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 אדר ה'תשע"ב ב' לסדר כי תשא י"גבעזה"י יום 
 

 נ"י  ...המלמד היקר לי מאדשלום וברכה אל 
 

הנה נכנס ימי הפורים הקדושים )תענית אסתר יום הפורים שושן פורים(, ולכן ראה לחזק ולעודד ולשמח 
את הילדים, ולהסביר להם את קדושת הימים האלו, והעיקר שישמרו שאף אחד לא יהיה לו נפצים או 

ה לא צחוק, זה קפצונים, שזה ממש פיקוח נפש, אין שנה שילדים לא יאבדו עין או אצבעות וכו' וכו', וז
שזה נגד החוק וכו', והכל זה מחוקת הגויים, אנחנו עם ישראל צריכים לשמור כלי משחית, מלבד זאת 

 מאד מאד לא לחקות את הגויים.
דע שסיפורי  )לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ח(נא ונא תרבה לספר להם סיפורי צדיקים, כי כך אמר רביז"ל 

מאד, כי על ידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול 
גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו 
את השם יתברך, זאת הרשימו נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך 

להיות רגיל ולספר סיפורים להתלמידים, שזה מושך את הלב  בהתעוררות גדול, ולכן מה טוב ומה נעים
וחבל מאד הם בחורים מאד צעירים, וכל העולם לפניהם, ואם יקחו את עצמם בידיהם, הם אליו יתברך, 

עיקר הגבורה  רמ"ט( )לקוטי מוהר"ן חלק א' סימןיכולים להיות צדיקים גדולים מאד מאד, וכבר אמר רביז"ל 
זק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות וליכבוש בהלב, כי מי שלבו ח

איזהו  )אבות פרק ד'(המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת 
ן "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה ד )שופטים י"ג(גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו 

בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו 
וזה שייך מאד מאד לבני הנעורים, אם יכניסו  חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות,

חיב את כדאי לך להרבעצמם עזות ועקשנות דקדושה וירצו להיות אנשים כשרים, יזכו לזה, ועל נקודה זו 
 )כלה רבתי פרק ב'(חכמינו הקדושים , ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו הדיבור עם התלמידים

בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל 
ד ללמד תינוקות של בית רבן, בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים, ולכן זה דבר גדול מא

 ולהחדיר בהם אמונה פשוטה בו יתברך, העיקר לספר להם הרבה סיפורי צדיקים.
 

 פורים שמחהמאחל לך 
 
 

 


