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By the Grace of G-d
Third Day 1 of the Week of Tzav,
11 Adar 2 Sheni 3, 5741
Brooklyn, N.Y.

To the Sons and Daughters of our
People Israel, Everywhere,
Gd bless you all,

Greeting and Blessing:

With only several days 4 left to Purim, it is high time to remind ourselves and others about all that has to be done in 
connection with Purim, particularly in keeping with its special features this year:

This coming Purim occurs on the sixth day of the week, the day on which the first man, Adam, was created 5, and 
he immediately called upon all the Creation to acknowledge the Creator as King of the Universe 6; which is why we will 
say this Purim 7 the Psalm “Hashem is King; He has garbed Himself with grandeur” 8;

The week is Parshas Tzav—Tzav indicating instruction and exhortation “for now and for subsequent generations 9;” 
which also points to the immediate and lasting effects that should result from the activities and inspiration of Purim. In 
the words of the Megillah: “These days (of Purim) shall be remembered and observed by every generation...and their 
remembrance shall not perish from their descendants 10”;

The year (5741) is a Year of Hakhel, which (in the time of the Beis Hamikdosh) used to be ushered in with an 
assembly of all the people, the men, and the women, and the children 11 (including infants 12) during the Festival of Suc-
cos, in the Beis Hamikdosh, to hear portions of the Torah that inspired their whole life 13 “to keep all the words of this 
Torah 14.”

Hence, the preparations for Purim, and the experience of Purim itself, in general and in every detail, should per-
meate every Jew for now and for generations to come, beginning with the basic teaching of Purim: that in any matter 
relating to the King of the Universe (His Torah and Mitzvos), even while still being “scattered and dispersed among the 
nations,” Jews—“young and old, children and women”—“will not kneel, nor bow down 15,” but will always be proud of 
their Jewishness; and, moreover,

Will work in this direction to inspire every Jew 16 that can be reached—in the spirit of Hakhel, assembling the men 
and the women and the children, and uniting them all into one Kohol 17, for the purpose of observing all the laws of the 
Torah, beginning with the Mitzvos of Purim 18: the Megillah reading, reciting the prayer of “Ve’al Hanissim,” Mishloach 
Monos, gifts to the poor, Purim Se’udah and—rejoicing with Purim 19.”

★ ★ ★

In practical terms, specifically: To strengthen and expand the preparations for Purim, with a view to enabling every 
Jew, “young and old, children and women,” to observe Purim in the fullest measure,

Especially involving also children 20, many children and all the children 21, boys and girls, in both the preparations 
for Purim and in the actual fulfilment of the Mitzvos of Purim.



And, of course, to care and provide also for Jews who find themselves in special circumstances (in military service, 
senior citizens’ homes, orphanages, hospitals, correctional institutions) to enable them to celebrate Purim fully.

★ ★ ★

A further point of special relevance to this coming Purim, is in connection with the fact that when Purim occurs on 
a Friday 22, it becomes an extended Purim for the Holy City of Jerusalem 23, extending into Sunday in some aspects, like 
the Purim Se’udah, rejoicing with Purim, Mishloach Monos, etc.

When Jews went into exile, after the destruction of the first Beis Hamikdosh, they vowed never to forget Jerusalem, 
and remember it and raise it above every Simchah, as David, the Sweetener of the Songs of Israel 24, declares in Tehillim 25.

It would therefore be appropriate, indeed very much so, for Jews everywhere to make this coming Sunday (Parshas 
Shemini) a particularly joyous one by additional activities that produce joy: Torah study (“rejoicing the heart 26”), spread-
ing joy among Jews in the spirit of Ahavas Yisroel, and if suitable or necessary—through Mishloach Monos to friends, 
and gifts to the poor 27, and particularly through gatherings to spread Yiddishkeit in the spirit of “Yerushalayim”—Yirah 
shleima 28, complete awe (of—את—Hashem 29),

Especially through gatherings (“hakhel”) of Jewish children, all of whom, including infants, are “Tzivos Hash-
em”—and

To do all the above with true joy, in accordance with the conclusion of Shulchan Aruch, Orach Chayim, Laws of 
Purim: “The good-hearted feasts always 30.”

In this way we identify ourselves still more with Jerusalem, to which we turn every day at prayer, as it is written, 
“They will pray to Hashem through the city which You have chosen 31,” chosen and given to every Jew and to all Jews 
for ever, as an eternal inheritance.

★ ★ ★

May Gd grant that just as in the days of Mordechai and Esther it turned out that “For the Jews there was light, joy, 
gladness, and honor 32”—in the plain sense of these terms as well as in their inner meaning, as our Sages explain 33—so 
shall it be for us, and

With “Geulo following Geulo 34,” that after the Geulo of Purim should immediately follow the true and complete 
Geulo through our righteous Moshiach, a Geulo similar to the liberation from the land of Egypt 35,

And before that (while still in Golus) “We 36 Your people and sheep of Your pasture 37, will thank You for ever; we 
will tell Your praise to generation and generation.”

With esteem and blessing for Hatzlocho in 
all above, and for a Joyous Purim 38,

Menachem Schneerson 

ראה   – לבריות  וטוב  לשמים  טוב  טוב  כי  בו  שהוכפל   .1
להרמב"ם  פיה"מ  א.  מ,  קידושין  ז.  א,  בראשית  עה"פ  פרש"י 
שאז  ועוד.     2.  ואילך.  א  לג,  בראשית  אוה"ת  בתחלתה.  פאה 
גם  ונפק"מ  בתחלתה).  (מגילה  המגילה  בקריאת  מתחילים 
וראה  ס"ז.  סתרפ"ח  או"ח  טושו"ע  ראה  מקום  ובכל  עתה 
נקראת,  מגילה  ד"ה  ואילך.  מג  ע'  (הוספות)  מג"א  אוה"ת 
ואילך.  3.  קסה  ע'  מחז"ל  על  לוי"צ  לקוטי  תרכ"ט.  תרכ"ז, 
להעיר מירושלמי מגילה פ"א ה"ה: אותה השנה (שנעשה בה 
כן (מדלא  לא  הבבלי משמע  שדעת  אלא  היתה מעוברת,  הנס) 
הפסוקים  משער  ולהעיר  הדין).  להכריע  זו  בסוגיא  הביאו 
נקראין  בשמחה  עוברין  שהן  בזמן  ואתחנן.  4.  ר"פ  להאריז"ל 
אחדים (פס"ז עה"פ שמות ב, כג).  5. בראשית א, כז.  6. זח"ג 
א.  לא,  ר"ה   – יום"  של  ב"שיר  פי"א.  7.  פדר"א  אמור.  ס"פ 
מתו"א  ולהעיר  א.  צג,  מזמור  תהלים  בסופה.  8.  תמיד  מס' 
כאן  תו"כ  מלכות.  9.  לבוש  יביאו  ד"ה  אורה  ושערי  מג"א 
פרשתנו  הקדוש  אוה"ח  וראה  פרשתנו).  ריש  בפרש"י  (הובא 
כו'  האחרון  גלות  על  הפרשה  כל  תרמוז  רמז  ובדרך  ב):  (ו, 

להה"מ  או"ת  וראה  עיי"ש.  כו',  לישראל  לזרז  למשה  והודיע 
הל'  סוף  רמב"ם  וראה  כח.  ט,  אסתר  פרשתנו.  10.  ריש 
חגיגה  הל'  רמב"ם   – ובארוכה  י-יב.  לא,  וילך  מגילה.  11. 
(לפרש"י  גו"א  יג.  שם,  עה"פ  ואוה"ח  רמב"ן  פ"ג.  12. ראה 
ובמנ"ח  א.  ג,  לחגיגה  מהרש"א  חדא"ג  יב.  שם,  עה"פ  עה"ת) 
מצוה תריב "נראה דתיכף שיצא מכלל נפל" – וצע"ג שעפ"ז 
מ"ע  בקיום  ספק  שה"ז  להביאם  צריך  מספק  שיצאו  קודם  גם 
ומירושלמי  יב.  שם,  עה"פ  יקר  בכלי  הוא  ועד"ז   – מה"ת 
דעכ"פ  משמע   – (בתמי')  מטף  גדול  קטן  ואין  חגיגה:  ריש 
באו  למה  והטף  שם:  עה"פ  ובפרש"י  קאי.  לחינוך  הגיעו  בלא 
ג,  חגיגה   – (ובש"ס  פשט  שע"פ  היינו  למביאיהם,  שכר  לתת 
כהקס"ד  לא   – י"ל  ואולי  להביאו.  מחוייבים  שנולד  תיכף  א) 
דספק (נפל) לחומרא, כ"א בתורת ודאי, ואפילו נולד לח' ולא 
ס"ח) –  סש"ל  או"ח  אדה"ז  שו"ע  וצפרניו (ראה  שעריו  גמרו 
למביאיהם.  13. כלשון  שכר  לתת   – הטף  בכל  טעמא  חד  כי 
הכתוב (וילך שם): כל הימים גו‘.  14. וילך שם.  15. אסתר: ג, 
ח. ג, יג. ג, ב.  16. גם על אלה ה"נקראים בשם בריות בעלמא" 

– כמוך (תניא פל"ב) – טוב לבריות.  17. ראה בארוכה מכתבי 
עש"ק ח"י אלול, ימי הסליחות ה'תש"מ; בין יום הכפורים לחג 
הסוכות שנה זו.  18. ראה לקו"ש ח"ד ע' 1283. קריאת התורה 
ותענית.  20. בנוגע  הספד  איסור  ביחיד.  19. כולל  אינה   –
טוב  מנהג  ס"י:  סתרפ"ט  או"ח  שו"ע  ראה  המגילה  לקריאת 
מגילה.  21. וכשאשה  מקרא  לשמוע  וקטנות  קטנים  להביא 
כדבעי,  פורים  ובמצוות  לפורים  בהכנות  עושה  המעוברת 
ב.  כג,  (גיטין  הוא  אמו  ירך  כי  עושה,  העובר  גם  הרי 
שם.  השו"ע  נ"כ  (וראה  ס"ו  סתרפ"ח  או"ח  וש"נ).  22. שו"ע 
המגילה  קריאת  ביום  הן  לאביונים  שמתנות  ואף   – וש"נ). 
לא  סיבה  מאיזה  שבאם  אחרונים  כמה  כתבו   – (בועש"ק) 
קיימה אז – יקיימנה ביום א'. ולכאורה בכל אופן צ"ל כן כיון 
ברמב"ם  עפמש"כ  מצוה,  שמחת  סעודת  היום  באותו  שסועד 
להזמינם  נהגו  דלא  אע"פ   – יו"ט  הל'  בסוף  אדה"ז  ובשו"ע 
לסעודה (ראה משנה ברורה שם).  23. ובכל כרך המוקף חומה 
(שו"ע שם).  24. ש"ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ב, ד (בתחלתו), 
וראה  ה-ו.  ישראל“.  25. קלז,  כל)  (בשם  "הזמירות  שאמר 

טושו"ע  ט.  יט,  סת"כ.  26. תהלים  קה"ת)  (הוצאת  כש"ט 
לעיל.  28. ב"ר  ראה   – תקנד.  27. כבירושלים  ר"ס  או"ח 
ס,  ר"ה  לקו"ת  וראה  א.  טז,  תענית   – הר  תוד"ה  י.  פנ"ו, 
ועוד).  30. משלי  ב.  יג,  במדבר  (לקו"ת  ועוד.  29. יר"ע  ב. 
טושו"ע  מד.  ח,  תתסב.  31. מ"א  סי'  לס"ח  פי'  וראה  טו.  טו, 
(טז,  טז.  33. מגילה  ח,  רסצ"ד.  32. אסתר  או"ח  (ואדה"ז) 
זה  שענין  ולהעיר  ובפרש"י.  סע"ב  ו,  ועוד.  34. מגילה  ב). 
ל"מסמך  בכדי  כי  זו) –  (כבשנה  מעוברת  בשנה  במיוחד  נוגע 
הסמוך  דוקא,  שני  באדר  המגילה  את  קורין  לגאולה"  גאולה 
אסת"ר  יג.  37. ראה  עט,  טו.  36. תהלים  ז,  לניסן.  35. מיכה 
נת'  הגזירה.  ביטל  וטלאים"  כגדיים  גדול  ש"קול  ספ"ט 
חז"ל  כציווי   – לאופן  אסתר.  38. ועד  ותוסף  סד"ה  בתו"א 
(יותר  ידע  דלא  עד  בפוריא  לבסומי  אינש  חייב  ב)  ז,  (מגילה 
אורה  (ובשערי  בתו"א  זה  ד"ה  וראה  לשמחה).  מבמועדים 
בפוריא  לבסומי  אינש  ("חייב  עטר"ת  סה"מ  אוה"ת,  ב),  צט, 
הוא תענוג הנפש בפנימיות התורה ובבחי' אה"ר בתענוגים"). 

סה"מ תש"ח. ועוד.  


