
 בס"ד 

 במגילת אסתר זכריםבתורה י"ז המו מאמרי רבינו הק' 
 ( )נערך ע"י תלמידי יש"ק ברסלב אהבת משה ביתר עילית

 מתוך המגילה  מתוך התורה 

 כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם ע"י צדיקי הדור
 [ יד-ג] חודש אדרלהשמיד להרוג ולאבד... חודש שנים עשר הוא 

שמגלה    להתגבר בחודש אדר שמת בו משה רבינו ע"הוע"כ רצה המן 
 ]ליקו"ה פורים ב[ההתפארות שמתפאר הקב"ה עם ישראל 

כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד ומוצא התפארות שיש  
 בישראל בכלל ובפרט 

 א[  -]דאת כל אשר נעשה  עומרדכי יד
מתפאר אפי' עם פושעי   מרדכי ידע את כל הרצונות של הבריאה שהשי"ת 

 ]באיבי הנחל[ישראל 
ע"י שהצדיק מגלה ההתפארות של השי"ת שמתפאר עם  

 ב[ -]ט כי נפל פחדם על כל העמים  היראה עמו ישראל.... עי"ז נתגלה 

 כב[-]ט ומשלוח מנות איש לרעהו  והאהבה  היראהעי"ז נתגלה 

 טז[  -]ח  ויקרליהודים היתה אורה ושמחה וששון  ההתפארות של ישראל הוא בחי' תפיליןכי 
 ויקר אלו תפילין 

 ה[-]אמשתה  לכל העםעשה המלך  אין מלך בלא עם

גלה  תגנסיא דמלכא שלובש המלך בגדי התפארות מ  ביום
 היראה יותר ויותר

 ח[  -]ויביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך 

 טו[ -]ח מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ו

 כרצון איש ואיש  ומחלק מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו 

וכשנחשך אצל אחד היראה ואהבה בבחי' לבוש שמים 
 א[ -]דואפר שק ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש   קדרות ושק 

 ימיניאיש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי... איש  מזבח בחלקו של טורף 
 מרדכי היה משבט בנימין שהיה מזבח בחלקו   בנימין זאב יטרף.

 כב[ - ]טלעשות אותם ימי משתה ושמחה  שהאכילה בכשרות כראוי אזי נכנעים הקליפות כ

 כב[ -]ט שבעת ימים  משתהלכל העם... המלך עשה  כי כל הע"ז אין להם כח כי אם מפגם המזבח 

 כב[  -]טומתנות לאביונים  ע"י צדקה הוא לוקח נפשות כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים 

 )ירושלמי מגילה(כל הפושט יד נותנים לו 

 לב[-]טבספר  ונכתבאסתר קיים את דברי הפורים האלה  ומאמר עט סופר מהיר  ילשונ

 ד[-]טושמעו הולך בכל המדינות   ואז הולך הדיבור ונשמע למרחוק

 ב[ -]ומרדכי  הגיד אשר כתובוימצא  דבורי אמונה של הצדיק האמת נמצא כתוב בספריהם 

 ה[  -]באיש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי  מרדכי הוא בחי' הכפירה בע"ז 

 כל הכופר בע"ז נקרא יהודי 
ומוצאים שם היפך אמונתם מזה נעשה   כשבאים העכו"ם

 יז[-]ח ורבים מעמי הארץ מתיהדים  גרים

 א[ -]יעל הארץ  מסוישם המלך אחשורוש  ע"י המסים והארנוניות שמטילים עליהם 

כי אי אפשר להטוב לחזור בעצמו... ובהכרח שיתלוש עמו  
 מהרע

לאסתר המלכה את בית   ביום ההוא נתן המלך אחשורוש
 א[-]ח המן 

   יג[-]והיהודים מרדכי... לא תוכל לו  מזרעאם  ואזי יוצא הטוב ע"י ההולדה שמולידים 
 מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

 טז[ -]ד את כל היהודים  כנוסלך  כי דגים אסיפתן הוא מטהרתן

 


