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  ,מצוה מהקבלה לערוך סעודה נאה, ביום פורים
".  לעשות אותם ימי משתה ושמחה": שנאמר

חייב איניש : ) זדף(כת מגילה סבמנאמר בגמרא 
המן לברוך  רלבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארו

 אך נביא, רים לדברים אלובויש כמה הס. מרדכי
 שישתה יותר מהרגלו עד שירדם )א: רק ב מהם

'  ארור המן'ן וממילא לא יבדיל בי, ויישן
בגימטריא ' ברוך מרדכי ')ב. 'ברוך מרדכי'ל

  – ב"תקבגימטריא ' ןארור המ'וגם , ב"תק
, טריאאם אדם שותה עד שאינו יודע לעשות גימ

' ארור המן'שאינו יודע להבדיל בין " קיים את כבר
   ."'ברוך מרדכי'ל
  

שהרי ידוע שביום פורים , נאמר על דרך הליצות
, והעשירים מצווים לתת יותר. מרבים בצדקה

ולכן העניים , וממילא העניים מקבלים יותר
מברכים את מרדכי שבזכותו , שמקבלים יותר

. "רוך מרדכיב: "ואומרים, הגיעה להם הצדקה
מכבדים את המן , שנותנים יותר, והעשירים

   .שבגללו הם נאלצים להוציא כסף, "ארור המן"ב
  

  –  לכבוד השמחה המיוחלתונסיים בבדיחה
מה תרצה להיות כשתהיה : שאלו את המן הרשע

   ...תלוי: הוא ענה? גדול
  

   יהי רצון שנזכה לקיים את יום פורים
  , כהבשתיה כהל, בשמחה אמיתית
 .אמן כן יהי רצון, בקדושה ובטהרה

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  18:51     18:11    16:59: ירושלים 
  18:48     18:13    17:14:  תל אביב
 18:47     18:12    16:04:       חיפה
   18:49     18:13    17:14: באר שבע

         

  אדר
  משה פיינשטיין' ר, ישראל שלום' ר -ג"י
       צבי הירש' ר, יצחק אבולעפיא' ר -ו"ט
    אליעזר מנחם מנדל' ר, רלתפנחס מנחם א' ר -ז"ט
  אלכסנדר זיסקינד ' ר, פנחס די זיגורה'  ר-ח"י
  דוד מדינוב' ר, יוסף חיים זוננפלד' ר -ט"י

  

ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות , את בני ישראלואתה תצוה "
 , וצריך האדם לכוון תמיד. ז לחכמהבכל מקום מרמ, השמן". נר תמיד

שיהיה נמשך אליו הארה מהצדיק הגדול , פרט שעוסק בתורה ובמצוותבו
 , שעוסק תמיד לעורר ולהאיר שורשי נשמות ישראל על ידי עסקו בתורה

, אפילו לפושעי ישראל, ק עוסק להביא הארה והתעוררותואף על פי שהצדי
וכל מה שהאדם מכוון . אף על פי כן צריך גם כן שהאדם יעורר את עצמו

,  נמשכת עליו הארה מהצדיק ביותר–ועוסק בתורה ביותר , דעתו לזה ביותר
וצריך כל אחד לראות שיקח בחינת . יתברך בשלימות' ה- לשוב להעד שיזכ
ולהביאה לצדיק , "שמן זית זך"הנקראת , שבדעתו] החכמה[טובה ההנקודה 

וכל כוונתו , על ידי שיכריח את עצמו לעסוק בתורה ותפילה ומצוות
כדי שנשמתו תדלק ותאיר כמו נר , שכדי שיתפס בו אור הצדיק, תהיה
  ".נשמת אדם' נר ה: "וכמו שכתוב, ממש

  
חינת  ולכתת את הגוף בב] להכות[ש צריכים לבט, אך לזכות לזה

, "מאירה"נעשית נשמת האדם , שעל ידי הכתיתה של הגוף, "כתית למאור"
, אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה: )ב דף קסח"ח(וכמו שכתוב בזהר 
 שלא ץע: התרגום הוא.  מבטשין ליהאה נהורא דנשמתיגופא דלא סליק ב

כן גוף שלא מאיר בו , ועל ידי זה נתפסת בו האש, חובתין בו,  האשנתפס בו
וכפי שמובא .  אור הנשמה בוועל ידי זה תאיר, ותוחובתין א, אור הנשמה

 מה זית אינו מוציא שמנו –שישראל נמשלו לזית , )בפרשיתנו(במדרש רבה 
 את הטוב אינם מוציאים, כן ישראל, כתישה וטחינה, אלא על ידי חביטה

עות גדולות ומרירות כי צריכים לסבול כמה יגי .שבהם אלא על ידי יסורים
ועיקר ביטול הבגדים . גדים הצואיםבעד שזוכה להפשיט מעצמו ה, רבה

ומתגברים   חוזריםםוא, שעוסק בתורה תמיד בכל יוםהצואים הוא על ידי 
ואז המאור , להתגבר כנגדם ביותר לעסוק בתורה צריך –ושלום חס , עליו

' ן"שיחות הר'ל ב"וכמו שכתב רבינו ז. טבשבתורה בוודאי יחזירהו למו
שיכול להוציא את האדם מהמצודה הרעה , שכח התורה גדול מאד, )יט(

שעניינו הוא , ועל ידי זה זוכים למחיית עמלק. שנלכד בה על ידי עוונותיו
   . להכניעויםועל ידי עסק התורה זוכ. להגביר הגוף על הנשמה

  
  

  , ים הקדושיםיזכינו להתכונן כראוי לימי הפור' ה
  , שבהם מתקיימת מצוות מחיית עמלק
  , שלזה זוכים על ידי עסק התורה בכח

 .אמן כן יהי רצון



 

 

  
  

  

    
 א"שליט הרב מנחם אזולאידברי 

  
             .זהו האור הגנוז. ללא לבושים כלל, מותי בשלקדוש ברוך הואאור ה, זהו אור של חסד. ביום פורים יורד אור נפלא מאוד לעולם

    ,ו יום הכיפורים הקדושואפיל, היום הכי חשוב בשנה, זהו יום מיוחד במינו, כי באמת". לא כל יום פורים"לא סתם אומרים העולם 
         , בפורים מתבטל שורש הרע לגמרי ?מהו הסוד של היום הנפלא הזה ו.)תיקוני זוהר( כמו פורים –פורים ְּכאומרים עליו שהוא 

, ואם כך. ומתגלה אור האהבה והרצון האלוקי בכל מעשי הבריאה, אין אחיזה לחיצונים, ]תאוות ומידות רעות[מתבטלת קליפת המן עמלק 
  .שאין המלאכות ועסקי החול יכולים להסתיר את האור, לנסוע ולבשל ולעשות שאר מלאכות מותר –טוב בשונה משבת או יום 

  
אחר לגמרי  רק מתקדש הערב וכמו רוח מעולם . בשום מקום בעולם ובשום זמן בחיים אין שמחה שתשוה לשמחת עם ישראל בימי הפורים"

 עד שהוא מבקש להטביע את כל העולם כולו במשלוחים ,פתאום הלב כל כך מתרחב. משהו שמעולם לא היינויורדת והופכת את כולנו ל
, לא מוצאות הפעם שום מנוחה וחפצות רק לרקוד, אלו שכל השנה לא מניחות לנו להתשחרר לרגע מהקרקע, פתאום הרגלים. ובמתנות

ברגע אחד הכל נהיה כל  ... את כל האמת בגרונות ניחרים בראש כל חוצותופתאום אף אחד לא מתבייש לקפץ בשווקים וברחובות ולזעוק
כשהוא חוזר ? מתי אדם באמת שמח. )ימי הפורים הקדושים, 'אור האורות'(" כל כך מזכיר את ימות המשיח, כל כך מואר, כל כך קדוש, כך טוב

  " צדיק יסוד עולם"? רש שכל הברואים נכספים אליוומהו השו. ] הוא עצוב וקודר,כשם שהוא נפרד ממנו[. להתאחד עם השורש שלו
, והוא יסודו של עולם והוא סובל כל העולם,  מפני שמקיים כל העולם כולו, צדיק אחד בעולם וחביב לו,דוש ברוך הואיש לו להק" .)משלי י(

שכל הדברים , זה הצדיק הוא רק יחיד בעולםכי " .)ה"דף רס, א"ח, זוהר(" והוא יסוד הנפשות כולם, נורא ואדיר למטה, אהוב וחביב למעלה
כי כל עם ישראל כולם כאחד תאבים ומשתוקקים ומצפים " .)תורה ע, מ"ליקו(" ויש לו כח המושך להמשיך כל הדברים אליו, נמשכים ממנו

 מלכות תכלת וחור ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש: " מתגלית ההסתרה,ובפורים .)ליקוטי תפילות ד(" ומחכים להתקרב לצדיק האמת
פורים הוא ש ,קדוש אומרהרבינו לכן . מקור השמחה של פורים זהו –. )אסתר ט(" וליהודים היתה אורה ושמחה ...ועטרת זהב גדולה
 .הן לעצמו והן לזולת,  מתמלא בכחות-אדם שמח. מות הנפשי זו של!משום שהשמחה היא הבסיס לכל, זאת. תחלותהההתחלה של כל ה

   
, לפעמים צריך האדם להכריח עצמו לשמוח בכל מה שיוכל כדי לזכות לשמחה: ")ן עד"שיחות הר(רבינו נותן לנו עצה נפלאה כיצד לשמוח 
  שכל יהודי יש בתוכו , איהאמת לאמיתו ה" ש, נחמן אומר לנונורבי". עד שיגיע לשמחה אמיתית, ואפילו ידמה בעצמו כמו שהוא באמת שמח

   ולכן צריך האדם לדמות בעצמו כמו שיש,רק כל זה בהסתרה שבתוך הסתרה, וחשק נפלא להאיר פני חברו,  יהדותושמחה עצומה בשמחת
  ".יגיע לזה באמת עד אשר ,גלותם מתוך החושך האופף אותןל ו,לו המעלות שבקדושה

  
  
   

 
  
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ימי פורים
 שהרי ישנו כלל בפורים, ים יש הבטחה שכל תפילה מתקבלתבימי פור

כך מתנהגים , וכמו שאנו מתנהגים למטה. הפושט יד נותנים לו כל –
 ונותנים צדקה ריקם אף אחדאיננו משיבים כפי ש, לכן. עמנו למעלה

 , ו לאלכל דורש מבלי לבדוק ולדקדק אחריו אם עני הגון הוא א
, אם הגון הוא או רשע –  אדם שמתפללכך בשמים אין מדקדקים אחרי

  .נותנים לו מבוקשו  – בתפילה –אלא כל הפושט יד 
~.~   

 ומה חבל שנהפך בהרבה מקומות ,זהו זמן גבוה מאוד קריאת המגילה
שמפוצצים נפצים ומרעישים וחושבים שבזה הורגים , חפלה והמולהל

יה  הוא נה,אדם שמרעיש ומצער ומפחיד אחרים, ובעצם, את עמלק
זו עבירה ? ה לצער ולהפחיד אנשיםוכי יש מצו, ל"בעצמו עמלק ר

 הדבר היחיד שיש לו היתר ומקור במנהגים הוא לרקוע !חמורה מאוד
וקצת קפצונים , האחרון" המן"הראשון וב" המן"ברגלו על הקרקע ב

כי אדם שלא , ושאר הזמן חייבת להיות דממה בבית הכנסת, לילדים
  .  לא יצא ידי חובתו בקריאת המגילה–שמע מילה אחת במגילה 

~.~   
 תפילה בנץ החמה ,  ללילה של התבודדותה"יאחרי שנזכה א

ל אמר שצריכים "ט הקדוש זצ"מכיון שזהו אחד מהימים שהבעש[
 משלוח מנות ומתנותמצוות היום של , קריאת המגילה, ]להתפלל בנץ

 משתהב בשעת מנחה גדולה מתפללים מנחה ומיד מתחילים ,לאביונים
  , אדם שזה מזיק לוךא, משתה הפורים צריך להכיל בשר ויין .הפורים

  .ס ושלוםח, אין שום הכרח לפגוע בבריאות, אינו מחויב בדבר
  

  א"מדברי הרב שלום הרוש שליט

  
 אבא פתח ואמר רבי – ילחם לכם ואתם תחרישון' ה
ך עשות חפציך ביום יאם תשיב משבת רגל" :)ישעיה נח(

אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם . "קדשי
 קרב וך אהבתםתומ, להדבק בהם מכל שאר עמי העולם

שהיא קודש , ונתן להם שבת, ונתן להם תורה, אותם אליו
 , וחדוה של הכל, ומנוחה מהכל, מכל שאר הימים

שומר שבת כאילו שמי ו. ושקולה שבת כנגד כל התורה
   )מז' חלק ב(בשלח פרשת . שמר את כל התורה

  
~. ~  

  
, סוד של הברית הקדוש זהו – זכור את יום השבת לקדשו

, המקורות של איברי הגוף ברית זו עומדים כלבמשום ש
  , התורה שלכמו כן השבת היא כלל. והוא כלל הכל

של השבת הוא כמו וקיום  , בהםילויתוכל סודות התורה 
  ששומר שבת כאילו שמר את כל מי ו. קיום של כל התורה

   ) צבדף,  בלקח(פרשת יתרו                 . התורה   
  
  



 
          ע"זיעקיבא בן יוסף  רבי                                                                                  

  
   הרוחגסות 

  
 יום אחד לשוק למכור  שיצא,ל"ברבי עקיבא זצמעשה 

ושה עשהיה , איש אחד עשיר גדולוהיה . מרגלית אחת
ש בגדים בזויים ובוהיה ל, עני בעיני בני אדםלעצמו 

. נייםע עם ה יחדוישב בבית הכנסת,  שפל ביותרראהנו
 , ממנו רצה לקנותּה,את המרגלית ביד רבי עקיבאכשראה 
מרבי עקיבא וביקש 

ו לביתו שילך עמ
ויתן לו את הכסף 

הלך . המבוקש
אחריו רבי עקביא 

תלוצץ מוחשב ש
עד שהגיע , עמו

לביתו וראה שיצאו 
 ,לקראתו עבדיו

 אותו בכסא יבושוה
, נתנו לו מים, זהב

. ורחצו את רגליו
להוציא את יוה צו

 ולתת לרבי כספו
שווי עקיבא את כל 

אחר  ל.המרגלית
 שיערכו במהרה את השולחן ויגישו ,ציוה האיש, מכן

, לולאככשסיימו . ואכלו הוא ורבי עקיבא, לפניהם אוכל
 אחר : ושאל את האיש,ה עיניומראמהתפהל רבי עקיבא 

שפיל אתה ממדוע , הז בכל העושר והכבוד השחננך אלקים
 :לו האישענה  ?כך עם העניים האומלליםויושב  עצמך
אדם להבל דמה ימיו כצל " :)פרק קמד(כתוב בתהלים , רבי
 עם בכן אני יושעל .  לעולםשארנוהממון אינו , "עובר

ולא אתגאה בעושר , גאה נפשיתכדי שלא ת, העניים
 רשומ אני –עוד ו !ובכבוד הגדול שחנן אותי בורא עולם

ישתנה  לא –פול מנכסי אשאם , את מקומי עמהם מעתה
 ששוים אנו אצל ,ושב אניח –ועוד  !מקומי בשל עניותי

            :)מלאכי ג( שנאמר, הקדוש ברוך הוא ביצירה

בזמן שמתגאה ו !!"נּוָאָר אל אחד ְּב,הלא אב לכולנו"
וש דמפני שהק ,גיהנםויורש הוא ביותר  חוטא –האדם 

רבי עקיבא את דברי כששמע . הגאים  שונא אתברוך הוא
        , שיבח וברך אותו, האיש וראה את ענוונתנותו

  . ומצא חן בעיניו מאד
  
  

מובאים  בפרשתינו
 :הפסוקים הבאים

ועשית בגדי קודש "
לאהרון אחיך לכבוד 

 סוקפ כח רקפ( "ולתפארת
וזה הדבר אשר ", )ב

 אותם קדשלתעשה להם 
ח פר אחד ִקְל, לכהן לי

ם  שניבן בקר ואילים
 .) כט פסוק א'פ( "תמימים

מסכת בומרת הגמרא א
 אמר רב :)דף פח(זבחים 

        :ענני בר ששון
למה נסמכה פרשת 

קרבנות  מה –לך ומר  ל?הקרבנות לפרשת בגדי כהונה
על גסי מכפרת  צנפתמ .אף בגדי כהונה מכפרים, מכפרים

     ..."'פר על הגובה וכושבגובה ויכ יבוא דבר", רוח
, באה בגובהצנפת  מ. הבגדים לכפריש בכח, כל מקוםמ

 שאין לנו קרבנות ולא ,היום ו.כדי לכפר על גסות הרוח
 ?מה יעשה אדם כדי לכפר על גסות הרוח, בגדי כהונה

והקדוש ברוך ,  ממנהניצלהאין אדם , לצערינו, שהרי
               : עד שאמר,דת הגאוההוא הקפיד מאד על ִמ

, לכן, )סוטה ה' מס(אין אני והוא יכולים לדור בעולם 
ויכניס ללבו , טיםוהפשישב לו האדם בין   :התשובה היא

 עצמו  אתויכניע, ואת תכליתו, את אחריתו של האדם
.ובכך יועיל לו לכפרה על עוון הגאוה, מאד

  
  
  
  
  

  )נחלת צבי(

   של התנא ציונו הקדוש
  רבי עקיבא בן יוסף 

זי"זצ ע"ל

 דותמובא מספר המ

 

 

 



 
 
 
 

           
 
 
 

                               
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 

                                                                                       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
    

  
                                             

           
  

         
  

  
  
  

  
  
  

  

  , ימי הפורים מתקרבים
  ?כיצד מתכוננים לימים קדושים אלו

  : חלק ב
שארבעים יום , ל"ת ז"בשם מוהרנ, כבר הזכרנו בגליון הקודם

".  הצילני מקליפת עמלק"צריך לצעוק , לפני פורים
כמו ,  זה קרירות וחולשה רוחניתאחד המאפיינים של עמלק

ואחד המאפיינים , ר מקר–עמלק ". אשר קרך בדרך: "שכתוב
וכמו שמבואר בליקוטי הלכות , זה בעניין התפילה, שהוא מקרר

, שעמלק מכניס טעות בליבות בני אדם, )ד' הלכות נחלות הל(
, שהם צועקים ומתפללים ומתחננים ימים ושנים ואינם נושעים

 הוא כלל כל ועמלק. חס ושלום, ונדמה להם שהתפילות לריק
 , והוא המקטרג, וא המסיתוה, רא אחראטהקליפות והס

כי הוא בעצמו . והוא המחליש את הדעת מלהתחזק בתפילה
בהרהורים ,  בתאוות–מסית את כל אחד מישראל במה שמסיתו 

 , ומחמת זה מתגברת הגלות. רחמנא ליצלן, ובִמדות רעות
ועל ידי זה בעצמו הוא מחליש את הדעת מלהתחזק , חס ושלום
הלא אתם רואים  "–עה אותם בדעתם מאחר שמט, בתפילה

וכשמתרשלים . ושלוםחס ". שאינכם פועלים כלל בתפילתכם
  ...וחוזר חלילה, חס ושלום,  מתארך הגלות יותר-בתפילה

  
, שהוא בעצמו לוחם לנו בכל דור ודור, שהיה לנו' לולא ה

ושולח לנו בכל דור צדיקים נפלאים שבחכמתם הנשגבה הם 
 לייאש עצמינו מן הרחמים בשום מכניסים בדעותינו לבלי

ומכניסים בלבנו התחזקות נפלאה להתחזק בתפילה , אופן
 .ועל ידי זה תבוא הגאולה במהרה, יהיה איך שיהיה, תמיד
ישראל על ידי תפילתם מעוררים רחמיו יתברך מעט , ובאמת

אפילו שאין רואים , וכל תפילה פועלת פעולתה, מעט בכל פעם
התפלל ולצעוק אליו תמיד ולעורר רחמיו ואנו מחויבים ל, בפועל

  . יתברך עלינו
  

 ". הצילני מקליפת עמלק "–וזהו שמתפללים לפני פורים 
זה להכניס קרירות בלבנו כאילו אין , שכל עניינו של עמלק

אנו מתפללים שנזכה , ואדרבא. חס ושלום, התפילות פועלות
 שיגאלנו עד, יתברך' ה-להתחזק מאד בריבוי תפילות והפצרות ל

  . גאולה כללית ופרטית,  עולמיםברחמים גאולת
  

  , יהי רצון שנזכה להתחזק מאד בתפילה
  ,  שכל תפילה פועלת מאדובאמונה

  . אמן,וברוחניותונזכה לשפע גדול בגשמיות 
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פי אופק תל אביבלהזמנים

  
  02-9950000 .................ב בשפות שונות לשמיעת שיעורי ברסל

  
  052-3476706......... .........................ח קונטרסים ודיסקים "גמ
  
  052-3635951 .................................ח לימוד לעילוי נשמת "גמ
  
  054-7280433 ...................................................ח תפילין "גמ
  

  052-6713201 ....................................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010 ..........................................שידוכים לשם שמים 
  

  1-800-255-522................... ...........................מוקד הישועות 

 –בני ישי עבר תאונת דרכים קטלנית , ח"תשנ'בחודש תמוז ה"
הנהג לא , נהג משאית צבאית נסע לאחור כשבני עומד בדרכו

. ואת כל זה אני רואה מבעד לחלון ביתי. ודרס אותו, הבחין בו
. ויללות נוראות שאני שומעת צעקות ךרצתי למקום מיד תוך כ

וכתוצאה מכך כל עצמותיו , בני נמחץ תחת גלגלי המשאית
וראיתיו מתבוסס בדמו כמעט ללא רוח , בטנו נקרעה, נשברו
וכך הוא הובל . הייתי בטוחה שכבר לא אראה אותו יותר. חיים

 בבית החולים הצמידו פלטות ...ללא הכרה" קפלן"לבית החולים 
, שירים שונים ומוזריםחיברו אותו מכל עבר למכ, לגבו

 שהסיכויים שלו לשרוד הם אפסיים וימיו והרופאים הבהירו בפני
, החלו לבצע בו סדרת ניתוחים בכל חלקי גופו, למחרת... ספורים

. מתדרדרו  רק הולךוהרופאים טרחו ליידע אותי כל הזמן שמצבו
ת כחות נפלה עלי סוכך באפי,  ומיואשת מאדמדוכדכתהייתי כולי 

, שאני רואה יהודי שדמותו מלאה הוד, ובתוכה חלמתי, תרדמה
והנה הוא פונה . זקן אדמדם שמצחו גבוה ופניו מאירות כשמש

את הרי מתפללת ופוקדת הרבה את קברי  !שרה: אלי ואומר לי
למה שלא תבואי , זה דבר גדול ונפלא, ל"הצדיקים בארץ ובחו

 ואיפה זה ,א כבודוומי ה: פניתי אליו ושאלתי ?גם לקברי באומן
הוא אמר .  מקבר הצדיק הזהעד לאותו הרגע לא שמעתי? אומן
  ... "נחמן מברסלב וקברי באומן שבאוקראינה' אני ר: לי

   מכפר ינוןנראלהשרה 
   בגליון הבא נביא את המשך סיפורהה"אי

  טנא מלא ברכות 
    שליהםשואנילרגל 
 ו"הימורן ג"בע י"נמשה אמיר

  ר שזכות רבינו הקדוש תגן בעדם"יה
  נאמן בישראלויזכו להקים בית כשר ו

    התורה והשמחהעל דרך
 .אמן, בקדושה ובטהרה

  הגליון מוקדש 
  לעילוי נשמת 

   ל"זאסתר 
   ל"ז זוהרה תב
   ח אדר"י-ע ב"נלב

 ה .ב.צ.נ.ת

 לאביו בחלוםנגלה , מאיר' שבנו ר, 'סאליבבא 'הסיפר 
כל הצדיקים פה בשמים הולכים לשמוע תורה ": ואמר לו

 "... מברסלבמרבי נחמן
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