
1 אורהגאולה

העתיקה  בעיר  מדרשינו  בבית  שלישית  סעודה  לאכול  הלכנו  כך  ואחר 
ברחוב חברון, ואז היה גם רבי ישראל דוב מטבריה ושאר אורחים, וגם 
רבי אלטר מירקעס ממאה-שערים, ואנשיו היו גם כן. 
ורבי אלטר מירקעס למד לפני הקהל תורה מלקוטי מוהר"ן על פורים, 
בכסופים ובכיה מכסופים, ובאמצע הלימוד סיפר מהמכתבים שהגיעו 
אליו מהגזירות שברוסיה, ושיעוררו רחמים על זה. 
ואחר כך אמר בזה הלשון: "יהודים, הנני נשבע לכם בשבת-קודש, כמו 
שהיום שבת-קודש, כי כשאני מזכיר עצמי ברבינו זכרונו לברכה ובתורתו 
הנני יוצא מחיותי, והנני מוכרח לעצור עצמי שלא אצא מהעולם קודם 
זמני!!!" )"ממש איך גייא אויס..."( "ממש אני גווע..." ובכה. 
ואחר כך היו ריקודים עם ניגונים, כמה שעות רצופים בהתעוררות 
 וחיות והתלהבות מאוד מאוד בלי שעור.
)ימי שמואל(

אור הגאולה
הכנה דרבה למועדים במשנת מוהר"ן

בס"ד בר"ה

פורים
תשע"ה
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3 אורהגאולה

מחיית עמלק

כולם   - עמלק"1  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
להכחיד  אותו,  להכות  צריכים  שעמלק  יודעים 

אותו, להרוג אותו.

אבל מי זה עמלק? עמלק זה אנחנו!!! כל אחד 
את  נהרוג  שלא  ועד  עמלק2,  בתוכו  יש  ואחד 
העמלק שבתוכנו לא יעזור, נהרוג את המן יבוא 
היטלר, יבוא טיטוס, יבוא אספניוס, יבוא סיסרא 

שגם זה מהקליפה של המן.

- מה  ה"3  ַנֲעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ ֶאת  ָיַדע  ַכי  "ּוָמְרדֳּ וזה 
זה "נעשה"? הוא ידע מאיזה עבירה נהיה המן! 
מרדכי ידע איזה עבירות עשו שמזה נברא המן, 

ישראל  שונאי  כל  מעבירות.  נבנה  המן  הרי  כי 
אנחנו בוראים אותם, אנחנו עושים אותם. 

שורש קליפת עמלק

"המן מן התורה מנין? המן העץ!"4

זה  המן5,  לא  זה  העץ  שזה  העץ?  המן  זה  מה 
העץ הוא 'עץ הדעת6, כל עוד שהאדם לא יוצא 
מפגמי הברית, כל אחד לא יוצא מהפגמים שלו, 

אז המן חי! 

זה לא יעזור שתולים אותו, שהורגים אותו, מיד 
השטן הזה נכנס במישהו אחר. עכשיו הרגו את 
המן, אז הדור ההוא ניצל, אבל המן בא בכל דור 
מחדש.  דור  בכל  קמים  המנים  והרבה  מחדש, 

1. דברים כ"ה ט"ז.  

אֹוַרְיָתא, ְוֵכן  ת ָזכֹור, ְוהּוא ִמְצַות ֲעֵשֹה דְּ ָרשַׁ ּתֹוָרה פָּ ן קֹוִרין בַּ 2. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות שבת ז'-ל"ב: "ְוַעל כֵּ
ּמַֹח  בַּ ָבה שֶׁ ֲחשָׁ ֵדי ְלַהְכִניס ַהמַּ ַמע, כְּ ּיֹות ְקִריַאת שְׁ ָפָרשִׁ ַמִים בְּ ַלת עֹל ַמְלכּות שָׁ ְפַרט קֶֹדם ַקבָּ ָכל יֹום בִּ ְצִריִכין ִלְזּכֹר בְּ

עּור." ִלי שִׁ ְשָֹרֵאל בְּ ל ֶאָחד ִמיִּ ִמיד ַעל כָּ אֹוֵרב תָּ ת ֲעָמֵלק שֶׁ יֵּׁש ְקִלפַּ ְוֵלב, ִלְזּכֹר שֶׁ

3. מגילת אסתר ד'-א'.

4. תלמוד בבלי מסכת חולין קל"ט-ב'

5. יערות דבש - חלק שני - דרוש ב': "וזו היא השאלה גם כן "המן מהתורה מנין?", אנה נזכר שם זה עכו"ם 
בתורה עד שמותר להזכירו בשם, ועל זה השיב המן העץ, כי הוא נאחז בעץ הדעת טוב ורע."

6. פרדס יוסף בראשית ג'-י"א: "וזה הפירוש המן מן התורה וכו', היכן מרומז בתורה תקפו של המן בשעתו, 
והמנים שבכל דור במה כחם גדול, ואפוא הוא המקור בתורה והסבה אשר בשבילה ראוים ישראל לאותו המן. 

משעורי הגה"צ

ר' אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד בר"ה
ם

רי
פו

"ִמְלָחָמה ַלה' 
ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר" בַּ
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ורק כשהאדם יהפוך את עצמו, ישנה את עצמו, 
כך תולים את המן... 

צריך  אחד  שכל   - הוא"  "ונהפוך  הפורים,  זה 
להתהפך מהקצה אל הקצה, להפוך את עצמו. 

מלכות המן עמלק

ָעה,  ָהְרשָׁ ַמְלכּות  ֵיׁש  ה,  ְקֻדשָּׁ דִּ ַמְלכּות  "ּוְכֶנֶגד 
ית  תּוב: "ֵראשִׁ כָּ ָמה שֶׁ ַהְינּו ַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק, כְּ
הּוא  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  דְּ ּוַמְלכּות  ֲעָמֵלק"...  ּגוִֹים 

ף ָממוֹן."7 ְמַאסֵּ

מי זה עמלק? עמלק זה התאות ממון שיש לכל 
אחד! 

יהיה לי  ילד חושב מתי  ילד רוצה כסף, כל  כל 
זה  אז  לכסף  תאוה  לאדם  שיש  זמן  כל  כסף, 
עמלק, עמלק זה תאות ממון!!! וזה "ויזנב בך כל 

הנחשלים אחריך8 - זה התאות ממון.

ר' מנחם בנן של קדושים, ר' מנחם בן ר' סימאי 
הוא היה בנן של קדושים, ומעולם לא ראה צורה 

של זוז9, צדיקים לא ראו צורה של זוז.

פעם  כסף,  ראה  לא  מעולם  וקסלר  שלמה  ר' 
לו  ולחברון. אשתו אמרה  הוא נסע לקבר רחל 
את השקית הכסף הקטנה תתן לנהג הערבי של 
קבר רחל, ואחרי זה תתפוס טקסי שני לחברון. 

הוא לא ידע מה זה כסף, הוא שמע שאת שקית 
הוא  רחל,  קבר  של  לנהג  תתן  הגדולה  הכסף 
הגיע הוא רוצה לעצור טקסי לחברון, הוא מביא 

את השקית הקטנה שהכסף בה לא מספיק...

תאוות ממון

והמן עמלק זה 'רוב עשרו ורוב בניו', 

וכמו שהמגילה מתארת לנו מיד בהתחלה את 
עמלק  של  ענינו  שזה  אחשורוש,  של  העושר 

להראות את העושר! 

ְיָקר  ְוֶאת  ַמְלכּותוֹ  בוֹד  כְּ ר  עשֶׁ ֶאת  ַהְראֹתֹו  "בְּ
ּוְמַאת  מוִֹנים  שְׁ ים  ַרבִּ ָיִמים  תוֹ  דוֹלָּ גְּ ְפֶאֶרת  תִּ
ְלָכל  ֶלְך  ַהמֶּ ה  ָעשָׂ ה  ָהֵאלֶּ ַהיִָּמים  ּוִבְמלוֹאת  יוֹם, 
דוֹל ְוַעד ָקָטן  יָרה ְלִמגָּ ן ַהבִּ ׁשּושַׁ ְמְצִאים בְּ ָהָעם ַהנִּ
ֶלְך.  ַהמֶּ יַתן  בִּ נַּת  גִּ ֲחַצר  בַּ ָיִמים  ְבַעת  שִׁ ה  תֶּ ִמשְׁ
ָמן ַעל  ַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרגָּ ס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז בְּ ְרפַּ חּור כַּ
ַעל  ָוֶכֶסף  ָזָהב  ִמּטוֹת  ׁש  שֵׁ ְוַעּמּוֵדי  ֶכֶסף  ִליֵלי  גְּ

ׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת."10 ַהט ָושֵׁ ִרְצַפת בַּ

היה  ולמעלה  מיהלומים  כולה  היתה  הרצפה 
ארגמן. 

בדרך כלל, שמים למעלה את היהלומים, אצל 
את  שם  הוא  למעלה  להיפך,  היה  אחשורוש 
כרפס  בוץ  חבלי  היקרים  הבדים  ואת  הארגמן 
כמה  זה  ואחרי  למעלה,  שם  הוא  חור  תכלת 
כסף,  היה  נמוך  יותר  יקר,  יותר  למטה  שיותר 
ששכבו  מה  והמזרונים  והספסלים  המיטות 
מזהב,  עשוי  היה  הכל  והשולחנות  עליהם 

והרצפה היתה כולה יהלומים. 

כל הרצפה של כל חדר וחדר גינת ביתן המלך 
שמאירים  יהלומים  והכל  יהלומים,  הכל  היה 
ודר  ושש  בהט  רצפת  "על  בצהרים  כשמש 

וסחרת" כולם לשונות של יהלומים."11

שנאמר: "המן העץ" - ע"י שבני ישראל אוכלים הרבה מפרי עץ הדעת, ובפרי עץ החיים געלה נפשם, והוא בא 
בכח חרבו של עשו שהוא חרב המתהפכת לשמוע דרך עץ החיים בכל דור ודור.

7. ליקוטי מוהר"ן – תורה נ"ו-ה'.

8. דברים כ"ה-י"ח.

9. תלמוד בבלי עבודה זרה נ'-א': "מאן ניהו בנן של קדושים? רבי מנחם ברבי סימאי. ואמאי קרו ליה בנן של 
קדושים? דאפילו בצורתא דזוזא לא מיסתכל!"

10. מגילת אסתר א'.

11. תלמוד בבלי מגילה י"ב-א'  

12. שער הכוונות דרושי חג הפורים - דרוש א'
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      רבונו של עולם, משני נא מן המים הזדונים של רדיפת הממון והכבוד, 
ממני  ומנעו  בעכרי  היו  אלו  כל  כי  האכילה,  של  הקשה  מתאוה  ומלטני 
כל קורטוב של קדושה, אנא הצילני נא מכל אלו ובפרט מרדיפת הממון 
שבעים  פעמיים  עליה  לצעוק  שחייבים  התאוות,  מכל  כפליים  השקולה 
ואת כל מעשינו  כי היא היא קליפת המן- עמלק הבולעת אותנו  קולות, 
הטובים, הצילני מן הקליפה הקשה הזאת, אשר עליה צריכים לבקש ממך 
ולמחות,  לבטל  ולשבר,  להכניע  שנזכה  לבקש  צריך  כי  ורגע,  שעה  בכל 
צריך  ממון,  תאות  שהיא  העולם,  מן  המן-עמלק  קליפת  ולעקור  לכלות 
לבקש ולהתחנן לפניך שנזכה להוציא כל החיות והקדושה ממנו ולהשיב 
העליון,  לשרשם  דקדושה  החיות  וכל  הקדושים  הניצוצות  כל  ולהחזיר 

ולחזור ולעשות מהם תורה.         )תפלה לעני – פורים(

ׁש  י ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְתַחדֵּ ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר, כִּ ן ִמְלָחָמה ַלה' בַּ ְוַעל כֵּ
ָכל  בְּ ַהֲחָכִמים שֶׁ ר ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְלַהֲאִמין בְּ י ֶזה ִעקַּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר, כִּ בְּ
מֹו  ְיָקא, כְּ יִָּמים ָהֵהם" דַּ ר ִיְהֶיה בַּ ֵֹפט ֲאשֶׁ תּוב, "ּוָבאָת ֶאל ַהשּׁ כָּ מֹו שֶׁ ּדוֹר ָודוֹר, כְּ

ָיֶמיָך.... בְּ א ׁשֹוֵפט שֶׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵאין ְלָך ֶאלָּ שֶׁ

ן הּוא  "ל, ַעל כֵּ נַּ ָכל ּדֹור ָודֹור כַּ בְּ ָכל ּדֹור הּוא ַעל ְיֵדי ַהֲחָכִמים שֶׁ רּור בְּ ר ַהבֵּ ְוִעקַּ

ַהְרֲהרּו  יְּ שֶׁ ָהָאָדם  ֵלב  בְּ לוֹם  ְושָׁ ַחס  ִפירוֹת  כְּ ְלַהְכִניס  ֶזה  ַעל  יוֵֹתר  בְּ ר  בֵּ ִמְתגַּ
ַחס  ֲאִחיָזתֹו  ר  ִעקַּ ם  ִמשָּׁ י  כִּ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ל  ְלַבטֵּ ּדוֹר  בַּ שֶׁ ַהֲחָכִמים  ַאַחר 
ן ּוְלָבֵרר ֻזֲהַמת  ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ְלַתקֵּ ׁשּוִטים שֶׁ ים פְּ י ַהֲהמוֹן ַעם ַוֲאָנשִׁ "ל, כִּ נַּ לֹום ְוכּו' כַּ ְושָׁ
ּזֹוִכין ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים  שֶׁ ֶהם הּוא ַרק כְּ לָּ רּור שֶׁ ּקּון ְוַהבֵּ ר ַהתִּ ן ִעקַּ ַעְצָמן, ַעל כֵּ ָחׁש בְּ ַהנָּ
ר  בֵּ ִמְתגַּ ן  כֵּ ְוַעל  ָהֱאמּוָנה,  ְיֵדי  ַעל  ּוֵברּוָרם  ּקּוָנם  תִּ ר  ִעקַּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָלֶהם שֶׁ ּוְלִהְתָקֵרב 
ַלה'  ִמְלָחָמה  ן  כֵּ ְוַעל  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  בְּ ֲעָמֵלק,  ֵעָשו  הּוא  שֶׁ ֵמְך-ֵמם,  ַהסָּ ְמאֹד  ֶזה  ַעל 
ים  יִּ ָכל ּדוֹר ָודוֹר ֵיׁש ִמְלָחָמה זוֹ ִלְזּכוֹת ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֲאִמתִּ י בְּ ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר, כִּ בַּ
"ל:                                      נַּ ָכל ּדֹור ָודֹור ְוכּו' כַּ ל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשוֹן בְּ ּקּון שֶׁ ר ַהתִּ ְיָקא, ְוֶזה ִעקַּ אוֹתוֹ ַהּדוֹר דַּ בְּ שֶׁ

)ליקוטי הלכות אה"ע - הלכות יבום הלכה ג'(

הפסוק  על  שלומינו  מאנשי  שמעתי 

שקליפת  הנגב"  בארץ  יושב  "עמלק 
יושב ושורה בליבו  עמלק, הוא היצר הרע, 
המנוגב  של אדם המלא ארציות וגשמיות 
ויראת שמים,  מכל לחלוחית של קדושה 
בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וכו' 

ולא ירא אלקים.

ארץהנגב  "כי  לאביה  כלב  של  בתו  שאמרה  וכעין 
נתתני" ופרש רש"י ארץ מנוגב מכל טוב עי"ש. אמר 
הכותב: ידועים דברי הרמב"ם שאין יצר הרע מתגבר 

  )אוצר נחמני ר"כ(
אלא בלב פנוי מן החכמה.          

פעם  היה  ז"ל  מוהרנ"ת 
פורים אצל רבינו ז"ל, ואמר 
שעיקר  ז"ל:  רבינו  אז  לו 
כוונת מחיית עמלק על-ידי 
לבטל  הוא  פורים,  שמחת 
את הספיקות שעולה בכל 
'ספק'  האדם,  על  פעם 
ואפילו  'עמלק'  גימטריה 
שיהיה  אסור  בקדושה 

לאדם ספיקות.  ק
מל

ע
ר 

זכ
ת 

א
ה 

ח
מ

ת
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ע"י המחאת כף וריקודים מתבטלת הגאווה

ואסתר. ע וזה סוד מרדכי  ימי הפורים,  "י עבודת הריקודים אפשר להשיג את כל השגות 

נשיאת הידים בהמחאת כף זוהי הארת 'מרדכי'. ונשיאת הרגלים בריקוד זוהי הארת 'אסתר'. 

וכשרוקד האדם לשם שמים, מעברים בו את נשמות מרדכי ואסתר שזכו על-ידי שפלותם להכניע 

"רוח הצדיק" שמנשבת  בכח  זה  וכל  זרה1.  והעבודה  הכפירה  ועל-ידי-זה מתבטלת  המן,  את 

'בשית פרקין דידין ובשית פרקין דרגלין'2. 

הארת הידיים היא בבחינת "ויהי ידיו אמונה"3 - ואלו הם ידיו של משה, ו"כאשר ירים משה ידו" - 

אזי ממילא "גבר ישראל". 

כי ידיו של משה הם האמונה של משה, הם הענוה של משה. וכאשר משה מרים ידו הוא מנשא 

ענוותנותו ואמונתו,4, כאליעזר שהיה דולה ומשקה מתורת רבו5, שהיה דולה ומשקה את בחינת 

רבו, שהיא בחינת "עפר ואפר".

והבחינה הזאת של הצדיק, של משה, היא 'הרוח שבלב' - היא הארת הידין והרגלין, שעל ידן 

מתבטלת הגאוה. וע"י שמתבטלת הגאוה מתבטלת הכפירה, כי כשאדם מדמה ברוחו הגבוהה, 

שיש בו ממשות, אזי הוא חוצץ בין הקב"ה לבין עם ישראל, וכשיודע שהוא אינו כלום, אזי 

"גבר ישראל", גוברת האמונה, בבחי' "רגלי עמדה במישור" -  וכשליבו נושא את רגליו, מתבטלת 

הכפירה, שהיא הגאוה, המונעת מן האדם להצטרף לריקודים.

כי בעל הגאוה מתקשה לבטל ישותו המכובדת ולהצטרף למעגל, מתקשה מחמת כובד ישותו 

ורגליו לפי קצב הניגון. ואכן עבודת הריקודים היא עבודה הנחשבת פשוטה ובלתי  ידיו  להניע 

מכובדת, כעבודתו של דוד, שהיה מפזז ומכרכר לפני ארון ה'6. עד שביזתהו מיכל בת שאול, והוא 

לעומתה התחזק ואמר "ונקלותי עוד מזאת". 

וזוהי מעלת עבודת הריקודים, שהיא בחי' "רגלי עמדה במישור"7, המתקנת את הגאווה המקננת 

באדם וממוטטת אותו, בבחינת "נטיו רגלי"8, כי מעגל הריקוד שאין לו ראש וסוף, משוה קטן 

וגדול, )וגם יכול בו כל אדם לדמות בלבו, שהוא בסוף המעגל, שהוא הקטן מכולם(. )ליקו"א יד(. 

וכשמגיע פורים ופורצת השירה, והקהל נעשה מעגלים מעגלים, אזי ה"שמחה" וה"ששון" 
תופסים את ה"יגון" וה"אנחה", ששורשם בגאות, ומכניסים אותם למעגל השמחה.

)חוברת "אורות ימי הפורים" – מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א(

_________________________________________________
1. תורה י' סעי' ה' וו'.  2. תקוני זוהר תיקון כא' דף נא:.  3. )שמות יז, יב(  4. חיי שרה אות ז' עמוד לח'. 
ע"פ הישמח משה. 5. יומא כח': ועוד במדרשים. 6. שמואל ב ו, טז.  7. תהלים כו, יב.   8. ליקו"א י.
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חזון הגדול, חזון אחרית הימים--- אותם ה
אור  ירד  בהם  מיוחדים  נחשקים  ימים  
יתפשט  בעולם,  ויתגלה  שילך  וחזק  עצום 
על פני תבל, ישנה את העולם מן הקצה אל 
הקצה, והסטרא-אחרא תתפורר ותתפרק עד 

תומה ותכלה מן הארץ.
***
"ועכשיו" "און היינט"!! 

והידים  העינים  ברמיזות  הניגון  "ותנועת 
הקדושים והנוראים, שהיה מראה לנו תלמידו 
הקדוש מורינו ורבינו מוהרנ"ת זצוק"ל, גם כן 
אי-אפשר לבאר אפילו פנים אל פנים, מכל 

שכן בכתב. 
ובפרט מה שהתחיל אחר כך בקול רם וחזק: 
ועל- מפסח,  ההתחלות  כל  היה  "בתחילה 
 -- מצרים  ליציאת  זכר  הם  המצוות  כל  כן 
"ועכשיו" - "און היינט"... ומשך בקול נעימה 
"און היינט"... כמה רגעים ונשאר בשתיקה." 
)ר' נחמן טולטשינר(

***
יום  של  הנעלים  ברגעים  עכשיו,   – "ועכשיו" 
הפורים הקדוש יורד אור אדיר, אור שמעוצם 
והחושך  הרע  את  ומפרק  מפורר  הוא  הגילוי 

לגמרי. 
זה האור העצום הנמשך  להרגיש את  הזוכה 
לגמרי  מיד משליך מעצמו  הימים',  מ'אחרית 
ומקבל על  והזהב  ואלילי הכסף  את התאוות 

עצמו עול מלכות שמים באהבה וברצון.
***

אור זה מתגלה על ידי מרדכי הצדיק - שהוא 
נפשו  את  שמוסר  והקדוש  הגדול  הצדיק 

לגמרי לגמרי בשביל עם-ישראל. 

הוא  אין  הגזירה,  נגזרה  שכבר  אחר  אפילו 
אף-על-פי-כן  וממשיך  כלל  כלל  מתייאש 
לעורר  ישראל,  ותחנוניו למען עם  בתפילותיו 
עליהם רחמי השם יתברך שאין להם קץ וגבול. 

 ***
זעקה  וזועק  וברחובות  בשווקים  יוצא  ומרדכי 
גדולה ומרה "ע-ד מ-ת-י..." "אנא בנים אהובים 
שובו מדרכיכם הרעים אל ה' אלקיכם.. הפסיקו 
ואשקה  ובואו  נשברים,  בורות  לכם  לחצוב 
אתכם במים חיים זכים וטהורים, מי נחל נובע, 

המחייה ומעורר נפשות עייפות ונשברות!!!"

והזעקה הזו מפלחת את כל היקום-- חודרת 
נפשות  ומחזקת  מעוררת  הלב,  מעמקי  אל 
נכאבות ונשברות, עד שאין אחד שיוכל לעמוד 
שתוכל  טומאה  או  קליפה  שום  אין  מנגד... 
הקליפה  אפילו  הזו,  ההתעוררות  את  לעצור 
מתבטלת  היא  גם  עמלק,  המן  של  הנוראה 

כליל, כלא היתה.
***

הזו מכינה את העולם לאור הגאולה  הזעקה 
שהוא  בשלימות--  העולם  יתוקן  ידו  שעל 
'אור רבינו הקדוש'  'אור הפסח' שזה  הנקרא 

ששמו הקדוש בגימטריא מכוון 'פסח', 
העולם  את  מתקן  בתחילה  הקדוש  הצדיק 
הקלקולים,  כל  את  מתקן  הכללי',  ב'תיקון 
התאוות  החושך,  את  העולם  מן  מנתק 
והתועבות. שכל זה הוא בבחינת 'אור הפורים'. 
הנצח,  לאור  העולם  את  ומכשיר  מכין  ובכך 
החמץ  ששם  ה'פסח',  של  התיקון  לעולם 

תתבטל ותתבער כליל מן העולם.
______________

על  הנחל  ובאיבי  לחכמה  ופרפראות  ע"ד  תורה  )ע"פ 
התורה, שיח שרפי קודש ק"ס, ליקו"ה או"ח ברכות הריח(

...ועכשיו ביום נורא וקדוש זה אתה חפץ להשיב לנו את כל האורות והמעלות הללו שעליהם נאמר "והיה 
אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים"... )תפילה לעני - צ'(

ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים
והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך

קומי אורי כי בא אורך
כי ה' יהיה לך לאור עולם

כי טל אורות טלך

--להודיע להודיע להודיע... שיש נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה ושמחה ואמונה...

ועכשיו...
אז יבקע אורך כשחר
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מכמה ש חורפי  בימי  מעתי 
הפורים  מימי  באחד  זקנים 
הירש  צבי  ]ר'  רבינו  אל  באה 
חסידים  של  קבוצה  מזידשטוב[  
"מתחפשים", שהאחד מהם ששמו 
'מלך'  בבחינת  היה  קאפל  ר'  היה 

והשאר היו שריו ועבדיו. 

כבוד  הנ"ל  קאפל  לר'  רבנו  נתן 
את  שיבטל  ממנו  וביקש  מלכות 
מיסי הבשר והנרות מישראל ואת 

החובה לעבוד בצבא. 

המתחפש  המלך  לו  נאות 
לבטל את מיסי הבשר והנרות, 
בצבא  לעבוד  החובה  את  אבל 

לא רצה לבטל בשום אופן. 

והתחנן  דברים,  רבנו  עליו  העתיר 
הוא  אבל  רבו,  לפני  כעבד  לפניו 

באחת לא, ולא, ועוד הפעם לא!! 

החסידים שהיו באותו מעמד הבינו 
כמשחק  הדברים  את  לקחת  שאין 
מדבר  ושרבינו  בעלמא,  פורים 
לפני  ומתחנן  למטה  קאפל  ר  עם 
אבל  מעלה,  כלפי  עולם  של  מלכו 
ר' קאפל שהיה כבר מבוסם קצת, 
רצה להראות שלו העוז והממשלה. 

עמד חסיד אחד וצבט לו מאחוריו, 
רק  אתה  "הלא  באזנו:  לו  ולחש 
אתה  אין  ומדוע  בעלמא,  קאפל 

ממלא את בקשתו של  רבינו?!" 

אבל המלך קאפל הקשה את לבבו, 
של  בקשתו  אל  לא  ליבו  שם  ולא 
לו  שצבט  הצביטות  אל  ולא  רבנו, 
שכל  רבנו  וכשראה  בבשרו,  חבירו 
דבריו ללא הועיל, הסב פניו ממנו. 
כשנתפכח  לו...  שילך  לו:  ואמר 
אולתו  את  הכיר  מיינו  קאפל  ר' 

ונתחרט, אבל כבר עבר מועד. 

וראה זה פלא אחרי שנים נתבטלו 
רק  מישראל,  והבשר  הנרות  מיסי 
חובת העבודה בצבא שעליה הרבה 
כך בתחנונים לפני המלך  כל  רבנו 
דנן ולא עלתה לו נשארה בתוקפה 

עד היום הזה.

היתה איפא כל השיחה שסח עמו 
שיחת  לא  ההוא,  פורים  ביום  רבנו 
תפלה  אם  כי  בעלמא,  פורים 
ובשל  המקום,  לפני  ותחנונים 
לא  זה  קשה  מלך  של  סרבנותו 
- שוטה  רק מחצה.  עשתה תפלה 

אחד יאבד טובה הרבה!

***

מרבנו  מסופר  חי  זוהר  בספר 

מורי  לי  "ואמר  האלה:  כדברים 

שמיום  צבי  רבנו  הקדוש  דודי 
שגברה מלכות הרשעה צריכים 
לו  שמירה גדולה לכל מי שיש 
יהיה  שלא  התנשאות,  איזה 

רשע... 

)אחד  שזה  בני,  "ראה  לי:  והראה 
ממשרתיו הנמוכים( ממונה לחלק 
כפות לאורחים, כמה רשעות הוא 
עושה לכל אחד, והיא רק התמנות 
קטנה, וכל שכן מי שיש לו גדולה." 

דברי  עם  מתאימים  אלה  ודבריו 
בעל הטורים על פסוק "הפקד את 
במסורה  "תרי  א'-נ'(  )במדבר  הלוים" 
דין ואידך "הפקד עליו רשע" שאין 
אלא  מלמטה  שוטר  נעשה  אדם 

אם כן נעשה רשע מלמעלה".

למדים  אנו  הנ"ל  רב  ומן המעשה 
יש  פורים  של  התמנות  שאפילו 
רשע',  עליו  'הפקד  משום  בזה 

סימן לדבר: "מלך אדיר שלנו".

)צבי לצדיק(

הפקד עליו רשע
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אהבת נפש" – זוהי ההגדרה של 'התקשרות "
צדיק,  שיש  יודע  שהאדם  אפילו  לצדיק'... 
בצדיק..  מאמין  הוא  הצדיק,  על  שמע  הוא 
אבל צריך גם התקשרות לצדיק - קשר אמיתי 

ופנימי לצדיק. 

גם  צריך  הוא  וההכרה,  הידיעה  מעצם  חוץ 
לעשות מהלך של התחברות אמיתית שורשית 
ופנימית, להרחיק מהלב את כל כל המרחיקים 
והמונעים, את כל המחשבות והדמיונות, ולקרב 

את הלב קרוב קרוב לצדיק. 

שורש   - לצדיק-האמת  הלב  את  לחבר 
את  לאהוב  פשוט,  אותו.  ולאהוב  נשמתו1, 

הצדיק באהבה הכי גדולה שיש בעולם!!!

ֶאת  ּיֹאַהב  שֶׁ ַאֲהָבה,  הּוא  רּות  ַהִהְתַקשְּׁ ר  "ְוִעקַּ
"ְוַנְפׁשוֹ  תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֵלָמה,  שְׁ ַאֲהָבה  יק  דִּ ַהצַּ
ּה',  ַנְפשֵׁ ַנְפׁשוֹ", ְוַתְרּגּומוֹ:'ֲחִביָבא ֵלּה כְּ ְקׁשּוָרה בְּ
ֶנֶפׁש  בְּ ָרה  ִנְקשְׁ ְיהוָֹנָתן  "ְוֶנֶפׁש  תּוב:  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 

ִוד".  דָּ

ים,  יק ִיְהֶיה יוֵֹתר ֵמַאֲהַבת ָנשִׁ דִּ ְוַאֲהָבתוֹ ֶאת ַהצַּ
ֵמַאֲהַבת  ִלי  ַאֲהָבְתָך  "ִנְפְלַאָתה  תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ

ים".2 ָנשִׁ

***

יש לו קצת הרגשה - הוא רואה שיש כאן אור 
מזה.  חלק  להיות  לזכות  רוצה  גם  והוא  עצום, 
לכן הוא מתבטל ודבק בצדיק הקדוש, ועל-ידי-
לחלק   - הצדיק  ממהות  לחלק  נהפך  הוא  זה 

מהצדיק ממש...

ּנּו  ִממֶּ ל  ְמַקבֵּ ֵאינוֹ  שֶׁ ַאף  יק,  דִּ ְלַהצַּ קָֹרב  מְּ שֶׁ "כְּ

ּה  ְלַבדָּ ְוָהֱאמּוָנה  ְמאֹד.  טוֹב  ן  כֵּ ם  גַּ הּוא  ָלל,  כְּ

ַרְך.  ם ִיְתבָּ יק, מוִֹעיל ַלֲעבוַֹדת ַהשֵּׁ דִּ ַהצַּ ֲאִמין בְּ מַּ שֶׁ

גוֹן  כְּ ּזוֹן,  ַלנִּ ְך  ִנְתַהפֵּ זוֹן  ַהמָּ שֶׁ ָהֲאִכיָלה  ֶטַבע  י  כִּ
ִכין  ִנְתַהפְּ ִבים,  ֲעשָֹ גוֹן  כְּ צוֵֹמַח  אוֶֹכֶלת  ַהַחי  שֶׁ כְּ
ְוֵכן  ֵמֶעיָה.  תוְֹך  בְּ ְכָנִסין  נִּ שֶׁ כְּ ְלַחי,  ִבים  ָהֲעשָֹ
ְך  ִנְתַהפֵּ ַהַחי,  אוֵֹכל  ר  ַהְמַדבֵּ שֶׁ כְּ ר,  ִלְמַדבֵּ ֵמַחי 
זוֹן  ם ַהמָּ ְכָנס ְלשָׁ נִּ ּוְלָכל ָמקוֹם שֶׁ ר.  ַדבֵּ ַהַחי ַלמְּ
ָהֵאיָבר  ְלַמהּות  ְך  ִנְתַהפֵּ ְלָהֵאיָבִרים,  ק  ְתַחלֵּ נִּ שֶׁ
ְכָנס  זוֹן ַהנִּ ק ֵמַהמָּ גוֹן ַהֵחלֶּ ם. כְּ ְכָנס ְלשָׁ נִּ ׁש שֶׁ ַממָּ
ְך ְלֵלב,  ב ִנְתַהפֵּ ְכָנס ַללֵּ ְך ְלמַֹח, ְוַהנִּ ְלַהּמַֹח ִנְתַהפֵּ

ָאר ָהֵאיָבִרים.  ְוֵכן ִלשְׁ

הּוא  'ֶאֶרץ'  י  כִּ ֶביָה"  יוֹשְׁ אֶֹכֶלת  "ֶאֶרץ  ְוֶזהּו: 
יק ּוַמֲאִמין  דִּ בּוק ְלַהצַּ דָּ שֶׁ ִחיַנת ֱאמּוָנה... ַהְינּו כְּ בְּ
ְך  יק ְוִנְתַהפֵּ דִּ ִחיַנת ֶאֶרץ, ֶנֱאָכל ְלַהצַּ הּוא בְּ ּבוֹ, שֶׁ

ׁש."3 יק ַממָּ דִּ ְלַמהּות ַהצַּ

***

זה  לצדיק,  אמיתית  מההתקשרות  חלק 
שהוא  בזה  חס-ושלום  יתבייש  לא  שהאדם 

זכה להתקרב לצדיק... 

שהוא  צריך  לצדיק  שלו  הקשר  ההיפך,  רק 
יהיה ברור, גלוי ואמיתי! וכך הוא זוכה להיכלל 
אנשי- של  החבורה-הקדושה  בתוך  באמת, 

הצדיק.

"התקשרות לצדיק נקרא זה שנותן עליו 'שם 
יקיים  שאחד  מזה  חשוב  יותר  וזה  הצדיק', 
וזה  הצדיק'.  מ'שם  וייתביש  הצדיק  דברי 
כמו שאחד יקיים כל התורה, וייתבייש משם 

'יהודי', והבן."4

ֶכם...  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ "ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ר" ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְוָנַתּתִ

הדבקות וההתקשרות לצדיק

ר" ׂשָ "ֵלב ּבָ

רך, ונוח 
לב 

להכנע
)רש"י(
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ר'  קדישא  הסבא  של  בפימיה  "מרגלא 
מרדכי מלכוביץ: דוד המלך עליו-השלום כך 

"עזור   – אחסר"  לא  רועי  "ה'  מבקש;  היה 
דהיינו  אף-פעם..."  לי  יחסר  לא  שרועי  לי 

שאהיה דבוק ברבי תמיד..."5

גדולה"6  רפואה  הוא  לצדיק  "התקשרות 
לצדיק...  כהתקשרות  אמיתית  רפואה  אין   –
'כאשר ישא  הצדיק לוקח ומרים את אנשיו 
האומן את היונק7. ומרפאם בכל מיני רפואות 
שורש  לפי  כל-אחד  ובגשמיות,  ברוחניות 

נשמתו, באשר הוא.

אליו  המתקרבים  את  ומטהר  מנקה  הצדיק 
סמים  מיני  להם  וממשיך  הכתמים8,  מכל 
שיתרפאו מכל החיצים שזרק בהם הסטרא-

אחרא וחיילותיו9.

אליו,  דבק  שיהא  צדיק-הדור.  ידי  "על 
שהצדיק  ידי  ועל  טהור',  לטהור  'ומחובר 
מזכיר שמו, אשר בשם האדם נכלל נשמתו, 
כמו שנאמר: "נפש חיה הוא שמו", נעשה 
דביקות נשמתו בנשמת הצדיק. והוא יחוד 

גמור, והיו לבשר אחד. 

ועל דרך משל, כמו איש עני מהולכי כפרים, 
והוא  כתיפיו.  על  כבידה  משא  נשא  אשר 
אחד  איש  בו  ופגע  יחף.  והולך  ויגע  עיף 
נוסע במרכבה לבדו בלא שום משא. וריחם 
על האיש העני הזה, ונתן משאו על העגלה, 
האיש  עם  יחד  ישב  כן  גם  בעצמו  והא 
העשיר הזה, ונח מיגיעתו. והנמשל מובן."10

להתקשר כראוי לצדיק, צריך מסירות-נפש, 
הנדרשת  המסירות-נפש  מאשר  יותר  עוד 

בשביל לזכות להיות בעצמו צדיק... 

זוכה  הוא  לצדיק,  כראוי  להתקשר  והזוכה 
'המחובר  כי  הצדיק,  מדרגת  בתוך  להיכלל 

לטהור טהור'.

"כמו ששמעתי מכ"ק אדמו"ר זי"ע ששאל 
אומר  שהיה  זלה"ה  היהודי  הקדוש  להרב 

'כל המחובר לטהור וכו'' 

ושאל לו: וכי הקדוש ברוך הוא וותרן וכו'? 
לו  יהיה  קל  שבדבר  זו  הוא  סברא  ומה 
מהעולם  נהנה  לא  אשר  הצדיק  מדריגת 

הזה? 

והשיב לו: שזה עבודה גדולה מאוד להיות 
מלהיות  קשה  ויותר  לצדיק-האמיתי,  דבק 
ומי  כלל...  ויתור  כאן  ואין  בעצמו!!!  צדיק 
יודע  האמיתים  הצדיקים  אצל  רגיל  שהיה 

ומבחין דבריו הקדושים הללו."11

__________________________

1. ליקו"מ תורה ל"ג. 
2. ליקו"מ תורה קל"ה.
3. ליקו"מ תורה קכ"ט.

4. השקפה - ר' שמואל טוקצינסקי, בשם ר' שמואל 
הורביץ ז"ל.

5. תורת אמת.
6. ספר המידות - ערך צדיק – קצ"ו.

7. במדבר י"א-י"ב.
8. חיי"מ של"ב. 

9. סיפורי מעשיות – מעשה י"ג. 
10. קול מבשר ח"א - פרשת במדבר.

11. רמתים צופים - תנא דבי אליהו - פרק ג.

לב בשר / המשך  

"הקורא את המגילה למפרע 
וכו'" - אמר הרב ישראל בעל 
את  "הקורא  נ"ע,  טוב  שם 
פירוש,   - למפרע"  המגילה 
שסובר כי אז היה הנס ולא 
עתה, לא יצא.
)בעל שם טוב עה"ת  - מגילת אסתר(

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" ]מגילה יז.[, פירשו לנו רבותינו 
רק  וקורא  שמספר  היינו  למפרע,  המגילה  את  הקורא  )ברמז( 
מעשה שהיה למפרע זה כמה שנים, ואינו מבין אשר זה הנס היינו 
התגלות האור שוב מתגלה בכל שנה, על כן נתקן לזכרון לדורות 
קריאת המגילה אשר כל השמות והאורות הנרמזין בה שוב יתגלו, 
הנה מי שאינו מבין זה ואינו מאמין, רק קורא למפרע מעשה שהיה, 

לא יצא ידי חובתו.     )בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת - מאמר ד'(

התגלות אור הפורים בכל שנה
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הרה"ח ר' שמואל הורביץ זצ"ל

נלב"ע י"ב אדר תשל"ב

ר' שמואל היה מגדולי חסידי ברסלב בדור 
העבר, מסירות נפשו לכל ענין הקשור לרבינו 
בעניין  הן  וגבול,  שיעור  בלי  היה  הקדוש 
הנסיעה לאומן, והן בעניין הדפסת כל ספרי 
במסי"נ  והפצתם  ותלמידיו,  הקדוש  רבינו 
וגדלותו  גאונותו  כמו"כ  ודחקות.  עוני  מתוך 

בתורת הנגלה והנסתר היו לאין ערוך.

בעת  שהיה  נורא  סיפור  נביא  הפעם  אך 
לר'  סופר  הזה  הסיפור  שמואל,  ר'  פטירת 
צבי אריה רוזנפלד זצ"ל, ושמעו זאת מפיו 
הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א ור' משה 
'זכרון  ומובא בקונטרס  ביננשטוק שליט"א, 

הלווים'.

בנסיעתו  שמואל  ר'  על  שעבר  מה  ידוע 
המסירות  ועל  באומן  הקדוש  רבינו  לציון 
נפש כפשוטו ממש, ומה שעבר עליו בהיותו 
בכלא הקומניסטי שחשדוהו למרגל, וכמעט 
וכפי  רח"ל  בתליה  להריגה  אותו  שהוציא 
שמסופר באריכות בספר "ימי שמואל" ח"ב. 
והנה בוודאי שהיה כאן נס גדול מעל לדרך 
רשעים  מציפורני  ולהנצל  לצאת  הטבע, 
היה  הקלעים  שמאחורי  אך  האלו,  ארורים 
גם מאחורי הנס הגדול הזה גם "אתערותא 

דלתתא" )התעוררות מלמטה(.

ר'  של  שהותו  בימי  המעשה:  היה  וכך 
מצבו  על  ידע  כבר  כאשר  בכלא,  שמואל 
הקשה, והיה נראה שעל-פי דרך הטבע אין 
שום סיכוי לצאת ולהשתחרר מרשעים אלו, 
הצליח ר' שמואל להעביר על-ידי מאן דהוא 

פתק, וכך נכתב שם:

מאפילה  לצאת  בעדי  ויסייע  שיעזור  "מי 
לאורה, אתן לו את שכר העולם-הבא עד 

לזמן זה."

הירש  ר'  לידי  והגיע  התגלגל  הזה  הפתק 
באומן,  ה'  עובדי  )מגדולי  זצ"ל,  ליפל  לייב 
לארץ- להגיע  ימים  באותם  כבר  שזכה 
ישראל( ור' הירש לייב החליט לפעול ולסייע 
לר' שמואל, ובפרט לאחר כזאת הבטחה... 
ארץ- רבני  לכל  רגליו  מכתת  התחיל  וכך 
ישראל באותם ימים הרב קוק זצ"ל, ר' יוסף 
חיים זוננפלד זצ"ל, וכן פנה לרבנים בחו"ל, 

וכן פנה לעיתונים בכל העולם כולו. 

ונעשה רעש גדול מזה שרב מארץ-ישראל 
נתון בכלא הרוסי על לא עוול בכפו. ולבסוף 
הרוסים  החליטו  הגדול,  הלחץ  מחמת 
לשחררו, ובתמורה לזה שחררו האמריקאים 

מרגל רוסי שהיה כלוא בידם.

ואכן על-פי הנראה לעין, זה היה חלק גדול 
בשחרורו של ר' שמואל, כי אחרי הכל גם 
העולם  בעיני  להצטייר  רצו  אלו  רשעים 

לטובה.

והנה כשהגיע לארץ ישראל בשלום, קיבלוהו 
הכל בשמחה, וכמובן גם ר' הירש לייב נמנה 
באותם  גדולה  התעוררות  והיתה  בייניהם, 
הצלתו,  נס  את  לשמוע  באו  והרבה  ימים 
וכן באותם ימים היה מוסר ר' שמואל זצ"ל 
ה'  מעובדי  ששמע  כפי  שיעורים  ברבה 
באומן, אבל ר' הירש לייב זצ"ל מרוב ענווה 
שבו, לא דיבר ולא הזכיר מכל מה שפעל 

והשתדל למען ר' שמואל.

י"ב באדר תשל"ב  ביום  לאחר שנים רבות 
נפטר ר' שמואל. לפני מסע הלוויה הלך ר' 
ובפתע  במקווה,  עצמו  לטבול  לייב  הירש 
מיד  והתעלף,  לייב  הירש  ר'  נפל  פתאום 
נראה  והיה  הואיל,  ללא  אבל  לעוררו  ניסו 

שאלו הם רגעיו האחרונים.

וראה זה פלא, לאחר זמן לא רב, התעורר ר' 
הירש לייב, קם ממקומו כאחד האדם, בריא 

לגמרי, לתדהמת כל הרופאים והנוכחים.

עבדי ה' חסידי ברסלב ועובדי ה' במרוצת הדורות
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תלמיד ה ז"ל,  מטעפליק  מאיר  ר' 
אנ"ש,  מחשובי  היה  ז"ל,  מוהרנ"ת 
והיה  מטעפליק.  אנ"ש  בין  החשוב  והיה 
היה  בבוקר  שתיכף  בפורים  מנהגם 
יושבין את עצמם  השכרות, ואחר כך היו 
רוקדין  והיו  וכו',  היום  באמצע  להסעודה 

בשמחה גדולה. 

ונכנס  כפר,  כפרי אחד מאיזה  איש  והיה 
גם כן להקיבוץ, וראה השמחה והריקודין 
מרחוק. ורצה הר' מאיר מטעפליק להכניסו 
לתוך הריקוד, ולא רצה. והשיב לו: "איהר 
בוגרת  בת  )היינו  שרה  קיין  ניט  האט 
)לך  זיין"  פרייליך  איהר  להשיאה( קענט 
לכן  לחתנה,  צריך  בוגרת שאתה  בת  אין 
אתה יכול להיות בשמחה(. והשיב לו הר' 
מאיר מטעפליק: אם כן כשצר לך כל כך, 
זהו העצה להיות בעצבות ומרה שחורה?! 
רק העצה לצעוק: "צרות לבבי הרחיבו", 
ולקח אותו לתוך הריקוד, וצעק מהריקוד 
"צרות לבבי וכו'" והוא אמר לו כשצר כל 
וכן  בעמקות...  יותר  וצעק  צועקין!!  כך 
לב,  בכל  שצעק  עד  פעמים,  כמה  היה 

מתוך השמחה.

פורים  אחר  שתיכף  תפילתו,  ונתקבל 
שנסע לכפר שלו, ופתאום באמצע הלילה 
דפקו על פתחו שגיבור אחד תעה מהדרך. 
ועל כן הוכרח לכנוס לביתו, וביקש אכילה 
וישרה בעיניו.  וראה את הבתולה  ושתיה, 
ושאל אותו: אם רוצה להתחתן עמו, כי יש 
לו בן יקר. והשיב לו: כי הוא מוכרח קודם 
לשאול את ר' מאיר מטעפליק. והשיב לו: 
הלא גם אני מחסידי ברסלב, ונסעו ביחד 

לר' מאיר, והוא התחתן אותם ביחד.

)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

בנתיים מסע הלויה יצא רגלית בדרכו 
להר הזיתים ור' הירש לייב שחזר לבריאותו, 
התחיל לרוץ אחרי מסע הלויה כשהגיעו 
ממש לרגע הקבורה פגשם ר' הירש לייב, 
בקול  וקרא  ועדה  עם  קבל  נעמד  ומיד 
כלפי הנפטר, מחול לך... מחול לך... מחול 
לך... כששאלוהו לאחר מכן לפשרם של 
דברים סתם את פיו בחזקה וסירב לענות 
וכך סיפר  רק ליחידים סיפר את סיפורו. 

לר' צבי אריה רוזנפלד  זצ"ל:

לנגד  אני  רואה  והנה  למקוה  כשנכנסתי 
עיני את ר' שמואל ור' שמואל פונה אלי 
ואומר, אנחנו הולכים ביחד לגן עדן, אתה 
בא עימי עכשיו, ואני מרוב פחד מיד נפלתי 
שמואל  ר'  ממשיך  ובנתיים,  והתעלפתי. 
את  הבטחתי  הלא  לי,  ואומר  עימי  לדון 
שכר עולם הבא שלי בעבור מי שיוציאיני 
מבית האסורים והלא אתה עזרת וסייעת 
אשלם  עכשיו  עימי  בא  כן  אם  לחלצני, 
כולי,  רועד  עומד  ואני  הטוב.  כגמולך  לך 
אבל  לו,  ואומר  שמואל  ר'  אל  אני  פונה 
מן העולם.  להיפטר  זמני  הגיע  לא  עדיין 
ור' שמואל השיבני אם כן מה אומר לבית 
חוב  בעל  נשאר  אני  הרי  מעלה  של  דין 
כלפיך. אמרתי לו לר' שמואל חברי ורעי, 
אני מוותרלך בלב שלם על כל החוב של 
רק  לי,  חייב  שהינך  הבא  העולם  שכר 
הנח לי שאוכל עוד להישאר בזה העולם 
ולגמור את תיקוני בזמן, ולקיים עוד תורה 
ביננו  סיכמנו  וכך  העולם.  בזה  ומצוות 
שהוא יעזבני לנפשי ואני אודיע קבל עם 
ועדה כפי הנפסק בשו"ע לומר ג' פעמים 

מחול לך...

וכך היה, הוא עזבני ואני ביקשתי מחילתו 
כנ"ל...

לייב  הירש  ר'  שכמובן  נציין,  רק  לסיום 
הזיתים  בהר  שמואל  לר'  בסמוך  נקבר 

בירושלים. 

שרפי-מעלה עבדי ה' / המשך 
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הגאון פ של  בעירו  עני  איזה  בא  אחד  עם 
בעל החתם-סופר ז"ל והיה אצל הגבאים 
לאכול  פתקאות  לו  ונתנו  המדרש  הבית  של 
"ימים" )יום אחד אצל זה הבעל-הבית ויום אחד 
לו  נתנו  שבת  ועל  וכו'(  הבעל-הבית  זה  אצל 

פתקא לאכול אצל החתם סופר ז"ל.

ולקח את הפתקא והלך עמה ברחוב ופגש את 
החתם-סופר ז"ל, )ולא ידע שזהו שצריך לאכול 
נותנים  זה האיש  ושאל אותו: אם אצל  אצלו( 

לאכול היטב. 

והשיב לו: שאצל זה האיש נותנים לאכול דגים 
היטב.

ואחר-כך כשהיה אצלו על שבת לאכול אצלו, 
ושאלו(  ברחוב  שפגשו  הוא  שזה  הכירו  )ולא 
והתחילו ליתן הדגים, והוא חשב שיותר מהדגים 
לא יתנו. ע"כ אכל א"ע הרבה עם הדגים ובפרט 

כי נתנו הרבה מינים מהדגים וכו' 

התבשילים  שאר  ליתן  כשהתחילו  ואחר-כך 
והמאכלים כבר לא היה יכול לאכול כלל כי היה 
שבע והתחיל לכעוס ולקלל זה האיש שפגש וכו'

ושאל אותו החתם-סופר: על מה אתם כועסים 
וקוללים.

והשיב לו וסיפר לו המעשה שפגש איש ושאלו 
עם  א"ע  אכל  וע"כ  דגים  שנותנים  לו  והשיב 
הדגים ולא יכול עכשיו לאכול יותר שאר דברים 

טובים וכו'.

חייבים  "אתם  ז"ל:  סופר  החתם  לו  והשיב 
בזה!! כי מה לכם להיות רעבתן ובעל תאווה 
כזה, לשאול אם נותנים לאכול וכו'... ואני הוא 
להיות  לא  שתדעו  כדי  זאת,  לכם  שהשבתי 

רעבתן ובעל תאווה וכו'."

........................................................................................

ועוד היה מעשה אצל החתם סופר ז"ל כי החתם 

סופר היה לו מנין מיוחד אצלו, והתפלל איתם, 
בצדקות  ברורים  אנשים  כל העשרה  כולם  והיו 

וחסדיות וכו' וכו'.

ופעם אחד קרה שאחד מהמנין שלו, התחיל בנו 
מעט לסוג אחור מדרכו, ושמע החתם סופר ז"ל 
אעפ"י  שלו  מהמנין  כבר  שיהיה  רצה  ולא  מזה 
ורק בנו  שהוא היה בצדקות וחסידות כמקודם, 
היה  לא  בזה  גם  ומסתמא  מדרכו,  קצת  נסוג 
רצה  לא  אעפי"כ  כלל,  לעשות  יכל  ולא  אשם 

החתם סופר ז"ל שיהיה מהמנין שלו.

בנפשו  עצות  לשות  ז"ל  סופר  החתם  ידע  ולא 
מה לעשות, אם שיהיה מהמנין שלו אינו רוצה, 
ואם ליקח אחר במקומו, הלא יתבייש זה האיש. 

וגמר בדעתו להזניח כל המנין שלו ולילך לבית 
המדרש להתפלל, וכן עשה שהפסיק את המנין 

שלו והתפלל בבית המדרש.

........................................................................................

אומן  עיר  דרך  ז"ל  הבעש"ט  נסע  אחד  פעם 
עצמו  את  עמד  והוא  יֹוִנים  מחנות  אותו  וסבבו 
להשאר  אוכל  לא  "אני  להם:  ואמר  אצלם. 
אצלכם לתקן אתכם, רק נכדי הוא יתקן אתכם." 

וסיבב להם בידיו שילכו, ופרחו ממנו.

וכן מצאו פעם אחד קמיע של הרה"צ ר' נפתלי 
כ"ץ ז"ל שהיה כתוב שם "לך ליער גרעקוב אצל 

עיר אומן, ושם תמצא תיקונך".

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

י"ט( אם דבר אחד יכול למנוע מהתקרבות 
לצדיק – צריך להימנע מהדבר ההוא לגמרי.

אחרים,  צדיקים  דברי  לשמוע  יכולים  כ'( 
דרך  חיפוש  ואינם  בתנאי שאינם מתנגדים, 
חדשה, כי הכל נמצא בדברי רבינו ז"ל. )דבר 
ממשגיחים  שיחות  לשמוע  לענין  דיבר  זה 

בישיבה, אבל לא לענין מפורסמים(

)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע
מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה
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_____________________________ התגלות ההשגחה
ָחה ְוִנְפָלאֹות  גָּ ְתַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהשְׁ ֶלָעִתיד תִּ
ִנְפְלאֹוָתיו  ֵעת  ָכל  בְּ ְוִיְראּו  ָוֶרַגע  ָעה  ְושָׁ ֵעת  ָכל  בְּ
ֵטִלים, ֲאָבל  ל ַהּמֹוֲעִדים בְּ ן ִיְהיּו כָּ ָהֲעצּוִמים. ְוַעל כֵּ
ל ּפּוִרים  נֵּס שֶׁ ם בַּ י גַּ ְיֵמי ַהּפּוִרים לֹא ִנְבָטִלים כִּ
זֶּהּו  שֶׁ ָוֶרַגע,  ֵעת  ָכל  בְּ ָחתֹו  גָּ ַהשְׁ ִנְפְלאֹות  ָראּו 

ל ֶלָעִתיד.   ָחתֹו שֶׁ גָּ ּלּות ַהשְׁ ִחיַנת ִהְתגַּ בְּ
ַעל  ֶלָעִתיד,  ם  גַּ לּו  טְּ ִיבָּ לֹא  ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ן  כֵּ ְוַעל 
ְך,  ל כָּ ה ְיָקָרה ּוְגדוָֹלה כָּ ִגלָּ ן ִמְצַות ְקִריַאת ַהמְּ כֵּ
ַרְך  ִיְתבָּ ָחתוֹ  גָּ רוִֹאין ַהשְׁ ֶזה שֶׁ י ְמַפְרְסִמין ֵנס כָּ כִּ
ֲאִפּלּו  ָרה  ַהַהְסתָּ תֶֹקף  בְּ ֲאִפּלּו  ֵעת  ָכל  בְּ ָעֵלינּו 
ְשָרֵאל ְרחוִֹקים ֵמַאְרָצם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש  יִּ ֵעת שֶׁ בְּ

ר ַהזֶּה. לּות ַהמַּ גָּ ה בַּ ם ַעתָּ ְקָוה גַּ ָלנּו תִּ

)ליקוטי הלכות או"ח - הלכות תשעה באב ותעניות הלכה ד'( 

_____________________________כל נדרי
אנ"ש  בין  שהיה  וההתלהבות  ההתעוררות 
היה  המגילה'  'קריאת  בעת  בפרט  בפורים, 
נדרי'  'כל  יותר מההתעוררות שהיה באמירת 
וממש הרגישו וראו במוחש שיום כפורים הוא 

באמת יום כ-פורים כדברי התיקוני זוהר.
)שש"ק ד–צ"ט(

_____________________________נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי
שנאמר:  במגילה  הפסוק  על  א"ש  מרן  פירש 
'נפשי   – בבקשתי"  ועמי  בשאלתי  "נפשי 
מאת  ואבקש  שאשאל  בשאלתי  בשאלתי', 
הנפש  עניני  על  נפשי,  על  רק  יתברך  השם 
וכשאשאל   - בבקשתי"  "ועמי  בלבד.  רוחניות 
בקשותיהם  כל  על  אתפלל  עמי  על  ואבקש 

וצרכיהם.
)ארבעה ארזים(

_____________________________ אור השכל העליון
בסעודת פורים כלולים שני התיקונים הנ"ל שהם 
'אור  אז  מאיר  העיקר  ולבנה, אך  בחינת חמה 
השכל העליון' שהוא בחי' 'יום' ועל-כן סעודת 

פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו.
סעודת  כי  'שת-י"ה',  'אכל-י"ה'  בחינת  וזה 
פורים הוא בחינת הארת מוחין עליונים מאד, 

ובפרט השתיה של פורים.
)נחת השולחן( 

_____________________________רפואת הלב
הלב  על  סבל  שבצעירותו  מאנ"ש  אחד  היה 
באופן קשה מאוד, ובני ביתו היו מאוד בהולים 
הלך  והלה  פורים,  הגיעו  כך  ובתוך  על-זה, 
לשמוח בשמחת פורים עם אנ"ש. ולפני שהלך 
שאסור  שיזכור  זוגתו  אותו  הזהירה  מביתו, 
סכנת  הוא  כי  מזעיר,  מעט  אפילו  לשתות  לו 

נפשות! 
נחום  ר'  היה  ואז  באומן,  הכנסת  לבית  ונכנס 
שוסטר זצ"ל הגבאי, וביקש מר' נחום שיתן לו 
יין שרף גדולה,  משקה, והניח ר' נחום בקבוק 
והנ"ל שתה הכל בבת אחת, והחל ללכת לכיוון 
ביתו של ר' אברהם שטרנהרץ, )כי כן היה המנהג 
בפורים אז שהיו מתפללים מנחה גדולה, ואכלו 
סעודת פורים ואחר-כך היו מתאספים בבית ר' 
אברהם לשמוח בשמחת פורים.( והרגיש הלה 
שאינו יכול ללכת, ואחזו ר' נחום הנ"ל, ותמכו 
אברהם  ר'  לבית  שהגיע  עד  יפול  שלא  בידיו 
הנ"ל ושם כבר היה כל העולם, ומיד כשנכנס 
לבית ר' אברהם נפל ארצה בפתח הבית, וזוגתו 
שתה  "איך  צעקה:  קול  הרימה  שם  שהיתה 
במצב כזה שהוא סכנת נפשות וכו'" ולמחרת 
כשקם משנתו היה כאחד האדם, ולא ידע כלום 
מחולי לב.                                )מבועי הנחל(

סעודת פורים מקרא מגילה
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_____________________________זה לעומת זה
זעקה  ויזעק  העיר  בתוך  "ויצא  בחי'  וזה 
גדולה ומרה" - ועיקר הצעקה היה לישראל 
והתייאשו  בו,  שנפלו  הגדול  החילוף  על 
מלחשוב שהם הם בני מלכים והקדוש ברוך 

הוא עדיין לא עזבם ולא יעזבם. 
ועל-כן לעומת זה הפגם שהיה במשתה היין, 
שנפלו,  למה  שם  שנפלו  הסעודה  ובאותה 
תיקנוהו במצוות היום שהוא מצוות סעודת 
פורים ושתיית היין כדי לתקן אותו פגם שבו, 
ועל ידו נעשה ונחתם דינם ח"ו לאותה חילוף 

הנורא.                      )מעדני מלך – סיפו"מ( 

_____________________________תשובה מתוך שמחה
זוכרני שהייתי רואה את אבי זקני האדמו"ר 
מהאדעס זצ"ל, בשעה שהיה יושב בסעודת 
פורים היתה שמחתו גדולה עד בלי שיעור, 
ודמעותיו היו זולגות מעיניו, ומתגלגלות על 

לחייו ופניו מחייכות וצוחקות. 
היה  שבפורים  נוהג  ורבי  מורי  אבי  היה  וכן 
מעורב  היה  גדול  ובכי  גדולה  שמח שמחה 
בשמחתו, והסביר לנו שעבודה זו קשה עד 
למאד, להיות תשובתו שלימה מתוך שמחה, 
תעלומות  יודע  עליו  יעיד  שעה  ובאותה 
שלא ישוב לזה החטא לעולם, כמו שאומר 

הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב הלכה ב.
)באר יעקב חיים(

_____________________________ להרבות במתנות לאביונים
יהיה נגד עיניו דברי הרמב"ם שיש להרבות 
במתנות לאביונים יותר מרוב משתה ומנות. 
וכן בדין דמתנות לאביונים הוא הנאה לנפש, 
כי  לבוא,  לעתיד  וקדושה  לשעתה  קדושה 
פרי'  ועושה  צדקה  'זורע  הוא  ברוך  הקדוש 
והמשתה  הנפש,  שמחת  והיא  כמשז"ל. 

וראוי  הנגוף,  הגוף  הנאות  הם  והמנות 
בעניני  ולא  הקיימת  הנפש  בעניני  להרבות 

הגוף הכלה.
)הנהגות צדיקים – החיד"א(

_____________________________בנים למקום
לאביונים'  'מתנות  על  טעם  לומר  יש  ובזה 
בפורים, כי כעין זה היה טענתו למעלה נגד 
מלך האמיתי דאינו יכול למחול על כבודו. אך 
בבן המלך הסברא נותנת דכבוד האב חופף 

על הבן, וראוי למחול משום דבן מלך הוא.

 )ישמח משה( 

_____________________________שטר חדש
נהג  זיע"א  מעליץ  משאץ  מיכל  יחיאל  רבי 
בפורים לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור 
ששטר  בזה  מצא  חדש  הידור  מן  ואף  רב, 

הכסף יהיה חדש, משום 'זה קלי ואנוהו'.
)זכות אבות(

_____________________________לראות את התפארת
המעלות  לכל  זכני  אנא  עולם  של  "רבונו 
הגנוזות במשלוח מנות איש לרעהו, שהרי 
משלוח  ידי  על  לזכות  יכולים  אנו  בפורים 
אחד  שבכל  התפארת  את  לראות  מנות 
וכפי ההתפארות שנזכה לגלות בכל  ואחד, 
כל  את  לנו  תגלה  אתה  גם  כן  ואחד,  אחד 

סודות הבריאה שבכל פרטי פרטיה..."
)תפילה לעני - ל"ב(

לַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ִחיַנת ִמשְׁ ן בְּ ם כֵּ ְוֶזהּו גַּ
יו  טּות ָהַעִין טוָֹבה ַעְכשָׁ שְּׁ ְלַהְראוֹת ּגֶֹדל ִהְתפַּ
ְוׁשוְֹלִחין  ֲחֵברוֹ  בַּ ְוָיָפה  ֵעינוֹ טוָֹבה  ֶאָחד  ל  כָּ שֶׁ
ִחיַנת  ל ֶזה הּוא בְּ כָּ ָמנוֹת ֶזה ָלֶזה ְוֶזה ָלֶזה, שֶׁ

ֲחֵברוֹ... ל ֶאָחד ֵעינוֹ טוָֹבה בַּ כָּ טוֹב ַעִין, שֶׁ

)ליקוטי הלכות או"ח – הל' פורים הל' ה'( 

משלוח 
מנות

מתנות 
לאביונים



בס"ד בר"ה

'תפילה לעני' - תפילות לכל החגים
התפילות שיעשו לכם חג אחר! להרגיש ולטעום גם מ'הנשמה' 
של החג, מהפנימיות, ומהנועם העליון של היום טוב הקדוש.    

קו המידע והשיעורים 058-328-7777

לתרומות והנצחות להחזקת העלון

 פלא': 050-418-0673  
 shuvubonim.com :ניתן לראות את העלון ב 

להצלחת הגה"צ ר' אליעזר בן עטיא שליט"א להשיג: 0533-11-20-11

 'הכל תלוי בהכנה' - ובכל רגע ורגע
מימי החג צריכים הכנה לקבל קדושת החג,

ששופעת כל ימי החג בלי הפסק."
)שם משמואל - פרשת צו( 

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  

להשיג: 0533-155-466

אמרו אנשי שלומינו על מעלת ההתבודדות:

כמו אחד שיש לו בביתו קמח שמן וביצים ועוד מטעמים, אולם דבר אחד חסר לו: 'אש', הרי 
אף-על-פי שיש לו הכל, למעשה אין לו מה לאכול אכילה כראוי.

כמו-כן ענין ההתבודדות שדומה הוא לאש המבשל והמטגן והמשלים והמחבר בשלימות את 
כל המאכלים הטובים - הם המצוות ומעשיו הטובים של האדם. )שיש"ק ה' - תמ"ד(


