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1. MEGILLA 17A – MISHNA: READING THE MEGILLA IN THE RIGHT WAY 
 

 ּהָתֹוא ןיִרֹוק לָבֲא אָָצי א6 ןֹוׁשָל לׇכְּב םּוּגְרַּת ּהָאָרְק הֶּפ לַע ּהָאָרְק אָָצי א6 ַעֵרְפַמְל הָּליִגְּמַה תֶא אֵרֹוּקַה
.אָָצי תיִרּוּׁשַא עַמָּׁשֶׁש זֵעֹוּלְַהו זַעַלְּב תֹוזֲעֹוּלַל  

 
If someone reads the Megilla out of order [reading a later section first, and then going back to the 
earlier section], he has not fulfilled his obligation. If he read it by heart, or if he read it in Aramaic 
translation or in any other language that he does not understand, he has not fulfilled his obligation. 
However, for those who speak a foreign language, one may read the Megilla in that foreign language. 
And one who speaks a foreign language who heard the Megilla read in Ashurit [in Hebrew], has fulfilled 
his obligation. 
 
2. RABBI BARUCH OF MIEDZYBUZH – MEGILLA IN THE WRONG ORDER, OR IN THE PAST? 
 
The simple meaning of Chazal’s statement: אצי אל ערפמל הליגמה תא ארוקה  is that whoever reads the 
Megillah in the wrong order has not discharged their duty to fulfil the mitzva. But the Nesivos Sholom 
quotes a fascinating piece from Rabbi Baruch of Miedzybuzh that turns the entire statement on its 
head – as only a Hasidic rebbe could! Of course that doesn’t mean that Rabbi Baruch of Miedzybuzh is 
canceling the halachic implications of what Chazal said, only that the phraseology lends itself to an 
alternative meaning that has a powerful lesson for Jews in every era and location.  
 
3. NESIVOS SHOLOM QUOTING RABBI BARUCH OF MIEDZYBUZH 
 

 םיכיישה םיבגשנ תודוס הלוכש רתסא תליגמ תשודק תלעמ לדוגב דואמ וגילפהש םיקידצ ירפסבו ל"זחב וניצמ
 לכב הנה תוערואמ לכ הליגמב םיאור םיקידצש םהרבא תיבב אבומו, טרפ לכל םיכיישהו לארשי תוללכל
  תא ארוקה ל"זח רמאמ שוריפב רמא)בוט םש לעבה לש  ודכנ(ע"יז' זובי'יזעממ ךורב יבר שודקה ברהו.םלועה
 רבוע הז וליאכ שיגרהל ךירצ הנשו רוד לכב  יכ,םינפלמ היהש השעמ הז רבסש ימ ונייה, אצי אל ערפמל הליגמה
.וישכע  

 
4. NESIVOS SHOLOM – WHY THE SUPERIORITY OF THE MEGILLA AND OF PURIM? 
 

 ץוח חישמה תומיל לטבהל ןידיתע םיבותכה לכו םיאיבנה ירפס לכש בתכ הליגמ תוכלהמ 'ב קרפב ם"במרה
 ירהו .םלועל ןיליטב ןניאש הפ לעבש הרות לש תוכלהכו הרות ישמוח השמחכ תמייק איה ירה ,רתסא תליגממ
 ךיישה הליגמה ןינע המ -- ונלכש טועמ יפל ןנובתהל שיו .םיבותכו םיאיבנמ הלעמל איה רתסא תליגמ תגרדש
.הדובעה ךרד לע טרפלו ללכל   

 

 )םירופל( לארשי בהוא שודקה רפסב בתכש ומכו ,םירופה םוי תשודק לדוגב וגילפהש םישודקה םירפסב וניצמ
 לודגה םויה אוהש ונייהו .םירופכה םוי ומכ אוהש םירופה םוי לע וניתורוד ימכח ורבד רשא וביטיה" :ונושל הזו
 הככ לע ואר המ .םלועל ןילטבנ ויהי אל םירופה ימיו םילטב ויהי םידעומה לכ :שרדמב ורמא ןכו ,הנשב שודקהו
?םידעומה לכמ רתוי םירופה םוי ךרע לדוגב לידגהל  
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5. NESIVOS SHOLOM – WHAT IS THE PRIMARY PURPOSE OF PURIM? 
 

 ץפחש ימל( ץפחי םיקולא תברק רשא לכל דחוימ ילוגס ןינע שי גח לכלש עודיכ. םויה תדובע תוהמב קמעתהל שי םג
 ונינע המ ראבל שי הז רואלו .הזה ןמזב אקווד וגישהל רשפאש םייוסמ ןינעל רשוכה תעשו ןוצר תע אוהש ,)'הב קבדיהל
 תונמ חולשמ ידי לעו 'וכו ״עדי אלד דע ימוסביל״ו החמשו התשמ ידי לע איהו -- גישהל ךרדהש םירופ לש דחוימה
 הזש ,קלמע תייחמ ןינעל ולאה תווצמה לכ תוכייש ןיבהל שי ןכו .םיגחה ראשב ולאכ תווצמ ןיאש ,םינויבאל תונתמו
.םירופ לש וניינע רקיע  

 

 רשא״ םתרטמו ,ךרבתי םשהל קבדתמו ידוהי שיא ברקתמ םדי לעש םישודק םימי המה םיגחה לכ הנהד הזב רואיבה
 הלעתי םדי לע רשא וללה םישודקה םימיה לכל דחא ןיינעש ,םירופו הכונח ןכו, ״ךיקלא םשה ינפ תא ךרוכז לכ הארי
 ,םינפ רתסהב בצמה לפשב אצמנש ןמזב ןהו ,ןיחומה תולדגו רהוזה ימיב אצמנשכ ןה ,תיאליעה הגרדה אישל ידוהי
  .םיחומה תונטקב

 

 םוי היה ,םוי םיעברא םש יהיו רהה לע וניבר השמ הלעש תעב רשא ,םירופיכה םוי אוה הנשב רתויב לודגה םויה
  .״ךירבדכ יתחלס״ אוה ךורב שודקה ול רמאו תונורחאה תוחול לביקש דע דואמ הלעתנ וב םיעבראה םוי םירופיכה
 ומכו םישדקה שדוקל ״םינפלו ינפל״ סנכהל הנשב תחא םעפ וב הכוז לודגה ןהכהש ,תולעתה םויל עבקנ תורודל םג ךכו

 ?השא דולי אלא וניאו םש היה לודגה ןהכה ירה -- 'וגו "דעומ להואב היהי אל םדא לכו" קוספה לע ל"זח ושקהש
 לכמ רתויב שודקה םויה אוה הז םויו .תולעתהה איש והזש ,םדא רדגב היה אל םישדקה שדוקל סנכנש העשבש וצריתו

 תניחב דע תולעתהל ידוהי שיא לוכי וב -- ״םירופה םוי״ -- הנשב דחא םוי דוע שי ותמועלו .ןותבש תבש -- םידעומה
 ול הגונ ןיאו םיכשח ךלה רשא רתויב לפשהו דוריה בצמה ךותמ הלעתמש ,ךפיהל אוה םירופה ןינעו .םירופיכה םוי
 לכ ."אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו רמאנש ?ןיינמ הרותה ןמ רתסא" :ל"זח רמאמכו .לודג רתסה ךותב אוהו

 לש בצמ ךותמ ,םירופיכ םוי תניחבב ,הנוילע השודקב שדקתהלו תולעתהל ךיא םשה םעל תורוהל הניינע רתסא תליגמ
 יכלמ ךלמ םלוע לש וכלמל הנווכה ״ךלמה״ הליגמב רמאנש םוקמ לכש םישודקה םירפסבו ל"זחב אבומכו .םויא רתסה
 .רתסהב הז םג רתסה אוה הליגמה ןינע לכו תויה ךא ,אוה ךורב שודקה םיכלמה
 

6. R. TZADOK HACOHEN OF LUBLIN – OUR VICTORY AGAINST AMALEK 
 

 תולפית ינימ לכו תוארטאיט יעושעשו תונציל ירבד םירבדמ םה – םירכתשמו םיתושו םילכוא םלועה תומואשכו
 תלחתה היה הז ןיינעב יכ הליגמה תלחתה אוה הזבו .המורע יתשו איבהל הויצד עשר ותוא לש ותדועסכ ,תונזו

 אמתסמ – והנשמו והומכ ךלמ ינפל התשעש התשמ יאדוד ,רתסאד התשמב היה ופוסו ... ןמהד חכה תוררועתה
 .םהמע הזב העשעתשה איה םג – התשמב םהמע התיהש רחאמו .םיכלמ יעושעשו קוחשינ ימ לכ ןכ םגוב היה
 חוצינל הכוז התיה אל ,ןכ ילולד .ךרבתי התוקיבדב הבבל יקמעמבש הרטמה רקיעמ ּהחיכשהל ליעוה אל הז לכו

  .ותלחנו הקלח אוהש ימ לצא השודקה דצמ ולוכ היהיש קוחשב ךילמה ךרבתי 'ה יכ .הזב קלמע תייחמו ןמה
 

 ןישועש יפ לע ףאו ,השודקב קובד לארשי תחמשש ררבל – החמשו התשמב םירופ תדועס סנה רכזל עבקנ ךכו
 םשל קר םהישעמ לכד ירה ימוסבו החמשב הוצמהש ןמז ותואב אלא ןכ ןישוע ןיא ירהש .םיעושעשו קוחש ינימ לכ
 רקענ אל ןיידע – החכשהו םלעהה תילכתב אוהש ... "עדי אלד דע" םסבתנש יפ לע ףא הז ידי לעו .םימש
 רקענ הזבו .םימש םשלו הוצמ תנווכל ונייה וז החכש ידיל ותאיבש רחאמ אמינ אלמכ וליפא השודקבו תוקיבדמ
 והז לבא -- םיוגד תישארה הנבנ הזבש ,העידיה רדעה ובלב החכשה תסנכהב אוה וחוכ לכש ,ושרושמ קלמע חכ
 אל"ד .רז ברעתי אל םתחמשב םגש ,םהלש םירופ תחמש ידי לע ררבתנ – לארשי ינב לצא ךא ,םייוגה לצא
 שאר תולק לש קוחש וניא – קוחש ינימב םיעקתשמו םימסבתמש םגהש ,"יוג לכל ןכ השע אל"ו "בקעי קלח הלאכ
.השודקב םיקובד קר ,םולשו סח  

 
7. CHOFETZ CHAIM (B.H. 695:2 ) – HOW CAN CHAZAL DEMAND THAT WE GET DRUNK AND LET GO? 
 

?לודג לושכמל תורכישה תומוקמ המכב םיאיבנבו הרותב רכזנש המ ל"זח ובייחי ךיאה ,רמאת םאו  
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8.  RAV KOOK – WHEN WINE ENTERS, SECRETS EMERGE 
 

 לש םייולג ידי לע .ולגתיו ואצי םימלענה תודוסש ונייחב םיכירצ ונא דואמו -- ״דוס אצי ןיי סנכנ״
 לש הניחבה התואל אובנ ונחנאש העשב ,ונברקב יובחש המ תא ריכנ ,ונמצע תא ריכנ תודוסה
 ונתוא תוכילומה ונתוא תועטמה תועידיה ןתוא לכמ העשל תוחפל רטפנ " עדי אלד דע ימוסבל"
 .דוסיה תא ונממ תוריתסמ ןה וללה תועטמה תועידיהו ,ריתהל ןיאו םיריסאכ ,תודפל ןיאו םייובשכ
 םימסובמ ,)םוסיב איצומ םוסיבו לבה איצומ לבה( ״אמוסב קיפמ אמוסבו ,אלבה קיפמ אלבה״
 ונלש תוימינפה תויתימאה תא םישיגרמ ונא ןיא ךכ ליבשבו םיינוציח תונוימדמ ידמ רתוי ונחנא
.תמאה דוס תא,  

 
 


