
��!מן הקצה אל הקצה-" ונהפוך הוא"
אינו  ( וכללות עניינו של חודש אדר)כללות העניין של פורים 

מן הקצה אל  , "ונהפוך הוא"אלא , באופן של דרגה אחר דרגה
שתמורת  , כמו שהיה בגשמיות כפשוטו בשעת הנס-הקצה 

הנה אלו שעליהם נגזרה  , "להשמיד להרוג ולאבד"הגזירה 
קיבלו כוח שיוכלו להשמיד להרוג ולאבד את , הגזירה

שזהו עניין של הפיכה מן הקצה אל  , אויביהם ושונאיהם
.הקצה
-ומזה מובן גם בנוגע לכללות העבודה של ימי הפורים ��

וימי הפורים האלה לא  "ש במגילה "כמ, שהיא בכל שנה ושנה
שאין זה כמו -" מזרעםיסוףיעברו מתוך היהודים וזכרם לא 

ידי הכנות  -בשאר הימים טובים שהולכים מדרגה לדרגה ועל
מן הקצה אל , "ונהפוך הוא"אלא העבודה היא באופן של ', וכו

,  שלא מתחשבים במעמד ומצב שבו נמצאים, והיינו. הקצה
לתכלית הטוב  , "עומק רום"אלא מתהפכים למעמד ומצב של 

סוף  -שזה הוא עניין אין-שאליו יכולים להגיע רק בעולם הזה 
,  הזה הגשמי-שאליו יכולים להגיע דווקא בעולם, האמיתי

.יותר מאשר בכל שאר העולמות
שבכל ... וכן הוא בנוגע לכל הפרטים שישנם בימי הפורים��

מן הקצה אל  " הואונהפוך"דפרט שבפורים משתקף גם העניין 
כיון  , של הכנותעניניםשאין צורך לדרוש מעצמו , הקצה
נותן הוא את , "הואונהפוך"דה דורש את העניין "שהקב

מעומק תחת דאתהפכאהדרושים שיוכל להיות העניין הכחות
.עד עומק רום

(ז''תשטהתוועדות פורים ', מלובביץהרבי )

ה"ב

חיבור.  לימוד. אירוח-מדרשת מעיינותיך 
https://instabio.cc/3083109WA7uiy

בואו לעקוב אחרינו בכל הערוצים

https://instabio.cc/3083109WA7uiy


ה"ב

��ְוַנֲהפֹוכּו

. חמוד–סולמות מילים –המשחק הבא ...בימים ההם בזמן הזה
�🉃�הפוך . פשוט

להגיע ממילה אחת למילה אחרת במספר –האתגר המשחקי 
כאשר בכל שלב צריך להחליף אות כלשהי  , שלבים הקצר ביותר

!ובלבד שהמילה שמתקבלת היא תקנית, מהמילה באות חדשה
:אז הנה הכללים

.בכל שלב מוחלפת אות אחת בלבד️◀
מספר האותיות במילה  )אסור להוריד או להוסיף אותיות ️◀

(.נשאר קבוע
.כל המילים הן מילים תקניות בעברית️◀
.המילה הראשונה והמילה הסופית נכללות במניין השלבים️◀
:  דוגמא��

לזנב  << מראש 
זנב←גנב ←גנה ←גאה ←ראה ←ראש 

נראה אתכם << לכבוד החג ארגנו לכם מילים פורימיות 
⏪!הופכים אותן

:ַהגיעו מ
אסתר<< ושתי ��
מרדכי<< ויזתא��
שמחה<< יגון ��
טוב<< אבל ��
שמש<< גשם ��
עכבר<< חתול ��
מערב<< מזרח��
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