶַַַַָָָֹועל
היה 'לא' מרּדכי, על ּכלֹומר – ְְְֳֳַַַַָָָָֹ'ּומרּדכי'
היה ונמצא להמן'. ויׁשּתחוה ׁש'ּיכרע ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּצּוּוי
להמן, הׁשּתחוה ּׁשּלא מה ּתרּוץ ְְְְֲֳִֵֶַַַָָָָֹלמרּדכי

ׁשּיׁשּתחוה.ּכ עבדיו ׁשאר ּבכלל היה לא הּוא י ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹ
זה מחמת ׁשּלא ואמר ּכּון ׁשּמרּדכי ְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָֹרק
לא ׁשעליו מחמת לא להמן, מׁשּתחוה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
יהּודי' ׁש'הּוא מחמת אמר רק הּצּוּוי, ְֲִִֵֶַַַַָָָהיה
היה אם ואפילּו מׁשּתחוה, אינֹו זה ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָמחמת
היה לא כן ּפי על אף עליו ּכן ּגם ִִֵֵַַַַָָָָֹהּצּוּוי
אׁשר להם הּגיד 'ּכי וזהּו לֹו. ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָמׁשּתחוה
להם אמר ׁשּמרּדכי ּבזה הרצֹון יהּודי', ְְֳִֶֶֶַַָָָָָָהּוא
מחמת לא להמן, מׁשּתחוה אינֹו זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמחמת
ׁשהּוא מחמת רק עליו, הּצּוּוי היה ׁשּלא ֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

הּנ"ל. ּדקּדּוק יבאר ּובזה ְְְִִֶַַַָֹיהּודי.

äæáeּומרּדכי' ּדכתיב מה הּדקּדּוק יבאר ÈÆְְְְֳִִִַַַַָֹ
ּכרע לא יׁשּתחוה', ולא יכרע ְְְֲִִֶַַַָֹֹֹלא
ּכדכתב למכּתב, ליּה הוה מׁשּתחוה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹולא
ּובזה כו''. ּכרעים הּמל עבדי 'וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹלמעלה
'מּדּוע הּמל עבדי ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹיבאר
ׁשּמרּדכי ּכלֹומר ,'הּמל מצות את עֹובר ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּתה
,מהּמל עליו הּצּוּוי היה אם אפילּו ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר
ונמצא לֹו, מׁשּתחוה היה לא כן ּפי על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאף

:הּמל מצות עֹובר ּדעּתֹו ְְְִִֵֶֶַַַלפי

עין ִַָ ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹרי

ויצר ט�ב יצר – חינת והמן ְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָמר5כי
� אדם ֶַָָָָהרע

ïéðòויצר טֹוב יצר ּבחינת והמן, מרּדכי ÄÀÇְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָ
האדם וצרי אדם, ּבכל ׁשּיׁש ְְִֵֶַָָָָָָָָהרע
וזה המן, ּבחינת על מרּדכי ּבחינת ְְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָלהגּביר
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ּכי להמן ּומׁשּתחוים 'ּכרעים ּבּפסּוק ְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻמרּמז
הרב ּבׁשם מבאר ּכאׁשר ,'הּמל לֹו צּוה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹכן
יכרע לא 'ּומרּדכי מּבארּדיטׁשֹוב, ְְְְֳִִִַַַַָָֹהּקדֹוׁש
,נמל מּלׁשֹון הּוא הּמ"ל ּכי יׁשּתחוה' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַֹולא
ׁש'ּמרּדכי העצה, ׁשּזהּו הינּו עצה, ְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון
ׁשּבחינת הינּו – יׁשּתחוה' ולא יכרע ְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹֹלא

וׁש חס נכנע יהיה לא הּטֹוב לפנייצר לֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
תצוה): (פרשת הרע יצר ּבחינת ְִֵֶַַָָָהמן,

אמת 0ְֱֶַפת
זיע"א מ"!ר לי אריה יה!דה ְְִִֵֵַַָרי

*רע ��אינ צ5יק י� 5�ר ְִֵֵֵֶַַָֹ כל
זז �ואינ ה5�ר לר�עי ְְְְֲִִֵֵֶַַָ,מ�.חוה

�ֱֶָמאמ,נת

÷eñôaהוה ּדלכאֹורה יכרע', לא 'ּומרּדכי ÀÈְְְְֱֳִִֵַַָָֹ
ּכי ּופרׁשנּו ּכרע. למיכתב ְְְִִֵֵַַָָליּה
ׁשּכל הּגזרה ּכל על טעם נֹותן ְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב
לא 'מרּדכי ּכי ּבאׁשר זה על היה ְְֲֳִֶֶַַַַָָָָֹֻהמכּון
מּלבד ּכי הּכתּוב לנּו מֹודיע ּגם ְְִִִִַַַַַָָיכרע'.
ּבמחׁשבּתֹו עלה לא ּכי רק ּבמעׂשה, ּכרע ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשם על היּו"ד ּכי יכרע, אם ספק ְִִִֵֵַַַָׁשּום
הכנה הּוא ּכי ּפרׁשנּו ּגם נאמרה. ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָהּמחׁשבה
לא והּוא צּדיק יׁש ּדֹור ׁשּבכל ְְְִֵֶַָֹלדֹורֹות,

ׁשמדֹות: מיני ּבכל מאמּונתֹו ְְֱִֵֶָָָָיזּוז

מ�מ,אל ְִֵֵ�ם
זיע"א מ�3כט	�ב 	מ!אל ְְְִִֵַרי

מ5בר �מים מלכ,ת על לק לת ְְְִִִַַַַַָָֹל#,ד
למר5כי ה#ל6 ְְֲֳֵֶֶַַַָנערי

ìàøNéּכענין להש"י, ּדעּתם מבּטלים ÄÀÈÅְְְְְִִַַַָ
כב:) ּדמרּה(קידושין אּדעּתא ְְְֵֵַַָָָּבהמה

ּפקּדת לׁשמר מלכּות, מּדת והיא ְְְְְִִִַַַַָֹֻאזלא,
אבי וכ"ק הּטעם. להבין ּבלי אף ְְִִִֶֶַַַַַָָהּמל

זצללה"ה זיע"א)אדומו"ר נזר האבני ֵֵּפרׁש(הרה"ק
'מ למרּדכי מׁשרתיו הּמל נערי ּדּועּדברי ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אף הינּו ,'הּמל מצות את עֹובר ְְִֵֵֶֶַַַַַָאּתה

ּכי להמן להׁשּתחוֹות לֹו אין הּטעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּלפי
ּדלחם ּבטּולמא ליּה ּדאזּבן עבּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָהיה

ּגדֹול ׂשר היה טו:)ּומרּדכי מּכל(מגילה , ְֳִַַָָָָָ
על להׁשּגיח ואין היא הּמל מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמקֹום
ׁשּלכן להֹוסיף, יׁש ולי ּדבר. ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָטעמֹו
נערים לא ׁשּבוּדאי ,'הּמל 'נערי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹנקראּו
ּכנערים הּכל הּמל ּפקּדת ער לפי א ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻהיּו,

וזהּו טז.)אצלֹו, עליכם(ר"ה ׁשּתמליכּוני ְְְֲִִֵֶֶֶֶַ
הּׁשנה): ַָָֹ(ראׁש

äידáה éי õâלב àמרâכי יד לŁלח àעיניו ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָֹוçבז
את להŁמיד המן Łñויב מרâכי עם את õְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָל
עם ŁõורŁאח מלכäת àכל אŁר הçהäדים éְְְְֲֲִֵֶַַַַָָל

ו)מרâכי (ג ְֳָָ

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר	 צבי ְְְִִִֶַַרי

י0ראל *ל את לה�מיד ְְְִִִֵֵֶַָָָָהמן �1
.כ&ר �!א *די מר5כי את רק ְְְְֳֵֵֶֶַַַָֹֹולא

�מיתת ֲִֵֶָעליהם

éúàöîּבעל הּגאֹון הרב ׁשּכתב הגּון טעם ÈÈÄֶַַַַַַַָָָָ
חּיים ּתֹורת פו.)המחּבר הענין(חולין ְְִִֵַַַַָָ

ׁשהּמּדה לפי הּדֹור, ּבעֹון נתּפסין ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּצּדיקים
ּכׁשאין העֹולם את לכּלֹות רֹוצה היא ּדין ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשל
ּברחמיו הּוא והקב"ה מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְֲִֶַָָעֹוׂשין
הקב"ה ׁשּתף ולכן מעׂשיו, ּכל על ְְֲִֵֵֵַַַָָָמרחם
הּדין, מּדת עם ה' ׁשם ׁשהּוא הרחמים ֲִִִִִֵֶַַַַָמּדת
ׁשּיעׂשה ּומבּקׁש מקטרג הּוא הּדין מּדת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַא
הקב"ה, עֹוׂשה מה ּבעֹולם, ּדין ִֶָָָהקב"ה
ּכל ּכנגד ׁשקּול ׁשהּוא אחד צּדיק לֹו ְִֵֶֶֶֶַָָָנֹותן

ּומּצ הּדין את מׁשּתיק הּוא ּובזה ילהעֹולם, ְִִִֶֶַַַָָָ
אחד צּדיק ּכׁשּמת ּתכף אבל העֹולם, ּכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת

אחר צּדיק ּבמקֹומֹו עב:)נֹולד ּבסֹוד(קידושין ְְִִֵַַָ
הּׁשמׁש' ּובא הּׁשמׁש ה)'וזרח א ...(קהלת ְֶֶֶַַַָָָ

ìòåּגדֹולה קׁשיא לתרץ לי נראה זה ּפי ÀÇְְְְִִִֵֶֶָָָֻ
אין ּכי המן 'וּירא ּבמגּלה ְְְִִִִֵַַַָָָּבּפסּוקים
חמה המן וּיּמלא לֹו ּומׁשּתחוה ּכרע ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמרּדכי
'ויבּקׁש וגו' ּבמרּדכי' יד לׁשלח ּבעיניו ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיבז
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ּבכל אׁשר הּיהּודים ּכל את להׁשמיד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָהמן
ולכאֹורה מרּדכי'. עם אחׁשורֹוׁש ְְְְְֲֳִֵַַַָָָמלכּות
ּובּקׁש להׁשּתחֹות רצה לא לבד מרּדכי ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָֹקׁשה
והּנראה היהּודים. ּכל את ּולאּבד לעקֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהמן
הּדֹור ׁשּבאֹותֹו ׁשּיׂשראל ידּוע הּנה ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלתרץ,
לּצלם ׁשהׁשּתחוּו מּפני ּכליה חּיבים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיּו
ׁשל מּסעּודה ׁשּנהנּו מּפני אֹו נבּוכדנּצר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשל
והּׂשטן המן והּנה אחׁשורֹוׁש, רׁשע ְְְֲִֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
נֹותן היה הּדין ּומּדת זה, על מקטרגים ְְְִִִֵֶַַַַָָָהיּו
המן היה ולכן חלילה, ּכּלם יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻׁשּיכלּו
הּצּדיק את ׁשּיּטל כן יעׂשה שהקב"ה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמתירא
וצּדיק יׂשראל ּכל ּכנגד ׁשקּול ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָאחד
ולכן וקּימין, חּיים יׂשראל ויהיּו נֹולד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָאחר
לחּוד, ּבמרּדכי' יד לׁשלח ּבעיניו 'וּיבז ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָֹּכתיב
הּצּדיק ּבמיתת ּכּפרה ליׂשראל יהיה ּבזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
ּכל ּכנגד ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ׁשּלפי ְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
את להׁשמיד והּׂשטן המן ּבּקׁש ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,
ודו"ק. אחׁשורֹוׁש, מלכּות ּבכל היהּודים ְְְְֲִֵַַַָָּכל

מ�מ,אל ְִֵֵ�ם
	מ!א זיע"ארי מ�3כט	�ב ל ְְְִִֵַ

רצה � תח!ה ה"מרא 5ברי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ א,ר
,לב4�ף �לב5 יד מר5כי ל�לח ְְְְְֳִַַַַָָָָֹהמן

היה,דים ,לב4�ף כל מר5כי ְְְְְֳִַַַַָָ עם

àøîba(:יג ּבמרּדכי(מגילה ּבתחּלה רבא אמר ÇÀÈÈְְְֳִִַַָָָָָ
מרּדכי ּבעם ּולבּסֹוף ְְְְֳַַַַָלבּדֹו
ויׁש היהּודים. ּבכל ּולבּסֹוף רּבנן ְְְְִֵַַַָָָָּומנּו
ּבכל יד לׁשלח ּתכף חׁשב לא למה ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹלהבין
את להׁשמיד לחׁשב ּדהא ונראה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹהיהּודים.
יׂשראל זכּות ּכל את ּולבּטל היהּודים ְְְְִִֵֵֶַַָָָּכל
לזה הסּפיקה לא אז עד ואיל ְִִֵֵֶַָָָָָָָֹמהאבֹות
אבל היה ורׁשע הּתמידית, המן ְְְֲִִִַַָָָָָָָרׁשעת
מה ּפי על יּובן אּלא ּגמּור, ׁשֹוטה ִֶֶַַַָָֹלא

הרמּב"ן ו)ּׁשּכתב כו רעה(ויקרא חּיה ׁשּכל ְֶֶַַַַָָָָָָ
יֹותר... עֹוד רעה נעׂשית האדם את ְֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּטרפה
ּכחֹות ּבּה ׁשּנׁשּתאבּו מּפני הּטעם ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹּובוּדאי
לכן... מּקדם ּבּה היּו ּׁשּלא מה ִִֵֶֶַָָָָֹֹרעים

ּכן, חּיים ּבעלי ּביתר אם ּבוּדאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַוהּנה
מעּתד ׁשהּוא ׁשּכן ּכל לא ההֹורג ְֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבאדם
ידי על חיצֹונים ּכחֹות ּבֹו להׁשּתאב ְְְְִִִֵֵֵַָֹּביֹותר
ּביֹותר מהּדרים החיצֹונים ּׁשּכחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַֹהחטא,

ּכּידּוע... ּבֹו להׁשּתאב האדם ְְִֵַַַַָָָָָאחר
äpäåועל ּכמעׂשה, מחׁשבה ּדבגֹוי ידּוע ÀÄÅְְְֲֲִֵַַַַָָָ

יד לׁשלח המן ּדעת על ּכׁשעלה ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּכן
ונׁשּתאבּו עׂשה, ּכאּלּו לֹו נחׁשב לבּדֹו ְְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָּבמרּדכי
הּסיתּוהּו והם יֹותר עֹוד רעים ּכחֹות ְִִֵֵֶָֹּבֹו
רּבנן, ּומנּו מרּדכי ּבעם יד לׁשלח ְְְֳִַַַַָָָָָֹעֹוד
ּכחֹות ּבֹו ונׁשּתאבּו עׂשה ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֶַָָָֹוׁשּוב
עיניו ׁשחׁשכּו עד ויֹותר יֹותר עֹוד ְְִֵֵֵֶַָָָרעים
ידֹו לאל ׁשּיהיה לֹו ונדמה מאד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹונתטּפׁש

היהּודים. ּכל את להׁשמיד וׁשלֹום ְְְְִִֶַַַָָחס
ïàkîe,לּטהר הּבא איׁש לכל ׁשּבללּמּוד ÄÈְִִִֵֶַַָָָ

להרׁשיע ׁשהֹוסיף ׁשאף ּבעיניו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיּפלא
לֹומר יתיאׁש אל ּפחת ּפי על עֹומד ְְִִֵֵַַַַַָוהּוא
ׁשקל רמֹות, למעלֹות ׁשאּגיע אפׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָאי
לעׂשֹות ׁשחּׁשב מרּבה טֹובה למּדה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻוחמר
ואמרּו עׂשה, ּכבר ּכאּלּו לֹו ׁשּנחׁשב ְְְְְְִִֶֶָָָָָָמצוה

ּברּות ה)ז"ל ג רבה ּדעּתּה(רות ׁשּנתנה ּכיון , ְְְֵֶַַָָָָ
ּכן ועל לנעמי, הּכתּוב אֹותּה הׁשוה ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָלהתּגּיר
נׁשּתאבּו ּתכף מעׂשיו להיטיב ּבלּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּגמר
לרצֹון אֹותֹו המסּיעים קדֹוׁשים ּכחֹות ְְְְִִַַָֹּבֹו
יֹותר: עֹוד קדּׁשה ּבֹו ונׁשּתאבה יֹותר ְְְֲִֵֵַָָֻעֹוד

אחד עם õנŁי ŁõורŁאח üלëל המן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוçאמר
ýתäמלכ מדינõת àכל העëים àין äמפרד ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֻמפåר
אינם üלëה âתי ואת עם מéל Łנõת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹודתיהם

להìיחם õŁה אין üלëול ח)עłים (ג ְְִִֵֶֶֶַַָֹ

אנ6 ֲַָח�מת
זיע"א אז!לאי �וד י�סף ח&ים ֲִִִֵַַַָרי

ה,א �אחד,ת י0ראל על קטרג ְְְֲִִִֵֵֶַַָהמן
,כ�אינם אחד,ת 5תם ויס�ד ְְְִֵֶֶַָָָֹ�ר�

ה#ל6 מדינ�ת *ל מהם ְְְִִֵֶֶֶַָילמד,

øLôà– אחד' עם 'יׁשנֹו ׁשהּכּונה, לפרׁש ÆÀÈְְֵֶֶֶַַַָָָָ
אחדּות להיֹות הּוא זֹו אּמה ְְְִִֶַַָֻׁשּתכלית
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עּתה אבל ויסֹודם, קּיּומם וזהּו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָּביניהם
ואפילּו ציבחר, מיּכא ציבחר מיּכא – ְְְֲִִִִִַַַָָָֻ'מפּזר'
הם – 'מפרד' אחד ּבמקֹום ׁשהם ְְֵֵֶֶָָָָֹאֹותם
סּגי ולא ּביניהם, יׁש חּנם וׂשנאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹנפרדים
ׂשֹונאים ּגם – העּמים' 'ּבין אּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
מדינֹות ּבכל הּמסּפחת ּופׂשּתה ְְְְִִִַַַַָָָָלעּמים,

מּדֹות ׁשּיּמׁשכּו ּגדֹול נזק ויׁש רעֹותמלכּותֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
מּכל ׁשֹונֹות 'ודתיהם הּמלכּות. ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלהם
ועֹוׂשים ואחדּות, יחּוד הּוא ׁשעּקרם – ְְְִִִֶַָָָעם'
הּמל ּדתי 'ואת ּדתם, הפ והּוא ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָההפ
דת. מּכל קרחים ונמצאּו עֹוׂשים' ְְְְִִִִֵֵָָָאינם
נזק יּמׁש ּכי – להּניחם' ׁשוה אין ולּמל'ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
רעֹות מּדֹות להׁשריׁש הּמלכּות ּבכל ְְְְִִַַַָָָּגדֹול
טֹוב הּמל על 'אם הּמלכּות, ּבכל ְְִֵֶֶַַַַָאּלּו
קצת ראיתי ּכ ואחר וכו''. לאּבדם ְְְְִִִֵַַַָָָָָיּכתב

ּבּמפרׁשים. ְְִִֶַָמּזה

éëäáeעם 'יׁשנֹו רז"ל ׁשאמרּו מה ניחא ÀÈÄְְִֶֶַַַַָָ
ׁשּיׁש ּדכיון הּמצוֹות, מן יׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָאחד'
איּכא ּדכי ּתֹור"ה, נפל ּביניהם ְְִִִֵֵֶַָָָָׂשנאה
נחׁשב מצוה מהם אחד ּכׁשּמקּים ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחדּות
ּכח נתמעט עּתה אבל הּכל, קּימּוה ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹּכאּלּו
מצות על ּתדיר ׁשעֹוברים ּגם ּומה ְְְִִִִֶַַַַַָהּמצֹות,
תׂשנא' 'לא ועל 'כמֹו לרע 'ואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹעׂשה
יׁשנים ּכן ואם תּטר', ולא תּקם 'לא ְְְְִִִִֵֵַֹֹֹֹועל

הּמצוֹות: ְִִַמן

מ�ה 5ֶַַֹעת
זיע"א מ-אז'ניץ ריעה אליקים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַָָָֹרי

ס�ף 5בקים אין ��0ראל ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָעל
מת&>רים הע#ים ה,א ְְִִִַַָָ ר,6

Léׁשּדתי יׁש ואׁשמה חטא מה לדקּדק Åְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָ
יׁש הלא עם, מּכל ׁשֹונֹות ְֲִִֵֵָָָֹיׂשראל
אלהיו, ּבׁשם איׁש ילכּו וכּלם אּמֹות ְְְְֱִִִֵֵָָֹֻֻׁשבעים
עצמֹו, ּבפני ונּמּוס ּדת לֹו יׁש אחד ְְְְִִֵֵֶַָָָוכל
ונראה יׂשראל. על ּבזה הּמסירה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּומה
אחד' עם 'יׁשנֹו הּכתּוב, ׁשל ּפרּוׁשֹו ְְֵֶֶֶַַָָָּדכ
ּבאין למעלה עצמן ּומתּדּבקין עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכׁשהם

ּבאחּדּות אחד, עם הם הּוא ּברּו ְְֵֶַַָָסֹוף
לֹומר רֹוצה העּמים' ּבין ּומפרד 'מפּזר ְְִֵֶַַָָָָֹֻּגמּור,
ּבין ּופרּוד ּפּזּור עֹוׂשין הם זה ידי ְִִֵֵֵֵֶַעל
רֹוצין ּכׁשאנּו הרׁשע, המן אמר ּכ ְִִֶַַָָָָָָָָָהעּמים,
ׁשּיבא ּגֹורמים אזי ּגזרה, איזה עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלגזר
ואין הּגזרֹות, ּומתּבּטלֹות ּבינינּו, ּופּזּור ְְְְִִֵֵֵֵֵַַּפרּוד

להם. יכֹולים ְִֶָָאנּו

ãBòּפרּוׁש עם', מּכל ׁשנֹות 'ודתיהם ְִֵֵֶַָָָָֹאמר
ועֹוברים ׁשּלהם הּדת מׁשּנים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכׁשהם
'מּכל לאמר הּסרחֹון ּתֹולים הם ּתֹורתם, ִִִֵֵַַָָָָֹעל
זאת, להם ּגֹורמים האּמֹות ּכלֹומר, ְְִֶַָָָֹֻעם'
והם מאּומה, להם עֹוׂשין אנּו ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָָאף
ּבנזקין, ּגרמא ׁשאנחנּו ּבנּו, ּתמיד ְְְְֲִִִִֶַָָָָָּתלּוין
ׁשמֹו יּמח הרׁשע המן מסירת היה ְְִִַַָָָָָָָֹזאת
והׁשיב עצתֹו הפר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֲִֵֵֵַָָָָאבל

ּבראׁשֹו. מחׁשבּתֹו ְְֲַַֹלֹו

לב ִֵַייטב
זיע"א מ3יג!ט טייטל�ים יה!דה יק!תיאל ְְְְִִִִֵַַָרי

,מח�בה "מ,רה מע0ה ְְְְֲֵַַַָָָאח5,ת

ïekּכי אם לֹומר ורצה להלׁשין, ּבזה ÄÅְְְְִִִֶַַָָ
זה ּכל עם אחד', עם 'יׁשנֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָּבמעׂשה
העּמים, ּבין ּומפרד מפּזר הּוא ְְְְִֵַַָָָָָֹֻּבמחׁשבה
ּכּונתֹו אחד וכל לזיתֹו, וזה לכרמֹו ּפֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָזה
ּתאמר, וׁשּמא האחּדּות. ּבגדר ואינם ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמֹו,
ּבתר ולא מעׂשה ּבתר אזלינן זה ּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹעם
מּכל ׁשנֹות 'ּדתיהם אמר זה על ֲִֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה,
אזלינן ּכרח על ּביׂשראל ּכי הּכּונה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָעם',
אֹו מיתה חּיב ּבמזיד ּדהא מחׁשבה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָּבתר
אֹו ּגלה אּלא אינֹו ּובׁשֹוגג וכרת, ְְְֵֵֵֶֶַָָֹמלקֹות
ׁשגג נהרג נח ּבבן ּכן ּׁשאין מה ְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹחּטאת,
ט' ּדף ּבמּכֹות רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו ְְְִִֵֶַַַַָּכמזיד,

לפיכך)ע"א עיי"ש(ד"ה הלכות, ארמב"ם (ופליג

עיי"ש) בשוגג, פטור נח בן דסובר ה"א פ"י .מלכים
ּבתר אזלינן העֹולם ּבאּמֹות ּדוקא ְְְֲִֵַַַָָָָָֻהרי
ּבתר אזלינן יׂשראל ּבדת אבל ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמעׂשה,

מּמיל הּדין והּוא הענׁש, לענין אמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
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עׂשים', אינם הּמל ּדתי 'ואת הּׂשכר. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלענין
ואמר ּדקּדק אבל עֹוׂשים, אין לֹומר ּדי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָּדהיה
ּׁשאמרנּו, למה ּבזה הּכּונה עֹוׂשים, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ"אינם"
רק זה אין אבל ּבמעׂשה, עֹוׂשים ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבאמת
ּובׂשר לּנׁשמה לבּוׁש הּנקרא הּגּוף ְְְְֲִֵַַַַַָָָמעׂשה
ׁשהּוא עצמֹו האדם מעׂשה לא אבל ְֲֲֵֶַַָָָָָָֹאדם,
עֹוׂשים, (ּדייקא) "אינם" וזה והּנׁשמה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשכל
ולא ּבמעׂשה, הּגּוף הינּו זּולתם, אם ְְְֲִִֵַַַָָֹּכי
זה, והבן והּמחׁשבה, הּׂשכל ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה
להּניחם. ׁשוה אין הּמלכים מלכי ּולמל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּולכ
רׁשע. אֹותֹו ׁשל הּמלׁשינּות היתה זה ְְִֶֶַַָָָָָּכל

ìáàועל זה, ּכל הבינה הּצּדקת אסּתר ÂÈְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אמרה טז)זה ד את(להלן ּכנֹוס ל' ְְֵֶֶָָ

ּגמּור ּבאחּדּות ּכּלם ׁשּיהיּו הּיהּודים', ְְְְִִֶַַָָָֻּכל
הּמקֹום לפני אחת ּביראה אחת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּוכנסּיה
להסיר ּורצּויה, זּכה ּבמחׁשבה הּוא ְְְְִַַָָָָָָּברּו

ׁשאמרּו וזהּו רׁשע. אֹותֹו ׁשל (מגילהּתלּונתֹו ְְְֶֶֶָָָָ
והיהיג:) ׁשאמר מי לפני וידּוע ּגלּוי :ְְְִִֵֶַַָָָָָ

על ׁשקלים לׁשקל המן ׁשעתיד ְְִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם
ׁשהם ידי על מעׂשיהם להׁשּפיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׂשראל,
ׁשקליהם הקּדים לפיכ זּכה, ּבלּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבמחׁשבה
מחׁשבּתם על לכּפר הּדר להם להֹורֹות ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָכו'
למּלאות ה' ּבאֹור ילכּו ּולמען ְְְְְֵַַַָֹּורצֹונם,
ּתמּה עבֹודה ּדייקא, יתּבר רצֹונֹו ְְְְְְֲִַַַַָָָָָָּבמחׁשבּתם

ּכאמּור. ּומחׁשבה, ְְֲֵַַָָָָּבמעׂשה

קד� 0רפי 0ְִֵֶַַֹיח
זיע"א מ�	יסחא !נים ְְִִִִַָרי

עם מ*ל �נים� להי�ת – י0ראל 5ְְִִִִֵַָָָת

íäéúãå'ּבּונים ר' הרּבי עם'. מּכל ׁשנות ÀÈÅÆִִִַָָָֹ
ׁשּז ּפרׁש, זצ"ל אתמּפרׁשיסחא ְְִִִֵֵֶָֹ

עם. מּכל ׁשֹונים להיֹות ּדתם, עצם ְִִִִֶֶָָָָהיא

אלפים ועłרת לאàדם יéתב טõב üלëה על ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
להביא הëלאכה עłי ידי על אŁקõל éסף ééְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹר

מעל õôעàט את üלëה וçסר .üלëה áנזי ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָאל
הçהäדים. צרר האגגי הëדתא àן להמן ãנôçו õְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹיד
לעõłת והעם üל נתäן הéסף להמן üלëה ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוçאמר

ýעיניà õæéב õà(ט-יא (ג ְֵֶַ

ח�ים ִֶַַ�פע
יה!דה יק!תיאל זיע"אטייטל�יםרי מקל�יזנ!רג ְְְְְְְְִִִֵַַָ

� פס,ק ה.�ס' נפלא דברי ְְְְִִֵֵֶַָָ א,ר
המן מ&לת מר#זת ְֶֶֶֶֶַָָֻזה

äpäרמז העץ, עֹולה ּד'הּכסף' ּגימטרּיא ÄÅְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
עליו הכסף)ׁשּיּתלה ד"ה יג: מגילה .(תוס' ִֶֶָָָ

ׁשל ּתלּיתֹו הּכתּוב רמז לּמה לדקּדק ְְְִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
ׁשּום עדין ׁשאין ּדוקא הּזה ּבּפסּוק ְֲִֵֶֶַַַַָָָָהמן
עדין הּוא הּזה ּבּפסּוק אּדרּבה למּפלתֹו, ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָרמז
עֹוד אין ולכאֹורה והּׂשגיו ּגדּלתֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָֻּבׂשיא

לנפילתֹו. רמז ְִִֶֶָׁשּום

äàøðידּועה קׁשיא לתרץ ּבהקּדם לפרׁש ÄÀÆְְְְְְֵֵֵֶָָָָֻ
ּבלק ּבפרׁשת רׁש"י כ)על 'וּיבא(כב ְִַַַַָָָָָֹ

לקרא אם לֹו אמר לילה', ּבלעם אל ְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹאלהים
ּופרׁש אּתם, ל קּום האנׁשים ּבאּו ְֲִִֵֵֵָָָָל
ׁשּל הּקריאה אם ,'ל לקרא 'אם ְְְְִִִִִֶַַָֹרׁש"י,
אּתם. ל קּום ׂשכר עליה לּטֹול אּתה ְִִֵֶַָָָָָָָוסבּור
ׁשּבלעם ׁשּכדי יּתכן אי העֹולם, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומקׁשים
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הרׁשה ׂשכר ְְִִַַַָָָָָירויח

יׂשראל. את ְְִֵֵֶַָלקּלל

äàøðåמּבעל ּׁשּידּוע מה ּפי על לתרץ, ÀÄÀÆְִִֵֶַַַַַָָ
ּפעם, ׁשאמר זצוק"ל הרי"ם ִִֵֶַַַָָחּדּוׁשי
צלחה רׁשעים ּדר לפעמים אנּו רֹואים ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָלמה
ּבמאמציהם, מצליחים אינם לפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָוצּדיקים

חז"ל אמרּו קד.)הלא קאי(שבת קּוׁשטא ְְֲֲֵַָָָֹ
נכֹון זצ"ל, הרי"ם ואמר קאי, לא ְְִִֵַַַָָָָָֹׁשּקרא
והבל ׁשקר ּבעניני עֹוסקים ׁשהרׁשעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהּדבר
והאמת המסירּות ּבכל ּבּה עֹוסקים הם ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָאבל
ּבּה המערב הּזה האמת ידי ועל ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם,
לפעמים אבל מה, לזמן קּיּום להּדבר ְְְֲִִִִֵַַָָָָָיׁש
ּתֹורת למען אמנם העֹוסקים צּדיקים ְְְִִִֵַַַַָָָיׁש
לגמרי טהֹורה עסקנּותם אין אבל ְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָאמת,
נגיעה ּגם להם ויׁש לאמּתה האמת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָלמען
ׁשל זה קרטֹוב ּומחמת זה, ּבעסק ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַֻעצמית
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את ּולהקים לבּסס מצליחים הם אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשקר
חן. חכם פי וּדברי ְְֱִִֵֵֶָָָהאמת,

äæáeז"ל רׁש"י ּׁשּכתב מה היטב מּובן ÀÆִֵֵֶַַַַָָ
להניח רצה לא הּוא ּברּו ְְִַַָָָָָֹדהּקדֹוׁש
ּכיון יׂשראל, את לקּלל הרׁשע ּבלעם ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאת
והאמת, המסירּות ּבכל ּבקללתֹו יכּון ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשאּולי
אחרי אבל וׁשלֹום. חס קללתֹו יּזיק ְְְֲֲִִֵַַַָָָָואז
רב, והֹון ּכבֹוד הּׁשליחים לֹו ְְְִִִִֶַָָׁשהבטיחּו
ּכסף ּביתֹו מלא מּבלק לקחת רצה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובלעם

יח)וזהב בפסוק רש"י הּקדֹוׁש(כמ"ש לֹו אמר ְַַָָָָ
אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם הּוא ְְְִִֶַַָָָָּברּו
ּבכל מכּון אינ הרי ׂשכר עליה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָלּטֹול
אּלא יׂשראל, על הּקללֹות למען ְְְְְִֵֶַַַַַָָָנפׁש
אין אז אּתם, ל קּום ממֹון, חּמּוד ֲִִֵֵֵַָָָמחמת
ּכיו רׁשם, קללֹותי ׁשּיעׂשּו חׁשׁש ןׁשּום ְֲֲִֵֶֶֶַַָֹ

יכֹול אּתה אמת, ׁשל טּפה ׁשּום ּבהם ֱִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
קאי. לא ׁשּׁשיקרא ּכיון אּתם, ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹללכת

äæåּכאׁשר ּדהּנה ּכאן, ּגם לי נראה הענין ÀÆְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
והּציע אחׁשורׁש לפני הרׁשע המן ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּבא
לׁשקל מּוכן והיה היהּודים ּכל את להרג ְְְֲִִֶַַָָָָֹֹלֹו
הּמל ּגנזי אל ּכסף ּכּכר אלפים ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָעׂשרת
יצליח ּפן חׁשׁש היה הרע, זממֹו ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלבצע
על וׁשלֹום, חס ליׂשראל להּזיק הּזה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהרׁשע
ּכזה ּובאמּונה ּבמסירּות ּבתכניתֹו ׁשעסק ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָידי
ּכזה עצּום הֹון להקריב מּוכן ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָעד
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה ּבּצּועּה. ְִֵֶַָָָָָלׁשם
להמן ׁשּיאמר טּפׁש מל אחׁשורׁש ּבלב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנתן
ׂשמחה הרׁשע המן וׂשמח ,'ל נתּון ְְִֶֶַַָָָָָָָָָ'הּכסף
ּכסף ׁשּום להֹוציא צרי אינֹו ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶֶָָָּגדֹולה
התמּסרּותֹו ּכליל ונתּבּטל הרע זממֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהפיק
זה ידי ועל ׁשּלֹו, הרׁשע לעצת ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָוהקרבתֹו
אּדרּבה אּלא ּכלל רׁשם ׁשּום עׂשה ְְֶֶַַָָָָָֹֹלא
ולכן קאי. לא ּדׁשיקרא לתלּיה, ּגֹורלֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹנחרץ
ּדדוקא הּתֹוס' ּׁשּכתב מה היטב ְְְֵֵֶַַַַָָָֻמדּייק
ׁשל מּפלּתֹו מרּמז 'ל נתּון 'הּכסף ְְְֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּוק

והבן: הרׁשע, ְֵָָָָָָהמן

מרâכי וçקרע נעłה אŁר éל את ידע äְְְֲֲֳֳִֶֶַַַַַַָָָָָמרâכי
העיר üõתà וçצא ואפר łק Łàלçו àגדיו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאת

äמרה גדלה זעקה א)וçזעק (ד ְְְִַַָָָָָֹ

אמת 0ְֱֶַפת
זיע"א מ"!ר לי אריה יה!דה ְְִִֵֵַַָרי

הי�,עה �דעין�� �אף ה53יקים 5ְְִִִֶֶֶֶַַַַָר6
�לם לצעק לב יכ�לין מק�ם ְְְִִִֵֵָָָֹמ*ל

י�דעין הי, לא אם �*מ ְְִִַָָֹמ#�

äàøðיעזר יתּבר ׂשה' ידע מרּדכי ּכי ÄÀÆְְֲֳִִֶַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבוּדאי יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַָָלבני
את 'ידע ּכתּוב וכן כו'. והּצלה ְְֵֶֶַַַָָָָרוח
ּכל ּדר ׁשּכן רק כו'. נעׂשה אׁשר ֲֲֵֶֶֶֶַַָָָּכל
מּכל היׁשּועה ׁשּיֹודעין ׁשאף ְְִִִִֶֶַַַַָָהּצּדיקים,
ּכמֹו מּמׁש ׁשלם ּבלב לצעק יכֹולין ְְְְִִֵֶַָָָֹמקֹום
אין ּכן ׁשאינֹו ּולמי יֹודע. היה לא ְִִֵֵֵֵֶַָֹאם
ּתליא וזה ּבאמת. היׁשּועה לֹו ְְְְֱִֶֶֶַַַָָמראין
לה' הּׂשכל ּכל ׁשּמבּטל ׁשלמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאמּונה
מּכל סתירה ׁשאין ּומאמין ויֹודע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיתּבר
האדם. צעקת ידי על ּבא ׁשהיׁשּועה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָזה
יׂשראל ּבני יעזֹוב לא יתּבר ה' ּכי ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹאף
ּבעת לצעק צריכין מקֹום מּכל ספק. ְְְְִִִִִֵֵָָָֹּבלי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ז)צרה ל כו'(ירמיה צרה עת ְֵֶָָָָָ
יּוׁשע. ִִֵֶַָָּומּמּנה

ãל äידáçו וסריסיה אסôר נערõת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוôבõאנה
Łיàלהל àגדים וŁôלח מאד הëלéה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹוôתחלחל

קàל ולא מעליו õñł äלהסיר מרâכי ד)את (ד ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מרד�מסק 	למה ְְְִֵַַֹֹרי

,להת&!ל להתקרב נ.ן ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָרק 0מחה
להק5ים צרי6 אבל ית ר6 ה' ְְְְֲִִִִֵַַָָָלפני

הכנעה ְְַָָָלכ6

äpäיתּבר ה' לעבד צרי האדם ּכי נֹודע ÄÅְֲִִִַַַָָָָָֹ
מּתחּלה לֹומר רֹוצה ּורחימּו. ְְְִִִִִֶַָּבדחילּו
מהדר ּולפחד ד' ּביראת מתהּל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַלהיֹות
ׂשמחה לידי מּזה יבא ּכ ואחר ְְְִִִֵֶַַָָָֹּגאֹונֹו
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ּובחינת לבב. וטּוב וׂשמחה ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָלעבדֹו
מּפני מּמציאּות נפׁשֹו לבּטל היא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָהּיראה
ממּלא הּוא אׁשר ׁשמֹו יתּבר ּכבֹודֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹּגדל

וכּוּלא עלמין ּכל וסֹובב עלמין קּמיּהּכל ְְְְִִֵֵַָָָָָ
לידי מּזה יבא ּכ ואחר חׁשּוב, הּוא ְְִִֵֶַַָָָֹֹּכלא
מל ּפני ּבאֹור להּדבק וׂשמחה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהאהבה
העּדר ּבּספרים הּמּובא ּדר על וזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָחּיים.
להּבטל ההעּדר ידי על ּכי להוי'ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא ּברּו סֹוף אין ד' אֹור לפני ְְִִִֵֵָמּמציאּות

הויה... לידי ֲִֵָָָּבא

äpäå,ואסּתר ּבמרּדכי הענין ׁשהיה זהּו ÀÄÅְְְְְֳִֵֶֶֶַָָָָָ
מרּדכי ׁשל הרעׁש קֹול ְְְֳֶֶַַַָָָָּכׁשּׁשמעה
ׁשלחה הּנה יׂשראל צרת על ּוזעקה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבבכי
ּפרּוׁש מעליו', ׂשּקֹו 'להסיר ּבגדים ְְִִֵֵַָָָָלֹו
ּבׂשמחה רק מעליו והּיגֹון העצבּות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלהסיר
ּכי ,יתּבר הּׁשם לפני ּולהתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָלהתקרב
ּכי ׂשק, ּבלבּוׁש הּמל אל לבא ְִִֵֶֶֶַָָֹאין
לבא נכֹון ולא ּכתיב, ּבמקֹומֹו וחדוה ְְְְְִִֶָָָֹֹֹעז
לא הּוא א הּכבֹוד. מל לפני ְְְִֵֶֶַַַָֹּבעצבּות
ּבהכנעה הכנה מּתחּלה צרי ּכי ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָקּבל,
הּׂשמחה, אל יבא מּמּנה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹויראה
ּבא ּכאׁשר ּכ אחר לכן ּבארנּו. ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּכאׁשר
הּזה ּבענין יתּבר ה' הסב לחננּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעת
וכו' הּימים ּדברי הּמל לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיקראּו
הּמל סּוס על לרּכב מרּדכי את ְְְְֳִֶֶֶַַַָָֹוקראּו
הכניסֹו למען לפניו ּולזּמר הּמל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָּולבּוׁש
מעט לּבֹו ׂשמח ּכאׁשר ּומּיד הּׂשמחה. ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָּבענין
היה לכן הּגדֹול. והּנס הּגאּלה נעׂשה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻמּמּנּו
וסּבה הקּדמה הּזכרֹונֹות ספר ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּכּנ"ל. הּגאּלה ְֶַַַָֻאל

ŁäŁàן הìמצאים הçהäדים éל את éנõס üְְְְְִִִֵֶַַָָל
ימים ŁלŁת äôŁô ואל äאכלô ואל עלי äמäְְְְְְִִֶַַַָָֹֹוצ
אבõא äבכן éן אצäם ונערתי אני áם ויõם ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹלילה
אבדôי אבדôי וכאŁר כâת לא אŁר üלëה ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאל

טז) (ד

י�סף יעקב �לד�ת.ְֲֵַֹ
זיע"א מ��לנאה י�סף יעקב ְֲִִֵַַָָֹרי

עם �'י�נ המן עצת הפ6 – *נ�ס' ְְֲֵֵֶֶַַָָ'ל6
,מפרד' מפ>ר ְְֶָָָֹֻאחד

úlçzּכנֹוס ל' אסּתר ׁשּצּותה מצינּו הּכל ÀÄÇְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
חּבּור ׁשּיהיה היהּודים, ּכל ְְִִִֶֶֶַָאת
עם 'יׁשנֹו ׁשאמר המן עצת הפ ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּביניהם,
ּפרּוד ׁשּיׁש לֹומר רצה ּומפרד', מפּזר ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻאחר
לּבם 'חלק ּגֹורם וׁשלֹום חס וזה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּביניהם,

יאׁשמּו' יב)עּתה .(הושע ְֶַָָ

מ�ה ְֵֶֹ אר
זיע"א מ-אז'ניץ ריעה אליקים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַָָָֹרי

,מת5 ק מהBבע י�צא �האדם ידי ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
לי�,עה ז�כה ה,א ס�ף ר,6 ְִֵֶָָ אין

äpäיׁשּועה לֹו ׁשּיבא האדם ּכׁשּירצה ÄÅְְְִֶֶֶָָָָָֹ
הּצרֹות מּכל ׁשלמה ּוגאּלה ְְִִֵַָָָָָֻמּמרֹום,
מּבחינת לגמרי לצאת מכרח ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשעּבּודים,
ּבמציאּות מּמׁש להּבטל לּטבע, חּוץ אל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּטבע
ּכלל להרּגיׁש ׁשּלא יתּבר הּבֹורא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹאל
ואז ּכלל, ּבעֹולם אינֹו ּוכאּלּו ְְְְִֵֵַָָָָמעצמּותֹו,
ּבׁשלמּות הּוא ּברּו יתּבר ּבהּבֹורא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָיתּדּבק
ויתּדּבק סֹוף, ּובחינת מהּטבע לגמרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַויצא
אתערּותא יהיה וזאת הּוא, ּברּו סֹוף ְְְְֲִִֵֶָָֹּבאין
ּכביכֹול עצמֹו יצמצם ּבמּדה ּומּדה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדלתּתא,
לבחינת סֹוף אין מּבחינת הּוא ּברּו ְְִִִִֵֵַַַָהּבֹורא
צרֹותיו. מּכל לֹו להֹוׁשיע ּכביכֹול ּוגבּול ְְְִִִַָָָָסֹוף

Bîëeזצ"ל אאמו"ר ישראל,ׁשּפרׁש (עבודת Àֵֵֶ
יז)הּפסּוקשבועות) יט 'וּיֹוצא(שמות ֵַַָ

הּמחנה', מן האלהים לקראת העם את ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה
מן יׂשראל את הֹוציא ע"ה רּבנּו ְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּמׁשה
הּטבע ּומּבחינת הּזה, העֹולם ׁשל ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמחנה
הּוא ּברּו ּבהּבֹורא להתּדּבק לּטבע, חּוץ ְְְִֵֵֶֶַַַַָאל
ּדהינּו אלקים, לקראת וזהּו סֹוף, אין ְְְְֱִִֵֶֶַַֹׁשהּוא
סֹוף. אין ׁשהּוא הּוא ּברּו יתּבר ה' ְְִִֵֶַַָָלקראת

äéàøeוהיׁשּועה אחׁשורֹוׁש מּנס לדברינּו ÀÈÈְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּתענּיֹות, לגזר ׁשהכרחּו המן ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻמּגזרת
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ּכּלם ׁשדים וינקי ּוקטּנים ּגדֹולים ְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֻוהתעּנּו
ׁשחּוץ ּדבר והּוא ויֹום, לילה ימים ג' ְְְִֶַַָָָָָיחד
ּובאתה מּזמן, למעלה יצאּו ּובזה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלּטבע,
ּתענּיֹות ידי על ּדוקא ולאו יׁשּועה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָלהם
האדם יּוכל הענינים ּובכל ּדבר ּבכל ּגם ְְְִִַַַָָָָָָָָָא
הּטבע מּדר לחּוץ הּטבע מּבחינת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלצאת
ּגם לֹו לבא ּדלתּתא אתערּותא יהיה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹּובזה
הּטבע. מּדר למעלה מּמרֹום יׁשּועה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכן

אסôר עליו צäתה אŁר éכל łעçו מרâכי ְְְְֲֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוçעבר
יז) (ד

אהרן ֲֵַֹ ית
זיע"א מ-ארלין אהרן ְֲִִִַַָֹרי

הוא ה>ה �הע�לם .מיד לידע ִִֵֶֶַַָָָָצרי6
�למ,ת ק�נים �מעבר  ְֲִֵַַַרק

éðL,אחד ּתמיד, לידע אדם צרי ּדברים ÀÅְִִִֵֶַָָָָָָ
זהּו ּבֹו, לעבר רק הּוא הּזה ֲֶֶֶַַַָָֹׁשהעֹולם
העּקר הּוא העֹולם ׁשּזה והּׁשני ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ'וּיעבר',
ּוקנּית מצֹות עׂשּית הּוא היכן ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָוהּׁשלמּות,

וז הּזה, ּבעֹולם רק הּׁשלמּות, 'וּיעׂש'.ּכל הּו ְְֵֶֶַַַַַַָָָ

מ עלזא ְְֲִִֶַמהרי"ד
זיע"א מעלזא �ב י6כר ְְִִִֶַָָֹרי

להתע/�ת פסח צ,ה ה53יק ְְְְֳִִִֶַַַַַָָמר5כי
התע�רר,ת �מים לגרם ְְְְִִִִֵַַָֹ כדי

Léיצחק ר' בהרה"ק המסּפר ּפי על לפרׁש Åְְְִִֵַַָָָֻ
ּגדֹול עני היה ּפרסּומֹו טרם ְְִִִֵֶֶָָָָָמראדוויל,
חלה ּפעם אחד, ּכפרי אצל ּבמלּמדּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָועסק
ּגדֹולה צדקה ׁשּיּתן לֹו ואמרּו מאד, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכפרי
ויבּקׁשּו ׁשלם יֹום ׁשּיתעּנּו ּכדי ענּיים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָלעׂשרה
מהעׂשרה ׁשהראׁשֹון מּובן, עליו, ֲֲִִֵֶַָָָָָָָרחמים
ּכלל, התעּנה לא הּוא א יצחק, הר' ְְְִִַַָָָָָָֹהיה
ודגים ּבׂשר קנה אּלא האחרים, הּתׁשעה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּכמֹו
והטיבּו מׁשּפחּתֹו ּבני עם וסעד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָּומטעּמים,

יחּדיו. ְִַָָלּבם

éøôkäיצחק ׁשר' אי לֹו ּוכׁשּנֹודע הבריא, ÇÇÀÄְְְִִִֵֶֶַָ
וּיׁשאלהּו, מאד, לֹו חרה ְְְִִֵַַָָָָֹהתעּנה,
מׁשּלחֹו ּדברי על לעבר לּבֹו מלאֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָֹאי
ׁשּיתעּנה, מנת על הּכסף את לֹו נתן ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
חׁשבּתי ּבתחּלה ּכי ּדע, יצחק: ר' ְְְֱִִִִִִַַָָָהׁשיבֹו
איזה ּבלּבי חׁשבּתי אבל ,ּכדברי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָלעׂשֹות
רגילים ּבּׁשמים הלא מּתעניתי, יהיה ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָֹֻּפעּלה
טֹוב ׁשּיֹותר התּבֹוננּתי, לכן ׁשּלי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּבתענּיֹות
ּולמׁשּפחּתי, לי יפה סעּודה ּבממֹונ ְְְְְְֲִִִַַָָָָלעׂשֹות
ּבּׁשמים למעלה התעֹוררּות ּתּגרם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבזה
העני לקח היכן מּיֹומים, ּיֹום מה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָויׁשאלּו
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו ּכזֹו ׁשלמה סעּודה ְְְְְִֵֶַַָָָהּזה
עם אֹותנּו החיית אּתה ּכי הּדבר ֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָוּיּמצא
לרפּואה. ּתזּכה זה ּובזכּות ,ׁשּל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָהּצדקה

äæå,מרּדכי מחׁשבת ׁשהיה לֹומר אפׁשר ÀÆְְֲֳֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכבר חֹול, ּביֹום ּתענית יתּקן אם ְְְֲִִִֵַַָּכי
ּכל על מתעּנים ׁשּיׂשראל ּבּׁשמים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרגילים

ׁשּלא לאצרה ּבפסח ּתענית אבל ּתבא, ְֲֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׂשמחים הּכל טֹוב ּביֹום ּכי עדין, ְְֲִִִֵֵַַַֹארע
הּׁשאלה ּבּׁשמים ּתתעֹורר ּומּזה לּבם, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוסֹועדים
עת ּכי למעלה ויּודע ּקרה, מה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּתמיהה

יּוׁשע. ּומּמּנה ואז ליעקב היא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹצרה

וôעמד מלכäת אסôר Łàלôו ה⁄ליŁי õçàם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַֹויהי
üלëה àית נכח הïנימית üלëה àית àְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹחצר
הëלכäת àבית õתäמלכ íéא על יŁõב üלëְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַוה

הàית ïתח א)נכח (ה ִֶַַַָֹ

אפרים מחנה 5ְֲִֵֶֶֶַַגל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח&ים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

האמת עצמ? מ5ת ק�רה ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָאס.ר
ההס.ר על הת" רה ְְְִֵֶַַַָועי"ז

ézòîLהסּתר 'ואנכי זללה"ה, מאא"ז ÈÇÀÄְְִֵַָֹ
יח)אסּתיר' לא ּכׁשהאדם(דברים ּכי , ְְִִֶַָָָ

טֹוב, אינֹו ּבוּדאי הסּתרה ׁשּיׁש יֹודע ְְֵֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו ּגמּור צּדיק ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּסֹובר
ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש הסּתרה ׁשּיׁש ּכׁשּיֹודע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאבל
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כ 

ּומבּקׁש יתּבר ה' מּלפני נכנע הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָאז
ההסּתרה ּפרּוׁש הסּתר', 'ואנכי וזהּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּלפניו,
וזהּו הסּתרה, ׁשהיא יֹודע ולא 'אסּתיר', ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹאני
עצמּה ׁשּקׁשרה – הּׁשליׁשי' בּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָ'ויהי
ׁשהּוא יעקב, ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְֲֲִִֶֶַַַַָֹּבאהבה
'וּתלּבׁש הסּתרה, ׁשּיׁש וידעה אמת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָמּדת
ּגׁשמּיּות מּמלּבּוׁשי ויצאה – מלכּות' ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָאסּתר
יצא 'ּומרּדכי וזהּו אֹור, לבּוׁשי ְְְְְֳֵֶַָָָָָולבׁשה

והבן: מלכּות', ְְְִֵַָּבלבּוׁש

זהב �רי.ֵָָ
זיע"א מ+אל�ז'יץ נימין ְִִִִִַָָרי

ŁרŁà õעצמ ידàיק רעה יראה לאדם àŁéְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹא
הñד⁄ה Łהäא ְְִֶַַָָֻהçראה

äàøðהחסיד ּבׁשם ׁשּׁשמעּתי ּפי על לי ÄÀÆְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּדֹובער מֹוה' אלקי איׁש ְֱִִֶַָֹֻהּמבהק

על יג)מּמעזריטׁש לט וּינס(בראשית 'וּירא ְְְִִֶַַַַָָ
וּינס ראה אביו ׁשל ּדיֹוקנא - (סוטההחּוצה' ְְִֶַַָָָָָָָ

עליהלו:) אׁשר והּתפארה הּיפי ראה ּדהּוא ...ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
אׁשר הּקדֹוׁש העליֹון ּבהּתפארת עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָודּבק
זה ידי ועל מּמּנה, נלקחים הּתפארת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
עליה, אׁשר הרעה והּתפארת מהּתאוה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיצא
ּכרצֹוח רעה יראה איזה אדם ּכׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָוכן
הּיראה יבא מאין ּבלּבֹו יאמר ּבֹו, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹֹוכּיֹוצא
ׁשהּיראה רק זה, אדם על רּוחני ּדבר ְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
הּקדּׁשה, ׁשהּוא הּיראה מּׁשרׁש נלקחת זֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻרעה
מסּלק ואז הּקדֹוׁשה, לּיראה עצמֹו את ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָוידּבק
וׁשּוב זה, אדם על מּנח אׁשר רעה ְְֲִֶֶַַָָָָָָֻהּיראה
והּנה רעה... לֹו לעׂשֹות עֹוד ּכח לֹו ְֲִֵֵַַָָֹאין
מאחׁשורֹוׁש הרעה יראה לּה היה הּמלּכה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאסּתר
'וּתלּבׁש אסּתר, עׂשתה מה להמית, ּדתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאׁשר

חז"ל ודרׁשּו מלכּות' יד:)אסּתר ׁשּלבׁשה(מגילה ְְְְְֲֵֶֶַַָָָ
הּנקראת 'מלכּות' מּדת ׁשהיא הּקדׁש, ְְִִִֵֶֶַַַַַֹרּוח
ּבית ּבחצר 'וּתעמד זה ידי ועל ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹ'יראה',
התּדּבקּותּה ידי על לֹומר רצה הּפנימי', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמל
ּתכף אז הּקדֹוׁשה, לּיראה אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּיראת

זה ידי ועל ּפנימה, הּמל ּבבית ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָעמדה
נׂשאה ולכן מאחׁשורֹוׁש, רעה הּיראה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָסּלקה

ּבעיניו. ְֵֵָחן

א את üלëה כראõת עמדתויהי הëלéה סôר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לאסôר üלëה וŁõçט àעיניו חן נłאה àְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחצר
וáôע אסôר וôקרב õידà אŁר הåהב Łרביט ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

ה⁄רביט Łראà(ב (ה ְְִַַֹ

��/ים� ִִֵַל1,טי
זיע"א מא�סטר���לי 	מ	�ן ְְְִִֵֵַרי

�ה,צרכה ה5בר מ,פלא Bעם ְְְֵֶַַַַָָָָ א,ר
לגעת רא� *די להתקרב ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹאס.ר

ְִַַה�רביט

äL÷åהּׁשרביט ּכי הּגמרא מאמר ידּוע הלא ÀÈÆְְֲֲִִַַַַַָָָָֹ
אסּתר ׁשל ּכבֹודּה ּומּפני אּמה ְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
עד אֹומרים ויׁש אּמה חמּׁשים עד ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָנׁשּתרּבב
הּצּדקת, את להטריח ׁשּלא ּכדי וכו' ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמאה
ולּמה אסּתר, עד מּגיע היה הּׁשרביט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָונמצא
הּׁשרביט', ּבראׁש וּתּגע אסּתר 'וּתקרב ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּכתיב
לא ,להל צריכה ׁשהיתה הּוא ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹוהּמׁשמעּות
הּׁשרביט. ּבראׁש וּתּגע רק לכּתב לֹו ְְְִִִַַַַַָָֹֹהיה

,äàøpäåהאריז"ל ּבכתבי איתא ּדהּנה ÀÇÄÀÆְְְֲִִִִֵֵַָָ
ּכה מׁשה 'וּיאמר וארא ְֵֶֶַַָָָָֹֹֹּבפרׁשת
ּבידי אׁשר ּבּמּטה מּכה אנכי הּנה ה' ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר
מיּתר, הּוא ּבידי' 'אׁשר והּתבה היאֹור', ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻאת
ּבידֹו יהיה ּבוּדאי ׁשהּמּטה ידע לא מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּכי
'ואת ּכתיב ּבׁשּלח ּובפרׁשת היאֹור, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיּכה
ּתּקח היאֹור את ּבֹו הּכית אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַַָהּמּטה
מּיֹותר, הּוא 'ּביד' ּתבת ּכאן וגם ,'ְְְְְִֵֵַַָָָּביד
היאֹור ּכׁשּיּכה ּבידֹו הּמּטה יּקח ּבוּדאי ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָּכי

אחר. ּבאבר ְְֵֵֶַֹולא
ìáàׁשם ּבֹו נרׁשם היה ׁשהּמּטה ידּוע ÂÈְִֶֶַַַַָָָָ

אם הוי"ה ׁשם ּכי ידּוע וזה ְֲֲִִֶַָָָָָָהוי"ה,
רחמים, עֹוׂשה הּוא ּכסדר הּואהּוא ּולהפ ְְֲִֵֵֶֶֶַ

רחמים, ה'ּוא ו'איזה ה'ּוא מ'י ּכי ּדין, ְֲִִִִֵֶֶַעֹוׂשה
נמצא ּדין, הּוא ל'י ׁשו'ה אינּנ'ּו ז'ה ְְִִִֵֶֶֶָָֹ'וכל
היה היאֹור את להּכֹות צרי מׁשה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשהיה
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כא 

צרי ּבכאן ּכי הּמּטה, את להפ ְֲִִִֶֶַַַָָָֹצרי
לרחמים צרי ׁשהיה הּצּור ואצל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָלדין,
היה צמאֹונם, לרּוֹות מים ליׂשראל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלּתן
הּדבר ונכֹון ּכסדר. הּמּטה את לּקח ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָצרי
את מׁשה הּכה חלק ּבאיזה ּבּוריֹו, ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹעל
ּכדי ּבידֹו, ּתמיד אׁשר מּטה ּבחלק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהיאֹור,
אמר ולזה ּדין. על ּבהפ הוי"ה ׁשם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיבא
ּבידי', אׁשר ּבּמּטה מּכה אנכי 'הּנה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה
היה הּצּור אצל אבל ּתמיד, ׁשּבידי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּבמה
לּקח צרי היה מים, ליׂשראל לּתן ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרחמים,
הּמּטה 'ואת ה' אמר לזה ּכסדר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמּטה
,'ּביד ּתּקח היאֹור את ּבֹו הּכית ְְְֲִִִֶֶַַָָאׁשר
הּכית אׁשר מּטה החלק זה לֹומר ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָרֹוצה
ׁשם ׁשּיהיה ּכדי ,ּביד ּתּקח היאֹור את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבֹו

ּכסדר. ְֲֵֶָָהוי"ה

äpäåוּיֹוׁשט' ּכתיב ּכי קׁשה, ּכאן ּגם ÀÄÅְִִֶֶַַָָ
הּזהב ׁשרביט את לאסּתר ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָהּמל
מיּתר. הּוא ּבידֹו' 'אׁשר ותבת ּבידֹו', ְְְְֲֲֵֶֶַָָָֻאׁשר
ּׁשּברצֹונֹו מי אחׁשורֹוׁש ּכי ּבזה, הּנראה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָאבל
ׁשרביט את לֹו מֹוׁשיט היה להחיֹות ְְֲִִֶַַָָָָהיה
ּבעיניו חׁשּובה היתה אסּתר אבל ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָהּזהב,
רק הארץ, ּכל ּכדר לּה מֹוׁשיט היה ְְִֶֶֶַָָָָָָֹולא
היה אׁשר החלק והינּו הּׁשרביט, מהּפ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
אסּתר אבל לּה. מֹוׁשיט היה ּתמיד ְְֲִִֵֶָָָָָָּבידֹו
כבֹוד לי עֹוׂשה הּמל אם ּבדעּתּה, ְְִִֶֶֶַַָָָָהיה
לא אני אבל ּבידֹו אׁשר החלק לי ְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָֹלהׁשיט
ּבכבֹוד מזלזל אני ּכי החלק, ּבזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאּגע
הּׁשרביט' ּבראׁש וּתּגע אסּתר 'וּתקרב ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַֹהּמלכּות.
ׁשהּכל ּכדר הּׁשני, החלק לֹומר רצה –ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכל להל צריכה היתה זה ועבּור ְְֲֲִִֶַַָָָָֹעֹוׂשין,
הּפסּוק מדקּדק ולזה הּׁשרביט. ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻהאר

הּׁשרביט': ּבראׁש וּתּגע אסּתר ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ'וּתקרב

⁄אלתüוçאמ מה הçין àמôŁה לאסôר üלëה ר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
łותע הëלכäת חצי עד üתŁñà äמה üל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָויìתן

ו) (ה

ה#איר ִֵַא�ר
זיע"א מ+'יאט�מיר ו�אלף זאב ְְִִִִֵַרי

– �אלת6' מה לאס.ר ה#ל6 ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ'ו�אמר
*א�ר ח�יב,ת .פ!ה, י� ְֲֲִִֵֵֶַַַָָאימתי
מלכ,ת הס.רת עב,ר היא ְְְֲִַַַַַָָהמג#ה

ִַָ�מים

äpä,ּתפּלה זּו האדם עבֹודת ׁשל הּמבחר ÄÅְְֲִֶַַָָָָָֻ
אנׁשי לנּו סּדרּו הּתפּלה עּקר ְְְְִִִֵַַַָָָָאמנם
צר ולא עליֹון, ּתּקּון עבּור הּגדֹולה ְְְְֲִֶֶֶֶַָֹֹּכנסת
הּׁשכינה להֹוציא אם ּכי הּגׁשמּיּות, ְְְְִִִִִַַַַָעצמֹו
הּׁשכינה איברי ׁשּיׁש נֹודע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמּגלּות,
קרֹובֹו עם על הּמּטל ּכּלם, הּמדרגֹות ְְְִֵַַַַַָָָֻֻּבכלל
וזה ׁשבּתם... לּמרֹום מּׁשם להעלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיׂשראל
צער ׁשּיׁש ּכביכֹול, הּׁשכינה ּגלּות ְְִִִֵֶַַַָָָָעּקר
הּתחּתֹונה, ּבּמדרגה הּׁשֹוכן הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַַַַַָָָלּניצֹוץ
מחׁשבּתֹו ּבעצם לׁשם להאיר מׂשּכיל ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹואין
ּכמֹו רּבם הרֹואֹות, עינינּו ּובאמת ְְֱֵֵֶֶַָָָֻהּטהֹורה...
את ׁשּיּפרדּו לזאת ּגם לּבם ׁשתּו לא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֻּכּלם
אם ּכי ּברּוחנּיּות, ּולהׁשּגיח מּגׁשמּיּות ְְְְִִִִִִַַַַָָָעצמם
וזה ּבפׁשּוט... ורֹוצים ּפנה, לדרּכֹו ְְְְְִִֶַָָָאיׁש
אסּתר ּכן ּגם ונקרא הּׁשכינה, ּגלּות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנקרא
נסּתר הּמלכים מלכי מל הינּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלּכה,

עצמֹו. את ׁשּמעֹורר מי ואין ְְְִֵֵֶֶַָׁשם

äæåהּמל ירצה – לאסּתר' הּמל 'וּיאמר ÀÆְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּתחּנתֹו ׁשּמּפיל למי אֹומר הּוא ְְִִִֵֶַָָּברּו
ׁשּׁשֹוכנֹות הּמלכּות הסּתרת על יתּבר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָלפניו
'ּׁשאלת 'מה ּכּנזּכר... הּתחּתֹונים ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמדרגֹות

ח יׁש אימתי ּכלֹומר –ּבתפּלת ׁשיבּות ְְֲִִִֵֵֵַַָָ
אסּתר עבּור לׁשאל מגּמת בהיֹות ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹוׁשאלת
ּכּנזּכר, הּמלכּות הסּתרת עבּור – ְְְְֲִַַַַַַַָָָהּמלּכה
מּלׁשֹון טעמֹו והיה ,ּׁשאלת מ"ה ְְְְְִֵֵֶַַָָָוזהּו
ׁשּזכרנּו ּדר על – 'ל 'ויּנתן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָחׁשיבּות,
לא ׁשּיענני, אני ּובטּוח קראתי, לי ֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבּצרת"ה
'עד ּובקׁש ּבׁשאלת עצמ ּכל אם ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָכן
ּתפּלתֹו ׁשעֹוׂשה הינּו – הּמלכּות' ְְְֲִִֶֶַַַָחצי
עבּור וגם הּגׁשמּיּות צרכי עבּור ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָלחצאין,
ׁשּתי הם ּבאמת הּמלכּות, הסּתרת ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָֹצר
ּפניו נגד והּטעּות אחד, ּבנֹוׂשא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָהפכּיים
ׁשקרים ּדברי ּכי ּומּכאן, מּכאן קרח ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹונמצא
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כב 

ּתפּלתֹו וטֹורפים יתּבר עיניו לנגד יּכֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלא
ּבלׁשֹון 'ותעׂש', אֹומר ּגמר ּולזה ְְְְִֵֵֶַָָָָּבפניו...
ּבּקׁשת ׁשּתעׂשה ּדעּת עֹולה וכי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּתמיה,
ּתפּלֹותיו אדם יעׂשה ּכן על ּכזה, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ּדייקא: הּמקֹום לפני ותחנּונים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָרחמים

äבŁñתי Łאלתי וôאמר אסôר ז)וôען (ה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

י�סף ְִֵֵאמרי
זיע"א מ3�ינקא מאיר י�סף ְְִִִִֵֵַָרי

אז עת 0יח כל ל�&6 י,כל ְְִִִֵַַָָֹאם
מ�אל�תיו יתמ!א ְְֲִִִֵֵַָָמ#ילא

Léמהבעש"ט ּׁשּמקּבל מה ּפי על לפרׁש Åְְִֵֶַַָָֻ
הּפסּוק ּבפרּוׁש א)זללה"ה קב (תהלים ְֵַָ

יׁשּפ ה' ולפני יעטף כי לעני ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹֹ'ּתפּלה
לֹו ׁשהיה מל ׁשהיה מׁשל ּפי על ִִֶֶֶֶַָָָָָָׂשיחֹו',
איזה מּמּנּו ׁשּבּקׁש מי ּכל אׁשר אחד ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָיֹום
והּנה מּיד, אֹותּה ימּלא ההּוא ּבּיֹום ְְִִֵֵַַַַָָָָּבּקׁשה
ּׁשּמצטר מה ּכל הּמל מן ּבּקׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּבּקׁשתֹו היתה ׁשּבהם החכם אמנם ְְֶֶֶַָָָָָָָָָלֹו,
ּבכל הּמל עם לדּבר רׁשּות לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיּנתן

ׁשעה יֹותריֹום ּבּקׁש הּוא ּכי ונמצא אחת, ְְִִִֵֵַַָָָ
עת ּבכל הּמל עם ידּבר אם ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמּכּלם,
,ׁשּיצטר ּבּקׁשֹותיו ּכל לֹו יתמּלא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּמילא
ׁשאמר וזהּו .הּמל מּבית חסר ּכלּום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכי
יׁשּפ ה' ולפני יעטף כי לעני ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹֹ'ּתפּלה
ּבכל אׁשר הּוא ׁשּתפּלתֹו לֹומר רצה ְְֲִִֶֶַָָָָׂשיחֹו',
ּומּמילא ה' לפני ׂשיחֹו לׁשּפ יּוכל ְְִִִִֵֵֵַָֹעת

ּכּנ"ל. ּכלּום לֹו יחסר ְְֶַַַֹלא
äæáeרֹוצה 'הּמל 'וּיאמר לפרׁש נּוכל ÈÆְֵֶֶֶֶַַַָֹ

מלּכֹו ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֶַַַָָלֹומר
לֹומר רֹוצה הּמלּכה' 'לאסּתר עֹולם, ְְְֵֶֶֶַַַָָׁשל
הּמלּכה אסּתר ׁשּנקראת יׂשראל הּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאל
ׁשאלתי אסּתר וּתען וגו' ּׁשאלת 'מה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכּנֹודע,
מׁשיבה יׂשראל הּכנסת לֹומר רֹוצה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּובּקׁשתי',
היא 'ׁשאלתי' לֹומר רֹוצה ּובּקׁשתי', ְְִִִִֵֵֶַַָָָָ'ׁשאלתי
מּלפני לבּקׁש ׁשאּוכל לֹומר רֹוצה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבּקׁשתי',
ּומסּפר מׁשאלֹותי. ּכל יתמּלא מּמילא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָאזי

ׁשאלתי וּתאמר אסּתר 'וּתען הּפסּוק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל
הּכֹולל ועם שצ"ג, אלפים ג' הּוא ְֲִִִֵַַָָָּובּקׁשתי'
ׁשם קפ"ד, עם הרחמים מּדֹות י"ג ְֲִִִִִֵַַָָּגימטרּיא
הרחמים ׁשּיתעֹוררּו רצֹון ויהי ּברּבּוע, ְְֲִִִִִֶַַָָָע"ב

אמן. יׂשראל ּכל ועל ְְִֵֵֵַָָָָעלינּו

וכראõת לב וטõב łמח ההäא õçàם המן ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָוçצא
זע ולא קם ולא üלëה Łàער מרâכי את ְְְְֳֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהמן

חמה מרâכי על המן וëçלא äìëט)מ (ה ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מרד�מסק 	למה ְְְִִַַֹֹרי

ק ל אס.ר המן �לחן הסב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ*א�ר
53יקים מ#/, יצא, ולכן ְְְִִִֵֶַָָָֻקד�ה

äøBàëìׁשּנכּתב זה ּבדבר להתּבֹונן יׁש ÄÀÈְְְְִִֵֵֶֶַָָ
'ׂשמח נכּבד ּבלׁשֹון ּכזה רׁשע ְְִִֵֶַַָָָָָעל
איתא ּכי ּבזה, הּנראה אּולם לב'. ְְִִִֵֶֶַָָָוטֹוב

זכֹור ּפרׁשת ּכהנא ּדרב יב)ּבפסיקּתא (פיסקא ְְְֲִִַַַָָָָָ
י"ה' ּכס על יד טז)'ּכי יז ר'(שמות אמר ִֵַַָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע יעקב ּבן ְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹאליעזר
עמלק ׁשל מּזרעֹו ּגר מקּבל ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָּבכסאֹו
והּוא ּדוד אצל מבּׂשר ּכׁשּבא לפיכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָוכו'.
עמלקי ּגר איׁש 'ּבן ואמר אּתה מי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָׁשֹואל

יג)אנכי' א ב' ּדוד.(שמואל קּבלֹו לא , ְִִִָָֹֹ

äpäåּדברי ּבעיני ּפליאה היה ּכּמה זהּו ÀÄÅְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הּגמרא הפ ׁשהּוא הּזה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָהּמדרׁש

נז:)ּדאיתא למדּו(גיטין המן ׁשל ּבניו מּבני ְְְִִֵֶָָָָָָ
ּפי על לי הּנראה אכן ּברק. ּבבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתֹורה
ּגדֹול ּכי הּצּדיקים, מּמעלת ּׁשּידענּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָמה
חכמים ּתלמידי אׁשר ּגבֹוּה מּׁשלחן ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּנהנה
טהרה לידי האדם את להביא ּבּה ְְֳִִִֵֶָָָָָָָֻמסּבים
המן את אסּתר זּמנה ּכאׁשר לכן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוקדּׁשה.
ּכן ּגם המן והיה ּפעמים, זה הּמׁשּתה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
הּסעּודֹות מּׁשני הּקדּׁשה מחּיּות מעט ְְְְִֵֵֵַַַַָֻׁשֹואף
לכן לב', וטֹוב 'ׂשמח ׁשּכתּוב וזֹו ְְֵֵֵֶַַָָָָהּללּו.
ּתֹורה ׁשלמדּו הּללּו הּצּדיקים מּמּנּו ְְִִִֶֶַַַָָָָיצאּו

ּברק: ְְִֵָּבבני



החסידות  פניני אסתר |אוצר מגילת

כג 

עץ äłיע אהביו וכל õôŁא Łזר õל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹוôאמר
את äויתל üלëל אמר äבàקר אëה חמ⁄ים ãבáְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
łמח הôŁëה אל üלëה עם äבא עליו ְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמרâכי

העץ łעçו המן לפני הâבר יד)וçיטב (ה ְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

5כ!ה ְְַַָָאגרא
זיע"אצבי מ�ינ�ב אלימל# צבי ְְֱִִִִִֶֶ

מר5כי את לתל�ת �ל יעצ, המן ְְֲֲֳִֵֶַָָָָי�עצי
�צא�* נס נע0ה לא עדין *י עץ ֲֲִִֵֵֵַַַַָֹעל
י�,עה זה להמ�י6 י,כל, ולא ְְְְְְִֶֶַָָֹ זה

ה5ברים ס&,ר ידי ְְִִֵַַָעל

äpäּדרֹותינּו צּדיקי הּקדֹוׁשים רּבֹותינּו ּכתבּו ÄÅְְִִֵֵֵַַַָֹ
ּכאׁשר הּקדׁש, רּוח מּבעלי ֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹּבּקּבלה
לרפּואה ּכגֹון יׁשּועה לאיזה אדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָיצטר
מכׁשֹול, מּבלי ים ּבמצלֹות ולעבר ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֻּולהצלחה
ּבכּיֹוצא הּנּסים אֹותן מעין ּפיו ּבמֹו יזּכר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹאזי
אֹו לרּבים הּדֹורֹות לצּדיקי ׁשּנעׂשּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָּבזה

ׁשאמר וזהּו יח)ליחיד. ז הגם(דברים ּבסגּלה ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ
ּתזּכר 'זכר ,ּכ ּכל זכּות ּביד יהיה ְְְְְִִֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא
ּולכל לפרעה אלקי י"י עׂשה אׁשר ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹֹאת
ּכביכֹול הּנּסים סּפּורי ּובהתעֹוררּות ְְְְְִִִִִִִֵַָָמצרים',
ּדאיתּגבר ּכמלּכא ,עלי עליֹון חסד ּכח ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיתּגּבר
עּין ּדעביד, ּגבּורּתין מסּפרין ּכד ְְְְְִִִֵֵֵַַַָחיליּה

ּבא מהימנא ּברעיא מ:)ּבּזהר .(ח"ב ְְְֲֵַַַָָֹֹ
ìòåּׁשאמרּו מה לנּו יּנח האּלה הּדברים ּפי ÀÇְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבמדרׁש ז"ל ב)רּבֹותינּו ט ׁשּיעצּו(אסת"ר ְְֲִֵֶַַָָ
את לתלֹות עץ ׁשּיעׂשה לֹו המן ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָיֹועצי
ּבּמים הּצדדים, ּכל על חזרּו ּכי ְְְֳִִִַַַַַָָָָמרּדכי,
מּמצרים, ּביציאתם נס להם נעׂשה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכבר
מיׁשאל וחנניא לאברהם נס נעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּבאׁש
ׁשם, עּין הענינים ׁשאר ּכל על וכן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָועזריה,
ּכל הלא היּו, טּפׁשים וכי זה על ְְְֲִִִֶֶַָָָֹּדקׁשה
מי ויׂשּכיל יבין ּבקדקדֹו מח לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמי
וחנית וחרב ואׁש מּמים להּציל ּבידֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיכלת
מה לפי א מּתלּיה, להּציל יכֹול ְְְִִִִַַַָָהּוא
ּגדֹולֹות קלּפֹות היּו הם ּדהּנה יּנח, ְְְְִִֵֵֶַַָָֻּׁשּכתבנּו
והיה הּדֹור אֹותֹו ׁשּנתחּיבּו יֹודעים ְְְְְִִֶַַָָָוהיּו
סּפּורי ידי ׁשעל ידעּו רק זכּיֹות, מעט ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻּבידם
אפילּו ּכל לעין יּוׁשעּו ּבענין ּבכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהּנּסים
ׁשאי ּכזה ּדבר ּבררּו ּכן ועל זכּיֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻּבּזּולת

והּתֹורה הּמארע, מעין לסּפר להם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאפׁשר
צּותה ּבחכמה ליׂשראל המיעצת ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשה
מצרים ּביציאת ולזּכר לסּפר ּבכאן ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹאֹותנּו
חס יארע ואפילּו הּנּסים, ּכל ּכלל ֱֲִִִֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ּדגמתֹו נס היה הּכל חדׁש ּדבר ְְִֵַָָָָָָָָָֹֻוחלילה
אֹויביהם יּפלּו זה ידי ועל מצרים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַּביציאת
יאמר ּכן אמן מרּפא, לאין וכּלה ְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָֹּבהׁשמד

עקב): (פרשת ֵַהּׁשם

להביא וçאמר üלëה Łנת נדדה ההäא êàְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹילה
נקראים äהיçו הçמים âברי הåכרנõת ספר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאת

üלëה א)לפני (ו ְִֵֶֶַ

לוי ְִֵַֻקד�ת
זיע"א מרדיט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ר�צה �המן ��לאח�ור הראה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָמיכאל
�ל �היה על? מר5כי את ְְֲֳֶֶֶַַַָָָָֹלהרג
�ה*,נה וסבר טעה ��ואח�ור ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָאס.ר

ָָעליו

áéúkההּוא 'ּבּלילה ּפסּוק על ׁשני ּבתרּגּום ÀÄְְְִֵַַַַַָָ
הראה ׁשּמיכאל 'הּמל ׁשנת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָנדדה
ויבאר אֹותֹו. להרג רֹוצה ׁשהמן ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹלאחׁשורֹוׁש
הטיל לא אחׁשורֹוׁש ׁשּבאמת זה, ּדר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹעל
ּכּמבאר ּבאסּתר, ּכלל וׁשלֹום חס ְְְְְֲֵֶַַָָָָֹֻזהמא

רעו.)ּבגמרא ח"ג וגםׁשהׁשּב(זוהר ׁשד, יעה ְְְִִִֵֶַָָָ
יג:)אמרינן ּבחיקֹו(מגילה ויׁשבה טבלה ְְְְְִֵַָָָָָ

היה אסּתר ׁשל ּבעלּה ונמצא מרּדכי, ְְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל
וׁשלֹום חס ּכי אחׁשורֹוׁש, ולא מרּדכי ְְְְֲֳִֵַַַַָָֹרק
וזה אחׁשורֹוׁש. עם ּכלל ּדרה לא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹאסּתר
רֹוצה ׁשהמן לאחׁשורֹוׁש מיכאל לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
היה מרּדכי ּובאמת אסּתר, ׁשל ּבעלּה ְְְֱֲֳֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהרג
טעה ׁשאחׁשורֹוׁש רק אסּתר, ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָּבעלּה
מבאר ּובזה המן, יהרג ׁשאֹותֹו וסבּור ְְְֲֶֶַַָָָָָֹֹעצמֹו
לאחׁשורֹוׁש הראה לא מיכאל וׁשלֹום ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשחס

ׁשקר: ְֶֶַּדבר
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כד 

עין ִַַ ת
זיע"א מאווריט	 �ב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹרי

ה,א ה,א ה �רא ר,6 ה�"חת ְִֵַַַַָָע1ר
"4י על וא!, הר,ח, נמ,כי על ְְִִֵֵַַַַָהיא

�ינה הה�"חה בחינת ְְִִֵַַַַָָָָהר,ח

øwòּכׁשאינֹו הּוא ּבׁשלמּות ענוה ּבחינת ÄÇְְְֲִִֵֵֶַָָ
וׁשפלּות, ענוה ּבבחינת ׁשהּוא ּכלל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָיֹודע
ׁשפלּות ּבבחינת ׁשהּוא ּבעצמֹו ּכׁשּיֹודע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָאבל
מכּנה ענוה ּובחינת ּבׁשלמּות, ענוה אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻזהּו

ׁשּבאֹותּיֹות קטּנה ׁשהּוא יּו"ד, (עי'ּבאֹות ְְִֶֶַָָ
קכה.) ע תיקון מכּנהתיקו"ז ענוה ּבחינת ּגם ...ְְֲִַַָָָֻ

ּגימטרּיא מֹודי"ם ּכענין והּוא מאה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָּבׁשם
הּוא ּברּו הּבֹורא הׁשּגחת ׁשעּקר ְִֵֵֶַַַַָָָמאה...
ּבעינא עליהם ּומׁשּגיח רּוח, לנמּוכי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּוא
ּבבחינת וׁשלֹום חס ּכׁשהּוא אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָּפקיחא,
מׁשּגיח אינֹו הּוא ּברּו הּבֹורא הרּוח ְִֵֵַַַַַָָּגּסּות
וׁשלֹום חס ונעׂשה ּפקיחא, ּבעינא ְְְְֲִֵַַָָָָָָעליו
נדד"ה' ההּוא 'ּבּלילה וזהּו ׁשינה. ְְְְִֵֶַַַַָָָָּבחינת

ּגּס ּבחינת ׁשהּוא מחמת ּג"ס, ּגימטרּיא ּות– ְְֲִִִֵֶַַַַַָ
ׁשל מלּכֹו 'הּמל 'ׁשנת נעׂשה לכ ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָהרּוח

טו:)עֹולם ּבא(מגילה ּומּזה ׁשינה, ּבחינת , ְִִֵֶַָָָ
ספר להביא וּיאמר הּנ"ל. ּגבּורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּבחינת
מאה, ּגימטרּיא – הימי"ם ּדברי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹהּזכרנֹות
ואזי, ּבׁשלמּות. ענוה לבחינת לבא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹהינּו
מּדת להׁשּפיע – 'הּמל לפני נקראים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ'וּיהיּו
יׁשּגיח ׁשּבוּדאי מחמת ּכללּות, על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָחסד

הּכתּוב ּכמאמר ּפקיחא ּבעינא (תהליםעליהם ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ
יט) ּומׁשּפיעלד לב', לנׁשּברי ה' ְְְְִִֵֵַַָ'קרֹוב

ּכן אמן לכללּיּות, ּוברכֹות טֹובֹות ְְְִִֵֵַָָָָהׁשּפעֹות
רצֹון. ְִָיהי

.�,בה ְֲֵַָ�ערי
זיע"א א!חצירא יעקב ֲֲִִַַַָֹרי

והאזנה הק�בה �עת היא חצ�ת ְְְֲֲִֵַַַָָָָעת
,מק ל �מע� ה,א ְְֵֵַַַָָוה1ד�� ר,6

�עה �1ם א�ת? למי ְְְִֶָָָָָ רצ�ן

æà'וּיקׁשב רעהּו אל איׁש ה' יראי נדּברּו Èְְְְִִִֵֵֵֵֶַַ
לפניו' זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע ְְִִִֵֵֶַַָָָָָה'

טז) ג אל"ף(מלאכי ּבמּלּוי אז מּלת והּנה ,ְְִִִֵֶַָָ
עם לילה חצי ּגימטרּיא האֹותּיֹות עם ְְֲִִִִִִִַַַָָָזי"ן
'יראי ּכׁשּנדּברּו הּלילה ּדבחצי לֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהּכֹולל,
ׁשעת היא ׁשעה אֹותּה רעהּו' אל איׁש ְִִֵֵֶַָָָה'
הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש האזנה, ׁשעת ְְֲֶַַַַָָָָָָהקׁשבה,
ׁשעה ּבאֹותּה ׁשּקם למי ּברצֹון ּומקּבל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע
ּבּתֹורה... ולעסק הּׁשכינה ּבצער ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹלהׁשּתּתף
ההּוא 'ּבּלילה ּפסּוק זה על לרמז ְְְְִֶֶַַַַָָָֹואפׁשר
ספר את להביא וּיאמר הּמל ׁשנת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנדדה
לפני נקראים וּיהיּו הּימים ּדברי ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹהּזכרנֹות
ליל נקרא הראׁשֹון לילה חצי והּנה .'ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמל
הּלילה חצי ועל לילה, נקרא האחרֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָוחצי
ׁשנת נדדה ההּוא 'ּבּלילה אמר ְְְֲַַַַַַָָָָָהאחרֹון

עלהּמ ׁשאג ׁשהּוא עֹולם, ׁשל מלּכֹו – 'ל ְֵֶֶֶֶַַַָֹ
מׁשּתעׁשע ּכ ואחר מּמּנּו, ׁשכינתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּפרדת
הּוא וׁשֹומע ּומקׁשיב עדן ּבגן הּצּדיקים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַעם
ּבעֹולם לעֹומדים עדן ׁשּבגן הּצּדיקים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוכל
'ההּוא והּנה ּבּתֹורה. לעסק זמן ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָֹהּזה
וסֹופי ּתבֹות ראׁשי – 'הּמל ׁשנת ְְְֵֵֵֶֶַַָָָנדדה
ׁשל ׁשּמלּכֹו ּדהינּו 'ׁשכינתֹו', ּגימטרּיא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּתבֹות
ה' יראי ולברכה לטֹובה ּתמיד זֹוכר ְְְְִִִֵֵָָָָָעֹולם
נקראים הם ׁשהרי זמן ּבאֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָהּקמים
ּדמלּכא, היכלא ּבני ּדמטרֹוניתא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשּוׁשביני
להזּכיר – 'הּמל לפני נקראים 'וּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָוזהּו

ְָזכּותם.

מרâכי הáיד אŁר כתäב ב)וëçצא (ו ְֲֳִִִֵֶַַָָָ

מ�הר"ן ִֵַַל1,טי
זיע"א מרסלב נחמן ְְְִִֶַַַָרי

נכ.בים ה53יק �ל האמ,נה 5ְֱִִִִֵֶַַָָָ ,רי
נע0ים ,מ>ה הע*,"ם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָונחקקים ספרי

ִֵ"רים

éëcøî,זרה ּבעבֹודה הּכפירה ּבחינֹות הּוא ÈÀÃÇְְֲִִַָָָָָ
ׁשּכתּוב ה)ּכמֹו ב יהּודי',(לעיל 'איׁש ְְִִֶָ
רז"ל ׁשאמרּו יג.)ּכמֹו הּכֹופר(מגילה ּכל ְְֵֶַַַָָ

ׁשהּדּבּורים הינּו יהּודי. נקרא זרה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּבעבֹודה
ּכפירת ׁשל ּדּבּורים ׁשהם מרּדכי, ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּגיד
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כה 

ׁשּנמצא עד ּבהאויר, נכּתבים הם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָעּכּו"ם,
כתּוב 'וּיּמצא וזהּו ּכּנ"ל. ּבספריהם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכתּוב
הּגיד אׁשר ׁשהּדּבּורים מרּדכי', הּגיד ְֲֲֳִִִִִִֶֶֶַַָאׁשר

הּצּדיקמרּדכי, ׁשל אמּונה ּדּבּורי ׁשהם ְֱֳִִֵֵֶֶַַַָָ
הּדּבּור ּכי ּבספריהם. ּכתּוב נמצא ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָהאמת,
ונחקק ׁשּנכּתב עד למרחֹוק הל הּצּדיק ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
ּבספריהם נמצא זה ידי ׁשעל ּבספריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשם
הּדּבּורים ּבספריהם נמצא ּכי אמּונתם, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָהפ
ּבחינת ׁשהּוא מרּדכי, הּגיד אׁשר ְְְֲֳִִִִֶֶַַָקדֹוׁשים,
הּגיד אׁשר כתּוב 'וּיּמצא וזהּו ּכּנ"ל, ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּצּדיק
העּכּו"ם אּלּו ּכׁשּבאים ואזי ּכּנ"ל. ְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָמרּדכי'
נעׂשים מּזה אמּונתם, הפ ׁשם ְֱֲִִִֵֶֶַָָָּומֹוצאים

ּבבחינת יז)ּגרים ח הארץ(אסתר מעּמי 'ורּבים ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ְֲִִַמתיהדים':

יעłה éכה לפניו äוקרא העיר àרחõב äיבהéְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻוהר
כו' Łט)לאי (ו ִָ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מרד�מסק 	למה ְְְִִַַֹֹרי

רחמים מע�ררים 0מחה ידי ְְְְֲִִִֵַַָעל
ֲִַָוחסדים

äpäּבסּפּור הּללּו ּבּפסּוקים להתּבֹונן צרי ÄÅְְְְִִִִֵַַָָ
לצר מינּה ּנפקא מה האּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹהענינים
ּׁשּכתּוב מה ּפי על יבאר אכן ּבזה. ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנס
מרּדכי' את להלּביׁש ּבגדים 'וּתׁשלח ְְְְְְֳִִִֶַַַַָָָּבפסּוק

ד) ד ּבׁשליחּות(לעיל ּבזה ּתֹועיל מה ּדלכאֹורה .ְְְִִִִֶַָָ
אֹותם קרע מּדעת הלא אחרים, ְֲֲִִִֵַַַָָָֹּבגדים
יקרעם. האחרים אּלּו וגם וצער סּגּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָמחמת
ּבדעֹות מחּלקים היּו ואסּתר מרּדכי הּנה ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָֻא
להצמיח ּבדעּתֹו עלה מרּדכי ּכי ְְְְְֳִִַַַַָָָׁשֹונֹות.
ותענית סּגּופים ידי על יׂשראל לבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָיׁשּועה
ׁשּכל ּומהראּוי הּׁשכינה, ּגלּות צער ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחמת

ואפר. ׂשק ילּבׁש ואחד ְְִֵֶֶֶַַָָָאחד

Càּכמֹו עּמּה היתה אחרת רּוח אסּתר Çְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ב)ׁשּכתּוב ק ד'(תהלים את 'עבדּו ְִֶֶָ

הּׁשכינה ּכי הרחמים, יתעֹורר ּובזה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבׂשמחה'

ׁשּכתּוב ּכמֹו העצבּות מּתֹו ׁשֹורה ְְִֵֶַָָָָאינּה
כז) טז א' הימים ּבמקמֹו'.(דברי וחדוה ְְְִֶָֹֹ'עז

ּכתיב א)ולזה ה מלכּות(לעיל אסּתר 'וּתלּבׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ידי על ּכי עֹולם, ׁשל מלּכֹו ּבחצר' ְְֲֲִֵֶַַַַַַָֹוּתעמד
ׁשהּׂשמחה העליֹונה, לּמעלה מּגיע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשמחה
מאז ּכּונתּה היתה וזה גוואי. ּבבּתי ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבמעֹונֹו
לכן ׂשמחה. לידי להביאֹו הּבגדים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשּׁשלחה
מלכּות לבּוׁש הביאּו היׁשּועה צמיחת ְְְְְִִֵֵַַַָּבעת
הּמל ּפקּדת ּפי על העיר ּברחֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַָֻֻוהרּכיבהּו
יֹותר אסּתר התחּכמה אזי לׂשמחה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָלהביאֹו
והביאה אסּתר ׁשּׁשלחה רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכדאיתא
ּבכל לפניו והלכּו זמר ּכלי נׂשאי אלף ְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֹז'
ּומּמילא לאיׁש'. יעׂשה 'ּככה וקראּו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָהעיר
לעֹורר ּבכחֹו היה לנכֹון לׂשמחה ּבא ְְְְְֲִֵֶַָָָָָֹּכאׁשר
ּבמדרׁש ׁשאמרּו וזהּו וחסדים. רחמים ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָעֹוד
ּכי ׁשמע. קריאת קֹורא היה ׁשּמרּדכי ְְְֳִִֵֶַַַַָָָָרּבה
ּבקריאת הּיחּוד ליחד זמן עּקר הּוא ְְְִִִִֵֵַַַָָכן

הּׂשמחה: ידי על ּבׁשלמּות ְְְְִִֵֵַַַָׁשמע

ואת Łäבêה את קח מהר להמן üלëה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוçאמר
הçהäדי למרâכי כן ועłה ôרàâ éאŁר ְְְְֲֲֳִִֵֵֶַַַַַַָָהäíס
אŁר מéל âבר ïôל אל üלëה Łàער ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהŁõçב

ôרàâ(י (ו ְִַָ

נעם ְִֵַֹאמרי
מ�+'יק מאיר זיע"ארי �ב ִִִִִֵַ

0ח�ק ל5 ,רי אפי' על�ה י� ְְֲֲִִִִֵֵָ &,רים
יד ר עברה �!א ְְֲִֵֵֶַַַָֹ,בלבד

äàøðהאדם אם הּׁשנה ּבכל אׁשר לרמז, ÄÀÆְְֲִִֶַָָָָָָֹ
ליצנּות אֹו ּבטלים ּדברים ְְְִִֵֵֵַָָמדּבר
אל נפלים הם הּדּבּורים אֹותן אזי ְֲִִִִֵֶַַָָָֹחלילה,
כן לא אבל לּצלן. רחמנא אחרא ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָֹהּסטרא
ּפּורים לׂשמחת מכּונין אם הּפּורים, ְְְְִִִִִִֵַַַּבימי
ּבכלל הם האּלּו הּדּבּורים ּגם אז ְִִִֵֵֶַַָָָָּבזה,
מּדבר חלילה ידּבר ׁשּלא ּובלבד ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמצוה,
מּכל ּדבר ּתּפל 'אל וזהּו ּפה. ונּבּול ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעברה
נפילה. ּבבחינת הּדּבּורים ׁשאין ּדּברּת', ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָאׁשר
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כו 

äבהלçו äיעáה üלëה וסריסי õëע מדàרים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָעõדם
אסôר עłתה אŁר הôŁëה אל המן את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהביא

יד) (ו

ל1,טים אמת 0ְֱִִֶַפת
זיע"א מ"!ר לי אריה יה!דה ְְִִֵֵַַָרי

המן את להביא הבהיל, ה#ל6 ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָסריסי
לדעת �עצמ יא ד �!א ְְְֵֵֶַַַַָֹ*די

äàøðּוגדּלה הּיקר למרּדכי המן ּדעׂשה הא ÄÀÆְְְְֳַַָָָָָָָָָֻ
לֹו קׁשה היה ּבוּדאי ,הּמל ְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּצּוהּו
את לחנק לֹו היה ּומּוטב מיתֹות, ֲִִֶַַָָָָֹמּכּמה
אחר יראה אי וגם זאת, מּלעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַֹעצמֹו
ׁשּלא על ּומה ,הּמל ּבׁשער מרּדכי את ְְֳֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכ
כו'', ׁשוה אינּנּו זה 'וכל אמר מּמּנּו וזע ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹקם
אֹותֹו א הּזה. הּכבֹוד ּכל אחר ׁשּכן ִֵֶֶַַַַַָָָמּכל
ּבסֹוף יׂשראל ּבני ּבאבּדן לראֹות ׁשחפץ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָרׁשע
ּכדי הּבׁשת ּכל וקּבל עצמֹו על ּגבר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה,
לֹו ּכׁשאמרּו א ּבּיהּודים, נקמתֹו ְְְְְִִִֶַַָָלראֹות
יקּים ׁשּלא ׁשּוב הבין כו'' מּזרע 'אם ְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻחכמיו

ּבּמדרׁשי ּׁשּנראה למה ּבפרט ׁשהמןהּגזרה, ם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
את הרג ּולכ היא יהּודית אסּתר ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָהבין
והּוא מרּדכי יתּגּדל ׁשּׁשּוב ידע ּכן אם ,ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָהת
ּבוּדאי, עצמֹו את חֹונק היה ולכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָיתּבּטל,
מרּדכי ולראֹות אסּתר למׁשּתה ליל ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּלא
להביא 'וּיבהילּו', לכן ,הּמל ּבׁשער ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיׁשב
לנקם נצר ׁשהיה ּבדעּתֹו, ׁשהתיּׁשב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹקֹודם
ּכּנ"ל: לֹו ׁשהכין העץ על לתלֹותֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנּו

חן מצאתי אם וôאמר הëלéה אסôר ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹוôען
לי ìôתן טõב üלëה על ואם üלëה ýעיניàְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

àבŁñתי ועëי Łàאלתי ג)נפŁי (ז ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מרד�מסק 	למה ְְְִֵַַֹֹרי

ט�בת להי�ת עד צריכה ְְְְִִִַַַָָה.פ!ה
נפ� ,במסיר,ת �ְֲִִֵֶֶחבר

øákאחד ּכל ׁשּצרי הּתפּלה ּבענין ּבארנּו ÀÈְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ולהיֹות חברֹו טֹובת על לבּקׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַָואחד
מׁשה ׁשאמר ּדר על עבּורֹו. נפׁש ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹּבמסירּות

ע"ה לב)רּבנּו לב נא'(שמות מחני אין 'ואם ְְִִִֵֵַַָ
אמר ע"ה הּמל ּדוד וכן קיטכו' (תהלים ְִֵֶֶַַָָ

ּכלקט) ּדר וכן ּתמיד'. בכּפי ְְְִִִֵֶֶַַָָ'נפׁשי
הרב ּבמעלת כמ"ש האמּתים ְֲֲִִִִַַַַַָָהּצּדיקים
זלה"ה. אלימל נעם ס' בעהמ"ח ֱִֶֶַַָֹהּקדֹוׁש
להיֹות זאת ּבחינה לי' 'ּתּנתן ׁשאמר ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹוזהּו
ּבמסירּות ּבׁשאלתי' 'נפׁשי להיֹות זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָּבמדרגה

ּבבּקׁשתי'. 'עּמי עבּור ְֲִִֶֶַַָָנפׁש

øáëeאֹומרים ׁשאנּו הענין ּבפרּוׁש אמרנּו ÀÈְְְְִִֵֶַָָָָ
זה ׁשֹואלים מׁשרתיו ּכתר, ְְְֲִִֶֶֶַָָֻּבקדּׁשת
להיֹות זה ּבדר ההֹולכים הּצּדיקים ּפי' ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָלזה.
הם חברֹו ּבטֹובת לראֹות מצּפה אחד ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּכל
ׁשֹואלים ּכׁשהם הּׁשם עֹובדי האמּתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָמׁשרתיו
ּכי ׁשֹואלים ּבלׁשֹון ׁשּנאמר וזה לזה. ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָזה
ׁשהּוא מי וזה ׁשּלֹו. הנאה ּכל הּׁשֹואל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָענין
הנאה וכל ׁשאלה ּבבחינת הם זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָּבבחינה
מּטּובֹו להׁשּפיע חברֹו ּבטֹובת ּכׁשרֹואה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַׁשּלֹו
ׁשּתּקן הענין וזה אֹותֹו... אלהים חנן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
איׁש מנֹות מׁשלֹוח מצות הּזה ּבּיֹום ְְְֳִִִֶַַַַַָָמרּדכי
לבא ׁשראּוי והּׁשפע הּמנֹות ּפי' ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלרעהּו.
עּקר וזהּו רעהּו. עבּור מבּקׁש היה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָאליו

ׁשאמרּו וזה יׂשראל. ּבבני (מגילההאחּדּות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
לרעהּוז:) איׁש מנֹות מׁשלֹוח ּבנּו ְְְִִִֵֵַַָָָקּימּת

ּכּנ"ל. לאביֹונים ְִֶַַַָָּומּתנֹות

לעבדים äêוא גו' להŁמיד גו' äרנéנמ éְְְְְֲִִִִִַַַָי
üלëה וçאמר גו' החרôŁי äרנéנמ ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹולŁפחõת
õàל õמלא אŁר גו' זה הäא מי גו' ŁõורŁְְֲֲִִֵֶֶַָאח

éן' ד-ה)לעõłת (ז ֲֵַ

י0ראל ְִֵֵָא�הב
זיע"א מא�טא הע	ל יה�	ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻרי

לעבדים י0ראל את מכר רק ��ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאח�ור
�ה,א וכתב ה�טר את ז�ף ְְְִֵֶֶַַָָָָוהמן
ר י �היה ימי מע0ה לא דם, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָר�אי

"א�ן ְִָָ�רירא

äpä,אסּתר ׁשאמרה 'נמּכרנּו' הּלׁשֹון קׁשה ÄÅְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
אצל מכירה לׁשֹון ׁשּי היא ְְִִֵֵֶַַָָּכי
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כז 

עלינּו. נגזר ּכי לֹומר צרי והיה ְְֲִִִִֵַַָָָָָהריגה,
הֹוסיפ למה 'ואּלּוועֹוד, לאמר אסּתר ה ְְְִִֵֵֶָָָֹ

לא אׁשר החרׁשּתי' נמּכרנּו גו' ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָֹלעבדים
לעבדים. מכירֹות מן זכר ׁשּום הּנה עד ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָנאמר
וגו', זה' הּוא 'מי אחׁשורֹוׁש אמר מה ְְֲִֵֶַַָָועֹוד
הּגזרה על עצמֹו את חתם ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲֵֶַַַַַָָֹהלא
'הּמל ּבׁשם 'וּיכּתב הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו

הּקדֹוׁש. הרב אדמֹו"ר הקׁשה ּכן ְְִֵַַַָָָוגו'.

õøúåּבׁשם ּׁשּׁשמע מה ּפי על זה על ÀÅÅְִֵֶֶַַַַָ
ּפי על זצ"ל. ּגאֹון ׁשרירא ְִִַָָהר"ר
והיה מפלג עׁשיר ּבימיו אז ׁשהיה ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֻמעׂשה
עזרא ׁשל ידֹו ּכתב ׁשהיה ּתֹורה ספר ְְֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו
ּבנים, ׁשני לֹו היּו הּזה ּולהעׁשיר ְְִִֵֵֶֶַַָָָהּסֹופר.
הּבנים ּבין ּגדֹול מחלקת היה ּפטירתֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּולאחר
לקחת חפץ מהם אחד ׁשּכל מחמת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹורׁשים
וזהב ּכסף ּכל מּלקחת הּזה ּתֹורה הּספר ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
ּדת, יֹודעי לפני טענֹותיהם והּציעּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבעֹולם.
ּביניהם ּתהיה ׁשהחלּקה ּדין הּפסק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻויצא
הּגֹורל ּפי על ׁשּיזּכה ּומי הּגֹורל ּפי ְִִִִֶֶַַַַָָעל
הּזה. ּתֹורה הּספר לֹו ׁשּי ּתֹורה, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהּספר
ּבהּספר האחד וזכה ּביניהם ּגֹורל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּטילּו
והיה ּגדֹולה ׂשמחה מאד וׂשמח הנ"ל ְְְְְִַַַָָָָָָֹּתֹורה
לֹו היה ּולהּׁשני רב, ׁשלל ּכמֹוצא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּבעיניו
הרּבה ּכנגּדֹו ׁשּלקח אף ּכי ּגדֹולים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָיּסּורים
מּגדל לֹו ׁשוה אינֹו זה ּכל וזהב, ְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּכסף

הּזה. ּתֹורה להּספר ְְֵֶֶַַָָּתׁשּוקתֹו

äéäåּובראֹותֹו אחד, מּומר הנ"ל ּבהעיר ׁשם ÀÈÈְְִִֶַַָָָָ
הּיֹורׁש על אּפֹו חרה מאד זאת ְֵַַַָָָֹֹּכל
אחד. ּתֹורה ספר ּבעד רב הֹון ׁשאּבד ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
ּכדי מלּבּוׁשיו את להחליף ּברׁשע ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָועׂשה
אׁשר הּכנסת להּבית והל יּכירּוהּו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ׁשּמה והתחּבא הּזה ּתֹורה הּספר ׁשם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
ּכל הלכּו וכאׁשר הערב. עד זוית ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאיזה
הּספר את הּזה הּמּומר לקח לביתם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאנׁשים
את 'ועבדּתם ּכתּוב ּומצא מּנרּתיקֹו ְְֲִִֶֶַַַָָָָּתֹורה

וגו' 'לחמ את ּובר אלהיכם כגה' (שמות ְְֱֵֵֶֶַַֹ
אתכה) ּומחק ּברׁשעתֹו הּזה הרׁשע ועׂשה ,ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ּופּסל ּבמקֹומֹו א' וכתב 'ועבדּתם' מן ְְְֲִִִֵֶַַַָָהע'

רחמנא ּגדֹול וגּדּוף ּבחרּוף ּתֹורה הּספר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאת
אדם. לׁשּום נתוּדע לא זה ודבר ְְְְִִֶַַָָָָָֹלּצלן,
טעּות ׁשּיׁש הּדבר נֹודע ימים ּכּמה ְִֵֶַַַַַָָָָָּולאחר

הּזה. ּתֹורה ּבהּספר ְֵֶֶֶַַָָּכזה

äpäåּבגֹורלֹו נפל ּתֹורה ׁשהּספר הּזה הּיֹורׁש ÀÄÅְֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּזה. ּבׁשמעֹו ּגדֹול צער לֹו ְְִֶַַָָָָהיה
אמר ּכי מאד, נחלה ּודאגה הּיּסּורים ְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹּומּגדל
לא אבל הּזה הּטעּות לתּקן ׁשּיכֹולין ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאף
הּסֹופר. עזרא ׁשל ּתֹורה ספר נקרא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָיהיה
לֹו וסּפר הּלילה ּבחלֹום אביו אליו ְְֲִִֵֵַַַָָָָּובא
הּׁשלחן ּתחת לחּפׂש וצּוה הּמארע ּכל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻאת
ּבֹו יקּים אׁשר הּמּומר ׁשל עין נמצא ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻוׁשם
אׁשר אביו לֹו אמר ועֹוד עין'. ּתחת ְֲִִִֶַַַַַָָ'עין
כן ּכי אדם, ׁשּום יתּקן לא ּתֹורה ְִֵֵֵֶַַָָָֹהּספר
אׁשר מעלה ׁשל ּדין מהּבית הּפסק ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָיצא
ּתֹורה הּספר את יתּקן ּבעצמֹו הּסֹופר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָעזרא

אביו. אמר ּכאׁשר היה וכן ְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו

øLàëåהּזאת הּמעׂשה הנ"ל הּגאֹון ׁשמע ÀÇÂÆֲֶַַַַַַַָָֹ
לתרץ נּוכל זה ּפי ׁשעל ְִֵֶֶַַַָָאמר
ּגם עׂשה הרׁשע המן ּכי הנ"ל. ְִִַַָָָָָָָהּפסּוקים
ּבא ּכאׁשר מּתחּלה הינּו הּזה. ּכּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכן
הרע ּכּונתֹו ּתכן לֹו ּגּלה לא הּמל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלפני
לעבד היהּודים את לקנֹות ׁשרצֹונֹו אמר ְְְֲִִֶֶַַַַָֹרק
ּכּכר אלפים עׂשרת זה ּבעד ונֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבהם,
הּקדׁש לׁשֹון על מכירה הּׁשטר וכתב ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹּכסף.
עצמֹו את חתם אחׁשורֹוׁש והּמל ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָלעבדם,
ּברׁשעתֹו הרׁשע המן עׂשה ּכ ואחר זה. ְְְִֶַַַָָָָָָָָָעל
ּבלׁשֹון ּבמקֹומֹו א' וכתב הע' את ְְְִִֶַַָָָּומחק
הּמל סֹופרי ראּו ּכאׁשר ּכ ואחר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָלאּבדם.
אז לאּבדם, נכּתב ׁשהיה מכירה הּׁשטר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאת

לה הּדבר ּפרּוׁש הם להרגּכתבּו ׁשמיד ְְְֲִֵֵַַַָָָֹ
ְֵַּולאּבד.

eäæåולׁשפחֹות לעבדים 'ואּלּו אסּתר ׁשאמרה ÀÆְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
לפני אמר ּכאׁשר הינּו ְְְְֲִֶֶַַַַָָנמּכרנּו',
הּמל ּכעס ולכן 'החרׁשּתי', ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלה,
הּוא זֹו ואי זה הּוא 'מי ואמר ְְְֲִֵֵֶַַָאחׁשורֹוׁש
אני ּכי ּפרּוׁש ּכן', לעׂשֹות לּבֹו מלאֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶַָאׁשר

לעבדים. אּלא אֹותם מכרּתי ְֲִִֶַַָָָָֹלא
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כח 

הçין מôŁה àית אל הàיתן מìáת Łב üלëְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוה
וçאמר עליה אסôר אŁר הæëה על נפל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהמן
הâבר ààית עëי הëלéה את Łõàלכ הגם üלëְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה

äחפ המן äפני üלëה מïי ח)יצא (ז ְִִֵֶֶַָָָָָ

אפרים מחנה 5ְֲִֵֶֶֶַַגל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח&ים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

המן &ני את ,4* ה#ל6 ְְִֵֵֶֶֶַַָָעבדי

éðôe'מגּלת ּבספר ּכתּוב ראיתי חפּו'. המן ÀÅְְִִִֵֶַָָָָָ
הּמל ּבפני להסּתּכל ׁשּלא ּבכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹספר,
ּכי המן, ּפני את הּמל מׁשרתי ּכּסּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלכן
יחּפץ לא ּבוּדאי והּוא חּיים, מל ּפני ְְְְְִֵֶֶַַַַֹֹּבאֹור
אׁשר אחר ּבמיתתֹו, אם ּכי להחיֹותֹו, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָהּמל
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמלּכה, עלּבֹון הּמל ְְְֶֶֶֶַַַַָָָּתבע

וגו'': הּמלּכה את לכּבֹוׁש ְְֲִֶַַַָ'הגם

מ עלזא ְְֲִֶַַמהר"ש
זיע"א מעלזא 	ל�ם 'ר ְְִִֶַַָרי

להיכל לה*נס *בר �>כה מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָאפיל,
�לבBל ה�צר עליו ע�מד עדין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָה#ל6

�ע�זר ה,א ה1ד�� ר,6 ְַָָאך

,æîBøלהיכל להּכנס ּכבר ׁשּזכה מי ּדאפילּו Åְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
הרע הּיצר עליו עֹומד עדין ,ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמל
ּבּגמרא ּכדאיתא ּתחּתיו, לכבׁשֹו ורֹוצה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָלבּטלֹו

סא.) מפּתחי(ברכות ׁשני ּבין יׁשב הרע ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּיצר
ימין, ּבדר ׁשהֹול מי ׁשּגם ּדהינּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּלב,
ּברׁשּתֹו לתפסֹו הּיצר רֹוצה הּטֹוב, ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא

ּוכמאמרם נב.)ח"ו, מחברֹו(סוכה הּגדֹול 'ּכל ְֲֲֵֵַַָָָָ
הימּנּו'. ּגדֹול ְִֵֶָיצרֹו

eäæåעּמי הּמלּכה את לכּבֹוׁש 'הגם ׁשאמר ÀÆְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּמלכים, מלכי מל ׁשהּמל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּבית',
מי הגם אחרא, הּסטרא – להמן ְְֲֲִִֵַַַָָָָאֹומר
ללּכד רֹוצה אּתה ּבּבית עּמי ּכבר ְְִִִִֶֶַַָָָֹׁשהּוא
המן ּופני הּמל מּפי יצא 'הּדבר .ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּברׁשּת
לאדם עֹוזר הּוא ּברּו דהּקדֹוׁש – ְְֵַָָָָָחפּו'
עֹוד לראֹות יכֹול ׁשאינֹו מתּכּסים הּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּופני

הּנׁשמה. ְֶַָָאת

eäæåּבעצה 'ותּקננּו מבקׁשים ּׁשאנּו מה ÀÆְְְְְִֵֵֶַַַָָ
ּבאה ּפעמים הרּבה ּכי 'מּלפני ְְְִִִֵֶַָָָָָטֹובה
טֹובה, ׁשהיא ּבעיניו ׁשּנראית מחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָלאדם
אנּו ולכן הּיצר, מּצד הּוא ּבאמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָאבל
להּיצר יּתן ולא עינינּו יאיר ׁשה' ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמבּקׁשים

שמח): (לב אֹותנּו ְְַָלהטעֹות

חן מצאתי ואם טõב üלëה על אם ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוôאמר
àעיניו אני וטõבה üלëה לפני הâבר וכŁר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלפניו
àן המן מחŁבת הíפרים את להŁיב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָיéתב
הçהäדים את לאàד éתב אŁר האגגי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהëדתא

üלëה מדינõת àכל ה)אŁר (ח ְְֲִֶֶֶַָ

יחזקאל 5ְְְִֵֵֶברי
זיע"א מ9ינאווה 	רגא יחזקאל ְְְִִִֵֶַָָָֹרי

עמלק ,מח�ת המן .ל�ת ידי ְְְֲִִֵֵַַַָָָעל
�לם ה�ם ֲֵֵַַָָנע0ה

íãB÷'ב לאסּתר הּמל אמר המן מּפלת Åְְֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּמלּכה אסּתר ּׁשאלת 'מה ְְְְֵֵֵֶַַַָָלׁשֹונֹות
הּמלכּות חצי עד ּבּקׁשת ּומה ל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָותּנתן
ּגם לפניו ּבבּקׁשתּה ּתמכה ואסּתר ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָותעׂש',
מצאתי 'אם ואמרה לבד לׁשֹונֹות ּבב' ְְְְְִִֵָָָָָּכן
ורק טֹוב', הּמל על ואם הּמל ּבעינ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַחן
ּבד' ּבּבּקׁשה ּתמכה העץ על המן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכׁשּנתלה
ואם טֹוב, הּמל על 'אם וּתאמר ְְִִֶֶֶַַַֹלׁשֹונֹות,
הּמל לפני הּדבר וכׁשר לפניו חן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמצאתי
את ׁשּנה הּמל וגם ּבעיניו' אני ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוטֹובה
ל ויּנתן ּׁשאלת 'מה לּה ואמר אז ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָטעמֹו

ותעׂש'. עֹוד ּבּקׁשת ְֵֵַַַָָּומה

Léåהּקדֹוׁשים מּספרים הּידּוע ּפי על לֹומר ÀÅְְִִִִַַַַַָָ
טו:) מגילה ּבּמגּלה(ראה הּנזּכר ְְְִִֶֶַַַָָּדהּמל

ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי למל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמרּמז
ז"ל חכמינּו מאמר ידּוע ּגם (תנחומאהּוא, ֲֲֵַַַַָָ

יא) הּפסּוקתצא טז)על יז על(שמות יד 'ּכי ִַַַָָ
הּכּסא ואין ׁשלם הּׁשם ׁשאין וגו' יּה ְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכס
ּכּלֹו'. עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשלם
עד ּבתחּלה ּׁשאמרה מה ׁשּפיר זה ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָועל
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כט 

נחלק הוי"ה ׁשּׁשם הינּו הּמלכּו"ת ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָחצי
ה לא היא וגם לבּקׁשלחציֹו, ּביכלּתּה יתה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אֹותּיֹות ּב' על המרּמזים לׁשֹונֹות מּׁשני ְְְְִִִֵֵַַַיֹותר
ׁשּנמחה ּכ אחר ּכן ּׁשאין מה הוי"ה, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשם
הוי"ה ׁשם נתּגּלה ואז ּובניו המן ׁשל ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָׁשמֹו
ּולבּקׁש להתחּנן ּבנפׁשּה עז הרהיבה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹּבׁשלמּות,
טֹוב, הּמל על אם ואמרה לׁשֹונֹות, ְְְְִֶֶַַָָּבד'
לפני הּדבר וכׁשר לפניו חן מצאתי ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָואם
הוי"ה ׁשם ּכלּום ּבעיניו, אני וטֹובה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָהּמל
ׁשלם. הּכּסא ּגם ויהיה אֹותּיֹותיו ּבד' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנתּגּלה

Łàם àעיניכם õæéב הçהäדים על äתבé ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַואôם
נכôב אŁר כתב éי üלëה àטàעת äוחתמ üלëְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָה
להŁיב אין üלëה àטàעת ונחõôם üלëה Łàְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָם

ח) (ח

יחזקאל 5ְְְִֵֵֶברי
זיע"א מ9ינווא 	רגא יחזקאל ְְְִִִֵֶַָָָָרי

��ע0ה ה.פ!ה להאמין כח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרי6
הBבע ְֵֶֶֶַַנס דר6

äpäז"ל ּכמאמרם אסּור, הּנס על לסמ ÄÅְְֲִֵַַַַָָָֹ
נ:) מתרחיׁש(פסחים יֹומא ּבכל ְְְִִָָָלאו

ּבדר א מתנהג ׁשהעֹולם לֹומר וגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָניסא,
חס לאּפיקֹורסּות מּזה לבא יכֹולין ְְְִִִֶֶֶַַַָֹהּטבע
מתנהג ׁשהעֹולם לידע צרי אּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוׁשלֹום,
ידי על לבא יכֹול והּנס הּטבע, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבדר
הּיהּודים על 'ּכתבּו ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְִִִֶֶַַָּתפּלֹות,
ּכמֹו ּתפּלה זה ,'הּמל ּבׁשם ּבעיניכם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכּטֹוב

לג)ׁשּכתּוב כא ּבׁשם(בראשית ׁשם 'וּיקראּו ְְְִֵֶַָָ
הינּו ,'הּמל ּבטּבעת 'וחתמּו עֹולם', אל ְְְְִֵֶֶַַַַַָה'
נכּתב אׁשר כתב 'ּכי הּטבע, ּבדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּילכּו
'ונחּתֹום ּתפּלה, ידי על הינּו ,'הּמל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבׁשם

'איןּבטּבעת ּכן, ּגם הּטבע עם ,'הּמל ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
קטרּוג להיֹות יכֹול אין זה על ְְְִִִֵֶַָָלהׁשיב',

להּוׁשע. ויכֹול וׁשלֹום ְְְִַַָָָחס

מלכäת Łäלבà üלëה מêפני יצא äְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָמרâכי
טו) (ח

אפרים מחנה 5ְֲִֵֶֶֶַַגל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח&ים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

אף �מים מלכ,ת .חת היה ְְֳִַַַַַַָָָָמר5כי
ה"�מ�,ת ְְְְְִֵַַָָ עסק� צרכי

úeëìîׁשהיא ׁשמים, מלכּות הינּו סתם ÇÀְְְִִֶַַַָָ
עז.)יראה לג תיקון יׁש(תקו"ז והּנה , ְְִִֵֵָ

מׁשל ּדר הּמל לפני עֹומד ּכׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאדם
,הּמל מּפני ירא הּוא אז ּותפּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹורה
צרכיו, לעׂשֹות הינּו ,הּמל מּלפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּוכׁשהֹול
עּקר הּוא כן ולא .הּמל ּביראת ׁשֹוכח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאז
ערּו ּבׁשלחן ׁשאיתא ּכמֹו רק ְְְְִִֶַַַַָָֻהּתכלית,

חּיים א)ארח סימן לנגּדי(ריש ה' 'ׁשּויתי ְְִִִִִֶַַֹ
הּצּדיקים ּבמעלֹות ּגדֹול ּכלל זה ְְֲִִִֶַַַָָָּתמיד',
נֹופל ּומּזה ּכבֹודֹו, הארץ כל מלא ּכי ְְִִֵֶֶָָָֹוכו',
עיי"ש. ,יתּבר ה' מּפני והכנעה יראה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָעליו
ּבמרּדכי היה זֹו ׁשּמדריגה ׁשּמרּמז ְְְְְֳֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא
וכו'' הּמל מּלפני יצא 'ּומרּדכי ְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָהּצּדיק,
היה כנ"ל הּמל מן ּביציאתֹו אף הינּו –ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבבחינת הינּו – מלכּות' 'ּבלבּוׁש ּכן ְְְְִִִֵַַַַּגם

והבן: ְְִֵָָיראה,

ל וłמחה צהלה ŁäŁן אõרהוהעיר היתה çהäדים ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
ויקר וłłן טו-טז)וłמחה (ח ְְְִִָָָֹ

לוי ְִֵַֻקד�ת
זיע"א מרדיט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

– ו0מחה' צהלה �,�ן ְְֲִֵָָָָָָ'והעיר
ה �רא מהרהרים עב�דת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַ*�ה53יקים
העם להמ�ן אפיל, 0מחה ְְֲֲִִַַַָָָֻמ�&עת

íé÷écväLk,'ה את ועֹובדים מחּׁשבים ÀÆÇÇÄÄְְְְִִֶַ
יׁש הּפׁשּוט העם אפילּו ֲִֵַָָָָאז
מביאים הּמצֹות ּבעׂשּיֹות הם ּכי ׂשמחה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָלהם
ּכי הרמז, וזהּו העֹולמֹות. ּכל על ְְִִֶֶֶַָָָָָׂשמחה
אפילּו ׁשּוׁשן, העיר אפילּו אז מרּדכי, ְְֲֲֳִִִִַָָָָֹּבמׁשל
אף ּכלל, יהּודים היּו לא העיר אנׁשי ְְְִִֵֶַַָָָֹֹׁשרב



החסידות  פניני אסתר |אוצר מגילת

ל 

ּפי על אף ׂשמחה, להם היה כן ּפי ְִִִֵֶַַַָָָָעל
ׂשמחים הם למה הּטעם יֹודעים היּו ְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּמרּדכי מחמת ׂשמחים, היּו כן ּפי על ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָאף
האנׁשים. ּכל על ׂשמחה הביא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבממׁשלּתֹו
ּפי על אף – ׁשּוׁשן' 'והעיר הרמז ְְִִֶֶֶַַָָָוזהּו
אף ׂשמחים, הם למה יֹודעים היּו ְְִִֵֵֶַָָָֹׁשּלא
אבל וׂשמחה'. 'צהלה היתה כן ּפי ְְֲֲִֵֵַָָָָָָָעל
ׁשּנּצֹולּו ׂשמחתם על טעם להם היה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהיהּודים
טעם יֹודע ּכׁשאדם והּכלל, הרׁשע. המן ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָמּיד
אֹור ּבחינת הּזאת הּבחינה נקרא אזי ְְְֲִִִַַַַַָָָָֹהּדבר
וזהּו זאת. עֹוׂשה מה על הּטעם ּבֹו ְִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמאיר
היה להם – וׂשמחה' אֹורה היתה ְְְְִִֶַָָָָָָָ'לּיהּודים
וזהּו אֹור. ּבבחינת הּנרמז ׂשמחתם על ְְְְִִִִֶַַַַַָָָטעם

עם' יׂשמח צּדיקים 'ּברבֹות כטהרמז (משלי ְְִִִִֶֶַַָָ
הּטעםב), יֹודעים ׁשאינם הּפׁשּוט עם ְֲִִֵֶַַַַַָָאפילּו

הם כן ּפי על אף ׂשמחים, הם ְִִֵֵֵֵַַָָלמה
לעֹולם ׂשמחה מביא הּצּדיק ּכי ְְִִִִִֵֵַַָָָׂשמחים,

ויקר וłłן וłמחה אõרה היתה טז)לçהäדים (ח ְְְְְִִִַָָָָָָֹ

צ5יק 0ְִִֵַפתי
זיע"א מ�ילץ מנחם �נחס ְְְִִִִֵַַָרי

��,כל, �>כ, על י0ראל 0מחת ְְְִִִֵֶֶַַַָָע1ר
ית"ש ה �רא ֲֵַַֹלעבד

øîàשליט"א ּגיסי אמת'מרן ה'שפת (בעל ÈÇִִָָ
יׂשראלזיע"א) על מעיד הּכתּוב ...ְִִֵֵַַָָ

לאֹורה ׁשּזכּו ידי על היה ׂשמחתם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעּקר
ׂשׂשֹון טֹוב, יֹום ׂשמחת - ׂשמחה ּתֹורה, ְְִִַָָָזּו

ּתפּלין ויקר מילה, טז:)זּו ׁשהיה(מגילה , ְִִִִֶָָָָ
לעבד ׁשּיּוכלּו ׁשּזכּו חביב יֹותר ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹאצלם
ּבחּיּות ּׁשּנּצלּו מּמה ׁשמֹו יתּבר ְְְְִִִֵֶַַַַָהּבֹורא
ׁשהּכֹופר יהּודים, ּבׁשם הּכתּוב ּוקראם ְְְִֵֵֶַַָָָָּגּופם,

ּכדאיתא יהּודי נקרא זרה (מגילהּבעבֹודה ְְְְֲִִִִֵַָָָ
ּכדכתיביג.) יהּודים, ׁשמם עּקר אז ׁשּזהּו ,ְְְְִִִִֶֶַָָ

יב) ג וחסּו(צפניה ודל עני וגו' ְְְְִִִַָָָָ'והׁשארּתי
ּכּלֹו, הּקדֹוׁש הּׁשם יהּודה ּכי ה'', ְְִֵֵַַָָֻּבׁשם
ׁשּבלּבם: וׁשפלּות ּדּלּות על ּבאמצע ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָוּדלי"ת

ïחד נפל éי מתיהדים הארץ מעëי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָורàים
עליהם יז)הçהäדים (ח ְֲִֵֶַ

ל1,טים אמת 0ְֱִִֶַפת
זיע"א מ"!ר לי אריה יה!דה ְְִִֵֵַַָרי

ה#ל ,�ים פ,רים ל�/,י ְְְִִִֶֶַַרמז

íéaøå'לֹומר יׁש מתיהדים', הארץ מעּמי ÀÇÄְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
יהּודית, מלּבּוׁש התלּבׁשּו ְְְְְְִִֶַַָָׁשּבערמה
עליהם, היהּודים ּפחד ׁשּנפל ְֲֲִֵֶֶַַַַַָּבעבּור
להחליף העֹולם למנהג רמז ּבזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָויהיה

ּבפּורים. ְְִִַַהּמלּבּוׁשים

אלעזר ְְִֶֶֶָָמ�מרת
זיע"א מ-א	�י רא# 	א!ל ְִִַַָָרי

��רא, ר,אים נצר6 �האדם ְְְְִִִֵֶֶָָָָ עת
יראה עליהם מBיל השי"ת ְֲִִִֵֶַָָָמ&ניו

úlâñהּנּתן הּׂשכר מּלבד הּוא, ׁשמים יראת ÀËÇְְִִִִַַַַַָָָָ
עֹוד הּמצֹות, ּכל על ּכמֹו ְְִֶַַָָָעליה
ּבאֹוצר מׁשּמר יתּבר ה' ּכי ּבּה ְְְְִִִֵֵַַַָָָנתוּסף
ואם מּפניו, האדם ׁשּירא הּיראה זֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻסגּלה
ׁשאר ׁשּיפחדּו האיׁש זה ׁשּיצטר ׁשעה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹיבא
הּמֹורא זֹו יתּבר ה' יּתן מּמּנּו ְְִִִִֵֶַַָָּברּואים
יתּבר ה' מּלפני האיׁש זה ירא ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו
האיׁש. זה מּפני ׁשּיראּו הּברּיֹות אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָעל
וחזרּו צמּו ּדֹור ּבאֹותֹו ׁשּיׂשראל ְְְְְִֵֶַָָָָוידּוע
ה' ּגאֹון מהדר ּופחדּו לבבם ּבכל ְְְְֲֲִֵַָָָָָּבתׁשּובה
נפל ּכי יתּבר ה' עׂשה ּכן על ,ְְִִִֵַַַַָָָָָיתּבר
וזהּו אֹויביהם, על ה' מּלפני היהּודים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַּפחד
זה ּפרּוׁש, הּיהּודים' ּפחד נפל 'ּכי ְִִֵֶֶַַַַַָָׁשאמר
נפל יתּבר מה' היהּודים ׁשּפחדּו ְְֲִִֶַַַַַַָָָהּפחד

יׂשראל. ׂשנאי ְְִֵֵַָֹעל

ועłרים Łבע אל הçהäדים éל אל ספרים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָוŁçלח
Łלõם âברי ŁõורŁאח מלכäת מדינה äְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמאה

ל)ואמת (ח ֱֶֶ
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צדק ְְֵֶֶַמע"לי
זיע"א א!חצירא יעקב ֲֲִִַַַָֹרי

נצ ה.�רה ��ק ל, מה טרפהזכ,ת ְְְְְִֶַַַָָָ
זה ידי ועל ואס.ר מר5כי זכ,ת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַָעם

לי�,עה ִָָזכ,

äpäּכׁשּנתּבּטלה הּתֹורה וקּבלּו חזרּו יׂשראל ÄÅְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגזרה, טמעליהם (להלן ְְֲֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּקּבלּוכז) מה קּימּו היהּודים' וקּבלּו ְְְְְְִִִִִֶַַ'קּימּו
פח.)ּכבר הּקדֹוׁש(שבת ׁשראה הּתֹורה ּוזכּות . ְְֶַַָָָָָ

ּברצֹון הּתֹורה ויקּבלּו ׁשּיחזרּו הּוא ְְְְִֶַַַָָָּברּו
מרּדכי זכּות עם וסּיעה להם עמדה ְְְְְֳִִִֶַָָָָָהיא
ּבפסּוק ּבּתֹורה הקּדים הכי ּומּׁשּום ְְְְִִִִֵֶַָָָואסּתר.

ּתֹורה.(טז) זּו ּדאֹורה אֹורה' היתה ְְְִַָָָָָ'לּיהּודים
ׁשחזרּו הּתֹורה זכּות עמדה לּיהּודים ְְְְְִֶַַַָָָָּכלֹומר
מרּדכי זכּות עם נצטרפה וזה ְְְְְְְֳִִִֶַָָָָוקּבלּוה.
רי"ׁש ו"ו ּת"ו ּכזה ּבמּלּוי ּתֹורה והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָואסּתר.
אסּתר. מרּדכי ּגימטרּיא הּכֹולל עם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָה"א
הּתֹורה ּוזכּות ואסּתר מרּדכי ּדזכּות ְְְְְְֳִִֵֶַַַָָלהֹודיע
הם ּכאמּור. ואסּתר מרּדכי ּכחׁשּבֹון ְְְְְְֳֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחׁשּבֹונּה
מעליהם. הּגזרה ונתּבּטלה ליׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשעמדּו

äpäå,ּתֹורה אסּתר מרּדכי ׁשהם אּלה ׁשלׁשה ÀÄÅְְְֳֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
להם ונעׂשה יׂשראל נּצֹולּו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּבזכּותם
ּדהינּו אמ"ת אּלה ּדׁשלׁשה ּתבֹות ראׁשי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָֹנס.
רמז ּדלזה ואפׁשר ּת"ֹורה. מ"רּדכי ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָא"סּתר
ּכל אל ספרים 'וּיׁשלח ּדכתיב ְְְְִִִִִֶַַַָָָּבּמגּלה
ואמת'. ׁשלֹום ּדברי ׁשם ּומסּים וכו' ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָהּיהּודים
אּלא ּכאן, ענינּה מה 'ואמת' מּלת ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָּדלכאֹורה
ּׁשרמּוז מה היא להם ׁשעמדה ׁשהּזכּות ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָלהֹודיע
א"סּתר ּתבֹות ראׁשי ׁשהיא אמ"ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָּבמּלת
ואמת' ׁשלֹום 'ּדברי וזהּו ּת"ֹורה. ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָמ"רּדכי
להם ׁשּׁשלח ּבאּגרֹות ליׂשראל להם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכתב
ׁשּזכּות מאחר ּתיראּו אל לכם ׁשלֹום ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהתּבּׂשרּו,
לכם. עמדה ּכאמּור אמ"ת ּבמּלת ְְְֱִֶֶַָָָָָָָהרמּוזה

ועłי והïחõת והאחâŁרïנים הëדינõת łרי ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹוכל
éי היהäדים את מנfiאים üלëל אŁר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָהëלאכה

עליהם מרâכי ïחד ג)נפל (ט ְֲֳֵֶַַַַָָ

אב�ת �רת.ַָ
זיע"א מ3ל�נים אברהם ְְִִִַַָָרי

ה*ל על �מ�ראת מ�&יע ְְִִִִַַַַַַָֹה53יק

ék'הּוא 'נפל' עליהם'. מרּדכי ּפחד נפל Äְֲֳֵֶַַַַַָָָ
נפל' אחיו ּכל ּפני 'על (בראשיתמּלׁשֹון ְְִֵֶַַָָָ

יח) מּמיכה מרּדכי', 'ּפחד ׁשכן ּכי והינּו ,ְְְֳִִִַַַַַָָ
'עליהם'. ּגם מפחד, ְְֲֳֵֵֶֶַַַָׁשּמרּדכי

והרג חרב מéת איביהם àכל הçהäדים äéçְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹו
éרצõנם בłנאיהם äłעçו י)ואבדן (ט ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

נעם ְִֵַֹאמרי
זיע"א מ�ז'יק�ב מאיר ִִִִִֵַרי

הע�לם י0ראל א#�ת �ע ,ד ְְְְִִִֵַָָָֻ.כלית
ה ל,עים קד�ה ה/יצ�צי לה�ציא ְְְְִִִִֵֵַַָֻ כדי

ְְִָ קר ם

òeãéהּפסּוק ּבפרּוׁש הּקדֹוׁשים (קהלתמּספרים ÈÇְְְִִִֵַַָָ
ט) הח ׁשלט אׁשר ּבאדם'עת אדם ְֲֵֶַָָָָָָ

עּתה לעת ׁשליטה ּׁשּיׁש מה ּכי לֹו', ְְְִִֵֵֶַַַָָלרע
להם, לרע הּוא יׂשראל על העֹולם ְְְִֵֶַָָָָָֻלאּמֹות
הּנבלעים קדּׁשה הּניצֹוצי מהם להֹוציא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכדי

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו פז:)ּבהם, ּגלּו(פסחים לא ְְֶֶָָָֹ
ּגרים. עליהם ׁשּיתוּספּו ּכדי אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׂשראל

הּכתּוב ּדר על טו)והּוא כ ּבלע(איוב 'חיל ְִֶֶַַַַָָ
הּקדּׁשה, מן ׁשחֹוטפים ידי על ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻויקאּנּו',
להׁשּפילם ּבקרּבם ּבער הּקדּׁשה ּכח ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻאז
ּכן ועל מּקדם. להם ּׁשהיה מה ּגם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּולהקיא
ל"ֹו' 'לר"ע ּתבֹות אׁשר אחר ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶַַָָָרמזנּו
המן את הּמל ּׁשּגּדל מה ּכי ּפּורי"ם, ִִִֶֶֶֶֶַַַָָעֹולה
היה יׂשראל, על ּגדֹולה ׁשליטה לֹו ְְְְְִִֵַָָָָָָָוהיתה
ּוכמֹו קדּׁשה, הּניצֹוצי מּמּנּו להֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּבכדי

ז"ל נז:)ׁשאמרּו המן(גיטין ׁשל ּבניו מּבני ְְִֵֶֶַָָָָָ
הּפסּוק ּבסֹוד הּידּוע ּכפי והּוא ּתֹורה. ְְְְִַַַָָָָלמדּו

יט) קג [עיין(תהלים מׁשלה' ּבּכל ְַַָָָֹ'ּומלכּותֹו
ּוכפי תבוא], כי פרשת ריש הפסוקים ְִבשער
'ּומלכּות"ֹו אׁשר אחר ּבמקֹום רמזנּו ְְְֲֲֵֶֶַַַָָאׁשר
ועל אסּת"ר, מרּדכ"י עֹולה מׁשל"ה' ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבּכ"ל

מתיהדים. הארץ מעּמי רּבים היּו ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכן
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לב 

LøLּפרה ּבמּסכת ּדאיתא מה לפי הענין ÙÆְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
אינּה יֹונה אׁשר ג' מׁשנה ט' ְֲִֵֶֶֶָָָּפרק
מֹוצצת, ׁשהיא מּפני חּטאת מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפֹוסלת
עיי"ש. מקיא, ׁשהּוא מּפני ּפֹוסל ְְִִֵֵֵֶַָָוהּנחׁש
ּדנחׁש, מּסטרא ׁשהם העֹולם אּמֹות ּכן ְְִִֵֵֶַָָָָָֻעל
ויֹונקים ׁשליטה להם יׁש הּמה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכאׁשר

עֹוד כןמּיׂשראל, לא אבל ּביֹותר. מקיאים ְְְֲִִִִֵֵֵָָֹ
ליֹונה ׁשּנמׁשלּו מט.)יׂשראל ּכאׁשר(שבת , ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אז העֹולם, אּמֹות על ׁשליטה להם ְְִִֶֶַָָָָָֻּתהיה
לּזרים ּתת יֹוסיפּו ולא הּכל אצלם ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹנׁשאר
הּיהּודים איבי ׂשּבר"ּו אׁשר 'ּבּיֹום וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹחילם.

ּבהם' א)לׁשלֹוט להם(פסוק ׁשּיׁש הינּו, , ְְִֵֶֶֶַָָ
ּוכמֹו יׂשראל, על ׁשֹולטים הּמה ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשבר

יח)ׁשּכתּוב טז אבל(משלי ּגאֹון'. ׁשבר 'לפני ְֲִֵֶֶֶָָָ
היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא ונהפ' ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹּביׂשראל
ּכי מּזה, ּבהּפּו הּוא אז ּבׂשנאיהם', ְְְִִִֵֵֶֶָָֹהּמה

מקיאה. ׁשאינּה ליֹונה ְְְְִִֵֶָָָנמׁשלּו

מחר áם יìתן טõב üלëה על אם אסôר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוôאמר
ואת הõçם éדת לעõłת ŁäŁàן אŁר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָלçהäדים

העץ על äיתל המן àני יג)עłרת (ט ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

י0ראל ְְִִֵַָי0מח
זיע"א מאל(סנ�ר יצחק י'ראל ירחמיאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרי

ה.�רה לה;יג האדם ז�כה ְֲִֶֶַַַָָָָ*א�ר
אף ל�,ב עיניו מאירה היא ְְִִֵַַָָָָה1ד��ה

ק!ים &גמים ְִִַַָעל

äpäׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה, לׁשֹון 'ּדת', ÄÅְְְִֶָָ
קֹוראּה(לשבת)ּבהֹוׁשענֹות ּבדת 'ׁשבעה ְְְְְִַַָָ

ּכי הּיֹום, ׁשל ּתֹורה ּבזה הּמכּון ְְִֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת',
לראֹות עינים, מאירת ּבׂשמחה ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָהּלּמּוד
מן ּדּקים ּבחּטאים ּולהרּגיׁש עצמֹו נגעי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּכל

הּקדֹוׁש הּזהר ּוכדברי ע"ש)הּדּקים, כג: (ח"ג ְְִִֵַַַַַָֹ
הּקדֹוׁשה והּתֹורה חֹוביה, ליּה מֹודעת ְְְֵֵַַַַָָָָאֹורייתא

אמת ה:)נקראת ברכות ידי(עי' על ולכן , ְְְֱִֵֵֵֶַָ
חטאֹו, ּומבין האמת להּׂשיג זֹוכה ְְֱִִֵֶֶֶַַָָהּתֹורה
ּכׁשּמרּגיׁש הּנפׁש, ׂשמחת ּכמֹו ׂשמחה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָואין

ונתּפּיס נרצה ּכי חּיים, מל ּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהארת
ד'. לפני לרצֹון ּתׁשּובתֹו ְְְְְִִֵֵַָָונתקּבל

øLàëåּתׁשּובתם ׁשּנתקּבלה יׂשראל ראּו ÀÇÂÆְְְְִִֵֶַָָָָָ
ּכי זרה, עבֹודה חטא על ְְֲִֵַָָָָלרצֹון
מחטא ּפגם ׁשמץ ּבידֹו ׁשּיׁש מי ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנֹודע
לראֹות יּוכל לא ואביזרייהּו זרה ְְֲֲִִַַַָָָָֹעבֹודה
ּבהּתֹורה הּגנּוז והאֹור ּתֹורה אֹור ְְְְִַַַָָָָּולהרּגיׁש

ׁשּנאמר ּוכמֹו לט)הּק', טו תתּורּו(במדבר 'ולא ְְֱֶֶַַָֹ
זנים אּתם אׁשר עיניכם ואחרי לבבכם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרי

חז"ל ודרׁשּו יב:)אחריהם', ׁשהּכּונה(ברכות ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ
נקּיים ותהיּו זרה, ועבֹודה ּומינּות זנּות ְְְְְֲִִִִֶָָָָּבזה
ּכן ּׁשאין מה וגו', ּתזּכרּו למען אּלה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַמּג'
אֹור ּולהרּגיׁש לראֹות ּתּוכלּו לא לכן ְְְְִִֵֵַָֹקֹודם
אֹור להם ׁשּנתּגּלה ראּו וכאׁשר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

ז"ל ּוכמאמרם טז:)הּתֹורה זּו(מגילה אֹורה ְֲַַָָָָ
ׁשהׁשּתחוּו החטא להם ׁשּנמחל ידעּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה,
וׂשמחּו ראּו נּכר, רּׁשּומֹו ואין ּבׁשלמּות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָלּצלם
ּברבּו ּתֹורתם היה מּמילא ׁשלמה ְְְִִִֵֵָָָָָָָׂשמחה
ּבקדּׁשה ּתֹורה ּובלּמּוד עצּומה, ּבׂשמחה ְְְְֲִִִִַָָָָֻיּתיר
ׁשּנהנּו חטא על ׁשּגם ראּו ּכזאת ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹּובׂשמחה
חטא ׁשהּוא אף רׁשע, אֹותֹו ׁשל ְְִֵֶֶַָָָמּסעּודתֹו
קב ּבספר וכּנאמר ּכל לעיני נּכר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

צח)הּיׁשר לּמבינים(פרק נֹודע חטא הּוא רק , ְְִִֵַַַַָָ
ּדלא מּלעילא ּדנהּור ׁשפע למינקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשּגרמּו

וׁשלֹום. חס ּבׁשכינּתא ְְְְִִִַַַָָיׁשּפיע

ïåékּבּתֹורה לּמּודם אחרי עיניהם ׁשּנפּתחּו ÅÈְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּזה החטא ּפגם ּגדל ראּו ְְְֵֶֶַַַַָָֹהּקדֹוׁשה,
נצר ּכּמה ועד נֹוגעים, הּדברים היכן ְְְְִִִֵַַַַָָָָעד
ּבּקׁשה ולכן הּזה ּפגם לתּקן הּתׁשּובה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹּכח

ּבגמ' ּכּמבאר נפׁשּה, ּבמסירת (מגילהאסּתר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ
ּבׁשּוׁשןטז:) אׁשר לּיהּודים מחר ּגם 'להּנתן ,ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לּמּודינּו לפי ּפרּוׁש, הּיֹום', ּכדת ְְֲִִֵֵַַָלעׂשֹות
לראֹות עינינּו ׁשהאירה הּיֹום הּקדֹוׁשה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבּתֹורה
עֹוד. לתּקן אנחנּו מחּיבים אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָֻּבחטאינּו
ׁשּנתקּבלה וזכּו ּבידם, עלתה זאת ְְְְְְִֶַַָָָָָָֹוגם
קבּועה מצוה מחטאם ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובתם
וׂשמחה, מׁשּתה ימי אֹותם לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֶַָָלדֹורֹות

הּמדרׁש ּדברי יז)ּוכעין פ"ד ׁשל(ב"ר עבירתן ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
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נעׂשה ּכאן וגם לעֹולם, היא זכּורה ְְְְֲִִַַָָָָָׁשבטים
ימי אֹותם לעׂשֹות לדֹורֹות קבּועה ְְְְֲִֵַָָָמצוה

וׂשמחה. ְְְִִֶָמׁשּתה
ïëìåיֹותר ׁשּׂשמחּו צּדיקים הרּבה מצינּו ÀÈÅְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכי ּפּורים, מּביֹום ּפּורים ְְִִִִַּבׁשּוׁשן
העּקר, על מרּבה הקב"ה ׁשל ְִֶֶַָָָֻּתֹוספֹות

ז"ל חכמינּו ד)ּוכמאמר סא ּכאן(ב"ר וכן , ְְֲֲֵֵַַַָָ
על ּגם ּתׁשּובה עׂשּו ּפּורים ׁשּוׁשן ְְִַַַָָּביֹום
ּביֹום ׁשּתּקנּו זרה עבֹודה מחטא קל ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָחטא
ׁשאמרּו וזהּו ּגדֹולה. יֹותר רבּותא וזה ְְְְְֵֶֶֶָָָא'
מתחילים ּפּורים ׁשּוׁשן ׁשּמּיֹום הּק' ְְִִִִִֶַַַַָּבּספרים
לפסח הכנה והּוא לפסח קֹודם יֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָהל'
ידי על וזהּו יֹותר, מתקּדׁש יֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַָׁשּבכל
ּגם ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּצרי לּבֹו על ְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמׂשים

ּתׁשּו ּבבחי' ּולתּקנם קּלים חּטאים בהעל ְְְְִִִִַַַַָָָ
הּפסח חג לקדּׁשת להתקרב זֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמאהבה

לטֹובה. עלינּו ְֵַָָָהּבא

הïרזõת àערי הŁçבים הïרזים הçהäדים éן ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹעל
łמחה אדר Łלחד עłר ארàעה יõם את ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹעłים
äלרעה Łאי מנõת äמŁלõח טõב ויõם äְְְְִִִֵֵֶַָמôŁה

יט) (ט

הרי"ם ִִֵָח5,�י
זיע"א מ"!ר מאיר יצחק ְִִִִֵַָרי

'מ1פין &�,טים, אנ�ים – ְְֲִִִִָָָֻ'&רזים'
אצלם �רה. �5ברי אנ�ים – ְְֲִִֵֶֶָָָָח�מה'

ְָ*ח�מה

ï"aîøäזֹו הּמצוה ׁשחק הּטעם ּכתב ז"ל ÈÇÀÇְִֶַַַַַַָָֹ
לא ׁשהּמּקפים ולּמּקפים, ְְִִִֶַַַָָָֹֻֻלּפרזים
יֹום עֹוׂשה היה ולא ּכהּפרזים, ּכ ּכל ְְְְִֶַָָָָָָֹיראּו
להם נּתן הּׁשמים ׁשּמן ׁשראּו אחר רק ִִִֶֶֶַַַַַַָָָטֹוב
וׂשמחה, מׁשּתה ּתּקנּו ּבּתֹורה, רמז נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹזאת
ּתמּה ז"ל והר"ן ע"ש. קֹודמין הּפרזים ְְְִִֵַַַַָָָָלכן
ּומה האֹויב היה החֹומה ּבתֹו ּגם ְֲֵֵֶַַַָָָָׁשהרי

ׁשם. יעּין מּקף, ׁשהיה ּבחֹומה ְֶֶֶַַָָָָָֻֻּתֹועלת
äàøðåיׁש ּדהּנה ז"ל, הרמּב"ן ּדברי לקּים ÀÄÀÆְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ

הּנקראים ּביׂשראל ּפׁשּוטים ְְְְֲִִִִִֵַָָָאנׁשים

הם ּתֹורה ּדברי אׁשר אנׁשים ויׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָּפרזים,
חס לעבר ּבעֹולם אפן ׁשאין ּכחֹומה ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹאצלם

ׁשאֹומרים ּכמֹו אני(בהושענות)וׁשלֹום, אם ְְְֲִִֶָֹ
והּנה חֹומה. מּקפין נקראים ואּלּו ְְְִִִִֵֵָָָָֻחֹומה,
מּטעם היה ולהרג להׁשמיד הּגזרה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹעּקר

ה להמן להׁשּתחֹות רצּו ולזאתׁשּלא רׁשע, ְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹ
לא ׁשּבוּדאי ּבטּוחים היּו חֹומה ְְִִֶַַָָָֹֻמּקפין
לׁשם ונתקּדׁשּו ,יתּבר ה' מצות על ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָיעברּו
לא לכן הּׁשם, קדּׁשת על ׁשּיתהרּגּו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשמים
היה ּכי ּכ ּכל ּבעיניהם חׁשּוב הּנס ְִֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
הּפרזים רק הּׁשם, קדּׁשת עם ׂשמחה ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלהם
לעמד יּוכלּו לא אּולי לנפׁשֹותם יראּו ְְְְֲֲֶַַַָָֹֹאׁשר
ּבעיניהם ּכ ּכל ּגדֹולה היׁשּועה היה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָּבּנּסיֹון
ה' האיר ּכ ואחר ּומׁשּתה, ׂשמחה ְְְְִִִֵֶַַָָָועׂשּו
והינּו ּבּתֹורה, רמז ּומצאּו עיניהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר
יעמדּו הּפׁשּוטים אנׁשים ׁשּגם צרי ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָּבאמת
אין וׁשלֹום חס לאו ואם הראּוי מּצב ְְִֵַַַָָָָָעל
ׁשלם ה' אין ׁשאמר וזהּו ּכלל, ְְִֵֵֶֶַַָָָהּתּקּון
להיֹות צרי ּכי ׁשּיּמחה, עד ׁשלם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָוכסאֹו
ותּקנּו מתּקנים, ּיהיּו והּמּקפין הּפרזים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻׁשּכל
ׁשּתלּוי וזה לּמּקפין, ּגם וׂשמחה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻמׁשּתה

ׁשּכתּוב נּון ּבן יהֹוׁשע מּימֹות (שמותהּמּקפין ְְִִִֶַַָָֻֻ
יא) ׁשהיהלג האהל' מּתֹו ימּוׁש לא ְִֶֶַַָָָָֹֹ'ונער

וחֹומה ּכאהל ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹמקּבל
ּכּנ"ל: חֹומה מּקף ּכעין ְִֵַַָָָֻּתמיד,

Łוהחד מאõיביהם הçהäדים בהם äנח אŁר çéְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמים
לעõłת וגו' לłמחה מçגõן להם üïנה ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָאŁר
Łאי מנõת äמŁלõח וłמחה מôŁה ימי ְְְְְִִִִֵֶַָָָאõתם

לאביõנים äמôנõת äכב)לרעה (ט ְְִֵֵֶַָָ

נעם ְִֵַֹאמרי
זיע"א מ�+'יק�ב מאיר ִִִִִֵַרי

לה"יע צריכים האחר�נים 5�ר�ת ְְֲִִִִַַַַָ
מ�.ה ידי על ְְְְִִֵֶַָל0מחה

Léּבתחּלה מּדּוע יז-יח)לדקּדק נאמר(פסוקים Åְְְֱִִֵֶַַַַָ
הּׁשנית ּבּׁשנה ּכ ואחר מּקדם, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשּתה

יט) ואחר(פסוק ּומׁשּתה, ׂשמחה מּקדם ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹנאמר
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הּפּורים ימי את 'לקּים מרּדכי ּכׁשּכתב ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
מׁשּתה ואמר חזר היהּודים' נחּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּכּימים

ׂשמחה. ְִֵָקֹודם

äàøðåז"ל ׁשאמרּו ּדר קיז.)על (פסחים ÀÄÀÆְֶֶֶַַָ
מזמֹור' 'לדוד ּכתיב ּדפעם ְְְְְִִִַַָָּבהא
ּבא לפעמים אׁשר לדוד', 'מזמֹור ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָולפעמים
לנּגן הצטרכּות ּבלא אליו קדּׁשה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֻהׁשראת
ּבׂשמחה, היה זה ּבלא ּגם ּכי מּקדם, ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹּבכּנֹור
הּקדּׁשה הׁשראת עליו ּכׁשהיה ּכ אחר ְְְֶַַַַַַָָָָָָָֻרק
צרי היה ולפעמים ּולנּגן, לזּמר ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהתחיל
עצמֹו להביא ּבכלי ּבכּנֹור ּולנּגן מּקדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹלזּמר
הׁשראת זה ידי על והמׁשי ׂשמחה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלידי

ז"ל אמרּו ּכי ל:)הּׁשכינה, הּׁשכינה(שבת אין ְְְִִִֵַַַָָָ
ׂשמחה. מּתֹו אּלא ְִִֶָָָׁשֹורה

Bîk,ראׁשֹונה ּבׁשנה אׁשר זה, ּבענין כן Àְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבּיֹום ּגדֹולה ּבבהלה ׁשהיה ְְֲֶֶֶַַָָָָָלאׁשר

ּבּספרים ּכדאיתא ּבׂשֹונאיהם הרגּו (תוס'אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ב.) מגילה יֹוםהרא"ש ּבאֹותֹו ּבתענית ְְְֲִֶַָׁשּיׁשבּו

יעמדּו ׁשּלא מאד יראּו ּכי ּובכּו ְְְְִִֶַַָָָֹֹּבתׁשּובה,
יהיה הּמל אׁשר והגם הּׂשֹונאים. ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָנגּדם
יהיה ׁשּלא יּמלט לא זה ּכל עם ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹּבעזרם
הם ּכי מלחמה, לֹוחמי ּכדר איׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָנפקד
עּמהם יעׂשה יתּבר הּׁשם אׁשר ידעּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּפחד, עליהם להּפיל ּכאּלּו ּגדֹולים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָנּסים
ׁשהיּו ּכיון ולזה ּבפניהם. עמד לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹואיׁש
להּׂשיג ּביכלּתם היה לא מאד, ְְְְִִִַָָָָָֹֹֹמבהלים
על אׁשר עד הּקדּׁשה, והׁשראת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָֻהּׂשמחה
היּו ּוצריכין לׂשמחה, זכּו הּמׁשּתה ְְְְְִִִִֵֶַָָָידי
הּיין. ׁשתּית ידי על מּקדם ּפעּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֻלעׂשֹות
הּפּורים ימי ּבבא ּתכף הּבאה לׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹאמנם
ואחר עליֹונה, וׂשמחה נפלאה קדּׁשה ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻהרּגיׁשּו

הּיין. מׁשּתה עׂשּו זּו ׂשמחה מחמת ְְֲִִִֵֶַַַָָָּכ

íðîàלדֹורֹות אׁשר ראּו ואסּתר מרּדכי ÈÀÈְְְְֲֳֵֶֶַָָ
עד הּׂשמחה יּׂשיגּו לא ְֲִִִַַַַָָֹהאחרֹונים
ּכתב ּכאׁשר ּכן על מּקדם, ּפעּלה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיעׂשּו
ּכתב אז עֹולם לדֹורֹות הּפּורים ימי ְְְִֵֵַַַָָָלקּים
הּמׁשּתה ּפעּלת לעׂשֹות וׂשמחה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻמׁשּתה
ׁשּכתּוב וזהּו ולקדּׁשה. לׂשמחה ׁשּיבאּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻּבכדי

ּכמֹו ׁשּלא הינּו היהּודים', נחּו אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ'ּכּימים
ּבּׁשנה ׁשהיה ּכמֹו רק הּׁשנית, ּבּׁשנה ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיה
אנּו ואין מתמעטין, הּדֹורֹות ּכי ְְֲִִִִֵַַָָָהראׁשֹונה,
ׁשּיעׂשה עד הּׂשמחה להּׂשיג ּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבמדרגה

וכּנ"ל: מּקדם ְְִֶַַָֹֻּפעּלה

ואת לעõłת äêהח אŁר את הçהäדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַוקàל
אליהם מרâכי éתב כג)אŁר (ט ְֲֲֳֵֶֶַַָָ

ה 0ם ֲֶַַֹער,גת
זיע"א מח!סט "רינוואלד מ	ה ְְְְִִֵֶַָֹרי

לת1ן ,מס"ל .�,בה זמן ְְְְִֵַַָָֻ&,רים
ִַַָהחBאים

Léרּבֹותינּו ּבדרׁשֹות ׁשּמבאר ּדר על לפרׁש, Åְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אׁשר את לתּקן הּזמן הּוא ׁשּבפּורים ְְְֲִֵֶֶֶַַַז"ל
ּבּתּקּונים ּומבאר להחּלֹו, הּנפׁש על ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹחטא
'וקּבל ּדאמר, והינּו הּכּפּורים, ּכיֹום ְְְְְִִִֵַַַָהּוא
ׁשּקּבלּו לעׂשֹות', החּלּו אׁשר את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַהּיהּודים
החּלּו, אׁשר את ּולתּקן לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַעליהם

'להחּלֹו' ד)מּלׁשֹון כא .(ויקרא ְְִֵַ

יäŁב הíפר עם אמר üלëה לפני ãבבאäְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
על הçהäדים על חŁב אŁר הרעה õôבŁְְֲֲִֶַַַַַַָָָָמח

העץ על àניו ואת õאת äותל õŁכה)רא (ט ְְֵֶַָָָָֹֹ

�למה ְְִֶֶֹֹ.פארת
זיע"א מרד�מסק 	למה ְְְִֵֵַַָרי

זר�ת מ#ח�ב�ת לה/צל ה/כ�נה ְְְִִֵֵַַָָָָָָהעצה
ה.�רה ל#,ד – ה.פ!ה ְְִִִַַַָָ �עת

äàøpäּׁשאיתא מה ּפי על ּבזה לרמז ÇÄÀÆְְִִִֶֶַַָֹ
להּנצל הּנכֹונה העצה ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּספרים
את ׁשּיכין הּתפּלה. ּבׁשעת זרֹות ְְְִִִִֶֶַַַָָָָמּמחׁשבֹות
הּקדֹוׁשה. הּתֹורה ּבלּמּוד הּתפּלה קֹודם ְְְְִִֵַַַַָָָעצמֹו
לפני 'ּובבאּה הּנ"ל: ּבּפסּוק הרמז ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹוזה
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי הּמל זה - 'ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל
הּספר' עם 'אמר ּבתפּלה, לעמד הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָֹּברּו
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מחׁשבּתֹו 'יׁשּוב ּבּספר, ׁשּלמד ידי על -ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבׁשעת רעֹות הּמחׁשבֹות ּכל יבּטל - ְְְִֵַַַַָָָָָָהרעה'
ּוברּורה. צלּולה זּכה ּתפּלתֹו ויהיה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהּתפּלה.

הäïר Łם על פäרים האêה לçמים äקרא éן ְִִֵֵֵֶַַַַָָָעל
äרא äמה הåאת האáרת âברי éל על éן ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעל

אליהם הáיע äמה éכה כו)על (ט ֲִִֵֶַַָָָ

י;0כר ְִֵָָ ני
זיע"א מ�ינ�ב אלימל# צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

ח על ה&,ר �/פל ידי אדרעל ד� ְֲֵֶֶַַַַָָֹ
נפ"ם �!א הריח ח,� נגד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻהמכ,ן

לי�,עה זכ, הרא��ן אדם ְְִִֵָָָָָ חטא

øãà,הריח חּוׁש ּתלּוי ּבֹו החטם, ּבחינת ÂÈְִֵֶַַַָָֹ
נתּפּגמּו ּכּלם החּוׁשים... ּכל ְְְִִִֵַַָָֻוהּנה
ּׁשאין מה הראׁשֹון, אדם ּבחטא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָונתּגּׁשמּו
מּפלאֹות ּתתּבֹונן ּובזה הריח... חּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָּכן
הּצרר הּצר הרׁשע המן הּנה ּדעים, ִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּתמים
ּפּתה אׁשר הּקדמֹוני הּנחׁש מן ּכחֹו ְֲִִִֶַַַָָָָָֹהיה
ּבעצתֹו ּגרם הּוא ּכן הּדעת, עץ מן ֱֲִֵֵֶַַַַַָָלאכֹול
אחׁשורֹוׁש ׁשל מּסעּודתֹו יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיאכלּו
ּבכתבי ּכּמבאר יׂשראל ׁשל ׂשנאיהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹונתחּיבּו
ּכל הּיצר ועׂשה ּפעל והּנה ז"ל... ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹהאר"י
ּפּור 'הּפיל הרׁשע המן אׁשר אלקינּו, ֱֲִִֵֶָָָָָֹהּוא
חדׁש רק לגֹורלֹו מצא ולא וכו'' ְְְֵֶַַָָָֹֹלאּבד
חּוׁש ּבֹו אׁשר החטם ּבחינת הּוא ְֲֲִֶֶַַָֹאדר,
ׁשמֹות ּגם אׁשר ּתמצא ּכן על ְֲִֵֵֵֶַַַָָהריח...
הּנבראים ּבׂשמים, ּבׁשם נקראים ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהּגֹואלים
אסּתר ּדרֹור), (מר מרּדכי הינּו הריח, ְְְְְֳֵֵֶַַַָָָלחּוׁש
מה ּפׁשּוטֹו ּפי על ּתבין ּובזה ְֲִִֶַַַָָָ(הדּסה),
וכו' ּגדֹולה זעקה וּיזעק ּבמרּדכי ְְְְְֱֳִֶֶַַַַָָָָּׁשּנאמר
ּכפׁשּוטֹו הּוא אבל אמר, מה נאמר ְְֱֲִֶַַָָָֹולא

לּבׂשמים יפה ׁשהּקֹול ו:)מּפני ...(כריתות ְְִִֵֶֶַַָָ
äæáeהראׁשֹון 'ּבחדׁש ּבמגּלה הּנאמר ּתבין ÀÆְֱִִִִֶֶַַָָָָֹ

המן לפני הּגֹורל הּוא ּפּור הּפיל ְִִִֵַָָָוכו'
חדׁש הּוא עׂשר ׁשנים לחדׁש ּומחדׁש ְְֵֵֶֶֶָָֹֹֹוכו'
הּדברים, ׁשל ּפרּוׁשן נדע לא הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאדר',
הלא המן, לפני הּפּור את הּמּפיל הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָֹמי

ּדברינּו... ּולפי הּמּפיל... הּוא ּבעצמֹו ְְְְִִֵַַַָָָהמן
הּנה המן'... לפני הּגֹורל הּוא ּפּור ְִִִִֵֵַָָָ'הּפיל
יׁשּועֹות והּפֹועל סּבֹות המסּבב הּוא, ְְְִֵֵַַַַַָָהּכּונה
ועׂשה ּפעל הּוא אחרית מראׁשית ְֲִִִֵֵַַַַָָָהּמּגיד
הּוא אדר, חדׁש על ּדייקא הּגֹורל ְְֲִֶַַַָָָָֹלהּפיל
הּמתקּים חּוׁש ּתלּוי ּבֹו אׁשר החטם ְֲִֵֶֶַַַָֹסֹוד
ידי ועל הּדעת, ּבעץ ּכ ּכל נתּפּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
קרֹובֹו עם ויׂשראל המן, עצת נתּבּטלה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָזה
ּברּו הּדבר, הבן ּולׁשלֹום, לחּיים ְְְֲִִֵַַָָָָָנׁשארּו

ּפלאֹות :הּמפליא ְְִַַָ

ונכôב האêה הïרים âברי קçם אסôר äְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמאמר
לב)íàפר (ט ֵֶַ

ה#איר ִֵַא�ר
זיע"א מ+'יאט�מיר ו�אלף זאב ְְִִִִֵַרי

� כל לד�ר�ת נק עה אס.ר ְְְְְְִִֵֶֶַָָמג!ת
לעב�דת �עלת. יהיה ? ְֲִֶֶֶַַַָה5�ר�ת

השי"ת

øzñàהחכמים מן ּכזאת ּבּקׁשה הּמלּכה ÆÀÅְְֲִִִַַַָָָָֹ
מעׂשה סּפּור לכּתב הּדֹור, ְְֲִִֵֵַַַֹחכמי
ׁשּיּוכלּו ּבכדי הּקדׁש, ּברּוח זאת ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹמגּלה
הּגאל ּביאת עד אחריה הּבאים ֲִִֵֶַַַַַָָֹּדֹורֹות
מעׂשּיֹות ּבסּפּור לנפׁשם מרּגֹוע ְְְְְְֲִִִַַַַַָלהמציא
ּבכל עבֹודה עניני זאת, ּבמגּלה ְְְְְֲִִִִֵַָָָֹהּכתּובים
הּצריכה והּׁשעה הּצר ּכפי זמן ּובכל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעת
אם ּכי ּכזה ּתּתכן ולא הּדֹור. ּבאֹותֹו ְְְִִִֵֶַָָָֹלכ
ּבּקׁשה ולזאת הּקדׁש. ּברּוח אֹותּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיכּתבּו
הנאה ׁשּיּגיע עד ּכזה, ּכתבּוני ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמעּמהם,
לדֹורֹות, קבעּוני וכן ּכּנזּכר. ּדֹורֹות ְְְְְִִִֵֵַָלדֹורי
נבּואה ּתהיה ׁשּלא האמּור, לכּוּון ּכן ְְְִִֵֶֶַָָָֹּגם
יּוכלּו הּבאים ּדֹורֹות לדֹורי אם ּכי ְְְִִִִֵַָָָלׁשעתּה,
העת לער עבֹודה עניני מחמתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּׂשיג
להמציא הּכל יּוכלּו אז, להם הּצר ְְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֹוהמארע
ּגאּלתם זמן לקרב זאת ּבמגּלה ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֻלעצמם
ּפתח ּבבל ּבגלּות היתה ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהעּקרּיּות,
ּתׁשּובה לעׂשֹות וילמדּו ׁשּיראּו ְְְְְְֲִִֶַָָֻּגאּלה,
וכאׁשר אחרֹונה... לגאּלה יזּכּו ואז ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֻּבׁשלמּות,
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צז:)מצינּו סנהדרין הּגידּו(עי' חכמים אׁשר ֲֲִִִִֶָָ
ּובׁשלֹום תצאּו בׂשמחה הרמתה, ְְְְִִֵֵָָָָָָָָּבתׁשּובתם

וא ּתׁשּובהּתּובלּון, עֹוׂשין אין וׁשלֹום חס ם ְְְִִֵַָָָ
ּכהמן מל להם מעמיד הּוא ּברּו ְֲִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁש
ּכרחם, ּבעל לּמּוטב ּומחזירן קׁשֹות ְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּגזרֹותיו
ּבׁשּתם ּכמעיל יעטּו לא אי ׁשּכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוכיון
וכי ,ּכ לידי לבא הּטֹובים מעׂשיה ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹלפרץ
ונחת ּבׁשּובה מעּתה אז להם טֹוב ְְֵֶַַַָָָָֹלא
ּבתׁשּובה, לׁשּוב לחכמים לׁשמע ְְְֲִִִִַַָָָָֹיּוׁשעּון,

ּכהמן... למל יצטרכּו לא ְְְְְִֶֶָָָָֹואז
äæìåעקיבא רּבי ז.)אמר אסּתר(מגילה מגּלת ÀÈÆְְֲִִִֵֶַַַָָ

ׁשחכמי הינּו נאמרה, הּקדׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹּברּוח
ּבכדי הּקדׁש, ּברּוח ּוקבעּוה ּכתבּוה ְְְְִֵֶַַַָָָָֹהּדֹור
ּבּקׁשה ּכאׁשר ּדֹורֹות, לדֹור ּתֹועלת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּיּגיע
הּבאים ּכל להם להמציא מחכמים ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹזאת
לּבם לעֹורר נפלאים, וסֹודֹות רמזים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאחריה
ׁשּנאמר ראיה ּומביא ּבֹוראם. לעבֹודת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָּבקרּבם
ראיה', ּכל ּבעיני חן נׂשאת אסּתר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ'וּתהי
הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנאמר האֹות ל זה ְְְֱֶֶֶֶַַַַָֹּכלֹומר
נׂשאת 'אסּתר ׁשּמגּלת הרֹואֹות ׁשעינינּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּכיון
ׁשחלפּו לדֹור מּדֹור ראיה', ּכל ּבעיני ְְְִֵֵֵֶֶָָָֹחן
אחד ּכל לעתיד עד עּתה וגם ְְְִֶֶַַַָָָָָועברּו,
ּבחינתֹו לער לעצמֹו ממציא מּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹואחד
ספרים ּכּמה רֹואין ואנּו הּבֹורא, ְְֲִִֵַַַָָָעבֹודת
ּבסּפּור ׁשּנתחּברּו נפלאים ּורמזים ְְְְְְִִִִִֶַָָוסֹודֹות
ּכתבּוה מּסתמא ראיה מּכאן אסּתר, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָמגּלת
לדֹורֹות, צריכה והיא הּכתּובים ּבין ְְְְְִִִֵַָָָּוקבעּוה
האּלה הּפרים את קּים אסּתר 'ּומאמר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻוזהּו
עמק. ּכי ודֹוק ּכּנאמר. וּדאי ּבּספר', ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹונכּתב

הçם ואçי הארץ על מס ŁõורŁאח üלëה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוłçם
א) (י

5נה�רא �צינא ְִִָָ
זיע"א מ)עז'!ז ר!# ִִִֵַָרי

ה/ס *ל להל י� רצה ��ְְְֲִֵֵַַַָָָאח�ור
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íòt,ּבפּורים ּדעּתיּה ּבדיחא היה אחת ÇÇְְְִִֵַַַָָָ

ּדעלמא חללא ּכל אֹותֹו ׁשּיׁשאל מי ְְְְֲִִֶַַָָָָָָואמר
הּמגּלה ּכל הלא אֹותֹו ׁשאלּו להם, ְֲֲִֶַַָָָָֹֹיאמר
לּמגּלה ׁשּיכּות מה ניסא, ּפרסּומא ְְִִִִַַַָָָָהיא
הארץ על מס הּמל וּיׂשם הּפסּוק ֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
ׁשּבעיני אחׁשורֹוׁש ׁשראה והׁשיב, הּים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּיי
ּגדֹול לנס המן ׁשל הּמעׂשה ואסּתר ְְְְֲֳֵֵֶֶֶַַַָָָָמרּדכי
ּכדכתיב לדֹורֹות ּפּורים וקבעּו ְְְְְְִִִֵֵֶָּבעיניהם,
ּכל אל ספרים וׁשּלח כו' אסּתר ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹוּתכּתב
האּלה הּפּורים ימי לקּים וגו' ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּיהּודים
מ"ס, מאֹותּיֹות יסֹודם הּנּסים וכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבזמּניהם,

קד.)ּכדאיתא ׁשּבּלּוחֹות(שבת "וסמ מ"ם ְְִִֵֶֶַָָ
אחׁשורֹוׁש הּמל אבל עֹומדים, היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבנס
מרּדכי מעׂשה הּדבר את להלּביׁש ְְְֲֳִֵֶַַַַָָָָָרצה
נס ׁשּום ׁשאין ּכלֹומר הּטבע, ּבדר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָוהמן
ׁשּמתחּלה הּטבע, ּדר ּפי על רק ְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבעֹולם
מרּדכי לֹו הראה ּכ ואחר המן, את ְְְֳֶֶַַַַָָָָָָאהב
ּומרּדכי להמיתֹו, רֹוצים היּו סריסים ְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָׁשהּׁשני
מרּדכי ונמצא נפׁשֹו, מּמות הּמל את ְְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּציל
רֹוצה היה והמן ,הּמל את אֹוהב ְֵֶֶֶֶַָָָָָָהיה
לֹו הׁשיב זה ּובעבּור מרּדכי את ְְֲֳִִֵֶֶַַָָלהמית
אבל העץ, על אֹותֹו ותלה ּבראׁשֹו ְְְֲֵַָָָָֹּגמּולֹו

נס, ׁשּום זה ֵֵֶאין
eäæåאחׁשורׁש הּמל 'וּיׂשם הּכתּוב ּכּונת ÀÆְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּׁשראּו מה הינּו הארץ', על ְֶֶַַַַָָָמ"ס
אחׁשורֹוׁש הּמל ׂשם לנס, ואסּתר ְְְְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַַָָמרּדכי
ּבדר אֹותֹו ׁשהלּביׁש ּפרּוׁש הארץ, ְְִִֵֶֶֶֶַָָעל
ּדר הּוא רק נס זה ׁשאין הינּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָהארצּיּות,
האי הּכתּוב ואמר לעיל, ּכּנזּכר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּטבע
ּכזה, ּגדֹול טעּות לאחׁשורֹוׁש ׁשּיהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר
הּטבע, ּדר ׁשהּוא יאמר ּכזה נס ֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשעל
ים קריעת והלא הּים', 'ואּיי הּכתּוב ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹוסּים
'וּיבא ּוכתיב מּזה, ּגדֹול נס ל אין ְְִִֵֵֶַָָֹסּוף

וכי ּביׂשראל', וּיּלחם לּבֹועמלק מלאֹו אי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרע ּכזה, ּגדֹול נס ֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשראה
ּבּיּבׁשה, והעבירם ליׂשראל הּים את ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
ׁשהלּביׁש אּלא ּביׂשראל, וּיּלחם ּתכף ּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוהּוא
אף הּטבע, לדר סּוף ים קריעת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָעמלק
מרּדכי מעׂשה אחׁשורֹוׁש הלּביׁש ּכן ּגם ְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַָָּכאן

הּטבע. לדר ְְֶֶֶַַָָוהמן
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וע0רים ו�בעה מדינ�ת � �ה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמאה
ה�ם ַַָעל

eìàLועׂשרים מאה לאחׁשורֹוׁש ׁשהיה אֹותֹו ÈÂְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּים לֹו היה ּכּמה מדינה, ְְְִִַַָָָָָָוׁשבעה
וּיׂשם ּבמגּלה, ּכתיב והׁשיב ּבּיּבׁשה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה
מ"ס הּים, ואּיי הארץ על מ"ס ְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשבעה ּבגימטרּיא ואּי"י מאה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבגימטרּיא
מדינֹות מאה לֹו ׁשהיה ּכלֹומר ְְְְִִֵֶֶַָָָועׂשרים,

הּים. על ועׂשרים וׁשבע ְְְִֶֶַַַַַָָָּבּיּבׁשה

ôכלת יחד àראתם וłמחה צהלה יעקב ìŁõŁְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹת
ְֳַָמרâכי

י0ראל ְִֵֵָֹאהב
זיע"א מא�טא הע	ל יה�	ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻרי

את לה*יר י0ראל זכ, &,רים ְְְִִִֵֵֶַָָ נס
את והן &ע!�תיו 6�מ. הן ְְִֵֵֵֶַָֻה �רא

�עצמ ְֵַַֹה&על

Léחז"ל אמרּו ּדהּנה יז.)לפרׁש (סוטה Åְְְֲִֵֵַָָ
ורקיע לרקיע, וים לים, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתכלת
הּוא ּדהאמת לֹומר רצֹונם הּכבֹוד. ְְְֱִֵֶַַָָָלכּסא
הּבֹורא את להּׂשיג יכֹולים אנּו ְְִִֵֵֶֶַַָׁשאין
מּצד אם ּכי ׁשמֹו, ּוברּו הּוא ְִִִַָָּברּו
לנּו ׁשעֹוׂשה הּנֹוראים ּומעׂשיו ְֲִֶֶַַָָָָֻּפעּלֹותיו
ואנּו עת. ּבכל מאֹויבינּו ּונקמה ְְְְִִֵֵֵָָָָנּסים
זּולת הּפעל, לא אבל הּפעּלה ְֲִִֵַַַַָָֹֹֻמּׂשיגין

מּזה עּמנּו ׁשעֹוׂשה מעׂשיו ראיהמּתֹו ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
יתּבר הּוא אׁשר הּנעלם עצמּותֹו על ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָּברּורה
ׁשל נס ּגּבי אבל ּתמיד. עלינּו ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשּגיח
ּדהּפעּולה והּפעל. הּפעּלה נתּגּלה ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֻּפּורים
יׁשּועת את ארץ אפסי ּכל ׁשראּו ְְֵֵֶֶַַָָָהּוא
לחּיים, מּמיתה אֹותנּו הּציל אׁשר ְֱֲִִִִִֵֶַָָֹאלהינּו
התּגּלּות היה אז ּגם לׂשמחה. מּיגֹון ְְְְְִִִֶַַַָָָָָונהּפ
וההּצלה, היׁשּועה הּנס היה מי ידי ְְְִֵֵַַַַַָָָָָעל
מרּדכי ּגדּלת ידי על לנּו ׁשּבא ְְְֱֳֵֶַַַָָָֻהיֹות
והּקדֹוׁש ׁשּלֹו, ׁשהּׁשלֹום הּמל ּגּדלֹו ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר
מרּדכי ידי על הּדבר ּגלּגל הּוא ְְְֳִֵֵַַַָָָָּברּו
מּקדם מרּדכי ׁשהּציל סּבֹות וסּבב ְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָֹהּצּדיק,

יחּוד וזהּו מּמיתה, אחׁשורֹוׁש הּמל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָאת
הּוא ּולכ והּפעל. הּפעּלה ׁשּנתּגּלה ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻּגדֹול
מרּדכי הארת ׁשּנתּגּלה מחמת ׂשמחה ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי

חן. ליֹודעי ְְֵֵַָּכּנֹודע

äæåצהלה יעקב 'ׁשֹוׁשּנת הּפּיטן ׁשאמר ÀÆְֲֲֶַַַַַַָָָָֹ
מרּדכי'. ּתכלת יחד ּבראתם ְְְְֳִֵֵֶַַָָָָָֹוׂשמחה
ּביחד, הּבחינֹות ׁשני אז ׁשהּׂשיגּו לֹומר ְְְִִִֵֶַַַַָָָרצה
ׁשּדֹומה ּתכלת הּנקרא הּנס הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּפעּלה
מי נּכר הּפעּלה ידי ׁשעל הּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלכּסא
ּכּסא הּפעּלה ונעׂשה הּכבֹוד מל ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻהּוא
להתּגּלּות והּׂשיגּו זכּו ּגם .יתּבר ְְְְְִִִִִַַַָָלכבֹודֹו
ּבאה מי ידי ׁשעל מרּדכי, ּבחינת ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָהארת
על היה וזה יׂשראל לזרע והּנס ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּצלה
ּבׁשּום יׂשראל הּׂשיגּו ּׁשּלא מה מרּדכי ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֹידי
יבׁשּו, לא קוי ׁשּכל להֹודיע וזהּו ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹנס.
להראֹות רצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹומר ְְַַַָָָָָָרצה
יתּבר ּבֹו הּדבּוק הּצּדיק מעלת ְְְֲִִֵַַַַַַַָָּולפרסם
ידֹו על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשלח ֲֵֶַַַָָָֹאׁשר
ה' הפלה ּכי יׂשראל לזרע והּצלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָרוח
יהי ּכן אליו. ּבקראֹו יׁשמע ה' לֹו ְְְְִִִֵֵַָָָחסיד

אמן: ֵָָרצֹון

היי ודõרäŁôעתם õâר àכל וôקותם לנצח ת ְְְְִִֶַָָָָָָָָָ

י0ראל ְְִִֵַָי0מח
זיע"א מאל(סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָרי

יתא4פ, *א�ר *מת ה/ח�ב 5�ר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָאפיל,
יז*, ויאמינ, כחם ל53יק ְְְְְְֲִִִִַַַַָֹויתח ר,
0�רף מהם �/יצ�ץ נפ�ם יקרת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלה*יר

לת�,בה ויז*, הרע ְְְִִַָָָ*ל

äpäאז היה ׁשהחטא ּפעמים ּכּמה ּדּברנּו ÄÅְְְִִֵֶַַַָָָָָ
מחמת חלילה נֹואׁש לנפׁשם ְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשאמרּו
ולא יׂשראל, מאלקי חלקם ׁשאּבדּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹחטאם,
הּפנימית הּנקּדה להם ׁשּיׁש יֹודעים ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻהיּו
עֹוד הם ּובזה וׁשלֹום, חס נפּגם ְְִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
'אני ּכי יעקב, ּבאלקי אּמיץ ּבקׁשר ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻמקּׁשרים
כליתם' לא יעקב ּבני ואּתם ׁשניתי לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹה'
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לח 

ו) ג אסּתר(מלאכי ׁשאמרה וזהּו יא). (ח ְְְֵֶֶֶָָ
לֹומר רֹוצה נפׁשם', על ולעמד ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ'להּקהל
יעמדּו זה ידי ועל אחת, ּבאגּדה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּיּקהלּו
ואל נפׁשם, יקרת אֹור ּדבר ּברּור ְְְְִֵַַַַַָעל
את וׂשֹורף יֹוצא אחד ניצֹוץ ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶָָיתיאׁשּו,
אׁשר ּומיחד מהאחד הּניצֹוץ הינּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֻהּכל,
רׁשּפי וניצֹוצי יׂשראל, איׁש ּכל ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵָָֹׁשכן
להיֹות יּוכל אחת ּבאספה יׂשראל מּכל ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָאׁש
אז יחד יתחּברּו ּכאׁשר ּגם ואׁש, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשלהבת
לתׁשּובה ויזּכּו ליּה, מחזקא ּבמינֹו ְְְְְְִִִִֵַָָמין

לזכּיֹות. הּזדֹונֹות ׁשּיהפכּו ְְְֲִֵֵֶַַָָֻמאהבה

éøáãëeה"א)חז"ל פ"א פאה והּוא(ירושלמי ÀÄÀÅְֲַ
ע"ש)ּברׁש"י ט מה הּכתּוב(תהלים על ְִַַַָ

ּכל ,'ּבגדתי ּכל קציעֹות ואהלֹות ְְֲִִֶַָָָֹֹ'מר
ּכ הן הרי ּבי ׁשּבגדּת ואהלֹות,ּבגידֹות קציעֹות ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָ

ּדרֹור' 'מר הּוא כג)ּומרּדכי ל ּומתרּגם(שמות ְְְְֳֵַַָָ
ּדכיא' 'מירא קלט:)אּונקלֹוס חולין והּוא(עיין ְְְְֵַָָ

יחד 'ּבראתם הּפיטן ׁשּיסד וזה ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור...
חז"ל ּדברי נֹודע מרּדכי'... מג:ּתכלת (מנחות ְְְֲֳִֵֵֶַַַָ

לרקיעובכ"מ) ּדֹומה והּים לּים ּדֹומה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתכלת
לזכירה מביאה ּוראּיה הּכבֹוד, לכּסא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָורקיע

לט)ׁשּנאמר טו ּוזכרּתם'.(במדבר אתֹו 'ּוראיתם ְְְֱִֶֶֶֶַַֹ

eäæåׁשעל מרּדכי', ּתכלת יחד 'ּבראתם ÀÆְְְֳִֵֶֶַַַָָָֹ
יקרת להרּגיׁש זכּו יחד אגּדתם ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻידי
מּתחת הּנחצבת הּפנימית ּונקּדתם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֻנפׁשם
חז"ל, ּכמאמר ׁשמֹו, יתּבר הּכבֹוד ְְְֲֲִִֵַַַַַָָּכּסא
יכלּו הּזה החׁש ידי ועל מּׁשינתם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹונתעֹוררּו
ולזּכֹות הּצּדיק, למרּדכי עצמם את ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָלהתחּבר
עֹונֹותיהם מּכל ׁשּיעׂשה מאהבה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלתׁשּובה
מּכל ּוקציעֹות ואהלֹות ּומֹור זכּיֹות, ְְְְֳִִִֵֶָָֻּופׁשעיהם
ריח נעׂשּו סרחֹונם ׁשּמּכל הינּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּבגידֹות,
העֹולמֹות. לכל ריח ׁשּמריח טֹובים ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבׂשמים
ּדכיא, מירא ּומתרּגמינן ּדרֹור מר מרּדכי ְְְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָוזה
ּכי 'לנצח', היא הּזאת הּתׁשּובה ְִִִֵֶַַַָָָֹּומּמילא
לעד. וקּים מהחי חלק הּוא יעקב ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחלק
האמּונה ידי על לנצח', היית 'ּתׁשּועתם ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָָוזה
וזה נצחית. ׁשהיא הּקדֹוׁשה ּובתֹורתֹו ְְְְִִִֶֶַַָָּבה''
האירּו ׁשהאבֹות ודֹור', ּדֹור ּבכל ְְִִֵֶָָָָָָ'ּתקותם

ודֹור, ּדֹור לכל ּובהיר צלּול אֹור ְְִָָָָלנּו
ּכדֹורֹו מּמצֹות ערּומים ׁשהם להּדֹור ְְְֲֲִִִִֵֶַאפילּו

רּבה ּבמדרׁש ּכּמבאר אסּתר גׁשל ל (ויקרא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
זהע"ש) ּכל עם ּבמעׂשיהם, ּכמתים ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשהיּו

ואנּו חּיים, מל ּפני ׁשל האֹור לנּו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָהאירּו
ליׁשּועתֹו: ְִִַָמקּוים

מרâכי üäרà לאàדי Łñà אŁר המן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָארäר
אסôר àרäכה מפחידי אŁת Łזר ארäרה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהçהäדי

àֲִַעדי

אפרים מחנה 5ְֲִֵֶֶֶַַגל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח&ים מ	ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

לא ד – לא די' א�ר �1 המן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ'אר,ר
5בר *ל �ל ה#ח�בה ס�ד ֲֶַַָָָָָי,"ד,

Léּברחמיו ה' ׁשחנּני מה ּפי על לפרׁש Åְְֲִִֵֶַַַַָָָ
ּכבר, ׁשּבארּתי ּדר על חסדיו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹּוברב
ּכי עם, והמֹוני הּצּדיקים ּבין חּלּוק יׁש ֲִִִִִֵֵֵַַַָּכי
הּמחׁשבה לסֹוד עצמם מדּבקים ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּצּדיקים
הּדבר מֹוצא מקֹום לראֹות ּדבר ּכל ְִַַָָָָָָָעל
לׁשרׁשם, הּמדרגֹות ּכל מעלים ּובזה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָוׁשרׁשֹו,
רק רֹודפים אינם ּורׁשעים עם המֹוני ְְֲֲִִֵֵַָָָָאבל
ּכלל זֹוכרים ואינם הּדברים, ּגׁשמּיּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָאחר
ּומקֹום הּדבר ּבׁשרׁש להסּתּכל הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבסֹוד
'אז על ּברׁש"י איתא והּנה מֹוצא. ְְְִִִֵַַָָָמקֹור

מׁשה' א)יׁשיר טו נאמר(שמות היא ׁשהּיּו"ד , ֱִִֶֶֶַַָֹ
ּבדעּתֹו ּכׁשעלה ׁשּמֹורה הּמחׁשבה, ּבחינת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָעל

וזהּו ׁשירה, צא:)לֹומר נאמר(סנהדרין לא ׁשר ְֱִֶֶַַָָֹ
'ארּור ׁשּמרּמז וזהּו ׁשם. עּין 'יׁשיר', ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
יּו"ד, לאּבד הינּו – לאּבדי' ּבּקׁש אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהמן
ודבר. ּדבר ּכל ׁשל הּמחׁשבה סֹוד ְְֲֶַַַָָָָָָָהינּו
הּוא הּצּדיק הינּו – הּיהּודי' מרּדכי ּברּו'ְְְֳִִַַַַַָָ
ּכּנ"ל, הּמחׁשבה סֹוד הּיּו"ד, אל הּכל ְֲֵֶַַַַַַָָָֹמקרב

יּו"ד'. מפחיד אׁשת זרׁש 'ארּורה ְְֲִֵֵֶֶֶַָוכן

äëeøá'eּדר על לפרׁש יׁש ּבעדי', אסּתר ÀÈְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָ
מגן ה' 'ואּתה ּבמדרׁש ְְְְִִֵַַָָָּדאיתא

ד)ּבעדי' ג והּוא(תהלים ּבעדי. עׁשן ּפרח ְֲֲִִַַַָָָ
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לט 

החסיד ּבזה עיני והאיר ּפליאה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמדרׁש
זללה"ה מאֹוסטריּפאליע ׁשמׁשֹון ר' ְְְִִִֵָמו"ה

שושנים) היה(ליקוטי ע"ה הּמל ּדוד ּכי ,ִִֶֶַָָָ
ּבעד"י ּכדאיתא אבֹות, זכּות ּבזה ְְְְֲִִִִֶַַָָמזּכיר
והּוא י'ׁשי, ּד'וד ע'בד ּב'עז ּתבֹות ְִִֵֵֵַַָָֹֹראׁשי
ׁשּלפניהם, אבֹות זכּות עֹוד ּבמדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶָָָּדאיתא
עש"ן ח'צרֹון, ר'ם ּפ'רץ ּתבֹות ראׁשי ְֵֵֶֶֶָָפר"ח
ּולפי נ'חׁשֹון, ׂש'למֹון ע'ּמינדב ּתבֹות ְְְִִֵֵַַַָָָראׁשי
ניצֹוץ ּבאסּתר ׁשהיה לעיל ּׁשּכתבּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמה
'ּברּוכה ׁשּמרּמז והּוא ּדוד, ּבית ְְְְִֵֵֶַַָָמלכּות
ע'בד ּב'עז ּתבֹות ראׁשי – ּבעדי' ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹֹאסּתר
ּבית מלכּות ּבּה מתנֹוצץ ׁשהיה י'ׁשי, ְְִִִֵֵֶַַָָָָּד'וד

והבן. ְִֵָָּדוד,

לõæב זכäר חרבõנה ְְַַַָָוגם

ח�ים ִֶַַ�פע
יה!דה יק!תיאל זיע"אטייטל�יםרי מ-ל�יזנ!רג ְְְְְְְְִִִֵַַָ

ע�0ה אם �אף מחרב�נא ְִִֵֶֶַַַָה!#,ד
אם �למה �!א כ,נה מע0ה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹהאדם
לרצ�ן מתק ל ט�ב 5בר מ>ה ְְִִֵֵֶַָָָי�צא

Céøöׁשם על ׁשמֹו נקרא חג ּדכל עּיּון ÈÄְְְִִֵַָָָ
וחג הּמּצֹות חג ּכגֹון ׁשהיה, ְְֵֶַַַַַָָהּנס
למה ּכן ואם הּמֹועדים, ּכל וכן ְְֲִִֵֵַַָָָֻהּסּכֹות
הּצרה, היה ׁשּזה הּפּור ׁשם על נקרא ְִִֵֶֶַַַָָָָָּפּורים
הּקדֹוׁשים, הּספרים ּכל ּכן הקׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָוכאׁשר

ׁשם מאעּין יששכר אות(בני ד מאמר אדר חודש מרי ֵַָ
.א)

äàøðåלבסּומי איניׁש חּיב ּבהקּדם לפרׁש, ÀÄÀÆְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
ז:)ּבפּורּיא לפרׁש,(מגילה ונראה וכו', ְְְְִֵֶַָָ

ּבלּתי רק מצוה ּכל לעׂשֹות צרי ְְְֲִִִִַַַַָָָּדוּדאי
אבל עצמית, ּפנּיה ׁשּום ּבלי ׁשמים ְְְְֲִִִִֵַַָָָלׁשם
לּטֹוב' זכּור חרבֹונה 'וגם מצינּו ְְֲִֵַַַָָָהרי

ּבּגמרא טז.)ואיתא מּׁשּום(שם לא ׁשחרבֹונה ְְְִִֶַַָָָָֹ
ׂשנאת מּׁשּום אּלא אמר מרּדכי ְְֲֳִִֶַַַַַָָָאהבת
אּלא לּטֹוב', 'זכּור למה ּכן ואם ְִֵֶַָָָָָָהמן,
ידֹו על יצא סֹוף ּדסֹוף ּדכיון ְְִֵַָָָָרֹואים
לׁשם היתה לא ׁשּכּונתֹו אפילּו טֹוב ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּדבר

רֹואים ואם לּטֹוב, זכּור הכי אפילּו ְֲֲִִִִִַַָָׁשמים
חּטאת' לאּמים ׁש'חסד ּגֹוי אצל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֻׁשאפילּו

לד) יד ּלגרמייהּו(משלי ׁשעֹוׂשין מה ְִִֵֶֶַַָׁשּכל
ּדעבדי לג:)הּוא שבת ּולהתּפאר,(עי להתיהר ְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּכן אם לּטֹוב, זכּור חרבֹונה הכי ְֲִִִֵַַַָָָואפילּו
עֹוׂשין ׁשאין אפילּו ּביׂשראל ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָמּכל
ּדסֹוף ּכיון אבל לבּדֹו לה' ּבלּתי ְְְֲִִֵַַַָָָמּמׁש
יזּכרהּו ּכן ּגם מצוה עׂשה הרי ְְְֲִִֵֵֵַָָָסֹוף

לטֹוב... ְה'
äæåעד לבסּומי איניׁש חּיב ׁשאמרּו ÀÆְְִִִֵֶַַָָ

לברּו המן ארּור ּבין ידע ְְֵַָָָָָֹּדלא
ּכל ׁשהּוא אפילּו לבסּומי ׁשחּיב ְְֲֳִִֵֶֶַַָָָמרּדכי,
ּבין חּלּוק ּכבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכֹור ְִִֵֵֵֶַָָּכ
ּכן ואם מרּדכי, לברּו המן ְְְֳִֵַָָָָָארּור
ּומתאּוה ׁשכרּות מּׁשּום רק ׁשֹותה ְְִִִֶֶַַָָלמה
לׁשם ולא מצוה לׁשם ולא ְְְְְְִִֵֵָֹֹלׁשּתֹות
ּכי יׁשּתה ּכן ּגם הכי אפילּו ְֲִִִִִֵֶַַָָׁשמים,
ּבפּורּיא הּבסּומי מקּים הרי סֹוף ְְְֲֵֵֵַַַָסֹוף
לּטֹוב זכּור ּכן וגם הּבֹורא רצֹון ְְְֵֵֶַַַָועֹוׂשה
ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ְְִֵֵַַַַָָּכי

ּברּיה. ְִָָּכל
ïéðòåּכל ּדהּנה ּבפּורים, לעֹורר רֹוצים זה ÀÄÀÇְְְִִִֵֵֶָ

ּתחּלה, ּבכּונה ּבא ׁשעֹוׂשים ְְֲִִֵֶַַָָָָמעׂשה
מאין ּכי ּבכּונה, ּבא אינֹו ּגֹורל ְֲִִֵֵַַָָָָָאבל
מה לפי ורק הּגֹורל, יּפֹול אי ְְִִֵֵַַַַָיֹודע
על ּפּורים קֹורים ּולכ קֹולע, ְִִֵֶַַַָָּׁשהּגֹורל
ׁשאפילּו זּו מּדה לעֹורר ּכדי הּפּור, ְְֲִִֵֵֵֶַָׁשם
ּגֹורל ּכמֹו ׁשמים, לׁשם ּבלּתי ּכּונתֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָאין
רֹוצים זה ואת כּונה, ּבלי ּכן ּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבא
'על הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּבפּורים. ְְְִֵֶֶַַַָָלעֹורר
ׁשם על פּורים האּלּו לּימים קראּו ְִִֵֵֵַַָָָּכן
נתּכּוין ׁשּלא אף ׁשּׁשם ּכמֹו - ְְִֵֶֶַַַָֹהּפּור'
אּלא אדר י"ג ליֹום הּגֹורל ׁשּיּפל ְֲִֶֶַָָָָָֹהמן
הכי ואפילּו ּכן נפל הּגֹורל ידי ְֲִִֵֵַַַַָָָעל
אם יֹום, ּבאֹותֹו ּבניו את ׁשּתלּו ְֱִֶֶֶַָָָנענׁש
וכל ּפרענּיֹות מּמּדת טֹובה מּדה מרּבה ְְְִִִֵַָָָָָֻֻֻּכן
ּבלי מצֹות עֹוׂשים אפילּו יׂשראל ּגּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָׁשּכן
לקּבל צריכים ּכן ּגם ׁשמים לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָלכּון

ּכּנ"ל: ַַָָׂשכר



החסידות  פניני היום |אוצר מעלת

מ 

ִּפּורים
הּיֹום ֲַַַמעלת

דוד ִֵָלב
זיע"א אז!לאי דוד י�סף ח&ים ִִִֵַַַַָרי

מק5י�ים י�ם י0ראל *ל הי, ְְְִִִִֵַָָָאם
,ביתר �מים ל�ם 0מחתם את ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָזה
נגאלים הי, ע�סקים .�רה ְְִִִַַָָָה��ם

ע�לם ְַָֻ"א!ת

éðéòa,יׂשראל ּכל ׁשאם ּפׁשּוט, הּדבר ÀÅÈְִִֵֶַָָָָָ
לּטבח עמלק זרע אׁשר הּזה ֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
מּבית ראׁש הּזה הרע המן ונפל ְִֵֶַַָָָָָָֹיּובל,
והּׂשמחה קדּׁשה, ּבסדר נֹוהגים היּו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻרׁשע,
עֹוסקים הּיֹום ויתר לּׁשמים, מקּדׁש"ת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻהיתה
ּבׂשכר ּכן על ׁשעּורֹו, ּכפי אחד ּכל ְְִִִֵֶַַַָָָּבּתֹורה
זכר ויּמחה עֹולם ּגאּלת נגאלים היינּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻזה
לנּפל החל אׁשר הּזה הּיֹום ּכי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹעמלק,
היינּו אם יׂשראל עם הן רב, מהם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָונפל

רעהמתא הּזה, כהּיֹום ּומצֹות ּבּתֹורה ּמצים ְְְְִִִֶַַַַָָָ
אֹותם, ּכּלֹותם עד עמלק לזרע אליהם ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָּתבֹוא

ּגֹואל. לצּיֹון ְִֵָּובא

äîeצדקה מרּבים יׂשראל רֹוב אׁשר ּגם Çְְְֲִִֵֶַַָָָ
וענּיים ּתֹורה עמלי עם הּזה ֲֲִִִֵֵֶַַַָהּיֹום
מאֹות ּכּמה יׂשראל, אׁשרי ּובינֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמרּודים
אׁשר והּוא למצֹות. הּמה נתּונים ְְְְְֲִִִֵֶָנתּונים
היא אׁשר הּצדקה מעׂשה ּבכח ּכי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּדּברּתי,
ּגזרֹות ּולבּטל לכּפרה הּטֹובה לכל אם ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹהיתה
עבֹודתנּו ּובכח ּתׁשּועתינּו, ּולהחיׁש ְְְֲִֵֵַָָָָֹרעֹות
מּפלת ׁשהיתה ספק אין הּיֹום, יתּבר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָלה'
ׁשלמה. ּגאּולה יׁשע ותפרה ּגמּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָעמלק

ìkîeאלהים לעבֹוד ּבחּיים החפץ מקֹום, ÄÙֱֲִִֵֶַַַָָֹ
הּיֹום ּבמׁשּפט ּדבריו יכלּכל ְְְְְִִֵַַַָָָחּיים,
ּגדֹול ּכי הּיֹום, ּבׂשמחת ׂשמח היֹות ְְֱִִֵֶַַַַָָהּזה
הּיֹום מצֹות ויקּים ּבקע, יאֹורי"ם ְְִִִִֵַַַַַָָּבּׁשמים,
הּיֹום צדקה ּבמצות ויתאּמץ ּורעדה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבגילה
הּקדֹוׁש ּבחּבּורֹו הרמּב"ם ּכתב ּוכבר ְְְְִֶַַַַַָָָָּבׁשפע,
מׁשּתה מרב לאביֹונים ּבמּתנֹות יֹותר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּדירּבה

כט)ּומנֹות :(פרק ָ

י;0כר ְִֵָָ ני
זיע"א מדינ�ב אלימל# צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

ה#�עדים *ל את �לל* ֲִִֵֶַָ&,רים

äàøהּגדֹול להרב מצאתי חדׁש ּדבר זה ÀÅְִֶַַָָָָָָָָ
לפי ּדבׁש ּבספר חיד"א (מערכתמֹורנּו ְְְִִֵֵֶָָ

ב) ּפסחפ טֹובים, הּימים ּכל ּכֹולל ּפּורים ,ִִִֵֶַַָָ
ׁשבּועֹות לחּיים, מּמות וכאן לחרּות ְְְְִִֵֵֶַַָָָמעבּדּות

קּבלּוה הדר וכאן ּתֹורה פח.)מּתן ,(שבת ְְֲִַַָָָָ
וכו' וספרי חּיים ספרי הּׁשנה (ר"הראׁש ְְְִִִֵֵַַָָֹ

אםלב:) הּגזרה לקּים אם נּדֹונים היּו ְְְִִִִֵֵַַָָָוכאן
קריאתלהּנצל ידי על ׁשנה ּבכל (ונּצֹולים ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

מחילת הּכּפּורים יֹום נ"ל), ּוצדקה, ְְְִִִִַַַָָָהּמגּלה
וכו', ּׁשּנהנּו מה להם נמחל וכאן ְְֱֲִֶֶֶַָָָעֹונֹות
ּכנפי ּתחת נכנסּו וכאן הּכבֹוד ענני ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֻסּכֹות
וכו' מתיהדים' הארץ מעּמי 'ורּבים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשכינה

יז) ח יֹוסף.(אסתר יד ּבׁשם אלּיהּו מדרׁש ,ְְִִֵֵֵַַָ
לקרא ּבחרּו ּדלכ ואפׁשר הּנ"ל, הרב ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹוכתב
ּפּורי"ם ּתבֹות ראׁשי ּכי הּפּור, ׁשם על ִִִֵֵֵַַָּפּורים
הּכּפּורים י'ֹום ה'ּׁשנה ר'אׁש ו'סּכֹות ּפ'סח –ְִִֶַַַָָֹֻ

ּתֹורה: ַָָמ'ּתן

ו�מ� ֶָָָמא�ר
זיע"א ע�	טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָרי

ה&,רים �ם�� &על, ואס.ר ְְְֲֳִֵֶֶַַָָמר5כי
קטר,ג �,ם אין �*&,ר  *י�ם ְְְִִִֵֶיהיה

י0ראל ְִֵַָעל

àúéàנז:)ּבּתּקּונים כא אתקריאת(תיקו"ז ּפּורים ÄÈְִִִִֶַַָ
וזהּו ׁשם. עּין ּכּפּורים, יֹום ׁשם ְִִֵֵֶַַָעל
ּכפּורים. הּוא ּכּפּור ׁשּיֹום ּכּפּורים, ְְִִִֶיֹום
הּוא אז הּׁשנה ּבראׁש ּדהּנה הּוא, ְְְְִִֵַָָָָָֹוהענין
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ונתן הּמׁשּפט... ְְִֵַַַָָָָָעת
ּובזה הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר לתקע ְְִֵֶַַָָָָָֹֹעצה
לפי אּלא אינֹו זאת א הּׂשטן, ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹנתערּבב
יֹום את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו נתן ֶַַָָָָָָׁשעה,
לנּו נתן הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ִִֶַַַָָָָהּכּפּורים...
ּוכׁשהּׂשטן לעזאזל... ׂשעיר לּתן לׁשחדֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעצה
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מא 

יׂשראלרֹואה אצל ּכ ּכל חׁשּוב ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶָָָָ
אׁשר לׂשעיר ּדֹומה ׁשהּוא ׂשעיר לֹו ְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּנֹותנים
עֹוד מּלקטרג נׁשּתּתק מעלֹותיו, ּבכל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָלה'
מהם, הּׁשחד קּבל ׁשּלא ּכּמה ּכל א ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעליהם.
ׁשחֹוׁשׁש טֹובֹות, עליהם לדּבר רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶֶַאינֹו
ּבערב ּכן על למחר. לֹו יּתנּו לא ְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא
הּׁשני הּכהן ׁשהזמין ּכׁשרֹואה ּכּפּורים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹיֹום
ּכּפּורים ּוביֹום עֹוד. מּלקטרג נׁשּתּתק ְְְְְִִִִִִֵֵַַׂשעירים
עליהם ולֹומד עֹולה הּוא הּׁשחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַֹּכׁשּמקּבל
והּקדֹוׁש רע, ּפגע ואין ׂשטן ואין ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָסּנגֹוריא,
יׂשראל... ׁשל עֹונֹותיהם מֹוחל הּוא ְֲִֵֵֵֶֶָָּברּו

ézMäåהיּו להמן, אסּתר ׁשעׂשתה סעּודֹות ÀÇÀÅְְְְֵֶֶָָָָָ
ויֹום הּכּפּורים יֹום ערב ְְִִִֶֶַּדמיֹון
נׁשּתּתק, ראׁשֹונה סעּודה ידי ׁשעל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּכּפּורים,
ּומתנּקם, אֹויב להׁשּבית ּפעלה ׁשנּיה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּובסעּדה
ידי על ּפֹועלים ׁשאנּו הּכּפּורים ּביֹום ְְְֲִִִֵֶַַָּכמֹו
עֹונֹותיהם ימחל הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְֲִִֵֶֶַַָָָֹהּׂשעיר
ׂשטן אין הּכּפּורים ׁשּביֹום יׂשראל, ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ׁשּביֹום ּפעלּו, ואסּתר ּומרּדכי רע. ְְְְֲֳֵֶֶֶַַָָָּופגע
יׂשראל על קטרּוג ׁשּום יהיה לא ְְְִִִִֵֶַָֹּפּורים
וגו' אסּתר 'וּתכּתב וזהּו ּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְִִִֵֶֶַֹּכמֹו
הּזאת הּפרים אּגרת את לקּים ּתקף ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻאת

כב)הּׁשנית' ט ּבגימטרּיא(אסתר 'ּתקף' ּפרּוׁש . ְְִִִֵֵֶַַָֹ
ּגדל את להם ּׁשהֹודיע לֹומר ּורצֹונֹו ְִִֵֶֶֶֶַַָֹ'ׂשעיר'.
הּפּורים ׁשּבימי הּפּורים, ימי ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶַַחׁשיבּות
הּכּפּורים ּביֹום ּכמֹו רע ּופגע ׂשטן ׁשּום ְְִִֵֶַַָָָאין
את לקּים ראּוי ּכן ועל הּׂשעיר, ידי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָעל

לדֹורֹות: הּפּורים ְְִֵַימי

אמת 0ְֱֶַפת
זיע"א מג!ר אלטר ליי יה!דה ְְִִֵֶַַָרי

��יענ,�� לבטח לנ, מס�ע זה ְְִִֵֵֶֶַַַָֹי�ם
מע0ינ, מ3ד �!א ֲִֵֵֶַַַֹה �רא

äòeLzäּכמֹוּבפּור עֹולם, לדֹורֹות היתה ים ÇÀÈְְְְִָָָ
ּכל להׁשמיד היתה ְְְְִֵֶַַָָָָׁשהּגזרה
הּדֹורֹות, לכל היה הּנס ּגם מּמילא ְְִִֵֵַַַַָָָָהיהּודים,
ידי על הּכל יׂשראל זרע ּכל קּיּום ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹוהרי

ּבּׁשמים ּגם היתה הּגזרה ּכי ואיתא הּזה. ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנס
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש יׂשראל. ּבני על ְְְִֵֵֵַַָָָּכן
מּצד רק יׂשראל, זכּות ּבלי הּנס זה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָעׂשה
עליו לכן ּתמיד, ּבֹו וחֹוסים עּמֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָׁשאנחנּו
טֹוב הּיֹום זה ולכן צרה. ּבעת לנּו ְְְִֵֵֶַַָָָָלהֹוׁשיע
ּבּגלּות יׂשראל לבני ותקוה ועז ּכח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹנֹותן
ונראה אליו. אנחנּו ׁשּמיחדים מּצד ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֻלבטח
כו', ידע ּדלא עד לבּסּום ּתּקנּו ְְְְִִֶַַָָֹׁשּלכ
יׂשראל, זכּות מּצד טֹוב הּיֹום ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַָלהראֹות
הּגֹורל ּכי הּפּור, ׁשם על ּפּורים נקרא ְְִִִֵֵַַַָָָולכן
הּטבע צדדי מּכל ראּוי היה ׁשּכ סימן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּוא
עֹונֹותינּו, ידי על אחרא הּסטרא ּכח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹותגּבֹורת

הּצילנּו... יתּבר הּׁשם ּבחסּדֹו ְְְְִִִֵַַַַָָורק

י0ראל ְִֵֵָֹאהב
זיע"א מא�טא ה	ל יה�	ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻרי

י0ראל רח,ק הי, ��אח�ור ְְְֲִִִֵֵֵַָָ ימי
על עליהם ק ל, זאת אף ועל ְְֲִֵֶַַָֹֹ"ד�ל

,מצו�ת �רה.ְִָ

eøîàפח.)חז"ל ּבתחּתית(שבת 'וּיתיּצבּו ÈÀְְְְֲִִַַַַ
גו' יז)ההר' יט עליהם(שמות ׁשּכפה ֲֵֶֶָָָָ

רּבא מֹודעא כו', מּוטב הּתֹורה כו', ַַָָָָָָָההר
ׁשּנאמר אחׁשורֹוׁש ּבימי קּבלּוה כו' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָלאֹורייתא

כז) ט גו'...(אסתר וקּבלּו' ְְְִִ'קּימּו

íMäLk,ליׂשראל הּתֹורה לּתן רצה יתּבר ÀÆÇÅְְְִִִֵֵַַָָָָָ
יׂשראל הּכנסת ּכל את העלה ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָאז
לדבקּות וינּׂשאם וינּטלם ּולׁשרׁשן ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלמקֹורן
ּופתח הּקדֹוׁשים, אבֹותיהם ּבדרכי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהעליֹון
קדׁש, מרבבֹות ואתה הּׁשמים ארּבֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלהם
הּמבּדילים מסכים מיני ּכל מעליהם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהעביר
אֹור והיה הּקדׁשים, קדׁש ּובין ׂשכלם ְְֳִִֵֵֶַָָָָֹּבין
העליֹונה קדּׁשה ואֹור לׁשרׁשם, מאיר ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻנׁשמתם
ׁשּכפה ׁשאמר וזה צד. מּכל עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחֹופף
ּבההר אֹותם ׁשהּקיף הינּו כו', ההר ְְֲִִֵֶֶַָָָָָעליהם
ּכיון ואז העליֹונה. קדּׁשתם ׁשרׁש ְְְֵֶֶֶָָָָָָֹֻׁשהּוא
לבין ּבינם מבּדיל מס ׁשּום היה ְְִֵֵֶַָָָָָֹׁשּלא
לּבם חׁשק לכ ויתעּלה, יתּבר ְְְְִִִֶַַַָָָָָקֹונם
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היה ּכי ּומצֹותיו, הּתֹורה את לקּבל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָונתלהב
ׁשהיה הּגבֹוּה ׂשכלם ּבחינת לפי ּבעיניהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָקל
לנׁשמע נעׂשה הקּדימּו ולזה הּזאת, ּבעת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלהם
הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד זרעם ועל עליהם ְְְְֲִֵֶַַַַָָוקּבלּו
עֹולם. ׁשל מלּכֹו הּמל ּורצֹון ּפקּדת ְְְְֵֶֶֶַַַַָֻלקּים

äæå,לאֹורייתא רּבא מֹודעא מּכאן רבא ׁשאמר ÀÆְְִֶַַָָָָָָָָָ
יׁש ּכן אם הנ"ל לדברינּו לֹומר ְִִֵֵֵַַַָָָרצה
אז ׁשהיּו מאחר ּכי לּיהּודים, אנס ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹטענת
ּובוּדאי ּגדֹולה, ּבמדרגה הּתֹורה קּבלת ְְְְְֵֵַַַַַַָָָָּבעת
ּגם אז לדֹורֹות מתקּים זּו ּבחינה היה ְְְִִִֵַַָָָָאם
ּבׂשמחה ּומצֹותיה ה' ּתֹורת ׁשֹומרים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָּכן
אחר ּדמּיד ּכיון א עליהם, קּבלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
מּמדריגתן יׂשראל ּבני נפלּו סיני הר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָמעמד
אפׁשר אי וׁשּוב מעליהם, עדים את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָוהֹורידּו
ולׁשמר ּבהּתֹורה ּדבּוק להיֹות אדם ְְְְְִִֶַָָָָֹלבן
ּבעת ּבלבבם היה ּכאׁשר ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָמצֹותיה
קּבלּוה, זּו ּבחינה על ולא אֹותּה ְְְִִַַָָָָָָֹקּבלתם
הדר כן ּפי על אף א הּוא. רּבא ֲִֵַַַַַָָָּומֹודעא
צרה ּבעת אז ׁשהיּו אחׁשורֹוׁש, ּבימי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָקּבלּוה
זה ּכל ועם יתּבר מאּתֹו ּגדֹול ְְְִִִִֵֶַָָָּובריחּוק
וׁשלֹום חס ּכׁשּיהיּו אף נפׁשם על ְְְְְִִֶַַַַָָקּבלּו
עֹוׂשים להיֹות ותחּתֹונה, ׁשפלּות ְְְְְִִִִִַַָּבבחינת

ּתֹור ּבספר הּכתּוב ונמצאּככל הּקדֹוׁשה. ה ְְְְְִֵֶַַָָָָָ
קּבלת על להם טענה ׁשּום אין ְֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשּוב
וכן נפׁשם. ּברצֹון אז ׁשּקּבלּו מאחר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
ּבתֹורת הּכתּוב ּככל לקּים ׁשּנזּכה רצֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָיהי
חס ׁשּנּוי ׁשּום ּבלי חז"ל ּובדברי ְְְֲִִִֵֶַַֹמׁשה

אמן: ּכל. מרב הּלב ּבׂשמחת ְְְִֵֵֵַַָָָֹוׁשלֹום

מגּלה ְְִִָָמקרא
לוי ְִֵַֻקד�ת

זיע"א מר�יט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ההס.ר "!,י – אס.ר ְְְִִֵֵֶֶַַמג!ת

øîàמ"ו קּדיׁשא ּבֹוצינא הּגאֹון אדמֹו"ר ÈÇְִִַַַָָָ
נקראת ׁשּלכן זצ"ל, ּבעריׁש ְִִֵֵֶֶַָֹּדב
הּטבעים... ּבתֹו ּבהסּתר הּנס ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אסּתר',

היּו ּומלכּותֹו ׁשהנהגֹותיו 'מגּלה'... ׁשם ְְְְִֵֶֶַַָָָָוזה
מגּלה... עכׁשו מכּסה, הּטבעית ּבתֹו ּכאן ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻעד
ּומאיר מתנֹוצץ הּמגּלה קריאת ּבעת ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָלכן
החּיּות הּמגּלה, הּקֹורא הּיׂשראל ְְְִִִֵֵַַַַַָָּבאיׁש
ּברּו יתּבר לׁשמֹו ויראה ואהבה ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָוהּׂשכלּיּות
עֹולם הּוא הּזה ּבעֹולם ּׁשּיׁש מה ֵֶֶַַָָָהּוא
הּכתּובה הּספר ּתֹו ּבֹו ההֹוגה ּכי ְִֵֶֶֶַַַַַָהּטבע...
האֹורֹות ּכל מתנֹוצץ ּובדיֹו, הּספר על ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכתּקּונּה
ׁשּבתֹוכּה, הּׁשמֹות והּצרּופי ׁשּבתֹוכּה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּׁשמֹות
הּמגּלה ׁשּבתֹו והּצרּופים והּׁשמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָוהאֹורֹות
עֹולם הּזה עֹולם ׁשל והּׂשכלּיּות החּיּות ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּמה
העֹולמֹות... ּכל ׁשל והּׂשכלּיּות ּכהחּיּות ְְְִִֶֶַַַַַָָָהּטבע,

ה/פ� מתמ!את קריאת? ידי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָעל
וה.�רה המצו�ת לק�ם 0ְְְְִִֵַַַָָמחה

éîeנתמּלא קריאתּה אחר ּבכּונה, ׁשּקראּה Äְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
מצוֹות לקּים ּורצֹונּה ׂשמחה, ְְְְִִֵֶֶַַָָהּנפׁש

שס"ה על לעבֹור [ו]ׁשּלא ּתעׂשה.הּתֹורה לא ְֲֲֶֶַַַַָֹֹ
ּומּלבד נתקנּו, עֹולם ׁשל הּטבעים ּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָוגם
נתקן הּמגּלה, הּקֹורא ׁשל הּגׁשמּיּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנתקן
לכן ּכּלֹו... העֹולם ּכל ׁשל הּטבעים ְִֵֶַָָָָָֻעֹוד
עליהם יׂשראל מקּבלין הּמגּלה קריאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
'הדּור לכן מאהבה... ּומצוֹות ּתֹורה ְֲִֵֵַָָָָֹעל

אחׁשורֹוׁש'... ּבימי ְְֲִִֵֵַָקּבלּוה

äzòîe,הּמגּלה ּבקראֹו האדם לב יתלהב ÅÇÈְְְְִִֵֵַַָָָָָ
הּמגּלה... ּובׁשמעֹו ּבקראֹו ְְְְְִִֵַַָָָויכּון
מקּבל הּוא ּומעּתה אין ועבר ּׁשחלף ְְִֵֵֶַַַַַַָָָמה
לכן ׁשמֹו. יתּבר ּומצוֹותיו ּתֹורתֹו על ְְְִִֵַָָָָָָֹעליו

הּקדֹוׁש ּבּזהר כא)אמרּו תיקון יֹום(תיקו"ז ְַַַָָֹ
ׁשהארת ּכלֹומר ּפּורים, ּכמֹו ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַָֻּכּפרים
ׁשּביֹום עבּור ּכ'פּורים', הּוא ּכּפרים ְְֲִִִֶֻיֹום
הּוא מעּתה אין, ועבר ּׁשחלף מה ְִִֵֶַַַַַָָָּכּפּור
העּקר ּכי ּולהלאה... מּכאן וחּוׁשּבנא ְְְְְְִִִָָָָָָָֹמטהר,
לעבד חדׁש לב לקנֹות הּכּפרים יֹום ְֲִִִֵֶַַָָָֹֻהארֹות
אין, ועבר ּׁשחלף מה ּבפּורים, ּכ ְְִִֶַַַַָָָאֹותֹו...
ּומצוֹות ּתֹורה על עלינּו מקּבלין ְְְִִֵֵַַָָָֹּומעּתה

ׁשמֹו: ְְִַָיתּבר
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מג 

א�פיר ִֶֶ*תם
זיע"א מק�מרנא אייזיק יצחק ְְְִִִִַַַָָרי

ה,א עת מר5כי הארת הת"!,ת ְְְֳִִֵֶַַַַָָע1ר
הוי"ה �ם מז*ר אין לכן ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֻההס.ר,

ְִַָ #ג!ה

ïéðòׁשמֹו נזּכר ׁשאינֹו על ּׁשּמקׁשין מה ÄÀÈְְְִִֵֶֶַַַַ
התּגּלּות עּקר ּכי הּזאת, ּבּמגּלה ְְְִִִִִַַַַַָָֹיתּבר
הּׁשינה ּבעת הּוא מרּדכי... ׁשל הרב ְְֳֵֵֶַַַָָָָהאֹור
מן אֹור ּכיתרֹון הּמר, והּגלּות ְְְְְִִִַַַַָָוהּדֹורמיטא,
אדם ּפעמים ּכּמה ּכי ׁשּידּוע. ּכמֹו ,ְְִִֶֶַַַָָָָָֹהחׁש
עד ּפנים, הסּתרֹות ועצבּות וחׁשכֹות ְְְְֲִֵַַַַַַָָּבצער
עצמֹו, ּבעיני ונאבד אבּוד ׁשהּוא ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָּכמעט
עֹולם ׁשל ׁשאּלּופֹו ׁשלמה ּבאמּונה ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָּומאמין
והסּתרה החׁשכּות ּבעת ּכי ּתנּועה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָּבכל

ּולמי ּפֹונה אּתה למי למעלה לּברֹואין ְְְְְִִִִֶַַָָ
ּפתאֹום ּברגע ואז ׁשלמה. ּבאמּונה ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָּפֹונה
מפלא אֹור עליו ויאיר היכלֹו אל אדֹון ְְִֵֶָָָָָָָֹֻיבא
הּמּדֹות ּכל מּמּנּו ׁשּנתּבּטל עד אלהּות ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹּבחּיּות
ּכמֹו מפלא, ּבתענּוג הּמּדֹות מן למעלה ְְְְְֲִִַַַָָָֻּובא
ובהּו תהּו 'היתה הּקדֹוׁש מרן ּדֹודי ְִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר

'ב)וחׁש א ּבהרף(בראשית ה' יׁשּועת ּוברגע ְְְְֶֶֶֶַַֹ
אֹור' ויהי אֹור יהי אלהים 'וּיאמר ג)עין .(שם ְְֱִִִִֶַַַֹֹ

ïëåׁשּסבל והּצרֹות הרעֹות ׁשּכל לי, אמר ÀÅְִֶֶַַַָָָָָָ
ּכי ׁשּבת, ּבערב היה הּכל הּזה ְִֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם
ׁשּבת ערב ׁשל והחׁשכּות הּבּטּול ער ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָלפי
לחּנם לא ּכי ּבׁשּבת, הּבהירּות יאיר ְְְִִִִַַָָָָֹּכ
ׁשהּוא טֹוב, יֹום ערב ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָנקרא
טֹוב. ויֹום ׁשּבת ׁשל והחׁשכּות ְְְֲֲֵֶַַָָהערבּות
ּבחינֹות הּוא מפלא, ּתענּוג ׁשהּוא הּזה ְְְֲִֶֶַַָָֻוהאֹור
ּבעת אבל הרב... אֹור ּבהתּפׁשטּויֹות ְְְְְֲֳִֵַַַָָָמרּדכי
ּתמידי ּתענּוג ּבפנים, ּפנים האֹורֹות ְְֲֲִִִִַָָָָחזרֹות
ּבּמגּלה ּתמצא לא ּבהכרח ולכן ּתענּוג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאינֹו
מרּדכי הארת התּגּלּות עּקר ּכי ׁשם, ְְֳִִִֵֶַַַַָָׁשּום
ׁשּמסּתיר הסּתרה, ּבעת אּלא אינֹו הרב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבאֹור
ּולפי הּקדֹוׁשים, ׁשמֹותיו ׁשהם ּפניו, ְְְִִֵֶַָָָהקב"ה
ׁשהּוא אחריהם, הּבא האֹור ּגדל הסּתרה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּגדל

הּיהּודי. מרּדכי ְְְֳִִַַַָּבחינת

�רה. ִֵָל1,טי
זיע"א מ:	רנ�יל מר�כי ְְְְִִִֶַַָרי

וה,א וד�ר 5�ר ה,א כל אס.ר ְְְְְִֵֶַָמג!ת
��ת"!ה מהרה ל#�יח ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהכנה

úlâîוהכנה מׁשיח ּבחינת היא אסּתר ÀÄÇְְֲִִִֵֶַַַָָָ
צריכים יׂשראל ּבני אנּו ּכי ְְְִִִִֵֵָָלֹו,
יבא ׁשּבוּדאי ׁשלמה, ּבאמּונה ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹלהאמין
אנּפין ּובהאי אמן, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָמׁשיחנּו
ה' לנּו נתן לכ והּבהיר, הּז ּפניו ְְֱִֶֶַַַַָָָָָָנחזה
אֹורֹו לסּבל ׁשּנּוכל ּכדי לזה הכנה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹיתּבר
מגּלת ּכי ּומצֹותיה, הּמגּלה ּבקריאת ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָהרב
ּבאמת ּכי ּגדֹול, אֹור התּגּלּות היא ְְֱִִִֵֶֶֶַָאסּתר
אחד, הּכל מׁשיח ּובחינת מרּדכי ְְְֳִִִֶַַַַַָָָֹּבחינת
ותרּגּומֹו דרֹו"ר' 'מ"ר ּכתיב ּבמרּדכי ְְְְְְֳִִַַָָּכי
ודאין מֹורח ּכתיב ּובמׁשיח דכי"א', ְְְְִִִֵַַַָָָָ'מיר"א

צג:) ּולטהר(סנהדרין לזּכ האדם צרי לכ ,ְְְִֵֵַַָָָָָ
הּפּורים ּבעת ּובפרט זמן, ּבכל עצמֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָאת
'וצּומּו ּכתיב ּולכ לּמׁשיח. הכנה ְְְֲִִֶַַָָָָׁשהּוא
לגרמיּה ּכלל יכּון ׁשּלא צרי ּכי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹעלי',
עבֹודה ּבׁשעת ּכלל עצמֹו את ירּגיׁש ְְְְְֲִִֶַַַָָֹולא
ּגבֹוּה יֹותר עלי' 'וצּומּו ּפרּוׁש וזהּו ְְֵֵֶֶֶַַָָׁשעֹוׂשה,
למׁשיח עצמֹו את יכין ּובזה מּמּני, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָלמעלה

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיבא ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹצדקנּו

ְֲִַָָמחזיק רכה
זיע"א אז!לאי דוד י�סף ח&ים ִִִֵַַַַָרי

המן הה*אה הז*רת ְְַַַַַַָָָָָטעם

Léעֹוׂשים יׂשראל ּתפּוצֹות ּדבכל לתמּה Åְְְְִִִִֵַָָֹ
וכּיֹוצא, להמן ּומּכים ּגדל, ּופרסּום ְְְִִֵַַַַָָָֹרעׁש
ׂשחֹוק. מיני וכּיֹוצא לקֹולם, הארץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָוּתּבקע
ּכתב ונקי ּכף ּבספר חכ"ם לאחד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוראיתי
ׁשראּו ּכיון הּוא, לזה ׁשהּטעם ׁשּכתב ֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיד,
וחייׁשי הּזה, הּמר הּגלּות אֹור ז"ל ְְֵֵֶֶַַַַַַָָרּבֹותינּו
לגזר וירצה העֹולם מאּמֹות מל יקּום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשּמא
לכן המן, ּכגזרת היהּודים על רעֹות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָּגזרֹות
ּברחֹובֹות ּבהפלגה וׂשמחה הּפרסּום זה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָהנהיגּו
רעׁש קֹול הּגֹוים יׁשמעּו למען ְְְְִִִַַַַַַָּובּׁשוקים,
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על ראּו מה ויׁשאלּו מׁשּנים, ּודברים ְְְְֲִִִַָָָָֻּגדֹול
המ ענין ויֹודיעּום אליהם, הּגיע ּומה ןּככה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

מּוסר תרפז)ויקחּו סימן אחרון :(קונטרס ְְִָ

&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָרי

באיסטמ ,ל �היה ְְְֲִֵֶַַָָמע0ה

øtñּגזר אחת ׁשּפעם מעׂשה, ז"ל הרב ÄÅֲֵֶַַַַַַַַָָ
מּגזע ׁשהיה ּבסטאמּבל אחד ְְִִֶֶֶַַָָָָֻׂשר
והעמיד המן, את להּכֹות ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָֹעמלק,
הּכנסת. ּבית ּכל אצל ׁשמרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹיׁשמעאלים
המן, והּכה הּכנסת ּבבית אחד זקן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונכנס
הם ּכי יּכה לבל היהּודים ּׁשאמרּו מה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָוכל
אליהם ׁשמע לא זה, על וׁשלֹום חס ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹּבסּכנה
ורצּו המן. והּכה ׁשּלֹו את ועׂשה ְְְְִֶֶָָָָָָָּכלל,
הּכנסת, לבית לכנס הּׁשֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹהּיׁשמעאלים
ּגדֹול רעׁש ונעׂשה לּפתח. לכנס יכלּו ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹֹולא
ּכל לֹו וסּפרּו לתּוגר, ׁשהּגיע עד ְְִִִִֶַַַָָָּבעיר,
ּבית לפני ההּוא לּׂשר לתלֹות וצּוה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהּמעׂשה,
היה זקן אֹותֹו ּומּסתמא עׂשּו. וכן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָהּכנסת,

ז"ל: ִֵַָאלּיהּו

ס�פר ֲֵַחתם
זיע"א ס�פר מ	ה ִֵֶַֹרי

5לילה מג!ה ְְְִֵֵַַָָָָהע�סק .�רה ין
ע�לם �ה,א ן מבטח 5י�ם ְְְִִֶֶָָָֻלמג!ה

ַָה א

ézìa÷ׁשהיה זצ"ל לילג מנדלי ר' מהרב ÄÇÀÄְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
פפד"מ, דק"ק הּמדרׁש ּבית ְִֵַַָרב
ׁשּכל זצ"ל, יעקב ׁשב ּבעל מהּגאֹון ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּקּבל
למגּלה ּדלילה מגּלה ּבין ּבּתֹורה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהעֹוסק
הּבא עֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח ְְֶֶַָָָָֻּדיֹומא

ואגדות) :(דרושים

י;0כר ְִֵָָ ני
זיע"א מדינ�ב אלימל# צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

� עת ה#דר� מפלא דברי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻ א,ר
*ליה י0ראל �/תח�ב, אס.ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��מעה
ואמרה &תחה ור"� מ"6 �/ע0, ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָמ&ני

עזב.ני' ל#ה אלי ְֲִִִֵֵַָָָ'אלי

éãBñaעמוקות)רזי במגלה ׁשל(הובא מלא : ÀÄְֵֶַָָ
ויׁש אברּכיא"ל ׁשמֹו אּדר ְְְִֵֵֶַַַָֹחדׁש
מֹורים ׁשמֹותיהם כּוּלם מלאכים כ"ה ְְְִִֵֶַַָָָּתחּתיו
הּמלא לפרׁש, נראה ּכאן. עד ְְְְִֵֶַַַָָָָלטֹובה,
נּסים התחילּו דּבאדר סד"ר, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָהּזה
הנהגה ׁשהיא ּבטבע, מלּבׁשים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻנסּתרים
ּׁשאין מה ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻמסּדרת
נס הּוא הּמערכה ּבׁשּדּוד נגלים נּסים ְְֲִִִִִֵֵַַָָּכן
הּסדר לׁשנֹות ׁשמֹו יתּבר ּבגזרתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשעתּה

ּבניו. ְִַָָלחיּבת

äpäå,לֹומר לי יׁש אברּכיא"ל הּמלא ׁשם ÀÄÅְְִִֵֵֵַַַַַָ
ּפליאה, מדרׁש ׁשּיׁשנֹו מה ּפי ְְְִִִֶֶַַַָעל
ׂשֹונאיהם נתחּיבּו מה מּפני אסּתר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשאלה
הּׁשמים מן לּה והׁשיבּו ּכליה, יׂשראל ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשל
ּפתחה מּיד ור"ׁש, "מ יׂשראל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
עד עזבּתני', לּמה אלי 'אלי ואמרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּתר
ׁשמׁשֹון הרב מֹורנּו ּבׁשם וכתבּו ְְְְִֵֵַָָָּכאן.
ּבפרּוׁש הי"ד זללה"ה הּקדֹוׁש ְְְֵֵֶַָָָָמאסטראּפאליע
אֹותּיֹות מלא ּדבכל להיֹות הּמדרׁש, ְְְְִִִִֶַַָָָזה
חּיּותֹו הם הן ּבֹו אׁשר הּקדׁש ֲִֵֵֵֶֶַַֹמּׁשמֹות
ּוכׁשמסּתלק הּוא, ּברּו החּיים ּכל מחּיי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנמׁש
נׁשאר הּׁשמֹות אֹותּיֹות מּמּנּו וׁשלֹום ְְִִִֵֶַַַָחס

וחּיּות. ּתנּועה ְְְִַָּבלי

äpäå,ּדיׂשראל רּבא אּפטרֹופסא הּוא מיכאל ÀÄÅְְְְִִֵֵַַַָָָָ
זמן ּבכל ּבעדינּו טֹוב הּממליץ ְְְֲִֵַַַַָהּוא
הינּו ּבֹו, אׁשר הּׁשם אֹותּיֹות ּבכח ְְְֲִִֵֶַַַָֹועּדן
ּגֹורמים וׁשלֹום חס ואם 'אלי', ְְְִִִִֵַָאֹותּיֹות

אל"י,הע אֹותּיֹות בֹו ּפֹועלים ואינם ֹונֹות ְֲֲִִִֵֵָָ
ּבעצמם יׂשראל הּקדׁש עם וכן ,"מ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשאר
והתגּברּותם חיּותם הּׁשרת, למלאכי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָּדֹומים
ּבהם, הּמאירים הּׁשמֹות אֹותּיֹות ידי ְְִִִֵֵֶַַַָעל
וׁשלֹום וחס 'אלי', אֹותּיֹות ּכן ּגם ְְְִִֵֵַַַָהינּו
אֹותּיֹות בהם ּפֹועלים אינם העֹונֹות ְְֲֲִִִֵֶֶָָָּכׁשּגֹורמים



החסידות  פניני מגילה |אוצר מקרא

מה 

לאסּתר ּׁשהׁשיבּו וזהּו ר"ש. ונׁשארים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ'אלי'
אֹותּיֹות ּׁשּנחסרּו – ור"ׁש "מ ׁשּנעׂשּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָמּפני
ונׁשאר ּדיׂשראל אּפטרֹופסא מּמיכאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָאל"י
ׁשּפתחה זהּו ר"ׁש, ונׁשארּו מּיׂשרא"ל וכן ,"ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמ
ּתפּלתּה ידי ועל עזבּתני', לּמה אלי 'אלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאסּתר
אל"י ואֹותּיֹות למיכא"ל אל"י אֹותּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵָָחזרּו
טע"ם ּתמצא זה ּולפי ּדבריו. ּכאן עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָליׂשרא"ל,

הּזה החדׁש ׁשל הּמלא ׁשם ׁשּבֹולקריאת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
אל"י,ּנעׂשה אבר אֹותּיֹות אברכיא"ל, הּנס ֲֲִִֵֵֵַַָָ

הּדבר: הבן האילן, את הּמברי מּלׁשֹון "ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאבר

ט�ב 5ֵֹר�
זיע"א א!חצירא יעקב ֲִִַַַַָֹרי

למה אלי 'אלי ה#דר� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ א,ר דברי
'אלי' סיני 'אלי' �ם – ְְֲִִִִֵֵַַַָָעזב.ני'

úëqîaואמּונתֹו(יא.)מגּלה חסּדֹו 'זכר : ÀÇÆÆְְֱִֶַַָָָ
ארץ אפסי כל ראּו יׂשראל ְְְִֵֵֵֶַָָָָלבית

אלהינּו' יׁשּועת ג)את צח אימתי(תהלים , ְֱֵֵֵַַָֹ
אלהינּו', יׁשּועת את ארץ אפסי כל ְְֱֵֵֵֶַַָָָֹ'ראּו
ּבּמדרׁש לׁשֹונם. ּכאן עד ואסּתר. מרּדכי ְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָּבימי

תרפה) רמז תהלים עזבּתני'(ילקוט למה אלי 'אלי :ְֲִִִֵֵַָָָ
ב) כב ּוכבר(שם ּבסיני. 'אלי' ּבּים 'אלי' ,ְְִִִֵֵַַָָ

לּכאן. וסיני ים ענין מה קּמאי ּבה ְְְִִֵַַַָָָָָָקׁשּו
øLôàåרּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבׁשּנקּדים לתרץ ÀÆÀÈְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

לברכה יב.)זכרֹונם ּדמּפני(מגילה , ְְְְִִִֵָָָ
ׁשּבאֹותֹו יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם נתחּיבּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָמה
ׁשל מּסעּדתֹו ׁשּנהנּו מּפני אֹו ּכליה, ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֻהּדֹור
ּומצינּו לּצלם. ׁשהׁשּתחוּו מּפני אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאחׁשורֹוׁש,
נבּוכדנּצר ׁשל צלם ּבאנס, היּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּׁשּתיהן

ּדדנּיאל ּבקראי ו)ּכמפרׁש לא(ג ּדי 'ּומאן ְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
נּורא אּתּון לגֹו יתרמא [וגֹו'] ויסּגד ְְְְְְִִִֵֵַָֻיּפל
מצינּו רׁשע אֹותֹו ׁשל ּוסעּדתֹו ְְִִֶָָָָָָֻיקדּתא'.
הּׁשלֹום עליו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְִִֶַַַַַָָָָׁשאמר
מּסעּדתֹו יהנּו ׁשּלא ּכדי ּברחּו אלפים ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּכּמה
נמצא ּכרחם. ּבעל והחזירם רׁשע, אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשל סעּדתֹו הנאת ּובין זרה עבֹודה ְֲֲֵֵֶַָָָָָֻּבין
ּׁשעׂשּו. מה עׂשּו ּבאנס הּכל רׁשע ְֶֶַַָָָָֹֹאֹותֹו

äpäåרלד)מצינּו רמז בשלח ּבׁשעה(ילקוט , ÀÄÅְִָָָ
עּזא אמר הּים על יׂשראל ְְִֵֶַַַָָָָָֻׁשעמדּו
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מצרים ׁשל ְְִִִֵֶַַַָָׂשר
עֹובדי אּלּו אף זרה עבֹודה עֹובדי אּלּו ְְֲֵֵֵֵַָָָָמה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו והׁשיב זרה, ְֲִֵַָָָָָעבֹודה
ּבמצרים זרה עבֹודה עבדּו לא ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹּדיׂשראל
איני ואני הּדעת, וקׁשקּוׁש טרּוף מּתֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאּלא
ּגם ּומצינּו ּכרצֹון. ואנס ּכמזיד ׁשֹוגג ְְְִִֵֵֶַָָָֹּדן

פח.)ּכן לקּבל(שבת יׂשראל ׁשעמדּו ּבׁשעה , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
ּכגיגית ההר עליהם ּכפה להםהּתֹורה אמר , ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ואם מּוטב הּתֹורה את מקּבלים אּתם ְְְִִִֶֶַַַָָאם
ּבּגמרא ׁשם ואמרּו קבּורתכם, ּתהא ׁשם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאו
נתּבּטלה ולא לאֹוריתא, רּבא מֹודעה ְְְְְִִַַַָָָָָָֹמּכאן
ּבימי קּבלּוה ׁשהדּור עד הּמֹודעה ְִִֵֶַַָָָָָאֹותּה

ׁשּנאמר ּברצֹון, כז)אחׁשורֹוׁש ט 'קּימּו(אסתר ְְְֱֲִֵֶֶַַָ
ּכבר. ּׁש'ּקּבלּו' מה 'קּימּו' הּיהּודים', ְְְְְְִִִִֶַַָוקּבלּו

äpäåהּׁשליׁשי ּבּיֹום אסּתר ׁשהלכה ּבׁשעה ÀÄÅְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
עדין מאחׁשורֹוׁש, עּמּה על ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָלבּקׁש
ׁשּנתּבּטלה לאחר עד הּיהּודים, קּימּו ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלא
ּברּו הּקדֹוׁש לפני לטען עּתה ּובאה ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹהּגזרה,
ּכּדין יׂשראל את ידין אם ,ּנפׁש מּמה ְְִִִִִֵֶַַַָָָהּוא
ׁשֹוגגים אֹו אנּוסים ּדהיּו הּים על ְְֲִִֶַַָָָָׁשּדנם
עּתה ּגם ּופטּורים, ּבמצרים זרה ְְְֲִִִַַַַָָָָּבעבֹודה
ּבין עׂשּו, ּבאנס ּׁשעׂשּו מה ּדכל ְְְִֵֶֶַָָָֹּפטּורים,
ואם הּסעּדה. הנית ּבין הּצלם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻהׁשּתחוּות
ּדהּים ההיא ּדׁשאני ּדינם נׁשּתּנה ְְְִִִֵַַַַָָָָֹּתאמר
ׁשּקּבלּו מאחר אבל הּתֹורה, קּבלּו לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעדין
ּכרצֹון. ואנס ּכמזיד ּבׁשֹוגג נתחּיבּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹהּתֹורה
אבל ּברצֹון, הּתֹורה קּבלּו אם מּלי ְְֲִִִֵֵַָָָָהני
קּבלה ׁשמּה לא ּבאנס הּתֹורה ּדקּבלת ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכיון

קּיּומּה. על יתחּיבּו ְְְִִַַָֹולא

äæáeאמרה ּדאסּתר נכֹון, על הּמאמר יבֹוא ÈÆְְְֲֵֶַַַָָָָָ
נתחּיבּו לּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֵַַָָָָלפני
הּסעּדה, הנית ועל הּצלם הׁשּתחוּות על ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֻּכליה
זֹוהי ּבּים' 'אלי ועּתה ּבאנס, היה הּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהרי
ׁשאין מצרים ׁשל ׂשר לעּזה ׁשּטענּת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּטענה
ואם ּכרצֹון. ואנס ּכמזיד ׁשֹוגג ּדן ְְְְִִֵֵֶַָָָֹאּתה
הּתֹורה קּבלנּו לא דעדין התם ׁשאני ְְֲִִֵַַַַָָָָֹֹּתאמר
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מו 

על נתחּיב ּומּמילא אֹותּה, קּבלנּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָועכׁשיו
ּתברּה, ּגּופּה היא ּכרצֹון, ואנס ּכמזיד ְְְְִִֵֵֶַַָֹׁשֹוגג
רק הּתֹורה קּבלנּו לא ּבסיני', 'אלי ְְְִִִֵַַַַָָֹּדהא
ּכן ואם ּבקּבלתּה, נתחּיבּו לא ועדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבאנס

עזבּתני': ְֲִַָָָ'למה

ה#דר� נ�סף דברי ְְְִִֵֵַַָ א,ר

Bàּבּים יׂשראל ּדכׁשעברּו ּבׁשּנקּדים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיאמר,
ׁשל לּמים ואֹומר מכריז מיכאל ְְִִִֵֵֶַַַָָָהיה
לקּבל עתידים ׁשהם ּבאּלּו הּזהרּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָימינם
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מימינֹו ׁשהיא ִִִֶֶַַָָָהּתֹורה
עתידים ׁשהם אֹומר היה ּומּׂשמאלם ְֲִִִֵֵֶָָָֹהּוא,
על אֹומר היה ּומּלפניהם ּתפּלין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלהּניח
ׁשל קׁשר ּומלאחריהם וציצית, מילה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָּברית

וציצית רלד)ּתפּלין רמז שמות וכּונת(ילקוט . ְְְִִִִַַָ
להֹודיע מיכאל, להכריז צרי ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָההכרזה
עכׁשיו ראּויים [יׂשראל] ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאף
לקּים ׁשעתידים לעתיד, ראּויים הם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָהרי
הּתֹורה קּבלת ּבׁשעת ּכן וגם הּמצֹות. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאּלה
לסֹוף ׁשעתידים מי ואמרּו הּמלאכים, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָקטרגּו
אלהי 'אּלה לעגל לֹומר יֹום ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹארּבעים

ד)יׂשראל' לב את(שמות להם נֹותן אּתה ְִֵֵֶֶַָָָ
ּכיון הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר ֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה,
ּבאׁשר רק ּדן איני צּדיקים הם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעכׁשיו

ׁשם. ָהּוא

íàּברּו הּקדֹוׁש ּדר [דזה] מצינּו ּכן Äְִֵֶֶֶַָָָ
עכׁשיו אינם אם יׂשראל, עם ְְִִִֵֵַָָָהּוא
ׁשעתידים העתיד לפי ּדנם רצֹונֹו ְְֲִִִִִֶֶָָָעֹוׂשים
רצֹונֹו, עֹוׂשים עכׁשיו ואם רצֹונֹו, ְְְְֲִִַַָלעׂשֹות
עֹוׂשים ׁשאינם יֹודע ּדלעתיד ּגב על ְִִֵֵֶֶַַַַָָאף
וכל ׁשם. הּוא ּבאׁשר רק ּדנם אינֹו ְְֲֵֶַַָָָָרצֹונֹו,

.יתּבר חסּדֹו מרב ְְִֵֶַַָֹזה

äpäåאֹו ׁשּנתחּיבּו החּיּוב הּדֹור, ּבאֹותֹו ÀÄÅְְְִִֶַַַ
ׁשהׁשּתחוּו מּפנימּפני אֹו לּצלם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַ

ּכל ועם רׁשע, אֹותֹו ׁשל מּסעּדתֹו ְְֱִִֶֶֶָָָָֻׁשּנהנּו
ויֹום, לילה ּתענית ימים ׁשלׁשת ּגזרּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹזה
ׁשהלכה ּבׁשעה א ּבתׁשּובה, חזרּו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָהרי
צּדיקים, יׂשראל היּו הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָאסּתר
הּמקּדׁש. ּבית לבנֹות עתידים היּו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָולעתיד

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מאת לׁשאל אסּתר ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּובאה
הרי ׁשם, הּוא ּבאׁשר אם ,ּנפׁש ְֲֲִִֵֶַַַָָמּמה
ראּויים. הרי לעתיד, ואם צּדיקים, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָעכׁשיו

äæåזכּות ּבאיזה ּבּים', 'אלי ׁשאמרּו הּוא ÀÆְְְִֵֵֶֶַָָ
אפּלּו העתיד, מּׁשּום ּבּים, לעבר ֲֲִִִִֶַַָָָֹזכינּו
על אֹותם ּדנּת ראּויים אינם ׁשעה ְְְִֵֶַַָָָָָָׁשּבאֹותּה
ּבׁשעה ּבסיני', 'אלי ועֹוד, העתיד. ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשם
הּמלאכים וקטרגּו סיני הר על ְְְְְִִִֶַַַַַָָׁשעמדּו
ארּבעים לסֹוף העגל לעׂשֹות ׁשּסֹופנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָואמרּו
צּדיקים הם ׁשעכׁשיו ּכיון להם והׁשבּת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹום,
הרי והׁשּתא ׁשם. הּוא ּבאׁשר רק ּדנם ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָאיני
צּדיקים אנחנּו הרי עכׁשיו ּכאן, יׁש ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָּתרּתי
הרי לעתיד וגם ּבתׁשּובה, ׁשחזרנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
ּכן ואם הּמקּדׁש, ּבית לבנֹות ראּויים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָאנחנּו

עזבּתני': ְֲִַָָָ'למה

וׂשמחה ְְְִִֶָמׁשּתה
לוי ְִֵַֻקד�ת

זיע"א מרדיט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ל ר,6 המן אר,ר ידע ין 5לא ְְֵַַָָָָָֹעד
�,ם �אין ע�לם הה*רה – ְֳֵֶַַַָָָָָמר5כי

רע ְִֶָמקרה

íàaלֹו יחׁשב רעה איזה לאדם יבא ÀÄֲֵֶַָָָָָָֹֹ
האדם ׁשּצרי לטֹובה, הּוא ְִֶֶַָָָָָֹׁשהּכל
ּברּו הּבֹורא מן ּבא הּמארעֹות ׁשּכל ְֲִֵֶַַַָָָָֹֹלחׁשב
הּוא ּכי טֹובה, הּוא ּבוּדאי ּכן ואם ְְִִֵַַָהּוא,

רעההּמלך ׁשּום יבא לא ּובוּדאי הּטֹוב ְְֶֶַַַַָָָֹֹ
הרעֹות ׁשּמּכל ּפּורים, הארת הּוא וזה ְִִִֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו.
ׁשּידעּו ּגרם זה והּנה טֹובֹות... ּבא המן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
ועֹוד הּטֹוב. הּמל והּוא מהּבֹורא, ְְֵֵֶֶֶַַַַֹׁשהּכל
ׁשּכל לפּורנּו', המן 'ּפּור ׁשּנהּפ ְְֵֶֶֶַַַָָָטעם
יעמיק ׁשאדם אחר נמצא, נזּדּככּו. ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּטבעים
ּכמֹו לטֹובֹות, יהפכּו רעֹות ׁשּכל ְְְְְֲֵֶַַָָָּבמחׁשבּתֹו
נתהּפ ואסּתר מרּדכי ּבימי ׁשּמרעתֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהמן
עליו יבא ׁשּלא הּמחׁשבה ּבזה מזּכ ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹלטֹוב,
נראין ּברגע אׁשר הּדברים וכל רעה, ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּום
זּו 'ּגם ויאמר ּבּה ּכׁשּיׂשמח רע, ְְְְִֶַַַָָָָֹלדבר
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מז 

מּׁשּום יפחד ולא לטֹוב. יתהּפ ְְְְְִִִֵַַָֹלטֹובה'
ׁשּנאמר ּכמֹו ז)ּדבר, קיב 'מּׁשמּועה(תהלים ְְֱִֶֶַָָָ

הּמחׁשבה ּבזכּות הּוא וזה יירא', לא ְְֲִִֶַַָָָָָֹרעה
ּבימי ׁשהיה ּכמֹו לטֹובה, ׁשהּכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹוהאמירה

לטֹובה. היה ׁשהּכל ואסּתר ְְְְֳֵֶֶַַָָָָֹמרּדכי

eäæå– כו' עד' ּבפּורּיא לבסּומי איניׁש 'חּיב ÀÆְְִִִֵַַַָָ
ׁשּיאמר ּפּורים ּבהארת להתעּנג ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֻמחּיב
הּדברים ׁשּבין רעה, ׁשּום ּכלל ּבעֹולם ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּנּו
הּדברים ּובין המן', 'ארּור ּבכלל ׁשהּוא ְְִִִֵֶַָָָָָָרעים
הּכל הּוא מרּדכי', ּברּו' ּבכלל ׁשהּוא ְְֳִִֶַַַָָָֹהּטֹובים
'עד וזהּו ּבעֹולם. ּכלל רע ׁשּום ואין ְְְֵֶַַָָָטֹוב,
ּפי על אף הּדברים, ׁשּכל ּכלֹומר – ידע' ְְְִִֶַַַַַָָָֹּדלא
ׁשּום ואין טֹוב, רק הּכּונה אין רע, ְְִִֵֵֶַַַָָָׁשּנראין
הּטֹוב: הּמל הּוא ּברּו מהּבֹורא הּכל ּכי ִֵֵֶֶַַַַַָֹרע,

אהרן �לד�ת.ְֲַֹ
זיע"א מז'יט�מיר אהרן ֲִִִִַַֹרי

מתח>קת �נ�מת מב4ם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ*�האדם
ְֶֶַ,מד רת

àúéàה"כ)ּברמּב"ם פ"ב זה(גירושין על ÄÈְְֶַַַ
מּכין ּגיטין לענין ּבּגמרא ְְְְִִִִֶַַַָָָׁשאמרּו

אנ רֹוצה ׁשּיאמר עד עלאֹותֹו אף וקׁשה י, ְֲִֶֶֶַַַַָֹ
הּטֹוב, ּברצֹונֹו עֹוׂשה אינֹו הּוא הא כן ְִִֵֵֶַָּפי
ׁשרֹוצה קדֹוׁשה נׁשמה יׁש אדם ּדבכל ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָותרץ
ּבתֹורתינּו ׁשּכתּוב ּכמֹו לעׂשֹות ּתמיד ְְְֲִֵֶַַַָָָּבוּדאי
אֹותֹו, מּניח אינֹו ׁשהּגּוף רק ְִֵֶַַַַַָהּקדֹוׁשה
זה אני רֹוצה ואֹומר הּגּוף את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַּוכׁשּמכין
ונׁשמתֹו ,ּכ ׁשאֹומרת נׁשמתֹו ּבוּדאי ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּוא

מהני. ּולכ הרצֹון, עּקר הּוא אדם ְִֵֵֶַָָָָָָׁשל

àöîðהּמפסקת הּגּוף מן הּוא הּמניעה עּקר ÄÀÈְְִִִֶֶַַַַַָ
הּתֹורה ּובין אדם ׁשל נׁשמתֹו ְִֵֵֶַָָָָּבין
מתחּזקת אזי הּגּוף ּוכׁשּמבּטל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָהּקדֹוׁשה,
הּנׁשמה אז מבּסם ּכׁשאדם ּולכ ְְְְְֶַַָָָָָָָָָֻהּנׁשמה.
'מה העֹולם, ׁשאֹומרים הּוא וזה מדּברת, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָׁשּבֹו
ּבׁשּכֹור הּוא הראה על מבּסם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבאדם
הּוא וזה מדּברת. הּנׁשמה ׁשאז הּלׁשֹון', ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ז:) ּדלא(מגילה עד ּבפּורּיא לבסּומי אדם ְְְִֵַַַָָָָֹחּיב

הּמפסקת הפסק הינּו המן', 'ארּור 'ּבין' ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָידע
וזה מרּדכי', ּברּו' הּנקרא הּנׁשמה ְְְְֳִֵֶַַַָָָָָּבין
הּוא: הפסק לׁשֹון 'ּבין', לׁשֹון וזהּו ְְְְֵֵֶֶַהּגּוף.

ס�פר חתם 5ְֲֵַָר��ת
זיע"א ס�פר מ	ה ִֵֶַֹרי

�/�*ח לה�ר�ת – ה�ין �ת�ת ְְְִִִִֶַַַַר ,י
*ל ונ�לי6 ו�ע ,דינ, צר�תינ, ְְְְִִֵֵַָָָ*ל

ה' על ְֵַָיהבינ,

äîהּוא יתרה, לׂשמחה הּזה יֹום ׁשּקבעּו Çְְְְִֵֶֶַָָָ
לקח, יֹוסף ּבהקּדמת ׁשּכתב מה ּפי ְְִֵֶֶַַַַַַָָעל
ענינּו ּבימי ׁשּגם נדע מּמּנּו ּכי ְִִִִֵֵֵֶֶַַָמּׁשּום
מּכל אנן, אחׁשורֹוׁש עבדי ואּכּתי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָוצרֹותינּו
לכּלֹותינּו מּמּנּו הׁשּגחתֹו הסיר לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
ׁשּדקּדקּו לי נראה הּטעם ּולזה וׁשלֹום. ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָחס

ּכ נבראּכל ׁשּלא מּׁשּום יין, ּבׁשתּית ְְִִִִִֶַַָָָֹ
ּדעּתם לפּכח נפׁש ּולמרי אבלים לנחם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ע.) ּכּיין(סנהדרין ׁשּנהיה סימן לנּו להֹורֹות ,ְְִִִֶֶַַָָ
מׂשּמחֹו אדם ׁשל צרֹותיו ּבימי ׁשאפילּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּזה
ּכל נׁשּכח אנחנּו ּכן ּדאגֹותיו, ְְְְֲֲִֵַַַַָָּומׁשּכחֹו
ה' על יהבינּו ּכל ונׁשלי וׁשעּבּודינּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָצרֹותינּו
אחד ּכל ּכן ואם יעזבנּו. ולא יּטׁשנּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּכי
היה ּכאּלּו יין, ּכ ּכל לׁשּתֹות ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָיׁשער
ההּוא הּיין ׁשעּור היה וׁשלֹום חס צרה ְְִִֵַַַַָָָָָּבעת
'עד והינּו יׁשּתה, ּככה ּומׂשּמחֹו, ְְְְְְְִֶַַַַָָמפּכחֹו
ענינּו ימי הינּו - המן' ארּור ּבין ידע ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹּדלא
'לבין המן, ׁשל ארירּותֹו ׁשם על ְְִִֵֶַַַָָָָֹהמתארים
ׁשּלנּו: היׁשּועה ימי ׁשהם - מרּדכי' ְְְְֵֵֶֶַַָָָָּברּו

חר,ץ ְְַָמח�ב�ת
זיע"א מל!לין ה(הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

ו0מחה נק ע מ�.ה ל/ס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָה>כר
5ב,קה י0ראל �;מחת ְְְְִִֵֶַָָלה�ר�ת

ְַָֻ 1ד�ה

úBîeàLkוׁשֹותים אֹוכלים העֹולם ÀÆְְִִָָ
ּדברי מדּברים הם ְְְְְִִִִֵֵַַּומׁשּתּכרים,



החסידות  פניני ושמחה |אוצר משתה

מח 

ּתפלּות מיני וכל טאטראֹות וׁשעׁשּועי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָלצנּות
הּוא ּובזה רׁשע... אֹותֹו ׁשל ּכסעּודתֹו ְְְִֶֶָָָּוזנּות,
התחלת היה זה ּבענין ּכי הּמגּלה, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהתחלת
הּכסיל ׂשחֹוק ׁשהּוא ּדהמן, הּכח ְְְְְִִֶַַַָָֹהתעֹוררּות
ּבּמׁשּתה היה וסֹופֹו לֹו. מׂשחקת ׁשהּׁשעה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּומי
מל לפני ׁשעׂשתה מׁשּתה ּדוּדאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדאסּתר,
ּכן ּגם ּבֹו היה מּסתמא ּומׁשנהּו, ְְִִֵֵַָָָָָּכמֹוהּו
ּומאחר מלכים, וׁשעׁשּוע ׂשחֹוק מיני ְְְֲִִֵֵַַַַָָּכל
הׁשּתעׁשעה היא ּגם ּבּמׁשּתה עּמהם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיתה
להׁשּכיחּה הֹועיל לא זה וכל עּמהם, ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹּבזה
ה' ּבדבקּות לבבּה ׁשּבמעמּקי המכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמעּקר
לנּצּוח זֹוכה היתה לא כן ּדלּולי ,ְְְְִִֵֵַַָָָָֹיתּבר

ּבזה... עמלק ּומחית ְֲִֵֶַָָָָהמן
Cëåּבמׁשּתה ּפּורים סעּודת הּנס לזכר נקּבע ÀÈְְְְְִִִֵֵֵֶַַַ

ּדבּוק יׂשראל ׁשּׂשמחת לברר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוׂשמחה,
מיני ּכל ׁשעֹוׂשין ּפי על ואף ְְִִִֵֶַַַָָֻּבּקדּׁשה,
אּלא ּכן עֹוׂשין אין ׁשהרי וׁשעׁשּועים, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָׂשחֹוק
הרי ּובסּומי, ּבׂשמחה ׁשהּמצוה זמן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָּבאֹותֹו
ידי ועל ׁשמים, לׁשם רק מעׂשיהם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָּדכל
וכו' ידע ּדלא עד ׁשּנתּבּסם ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַַַָֹזה
לא עדין והּׁשכחה, ההעלם ּבתכלית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהּוא
נימא, ּכמלא אפילּו ּבקדּׁשה מּדבקּותֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶַָָֹֻנעקר
לכּונת הינּו זּו ׁשכחה לידי ׁשּביאתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר
עמלק ּכח נעקר ּובזה ׁשמים. ּולׁשם ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצוה
הּׁשכחה ּבהכנסת הּוא ּכחֹו ׁשּכל ְְְְִִֶַַַָָָָֹמּׁשרׁשֹו
הראׁשית נבנה ׁשּבזה הידיעה והעּדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּלב
אצל א העּכּו"ם, אצל זהּו אבל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָּדגֹוים,
ּפּורים ׂשמחת ידי על נתּברר יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּבני
ּדלא זר יתערב לא ּבׂשמחתם ׁשּגם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
ּגֹוי, לכל כן עׂשה ולא יעקב חלק ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּכאּלה
ׂשחֹוק ּבמיני ּומׁשּתּקעים ׁשּמתּבּסמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַׁשהגם
וׁשלֹום, חס ראׁש קּלּות ׁשל ׂשחֹוק ְְֵֶַַָֹאינֹו

ּבקדּׁשה ּדבּוקים יג)רק :(אות ְְִִַָֻ

הלכ�ת ֲִֵָל1,טי
זיע"א מרסלב נתן ְְִִֶַַָָרי

על היתה המן י0ראל קנאת ְְְְִִִֵַַַָָָָָע1ר

"ד�לה ה#צו�ת 0מחה את ְְְְֲִִִֶַָָָָע�0תם

äæעׂשּית ּבחינת ׁשהּוא ּפּורים, ּבחינת עּקר Æְְֲִִִִִֶַַַַ
ּכל ׂשמחים אז ּכי ּבׂשמחה, ְְְְִִִִֵַָָָָהּמצוה
סֹוף אין עד מאד ּגדֹולה ּבׂשמחה ְְְְְִִֵֵַָָָֹיׂשראל
הּוא הּנחׁש, זהמת המן, ּכי ּתכלית. ְְֲִִֵַַַָָָָֻואין
הּמצֹות ּבעׂשּית ּכֹופר ׁשהּוא עצבּות... ְְְֲִִִֵֶַַַַַּבחינת
ּכן ועל ׁשקר, ׁשל טעמים עליהם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָּובֹודה
ׁשל ּבהּׂשמחה הּוא והתּגרּותֹו קטרּוגֹו ְְְְְִִִִֶַַַָעּקר

מצוה,הּמ ּבׁשּום לׂשמח מניח אינֹו ּכי צֹות, ְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשל טעמים ׁשהם ּכפירֹות ׁשּמכניס ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָמחמת
וׁשלֹום, חס הּזה עֹולם עסקי ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַָָׁשטּות
וׁשלֹום חס לׂשמח אין ּבוּדאי זה ידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשעל
המן ׁשל קנאתֹו ּומחמת מצוה... ְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשּום
ּכל חזקים ׁשהם ׁשראה ויׂשראל, ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָָָּבמרּדכי
ּבׂשמחה אֹותם ועֹוׂשין מצֹותיהם ּבעׂשּית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּכ
נתקּנא זה ידי על נפׁש, ּובמסירת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּגדֹולה
העֹולם מן להעבירם ׁשרצה עד מאד ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּבהם
מֹוסרים ׁשּיׂשראל ׁשרֹואים מאחר וׁשלֹום... ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָחס
ּגדֹולה ּבׂשמחה הּׁשם קּדּוׁש על ְְְְִִֵַַַָָָנפׁשם
ׁשרּבי ׁשראינּו ּכמֹו הּמצֹות, עׂשּית ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבׁשביל
אֹותֹו ׁשּדנּו ּבׁשעה וחּי ּגחין הוה ְְֱֲִִֵֵֵֶָָָָָעקיבא
ּכּמּובא ׁשמֹו, יּמח הרׁשע טּורנּוסרּופּוס ְְְְִִֵַַָָָָלפני
ּבזה וכּיֹוצא מׁשלי, טֹוב ׁשֹוחר ְְְְִִֵֵֵֶַַָּבמדרׁש
ׁשהּוא המן מתקּנא ּובזה קדֹוׁשים... ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבׁשאר
ּבפּורים ּכן ועל ּביֹותר. הּכֹופרים ְְְְְִִִֵֵַַַּבחינת
הּכֹופרים ּבחינת ׁשהם עמלק המן נכנע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאז
זה ּכי ׂשמחה, הּוא הּמצוה עּקר אז ְְִִִִֶַַַַָָָהּנ"ל,

ּכּנ"ל הכנעתֹו ד)עּקר אפים נפילת :(הלכות ְִַַַַָָ

צ5יק 0ְִִֵַפתי
זיע"א מ�ילץ מנחם �נחס ְְְִִִִֵַַָרי

לפעל לא �אפ�ר רצ�ן עת ְְְְִִֵֶֶָָֹֹ פ,רים
להת ;ם יין חכמים וח�ב, ְְְְְֲִִִִִֵַַָ�ע,ר

*הגן �!א יב�1, �!א ְְְֵֶֶֶַַֹֹֹ*די

ézòîLז"ל מו"ר זקני הרי"םמפ"ק (החידושי ÈÇÀÄְִֵ
ׁשּפעםזיע"א) מעׂשה, מסּפר ׁשהיה ,ְֲֵֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו ולקח לחטא אחד יהּודי נסע ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאחת



החסידות  פניני ושמחה |אוצר משתה

מט 

ּבכּיֹות קֹול ׁשמע ּבּדר ּוכׁשהיה ּכסף, ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּס
ּבחצרֹו אדֹון ּכל היה ׁשאז ונׁשים, ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָמאנׁשים
מּיׂשראל רּבים והיּו להמית, ׁשּבידֹו נגיד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּכמֹו
לבית ּונתנם ּומס, ּדירה ׂשכר לֹו ְְְִִֵַַַָָָָחּיבים

ּכ קׁשים ּבעּנּוים הנ"להּסהר האיׁש ּמות. ְִִִִֶַַַַַָָָֹ
ּכּמה וחקר רחמיו נכמרּו הּבכּיֹות ְְְְְְֲִִַַַַָָָָּבׁשמעֹו
הקצה אׁשר הּס ּכל לקח חּיבים, ְֲִִֵֶַַַָָָָָהם
העברה, עׂשה ולא הּׁשבּוים ּכל ּופדה ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָֹלעברה
ׁשּכל הּפסק ויצא ּבּׁשמים, רעׁש מּזה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָוהיה
ירצה ּפן חׁשׁשּו יקּום. זה ּׁשּיגזר ְְְִִֶֶֶֶַָָֹמה
אפׁשר ׁשאי ּדברים ּוׁשאר מתים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָלהחיֹות
היה ּולכ ׂשרף, יין לׁשּתת עליו ּגזרּו ְְְִֵַָָָָָָָָָֹעּתה,
העֹולם היה אחת ּופעם ׁשּכֹור. זמּנים ְִִַַַַַָָָָֹרב
טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל ר' ׁשלח ּגדֹול, ְְִֵֵַַַַַָָָּבצער
רחמים יבּקׁש ׁשהּוא להנ"ל מּתלמידיו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָז"ל
ׁשּלא זמּנים ּכּמה ׁשהּו אליו ּכׁשּבאּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹויפעֹול,
ׁשּטרחּו עד ׁשכרּותֹו, מּתֹו אּתֹו לדּבר ְְְְִִִֵֶַַָָיכלּו
רחמים ּופעל ׁשּׁשתה, טרם אֹותֹו ְֲִִִֶֶֶַַָָָוהּׂשיגּו

רצֹונֹו. ְְֲַָונעׂשה
øîàיׁש ּבפּורים ּכן ז"ל, מו"ר זקני ÈÇְְִִֵֵֵַ

יׂשראל איׁש ׁשּכל רצֹון עת ּכ ְִִֵֵֶָָָָָּכל
ׁשּלא ידרׁש ּפן א ׁשעּור, אין לפעל ְְִִִֵֶֶַָֹֹֹיכֹול
אין וסּים ּכהּנ"ל. ּבכֹוס חז"ל ּכּבדּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹּכהגן
על וׁשלֹום חס ׁשּנפסיד אמינא הוה ְְֲֲִִֵֶַַַָָׁשּום
נחת יֹותר עֹולה מּסתם חז"ל, ּתּקנת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָידי
חז"ל ּפקּדת לצּית חפצֹו ׁשּמבּטל מי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֻרּוח
טֹובֹות עצמֹו עבּור לבּקׁש יכּון ְְְֲֲֵֵֵֶַַַמאׁשר

ׁשּיפעל: ְִֶַֹאף

חר,ץ ְְַָמח�ב�ת
זיע"א מל!לין ה(הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

– &,רים למצאי ה4ע,דה ְְְִֵַַַָָָֹהמ�כת
ימ�ת ל�אר ה&,רים קד�ת ְְְְִִַַַַַָֻהמ�כת

ַָָה�נה

ìëaאֹור מאֹותֹו התנֹוצצּות יׁש ּפּורים ÀÈְְִִֵֵ
החטא. התחלת ותּקּון הּיצר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּדזביחת
ּכן נקרא ּדלא מׁשּתה, ימי נקרא ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹועל

טֹו יֹום ולאׁשּום ׂשמחה, זמן רק ּדהּוא ְְְְִַַָֹב,

וכל הּזה ּבעֹולם ראּוי אין ׁשּזה מׁשּתה, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזמן
ׁשהּפּזּור לרׁשעים אּלא ּבעֹולם רע ׁשּיצר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזמן

לעֹולם והנאה להם עא:)הנאה ,(סנהדרין ֲֲֶַָָָָָָָ
ּופרּוד ּפּזּור ּגֹורמת ּדרע ׁשּמּסיטרא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָוהּמׁשּתה
לּצּדיקים והּכיּנּוס והתאחדּות, התחּברּות ְְְְְְֲִִִִִַַַַַֹולא
על ּבא אינֹו לעֹולם והנאה להם ֲֲֵֶַַַַָָָָָָָּדהנאה
הּכּנּוס ּגֹורמת הּמׁשּתה ואין הּמׁשּתה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַידי
הּמׁשּתה... ּגֹורם הּכּנּוס רק ְְְְִִִֵֶַַַַַוההתחּברּות,
היהּודים ּדנקהלּו ואסּתר מרּדכי ּבימי ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָוכן
הּכּנּוס זהּו נפׁשם על לעמֹוד ְְֲִֵֶֶַַַַָָּבעריהם
ּתּקנּו לעתיד וכן יחד. ּדנתחּברּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָלּצּדיקים
מדינה ּומׁשּפחה מׁשּפחה עֹוׂשים ְְְְִִִִִָָָָָ'להיֹות
מׁשלֹוח וכן יחד. להתחּבר הינּו ְְְְְִִֵֵַַַַָוגו'',
ּובזה התחּברּות. ּבׁשביל הּוא וגו' ְְְְִִִֶַָמנֹות
ּדלעתיד, מּמׁשּתה לטעם ׁשּיּוכלּו ְְְְִִִִִִֵֶָֹזֹוכין
לגמרי מּלב רע הּיצר ההסּתּלקּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהּוא
ׁשני ּבית ּבתחּלת ואז עברֹות... ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּבׁשלׁש
ּכל ׁשּיהיּו זה ׁשּכׁשּיתּקן זה, לתּקן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֻהתעֹוררּו
הּכל, ּתּקּון יהיה יחד ּבהתחּברּות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹיׂשראל
ׁשמץ ּפעלּו והם ּתמיד, מׁשּתה לב ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָוטֹוב

ּבפּורים. ְִִֶמּזה

äfîeללבבֹו להמׁשי לּטהר הּבא יּוכל ÄÆְְְִִִֵַַַָָָ
הּׁשנה, ימֹות לכל ּגם אֹור ְְֵַַָָָמאֹותֹו
ּוזביחת ּבלבבֹו, יׂשראל אהבת נטּוע ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלהיֹות
מהּלב, וכבֹוד ּתאוה קנאה ּבהרחקת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּיצר
ּפי על אף הּזמּנים קדּׁשת ּדכל ְְְִִַַַַַַַָָֻּכּידּוע
זמן, ּבאֹותֹו רק הּוא הּקדּׁשה ְְְְִֶַַַָָֻׁשהתּגּלּות
מּזמן קדּׁשה להמׁשי יכֹולים מקֹום ְְְְְִִִִַַָָָֻמּכל
יֹום ענין וזהּו הּימים, לׁשאר ּגם ְְְִִִֶַַַַָָההּוא
אֹותֹו קדּׁשת לקּׁשר הרגלים ׁשאחר חג ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאסרּו
מלּוה סעּודת וכן הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ְְְְְִֵֶַַַָָָָחג
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבת ּבמֹוצאי ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָמלּכה
כן מּפני ממׁשיכים ּבפּורים וכן ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַֹּבאר
ׁשּבזה ּפּורים, מֹוצאי ׁשהּוא ּבּלילה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּסעּודה
לׁשאר ּדפּורים זֹו קדּׁשה התּגּלּות ְְְְְִִִִִַַָָֻממׁשיכים

ּכן ּגם הּׁשנה יט)ימֹות :(אות ְֵַַָָ
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אמרים ֲִִֵָל1,טי
זיע"א מל!לין ה(הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

ה&סח לקד�ת הכנה &,רים ְֲִִֶֶַַַַָָָֻהארת

ìòזֹוכין ידע ּבלא ׁשהּוא ּפּורים הארת ידי Çְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּבלא ּבהיר אֹור ּׁשהּוא הּפסח ְְִִֶֶַַַָֹֻלקדּׁשת
זּו ּוקדּׁשה הּדעת... ּובגּלּוי הלּבׁשה ְְְִַַַַָָָֻׁשּום
וזה הּפסח, לקדּׁשת הכנה הּוא ידע ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֻּדלא

ּׁשאמרּו מה ו)טעם בשלח נגאלּו(מכילתא לא ְְֲִֶַַַָֹ
ידע ּדלא ּבמה ּכי האמּונה, ּבזכּות ְְְֱִִֶַַָָָָֹאּלא
האמּונה מּכח רק הּוא הּׂשכל, מּצד ְֱִִֵֵֶַַַַָָֹואינֹו
רק ּבעֹולם מקרה וׁשאין יתּבר ּבה' ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלמה
עמלק זכר נמחה זה ידי על מהׁשּגחתֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכל
הּוא ּדאמּונה ידע, ּבלא ּומתקּדׁש ְְֱֲִֵֶַַַָָָֹּבאדר

ּבניסן לידיעה וזֹוכה ידיעה, ה)ּבלא :(אות ְְְְִִִִֶָָָֹ

מנֹות ְִַָמׁשלֹוח
לילה ְְִֵַָרסיסי

זיע"א מל!לין ה(הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

מ�ל�ח מצו�ת מק�ם *ן "ם ְְְִִֵֵַַַהקב"ה
י0ראל .�רה �ל ח�קם ,ממ!א ְְְִֵֵֶֶַַָָָָמנ�ת

LBãwä,הּמצוֹות מקּים ּכן ּגם הּוא ּברּו ÇÈְְִֵֵַַַָ
ּבמדרׁש ׁשאמרּו ט)ּכמֹו ל (שמו"ר ְְְְִֶָָ

מׁשּמר אינֹו למה וכו' והּוא ּגזרה ּגֹוזר ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָמל
אמרּו וכן חצרֹו, ּדהּוא והׁשיבֹו וכו' ְְְֱֲִֵֵֶַָָׁשּבת

ו.) מּניח(ברכות הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ִִִֶַַַַָָמּנין
על חכמים, מצות וכן טּובא. ועֹוד ְְְְֲִִִִֵַַָָּתפּלין,

ויקם' אמר 'ותגזר נאמר פיסקאזה רבתי (פסיקתא ְְְֱִֶֶֶַַָָֹ
מקּיםג) הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגֹוזר (תעניתצּדיק ְְִֵֵַַַָָ

ּבפּורים.כג.) מנֹות מׁשלֹוח מקּים הּוא וגם ,ְְְְִִֵַַַָ
Y 'Léà''מלחמה איׁש 'ה' טוהינּו (שמות Äְְִִַָָ

ׁשּדרׁשּוג) ּכדר הינּו – 'לרעהּו' ,ְְְְֵֵֶֶֶַָ
ּבהרֹואה נד:)חז"ל זה(ברכות איׁש ּגב על ְֲִֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ג)מׁשה יב מׁשה',(במדבר 'והאיׁש ְֱִֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכל מׁשה נקרא חכם ּתלמיד ּדׁשרׁש ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹוידּוע
ז"ל האר"י מּטעם ּכּנֹודע הּדֹורֹות, ּכל ְֲִִֵַַַַַַָָָחכמי

חז"ל מאמר מקומות)על ושאר קא: מׁשה(שבת ֲֲֶַַַַֹ
אחד לאדם מנֹות ׁשּתי והם קאמרּת. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָׁשּפיר

ׁשּביׂשראל חכמים הּתלמידי ּכל הינּו –ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּכן הקב"ה, ׁשל רעהּו אחד, אדם ְִֵֵֵֶֶֶָָָָנקרא

ח)קֹוראֹו קכב ודרׁשּו(תהלים ורעי' אחי 'למען ְְְְְֵַַַַָָ
א)חז"ל כז ּפסּוק(שמו"ר י)על כז 'רע(משלי ֲֲֵַַָ

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה וגו'' אבי ְִֵֶַַָָָורע
ּכּידּוע. החכמה אבי ְִֵַַַָָָָּופרּוׁש

ézLe,חכמֹות ׁשּתי ּדיׁש הינּו – מנֹות ÀÅְְְְֵֵַָָ
ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּתֹורה ְְְְִִֵֶָָָָודברי
ׁשּמרּגׁש מה עּלאה חכמה ׁשהם ּפה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבעל
לׂשכל אפׁשר אי ּכי ,יתּבר מהּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מה ּתּתאה וחכמה זה. ּדבר להּׂשיג ְְְֱִִֶַַַָָָָָָאנֹוׁשי
ּבאמת והּוא מּׂשיגֹו, אנֹוׁשי ּדׂשכל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַּׁשּנראה
מנֹות, הּׁשּתי והם .יתּבר מהּׁשם ּכן ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּגם
מּדברי ּבּלב התחּדׁשּות ּבפּורים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַׁשּמּׂשיגים
ּומה יתּבר מהּׁשם ּבגלּוי ּׁשהּוא מה ְְִֵֵֶַַַַָָָּתֹורה,

הּלב. ּכהתחּדׁשּות ונראה ּבהעלם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּׁשהּוא

úBðzîeּדבר לכל הּתאב הּוא – לאביֹונים ÇÈְְִֵֶַָָָָָ
ׁשני והם ורצֹון, החׁשק ְְְִֵֵֵֶַָּומּלּוי
מצוֹות, ּובעלי ּתֹורה ּבעלי ּדיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָאביֹונים,
מצוֹות אֹוהב וכן יׂשּבע לא ּתֹורה ְְְִִֵֵֵַָֹאֹוהב

ׁשאמרּו ּכמֹו וכו', כו)לא ב ּפסּוק(דב"ר על ְְֶַָָֹ
וגו'' ּכסף ט)'אהב ה אביֹון(קהלת והּוא , ְְֵֶֶֶֹ

מּתנה נראה החׁשק ּומּלּוי ההּוא. ְִִֵֶֶַַַַָָָָלּדבר
ׁשהּׁשם ּכבֹוד הּוא מנֹות ּומׁשלֹוח ְִֵֶַַַַָָאחת.

ּכענין לאדם, חֹולק דיתּבר א' הימים (דברי ְְְִִֵַָָָָָ
ּדבריט) ידי על מאחיו' נכּבד יעּבץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'ויהי

ה)ּתֹורה לח הּוא(שמו"ר לאביֹונים ּומּתנֹות . ְִֶַָָָ
חכם הּתלמיד להׁשלימֹו, לאביֹון ׁשּנֹותן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעׁשר
טֹובים ּבמעׂשים מצוֹות ּובעלי ּבדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַמתעּׁשר

כב) :(אות

י0ראל ְְִִֵַָי0מח
זיע"א מאל(סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָרי

�פע המ�כת – מנ�ת מ�ל�ח ְְְִִֶַַַַַָָענין
י0ראל לעם ְְְִֵַָָקד,�ה

øLàkמאת ׁשהּכל לּבֹו לּוח על אדם יׂשים ÇÂÆִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבנּו אׁשר והחּוׁשים הּדעת וכל ְְֲִֶַַַַָָד',



החסידות  פניני לאביונים |אוצר מתנות

נא 

ממׁשי אזי זּולתֹו, ואפס ,יתּבר מּמּנּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכל
להּפּו להּקדּׁשה, הּׁשפע מּמקֹור קדׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֻׁשפע
יׂשראל ׁשּיהנּו ׁשרצּו והמן אחׁשורֹוׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּכּונת
מּלעילא ּדנהיר ׁשפע למינקי ּבכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּסעּודתם,
אּלא וׁשלֹום חס ּבׁשכינתא יׁשּפיע ְְְְְִִִֶַַַָָָֹּדלא
קב ּבספר ּבארּכה ּכּמבאר אחרא, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֻּבסטרא

צח)הּיׁשר מבּטלים(פרק ׁשאנּו ּובזה עיי"ש. ְְִֶֶַַָָָָ
אנחנּו ויֹודעים ּגמּור, ּבבּטּול עצמנּו ְְְְְֲִִֵֶַַָאת
ּוּבלעדֹו יתּבר וחּיּותֹו ד' ּבכח הּוא ְְְְִִֶַַַַָָֹֹׁשהּכל
קדׁש ׁשפע אנחנּו ממׁשיכים הבל, והּכל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹאין
וׁשלֹום. חס אחרא להּסטרא לא ְְְְְֲִַַַַָָָָֹֻלהּקדּׁשה

äæåלרעהּו איׁש מנֹות מׁשלֹוח ענין הּוא ÀÆְְְִִִֵֵַַָ
הּמּדֹות יחּוד לגרם הּדֹודים ליחד –ְְִִִִֵַַַֹ
הּוא וזה ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּברי ְְְְְְִִֵֶָוקּודׁשא
ידם', את ׁשלחּו לא 'ּבּבּזה אׁשר ְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּטעם
ׁשאּול חטא לתּקן הּפׁשּוט טעם ְְְִֵֵַַַַַָָמּלבד
מיטב ועל אגג על והעם ׁשאּול ְְְֲֵַַַַַָָָָֹ'וּיחמל

ט)הּצאן' טו א' הּזה(שמואל הּטעם מּלבד , ְִֶַַַַַַֹ
על הּׁשפע יּקחּו ׁשּלא להראֹות רצּו ְְְִֶֶַַַַָֹעֹוד
ׁשהּׁשפע הּוא ונהפ האּלה, הּטמאים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹידי
הּׁשירים נּתן ידינּו ועל ליׂשראל, יּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹקדׁש
ׂשעיר ּדר על לּטבע נּתן וגרּוע להם, ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּגם
ׁשפע יתמּׁש קדׁש עם עדת ולנּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹלעזאזל,

נ זה ידי ועל ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות זּכהקדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
ׁשמעּתתא צלּולה, ּובדעה ּברצֹון הּתֹורה ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָלקּבלת
הּפסח ימי על טֹובה ולהכנה צילּותא, ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּבעיא

לטֹובה: עלינּו ְִֵַָָָהּבאים

לאביֹונים ְִֶַָָמּתנֹות
לוי ְִֵַֻקד�ת

זיע"א מרדיט	�ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

�רמים" לאבי�נים מ.נ�ת נתינת ידי ְְְְִִִֵֶַַַָָעל
רב ו�פע חסד מ�&יע ית ר6 ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ�ה�ם

הנ�מ�ת ,לכל הע�למ�ת ְְְַָָָָָלכל

Léלאביֹונים ּבמּתנֹות הּיֹום ּבזה להרּבֹות Åְְְְְִֶֶַַַָָ
זמן ׁשּבכל הגם רּבה, ּובׂשמחה ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבחדוה

ּבנתינת להרּבֹות יׁש יֹום ּובכל עת ְְְְְִִֵֵַַָָּובכל
יׁש ּפּורים ּביֹום הּיֹום רּבה, ּבׂשמחה ְְְְִִֵַַָָָָצדקה
לאביֹונים, מּתנֹות ּכׁשמקיימין מאד עד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹלׂשמֹוח
לעני צדקה הּיׂשראלי האיׁש ׁשּנֹותן ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכי
ּומתחּסד החסד ּבמּדת עצמֹו את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּומתלּבׁש
מתלּבׁש יתּבר ׁשהּׁשם ּגֹורם ּכן העני, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעם
ּבחסּדֹו ּומׁשּפיע החסד ּבמּדת עצמֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַאת
לכל הּקדׁש אֹופּני ּולכל הּׂשרפים ְְְְִֵֶַַַָָָָֹלכל
ההיכלֹות ּולכל הנׁשמֹות ּולכל ְְְֵַַָָָָָָהעֹולמֹות
העֹולמֹות לכל וׂשמחה וׂשׂשֹון רב ְְְְִֶַַָָָָָׁשפע

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו הּתחּתֹון, (שבתּולעֹולם ְְְְֲֶַַַָָ
עליוקנא:) מרחמין הּברּיֹות על הּמרחם ְְְֲִִֵַַַַַָָָּכל

את מנהיגין ׁשּיׂשראל ּוכמֹו הּׁשמים, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמן
הּמּדֹות מעֹוררין ּכן הּזה ּבעֹולם ְְִִֵֵֶַַַָָָעצמם
חבריהם עם חסד עֹוׂשין אם ְְְִִִֵֶֶֶַַָלמעלה,
חסדים מעֹוררים ּככה חברים, עם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָורחמנּות
העֹולמֹות... ּכל על למעלה למעלה ְְְְְֲִַַַַָָָָָורחמים

éøLàåוגֹורם הּוא ּברּו הּבֹורא את העֹובד ÀÇÀÅְֵֵֵֶַָָ
ׁשּמתחּסד ּובחסד ׁשּנֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָּבצדקה
העני את ׁשּמׂשּמח ּובׂשמחה העני, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעם
וׂשמחה ׂשׂשֹון ּגֹורם הּוא ּכן ּובניו, ְְְְִִֵֵָָָָואׁשּתֹו
רבבֹות רּבֹוא העֹולמֹות לכל ורחמים ְְְֲִִֶֶַָָָָחסד
הּקדׁש ׂשרפי ּולכל קץ, אין עד ְְֵֵֵֶַַַָָֹעֹולמֹות
הּקדׁש ּומלאכי הּקדׁש ואֹופּני חיֹות ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹּולכל
ּומלאים הּתחּתֹון, והעֹולם והּנׁשמֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָוההיכל
וההיכלֹות והּנׁשמֹות ּומלאכים העֹולמֹות ְְְְִֵַַַָָָָָָּכל
וחסדים וצהלה וׂשמחה ּבׂשׂשֹון הּזה ְְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָועֹולם
די ולא ּולנׁשמתֹו, לֹו ואׁשרי ְְְְְְֲִִֵַַָָֹורחמים,
וכל הּמלאכים ּכל למעלה עֹולה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּכׁשּנׁשמתֹו
ּומנּׁשקין מחּבקין הּנׁשמֹות וכל ְְְְְְִִַַַָָָָהעֹולמֹות
והּׂשׂשֹון הּׂשמחה ּגרם ׁשּנׁשמתֹו עבּור ְְְֲִִֶַַַָָָָאֹותֹו,
הּמלאכים... ּולכל העֹולמֹות לכל ְְְְֳִַַָָָָָָָוצהלה
יקר הבּו לפניו מכריזין הּמלאכים ְְְְְִִִַַַָָָָָָוכל
ּדמאריה רעּותא ּדעביד לפלניא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלדיֹוקנא

לאביֹונים... מּתנֹות ְְִִִֶַַָָּבנתינת

ïëìרּוח נחת עֹוׂשה אׁשר האיׁש אׁשרי ÈÅְֲִֵֶֶַַַַָ
ּכל על מאד ׂשמח ׁשּיהיה ְְְְִֵֶֶַַָָֹליֹוצרֹו
ּומּתנֹות הּצדקה מצות על ּובפרט ְְְְִִִַַַַָָָָֹהּמצֹות
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ואל רּבה ּובחדוה ּבׂשמחה וּיעׂשה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָלאביֹונים,
אֹו צער איזה וׁשלֹום חס לּבֹו אל ְִִֵֶֶַַַַָיּׁשים
ּבעת מעֹותיו לֹו יחסר ּכי עין צרת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאיזה
ּבכל חסד ׁשּגֹורם ּכיון ּכי לענּיים, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנֹותן
הּוא ּברּו הּבֹורא מחסדי אזי ְֲֵֵֵַַַָָָהעֹולמֹות
ויבר ּפעמים אלף ּככה האל לֹו ְִִִֵֵֶֶָָָָָיֹוסיף
חסד ׁשּגֹורמים ּכיון לנּו, ּדּבר ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָאֹותנּו
ׁשּגֹורמין ּבארנּו אׁשר ּובפרט הּזאת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹּבמצוה
ּבעֹולם רב ׁשפע לאביֹונים מּתנֹות ידי ְְִֵֶֶַַַַָָָָעל
נקראים הּמה אׁשר הּזה ּבעֹולם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּטבע
ׁשּיתוּסף ּכיון לכן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאביֹונים
להּנֹותן יתוּסף ּבוּדאי הּזה ּבעֹולם רב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָּׁשפע

ותֹורתֹו. ליראתֹו לעבֹודתֹו וכבֹוד ְְְְֲֲִִַָָָָעׁשירּות
äéäéåיצּוה ולא הּזאת, ּבמצוה מאד ׂשמח ÀÄÀÆְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹ

ר לענּיים, ׁשּיּתנם ּביתֹו הּואלבני ק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַ
אׁשר להׁשליח לבב ּובטּוב יפה ּבעין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹימסר
טֹוב ּומה לאביֹונים. מּתנֹות מׁשּלח ְְִֵֶַַַַָָהּוא
ּבניו ידי על לאביֹונים מּתנֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּׁשּיׁשלח
וזכּור ּבמצֹות. לחנכן ּכדי הּקטּנים ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָּובנֹותיו
הּׁשלֹום עליו אבי היה קטן ּכׁשהייתי ְֲִִִִֶַָָָָָָָָָאני
ׁשלח ולא ענּיים, לאיזה ידי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלח
ּבמצוה, אֹותי לחּנ ּכדי מׁשרת, ידי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָעל
ּׁשּלא ּובצינעא לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹוהּכל

העני: ִֵֶָיבֹוׁש

החסידות  סיפורי 

הõçם קד⁄ת éבõד על ְְְַַַַָָֻהקïדה

הּקדֹוׁשּכבֹוד הרב נהג מיחדת ּוקדּׁשה מרּבה ְְְֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻ
מּזיכליןרּבי אּבא ּבקדּׁשתׁשמּואל זיע"א ְְְִִִִִֵַַַָֻ

איׁש נכנס ּפּורים ּבליל ּפעם הּפּורים. ְְִִִִֵַַַַּיֹום
ּבבגדי הּמגּלה לקריאת מדרׁשֹו לבית ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאחד
ּבלׁשֹון ענה זה, על לֹו העירּו וכאׁשר ְְֲִִֵֶֶַַָָחֹול,
יֹום אינֹו "ּפּורים העם: ּבפי הּׁשגּור ְְִִִֵַָָָָמליצה
זאת ּכׁשּׁשמע מחלה", אינּה וקּדחת ְְֲֵֶַַַַַָָָֹטֹוב,
איי, האיׁש: לעבר וקרא מאד הקּפיד ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהרּבי,
יֹום ּכן הּוא ׁשּפּורים אֹומרים אנחנּו ְְֲֲִִֵֶַָאבל

מחלה. ּכן היא וקּדחת ְֲִֵַַַַָטֹוב

הּקּדחת,לאחר מחלת האיׁש את ּתקפה זמן ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָ
הבין הׁשּתּפר, לא ּומצבֹו הּימים ְְִִִֵֵַַַָָָֹארכּו
לבּקׁש וׁשלח הרעה אליו ּכלתה ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָהאיׁש
הׁשיב ׁשלמה. לרפּואה הרּבי ּבעדֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיעתיר
היא ׁשּקּדחת יֹודע רק הּוא עּתה ִִֵֶַַַַַַַָָהרּבי:

צרי3 ּכעת ׁשּפּוריםמחלה, לדעת ּגם הּוא ֲִִֵֶַַַַָָָָ
והתיּסר האיׁש ׁשכב וכ3 טֹוב. יֹום ְְְִִֵַַָָָהּוא
הבריא ּפּורים ּוכׁשהּגיע ּפּורים, עד ְְְִִִִִִֶַַֻּבחּמֹו

האדם. ּכאחד מּביתֹו ויצא ְְְִֵֶַַָָָָָָּבאחת

אש) (להב

מàêלין החõזה ְְִִֵֶַֻאõרחי

הּקדֹוׁשנֹוהג הרב לסּפר מראּפׁשיץהיה ְְִֵֵֵַַַָָָָָ
רּבי הּקדֹוׁש הרב הירׁשזיע"א: צבי ְְִִִַַַָָ

ּבלּוּבליןמּזידיטׁשֹוב ּבצעירּותֹו היה זיע"א ְְְְִִִִִִָָ
לפני וחזֹור הל3 והסּתֹובב ּפּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵַָֹּבליל

הּקדֹוׁש הרב מּלּבליןּבית זיע"אהחֹוזה ְִִֵֶַַַָָֻ
ואּׁשה איׁש אי3 לב וׂשם מקטרּתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָועּׁשן
ׁשם והתמהמהּו הּבית, אל נכנסּו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻמעּטפים
הּבית, מן ׁשּיצאּו ראה וכאׁשר רב. ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָזמן
החֹוזה אליו פנה ה'חֹוזה'. ּבית אל ְִֵֵֶֶֶַַַָָָנכנס
מּקדם, נכנסּת ׁשּלא חבל ּכה לֹו: ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹואמר
ּכאן!, היּו ואסּתר מרּדכי אּתה? ְְְֳֵֵֶַַַַָָָָהּיֹודע

רּבי עצמֹו את הירׁשועׂשה לאצבי ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַָָֹ
ראה ׁשאכן אף על מאּומה, ראה ולא ְְֵֶַַַָָָָָָָֹידע

ּובצאתם. ּבבאם ְְֵָָָֹאֹותם

קדושות) (עשר

הëגêה קריאת זמן וגדל ְְְְֲִִִֶַַַָֹחŁיבäת

יצחקהּקדֹוׁשהרב רגילהחקל היה זיע"א ְֲִִַַַַָָָָָָ
ּפסח ׁשל ׁשני ּבליל ׁשנה ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלסּפר
הּקדֹוׁש הרב הּסדר: עריכת את ׁשּגמר ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחר

יֹוסף אחרהאמרי לסּפר רגיל היה זיע"א ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הּס עריכת ּפסחּגמר ׁשל ׁשני ּבליל דר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַ
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הּׁשני ּבליל הּסדר את ׁשער3 ּבאבר3 ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשה
יציאת ּבסּפּורי והארי3 הּׁשירים ׁשיר ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָואמר
ועל הּׁשינה עדין חטפּתֹו לא אבל ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָֹמצרים,
ּבדעּתֹו התיּׁשב ליׁשֹון, ללכת רצה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּכן
סעּודת זמן הּוא ּדפסח ב' ׁשּביֹום ְְְְֱֶֶֶַַַׁשהיֹות
ּכאׁשר ויהי הּמגּלה. את יקרא ּכן על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאסּתר,
ׁשהתיּצבה נפׁש אליו ּבאה הּמגּלה את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָסּים
אֹותּה וׁשאל לעצמּה, ּתּקּון ּובּקׁשה ְְְְְִִַַָָָָָָלפניו
רצֹונ3 ּומה אלי, ל3 יׁש ׁשּיכּות איזֹו ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָהאבר3,

ּכעת. ִִֵֶָמּמּני

ׁשאףהתחילה נׁשמֹות יׁשנן ּכי לסּפר הּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
עדין עֹונׁשן את וקּבלּו ׁשּנּדֹונּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָאחרי
ׁשּתהיה עד עדן לגן להּכנס ּביכלּתם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ּבׁשעת ׁשנה ּבכל ּברם מיחדת, זכּות ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻלהן
ּפֹותחין ואז ּגדֹול זמן זה הרי הּמגּלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָקריאת
להּכנס. יכֹול אחד וכל עדן, הּגן ׁשערי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
עֹומדים הּמגּלה קריאת לפני רּבים ְְְְֳִִִִִִֵַַַָָחדׁשים
ּומחּכֹות הּׁשער יד על נׁשמֹות ּורבבֹות ְְְְֵַַַַַַַָָאלפי
נמׁשכת הּמגּלה ׁשּקריאת מּכיון אּולם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלפתיחתֹו,
ּכן על ׁשלׁש, אֹו ׁשעתים ׁשעה ורק ְְִֵַַַַָָָָֹא3
ׁשעדין ּומי מקֹומֹו, קנה להּכנס ׁשהסּפיק ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמי
לחּכֹות יאלץ הּוא הרי ּבחּוץ ּבּתֹור ְֲֵֵֵֵַַַָעֹומד
המׁשיכה והּנה, הּבאה. הּׁשנה ׁשל הּקריאה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָעד
ּכּמה ּומתיּצבת מּגיעה היא לסּפר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנפׁש
ּובגלל עדן, הּגן ׁשער יד על ׁשנים ְְִִֵֶַַַַַַַַָָוכּמה
להּכנס, ׁשרֹוצֹות הּנׁשמֹות ׁשל הרב ְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּדחק
להּגיע להצליח ׁשנה ּבׁשּום ּבידּה עלה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹלא
זּו ּבׁשנה והּנה ּולהּכנס. לּׁשער קרֹוב ְְְִִֵֵַַַַָָָָעד
הּׁשער אל מאד קרֹובה היתה ּכבר ְְְְְִֶַַַָָָָֹּבפּורים
ּבאֹותּה הּׁשערים ונסּגרּו ּתם ׁשהּזמן ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָאּלא
התיּׁשבה ּכן ועל להּכנס, ּתֹורּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעה
מּמקֹומּה ּתזּוז ולא ּבּׁשער ׁשּתּׁשאר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּבדעּתּה

הּבאה. ּבׁשנה הּמגּלה את ׁשּיקראּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָעד

ּבלילויהי לפתע ׁשמעה ּומחּכה, ׁשם ּבעמדּה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
התחילה ּומּיד הּמגּלה, את ׁשּקֹוראים ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּפסח
להּכנס ׁשּיניחּוה עדן ּגן ׁשערי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּפק
קֹול ּולׁשמע הּמגּלה, את קֹוראים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשהרי
לּה, ואמר הּפתח ׁשמר אליה יצא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדפיקֹותיה,
אבל הּמגּלה את ּכעת ׁשּקֹוראים אמת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָהן
הּנפׁש אבל קריאתּה, זמן זה אין ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹהלא
קריאה זמן אם מיּנּה נפקא מאי לֹו, ְְְִִִִֵַַַָָָָהׁשיבה
את ׁשּקֹוראים מּכיון לא, אֹו עכׁשו ְְִִֵֶֶַָָֹהּוא

התוּכחּו וכאׁשר להכניסני. אּתה מחּיב ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמגּלה
מעלה ׁשל ּדין מּבית אחד אליהם יצא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבזה,
ׁשּקריאת הּׁשֹומר ּכדברי היא האמת לּה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָואמר
אינּה זה וזּולת ּבזמּנּה, ׁשּתהיה צריכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמגּלה
הּקֹורא, האבר3 אל ּתרד ּכן אם אּלא ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמֹועלת,
ל3 ירׁשה להּכנס ׁשּתּוכל יפסק הּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻואם

הּמעׂשה. סּפּור ּכאן עד ְֲִִֵֶַַַָָלהּכנס,

הרבזקני ּכי לֹומר, רגילים היּו החסידים ְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּגדֹול ּדיקן ׁשהיה יֹוסף האמרי ְְִֵֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁש
ׁשּום לסּפר ּדרּכֹו היה לא עבּדֹות, ְְְְִֵֵַַָָֹֻּבסּפּורי
העּובדא, ּבעל ׁשם את ׁשּיזּכיר מּבלי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָסּפּור
ּובסּפּור הבעש"ט, ּתלמידי ּבׁשם ׁשּיּגיד ְְְִִִֵֵֶַַאֹו
ה"אבר3", היה מי ּפרׁש ולא ׁשּסתם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה

עצמֹו. על ּכּונתֹו ְְַַַָָָָהיתה

החסידות) אוצר / צדיקים של (אוצרותיהן

מäâע? àרגלים, המן ְִַַַַַַָָָָהéאת

רּבימסּפר הּקדֹוׁש הרב יּׂשׂשכרׁשּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
מּבעלזא ּברגליוּדב נמלט זיע"א ְְְְְִִֶַַָֹ

חצרֹו אנׁשי עם הראׁשֹונה העֹולם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבמלחמת
נֹוהגים מּדּוע אמר: לקארפטרֹום, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמּגאליציא

להּכֹות הּמגּלה ּכׁשּׁשֹומעיםּבקריאת 'ּברגלים' ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל ּכי "המן"? הּׁשם ְְִִֵֶַָָָָאת
ּכל את ׁשּמסּמל ּכהמן יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָעלינּו
אנּו לכן להׁשמידנּו. ׁשרֹוצים יהּודים, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹצררי
נגד טֹובה עצה לנּו ׁשּיׁש להראֹות ְְִֵֵֶֶֶַָָָרֹוצים
ׁשּיׁש זמן ּכל ּכי הרגלים', 'הינּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּגזרֹותיהם,
למדינה לברח אנּו ּומסּגלים רגלים ְְְְִִִִִַַָָָָָֹֻלנּו

מפחדים. אינּנּו ְֲִֵֶֶֶַַאחרת,

אבא) של (עולמו

מהמן õתäëהתעלà מרâכי áְְְְְֳִֵַַַָָָדלäת

הּקדֹוׁשּפעם הרב ּבעריכתמרּוזי'ןיׁשב זיע"א ֲִִֵַַַַַַַָָָ
מה הּצּבּור את וׁשאל ּבפּורים, ְְְִִֶַַַַָָֻהּׁשלחן
והיּו הּצּדיק, מרּדכי ׁשל הּגדלּות עּקר ְְְֳִִֶַַַַַַָָָָהיה
אחד ּכל והתחיל ּגדֹולים חכמים ּתלמידי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָׁשם
ּבׁש"ס הּנזּכרים ענינים איזה להזּכיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמהם
הּקדֹוׁש הרב אמר לבּסֹוף אמנם ְְְִִַַַַַָָָָָָּובּמדרׁשים.



החסידות  פורים |סיפורי

נד 

הּצּדיק מרּדכי ׁשל ּביֹותר הּגדֹול הּדבר ְְֳִִֵֶַַַַַָָָָּכי
מּמּנּו', זע ולא קם 'ולא ּׁשּכתּוב מה ְְִֶֶַָָָָָֹֹהיה
זע' 'ולא אבל מּובן, עדין זה קם' ְְֲֲִֶַָָָָֹֹּד'לא

ּגדלּות. אכן ְֵֶַָזה

קדישין) (עירין

łפõת ולדעת ללמד צריכים הôלמידים אין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹמäâע
ִַָהעëים

לוורׁשאהׂשר ּפעם ּבא מֹונטפיֹורי מׁשה ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
הּקדֹוׁש הרב עם הרי"מונפּגׁש החּדּוׁשי ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּוׁשאלת הרּביזיע"א מתנּגד מּדּוע ּבפיו: ֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָ
את הּתלמידים את ׁשּילּמדּו הרּבנים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּוׁשאר
היּו ׁשהּסנהדרין מצינּו הלֹוא העּמים? ְְֲִִִֶֶַַַָָָָׂשפֹות
ואסּתר מרּדכי ּובימי לׁשֹון. ּבׁשבעים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָּבקיאין
הּיהּודי ׁשּמרּדכי זה ּבזכּות ּדוקא הּנס ְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָהיה
ותרׁש. ּבגתן ׁשּדּברּו טרסּיים לׁשֹון את ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָהבין
יׂשראל. לכל היׁשּועה התּגלּגלה זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָודר3

הרי"םלֹוהׁשיב מּוכחהחּדּוׁשי מּזה אּדרּבה, : ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
לׁשֹון ּכלל ללמד הּיׂשראלי לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשאין
ּבימי יׂשראל והבינּו ידעּו אּלּו ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהעּמים.
ותרׁש ּבגתן היּו העּמים, ׁשפֹות את ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאחׁשורֹוׁש
הּיהּודי מרּדכי לפני מּלדּבר ונזהרים ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָחֹוׁשׁשים
הּמל3, לפני ויסּפר ּדבריהם יבין ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּכדי
יֹודע אינֹו ּיׂשראל ׁשּׁשּום ׁשּידעּו מחמת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָורק
אמנם ּבפניו, לדּבר נזהרּו לא העּמים ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹלׁשֹון
הּגזית לׁשּכת מּיׁשבי ׁשהיה הּיהּודי ְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹמרּדכי
היה לׁשֹון ּבׁשבעים ּבקיאים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּסנהּדרין
ההּצלה. התּגלּגלה וכ3 טרסּיים לׁשֹון ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמבין

והמחּכמת,התּפעל הּנכֹונה מהּתׁשּובה הּׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אחד אף אם ׁשעדין אמר, ֲִִֶֶַַַָָָאּולם
טֹוב, לא זה ּגם ּבׂשפֹות יׁשלט לא ְְְִִִֵֶַָָֹֹֹמּיׂשראל
לא אחׁשורֹוׁש ּבימי ׁשאם עצמֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹוהטעים
טרסּיים, לׁשֹון ׁשּמבין ּביׂשראל' אחד 'ׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה
ׁשּידע ּומרּדכי היׁשּועה, נצמחת היתה לא ְְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָֹהרי

לֹו הׁשיב ּכּלם. את הרי"םהּציל :החּדּוׁשי ִִִִִֵֵֶַָָֻ
לנּו ּדי הרי ׁשּיבין, אחד רק צרי3 ֲִִִֵֶֶַַָָָָאם
ּבׂשפֹות אּתם ׁשּבקיאין מעלתכם. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּבכבֹוד

הּכלל. למען ְְֲִַַַָּופֹועלים

קודש) שרפי (שיח

הרŁע המן רצõן את üלהפ ה'⁄õéר' ְֲֲִֶַַַָָָָָֹרעיõן

רּביהרב מּסֹוכטׁשֹובהּקדֹוׁש זיע"אאברהם ְְְִִַַַַָָָָ
מיהּודי מעׂשה ּבפּורים לסּפר רגיל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָהיה
ונׁשּתּכר ׂשרף יין ׁשּׁשתה ּבקראקא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּׁשּכֹור
ׁשבּועֹות ּוׁשּתי ּפּורים לפני ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵָָׁשּתי
ׁשּבאמת זה, מנהגֹו את והסּביר ּפּורים, ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָאחר
להרג רֹוצה ׁשהיה הרׁשע, המן על ֲֶֶֶַַָָָָָָָָֹקׁשה
זמן קבע מּדּוע היהּודים, 'ּכל' את ְְְִֵֶַַַַַַָָּולאּבד
אּולי חׁשׁש לא אי3 אחד? יֹום על ֵֶַַַַָָֹרק
ולא ּומערֹות ּבּבֹורֹות יתחּבאּו מהּיהּודים ְְְְְְִִֵַַַָָֹּכּמה
עליו והיה אחד? ּביֹום ּולהֹורגם לתּפס ְְְְְִֶַָָָָָָֹיּוכל
אדר, חדׁש לכל ּפנים ּכל על זמן ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹלהגּביל

אדר? ּבחדׁש הּפּור לֹו ׁשּנפל ְְֲֶֶַַָָֹּכמֹו

ותרץוהיה זּו, קׁשיא מפליא הּקדֹוׁש הרב ְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ
ּגם אׁשר הּׁשּכֹור, יהּודי אֹותֹו ְְֲִִֵֶַַּבׁשם
המן עׂשה אחד יֹום הגּבלת ׁשל זֹו ְְְִֶֶַַָָָָָָָּבתכניתֹו
יּוכל לא לבּסֹוף אּולי חׁשב ּכי ְְִִַַַַָֹרׁשעּות,
ּוכמֹו מזּמתֹו, ותהפ3 ּתכניתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָלהגׁשים
ליֹום הּיֹום אֹותֹו יׂשראל וּיחּגּו ּבאמת, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה
ליֹום רק טֹוב יֹום להם ׁשּיהיה ּכן על ְְִֵֶֶֶַַָטֹוב,
החדׁש. ּכל ּבחג לׂשמח יּוכלּו ולא ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד,
רק ׁשּזה אני יֹודע הּׁשּכֹור: הּיהּודי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָואמר
אבל ׂשמחתנּו, את למעט הרׁשע המן ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמּכּונת
הּנני לכן החדׁש ּבכל היא הּׂשמחה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאמת
ּוׁשּתי ּפּורים לפני ׁשבּועֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶָׁשֹותה

אחריו. ֲַָָׁשבּועֹות

קודש) שרפי (שיח

יראתי üõôמ łְְִִִִִָָמחתי

הּקדֹוׁשּפעם הרב היה ּפּורים היסֹודּבׁשלחן ְְְִַַַַַַָָָָֻ
מּסלֹונים מאד,העבֹודה מאּים זיע"א ְְְֲִִָָָֹֻ

ּומלא מאּים ּבקֹול אֹומר היה ּפעם ְְְֵֵַַָָָָָֻוכל
נמׁש3 ּככה הּיֹום!". ּכּפּור יֹום "הרי ְֲִִֵַַַָָָּפחד:
ּבפניו ׁשּנּוי נראה ּכ3 אחר רב, זמן ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻהּׁשלחן
ואמר וׂשמח. ׁשקט יֹותר ונהיה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות,
מּׁשהּו. אמר זצ"ל: מיכל הירׁש רּבי ְֱִִִִֶַַַַָֹלחסיד
יעקב "ׁשֹוׁשּנת מיכל: הירׁש רּבי נענה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָֹותכף
ׁשל הּׂשמחה היתה מה וׂשמחה" ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָצהלה
מרּדכי" ּתכלת יחד "ּבראתם יעקב" ְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָֹֹ"ׁשֹוׁשּנת
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נה 

ׁשהם ּבׁשעה ׂשמחּו הם 'יראה' מכּנה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ'ּתכלת'
הּצּדיק. ׁשל הּיראה את ְִִֶֶֶַַַָָׁשראּו

הרמ"ח) (סיפורי

לרפäאה מסáלת àפäרים ְְְְִִִֶֶַָָֻה⁄תçה

רּביהרב מּזיכליןהּקדֹוׁש אּבא זיע"אׁשמּואל ְְִִִִֵַַַַָָָ
לבסּומי אינׁש חּיב מאמר את מקּים ְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָהיה
וכן מאד, הרּבה יין וׁשתה מּמׁש, ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹּכפׁשּוטֹו
ּובפרט לׁשּתֹות, ואחד אחד לכל מצּוה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָהיה
להם ּדוקא ר"ל, ראה חֹולי ׁשהיּו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלאנׁשים
יין וגם יין הרּבה לׁשּתֹות אז נֹותן ְְְִִֵֵֵַַַָָָהיה
מּטבעֹו הפ3 רפּואה להם היתה וזאת ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹׂשרף,

עֹולם. ֶָׁשל

ּפעםּבהקׁשר נפלאה, עּובּדה מסּוּפרת לזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
מוולאצלאוועק יֹוחנן רּבי החסיד ִִֶַַָָָָעמד
ּבּׁשלחן יבּׂשר', 'קֹול ספר מחּבר ּבעל ְְְֵֵֵֶַַַַַָֻז"ל
הּפּורים, ּביֹום זיע"א מּזיכלין הרּבי ׁשל ְְִִִִִֶַַַָָהּטהֹור
ר"ל. ראה ּבחֹולי מסּכן חֹולה יֹוחנן רּבי ְְְִֵֵֶַָָָָָָֻוהיה
יין לתֹוכּה וׁשפ3 ּגדֹולה צלֹוחית הרּבי ְְְְִִֵַַַָָָָָלקח
ונתן מלאה, צלֹוחית ּכמעט מאד חזק ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹׂשרף
רּבי הׁשּתֹומם ׁשתה! לֹו, ּבאמר יֹוחנן ְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹלרּבי
מסּכן חֹולה ּכי ּגדֹולה ּבמבּוכה ועמד ְְְְִִֶַָָָָָָֻיֹוחנן
אף הּוא ּבנפׁשֹו ּכי ּבברּור ידע ּכמֹוהּו ְְְִֵֵַַַָר"ל

טּפ יׁשּתה ּגדֹולהאם צלֹוחית ׁשּכן ּומּכל ה, ְְְִִִִִֵֶֶָָֹ
ואמר: ּבחזקה הרּבי עליו צּוה ּכזֹו? ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָמלאה
רּבי ּביכלת היה לא ׁשתה! Dל אנכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמצּוה
ּכּלֹו ּוׁשתאֹו עׂשה וכן עֹוד, לסרב ְְְֵֵָָָָָָֻיֹוחנן
החסידים ּכל והּנה אחת. ּבנׁשימה ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּכמעט
ּכי מאד, חרדּו זאת, וראּו ׁשם היּו ְְְֲִֶָָָָֹֹאׁשר
לחֹולה יֹוחנן רּבי היֹות ּדבר את וידעּו ְְְְֱִִִֶֶַַָָָהּכירּו
אׁשר הּיחיד היה הּקדֹוׁש הרב אמנם ְְֲִֶַַַָָָָָָָָֻמסּכן,
אליו ׁשמע יֹוחנן ׁשרּבי מּכ3 רצֹון ׂשבע ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
החּלה והלאה מאז והּנה ּפקּדתֹו. ּכפי ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָָֻועׂשה
נעׂשה ׁשּכמעט עד ּבריאּותֹו ּבמּצב ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָהטבה
למעלה עֹוד מאז וחי האדם, ּכאחד ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבריא

ׁשנה. ְִֵֶָָמעׂשרים

אש) (להב

Łתäיים. éאŁר áם Łמים ְֲִִֵֶַַַַָאימת

הרי"םהּקדֹוׁשהרב ּפעםהחּדּוׁשי ראה זיע"א ִִֵַַַַַָָָָָ
עׁשּתֹונֹותיו את ׁשאּבד אבר3 ְְְִִֵֵֶֶֶַָּבפּורים
אבר3, לֹו: ואמר אליו נּגׁש מּׁשתּיה, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּכתֹוצאה
א3 לּבירה! מנהיג יׁש עֹולם, ּבֹורא ְִִֵֵֵַַַָָיׁש

הֹועיל. ְִֹללא

ּפעםסּפר היה ּברּוסיה הּצאר ּבימי הרּבי: ְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ויצאּו זאת נּצלּו והחּילים ּדפגרא, ְְְְְְִִַַַָָָָֹיֹומא
מהם אחד וכל רׁשּות, ּבלא הּצבא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמחנה
למפּקד הּדבר מּׁשּנֹודע חפץ. ׁשּלּבֹו לאן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפנה
לחֹוזרים. והמּתין הּמחנה ּבׁשער נעמד ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַהּמחנה,
ּכי והֹודּו נרּתעּו המפּקד, את וראּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָמּׁשחזרּו
החֹוזרים ּבין מענׁש. זה ידי על ונפטרּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשגּו,

בׁשּוב ׁשתּויים, חילים ׁשני הּמחנההיּו אל ם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ
צּוה מּיד ּכראּוי, ׁשּלא מפּקדם אל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹהתנהגּו
למחרת למׁשּפט. ׁשּיעמדּו עד למאסר ְְְְְְְֲֳִִֶַַַַַָָָָָלהכניסם
היּו ּכי התנּצלּו למׁשּפט, העמדּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָּכאׁשר
ּכׁשּקראתי הלא המפּקד: לעּמתם טען ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשתּויים,
התנהגּו הּצאר 'ּבׁשם אמרּתי אתמֹול, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאליכם
ׁשּכֹור ּגם ה'ּצאר' את ּוכׁשּמזּכירים ְְִִִֶֶַַַַָָּכראּוי'

הּמלכּות. מאימת להזּדעזע ְְְֲִֵֵַַַַַַָחּיב

ׁשמיםסּים יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי הרּבי: ְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבאם ׁשתּוי, הּוא אם ּגם ְִִַָָָּכראּוי,
הּוא, ּברּו3 הּקדֹוׁש הּמל3 את לֹו ְִִֶֶֶַַַָָמזּכירים

להזּדעזע. ְְֲִֵַַָמחֹובתֹו

ביהוסף) (עדות

äïרים àליל ְְִִֵַָה⁄תçה

ואֹויבינּוּבמחזֹור מּיין עינים "חכלילי ויטרי: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָ
וׁשמעּתי ּפּורים". חג ּבליל ּכאין ְְְְְִִִִֵַַַָיהיּו

הּקדֹוׁש הרב אמר מּבעלזאׁשּכן ׁשלֹום הּׂשר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
אלעזר רּבי הּקדֹוׁש הרב זקנֹו ּבׁשם ְְְִֵֵֶַַַָָָָזיע"א
העיר ּכי אמסטרּדם, קהּלת אב"ד ְְְְִִִֵַַָָזיע"א
ׁשם והיה ּבּים, 'אי' על עֹומדת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאמסטרּדם
את ּולחֹורר לנקב ׁשהתחילה ּגדֹולה חּיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּים
להרג ּכדי ּפעּלֹות וכּמה ּכּמה ׁשם ועׂשּו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻהאי,
ּובאּו ּכלל, הֹועילּו לא אבל ההיא, החּיה ְֲִִֶַַַָָָָֹאת
הנ"ל הּקדֹוׁש להרב ּפּורים ּבליל העיר ְְִִֵֵַַָָָָׂשרי
עֹומדת העיר ּכי לה', ׁשּיתּפּלל מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלבּקׁש
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נו 

לׁשלח הנ"ל הּקדֹוׁש הרב ואמר ּגדֹולה, ְְְְִַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה
ׁשאם ּבּקּבלה לֹו יׁש ּכי ולׁשּתֹות, יין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהביא
הּׂשֹונאים אז ּפּורים ּבליל יין הרּבה ְְְִִִִֵֵַַַָׁשֹותין
ויטרי מּמחזֹור היא ׁשהּקּבלה ונמצא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָנבקעים,
החּיה ׁשל ּכרסּה ׁשּפקעה היה וכ3 ְְְֵֶֶַַָָָָָָָהנ"ל,

לדם. ים ׁשל הּמים ונתהּפכּו ְְְְִִִֶַַַַָָההיא

הּקדֹוׁשּכל הרב ּבׂשרי מּׁשאר ׁשמעּתי זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ר' אלעסקזיע"איצחקאדמו"ר אבד"ק ְְִֵַָ

הנ"ל. מּזקנֹו זאת ְִֵֶַָֹׁשּׁשמע

החיים) י"ד (אוצר
õàר àכבõד יתרה ְְְִִֵַָזהירäת

יעקבסּפר רּבי הּקדֹוׁש הרב ׁשל מלּמדֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
אדמו"ר (חתן זיע"א מּנאדרזין ְְֲִִֵַָָיהּודה
ּבימי אחת ׁשּפעם זי"ע) מּווארקא ְִִִֵֵֶַַַַַָָהּצעיר
ּכאׁשר מּנאדרזין הּקדֹוׁש הרב ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָילּדּותֹו
הּבריאּות, ּבקו הּתלמיד היה לא אצלֹו, ְְְְִִֶַַַַַָָָֹלמד
לֹו ׁשּיאמר מעּמֹו ּובּקׁש לּמלּמד אביו ְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובא
ׂשרף, יין יׁשּתה ׁשּלא רּבֹו ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָֹּבתֹור

האב. ּכבּקׁשת המלּמד ְְְֵַַַַָָָָָועׂשה

רּבילאחר למד לא ׁשּכבר רּבֹות ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָֹ
אליו הּגיע המלּמד, אצל יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹיעקב
הּיֹום הּוא ׁשחֹוׁשק מּמּנּו ּובּקׁש ְִִִֵֵֶֶַּבפּורים
ז"ל מאמרם קּים למען ׂשרף יין ְְֲִֵֵַַַַָָָָלׁשּתֹות
אֹותֹו וׁשאל ּבפּורּיא', לבסּומי אדם ְְְִֵַַַָָָָָ'חּיב
זכר לא ּכי ?Dּביד מֹוחה מי ְְְִִֵֶַַַָָֹהמלּמד:
ׁשנים. הרּבה לפני ׁשהיה הּמעׂשה את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלל
לֹו ואמר והֹוסיף יהּודה, יעקב רּבי ְְְְְֲִִִִַַַָָֹוהזּכירֹו
עֹוד יׁשּתה ׁשּלא לֹו ׁשאסר אז מּני ְִִִִֶֶֶַָָֹּכי
רׁשּות, לקּבל הּיֹום ּבא ּולכ3 ׁשתה'! ְְְֵַַָָָָֹ'לא

רּבֹו"! ּבכבֹוד זהיר היה ּכ3 ְִִַָָָָָ"ּכל

החדש) יעקב (ישרש

מנõת... המŁלõח łְְִַַַָכר

ּבעבֹודתםאהבת ּפּנה ראׁש היתה הּקדׁש ארץ ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשל קארליןהּקדֹוׁשה זיע"אאדמֹור"י ְְְִֵֶַַַָ

הּינּוקא ׁשל הּקדֹוׁשֹות לידיו מאז ּכבר ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָונמסרה
הּקדֹוׁש הרב מּסטֹוליןרּביקּדיׁשא יׂשראל ְְִִִִִֵַַַַָָָָ

ּבפּורים "ּפעם חסידים: ׁשּמסרּו ּוכפי ְְְֲִִִִֶַַָזיע"א,
להּבית הּוא מּקארליןנכנס זיע"אאהרן ְְְֲִִִֵַַַָֹ

מאביו מנֹות מׁשלֹוח ידיו על נֹוׂשא ְְִִֵֵֶַַָָָָּכׁשהּוא

לבנֹו אהרן הּבית אמר זיע"א, אׁשר ְֲִִֵֵַַַַָָֹרּבי
ׁשאּתֹו הּׁשליח נכּבד מה זיע"א: אׁשר ְִִִִֵֶַַַַָָָרּבי
לינּוקא ּפנה אחר הּמנֹות, מׁשלֹוח את ְְִִֶַַַַַָָָָָָׁשלחּת
זהב ּכסף ?Dל אּתן מּתנה איזה ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָּוׁשאלֹו:
נחׁשבים ּכהבל אּלּו ּומרּגלּיֹות? טֹובֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָואבנים
ארץ "יהּודי את מּתנה Dל אּתן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבעינינּו,

לחסידים ְֲִִִֵַָיׂשראל"

אהרן) ברכת ברנשטיין, הר"מ (כתבי

äïרים... ŁäŁàן סעäדה üצרìŁ יõכיח ְְְִִִֶַַַַָֹנח

רּביסּפר הּקדֹוׁש מּׁשינאווההרב יחזקאל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
רּבי הּקדֹוׁש הרב הירׁשזיע"א: צבי ְְִִִַַַָָ

ּבׁשּוׁשןמּזידטׁשֹוב עֹוׂשה היה לא זיע"א ְְְִִֶַָָֹ
מהחסידים אחד אליו נכנס ּפעם סעּודה. ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּפּורים
אֹו היה צּדיק נח 'אם רּבנּו ילּמדנּו ְְְִִֵֵַַַַַָָָֹואמר:
עליו העידה הּתֹורה הרי הרּבי, לֹו אמר ֲִִֵֵַַַָָָָָָֹלא'.
החסיד: לֹו וּיאמר היה'. ּתמים צּדיק איׁש ִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ'נח
ׁשּום רּבנּו עֹוׂשה אין מּדּוע איפה ּכן ִֵֵֵֵֶַַַֹאם
ּבּמגּלה ּכתיב הלא ּפּורים? ּבׁשּוׁשן ְְְְֲִִִַַָָֹסעּודה
הרב החל אז מּני עׂשר'?. ּבחמּׁשה ְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ'ונח

ּפּורים. ּבׁשּוׁשן סעּודה לעׂשֹות ְְֲִַַַָָהּקדֹוׁש

חולין) (שיחות

מחזיקים 'ñה מâרכיהם והäëêד הâðיקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַסäïרי
áàלäת. äתנõַָָא

מאדמור"ימרּגלא אחד ׁשל ּבאּבֹובּבפּומיּה ְְְֵֶֶַָָָ
ּבׁשם הּפּורים ּביֹום להּגיד ְְְִִֵַַזיע"א,

רּבי הּקדֹוׁש מּליז'ענסקהרב זיע"א:אלימל6 ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבקּבּוק עם מּולֹו נבא צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ"ּכׁשּיבא
זה ׁשעם לֹו ונראה ׂשרף) (יין ְְְְִִֵֵֶֶֶָָּברֹונפען

ּבּגלּות". ְְֶַַָהחזקנּו

ׁשתּית'ּובאר' עצם על הּכּונה אין ׁשּבאמת ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
חסידים ׁשּיֹוׁשבים ׁשּבׁשעה רק ְְֲִִִֶֶַָָהיי"ש,
ּביניהם מׂשֹוחחים יי"ש, וׁשֹותים הּתפּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָלאחר
הּצּדיקים מעבֹודת קדׁש וׁשיחֹות צּדיקים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹסּפּורי
אֹותנּו ּׁשּמחּזק מה וזהּו הּקדֹוׁשים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָּומּדרכיהם

הּזה. הּמר ֶַַַַָּבּגלּות

הפורים) (ימי
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 לבסומי בפוריא

כתב הרה"ק רבי אליעזר צבי מקומרנא זיע"א סיפור 

נפלא על רבינו המגיד ממזריטש זיע"א אותו שמע מפה קודש 

זיע"א, בעל  מרנאאאביו הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל מק

'היכל הברכה', וזה לשונו בספרו 'זקן ביתו' אשר יצא לאור 

 עולם לראשונה בדורנו )פ"ב מ"א אופן יד(:

שמעתי מאדוני אבי מורי ורבי זלה"ה בשם רבינו אלקי 

רבי ר' דובער, מגיד משרים בטארצין זלה"ה, שבא אצלו איזה 

י אנאיש שהיה צריך לישועה גדולה. אמר לו הרב הקדוש: "

שיש בעיר פלוני איש אחד,  איני יכול לך על דבר זה, אלא

ושמו כך וכך, והוא יכול להושיע לך. ואיש ההוא הוא שיכור 

גדול, וכל כך הוא שותה בשכרות שלו, עד ששוכב כל היום 

בשוק ברחובות העיר ברשות הרבים כאחד הריקים, ולא נמצא 

וא אצלו איש בזוי כמוהו בעולם. וכשתגיע לשם צריך אתה לב

תיכף כאור הבוקר קודם שהתפלל תפלת שחרית ולא שתה 

עוד שום משקה, ותמתין שם עד אחר התפלה שלו, וקודם 

שיתחיל לשתות תיכף ומיד תבוא אצלו בבקשה שלך, ותספר 

לו כל הענין הצריך לך לישועה, ותבקש ממנו שהשם יתברך 

וכך   ."יושיע לך על ענין זה. ומה שיאמר כן יהיה בלי ספק

היה עושה האיש הזה, כמו שציוה לו רבינו רבי ר' דוב בער 

 זלה"ה.

 ,והשיכור הלז היה מברכו שיעזור לו השי"ת תיכף ומיד

והיה לאיש הזה ישועה גדולה. ואחר שראה  ,ונענה תיכף

האיש הזה כל ענין זה והיה לו ישועה גדולה, נסע תיכף לרבו 

 הקדוש הנ"ל ושאלו על פליאה נשגבה זאת. 

השיב לו רבינו הנ"ל, שהאיש השיכור הנ"ל היה עשיר 

גדול ובעל עבירות גדולות, שלא הניח עבירה שלא עבר 

רחמנא לצלן, ובתוך זמן זה שמע הוא שיש עבירה גדולה אשר 

מחירה ארבע מאות זהובים. וכששמע האיש הנ"ל זאת, תיכף 

היה יושב עצמו על העגלה החשובה שלו, וקיבל מביתו ארבע 

זהובים לצורך עבירה זו. ובתוך הדרך המקולקל שלו מאות 

היה רואה שהולך בדרך איש יהודי אחד, בחבלי ברזל על ידיו 

ועל רגליו, ונכרים הולכים אחריו לשמור אותו. וכשראה זאת 

היה אומר תיכף לבעל העגלה שלו: "עמוד". והיה שואל לאיש 

 ל". "מה הוא ומה המעשה שאתה הולך בחבלי ברזיהודי הנ"ל: 

השיב לו, שהוא היה בעל אכסניה אצל אדון פלוני, ולא 

 ,היה לו לשלם עבור שכירות האכסניה לערך שלש שנים

ומגיע להאדון ממנו ארבע מאות זהובים. והיה האדון משליך 

אותו לבור לערך שתי שנים. ובשבוע זו ביקשתי מהאדון 

שיוציא אותי מהבור ההוא, כדי שאלך לאחינו בני ישראל 

ושים, שהם אפשר ירחמו עלי ויתנו לי הסך הנ"ל עד כדי הקד

 שאוכל לפדות את עצמי. 

תיכף ומיד היה יורד מהמרכבה וכששמע העשיר זאת, 

שלו, והיה נותן להנכרים השומרים את העני הזה ארבע מאות 

. ותיכף כשעשה זאת היה זהובים שהיה לו עבור עבירה הנ"ל

 אומר בלבו: "אחזור לביתי ולא אעשה עוד ח"ו עבירה זו". 

מיד נעשה רעש גדול בשמים, אחר שהיה משבר הקליפה 

גדולה שלו מכל וכל. אזי תיכף ומיד היה שומע האיש ההוא 

כרוז מן השמים, שכל ימיו כל מה שיאמר ויברך לאיזה איש, 

. ותיכף היה קשתו ותפלתותיכף ומיד יהיה נענה ויעשה לו ב

 לו מדריגת גדולות וקדושות, והיה רואה מסוף עולם עד סופו. 

וכשראו בית דין של מעלה זאת היו אומרים: "באיזה אופן 

יכול להיות מדרגות גדולות לאיש הזה, אחר שאין לו שום 

תורה ודרך עבודה, ולמדרגות אלו צריך להיות כלי הגון, 

ועוד, שיכול הוא לבטל את כל ואברים שלו יהיו קדושים. 

הבחירה של כל העולם. ומה שפוסקים למעלה הוא יכול 

 לבטל, ומחריב כל העולם". 

מיד היו פוסקים בבית דין של מעלה שבוודאי כל מה 

שרצון הקב"ה היה על האיש הזה כן יקום ולא יכול לגרוע 

שכן צריך להיות, שיהיה איש ממנו אפילו כחוט השערה. אלא 

יכור כל ימיו, עד שכל העולם לא ידעו מזה ובורחים בזוי, ש

ממנו מחמת גודל פחיתות שלו ובושים כולם לדבר עמו. וכך 

. לזה שאני יודע כל זאת, ואני לא יכולתי להושיע אותך היה

על ענין שלך, ושלחתי אותך אצלו להושיע לך. עד כאן שמעתי 

 מאאמו"ר הכ"מ זלה"ה.

* * * 

הרה"ק החידושי הרי"ם מגור גם זה היה מספר מעשה 

זיע"א, בשינוי מעט, שהיה עם רבינו הבעל שם טוב זיע"א, וכך 
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הביא נכדו הרה"ק רבי פנחס מנחם מפילץ זצ"ל בספרו 'שפתי 

: שמעתי מפה קודש זקני מו"ר ז"ל (צדיק' )פורים אות נג

מספר מעשה שבאיזו מקום היה דבר עבירה שבשכרו  השהי

פעם אחת נסע לשם יהודי אחד . נטלו חמש מאות דינרי זהב

לחטא, ולקח עמו הסך הנ"ל. וכשהיה בדרך שמע קול בכיות 

מאנשים ונשים, שאז היה כל אדון בחצירו כמו נגיד שבידו 

להמית. והיו רבים מישראל חייבים לו שכר דירה ומס ונתנם 

לבית הסוהר בעינויים קשים כמוות. האיש הנ"ל בשמעו 

כמה הם חייבים. לקח כל הסך הבכיות נכמרו רחמיו וחקר 

אשר הקצה לעבירה ופדה כל השבויים, ולא עשה העבירה. 

. ויצא הפסק שכל מה שיגזור זה יקום. והיה מזה רעש בשמים

חששו פן ירצה להחיות מתים ושאר דברים שאי אפשר עתה. 

גזרו עליו לשתות יין שרף, ולכך היה רוב זמנים שיכור. ופעם 

ל ושלח רבי ישראל בעל שם טוב אחת היה העולם בצער גדו

ז"ל מתלמידיו להנ"ל שהוא יבקש רחמים ויפעול. כשבאו 

אליו שהו כמה זמנים שלא יכלו לדבר אתו מתוך שכרותו עד 

 שטרחו והשיגו אותו טרם ששתה. ופעל רחמים ונעשה רצונו.

* * * 

ממשיך השפתי צדיק ומביא כי זקנו החידושי הרי"ם היה 

(: :ה שאמרו חז"ל במסכת מגילה )זזה טעם לשבח במבנותן 

אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 

כן : אמר זקיני מורי ורבי: כך וכתב .ארור המן לברוך מרדכי

בפורים יש כל כך עת רצון שכל איש ישראל יכול לפעול אין 

. שיעור. אך פן ידרוש שלא כהוגן כיבדו חז"ל בכוס כהנ"ל

יית היין בפורים היא כדי שלא יבואו היינו, מצות שת

מתנה טובה זו בה יכול כל אדם לפעול בלרעה להשתמש 

כן ציוו חכמים שיתבסמו ועל ידי כך  לעלעצמו מה שירצה, ו

 לא ישאלו שלא כהוגן.

מר: איני מתבסם בפורים לותחכם ומעתה יבא אדם וי

כי  ,עליו לדעת כי לא כן הואלפיכך ואבקש כל מה שברצוני. 

לא יעלה שוב כדברי חז"ל, תבסם ישתכר וילא באמת אם 

בספר 'ליקוטי הרי"ם' )בשם ספר הדבר בידו, כמו שהביא 

פורים זמן רצון לכל, שעת רעוא דרעוא.  :'ויקהל משה', פורים(

כל אחד יכול לפעול אצל השי"ת שימלא משאלות לבו 

במעות פורים  לטובה. והלכה מפורשת בשו"ע, אין מדקדקין

וכל מי שפושט יד לטול נותנים לו. לכן התקינו בפורים שחייב 

ומי שיודע לבקש בפורים הרי שאצלו לשתות יין עד דלא ידע. 

 .אין זה פורים

אולם סיים החידושי הרי"ם ואמר )'שפתי צדיק', שם(: 

מסתם  ."אין שום הוה אמינא שנפסיד ח"ו על ידי תקנת חז"ל

מי שמבטל חפצו לקיים פקודת חז"ל עולה יותר נחת רוח 

אל יפול  מאשר יכוון לבקש עבור עצמו טובות, אף שיפעול.

רוחנו בנו על כך שבפועל אין אנו יכולים להשיג את סגולה זו, 

כי בוודאי הטובה האמתית שלנו היא לציית לדברי חז"ל 

ולהתחזק באמונת חכמים שזו הטובה הגדולה ביותר עבורנו, 

 חת רוח לפני הקב"ה.והרי זה עולה לנ

* * * 

בפורים מאיר הארה גדולה ונפלאה שהוא הארת מרדכי, 

ואז נתעורר ומאיר שכל עליון וגבוה כזה שמאיר עד תכלית 

העשיה, שעל ידי זה נמתקין כל מיני דינים קשים שבעולם. 

ועל כן חיוב אז לשתות ולהשתכר כדי שיעלה על ידי השתיה 

יש כח להמתיק כל הדינים לשכל עליון וגבוה מאד, כי אז 

שבעולם על ידי השכל הגדול העליון מאד שנתעורר על ידי 

)ליקוטי הלכות למוהרנ"ת הלכות  מצות השכרות של פורים

 תענית הלכה ד כו(.

* * * 

ביאורים ופירושים רבים נאמרו בענין מצות לבסומי עד 

דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, ואחד מני רבים יש לנו 

א בחיתום הדברים, והוא המובא בשם המגיד ממזריטש להבי

זי"ע, שפירש כי תכלית יום הפורים לידע ולהכיר כי הכל רק 

מאתו יתברך, וזה פירוש 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

מרדכי', היינו שיגיע אדם לידי הכרה גמורה וברורה שהן 

הגשמיות הנקראת 'ארור המן' והן הרוחניות המכונה 'ברוך 

הכל נאצל מאת ה', ולפיכך יעבוד את בוראו גם  –מרדכי' 

מתוך הגשמיות הפשוטה, לתקן ולהעלות הכל אל מקום 

 הקדושה. וזה תכלית כל עבודתנו.

ומעתה ידע כל אחד ויראה בנפשו, כי חובה גדולה 

מוטלת עליו לבסומי לשם מצוה בלבד, ולא יקל ראש במילי 

לה איזה פגיעה דשמיא, שלא ייגרם על ידו חלילה וחלי

בזולתו על ידי שיבסם עצמו, וגדולי צדיקי הדורות אשר היו 

מתבסמים מצינו להם שהיו מדברים נוראות משגיבות קדושת 

השי"ת ורוממותו, ולא באה תקלה על ידם, ומה נאמר אנן, כי 

זאת יש להזהיר גדולים על הקטנים שלא יצא שכרם 

צער ועגמת בהפסדם, כמה יש להשגיח מאד מאד שלא יגרם 

נפש לשום בר ישראל, אלא רק לרומם נפשו רוחו ונשמתו 

 בכיסופי אהבה לבורא יתברך שמו.
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