
תורה ס"א – חדי רבי שמעון
שיהיה  איך  ז"ל,  אליו  המקורבים  לאנ"ש  צוואה  כעין  ז"ל  רבנו  אצל  היה  הזה  המאמר 
ההתנהגות אחר פטירתו ז"ל בענין ההתקרבות אליו ז"ל, ורימז להם שהעיקר הוא להתחזק 
באמונת חכמים באמת ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל, ועל ידי זה זוכין להוציא משפטנו 
לאור, היינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד משפטי אמת והנהגות ישרות איך להתנהג, 
הן לעצמו הן לאחרים המתנהגים לפי דעתו, אשר זה עיקר מטרת כוונת מעלת ההתקרבות 
שלימה,  לעצה  זה  ידי  על  זוכין  וכן  לבד.  הקדושים  בספרים  לעיין  די  ולא  לצדיקים, 
עצתו. לתקן  שיוכל  אמיתי  מנהיג  איזה  למצוא  ולהשתדל  לבקש  צריכין  זה  בשביל  שגם 

)פרפראות לחכמה על התורה – י"א(             

ְיכוִֹלין  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ְיֵדי  ַעל  א:  ס"ק 
ְלהוִֹציא ִמְׁשָּפֵטנּו ָלאוֹר. ִּכי ִמְׁשָּפט הּוא ַעּמּוָדא 
ֶׁשֵאינוֹ  ַהְמֻמָּצע,  ֶּדֶרְך  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ְּדֶאְמָצִעיָתא. 
ְיֵדי ֱאמּוַנת  ְוֶזה זוִֹכין ַעל  מֹאל.  ְוִלשְֹ ְלָיִמין  נוֶֹטה 
ַהָּדָבר  ִמן  ָּתסּור  "ֹלא  ְּבִחיַנת:1  ֶׁשהּוא  ֲחָכִמים, 

מֹאל". ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּושְֹ

חכמים

הכל  הכל  השורשים,  שורש  היסודות,  יסוד 
תלוי אך ורק באמונת חכמים!

תארו לעצמכם, - אדם מאמין בתורה שבכתב, 
אך חלילה-וחס כופר במשהו מן המשהו בתורה 
שבעל פה, ואפילו רק בחידוש אחד שהחכמים 
זהו  לצלן...  רחמנא  בו,  חידשו  הקדושים 
כמבואר   – דבר  לכל  ואפיקורס  מין  הנקרא 
בפסוק מפורש: "ֹלא ָּתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו 

מֹאל". ְלָך ָיִמין ּושְֹ

ימין  על  לך  אומר  אם  אפילו   - ושמאל  "ימין 
ימין".  שהוא  שמאל  על  או  שמאל  שהוא 
טועים,  שהם  בלבך  תחשוב  אפילו  וענינו, 
בין  יודע  אתה  כאשר  בעיניך  פשוט  והדבר 
ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם, ואל תאמר 
איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש 
האדון  אותי  צווה  כך  תאמר  אבל  הזה,  הנקי 
ככל  מצותיו  בכל  שאעשה  המצות  על  המצוה 
אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר 
אפילו  התורה,  לי  נתן  דעתם  משמעות  ועל 
להם  נותן  הוא  שלהם  הדעת  על  כי  יטעו... 
הימין  כמחליף  בעיניך  יהיה  אפילו  התורה, 
שהם  לחשוב  לך  שיש  שכן  וכל  בשמאל, 
אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על 
משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם 

נשמרו מן הטעות ומן המכשול."2

משפט

ִּבְנִסיָעָתם  ַהֲחִסיִדים  ָּכל  ּפוֲֹעִלים  ָהיּו  לא  "ִאם 
ַעל  ָלֶהם  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ֶאָּלא  ַלַּצִּדיִקים, 
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חושן משפט  הל' הלואה ג'

א. ֵמֲחַמת ֶׁשָּפַגם ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַעד 
ֶׁשָּבא ִליֵדי ַהְלָוָאה, ֵמֲחַמת ֶזה ַּדְיָקא 
ְּבָממוֹן  ְלַגְמֵרי  ֶׁשּכוֵֹפר  חוְֹׁשִׁשין  ָאנּו 
ֲחֵברוֹ, ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ָהֱאמּוָנה הּוא ַעל 

ְיֵדי ְּפַגם ָהַעּזּות. )ג – ה(
"ִּכי ְצִריִכים ְלֵהֶפְך ַמָּמׁש ֶׁשֵּמַאַחר 
ִאם  ְלָך  טוֹב  ְלַׁשֵּלם  ְלָך  ֶׁשֵאין 
ּוְתַסֵּלק  חוְֹבָך  ַּבַעל  ֶנֶגד  ָּפֶניָך  ָּתֵעז 
ֱאֶמת  לוֹ:  ְותֹאַמר  ִמָּפֶניָך  ַהּבּוָׁשה 
טוָֹבה  ּוְגַמְלַּתִני  ִמְּמָך  ֶׁשָּלִויִתי 
ְּגדוָֹלה, ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶשֹה ִּכי ֵאין ִלי 
ְלַׁשֵּלם ַעְכָׁשו, ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשִּיְהֶיה 

ִלי ַוֲאַׁשֵּלם ְלָך."
 __________________________

ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ִליֵדי  ָּבאּו  ִיְשָֹרֵאל  ב. 
ָהָיה  ָהִעָּקר  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ַעּזּות  ֶׁשהּוא 
ָלֶהם.  ֶׁשָהָיה  ַהָּזָהב  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן  ְלַמֲעֵשֹה  ֶׁשּנוְֹתִנין  ּוְׁשָקִלים 
ּוְלָקְרְּבנוֹת ִצּבּור ֵהם ִּתּקּון ֵחְטא ֶזה. 

)ג – ח(
ִּבְצָדָקה  ְלַהְרּבוֹת  "ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר 
ָממוֹנוֹ  ָּכל  ִנְתַּתֵּקן  ֲאַזי  ִמָּממוֹנוֹ 
ְוזוֶֹכה ַעל ְיֵדי ָממוֹנוֹ ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 
ְּבִחיַנת הוֹן ָעִׁשיר ִקְרַית ֻעּזוֹ, ְּדַהְינּו 
ְוֶנֶגד  ָהְרָׁשִעים  ֶנֶגד  ְּבַעּזּותוֹ  ַלֲעמֹד 
ָהֲאִמִּתִּיים  ה'  ִמַּדְרֵכי  ַהּמוְֹנִעים 
ַהִּנְרָּדִפים  ּכַֹח  ַהֲחלּוֵׁשי  ְלַהִּציל 
ְּכִפי  ְוכּו'  רוְֹדֵפיֶהם  ִמַּיד  ְלַהִּציָלם 

ַּדְרֵכי ה' ֶּבֱאֶמת."
 __________________________

ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֶאְפָׁשר  ִאי  ג. 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. )ג – ח(

ְמאֹד  ְּדָרָכיו  ִלְׁשקֹל  ְצִריִכין  ֵּכן  "ְוַעל 
ַּדְיָקא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעּזּות  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִנְכָׁשל, ַחס  ִיְהֶיה  ֵכן ֹלא  ִּפי  ַעל  ְוַאף 

ְוָׁשלוֹם, ְּבַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא."

חומת מגן

מעלת הלימוד
ותתחיל מחדש לעסוק בספרי רבינו ז"ל ותלמידו הקדוש בקביעות בכל יום, 
ושם תמצא מרגוע לנפשך. כי מה אומר לך ידידי בכל עת שאני לומד אותם 

אני מטייל עצמי בגן עדן, כי אני אתמול למדתי התורה...)בליקו"מ( 
בלילה צעקתי אפשר מאה פעמים לעצמי: "הנהיה כדבר הגדול או הנשמע כמוהו",

הכלל מה אוכל לכתוב לך על פני השדה ועל פני הכתב...
ותאמר לו כשהייתי בצפת דברתי עימו שילמד בקביעות הספרים, ועתה כותב אני מחמת אהבתו 
הגדולה הנקבע בליבי שיקבע זמן זמנים עליהם. ובוודאי ינצל מעקמימות הלב, ויזכה לישרות לב 

)נתיב צדיק מכתבים - ט'(באמת, ויהיו ידו וליבו לאל אמונה.

ָנה" )ליקו"ה דינים ג – י"ט( ִרין ֶאת ַהשָּׁ ּבוֹ ְמַעבְּ ֲאָדר שֶׁ ל ּפּוִרים ָהָיה בַּ ר ַהנֵּס שֶׁ "ִעקַּ

מוגדלגליון
לכבוד פורים



ָּכל ָּפִנים ֱאמּוָנה ְּבֶזה ַהַּצִּדיק ֶׁשֵהם 
ַצִּדיִקים  ּוְבַכָּמה  ֵאָליו  ְמקָֹרִבים 
ָהֱאמּוָנה  ְיסוֹד  הּוא  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ִּכי  ַּדָּים. 
ַהְּקדוָֹׁשה.  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ְיסוֹד  ֶׁשהּוא  ַהְּקדוָֹׁשה, 

ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ְּכָלל ַעל 
ְּבֻכָּלם,  ּוַמֲאִמין  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵּבין  ַהַּמֲחלֶקת 

ַאְׁשֵרי לוֹ."3

המקום  לפני  אמונת-חכמים  חשובה  כך  כל 
מעלה  של  והדין  שהמשפט  עד  הוא,  ברוך 
החכמים  ידי  על  רק  לאור  ויוצא  ועומד  תלוי 

הקדושים, וכפי דבריהם.

"אם תוסיף ותבוא אחר כך בדבריו הקדושים, 
לדבריו  גם  בהם  שמבאר  ותראה  תביט 
כוונתו,  ומכופלת  כפולה  הראשונים, שבאמת 
שלמטה  המשפט  ועל  שלמעלה  המשפט  על 
המשפט  ועצות  ההנהגות  בבירור  כי  יחדיו. 
ממתיקים  חכמים,  אמונת  בתיקון  שלמטה 
שלמעלה  והמשפט  הדין  גם  בזה  ומוציאים 

לאור."4

למטה

שאדם  אפשרות  אין  למטה,  כאן  שגם  כמובן 
יוציא לעצמו עצות ומשפטי אמת, כי אם בכח 

האמונה והביטול לחכמים הקדושים.

ְוזוֶֹכה  ַהּמַח  ִנְזַּדֵּכְך  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  "ַעל-ְיֵדי 
ּוְלַקֵּבל  ְלהוִֹציא  ִיְזֶּכה  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ָּברּור  ְלֵׂשֶכל 
ְּדַהְינוּ  ֱאֶמת,  ִמְׁשְּפֵטי  ַּבּתוָֹרה  ֶּׁשּלוֵֹמד  ַמה  ִמָּכל 
ֵאיְך  ֶׁשֵּיַדע  ִיְתָּבַרְך.  ַלֲעבוָֹדתוֹ  ְיָׁשרוֹת  ַהְנָהגוֹת 
ַלֲאֵחִרים  ֵהן  ְלַעְצמוֹ  ֵהן  ָּדָבר  ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג 

ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ְלִפי ַּדְעּתוֹ."5

שמירה

ֶׁשָּבִאים  ֵמַהִּדיִנים  ָּבִאים  ַהֶהֵּזקוֹת  "ָכל 
אוָֹתם...  ְלַהְמִּתיק  זוִֹכין  ְּכֶׁשֵאין  ֵמַהִּצְמצּוִמים 

ַהְינּו ַעל ְיֵדי ְּפַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים."6

מחמת  הם  והצרות  הדינים  החורבנות,  כל 
וההגנה  השמירה  וכל  חכמים.  אמונת  פגם 
וההתבטלות  האמונה  ידי  על  היא  העולם  של 

לחכמים.

ַהְּׁשִמיָרה  ִעַּקר  ִּכי  ְּבִחיַנת ָׁשמוֹר,  ִהוא  "ֱאמּוָנה 
ּוְבמֶֹׁשה  ַּבה'  ַוַּיֲאִמינּו   - ֱאמּוָנה  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל 
ִנְתַרִּבין  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַעְבּדוֹ. 
ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ְוִנְׁשֶלֶמת ַהּתוָֹרה 
ְוָאז  ְוכּו'.  ַהִּדיִנים  ְוָכל  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ְוִנְמָּתִקין 
ַהָּדָבר  ִנְׁשָמר  ְּבַוַּדאי  ַהִּדיִנים  ָּכל  ְּכֶׁשִּנְמָּתִקין 
ֵמַהִּדיִנים,  ַהָּבִאים  ְוַהֶחְסרוֹנוֹת  ַהֶהֵּזקוֹת  ִמָּכל 

ִּכי ַהּתוָֹרה ׁשוֶֹמֶרת ַהּכֹל. 

ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ַּתְלִמיֵדי 
ַהּתוָֹרה  ִּכי  ִלְנִטירּוָתא,  ְצִריִכים  ֵאין  ֲחָכִמים 
ָּכל  ֶׁשל  ַהְּׁשִמיָרה  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  אוָֹתם,  ׁשוֶֹמֶרת 

ָהעוָֹלם ִעם ָּכל ֲעִׁשירּוָתם ְוֶחְפֵציֶהם ַהּכֹל ִנְמָׁשְך 
ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ְיֵדי  ַעל  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ְיֵדי  ַעל 

ִּבְׁשֵלמּות ְּבַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמִּתִּיים."6

אגודה אחת

ָּגדוֹל  ְוָׁשלוֹם  ַאֲהָבה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָלֶזה  ְצִריִכין  "ֲאָבל 
ַיַחד  ַהְּנָפׁשוֹת  ָּכל  ֶׁשִּיָּכְללּו  ְּכֵדי  ִיְשָֹרֵאל  ֵּבין 
ַהּכוֵֹלל...  ֵשֶֹכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ְּבַהַּצִּדיק 
ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהּתוָֹרה הּוא ְּכֶׁשַהּתוָֹרה ִנְכֶלֶלת 
ָּתלּוי  ְוֶזה  ַהּכוֵֹלל,  ֵשֶֹכל  ִּבְבִחיַנת  ְּבָׁשְרָׁשּה 
ָלנּו מֶֹׁשה  ִצָּוה  ְוֶזהּו ּתוָֹרה  ִיְשָֹרֵאל.  ֵּבין  ְּבַאֲהָבה 
ַּדְיָקא,  ַיֲעקֹב'  'ְקִהַּלת  ַיֲעקֹב,  ְקִהַּלת  מוָֹרָׁשה 
ְּדַהְינּו ְּכֶׁשִּיְשָֹרֵאל ִנְקֲהִלין ְוִנְקָּבִצין ַיַחד ְּבַאֲהָבה 
ְּבׁשֶֹרׁש  ִנְכָלִלין  ֵהם  ֶׁשָאז  ֵּביֵניֶהם  ְוַאְחדּות 
ַּדְיָקא  ָאז  ִּכי  ָלנּו,  ְיֻרָּׁשה  ַהּתוָֹרה  ָאז  ַהּתוָֹרה, 

ְיכוִֹלין ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמוֹ ְקֻדַּׁשת ַהּתוָֹרה. 

ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  ַוְיִהי  ַּבָּפָרָׁשה  ָׁשם  ֶׁשְּמָבֵאר  ּוְכמוֹ 
ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ְוכּו'.  ַיַחד  ָעם  ָראֵׁשי  ְּבִהְתַאֵּסף 
ְוָׁשלוֹם  ַאַחת  ַּבֲאֻגָּדה  ַיַחד  ְּבִהְתַאְּסָפם  ָׁשם: 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָׁשלוֹם  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל  ְוכּו'.  ֵּביֵניֶהם 
ְוֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ֲאַזי ְּכִפי ַהַּמֲחֹלֶקת, ֵּכן הּוא ְּבִחיַנת 

ִׁשְכַחת ְוִהְסַּתְּלקּות ַהּתוָֹרה ַחס ְוָׁשלוֹם."6

צריך  בלבד--  חכמים  אמונת  מספיק  זה  אין 
בין אנשי  והתכללות  ואהבה  גם שיהיה שלום 
בין  וההתחברות  ההתאגדות  בכח  הצדיק. 

כולם, זוכים שנמשך ונתגלה האור...

ַאל  ִּביָנְתָך  ְוֶאל  ְּבָיְדָך  ְיַקְּימּוָה  ֶׁשֲחֵבֶריָך  "ְוֶזה 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּתוָֹרה  ִקּיּום  ִעַּקר  ִּכי   - ִּתָּׁשֵען"7 
ֶזה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָלִלין ַיַחד ְוכּו', ּוְכמוֹ ֶׁשִהְזִהיר 
ְוֶאל  ַהֲחֵבִרים.  ַאֲהַבת  ַעל  ְמאֹד  ַז"ל  ָהֲאִר"י 
ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען - ִּכי טוִֹבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד 
ֶׁשֶּזה  ְוכּו',  ֲחֵברוֹ  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  ִיּפֹלּו  ֶׁשִאם 
ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכמוֹ  ַהּתוָֹרה,  ִקּיּום  ְלִעְנַין  ֶנֱאַמר 
ָׁשם, ִּכי ֵאיָנּה ְיֻרָּׁשה ְלָך ְּבַעְצְמָך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 

ַהְּכָלִלּיּות ְוַהָּׁשלוֹם."6

הגאולה

ִחָּנם  ִשְֹנַאת  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ַהָּגלּות  ִעַּקר  ֵּכן  "ְוַעל 
ֶׁשָהָיה ְּבַבִית ֵׁשִני, ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם 
ֶׁשָּיבוֹא  ְיֵדי  ַעל  ִּתְהֶיה  ַהְּגֻאָּלה  ְוִעַּקר  ִלְבָרָכה. 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ָׁשלוֹם,  ְוַיֲעֶשֹה  ְּתִחָּלה  ֵאִלָּיהּו 
ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ֵאין ֵאִלָּיהּו ָּבא ְלַטֵּמא 
ְוָאז  ְוכּו'...  ָׁשלוֹם  ַלֲעשֹוֹת  ֶאָּלא  ְוכּו'  ּוְלַטֵהר 
ִמֵּמיָלא ִיְתָּבְררּו ָּכל ַהֲהָלכוֹת, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהָּׁשלוֹם 
ְּבָׁשְרָׁשּה  ִנְכֶלֶלת  ַהּתוָֹרה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְּכָלִלּיּות 
ָּכל  ֵּברּור  ֶׁשָּׁשם  ָקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  ַהּכוֵֹלל  ְּבֵשֶֹכל 

ַהֲהָלכוֹת."6
___________________________________

1. ְּדָבִרים י"ז – י"א.  2. רמב"ן על דברים י"ז י"א.  3. ימי 
מוהרנ"ת - ח"ב - ע"ח.  4. ביאור הליקוטים על התו' –אות 
א.  5. קיצור ליקוטי מוהר"ן – תו' ס"א.  6. לקוטי הלכות 
חו"מ - פקדון וארבעה שומרים ד.  7. משניות אבות ד – י"ד. 

ְוָׁשלוֹם,  ַּבֲעווֹנוֹת, ַחס  ֶׁשִּנְכָׁשל  ִמי  ד. 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  לוֹ  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ְּבׁשּום אֶֹפן ְוִלְזּכוֹת ְלַכָּפָרה ְוִלְסִליָחה 
ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַּדְיָקא.  ִּכי ִאם ַעל 

)ג – ח(
ַהּמוְֹנִעים  ִמְתַּגְּבִרים  ָעָליו  "ִּכי 
ִמְתָּגִרים  ּובוֹ  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוַהְמַעְּכִבים 
ָהַעֵּזי ָּפִנים ְוַהֵּליָצִנים ְּביוֵֹתר ְלָמְנעוֹ 
ְּבַדְעּתוֹ  ְוַגם  ֶּבֱאֶמת  ַהַחִּיים  ִמֶּדֶרְך 
ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ְמאֹד  ְמאֹד  ִלּפֹל  ָיכוֹל 
ָעָליו  ֶׁשַּיֲעבֹר  ָצִריְך  ְוַגם  ְּפָׁשָעיו 
ּוֵמֲחַמת  ִויִרידוֹת  ֲעִלּיוֹת  ֲאָלִפים 
לוֹ  ִיְהֶיה  ִאם ֹלא  ִמֶּזה  ְויוֵֹתר  ֶזה  ָּכל 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְוִיְהֶיה,  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעּזּות 
ְׁשִליַמְזְלִניק  ֶׁשּקוִֹרין  ַמָּזל  ְורַֹע  ְמֻנָּול 
אוֹתוֹ  ַהּמוְֹנִעים  ָּכל  ִלְפֵני  ְוִיְתַּבֵּטל 
טוִֹבים  ֶׁשֵהם  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה  ֵמֲחַמת 
יּוַכל  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ִמֶּמּנּו  ְוַצִּדיִקים 

ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך ְּבׁשּום אֶֹפן."
 __________________________

ה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבַוַּדאי ְצִריִכין ְלַהֲחִזיק 
ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  טוֹב  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ָּכל 
ַהַּבַעל  ִמְתַּגֵּבר  ִלְפָעִמים  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ַהָּבא  ָהָרחוֹק  ַעל  ָּדָבר 
ַּדְיָקא  ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוִמְתַלֵּבׁש  ִיְתָּבַרְך 
ְּבֵאיֶזה ִאיׁש ֶׁשהּוא טוֹב ִמֶּמּנּו ַעד ֶׁשֶּזה 
ָהִאיׁש רוֶֹצה ְלָמְנעוֹ ִמֶּדֶרְך ַהַחִּיים ְוֶזה 
ַהָּדָבר ָׁשִכיַח ְמאֹד ְמאֹד, ִּבְפָרט ַעְכָׁשו 

ַּבּדוֹרוֹת ַהָּללּו. )ג – ח(
ָהָרחוֹק  ָלֶזה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל 
ִּדְקֻדָּׁשה  ָּגדוֹל  ַעּזּות  ְלִהְתָקֵרב  ַהָּבא 
ִנְמָׁשְך  ָהַעּזּות  ֶׁשֶּזה  ְמאֹד  ְמאֹד 
ְּבִלּבוֹ,  ְויֹאַמר  ַּדְיָקא  ּבּוָׁשה  ֵמֲחַמת 
ִּתְרֶצה  ִמֶּמִּני  טוֹב  ֶׁשַאָּתה  ִמְּפֵני  ְוִכי 
ִמֶּדֶרְך  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  אוִֹתי  ִלְמנַֹע 
ַהַחִּיים?! ִּכי ֹלא ְּבֵאֶּלה ְרצוֹנוֹ ִיְתָּבַרְך 
ָהִייָת  ִאם  ַאְּדַרָּבא,  ִּכי,  ָחִליָלה, 
ְּבַוַּדאי  ִלְהיוֹת  ָּכָראּוי  ֶּבֱאֶמת  טוֹב 
ַלה'  ְלָקְרֵבִני  עֹז  ְּבָכל  ִמְתַּגֵּבר  ָהִייָת 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלַרֵחק,  ְוֹלא  ִיְתָּבַרְך 
ָעָליו  ַרֵּבנּו,  ְּבמֶֹׁשה  ֶׁשָרִאינּו  ְּכמוֹ 
ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ּוְבָכל  ַהָּׁשלוֹם, 
ָּתִמיד  ַנְפָׁשם  ֶׁשָּמְסרּו  ָהֲאִמִּתִּיים 
ַהָּבִאים  ַּדְיָקא  ָהְרחוִֹקים  ִּבְׁשִביל 

ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך."
 __________________________

ָּפִנים  ָהַעֵּזי  ְּכֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ִאי  ו. 
ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַעּזּות 
ָהַעּזּות  ֶׁשָּכל  סוְֹבִרין  ְוֵהם  ִּדְקֻדָּׁשה, 
ַהְּכֵׁשִרים  ִיְשָֹרֵאל  ִלְבֵני  ְוֵאין  ֶאְצָלם 
ֵמֲחַמת  ְּכָלל  ַעּזּות  ׁשּום  ְוַהְּתִמיִמים 
ּוְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  הוְֹלִכים  ֶׁשֵהם 
ְוַעל ֵּכן רוִֹצים, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְלִהְתַּגֵּבר 
ְלַבְלְּבָלם  ָהָרָעה  ְּבַעּזּוָתם  ֲעֵליֶהם 

ֵמֲעבוָֹדָתם, ַחס ְוָׁשלוֹם.
 __________________________

ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲאִחיַזת  ִעַּקר  ז. 
ְוַהִּׁשְכָחה,  ְוַהֶּׁשֶקר  ַהְּכִפיָרה  ֶׁשִהוא 
ֶׁשֵהם  ְּדַקְטנּות  מִֹחין  ִּבְבִחיַנת  ִהיא 

ְּבִחיַנת ִּדיִנים. )ד – א(

המשך מעמ' קודם
תו' ס"א

הטוב.  כרצונך  באמת  חכמים  לאמונת  ותזכני  ותושיעני  עלי  ותרחם      
ואזכה להאמין בכל החכמים האמתיים באמונה שלמה באמת ובלב שלם, 
זה תזכני למשפט דקדושה,  ידי  ועל  ימין ושמאל.  ולא אסור מדבריהם 
שאזכה לשפט עצמי באמת. ותוציא משפטי לאור. ותאיר עיני בתורתך, 
הלמודים  מכל  ולהשכיל  להבין  דקדושה,  ודעת  ובינה  חכמה  לי  ותתן 
שאזכה ללמוד בכל ספרי תורתך הקדושה, להבין ולהוציא מכולם משפטי 
הנהגות ישרות באמת, ולא אטה ולא אסור מן האמת ימין ושמאל. רק 
אזכה לכוון תמיד רצונך באמת, ולידע תמיד איך להתנהג בכל דבר על ידי 

למודי התורה הקדושה.        )לקוטי תפילות ח"א - ס"א(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



"על מקרא  בירך  בעת  יצחק מברדיטשוב  לוי  ר' 
מגילה", רקד על העמוד, וכמעט על המגילה.

 )אוהלי שם(

ְוִנְתַוְּסִפין ֲאָנִׁשים ַרִּבים  "ְוַעל ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתַקְּבִצין 
ִניָסא,  ִּפְרסּום  ֶׁשהּוא  ַהְמִגָּלה,  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  יוֵֹתר 
ִמְתַּגֵּדל ַהֵּנס ְּביוֵֹתר ְוִנְמָׁשְך ַמָּפַלת ָהָמן ֲעָמֵלק ְּביוֵֹתר 
ַהְּמִגָּלה  ְקִריַאת  ֶׁשִעַּקר  ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ְוכּו',  ְויוֵֹתר 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ַהִּמְצוֹת ֶׁשל ּפּוִרים הּוא  ְוָכל  ִניָסא  ּוִפְרסּוֵמי 
ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהִּפיל ֶאת ְקִלַּפת ָהָמן ֲעָמֵלק ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמוֹ  ִּבְפָרִטּיּות,  ָאָדם  ְּבָכל  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל 
ַּבְּמִגָּלה ְבֵפרּוׁש, "ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִשֹים ְּבָכל 
ּדוֹר ָודוֹר ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר 
ַהְמִגָּלה  ִלְׁשמַֹע  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַרָּבה  ִמְצָוה  ֵּכן  ְוַעל  ְוכּו'. 

ֵמַהִּקּבּוץ ֶׁשל ִיְשָרֵאל ַהּיוֵֹתר ָּגדוֹל ְוַכַּנ"ל."

 )ליקוטי הלכות או"ח - ציצית ז( 

שוכן  מאת  לבקש  מנות,  משלוח  מצוות  נתייסדה  זה  על 

שחקים שיחננו מאוצר מתנת חינם.    )אמרי נועם – לפורים(

וזה גם כן ענין משלוח מנות איש לרעהו למסירות נפש בעד רעהו. 
ועל ידי זה הוא מתנות לאביונים כי יצמח להם ישועה בעת צרתם.

)תפארת שלמה – פורים( 

ָיד  ַהּפוֵֹׁשט  ְוָכל  ְּבפּוִרים,  ִלֵּתן  ֶׁשַּמְרִּבין  ָלֶאְביוִֹנים  ַמָּתנוֹת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ִלּטֹל נוְֹתִנין לוֹ, ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַהְרּבוֹת ַהָּׁשלוֹם, ְּבִחיַנת ַמְרֶּבה ְצָדָקה ַמְרֶּבה 
ָׁשלוֹם. ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְוכּו', ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל 
ָהַאֲהָבה ְוַהָּׁשלוֹם ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַעל ְיֵדי ַהִּמְׁשלוַֹח ָמנוֹת ֶׁשּׁשוְֹלִחין ִמֶּזה 
ְוַעל ֵּכן ֵאין ְמַעְּבִרין ֶאָּלא ֲאָדר, ֶׁשָאז הּוא ַמֶּפֶלת ָהָמן ֲעָמֵלק, ִּכי  ָלֶזה. 
ִעּבּור ָׁשָנה ֶׁשִהיא ִעַּקר ִּתּקּון ּוִמּלּוי ְּפִגיַמת ַהְּלָבָנה ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, ֶזה 
ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמֶּפֶלת  ֶׁשָאז הּוא  ַּדְיָקא,  ַּבֲאָדר  ְלַהְמִׁשיְך  ְצִריִכין  ַהִּתּקּון 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמֲחֹלֶקת ְוזוִֹכין ְלָׁשלוֹם ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ּפּוִרים ַּכַּנ"ל.
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכות הראיה וברכות פרטיות ד(

וכבר ביארנו שמחת פורים הוא שנוח לנו מה שאנחנו מקבלין עלינו 
התורה ואהבת הנס ועיקר קבלת התורה ביום דוקא, ולכן סעודת 
פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו. ומעתה, כשאוכל ושותה 
בפורים לא ירבה בהוללות, רק יקבל עול תורה ועול מצות כמו בימי 
מרדכי ואסתר, ובזה יהיה עיקר שמחתו ויקיים: "שוש אשיש בה'," 

ובכל כזית וכזית שאוכל יכוין ששמח בעול תורה ומצות, וישמח 
ושתיה  באכילה  ויכוין  ויעלוז  ישמח  וגם  התורה,  בקבלת  ויעלוז 

יתהפכו  וכל הרעות  טובות,  עמנו  יעשו  שכל האומות העולם 
ויהפוך ה' אלהיך  ויקוים בנו: "ולא שמע אלקים אל בלעם  לטוב, 

את הקללה לברכה", אמן סלה נצח ועד.
)קדושת לוי – פורים( 

ְּבפּוִרים ִנְתַּגֶּלה אוֹר ָּגדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ֶׁשֵאינוֹ ִנְתַּגֶּלה ְּבׁשּום ְזַמן, 
ַהְינּו ֶׁשָאז ְּבפּוִרים ָאנּו זוִֹכין ֶׁשִּנְתַּגֶּלה אוֹר ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל   -
ּדוֹר ָודוֹר ְּבִהְתַּגּלּות ָּגדוֹל ְמאֹד, ִּבְבִחיַנת ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ְוכּו', ְוָאז זוִֹכין 
ַהְּקֻדָּׁשה  ִמן  ְמאֹד  ְמאֹד  ָהְרחוִֹקים  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהּכֹל  ְלִהְתָקֵרב 
ָהֱאֶמת  ְּכֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ִּכי  ְוכּו',  ִמְתַיֲהִדים  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ְוַרִּבים  ִּבְבִחיַנת 

ְויוְֹדִעין ִמַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֲאַזי ַהּכֹל ְיכוִֹלין ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך.

)לקוטי הלכות חו"מ - מתנה ומתנת שכיב מרע ג – יא( 

פעם אחת שאל כומר אחד את הגאון רבי יהונתן אייבשיץ: אתם 
אתם  היום  עד  ולמה  והנטירה,  הנקימה  לכם  אסורה  היהודים 
הרב:  לו  ענה  שנה?  מאלפיים  יותר  לפני  שהיה  בהמן  מתנקמים 
אלא זוהי "תזכורת"  חס ושלום, אין בזה משום נקימה ונטירה, 
ל"המנים" של כל דור ודור, להזכיר להם את סופו של המן רבם 

)ימי הפורים בהלכה והגדה( הראשון... 

ְּבפּוִרים נוַֹדע ִלי ִנְפָלאוֹת. ָעָנה ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה 
ָסתּום  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשָמא  אוַֹרְיָתא  ְוָאַמר 
ָהָאָדם,  ֶאל  ָּפִנים  ְמַגֵּלית  ַהּתוָֹרה  ִּבְתִחָּלה  ְוַגְלָיא. 
ְוַאַחר ָּכְך ִנְסֶּתֶרת. ּוִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֶנֶפׁש הּוא ְמַסֵּבב 
ַּגְעּגּוִעים  ָעֶליָה ְוֵיׁש לוֹ  ּוְמַחֵּזר ַאֲחֶריָה ּומוֵֹסר ַנְפׁשוֹ 
ַעד  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ִנְמָרץ  ְוִהְׁשּתוְֹקקּות  ְּגדוִֹלים 

ֶׁשּזוֶֹכה ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ַהּתוָֹרה ֵאָליו.

ְּבַקְטנּות  ּפּוִרים  ֶׁשל  ִעְנָין  ִלי  ִנְתַּגָּלה  ִּבְתִחָּלה  ִּכי 
ּוְבֶהְעֵלם )ַהְינּו ֶׁשֹּלא ִנְגָלה לוֹ ָהִעְנָין ְּבִהְתַּגּלּות ָּגמּור 
ֲעָזַרִני  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבָעְלָמא(  ְוִהְתנוְֹצצּות  ְּבֶרֶמז  ַרק 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך עוֵֹזר ִלי ָּתִמיד ְוִנְתַּגָּלה 
ִלי ָהִעְנָין. ְוָהִעְנָין ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשִּנְתַּגָּלה ָאז ָהָיה ָסתּום 
ְוֶנְעָלם ִמָּכל ָהעוָֹלמוֹת ַרק ְּבעוָֹלמוֹת ֶעְליוִֹנים ֶׁשֵהם 

ְרחוִֹקים ְמאֹד ְמאֹד ַרק ָׁשם יוְֹדִעים זֹאת.

ִּכי ֲעבוָֹדה ֶׁשִּלי ְּבפּוִרים ַהַּנ"ל ָהָיה ְלַתֵּקן ְּפַגם קַֹרח, 
ַמה  ְמאֹד  ְּבֵעיַני  ָרחוֹק  ָהָיה  זֹאת  ִלי  ּוְכֶׁשִּנְתַּגָּלה 
ַהֵּׁשם  ִלי  ֶׁשָעַזר  ַעד  קַֹרח  ִעם  ְלפּוִרים  ֵיׁש  ְּסִמיכּות 
ִיְתָּבַרְך ְוכּו' ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ְסתּוִמים ְמאֹד ְּבַהּתוָֹרה 
ָראֵׁשי  ֵהם  ּפּוִרים  ֶׁשאוִֹתּיוֹת  ִלי  ְוִנְתַּגָּלה  ַהְּקדוָֹׁשה 
ֵקֵרַח  רֹ'אֹׁשוֹ  ִי'ָּמֵרט  ָּפ'ָניו  ִמ'ְּפַאת  "ְו'ִאם  ֵתבוֹת: 

הּוא" ְּבִחיַנת קַֹרח )ְוַהְּׁשָאר ֹלא ֵּבֵאר(.

ַאַחר ָּכְך ָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשֹּלא ָהָיה ָיכוֹל 
ֶׁשָהָיה  ֵמֲחַמת  זֹאת  ֶׁשִּסֵּפר  ַהַּלְיָלה  ָּכל אוָֹתּה  ִליׁשֹן 
ִּכי  ָהְיָתה  ֶׁשֶּנָחָמתוֹ  ְוָאַמר  זֹאת,  ֶׁשִּגָּלה  ַעל  ִמְצַטֵער 
ֲעַדִין ֹלא ִּגָּלה ְּכָלל. ַּגם ֶּבֱאֶמת ֵאין ָּכתּוב ָּכְך ַּבּתוָֹרה 
ַרק ָּכְך ְּכִתיב ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו ִיָּמֵרט רֹאׁשוֹ ִּגֵּבַח הּוא 
ֵקֵרַח הּוא  ִיָּמֵרט ראֹׁשוֹ  ִּכי  ְוִאיׁש  ַרק ִמּקֶֹדם ָּכתּוב 
ְוַהְּדָבִרים ְסתּוִמים ְוֶנְעָלִמים ְמאֹד. ַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה 

ְלִביַאת ַהּגוֵֹאל ָאז ַיִּשיגּו ִשֹיָחתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה:

)חיי מוהר"ן – צ'(

אור הפורים



סובלים ַח        היהודים  זרש,  תראי  ַח  ַח 
זה  כולם  כולם  ועל  שלהם.  מהרבנים 
ממנו,  פוחדים  כולם  הזה,  המעצבן  מרדכי 
הם  איך  עליהם,  מסתכל  רק  הוא  רועדים. 

רועדים! 

מהרבנים  מזמן  לו  נמאס  כבר  הזה,  העם 
שלהם, אין לו כח. את זוכרת, רק לפני כמה 
בסעודה  עליהם:  התאכזר  הוא  איך  שנים 
הנפלאה, שכולם זללו וסבאו, כל ה127 עמים, 
כולם כולם, איש לא נעדר. ומרדכי הוא היה 
להנות  והגולה  העני  עמו  על  שאסר  היחיד 
להתייחס  בלי  שהלכו  הרבה  והיו  בסעודה, 
שמרדכי  מצחיק,  הכי  הקטע  ומה  למרדכי. 
המשגיח  היה  והוא  בסעודה,  היה  כן  עצמו 

והמפקח על האוכל - אבסורד מוחלט...

הא, המן, אני לא חושבת.

המלך?  חוק  את  זוכרת  אינך  וכי  זרש?  מה 
איך העזת להכנס באמצע דברי??? אוי ואבוי 
לך אם עוד פעם אחת, את נכנסת לי באמצע 

המילים, תני לי לגמור, ואז אשמע אותך.

כן, מה  לו ממרדכי.  אז, כל העם הזה נמאס 
התחלת להגיד?

לי דווקא נראה שונה, תראה איך כל היהודים 
אליו,  איך הם קשורים  אוהבים את מרדכי, 
ואת  ידיו  את  מרים  לא  הזה  העם  כל  איך 

רגליו בלעדיו.

למילים  מבוהלת  נדחפת  מקודם  רואה,  את 
שלי, לכן שכחתי את העיקר. זה מזכיר לי את 

מה שכתוב במגילה "נדחף מבוהל".

כל  בסעודה.  למרדכי  שמע  לא  שהעם  עובדה, 
זה  חיצוני,  מצג  בסך-הכל  זה  רואה  שאת  מה 
לעם,  נמאס  תוכו  בתוך  אבל  חוץ,  כלפי  נראה 
זה  רואה,  שאת  מה  כל  מרדכי.  עם  גמר  הוא 
הכל רק מרוב פחד ממרדכי. אנחנו בקלי קלות, 
נלכלך אותו, נשמיץ אותו, נשפיל אותו, ואז את 
כל  איך  תראי  עוד  את  חכם!  המן  כמה  תראי 

העם שלו ילחם בו, וזה יהיה נקמה מתוקה.

הוני,  מיטב  את  לזה  להקדיש  מוכן  אני 
במרץ,  ועכשיו   – כסף"  ככרי  אלפים  "עשרת 
צריך יועצים, לחפש כמה שונאים של מרדכי, 
כשכל  יהיה  מתוק  כמה  עסיסיים.  סיפורים 
העמים כולל היהודים, יתלו יחד את מרדכי 

במרכז העיר.

ובשלב השני: נשכנע אותם, נהפוך את כולם 
לפרסים נאמנים וטובים, גם הם יהיו שווים 
כל  הם  איך  לראות  לי  נמאס  בנטל.  איתנו 
חיים  אותנו,  סוחטים  אותנו,  מוצצים  היום 
היום הם שמחים מאושרים  כל  הגב.  על  לנו 
ואנחנו  היום'.  'פסח  היום',  'שבת   – וחוגגים 
היום  כל  והשולטים,  החשובים  הפרסיים 

עצובים ומדוכאים. 

עכשיו יש לך אישור להגיב.

זאת  בכל  אבל  פנינה.  שלך  מילה  כל  המן, 
לדעתי כדאי מאוד לבדוק זאת מקרוב, כי כמה 

שידוע לי היהודים זה עם קשה ועיקש ביותר.

***

ליד  שעומד  אתה  כן,  כן  שם,  אתה  הי, 
אלי  והכנס  בא  מבוזה.  יהודון  אתה,  החלון. 

לטרקליני, יש לי שיחה חשובה מאוד איתך.

לא  כאן  זה  בנוח.  הרגש  תפחד,  ואל  שב  כן, 
הבית של מרדכי, כאן אתה נמצא בביתו של 

השר הפרסי החשוב ביותר.

הגישי  המאכלים,  במיטב  אותו  כבדי  זרש, 
לפניו ארוחה דשנה.

דווקא  אתה  טועם?  לא  אתה  למה  יהודון, 
מרדכי  בגלל  זה  גם  רעב...  מאוד  לי  נראה 
את  סגרתי  עכשיו  תדאג,  אל  האכזר. 
התכבד  אנא  רואה,  לא  אחד  אף  התריסים, 

ואכול כאוות נפשך. 

אני רואה שאתה מתעקש, אבל לא כאן. אני 
לעולם  דמוקרטית,  במדינה  שר  פרסי,  כשר 

לא אכפה עליך כלום. 

עכשיו העניין הבוער ביותר שרציתי להמתיק 
איתך. חבר, אל תפחד, תרגע, תנשום עמוק. 
אל תשכח, אתה תחת חסותם של הפרסיים 
זה  לצורך  ובדיוק  והשלום.  הצדק  דורשי 

קראתי לך.

אני נוכחתי לדעת את כל תעלוליו של מרדכי, 
גילתי את הסבל הנורא שעמכם עובר יום יום 
ממרדכי, פשעים חמורים, שחיתויות נוראות 
וחמורות, דברים שלא עלו על דעת אדם מיום 
שהעולם קיים. נוכחתי לדעת שמרדכי מציק 

לכם יום יום, מתעלל בכם, משגע אותכם. 

קח רק את הדוגמה של הסעודה שהתקיימה, 
זה לפני כמה שנים. עליכם הוא החמיר והוא 
כן  עצמו  והוא  לסעודה.  ללכת  עליכם  אסר 

היה בסעודה. הא, לו הכל מותר.

ופצוע  קרוע  שלי  הלב  לך,  להגיד  מוכרח  אני 
מרוב צער. ליבי שותת דם, מלראות את הסבל 
הנורא שעמכם עובר יום יום, שעה שעה, דקה 
דקה. ואתם מסכנים, אין לאל ידכם להלחם 

לבדו:  במרדכי  יד  לשלוח  "ויבז  בגמרא 
ואחר  במרדכי.  בתחלה  רבא  אמר 
רבנן!  נינהו?  מאן  מרדכי,  בעם  כך 
כל  את  ולאבד  ולהרוג  להשמיד  ולבסוף 

היהודים." 

ישראל  עם  להמן  לו  מה  כי  זה,  וביאור 
כי  רק  ישראל?  כלל  לאבד  רוצה  שהיה 
התחלה המן במרדכי, כי המן בפרט הוא 
וכאשר  להמן.  ומרדכי  למרדכי  מתנגד 
התלמידי  כל  כי  מפני  במרדכי  התחיל 
חכמים יש להם קשור ביחד, ולכך מצד 
מתנגדים  הם  החכמים  כל  כאלו  הזה 
ביקש  וכאשר  עליהם.  לשלוט  ורצה  לו, 
כן  גם  מבקש  היה  החכמים,  כל  לאבד 
חכמים  התלמידי  כי  ישראל,  כל  לאבד 
אי  באשר  ישראל,  עם  קישור  להם  יש 
חכמים.  תלמידי  בלא  לישראל  אפשר 

ולכך היה רוצה להרוג את הכל.
)אור חדש למהר"ל מפראג(

לשלוח  בעיניו  "ויבז  שכתוב:  וזה 
עם  כו'  לו  הגידו  כי  לבדו  במרדכי  יד 
מרדכי". פירוש כי הבין כי מרדכי יצא 
מן הכלל ללמד על הכלל כולו. ואפילו 
אחר  יהיה  מרדכי.  את  ימית  אם 
רצה  ולכן  יהודי.  כלל  בכח  במקומו 

לאבד כל עם מרדכי.
)שפת אמת - שמות – לפורים(

'עם  בשם  יקראו  היהודים  הנה 
של  עמו  היותם  יאמרו  כי  מרדכי', 
אל  וסרים  על שמו,  נקראים  מרדכי, 
אחשורוש,  עם  בשם  לא  משמעתו. 
עמו  שהוא ממש לכבוש את המלכות 
בבית. וזה הוא הארס אשר הטיל אל 
המלך באמרו ישנו עם אחד וגו', אשר 
כל המפרשים דקדקו מלת אחד ואני 
מדקדק עוד טעם הסמיכות. והכוונה 
מדינות  בכלל  עם  שיש  דע  אצלי, 
מלכותך אשר אינו שלך, ואינך שליט 
אחד,  איש  של  עם  הוא  אבל  עליו, 
בשמו  אדבר  ולא  אזכרנו  לא  אמרתי 

לבזיונו ולפחיתותו.
)בינה לעיתים - חלק ב - דרוש א(

דין העם כדין מרדכי!!!
ידּו לֹו י ִהּגִ ַכי ְלַבּדֹו. ּכִ ָמְרּדֳ ֹלח ָיד ּבְ ֵעיָניו ִלׁשְ ֶבז ּבְ "ַוּיִ
הּוִדים ל ַהּיְ ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ ָכי, ַוְיַבּקֵ ֶאת ַעם ָמְרּדֳ
ָכי" ֵורֹוׁש ַעם ָמְרּדֳ ָכל ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ
)אסתר פרק ג – ו(



ואפשר שזה שאמר: "ויבז בעיניו לשלוח יד 
במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי" 
כלומר שכולם אחוזים בו, על דרך משה   -
לעקור  רצה  מרדכי  ובשנאת  ע"ה  רבינו 

הכל מאחר שכולם אחוזים בו. 
)חומת אנך אסתר  ג – ב - לחיד"א( 

פשוט  כך.  כל  כל-כך,  ממנו  פוחדים  אתם  איתו, 
רחמנות.

אבל לא, לא ניתן לדברים האלו לקרות כאן אצלנו 
האמצעיים  ובכל  הכוח  בכל  נלחם  אנו  בפרס, 
העומדים לרשותנו, למען שלומו של העם היהודי. 

אני  מהיום,  הודו.  ירום  המלך  בהוראת  על-כן, 
האחראי לטפל בפשעים הנוראים שמרדכי עושה 
לעמו. ממשלת פרס לקחה את הדברים ברצינות 
רבה, והמלך בחר בי לנהל נגדו את תיק החקירה. 
מרדכי,  נגד  עדות  כל  תיק,  כל  חבר,  תשכח  ואל 
הוני.  וממיטב  מכספי  כסף,  בכיכר  אותך  מזכה 
לסבול.  יפסיק  הזה  העם  סוף  כל  שסוף  העיקר, 
ולא רק אתה חבר, אלא כל חשיפה נגד מרדכי, כל 

עדות תזכה את העד בכיכר כסף...

לו בקרוב  ולערוך  נוכל בקרוב להתפטר ממנו  כך 
משפט פומבי על כל ההתעללויות שהוא מתעלל. 
שהוא  וההצקות  ההפחדות  האיומים  כל  על 
שיחשפו  תיקים  אלפי  עוד  ועל  שלם.  לעם  מציק 
בימים הקרובים, שמחלקם אני יודע, אך אין עוד 

באפשרותי לעת עתה לחשוף את הפרטים. 

ורבינו  מורינו  ועל  עלינו  חמול  אנא  השר,  כבוד 
האהוב והדגול. אנא ממך שר חשוב למענינו ולכבוד 
עמינו, אל תגע במרדכי לרעה. דע לך שמבלי רבינו 

מרדכי אין חיינו חשובים לנו מאומה.

מסור  מרדכי  כמה  עד  לתאר  ניתן  לא  ההיפך, 
מחזק  הוא  כמה  עמו,  למען  נפשו  את  ומוסר 
ההצלחה  כל  שלנו,  החיים  כל  עמו.  את  ומעודד 
של העם היהודי זה רק מרדכי. אני הייתי ממליץ 
מיהודי  לאחד,  מאחד  איתי  לעבור  השר,  לכבוד 
ליהודי, ואני בטוח שכולם רק יעידו פה אחד, על 
הטובות והחסדים שמרדכי עושה להם, אני בטוח 

שכולם רק ידברו בשבחו של מרדכי.

אישית  השר  כמה  לראות  התרגשתי  מאוד  אכן, 
דואג לעמינו, ואני רוצה להודות לשר על-כך שהוא 
כל-כך מתמסר ומקדיש מזמנו היקר למען עמינו.

***

נו המן, אתה רואה שהם עקשנים וכל-כך דבקים 
במרדכי, חייבים פתרון אחר, אבל בדחיפות.

הם  כמה  ראית  שהם,  עקשנים  איזה  זרש  ראית 
להאמין,  לא  זה  מרדכי.  את  ואוהבים  דבקים 
כסף  קצת  מרדכי,  על  ילכלך  קצת  שאני  חשבתי 
לשמן את הגלגלים, שטיפת מח, והוא ירוץ אחרי. 

העקשנים האלו לא רוצים בדרכי נועם, אז יש עוד 
ברור:  שיהיה  ועכשיו  ביהודונים.  לטפל  דרכים 
"דין כל העם היהודי, כדין מרדכי..." והמן יטפל 
בכל המרדכיים... ואת העשרת אלפים כיכר כסף 
ומייד,  עכשיו  רץ  אני  המערכה,  למען  שהקדשתי 

להביא אותם לאחשורוש---

מילתא דפורימא
בימים האחרונים היתה לנו התכתבות רבת משמעות, עם סטודנט פרסי. לאחר 

דין ודברים, החלטנו להציג את כל הדיון לציבור הרחב.

לכבוד מערכת 'מילתא דפורימא'
אני שמעתי ברסלב עושים לפחד מהמן...שלום אני סטודנט ברסי, )פרסי בלשוננו( 

אני להיות מרגיע כולם, אני חקרתי כל הדבר, כאן ברס )פרס(, מקום הבחור המן. 
ואני ווידיתי "המן מת"!!! 

לכן אני רוצה להיות מרגיע, חקרתי הכל... אין המן... ממשלת ברס )פרס(, אני יודע, כולם לדעת זה. חוץ מברסלב שהם כל היום לפחד ולצעוק להציל מהמן.
ממשלה של היושר והצדק, ממשלה שלא רוצה שהמן יהיה הורג יהוד )יהודים(, 

ולכן להיות תולה המן על עץ.
אשמח כל תגובה.
אירניתא )קרוב משפחה של ויזתא(

לכבוד מערכת 'מילתא דפורימא'
אני לשמוע מה אתם אומרים, אבל אני לא להיות מבין למה להיות צועקים??? 
עורכי דינים שאני מכיר אישית( יש משטרה, יש חוק.למה אתם לא לעשות מהלך של בנאדם, יש עורכי דינים )אם רוצה יש לי כמה 

אשמח כל תגובה.אם אתם לא לסמוך על מערכת משפט, אפשר להיות כאן באיראן 'משפט צדק'.
אירניתא )קרוב משפחה של ויזתא(

אל כבוד החוקר הנכבד

תודה על העזרה...

ברסלב  חסיד  איזה  היה  המן,  את  שתלו  לילה  באותו  לנו,  שידוע  כמה  עד 

שהתבודד בשמחה ובבית, אל מול העץ הגבוה שתלה שם המן. 

לפתע, קרה הלא יאומן, אותו חסיד שפשף את עיניו לראות עם אינו טועה. 

כן, זה אמיתי, הוא רואה את המן מתנתק מהעץ, יורד ומתחיל לברוח. 

התפזרו  דקות  כמה  ותוך  המשטרה,  את  להזעיק  כוחו  בכל  הוא  רץ  מיד 

עשרות רכבים של 'בני הרמכים', אך האבדה לא נמצאה. 

יתפרסם,  לא  שזה  נפשו  על  והתחנן  וביקש  נבהל,  מזה  כששמע  אחשוורוש 

ולכן החלק הזה אינו ידוע ומפורסם.

* נקודה נוספת שמעידה על הימצאותו של המן.

לפני כמאתיים שנה היה רב בברסלב שבאמצע שהוא התבודד בשדה, פגש 

הוא את המן באמצע להתבודד, עומד לידו להכותו עם מוט ברזל.

כמו-כן גם שמענו מחברים רבים, שלפעמים רואים אותו בשדה.

מערכת 'מילתא דפורימא'

אל כבוד אירניתא, 

כבר מזמן שקלנו את הדברים בכובד ראש. )התייעצנו עם כמה עורכי דינים וכו'(

אך לאחר בירור מעמיק התגלה שהמן שיחד את כל מערכות המשפט והמשטרה 

)גם את מערכת הבילוש והמשטרה החשאית(.

מערכת 'מילתא דפורימא'

פעם אחת סיפר מוהרנ"ת שפעם אחת בערב פורים 
)בתענית אסתר( צעקתי להשם יתברך:

"הצילני מקליפת המן עמלק"
ודומה היה עלי הדבר כאילו המן עמלק

עומד עלי להכותני במוט ברזל... 'מיט אדראנג'.
)אבני"ה ברזל (



)חריף( ה לייבוש  ר'  הצדיק  רב 
וגאון  צדיק  איש  היה   1 מסטאנסלב 
גדול מאוד. והיה מתחילה מכת המתנגדים 
טוב  שם  והבעל  זיע"א,  טוב  שם  הבעל  על 
אליו,  לקרבו  מאוד  הרבה  השתדל  הקדוש 
הר'  אמר  אחד  שפעם  עד  יכול.  היה  ולא 
לייבוש הנ"ל, שאם יתן לו בן זכר יקרב את 
עצמו אליו. )כי זה הר' לייבוש ז"ל היה לו 
הרבה בנות, ולא היה לו בן זכר כלל. וחתניו 
היו גדולי עולם, אחד מהם היה, הרב הצדיק 

ר' נחמן מהורדנקא ז"ל.( 

)ובזה מובן מה שמובא בספר אבניה ברזל, 
ז"ל  לרבינו  מוהרנ"ת  התקרבות  שבתחילת 
אמר מוהרנ"ת לרבינו ז"ל שהוא קצת קרוב 
הר'  עם  מחמיו,  מחותנות  מחמת  איתו, 
נחמן מהורדנקא ז"ל. ואז אמר רבינו ז"ל: 
]"עכשיו  עלינט"  ניט  שוין  איך  בין  "אצינד 
ברזל  באבניה  עיי"ש  בודד"[  לא  כבר  אני 
לייבוש  הר'  כי  מובן  ובזה  ו'  סעיף  י'  עמוד 
הנ"ל, היה אביו של ר' דוד צבי ז"ל, חותנו 
של מוהרנ"ת ז"ל. ור' נחמן מהורדנקא, היה 

גיסו של ר' דוד צבי, כמובא להלן.( 

ז"ל:  הקדוש  טוב  שם  הבעל  לו  אמר  ואז 
כן  ועל  בנים,  שני  לי  להיות  שצריך  באשר 
הוא נותן לו בן אחד, ולו ישאר בן אחד. )וזה 
הבן של הבעש"ט ז"ל הוא ר' צבי ז"ל( ולר' 

להיות  צריך  שהיה  )השני  הבן  נולד  לייבוש 
להבעש"ט ז"ל( שהוא ר' דוד צבי ז"ל, חותנו 
של מוהרנ"ת ז"ל, ומאז נתקרב הר' לייבוש 

מאוד להבעל שם טוב ז"ל.

ובנו הר' דוד צבי ז"ל היה נוסע להרה"צ ר' 
מאוד  שמדברים  ושמע  ז"ל  מקוריץ  פנחס 
ונסע  ואנשיו,  ז"ל  על הר' מיכל מזלאטשוב 
ר'  על  שמדברים  ושמע  מיכל  להר'  משם 
להיות  והתחיל  ואנשיו,  ז"ל  מקוריץ  פנחס 

מתנגד על כולם.2 

וזה הר' דוד צבי היה הרב הקהילה על הרבה 
הרבה מדינות. והרבה שנים היה הר' לייבוש 
ר'  בנו  עם  ללמוד  בא  הסתלקותו  אחר  ז"ל 
אבניה  בספר  מזה  )כמובא  ז"ל  צבי  דוד 

ברזל.3( 

ופעם אחת היה לחסיד אחד של הרב הצדיק 
ר' ברוך ז"ל ברית מילה, ורצה ליתן להרב שלו 
ר' ברוך ז"ל סנדק. אבל בחוץ  היינו להרבי 
להרב,  רק  נותנין  שסנדקאות  המנהג  לארץ 
ועל כן נסע החסיד להר' דוד צבי שהיה רב 
המדינה, אולי לא יקבל את הסנדקאות, או 
אולי ימחול להרבי ר' ברוך הסנדקאות. אבל 
הוא לא רצה בשום אופן למחול הסנדקאות, 
ואדרבא גזר עליו בגזירת רב שרק הוא יהיה 
סנדק, וגם נסע תיכף עבור זה לעירו להיות 

בפח  בא  ברית,  הבעל  והחסיד  הברית.  על 
ושאין  לו,  וסיפר  ז"ל,  ברוך  ר'  להרבי  נפש 
לו:  ואמר  ברוך  הר'  ענה  לזה.  עצה  שום 
שלא יהיה לו יסורים מזה, ורק הוא מבקשו 
שכאשר הרב )ר' דוד צבי ז"ל( ילך על הברית 
שיראה  כדי  מזה,  יודיעו  סנדק,  לו  להיות 
כזה.  תקיפות  לו  שיש  האיש  הוא  מי  אותו 
וכן עשה, והסתכל הרבי ר' ברוך ז"ל מהחלון 
וראה אותו איך הוא הולך עם הפאנטאפיל 
יכולין  שלו, ענה ואמר הר' ברוך ז"ל: "מה 
לעשות לאיש כזה שאליהו הנביא ז"ל הולך 
טואין  מען  קען  ]"וואס  שלו"  הנעלים  לפני 
פאר  גייט  הנביא  אליהו  וואס  איינעם  אזו 

אויס פאר זייני פאנטאפיל".[

וזה הר' דוד צבי ז"ל רצה בעת זקנתו ליתן 
את הרבנות שלו למוהרנ"ת ז"ל, וגם רבינו 
ז"ל הסכים על זה, רק מוהרנ"ת ז"ל בגודל 
ענוותנותו ועוסקו בעבודת ה' לא רצה בשום 

אופן ליקח על עצמו עול הרבנות. 4 

)אני יש לי ספר מגיני ארץ שעל אורח חיים, 
מודפס בעיר וויען, בהסכמת הרב הגאון הר' 
דוד צבי המפורסם בדורו אב"ד ור"מ בק"ק 
קרעמניץ והגלילות במדינת רוסלאנד. בשנת 
תקנ"ז, וחותם את עצמו בן אבי מורי הגאון 

המנוח הר' אריה לייב ז"ל.(
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

בספר אהלי-צדיקים מביא: "ר' אריה ליבוש   .1
ספר  מחבר  סטניסלב.  דין  בית  אב  אוירבך, 
"נחלת אריה". בן רבי מרדכי מארדוש אוירבך. 
בעל  של  ורבו  דודו  טוב,  שם  הבעל  מתלמידי 

"מאיר נתיבים".

 - )יו"ד  הלכות:  בליקוטי  מבואר  גם  כן  כמו   .2
ריבית ה( "ִעַּקר ָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ָהָיה ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת 
ַהּלוְֹמִדים  ֶׁשְּגדוֵֹלי  יוְֹדִעים  ָאנּו  ַעָּתה  ִּכי  ְּבַעְצמוֹ, 
ֻרָּבם  ָהיּו  ֵּכן  ַּגם  ַהֲחִסיִדים,  ְּגדוֵֹלי  ַעל  ֶׁשָחְלקּו 
ַעל  ַמֲחָלְקָּתם  ְוָכל  ֲאִמִּתִּיים,  ְּגדוִֹלים  ַצִּדיִקים 
ְונוָֹרִאים  ְּגדוֵֹלי ַהֲחִסיִדים ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְקדוִֹׁשים 
ַהּלוְֹמִדים  ֶׁשְּגדוֵֹלי  ָהֱאֶמת  ֵמֲחַמת  ַרק  ָהָיה  ְמאֹד, 
ָאְמרּו ֶׁשָהֱאֶמת ִאָּתם ְוֶׁשְּגדוֵֹלי ַהֲחִסיִדים ְרחוִֹקים 
ַּגם  ַּכֲאֶׁשר  ֱאֶמת,  ּתוַֹרת  ַעל  עוְֹבִרים  ִּכי  ֵמָהֱאֶמת, 
ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי ְּבַעְצִמי ְּבָאְזַני ַהְרֵּבה ְמאֹד ֵמַהְּטָענוֹת 
מוֵֹרנּו  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאוֹן  חוְֹתִני  ִמִּפי  ִּבְפָרט  ֶׁשָּלֶהם. 
ָהַרב ָּדִוד ְצִבי ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּגדוֹל, ַּכְמֻפְרָסם, 
ֵמֲחַמת  ְוַהּכֹל  ַהֲחִסיִדים  ְּגדוֵֹלי  ַעל  ַהְרֵּבה  ְוָחַלק 

ָהֱאֶמת ֶׁשּלוֹ. ּוְכמוֹ ֵכן הּוא ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר. 

3. אבניה ברזל ס"ק א'.

הסיפור  את  מביא  הוא  צדיקים  אהלי  בספר   .4
הזה עם עוד קצת תוספת: "רבי דוד צבי אוירבך 
גאון  מבטן,  קדוש  ליבוש,  אריה  ר'  הגאון  בן 
מאניסטריץ,  פאמעראן,  דין  בית  אב  אמיתי. 
שבחרוהו  עיירות  פ"ג  ועוד  סארקא,  מאהליב, 

לאב בית דין, והיה מצודתו פרוסה עליהם.

מובא  שטרן,  אברהם  לרבי  אש'  'מליצי  בספר 
"ואיתא  צבי:  דוד  ר'  אודות  נפלא  סיפור 
בהקדמת 'אלפי ישראל', דכשנפטר הגאון הקדוש 
ר' לייבוש מסטאניסלב, אז בנו הקדוש רבי דוד 
צבי ז"ל עדיין לא היה בן ז' שנים. ואביו הגאון 
הקדוש היה בא אליו מעולם העליון ללמוד עימו 

תורה בהקיץ.

ובספר 'ברכת דוד' מובא שבערך ב' שנים ומחצה 
את  בבראדי  אירס  אשר  ביום  והיה  עימו.  למד 
נכד בעל ה'סמיכת  ר' אהרן כ"ץ ז"ל,  בת הגאון 
בראדי  חכמי  לפני  צבי  דוד  רבי  אמר  חכמים'. 
תמהו...  כן,  שמעו  וכאשר  מאוד,  עצום  פלפול 

הגאון  מאביו  קיבל  זה  "שכל  להם:  והשיב 
הקדוש ז"ל, הבא אליו ללמדו בכל לילה". ומאז 
בעיני  והיה הדבר קשה מאוד  עוד.  אליו  בא  לא 
ובחלום  לייבוש.  אריה  ר'  הגה"ק  אלמנת  אימו 
העולם,  בזה  הדבר  שנתגלה  "שכיון  עמה:  דיבר 
אין לו עוד רשות לבוא, והודה לה' כי למד בנו רוב 
חכמתו ממנו. ועתה ילמד תורה מהרב הקדוש ר' 

יחיאל מיכל, 'המגיד מזלאטשוב' ז"ל.

לא  מסטאניסלאו  ז"ל  ליבוש  אריה  ר'  להגה"ק 
ז"ל  טוב  שם  הבעל  והבטיחו  זכר,  בן  לו  היה 
והוא  סנדק,  יהיה  שהוא  בתנאי  בן,  לו  שיהיה 
שהיה  הקדוש  והגאון  בישראל.  שם  לו  יקרא 
מקובל אלוקי, אמר להבעל שם טוב: "השוא היה 
בכל ההיכלות וראה שאין לו בן??" ואמר לו הבעל 
שם טוב ז"ל: אמת הדבר. אבל עלי להוליד שני 
אריה:  ר'  הגה"ק  ואמר  לכם.  אתן  ואחד  בנים, 
בתשובה  עסקו  הקדושה  זוגתו  וגם  והוא  כן. 
ובתעניתים וסיגופים, בקדושה ובטהרה, כל משך 
זמן עיבורה. ונולד לו בן יחידו הגה"ק ר' דוד צבי. 
בא הבעש"ט ז"ל והיה סנדק וקרא שמו דוד צבי. 

הקשר המשפחתי
בין רבינו הקדוש למוהרנ"ת ז"ל



תיקוני     הר"ן
"כל   הנהגה  והנהגה שאני מצוה לעשות הוא סגולה, ותקון. ומועיל

על מה שעבר, ועל   העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם,
ולימות המשיח, ולתחית המתים, ולעתיד לבוא" )שיחות הר"ן(

התבודדות - גדול המעשה -  כוונה בתפילה

להתבודד  הר"ן  מתיקוני  זה  גם  ב. 
בלשון  קונו  לבין  בינו  יום  בכל 
מאוד  הר"ן  שהזהיר  בו  שמדברים 
העיקרית  העצה  היא  שזאת  זה  על 
והתיקון הכולל כל תיקוניו. )ועיין כל 
זה בליקוטי מוהר"ן ח"א סי' נ"ב מאמר 
וק"א  כ"ה  סי'  ותנינא  בלילה  הנעור 
ושיחות הר"ן שאצל הספמ"ע סי' רכ"א 
רכ"ז רכ"ח בענין ההתבודדות וראייתו 
על זה העיקריות מדברי הרמב"ם תחלת 

הלכות תפלה ע"ש.(

שנאמר  יום  בכל  להתפלל  עשה  מצות  א. 
ועבדתם את ה' אלהיכם מפי השמועה למדו 
שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל 
עבודה  היא  זו  אי  חכמים  אמרו  לבבכם 
שבלב זו תפלה ואין מנין התפלות מן התורה 
ואין  התורה  מן  הזאת  התפלה  משנה  ואין 

לתפלה זמן קבוע מן התורה:

ב. ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי 
אלא  גרמא  הזמן  שלא  עשה  מצות  שהיא 
מתחנן  אדם  שיהא  הוא  כך  זו  מצוה  חיוב 
הקדוש  של  שבחו  ומגיד  יום  בכל  ומתפלל 
ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך 
שבח  נותן  כך  ואחר  ובתחנה  בבקשה  להם 
והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד 

לפי כחו:

ג. אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם 
היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת 
שירצה וכן מנין התפלות כל אחד כפי יכלתו 
מתפללין  ויש  ביום  אחת  פעם  מתפלל  יש 
נכח  מתפללין  יהיו  והכל  הרבה  פעמים 
הדבר  היה  וכן  שיהיה  מקום  בכל  המקדש 

תמיד ממשה רבינו ועד עזרא:

)רמב"ם יד החזקה הלכות תפלה ונשיאת כפים א( 

יקר המעשה  גם אצל הר"ן היה  ג. 
כמבואר  מהכוונה  גדול  יותר  עיקר 
בכל ספרי ליקוטי הלכות שעל כל ד' 
תלמידו  שחיבר  ערוך  שולחן  חלקי 
]ר' שמואל  ר' נתן ז"ל. )אמר המעתיק: 
ז"ל  רבינו  בדברי  מובא  גם  ז"ל[  הורביץ 

בעצמו בשיחות הר"ן 'אפוא לוקחים לב 
העיקר הדיבור וכו' וכן לענין טוב מעט 
בכוונה וכו' אמרו רז"ל: שמהרבה יש גם 
מעט בכוונה וכו', וכן עוד ענינים כאלו 
שמהם מוכח שהעיקר הוא העשיה, ועל 

ידי זה ממילא בא הכוונה.(

לברכה  זכרונו  רבנו  סיפר  התפלה  בענין 
את  להכריח  מאד  והזהיר  הרבה.  עמנו 
לקשר  דהינו  גדולה,  בכונה  להתפלל  עצמו 
וחזק  אמיץ  בקשר  הדבור  אל  המחשבה 
שהוא  מה  וישמע  היטב  היטב  אזנו  שיטה 
וזה עיקר תפלה בכונה ולא  מדבר בתפילה 
פי  על  ממש  כונות  עם  להתפלל  מצוה  היה 
לאותן  אפלו  לברכה,  זכרונו  האר"י  כתבי 
האנשים שהיו לומדים כתבי האר"י על פי 
ואמר שעקר שלמות התפלה הוא  פקודתו. 
עקר  וזה  כפשוטו.  וכו'  וכו'  ה'  אתה  ברוך 
וישמע  המלות  פרוש  שיכון  התפלה,  כונת 

היטב מה שהוא אומר:

והיה מתלוצץ מאד מאד מאותן האומרים 
והיה  לתפלה,  עצמו  להכריח  צריכין  שאין 
כל  להכניס  בכוחות  להתפלל  מאד  מזהיר 

כחו באותיות התפלה:

בתוך התפלה  זרות הבאים  ועל המחשבות 
רק  כלל  עליהם  להשגיח  לבלי  מצוה  היה 
יעשה את שלו ויתפלל כדרכו ואל ישגיח כלל 
ומחשבתו  פניו  יחזיר  ואל  בלבול.  שום  על 
בספרים  מזה  מבאר  וכאשר  כלל  אליהם 

הנדפסים כבר:

לברכה: שאי אפשר  זכרונו  רבנו,  גם אמר 
רק  כראוי  בכונה  התפלה  כל  להתפלל 
קצת  אם  כי  מתפלל  אינו  ואחד  אחד  כל 
מהתפלה בכונה, כנראה בחוש שאחד אומר 
דזמרה  פסוקי  אומר  ואחד  בכונה  קטורת 
בכתביו  וראיתי  בזה.  וכיוצא  וכו'  בכונה 

תורה על זה, אך לא זכיתי להעתיקה:

וקצת מה שאני זוכר משם הוא שזה בחינת 
דידין  מארי  "דאית  בתקונים:  דאיתא  מה 
הנ"ל,  בחינה  זה  וכו'."  דרגלין  מארי  ואית 
בכונה  להתפלל  וזוכה  מתעורר  אחד  שכל 
יפל  אל  כן  על  בחינתו.  כפי  מהתפלה  חלק 
לב אדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכונה 
ואינו  נפסק  ופתאם  מהתפלה  חלק  איזה 
יכול עוד להתפלל כראוי בשום אפן, כי זה 
מוכרח כנ"ל. וישתדל להתפלל שאר התפלה 

בפשיטות גמור:

ואינו  ואפילו אם לפעמים הוא מיגע עצמו 
יפל  אל  כן  פי  על  אף  כלל,  להתפלל  יכול 
שאסור  גדול  כלל  זה  כי  כלל  מזה  בדעתו 
לפל בדעתו בשום אפן אפלו אם יעבר עליו 
כלל.  להתפלל  יכול  אינו  אם  ואפלו  מה, 
לדבר  פנים  כל  על  עצמו  את  יכריח  רק 
תינוק  כמו  גמור  בפשיטות  התפלה  דבורי 
וכמה  כמה  כך  ויאמר  ממש.  הספר  בבית 
דבורים בפשיטות גמור. ועל פי הרב יזכה 
שיחזר  עד  מזה  להתעורר  יתברך  ברחמיו 
להתפלל  פתאם  ויתחיל  מאד  לבו  ויתלהב 

בהתעוררות. רק שלא יעמיד זאת לנסיון:

)שיחות הר"ן – ע"ה( 

הכוונה  עיקר  הר"ן  אצל  גם  ד. 
ושעיקר  התפילה  בשעת  בפשיטות 
בהכוונה  תלוי  ה'  ויראת  אמונה 
השם.  בהזכרת  אפילו  הפשוטה 
ק"כ  סי'  תנינא  בליקוטי  זה  כל  )ועיין 
מאמר  וחיי"מ  ע"ה  סי'  הר"ן  ושיחות 

להתרחק מחקירות סי' ט'(.

לברכה  זכרונו  רבנו  ספר  התפלה  בענין 
את  להכריח  מאד  והזהיר  הרבה.  עמנו 
לקשר  דהינו  גדולה,  בכונה  להתפלל  עצמו 
וחזק  אמיץ  בקשר  הדבור  אל  המחשבה 
שהוא  מה  וישמע  היטב  היטב  אזנו  שיטה 
ולא  בכונה  תפלה  עקר  וזה  בתפלה  מדבר 
פי  על  ממש  כונות  עם  להתפלל  מצוה  היה 
לאותן  אפלו  לברכה,  זכרונו  האר"י  כתבי 
האנשים שהיו לומדים כתבי האר"י על פי 
ואמר שעקר שלמות התפלה הוא  פקודתו. 
עקר  וזה  כפשוטו.  וכו'  וכו'  ה'  אתה  ברוך 
וישמע  המלות  פרוש  שיכון  התפלה,  כונת 

היטב מה שהוא אומר:

)שיחות הר"ן – ע"ה(

ֶאָחד ָׁשַאל אוֹתוֹ ַעל ִעְנַין ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבֻּׁשְלָחן 
לוֹ  ֵהִׁשיב  ְוכּו',  ה'  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת  ְלַכֵּון  ָערּוְך 
ְיֵדי  ּוֶמה ָחֵסר ְלָך ִּכְפׁשּוטוֹ אדני ָגאט. ִּכי ַעל 
ָהֲאִמיָרה ְּבַכָּוָנה ְּפׁשּוָטה זֹאת ְמֻחָּיִבים ִלְרעֹד 
ָיָדיו ְוַרְגָליו ְוָכל ְרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו 

ֶׁשל ָהָאָדם:

רנ"נ  ְּבֵבית  ֵּכן  ַּגם  ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְעִּתי  ָאנִֹכי  ַּגם 
ִעּמוֹ  ְוִנְׁשַאְרִּתי  ַעְרִבית,  ְסֻעַּדת  ַאַחר  ְּבאּוֶמין 
ִּבְׁשִתיָקה,  ְוָיַׁשב  ַהָּמזוֹן.  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ְלַבּדוֹ 
ָגא  ָגא  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ְוָאַמר  ָעָנה  ָּכְך  ַאַחר 
ּוִמְזַּדְעֵזַע  ִּכְמַרֵּתת  ִּדֵּבר  ֶׁשַּבְּתִחָּלה  ַהְינּו  ָגאט. 
ַרק  ְוָאַמר  ִּבְׁשֵלמּות  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוֹ  ְלהוִֹציא 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְוַהִּזיַע.  ָהְרֵתת  ֵמֲחַמת  ַהֵּתָבה  ֲחִצי 
ְּגדוָֹלה  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ָיָצא 
ְוַכָּוָנתוֹ  ִּגּבוֹר.  ִמַּיד  ְּכֵחץ  ִּבְׁשֵלמּות  ָגאט  ֵּתַבת 
ֵאיַמת  עֶֹצם  ָּבנּו  ְלַהְכִניס  ָהָיה  ַהְּפׁשּוָטה 
ְוָלִחיל  ִלְרעֹד  ֶׁשְראּוִיין  ְׁשמוֹ,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
ָהעוָֹלם  ָּכל  ַהָּמֵלא  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוֹ  ֵמֵאיַמת 
ְועוֵֹמד ָעֵלינּו ָּתִמיד. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ִעְנָין ֶזה 
ִמַּדְעּתוֹ  ָיִבין  ֶּבֱאֶמת  ְוָחֵפץ  ַהֵּמִבין  ַאְך  ִּבְכָתב. 
ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה  ְרָמִזים 
ְׁשֵלָמה ִּבְפִׁשיטּות, ְלַהֲאִמין ֶׁשְּמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 
ְוֶאְצֵלנּו ְּבָכל ֵעת.  ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו  ְוַהֵּׁשם  ְּכבוֹדוֹ, 
ַעד  ֶּבֱאֶמת,  ָהֵאֶּלה  ַלְּדָבִרים  ֵהיֵטב  ִלְּבָך  ִשֹים 

ֶׁשּיְֻמַׁשְך ֵאיָמתוֹ ּוַפְחָּדתוֹ ָעֶליָך:

)חיי מוהר"ן – תי"ד( 



  צירוף

ֵטנּו ָלאוֹר". פָּ ס"ק א': "ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְיכוִֹלין ְלהוִֹציא ִמשְׁ
)כמו-כן בכח הצדיק זוכים גם במשפט בעולם העליון, וכמבואר בליקוטי הלכות על התורה, 
]או"ח - הושענא רבה ב,[ שבכלל המשפט, כלול גם לזכות במשפט בדין של מעלה בראש השנה.(

 מאחורי הסיפור
 תו' ס"א

פעם  נוסע  היה  זי"ע  אלימלך  ר'  להרבי 
וכשנסע  כפר,  מאיזה  פשוט  איש  איזה  בשנה 
האיש לליזנעסק לקח עימו דורון עבור הר"ר 
תרנגולים,  טוב:  כל  מלאה  עגלה  אלימלך, 
לליזנעסק  וכשהגיע  וכדומה.  וחמאה,  גבינה 
נתן לו הר"ר אלימלך ברכה ונסע תיכף חזרה 
לביתו. וכל האנשים בליזנסעק ידעו כבר מזה 

האיש ולאן מוביל העגלה עם הדורון.

ואיש הנ"ל היה לו אמונה פשוטה מאוד בהר"ר 
כגון:  בבית,  אצלו  שקרה  דבר  וכל  אלימלך, 
אם נשברה איזה דבר, או התרנגולים הפסיקו 
רבי"  "אוי  צועק  היה  וכדומה.  ביצים,  לתת 

ותיכף אחר זה היה לו ישועה ונעשה לו טוב.

איש  מזה  ידע  לא  אלימלך  הר"ר  וכשנסתלק 
מלאה  העגלה  עם  לליזנסעק  שוב  ונסע  הנ"ל, 
כל טוב, כמו בכל שנה. וכשראו אותו אנשים 
נסתלק,  כבר  אלימלך  הר"ר  כי  לו  אמרו 
בשערות  לתלוש  התחיל  האיש  זאת  וכששמע 
שאל  כך  ואחר  נסתלק".  הרבי  "אוי  ראשו: 

האיש למי נוסעים החסידים עכשיו? אמרו לו: 
שהרבי ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע הממלא 
מקום של הר"ר אלימלך. וכששמע זאת האיש 
לרימנוב  ונסע  הדברים,  כל  עם  העגלה  לקח 
הרבי  אותו  וכשראה  מנדל.  מנחם  להר"ר 
להיות  דעתיה  ניחא  הוי  לא  זי"ע,  מענדלע  ר' 
קצר  זמן  ותוך  פשוט.  האיש  זה  עם  מקושר 

שבק האיש חיים לכל חי.

מעולם  הנ"ל  האיש  בא  תקופה  איזה  לאחר 
העליון בלבוש גשמי להרבי ר' מענדל'ה זי"ע, 
מענדל'ה  ר'  אותו  וכשראה  הדלת,  ליד  ועמד 
)"אתה  דא?"  טנאך  ביס  "די  להאיש:  שאל 
בא  שכבר  לא!  האיש:  ענה  כאן?"(  נמצא  עוד 
שיכנס  מענדל'ה  הר'  לו  אמר  האמת.  מעולם 
לעמוד  שמוכרח  האיש,  אמר  הבית.  לפנים 
תחת כיפת השמים, כי אינו יכול לסבול אויר 

מזה העולם.
ואחר כך שאל אותו הר' מענדל'ה: מה נעשה 
נשמתו  יציאת  לאחר  כי  האיש:  אמר  בדינך? 
נוהג  שהיה  והיות  כדג,  לקרעו  החיצונים  רצו 

"אוי  עימו  שקרה  דבר  כל  על  לצעוק  בחייו 
בהר"ר  שהיה  פשוטה  אמונה  מגודל  רבי", 
אלימלך ונעשה לו אחר כך טוב. לכן גם עכשיו 
מר  לו  נעשה  אותו  סבבו  שהחיצונים  כשראה 
כמו  כי  רבי".  "אוי  לצעוק  התחיל  אז  מאוד, 
שמתנהגים בזה העולם כך יש להאדם סייעתא 
ומיד  דקשוט.  בעלמא  גם  לנהוג  דשמיא 
כשצעק אוי רבי, הגיע הר"ר אלימלך וצעק על 
החיצונים "וואס האט איר צו טוען ביי מיינם 
לאיש  כאן  לעשות  לכם  יש  )"מה  אמענטש!" 
ונשארתי  כולם  ברחו  ומיד  שלומי!"(.  מאנשי 
לבדי. אז התחלתי שוב לצעוק "אוי רבי", אז 
פשט הר"ר אלימלך את ידיו הקדושים והכניס 

אותי אצלו.

אמר  באת?  למה  לאיש:  מענדל'ה  הר'  ושאל 
מזה  אותו  שילח  למה  טענה  לו  שיש  האיש: 
עליו  כן  גם  ראה  אלימלך  הר"ר  כי  העולם, 
מענדל'ה  הר'  אמר  אז  פשוט?  איש  שהוא 
שילמוד לטובת נשמתו. אז אמר הר' מענדל'ה 

שילך גלות לטובת נשמתו, אז הסכים והלך.

"אוי רבי"

וטהורים,  זכים  רעיונים  ומן  וצח,  זך  משכל  החסר  ואביון,  העני  "אני 
ודיבור. מאמרות טהורות, כסף צרוף,  להשיג בזכרון, במוחי, כל דיבור 
מזוקק שבעתיים, מעריבות נעימות מתיקת ידידות מספרי רבינו הנ'חל 
תורתו  ואור  הפסוק,  בזה  המתיק  שמו  נועם  אשר  ח'כמה.  מ'קור  נ'ובע 

מאיר בכל העולמות, והוא התחיל בתיקון הכללי ויגמור...
עליו,  טהור  זהב  גלילי  ידיו  סמך  אשר  הקדוש  מתלמידו  שמעתי  ואני 

לכאן  שבא  מי  "אשרי  חז"ל:  בדברי  שנאמר  מה  אשר 
הקדוש  רבינו  ספרי  על  עתה  נאמר  בידו"  ותלמידו 
תורה  דברי  כל  כלול  ותורה  תורה  שבכל  אמר  ז"ל  רבינו  כי  זצוק"ל. 

שבכתב ושבעל פה, והם שורשי התורה. 
אמרתי בליבי לפי קט שכלי, זה אצלי בלתי אפשרי. כי הם עמוקים מאוד 
מיני ים, ובכל תורה ותורה נמצא כללים ופרטים וענינים רבים וסודות 
גדולים. על כן ישבתי בדעתי אם אינני יכול לעשות כולא מצווה, על כל 
פנים אעביד חלק מהמצווה, ואציגה כל הצירופי אותיות הנמצאים בספר 

ולחזור מאה ואחד פעמים, בכדי  פי א'ב'  הקדוש, ואעמיד אותם על 

להיות לי לזכרון בעלמא דין ובעלמא דאתי ולנצח נצחים.
ובפרט ששמעתי מאדמו"ר מוהרנ"ת זצוק"ל זיע"א, שסיפר לנו שאחד 
ממקורביו שאל אותו איך אזכה לאחר פטירתי לשאול את עצמי לרבינו 

לשאול  איך  יודע  אינך  "האתה  הלשון:  בזה  לו  והשיב  ז"ל? 

אותיות  הצירופי  זוכר  אתה  הלא  ז"ל?!  לרבינו  עצמך 
מרבינו ז"ל!!! והזכיר לו אז כמה צירופי אותיות.

)קונטרס הצירופים לר' נתן ב"ר יהודה(

ָׁש'ל'וֹ'ם', נוְֹטִריקוֹן ְו'ַדע ַמ'ה ֶּׁש'ָּתִׁשיב ְל'ֶאִּפיקוֹרוֹס. 
ִּכי ַעל ְיֵדי ַהָּׁשלוֹם, יוֵֹדַע ְלָהִׁשיב ַעל ֶאִּפיקוְֹרסּות ֶׁשְּבִלּבוֹ.  )ליקוטי מוהר"ן סב - ו(

 shuvubonim.com :לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים  . ניתן לראות את העלון ב

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל   להשיג: 057-3155-466 

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

תורה ס"ב

ּוְכֶׁשָהֱאמּוָנה ָּכל ָּכְך ִּבְׁשֵלמּות,

ֲאַזי ֲאִכיָלתוֹ ִהיא ְיָקָרה ְמאֹד.
ִּכי ִנְתַיֵחד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה,

)תורה ס"ב ס"ק ו'(


