
 32-עלון מספר

  תצוהשת פר

  שבת זכור

 תשע"ג

 היה, הרבי, בפורים שנה בכל, בצאנז

 כל שבשבילו לאדם אפילו, קורא

 לאדם אפילו, נסגרו עדן גן שערי

 לחזור יכול ולא בסדר לא שהוא

. שם ממש הוא בפורים, בתשובה

 בכל תךא' ה, פתוחים שמים שערי

 !הדרך

   

    

 

 !מתוקים ידידים  

 יודעים כולכם.  עמלק מחיית עת, זכור פרשת שבת

. ואחוה באהבה ד׳ מעבודת אותנו לקרר בא שעמלק

 אין, בעולם בודד יחיד עם אתה, ישראל לעם אומר, עמלק

 שחושב בעולם אחד אף אין,  אחר עם עם קשר שום לך

 .ומפורד״ מפוזר אחד עם ״ישנו המן כטענת, עליך

 את לוקחים אנחנו. מהאומות שלנו הפירוד על שמח עמלק

 זה'. סגולה עם' שלנו הייחודיות את מגלים -לניצחון זה

 באהבה' ד את לעבוד לנו מאפשר

 עמלק  את למחות רוצים אנחנו. ואחוה

 מחיית את נקיים ואיך, לנו להזיק שבא

 ? עמלק

 מלשון ישראל״ בני את תצוה ״ואתה

 היהודים״ כל את כנוס ״לך -"״צוותא

 ורעות באחוה מרבים הפורים שביום

 ומתנות לרעהו איש מנות ושולחים

 לתיקון נזכה האחדות ידי על, לאביונים

. השלישי המקדש בית ובבנין השלום

 את ונבין שלנו האחדות ידי על רק

 רוצה אני. עמלק זכר את למחות נזכה שלנו הייחודיות

 יודעים אתם: הפורים חג לכבוד עמוקה  תורה עוד להוסיף

 . המגילה סיפור את קוראים אנו שבפורים

 אתה. הסיפור הוא פורים של העניין שכל אומר נחמן רבי

 את ברא ה"הקב אמר נחמן רבי. לסיפור להקשיב צריך

' ה הוא כולו העולם כל. סיפורים אוהב הוא כי, האדם

, העולם יצירת, סיפורים לנו אומר' ה. סיפור לנו שמספר

, תפילה הנקרא דבר יש. ארוכים סיפורים, האדם יצירת

 היא תפילה - נחמן רבי אומר - אבל, מאוד עמוק שהוא

 העמוק. לאלוקים קירבה של שבעמוקים העמוק לא

 לספר יכול כשאתה היא לאלוקים קירבה של שבעמוקים

 הוא" החיים עץ; "תיאוריות הוא הדעת עץ. לאלוקים סיפור

 . התודעה מן בא מבינים שאנחנו מה כל. סיפורים

, היא האמת. שלנו הדמיון מתוך? סיפורים של מקורם איפה

 לתוך זורם אלא, שלי התודעה מעבר בא שהסיפור

 אומר נחמן רבי. מעבר באמת הוא הסיפור. שלי התודעה

 לא, סיפורים הוא שלך החלום תמיד, חולם שכשאתה

 החולם אתה ואז, חופשי לגמרי שלך כשהדמיון. תיאוריות

 סיפורים מספר אחד וכל, יושבים כשאנשים. סיפורים הוא

 . חברים להיות יכולים באמת הם ואז, לאחרים

, שיכור כשאני אפילו. סיפורים של ברמה הוא הכל, בפורים

 זה את אומר אני, בלבי בסדר שלא מה כל' לה אומר ואני

 של הגדול החג הוא פורים, אופן בכל. סיפור של בצורה

 את לספר כדי שיכור ממש להיות צריך אתה; הסיפורים

 . לאלוקים שלך הסיפור

, בפורים שנה בכל, בצאנז

 לאדם אפילו, קורא היה, הרבי

 עדן גן שערי כל שבשבילו

 לא שהוא לאדם אפילו, נסגרו

 לחזור יכול ולא בסדר

 ממש הוא בפורים, בתשובה

' ה, פתוחים שמים שערי. שם

 !הדרך בכל תךא

 אליך ״ויקחו -לפרשה ובחזרה

 בגלות עלינו שעבר מה שכל ידוע למאור״ כתית זית שמן

, שראינו החושך מכל גדול אור ושיצא לטובה רק היה

 שנזכה רצון ויהי תמיד״ נר" להעלות נזכה זה ובזכות

 ״תמיד״ הנקרא המקדש בית ובנין משיח של אורו להביא

  .בימנו במהרה, נצחים ולנצח לעד שיעמוד

בפורים ה' מראה לנו לטעום איך כל הדברים שקרו לנו 

היו בעצם רק לטובה. אבל  פעם, שלא נראו לנו טובים,-אי

בשביל זה צריך להיות שיכור, כי אחרת הקב"ה לא יכול 

לספר לך, זה מסוכן. אם אתה נשאר ברמת הידיעה, אתה 

יכול לשמוע את זה ולומר: 'אני אעשה משהו רע, כי בסופו 

טוב'. במודע בוודאי שאסור  דבר מהרע יצא משהו של

לעשות את זה. אבל ברמת שכרות, אם אתה שיכור, 

בסדר'. לכן צריך הקב"ה יכול להגיד לך: 'תאמין לי שהכל 

 ה מאוד ושיכור.להיות גבו

 שבת שלום ופורים שמח!



 

בלילה השני , שמע רבנו הקדוש רבי דוד מדינוב שהגויים מתכננים פוגרום אני רוצה לספר לכם סיפור חשוב: פעם אחת, לפני פורים

ו בבתיהם באותה שעה. נודע לו גם שכל מתכנני הפוגרום יתכנסו בליל פורים ישל פסח. הם ידעו שכל היהודים יה

 בקרעטשמע)אכסניה(, לא רחוק מדינוב.

שרו רבותי, תסגרו את העיניים ותבוא איתי לסעודת ליל פורים עם רבנו ר' דוד. אין יותר רע בעולם, הכל טוב. כל החסידים רקדו ו

, קם ר' דוד ואמר: 'חבר'ה, יהודים, האם אתם מוכנים למחות את הרשעות הכי גדולה לילההעד לב השמיים. פתאום, בערך בחצות 

עצמכם, איזה נו את הסוסים ניסע.' תארו לבעולם?' והחסידים ענו: 'גוואלד, רבי, בטח שאנחנו מוכנים.' ר' דוד אמר להם: 'ובכן, תכי

שם התכנסו  -רעטשמעקלילה, השלג בחוץ היה לבן כמו הלבבות של החסידים, טהור וקדוש. החסידים והרבי שרו כל הדרך אל ה

 כל אלה שהיה אמורים להיות אנטישמים.

ודים. ופתאום, הדלת נפתחה, השעה הייתה מאוחרת כמה דקות אחרי חצות, האיכרים היו קצת שיכורים, והם התחילו לקלל את היה

ור' דוד הקדוש נכנס, יפה כמו מלאך אם לא יותר. החסידים היו עדיין באמצע השירה. כל חסיד תפס לעצמו איכר אחד וכולם 

התחילו לרקוד ביחד. כל החדר התמלא בקדושה והמתיקות שלהם. פתאום הרבי הפסיק אותם. כל האיכרים והחסידים הצטופפו 

יב הרבי, והרבי אמר: 'אחים יקרים! זה נחמד להיות אתכם ואני שמח שהגעתי. אבל אודה על האמת, שמעתי שמועות נוראיות, סב

 האם יש כאן מישהו ששונא אותנו?!' יהודים! שונאיםאני בטוח שזה לא נכון, אבל שמעתי שאתם 

שהו אחר, אני לא שונא יהודים.' והרבי אמר:' אם אתם לא האיכרים הסתכלו אחד על השני, וכל אחד אמר: 'לא אני, אולי מי

כל האיכרים כל כך התפעלו מהקדושה של הרבי, עד שכל אחד שהיה שם אמר:  .חברים טובים!' נאים אותנו אז למה שלא נהיה שו

לשיר כולם התחילו ' ושוב היה החברים הכי טובים.'רבי, אנא תהיה החבר הטוב שלי'. אז הרבי ענה ואמר: 'תשבעו לי שתמיד נ

 ולרקוד!

י שכאשר המשיח יגיע פתאום כל העולם יאהב אותנו? ובכן תמיד תזכרו את הסיפור של הרבי איך זה הגיונ לפעמים אנחנו מפקפקים:

הקדוש מדמינוב, והוא עוד לא המשיח!

  

ר' שלמה אומר: אתם יודעים מה ההבדל בין שיכור גוי לשיכור יהודי? שיכור גוי רואה כפול, כלומר דבר אחד הוא רואה בפורים היה 

 גם שני דברים הוא רואה כדבר אחד. -כאילו הוא שניים. שיכור יהודי 

בלי שום פירוד. בפורים יש התגלות  היחיד והמיוחד,ברור שהכול אחד, שהכול גילוי ה'  כשמשתכרים בפורים בקדושה, רואים באופן

גלות אותו עוד אינו אלא למנוגד לטוב האלוקי, כל עניינו הוא של השורש האלוקי, ואז רואים שהכול אחד. גם הרע שנראה כאילו 

 יותר. הכול הוא חלק מ'ההצגה' האלוקית הגדולה המופיעה במגילת אסתר.

 דהים?מומאיפה יש לנו הכוח לראות דבר כל כך 

בנו, בפורים שגבוהים פחות הצדדים הגבוהים יותר ובין הצדדים ההעניין הוא שלמרות שכל השנה אנחנו קצת מפורדים, במאבק בין 

יה אחת היא וואנחנו אחד. בפורים מתגלה 'שורש החיים' שלנו )כביטוי השגור ב'מי השילוח'(, וממילא אנחנו גם רואים שכל הה

לכרסם עצם כמו כלב, לנבוח ואת כך: 'בפורים, אתה יכול לשכב מתחת לשולחן, זר' שלמה היה אומר  ומלכות ה' בכול משלה.

 הכי הכי קרוב לריבונו של עולם'...דעת שאתה ממש ול

ת האלוקית הפנימית, וכל החיצוניות והרוע מתבטלים מאליהם כי נורמאלי', יום בו מתגלה רק השורש, רק האמ-פורים הוא יום 'לא

   שנזכה לפורים גוואלד שבגוואלד! אין בהם שום ממשות קיימת.ברור לגמרי ש

 )נתנאל( 7carlebach@gmail.com ,8140220-054לתרומות הערות והארות ולקבלת העלון למייל: 

  www.box.com/rashban-נערך ע"י נתנאל גואלמן, השיחה לקוחה מהאתר של קשר

 שלמה קרליבךתורות וסיפורים מפי ר'  -מספר 'למען אחי ורעי'הסיפור לקוח 

, , חייה יהודית בת הרב שלמה זלמן, ר' משה בן ר' זכריהבת ציפורה פייגא שרהר' אלעזר בן ר' גדליהו, -נשמת: חיי לעילוי

 .תמר בת ר' חיים שלמה, אברהם בן ר' אהרון צבי, זצ"ל
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