
ב"ה, יום ג' פרשת צו, 
י"א אדר שני, ה'תשמ"א. 

אל כל בני ובנות ישראל ברוקלין, נ.י.
בכל מקום שהם
ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה! 

בעמדנו ימים ספורים לפני חג הפורים – עתה הזמן המתאים ביותר לזרז שוב, את עצמנו ואת כל היהודים שמסביבנו, באשר 
לכל הקשור עם חג הפורים, ובמיוחד עם הקווים האופייניים המיוחדים של פורים בשנה הנוכחית. 

להכתרת  כולה  הבריאה  כל  את  והפעיל  מיד  שקרא  הראשון  אדם  נברא  בו  היום  בשבוע,  הששי  ביום  חל  הנוכחי  הפורים  חג 
הקב"ה כמלך העולם, ומשום כך נאמר אף אנחנו בפורים זה: "ה' מלך גאות לבש". 

השבוע היא פרשת צו, שמשמעותה היא – ציווי וזירוז "מיד ולדורות", כך שיום הפורים והשפעתו יתקיימו הן מיד והן לדורות, 
"בכל דור ודור – וזכרם לא יסוף מזרעם". 

והשנה היא שנת ה'תשמ"א, שנת הקהל, שבה (כשבית המקדש היה קיים), בראשיתה, מיד בחג הסוכות, הקהילו את כל בני 
שהדבר  ובאופן  התורה  מן  פרשיות  באזניהם  להשמיע  כדי  המקדש  בבית  קטנים,  לקטני  עד  והטף",  והנשים  "האנשים  ישראל, 

ישפיע על כל הימים להיות "ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". 

יהיו נא, איפוא, באופן כזה גם ההכנות לפורים, וחג הפורים בכלל ועל כל פרטיו, כך שכל אחד ואחת יקבלו על עצמם את כל 
זה מיד ולדורות, החל מן הענין היסודי שכל דבר שקשור עם מלך העולם (ותורתו ומצוותיו) הרי, בלשון מגילת אסתר, למרות 
שעדיין אנו עם "מפוזר ומפורד בין העמים" בכל זאת – "מנער ועד זקן טף ונשים" – "לא יכרע ולא ישתחוה", תוך עמידה גאה 

באמת בכל עניני יהדות, 

ולהשפיע בכיוון האמור על כל יהודי שאפשר להגיע אליו, "הקהל את העם, האנשים והנשים והטף", לעשות מכולם קהל אחד 
ומתנות  מנות  משלוח  הנסים",  אמירת "ועל  המגילה,  קריאת  הפורים:  במצוות  החל  הזאת",  התורה  דברי  כל  לשמור "את  כדי 

לאביונים, סעודת פורים ושמחת הפורים.
★ ★ ★

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

______

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין,  נ.י.

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch

770 Eastern Parkway
Brooklyn.  N.Y. 11213

____
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מכתב כללי לכבוד פורים

לשמים  טוב  טוב,  כי  בו  שהוכפל  ג׳:  יום 
ז.  א,  בראשית  עה״פ  פרש״י  ראה  לבריות –  וטוב 
בתחלתה.  פאה  להרמב"ם  פיה"מ  א.  מ,  קידושין 

אוה"ת בראשית לג, א ואילך. ועוד.
המגילה  בקריאת  מתחילים  שאז  אדר:  י"א 
מקום  ובכל  עתה  גם  ונפק"מ  בתחלתה).  (מגילה 
אוה"ת  וראה  ס״ז.  סתרפ״ח  או״ח  טושו"ע  ראה 
מג"א (הוספות) ע׳ מג ואילך. ד״ה מגילה נקראת, 
קסה  ע׳  מחז"ל  על  לוי"צ  לקוטי  תרכ"ט.  תרכ"ז, 

ואילך.
פ"א  מגילה  מירושלמי  להעיר  שני:  אדר 
היתה  הנס)  בה  (שנעשה  השנה  אותה  ה״ה: 
מעוברת, אלא שדעת הבבלי משמע לא כן (מדלא 
משער  ולהעיר  הדין).  להכריע  זו  בסוגיא  הביאו 

הפסוקים להאריז״ל ר״פ ואתחנן.
בשמחה  עובדין  שהן  בזמן  ספורים:  ימים 

נקראין אחדים (פס״ז עה״פ שמות ב, כג).
הראשון:  אדם  בשבוע..נברא  הששי  ביום 

בראשית א, כז.

הבריאה.. הראשון..שקרא..כל  אדם 
להכתרת הקב"ה כמלך העולם: זח״ג ס"פ אמור. 

פדר"א פי"א.
ומשום כך נאמר אף אנחנו בפורים זה: "ה׳ 
מלך גאות לבש": ב"שיר של יום" – ר״ה (לא, א) 

מס׳ תמיד בסופה ובמפרשים שם.
צג,  מזמור  תהלים  לבש":  גאות  מלך  "ה׳ 
יביאו  ד"ה  אורה  ושערי  מג"א  מתו"א  ולהעיר  א. 

לבוש מלכות.
צו..ציווי וזירוז "מיד ולדורות": תו"כ כאן 
(הובא בפרש"י ריש פרשתנו). וראה אוה"ח הקדוש 
פרשתנו (ו, ב): ובדרך רמז תרמוז כל הפרשה על 
גלות האחרון כו' והודיע למשה לזרז לישראל כ', 

עיי"ש. וראה או"ת להה"מ ריש פרשתנו.
"בכל דור ודור - וזכרם לא יסוף מזרעם": 

אסתר ט, כח. וראה רמב"ם סוף הל׳ מגילה.
הקהל..בחג הסוכות, הקהילו את כל בני 
לא,  וילך  והטף":  והנשים  "האנשים  ישראל, 

י-יב. ובארוכה – רמב"ם הל׳ חגיגה פ"ג.

עה"פ  ואוה"ח  רמב"ן  ראה  קטנים:  לקטני 
יב.  שם,  עה״פ  עה״ת)  (לפרש"י  גו"א  יג.  שם, 
חדא״ג מהרש"א לחגיגה ג, א. ובמנ"ח מצוה תריב 
שכלו  בנולד  או  נפל  מכלל  שיצאו  דתיכף  "נראה 
שיצאו  קודם  גם  שעפ״ז  וצע"ג   – חדשיו"  רוב 
ספק  שה"ז  להביאם  שצריך  ודאי  נפל  מכלל 
שם,  עה״פ  יקר  בכלי  הוא  ועד"ז   – מה"ת  מ"ע 
מטף  גדול  קטן  ואין  חגיגה:  ריש  ומירושלמי  יב. 
(בתמי׳) – משמע דעכ"פ בלא הגיעו לחינוך קאי. 
שכר  לתת  באו  למה  והטף  שם:  עה"פ  ובפרש"י 
למביאיהם, היינו שע"פ פשט (ובש"ס – חגיגה ג, 
א) תיכף שנולד מחוייבים להביאו. ואולי י״ל – לא 
כהקס"ד משום דספק (נפל) לחומרא, כ״א בתורת 
וצפרניו  שעריו  גמרו  ולא  לח׳  נולד  ואפילו  ודאי, 
חד  כי   – ס"ח)  סש"ל  או״ח  אדה"ז  שו"ע  (ראה 

טעמא בכל הטף – לתת שכר למביאיהם.
ישפיע על כל הימים: כלשון הכתוב (וילך 

שם): כל הימים גו'. 
התורה  דברי  כל  את  לעשות  "ושמרו 

הזאת": וילך שם.
ח.  ג,  אסתר:  יכרע:  "מפוזר.."מנער.."לא 

ג, יג. ג, ב.
בשם  ה״נקראים  אלה  על  גם  יהודי:  כל  על 
טוב   – פל"ב)  (תניא  כמוך   – בעלמא"  בריות 

לבריות.
מכתבי  בארוכה  ראה  אחד:  הקהל..קהל 
יום  בין  ה'תש"מ;  הסליחות  ימי  אלול,  ח"י  עש"ק 

הכפורים לחג הסוכות שנה זו*.
הוספה לאחר זמן: 

*) העירני ח"א מתויו"ט למגילה פ"א מ"ג: 
וטף לא באו אלא כדי ליתן שכר למביאיהן . . וא"כ 
למביאיהם  שכר  יש  שהוא  כמות  קטן  הוא  אפי' 

ומביאין אותו.
ע׳  ח"ד  לקו"ש  ראה  הפורים:  במצוות 

1283. קריאת התורה – אינה ביחיד.
ושמחת פורים: כולל איסור הספד ותענית.



בנוגע  ילדים:  האמור..גם  בתוך  ולהכליל 
ס"י:  סתרפ"ט  או"ח  שו"ע  ראה  המגילה  לקריאת 
מקרא  לשמוע  וקטנות  קטנים  להביא  טוב  מנהג 

מגילה.
עושה  המעוברת  וכשאשה  הילדים:  כל 
גם  הרי  כדבעי,  פורים  ובמצוות  לפורים  בהכנות 
העובר עושה, כי ירך אמו הוא (גיטין כג, ב. וש"נ).
הרי  שישי  ביום  חל  הפורים  כשחג 
בירושלים עיר הקודש נמשך חג הפורים..ביום 
ס"ו  סתרפ"ח  או״ח  שו"ע  שלאחריו:  הראשון 
שמתנות  ואף   – וש"נ).  שם.  השו"ע  נ"כ  (וראה 
 – (בועש"ק)  המגילה  קריאת  ביום  הן  לאביונים 
כתבו כמה אחרונים שבאם מאיזה סיבה לא קיימה 
צ"ל  אופן  בכל  ולכאורה  א'.  ביום  יקיימנה   – אז 
כן, כיון שסועד באותו היום סעודת שמחת מצוה, 
יו"ט  הל'  סוף  אדה"ז  ובשו"ע  ברמב"ם  עפמש"כ 
משנה  (ראה  לסעודה  להזמינם  נהגו  דלא  אע"פ   –

ברורה שם).
(שו״ע  חומה  המוקף  כרך  ובכל  בירושלים: 

שם).
קלז,  התהלים:  דוד..בספר  שאומר  כפי 

ה-ו. וראה כש"ט (הוצאת קה"ת) סת"כ.
וראה  א.  כג,  ש״ב  ישראל:  זמירות  נעים 
ה״זמירות  שאמר  (בתחלתו),  ד  פ״ד,  שהש"ר 

(בשם כל) ישראל".
לב):  משמחי  הרי  (שהם  תורה  בדברי 

תהלים יט, ט. טושו"ע או"ח ר"ס תקנד.
ומתנות  לרעהו  איש  מנות  משלוח 

לאביונים: כבירושלים – ראה לעיל.
היהודים  מ"כל  ולהעיר  כנסים..ו"הקהל": 
מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד", "לך כנוס את 
ומפורד"),  "מפוזר  קיטרוג  (היפך  היהודים"  כל 
היהודים"  "נקהלו  נפשם",  על  ולעמוד  "להקהל 
מלשון  (גם  והתורה   – במגלה.  אשר   – ועוד 

אחד"  בהדגשה "ביום  והנ"ל  נצחיית  היא  הוראה) 
זה – פורים דבר בעתו.

י.  פנ"ו,  ב"ר  שלימה:  יראה  "ירושלים", 
ס,  ר"ה  לקו"ת  וראה  א.  טז,  תענית   – הר  תוד"ה 

ב. ועוד.
(את ה'): יר"ע (לקו"ת במדבר יג, ב. ועוד).

לס״ח  פי׳  וראה  סו.  סו,  משלי  טוב..תמיד: 
סי׳ תתפב.

בחרת:  אשר  העיר  דרך  ה׳  אל  והתפללו 
מ"א ח, מד. טושו״ע (ואדה״ז) או"ח רסצ"ד.

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר: 
אסתר ח, טז.

ועוד.  ב)  (טז,  מגילה  ז״ל:  חכמינו  פירושי 
דרושי דא"ח עה"פ.

סע"ב,  ו,  מגילה  לגאולה":  גאולה  "מסמך 
בשנה  במיוחד  נוגע  זה  שענין  ולהעיר  ובפרש"י. 
גאולה  ל״מסמך  בכדי  כי   – זו)  (כבשנה  מעוברת 

דוקא,  שני  באדר  המגילה  את  קורין  לגאולה" 
הסמוך לניסן.

"כימי צאתך מארץ מצרים": מיכה ז, טו.

עט,  תהלים  תהלתך":  עמך..נספר  "ואנחנו 
יג.

ש״קול  ספ"ט  אסת"ר  ראה  מרעיתך:  וצאן 
בתו״א  נת׳  הגזירה.  ביטל  וטלאים״  כגדיים  גדול 
אסתר  דתענית  סליחה  וראה  אסתר.  ותוסף  סד״ה 

סד"ה אדם בקום "קטני קודש זרע".
חז"ל  כציווי   – לאופן  ועד  שמח:  פורים 
דלא  עד  בפוריא  לבסומי  אינש  חייב  ב)  ז,  (מגילה 
זה  ד"ה  וראה  לשמחה).  מבמועדים  (יותר  ידע 
סה"מ  אוה״ת,  א),  צט,  אורה  (ובשערי  בתו"א 
תענוג  הוא  בפוריא  לבסומי  אינש  ("חייב  עטר"ת 
הנפש בפנימיות התורה ובבחי׳ אה"ר בתענוגים״), 

סה"מ תש"ח. ועוד. 

במלים ברורות ומעשיות: לחזק ולהרחיב את ההכנות לפורים באופן שכל יהודי, מנער ועד זקן וטף ונשים, יקיים את עניני 
הפורים במלוא המדה,

ולהכליל בתוך האמור – קיום מצוות הפורים וכן עשיית ההכנות האמורות – גם ילדים, ילדים רבים, כל הילדים, ילדים 

וגם ילדות. 

ומובן מאליו – לאפשר ולספק לכל יהודי הנמצא בתנאים מיוחדים (בצבא, בתי זקנים, בתי יתומים, בתי מרפא ובתי סוהר) 
שיוכל לקיים את הפורים כאמור לעיל.

★ ★ ★

עוד ענין קשור במיוחד עם חג הפורים הנוכחי: כשחג הפורים חל ביום ששי הרי בירושלים עיר הקודש נמשך חג הפורים, לגבי 
כמה וכמה ענינים, ביום הראשון שלאחריו: סעודת פורים, שמחת פורים, משלוח מנות וכו'. 

מיד בראשית תקופת הגלות, עם חורבן בית המקדש הראשון, קיבלו בני ישראל על עצמם שלא לשכוח את ירושלים, לזכור 
אותה, ולהעלותה על ראש כל שמחה, כפי שאומר דוד נעים זמירות ישראל, בספר התהלים.

לפיכך היה מן הראוי והנכון וטוב מאד שיהודים בכל מקום יוסיפו ביום ראשון פרשת שמיני ענינים רבים של שמחה: בדברי 
תורה (שהם הרי משמחי לב), לשמח יהודים מתוך אהבת ישראל, ואם מתאים ונחוץ – על ידי משלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

לאביונים, ובמיוחד על ידי כנסים לחיזוק היהדות מתוך "ירושלים", יראה שלימה (את ה').

במיוחד – כנסים ו"הקהל" של ילדי ישראל, שכל אחד מהם אף העוללים והיונקים, נמנה על "צבאות ה'". 

וכל זה מתוך שמחה אמיתית – וכאמור בסיומו של שולחן-ערוך, אורח חיים, הלכות פורים: "טוב לב משתה תמיד",

ועל ידי כל האמור להתאחד עוד יותר עם ירושלים, שאליה אנו מפנים את פנינו מדי יום בכל תפלה: "והתפללו אל ה' דרך העיר 
אשר בחרת", אותה בחר הקב"ה והנחילה לכל אחד מישראל ולכל ישראל – לנצח, נחלת עולם.

★ ★ ★

פירושי  וככל  דברים  של  כפשוטם  ויקר",  וששון  ושמחה  אורה  היתה  הרי "ליהודים  ואסתר  מרדכי  שבימי  שכשם  רצון  ויהי 
חכמינו ז"ל בזה – כן תהי' לנו,

ויהא "מסמך גאולה לגאולה", שמיד לאחר גאולת פורים תבוא הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שתהי' "כימי 
צאתך מארץ מצרים", 

ולפני כן, כבר עתה: "ואנחנו עמך וצאן מרעיתך – נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהלתך". 

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל 

ובברכת פורים שמח 
מ. שניאורסאהן


