
 

א 

  

  
  

        

  מרבין בשמחה
די ברענגט נישט , וואס שמחה ברענגט"

, וואס עצבות ברענגט, גרעסטע מצוה

  . "ברענגט נישט די גרעסטע עבירה

  )ע"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"הרה(
  

 'ישעי(" כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון"

 פירוש עם שמחה יכולין לצאת מכל )'ה ב"נ

להכנס לתכלית ' ובשלום תובלון, 'רע

  )'קט ה"בעש(                           . השלימות
  

  קדושת היום
ק שבפורים הוא גמר חותם " מבואר בספה

ונכתב ונחתם בטבעת "לטובה מטעם 

  )עטרת ישועה(                                      ". המלך
  

ימי הפורים האלה הם המעמידים את 

ו "רגליהם של ישראל שלא יתמוטטו ח

  )אלשם משמו(                                       .בגלות
  

  תפילה
כל , פורים זמן רצון לכל שעת רעוא דרעוא

ת שימלא "אחד יכול לפעול אצל השי

וההלכה מפורשת , משאלות לבו לטובה

אין מדקדקין במעות "בשולחן ערוך 

  ". כי מי שפושט יד ליטול נותנים לו, פורים

  )ם"חידושי הרי(
  

כי בנס , ע"ק מברדיטשוב זי"בשם הרה

ו אחרי שהגזר שאפיל, ה"פורים הראה הקב

י תפלות "מ ע"מ, הדין נכתב ונחתם

ותחנונים יכולים ישראל לפתוח כל 

על ידי תפלותיהם הם יכולים , השערים

ואפילו מחיצה של , לבקע את כל השערים

ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם 

   ) בית אברהם(                           . שבשמים

  

  

  

  

  

  כל הפושט יד נותנים לו
שהוא יותר , על גודל ימי הפורים, מה שמובא בספרים הקדושים, ומפורסם  ידוע

שבאותו יום , שהכריז על יום מסויים, ומשל הוא למלך בשר ודם, גדול מיום הכיפורים

וכל הרוצה , בחנם בלי לשלם, וכל הרוצה יבוא ויטלם, יהיו כל אוצרות המלך נפתחים

  .ובלי רשות של השמשים, בלי הזמנת תורים, יכול ליכנס לפני ולפנים

, יבואו ויקחו דברים שערכם אינם מבינים,  המלך ירא שאנשים שאינם ראויםאבל

שבפתח האולם , לכן צוה המלך על העומדים על הפקודים, ולמלך אין שוה להניחם

והשוטים , בבשר ויין וכל מיני מעדנים, שולחנות ערוכים, יהיו בעוד יום מוכנים

ולשתות מהני המשקים , יד יתחילו לאכול מהמאכליםמ, בראותם אלו התענוגים

ואוצרות , וכשהם יתעוררו כבר יפנה היום, ובתוך כך תיפול עליהם שנתם, המשכרים

  .המלך כבר יהיו סגורים

לכן על המאכלים , ולראות פני המלך כל רצונם,  החכמים עיניהם בראשיהםאבל

שיזכו , ש ולהתפלל על נפשםלבק, ומיד אל המלך פנימה נכנסים, כלל אינם מסתכלים

שלעולם ועד יכנסו בפנים , ויוסיפו להתחנן בתחנונים, ליכנס אל המלך לפני ולפנים

  .כביום הפורים

מלכו של , מלך מלכי המלכים, המלך הוא הבורא כל עולמים,  הנמשל ידועיםדברי

היו ששערי שמים י, לבני הפרזים, ד אדר יום הפורים"שבי, ויפקד המלך פקודים, עולם

 מלכו - ובני ישראל החביבים הרוצים לבוא אל המלך , וכל הפושט יד נותנים, נפתחים

  .יכולים להכנס אפילו בחדרי חדרים, של עולם

, ויתפללו על דברים שאינם ראוים,  המלך ירא שיבואו אנשים שאינם הגוניםאבל

 י השתיה יפול"וע, לכן צוה המלך לעשות יום משתה ושמחה להתענג בתענוגים

  .וכשיתעוררו כבר יהיו האוצרות סגורים, ובכך יפנה היום, עליהם שנתם

להתפלל לפני , הם נקהלים, ומיד בתחילת היום,  החכמים עיניהם בראשיהםאבל

ויקויים בהם כל , שיזכו להיות מרואי פני המלך בכל שנה כבפורים, מלך מלכי המלכים

לכל , ם עליהם את יום הפוריםובכך ממשיכי,  הפושט יד נותנים לו נחלה בלי מצרים

ובזה ירא שמים , כ מקיימים מצוות היום אוכלים שותים ושמחים"ואח, הימים והשנים

  .יוצא ידי שניהם

ללימוד תורה אבות , "לך כנוס את כל היהודים",  את מאמר אסתר אנו עושיםלכן

פר ס, וגם להתפלל ולעמוד על נפשם, מצורפיםאשר בדף הבא הם עמוד גמרא , ובנים

ז "ועי. ב שהתפללה אסתר כשהגיע לבית הצלמים"וכנוסף קאפיטל כ, אחד שבתהלים

  .נזכה לשמחת פורים

עד ביאת משיח הולך , שנזכה באמת לשמחת פורים,  הבורא כל עולמיםיעזור

  .א"בב, רגלי המבשר בראש ההרים, תמים
  

  בברכת שמחת פורים

  

  

.)סוכה נג(  שלא ביישה זקנותינו"ילדותינו"אשרי   
 

יצא לאור על ידי מכינה 
 

   קרית יואל בני ברקי מכינה לישיבה קטנה דרבינו יואל מסאטמאר" על"יו
  א"ר שליט"אדמומרן ק "בנשיאות כ

  
  
  

  א"עפורים תש - 'גליון א -

  :ע בגודל קדושת ימי הפורים"ק זי"הבט וראה מה שהתבטא רביה

ֵהִא" ְנין  ְגִטיי ְזי ִנואְלן ָוַמן  ֶגיׁשְט  ֵקעֶוט  אֹוִציין ְמוען  ָזִאי ת ַאי ִזד  ך אל  י
ֶנֶק ֶדע ַהען  ִנן ֶוְטאְלער ֶדיׁשְוען  ֵהט  יִלעם  ְגי ָטי פן  ג  .יםִרּוּא "  
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ַאן הגוי היו יוצאות מחוריהן בכל יום ועיניו של ִאיַו

למראה ההצלחה הגדולה , מרוב קנאה ורשעות, מחדש

גוים רבים היו באים , שהיתה לבערל שכנו בקרעטשמע

ואת זה , לשתות בקרעטשמע ונותנים לבערל להרויח כסף רב

  .לא היה יכול הגוי לשאת

אבל , ה בא לשתות מידי פעם עצמו הי- אןואיו-גם הגוי 

. ונטר שנאה לשכנו, בכל עת ושעה עמד ליד שער ביתו

הלואי והיתה לי הזדמנות 'פעמים רבות היה חושב בדעתו 

  .'כדי להעבירו מכאן לעולם אחר, נאותה לפרוע ליהודי זה

ובשביל כך היה , ראה במבט השנאה של שכנו, ובערל

לם שמרני רבונו של עו", היה מתפלל לאבינו שבשמים

". והצילני מכוונותיו של אותו הערל

וכדי לרצות את שכינו הרי שבכל 

עת בה נכנס שכינו בשערי 

היה בערל מקבלו , הקרעטשמע

והיה מגיש לו מן , בחביבות רבה

  .היין המשובחת ביותר

*  
הקרעטשמע , ראש חודש אדר

מחד נכנסים יהודים , שוקק חיים

מכל ערי הסביבה כדי לקנות יינות 

, ים משובחים לכבוד חג פוריםשונ

אם כדי לקיים בהם את מצות 

, "מחייב איניש ליבסומי בפוריא"

ואם כדי לשלוח מנות איש לרעהו 

  .מהמשקאות שרכשו

ומאידך גם הגוים היו 

שותים , ממלאים את הקרעטשמע

אן לא נעדר בימים אלו וגם מקומו של איו, ומשתכרים

כי עכשיו ן איוואאבל בימים אלו החליט , מהקרעטשמע

כשהקרעטשמע מלא וגדוש עם הרבה אנשים היא שעת 

  .הכושר להוציא את מחשבתו הרעה מן הכח אל הפועל

, אן נכנס לבית הקרעטשמע התיישב בפינה צדדיתואיו

, מיד כשנכנס הבחין בו בערל, כשלבו ומוחו חורשים רעה

לאחר מספר דקות כשראה כי אין , ומזג לו יין משובח ביותר

הוציא מכסו בקבוק קטן מלא , רואה מה שעושהשום איש 

ושפך מתוכו בבקבוק המונח על שולחנו שמזגו לו , ברעל

  .בערל

, כעבור דקות מספר נכנס אל הקרעטשמע ערל אחד

הוא מזג לנער , אן הבחין בו והזמינו לשבת לשתות עמוואיו

וכמו שהתחיל לשתות החל ארשו של , מן הבקבוק יין שלפניו

! הצלה! הצלה"והוא הקים קול זעקה , יוהנער מסתחרר על

אבל לא נותר לו הרבה מה , חיש מהר הוזעק הרופא!" הצלה

  .רק לקבוע שהגוי מת מחמת הרעלה, לעשות

בקול רעש גדול יצא וקרא , תכניתו של השכן הצליחה

לכל אנשים כי בערל בעל הקרעטשמע הרעיל את הנער ביין 

  .המורעל שמזג לו

  , נפלו על בערל ועל הקרעטשמעהת, והגוים בראותם כן

, וכאשר ניסה בערל להמלט, השחיתו מכל הבא ליד   

הקדימו אותו מספר שוטרים כשהם כופתים את ידו ורגליו 

  .ואחר כבוד הובא לעגלת המשטרה, באזיקים

ממתין , מצבו של בערל בעל הקרעטשמא היה בכי רע

ראשי . ביודעו מראש פסק הדין הצפוי לו, הוא למשפט

היטב ידעו כי בערל . ילה היהודית שבעיירה לא שקטוהקה

תמורת סכום . אינו אשם וכי זו עלילה שפילה שנרקמה נגדו

  .נאה הצליחו לשחרר את בערל עד ליום המשפט

*  
ק רבי "הרה, אל רבו, בצר לו נסע בערל לשינאווא

ק רבי חיים מצאנז "בנו של הרה, א"יחזקאל הלברשטאם זיע

ניו את צרתו הגדולה אליה נקלע שלא כדי לתנות לפ, א"זיע

  .בטובתו

מששמע הרבי את מה שאירע 

ימים של , בערל": נענה ואמ לו

האינך יודע כי , שמחה הם לנו

דווקא ימים אלו מתאימים הם 

הן גמרא ... למשפט בין יהודי לגוי

בר ישראל דאית "מפורשת היא 

ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט 

צי ולימ, מיניה באב דריע מזליה

  ...נפשיה באדר דבריא מזליה

ימים אלו שמזלם , בערל, ובכן

טובים ויפים הם , בריא וטוב

חזק , אל דאגה בערל. למשפט

! סע לשלום! חזק ואמץ! והתחזק

, ה"התמלא בטחון ואמונה בהקב

אמנם אמרו לו  סע במסילות 

  !...הברזל במחלקה הראשונה

 הוא רכש לו כרטיס במסילות, וכדברי הרבי כך עשה

עלה במעלות המוליכות אל , הברזל במחלקה הראשונה

. שם מצא לעצמו מקום פנוי בקרן זוית, המחלקה הראשונה

ובשביל כך מפעם , בצרתו נזכר במה שעתיד לעבור עליו

  . לפעם השמיע קול אנחה המשברת חצי גופו של אדם

ששמע את אנחותיו של , יושב גוי הדור, למולו בקרון

, לא יכול הגוי יותר להתאפק,  ונשנווכאשר אלו חזרו. בערל

סיפר לו , ובערל? מדוע אתה נאנח: והוא שאל את בערל

ק משינואווא יעץ לו לנסוע "ואף סיפר לו כי רבו הרה, הכל

  .במחלקה הראשונה

האם ? התוכל אולי לומר לי במי הנך חושד: שאלו הגוי

ובערל משיבו ? יש מישהו אשר מסוגל היה לעשות לך כזאת

אלא אני בטוח , ולא רק שחושד אני, ני בשכני הגויחושד א"

כיצד יכול אני , אבל... הוא הרוצח השפל, כי ידו במעשה

  ...מי יאמין לי במצבי זה... לטפול אשמת שוא בגוי תמים

וכאשר הגיע למחוז , הגוי רשם לפניו את כל הפרטים

וישם את פעמיו לעבר ביתו של , ירד ממסילות הברזל, חפצו

שם התחיל להתיידד עמו כשהוא , שכינו של היהודיאותו גוי 

, ואף מציג בפניו את שמו, מעניק לו מפעם לפעם שטר כסף

, אט אט הגיע לדבר על אותו רצח שאירע. גריגורי סטווינסקי

  אבל גריגורי היה חייב לצאת מן המקום כשבידו ממצאים

  ...מוכיחים

  :ק משינאווא אמר"שהרהכ
 ל ראשונה על מסילות הברזשתשב במחלקה



 

ד 

בלילה האחרון השקה גריגורי את חבירו החדש ביין 

! יצא סוד ואמר אחי, ואז כטוב לב הגוי ביין, ב ומשובחטו

אני הוא ! אני ולא אחר... אבל שלא תגלהו... אגלה לך סוד

... אבל גריגורי אינו מאמין לו ... שהרעלתי במו ידי את הנער

ואז כדי לאמת את דבריו הוציא הגוי ? האמנם אתה רצחת

 אמר - " ?הרואה אתה בקבוק זה. "מכיסו בקבוק קטן

ואת כל תוכנו הורקתי למשקהו , מלא רעל היה "- גריגורי ל

  ..."של הנער

ולא שם לב כלל כי באותו רגע , הגוי היה שתוי כהלכה

ורגע כמימריה ... הכניס גריגורי את הבקבוק לתוך כיסו שלו

  .נפרד ממנו לשלום

*  
בהגיע יום 

כאשר עלה , המשפט

ואן אל דוכן ואי

העדים לספר כיצד 

בערל הרעיל את 

אירע , נער הגויה

באותו רגע ... הדבר

התרומם השופט 

דפק בעוז , ממקומו

ובקול , על השלחן

נוקב ומרעיד קרא 

רוצח : "לעבר הגוי

יצור ! שפל ונקלה

  !דום! נאלח

' שקט עמו

השתרר בבית 

ואז שלף , המשפט

השופט בקבוק קטן 

הציגו למול , מכיסו

פניו של הגוי וזעק 

מי הכין ? רוצח: שוב

? הבקבוק רעל ז

האם לא אתה במו 

האם לא אתה ? ידיך

הוא שהרגת את 

ועוד זרקת , הנער

את האשמה על 

יהודי אשר חף 

  ..."?מפשע

לשמע 

צעקותיו של השופט 

התעורר בערל 

היה . ממחשבותיו

נדמה לו כי קולו של 

   השופט 

את הקול ... מוכר לו 

הזה שמע כבר אי 

השופט  לאב... את זאת לא היה יכול להזכר? אך מהיכן. פעם

 - פנה השופט אל הגוי -? האמנם אינך מכירני: "אינו מרפה

שמי הוא : ואז יתחור לך הכל, אציג אני את עצמי בפניך"

  ...והגוי נפל ארצה מתעלף... גריגורי סטווינסקי

ועד שסיפר השופט לקהל המופתע את כל השתלשלות 

ועד שהצליח , על פגישתו עם היהודי בדרך לעירה. הדברים

 הוצא הגוי -  האחרון ממש למצוא את הרוצח אמיתי בלילה

החוצה על ידי קבוצת שוטרים כשהוא כבול בשלשלאות של 

  .ברזל

הזוכר : "משנפגש השופט עם בערל לאחר מכן שאלו

נפגשנו ? אתה אותי

במחלקה הראשונה 

..." במסילות הברזל

 השיב - " ודאי וודאי"

הן  "- בערל 

בפקודתו של הרבי 

ו נסעתי במחלקה ז

יד ההשגחה , ואכן... 

העליונה הביאה גם 

, כבוד השופט, אותך

לנסוע גם באותה 

  ..."מחלקה

*  
כבר באותו יום 

נסע בערל לחלות 

, את פניו של רבו

ק רבי יחזקאל "הרה

ואז , ע" זיאמשינאוו

: אמר לו הרבי

אין מקרה , בערל"

כשאמרתי ! בעולם

לך לנסוע במחלקה 

סיבבה , הראשונה

ההשגחה העליונה 

גם השופט יסע ש

כדי , באותה מחלקה

להביא הצלה ופדות 

ולכל היהודים , לך

ועתה . הגרים עמך

ת "לאחר שהשי

השיב לו לאותו המן 

, את גמולו בראשו

שוב לביתך לחגוג 

את חג הפורים כדת 

  ".וכדין

כן יאבדו כל 
  .'אויביך ה

  

 'רבינו הק' מס(

  )משינאווא

 -' ג'  המשך מעמ-

  

  

  

  
  

äáåùç äòãåä  
  

  בימי הפורים האלו כאשר קיבלו ישראל את התורה מאהבה
   קיימו מה שקיבלו כבר -  היהודים ל קימו וקיבלו"שאחזכמו 

  

  בימים ההם בזמן הזה  
 

  ילמדו התלמידים יחד עם הוריהם את 

  - העמוד גמרא המצורפת לגליונינו -
  

  וכמו כן ינצלו התלמידים את היום הקדוש 

  - תהליםיום באמירת  -
  א"ש שליט"בסדר מיוחד כפי אשר יסוכם עם המגי
   כמה פעמיםכאשר יוכלו יחד לסיים כל ספר תהלים

  ב שבתהלים"ומזמור קאפיטל כ
  למנצח על אילת השחר 

  אשר סגולתו נשגבה לפעול כל מיני ישועות וכל הפושט יד נותנין לו 

  ה אומר בני שאל מה דבעית ויתנו לך"מן השמים כל משאלות לבו וקוב
  

  ה"אלו שישתתפו בזה יבואו על שכרם אי
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