
'מדוע אסתר לא גילתה שהיא יהודיה'
   מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

כך.  על  נאמרו  טעמים  הרבה  מולדתה"  מגדת  אסתר  "אין 
ונראה להוסיף טעם, דהנה יש לשאול, מדוע באמת בחר אחשורוש דוקא באסתר, 
וברור שכך גזרה ההשגחה העליונה, אך מה היה טעמו של אחשורוש בעצמו? 

ונראה שאמנם הוא חפש נערה נאה וכו', אך מ"מ היתה בו חרדה שלא יחזור 
על עצמו מה שקרה עם ושתי שהיתה בת מלכים, והיא נזפה בו לעיני כל 
"בר אהרוריה דאבא וכו'" ]מגילה יב ע"ב[, כאשר הוא קרא לה ובקשה להציגה 
מעורטלת בשכרותו, ואז שלחה לו : הרי היית שומר הסוסים של אבא שלי 
בלשצר מלך בבל, ואבי אפילו כשהיה שותה המון יין לא היה משתכר עד 
כדי כך ואילו אתה שתית מעט יין וכבר ירדת מהפסים ? ותמיד חשש שיבחר 
מישהי שבסוף תתגאה עליו, לכן בתוך תוכו היה בוחן כל נערה איך תכונותיה, 
שתהיה ענוה וצנועה. אך כל הנערות חשבו להיפך, שדוקא אם ינהגו בגאוה - 
כיאות למלכה אז יחפוץ בהן המלך, ודוקא זו היתה הסיבה שהוא לא בחר בהן.
וכשבאה אסתר שלא רצתה שיבחר בה, נהגה בשפלות ושדרה לו : "הלואי שלא 

'עמלק - מי אתה?’    
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: אסתר בת שרה ע"ה.  
ולע"נ הרבנית הצדקת נילי בת מרים ע"ה. 

ולרפואת: רבי יעקב אלמליח שליט"א בן זוהרה.
ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו. משה גגולה הי"ו. שמעון 
בן טל הי"ו, איתי בן אסנת הי"ו, אפרים בן אסנת הי"ו.

להקדשת העלון: 054-843-7476
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המשך 'דבר הרב' בעמ' - 3

כה,יז(. )דברים  ממצרים".  בצאתכם  בדרך  עמלק  לך  אשר-עשה  את  "זכור 
שבת זו נקראת "שבת זכור", על שום שיש מצווה מן התורה לזכור את מעשה עמלק 
"אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים", 
ועל כן יש מצווה למחות זכרו מעל פני האדמה, ובנוסף יש ציווי שלא לשכוח.
בימינו אין נוהגת אלא מצוות הזכירה שהרי אין בידינו למחות את זכר עמלק שכן 
איננו יודעים מיהו עמלק. )וכתבו כמה מהפוסקים שהמקובל הוא שכיום גרמניה היא מקליפת 
עמלק. ואין זה מוסכם. ראה קובץ ישורון חי"ז עמ' תתמ"ה. ואכמ"ל(. מפני שלפני אלפיים 
וחמש מאות שנה עלה סנחריב ובלבל את האומות, כדי להשיג שליטה בכל 
העולם, ובכך שהגלה את האומות ממקום למקום הבטיח את כניעתם. בין האומות 
הגולות היה גם "זרע עמלק", ועל כן איננו יודעים כיום עקבותיו של אותו צורר.

נודע כזרעו בבירור, הלא הוא המן הרשע  אומנם אחד מבני בניו של עמלק 
ואף  אבותיו...  מסורת  את  נטש  שלא  היהודים.  צורר  האגגי  המדתא  בן 
כמעט ותוכניתו יצאה לפועל רח"ל, להשמיד לאבד ולהרוג את כל היהודים 
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תחפוץ בי", ודוקא זה היה הדבר שהוא רצה, לכן בחר רק בה.

ובחז"ל איתא ששני צדיקים ראו סימן מהשמים וחשבו שלא 
דוד   : ו[  ]פרשה  רבה  באסתר  כמ"ש  ומרדכי,  דוד  הוא,  לחינם 
אמר )שמואל א' י"ז( גם את הארי גם הדוב הכה עבדך אמר 
אמר  אלא  אלו  רעות  חיות  שהכיתי  ספון  אני  מה  וכי  דוד 
שמא דבר עתיד ליארע את ישראל והן עתידין לינצל על ידי.  
בית  חצר  לפני  מתהלך  מרדכי  ויום  יום  "ובכל   – מרדכי 
אלא   -  ? לערל  זאת שתנשא  לצדקת  אפשר  אמר  הנשים", 
על  להנצל  ועתידים  ישראל  על  שיארע  גדול  דבר  שעתיד 
ודוקא  ידיה. לכן הבין שהמלך בחר בה רק בגלל צניעותה 
תגיד  שלא  עליה  צוה  ומיד  מלכים,  בת  אינה  שהיא  בגלל 
את מוצאה והיותה מבניו של שאול המלך, כי אז "יקלקל" 
מלך,  נבחר  כאשר  שתמיד  מזה,  למדנו  כביכול.  ד'  של  תכניתו  כל  את 
ראיית  ומתוך  מדוקדק  נעשה מתוך חשבון  הכל   – ראש ממשלה  או  נשיא, 
יטנו". יחפוץ  ד' על כל אשר  : "לב מלכים ושרים ביד  פני העתיד, כמ"ש 

היקרים.  שכונתנו  תושבי  מכל  לבקש  ברצוני  הדברים,  ובשולי 
ההלכה  ידועה  לאביונים".  "מתנות  על  מצווים  אנו  אלו  בימים 
למשפחות  לדאוג  ההלכה  מצד  חובה  ולכן   ! קודמים"  עירך  ש"עניי 
חיוניים. תקציב  מקשיי  מאד  לעיתים  הסובלות  שבינינו  העניות 

זקוק  משכניו  מי  אם  ולראות  ושמאל,  ימין  להסתכל  אחד  כל  על  שומה 
לאביונים".  ה"מתנות  כספי  את  ישירות  לו  ולהעביר  כספית  לעזרה 
שליט"א  השכונה  ורבני  הקהילות  איגוד  לרבני  להעביר  שניתן  ובפרט 
דחוף. כספי  לסיוע  נואשות  הזקוקות  למשפחות  ישירות  שיעבירו 

שבת שלום ופורים שמח !

לבוז.   ושללם  אחד,  ביום  ונשים  טף  זקן  ועד  מנער 
עמלק  מחיית  של  הציווי  שייך  מה  להבין,  וצריך 
והקב"ה שהוא צופה  יודעים מיהו,  בזמנינו שהרי איננו 
סנחריב  שעתיד  את  ראה  הדורות,  כל  סוף  עד  ומביט 
לבלבל את האומות ורק שיבוא תשבי ויגלה לנו מקומו 
מדוע  כן  ואם  זו.  מצווה  לקיים  שייך  יהיה  עמלק  של 
מלחמות,  פועל  הוא  הקב"ה  הרי  ועוד  כך?  על  ציוונו 
עמלק. של  שמו  את  למחות  עלינו  לצוות  ראה  ומה 

ומיהו   - מהו  כך  על  שנעמוד  ראשית  היא,  והתשובה 
אליפז  ותמנע,  אליפז  בנו של  היה  עמלק  ובכן,  עמלק? 
היה בנו ממשיך דרכו של עשיו הרשע, שונאו הגדול של 
אחיו יעקב איש תם יושב אהלים. אליפז גדל על ערכים 

של שנאה תהומית ועיוורת לכל דבר שבקדושה, מבחינתם יעקב וממשיכי דרכו 
הם אבן נגף בדרכם המושחתת דרך הרוע והחתחתים. יעקב אבינו איים עליהם 
בקיומו. משום שיעקב ייצג את שם ה', את שם התורה בעוז וגאון. וידוע ידע עשיו 
שרק אחד יבחר להמשיך את דרכו של אבינו יצחק ולו יוענקו הברכות כולם. 
ועל כן קידש את חייו למען מלחמה עיוורת ביעקב אבינו. ואליפז ינק במלוא 
העוז מאותה שנאה, ואתה העביר לבנו מחמדו "עמלק". וטרם מותו של עשיו 
קרא לנכדו עמלק, ובנשימותיו האחרונות ציווה את נכדו צוואה אחת ויחידה 
עליו לקיימה במלא העוז ואם לא, עליו יהיה להורישה לזרע זרעו עד עולם.

מה הייתה הצוואה? אומר המדרש )ילק"ש חוקת תשס"ד, ד"ה ויסעו( "אמר עשו לעמלק, 
כמה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי, תן דעתך לגבות נקמתי, אמר לו היאך 
אני יכול להזדווג לו? א"ל המסורת הזה יהי בידך, כשתראה שנתקלו בדבר הוי 
קופץ עליהם לפיכך אתה מוצא אותו בא על ישראל וכו'.." אומר עשיו לעמלק 
תן דעתך לגבות נקמתי, אמר לו עמלק, מתי שעת הכושר שלי? עונה לו עשיו, 
שתראה אותם נרפים מדברי תורה, שנתקלים בדבר עבירה, מיד הוי קופץ עליהם. 
אחד,  לדבר  נשואות  שעיניו  דור  עמלק  גידל  וכך 
לגמרי.  ונהרגו  נשמידו  ואנו  ישראל  עם  יחטאו  מתי 

הכהן  צדוק  רבי  הגאון  המחשבה  אביר  דברי  את  נקדים  הדברים,  את  לבאר 
בכל  הנטועות  הכוחות  ש"כל  שכתב  מז(,  )אות  הצדיק  צדקת  בספרו  מלובלין 
לך  אין  כי  הפכו,  להיות  ושצריך  גמור  רע  אין לחשוב שהוא  מישראל,  נפש 
רצון  כפי  בה  שישתמש  צריך  רק  כן  גם  טוב,  צד  בה  שאין  וכח  מדה  שום 
השם יתברך, ואם אינו כפי רצון השם יתברך גם המדות טובות, רעות. ע"כ. 

אלא  טוב,  או  רע  או  לא  היא  האדם  בנפש  תכונה  שכל  דהיינו, 
לרע.  או  לטוב  תכונה  אותה  את  מנווט  הוא  לאן  תלוי  העיקר 

 



שאלה: האם מותר לכבס בגדים בפורים.

תשובה: מותר לכבס בגדים בפורים במכונת כביסה חשמלית אבל 
מלאכה  עושים  שלא  והמנהג  מלאכה  כשאר  הוא  בידיים  כיבוס 

בפורים ביום אבל בליל פורים עושים כל מלאכה.

מלאכה  בעשיית  מותר  פורים  א'  סעי'  תרצו'  בסי'  השו"ע  כתב  ביאורים: 
שלא  מקום  בכל  נהגו  )והאידנא  עושין.  אין  לעשות  שלא  שנהגו  ובמקום 
לעשות( והעושה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם אלא אם הוא 
בנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו או אבורנקי של מלכים שמותר. וכתב 
הרמ"א ומותר לעשות כל מלאכת מצוה כגון לכתוב פסקי הלכות וכן מותר 
לעשות אפילו מלאכות גמורות לצורך פורים. ובכי בא מועד פורים עמ' קכד' 
הבאנו הטעם שמעיקר הדין מותר במלאכה כתבו הב"י והלבוש משום שנאמר 
לעשות אותם ימי משתה ושמחה ולא כתוב ויום טוב. ולמעשה המנהג שלא 

לעשות מלאכה הוא רק ביום אבל בלילה מותר עד הזריחה.

שו"ת בהלכות פורים
שתית יין בפורים| חייב איניש לבסומי בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 
מרדכי" )מגילה ז:(. והעתיקו השו"ע להלכה )תרצה ב| והעיד היעב"ץ על אביו ה'חכם צבי', שבבחרותו 
קיים מצוה זו כפשוטה והיה משתכר, וכ"כ בס' אור לציון )ח"ד עמוד שמג( שאם יודע שע"י שכרותו לא יבטל שום 

מצוה ולא יעבור על עבירה חלילה, יקיים מצוה זו כפשוטה(. ואף מי שאינו יכול להשתכר יעשה 
סעודה ובתוך הסעודה ישתה כוס יין כדי לקיים ימי משתה ושמחה )כה"ח אות ט"ז(.

 אולם יש אומרים שאין צריך להשתכר בפורים אלא ישתה יותר מהרגלו וישן, ומתוך 
שישן לא ידע להבחין "בין ארור המן לברוך מרדכי" )רמ"א שם(. והשינה צריכה להיות על 

־ידי שתית היין, אבל אם ישן בפורים קודם ששתה אינו מקיים את הדין "חייב איניש לבסו
מי" וכן מדוקדק בדברי הרמב"ם הנ"ל )מקראי קודש פורים סימן מד(. וכן ראוי לנהוג שישתה 
יותר מהרגלו וישן )משנ"ב ס"ק ה(.וכ"כ הגאון חיד"א שאין להשתכר בפורים אלא יתבסם 
מהיין בלבד כדי שלא יפסיד ברכת המזון ותפילת ערבית )מורה באצבע סימן ט אות ש"ז(. ]ובביאור 
מאמר חז"ל "עד דלא ידע" יש שפירשו "עד" ולא עד בכלל )יד אפרים שכך גילו לו בחזיון הלילה(. ויש שפירשו שיאמר 
מילי דבדיחותא עד שיסברו הסובבים שאינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי )נימוק"י מגילה ,ז(, וע"ע כה"ח תרצה, טז[.

ענין עד דלא ידע|  וצריך ששכלו יתבלבל כל כך עד שלא ידע לכוון מי הברוך ומי 
בזה,  וקשה?! שמעתי טעם  ענין כבד  הוא  והרי  זה,  חייבו בדבר  ומפני מה  הארור... 
עד  מתוך שמחה,  לזה  דומה  ענין  אנו  נעשה  היהודים,  כל  את  להשמיד  ביקש  שהמן 

שנשאר כמתים מושכבים ארצה)סדר היום(.

שיכור שהזיק בפורים מחמת שכרותו חייב לשלם| כתב המהרש"ל )ים של שלמה מסכת 
בבא קמא פרק ג( השיכור, אפי' הגיע יותר משכרותו של לוט, מ"מ חייב בתשלומים על כל 
הנזקים שעשה. ומה שמסקינן בפ' הדר )עירובין ס"ה ע"א( דשיכור כלוט פטור ממיתת 
ב"ד. ולא מלקין אותו. היינו שפטור הוא מדיני שמים על אותו עוון. אבל מקבל דינו 
על מה שלא עצר ברוחו ושיכר עצמו להשתגע. אך בוודאי שאין לפוטרו מדין הזיק 
שמזיק לחבירו שהרי שנינו "אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד. בין ער בין ישן, בין 
אונס בין ברצון" -  דאל"כ לא שבקת חיי. דכל שונא ישתה וישתכר על חבירו להזיקו, 
ויפטר, ואפילו בפורים דמחויב להשתכר. אין כוונת רבותינו כדי שישתגע. רק כמו 

שכתב הרמב"ם )ה' מגילה פ"ב הט"ו( צריך להשתכר להיות נרדם בשכרותו.

הדדי,  בהדי  פורים  סעודת  עבדו  זירא  ורבי  בפורים| “רבה  זירא  ורבי  רבה  מעשה 
איבסום, קם רבה שחטיה לרבי זירא, למחר בעי רחמי ואחייה. לשנה אמר ליה ניתי מר 
ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי, אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא". 
פירוש: "רבה ורבי זירא עשו סעודת פורים ביחד, נתבסמו ביין, קם רבה ושחט את רבי 
זירא, למחר ביקש עליו רחמים והחייהו. לשנה הבאה אמר לו רבה לרבי זירא יבוא מר 

ונעשה שוב סעודת פורים ביחד, אמר לו רבי זירא לא בכל שעה ושעה מתרחש נס”.

יכול לברך  יכול לדבר כראוי  חיוב שיכור בברכת המזון|  מי שהשתכר עד שאינו 
ברכת המזון. )שו"ע קפה, ד ע"פ הירושלמי( ואם השתכר עד שאינו יכול לדבר בפני 
המלך לדעת השו"ע אינו מברך ואם בירך ספק אם יצא, ויש חולקים וסוברים שמותר 
לו לברך אף לכתחילה, וכן פסק המשנה ברורה )ס"ק ו(. ואם הגיע לשכרותו של לוט 

הרי הוא כשוטה ופטור הוא מכל המצות.

שיכור ושתוי לענין תפילה|  שתה יין כדי רביעית, אל יתפלל עד שיסיר יינו; ואם 
שתה יותר, אם הוא יכול לדבר לפני המלך, אם התפלל תפלתו תפלה, ואם אינו יכול 

־לדבר לפני המלך, אם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מע
ליו. )שו"ע או"ח סימן צט ע"פ הגמ' בעירובין(: אולם דעת הרמ"א )צט, ג(. שביינות שלנו אין 
נזהרין ומתפללים אפילו שתה יותר מרביעית, לפי שאינם חזקים וכל שכן אם מתפללים 
מתוך סידור שבידו, שאין חוששין לשכרות מעט. וכתב הברכי יוסף )לדעת מרן השו"ע( : 

אפילו הוא רגיל ביין, עם כל זה אם שתה רביעית אל יתפלל לכתחילה. וכ"פ המ"ב.

אחר שתיית  להתפלל  המ"ב: שהאיסור  פסק  בתפילה|    חריפים  בשאר משקאות 
משקה משכר אינו רק ביין, אלא ה"ה שאר משקאות, כדברי הט"ז לענין נשיאת כפים. 
ואפילו לדברי המג"א שמקל לענין נשיאת כפים, מסתברא דתפילה חמורה ואסור כמו 

ביין. וכ"כ המגן גיבורים וכה"ח.

תשלומים לשיכור ושתוי שלא התפללו| מי ששגג או נאנס כגון שהיה שיכור או 
חולה ולא התפלל שחרית, מתפלל מנחה שתים: הראשונה מנחה, והשניה לתשלומין;  

ואם היפך, לא יצא ידי תפלה שהיא תשלומין, וצריך לחזור ולהתפלל אותה )שו"ע(.

צירוף למנין | כתב המגן גיבורים: שאין לצרף שיכור למנין עשרה. ולגבי זימון פסק 
המ"ב : אפשר דשרי, לצרפו לזימון.

וראש  הרב  של  ביתו  אל  באים  היו  הישיבה  תלמידי  פוניבז'  ישראל| בעיר  כעמך  מי 
באמצע  אחת  הפורים. שנה  בשמחת  לשמוח  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון  הישיבה, 
ההכנות לסעודת פורים, נעלמה לפתע העוזרת הליטאית, כל המאמצים לאתרה עלו 
בתוהו. במוצאי פורים היא חזרה לעבודתה כשעל פניה סימני השתאות... כששאלוה 

־להיכן נעלמה? השיבה שהיא חששה לחייה, בראותה את כמויות היין והמשקאות הח
ריפים שזרמו לבית הרב. אצלנו, כך אמרה, עם כמות כזו של משקאות חריפים המסיבה 

היתה מסתיימת עם קטטות ומכות, פצועים והרוגים... )הרב מפוניבז' ח"א(.

             'השיכור בהלכה'

ולגבי כיבוס כתב הבן איש בשנה א' פרשת תצוה סעי' כא' שאסור לכבס 
בפורים ולענ"ד כל דבריו רק על כיבוס שבזמניהם שהיה בו טרחה מרובה 
שהיו מכבסים בידיים אבל במכונת כביסה אין חשש שאין בו טרחה ואינה 
ג' בשם קובץ פרי  וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים ח"ה סי' תמז' אות  מלאכה 

תמרים עמ' פט' וכ"כ בספר נשים בהלכה עמ' רמד'.

שו"ת ממרן הגר"ע יוסף זצ"ל מענייני הפורים

שאלה: מה הדין אם אדם שהקיא את סעודת הפורים, האם מחויב 
לאכול שוב?

שהרי  שוב  לאכול  חייב  אם  זצ”ל  הגרע”י  למרן  שאלתי  תשובה: 
“טוב  והשיבני  היתה?  לא  מעיים  הנאת  אבל  היתה  אכילה  הנאת 
שיאכל שוב” ועיין כי בו שבת ח”א לגבי מי שהקיא סעודת שבת 

מה יעשה עיי”ש. )תשו’ מרן הגרע”י בכת”י הובא בכי בא מועד(.

נפצים המסכן את  שאלה: האם מותר להלשין למשטרה על סוחר 
הילדים?

לילדים  המוכר  נפצים  סוחר  לגבי  הגרע”י  למרן  שאלתי  תשובה: 
כיון  למשטרה  עליו  להלשין  מותר  האם  לפורים  ופצצות  נפצים 
שמסכן את שלום הילדים, והשיבני בכת”י יש להתרות בו מקודם 
)ואם מפחד ממנו יתקשר אליו מטלפון חסוי שלא ידע מי המתרה( 
ואם ממשיך למכור מותר להלשינו למשטרה. )תשו’ מרן הגרע”י בכת”י 

הובא בכי בא מועד(.

 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

היה  לא  כסף  מרוד בשם שמעון.  עני  לו  התגורר  קוזניץ  העיר  ליד  קטן  בכפר 
בקושי.  לפרנס  הצליח  אותה  ילדים  מרובת  משפחה  לו  היתה  אך  לשמעון,  לו 

לפרנסתו שלח שמעון את ידו במלאכות שונות, אך המזל לא האיר לו פנים.

קוזניץ הסמוכה היתה עיר ואם בישראל, ולקראת החגים היה פוסע שמעון רגלית 
כדי  הסמוכה  העיר  אל   – ברשותו  היה  לא  ועגלה  סוס  לשכירת  ממון  – שהרי 

לקיים את מצוות החג, כמנהג היהודים מדורי דורות.
כך עשה גם כשהתקרב חג הפורים. לבש את בגדיו הבלויים, צחצח במעט מים 
עליו.  עגום  כשליבו  בקוזניץ  אשר  בית-הכנסת  אל  ויצא  הקרועות,  נעליו  את 
מראה הילדים המחופשים והוריהם הלבושים במיטב המחלצות לא היטיב עמו. 
"ראו נא ראו" חשב לעצמו בעגמומיות. "כל אלו שמחים וששים בשמחת החג; 

ואילו משפחתי יושבת ונמקה ברעב".
לרבי  בדריכות  המתינו  המתפללים  כל  יקרות.  באור  מואר  היה  בית-הכנסת 
ויחל  הקריאה  בימת  על  שיעלה  מקוזניץ,  הקדוש  המגיד  הוא  הלוא  ישראל, 
מוחלטת,  דממה  השתררה  הבימה  אל  ישראל  רבי  כשעלה  המגילה.  בקריאת 

וכולם האזינו בשקיקה לקולו הערב של הרב.
אורה  היתה  ליהודים  וחור...  תכלת  מלכות  בלבוש  המלך  לפני  יצא  "ומרדכי 
ושמחה וששון ויקר..." פסוקי המגילה השכיחו ממנו לרגע-קט את מצוקותיו 

ומצב רוחו החל להשתפר.
נסתיימה קריאת המגילה. יהודי העיר ניגשו לאחל לרבם "פורים שמח" ושמעון 
הצטרף אליהם. כשהגיע תורו נעץ בו המגיד מבט חודר ושאל: "רבי יהודי, מדוע 
בעיר  מתגורר  "אינני  והשיב:  שמעון  התבלבל  מנות"?  משלוח  לי  הבאת  לא 
התייחס  לא  המגיד  אך  המגילה".  קריאת  את  לשמוע  כדי  רק  באתי  קוזניץ... 

לדבריו והמשיך: "הלוא פורים היום. בוא נא לביתי ואמור 'לחיים'".
בביתו של המגיד הציעו לפניו מאכלים ומיני מגדנות וכן יין בשפע. הטיב שמעון 
את לבו ביין וקינח במיני מאפה, וכשסיים איחל לנוכחים "פורים שמח" ויצא 
את הבית כשדבריו של המגיד הקדוש מהדהדים באוזניו: "מדוע לא הבאת לי 

משלוח מנות"?
מכיוון שהיה מבוסם מעט, הרהיב עוז בנפשו ופנה לחנות המשקאות החריפים. 
"פורים שמח"! הכריז בקול בוטח. "הבה נא לי בקבוק יין משובח ואשלם, בעזרת 
ה', לאחר חג הפורים. ואם לא אשלם – מה בכך? הלוא פורים היום"! נענה בעל 
החנות לדבריו והעניק לו בקבוק יין משובח שבמשובחים. כה עשה שמעון גם 
בדוכן התפוחים, וכשבידיו בקבוק יין ומעט תפוחים עשה את דרכו שוב לבית 

המגיד.
כשראה אותו המגיד חייך ואמר: "אאחל לך שתזכה להביא לי בכל שנה משלוח 

מנות".
רק יצא שמעון מבית המגיד ומחשבה עלתה במוחו: מדוע לא אביא מעט מזון 
לביתי, לשמח אותם בשמחת הפורים? אומר ועושה: שוב ניגש שמעון לחנויות, 
ובפיו הבקשה "תנו נא לי בהקפה – ואם לא, מה בכך? הלוא פורים היום"! ושוב 
האיר לו המזל ולא חלף זמן רב ושמעון החל לפסוע לביתו כשידיו מלאות כל-

טוב.
"פורים שמח"! הכריז בקול מאושש ופרס את 'אוצרו' על השולחן. הילדים שלא 
ראו זמן רב מעדנים כאלו פצחו בקריאות שמחה. ה'אשת-חיל' מיהרה לפרוס 
להודות  חגיגית  לסעודה  התיישבו  וכולם  השולחן,  על  ומטולאת  לבנה  מפה 

לבורא העולם על חסדיו.
"פתחו לי, פתחו לי"! נשמע קול צרוד מפתח הבית. "בוודאי איזה ערל שיכור 
חפץ להיכנס לביתינו" חשב שמעון לעצמו וסירב לפתוח את הדלת, עד שאשתו 
את  למכור  קרובות  לעיתים  לכאן  הבא  גריגורי  שזהו  "דומני  ואמרה:  נענתה 

מרכולתו; אלך ואפתח לו".
הדלת נפתחה ונכנס גריגורי כשהוא פצוע וזב דם. שמעון ואשתו מיהרו להגיש 
נפשו.  את  ישיב  למען  יין-שרף  כוסית  וכן  פצעיו,  את  לחבוש  תחבושות  לו 
וחתנו שהשליכו אותו מביתם  גריגורי על בתו  רוחו אליו, סיפר להם  כששבה 
לאחר שנקעה נפשם מהרגלי השתיה שלו. "אוצר גדול טמנתי ביער, וביקשתי 
להעניק להם אותו בטרם אמות" אמר גריגורי. "אך לא אעשה זאת! אתם, שבאתם 

לעזרתי בשעת צרה, תזכו באוצר הגדול".
חלפו ימים אחדים והאיכר מת מפצעיו. הלך שמעון אל היער כפי אשר הורה לו 
האיכר, שם מצא אוצר גדוש במטבעות זהב. ושמעון העני המרוד הפך לעשיר 

גדול ומפורסם.
מדי שנה היה מגיע שמעון אל המגיד הקדוש מקוזניץ, ומעניק לו משלוח מנות 

ביד רחבה ובלב שמח.

)מעובד על-פי הספר "סיפורי חסידים - מועדים" של הרב שלמה יוסף זוין. מתוך א' חב"ד(

את  החריבה  אבקולס  בן  זכריה  ר'  של  ענוותנותו  א(,  )נ"ו  בגיטין  שמצאנו,  )וכמו 
ראית  אם  א(  ס"ג  )שבת  ז"ל  אמרו  ולהיפך  פסולה.  ענווה  יש  וא"כ  וכו'.  ביתנו 
גם  וכך  בכעס.  הרע  שורש  הוא  ונחש  וכו'  חגרהו  כנחש  ונוטר  נוקם  חכם  תלמיד 
דברים(. אריכות  עוד  בזה  ויש  ה'.  לעבודת  רצונו  שכל  נחרץ  שיהיה  צריך  ת"ח 

יש  וכנגדם  האדם,  בנפש  ותכונות  כוחות  שבעים  יש  שכידוע  וכתב, 
אותה.  המאפיינת  אחת  תכונה  יש  אומה  שבכל  העולם,  אומות  שבעים 
והוסיף, )בספרו פרי צדיק ויקרא לחג הפסח אות ל"ב(, שעל כן פיזר הקב"ה את ישראל לבין האומות, 
וכדברי הגמרא )פסחים פ"ז ב( "כדי שיתוספו עליהם גרים", ופירשו שהוא לעלות את 
הניצוצות הקדושות מהאומות, ועל ידי שמתגיירים מקרבים בכך את הגאולה. 
אומנם יש אומה אחת שממנה לא מקבלים גרים, והיא "עמלק". ומדוע? מפני 
שעמלק אין בו שורש של טוב כלל. עמלק הוא שורש הרוע בעולם, הוא הצד 
ההופכי של עם ישראל. ועל כן אין מקבלים ממנו גרים, כי אין מה לתקן על ידי 
גירותם. )וע"ע ילקט"י פורים עמ' עג, בדין קבלת גרים מזרע עמלק, והדין בדיעבד. וע"ע בני יששכר מאמרי 
חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס, דרוש ב, מש"כ שבכ"ז לעתיד לבוא יתוקן הניצוץ שיש בעמלק. עיי"ש(.

מה אם כן כוחו של עמלק? ומה זה נוגע אלינו? במדרש )אסת"ר פ"ח אות ה'( 
מובא על הפסוק, "ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו", אמר מרדכי להתך לך 
אמור לה לאסתר, בן בנו של "קרהו" בא עליכם וכמו שכתוב )דברים כ"ה( אשר 
קרך בדרך." והביאור הוא, שעמלק מהותו "לקרר", את ההתלהבות בעבודת ה', 
לקרר את האמונה הצרופה שיש בליבו של כל יהודי. ואיך? ע"י כך שכל דבר 
שקורה עם האדם מגיע עמלק ואומר לו זה רק מקרה, קרה לך נס? זה מקרה. 
שמעת סיפור מחזק באמונה? זה רק מקרה. זהו אותו עמלק שאחר שיצאו עם 
ישראל ממצרים וכל העולם געש ופחד מישראל. עמד עמלק ובא להילחם עם 
ישראל, ובכך קפץ וקירר את הבריכה החמה, באומרו לעולם כולו אין מנהיג 
לעולם חלילה, ויציאת מצרים ב'מקרה' הייתה. ועל כך אומר מרדכי לאסתר 
אותו "קרהו" מנסה לפגוע בעם ישראל שוב. ועל כן מרדכי כתשובת המשקל 
מכנס את כל עם ישראל, ומחזק אותם מפני ה'קרהו' הקירור שלהם מכח עמלק.

באותה מידה עמלק דואג ומנסה לקרר אותנו יום יום, את ההתלהבות שלנו 
בעבודת ה', בלימוד התורה, ובקיום המצוות, ולהגיע בדיוק בזמן הנפילה של 
האדם, "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך", כל מי שנחשל ונכשל, הוא מיד מופיע 
ומנסה לייאש אותו ולהפיל אותו לתהום הנשייה. לבלתי יוכל קום. ועל כן 
מצווה אותנו הקב"ה "תמחה את זכר עמלק" - "לא תשכח". כל אחד יכול 
לקיים את מחית עמלק רגע רגע בהידור רב, אילו רק יגביר את התלהבותו 
ואמונתו בבורא העולם. ובכך ימשוך את שמחת הפורים עליו כל השנה כולה. 

שבת שלום ופורים שמח לכל בית ישראל!

המשך 'דבר הרב' מעמ' - 1

~הלא פורים היום...~

מפי  מקובל  לו:  נותנים  ליטול  ידו  הפושט  בפורים שכל  כח התפילה 
תלמידי הבעש"ט הק', כי סגולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה 
ובבקשה לפני השי"ת, על כל דבר הן על בני חיי ומזוני והן על שאר דברים וכו', 
וכעין יום הכיפורים שהוא יום תפילה, כך פורים הוא יום עת רצון גדול מאד, 
וכל העולמות העליונים הם בשמחה וברצון, וכמו שאמרו רבותינו כל מי שהוא 
פושט ידו ליטול נותנים לו, ואין מדקדקין במעות פורים והן כשהאדם מלא 
עוונות ופגמים וכדומה, וכשהוא מתפלל ורוצה שימלאו את בקשתו, בודקים 
אחריו אם הוא ראוי אם לאו, ויתכן שלא ימלאו את משאלותיו. אך ביום הקדוש 
של פורים אין בודקין אחריו אלא כל הפושט יד ומבקש בלב שלם נותנים לו.

להתפלל:  להשכים  ענין  יש  בהם  ימים  מחמישה  אחד  הוא  פורים 
ודורשי  לתפלה,  שמשכימים  ימים  מחמישה  אחד  הוא  הקדוש,  הפורים  יום 
 - תיבות  סופי  אברה"ם   - בבוקר  אברהם  וישכם  סימן,  בזה  נתנו  רשומות 
הושענא רבא, ט' באב, יום כיפור, ראש השנה, פורים, ועל כן יתאמץ להשכים 
אות  לא  סי'  חי  לכל  במועד  פלאג'י  להגר"ח  )עי'  החמה.  הנץ  עם  והתפלל 
ס, שהביא בשם ספר נוהג כצאן יוסף וז"ל בשחרית הולכים לביהכנ"ס קצת 
קודם אור היום, כדי שיסיימו תהלים של אותו יום עם הנץ החמה ויתפללו(.

לאותו  בן  דוד  יוסף  ר'  הרב  בשם  שמעתי  לתשובה:  מסוגל  הפורים  יום 
צדיק הרה"ק ר' הערש לייב מאליק, שפעם אחת אמר בפורים להרה"ק מאפטא 

סגולות לימי הפורים הקדושים הבעל"ט

המשך בעמ' הבא...



ורעותביטול גזירות קשות –מחצית השקל זכר 

בהידור וזוכים להיות חלק בזיכוי  ' זכר למחצית השקל'מקיימים מצוות השנה 
,בעלוןובנוסף להקדשה , הרבים

בעד  מחצית השקל ליתןוצריך "( ד"סצלא ' ח סי"מל)א בספרו "זיעי'פלאגוכבר כתב הגאון הקדוש רבינו חיים 

,בשמים ממעלשהייתה ובזה מסלק הגזירה רעה , שהוא לפדיון נפשם, אנשים נשים וטף, כל בני ביתו
".הצדקה להפך מידת הדין למידת הרחמיםכחכי כן 

(לנפש₪ 22השנה הסכום הוא )' השקללמחצית זכר 'דברי הפוסקים שיש מעלה לתת כספי וידועים 

כנסיות  בבתי מופץ באלפי עותקים ' לקח טוב'זכינו שהעלון ה "וב, והפצת התורה ברביםללומדי ומחזיקי התורה 
,  בטוב טעם ודעת, ואגדהמוסר ודברי , זו הלכה' דבר הומפיץ , ברחבי הארץ

;ישראלבתי באלפי 

במעט  אפילו , בעלון קדוש זהגדולה להיות שותף וזכות "
,"כךבמצווה גדולה כל ולזכות 

(.רבני העלון שפורסמומתוך מכתבי ). 'זכר למחצית השקל'ובפרט מכספי 

.  יקבלו הקדשה בעלון כפי בקשתםה"בעזכל התורמים 
054-843-7476: 'בפלהכסף ניתן להעביר למערכת את 

!תהיוברוכים (.     ולציין עבור העלון)בבית הכנסת או 

שאלה: מה דין השולח מנות לרעהו בעילום שם?

המקבל  שאין  שם,  בעילום  לרעהו  מנות  השולח  תשובה: 
יודע מי שלח אליו המנות, יש אומרים שלא יצא ידי חובת 

משלוח מנות, ולכן יחזור וישלח מנות לצאת ידי חובה.
 

דין  לכאורה  שם,  בעילום  מנות  משלוח  השולח  ביאורים: 
הטעם  שלפי  מנות,  משלוח  של  הטעמים  בשני  תלוי  זה 
אבל  דמי,  שפיר  פורים  סעודת  לעשות  כדי  למקבל  שיהיה 
ולכן  מהני.  לא  לרעהו  איש  בין  וחיבה  אהבה  שתרבה  לטעם 
דכ"ע. אליבא  י"ח  לצאת  מנות  לשלוח  לחזור  להחמיר  נכון 

דתה"ד  דלטעמא  קמא(  סי'  )חאו"ח  סופר  כתב  בשו"ת  פסקו  וכן 
בשביל צרכי סעודת פורים, מסתבר שיוצא ואדרבה הצדקה באופן 
אין  בוודאי  וריעות,  שלום  דחיבה  לטעם  אבל  יותר.  מעולה  זה 
לבבות,  מקרב  ואינו  וריעות,  חיבה  דרך  כזה  שילוח  דאין  יוצא 
וכיון לזה בספר טעם הצבי אברמוביץ. וכ"כ בשו"ת נחלת בנימין 
)סי' קל( ובשו"ת בית אבי )ח"ד סי' מ( וכן מוכח בשו"ת מהר"ם 
שיק )חאו"ח סי' שמא( וכ"כ בשו"ת לב אברהם וינפלד )ח"א סי' 
סה( ובשו"ת קנין תורה בהלכה )ח"ג סי' קב אות ה( וכ"כ בשו"ת 
יביע אומר )ח"ט חאו"ח סימן עא( שהשולח מנות לחבירו בעילום 
שם ואין המקבל יודע מי שלחו לטעמו של הרב מנות הלוי נראה 
שלא יצא י"ח כיון שאינו יודע מי שלחו ושכ"פ הכת"ס שם ועוד.

)ע"פ ילקוט יוסף פורים תשע"ט  עמ' תשלד(

לו.   נותנים  יד  הזה כל הפושט  ביום  כי  היום לתשובה שלימה,  זי"ע, הושיעה אדוני 
נענה  לו הרה"ק מאפטא בראשו כמסכים לדבריו. )אילה שלוחה מועדים ד"ה שמעתי דף קל"ג(

מלבו  השקר  לבטל  הזמן  הוא  פורים  "לפי"ז  הלב:  טהרת  על  מהקב"ה  לבקש 
וע"י  וכזביו,  בשקריו  הוא  בער  איש  עמלק  דכח  האמת,  ולנקודת  ה'  אל  ולשוב 
ומוהר"ם  זי"ע  מקאריץ  ר'  הרה"ק  וכמ"ש  האמיתית,  להגאולה  יזכו  לאמיתה  האמת 
בתורה  באמת  לעבדך  לבנו  וטהר  להשי"ת  ויבכה  ויזעק  זי"ע,  מפשעוורסק 
תשל"ג( תצוה  רעד"ר  מצאנז  חיים  )שפע  תורה"  בדעת  האמת  אל  לבא  לשמה,  הקדושה 

בקריאת המגילה נזדככו כל העולמות: מה מאוד יתלהב האדם כשיעלה במחשבתו 
כי  האדם  יתלהב  מאוד  מה  מלאך,  ונברא  בו  הבורא  שמח  ודיבור  דיבור  שמכל 
כל  ונזדככו  ישראל,  בני  של  מנילה  בקריאת  שמח  והשי"ת  קדושה,  בדברי  הוא  כן 
ועושה  ויוצר  להבורא,  רוח  נחת  עושין  ודיבור  דיבור  ובכל  הנשמות,  וכל  העולמות 
הקב"ה.  זה  אב  ישמח  חכם  בן  במעשיו,  ה'  ישמח  הכתוב  שאמר  מה  ומקויים  הכל. 
בנו,  האל  ויעלוז  וישמח  מצותיו  ולשמור  שלם,  בלבב  לעבדו  בלבנו  יתן  והאל 
כמש"ה ישמח ה' במעשיו, ויקויים בנו שוש אשיש בה' וישמח האל אותנו בשמחתו, 
כמ"ש ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר אמן סלה. )קדושת לוי סוף קרושה ראשונה(.


