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  הכנה

וכל משהו , ימי הגבלה' הם בחינת ג, ג"ב וי"א י"די, ע"איתא מהווארקער רבי זי

ומגלה את הסגולות הנפלאות , ט וממשיכו"בונה היו, שמשקיעים בהכנה

  . ט"והטהרה שיש במצוות וביו

  )ז"מובא בספר שיחות התחזקות פורים תשנ(

� � �  

פאר איין , זוי פיל הכנותבחתונה מאכט מען א, האי עלמא כבי הילולא דמי

שהשמחה , וואכן מיט חדשים והפנימיות בזה, פאר שבעת ימי המשתה, נאכט

וזה מסייע לו על כל , ק"ל וספה"כדאיתא בחז, של החתן הוא געוואלדיגע זאך

שיהיה השכינה שרויה בביתו שאין השכינה שורה אלא , החיים לו ולדורותיו

גרייט 'און יעדער ווייסט אז אויב מ, וממילא כדאי כל הכוחות, מתוך שמחה

ווי ', קיין עסן און טרינקען וכדו, קיין כלי זמר, קיין בגדים, נישט קיין זאהל

דארף ' ט מ"עס קומט א יו, האי עלמא כבי הילולא דמי, קוקט אויס די חתונה

וואס גיט א כח אויף , גייט זיין א גרויסע חתונה'ס, זיך גרייטן וואכן אין חדשים

דארף אויסוואשן 'מ, דארף מען זיך גרייטן אסאך אסאך,  יארא גאנץ

ושכנתי בתוך כל , דארף גרייטען א זאהל'און מ, הרב כבסוני מעוני, דימלבושים

  .  אלופו של עולם דר- אדר ', וא' א

  )'ז אות ה"שיחות התחזקות פורים שנת תשנ(
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 אתיתי העניך שמע פעם שעם הארץ אומר בהפיוט לראש השנה במקום' ר

ווי גוט ער : ואמר, אתיתי לחגגך כלב קרוע ומורתח, לחננך בלב קרוע ומורתח

ט אן קיין "אתיתי לחגגך אז א מענטש פאלט אריין אין א יו: וכוונתו, זאגט

  ". ככלב קרוע"הכנה איז ער אין א בחינה 

  )ז"הובא בספר שיחות התחזקות פורים שנת תשנ(

� � �  

 באלה הימים שולט בהם מעין קדושת .)מגילה ב( ג"ב בי"ג בי"מגילה נקראת בי

כדי שנזכה , וחיובא רמיא עלן לעשות הכנה דרבה בימים אלו, ימי פורים

שקיבלו , ו מחג השבועות"והדבר נלמד בק, להשפעת אור התורה ביום הפורים

קל וחומר לקראת ימי פורים זמן , התורה בכפיה והיה להם שלשת ימי הגבלה

נדרש הכנה דרבה כדאי שנזכה לקבל התורה הקדושה , הדר קבלוה באהבה

  . כי כל מילי דקדושה בעי הכנה והזמנה, ועול המצוות מחדש באהבה וברצון

  )א"א תשס"רבינו שליט(

� � �  

בהגיע יום הקדוש הזה שהימים האלה נזכרים . מוטל על כל אחד מישראל

  ושלימהלעשות לעצמו הכנה טובה, ונעשים בכל דור ודור ומשפחה ומדינה

  . למחות זכר עמלק

  ) קראסטשוב-מאיר עיני חכמים (
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ה מלך מלכי המלכים עושה ומשפיע כל טוב "שהקב, ויעש המלך כדבר ממוכן

כפי ההכנה אשר הכין ועשה האדם את , כדבר ממוכן, ברוחניות ובגשמיות

עצמו כלי קיבול לקבלת האורות וההשפעות הקדושות השופעות בכל היום 

  . שהם בחינת שלושת ימי הגבלהשהם בחינת שלושת ימי הגבלהשהם בחינת שלושת ימי הגבלהשהם בחינת שלושת ימי הגבלה, ג"ב י"א י"ומעלין בקודש בימי י, זההקדוש ה

  )שם משמואל סאכטשוב(
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  ק לפני פורים נפתח האור להופיע עלינו"בשב

ב לחמים אשר על "כשחל בשבת שאין מתענין בו נפתח האור על ידי י

 י"וזה גם כן מספר מרדכ, ו"ב פעמים לחם גימטריא גם כן תתקל"כי י, השולחן

והא גם כן מספר , שהם המשיכו החסדים ונרמזו בשמותם, ר עם הכולל"אסת

כי בשבת שלפני הפורים נפתח תמיד האור הזה להופיע , ת זכור עם הכולל"שב

  . ו שהם ימי המשתה ושמחה ובהם קורין את המגילה"ד וט"עד י

  )זכור' פ, עבודת ישראל(
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  יום הפורים
  הארת מרדכי נתגלה בכל שנה

תשועתם היתה לנצח , ב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכישושנת יעק

הכוונה בזה על דרך דאיתא בכוונת ענין הארת מרדכי , ותקותם בכל דור ודור

ן "עיי, בסוד ומרדכי יצא מלפני המלך, שהיה אז בימי מרדכי סוד יסוד אבא

ו  עומק הענין והנה החכמים הגיד)ה"ח שער הפורים פ"פע(ה "י זללה"בכתבי האר

  והכלל"אם כל המועדים יהיו בטלים ימי פורים לא נבטלים )ד"ילקוט משלי תתקמ(

 ולזה רמז הפייטן שושנת יעקב ,אשר בכל שנה נתגלה הארת מרדכי בעולם

כיון שכבר חלף ועבר הארת מרדכי , ת שמחה מה זו עושה"וא, צהלה ושמחה

לזה גמר , ורומה הגיע ככה עתה בכל דור וד, שנתגלה אז בימי אסתר ומרדכי

אומר מעלות עם קדוש ישראל וחיבתם הנודעת להם מאב רחמים שלא נמצא 

כלומר אפילו בראותם , ומה היא החיבה בראותם יחד תכלת מרדכי, כזה זולתם

תשועתם היתה לנצח שמרדכי כבר כלה ומה שהיה היה וחלף ועבר עם כל זה 

ובזה , בימי מרדכינתגלה מחדש זאת הארה שנתגלה אז , ותקותם בכל דור ודור

אמן סלה , וזהו תשועתם היתה לנצח ותקותם בכל דור ודור, תולה תשועתם

  .נצח ועד
  )ט" דף ר-אור המאיר ( 
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נעשה ונתעורר ההארה הגדולה , והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור

  . שהיה אז בזמן הזה
  ) אפטא- אוהב ישראל (
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היינו התשועה היא נצחית ויש , ודורתשועתם הייתה לנצח ותקותם בכל דור 

  ,להם תקוה בכל דור ודור להכניע שונאי ישראל
  )דברי יחזקאל( 
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  הבטחה שיזכו לקיים את ימי הפורים

, אסתר ט(כאשר קיים עליהם מרדכי ואסתר ', לקיים את ימי הפורים האלה וכו

ם  לכאורה מה זה הדברים האלה אשר שלחו טעם בדבר אשר קיבל עליה)לא

שיזכו לקיים , אמנם הוא ענין הבטחה, האם בכבודם ירצו סלה, מרדכי ואסתר

את ימי הפורים בכל שנה ושנה בהארה רבה הזאת כאשר קיים עליהם מרדכי 

  . כן אתה תופיע עלינו תשועת עולמים אמן, ואסתר בדורם

  ) רמזי פורים-תפרת שלמה (
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  הארות מאור הגנוז

  .היתה להם מהאור הגנוזליהודים היתה אורה לומר ש
  )מדרש אליהו לבעל שבט מוסר( 
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  מעלת היום

  )דברי חיים(. ימים שנתהפך בהם החושך לאור

  )עבודת ישראל קוזניץ( .בפורים יש את אור החכמה בארץ

  )אמרי נועם דזיקוב(. בימי הפורים התגברות הרחמים והרצון עד למעלה ראש
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  )תפארת שלמה(. יםימי הפורים המה מסוגלים לקבץ הנידח

  )ג, פרי אלימלך קארלין קפ( .שהיתה מעין עולם הבא, שמחת פוריםאמר על 
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  אין לנו קיום לולא יום הפורים

אין היינטיגן זמן וואלט נישט געווען א מציאות א יוד זאל זיך קענען דער 

  . האלטן ווען נישט דער הייליגן טאג פורים

  )ח"דברי יואל תש(
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  י יש לו כח כמו הצדיקיםכל יהוד

ונהפוך הוא אשר , היות בית המן ניתן לאסתר, כל איש משכיל ישים אל לבו

ואז בכוח , ובכל פורים מתעורר רשימו מזה, ישלטו היהודים המה בשונאיהם

כענין , אמירה וציוויה דרך " לאמור למלך מלכי המלכים הקבכל איש בישראל

לתלות את המן ולמחות את שמו  ה והוא עושה"הצדיקים גוזרים על הקב

, אך האמירה צריכה להיות לא מהשפה ולחוץ, מתוך לבו של עצמו על כל פנים

ובאותו חשק ורצון נמרץ שהיה אז להמן לתלות את , אלא בכל אוות נפשו

וזהו שאמרו חסידי קדמאי שבפורים , ואז בוודאי אמירתו תעשה פירות, מרדכי

  . יכול כל איש להוושע ולהתברר

  )ה ומכאן כל איש"ז ד"ם משמואל פורים תרעש(
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בלי , קבלנו שבימי הפורים יכול לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא

  ... שום מעכב

  )נדבת פי קאמרנא(

� � �  

  פ"ג ביוהכ"משיגים הקדושה של כה

לעורר אז בסוד יין המשומר להגיע , נתחייבו לעשות משתה ושמחה כפורים

ם הבינה ששם הוא יין המשומר בענביו שאין בו מגע לקדושה גדולה עול

וזהו שכתבו ', והוא מדרגת כהן גדול ביום הכיפורים וכו. 'ם כלל וכו"עכו

כי ביום הכיפורים רק , הספרים הקדושים שיום כיפורים היינו יום כיפורים

והפורים יוכל כל איש מישראל להשיג , הכהן הגדול השיג הקדושה הזאת

  . הקדושה הזאת

  )ה חייב איניש"דברי יחזקאל לפורים ד(
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  אפילו אנשים פשוטים להאורות של פורים

ובאותו היום כל , הרי זה דומה למלך שפתח שערי אוצרות ביום אחד בשנה

ואוי לכסיל אשר בזה , הרוצה ליקח מאוצרותיו המלך את שנפשו חפץ יקח

  . כל היוםהיום ששערי אוצרות המלך נפתחים ולא פנה אליהם רק ישן 

  )קדושת לוי(
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והימים , כן נמי מתעורר הא דקיימו וקבלו, כמו שבכל שנה מתעורר הנס

  .בעצמם מסייעים שנהיה בכח לקבל על להבא באמת ובלב שלם

  )שם משמואל סאכטשוב(
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ק מסלונים בעת עריכת שולחנו אמר "ג בעיר טבריא הרה"בפורים שנת תרצ

וגם הידים , עם איז דארט כל הפושט יד נותנים לואבער יודען אינעיינ: ל"וז

אין עס ווערט א יד החזקה א יד הגדולה שמגעת , הכהות מתחברות ליד אחת

ת ומקבלים שפע "ז אפשר לפשוט את היד ולבקש מהשי"ועי, עד כסא הכבוד

  . קודש ממרומים
  ) פורים- הובא בספר מזקנים אתבונן (
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  . א פשוטע יד העלפט אויך דער אויבערשטערכל הפושט יד נותנים לו אפילו 

  )ע מפי השמועה"ד בעל עטרת יהושע זי"ק מרן הגאב"כ(
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  קדוש יותר מפסח ושבועות

הן לענין קבלת התורה ברצון הוא חשוב מיום , באמת פורים יום טוב גדול הוא

דהא קיבלו באונס כפיית הר כגיגית והדר קבלוהו בימי , טוב של שבועות

והן לענין גאולה ממיתה לחיים הוא טפי מגאולת מצרים .  ברצוןאחשורוש

דפורים עדיף וקדוש מפסח על כל פנים בהא סלקינן . 'מעבדות לחרות וכו

   ושבועות
  )'ו טור ד"אדר דף קנ' דרשות חתם סופר לז(
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  פ תלוים ביום הפורים"פסח ויוהכ

יות של כל שכפי התענוג והחאמר , ל"ר זצוק" אאמו)פורים(הבית אהרן כתב 

וכפי שהוא בליל שמורים כך הוא , אחד שמקבל בפורים כך הוא בליל שמורים

  . ביום הכיפורים כל אחד לפי מדריגתו בעבודת השם

  )הובא בספר שערי שמועות טובות(
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  יותר מיום הכיפורים' פורים בבחי

  . שענין פורים גבוה מבחינת יום הכיפורים, ם"ק על יום כפור"מבואר בספה

  ) תרומה- פלא יועץ (

� � �  

 עולם הנשמות עולם המלאכים )לא, אחרי טז(יום הכיפורים הוא שבת שבתון 

ופורים הוא במדריגה יותר עליונה כי יום הכיפורים הוא , שמדמים חומר לצורה

יש בו אכילה ,  אבל פורים עצמו הוא יום שכולו שבת)בכף הדמיון(רק כיפורים 

  . י בחינת עינוי"הכיפורים הוא דווקא עוביום , בחינת עונג, ושתיה

  )קלב'  שער הזמנים פורים עמ- ליקוטי שארית ישראל (
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ואמר כי , היה סגור ומסוגר על כמה שעות, מנהגו היה בפורים לאחר המגילה

  . הוא כעין יום כיפורים

  )אהל שלמה(
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 שכמה פעמים ראה שבעת, ל"שלום אליעזר ווייס ז' ח המפורסם ר"העיד הרה

בעל [פתח רבינו , אמירת פרשת הקרבנות לפני תפילת מנחה של יום הפורים

והוא , ומעיין שם, כ"בסידורו הדפים בסדר העבודה של יוה] ל"הדברי יואל ז

 פורים אתקריאת על שם יום :)ז"דף נ(ק "ענין פלא כידוע מאמר תיקוני הזוה

  הכיפורים 

  )פב' קונטרס ימי הפורים עמ(
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  ת כיום הכיפוריםמחילת עוונו

כלומר שהארת יום ,  יום כפורים שהוא כמו פורים)ז תיקון כא"תיקו(ק "בזוה

מעתה הוא , עבור שביום כיפור מה שחלף ועבר אין" פורים"כפורים הוא כ

 ולקחתם )ב"תנחומא אמור כ(מטוהר וחושבנא מכאן ולהלאה כמו שאמרו במדרש 

כי העיקר הארת יום , ן עונות ראשון לחשבו)'ויקרא כג מ(לכם ביום הראשון 

 למען )נוסח תפלת נעילה(כמו שתיקנו , הכיפורים לקנות לב חדש לעבוד אותו

, כך בפורים מה שחלף ועבר אין, נחדל מעושק ידינו ונשוב לעשות חקי רצונך

  .ומעתה מקבלין עלינו עול תורה ומצוות יתברך שמו

  ) קדושה ראשונה פורים- קדושת לוי ( 

� � �  

  כ"שום שטן ופגע רע כיוהאין בו 

וזהו יום . ש"עיי, פורים אתקראית על שם יום הכיפורים, איתא בתיקונים

שביום פורים ומרדכי ואסתר פעלו ', כיפורים שיום כיפור הוא כמו פורים וכו



יב    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

 שהודיע להם את גודל לא יהיה שום קיטרוג על ישראל כמו ביום הכיפורים

ם שטן ופגע רע כמו ביום הכיפורים על חשיבת ימי פורים שבימי פורים אין שו

  .ועל כן ראוי לקיים את ימי הפורים לדורות, ידי השעיר

  ) רמזי פורים- מאור ושמש ( 

� � �  

  כולל כל הימים טובים

כי הא דמר בריה דרבינא הוה יתיב , עדיף יום פורים כיום שניתנה בו התורה

וימי , בו תורהבתעניתא כולי שתא לבר מתרי יומא דעצרתא משום שניתנה 

  , דפוריא משום ניסא

  )ח" בבא מציעא פרק המקבל אות שצ-מרדכי (

� � �  

  הארות יותר מכל המועדים

, ל שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו נבטלין"ובזה נבין מאמר רז

  . שגדול כח והארה של ימי הפורים מכל המועדים בכמה הארות רבות ויתירות

  ) רמו,מאיר עיני חכמים(

� � �  

  שורש הקדושה של כל השנה

לכן אין בפורים , קדושת פורים היא בחינת מקור ושורש לקדושת כל השנה

שיש בכל מועד מצוה חדשה , שום מצוה חדשה מיוחדת כמו בכל המועדים



יג    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

אבל בפורים אין שום , מינים'  הסוכה וד- בסוכות ,  הכזית מצה- כמו בפסח 

ה היא רק משתה ושמחה להתענג ואדרבה המצו, מצוה חדשה מיוחדת

 מפני .)שמות פח(והוא כענין מאמר הזוהר הקודש , מפני שהוא המור, ולשמוח

משום דהאי יומא מתברכין מיניה כל , מה לא אשתכח מנא ביומא שביעאה

  . שתא יומין עילאין
  )תורת אמת איגר(

� � �  

  ימים שמעמידים את ישראל בגלות

ו " רגליהם של ישראל שלא יתמוטטו חימי הפורים האלה הם מעמידים את

  . בגלות

  )שם משמואל סאכטשוב(

� � �  

אמר בשם צדיקים ששני הזמנים חנוכה ,  זכרונו לברכה)מ"החידושי הרי(אבי 

ולכן יכול , לפי שהם מועדים בימי החול, ופורים מחזיקים את ישראל בגלות

  . כל אדם להתקרב ולהטות עצמו
  ) גור-אמרי אמת (

� � �  

   כימות המשיחהארה

זה , אלא פורים לבד, הארה הזאת בפורים לא היתה לא בשבת ולא ביום טוב

, כל המועדים עתידים לבטל חוץ מן הפורים )'מדרש משלי ט(ל "שאמרו רז



יד    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

כי תמיד , והבן מה שאמרו לא יעברו מתוך',  וכושנאמר וימי הפורים לא יעברו

הוא הארה אשר לא נהיתה כי ', נשאר הארה זו בזמן הזה של ימי פורים וכו

  . כמוהו

  )'פרי עץ חיים שער הפורים פרק ה(

� � �  

  הארה נשארת על כל היום

אז היחוד הוא בשלימות ,  שהמלכות מתיחדת ומתעלה עד חכמהבשבת

אך זאת אינו כל היום רק בעת , ונתגלה מוח החכמה ומופיע על כל העולמות

תר שמוח החכמה מתגלה  נפעל על ידי מרדכי ואסאבל בפורים, קדושת כתר

והארה זו נשאר לנו לכל הדורות שבכל שנה , כל היוםומופיע על כל העולמות 

  . ושנה בפורים

  )מאור ושמש רמזי פורים(

� � �  

  מתקנים בו כל הימים

וזהו שפורים עולה לו , והם מתקנים כל הימים, ימי הפורים הוא כמו שבת

  . לה לו לשון העלאהעו, עולם שכולו שבת, למנין אבילות כמו בשבת

  לקוטי שארית ישראל (

  )ה"קל' שער הזמנים פורים עמ

� � �  



טו    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  זוכים לקירבת אלקים

אז בודאי ניקל הוא לבעל תשובה לקרב את , בפורים כל הפושט יד נותנים

  . ת"הגם ששתה שתיה מרובה עם כל זה מקרב את עצמו להשי, ת"עצמו להשי

  )ט"מלבוש לשבת ויו(

� � �  

, דרגה המיוחדת שיכול כל איש ואיש להתקרב אל הקדושהבפורים יש במ

הנה בכח הארת  .)מגילה טז(' ה שנקרא רשע בגמ"מי שהוא בבחינת חרבונ' ואפי

  . תמיד הטוב נכנס בו, פורים גם חרבונה זכור לטוב

  )דברי שמואל סלונים(

� � �  

י מה שפירשו הצדיקים הצנועין "אפשר לומר עפ, כל הפושט יד נותנים לו

כ "וזה אפשר לומר ג, דהיינו שמשכו את הקדושה בידיהם, ושכין את ידיהםמ

  . שמי שפושט יד לקבל את הקדושה נותנים לו
  ) ירושלים-עטרת יהושע (

� � �  

  זוכים לתשובה שלימה

שפעם , הירש לייב מאליק' יוסף דוד בן לאותו צדיק ר' שמעתי בשם הרב ר

ואמר , הם יושע העשיל מאפטאה אבר"ק מו"אחת היה בימי הפורים אצל הרה

כל , כי היום הזה, הושיעה אדוני היום לתשובה שלימה, ק"יוסף דוד להרה' ר

  . ק נענה לו בראשו"והרה, הפושט יד נותנין לו
  )ג"אילה שלוחה מועדים קל(



טז    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  ת נותן לנו עצות טובות"השי

ז א, דכיון שנתהפך דבר זה לטובה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור

וזהו , ת דברים טובים ועצות טובות"אדרבה בכל ימי הפורים נותן לנו השי

  . נזכרים ונעשים

  ) ליסקא- הישר והטוב (

� � �  

  ז"בעוה' מתגלה אהבת ויראת ה

נתגלה אהבתו ויראתו יתברך בעולמות שלמטה בלתי , עתה בפורים בעת רצון

  .מסכים ולבושין

  )מאיר עיני חכמים קארסטשוב( 

� � �  

  ים מדריגות בלא מעשים טוביםמשיג

ת אלא על ידי מעשים "בכל שנה אי אפשר להשיג מדריגה בעבודת השי

י פנימיות הקדושה שבתוך "כ בפורים אפשר להשיג בלי זה ע"משא, טובים

  . היהודים

  ) איגר-תורת אמת (

� � �  

  



יז    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  זוכים לנצח הרע שיש לכל אחד ואחד

בפחד גדול וכמה ' חנו הקל ישב פעם אחד בפורים בשול"א מסלונים ז"הר

ונמשך כן זמן , כ"איז דאך היינו יו'ס: פעמים היה אומר בקול מאוים מלא פחד

שושנת יעקב : ואמר, ושמחה ושרתה עליו' כ הרגישו שינוי בפניו הק"אח, רב

בראותם יחד תכלת , צהלה ושמחה מה היתה השמחה של שושנת יעקב

,  תכלת דומה לרקיע:)חות מגמנ(ל "תכלת רומז על מדת היראה כמחז, מרדכי

ז תשועתם הייתה "כשראו גודל היראה של הצדיק נתעוררה בהם שמחה ועי

  . א"לנצח הרע שיש לכל או, לנצח

  )תורת אבות פורים(

� � �  

  ה פושט ידו לכל אחד"הקב

, ומי שאין לו יד לפשוט" כל הפושט יד נותנים לו"ע "בשם מרן הבית אבהם זי

והוא כדמצלינן ביום הכיפורים אתה " אתה נותן יד"ש "כמ, ת"מקבל יד מהשי

  . ")פורים"ל שזהו שאומרים פורים הוא יום כ"ר(נותן יד לפושעים 

  )הובא בספר מזקנים אתבונן פורים(

� � �  

  ישועה אף לאלו שאינם ראוים

, לחזק כל הדורות השפלים, שהיה ישועה בזמן ההסתר, תשועתם היית לנצח

אפילו אותן שאינם ראוין מכל מקום החוסים , ולהודיע שכל קויך לא יבוש

  . ה לעולם לא יבושו"בהקב
  ) גור-שפת אמת (



יח    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  בהזכרה לבד פועלים כל הטובות

תכף כשמזכירים , כי ימים האלה יש להם סגולה, והימים האלה נזכרים ונעשים

  .וזה נזכרים ונעשים, דבר טוב לישראל תיכף נעשה כך
  )תשא' תורת חיים פ( 

� � �  

  ים לכל אחד כל בקשותיוממלא

ירושלמי מגילה (כל הפושט יד נותנים לו : ל אמר פעם בפורים"מ מלכוביץ ז"הר

נ "וביקש הר, יבקש עכשיו, כ כל מי שרוצה לבקש ממנו איזה דבר" וע)ד"א ה"פ

ל ושאלו למה אין "מ מקוברין ז"כ פנה להר"ואח, ק"ל מדת שמברי"ב ז"שו

י יגיעה "מתנות חנם רק מה שאשיג עוהשיב אינני רוצה ב, מבקשין כלום

  .עצמית כאיש חיל
  ) פורים-תורת אבות ( 

� � �  

  כיריד שקונים בו הכל רוחניות וגשמיות

, ישראל שמעון קאסטילניץ מספר שהיה אצל הבית אברהם ביום הפורים' ר

, היו רואים במקצת מה מתרחש בפנימיות לבו, ובפורים כשנכנס יין יצא סוד

יסמאלן ווי דער רבי האט א געשריי געטאן מען זאל נישט ווער קען דאס או

ל היה מזדעק שלא "מי יכול לצייר איך שהרבי ז[זיין ווי א נאר אויפן יריד 

שיום , להיות כמו שוטה המסתובב בידי שאינו קונה מהסחורה המצתע

ולאחר , ואפשר לקנות בו סחורה טובה ברוחניות ובגשמיות, הפורים הוא יריד

  . היריד אין כבר אפשרות לקנות הסחורהפורים אחר
  ) פורים-מובא בספר מזקנים אתבונן ( 



יט    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  כל הרעות מתהפכים לטובה

] 'וכו[ט ולקריאה "י ליו"פרש] מגילה ז[שלחה אסתר לחכמים קביעני לדורות 

כך יוכל כל אחד , זמן מה שנהפך לטוב מן רעט וקרייה מובן שיהיה "היו

  ,יו לטובאו שנגזר על, להתהפך לו הרע שבו
  )ח"שפתי צדיק אות נ( 

� � �  

  כתיבה וחתימה טובה

 )משלי ט א(וזה , בפורים ממשיכין גמר חתימה טובה להמשיך לנו חיים ארוכים

ת "נות ר"ך ש"יוסיפו ל"ר הרומז למגילה ו"מספר ספ, ך"ו ימי"י ירב"י ב"כ

  . ם"עולה מספר פורי

  ) דזיקוב-עטרת ישועה (

� � �  

כטעם ונכתב ונחתם בטבעת , ם הוא גמר חותם לטובהק שבפורי"מבואר בספה

  . המלך

  )קוב'עטרת ישועה דזי(

� � �  

  , יש יכולת הפורים להשיג כיום כיפור, כתיבה וחתימה טובה

  ) אליק-גדולת מרדכי (

  



כ    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  נושעים ביום הזה אף בלי שום זעקה

  .ויומא קגרים שיתעורר ישעות עלינו, אנחנו צריכים לישועה

  )שימלויא -אבני המקום ( 

� � �  

יתכן גם על פורים כדאיתא .] שבת יב[, שבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

כמו שנאמר , שפורים הוא מעין קדושת שבת, בספר הקדוש עבודת ישראל

וכמו , ונוח מאויביהם שמלת ונוח מורה על קדושת שבת מקור הנייחא

כי בקדושת כך גם בפורים אין שייך שום זעקה , שבשבת אין שייך זעקה

שכמו שהיה אז מוכן יום זה לפני הי שועה לתכלית הדוחק , פורים נמתק הכל

שיהיה ביום זה נמתק , כן נשרש הקדושה לעולמי עד, ט"ונהפך מאבל ליו, ו"ח

  .ויהפך מעצמו הכל לטובה ולישועה, כל מיני דחקות

  )ו"תורת אמת תרכ(

� � �  

ת " יכול לפעול אצל השיכל אחד, שעת רעוא דרעוא, פורים זמן רצון לכל

אין ) ב" ס)ד"ח תרצ"או(ע "וההלכה מפורשת בשו, שימלא משאלות לבו לטובה

לכן התקינו חכמים , מדקדקין במעות פורים כי מי שפושט יד ליטול נותנים לו

התחילו חסידים לדחוף (לשתות בפורים עד דלא ידע כדי לא לדעת מה לבקש 

 שיודע לבקש בפורים הרי שאצלו זה לא  ומי)לשולחנו ולשטוח בבקשת ענה ואמר

  . פורים

  )ם"חידושי הרי(



כא    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

  נשפע ישועות לכל אחד ואחד

כי המן ביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל , גודל השמחה ביום הפורים הוא

 .)סוטה יא(ומדה טובה מרובה ממדת פרעונות , היהודים מנער ועד זקן טף ונשים

  . פש מישראלכ ביום הפורים הזה נשפע ישועה לכל נ"וא

  )ח"ברך משה תשנ(

� � �  

  מבטלים בו הגזירות של כל השנה

ימי ,  דלעתיד לבא אם כל המועדים יהיו בטלים)מדרש משלי ט ב(ל "אמרו חז

ל שזה יהיה לגודל מעלת ימי הפורים אשר נשגבה "י, הפורים לא נבטלים

זמני ונמשך ' אשר השפעת כל המועדים הק, מעלת משאר החגים הקדושים

אבל השפעת ימי הפורים גבוהה מכל ,  אור קדשה רבה בזמן זמן ידועאז

והשפעתה נצחי , המועדים שבו ביום יכולים לבטל גזירת רעות של כל השנה

  . ועל כן גם לעתיד ימים הפורים לא נבטלים, הוא

  )ב"א תשס"רבינו שליט(

� � �  

  השפעות טובות

  . ה ושפע תורהי ימי הפורים פרנס"על כל משך ימי השנה ממשיכין ע

  )ב'עטרת יהושע דזיקו(

� � �  
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  ) איגר- אמרי אמת (. פורים הוא שורש רפואה

� � �  

  כפי השמחה כך היא ההארה

, עושים' עשה אותו יום המשתה ושמחה על כן היהודים דפרוזים כו: כתוב

ושמו , שמחתם לשם שמים' משמע שלפי שעשו אותו יום משתה שהי

וה שקבלו בשמחה עדיין עושין אותה ומצו, שנתקדש' בקדושת שמו ית

לשם עבודת " שמחה"וכמו כן היום כפי מה שמקבלין הימים ב, בשמחה

  . כך מאירין הימים, הבורא

  )ג"ס תרס"פורים שנת תר,  ספר שמות-שפת אמת (

� � �  

  ההשפעה נמשכת לכל השנה

ה שהוא ריבוי שמחה בלב האדם עד מאוד ויהי, יום כיפורים בו יהיה עונג רוחני

' ל דאות כ"ונ, כמו פורים שעיקר עונג שלו הוא בסיס שהוא קרוב לרוחניות

א בפורים יהיה כמו פורים שעיקר העונג "הדמיון נקוד בשב' של כפורים הוא כ

 אם זוכה אדם )באר לחי רואי שם שם(. 'וכו, הוא בשמחת הלב שהוא עונג רוחני

חר שנגמר הזמן של יום גם לא, וקונה ביום הפורים את אורו של יום הקודש זה

ההסתכלות על , מ נחקקת פנימה בנפשו ההסתכלות הפנימית"מ, הפורים

ולאורך כל השנה הוא רואה את הטוב , שורש השורשים של הבריאה

  . שבפנימיות של כל דברי ולא את הרע שבחצוניות

  )הובא בספר בלבבי משכן אבנה(
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  מגילה נקראת
  אל ת שמח בקריאת המגילה של בני ישר"השי

  ) פורים- קדושה ראשונה - קדושת לוי (

� � �  

  מלשון התגלות" מגילה"נקראת 

  . ת מנהיג את הטבע"לשון התגלות שבפורים נתגלה איך שהשי

  ה "ב בהג" עניני מגילה אות תתע-טעמי המנהגים (

  )בשם קדוש אחד" נפלאות חדשות"בשם ספר 

� � �  

  ה נותן כוחות מיוחדים לקריאת המגילה"הקב

צדיקים אמיתיים קענען אויסגיין ביי יעדן : אחת אמר בלשון קדשופעם 

נאר דער אייבישטער גיט עקסטרע כוחות מען זאל , ווארט פון די מגילה

  . קענען זאגן ווייטער

  )דברי יואל ימי הפורים עמוד מד(

� � �  

  נרמזים בה דברים פנימים

תבו המגילה דאנשי כנסת הגדולה כשכ, מה דאיתא בספרים, רגיל אני לומר
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וכך איתא בספרים , ונרמז בה דברים פנימים, נתנו בו כח של נביאים וכתובים

  , שמי שיש לו עינים יכול לראות בה דברים פנימים

  )י"ש שבסוף ספר באר מים חיים על רש"כתבי מוהר(

� � �  

  טמון בתוכה סודות רמות ונשגבות

יש לרמז ,  מן העיןאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי:] תענית ח[ל "אמרו ז

כי נראה כסיפור , כי המגילה הוא ענין נסתר מאד בסוד ואני הסתר אסתיר

ועם כל זה טמון וגנוז בתורה , מעשיות בלבד ולא נמצא בהם שום שם הקודש

וזהו שהברכה שוה בדבר , כל הסודות רמות ונשגבות והשפעות ברכות רבות

, ן שנין של הגלות בבל"ולאשר המגילה נתיסדה בסוף העי, הסמוי מן העין

  , ן"נקראת סמוי מן העי

  )ג"אמרי נועם ח(

� � �  

  יכולים לישרף מקדושת המגילה

קען 'די קדושה פון די מגילה איז אזוי הייליג אז מ: ופעם אחרת אמר

  . פארברענט ווערן פון די גרויסע קדושה

  )מו' דברי יואל ימי הפורים עמ(

� � �  
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  כל אדם יכול לראות בה נפלאות

בסעודת פורים על , ע"ר שלום מבעלזא זי"ק מוה"שמעתי מפי מורי הרה

כל אדם יכול לראות נפלאות אמר בזה הלשון ' ל והימים האלה וגו"הפסוק הנ

הכוללים בגמטריא ' עם ב" זכר עשה] "ד, תהלים קיא[ולזה רמז , בהמגילה

  .ל"עכ" זכר עשה לנפלאותיו"וזהו , כי המגילה נקראת אגרת, ת"אגר

  )ילה שלוחה אסתרא( 

� � �  

  רואים בה מה שיהיה כל השנה

אך על ידי עשיית המצות ומעשים , ה עושה נפלאות גדולות לבדו בנסתר"הקב

ובאמת המגילה עצמה היא , טובים שאנו עושים ממשיכים אותם להתגלות

צדיקים אומרים שהם מסתכלים בהמגילה כל , נסתרי נסתרות לכל בני אדם

 והנה צדיקים גמורים יכולים להמשיך נסים גדולים .מה שיהיה בכל השנה

אבל אנשים כערכנו צריכים אנו הגם מעט קדושה , ונפלאות להתגלות

  . מקדושתו להתגלות

  ) פרשת זכור- בית אהרן (

� � �  

  י מקבלים עול תורה ומצוות"ע

לכן , על ידי קריאת המגילה מאיר עלינו ההארה לקבל עול תורה ומצוות

  . דולה עד מאד שמקבלים על ידי קריאתה עול תורה ומצוותקריאת המגילה ג

  ) קדושה ראשונה פורים- קדושת לוי (
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� � �  

  כולל בתוכה כל התורה

נכללו כל התורה שבכתב ושבעל פה וכל , במגילת אסתר שקורין בפורים

  השמות וכל הצירופים 

  )מ מקוברין" פורים הר-תורת אבות (

� � �  

  ה שולח לנו"כאגרת שהקב

דהנה במגילה זו נרמזו באמת כל , ליתן טעם על המגילה שנקראת איגרתיש 

והוא מורה על מחיית עמלק שהיה , עניני הסטרא אחרא והצלת ישראל מהם

והנה זה נדמה לנו כמו איגרת שאדם שולח לבנו או לאשתו עד , לעתיד לבוא

ת ובאמת אם אדם אחר קורא באגר, וכן היא מגילת פורים, שיבוא אליו בעצמו

וכן , אינו מבין מתיקת הדבר רק הם בעצמם מרגישים התענוג הגדול שיש בו

  . עלינו' יש במגילה זו ובכל המעשים שמות הקדושים שמורים אהבת שמו ית

  ) שקלים- הישר והטוב (

� � �  

  הקוראה בכוונה מתמלא נפשו בשמחה

י והצורפ, אזי מזדככין הגשמיות של הקורא, בעת שישראל קורין את המגילה

ומאירין שכל , שמות שבה מאירין בהקורא את המגילה ומזככין את הגשמיות

ומי שקראה בכוונה אחר . הגשמיות החיות שבה הוא קיום התורה והמצוות
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ורצונה לקיים מצות התורה ושלא לעבור על , קריאתה נתמלא הנפש שמחה

  . ה לא תעשה"שס

  ) קדושה ראשונה פורים- קדושת לוי (

� � �  

  ה חוזר למציאות הראשוןכל שנה ושנ

נכון , ראוי לשים לב לעומק המגילה הזאת נזכרים נעשים בכל שנה ושנה

להיות כל איש ואיש מאיש ישראלי להכיר ולידע את החסד שעשה אלקי 

כי על כן נכתב ונחתם בטבעת המלך מלכו של , וגם אותנו גאל עמהם, אבותינו

שנה ושנה חוזר למציאות ובכל , וימי הפורים האלה נזכרים ונעשים, עולם

ובהשים איש המשכיל מגמת פניו אל הענין המגילה זאת איך שישנה , הראשון

רוח נכון יחדש בקרבו לעורר ולהכניס אהבת הבורא בקרב , בכל אדם ובכל זמן

   .לבו

  )אור המאיר מגילת אסתר(

� � �  

  כל העולם כדאי בשביל קריאת המגילה

הכל כדאי הוא בשביל פורים , עולםכל הצרות שסובלין ב: פעם פתח ואמר

ובשביל זה לבד כדאי הוא כל העולם כולו , אחד ולקרות את המגילה פעם אחת

  . כ כדאי"ואילו לא באנו לעולם רק בשביל זה ג

  )ח"דברי יואל תשי(
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  משפיע יראת שמים

  . כי המגלה בחינת מלכות יראת שמים, ם"ת שמי"ר עולה ירא"ר עם ספ"אסת

  )עטרת ישועה(

� � �  

  משפיע אמונה בלבות בני ישראל

אזי נקבע במחשבתינו שכל דבר ודבר , ובזה שאנו קרואין המגילה בפורים

כי נודע בקריאת המגילה נעשה ] 'וכו[ש ואינו שום דבר מצד הטבע "מאתו ית

רק הכל , רשימה במחשבתו של ישראל שיאמינו שכל הדברים אינן טבעיים

  . ש"ה ית"השגחה מאת הבורא ב
  )קדושת לוי כללות הניסים(

� � �  

  בעת קריאתה מתפללים להשפעות קדושות

כי כל תיבה ,  עיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה:)דף ד(מגילה ' במס

ולכן , ותיבה של המגילה טמון וגנוז קדושה נפלאה ויורד ממנו השפעה קדושה

שיח לבדם שבני ישראל שופכים , ם נשואות למקרא מגילה"אז עיניהן של עניי

להשפיע לנו ביום הזה , וכדלים וכרשים דפקנו דלתיך, ת"בתפלה לעני אל השי

ם בכל מדינות מלכותו "ך פקידי"ד המל"כי ביום הזה ויפק, השפעות רבות

 שמלכו של עולם משפיע שפע חדש שפע קודש בכל מדינות )אסתר ב ג(

  . מלכותו
  )ה"א תשס"רבינו שליט(
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  עותעל ידה מבטלים כל גזירות ר

ובכל שנה ושנה בימי הפורים מתנוצץ המוחין עילאין דרך .. ל"י ז"בכתבי האר

ועל ידי זה יכולין , ומתמתקין הגבורות על ידי קריאת המגילה, המלכות

מחמת שנפתחין אורות הקדושים והמשכת , הצדיקים לבטל כל גזירות רעות

  . חסדים כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר שנעשה להם ניסים

  ) רמזי פורים-במאור ושמש הובא (

� � �  

  פועלים על ידה נסים ונפלאות

האור "פירוש בו ] א"ז ע"מגילה דף י[הקורא את המגילה למפרע לא יצא 

שאם קורא את המגילה כדרך סיפורים מעשיות שאז למפרע נעשו " המאיר

ת עושה לנו ניסים ונפלאות בכל דור "ניסים ואינו מעלה אל ליבו אשר השי

בכל שנה ושנה היכולת לפעול על ידי מקרא ', לא יצא וכו, ות הקריאהודור בזכ

  . מגילה שיעשה לנו ניסים ונפלאות

  ) רמזי פורים-מאור ושמש (

� � �  

  י נמשכת חסד ממזל העליון"ע

להבין גודל מעלת ימי הפורים האלה שיש להם מעלה גדולה בפני עצמו אשר 

 החכמה כמו שמובא בכתבי כי בהם נתגלה עולם, בכל השנה איננו דוגמתו

וזה הרמז בגודל מעלת , ובו התגלות חסדים העליונים מזל העליון, ל"י ז"האר

א עולה "קריאת המגילה שנתעורר למעלה החסד העליון בחינת מזל
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ובזה יש , ובזה נתעורר עילאה ממזל העליון, ת"הויו' ה כמנין ג"בגימטריא מגל

עיניהם של עניים נשואות מקרא מפני ש] ב"ע' מגילה ד[לומר דברי הגמרא 

שישפיע להם חסד ממזל העליון לנשא אותם ומאשפות ירים אביון ' פי, מגילה

  . על ידי מקרא מגילה

  )ג"ו ע"דף פ. ה דאמר"תפארת שלמה ד(

� � �  

  י נשפע שפע פרנסה וכל טוב"ע

נקראה על פי , ם נשואות למקרא מגילה"עיניהם של עניי:] מגילה ד[ל "אמרו ז

דיך וגם 'ת י'ותח א'פ] טז, תהלים קמה[ת מן "תוב בספרים אשר הרמה שכ

' עולה ב, ה"א מגיל"ל מקר"וזה ע, שמות המסוגלים לפרנסה' ת הם ב"הס

  . ועל ידי קריאת מגלה נשפע שפע פרנסה וכל טוב, ך"י חת"ל פא"שמות הנ

  )עטרת ישועה(

� � �  

  נמשכת על ידה כל הישועות

ל ידי קריאת המגילה יוכלו להמשיך כל שע, ע"בשם גדולי הצדיקים זי

  .הישועות הנצרכות

  )ג"ז דף תי"שער יששכר מאמר חודש אדר מאמר ימי ששון אות כ(

� � �  
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  מתעורר זכות כל היהודים שבאותו הדור

ידוע כי בכל שנה בעת קריאת המגילה נתעורר היחודים הקדושים שהיו בזמן 

  .מרדכי ואסתר

  )אדר, צמח צדיק( 

� � �  

  ה זוכים לקבל פני משיחעל יד

לב , ע כותב דאיך אפשר במצב שלנו לקבל פני משיח"הטשערנובלער מגיד זי

, זה מטהר אותנו, י ששומעים המגילה בכל שנה"ערק , יודע מרת נפשו

  .שראוים לקבל פני משיח

  )ל"הנ( 
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  משלוח מנות
כנס באמצע אריכת שולחנו נ, ג"כשהיה הבית אבהם בטבריה פורים שנת תרצ

נענה עליו הרבי מה אתה מביא לי דברים , יהודי עם משלוח מנות מכובד מאד

  ... שכאלו פארוואס ברענגט איר ניט א שטיקל הארץ

  )ל"הנ(
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הטעם הוא יען שביום הזה בא השפע ברבוי , ל כל הפושט יד נותנין לו"אמרו ז

  . ויש להספיק השפע לכל אחד בלי צמצום, יתירה מבחינה גבוה מאוד

  )זכור ולפורים' צו פ, ב"אמרי נועם ח(
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מי שהוא בקטנות בחינת מיצר ניצל על ידי מצות ] ,ו, איכה ה[מצרים נתנו יד 

אשור לשבוע , וזה דייקא נתנו יד רומז על מצות צדקה ביד, צדקה בפורים

יש , היינו אותן האנשים הגדולים שמרומז בתיבת אשור, ה"ם עולה מגל"לח

  . ריאת מגילהלהם הארה בק

  )עטרת ישועה(
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  . מאוצר מתנת חינם, לבקש שוכן שחקים לחנינו, נתיסד מצות משלוח מנות

  )עטרת ישועה(
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  ]יג, תהלים פו[חתיה 'שאול ת'פשי מ'הצלת נ'ת ו"ת ר"מנו

  )צו' ב פ"ח, אמרי נועם(
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נראה , שלא מצינו במקום אחר, מה שתיקנו בימים אלו משלוח מנות ומתנות

ש נקהלו ועמוד "כמ, ש הוא התאחדות בני ישראל"כי כל הכח נגד עמלק ימ

כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו ] 'ד א"פ' ר פ"ב[וכן כתוב , על נפשם

  . ולכן מחיית עמלק תליא באהבת בני ישראל] 'וכו[ואלופיו 

  )שפת אמת(
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רמז למה , ם"ת מתי"ה להחיו"ן את"מספר ונאמ, ו"ש לרעה"ת אי"ח מנו"ומשל

ח אדר אשר על ידי צדקה בפורים ממשיכין עת רצון "שמובא באמרי נועם לר

  . כעין תחיית המתים לעתיד לבוא

  )ח"ליקוטים אות ל, עטרת ישועה(
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   צדקה-מתנות לאביונים 

נתגלה מחדש אתה ההארה שהיה בימי , בכל שנה ושנה בהגיע ימי הפורים

, כן מצוה עלינו להרבות בצדקה ביום הזהול, מרדכי ואסתר כנודע למשכילים

בכדי לקיים אותה ההארה שנתגלה גם עתה באמצעות סיפור המגילה והארת 

ובפרט ביום , והכל תולה בנתינת צדקה אשר מקום שורשה ביסוד עליון, היום
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 )ג"ד ס"תרצ' ע סי"שו(וכן כל הפושט יד נותנים לו , הזה רומז הצדקה ליסוד דאבא

וכאשר נודע , מאוד להציל את עצמו משטן ופגע רעותועלתו גדולה ב

ואני אמרתי רמז שלכן נאמר במגילה זאת ומתנות , שהצדקה מציל ממות

, להורות האמור יהיה מעשה הצדקה שלום להצילו ממות, לאביונים ולא מנות

לרמוז אשר במה שמקיים תנו ' מת'בין שתי אותיות ' חנו'ולכן כתבו אותיות 

  . מתנת'ונעשה צירוף טוב , ת"מפריד צירוף מ

  )אור המאיר דף כט(
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  סעודת פורים
על ידי הזכירה וקריאת המגילה מתעורר כח ' והימים האלה נזכרים ונעשים פי

וזהו שכתוב לעשות אותם ימי משתה שעל ידי המצות שבפורים נעשין , הנס

  .ומתגלה בהם שפע הקדושה ואור הניסים, הימים ימי המשתה

  )שפת אמת(
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ה אשר "ששמע מזקנו הקדוש מו, ל"ל שמעתי ששמע מזקני ז"מאחי הרב ז

  . ו"ע שיש לו סוד גדול בסעודת ליל ט"מסטאלין נ

  )'אות ה' נ' משמרת שלום קאידינאוו סי(
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  חייב איניש לבסומי
ע מורים שהוא חיוב גמור אך בתשובות "ם ושו"והרמב' פשטות לשון הגמ

כ בעל תרומת "וכ, חיוב ממש רק מצוה בעלמאו מבואר דאינו "נ' ל סי"מהרי

דהטעם שצריך לשתות " למצוה ישתכר אבל אינו חובה"הדשן בלקט יושר 

ואפשר לצאת מצות משתה ושמחה אפילו בלי " ימי משתה"משום דכתיב 

  .שכרות

 איתא במקדש ישראל שאם - והנפקא מינה אם הוי חובה ממש או רק מצוה 

אי שמחוייב לחזור אתריה ולעשות השתדלות הוא חובה כמו הנחת תפילין ווד

כ "צ כ"גדולה ומרובה להגיע לידי כך אבל אם אינו אלא מצוה בעלמא א

  .השתדלות

ל להלכה שישנו מצוה "ויש לדעת שישנו שיטה בראשונים דסברי דלא קיי

ן שדעתו דמימרא דחייב " והוא דעת רבינו אפרים והביאו הר-לשתות יין 

  .רי מההלכהאיניש לבסומי נדחה לגמ

ממשיך להביא מעשה הנורא דקם רבה ושחטיה לרבי ' והטעם מאחר שהגמ

  .מ מזה דלאו שפיר למיעבד הכי ואדרבה יכול לצאת מזה קלקולים"זירא ש

חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה "וכן כתב המאירי וזהו לשונו 

פחות מ אין אנו מצווין להשתכר ולה"ושתיה עד שלא יחסר שום דבר ומ

עצמינו מתוך השמחה של נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא 

בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודאה על הניסים 

  .שעשה לנו

כ עד דלא ידע אבל צריך לשתות "צ לשתות כ"אך גם לרבינו אפרים היינו שא

  .ח"בב' הרבה יותר מלימודו שייטב לבו במשתה כן מבוא
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נקט שהוא חוב גמור ושצריך לחזור ] ה"רל' ב סי"ח[ת משנה שכיר "ואכן בש

ק בעל " ומטו משמיה דהגה- על הפתחים ולהשכיר עצמו כדי שיוכל לקיימו 

ל הלשון חייב יש לעשות ולהשתדל בזה עד "דברי חיים דכל היכא שאמרו חז

  .כדי מסירות נפש

ע "אי דלכוווד" משתה ושמחה"ובאמת מצד מצות שמחה דכתיב בקרא יום 

ק קיים אין "ז שאין ביהמ"ל דבזה"וכהא דאמרו חז, יש מצוה בשתיית קצת יין

 והרי בפוסקים מבואר דיש מצוה לאכול בשר בהמה בפורים - שמחה אלא ביין 

  .כ דיש לשתות יין"כ כש"משום שמחה וא

מרוב הפוסקים נראה  אך )משנה שכיר(א שהוא חיוב גמור "י: היוצא לדינא

ויש דיעה בראשונים  . יש לשתות יין יותר מלימודו-א רק מצוה שאינו לעיכוב

  .פ ישתה קצת יין משום מצות שמחה"ועכ .צ כלל להשתכר"שא
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יש לברר אם החיוב הוא שתיית יין בדווקא או אפשר גם בשאר משקין 

  .המשכרים כמו שכר או יין שרף

 דהחיוב הוא והפוסקים שכתבו חייב אינש לבסומי משמע' מפשטות לשון הגמ

ומשמע בפשטות " חייב לשות יין"היינו להשתכר ולא כתיב " לבסומי"רק 

י כתב לפרש לבסומי להתשכר ביין וכן " אמנם ברש- , ה כל דבר המשכר"דה

ז "ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו וכן ברוקח ורדב"ם כתב "ברמב

דווקא ביין ל ד"י דמנ"ס תמה על רש" אכן בגליוני הש-מוזכר לשתות יין 

י דאין כוונתו לשתות יין בדווקא אלא שדיבר "ח פירש בכוונת רש"ובנימוקי או

י "הרגילות לשתות יין אבל אין צריך דווקא יין ובגליוני מהר' בהמה שזה הי
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ויין "דגם שיכר נכלל בכלל : מ דף סו"י ב" מדייק מרש)ל"י הורוויץ זצ"ק מהר"להגה(

  .ישמח לבב אנוש

 שום חיוב לשתות יין בדווקא ואפשר לצאת חיוב דלבסומי ז דאין"נמצא לפי

י יין וכפי "גם בשאר משקים המשכרים אכן וודאי דיש ענין גדול לקיימו ע

ז ומובא באבודרהם ובחיי אדם דיש ענין "ם רוקח ורדב"שנזכר בלשון הרמב

י משתה יין "לשתות יין בדווקא שהוא זכר לנס כיון שכל פרטי הנס נעשו ע

י משתה "ע' בשעת משתה היין בחירת אסתר למלכות הי' תי הימפלת ווש

י משתה היין לפיכך יש ענין לשתות יין לזכר הנס וכמו "היין ומפלת המן ע

  .י שמן ומדליקין נרות שמן לזכרון הנס"שמצינו בחנוכה שהנס נעשה ע

צ יין דווקא כיון דלא כתיב יין אלא דבעינן "וראה בשבילי דוד דנקט להלכה דא

וידעינן דשמחה הוא ביין מדכתיב ויין ישמח ולזה אפשר גם " ושמחה"ה משת

  .ש"בשאר משקין המשכרים עיי

ובסדר היום מביא טעם נפלא על מה שתיקנו לחייב לבסומי בפוריא והוא 

מפני שהמן הרשע בקש להשמיד להרג ולאבד ולשפוך דם היהודים ולהמיתם 

ומשתכרים עד שנשאר לכך אנו עושים דמיון לזה מתוך שמחה ששותים 

כמתים מושכבים ארצה וגם דהמן הרשע חשב לשפוך דם ואינו נוסיף דם על 

ולכאורה גם לפי טעם זה אין סיבה לשתות דווקא יין וגם בשאר , ש"דמינו עיי

  .משקה המשכר יושכב ארצה ויוסיף דם

 שהעיר דכשאוכל מיני מזונות עם יין שרף )ב"פורים עמוד קי(ובספר נר למאה 

ש קודם כיון שבפורים עיקר החשיבות הא המשקה "רים יש לברך על הייבפו

  .ש"עיי

אצל זקינו בפורים ושתה משקה ' ק מהורונסטויפל שהי"והעיד נכדו של הגה

בפירט ממש בכמיות עצומות שאין כל בריה יכולה לעמוד בהם וכל מה , חריף
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ושי תורה מוסיף גאונות על גאונותו ומחדש חיד' מוסיף שתיה כדת הי' שהי

נפלאים יותר ויותר כמעיין המתגבר בדיעה צלולה וזכה בקדושה ובטהרה 

  .ד"אשרי עין ראתה עכ

ואפשר גם בשכר ויין , צ יין בדווקא"פשטות משמעת הפוסקים דא. ולדינא

  .שרף

  .וודאי דיש מצוה וענין גדול לשתות גם יין לזכר הנס. ב

ף גם משאר משקים ולכן נכון שיקבע עיקר שתייתו ביין יוכל להוסי

  .המשכרים

  .ש"ש שיברך קודם על היי"יש לדון באוכל מיני מזונות ויי. ג
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  בענין חיוב לבסומי לנשים וקטנים

מצוות היום של פורים שייך גם לנשים שגם הם היו באותו הנס ולכן חייבים 

במצות משלוח מנות מתנות לאביונים וסעודת היום ושמיעת המגילה אמנם 

' ח וכמבוא"י' י סי"ת שבט הלוי ח"כ בשו"יית יין אינו נוהג בהם כחיוב דשת

 ועיין -ל הקפידו ליתן ריבוי יין לאשה מעם התגברות היצר "ה דחז"בכתובות ס

ו שכתב הטעם שלא חייבו חכמים את הנשים "ט סק"קצ' בשער הציון סי

  .ש"בזימון כי מצוה מן המובחר לברך על הכוס ובאשה גנאי הדבר עיי

ד צחות ומאמר אסתר קים דברי "ה וכתב ע"פסק במשנת יעקב סימן תרצוכן 

הפורים האלה כתיב חסר להורות דאסתר הודיעה לנשים חיוב פורים אבל 

ו להורות דרק משלוח מנות ושמחת פורים נוהג בהן אבל לא "הפורים חסר וא

  .ד"חיוב דלבסומי עכ
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פרק (ר בנטעי גבריאל וכן הוא הדבר לגבי קטנים שחייבים לחנכם במצוות מבוא

י המשתה " דאין לחנכם במצות שתיית יין כיון שעיקר המצוה הוא שע)ג"ע

יכולה ' והודאה על הניסים וקטן אינו בגדר זה ומה גם שהשתיי' נזכר באהבת ה

ק "ו שנשאל מהגה"ת אבני צדק סימן ע"בשו' ועיי[להזיק לבריאותו של הילד 

ח ולא "כ של"קה יין לילד ואחרבי נפתלי הערצקא מראצפערט במלמד שהש

] ש"קם אם המלמד צריך כפרה והעלה שם דוודאי כפרה לפי שהוא גרם לו עיי

פסוק ' פרשה ט(א בפירוש על מגילת אסתר "ובנטעי גבריאל מבאר כן בכוונת הגר

פ וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים שפירש על מגילת " עה)ח"כ

וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים פ " עה)ח"פסוק כ' פרשה ט(אסתר 

שפירוש שימי הפורים היינו המשתה ושמחה לא יעברו מתוך היהודים דהיינו 

קטנים חייבים ' וזכרם דהיינו קריאת המגילה לא יסוף מזרעם שאפי, גדולים

ש ולכאורה צריך להבין הרי גם קטנים משהגיעו לחינוך "בקריאת המגילה עיי

ל יתפרש דבריו דכוונתו לפטור הקטנים ממשתה "ם להנחייבים במצוות אמנ

  .צ לחנכם"ושמחה של יין שבזה א

ש בליל "אם צריך לשתות בבת אחת שיעור רביעית הנה בקידוש והבדלה וכ

הסדר שיש חיוב לשתות יין וודאי שצריך לשתות שיעור מלוא לוגמיו שהוא 

תם עיקר רוב רביעית ויש לשתותו לכתחלה בתוך שיעור אכילת פרס דה

רביעית יין ' התכלית הוא גוף השתיה בעצמה ולזה צריך שתיה חשובה שיהי

אבל כאן אין התכלית . א כשיעור מלוא לוגמיו"בבת אחת בכוס ולשתות בב

עיקר השתיה גופא אלא הוא רק היכי תמצי שיעשה פעולה ואמצעי לשמח 

לבדו כדי להגיע להתרוממות הנפש ושמחה אמיתית שהוא רק תוצאה 

השתיה וכדכתיב ויין ישמח לבב אנוש ולכן אין כאן דין של רביעית ושתיה מ

  .)ז"י סימן ק"ח(ת שבט הלוי "בתוך שיעור אכילת פרס כן העלה בשו
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ת שבט הלוי דאם אינו שותה יין כל השנה מטעמי בריאות כמו "ע שם בשו"וע

רק  אמנם אם נמנע משתיית יין - לחץ דם פשיטא דאינו חייב בשתייה בפורים 

יש לו מצוה בפורים לשתות יין ממש מטעם שמחה דיין ישמח לבב , מרצונו

 ואי אפשר לצאת חייב דלבסומי בשתיית מיץ ענבים דיין ישמח לבב -אנוש 

  .אנוש הוא רק בדבר המשכר ולא במיץ ענבים

� � �  

 היודע ומכיר בעצמו שאם ישתכר לגמרי לא יזהר כראוי בתפלת מנחה :שאלה

  ?ר או לאומעריב אם ישתכ

י שתיית היין ושכרותו יבוא לידי חטא ואיסור וודאי שלא "אם ע :תשובה

ישתכר כי לא הותר שום עבירה וחשש איסור בפורים ולכן אם חושש שיצער 

וודאי שאין לו ליכנס למצב שיגיע , ו"או יבייש את חבירו או שאר איסור ח

רייתא או דרבנן אם רק חושש שיזלזל בקיום מצות עשה דאו' אך אפי, לאיסור

ב " וכן הביא המשנ)ו"ב ס"קמ' סי(ע " והצשו)ג"תרי(מטה משה ' הובא הפוסקים עיי

י וברכה ראשונה "בביאור הלכה בשם החיי אדם שאם יודע בעצמו שיזלזל בנט

רק יודע בעצמו שינהוג '  ואפי- ז או שלא יתפלל מנחה או מעריב "וברכהמ

ממות הנפש עילאית רק להיפך שהיין לא מביאו לידי התרו' קלות ראש פי

  .שמורידו לשחוק וקלות ראש מוטב שלא ישתכר

ובאמת כבר כתבנו לעיל דמצות לבסומי אינו חיוב ולעיכובא רק למצוה בלבד 

וגם , ז ותפלה"ופשיטא דאסור משום כך לבטל שום מצוה חיובית כמו ברכהמ

ישתכר צ ש"דלענין לצאת חיוב דלבסומי סגי לשתות קצת יותר מהרגילו וא

 -ז ולהתפלל מנחה קודם שישתה "כ יש להשתדל לברך ברכהמ" וכמו- ממש 
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וכן יזהר מאוד שלא ישכח להתפלל תפלת ערבית וביותר יש להזהר כשנמשך 

  .הרבה לתוך הלילה

לובש בגדים כאיש ' ו אדר הי"ל שבליל ט"א זצ"וידוע הסיפור על רבינו הרמ

שם אסיפות של ' ת לבית שהיהולך מבי' פשוט שלא יכירו בו שהוא הרב והי

 וודאי )ר"קא(ב " הנהוג ברכ- שמחה והיה מזכיר שם לאנשים להתפלל מעריב 

  .שאסור לו לשתות יין ומשקאות המשכרים מפני סכנת פיקוח נפש ממש

� � �  

  ? מתי יש לשתות ולהשתכר בתוך הסעודה או לא:שאלה

יש לו שייכות ע הובא חיוב שתיית יין בנפרד ולא מוזכר של ש" בשו:תשובה

כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן "ם כתוב "עם הסועדה אמנם ברמב

ומשמע מלשונו שהוא " סעודה נאה ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו

דכל '  פי)פ אל המשתה אשר עשתה אסתר"עה(י על המגילה "ברש' חלק מהסעודה ועיי

 העיקר  אמנם אין סעודה נקראת משתה על שם היין ששותין בתורה שהוא

'  והי- מכל זה הכרח שאם ישתה שלא בשעת הסעודה שאינו מקיים המצוה 

כ הלכו לישון לקיים "כמה גאונים וצדיקים שנהגו לשתות לפני הסעודה ואח

  .כ התפללו מנחה ואכלו סעודת היום"מצות עד דלא ידע ואח

לזל ז כדי שלא יז"וביסוד ושורש העבודה כתב שלכתחלה ישתה אחר ברכהמ

  .ז ויוכל לברך כראוי כשעדין אינו שתוי"בברכהמ

ג דאדרבא יש מקום לומר שיש להקפיד "במקדש ישראל סימן של' ועיי

 )א"ט סק"צ' סי(א "מ שהביא במג"לשתות דייקא שלא בשעת הסעודה עפי

כ להפוסקים דמצוות לבסומי "ק דיין שבתוך הסעודה אינו משכר וא"מהסמ
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 אך כבר -ינן שישתה גם שלא בשעת הסעודה כ בע"ממש א" שישתכר"היינו 

צ שישתכר ממש וסגי שישתה יותר מלימודו באופן שיבוא לידי "ביארנו דא

 )א"תצ' ג סי"ח(ת התעוררות תשובה "ת ובשו"התרוממות ופתיחת הלב להשי

כ הרי לא יוכל "שנושא ונותן בדבר דהאיך יכול להשתכר בתוך הסעודה דא

 של לוט ולכן העלה לדינא דבתוך הסעודה ז כשיגיע לשכרתו"לברך ברכהמ

  .חייב רק לבסומי ורק אחר הסעודה ישתכר

� � �  

  .חייב אינש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

להם ' פ שהי"ל דה"נתן אדלר זצ' ק ר"מבאר החתם סופר בשם רבו הגה] א

עם אחד שיר לזמר בסעודת פורים ועל כל חרוז וחרוז היו המשיבים עונים פ

ארור המן ופעם שני ברוך מרדכי וזהו הכוונה דמחוייב לבסומי עד דלא ידע 

' ס דכעת מצא שרבו כיון אל האמת וסוד ה"להבחין מה שיענה ומסיים החת

  ].דפוס ויניצאה[ליראיו וזה הזמר נדפס בסידור רומאניע 

�  

" מרדכיברוך "ב כמו "תק' א פירש בשם יש אומרים דארור המן בגימ"ובמג] ב

  .פטור מלהשתכר עוד' ומשנתשכר עד שלא ידע לחשוב הגימ

�  

הוא ארור ' כאן שני טובות לישראל א' א מפרשים דבאמת הי"ז וגר"ובטו] ג
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המן שזה מפלה ראשונה שנטל נקמה רבה מנמו ועוד טובה יתירה מזה הוא 

ה שעלה למעלה ראש והנה קודם שנשתכר נתן "גדולת מרדכי שברכו הקב

ל שלא יפסיק מליתן "כ אמרו חז"ת על שתי הטובות וע"אי תודות להשיבווד

  .ז בשמחה עד שיבואו לידי כך שלא יבחין עוד מה בין טובה זו לזו"שבח ע

�  

בעלי תשובה באותו ' ל קבעו חיוב לשתות כדי שנהי"ס דחז"עוד ביאר החת] ד

נשתכרו מקום ובאותו זמן דהיינו שחטאו ונהנו מסעודתו של אותו רשע ו

כ המצוה לשתות די שכרות ועתה ליזהר בכל "במדרש ע' יקלקלו בזנות כמבוא

עד דלא "כוחו לא להשתכר אלא יתיישב ביינו ויש בו מדעת קונו ומה שאמר 

אין הכוונה שיאמר חלילה ארור מרדכי אלא שישתה כשיעור שאדם אחר " ידע

א ידע לחלק וזהו כיוצא בו מגיע למצב שלא יודע לחלק בין ארור המן אבל הו

  .תשובה אמיתית ונכונה על מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע

�  

עליו ' ק דהאיש הירא את ה"י הידוע מספה"ובטללי אורות מביא לבאר עפ] ה

לדעת בכל פעולה אם יש בזה מצוה ואם לאו הריהו חמור כעבירה חלילה וזהו 

 שנהנו מסעודתו שלא ל נתחייבו ישראל באותו הדור על"הכוונה בא דאמרו חז

ותו רשע ואף שהרבה מהם וודאי לא נכשלו באכילת נבילות וטריפות או 

בשתיית יין נסך שהרי השתיה היתה כדת אין אונס ואכלו רק סעודת רשות 

צריך לדעת ' מ נתחייבו גם הם כי האיש הירא את ה"של זרעונים או פירות מ

 לאו עבירה הוא בידו ובאם' אלא או מצות ה" רשות"שאין בעולם דבר של 
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ח שעבירה היתה ולזכר זה "ומאחר שלא היתה בסעודה ההיא שום מצוה בעכ

 שבפורים יהא האדם מבוסם -ל ואמרו חייב איניש לבסומי בפוריא "קבעו רז

שלא יהא יודע שיש ענין ' ומרומם עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי פי

הן של רשעים עונות ופשעים של רשות העומד בין ארור המן דהיינו מעשי

 דהיינו מעשהן של צדיקים מצוות מעשים טובים אלא -  לברוך מרדכי - ל "ר

  .יבין וישכיל שכל פעולה שעושה או שהוא מצוה או חלילה להיפך

�  

כי במגילה מתחיל לדבר אודות ארירותו ' ס פירוש דברי הגמ"עוד ביאר בחת] ו

שם ( עד הפסוק ויתלו את המן )'א' סתר גא(" אחר הדברים גידל"של המן מהפסוק 

ש ברוקח "פסוקים כמ'  ומשם ואילך מתחיל ברוך מרדכי וביניהם יש ע)'י' ז

ומשנכנס יין שהוא מספר שבעים לא ידע לחשוב זאת את הבדל ומנין 

  .הפסוקים

�  

ס כי באמת דשני אלו ארור המן וברוך מרדכי אחד הוא כי "עוד ביאר החת] ז

רשעים הוא הרמת קרן הצדיק והיינו הך ואין בין ארור המן לברוך גדיעת קרן ה

מ טוב לומר ברוך מרדכי ויובן מזה ארור המן מאשר "מרדכ ולא כלום רק מ

נאמר ארור המן ויובן מזה ברוך מרדכי משום לשון נקוה וכתיב ותבחר לשון 

ערומים ודעת שפתי ברור מללו והנה גדר השיכור שאינו יכול לדבר לפני 

ש שקודם לזה כבר לא יבחר לשון ערמים וזולת "כ כ" א)א"ד ע"עירובין ס(מלך ה

  .זה אין חילוק כלל בין ארור המן לברוך מרדכי
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ל דהעושה תשובה "י מאמרם ז"עפ' ובספר עבודת פנים מפרש דברי הגמ] ח

מאהבה זדונות נהפכו לו לזכית אך הנה הדעת נותן שיש היכר והבדל בין זכיות 

ות שנהפכו מזדונות כמשל שני מרגליות שיש שהיא אבן טובה מעיקרן לזכי

מלכתחלה וגם יש אומנים שיכולים להפך אבן פשוטה ולצחצחה וללטשה עד 

מ המבין יכול להבחין ביניהם אמנם "שתהפך לגוון המרגליות האמיתות ומ

העליונה אז זוכה שהזכיות שנהפכו ' הזוכה לעשות תשובה מאהבה בבחי

 והנה ארור - ם היכר והבדל ביניהם והן כמו הזכיות האמיתיות מהזדונות אין שו

סור מרע וברוך מרדכי הוא עושה טוב ובפורים עשו ישראל ' המן הוא בבחי

כ הדר קבלוה בימי אחשורוש כדי "לכתחילה תשובה רק מפחד הגזירה אך אח

ל חייב אינש לבסומי בפוריא היינו "כ אמרו חז"שיהיה תשובה מאהבה וע

ובה מאהבה ושמחה גדולה עד שיהפכו הזדונות לזכיות ממש שתעשה תש

ארור המן לאותם הזכיות ' שום הבחנה בין הזכיות שבאו מבחי' שלא יהי

  .ברוך מרדכי' מעיקרן בחי

� � �  

' זירא עבדי סעודת פורים בהדי הדדי קם רבה ושחטי' רבה ור:) מגילה ז(' בגמ

אינם כפשוטם וטעונים '  הגמובוודאי דברי .זירא למחר בעי רחמי ואחיה' לר

  .בראש

י עסק "בסכין אלא ע' בבן יהוידע מפרש בשם המקובלים דלא שחטי] א

זירא ' התורה שהיו לומדים מתוך השמחה נתגברה עליו נפש דרבה ומשכה מר

 וכיון שיצאה נפשו )משוך(הוא מלשון זהוב שחוט " שחטיה"ש "נפש שלו ומ

ודות התורה שלמדו וגילו בתוך מגופו נתחברה ונקשרה באותו הבל של ס
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ד שאמרו "השתיה ועלתה למעלה עם הבל הקדוש ההוא של הסודות והוא ע

דהא מילין עתיקין לתתא "ל "י וז"בסוף אדרא רבא על שלשה חברים של רשב

אתגליין ועד דאילין מתבסמין נשמתייהו באינין מילין נפקת נשמתייהו 

רבי זירא ולמחר בעי רחמי ש וכן קרה ל"בנשיקה ואתקשרו בההוא פרסא ע

  .וחזר והמשיך לו נשמתו בגופו חיה

�  

' באמרי אמת מפרש קם רבה ושחטיה לרבי זירא דהכוונה למדתי של ר] ב

זירא היה בודה עצמו ' ת אימה יראה רתת זיע וכדאיתא שר"זירא שהוא ר

י "בתנור בוסק מיראתו שלא תשלוט בו אש של גיהנם ואיתא עד כאן הביאו ר

כ קם רבה " ופורים הוא זמן של שמחה ע-לא גיחוך ,  זירא לידי גיחוך'לר

כ כשראה שחלשה דעתו בעי רחמי "זירא היינו שביטל מדתו ואח' שחטיה לר

  .ואחיה היינו שהחזיר מדתו

�  

, ובספר חסידות מפרשים דרבה פירושו גדול וזירא מלשון זעירא היינו קטן] ג

ך כלל לשאיפות קטנות וזעירות ואינו תובע אדם שרגיל בדר' והרמז בזה דאפי

מעצמו קבלות חזרות וגדולות אמנם בבוא יום הקדוש והנורא ובפרט בעת 

, זירא' לר' א קם רבה ושחטי"הסעודה היא זמן רם ונשא מאוד ואז יכול כאו

שישחוט לגמרי השאיפות הקטנות ויתאזר בכל כוחו להתעלות ביתר שאת 

ו ממרום לקיים למעשה כל מה שקיבל עליו יסייע ל' לשאיפות גדולות וה

  .לטובה
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�  

רבה ברא גברא שדריה : בסנהדרין סה' ד הגמ"ובספר דברי יונה מפרש עפי] ד

זירא הוה קמשתעי בהדיה ולא הוה קמהדר ליה אמר ליה מן ' לקמיה דר

ז יתכן דבסעודת פורים שחט רבה לאתו "ש ולפי"חבריא את הדר לעפריך עיי

זירא היינו את מי ' ש ושחטיה לר"זירא וז'  יצירה ושדריה לראדם שברא בספר

ז נחלש ומת מפחד שנדמה לו שרבה הרג בן "זירא אמנם ר' שהיה שולח לר

ז "אדם ולכן הוזקק להתפלל עליו שיחיה אבל אין הכוונה שרבה שחט את ר

  .ממש אלא ששחט את האדם שברא בספר יצירה

�  

מעשה שאירע באחד מן החברייא של פ ה"ובספר אמרי קודש מפרש ע] ה

לו נפילה ממדריגותיו ובחג השבועות בבקר ' בונם מפרשיסחא שהי' ק ר"הרה

כשהחבריא עשו ועלו בעבודתם והוא לא היה יכול להמשיך עמם הרגיש 

בעצמו שהם מרחקים אתו ובא בקובלנא להרבי שהחבריא מרחקים אותו 

דו ביסט א נישט " בזה הלשון ר בונם ואמר לו"ובערב יום הכיפורים קראו הר

ובזה " ווערדע אין יאך בין א נישט ווערדע לאמיר צוזאמען תשובה טוהן

לו עליות גדולות ובזה ' העלהו שוב למדריגתו וזהו הפירוש קם רבה היינו שהי

לו חלישות הדעת ונדמה לו שהוא מרחק אתו ' היינו שהי, זירא' שחטיה לר

  .ולמחר בעי רחמי ואחיה שהעלוהו עמ

�  



מח    "ימי הפורים" קונטרס   
    

 ק"לפא "עתששנת פורים 

ל שלא היתה נחה דעתו כלל ממה "ז אוערבאך ז"ומובא מהגאון רש] ו

שנשתרש ביום הפורים בדברים היוצאים מגדר שמחה של מצוה ובפרט דברים 

מתאונן על המכשלה ' שיש בהם חוסר דרך אכלי וזלזול כבוד התורה ובפרט הי

אין שום להלבנת פנים ואונאת דברים בין אדם לחבירו ו' י השתי"שבאים ע

 ואמר פעם על האי עובדא דרבה דשחטיה - ו לאוסרים חמורים אלו "היתר ח

זירא דוודאי אין הכוונה כפשוטו אלא יתכן שאירע שהלבין פניו וביישו ' לר

  .שדבר זה הוא אבק רציחה

�  

פעם בעלז אצל השר שלום ושאל אתו השר ' ל הי"ם זצ"הגאון המהרש] ז

זירא קם לתחיה אם האשה מותרת '  ורשלום מה הדין לאחר שנעשה נס

להנשא לאחר גם אחרי שקם לתחיה דכיון כשמת פקעו קידושין ונמצא חזרתו 

הוא דבר חדש או דילמא הא דאשה קונה עצמה במיתת הבעל היינו ' לתחי

י נס אין המיתה מתרת ולא "דווקא כאשר מת לחלוטין אבל אם לתחיה ע

 מטעם אשת איש ולא השיב הגאון פקעו הקידושין הראשונים ואסורה לעלמא

ם סיפר שבעת "והמהרש, א בברכי יוסף דן בזה"ובאמת החיד[ם כלום "המהרש

ואמר ] ס ולא מצא תשובה לשאלה"ששאלו שאלה זו עבר ברעיונו על כל הש

ל כל דיבור ודיבור " אמר ריב)פח(שבת ' מגמ' ק מבעלז דיש להביא ראי"לו הרה

" נפשי יצאה בדברו"' ישראל שנאמה יצתה נשמתן של "שיצא מפי הקב

 הוריד טל - ומאחר שבדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני האיך קיבלו 

לך אמור להם "שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם וכתיב בפרשת ואתחנן 

שלא נצטוו ' הרי שלא פקעו הקידושין הראשונים והראי" שובו לכם לאהליכם

  .לקדש שוב את נשיהם




