
 

 

  

ְמָחה ש ִ  ַמְתִחיִלים  ב ְ

 

 שפ"בפורים ת
 

 103 גליון:

ִמים ַרִבים ל יָּ ה שֶׁ נָּ  ַוְיִהי ִבְכלֹות ַהַהְמתָּ
ִמים ְקדֹוִשים. ה ְליָּ נָּ ִלים שֹוִנים ַבֲהכָּ ִלים ִמכֵּ  כֵּ

 
ִאיםִה  ִבים ּובָּ י ַהּפּוִרים ְקרֵּ ם ְימֵּ ה הֵּ  נֵּ

ה ַלְיהּוִדים. לָּ ַווח ְוַהצָּ ל רֶׁ  ְזַמִנים שֶׁ
 

ל ִמְמרֹוִמים ֱאצָּ א נֶׁ ל ְיסֹוד ַאבָּ א שֶׁ דֹול ְוִנישָּ  אֹור גָּ
ִלים.  ם ִנְבטָּ ינָּ ם אֵּ ר ְלעֹולָּ י ַהּפּוִרים ֲאשֶׁ  ִבימֵּ

 
ר ִיְשְלטּו ַהְיהּוִדים  ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאשֶׁ

ה  נָּ ל שָּ ם ִמְתעֹוְרִרים. -ְבכָּ ִמים ַההֵּ  ְכַביָּ
 

ִרים ל ַהשָּ ְך ַעל כָּ לֶׁ ְדלּו ַהמֶׁ ר גָּ ת ֲאשֶׁ  אֶׁ
ִנים. ל שָּ י ַמֲעִשיֹות שֶׁ  לֹא ַרק ִסיּפּורֵּ

 
ַע  ה ְלַמְפרֵּ ת ַהְמִגילָּ א אֶׁ א ַהּקֹורֵּ ִמים ְקדּוִמים –ְדהָּ  ַרק ְליָּ

א  ינֹו יֹוצֵּ ה אֵּ ִנים. –חֹוַבת ַהְמִגילָּ ִעידָּ ל הָּ ם ְלכָּ תָּ עָּ  ְדַהְשּפָּ
 

ם ִכְתבּו ַעל ַהְיהּוִדים יכֶׁ ינֵּ  ַכּטֹוב ְבעֵּ
ִרים. ִשים ַלְבקָּ ה ֲחדָּ נָּ ל שָּ ְחַתם ְבכָּ  ִנְכַתב ְונֶׁ

 
ר זֹוֲעִקים ְסתֵּ י אֶׁ ה ֲעַזְבַתִני, ְכִבימֵּ מָּ ִלי לָּ  קֵּ
יֲאִשים. ִתי, לֹא ִמְתיָּ י ַשֲאגָּ ִתי ִדְברֵּ חֹוק ִמישּועָּ רָּ  ַגם ְכשֶׁ

 
ְך  לֶׁ י ַהמֶׁ ם ִמְשַתֲחִווים –ִלְפנֵּ ל עֹולָּ  ַמְלכֹו שֶׁ

ל ְיהּוִדי  ִכים.בַ  –כָּ א ְמלָּ ֱאַחז ְבִכיסֵּ ר הּוא, נֶׁ  ֲאשֶׁ
 

ִבים -ְוַקְבלּו שֹוַשַנת ַיֲעֹקב  ִקיְימּו  תֹוַרת ה' ַבֲאהָּ
ע  ה ְוִנְשמָּ ִמים. -ַנֲעשֶׁ י ַהיָּ ש ְבִדְברֵּ דָּ חָּ ד מֵּ  ִהְדהֵּ

 
ל  ַסח רֹאש כָּ ה ְלפֶׁ נָּ ְך ַוֲהכָּ רֶׁ  מֹוֲעִדיםּפּוִרים דֶׁ

ה  שָּ ה ֲחדָּ לָּ נּו ַהְתחָּ ִהים ַמִשיִגים. –ּוִממֶׁ  ַלְמַבְּקִשים ְוַלְכמֵּ
 

ה  רָּ ה ּומָּ ה ְגדֹולָּ קָּ  יִמיםזֹאת ְמַקיְ  –ַוִיְזַעק ְזעָּ
ַמִים. ה נֹוְשִאים ַלשָּ דֹול זֶׁ ינּו ְביֹום גָּ ינֵּ  עֵּ

 
ה  קָּ ה ּוְצעָּ ִמיםְתִפילָּ י ִרבֹון עֹולָּ  ִלְפנֵּ

ק ְלִה ִמְּק  לֵּ ן ַוֲעמָּ מָּ ִמים.ִליַּפת הָּ ל ְלעֹולָּ צֵּ  נָּ
 

ה  ה ּוְתִחינָּ ט יָּד ִבְתִפילָּ ל ַהּפֹושֵּ  ְבתֹום ְמַקְייִמים –כָּ
זֹאת  ה  יםלִ בְ קַ מֶׁ  -ּובָּ כָּ ַפע ּוְברָּ וַשע ִמְמרֹוִמים.ּושֶׁ  ְלִהיּוָּ

 
בְ  ה שֶׁ רָּ ק, ַהְסתָּ לֵּ ן ֲעמָּ מָּ ר ִמְתַגְבִרים הָּ ה ֲאשֶׁ רָּ  תֹוְך ַהַהְסתָּ

ר  ְסתֵּ ה –ִבְמִגיַלת אֶׁ ר ִמְתַגלֶׁ ְסתֵּ ְה ַההֶׁ ִדים נֶׁ  ִכים. פָּ , ְוַלֲחסָּ
 

בֹות ְכבּוִשים ִבְלבָּ  ִנְכַנס ַיִין יְָּצאּו ַהסֹודֹות שֶׁ
ִבים.ְבִשְמַחת רֵּ  הּו ַבֲאהָּ עֵּ ִנים ִאיש ְלרֵּ ַרת ּפָּ אָּ  ִעים ּוְבהֶׁ

 
ַאת ַכף ְוִריּקּוִדים  ִשְמַחת ּפּוִרים ְבַהְמחָּ

ת ַהִדיִנים.ְלַהְמִשיְך ְישּועֹות ּו  ְלַהְמִתיק אֶׁ
 

לּו ַהְד  שֹון ַלְיהּוִדיםּוְכשֹוְך אֵּ ה ְושָּ ִרים, ִשְמחָּ  בָּ
ֲאִרים, ְמחֹוְלִלים ּוְמַזְמִרים. ם ְמפָּ ַבח כֻּולָּ  ְבשֶׁ

 
ִעים ַנעֲ  ן ִבְרגָּ ִגיל ּוְנַרנֵּ ה נָּ ה ְוִשְמחָּ ה אֹורָּ ְיתָּ  ִליםַלְיהּוִדים הָּ

ה ְוַהִנִסים  ף ַהִשְמחָּ ִאים -ְותֹוקֶׁ ה בָּ ר ְלטֹובָּ ִמים ֲאשֶׁ  .ַנְמִשיְך ְליָּ
 
 

 
 

 פורים; זמן של התחלה, התחדשות בקבלת התורה
אמר רבא אף על פי כן, הדור " :וקיום מצוותיה

 קיימו וקבלודכתיב:  ,קבלוה בימי אחשוורוש
 )שבת פח.(. "היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר

כי מתחילה היו כל ההתחלות מפסח, ועל כן כל "
יו... ולא המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועכש

 )ליקוטי מוהר"ן ב' ע"ד(.סיים..." 

בקוטב דברים אלו כותב רבי נתן: "ומתוך דבריו 
הבנתי... שעכשיו התחלה של הגאולה ותיקון כל 
העולמות הוא מפורים, שהוא מחיית עמלק, שהוא 
עיקר הגאולה של משיח, כי ראשית גויים עמלק 
ומלחמה לה' בעמלק מדור דור, עד דור של משיח 

מר חז"ל... וזה בחינת גודל הארה הנפלאה כמא
המאירה בפורים, שעל ידי זה יש לנו כוח עכשיו 
להתקיים בגלות המר הזה שירדנו פלאים. וע"כ 

 .(ברכת הריח דליק"ה ) עכשיו כל ההתחלות מפורים..."

הראשית,  .אכן כן; גאולתנו הכללית והפרטית
ואף גם תיקוני העולמות ההתחלה וההתחדשות, 

שאנו חיים וכרוכים בהם, מתחלת איפה מימי 
הפורים הקדושים, זמן של 'קיימו וקיבלו', זמן של 

 התחלה מחודשת.
 כוחה של התחלה חדשה

בכדי שנבין חשיבותה של התחלה, וגודל כוחה 
גם כי עיקר "והשפעתה, נוכל ללמדו מדברי רבינו: 

כל הדברים הם הן התחלה, כי כל התחלות קשות 
מחמת שיוצא מהיפך אל היפך, אבל אחר התחלה 
הוא נכנס מעט בהרגל, ואינו קשה עליו כ"כ". 

 )ליקוטי מוהר"ן ס"ב(.
"אמר, שטוב : )תל"ז(כרעיון זה; גם בחיי מוהר"ן ו

כשמתבודד בינו  -שיאמר האדם בשעת ההתבודדות 
לבין קונו: היום אני מתחיל להידבק בך, ויעשה בכל 
פעם התחלה, כי כל ההמשכות הולכים אחר 
ההתחלות. ואפילו המחקרים אומרים: שההתחלה 
היא כמו חצי דבר של כל המעשה. נמצא ממה נפשך 

ה בכל פעם התחלה ויאמר כנ"ל. כי ממה נפשך יעש
אם היה מקודם טוב, עכשיו יהיה טוב יותר, ואם 
חס ושלום מקודם לא היה טוב, בוודאי צריך 

 ומוכרח לעשות התחלה חדשה". 
 

 ההתחלה היא בכוח השמחה
תבשם ממכתבו של נואיך מתחילים? ובַמה? על כך; 

ששולח לקראת ימי  )עלה לתרופה ש"ג(רבי נתן 
דברי רבינו; שפורים הוא הכנה  הפורים בתורף

מפלת המן  -לפדות נפשנו, וזהו; ע"י הפורים  -לפסח 
 שעומד בכל עת להפילנו ולהחלישנו. -ועמלק 

)עבודה זרה ד.(: וכך הם תמצית דבריו, בדברי חז"ל 
"שאפילו אין ישראל עושין מצוה לפני אלא מעט, 

אני מצרפו  –כפיד של תרנגול שמנקרין באשפה 
 ול".לחשבו גד

ומלבבו הרוגש והרחום כותב רבי נתן; 'ואני מחיה 
את עצמי בזה מאוד, כי הטוב שלנו עתה הוא ממש 
כתרנגול המנקר באשפה, שמתוך האשפה הוא 
מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטים 
וכיוצא, וכן חוזר ומחפש כל היום, עד שמוצא בכל 
 פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה, ובזה

מחיה את עצמו. והשי"ת ברחמיו העצומים מבקש 
מישראל עם קרובו שעל כל פנים יחיו עצמם בזה, כי 

הוי אומר: ההתחלה היא עם הוא מצרפן לחשבון גדול. 
 ההתחזקות, השמחה והתקוה.

 

 פורים מלשון פירורים
וביתר שאת; מַחיים ונוקבים הם בהקשר לכך, אותן 

של החסיד רבי  –שורות מעט הכמות ורב האיכות 
שמואל שפירא זצ"ל: 'והנה ידוע מספרי רבינו זצ"ל 
שעכשיו כל ההתחלות מפורים, ואיתא בליקוטי הלכות 

וא לשון 'פירורים'. כי על המן עמלק ימ"ש ש'פורים' ה
כתוב: ויזנב בך כל הנחשלים וכו', היינו שרוצה רק 
להפיל את האדם ולהחליש דעתו. אבל מרדכי הצדיק 
הוא להיפך, שמודיע לכל אחד שאפילו איזה פירורים 
שזוכים לחטוף מדברים קדושים הוא גם כן יקר מאוד, 

ועל כן פורים  וצריכים להחיות ולשמח את נפשו בזה,
הוא התחלה של כל התחלות, כי זה הוא הקדמה לכל 

 היהדות הקדושה'. 
 

 כי בשמחה תצאו
בשמחה , )ישעיהו נ"ה("כי בשמחה תצאו" אומר הנביא 

איפה יוצאים מהגלויות, בשמחה אנו שואבים את 
ך הם דברי הזוהר הקדוש להתחיל מחדש. וכ הכוחות

דים ישראל כי בשמחה תצאו וגו'. ועתי"(: )ויקרא ח:
. ולכן עבדו את ה' ..לצאת מהגלות בשמחה הזו

בשמחה, כמו שכתוב )ויקרא טז( בזאת יבא אהרן אל 
זו השלמות שלה.  -הקדש, והכל אחד. באו לפניו ברננה 

שלמות יתרה. של שמחה בלב, ורננה בפה. וזוהי 
והשלמות של השמחה הזו הרי ידועה ונודעת, וזהו 

דעו כי ה' הוא  -בונו, ואז יקון של האדם לפני ריהת
 . "יםוקהאל

קר עלית הקדשה, על ידי יע" )כ"ד(וב'ליקוטי מוהר"ן' 
השמחה. ולעתיד בצאת ישראל מהגלות בשמחה, כמו 

 ."שכתוב: 'כי בשמחה תצאו', ואז יכלו הקלפות לגמרי
כי בשמחה  :כי שמחה הוא עולם החירות כמו שכתוב"

ועיקר הגלות על ידי עצבות שהוא גלות השכינה . תצאו
 .פסח ב א( ליק"ה)" כביכול והגאולה על ידי שמחה

ועל שם זה נקרא "ובת קעקע ג יד(: ת)קרחה וכועוד שם 
מרדכי מר דרור, בחינת המתקת המרירות. 'מר', לשון 
מרירות, 'דרור', לשון חרות, שהוא בחינת שלום, כמו 
שנאמר, "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון", הינו 

וממתיק  ,מרדכי הוא מר דרור שמוציא לחרות ושלום
 ".כל מיני מרירות שבעולם

 

 של קיימו וקבלו –ננצל זמן זה של התחלה 
 - ופורים זמן שמחה; בכוחה, ובסוד פנימיות

שמרעיפה עלינו, מקבלים איפה  וותקוות והתחזקות
את הכוח להתחיל, לשמוח עם הפירורים, לייקר את 

 שלל הנקודות טובות שלנו. 
זאת ועוד; "עיקר עליות וירידות של האדם הוא כפי 
השמחה בו יתברך... כמרומז במדרש הנעלם: והנה 
מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כמה דאת אמרת: 
נגילה ונשמחה בו. כי הסולם שראה יעקב מרמז על 
הקולות של שמחה שעל ידי זה עיקר העלייה מהארץ 

 )הודאה ו' כ"ד(. לשמים" 
 –פני הדברים; העליות והירידות, ובתווך  אכן, כך הם

ההתחדשות וההתחלות לעבודתו ית', תלויים במידת 
 השמחה שאנו כה מרבים בה בימים נעליים אלו.  

ננצל זמן מרומם זו של 'התחלה', של 'קיימו וקיבלו' 
בהארת שמחת ימי הפורים, בהתחזקות והערכת 

שיך 'הפירורים' הטובים שלנו. ומששון ושמחה זו נמ
 תקווה וצוהר להתחלה חדשה.

 
 
 

ִריםִטיֶגער ַא ֶלעכְ  ו   פ 

 

ִרים ו  יַרת ַחג ַהפ   ש ִ
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 ע"הי ומרת רחל בת ר' שבתז"ל  לעילוי נשמת ר' נחמן ב"ר משה הלוי  

  

 )א. ב( אחשוורוש""כשבת המלך   
תאותיות:  –' כ'שבת' 'ביום השביעי כטוב לב המלך '. ובהמשך; 'ׁשבָּ

', כשבת'. וזה: 'ו'בשנת שלוש למלכו' שהיה בשבת )מגילה י"ב:(, ביין
תאותיות:    כ"ף, פ"יהכולל של האותיות: '  עם כ'שבת', של 'כף', ו ''ׁשבָּ

)שבשנה של ב' שנים כמניין שבתות  'מאה וארבעה'במילואם, הם: 
שבתות(, שאז עשה סעודתו, שנה שלישית למלכותו: )דהא  נ"בפשוטה יש 

 '.כ'שבתיום בשנה חשוב כשנה(, וזה מרומז ב'
 

ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו.... ויאמר ממוכן לפני המלך 
 )א. י"ב ט"ז( והשרים...."

שלט עליו בעצתו הרעה, והמן היה  - ממוכן שהוא המן - מהכעסכתוצאה 
'כי כלתה אליו עה"פ:  שפתי חכמים'כמובא בהמשך בדברי ה' -שונאו 
 : נגמרה השנאה שישנאהו ויעשה בו נקמה'. הרעה'

מי ששומר את עצמו מכעס שונאיו אין )כעס א(: " 'בספר המידותו'
 ", ומכיוון שבכאן אחשוורוש: כעס, שונאו שלט עליו.שולטים עליו

 

 )ב' ט"ו( הגיע ֹתר אסתר""וב
'שלושה  גימטריא:: במספר קטן'שש מאות'. 'אסתר'  בגמטריא:ֹ'ֹתר': 

שכעת בהיכנסה לבית אחשוורוש, החלה 'תרי"ג',  יחדיו הם:עשר', 
 תרי"ג מצוות. -'קיימו וקבלו'  השתלשלות הנסים של:

 

 )ג. ב( "כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך"
עבדי  – שהםצריך למיכתב: ' היה להם', 'לולכאורה קשה, בלשון: '

 להמן. -לו , נצטווו להשתחוות המלך
אולם יש לומר; מכיוון שכל גדולתו לא הגיע לו שהיה ראוי לכך, בבחינת: 

, 'בזוי בן בזוי', וכמובא במדרש )אסתר ג' ו(: שנקרא: 'עבד כי ימלוך'
: שביזה את הבכורה. וכמו עשו שלא היה ראוי לגדולה עשוע"ש: סבו 
לעצמו ולא מחמת שהיה  –' לוהבכורה. לכך הציווי היתה רק: ' שביזה את

 ראוי לכולם.  
)מד"ר קורח י"ח(. ומכיוון  'אוי לרשע אוי לשכנו'כן אפ"ל; ע"פ דבריהם: 

 '.לו, לכך הם נכללים ב'שכולם השתחוו לו וגם עשהו לע"ז כמובא בחז"ל
 

 ט. י"ז() ליהודים""ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ... שמחה וששון 
, אך 'ובכל עיר ועיר'כתוב גם:  'מדינה ומדינה'מלבד:  הישועה;בעת 

 לבד. 'מדינה ומדינה'בגזירת האיגרות כתוב רק: 
, וכן בהודאה ובטוב יש לפרט את השבח ש'מידה טובה מרובה'ואפ"ל; 

 .'עיר ועיר'ביותר כמובא, לכך בעת השמחה כתוב: יותר בפרטיות גם: 
 

 )י. ב( "וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולתו אשר גדלו המלך"
 איש יהודי.  -סדר מדריגת ועבודת האדם נכתבו כאן במעשה מרדכי 

. לאחמ"כ: 'תקפו דיוסף'' התגברות היצר: תקפוראשית; הוא: במעשה '
, וגם 'איזהו גיבור הכובש את יצרו'' הרומז על כבישת היצר: גבורתו'

'אשר  -' גדלותרות...'. ולאחריו 'ענין: ''גבורות' זה גיל הזקנה 'ואם בגבו
'כל שענינו יותר שלמות וכמובא בליקו"מ )תורה ס"ד ד(:  גדלו המלך'
 שהייתי מגדל ימי ומדותי, שהוא בחינת בריאת העולם'. -ימי גדלתי 

אך גם לאחר שזוכים לכבישת היצר ולגדלות, יש לזכור לא ליפול לגאווה, 
ק"ז(  ' )תורהליקוטי מוהר"ןב', וכמובא 'אשר גדלו המלך'ולזכור: 

', 'כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבת שביועה"פ: 
שאף כשזוכים להתגבר על היצר אין ליפול לגאווה, כי הקב"ה אין שורה 

, ואיך מהמלךשהכל נובע  'אשר גדלו המלך'עמו. וזהו דברי הכתוב: 
 ?! להתגאותאפשר 

 
 

ִרים  ְמִאיִריםיסִ  ו   פ 

 
 זי"ע במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו מועדיםסיפורי 

 

ר ֵ ת ֶאְסת  ַ ִניֵני ְמִגיל  ְ  פ 

 

  )מגילה ז.( חיב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע
 ריקודו של רבי ישראל קארדונר בפורים !

אתא ובא יום הפורים שחופף מקדושתו גם על העיר טבריה. שם בעירם של התנאים והאמוראים 
רדונר, יחד עם תלמידו אצועדים הם יחדיו בלהבת אש של רבינו; החסיד המופלא רבי ישראל ק

 שהחל לטעום מטעם ה'יין ההונגרי' החסיד רבי ישראל בער אודסער.
וכטוב לבם ביין המלך כדת ציוויו של רבינו, יוצא רבי ישראל קארדונר לרחובה של עיר, כשקולו    

בוקע בשירה ובזימרה: "להודיע... להודיע... להודיע..." וכך הוא מתקרב למקום מגוריהם של 
 אלו שעדיין לא טעמו, ולא זכו להתקרב לאורו של צדיק.  

 נכנס לביתם, ומצטרף יחד עמם בריקוד של יום הפורים הקדוש.רבי ישראל בלהט האש של הרבי  
מגדולי המשפיעים רבי ליישקעא שמו,  –ובמעגל הרוקדים היה גם איש זקן ונשוא פנים 

 והחסידים בעיר טבריה.
פונה הוא לרבי ישראל בער באמרו לו:  -קארדונר לאחר שראה ריקודים אלו של רבי ישראל ו   

 אתה מבין מה זה הריקודים של רבי ישראל ? אתה מבין מה זה ? אלו ריקודים פלאים...!  
 במעלות ריקודי רבי ישראל קארדונר והשפעתם הרבה לכל תושבי העיר.והפטיר רבי ישראל בער: 

 

 של רבי שמואל צ'ציק   -ותשחק ליום אחרון 
"ל, ייסוריו קשים מנשוא, , יומיים לפני פטירתו של החסיד רבי שמואל צ'ציק ז"תענית אסתר"

 שהתבררו ביתר שאת לאחר פטירתו עם ממצאי בדיקת הדם שהגיעו למקורביו.
ועל אף חולשתו המרובה, קורא הוא בכוחות עצמו את המגילה כדת וכדין, כ'בעל קורא' וותיק    

 אשר הטעים והנעים  כל ימי שירת חייו בפני קהל חסידים. 
ין אינו מוותר, זוכה הוא לשתות בקבוק יין עד תומו, במסירות גם על מצוות היום בשתיית הי   

 של חסיד הנאמן לדבר רבו.
למחרת יום הפורים  –נהרי שמחה וחדווה היו נסוכים על פניו ביומו האחרון עלי האדמות    

 דמוקפים שנת תשנ"ט.
רים, שמעו כל באי ומבקרי חדרו, ששכן לו כבוד: בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב במאה שע   

 הימנו ביטויי שמחה על שזכה לקיים מצוות היום של יום הפורים.
 "ברוך ה' זכינו ושמענו פרשת זכור ...  ברוך ה' זכינו וקראנו את המגילה ... !    

אשר כל מסכת חייו היו בחד קטירא בעבודת בוראו  -אלו היו דיבורי השמחה של החסיד הנלבב 
ליאות. תלמיד אשר היה קשור לרבו בעבותות אהבה  באמת ובתמים בשמחה ובחיות ללא

 והתלהבות של אש קודש ללא גבולות ומיצרים.
יש לציין ולהוסיף; שבנוסף לכך לא וויתר גם בלילה האחרון טרם עלותו השמימה, כשהוא    

בשיא מחלתו וחולשתו הגדולה, על התגברותו הגדולה בקימת חצות לילה ואמירת: 'תיקון 
  ילה בלילה. חצות', כמדי ל

 לא ידע של רבי שמואל שפירא דעד 
החסיד הנודע בלהבת אש העבודה רבי שמואל שפירא, שבכל השנה נחבא היה אל הכלים  זה היה

התגלה רבי שמואל במלוא  –בדיבור, אך ביום הפורים בשתיין היין, זמן של גילוי ההסתרה  ומיעט
את ליבם באמונה אומן ברבינו,  הדרו. פונה הוא אל העולם ומעוררם לעבודת השם, מלהיב
 ומבטא את געגועיו הגדולים לנסוע לציון רבינו הקדוש אומנה.

של עדי לא ידע, וכל כולו נהפך  זו קיים מצוה נעלה כבר ,לאחר תפילת שחרית -בוקר המשעות    
 בורים מרטיטים, ולאנחות הבוקעים מלבו הטהור.להבת אש, לדיל
פורש הוא רבי  ועוד הגה, דיבור, תוך כדי שפרחי החסידים משוועים לזכות לשמוע ממנו עוד   

 ומפנימיות קולו בוקע הצעקה:שמואל את שתי זרועותיו כלפי מעלה, 
ער פּון ִדיר     ע ִאיז ְשַטאְרקֶׁ עבֶׁ ער רֶׁ ק דֶׁ לֵּ הרבי יותר חזק ממך" וכך הולך קולו עמלק! " –" "ֲעמָּ

בוקע קול גדול מפיו  ומתעצם בגדלות כוחו של הרבי שאפשר להכניע את עמלק שבלב, ושוב
ער פּון ִדיר" ע ִאיז ְשַטאְרקֶׁ עבֶׁ ער רֶׁ ק דֶׁ לֵּ  .עמלק! הרבי יותר חזק ממך"" –" ֲעמָּ

בקרב תושבי העיר  שוררפורים שנת תש"ח מלחמה בעיר העתיקה, צר ומצוק  ;ועוד זאת יסופר    
חומות ירושלים.  עומדים מוקפים סביב ,ההגנה, אצ"ל ולח"י  :, גדודי הלוחמים בשםהנצורה

רחום יש לו עבור כלל ישראל. זועק הוא בקול ניחר מיין:  ורבי שמואל אינו מרפה ואינו עוזב, לב
 .."יש רבינו בעולם... יש תיקון הכללי בעולם. ;דעו "אנשי ההגנה, אצ"ל לח"י !

ועוד מהגיגיו במשתה היין: "העיקר הוא שאסור להעביר את השנים בשינה, צריכים     
את השנים... צריכים להחיות  להתחדש... חדש ימינו כקדם... חדש ימינו כקדם... צריך לחדש

  - - -נתחדש, נתחדש, נתחדש ועם נקודות טובות... הבה  עצמינואת 
מעריב"  -"מעריב :של מוצאי הפורים, ומאן דהוא מכריז "תפילת ערבית"שאתא ובא זמן וכ    

שהוא  הרבי הגדולרבי שמואל, וזועק מלבבו: "מעריב" הוא אותיות 'עם רבי',  מתעודד שוב
 הנחילנו...  שבזכות העצות הקדושים  ,בכוחו הגדול ,להתקרב להשם יתברך תקוותנו
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רֹוְקִדים ּוְשֵמִחים      
ה ְיָלִדים ְיָקִרים !  ל ָששֹון ְוִשְמָחה ַלְיהּוִדים, ְיֵמי ִמְשתֶׁ ִהֵנה ַמִגיִעים ְיֵמי ַחג ַהּפּוִרים ַהְקדֹוִשים, ָיִמים שֶׁ

 ַחג ּפּוִרים. –ִלְקַטִנים ְוִלְגדֹוִלים, כָֻּלם ָשִשים ּוְשֵמִחים ִעם ַהַחג ַהָשֵמַח  ְוִרקּוִדים
ִיים, "ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָשֹשן ִויָקר", ְבפּוִרים ָאנּו ְשֵמִחים ְוַעִליִזים, שֹוְכִחים ִמָכל ַהְקשָ 

 ים ְלִהְתַלֲהבּות ַהִשְמָחה.ִמָכל ַהְמצּוקֹות ְוִנְכָנסִ 
ְסָלב  ת  –ְב'ִלקּוֵטי מוהר"ן' כֹוֵתב ַרִבי ַנְחָמן ִמְברֶׁ ַעל ְיֵדי ָהִרקּוִדים ְוַהְמָחַאת ַכַּפִים, ַמְמִתיִקים אֶׁ שֶׁ

ת ַהְגֵזרֹות ְוַהָצרֹות ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל  .ַהִדיִנים, ָאנּו ְמַבְטִלים אֶׁ
ָרצּו ָלַקַחת ְבֹכחַ  ָרצּו ִלְגֹזר ְגֵזָרה ְמאֹוד ָקָשה ַעל ַעם ִיְשָרֵאל, שֶׁ ְיָלִדים  ַרִבי ַנְחָמן ָאַמר תֹוָרה זּו, ְבֵעת שֶׁ

ַּפְחָתם  ְשִרים ְוָחֵמש ָשִנים, זֹו ָהְיָתה ְגֵזָרה קָ  –ְקַטִנים ֵמֵחיק ִמשֶׁ ָשה ְמאֹוד, ּוְלַגְיָסם ַלָצָבא ָהרּוִסי ְלעֶׁ
ת ַהְגֵזרֹות.  –י ִיְשָרֵאל ִיְרְקדּו ְוִיְמֲחאּו ַכַּפִים נֵ בְ ְכשֶׁ  –ז ָאַמר ַרִבי ַנְחָמן ְוָא  יֶׁש ְבכֹוָחם ְלַבֵטל אֶׁ

ַרְקִדים ְוִיְמֲחאּו ְוהֹוִסיף ְוָאַמר ִבְלשֹונֹו: "ִהֵנה הֹוְלִכים ּוְמַמְשְמִשים ָלבֹוא ְיֵמי ַהּפּוִרים, ְוִיְהיּו ִיְשָרֵאל מְ 
ת ִנְדֲחָתה ָאז ַהְגֵזָרה ְבַכָמה ָשִנים ְבֹכַח ָהִרקּוִדים.   ֱאמֶׁ ה ַיְמִתיקּו ַהִדיִנים". ּובֶׁ  ַכף ְוַעל ְיֵדי זֶׁ

א ַכַּפִים, ִנְשַתֵתף ְבַמְעְגֵלי ָהרֹוְקִדים ְבַחג ָגדֹול  זֶׁה, ּוְבכֹוָחם ְנַבֵטל ְגֵזרֹות, ַמִגיַע ּפּוִרים ! ִנְרֹקד ַהְרֵבה ִנְמחֶׁ
 ְוַנְמִשיְך ַהְרֵבה ְישּועֹות ַוֲחָסִדים ִמְלַמְעָלה. ְכַדאי ָלנּו ְלַנֵצל ֹזאת !

 ילדי תלמוד תורה "אהבת משה"

 בשמחת פורים


