
 על ידי ספורי מעשיות של מרדכי הקיצם ...
 הלכות פורים הלכה א   -ר' נתן ליקוטי הלכות 

ל י עַּ ְרְדכַּ ִהוא ֵהִביא מָּ ה הַּ ְגֻאלָּ ר הַּ ל ִעקַּ ִצינּו ֶשכָּ ֵגד-ְוֶזה ֶשמָּ ֲעֶשה ְבִחינַּת וַּיַּ ה,  ְיֵדי ִסּפּור מַּ ְלכָּ מַּ י ְלֶאְסֵתר הַּ ְרְדכַּ מָּ
ֵשנָּה ּולְ  ה, ְבִחינַּת ֵשנָּה ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֵמהַּ רָּ ְסתָּ הַּ יָּה ְלֶאְסֵתר, ֶשִהיא ְבִחינַּת הַּ ֲעֶשה ֶשהָּ מַּ לֶשִסֵּפר הַּ ה עַּ רָּ ְסתָּ הַּ לֹות הַּ -גַּ

ל סֹוף ֶשעַּ יָּה בַּ נַּ"ל. ְוֵכן הָּ גְ -ְיֵדי ֶזה כַּ ה הַּ אָּ ֶמֶלְך" ְשנַּת ְיֵדי ֶזה בָּ ה ְשנַּת הַּ ְדדָּ הּוא נָּ ְילָּה הַּ לַּ תּוב, "בַּ ז, ְכמֹו ֶשכָּ ֻאלָּה אָּ
ל יָּה עַּ ה. ְוֶזה הָּ כָּ בֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ְמרּו רַּ ם, ְכמֹו ֶשאָּ ְלכֹו ֶשל עֹולָּ י, ְכמֹו -מַּ ְרְדכַּ ֲעִשיֹות ֶשל ְבִחינַּת מָּ ְיֵדי ִסּפּוֵרי מַּ

תּוב, "וַּי   ְצאּו ִס ֶשכָּ י", ֶשמָּ ְרְדכַּ תּוב ֲאֶשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ ִמים ְוכּו' וִַּימָּ יָּ ִזְכרֹונֹות ִדְבֵרי הַּ ִביא ֶאת ֵסֶפר הַּ ּפּוֵרי אֶמר ְלהָּ
ל נַּ"ל, ִכי עַּ ב ֶחֶסד כַּ י ְבִחינַּת רַּ ְרְדכַּ ֲעִשיֹות ֶשל מָּ י ֶשִסּפֵ -מַּ ְרְדכַּ ֲעִשיֹות ֶשל מָּ ר ְלֶאְסֵתר, ֶשִהיא ְבִחינַּת ְיֵדי ִסּפּוֵרי מַּ

ל "ל, ְועַּ נַּ ִנים ִבְבִחינַּת ֵשנָּה כַּ ת ּפָּ רַּ ְסתָּ אּו ְבהַּ ֵאל ֶשבָּ ה, -ְכֶנֶסת ִיְשרָּ ם ִבְתשּובָּ ֵשנָּה ְוֶהֱחִזירָּ ם ֵמהַּ ם ְועֹוְררָּ ְיֵדי ֶזה ֵהִקיצָּ
ל א, בְ -עַּ ֵשנָּה ְלֵעלָּ ם ְבִחינַּת ִהְתעֹוְררּות הַּ רַּ לְיֵדי ֶזה גָּ "ל, ִכי עַּ נַּ ֶמֶלְך הַּ ה ְשנַּת הַּ ְדדָּ א -ִחינַּת נָּ תָּ א ִדְלתַּ רּותָּ ְיֵדי ִאְתעָּ

יְ  י, ֶשְבִחינַּת ֶאְסֵתר, ְדהַּ ְרְדכַּ ֶמֶלְך ְבֵשם מָּ א. ְוֶזה ְבִחינַּת וַּת אֶמר ֶאְסֵתר לַּ א ִדְלֵעלָּ רּותָּ יָּה הּוא ִאְתעָּ ֵאל, הָּ נּו ְכֶנֶסת ִיְשרָּ
ּה ִּפְתחֹון ּפֶ  ְרְד לָּ ֲעִשיֹות ֶשל מָּ ה ִסּפּוֵרי מַּ ְעלָּ ה ְלמַּ ם ְוֵהִביאָּ ְלכֹו ֶשל עֹולָּ ה ְלמַּ ֵאל, ִכי ִסְּפרָּ ל ִיְשרָּ ְמִליץ טֹוב עַּ י, ה ְלהַּ כַּ

ל ְבעּו ְלדֹורֹות ִלְקרֹו-ֶשעַּ ה ֶשקָּ ְמִגלָּ ת הַּ "ל. ְוֶזהּו ְבִחינַּת ְקִריאַּ נַּ ֵשנָּה כַּ יָּה ִהְתעֹוְררּות הַּ נָּה ְיֵדי ֶזה הָּ ל שָּ ה ְבכָּ ְמִגלָּ ת הַּ
ל נָּה ִמְבִחינַּת ֵשנָּה עַּ ל שָּ ֵאל ְבכָּ ִמְצוָּה ֶשל ּפּוִרים ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִיְשרָּ ר הַּ נָּה. ְוִהיא ִעקַּ ֲעֶשה ֶשל -ְושָּ ְיֵדי ִסּפּור מַּ

ד וְ  ר ְמא  ר יָּקָּ בָּ ה ֶשִהיא דָּ ְמִגלָּ ְדמֹוִניֹות, ֶשֶזה ְבִחינַּת הַּ ִנים קַּ ְתֶחֶלת, "וְַּיִהי שָּ ֲעֶשה ֶשמַּ ּה הּוא ְבִחינַּת ִסּפּור מַּ רָּ ל ִעקָּ כָּ
ְרְדכַּ  ֲעֶשה ֶשל מָּ ֲעֶשה ְוהּוא מַּ ל ֶדֶרְך ִסּפּור מַּ ל הֹוֵלְך עַּ כ  ה הַּ ְמִגלָּ ד סֹוף הַּ ְשֵורֹוש". ְוֵכן עַּ י ְוֶאְסֵתר ֶשהּוא ִביֵמי ֲאחַּ

ְדמֹו ִנים קַּ ֲעֶשה ֶשל שָּ לְבִחינַּת מַּ ֵאֶלה -ִניֹות, ֶשעַּ ִמים הָּ יָּ נָּה ִבְבִחינַּת ְוהַּ נָּה ְושָּ ל שָּ ֵשנָּה ְבכָּ ְיֵדי ֶזה ְמעֹוְרִרין ֵמהַּ
ל  רֹון ְבכָּ ֵאֶלה ְמִביִאים ִלְבִחינַּת ִזכָּ ִמים הָּ יָּ ֲעֶשה ֶשל הַּ מַּ נָּה. ֶשהַּ נָּה ְושָּ ל שָּ ֲעִשים ְבכָּ ִרים ְונַּ נָּה ְוכּו', ֶשִהיא ִנְזכָּ שָּ

ִחין, ֶשֶזה ְבִחינַּת בְ  מ  ְלקּות הַּ ֵשנָּה ִהוא ִהְסתַּ ה, ִכי הַּ ֵשנָּה ֶשִהוא ְבִחינַּת ִשְכחָּ ה ִחינַּת ִהְתעֹוְררּות הַּ צָּ ה ֶשרָּ ִשְכחָּ
נָּה ל שָּ א. ְוֵכן ְבכָּ מּובָּ ה, כַּ ְגִביר ֲעֵליֶהם ִבְבִחינַּת ִהִּפיל ּפּור, ֶשִהיא ְבִחינַּת ִשְכחָּ ן ְלהַּ מָּ א  הָּ מּובָּ ֲעֶשה ז את, )כַּ נַּ

ל ִרים( ְועַּ בֹו-ִבְספָּ ְמרּו רַּ א אָּ ֲעמָּ אי טַּ "ל. ְוֵכן ֵמהַּ נַּ ֵשנָּה כַּ ה ְבִחינַּת הַּ ִשְכחָּ ְטִלין הַּ נַּ"ל ְמבַּ ְמִגלָּה כַּ ת הַּ ֵתינּו ְיֵדי ְקִריאַּ
ּה ְכִאֶגֶרת, ִכי ִהיא ְכמֹו ִסּפּו ְשטָּ ִריְך ְלפָּ ה, צָּ כָּ י ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ְרְדכַּ יָּה ִביֵמי מָּ ֲעֶשה ֶשהָּ ְּפִרין ֵמִאֶגֶרת מַּ ֲעֶשה ֶשְמסַּ ר מַּ

נַּ"ל: ְדמֹוִניֹות כַּ ִנים קַּ ֲעֶשה ֶשל שָּ  ְוֶאְסֵתר, ְבִחינַּת מַּ
 

"ו רק חכי באמת ע"פ רוב א"א להבעל דבר שיבא להאדם להסיתו מיד לעבירה גמורה 

ומורה לו היתר ומלביש לו העצה  בתחילה מתלבש א"ע במצוות וגונב דעת האדם

אומר לו עשה כך עד וכו' כשרז"ל  ומחררעה שלו במצוות והיום אומר לו עשה כך 

אי אפשר  באמתוע"כ ....וכש"ש רבינו ז"ל בתחילת הספר בהתורה אשרי תמימי דרך 

להנצל ממנו כי אם ע"י צדיקי הדור האמתיים שכפו את יצרם ועמדו בנסיון וכבשו את 

וומסתוריו וכל דרכי גניבתו והם יודעים איך להתנהג  דרכיהם יודעים כל המלחמה ש

 לסגואיעמו כי הם גם הם מתנהגים עמו בגניבה וערמה בבחי' שרי להו לצדיקיא 

ברמאותא עם רמאי )מגילה י"ג( כ"ש עם נבר תתברר ועם עקש תתפלת. ודייקא ע"י 

נלכדו ברשתו כצפרים  האנשים אשר אתגניבות וערמות מצילין הצדיקים אמתיים 

האחוזות בפח ע"י גניבתו וערמתו כנ"ל. כי הצדיקים הם בחי' יעקב שהוא אחיו 

ולבן שהם בחי' הס"מ והבע"ד. וזהו בחי' מ"ש רבינו ז"ל בהתורה  עשוברמאות של 

כ"א ע"י  ונפילתםהנ"ל שהצדיקים אין יכולין לעורר ולהקיץ את בני אדם משינתם 

ומעלימין בהם את הפנים של תורה שהו בחי' גניבה  סיפורי מעשיות שמלבישין

"ז דייקא מוציאין את האנשים מרשתו בבחי' שעיוערמה שמתנהגים עמו ברמאות 

משנה פניו ותשלחהו שמשנין את הפנים ע"י סיפורי מעשיות שלא יכירו ועי"ז דייקא 

וציא לה אותו בגניבה מהם. נמצא שהצדיק מתנהג בגניבה וערמה גדולה כדי מוציאין

כנ"ל שזה ובחי' התעוררות  גניבתובני אדם מרשת הס"מ שנפלו לשם ע"י דרכי 

השינה ע"י ספורי מעשיות שעי"ז מחזירין כמה בני אדם בתשובה ע"י שמעוררין אותם 

מעשיות דייקא כנ"ל. וכן מבואר בכמה ספרים שהצדיקים  סיפורימשינתם ע"י 

 "ש: עדות יעקב יוסף מתנהגים עם הבע"ד בדרך גניבה וכמובא בס' תול
 
  
 
 



 מתרנגול הודו ועד כוש 

 מעשה מבן מלך ומתרנגול הודו

 )אבני"ה ברזל, סי' תקפ"א( שיח שרפי קודש. ח"א

 

 פעם אחת נפל בן מלך אחד לשגעון, שהוא תרנגול הודו הנקרא 'הנדיק'.

 וצריך הוא לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הנדיק.

 וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאותו מזה. 

 והיה המלך בצער גדול מזה.

 עד שבא חכם אחד ואמר: אני מקבל על עצמי לרפאותו!

והלך והפשיט גם כן את עצמו ערום וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנ"ל וגם כן גרר 

 פרורים ועצמות.

 ושאלו בן המלך: מי אתה? ומה אתה עושה פה?

 ומה אתה עושה פה?והשיב לו: 

 אמר לו: אני הנדיק!

 אמר לו: אני גם כן הנדיק!

 וישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה.

 ואז רמז החכם לבני הבית להשליך להם כותנות.

ואמר החכם 'ההנדיק' לבן המלך: אתה חושב שהנדיק אינו יכול לילך עם כתונת? יכולים 

על פי כן יהא הנדיק! ]י"ג תוספת: כי במקום אחד ראיתי  להיות לבוש כתונת, ואף

 הנדיקעס לבושים בכותנות[.

 ולבשו שניהם הכתונת.

 אחר איזה זמן רמז והשליכו להם גם מכנסיים.

ואמר לו החכם גם כן כנ"ל: אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הנדיק?! וכו'. עד 

 שלבשו המכנסיים. וכן עם שאר הבגדים.

 כך רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן. ואחר

איז מען שוין קיין הנדיק נישט?! מען ואמר לו: אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים 

 קען עסן און אויך זיין אהנדיק!

 ואכלו

ואחר כך אמר לו: אתה חושב, שהנדיק מוכרח להיות דוקא תחת השולחן?! יכולים להיות 

 הנדיק ולהיות אצל השולחן!

 התנהג עמו, עד שרפא אותו לגמרי. וכן

 

 

 


